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قواعد النرش يف املجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه   العباس الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

أن  عىل   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )15.000–10.000( بحدود 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل، 
مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أخرى، . 9 أية وسيلة نرش  إىل  مقدما  وليس  قد نرش سابقًا،  البحث  يكون  أن ال 

وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10

وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 

أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:
من أسبوعان  أقصاها  مّدة  خالل  للنرش  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ   أ( 

تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 



قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 
هنائيا للنرش.

د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمة العدد ...

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين أمجعني... 

أما بعد: 

فمرة أخرى تطل جملة العميد عىل أحبائها من الباحثني والقراء، الذين يصبون 
سقفه  يرتفع  الذي  البحثي  النظر  وحرية  التوجه،  وسالمة  املنهج   حصافة  اىل 
بمستوى ارتفاع الدرس األمني عىل احلقيقة، املؤسس عىل احرتام التفكري االنساين، 
الغيور عىل مراعاة ضوابط احلقيقة العلمية، بصفائها الذي التعكره القبليات، التي 
تعيق يفاعة القلم املفكر عن ارتياد سبل املعرفة النبيلة، والتزري به األستجابة لدعاء 
لباب  عن  يتجاىف  الباحث  وجتعل  اخلالق،  االنساين  النشاط  تعطل  التي  العصبية، 
الرسالة العلمية السليمة ، ليغدو نصيبه منها نصيب )ام احلليس( يف الشاهد النحوي 

القديم.

التي تكتنزها )العميد( جعلت مهتها التقف  الطموحات واالسئلة  ان حجم 
عند حدود ان تكون هلا اربعة أعداد تنتظم يف جملد سنوي يرى النور عىل مدار العام، 
كام تفعل شقيقاهتا من املجالت العلمية املحكمة يف بلدنا العزيز، بل زادت عىل ذلك 
بأن جعلت اصدار عدد خاص مع كل جملد سنوي واحدا من مجلة طموحات تعد 
املجلة احباءها من الباحثني والقراء بأن تبذل الوسع يف النهوض هبا؛ اثراء للمشهد 
خاص  عدد  كل  ان  ذلك  املعمقة؛  التخصصية  لفكرة  واصطناعا  املحكم،  البحثي 



املعمقة  الباحثني دراستها  تتوىل جمموعة من   ، سيكون معنيا بقضية معرفية واحدة 
من زوايا منوعة.

القرآن  عن  اخلاصة  أعدادها  مفتتح  يكون  أن  )العميد(  ارسة  ارتأت  ولقد 
الكريم؛ تيمنا بكتاب ربنا –سبحانه- الذي ترشف األبصار واألذهان واألقالم بأن 
تعاود األمتياح منه مرة بعد أخرى؛ طلبا للتوفيق املعريف والروحي واجلزائي ﴿َويِف 

َُتناِفُسوَن﴾. َيَتناَفِس املمْ ذلَِك َفلمْ

العدد اخلاص مناسبة جديدة الن نضع بني  فاننا نجد يف صدور هذا  وختاما 
يدي الباحثني األعزاء دعوة حمبة جديدة للكتابة اىل جملة العميد، واثرائها بكتاباهتم 

التي ستجد مكاهنا الذي تستأهله من الرتحاب واالحتفاء والتبرص اجلميل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،  وصىل اهلل عىل حممد وآله امليامني.
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... ملخص البحث ...

وربطه  نظامه  عن  الكشف  وحقيقته،  اليشء  وماهية  نظامه.  العلم  جوهر  إّن 
البنائية. والبحث العلمي  الفلسفة  بالنظم األخرى والنظام الكوين العام، كام ترى 
الرصني هو تنظيم املعلومات ووضع األشياء مواضعها من النظام العام. واستقراء 
الرصينة، وعىل هذا يقوم  العلمية  اليشء ثم تنظيمه يؤدي اىل معرفته واىل احلقائق 
اللغة وُأفرغت  التفكري من اخلطأ، لذلك اختلط مع علم  علم املنطق الذي يعصم 

بعض مباحثه وتصوراته يف املوروث النحوي الذي هو أوضح نظم اللغة العربية.

من هنا ينطلق منهجنا إن شاء اهلل يف تناول نظام اللغة العربية لبلوغ حقيقتها 
وجوهرها. فالعلم بحث عن حقيقة مرتبطة بالنظام العام، ونظام اللغة العربية خري 
ما يمثل هذا النظام. إذ هي من صنع البارئ عّز وجّل ومشيئته، للتعبري عن املعنى 
واألنظمة  والوجود  الكون  عىل  هييمن  الذي  الكريم  كتابه  هبا  فأنزل  دقيقا،  تعبريا 
كلها،وهو مرتبط بنظام لغته العربية املبينة ارتباطًا عضويًا ال يمكن فصلهام . وحتدد 
خلطه  وعدم  )اإلمام(،  املصحف  دفتي  بني  املحفوظ  القرآين  النص  يف  دراستنا 
وسائر  الشعرية  والرضورات  واللهجات  كالقراءات  األخرى  اللغوية  باملستويات 
األدلة النقلية األخرى فام يرد يف الدراسة من ذكر )اللغة العربية( نقصد هبا )النص 

القرآين( أو عربية القرآن الكريم. وقسم البحث عىل ثالثة مباحث...

تضمن املحث االول: دراسة النص القرآين يف ضوء الدرس اللساين احلديث 
بينام تناول املبحث الثاين:  جذور األسلوبية يف املوروث البالغي العريب.. يف حني 
النصوص..  حتليل  يف  املهمة  املناهج  احد  بعده  النص  علم  الثالث:  املبحث  تناول 

واشفعت هذه املباحث بخامتة ضمت ابرز النتائج التي توصل اليها البحث .



قضايا منهجية يف دراسة النص القرآين

22

... Abstract ...

The kernel of science lurks in its system، its being، and truth. It 
is to investigate such a system and relate it to other systems and 
the universal cosmic system in accordance with constructionism. 
The authenticated scientific research paper consists of information 
stratifying and arranged matters in order in the universal system. 
Scrutinizing and rearranging something lead to fathom it and to 
authenticated scientific facts. From this point logics stems to protect 
people from misconstruction ، so it is commingled with linguistics 
and reflects some of its field and viewpoints in the linguistic legacy 
that is the most transparent system of Arabic.

The research paper is bifurcated into three chapters; the first 
tackles studying the Quranic context in the light of the modern 
phonetic lesson; the second deals with the stylistic roots of the 
Arabic elocution; the third focuses scientifically upon the text as 
one of the salient methods in discourse analysis. Then، the study 
concludes with the results the paper terminates.



أ.د. حسن منديل حسن العكييل

23 )1(

مهاد يف منهج البحث

وصحبه  اله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وسلم. وبعد...

عليها  تبنى  التي  واألسس  إليها،  واحلاجة  العلمية،  البحوث  بواعث  فإن 
واملناهج التي تنتهجها ومنطلقاهتا الفكرية، هي مؤثرات يف خطوط البحث العلمي 

ونتائجه.

ان كال النظامني النظام القرآين والنظام اللغوي للعربية يقوم عىل املشاهبة وتعلق 
بعضه برقاب بعض وتفسري بعضه بعضًا كام سنرى من غري اختالف ﴿َأَفال َيَتَدبَُّروَن 
ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاِلفًا َكثرِيًا﴾ )سورة النساء:82(، وسائر  اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَّ

أنظمة الكون مبنية عىل نظام التشابه والتعلق.

إّن دراسة النّص القرآين دراسة نحوية داللية أسلوبية لذاهتا تنأى عن الدراسة 
التي تأيت عرضًا يف أثناء املنافحة عن القرآن واثبات إعجازه الذي هو دليل صدق 
نبوة نبينا حممد ، والوقوف أمام التيارات العدائية للدين اإلسالمي والشبهات 
التي أثريت حول النص القرآين والطعن املوجه ألسلوبه ونظمه ومعانيه. وإثبات أن 
القرآن نزل بلغة العرب وأساليبها وجمازاهتا كام لدى األشاعرة واملعتزلة واملتكلمني 
عبيدة  أليب  القرآن(  )كمجاز  األوىل  البالغة  مصادر  من  ذلك  يتضح  وغريهم. 
)210#( ورسائل اجلاحظ وكتبه)1(، وابن قتيبة )276#( يف )تأويل مشكل القرآن( 
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وكتب إعجاز القرآن ناهيك عن خلطهم النص القرآين بالقراءات القرآنية والسيام 
الشاذة منها واملستويات اللغوية األخرى.

من هنا يشرتط علينا حتديد منهج الدراسة اللغوية وأهدافها وأسسها والتزام 
الرصانة العلمية واملوضوعية والتحقق من املوروث اللغوي قبل البناء عليه، ومن 
اللغة بمنهج جديد، فسوف خترج  إذا درست  نتائجه ووسائله. يقول متام حسان: 

بنتائج جديدة)2(.

مالحظة  هو:  البحث  منهج  عليه  يبنى  الذي  األخر  العلمي  واألساس 
حيث  ومن  إليه،  واملرسل  والرسالة  املرسل  حيث  من  القرآن  أسلوب  خصوصية 

دالالت الرسالة، وطريقة نقلها من عامل الغيب اىل عامل الشهادة.

َوَلْ ُيوَلْد  َيِلْد  فاملرسل خالق الرسالة)3(، خالق كل يشء واحد أحد صمد ﴿َلْ 
ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ * َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد﴾ )سورة اإلخالص 3-4(، ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْ
ِطيُف  ْبَصاَر َوُهَو اللَّ ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَ اْلَبِصرُي﴾ )سورة الشورى: 11(، ﴿ال ُتْدِرُكُه اْلَ
ُ لُِنوِرِه َمْن َيَشاُء﴾ )سورة النور:   برُِي﴾ )سورة األنعام: 103(، ﴿ُنوٌر َعَل ُنوٍر َيِْدي اللَّ اْلَ
35(، وغري ذلك من الصفات غري املتناهية التي تفّرد هبا املرسل. قال تعاىل: ﴿َوَما 

بَِيِمينِِه  َمَواُت َمْطِويَّاٌت  اْلِقَياَمِة َوالسَّ َيْوَم  َقْبَضُتُه  ْرُض َجِيعًا  َقْدِرِه َواْلَ َ َحقَّ  َقَدُروا اللَّ
ُكوَن﴾ )سورة الزمر:67(. ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمَّ ُيرْشِ

أما املرسل إليه فعام من إنس وجان يف كل مكان وزمان، وهو خاص من   
حيث اإلقبال عىل الرسالة بقلب مطمئن وليس كل متلٍق هلا. إذ ثمة صلة روحية بني 
املتلقي والرسالة، ختتلف من متلٍق إىل آخر بحسب إيامنه وثقافته وعرصه وهدايته 

وسلوكه إىل اهلل تعاىل.
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أما الرسالة وهي النص القرآين فمفتوحة، ثابتة األلفاظ متحركة املعانى تصلح 
لكل متلٍق يف كل زمان ومكان كوهنا حتمل احلقيقة املطلقة، حتمل دالالت بعضها 
فوق طاقة العقل اإلنساين واستيعابه والسيام يف تعبريها عن الغيب، دالالت شاملة 
إِْبِليَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا  ِلَدَم  اْسُجُدوا  لِْلَمالئَِكِة  ُقْلَنا  ﴿َوإِْذ  ملخلوق عام، كقوله تعاىل: 
َأَبى َواْسَتْكَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن﴾ )سورة البقرة:34(، مل يدرك العقل البرشي املالئكة 
: وكيفية سجودهم إذ ال يمكن تصور املعنى يف احلياة الدنيا املادية وإن أسعفنا اخليال 
والتجريد والتشخيص، واآليات من هذا النوع كثرية التي تصف الغيب وأحداثه 
واملكانية  الزمانية  املتغريات  لكل  صاحلة  الرسالة  أن  هبذا  االستدالل  يمكن  لكن 
آثاره  نحس  ما  اعلم-  –واهلل   : املالئكة  معنى  يكون  فقد  والشهادة.  الغيب  وعامل 
والظواهر  واألثري  والكهرباء  واملاء  كاهلواء  احلياة  ويديم  الكون  حيفظ  مما  نراه  وال 
اإلنسان  علم  طريق  عن  اإلنسان  خلدمة  تطوعت  والفيزياوية،  والكيامئية  الكونية 
اللغة  ويف  )فسجدوا(  بـ:  التسخري  هذا  عن  فعرّب  تعاىل،  اهلل  من  بأمر  وبأسامئها  هبا 
)السجود( ملطلق التسخري)4( أي سّخر اهلل تعاىل املالئكة خلدمة اإلنسان وحفظه يف 
احلياة الدنيا. فأسلوب القرآن يتفرد بوصفه للحقيقة املطلقة الشاملة فوق املؤثرات 
دقيقًا  وصفًا  فيصف  يدركه،  ال  وما  البرشي  العقل  يدركه  وما  واملكانية  الزمنية 
األشياء ليستوعبها العقل وقد أشار أكثر من باحث معارص إىل ذلك كالدكتور حممد 

شحرور)5(. 

فالنص القرآين ينأى عن النص البرشي بكل أنواعه لذلك يشرتط عىل الدارس 
النصوص  دراسته  عن  تنأى  خاصة  دراسة  ودراسته  اخلصوصية  تلك  مالحظة 
علم  أطروحات  يف  وكذلك  والبالغي  النحوي  املوروثني:  يف  نجد  كام  األخرى. 
من  فكثري  القرآين  النص  يف  الرسالة  خصوصية  تلحظ  مل  ومناهجه،  احلديث  اللغة 
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األسلوبية  وكذلك  والتارخيية  والسيميائية  والتوليدية  كالوصفية  أطروحاهتم 
وغريها. كقوانينهم يف تطور اللغات أو تقسيم اللغات عىل فصائل وأرس وعّدهم 
فكرة نشأة اللغات واملفاضلة بينها رضبًا من األساطري، وقوهلم باعتباطية اللغة وهو 
حتول يتقاطع مع النظام املحكم للغة العربية. وغري ذلك مما ستناوله مّفرقًا يف اثناء 

األطروحة.

واملوضوعة  املجرتة  الشواهد  ضوء  يف  الكريم  القرآن  نص  دراسة  يمكن  وال 
أحيانا، وقد أنكر بعض العلامء ذلك. قال اإلمام ابن حزم الظاهري: »وال عجب 
أو ألعرايب  الطرماح  أو  أو احلطيئة  أو جلرير  أو لزهري  القيس  ممن أن وجد المرئ 
أسدي أو سلمي... أو سائر أبناء العرب لفظًا يف شعر أو نثر، جعله يف اللغة وقنع 
به ومل يعرتض فيه، ثم إذا وجد اهلل تعاىل خالق اللغات وأهلها كالمًا مل يلتفت إليه 
وال جعله حجة وجعل يرصفه عن وجهه وحيرفه عن موضعه، ويتحيل يف إحالته 

عاّم أوقعه اهلل تعاىل«)6(.

وقال أبو حيان األندليس ردًا عىل أيب البقاء العكربي يف كتابه: )إعراب ما مّن به 
الرمحن من وجوه األعراب والقراءات يف مجيع القرآن(: »عىل حدِّ ما جيري يف شعر 
ننزه  املستغني عنها، ونحن  البعيدة والتقارير  الشنفرى والشامخ من حتوير األشياء 

القرآن عن ذلك«)7(.

 ركز النحاة والبالغيون عىل األعجاز اللغوي النبهارهم به وبأسلوب القرآن 
املتفّرد فقد استغرق الوجه اخلاص بلغة القرآن من وجوه اإلعجاز أكثر من نصف 
مؤلفاهتم يف اإلعجاز كالزركيش يف )الربهان يف علوم القرآن( والسيوطي يف )معرتك 

األقران(....)8(.
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املبحث الول

 دراسة النص القرآين يف ضوء الدرس اللساين احلديث

هل تصلح أطروحات علم اللغة احلديث ونظرياته من حداثة وما بعد احلداثة 
واألسلوبية احلديثة واملناهج النقدية احلديثة درسًا وحتلياًل وتطبيقًا عىل النّص القرآين 
كام هي من غري اعتبار خلصوصية النّص القرآين ونظامه الذي ينأى عن أنظمة اللغات 
وتطبيقًا  ومرتكزًا  ميدانًا  كانت  مما  وغريمها  والفرنسية  اإلنجليزية  والسيام  الغربية 
إليها، والسيام موقفها من  التي سعت  ناهيك عن األهداف والغايات  لألسلوبية، 
العدول النحوي واألسلويب، أو االنزياحات، واألنموذج املعيار لتلك االنزياحات.

اللغوية والنقدية واألسلوبية احلديثة كثرية ومتشعبة ال  الدراسات  إّن مناهج 
يمكن اإلحاطة الكاملة هبا وبتفاصيلها ودقائقها)9( أو تطبيقها كام هي تطبيقا تقليديًا 
عىل النص القرآين، وليس من وكدنا ذلك بقدر اإلطالع عليها وفهمها واالستفادة 
ما  وانتخاب  الرتكيبي،  نظامه  يف  والعدول  القرآين  النّص  لدراسة  منها  يصلح  مما 
يالئمه من نظريات األسلوبية العامة ومناهجها لكوهنا تطبيقًا ألسنيًا عىل األدب او 
اللغة اإلبداعية. والرتكيز عىل أمهية االجتاه اللساين يف دراسة لغة األدب ال التناول 
األديب والنقدي الفلسفي يف ضوء علوم خمتلفة. وال نكرر ما يمأل كتب النقد األديب 
وعلم اللغة احلديث واألسلوبية وغريها، ونركز عىل ما له صلة بالنظام الرتكيبي يف 
النّص القرآين وصلته بالداللة وظالهلا التي تسمى باملعاين الثانية وهي دالالت فنية 
إبداعية ال تؤدهيا اللغة املبارشة التي أطلق عليها املعارصون: اللغة النفعية اإليصالية 

أو املثالية. 
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ينبغي  احلديثة وحماذير  الغربية  واملناهج  األسلويب  التناول  ثمة مشكل يف  إذن 
الديني عىل  أو  املادي  الغريب  بالفكر  الوقوف عليها فضاًل عن علامنيتها وارتباطها 
وفق العقيدة املسيحية أو العلامنية، التي تتقاطع مع اجلانب الروحي للنّص القرآين 

والنظرة القدسية له وللغة العربية.

والسيام  عليه  ومتطفل  له  ومتابع  الغريب  بالنقد  متأثر  احلديث  العريب  والنقد 
خاصة.  القرآين  النّص  عىل  املبني  الغني  تراثه  من  الرغم  عىل  املادية،  بالفلسفات 
والنقد الغريب احلديث مبني عىل نصوص األدب العاملي كجان جاك روسو وغريه 
اإلنساين  األدب  يف  التقاؤهم  كان  فإذا  املعارص  األدب  تبناها  أساطري  إحياء  وعىل 
والتجربة اإلبداعية لألديب لكنهم ال يلتقون يف حتليل النص القرآين وخصوصيته 
وارتباطه بالعربية ونظامها املحكم الذي خيتلف عن أنظمة اللغات األخرى. النّص 
)املتلقي( و)الرسالة(  الروحي لدى  )املرسل( وباجلانب  باخلالق عّز وجل  املرتبط 

املنقولة من الغيب.

ورغبة من النقد العريب املعارص يف مواكبة االجتاهات النقدية العاملية احلديثة، 
السليمة  بالصورة  بتطبيقها  قام  ما  وقلياًل  النظرية،  الدراسات  هذه  ترمجة  حاول 
واملوضوعية عىل النّص العريب، ومن هنا برزت مشكلة التنافر وعدم التآلف – يف 
يف  وأدبنا  الغريب  املنهج  بني  العريب،  واإلبداع  املرتمجة  املادة  بني   - األحيان  اغلب 
خمتلف البلدان العربية)10(. ويبدو ان جل الدارسني العرب ينظرون للطرح الغريب 
يف اللغة والنقد نظرة إعجاب وإكبار ملا شهده الغرب من تطور يف امليادين العلمية 
املختلفة. وهذا قد ال ينطبق عىل علوم اللغة فاملوروث اللغوي والبالغي والنقدي 

العريب ال يقل أمهية عام يطرحه الغربيون املعارصون.
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Stylistique :السلوب والسلوبية

 لكثرة تعريفات األسلوب واألسلوبية هجر بعضهم هذا االصطالح، فقد تنوع 
التأثر  النقاد وبحسب  املختلفة واللغويني وكبار  املناهج  مفهوم األسلوب بحسب 
بالفلسفات والعلوم: علم النفس، األلسنية، النقد، علم اجلامل، علم االجتامع، علم 

النفس وغريها. وبحسب املخاِطب واملخاَطب واخلطاب)11(.

وتنوع املفهوم العرصي لعلم األسلوب فشمل كل ما يتعلق باللغة من أصوات 
والدالالت  والرصف  األصوات  علم  مع  وتداخل  وتراكيب،  وكلامت،  وصيغ 
أقىص  وبلوغ  والصور  واالنفعاالت  اخلواطر  عن  لإلبانة  واأللفاظ.  والرتاكيب 
درجات التأثري الفن)12(. ويرى بعضهم: أن األسلوب خارج عن مستويات اللغة 

الصويت والرصيف والنحوي أي الشكل وهو ظاهرة ذات أصل فردي)13(.

وثمة تعريفات أخر كثرية مل تسلم من نقد وغموض وتقاطع)14(: ولسنا ملزمني 
بذكرها كلها. و »ال يمكن هنا االدعاء بوجود مفهوم واحد لالسلوب كام ال يمكن 
القول بوجود طريقة واحدة لدراسته بل إن التعدد كائن يف لبنية املفهومية، كام هو 
كائن يف القراءات التحليلية، ولعل ذلك راجع اىل تعدد املداخل نفسها إذ هي تتكئ 
وذاك  هذا  عن  وتبتعد  أحيانًا،  العقيل  اجلانب  وعىل  العاطفي،  اجلانب  عىل  أحيانا 

أحيانًا ثالثة لتبدأ من منطقة حمايدة...«)15(.

أما األسلوبية: فعلم حديث تأسست قواعدها لدى بايل سنة 1902 مستفيدًا 
من أستاذه سوسري الذي أرسى األلسنية احلديثة)16(. فاألسلوبية األوىل لسانية عند 
بايل ثم تطورت واجتهت اجتاهات خمتلفة، ثم أصبحت تعني االنزياح لكنهم مل يتفقوا 

عىل معيار يقيسون عليه االنزياح)17(.
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ولكون األسلوبية علاًم حديثًا ما يزال يتطور مل تكتمل بعد ولوجوهها العديدة 
األسلوب  تعاريف  تعددت  كام  تعريفاهتا  كثرت  وعلامنيتها،  استقرارها  وعدم 
أهنام  ومفاهيمهام  واألسلوبية  األسلوب  تعاريف  بني  اجلامع  ان  ويبدو  وتقاطعت. 
البنى والرتاكيب واألصوات أم يف  املألوف سواء يف  اختيار وتوزيع والعدول عن 

الداللة، واالهتامم بالتحليل الفني للنّص.

وعلم  اخلواطر،  عن  التعبري  يف  املستعملة  للطرائق  علمي  »بحث  فاألسلوبية 
األسلوب يرشدنا اىل اختيار ما جيب أخذه من اللغة للتوصل اىل التأثري يف املتلقي 

رشيطة احرتام قواعد اللغة«)18(.

آخر،  عن  النّص  متّيز  التي  اجلاملية  الفنية  اخلصائص  عن  األسلوبية  »تبحث 
نفسه وخواطر  التي حيملها خلجات  اللغة  آخر، من خالل  كاتب  الكاتب عن  او 
خالل  من  نّصًا  الكاتب  يكتب  كيف  عن  اإلجابة  األسلوبية  وحتاول  وجدانه«)19( 

اللغة؟ إذ هبا ومنها يتأتى للقارئ استحسان النص او استهجانه.

و »تنفي )األسلوبية( عن نفسها املعيارية وإرسال األحكام التقيمية بالقبول او 
بالرفض يضاف اىل ذلك أهنا ال تسعى اىل غاية تعليمية البتة، ناهيك عن حرصها 
اإلبداعية بيشء من  النصوص  مقارباهتا  األسلوبية يف  الظواهر  تعليل  الشديد عىل 

العلمية الوصفية، عىل النقيض مما تعاملت به البالغة«)20(.

املالحظ  فمن  )األسلوب(  يسلم  مل  كام  االنتقادات  من  األسلوبية  تسلم  ومل 
التي يمكن ان تالحظ عىل األسلوبية ان األسلوبيني حّددوا عملها باللغة اإلبداعية 
األسلوبية  )رائد  بايل  اسلوبية  لكّن  التواصلية،  النفعية  اللغة  ال  باملتلقي  وتأثريها 

املعارصة( التي تسمى بالتعبريية حّددها باللغة اليومية الشائعة )النفعية(.
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وعىل الرغم من أّن األسلوبية تعنى بالتأثريات اجلاملية، وتناوهلا اللغة اإلبداعية 
العلمية  الدقة  بغية  النسبي  التكرار  حلساب  طرقًا  تعتمد  مناهجها  بعض  فان 
عنها  يقال  التي  للسامت  التكرار  جداول  لرسم  االلكرتونية  احلسابات  واستخدام 
اهنا تصف أسلوبًا مميزًا)21( مغفاًل وظائف املفردات النحوية يف سياقها)22( وهو أمر 
اجلداول  واستعامل  كثرية)23(.  أحيان  اجلاملية يف  مع  يتقاطع  انه  إال  علميًا  كان  وان 
عىل  واعتامدها  النّص  يف  وقياسية  األنامط  إحصاء  وهو  األسلويب  للجرد  الرياضية 
التحليل الوصفي للغة، ثم عىل النحو التحوييل والبناء السطحي والبناء العميق)24(.

كثري من الدارسني عارضوا األسلوبية والنظريات النقدية املختلفة التي تتبناها 
ذلك باهنا صيغت يف بيئات وظروف حضارية مباينة كل املباينة ملا نحن عليه، وبأن 
النص  من  وجيعلون  واللسان  الوجه  غريبة  ثقافتنا  اىل  ينقلوهنا  حباهلا  يف  احلاطبني 

العريب قربانًا يسرتضون به هذه الرصاعات املتالحقة يف بالد الغرب)25(.

فضاًل عن اإلرساف باستعامل املصطلحات الرنانة هدفًا لدى بعضهم والسيام 
األدباء والنقاد والشعراء غري االكادميني الذين بنوا ثقافاهتم عىل الصحف واملجالت 

ال التخصص الدقيق االكاديمي وسعة اإلطالع باملوروث العريب اإلسالمي.

النقد األهم الذي يوجه اىل األسلوبية يتمثل يف عدم عّدها علاًم ألهنا مل تنجح يف 
حرص موضوعاهتا وال مناهجها، من جهة ثانية انتزع تطور اللسانية األسلوبية من 
بعض جماالهتا األصلية حمدثًا بذلك إعادة توزيع جلميع األعامل التي وضعت حتى 
 Arrive اآلن بأهنا اسلوبية يف جماالت جديدة... وقد وصل األمر اىل درجة ان اريفي

أعلن موهتا)26(.
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املبحث الثاين

جذور السلوبية يف املوروث البالغي العريب

يف  وأصواًل  جذورًا  الغربية  لألسلوبية  يرون  العرب  الدارسني  من  كثري   
التي  اإلعجاز  كتب  ويف  والنقدي  واألديب  والنحوي  البالغي  العريب:  املوروث 
تناولت النّص القرآين وإعجازه)27( وكتب اللغة والبيان والبالغة والنقد كابن املقفع 
والقايض  واالمدي  جعفر  بن  وقدامة  القاهر  وعبد  املعتز  وابن  واملربد  واجلاحظ 
والتفتزاين  والسكبي  خلدون  وابن  والسكاكي  العلوي  طباطبا  ابن  اجلرجاين 

وغريهم.

حازم  املغاربة:  النقاد  لدى  حتديدًا  أكثر  يكون  األسلوب  »إن  عياد:  د.  قال 
القرطاجني يف منهاج البلغاء 684# وابن خلدون #808«)28(.

قال باحث آخر: »نظرت يف البالغة العربية عند القدماء، فوجدت ان قضايا 
السياق  ونظرية  احلديثة  األسلوبية  قواعد  عن  خمتلفة  بأسامء  اليها  عرضوا  كثرية 
العربية  البيئة  عن  غريبًا  ليس  األسلوب  »علم  آخر:  وقال  احلارض«)29(  العرص  يف 

والسيام يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني«)30(.

وأوضح صلة بينهام يبدو اهنام يقومان عىل دراسة العدول او االنزياح دراسة 
الكالم ملقتىض احلال( وقوهلم )لكل مقاٍم  بـ )مطابقة  البالغيني  فنية، وشّبهوا قول 

مقال()31( بفكرة بايل حول مسألة عالقة األشكال اللغوية بالفكر)32(.
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الغربيني  قول  وهو  النص،  لغة  وعلم  البالغة  وريثة  األسلوبية  أن  ويرون 
القديمة وعلمية األسلوبية  البالغة  يوفقون بني معيارية  ايضًا)33( وال اعرف كيف 
ناقد قديم او بالغي فهاًم خاصًا  وتفلتها من املعيارية فضاًل عن اهنم ينسبون لكل 
الكالم  مناسبة  بصفة  األسلوب  مفهوم  ربط  طبا  طبا  فابن  واألسلوبية  لالسلوب 
»األسلوب  بجعله  خلدون  وابن  النحو  معاين  بتوخي  القاهر  وعبد  لبعض  بعضه 
صورة ذهنية مهمتها مطابقة الرتاكيب املنتظمة عىل الرتكيب اخلاص ألن الصناعة 
الشعرية هي بمعنى األسلوب ترجع اىل صورة ذهنية للرتاكيب املنتظمة كلية باعتبار 

انطباقها عىل تركيب خاص«)34(.

لذا رأى بعضهم  القاهر هو األسلوب،  به عبد  قال  الذي  النظم  يعد  وجّلهم 
ان عبد القاهر مؤسس األسلوبية العربية، وتناولوا البالغة القديمة بأسامء جديدة، 
القديمة  املصطلحات  بني  خلط  او  تقليدي،  وتناول  شكلية  مشاهبة  خالل  من 

واحلديثة)35(.

وقارنوا بني عبد القاهر وسوسري وتشومسكي وبايل وكروتشة وغريهم وعّدوه 
السّباق عليهم)36(. ورأى د. لطفي عبد البديع ذلك تلفيقًا، قال ساخرًا: »يضع قبعة 
هذا عىل رأس ذاك ويثبت عاممة ذاك عىل رأس هذا، ويقول لالول كن كروتشة، 

وللثاين وانت عبد القاهر«)37(.

واحلق ان أوضح جهود القدامى يمكن عّدها اسلوبية تنسجم مع دراسة النّص 
العريب اإلسالمي يمكن تسميتها باألسلوبية االسالمية والسيام لدى علامء إعجاز 
القرآن فقد استعملوا مصطلح )األسلوب( يف بحوثهم حول إعجاز القرآن ويدل 
التأثري«)38(، كام  به  اللغة عىل وجه يقصد  املختلفة يف استعامل  الطرق  لدهيم: »عىل 
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ان  ويبدو  اجلرجاين وغريهم)39(.  القاهر  قتيبة وعبد  وابن  والباقالين  اخلطايب  لدى 
القدامى يقصدون باألسلوب ما خيرج عن اللغة املألوفة، وما سموه بطرائق العرب 

وجمازاهتم وأساليبهم يف الكالم.

النّص  عىل  وطبقها  املعاين  وعلم  القرآن  إعجاز  مباحث  وّظف  من  وخري 
القرآين  النص  تفسري  ابتكر طريقة جديدة يف  فقد  الزخمرشي )#538(  كله  القرآين 
مل يسبق اليها)40( أسسها عىل علمي املعاين والبيان وتبعه مفرسون كثريون ومايزال 

املعارصون حيذون حذوها يف الدراسات األسلوبية القرآنية)41(.

إن التطبيق األسلويب ينبغي ان يبنى عىل جوهر العربية وأرسار نظامها، ذلك 
ربط  غري  ومن  األخرى.  اللغات  سائر  عن  يميزها  الذي  اسلوهبا  هو  نظامها  أّن 
عىل  وتطبيقها  األسلوبية  الدراسة  تعاين  للعربية،  الكيل  بالنظام  األسلويب  التحليل 
النّص القرآين نقصًا كبريًا، ال تتوصل اىل نتائج علمية مستقيمة تتناسب مع أساليب 
العربية وطبيعتها املختلفة عن أنظمة اللغات الغربية وآداهبا التي وضعت هلا املناهج 

األسلوبية احلديثة دراسًة وحتلياًل وتطبيقًا.

إّن نظام النصوص العربية جزء من دالالهتا وإّن العدول جزء من هذا النظام، 
نحاول كشفه، ويف ضوء األسلوبية العربية اإلسالمية للوقوف عىل أرسار العدول 

ودالالته الثانية.

ولسنا ملزمني بمتابعة األعامل السابقة والقراءات األسلوبية السابقة وتقليدها، 
عربية كانت او غربية، وال نسعى اىل أن يكون تطبيقنا األسلويب نسخة معّدلة منها، 
املناهج  نتخذ  وال  هدفًا  املستحدثة  او  املرتمجة  احلديثة  املصطلحات  جعل  إىل  وال 
غربية  دراسة  القرآن  إعجاز  دراسة  او  املقّدس،  القرآين  النّص  حتليل  يف  الوافدة 



أ.د. حسن منديل حسن العكييل

35 )1(

ملفقة ال ترى خصوصية لكالم اهلل تعاىل كام فعل ذلك بعض الدارسني)42( فهي إن 
صلحت لتحليل الشعر والقصة واألنواع األدبية األخرى، ال تصلح لدراسة النّص 

القرآين إاّل إكراهًا.

الصويت  املستوى  هي:  أربع  لغوية  مستويات  عىل  الدراسة  توزيع  وكذلك 
واملستوى الرصيف والرتكيبي والداليل، فضاًل عن التصويري او البياين، التي ال تكاد 

دراسة اسلوبية معارصة او لغوية ختلو منها)43(.

ناهيك عن سعة األسلوبية وعدم استقرارها وكثرة مناهجها ونظرياهتا وتطفلها 
عىل علوم خمتلفة، وعدم االتفاق عىل تعريف حمدد هلا.

ال نعني عدم صالحية تطبيق الدرس األسلويب عىل العدول يف النص القرآين 
قال د.حممد الدجييل: »إن تطبيق النظرية اإلنسانية عىل النّص القرآين ليس إخالاًل 
بحرمة القرآن، وإنام إضافة بعض موارد الكامل القرآين اىل النظرية اإلنسانية من مبدأ 
أن النّص القرآين ﴿ال َيْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِيٍد﴾  
)سورة فصلت:42(، اما النظرية اإلنسانية فمثقلة بالباطل، وقسم منها يدور يف فلك 

اخليال، أما النّص القرآين فواقع دائاًم«)44(.

املناهج لكنها تتفق  إّن مناهج األسلوبية متعددة وفهمها خيتلف بحسب هذه 
عىل استنباط الدالالت اإلحيائية من النص ومكوناته. ومنهجنا يتصل باألسلوبية 
من حيث استنباط الدالالت من نظام العربية والعدول الذي حيدث يف ضوء هذا 
النظام نفسه واجلديد الذي يمكن ان نقدمه اىل ذلك وهو يتصل بموضوع األسلوبية 
كوهنا تعنى بالدالالت غري املبارشة، الدالالت الثانية او األرسار البيانية التي يؤدهيا 

نظام العربية.
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ودقة  اسلوهبا  ومجال  القرآنية  العبارة  نظم  حسن  عن  البالغيون  حتّدث  فقد 
نظام  وفق  عىل  منطقي  تسلسل  يف  وسبكها  للمعنى  ومالئمتها  ألفاظها  اختيار 
اللفظ والرتكيب  بنية  املوحية بداللة  بنيتها واألصوات  متامسك، وموقعها وشكل 
التي  املجازية  باملعنى واملعاين  التعبري و االحاطة  بدياًل عنها يف دقة  بحيث ال نجد 
خترج إليها، وما تناولوه البالغيون يف علوم املعاين والبيان والبديع، وعلامء اإلعجاز 
وأعجبهم  وتراكيب)45(.  وبنى  اصواتًا  املتناسق:  ونظمه  القرآن  اسلوب  حسن  يف 

ذلك حتى عّدوه وجه اإلعجاز القرآين.

إنام سببه )املشاهبة( التي يبني عليها نظام اللغة العربية يف مستوياهتا: الرصفية 
والنحوية والبالغية والداللية وغريها، كلها تنساق يف ضوء نظام واحد هو تعليق 
األصوات و احلروف واأللفاظ والرتاكيب والدالالت بعضها برقاب بعض وحتمل 
بعضها عىل بعض، يف املستوى اللغوي الواحد من العربية، ويف املستويات بعضها 
فيه،  اختالف  ال  الذي  املطلق  القرآين  املعنى  ألداء  مّطرد  واحد  نظام  بعض،  عىل 
الثابتة  الرياضية  كاملعادالت  فهو  واملكانية،  الزمانية  املتغريات  حيوي  كونه  الثابت 

وان تغريت األعداد داخلها بحسب املتغريات.
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املبحث الثالث

 علم النص

ومن املناهج اللغوية الغربية احلديثة التي عنيت بتحليل النّص وتناوله وحدة 
املشرتكة بني  باجلوانب  عنايته  النّص(. وكانت  او )علم  النيص(  اللغة  كلية، )علم 
القرآين بوصفه  النّص  العرب طّبقوه عىل  املعارصين  املختلفة، لكن بعض  اللغات 

وحدة نصية متامسكة.

وعلم النّص: فرع من فروع علم اللغة )احلديث( يعنى بدراسة النّص بوصفه 
الوحدة اللغوية الكربى وذلك بدراسة جوانب عديدة تتصل بالنص أمهها الرتابط 
او التامسك ووسائله وأنواعه واالصالة او املرجعية Reference وأنواعها والسياق 
النيص Textual Context. ودور املشاركني يف النّص )املرسل واملستقبل(، وتشمل 

دراساته النص املنطوق والنص املكتوب عىل حّد سواء)46(.

وما نعني به من هذا العلم هو كونه منهجًا اسلوبيًا يف حتليل النّص يبحث يف 
ثم  وأدواته،  التامسك  هذا  وبرشوط  كلية.  شاملة  نظرة  إليه  والنظر  النّص  متاسك 

الصلة بني التامسك النيص والسياق.

غري  من  هي  كام  القرآين  النص  عىل  الوافد  العلم  هذا  أطروحات  تطبيق  ان 
بل  جمدية  غري  نتائج  اىل  بالدارس  الكريم تصل  القرآن  أسلوب  خصوصية  مراعاة 
منحرفة عن املنهج العلمي الرصني، ذلك ان النص القرآين ينأى كثريًا عن النصوص 
التي اختذها أصحاب هذا العلم ميدانًا تطبيقيًا ألطروحاهتم. أمثال هارمتان مؤسس 
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العلم)47( وان كان هذا العلم قد ولد من رحم البنيوية الوصفية القائمة عىل أجرومية 
اجلملة يف أمريكا. وكان مقال )زيليخ هاريس( تلميذ بلومفيلد واستاذ تشومسكي 

ثم مريديه فيام بعد عن )حتليل اخلطاب( من معامل الطريق يف هذا االجتاه نفسه)48(.

وكذلك سعة أنامط النصوص التي يتناوهلا هذا العلم ومناهجه تنأى كثريا عن 
املحكية  النصوص االيصالية واالبداعية واللغة  القرآين، وخلطه بني  النص  طبيعة 

واللغة الفصحى املكتوبة وغريها.

عقد،  )وعد،  نحو:  ربط  نصوص  هي:  حددوها  كام  الرئيسة  النّص  أنامط  ان 
قانون، أمر ...( ونصوص إرشاد نحو: )إرشاد وخطاب ودفاع ودعاية، وإعالن، 
وخطاب سيايس...( ونصوص اختزان نحو: )مالحظات، فهرس، دليل، تلفون، 
والشعر(.  واملرسحية  والقصة  والرواية  )الدراسة  عن  فضاًل  مسودة...(  يوميات، 
الشعبي وغري ذلك  اليومي واألدب  التهنئة واحلديث  اإلعالنات وبطاقات  ومنها 
الذي يرى مهمة  التحليل النيص،  بينكر يف تطبيقه عليها مبادئ  تناوله كالوس  مما 
التي تعد أساس  النص  لتكوين  العامة  النص هي »وصف الرشوط والقواعد  لغة 

النصوص الفعلية، وصفًا منظاًم وان يوضح أمهيتها لتلقي النص«)49(.

الذي  املعريف  للتداخل  النيّص  البحث  صعوبة  العلم  هبذا  املعنيون  ويؤكد 
والرصف  والبالغة  النحو  من  مزيج  فهو  خمتلفة،  فروع  يف  واسعة  دراسة  يتطلب 
وعلم األصوات واملعجم والتفسري، واللسانيات و األسلوبية وعلم الداللة ونظرية 
االتصال والربامجاتية وعلم املنطق واألدب وعلم النفس وعلم االجتامع والفلسفة 
ومناهج لغوية خمتلفة كالوظيفية والسياق والتوزيع والشكلية والتوليدية والوصفية 

والسيميائية فضاًل عن عدم استقرار مناهجه ذلك انه علم بكر)50(.
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قال أحد املختصني هبذا العلم: »لقد تشعبت املنابع التي استقى منها مفاهيمه 
و متصوراته ومناهجه واتسم هو نفسه بقدرة فائقة عىل استيعاب كل ذلك اخلليط 
املتباين، بل تشكل بنية منسجمة قادرة عىل احلفاظ عىل ذلك التداخل... وشكلت 
اخلواص الرتكيبية والداللية وااليصالية للنصوص صلب البحث النيّص، بمعنى ان 
البحث يتحقق عىل مستويات ثالثة أساسية هي: املستوى النحوي واملستوى الداليل 

واملستوى التداويل باملفهوم الواسع له وال جييز الفصل بني هذه املستويات«)51(.

»عىل  أكرهته  القرآين،  النّص  عىل  العلم  هذا  تطبيق  يف  عربية  حماوالت  وثمة 
قبول تلك القواعد التي اشتقت من نصوص لغات خمتلفة«)52(، منها عمل الدكتور 
وتتبعه  املكية(،  السور  عىل  النيص  اللغة  لعلم  تطبيقية  )دراسة  الفقي  صبحي 
ُيعّد  الذي  املناسبة  وعلم  كالتفسري  القرآن  وعلوم  والنحوي  البالغي  باملوروث: 

جذورًا هلذا العلم يف موروثنا القرآين)53(.

التي  التامسك  أدوات  وأهم  والبالغة،  النحو  أبواب  تطبيقاته  شملت  وقد 
احلذف،عالقات  التكرار،  اإلبدال،  العطف،  التوابع،  الضامئر،  تطبيقه:  يف  تناوهلا 

اإلسناد كلها، التامسك املعجمي، األسامء املوصولة، وأسامء اإلشارة وغريها)54(.

إال أن تطبيقاته مل تكن دقيقة بل هي أقرب إىل املشاهبة الشكلية بسبب املنهج 
يف  القرآين،  العريب  النص  ويناسب  يفيدنا  بام  األخذ  غري  من  أتبعه  الذي  التقليدي 
ضوء الثقافة اإلسالمية ونظام العربية لكونه علاًم يعنى بأنظمة اللغة ومتاسك النص. 
ناهيك عن أهنا علوم غري مستقرة غالبًا ما ينقضها أصحاهبا الغربيون أنفسهم ويأتون 

باجلديد.
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وأخذ عىل املوروثني: النحوي والبالغي والسيام جهود االمام عبد القاهر يف 
نظرية النظم، عنايتهم باجلملة، اذ عّدوها الوحدة اللغوية الكربى، وعلم النص يعني 
اللغوية إذ ال يمكن  الدراسة  بالنص كله، قائاًل »ألن حتليل اجلملة يعد قصورًا يف 

دراستها منفصلة عن سياقها اللغوي املتمثل يف البنية اللغوية الكربى للنص«)55(.

التفسريي  املوروث  عىل  يصح  فال  النظم  نظرية  عىل  صّح  إن  قول  وهو 
وحدة  القرآين  النص  يرى  الذي  املناسبة  كعلم  القرآن  علوم  وبعض  واالعجازي 
بعضًا  بعضه  يفرّس  وانه  الواحدة.  كالكلمة  بل  الواحدة  كاجلملة  متامسكة  كاملة 
القرآن وحدة  أّن  إذ رأى  بذلك  نولدكة  نولد  نّوه  برقاب بعض، وقد  لتعلق بعضه 
مرتابطة ترجع كلها إىل معنى )التوحيد()56(.  ثم انه طبق مبادئ هذا العلم عىل جزء 
من النص القرآين: )السور املكية( وان كانت نصوصًا كثرية إال أهنا جزء من نص 

متامسك هو النّص القرآين ينبغي ربطها به.

ومن أهم ّمنمْ طّبق املناهج الغربية احلديثة ومنها علم النص الدكتور متام حسان 
املوروث  إىل  متام  الدكتور  وكان  والنحوي،  البالغي  املوروث  وبني  بينها  مزج  إذ 
أقرب من املناهج الغربية التي خربها أسلوبًا وعرضًا. ففي كتابه )البيان يف روائع 
القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين()57( طبق آراءه اللغوية ونظرياته التي 
الرخصة  التي فرّس يف ضوئها  القرائن  السابقة ومنها: نظرية تضافر  ذكرها يف كتبه 
ظاهرة  لكل  القرآنية  الشواهد  بكثرة  واتسم  نضوجها.  بعد  األسلويب  والعدول 

أسلوبية او لغوية.
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كربى  وهو  والسياق  والربط  التضام  اآلتية:  القرائن  املبحث  هذا  يف  وهيمنا 
القرآين والعالقات  الرتكيب  الربط والتامسك يف  فيها أساليب  تناول  القرائن. فقد 

امللحوظة يف النّص القرآين وموقف علامء النص من السياق)58(.

ففي ظاهرة التضام قال: »ال يكاد باٌب من أبواب النحو العريب خيلو من ظاهرة 
صورهتا  يف  او  والتوارد،  واالختصاص  كاالفتقار  االجيابية  صورهتا  يف  إما  التضام 
السلبية كالتنايف او التنافر«)59(. »ومما يقع يف حيز القول يف ظاهرة التضام: احلذف 
التضمني  ومنه  مدخوله  غري  عىل  اللفظ  وإدخال  واالعرتاض  والفصل  والزيادة 
وإغناء احد العنرصين عن اآلخر والرشوط الرتكيبية لتأليف ألفاظ السياق«)60( ثم 

تناوهلا كلها بالتفصيل والتمثيل.

والفرق بني احلذف والفصل البالغي من حيث انه حذف له »خصوصية املقام 
ما جيعله شيئًا آخر غري جمرد احلذف النحوي. ذلك بان الفصل البالغي يتم دائاًم عن 
موقف انفعال قد يكون خوفًا او غضبًا او استعجااًل او استغرابًا او تعجبًا وغري ذلك 
َكِذبًا إِْن  ْينا َعَل اللِ  من هذا النحو من املواقف اجلديدة«)61( كقوله تعاىل: ﴿َقِد اْفَتَ
نا  اَنا الُل ِمْنها َوما َيُكوُن َلنا َأْن َنُعوَد ِفيها إاِلَّ َأْن َيشاَء الُل َربُّ تُِكْم َبْعَد إِْذ َنجَّ ُعْدنا يِف ِملَّ
قِّ َوَأْنَت َخرْيُ  َنا اْفَتْح َبْيَننا َوَبنْيَ َقْوِمنا بِاحْلَ ْلنا َربَّ نا ُكلَّ َشْ ٍء ِعْلًم َعَل اللِ َتَوكَّ َوِسَع َربُّ
فض. وشواهد أخر كثرية  اْلفاِتِنَي﴾ )سورة األعراف 89(، املوقف موقف التربؤ والرَّ
املقام.  انفعالية وخصوصية  ذكرها مل يرد العطف بني الرتاكيب املرتابطة، ألسباب 
ولكن ال أرى اهنا حتتاج إىل رابط أو القول بوجود فاصل بينها وهو حذف حرف 

العطف إال من باب التقدير.
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حيول  بام  الرتكيبي  النمط  جمرى  »واملقصود  االعرتاض  لقضية  األمر  وكذلك 
دون اتصال عنارص اجلملة بعضها ببعض اتصااًل تتحقق به مطالب التضام النحوي 
فيام بينها واجلملة املعرتضة يف كل أحواهلا أجنبية عن جمرى السياق النحوي فال صلة 
هلا بغريها وال حمل هلا من اإلعراب وإنام هي تعبري عن خاطر طارئ من دعاء او قسم 
او قيد برشط او نفي او وعد او أمر او هني او تنبيه إىل ما يريد املتكلم أن يلفت إليه 

انتباه السامع«)62(.

و  ذلك  تكلفنا  إذا  إال  النّص  ومتاسك  التضام  باب  من  االعرتاض  أرى  ال 
قرآنية  شواهد  من  أورده  عاّم  ناهيك  النص،  ارتباط  مع  يتقاطع  معناه  أّولناه،إذ 
للنص  فهمه  وبحسب  املعياري  النحاة  منهج  بحسب  االعرتاض  قدرفيها  أكثرها 
َألِيٌم بِم  ْم َعذاٌب  ُقُلوِبِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم الُل َمَرضًا َوَلُ ﴿يِف  القرآين نحو قوله تعاىل: 
كاُنوا َيْكِذُبوَن﴾ )سورة البقرة 10(، قال معلقًا: »يف اآلية اعرتاض للدعاء عىل مرض 

القلوب املذكرين«)63(.

اعتامده  من  ويكثر  املعياري،  والنحو  األسلويب  التحليل  بني  يمزج  رأيته  وقد 
الربكات  أيب  لدى  والسيام  اللغوي  ال  العقيل  باملنطق  املمزوج  املتأخرين  نحو  عىل 
األنباري، فمن ظواهر التضام التي ذكرها »اغناء أحد العنرصين عن األخر« مثل 
هلا بأقوال النحاة نحو )اغناء الفتحة عن الكرسة يف إعراب ما ال ينرصف وعكسه 
العوض  )اغناء  و  )أدعو(  الفعل  النداء عن  )يا(  )واغناء  و  السامل(  املؤنث  يف مجع 
باسم  الذي وسمه  التضامي  املظهر  التعويض()64(. ويف  املعوض يف كل صور  عن 
الرتكيبي(،  ومعناه  السياق  خصوصية  بتحقيقها  تتضح  التي  الرتكيبية  )الرشوط 
النحاة  وضعها  التي  املعيارية  النحوية  القواعد  من  طويلة  قائمة  حتته  ذكر  ثم 
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واألسلوبية  اللغوية  للظواهر  قرآنية  بشواهد  استشهاده  عن  ناهيك  املتأخرون)65( 
او ما يراه هو.  القرآين  التي يذكرها بحسب ما يرى بعض املفرسين ملعنى الشاهد 
وقد ذكرنا ان املعنى القرآين متحرك وله خصوصية أسلوبية مغايرة عن األساليب 
األخرى بحيث تسمح للمفرسين أن حيملوه عىل وجوه يف بعض شواهده. وبعضها 

اآلخر من املتشابه الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىل عىل خالف يف ذلك.

ويف قرينة الربط الذي مثل هلا بمجموعة من األلفاظ ال معنى هلا، لكوهنا غري 
مرتبة بحسب قواعد الربط يف اللغة: )َفحَمَد يف الناس خطيبًا عليه وأثنى قال اهلل 
زيد ثم قائم( قال الدكتور متام حسان: »إذا وضعت هذه املفردات نفسها مرتبة ترتيبًا 
آخر معينًا اتضح اهنا تدل عىل معنى وذلك اذا قلت: )قام زيد يف الناس خطيبًا فحمد 
اهلل وأثنى عليه ثم قال( وحتققت اإلفادة منها، الن املفردات هناك قد رتبت بحسب 

األصول املرعية يف تركيب النمط«)66(.

وهبذا مثل لقرينة الربط وعالقته يف العربية وهو أمٌر معروف لدى مجيع متكلمي 
اللغة حتى املبتدئني منهم، ذلك انه من السياق. ثم ذكر عالقات الربط )كاإلسناد 
يف  »األصل  قال:  واملالبسة(،  والتبعية  والتفسري  واإلخراج  واملصاحبة  والتعدية 
الربط أن يكون بإعادة اللفظ ألهنا ادعى للتذكري وأقوى ضامنًا للوصول إليه...«)67( 
مما  وهذا  املعنى«،  إعادة  اللفظ  إعادة  يعني  »وقد  قال:  و  كثرية.  شواهد  ساق  ثم 
بعرشات  له  ومثل  التكرار)68(،  ومنه  الذاكرة(.  إلنعاش  الذكر  )إعادة  بـ  وصفه 
و)أل(  واإلشارة  واملطابقة  الكثرية،  بأنواعه  الضمري  تناول  ثم  القرآنية.  الشواهد 
وسائل  من  وغريها  واملعية  العطف)69(  حروف  والسيام  املعاين  وحروف  التعريف 

الربط بالتفصيل والشواهد الكثرية.
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 علم املناسبة

القدماء  التي هلا صله بنظامه وأسلوبه الذي عني به بعض  ومن علوم القرآن 
واملعارصين علم املناسبات وهو »علم تعرف منه علل الرتتيب، وموضوعه أجزاء 
التي  الرتبة  عىل  اإلطالع  وثمرته  الرتتيب،  حيث  من  مناسبته  املطلوب  اليشء 

يستحقها اجلزء بسبب ماله بام ورائه وما أمامه من االرتباط والتعلق«)70(.

بينهام  )املقاربة واملشاكلة( ومرجعها يف اآليات إىل معنى رابط  لغة:  واملناسبة 
عام او خاص عقيل او حيس او خيايل وغري ذلك من أنواع عالقات التالزم الذهني 
جعل  وفائدته  ونحوها،  والضدين  والنظريين  واملعلول  والعلة  واملسبب  بب  كالسَّ
التأليف  ويصري  االرتباط  بذلك  فيقوى  بعض  بأعناق  آخذا  بعضها  الكالم  أجزاء 

حالته حال البناء املحكم املتالئم األجزاء)71(.

»مناسبة  وهو  القرآن  إعجاز  وجوه  من  الرابع  الوجه  املناسبة  السيوطي  وعد 
آياته وارتباطه بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة املعاين، منتظمة 
الرتتيبات والروابط«)72(. وقد عني هبذا  القرآن مودعة يف  املباين«، »وأكثر لطائف 
العلم ايضًا الفخر الرازي يف تفسريه الكبري، وأبو حيان يف تفسريه )البحر املحيط( 

وغريمها.

املعارصة  األسلوبية  طريقة  عىل  دقيقة  أسلوبية  حتليالت  نجد  العلم  هذا  ويف 
التحليل  اذ يكشف  املناسبة بني اآليات والسور،  من حيث إجياد ملحات داللية يف 
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وتركيباته  وأصواته  وحروفه  وشكله  النّص  جمموع  من  داللية  ملحات  األسلويب 
وترتيبه وعدد حروفه وكلامته.

أحداث  ومعاين  السورة  كلامت  عدد  بني  دقيقة  دالالت  يلمح  مثال  فالبقاعي 
مناسبة نزوهلا أو حروب ُنرصة اإلسالم أو تاريخ اهلجرة او فتح مكة، أو استحكام 
الناس وحروفها بسورة   ويرى يف ذلك أرسارًا، وربط كلامت سورة  أمر عمر 
تكامل  انه  إىل  »إشارة  قائال:  ذلك  من  واستنتج  احلروف.  أنواع  حيث  من  الفاحتة 
أوله وأخره  اشتمل عليها كل من سوريت  أخره يف عدد  إىل  أوله  القرآن من  نزول 
القيوم  احلي  منزله  عىل  القدوم  سنة  والثالثة  وعرشون  اثنتان  وذلك  السنني  من 

سبحانه«)73(.

»ومن سورة اإليالف )108( رشع البقاعي يف بيان وجوه التقاء طريف القرآن 
األوائل،  التسع  من  سورة  تقابلها  األواخر  التسع  السور  من  سورة  فكل  الكريم، 
والعدُّ بناء عىل ذلك يكون تصاعديًا من سورة اإليالف إىل سورة الناس، وتنازليًا 

من سورة التوبة إىل سورة الفاحتة وهكذا...«)74(.
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... الامتة ...

 إّن مناهج الدراسات اللغوية والنقدية واألسلوبية احلديثة كثرية ومتشعبة ال 
يمكن االحاطة الكاملة هبا وبتفاصيلها ودقائقها أو تطبيقها كام هي تطبيقا تقليديًا 
عىل النص القرآين، بقدر اإلطالع عليها وفهمها واالستفادة مما يصلح منها لدراسة 
نظريات  من  يالئمه  ما  وانتخاب  الرتكيبي،  نظامه  يف  والعدول  القرآين  النّص 

األسلوبية العامة ومناهجها لكوهنا تطبيقًا ألسنيًا عىل األدب او اللغة اإلبداعية. 

 إذ ثمة مشكالت يف التناول األسلويب واملناهج الغربية احلديثة وحماذير ينبغي 
الديني عىل  او  املادي  الغريب  بالفكر  وارتباطها  الوقوف عليها فضاًل عن علامنيتها 
وفق العقيدة املسيحية او العلامنية، التي تتقاطع مع اجلانب الروحي للنّص القرآين 

والنظرة القدسية له وللغة العربية.

والسيام  عليه  ومتطفل  له  ومتابع  الغريب  بالنقد  متأثر  احلديث  العريب  والنقد   
خاصة.  القرآين  النّص  عىل  املبني  الغني  تراثه  من  الرغم  عىل  املادية،  بالفلسفات 
والنقد الغريب احلديث مبني عىل نصوص األدب العاملي كجان جاك روسو وغريه 
اإلنساين  األدب  يف  التقاؤهم  كان  فإذا  املعارص  األدب  تبناها  أساطري  إحياء  وعىل 
والتجربة اإلبداعية لألديب لكنهم ال يلتقون يف حتليل النص القرآين وخصوصيته 
وارتباطه بالعربية ونظامها املحكم الذي خيتلف عن أنظمة اللغات األخرى. النّص 
)املتلقي( و)الرسالة(  الروحي لدى  )املرسل( وباجلانب  باخلالق عّز وجل  املرتبط 
وأهدافها  اللغوية  الدراسة  منهج  حتديد  علينا  يشرتط  هنا  من  الغيب.  من  املنقولة 
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اللغوي  املوروث  من  والتحقق  واملوضوعية  العلمية  الرصانة  والتزام  وأسسها 
قبل البناء عليه، ومن نتائجه ووسائله. فضال عن ذلك فقد دعا البحث اىل أسس 
)اإلمام(،  املصحف  دفتي  بني  املحفوظ  القرآين  النص  دراسة  منها: حتديد  منهجية 
والرضورات  واللهجات  كالقراءات  األخرى  اللغوية  باملستويات  خلطه  وعدم 
العلمي  واألساس  الشعرية وسائر األدلة النقلية األخرى لكي تستقيم لنا النتائج  
األخر الذي استند اليه هو منهج البحث هو: مالحظة خصوصية أسلوب القرآن 

من حيث املرسل والرسالة واملرسل إليه، ومن حيث دالالت الرسالة...

من  يشاء  من  به  ينفع  وأن  خالصا،  لوجهه  البحث  هذا  يكون  أن  أدعو  واهلل 
املعارصة،  الوافدة  اللغوية  الدراسات  الكريم يف ضوء  القرآن  الباحثني يف أساليب 

وهو حسبي ونعم الوكيل واحلمد هلل رّب العاملني.
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... ملخص البحث ...

القرآن  ألفاظ  يف  الرصيف  التحول  ظاهرة  نقض  يف  جادة  حماولة  البحث  يعّد 
أخرى  صيغة  عن  رصفية  صيغة  تنوب  أن  الرصيف  بالتحول  املراد  إّن  إذ  الكريم  
تؤّدي معناها وتظفر بموقعها يف السياق، وهو هبذا املعنى رضب من حتريف الكلم 
أو  املفرس  الذي اقرتحه  العميق  باملعنى  القرآين  عن مواضعه. وال يتحقق اإلعجاز 

اللغوي بل بمعنى اللفظ الظاهر كام هو يف املصحف. 

بناء  قرآنية جاءت عىل  أمثلة  الرئيسة عرشة  فكرته  لتطبيق  البحث  اختار  وقد 
فاعل تعّددت أقوال اللغويني واملفرسين يف تلّمس داللتها سواء عىل مستوى اللفظ 
املفرد أو البناء العام، ومع ذلك التعدد يف األقوال برز القول بتحّول هذه األمثلة من 
أمثلة تؤول إىل أبنية أخرى هي أسامء املفعولني أو صيغ املبالغة أو املصادر أو اجلموع 
أو صيغ النسب أو تراكيب نحوية حذف جزء منها أو غري ذلك، تلك األمثلة القرآنية 

التي انتخبها البحث هي: 

• ا ِعَظامًا نَِّخَرًة﴾. 	 اِفَرِة َأئَِذا ُكنَّ ا مَلَْرُدوُدوَن يِف احْلَ احلافرة يف قوله تعاىل: ﴿َأئِنَّ

• ُرُج ِمن 	 اء َداِفٍق َيْ دافق يف قوله تعاىل: ﴿َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمن مَّ
ائِِب﴾. َ ْلِب َوالتَّ َبنْيِ الصُّ

• اِضَيٍة ﴾.	 راضية يف قوله تعاىل :  ﴿ َفُهَو يِف ِعيَشٍة رَّ
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• اِغَيِة﴾.	 ا َثُموُد َفُأْهِلُكوا بِالطَّ الطاغية يف قوله تعاىل: ﴿َفَأمَّ

• اَل 	 َقاَل  امْلَاء  ِمَن  َيْعِصُمنِي  َجَبٍل  إَِل  َسآِوي  ﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  عاصم 
ِحَم ﴾. َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّلِ إاِلَّ َمن رَّ

• كاذبة يف قوله تعاىل: ﴿إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة  َلْيَس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة﴾.	

• ٍة َعالَِيٍة الَّ 	 الغية يف قوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ نَّاِعَمٌة لَِسْعيَِها َراِضَيٌة يِف َجنَّ
َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيًة ِفيَها َعنْيٌ َجاِرَيٌة﴾.

• ْت ِمن َقْسَوَرٍة﴾.	 ْسَتنِفَرٌة  َفرَّ ٌر مُّ ْم ُحُ ُ مستنفرة يف قوله تعاىل: ﴿َكَأنَّ

• َعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا  	 ُقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوًما َيْ منفطر يف قوله تعاىل:  ﴿َفَكْيَف َتتَّ
َمُء ُمْنَفِطٌر بِِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل﴾. السَّ

• ْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطءًا َوَأْقَوُم ِقياًل﴾.	 ناشئة الليل يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َناِشَئَة اللَّ

 وقد سلك البحث إىل تطبيق فكرته عدة سبل أبرزها توخي التعبري الدقيق الذي 
يتحقق به اإلعجاز القرآين وال يتحقق بغريه فضال عن تلك االلتامعات الداللية التي 
الرازي  والفخر  كالزخمرشي  الكريم  القرآن  مفرسي  من  احلذاق  قرائح  هبا  جادت 
وأيب حيان وغريهم من الذين حافظوا يف تفاسريهم عىل البناء اللغوي للفظ القرآين 

كام هو دونام حتريف له عن ظاهره وال تقدير لفظ حمذوف يف سياقه الذي ورد فيه.
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... Abstract ...

The present paper is regarded as a serious endeavour to refute 
the phenomenon of etymological inversion in the utterances of the 
Glorious Quran. The etymological inversion purports the exchange of 
a linguistic state for another one giving much the same meaning and 
taking its place in the context; thus it is a kind of meanings twisting 
and never brings the Quranic miracle into the deep meaning the 
interpreter or the linguist suggests; that is to say، it keeps the mere 
implicit meaning intact as it is in the Quran.

The study takes hold of precision to reveal the Quranic miracles 
and the clusters of meanings the percipient and sharp-witted 
Quranic interpreter lurks such as; Al-Zamakhshari، Al-Fakharazi، 
Abi- Haian and the like who preserve the linguistics of the Quranic 
utterances intact، without any explicit twisting meanings and nor a 
compensation to an omitted utterance from its origin context.
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... توطئة ...

نال موضوع التحول الرصيف اهتاممًا واسعًا يف مصّنفات علامء العربية فعرّبوا 
والتجاوز،  واملجاز،  والتحّول،  والنيابة،  التناوب،  منها:  خمتلفة  بمصطلحات  عنه 
والشجاعة،  واالّتساع،  والنقل،  والترصف،  واالنحراف،  والعدول،  وااللتفات، 
املصطلحات  تفاوت شيوع هذه  واالنزياح وغريها. وقد  واالنتقال، واالنعطاف، 
بعضها عن بعض بحسب تعّدد العلامء وتنّوع مصنفاهتم واختالف فنوهنم. فشاع 
حني  عىل  االنزياح،  ثم  وااللتفات  املجاز  هي  ثالثة  مصطلحات  البالغيني  لدى 
واالتساع،  والعدول،  والتناوب،  النيابة،  مصطلحات:  اللغويني  لدى  ظهرت 

والتحول، والترصف، واالنحراف، واالنتقال، وغريها. 

وقد نأى البحث عن مصطلح شائع يف التعبري عن هذه الظاهرة الرصفية قديام 
وحديثا هو مصطلح العدول الرصيف ألّنه مصطلح يستدعي فاعال ُمريدا إذ يقال: 
عدل فالٌن عن اليشء عدال وعدوال إذا حاد وعدل إىل اليشء رجع)1(. ومثل هذه 
االستعامل اخلاص للمصطلح ال يصح إطالقه عىل ألفاظ التنزيل العزيز ولو جمازا 
ألهنا من عند اهلل تعاىل. ولذا آثر البحث مصطلح التحول ألّنه من باب التفّعل الذي 
اإلتيان  يف  التكلف  أو  الفعل  حصول  يف  التدّرج  دالة  الزمة  أفعاله  تكون  ما  غالبا 
به)2(. وعندما ينسب التحول الرصيف إىل ألفاظ القرآن الكريم فإن املراد بفاعل هذا 

التحّول هو اللفظ نفسه.
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ما  خالف  عىل  داال  اللفظ  فيها  يأيت  رضوب  العلامء  لدى  الرصيف  وللتحول 
أو  املفعول  عىل  الفاعل  وداللة  اجلمع،  عىل  الواحد  كداللة  الظاهر،  يف  عليه  يدّل 
داللة املفعول عىل الفاعل وداللة املصدر عىل الفاعل واملفعول أو أن يدل الفاعل 
واملفعول عىل املصدر، وغري ذلك من األنامط التي تتحول فيها الصيغ الرصفية. وقد 
أعجب علامء العربية بالقول يف الكالم عن تناوب الصيغ أو التحّول من صيغة إىل 
أخرى، ألهّنم رأوا أنَّ هذا التحول ال يكون إاّل لفائدة اقتضت ذلك. إذ يقول ابن 
جني »أما اختالف صيغ األلفاظ فإهّنا إذا نقلت من هيئة إىل هيئة كنقلها مثاًل من 
وزن من األوزان إىل وزن آخر، وإن كانت اللفظة واحدة، أو لنقلها من صيغة االسم 
نًا،  ُحسمْ فصار  ُقبحها  انتقل  االسم  صيغة  إىل  الفعل  صيغة  من  أو  الفعل  صيغة  إىل 

نها صار قبحًا«)3(. وُحسمْ

تلمس  عن  وتقاعسوا  وهنوا  قد  الكريم  القرآن  مفرسي  من  فريق  كان  وإذا 
دالالت طائفة من األبنية الرصفية القرآنية عىل نحو دقيق، فركنوا إىل القول بالتحول 
التامعات داللية لدى فريق آخر  بتقدير حمذوف تارة أخرى، نجد  القول  تارة وإىل 
تنبئ عن التمسك بداللة البناء القرآين دون القول بالتحول الرصيف من داللة بناء 
أن  الصنعة  ذوي  عىل  لزاما  كان  هنا  ومن  منه.  حولت  أو  عنه  نابت  إهنا  قيل  آخر 
الرصيف  التحول  عىل  شواهد  عدت  التي  القرآنية  األمثلة  من  طائفة  تأويل  يعيدوا 
تأويال مبنيا عىل الوصف املبارش الذي حيفظ للتعبري القرآين هيبته وداللته املستقاة 

من ظاهره ال من حتّوله من بناء آخر. 

القرآن  ألفاظ  يف  سيام  ال  برمتها  الظاهرة  هذه  ينقض  البحث  هذا  جاء  ولذا 
صيغة  تنوب  أن  هو  الرصفية  النيابة  أو  الرصيف  بالتحول  املراد  كان  فلام  الكريم. 
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رصفية عن صيغة أخرى تؤّدي معناها وتظفر بموقعها يف السياق، فهو هبذا املعنى 
رضب من االفرتاضات الذاتية التي أّدت إىل تشويه معنى اللفظ الظاهر، وحتريف 
بل  اقرُتح  الذي  العميق  باملعنى  القرآين  اإلعجاز  يتحقق  وال  مواضعه.  عن  الكلم 

بمعنى اللفظ الظاهر كام هو يف املصحف. 

ت بالتحول الرصيف كثرة بالغة ومع  وقد كُثرت ألفاظ القرآن الكريم التي ُفرسِّ
كثرهتا تعّددت أقوال اللغويني واملفرسين يف تلّمس داللتها سواء عىل مستوى اللفظ 
التي  بتحّول األمثلة  القول  برز  التعدد يف األقوال  العام، ومع ذلك  البناء  أو  املفرد 
عىل بناء اسم الفاعل من أمثلة تؤول إىل أبنية أخرى هي الصفات املشبهة أو أسامء 
املفعولني أو صيغ املبالغة أو املصادر أو اجلموع أو صيغ النسب أو تراكيب نحوية 
التي قيل بتحوهلا إىل اسم  حذف جزء منها أو غري ذلك. ولكثرة األمثلة الرصفية 
الفاعل يف القرآن الكريم اقترص البحث عند عرشة أمثلة منها إذ كانت كافية إلشباع 
تلك  رّتبت  وقد  رضوبه  بجميع  الرصيف  التحول  نقض  هي  التي  الرئيسة  الفكرة 

األمثلة ترتيبا ألفبائيا وهي: 

1. احلافرة

اِدَفُة ُقُلوٌب َيْوَمئٍِذ َواِجَفٌة َأْبَصاُرَها  َتْتَبُعَها الرَّ اِجَفُة  قال تعاىل: ﴿َيْوَم َتْرُجُف الرَّ
ٌة  َكرَّ إِذًا  تِْلَك  َقاُلوا  نَِّخَرًة  ِعَظامًا  ا  ُكنَّ َأئَِذا  اِفَرِة  احْلَ يِف  مَلَْرُدوُدوَن  ا  َأئِنَّ َيُقوُلوَن  َخاِشَعٌة 
وللمفرسين  )النازعات13-6(.  اِهَرِة﴾  بِالسَّ ُهم  َفإَِذا  َواِحَدٌة  َزْجَرٌة  ِهَي  َم  َفإِنَّ ٌة  َخاِسَ
واللغويني يف تأويل داللة احلافرة أربعة أقوال فرّس أحدها اللفظة بالتحول من اسم 

املفعول وأغرب بعضها يف االعتباط، تلك األقوال هي:
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الول: وفيه ُفرّست اللفظة بأهنا حمّولة من اسم املفعول، فتكون احلافرة بمعنى 
املحفورة. مثل: )من ماء دافق( أي مدفوق. وعضد بعضهم هذا الوجه بقراءة أيب 
يف  احلافرة  أن  عىل  داللة  وفيها  حمفورة،  بمعنى  ُفعلة  وزن  عىل  احُلفرة(  )يف  حيوة: 

األصل اسم مفعول)4(. ويف حتّول احلافرة من اسم املفعول تقديران:

أّولم ُنقل عن جماهد وهو أن يكون املراد باحلافرة القرب ألنه حمفور، واملعنى أّن 
»مرشكي قريش ومن قال بقوهلم يف إنكار املعاد، يستبعدون وقوَع البعث بعد املصري 
إىل احلافرة، وهي القبور، بعد متّزق أجسادهم وتفّتت عظامهم ونخورها«)5(. وهذا 
التقدير بعيد وال يفهم سياق اآلية به إال بتكّلف فكأّن املراد به أن مرشكي قريش 
ظّنوا يف يوم البعث أهّنم رّدوا إىل احلياة الدنيا التي مل يذكروا منها إال مآهلم فيها إىل 

القرب.

بأثر  حفرت  التي  األرض  وجه  باحلافرة  املراد  يكون  أن  هو  الخر  والتقدير 
األقدام فيها وهذا كناية عن احلياة الثانية. فيكون جممل التعبري القرآين بمنزلة احلكاية 
النرش ويتعجبون من  ينكرون  فإهّنم  والنشور،  للبعث  املنكرون  الكافرون  قاله  عاّم 
)احلياة  احلافرة  يف  ملردودون  أئنا  واالستهزاء:  اإلنكار  وجه  عىل  ويقولون  ذلك، 
الثانية( بعد صريورتنا عظاما نخرة؟ أي أنرجع أحياء بعد املوت إذا كنا عظاما بالية؟ 

تلك إذا كّرة خارسة)6(. 

الثاين: أن تكون احلافرة مجع احلافر بمعنى القدم فكأهنا بمعنى مستقر احلوافر 
أقدامنا ونطأ هبا األرض)7(.  أئنا ملردودون أحياء نميش عىل  يقولون:  واملعنى إهنم 
ورد هذا الوجه بـ »أن أداء اللفظ هذا املعنى غري ظاهر«)8(. أي أن صيغة فاعلة ال 

تفيد الداللة عىل اجلمع.
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وفيه  حترقها،  أي  األجساد  حتفر  التي  النار  بمعنى  احلافرة  تكون  أن  الثالث: 
الوجه  املعنى يف هذا  بفعله. وجممل  القائم  الفاعل  باهبا يف اسم  احلافرة عىل  تكون 
هو أّن اآلية خترب عن اعرتافهم بالبعث يوم القيامة، والكالم كالمهم بعد اإلحياء، 
واالستفهام لالستغراب كأهّنم ملا ُبعثوا وشاهدوا ما شاهدوا يستغربون ما شاهدوا 
فيستفهمون عن الرّد إىل احلياة بعد املوت فيعلموا أن مصريهم النار)9(. وهذا املعنى 
حسن لو مل خيالف ظاهر السياق ألّن الرد إىل اليشء ال يكون إال بعد مكث فيه يسبق 
الرد إليه مرة أخرى، فيكون الرد إىل النار غري مالئم حلال املبعوثني من القبور إال 
النبوي  النار كام أخرب احلديث  منها حفرة من حفر  انسلوا  التي  قبورهم  إذا كانت 

الرشيف)10( فيكون مصريهم يف جهنم بمنزلة ردهم إىل تلك القبور املستعرة. 

الرابع: وهو الوجه املختار لدى أكثر املفرسين، وما يعضده أنه منقول عن ابن 
عباس، وهو أن تكون احلافرة بمعنى احلياة يف األرض وهي احلياة الدنيا، وتقدير 
اآلية فيه: يف احلافرة نحيا كام حيينا أّول مرة، وفيه تقديران: أوهلام: أن تكون احلافرة 
معنى  فيكون  ولبن  متر  ذو  أي  وتامر  البن  فالن  كقوهلم:  فاعل،  عىل  نسب  صيغة 
احلافرة: ذات احلفر. واآلخر: أن تكون احلافرة جماز كقوهلم: هنارك صائم أي فيه 
الكّد  عن  كناية  وهو  حفر  من  فيها  وما  الدنيا  احلياة  احلافرة  معنى  فيكون  صيام، 
ملردودون  أإنا  هؤالء  يقول:  إذ  التقديرين  يف  ظاهر  اآلية  ومعنى  واملشّقة.  والتعب 
بعد املوت إىل حالتنا األوىل وهي احلياة يف األرض؟ واالستفهام لإلنكار استبعادا 

لذلك الرّد)11(. 

قولنا:  فيكون  بفعلة  املتصف  النوع  من  فاعل  اسم  احلافرة  تكون  أن  ىل  واألومْ
حياة حافرة كقولنا: سفينة غارقة. إذ يقال: رجع فالن يف حافرته أي يف طريقه التي 
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يف  رّدهم  ومعنى  القهقرى،  كرجوع  وذلك  بمشيته  فيها  أثر  أي  فحفرها  فيها  جاء 
احلافرة أهنم يرّدون كام كانوا أول مرة. وقد ذكر املعجم العريب)12( أن احلافرة لفظة 
تدل عىل أول أمر يرجع إليه، فهي اسم ألّول اليشء وابتداء األمر. وقد عنى الشاعر 

هذا املعنى يف قوله)13(: 

ـــٍب ـــٍع َوَشـــيمْ ـــىل َصـــلمْ ــــَرٌة َع ــــاِف َوَعـــــاِرَأَح ـــٍل  ـــهمْ َج ـــن  ِم اهلَل  ـــاَذ  ـــَع َم

يريد القول: أأرجع إىل ما كنت عليه يف شبايب من الغزل والتصايب بعد أن شبت 
معاذ اهلل من ذاك سفهًا وعارًا، فسّمى رجوعه إىل شبابه حافرة. ومنه قول العرب: 
فيه  فاحلافرة  بالثمن.  عليه  رجعت  بعتك  قال:  إذا  ومعناه  احلافرة«)14(  عند  »النقد 
بمعنى احلالة األوىل وهي الصفقة أي النقد حال العقد)15(. وهذا الوجه أفضل من 
فالعرب  بالفرس  خاص  معنى  املثل حممول عىل  هذا  احلافرة يف  معنى  إن  يقال  أن 
النقد عند احلافرة وهي  بالنقد فقالوا:  يبيعوهنا إال  الفرس عندهم ال  لنفاسة  كانوا 

فاعلة من احلفر ألن الفرس بشدة دوسها حتفر األرض)16(. 

أي إّن املراد باحلافرة األرض التي ُسكنت وُعّمرت بكّد ولد آدم فيها وتعاقب 
وجه  تسمي  »العرب  ألن  بعدها  الساهرة  لذكر  مالئم  تفسري  وهو  عليها  أجياهلم 
الفالة ساهرة أي ذات سهر ألنه يسهر فيها خوفا منها«)17(. فاملفهوم  األرض من 
من هذا الوجه أن عتاة قريش قد استبعدوا عودهتم إىل احلياة الدنيا حيث ديارهم 
وأمالكهم التي تركوها وراءهم يف احلافرة وصاروا عظاما نخرة يف القبور، فقال اهلل 
اِهَرِة﴾، لتكون املفاجأة أهّنم يعودوا إىل  َم ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفإَِذا ُهم بِالسَّ تعاىل: ﴿َفإِنَّ
احلياة مرة أخرى ولكن ليس حياهتم األوىل )احلافرة( بل حياة يف أرض جديدة مل 

تطأها قدم إنسان من قبل هي )الساهرة(.
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2. دافق

﴿َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن ِممَّ ُخِلَق   للعلامء يف تأويل داللة املاء الدافق يف قوله تعاىل: 
ائِِب﴾ )الطارق 5-7(. أقوال، يف اثنني  َ ْلِب َوالتَّ ُرُج ِمن َبنْيِ الصُّ اء َداِفٍق َيْ ُخِلَق ِمن مَّ
منها قيل: إن )دافق( حمّول إىل صيغة فاعل من صيغتي املفعول أو النسب ويف قول 
آخر مُحل وصف املاء بالدافق يف اآلية عىل املجاز عىل حني أبقى اخلليل )دافق( داال 

عىل الفاعلية احلقيقية، فكان جممل ما ذكر أربعة أوجه هي: 

»أهل  قال:  الذي  الفّراء  قول  وهو  مدفوق  من  حمّوال  دافق  يكون  أن  الول: 
نعت،  مذهب  يف  كان  إذا  فاعال  املفعول  جيعلوا  أن  غريهم  من  هلذا  أفعل  احلجاز 
تقول العرب: هذا رّس كاتم وهّم ناصب وليل نائم وعيشة راضية. وأعان عىل ذلك 
أهنا توافق رؤوس اآليات التي هي معهّن«)18(. وعىل هذا ابن قتيبة الذي عّد حتّول 
مفعول إىل فاعل ُمشكال فأّوله قائال: »منه أن جييء املفعول به عىل لفظ الفاعل كقوله 
اء َداِفٍق أي مدفوق«)19(. وعليه ابن خالويه إذ قال:  سبحانه وتعاىل:... ُخِلَق ِمن مَّ
»املاء الدافق فاعل يف اللفظ مفعول يف املعنى ومعناه ماء مدفوق أي مصبوب، يقال: 
الوجه إىل  النحاس هذا  دفق ماءه وسفحه وسكبه وصبه بمعنى واحد«)20(. وعزا 
الكسائي والفّراء، ووصفه أّنه »فيه بطالن البيان وال يصّح وال ينقاس ولو جاز هذا 

جلاز ضارب بمعنى مرضوب«)21(.

الثاين: أن يكون دافق صيغة نسب إىل احلرفة عىل وزن فاعل كالالبن والتامر 
اندفاق، والدفق: صّب  الدافق تقديره: ماء ذو دفق أو ذو  والدارع والنابل، واملاء 
دة طائفة من  املاء وفيه دفع واندفاع. وقد أورد سيبويه يف باب النسب بال ياء مشدَّ
)ذو  بمعنى  ألهّنا  بالصيغة  النَّسب  عىل  داّلة  أهّنا  ورأى  )فاعل(،  وزن  عىل  األمثلة 
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يشء( يعمله ليس عىل وجه املبالغة »وذلك قولك لذي الدرع: دارع، ولذي النبل: 
ّشاب: ناشب، ولذي التمر: تامر، ولذي اللبن: البن، قال احلطيئة:  نابل، ولذي النُّ

يمِْف َتاِمر«)22(. َت َأنََّك البٌِن يِف الصَّ َتنِي َوزَعممْ َفَغَررمْ

وردد معظم خالفي سيبويه هذه األمثلة ومل يرصح أكثرهم بأهّنا نوع من النسب 
بل هي عىل »فاعل يكون لصاحب اليشء من غري مبالغة«)23(. ورصح آخرون بأّن 
)فاعل( إذا كان بمعنى )ذو صنعة( يزاوهلا فهو من باب النسب بال ياء مشّددة؛ ألن 
الداللة  )فاعل( يف هذه األمثلة ليس جاريا عىل فعل معلوم فيحمل عىل أصله يف 
عىل الفاعلية فال يقال: درع يدرع وال لبن يلبن)24(. وتوّسع املربد يف أمثلة )فاعل( 
هذه فحمل عليه ألفاظا كثرية أشعرت خالفيه أّنه يقيس هذا)25(، ومن أمثلته »كل 
ذا  »كان  ما  نحو: طامث وحائض ومتئم وطالق«)26(، وكل  بغري هاء  نعت  مؤنث 
يشء أي صاحب يشء بني عىل فاعل«)27(. ومن هنا فرس الزجاج والنحاس )دافق( 
بالداللة عىل النسب إذ قال الزجاج »مذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إىل 
االندفاق واملعنى ماء ذو اندفاق«)28(. وذكر النحاس أنه مذهب البرصيني فقال بعد 
رده الوجه السابق: »والقول عند البرصيني أّنه عىل النسب كام قال)29(:  كليني لمٍّ يا 

أميمَة ناصِب، وكام قال)30(: 

بِه فيقتلني  ــٍف  ــي َس بــذي  ــَس  ــي بنّباِل)31(ول وليس  رمٍح  بذي  وليس 

وفرق أكثرهم بني )فاعل( الدال عىل النسب وغريه وذلك أن )فاعل( إن دل 
عىل التجدد واحلدوث فهو يدل عىل القيام بالفعل وان دل عىل الثبوت فهو بمعنى 

النسب)32(. 
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أي إّن )فاعل بمعنى ذي اليشء( داللته لدى املفرسين مقرونة بالفاعل املالزم 
وعدم  إياها  مالزمته  لشدة  حرفته  إىل  فنسب  وحرفة  صنعة  اختذه  قد  فكأنه  فعله 
انفكاكه منها فال ُيتوّقع منه احلدوث والتجدد، أي أن دافق يف هذا الوجه خاٍل من 
حدوث معنّي التصافه بمطلق االندفاق، فاملاء الدافق هو الذي اخّتذ للدفق فاتصف 
هبذه الصفة وليس وصفه باالندفاق متأتيا من قيامه هبذا الفعل. ولكن القرآن الكريم 
نسب احلدوث والفاعلية احلقيقة للامء يف مجيع القرآن الكريم كاجلريان واالنبجاس 
املاء  إىل  أسندت  التي  نفسها  اآلية  سياق  عن  فضال  والغور  والطغيان  واالنفجار 
اخلروج من بني الصلب والرتائب. بل إن املاء يف القرآن هو مبعث احلياة كام يف قوله 
ٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن﴾ )األنبياء30(، فكيف ال يكون  تعاىل: ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ َشْ

املاء الدافق فاعال ُمريدا يف اندفاقه؟.

عىل  بالداللة  تفرس  أن  يمكن  ال  النسب  عىل  الدالة  )فاعل(  أمثلة  ّأن  ويبدو 
ال  بفعله  املتصف  الفاعل  عىل  تدل  كّلها  والتامر  والالبن  والنابل  فالدارع  الثبوت 
املالزم له. فاصطحاب الدارع درعه ال يتصور يف السلم وكذا النابل، وأّما الالبن 

والتامر فيكفي أّن الشاهد الذي ذكروه وهو قول احلطيئة)33(: 

ــــَك ــــَت َأنَّ ــــممْ ـــي َوزَع ـــنِ َت ـــَررمْ ـــَغ ـــرَف ـــاِم َت ــــِف  ــــيمْ الــــصَّ يِف  ـــــــٌن  البِ

فيه )يف الصيف( قرينة لفظية تفيد التجدد ال اللزوم. وهنا بان الفرق بني إخراج 
متجددا  اّتصافا  بالفعل  املّتصف  الفاعل  داّلة عىل  وبقائها  النسب  األمثلة عىل  هذه 
املنسوب  يقّرب  النسب  إّن  منها  فروق،  عّدة  األلفاظ  النسب وهذه  وبني  دائام.  ال 
نحو االسمّية ويفيد التالزم وعدم االنفكاك، فال ُيَتصور انفكاك املنسوب عن قومه 
مّتار فتلك حرفة  أو  تامر  ووطنه ومذهبه ومدينته وحرفته وقبيلته، ولو قيل: فالن 
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يمكن االنفكاك عنها إىل غريها ولكن صاحبها يقوم هبا عىل االتصاف هبا أو املبالغة 
يف العمل هبا. 

الثالث: أن يكون وصف املاء بالدافق من باب اإلسناد املجازي وفاعل الدفق 
يف احلقيقة مها الرجل واملرأة ألهّنام صاحبا املاء »ومل يقل ماءين المتزاجهام يف الرحم 

واحتادمها«)34( فيكون التقدير يف هذا الوجه: ماء دافق صاحبه. 

الرابع: ذهب اخلليل إىل أّن الدافق اسم فاعل حقيقة ألّنه من »دفق املاء دفوقا 
عطية  ابن  حاول  وقد  الدافقة«)35(.  والنطفة  الدافق  واملاء  بمّرة  انصّب  إذا  ودفقا: 
التوفيق بني هذا الوجه ووجه الفراء فقال: »الدفُق: دفُق املاء بعَضه إىل بعض، تدّفق 
الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضا ويصح أن يكون املاء ألّنه بعضه يدفق 

بعض فمنه دافق ومنه مدفوق«)36(.

فاألوىل أن ُيلتزم بظاهر البناء )فاعل( فال ُيقلب إىل )املفعول( تارة وإىل )ذي 
اليشء( تارة أخرى؛ ألّن »الدافق اسم فاعل يأيت كصفة للفاعل، مثله مثَل أّي اسم 
فاعل يعمل كصفته مثل: رجل تاجر، وسيف ضارب، وزورق غارق«)37(، واملاء يف 
قه  الطبيعة متدّفق بنفسه وقد اخرب القرآن انه )يتفّجر( و)خيرج(، أما ماء الرجل فتدفُّ
من تلقاء نفسه أمر »مطابق حلالة غياب اإلرادة كاملة كام يف االحتالم أو جزئيا كام يف 

اجلامع فيكون التدفق من فعل املاء نفسه«)38(.

3. راضية

وردت راضية صفة لـ)عيشة( يف موضعني من القرآن الكريم مها يف قوله تعاىل: 
َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتابِيْه إيِنِّ َظَننُت َأينِّ ُماَلٍق ِحَسابِيْه  ا َمْن ُأوِتَ ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه  ﴿َفَأمَّ
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تعاىل: وقوله   .)23-19 )احلاقة  َدانَِيٌة﴾  ُقُطوُفَها  َعالَِيٍة  ٍة  َجنَّ يِف  اِضَيٍة  رَّ ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو 
 

كون  تأويل  ويف   .)7-6 )القارعة  اِضَيٍة﴾  رَّ ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت  َمن  ا  ﴿َفَأمَّ
الثاين  وفرسها  الرصيف  التحول  عىل  اللفظة  أوهلا  محل  أقوال  أربعة  راضية  العيشة 
تفسريا اعتباطيا فقدر حمذوفا وأخرج الوجه الثالث اللفظة عىل املجاز وأبقى الوجه 

األخري اللفظة دالة عىل الفاعل املتصف بفعله، وكام يأيت:

التي  العيشة  بمعنى مفعولة أي مرضية. وهي  فاعلة  أن تكون راضية  الول: 
فاألهل  اخللود  دار  يف  بالعيش  يرضون  أهلها  ألن  الرضا  فيها  التي  أو  هبا  ُيرىض 
راضون والعيش مريّض، وهذا رأي الفراء الذي قال: »العرب تقول: هذا ليل نائم 
ورّس كاتم وماء دافق فيجعلونه فاعال وهو مفعول يف األصل وذلك أهنم يريدون 
وجه املدح أو الذم فيقولون ذلك ال عىل بناء الفعل، ولو كان فعال مرصحا مل ُيقل 
ذلك فيه ألّنه ال جيوز أن تقول للضارب: مرضوب وال للمرضوب: ضارب ألّنه ال 
مدح فيه وال ذم«)39(. وفائدة هذا التحول لدى الطربيس هو أهنم أرادوا »املبالغة يف 

الصفة من غري التباس يف املعنى«)40(. وُعضد هذا الوجه بقول احلطيئة)41(: 

ُعدمْ َواقمْ َيتَِها  لُِبغمْ َحلمْ  َترمْ ال  املََكاِرِم  ــايسَدِع  ــَك ــُم ال ــاِع ــطَّ ــــَت ال ـــَك َأنمْ فـــإِنَّ

ُيطعم  الذي  أنت  فإنك  واقعد  التقدير:  فيكون  املدح  ال  الذم  أراد  فالشاعر 
ُيكسى)42(. 

وهذا الرأي مردود ألن تفسري الفاعل باملفعول رضب من حتريف الكلم عن 
مواضعه وال يصح الركون إليه يف تفسري ألفاظ القرآن الكريم وقد اجتمع اللفظان 
ْرِضيًَّة﴾ )الفجر28(  حالني للنفس املطمئنة يف قوله تعاىل: ﴿اْرِجِعي إَِل َربِِّك َراِضَيًة مَّ
فكيف يصح تأويل راضية باملرضية. وأما الطاعم الكايس يف بيت احلطيئة، فالطاعم 
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أن نقول: هو اسم فاعل من طِعم يطعم مسلوبا منه معنى احلدوث«)43(.  »األوىل 
والكايس »جيوز أن يقال: املراد الكايس نفسه«)44(. وحينئذ يفهم ذّم احلطيئة الزبرقان 
بن بدر من جممل أبيات القصيدة التي تصدح ذّما من مطلعها حتى ختمها، فال ينفع 
البيت مقلوبا بسبب نغمة االستفهام  الذم يف هذا املوضع. وربام كان معنى  إخفاء 
فا بقصد  اإلنكاري املحذوف يف )إّنك أنت الطاعم الكايس؟(. أو يكون البيت حمرَّ

االستشهاد به وأصله: واقعد فإّنك لست الطاعَم الكايس.

الثاين: أن تكون راضية صفة للعيشة عىل املجاز، إذ ُجعل فعل الرضا هلا وهو 
لصاحبها أي أن راضية »جماز مرضّية فخرج خمرج لفظ صفتها والعرب تفعل ذلك 
إذا كان من السبب يف يشء أن يقال: نام ليله وإّنام ينام هو فيه«)45( وإنام »جعل الفعل 

هلا عىل املجاز لكوهنا صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم«)46(.

الثالث: راضية نعت عىل فاعلة بمعنى النسب إىل احلرفة والتقدير: عيشة ذات 
رضا و)فاعل( يأيت داال عىل النسب إذا كان حرفة كالدارع والنابل والالبن والتامر 
اخلليل  إىل  الرأي  لبن وذو متر)47( وقد عزي هذا  نبل وذو  وتأويلها: ذو درع وذو 
وسيبويه)48( واختاره أبو جعفر النحاس الذي قال يف تفسري آية احلاقة »راضية عىل 
أبو  »قال  إليه:  الرأي  القارعة عازيا  آية  تفسري  ذات رضا«)49( وقال يف  أي  النسب 
الوجه  هذا  الطربيس  وعضد  النسب«)50(  عىل  رضا  ذات  العربية  يف  التقدير  جعفر 

بذكره أمثاله يف كالم العرب كام يف قول النابغة)51(: 

ــاصــِب ــمــة ن ــي الكواكبكــلــيــنــي هلـــّم يـــا أم ــيء  ــط َب أقــاســيــه  ولــيــل 

فناصب بمعنى: ذو نصب)52(. 
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الرابع: أن يكون املراد براضية يف ﴿ِعيَشٍة َراِضَية﴾ اسم فاعل من النوع املتصف 
بالفعل ال القائم به وهذا التوجيه، يبقي األلفاظ دالة عىل الفاعلية. فاألوىل أن يلتزم 
بظاهر البناء )فاعل( فال يقلب إىل )املفعول( تارة وإىل )ذي اليشء( تارة أخرى؛ وقد 
تنّبه الطربيس عىل حسن هذا الوجه فقال: »كأن العيشة أعطيت حتى رضيت ألهنا 

بمنزلة الطالبة كام أن الشهوة بمنزلة الطالبة للمشتهني«)53(. 

 ويعضد هذا الوجه ما ورد »يف الصحيح عن النبي  أهّنم يعيشون فال يموتون 
أبدا ويصّحون فال يمرضون أبدا وينعمون فال يرون بؤسا ويشّبون فالل هيرمون 
أبدا«)55(. ومن تدّبر التعبري القرآين يف سورة احلاّقة جيد دقة ما ذكره الطربيس ألن 
ٍة َعالَِيٍة ُقُطوُفَها َدانَِيٌة﴾ وهي عيشة  اِضَيٍة يِف َجنَّ القرآن الكريم يتحدث عن ﴿ِعيَشٍة رَّ
اِم  يَّ اْلَ يِف  َأْسَلْفُتْم  بَِم  َهنِيئًا  ُبوا  َواْشَ ﴿ُكُلوا  هلم:  يقال  إذ  بَِيِمينِِه﴾  ِكَتاَبُه  ُأوِتَ  ﴿َمْن 
الَِيِة﴾. أي إن تلك العيشة خاصة بأهل اجلنة ومل يعشها أحد يف الدنيا ومن هنا  اْلَ
يمكن تصور الفرق بينها وبني عيشة الدنيا، فهو كالفرق بني نِعم الدنيا ونعيم اجلّنة. 

4. الطاغية

ا َثُموُد   تعّددت أقوال املفرسين واللغويني يف داللة الطاغية يف قوله تعاىل: ﴿َفَأمَّ
رَصٍ َعاتَِيٍة﴾ )احلاقة 5-6(. فكان جممل  ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا بِِريٍح رَصْ اِغَيِة َوَأمَّ َفُأْهِلُكوا بِالطَّ
ما قيل فيها ستة أوجه محل أحدها اللفظة عىل التحّول الرصيف وفرّست ثالثة منها 
اللفظة تفسريا اعتباطيا مبنيا عىل تقدير حمذوف اختلف يف تأويله وحافظ الوجهان 
حتريفها  دون  )فاعلة(  عىل  بنائها  يف  هي  كام  اللفظة  داللة  عىل  والسادس  اخلامس 

بالتحول وال حتريف سياقها بتقدير حمذوف. تلك األوجه هي: 
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الول: أن يكون الطاغية مصدرا بمعنى الطغيان)56( »وفاعلة يأيت بمعنى املصادر 
نحو عاقبة وعافية«)57(. واستظهر ابن عطية)58( هذا الوجه ألّن التعبري القرآين ذكر 
َثُموُد  َبْت  ﴿َكذَّ يف خرب إهالك ثمود املصدر اآلخر وهو )الطغوى( يف قوله تعاىل: 
الباء يف )بالطاغية( بمعناها يف )بطغواها( وكالما  )الشمس11(، فتكون  بَِطْغَواَها﴾ 
نوع  أما  وطغواهم.  طغياهنم  بسبب  أهلكوا  ثمود  أن  أي  اهلالك.  لقدوم  سبب 
َفَعَقُروَها  ُبوُه  ﴿َفَكذَّ تعاىل:  قوله  بل هو يف  )بالطاغية(  لفظة  تدّل عليه  العذاب فال 

اَها﴾ )الشمس14(. م بَِذنبِِهْم َفَسوَّ ُ َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُّ

﴿بِِريٍح  قوله  وبني  بينها  الطباق  »لعدم  الوجه  هذا  الزخمرشي  وضعف 
﴾«)59( يريد أن التعبري القرآين ذكر نوع العذاب الذي أهلك عاد وهو )ريح  رَصٍ رَصْ
رصرص( فينبغي أن يكون املراد بالطاغية نوع العذاب أيضا ال سببه. وتأويل الطاغية 
باملصدر ال حيقق الطباق بني داللة الباءين يف )بالطاغية( و )بريح رصرص( إذ حتمل 
الثانية عىل اآللة أو  األوىل عىل السبب الذي من أجله وقع اهلالك عىل حني حتمل 

األداة التي حصل هبا اهلالك. 

أو  الطاغية  الفعلة  تقديره  حمذوف  ملوصوف  وصفا  الطاغية  تكون  أن  الثاين: 
أن  بَِذنبِِهْم﴾ فذكر  م  ُ َربُّ َعَلْيِهْم  ﴿َفَدْمَدَم  تعاىل  ما يف قوله  الطاغية ودليله  الذنوب 
سبب اهلالك هو ذلك الذنب العظيم، فتكون الباء يف )بذنبهم( بمعناها يف )بالطاغية( 
عىل  بنيت  التي  األوجه  أّول  الوجه  هذا  ويعّد  اهلالك)60(.  سبب  عىل  دال  وكالمها 

التفسري االعتباطي ملا فيه من دعوى حذف املوصوف وبقاء الصفة يف اآلية.

الطاغية،  الفئة  والتقدير:  حمذوف  ملوصوف  وصفا  الطاغية  تكون  أن  الثالث: 
أو اجلامعة الطاغية، أو الفرقة الطاغية، أو النفس الطاغية الذي هو عاقر الناقة)61( 
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وداللة الباء يف هذا الوجه حممولة عىل السبب. وهو وجه مبني عىل االعتباط - أيضا 
- ملا فيه من تقدير موصوف حمذوف اختلف يف تقديره، أمجع هو أم مفرد؟.

وصفا  الطاغية  تكون  أن  وذلك  أيضا  اآلية  يف  حمذوفا  يقدر  وجه  هو  الرابع: 
ملوصوف حمذوف تقديره الرجفة الطاغية أو الصاعقة الطاغية. أو الصيحة الطاغية 
وذلك بحسب »اختالف ظاهر تعبري القرآن يف سبب هالكهم يف قصتهم قال تعاىل: 
ْجَفُة َفَأْصَبُحوا  ُم الرَّ ْيَحُة﴾ )هود67(، وقال أيضا: ﴿َفَأَخَذْتُ ِذيَن َظَلُموْا الصَّ ﴿َوَأَخَذ الَّ
ْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُوِن﴾  يِف َداِرِهْم َجاثِِمنَي﴾ )األعراف 78(، وقال أيضا: ﴿َفَأَخَذْتُ
وتكون  رصاحة  يذكر  مل  العذاب  من  لنوع  صفة  الطاغية  فتكون  )فصلت17(«)62(. 

وحينئذ  العذاب  من  النوع  هذا  وهي  اهلالك  هبا  حصل  التي  األداة  عىل  دالة  الباء 
حيصل الطباق املعنوي يف هالك عاد وثمود إذ ذكر مع كليهام نوع العذاب ال سببه 
فـ)الطاغية( يف هالك ثمود بمنزلة )عاتية( يف هالك عاد فكالمها وصف لنوع من 
العذاب يدل عليه رصاحة االسم املوصوف وهو مذكور مع عاد يف )ريح رصرص( 

لكنه حمذوف يف هالك ثمود)63(. 

الامس: أن تكون الطاغية صيغة مبالغة عىل فاعلة، وهو وصف يغني عن ذكر 
صاحبه ألّنه قد عرف بفعله الشنيع الذي جاوز احلّد بالطغيان بعقره الناقة واملعنى 
أهنم »أهلكوا بام أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة وكان واحدا وإنام هلك اجلميع 
وداهية  الشعر  راوية  فالن  يقال:  كام  طاغية  له  وقيل  ومالؤوه.  بفعله  رضوا  ألهنم 
وعالمة ونسابة«)64(. وهذا الوجه حيفظ اللفظة من التحريف يف البناء أو الرتكيب، 
الباء يف )بالطاغية( سبب لوقوع اهلالك وليست أداته، فال حتصل املطابقة يف  لكن 

ذكر نوع العذاب الذي أهلك الفريقني.
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والطاغية  ثمود  به  أهلك  العذاب  من  لنوع  اسم  الطاغية  تكون  أن  السادس: 
بنائه وال  تأويل حتول يف  إىل  الصاعقة والعاصفة فال حيتاج  بمنزلة  فاعلة  اسم عىل 

إىل تقدير حمذوف يف سياقه ومعنى الطاغية »الواقعة املجاوزة للحد يف الشدة«)65(.

ومل يفهم فعل الطاغية إال قوم ثمود أنفسهم فهم وحدهم قادرون عىل وصف 
فعلها فيهم وصفا دقيقا لكنهم استئصلوا مجيعا ثم أن اإلهالك بالطاغية مل يكرر مع 
اليوم طبيعة  لدينا  الطاغية كام يفهم  غريهم ومن هنا خفي عىل اجلميع فهم طبيعة 
ذكر  ملا  القرآين  والتعبري  الربق.  رضبة  وهي  والصاعقة  الريح  شدة  وهي  العاصفة 
)بالطاغية( فقد أخرب عن نوع العذاب الذي أهلك به ثمود وحينام ذكر )بطغواها( 

أخرب عن أن سبب هالكهم هو تكذيبهم الرسل.

وهذا الوجه هو أظهر ما قيل يف تأويل داللة هذه اللفظة وهو »أنسب لسياق 
األخذ  أو  بالريح  اإلهالك  من  إهالكهم  كيفية  لبيان  سيقت  حيث  التالية  اآليات 

الرايب أو طغيان املاء فليكن هالك ثمود بالطاغية ناظرا إىل كيفية إهالكهم«)66(. 

ومعنى ذلك أن طغيان ثمود املذكور يف )بطغواها( كان سببا لتكذيبهم الرسل 
وعتوهم يف األرض وعقرهم الناقة فقابل التعبري القرآين هذا الطغيان بطغيان آخر 
هو نوع من العذاب أهلكوا به فكأّن املحصل من اآليتني: لقد طغيتم كثريا فذوقوا 
الطغيان الكثري، ومثل هذا التقابل الداليل كثري يف القرآن فمثال التقابل اللفظي قوله 
ْم َيِكيُدوَن َكْيدا َوَأِكيُد َكْيدًا﴾ )الطارق 15- 16( ومثال التقابل املعنوي  ُ تعاىل: ﴿إِنَّ
َع َمااًل  ﴿الَِّذي َجَ )اهلمزة4(، بعد قوله تعاىل:  َطَمِة﴾  َلُينَبَذنَّ يِف احْلُ ﴿َكالَّ  قوله تعاىل: 

َدُه﴾ )اهلمزة2( ألن احلطمة تعني حتطيم ما مجعوا من مال وعّددوه)67(.  َوَعدَّ
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5. عاصم

تعّددت أقوال املفرسين يف توجية داللة )عاصم( يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل َسآِوي 
ِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَم  إَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن امْلَاء َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّلِ إاِلَّ َمن رَّ
األول  الوجهان  أقّر  أوجه  سبعة  هلم  فكانت  )هود43(،  امْلُْغَرِقنَي﴾  ِمَن  َفَكاَن  امْلَْوُج 
والرابع  الثالث  األوجه  ومحلت  الفاعل  غري  آخر  بناء  من  اللفظة  حتّول  والثاين 
وأبقى  حمذوف  كالم  تقدير  عىل  املبني  االعتباطي  التفسري  عىل  اللفظة  واخلامس 
الوجهان السادس والسابع اللفظة عىل باهبا يف الداللة عىل الفاعل من غري حتّول وال 

تقدير حمذوف، وكام يأيت: 

وعّد  معصوم،  أي  مفعول  بمعنى  فعل  عاصم  أّن  إىل  الفراء  ذهب  الول: 
أحد  والتقدير: ال  فيكون االستثناء متصال  لغة احلجاز  بمعنى مفعول  فاعل  جميء 
معصوم إال الذي رمحه اهلل)68(. وعىل هذا ابن قتيبة الذي عّد حتول مفعول إىل فاعل 
 مشكال فأوله قائال: »منه أن جييء املفعول به عىل لفظ الفاعل كقوله سبحانه وتعاىل:

﴿اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّلِ﴾«)69(.

تتّمة اآلية  املفعول أي املرحوم، وتعضده  َرِحم( عىل  ل )من  الوجه يؤوِّ وهذا 
مرحوم  صنفان:  يومئذ  الناس  ألن  أيضا  املفعول  بصيغة  )املغَرقني(  ذكرت  التي 

ومغرق.

الثاين: أن يكون )عاصم( داال عىل النسب إىل احلرفة كالدارع والنابل والتامر 
والالبن فيكون داال عىل اإلطالق ال عىل احلدوث والتقدير: ال ذا عصمة إال املرحوم 
واالستثناء تاّم ألن املعصوم الذي رمحه اهلل يدخل يف )ذو العصمة(. ونسب فريق 

من املفرسين هذا الوجه إىل البرصيني)70(. 
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الثالث: أن يكون املستثنى منه مضمرا وهو يف حكم امللفوظ للعلم به وداللة 
فيكون  اهلل،  من رمحه  إال  اهلل  أمر  من  ألحد  اليوم  والتقدير: ال عاصم  عليه  اللفظ 

االستثناء تاما وطرفاه )أحد( وهو املستثنى منه و)املرحوم( وهو املسثنى.

بابه ولكن حذف  الرابع: جوّز الزخمرشي أن يكون )عاصم( اسم فاعل عىل 
املضاف يف الرتكيب قبل املستثنى والتقدير: ال عاصم اليوم إال مكان من رحم)71(. 
وأّول  متصال  االستثناء  أخرج  ألنه  حمذوف  مكان  تقدير  إىل  الزخمرشي  عمد  وإّنام 

)عاصم( باجلبل الذي ذكره ابن نوح وظن أنه مكانا عاصام له من أمر اهلل. 

الامس: أن يكون )عاصم( اسم فاعل عىل بابه و)من رحم( استثناء منقطعا 
واملعنى: الذي رمحه اهلل هو املعصوم من العذاب، وإنام هو استثناء منقطع ألن الكالم 
والتقدير:  مستدركا  كالما  رحم(  من  )إال  فيكون  اليوم(،  عاصم  )ال  يف:  تّم  قد 
﴿َوإِنَّ  تعاىل:  املعصوم. وهو كقوله  اهلل هو  اليوم موجود لكن من رمحه  ال عاصم 
نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا﴾  َباَع الظَّ ْنُه َما َلُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ ِذيَن اْخَتَلُفوْا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّ الَّ
)النساء157( والتقدير ما هلم به من علم ولكن اتباع الظن)72( وقد ذكر النحويون أن 

االعتباطي العتامده  للتفسري  مثال  الوجه  لكن)73(. وهذا  بمعنى  استدراكا  تأيت  إال 
عىل تقدير حمذوفات كثرية وفصله بني النفي واالستثناء ليكون االستثناء منقطعا غري 
مفرغ، ويقدر إال بـ )لكن( إلظهار معنى االستدراك ويوقف عىل )أمر اهلل( ويبتدئ 

)إال من رحم( استدراكا، ومل ترد قراءة هبذا الوقف. 

الذين  ومعه    نوح  وهم  املرحوم  بمعنى  رحم(  )من  يكون  أن  السادس: 
خّصهم اهلل تعاىل برمحته فيكون )عاصم( فاعال حقيقة والتقدير ال عاصم اليوم من 

العذاب إال أنا، فبسبب وجود نوح يف السفينة حصلت رمحة اهلل)74(. 
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أن  ذلك  احلقيقية  الفاعلية  عىل  الداللة  يف  بابه  عىل  عاصم  يكون  أن  السابع: 
 : َاء، قال له نوح  املمْ ِصُمنِي ِمَن  َيعمْ  ملا قال ألبيه: َسآِوي إىَِل َجَبٍل  ابن نوح 
برمحته  الذي  إال  الرّد:  هذا  ومعنى  ِحَم﴾،  رَّ َمن  إاِلَّ  الّلِ  َأْمِر  ِمْن  اْلَيْوَم  َعاِصَم  ﴿اَل 
ينجو الناس وهذا التوجيه »تأويل يف غاية احلسن«)75( ألّن االستثناء متصل مفرغ 
والتقدير ال عاصم إال الراحم)76( وقد جاء عاصم فاعال حقيقة يف موضعني آخرين 
َوَتْرَهُقُهْم  بِِمْثِلَها  َئٍة  َسيِّ َجَزاء  َئاِت  يِّ السَّ َكَسُبوْا  ِذيَن  ﴿َوالَّ تعاىل:  قوله  القرآن مها  من 
ُأْوَلـئَِك  ْيِل ُمْظِلًم  َن اللَّ َم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعًا مِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَّ َن الّلِ  ا َلُم مِّ ٌة مَّ ِذلَّ
وَن ُمْدبِِريَن َما  اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن﴾ )يونس27( وقوله تعاىل: ﴿َيْوَم ُتَولُّ َأْصَحاُب النَّ

ُ َفَم َلُه ِمْن َهاٍد﴾ )غافر33(. ِ ِمْن َعاِصٍم َوَمن ُيْضِلِل اللَّ َن اللَّ َلُكم مِّ

6. كاذبة

﴿إَِذا  تعاىل:  قوله  يف  الكاذبة  داللة  يف  أوجه  أربعة  واللغويون  املفرسون  ذكر 
التحول  عىل  قائامن  والثاين  األول  )الواقعة2(  َكاِذَبٌة﴾  لَِوْقَعتَِها  َلْيَس  اْلَواِقَعُة  َوَقَعِت 
الرصيف والثالث قائم عىل االعتباط ألنه يقدر حمذوفا تكون كاذبة صفة له وحافظ 

الوجه الرابع عىل اللفظة بنية ومعنى، تلك األوجه هي: 

خرب  لوقعتها  ليس  واملعنى  املفعول  بمعنى  فاعل  كاذبة  تكون  أن  الول: 
»مكذوب فيه ُأخرب به عنها فسامها كاذبة هلذا كام تقول هذه قصة كاذبة أي مكذوب 

فيها«)77(. 

وعزاه  الفراء)78(  قول  وهو  التكذيب  بمعنى  مصدرا  كاذبة  يكون  أن  الثاين: 
بعضهم إىل الكسائي)79( وأصل هذا الوجه قوهلم: »محل عىل قرنه فام كذب أي فام 
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جبن وال ثبط وحقيقته فام كذب نفسه يف ما حتدثه به من إطاقته له وإقدامه عليه... 
أي إذا وقعت مل تكن هلا رجعة وال ارتداد«)80( وما يدل عىل أن كاذبة مصدرا بمعنى 
إن  عن  فضال  التاء  من  )ليس(  الفعل  بخلو  اآلية  يف  مذكرا  جميؤها  هو  التكذيب 
َمُع ِفيَها اَلِغَيًة أي  »العرب تضع الفاعل واملفعول موضع املصدر كقوله تعاىل: الَّ َتسمْ
لغو واملعنى ال يسمع هلا كذب قال الكسائي ومنه قول العامة: عائذا باهلل أي معاذ 
اهلل وقم قائام أي قياما«)81( والالم يف هذا الوجه تعليل كام ذكر الرازي ألن املعنى: ال 

كذب وال تكذيب يومئذ ألن اجلميع مصدق بالقيامة)82(. 

الثالث: أن تكون كاذبة صفة ملوصوف حمذوف والتقدير لدى الزخمرشي )نفس 
كاذبة( ولدى ابن عطية )حالة كاذبة( ولدى الطربيس )قضية كاذبة()83( وهذا الوجه 
تقديره:   - – أيضا  حمذوف  ملوصوف  صفة  بأهنا  نفسه  السياق  يف  )الواقعة(  يفرس 
القيامة الواقعة والزلزلة الواقعة فيكون املعنى العام لآليتني: ال تكون – حني تقع 
القيامة – نفس تكذب عىل اهلل وتكّذب يف وقوع الغيب ألن كل نفس حينئذ مؤمنة 

صادقة وأكثر النفوس اليوم كواذب مكّذبات)84(.

بمعنى )يف(  أن تكون  الزخمرشي يف الم )لوقعتها( وجهني األول   وقد جوز 
 فهي ظرفية والتقدير: ليس يف وقعتها نفوس تكذب وهي بمنزلتها يف قوله تعاىل:
﴿َوَنَضُع  تعاىل:  وقوله  حيايت  يف  أي:  )الفجر24(  َياِت﴾  حِلَ ْمُت  َقدَّ َلْيَتنِي  َيا  ﴿َيُقوُل 
امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة﴾ )األنبياء47( أي يف يوم القيامة، واآلخر أن تكون الالم 
للتمليك والتقدير ليس هلا نفس تكّذهبا وتقول هلا مل تكوين. أي ال متلك أي نفس 
التكذيب  عىل  القدرة  النفوس  من  كثري  اليوم  متلك  كام  ذلك  تفعل  أن  عىل  القدرة 

هبا)85(.
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ألن  مواضعه  عن  للكلم  حتريف  وفيه  موجه  غري  يف)86(  بمعنى  الالم  وجميء 
الفعل قدمت ال حيتاج إىل تقدير )يف( ظرفا له ألن الكافر نادم عىل حياته الدنيا التي 

مل يقدم فيها حلياته اآلخرة عمال صاحلا، فالالم تدل عىل املآل ال الظرف)87(.

عىل حني وجه الفخر الرازي الالم يف )لوقعتها( توجهني آخرين غري ما ذكر 
الزخمرشي أوهلام أن تكون للتعليل أي ال تكذب نفس يف تلك اللحظة لشدة وقعتها 
فال حيمل األمر اإلنكار لظهوره لكل أحد واآلخر أن تكون للتعدية كقوهلم: ليس 

لزيد ضارب فيكون التقدير ليس لوقعتها امرؤ كاذب.)88( 

الرابع: أن تكون اهلاء يف كاذبة للمبالغة كالراوية والداعية والنسابة والعالمة، 
مبارشته  عىل  شّجعته  إذا  العظيم  اخلطب  يف  نفسه  فالن  كذبت  قوهلم  »من  وهي 
وقالت له: إّنك تطيقه وما فوقه، فتعرض له وال ُتبال به عىل معنى أهّنا وقعة ال تطاق 
األمور  عظائم  عن  به  حتدثه  بام  صاحبها  حتدث  حينئذ  نفس  ال  وأن  وفظاعة  شدة 
وتزين له احتامهلا وإطاقتها ألهنم يومئذ أضعف من ذلك وأذل«)89( ويف هذا الوجه 
)كاذبة( لفظ مذكر تاؤه للمبالغة يف الوصف ولو كان مؤنثا ملا جاز حذف التاء من 
)ليس( وكذا الواقعة تاء التأنيث فيها »مشرية إىل شّدة األمر الواقع وهوله كام يقال 

كانت الكائنة، واملراد كان األمر كائنا ما كان.

وقولنا: األمر كائن، ال يفيد إال حدوث أمر ولو كان يسريا بالنسبة إىل قوله: 
كانت الكائنة، إذ يف الكائنة وصف زائد عىل نفس كونه شيئا«)90( واستظهر الفخر 
الرازي أن تكون الم )لوقعتها( للتعليل ألن املعنى به أدّل عىل هول يوم القيامة إذ 
العظيم ال  الكذب  ويقدم عىل  يكذب  من  أن  بمعنى  كاذب عظيم  هلا  »ليس  املراد 

يمكنه أن يكذب هلول ذلك اليوم«)91(.



التحّول الرصيّف إىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم

80

7. الغية

ٍة َعالَِيٍة الَّ َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيًة  قال تعاىل ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ نَّاِعَمٌة لَِسْعيَِها َراِضَيٌة يِف َجنَّ
ِفيَها َعنْيٌ َجاِرَيٌة﴾ )الغاشية 8- 12(. ويف )الغية( أربع قراءات أشهرها قراءة عاصم 
تسمع  ال  واملعنى  التاء،  بفتح  اَلِغَيًة(  ِفيَها  َمُع  َتسمْ )الَّ  والكسائي  ومحزة  واألعمش 
مخسة  )الغية(  داللة  تأويل  ويف  الغية)93(.  حممٌد  يا  تسمع  ال  أو  الغية)92(  الوجوُه 

أوجه للمفرسين هي: 

الول: أن تكون الغية مصدرا بمعنى اللغو، وهو رأي منقول عن ابن عباس 
واحللف  والبهتان  والشتم  والباطل  باألذى  )الغية(  فرسوا  إذ  وغريمها  وجماهد 
الداللة عىل  تفيد  التي  املعاين  من  ذلك  والتأثم وغري  واإلثم  باهلل  والكفر  بالكذب 

املصدرية فيالئمها أن تكون الغية مصدرا. وُعضد هذا الوجه بأدلة هي)94(: 

• جميء اللغو مصدرا يف املعنى نفسه وذلك يف سياق قرآين آخر نفى سامع 	
ْم  َوَلُ َساَلمًا  إاِلَّ  َلْغوًا  ِفيَها  َيْسَمُعوَن  ﴿اَل  اآليات:  يف  كام  اجلنة  يف  اللغو 
ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشّيًا﴾ )مريم62(. ﴿اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َواَل َتْأثِيًم﴾ 

ابًا﴾ )النبأ35(. )الواقعة25(. ﴿الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َواَل ِكذَّ

• قراءة ابن حميصن )ال ُيسمع فيها الغيٌة( بالياء والرفع بتذكري الغية ألهنا 	
بمعنى اللغو)95(.

• جميء فاعلة مصدرا يف العربية كثري كالعاقبة والعافية وغريمها. 	

الثاين: أن تكون الغية صيغة نسب عىل فاعلة فيكون التقدير: كلمة ذات لغو، 
النحاس  عزا  وقد  معنّي،  حدث  عىل  ال  اللغو  مطلق  عىل  تدّل  كلمة  الغية  إن  أي 
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وغريه هذا الوجه إىل األخفش الذي نّظر الغية بالبن وتامر يف قول احلطيئة: 

ـــك ــــت أن ــــم ــــي وزع ــــن ــــامــــر)96(وغــــررت ت الــصــيــف  يف  ـــــٌن  الب

»ال  إذ  الغية  نفسا  والتقدير  حمذوف  ملوصوف  صفة  الغية  تكون  أن  الثالث: 
يتكلم أهل اجلنة إال باحلكمة ومحد اهلل عىل ما رزقهم من النعيم الدائم«.)97( 

الرابع: أن تكون الغية صفة ملوصوف حمذوف تقديره )كلمة(، فيكون إسناد 
اللغو إليها جمازا ألن حقيقة اللغو يف الكلمة لصاحبها)98(.

الامس: ذهب الفراء إىل أن الغية اسم فاعل عىل وزن فاعلة داّل عىل الفاعلية 
احلقيقية ومعناه »حالفة بالكذب«)99(. وتلقف ابن خالويه هذا الوجه فقّدر اإلعراب 

قائال »ال تسمع يا حممد نفسا حالفة«)100(.

وربام يكون هذا الوجه أقرب ما قيل يف داللة الغية ألنه حيافظ عىل اللفظة دالة 
عىل املبالغة يف القيام بالفعل عىل وجه احلقيقة دونام حتول وال تقدير ويبقي اللفظة 
ونسابة  راوية  كتاء  فهي  للتأنيث  وليست  للمبالغة  تاؤها  فتكون  املذكر  عىل  دالة 
ونابغة، لكن تفسري الغية بـ)احلالفة كذبا( غري موجه أيضا ولذا رّده النحاس قائال: 
أن خيرج عن  التفسري وال يطلق ألحد  أهل  القول شاّذ ألّنه خارج عن قول  »هذا 
مجلتهم يف ما قالوه وإن كان قوال حمتمال«)101(. ذلك إن »اللغو سقط القول فذلك 
الناقص وليس يف اجلنة نقصان وال عيب  السفاسف  الفحش وسائر الكالم  جيمع 
يف فعل وال قول«)102(. وقد شاع يف متن العربية زيادة التاء يف بناء )فاعل( يف غري 
معنى التأنيث كقوهلم: فالن راوية وعارفة، واألصل )الراوي والعارف(. وقد أشار 
بمعنى  )فاعلة(  فكأّن  بالفعل  اإلتيان  املبالغة يف  تفيد  التاء  أّن هذه  إىل  القدماء)103( 



التحّول الرصيّف إىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم

82

التاء للمبالغة يف الوصف  إذمْ »تأيت  املبالغة.  )فّعال( أو )مفعال( وغريمها من صيغ 
م أرادوا أّنه غاية يف ذلك الوصف والغاية  كراوية لكثري الرواية، وإّنام َأنَّثوا املذكر ألهنَّ

مؤنَّثة«)104(.

8. مستنفرة

ْت ِمن َقْسَوَرٍة﴾ )املدثر50-51(. وللمفرسين  ْسَتنِفَرٌة َفرَّ ٌر مُّ ْم ُحُ ُ قال تعاىل: ﴿َكَأنَّ
رأيان يف تأويل داللة )مستنفرة( أقّرا حتّوله رصفيا من غريه: 

مستنفرة  الفاعل  اسم  بصيغة  وصفت  احلمر  أن  وهو  أكثرهم،  وعليه  الول: 
وهي صيغة حمّولة من اسم الفاعل )نافرة(. إذ شّبه التعبري القرآين إعراض املرشكني 
عن الذكر ونفارهم عنه باحلمر النافرة من القسورة - وهو األسد يف أرجح األقوال 
بأّن  الوجه  القهر والغلبة. واستدلوا عىل هذا  بمعنى  القرس  َوَلة من  َفعمْ - عىل وزن 
وسخر  واستعجب  عجب  مثل  املجّرد  فعل  بمعنى  استفعل  يرد  العرب  كالم  يف 
واستسخر)105(. وإنام قالوا بتحّول مستنفرة من نافرة »ألّن أكثر ما يستعمل استفعل 
إذا استدعي أن ُيسقى واحلمر ال تستدعي  الفعل كام تقول: استسقى  إذا استدعى 

هذا، ولكن جماز القراءة أن يكون استنفر بمعنى نافرة«.)106( 

اجلمهور  قراءة  يف  واللفظة  املفعول  بمعنى  فاعل  املستفرة  تكون  أن  الخر: 
مستنِفرة بكرس الفاء عىل بناء الفاعل املحّول من املفعول كام يف )ماء دافق( و)عيشة 
واحلسن  املدينة  أهل  بقراءة  هذا  عىل  واستدلو  وغريها.  البحر(  و)ساحل  راضية( 
)مستنَفرة( بفتح الفاء عىل بناء املفعول، فاألظهر أن احلمر مستنَفرة أي مذعورة ألن 

األسد نّفرها، فالنفار واقع عليها وليست هي من قامت به)107(. 
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ونقض فريٌق من حّذاق اللغويني القول بتحّول املستنفرة من غريها فأّما حتّوهلا 
من اسم املفعول وعضده بقراءة أهل املدينة فهو قول نقضه أبو عيل الفاريس ألّن 
أهّنا  النفار، أي  بالفرار فضال عن  التي قامت  أهّنا )فّرت( فهي  القرآين ذكر  التعبري 

فاعلة ال مفعولة)108(. 

نقضه  قول  فهو  )نافرة(  املجرد  الفاعل  اسم  من  اللفظة  بتحّول  القول  وأما 
الزخمرشي بقوله: »املستفرة الشديدة النفار كأهنا تطلب النفار من نفوسها يف مجعها 
بعضا  بعضها  استنفر  قد  القسورة  من  نفورها  لشّدة  أهنا  أي  عليه«)109(  ومحلها  له 

وحّضه عىل النفور ففي االستفعال من الطلب قدر زائد عىل الفعل املجرد. 

9. منفطر

َمُء ُمْنَفِطٌر بِِه  َعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا السَّ ُقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوًما َيْ قال تعاىل: ﴿َفَكْيَف َتتَّ
أّن السامء يف  اللغويون واملفرسون  )املزمل17- 18(. وقد ذكر  َمْفُعواًل﴾  َوْعُدُه  َكاَن 
بنٍِي﴾  َمء بُِدَخاٍن مُّ كالم العرب لفظ مؤنث كام يف قوله تعاىل: ﴿َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِت السَّ
اَها َوَما  نَّ َمء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ )الدخان10( وقوله تعاىل: ﴿َأَفَلْم َينُظُروا إَِل السَّ

املذكر  بلفظ  )السامء(  املؤنث  عن  القرآين  التعبري  أخرب  وملّا  )ق6(.  ُفُروٍج﴾  ِمن  َلَا 
)منفطر( تعّددت أقواهلم يف توجيه املطابقة يف اجلنس بني ركني هذا اإلسناد فكانت 
به  يستقيم  آخر  لفظ  من  املذكر  )منفطر(  حتّول  أقّرا  رأيان  منها  آراء  عدة  احلصيلة 

اإلخبار عن املؤنث )السامء(:

الول: أن يكون )منفطر( بمعنى النسب ال اسم فاعل والتقدير )ذات انفطار( 
وهو رأي اخلليل)110( وعليه أكثرهم)111(. وعىل الرغم من كثرة مؤّيدي هذا الوجه 



التحّول الرصيّف إىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم

84

ُرّد بأّنه حممول عىل النادر ألن منفعل من األوزان التي ال تستعملها العرب يف الداللة 
عىل النسب)112(. 

صيغة  كانت  وملّا  بالتاء،  مؤّنثا  لفظا  األصل  يف  )منفطر(  يكون  أن  والخر: 
منفعل ذات حريف زيادة ُحذفت منها عالمة التأنيث وهو رأي ابن عاشور إذ قال: 
»ولعل العدول يف اآلية عن االستعامل الشائع يف الكالم الفصيح يف إجراء السامء 
منفعل  بصيغة  به  جيء  ملا  ألنه  الوصف  لتخفيف  إيثارًا  التذكري  إىل  التأنيث،  عىل 
بحريف زيادة ومها امليم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا أحلق هبا حرف زائد 
به الكالم البالغ غاية الفصاحة أال  آخر ثالث، وهو هاء التأنيث فيحصل فيها ثقل جينَّ
ماُء اْنَفَطَرْت﴾ )االنفطار1( إذ ليس يف  ترى أهنا مل جتر عىل التذكري يف قوله: ﴿إَِذا السَّ
الفعل إاّل حرف مزيد واحد وهو النون إذ ال اعتداد هبمزة الوصل ألهنا ساقطة يف 

حالة الوصل، فجاءت بعدها تاء التأنيث«)113(. 

اخلفة  طلب  صويت هو  بعارض  ومنفطر  السامء  بني  املطابقة  عدم  فرس  أنه  أي 
وهذا الذي ذكره ابن عاشور كان يركن إليه لو ورد يف التنزيل العزيز وكالم العرب 
ما يعضده بل ورد يف القرآن الكريم ما ينقضه وهو جميء ألفاظ مؤنثة فيها زوائد أكثر 
من التي يف )منفطر( ومع ذلك مل حتذف منها عالمة التأنيث ومنها لفظة )مستنفرة( 

املذكور سابقا.

التطابق بني السامء ومنفطر كامن يف  أّن سبب عدم  وأكثر املفرسين ذهبوا إىل 
لفظة السامء نفسها وهلم يف تأويل تذكريها عّدة وجوه هي:

الول: ذهب الفراء)114( إىل أن لفظة السامء لفظ مفرد يذكر ويؤّنث فأما تأنيثه 
فهو الكثري الشائع وأما تذكريه فوارد يف كالم العرب كقول الفرزدق)115(: 
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ــــع الـــســـامُء إلـــيـــه قــومــا ــو رف ــل ــنــجــوم مـــع الــســحــابف ــال حلــقــنــا ب

وهي يف اآلية عىل التذكري أيضا. ووافق الكوفيون الفراء يف ما ذهب إليه)116(. 

حمكوم   - ندره  عن  فضال   - الشعري  شاهده  بأن  املذهب  هذا  وعورض 
بالرضورة الشعرية)117(. بل إّن البيت ورد يف ديوان الفرزدق برواية ال شاهد فيها 
وهي: فلو رفع اإللُه إليه قوما. وأحسب أن رواية الفراء هي الراجحة لقرب زمنه 
يليق  ال  الوصف  يف  للعرف  جتاوز  من  الديوان  رواية  يف  عاّم  فضال  الفرزذق  من 

بالفرزذق أن يأيت به. 

الثاين: ذهب أبو عيل الفاريس)118( إىل أن السامء اسم جنس يذكر ويؤنث ألنه 
َسَمَواٍت﴾  َسْبَع  اُهنَّ  َفَسوَّ َمء  السَّ إَِل  اْسَتَوى  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  قوله  بدليل  اجلمع  يفيد 
ُرُجوَن  عًا َأْبَصاُرُهْم َيْ )البقرة29( فالسامء بمنزلة اجلراد والنخل يف قوله تعاىل: ﴿ُخشَّ

ْم َأْعَجاُز  ُ ﴾ )القمر7( وقوله تعاىل: ﴿َتنِزُع النَّاَس َكَأنَّ نَترِشٌ ْم َجَراٌد مُّ ُ ْجَداِث َكَأنَّ ِمَن اْلَ
نَقِعٍر﴾ )القمر20(. وأّيد فريق من العلامء هذا املذهب لقّوة حّجته.)119(  َنْخٍل مُّ

معنى  عىل  حممول  اآلية  يف  السامء  تذكري  أن  إىل  عبيدة)120(  أبو  ذهب  الثالث: 
ُفوظًا﴾ األنبياء32 وعزي هذا  ْ َمء َسْقفًا مَّ السقف بدليل قوله تعاىل: ﴿َوَجَعْلَنا السَّ

الرأي إىل الكسائي أيضا.)121( 

الرابع: إن تأنيث السامء ملّا كان جمازيا جاز اإلخبار عنها باملذكر إذ أّن كل مؤنث 
بال عالمة جيوز تذكريه يف السياق كالسامء واألرض والشمس)122(. 

أن تكون صفة خلرب حمذوف  منفطر جيوز  أن  الزخمرشي وغريه  ذكر  الامس: 
والتقدير: السامء يشء منفطر به)123(. 
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السادس: جوز ابن عاشور »أن جتعل مجلة }السامء منفطر به{ مستأنفة معرتضة 
}كان وعده مفعواًل{، والباء للسببية ويكون  }فكيف تتقون{ الخ، ومجلة  بني مجلة 

الضمري املجرور بالباء عائدًا إىل الكفر املأخوذ من فعل }كفرتم{«)124(. 

طريقة  عىل  السامء  بانفطار  اإِلخبار  يكون  أن  عاشور)125(  ابن  جوز  السابع: 
ُن َوَلدًا  ْحَ َذ الرَّ َ التشبيه البليغ، أي كاملنفطر به فيكون املعنى كقوله تعاىل: ﴿َقاُلوا اتَّ
َهّدًا﴾  اجْلَِباُل  َوَتِرُّ  ْرُض  اْلَ َوَتنَشقُّ  ِمْنُه  ْرَن  َيَتَفطَّ َمَواُت  السَّ َتَكاُد  إِّدًا  َشْيئًا  ِجْئُتْم  َلَقْد 

)مريم 88 - 90(. 

وهذا الرأي األخري يدعو إىل التفكر يف أن سبب عدم املطابقة بني السامء ومنفطر 
ليس كامنا يف داللة بناء اللفظني )السامء، منفطر( ومها منفردين بل يف داللة تركيبهام 
مبتدأ  السامء  يكون  أن  واألظهر  بينهام،  اإلسناد  وعالقة  إعراهبام  من  املفهومة  معا 
أول ومنفطر مبتدأ ثانيا وبه هو خرب ملنفطر ومجلة منفطر به خرب عن السامء. وهذا 
اإلسناد  يقر  ال  ألنه  ومنفطر  السامء  بني  املطابقة  بعدم  القول  إىل  يقود  ال  اإلعراب 

املبارش بينهام.

وداللة هذا اإلعراب هي التي توضح حال السامء وما هبا من انفطار، فالسامء 
أن  عىل  األلويس  الثناء  أبو  نّبه  وقد  بعدها،  وما  السبع  السموات  يشمل  عام  لفظ 
تذكري السامء يفيد العموم فكأهنا من باب اجلراد املنترش والشجر األخرض وأعجاز 
تاء  بينه وبني مفرده  يفّرق  الذي  باب اسم اجلنس  السامء من  أن  يعني  منقعر  نخل 
منفطر  فجاء  والتأنيث  التذكري  فيه  جيوز  اجلنس  واسم  سامءة  مفرده  وأن  التأنيث 
عىل التذكري)126(. فالنكتة يف تذكري السامء التنبيه عىل أنه تبدلت حقيقتها وزال عنها 
اسمها ورسمها ومل يبق منها إال ما يعرّب عنه باليشء، والباء لآللة أو االستعانة مثلها 
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السامء عىل عظمها وأحكامها  أن  يعني  به  فانفطر  بالقدوم  العود  فطرت  قولك  يف 
من  بغريها  ظّنك  فام  به  يفطر  بام  اليشء  ينفطر  كام  وهوله  اليوم  ذلك  بشدة  تنفطر 

اخلالئق)127(. 

10. ناشئة

َناِشَئَة  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  الليل(  )ناشئة  داللة  تأويل  يف  واملفرسين  للغويني 
ْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطءًا َوَأْقَوُم ِقياًل﴾ )املزمل6( ستة أقوال هي:  اللَّ

الول: الناشئة مصدر عىل فاعلة كالعاقبة والعافية واخلاطئة والكاذبة. وتعني 
القيام بعد النوم، والتقدير: إن نشأة الليل هي أشّد وطئا. وقيام الليل عىل الناشئة 
 ملا قيل هلا: »رجل  إذا قام وهنض. ودليله ما روي عن عائشة  مصدر من نشأ 
قام أول الليل أتقولني له قام ناشئة؟ قالت: ال إّنام الناشئة القيام بعد النوم. ففرست 

الناشئة بالقيام عن املضجع«)128(.

الناشئة  »النفس  تقديره  حمذوف  ملوصوف  وصفا  الناشئة  تكون  أن  الثاين: 
السحابة  نشأت  من  وترتفع  تنهض  أي  العبادة  إىل  مضجعها  من  تنشأ  التي  بالليل 
ءًا(: أشد  إذا ارتفعت ونشأ من مكانه ونشز إذا هنض«)129( ويكون معنى )َأَشدُّ َوطمْ
من  اإلنسان  أغلظ عىل  أو  القول،  وأبني يف  القيام  وأبلغ يف  السمع  لتقلب  مواطأة 
الثواب ألّن كل جمتهد ثوابه  الليل جعل ليسكن فيه، أو أبلغ يف  القيام بالنهار ألن 

عىل قدر اجتهاده)130(.

الثالث: أن تكون الناشئة وصفا ملوصوف حمذوف تقديره العبادة الناشئة، وهي 
ناشئة ألهّنا  العبادة  بالليل أي حتدث وترتفع«)131( وإنام سميت  تنشأ  التي  »العبادة 
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تعني القيام بعد النوم يف آخر الليل، واملروي عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل »هي القيام 
يف آخر الليل إىل صالة الليل«)132(.

الليل  »ساعات  تقديره  حمذوف  ملوصوف  وصفا  الناشئة  تكون  أن  الرابع: 
التهجد  أهنا »ساعات  ونقل عن جماهد  االسم«)133(  بالوصف عن  فاكتفي  الناشئة 
بعد  حتدث  ساعة  كل  ألن  ساعة  للفظ  مراعاة  الناشئة  تأنيث  فيكون  بالليل«)134( 
الليل التي حتدث واحدة  الناشئة كل ساعة من ساعات  أخرى)135(، فيكون معنى 
فيكون  ناشئة،  تعقبها  ناشئة  فهو  الليل  من  حدث  ما  وكل  فأوال  أوال  أخرى  بعد 
معنى أشد وطئا أن ناشئة اليل أشد موافقة ملا يراد من اخلشوع واإلخالص يف العبادة 

وحضور القلب.)136( 

حبشية  لفظة  الناشئة  أن  زيد  وابن  جبري  وابن  مسعود  ابن  عن  نقل  الامس: 
تدل عىل اجلمع فلعهم أرادوا »أن الكلمة عربية ولكنها شائعة يف كالم احلبشة غالبة 
عليهم«)137(. ومعناها يف هذا الوجه توايل القيام بالليل »فناشئة كل هذا مجع ناشئ 

أي قائم«)138(.

الليل هي أّول ظلمته، إذ ُنقل عن اإلمام عيل بن احلسني  السادس: إن ناشئة 
 إنه كان يصيل بني املغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َناِشَئَة 
ْيِل﴾ هذه ناشئة الليل. فهي اسم عىل فاعلة ويعني »الساعة التي منها يبتدئ سواد  اللَّ
والكسائي)140(  والضحاك  جبري  بن  سعيد  إىل  أيضا  القول  هذا  وعزي  الليل«)139( 
ونقل عن ابن عباس أن الناشئة هي الليل كّله ألّنه ينشأ بعد النهار)141(. وهو قريب 
إحداث  عىل  مجيعا  تدل  نشأ  اجلذر  مشتقات  أّن  هذا  ويؤيد  الليل.  أول  كوهنا  من 
احلور  وهّن  )الواقعة35(  إِنَشاء﴾  َأنَشْأَناُهنَّ  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  كام  وتربيته  اليشء 
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العني أنشأهن اهلل تعاىل من غري والدة)142(. و )ناشئة الليل( يف هذا الوجه داللتها 
عىل معنى الفاعل ظاهرة، إذ هي فاعل متصف بالفعل، و »املراد من ناشئة الليل تلك 
فراغ  بسبب  الليل  تنكشف يف ظلمة  التي  النورانية  الروحانية واخلواطر  الواردات 
احلواس، وسامها ناشئة الليل ألهّنا ال حتدث إال يف الليل بسبب أن احلواس الشاغلة 
للنفس معّطلة يف الليل ومشغولة يف النهار. ومل يذكر أن تلك األشياء الناشئة منها 
تارة أفكار وتأمالت وتارة أنوار ومكاشفات وتارة انفعاالت نفسانية من االبتهاج 
بعامل القدس أو اخلوف منه أو ختيالت أحوال عجيبة، فلام كانت تلك األمور الناشئة 
أجناسا كثرية ال جيمعها جامع إال أهنا أمور ناشئة حادثة ال جرم مل يصفها إال بأهنا 
ناشئة الليل«)143(. أي أّن )ناشئة الليل( اسم عىل فاعلة يفيد اجلنس كداّبة األرض 
ْرِض َتْأُكُل ِمنَسَأَتُه  ُة اْلَ ْم َعَل َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّ ُ يف قوله تعاىل: ﴿َفَلمَّ َقَضْيَنا َعَلْيِه امْلَْوَت َما َدلَّ
)سبأ  امْلُِهنِي﴾  اْلَعَذاِب  يِف  َلبُِثوا  َما  اْلَغْيَب  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  ْو  لَّ َأن  اجْلِنُّ  َنِت  َتَبيَّ َخرَّ  َفَلمَّ 
14( ومعنى )أشد وطئا( هو »إن إفضاء تلك املجاهدات إىل حصول املكاشفات يف 

الليل أشد منه يف النهار وعن احلسن أشد موافقة بني الرس والعالنية النقطاع رؤية 
اخلالئق«)144(.

 
.............................
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للعكربي ( 35 والتبيان   316 واملفردات   39/9 اللغة  هتذيب  وينظر:   ،583/1 العني 

وتاج   604/2 التمييز  ذوي  120/32/11وبصائر  الرازي  الفخر  وتفسري   281/1
العروس 291/25 

املحرر الوجيز 465/5 ( 36
النظام القرآين 170. ( 37
نفسه 124. ( 38
للنحاس ( 39 القرآن  وإعراب   180 القرآن  مشكل  تأويل  وينظر:   182/3 الفراء  معاين 

105/5 ومعاين القرآن وإعرابه 167/5 وإعراب ثالثني سورة 175 واملحرر الوجيز 
360/5 وجممع البيان107/10 واجلامع ألحكام القرآن 189/18. 

جممع البيان 107/10( 40
ديوانه:74 ( 41
ينظر: رشح املفصل 100/5 وأوضح املسالك 284/3.( 42
رشح الشافية 83/2 ( 43
نفسه 84-83/2 ( 44
جماز القرآن 268/2 وينظر: الكشاف 153/4( 45
البيضاوي 522/2( 46
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ينظر: الكشاف153/4 واملحرر الوجيز 360/5 واجلامع ألحكام القرآن 189/18.( 47
املحرر الوجيز 360/5( 48
إعراب القرآن للنحاس 105/5 ( 49
نفسه 267/5( 50
ديوانه 17( 51
ينظر: جممع البيان 107/10( 52
جممع البيان 107/10 ( 53
النظام القرآين 126. ( 54
اجلامع ألحكام القرآن 189/18. ( 55
ينظر: جماز القرآن 267/2 وجامع البيان 49/29 وإعراب القرآن للنحاس 102/5 ( 56

القرآن 181/18  والبيان 456/2 واجلامع ألحكام  القرآن وإعرابه 166/5  ومعاين 
وتفسري البغوي 459/4 والبحر املحيط 321/8

معاين القرآن وإعرابه 166/5 ( 57
ينظر: املحرر الوجيز 356/5( 58
الكشاف 149/4.( 59
ينظر: املحرر الوجيز 356/5 واجلامع ألحكام القرآن 181/18.( 60
181/18وتفسري ( 61 القرآن  ألحكام  واجلامع   102/5 للنحاس  القرآن  إعراب  ينظر: 

الفخر الرازي 92/30/11 وتفسري امليزان 19 / 217.
ألحكام ( 62 واجلامع   102/5 للنحاس  القرآن  إعراب  وينظر:   217  /  19 امليزان  تفسري 

القرن 181/18 
القرآن ( 63 ألحكام  واجلامع   456/2 والبيان   166/5 وإعرابه  القرآن  معاين  ينظر: 

181/18 واملحرر الوجيز 356/5 وتفسري الفخر الرازي 92/30/11
اجلامع ألحكام القرن 181/18 وينظر: تفسري الفخر الرازي 92/31/11 ( 64
الكشاف 149/4 وينظر: أضواء البيان 7 / 119.( 65
تفسري امليزان 19 / 217.( 66
ينظر: املفردات 242 والتفسري البياين 134/1.( 67
ينظر: معاين الفراء 15/2 و255/3 وجامع البيان 46/12 وإعراب القرآن للنحاس ( 68

285/2 واملحرر الوجيز 175/3 وتفسري البغوي 403/2 والتبيان 700/2 واجلامع 
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ألحكام 28/9 والبحر املحيط 227/5 
تأويل مشكل القرآن 180( 69
والتبيان 700/2 والبحر ( 70 للزجاج 54/3  القرآن  البيان 46/12 ومعاين  ينظر: جامع 

للنحاس  القرآن  وإعراب   465/5 الوجيز  واملحرر   152/1 واخلصائص   227/5
198/5 وتفسري الفخر الرازي 195/17/6

ينظر: الكشاف 270/2( 71
ينظر: الكشاف 270/2-271 وتفسري الفخر 195/17/6 والتبيان 700/2 والبحر ( 72

املحيط 227/5
ينظر: الكتاب 270/2 والتعليقة 57/2 ( 73
تفسري الفخر الرازي 195/17/6( 74
ينظر: تفسري الفخر الرازي 195/17/6( 75
ينظر: جامع البيان 46/12 وإعراب القرآن للنحاس 285/2 واجلامع ألحكام القرآن ( 76

28/9
املحرر الوجيز 238/5( 77
ينظر: معاين القرآن للفراء 121/3 ينظر: معاين القرآن للزجاج 85/5 وإعراب القرآن ( 78

للنحاس 279/4 والبيان 413/2 وجممع البيان 355/9.
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن 138/17( 79
الكشاف 51/4 وينظر: تفسري الفخر الرازي 135/30/10( 80
اجلامع ألحكام القرآن 138/17( 81
تفسري الفخر الرازي 135/30/10( 82
الكشاف 51/4 املحرر الوجيز 238/5 جممع البيان 355/9.( 83
84 ) 458/2 البيضاوي   134/30/10 الرازي  الفخر  وتفسري   51/4 الكشاف  ينظر: 

واملحرر الوجيز 238/5 وجممع البيان 355/9 واجلامع ألحكام القرآن 138/17.
الكشاف 51/4 ( 85
مغني اللبيب 281-280/1 ( 86
ينظر: النظام القرآين 242.( 87
تفسري الفخر الرازي 134/30/10( 88
الكشاف 51/4 وينظر: تفسري الفخر الرازي 134/30/10( 89
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تفسري الفخر الرازي 134/30/10( 90
تفسري الفخر الرازي 135/30/10( 91
إعراب القرآن للنحاس 222/5( 92
ينظر: إعراب ثالثني سورة 77.( 93
ينظر: جماز القرآن296/2 وإعراب القرآن للنحاس 222/5 وإعراب ثالثني سورة 77 ( 94

الرازي  واملحرر الوجيز 474/5 والكشاف 247/4 والبيان 509/2 وتفسري الفخر 
32/11 /144 والبيضاوي 591/2.

إعراب القرآن للنحاس 222/5( 95
96 ) 337/10 البيان  وجممع   247/4 الكشاف  وينظر:   222/5 للنحاس  القرآن  إعراب 

وتفسري الفخر الرازي 32/11 /144 والبيضاوي 591/2.
الكشاف 247/4 وينظر: إعراب ثالثني سورة 77 والبيضاوي 591/2( 97
إعراب القرآن للنحاس 222/5 وجممع البيان 337/10 وتفسري الفخر الرازي32/11 ( 98

 .144/
معاين القرآن للفراء 257/3 وينظر: إعراب القرآن للنحاس 222/5( 99

إعراب ثالثني سورة 77( 100
إعراب القرآن للنحاس 222/5( 101
املحرر الوجيز 474/5( 102
الترصيح ( 103 ورشح  املفصل98/5  ورشح   69 اللغوية  والفروق   164/1 ينظر:الكامل 

.288/2
رشح الترصيح 288/2 وينظر: معاين األبنية 121-120. ( 104
البيان ( 105 وجممع   475/2 والبيان   168/29 البيان  وجامع  القرآن276/2  جماز  ينظر: 

واملحرر   545/2 البيضاوي  وتفسري  القرآن64/19  ألحكام  واجلامع   188/10
الرازي  الفخر  وتفسري   412/8 املسري  وزاد   187/4 والكشاف  الوجيز399/5 

190/31/11والبحر املحيط 3/8
القرآن ( 106 ومعاين   206/3 للفراء  القرآن  معاين  138/5وينظر:  للنحاس  القرآن  إعراب 

وإعرابه 195/5 واجلامع ألحكام القرآن64/19 ومعاين القراءات 514
ينظر: إعراب القرآن للنحاس 138/5.( 107
ينظر: احلجة 487/4( 108
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الكشاف 187/4 وينظر: املحرر الوجيز 399/5 وتفسري الفخر الرازي 190/31/1( 109
ينظر: العني 47/2( 110
القرآن ( 111 وإعراب   243/5 للزجاج  القرآن  ومعاين   112 للمربد  واملؤنث  املذكر  ينظر: 

للنحاس 61/5 والتكملة 357 ومشكل إعراب القرآن 769/2 والكشاف 178/4 
واملحرر الوجيز 389/5 والتبيان 1248/2 واجلامع ألحكام القرآن 34/19 والبحر 

املحيط 366/8
رشح الشافية 84/4( 112
التحرير والتنوير 390/15( 113
ينظر: معاين القرآن للفراء 199/3( 114
ديوانه 36/1( 115
املذكر واملؤنث البن األنباري 492/1 وجامع البيان 138/29.( 116
ينظر: التحرير والتنوير 276/29.( 117
ينظر: التعليقة 247/1( 118
ينظر: املفردات 427 واجلامع ألحكام القرآن34/19 والبحر املحيط 365/8 وتفسري ( 119

اللباب 16 / 47 والتبيان للطويس 1/ 124
ينظر: جماز القرآن 274/2( 120
ينظر: املحرر الوجيز 389/3 والبحر املحيط 366/8.( 121
ينظر: املحرر الوجيز 389/5 وتفسري الفخر الرازي 693/30( 122
ينظر: الكشاف 178/4 وتفسري النسفي 305/4 والبحر املحيط 366/8( 123
التحرير والتنوير 390/15( 124
التحرير والتنوير 390/15( 125
روح املعاين 388/21( 126
اللباب 47/16 وروح املعاين21 / 388 والتحرير ( 127 الكشاف 178/4 وينظر: تفسري 

والتنوير 391/15
الكشاف 176/4وينظر: تفسري البيضاوي 538/2 ( 128
الكشاف 176/4( 129
تفسري البيضاوي 538/2 وتفسري الفخر الرازي 157/30/11( 130
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الكشاف 176/4( 131
جممع البيان 163/10( 132
تأويل مشكل القرآن 214( 133
جممع البيان 163/10( 134
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن 29/19 ( 135
ينظر: جماز القرآن 276/2 والكشاف 76/4 ومعاين القرآن وإعرابه 187/5 وتفسري ( 136

القرآن  ألحكام  واجلامع   579/1 البيضاوي  وتفسري   157/30/11 الرازي  الفخر 
.29/19

اجلامع ألحكام القرآن 92/19.( 137
املحرر الوجيز 387/5 وينظر: جممع البيان 163/10.( 138
النحاس ( 139 وإعراب   176/4 الكشاف  وينظر:   157/30/11 الرازي  الفخر  تفسري 

127/5
ينظر وتفسري الفخر الرازي 157/30/11 ( 140
ينظر: جممع البيان 163/10( 141
ينظر: املفردات 807.( 142
وتفسري الفخر الرازي 157/30/11. ( 143
وتفسري الفخر الرازي 158/30/11.( 144
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أدب الكاتب: أبو حممد عبد اهلل بن ( 1
مسلم بن قتيبة الدينوري )ت #276( 

حتقيق وضبط ورشح: حممد حميي 
الدين عبد احلميد، ط 4، مطبعة 

السعادة، مرص 1382# / 1963م. 

أضواء البيان، الشنقيطي، خرج آياته ( 2
أحاديثه حممد اخلالدي، ط2، بريوت، 

.#1417

إعراب ثالثني سورة، ابن خالويه، ( 3
بريوت، عامل الكتب، #1406.

إعراب القران: أبو جعفر امحد بن ( 4
حممد بن النحاس )ت 338#(، ط1، 

منشورات حممد عيل بيضون، دار 
الكتب العلمية، بريوت #1421 / 

2001م. 

األمايل: أبو عيل إسامعيل بن القاسم ( 5
القايل البغدادي )ت356#(، دار 

الفكر )د.ت(. 

أوزان الفعل ومعانيها: د. هاشم طه ( 6
شالش – مطبعة اآلداب – النجف 

االرشف 1971 م. 

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ( 7
مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن 

امحد بن هشام األنصاري )ت#761(، 
تقديم ووضع: د. إميل بديع يعقوب، 

الطبعة الثانية. 

البحر املحيط يف التفسري: أبو حيان ( 8
حممد بن يوسف األندليس )ت 

745#(، عناية: الشيخ زهري جعيد، 
دار الفكر، بريوت، #1425، 

2005م. 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب ( 9
العزيز: جمد الدين حممد بن يعقوب 

الفريوزابادي )ت817#(، حتقيق حممد 
عيل النجار، القاهرة 1969م. 

البيان يف غريب إعراب القران: أبو ( 10
الربكات االنباري )ت 577#( – حتـ: 

د. طه عبد احلميد طه – مراجعة: 
مصطفى السقا – دار الكتاب العريب- 

مرص 1389# / 1969م. 

تاج العروس من جواهر القاموس، ( 11
الزبيدي )حمب الدين حممد مرتىض 

احلسيني ت 1205#(، حتقيق جلنة من 
األساتذة.

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، حتقيق ( 12
السيد أمحد صقر، ط2، القاهرة، 

1973م.

التبيان يف تفسري القرآن، الطويس )أبو ( 13
جعفر حممد بن احلسن 460#( حتقيق 

امحد حبيب منصري العاميل و أمحد 
شوقي األمني، املطبعة العلمية، النجف 

األرشف، 1975م.

املصادر واملراجع
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التبيان يف إعراب القران: أبو البقاء ( 14
العكربي )ت616#( حتـ: عيل حممد 

البجاوي، دار إحياء الكتب العربية

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: مجال ( 15
الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك، 

حتقيق حممد كامل بركات، دار الكتاب 
العريب للطباعة والنرش، القاهرة 

1387#، 1967م. 

التعليقة عىل كتاب سيبويه، الفاريس، ( 16
حتقيق عوض القوزي، ط1، #1405.

تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ط1، ( 17
بريوت،#1461.

تفسري أيب السعود إرشاد العقل السليم ( 18
إىل مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود 
حممد بن حممد العامدي )ت #982(، 

ط4، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
1414# / 1994م. 

تفسري البغوي )معامل التنزيل(، ( 19
حتقيق حممد عبد اهلل النمر وزميليه، 

الرياض،#1423.

التفسري البياين للقران الكريم: د. ( 20
عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطيء(، 

بمرص 1962م. 

تفسري البيضاوي، ط1، األعلمي، ( 21
بريوت، #1410.

التفسري الكبري او مفاتيح الغيب: فخر ( 22
الدين حممد بن عمر التميمي البكري 

الرازي )ت604#(، ط1، دار الكتب 
العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، 

بريوت #1421. 

تفسري النسفي، بريوت، دار الكتاب ( 23
العريب.

التكملة: أبو عيل احلسني بن امحد ( 24
الفاريس )ت377#( – حتقيق 

ودراسة: كاظم بحر املرجان، مطابع 
مديرية دار الكتب للطباعة والنرش، 

جامعة املوصل، 1981م. 

هتذيب اللغة: أبو منصور حممد بن امحد ( 25
األزهري )ت370#( حتـ: يعقوب بن 

عبد النبي – مراجعة: حممد عيل النجار 
 – – الدار املرصية للتأليف والرتمجة 

القاهرة )د.ت(. 

جامع البيان عن تأويل القران: ( 26
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 
)ت310#(، دار الفكر، بريوت 

1988/1408 م.

اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل ( 27
حممد بن امحد األنصاري القرطبي 

)ت671#(، خرج أحاديثه حممد بن 
عيادي بن عبد احلليم، مكتبة الصفا، 

الدار البيضاء 2005م.

مجهرة األمثال: أبو هالل العسكري ( 28
)ت 395#(، مرص،1964م.

حاشية الصبان عىل رشح االشموين ( 29
عىل ألفية ابن مالك: حممد بن عيل 

الصبان )ت1206هـ(، حتـ: حممود بن 
اجلميل، ط1، مكتبة الصفا، القاهرة 

.#1423
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احلجة يف علل القراءات السبع، ( 30
الفاريس، حتقيق عيل النجدي ناصف، 

اهليأة املرصية للكتاب #1403.

اخلصائص، ابن جني، حتقيق حممد عيل ( 31
النجار، دار الشؤون الثقافية العامة، 

1990م. 

دروس يف الترصيف، حممد حمي الدين ( 32
عبد احلميد ط3، مطبعة السعادة، مرص 

1958م.

ديوان األدب، الفارايب )أبو إسحاق بن ( 33
إبراهيم ت 350 #( حتقيق امحد خمتار 

عمر، القاهرة، 1976م.

ديوان امرئ القيس حجر الكندي )ت ( 34
80 ق. #( حتقيق حممد أيب الفضل 

إبراهيم ط2، مرص 1969م.

ديوان النابغة الذبياين )ت 18 ق.#( ( 35
حتقيق حممد أيب الفضل، مرص، 

1977م.

روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم ( 36
والسبع املثاين، أبو الثناء شهاب الدين 

السيد حممود االلويس البغدادي ت 
1854م املطبعة املنرية، دار الرتاث، 

بريوت.

زاد املسري يف علم التفسري، اجلوزي ( 37
)أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن 
بن عيل ت 597 #( ط1 / املكتب 

اإلسالمي لطباعة، دمشق، 1964م. 

رشح االشموين عىل ألفية ابن مالك، ( 38
االشموين )نور الدين أبو احلسن عيل 

بن حممد ت 929#( دار إحياء الكتب 
العربية، القاهرة. 

رشح الترصيح عىل التوضيح، ( 39
األزهري )خالد بن عبد اهلل ت 

905#(، مرص، #1353.

رشح شافية ابن احلاجب لريض ( 40
الدين حممد بن احلسن االسرتبادي 
ت 686#، حتقيق حممد نو احلسن 

وحممد الزفزاف و حممد حمي الدين عبد 
احلميد.

رشح املفصل، ابن يعيش )موفق الدين ( 41
يعيش بن عيل ت 644#(، مرص.
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... ملخص البحث ...

املوضوعات  من  واحدا  القرآين  النص  يف  والتأخري  التقديم  موضوع  يعد 
املهمة التي هلا عالقة باإلعجاز القرآين من جهة وبالنحو والداللة من جهة أخرى، 
ويشتمل البحث عىل مادة غزيرة يف املتشاهبات القرآنية التي عناها الفريوزآبادي يف 
تعتمد يف األساس عىل  – نحوية خالصة  لغوية  البصائر وكانت ذات صبغة  كتابه 
وجود التشابه اللفظي بني اآلية واآلية األخرى يف موضع آخر من القرآن، وال شأن 

هلا باملتشابه يف األحكام والعقائد.

فاملادة التي يقدمها معنية بالكشف عن وجوه التعبري القرآين وبيان ميزاته من 
جهات التقديم والتأخري؛ مما هو يدخل يف صميم نظم النص املقدس، وترابط ألفاظه 
بعني نحوية – داللية خالصة، ال بعني النحوي الذي يبحث عن القاعدة أو اللغوي 

الذي يلتقط األلفاظ الغريبة .

من  البحث  من  كثريا  يقرتب  القرآن  يف  املتشاهبات  تناول  يف  املنحى  هذا  إّن 
اجلرجاين  القاهر  عبد  الشيخ  هبا  جاء  التي  الفـكرة  وهي  وتطبيقاتــها  النظم  فكرة 
يف كتابه ) دالئل اإلعجاز(، ونستطيع القول بأن ماسنقدمه من أمثلة تعد تطبيقات 
نحوية داللية والسيام فيام يتعلق بذكر املتشابه من اآليات القرآنية سواء كان ذلك 
يف التقديم النحوي أم التقديم اللفظي. وسيتضح  معايري الفريوز آبادي يف الكشف 
عن إبراز هذا التفاعل القائم بني النحو والداللة كان أبرزها السياق بنوعيه: السياق 

اللغوي وسياق احلال.
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... Abstract ...

The locus of progress and regress in the Quranic context floats 
into being as one of the salient loci appertaining to the Quranic 
miracles at one end of the prism، and the linguistics and semantics at 
the other end of the prism.

The study takes grasp of barren soils of the Quranic similitude 
Al-Feirozabadi tackles in his book; The Insight، tinged with linguistic 
and syntactic colours depending mainly upon the similar utterance 
between an Iyat and another one in a different position in the Quran، 
regardless of the similitude in regulations and doctrines. 

The locus he shows is to investigate the Quranic expression and 
state the merits of both the progress and regress that run into the 
heart of the system of the sacred context and the coherence of its 
utterances in the light of syntax and sheer semantics.

Such a curve that manipulates the similitude in the Quran 
resembles the idea of systems and their application، Al-Sheikh 
Abidalqahar Al-Jarjani coins such an idea in his book; the Precursors 
of Miracle.

We could determine that what we are to tackle is considered as 
syntactic and semantic applications، in particular، what appertains to 
the similitude of the Quranic Iyats whether they are in the syntactic 
progress or in the utterance regress.

For Al-Feirozabadi standards are to come to the fore in showing 
such an outstanding interaction between linguistics and semantics in 
terms of two isles: the linguistic isle and the manner isle.
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... تقديم ...

تناول الفريوزآبادي يف القسم األول من كتابه )بصائر ذوي التمييز يف لطائف 
الكتاب العزيز( سور القرآن سورة سورة مرتبة كام هي يف املصحف وكان تناوهلا من 

جهات متعددة؛ منها فقرة عنوهنا بقوله: املتشاهبات من آياهتا.

عناها  التي  املتشاهبات  أن  تبني  غزيرة  مادة  عىل  الفقرة  هذه  اشتملت  ولقد 
وجود  عىل  األساس  يف  تعتمد  خالصة  نحوية   – لغوية  صبغة  ذات  الفريوزآبادي 
هلا  القرآن، وال شأن  آخر من  اآلية واآلية األخرى يف موضع  بني  اللفظي  التشابه 
البصائر معنية بالكشف عن  التي يقدمها يف  باملتشابه يف األحكام والعقائد. فاملادة 
والذكر  واحلذف  والتأخري  التقديم  جهات  من  ميزاته  وبيان  القرآين  التعبري  وجوه 
ونحو ذلك؛ مما هو يدخل يف صميم نظم النص املقدس، وترابط ألفاظه بعني نحوية 
– داللية خالصة، ال بعني النحوي الذي يبحث عن القاعدة أو اللغوي الذي يلتقط 

األلفاظ الغريبة.

عن  البحث  من  كثريا  يقرتب  القرآن  يف  املتشاهبات  تناول  يف  املنحى  هذا  إّن 
يف  اجلرجاين  القاهر  عبد  الشيخ  هبا  جاء  التي  الفكرة  وهي  وتطبيقاهتا  النظم  فكرة 
كتابه دالئل اإلعجاز، فقد قال: »النظم: هو توخي معاين النحو«)1(، وقوله: »واعلم 
أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل عىل 
قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي هنجت، فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم التي 

رسمت لك، فال ختل بيشء منها«)2(.
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ويف مثل هذا املنحى يف حتليل املادة اللغوية، يقول أحد الباحثني: »وقد أرشدنا 
إىل غاية النحو احلقيقية كثري من العلامء غري النحاة وهم دائام ممن يعنون بالنصوص 
ورشحها وتفسريها، ومن هؤالء ابن حزم الظاهري )ت 456#( الذي يرى النحو: 
)ترتيب العرب لكالمهم الذي نزل به القرآن، وبه يفهم معاين الكالم التي يعرب عنها 
الذي  الغزايل )#505(  أبو حامد  باختالف احلركات وبناء األلفاظ(، ومن هؤالء 
بني  يمّيز  إىل حد  االستعامل  العرب وعادهتم يف  به خطاب  )يفهم  النحو:  أّن  يرى 
رصيح الكالم وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه وحمكمه ومتشاهبه ومطلقه 

ومقيده ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه(«)3(.

وهم  حرفته  أهل  له  وضعه  الذي  اإلطار  يتجاوز  النحو  أن  نرى  هنا  ومن 
النحويون إىل أن يكون األداة التي يتم هبا الكشف عن أبعاد النص املختلفة بام يؤدي 
إىل إدراك معانيه ومراد قائله. ما يعني أن وظيفة النحو الكربى هي أن يدرك املخاطب 
املعنى. ويبدو أن سيبويه من أوائل من نظر يف نظم الكالم ووضع اآلليات للكشف 

عن معناه ومن ثم استخراج األحكام النحوية عىل وفق ذلك املعنى املدرك)4(.

»إن التعبري القرآين تعبري فني مقصود، كل لفظة بل كل حرف وضع وضعا فنيا 
مقصودا، ومل تراع يف هذا الوضع اآلية وحدها وال السورة وحدها بل روعي يف هذا 
الوضع التعبري القرآين كله، ومما يّدل عىل ذلك اإلحصاءات التي أظهرهتا الدراسات 
فيه حسابه  إنام حسب لكل حرف  الكريم  القرآن  أن  بينت بوضوح  احلديثة والتي 
وانه ال يمكن أن يزاد فيه أو حيذف منه حرف واحد«)5(. فإذا كان لكل حرف حسابه 
املحسوب فاألوىل أن يكون لكل كلمة من كلامته قد حسب حساهبا، ولعل ما يقّدمه 

الفريوزآبادي يف هذا املجال يعد مصداقا لفهم بعض ذلك احلساب الدقيق.
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التقديم والتأخري

يعّد التقديم والتأخري من سنن العرب يف كالمها وكان امحد بن فارس)#395( 
التقديم والتأخري[، قال فيه: »من ُسنن  بـ ]باب  بابا ساّمه  قد عقد يف كتابه املشهور 
م«)6(.  ُمَقدَّ املعنى  يف  وهو  وَتأِخرُيُه  ُمؤّخر،  املعنى  يف  وهو  الكالم  تقديُم  العرب 
ولقد أعطى اخلليل وسيبويه)7( العلامء اخلالفني األفكار األساسية يف النظر إىل هذه 

الظاهرة، وبيان العلة التي أدت إىل مثل هذا التحول يف الكالم.

من  املعاين  علامء  من  غريهم  أو  النحويني  من  العناية  الظاهرة  هذه  تلق  ومل 
باإلعراب؛  الظاهرة  هذه  ارتباط  قدر  عىل  إال  تستحقها،  الذي  االهتامم  البالغيني 
يف  الظاهرة  هذه  فهم  إىل  ينتقلوا  أن  هؤالء  من  يكن  ومل  اجلملة.  حدود  داخل  يف 
الكريم  القرآن  بأسلوب  اهتم  ومن  املفرسون  تناوله  الذي  األمر  وهو  النص  إطار 
يف  اهلل  أودعها  التي  القرآين  األسلوب  يف  البالغية  املعاين  عن  الكشف  فاستطاعوا 
للدارسني)8(.  فائدة  وأكثر  مادة  وأغزر  عمقا  أكثر  دراستهم  فكانت  العزيز  كتابه 

والتقديم والتأخري الذي تعرض له الفريوزآبادي يمكن تقسيمه عىل قسمني مها:

1( التقديم النحوي 

ويضم تقديم املفعول به الثاين، وتقديم اجلار واملجرور عىل الفعل.

وبعض  األول  املفعول  بني  الثاين  املفعول  يفصل  قد  الثاين:  املفعول  تقديم  أ( 
توابعه من نحو قوله تعاىل: ﴿َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوَآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل إِْن َهَذا إاِلَّ َأَساِطرُي 
َأَساِطرُي  إاِلَّ  َهَذا  إِْن  َقْبُل  ِمْن  َهَذا  َوَآَباُؤَنا  َنْحُن  ُوِعْدَنا  ﴿َلَقْد  و  لنَِي﴾)النمل68(  وَّ اْلَ
لنَِي﴾)املؤمنون 83( فجاء عىل األصل من عدم الفصل بني املتبوع والتابع بفاصل.  وَّ اْلَ
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وقد عّلق الفريوزآبادي عىل ذلك بقوله: »أَلنَّ ما يف هذه الّسورة ]أي: املؤمنون[ 
د بالضمري  مري املرفوع املتَّصل ال جيوز العطُف عليه، حتى يؤكَّ عىل القياس؛ فإنَّ الضَّ
د )وعدنا نحن( ثم ُعِطف عليه )آباؤنا(، ثم ذكر املفعول، وهو )هذا(  املنفصل، فَأكَّ
ا نحن وآباؤنا  َم يف النمل املفعول موافقة لقوله )ترابًا( أَلنَّ القياس فيه َأيضًا: كنَّ وُقدِّ
ترابًا، فقّدم "ترابًا" ليُسّد مسّد نحن وكانا متوافقني«)9(؛ ملا تقدم يف النمل بقوله تعاىل: 

ا مَلُْخَرُجوَن﴾)النمل 67(. ا ُتَراًبا َوَآَباُؤَنا َأئِنَّ ِذيَن َكَفُروا َأئَِذا ُكنَّ ﴿َوَقاَل الَّ

الرتكيبات  عن  الكشف  إىل  يؤدي  أخرى  والتأخري  مرة  التقديم  هذا  فوجود 
فقد  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  واحدة.هذا  صياغة  إال  فيها  يأت  مل  التي  األخرى 

توافقت اآليتان يف ترتيب كلامهتا.

اجلانب  هذا  يف  الفريوزآبادي  ذكر  فعلهم:  عل  واملجرور  اجلار  تقديم  ب( 
لَِغرْيِ  بِِه  ُأِهلَّ  َوَما   ﴿ تعاىل:  قوله  اآليات[  من  اللفظي  املتشابه  ]وهو  املتشابه  يف 
﴾)البقرة173( بتقديم ]به[ يف هذه السورة وتأخريها يف سورة املائدة: ﴿َوَما ُأِهلَّ  اللَّ
ِ بِِه﴾ )اآلية3( وكذلك يف سوريت )األنعام145 والنحل115( وعلل ذلك  لَِغرْيِ اللَّ
ي، وكان  بقوله: »أَلّن تقديم الباِء اأَلصُل؛ فإهِنا جترى جَممْرى اأَللِف والتشديِد يف التَّعدِّ
ىل بام هو اأَلصل؛ لُيعلم ما يقتضيه اللفُظ،  كحرف من الفعل، وكان املوضع اأَلول َأومْ
تنكر، وهو الذبح لغري اهلل، وتقديُم ما هو الغرض َأوىل.  ثم قدم فيام سواها ما هو امُلسمْ
وهلذا جاز تقديم املفعول عىل الفاعل، واحلال عىل ذي احلال،والظرف عىل العامل 

فيه؛ إِذا كان )َأكثر يف( الغرض يف اإِلخبار«)10(.

تعنى  نظرة  إليه  النظر  عىل  هنا  القرآين  للنص  الفريوزآبادي  معاجلة  تقوم  إذ 
مواضع  يف  فروعها  وتذكر  املتقدمة  املوضع  يف  األصول  فتأيت  اللغوية  بالوحدة 
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تالية؛ فكأن من أهداف القرآن تقديم األنامط اللغوية املتبعة يف كالم العرب بالقدر 
الذي ختدم به الغرض األسايس وهو اإلبالغ. فكام ُيعّدى الفعل هبمزة التعدية أو 
الفعل بحرف اجلر  ُيعّدى  الفريوزآبادي )األلف( وبالتشديد؛ فكذلك  كام يسميها 

بمعنى أن الفعل يصل إىل مفعوله بالباء.

عىل أن هناك فرقا دالليا بني كل منهام)11( مل يكن مالحظا لدى صاحبنا الذي مل 
يرد – عىل ما يبدو – اإلشارة إىل املشاهبة يف الوظيفة النحوية حسب. وملا كان هذا 
املوضع األول ذكرا كان أوىل بأن يذكر يف األصل يف بناء اجلملة. ثم كان التقديم يف 
املواضع األخرى ليبني ميزته يف التقديم وليلحظ غرضه من تقديم االهتامم ما هو 

مستنكر وهو الذبح لغري اهلل، وهو أوىل بالتقديم ملا فيه من العناية واالهتامم. 

ويستطرد الفريوزآبادي يف ذكر مواضع جاز فيها التقديم للسبب املذكور آنفا 
احلال عىل  تقديم  الكالم، وكذلك  من  الغرض  كان هو  إذا  املفعول  تقديم  فيجوز 

صاحب احلال وتقديم الظرف عىل عامله.

وقد عرف عند النحويني والبالغيني أن التقديم والتأخري من األساليب التي 
يتقدم ذكر اجلار واملجرور ال  العناية واالهتامم وقد  التي هي موضع  تبني األلفاظ 
ألجل كونه موضع االهتامم، بل ألّن بقاءه يف موضعه األصل قد يوقع السامع يف 
َقْوِمِه﴾  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ امْلََلُ  ﴿َفَقاَل  تعاىل:  قال  فقد  العبارة  يف  الركة  مع  اللبس 
ِخَرِة  اْلَ بِِلَقاِء  ُبوا  َكَفُروا َوَكذَّ ِذيَن  الَّ َقْوِمِه  ِمْن  امْلََلُ  )املؤمنون23(، وقال تعاىل:﴿َوَقاَل 

اقترصتمْ  اأُلوىل  يف  )الذين(  صلة  »أَلنَّ  )املؤمنون33(،  ْنَيا﴾  الدُّ َياِة  احْلَ يِف  َوَأْتَرْفَناُهْم 
وهو  املفعول  ذكر  ثم  واملجرور  اجلاّر  بعده  ذكر  ثمَّ  الفاعل،  وضمري  الفعل  عىل 
املَُقول، وليس كذلك يف اأُلخرى، فإن صلة املوصول طالت بذكر الفاعل واملفعول 
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والعطف عليه َمّرة بعد ُأخرى، فقّدم اجلاّر واملجرور؛ أَلنَّ تأخريه يلتبس، وتوسيطه 
ركيك، فُخصَّ بالتقدم«)12(.

قال الزركيش )794#(: »وملا أمن هذا اإلخالل بالتأخري قال يف موضع آخر من 
ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ما هذا إاِلَّ َبرَشٌ مثلكم﴾«)13(. وهي اآلية  السورة: ﴿َفَقاَل امْلََلُ الَّ
األوىل. وجعل السكاكي)14( علة جواز هذا النوع من التقديم كون التأخري مؤديا إىل 
َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َقْوِمِه  ِمْن  امْلََلُ  ﴿َوَقاَل  اإلخــالل باملقصود، ومّثل لذلك بقوله تعاىل: 
ْنَيا﴾)املؤمنون33(، فقدم )من قومه( عىل  َياِة الدُّ ِخَرِة َوَأْتَرْفَناُهْم يِف احْلَ ُبوا بِِلَقاِء اْلَ َوَكذَّ
)الذين كفروا(، إذ لو تأّخر لتوهم أنه صلة )الدنيا( وحينئذ يشبه األمر يف القائلني 
أهم من قومه أم ال؟ فكان التقديم أوىل لتأدية التأخري إىل اإلخالل ببيان املعنى املراد.

هي  فيه  العلة  تكون  ما  واملجرور  اجلار  تقديم  من  أن  الفريوزآبادي  ويذكر 
موافقة ما تقدمه؛ من ذلك التقديم يف قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا 
﴿َوِمْن  تعاىل:  قوله  من  قبلها  ملا  موافقة  واملجرور  اجلار  قدم  َفْضِلِه﴾)فاطر12(  ِمْن 
ًم َطِريًّا﴾)15()فاطر12( عىل حني أنه أتى باملتشابه مع اآلية املتقدمة يف  ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلْ
موضع آخر عىل ما يقتضيه القياس من تأخري مها عن املفعول الثاين لـ ]ترى[ وهو 

قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه﴾)النحل14(.

وقال الفريوزآبادي: »ثم إِن قوله: ﴿َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه﴾ و﴿ِفيِه َمَواِخَر﴾ 
اعرتاض يف السورتني جيرى جمرى املثل، وهلذا َوّحد اخلطاب، وهو قوله: )وترى( 
وقبله وبعده مجع، وهو قوله: )لتأكلوا( و )تستخرجوا( و )لتبتغوا(. وىف املالئكة: 
َغْيٍث  ﴿َكَمَثِل  منه  كثري،  القرآن  يف  ومثله  )لتبتغوا(  )تستخرجون(،  و  )تأكلون( 
عًا  ُركَّ ﴿َتَراُهْم  وكذلك  ُمْصَفّرًا﴾)احلديد20(  اُه  َفَتَ َيِيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب 
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اْلَعْرِش﴾)الزمر75( وأمثاله.  َحْوِل  ِمْن  نَي  َحآفِّ امْلاََلئَِكَة  ﴿َوَتَرى  دًا﴾)الفتح39(،  ُسجَّ
َأي لو حرضت َأهيا املخاطب لرَأيته يف هذه الصفة؛ كام تقول: َأهيا الرجل، وكلكم 

ذلك الرجل، فتَأمل فإِن فيه دقيقة«)16(.

2( التقديم اللفظي

وهو النوع الثاين من التقديم وقد آثرنا أن نسميه هبذا املصطلح ألنه قائم عىل أن 
تقدم لفظة عىل لفظة أخرى يف موضع،وتتأخر عنها يف موضع آخر، مع وجود عالقة 
املتشاهبات بحيث  اللفظتان يف موضعني من اآلي  تأيت  أن  أو  اللفظتني.  قائمة بني 
الذي  التبادل  اللفظة األخرى بموضع آخر، من ذلك  تنفرد لفظة بموضع وتنفرد 
حيدث بني الثنائيات: النصارى × الصابئون/ الشفاعة × العدل /النفع × الرض/ 
اللهو× اللعب / كرب السن × عقر املرأة /املغفرة × العذاب /العذاب × الرمحة / 
السموات × األرض/ الليل × النهار/املال × النفس/ هارون × موسى/ موسى× 

هارون.

عىل  النصارى  لفظة  تقديم  ذلك  من  األمثلة  بعض  عىل  الضوء  ونسلط 
ابِئنَِي﴾  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل  قوله  يف  الصابئني 
َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  النصارى  عىل  الصابئني  وتقديم   )62 )البقرة 

ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  وكذلك  َوالنََّصاَرى﴾)املائدة69(  ابُِئوَن  َوالصَّ َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ
ُكوا﴾)احلج17(. َأْشَ ِذيَن  َوالَّ َوامْلَُجوَس  َوالنََّصاَرى  ابِئنَِي  َوالصَّ َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ َآَمُنوا 

بقوله:  منها  إليها  املنظور  اجلهة  إىل  بالرجوع  ذلك  يعلل  أن  الفريوزآبادي  يرى  إذ 
يف  مهم  فقدَّ الكتاب؛  َأهل  أَلهنم  الُرتمْبة؛  يف  ابئني  الصَّ عىل  مون  مقدَّ النصارى  »أَلنَّ 
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مهم  فقدَّ قبلهم  كانوا  أَلهنم  الزمان؛  يف  النصارى  عىل  مون  مقدَّ ابئون  والصَّ البقرة؛ 
أَلن  التقدير؛  يف  وَأخرهم  اللفظ،  يف  مهم  فقدَّ املعنيني؛  املائدة  يف  وراعى  احلج،  يف 
تقديره: والّصابئون كذلك...«)17( بمعنى أن ترتيب الطوائف يف اآلية األوىل كان 
عىل حسب كتب اهلل املنزلة فاملعنى املرتتب الذين آمنوا بكتب اهلل املتقدمة كصحف 
إبراهيم وتوراة موسى وهم اليهود وإنجيل عيسى وهم النصارى، فرتبهم عىل ما 
يثبتون  ال  الذين  وهم  الصابئني  ذكر  ثم  واألنبياء،  الرسل  إرسال  من  عليه  رتبهم 
عىل دين. أما الرتتيب يف اآلية الثانية فكان عىل حسب األزمنة، إذ وجودهم سابق 
فلم  األزمنة  بحسب  فهو  احلج  يف  الرتتيب  وإما  ؛  عيسى  قبل  فهم  للنصارى 

يقصد فيها الكتب)18(.

ُيْؤَخُذ  َواَل  َشَفاَعٌة  ِمْنَها  ُيْقَبُل  ﴿َواَل  تعاىل:  قوله  يف  العدل  عىل  الشفاعة  وقّدم 
ِمْنَها َعْدٌل﴾)البقرة48( وقدم العدل عىل الشفاعة يف اآلية األخرى من السورة نفسها 

وهي قوله تعاىل: ﴿َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َواَل َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة﴾)البقرة123(.

ويف ذلك قال الفريوزآبادي: »وإناِم قدم الشفاعة قطَعا لطمع من زعم َأن آباَءهم 
تشفع هلم، وَأن اأَلصنام شفعاُؤهم عند اهلل، وَأخرها يف اآلية اأُلخرى أَلنَّ التقدير يف 
م  اآليتني معًا ال يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة؛ أَلنَّ النفع بعد القبول. وقدَّ
ما فيها«)19(. وفصل الفريوزآبادي  العدل يف اآلية اأُلخرى ليكون لفظ القبول مقدَّ
يف الكالم يف الللفظتني )النفع والرض( حني وقف عىل املتشابه من قوله تعاىل: ﴿ُقْل 
ُ﴾)األعراف188( وقوله تعاىل: ﴿ُقْل اَل  ا إاِلَّ َما َشاَء اللَّ اَل َأْمِلُك لَِنْفِس َنْفًعا َواَل َضًّ
ُ﴾)يونس49( فبنيَّ علة ذلك بقوله: »أَلنَّ  َما َشاَء اللَّ َنْفًعا إاِلَّ  ا َواَل  لَِنْفِس َضًّ َأْمِلُك 
؛ أَلنَّ العابد  َأكثر ما جاَء يف القرآن من لفظ الرّض والنفع معًا جاء بتقديم لفظ الرّضّ
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ْم  ُ اًل، ثمَّ طمعًا يف ثوابه ثانيًا. يقّويه قوله: ﴿َيْدُعوَن َربَّ يعبد معبوده خوفًا من عقابه َأوَّ
َخْوفًا َوَطَمعًا﴾)السجدة16(، وحيث تقدم النفع تقّدم لسابقة لفظ تضّمن نفعًا. وذلك 
يف ثامنية مواضع: ثالثة منها بلفظ االسم، وهي هاهنا ]األعراف188[ والّرعد)20( 
َنا﴾]اآلية71[  وسبأ)21(. ومخسة بلفظ الفعل وهي يف اأَلنعام: ﴿َما اَل َينَفُعَنا َواَل َيُضُّ
َك﴾]اآلية106[ ويف اأَلنبياِء: ﴿َما اَل َينَفُعُكْم  ويف آخر يونس: ﴿َما اَل َينَفُعَك َواَل َيُضُّ
ُهْم﴾]اآلية55[  َينَفُعُهْم َواَل َيُضُّ ]اآلية66[ ويف الفرقان:﴿ َما اَل  ُكْم﴾  َشْيئًا َواَل َيُضُّ
َأّما يف هذه السورة فقد تقّدمه  وَن﴾]اآلية73[  َأْو َيُضُّ َينَفُعوَنُكْم  ﴿َأْو  ويف الشعراِء: 
اللة. وبعد  ُ َفُهَو امْلُْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل﴾]اآلية178[ فقّدم اهلداية عىل الضَّ ِد اللَّ ﴿ َمن َيْ
وُء﴾]اآلية188[ فقّدم اخلري عىل الّسوِء،  نَِي السُّ رْيِ َوَما َمسَّ ذلك ﴿اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَ
وع  الطَّ َوَكْرًها﴾]اآلية15[ فقّدم  َطْوًعا   ﴿ الّرعد:  النَّفع عىل الرّض ويف  فكذلك قّدم 
ْزَق مِلَن َيَشآُء َوَيْقِدُر﴾]اآلية36[ فقّدم البسط. ويف يونس قّدم  ويف سبأ: ﴿ َيْبُسُط الرِّ
وفيها َيْنَفُعُهْم﴾]اآلية18[  َواَل  ُهْم  َيُضُّ ﴿اَل  قبلها  ما  وملوافقته  اأَلصِل  عىل   الرّضّ 

﴾]اآلية12[ فتكّرر يف اآلية ثالث مّرات«)22(. ُّ ﴿َوإَِذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّ

فالفريوزآبادي يرجع سبب التقديم لـ )النفع( مراعاة السياق اللغوي املتقدمة 
يسوغه  ما  إىل  حيتاج  فال  األصل  هو  الرض  تقديم  سيكون  وبذا  اآلية  عىل  معامله 

النسجامه مع الطبيعة اإلنسانية وتوجهها نحو خالقها.

َوَلٌْو﴾)األنعام32(؛  َلِعٌب  إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ َياُة  احْلَ ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  بيان  يف  وجاء 
سورة ]وهي  القتال  يف  وكذلك  هنا،  موضعني  يف  هو  اللَّ عىل  اللَّعب  »قّدم   قوله: 

اللَّعب يف اأَلعراف)25(، والعنكبوت)26(،  هو عىل  اللَّ حممد[)23(، واحلديد)24(، وقّدم 
واللهو  الصبا  زمانه  واللهو  الصبا  زمانه  اللعب  أَلنَّ  اأَلكثر  يف  اللَّعب  قّدم  وإِنام 
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احلديد يف  ذكر  ما  ُيَبيِّنه  الشباب.  زمان  عىل  مقّدم  الصبا  وزمان  الشباب،   زمانه 
َنٌة[ كزينة  ْنَيا َلِعٌب﴾ كلعب الصبيان ]َوهَلمٌْو[ كلهو الشبَّان ]َوِزيمْ َم احَلَياُة الدُّ ﴿اْعَلُمْوا َأنَّ

لطان. النِّسوان ]َوَتَفاُخٌر[ كتفاخر اإِلخوان ]َوَتَكاُثٌر[ كتكاثر السُّ

هو قوله: ﴿َوَما َبْيَنُهَم اَلِعبنَِي * َلْو  وقريب من هذا يف تقديم لفظ اللعب عىل اللَّ
هو يف اأَلعراف أَلنَّ  ُدنَّآ﴾)األنبياء16-17( وقّدم اللَّ ْذَناُه ِمن لَّ َ تَّ تَِّخَذ َلْوًا الَّ َأَرْدَنآ َأن نَّ
ذلك يف القيامة، فذكر عىل ترتيب ما انقىض، وبدَأ بام به اإِلنسان انتهى من احلالتني.

نيا، وَأنَّه رسيع االنقضاِء، قليل البقاِء،  وَأما العنكبوت فاملراد بذكرها زماُن الدُّ
ار اآلخرة هلى احليوان أي احلياة التي ال بداية هلا، وال هناية هلا، فبدَأ بذكر  وإِنَّ الدَّ

با«)27(. باب، وهو َأكثر من زمان اللعب، وهو زمان الصِّ اللهو؛ أَلنَّه يف زمان الشَّ

فالتقديم والتأخري خضع هنا لسياق احلال وهو املفهوم من قوله: »أَلنَّ ذلك 
نيا« ودّل عىل هذا احلال ما جاء من  يف القيامة« وقوله: »...فاملراد بذكرها زماُن الدُّ

ألفاظ السياق اللغوي الذي أتت فيه اللفظتان.

 : زكريا  لسان  تعاىل حكاية عىل  قوله  آل عمران  املتشابه من سورة   ومن 
ُ َيْفَعُل َما  ﴿َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَقْد َبَلَغنَِي اْلِكَبُ َواْمَرَأِت َعاِقٌر َقاَل َكَذلَِك اللَّ
َيَشاُء﴾ )آل عمران40( بتقديم كرب السن وتأخري وصف امرأته بأهنا عاقر، وقوله يف 
سورة مريم: ﴿َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِ 
ِعتِيًّا﴾)اآلية 8(؛ قال فيه الفريوزآبادي: »فقدم ذكر املرأة أَلن يف مريم قد تقدم ذكر 
الِكرَب يف قوله: ﴿َوَهَن الَعْظُم ِمنِي﴾، وتَأخر ذكر املرَأة يف قوله: ﴿َوإيِنِّ ِخْفُت مْلََواِلَ 
ِمن َوَرآئِي َوَكاَنِت امرأت َعاِقرًا﴾ ثم َأعاد ذكرمها، فَأخر ذكر الِكرَب ليوافق )عتيا( ما 
ا( و )صبيًّا(«)28(.إذ يالحظ أّن علة التأخري  بعده من اآليات وهي )َسويًّا( و )عشيًّ
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تعود إىل مراعاة االنسجام بني الفواصل القرآنية؛ مع مناسبة ذلك لتقديم ما تأّخر 
وتأخري ما تقدم كام مّر يف اآلية املتقدمة.

ومن مظاهر التقديم اللفظي ما جاء من تقديم فعل املغفرة عىل فعل العذاب 
ُب َمْن َيَشاُء﴾)البقرة284(، وهو املتبع يف  من نحو قوله تعاىل: ﴿َفَيْغِفُر مِلَْن َيَشاُء َوُيَعذِّ
م هنا، وىف غريها  ما جاء من اآليات إال يف املائدة وفيه قال الفريوزآبادي »يغفر، مقدَّ
ُب َمن َيَشآُء َو َيْغِفُر مِلَن َيَشآُء﴾)املائدة40( أَلهنا نزلت يف  إاِل يف املائدة؛ فإِنَّ فيها ﴿ُيَعذِّ
حقِّ السارق والسارقة، وعذاهُبام يقع يف الدنيا فُقّدم لفظ العذاب، وىف غريها قّدم 
لفظ املغفرة رمحة منه سبحاَنه، وترغيبًا للعباد يف املسارعة إىِل موِجبات املغفرة«)29(.

ُب َمْن َيَشاُء َوَيْرَحُم  وجاء تقديم فعل العذاب عىل فعل الرمحة بقوله تعاىل: ﴿ُيَعذِّ
ُتْقَلُبوَن﴾)العنكبوت21( يف هذه السورة حسب وعلل الفريوزآبادي  َمْن َيَشاُء َوإَِلْيِه 
يف  هبم  وقع  العذاب  فإِنَّ  وَأصحاَبه،  نُمروَد  به  خاطب  إِبراهيم  »أَلن  بقوله:  ذلك 
باهلل سبحانه وتعاىل  يليق  ما  متناسبا مع  املغفرة والرمحة  تقديم  لقد جاء  الّدنيا«)30( 
َأَشاُء  َمْن  بِِه  ُأِصيُب  َعَذايِب  ﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  من  املباركة  اآلية،  به  نطقت  ما  ومع 
ٍء﴾)األعراف156( فجعل اهلل رمحته عامة وعذابه خاصا وما  تِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْ َوَرْحَ
ورد من اآليات ينطق بذلك فتقديم الرمحة أو املغفرة ال حيتاج إىل مسوغ ألنه عام 
ليس  وهو  خاصا،  لكونه  يسوغه  ما  إىل  حيتاج  العذاب  تقديم  ولكن  األصل  وهو 

األصل.

ويكشف السياق ما لكل من اآليتني من هذه اخلصوصية، وقد أجاب صاحب 
الكشاف عن تقديم فعل العذاب عىل فعل املغفرة يف املائدة بقوله: »ألنه قوبل بذلك 

تقدم الرسقة عىل التوبة«)31(.
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ويقول ابن الزبري األندليس )ت708#( هبذا الصدد ما نصه: »إن هذه اآلية ملا 
َفَساًدا﴾  ْرِض  اْلَ َوَيْسَعْوَن يِف  َ َوَرُسوَلُه  اِرُبوَن اللَّ ُيَ ِذيَن  الَّ َم َجَزاُء  ﴿إِنَّ تقدمها قوله: 
َم َجَزاًء بَِم  اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُ اِرُق َوالسَّ )املائدة 33( ثم بعد ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالسَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ )املائدة38( تقدم يف هاتني القضيتني من خرب  ِ َواللَّ َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَّ
تابوا،  أن  املغفرة هلم  ذكر  فعلهم،ثم  جزاء عىل  تعذيبهم  ذكر  والسارقني  املحاربني 
)املائدة40(،  ْرِض﴾  َواْلَ َمَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه   َ اللَّ َأنَّ  َتْعَلْم  ﴿َأَلْ  بقوله:  ذلك  واتبع 
وبناؤها عىل ما تقدم قبلها وما يليها كام تبني،فقدم ذكر العذاب عىل املغفرة ملناسبته 
ملا اتصلت به وبنيت عليه وأما اآلي األربع)32( فلم يقع قبل يشء ذكر مثل الواقع يف 

سورة املائدة«)33(.

وقف  وقد  كثرية،  اللفظي(  )التقديم  سّميناه  الذي  التقديم  هذا  من  واألمثلة 
الفريوزآبادي عىل مظاهر أخرى منها: تقديم األرض عىل السامء؛ والسموات عىل 
األرض، وتقديم األموال عىل األنفس وتقديم فرعون وتأخريه يف مواضع أخرى 

وتقديم الليل عىل النهار)34(. 

 
..................................
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... ملخص البحث ...

بعًضا،  بعضها  يفرّس  منظومة  الكريم  القرآن  أّن  القرآيّن  الّنّص  لغة  علم  يرى 
قادرة قدرة تاّمة عىل اإلبانة عن نفسها، مستغنية عن سواها، يف حتقيق مقاصدها. 

وهلذا العلم ثالث مسّوغات، هي: 

الول: وجود ثغرات كبرية يف علم الّنحو العريب: منهًجا ومفردات.   
الثانية: خصوصّية القرآن الكريم بوصفه كالم اهلل العريّب املعجز. 

الثالثة: احليف الكبري الذي وقع عىل القرآن الكريم من الّنحويني. 

وقد ُعنيَّ كثرًيا بدقة نقل الّنّص القرآيّن إاّل أن هذه العناية الكبرية مل تقرتن بدّقة 
الّدارسون  فراح  املخلوقني،  كالم  من  يمّيزه  خاّص  بمنهج  دراسته  إفراد  يف  مماثلة 
كوهنا  يف  مزاياها  األحيان  من  كثري  يف  يفقدها  بام  ظاهرها،  بغري  نصوصه  يؤّولون 

كالًما إهلّيا أبلغ معجًزا. 

كتاب  كتابني:  سبحانه  هلل  أّن  حقيقة  عموًما  القرآيّن  الّدرس  منهج  فات  لقد 
الكريم،  القرآن  هذا  هو  ترشيعّي  وكتاب  مكوناته،  بكل  الوجود  هذا  هو  تكوينّي 
وقد أحكم اهلل تعاىل وضع كّل ذّرة من ذّرات الكتاب التكويني يف موضعها اّلذي 
تقتضيه احلكمة، و كذلك أحكم وضع كّل حرف من حروف الكتاب الترشيعي. يف 
هذا البحث سأفصل بإجياز هذه املسّوغات، وأشخص معامل العلم البديل من النحو 

العريّب.
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... Abstract ...

The science of the Quranic text deems that the Glorious Quran 
is a self-explicated system, competently protects itself and never 
depends upon other systems in implementing its targets. Such a 
science has three reasons: first, there is a huge hiatus in the Arabic 
syntax; methodologically and textually, second, the specificity of the 
Glorious Quran as the miraculous Arabic speech of Allah, third, the 
iniquity the grammarians cast into the Glorious Quran.

There is great precision in conveying the Quranic context, 
yet such a precision never finds ground to be studied under an 
independent curriculum distinguishing it from the human speeches. 
The scholars heave their anchor in disintegrating its texts and that 
denudes them, so many times, of their features as divine speech: ne 
plus ultra miracle.

The curriculum of the Quranic lesson misses a fact that Allah 
has two books; creation book designates the creation with all its 
constituents; system book refers to the Glorious Quran. Allah, the 
Highest, places each atom from the atoms of the creation book in its 
position in accordance with what sapience requires .Similarly does 
He keep each letter in its position in the system book.

In the present paper, I am to delineate such reasons and draw 
line to the substitutional science for the Arabic syntax.
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... املقّدمة ...

 يف أطروحتي لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة يف اللغة العربّية وآداهبا دعوت إىل 
تأسيس علم لغة خاّص بالقرآن الكريم وسمته بـ )علم لغة الّنّص القرآيّن(، وعزمت 
بعد حصويل عىل الّشهادة عىل أن أجعل من هذا العلم مرشوع حيايت األكرب، وكنت 
قد قلت: »إّن موضوع أطروحتي أكرب وأوسع من أن حييط به باحث واحد، يف مّدة 
حمدودة، لشمول الّتأويل لكّل يشء يف دراسة اجلملة: بنية، وترتيًبا، وداللة، وداللة 
املفردات وأبنيتها الرّصفّية ذات األثر الفّعال يف داللة الرّتاكيب، فال خيلو من الّتأويل 
الّدراسة هو القرآن، كالم  ميدان من ميادين دراسة اللغة. وقبل ذلك أّن موضوع 
نفيس،  عىل  أسّجل  لذا  اهلل.  كالم  خيّص  أمر  يف  الباحث  يبّت  أن  أصعب  وما  اهلل، 
وأطروحتي، قصوًرا يف اإلحاطة الّشاملة باملوضوع، إهّنا خطوة أوىل يف طريق عمل 
طويل، إن شاء سبحانه وأمّدين بالعون فيه، سيصبح موسوعة لدراسة استقصائّية 
للّتأويل: ميادين ومسائل، ويبقى الباب مفتوًحا لألجيال الالحقة إلغنائها باملزيد، 
فاملعجزة القرآنّية متدّفقة بالعطاء الذي ال ينفد. وعذري من هذا القصور أّن غاية 
األطروحة هي حتديد معامل منهج سليم للّدراسة القرآنّية يقوم عىل دراسة الّنّص كام 
هو، ورفض الّتأويل الذي حيمل الكالم عىل غري ظاهره استنادا إىل أسس خارجة 
عن القرآن الكريم نفسه، وما املوضوعات التي درستها يف األطروحة من تضمني، 
الّنّص  دراسة  منهج  يف  القصور  تبيان  هبا  ُأريد  أمثلة  إال  وزيادة،  وحذف،  ونيابة، 
القرآينّ، وتبيان معامل املنهج السّويّ، وباختصار شديد: أردت هبا املثال ال احلرص«)1(. 
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... املسّوغات الّنظرّية ...

املسّوغ الّول

وجود ثغرات كبرية يف علم الّنحو العريب: منهًجا ومفردات  تقادمت القرون، 
ما  رصوح،  من  وشادوه  دعائم،  من  الّنحوّيون  أرساه  ما  عىل  األزمان،  وتتابعت 
هذا  يف  والّضعف  القّوة  مواضع  تشّخص  موضوعّية  علمّية  تقويمّية  نظرة  يستلزم 
الّدراسات،  الّشامخ، وهي مهّمة ليست باليسرية لرتاث ضخم، تنّوعت فيه  البناء 
ا تتأّتى مّما  وتعّددت فيه اآلثار. إّن صعوبة تقويم الفكر الّنحوّي العريّب تقوياًم علميًّ

يأيت: 

الّول: ضخامة هذا الرّتاث. 

الّثاين: تداخله مع مستويات الّتحليل اللغوّي األخرى. 

الّثالث: تعّدد العوامل الفكرّية والّسياسّية الفاعلة فيه. 

الّرابع: الغموض واحللقة املفقودة يف نشأته. 

الّدقيقة، بني متعّصب  باملوضوعّية احلّقة، والعلمّية  الامس: صعوبة االّتسام 
اعتمده  اّلذي  املنهج  اكتشاف  إىل  احلاجة  عن  فضاًل  عليه.  ومتحامل  للقديم، 
الّنحوّيون وتقويمه، يقول الّدكتور مازن املبارك: »إّن كّل دراسة للّنحو تبدأ من قّمة 
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اهلرم دراسة ناقصة... إنّ كلّ دراسة تنظر إىل النّحو وإىل أبوابه من)2( دون أن تتجاوز 
املفتاح  أو  املحور  معرفة  وإىل  األبواب،  تلك  عليه  قامت  اّلذي  األساس  إىل  ذلك 
سايرت  اّلتي  العوامل  عىل  الوقوف  وإىل  أساسه،  عىل  موضوعاته  صّنفت  اّلذي 
يف  اليوم  ونحن  جمدية...  غري  دراسة  األوىل  عهوده  يف  وعارصته  نشأته  منذ  الّنحو 
حاجة إىل تأريخ الّنحو العريّب تأرخًيا ال هيّتم بتتّبع املسائل الفرعّية، وإّنام ينرصف إىل 

الكشف عن اخلطّ العريض أو املنحى الّذي سار النّحو فيه«)3(. 

اللغوية،  املادة  استقراء  مرحلة  إحدامها:  مرحلتني:  اللغة  دراسة  تتضمن 
الضعف  أبرز مواطن  للوقوف عىل  القواعد. سأسعى  استنباط  واألخرى: مرحلة 
عامة،  العريب  اللغوي  الدرس  ثغرات  تشّخص  التي  املرحلتني،  يف  والقصور 

والّنحوّي خاصة. 

االستقراء يف اللغة، مفردات ومجاًل، البّد أن يكون ناقًصا، والسّيام يف العرص 
اّلذي استقريت فيه العربّية، بإمكاناته املحدودة، فاملجتمع اللغوّي يتكّلم يف ما ال 
حرص له من املواقف، وعملية استقرائها استقراء كّلّيا أمر متعّذر، والسّيام إذا نظرنا 

إىل اّتساع الّرقعة اجلغرافّية لّلغة املستقراة مكانّيا، وإىل سعة االمتداد زمانّيا. 

وقد مّتت عملية مجع املاّدة اللغوّية العربّية من طريقني: 

الّطريق الّول: سؤال األعراب القادمني من البوادي إىل املدن واألمصار، وقد 
ذلك  كّلفهم  ولو  عليها  املحافظة  عىل  دأبوا  خاّصة  مكانة  األعراب  هلؤالء  نشأت 
عن  العّجاج  بن  رؤبة  حبيب  بن  يونس  سأل  فقد  والّتحريف،  والّزيادة  االختالق 
مسألة، فقال له: »حّتى متى تسألني عن هذه األباطيل وأزّوقها لك، أما ترى الّشيب 

قد بلغ من رأسك وحليتك«)4(. 
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بالعربّية  الّناطقني  من  والّسامع  البادية  إىل  العلامء  رحالت  الّثاين:  الّطريق 
أبو  ا للعروبة ال يدخله كّل العرب، يقول  الّدارسون حرًما خاصًّ مشافهة. واختّط 
من  سمعته  إذا  إال  العرب(  )قالت  أقول:  »لست   :)#215 )ت  األنصارّي  زيد 
من  أو  الّسافلة،  عالية  من  أو  هالل،  وبني  كالب،  وبني  هوازن،  بن  بكر  هؤالء: 
عن  ثبت  مّما  )ت#911(،  الّسيوطّي  يقول  كام  تؤخذ،  فاللغة  العالية«)5(،  سافلة 
كنانة،  وبعض  هذيل،  ثم  وأسد،  ومتيم،  قيس،  وهم  بعربّيتهم،  املوثوق  الفصحاء 
فيام  واملنظوم،  املنثور  أسانيدهم من  الّثقاة يف  رواه  ما  إىل  استناًدا  الّطائيني،  وبعض 

أُقصيت من احلرم قبائل عربيّة معروفة ملخالطتها األعاجم)6(. 

هذا يعني أّنه البّد من الفصاحة يف من تؤخذ منهم اللغة، وعدم خمالطة األعاجم، 
الرّشطني، وتشخيص مدى وضوحهام،وحتديدمها،  الوقوف عند هذين  والبّد من 

وواقعّية العمل هبام، ليتسّنى لنا احلكم عىل ما ترّتب عليهام من نتائج. 

الفصاحة 

 الّشيخ عبد القاهر اجلرجايّن )ت471 أو474#( وّفر علينا كثرًيا من العناء إذ 
قال: »مل أزل منذ خدمت العلم أنظر فيام قاله العلامء يف معنى الفصاحة، والبالغة، 
منها«)7(،  املراد  وتفسري  العبارات،  هذه  من  املغزى  بيان  ويف  والرباعة،  والبيان، 
العلوم  العقالء قد رضوا من أنفسهم يف يشء من  ويستطرد مؤّكًدا: »إّننا مل نر من 
أن حيفظوا كالًما لألّولني ويتدارسوه، ويكّلم به بعضهم بعًضا من غري أن يعرفوا 
له  بيان  عن  يسألوا  إن  عندهم  ويكون  صحيح،  غرض  عىل  منه  ويقفوا  معنى،  له 

وتفسري، إالّ علم الفصاحة«)8(.
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وقد أوردت الكثري من أقوال العلامء يف الفصاحة)9(، وخلصت إىل أّن مفهومها 
أيف  كّليهام؟  يف  أم  الرّتكيب  يف  أم  اإلفراد  يف  أهو  دقيًقا:  حتديًدا  حُيّدد  مل  عائم  غائم 
األلفاظ أم يف املعاين أم يف كّليهام؟ أيقّرر الفصاحة دارس اللغة أم الّناطق هبا؟ قال 
الّدكتور عفيف دمشقّية: »فام الفصاحة؟ احلّق أّننا ال نملك من كّل الّتعريفات الّتي 
الّظّن،  أغلب  إهّنا، يف  نقول:  أن  إاّل  الرّتاجم  والّنحاة وأصحاب  اللغوّيون  أوردها 

قياس ارتضاه أولئك القوم، وفرضوه عىل كلّ من أتى بعدهم«)10(. 

خمالطة العاجم 

مناقشة  االختالط  موضوع  مناقشة  بعد  دمشقّية  عفيف  الّدكتور  خلص 
مستفيضة ما يأيت:)11( 

ال وجود لبيئة لغوّية خالصة متاًما، وال لفصاحة خالية من كّل شائبة. . 1

مهام عال كعب الّناطق بالعربّية يف الفصاحة، حُيتَمل أنه قد تكّرر عىل سمعه . 2
كالم غري فصيح، فحفظه لكثرة سامعه، ورسى يف كالمه، فُنِقل عنه. 

إن جاز تطبيق معيار الفصاحة عىل الفرعني: املعجمّي والفقهّي من اللغة، . 3
بمعناه  الّنحو  ا ونحويًّا، والسّيام  اللغة رصفيًّ قواعد  تطبيق ذلك عىل  فإّن 

الوظيفّي، أمر يف غاية الّصعوبة. 

املفردات  ناقًصا، يف  أن يكون  بّد  اللغة ال  بأّن االستقراء يف  الّتذكري  بّد من  ال 
والرّتاكيب مًعا، والسّيام إذا راعينا اآليت: 
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اّتساع الّرقعة املكانّية للعربّية. . 1

االمتداد الّزمايّن الواسع لعرص االحتجاج. . 2

اإلمكانات املاّدّية املتواضعة لعرص االستقراء. . 3

»إّن  فيقول:  امليدان  هذا  يف  اعرتاًضا  مّحادي  ضاري  حمّمد  الّدكتور  ويسّجل 
عصور االحتجاج وتعيينها مسألة ترّدد فيها الكالم طوياًل منذ نشأة البحث اللغوّي 

عند العرب حّتى اليوم.

اّلذين يوثق بعربّيتهم، وُيستشَهد  أّن العرب  الّسائدة هي  الّنظر  عىل أّن وجهة 
بكالمهم، هم عرب اجلاهلّية، وصدر اإلسالم إىل أواخر القرن الّثاين يف األمصار، 
وإىل أواسط القرن الّرابع يف اجلزيرة العربّية وليس عىل أئمة اللغة جناح إن عّينوا هذا 
الّتعيني، وليس يل من اعرتاض عىل يشء من ذلك قدر االعرتاض عىل اضطراهبم يف 

التّطبيقات العمليّة هلذه النّظريّة«)12(.

وبعد أن يذكر قول أيب عمرو بن العالء: »ما انتهى إليكم مّما قالّته العرب إال 
أقلّه، ولو جاءكم وافرًا جلاءكم علم، وشعر كثري«)13( يقّرر، فيقول: »وهكذا مل يعد 
ممكًنا أن يقول سيبويه مثاًل يف بعض أحكامه: )وذلك يف لغة مجيع العرب إاّل أهل 
احلجاز()14(، بل إّن قول أيب عمرو بن العالء: )أعمل عىل األكثر، وأسّمي الباقي 
إّنام كان  أّن )األكثر(  إذ  الكامل،  الّتطبيق احلقيقّي  لغات()15( قول مل جيد سبيله إىل 

ذلك باإلضافة إىل ما مجعه اللغويّون، ال باإلضافة إىل ما قالتّه العرب«)16(. 

االستعامل  تتبع  العربّية عىل  قدرة علامء  الّدكتور عفيف دمشقّية عدم  ويعزو   
ا دقيقًا إىل ما يأيت:)17(  اللغويّ تتبعًا علميًّ
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رأوه . 1 اّلذي  األّول  اللغة  موطن  عن  بعيًدا  والّنحوّية  اللغوّية  احلركة  قيام 
امليدان األوحد الصالح إلجراء عملية املسح اللغوّي. 

تنّوع املجموعات البرشّية القاطنة لذلك امليدان فأضحى من العسري إجراء . 2
عملّيات إحصائّية دقيقة عليها. 

عدم ثبات األصول اللغوّية اّلتي استند إليها الّدارسون نظًرا لندرة الكتابة . 3
من جانب، وسيطرة الّتقليد الشفوّي من جانب آخر. 

معيار . 4 وهلجتها  األسايّس،  الفصاحة  قطب  قريش  قبيلة  الّدارسون  جعل 
الفصاحة األّول. 

العربّية . 5 اجلزيرة  تشهدها  اّلتي  والغزوات  اهلجرات  الّدارسون عن  تغافل 
موطنه  يف  العريّب  لسان  يف  تؤّثر  أن  من  هلا  بّد  ال  واّلتي  أجانب،  ألقوام 
تقول  واقعّية  غري  مسّلمة  ألنفسهم  فاصطنعوا  آخر،  موطن  إىل  فينقلها 
غري  باألقوام  االختالط  عن  الناشئة  العجمة  شوائب  من  اللسان  بنقاوة 

العربّية. 

أظهرت . 6 ثابتة  وجغرافّية،  زمانّية  حواجز  وإقامة  اللغوّي،  الّتطّور  إغفال 
الّدراسات الّنحوّية وكأهنا صادرة من غرباء يعاجلون لغة ليست لغتهم. 

عدم الّتمييز إاّل نادرا بني ما هو مستعمل يف لغة الّتخاطب اليومّي واللغة . 7
األدبّية الفصحى املشرتكة بني العرب. 
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استنباط القواعد الّنحوّية 

قام  لقد  ذلك؟.  عىل  املآخذ  وما  العريّب؟  الّنحو  يف  القواعد  استنبطت  كيف   
النحو العريب عىل أصول، من أبرزها: السامع، والقياس. إّن سالمة األحكام الّنحوّية 
تستلزم أمرين ال بّد من اجتامعهام، أحدمها: سالمة هذه األصول، ومناسبتها لدراسة 
األحكام  هي  اّلتي  الفروع،  إىل  توّصاًل  األصول  تطبيق  سالمة  واألخرى:  اللغة، 

الّتفصيلّية. سأتناول باختصار أصيل السامع والقياس. 

الّول: الّسمع 

عّرف أبو الربكات األنبارّي )ت577#( الّسامع بأّنه: »الكالم العريّب الفصيح، 
املنقول النّقل الصّحيح، اخلارج عن حدّ القلّة إىل حدّ الكثرة«)18(، وقد سبق الكالم 

عىل العروبة املقصودة، والفصاحة، واالضطراب يف حتديدها. 

 أّما )الّنقل الّصحيح( فقد اعُتِمدت املشافهة طريًقا للّنقل، وهذا يعني أّن املاّدة 
املنقولة تتعّرض ملا يتعّرض إليه أّي عمل برشّي من الّنسيان واخلطأ غري املقصود يف 
الّرواية، فضاًل عن تدّخل العصبّيات املذهبّية والّشخصّية بني الّنحوّيني. أّما )القّلة( 

و)الكثرة( فينبغي أن نلحظ فيهام اآليت: 

كالم . 1 من  الّدارسون  مجعه  ما  إىل  نسبة  احلقيقة،  و)الكثرة(،عىل  )القّلة( 
العرب، ال إىل عاّمة كالمهم، بسبب االستقراء الّناقص لّلغة. 

للكثري؟ . 2 املئوّية  الّنسبة  هي  فكم  والكثرة،  للقّلة  دقيق  مفهوم  حيّدد  مل 
بني  دقيقة  فواصل  وضوح  عدم  إّن  بينهام؟  الفاصل  احلّد  وما  وللقليل؟ 
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املفاهيم املختلفة يضع البحث الّنحوّي يف إرباك واضح يبعده من العلمّية، 
ويعّرضه الجتهادات وأحكام جزافّية. 

أما الكالم املسموع فحّده الّسيوطي بأّنه »ما ثبت يف كالم من ُيوَثق بفصاحته، 
بعثته،  قبل  العرب  وكالم   ، نبّيه  وكالم  القرآن،  وهو  تعاىل،  اهلل  كالم  فشمل 
مسلم،  عن  ونثًرا،  نظاًم  املوّلدين  بكثرة  األلسنة  فسدت  أن  إىل  وبعده،  زمنه،  ويف 
إذن هو:  فاملسموع  الثّبوت«)19(،  من  منها  بدّ يف كلّ  أنواع ال  ثالثة  فهذه  كافر،  أو 
القرآن الكريم، واحلديث الرّشيف، وكالم العرب يف عرص االحتجاج شعًرا ونثًرا. 

سأؤجل احلديث عن القرآن الكريم إىل آخر البحث. 

احلديث الّنبوّي الرّشيف 

 عملية االحتجاج باحلديث الّنبوّي الرّشيف تواجه املشكالت اآلتية: 

تدوين احلديث تّم يف عرص متأّخر عن عرص البعثة الرّشيفة، وبعد عرص . 1
االحتجاج، مّما جيعله عرضة للّتغيري. 

2 . . كثرة الوضع عىل رسول اهلل

االختالف بني املذاهب اإلسالمّية يف صّحة كثري من األحاديث. . 3

كالم العرب املنظوم واملنثور 

 لقد غلبت الّشواهد الّشعرّية عىل الّدراسات الّنحوّية غلبة تلفت الّنظر فاستحّق 
االستشهاد بالّشعر وقفة متحيصّية مناسبة. 
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 وقد أخذ عىل استشهاد الّنحوّيني بالّشواهد الّشعرّية، وتغليبها عىل الّشواهد 
الّنثرّية بشكل يلفت نظر الّدارس، ما يأيت: 

الّرواية الّشفوّية للّشعر، وضياع الكثري منه. . 1

واحدة . 2 بمنزلة  جعلومها  بل  الّنثر،  ولغة  الّشعر  لغة  بني  الّنحاة  يفّرق  »مل 
من االحتجاج، واكتفوا بمصطلح )رضورة الّشعر(، ومصطلح آخر هو 
اّلتي يضطلع  الّظواهر الكثرية  )الّشذوذ(، واحلّق أهّنام ال يكفيان يف صيد 

هبا الشّعر، وال توجد يف لغة النّثر«)20(.

إمهال الّتطّور يف لغة الّشعر يف أثناء عرص االحتجاج الّطويل، يقول الّدكتور . 3
حممد خري احللوايّن: »إّن اللغة أّيام امرئ القيس، واملهلهل، ختتلف اختالًفا 
غري يسري عن)21( أّيام ابن هرمة، آخر من حيتّج به من الّشعراء، ولكّن الّنحاة 
سوّوا بني احلقيقتني... وفاهتم أن يقسّموا الشّعراء تقسيامً زمانيًّا«)22(. وهذا 
باملنظوم  االحتجاج  لعرص  الّطويل  الّزمايّن  فاالمتداد  بالّشعر،  خيتّص  ال 

واملنثور، وإمهال الّتطّور اللغوّي، مّما يؤخذ عىل الّدرس الّنحوّي العريّب.

إىل . 4 بيًتا  أو  قطعة،  أو  قصيدة،  تعزو  أن  والّنحل:  املنحول،  الّشعر  ظاهرة 
شاعر وهو لغريه، يقع ذلك منك سهًوا أو عمًدا)23(.

احلاء(  املنتِحل )بكرس  إذا كان  قيمة لالنتحال  الّنحوّي ال  الّدرس  ميدان  ويف 
وامُلنتَحل )بفتح احلاء( يف احلدود الّزمانّية واملكانّية لعرص االحتجاج، وخالف ذلك 

قد يدخل حرم االحتجاج من ُأقيص عنه، وُيقىص عنه بعض أهله. 
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الّثاين: القياس 

 حّد أبو الربكات األنبارّي القياس بأّنه: »محل غري املنقول عىل املنقول إذا كان 
يف معناه«)24(، وقال فيه: »علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن 
بالّدالئل  لثبوته  أنكره،  العلامء  من  أحًدا  نعلم  وال  الّنحو،  أنكر  فقد  القياس  أنكر 

القاطعة، والرباهني السّاطعة«)25(. 

الفاريّس  عيّل  أيب  عن  ُأثر  حّتى  كربى،  منزلة  القياس  الّنحوّيون  أنزل  وقد 
من  واحدة  يف  أخطئ  وال  اللغة،  يف  مسألة  مخسني  يف  »أخطئ  قوله:  )ت#377( 
“مسألة  فيقول:  عالًيا  بالقياس  ليحّلق  جني  ابن  تلميذه  بعده  وجاء  القياس«)26(، 

واحدة من القياس، أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس«)27(. 

محل الّدكتور مهدّي املخزومّي عىل القياس يف الّنحو فقال: »فإذا قال الّنحوّي: 
استقراء واع، ومالحظة  إىل  استنباط هذا األصل  يستند يف  الفاعل مرفوع كان  إّن 
يبنيه عىل حكم  دقيقة، ونظر صائب يف األساليب، وليس له أن يفلسف ذلك، أو 
من أحكام العقل، ألّن اللغة ظاهرة اجتامعّية ختضع ملا خيضع له املجتمع من أحكام 
تستند إىل عقل املجتمع نفسه، وقد ال يتّفق مع ما يعرفه منطق العقل والفلسفة«)28(، 
لكّنه عاد لريسم مالمح قياس مالئم لدراسة اللغة والّنحو، فقال: »القياس اّلذي 
املشاهبة،  من  أساس  عىل  القائم  القياس  هو  والّنحو  اللغة  دراسة  يف  ُيّتبع  أن  جيب 

وحماكاة املسموع واملعروف من كالم العرب وأساليبهم«)29(. 

 ومل تردعن علامء العربّية، فيام أعلم، حتديدات دقيقة ملصطلحات استخدمت 
لتبيان مراتب القياس، كاالّطراد، والكثرة، والّشذوذ، وغريها، سوى ما ذكره أبو 
و)نادًرا(،  و)كثرًيا(،  )غالًبا(،  يستعملون  أهّنم  »اعلم  قال:  إذ  األنبارّي،  الربكات 
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ولكّنه  األشياء،  أكثر  و)الغالب(:  يتخّلف،  ال  )املّطرد(:  فـ  و)مّطرًدا(،  و)قلياًل(، 
يتخّلف، والكثري: دونه، و)الّنادر(: أقّل من القليل، فـ )العرشون( بالّنسبة إىل )ثالثة 
وعرشين( غالب، و)اخلمسة عرش( بالّنسبة إليها كثري، ال غالب، و)الّثالثة( قليل، 

و)الواحد( نادر«)30(، وهذا كالم فيه نظر ملا يأيت: 

من أين جاء األنبارّي هبذه الّتحديدات؟ أهي اجتهاد فردّي يمّثل وجهة . 1
نظره الّشخصّية أم اّتفاق أمجع عليه الّدارسون؟ 

اللغة إحصاءات عددّية ليتسّنى إصدار األحكام . 2 مل تشهد عملية استقراء 
هبذه الّدّقة. 

مل يمتلك عرص استقراء اللغة، واستنباط قواعدها، الوسائل اّلتي جتعل ما . 3
اّدعاه األنبارّي ممكًنا. 

الّتعليل 

له:  فقيل  الّنحو،  يعتّل هبا يف  اّلتي  العلل  أّن اخلليل ُسئل عن  جاء يف األخبار 
عن العرب أخذهتا أم اخرتعتها من نفسك؟ فقال: »إّن العرب نطقت عىل سجّيتها 
وطباعها، وقام يف عقوهلا علله، وإن مل ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بام عندي أنه 
عّلة ملا عّللته منه، فإن أكن أصبت العّلة فهو اّلذي التمست،... فإن سنح لغريي عّلة 

ملا علّلته من النّحو هو أليق ممّا ذكرته باملعلول فليأت هبا«)31(.

ومن يتأّمل كالم اخلليل هذا خيلص منه إىل اآليت:
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ينقل . 1 مل  وإن  ا،  سليقيًّ تتكّلم  وهي  العرب  عقول  يف  قائمة  الّنحو  علل  أّن 
ذلك عنهم. 

أّن تعليل الّنحوّي تعليل ظنّي قد يطابق الواقع، أو ال يطابقه. وهذا يبقي . 2
الباب مفتوًحا ملن بعده يف أن يدلو دلوه يف ميدان الّتعليل الّنحوّي. 

ثبوت حكمة واضع اللغة األّول، باألخبار الّصادقة، والرباهني الواضحة. . 3

وهم  آراؤهم،  وتكاثرت  الّنحاة،  »تتابع  فقد  ذلك  خالف  حصل  ما  أّن  إاّل 
وكّل  يعّلل،  نحوّي  حكم  فكّل  األحكام،  وتعليل  العلل،  استنباط  يف  يتنافسون 
ظاهرة نحويّة، كلّيّة أو جزئيّة، ال بدّ هلا من علّة عقليّة«)32(، وهذا تسّبب يف حرف 
الّدرس الّنحوّي عن وظيفته الّتعليمّية يف األخذ بيد من يريد تعّلم قواعد العربّية، 
والّتعبري هبا تعبرًيا سليام من اللحن »وبات الّنحو رضًبا من الّرياضة الذهنّية يتبارى 
فيه علامء الّنحو، مزايًدا بعضهم عىل بعض، حّتى كان لنا منه مع الّزمن هذه احلصيلة 

الّتي ناءت هبا األجيال جيالً بعد جيل«)33(.
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املسّوغ الّثاين

خصوصّية القرآن الكريم بوصفه كالم الل العريّب املعجز 

 فهم الّنّص القرآيّن 

أّنه كالم  إحدامها:  بعضهام:  تنفّكان عن  الكريم خصيصتني ال  القرآن  يكتنز   
الّذات اخلالقة املتعالية املحيطة بكّل يشء علاًم. واألخرى: أّنه كتاب هداية للبرش. 

 ويف حني حتّلق األوىل بالّنّص القرآيّن عالًيا، حيث ال حدود لعلم اهلل، وال منتهى 
لكلامته، تنزل األخرى به إىل مستوى أفهام البرش، جتلًيا لرمحة من ال حدود لرمحته. 
املتفّرد  القرآيّن  الّنّص  مع  قرًنا  أربعة عرش  أكثر من  الّزمان  املمتّد يف  البرشّية  وسفر 

بخصيصتيه أسفر عن ثالثة مواقف متباينة يف إمكانّية فهم الّنّص القرآيّن، هي: 

ويف  سواها،  دون  حمّددة  رشحية  عىل  القرآيّن  الّنّص  فهم  قرص  موقف  أوال: 
الرّشحية،  هلذه    األعظم  الّرسول  تصّدر  عىل  املوقف  هذا  أصحاب  يّتفق  حني 
خيتلفون يف حتديد عنارصها، أهم املعصومون من أهل بيته صلوات اهلل عليهم كام 
يقول الّشيعة اإلمامّية، أم هم الّصحابة والّتابعون كام يقول أهل الّسنة؟ وحيتّجون 
قال يف  )من   : الّنبّي  منها: قول  اّلتي  بالّرأي  القرآن  تفسري  الّنهي عن  بأحاديث 
القرآن بغري علم فليتبوّأ مقعده من النّار()34( وقوله : )من تكّلم يف القرآن برأيه 

فأصاب فقد أخطأ()35(. 
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ثانيًا: موقف سطحيّ ظاهريّ »ركّز يف)36( الّظاهر اللغوّي، واملدلوالت العرفّية 
البسيطة وحدها، ليشيع ثقافة قرآنّية مرسفة يف الّتبسيط، ال تتخّطى مفردات اللغة 
والفهم العادّي )العاّمّي(... معرًضا بالّتفسري االجتهادّي، ومتهاًم إّياه بتجاوز األفق 
الّذي حيدّده الفهم العامّيّ البسيط وما متليه الظّواهر«)37(، هذا املوقف ينزل بالّنّص 
الغوص  فرصة  يمنحه  أن  دون  من  العربّية،  جييد  من  كّل  فهم  مستوى  إىل  القرآيّن 
والّتحليل، باستنطاق بعض آيات القرآن ببعض، وكأّن الغوص يف ما وراء اآليات 
تكّلف  االستطالع،  وحّب  الّتساؤل،  يف  الفطرّي  للّدافع  واالستجابة  الكريمة، 

وبدعة.

القرآيّن، فاملعرفة يف حّدها األدنى  الّنّص  بتباين مراتب فهم  ثالًثا: موقف قال 
بالقرآن  خوطب  بمن  ختتّص  األقىص  حّدها  ويف  العربّية،  جييد  من  جلميع  ممكنة 
الكريم، فيام تتباين مستويات الفهم كّل بحسب طاقته بني احلّدين األدنى واألقىص. 

)إّن الل قّسم كالمه ثالثة أقسام: فجعل   قوله:  ونقرأ ألمري املؤمنني عيّل 
حّسه،  ولطف  ذهنه،  صفا  من  إال  يعرفه  ال  وقسًم  واجلاهل،  العال  يعرفه  منه  قسًم 
ومالئكته  الل  إال  يعلمه  ال  وقسًم  لإلسالم،  صدره  الل  شح  مّمن  متييزه،  وصّح 

والرّاسخون يف العلم()38(. 

 ويستعمل الّشيخ اآلميّل لفظي )الّتدّبر(، و)االستنطاق(، يف فهم الّنّص القرآيّن، 
مستلزمات،  املتدّبر  يف  يشرتط  وحده،  املعصوم  عىل  االستنطاق  يقرص  حني  ويف 
وزوال موانع، تتحّدد بحسبها مرتبة فهمه للّنّص، فيقول: »ومن املعلوم أّن معرفة 
فيه  اجتمع  يقدر عليه، من  فاّلذي  نفسه،  الكتاب هلا درجات جتاه مراتبه  مثل هذا 
املوافقة  العقائد احلّقة  الّتدّبر فيه، واستنباط  العاّمة، وزال عنه املوانع، هو  الرّشائط 
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املالحم  وأّما  ونحوها...  العملّية  األحكام  استظهار  وكذا  منه،  العقلّية  للرباهني 
من  ُتستنَبط  ال  اّلتي  القرآنّية  العلوم  من  ذلك،  إىل  وما  والّتأويل  الغيبّية  واألخبار 
األلفاظ، وال ُتستظَهر من األقوال، وال حتكيه العبارة، وال ترشد إليه اإلشارة، فال 
يمكن استفادهتا بمجّرد الّتدّبر فيه،... القادر عىل استنطاق القرآن هو املعصوم... 

هذا هو امليز األسايسّ بني فقه القرآن بالتّدبّر فيه، و)39( فقهه باستنطاقه«)40(.

ُمستلَزمات فهم الّنّص القرآيّن 

 القرآن الكريم: كالم اهلل املوحى إىل رسوله الكريم ، فهل مستلزمات فهم 
كالم اهلل هي نفسها مستلزمات فهم أي كالم عريّب؟ يف ذلك ثالثة أقوال: 

ومسائل  عالية،  معارف  يتضّمن  عريّب،  كالم  الكريم  القرآن  أن  يرى  الّول: 
حيث  من  بل  الّنفس،  وطهارة  الّتقوى  حيث  من  األذهان،  فيها  خيتلف  »ال  دقيقة 
احلّدة وعدمها، وإن كانت الّتقوى وطهارة الّنفس معينني يف فهم املعارف الّطاهرة 
ومواهبه  العقلّية،  طاقاته  بحسب  كّل  منه  ينهل  معريّف،  زاد  إذن  فهو  اإلهليّة«)41(، 

الّذهنّية، وال يشء وراء ذلك. 

الّثاين: يرى »أّن خطابات القرآن مّما خيتّص بأحباء اهلل املتأهّلني، وأوليائه املقّربني، 
ال امُلبَعدين املمكورين، واجلاحدين امٌلنِكرين، مّمن ليس هلم نصيب من رزق معاين 
اآليات املبينة)42(، إاّل قشور األلفاظ... إّن أبا جهل ونظراءه، وشعراء اجلاهلّية، مع 
عربّيتهم وبراعتهم يف تلفيق األلفاظ، ونظم األبيات، مل يسمعوا ولو حرًفا من هذا 
القرآن، ومل يفقهوا كلمة واحدة، لعدم حواسهم الباطنة... واهلل إّن أبصار اجلاحدين 
ثم  قلوهبم يف صدورهم،  وإّن  آذاهنم،  لفي عيوهنم، وإن أسامعهم يف  احلّق  ألّنوار 
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ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق بِما ال َيْسَمُع إاِلَّ ُدعاًء َونِداًء ُصمٌّ  واهلل إهنم ﴿ َوَمَثُل الَّ
ُبْكمٌ ُعْميٌ َفُهمْ ال َيْعِقلُونَ ﴾)43(، ﴿ ادْخُلُوها بِسَالمٍ آمِنِينَ ﴾)44(، عن إدراك احلّق، 
فألهل القرآن خاّصة أعني يبرصون هبا، وهلم آذان يسمعون هبا، وهلم قلوب يعقلون 
هبا، دون غريهم من اّلذين هم عمي القلوب عن مشاهدة األّنوار، صّم العقول عن 

استامع ذكر اهلل وأحبائه«)45(.

الّثالث: جيمع بني القولني الّسابقني، ويضع مراتب متعّددة لفهم الّنّص القرآيّن، 
فيختّص كّل صنف بمرتبة. 

الّنّص  يف  حقيقتني  يراعي  ألّنه  الّراجح،  هو  الّثالث  القول  أّن  للباحث  يبدو   
ا أدنى من الفهم  أّنه كتاب هداية لعاّمة البرش، وهذا يقتيض حدَّ القرآيّن: إحدامها: 

يتيرّس لكّل ذي لّب جييد العربّية. 

األخرى: أّنه كتاب هداية ملن يؤمن به، مرتقًيا به يف مسرية تكاملّية إىل حيث 
متدّرجة  إرشاقات  يقتيض  وهذا  شائبة،  تشوبه  ال  اّلذي  واإليامن  اإلهلّية،  الوالية 

بحسب مراحل الّسري إىل اهلل تعاىل. 

كيف نفهم الّنّص القرآيّن؟ 

 يف فهم أّي نّص لغوّي ال بّد لنا من أن نسلك أحد طريقني: 

منظومة  مفردات  فأمامنا  اللغوّية،  غري  العنارص  كّل  استبعاد  الّول:  الّطريق 
يف مجل، واجلمل منسبكة يف نّص، وللمفردة معنى معجمّي، ومعنى سياقّي لغوّي 
ما  غالًبا  اّلتي  للمفردة  املعجمّية  املعاين  بني  من  اللغة،  سياق  خالل  من  يتحّدد 
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الرّتكيب.  وظيفتها يف  خالل  املفردة من  تكتسبه  )تركيبّي(،  نحوّي  ومعنى  تتعّدد، 
وللجمل دالالهتا املختلفة بني اخلرب برضوبه وأغراضه، واإلنشاء بأساليبه، وتأتلف 
فلكّل  سواه.  مّما  به  ينامز  الّتوّحد،  من  نوع  له  ا  نصًّ لتؤّلف  عالقات  يف  اجلمل  هذه 
مجلة درجة من االستقالل، تشكّل هوّيتها يف الّنّص، ودرجة من االرتباط باجلمل 

األخرى لتكوين الّنّص. 

تنظر  إذ  اللغوّي،  احلدث  يف  الفاعلة  العنارص  كّل  استحضار  الّثاين:  الّطريق 
خماِطب،  أركان:  أربعة  من  يتأّلف  بوصفه  اللغوّي  احلدث  إىل  املعارصة  األلسنّية 
جيعل  العنارص  هذه  واستحضار  وخماَطب،  اخلطاب،  ومضمون  اخلطاب،  أداة  و 

للكالم: مفردات، وتراكيب، معاين جديدة، فضاًل عن اّلتي مّرت، منها: 

معناه  عىل  زيادة  اللفظ،  إليه  يشري  اّلذي  الّثانوّي،  أو  اهلاميّش،  املعنى  الّول: 
هو  ا  مركزيًّ معنى  متتلك  اّلتي  )هيودّي(،  كلمة  نحو  اخلالص،  الّتصّورّي  املعجمّي 
الّطمع والبخل  الّثانوّية إىل  اليهودّية، لكّنها تشري يف داللتها  اّلذي يعتنق  الّشخص 

واملكر واخلديعة)46(. 

الّثاين: املعنى العاطفّي أو االنفعايّل اّلذي تثريه املفردة من أحاسيس وانفعاالت، 
فضاًل عاّم حتمله من فكرة، وهذا خيتلف باختالف املخاطبني، كامًّ ونوًعا، ويدّل داللة 
جانب  من  واخليال  والعاطفة  جانب،  من  الّذهن  قّوتني:  متتلك  اللغة  أّن  عىل  بّينة 

آخر)47(. 

دواّل  من  اللفظ  يكتنف  ما  كّل  أي:  اللغوّي،  غري  الّسياقّي  املعنى  الّثالث: 
املعنى  إىل  الوصول  االستعاملّية، هبدف  وامُلعَطيات  احلالّية،  كالقرائن  غري وضعّية، 
دة بجهاز  الّتداويّل للجملة. فمثاًل، حينام خياطب أحد األفراد املوجودين يف غرفة مزوَّ
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اللغوّي،  البيت بقوله: )اجلّو حاّر(. فإّن للجملة معنيني: املعنى  الّتكييف صاحب 
وهو اإلخبار بشعور املتكّلم بحرارة اجلّو، واملعنى اآلخر هو املعنى الّسياقّي املعتمد 
عىل القرائن احلالّية، وهو يتجاوز املعنى اللغوّي )اإلخبار( إىل )الّطلب( من صاحب 

البيت تشغيل جهاز الّتكييف. 

املنظومة القرآنّية 

أعني باملنظومة: جمموعة من املكّونات اجلزئّية اّلتي متتلك نوعا من االستقالل 
من جانب، يف حني تتضافر ألداء مهّمة واحدة، تتحّلل إىل جمموعة من املهاّم اجلزئّية 
من جانب آخر، فاملنظومة واحدة، من حيث آلّية أدائها لعملها بمكّوناهتا املتعّددة، 

و الغاية اّلتي تعمل ألجلها. 

وإذا  القرآنّية(؟،  )املنظومة  منظومة يصّح تسميتها  الكريم  القرآن  يؤّلف   هل 
كانت اإلجابة بـ )نعم(، فهل تّم استكشاف معامل هذه املنظومة بعد أكثر من أربعة 

عرش قرنا من نزوهلا؟، سأسعى يف هذا املبحث لإلجابة عن هذه األسئلة. 

 معال املنظومة القرآنّية 

الول: الّسعة والّشمول:  ُوصف الكتاب املنزل بالّشمول، فقال ربنا تعاىل: 
َأْنُفِسِهْم َوِجْئنا بَِك َشِهيدًا َعلى هُؤالِء  ٍة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن  ُأمَّ َنْبَعُث ِفي ُكلِّ  ﴿َوَيْوَم 
لِْلُمْسِلِميَن﴾)48(،  َوُبْشرى  َوَرْحَمًة  َوُهدًى  َشْي ٍء  لُِكلِّ  تِْبيانًا  اْلِكتاَب  َعَلْيَك  ْلنا  َوَنزَّ
ٍة َشِهيدًا( تفيد العموم؛ وإنَّ عمومها  ُأمَّ فام معنى هذه الّشمولّية؟ إنَّ مجلة )ِفي ُكلِّ 
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حقيقّي، لكّن مبينّية القرآن يف جمال املعارف والعلوم إّنام تّتصل بدائرة الّدين؛ هذه 
الّدائرة اّلتي تؤّمن لإلنسان مصريه وسعادته األبدّية، مّما ال يقدر العقل عليه. 

ا جاَءُهْم  ْكِر َلمَّ ِذيَن َكَفُروا بِالذِّ الّثاين: احلصانة واملََنعة: قال رّبنا تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َوال  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  اْلباِطُل  َيْأتِيِه  ال   * َعِزيٌز  َلِكتاٌب  ُه  َوإِنَّ
َحِميٍد﴾)49(. قال الّسّيد الّطباطبائّي: »إتيان الباطل إليه: وروده فيه وصريورة بعض 
أجزائه أو مجيعها باطاًل بأن يصري ما فيه من املعارف احلّقة أو بعضها غري حّقة، أو ما 
فيه من األحكام والرّشائع وما يلحقها من األخالق أو بعضها ملغى ال ينبغي العمل 
به.... أي كيف ال يكون كذلك وهو منزل من حكيم متقن يف فعله، ال يشوب فعله 

وهن، حممود عىل اإلطالق«)50(. 

ِمْن  َأَحٍد  َأبا  ٌد  ُمَحمَّ كاَن  ﴿ما  تعاىل:  ربنا  قال  والّديمومة:  الّثبات  الّثالث: 
بِيِّيَن َوكاَن اللُه بُِكلِّ َشْي ٍء َعِليمًا﴾)51(، فخامتّية  ِرجالُِكْم َولِكْن َرُسوَل اللِه َوخاَتَم النَّ
الّرسول األعظم  للّنبّيني أمر ثابت بالّنّص، اّلذي ال يطاله الّريب عند املسلمني، 
تنسخ  وأحكام  قوانني  بعده  من  تأيت  أن  لزم  ثابتة،  القرآنّية  املنظومة  تكن  مل  فإذا 
مفرداهتا، وهذا يعارض اخلامتّية، أو تكّملها، وهذا يعارض اخلامتّية والّشمول معا. 

 وقد وصف القرآن نفسه يف عالقته بالكتب األخرى املاضية، بأنّه مهيمن)52(، 
ينبغي  املتغرّية، وينسخ منها ما  الّثابتة غري  أّنه: »حيفظ منها األصول  وهيمنته تعني 
أن ينسخ من الفروع اّلتي يمكن أن يتطّرق إليها الّتغرّي والّتبّدل حّتى يناسب حال 

اإلنسان بحسب سلوكه رصاط الرتّقّي والتّكامل بمرور الزّمان«)53(. 
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َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللِه  َأيُّ قال رّبنا تعاىل: ﴿ُقْل يا  الّرابع: اللود والّتجّدد: 
ماواِت َواَلْرِض ال إِلَه إاِلَّ ُهَو ُيحيِي َوُيِميُت َفآِمُنوا  إَِلْيُكْم َجِميعًا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

ُكْم َتْهَتُدوَن﴾)54(.  بُِعوُه َلَعلَّ يِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللِه َوَكِلماتِِه َواتَّ بِيِّ اُلمِّ بِاللِه َوَرُسولِِه النَّ

نبّي  خلامتّية  نظًرا  القيامة،  يوم  إىل  الّزمان  يف  امتداد  يتبعها  املكانّية  والعاملّية 
تفّتق  رضورة  ذلك  عىل  ويرتّتب  للرّشائع،  ورشيعته   ، لألّنبياء    اإلسالم 
الفصاحة  عرص  ذهب  أن  بعد  الّزمان  مع  متجّددة  معاجز  عن  املحّمدّية  املعجزة 

اللغوّية، وضعفت الّذائقة األدبّية لعاّمة العرب. 

وقد أشار أمري املؤمنني عيل  إىل ذلك، إذ قال: )وإّن القرآن ظاهره أنيق، 
وباطنه عميق، ال تفنى عجائبه، وال تنقيض غرائبه، وال تُكشَفُ الظّلمت إالّ به()55( 
عىل  به  احلّجة  وقيام  القرآيّن،  اإلعجاز  استمرار  رضورات  من  والّتجّدد  فاخللود 

الّناس. 

الامس: االنسجام والّتواؤم: قال الّرسول األعظم : )إّن القرآن ليصّدق 
وهني  حّث  الرّشيف  احلديث  ففي  ببعض()56(،  بعضه  تكذّبوا  فال  بعضًا،  بعضه 
مقرتنان، وفيه إشارة إىل أّن هنالك مسلكني ملعاملة الّنّص القرآيّن، صحيح حمثوث 
عليه، هو: شهادة بعضه عىل بعض، وخاطئ منهّي عنه، هو: معارضة بعضه ببعض، 
وما قرأناه من دعاوى أعداء اإلسالم بوجود تناقض يف الّنّص املقدس من مصاديق 
بعد  بام جاء  أنبأ  اّلذي    الرسول األعظم  نبوة  إمارات  بل من  املسلك اخلاطئ، 
قرون من عرص الّرسالة، وما قرأناه ونقرأه من تفسري القرآن بالقرآن، ورّد متشاهبه 

إىل حمكمه من مصاديق املسلك الّصائب املحثوث عليه. 
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)املبني(  بـ  الكريم  كتابه  سبحانه  رّبنا  وصف  واإلبانة:  الوضوح  الّسادس: 
اْلِكتاِب  آياُت  تِْلَك  ﴿الر  تعاىل:  قوله  منها  الكريم،  القرآن  من  متعّددة  مواضع  يف 
الكريم »كالم عريّب  فالقرآن  الْمُبِينِ﴾)58(،  وَالْكِتابِ  ﴿حم *  اْلُمبِينِ﴾)57(، وقال: 
مبني ال يتوّقف يف فهمه عريّب وال غريه مّمن هو عارف باللغة وأساليب الكالم العريّب. 
آية واحدة ذات إغالق وتعقيد يف  آية(  القرآن )وهي بضع آالف  آيات  وليس بني 
مفهومها فيتحري)59( الّذهن يف فهم معناها، وكيف! وهو أفصح الكالم ومن رشط 
الفصاحة خلّو الكالم عن اإلغالق والّتعقيد، حّتى أّن اآليات املعدودة من متشابه 
القرآن كاآليات املنسوخة وغريها، يف غاية الوضوح من جهة املفهوم، وإّنام الّتشابه 
يف املراد منها وهو ظاهر. وإّنام االختالف كّل االختالف يف املصداق اّلذي ينطبق 
عليه املفاهيم اللفظّية من مفردها ومرّكبها، ويف املدلول الّتصورّي والّتصديقّي«)60(. 

الّسابع: االمتداد العميق: قال رسول اهلل  عن القرآن الكريم: »هو الفصل 
فظاهره  تعاىل،  اهلل  علم  وباطنه  اهلل،  حكم  وظاهره  وبطن،  ظهر  وله  باهلزل،  ليس 
وثيق، وباطنه عميق«)61( فمن وجوه اإلعجاز القرآيّن أنه ميرّس حّتى تفهمه العاّمة، 
دلياًل  وحسبنا  ِكر﴾)62(،  ُمدَّ ِمْن  َفَهْل  ْكِر  لِلذِّ اْلُقْرآَن  ْرَنا  َيسَّ ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  رّبنا  قال 
بالّتعقيد،  يصفه  مل  الكريم  القرآن  حاربوا  اّلذين  املرشكني  من  أحًدا  أّن  ذلك  عىل 
وعدم الوضوح، وأّنه عميق حّتى حيتوي يف كنهه عقول العلامء، فيقّروا له بالفضل 

واإلعجاز.
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املسّوغ الّثالث

احليف الكبري الذي وقع عل القرآن الكريم من الّنحويني 

توارثت الّدراسات اللغوّية العربّية عاّمة، والّنحوّية خاّصة، مقولة: إّن القرآن 
متفّرقة، يف  ارتفعت أصوات  الّدراسات، يف حني  األّول هلذه  املصدر  كان  الكريم 
الكريم  القرآن  دراسة  منهج  يف  الّنظر  إعادة  إىل  الّنحوّيني  تدعو  واملكان،  الّزمان 
نحوّيا، فشهد البحث القرآيّن صيحات وبحوًثا تنكر عىل الّنحوّيني بعض ما فعلوه، 

من أرباهبا: 

ابن مضاء القرطبّي 

للّنحو  جديد  أنموذج  لوضع  سعًيا  الّنحاة(  عل  )الّرّد  كتابه  مضاء  ابن  أّلف 
عن  ختتلف  وفلسفّية  فكرّية  ومبادئ  أصول  وفق  عىل  قواعده،  واستنباط  العريّب 
تلـك اّلتي دأب عليها الّنحوّيون، فيقول: »إين رأيت الّنحوّيني )رمحة اهلل عليهم( قد 
وضعوا صناعة الّنحو حلفظ كالم العرب من اللحن، وصيانته عن الّتغيري، فبلغوا 
من ذلك الغاية اّلتي أّموا، وانتهوا إىل املطلوب اّلذي اّتبعوا، إال أهّنم التزموا ما ال 
يلزمهم، وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيام أرادوا منها، فتوّعرت مسالكها، ووهنت 

مبانيها«)63(. 



علم لغة الّنّص القرآيّن

150

وما هيّمنا من آراء ابن مضاء ما تعّلق منها بمنهج معاملة القرآن الكريم نحوّيا، 
كالقول بالّزيادة فيه، فيقول: »واّدعاء الّزيادة يف كالم املتكّلمني من غري دليل يدّل 
اّلذي اهلل  كتاب  يف  ذلك  طرد  وأّما  عقاب،  بذلك  يتعّلق  ال  لكّنه  بنّي،  خطأ   عليها 

يَدَيْهِ وَالَ مِنْ خَلْفِهِ﴾)64(، واّدعاء زيادة فيه من غري حّجة  الْبَاطِلُ مِن بَنيِْ  يَأْتِيهِ  ﴿الَ 
وال دليل إاّل القول بأّن كل ما ُينَصب إّنام ينصب بناصب ال يكون إال لفًظا يدّل عىل 
معنى إّما منطوقا به، وإّما حمذوفا مراًدا، ومعناه قائم بالّنفس، فالقول بذلك حرام 
عىل من تبنّي له ذلك... ومن بنى الّزيادة يف القرآن بلفظ أو معنى عىل ظّن باطل، 
قد تبنّي بطالنه، فقد قال يف القرآن بغري علم، وتوّجه الوعيد إليه. ومّما يدّل عىل أّنه 
إثباته، وزيادة املعنى  أّنه ال يزاد يف القرآن لفظ غري املجمع عىل  حرام اإلمجاع عىل 
كزيادة اللفظ، بل هي أحرى، ألّن املعاين هي املقصودة، واأللفاظ دالالت عليها، 

ومن أجلها«)65(. 

فخر الّدين الّرازّي 

يواجه الرازّي يف تفسريه ما دأب فيه الّنحوّيون بالّتعّجب واالستغراب فيقول: 
إثباهتا  فألنمْ جيوز  جمهول،  قائل  منقول عن  جمهول،  بشعر  اللغة  إثبات  جّوزنا  »إذا 
بالقرآن العظيم، كان ذلك أوىل،... وكثريا أرى الّنحوّيني يتحرّيون يف تقرير األلفاظ 
شديد  وأنا  به،  فرحوا  جمهول  ببيت  تقريره  يف  استشهدوا  فإذا  القرآن،  يف  الواردة 
عىل  دليال  وفقه  عىل  املجهول  البيت  ذلك  ورود  جعلوا  إذا  فإهّنم  منهم،  الّتعّجب 

صحّته، فألن جيعلوا ورود القرآن به دليالً عىل صحّته كان أوىل«)66(.
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الّدكتور أحد عبد الّسّتار اجلوارّي 

أّلف الّدكتور أمحد عبد الّسّتار اجلوارّي من املحدثني كتابه )نحو القرآن(، اّلذي 
ينّبئ عنوانه بأمرين: 

الّول: انفراد القرآن بنحو خاّص به دون سواه. 

الّثاين: مباينة القواعد الّنحوّية الّشائعة يف الّدرس الّنحوّي العريّب لتلك اّلتي يف 
القرآن الكريم، عىل الّرغم من الّزعم باستنباطها منه أّواًل. 

استند كتاب الّدكتور اجلوارّي إىل أّن »القرآن كتاب العربّية األكرب... فرتاكيبه 
وأساليبه هي األصل اّلذي يستأهل أن تقوم عليه دراسة تراكيب العربّية واألساليب 
باألساليب  خرج  اّلذي  هو  قيد،  كّل  من  الّطلقة  صورته  يف  والقرآن  العربّية،... 
العربّية من حدودها، وهو اّلذي أطلقها من قيودها، فصارت أداة الّتعبري الفنّية عن 
احلياة واحلضارة يف جوانبها وأجزائها املختلفة، والقرآن إذن هو اخلليق بأن تكون 

أساليبه وتراكيبه املثال الّذي يُقتدَى به، ويُنحى نحوه، وهيُتدَى به«)67(. 

ويستدرك الّدكتور اجلوارّي بأمل، فيقول: »ولكّن اّلذي كان مّمن وضعوا الّنحو 
يف أّول األمر، غري ذلك، بل عكس ذلك من بعض الوجوه، فقد اشتّطت هبم الّسبل، 
الّنحو  قواعد  وضع  يف  واعتمدوا  القصد،  سبل  فتنّكبوا  املسالك،  عليهم  وعميت 
املنطق،  جانب  آثروا  أو  ومثله.  ورجزه  وشعره  العرب،  كالم  من  بلغهم  ما  عىل 
فتصّوروا القاعدة قبل استقراء املاّدة اللغوّية، وركبوا مركب الّشطط، فحاولوا أن 
جيعلوا للقواعد املجّردة سلطاًنا عىل املروّي املأثور، حيكّموهنا فيه، وحيسبون أّن ذلك 
هو الّصواب. ولقد بلغ بعضهم يف هذا املجال مبلغ اإليغال والغلّو، فحكموا عىل 
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مواضع من آي القرآن بخروجها عىل نحو العربّية، وركنوا إىل الّتأويل والّتخريج، 
حّتى تنسجم تلك املواضع بأساليبها الّرائعة، وتراكيبها الّدقيقة، مع ما افرتضوا من 
قواعد، وما رسموا للّنحو من حدود. ولو أهّنم سّلموا للقرآن من حيث تاريخ نزوله 
عىل األقل، بام سّلموا للمروّي من كالم العرب يف العصور اّلتي يستشهد باملروّي 

عنها، ملا سقطوا يف مثل تلك املزالق، وملا وقعوا يف مثل تلك األخطاء«)68(. 

الشيح ممد عبد الالق عضيمة 

أّلف الشيح حممد عبد اخلالق عضيمة كتابه )دراسات لسلوب القرآن الكريم( 
القرآيّن:  للّنّص  الّنحوّية  القواعد  قاله يف كتابه عن خمالفة  يف أحد عرش جمّلدا، ومّما 
القرآن، فمنعوا أساليب كثرية  فيها ألسلوب  »وللّنحوّيني قوانني كثرية مل حيتكموا 
اجلزم  مع  الّنحوّيني  لبعض  الّناقص  االستقراء  وعن  القرآن«)69(،  يف  نظريها  جاء 
باالستقراء الّتاّم، يقول: »ولبعض الّنحوّيني جرأة عجيبة، جيزم بأّن القرآن خال من 
بعض األساليب من غري أن ينظر يف القرآن، ويستقري أساليبه«)70(، وعّلل خمالفة 
الّنحاة،  الّشعر قد استبّد بجهد  القرآيّن بقوله: »ألّن  الّنحوّية للّنّص  القواعد  بعض 
فركنوا إليه، وعّولوا عليه، بل جاوز كثري منهم حّده، فنسب اللحن إىل القّراء األئمة، 

ورماهم بأهنّم ال يدرون ما العربيّة«)71(. 

الّدكتور أحد مكّي النصارّي 

أّن  وذكر  القرآيّن(،  الّنحو  )نظرّية  كتابه  األنصارّي  مكّي  أمحد  الّدكتور  أّلف 
منهجه يف الكتاب: »مجع بني مناهج االستقراء، والّتحليل، واالستنتاج بعد الّتأّمل 
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واستعرض  القواعد)72(...  الستنباط  أساسًا  القرآينّ  النّصّ  اعتمد  الطّويل... 
القرآنّية...  الّنّصوص  آخرها... وعرضها عىل  إىل  أّوهلا  من  كّلها  الّنحوّية  القواعد 
الّنحو  العكس من ذلك يف  بعد أن كان األمر عىل  اعتمدناه،  القرآن  فام وافق منها 
العريّب  الّشعر  من  استنباًطا  أّوال  توضع  الّنحوّية  القاعدة  كانت  حيث  املألوف... 
الّثالثة، أو ما وراء  الّثانية، أو  يف الغالب الكثري، ثم يأيت القرآن بعد ذلك يف املرتبة 
ذلك من املراتب، ألهّنم كانوا يقّدمون كالم العرب األقحاح عىل أّي نّص آخر... 
ومنه  الفنّي،  الّنثر  ومنه  الّشعر،  منه  معلوم:  هو  كام  األلوان  متعّدد  العرب  وكالم 
اّلتي ليست ذات  اليومّية  الّتخاطب يف األحاديث  اّلذي جيري يف لغة  العادّي  الّنثر 
بال... القرآن الكريم جيب أن يكون املصدر األّول لكّل القواعد والقوانني، ومنها 
القواعد النّحويّة«)73(، ويرّص الّدكتور األنصارّي عىل أّن القداسة للّنصوص القرآنّية 
أساس  عىل  القواعد  هذه  تعديل  رضورة  ذلك  عىل  ويرتّتب  الّنحوّية،  للقواعد  ال 
القرآيّن  الّنحو  بناء  لتوطيد  اجلهود  تضافر  ورضورة  املحكمة،  القرآنّية  الّشواهد 

ونرشه وتسهم يف ذلك املؤسّسات الدّينيّة والعلميّة واالجتامعيّة.)74( 

)نظرّية الّنحو القرآيّن(، فيقول: »تتكّون   ويفّصل الّدكتور األنصارّي ما ساّمه 
)نظرّية الّنحو القرآيّن( من العنارص اآلتية: 

اإلطار العام، أو ميدان البحث. . 1
املحور . 2
العمود الفقرّي . 3
املقّومات األساسّية . 4
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أّما اإلطار العاّم هلذه الّنظرّية فهو القرآن الكريم، وهو أوثق مصدر يف الوجود، 
فينبغي أن يكون املصدر األوّل للقواعد)75(.

وأّما املحور اّلذي ترتكز عليه هذه النظرّية فهو االصطدام بني القواعد الّنحوّية 
واآليات القرآنّية.

فيها  تصطدم  اّلتي  املواطن  تلك  نفسها...  املواطن  فهو  الفقرّي  العمود  وأّما 
نحوّية  قاعدة  فيه  فكّل موضع اصطدمت  القرآنّية...  بالّنصوص  الّنحوّية  القواعد 
بآية قرآنّية... يعّد فقرة من فقرات هذا العمود الفقرّي وما أكثر احللقات والفقرات 
فلها جانبان: جانب االّتفاق، وجانب  املقومات األساسّية  العمود... وأّما  يف هذا 
االختالف، أّما جانب االّتفاق بني القواعد الّنحوّية والّنصوص القرآنّية فهو الغالب 
الكثري، وهو القسم األكرب يف هذه الّنظرّية غري أّن أمره يسري ألّنه موضع اّتفاق بني 

اجلميع.

القرآنّية فهو موضع  الّنحوّية والّنصوص  القواعد  وأّما جانب االختالف بني 
الّثقل والرّتكيز يف هذه الّنظرّية، وله مظاهر متعّددة تنحرص يف الّظواهر اآلتية: 

ظاهرة املعارضة الرّصحية . 1
وظاهرة املعارضة اخلفّية . 2
وظاهرة التّأويل«)76(. . 3
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الّدكتور مّمد عبد القادر هنادي 

 أّلف الّدكتور حمّمد عبد القادر هنادي كتابا بعنوان )ظاهرة الّتأويل يف إعراب 
القرآن الكريم(، ذكر يف مقّدمته أّن له أهدافا كثرية منها: 

من  الّنحاة  موقف  تبيان  تتمّثل يف  مهمّة)77(  نحويّة  الكشف عن ظاهرة  أوّالً: 
يسلكوهنا  اّلتي  أساليبهم  وتتّبع  الّنحوّية،  قواعدهم  توافق)78(  ال  الّتي  النّصوص 

للّتخّلص من هذا الّتخالف بني الّنّص والقاعدة. 

القواعد  وضع  يف  القرآنّية  الّنصوص  عىل  االعتامد  فكرة  عن  الّدفاع  ثانًيا: 
ويؤّكد  وصاحبها)79(،  مصدرها  كان  أيّا  القاعدة  عىل  النّصّ  وتقديم  النّحويّة، 
بعض  يف  »وكنت  فيقول:  استثناء،  بال  الّنحوّيني  مجيع  وشموله  الّداء  استفحال 
دراسايت الّسابقة أفّرق بني الّنحوّيني من حيث املذاهب واملدارس، مثل البرصّيني، 
هذه  إىل  بحاجة  أراين  ال  البحث  هذا  يف  ولكّنني  الخ،  والبغدادّيني...  والكوفّيني، 

التّفرقة، فكلّهم)80( عندي سواء«.)81( 

الّدكتور خليل بنّيان احلّسون 

)الّنحوّيون والقرآن(، قال يف  بنيان احلّسون كتابا بعنوان  الّدكتور خليل  أّلف 
القرآن  )أثر  ماّدة  تدريس  يف  العقدين  من  يدنو  ما  بعد  يل  تكّشف  »ولقد  مقدمته: 
كلّية   / العربّية  اللغة  قسم  يف  الّدكتوراه  درجة  لطالب  الّنحوّية(  الّدراسات  يف 
بعيًدا عن استيعاب كّل ما  أّن نحونا ما زال  الرّتبية )ابن رشد( - جامعة بغداد - 
دارس  أّن  يكون من عواقبه  اّلذي  البعد  القرآن من األحكام واألساليب،  متّثل يف 
به  ونال  الّدراسة،  مراتب  أعىل  فيه  بلغ  وإن  الكثري من ذلك،  يعرف  العلم ال  هذا 
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حُيتاج  ما  لكّل  الكريم  القرآن  االستمداد من  إمكانّية  ويؤّكد  الشّهادات«.)82(  أعىل 
إيالئهم  وعدم  له  الّناقص  استقرائهم  عىل  الّنحوّيني  مؤاخًذا  اللغة  قواعد  من  إليه 
الّنّص القرآيّن ما يستحّقه من عناية، فيقول: »وعىل هذا فكان األجدر بالّنحوّيني أن 
يعكفوا عىل هذا الكتاب، كتاب اهلل، ليستنبطوا منه كّل أحكام اللغة... وما يّتصل 
بأمور الّدين. ولقائل أن يقول: إّن الّنحوّيني وجدوا أنفسهم ُملَزمني بتسّقط شواهد 
القرآن  إّن  بل  نقول:  اللغة.  أحكام  كّل  يستوعب  مل  القرآن  ألّن  األخرى،  اللغة 
اشتمل عىل كّل املحتاج إليه من أحكام اللغة، سوى الّشاّذ والّنادر، وما ال تقتضيه 
احلاجة، وزيادة. نعم، وزيادة، والّدليل عىل ذلك أن الّنحو منذ نشأته حّتى اآلن مل 
يستوعب كّل ما متّثل يف القرآن من األحكام والرّتاكيب األسلوبّية، وآية ذلك أننا 
يف  ورد  مّما  به  أخّلوا  ما  أسالفهم  عىل  يستدركون  العصور  مّر  عىل  الّنحوّيني  نجد 
القرآن من األحكام، وبدليل ما ظهر يف زماننا ممّا اصطلح عليه )نحو القرآن(«)83(.

الكريم، عدم  الّناقص للقرآن  الّنحوّيني، فضاًل عن االستقراء  ومّما أخذه عىل 
تأويل  إىل  الّشعرّي، وجلوئهم  الّشاهد  متّيزه من  بمكانة  القرآيّن  الّشاهد  ختصيصهم 
أو  القرآيّن،  للّشاهد  متّيًزا  نلمح  »وال  فقال:  قواعدهم،  خالف  إذا  القرآيّن،  الّنّص 
إحالال له يف مرتبة تعليه عىل الّشاهد الّشعرّي، إذ ال يكتفى به يف إقرار األحكام، 
وإّنام نجد أهنم حريصون عىل أن يعضدوا ما يمّثله بام )قال الّشاعر(، فإذا أصابوه 
ينقطع  اجلدال  يكن  ومل  يقّررون.  ملا  وأرسخ  بالقبول،  وأحظى  أمثل،  عندهم  كان 
وحيسم إذا قدم الّشاهد القرآيّن، وإّنام نجدهم يعمدون إىل رصفه بالّتأويل عام يدّل 
عليه ظاهره، وهو بذلك ال خيتلف عن الّشاهد الّشعرّي إذا كان حّجة بيد املذهب 
املخالف، إذ حُيَمل عىل الرّضورة، أو يرّد بأنه جمهول القائل. ولقد كانوا حريصني 
كّل احلرص عىل أن جيدوا للّشاهد القرآيّن ظهرًيا مؤّيًدا، أو شفيًعا مّما )قال الّشاعر(، 
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إذ  بشأنه،  ظّلوا يف حرية  ذلك  له شيًئا من  مل جيدوا  فإذا  يمّثله،  فيام  منفرًدا  إذا جاء 
قد يمنعونه، وقد حيكمون عليه بالّشذوذ، وقد حيملون ما فيه عىل الرّضورة، وقد 
يقضون بأّنه خمالف للقياس، أو حيملونه عىل الّتوّهم، أو حيكمون عليه بام هو أشّد 

من ذلك«)84(. 

العلمّية  نتحّرى  ولكي  عليه،  اّطلعت  مّما  املوضوع  يف  ُكتِب  ما  بعض  هذا 
واملوضوعّية، ال بّد من إعادة الّنظر لتمحيص ما توارثناه توارث املسّلامت، من أّن 
القرآن الكريم كان املصدر األّول للّدرس اللغوّي العريّب عاّمة، والّنحوّي خاّصة، 
حتّقًقا من صّحته، فإن كان األمر كام قالوا ازددنا به إيامًنا، وإاّل هدمناه فاهندم كل ما 
قام عىل أساسه، وإحقاق احلّق، وإبطال الباطل، أقرب إىل رضوان اهلل، وشّيدنا درًسا 
لغويًّا حديًثا عىل أسس واضحة املعامل، شاخمة البنى، مفيدين من تقنّيات العرص يف 
جمال احلاسب اإللكرتويّن، واجلّيد من مناهج الّدرس اللغوّي احلديث، عماًل بقوله 
َوُأولئَِك  اللُه  ِذيَن َهداُهُم  الَّ ُأولئَِك  َأْحَسَنُه  بُِعوَن  َفَيتَّ اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  ﴿الَّ تعاىل: 

ُهْم ُأوُلوا اَلْلباِب﴾)85(. 

ابتداًء ال بّد من اإلجابة عن الّسؤال اآليت بدّقة ووضوح: ما اّلذي ينبغي حتّققه 
ليتسّنى لنا احلكم بأّن القرآن الكريم كان املصدر األّول هلذا الّدرس؟ يرى الباحث 

أّنه ال بّد من توافر اآليت ليسوغ لنا احلكم بذلك: 

ا حّتى ال يرتك الّسابق . 1 استقراء الّنحوّيني آيات القرآن الكريم استقراًء تامًّ
لاّلحق شيًئا يف هذا املضامر. 

تقديم الّشاهد القرآيّن عىل سواه من الّشواهد الّنحوّية، رعاية لكونه الكالم . 2
العريّب األفصح، فضال عن األقدس. 
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ترجيح الّشاهد القرآيّن عىل سواه عند الّتعارض بينهام. . 3

فحسب . 4 الواحد،  القرآيّن  الّشاهد  من  الّنحوّية  القاعدة  استنباط  إجازة 
القاعدة دلياًل عىل صّحتها استنادها إىل كالم العليم احلكيم. 

الّنحوّية، . 5 الّصناعة  ألصول  إلخضاعه  القرآيّن  الّنّص  ظاهر  تأويل  عدم 
برشّي،  علم  الّنحوّية  الّصناعة  فأصول  الّتفصيلّية.  قواعدها  عن  فضاًل 
القرآن الكريم، أو من  الّنحو ال ختلو من أن تكون مستنبطة من  وقواعد 
سواه، فإن كانت من القرآن الكريم نفسه فال مسّوغ لرتجيح بعض القرآن 
عىل بعض يف هذا املضامر، وإن كانت مستنبطة من غريه، فكيف حّكموا يف 
الوحي اإلهلّي سواه، الوحي اّلذي جعله منزله سبحانه مهيمًنا عىل الكتب 
قًا  ُمَصدِّ بِاْلَحقِّ  اْلِكتاَب  إَِلْيَك  ﴿َوَأْنَزْلنا  تعاىل:  رّبنا  فقال  اإلهلّية األخرى، 
بِْع  لِما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم بِما َأْنَزَل اللُه َوال َتتَّ
ا جاَءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شاَء  َأْهواَءُهْم َعمَّ
اْلَخْيراِت  َفاْسَتبُِقوا  آتاُكْم  ما  ِفي  لَِيْبُلَوُكْم  َولِكْن  واِحَدًة  ًة  ُأمَّ َلَجَعَلُكْم  اللُه 
فكالم  َتْخَتِلُفوَن﴾)86(،  ِفيِه  ُكْنُتْم  بِما  ُئُكْم  َفُيَنبِّ َجِميعًا  َمْرِجُعُكْم  اللِه  إَِلى 
َمن ذاك اّلذي يؤّول استنادا إليه كالم رّب الّسموات واألرض؟ ومن هو 

الّنحوّي اّلذي يأيت بقاعدة خُيِضُع هلا كالم اهلل قرًسا؟ 

امتياز الّشواهد القرآنّية الكريمة من سائر الّشواهد الّنحوّية، إجالاًل لكالم . 6
اهلل عن أن يقرن بسواه من الكالم، وبذلك يصبح وصف الّشاهد القرآيّن 
الكريم نفسه، ال نسبة إىل  القرآن  الكثرة، نسبة إىل  أو  بالّندرة،  أو  بالقّلة، 

كالم العرب، وبذلك نحفظ لكالم اهلل سبحانه قداسته وتفّرده. 
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 وملّا كانت عملية الفصل بني هذه الرّشوط الّسّتة للحكم بأولوّية القرآن الكريم 
مصدًرا الستنباط القواعد الّنحوّية، عسرية، لتداخلها يف الكثري من املسائل الّنحوّية، 

سأعرض يف هذا البحث مثاال واحًدا صادًقا يف تأكيد ما قلت. 

اجلملة احلالّية الفعلّية املاضوّية ال تأت حااًل

 احلال: هو )الوصف، الفضلة، املنتصب، للّداللة عىل هيئة، نحو: )فرًدا أذهب 
(ف ـ( فردّا(: حال، لوجود القيود املذكورة فيه()87(. 

واألصل يف احلال اإلفراد، وتقع اجلملة موقع احلال، قال الّزخمرشّي: »واجلملة 
تقع حااًل، وال ختلو من أن تكون اسمّية أو فعلّية... وإن كانت فعلّية مل ختل من أن 
ا،  يكون فعلها مضارًعا أو ماضًيا، فإنمْ كان مضارًعا مل خيل من أن يكون مثبًتا أو منفيًّ
بّد معه من  فاملثبت بغري واو، وقد جاء يف املنفّي األمران، وكذلك يف املايض، وال 
ابن احلاجب والرّيضّ)89( واشرتاط )قد(  )قد( ظاهرة أو مقدّرة«)88(، وبذلك قال 
ظاهرة أو مقّدرة، أو أن يكون الفعل املايض وصًفا ملحذوف، هو رأي البرصّيني إاّل 
األخفش، وخالفهم يف ذلك الكوفّيون إال الفّراء اّلذي قال: »والعرب تقول: »أتاين 
الّنحو  واملسألة من مسائل اخلالف يف  عقلُه«)90(،  قد ذهب  يريدون:  عقلُه«  ذهبَ 

العريّب. 

ِذيَن َيِصُلوَن إِلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم  احتّج الكوفّيون بالّنقل، بقوله تعاىل: ﴿إاِلَّ الَّ
اللُه  َوَلْو شاَء  َقْوَمُهْم  ُيقاتُِلوا  َأْو  ُيقاتُِلوُكْم  َأْن  َأْو جاُؤُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم  ِميثاٌق 
َفما  َلَم  السَّ إَِلْيُكُم  َوَأْلَقْوا  ُيقاتُِلوُكْم  َفَلْم  اْعَتَزُلوُكْم  َفإِِن  َفَلقاَتُلوُكْم  َعَلْيُكْم  َطُهْم  َلَسلَّ
موضع  يف  واجلملة  ماض،  فعل  )حرص(  فـ  َسبِياًل﴾)91(،  َعَلْيِهْم  َلُكْم  اللُه  َجَعَل 
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احلال، وتقدير الكالم )حرصًة صدوُرهم(، وهي قراءة احلسن البرصّي، ويعقوب 
احلرضمّي، واملفّضل عن عاصم. 

الّتأويل  إىل  باجلنوح  القرآيّن  بالّنّص  الكوفّيني  احتجاج  البرصّيون  ورّد 
واالحتامالت البعيدة، من أربعة أوجه: 

ٍم﴾.  الوجه األّول: أنَّ )حرصت( صفة لـ )قوم( املجرور يف أّول اآلية: ﴿إىِل َقومْ
ويف هذا الّتوجيه نظر، ملا فيه من الفصل بني الّصفة )حرصت(، واملوصوف )قوم( يف 
﴾، ومن املعلوم أّن الّصفة واملوصوف  أّول اآلية الكريمة، باجلملة الفعلّية ﴿جاُؤُكممْ
من املتالزمات يف الّنحو العريّب، وال يفصل بينهام إاّل يف استثناءات قليلة، ويف هذا 
»ال  بنّيان  خليل  الّدكتور  وصفه  كام  وهو  القرآيّن،  الّنّص  ألوصال  تقطيع  الّتوجيه 

يسوغ إال عىل سبيل إرادة إبطال مذهب، و إسقاط حجّة«)92(.

﴾ صفة لـ )قوم( مقّدر، فالّتقدير: )أو جاؤوكم قوًما  تمْ الوجه الّثاين: أنَّ ﴿َحرِصَ
يقع حااًل  أن  إذا وقع صفة ملوصوف حمذوف جاز  حرِصت صدوُرهم(، واملايض 
باإلمجاع.ويف هذا الّتوجيه نظر، فهو تكّلف ظاهر، ال يشء وراءه غري الّسعي لفرض 
الّسبع.  سمواته  فوق  من  الباري  أنزله  اّلذي  األبلغ،  الّنّص  عىل  الّنحوّية  القاعدة 
﴾ صفة  تمْ ويتعّجب الّدكتور خليل بنّيان قائاًل: »وإّنه ملن العجب أن يكون ﴿َحرِصَ

لـ )قوم( املقدّر، و ال يكون حاالً من الضّمري املجاور يف ﴿جاؤُكُممْ﴾«)93(. 

الوجه الّثالث: أن يكون خرًبا بعد خرب كأّنه قال: )أو جاؤوكم(، ثم أخرب فقال: 
القرآيّن  للّنّص  مسّوغ  غري  تقطيع  من  فيه  ملا  نظر،  الّتوجيه  هذا  ويف   .﴾ تمْ ﴿َحرِصَ

ا، فالفارق بنّي بني أن تكون اجلملة حااًل أو خرًبا بعد خرب.  املسبوك بالغيًّ
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املربدّ)94(  الدّعاء ال عىل احلال، وهو قول  الرّابع: أن حيمل الكالم عىل  الوجه 
كأّنه قال: )ضّيق اهلل صدورهم(، كام يقال: )جاءين فالٌن، وّسع اهلُل رزَقه( و )أحسن 
املايض، ومعناه  لفظ  كّله  فاللفظ يف ذلك  يَده(،  اهلُل  له( و )رسَق قطَع  اهلُل  إيلَّ غفر 

الّدعاء وهذا كثري يف كالمهم، قال قيس بن ذريح: 

لوعًة  ِهجَت  قد  البنِي  غراَب  يا  أال 
صادًقا كنَت  فإنمْ  لبنى؟  من  أبالبنِي 
ُمنـّفًرا املياِه  عــذِب  من  ــَت  زل وال 
سهـُمُه أصـابَك  قد  راٍم  زاَل  وال 
وُأبرصَت قبَل املوِت حلُمَك ُمنَضًجا

ــرصُخ ـــَت ت ــام أن ـــرّبين ب ــَك خ ــوحي ف
ُيفَضُخ جناِحك  من  عظٌم  زاَل  فال 
ُمشَدُخ وبيُضك  مهـدوٌم  ــُرك  ووك
ُتفِرُخ ــَت  أن وال  أمـٍن  يف  أنــَت  فال 
وُيطَبُخ الناِرُيشوى  مجــِر  حــرِّ  عىل 

فأتى بالفعل املايض يف هذه املواضع ومعناه الّدعاء. 

أمر مفروغ منه، ال  للّدعاء  الفعل املايض  الّتوجيه نظر، فإنَّ استعامل  ويف هذا 
يقّطع  الكريمة،  اآلية  سياق  عن  بعيًدا  يبدو  الفهم  هذا  لكّن  شاهد،  إىل  به  حاجة 
االستعامل  من  املألوف  املأنوس  يف  املتبادر  املعنى  عن  فهمه  ويبعد  الّنّص،  أوصال 

اللغوّي عاّمة، والقرآيّن خاّصة. 

و احتّج الكوفّيون بقول أيب صخر اهلذيّل: 

وإيّن لتعروين لذكراِك نفضٌة        كام انتفَض الُعصفوُر بّللُه الَقطُر 

فـ )بّلله( فعل ماض وهو يف موضع احلال. 

 واحتّج الكوفّيون بالقياس فكّل ما جاز أن يكون صفة للّنكرة نحو: )مررُت 
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برجٍل قاعٍد( جاز أن يكون حاال للمعرفة، نحو: )مررت بالّرجل قاعًدا( والفعل 
املايض جيوز أن يكون صفة للّنكرة نحو: )مررت بالّرجل قعَد(. 

 استند موقف البرصّيني يف منع وقوع اجلملة الفعلّية املاضوّية حااًل إىل الّتنايف 
بني داللة الفعل املايض عىل زمان مىض وانتهى، وداللة احلال عىل الّزمن احلارض، 
مع  مقّدرة  أو  ظاهرة  )قد(  اشرتاط  مسّوغ  يف  القول  االسرتابادّي  الّريّض  وفّصل 
الواقع حااًل: خلّوه  املضارع  فقال: »ويشرتط يف  لتقع اجلملة حااًل،  املايض  الفعل 
نحن  اّلذي  احلال  أّن  وذلك  ونحومها،  و)لن(،  )الّسني(  كـ  االستقبال،  حرف  من 
يف بابه، واحلال اّلذي يدّل عليه املضارع، وإن تباينا حقيقة ألّن يف قولك: )ارضبمْ 
زيًدا غًدا يركُب(، لفظ )يركُب(، حال بأحد املعنيني، غري حال باآلخر، ألّنه ليس 
يف زمان الّتكّلم، لكّنهم التزموا جتريد صدر هذه اجلملة، أي املصّدرة باملضارع عن 
ههنا  الّتناقض  يكن  مل  وإن  الّظاهر،  يف  واالستقبال  احلال  لتناقض  االستقبال  علم 
أّن  مع  حااًل،  كان  إذا  املايض  يف  مقّدرة  أو  ظاهرة  إّما  )قد(  التزموا  وملثله  حقيقّيا، 
الّتكّلم فقط، وذلك  املايض من حال  تقّرب  بالّنظر إىل عامله، ولفظة )قد(  حالّيته 
األّول  العام  زيد  )جاء  فقالوا:  واحلالّية،  املايض  لفظ  الّظاهر  يف  ُيستبَشع  كان  ألّنه 
الّتجريد عن حرف  أّن  احلالّية، كام  لظاهر  بلفظ )قد( ههنا،  فاملجيء  وقد ركب(، 

االستقبال يف املضارع لذلك،...

وقال األندليّس: املضارع املنفّي بـ )مل(، ال بّد فيه من الواو، كان مع الّضمري، أو، 
ال، ولعّل ذلك ألّن نحو )مل يرضب(: ماض معنى، كـ )رضب(، فكام أّن )رضب(، 
ملناقضته للحال ظاهًرا، احتاج إىل )قد( املقّربة له من احلال، لفًظا أو تقديًرا، كذلك، 
)مل يرضب(، حيتاج إىل الواو اّلتي هي عالمة احلالّية، ملّا مل يصلح معه )قد(، ألّن )قد( 
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لتحقيق احلصول، و )مل( للّنفي، وإذا انتفى املضارع بلفظ )ما( مل تدخله الواو، ألّن 
املضارع املجّرد يصلح للحال، فكيف ال، إذا انضّم معه ما يدّل بظاهره عىل احلال، 

وهو )ما(«)95(.

لذا اخترص ابن يعيش الكالم يف الّنصوص اّلتي احتّج هبا الكوفّيون: بأّن )قد( 
مرادة فيها، ولذلك حسن احلال باملايض)96(، وال أدري كيف تلّقى ابن يعيش العلم 
من رّبه العظيم بأّنه أراد )قد( يف اآلية الكريمة، وال أدري ما اّلذي منع اهلل سبحانه 

عن أن يقول )قد حرصت(، ﴿َوُهَو اْلقاِهُر َفْوَق ِعباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر﴾)97(. 

الّسياق  من  تأيت  الّزمانّية  فالّداللة  نظر،  البرصّيني  أنَّ يف موقف  الباحث  يرى 
عاّمة، ال من البنية الرّصفّية للفعل وحدها، أوليس دخول )مل( عىل املضارع يقلب 
إىل  داللته  يقلب  الرّشط  سياق  يف  املايض  الفعل  جميء  أوليس  املايض؟  إىل  داللته 

املستقبل يف نحو قولنا: )إن جاء زيد فأكرمه(؟

كام أّن للموقع يف اجلملة داللته، ففي قولنا: )أكرَم موسى عيسى(، )موسى( 
عىل)عيسى(،  )موسى(  تقدم  بداللة  غري،  ال  به  مفعول  و)عيسى(  غري،  ال  فاعل 
يف  بينهام  املائزة  اإلعرابّية  احلركة  ظهور  وعدم  املفعول،  عىل  رتبة  متقّدم  والفاعل 
بعد  احلال  موقع  يف  الكريمة  اآلية  يف   ﴾ تمْ ﴿َحرِصَ وقوع  يكون  ال  فلامذا  اجلملة، 
معنى  املايض  الفعل  إفادة  عىل  دلياًل  املعنى،  يرّجحه  سياق  ويف  املعرفة،  صاحبها 
احلالّية الّزمانّية؟ وملاذا ال تعّد اآلية دلياًل عىل صّحة وقوع اجلملة الفعلّية املاضوّية 
كابن  تبعهم،  ومن  البرصّيون  الّنحوّيون  نحا  وملاذا  بـ)قد(؟  سبقها  دون  من  حاال 
القرآيّن،  للّنّص  البعيدة  الّتأويالت  منحى  عقيل)98(،  وابن  والرّيضّ،  احلاجب، 
الّتعبري عن  رّس  البحث عن  ينحوا منحى  منه، ومل  املتبادر  الّظاهر  للمعنى  املخالفة 
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)قد  سبحانه:  العّزة  رّب  يقل  مل  ملاذا  أنفسهم:  سألوا  وهاّل  املايض؟  بالفعل  احلال 
بكل  أحاطت  أهّنا  ظّنوا  اّلتي  قواعدهم  توافق  أن  بعد  بحالّيتها  ليقّروا  حرصت(، 
تراكيب اللغة العربّية علام؟ وحججهم اّلتي أحسن من قال فيها: ترنو بطرٍف فاتٍر 

فاتنٍ أضعفَ من حجّةِ نحويّ)99(. 

بالعقل  البرش،  كالم  من  املستنبطة  لقواعدهم  تابعا  القرآيّن  الّنّص  جعلوا  لقد 
البرشّي الّناقص املحدود، بداًل من أن تكون تلك القواعد تابعة له، ومستنبطة منه، 
يتتّبع  قال: »ومن  إذ  بنّيان  الّدكتور خليل  ما ذكره  إليه. واألدهى من هذا  ومنقادة 
يرتاءى  املسألة  هذه  بشأن  والبرصّيني  الكوفّيني  بني  اخلالف  عىل  الّنحوّيني  وقوف 
إليه،  يذهبون  ما  عىل  دلياًل  اآلية...  هذه  غري  القرآن  من  جيدوا  مل  الكوفّيني  أّن  له 
لنجد  وإّننا  غريها...  دلياًل  القرآن  من  يملكون  ال  ألهّنم  يرّدوهنم  البرصّيني  وأّن 
)قد(،  تسبقه  أن  دون)100(  من  حاالً  املايض  الفعل  فيها  جاء  أخر  آيات  القرآن  يف 
فـ   ،)101(﴾ َكْيِدُكنَّ ِمْن  ُه  إِنَّ قاَل  ُدُبٍر  ِمْن  ُقدَّ  َقِميَصُه  َرأى  ا  تعاىل:﴿َفَلمَّ قوله   وهي: 
﴾ حال، إذ الّتقدير)مقدوًدا من دبر(، وقد جاء الفعل بعد معرفة. وقوله تعاىل:  ﴿ُقدَّ

َأصاَبْتُه  تعاىل:﴿َوإِْن  إَِلْينا﴾)102(. وقوله  ْت  ُردَّ بِضاَعُتنا  َنْبِغي هِذِه  ما  َأبانا  يا  ﴿قاُلوا 
نْيا وَالخِرَةَ﴾)103(، فـ )خرس( حال لصّحة تأويلها بـ  فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

)خارس الّدنيا(، و)قد خرس الّدنيا(...

أن تسبقه )قد( قوله  للحاليّة من دون)104(  املايض حمتمالً  الفعل  فيه  وممّا جاء 
فـ  َوَأِصياًل﴾)105(،  ُبْكَرًة  َعَلْيِه  مُتْل  َفِهَي  اْكَتَتَبها  لنَِي  اَلوَّ َأساِطرُي  ﴿َوقاُلوا   تعاىل: 
ِذيَن َكَفُروا  ﴿َأساِطرُي﴾ خرب ملبتدأ حمذوف دّلت عليه اآلية اّلتي قبلها، وهي ﴿َوقاَل الَّ
إِْن َهذا إاِلَّ إِْفٌك اْفَتاُه َوَأعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن﴾ )الفرقان4(، إذ يصّح فيها الّتقدير: 
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رَتاُه( نعًتا لـ )إِفمْك( )هذه أساطري األّولني قد اكتتبها أو مكتتًبا إّياها(. وإذا كانت )افمْ
بال ريب، فإنّ )اكمْتَتَبَها( حال من )أساطِريُ األَوَّلِنيَ( املعرفة«)106(.

هذا ما أورده، فإن قيل: إّن هذه الّنصوص شواهد حتتمل توجيهات أخرى غري 
احلالّية، وقديام قيل: إذا وقع االحتامل بطل االستدالل، قلت: إّن احتامهلا للحالّية 
وحده يستدعي ذكرها ومناقشتها لو مّتت عملية االستقراء الّتاّم للّنّص القرآيّن، وإنمْ 
كنت متيقًنا أهّنم إن فطنوا إليها سيواجهوهنا بمعول الّتأويل اّلذي ال ُيبقي وال يذر. 

 إّن من ينعم الّنظر يف املسألة يذهله االستقراء الّناقص آليات القرآن الكريم، 
قبل أن يذهله تناول اآلية الكريمة بالّتأويالت البعيدة، والّتوجيهات املتكّلفة، فذلك 
أمر قد ألفناه من الّنحوّيني كثرًيا، أليس األوىل بمن يدرس )احلال( يف العربّية أن يبدأ 
بكتاب اهلل فيستقريه آية آية، ثّم ينتقل إىل ما دونه من الّنصوص الفصيحة، والّنامذج 
البليغة، ليحّق له القول: إّن القرآن الكريم كان املصدر األّول لدريس وقواعدي؟! 

وأغرب ما يف هذه األمثلة االستقراء الّناقص لنصوص القرآن الكريم، إذ حيّق 
للباحث املوضوعّي أن يعجب، بل يذهل، حني يواجه هذه الّظاهرة، ملا يأيت: 

مجع القرآن الكريم يف مصحف واحد قبل ظهور الّدرس الّنحوّي وقيامه . 1
فإذا كان االستقراء لكتاب جمموع بني دّفتني  بمّدة طويلة.  سوّيا مكتماًل 
يف  العرب،  لكالم  استقراءهم  يّدعوا  أن  للّنحوّيني  يتأّتى  كيف  ناقًصا 
أصقاعهم الّنائية، وبوادهيم املتناثرة، فيقول الّنحوّي: )هذا مل يرد يف كالم 
املتضّمنة  األحكام  من  وغريها  )شاّذ(،  وهذا  )قليل(،  وهذا  العرب(، 

دعوى االستقراء الّشامل التاّم. 
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نصوص . 2 بني  األفصح  الّنّص  هو  الكريم  القرآن  أّن  عىل  الّدارسني  إمجاع 
العربّية، اّلذي أعجز أرباب البيان. فإذا قرّصوا يف استقراء الّنّص األفصح، 
األفصح  تركوا  إذ  باللوم،  أحرى  وإّما  تقصرًيا،  أكثر  إّما  سواه  يف  فهم 

وشغلوا بام دونه فصاحة. 

به . 3 بالتصديق  يدينون  اّلذي  اإلهلّي،  الوحي  بوصفه  القرآيّن  الّنّص  قداسة 
فالشّك يف أّن داريس القرآن الكريم، ومستنبطي قواعد الّنحو، كانوا من 

املسلمني حرًصا. 

تواتر الّنّص القرآيّن، وعدم اخلالف يف روايته، يف حني نرى اختالًفا كثرًيا . 4
للّنحو  دارس  كّل  ويعرفه  احلرص،  يفوق  مّما  األخرى  الّشواهد  رواية  يف 

العريّب. 

معال البديل 

يسهل ويكثر احلديث عن املآخذ، وغالبا ما يرتك احلل جانّباـ وهيمل، فام البديل 
من الدرس اللغوي القارص عن دراسة القرآن الكريم؟ إّنه علم لغة النّص القرآين، 
إّنه باختصار شديد: يؤّلف القرآن الكريم منظومة يفرس بعضها بعًضا، قادرة قدرة 
تاّمة عىل اإلبانة عن نفسها، مستغنية عن سواها، يف حتقيق مقاصدها. ويرتّتب عىل 

ما مّر ما يأيت: 

كان . 1 لذا  واإلحكام،  الّدّقة  من  الّذروة  يف  كالم  الكريم  القرآن  يف  ما   كّل 
مهيمنا وحّجة عىل ما سواه، من كّل العلوم، والّنظرّيات، والقواعد، فإّن 

عارضه يشء منها أعيد الّنظر فيه. 
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إبقاء باب . 2 القرآنّية، وتفّتحها عن جديد باستمرار، يقتيض  خلود املعجزة 
لغة  يف  أرسار  عن  املتجّدد  اإلعجاز  يكشف  إذ  مفتوًحا،  القرآيّن  الّدرس 
رغبة  يعيش  أن  لدارسه  فينبغي  قبل،  من  معروفة  تكن  مل  الكريم  القرآن 
القديم  االستكشاف، والبحث عن اجلديد، وأن ال يستسلم لروح تقليد 
صالح،  سلف  وأهّنم  شيًئا(،  لآلخر  األّول  ترك  )ما  أنمْ  بحّجة  لقدمه، 
فصالحهم، جزاهم اهلل عن القرآن خرًيا، ال يعني اجلمود والّتحّجر عىل 

أقواهلم. 

هلا، . 3 مرجعّيته  تعني  بل  العربّية،  لقواعد  خضوعه  تعني  ال  القرآن  عروبة 
وهيمنته عليها، فإّن جاء ما ظاهره خمالًفا ملا أّدعي أّنه من قواعدها، أعيد 
هذا  وراء  الكامن  الّتعبري  رّس  عن  ُبحث  أو  القواعد،  استنباط  يف  الّنظر 
التفّرد، فال شك يف أّن وراء كّل حرف وحركة يف القرآن الكريم رّسا ينبغي 

استكشافه، فال يؤّول الّنّص القرآيّن ملوافقة قواعد اللغة. 

قدرة املنظومة القرآنّية عىل اإلعراب عن نفسها تستدعي استنطاقها بكّل . 4
الوسائل املمكنة، كجمع آيات املوضوع الواحد، ورّد بعضها إىل بعض، 
ومتابعة املفردة اللغوّية أينام وردت يف القرآن الكريم، الستجالء خصوصّية 
االستعامل القرآيّن، والّسعي للتحيّل بأقىص درجات املوضوعّية، والّتزّود 

من معني مدرسة القرآن الكريم. 

إذا استعىص تفسري ظاهرة، أو نّص، أو واجه الّدارس أّي مشكلة بحثّية، . 5
قال: ال أعلم، وترك الباب مفتوحا لدارسني آخرين، وألجيال قادمة، فإّن 
ذلك أفضل من القول يف كالم اهلل بغري علم قاطع، أو حّجة بينة. فكالم 
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عىل  متقّدما  الكريم  القرآن  وسيبقى  املخلوق،  بأرساره  حييط  ال  اخلالق 
الّزمان مهام امتّد، وعىل احلضارة مهام شمخت. 
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القرآن الكريم، وحي اهلل تعاىل إىل 
.  رسوله الكريم

اإلغراب يف جدل اإلعراب، أليب ( 1
الربكات عبد الرمحن األنبارّي )ت 

577#(، حتقيق: سعيد األفغايّن، 
مطبعة اجلامعة الّسورّية، #1377 - 

1957م.

 االقرتاح يف علم أصول الّنحو، جلالل ( 2
الّدين الّسيوطّي، حتقيق: د. أمحد حمّمد 
قاسم، ط 1، مطبعة الّسعادة، القاهرة، 

1376# - 1976م.

اإليضاح يف علل الّنحو، أليب القاسم ( 3
عبد الّرمحن بن إسحاق الّزجاجّي 

)ت 337#(، حتقيق: الّدكتور مازن 
املبارك، دار الّنفائس، ط 3، #1399 

- 1979م. 

 بحار األنوار، ملحّمد باقر املجليّس، ( 4
)ت 1111#(، حتقيق: عيل أكرب 

الغفارّي، ط 3، دار إحياء الرّتاث 
العريّب، بريوت، 1403# - 1983م.

تاريخ األدب العريّب قبل اإلسالم، ( 5
للّدكتور نوري مّحودي القييّس، 

الّدكتور عادل جاسم البيايت، مصطفى 
عبد اللطيف، مطبعة الّتعليم العايل، 

املوصل، 1410# - 1989م. 

التفسري الكبري، ملحمد بن أيب بكر ( 6

الرازي )ت606#(، الطبعة الثالثة، بال 
حمّقق وال مطبعة، د.ت.

احلديث الّنبوّي الرّشيف وأثره يف ( 7
الّدراسات اللغوّية والّنحوّية، للّدكتور 

حمّمد ضاري مّحادي، اللجنة الوطنّية 
لالحتفال بمطلع القرن اخلامس عرش 

اهلجرّي، اجلمهورّية العراقّية، ط1، 
1982#ـ.

اخلصائص، أليب الفتح عثامن بن جني ( 8
)ت392#(، حتقيق: حمّمد عيل النّجار، 

اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ودار 
الّشؤون الّثقافّية العاّمة، ط 4، بغداد، 

1990م.

اخلالف الّنحوّي بني البرصّيني ( 9
والكوفّيني وكتاب اإلنصاف، الّدكتور 
حمّمد خري احللوايّن، دار القلم العريّب، 

حلب، 1974م. 

دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ( 10
حمّمد عبد اخلالق عضيمة، دار 

احلديث، القاهرة، 1425# -2004م.

دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر اجلرجايّن ( 11
)ت 471 أو 474 #(، تعليق ورشح: 

حمّمد عبد املنعم خفاجّي، مكتبة 
القاهرة، ط 1، 1389# - 1969م.

الّرّد عىل الّنحاة، البن مضاء القرطبّي ( 12
)ت 592#(، حّققه ونرشه: الّدكتور 

املصادر واملراجع
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شوقي ضيف، دار الفكر العريّب، ط1، 
مطبعة جلنة الّتأليف والرّتمجة والّنرش 

القاهرة، 1366# - 1947م. 

سنن أيب داود، البن األشعث ( 13
السجستاين )ت 275 #(، حتقيق 
وتعليق: سعيد حممد اللحام، دار 

الفكر للّطباعة والّنرش والّتوزيع، ط1، 
1410# -1990م. 

سنن الرتمذي، للرتمذي )ت #279(، ( 14
حتقيق وتصحيح: عبد الرمحن حممد 

عثامن الفقه،ط2، دار الفكر للطباعة 
والنرش والتوزيع – بريوت، #1403 

- 1983م.

 رشح ابن عقيل، ابن عقيل اهلمداين ( 15
)ت 769#(، املكتبة الّتجارّية الكربى 

بمرص، ط 14، 1384# - 1964م.

رشح الّريّض عىل الكافية، لريّض الّدين ( 16
األسرتاباذي )ت 686#(، تصحيح 

وتعليق: يوسف حسن عمر، مؤّسسة 
الّصادق، طهران،1395# - 1975م.

رشح املفّصل، ليعيش ابن عيّل بن ( 17
يعيش الّنحوّي )ت643#(، عامل 

الكتب، بريوت، مكتبة املتنبي، 
القاهرة، )د. ت(. 

طبقات فحول الّشعراء، ملحّمد بن ( 18
ساّلم اجلمحّي )ت231#(، إعداد: 

اللجنة اجلامعّية لنرش الرّتاث العريّب، 
دار الّنهضة العربّية، بريوت، 1968م.

يف الّنحو العريّب نقد وتوجيه، الّدكتور ( 19

مهدّي املخزومّي، ط 1، منشورات 
املكتبة العرصّية، بريوت، 1964م. 

ظاهرة الّتأويل يف إعراب القرآن ( 20
الكريم، للّدكتور حمّمد عبد القادر 

هنادي، مكتبة الّطالب اجلامعّي، مّكة 
املكّرمة، 1408# - 1988م. 

علم الّداللة، جلون الينز، ترمجة: جميد ( 21
عبد احلليم املاشطة وآخران، مطبعة 

جامعة البرصة، 1980م. 

علم الّداللة، للّدكتور أمحد خمتار عمر، ( 22
مكتبة دار العروبة للّنرش والّتوزيع، ط 

1، الكويت، 1402# - 1982م. 

عيّل بن موسى الّرضا والقرآن احلكيم، ( 23
عبد اهلل اجلوادّي الطربّي اآلميّل، دار 

اإلرساء للّطباعة والنرش، قم املقّدسة، 
 .#1424

فهم القرآن )دراسة عىل ضوء املدرسة ( 24
الّسلوكّية(، جلواد عيّل كّسار، النارش: 

مؤّسسة العروج، ط 1، مطبعة مؤّسسة 
العروج، طهران، #1424. 

طبقات الّنحوّيني واللغوّيني، أليب بكر ( 25
حمّمد بن احلسن الّزبيدّي األندليّس، 
حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار 

املعارف بمرص، 1973م. 

ظاهرة الّتأويل يف إعراب القرآن ( 26
الكريم، للّدكتور حمّمد عبد القادر 

هنادي، مكتبة الّطالب اجلامعّي، مّكة 
املكّرمة، 1408# - 1988م. 

علم الّداللة، جلون الينز، ترمجة: جميد ( 27
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عبد احلليم املاشطة وآخران، مطبعة 
جامعة البرصة، 1980م. 

علم الّداللة، للّدكتور أمحد خمتار عمر، ( 28
مكتبة دار العروبة للّنرش والّتوزيع، ط 

1، الكويت، 1402# - 1982م. 

عيّل بن موسى الّرضا والقرآن احلكيم، ( 29
عبد اهلل اجلوادّي الطربّي اآلميّل، دار 

اإلرساء للّطباعة والنرش، قم املقّدسة، 
 .#1424

فهم القرآن )دراسة عىل ضوء املدرسة ( 30
الّسلوكّية(، جلواد عيّل كّسار، النارش: 

مؤّسسة العروج، ط 1، مطبعة مؤّسسة 
العروج، طهران، #1424. 

يف الّنحو العريّب نقد وتوجيه، الّدكتور ( 31
مهدّي املخزومّي، ط 1، منشورات 
املكتبة العرصّية، بريوت، 1964م. 

كتاب سيبويه، أليب برش عمرو بن ( 32
عثامن بن قنرب، حتقيق ورشح: عبد 

الّسالم حمّمد هارون، ط 3، عامل 
الكتب، بريوت، 1403# - 1983م. 

كنز العامل، للمتقي اهلندّي، ( 33
)ت975#(، ضبط وتفسري: الّشيخ 

بكري حّيايّن، تصحيح وفهرسة: 
الّشيخ صفوة الّسّقا، مؤّسسة الّرسالة ـ 

بريوت 1409# - 1989م. 

ملع األدلة، أليب الربكات عبد الرمحن ( 34
األنبارّي )ت 577#(، حتقيق: سعيد 

األفغاين، ط 1، بغداد، #1402 - 
1982م.

مسند أمحد، ألمحد بن حنبل )ت ( 35
241#(، دار صادر - بريوت، د.ت 

معاين القرآن، أليب زكرّيا حييى بن ( 36
زياد الفّراء )ت 207#(، حتقيق: أمحد 

يوسف نجايّت، وحمّمد عيّل الّنّجار، 
مطبعة الكتب املرصّية #1374 - 

1955م. 

املقتضب، أليب العباس حمّمد بن يزيد ( 37
املربد )ت 285#(، حتقيق: حمّمد عبد 
اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت، 

)د. ت(. 

مقدمة وتعليقات مفاتح الغيب، لصدر ( 38
الّدين حمّمد بن إبراهيم الّشريازّي، 

تعليقات: عيّل الّنورّي، قدم له: حمّمد 
خواجدّي، واعتنى به: فائز حمّمد خليل 
اللبون، مؤّسسة الّتاريخ العريّب، ط 3، 

بريوت، 1424# - 2003م. 

املزهر يف علوم اللغة وآداهبا، جلالل ( 39
الّدين الّسيوطّي )ت 911هـ(، رشح 
وتعليق: حمّمد جاد املوىل بك، وحمّمد 

أبو الفضل إبراهيم، وعيل حمّمد 
البجاوي، املكتبة العرصية، صيدا - 

بريوت، #1412 - 1992 

املنطلقات الّتأسيسّية والفنّية إىل الّنحو ( 40
العريّب، للّدكتور عفيف دمشقّية، معهد 

اإلنامء العريّب، طرابلس، ليبيا، ط 1، 
بريوت، 1978م. 

امليزان يف تفسري القرآن، للسيد حمّمد ( 41
حسني الطباطبائي )ت #1412(، 
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منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة 
العلمّية، قم املقّدسة، )د. ت(. 

النحو العريّب )العلة النحوية نشأهتا ( 42
وتطورها(، للّدكتور مازن املبارك، 

املكتبة احلديثة، ط 1، #1385 - 
1965م. 

نحو القرآن، للّدكتور أمحد عبد الستار ( 43
اجلواري، مطبعة املجمع العلمي 

العراقي، بغداد، 1394# - 1974م. 

النحويون والقرآن، للّدكتور خليل ( 44
بنيان احلسون، مكتبة الرسالة احلديثة، 

ط 1، عامن، 1423# - 2002م. 

نزهة األلباء يف طبقات األدباء، أليب ( 45
الربكات كامل الدين عبد الرمحن بن 
حمّمد بن األنباري، حتقيق: الّدكتور 
إبراهيم السامرائي، النارش: مكتبة 
األندلس، ط 2، بغداد، )د. ت(. 

نظرية النحو القرآين )نشأهتا وتطورها( ( 46
للّدكتور أمحد مكي األنصاري، دار 
القبلة للثقافة اإلسالمية، 1984م. 

47 )  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل
رشح: الشيخ حمّمد عبده، دار الذخائر، 

ط 1، النهضة، قم املقّدسة، #1412. 

النوادر يف اللغة، أليب زيد سعيد ابن ( 48
أوس األنصاري )ت 215#(، حتقيق 

ودراسة: الّدكتور حمّمد عبد القادر 
أمحد، دار الرشوق، ط 1، #1401 - 

1981م. 

وسائل الشيعة )آل البيت(، للحر ( 49

العاميل )ت 1104#(، مؤّسسة آل 
البيت عليهم السالم إلحياء الرّتاث، 

ط 2، قم املقّدسة، #1414. 

يتيمة الدهر، أليب منصورالثعالبي )ت ( 50
429#(، رشح وحتقيق: الّدكتور مفيد 

حمّمد قمحية، دار الكتب العلمّية، ط 
1، بريوت، 1403# - 1983م. 

تأويل الّنّص القرآيّن )أطروحة ( 51
دكتوراه( تقدم هبا الطالب إياد حممد 
عيل إىل جملس كلية اآلداب / جامعة 

بغداد 2008م. 
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... ملخص البحث ...

التي  املتعددة  النحوية  األوجه  من  املستنبطة  املعاين  أنامط  البحث  هذا  يرصد 
تذكر عند التحليل النحوي لبعض آي القرآن الكريم، وحياول تبيان املسافة الداللية 
التي يبعد فيها معنى كل وجه عن اآلخر ومقدار الصلة بني تلك املعاين  واملقصود 
باملعنى هنا: املعنى الداليل الكيل وليس املعنى الوظيفي لعنارص الرتكيب النحوي 
.ومن خالل تتبع دالالت الوجوه النحوية تبني أن لدالالت املستنبطة من األوجه 
النحوية للرتكيب القرآين عىل ثالثة أنامط: نمط تتقارب فيه الدالالت وال ختتلف 
إال يف الفروق الدقيقة التي غالبًا ما تكون خفية ال تظهر إال بعد عناء، ونمط ختتلف 
واضحة  األوجه  بني  الفروق  فتكون  النحوية  األوجه  من  املستنبطة  الدالالت  فيه 
جلية، ومدى تقارب األوجه أو اختالفها يتفاوت بحسب األمثلة، اما النمط األخري 

فتكون األوجه النحوية فيه ذوات دالالت متضادة. 

واالنسجام  الظهور  من  النحوية  األوجه  متكني  يف  السياق  أثر  بيان  وحاولت 
يف الرتكيب القرآين بام حيفها من قرائن تبقي كّل وجه حمتماًل عىل تفاوت يف درجة 
القبول، فظهر أن تقارب معاين األوجه النحوية يؤدي إىل صعوبة استظهار القرائن 
سياق  يستوعبها  أن  يمكن  املتقاربة  املعاين  ألّن  آخر؛  عىل  لوجه  املرجحة  السياقية 
عام واحد، واستنطاق القرائن السياقية الدقيقة أمر صعب، أما يف األوجه النحوية 
املختلفة املعاين أو املتضادة فإن الكشف عن القرائن املرجحة ألحد األوجه يكون 
أيرس، فكلام تقاربت املعاين ازدادت صعوبة الرتجيح بني األوجه النحوية احلاملة هلا 

وكلام اختلفت معانيها تيرس التعاطي مع القرائن السياقية املرجحة.
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... Abstract ...

The paper, here, surveys the trends of meaning taken from 
various linguistic clusters in the linguistic explication of some verses 
in the Glorious Quran. It endeavours to clarify the semantic distance 
between the meanings of each cluster and the nexus between 
these clusters. What is to the point is that the meaning designates 
the whole semantic content and not the functional content of the 
ingredients of the linguistic structure. 

Having traced the meanings of the linguistic clusters, it is 
convenient that the inducted meanings from the linguistic clusters of 
the Quranic structure come through three trends: the first is to have 
mutual meanings with a little significant difference that never heaves 
into sight but by strenuous efforts. The second is to have inducted 
meanings that differ from the linguistic clusters, such differences 
between the clusters strike the eye as evident; the extent of similarity 
or difference varies due to the given examples. The third is to have 
linguistic clusters whose meanings are different.

In time, the research paper delves into exposing the impact of 
the text on reinforcing the linguistic shades to float into being and 
harmony in the Quranic structures having certain evidences that 
keep a possible shade different in virtue of acceptability. It comes to 
the fact that the harmony in the content of the linguistic shades leads 
to difficulty in exposing the possible contextual evidences for each 
shade, since the same shade could come in one content. Explicating 
the minute contextual evidences is a different matter. Yet delving into 
the linguistic shades for both the different or contradictory meanings 
appears at ease in exposing the possible evidence for a shade. The 
more the meanings come into harmony, the harder the acts of 
explication for the linguistic shades grow, the more the content goes 
different, the more the meanings grow different, the more dealing 
with the evidences of possible contexts tends to be applicable.
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... املقدمة ...

التي  املتعددة  النحوية  األوجه  من  املستنبطة  املعاين  أنامط  البحث  هذا  يرصد 
تذكر عند التحليل النحوي لبعض آي القرآن الكريم، وحياول تبيان املسافة الداللية 
التي يبعد فيها معنى كل وجه عن اآلخر ومقدار الصلة بني تلك املعاين واملقصود 
باملعنى هنا: املعنى الداليل الكيل وليس املعنى الوظيفي لعنارص الرتكيب النحوي. 

ومن خالل تتبع دالالت الوجوه النحوية يمكن لنا أن نقسمها عىل ثالثة أنامط: 

النمط الول: األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة. 
النمط الثاين: األوجه النحوية ذوات املعاين املختلفة. 

النمط الثالث: األوجه النحوية ذوات املعاين املتضادة. 

الظهور  من  النحوية  األوجه  متكني  يف  السياق  أثر  يظهر  األنامط  هذه  ويف 
واالنسجام يف الرتكيب القرآين بام حيفها من قرائن تبقي كّل وجه حمتماًل عىل تفاوت 
النحوي  الرتكيب  أمام  املجال  فتح  يف  السياق  أثر  تفاوت  وبيان  القبول،  درجة  يف 
لالحتامل باختالف أنامط املعاين املحتملة يف الرتكيب إذ يشكل املعنى عنرصًا أساسيًا 
األنصاري:  هشام  ابن  يقول  االحتامل،  ومنع  للرتكيب  النحوي  الوجه  حتديد  يف 
»وأول واجب عىل املعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردًا أو مركبًا«)1(، فكيف تأّتى 
السياق  يبسط  وهل  املختلفة؟  بأنامطها  األوجه  هذه  يستوعب  أن  القرآين  للسياق 
سلطانه عىل هذه األنامط املختلفة ويف النمط الواحد باختالف النصوص املعروضة 
بدرجة واحدة أو أنه خيتلف من نمط إىل آخر ومن نص إىل آخر فيتسع هنا وينحرس 

هناك؟
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النمط الول

الوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة 

أعني به أن تكون األوجه النحوية املحتملة يف اآلية القرآنية حتمل معاين بينها 
يعني  وال  واحد،  كأنه  الداليل  املعنى  من  جتعل  كثرية  التقاء  ونقاط  داللية  صالت 
ذلك متاثل املعاين املستنبطة إذ )ال جيوز اجتامع تقديرين خمتلفني ملعنيني متفقني( )2(، 
املكونات  االلتقاء يف كثري من  فهو  التقارب  أما  التشابه من كل وجه،  فالتامثل هو 
الوجهني  لكال  الداللة  من  واسعة  مساحة  التامثل  يشغل  التقارب  ففي  الداللية، 
وينحرص الفارق الداليل يف اهلامش الذي يمثل املعنى الدقيق أو الثانوي، وختتلف 
هذا  ينال  وال  الرتاكيب  باختالف  النمط  هذا  يف  املتقاربة  املعاين  يف  التامثل  مساحة 
الرفيعة  النصوص  وداللة  القرآنية  الداللة  يف  ومكانتها  الدقيقة  الفروق  مقام  من 
فعىل أساسها تتفاوت النصوص الرفيعة يف املنزلة وهبا يعرف حسن النظم وتفوقه، 
)فاملعاين اإلضافية التي تدل عليها الرتاكيب هي املرادة وهي موطن البالغة وحمل 

التفاضل وموطن التسابق بني الكتاب والشعراء()3(.

ويمثل هذا النمط الشائع الغالب يف كتب إعراب القرآن وتفسريه، فكثريًا ما 
نقرأ لآلية أكثر من توجيه ثم نفتش عن فارق داليل بينها فال نصل إليه، ونتلمسه يف 
مصنفات التفسري فال نجده، والسبب يف ذلك دقة هذه الفروق وخفاؤها مما حيوج 
يناهلام كلُّ أحد، يقول اجلرجاين: »واعلم أن من  إىل ذوق وحس لغوي كبريين ال 
واملعاين  األغراض  حسب  وعىل  بسببها  حتدث  يزال  ال  أن  والفروق  الوجوه  شأن 
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التي تقع فيها دقائق وخفايا ال إىل حد وهناية وأنه خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى 
ال ُيتنبه ألكثرها وال يعلم أنه هي، وحتى ال تزال ترى العامِل يعرض له السهو فيه، 
وحتى إنه ليقصد إىل الصواب فيقع يف أثناء كالمه ما يوهم اخلطأ، كل ذلك لشدة 

اخلفاء وفرط الغموض«)4(. 

وسأعرض بعض اآليات القرآنية التي أجد أّن األوجه النحوية املحتملة فيها 
ذوات معان متقاربة.

ِري  ِْم َجنَّاٌت َتْ َقْوا ِعْنَد َربِّ ِذيَن اتَّ ُئُكْم بَِخرْيٍ ِمْن ذلُِكْم لِلَّ ُأَنبِّ َأ   قال تعاىل: ﴿ُقْل 
َرٌة َوِرْضواٌن ِمَن اللِ َوالُل َبِصرٌي بِاْلِعباِد﴾  تَِها اَلْناُر خالِِديَن ِفيها َوَأْزواٌج ُمَطهَّ ِمْن َتْ

)سورة آل عمران 15(. 

ِْم َجنَّاٌت﴾ وجهني)5(:  َقْوا ِعْنَد َربِّ ِذيَن اتَّ ذكر املعربون يف قوله تعاىل: ﴿لِلَّ

َقْوا﴾ خربًا مقدمًا و﴿َجنَّاٌت﴾ مبتدأ مؤخرًا، وهبذا  ِذيَن اتَّ الول: أن يكون ﴿لِلَّ
َقْوا  ِذيَن اتَّ يكون الكالم قد تّم عند قوله: ﴿بَِخرْيٍ ِمْن ذلُِكْم﴾ ثم جاء قوله تعاىل: ﴿لِلَّ

ِْم َجنَّاٌت﴾.  ِعْنَد َربِّ

ِذيَن  ِْم﴾ فيكون قوله: ﴿لِلَّ الخر: أن يكون الكالم قد تّم عند قوله ﴿ِعْنَد َربِّ
اَلْناُر﴾ عىل أن تَِها  َتْ ِمْن  ِري  َتْ ﴿َجنَّاٌت  بقوله:  ُيبتدأ  ثم  بـ )خري(  َقْوا﴾ متعلقًا   اتَّ

﴿َجنَّاٌت﴾ خرب ملبتدأ حمذوف، أي هي جنات. 

وال نلحظ فارقًا معنويًا واضحًا بني املعنيني املستنبطني من التوجيهني؛ إذ كل 
فالوجه  للمتقني،  أعّد جنات  بأنه  الدنيا وزخرفها  زينة  من  منهام خيرب عام هو خري 
األول يدل عىل اإلخبار عام هو خري مما ذكر من الشهوات يف اآلية السابقة)6( الذي 
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هو جنات للمتقني. والوجه اآلخر خيرب عام هو خري للذين اتقوا وال يعني هذا أن 
َقْوا﴾ بـ )خري(؛  ِذيَن اتَّ هناك خريًا لغري املتقني، وإنام جاز تعليق اجلار واملجرور ﴿لِلَّ

ألنه من خمتصات املتقني وال ينال غرَيهم خرٌي يف ذلك اليوم. 

ما  التوجيهني)7( سوى  فرقًا بني  يذكر  فلم أجد من  التفسري  تتبعت كتب  وقد 
ذكره أبو السعود بقوله: »وال خيفى أن تعليق اإلخبار والبيان بام هو خري لطائفة ربام 

يوهم أن هناك خريًا آلخرين«)8(. 

ويلحظ أنه عرب عن الفارق بقوله: )ربام يوهم(، وال أظن أحدًا تتبادر إىل ذهنه 
أّن  يظن  أحد  فال  الذهني  التبادر  هذا  مثل  من  عاصم  السياق  ألّن  الداللة؛  تلك 
الشهوات الدنيوية التي ذكرت هناك ما هو خري منها لصنفني من الناس، الصنف 
حتمل  أن  يمكن  ما  كثريًا  الرتكيبية  القوالب  إّن  إذ  غريهم،  واآلخر  املتقون  األول 
معاين كثرية لكن ما يوجه داللة الرتكيب النحوي هو السياق اللغوي الذي حيتضن 
هذا الرتكيب، فيحكم داللَة الرتكيب النحوي واملعنى املحتمَل من توجيه عنارصه 
املعنى الذهنيُّ الذي هو )نتيجة عالقات ذهنية متنوعة تربط املدركات واملفاهيم معًا 

بواسطة التداعي الذهني()9(. 

وربام  الذهن،  إىل  ينساق  الذي  الظاهر  هو  األول  الوجه  إّن  القول  من  والبد 
تكون قراءة يعقوب )َجنَّاٌت( باجلر عىل أن تكون بداًل من )خري(، هي التي فتحت 
ا( بـ  َقومْ ِذيَن اتَّ أذهان املعربني عىل الوجه الثاين؛ ألّن هذه القراءة تستلزم أن يتعلق )لِلَّ

)خري()10(. 

تعاىل:  قوله  يف  الزجاج  ذكره  ما  نحو  املعنيني،  بتامثل  املفرس  يرصح   وقد 
﴿َوَيُقوُلوَن طاَعٌة َفإِذا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت طائَِفٌة ِمْنُهْم َغرْيَ الَِّذي َتُقوُل َوالُل َيْكُتُب 
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ْل َعَل اللِ َوَكفى بِاللِ َوِكياًل﴾ )سورة النساء 81(، يقول:  ُتوَن َفَأْعِرْض َعْنُهْم َوَتَوكَّ ما ُيَبيِّ
»قال النحويون تقديره أمرنا طاعة، وقال بعضهم: منا طاعة واملعنى واحد إال أن 
أن تكون  القصة وأحسن«)11(. ففي اآلية وجهان، أحدمها  إضامر )أمرنا( أمجع يف 
واملعنى  حمذوف)12(،  واخلرب  مبتدأ  تكون  أن  واآلخر  حمذوف،  ملبتدأ  خربًا  )طاعة( 

واحد عىل حد قول الزجاج، وهو يقصد املعنى الداليل الكيل ال املعنى الدقيق.

ومن الشواهد األخرى لتعدد األوجه وتقارب املعاين قوله تعاىل: ﴿قاَل َربِّ 
إيِنِّ ال َأْمِلُك إاِلَّ َنْفِس َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَننا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلفاِسِقنَي﴾ )املائدة 25(. 

نصب،  موضع  يف  يكون  أن  وجائز  رفع،  موضع  يف  »)أخي(  الزجاج:  يقول 
واملعنى: قال ريب إين ال أملك إال نفيس وأخي أيضًا ال يملك إال نفسه، ورفعه من 
إال نفيس  أملك  أنا ال  نسقًا عىل موضع )إين(. واملعنى  أن يكون  جهتني إحدامها: 
َأنَّ  اَلْكَبِ  جِّ  احْلَ َيْوَم  النَّاِس  إَِل  َوَرُسولِِه  ِمَن اللِ  ﴿َوَأذاٌن  وأخي كذلك ومثله قوله: 
َأنَُّكْم  َفاْعَلُموا  ْيُتْم  َتَولَّ َوإِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو  ُتْبُتْم  َفإِْن  َوَرُسوُلُه  ِكنَي  امْلُرْشِ ِمَن  َبِري ٌء  الَل 
ِذيَن َكَفُروا بَِعذاٍب َألِيٍم﴾ )سورة التوبة 3(، وجائز أن يكون  ِ الَّ َغرْيُ ُمْعِجِزي اللِ َوَبرشِّ
عطفًا عىل ما يف قوله )أملك( فاملعنى: أنا ال أملك أنا وأخي إال أنفسنا. وجائز أن 
يكون )أخي( يف موضع نصب من جهتني إحدامها: أن يكون نسقًا عىل الياء يف )إين( 
واملعنى: إين وأخي ال نملك إال أنفسنا وإين ال أملك إال نفيس وإن أخي ال يملك 
إال نفسه، وجائز أن يكون معطوفًا عىل نفيس فيكون املعنى: ال أملك إال نفيس وال 

أملك إال أخي ألّن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو ملك طاعته«)13(.

نجد الزجاج هنا يذكر املعنى املصاحب لكل وجه وهي معان متقاربة ومؤداها 
واحد وإن اختلفت سبل الوصول إليه، لكن الوجه األخري هو األقرب إىل الظاهر 
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من تركيب اآلية، وُيلَمح فيه فارق دقيق وهو تبعية هارون ملوسى ـ ع ـ وائتامره بأمره 
وطاعته املطلقة له. 

وقد التمس بعضهم فارقًا دالليا فقيل: إّن العطف عىل اسم إّن أو فاعل )أملك( 
املعنى  فقط، وليس هذا  نفس موسى  إال  يملكان   ال  أن موسى وهارون  يعنى 
الفعل  معمول  عىل  العطف  أن  »وحتقيقه  بقوله:  ذلك  اآللويس  رد  وقد  مرادًا)14(، 
ال يقتيض إال املشاركة يف مدلول ذلك ومفهومه الكيل ال الشخص املعني بمتعلقاته 

املخصوصة«)15(. 

وهذا يكشف لنا عن حقيقة يف معرفة املعنى املستنبط من التوجيه إذ ال ُيعَتمد 
كليًا عىل العالقات الرتابطية بني العنارص النحوية يف الرتكيب وما تنتجه من داللة 
بقطع النظر عن القرائن العقلية والظروف السياقية املحيطة بالنص إذ هي تشارك 
إليها يف  يلجأ  أن  املعنى ويمكن  إىل  الوصول  النحوية يف  للعنارص  الوظيفية  املعاين 
رفض ما حيتمله الرتكيب من معنى ظاهر مستنبط من التوجيه وبذلك ال ُيرّد التوجيه 
القرائن العقلية والسياقية، بل  بناء عىل ما يتوهم من دالالت تستنبط منه ترفضها 
وهذا  املرفوضة  املرافقة  املعاين  برد  السياق  ويتكفل  مقبواًل  حمفوظا  التوجيه  يبقى 
يؤكد سلطة املعنى عىل توجيه الرتكيب، يقول ابن جني: »وذلك أنك جتد يف كثري من 
املنثور واملنظوم اإلعراب واملعنى متجاذبني: هذا يدعوك إىل أمر وهذا يمنعك منه، 
فمتى اعتور كالما أمسكت بعروة املعنى وارحتت لتصحيح اإلعراب«)16( فاملعنى 
هو العروة التي يتمسك هبا املعرب وال حييد عنها وله سلطان يفوق سلطان ما يعطيه 

ظاهر الرتكيب من داللة. 
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َبَعنِي  اتَّ َوَمِن  َأَنا  َبِصرَيٍة  َعل  اللِ  إَِل  َأْدُعوا  َسبِييِل  هِذِه  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  ويف 
ِكنَي﴾ )سورة يوسف 108(. ُذِكر يف إعراب ﴿َعل َبِصرَيٍة  َوُسْبحاَن اللِ َوما َأَنا ِمَن امْلُرْشِ

َبَعنِي﴾  وجهان)17(:  َأَنا َوَمِن اتَّ

الول: أن يكون ﴿َعل َبِصرَيٍة﴾ متعلقًا بـ )أدعو( و)أنا( توكيد للضمري املسترت 
يف )أدعو( و)من( اسم معطوف عىل فاعل )أدعو(. واملعنى: أدعو إىل اهلل أنا ومن 

اتبعني عىل بصرية. 

والثاين: أن يكون الكالم تّم عند قوله تعاىل: ﴿َأْدُعوا إَِل اللِ﴾ ثم ابتدأ ﴿َعل 
َبِصرَيٍة﴾ خرب مقدم و)أنا( مبتدأ مؤخر و)من( عطف عىل )أنا( واملعنى حينئذ: أدعو 

إىل اهلل، أنا ومن اتبعني عىل بصرية. 

وال شك يف أّن املعنيني يؤوالن إىل واحد، فاألول يثبت أن دعوته عىل بصرية، 
والثاين أنه يدعو وهو عىل بصرية هو ومن اتبعه، ومن كان عىل بصرية البد من أن 

تكون دعوته مشمولة أيضًا هبذه الصفة. 

وامللحوظ أّن األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة ما هي إال حماولة لتقليب 
عىل  احلصول  ضامن  عند  الرتكيب  حيتملها  التي  النحوية  األوجه  كل  عىل  النص 
املعنى املتبادر، فلو كان املعنى خمتلفًا ملا استطاعوا أن يفتحوا باب تأويل الرتاكيب 
عىل مرصاعيه إذ املعنى هو القرينة الكربى التي يمكن أن تقرص الرتكيب عىل وجه 
انحرس  الداللية  املدركات  من  كثري  يف  متفقة  أو  متقاربة  املعاين  كانت  فإذا  واحد، 
أثر املعنى يف قرص الرتكيب عىل وجه واحد؛ ألّن املعاين املتقاربة يمكن أن يضمها 
النمط  سياق واحد وال حتتاج إىل سياقات خمتلفة؛ لذا نجد السياق القرآين يف هذا 
يصعب الكشف عن قرائنه املؤيدة لوجه من األوجه، فهي من اخلفاء والدقة اللتني 
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يف  واألرشق  والرشيق  واألفصح  الفصيح  )معرفة  إن  إذ  الكثري  عىل  تستعصيان 
الكالم أمر ال يدرك إال بالذوق وال يمكن إقامة الدليل عليه()18(.

ومن اجلدير بالذكر أن تقارب املعاين للتوجيهني ال يعني أن كليهام عىل درجة 
ح أحد الوجهني عىل اآلخر بلحاظ الظهور أو مناسبتها  واحدة من القوة بل قد ُيرجَّ
القرائن السياقية،فالوجه األول يف اآلية املذكورة سابقًا أقوى  النحوية أو  للقواعد 

من الوجه اآلخر يف مناسبته لظاهر الرتكيب وسبقه إىل الذهن)19(.

ويف قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأيُّ َشْ ٍء َأْكَبُ َشهاَدًة ُقِل الُل َشِهيٌد َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي 
ُقْل ال  ًة ُأْخرى  آِلَ َمَع اللِ  َأنَّ  َلَتْشَهُدوَن  إِنَُّكْم  َأ  َبَلَغ  َوَمْن  بِِه  ُلْنِذَرُكْم  اْلُقْرآُن  إَِلَّ هَذا 
ُكوَن﴾ )سورة األنعام 19(، حيتمل أن  َأْشَهُد ُقْل إِنَّم ُهَو إِلٌه واِحٌد َوإِنَّنِي َبِري ٌء مِمَّا ُترْشِ
يكون متام اجلواب عند قوله تعاىل: ﴿ُقِل الُل﴾ فلفظ اجلاللة مبتدأ واخلرب حمذوف 
لداللة ما سبق عليه واملعنى: قل اهلل أكرب شهادة ثم ابُتدئ: شهيد بيني وبينكم، أي 

هو شهيد بيني وبينكم. عىل أّن ﴿َشِهيٌد﴾ خرب ملبتدأ حمذوف. 

والوجه اآلخر: أن يكون اجلواب هو قوله: ﴿ُقِل الُل َشِهيٌد َبْينِي َوَبْيَنُكْم﴾ فاهلل 
لفظ اجلاللة مبتدأ، وشهيد خرب)20(. 

ونلحظ أن املعنيني متقاربان فكالمها َيُؤول إىل أن اهلل هو الشهيد بني النبي ـ ص 
ـ ومن كذبوه وهي أكرب شهادة، لكن الوجه األول جييب عن سؤاهلم إجابة مبارشة. 
َوَبْيَنُكْم﴾  َبْينِي  َشِهيٌد  ﴿الُل  مجلة  تكون  بأن  مبارش  غري  فيه  اجلواب  يكون  واآلخر 
متضمنة اجلواب عن السؤال: ﴿ُقْل َأيُّ َشْ ٍء َأْكَبُ َشهاَدًة﴾؟؛ لذا يقول الزخمرشي: 
»هو اجلواب لداللته عىل اهلل عز وجل إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم، فأكرب يشء 

شهادة شهيد له«)21(. 
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ومن اللطائف الدقيقة املستتبعة لداللة هذين التوجيهني ما نقله اآللويس بقوله: 
»إن جعل متام اجلواب عند قوله سبحانه: اهلل، فهو للتسلق من إثبات التوحيد إىل 
القرآن.وإن  بإحياء هذا  منه شهد يل  الذي ال أصدق  الشاهد  بأن هذا  النبوة  إثبات 
جعل الكالم بمجموعه اجلواب فهو من األسلوب احلكيم ألن الوهم ال يذهب إىل 
أن هذا الشاهد حيتمل أن يكون غريه تعاىل بل الكالم يف أنه يشهد لنبوته أوال«)22(. 

التقارب  من  الرغم  عىل  الوجهني  بني  مُتيِّز  معنوية  بلطيفة  حيظى  توجيه  فكل 
الداليل الكبري بينهام ومها ينسجامن مع السياق القرآين، وال يضيق بأحدمها. 

ومن اآليات األخر التي تتعدد أوجهها وتتقارب دالالهتا فتتفق يف املعنى العام، 
ْحِن َوكاَن َيْومًا َعَل اْلكاِفِريَن  قُّ لِلرَّ وتلمح بينها فروق، قوله تعاىل: ﴿امْلُْلُك َيْوَمئٍِذ احْلَ

َعِسريًا﴾ )الفرقان 26(.  فامللك مبتدأ وخربه اختلف فيه عىل ثالثة أوجه)23(: 

الول: للرمحن، ويومئذ ظرف لثبوت اخلرب للمبتدأ واحلق صفة للملك. 

الثاين: احلق، ويومئذ معمول للملك، وللرمحن متعلق باحلق أو بمحذوف هو 
صفة للحق. 

الثالث: يومئذ هو ظرف متعلق بمحذوف هو اخلرب واحلق صفة للملك. 

فكل توجيه تنصب عنايته عىل أمر ليكون هو اخلرب والباقي متعلقات فاألول 
الرمحن جل جالله.  الذي هو  اليوم  ذلك  احلقيقي يف  امللك  بإثبات صاحب  يعنى 
والثاين تنصب العناية فيه عىل نوع امللك وماهيته يف ذلك اليوم، فهو ملك حقيقي 
إذا ما قيس بام كان يتوهم أنه ملك يف احلياة الدنيا. والثالث يعنى بأمر ثبوت وقت 
امللك احلقيقي الذي هو يوم القيامة، والشك يف أن هذه املعاين التي أفصحت عنها 
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األوجه الثالثة ينبئ عنها كلُّ وجه،ولكن بنحو خمتلف، فهي تثبت معنى عىل نحو 
أسايس، فيكون هو اخلرب، وتكون املعاين األخر مستفادة بنحو ثانوي. 

وامللحوظ أن التقارب هنا بنحو خيالف التقارب يف اآليات السابقات إذ يلحظ 
الفارق املعنوي بينها بوضوح أكثر، فالتقارب املعنوي ليس عىل درجة واحدة. 

أن  حيتمل   .)11 )الذاريات  ساُهوَن﴾  َغْمَرٍة  يِف  ُهْم  ِذيَن  ﴿الَّ تعاىل:  قوله  ومنه 
يكون اخلرب ﴿يِف َغْمَرٍةَ﴾ و ﴿ساُهوَن﴾ خرب ثان، أو يكون ﴿ساُهوَن﴾ هو اخلرب و 
﴿يِف َغْمَرٍةَ﴾ لبيان ظرف السهو)24(، ومها معنيان متقاربان يناسبان السياق القرآين؛ 

لذا نجد الرازي جيعل االختالف يف اإلعراب هنا مسألة لفظية)25(. 

ومن ذلك املعاين املرتتبة عىل األدوات النحوية ذوات املعاين املتعددة املتقاربة 
كـ )ما( التي تؤدي معنى النفي واالستفهام اإلنكاري ومها أخوان يف الداللة، يقول 
َفَتُحوا  ﴿َومَلَّا  تعاىل:  قوله  ففي  النفي«)26(،  حكم  أبدًا  اإلنكار  »حكم  اجلرجاين: 
ْت إَِلْينا  ْت إَِلْيِهْم قاُلوا يا َأبانا ما َنْبِغي هِذِه بِضاَعُتنا ُردَّ َمتاَعُهْم َوَجُدوا بِضاَعَتُهْم ُردَّ

َوَنِمرُي َأْهَلنا َوَنْحَفُظ َأخانا َوَنْزداُد َكْيَل َبِعرٍي ذلَِك َكْيٌل َيِسرٌي﴾ )سورة يوسف 65(.

يقول ابن عاشور: »)ما( جيوز أن يكون لالستفهام اإلنكاري بتنزيل املخاطب 
ماذا  أي  أخرى  بغية  هلم  تكون  أن  فينكرون  بغية  حتصيل  منهم  يتطلب  من  منزلة 
نطلب بعد هذا، وجيوز كون )ما( نافية واملعنى واحد؛ ألّن االستفهام اإلنكاري يف 

معنى النفي«)27(، فهو يرصح بالتقاء الداللة يف التوجيهني.

العالقات  وإقامة  النحوية  العنارص  تنظيم  إعادة  أثر كبري يف  التأويل  وآلليات 
التغيري، ففي  العام من  املعنى  النحوي بام يضمن سالمة  بينها يف الرتكيب  الداللية 
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ذكر   ،)14 امللك  )سورة  برُِي﴾  اْلَ ِطيُف  اللَّ َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  ال  ﴿َأ  تعاىل:  قوله 
فاعل،  رفع  موضع  يف  )من(  يكون  أن  األول:  خلق(،  )من  يف  وجهني  املفرسون 

ومفعول )يعلم( حمذوف، واملعنى: أال يعلم اخلالق خلقه.

واآلخر: أن يكون )من( يف حمل نصب مفعول به، وفاعل )يعلم( حينئذ ضمري 
مسترت تقديره )هو( والعائد عىل املوصول حمذوف، واملعنى: أال يعلم هو سبحانه 

من خلقهم)28(. 

فالتعويل عىل احلذف وتقدير املحذوف يف الوجه الثاين جعل اآلية حتمل معنى 
مقاربًا للوجه األول عىل الرغم من اختالف الوظائف النحوية لعنارص الرتكيب. 

توهم  »وربام  فقال:  نصب،  موضع  يف  )من(  إّن  القول:  النحاس  ورفض 
العربية أن )من( يف موضع نصب ولو كان موضعها نصبًا لكان: أال  الضعيف يف 
يعلم ما خلق ألنه راجع إىل )بذات الصدور( وإنام التقدير: أال يعلم من خلقها ـ أي 

ذات الصدور ـ رسها وعالنيتها وهو اللطيف اخلبري«)29(. 

وهذا القول مبني عىل إلزام أن يكون العائد يف )خلق( مقصودًا به ذات الصدور 
ال أصحاب الصدور أنفسهم، وهذا إلزام من غري موجب دفعه إليه التمسك بقول 
من قال: إن اهلل خلق أفعال اإلنسان ألّن املعنى سيؤول - ظنًا منهم - إىل: أال يعلم 
من خلق ذات الصدور بام ُأرسَّ فيها، يقول النسفي يف وجه الرفع عىل الفاعلية: »وفيه 
العباد وقال أبو بكر بن األصم  إثبات خلق األقوال فيكون دلياًل عىل خلق أفعال 
وجعفر بن حرب: )من( مفعول والفاعل مضمر وهو اهلل تعاىل فاحتاال هبذا لنفي 

خلق األفعال«)30(. 
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الذي  الوجه  يقطع  العقائدية، وال  املسألة  لآلية هبذه  أن ال صلة  يبدو  والذي 
ذكروه بداللة ما ذكروه فمعناه: أال يعلم من خلق اخللق بام أرسوه وأعلنوه. فمآل 

التوجيهني واحد وإن كان األظهر هو الوجه األول. 

وقد يتكلف املعربون وجوهًا للنص الكريم ال تثمر إال تكلفًا وبعدًا وإغراقًا يف 
التأويل واملعنى ال خيتلف فيها عن الوجه الظاهر، نحو ما ورد يف توجيه قوله تعاىل: 
مواِت َواَلْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم  ﴿َوما َلُكْم َأالَّ ُتْنِفُقوا يِف َسبِيِل اللِ َوللِ ِمرياُث السَّ
ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوقاَتُلوا  َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوقاَتَل ُأولئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ

ْسنى َوالُل بِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾ )سورة احلديد 10(.  َوُكالًّ َوَعَد الُل احْلُ

املعادل  ذكر  وترك  )يستوي(،  لـ  مسندًا  )َمن(  يكون  أن  هو  الظاهر  فالوجه 
الذي ال يستوي معه لوضوح املعنى وأمن اللبس، واملعنى: ال يستوي منكم املنفق 
فاعل  وقيل  الفتح،  بعد  وقاتل  أنفق  ممن  وغريه  الفتح  قبل  اهلل  سبيل  يف  واملقاتل 
ابتدأ: من أنفق من  )يستوي( ضمري مسترت والتقدير: ال يستوي اإلنفاق منكم ثم 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، فتكون )من( مبتدأ خربه مجلة ﴿ُأولئَِك َأْعَظُم 

َدَرَجًة﴾)31(. 

قبل  املنفق  بني  املساواة  مؤداه عدم  األول  التوجيه  أن  بينهام  املعنوي  والفارق 
الفتح وبعده، واآلخر مؤداه ال يستوي جنس اإلنفاق ما وقع منه قبل الفتح وبعده، 
واملعنيان متقاربان لكّن يف الوجه الثاين تكلفًا وتأوياًل)32( أذهب حسن النظم القرآين 

وأفسد العالقات الرتابطية يف تركيب النص. 

ونخلص من هذا العرض إىل أن كثريًا من األوجه املختلفة تؤدي معاين متقاربة 
ختتلف يف املعاين الدقيقة الثانوية التي حيتاج الكشف عنها إىل ذوق لغوي وإحساس 
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مرهف؛ألهنا ختتفي يف السياق خفاء يكون من الصعب الكشف عنه، وأن اقرتاب 
وجه  ترجيح  عىل  العام  السياق  قدرة  إضعاف  يف  األكرب  األثر  له  الوجوه  معاين 
واحد والتعويل عليه؛ ألّن املعاين املتقاربة ال حتتاج إىل سياقات خمتلفة، وهذا ُيلجئ 
املفرس إىل السياق الدقيق ومالبساته التي يصعب التعاطي معها وختتلف باختالف 

األذواق. 
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النمط الثاين

الوجه النحوية ذوات املعاين املختلفة 

ويف قبالة النمط األول نمط آخر من األوجه النحوية تتسم العالقة بني املعاين 
متامثلني  غري  املوجودان  )يكون  أن  هو  واالختالف  باالختالف،  منها  املستنبطة 
وال  بعض  عن  بعضها  األوجه  هلذه  املصاحبة  املعاين  فتبتعد  متضادين()33(،  وغري 
املعاين  ذوات  النحوية  األوجه  كالتي وجدناها يف  التامثل جتمعها  نجد مساحة من 
وتكون  توجيه،  لكل  املرافق  للمعنى  التمييز  متام  مميزًا  الذهن  يكون  إذ  املتقاربة؛ 
معنى  التوجيه حاماًل  نجد  واخلفاء، وال  بالدقة  تتسم  الداللية واضحة ال  الفروق 

التوجيه اآلخر بل يفرتق عنه افرتاقًا جليا. 

ـ  غالبًا  ـ  ترتبط  املختلفة  املعاين  أكرب، ألن  السياق سلطانه بصورة  يبسط  وهنا 
أمامها،  مرصاعيه  عىل  الرتجيح  باب  ويفتح  القرائن  أثر  فيظهر  خمتلفة  بسياقات 
وكلام ازداد االختالف الداليل بني األوجه النحوية تيرس اللجوء إىل القرائن فيكون 
املفرس  عىل  استغلق  املعاين  تقاربت  وكلام  وأظهر،  أوفر  والقرائن  أسهل  الرتجيح 
الرتجيح واتسمت القرائن بالدقة واخلفاء؛ لذا نجد هذا النمط يشغل مساحة أقل 

من النمط األول يف التوجيه النحوي للنص القرآين. 

إىل  مؤديًا  النحوي  توجيهها  يف  االختالف  كان  التي  القرآنية  اآليات  ومن 
امْلُْؤِمننَِي﴾  ِمَن  َبَعَك  اتَّ َوَمِن  الُل  َحْسُبَك  بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا  تعاىل:  قوله  املعنى  اختالف 
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فقيل: هي يف موضع رفع عطفًا عىل  إعراب )من(  اختلف يف  فقد  )األنفال /64(، 

يف  هي  وقيل  املؤمنني،  من  اتبعك  من  ويكفيك  اهلل  يكفيك  واملعنى:  اجلاللة  لفظ 
موضع نصب عطفًا عىل موضع الكاف إذ هي يف معنى املفعول به، واملعنى: يكفيك 

اهلل ويكفي من اتبعك)34(.

نجد كلَّ وجه يرافقه معنى يغاير معنى الوجه اآلخر، فعىل األول يكون الكايف 
هو  وحده  اهلل  هو  الكايف  يكون  اآلخر  وعىل  املؤمنني،  من  النبي  اتبع  ومن  اهلل  هو 
الوجهني  الفراء  فقد ذكر  الوجهني،  ينسجم مع  اتبعه، والسياق  يكفيه ويكفي من 
وجعل الوجه األول أحب الوجهني إليه بقرينة »أن التالوة تدل عىل معنى الرفع أال 

وَن صابُِروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ﴾«)35(.  ترى أنه قال: ﴿إِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعرْشُ

هذا  معنى  إىل  تشري  كثرية  روايات  إىل  مستندًا  الثاين  الوجه  الطربي  ورجح 
الوجه)36(. وذكر الزخمرشي يف سبب نزول هذه اآلية أهنا نزلت حني أسلم مع النبي 
 ثالثة وثالثون رجاًل وست نساء ثم أسلم عمر)37(، ويف ذلك ما يؤيد الوجه 
األول، والتمس الرازي ما يمكن أن ينرص به الوجه األول ويقويه عىل الرغم من أنه 
مل يرجحه فقال: »من كان اهلل نارصه امتنع أن يزداد حاله أو ينقص بسبب نرصة غري 
اهلل، وأيضًا إسناد احلكم إىل املجموع يوهم أن الواحد من ذلك املجموع ال يكفي 
يف حصول ذلك املهم وتعاىل اهلل عنه«. ثم أجاب عن هذا فقال: »ويمكن أن جياب 
عنه بأن الكل من اهلل إال أن من أنواع النرصة ما ال حيصل بناء عىل األسباب املألوفة 

املعتادة ومنها ما حيصل بناء عىل األسباب املألوفة املعتادة«)38(.

واستظهر أبو حيان)39( والسمني احللبي)40( والسيد الطباطبائي)41( وجه الرفع، 
وجعله ابن عاشور األوىل واألرشق)42(، يف حني ذهب صاحب تفسري املنار إىل أن 
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الوجه الثاين هو مقتىض كامل التوحيد وهو كفاية اهلل تعاىل له وهلم وأن الوجه اآلخر 
باطل املعنى)43(. 

ونلحظ من هذا التجاذب يف الرتجيح أن كل وجه حيفل بقرائن سياقية ومعنوية 
إال أن كفة الرجحان متيل مع وجه الرفع إذ إّن السياق القرآين ينطق به، يقول تعاىل 
ِه  بَِنرْصِ َدَك  َأيَّ الَِّذي  ُهَو  الُل  َفإِنَّ َحْسَبَك  َدُعوَك  َيْ َأْن  ُيِريُدوا  ﴿َوإِْن  يف اآلية السابقة: 
)سورة األنفال 62(، وفيها من حث املؤمنني وتشجيعهم بجعلهم سببًا  َوبِامْلُْؤِمننَِي﴾ 

لنرصة دين اهلل ونرصة رسوله  ما ال خيفى.

ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعباِد  يا  ﴿ُقْل  تعاىل:  املختلفة قوله  املعاين  ومن اآليات ذات 
ابُِروَن  الصَّ ُيَوفَّ  إِنَّم  واِسَعٌة  اللِ  َوَأْرُض  َحَسَنٌة  ْنيا  الدُّ هِذِه  يِف  َأْحَسُنوا  ِذيَن  لِلَّ َربَُّكْم 
هِذِه  ﴿يِف  قوله:  به  يتعلق  فيام  اختلف  الزمر10(.  )سورة  ِحساٍب﴾  بَِغرْيِ  َأْجَرُهْم 
ْنيا﴾، فقيل هو متعلق بالفعل ﴿َأْحَسُنوا﴾ واملعنى: للذين عملوا احلسنى يف هذه  الدُّ
أي:  ﴿َحَسَنٌة﴾،  هو  بمتأخر  متعلق  وقيل  اجلنة،  هي  التي  اآلخرة  يف  حسنة  الدنيا 

للذين أحسنوا حسنة يف الدنيا وفرست احلسنة بالصحة والعافية)44(. 

واملعنيان خمتلفان يف حمل ثواب اإلحسان آلدنيا هي أم اآلخرة؟، وال شك يف 
بناء  عطية  ابن  رجحه  وقد  األقرب،  هو  ﴿َأْحَسُنوا﴾  بالفعل  اجلملة  شبه  تعلق  أن 
عىل أن اآلخرة هي دار الثواب)45(، وذكر الرازي أكثر من مرجح هلذا الوجه منها: 
أن التنكري يف ﴿َحَسَنٌة﴾ يدل عىل الكامل والرفعة وال يليق هذا بأحوال الدنيا، وأن 
املعنى:  فيكون  احلرص  يفيد  ﴿َحَسَنٌة﴾  املبتدأ  عىل  َأْحَسُنوا﴾  ِذيَن  ﴿لِلَّ اخلرب  تقديم 
حسنة يف هذه الدنيا ال حتصل إال للذين أحسنوا وهذا باطل فال يصح احلرص بناء 

عىل هذا التفسري)46(. 
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وقد حاول ابن عاشور أن جيمع بني املعنيني مستندًا إىل فكرة التنازع يف العمل 
و ﴿َأْحَسُنوا﴾  عامالن  يتنازعها  ْنيا﴾  الدُّ هِذِه  ﴿يِف  اجلملة  شبه  جاعاًل   النحوية 

به  مما اختص  »نظم  املعنيني وهو  القرآين عىل كال  النص  بذلك  لينفتح  ﴿َحَسَنٌة﴾، 
القرآن يف مواقع الكلم إلكثار املعاين التي يسمح هبا النظم وهذا من طرق إعجاز 

القرآن«)47(.

الوجه  رجحت  التي  املعنوية  القرائن  كل  عاشور  ابن  يتجاوز  التوجيه  وهبذا 
األول ألنه مل يلغه بل أبقاه إىل جانب معنى الوجه اآلخر. 

وقد وجه السيد الطباطبائي اآلية الكريمة توجيهًا آخر يكون املعنى املستنبط 
املعنى  لكن  ﴿َأْحَسُنوا﴾  بـ  متعلقة  اجلملة  شبه  فجعل  السابقون  ذكره  ما  غري  فيها 
املعنى:  يكون  أن  التوجيه  يلزم من هذا  فال  ر،  ُذِكِ ما  ليس  التعلق  املستفاد من هذا 
أو  بزمان  مقيدة  غري  حسنة  هلم  بل  اآلخرة  يف  حسنة  الدنيا  هذه  يف  أحسنوا  للذين 
مكان، والتنكري يدل عىل ذلك فهي حسنة مطلقة تعم الدنيا واآلخرة)48(، فال تالزم 
بني التوجيه وما ذكروه من داللة، وال مسوغ جلعل شبه اجلملة يتنازعها عامالن إذا 

أمكننا احلصول عىل املعنى بطريق آخر ظاهر. 

تقلص،  قد  املعنيني  أّن االختالف بني  الطباطبائي  السيد  وامللحوظ يف توجيه 
يؤدي معنى  الراجح  التوجيه  مغاير، أصبح  إىل معنى  يؤدي  التوجيه  كان  أن  فبعد 
أوسع وأعم، إذ عليه يكون اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وعىل الثاين يكون اجلزاء يف 
الدنيا فحسب. وقد يكون السياق القرآين مستوعبًا للمعنيني املختلفني ولكن بدرجة 
ْأُس َشْيبًا َوَلْ  متفاوتة، ففي قوله تعاىل: ﴿قاَل َربِّ إيِنِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ

َأُكْن بُِدعائَِك َربِّ َشِقيًّا﴾ )سورة مريم 4(. 
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فيكون  ملفعوله  مضاف  )دعاء(  املصدر  هل  ﴿بُِدعائَِك﴾  قوله:  يف  اختلف 
املعنى: مل أكن بدعائي إياك شقيًا، أي: قد عهدت االستجابة كلام دعوتك ومل أكن 
خائبًا بدعائك يف وقت من األوقات، أو مضاف لفاعله فيكون املعنى مل أكن بدعائك 

يل إىل اإليامن شقيًا ملا دعوتني إىل اإليامن آمنت ومل أشق)49(. 

وال شك يف أن املعنى األول أظهر وأقرب)50( وقد ساعد عىل ترجيح هذا الوجه 
الفارق املعنوي الكبري بني التوجيهني الذي سهل حتديد املعنى األمثل املناسب ملقام 
الدعاء إذ األوىل بمن يدعو أن يرجو لطف اهلل وتكرار إحسانه وال يذّكر بطاعاته 
لتكون سببًا لنزول الفيض اإلهلي، وإن كان الوجه اآلخر قائام حمتماًل ال يسقط متاما 

عىل الرغم من كونه مرجوحًا. 

الداللة  يف  ظاهرًا  تفاوتًا  النحوية  أوجهها  معاين  تتفاوت  التي  اآليات  ومن 
والرتجيح قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأيُّ َشْ ٍء َأْكَبُ َشهاَدًة ُقِل الُل َشِهيٌد َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي 
ُقْل ال  ًة ُأْخرى  آِلَ َمَع اللِ  َأنَّ  َلَتْشَهُدوَن  إِنَُّكْم  َأ  َبَلَغ  َوَمْن  بِِه  ُلْنِذَرُكْم  اْلُقْرآُن  إَِلَّ هَذا 

ُكوَن﴾ )األنعام 19(.  َأْشَهُد ُقْل إِنَّم ُهَو إِلٌه واِحٌد َوإِنَّنِي َبِري ٌء مِمَّا ُترْشِ

فقوله: ﴿َوَمْن َبَلَغ﴾ قد تكون عطفًا عىل )الكاف(، واملعنى: ألخوفكم به من 
ضمري  عىل  عطفًا  أو  القيامة  يوم  إىل  الكريم  القرآن  بلغه  من  وألخوف  اهلل  عذاب 
القرآن  بلغه  من  وينذركم  به  ألنذركم  املعنى:  فيكون  ﴿ُلْنِذَرُكْم﴾  املسترت  الرفع 
الكريم)51(، وقد روي عن أهل البيت  أن املعنى: »ومن بلغ أن يكون إمامًا من آل 

حممد  فهو ينذر أيضًا بالقرآن«)52(. 

واملعنيان خمتلفان متامًا، والوجه األول هو االظهر املنساق إىل الذهن أواًل)53(، 
ولكن يبقى الوجه اآلخر ممكنًا حمتماًل ال يستثقله السياق وال يرفضه. 
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وقد يكون السياق القرآين مرنًا يستوعب األوجه املحتملة بدرجة تكاد تكون 
سياقًا  ثمة  »ولكّن  يقول:  اإلشكايل  السياق  املعارصين  احد  سامه  ما  وهذا  واحدة 
مفتوحًا  بطبيعته  ويكون  البعض  بعضها  مع  الداللة  احتامالت  فيه  تقرتب  إشكاليًا 
عىل هذه الداللة بقدر ما هو مفتوح عىل تلك«)54(. وهنا تتجاوز ظاهرة االختالف 

ظاهرة االعرتاض فتنفتح عىل أفق التعدد الداليل والتوسع املعنوي. 

َيْصَعُد  إَِلْيِه  َجِيعًا  ُة  اْلِعزَّ َفللِه  َة  اْلِعزَّ ُيِريُد  ﴿َمْن كاَن  ويمكن أن يعد قوله تعاىل: 
َشِديٌد  َعذاٌب  ْم  َلُ يِّئاِت  السَّ َيْمُكُروَن  ِذيَن  َوالَّ َيْرَفُعُه  الُِح  الصَّ َواْلَعَمُل  يُِّب  الطَّ اْلَكِلُم 
َوَمْكُر ُأولئَِك ُهَو َيُبوُر﴾ )سورة فاطر 10( مثااًل عىل ذلك، فقد احتمل أن يعود ضمري 

الرفع يف )يرفعه( إىل)55(: 

يقبل . 1 ال  إذ  الصالح؛  العمل  يرفع  الطيب  الكلم  بمعنى:  الطيب  الكلم 
العمل الصالح إال من موحد يقول بال إله إال اهلل. 

يتقبل . 2 إذ  الطيب؛  الكلم  يرفع  الصالح  الصالح، واملعنى: والعمل  العمل 
الكلم الطيب إذا كان معه عمل صالح.

الل سبحانه، واملعنى: يرفع اهلل العمل الصالح. . 3

ويبدو أن السياق القرآين ينساب مع هذه األوجه انسيابا واحدًا فال يرفض أي 
وجه بل يستوعبها مجيعًا وإن حاول بعض املفرسين الرتجيح فرجح بعضهم الوجه 
الثالث)56(، ورجح آخرون الوجه الثاين؛ النرصاف الذهن إليه فمعناه أسبق حضوًا 

يف الذهن من غريه)57(.
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أحدها  إثبات  يلزم  أي  بعضًا،  بعضها  يستتبع  لكن  خمتلفة  املعاين  تكون  وقد 
﴿َلْيَس  تعاىل:  قوله  ما ورد يف  نحو  واللزوم  االستتباع  بطريق  اآلخر  املعنى  إثبات 
َواْلَيْوِم الِخِر  ِق َوامْلَْغِرِب َولِكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاللِ  وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلرَْشِ اْلِبَّ َأْن ُتَولُّ
َوامْلَساِكنَي  َواْلَيتامى  اْلُقْربى  َذِوي  ِه  ُحبِّ َعل  امْلاَل  َوآَتى  بِيِّنَي  َوالنَّ َواْلِكتاِب  َوامْلاَلئَِكِة 
كاَة َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إِذا  الَة َوآَتى الزَّ قاِب َوَأقاَم الصَّ ائِِلنَي َويِف الرِّ بِيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ
ِذيَن َصَدُقوا َوُأولئَِك  اِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأولئَِك الَّ َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأساِء َوالضَّ عاَهُدوا َوالصَّ

ُهُم امْلُتَُّقوَن﴾ )سورة البقرة 177(، فالضمري يف )حبه( قد يعود عىل)58(: 

املال، واملعنى: وآتى املال يف وقت حاجته إليه وحرصه عليه. . 1

لفظ اجلاللة )الل( املذكور يف قوله: ﴿َولِكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاللِ َواْلَيْوِم الِخِر . 2
بِيِّنَي َوآَتى امْلاَل َعل ُحبِِّه﴾، واملعنى: وآتى املال عىل  َوامْلاَلئَِكِة َواْلِكتاِب َوالنَّ

حب اهلل وطاعة له. 

حب . 3 عىل  املال  وآتى  واملعنى:  )آتى(،  من  املفهوم  املصدر  وهو  اإليتاء، 
اإليتاء والبذل. 

ورجح أبو حيان عوده عىل املال ألنه أقرب املذكورات)59(. 

واملعاين املستنبطة من األوجه خمتلفة ولكن عوده عىل املال يستتبع املعاين األخر، 
لذا يقول ابن عاشور: »والضمري للامل ال حمالة واملراد أنه يعطي املال مع حبه املال 
هذا  فعله  كان  ولذلك  تعاىل  هلل  مرضاة  يعطيه  إنام  أنه  عىل  فيدل  فيه  زهادته  وعدم 
برًا«)60(. فنلحظ أن الباعث عىل بذل املال مع احلاجة إليه هو حب اهلل وهو املعنى 
الدال عليه االحتامل الثاين وال شك يف أن من كان حمبًا هلل فهو ممتثل ألوامره ومنها 
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حب اإليثار والبذل. فاملعاين املختلفة هنا تلتقي بنحو من التتابع والتالزم ال بنحو 
االشرتاك والتطابق. 

السياق  يضيق  معاين خمتلفة  تؤدي  نحوية  أنساقًا  القرآين  الرتكيب  وقد حيتمل 
القرآين ببعضها لكنها تبقى أوجهًا حمتملة ضعيفة، كام يف قوله تعاىل: ﴿َأال إِنَّ للِ َمْن 
بُِعوَن  كاَء إِْن َيتَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِ ُشَ بُِع الَّ مواِت َوَمْن يِف اَلْرِض َوما َيتَّ يِف السَّ

ُرُصوَن﴾ )سورة يونس 66(.  نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيْ إاِلَّ الظَّ

فـ )ما( يف قوله تعاىل: ﴿َوما َيتَّبُِع﴾ نافية وهذا هو الظاهر، واملعنى: وما يتبع   
الذين يدعون من دون اهلل رشكاء حقيقة بل يتومهوهنم رشكاء وليسوا كذلك. 

وقيل هي استفهامية، وهنا يؤول معنى التوجيه إىل النفي أيضًا، وقيل يف اآلية 
وجه ثالث هو أن )ما( موصولة بمعنى الذي معطوفة عىل )من( يف قوله: ﴿َأال إِنَّ للِ 
مواِت﴾، أي: هلل من يف الساموات ومن يف األرض وله أيضا ما يتبعه الذين  َمْن يِف السَّ

يدعون من دون اهلل رشكاء خلقًا وملكًا فكيف يكونون رشكاء هلل سبحانه؟!)61(. 

القرآين بقرينة )إن(  نافية هو الوجه الذي يناسب السياق  ونلحظ أن كون ما 
إاِلَّ  ُهْم  َوإِْن  نَّ  الظَّ إاِلَّ  بُِعوَن  َيتَّ ﴿إِْن  تعاىل:  قوله  يف  بعدها  االستثناء  وإيراد  النافية 

ُرُصوَن﴾ لذا يقول ابن عاشور: »)ما( نافية ال حمالة«)62(. َيْ
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النمط الثالث

الوجه النحوية ذوات الدالالت املتضادة 

تغاير  تتغاير  السابق  النمط  يف  النحوية  لألوجه  املستنبطة  املعاين  كانت  إذا 
فيكون  التضاد  إىل  لتصل  التغاير  حدة  تزداد  النمط  هذا  يف  فإّن  بينها  فيام  اختالف 
املعنى األول عىل النقيض من املعنى الثاين؛ )وال يكون إال يف إثبات ما نفي أو نفي 
ما أثبت()63( وإىل هذا أشار ابن عاشور بقوله: »وقد يكون بينها التغاير - أي املعاين 
- بحيث يكون تعيني الرتكيب للبعض منافيًا لتعيينه لآلخر بحسب إرادة املتكلم 

عرفًا«)64(. 

وهذا النمط حيتاج إىل سياق مرن تسلم فيه الوجوه املحتملة من الرفض وترقى 
إىل مستوى القبول؛ لذا نجدها أقل حضورًا من النمطني السابقني يف االحتامالت 

القرآنية. 

ُأْنِذَر آباُؤُهْم َفُهْم غاِفُلوَن﴾ )سورة يس  ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿لُِتْنِذَر َقْومًا ما 
6(. فقد ُذِكر يف اآلية احتامالن، الول: أن تكون ما نافية، واملعنى: لتنذر قوما مل ينذر 

والثاين: موصولة أو مصدرية أي  أتاهم رسول قبلك.  آباؤهم، أي مل تنذرهم وال 
لتنذرهم بام ُأنذر آباؤهم، أو إنذار آبائهم، فاآلباء عىل هذا الوجه منذرون)65(. 

بعضهم  حاول  يثبته،وقد  واآلخر  اإلنذار  ينفي  األول  متضادان  والوجهان 
اختيار الوجه األول حمتجًا بذيل اآلية ﴿َفُهْم غاِفُلوَن﴾، يقول الزجاج: »لتنذر قومًا 



م. د. شعالن عبدعيل سلطان

203 )1(

مل ينذر آباؤهم فيكون ما جحدًا وهذا ـ واهلل أعلم ـ االختيار؛ ألن ﴿َفُهْم غاِفُلوَن﴾ 
دليل عىل معنى مل ينذر آباؤهم وإذا كان قد ُأنِذر آباؤهم فهم غافلون ففيه بعد«)66(. 

تفسريه  ولطف  نظره  بدقة  الزخمرشي  لكّن  النفي  معنى  يناسب  اآلية  فذيل 
قوله:  تعلقي  بني  فرق  أي  قلت:  »فإن  فقال:  الوجهني  يناسب  بام  اآلية  ذيل  فرّس 
ينذروا  مل  أي  النفي،  متعلق  األول  التفسريين، قلت هو عىل  غاِفُلوَن﴾ عىل  ﴿َفُهْم 
فهم غافلون عىل أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم، وعىل الثاين بقوله: )إنك ملن 

املرسلني لتنذر( كام تقول: أرسلتك إىل فالن لتنذره فإنه غافل«)67(.

وبذلك يكون يف الوجهني ما يالئم ذيل اآلية فليس قوله )فهم غافلون( قرينة 
مرجحة ألحد الوجهني بل تناسبهام معًا. 

فهذا  األدنون  اآلباء  ُقِصد  فإذا  اللحاظ،  باختالف  مقبول  منهام  لكل  واملعنى 
يناسب النفي أي مل ينذر آباؤهم؛ ألّن بني رسالة عيسى  ورسالة حممد  فرتة 
إنذار  أي  اإلثبات،  يناسب  فهذا  األبعدون  اآلباء  ُقِصد  وإذا  فيها رسول،  يبعث  مل 

 .)68( آبائهم الذين توالت عليهم رساالت األنبياء

قوله  اآلخر  يضاد  معنى  يؤدي  منهام  كل  بوجهني  هت  وجِّ التي  اآليات  ومن 
َر  َوَسخَّ اْلَعْرِش  َعَل  اْسَتوى  ُثمَّ  َتَرْوَنا  َعَمٍد  بَِغرْيِ  مواِت  السَّ َرَفَع  الَِّذي  ﴿الُل  تعاىل: 
بِِلقاِء  ُكْم  َلَعلَّ الياِت  ُل  ُيَفصِّ اَلْمَر  ُر  ُيَدبِّ ى  ُمَسمًّ َلَجٍل  ِري  َيْ ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ
حال  موضع  يف  تكون  أن  اما  )تروهنا(  فجملة   .)2 الرعد  )سورة  ُتوِقُنوَن﴾  َربُِّكْم 
أو  عمد،  من  خالية  الساموات  تشاهدون  أي  الساموات،  عىل  عائد  اهلاء  والضمري 
تكون استئنافية، أي: رفعها بغري عمد وأنتم تروهنا كذلك، وهذان الوجهان ينفيان 

وجود العمد. 
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والوجه الثالث يثبت العمد وهو أن تكون مجلة )تروهنا( صفة )عمد( أي: بغري 
عمد مرئية فاملنفي هو رؤية العمد ال العمد)69(. فاملعنى األول ينفي العمد للساموات 
والثاين يثبت عمدًا للساموات غري مرئية، واملعنيان متضادان. ومن األمثلة عىل ذلك 
قوله تعاىل: ﴿لَِيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوما َعِمَلْتُه َأْيِديِْم َأ َفال َيْشُكُروَن﴾ )سورة يس 35(. فـ 

)ما( هذه حتتمل ثالثة أوجه)70(: 

موصولة، أي ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيدهيم. . 1

يثبتان . 2 الوجهان  )وهذان  أيدهيم.  وعمل  ثمره  من  ليأكلوا  أي  مصدرية، 
العمل لإلنسان(. 

نافية، أي: ومل يعلموه هم بل الفاعل هو اهلل تعاىل. فهذا االحتامل الرتكيبي . 3
ينفي العمل عن اإلنسان واألول يثبته له. 

تتضارب  متضادين  معنيني  إىل  يفضيان  نحويني  وجهني  اآلية  حتتمل  وقد 
القرائن املرجحة فال نكاد نصري إىل وجه راجح كقوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك 
ِذيَن يِف ُقُلوِبِْم َزْيٌغ  ا الَّ َكمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َوُأَخُر ُمَتشاِباٌت َفَأمَّ اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْ
اِسُخوَن  بُِعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبتِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتِغاَء َتْأِويِلِه َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ الُل َوالرَّ َفَيتَّ
آل  )سورة  اَلْلباِب﴾  ُأوُلوا  إاِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوما  َربِّنا  ِعْنِد  ِمْن  ُكلٌّ  بِِه  ا  آَمنَّ َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  يِف 
الواو  فتكون  )اهلل(  اجلاللة  لفظ  عىل  الوقف  الول:  وجهان)71(،  ففيها   .)7 عمران 

مبتدأ،  تأويله،والراسخون  يعلمون  ال  فالراسخون  استئنافية،  اِسُخوَن﴾  ﴿َوالرَّ يف 
اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم﴾  ا بِِه﴾. والخر: الوقف عند قوله: ﴿َوالرَّ خربه مجلة ﴿َيُقوُلوَن آَمنَّ
الراسخون  يكون  وعندئذ  حالية،  بِِه﴾  ا  آَمنَّ ﴿َيُقوُلوَن  عاطفة،ومجلة  الواو  فتكون 

عاملني بتأويله. 
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واآلخر  الراسخني،  عن  بالتأويل  العلم  نفي  يفيد  األول  متضادان  واملعنيان 
ظهورًا  تزداد  أن  املرجحة  السياقية  القرائن  يف  األصل  أن  من  الرغم  وعىل  إثباته. 
قرائن  لكل وجه  نجد  فإننا  بالقرائن  الراجح حافاًل  املتضادة ويكون  الدالالت  يف 

مرجحة حتى ال نكاد نثبت عىل وجه واحد. 

القرائن املرجحة لكون الواو استئنافية)72(: 

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم﴾ فعىل هذه القراءة تكون . 1 قراءة ابن عباس: ويقول ﴿َوالرَّ
الداللة قطعية يف حرص علم التأويل باهلل سبحانه)73(. 

أنه قول أكثر الصحابة والتابعني. . 2

ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا﴾ معنى، . 3 لو كانوا يعلمون التأويل ملا كان لقوهلم ﴿آَمنَّ
يف  والراسخون  اهلل  إال  تأويله  يعلم  وما  قال:  لو  يستقيم  العطف  إن  ثم 

العلم قائلني آمنا به. 

الُل﴾ . 4 ﴿إاِلَّ  قوله:  عىل  معطوفًا  اْلِعْلِم﴾  يِف  اِسُخوَن  ﴿َوالرَّ قوله:  كان  لو 
الفصاحة بل  بعيد عن ذوق  ابتداء وهذا  بِِه﴾  ا  آَمنَّ ﴿َيُقوُلوَن  لصار قوله: 

كان األوىل أن يقال: وهم يقولون آمنا به أو يقال: ويقولون آمنا به. 

القرائن املرجحة لكون الواو عاطفة)74(: 

إن اهلل عز وجل مدحهم بالرسوخ يف العلم وهذا يناسبه أهنم عاملون. . 1
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ثبت أن النبي  دعا البن عباس  بقوله: )اللهم فّقهه يف الدين وعلمه . 2
التأويل()75(. 

يبعد أن خياطب اهلل تعاىل عباده بام ال سبيل ألحد من اخللق معرفته. . 3

لو أراد بيان حظ الراسخني مقابل حظ الزائغني لكان املناسب أن يقال: . 4
وأما الراسخون فيقولون. 

وهذا ما حدا ببعضهم إىل الذهاب إىل أن الوقف والوصل جائزان ولكل منهام 
وجه وجيه فإن أريد باملتشابه ما ال سبيل إليه فاحلق الوقف عىل ﴿إاِلَّ الُل﴾ وإن أريد 

ما ال يتضح بحيث يتناول املجمل ونحوه فاحلق العطف)76(. 

وذهب السيد الطباطبائي إىل أن الوقف عىل ﴿إاِلَّ الُل﴾ هو الظاهر ولكن هذا 
ال ينايف ورود االستثناء عليه كام أن اآليات دالة عىل انحصار علم الغيب به تعاىل مع 
ُه َيْسُلُك ِمْن  ورود االستثناء عليه كام يف قوله تعاىل: ﴿إاِلَّ َمِن اْرَتىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ

َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا﴾ )سورة اجلن 27()77(. 

أن  يرى  من  خمتلفة:فمنهم  اآلية  هذه  داللة  يف  املفرسين  آراء  أن  إىل  ونخلص 
بالتأويل  أهنم عاملون  تثبت  يرها  تعاىل)78(، ومنهم  باهلل  التأويل  داللتها حرص علم 
بالقول  م  بالوجه اآلخر)79(، ومنهم من سلَّ القول  بناء عىل  نفسها  اآلية  استنادًا إىل 
بالوجهني وأن كال منهام مراد باختالف اللحاظ)80(، ومنهم من رجح الوقف عىل 
بدليل  التأويل  يعلمون  العلم  يف  الراسخني  أن  ينافيه  ال  احلرص  وهذا  الُل﴾  ﴿إاِلَّ 

خارجي وهذا أمر معهود يف الدالالت القرآنية)81(.
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الالصة

الدالالت املستنبطة من األوجه النحوية للرتكيب القرآين عىل ثالثة أنامط: نمط 
تتقارب فيه الدالالت وال ختتلف إال يف الفروق الدقيقة التي غالبًا ما تكون خفية 
النحوية  األوجه  املستنبطة من  الدالالت  فيه  بعد عناء، ونمط ختتلف  إال  تظهر  ال 
اختالفها  أو  األوجه  تقارب  ومدى  جلية،  واضحة  األوجه  بني  الفروق  فتكون 
ذوات  فيه  النحوية  األوجه  فتكون  األخري  النمط  أما  األمثلة،  بحسب  يتفاوت 

دالالت متضادة. 

إن تقارب معاين األوجه النحوية يؤدي إىل صعوبة استظهار القرائن السياقية 
املرجحة لوجه عىل آخر؛ ألّن املعاين املتقاربة يمكن أن يستوعبها سياق عام واحد، 
املختلفة  النحوية  األوجه  يف  أما  صعب،  أمر  الدقيقة  السياقية  القرائن  واستنطاق 
أيرس،  يكون  األوجه  ألحد  املرجحة  القرائن  عن  الكشف  فإن  املتضادة  أو  املعاين 
فكلام تقاربت املعاين ازدادت صعوبة الرتجيح بني األوجه النحوية احلاملة هلا وكلام 

اختلفت معانيها تيرس التعاطي مع القرائن السياقية املرجحة. 

عند ضامن تقارب املعاين املستنبطة ُيفَتح املجال واسعًا لتعدد األوجه النحوية؛ 
معاين  كانت  فإذا  واحد  وجه  يف  الرتكيب  حترص  التي  القرائن  أكرب  من  املعنى  ألّن 
األوجه النحوية املحتملة للرتكيب متقاربة انحرس أثر املعنى يف حتديد وجه نحوي 
األكثر  املتقاربة( هو  املعاين  النحوية ذوات  النمط األول )األوجه  لذا نجد  واحد؛ 

شيوعا يف كتب إعراب القرآن وتفسريه ثم املختلفة املعاين ثم املتضادة. 
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ذوات املعاين املتقاربة يف درجة التقارب الداليل  تتفاوت معاين األوجه النحوية  
فيام بينها، وختتلف فيام بينها من حيث القوة والظهور. 

املعنى املستنبط من التوجيه ال يعتمد كليًا عىل العالقات الرتابطية بني العنارص 
النحوية يف الرتكيب وما تنتجه من داللة بقطع النظر عن القرائن العقلية والظروف 
السياقية املحيطة بالنص فهي تشارك املعاين الوظيفية للعنارص النحوية يف الوصول 
إىل املعنى ويمكن أن يلجأ إليه يف رفض ما حيتمله الرتكيب من معنى ظاهر مستنبط 
منه  تستنبط  دالالت  من  يتوهم  ما  عىل  بناء  التوجيه  ُيرّد  ال  وبذلك  التوجيه  من 
ترفضها القرائن العقلية والسياقية، بل يبقى التوجيه حمفوظا مقبواًل ويتكفل السياق 

برد املعاين املرافقة املرفوضة وهذا يؤكد سلطة املعنى عىل توجيه الرتكيب.

..............................
مغني اللبيب: 684/2.( 1
اخلصائص البن جني: 342/1. ( 2
الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية، د. عبد الفتاح الشني: 227.( 3
دالئل اإلعجاز: 285.( 4
ينظر: الكشاف للزخمرشي: 343/1، واملحرر الوجيز البن عطية:410/1، وأنوار التنزيل ( 5

وأرسار التأويل للبيضاوي: 8/2. 
ِمَن ( 6 امْلَُقْنَطَرِة  َواْلَقناِطرِي  َواْلَبننَِي  النِّساِء  ِمَن  َهواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ﴿ُزيَِّن  تعاىل:  قوله  هو 

ِعْنَدُه ُحْسُن  ْنيا َوالُل  ياِة الدُّ احْلَ ْرِث ذلَِك َمتاُع  َمِة َواَلْنعاِم َواحْلَ امْلَُسوَّ ْيِل  ِة َواْلَ َهِب َواْلِفضَّ الذَّ
امْلَآِب﴾ )آل عمران 14(.

الرازي: ( 7 للفخر  الكبري  والتفسري   ،410/1 الوجيز:  واملحرر  الكشاف343/1،  ينظر: 
164/7، والبحر املحيط أليب حيان: 55/3.

إرشاد العقل السليم: 15/2.( 8
اجتهادات لغوية، د. متام حسان: 168. ( 9
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ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 384/1، واملحرر الوجيز: 410/1. ( 10
معاين القرآن وإعرابه: 81/2. ( 11
ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي: 50/4. ( 12
معاين القرآن وإعرابه: 164/2 ـ 165، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 264/1.( 13
ينظر: روح املعاين، لآللويس: 279/3.( 14
روح املعاين: 279/3.( 15
اخلصائص:459/2.( 16
والكشاف:508/2، ( 17  ،3649/5 طالب:  أيب  بن  ملكي  النهاية،  بلوغ  إىل  اهلداية  ينظر: 

ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي: 137/2.
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 398/2.( 18
ينظر: البحر املحيط: 333/6. ( 19
ينظر: الكشاف: 11/2، وأنوار التنزيل وأرسار التأويل: 157/2. ( 20
الكشاف: 11/2. ( 21
روح املعاين 113/4. ( 22
الكتاب البن عادل احلنبيل: 520/14، ( 23 البحر املحيط:101/8، واللباب يف علوم  ينظر: 

وإرشاد العقل السليم: 213/6. 
ينظر:اللباب يف علوم الكتاب 64/18.( 24
ينظر: التفسري الكبري: 164/28. ( 25
دالئل اإلعجاز: 287.( 26
التحرير والتنوير: 17/13. ( 27
ينظر: الكشاف: 580/4، والتفسري الكبري: 30/ 590، والتحرير والتنوير: 31/29. ( 28
إعراب القرآن: 309/4. ( 29
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 513/3. ( 30
ينظر: املحرر الوجيز:59/5، والدر املصون: 238/10.( 31
ينظر: البحر املحيط: 103/10. ( 32
املعجم الفلسفي، مجيل صلبيا: 47 ( 33
املسري: 222/2، واجلامع ألحكام ( 34 للزجاج: 423/2، وزاد  القرآن وإعرابه  ينظر: معاين 



أنامط املعاين يف األوجه النحوية املحتملة يف النص القرآين

210

القرآن، للقرطبي: 43/8.
معاين القرآن للفراء: 417/1. ( 35
ينظر: جامع البيان للطربي: 50/14.( 36
ينظر: الكشاف: 234/2. ( 37
التفسري الكبري: 503/15.( 38
ينظر البحر املحيط: 348/5.( 39
ينظر: الدر املصون: 632/5. ( 40
ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 121/9. ( 41
ينظر: التحرير والتنوير: 65/10. ( 42
 ينظر: 64/10. ( 43
ينظر: إعراب القرآن للنحاس 6/4، والكشاف: 523/4. ( 44
ينظر: املحرر الوجيز: 523/4. ( 45
ينظر: التفسري الكبري: 430/26. ( 46
التحرير والتنوير:353/23.( 47
ينظر: امليزان 231/17. ( 48
ينظر: البحر املحيط 240/7، واللباب 8/13. ( 49
ينظر: البحر املحيط:240/7، وروح املعاين 381/8، وامليزان: 5/14. ( 50
املصون: ( 51 والدر   ،461/4 املحيط  البحر  و   ،558/1 للطربيس:  اجلامع  ينظر:جوامع 

.568/4
جممع البيان 21/4.( 52
ينظر: البحر املحيط 461/4، وروح املعاين 117/7، وامليزان: 39/7. ( 53
النص القرآين من اجلملة إىل العامل، د. وليد منري: 36. ( 54
بلوغ ( 55 إىل  واهلداية   ،265/4 وإعرابه  القرآن  معاين   ،368/2 للفراء  القرآن  معاين  ينظر: 

النهاية 5958/9. 
ينظر: روح املعاين 348/11، والتحرير والتنوير: 274/22. ( 56
ينظر: امليزان: 20/17. ( 57
ينظر: املحرر الوجيز 243/1، والتفسري الكبري 216/5. ( 58
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ينظر: البحر املحيط 2/ 135 ـ 136. ( 59
التحرير والتنوير 2/ 130. ( 60
ينظر: البحر املحيط: 84/6،والدر املصون:236/6، وروح املعاين: 146/6. ( 61
التحرير والتنوير:225/11. ( 62
الربهان يف علوم القرآن، للزركيش: 36/2. ( 63
التحرير والتنوير:4/1.( 64
ينظر: معاين القرآن للفراء: 372/2، وجامع البيان 491/20، والكشاف: 4/4. ( 65
معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 278/4، وإعراب القرآن للنحاس: 259/3. ( 66
الكشاف: 4/4. ( 67
ينظر: غرر الفوائد ودرر القالئد: 271/2، والبحر املحيط: 49/9. ( 68
ينظر: معاين القرآن للفراء: 57/2، والبحر املحيط 344/9. ( 69
ينظر: الدر املصون 268/9، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 103/3.( 70
ينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن: 412/1، واملحرر الوجيز 403/1. ( 71
ينظر: وتفسري السمعاين: 296/1، ومعامل التنزيل: 412/1، التفسري الكبري: 146/7.( 72
ينظر: معاين القرآن للفراء: 192/1.( 73
ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 144/1، وروح املعاين: 83/2 ـ 84. ( 74
مسند أمحد: 160/5.( 75
ينظر: روح املعاين 83/2 ـ 84. ( 76
ينظر: امليزان: 28/3ـ 29. ( 77
ينظر: معاين القرآن للفراء: 379/1، ومعامل التنزيل: 412/1، والتفسري الكبري 146/7.( 78
ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 144/1.( 79
ينظر: روح املعاين 84/2.( 80
ينظر: امليزان: 28/3ـ 29. ( 81
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القرآن الكريم.

اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين ( 1
السيوطي )ت 911#(،تح: حممد أبو 
الفضل إبراهيم، اهليأة املرصية العامة 

للكتاب1394#/ 1974م.

اجتهادت لغوية، د. متام حسان، عامل ( 2
الكتب - القاهرة، ط/1، 2007م.

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب ( 3
الكريم،أبو السعود العامدي )ت 

982#(، دار إحياء الرتاث العريب – 
بريوت )د.ت(.

اس ( 4 إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
)338#(،وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط/1، 1421#ـ.

أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص ( 5
الدين البيضاوي )ت 685#(، تح: 

حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار 
إحياء الرتاث العريب - بريوت، ط1، 

.#1418

البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان ( 6
األندليس )ت 745#(،تح: صدقي 

حممد مجيل، دار الفكر – بريوت، 
.#1420

7-الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين ( 7
الزركيش )ت794#(، تح حممد أبو 

الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، 
صيدا، 2007م.

التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن ( 8
عاشور التونيس )ت 1393#(، الدار 

التونسية للنرش - تونس، #1984.

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية ( 9
عند عبد القاهر اجلرجاين، د. عبد 

الفتاح الشني، دار املريخ - الرياض، 
1980م. 

تفسري السمعاين، أبو املظفر السمعاين ( 10
)ت 489#(،تح: يارس بن إبراهيم 

وغنيم بن عباس بن غنيم، دار 
الوطن، الرياض - السعودية، ط/1، 

1418#- 1997م.

التفسري الكبري، فخر الدين الرازي )ت ( 11
606#(، دار إحياء الرتاث العريب – 

بريوت، ط/ 3، #1420.

تفسري املنار، حممد رشيد بن عيل رضا ( 12
)ت 1354#(، اهليأة املرصية العامة 

للكتاب، 1990 م.

جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ( 13
الطربي )ت 310#(، ت:أمحد حممد 

شاكر، مؤسسة الرسالة،ط/1، 
1420# - 2000 م.

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي )ت ( 14
671#(،تح: أمحد الربدوين وإبراهيم 

املصادر واملراجع
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أطفيش، دار الكتب املرصية – 
القاهرة، ط/ 2، 1384# - 1964م.

جوامع اجلامع، الطربيس )ت #548(، ( 15
ط/3، طهران، #1412.

اخلصائص، ابن جني )ت#392(، ( 16
تح: د. عبد احلميد هنداوي، ط/2، 

دار الكتب العلمية ـ بريوت، #2003.

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ( 17
السمني احللبي )ت756#(، تح: 

الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، 
دمشق، )د.ت(.

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ( 18
)ت471#(، تح: حممود حممد شاكر، 

ط/3، مكتبة اخلانجي القاهرة، 
1992م.

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ( 19
والسبع املثاين، حممود بن عبد اهلل 

احلسيني األلويس )ت #1270(، 
تح:عيل عبد الباري عطية،دار الكتب 

العلمية – بريوت، ط/1، #1415.

زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج ( 20
عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي 

)ت 597#(، تح:عبد الرزاق املهدي، 
دار الكتاب العريب – بريوت، ط/1، 

.#1422

غرر الفوائد ودرر القالئد، الرشيف ( 21
املرتىض )ت436#(،تح: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، مؤسسة ذوي القريب، 
ط/ 1، قم املقدسة، 1348#. ش.

 الكشاف،الزخمرشي )ت 538هـ(، ( 22
دار الكتاب العريب – بريوت،ط/3 - 

1407 هـ.

اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص ( 23
رساج الدين عمر بن عيل بن عادل 

احلنبيل )ت 775#(، تح: الشيخ عادل 
أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد 

معوض، دار الكتب العلمية - بريوت 
/ لبنان، ط/1، 1419# -1998م.

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب ( 24
العزيز، ابن عطية األندليس )ت 

542#(، تح:عبد السالم عبد 
الشايف حممد، دار الكتب العلمية - 

بريوت،ط/1، #1422.

مدارك التنزيل وحقائق التأويل،عبد ( 25
اهلل بن أمحد النسفي )ت #710(، 

حققه وخرج أحاديثه: يوسف عيل 
بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، 

ط/ 1، 1419# - 1998م.

مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل ( 26
)ت241#(، تح: شعيب األرنؤوط 

- عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة 
الرسالة، ط/ 1، 1421# - 2001م.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو ( 27
حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت 

510#(، تح: عبد الرزاق املهدي، دار 
إحياء الرتاث العريب -بريوت، ط/ 1، 

.#1420

معاين القرآن، أبو زكريا حييى بن زياد ( 28
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الفراء )ت 207#(تح: أمحد يوسف 
النجايت / حممد عيل النجار / عبد 

الفتاح إسامعيل الشلبي، دار املرصية 
للتأليف والرتمجة – مرص. 

معاين القرآن وإعرابه،أبو إسحاق ( 29
الزجاج )ت 311هـ(،عامل الكتب – 
بريوت، ط/1، 1408# - 1988م.

املعجم الفلسفي، د مجيل صليبا، دار ( 30
الكتاب اللبناين، بريوت – لبنان، 

1982م.

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ( 31
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... ملخص البحث ...

إنَّ خري العلوم وأرشفها منزلة العلُم بكتاب اهلل املبني، ذلك الكتاب الذي بّوأ 
م قيادة البرشية كلها، فكانت خري أمٍة ُأخرجت للناس، إذ رعت  لِتسلُّ ُأمة العرب 
القرآن الكريم حقَّ رعايته، ولن يتأتى ذلك إاّل بتعلم اللغة التي ُأنزل هبا، والتمرس 
ببالغتها وأساليبها والعلم بمستوياهتا، للوقوف عىل املقاصد الرشعية آليات القرآن.

وبعد توفيق ومّنة من البارئ عزَّ وجل بحثت يف موضوع قرآين أال وهو )اإلتيان 
ومقارباته يف الداللة دراسة تطبيقية يف آي الذكر احلكيم(.

ويف رحاب مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الداللة يّتضح أنَّه ال ترادَف بني اإلتيان 
معناه،  من  بمعناها  ألفاظ  اقرتاب  مع  استعامله،  خلصوصية  القرآين  االستعامل  يف 
فضاًل عن معنى املجيء الذي يقرتب معناه اللغوي من معنى اإلتيان، فقد ورد يف 

أغلب معجامت اللغة أن املجيء هو اإلتيان واإلتيان هو املجيء.
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... Abstract ...

The best and the most honest science is that of the manifest 
Book of Him that gives the Arab nation leadership to the human 
kinds. It is the best people evolved for mankind paying much heed 
to the Glorious Quran. Such is never happened but through learning 
the language the Quran strikes; experiencing its eloquence, its 
techniques; fathoming its levels and taking seizure of the religious 
meanings of the Iyats.

In the orbit of the concept of "Alityan" and its semantic similitude; 
it is clear that there is no synonym to "Alityan" in the Quranic use in 
particular; there are some utterances similar to its meaning. Besides, 
the meaning of "Almajea" that comes closer to the meaning of 
"Alityan", in many dictionaries, "Almajea" designates "Alityan" and 
vice versa.
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مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الداللة

أواًل: مفهوم اإلتيان

ابن  قال  واتيانًا.  أتًيا  فالٌن  أتاين  يقال:  إتيانًا  يأيت،  أتى  قولك:  اإلتيان: مصدر 
فارس )اهلمزة والتاء والواو واأللف والياء )أي احلرف املعتل( َيدلُّ عىل جميء اليشء 
عة، ُيقال: يأتو  ري والرسُّ واصحابه وطاعته()1(. أّما األتمْو، بالواو؛ فاالستقامة يف السِّ
البعرُي أتًوا، أي يأيت مستقياًم يف سريِه. وتقول العرب: أتوُت فالنًا من أرض كذا، أي 

رِسُت إليِه، وجيوز يف معنى أتيُتُه)2(، قال خالد بن زهري اهلذيل)3(:

ــــــا ذّويــــب ـــــايل وَأب يــــاقــــوِم، َم
ـــــزُّ َثــــويب ـــــُب ــي وَي ــف ــط َيــــشــــمُّ ع

غــيــب مــــن  ــــه  ــــوُت أت إذا  كـــنـــت 
ـــــِب ـــــريمْ ــــــُه بِ ــــــت ــــي أربمْ ــــن كــــأنَّ

فأتوُتُه لغٌة يف أتيُتُه.

واتيانًا  وإتِّيا  ا  وُأتِيَّ أتيا  »أتيُتُه  يقال:  جميئًا،  عة  والرسُّ ري  فالسَّ بالياء،  اأَليُت،  وأما 
واتيانًة ومأتاًة ِجئُته«)4(، قال العجاج)5(: فاحتل لنفسك قبل أت العسكر

عة.  أي قبل سري العسكر وجميئه عىل وجه الرسُّ

وقال آخر من بني عمرو بن عامر هيجو قومًا من بني سليم)6(: )من البسيط(

َليقَريني ــالف  غ ــن  اب ــي  ــيِ واتمْ َنبإين  رق يف الذَّ جو الطِّ كغابط الكلب َيرمْ
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ويقال: ما أتينا حتى استأتيناك، أي ما جئتنا حتى طلبنا جميآك)7(.

َتُه مِلَاٍء: أيِتٌّ وأتَّى للامِء:  لمْ جل إىل أرضه، وُكلُّ َمسيل َسهَّ : النَّهر َيُسوُقُه الرَّ والتُّ
ـًّا، إذا َحـرفُت لـه جمرى. يُت للمـاء تأتي ه َلُه جمرى، يقال: أتَّ َوجَّ

 قال الشاعر)8(: )من الوافر(

عناج لــه  لــيــس  الــقــول  ــض  ــع ــــاءوب ــــه ات ــــــاء لـــيـــس ل كــســيــل امل

وقال النابغة الذبياين)9(: )من البسيط(

ــُه ــُس ــب حَيمْ كـــان  أيتٍّ  بــســيــٍل  ــت  ــّل فالنَّضِدخ جفنِي  السَّ إىل  ــه  ــعــتمْ ورفَّ

ويف  فيِه.  ري  السَّ وُيرس  سهولته  بسبب  سالكيِه،  بكثرة  العامر  الطريق  وامليتاُء: 
 ، احلديث أّنه حنَي ُتويف إبراهيم ابن النبي ، بكى عليه فقال: )لوال أّنه وعٌد َحقٌّ
إبراهيم ُحزنًا أشدَّ من ُحزنَِنا()10(. قال  يا  َزنَّا عليك  حَلَ مئِتاٌء  وقوٌل صدق، وطريٌق 
الزخمرشي: »هو مفعال من اإلتيان؛ أي يأتيِه الّناُس كثريًا ويسلكوَنُه«)11(، فاملِئتاء أو 

امليتاء، الطريق املسلوك يسلكه كلُّ احٍد.

واملواتيُة من الّنساء: َحَسَنُة امُلَطاوَعِة واملواِفَقة، سهلُة االنقياد لزوجها.

 ويف احلديث: »خرُي الّنساء املواتية لزوجها«)12(، قال ابن األثري: »املواتاة: ُحسُن 
املطاوعة وامُلوافقة، وأصلها اهلمُز فخفف وكثر حتى صار ُيقال بالواو اخلالصة«)13(، 

يقال: آتيُته عىل ذلك األمر مؤاتاة، إذا وافقَتُه وطاوعَتُه.

لوا ُطُرَق  ويف حديث ظبيان يف صفة ديار ثمود قال: »واتَّوا َجَداِوهَلا« أي َسهَّ
ِه)14(. يمُْت املاَء: إذا أصلحَت جَمَراُه حتى جَيِرَي إىل مقارِّ املياه إليها، يقال: أتَّ
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َلُه لَيخُرَج إىل موضٍع)15(. وُيقال: أّتيُت  ُت َسبِيمْ لمْ يًا، أي َسهَّ يُت املاَء تأتيًة وتأتِّ وأتَّ
املاَء يف األرض؛ أي جعلت له طريقًا يأيت إليها أو جييء)16(، وُكُل املعاين أو األوجه 
التي خيرج إليها )اإلتيان( يف القرآن الكريم إنَّام تدور يف هذه الداللة حقيقًة أو جمازًا 

عىل نحو ما سنفصل فيه القول يف مبحث )اإلتيان بني احلقيقة واملجاز(.

ثانيًا: مقارباته يف الداللة

 ُ لكلِّ لفٍظ يف العربية ألفاظ تقارُبُه يف الداللة، َتّتضُح بمجموعها داللُته، وُيفرسَّ
ببعضها جانٌب منُه مِلَا بيَنها من مشرتكات تقّل وتكثر بحسب استعامل اإلنسان هلا يف 

لغته واستخدامه إياها.

واملعجامت العربية جُتِمُع عىل أنَّ اإلتيان: املجيء)17(، وَنصَّ عدٌد منها عىل أّن 
املجيء أعمُّ من اإلتيان)18(، وهذا يعني أنَّ اإلتيان شكل خمصوص أو عّدة أشكال 
من أشكال املجيء، وهو )اإلتيان(: »جميء بسهولٍة، ومنه قيل للسيل املار عىل وجهه: 
«)19(، وسيل املاء جرياٌن، واجلريان ال يتحقق إاّل بحركة، وكذلك ألفاظ  أيتٌّ وأتاِويٌّ
)اإلقبال، االقتحام، اإلقدام، احلضور، الورود( ال تتحقق إاّل بحركة إرادية أو غري 

إرادية، رسيعة أو بطيئة، حقيقية أو جمازية.

يف  هكذا  وجميئًا،  وجيئًة  جيئًا  جييُء  جاَء  قولك  مصدر  اإلتيان،  فاملجيُء؛ 
املعجامت اللغوية)20(.  ويقال: جايأين عىل فاعلني، فِجئمُْته، أي غالبني بكثرة املجيء 
فغلبُتُه)21(. وّأَجـاَءُه إلـى الشـيء جـاَء بـِه وَألـجـأُه واضـطـُره إلـيـِه، قـال زهري بن أيب 

سلمى)22(: )من الوافر(

إليـُكم مــعــتـــــمــدًا  َســـــاَر  ـــُه املــخــافــُة والــرجـــــاُءوجــــاٍء  ــــ ـــاَءتمْ أج
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به  جاءت  أي  إجلاًء)23(،  العرب  جعلته  وقد  جئُت،  من  أصله  الفّراء:  قال 
إليكم سري املخافة والرجاء.

مكان  إىل  مقصودة  تكون  حركتنا  إّن  حيُث  مي،  تقدُّ بشكل  املجيُء  ويكوُن 
معني، أو شخص حمدد، وأكثر ما ورد هذا الفعل دااًل عىل حركة اإلنسان مع الرسل، 
ٍة  ُ َلُكْم َعَل َفْتَ عليهم السالم، قال تعاىل: ﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبنيِّ
ُسِل َأن َتُقوُلوْا َما َجاءَنا ِمن َبِشرٍي َواَل َنِذيٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشرٌي َوَنِذيٌر َوالّلُ َعَل  َن الرُّ مِّ
َا َمَعُهْم  ٌق ملِّ ْن ِعنِد الّلِ ُمَصدِّ ٍء َقِديٌر﴾)24(، وقوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ ُكلِّ َشْ
ْم اَل َيْعَلُموَن﴾)25(،  ُ ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب الّلِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َكَأنَّ َن الَّ َنَبَذ َفِريٌق مِّ
ونرش  الدعوة  وهو  حمدد  هلدف  وُرُسِله  بأنبيائه  جاءنا  قد  تعاىل  اهلل  أّن  نعلم  ونحن 

الدين.

واحلركة تكون من اإلنسان الذي يقصد مكانًا معينًا، فيسري إليه بإرادته من غري 
ُكْم  ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِآَياتَِنا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ إكراٍه، قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َجاءَك الَّ
ُه َغُفوٌر  ُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَّ َة َأنَّ ْحَ َعَل َنْفِسِه الرَّ

ِحيٌم﴾)26(، فالفعل جاء يف اآلية املباركة ال إكراه فيه وال إرغام. رَّ

احلركة  تكون  فقد  برّسعة،  دًا  حمدَّ ليس  )جاء(  فالفعل  عة؛  الرسُّ حيُث  من  أّما 
رسيعة أو بطيئة وذلك بحسب ظروف اإلنسان.

الكريم غري دال عىل حركة اإلنسان بل مرتبط  القرآن  الفعل )جاء( يف  وورد 
ْبَنا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلئِن  بغريِه، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َضَ
ِذيَن َكَفُروا إِْن َأنُتْم إاِلَّ ُمْبِطُلوَن﴾)27(، إذ إّن الفعل يف هذه اآلية  ِجْئَتُهم بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَّ

ارتبط بالربهان أو الدليل الذي جييء به الرسل من أجل إقناع اآلخرين. 
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قِّ  احْلَ ِمَن  َجاءَنا  َوَما  بِالّلِ  ُنْؤِمُن  اَل  َلَنا  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  يف  باحلق  ارتبط  وقد 
احِلِنَي﴾)28(.  َنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ َوَنْطَمُع َأن ُيْدِخَلَنا َربَّ

وذكر يف القرآن الكريم من َأجل احلث عىل اإلقبال عىل احلسنات، كام يف قوله 
َزى إاِلَّ ِمْثَلَها َوُهْم  َئِة َفاَل ُيْ يِّ َسَنِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاِلَا َوَمن َجاء بِالسَّ تعاىل: ﴿َمن َجاء بِاحْلَ

اَل ُيْظَلُموَن﴾)29(. 

ن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاءَها  وارتبط بالبأس والّشدة والقوة، قال تعاىل: ﴿َوَكم مِّ
َبْأُسَنا َبَياتًا َأْو ُهْم َقآئُِلوَن﴾)30(. 

ِ َواْلَفْتُح﴾)31(،  من دالالتِه ارتباُطه بالنرص والفتح، قال تعاىل: ﴿إَِذا َجاء َنرْصُ اللَّ
وكل ذلك ال يكون أو ال يتم إاّل ببذل جهد وحصول مشقة.

الدال يف أصلِه عىل  القاف والباء والالم  الُقُبل)32( من  ُه نحو  التوجُّ واإلقبال؛ 
مواجهة اليشء لليشء)33(، وال يكون إاّل بقصد »ألّننا نكون قاصدين موضعًا معينًا، 

َلة التي نصيل نحوها«)34(. ومنه جاءت الِقبمْ

وهذا التوجه يكون أيضًا بشكل تقدمي من إنسان إىل آخر، قال تعاىل: ﴿َوَأْقَبَل 
بشكل  لوجه  وجهًا  يكون  اآلية  يف  فاإلقبال  َيَتَساءُلوَن﴾)35(،  َبْعٍض  َعَل  َبْعُضُهْم 
أتى  يقال:  جهته،  من  ُقُبَلُه  يعطيك  الذي  هو  امُلقبِل  ألن  القبل؛  ذلك  وكل  تقدمي 

األمَر من مأتاه ومأتاتِه، أي من جهتِه ووجهِه الذي يؤتى منه.

﴿َفَأْقَبَلِت  تعاىل:  قال  اإلنسان،  بإرادة  يكون  )أتى(  كالفعل  )أقبَل(  والفعل 
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم﴾)36(، فالفعل )أقبل( ال إكراه  ٍة َفَصكَّ اْمَرَأُتُه يِف رَصَّ
فيه، وقد ُذكرت فيها تفسريات منها ما يتعلق باحلركة اإلنسانية، يقول الفخر الرازي 
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)ت606#(: »أي أقبلت عىل أهلها، وذلك ألهّنا كانت يف خدمتهم، فلاّم تكّلموا مع 
زوجها بوالدهتا استحيت وأعرضت عنهم، فذكر اهلل تعاىل ذلك بلفظ اإلقبال عىل 

األهل ومل يقل بلفظ اإلدبار عن املالئكة«)37(.

عة يف )أقبل( ليست حمّددة، فقد يكون اإلنسان رسيعًا أو بطيئًا، وذلك  والرسُّ
وَن﴾)38(،  َيِزفُّ إَِلْيِه  ﴿َفَأْقَبُلوا  تعاىل:  فيه، فمثاًل يف قوله  الذي يكون  املوقف  بحسِب 
املعنى »يرسعون  إذ  )يّزفون(،  الفعل  بداللة  عة)39(،  تتم برسُّ الفعل  أّن حركة  نجُد 

إليه يف امليش«)40(.

ومل َيدل هذا الفعل عىل يشء آخر غري احلركة اإلنسانية، حيث إّن معظم اآليات 
التي ورد فيها تدل عىل حركة اإلنسان بصيغة املايض تارًة، وبصيغة األمر تارًة ُأخرى، 
ْب َيا ُموَسى  ا َجانٌّ َولَّ ُمْدبِرًا َوَلْ ُيَعقِّ َ َتزُّ َكَأنَّ قال تعاىل: ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ َرآَها َتْ
نحو  اقبل  »ياموسى  طنطاوي:  السيد  قال  اْلِمننَِي﴾)41(،  ِمَن  إِنََّك  ْف  َتَ َواَل  َأْقبِْل 
املكان الذي كنت فيه، وال ختف مما رأيته، انك من عبادنا اآلمنني عندنا، املختارين 

حلمل رسالتنا«)42(. وهذه هي اآلية الوحيدة التي ورد فيها الفعل بصيغة )األمر(.

ِد اليشء بأدنى جفاٍء وإقدام. يقال: »َقَحَم  ال عىل تورُّ واالقتحاُم؛ من َقحم الدَّ
ط شّدٍة خميفٍة«)44(.  يف األمور ُقُحوًما: َرمى بنفسِه فيها من غري ُدربٍة«)43(. »وهو توسُّ
سورة  يف  واألخرى  )ص:59()45(،  سورة  يف  إحدامها  مرتني  القرآن  يف  ورد  وقد 
البلد: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾)46(، أي »إّنه يقتحمها لصعوبتها«)47(، ففيه من التوغل 
والدخول واملجاوزة بشّدٍة ومشقة، حيُث جعل اهلل األعامل الصاحلة عقبًة وعمَلها 
مِلَا فيها من تعٍب ومشّقٍة)48(.فقوله ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾ معناه »فهال نشط  اقتحامًا 

واخرتق املوانع التي حتول بينه وبني طاعة اهلل...«)49(.
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واألصل أن تكون حركة اإلنسان فيه تقدمية إىل األمام؛ ألّن االقتحام يكون 
لغرض معني، ُثمَّ يكوُن االنتشار يف احلركة إىل كلِّ األماكن، أعالها وأسفلها، من 

ه. أجل اإلحاطة باملكان ُكلِّ

وتتمُّ احلركة يف الفعل رغاًم عن اإلنسان؛ مِلَا فيها من رضر، وإن كان االقتحام 
مصائد  من  النفس  ولتحرير  املادية،  الناحية  من  وطن  أو  أرض  لتحرير  رضوريًا 

الشيطان من الناحية املعنوية.

ام كان أرسع كانت نتائجه أفضل، لذا ال  عة، فإنَّ االقتحام كلَّ ومن ناحية الرسُّ
جماَل للبطء يف هذا الفعل؛ ألّن ذلك يعني أّن امُلقتِحم إن مل يكن رسيعًا، رّبام يفقد 
حياته وأرواح َمنمْ َمَعُه. وعىل ذلك فالفعل )قحم( حيمل دالالت التعب واملشّقة، 
عة العالية، ويف اآلية السابقة نجد أّن العقبة ليست شيئًا ماديًا  واجلهد الكبري، والرسُّ

وإّنام هي يشء معنوي، وهو بمثابة حاجز الختبار املؤمنني، فمن اجتازها فقد فاز.

جاَء  أي  َسفِرِه،  ِمنمْ  َقِدم  ُيقال:  بِق)50(،  السَّ عىل  اللُة  الدَّ فيِه  األصُل  واإلقداُم؛ 
ُتهم)52( ِمنمْ َقِدم  مُت القوم: سبقمْ بِق)51(، ُيقال: تقدَّ م والسَّ عىل قدِمِه التي هي آلٌة للتقدُّ

ِدُم قدومًا، أي جاَء جييُء جَميئًا. َيقمْ

وأصل قوهلم: »مىض فالن ُقُدمًا: مل يعّرج ومل ينثِن«)53( وهذا يعني أّن القدوم 
م عّمن سواه، قال تعاىل: ﴿َيْقُدُم  ُدم، أي أّنه تقدَّ يكون مستقياًم، وحنَي نقوُل َقَدَم، يقمْ
يدل عىل  الفعل  إّن  إذ  امْلَْوُروُد﴾)54(،  اْلِوْرُد  َوبِْئَس  اَر  النَّ َفَأْوَرَدُهُم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقْوَمُه 
وقال  النار«)55(،  إىل عذاب  مًا سابقًا هلم  ُمتقدِّ أي »يصري  امليش واجلري،  السبق يف 
تعاىل: ﴿َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْسَتْقِدِمنَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْسَتْأِخِريَن﴾)56(، »معناه من يأيت 

منكم أوال إىل املسجد ومن يأيت متأخرًا«)57(.
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التاّمة لإلنسان، وهو األصل  إاّل دااًل عىل احلركة اإلرادية  الفعل  ومل يرد هذا 
فيه، ألنَّ قدوم الشخص يكون هلدف، وقصد من غري إكراه.

ورسعة الفعل غري حمّددة، وتكون بحسب املوقف الذي تتطلبه احلركة بحسب 
ظروف الشخص وأحواله. وقد ورد هذا الفعل كثريًا يف القرآن الكريم غري داٍل عىل 
حركة اإلنسان املادية التي تتمُّ بآلة الّسبق واملجيء واإلتيان )القدم( فارتبط بإمور 
أي  َياِت﴾)58(،  حِلَ ْمُت  َقدَّ َلْيَتنِي  َيا  تعاىل:﴿َيُقوُل  قوله  ذلك  أمثلة  من  أخرى،  جمردة 
ْوُه  عملت أشياء تريض اهلل، سبحانه وتعاىل، يوم احلساب، وقوله تعاىل: ﴿َوَلن َيَتَمنَّ
امِلنَي﴾)59(، من خري أو رش، والفاعل هنا جمازي  َمْت َأْيِديِْم َوالّلُ َعِليٌم بِالظَّ َأَبدًا بَِم َقدَّ
ِه َفَأْعَرَض  َر بِآَياِت َربِّ ويراد به اجلسم ُكّله، وكذلك قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَّن ُذكِّ
ًة َأن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاِنِْم َوْقرًا َوإِن  َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعَل ُقُلوِبِْم َأِكنَّ َعْنَها َوَنِسَ َما َقدَّ

َتُدوا إِذًا َأَبدًا﴾)60(.  َتْدُعُهْم إَِل اْلَُدى َفَلن َيْ

ويف بعض اآليات ِزيَد الفعل بالسني والتاء واهلمزة وكان دااًل عىل قدرة اهلل، 
جل وعال، بحيث ال يستطيع أحد أن ُيقّدم أَجَلُه أو يؤخره، قال تعاىل: ﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ 
ى َفإَِذا َجاء  َسمًّ ُرُهْم إَل َأَجٍل مُّ ٍة َوَلِكن ُيَؤخِّ ا َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبَّ الّلُ النَّاَس بُِظْلِمِهم مَّ

َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن﴾)61(. 

َم  ُ َما َتَقدَّ وقد ارتبط الفعل بذنوب الناس وآثامهم، قال تعاىل: ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ
ْسَتِقيًم﴾)62(، ويف ُكلِّ ذلك  اطًا مُّ ِدَيَك رِصَ َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْ ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ

ال خيلو من معنى املجيء واإلتيان عىل وجه املجاز اتساعًا.

ُجُل  واحلضور؛ نقيض املغيب، من إيراد اليشء ومشاهدته)63(، يقال َحرَضَ الرَّ
أو  ُأيَت  أي  وَأَحرَضُه غرُيه،  أو وروٍد،  إتيان  أو  بمجيء  أي صار مشاهدًا  ًرا،  ُحُضومْ
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جيء به. ويقال أيضًا حرضِت القايض اليوَم إمرأٌة، أي أتت أو جاءت بإرادهتا أو 
الغائب  »وحرض  احلرَض)64(.  يأيت  الذي   : َترِضُ فامُلحمْ ولذا  إليِه.  هبا  جيَء  أو  هبا  ُأيَت 
 ،)66(» اٌر، إذاحرضوا املياه وحمارِضٌ ُحضوًرا: َقِدَم ِمن غيبتِه«)65(. »وهؤالِء قوٌم ُحضَّ

أي جاءوا إليها. قال لبيد)67(: ]من الكامل[

منُهُم ــًى  ــن ــغمْ َم ــُل  ــكُّ َف ــان  ــوادي ــال ـــاه حمــــــارِضٌ وخـــيـــاُمف ـــي ــــىل امل وع

منها  َتشمُّ  الكريم  القرآن  يف  احلضور  إليها  خيرج  التي  الوجوه)68(  أو  واملعاين 
ى امْلُْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي  رائحة اإلتيان واملجيء، ففي قوله تعاىل: ﴿َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَ
َأْحَصاَها  إاِلَّ  َكبرَِيًة  َواَل  َصِغرَيًة  ُيَغاِدُر  اَل  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتَنا  َيا  َوَيُقوُلوَن  ِفيِه  مِمَّا 
سبقهم  كأّنه  مكتوبًا،  أي  َأَحدًا﴾)69(،  َك  َربُّ َيْظِلُم  َواَل  َحاِضًا  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا 

بإتيان أو جميء فوجدوه مكتوبًا أمامهم.

يِف  َفُأْوَلئَِك  اْلِخَرِة  َولَِقاء  بِآَياتَِنا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ا  ﴿َوَأمَّ تعاىل:  قوله  ويف 
َع  وَن﴾)70(، أي ُأيِتَ أو ِجيَء هبم للعذاب. ويف قوله تعاىل: ﴿َفَمن مَتَتَّ َضُ اْلَعَذاِب ُمْ
جِّ َوَسْبَعٍة  اٍم يِف احْلَ ْ َيِْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ جِّ َفَم اْسَتْيَسَ ِمَن اْلَْدِي َفَمن لَّ بِاْلُعْمَرِة إَِل احْلَ
ُقوْا  َواتَّ َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  ي  َأْهُلُه َحاِضِ َيُكْن   ْ لَّ مِلَن  َذلَِك  َكاِمَلٌة  ٌة  تِْلَك َعرَشَ َرَجْعُتْم  إَِذا 
الّلَ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾)71(، أي مستوطني املسجد احلرام، واالستيطان 
اجْلِنِّ  َن  مِّ َنَفرًا  إَِلْيَك  ْفَنا  رَصَ ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله  ويف  جميء.  أو  إتيان  عن  إاّل  يكن  مل 
نِذِريَن﴾)72(،  ْوا إَِل َقْوِمِهم مُّ وُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَّ ُقيِضَ َولَّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ َحَضُ

سمعوه بعد وصوهلم إليه وهذا الوصول مل يتم إاّل بإتيان أو جميء.

معيًنا  مكانًا  يقصد  احلارَض  ألّن  األمام؛  إىل  تقّدمية  بحركة  يكون  واحلضور 
يذهب إليه، وهذا الفعل مل يرد كثريًا يف القرآن الكريم دااًل عىل حركة اإلنسان، وعىل 
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الرغم من ذلك فانه أي )احلضور( يكون بحركة، لألعىل أو لألسفل، وقد ارتبط 
بإرادهتم،  ثم كانت احلركة رغاًم عنهم وليست  الكريم، ومن  القرآن  بالكافرين يف 
َم ِجثِّيًا﴾)73(،  ْم َحْوَل َجَهنَّ ُ نَّ َياِطنَي ُثمَّ َلُنْحِضَ ْم َوالشَّ ُ نَّ قال تعاىل: ﴿َفَوَربَِّك َلَنْحرُشَ
فالفعل هنا ارتبط باملرشكني الذين صّدوا عن سبيل اهلل، وقد اُحرضوا قهرًا، ويبقى 

املعنى العام للحضور بإرادة اإلنسان إذا كان قاصدًا الذهاب إىل مكان معني.

عىل  دلَّ  السابقة  اآلية  يف  أنَّه  إاّل  عة،  الرسُّ حمدد  غرَي  احلضوُر  يكون  ما  وغالبًا 
الرُسعة، ألنَّ املوقَف يقتضيها وال يتطلب البطء.

وهلذا الفعل دالالت أخرى يف القرآن الكريم، فقد ذكر كثريًا مرتبطًا باملوت كام 
ُة لِْلَوالَِدْيِن  يف قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت إِن َتَرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّ
َوالْقَربنَِي بِامْلَْعُروِف َحّقًا َعَل امْلُتَِّقنَي﴾)74(، أي جاء أو أتى بدليل قوله تعاىل: ﴿َوُهَو 
ُرُسُلَنا  ْتُه  َتَوفَّ امْلَْوُت  َأَحَدُكُم  إَِذا َجاء  َى  َحتَّ َحَفَظًة  َعَلْيُكم  َوُيْرِسُل  ِعَباِدِه  َفْوَق  اْلَقاِهُر 
يف  به  املفعول  أّن  كام  يأيت،  ال  املوَت  ألّن  جمازي؛  فالفاعل  ُطوَن﴾)75(،  ُيَفرِّ اَل  َوُهْم 

اآليتني تقدم عىل فاعله لغرض بالغي وهو ثبات املوت عىل الشخص أو اإلنسان.

كام ارتبط هذا الفعل باإلنصات إىل ما ُيقرأ من القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿َوإِْذ 
ْوا  وُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَّ ُقيِضَ َولَّ َن اجْلِنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ َحَضُ ْفَنا إَِلْيَك َنَفرًا مِّ رَصَ
نِذِريَن﴾)76(. وفيه داللة ملا جتهزه النفس من خرٍي أو رٍش ليوم احلساب،  إَِل َقْوِمِهم مُّ
ْت﴾)77(. أي ما عملت من خري أو رش، وما كان  ا َأْحَضَ قال تعاىل: ﴿َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

العمل ليتم إاّل بإتيان وجميء وذهاب وإياب.
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والورود؛ حضوٌر، ُيقال: ورد فالٌن ورودًا: حرض. وأورده غرَيُه، واستورده، 
َتُه، ووردت ماء كذا، وُيقال: َتوّردِت اخليُل البلدَة، أي دخلتها  أي أحرَضه: إذا حرَضمْ

قلياًل قلياًل، قطعة قطعة. 

وأصل الورود: َقصُد املاِء، ُثمَّ ُيسَتعمل يف غرِيه. ُيقال: وردُت املاَء أرُد وُرودًا، 
 فأنا وارٌد، واملاء مورود)78(، وقد وَرَد املاَء َيِرُدُه ورودًا: َبَلغُه ووافاُه)79(. قال تعاىل:

اْمَرأَتنْيِ  ُدوِنُِم  ِمن  َوَوَجَد  َيْسُقوَن  النَّاِس  َن  مِّ ًة  ُأمَّ َعَلْيِه  َوَجَد  ًمْدَيَن  َماء  َوَرَد  ﴿َومَلّا 
َعاء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبرٌِي﴾)80(، أي  َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَم َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحّتى ُيْصِدَر الرِّ

أتاه قاصدًا إياه، واصاًل إليه مشيًا)81(، أو َبَلَغُه إتياًنا)82(.

واملوردة: ما أتاه املاء)83(، قال أبو ذؤيب اهلذيل)84(: ]من الطويل[

ِرُدوا َأومْ ُر  البِئمْ ِت  ُجشَّ ملَّــا  ـــوارِد)*(َيقولون  ل ـــاٍف  ُذَف أدُنــى  هبا  وليَس 

وقد ُيستعار اإليراد أو الورود إلتيان القرب، وُكلُّ ما أتيتُه فقد وردَتُه، وُيعربَّ عن 
إتيان احلمى بالورد أيضًا)85(.

وكل املعاين أو األوجه)86( التي َخَرَج إليها الوروُد يف القرآن الكريم ال ختلو من 
اَر َوبِْئَس اْلِوْرُد  إتيان أو جميء، ففي قوله تعاىل: ﴿َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّ
امْلَْوُروُد﴾)87(، أي أدخلهم، والدخول مل يتم إاّل بحركة من الداخل وهذه احلركة هي 

إتيان أو جميء.

َن النَّاِس َيْسُقوَن..﴾)88(،  ًة مِّ ويف قوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ
أي وَصَل إليه)89(، أو بلغُه، وال يتحقق الوصول وال يتم البلوغ إاّل بحركة ينشأ عنها 

إتيان أو جميء أو...الخ.
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ى َهـَذا  اَرٌة َفَأْرَسُلوْا َواِرَدُهْم َفَأْدَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُبرْشَ ويف قوله تعاىل: ﴿َوَجاءْت َسيَّ
وُه بَِضاَعًة َوالّلُ َعِليٌم بَِم َيْعَمُلوَن﴾)90(، أي: طالُب املاء هلم، وطلُب املاِء  ُغاَلٌم َوَأَسُّ

ُق إاّل بحركِة الطالب إتيانا أو جميئًا. ال يتحقَّ

ويمكن القول: إنَّ الورود هو احلضور أو الدخول إىل مكاِن ما، وهو خاٌص 
باملاء )ورد املاء(، ويف حالة املضارعة واألمر حتذف فاء الفعل )الواو(؛ ألّنه معتل 
)مثال واوي(. والورود إنام يكون بقصد، وتكون احلركة فيه أماما أو إىل األعىل أو 
إىل األسفل، ففي اآلية الثالثة والعرشين من سورة القصص، جاء املاء هلدف حمدد 

وهو الرشب.

وورَد هذا الفعل يف القرآن الكريم لداللتني، إحدامها تدلُّ عىل إرادة اإلنسان 
ا َوَرُدوَها  ًة مَّ ﴿َلْو َكاَن َهُؤاَلء آِلَ وحريته يف أثناء القيام بحركته، كام يف قوله تعاىل: 
َوُكلٌّ ِفيَها َخالُِدوَن﴾)91(، »أي دخلوها«)92(، واألخرى، أّن احلركة يف الفعل تكون 
رغاًم عن اإلنسان وذلك بإضافة مهزة )أفعل(، كام يف قوله تعاىل: ﴿َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم 
بإرادته؛  مل تكن  اإلنسان  امْلَْوُروُد﴾)93(، فحركُة  اْلِوْرُد  َوبِْئَس  اَر  النَّ َفَأْوَرَدُهُم  اْلِقَياَمِة 
ألنَّ الفاعَل هو فرعون واملفعول به هم الذين »يتبعونه حتى يوصلهم النَّار وَيدُخل 

هِبم فيها«)94(، ذلك ألَنه يصري متقدمًا سابقًا هلم إىل عذاب النار.

أو  رسيعًا  الورود  يكون  فقد  )ورد(  الفعل  يف  حمددٍة  غري  فإهنا  عُة؛  الرسُّ وأّما 
بطيئًا ففي اآلية السابقة مثاًل )أوردهم( كانت احلركُة رسيعًة، يف حني تكون بطيئًة 
يف مواضع أخرى، والذي حُيّدد ذلك الوارُد نفُسُه، وظروفه وأحواله، ومل يرتبط هذا 
الفعل بأي دالالٍت ُأخرى غري حركة اإلنسان، ويبدو أنَّ ذلك، هو السبب يف قّلة 

وروده يف القرآن الكريم.
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م أنَّ هناك تقاربًا شديدًا وقواسم مشرتكة فيام بينها، فكلها َتّدل  يّتضُح مّما تقدَّ
عة فيها غرُي حمددٍة،  عىل احلضور واإلتيان، وتتمُّ بإرادة اإلنسان يف معظمها، والرسُّ
ولذلك كانت هذه األفعال ذات دالالت مشرتكة يف كثرٍي منها، حيُث إهّنا دّلت عىل 
معنى مشرتك واحد، وهو اإلتيان واإلقبال والقدوم، كام أهّنا أفعاٌل كثرية الورود يف 
القرآن الكريم ألنَّ دالالهتا واضحة، وارتبطت كثريًا بالرسل عليهم أفضل الصالة 

والسالم.

ثالًثا: بني اإلتيان واإليتاء

ذكرنا آنفًا أنَّ اإلتيان مصدر الفعل الثالثي )أتى يأيت( ومعناه املجيء بسهولٍة 
وُيرٍس أو اإلقبال عىل فعل اليشء وتنفيذ األمر باِل مشقٍة وِمن غرِي َتعٍب. واإلتيان 
األعيان  ويف  الرش  ويف  اخلري  يف  ويقال  وبالتدبري،  وباألمر  بالذات  »للمجيء  ُيقال 
واألعراض«)95(، ويكون متعديًا بنفسه إىل مفعوٍل واحد مبارشة، فيقال: أتيُتُه، أتيُت 

ى إىل ثاٍن إاّل بحرف جر، نحو: أتيُتُه باملاِء. فالنًا، أتيُت املسجَد، وال يتَعدَّ

املزيد باهلمزة يف أوله )ءأمْتى يؤيت( وأصله )أتى(  الثالثي  أّما اإليتاُء؛ فمصدر 
التسهيل  العرب يف  الثانية عىل طريقة  ثم ُخففت  )َأأمْتى(  أولِه  زيدت عليه مهزة يف 
والتخفيف فصار )َءامْتى(. ومعناه: أعطى ُيعطي، ويكون متعديًا إىل مفعولني، وصل 
ًوا،  َعطمْ َيعُطو  إذ أصُلُه عطا  باهلمزة كـ)أعطى( متامًا،  بنفِسه واىل اآلخر  إىل أحدمها 
آتيُتُه مااًل، أي أعطيُتُه عن  ُيقال  ُيعطي إعطاًء.  ُثمَّ زيدت عليه اهلمزة فصار أعطى 
َيشعُر  امُلعطي  أويَت. ألنَّ  ٍة منُه يف احلصوِل عىل ما  َمشقَّ بذِل  نفٍس منِّي، وباِل  طيب 
براحٍة سعى إليها فناهلا ومل َيشُعر امُلعطى بتعٍب أو مشقٍة يف احلصول عىل ما أويت. لذا 
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»ُخصَّ دفع الصدقة يف القرآن باإليتاء«)96(. 

اِت . 1 رْيَ اْلَ ِفْعَل  إَِلْيِهْم  َوَأْوَحْيَنا  بَِأْمِرَنا  ُدوَن  َيْ ًة  َأئِمَّ ﴿َوَجَعْلَناُهْم  تعاىل:  قال 
الزكاة  إيتاء  يف  ألنَّ  َعابِِديَن﴾)97(؛  َلَنا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم 

صالَح املجتمِع لكفاية عوز الفقراء واملعوزين)98(.

اَلِة . 2 ِ َوإَِقاِم الصَّ اَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ يف قوله تعاىل: ﴿ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
أبو  قال  ْبَصاُر﴾)99(،  َواْلَ اْلُقُلوُب  ِفيِه  ُب  َتَتَقلَّ َيْومًا  اُفوَن  َيَ َكاِة  الزَّ َوإِيَتاء 
وإن  وإيراده هاهنا  للمستحقني  إخراجه  الذي فرض  املال  »أي  السعود: 
عاّمة  الصالة يف  أقامة  تفارق  قرينة ال  لكونِه  البيوت  يفعل يف  مّما  يكن  مل 
املواضع مع ما فيه من التنبيه عىل أّن حماسن أعامهلم غري منحرصة فيام يقع 

يف املساجد«)100(.

وكان التعبري بـ )آتينا( وصفًا للكتب الساموية أبلَغ من التعبري بـ )أوتوا(؛ ألنَّ 
آتيناهم يقال فيمن كان منه قبول وإيامن بام أويت، ومن أمثلته يف القرآن الكريم:

َتُدوَن﴾)101(، . 1 ُكْم َتْ يف قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَّ
موسى...  اوتيها  التي  التوراة  )الكتاب(  من  »واملراد  عاشور:  ابن  قال 
والفرقان... مشتق من الفرق وهو الفصل استعري لتمييز احلق من الباطل 
املعجزة  للتفرقة، فقد يطلق عىل كتاب الرشيعة وعىل  فهو وصف لغوي 

وعىل نرص احلق عىل الباطل وعىل احلجة القائمة عىل احلق«)102(.

آَتْيَنا . 2 َفَقْد  َفْضِلِه  ِمن  الّلُ  آَتاُهُم  َما  َعَل  النَّاَس  ُسُدوَن  َيْ ﴿َأْم  يف قوله تعاىل: 
الرازي:  قال  َعِظيًم﴾)103(،  ْلكًا  مُّ َوآَتْيَناُهم  َواحْلِْكَمَة  اْلِكَتاَب  إِْبَراِهيَم  آَل 
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إىل  إشارة  )واحلكمة(  الرشيعة  ظواهر  إىل  إشارة  )الكتاب(  أنَّ  »واعلم 
أرسار احلقيقة، وذلك هو كامل العلم، وأّما امللُك العظيم فهو كامل القدرة. 
الكالم  فهذا  والقدرة،  العلم  إاّل  ليست  احلقيقية  الكامالت  أّن  ثبت  وقد 

تنبيٌه عىل أّنه سبحانه آتاهم أقىص ما يليق باإلنسان من الكامالت«)104(.

ْرَنا َمَع َداُووَد . 3 ْمَناَها ُسَلْيَمَن َوُكاّلً آَتْيَنا ُحْكًم َوِعْلًم َوَسخَّ يف قوله تعاىل: ﴿َفَفهَّ
»أي:  الوسيط:  صاحب  قال  َفاِعِلنَي﴾)105(،  ا  َوُكنَّ رْيَ  َوالطَّ ُيَسبِّْحَن  اجْلَِباَل 
نبوة وإصابة  أي:  )ُحكاًم(  عندنا  أعطيناه من  قد  داود وسليامن  من  وكاًل 

يف القول والعمل )وعلاًم( أي: فقهًا يف الدين، وفهاًم سلياًم لألمور«)106(.

قال . 4 َتُدوَن﴾)107(،  َيْ ُهْم  َلَعلَّ اْلِكَتاَب  ُموَسى  آَتْيَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  يف 
الطربي: »يقول تعاىل ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي هبا قومه من 
بني إرسائيل ويعملوا بام فيها«)108(، إذ إنَّ إيتاء التوراة لقوم موسى سيكون 

سببًا يف هدايتهم وإصالحهم مِلَا تتضمنه التوراة من أحكام ورشائع.

َلَنا . 5 ِ الَِّذي َفضَّ ْمُد لِلَّ يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَمَن ِعْلًم َوَقااَل احْلَ
ْن ِعَباِدِه امْلُْؤِمننَِي﴾)109(، قال الطنطاوي: »واهلل لقد أعطينا داود  َعَل َكثرٍِي مِّ
معرفة  وإحساننا  بفضلنا  ومنحنامها  عندنا،  من  واسعًا  علاًم  سليامن  وابنه 

غزيرة بعلوم الدين والدنيا«)110(.

م أّن الفعل آتينا اقرتن بالكتاب واحلكم والعلم الذي هو جزء من   نلحظ مّما تقدَّ
الكتاب أي من التعليامت واإلحياءات الساموية.
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إيتاء اليشء، بمعنى إعطائِه بطيب نفٍس وانرشاح صدر إخراجا إىل  وإذا كان 
َمنمْ يأخذُه تناواًل من غري مشقٍة وال بذِل ُجهٍد يف احلصول عليه، مصدر املزيد )آتى 
يؤيت( فإنَّ إعطاء اليشء، بمعنى إيتائِه إيصاال بسهولٍة وُيرٍس إىل املأيتِّ بقصد اإلفادة 

ٍة وال تعب، مصدر املزيد باهلمزة )أعطى يعطي(. منه واالنتفاع به من غرِي َمشقَّ

وعىل هذا، فإنَّ هناك ألفاظا جمردة أو مزيدة تقاربه يف الداللة حقيقًة أو جمازًا، 
بنسب متفاوتة يف وجه من وجوهها كاإلرسال، واإلعطاء، واإلنزال.

واالمتداد  االنبعاث  »عىل  هذا  أصلِه  يف  ال،  الدَّ الثالثي  َرَسَل  من  فاإلرسال: 
َلٌة: ال تكلِّفك سياقًا... لينَة املفاصل. وشعٌر َرسٌل،  هُل. وناقٌة َرسمْ ُ السَّ ريمْ ُل: السَّ سمْ فالرَّ
إذا كان مسرتساًل«)111(، يقال: جاءوا أرسااًل، أي متتابعني. زيدت عليه اهلمزة فصار 
ِه  يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَل الدِّ أرسَل، قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلَُدى َوِديِن احْلَ
ُكوَن﴾)112(، قال الراغب: »واالرسال ُيقال يف اإلنسان، ويف األشياء  َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ
نحو:  واملطر،  الريح،  كإرسال  بالتسخري،  ذلك  يكون  وقد  واملكروهة،   املحبوبة 
ماَء َعَلْيِهْم ِمْدرارًا﴾]األنعام:6[، وقد يكون بَبعِث َمن له اختيار، نحو  ﴿َوَأْرَسْلَنا السَّ
ال  هو  عاشور»أي  ابن  وقال  االمساك..«)113(،  يقابل  ُسل...واالرساُل  الرُّ ارسال 

غريه أرسل رسوله هبذا النور فكيف يرتك معانديه يطفئونه«)114(. 

واإلنزال: من نزل الدالُّ عىل هبوِط يشء ووقوِعِه)115(، ونزل املطر من السامء 
، قال عامر بن الطفيل)116(: )من  ون عن احلج بالنزول، ونزل إذا َحجَّ نزواًل، وُيعربِّ

الطويل( 

نــازلــهمْ غــــرِي  أم  ـــــامُء  أس فاِعَلهمْأنــــازلــــٌة  ــِت  أن مــا  أســم  يــا  لنا  أبيني 
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ونزلنا يف مكان كذا، إذا أتيـناه. قال الشاعر)117(: )من الطويل(

وانتهتمْ الــعــنُي  ت  ـــرَّ َق نزلنا  ـــا  تسَأُلومَلَّ هر  الدَّ يف  قبُل  كانت  ــاينُّ  أم

فقولنا: »نزلنا: أتينا منًى«)118(.

ْلَناُه  َوَنزَّ ُمْكٍث  َعَل  النَّاِس  َعَل  لَِتْقَرَأُه  َفَرْقَناُه  ﴿َوُقْرآنًا  تعاىل:  قوله  ففي 
يف  مفصاًل  القرآن،  هذا  الرسول،  أهيا  إليك،  أنزلنا  ولقد  واملعنى:  َتنِزياًل﴾)119(، 
أوامره ونواهيِه ويف أحكامه وأمثاله... ومنجاًم يف نزوله لكي تقرأه عىل الناس عىل 
َ هلم حفظه بسهولة، وحتى يتمكنوا من تطبيق  تؤدٍة وتأِن وحسن ترتيل، حتى يتيرسَّ
ترشيعاته وتوجهاته تطبيقًا علميًا دقيقًا)120(، قال الزخمرشي: »أي جعلنا نزوله مفرقًا 
دًا وقال امل ينزل يف يومني  أو ثالثة، بل كان بني  منجاًم، وعن ابن عباس: أنَّه قرأ مشدَّ
أّوله وأخره عرشون سنة«)121(، ونستطيع القول إّن هناك تقاربًا يف املعنى بني )نزل( 
و)أتى( جمازيًا، إذ األوىل تدلُّ عىل النزول بيرٍس وتأن يف حني نرى أّن )أتى( تدل عىل 

املجيء بسرٍي وسهولة و)اهلل اعلم(.

]من  الشاعر:  وتناَوَله.قال  أخذُه  إذا  َعطوًا،  َيعُطو  اليشَء  عطا  من  واإلعطاء: 
املتقارب[

فــاهتــا إذا  ـــــَر،  ـــــرِبيمْ ال ــاًلوتـــعـــَطـــو  ــي ــه أس ــن ــــدَّ م ــٍد تــــرى اخل ــي ــج ب

وظبٌي عطٌو: يتطاوُل الّشجر بتناول. وال تعطوه األيدي، أي ال تبُلُغُه فتتناوله.

يعُطوه  اليشء  َعَطا  من  كذلك  وهو  اليشء،  عىل  واجلراءُة  التناوُل  والتعاطي: 
يُتُه  بيُّ أهَلُه: َعِمل هلم وناَوهُلم ما أرادوا، ويقال: عطَّ إذا أخذُه وتناَوَلُه، وعاطى الصَّ

وعاطيُتُه، أي خدمته وقمت بأمرِه)122(.



مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الداللة

236

بي ألهلِه، ال يكون إاّل بعد  وتناوُل ُكلِّ يشٍء أو اجلراءة عىل فعلِه وعمل الصَّ
قصدِه وبلوِغِه والوصوِل إليه إتيانًا أو جميئًا أو ذهابًا أو إيابًا، ولذا توصف القوس 
وى، عىل فعىل، أي مواتية سهلة،  ا َعطمْ بأهنَّ لليونتِها ومل تنكرس  ُتعطُف  التي  هلة  السَّ
فيقال: هذه قوس معطية؛ إذا كانت لينة ليست بكّزة وال ممتنعة عىل َمنمْ َيمدُّ وترها 

فهي مواتية )123(.

الطنطاوي:  قال  َفَتَْض﴾)124(،  َك  َربُّ ُيْعِطيَك  ﴿َوَلَسْوَف  تعاىل:  قوله  ففي 
»وفضاًل عن كل ذلك فأنت، أهيا الرسول الكريم، سوف يعطيك ربُّك خريي الدنيا 
واآلخرة، كل ما يسعدك ويرضيك من نرص عظيم، وفتح مبني، ومتكني يف األرض، 
وإعالء لكلمة احلق عىل يدك، وعىل أيدي أصحابك الصادقني، ومنازل عظمى يف 
والوسيلة..  والشفاعة،  املحمود،  كاملقام  تعاىل،  اهلل،  إاّل  مقدارها  يعلم  ال  اآلخرة 
وبذلك ترىض رضاء تامًا بام أعطاك، سبحانه، من نعم ومنن«)125(، فإذا علمنا أنَّ 
هذه املنزلة الرفيعة التي وصل إليها النبي اخلاتم ، مل تكن ألحٍد غريه من األنبياء 
يأيت  إليه  اهلل  ِمن  الذي  العطاء  وهذا  والقصد  بالعمل  إليها  وصل  ألّنه  واملرسلني؛ 
بيرٍس وسهولة، فقد نلمح أّن هناك عالقة بني اإليتاء واإلعطاء وهي اليرس والسهولة 

يف معنييهام اللغوي يف القرآن الكريم واهلل اعلم.
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... ملخص البحث ...

هذه  بتحوالت  هيتم  الذي  الترصيف  لعلم  االساس  اللبنة  )الصيغة(  متثل 
الصيغة، وتغيري بنائها. ومتثل هيأة الكلمة أو القالب الذي تصاغ عىل قياسه االبنية 

الرصفية؛ وتشتمل عىل عنرصيني اساسيني مها االصول واحلركات.

تفسريه  يف  الظاهرة  هلذه  واالهتامم  بالتتبع  جديرة  رؤية  للزخمرشي  كان  وقد 
املعروفة   الرصف  قضايا  من   كثرٍي  يف  )الصيغة(  وجه  فقد  )الكشاف(  بـ  املعروف 
كاالشتقاق وغريه. ومن خالل تطبيقات الزخمرشي وجدنا ان )الصيغة( يف القرآن 
الكريم كانت وسيلة من وسائل اثراء اللغة وعن طريقها يمكن زيادة كلامت جديدة 

يف اللغة.
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... Abstract ...

Al-Seigha is regarded as the cornerstone to etymology that pays 
much heed to the derivations and changes of such a seigha. The 
entity of a word or a mould the etymological structures come in line 
with consists of two essential factors: the origins and the diacritics.

Al-Zamakhshari has a vision, worth tracing and paying much 
attention to such a phenomenon, in his reputed explication, Al-
Kashif [The Observer] in which he turns the prow of seigha to 
many etymological cases such as derivation and so forth. From Al-
Zamakhshari`s application we find that Al-Seigha in the Glorious 
Quran was one of language development techniques from which it 
could coin new words in the language.  
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... مدخل ...

يعد الرصف من العلوم األساسية يف رفد الرتكيب، فهو املهيئ للهيكل البنائي 
الداخيل للمفردات، الذي تعتمده الداللة الرصفية يف توثيق املعنى، فتكون – حينئذ 
التي تبحث يف عالقة هذه املفردات بعضها مع بعض يف  النحوية  – رافًدا للداللة 

اجلمل املختلفة)1(. 

فالعالقة بينهام عالقة جدلية تقوم عىل االستدعاء، لكنهام ال تستغنيان عن النظام 
الصويت الذي يعد األساس هلام يف تشكيل الرتكيب عىل وفق ما يتطلبه السياق. 

ومتثل الصيغة اللبنة األساس لعلم الترصيف الذي هيتم بتحوالت هذه الصيغة، 
وتغيري بنائها، فهي »عبارة عن هيأة الكلمة أو القالب الذي تصاغ األبنية الرصفية 
عىل قياسه، وتنطوي هذه اهليأة عىل عنرصين أساسيني مها: األصول واحلركات«)2(. 

صيغتها  حتدد  التي  هي  واحلركات  للكلمة،  املكونة  احلروف  هي  فاألصول 
َكَتَب،  مثل:  فكلمة  العربية)3(،  يف  الكلمة  تكوين  يف  احلكم  العامل  ا  ألهنَّ ومعناها؛ 
خمتلفة  بصيغ  تتعدد  أن  املمكن  ومن  ب(،  ت،  )ك،  األصول  احلروف  من  تتكون 
الترصيفات  من  وغريها  كتابة،  مكتوب،  كاتب،  َكَتَب،  فتكون:  للحركات،  تبًعا 
– تغيري يف املعنى بلحاظ  – حينئذ  والتحّوالت الداخلية التي حتصل هلا، فيحدث 

ن الصيغة، ووجهها التوجيه املقصود. استعامل احلركات الذي لوَّ
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اللغات  من  غريها  دون  العربيَّة  باللغة  خمصوصة  الداخليَّة  التحّوالت  وسمة 
تتمثل  التي  واملعاين  الصيغ  تكوين  يف  فحسب  اخلارجيَّة  العنارص  تعتمد  التي 

باللواصق)4(. 

لتنظيم  األوليَّة  املادة  للرتكيب  تقدم  الصيغة  إنَّ  نقول:  أن  نستطيع  هنا  ومن 
الصيغة،  نوع  خالل  من  الرتكيب  هذا  نوع  يتحدد  إذ  ماهيتها؛  وبيان  العالقات، 
فالفعل – بأنواعه – يتطلب – يف الرتكيب – صفات معيَّنة لتحديد معناه، فلذلك 
الفعل  من  لكل  أنَّ  ذلك  والعالقات؛  الوظائف  من  كثري  حتديد  إىل  »توجه  هي 
واملصادر  والتام،  والناقص  للمجهول،  واملبني  للمعلوم  واملبني  واملتعدي،  الالزم 
املقصود  وتعنّي  بعض،  من  بعضها  متّيز  لفظيًة  أنامًطا  والعاملة،  الالزمة  واملشتقات 

الذي له مقتضياته وحاجاته«)5(. 

وكّل ذلك ينطلق – أواًل – من بناء الصيغة نفسها من حيث األحرف األصول 
عالقة  فإنَّ  لذلك  احلروف؛  هذه  عىل  ع  تتوزَّ التي  احلركات  َثمَّ  ومن  للصيغة، 
الصوامت بالصوائت، هي التي حتدد نوع الصيغة، ومن ثمَّ هتيئ للرتكيب أصوله 
أراد  فإذا  املتكلم،  يريد  حيث  إىل  الداللة  بتوجيه  تستقل  التي  »فهي  معانيه،  ألداء 
فإنَّ  مفعول  اسم  أراد  وإذا  معناه،  تؤدي  ما  احلركات  من  استخدم  للفاعل  وصًفا 
ثابتة،  دالليَّة  قيم  عىل  تشتمل  الرصفية  »والصيغ  وهكذا«)6(.  ة  اخلاصَّ حركاته  له 
مثل: فعالن، وفعال، وفعول، ومفعل، ومفعال، وهذه الصيغ متثل فروًعا ألصول 
بالغية  غاية  هناك  أنَّ  الفرع عىل  إىل  العدول عن األصل  ليدلَّ  إليها...  عنها  عدل 
يقصد منها املبالغة يف أداء املعنى، فصيغة )فعالن( مثل: )رمحان( عدل هبا إىل صيغة 

)فاعل( مثل: )راحم(، للمبالغة، وكذا الشأن يف الصيغ الرصفية األخرى«)7(. 
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الثابت الذي  واحلديث عن الصيغة الرصفية، يستوجب احلديث عن األصل 
تشكلت منه املفردة »ألنَّ معرفة ذات اليشء الثابتة ينبغي أن تكون أصاًل ملعرفة حاله 
يف  بينهام  ومتايًزا  الثبات،  حال  يف  الذوات  بني  متايًزا  هناك  أنَّ  يعني  مما  املتنقلة«)8(، 
أثناء تغايرمها وتنقلهام، وهذا ما تبناه ابن جني من علامء اللغة، الذي تركزت عنايته 
بالثبات الذي يمثل األصل ملعرفة كل يشء متغري، وهو لون من السعي إىل تثبيت 
إىل  متغري  عنرص  كل  ترجع  التي  الفكر  لقواعد  إرساء  النتيجة،  يف  وهو  يشء،  كل 

أصل ثابت، وختضع فيه األصل والفروع إىل عملية عقلية حمددة)9(. 

لتوجيه  منه  ابن جني يف حماولة  بعد  الزخمرشي  وهي دعوة معتزليَّة متسك هبا 
فروًعا مشرتكة يف  يرجع  أن  ابن جني جهد يف  املقنَّن؛ ألنَّ  العقيل  باالجتاه  الصيغة 
اجلذر إىل معنى واحد، وهو ما يوحي بأنه جيمع األصول يف جمموعات، ويوحدها، 
ويضمها إىل بعض، وهو ما يعني تقارب األصول لتقارب األلفاظ – الفروع -)10(. 

وقد اختذ الزخمرشي من ذلك مرتًعا ظهرت سامته يف أغلب مؤلفاته، والسيام 
»األز   :]83 ]مريم:  َأّزًا﴾  ُهْم  ﴿َتُؤزُّ تعاىل:  لقوله  تفسريه  معرض  يف  قال  الكشاف، 
معلول  األلفاظ  تقارب  أنَّ  إىل  يوحي  ما  وهذا  أخوات«)11(،  واالستفزاز  واهلز 
يف  الفاء  وأخت   ،) )هزَّ يف  اهلاء  أخت  هي  إنام   ) )أزَّ يف  اهلمزة  ألنَّ  املعاين؛  بتقارب 
(، ويقول الزخمرشي: »والتعزير والتأزير من واد واحد«)12(، ويقول – أيًضا -  )فزَّ

»والقايس والقاسح – باحلاء – أخوان يف الداللة عىل اليبس والصالبة«)13(. 

وقال يف غري الكشاف: »الرمس والدمس والنمس والطمس والغمس أخوات 
يف معنى الكتامن«)14(، و »رصى ورصَّ ورصف ورصب ورصم أخوات«)15(. 
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الداليل  االجتاه   – الزخمرشي  عند   – نجد  العقيل،  االجتاه  هذا  جانب  وإىل 
للصيغة، فقد وافق الزخمرشي علامء اللغة يف توظيف الصيغة، وتعيني داللتها داخل 
النص، فقد تنبَّه عىل ألوان املعاين التي خترج إليها الصيغة يف الرتكيب من مبالغة، أو 
مشاركة، أو صريورة)16(، وغريها من املعاين اخلاصة بصيغة دون أخرى، وبحسب 

استعامهلا يف السياق. 

ومل ينَس الزخمرشي القاعدة التي أسسها علامء العربيَّة، وهي أنَّ الزيادة يف املبنى 
تدل عىل الزيادة يف املعنى)17(؛ إذ افتتح تفسريه الكشاف هبذا املفهوم وهو يتحدث 
عن البسملة، قال: »ويقولون: إنَّ الزيادة يف البناء لزيادة املعنى... ومما طنَّ عىل أذين 
من ملح العرب أهنم يسمون مركًبا من مراكبهم بالشقدف، وهو مركب خفيف ليس 
يف ثقل حمامل العراق، فقلت يف طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا املحمل؟ 
أردت املحمل العراقي، فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ فقلت: بىل، فقال: هذا 

اسمه الشقنداف، فزاد يف بناء االسم لزيادة املسمى«)18(. 

ومن األمثلة عىل ذلك أيًضا ما توجه لديه يف قوله تعاىل: ﴿َقاَلْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي 
»االستعصام:  يقول:   ،]32 ]يوسف:  َفاَسَتْعَصَم﴾  ْفِسِه  نَّ َعن  ُه  َراَودتُّ َوَلَقْد  ِفيِه  نِي  مُلُْتنَّ
بناء مبالغة يدل عىل االمتناع البليغ والتحفظ الشديد، كأنَّه يف عصمة وهو جيتهد يف 
االستزادة منها، ونحوه: استمسك، واستوسع الفتن، واستجمع الرأي، واستفحل 

اخلطب«)19(. 

دلَّت عىل  التاء(  السني،  )اهلمزة،  الزيادة  أحرف  أنَّ  السابق  النص  من  ويفهم 
زيادة املعنى يف االمتناع الذي حصل من النبي يوسف ، وهي زيادة يف املبنى، 
وهذا ما يدل عىل أنه ركز يف ذهن الزخمرشي أنَّ لكل زيادة يف صيغة ما، هلا داللة 
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﴿استيأسوا﴾ أكده يف صيغة  ما  املبالغة، وهذا  الصيغة إىل حد  تزيد من معاين   ربام 
]يوسف: 80[ أيًضا؛ إذ قال: »﴿استيأسوا﴾: يئسوا... وزيادة السني والتاء يف املبالغة 

نحو ما مرَّ يف ﴿استعصم﴾«)20(.

وبرفقة أحرف الزيادة، نلحظ مسألة أخرى يف غاية األمهية لنمو الصيغة، أال 
وهي مسألة االشتقاق، التي تعد قوام اللغة وعامدها، بل هي اللغة نفسها؛ إذ قيل: 
»وهذا  والصيغ،  األلفاظ  توليد  مهمة يف  وسيلة  االشتقاق)21(، وهي  اللغة هي  إنَّ 

التوالد جيري بحسب قوانني وصيغ وأوزان وقوالب«)22(. 

له  وضع  الذي  للكلامت  )اجلذر(  الثالثي  األصل  عىل  االشتقاق  ويعتمد 
الكلمة،  تتحدد  ومنه  ل()23(،  ع،  )ف،  الرصيف(،  )امليزان  يسمى:  بام  الرصفيون 
بني  االرتباط  يكون  لذا  عليها؛  تطرأ  التي  الزيادة  عن  فضاًل  صيغتها،  وتعرف 
تنطلق من أصل  الصيغ املشرتكة  اللفظي فألنَّ  أما  ا.  ا، ومعنويًّ لفظيًّ املشتقة  الصيغ 
واحد، وأما املعنوي فهام تعربان عن معنى عام واحد ختتلفان يف دائرته كام ختتلف 

الصيغتان)24(. 

األصليَّة  حروفه  يف  إياه  ملوافقته  آخر  إىل  لفظ  رد  بأنَّه:  االشتقاق  ف  عرِّ وقد 
ومناسبته له يف املعنى)25(، »كأن تأخذ أصاًل من األصول فتتقرأه، فتجمع بني معانيه، 

وإن اختلفت صيغته ومبانيه«)26(. 

د أنَّ الزنة تقع عىل األصول،  وقد ظهر ذلك عند الزخمرشي يف كشافه، حينام أكَّ
وإن وردت اللفظة حمذوفة احلروف للتخفيف مثاًل، كام ورد يف توجيهه ملفردة )ناس( 
بُِمْؤِمننَِي﴾ ُهم  َوَما  الِخِر  َوبِاْلَيْوِم  بِالّلِ  ا  آَمنَّ َيُقوُل  َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعاىل:   يف قوله 

يف  لوقة  قيل:  كام  ختفيًفا،  مهزته  حذفت  أناس،  )ناس(  »وأصل  قال:   ،]8 ]البقرة: 
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 :) ألوقة)*(... ووزن ناس: فعال؛ ألنَّ الزنة عىل األصول، أال تراك تقول يف وزن )ِقهمْ
افعل، وليس معك إال العني وحدها؟«)27(. 

ف الزخمرشي االشتقاق - يف معرض حديثه عن اشتقاق لفظ اجلاللة  وقد عرَّ
استنوق،  قيل:  كام  واستاله،  وأله،  تأله،  اشتق  االسم  هذا  »ومن  بقوله:   - )اهلل( 
الناقة واحلجر... فإن قلت: هل هلذا االسم اشتقاق؟  واستحجر يف االشتقاق من 
هذا  وصيغة  واحد،  معنى  فصاعًدا  الصيغتني  ينظم  أن  االشتقاق  معنى  قلت: 
، ومن أخواته: دله، وعله، ينتظمها معنى التحرّي  االسم وصيغة قوهلم: أله إذا حتريَّ

والدهشة«)28(. 

وهذا ما يعرف باالشتقاق األكرب؛ وهو نوع من أنواع االشتقاق، الذي يعني أن 
تشرتك الصيغتان أو أكثر يف أغلب احلروف، مع االحتاد أو التناسب يف املعنى)29(، 
افرتقن يف حرف،  وإن  بمعنى واحد،  أله، ودله، وعله،  السابق:  النص  أمثلة  نحو 

واتفقن يف املتبقي. 

وقد وجه الزخمرشي الصيغة بكل أنواع االشتقاق، يف تفسريه الكشاف، ففضاًل 
قوله:  يف  جيل  وذلك  الكبري،  االشتقاق  ذكر  سلًفا،  املذكور  األكرب  االشتقاق  عن 

»احلمد واملدح أخوان، وهو الثناء والنداء عىل اجلميل من نعمة وغريها«)30(. 

وكذا االشتقاق الصغري، وهو املقصود – غالًبا – حينام تطلق لفظة االشتقاق 
الذي »يؤكد اجتامع اللفظني يف املعنى والرتكيب وتغايرمها يف الصيغة بحيث يزيد 
املشتق منه يف احلروف مع  يناسب  أن  املشتق  املعنيني عىل اآلخر، فيشرتط يف  أحد 

املناسبة يف املعنى«)31(. 
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ْحمِن  ﴿الرَّ لفظة  ومنها  البسملة،  تفسري  أثناء  يف  الزخمرشي  عند  ورد  فقد 
من  وسكران،  كغضبان  رحم،  من  فعالن  »)الرمحن(  قال:   ،]1 ]الفاحتة:  ِحيِم﴾  الرَّ
غضب وسكر، وكذلك )الرحيم( فعيل منه، كمريض وسقيم من مرض وسقم«)32(. 

فالصيغة – إًذا – تؤدي عماًل مهاًم يف حتديد املعنى، وهي التي تقيم الفروق بني 
الكلامت، ولوال ذلك اللتبست معاين األلفاظ املشتقة من مادة واحدة، وهي – بعد 
– تقدم لعلم النحو القوالب التي تقوم بالوظائف الداللية كالفاعلية، واملفعولية، 
يتطلبها  التي  النحوية  املعاين  من  وغريها  واحلدثية  والسببية،  والزمانية،  واملكانية، 

السياق. 

العامة،  املعاين  فيها  تصب  فكرية  »قوالب  بكوهنا  الصيغة  تتسم  هنا  ومن 
فتحددها وتعطيها حجمها ومعناها... ووسيلة من وسائل إثراء اللغة، فعن طريقها 

يمكن زيادة كلامت جديدة يف اللغة«)33(. 

ومن خالل تطبيقات الزخمرشي نجد أنَّ الصيغة يف القرآن الكريم مل خترج عن 
السمة  حتمل  ال  فإهنا  الكريم،  القرآن  عربية  قدسية  من  الرغم  فعىل  السامت،  هذه 
الدينية فحسب، وإنام ظلَّت اللغة العربيَّة حتمل طبيعتها األوىل، عىل الرغم من أنَّ اهلل 
سبحانه وتعاىل نفخ يف هذه من روحه، كام نفخ يف عصا موسى ، لكنه أبقى مع 
ذلك عىل تلك الكلامت طبيعتها التي يعرفها الناس منها، كام ألقى عىل عصا موسى 

طبيعتها كذلك)34(. 

ما  وهو  التعبري،  يف  التأنق  القرآنية  الصيغة  عىل  أفاض  الذي  هو  النفخ  وهذا 
املفردة، فقد كشف  التهذيبيَّة يف استعامل  ينبه عىل اجلوانب  وعاه الزخمرشي، فراح 
النقاب عن إحياءات املفردة وظالهلا النفسية )35(، وذلك يف معرض حديثه عن قوله 
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َواِعِق﴾ ]البقرة: 19[، يقول: »فإن قلت:  َن الصَّ َعُلوَن َأْصابَِعُهْم يِف آَذاِنِم مِّ تعاىل: ﴿َيْ
اخلاص؟  دون  العام  االسم  ذكر  فلم  خاصة،  أصبع  األذن  به  تسد  التي  فاإلصبع 
، فكان اجتناهبا أوىل بآداب القرآن، أال ترى أهنم  قلت: ألنَّ السّبابة فّعالة من السبِّ
قد استبشعوها فكّنوا عنها باملسبحة والسباحة واملهّللة والدّعاءة. فإن قلت: فهاّل 
ذكر بعض هذه الكنايات؟، قلت: هي ألفاظ مستحدثة مل يتعارفها الناس يف ذلك 

العهد«)36(. 

اهلل  كالم  ه  ونزَّ )السبابة(،  لفظة  استعامل  يف  السلبية  السامت  عن  كشف  فقد 
سبحانه وتعاىل من استعامل ما هو يعاب عىل الناس، فكيف بالقرآن الكريم، وهو 

هو يف رفعة األسلوب وقمة التأّنق والتهذيب. 

وهذا ما يثبت أنَّ الزخمرشي – غالًبا - »ما يربط مجال الصيغة بأمهيَّة التهذيب 
يف األسلوب القرآين... كام أنه يضيف إىل معرفته النحوية واللغوية شيًئا من التذوق 

الرفيع، ليفرس اجلامل اللغوي، وأثره النفيس«)37(. 

وهبذا تكون الصيغة قرينة مهمة يف حتديد املعنى، ومن ثمَّ توجيهه، سواء عىل 
التي  الوظيفة  لتحديد  السياق  املستوى األكرب يف  أم عىل  للمفردة،  البنائي  املستوى 

تشري إىل املعنى املقصود. 

.................................
ينظر: الداللة السياقية عند اللغويني: 38. ( 1
القرينة يف اللغة العربية: 81، وينظر: أبحاث ونصوص يف فقه اللغة: 120. ( 2
ينظر: كشف املشكل يف النحو: 2 / 314، واملنهج الصويت للبنية العربية: 43. ( 3
ينظر: التحول الداخيل يف الصيغ الرصفية: 42. ( 4
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الزخمرشي عىل النص. ينظر: اخلصائص: 2 / 148. 
الكشاف: 1 / 603. ( 12
املصدر نفسه. ( 13
الفائق: 1 / 508. ( 14
املصدر نفسه: 2 / 19، وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمرشي: 292 – 293. ( 15
ينظر: عىل سبيل املثال ال احلرص: خروج الصيغة للمبالغة: 1 / 37، 66، 67، 401، 520، ( 16

 .17 / 3 ،48 / 2 ،635
ينظر: اخلصائص: 2 / 156. ( 17
الكشاف: 1 / 16. ( 18
املصدر نفسه: 2 / 440. ( 19
املصدر نفسه: 2 / 465.( 20
ينظر: القرينة يف اللغة العربية: 85. ( 21
التحّول الداخيل يف الصيغ الرصفية: 45. ( 22
ينظر: التطبيق الرصيف: 10. ( 23
ينظر: مناهج البحث يف اللغة: 212. ( 24
ينظر: اخلصائص: 2 / 136، واملبدع يف الترصيف: 53. ( 25
اخلصائص: 2 / 136. ( 26

)*(   اللوقة واأللوقة: الزبدة، أفاده الصحاح 4 /1275. وينظر: حاشية الشيخ حممد عليان عىل 
تفسري الكشاف: 1 / 62. 
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... ملخص البحث ...

اإلعرابية  باملواقع  اإلعرابية  واحلاالت  العالمات  ارتباط  العربية  علامء  أدرك 
مذهب  هو  االجتاه  وهذا  معاٍن.  عىل  دواال  اإلعرابية  العالمات  عندهم  فصارت 
أغلب علامء العربية ودارسيها - متقدمني ومتأخرين وحمدثني - وقد خرج عن هذا 
اإلمجاع قطرب حممد بن املستنري، فذهب إىل أنَّ احلركات اإلعرابية ال داللَة هلا عىل 

املعاين النحوية، بل الغرض منها وصل الكالم بعضه ببعض.

إىل األول كل  يميل يف مذهبه  ثالثا، ال  اجتاها  وما بني هذا االجتاه وذاك نجد 
امليل، وال إىل الثاين فيجرد العالمة اإلعرابية من داللتها؛ إذ يرى يف العالمة اإلعرابية 
داللة عىل املعنى لكنه ينظر إليها بوصفها قرينة واحدة من عدة قرائن تفرزها األنظمة 
املتعددة للغة تتضافر إلنتاج املعنى او ُتِعني عىل الوصول اليه وفهمه، فليس للعالمة 
االعرابية فضل عىل غريها حتى إذا ما غابت أدت القرائن األخرى ما تؤديه ودلت 

عىل ما تدل عليه.

النحو بمثل ما حظيت  انه مل حتظ قرينة من قرائن  العريب  النحو  والواضح يف 
به العالمة اإلعرابية واإلعراب من اهتامم النحاة حتى عدَّ بعضهم هذا اجلانب هو 
العامل،  بنظرية  متعلقة  النحوي  الفكر  يف  اإلعرابية  العالمة  فصارت  كله،  النحو 
ومرتبطة ارتباطا كبريا بالعامل فهي أثر من آثاره، ومل يكن أبو حيان بعيدا عن هذا 
الفكر ومل خيرج عنه ، لذا تركت مسألة العامل أثرا واضحا يف توجيهه ملعنى النص 

القرآين.
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لقد أظهر البحث أنَّ لقرينة العالمة اإلعرابية عند أيب حيان أثرا كبريا يف توجيه 
عالمة  قرينة  البحث  واستحدث  والداليل(،  واملعجمي  والنحوي  )الرصيف  املعنى 
النحوي  املعنى  بيان  إىل  أحيانا  وتفيض  غالبا  الرصيف  املعنى  عىل  قرينة  وهي  البناء 
وحتديده وقد تكون قرينة عىل املعنى املعجمي أيضا. وعىل هذا تكون قرينة العالمة 

قرينة كربى هلا فرعان: )عالمة اإلعراب وعالمة البناء(.

التأثري والتأثر بني العالمة اإلعرابية واملعنى، وأنَّ  وكشف البحث عن عالقة 
هذه العالقة مرهونة بالناظر إىل النص فيام إذا كان منتجا لذلك النص أو متلقيا له، 
فإن كان منتجا كان املعنى هو املؤثر يف العالمة فيجعلها مستقرة عىل شكل معني، 
فيكون  للنص  متلقيا  كان  وإذا  معنى،  املنتج من  ما يف ذهن  اإلعراُب عندئذ  فيتبع 
املعنى متأثرا بالعالمة اإلعرابية إنمْ كان املتلقي طالب معنى، فإن كان طالب حتليل 
وجيسد  إعرابه،  أو  النص  حتليل  من  ليتمكن  أوال  املعنى  يفهم  أن  وجب  وإعراب 

املفرس تلك احلاالت الثالثة وقد جتلت عند أيب حيان يف تفسري البحر املحيط.
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... Abstract ...

A trench mark in linguistics designates a trait, a mountain or 
something on the ground guiding people; a house or something 
shepherding people in the wilderness as it is erected. 

The grammarians employ the shades of meanings to the "mark" 
to have a universal term covering more than one destination; it could 
indicate the category of a word or a trait of a noun or the mark of 
the verb. Then it could refer to the strata of a word nominative, 
accusative, prepositional, apocopative and constructive. We are, 
here, to pay much heed to the latter; it is to have the mark in the 
acts of parsing on one hand in the construction, on the other hand 
as to be two isles for the trench mark concomitance.

Therefore, it is to draw a line of demarcation between both 
Haraka [mark] and the mark [diacritic], the former designates 
Dhama, Fatha and Kasra, or it might be a part of the word " phoneme 
" in terms of declinable case, or it might be a parsing Haraka [Move] 
or a contrastive Haraka at the end of a word, that is why it comes 
in parallel with the particles of parsing and construction. Yet the 
latter, the diacritic purports Dhama, Fatha, Kasra  and some letters 
as regarded by the grammarians as parsing marks,. Haraka and the 
letter omitting.

It is quite evident that parsing marks are a mere rapport between 
the phonetic level and syntactic one, the parsing letters in dual and 
sound masculine plural come to be a meeting terminus between the 
deductive and syntactic level.                                      

Then only then, the research paper takes hold of the 
concomitance as regarded as a great concomitance having two isles:

1. Parsing diacritics.
2. Construction mark.
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... مدخل ...

مة أو اجلبل، أو هو ما يستدل به عىل األرض مما يبنى من  العالمة يف اللغة: السِّ
منازل يف جادة الطريق، أو ما هتتدي به الضالة يف الفلوات مما ينصب يف الطريق)1(.

وقد وظف النحويون معنى العالمة اللغوي ليكون مصطلحا عاما يشمل أكثر 
من جهة، فيدخل فيه ما يكون دليال عىل صنف الكلمة أو سمة من سامته كعالمات 
األسامء وعالمات األفعال، ويدخل فيه أيضا ما يكون دليال عىل حالة الكلمة من 
رفع أو نصب أو جّر أو جزم أو بناء. ونحن هنا ُنعنى باجلانب الثاين؛ لذا كان ال بدَّ 
ليكونا فرعني  البناء أخرى  العالمة بإضافتها إىل اإلعراب مرة، واىل  من ختصيص 

لقرينة العالمة.

فاألوىل  هنا(،  )املقصودة  والعالمة  احلركة  بني  نمّيز  أنمْ  هنا  بنا  جيدر  وربام 
فونيم  )وهذه  الكلمة  بنية  من  تكون  قد  وهي  والكرسة،  والفتحة  الضمة  تشمل 
بناء يف  أو  إعراب  تكون حركة  أو  الرصفية،  الصيغة  تركيبي(، وموضوعها  رئيس 
آخر الكلمة، وهي هبذا اجلزء تلتقي مع عالمات اإلعراب والبناء. والثانية - اعني 
العالمة - تشمل الضمة والفتحة والكرسة، وبعض احلروف مما عّده النحاة عالمة 

إعرابية، وحذف احلركة أو احلرف.

وال خيفى أنَّ حركات اإلعراب واصلة بني املستوى الصويت واملستوى النحوي، 
وحروف اإلعراب يف املثنى ومجع املذكر السامل ملتقى بني املستوى الرصيف واملستوى 
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النحوي)2(. ومن َثمَّ يتناول البحث قرينة العالمة بوصفها قرينة كربى هلا فرعان: 

العالمة اإلعرابية.. 1
عالمة البناء.. 2

وجتدر االشارة هنا اىل ان قرينة العالمة واحدة من قرائن عديدة تفرزها األنظمة 
فالنظام  املعنى وفهمه،  اىل  الوصول  ُتِعني عىل  قرائن  لنا عدة  تفرز  إذ  للغة  املتعددة 
الصويت ُينتج قرائن )العالمة، والتنوين، والتنغيم، والوقف(، والنظام الرصيف ُينتج 
والربط،  )األداة،  لفظية  قرائن  ُينتج  النحوي  والنظام  واملطابقة(  )البنية،  قرينتي 

والرتبة، والتضام( وقرائن معنوية )االسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية()3(.

العالمة اإلعرابية

ُتعّد العالمة اإلعرابية »إسهاما من النظام الصويت يف بناء النظام النحوي«)4(، 
وتوجيهه  املعنى  مهامًّ يف حتديد  أثرا  هلا  إّن  إذ  القرائن؛  بني  من  األبرز  القرينة  وهي 
ومتييز مواقع مفردات الرتكيب وبيان حاالت اإلعراب، وملا كانت العالمة اإلعرابية 
موضحة لذلك كله، وكان اإلعراب يف اللغة هو اإلباَنة واإليَضاح، أو هو اإلفَصاُح 
ء)5(، قيل إنَّ اإلعراب »عبارة عن معنى حيصل باحلركات أو احلروف«)6(  عن اليشَّ
التي صارت عالمات تتعاقب عىل أواخر الكلم. ومن هنا صار تعريف اإلعراب يف 
اصطالح النحويني هو أنمْ ختتلف أواخر الكلم الختالف العوامل)7(، أو هو »تغيري 
يف آخر الكلمة أو ما هو كاآلخر لعامل دخل عليها نفسها«)8(، ومفهوم اإلعراب 
هذا قد سجله سيبويه يف كتابه؛ إذ بنّي جماري الكلم الثامنية؛ النصب واجلر والرفع 

واجلزم والفتح والكرس والضم والوقف )السكون()9(.
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وملا رأى علامء العربية ارتباط جماري الكلم هذه - اعني العالمات واحلاالت 
بني  العالقة  تلك  إىل  يشري  عندهم  اإلعراب  صار  اإلعرابية  باملواقع   - اإلعرابية 
العالمة واملعنى، فالعالمات اإلعرابية دواّل عىل معاٍن، ويتضح هذا من مفهومهم 
اآليت  اجلدول  يف  باختصار  منهم  لعدد  نورده  كام  اإلعرابية  العالمة  أو  لإلعراب 

)بترصف يالئم هذا االختصار(:

املصدرصاحبهاملفهوم

1
اإلعراب فارق يف بعض األحوال 
بني الكالمني املتكافئني واملعنيني 

املختلفني
تأويل مشكل القرآن: 18ابن قتيبة )ت#276(

2
اإلعراب هو التغيري الذي يقع لفروق 

ومعاٍن حتدث
ابن الرساج 
)ت#316(

األصول: 44/1

3
حركات اإلعراب تنبئ عن املعاين 

التي تعتور األسامء
الزجاجي 
)ت#337(

اإليضاح:69

4
اإلعراب هو اإلبانة عن املعاين 

باأللفاظ
ابن جني 

)ت#392(
اخلصائص: 35/1

5
اإلعراب هو الفارق بني املعاين 

املتكافئة
ابن فارس 
)ت#395(

الصاحبي: 43

6
اإلعراب هو مفتاح املعاين املغلقة 
يف األلفاظ واملستخرج لألغراض 

الكامنة فيها

اجلرجاين 
)ت#471(

دالئل اإلعجاز: 80

7
الرفع علم الفاعلية والنصب علم 

املفعولية واجلر علم اإلضافة
الزخمرشي 
)ت#538(

املفصل: 37
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8
فائدة اإلعراب التفريق بني املعاين 

املختلفة
ابن اخلشاب 
)ت#567(

املرجتل: 34

9
اإلعراب دليل عىل املعاين التي تلحق 

االسم
نتائج الفكر: 66السهييل )ت#581(

10
اإلعراب هو اإلبانة عن املعاين 
باختالف أواخر الكلم لتعاقب 

العوامل يف أوهلا

ابن يعيش 
)ت#643(

رشح املفصل: 140/1

11
الرفع علم الفاعلية والنصب علم 

املفعولية واجلر علم اإلضافة
ابن احلاجب 
)ت#646(

رشح الريض: 69/1

اإلعراب إذن هو »عبارة عن املجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى احلادث فيها 
بالرتكيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامها، فاإلعراب موضوع لإلبانة عن 
الكلمة  منه، وهو صوت يصحب آخر  منزلتها  بيان  أو  الرتكيب  وظائف مفردات 
املعربة يف الكالم املنطوق ورمز أضيف إىل احلرف املكتوب«)10(، وهذا الصوت أو 
الرمز هو العالمة التي تكون عىل نوعني: عالمة أصلية متثلها احلركات والسكون، 

وعالمة فرعية متثلها احلركات واحلروف واحلذف)11(.

وهذا االجتاه - أعني القول بداللة العالمة عىل املعاين - هو مذهب أغلب علامء 
العربية ودارسيها - متقدمني ومتأخرين وحمدثني)12(- وقد خرج عن هذا اإلمجاع 
قطرب حممد بن املستنري، فذهب إىل أنَّ احلركات اإلعرابية ال داللَة هلا عىل املعاين 
الوصل  عند  احلركات  إذ  ببعض؛  بعضه  الكالم  وصل  منها  الغرض  بل  النحوية، 
تكون معاقبة لإلسكان عند الوقف ليعتدل الكالم فال يكون بطيئا)13(، وقد أرجع 
قسم من الباحثني)14( مذهب قطرب إىل اخلليل وعّدوه أول قائل به بناء عىل قوله 



م. د. أمحد خضري عباس العيل السعيدي

271 )1(

أّن الفتحة والكرسة والضمة  الذي نقله عنه سيبويه يف كتابه، قال: »وزعم اخلليل 
زوائد، وهّن يلحقن احلرف ليوصل إىل التكّلم به، والبناء هو الساكن الذي ال زيادة 
فيه«)15(، ويبدو أّن إرجاع مذهب قطرب إىل قول اخلليل هذا فيه وهٌم وفهٌم خاطئ 

للنص، وقد ُرّد ذلك بام يأيت رّدا كافيا)16(:

أنَّ سبب ظّن هؤالء الباحثني بأنَّ اخلليل يقول بعدم داللة عالمات اإلعراب يف 
ا تزاد لوصل الكلامت بعضها ببعض هو عبارته )وُهنَّ يلحقَن احلرَف  الكالم وبأهنَّ
احلرف  أنَّ  ففهموا  فيه(  زيادة  ال  الذي  الساكن  هو  والبناء  به،  التكّلم  إىل  ليوصل 
ُع النّص يف سياقه  يقصد به هنا الكلمة، وأنَّ البناء يقصد به ما يقابل اإلعراب، ووضمْ
يكشف أنَّ احلديث ليس عن اإلعراب والبناء، بل قصد باحلرف احلرف اهلجائي، 
متناوال  النّص  هذا  يكون  ال  ولذلك  احلركة؛  عدم  حال  يف  احلرف  بالبناء  وقصد 

اإلعراب والبناء.

تربط  ما  كثرًيا  الكتاب  يف  سيبويه  نقلها  التي  الكثرية  وآراءه  اخلليل  قول  أنَّ 
احلركة اإلعرابية بمعًنى معنّي.

أنَّ الزجاجي وهو من أوائل من تناولوا داللة العالمات اإلعرابية عىل املعاين، 
مل يستثِن اخلليل ممن قالوا بذلك، فبعد أنمْ ذكر أنَّ احلركات ُتبني عن املعاين، قال: 
»هذا قول مجيع النحويني إاّل قطربا«)17(، فلو كان اخلليل يقول بام قال به قطرب من 

بعد، ملَا أغفله الزجاجي يف هذا املقام.

وإنكار  اإلعراب  حلركات  الصويت  بالتفسري  القائلني  أول  كان  إذن  فقطرب 
ردا  واملختصني  النحاة  من  كثري  الرأي  هذا  َرّد  وقد  النحوية،  املعاين  عىل  داللتها 

مستفيضا)18(. 
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خطاه  عىل  املحدثني  من  نفر  سار  إذ  بذلك  القائلني  آخر  يكن  مل  قطربا  لكنَّ 
قرص  الثاين  فإن  ذلك  عن  وفضال  موسى،  هناد  والدكتور  أنيس  إبراهيم  كالدكتور 
حتديد الوظيفة الرتكيبية أو املعاين النحوية للكلمة بالقرائن اللفظية واملعنوية من نرب 

وتنغيم وترتيب فلم يكن للحركات عنده أثر يف ذلك)19(.

املوضوعية  إىل  األقرب  هو  ثالثا)20(،  اجتاها  نجد  وذاك  االجتاه  هذا  بني  وما 
والدقة العلمية؛ فال يميل يف مذهبه إىل األول كل امليل، وال إىل الثاين فيجرد العالمة 
اإلعرابية من داللتها؛ إذ يرى يف العالمة اإلعرابية داللة عىل املعنى لكنه ينظر إليها 
عىل  فضل  هلا  فليس  املعنى،  إلنتاج  تتضافر  قرائن  عدة  من  واحدة  قرينة  بوصفها 
غريها حتى إذا ما غابت أدت القرائن األخرى ما تؤديه ودلت عىل ما تدل عليه، 
وصاحب هذا الرأي هو الدكتور متام حسان وتابعه عدة باحثني، فالعالمة اإلعرابية 
عنده ال تعني بمفردها عىل حتديد املعنى وهي ليست بأكثر »من نوع واحد من أنواع 
القرائن بل هي قرينة يستعيص التمييز بني األبواب بواسطتها حني يكون اإلعراب 
تقديريا أو حمليا أو باحلذف الن العالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هذه احلاالت 

ليست ظاهرة فيستفاد منها معنى الباب.

أو مطلق  الفتحة  أو مطلق  الضمة  العالمة كمطلق  ننظر إىل مطلق  حتى حني 
أكثر من  منها عىل  الواحدة  تدل  وإنام  باب واحد  تدل عىل  أهنا ال  الكرسة فسنجد 

باب«)21(.

العريب  النحو  منها  خيُل  مل  املعنى  حتديد  عىل  تعني  أخرى  قرائن  وجود  وفكرة 
لكنها مل تتبلور عند النحاة لتكون نظاما متكامال »ومل يسلكوها أبدا يف نظام واحد... 
كام مل يبينوا تضافرها للكشف عن املعنى النحوي«)22(، والبن جني يف هذا املجال 
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الوظيفة  حتديد  يف  أثر  من  القرائن  لبعض  ما  بنّي  إذ  خصائصه؛  يف  واضحة  إشارة 
النحوية بغياب العالمة اإلعرابية، فقرائن الرتبة واملعنى املعجمي واملطابقة والسياق 
قرينة  دور  أدت  ووضحها)23(،  أمثلة  من  ساق  فيام  والتبعية  )املقام(  اللغوي  غري 

اإلعراب )الغائبة( يف الداللة عىل املعنى النحوي. 

النحو بمثل ما حظيت  انه مل حتظ قرينة من قرائن  العريب  النحو  والواضح يف 
به العالمة اإلعرابية واإلعراب من اهتامم النحاة حتى عدَّ بعضهم هذا اجلانب هو 
النحو كله فسمي »النحو إعرابا واإلعراب نحوا«)24(، وبدا النحو كأنه »علم أواخر 
الكلم يف السياق، علق النحاة املعنى باحلركات وبنوا عىل ذلك منهجهم يف النحو 
النحوي  الفكر  اإلعرابية يف  العالمة  العامل«)25(. فصارت  اثر  احلركات  إن  فقالوا 
متعلقة بنظرية العامل، ومرتبطة ارتباطا كبريا بالعامل فهي أثر من آثاره »وما الفاعل 

إذا رفع، أو املفعول إذا نصب، أو املضاف إليه إذا جّر إال بسبب من العامل«)26(.

الذي  النحوي  وهو  عنه،  خيرج  ومل  الفكر  هذا  عن  بعيدا  حيان  أبو  يكن  ومل 
اشتهر بكثرة مؤلفاته يف املجال النحوي، وهو صاحب هذا التفسري الضخم الذي 
سامه )البحر املحيط( والذي جعله ميدانا رحبا ليطبق فيه ثقافته النحوية، لذلك فقد 
تركت مسألة العامل أثرا واضحا يف توجيهه ملعنى النص القرآين، ومن هنا جاء رفضه 
لتوجيه ابن عطية إلعراب قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم اْلـَمْوُت إِن 
]البقرة:180[  اْلـُمتَِّقنَي﴾  َعَل  ا  َحقًّ بِاملْعُروِف  َوالْقَربنَِي  لِْلَوالَِدْيِن  ُة  اْلَوِصيَّ ا  َخرْيً َتَرَك 
فقد رأى ابن عطية أّن املعنى: توّجه إجياب اهلل عليكم ومقتىض كتابه إذا حرض، فعرّب 
عن توجيه اإلجياب بـ)كتب( لينتظم إىل هذا املعنى أنه مكتوب يف األزل، وهذا مبني 
- عىل حد قوله - عىل أّن )كتب( هو العامل يف )إذا(، والوصية نائب فاعل مرفوع 
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( مقدر يدل عليه ما تقّدم من قوله ﴿ُكتَب  بـ )كتب(، وجواب الرشطني )إذا( و)إنمْ
عليكم﴾، فهو كقولك: شكرت فعلك إن جئتني إذا كان كذا)27(.

ووجد أبو حيان يف ذلك تناقضا الن ابن عطية » قال: العامل يف )إذا( )ُكتب(، 
وإذا كان العامل فيها )ُكتب( متحّضت للظرفية ومل تكن رشًطا، ثم قال: وجواب 
الرشطني )إذا( و)إن( مقّدر يدل عليه ما تقّدم إىل آخر كالمه، وإذا كانت )إذا( رشًطا 
فالعامل فيها إما اجلواب، وإما الفعل بعدها عىل اخلالف الذي يف العامل فيها، وال 
جيوز أن يكون العامل فيها ما قبلها إالَّ عىل مذهب من جييز تقديم جواب الرشط 
عليه، ويفرع عىل أن اجلواب هو العامل يف )إذا(، وال جيوز تأويل كالم ابن عطية 
عىل هذا املذهب ألنه قال: وجواب الرشطني )إذا( و)إن( مقدر يدل عليه ما تقدم، 
املتقدم«)28(،  به  امللفوظ  هو  يكون  أن  يستحيل  تقدم  ما  عليه  يدّل  مقدًرا  كان  وما 
هو  والثاين  املذكور،  )ُكتب(  الفعل  هو  األول  عامالن؛  لـ)إذا(  سيكون  أّنه  بمعنى 

اجلواب املقدر الذي يدل عليه املتقدم، وعليه مل يصّح تأويل كالم ابن عطية.

وعىل الرغم من أّن نظرية العامل قد أّثرت سلبا يف توجه الدراسات النحوية 
برصف النحاة عن دراسة األساليب ودالالت الرتاكيب إىل البحث عن العامل وأثره 
يف املعمول وبيان العلل، فان ذلك مل يمنع كليا من اخلوض يف بيان املعاين الرتباطها 
الوثيق عندهم بالعالمة اإلعرابية واإلعراب كام وضح من املفاهيم التي أوردناها 
سابقا. وكتاب سيبويه الذي يمثل بداية التأليف النحوي والذي مل تأخذ منه نظرية 
العامل املأخذ الذي كان هلا من مؤلفات املتأخرين، خرُي ما يشهد عىل تقليب املعنى 
وفقا للعالمة اإلعرابية وتغري الداللة بتغريها، وليس بعزيز أنمْ نجد يف الكتاب ما 
ٌم ِعلَمُ الفقهاء( بتغري  يمثل هذا االرتباط، ومن ذلك اختالف داللة اجلملة )له ِعلمْ
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م( الثانية رفعا ونصبا، فبالرفع تكون صفة العلم خصلة  العالمة اإلعرابية لكلمة )ِعلمْ
من خصال هذا الرجل قد استكملها واتسم هبا واملراد من اجلملة أن تذكر الرجل 
ا عىل النصب فإنَّ هذه اخلصلة غري مستكملة  بفضل هو فيه وخترب عام استقر فيه. وأمَّ
فيه وكأنك مررت بالرجل يف حال تعّلم وتفّقه وكأنَّه مل يستكمل أنمْ يقال له عامل)29(. 
فالضمة صارت دليال عىل استكامل الصفة واستقرارها يف صاحبها، والفتحة دليل 
عىل عكس ذلك، ويف هذا رأى الدكتور عائد كريم احلريزي أنَّ العالمة اإلعرابية 
فيها داللة عىل الثبوت والتجدد، فمن قيل عنه »له علٌم علُم الفقهاء« فهو معدود يف 
مجلة الفقهاء، ومن قيل عنه ذلك بالنصب فإنَّ عالمة النصب تنبئ عن فعل حمذوف، 

والفعل يدّل عىل التجدد، واملعنى بالنصب أنَّه يتعلم الفقه)30(.

منهم  املتقدمون  وتناوله  املعنى،  يف  اإلعرابية  العالمة  قرينة  أثر  فيه  ظهر  ومما 
واملتأخرون كسيبويه يف كتابه والزخمرشي يف مفصله وابن هشام يف مغنيه)31( ما يقع 
فيه الفعل املضارع بعد الطلب واختالف املعنى بحسب عالمته اإلعرابية كقوهلم: 
جمزوما  يكون  أو  مرفوعا  )يأكل(  الفعل  يكون  فقد  يأكلك(،  األسد  من  تدُن  )ال 
واملعنى خيتلف، فعىل الرفع يكون املعنى: ال تدُن من األسد فإنَّه يأكلك، فإنمْ ُجِزم 
لألكل؛  سببا  التباعد  يكون  به  املعنى  ألنَّ  الناس  كالم  وجه  غري  عىل  املعنى  صار 
يتحقق  انَّ معناه مسبَّب عام  أي  للنهي  الفعل يف حالة اجلزم يكون جوابا  أنَّ  ذلك 
من النهي وهلذا صّح أن يقال )ال تعِص اهلل يدخلمْك اجلّنَة( ويف حالة الرفع يكون 
الفعل مقطوعا عام قبله عىل االستئناف)32(، لذلك صار اجلزم عند سيبويه قبيحا، 
لكن الكسائي استغنى يف هذا املوضع عن قرينة العالمة اإلعرابية اتكاال عىل قرينة 

السياق فأجاز اجلزم وَحُسن هذا الوجه عند ابن هشام إذا كان املعنى مفهوما)33(.
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املعنى  توجيه  يف  اإلعرابية  العالمة  أثر  يبني  بام  زاخر  املحيط  البحر  وتفسري 
وتغريه بتغريها فنذكر مثاال من هذا الفيض ما توجه لدى أيب حيان يف قوله تعاىل: 
ُر  َوُيَكفِّ َلُكْم  َفُهَو َخرْيٌ  الُفَقَراَء  َوُتْؤُتوَها  ُفوَها  ُتْ َوإِن  َفنِِعمَّ ِهَي  َدَقاِت  ُتْبُدوا الصَّ ﴿إِن 
ـُه بَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾ ]البقرة:271[ فقد قرئ )يكّفر( باجلزم  َئاتُِكْم َواللَّ َعنُكم ِمن َسيِّ

والرفع والنصب)34(، واختلف املعنى عنده تبعا لذلك عىل ما يأيت)35(:

املعنى باجلزم: خيتص التكفري من السيئات باإلخفاء فقط؛ ألن اجلزم يكون عىل 
أّن الفعل معطوف عىل جواب الرشط الثاين فيخّصصه به، وهذا املعنى مرجوح عند 

أيب حيان ألنه ال يمكن أن يقال: إن الذي يبدي الصدقات ال يكفر من سيئاته.

أن  عىل  يدل  فالرفع  اجلزم،  من  واعم  ابلغ  هنا  املعنى  يكون  بالرفع:  املعنى 
، ألنا نعلم  ُأبديتمْ أو ُأخفيتمْ التكفري مرتتب من جهة املعنى عىل بذل الصدقات، 
أّن هذا التكفري متعلق بام قبله، وال خيتّص باإلخفاء فقط، فقد صار التكفري شاماًل 

للنوعني من إبداء الصدقات وإخفائها، وإن كان اإلخفاء خرًيا من اإلبداء.

الفقراء  وتؤتوها  ختفوها  وإن  تقدير:  عىل  يكون  هنا  واملعنى  بالنصب:  املعنى 
يكن زيادة خري لإلخفاء عىل خري لإلبداء وتكفري.

فعالمة اجلزم وعالمة الرفع وعالمة النصب قرائن عىل هذه املعاين، وهي دوال 
عليه يتغري بتغريها وخيتلف بتقليبها. وسريد يف هذا املبحث إن شاء اهلل من تفسري 
البحر املحيط ما يعزز ذلك من ارتباط املعنى بالعالمة اإلعرابية وأثرها فيه بحسب 

رؤية أيب حيان.
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عالقة التأثري والتأثر بني العالمة اإلعرابية واملعنى

العربية نظر  العالمة اإلعرابية واملعنى واضحا لدى علامء  الرتابط بني  ملا كان 
»أصل  اإلعراب  أّن  إىل  النحاة  بعض  فذهب  أحدمها لآلخر،  تبعية  إىل  منهم  قسم 
للمعنى وعندهم أّن تصّور املعنى تابع لتصّور اإلعراب فاملعنى يتعّدل تبعا لإلعراب 
وال يتعّدل اإلعراب تبعا للمعنى«)36(، وذهب آخرون إىل العكس من ذلك فرأوا 
الناظر  »وعىل  الزركيش:  قال  إعرابه،  ُيراد  ما  معنى  أّوال  ُيفهم  أن  الواجب  من  أّن 
يف كتاب اهلل الكاشف عن أرساره النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها وحملها، ككوهنا 
مبتدأ أو خربا أو فاعلة أو مفعولة أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب إىل غري ذلك من 
تعريف أو تنكري أو مجع قلة أو كثرة إىل غري ذلك، وجيب عليه مراعاة أمور أحدها 
- وهو أول واجب عليه - أنمْ يفهم معنى ما يريد أنمْ ُيعرَبه مفردا كان أو مركبا قبل 

اإلعراب فإنَّه فرع املعنى«)37(.

ونظر بعض املحدثني إىل هذه املسالة فرأى خطأ املذهب األول واستقر يف نفسه 
أنَّ األصل أنمْ يكون اإلعراب تابعا للمعنى، فاإلعراب يف خدمة املعنى وليس املعنى 

يف خدمة اإلعراب)38(.

أو  مظهر  اإلعرابية  »العالمة  أنَّ  حقيقة  عىل  مبني  الكالم  هذا  أنَّ  شك  وال 
اللفظ  قضية  يف  اجلوانب  أهم  من  تعّد  فهي  لذا  باملعنى،  قوية  عالقة  له  شكيل  أثر 
تبعية  يف  معه  نتفق  فال  املعنى  خدمة  يف  اإلعراب  أنَّ  قوله  صحَّ  فإنمْ  واملعنى«)39(، 

اإلعراب أو العالمة اإلعرابية للمعنى عىل وجه اإلطالق.

والرأي عندنا يف هذه املسالة - عالقة العالمة اإلعرابية باملعنى - أنَّ هلا أكثر من 
بعد، فالعالقة بينهام ال تبعد أنمْ تكون متعلقة بحال الناظر إىل النص )منطوقا كان أو 
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ا أنمْ يكون متلقيا  ا أنمْ يكون منشئا أو مرسال )أي منتجا للنص( وإمَّ مكتوبا(، فهو إمَّ
له، فعالقة التبعية أو التأثري والتأثر بني العالمة واملعنى مرهونة بذلك.

العالمة اإلعرابية واملعنى بحسبان املرسل

إذا كان الناظر إىل النص ُمرِسال فإنَّ املعنى موجوٌد يف ذهنه أواًل، مستقٌر عنده، 
فإنمْ أراَد أنمْ ينقله إىل اخلارج يف نصٍّ منطوق أو مكتوب وجب أنمْ يتبع اإلعراُب ما 
يف ذهنه من معنى، وأنمْ يكون يف خدمته، ويكون صورته املادية )صوتا أو رمزا(، 
فاملعنى هنا هو »الذي يؤثر يف العالمة فيجعلها مستقرة يف شكل معني«)40(، وذلك 
املعنى الداليل هو الذي يرسم حدود املعاين الوظيفية ملفردات الرتكيب املراد إنشاؤه، 
فإنمْ أراد املرسل أو املنشئ أنمْ يكون )زيد( فاعال جعل له الرفع ليكون عالمة عىل 
ذلك، وإنمْ أراد أنمْ يكون )عمرو( مفعوال جعل له النصب، أو لنذهب إىل ابعد من 
ذلك فنقول إنمْ أراد التخصيص أو االهتامم قّدم ما أراد له ذلك أو إنمْ أراد احلدوث 
والتجدد جعل البناء مجلة فعلية أو أراد الثبوت والدوام جعله مجلة اسمية وهكذا... 
فالعالمة تكون منسجمة مع ما يراد للكلمة من معنى وظيفي، واملعنى يف كل ذلك 

أسبق وجودا وأحّق أنمْ ُيّتبع.

املرِسل( للضم يف كلمة )قليل( مع  القيس )وهو  امرئ  اختيار  ومن هنا جاء 
صالح النصب فيها لغري معنى، قال:

معيشٍة ــى  ألدن أسعـى  مــا  أّن  فلو 
ــٍل ــؤّث ــٍد م ــج ــى مل ــع ولــكــّنــمـــــا أس

كفانـي - ومل أطلب - قليٌل من املاِل
أمثايل)41( املؤّثل  الـمجد  يدرك  وقـد 
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إذ أراد أنمْ يعرب عن أنَّ املال القليل يكفيه للمعيشة فال حيتاج إىل طلبه، وقد حلظ 
سيبويه أّن امرأ القيس اختار الرفع ليحقق به ما يريد من معنى يفسد بالنصب، قال: 
»فإنام رفع ألنه مل جيعل القليل مطلوًبا، وإنام كان املطلوب عنده امُللك وجعل القليل 

كافًيا، ولو مل يرد ونصب فسد املعنى«)42(، أي املعنى الذي أراده.

القاهر اجلرجاين من فرق يف داللة كلمة )كل( عند  ومثل هذا ما وجده عبد 
اختالف عالمتها اإلعرابية يف قول أيب النجم العجيل:

ـــُه لـم أصـــنـِع)43( عـي          عيلَّ ذنــًبا كلُّ قد أصبحتمْ ُأمُّ اخليـاِر َتدَّ

إذ اختار منها الشاعر )وهو املرسل( الرفع ال النصب ألنَّ الداللة به تلّبي ما 
أراد من قصد، وتؤّدي ما ابتغى من معنى. فبعد أنمْ ِعيب عىل الشاعر أّنه رفع )كّل( 
غري  اجلرجاين  رأى  يريده،  معنى  يمنع  ال  وهو  النصب  ترك  وأّنه  رضورة  غري  من 
الرفع - ومل  الشاعر - مل يرتكبمْه - يعني  تأملَت وجدَته - يعني  ذلك فقال: »وإذا 
حيمل نفسه عليه إال حلاجة له إىل ذلك وإال ألنه رأى النصب يمنعه ما يريد. وذاك 
أّنه أراد أهّنا تّدعي عليه ذنبا مل يصنع منه شيئا البتة ال قليال وال كثريا وال بعضا وال 
كال. والنصب يمنع من هذا املعنى ويقتيض أنمْ يكون قد أتى من الذنب الذي اّدعته 

بعَضه«)44(، فاملعنى الذي أراده الشاعر اقتىض منه أنمْ يرفع كلمة )كّل(.

العالمة اإلعرابية واملعنى بحسبان املتلقي

أما إذا كان الناظر إىل النص متلّقيا، والنص موجود بدًءا، فإنَّه ال خيلو من أنمْ 
يكون طالب معنى أو طالب حتليل وإعراب، واألول ينظر إىل النص ملتقطا عالماته 
ُمِعينة عىل الوصول إىل املعنى فيدرك هبا املراد من النص، ويكون املعنى عىل  ا  ألهنَّ
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هذا تابعا ملا يف النص من عالمات متأثرا هبا، فعالقة العالمة اإلعرابية باملعنى هنا 
النحوية  املعاين  بني  متيز  حينام  وذلك  العالمة،  من  تنطلق  وتأثري  استدالل  »عالقة 
دة سلفا  املختلفة - كالفاعلية واملفعولية واالبتداء واخلرب وما شاهبها - وتكون حمدَّ

ا مقروءة أو مسموعة، وهي مؤثِّرة بام حتدد من معنى«)45(. ألهنَّ

يفهمها  نصوصا  تتضمن  التي  الشواهد  من  الكثري  إلينا  نقل  العريب  وتراثنا 
ما  ذلك  ومن  نفسه،  النصِّ  يف  اإلعرابية  العالمة  الختالف  تبعا  يتغريَّ  فهام  يها  متلقِّ
ذكره أبو حيان يف البحر املحيط وذكرته كتب أخرى من حكاية األعرايب الذي سمع 
َأنَّ  اَلْكَبِ  َيْوَم احَلجِّ  النَّاِس  إَِل  َوَرُسولِِه  ـِه  اللَّ ِمَن  ﴿َوَأَذاٌن  قارئا يقرأ اآلية الكريمة: 
ِكنَي َوَرُسوُلـُه﴾ ]التوبة:3[ خطًأ بجرِّ )رسوله( فاختلف عنده  ـَه َبِريٌء ِمَن اْلـُمرْشِ اللَّ
املعنى عن املقصود من النص فقال: )إنمْ كان اهلل بريًئا من رسوله فأنا منه بريء()46(، 
وليس أدّل عىل اختالف املعنى لدى املتلقي باختالف العالمة اإلعرابية من موقف 

رجٍل كان يرى رأي اخلوارج فقال:

ـا أميـُر املؤمننَي شبيُب ـا ُسويد والـُبطني وقعنب         ومنَّ فِمنَّ

فلام بلغ الشعر اخلليفة هشاًما، وظفر به قال له: أنت القائل: ومنا أمرُي املؤمنني 
شبيب؟ فقال: مل أقل كذا، وإنام قلت: ومنا - أمرَي املؤمنني - شبيب)47(، فتخلص 
ي هشام للنصِّ عىل  ها عىل االبتداء، وواضح تلقِّ بفتح الراء عىل أنَّه نداء بعد أنمْ ضمَّ

القولني واختالف املعنى عنده باختالف العالمتني.

والسريايف قد حلظ تغري داللة )كل( رفعا أو نصبا إىل العموم أو خالفه يف قوله 
ٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر﴾ ]القمر:49[ قال: »إنَّ يف النصب ههنا داللة عىل  تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ
معنى ال يوجد ذلك املعنى يف حالة الرفع وذلك أنَّك إذا قلت: إنَّا كلَّ يشء خلقناه 
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بقدر، فتقديره إنَّا خلقنا كل يشء بقدر، فهو يوجب العموم؛ ألنه إذا قال: إنَّا خلقنا 
فيه عموم؛ ألنه  فليس  بقدر،  فقال: كلُّ يشء خلقناه  رفع  وإذا   ، فقد عمَّ كلَّ يشء 
جيوز أنمْ جتعل )خلقناه( نعتا لـ)يشء( ويكون )بقدر( خربا لـ )كل(، وال تكون فيه 
داللة لفظه عىل خلق األشياء كلها بل تكون فيه داللة عىل أنَّ ما خلق منها خلقه 

بقدر«)48(.

أّما طالب التحليل فال بدَّ له من فهم املعنى أوال - وهو ما أشار إليه الزركيش 
يف قوله السابق - ليتمكن من حتليل النص وكشف وجوه اإلعراب وبيان ما تؤدي 
يناسب فهمه األول، واإلشارة إىل فساد غريه أو عدم  إليه من معنى ثم اختيار ما 
صالحيته أو اختالفه. ومثال هذا نجده جليا يف حتليل ابن هشام لقول امرئ القيس 

املذكور آنفا:

فلــو أّن ما أسعـــى ألدنـى معيشٍة       كفانـي - ومل أطلـب - قليٌل من املاِل

فقد وضح املعنى عنده بام يتفق مع فهم سيبويه له فرفض أن يكون البيت من 
التنازع عىل ما ذهب إليه قسم من النحويني، إذ رأى ابن هشام يف حتليله للبيت أنَّ 
الصواب أاّل يكون »من التنازع يف يشء، الختالف مطلويب العاملني، فإن )كفاين( 
طالب للقليل، و)أطلب( طالٌب للُملك حمذوًفا للدليل، وليس طالًبا للقليل، لئال 
يلزم فساد املعنى، وذلك ألنَّ التنازع يوجب تقدير قوله )ومل أطلب( معطوًفا عىل 
كفاين، وحينئذ يلزم كونُه مثبًتا، ألنَّه حينئذ داخٌل يف حّيز االمتناع املفهوم من )لو(، 
وإذا امتنع النفي جاء اإلثبات، فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله: »فلو 

أنَّ ما أسعى ألدنـى معيشٍة«.)49(
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الشعري  للنص  بتحليله  يؤكد  جعله  للمعنى  هشام  ابن  فهم  أنَّ  اجليل  ومن 
ا  أهنَّ عىل  )كفاين(  للفعل  معمول  )قليل(  كلمة  وأنَّ  املوضع  هذا  يف  التنازع  بطالن 
فاعل فكان حقها الرفع وليست معموال للفعل )أطلب( عىل أهّنا مفعوال به فيكون 

حقها النصب، وبالنصب يفسد املعنى الذي ابتغاه املرسل.

وقد ُفِهم من هذا البيت معنى آخر عند بعض البرصيني عىل ما نقله أبو حيان 
األندليس، فأدى هذا املعنى املفهوم إىل اختيار النصب، فيكون التقدير: لو سعيت 
ألدنى معيشة مل اطلب قليال من املال؛ النَّ قليال من املال يمكنني دون طلب، وتكون 

اجلملة معطوفة عىل جواب )لو()50(.

املفّس متلّق للنص القرآين)51(

قارئا  بوصفه  القرآين  للنّص  املفرسِّ  يتجىل يف  متلقيا  النّص  إىل  الناظر  إّن حال 
أّن  النص بعني املرسل، وكنا قد ذكرنا  ينظر إىل  متدبرا فيه ومتلقيا له، لكنه أحيانا 
يف حالة كون الناظر إىل النص مرِسال فاّن املعنى هو الذي يؤّثر يف العالمة اإلعرابية 
احلوارية  املقوالت  يتتبع  حينام  املفرس  عند  يتضح  وهذا  عنه،  ا  معربِّ النصُّ  ليكوَن 

داخل النص القرآين الكريم ويرى أن العالمة اإلعرابية قد تتغري تبعا ملراد القائل.

الرفع  وداللة  النصب  داللة  بني  الفرق  تفسريه  يف  حيان  أبو  الحظ  هنا  ومن 
النبيُّ   نصبا، وعندما رّد عليهم  إبراهيم  يف كلمة )سالم( عندما قاهلا ضيوف 
نفُسُه هبا رفعا يف قوله تعاىل: ﴿إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمنَكُروَن﴾ 
]الذاريات:25[، فالنصب -كام رآه أبو حيان - عىل إرادهتم الدعاء له، والرفع ألنه 

أراد أنمْ تكون حتيته بأحسن مما حيوه، قال: »وقرأ اجلمهور )قالوا سالًما(، بالنصب 
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عىل املصدر الساّد مسد فعله املستغنى به، )قال سالٌم( بالرفع، وهو مبتدأ حمذوف 
اخلرب تقديره: عليكم سالم. قصد أنمْ جييبهم بأحسن مما حيوه، أخًذا بأدب اهلل تعاىل، 
أمري سالم، وسالم  أي:  مبتدأ حمذوف،  يكون خرب  أنمْ  إذ )سالًما( دعاء، وجوز 
مجلة خربية قد حتصل مضموهنا ووقع«)52(، فالظاهر لدى أيب حيان - كام يبدو - أّن 
العالمة اإلعرابية جاءت  أنَّ  املتكلم والرفع كذلك، بمعنى  تبعا ملراد  النصب جاء 
أبو  إليه  الزخمرشي يف كشافه ومل يرش  أورده  بعينه  املعنى  املراد، وهذا  للمعنى  تبعا 

حيان)53(.

اللة بالرفع وبالنصب ما جاء يف كلمة )معذرًة( من  ومثل ذلك يف اختالف الدَّ
ُهْم َيتَُّقوَن﴾ ]األعراف: 164[ عىل ما ذكره  قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َمْعِذَرًة إَِل َربُِّكْم َوَلَعلَّ
ابو حيان، فهو يضع بني أيدينا ما يعطيه النصب وما يعطيه الرفع من معنى من خالل 

ما أوضحه وما ذكره من راي لغريه كسيبويه وأيب البقاء العكربي)54(.

النّص  معاين  يتبنّي  أنمْ  حياول  فيه  وتدبره  القرآين  للنّص  تلقيه  يف  واملفرسِّ 
واحتامالته ليصَل إىل املقصود منه كام أراد اهلل جّل وعال، فيكون عنده املعنى تبعا 
يف  بارز  اثر  ذات  القرينة  هذه  فيها  تكون  التي  اآليات  يف  اإلعرابية  للعالمة  بذلك 
فانَّ املفرسِّ - واقعا - يكون مرة طالب معنى  الرغم من هذا  املعنى، وعىل  توجيه 

ويكون مرة أخرى كطالب حتليل وإعراب.

ونلحظ ذلك جليا يف تفسري البحر املحيط، فمنه مثال توجيه أيب حيان للمعنى 
َربِّ  هللِ  ُد  ممْ َ ﴿احلمْ تعاىل:  قوله  من  )احلمد()55(  كلمة  يف  والنصب  الرفع  بقراءيت 
المْعامَلنَِي﴾ ]الفاحتة: 2[؛ إذ وجد أّن يف الرفع داللة عىل ثبوت احلمد واستقراره، قال: 
»وقراءة الرفع أمكن يف املعنى، وهلذا أمجع عليها السبعة ألهنا تدل عىل ثبوت احلمد 
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ومحد  محده  أي  تعاىل:  هلل  مستقر  احلمد  بأن  أخرب  قد  فيكون  تعاىل،  هلل  واستقراره 
واحلدوث؛  بالتجدد  ويشعر  التخصيص  معنى  فيه  فيكون  النصب  أما  غريه«)56(، 
اهلل،  محدت  أو  اهلل  أمحد  تقديره  عامل  »من  بدَّ  ال  هنا  )احلمد(  نصب  يف  أّن  ذلك 
بالتجدد واحلدوث، ويكون يف حالة  فاعله، وأشعر  بتخصيص  احلمد  فيتخصص 
النصب من املصادر التي حذفت أفعاهلا، وأقيمت مقامها«)57(.وشواهد هذا اجلانب 

يف تفسري البحر املحيط أكثر من أن حتىص وليست بعزيزة)58(.

فيوضحه  للمعنى  طالبا  يكون  القرآين  للنص  متلقيا  بوصفه  املفرسِّ  إنَّ  قلنا 
ويفصله وقد تبني هذا فيام ذكرنا، أو قد يكون كطالب التحليل الذي يفهم املعنى ثم 
حياول أن جيد صداه بتحليله وإعرابه للنص فيبنّي الرتاكيب الصحيحة التي يتحقق 
هبا املعنى، والرتاكيب اخلاطئة التي يفسد هبا، فاملفرس يف أحيان ليست قليلة يكون 
ذلك،  مع  ينسجم  ما  إىل  تفسريه  يتوجه يف  مما جيعله  فكرية وعقائدية  بأعباء  ال  حممَّ
ولعّل قول اإلمام عيل  مصداق هلذا عندما وصَّ عبد اهلل بن عباس: )ال تاصم 

ال ذو وجوه، تقول ويقولون…()59(. بالقرآن، فالقرآن حَّ

موضع  يف  أخرى  عىل  إعرابية  عالمة  تفضيل  إىل  يميل  نجده  قد  إذن  فاملفرس 
مع  ينسجم  ما  َداللة  من  إليه  توّجه  أو  معنى  من  عليه  تدّل  فيام  جيد  ألنه  واحد؛ 

مرجعياته وتوجهاته.

َخَلْقَناُه  ٍء  َشْ ُكلَّ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  حيان  أبو  رصده  ما  ذلك  ومن 
ولكلٍّ  بالرفع)60(،  وقرئ  بالنصب  يشٍء(  )كلَّ  اجلمهور  قرأ  إذ  ]القمر:49[  بَِقَدٍر﴾ 
خربا،  الفعل  يكون  النصب  فعىل  للجملة،  النحوي  التحليل  خيتلف  وهبام  داللته 
وعىل الرفع حيتمل أنمْ يكون صفة وما بعده هو اخلرب، وبتجاذب الداللة املبنية عىل 
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ذلك وقع التنازع، قال أبو حيان: »تنازع أهل السنة والقدرية االستدالل هبذه اآلية، 
فأهل السنة يقولون: كل يشء فهو خملوق هلل تعاىل بقدره، دليله قراءة النصب، ألنه 
ال يفرس يف مثل هذا الرتكيب إال ما يصح أن يكون خربا لو وقع األول عىل االبتداء. 
(، و)خلقناه( يف موضع الصفة لـ)كل( أي: إنَّ  القراءة برفع )كلُّ القدرية:  وقالت 
أمرنا أو شأننا كّل يشء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار، عىل حد ما يف هيئته وزمنه وغري 

ذلك«)61(.

فالواضح أنَّ العالمة اإلعرابية أفضت إىل حتليٍل للنص خيتلف باختالفها وهو 
ما قاد إىل معنيني خمتلفني، اختارت كل فئة منهام ما ينسجم مع مرجعياهتا الفكرية، 
وهلذا رأى الدكتور عائد كريم احلريزي أنَّ للعالمة اإلعرابية هنا داللة عىل املذهب 

الفقهي)62(.

استقامة  قبيل  من  »وهو  املعنى  مع  اإلعرابية  العالمة  اتساق  يتضح  تقدم  مما 
الذي  هو  األخري  وهذا  السياقي،  املعنى  مع  اإلعرابية،  بالعالمة  الوظيفي  املعنى 
أسس لألول داللته، وكان األول صادرا بسببه«)63(، ويتضح يف تفسري البحر املحيط 
عىل  توزيعه  خالل  من  أوىف  بصورة  املعنى  يف  أثر  من  اإلعرابية  العالمة  لقرينة  ما 

اجلوانب اآلتية:

املعنى الرصيف.. 1
املعنى النحوي.. 2
املعنى املعجمي.. 3
املعنى الداليل.. 4
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1. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى الرصيف

إّن بناء النظام الرصيف للغة العربية يعتمد عىل ثالث دعائم مهمة هي: املعاين 
واملبنى.  املبنى  وبني  واملعنى  املعنى  بني  اخلالفية  والقيم  الرصفية  واملباين  الرصفية 
التي  الكلم  أقسام  التقسيم وهي معاين  إىل قسمني؛ معاين  تنقسم  الرصفية  واملعاين 
يتألف منها الكالم كاالسمية والفعلية واحلرفية، ومعاين الترصيف كاإلفراد وفروعه 

والتكلم وفروعه وكالتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري)64(.

للعالمة  يكون  قد  أحيانا  لكن  الرصفية،  املعاين  عىل  تدل  الرصفية  فاملباين 
اإلعرابية أثٌر يف تغري تلك املعاين يف السياق، واختالفها قد يغري مبنى الكلمة ومن ثم 
يتغري معناها الرصيف، من ذلك مثال ما جاء يف تفسري البحر املحيط يف كلمة )أحسن( 
ِذَي َأْحَسَن َوَتْفِصياًل  الواردة يف اآلية الكريمة: ﴿ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب مَتَاًما َعَل الَّ
ِْم ُيْؤِمُنوَن﴾ ]األنعام:154[ فهي فعل ماٍض  ُهم بِِلَقاِء َربِّ ًة َلَعلَّ ٍء َوُهًدى َوَرْحَ لُِكلِّ َشْ
ضمري  )أحسَن(  »ويف  قال:  فيه،  مسترت  والفاعل  بناء،  حركة  النون  عىل  والفتحة 
موسى، أي: متاًما عىل إحسان موسى بطاعتنا، وقيامه بأمرنا وهنينا... وقيل: الضمري 
من  قراءة  بالفتحة )عىل  الضمة  بإبدال  لكن  تعاىل«)65(،  اهلل  يعود عىل  )أحسن(  يف 
قرأ برفع النون)66(( تصبح كلمة )أحسُن( اسام »وُخّرج عىل أنه خرب مبتدأ حمذوف، 
أي: )هو أحسن(«)67(، فالضمة هنا قرينة عىل املبنى االسمي إذ كان هلا أثر يف انتقال 

الكلمة من مبنى الفعلية ومعناه إىل مبنى االسم ومعناه.

يكون  إذ  الكلمة  مبنى  إىل  هبا  يتوصل  قرينة  اإلعرابية  العالمة  تكون  وقد 
وجودها عىل كلمة يف اجلملة دليال عىل حرفية كلمة أخرى أو اسميتها، ففي قوله 
اِحُر  َم َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفِلُح السَّ تعاىل: ﴿َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصَنُعوا إِنَّ
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( فتكون )ما( اسام  َحْيُث َأَتى﴾ ]طه:69[ تكون كلمة )كيُد( بالرفع عىل أهنا خرب )إنَّ
موصوال - عىل احد احتاملني - صلته )صنعوا( والعائد حمذوف، لكن بتغري العالمة 
اإلعرابية إىل الفتح )عىل قراءة من نصب )كيد()68(( تتحول كلمة )ما( من االسمية 

( مهّيئا، فتكون كلمة )كيَد( مفعوال لـ)صنعوا()69(. ا لـ)إنَّ لتكون حرفا كافًّ

َم  َم َعَلْيُكُم املْيَتَة َوالدَّ َم َحرَّ : ﴿إِنَّ ومثل ذلك متاما ما رآه أبو حيان يف قوله عزَّ وجلَّ
ـِه﴾ ]البقرة: 173[، فبنصب )امليتة( ورفعها)70(. َوحَلَم اْلِنِزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اللَّ

فالعالمة اإلعرابية هنا أسهمت بطريق غري مبارش يف الداللة عىل حرفية )ما( 
أو اسميتها.

2. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى النحوي

ذكرنا أنَّ قرينة العالمة اإلعرابية تعني عىل الوصول إىل املعنى إذ إنَّ عالقتها به 
عالقة استدالل وتأثري تبدأ من العالمة، وهي بذلك متيز بني املعاين النحوية املختلفة، 
لكنها - عىل مبدأ تضافر القرائن - ال تؤدي هذه الداللة بمفردها بل تتضافر مع 

قرائن أخرى لكنها تكون املميز األظهر من بينها.

النحوي، وهلا خطرها  املعنى  أثرها يف  هلا  قرينة  اإلعرابية  العالمة  قرينة  وألنَّ 
بيان  يف  البارزة  التفاسري  من  كان  املحيط  البحر  فتفسري  النحوية،  الوظيفة  متييز  يف 

ذلك)71(، ويف األمثلة التي ذكرت يف البحث سابقا دليل واضح عىل هذا.
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3. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى املعجمي

إنَّ الكلمة خارج السياق متعددة املعنى، وهذا التعدد قد ينتفي عن معناها إذا 
ما وضعت يف سياق معني؛ ألنَّ املعنى ال يتعني إال بالقرينة)72( وألنَّ القرائن حينئٍذ 

د املعنى املراد من النص وُتظِهره. تتضافر لُتحدِّ

من هنا يكون لقرينة العالمة اإلعرابية أحيانا أثر منفرد يف توجيه املعنى املعجمي 
يف النص، وهو ما الحظه أبو حيان يف معنى الفعل )تلّقى( فمعناه كام ذكره يف البحر 
تلقى  ومنه:  استقبل،  بمعنى  أو  قالوا:  العدو،  من  تعدى  نحو  اللقاء  من  »تفّعل 
فالن فالًنا استقبله. ويتلقى الوحي: أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه، وخرجنا نتلقى 
احلجيج: نستقبلهم.... )التلقي( التعرض للقاء، ثم يوضع موضع القبول واألخذ، 
ومنه )وإنك لتلقى القرآن(، تلقيت هذه الكلمة من فالن: أخذهتا منه«)73(، وعىل 
ُه ُهَو  ِه َكِلَمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمن َربِّ هذا املعنى جاءت يف السياق القرآين: ﴿َفَتَلقَّ
ِحيُم﴾ ]البقرة:37[ قال أبو حيان: »ومعنى تلقي الكلامت: أخذها وقبوهلا،  اُب الرَّ التَّوَّ
واالستقالة  االستغفار  أو  هبا،  والعمل  التعلم  أو  اإلهلام  أو  الفطانة،  أو  الفهم،  أو 
قراءة  )عىل  السياق  نفس  يف  اإلعرابية  العالمات  تغريت  ملا  لكنه  الذنب«)74(،  من 
)تلّقى(  الفعل  معنى  يوضح  حيان  أبو  راح  كلامت)75((  ورفع  آدم  بنصب  قرأ  من 
قال: »ومعنى تلقي الكلامت آلدم: وصوهلا إليه ألن من تلقاك فقد تلقيته فكأنه قال: 

فجاءت آدم من ربه كلامت«)76(.

فالعالمة اإلعرابية أثرت يف املعنى املعجمي للكلمة يف السياق، وكان هلا أثر يف 
توجيه املعنى املعجمي وحتديده، وهذا ُيظِهر مدى الرتابط الوثيق بني املعنى الوظيفي 
واملعنى املعجمي يف السياق، وهذا الرتابط هو صاحب األثر الكبري يف حتديد التعدد 
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وتعيني االحتامل؛ لذا فإنَّ »تعّدد املعنى واحتامله من جهة وحتدده وتعينه من جهة 
أخرى هو الفارق األسايس بني الكلمة التي يف املعجم واللفظ الذي يف السياق«)77(.

4. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى الدالل

ال شكَّ أنَّ املعنى الداليل هو حصيلة املعنى املقايل )أو املعنى اللفظي( واملعنى 
اللفظية  التي تدل عليه وتوصل إليه، فالقرائن  املقامي للسياق، ولكل منهام قرائنه 

واملعنوية تدّل عىل األول، وقرائن السياق تدّل عىل الثاين.

والعالمة اإلعرابية قرينة صوتية لفظية توصل إىل املعنى املقايل فهي يف الغالب 
قرينة عىل املعنى الوظيفي كام تبني مما سبق، لكن قد تكون العالمة اإلعرابية أحيانا 
قرينة عىل املعنى الداليل ال الوظيفي فقد يقتضيها احلال أو املقام، فتكون قرينة لفظية 
مقام  »لكل  البالغيني  لقول  مصداقا  معني  مقام  عىل  لتدل  معني  سياق  يف  مقالية 

مقال«.

وخري ما يمثل هذا األمر مسألة مهمة هي ظاهرة »القطع«، ففيه خترج العالمة 
اإلعرابية عن نسقها املتوقع هلا من التبعية فتقطع ذلك النسق لتأخذ شكال مغايرا، 
فينقطع التابع عن متبوعه - إعرابا - مما يشكل »آلية مهمة يف تغري احلركة من جانب 

وظيفي إىل آخر، بفعل املعنى الداليل )املقام(«)78(.

ويرد القطع يف النعت كثريا وقد يقع يف العطف أيضا، ويقصد منه إرادة املدح 
أو الذم أو الرتحم)79(، وهو يستعمل »ألداء معنى ال يتم باإلتباع، فهو يلفت نظر 
السامع إىل النعت املقطوع ويثري انتباهه، وليس كذلك اإلتباع، وذلك الن األصل 
يف النعت أن يتبع املنعوت، فإذا خالفت بينهام نبهت الذهن وحركته إىل يشء غري 
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املقطوعة وهو  الصفة  إىل  االنتباه  وإثارة  النظر،  لفت  به  يراد  التعبري  فهذا  معتاد... 
يدل عىل أن اتصاف املوصوف هبذه الصفة بلغ حدا يثري االنتباه«)80(.

النحاة يف النعت املقطوع »أن يعلم السامع من اتصاف املنعوت  ومما اشرتطه 
بذلك النعت ما يعلمه املتكلم؛ ألنه إن مل يعلم، فاملنعوت حمتاج إىل ذلك النعت ليبينه 
ويميزه، وال قطع مع احلاجة«)81(، فالنعت التابع خيتلف عن املقطوع يف أن األول 
إلثارة  به  يؤتى  والثاين  غريه،  من  املوصوف  ومتييز  والتوضيح  للتبيني  إليه  حُيتاج 

االنتباه إىل صفة وهي معلومة عند املتكلم والسامع.

أنمْ  البد  فاألخري  واملخاطب،  املتكلم  بحال  تتعلق  املعاين  تلك  أن  واملالحظ 
يراعي ذلك  املقصود هبا من غريه، واألول  ليمّيز  بالصفة وال حيتاجها  يكون عاملا 
ويكون قاصدا املدح أو الذم أو الرتحم، مبيِّنا انفعاله، فيقطع النعت ويغرّي العالمة 

اإلعرابية تبعا لذلك املقام لتكون عالمة عىل تلك احلال.

فالعالمة اإلعرابية هنا تكون نتاجا ملقام املدح أو الذم أو الرتحم، وعليه بنى 
الدكتور نجاح فاهم أنَّ اإلعراب فرع املعنى الداليل )املقام()82(. وينبني عىل ذلك أنمْ 
تكون العالمة اإلعرابية قرينة ودليال عىل ذلك املعنى، وتتضافر معها يف هذا قرائن 

أخرى كالتنغيم والوقف واملخالفة فضال عن قرينة السياق املذكورة.

ومن هنا جاء يف تفسري البحر املحيط انتصاب )محالة احلطب( يف قوله تعاىل: 
الذم)83(، وانتصاب )عامل الغيب( يف قوله  ]املسد:4[ عىل  َطِب﴾  احْلَ اَلَة  َحَّ ﴿َواْمَرَأُتُه 
َعُل َلُه َريبِّ َأَمًدا * َعاِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر  تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َأْدِري َأَقِريٌب َما ُتوَعُدوَن َأْم َيْ
َعَل َغْيبِِه َأَحًدا﴾ ]اجلن:25-26[ عىل املدح عىل قراءة النصب)84(، ومثل هذا كثري يف 

البحر املحيط.
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وقد يفهم من النص بالعالمة اإلعرابية غرض جمازي مرتبط باملقام، ومثل هذه 
 ُ َذ اللَّ َ ِذيَن َقاُلوا اتَّ السمة البالغية تلحظ يف معنى التعجب يف قوله تعاىل: ﴿َوُينِذَر الَّ
َيُقوُلوَن  إِن  َأْفَواِهِهْم  ِمْن  ُرُج  َتْ َكِلَمًة  ْت  َكُبَ ِلَبائِِهْم  َواَل  ِعْلٍم  ِمْن  بِِه  َلُم  َما  َوَلًدا * 
إاِلَّ َكِذًبا﴾ ]الكهف:4-5[ الذي يستفاد من نصب )كلمًة( قال أبو حيان: »والظاهر 
قوله: من  املفهومة  املقالة  يعود عىل  )َكرُبت( مضمر  وفاعل  التمييز،   انتصاهبا عىل 

واجلملة  كلمة،  أكربها  ما  أي:  التعجب،  معنى  ذلك  ويف  َوَلدًا﴾  اهلُل  َذ  َ اختَّ ﴿قاُلوا 
بعدها صفة هلا تفيد استعظام اجرتائهم عىل النطق هبا وإخراجها من أفواههم«)85(، 
ابلغ  النصب  الن  الفاعلية؛  عىل  الرفع  عىل  النصب  قراءة  تفضيله  كان  هنا  ومن 
قد  الفتح  إىل  الضم  اإلعرابية من  العالمة  تغري  كان  ثم  وأقوى)86(، ومن  املعنى  يف 
متييزا  الفاعل وهو عمدة  إذ صار  للرتكيب؛  العضوية  »العالقات  أحدث حتوال يف 
املتحولة  اإلعرابية  العالمة  هذه  بفعل  تغري  قد  اإلسناد  يكون  وبذلك  فضلة،  وهو 

بسبب مقام التعجب«)87(.

اِدُلوَن يِف آَياِت  ِذيَن ُيَ ومثل هذا املعنى حلظه أبو حيان أيضا يف قوله تعاىل: ﴿الَّ
َعَل   ُ اللَّ َيْطَبُع  َكَذلَِك  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َوِعنَد   ِ اللَّ ِعنَد  َمْقًتا  َكُبَ  َأَتاُهْم  ُسْلَطاٍن  بَِغرْيِ  ـِه  اللَّ
التعجب  من  رضب  ًتا﴾  َمقمْ ﴿َكرُبَ  قوله  ففي   ،]35 ]غافر:  َجبَّاٍر﴾   ٍ ُمَتَكبِّ َقْلِب  ُكلِّ 

واالستعظام جلداهلم)88(.

تعدد املعنى الوظيفي للعالمة اإلعرابية

املعنى، سواء يف ذلك  اإلعرابية تكون يف خدمة  العالمة  فإنَّ  األمر  كيفام كان 
يا، وسواء فيه أيضا أكان املعنى تابعا هلا أم كانت  أكان الناظر إىل النص مرِسال أم متلقِّ
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ا  هي التابعة؛ ألنَّ العالمة اإلعرابية قرينة تساعد عىل حتديد املعنى وتوجيهه؛ وألهنَّ
مظهر من مظاهر أمن اللبس وركيزة مهمة من ركائزه.

لكن جتدر  إنكاره،  يمكن  مما ال  النحوية  املعاين  اإلعرابية عىل  العالمة  فداللة 
اإلشارة هنا إىل أّن العالمة اإلعرابية ال يمكن أنمْ تستقّل بالداللة عىل هذه املعاين؛ 
الفاعل  ونائب  والفاعل  واخلرب  املبتدأ  يف  تظهر  التي  احلركة  هي  »الضّمة  أّن  ذلك 
املفعولني  هناية  يف  ترى  كذلك  والفتحة  املرفوع...،  والتابع  إّن  وخرب  كان  واسم 
واحلال واملستثنى والتمييز... فهل يمكن هلا بمفردها أنمْ تكون قرينة عىل واحد فقط 
من هذه األبواب؟«)89(، وال يغنينا هنا القول باّن العالقة بني اإلعراب واملعنى يف 
اجلانب الوظيفي عالقة يسرية غري معقدة لكون اجلهد املبذول يف إدراكها واإلفادة 
فالصعوبة  الوظيفي،  املعنى  عىل  مبارشة  بالعالمة  يستدل  انه  عىل  بناء  حمدودا  منها 
تكمن يف تعدد احتامالت العالمة اإلعرابية الواحدة؛ إذ يتضاعف اجلهد للوصول 

إىل املعنى)90(.

من هنا كان ال بدَّ لقرينة العالمة اإلعرابية كي تدّل عىل معنى وظيفي نحوي 
واحد يف سياٍق ما أنمْ تتضافر معها قرائن أخرى لفظية ومعنوية وسياقية، وَتَساوي 
إىل  يؤدي  املعنى  لتحديد  أكثر  أو  منها  واحدة  بروز  وعدم  اللغوي  النص  قرائن 
التحليل  يف  مهام  »عنرصا  املعنى  ولكون  آخر؛  إىل  متلقٍّ  من  النص  فهم  اختالف 
أثًرا واضًحا يف تعدد األوجه اإلعرابية«)91(، صار عدم  له  أّن  النحوي، فضال عن 
بروز قرينة من القرائن لتحديد املعنى يف بعض النصوص اللغوية ُمفضًيا إىل التعدد 
اإلعرايب، وهو ما يمكن مالحظته يف تفسري البحر املحيط فكثريا ما يذكر أبو حيان 
األندليس وجوها إعرابية متعددة لكلمة معينة يف نص واحد وقد يرجح احدها أو ال 
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يرجح، ومن ذلك مثال مما رجح فيه وجها من األوجه توجيه إعراب كلمة )قليال( 
ُيْؤِمُنوَن﴾  َما  َفَقِلياًل  بُِكْفِرِهْم  َـُّه  الل َلَعَنُهُم  َبل  ُغْلٌف  ُقُلوُبَنا  ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله  يف 
قائليها  إىل  ونسبها  حيان  أبو  ذكرها  متعددة  إعرابية  أوجه  فيها  جاز  إذ  ]البقرة:88[ 

وهي كاآليت)92(:

يال
قل

املعنى أو التقديراإلعراب

أي: فإيامنا قليال يؤمنوننعت لـ )مصدر( حمذوف

أي: فزمانا قليال يؤمنوننعت لـ )زمان( حمذوف

فيؤمنونه، أي: اإليامن يف حال قلتهحال من )مصدر( حمذوف

فجمعا قليال يؤمنون، أي املؤمن حال من الفاعل )واو اجلامعة(
منهم قليل

فبقليل يؤمنون، أسقطت الباء مفعول بـ )يؤمنون(
فتعدى إليه الفعل

وفصلها  املذكورة  املعاين  وضح  بل  التعدد،  هذا  بذكر  حيان  أبو  يكتِف  ومل 
وناقشها، وانتهى من ذلك إىل ترجيح املعنى األول باستعانته بالداللة الرصفية لبنية 
الفعل وبقرينة السياق اللغوي املنفصل، قال: »واألحسن من هذه املعاين كّلها هو 
األول وهو أنمْ يكون املعنى فإيامنا قليال يؤمنون، النَّ داللة الفعل عىل مصدره أقوى 
من داللته عىل الزمان وعىل اهليئة وعىل املفعول وعىل الفاعل، ملوافقته ظاهر قوله 

تعاىل: ﴿َفاَل ُيْؤِمُنوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ]النساء:46، 155[«)93(.
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عالمة البناء)94(

فان  ُيسكن)95(،  الذي  البيت  به  اهلدم، ويراد  اللغة - ضّد  البناء - يف  إذا كان 
يف ذلك داللًة عىل الثبوت وعدم التغرّي، ُأِخذ منها املعنى االصطالحي - كام يبدو 
املعنى  يف  وهو  عامل«)96(،  لغري  حركًة  أو  سكوًنا  الكلمة  آخر  »لزوم  هو  فقيل:   -
التاج  صاحب  وعلله  الكلم،  أواخر  تغري  هو  الذي  اإلعراب  ضد  االصطالحي 
اإلعراب  تغري  يتغري  فلم  واحدا  رضبا  لزم  ملا  ألنه  بناء  سموه  إنام  »وكأهنم  بقوله: 

سمي بناء من حيث كان البناء الزما موضعا ال يزول من مكان إىل غريه«)97(.

هو  ما  ومنها  معرب،  هو  ما  منها  نوعني؛  عىل  الكلامت  تكون  هذا  عىل  وبناًء 
مبني، واملبني يكون عىل قسمني بحسبان أصالة البناء)98(:

الول: ما كان بناؤه أصليا، وهو أكثر املبنيات كالضامئر وأسامء اإلشارة...

الثاين: ما كان بناؤه عارضا، كاملنادى املفرد واسم )ال( النافية للجنس.

عالمات  للبناء  فان  فرعية  وعالمات  أصلية  عالمات  لإلعراب  كان  ومثلام 
تلك  عن  ينوب  ما  يمثلها  فرعية  وعالمات  والسكون،  احلركات  متثلها  أصلية 

احلركات األصلية من حركة أو حرف أو حذف)99(.

مرَّ يف الصفحات السابقة من هذا البحث أّن العالمة اإلعرابية تدل يف اغلب 
األحيان عىل املعاين الوظيفية النحوية إذ إهنا تتعاقب عىل املعرب من الكلامت، ومن 
هنا فان العالمة اإلعرابية تتغري كلام تغري املعنى الوظيفي للمعرب، وتغريها هذا يف 
املعرب هو للداللة عىل املعاين املتعاقبة عليه، لذا مل نجد من القدماء من قال بداللة 
عالمات البناء عىل املعنى؛ قال الُعكرَبي )ت616#( يف تعليل كون السكون أصال 
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يف البناء: »إنَّ احلركة زيدت عىل املعرب للحاجة إليها، وال حاجة إىل احلركة يف املبني 
إذ ال تدلُّ عىل معنى«)100(، ومن ثم يمكننا القول إّن علة عدم داللة عالمة البناء عىل 
املعنى هي الثبوت واللزوم وعدم التغري؛ فال تكون عندئذ حاملة ملا يسمى بالقيمة 
اخلالفية، وربام هذا اثر من آثار القول بالعامل وتأثريه، فاملبنّي بعكس املعرب الذي 
يتغري آخره تبعا ملا حُيدث فيه العامل، أّما املبنّي فهو الذي ال يتغري وان تعاقبت عليه 
العوامل)101(. والواقع أنَّ أواخر املبني قد تتغري أحيانا وال تلزم حالة واحدة وتغريها 
هذا قد يكون مطردا وان مل يكن ذلك بسبب مما سموه العامل، فقد يكون تغري آخر 
املبني لسبب صويت أو رصيف، وهذا التغري يف عالمة البناء يمنح املبنّي قيمة خالفية 
الصفحات  النحوي، ونحن سنبحث يف  املعنى  إىل  يفيض  قد  معنى رصفيا  فتؤدي 

اآلتية هذه املسألة إن شاء اهلل.

أوال: عالمة البناء الصيل

مل يذكر النحويون لعالمة البناء األصيل داللة عىل معنى، ويقصدون هبذا املعنى 
- كام يبدو يل - املعنى النحوي، وهو كذلك، لكننا نجد أحيانا أن عالمة البناء قد 
معناها،  اختلف  لو وضعت يف مجلة  أخرى  كلمة عن  متييز  منفرد يف  أثر  هلا  يكون 
وأكثر ما يكون هذا يف الضامئر)102(؛ إذ تكون هذه العالمة املائز بني املذكر واملؤنث 
الختالف  الداللة  اختالف  تبني  اآلتية  واجلمل  والغائب،  واملخاَطب  املتكلم  أو 

عالمات البناء:

أنَت من قاَل الّصدَق. - أنِت من قاَل الّصدَق.. 1
ما عنواُنَك؟ - ما عنواُنِك؟. 2
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حقِّ . 3 يف  أخطأِت   - الرجل.  حقِّ  يف  أخطأَت   - الرجل.  حقِّ  يف  أخطأُت 
الرجل.

فواضح أنَّ عالمة البناء هنا ال تؤدي وظيفة نحوية لكنها محلت قيمة خالفية 
رصفية، فهي هبذا قرينة عىل معنى رصيف يوجه معاين تلك اجلمل.

عىل  ِفَق  اتُّ مما  وهو  املايض،  الفعل  بناء  عالمة  بتغري  الداللة  تغري  نلحظ  وقد 
بنائه)103(، وال أعني أنَّ تغري الداللة يكون تبعا لتغري عالمة البناء - التي هي الفتحة 
- إىل الضم قبل واو اجلامعة أو إىل السكون قبل ضمري الرفع املتحرك، فتغري الداللة 
هنا راجع إىل اختالف املسند إليه الظاهر لفظا، لكن نلحظ تغري معنى اجلملة تبعا 
عىل  داال  املتكلمني  )نا(  الضمري  إىل  يسند  عندما  املايض  الفعل  بناء  عالمة  لتغري 

الفاعلني أو يتصل به داال عىل املفعولني، فاجلملتان يف األمثلة الثالثة اآلتية:

أرسْلنا موسى إل الّسوِق. - أرسَلنا موسى إل الّسوِق.. 1
َمـنا ييى مبادَئ النحِو.. 2 ْمـنا ييى مبادَئ النحِو. - علَّ علَّ
أكرْمـنا اليوَم من أكرَمـنا أمِس. - أكرَمـنا اليوَم من أكرْمـنا أمِس.. 3

 متيزمها عالمة البناء إذ كانت دليال عىل أّن املتصل بالفعل ضمري رفع أم ضمري 
نصب، فُيتوصل بذلك إىل وظيفة الضمري من فاعلية أو مفعولية، فصارت عالمة 

البناء قرينة عىل هذه املعاين )النحوية( بطريق غري مبارش إذ ُتفيض إليه.

فتميزه عن  قرينة عليه،  املبني للمجهول  املايض  الفعل  بناء  وقد تكون عالمة 
مبنى الفعل املضارع املسند إىل املتكلم مثال:
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ُأثنَِي عل من أّدى المانَة. - ُأثنِي عل من أّدى المانَة.. 1

ُأيسَء إل الكاذِب. - ُأيسُء إل الكاذِب.. 2

فالظاهر يف اجلمل السابقة مجيعها أنَّ عالمة البناء قرينة عىل املعنى الرصيف )ثم 
املعنى النحوي أحيانا( فهي قد تكون دالة يف الضامئر عىل التكلم أو اخلطاب أو الغيبة 
أو قرينة عىل إسناد الفعل املايض أو اتصاله، وأشار الدكتور رمضان عبد التواب إىل 
فهي  املذكر)104(،  املفرد  الغائب  إىل  اإلسناد  عىل  بالداللة  الفتحة  ربط  إذ  هذا  مثل 

قرينة عىل هذا املعنى الرصيف، كام تكون عالمة البناء قرينة عىل مبنى الفعل املايض.

مع  خالفية  قيمة  متثل  بان  املعجمي  املعنى  عىل  قرينة  البناء  عالمة  تكون  وقد 
ِذيَن آَمُنوا  حركة بنية الكلمة، وهو ما الحظه أبو حيان عند تفسريه قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ـِه َواْلَيْوِم الِخِر َوَعِمَل َصالِـًحا َفَلُهْم  ابِئنَِي َمْن آَمَن بِاللَّ ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَّ
ِْم﴾ ]البقرة: 62[، فـ )هاُدوا( بالضّم، قال أبو حيان: »وقرأ أبو السامك  َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
العدوي بفتحها من املهاداة، قيل: أي مال بعضهم إىل بعض، فالقراءة األوىل مادهتا 
هاء وواو ودال، أو هاء وياء ودال، والقراءة الثانية مادهتا هاء ودال وياء، ويكون 
فاعل من اهلداية، وجاء فيه فاعل موافقة فعل، كأنه قيل: والذين هدوا، أي: هدوا 
هنا  حيان  أيب  مذهب  فواضح  جزته«)105(،  بمعنى  اليشء  جاوزت  نحو:  أنفسهم 
وواضح أثر عالمة البناء إذ كانت املميز الوحيد بني كون الفعل عىل أي املعنيني هو.

ثانيا: عالمة البناء العارض

تقع عالمة البناء العارض يف االسم ويف الفعل املضارع، وما يقع منها يف االسم 
أكثر ما يكون يف اسم )ال( النافية للجنس واملنادى املفرد، وقد تكون لعالمة البناء 
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يف  املعَرب  نظريها  مع  خالفيًة  قيمًة  حتّقق  دامت  ما  املعنى  عىل  داللة  هنا  العارض 
اجلامع(  يف  ًيا  مصلِّ )ال  و  اجلامع(  يف   َ مصيلِّ )ال  قولك:  نحو  »وذلك  نفسه  املوقع 
فمعنى اجلملة األوىل نفي وجود أّي مصلٍّ سواء كان مصّليا يف اجلامع أم يف غريه، 
ومعنى الثانية نفي وجود مصلٍّ يصيّل يف اجلامع وقد يكون فيه من صىّل يف غريه«)106(، 
فان االسم املبني تضمن معنى )من( االستغراقية وهو نّص يف نفي اجلنس بخالف 
اآلخر وان كان النكرة يف سياق النفي تفيد العموم لكن ال نصا بل هو الظاهر)107(.

ومن ذلك »قولنا: )سقط من عُل( و)سقط من عِل( فاجلملة األوىل تفيد تعيني 
العلو وأنه سقط من علو معلوم، والثانية ال تفيد تعني العلو بل معناها أنه سقط من 

مكان عاٍل...

ومنه املنادى املبني واملعرب نحو )يا رجُل ويا رجاًل( فاألوىل تفيد تعيني املنادى 
وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غري مقصودة«)108(.

وجاء مثل ذلك يف تفسري البحر املحيط عند تفسري قوله تعاىل: ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب 
بناء )ريب(  فالنفي - عند أيب حيان - مع  ]البقرة:2[  لِْلُمتَِّقنَي﴾  ُهًدى  ِفيِه  َرْيَب  اَل 
عىل الفتح يفيد االستغراق، فتكون )ال( نافية كل ريب. والنفي عىل قراءة )ال ريُب 
فيه( بالرفع)109( وان كان مفيدا االستغراق إال أنَّ الرفع ال يفيد ذلك االستغراق من 
اللفظ »بل من داللة املعنى ألنَّه ال يريد نفي ريب واحد عنه، وصار نظري من قرأ: 
العموم،  قضية  عىل  بلفظه  يدل  البناء  لكن  والرفع،  بالبناء  فسوق(  وال  رفث  )فال 
والرفع ال يدل ألنه حيتمل العموم، وحيتمل نفي الوحدة، لكن سياق الكالم يبني أن 
املراد العموم«)110(، فعالمة البناء يف االسم فيام سبق محلت قيمة خالفية فميزت أحد 

املعنيني وصارت قرينة عليه.
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أّما عالمة البناء العارض يف الفعل املضارع املتصل بنون التوكيد فهي دليل عىل 
إليه بغري  ُيَميَّز فيها املسند  الفعل؛ ذلك أن اجلمل يف اجلدول اآليت ال  إليه  ما أسند 
حركة بناء الفعل يف املسند إىل املفرد املذكر املخاطب وحركة بنية الكلمة التي بقيتمْ 

بعد حذف الضمري لسبب صويت دليال عليه إذ كانت ملناسبته قبل احلذف:

ما ُأسنَِد إليه الفعلنوع احلركةاحلركةاجلملة

ال تيأَسنَّ من 1
ضمري املفرد املذكر عالمة بناءالفتحةَرمحِة اهلل

املخاطب

ال تيأِسنَّ من 2
الكرسةَرمحِة اهلل

حركة مناسبة الياء املحذوفة
وهي من بنية الصيغة 

)تفعِلني(
ياء املخاطبة

ال تيأُسنَّ من 3
الضمةَرمحِة اهلل

حركة مناسبة الواو املحذوفة
وهي من بنية الصيغة 

)تفعُلون(
واو اجلامعة

ومما جاء من ذلك يف تفسري البحر املحيط ما توّجه لدى أيب حيان يف قوله تعاىل: 
ُهْم بَِمَفاَزٍة  َسَبـنَّ َمُدوا بَِم َلْ َيْفَعُلوا َفاَل َتْ وَن َأن ُيْ ِذيَن َيْفَرُحوَن بَِم َأَتوا َوُيِبُّ َسَبنَّ الَّ ﴿اَل َتْ
نَّهم(  حتسَبُ  ، )حتسَبُنَّ قرئت  إذ  عمران:188[،  ]آل  َألِيٌم﴾  َعَذاٌب  َوَلـُهْم  اْلَعَذاِب  ِمَن 

بالفتح وبالضم)111(، فتوجه املعنى هبام عند أيب حيان عىل ما يأيت)112(:

إذا كان املضارع مفتوحا، أي: مبنّي عىل الفتح، فاخلطاب يكون للرسول.. 1

إذا كان املضارع مضموما، فاخلطاب يكون للمؤمنني.. 2
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إما بمفازة،  الثاين فهو  أما  ( هو )الذين يفرحون(،  لـ )حتسَبنَّ واملفعول األول 
فيكون الفعل الثاين توكيد تقديره: ال حتسبنهم فائزين، أو يكون حمذوفا لداللة ما 

بعده عليه، وكرر الفعل لطول الكالم وذلك تقريب لذهن املخاطب.

البناء إذن تكون قرينة عىل املعنى الرصيف يف الغالب، وقد يفيض هذا  فعالمة 
والرصف  )الصوت  اللغة  أنظمة  أن  عىل  ليدلل  وحتديده،  النحوي  املعنى  بيان  إىل 

والنحو( إنام هي نسيج واحد وفصلها ال يكون إال ألغراض حتليل ودراسة.
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ينظر: مباحث يف لغة القرآن الكريم: 83( 30
ينظر: الكتاب: 97/3، املفصل: 333-334، مغني اللبيب: 569( 31
ينظر: أسلوب التعليل يف اللغة العربية: 185-184( 32
ينظر: مغني اللبيب: 569( 33
اجلزم قراءة املدنيني ومحزة والكسائي وخلف، ينظر: النرش: 236/2، والنصب قراءة ( 34

مروية عن األعمش... ينظر: الكشاف: 282/1، البحر املحيط: 339/2
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ينظر: البحر املحيط: 339/2( 35
نظرة يف قرينة اإلعراب )بحث(: 17( 36
الربهان: 302/1، وينظر: مغني اللبيب: 497، اإلتقان: 528/1( 37
ينظر: نظرة يف قرينة اإلعراب )بحث(: 17( 38
الشكل والداللة: 62( 39
الشكل والداللة: 62( 40
ديوان امرئ القيس: 27( 41
الكتاب: 79/1( 42
ينظر: املصدر نفسه: 85/1، رشح الكافية: 239/1( 43
دالئل اإلعجاز: 270( 44
الشكل والداللة: 62( 45
ينظر: البحر املحيط: 8/5، نزهة األلباء: 17( 46
ينظر: البصائر والذخائر: 66/6، حترير التحبري: 249-250، حياة احليوان الكربى: ( 47

119/2
32/4، وينظر: الكتاب )اهلامش(: 148/1، بلفظ أخرص.( 48 رشح كتاب سيبويه: 
مغني اللبيب: 480( 49
ينظر: ارتشاف الرضب: 2152/4( 50
كالمنا يف هذا يقترص عىل ما خيص )قرينة العالمة( من دون اخلوض يف تشعبات املوضوع ( 51

عموما.
البحر املحيط: 137/8( 52
ينظر: الكشاف: 283/4( 53
ينظر: البحر املحيط: 410-409/4( 54
النصب قراءة زيد بن عيل، ينظر: النرش: 48/1( 55
البحر املحيط: 131/1( 56
املصدر نفسه: 131/1( 57
ينظر مثال: املصدر نفسه: 149/2، 282/2، 339( 58
رشح هنج البالغة: 71/18( 59
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ل، ينظر: املحتسب: 300/2( 60 هي قراءة أيب السامَّ
البحر املحيط: 182/8( 61
ينظر: مباحث يف لغة القرآن الكريم: 85( 62
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 134( 63
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 36-35، 82( 64
البحر املحيط: 255/4( 65
قراءة حييى بن معمر وابن أيب إسحاق، ينظر: التبيان: 322/4، املحرر الوجيز: 365/2، ( 66

جممع البيان: 195/4، البحر املحيط: 256/4
البحر املحيط: 256/4( 67
قراءة جماهد ومحيد وزيد بن عيّل، ينظر: الطربي: 337/18، املحرر الوجيز: 52/4، ( 68

مفاتيح الغيب: 4601/8
ينظر: البحر املحيط: 242-241/6( 69
ينظر: البحر املحيط: 660/1( 70
وليس هذا بغريب السيام أنَّ أبا حيان نحوي ولغوي خاض يف هذا املجال كثريا فوظف ( 71

هذه الثقافة يف تفسريه البحر املحيط.
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 39، 316( 72
البحر املحيط: 312/1( 73
املصدر نفسه: 318/1( 74
هي قراءة ابن كثري وحده، ينظر: احلجة للقراء السبع/: 268/1( 75
البحر املحيط: 318/1( 76
اللغة العربية معناها ومبناها: 325( 77
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 143( 78
ينظر: ارتشاف الرضب: 1926/4، جامع الدروس العربية:228/3( 79
معاين النحو: 167/3( 80
رشح الكافية: 322/2( 81
ينظر: املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 134، 144( 82
ينظر: البحر املحيط: 527/8( 83
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ينظر: املصدر نفسه: 348/8، اللباب يف علوم الكتاب: 442/19( 84
البحر املحيط: 95/6( 85
فضالء ( 86 إحتاف  ينظر:  حميصن،  وابن  احلسن  قراءة  الرفع   ،96/6 نفسه:  املصدر  ينظر: 

البرش: 512/1
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 150( 87
ينظر: البحر املحيط: 445/7( 88
القرائن النحوية )بحث(: 47( 89
ينظر: الشكل والداللة: 62( 90
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 135( 91
ينظر: البحر املحيط: 470/1( 92
البحر املحيط: 471/1( 93
مل ينّص الدكتور متام حسان عىل أنَّ عالمة البناء قرينة من القرائن بل اقترص يف تقسيمه ( 94

عىل العالمة اإلعرابية، لكّن الباحث رأى أهنا قرينة ال تقل خطرا عن أختها، وما جاء يف 
هذا البحث يؤيد ما ذهب اليه.

ينظر: لسان العرب: 93/14، مادة )بنا(( 95
ارتشاف الرضب: 673/2( 96
تاج العروس: 222/19، مادة )بني(( 97
ينظر: الشكل والداللة: 51، من املمكن أنمْ تقسم املبنيات إىل أقسام أخرى باعتبارات ( 98

خمتلفة كاإلفراد والرتكيب أو وجوب البناء وجوازه، ونحن هنا اخرتنا ما يناسبنا يف بحثنا 
هذا، ينظر: املصدر نفسه.

ينظر: النحو الوايف: 101-100/1( 99
اللباب يف علل البناء واإلعراب: 66/1( 100
ينظر: الكتاب: 13/1( 101
الكلمة عالمات ( 102 ملبنى  الداخلية  الضامئر واحلركات  البناء يف  حُمَدثة عالمة  باحثة  عّدت 

إعرابية، وَمَنَحتمْ كالَّ منها وظائف تركيبية، فاأُلوىل ُتفّرق بني الضامئر امُلّتصلة من حيث 
الواحدة  للكلمة  اخلاّصة  الَدالالت  حتدد  والثانية  والغيبة(،  واخلطاب  )التكلم  جهتها 
فهي الفارق بني اسم الفاعل واسم املفعول )ُمكِرم وُمكَرم(، واملفرد ومجع التكسري )َأَسد 
الباحث  يراه  )أطروحة(: 268. وذلك كام  التبيان  الداليل يف  البحث  ينظر:  د(...  وُأسمْ
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وهم وخطأ إذ ليست عالمة البناء عالمًة إعرابية فهي ال تتغري بحسب املعاين النحوية، 
الكلم، كام أن وظيفة  الداخلية للكلمة كذلك فهي ليست يف أواخر  وليست احلركات 

التمييز بني مباين الكلم وظيفة رصفية ال تركيبية.
ينظر: رشح ابن عقيل: 35/1( 103
ينظر: املدخل إىل علم اللغة: 267 - 268( 104
البحر املحيط: 404/1( 105
اجلملة العربية واملعنى: 73، وينظر: رشح الكافية: 159/2، معاين النحو: 332/1( 106
ينظر: رشح الكافية: 157/1( 107
اجلملة العربية واملعنى: 73، وتنظر: 44( 108
قراءة زيد بن عيل وأيب الشعثاء، ينظر: مفاتيح الغيب: 282/1، البحر املحيط: 160/1( 109
البحر املحيط: 160/1( 110
ينظر: املحرر الوجيز: 553/1، مفاتيح الغيب: 1916-1915/3( 111
ينظر: البحر املحيط: 144/3( 112
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إحتاف فضالء البرش يف القراءات ( 1
األربعة عرش: الدمياطي)ت#1117(، 
حتقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان، ط1، #1419 - 
1998م.

اإلتقان: السيوطي )ت911#(، حتقيق ( 2
سعيد املندوب، دار الفكر، بريوت – 

لبنان، ط1، 1996م.

ارتشاف الرضب من لسان العرب: أبو ( 3
حيان األندليس )ت745#(، حتقيق د. 

رجب عثامن حممد، مكتبة اخلانجي، 
القاهرة، ط1، 1418# -1998م.

أسلوب التعليل يف اللغة العربية: ( 4
أمحد خضري عباس العيل، دار الكتب 

العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 
1428# - 2007م.

األصول يف النحو: ابن الرساج ( 5
)ت316#(، حتقيق د. عبد احلسني 
الفتيل، مؤسسة الرسالة، بريوت – 

لبنان، ط2، 1987م.

اإليضاح يف رشح املفصل: ابن ( 6
احلاجب )ت646#(، حتقيق د.إبراهيم 
حممد عبد اهلل، دار سعد الدين، دمشق، 

ط1، 1425# - 2005م.

اإليضاح يف علل النحو: أبو القاسم ( 7
الزجاجي)ت337#(، حتقيق مازن 

املبارك، دار النفائس، بريوت – لبنان، 
ط6، 1416# - 1996م.

البحر املحيط: أبو حيان األندليس ( 8
)ت745#(، دراسة وحتقيق وتعليق 

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
والشيخ عىل حممد معوض، ود. زكريا 

عبد املجيد النويت، ود. أمحد النجويل 
اجلمل، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط2، 1428# - 2007م.

الربهان يف علوم القرآن: الزركيش ( 9
)ت794#(، حتقيق حممد أيب الفضل 

إبراهيم، دار املعرفة، بريوت – لبنان، 
.#1391

البصائر والذخائر: أبو حيان ( 10
التوحيدي )ت400#(، حتقيق د. وداد 

القايض، دار صادر بريوت – لبنان، 
ط1.

البيان يف روائع القرآن: د. متام حسان، ( 11
عامل الكتب، القاهرة، ط2، #1420 

- 2000م.

تاج العروس من جواهر القاموس: ( 12
حمب الدين الزبيدي)ت#1205(، 

دراسة وحتقيق عيل شريي، دار الفكر، 
بريوت – لبنان، 1994م.

تاريخ العربية: د. هناد موسى، املؤسسة ( 13
الصحفية األردنية، عامن، 1976م.

املصادر واملراجع
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تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ( 14
ينوِري )ت276#(، تعليق إبراهيم  الدِّ

شمس الدين، دار الكتب العلمية، 
بريوت – لبنان، ط2، 2007م.

التبيان يف تفسري القرآن: الطويس ( 15
)ت460#(، حتقيق أمحد حبيب قصري 

العاميل، مكتب اإلعالم االسالمي، 
دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 

.#1209

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ( 16
وبيان إعجاز القرآن: ابن أيب اإلصبع 
العدواين املرصي )ت654#(، حتقيق 

وتقديم حفني حممد رشف، جلنة إحياء 
الرتاث اإلسالمي، مرص.

التحليل اللغوي يف ضوء علم ( 17
الداللة: د. حممود عكاشة، دار النرش 

للجامعات، مرص، ط1، 2005م.

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية ( 18
عند عبد القاهر: د. عبد الفتاح الشني، 

دار املريخ، الرياض – السعودية، دار 
اجليل – مرص، 1980م.

جامع البيان يف تأويل القرآن: الطربي ( 19
)ت310#(، حتقيق أمحد حممد شاكر، 

مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان، 
ط1، 1420# - 2000م.

جامع الدروس العربية: مصطفى ( 20
الغالييني، املكتبة العرصية، بريوت – 

لبنان، ط22، 1409# - 1989م.

اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي ( 21

)ت670#(، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت – لبنان، 1985م.

اجلملة العربية واملعنى: د. فاضل ( 22
صالح السامرائي، دار ابن حزم، 
بريوت – لبنان، ط1، 2000م.

احلجة للقراء السبع: أبو عيل الفاريس ( 23
)ت377#(، تعليق وتوضيح احلوايش 

كامل مصطفى اهلنداوي، دار الكتب 
العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 

2001م.

حياة احليوان الكربى: كامل الدين ( 24
حممد بن موسى الدمريي )ت#808(، 

املكتبة احليدرية، قم، ط1، #1378.

اخلصائص: ابن جني )ت#392(، ( 25
حتقيق حممد عيل النجار، عامل الكتب، 

بريوت - لبنان.

داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء: ( 26
د. بتول قاسم نارص، دار الشؤون 

الثقافية، العراق – بغداد، ط1، 
.1999

دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين ( 27
)ت471#(، حتقيق د. حممد رضوان 

الداية، د. فايز الداية، مكتبة سعد 
الدين، دمشق، ط2، 1987م.

ديوان امرئ القيس: رشحه وضبط ( 28
نصوصه وقدم له د. عمر فاروق 
الطباع، رشكة دار األرقم بن أيب 

األرقم، بريوت – لبنان.

السبعة يف القراءات: ابن جماهد ( 29
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)ت324#(، حتقيق د. شوقي ضيف، 
دار املعارف، القاهرة، ط2، #1400.

رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: ( 30
ابن عقيل )ت769#(، حتقيق حممد 
حميي الدين عبد احلميد، مكتبة دار 

الرتاث، القاهرة، 1426# - 2005م.

رشح الكافية: ريض الدين ( 31
االسرتابادي )ت686#(، تصحيح 

وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة 
الصادق، طهران، #1398 - 

1978م.

رشح املفصل: ابن يعيش)ت#643( ( 32
حتقيق امحد السيد سيد امحد، مراجعة 

إسامعيل عبد اجلواد عبد الغني، املكتبة 
التوفيقية، القاهرة – مرص.

رشح كتاب سيبويه: السريايف ( 33
)ت368#(، حتقيق د. حممد هاشم 

عبد الدايم، مراجعة د. رمضان عبد 
التواب ود. حممود عيل مكي، دار 

الكتب املرصية، القاهرة، 1998م.

رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد ( 34
)ت656#(، حتقيق حممد أيب الفضل 

إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 
مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكائه، 

ط2، 1387#-1967م.

الشكل والداللة دراسة نحوية للفظ ( 35
واملعنى: د. عبد السالم السيد حامد، 

دار غريب، القاهرة، 2002م.

الصاحبي يف فقه اللغة العربية: ابن ( 36

فارس)ت395#(، تعليق امحد حسن 
بسيح، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط1، 1997م.

ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب ( 37
وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم: د. أمحد 
سليامن ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، 

اإلسكندرية، 1994م.

العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني ( 38
القديم واحلديث: د. حممد محاسة عبد 

اللطيف، الكويت، 1983م.

يف التحليل اللغوي: د. خليل امحد ( 39
عاميرة، مكتبة املنار، االردن، ط1، 

1987م.

الكتاب: سيبويه )ت180#(، حتقيق ( 40
ورشح عبد السالم حممد هارون، 

مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط3، 
1408# - 1988م.

الكشاف: الزخمرشي )ت#538(، ( 41
رشح وضبط ومراجعة يوسف 

احلاّمدي، مكتبة مرص، دار مرص 
للطباعة.

اللباب يف علل البناء واإلعراب: أبو ( 42
البقاء العكربي )ت616#(، حتقيق 

غازي خمتار طليامت، دار الفكر، 
دمشق، ط1، 1995م.

اللباب يف علوم الكتاب: ابن عادل ( 43
)ت775#(، حتقيق الشيخ عادل 

أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد 
معوض، دار الكتب العلمية، بريوت 
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– لبنان، ط1، 1419# - 1998م.

لسان العرب: ابن منظور )ت#711(، ( 44
نرش أدب احلوزة، قم – إيران، 

.#1405

اللغة العربية معناها ومبناها: د. متام ( 45
حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط3، 

1418# - 1998م.

مباحث يف لغة القرآن الكريم وبالغته: ( 46
د. عائد كريم احلريزي، العراق، 

2008م.

جممع البيان يف تفسري القرآن: الطربيس ( 47
)ت548#(، مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت – لبنان، ط1، 
1415#- 1995م.

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ ( 48
القراءات واإليضاح عنها: ابن جني 

)ت392#(، حتقيق عيل النجدي 
ناصف وآخرين، وزارة األوقاف، 

القاهرة – مرص، 1415# - 1994م.

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب ( 49
العزيز: ابن عطية األندليس 

)ت541#(، حتقيق عبد السالم الشايف 
حممد، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط1، 1993م.

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث ( 50
اللغوي: د. رمضان عبد التواب، 

مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط3، 
1417# - 1997م. 
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... ملخص البحث ...

مما ال شك فيه أن علم التفسري من أسمى علوم القرآن وأرفعها كالمًا، الذي 
ُيعد من أقدم العلوم الرشعية التي اهتم املسلمون بفروعها عىل اختالف مدارسهم 
الفقهية، وأولوها عنايًة فائقة، فكان القرآن الكريم مدادًا من البحر الذي ال تنقيض 
ُجّل  فيه  أفرغوا  وفرقها  مدارسها،  باختالف  طوائفه  خمتلف  تناولته  كلام  علومه 
فهمهم وعنايتهم، واجتهدوا فيه غاية اجلد واالجتهاد، وبذلوا من أجل تبيني معانيه، 
جهودهم  حصيلة  فكان  الكافية؛  والقدرة  الطاقة  معانيه  من  ُأهبم  ما  واستيضاح 
املباركة جمموعة كبرية من كتب التفاسري القّيمة منها، ما هو مطّول مسهب كتفسري 
)جامع البيان يف تفسري آي القرآن ( أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )#224 - 
313#( الذي اشتمل تفسريه عىل ثالثني جزًءا، وتفسري الرازي )#543 - #606( 
الذي ُيعد تفسريه من ُأمهات التفاسري اإلسالمية بام اعتمده من منهج علمي مبني 

عىل الطريقة البالغية اإلعجازية.

ويف املقابل كانت هناك تفاسري موجزة ،وخمترصة متيزت يف دقة املعنى ، واإلجياز 
يف إرسال العبارة، كتفسري اجلاللني؛ جلالل الدين املحيل )ت864#(، وجالل الدين 
السيوطي )ت911#( والذي ُيعد من أشهر التفاسري اإلسالمية املخترصة يف العبارة 
واملعنى؛ فكانت أكثر انتشارًا ونفعًا وأكثرها أمهية عىل الرغم من صغر حجمها  فقد 
اعتنى به العلامء اعتناًء شديدًا؛ إذ ألفوا حوله ما يزيد عىل تسعة عرش مؤلفًا تفصياًل 
التي  املهمة  والتعليقات  والكثرية،  الكبرية،  احلوايش  له  فظهرت  ونقدًا؛  وتدقيقًا 

رشحته وضحت دقائقه ومعانيه. 
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املنهج  حيث  من  هذا  بحثنا  يف  ُيعنينا  والذي  التفسري،  هذا  ألمهية  ونظرًا 
واألسلوب فقد إرتئينا أن ندرسه إىل جانب تفسري القرآن العظيم للعاّلمة املحقق 
بدقة  امتازت  التي  املعارصة  التفاسري  من  وهو   )#1242 )ت  ُشربَّ  اهلل  عبد  السيد 
من  التفسريين  ختص  التي  الظواهر  بعض  فيهام  رصدت  والذي  واإلجياز،  الرتكيز 
خالل املوازنة بني هذين التفسريين املشهورين املخترصين، وما تنطوي عليهام من 
أدوات التفسري ومالمح يف األسلوب واملنهج  قسمت من خالله البحث إىل تسعة 

مباحث تسبقهم متهيد ذكرت فيه تعريف املنهج )لغة واصطالحًا(.

القراءات، ويف  الثاين: توجيه  النزول، ويف  املبحث األول يف أسباب  فقد جاء 
الصور  توجيه  الرابع:  ويف  القرآين،  النص  يف  والنحوي  اللغوي  التوجيه  الثالث: 
توجيه  يف  واإلطالة  االختصار  أسلوب  اخلامس:  ويف  القرآين،  املعنى  يف  البالغية 
املعنى القرآين، ويف السادس: يف ذكر امللل والنحل ،ويف السابع :يف باب ما ُأتفق فيه، 
ويف الثامن: يف باب املسائل الفقهية، وأخريًا يف التاسع: يف التنبيه عىل اإلرسائيليات، 
وكل هذه املباحث جاءت لتوضيح أهم مالمح التفاسري املخترصة بناًء عىل االستقراء 
الكامل لكتايب اجلاللني، وتفسري القرآن الكريم  للعاّلمة ُشرّب، ويف اخلامتة سجلت 

أهم النتائج التي توصل إليها البحث .  
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... Abstract ...

     Of surety, the explication science is the most supreme and 
methodological one in the Quranic sciences. It is regarded as the oldest 
of the religious sciences Muslims, from different denominations, 
pay much heed to such a science. The Glorious Quran flows as a 
sea undepleted, all the denominations exert themselves to explicate 
its content and its potentiality. Consequently, such efforts culminate 
in a great number of meritorious explication books: one comes as 
prolonged and detailed as in Manifest Collection of Quran for Abi 
Ja`afir Mohammed Ibin Jareer Al-Jabari (223H-313H) in thirty parts; 
Al-Razi Explication (543H-606-H) regarded as the father of the Islamic 
explications as it depends upon a scientific procedure stemming 
from miraculous eloquent approach.
     Furthermore, there were concise and brief explications celebrated 
for content precision and economy in conveying the meaning; Al-
Jalalein Explication for Jalal Aldeen Al-Mahali (864H) and Jalal 
Aldeen Alasewdi (911H) that is considered as the most concise 
Islamic reputed explication in both words and content. It was 
most widespread, beneficial and important, though being tiny; the 
scientists pay much attention to such a book and write more than 
nineteen precise critiques and detailed editions. There were various 
margins, small and huge, and the significant interpretations that 
describe the kinks and fissures of the book.
     The first chapter deals with the reason for its descent; the second 
for orientating the readings, the third for the linguistic and syntactic 
orientation in the Quranic content; the fourth for orientating imagery 
in the Quranic context, the fifth for the technique of brevity and 
periphrasis in orientating the Quranic content; the sixth for tedium 
and the bees; the seventh for the consensus, the eighth for religious 
matters, the ninth for giving caution to the Israelites [ twisted and 
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fabricated tales] . All these chapters are to manifest the most salient 
features of the concise explications that take guidance from Al-
Jalalein and the Glorious Quran Explication for the scientist Shubar. 
Ultimately, the conclusion gleans the results the research paper 
terminates.
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... متهيد ...

أواًل: املنهج لغًة واصطالحًا

)أ( املنهج لغًة

 ُيعّرف ابن منظور املنهج بالطريق الواضح، وهو ما ذهب إليه أهل اللغة فهو 
من )هنج()1(، وهنج الطريق:أي أبانه وأوضحه،وهو النهج، واملنهاج: كاملنهج،كام 
َوِمْنَهاًجا﴾)2(، وهنجه؛ أي سلكه)3( َعًة  ِمنُكْم ِشْ َجَعْلَنا  ﴿لُِكلٍّ  جاء يف قوله تعاىل: 

الثوب  الطريق:صار هنجًا، وهنج األمر،وأهنج: وضح، ومنه قوهلم:هنج  واستنهج 
وأهنج:بان فيه أثر البىل، وقد أهنجه البىل.)4( 

)ب( املنهج اصطالحًا

عّرف علامء التفسري املنهج تعريفات متعددة ال تبتعد كثريًا عن املعنى اللغوي يف 
ماهية املنهج بالطريقة التي يسلكها املفرس يف تناوله لآليات القرآنية، وفق خطوات 
منظمة يسري عليها املفرس للوصول اىل تبيني املعنى املراد من اآلية الكريمة،وذلك 
وعّرفه  تفسريه)5(،  عرب  وإبرازها  بتطبيقها  يعني  التي  األفكار  من  ملجموعة  طبقًا 
للقرآن،وتعامله  نظره  يف  الباحث  منها  ينطلق  التي  األساسية  بالقواعد  السبحاين 

معه، وقيامه بتفسريه وتأويله.)6( 
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يسلكه  الذي  الواضح  الطريق  هو  املنهج  أن  التعريفات  تلك  من  نستشف  و 
املفرس عىل وفق قواعد وخطوات واضحة يف تفسري معاين اآليات وتبيينها ملا جاء 

فيها من أحكام وقواعد فقهية.

ثانيًا: السلوب لغًة، و اصطالحًا

)أ( السلوب لغًة

 ُعّرف األسلوب يف كالم العرب بتعريفات عدة نذكر منها ما ييل:

فهو . 1 ممتد  طريق  وكلُّ  فيه،  يأخذ  الذي  والطريق  النخيل،  من  السطر 
يقال: وقد سلك  أساليب،  واملذهب، ومجعها  الوجه  أسلوب، وقيل هو 
بالضم  األسلوب  ويعني  حسنة،  أساليب  عىل  وكالمه  طريقته  أسلوبه 
يف  وقيل  منه،  أفانني  أي  القول؛  من  أساليب  يف  فالن  أخذ  فيقال:  الفن، 

ماهيته:عنق األسد؛ألهنا ال تتثنى ومن املجاز األسلوب.)7( 

ومنهم من جعل املعنى يف األسلوب بالضم اىل اجلمع بني الطريق والفن، . 2
القوم؛ أي: عىل طريق من طرقهم،  أساليب  فتقول هو عىل أسلوب من 

واالستالب: االختالس)8(. 

وهناك من فرق بني املنهج واألسلوب، فإذا كان األسلوب هو الطريق؛ . 3
املنهاج: هو الطريق الواضح، وعليه يكون األسلوب أعم  فان املنهج أو 

من املنهج.)9( 
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)ب( السلوب اصطالحًا

الكالم،  ُنظم  يف  املتحّدث  يتبعها  التي  الكالمية  بالطريقة  األسلوب  ُيعّرف 
فيه  ينفرد  الذي  الكالمي  باملذهب  أيضًا  وُعّرف  واأللفاظ،  العبارات  واختيار 
املتحّدث يف تأدية الكالم وإيصال املعنى، أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به 

املتحّدث.)10(

أما األسلوب يف التفسري يتمثل بكيفية تفسري القرآن، وبمعنى آخر أن املفرس إذا 
اختار منهجًا من تلك املناهج، وكان ذا اجتاه فكري؛فإنه يدّون تفسريه يف أسلوب 

خاص)11(.

ونالحظ أن األسلوب يتعلق باجتاهات شخص املفرس من حيث اعتقاداته، أو 
مذهبه، أو ذوقه الشخيص الذي انفرد به يف تفسريه، واختيار ألفاظه. وهنا يمكننا أن 

نفرق بني املنهج التفسريي واالجتاه التفسريي عىل النحو االيت:

إن البحث عن املناهج هو بحث عن الطريقة واألسلوب؛ أما البحث يف . 1
االجتاهات فهو بحث عن األغراض واألهداف التي يتوخاها املفرس.

إن البحث يف االجتاهات التفسريية، غالبًا ما يأخذ شكاًل وطابعًا مذهبيًا، . 2
أو عقائديًا خاصًا، يكون املفرس مسلحًا به مسبقًا، ويصعب عليه جتاوزه - 
وإن كان جيب عليه التخلص منه؛ حتى ال يتورط يف التفسري بالرأي - بينام 
املنهج عبارة عن آليات وطرائق يعتمدها املفرس للكشف عن مراد اهلل من 

اآليات القرآنية.
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شخص . 3 عىل  منصبًا  أكثره  يكون  االجتاهات،  موضوع  يف  يطرح  ما  إن 
املفرس، من حيث ما يؤمن به وما ينتمي إليه من إجتاهات فكرية ومذهبية، 
اإلثبات  ووسائل  والطرائق  اآلليات  عىل  املناهج  يف  البحث  ينصب  بينام 

التي يعتمدها املفرس يف تفسريه)12(.

ثالثًا: املنهج والسلوب بني تفسريي اجلاللني وُشب

تبيني  املفرسيف  يسلكها  التي  والطرائق  الوسائل  هي:  املناهج  أن  ذكرنا  لقد 
معاين آيات القرآن، وما حتمله من داللة لفظية، أو معنوية، أو فقهية، فقد ظهرت 
بعض التفاسري التي تباينت يف منهجها وأسلوهبا؛ فمنها ما كان لغويًا بحتًا، ومنها ما 
كان نحويًا كتفسري البحر املحيط، أليب حيان األندليس، وبعضها ما اهتم بالوجوه 
األصول  بإبراز  االهتامم  آثر  ما  ومنها  للزخمرشي،  الكّشاف  تفسري  يف  كام  البالغية 
الفقهية أو ما اشتملت عليه من عبادات ومعامالت كالقرطبي، وابن عطية، وابن 

العريب، واجلصاص وغريه.

ونظرًا لإلسهاب يف الرشح والتفسري والتأويل ظهرت احلاجة إىل فهم القرآن 
العابر حتى ال  القارئ  التيسري عىل  العناية بالرتكيز واإلجياز بغية  وتأمل معانيه مع 

يضيع وقته وجهده يف مطوالت ال حاجة له هبا.

ومن التفاسري التي جتمع بني اإلفادة والرتكيز، وتعطي للقارئ معاين اآليات 
من أقرب طريق وأيرسه تفسريان ُيعدان من أوجز التفاسري وأدقها، هلام قيمة علمية 
متيزت بسهولة املأخذ يف اختصارها الشديد للعبارة مما جعلها أكثر انتشارًا ونفعًا مع 

صغر حجمها أال ومها تفسري اجلاللني،وتفسري ُشربَّ ويمكن تفصيل ذلك بام ييل:
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أواًل:تفسري اجلاللني

 ُيعد تفسري اجلاللني املفاتيح واملصطلحات العلمية التي يقع حتتها معاِن كثرية، 
كانت يف قمة االختصار واإلجياز، وهو من أعظم التفاسري انتشارًا ونفعًا، وإن كان 
املسائل  من  كثري  إىل  يشري  أنه  إذ  فيه  قيل  كام  املنتهني  مائدة  فكان  حجاًم،  أصغرها 

بالرمز بداًل من اإلشارة إليها بالكالم الغزير.

ثانيًا: تفسري القرآن الكريم لُشّب - للسيد العاّلمة عبد الل ُشب

للمنتهني  لُشرّب  الكريم  القرآن  تفسري  فإن  للمنتهني؛  اجلاللني  تفسري  كان  إذا   
واملبتدئني، إما عن كونه للمنتهني؛فألنه غاية يف الرتكيز واإلجياز واحلرص عىل إيراد 
سهل  أسلوب  يف  جاء  للمبتدئني؛فألنه  كونه  عن  وإما  التفسري،  علم  مصطلحات 
املبتدئ  أو  الناشئ  جيد  يكاد  وال  التعليل،  ومنهج  التبسيط،  منهج  بني  جيمع  ُمّيرس 
مشقة يف الوقوف عىل معنى اآليات ملا فيه من الوضوح والبيان والدقة يف أداء املعنى 

واإلجياز يف إرسال العبارة وحتريرها عىل غاية الدقة. 

ونظرًا إلختالف أدوات املفرسين وتباين طريقة تفسريهم وأسلوب توجيههم 
ضوء  يف  التفسريين  هذين  بني  املوازنة  إرتئينا  القرآين،  النص  من  املراد  للمعنى 

املباحث اآلتية:
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... املبحث الول ...

أسباب النزول

مما الشك فيه أن أسباب النزول من أهم علوم القرآن التي البد للمفرس من 
لريى  نزوهلا؛  سبب  عن  اآلية  تفسري  يف  الرشوع  قبل  عنها  والتحري  هبا،  اإلحاطة 
العلم  فإن  اآلية،  فهم  يعني عىل  النزول  )معرفة سبب  فإن  نزول  هلا سبب  كان  إن 
بالسبب يورث املسبب()13(، وذكر الشيخ الطويس أن عىل من تكلم يف تأويل القرآن 

أن يرجع إىل التاريخ ويراعي أسباب نزول اآلية عىل ما روي)14(.

ونظرًا ألمهيته يف فهم النص القرآين وتفسريه فقد درج أكثر املفرسين عىل ذكره، 
ومن هنا نجد اجلاللني يف تفسريمها يقفان عند قوله تعاىل: ﴿ُقِل اْدُعوْا الّلَ َأِو اْدُعوْا 
َواْبَتِغ  ا  ِبَ اِفْت  ُتَ َواَل  بَِصاَلتَِك  َهْر  َتْ َواَل  ْسَنى  احْلُ اَلْسَمء  َفَلُه  َتْدُعوْا  ا  مَّ ا  َأيًّ َن  ْحَ الرَّ
نعبد  أن  ينهانا  فقالوا املرشكني:  يا رمحن  يا اهلل  يقول    َسبِياًل﴾)15(،أنه  َذلَِك  َبنْيَ 
إهلني وهو يدعو إهلًا آخر معه فكانت سببًا يف نزول اآلية الكريمة)16(، واحتج السيد 
العاّلمة عبد اهلل ُشرّب بام ذهب إليه اجلاللني يف تفسريمها بالرواية ذاهتا إال أن العاّلمة 
شرب رجح أن يكون للمرشكني واليهود أيضًا بدليل قوهلم: أنك لتقل ذكر الرمحن 
وقد أكثره اهلل يف التوراة)17(، ومن ذلك يتضح لنا أن السيد ُشرّب كان ال يكتفي بتبيني 
املعنى يف سبب النزول، وإنام يفرس املعنى ويرجح من املعاين ما كان مناسبًا لسياق 

النص القرآين،وهو ما مل نجده يف تفسري اجلاللني.
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ونالحظ يف أسباب النزول أن اآلية الكريمة قد تنزل يف شخص أو مجاعة إال 
أن سياق اآلية وصيغتها التعبريية تدخل عىل العموم يف املعنى، عىل الرغم من أن 
اجلمهور يرون أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وغريهم يرى العكس 
أكثر  عليه  ما  وهو  السيوطي)18(،  إليه  ذهب  وما  اجلمهور  رأي  هو  األصح  أن  إال 
العلامء فاآلية تنزل يف سبب من األسباب،ولكنها ال تنحرص يف األفراد الذين نزلت 

فيهم فحسب؛ بل تتعداهم إىل غريهم أيضًا.

بُِع  َوَيتَّ ِعْلٍم  بَِغرْيِ   ِ اللَّ يِف  اِدُل  ُيَ َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعاىل:  قوله  يف  املعنى  هو  كام 
ِريٍد﴾)19(فقد جاء يف تفسري اجلاللني أهنا نزلت يف النرض بن احلارث  ُكلَّ َشْيَطاٍن مَّ
ومجاعته،الذين قالوا:إن املالئكة بنات اهلل، والقرآن أساطري األولني، كام أهنم أنكروا 
البعث، وإحياء من صار ترابًا، وهبذا التفسري يكون سبب النزول حمصورًا يف النرض 
يقترص  ال  شخص  يف  تنزل  التي  اآلية  تكون  أن  باإلمكان  أنه  إال  احلارث)20(؛  بن 
حكمها عليه بل يتعداه إىل غريه أيضًا،وهو ما ذهب إليه شرب بعموم السبب يف مجيع 
يف  املفرِسين  اهتامم  يؤكد  ما  وهو  احلارث)21(،  بن  النرض  يف  نزلت  جمادل؛وإن  كل 
اآلية  املراد من  املعنى  نفهم  أن  إذ ال يمكن  املراد؛  املعنى  بيان  النزول يف  أثر سبب 
الكريمة إال عن طريق البحث يف سبب نزول اآلية إن كان هلا سبب نزول، ومنهج 
الكريمة،  اآلية  إثره  نزلت عىل  الذي  باملسبب  السبب  املفرسين وأسلوهبم يف ربط 
أو اإلشارة إىل معنى اآلية دون الترصيح يف سبب النزول؛ إال أننا وجدنا يف تفسري 
اجلاللني اإلهتامم الواضح يف اإلستعانة بسبب النزول لتبيني وتوضيح املعنى املراد 
من النص القرآين؛ إال أنه كان كثريًا ما يوجز القول يف سبب النزول واحيانًا أخرى 
النزول  املواضع عن سبب  بعض  يستغني يف  ُشرّب  السيد  كان  فيه، يف حني  يسهب 
ِذيَن آَمُنوْا  ا الَّ َ واحيانًا يكتفي يف اإلشارة إليه بإجياز شديد كام يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
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َى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل  اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتَّ َتْقَرُبوْا الصَّ اَل 
ن اْلَغآئِِط َأْو اَلَمْسُتُم  نُكم مِّ ْرَض َأْو َعَل َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مِّ َى َتْغَتِسُلوْا َوإِن ُكنُتم مَّ َحتَّ
ًبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم إِنَّ الّلَ َكاَن  ُموْا َصِعيًدا َطيِّ النَِّساء َفَلْم َتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ

ا َغُفوًرا﴾)22(. َعُفوًّ

إذ مل ُيرصح يف تفسري اجلاللني عن الرواية كاملة يف سبب النزول؛ وإنام كانت 
اإلشارة إليه بإجياز بأهنا نزلت يف صالة مجاعة كانوا يف حالة سكر)23(، ومل يرش السيد 
ُشرّب إىل سبب نزوهلا)24(؛ وإنام اكتفى بتفسري املعنى بقوله: أي ال تقربوا مواضعها أو 
ال تصلوا مبالغًة يف النهي من الصالة يف حالة نوم أو مخر فهو ما يمنع من حضور 

القلب)25(.

أكثر  صورة  يعطينا  اآلية  نزول  سبب  احداث  يف  التفصيل  أن  املعلوم  ومن 
وضوحًا، واحكاما أكثر تفصياًل كام هو احلال يف التفاسري املطوله، وهو ما مل نجده يف 
التفاسري املخترصة التي كان منهجها يف اقتضاب سبب النزول، اوعدم اإلشارة إليه 
يف بعض املواضع وهو ما ُيبهم املعنى علينا، وهو ما يفقدنا بدوره اإلحاطة الكاملة 
يف  النزول  لسبب  أثرًا  نجد  ال  أحيانًا  بل  الكريمة؛  اآلية  من  املطلوب  املعنى  بتامم 
اآليات التي ورد فيها سبب نزول؛ ولكن التفسريين أغفال ذلك السبب يف أكثر من 
ًبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم  ُموْا َصِعيًدا َطيِّ موضع كام يف قوله تعاىل: ﴿َفَلْم َتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ
الكريمة إشارة إىل بعض األحكام  اآلية  يف  َغُفوًرا﴾)26(  ا  َعُفوًّ َكاَن  الّلَ  إِنَّ  َوَأْيِديُكْم 
الفقهية يف الرخصة ملن عدموا املاء يف التيمم)27( ومل نجد يف التفسريين أي إشارة إىل 

سبب نزول اآلية الكريمة)28(.
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يف  لإلجياز  إما  النزول؛  سبب  يف  كثريًا  يتحريا  مل  املفرَسين  أن  يل  يبدو  والذي 
املعنى، أو ظنًا منهام أهنا ال تعدو أن تكون تارخيًا للنزول ال يؤثر كثريًا يف إظهار املعنى 

املراد من اآلية الكريمة بدقة ووضوح واهلل أعلم.

الّلَ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  أيضًا  السبب  وخصوص  اللفظ  عموم  ومن 
ُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ  وْا اَلَماَناِت إَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن َتْ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
من  عليه  اؤمتن  ما  أي  واملعنى؛  َبِصرًيا﴾)29(  َسِميًعا  َكاَن  الّلَ  إِنَّ  بِِه  َيِعُظُكم  نِِعمَّ  الّلَ 
طلحة  بن  عثامن  من  الكعبة  مفتاح    عيل  اخذ  ملا  أهنا  نزوهلا  احلقوق،وسبب 
احلجبي سادهنا قرسًا،وملا قدم النبي  مكة عام الفتح، ومنعه، وقال: لو علمت 
 برده إليه، وقال: )هاك خالدًة تالدة(،  أنه رسول اهلل مل أمنعه فأمر رسول اهلل 
)شيبة(  ألخيه  موته  عند  فأسلم،وأعطاه  اآلية    عيل  له  فقرأ  ذلك  من  فعجب 

فبقي يف ولده.

وقد أشار اجلاللني يف تفسريمها أن اآلية وإن وردت عىل سبب خاص فعمومها 
ُكُموْا  معترب، وذلك بقرينة اجلمع)30( يف قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن َتْ
بِاْلَعْدِل﴾)31(، أما يف تفسري السيد شرب فلم نجد إشارة لسبب نزول اآلية؛ وإنام كان 
بدليل بعده  إىل من  أن يسلم األمر  األئمة  أمٌر لكل واحد من  أنه   تفسريًا واضحًا؛ 

أنه  إذ  بالعموم؛  فيها  واملعنى  بِاْلَعْدِل﴾)32(  ُكُموْا  َتْ َأن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتم  ﴿َوإَِذا 
لعلمهم،وفضلهم  طاعتهم  جيب  بحيث  زمان،  كل  يف  األمر  أويل  وجود  عىل  دل 
وعصمتهم، ويرى العاّلمة شرب أن هذه الصفات ال تنطبق إال عىل مذهب اإلمامية.
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وعند إمعان النظر فيام ذهب إليه السيد ُشرّب نجد أن سياق اآلية الكريمة يشري 
ما  معينة وهو خالف  إىل طائفة  إشارة  الكريمة  اآلية  وليس، يف  السبب  إىل عموم 

ذهب إليه اجلاللني يف تفسريمها، وهو ما نميل إليه واهلل أعلم.

من  أكثر  يف  متذبذبًا  كان  النزول  بأسباب  االستدالل  أن  سبق  مما  لنا  ويظهر 
موضع فقد اتسم منهج اجلاللني بالرجوع إىل سبب النزول بإجياز، وباختصار شديد 

وقلياًل ما ُاسهب يف سبب نزول بل يف بعض األحيان إغفاله يف بعض املواضع.

وهو بخالف منهج السيد ُشرب الذي يغفل يف كثري من مواضع التفسري اإلشارة 
إىل سبب النزول، واإلكتفاء يف رشحه بإجياز شديد ال جييل ما ُاهبم من معنى النص 
املراد  املعنى  فهم  بعد  بقواعدها  اإلستعانة  يمكن  احكام  من  فيه  وماجاء  القرآين، 
من اآلية الكريمة، فيكون القارئ بأمس احلاجة إىل فهم سبب نزول تلك األوامر 
والنواهي يف اآليات الكريمة، و التي نزلت بسبب من األسباب؛ إال أن التفاوت يف 
االستدالل بأسباب النزول كان متباينًا عند معظم املفرسين،وإن كان يشء مسلٌم به 
التفاسري  إليه خاصة يف  بأمهيته واحلاجة  فإننا نشعر  فيه قدماء أو حمدثون  مل خيتلف 
املخترصة وال جيوز إغفاهلا، او اختصارها عىل نحو يؤدي إىل إخالل يف إيصال املعنى 

املراد من النص القرآين.
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املبحث الثاين

توجيه القراءات

لقد ُعني العلامء بتوجيه القراءات القرآنية معتمدين يف ذلك عىل بينات متباينة 
قرآنية ولغوية ونحوية ورصفية وبالغية وهي بال شك حجة الفقهاء يف االستنباط 

وحمجتهم يف االهتداء مع ما فيها من التسهيل عىل األمة)33(.

ِْبِيَل﴾)34(، فهنا  ا جلِّ ومن ذلك عىل سبيل املثال قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّ
قائاًل:  القراءة  املوصولة، ويورد  القراءات من  اىل  تفسري اجلاللني اإلشارة  نجد يف 
بال مهز)36( )جربيل(، وقرأت مصحوبًة  و  وفتحها؛  اجليم  قرأ بكرس)35(  قراءة من 
ويف  وياء)37(،  هبمز  )ميكائيل(  قراءة  يف  وكذلك  )جربئل(،  ودوهنا  )جربئيل(  بياء 
قراءة أخرى بال ياء)38( )مكائل()39( عىل وزن )ِميكَاِعل( دون اإلشارة إىل أصحاب 
استندت  وما  يبينا حجتها  ومل  مردودة  أو  مقبولًة  كانت  إن  القراءات ونوعها  تلك 
عليه من أدلة رصفية ونحوية كاحلذف واإلدغام واإلظهار ونحومها من األحكام، 
القول: وُقرئ )جربئيل(  السيد ُشرب)40( الذي كان يورد  وهو ما وجدناه يف تفسري 
اجلاللني  تفصيل  أن  إال  كقنديل،  مهز  وبال  الراء،  وكرس  اجليم  وبفتح  كسلسبيل، 
للقراءة  اإلشارة  كانت  وتبيينًا، عىل حني  أكثرتوضيحًا،  كانت  )ميكائيل(  قراءة  يف 
عند شرب بقوله ُقرأت )جربيل( والتي كانت أكثر إجيازًا، أغفل فيها اوجه القراءات 

األخرة يف هذه اللفظة.
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واملالحظ أن التفسريين قد أغفال جانبًا مهاًم يف أثر تلك القراءات يف تبيني معنى 
النص القرآين إذ أهنام مل يوجها القراءات يف تبيني املعنى املراد من النص القرآين، ومل 

يشريا يف معظم املواضع إىل أوجه القراءات األخرى ونوعها، وَمن قرأ هبا...

ولعالقة القراءات باللغات أو اللهجات نأخذ إنموذجًا من قوله تعاىل: ﴿َوانُظْر 
حني  اجلاللني  عند  نجده  كالذي  ًم﴾)41(،  حَلْ َنْكُسوَها  ُثمَّ  ُننِشُزَها  َكْيَف  الِعَظاِم  إَِل 
يقول: )بالقراءة ُنحييها بضم النون، وُقرئ بفتحها من )أنرش( و )نرش( ومها لغتان 
قد ُقرئ هبام، ويف قراءة )ُننشُزها( بضم النون والزاي)42(؛ أي نحركها ونرفعها()43(.

ونالحظ أن الرتجيح مفقود عند اجلاللني يف ذكره للغتني دون أن يرجح منهام 
ما يناسب املعنى، كام أن املعنى بني اللغتني اختالفا جوهريًا ومل يتطرقا يف تفسريمها 

إىل ذلك.

يف  وترجيحاهتم  القراءات  يف  آراءهم  يبدون  ما  كثريًا  العلامء  أن  واملعروف 
املقبول واملردود منها، ويبدو أهنم يعتمدون يف ذلك عىل قوة اللغة التي ُقرئ هبا)44(، 
وهو ما مل نجده يف تفسريي اجلاللني،ومل يتطرق السيد شرب اىل القراءات الواردة يف 
ًم﴾)45(، واكتفى السيد  قوله تعاىل: ﴿َوانُظْر إَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها حَلْ

شرب يف تفسريها بقوله: نرفع بعضها عىل بعض)46(.

ا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َوَلْ َيُك َشْيًئا﴾)47(،  ولتفسري قوله تعاىل: ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِنَساُن َأنَّ
ورد يف تفسري اجلاللني القول: )أصله )يتذكر( أبدلت التاء ذااًل وأدغمت يف الذال، 
ويف قراءة برتكها، وسكون الدال وضم الكاف()48(، فهنا نجد يف تفسري اجلاللني أنه 
يوجه قراءة من قرأ )يتذكر( بام جاء فيها من إدغام من دون أن يبني احلجة الصارفة 

اىل تلك الظاهرة.
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يف حني اكتفى شرب بالقول: كائنًا فيستدل باإلبتداء عىل اإلعادة)49(، ومل يعرج 
اىل القراءة الواردة يف هذا النص، بل كان مقاًل يف االستدالل بالقراءات يف أغلب 

مواضع التفسري.

ْكِر  ويف قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
بالنون وكرس  َتْعَلُموَن﴾)50(، جاء يف تفسري اجلاللني يف قراءة )نوِحي(  اَل  ُكنُتْم  إِن 
التي هي قراءة حفص، ووافقه يف ذلك محزة  احلاء)51( وكالعادة مل يرش اىل قارئها، 
إليه اجلاللني  بالياء وفتح احلاء)52( وهو ما مل يرش  الباقون  والكسائي عىل حني قرأ 
املراد  املعنى  وتوضيح  تبيني  يف  القراءة  تلك  توجيه  عدم  من  فضال  القراءة،  ونوع 

توضيحه من النص القرآين.

وقد أشارالسيد شرب يف تفسرية اىل أن القراءة هي بالياء والنون)53( وهو خالف 
ُشرّب؛  السيد  إليه  الذي ذهب  بالتعبري  القراءة  به اجلاللني، ومل نجد تلك  ما استدل 
والكسائي  ومحزة  احلاء،  وفتح  بالياء  والباقون  احلاء،  وكرس  بالنون  وجدهتا  اين  إذ 

يميالهنا عىل أصلهام.)54( 



التفاسري املخترصة ... دراسة يف املنهج

330

املبحث الثالث

التوجيه اللغوي والنحوي يف النص القرآين

والبيانية،  والنحوية  اللغوية  جوانبه  كل  من  الكريم  القرآن  فهم  حماولة  ُتعد 
وحماولة البحث يف وجوه إعجازه ومعانيه، وما تبع ذلك من حركة واسعة يف التأليف 
سلكت مسارب عّدة يف اللغة والترشيع والتفسري كانت األساس الذي قامت عليه 
أو  املفرسين  أدوات  واختالف  منه)55(،  انطلقت  الذي  واملنطلق  الدراسات  تلك 

تباين طريقة فهمهم لتلك األدوات كانت مدعاة خلالف يف توجيه آياته الكريمة.

إن  إذ  بخاصة؛  والنحوي  اللغوي  التوجيه  اخلالفات  تلك  أسباب  من  وكان 
هذه  من  وجهًا  خيتار  مفرس  وكل  وجه،  من  بأكثر  ُتفرس  اللغوية  النصوص  بعض 
بالقرائن  باالستعانة  التوجيه  هذا  ويكون  خيتاره،  الذي  الوجه  يوجه  ثم  األوجه 
عىل  وللوقوف  أخرى)56(،  تارة  خارجه  ومن  تارة  النص  داخل  من  تكون  التي 
تلك  بيان  خالهلا  من  نحاول  تفسريمها  يف  املفرَسان  أبداها  التي  التوجيهات  هذه 
التوجيهات واآلراء وعرضها عىل وفق ما ذهب إليه أصحاهبا، والتي يبدو أن تباين 
أبداها املفرَسان يف توجيه إعراب تلك األلفاظ كانت مدعاة إىل معنى  التي  اآلراء 
واحد يوضح أرجحية هذا الوجه عن غريه كام جاء بعض النصوص القرآنية التي 
ُه َوَذلَِك  ْف َعْنُه َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحَ ن ُيرْصَ سنبحث يف تفسريه وهي كام يف قوله تعاىل: ﴿مَّ

اْلَفْوُز امْلُبنُِي﴾)57(.
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للمفعول  البناء  حالة  يف  يرصف(  )من  تعاىل:  قوله  اجلاللني  تفسري  يف  ُذكر 
ُه﴾ أي أراد  َمئٍِذ َفَقدمْ َرمِحَ ُه َيومْ فاملعنى العذاب،وللفاعل؛ أي اهلل والعائد حمذوف ﴿َعنمْ

له اخلري.)58(

قوله  يف  اإلعراب  من  واحد  وجه  بذكر  االكتفاء  اجلاللني  تفسري  يف  ونالحظ 
ترجيح  له  يتسنى  كي  أخرى  إعرابية  أوجه  يبن  مل  أنه  إال   ،﴾ فمْ َ ُيرصمْ ن  ﴿مَّ تعاىل: 
األقرب منها للمعنى املراد من اآلية الكريمة؛ أو يبن رأيه فيام ذهب إليه أو استدل 
التوجيه  السيد ُشرّب عن  أثر يف تفسري  به من توجيه لغوي أو معنوي؛ ومل نجد أي 
أوجزها  جدًا  املقتضب  اللغوي  بالتفسري  عنه  واالستغناء  املوضع  هذا  يف  النحوي 
فكان  العذاب  تعاىل قد رصف عنهم  اهلل  أن  أي  العذاب)59(؛  بلفظة واحدة  املفرس 

غاية يف اإلجياز مما احتاج إىل تفصيل لتبيني املعنى الكامل للنص القرآين.

ِذيَن  وْا ِمن َقْوِمِه لِلَّ ِذيَن اْسَتْكَبُ وكذا يف تفسري اجلاللني قوله تعاىل: ﴿َقاَل امْلَُل الَّ
بِِه  ُأْرِسَل  بَِم  ا  إِنَّ َقاُلوْا  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ ْرَسٌل  مُّ ا  َصاحِلً َأنَّ  َأَتْعَلُموَن  ِمْنُهْم  آَمَن  مِلَْن  اْسُتْضِعُفوْا 
 ﴾ ِعُفوامْ مِلَنمْ آَمَن ِمنمُْهممْ ُتضمْ ِذيَن اسمْ ُمْؤِمُنوَن﴾)60(، هم الذين تكربوا عن اإليامن به ﴿لِلَّ
َسٌل  رمْ مُّ ا  َصاحِلً َأنَّ  َلُموَن  ﴿َأَتعمْ اجلار  بإعادة  قبله؛وذلك  مما  بدل  وهو  قومه  من  أي 
املعنى  عىل  التأكيد  إىل  ِمُنوَن﴾  ُمؤمْ بِِه  ِسَل  ُأرمْ باَِم  ا  ﴿إِنَّ نعم  )َقاُلوامْ(  إليكم  ِه﴾  بِّ رَّ ن  مِّ
اللغوي عىل حساب التوجيه النحوي الذي كان باإلمكان أن نخرج منه بأكثر من 
التوجيه النحوي ومناسبته لسياق اآلية  املراد بحسب  وجه نحصل منه عىل املعنى 

الكريمة.

ويف تفسري القرآن الكريم للسيد ُشرّب وجه إعرايب آخر ُمغاير ملا جاء يف تفسري 
اجلاللني إذ انحرص املعنى عنده يف تغليب اجلمع عىل الواحد يف اخلطاب إذ مل يكن 
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ُشعيب يف ملتهم قط)61(؛ إال أنه أيضًا اكتفى بوجه واحد من دون أن يبني رأيه أو 
املعنى  سياق  مع  يتناسب  كان  أذا  فيام  أو  إعرايب  توجيه  من  لنا  عرض  فيام  يرجح 

والقرائن الصارفة إليه يف ذلك املوضع من اآلية الكريمة.

َأْو  َنِعُدُهْم  الَِّذي  َبْعَض  ُنِرَينََّك  ا  ﴿َوإِمَّ تعاىل:  قوله  يف  الرشط  جواب  وتوجيه 
َينََّك َفإَِلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ الّلُ َشِهيٌد َعَل َما َيْفَعُلوَن﴾)62(، فقد بني اجلاللني يف قوله  َنَتَوفَّ
َض  َبعمْ ﴿ُنِرَينََّك  قوله  واملعنى يف  املزيدة،  )ما(  الرشطية يف  )إن(  نون  إدغام  ا(  )َوإِمَّ
تقديره  حمذوف  الرشط  وجواب  حياتك،  يف  العذاب  من  به  أي  ﴾؛  َنِعُدُهممْ الَِّذي 
فذاك)63(، ومل يبتعد السيد شرب يف تفسريه عام ذهب إليه اجلاللني سوى أنه كان أكثر 
ا ُنِرَينََّك﴾ أي  إجيازًا يف تفسريه)64( والذي بّينُه ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿َوإِمَّ
ينتقم منهم يف حياتك لتقّر عينك منهم،ويكون مصريهم ومنقلبهم إىل اهلل تعاىل،واهلل 

شهيد عىل أفعاهلم بعدك)65(.

ُه بَِم َيْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾)66( ْم إِنَّ َك َأْعَمَلُ ُهْم َربُّ َينَّ َّا َلُيَوفِّ ويف قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ ُكالًّ ملَّ
وجدنا يف تفسري اجلاللني توجيهًا واضحًا يف معاين احلروف فقد أشار إىل أن )ملا(
)ما( زائدة، والالم موطئًة لقسم مقدر أو فارقة،’ويف قراءة بتشديد )ملا( بمعنى )إال(
﴾ أي  ُهممْ َينَّ َلُيَوفِّ َّا  فـ )إن( نافية)67( يف حني ذهب السيد ُشرّب يف تبيني قوله تعاىل: ﴿ملَّ
ملن الذين يوفيهم)68( من دون أن يوضح تفصياًل أكثر للجزء الثاين من اآلية الكريمة 
صغريها  وحقريها  جليلها  مجيعًا  بأعامهلم  عليم  أي  َخبرٌِي﴾)69(؛  َمُلوَن  َيعمْ باَِم  ُه  ﴿إِنَّ

وكبريها)70(.

إليه  ذهب  ما  خالف  وهو  النحوي  دون  من  اللغوي  التوجيه  اعتمد  أنه  كام 
كعادتِه  ونحويًا،ولكن  لغويًا  توجيهًا  الكريمة  اآلية  توجيه  يف  أخذ  الذي  اجلاللني 
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ُيغني املعنى املراد من اآلية الكريمة لغويًا كام ينبغي مع اإلكتفاء بعبارات مقتضبة هبا 
حاجة إىل إمتام املعنى املراد من اآلية الكريمة يف أغلب األحيان.

ا َتَريِنَّ  ي َعْيًنا َفإِمَّ يِب َوَقرِّ ويف توجيه معاين احلروف من قوله تعاىل: ﴿َفُكيِل َواْشَ
بني  إِنِسيًّا﴾)71(،  اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ َفَلْن  َصْوًما  ِن  ْحَ لِلرَّ َنَذْرُت  إيِنِّ  َفُقوِل  َأَحًدا  اْلَبرَشِ  ِمَن 
ا(، إذ ورد فيه إدغام نون إن الرشطية يف ما  اجلاللني اإلدغام الواضح يف قوله )َفإِمَّ
الزائدة )ترين( حذفت منه الم الفعل وعينه وألقيت حركتها عىل الراء وكرست ياء 
الضمري اللتقاء الساكنني)72( إال أن التفسري مل يوجه تلك احلروف إىل معاين تكشف، 

وتوضح مغزى النص القرآين يف املعنى املراد؛ أي طبن نفسًا.

وهلذا قال عمرو بن ميمون: ما من يشء خرٌي للنفساء من التمر والرطب)73(، أو 
اإلشارة إىل أوجه أخرى يمكن التوصل من خالهلا إىل تبيني معنى احلروف وكذلك 
املعنى العام للنص القرآين ومل يتطرق السيد شرب إىل التوجيه النحوي يف هذا النص 
اعتاد  الذي  الكريمة)74(، وهومنهجه  املعنوي لآلية  بالتوجيه  أكتفي  أنه  إال  القرآين 

عليه يف تفسريه )تفسري القرآن الكريم(.

ومل  َحيًّا﴾)75(،  ُأْخَرُج  َلَسْوَف  ِمتُّ  َما  َأئَِذا  اإْلِنَساُن  ﴿َوَيُقوُل  تعاىل:  قوله  ويف 
املعنى يف  إذ جاء  ُشرّب كثريًا؛  السيد  املعنى يف تفسري اجلاللني عنه يف تفسري  خيتلف 
بمعنى  االستفهام  جاء  فقد  حممد؟  يقول  كام  القرب  من  نخرج  أي  اجلاللني؛  تفسري 
النفي؛ أي: ال ُأحيا بعد املوت و)ما( زائدة للتأكد، وكذا الالم)76( ورد عليه بقوله 
ا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َوَلْ َيُك َشْيًئا﴾)77(، وأضاف السيد ُشرب  تعاىل: ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِنَساُن َأنَّ
بتقدم الظرف مصدرًا هبمزة اإلنكار؛ ألن املنكر كون ما بعد املوت وقت احلياة)78(.
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﴿َقاُلوا  تعاىل:  بقوله  ُأستدل  الرشطية  أن  عىل  االستفهام  مهزة  دخول  ويف 
فهي من  )َأئِن(  قوله:  فإن  ُفوَن﴾)79(،  ْسِ مُّ َقْوٌم  َأنُتْم  َبْل  ْرُتم  ُذكِّ َأئِن  َمَعُكْم  َطائُِرُكْم 
مهزة استفهام دخلت عىل إن الرشطية، ويف مهزهتا التحقيق والتسهيل،وإدخال ألف 
بينها بوجهيها وبني األخرى )ذكرتم(، وجوب الرشط حمذوف؛أي تطريتم وكفرتم، 
وهو حمل االستفهام مراد به التوبيخ)80( وباجياز شديد بني شرب أن قوله تعاىل: ﴿َأئِن 

ُتم﴾ عبارة عن )أإن ذكرتم(؛ أي وعظتم، وجواب إن مقدر كتطريتم.)81( رمْ ُذكِّ

وعناية  اإلعرابية،  التوجيهات  تلك  عىل  الوقوف  أمهية  لنا  يتضح  ذلك  ومن 
املفرسين والنحويني باأللفاظ التي حتمل أكثر من وجه إعرايب إهتاممًا كبريًا؛ إذ إهنا 
تسهم يف الكشف عن األوجه املختلفة واملحتملة للفظة الواحدة يف الرتاكيب؛ أي 

الكشف عن أوجهها اإلعرابية، وما يتبعه من كشف أوجه معانيها املختلفة.
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املبحث الرابع

توجيه الصور البالغية يف املعنى القرآين

يدرك  ال  فهو  املبني  املعجز  الكتاب  أرسار  إدراك  يف  البالغي  التفسري  يسهم 
برع يف علمني  إال من  فيه عىل حقائقه  الغوص  يستطيع  الذي ال  التفسري  بعلم  إال 

رضوريني للدرس القرآين أال ومها علم املعاين وعلم البيان)82(.

وإذا تأملنا التفاسري املخترصة نجد أهنا تباينت يف اإلشارة اىل الصور البالغية 
من  ومنهم  الصور،  تلك  بعض  املفرسون  تبنى  وقد  القرآين،  النص  حيتملها  التي 
اهتم بتبيني املعنى فقط ومن أمثلة ذلك تفسريي اجلاللني،وتفسريالسيد ُشرب اللذين 

يمكننا ان نستدل يف ضوئهاعىل بعض النصوص القرآنية يف مثل هذا املوضع.

َأْو  اَت  مَّ َأَفإِن  ُسُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  مَّ ُمَ ﴿َوَما  تعاىل:  قال 
الّلُ  َوَسَيْجِزي  َشْيًئا  الّلَ  َيُضَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه  َعَلَ  َينَقِلْب  َوَمن  َأْعَقابُِكْم  َعَل  انَقَلْبُتْم  ُقتَِل 

اِكِريَن﴾)83(. الشَّ

﴾ أي رجعتم  َقابُِكممْ َأعمْ َعىَل  ُتممْ  تعاىل: ﴿انَقَلبمْ لقد جاء يف تفسري اجلاللني قوله 
معبودًا  كان  ما  أي  اإلنكاري؛  االستفهام  حمل  هي  األخرية  واجلملة  الكفر،  اىل 
اإلستفهام  أن  يرى  إذ  شرب؛  السيد  عند  البالغية  الصورة  ختتلف  ومل  فرتجعوا)84(، 

اإلنكاري يقع إلنقالهبم عن دينهم)85(.
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َذ الّلُ  َ ويرى اجلاللني، وسيد شرب أن اإلستفهام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َقاُلوْا اتَّ
َذا  ن ُسْلَطاٍن ِبَ َمَوات َوَما يِف اَلْرِض إِْن ِعنَدُكم مِّ َوَلًدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغنِيُّ َلُه َما يِف السَّ
َأتُقوُلوَن َعَل الّلِ َما اَل َتْعَلُموَن﴾)86( وهي توبيخ)87( هلم ومنكرا عىل َمن اّدعى أن له 
ولد،فكيف يكون له ولد مما خلق وكل يشء مملوك له عبد له)88( عىل قوهلم ﴿َقاُلوامْ 

َذ اهلّلُ َوَلًدا﴾. َ اختَّ

﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  الوارد  االستفهام  نوع  يف  املفرسين  رأي  توافق  وأيضًا 
اِحُروَن﴾)89(، فقد جاء  السَّ ُيْفِلُح  َواَل  َهَذا  َأِسْحٌر  َجاءُكْم  مَلَّا  لِْلَحقِّ  َأتُقوُلوَن  ُموَسى 

االستفهام يف املوضعني لالنكار، وهو إنكار ملا قالوا.)90(

﴿َأَلْ  تعاىل:  قوله  يف  واإلنكاري  التقريري  االستفهام  اىل  اإلشارة  جاءت  كام 
ِذيَن ِمن َبْعِدِهْم اَل َيْعَلُمُهْم إاِلَّ  ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَّ َيْأتُِكْم َنَبُأ الَّ
ُأْرِسْلُتم  بَِم  َكَفْرَنا  إِنَّا  َوَقاُلوْا  َأْفَواِهِهْم  يِف  ْم  َأْيِدَيُ وْا  َفَردُّ َناِت  بِاْلَبيِّ ُرُسُلُهم  ْم  َجاءْتُ الّلُ 
َّا َتْدُعوَنَنا إَِلْيِه ُمِريٍب﴾)91( فمن االستفهام التقريري قوله تعاىل: ا َلِفي َشكٍّ ممِّ بِِه َوإِنَّ

 

﴾ أما االستفهام اإلنكاري فكان موضعه يف قوله تعاىل: ﴿َقاَلتمْ ُرُسُلُهممْ  تُِكممْ ﴿َأمَلمْ َيأمْ
﴾)92( وهو ما أشار إليه اجلاللني يف تفسريمها)93(، واكتفى سيد شرب يف  َأيِف اهلّلِ َشكٌّ
هذا املوضع يف تبيني املعنى بقوله: بالدالئل عىل صدقهم)94(، ومل يرش اىل الصورة 

البالغية الواردة يف هذا النص القرآين.

ُذوا  َ ومن الصور البالغية يف االستفهام التوبيخي الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َأِم اتَّ
اَل  َأْكَثُرُهْم  َبْل  َقْبيِل  َمن  َوِذْكُر  ِعَي  مَّ َمن  ِذْكُر  َهَذا  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل  ًة  آِلَ ُدونِِه  ِمن 
ًة  ُذوا آهِلَ َ ْعِرُضوَن﴾)95(؛ أي سواء آهلة، أما يف قوله تعاىل: ﴿َأِم اختَّ قَّ َفُهم مُّ َيْعَلُموَن احْلَ

وَن﴾)96(. ِض ُهممْ ُينرِشُ رمْ َ َن األمْ مِّ
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وأشار سيد شرب يف املعنى إىل أهنا كائنة من األرض كأن يكون من احلجر أو 
عىل  القدرة  اإلهلية  لوازم  من  إذ  املوتى  حييون  أي  وَن﴾؛  ُينرِشُ ﴿ُهممْ  غريه،وقوله: 
﴿آهِلٌَة  وقوله:  التهكم  يف  مبالغًة  هبم  لألنشاء  املخصص  الضمري  وأورد  ممكن  كل 
﴾)97( غري اهلل وصف باإل حني تعذر اإلستثناء لعدم دخول ما بعدها يف ما  ُ اهللَّ إاِلَّ 

قبلها)98(.

الُِدوَن﴾)99(  تَّ َفُهُم اْلَ ْلَد َأَفإِن مِّ ن َقْبِلَك اْلُ أما يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َجَعْلَنا لَِبرَشٍ مِّ
فاجلملة األخرية حمل االستفهام اإلنكاري )100(.

وذكر سيد شرب يف تفسريه،ان الفاء يف الرشط لتعلقه بام قبله واهلمزة إلنكار مجلة 
اجلزاء؛أي فهم أيضًا يموتون فال يشمتوا بموته)101(.

يف  بالغة  عناية  ُعنيا  قد  ُشرّب  وسيد  اجلاللني،  منهجي  فإن  سبق  مما  وانطالقًا 
القرآنية  النصوص  التي وردت يف  البالغية  اإلشارة يف أكثر من موضع إىل الصور 

وموافقتهام يف أغلب تلك الصور.
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املبحث الامس

أسلوب االختصار واإلطالة يف توجيه املعنى القرآين

واالختصار هوما يعمد فيه املفرس إىل تبيني اآليات، والوقوف عىل معانيها من 
أقرب سبيل دون اإلسهاب يف التأويل، مع العناية بالرتكيز واإلجياز بغية التيسري عىل 
القارئ يف احلصول عىل معاين اآليات من أقرب الطرائق وأيرسها)102(؛ أما اإلطالة 
يف التفسري فهي اإلفاضة واإلسهاب يف تفسري وتأويل اآليات وهي غري االختصار، 
كتبهم  يف  املفرسون  هنجها  التي  األساليب  من  واإلطالة  االختصار  يكون  وبذلك 
يمكن االستدالل عىل نامذج منها يف التفاسري املخترصة وخاصة يف موضوع بحثنا يف 

تفسريي اجلاللني، وتفسري القرآن العظيم كام يأيت:

َوالّلُ َسِميٌع  لِْلِقَتاِل  َمَقاِعَد  امْلُْؤِمننَِي  ىُء  ُتَبوِّ َأْهِلَك  ِمْن  ﴿َوإِْذ َغَدْوَت  قال تعاىل: 
َعِليٌم﴾)103( جاء يف تفسري اجلاللني، أن يوم ُأحد عندما خرج النبي  بألف أو إال 
السبت سابع شوال سنة  بالشعب يوم  مخسني رجاًل واملرشكون ثالثة آالف ونزل 
ثالث من اهلجرة وجعل ظهره وعسكره إىل ُأحد وسّوى صفوفهم وأجلس جيشًا 
من الرماة وأمر عليهم عبد اهلل بن جبري بسفح اجلبل وقال: )انضحوا عنا بالنبل ال 

يأتونا من ورائنا وال تبحوا علينا أو نرصنا()104(.

الرواية يف خروج  إن أسلوب  إذ  الكريمة؛  اآلية  تفسري  اثر اإلطالة يف  ويظهر 
النبي  كان فيه نوع من اإلسهاب الذي أراد عربه املفرَسان تبيني املعاين الواردة يف 
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اآلية الكريمة؛ أي تنزهلم منازهلم،وجتعلهم ميمنة وميرسة وحيث أمرهتم)105(، وعند 
العبارة  إرسال  واإلجياز يف  املعنى،  الدقة يف  بني  أنه مجع  نجد  تفسري شرب  النظر يف 
ِلَك﴾  َت ِمنمْ َأهمْ وحتريرها عىل غاية الدقة فقال يف معنى اآلية الكريمة: ﴿َوإِذمْ َغَدومْ

أي خرجت لغزوة ُأحد)106(.

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه  ِذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ ا الَّ َ وكذا يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
نُكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة  ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ َعِم َيْ ْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ ًدا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ ِمنُكم مُّ
َيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا الّلُ َعمَّ َسَلف َوَمْن  اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي َأو َعْدُل َذلَِك ِصَياًما لِّ َأْو َكفَّ
اْنتَِقاٍم﴾)107( واملعنى عند اجلاللني يف قوله تعاىل: ُذو  َعِزيٌز  َوالّلُ  ِمْنُه  الّلُ  َفَينَتِقُم  َعاَد 

 

﴾ أي اللذين هلام فطنًة بميزات أشبه األشياء به، ثم تطرق اجلاللني  نُكممْ ٍل مِّ ﴿َذَوا َعدمْ
إىل ما ذهب إليه ابن عباس وعمر  وعيل  يف الناقة )ببدنه( وابن عباس وأبو 
عبيدة يف بقر الوحش ومحاره ببقرة، وابن عمر وابن عوف يف الظبي بشاة وحكم هبا 

ابن عباس وعمر وغريمها يف احلامم؛ ألنه يشبهها يف الصيد)108(.

األحكام  عىل  واالستدالل  املعنى  تفسري  يف  أوجزا  قد  اجلاللني  أن  لنا  ويبدو 
الكريمة بام جاء يف قول الصحايب، واغفال تفسري قوله تعاىل:  الواردة يف اآلية 
حال  يف  الصيد  عليهم  حّرم  قد  تعاىل  اهلل  أن  أي  ُحُرٌم﴾؛  َوَأنُتممْ  َد  يمْ الصَّ ُتُلوامْ  َتقمْ ﴿اَل 
اإلحرام،وهنى عن تعاطيه فيه)109(، يف حني كان تبني املعنى يف تفسري القرآن العظيم 
مفرسه:  بقول  الكريمة  اآلية  من  واملراد  العام  للمعنى  شمولية  وأقل  إجيازًا،  أكثر 
مسلامن عادالن فقيهان يعرفان املامثل يف اخللقة)110(، وقد اعتمد التفسري عىل النص 
وحده من دون االستعانة بأدوات التفسري األخرى كام هو احلال يف تفسري اجلاللني. 
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الّلَ  ُقوْا  َفاتَّ ُسوِل  َوالرَّ  ِ لِلّ اَلنَفاُل  ُقِل  اَلنَفاِل  َعِن  ﴿َيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  ويف 
اجلاللني  بني  ْؤِمننَِي﴾)111(  مُّ ُكنُتم  إِن  َوَرُسوَلُه  الّلَ  َوَأِطيُعوْا  بِْينُِكْم  َذاَت  َوَأْصِلُحوْا 
َأُلوَنَك﴾ أي: يا حممد )عن األنفال(  تفسري اآلية الكريمة بطريقة االستجواب ﴿َيسمْ
ُسوِل﴾ جيعالهنا حيث شاءا فقسمها  ِ َوالرَّ الغنائم ملن؟ فقل هلم يا حممد ﴿اأَلنَفاُل هلِلّ
 بينهم عىل السواء)112(. عىل حني كان تفسري شرب لآلية أكثر إجيازًا بالقول: هو 
واآلجام  واملعادن  هلا  رب  ال  أرض  وكل  قتال،  بغري  احلرب  دار  من  ُأخذ  ما  كل 

وبطون األدوية وقطائع امللوك وغريها.)113( 

َن  مِّ َأْيِديُكم  يِف  َن  ملِّ ُقل  بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  اجلاللني  وذهب 
َوالّلُ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِمنُكْم  ُأِخَذ  َّا  ممِّ ا  َخرْيً ُيْؤتُِكْم  ا  َخرْيً ُقُلوبُِكْم  يِف  الّلُ  َيْعَلِم  إِن  ى  اَلْسَ
تبيني  الشديد يف  املراد هبم األرسى)115(، واملالحظ هنا اإلجياز  ِحيٌم﴾)114(  رَّ َغُفوٌر 
فيمن نزلت؟ وما  مثاًل  أكثر  أهنا بحاجة إىل تفصيل  التي نرى  الكريمة  اآلية  معنى 
بأهنا  تفسريه  العاّلمة شرب يف  اكتفى  القرآين؟ يف حني  النص  بقية  الواردة يف  املعاين 

نزلت يف العباس وعقيل ونوفل)116(.

َمء  السَّ يِف  َجَعْلَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  يف  اجلاللني  تفسري  يف  القول  فصل  وقد 
احلمل،  عرش:  أثنى  هي  قال:  )بروجًا(  يف  بقوله  اِظِريَن﴾)117(  لِلنَّ اَها  نَّ َوَزيَّ ُبُروًجا 
والثور، واجلوزاء، والرسطان، واألسد، والسنبلة، وامليزان، والعقرب، والقوس، 
وله  )املريخ(  السيارة  السبعة  الكواكب  منازل  وهي  واحلوت،  والدلو،  واجلدي، 
والسنبلة  اجلوزاء  وله  وعطارد،  وامليزان،  الثور  وهلا  والزهرة  والعقرب،  احلمل، 
)والقمر( وله الرسطان، والشمس وهلا األسد، واملشرتي، وله القوس، واحلوت، 

وزحل وله اجلدي والدلو)118(.



م. د. نضال حنش شبار حبيب الساعدي

341 )1(

ومما مّر يتضح أن اجلاللني قد بّينا املعنى املراد من قوله )بروجًا( ثم أشارا إىل 
ثنايا تفسري اجلاللني، يف حني  الربوج وهو تفصيل مل نشهده يف معظم  منازل تلك 
أوجز السيد شرب يف تفسريه هبذا املوضع؛ فقد أشار اىل )بروجًا( بأهنا أثنى عرش دالة 
باختالف طباعها وخواصها مع تساميها يف احلقيقة عىل صانع حكيم)119(، وهنا مل 
يرش املفرس إىل تفاصيل تلك الربوج وما هي وإنام ذكر تلك اخلواص والطباع عىل 

وجه العموم يف إشارة إىل اإلعجاز اآلهلي يف خلقه. 

َكَفْيَناَك  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  كذلك  اجلاللني  عند  أكثر  اإلطناب  ونجد 
امْلُْسَتْهِزئنَِي﴾)120( إذ إننا وجدنا اإلفصاح بأسامء املستهزئني وتوعدهم باهلالك وهم 
الوليد بن املغرية، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، واألسود بن عبد املطلب، 
واألسود بن عبد يغوث)121(، يف حني اكتفى ُشرب يف تفسريه بإهالكهم، وذكر أهنم 

كانوا مخسة أو ستة من أرشاف قريش أهلك كٍل منهم بآية)122(.

فيبدو مما مّر أن يف تفسري اجلاللني وإن كان يميل اىل االختصار يف تفسريه؛ إال 
أنه كان أكثر تبينا للمعنى مما ذهب اليه سيد شرب يف تفسريه اىل االختصار الشديد يف 
بعض املواضع التي يتوجب عىل املفرس فيها رفع اإلهبام عن النص القرآين بعبارات 

جتمع بني الدقة يف أداء املعنى، و اإلجياز يف إرسال العبارة وحتريرها يف غاية الدقة.
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يف ذكر امللل والنحل

تفسري  يف  ُذكر  َراِجُعوَن﴾)123(  إَِلْيَنا  ُكلٌّ  َبْيَنُهْم  َأْمَرُهم  ُعوا  ﴿َوَتَقطَّ تعاىل:  قال 
دينهم  أمر  تفرقوا  أي   ﴾ َنُهممْ َبيمْ َرُهم  ﴿َأممْ الذين  املخاطبني  بعض  أهنم  اجلاللني 
متخالفني فيه وهم طوائف اليهود والنصارى)124(، وكذا ما ذهب إليه ابن كثري يف 
بينها،  فيام  أمرها  تقطعت  التي  امللل  اىل  إشارة  رُسلها)125(وفيه  األمم عىل  اختالف 
قال:  امللل، وإنام  تلك  اىل  إنه مل يرش  إذ  تفسريه؛  اليه ُشرب يف  ما ذهب  وهو خالف 
هي يف قوله )تقطعوا( هو التفات من اخلطاب إىل الغيبة تفسريًا لفعلهم اىل غريهم 
)تفرقوا( واملالحظ من القول أن ُشرب مل حيدد تلك امللل، واكتفى بالقول: إهنم الذين 
جعلوا أمر دينهم قطعًا متفرقة فتفرقوا فيه )كل( الفرق دون أن يذكرها باالسم)126(. 

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ  وقد هنج ُشرب اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿الَّ
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع  دِّ ُ ِ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض لَّ ُ َوَلْواَل َدْفُع اللَّ َنا اللَّ َحقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ
َ َلَقِويٌّ  ُه إِنَّ اللَّ ُ َمن َينرُصُ نَّ اللَّ َكثرًِيا َوَلَينرُصَ  ِ َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَّ
َعِزيٌز﴾)127( إذ إن الصوامع هي للرهبان، وبيٌع كنائس للنصارى، وصلوات كنائس 

لليهود بالعربانية، ومساجد للمسلمني)128(.

َجْهَد   ِ بِاللَّ ﴿َوَأْقَسُموا  تعاىل:  قوله  معنى  يف  ُشرّب  والسيد  اجلاللني،  ذهب  كام 
ا َزاَدُهْم  َمِم َفَلمَّ َجاءُهْم َنِذيٌر مَّ َيُكوُننَّ َأْهَدى ِمْن إِْحَدى اْلُ َأْيَمِنِْم َلئِن َجاءُهْم َنِذيٌر لَّ
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َمِم﴾؛ أّي  ُ َدى األمْ َدى ِمنمْ إِحمْ إاِلَّ ُنُفوًرا﴾)129(، هم اليهود والنصارى وغريمها، ﴿َأهمْ
للقسم  السيد ُشرب  ملا رأوا من تكذيب بعضهام بعضًا)130(، ويف تفسري  واحدة منها 
الكتاب كذبوا رسلهم ﴿ أن أهل  ، وقد سمعوا  النبي  ُبعث  بعدما  لقريش  هو 
َدى  َأهمْ َيُكوُننَّ  لَّ َنِذيٌر  ﴾ غاية جهدهم فيها ﴿َلئِن َجاءُهممْ  َأيمْاَمهِنِممْ َد  َجهمْ  ِ َسُموا بِاهللَّ َوَأقمْ
والنصارى  اليهود  هم  ُنُفوًرا﴾  إاِلَّ  َزاَدُهممْ  ا  مَّ َنِذيٌر  َجاءُهممْ  َفَلامَّ  َمِم  ُ األمْ َدى  إِحمْ ِمنمْ 

وغريهم)131(. 
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يف باب ما ُأتفق فيه

مما ال خيفى علينا أن سورة التوبة خالية من البسملة وقد علل ذلك اجلاللني)132( 
بقوهلام: ألنه مل يؤمر بذلك كام يؤخذ من حديث رواه احلاكم وأخرج يف معناه عن 
بالسيف()133(، ويشابه قول  أمان وهي نزلت لرفع األمن  البسملة  : )أن  عيل 
سيد ُشرب)134( بعض ما ذهب إليه اجلاللني وبالرواية ذاهتا ولكن بتفصيل أكثر برواية 
عن الرباء: )أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع األمن بالسيف وروي أهنا آخر سورة 

نزلت )أعوذ باهلل من النار ومن رش الكفار العزة هلل وجلميع املؤمنني()135(.

ومل يكن سيد ُشرّب خُمالفًا ملا ذهب إليه اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َأَجَعْلُتْم 
َراِم َكَمْن آَمَن بِالّلِ َواْلَيْوِم الِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل الّلِ  اجِّ َوِعَمَرَة امْلَْسِجِد احْلَ ِسَقاَيَة احْلَ
امِلنَِي﴾)136(، إذا إن اآلية نزلت ردًا عىل من  اَل َيْسَتُووَن ِعنَد الّلِ َوالّلُ اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّ
قال ذلك وهو العباس أو غريه، وأضاف سيد ُشرّب حني افتخر العباس شيبة بالسقاية 

واحلجابة وعيل ومحزة وجعفر باإليامن واجلهاد يف سبيل اهلل)137(.

ْفِسِه  نَّ َعن  َبْيتَِها  يِف  ُهَو  تِي  الَّ ﴿َوَراَوَدْتُه  تعاىل:  قوله  ويف سورة يوسف)138( من 
ُيْفِلُح  ُه اَل  إِنَّ َمْثَواَي  ُه َريبِّ َأْحَسَن  إِنَّ َقِت اَلْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ الّلِ  َوَغلَّ
امِلُوَن﴾. ذهب اجلاللني إىل أن هلم الالم للتبيني، ويف قراءة بكرس اهلاء وأخرى  الظَّ
بضم التاء)139(، وذهب اىل ذلك املعنى شرب بقوله:اسم فعل؛ أي هلم أو أقبل والالم 
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َب َأْصَحاُب احِلْجِر  للتبيني)140(، ومل خيتلف املفرسان يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكذَّ
امْلُْرَسِلنَي﴾)141( اتفقا يف تفسريمها أن أصحاب احِلجر هم قوم ثمود يسكنون واٍد بني 

املدينة والشام)142(.

َواْلَباِقَياُت  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن  ﴿امْلَاُل  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  وجاء 
قوله  يف  اجلاللني  تفسري  اقترص  َأَماًل﴾)143(  َوَخرْيٌ  َثَواًبا  َربَِّك  ِعنَد  َخرْيٌ  اُت  احِلَ الصَّ
إله إال اهلل واهلل أكرب(،  اُت﴾ هي )سبحان اهلل واحلمد هلل وال  احِلَ الصَّ َباِقَياُت  ﴿َوالمْ
بـ )و ال حول وال قوة إال باهلل(، وأضاف شرب يف تفسريه  وزاد غريه من املفرسين 

)144(.) الصلوات اخلمس، ومودة أهل البيت(
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يف باب املسائل الفقهية

َجاِل َنصيٌِب﴾ وهو أن يستنبط املفرس  ذهب اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿لِّلرِّ
َفا  الصَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثال  القرآين،  النص  يف  الواردة  الفقهية  األحكام 
َف ِبَِم َوَمن  وَّ َوامْلَْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّ
الصفا  بني  السعي  أن  عباس  ابن  َعِليٌم﴾)145( روي عن  َشاِكٌر  الّلَ  َفإِنَّ  ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ
واملروة ملا أفاده من رفع اإلثم من التخيري، وخالفه يف ذلك الشافعي بقوله: هو ركن، 
واستدل بقوله  وقال: )ابدأوا بام بدأ اهلل به(؛ يعني الصفا واملروة)146(، واجلاللني 
مل يناقشا ما ذهب اليه ابن عباس والشافعي: ان السعي بني الصفا واملروة ركن يف 
احلج، وقيل هوُمستحب وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة، والثوري، وابن سريين)147(،  
استنباط  أساس  هي  التي  الرشعية  األدلة  اىل  يتعرضا  ومل  أقواهلام،  من  يرجحا  ومل 
نزلت  أهنا  تفسريه  ُشرب يف  واكتفى  الفقهية.  املسائل  الفقهية وعرضها عىل  القاعدة 
فيمن حترج من املسلمني من الطواف هبام وعليهام األصنام أو حني ظنوا أن السعي 
هبام يشء صنعه املرشكون، ومل يرش اىل األحكام الفقهية الواردة يف النص عدا إشارته 
ا َفإِنَّ اهلّلَ َشاِكٌر َعِليٌم﴾ بأهنا تربع وزيادة عىل الواجب  ً َع َخريمْ اىل ذيل اآلية ﴿َوَمن َتَطوَّ

من حج أو عمرة أو غري ذلك.)148(

ِذيَن  َوالَّ َواَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  مِمَّا  َمَواِلَ  َجَعْلَنا  ﴿َولُِكلٍّ  تعاىل:  قوله  ويف 
ٍء َشِهيًدا﴾)149( جاء تفسريها  َعَقَدْت َأْيَمُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم إِنَّ الّلَ َكاَن َعَل ُكلِّ َشْ
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مما  أي   ﴾ َمَوايِلَ َنا  ﴿َجَعلمْ وقوله  والنساء  الرجال  )ولكل(  بقوله  فاملراد  اجلاللني  يف 
﴾ بألف ودوهنا، واأليامن مجع  اَمُنُكممْ ِذيَن َعَقَدتمْ َأيمْ ترك الوالدان هلم من املال ﴿َوالَّ
﴾ اآلن  يمني بمعنى القسم الذي عاهدتم يف اجلاهلية عىل النرصة و األرث ﴿َفآُتوُهممْ
اآلية  أن  اجلاللني  السدس،وأشار  وهو  املرياث  من  حظوظهم  أي   ﴾ ﴿َنِصيَبُهممْ
منسوخة بقوله تعاىل: ﴿َوُأوُلوا اَلْرحاِم َبْعُضُهْم َأْول بَِبْعٍض﴾)150( واىل ذلك املعنى 
أي  معقله  وعليه  مرياثه  فله  الرجل  واىل  إذا  أضاف  أنه  إال  تفسريه  يف  شرب  ذهب 

ديته،جنايته خطأ وروي: هم األئمة هبم عقد اهلل أيامنكم)151(.

مِمَّا  َواَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  ممِّ َنِصيٌب  َولِلنَِّساء  َواَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  ﴿ممِّ
ْفُروًضا﴾)152(، أن اآلية نزلت ردًا ملا كان عليه اجلاهلية من  َكُثَر َنِصيًبا مَّ َأْو  ِمْنُه  َقلَّ 
ا َتَرَك  َّ عدم توريث النساء والصغار )للرجال( األوالد واألقرباء )نصيب( حظ ﴾ ممِّ
َأومْ  ُه  ِمنمْ َقلَّ  مِمَّا  َرُبوَن  َواأَلقمْ َوالَِداِن  المْ َتَرَك  ا  َّ ممِّ َنِصيٌب  ﴿َولِلنَِّساء  املتوفون  َوالَِداِن﴾  المْ
وذهب  إليهم)153(  لتسليمه  مقطوعًا  أي  ُروًضا﴾  فمْ مَّ ﴿َنِصيًبا  وقوله  املال  أي  َكُثَر﴾ 
أي ُروًضا﴾  فمْ مَّ ﴿َنِصيًبا  قوله  ويف  بالقرابة  املتوارثون  بأهنم  املعنى  ذلك  اىل   ُشرب 

واجبًا.)154( 
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التنبيه عل اإلسائيليات

لقد إنتقى اجلاللني والسيد ُشرّب بعض اآلراء التي جيمع املفرسون عليها منها ما 
يتعلق باإلرسائيليات أو بغريها، وقد رأينا من املفيد الالزم اإلشارة إليها خصوصًا 
عندما يكون للعلامء فيها آراء متعددة، والتي يمكن تفصيل القول يف مضموهنا بام 

يأيت:

ائِيُل  َم إِْسَ ائِيَل إاِلَّ َما َحرَّ َبنِي إِْسَ َعاِم َكاَن ِحالًّ لِّ فقد جاء يف قوله تعاىل: ﴿ُكلُّ الطَّ
ْوَراِة َفاْتُلوَها إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾)155(  ْوَراُة ُقْل َفْأُتوْا بِالتَّ َل التَّ َعَل َنْفِسِه ِمن َقْبِل َأن ُتَنزَّ
أن  عباس  ابن  عن  بسنده  الطربي  عن  روي  بام  اجلاللني  استدل  املوضع  هذا  ويف 
عصابة من اليهود حرضت رسول اهلل  فقالوا: يا أبا القاسم، أخربنا أّي الطعام 
حّرم إرسائيل عىل نفسه من قبل أن ُتنّزل التوراة؟ فقال رسول اهلل : )أنشدكم 
بالل الذي أنزل التوراة عل موسى: هل تعلمون أن إسائيل يعقوب مرض مرضًا 
شديدًا فطال سقمه منه، فنذر لل نذرًا، لئن عافاه الل من سقمه ليحرمن أحب الطعام 
ألبانا(  إليه  الرشاب  وأحب  اإلبل،  حلم  إليه  الطعام  أحب  وكان  إليه،  والرشاب 
فقالوا: اللهم نعم)156(. وقال السيد ُشرّب يف تفسريها إن يعقوب حّرم عىل نفسه حلم 
اإلبل)157( ومل يرش اىل روايات يستدل هبا وإنام اكتفى بتبيني املعنى بإجياز شديد ومل 

يلتفت اىل الروايات اإلرسائيلية التي استدل هبا بعض املفرسين.
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ِه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب﴾)158(  ا ُسَلْيَمَن َوَأْلَقْيَنا َعَل ُكْرِسيِّ أما يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َفَتنَّ
هواها،  بامرأة  لتزوجه  وذلك  ملكه،  بسلب  ابتليناه  أي:  اجلاللني؛  تفسري  يف  جاء 
وكانت تعبد األصنام يف داره من غري علمه، وكان ملكه يف خامته فنزعه مرة عند 
إرادة اخلالء ووضعه عند امرأته املسامة بارأمينة عىل عادته فجاءها جني يف صورة 
ِه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب﴾ أي هو ذلك اجلني وهو  ِسيِّ َنا َعىَل ُكرمْ َقيمْ سليامن فأخذه منها، ﴿َوَألمْ
)صخر( أو غريه عىل كريس سليامن وعكفت عليه الطري وغريها فخرج سليامن يف 
رجع  َأَناَب﴾  ﴿ُثمَّ  فأنكروها  سليامن  أنا  للناس  وقال  كرسيه،  عىل  فرآه  هيئة  غري 
سليامن اىل ملكه بعد أيام وصل اخلاتم فلبسه وجلس عىل كرسيه)159(، ووافقه السيد 

شرب يف الرواية ذاهتا.)160(

إال أن اجلاللني نبها إىل القول بعدم جواز ما نقله اإلخباريون من تشبيه الشيطان 
إليه  باجلور يف حكمه، والذي ذهب  أمته  بسليامن وتسلطه عىل ملكه، وترصفه يف 
املحققون أن سبب فتنة م أوحاه ما جاء يف )الصحيحني( من حديث أيب هريرة قال: 
: قال سليامن:ال طوفن الليلة عىل تسعني امرأة، ويف رواية عىل  قال رسول اهلل 
مائة امرأة كلهن يأيت بفارس جياهد يف سبيل اهلل تعاىل: فقال له صاحبه: قل إن شاء 
امرأة واحدة،  اهلل، فلم يقل إن شاء اهلل، فطاف عليهن مجيعًا، فلم حتمل منهّن إال 
جاءت بشق رجل، و أيم اهلل الذي نفيس بيده، لو قال: إن شاء اهلل جلاهدوا يف سبيل 
اهلل فرسانًا أمجعون، قال العلامء: )والشق هو الذي ُألقي عىل كرسيه وفتنته من نسيان 

املشيئة فامتحن هبذا فتاب ورجع)161(.

َرَأًة﴾ يف قوله تعاىل: ﴿إيِنِّ َوَجدتُّ اْمَرَأًة مَتِْلُكُهْم  أشار اجلاللني يف تفسريمها ﴿اممْ
َوَلَا َعْرٌش َعِظيٌم﴾)162( هي ملكة اسمها بلقيس ﴿َوُأوتَِيتمْ  ٍء  َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْ
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﴿َوهَلَا  عرشها  يف  وقال  والعدة،  اآللة  من  امللوك  إليه  حيتاج  بام  أي  ٍء﴾  يَشمْ ُكلِّ  ِمن 
ٌش َعِظيٌم﴾ أي رسير طوله ثامنون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًا وارتفاعه ثالثون  َعرمْ
والزبرجد  األمحر  والياقوت  بالدر  مكلل  والفضة  الذهب  من  مرضوب  ذراعًا 
اجلاللني  يستدل  ومل  مغلق)163(  باب  كل  عىل  أبواب  سبعة  عليه  والزمرد  األخرض 

بدليل صحيح يعتمد عليه فيام ورد من أوصاف هلذا الرسير.

أما يف تفسري السيد ُشرب فهو أيضًا تطرق إىل مثل هذه الروايات، إال أهنا اختلفت 
عام جاء يف تفسري اجلاللني يف وصفه لعرش بلقيس بأنه كان بثالثني أو ثامنني ذراعًا 
يف مثلها عرضًا وسمكًا من ذهب وفضة مكلاًل باجلواهر)164( ونالحظ أن يف هذا 
إليه  فيام ذهب  إحتجاجه  يعتمد عليه يف  دليل  يستدل صاحبه عىل  مل  أيضًا  التفسري 

واهلل أعلم.

َف  ِه َكَذلَِك لَِنرْصِ َأى ُبْرَهاَن َربِّ ا َلْوال َأن رَّ ْت بِِه َوَهمَّ ِبَ ويف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َهَّ
وَء َواْلَفْحَشاء﴾)165( لقد وجدنا يف تفسري اآلية الكريمة فيام ورد يف تفسري  َعْنُه السُّ
أن  عىل  قاطبًة  وأمجعوا  منهم  كثري  وأنكره  املفرسين  من  كثري  به  قال  اجلاللني،وما 
يوسف  مل يفعل املنكر الذي أشارت إليه رواية ابن عباس وجماهد أنه )رضب 
صدره فخرجت شهوته من أنامله( فإنه ال يكاد يصح بسند صحيح، وما يعزز قولنا 
ِه﴾ فقد ذهب املفرسون يف تبيني املعنى  َهاَن َربِّ َأى ُبرمْ ال َأن رَّ ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َلومْ
بزجرها ووعظها، وقيل: هّم برضهبا ودفعها، ولو كان مهه كهمها ملا مدحه اهلل تعاىل 
قصدت  بِِه﴾  تمْ  مَهَّ ﴿َوَلَقدمْ  قوله  ُشرب  السيد  وفرس  املخلصني)166(،  عباده  من  بأنه 
ا﴾ أي مال طبعه إليها ال القصد االختياري وذهب ُشرب  خمالطته، وقوله ﴿َوَهمَّ هِبَ
ِه﴾ أي لو ال النبوة املانعة من القبيح هلم  َهاَن َربِّ َأى ُبرمْ ال َأن رَّ يف معنى قوله تعاىل ﴿َلومْ
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ُه  َف َعنمْ ِ ولكنه مل هيّم لذلك فرصف عنه اخليانة والزنا)167( بقوله تعاىل: ﴿َكَذلَِك لَِنرصمْ
َشاء﴾. وَء َوالمَْفحمْ السُّ
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... الامتة ...

الكريم  للقرآن  املخترصة  التفاسري  كتب  رحاب  يف  املمتعة  رحلتنا  خامتة  ويف 
وبالتحديد كتايب اجلاللني، وتفسري القرآن الكريم للسيد العاّلمة عبد اهلل ُشرّب فقد 

أثمرت هذه الرحلة النتائج التي توصلت إليها بفضل اهلل تعاىل نذكر منها:

أسباب . 1 تعدد  حيث  من  النزول،  أسباب  يف  االستدالل  حماور  تباينت 
التي كثريًا ما  الواردة عن الصحابة والتابعني،  الروايات  النزول، واعتامد 
استدل هبا اجلاللني، وأضاف إليها شرب يف تفسريه ما روي عن أهل البيت 
، و ُشرب مل يستدل يف بعض املواضع عىل سبب النزول، وإنام كان يكتفي 

بتبيني املعنى وتوضيحه.

اتسم التفسريان بمجرد نقل اآلراء واألقوال من دون مناقشة أو ترجيح . 2
مل  القرآنية  القراءات  اختيارهم  عند  واضحًا  بدا  ما  وهذا  فيه،  ُأختلف  ملا 
أو بالغيًا أو رصفيًا، والغريب أهنام مل  القراءة توجيهًا نحويًا  يوجها تلك 
يرشا إىل نوع القراءة إن كانت مقبولًة مردودة، و مل يرصحا باسم القارئ، 
املفرسين  قدرة  من  الرغم  وعىل  قرأ(  )َمن  بالقول  بالقراءة  يستدل  وإنام 
ومعرفتهم الواسعة ودرايتهم الكاملة يف توجيه تلك القراءات التي ُعرفا 

هبا، مل يستثمراها يف كتابيهام.
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مل تكن التوجيهات اللغوية والنحوية قادرة عىل إعطاء الصورة الواضحة . 3
والكاملة يف تبيني املعنى املراد من النص القرآين، وذلك العتامد اجلاللني، 
والسيد شرب عىل وجه واحد من غري ترجيح أو تعليل الختيارهم لذلك 
الوجه؛ ألن يف عرض تلك األوجه ما يؤدي إىل ثراء كتب التفسري يف سعة 

اللفظ القرآين وقابليته عىل التنوع و األتساع يف املعنى القرآين. 

للمعاين . 4 املفرسون يف توجيههم  تبناها  التي  البالغية  الصور  التأمل يف  إن 
القرآين، كانت واضحة يف تفسري اجلاللني يف  النص  التي حيتملها  البيانية 
لُشرّب  الكريم  القرآن  تفسري  ما وجدناه يف  فاق  وبتفصيل  أكثر من موطن 
التقريري،  االستفهام  إىل  فيها  اإلشارة  األحيان  من  كثري  يف  كانت  التي 
واإلنكاري، والتوبيخي، فكان تبيني املعنى يف ضوء تلك الصور البالغية 
أو  نظر  وجهة  هلم  تكن  ومل  الصور  تلك  لطائف  يف  يفصلوا  أن  دون  من 
بعض  معاين  تبيني  يف  املعروضة  البالغية  الصور  لطائف  يف  تفصيل 

النصوص القرآنية.

عىل الرغم من أمهية اإلفاضة واإلسهاب يف تفسري وتأويل اآليات، وتباين . 5
الذي  الغموض  وإجالء  املعنى  تبيني  يف  املفرسون  يتبناها  التي  اآلراء 
يكتنف النصوص القرآنية، فقد بدا واضحًا يف التفاسري املخترصة ابتعادها 
عن ذلك اإلسهاب، وإتباعها اجلمع بني الدقة يف املعنى واإلجياز يف إرسال 
العبارة وحتريرها، الذي كان واضحًا بشدة يف تفسري القرآن الكريم لُشرّب 

وأقل منه يف تفسري اجلاللني. 
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املفرس . 6 أسلوب  لنا  يكشف  التفسريية  التوجيهات  طبيعة  يف  البحث  إن 
ومنهجه يف تبيني املعاين الواردة يف النص القرآين، وتباين وجهات النظر 
فمثاًل نجد يف تفسري اجلاللني اإلشارة اىل مواضع امللل والنحل يف أغلب 
األحيان ويشري إليهم رصاحًة باليهود والنصارى وغريهم، عىل حني كانت 
اإلشارة إليهم يف تفسري القرآن الكريم لُشرّب يف أغلب األحيان بالفرق من 
من  خاٍل  بإجياز  املعنى  بتبيني  يكتفي  وإنام  إليه  ذهبوا  فيام  يفّصل  أن  دون 

توجيه اآلراء أو ترجيح األقوال.

القرآنية . 7 النصوص  من  كثري  يف  ُشرب  والسيد  اجلاللني،  تفسريات  جاءت 
تتسم بصفة التوافق يف إجالء الغموض الذي يكتنف النصوص القرآنية 
طرق  يف  وتتباين  مضموهنا  يف  تلتقي  التي  بالروايات  اإلستعانة  يف 
من  التوبة  سورة  بخلو  استدالهلم  ذلك:  ومثال  صحتها  روايتها،وسند 

البسملة وقد علل ذلك اجلاللني)168( بقوهلام: ألنه مل يؤمر بذلك.

تلونت اآلراء التفسرييه بالتوجهات املذهبية التي تبناها املفرسون وهو ما . 8
التفسريية فلم تكن آراؤهم يف أغلب  الواضح يف اجتاهاهتم  له األثر  كان 
التي  واألدعية  النصوص  بعض  بدليل  مذهبيتهم  من  متحررة  األحيان 
بقرينة    البيت  أهل  إىل  مرفوعًة  أغلبها  تفسريه  ُشرب يف  السيد  اعتمدها 
النَّاِس  َبنْيَ  ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم  السيد ُشرّب يف تفسري قوله تعاىل:  إليه  ما ذهب 
ُكُموْا بِاْلَعْدِل﴾)169( واملعنى فيها بالعموم؛ إذ انه دل عىل وجود أويل  َأن َتْ
األمر يف كل زمان، بحيث جيب طاعتهم لعلمهم، وفضلهم وعصمتهم، 

ويرى شرب أن هذه الصفات ال تنطبق إال عىل مذهب اإلمامية)170(.
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أن . 9 بذلك:  ويعنون  للمبتدئني،  وليس  للمنتهني  اجلاللني  تفسري  أن  يذكر 
آيات  به من تفسري  السيوطي، واجلالل املحيل، يف ما جاءا  ألفاظ اجلالل 
القرآن الكريم، أشبه باملفاتيح واملصطلحات العلمية التي تقع حتتها معان 
كثرية تستغرق يف تفصيلها جملدات ضخمة، إال أن تفسري )العاّلمة السيد 
للمنتهني  يعّد  سلكه:  الذي  املنهج  عىل  قياسًا  ُشرّب(  رضا  حممد  اهلل  عبد 
اسلوب سهل  للمنتهني؛ فألنه جاء يف  وإما عن كونه  وللمبتدئني مجيعًا؛ 
الناشئ  جيد  يكاد  وال  التعليل،  ومنهج  التبسيط،  منهج  بني  جيمع  مّيرس، 
واملبتدئ مشقة يف الوقوف عىل معنى اآليات ملا فيه من الوضوح والبيان، 
باألداء  املستقصاة  انفرد هبا تفسري هذا اإلمام، وهي عنايته  وميزة أخرى 

القرآين يف وجوهه املروية عن السلف، واملعروفة عند علامء القراءات.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. 
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.319/2
وهي قراءة نافع باملد واهلمز، وياء بعد اهلمز. ينظر: املصدر نفسه 319/2.( 39
ينظر: تفسري اجلاللني 15-1.( 40
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 64. ( 41
سورة البقرة: اآلية 259.( 42
وهي قراءة الكوفيون، وابن عامر، وقرأ الباقون بالراء ورفع النون مفتوحة: ينظر: كتاب ( 43

التذكرة يف القراءات: ألبن غلبون 2:339.
ينظر: تفسري اجلاللني 44. ( 44
ينظر: معاين القرآن 2؟/240. ( 45
سورة البقرة: اآلية 259.( 46
تفسري القرآن الكريم لُشرّب 92. ( 47
سورة مريم: اآلية 67.( 48
تفسري اجلاللني 44.( 49
تفسري القرآن الكريم لُشرب359.( 50
سورة األنبياء: اآلية 7.( 51
ينظر: تفسري اجلاللني322.( 52
ينظر: التذكرة يف القراءات469/2.( 53
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب371.( 54
ينظر: التيسري يف القراءات السبع 106.( 55
ينظر: نظرية املعنى يف الدراسات النحوية للدكتور كريم حسني ناصح )19(.( 56
سورة: األنعام:اآلية 16.( 57
ينظر: تفسري اجلاللني129.( 58
ينظر: املصدر نفسه 129.( 59
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سورة األعراف: اآلية 75.( 60
تفسري القرآن الكريم لُشرب211.( 61
سورة يونس: اآلية 46.( 62
ينظر: تفسري اجلاللني 214.( 63
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب263.( 64
ينظر: تفسري القرآن العظيم 501/2.( 65
سورة هود: اآلية 111.( 66
ينظر: تفسري اجلاللني234.( 67
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب283.( 68
سورة هود: اآلية 111.( 69
ينظر: تفسري القرآن العظيم 551/2.( 70
سورة مريم: اآلية 26.( 71
ينظر: تفسري اجلاللني307.( 72
ينظر: تفسري القرآن العظيم 141/3.( 73
ينظر: املصدر نفسه 356.( 74
سورة مريم: اآلية 66.( 75
ينظر: تفسري اجلاللني310.( 76
سورة مريم: اآلية 67.( 77
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب359.( 78
سورة يس: اآلية19.( 79
ينظر: تفسري اجلاللني 441.( 80
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب490.( 81
ينظر: تفسري الكشاف 146-145/1.( 82
سورة آل عمران: اآلية 144.( 83
ينظر: تفسري اجلاللني 68.( 84
تفسري القرآن الكريم لُشرب117.( 85
سورة يونس: اآلية68.( 86
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ينظر: تفسري اجلاللني 73، وتفسري القرآن الكريم لُشرب265.( 87
ينظر: تفسري القرآن العظيم 508/2.( 88
سورة يونس: اآلية 77.( 89
ينظر: تفسرياجلاللني 217، وتفسري القرآن الكريم لُشرب266.( 90
سورة إبراهيم: اآلية 9.( 91
سورة إبراهيم: اآلية 10.( 92
ينظر: تفسري اجلاللني 259.( 93
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب298.( 94
سورة األنبياء: اآلية 24.( 95
سورة األنبياء: اآلية 21.( 96
سورة األنبياء: اآلية 22.( 97
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 372.( 98
سورة األنبياء: اآلية 34.( 99

ينظر: تفسري اجلاللني324.( 100
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب373.( 101
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب3.( 102
سورة آل عمران: اآلية 121.( 103
ينظر: تفسري اجلاللني 65.( 104
ينظر: تفسري القرآن العظيم 461/1( 105
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب114.( 106
سورة املائدة: اآلية 95.( 107
ينظر: تفسري اجلاللني123.( 108
ينظر: تفسري القرآن العظيم 121/2.( 109
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 172. ( 110
سورة األنفال: اآلية 1.( 111
ينظر: تفسري اجلاللني 177.( 112
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب226.( 113
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سورة األنفال: اآلية 77.( 114
ينظر: تفسري اجلاللني186.( 115
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب235.( 116
سورة احلجر:اآلية 16.( 117
ينظر:تفسري اجلاللني 263.( 118
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب263. ( 119
سورة احلجر: اآلية 95.( 120
ينظر: تفسري اجلاللني 267. ( 121
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب316.( 122
سورة األنبياء: اآلية 93.( 123
ينظر: تفسري اجلاللني 330.( 124
ينظر: تفسري القرآن العظيم 234/3.( 125
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب379.( 126
سورة احلج: اآلية 40. ( 127
ينظر: تفسريي اجلاللني: 337، وتفسري القرآن الكريم لُشرب386.( 128
سورة فاطر: اآلية 42.( 129
ينظر: تفسري اجلاللني439.( 130
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 488.( 131
ينظر: تفسري اجلاللني187.( 132
املصدر نفسه.( 133
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 324.( 134
املصدر نفسه 314.( 135
سورة التوبة:اآلية 19.( 136
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 238.( 137
ينظر: تفسري اجلاللني 238.( 138
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب287.( 139
سورة احلجر:اآلية 80.( 140
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ينظر:تفسري اجلاللني 266، وتفسري القرآن الكريم لُشرب315.( 141
سورة الكهف: اآلية 46.( 142
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب348. ( 143
سورة البقرة:اآلية 158.( 144
َشَعآئِِر ( 145 ِمن  َوَة  َرمْ َواملمْ َفا  الصَّ القرآن،باب قوله تعاىل: ﴿إِنَّ  البخاري:كتاب تفسري  صحيح 

اهلّلِ﴾، رقم احلديث4495، ومسلم: كتاب احلد،باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة 
ركن ال يصح احلج إال به، رقم احلديث1277.

ينظر: تفسري القرآن العظيم 236/1.( 146
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 73.( 147
سورة النساء: اآلية33. ( 148
سورة األنفال: اآلية 75.( 149
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب132.( 150
سورة النساء: اآلية 7.( 151
ينظر: تفسري اجلاللني 78.( 152
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب127. ( 153
سورة آل عمران: اآلية 93. ( 154
ينظر: تفسري اجلاللني 62.( 155
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب11.( 156
سورة ص: اآلية 34.( 157
ينظر: تفسري اجلاللني 455.( 158
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب505.( 159
ينظر: تفسري اجلاللني 23.( 160
سورة النمل: اآلية 23.( 161
ينظر: تفسري اجلاللني 379.( 162
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب428. ( 163
سورة يوسف: اآلية24.( 164
ينظر: تفسري اجلاللني 21.( 165
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ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب287. ( 166
ينظر: تفسري اجلاللني187.( 167
سورة النساء: اآلية 58.( 168
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرب136.( 169
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القرآن الكريم

المزة

اإلتقان يف علوم القرآن: جالل الدين ( 1
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

911#(، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة )1975م(.

احتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة ( 2
عرش:ألمحد بن حممد )ت #1705(، 

حتقيق: شعبان حممد اسامعيل، عامل 
الكتب، بريوت - لبنان، )1407# ـ 

1987م(.

أسباب النزول: للواحدي أبو احلسن ( 3
أمحد النيسابوري، )ت 468#(، ط2، 

دار مكتبة اهلالل، بريوت - لبنان 
)1985م(.

التاء

تاج العروس من جواهر القاموس: ( 4
حمي الدين أبو الفيض حممد بن مرتىض 

الزبيدي )ت 1205#(، دار صادر، 
بريوت - لبنان )1966م(.

التبيان يف تفسري القرآن: ألبو جعفر ( 5
حممد بن احلسن الطويس )#460(، 

حتقيق:أمحد حبيب قصري العاميل، ط1، 
مكتب اإلعالم اإلسالمي )#1409(.

تفسري اجلاللني: جالل الدين املحيّل، ( 6

جالل الدين السيوطي، دار املعرفة، 
بريوت - لبنان )د - ت(.

تفسري القرآن العظيم: لإلمام احلافظ ( 7
أيب الفداء إسامعيل ابن كثري القريش 

الدمشقي، )774#(، حتقيق: إبراهيم 
حممد اجلمل، دار الفتح لإلعالم 

العريب، ط1، )د - ت(.

التذكرة يف القراءات: للشيخ أيب ( 8
احلسن طاهر بنعبد املنعم بن غلبون، 

)ت 399#(، حتقيق: عبد الفتاح 
بحريي إبراهيم، ط2، )د - ت(. 

تفسري الكشاف: أليب القاسم جار اهلل ( 9
حممود الزخمرشي اخلوارزمي، )#467 

- 538#(، )د - ت(.

التوجيه النحوي يف كتب أحكام ( 10
القرآن: حيدر عبد الزهرة التميمي، 

دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 
ط1، )2008م(.

التيسري يف القراءات السبع: ألبو عمرو ( 11
الداين، )ت 444#( يعني بتصحيحه: 
أوتويرتزل، ط1، دار الكتب العلمية، 

بريوت - لبنان، )#1416 - 
1996م(.

الصاد

صحيح البخاري: لإلمام احلافظ أيب ( 12
عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، 

املصادر واملراجع
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)ت 256#(، ط4، دار الكتب 
العلمية، بريوت - لبنان، )#1400 - 

 .)1980

صحيح مسلم: لإلمام أيب احلسن ( 13
مسلم بن احلجاج القشريي 

النيسابوري، )ت 261#(، طبعة 
مصورة عن طبعة استنبول املحققة، 

.)#329(

الالم

لسان العرب: للعاّلمة أيب الفضل ( 14
مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور 
األفريقي املرصي، دار لسان العرب، 

بريوت - لبنان )د - ت(.

امليم

جممع البحرين: لفخر الدين الطرحيي ( 15
)ت1085#(، حتقيق: أمحد احلسيني، 

ط2، مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية، 
.)#1408(

خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر ( 16
بن عبد القادر الرازي، دار الرسالة، 

الكويت، )1983م(.

معاين القرآن: أليب زكريا حييى بن زياد ( 17
الفراء، )ت 207#(، حتقيق: أمحد 

يوسف نجايت، حممد عيل النجار، دار 
الكتب املرصية، القاهرة، )2001م(.

مقدمة يف أصول التفسري: لتقي الدين ( 18
بن تيمية، حتقيق عدنان زرزور، 

ط2، دار القرآن الكريم، الكويت 
)1972م(.

مفردات غريب القرآن: أليب القاسم ( 19
احلسني بن حممد بن الفضل الراغب 

األصفهاين، )ت502#(، مطبعة 
امليمنة، مصطفى البايب احللبي، مرص، 

)د - ت(.

املناهج التفسريية يف علوم القرآن: ( 20
جلعفر السبحاين، مؤسسة اإلمام 

الصادق ، ط2، قم - ايران، 
.)#1422(

منهج فهم القرآن عند الشهيد الصدر: ( 21
أمحد زبون األزرقي، منشورات 

املحبني، دار الكوثر، ط2، )#1432 
- 2011م(.

املنهج األثري يف تفسري القرآن الكريم ( 22
لُشرّب: هدى جاسم أبو طربه، بريوت 

- لبنان، )د - ت(.

النون

نظرية املعنى يف الدراسات النحوية: ( 23
كريم حسني ناصح اخلالدي، دار 

صفاء للنرش والتوزيع، عاّمن، ط1، 
)1427# - 2006م(.






