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 ...ملخص البحث ...
يرصد هذا البحث أنامط املعاين املستنبطة من األوجه النحوية املتعددة التي

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 غالب ًا ما تكون خفية ال تظهر إال بعد عناء ،ونمط ختتلف

فيه الدالالت املستنبطة من األوجه النحوية فتكون الفروق بني األوجه واضحة
جلية ،ومدى تقارب األوجه أو اختالفها يتفاوت بحسب األمثلة ،اما النمط األخري
فتكون األوجه النحوية فيه ذوات دالالت متضادة.

وحاولت بيان أثر السياق يف متكني األوجه النحوية من الظهور واالنسجام

كل وجه حمتم ً
يف الرتكيب القرآين بام حيفها من قرائن تبقي ّ
ال عىل تفاوت يف درجة
القبول ،فظهر أن تقارب معاين األوجه النحوية يؤدي إىل صعوبة استظهار القرائن

السياقية املرجحة لوجه عىل آخر؛ ّ
ألن املعاين املتقاربة يمكن أن يستوعبها سياق
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 ...
يرصد هذا البحث أنامط املعاين املستنبطة من األوجه النحوية املتعددة التي

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 األول :األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة.

النمط الثاين :األوجه النحوية ذوات املعاين املختلفة.

النمط الثالث :األوجه النحوية ذوات املعاين املتضادة.
ويف هذه األنامط يظهر أثر السياق يف متكني األوجه النحوية من الظهور

كل وجه حمتم ً
واالنسجام يف الرتكيب القرآين بام حيفها من قرائن تبقي ّ
ال عىل تفاوت

يف درجة القبول ،وبيان تفاوت أثر السياق يف فتح املجال أمام الرتكيب النحوي
لالحتامل باختالف أنامط املعاين املحتملة يف الرتكيب إذ يشكل املعنى عنرص ًا أساسي ًا

يف حتديد الوجه النحوي للرتكيب ومنع االحتامل ،يقول ابن هشام األنصاري:

«وأول واجب عىل املعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرد ًا أو مركب ًا»( ،)1فكيف تأتّى

للسياق القرآين أن يستوعب هذه األوجه بأنامطها املختلفة؟ وهل يبسط السياق

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؟

)(1
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النمط األول
األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة
أعني به أن تكون األوجه النحوية املحتملة يف اآلية القرآنية حتمل معاين بينها

صالت داللية ونقاط التقاء كثرية جتعل من املعنى الداليل كأنه واحد ،وال يعني

ذلك متاثل املعاين املستنبطة إذ (ال جيوز اجتامع تقديرين خمتلفني ملعنيني متفقني) (،)2
فالتامثل هو التشابه من كل وجه ،أما التقارب فهو االلتقاء يف كثري من املكونات

الداللية ،ففي التقارب يشغل التامثل مساحة واسعة من الداللة لكال الوجهني
وينحرص الفارق الداليل يف اهلامش الذي يمثل املعنى الدقيق أو الثانوي ،وختتلف

مساحة التامثل يف املعاين املتقاربة يف هذا النمط باختالف الرتاكيب وال ينال هذا

من مقام الفروق الدقيقة ومكانتها يف الداللة القرآنية وداللة النصوص الرفيعة
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 ،فكثري ًا 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
إىل ذوق وحس لغوي كبريين ال يناهلام ُّ
كل أحد ،يقول اجلرجاين« :واعلم أن من

شأن الوجوه والفروق أن ال يزال حتدث بسببها وعىل حسب األغراض واملعاين
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التي تقع فيها دقائق وخفايا ال إىل حد وهناية وأنه خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى

العال يعرض له السهو فيه،
ال ُيتنبه ألكثرها وال يعلم أنه هي ،وحتى ال تزال ترى ِ
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 ّ
أن األوجه النحوية املحتملة فيها

ذوات معان متقاربة.

قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُأ َن ِّبئ ُُك ْم بِ َخ ْ ٍ
ات َ ْت ِري
ين ا َّت َق ْوا ِع ْن َد َر ِّبِ ْم َج َّن ٌ
ي ِم ْن ذلِ ُك ْم لِ َّل ِذ َ
ِم ْن َ ْتتِ َها َ
واج ُم َط َّه َر ٌة َو ِر ْضوانٌ ِم َن اهللِ َو ُ
اهلل َب ِص ٌري بِا ْل ِع ِ
باد﴾
األ ْن ُار خالِ ِد َ
ين ِفيها َو َأزْ ٌ

(سورة آل عمران .)15

ات﴾ وجهني(:)5
ين ا َّت َق ْوا ِع ْن َد َر ِّبِ ْم َج َّن ٌ
ذكر املعربون يف قوله تعاىل﴿ :لِ َّل ِذ َ

ات﴾ مبتدأ مؤخر ًا ،وهبذا
ين ا َّت َق ْوا﴾ خرب ًا مقدم ًا
و﴿ج َّن ٌ
األول :أن يكون ﴿لِ َّل ِذ َ
َ

تم عند قوله﴿ :بِ َخ ْ ٍ
ين ا َّت َق ْوا
ي ِم ْن ذلِ ُك ْم﴾ ثم جاء قوله تعاىل﴿ :لِ َّل ِذ َ
يكون الكالم قد ّ
ات﴾.
ِع ْن َد َر ِّبِ ْم َج َّن ٌ

تم عند قوله ِ
ين
﴿ع ْن َد َر ِّبِ ْم﴾ فيكون قوله﴿ :لِ َّل ِذ َ
اآلخر :أن يكون الكالم قد ّ
ات َ ْت ِري ِم ْن َ ْتتِ َها َ
األ ْن ُار﴾ عىل أن
﴿ج َّن ٌ
ا َّت َق ْوا﴾ متعلق ًا بـ (خري) ثم ُيبتدأ بقولهَ :
ات﴾ خرب ملبتدأ حمذوف ،أي هي جنات.
﴿ج َّن ٌ
َ

وال نلحظ فارق ًا معنوي ًا واضح ًا بني املعنيني املستنبطني من التوجيهني؛ إذ كل

منهام خيرب عام هو خري من زينة الدنيا وزخرفها بأنه أعدّ جنات للمتقني ،فالوجه
األول يدل عىل اإلخبار عام هو خري مما ذكر من الشهوات يف اآلية السابقة( )6الذي
)(1
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هو جنات للمتقني .والوجه اآلخر خيرب عام هو خري للذين اتقوا وال يعني هذا أن
ين ا َّت َق ْوا﴾ بـ (خري)؛
هناك خري ًا لغري املتقني ،وإنام جاز تعليق اجلار واملجرور ﴿لِ َّل ِذ َ
خري يف ذلك اليوم.
ألنه من خمتصات املتقني وال ينال غ َ
ريهم ٌ

وقد تتبعت كتب التفسري فلم أجد من يذكر فرق ًا بني التوجيهني( )7سوى ما

ذكره أبو السعود بقوله« :وال خيفى أن تعليق اإلخبار والبيان بام هو خري لطائفة ربام

يوهم أن هناك خري ًا آلخرين»(.)8

ويلحظ أنه عرب عن الفارق بقوله( :ربام يوهم) ،وال أظن أحد ًا تتبادر إىل ذهنه

ألن السياق عاصم من مثل هذا التبادر الذهني فال أحد يظن ّ
تلك الداللة؛ ّ
أن
الشهوات الدنيوية التي ذكرت هناك ما هو خري منها لصنفني من الناس ،الصنف
األول املتقون واآلخر غريهم ،إذ ّ
إن القوالب الرتكيبية كثري ًا ما يمكن أن حتمل

معاين كثرية لكن ما يوجه داللة الرتكيب النحوي هو السياق اللغوي الذي حيتضن
َ
املحتمل من توجيه عنارصه
هذا الرتكيب ،فيحكم دالل َة الرتكيب النحوي واملعنى

الذهني الذي هو (نتيجة عالقات ذهنية متنوعة تربط املدركات واملفاهيم مع ًا
املعنى
ُّ
بواسطة التداعي الذهني)(.)9

والبد من القول ّ
إن الوجه األول هو الظاهر الذي ينساق إىل الذهن ،وربام

ات) باجلر عىل أن تكون بد ً
ال من (خري) ،هي التي فتحت
(ج َّن ٌ
تكون قراءة يعقوب َ
أذهان املعربني عىل الوجه الثاين؛ ّ
ين ا َّت َق ْوا) بـ
ألن هذه القراءة تستلزم أن يتعلق (لِ َّل ِذ َ
(خري)(.)10

وقد يرصح املفرس بتامثل املعنيني ،نحو ما ذكره الزجاج يف قوله تعاىل:
ول َو ُ
ي ا َّل ِذي َت ُق ُ
ُب
﴿و َي ُقو ُلونَ َ
َ
طاع ٌة َفإِذا َب َر ُزوا ِم ْن ِع ْن ِد َك َب َّي َت طائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َغ ْ َ
اهلل َي ْكت ُ
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ض َع ْن ُه ْم َو َت َو َّك ْل َع َل اهللِ َو َكفى بِاهللِ َو ِكي ً
ما ُي َب ِّي ُتونَ َف َأ ْع ِر ْ
ال﴾ (سورة النساء  ،)81يقول:
«قال النحويون تقديره أمرنا طاعة ،وقال بعضهم :منا طاعة واملعنى واحد إال أن
إضامر (أمرنا) أمجع يف القصة وأحسن»( .)11ففي اآلية وجهان ،أحدمها أن تكون

(طاعة) خرب ًا ملبتدأ حمذوف ،واآلخر أن تكون مبتدأ واخلرب حمذوف( ،)12واملعنى
واحد عىل حد قول الزجاج ،وهو يقصد املعنى الداليل الكيل ال املعنى الدقيق.

َ
﴿قال َر ِّب
ومن الشواهد األخرى لتعدد األوجه وتقارب املعاين قوله تعاىل:
ي ا ْل َق ْو ِم ا ْل ِ
فاس ِق َ
إِ ِّن ال َأ ْم ِل ُك إِ َّال َن ْف ِس َو َأ ِخي َفا ْف ُر ْق َب ْينَنا َو َب ْ َ
ني﴾ (املائدة .)25
يقول الزجاج(« :أخي) يف موضع رفع ،وجائز أن يكون يف موضع نصب،

واملعنى :قال ريب إين ال أملك إال نفيس وأخي أيض ًا ال يملك إال نفسه ،ورفعه من

جهتني إحدامها :أن يكون نسق ًا عىل موضع (إين) .واملعنى أنا ال أملك إال نفيس
ال ِّج َ
اس َي ْو َم ْ َ
﴿و َأذانٌ ِم َن اهللِ َو َر ُسولِ ِه إِ َل ال َّن ِ
األ ْك َ ِ
ب َأنَّ
وأخي كذلك ومثله قولهَ :

َ
ش ِك َ
اهلل َب ِري ٌء ِم َن ْ ُال ْ ِ
اع َل ُموا َأ َّن ُك ْم
ني َو َر ُسو ُل ُه َفإِنْ ُت ْبت ُْم َف ُه َو َخ ْ ٌي َل ُك ْم َوإِنْ َت َو َّل ْيت ُْم َف ْ
ي ُم ْع ِج ِزي اهللِ َو َب ِّ ِ
ين َك َف ُروا بِ َع ٍ
يم﴾ (سورة التوبة  ،)3وجائز أن يكون
ش ا َّل ِذ َ
َغ ْ ُ
ذاب َألِ ٍ
عطف ًا 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 نسق ًا 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 معطوف ًا عىل نفيس فيكون املعنى :ال أملك إال نفيس وال

أملك إال أخي ّ
ألن أخاه إذا كان مطيع ًا 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
)(1
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لمح فيه فارق دقيق وهو تبعية هارون ملوسى ـ ع ـ وائتامره بأمره
من تركيب اآلية ،و ُي َ

وطاعته املطلقة له.

إن العطف عىل اسم ّ
وقد التمس بعضهم فارق ًا دالليا فقيلّ :
إن أو فاعل (أملك)

يعنى أن موسى وهارون  ال يملكان إال نفس موسى فقط ،وليس هذا املعنى
مراد ًا( ،)14وقد رد اآللويس ذلك بقوله« :وحتقيقه أن العطف عىل معمول الفعل

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 ُيعتَمد

كلي ًا عىل العالقات الرتابطية بني العنارص النحوية يف الرتكيب وما تنتجه من داللة

بقطع النظر عن القرائن العقلية والظروف السياقية املحيطة بالنص إذ هي تشارك
املعاين الوظيفية للعنارص النحوية يف الوصول إىل املعنى ويمكن أن يلجأ إليها يف
رفض ما حيتمله الرتكيب من معنى ظاهر مستنبط من التوجيه وبذلك ال ُير ّد التوجيه

بناء عىل ما يتوهم من دالالت تستنبط منه ترفضها القرائن العقلية والسياقية ،بل

يبقى التوجيه حمفوظا مقبو ً
ال ويتكفل السياق برد املعاين املرافقة املرفوضة وهذا
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»( )16فاملعنى

هو العروة التي يتمسك هبا املعرب وال حييد عنها وله سلطان يفوق سلطان ما يعطيه

ظاهر الرتكيب من داللة.
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ويف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِ
ري ٍة َأ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي
يل َأ ْد ُعوا إِ َل اهللِ َعىل َب ِص َ
هذ ِه َسبِ ِ
ش ِك َ
َو ُس ْبحانَ اهللِ َوما َأ َنا ِم َن ْ ُال ْ ِ
ري ٍة
ني﴾ (سورة يوسف ُ .)108ذ ِكر يف إعراب َ
﴿عىل َب ِص َ
َأ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي﴾ وجهان(:)17
ري ٍة﴾ متعلق ًا بـ (أدعو) و(أنا) توكيد للضمري املسترت
األول :أن يكون َ
﴿عىل َب ِص َ

يف (أدعو) و(من) اسم معطوف عىل فاعل (أدعو) .واملعنى :أدعو إىل اهلل أنا ومن
اتبعني عىل بصرية.

والثاين :أن يكون الكالم تم عند قوله تعاىلَ :
﴿عىل
﴿أ ْد ُعوا إِ َل اهللِ﴾ ثم ابتدأ َ
ّ

ري ٍة﴾ خرب مقدم و(أنا) مبتدأ مؤخر و(من) عطف عىل (أنا) واملعنى حينئذ :أدعو
َب ِص َ
إىل اهلل ،أنا ومن اتبعني عىل بصرية.

وال شك يف ّ
أن 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 أيض ًا هبذه الصفة.

وامللحوظ ّ
أن األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة ما هي إال حماولة لتقليب

النص عىل كل األوجه النحوية التي حيتملها الرتكيب عند ضامن احلصول عىل
املعنى املتبادر ،فلو كان املعنى خمتلف ًا ملا استطاعوا أن يفتحوا باب تأويل الرتاكيب

عىل مرصاعيه إذ املعنى هو القرينة الكربى التي يمكن أن تقرص الرتكيب عىل وجه
واحد ،فإذا كانت املعاين متقاربة أو متفقة يف كثري من املدركات الداللية انحرس

أثر املعنى يف قرص الرتكيب عىل وجه واحد؛ ّ
ألن املعاين املتقاربة يمكن أن يضمها

سياق واحد وال حتتاج إىل سياقات خمتلفة؛ لذا نجد السياق القرآين يف هذا النمط
يصعب الكشف عن قرائنه املؤيدة لوجه من األوجه ،فهي من اخلفاء والدقة اللتني
)(1
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تستعصيان عىل الكثري إذ إن (معرفة الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق يف
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

رجح أحد الوجهني عىل اآلخر بلحاظ الظهور أو مناسبتها
واحدة من القوة بل قد ُي َّ

للقواعد النحوية أو القرائن السياقية،فالوجه األول يف اآلية املذكورة سابق ًا أقوى
من الوجه اآلخر يف مناسبته لظاهر الرتكيب وسبقه إىل الذهن(.)19

ب َشها َد ًة ُقلِ ُ
اهلل َش ِهيدٌ َب ْينِي َو َب ْين َُك ْم َو ُأ ِ
ويف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُّي َ ْ
وح َي
ش ٍء َأ ْك َ ُ
إِ َ َّل َ
هذا ا ْل ُق ْرآنُ ُألن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َل َغ َأ إِ َّن ُك ْم َل َتشْ َهدُ ونَ َأنَّ َم َع اهللِ ِ َ
آل ًة ُأ ْخرى ُق ْل ال
َأ ْش َهدُ ُق ْل إِ َّنام ُه َو إِلهٌ ِ
واحدٌ َوإِ َّننِي َب ِري ٌء ِمَّا ُت ْ ِ
ش ُكونَ ﴾ (سورة األنعام  ،)19حيتمل أن

يكون متام اجلواب عند قوله تعاىلُ ﴿ :قلِ ُ
اهلل﴾ فلفظ اجلاللة مبتدأ واخلرب حمذوف
لداللة ما سبق عليه واملعنى :قل اهلل أكرب شهادة ثم اب ُتدئ :شهيد بيني وبينكم ،أي

أن َ
هو شهيد بيني وبينكم .عىل ّ
﴿ش ِهيدٌ ﴾ خرب ملبتدأ حمذوف.

والوجه اآلخر :أن يكون اجلواب هو قولهُ ﴿ :قلِ ُ
اهلل َش ِهيدٌ َب ْينِي َو َب ْين َُك ْم﴾ فاهلل

لفظ اجلاللة مبتدأ ،وشهيد خرب(.)20

ونلحظ أن املعنيني متقاربان فكالمها َيؤُ ول إىل أن اهلل هو الشهيد بني النبي ـ ص

ـ ومن كذبوه وهي أكرب شهادة ،لكن الوجه األول جييب عن سؤاهلم إجابة مبارشة.
ُ
﴿اهلل َش ِهيدٌ َب ْينِي َو َب ْين َُك ْم﴾
واآلخر يكون اجلواب فيه غري مبارش بأن تكون مجلة
متضمنة اجلواب عن السؤالُ ﴿ :ق ْل َأ ُّي َ ْ
ب َشها َد ًة﴾؟؛ لذا يقول الزخمرشي:
ش ٍء َأ ْك َ ُ

«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
إثبات النبوة بأن هذا الشاهد الذي ال أصدق منه شهد يل بإحياء هذا القرآن.وإن

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

فكل توجيه حيظى بلطيفة معنوية ُت ِّيز بني الوجهني عىل الرغم من التقارب

الداليل الكبري بينهام ومها ينسجامن مع السياق القرآين ،وال يضيق بأحدمها.

ومن اآليات األخر التي تتعدد أوجهها وتتقارب دالالهتا فتتفق يف املعنى العام،
﴿ال ْل ُك َي ْو َمئِ ٍذ ْ َ
لر ْح ِن َوكانَ َي ْوم ًا َع َل ا ْل ِ
وتلمح بينها فروق ،قوله تعاىلُ ْ :
ين
كاف ِر َ
ال ُّق لِ َّ

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

األول :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

يعنى بإثبات صاحب امللك احلقيقي يف ذلك اليوم الذي هو الرمحن جل جالله.
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
)(1
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األوجه الثالثة ينبئ عنها ُّ
كل 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.

ساهونَ ﴾ (الذاريات  .)11حيتمل أن
ين ُه ْم ِف َغ ْم َر ٍة ُ
ومنه قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ

﴿ساهونَ ﴾ هو اخلرب و
﴿ساهونَ ﴾ خرب ثان ،أو يكون
﴿ف َغ ْم َر َ ٍة﴾ و
يكون اخلرب ِ
ُ
ُ
﴿ف َغ ْم َر َ ٍة﴾ لبيان ظرف السهو( ،)24ومها 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
﴿و َلَّا َفت َُحوا
اجلرجاين« :حكم اإلنكار أبد ًا حكم النفي»( ،)26ففي قوله تعاىلَ :
ضاعت َُه ْم ُر َّد ْت إِ َل ْي ِه ْم قا ُلوا يا َأبانا ما َن ْب ِغي ِ
ضاعتُنا ُر َّد ْت إِ َل ْينا
هذ ِه بِ َ
تاع ُه ْم َو َجدُ وا بِ َ
َم َ
داد َك ْي َل َب ِع ٍ
ري ذلِ َك َك ْي ٌل َي ِس ٌري﴾ (سورة يوسف .)65
ري َأ ْه َلنا َو َن ْح َف ُظ َأخانا َو َن ْز ُ
َو َن ِم ُ
يقول ابن عاشور(« :ما) جيوز أن يكون لالستفهام اإلنكاري بتنزيل املخاطب

منزلة من يتطلب منهم حتصيل بغية فينكرون أن تكون هلم بغية أخرى أي ماذا
نطلب بعد هذا ،وجيوز كون (ما) نافية واملعنى واحد؛ ّ
ألن االستفهام اإلنكاري يف

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

وآلليات التأويل أثر كبري يف إعادة تنظيم العنارص النحوية وإقامة العالقات

الداللية بينها يف الرتكيب النحوي بام يضمن سالمة املعنى العام من التغيري ،ففي
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قوله تعاىلَ :
يف ْ َ
﴿أ ال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ري﴾ (سورة امللك  ،)14ذكر
البِ ُ
املفرسون وجهني يف (من خلق) ،األول :أن يكون (من) يف موضع رفع فاعل،
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

مقارب ًا للوجه األول عىل الرغم من اختالف الوظائف النحوية لعنارص الرتكيب.

ورفض النحاس القولّ :
إن (من) يف موضع نصب ،فقال« :وربام توهم

الضعيف يف العربية أن (من) يف موضع نصب ولو كان موضعها نصب ًا لكان :أال

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) مقصود ًا به ذات الصدور

ال أصحاب الصدور أنفسهم ،وهذا إلزام من غري موجب دفعه إليه التمسك بقول
من قال :إن اهلل خلق أفعال اإلنسان ّ
ألن املعنى سيؤول  -ظن ًا منهم  -إىل :أال يعلم
رس فيها ،يقول النسفي يف وجه الرفع عىل الفاعلية« :وفيه
من خلق ذات الصدور بام ُأ َّ
إثبات خلق األقوال فيكون دلي ً
ال عىل خلق أفعال العباد وقال أبو بكر بن األصم

وجعفر بن حرب( :من) مفعول والفاعل مضمر وهو اهلل تعاىل فاحتاال هبذا لنفي
خلق األفعال»(.)30
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والذي يبدو أن ال صلة لآلية هبذه املسألة العقائدية ،وال يقطع الوجه الذي

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 وجوه ًا للنص الكريم ال تثمر إال تكلف ًا وبعد ًا وإغراق ًا يف

التأويل واملعنى ال خيتلف فيها عن الوجه الظاهر ،نحو ما ورد يف توجيه قوله تعاىل:
اموات َو َ
ِ
﴿وما َل ُك ْم َأ َّال ُت ْن ِف ُقوا ِف َسبِيلِ اهللِ َوهللِ ِم ُ
األ ْر ِ
ض ال َي ْس َت ِوي ِم ْن ُك ْم
الس
َ
رياث َّ
ين َأ ْن َف ُقوا ِم ْن َب ْعدُ َوقا َت ُلوا
َم ْن َأ ْن َف َق ِم ْن َق ْبلِ ا ْل َف ْت ِح َوقا َت َل ُأولئِ َك َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِم َن ا َّل ِذ َ
ال ْسنى َو ُ
ال َو َع َد ُ
اهلل ْ ُ
َو ُك ًّ
اهلل بِام َت ْع َم ُلونَ َخبِ ٌري﴾ (سورة احلديد .)10
فالوجه الظاهر هو أن يكون ( َمن) مسند ًا لـ (يستوي) ،وترك ذكر املعادل

الذي ال يستوي معه لوضوح املعنى وأمن اللبس ،واملعنى :ال يستوي منكم املنفق
واملقاتل يف سبيل اهلل قبل الفتح وغريه ممن أنفق وقاتل بعد الفتح ،وقيل فاعل

(يستوي) ضمري مسترت والتقدير :ال يستوي اإلنفاق منكم ثم ابتدأ :من أنفق من
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ،فتكون (من) مبتدأ خربه مجلة ُ
﴿أولئِ َك َأ ْع َظ ُم

َد َر َج ًة﴾(.)31

والفارق املعنوي بينهام أن التوجيه األول مؤداه عدم املساواة بني املنفق قبل

الفتح وبعده ،واآلخر مؤداه ال يستوي جنس اإلنفاق ما وقع منه قبل الفتح وبعده،

لكن يف الوجه الثاين تكلف ًا وتأوي ً
ال( )32أذهب حسن النظم القرآين
واملعنيان متقاربان ّ

وأفسد العالقات الرتابطية يف تركيب النص.

ونخلص من هذا العرض إىل أن كثري ًا 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
معاين الوجوه له األثر األكرب يف إضعاف قدرة السياق العام عىل ترجيح وجه

واحد والتعويل عليه؛ ّ
ألن املعاين املتقاربة ال حتتاج إىل سياقات خمتلفة ،وهذا ُيلجئ
املفرس إىل السياق الدقيق ومالبساته التي يصعب التعاطي معها وختتلف باختالف
األذواق.

)(1
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النمط الثاين
األوجه النحوية ذوات املعاين املختلفة
ويف قبالة النمط األول نمط آخر من األوجه النحوية تتسم العالقة بني املعاين

املستنبطة منها باالختالف ،واالختالف هو أن (يكون املوجودان غري متامثلني

وغري متضادين)( ،)33فتبتعد املعاين املصاحبة هلذه األوجه بعضها عن بعض وال

نجد مساحة من التامثل جتمعها كالتي وجدناها يف األوجه النحوية ذوات املعاين
املتقاربة؛ إذ يكون الذهن مميز ًا متام التمييز للمعنى املرافق لكل توجيه ،وتكون
الفروق الداللية واضحة ال تتسم بالدقة واخلفاء ،وال نجد التوجيه حام ً
ال معنى
التوجيه اآلخر بل يفرتق عنه افرتاق ًا جليا.

وهنا يبسط السياق سلطانه بصورة أكرب ،ألن املعاين املختلفة ترتبط ـ غالب ًا ـ

بسياقات خمتلفة فيظهر أثر القرائن ويفتح باب الرتجيح عىل مرصاعيه أمامها،
وكلام ازداد االختالف الداليل بني األوجه النحوية تيرس اللجوء إىل القرائن فيكون
الرتجيح أسهل والقرائن أوفر وأظهر ،وكلام تقاربت املعاين استغلق عىل املفرس
الرتجيح واتسمت القرائن بالدقة واخلفاء؛ لذا نجد هذا النمط يشغل مساحة أقل

من النمط األول يف التوجيه النحوي للنص القرآين.

ومن اآليات القرآنية التي كان االختالف يف توجيهها النحوي مؤدي ًا إىل
اختالف املعنى قوله تعاىل﴿ :يا َأ ُّ َيا ال َّنبِي َح ْس ُب َك ُ
اهلل َو َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني﴾
ُّ
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(األنفال  ،)64/فقد اختلف يف إعراب (من) فقيل :هي يف موضع رفع عطف ًا عىل

لفظ اجلاللة واملعنى :يكفيك اهلل ويكفيك من اتبعك من املؤمنني ،وقيل هي يف
موضع نصب عطف ًا عىل موضع الكاف إذ هي يف معنى املفعول به ،واملعنى :يكفيك
اهلل ويكفي من اتبعك(.)34

نجد َّ
كل وجه يرافقه معنى يغاير معنى الوجه اآلخر ،فعىل األول يكون الكايف

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

شونَ صابِ ُرونَ َيغْ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
ترى أنه قال﴿ :إِنْ َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِع ْ ُ
َي﴾»(.)35

ورجح الطربي الوجه الثاين مستند ًا إىل روايات كثرية تشري إىل معنى هذا

الوجه( .)36وذكر الزخمرشي يف سبب نزول هذه اآلية أهنا نزلت حني أسلم مع النبي
 ثالثة وثالثون رج ً
ال وست نساء ثم أسلم عمر( ،)37ويف 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 ،وأيض ًا 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( )39والسمني احللبي( )40والسيد الطباطبائي( )41وجه الرفع،

وجعله ابن عاشور األوىل واألرشق( ،)42يف حني ذهب صاحب تفسري املنار إىل أن
)(1
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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 ّ
إن السياق القرآين ينطق به ،يقول تعاىل
وك َفإِنَّ َح ْس َب َك ُ
﴿وإِنْ ُيرِيدُ وا َأنْ َ ْي َد ُع َ
اهلل ُه َو ا َّل ِذي َأ َّي َد َك بِن ْ ِ
َص ِه
يف اآلية السابقةَ :
َوبِ ْ ُ
الؤْ ِمنِ َ
ني﴾ (سورة األنفال  ،)62وفيها من حث املؤمنني وتشجيعهم بجعلهم سبب ًا

لنرصة دين اهلل ونرصة رسوله  ما ال خيفى.

ومن اآليات ذات املعاين املختلفة قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل يا ِع ِ
ين آ َمنُوا ات َُّقوا
باد ا َّل ِذ َ
ض اهللِ ِ
ين َأ ْح َسنُوا ِف ِ
هذ ِه الدُّ نْيا َح َسن ٌَة َو َأ ْر ُ
الصابِ ُرونَ
َر َّب ُك ْم لِ َّل ِذ َ
واس َع ٌة إِ َّنام ُي َو َّف َّ
﴿ف ِ
ي ِح ٍ
َأ ْج َر ُه ْم بِ َغ ْ ِ
هذ ِه
ساب﴾ (سورة الزمر .)10اختلف فيام يتعلق به قولهِ :
الدُّ نْيا﴾ ،فقيل هو متعلق بالفعل َ
﴿أ ْح َسنُوا﴾ واملعنى :للذين عملوا احلسنى يف هذه
﴿ح َسن ٌَة﴾ ،أي:
الدنيا حسنة يف اآلخرة التي هي اجلنة ،وقيل متعلق بمتأخر هو َ
للذين أحسنوا حسنة يف الدنيا وفرست احلسنة بالصحة والعافية(.)44

واملعنيان خمتلفان يف حمل ثواب اإلحسان آلدنيا هي أم اآلخرة؟ ،وال شك يف
أن تعلق شبه اجلملة بالفعل َ
﴿أ ْح َسنُوا﴾ هو األقرب ،وقد رجحه ابن عطية بناء
عىل أن اآلخرة هي دار الثواب( ،)45وذكر الرازي أكثر من مرجح هلذا الوجه منها:

﴿ح َسن ٌَة﴾ يدل عىل الكامل والرفعة وال يليق هذا بأحوال الدنيا ،وأن
أن التنكري يف َ
﴿ح َسن ٌَة﴾ يفيد احلرص فيكون املعنى:
تقديم اخلرب ﴿لِ َّل ِذ َ
ين َأ ْح َسنُوا﴾ عىل املبتدأ َ
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 مستند ًا إىل فكرة التنازع يف العمل
هذ ِه الدُّ نْيا﴾ يتنازعها عامالن َ
﴿ف ِ
النحوية جاع ً
﴿أ ْح َسنُوا﴾ و
ال شبه اجلملة ِ

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

القرآن»(.)47

وهبذا التوجيه يتجاوز ابن عاشور كل القرائن املعنوية التي رجحت الوجه

األول ألنه مل يلغه بل أبقاه إىل جانب معنى الوجه اآلخر.

وقد وجه السيد الطباطبائي اآلية الكريمة توجيه ًا آخر يكون املعنى املستنبط
فيها غري ما ذكره السابقون فجعل شبه اجلملة متعلقة بـ َ
﴿أ ْح َسنُوا﴾ لكن املعنى
املستفاد من هذا التعلق ليس ما ُذ ِكر ،فال يلزم من هذا التوجيه أن يكون املعنى:

للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة يف اآلخرة بل هلم حسنة غري مقيدة بزمان أو
مكان ،والتنكري يدل عىل ذلك فهي حسنة مطلقة تعم الدنيا واآلخرة( ،)48فال تالزم
بني التوجيه وما ذكروه من داللة ،وال مسوغ جلعل شبه اجلملة يتنازعها عامالن إذا
أمكننا احلصول عىل املعنى بطريق آخر ظاهر.

وامللحوظ يف توجيه السيد الطباطبائي ّ
أن االختالف بني املعنيني قد تقلص،

فبعد أن كان التوجيه يؤدي إىل معنى مغاير ،أصبح التوجيه الراجح يؤدي معنى

أوسع وأعم ،إذ عليه يكون اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ،وعىل الثاين يكون اجلزاء يف
الدنيا فحسب .وقد يكون السياق القرآين مستوعب ًا للمعنيني املختلفني ولكن بدرجة
َ
﴿قال َر ِّب إِ ِّن َوهَ َن ا ْل َع ْظ ُم ِمنِّي َو ْ
س َش ْيب ًا َو َ ْل
متفاوتة ،ففي قوله تعاىل:
الر ْأ ُ
اشت ََع َل َّ

َأ ُك ْن بِدُ عائِ َك َر ِّب َش ِق ًّيا﴾ (سورة مريم .)4
)(1
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اختلف يف قوله﴿ :بِدُ عائِ َك﴾ هل املصدر (دعاء) مضاف ملفعوله فيكون

املعنى :مل أكن بدعائي إياك شقي ًا ،أي :قد عهدت االستجابة كلام دعوتك ومل أكن
خائب ًا بدعائك يف وقت من األوقات ،أو مضاف لفاعله فيكون املعنى مل أكن بدعائك

يل إىل اإليامن شقي ًا ملا دعوتني إىل اإليامن آمنت ومل أشق(.)49

وال شك يف أن املعنى األول أظهر وأقرب( )50وقد 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 ّ
يذكر بطاعاته

لتكون سبب ًا لنزول الفيض اإلهلي ،وإن كان الوجه اآلخر قائام حمتم ً
ال ال يسقط متاما

عىل الرغم من كونه مرجوح ًا.

ومن اآليات التي تتفاوت معاين أوجهها النحوية تفاوت ًا ظاهر ًا يف الداللة
ب َشها َد ًة ُقلِ ُ
اهلل َش ِهيدٌ َب ْينِي َو َب ْين َُك ْم َو ُأ ِ
والرتجيح قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُّي َ ْ
وح َي
ش ٍء َأ ْك َ ُ
إِ َ َّل َ
هذا ا ْل ُق ْرآنُ ُألن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َل َغ َأ إِ َّن ُك ْم َل َتشْ َهدُ ونَ َأنَّ َم َع اهللِ ِ َ
آل ًة ُأ ْخرى ُق ْل ال
َأ ْش َهدُ ُق ْل إِ َّنام ُه َو إِلهٌ ِ
واحدٌ َوإِ َّننِي َب ِري ٌء ِمَّا ُت ْ ِ
ش ُكونَ ﴾ (األنعام .)19
﴿و َم ْن َب َل َغ﴾ قد تكون عطف ًا عىل (الكاف) ،واملعنى :ألخوفكم به من
فقولهَ :

عذاب اهلل وألخوف من بلغه القرآن الكريم إىل يوم القيامة أو عطف ًا عىل ضمري
الرفع املسترت ُ
﴿ألن ِْذ َر ُك ْم﴾ فيكون املعنى :ألنذركم به وينذركم من بلغه القرآن
الكريم( ،)51وقد روي عن أهل البيت  أن املعنى« :ومن بلغ أن يكون إمام ًا من آل
حممد  فهو ينذر أيض ًا بالقرآن»(.)52

واملعنيان خمتلفان متام ًا ،والوجه األول هو االظهر املنساق إىل الذهن أو ً
ال(،)53

ولكن يبقى الوجه اآلخر ممكن ًا حمتم ً
ال ال يستثقله السياق وال يرفضه.
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وقد يكون السياق القرآين مرن ًا يستوعب األوجه املحتملة بدرجة تكاد تكون

«ولكن ثمة سياق ًا
واحدة وهذا ما سامه احد املعارصين السياق اإلشكايل يقول:
ّ

إشكالي ًا تقرتب فيه احتامالت الداللة مع بعضها البعض ويكون بطبيعته مفتوح ًا
عىل هذه الداللة بقدر ما هو مفتوح عىل تلك»( .)54وهنا تتجاوز ظاهرة االختالف
ظاهرة االعرتاض فتنفتح عىل أفق التعدد الداليل والتوسع املعنوي.

ويمكن أن يعد قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن كانَ ُيرِيدُ ا ْل ِع َّز َة َف ِ
لله ا ْل ِع َّز ُة َ ِ
جيع ًا إِ َل ْي ِه َي ْص َعدُ

الس ِّي ِ
ا ْل َك ِل ُم َّ
ذاب َش ِديدٌ
الصالِ ُح َي ْر َف ُع ُه َوا َّل ِذ َ
ئات َ ُل ْم َع ٌ
الط ِّي ُب َوا ْل َع َم ُل َّ
ين َي ْم ُك ُرونَ َّ
ور﴾ (سورة فاطر  )10مثا ً
ال عىل ذلك ،فقد احتمل أن يعود ضمري
َو َم ْك ُر ُأولئِ َك ُه َو َي ُب ُ
الرفع يف (يرفعه) إىل(:)55

1 .1الكلم الطيب بمعنى :الكلم الطيب يرفع العمل الصالح؛ إذ ال يقبل
العمل الصالح إال من موحد يقول بال إله إال اهلل.

2 .2العمل الصالح ،واملعنى :والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ إذ يتقبل
الكلم الطيب إذا كان معه عمل صالح.

3 .3اهلل سبحانه ،واملعنى :يرفع اهلل العمل الصالح.
ويبدو أن السياق القرآين ينساب مع هذه األوجه انسيابا واحد ًا فال يرفض أي

وجه بل يستوعبها مجيع ًا وإن حاول بعض املفرسين الرتجيح فرجح بعضهم الوجه
الثالث( ،)56ورجح آخرون الوجه الثاين؛ النرصاف الذهن إليه فمعناه أسبق حضو ًا

يف الذهن من غريه(.)57
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وقد تكون املعاين خمتلفة لكن يستتبع بعضها بعض ًا ،أي يلزم إثبات أحدها

إثبات املعنى اآلخر بطريق االستتباع واللزوم نحو ما ورد يف قوله تعاىلَ :
س
﴿ل ْي َ
ب َم ْن آ َم َن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
ب َو ِ
ب َأنْ ُت َو ُّلوا ُو ُجوهَ ُك ْم ِق َب َل ْالَ ْ ِ
ش ِق َو ْالَغْ ِر ِ
اآلخ ِر
لك َّن ا ْل ِ َّ
ا ْل ِ َّ

ني َوآ َتى ْال َ
ال َعىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْربى َوا ْل َيتامى َو ْالَ ِ
ساك َ
تاب َوال َّنبِ ِّي َ
َو ْالَالئِ َك ِة َوا ْل ِك ِ
ني
السائِ ِل َ
الر ِ
الزكا َة َو ْ ُالو ُفونَ بِ َع ْه ِد ِه ْم إِذا
الصال َة َوآ َتى َّ
قاب َو َأقا َم َّ
ني َو ِف ِّ
السبِيلِ َو َّ
َوا ْب َن َّ
ين ِف ا ْل َب ْأ ِ
ني ا ْل َب ْأ ِ
الض ِاء َو ِح َ
ساء َو َّ َّ
ين َص َد ُقوا َو ُأولئِ َك
س ُأولئِ َك ا َّل ِذ َ
الصابِ ِر َ
عاهَ دُ وا َو َّ
ُه ُم ْ ُال َّت ُقونَ ﴾ (سورة البقرة  ،)177فالضمري يف (حبه) قد يعود عىل(:)58

1 .1املال ،واملعنى :وآتى املال يف وقت حاجته إليه وحرصه عليه.
ب َم ْن آ َم َن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
﴿و ِ
اآلخ ِر
2 .2لفظ اجلاللة (اهلل) املذكور يف قولهَ :
لك َّن ا ْل ِ َّ
ني َوآ َتى ْال َ
تاب َوال َّنبِ ِّي َ
َو ْالَالئِ َك ِة َوا ْل ِك ِ
ال َعىل ُح ِّب ِه﴾ ،واملعنى :وآتى املال عىل
حب اهلل وطاعة له.

3 .3اإليتاء ،وهو املصدر املفهوم من (آتى) ،واملعنى :وآتى املال عىل حب
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
وعدم زهادته فيه فيدل عىل أنه إنام يعطيه مرضاة هلل تعاىل ولذلك كان فعله هذا
بر ًا»( .)60فنلحظ أن الباعث عىل بذل املال مع احلاجة إليه هو حب اهلل وهو املعنى
الدال عليه االحتامل الثاين وال شك يف أن من كان حمب ًا هلل فهو ممتثل ألوامره ومنها

200

م .د .شعالن عبدعيل سلطان

حب اإليثار والبذل .فاملعاين املختلفة هنا تلتقي بنحو من التتابع والتالزم ال بنحو
االشرتاك والتطابق.

وقد حيتمل الرتكيب القرآين أنساق ًا نحوية تؤدي معاين خمتلفة يضيق السياق
القرآين ببعضها لكنها تبقى أوجه ًا حمتملة ضعيفة ،كام يف قوله تعاىلَ :
﴿أال إِنَّ هللِ َم ْن

اموات َو َم ْن ِف َ
ِ
ون اهللِ ُ َ
ين َيدْ ُعونَ ِم ْن ُد ِ
األ ْر ِ
كاء إِنْ َي َّتبِ ُعونَ
الس
ض َوما َي َّتبِ ُع ا َّل ِذ َ
ش َ
ِف َّ
إِ َّال َّ
الظ َّن َوإِنْ ُه ْم إِ َّال َ ْي ُر ُصونَ ﴾ (سورة يونس .)66

﴿وما َي َّتبِ ُع﴾ نافية وهذا هو الظاهر ،واملعنى :وما يتبع
فـ (ما) يف قوله تعاىلَ :

الذين يدعون من دون اهلل رشكاء حقيقة بل يتومهوهنم رشكاء وليسوا كذلك.

وقيل هي استفهامية ،وهنا يؤول معنى التوجيه إىل النفي أيض ًا ،وقيل يف اآلية
وجه ثالث هو أن (ما) موصولة بمعنى الذي معطوفة عىل (من) يف قولهَ :
﴿أال إِنَّ هللِ
ِ
اموات﴾ ،أي :هلل من يف الساموات ومن يف األرض وله أيضا ما يتبعه الذين
الس
َم ْن ِف َّ

يدعون من دون اهلل رشكاء خلق ًا وملك ًا فكيف يكونون رشكاء هلل سبحانه؟!(.)61

ونلحظ أن كون ما نافية هو الوجه الذي يناسب السياق القرآين بقرينة (إن)

النافية وإيراد االستثناء بعدها يف قوله تعاىل﴿ :إِنْ َي َّتبِ ُعونَ إِ َّال َّ
الظ َّن َوإِنْ ُه ْم إِ َّال
َ ْي ُر ُصونَ ﴾ لذا يقول ابن عاشور(« :ما) نافية ال حمالة»(.)62
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النمط الثالث
األوجه النحوية ذوات الدالالت املتضادة
إذا كانت املعاين املستنبطة لألوجه النحوية يف النمط السابق تتغاير تغاير

اختالف فيام بينها ّ
فإن يف هذا النمط تزداد حدة التغاير لتصل إىل التضاد فيكون

املعنى األول عىل النقيض من املعنى الثاين؛ (وال يكون إال يف إثبات ما نفي أو نفي

ما أثبت)( )63وإىل هذا أشار ابن عاشور بقوله« :وقد يكون بينها التغاير  -أي املعاين
 -بحيث يكون تعيني الرتكيب للبعض منافي ًا لتعيينه لآلخر بحسب إرادة املتكلم

عرف ًا»(.)64

وهذا النمط حيتاج إىل سياق مرن تسلم فيه الوجوه املحتملة من الرفض وترقى

إىل مستوى القبول؛ لذا نجدها أقل حضور ًا من النمطني السابقني يف االحتامالت

القرآنية.

آباؤ ُه ْم َف ُه ْم ِ
ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :لِ ُت ْن ِذ َر َق ْوم ًا ما ُأن ِْذ َر ُ
غاف ُلونَ ﴾ (سورة يس

 .)6فقد ُذ ِكر يف اآلية احتامالن ،األول :أن تكون ما نافية ،واملعنى :لتنذر قوما مل ينذر

آباؤهم ،أي مل تنذرهم وال أتاهم رسول قبلك .والثاين :موصولة أو مصدرية أي
لتنذرهم بام ُأنذر آباؤهم ،أو إنذار آبائهم ،فاآلباء عىل هذا الوجه منذرون(.)65
والوجهان متضادان األول ينفي اإلنذار واآلخر يثبته،وقد حاول بعضهم

اختيار الوجه األول حمتج ًا بذيل اآلية ﴿ َف ُه ْم ِ
غاف ُلونَ ﴾ ،يقول الزجاج« :لتنذر قوم ًا
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مل ينذر آباؤهم فيكون ما جحد ًا وهذا ـ واهلل أعلم ـ االختيار؛ ألن ﴿ َف ُه ْم ِ
غاف ُلونَ ﴾
دليل عىل معنى مل ينذر آباؤهم وإذا كان قد ُأ ِ
نذر آباؤهم فهم غافلون ففيه بعد»(.)66
لكن الزخمرشي بدقة نظره ولطف تفسريه
فذيل اآلية يناسب معنى النفي ّ

فس ذيل اآلية بام يناسب الوجهني فقال« :فإن قلت :أي فرق بني تعلقي قوله:
ّ
﴿ َف ُه ْم ِ
غاف ُلونَ ﴾ عىل التفسريين ،قلت هو عىل األول متعلق النفي ،أي مل ينذروا

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 مع ًا.

واملعنى لكل منهام مقبول باختالف اللحاظ ،فإذا ُق ِصد اآلباء األدنون فهذا

يناسب النفي أي مل ينذر آباؤهم؛ ّ
ألن بني رسالة عيسى  ورسالة حممد  فرتة
مل يبعث فيها رسول ،وإذا ُق ِصد اآلباء األبعدون فهذا يناسب اإلثبات ،أي إنذار

آبائهم الذين توالت عليهم رساالت األنبياء .)68(

وجهت بوجهني كل منهام يؤدي معنى يضاد اآلخر قوله
ومن اآليات التي ِّ
ُ
ِ
استَوى َع َل ا ْل َع ْر ِ
اموات بِ َغ ْ ِ
ش َو َس َّخ َر
الس
تعاىل:
ي َع َم ٍد َت َر ْو َنا ُث َّم ْ
﴿اهلل ا َّل ِذي َر َف َع َّ
الشمس َوا ْل َق َمر ُك ٌّل َ ْي ِري َأل َجلٍ ُمسمى ُي َد ِّبر َ
اآليات َل َع َّل ُك ْم بِ ِل ِ
ِ
قاء
األ ْم َر ُي َف ِّص ُل
َ ًّ
َّ ْ َ
َ
ُ
َر ِّب ُك ْم ُت ِ
وق ُنونَ ﴾ (سورة الرعد  .)2فجملة (تروهنا) اما أن تكون يف موضع حال

والضمري اهلاء عائد عىل الساموات ،أي تشاهدون الساموات خالية من عمد ،أو

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( .)69فاملعنى األول ينفي العمد للساموات

والثاين يثبت عمد ًا للساموات غري مرئية ،واملعنيان متضادان .ومن األمثلة عىل ذلك
قوله تعاىل﴿ :لِ َي ْأ ُك ُلوا ِم ْن َث َم ِر ِه َوما َع ِم َل ْت ُه َأ ْي ِدهيِ ْم َأ َفال َيشْ ُك ُرونَ ﴾ (سورة يس  .)35فـ
(ما) هذه حتتمل ثالثة أوجه(:)70

1 .1موصولة ،أي ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيدهيم.
2 .2مصدرية ،أي ليأكلوا من ثمره وعمل أيدهيم( .وهذان الوجهان يثبتان
العمل لإلنسان).

3 .3نافية ،أي :ومل يعلموه هم بل الفاعل هو اهلل تعاىل .فهذا االحتامل الرتكيبي
ينفي العمل عن اإلنسان واألول يثبته له.

وقد حتتمل اآلية وجهني نحويني يفضيان إىل معنيني متضادين تتضارب
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل َع َل ْي َك
القرائن املرجحة فال نكاد نصري إىل وجه راجح كقوله تعاىلُ :
ين ِف ُق ُل ِ
تاب َو ُأ َخ ُر ُمت ِ
امت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك ِ
وبِ ْم َز ْي ٌغ
َشاب ٌ
آيات ُم َْك ٌ
تاب ِم ْن ُه ٌ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
ا ْل ِك َ

غاء َت ْأ ِو ِيل ِه َوما َي ْع َل ُم َت ْأ ِو َيل ُه إِ َّال ُ
الر ِ
اس ُخونَ
غاء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َ
َف َي َّتبِ ُعونَ ما َتشا َب َه ِم ْن ُه ا ْبتِ َ
اهلل َو َّ
ِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا َوما َي َّذ َّكر إِ َّال ُأو ُلوا َ
األ ْل ِ
باب﴾ (سورة آل
ُ

عمران  .)7ففيها وجهان( ،)71األول :الوقف عىل لفظ اجلاللة (اهلل) فتكون الواو

الر ِ
اس ُخونَ ﴾ استئنافية ،فالراسخون ال يعلمون تأويله،والراسخون مبتدأ،
يف َ
﴿و َّ

الر ِ
اس ُخونَ ِف ا ْل ِع ْل ِم﴾
خربه مجلة ﴿ َي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه﴾ .واآلخر :الوقف عند قولهَ :
﴿و َّ

فتكون الواو عاطفة،ومجلة ﴿ َي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه﴾ حالية ،وعندئذ يكون الراسخون
عاملني بتأويله.
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واملعنيان متضادان األول يفيد نفي العلم بالتأويل عن الراسخني ،واآلخر

إثباته .وعىل الرغم من أن األصل يف القرائن السياقية املرجحة أن تزداد ظهور ًا

يف الدالالت املتضادة ويكون الراجح حاف ً
ال بالقرائن فإننا نجد لكل وجه قرائن
مرجحة حتى ال نكاد نثبت عىل وجه واحد.

القرائن املرجحة لكون الواو استئنافية(:)72
الر ِ
اس ُخونَ ِف ا ْل ِع ْل ِم﴾ فعىل هذه القراءة تكون
1 .1قراءة ابن عباس :ويقول َ
﴿و َّ
الداللة قطعية يف حرص علم التأويل باهلل سبحانه(.)73

2 .2أنه قول أكثر الصحابة والتابعني.
3 .3لو كانوا يعلمون التأويل ملا كان لقوهلم ﴿آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا﴾ معنى،
ثم إن العطف يستقيم لو قال :وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف

العلم قائلني آمنا به.

اس ُخونَ ِف ا ْل ِع ْل ِم﴾ معطوف ًا عىل قوله﴿ :إِ َّال ُ
الر ِ
اهلل﴾
4 .4لو كان قولهَ :
﴿و َّ
لصار قولهَ ﴿ :ي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه﴾ ابتداء وهذا بعيد عن ذوق الفصاحة بل

كان األوىل أن يقال :وهم يقولون آمنا به أو يقال :ويقولون آمنا به.

القرائن املرجحة لكون الواو عاطفة(:)74
1 .1إن اهلل عز وجل مدحهم بالرسوخ يف العلم وهذا يناسبه أهنم عاملون.

)(1
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2 .2ثبت أن النبي  دعا البن عباس  بقوله( :اللهم ف ّقهه يف الدين وعلمه
التأويل)(.)75

3 .3يبعد أن خياطب اهلل تعاىل عباده بام ال سبيل ألحد من اخللق معرفته.
4 .4لو أراد بيان حظ الراسخني مقابل حظ الزائغني لكان املناسب أن يقال:
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 ﴿إِ َّال ُ
اهلل﴾ وإن أريد
ما ال يتضح بحيث يتناول املجمل ونحوه فاحلق العطف(.)76

وذهب السيد الطباطبائي إىل أن الوقف عىل ﴿إِ َّال ُ
اهلل﴾ هو الظاهر ولكن هذا

ال ينايف ورود االستثناء عليه كام أن اآليات دالة عىل انحصار علم الغيب به تعاىل مع
ورود االستثناء عليه كام يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّال َم ِن ْار َتىض ِم ْن َر ُس ٍ
ول َفإِ َّن ُه َي ْس ُل ُك ِم ْن
َب ْ ِ
ي َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َصد ًا﴾ (سورة اجلن .)77()27
ونخلص إىل أن آراء املفرسين يف داللة هذه اآلية خمتلفة:فمنهم من يرى أن

داللتها حرص علم التأويل باهلل تعاىل( ،)78ومنهم يرها تثبت أهنم عاملون بالتأويل
استناد ًا إىل اآلية نفسها بناء عىل القول بالوجه اآلخر( ،)79ومنهم من س َّلم بالقول

بالوجهني وأن كال منهام مراد باختالف اللحاظ( ،)80ومنهم من رجح الوقف عىل
﴿إِ َّال ُ
اهلل﴾ وهذا احلرص ال ينافيه أن الراسخني يف العلم يعلمون التأويل بدليل
خارجي وهذا أمر معهود يف الدالالت القرآنية(.)81
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اخلالصة
الدالالت املستنبطة من األوجه النحوية للرتكيب القرآين عىل ثالثة أنامط :نمط

تتقارب فيه الدالالت وال ختتلف إال يف الفروق الدقيقة التي غالب ًا ما تكون خفية

ال تظهر إال بعد عناء ،ونمط ختتلف فيه الدالالت املستنبطة من األوجه النحوية
فتكون الفروق بني األوجه واضحة جلية ،ومدى تقارب األوجه أو اختالفها
يتفاوت بحسب األمثلة ،أما النمط األخري فتكون األوجه النحوية فيه ذوات
دالالت متضادة.

إن تقارب معاين األوجه النحوية يؤدي إىل صعوبة استظهار القرائن السياقية

املرجحة لوجه عىل آخر؛ ّ
ألن املعاين املتقاربة يمكن أن يستوعبها سياق 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.

عند ضامن تقارب املعاين املستنبطة ُيفتَح املجال واسع ًا لتعدد األوجه النحوية؛

ّ
ألن املعنى من أكرب القرائن التي حترص الرتكيب يف وجه واحد فإذا كانت معاين
األوجه النحوية املحتملة للرتكيب متقاربة انحرس أثر املعنى يف حتديد وجه نحوي
واحد؛ لذا نجد النمط األول (األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة) هو األكثر

شيوعا يف كتب إعراب القرآن وتفسريه ثم املختلفة املعاين ثم املتضادة.
)(1
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تتفاوت معاين األوجه النحوية ذوات املعاين املتقاربة يف درجة التقارب الداليل

فيام بينها ،وختتلف فيام بينها من حيث القوة والظهور.

املعنى املستنبط من التوجيه ال يعتمد كلي ًا 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
من التوجيه وبذلك ال ُير ّد التوجيه بناء عىل ما يتوهم من دالالت تستنبط منه

ترفضها القرائن العقلية والسياقية ،بل يبقى التوجيه حمفوظا مقبو ً
ال ويتكفل السياق
برد املعاين املرافقة املرفوضة وهذا يؤكد سلطة املعنى عىل توجيه الرتكيب.
..............................
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

1)1اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين
السيوطي (ت ،)#911تح :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،اهليأة املرصية العامة
للكتاب1974 /#1394م.
2)2اجتهادت لغوية ،د .متام حسان ،عامل
الكتب  -القاهرة ،ط2007 ،1/م.

3)3إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم،أبو السعود العامدي (ت
 ،)#982دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت (د.ت).

4)4إعراب القرآن ،أبو جعفر ال َّن َّحاس
(،)#338وضع حواشيه وعلق عليه:
عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط#1421 ،1/ـ.

الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية،
صيدا2007 ،م.

8)8التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن
عاشور التونيس (ت  ،)#1393الدار
التونسية للنرش  -تونس.#1984 ،

9)9الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية
عند عبد القاهر اجلرجاين ،د .عبد
الفتاح الشني ،دار املريخ  -الرياض،
1980م.
1010تفسري السمعاين ،أبو املظفر السمعاين
(ت ،)#489تح :يارس بن إبراهيم
وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار
الوطن ،الرياض  -السعودية ،ط،1/
1997 -#1418م.

1111التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي (ت
 ،)#606دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت ،ط.#1420 ،3 /

5)5أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،نارص
الدين البيضاوي (ت  ،)#685تح:
حممد عبد الرمحن املرعشيل ،دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،ط،1
.#1418

1212تفسري املنار ،حممد رشيد بن عيل رضا
(ت  ،)#1354اهليأة املرصية العامة
للكتاب 1990 ،م.

-77)7الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين
الزركيش (ت ،)#794تح حممد أبو

1414اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت
،)#671تح :أمحد الربدوين وإبراهيم

6)6البحر املحيط يف التفسري ،أبو حيان
األندليس (ت ،)#745تح :صدقي
حممد مجيل ،دار الفكر – بريوت،
.#1420

212

1313جامع البيان يف تأويل آي القرآن،
الطربي (ت  ،)#310ت:أمحد حممد
شاكر ،مؤسسة الرسالة،ط،1/
 2000 - #1420م.
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أطفيش ،دار الكتب املرصية –
القاهرة ،ط1964 - #1384 ،2 /م.

1515جوامع اجلامع ،الطربيس (ت ،)#548
ط ،3/طهران.#1412 ،
1616اخلصائص ،ابن جني (ت،)#392
تح :د .عبد احلميد هنداوي ،ط،2/
دار الكتب العلمية ـ بريوت.#2003 ،
1717الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،
السمني احللبي (ت ،)#756تح:
الدكتور أمحد حممد اخلراط ،دار القلم،
دمشق( ،د.ت).
1818دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين
(ت ،)#471تح :حممود حممد شاكر،
ط ،3/مكتبة اخلانجي القاهرة،
1992م.
1919روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين ،حممود بن عبد اهلل
احلسيني األلويس (ت ،)#1270
تح:عيل عبد الباري عطية،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط.#1415 ،1/

2020زاد املسري يف علم التفسري ،أبو الفرج
عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي
(ت  ،)#597تح:عبد الرزاق املهدي،
دار الكتاب العريب – بريوت ،ط،1/
.#1422

2121غرر الفوائد ودرر القالئد ،الرشيف
املرتىض (ت،)#436تح :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،مؤسسة ذوي القريب،
ط ،1 /قم املقدسة .#1348 ،ش.
)(1

 2222الكشاف،الزخمرشي (ت 538هـ)،
دار الكتاب العريب – بريوت،ط- 3/
 1407هـ.

2323اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص
رساج الدين عمر بن عيل بن عادل
احلنبيل (ت  ،)#775تح :الشيخ عادل
أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد
معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت
 /لبنان ،ط1998- #1419 ،1/م.
2424املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،ابن عطية األندليس (ت
 ،)#542تح:عبد السالم عبد
الشايف حممد ،دار الكتب العلمية -
بريوت،ط.#1422 ،1/

2525مدارك التنزيل وحقائق التأويل،عبد
اهلل بن أمحد النسفي (ت ،)#710
حققه وخرج أحاديثه :يوسف عيل
بديوي ،دار الكلم الطيب ،بريوت،
ط1998 - #1419 ،1 /م.

2626مسند أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل
(ت ،)#241تح :شعيب األرنؤوط
 عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسةالرسالة ،ط2001 - #1421 ،1 /م.

2727معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،أبو
حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت
 ،)#510تح :عبد الرزاق املهدي ،دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط،1 /
.#1420
2828معاين القرآن ،أبو زكريا حييى بن زياد
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أنامط املعاين يف األوجه النحوية املحتملة يف النص القرآين
الفراء (ت )#207تح :أمحد يوسف
النجايت  /حممد عيل النجار  /عبد
الفتاح إسامعيل الشلبي ،دار املرصية
للتأليف والرتمجة – مرص.

2929معاين القرآن وإعرابه،أبو إسحاق
الزجاج (ت 311هـ)،عامل الكتب –
بريوت ،ط1988 - #1408 ،1/م.
3030املعجم الفلسفي ،د مجيل صليبا ،دار
الكتاب اللبناين ،بريوت – لبنان،
1982م.
3131مغني اللبيب عن كتب األعاريب،
ابن هشام األنصاري (ت،)#761
تح :مازن املبارك ،وحممد عيل محد
اهلل،ط ،6/دار الفكر  -دمشق،
1985م.

3232امليزان يف تفسري القرآن ،السيد حممد
حسني الطباطبائي (ت ،)#1402دار
الكتب اإلسالمية ،طهران#1379 ،
ش.

3333النص القرآين من اجلملة إىل العامل ،د.
وليد منري ،ط ،1/املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ـ القاهرة1997 ،م.

3434اهلداية إىل بلوغ النهاية ،مكي بن أيب
طالب (ت  ،)#437تح:جمموعة
بحوث الكتاب والسنة  -كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية  -جامعة
الشارقة ،ط2008 - #1429 ،1/م.
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