
  ةــة الشعبيـة الديمقراطيــة الجزائريــالجمهوري

  يـبحث العلمـالي والـم العــوزارة التعلي

  سيدي بلعباس /ليابسجامعة جياللي 

واللغات والفنونكلية اآلداب 

  اللغة العربية وآدابها: قسم

مستويات التأويل اللغوي في تفسير التحرير  

طاهر بن عاشورللوالتنوير

د.م.في األدب العربي نظام لمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة 

  علم الداللة وتحليل الخطاب: تخصص

:األستاذ إشراف:الطالبإعداد 

فرعون بخالدد .أ  -        عباس أمين-

لجنة المناقشـة

يساــــــــــــــــــــــــــرئ  -1- وهـــــــــــران جامعة    -أ–محاضر أستاذ       مالك محمد د

مشرفا ومقررا  جامعة سـيدي بلعبــاس   أستاذ التعليم العالي      فرعون بخالدد .أ

 عضوا مناقشا  جامعة سـيدي بلعبــاس   -أ-محاضرة  ةأستاذ      مــــــوالي حــــوريةد

 عضوا مناقشا  جامعة سـيدي بلعبــاس   -أ-أستاذة محاضرة     بوخـــــاتمي الزهرةد

 عضوا مناقشا  ج عـــــين تــــموشنت /م   -أ–محاضر أستاذ       ـــــيسىخـــــثير عــــد

عضوا مناقشا    المركز الجامعي مغنية   -أ–أستاذ محاضر       لعشريس عباس.د      


 2019 -2018: السنة الجامعية











 مقدمة

أ

  مقدمة

فهو من أهم املسائل اليت  ،حتليل النصوص القرآنيةيف لقد اشتهر استعمال مصطلح التأويل 

�Â�ǾǳȂǏ¢Â�ǽƢǼǠǷ�ÀƢȈƥ�Ŀ�ƨǷȋ¦� ƢǸǴǟ�Ƣđ�ŘƬǟ¦جتاهاته وغريها من املسائل اليت تعرض هلا العلماء يف ا

وعلى هذا األساس من الصعب احلديث عن التأويل دون الرجوع إىل البعد الديين والذي . هذا الشأن

�ǶēƢǿƢš ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�ǶǴǠǳ¦�ǲǿ¢�Ǧ ǴƬź وǶȀƬƥ°ƢǬǷ�Ŀ�ǶēƢǐǐţ وهذا حبسب  ،للمسائل الدينية

  .  املنطلقات الفكرية والعقدية لكل مذهب

ه نزل بلسان عريب مبني بني عرب فصحاء طبعوا على فن من أسرار إعجاز القرآن الكرمي أنّ إّن 

م �¢�ËĔريغوأرباب الّلغة،  القول والكالم البليغ الذي يقع على القلوب واألمساع فهم فرسان الشعر

�ËĔƘǯÂ�¦ȂǠũ�Ƣŭ�¦Ȃǌǿƾǻ¦�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¦ȂǠũ�ƢǷƾǼǟ ّه ليس بكالم بشرم ما عقلوا لغتهم فعرفوا أن.  

فتح آفاقا يدوما  ولقرآن الكرمي كنز ال تنقضي عجائبه وهاعملية تأويل أّن  ومما ال ريب فيه

حماولة فهم النظام الّلغوي يف تكامله ملختلف  وذلك من خالل ،رحبة للبحث عن معانيه يف كل زمان

جماال  دتأويل القرآن الكرمي يع نّ إإذ.مستوياته الّلغوية املختلفة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية

ع مناقشة و أسال أقالم املشتغلني يف خمتلف جماالت املعرفة وخاصة الّلغة، فقد كان موض خصبا قد

غويني واملفسرين إذ أصبح من القضايا األساسية والكربى يف النقاش كونه ميثل رافدا عند النحويني واللّ 

   .من روافد فهم الدين 

فهم القرآن رافدا من روافد غوية الرائدة يف عصره و من التفاسري اللّ  التحرير والتنويريعترب تفسري 

أساليبها يف تفسري القرآن و بني النقل والعقل فقد وظف فنون الّلغة العربية من خالل املزاوجة  وتدبره

ال عجب أن ف ،غويعلى غرار اجلانب اللّ  وكان تفسريه أمة يف العلم مجعت خمتلف أصناف املعرفة

�ǽǀǿ�Ŀ�®°¦ȂƬƫ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬű�ȄǴǟ�ƨȇȂǤËǴǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�½¦°ƾƬǇȏ¦Â�ƶȈƳŗǳ¦�ƨȈǏƢƻ�Ãǂǻ



 مقدمة

ب

الرسالة فهو ميثل اإلطار النظري الذي ينطلق منه بن عاشور وهذا يتناسب مع مفهوم التجديد الذي 

   .ساقه ابن عاشور يف حديثه عن تفسريه

ات التأويل الّلغوي يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن تطرقت يف هذه الدراسة إىل مستوي

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب (عاشور صاحب التفسري املشهور 

  :اإلشكاليات التاليةسعينا يف هذا املوضوع إىل معاجلة ولقد ) المجيد 

 الّلسانية ؟ بن عاشور يف تناوله للمستوياتلدى ما هي حدود التأويل

 بن عاشور من خالل تفسريه ميثل إضافة جديدة أم هو جمرد ترجيع ملا قاله لدى هل التأويل

 .األولون؟

�ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�®ƾǠƬƥ�¿¢�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǤËǴǳ¦�ƨǠȈƦǘƥ�ƨǬǴǠƬǷ�Ȇǿ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǴǳ�ŚǇƢǨƬǳ¦�̈ǂưǯ�ǲǿ

 .للقرآن الكرمي ؟ 

حتامل عليه ؟  هل الرتجيح يف فهم القرآن الكرمي هو جمرد.

تفسري ابن عاشور من أهم التفاسري الّلغوية املهمة يف يف كون هذا البحث  أمهيةوتكمن 

،غوية واليت تتفاوت فيما بينهاوللمفسر جمهود كبري يف التعرض ملختلف القضايا اللّ ، العصر احلديث

األلفاظ من خالل مسائل ويف إضفاء ابن عاشور طابع التجديد يف تفسريه بالوقوف على معاين 

  . ميثالن مؤشرا هلذا التجديد ذينالل االستدراكالرتجيح و 

مستويات التأويل الّلغوي يف تفسري التحرير والتنوير  :املوسومومن هنا جاءت فكرة البحث 

،غة يف خمتلف مستوياتهللطاهر بن عاشور باعتباره ميثل إطارا شامال يف الكشف عن جوانب اللّ 

  .بالبحث عن أسراره وتدبرهوفضال عن هذا فإّن أشرف العلوم ما اتصل بكتاب اهللا عز وجل 

إىل تأويل القرآن الكرمي من خالل التعرض جلميع مستوياته الّلغوية وتبيني هذا  قاربةوتسعى هذه امل

�ËǴǳƢƥ�ǽǂƯƘƫ�ÃƾǷÂ�°ȂǋƢǟ�Ǻƥ�Ƣđ�®ǂǨǻ¦�Ŗǳ¦� ¦°ȉ¦Â�ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�̧ȂǼƬǳ¦الذين سبقوه  غويني واملفسرين.  



 مقدمة

ج

أما املدخل فقد جاء حتت : مدخل وأربعة فصولاقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل وقد

.أنواعهالتفسري و و تعرضت فيه إىل معىن التأويل والفرق بني التأويل و  التأويل مقدماته وأنواعه،عنوان 

والذي حيتوي على صصته لدراسة اجلانب الصويت فقد خ: التأويل الصويت:املوسوم :الفصل األولأما 

:مباحث ةمخسوهو يف متهيد للموضوع 

 املبحث أما. إدغام املتماثلني اإلدغام لغة واصطالحا وإىلتطرقت فيه إىل تعريف :املبحث األول

إىل والذي ينقسم باإلبدال املعنونالثالث  املبحثأما . املتقاربني فقد تعرضت فيه إىل إدغام الثاين

اإلتباع درست فيه اإلتباع بنوعيه،قد ف رابعاملبحث الأما و  ،إبدال الصوامت والصوائت: قسمني

اصطالحا، و  لغة الوقفتعريف تطرقت فيه إىل امس فقد املبحث اخل أما .الرجعي، اإلتباع التقدمي

الوقف على الصحيح، الوقف وأثره يف اختالف ،الوقف على املبين ،أنواع الوقف، أوجه الوقف

  .التأويل

  : مباحث ةالتأويل الصريف والذي يتضمن أربع :املوسوم: الفصل الثانيوأما 

تطرقت فيه إىل املعاين الوظيفية : بن عاشورلدى املعاين الوظيفية للصيغ الصرفية : املبحث األول

�Â�̈®ǂĐ¦�°®ƢǐǸǴǳ̈�املعاين الوظيفية و  ملزيدةاƾȇǄŭ¦Â�̈®ǂĐ¦�¾ƢǠǧȌǳ.

القلب : والذي بتضمن مطلبني: عاشوربن لدى لتعليل الصريف للمباين غري الوظائفية ا :املبحث الثاين

  .رعاشو بن لدى وب األبنية الصرفية تنافيتناول : املبحث الثالثأما .املكاين، اإلعالل

الرتجيح مبتعلق االشتقاق يف :مطالب ةاالشتقاق والذي يتضمن أربع: املوسوم: املبحث الرابعأما 

الرتجيح باالشتقاق  ضبط بنية الكلمة، الرتجيح بقرينة التعدي، االحتماالت االشتقاقية لبنية الكلمة،

.لبيان احملذوف

:مباحث ةويتضمن مخسالتأويل النحوي :املوسوم:الفصل الثالثأما 



 مقدمة

د

  :على ثالثة مطالباستدراكات ابن عاشور النحوية وحيتوي :املبحث األول

مناذج و بوجوه إعرابية لبعض املسائل النحوية، مما تفرد به ابن عاشور  االستدراك على املفسرين وذلك 

بن عاشور االستدراك علىإضافة إىل هذا فقد تعرضت إىل من استدراك ابن عاشور على املفسرين، 

ويف  .بني املفسرينرتجيح النحوي التعرضت فيه إىل : املبحث الثاينأما . يف بعض املسائل النحوية

التوجيه فقد درست فيه  :املبحث الرابعأما  .لرتجيح النحوي بني النحاةتطرقت إىل ا :املبحث الثالث

 عاشور بنلدى  العدول النحوي تناولت فيه :اخلامس املبحثأما  .للقراءات القرآنية النحوي

   .مظاهر العدولو أغراض العدول : يتضمن مطلبنيو 

  :مباحث وهي ةوالذي حيتوي على مخسالتأويل الداليل  :املوسوم :الفصل الرابع وأما

:مطالب ةعاشور ويتضمن مخسبن لدى الداليل رالتطوّ : املبحث األول

عاشور،بن لدى التطّور الداليل لّلفظ القرآين، مظاهر التطّور الداليل لّلفظ القرآين، مبتكرات النظم 

تناولت فيه : املبحث الثاينأما . الرتجيح والتطور الداليل يف السياق القرآين مبتكرات جماز القرآن،

التناظر الداليل لأللفاظ يف السياق القرآين، : مطالب ةعاشور والذي يتضمن ثالثبن لدى الرتادف 

.الرتجيح بداللة السياق يف بيان املرتادفات، االستدراك على بن عاشور يف مسائل الرتادف

الذي عاشور و بن لدى ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�̧ȂǼƫ�Ŀ�ǽǂƯ¢Â�±ƢĐفقد تطرقت فيه إىل : ث الثالثاملبحأما  

فقد تناولت  :املبحث الرابعأما  .¦ƢĐƢƥ�ƶȈƳŗǳ¦��°ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ƨȇ±ƢĐ¦�©ȐȇÂƘƬǳ±� :يتضمن مطلبني

السياق الّلغوي، السياق غري  :عاشور والذي يتضمن مطلبنيبن لدى أثر السياق يف التأويل فيه 

.الّلغوي

حيتوي على أثره يف ترجيح داللة املشرتك والذي السياق و إىل فقد تطرقت فيه : املبحث اخلامسأما 

ترجيح ابن عاشور لبعض املعاين القرآنية من خالل جتاوز أقوال املفسرين، ترجيحه لبعض :مطلبني

.املفسريناملعاين القرآنية من خالل االستدالل بأقوال 



 مقدمة

ه

اإلجراءات و البحث  أهم النتائج اليت انتهى إليها خلصت فيها خبامتةاألطروحة وأمتمت هذه 

هذا البحث هو يف املنهج املتبعو . العلمية املنهجية؛ من فهارس للمصادر واملراجع والفصول واملباحث

حظ يف تفسري بن عاشور يف تعرضه للمسائل املناسب لطبيعة املوضوع، فاملالاملنهج الوصفي التحليلي

أطلق عنانه يف تفسري اآليات القرآنية من خالل اعتماده على آراء من سبقه من العلماء أنّه الّلغوية 

فكان يدلل على ما يقوله  ،وذلك من خالل تتبع الوجوه املختلفة اليت ساقها املفسرون والتعليق عليها

وهذا ينم عن حس هذه من املبادئ اليت أرساها يف تفسريه، و ين يف كل مرة بأقوال النحاة واملفسر 

  . علمي من خالل التزامه منهج االستقراء يف تفسريه

وفضال عن  ،واجهتنا أثناء البحث عدة صعوبات واملتمثلة يف تشعب واتساع أفق البحثوقد 

عملية املقاربة بني األقوال والرتجيح بينها قد يوقع الباحث يف مفرتق الطرق باعتباره ملزم  هذا فإنّ 

وإضافة إىل هذا فقد تنوعت املصادر واملراجع اليت ساعدتنا  ،باستقراء أقوال العلماء واألخذ باألرجح

   :على إجناز هذا البحث واليت نذكر أمهها 

شورتفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عا.  

ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر.

 رضي الدين األسرتباذي، شرح شافية ابن احلاجب.

ابن جين، اخلصائص.

جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن.

سيبويه، الكتاب.

 حممد مبارك، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية.

 يف نصوص من التنزيل بيانيةفاضل صاحل السامرائي، ملسات.

ولقد مشلت هذه الدراسات  ،دراسات كثريةإجناز هذا البحث العلمي علىيف كما اعتمدنا 

لكن ما ينبغي و األصويل والرتبوي وغريها، و جوانب متعددة من فكره منها ما يتعلق باجلانب الّلغوي 



 مقدمة

و

  ومن تلك الدراسات اليتاإلشارة إليه أنّه مل تكن هناك دراسات خاصة فيما تعلق باجلانب الصويت 

  : وقفت عليها

 ّغوية يف التفسري عند الطاهر بن عاشور يف  مشرف بن أمحد مجعان الزهراين، أثر الدالالت الل

  . كتابه التحرير والتنوير

راكات ابن عاشور على الطربي وابن عطية خالد بن حممد بن صاحل بن زريق الشهراين، استد

  .يف تفسري التحرير والتنوير دراسة نظرية تطبيقية 

 سعيد حممد عباش الشهراين، استدراكات اإلمام حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه على من

.سبقه يف أسباب النزول، مجعا ودراسة 

 عاشور ومنهجه يف توجيه القراءات حممد بن سعد بن عبد اهللا القرين، اإلمام حممد الطاهر ابن

  .من خالل تفسريه التحرير والتنوير

بسام رضوان عليان، منهج اإلمام ابن عاشور يف القراءات يف تفسريه التحرير والتنوير.

 ّفظ القرآين عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير فادي بن حممود الرياحنة، التطور الداليل لل

  .التنويرو 

 ،املفاهيم النظرية لسياق احلال ومكوناته عند حممد الطاهر بن عاشورحسني حممد زعطوط.  

 شعيب بن أمحد بن حممد الغزايل، مباحث التشبيه والتمثيل يف  تفسري التحرير والتنوير البن

  .عاشور

 التنوير و إبراهيم علي جعيد، خصائص بناء اجلملة القرآنية وداللتها البالغية يف تفسري التحرير 

  .نتائج البحث نا فيهامجلأنا خبامتة نا حبثختمو 

      عباس أمينالطالب 

2018-03-26سيدي بلعباس، 



التأويل مقدماته وأنواعه
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إذ ميكن اعتباره  ؛لفهم املعىن�Ƣđ�ǲǏȂƬȇاليتاإلجراءات القرائية غوي من أهم يعترب التأويل اللّ 

طر ضمنها، إضافة إىل اجلانب الّلغوي الذي ؤ له مقدماته الفكرية اليت يتأسس عليها وي امعرفي انظام

. لبيا يف املمارسة التأويليةسيعكس يف أحيان كثرية هذا الفكر سواء كان إجيابيا أو 

:التأويل لغة -1

يف  التأويلو . األول رجع، الثاين أنّه مشتق من اإليالة: التأويل من حيث االشتقاق قوالن

ومعناه من آل الشيء  2"جاء على صيغة تفعيل من أول يؤول تأويال أي رجع وعاد 1"األصل الرتجيع

.3"رجعة وأولت عن الشيء ارتددت: رجع وأول إليه الشيء: يؤول أوال ومآال

مبعىن   4"فسره: دبره وقدره، وأوله وتأوله: أول الكالم وتأوله" مدار التأويل يف الكالم أنّه من

وضع و ووضحه وقيل أّن التأويل مشتق من اإليالة وهي السياسة كأن املؤول للكالم ساس الكالم بينه 

عليه يف ما دلتفيكون بذلك قد أرجع تلك املعاين اليت حيملها الكالم على  5"عىن فيه موضعهامل

  . أصل وضعها 

مثال ´ لُل وأيّ إَيل وأَيّ : فيها ثالث لغات " اختلفت لغات العرب يف أصل هذه الكلمة فقيل

وهذا االختالف مبين يف حقيقته على تعدد هلجات العرب وتفننها يف لغتها، 6"ل والوجه الكسرفعّ 

  . املعىن اجلامع للتأويل هو الرد والرجوع سواء تعلق بالكالم أو بغريه فوعليه 

.46:حممد صديق املنشاوي ، دار الفضيلة ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص :التعريفات ، تح، معجم  الشريف اجلرجاين - 1

، دار إحياء الرتاث ) ل . و. أ : ( ةأمني حممد عبد الوهاب ، حممد الصادق العبريي ، ماد:ابن منظور ، لسان العرب ، تح-2

.264:، ص1، ج1999، 3، مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت ، ط العريب

  . 264: ص، 1املصدر نفسه ، ج-3

  . 264:ص ، 1نفسه ، ج-4

.758:، ص 2008، 1، اإلتقان يف علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، ط جالل الدين السيوطي - 5

     . 264: ص، 1، ج) ل . و. أ : ( ، مادة، لسان العرب ابن منظور: ينظر - 6
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:الـتأويل اصطالحا -2

هو إرجاع الشيء إىل حقيقته :تعددت أقوال أهل العلم يف تعريف التأويل قال ابن عاشور

صرف لفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان احملتمل : ويعرفه الشريف اجلرجاين بأنّه1"ودليله

التأويل ملحوظ ف" من خالل عملية الرتجيح اليت ميارسها املؤول  2"كتاب والسنةللالذي يراه موافقا 

د على االجتهاد ويتوصل إليه مبعرفة مفردات موالرتجيح يعتفظ بالدليل، فيه ترجيح أحد حمتمالت اللّ 

استنباط املعاين و األلفاظ ومدلوهلا يف لغة العرب واستعماهلا حبسب السياق، ومعرفة األساليب العربية 

لعملية التأويلية فعالية ذهنية تتجلى فيها صور التعدد ا راعتبوعلى هذا ميكن ا 3"من كل ذلك

إعادة و وتغيري للواقع  التأويل دائما إمنّا هو زحزحة للعالقات، :يقول سعيد بنكراداملختلفة  التأويالتو 

  . ألفاظ القرآن الذي حيمل يف ثناياه طاقات تأويلية تعلق ب ماوخاصة في 4"ترتيب عناصر العالمات

   :الفرق بين التأويل والتفسير-3

قرآن من حيث البحث عن إّن التأويل يشكل جماال خصبا من خالل االشتغال على ألفاظ ال

فتأويل القرآن علم يتم به  ،من األدلة واألحكام سواء الشرعية أو الفقهية 5"معانيه وما يستنبط منه

ومحلها على  ،حسن فهم القرآن وإزالة اللبس واإلشكال عن بعض آياته بردها إىل الغاية املرادة منها

وداللتها  اآليات األخرى الواضحة اليت ال لبس فيها وال إشكال، واستنباط لطائف اآليات

  .اليت تفهم من داللة الرتكيب  6"حقائقهاو 

.216:، ص 12ج ،1984ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، د ط ، -1

.46:، صالشريف اجلرجاين ، معجم التعريفات-2

  . 52: ص ،1986، 2، طدار النفائس، دمشقو قواعده ،أصول التفسري  ، عبد الرمحان العك-3

املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ، -برسمدخل لسيميائيات شارل سندرس  -سعيد بنكراد ، السيميائيات و التأويل-4

.147:، ص2005،  1ط

.12:، ص1، جر ، التحرير و التنوي ابن عاشور - 5

.26:، ص2008، 3تعريف الدارسني مبناهج املفسرين ، دار القلم ، دمشق ، ط،  صاحل عبد الفتاح اخلالدي - 6
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أثار مصطلح التأويل جدال واسعا عند علماء الّلغة واألصوليني واملتكلمني، فذهبوا يف حتديد 

اعلم أّن : جعل التأويل مرادف للتفسري يقول الرازيفمنهم من  مفهومه وطبيعته مذاهب كثرية،

ومها مبعىن واحد، فال مشاحة يف التداخل بني 1..."التأويل هو التفسري وأصله يف الّلغة املرجع واملصري 

التأويل والتفسري واحد؛ ألّن معىن التأويل يعود : املفهومني يقول أبو هالل العسكري يف هذا الصدد

·�¦ŐǠȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦǠǳيستأ 2"إىل التفسري ƢǨǳ¢�ňƢǠǷ�§ Ƣƥ�Ŀ�² °Ƣǧ�Ǻƥ¦�ǽǂǯ̄ �ƢǷ�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǆ ǻ�Ǻǟ�Ƣđ

3"املعىن والتفسري والتأويل، وهي وإن اختلفت فإّن مقاصدها متقاربة: األشياء ومرجعها إىل ثالثة وهي

  .يف البحث عن الداللة مبختلف صورها 

فسري الكالم وبيان معناه، سواء أوافق ت" إّن مفهوم التأويل عند السلف ينطوي على معنيني 

4"...ظاهره أو خالفه، أو نفس املراد بالكالم، فإن كان الكالم طلبا كان تأويله بغري الشيء املخرب به

منهم من فرق بينهما وجعل لكل منهما مفهوما مستقال عن اآلخر، وعلى هذا األساس و  4"...به

ومدار هذا اإلخبار والعلم  ،5"بار عن دليل املرادالتأويل إخبار عن حقيقة املراد، والتفسري إخ"  يكون

:ّن علوم القرآن ثالث أقسامإإذ ؛ والعلم مراتب خمتلفة

علم مل يطلع اهللا عليه أحد من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من : القسم األول

  .فيه بوجه من الوجوه إمجاعامعرفة كنه ذاته وغيوبه اليت ال يعلمها إال هو، وهذا ال جيوز ألحد الكالم 

.189:، ص7، ج1981، 1التفسري الكبري ، دار الفكر ، ط -مفاتيح الغيب  ، فخر الدين الرازي - 1

:، ص2007، 1مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، طحممد عثمان ، :أبو هالل العسكري ، الوجوه و النظائر ، تح -2

142.

عمر فاروق الطباع ، مكتبة :، الصاحيب يف فقه الّلغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، تح  أمحد بن فارس - 3

.198:، ص1993، 1املعارف ، بريوت ، ط

أمحد عبد املوجود ، علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، عادل : حيان األندلسي ، البحر احمليط ، تح أبو - 4

.121:، ص1، ج1993،  1ط

.52:، ص أصول التفسري و قواعده ، خالد عبد الرمحان العك - 5
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ما أطلع اهللا نبيه من أسرار الكتاب واختص به، وهذا ال جيوز الكالم فيه إال له صلى :القسم الثاني

  .اهللا عليه وسلم

1"واخلفية وأمره بتعليمها للناسلية علوم علمها اهللا لنبيه مما أودع كتابه من املعاين اجل: القسم الثالث

 ىل فقط ال يشاركه أحداتأويل مطلق متعلق باهللا تع: الـتأويل ثالث مراتبف وعلى هذا التقسيم

:مصداقا لقوله تعاىل           "2،  وتأويل خاص متعلق

فهما بالرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل تفسريه للقرآن، وهذين القسمني ال خالف فيهما 

ملحوظ فيه االجتهاد يف  التأويلفيؤخذان تسليما، وتأويل متعلق بالبشر وهو مدار االختالف؛

وهذا  3"العزيزفظ بالدليل وبذل اجلهد يف استنباط املعاين من الكتابالرتجيح أحد حمتمالت اللّ 

البشر اخلاضعة للتجدد واالستمرارية لتدبر آيات القرآن حسب طبيعته  مهو فلاختالف  فيه جتهادالا

:اإليديولوجية، فهذا الكل املركب له أثر إما سليب أو إجيايب يف العملية التأويلية قد قال بعض العلماء

فالتفسري ميدانه  يلية  بال,،4"الداريةإىل  كان راجعالرواية والتأويل ما  إىل ا ما كان راجعاالتفسري

   .االجتهاد إن صح التعبريالتأويل فمبلغه الفهم والتدبر و التفسري باألثر أما 

عاشور ملنهج األصوليني واملفسرين يف حتليل املعاين  ابن اإلشارة إليه هنا وعي نبغيوما ي

ا كانت ية، وإمنّ مل  يفصل التفسري بالرواية عن التفسري بالدرا"والرتجيح بينها يف فهمه للقرآن إذ إنّه 

ذا التجاذب احلاصل بني الرواية ه 5"اآلية عنده وحدة واحدة يستعني مبا يراه مناسبا يف سبيل تفسريها

قوم ـــــــــني يــعدد املعىن يف حـــــــالتأويل يفرتض تفة إمنّا هو تعلق بني األصل والفرع، ــدرايــالو الرواية 

.775:، ص، اإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين السيوطي:ينظر  - 1

  .        53: اآلية ، سورة األعراف - 2

. 10: ص، 2001، دار الشروق ، القاهرة ، د ط ،  علوم التفسري، عبد اهللا شحاتة -3

. 10: صاملرجع نفسه ، -4

، 2001، 1نبيل أمحد صقر ، منهج اإلمام الطاهر بن عاشور يف التفسري التحرير و التنوير ، الدار املصرية ، القاهرة ، ط-5

 . 6: ص
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املعرفة والقراءة و فالتفسري يعتمد على االطالع .لّلفظلى املعىن املستفاد من ظاهر اـــتفسري عــــال

يعتمد على املوهبة وامللكة و ، التأويل علم يفتح اهللا به على أصحابه وفهم يؤتيه اهللا هلمو  ،والرواية

يستدل على هذا ما و  ،1"يتفاوت أهل التأويل فيها تفاوتا بيناو والتدبر وهذه ال تتحقق يف كل مفسر 

 : جاء يف قوله تعاىل      "2ه اآليةهذيف  ورد 

�§ ƢƦǰǻȍ¦�ȂǿÂ��Ä±ƢĐ¦�ǲƬǬǳ¦�ǂƻȉ¦Â�» ÂǂǠǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ȆǬȈǬū¦�ǲƬǬǳ¦�ƢŷƾƷ¢��ǲȇÂƘƬǳ¦�ǺǷ�ÀƢȀƳÂ

فهذا املعىن فهم من  3"على املعاصي؛ فإّن اإلنسان إذا انكب على املعاصي قتل نفسه يف اآلخرة

  .هذا جمال التأويل الذي خيتلف فيه الناس وأهل العلم و ظاهر الّلفظ وباطنه، 

أّن التفسري هو بيان املعاين اليت تستفاد من وضع العبارة، والتأويل  :عند املتأخرين املشهور 

وعلى هذا التحديد يكون التفسري من متعلقات الداللة  4"هو بيان املعاين اليت تستفاد بطريقة اإلشارة

استنباط  الضمنية اخلفية اليت حتتاج إىل احلذر يف عملية الداللة الظاهرة، والتأويل من متعلقات

، كما أنّه قد يفرق بني 5"املفسر ناقل، واملؤول مستنبط: يقول الزركشي يف هذا الشأن الدالالت

التفسري أعم : التأويل من منظار آخر من خالل العموم واخلصوص يقول الراغب األصفهاينو التفسري 

�Ƣē¦®ǂǨǷÂ�· ƢǨǳȋ¦�Ŀ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦�ǂưǯ¢Â�ǲȇÂƘƬǳ¦�ǺǷ  6..."يف املعاين واجلملوأكثر استعمال التأويل.

ألنّه جيعل معيار  حقيقته ال ميكن األخذ به كسند للتفريق بني الـتأويل والتفسري هذا التفريق يف

.الصورية يف تأليف الوحدات الّلغوية هو اجلانب األساسي يف هذا التمايز

.31:، ص تعريف الدارسني مبناهج املفسرين،  صاحل عبد الفتاح اخلالدي - 1

.29:، اآلية سورة النساء - 2

¢���ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®���ǾǻƢƦǗ�ÃÂƾƥ���ĿȂū¦�ƾŧ:املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، تح ضياء الدين بن األثري ، -3

.66:، ص1، د ت ، ج2القاهرة ، ط

.52:خالد عبد الرمحان العك ، أصول التفسري و قواعده ، ص-4

،  2جحممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الرتاث ، القاهرة ، د ط ، د ت ، :الربهان يف علوم القرآن ، تح،  الزركشي بدر الدين - 5

  .  166:ص

، 1الشاعر ، جو املثل السائر يف أدب الكاتب : ينظر.  173 :، ص، اإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين السيوطي:ينظر - 6

  . 63: ص
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:أنواع التفاسير-4

:التفسير بالمأثور - أ

صنف ضمن ت يتلاو إّن احلديث عن التفسري يقودنا إىل اإلشارة إىل أنواع هذه التفاسري 

بالتفسري ويرتبط معىن التفسري باملأثور، 1"كتب التفسري باملأثور وكتب التفسري باملعقول: اجتاهني

اهللا عليه لى على ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول ص

وما نقل عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، وما نقل عن التابعني من كل ما هو بيان وتوضيح  وسلم

  . وهذا هو األصل  2"ملراد اهللا تعاىل من نصوص كتابه الكرمي

تتجاذبه والذي  ،إىل احلديث عن مسؤولية هذا التأويلحييلنا احلديث عن مشروعية التأويل  إنّ 

ال جيوز تفسري القرآن مبجرد ، فوالذي يأطر ضمن شروط حددها العلماءلقارئسلطة النص وسلطة ا

قال يف مواضع كثرية ته االقرآن الكرمي حثنا على تدبر آيصحيح أنّ .3"االجتهاد من غري أصلو الرأي 

 :تعاىل                 "
4

5"لتفكرواأصل معرفة معاين القرآن التدبر ف" ذلك بإعمال العقل والذي ال يتعارض مع النقل مطلقا و 

الّلغة عارفا مكنا يف تم�ÀȂǰȇ�À¢�ƾƥ�ȏ�¾Âƚŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȈǴǸǠففضال عن هذا و  5"لتفكروا

وقد دلت شواهد احلال على ضعف كفاية  :الشأنبكالم العرب وسننها يقول ابن عاشور يف هذا 

وأن يرد أن ال يتعدى طوره، البعض هلذا العمل العلمي اجلليل فيجب على العاقل أن يعرف قدره، و 

�®ƢƥǄǳƢƥ�ǂƯƢŬ¦�ǖǴź�ȏ�Ȇǰǳ�ƢđƢƥ°¢�ń¤� ƢȈǋȋ¦..."6

 . 23: ص،  علوم التفسري، عبد اهللا شحاتة  - 1

.112:، ص1، ج2000، 7حممد حسني الذهيب ، التفسري و املفسرون ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط-2

.769:يف علوم القرآن ، ص تقاناإل،  السيوطيجالل الدين -3

.82:، اآلية النساءسورة  - 4

  . 99: ص، أصول التفسري و قواعده، عبد الرمحان العكخالد  - 5

.37:، ص1التحرير و التنوير ، جابن عاشور ، -6
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تفسري املنار، : اءاليت يذكرها العلمأهم التفاسري املعاصرة وما ينبغي اإلشارة إليه هنا أّن من 

ويف  1"للسيد قطب) ضالل القرآن(البن عاشور، ويف ) وتفسري التحرير والتنوير(لكنه مل يكتمل، 

أصل نشأة علم التفسري وقواعده، يرجع يف حقيقته إىل مصادر التفسري ذات السياق فاحلديث عن 

وهذان  2..."والسنة النبوية حيث استمد علم التفسري أصوله من القرآن ) التفسري النقلي( باملأثور

جيب األخذ بالتفسري باملأثور وال جيوز العدول ؛ إذ بالدرجة األوىلالتفسري املصدران ميثالن عمدة يف 

دعاء " وترافق هذه األولوية يف التفسري تفسري الصحابة التابعني وخري دليل على هذا  3"عنه إذا صح

وفضال عن  4"هم فقه يف الدين وعلمه التأويلاللّ  :النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس حيث قال

ن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئا يف ذلك، مف " هذا

�ËĔȋ��ƢǟƾƬƦǷ�ǲƥ هذا حبكم تزكية الرسول صلى اهللا عليه وسلم و  5"...معانيه و م كانوا أعلم بتفسريه

  . هلم سواء يف علمهم أو أخالقهم 

،الفالسفة املسلمني عند املتكلمني أو التأويلعند السلف غري مفهوم  التأويلمفهوم  إنّ 

كان اختالفهم يف التفسري اختالف تنوع، حبيث يذكر أحدهم قوال يف تفسري اآلية  فأهل السلف

ينطبق ا متكامالن، فكل منهما ويذكر اآلخر قوال ثانيا فالقوالن خمتلفان لكنهما ليسا متضادين، وإمنّ 

�Ŀ�ƢǠǷ�ƢǸđ�¾ȂǬǳ¦Â��ǺǰŲ�ƢǸȀǼȈƥ�ǞǸŪ¦Â��ƢȀƬǳȏ®�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ǪǬŹÂ��ƨȇȉ¦�ŘǠǷ�ǺǷ� ǄƳ�ȄǴǟ

وما ينبغي ذكره يف هذا الشأن ما نص عليه ابن عاشور يف حقيقة التفسري  6"تفسري اآلية مطلوب

ثور فهم رموا هذه تفسري القرآن جيب أن ال يعدو ما هو مأ الذين مجدوا على القول بأنّ فباملأثور 

الكلمة على عواهنها ومل يضبطوا مرادهم من املأثور عمن يؤثر، فإن أرادوا به ما روي عن النيب صلى 

.47:، ص تعريف الدارسني مبناهج املفسرين،  صاحل عبد الفتاح اخلالدي - 1

.99:، ص أصول التفسري و قواعده ، عبد الرمحان العكخالد  - 2

.78:، ص1999، 4و مناهجه ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط حبوث يف أصول التفسري فهد الرومي ،-3

.769:، ص، اإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين السيوطي - 4

 . 767 :صاملصدر نفسه ، -5

    . 83: صمبناهج املفسرين ، سني تعريف الدار ،  صاحل عبد الفتاح اخلالدي - 6



التأويل مقدماته و أنواعه............................................................................مدخل  

- 16 -

هذا تنبيه و  1"اهللا عليه وسلم من تفسري بعض اآليات إن كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن

  .د صحيح من غري سنعلى حتفظ ابن عاشور عن األحاديث املنسوبة إىل الرسول 

من أراد : قال العلماءيفسر بعضه بعضا الذي القرآن إّن مرد تأويل القرآن يكون أساسا ب

تفسري الكتاب العزيز طلبه أوال من القرآن؛ فما أمجل منه يف مكان فقد فسر يف موضع آخر، وما 

املفسرون مراتب التفسري للقرآن حدد  لقدو  2"منه اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر

أحسن طرق التفسري تلك الطريقة املنهجية املوضوعية اليت تقوم على ست مراحل متتابعة ف: أصولهو 

تفسري القرآن بالقرآن، مث تفسريه بالسنة، مث تفسريه بأقوال الصحابة، مث تفسريه بأقوال التابعني، مث :

لعملية التأويلية ضمن مخسة طر هذه اؤ وت 3"تفسريه بالّلغة العربية، مث استنباط معانيه وداللته وأحكامه

أوهلا الرتجيع إىل األصل، وثانيها جتاوز املعىن، وثالثها الدخول إىل املعىن : حدود ملمارسة التأويل

ابعها تفجري النص بالدالالت، وخامسها هو املمارسة التأويلية اليت تتجاوز ما ميكن أن ر و  الباطن،

خارجا عن هذه  لتأويلاال ميكن أن نتصور  وعلى هذا 4"يقوله النص إىل ما ال ميكن أن يقول

   .احلدود

  : التفسير العقلي - ب

ويسمى هذا اللون من التفسري باالجتهاد " أصول هذا التفسري يؤول إىل التفسري بالرأي  إنّ 

.فهذه األمساء املتعددة ترجع إىل معىن واحد  5"والتفسري بالرأي والتفسري بالدراية والتفسري بالعقل

.32:، ص1التحرير و التنوير ، جابن عاشور ، -1

  . 763: صيف علوم القرآن ، اإلتقان  ، السيوطيجالل الدين  - 2

.67:، ص تعريف الدارسني مبناهج املفسرين،  صاحل عبد الفتاح اخلالدي - 3

§��ƾǴĐ¦���ƨǨǈǴǨǳ¦�Ƕǈǫ���ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Âجملة جامعة دمشق  عزت السيد أمحد ،-4 ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ�Ǻȇǂǌƫ281، العدد ،

.513:، ص2012

 . 100: صو مناهجه ،  حبوث يف أصول التفسري فهد الرومي ،-5



التأويل مقدماته و أنواعه............................................................................مدخل  

- 17 -

فلسفة التأويل  واليت ميكن أن نسميها التأويلية اليت تتجاوز ما ميكن أن يقوله النص املمارسة

ǂĐ¦�ǲǬǠǳ¦�ƪ®فهم " املعتزلة  املتكلمنيعند واليت عرفت بصورة جلية  ǘǟ¢�Ŗǳ¦�¼ǂǨǳ¦�¾Â¢�ǺǷ  حرية

عقلي يف أصبح له بعد التأويل ف 1"التسلط على النصوص فلم جيعلوها من الثوابت اليت يقيسون عليها

عند املتكلمني أصل من أصوهلم،  هوف" ... واملسائل الدينية خاصة  مقاربة املسائل الّلغوية عامة

وجعلوا العقل أساسا لقبوله أو رده، فإذا ظهر تعارض بني التأويل والقرآن فينبغي محل التأويل 

س منهج للنصوص اليت عارضتهم إىل ما يوافق عقوهلم وتأوهلم، وقد كان منهج السلف عك

�ËĔƜǧ��śǸǴǰƬŭ¦خالصة القول عن منهج و  2"م احتكموا إىل القرآن والسنة وطوعوا مفاهيمهم هلما

السنة ال تتفق مع آرائهم، حينما يصادفون نصوصا من الكتاب و ¢�ǲȇÂƘƬǳ¦�ń¤�ÀȂƠƴǴȇ�ǶËĔ: املتكلمني

على املعاين اليت  ليطابقوهاو  ...فيسعون بشىت أنواع التأويالت ليخرجوا النصوص عما سيقت له 

ƢēƢƦƯ¤�ÀÂƾȇǂȇ"3�ƨǤËǴǳ¦�» ǂǟ�Ǻǟ�ƢƳÂǂƻ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ�ȂǳÂ�ŕƷ�Ƕē¦°ȂǐƫÂ�ǶȀǓ¦ǂǣ¢�ƨǷƾŬ�Ǯ ǳ̄Â

.ومنطقها

    . 506: ص دار ابن اجلوزي ، د ط ، د ت ،، غوي للقرآن الكرميالتفسري اللّ مساعد بن سليمان الطيار ، -1

.55:و قواعده ، صأصول التفسري  ، عبد الرمحان العكخالد  - 2

.55:، صنفسه املرجع  - 3
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  :تمهيد

على هذا و  2"وهو مأخوذ صات يصوت صوتا، وأصات وصّوت به كله نادى1"اجلرس: الصوت لغة

فاملعىن الّلغوي للصوت .3"وصائت إذا صاح صوت زيد ورجل صيت إذا كان شديد الصوت يقال

يف داللته املعجمية يشري إىل النداء، وهو يشمل كل ما يتلفظ به وخيرج من دائرة السكون إىل 

حبيث ال يكون الصوت صوتا إال إذا كان مسموعا فهو  4"احلدوث وهو كل لفظ حكي به صوت

سواء كان مدركا أو غري  5" العاقل، فكل ضرب من األغنيات صوت من األصواتيشمل العاقل وغري

  .مدرك

صوت لغوي وصوت غري لغوي، : طبيعتني وعلى هذا األساس ميكن اعتبار الصوت ذو 

فمدار الصوت الّلغوي اإلنسان كونه عاقل وذو تواصل قصدي هادف، أما مدار الصوت غري الّلغوي 

.لو من القصدية الواعية أثناء عملية التواصل فهو يتسم بالفطرة احليوان واألشياء، فهو خي

يعترب الصوت املادة اخلام يف تشكيل األلفاظ وتأليفها على منط معني ضمن : الصوت اصطالحا

نظام صويت سواء كان مفرايت أو تركييب، فالصوت هو آلة الّلفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع وبه 

كما يقول اجلاحظ، فخاصية 6"تكون احلروف كالما إال بالتقطيع والتأليفوال  ...يوجد التأليف 

 :أشار ابن عاشور إىل هذا املعىن بقوله. عرب آلية التصويت يف الكالم التقطيع تتحققانو التأليف 

واعلم أّن يف قوله أعهد توايل العني واهلاء ومها حرفان متقاربا املخرج من حروف احللق إال أّن تواليهما 

.435:، ص 7، ج ) ت .  و. ص : ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-1

.435:، ص7املصدر نفسه ، ج-2

، 1979،  دار الفكر ، د ط ، ) ت .  و. ص : ( عبد السالم حممد هارون ، مادة:ابن فارس ، مقاييس الّلغة ، تح -3

.319-318:، ص 3ج

.27:الشريف اجلرجاين ، معجم التعريفات ، ص: ينظر - 4

، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ) ت . و . ص : ( عبد احلميد هنداوي ، مادة:اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، العني ، تح-5

.319:، ص2، ج2003،  1ط

.79:، ص1، ج1998، 7اجلاحظ ، البيان و التبيني ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط -6



التأويل الصوتي..................................................................................الفصل األول  

- 21 -

 حيدث ثقال يف النطق بالكلمة ينايف الفصاحة مبوجب تنافر احلروف ألّن انتقال النطق يف خمرج مل

�ÀȂǰǇ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǪǬƷ�ǪǴū¦�Ȅǐǫ¢�ǺǷ� ƢŮ¦�«ǂű�ń¤�ǪǴū¦�ǖǇÂ�ǺǷ�śǠǳ¦

.1"إىل حركة زاد ذلك خفة 

وهي عنصر األصوات وعنصر  تعد األصوات أحد العناصر اليت تتألف منها الّلغة املنطوقة،

فهذه العناصر الثالث تشكل احلجر األساس يف تكوين أية لغة يف جمتمع  2"املفردات وعنصر الرتاكيب

�ËĔƘƥ�ƨǤËǴǳ¦�ƨȈǿƢǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�řƳ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ��śǠǷ�ÄȂǤǳا :�ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢"3 ،

مهما كان طبيعة نظامها الّلغوي يقول عبد فالصوت والقصد يعتربان القاسم املشرتك جلميع الّلغات

الصوت وسيلة للتعبري عن أفكار املتكلمني ف 4" ترجع أي لغة إىل أمرين الصوت والداللة: الواحد وايف

املتكلمني وحتقيق أغراضهم ضمن أنساق الّلغة، اللذان يتحققان ضمن ثنائية التلفظ واالستقبال، 

يقوم الدماغ برتمجة  5"السمع مهما كان نوعها  إدراك األصوات حباسة"هذا األخري يتم من خالله و 

   .عن طريق اجلهاز الصويت هذه األصوات 

.46:، ص 23جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -1

.122:، ص1، ج1969، 4،  بريوت ، ط حممد األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، دار النشر العريب-2

.33:، ص1حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، مصر ، د ط ، د ت ، ج:ابن جين ، اخلصائص ، تح -3

4-¶���ǂǐǷ���ƨǔĔ���ƨǤËǴǳ¦�ǾǬǧ���Ŀ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ�ȆǴǟ3 ،2004128:، ص.

.54:، ص2000، 2خولة طالب اإلبراهيمي ، مبادئ اللسانيات ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، ط : ينظر - 5
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إدخال : أدغمت احلرف وأدغمته على افتعلته، واإلدغام: إدخال حرف يف حرف يقال:لغةاإلدغام 

فأصله الّلغوي قريب إىل املعاين احلسية 1"اللجام يف أفواه الدواب، وأدغم الفرس اللجام أدخله فيه

فهما  2"فليس إدغام احلرف يف احلرف إدخاله فيه على احلقيقة بل إيصاله من غري أن يفك بينهما "

  .مبنزلة الشيء الواحد الذي ال ينفك عن أخيه 

ƾƷ¦Â�ƢǠǓȂǷ�ƢǸđ�ǽƢȇ¤�Ǯ¦هو رفعك اللّ : ويف االصطالح ǠǓÂÂ��̈ƾƷ¦Â�ƨǬǧ°�śǧǂūƢƥ�ÀƢǈ"3

وصلك حرفا ساكنا مبثله من موضعه من غري حركة تفصل بينهما وال وقف،  من خالل ذلكو 

4ƨƥƢưŠ�ȂȀǧ��Ƥ"فيصريان بتداخلهما كحرف واحد ǯǂŭ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ� ǄƳ�ƢǸËĔƘǯ " إزالة احلدود

«�5�ƾƷ¦Â"بني الصوتني املدغمني وصهرمها معا ǂƷ�ƢǸËĔƘǯ�ÀƢƸƦǐȇ�ŕƷ.

  ثليناإدغام المتم:  المبحث األول

ه ما واعلم أنّ :إّن من خاصية اإلدغام إدخال األنقص صوتا فيما هو زائد يقول ابن اجلزري

تكافأ يف املنزلة من احلروف املتقاربة فإدغامه جائز وما زاد صوته فإدغامه ممتنع لإلخالل الذي يلحقه، 

فمعيار املقدار  6"لقوةوإدغام األنقص صوتا يف األزيد جائز خمتار خلروجه من حال الضعف إىل حال ا

   .املقدار الصويت هو الذي حيدد طبيعة العالقة يف عملية إدغام األصوات

.366:، ص4، ج) م . غ .د : ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : ينظر - 1

راف ، حممد حمي الدين عبد حممد نور احلسني ، حممد الزق:رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، تح -2

.235:، ص3، ج 1982، دار الكتاب العلمية ،  بريوت ، د ط ، احلميد

:، ص1996، 1فخر الدين قباوة ، مكتبة لبنان ، بريوت ، ط:ابن عصفور االشبيلي ، املمتع الكبري يف التصريف ، تح -3

403.

، 3، ج1996، 3عبد احلسني الفتلى ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط:ابن السراج النحوي ، األصول يف النحو ، تح -4

  . 405: ص

.388:، ص1997سة الصوت الّلغوي ، عامل الكتب ، القاهرة ، د ط ، ، درا أمحد خمتار عمر - 5

279:، ص1علي حممد الضباع ، دار الكتب العلمية ، د ت ، د ط ، ج:ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، تح -6
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إدغام حرف يف حرف يتكرر، واآلخر إدغام حرف يف : اإلدغام يف الكالم جييء على نوعني

فكل حرفني التقيا أوهلما ساكن وكان " وذلك من خالل جتاورمها يف سياق معني  1"حرف يقاربه

وذلك لسكون احلرف األول واشرتاك  2"قراءةو  وجب إدغام األول منهما لغة مثلني أو جنسني

األصوات يف خصائص صوتية معينة، كاجلهر واهلمس واإلطباق وغريها من الصفات الصوتية يقول 

على هذا اإلدغام ف 3"منا أدغم القراء والعرب طلبا للتخفيف و كراهة االستثقالإّ  :أبو عمرو الداين

  .  وسيلة يستعملها املتكلم يف تيسري عملية األداء الصويتهو األساس إّمنا 

يف نطق األصوات املتماثلة يتم اإلدغام بنقل األثقل إىل األخف عل سبيل التيسري يف نطق إّن 

قوانني صوتية اليت من خالهلا ميكننا معرفة " األصوات وذلك ال يتم بصورة عشوائية وإّمنا بواسطة هذه 

حدثت يف الكلمات وتاريخ األصوات يف لغة من الّلغات وسر التغريات اليت التغريات اليت  سر

للغة من الّلغات وأنظمتها 5"القواعد اليت تصف االستعمال الّلغوي"فهذه القوانني متثل ، 4"أصابتها

سانية وأنظمتها الصوتية اليت تعمل وفقها ضمن املنظومة الّلغوية ككل وذلك مبراعاة املستويات اللّ 

ومن هنا كان  6"ظواهر النحو والصرف تعتمد اعتمادا تاما على دراسة األصوات األخرى، فبعض

  .لزاما معرفة هذه القوانني اليت تتحكم يف تغري األصوات وحتوهلا 

فهو يشري يف  7"والتشديد عالمة اإلدغام: يعد اخلليل أول من التفت إىل هذه الظاهرة يف قوله

ان يف املثلني أو املتقاربني فعالمته التشديد وهو من منظور أّن صورة اإلدغام سواء كإىل يف هذا القول 

.405:بن السراج النحوي ، األصول يف النحو ، صا: ينظر - 1

.97:اإلتقان يف علوم القرآن ، صجالل الدين السيوطي ،-2

.93:، ص2003، 1حسن عبد الرمحان الطارق ، عامل الكتب ، ط :أبو عمرو الداين ، اإلدغام الكبري ، تح -3

:عبد احلميد الدواخلي ، حممد الفحاص ، مكتبة األجنلو مصرية ، د ط ، د ت ، ص :جوزيف فندريس ، الّلغة ، تر: ينظر - 4

72.

.150:، ص2001، 4متام حسان ، الّلغة بني املعيارية و الوصفية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط -5

.160:، ص املرجع نفسه - 6

.35، ص 1ليل بن أمحد الفراهيدي ، العني ، جاخل - 7
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نطق صوت مضعف ال أكثر، إما بسبب اتصال جزء به مباشرة، وإما عن طريق "إّمنا هو الصرفيني 

  .والذي يشار إليه بالتشديد يف ذلك الصوت 1"إسقاط احلركة الفاصلة بني اجلزأين ليتم التضعيف

، فالصامت املخفف من خالل هو ضرب من التضعيف ال غري اإلدغام على هذا النحو إّمنا

طبيعته الصوتية يعترب صامت طويل، أما إذا نظرنا إليه من املنظور الصريف فيمكن اعتباره صامت 

وهو من منظور ابن جين إمنّا هو ضرب من التقريب صوت  .على القياس يف امليزان الصريف 2"مكرر

فق سواء كان يف الصوامت أو الصوائت يصطلح عليه عند على سبيل التجانس والتوا 3"من صوت

الذي ميثل تناسب األصوات فيما بينها سواء كان يف الصفة أو  4"االنسجام الصويت"العلماء احملدثني 

  .املخرج 

وهي التماثل، �ǾƯÂƾū�ƞȈē�ƢƥƢƦǇ¢�Ǿǳ�ËÀإإّن لإلدغام مظاهر عديدة تعرض لألصوات؛ إذ 

6"إدغام صغري ويسميه ابن جين اإلدغام األصغر: وهو ينقسم إىل قسمني 5"التجانس، والتقاربو 

إدغام كامل   "فاحلرف املدغم منه يكون ساكنا وهذا هو األصل، ويتفرع عن هذا اإلدغام قسمني 

وهذا التقسيم إّمنا هو مبين على درجة فناء الصوت يف اآلخر إما فناءا كامال أو ناقصا، 7"ناقصو 

śǠǷ�¼ƢȈǇ�Ŀ�Ƣǿ°ÂƢšذلك حسب طبيعة و  � ƢǼƯ¢�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēƢũÂ�©¦ȂǏȋ¦  يقول إبراهيم أنيس يف

فإذا مل نلحظ أثرا للصوت بعد فنائه مسوه إدغاما كامال أو فناءا كامال، أما اإلدغام : هذا الشأن

رؤية جديدة يف الصرف العريب ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، د ط ، -عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية -1

.207:، ص1980

.207:، صاملرجع نفسه  - 2

.139:، ص2ابن جين ، اخلصائص ،ج-3

.106:ر ، د ط ، د ت ، ص��¦ǐǷ���ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨƦƬǰǷ���ƨȇȂǤǴËǳ¦�©¦ȂǏȋ إبراهيم أنيس: ينظر - 4

:، ص1985، 1السيد رزق الطويل ، يف علوم القراءات مدخل و دراسة و حتقيق ، املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة ، ط-5

176.

.140:، ص2ابن جين ، اخلصائص ، ج -6

.129:، ص2001، 1دار عمار ، ط أمحد مفلح القضاة ، أمحد خالد شكري و آخرون ، مقدمات يف علم القراءة ،-7



التأويل الصوتي..................................................................................الفصل األول  

- 25 -

الناقص ال يتم فناء أحد الصوتني بل يرتك الصوت بعد فنائه أثرا يشعر به كما هو احلال يف اإلدغام 

2"، أما اإلدغام الكبري فهو ما كان األول من املثليني أو املتجانسني أو املتقاربني متحركا 1"ع الغنةم

إّمنا جيوز اإلدغام مع و ولكي يتم اإلدغام يف هذا القسم  البد من إزالة احلركة اليت متنع من اإلدغام، 

تأديتها بطريقة يسرية و ألصوات وهذا هو األصل فيه طلبا للتخفيف يف نطق ا 3"السكون ال مع احلركة

هلذا ال يكثر هذا و ، 4"يسرية فهذا النوع من اإلدغام يتطلب عمليات صوتية معقدة قبل أن يتحقق

عالء العمرو ابن  فقد أشتهر هذا اإلدغام عند أيب ،النوع من اإلدغام يف كالم العرب أثناء استعماهلا

  . فيما تعلق بالقراءات القرآنية فهو مذهب خاص به

النظام الصويت يف صورته مبين على تقسيمني باعتبار عناصره الصوتية اليت يتألف منها، إّن 

وهذا حسب  5"الفونيتيكي، الفونولوجي :فالوحدة الصوتية هلا وجود على مستويني من الدرس"

موقعية العنصر الصويت بني التجرد والنسق يف البنية الّلسانية، فالوحدة األساسية أو املادة اخلام لعلم 

6�Ƣđ�Ǧ"األصوات العام هو الصوت املفرد ǐƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�ǾǐƟƢǐƻ�°ƢƦƬǟƢƥ" فهو ميثل جمموعة من

فالصوت املفرد له  7"ونولوجيالعناصر النطقية والسمعية اليت ال تقبل التجزئة حسب الوصف الف

 . خصائص صوتية قارة متيزه عن بقية األصوات

.115:إبراهيم أنيس ، األصوات الّلغوية ، ص-1

،  1حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ط:ابن اجلزري ، تقريب النشر يف  القراءات العشر ، تح -2

.39:، ص2002

:، ص1979، 3عال سامل مكرم ، دار الشروق ،  القاهرة ،  طعبد ال: ابن خالوية ، احلجة يف القراءات السبع ، تح -3

234.

.62:، ص2003، 2إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، مكتبة االجنلو مصرية ، القاهرة ، ط–4

.148:، ص2008، 3أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، دمشق ، ط -5

  .  47: ص ،م الّلغة ماريو باي ، أسس عل-6

.147:أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص-7
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القيم اخلالفية أو " التباين يف الوظيفة النطقية بني األصوات يطلق عليها عند علماء الغرب

Ƣű�ƾȇƾŢ�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ¢�¿ȂǬȇ��ȆǬǘǼǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǶǴǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ°»�1"الفروق ƸƦȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦Â

املخارج هذه دراسة األصوات بالنظر إىل ف 2"األصوات، وبيان الصفات الصوتية اليت تشكل الصوت

والصفات إّمنا هو مقدمة لدراسة علم التشكيل الصويت الذي يعرب عن النظام الرمزي الذي تنتظم به 

الوظيفية للوحدات  داللية حتدد من العالقات فوظائسانية خالل يف البنية اللّ 3"ذه األصواته

الصوتية؛ فمدار الصوت ضمن النظام الّلغوي هو علم األصوات الوظيفي، أما مدار الصوت املفرد 

علم األصوات يكشف عن وظيفة : يقول متام حسان يف هذا الصدد فهو علم األصوات العام

هذا التفريق مبين يف أساسه على الوظيفة و  4"وعلم الفونولوجيا يكشف عن وظيفة احلرفالصوت، 

  .اليت يشغلها الصوت

، فأهم قوانني غايرهاإّن العالقة بني أصوات الكلم مبنية على ثنائية التماثل بني األصوات أو ت

فالعالقة التماثلية بني  5"قانون املماثلة وقانون املخالفة: التغريات الرتكيبية لألصوات قانونان مها

فاإلدغام على هذا النحو يعد ضربا من " األصوات إّمنا تنشأ عن طريق تأثري األصوات بعضها ببعض

ƨǤËǴǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨƦǳƢǇ�̈Ȃǫ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ȆǷǂƫ�ƢËĔȋ -املماثلة  - الظاهرة العلماء ينظرون إىل هذه و  6"املماثلة

.7"مكنترمي إىل ختفيض اخلالفات بني الفونيمات كلما أ

.118:متام حسان ، الّلغة بني املعيارية و الوصفية ، ص-1

.47:، ص 1998، 8أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب ، ط : تر  غة ،ماريو باي ، أسس علم اللّ -2

.115:متام حسان ، الّلغة بني املعيارية و الوصفية ، ص-3

.120:املرجع نفسه ، ص-4

.30:، ص1990، 2التطور الّلغوي مظاهره و علله و قوانينه ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، طرمضان عبد التواب ، -5

.220:، ص2004، 1، عّمان ، طغامن قدوري احلمد ، املدخل إىل علم أصوات العربية ، دار عمار -6

.384:دراسة الصوت الّلغوي ، صأمحد خمتار عمر ، -7
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وفيه يتأثر الصوت األول بالثاين REGRESSIVEرجعي "يقسم علماء الّلغة املماثلة إىل نوعني

، فهذه الظاهرة موجودة يف مجيع 1"وفيه يتأثر الصوت الثاين باألول PROGRESSIVEوتقدمي 

فالشائع يف الّلغة العربية التأثري الرجعي إال يف حالة ما كان األول أقوى "الّلغات على اختالف ألسنتها 

فإنّه يكون من التأثري التقدمي فهذا التأثري بني األصوات سواء كان تأثريا رجعيا أم  -مفخم  ،جمهور -

الصوت يف الكلمة يكتسب خصائص جديدة؛ "من طبيعته الصوتيةتقدميا فأحيانا قد يتجرد الصوت 

فيتحول الصوت من صورته  2"أحيانا ال حيتفظ خبصائصه الصوتية إذا وقع يف سياق لغوي معنيف

كما يقول غامن قدوري احلمد يتلون حسب   3"حرفا فرعيا"األصلية إىل صورته املؤقتة فيصبح بذلك 

  .السياقات اليت يرد فيها 

ا فإّن تقسيم األصوات يف السلسلة املنطوقة ال يكون إال على أساس االنطباعات وعلى هذ 

لتلك األصوات ومدى تأثريها ملا جياورها، فقد جند صوتني جمهورين ولكن أحدمها أوضح 4"السمعية

فاألصوات  5"يف السمع من اآلخر أو صوتني مهموسني وأحدمها أوضح يف السمع من املهموس الثاين

مية ــــمن الكدر ـــفس القــــا نـــهلم هر واهلمس فهذا ال يعين أنّ ـــــوافقة يف اجلـــــانت متـــــفاألصوات وإن ك

   .اء النطقــــالصوتية أثن

فمن " يتجلى اإلدغام يف تفسري التحرير والتنوير من خالل االستدالل بالقراءات القرآنية

عنها أحد من املفسرين بل هي كاألساطني خصائص القراءة تعضيدها لفن التفسري  حبيث ال يستغين 

فالقراءات القرآنية املتواترة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعد حجة  6"ملا يبتىن عليها علم التفسري

.62:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص: ينظر - 1

.188-187:حممود السعران ، علم الّلغة مقدمة للقارئ العريب ، دار النهضة العربية ، بريوت ، د ط ، ت ، ص: ينظر - 2

.149:، ص2007، 2غامن قدوري احلمد ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، دار عمار ، عمان ، ط-3

.57:، ص1985يوئيل يوسف عزيز ، دار أفاق عربية ، بغداد ، :فرديناند دي سوسري ، علم الّلغة العام ، تر-4

.101:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-5

، 1982، 2، دار السلفية ، ط حممد غوث الندوة: مكي ابن أيب طالب القيسي ، التبصرة يف القراءات السبع ، تح -6

  . 43:ص
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إحدامها ال تعلق هلا بتفسري : إّن للقراءات حالتني:يف الّلغة وهي تقع على حالتني يقول ابن عاشور

فالقراءة اليت ال تعلق هلا بالتفسري إّمنا هي حبث يف  1"جهات متفاوتةحبال، والثانية هلا تعلق به من 

اختالف القراءة يف وجوه النطق باحلروف واحلركات  "كيفية النطق بألفاظ القرآن الكرمي، فهي متثل

¦2�ǽǀđ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ"ريها من الظواهر الصوتيةغوالتخفيف واجلهر واهلمس و  تاإلماالو كمقادير املد 

   .القراءات 

أما ما تعلق بوجوه التفسري فهي متثل اختالف القراءة يف حروف الكلمات واختالف احلركات 

احلاصل بني القراءة يف توجيهها فما اشتملت  3"املتعلقة باجلوانب الداللية والوظيفية هلذا االختالف

¦4�Ƣđ�ƾƬǠȇ�Ŗǳ"عليه القراءات القرآنية من صفات صوتية، فيمكن إرجاعها إىل بعض الّلهجات العربية

�Ƣđالفصاحة واليت متثل حجة يف اللّ  يفƢđ�®ƢȀǌƬǇȏ¦�ǺǰŻ�ƨǤ "  فالقرآن وإن نزل بلغة قريش ورد فيه

كثري مما بقي من هلجات القبائل األخرى على ألسنة أهله، وقرئت بعض ألفاظها على وجوه تتفق مع 

��ƨǠȈƦǗ�Ƥ وسعة العربيةالتعدداليت تعد لونا من ألوان  5"هذه الّلهجات ǈƷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�Ŀ

وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب، : كل هلجة يقول ابن اجلين يف ذلك

يشري ابن جين يف هذا القول أّن تعدد 6"مصيب غري خمطئ وإن كان غري ما جاء به خري منه

ن هلجات العرب، فهو صحيح الّلهجات حكم مشروع يف الّلغة وكيف تصرف الناطق على هلجة م

.يؤخذ به يف االستشهاد الّلغوي

.51:، ص 1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.51:، ص 1، ج املصدر نفسه: ينظر - 2

.55:، ص 1نفسه ، ج: ينظر - 3

.51:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-4

.98:علي عبد الواحد وايف ، فقه الّلغة ، ص-5

.12:ابن جين ، اخلصائص ، ص-6
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ّن النطق باملثلني ثقيل ألنّه حيتاج إيعترب اإلدغام وسيلة من وسائل تيسري عملية النطق؛ إذ 

1"مرتني فيكثر العمل على العضو الواحد املضعففيهما إىل إعمال العضو الذي خيرج  منه احلرف 

دون اآلخر هذا ما جيعل العمل النطقي يتسم بالعسر عند حماولة حتقيق األصوات، فحسن التأليف 

وأحسن التأليف ما بعد فيه بني  :ا يكون بتباعد خمارج األصوات يقول ابن جينبني األصوات إمنّ 

 "وخصوصا عند جتاور حروف احللق  2"احلروف فمىت جتاور خمرج احلرفني فالقياس أن ال يلتقيا

اإلدغام يف "ألّن 3"فأحسن اإلدغام أن يكون يف حروف الفم وأبعدها ما يكون يف حروف احللق

لذلك جند هذه احلروف يف القرآن الكرمي ويف لغة العرب ليس بصورة كثرية و  4"حروف احللق غري قوي

  . كثرية يف استعماهلم 

إدغام "وير ميكن أن نقسم اإلدغام الذي ورد فيه إىل من خالل دراستنا لتفسري التحرير والتن

فلم يكن "متماثلني وإدغام متقاربني، اإلدغام يف املثلني حيصل مع مجيع احلروف إال األلف واهلمزة 

وهلذا مينع  5"ألنّه ال يدغم إال يف متحرك، واأللف ال تتحرك وأما اهلمزة فثقيلة جدا اإلدغام فيهما

Ǐ�Ŀ�Ǧ ǳȋƢǧ��ƢǸȀǷƢǣ®¤�ƢǸē°Ȃ"وأكثر ما جند  6"ال تكون أصال بنفسها بل منقلبة عن ياء أو واو

هذه األلف يف الفعل األجوف، وهذه الشواهد القرآنية يف تفسري التحرير والتنوير يف إدغام املتماثلني 

  .سواء كان متصال أم منفصال 

.403:ابن عصفور االشبيلي ، املمتع الكبري يف التصريف ، ص-1

.814:، ص2، ج1993، 2، طحسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق:ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، تـح -2

.413:، ص3ابن السراج النحوي ، األصول يف النحو ، ج-3

.275:، ص3رضي الدين االسرتاباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-4

.404:، ص2ابن عصفور االشبيلي ، املمتع الكبري يف التصريف ، ج-5

.279:، ص1، ج املصدر نفسه - 6



التأويل الصوتي..................................................................................الفصل األول  

- 30 -

  :إدغام الراء في الراء-1

 :قال تعاىل            "1  تضار اختلف القراء يف

�ƨȈǿƢǼǳ¦�Ȑƥ�¿ÂǄů�°ƢǔƫÂ�ȆĔ�» ǂƷ�ȏ�ËÀ¢�ȄǴǟ�̈®ƾǌǷ� ¦ǂǳ¦�ƶƬǨƥ�È°Ƣǔƫ�ȏ�°ȂȀǸŪ¦�¢ǂǫ��ƢȀǷƢǣ®¤

الفتحة للتخلص من التقاء الساكنني الذي نشأ عن تسكني الراء األوىل ليتأتى اإلدغام، وتسكني و 

وهذا االختالف مبين على اختالف هلجات  2"ألنّه أحق احلركاتالثانية للجزم، حرك بالفتحالراء 

يف أداء هذه الكلمة  3"المها قد قرئ بهوكاإلظهار لغة احلجازيني و  متيمالقبائل العربية فاإلدغام لغة 

©ȂǏ�ǲǯ�ÀȂǘǠȇ�Ʈ ȈŞ�°ƢȀǛȍ¦�ÀȂǷǄƬǴȇ�¦ȂǻƢǯ�ÀȂȇ±ƢƴūƢǧ��Ƣē¦ȂǏ¢�ǪȈǬŢÂ�ƢȀǷƢǣ®¤�śƥ  حقه من

  .على خالف التميميني الذين يلتزمون اإلدغام يف لغتهم  4"مهس أو شدة أو رخاوةو جهر 

ميكن إرجاع هذا االختالف إىل اختالف البيئات العربية، فظواهر الّلهجات يف القبائل البدوية 

ومن هنا تتجلى صور  5"ختالف إىل حد كبري ظواهرها يف القبائل املتحضرة اليت عاشت يف املدن

 :ونظري ذلك قوله تعاىل بني القبائل البدوية واحلضرية، التعدد يف نطق األصوات  

       "6 هذه الزنة  -يكسر الراء  -الضرر مصدر ضرر

ضرر بالفك، :املثلني فيه، وقيل إدغامامتنع  - بفتح العني -حنوها، وألجل صفته و جتيء يف العاهات 

وال تعرف يف كالم . وخبالف الضر الذي هو مصدره ضره فهو واجب اإلدغام إذ ال موجب للفك

وعليه فامتناع إدغام املثلني يف الضرر احرتاز لوقوع  7"العرب إطالق الضرر على غري العاهات الضارة

   .وضرر اللبس بني صيغة ضرّ 

.233:سورة البقرة ، اآلية-1

.43:، ص2ابن عاشور ، التحرير و النوير ، ج-2

، عبد الفتاح إمساعيل شليب ،  علي جندي ناصف: ابن جين ، احملتسب يف تبيني شواذ القراءات و اإليضاح عنها ، تح -3

.148:، ص1، ج1996، 2ط

  . 66: صينظر إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، -4

.87:املرجع نفسه ، ص-5

.95:سورة النساء ، اآلية-6

.171:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7
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  :التاء إدغام التاء في -2

 :قال تعاىل                "1

على فك  2"إدغام التاء يف كلمة تتناجوا جيوز فيها الوجهان، قرأ اجلمهور فال تتناجوا بصيغة التفاعل

هو األصل فيها، وجيوز إدغام التاء يف مماثلتها فإن شئت أسكنت وأدغمت؛ ألّن قبله حرف و اإلدغام 

والذي يزيد اإلدغام يف احلرف حسنا يف أداء النطق باألصوات، فاملد هو طول زمان 3"هو األلفو مد 

زمان صوت احلرف، فليس حبرف وال حركة وال سكون، بل شكل دال على صورة غريه كالغنة يف 

  . ميثل تطويال له ال غري 4"صفة للحرففهو األغن

  :إدغام الصاد في الصاد-3

:قال تعاىل             

      "5 اختلف النحاة والقراء يف إدغام الصاد، جند ابن عاشور

عاشور يقيم نوعا من التفريق يف هذه الكلمة من خالل إدغام الصاد من عدمه، وهذا التفريق مبين 

على فرق داليل فيذهب إىل أّن نقّص ترد بصيغة اإلدغام والفك، فاإلدغام يتعلق باملعىن احلقيقي، أما 

Đ¦�ŘǠŭƢƥ�ǪǴǠƬȇ�¿Ƣǣ®ȍ¦�Ǯ ǧغري أّن ابن يعيش يسلك مسلكا آخر يف هذه املسألة إذ يرى 6"ازي ،

أّن نقص ليس فيه أي إدغام وإمنّا هو من باب اختالس احلركة وضعفها، والعلة يف امتناع اإلدغام أمن 

1-ƨȇȉ¦���ƨǳ®ƢĐ¦�̈°ȂǇ:9.

.33:، ص 28ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.411:، ص3ابن السراج النحوي ، األصول يف النحو ، ج-3

شعبان حممد إمساعيل ، عامل الكتب ، بريوت ، :بن حممد البنا ، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، تـح أمحد - 4

.157:، ص 1، ج1987،  1ط

.3:سورة  يوسف ، اآلية-5

.203:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 6
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̧�¦��ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¿Ƣǣ®ȍفكلمة نقصّ 1"اللبس ȂǫÂ�±ȂŸ�ȏ�¦ǀđÂ��ƨȈƦȈǯŗǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ŀ�ƢȀƬƻ¢�ǾƦǌƫ

.ختالف إمنّا يرجع إىل األصل االشتقاقي لكل من الكلمتنيفأصل اال

  :إدغام الميم في الميم-4

:قال تعاىل        "2  وقع اإلدغام يف هذه

ها على لغة ااآلية يف كلمة نعما وأصل هذه الكلمة نعم بإسكان العني، فمن حرك عني الكلمة أجر 

الكلمة يف هذه اآلية مركبة  من نعم ما، ركبت مع ما ف. اليت تعتمد التحريك كثريا يف لغتها 3"هذيل

وأدغمت امليمان وحركت العني الساكنة بعد طرح حركة امليم األوىل وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة، 

عادة من عاداته  "ليتأتى اإلدغام، فهو يف لغة العرب يعد 4"بالكسر للتخلص من التقاء الساكنني

وهذه امليم من حروف الفم األكثر  ،أدائهايف نطق األصوات و  5"النطقية اجلارية على ذوقه الفطري

   . دورانا على اللسان

  :إدغام الياء في الياء-5

:قال تعاىل          "6  وقع اإلدغام

ال جيوز إدغام الياء فمن ف 7"عيي بالفك فإذا اتصل به ضمري تعني الفك: يف كلمة عيي يقال يف اآلية

ي القبائل ــــاقــــوهذا مما كان خمتصا عند قبيلة دون ب 8"فمن أدغم أجراها على لغة لبعض بكر بن وائل

.123:، ص10نريية ، مصر ، د ط ، د ت ، جابن يعيش ، شرح املفصل ، الطباعة امل-1

.58:سورة النساء ، اآلية-2

.440:، ص4، ج1983، 3عبد السالم حممد هارون ، عامل الكتب ، بريوت ، ط:سيبويه ، الكتاب ، تح : ينظر - 3

.96:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير، ج-4

.297:ني املعيارية و الوصفية ، صمتام حسان ، الّلغة العربية ب-5

.15:سورة ق ، اآلية -6

.297:، ص26بن عاشور ، التحرير و التنوير ، جا - 7

.122:، ص8أبو حيان األندلسي ، تفسري البحر احمليط ، ج: ينظر - 8
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القراءة على هذا ح ال يصف غة بالشذوذ؛العربية األخرى، فيمكن أن نسمي هذا اإلدغام على هذه اللّ 

  . النحو يف إدغام  املتماثلني املتصل بالضمري سواء كان غائبا أو خماطبا

  :إدغام الدال في الدال-6

:قال تعاىل              

   "1  قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من يرتد بدالني على فك اإلدغام وهو لغة أهل

الّلغة الفصحى "اجلارية على لسان العرب الفصحاء والذي نزل به القرآن الكرمي، فهي متثل2"احلجاز

فك اإلدغام يف هذه اآلية مرسوم يف ــقراءة بــــــوال ،ينــــــن جـــــــما يقول ابـــــــــك  3"دمىــــــالفصحى الق

اليت  5"أجراها على لغة متيمأما من أدغم فقد على هذه اهليئة، و 4"مصحف الشامو صحف املدينة ــــــم

متيل الّلهجات البدوية إىل السرعة : اليت تلزم اإلدغام يف أدائها الصويت يقول إبراهيم أنيس معلال ذلك

، فهي ختتلف عن الّلغة احلجازية اليت تعتمد على فك 6..."يف نطقها فتدغم األصوات يف بعض

نقل النرب : اإلدغام ليجمعوا بني األمرين مينيتمياإلدغام بتحقيق األصوات وإظهارها والسر يف التزام ال

   .يف نرب الفعل تميميني الوهذه العملية الصوتية ختص  7"إىل الوراء بسبب اجلزم وإظهار تضعيف الفعل

.

:ونظري ذلك إدغام القاف يف قوله تعاىل           

    "8الفك لغة احلجاز واإلدغام لغة متيم، :جيوز اإلدغام واإلظهار، فهما لغتان

.54:سورة املائدة ، اآلية-1

.235:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.260:، ص1ابن جين ، اخلصائص ، ج-3

.235:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.523:، ص3البحر احمليط ، ج:، ينظر235:، ص6املصدر نفسه ، ج-5

.115:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-6

  . 130: ص،  املرجع نفسه - 7

.4:سورة احلشر ، اآلية-8
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 دــــاال خاصا فحيث ورد ذكر الرسول فك اإلدغام وإذا وحــا استعمـــــــقرآن استعملهمـــــــكن الـــــــلو متيم، 

ه ذكر اهللا والرسول ذكر اهللا وحده، وفكهما وأظهرمها؛ ألنّ  هأدغمهما يف حرف واحد ألنّ و احلرفني 

والسر يف هذا التباين يف األسلوب  ،فهذه لفتة بيانية وسر من أسرار التعبري القرآين 1"فكانا اثنني

  . صطلح عليه مبا يسمى فونولوجيا القرآنيالقرآين من الناحية الصوتية ميكن أن 

  :إدغام الغين في الغين -7

 :اىلــعـــــال تــــــق              

   "2  اختلف القراء يف إدغام الغني يف هذه اآلية، قرأ اجلميع بإظهار حريف الغني من

عمرو إدغام أحدمها يف اآلخر وهو اإلدغام  كلمة غري، وروى السوسي عن أيبو كلمة من يبتغ 

وهذا مذهب ينسب إىل أيب عمرو وابن العالء يف اإلدغام الكبري وهذا ال جيوز حسب رأي  3"الكبري

ليفصل  4"ألنّه من املنقوص الذي خيل اإلدغام من أجل ما سقط منه اجلزم ابن املناديو ابن جماهد 

يف إدغام  5"فلم يلتق يف القرآن غينان غريمها" ة بني احلرفني قبل حصول اجلزم يف هذه الكلم

.املنفصلني 

.16:، ص2006، 4فاضل صاحل السامرائي ، التعبري القرآين ، دار عمار ، عمان ، ط-1

.85:سورة آل عمران ، اآلية-2

.303:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.199:أبو عمرو الداين ، اإلدغام الكبري ، ص -4

.137:، ص10ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج-5
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  إدغام المتقاربين: المبحث الثاني

إنَّ إدغام املتقاربني إّمنا هو عملية جتاذب األصوات املتجاورة يف خصائص صوتية معينة،  

1"املشافهةكاجلهر واهلمس والشدة والرخاوة وغريها، وهذا التجاذب بني األصوات املتقاربة حتكمه 

فاحلروف املتقاربة خمارجها إذا  "اليت متثل صورة االختالف بني الّلهجات العربية يف أدائها لألصوات، 

احلروف ف، فهما كاملنزلة الواحدة 2"أدغمت فإّن حاهلا حال احلرفني الذين سواء يف حسن اإلدغام

الذي ختتلف صوره  3"موجبة يف املتقاربني املتقاربة يف اإلدغام كاألمثال؛ ألّن العلة املوجبة يف املثلني

طبيعته وذلك حسب مقتضيات جتاور األصوات ضمن نسق معني، فقد يقع إدغام املتقاربني لتوافق و 

ام املتقاربني يف تفسري التحرير الصوتني يف املخرج أو الصفة أو باجتماعها معا، ومن ظواهر إدغ

:التنوير ما يلي و 

  :إدغام التاء في الدال-1

: قال تعاىل              "4  أصل

تدارأمت فلما أريد إدغام التاء يف الدال على قاعدة االفتعال مع الدال والذال جلبت مهزة : اّدارأمت

فإن وقع : فهمزة الوصل تعترب وسيلة لنطق الصوت، يقول سيبويه5"الوصل لتيسري التسكني لإلدغام

�ȏ�ǶËĔȋ��ƨǨȈǨŬ¦�Ǧ ǳȋ¦�¦ȂǬū¢Â��Ƕǣ®¢�¢ƾƬƦǷ�ǾƳǂű�ǺǷ�Ƥ ȇǂǫ�Â¢�ǾƳǂű�ǺǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ǞǷ�» ǂƷ

وهذه مسة من مسات الّلغة العربية وسنن العرب يف كالمها فكل حرف 6"يستطيعون أن يبتدئوا بساكن

.140:، ص2ابن جين ، اخلصائص ، ج: ينظر -1

.445:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-2

.131:، ص10ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج-3

.72:سورة البقرة ، اآلية-4

.560:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5

.475:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-6
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ǺǷ�Ƣđ�¢ƾƬƦƫ�ƨǸǴǯ�¾ËÂ¢�Ŀ�» ǂƷمهما   1"اسم أو فعل أو حرف فهو متحرك، وال يبتدئ حبرف ساكن

  .كان ذلك 

إّن ما يسوغ هذا اإلدغام يف اّدارأمت أّن التاء والدال سواء، كّل واحدة منهما تدغم يف 

�Ëȏ¤�ƢǸȀǼȈƥ�ǆ Ȉǳ�À¦ƾȇƾǋ�ƢŷÂ��ƾƷ¦Â�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƢǸËĔȋ�� Ƣƫ�¾¦ƾǳ¦Â�ȏ¦®� ƢƬǳ¦�Śǐƫ�ŕƷ�ƢȀƬƦƷƢǏ

وهذا تفريقا بني ما  3"اجلهر واهلمس يطلق عليهما برجسرتاسر صويت وغري صويتف 2"اهلمسو اجلهر 

  . غري مسموعو هو مسموع 

فيها قوة يف االعتماد أّما املهموسة فهي ضعيفة يف االعتماد يقول بأّن ¦ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ°̈�تتميز 

Ÿ�À¢�ǆ: سيبويه يف هذا الصدد ǨǼǳ¦�ǞǼǷÂ�ǾǠǓȂǷ�Ŀ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǞƦǋ¢�» ǂƷ�̈°ȂȀĐƢǧ ري معه حىت

وأما املهموسة فحرف أضعف االعتماد يف موضعه حىت ... ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت 

4�Ŀ�ÀƢǯŗǌȇ�ƢǸËĔ¢�Śǣ�¾¦ƾǳ¦Â� ƢƬǳ¦�ĿǂƷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǸǌȇ�ƨȇËƾǓ�©ƢǨǏ�ǽǀȀǧ"جرى معه النفس

ذه القرابة صفات صوتية معينة فليس يف واحد منهما إطباق وال استطالة وال تكرير، ومن هنا كانت ه

  . الصوتية سببا إلدغامهما 

: ومن هذا اإلدغام أيضا قوله تعاىل         

    "5أصله اذتكر، وهو افتعال من الذكر، قلبت تاء االفتعال داال لثقلها :ادّكر

ألّن الدال أخف من الذال وهذا ولتقارب خمرجها، مث قلبت الذال ليتأّتى إدغامها يف الداللثقلها 

.198:، ص1999، 2كاظم حبر املرجان ، عامل الكتب ، ط:عبد الغفار النحوي ، التكملة ، تح -1

.461:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-2

، 1994، 2رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، مصر ، ط:برجسرتاسر ، التطّور النحوي يف الّلغة العربية ، تح : ينظر - 3

 .  14: ص

.434:، ص4بويه ، الكتاب ، جسي - 4

.45:سورة  يوسف ، اآلية-5
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هذه الكلمة قد حصل فيها تطور ف 1"أفصح اإلبدال يف ادّكر وهو قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم

اإلبدال  ىوالذي يسم ،تغري حىت أصبحت على هذا الوضع وفق تأثر متبادل بني أصوات الكلمةو 

املتبادل الذي ينشأ عن تأثري صوتني بعضهما ببعض وينتج عن هذا التأثري تغري هذين الصوتني وحيل 

من مظاهر السليقة العربية يف  ا متثل مظهر يتخيتزل تلك العملية الصوتية ال 2"حملهما صائت طويل

  .ها الصويت ئداأ

، كما دالالوراء قليال فيصادف الالذي سوغ اإلبدال يف حرف الذال انتقال خمرج الذال إىل 

ا هو حتول سياقي لتأثري فتحول صوت الذال إمنّ 3"تتغري صفة الذال من الرخاوة إىل الشدة فتصري داال 

األصوات املتجاورة عليه حىت اكتسب هذه الصفة الفرعية، وإّمنا منعهم من أن يقولوا مذدكر كما قالوا 

به يف االنفصال، فلم جيز يف احلرف الواحد إال اإلدغام كل واحد منهما يدغم يف صاح  مزدان، ألنّ 

   .وهذا مما تصرفت فيه العرب يف لغتها4"

:ومن إدغام هذين احلرفني أيضا قوله تعاىل       

  "5ت متحركة عالتاء قريبة من خمرج الدال ووقفكلما كانت تعتدوا ،: أصل تعدو

ń¤�ƢȀƬǯǂƷ�ƪ ǴǬǼǧ��ƢȀǷƢǣ®¤�ƘȈē�ǺǯƢǇ�ƢȀǴƦǫÂ  العني الساكنة قبلها وأدغمت يف الدال إدغاما لقصد

وذلك باختزال النطق بالصوتني يف صوت واحد، ولذلك جاز يف كالم العرب إظهارها، 6"التخفيف

فكانت غري جمذوبة إىل خمرجه، ولو وقعت بعد الدال  ا وقعت قبل الدال�ËĔȋ فقالوا تعتدوا وتعدوا

.283:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.115:، ص1999، 1حازم علي كمال الدين ، دراسة يف علم األصوات ، مكتبة اآلداب ، ط-2

.434:، ص1983ط ، .العربية للكتاب ، د أمحد علم الدين اجلندي ، الّلهجات العربية يف الرتاث ، الدار-3

.470:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4

.154:سورة  النساء ، اآلية-5

.16:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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يف هذه الكلمة إّمنا هو حمكوم بعالقة قبلية أو  نيوعليه فجواز الوجه ،1"لوجب إدغامها يف حنو اّدان

  .بعدية لوجود ذلك الصوت يف وضع صويت على نسق خاص 

:إدغام النون-2

إظهار وإدغام وقلب : أحكامللنون أحكام متعددة حصرها علماء التجويد يف أربعة 

هذا حسب طبيعة األصوات اليت جتاورها، وقد زاد ابن عصفور حكما خامسا باجلمع و ، 2"وإخفاء

 يف الفم : ويت هلا خمرجني أحدمهابني اإلظهار واإلخفاء، فهو مبنزلة بني بني، فالنون يف خمرجها الص

لنطقية يف أداء الصوت فهي متثل ألوفون فهذه النون تعد ضربا من التنوعات ا 3"اآلخر يف اخليشومو 

يف الكلمة ومن شواهد أحكام هذه النون  4"باعتبارها عنصر من عناصر الفونيم تغّريه ال يغري املعىن

  :التنوير ما يليو يف تفسري التحرير 

 :قال تعاىل                "5  اختلفوا

��¬ȂƳǂǷ�ǾƳȂǳ¦�¦ǀǿÂ��¿Ƣǣ®¤�Ȑƥ� ƢǨƻ¤Â�¿ƢſƜƥ�¿Ƣǣ®¤Â�ǒ Ű�¿Ƣǣ®¤�śƥ�ÀȂǼǳ¦�ǽǀđ�ǪǘǼǳ¦�ƨȈǨȈǯ�Ŀ

ألّن االعتماد ¢ƢĔȂǰǇ�ƢŷƾƷ:، فأما إخفاؤه فهو لسببني6"أرجح الوجهني اآلخرين اإلدغام بإمشامو 

واآلخر كون الذي ال حيتاج يف إخراجه على احلرف الساكن أقل من االعتماد على احلرف املتحرك، 

فهذه النون مع احلروف احللقية فال  7"إىل فضل اعتماد وهذا ليجري االعتمادان على نسق واحد

.8"ختفى ألّن حرف احللق حيتاج إىل فضل اعتماد فتجري النون على أصلها من فضل االعتماد

.16:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.85:ابن اجلزري ، تقريب النشر يف القراءات العشر ، ص-2

.271:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-3

.147:أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص-4

.11:سورة يوسف ، اآلية-5

.228:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6

.272:، ص3لدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، جرضي ا - 7

.272:، ص3املصدر نفسه ، ج-8
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، فكالمها متساويان يف االحتياج إىل 1"وعلى هذا فالنون ال تدغم يف حروف احللق البتة

ا كانت ¢�ËĔȌǧ�ƨǸǣƾŭ¦�ÀȂǼǳ¦�Ƕǋ¢�ǺǷ�ƢǷ. أثناء النطق به 2"فضل االعتماد وإعمال آللة الصوت

ا هو من باب اإلشارة لرفعة وهذا العمل إمنّ 3"مرفوعة ليدلوا باإلمشام على الرفعة اليت كانت يف احلرف

مشام حقيقة اإلشارة بالشفتني إىل احلركة بعد اإلسكان اإلفهذا الصوت يف الكلمة من غري تصويت، 

لك احلرف، فخصوصية اإلمشام أنّه متعلق فيما هو مرفوع، فهو يعد حالة ذيف  4"من غري تصويت

ا هو نطقية أثناء األداء الصويت وهو عند النحويني ليس بصوت فيفضل بني املدغم واملدغم فيه، وإمنّ 

ǀǳ¦�©Ȃǐǳ¦�«¦ǂƻȍ�ȂǔǠǳ¦�ƨƠȈēفهو حالة نطقية تصاحب الصوت باعتبار  5"ي هو الضم ليدل عليه

  .باعتبار هيئته 

: ومن شواهد إدغام النون يف امليم قوله تعاىل        

    "6�ËĔ¢�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǏȋ¦ ا مركبة من جزأين ملن ما، فقلبت نون من ميما

«�7�ǾƦǌƫ�ȆȀǧ��Ǻǣ¢�°ȂȀů"لوجود دليل عليها وهو امليم الثانية ǂƷ�ƢËĔ¢�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢȀƬǠȈƦǗ�Ŀ�ÀȂǼǳƢǧ

�ƢËĔȋ�ÀȂǼǳ¦�ƨǼǣ�ń¤�«ƢƬŰ�ƪ امليم يف الغنة فإذا أدغمت يف امليم قلبت إىل جنسه ǈǳÂ��ǂƯ¢�ƢŮ�ǪƦȇ�ŃÂ

ا حتل حملها يف �ËĔȋ لى هذا فغنة النون ال جند هلا أثر حني إدغامها مع امليم، وع8"امليم فيها غنة

.455:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-1

.272:، ص3رضي الدين االسرتبادي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-2

عبد العزيز رباح ، أمحد يوسف الدقاق ، دار املأمون للرتاث ،  بريوت، د :عبد الغفار الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، تح-3

.213:، ص1ط ، د ت ، ج

، 1حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط:عبد اهللا األزدي ، شرح التصريح على التوضيح ، تح -4

.624:،  ص 2ج ،2000

.212:، ص1عبد الغفار الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، ج-5

.111:سورة يوسف ، اآلية-6

.174:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: بنظر - 7

.442:، ص2ابن عصفور األشبيلي ، املمتع الكبري يف التصريف ، ج-8
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صفة الغنة واجلهر مها كصوت واحد، فإّن اكتساب تلك الغنة اليت وجدت يف امليم، وعلى هذا 

.1"فاإلدغام على هذا النحو يكون إدغاما تاما؛ ألّن فضيلة الغنة حاصلة يف املدغم فيه

  :الطاءدغام التاء في إ-3

: اىلـــعـــــــال تــــــــق              

"2 اطّهر بتشديد الطاء واهلاء وهي صيغة تطهر، وقع فيها إدغام : يقال: قال ابن عاشور

3�ƨǇȂǸȀǷ� ƢƬǳƢǧ��ƾƟ¦±�Ȃǿ�ƢǸȈǧ�ǎ"التاء يف الطاء Ǭǻȋ¦�©Ȃǐǳ¦�¿Ƣǣ®¤�ǲȈƦǫ�ǺǷ� Ƣǘǳ¦�©ȂǏ�ƨǈǻƢĐ

والطاء مطبقة جمهورة، فكرهوا اجتماعهما فأسكنوا التاء وأبدلوا منها طاء لقرب خمرجها وأدغموا التاء 

 :ومن هذا اإلدغام قوله تعاىل .إدغاما تاما 4"يف الطاء       

      "5  اختلفوا يف إدغام التاء يف كلمة أحطت بني مانع

أن : القراء إدغام تاء الضمري من موانع اإلدغام املتفق عليها وهي ثالثةو جموز، فقد جعل علماء الّلغة و 

غري أّن احلسن البصري جعل موانع اإلدغام يف قسمني 6"ضمريو تاء أيكون املدغم منونا أو مشددا 

من قبيل تأثر  وعليه جيوز إدغام التاء يف الطاء من هذا املنظور 7"ال ثالث هلما التشديد والتنوين فقط

  .تأثر الضمري باجلهر

.273:، ص3بادي ، شرح شافية ابن احلاجب ، جرضي الدين االسرت : ينظر   - 1

.222:سورة البقرة ، اآلية-2

.367:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

ئة املصرية العامة للكتاب ،  د طه عبد احلميد طه ، اهلي:أبو الربكات ابن األنباري ، البيان يف غريب إعراب القرآن ، تح -4

.155:، ص 1ج، 1980،  ط

.22:سورة النمل ، اآلية-5

إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، : ينظر.  279: ، ص1ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، ج: ينظر - 6

.112:، ص 1ج

.113:، ص1أمحد بن حممد البنا ، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، ج-7
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إّن ما هو راجح عند علماء الّلغة والقراء عدم إدغام تاء الضمري يف حروف اإلطباق؛ ألنّه 

إذا أدى ذلك اإلدغام إىل فساد عدل عنه : ىل لبس يف الكلمة يقول ابن يعيش يف هذا الشأنيؤدي إ

هذا النوع من اإلدغام يعد من و فال جيوز استهالك تاء ضمري املتكلم بإدغامها يف الطاء  1"إىل األصل

وز فإذا كان الم الكلمة بعد حروف اإلطباق ال جي ،الشواذ وخصوصا إذا وقع بعد حروف اإلطباق

2"ألّن تاء الضمري كلمة تامة فال تتغري، فكان القياس أال تؤثر حروف اإلطباق فيها إدغام الضمري

3�ǺǷ�̧"وما جيء على هذا النحو فهو لغة بين متيم ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǲǯƢǌȇÂ�Ƕđ�́ Ƣƻ�¿Ƣǣ®ȍ¦�¦ǀȀǧ

4"ن حطتهماإلدغام ما مسع عن العرب ما أخلصت فيه الطاء تاء مساعا من العرب قوهلم حّتهم يريدو 

  . وهذا من باب إدغام ما هو زائد صوتا فيما هو ناقص 4"حطتهم

:إدغام التاء في السين-4

: من شواهد إدغام التاء يف السني قوله تعاىل         

   "5 بتشديد -اختلف القراء يف كلمة تساءلون قرأ اجلمهور  تّساءلون 

قرأ و . التاء الثانية، وهي تاء التفاعل يف السني لقرب املخرج واحتاد الصفة هي اهلمس بإدغام -السني

على أّن تاء االفتعال حذفت -بتخفيف السني  -محزة عن عاصم والكسائي وخلف تساءلون 

. وجه فصيح من وجوه القراءة الصحيحة  فكال القراءتني 6"ختفيفا

اإلدغام احلاصل يف هذه اآلية هو إدغام التاء يف السني، فلماذا مل تدغم السني يف التاء؟ 

«�¦�ƢËŶ¤Â��Ä¦Ǆǳ¦Â�śǈǳ¦Â�®Ƣǐǳ¦�ȆǿÂ�ŚǨǐǳالعلة يف ذلك أّن السني فيها زيادة صوتو  ÂǂƷ�ǺǷ�ƢËĔȋ

.122:، ص10يعيش ، شرح املفصل ، ج ابن  - 1

.227-226:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-2

.226:، ص3املصدر نفسه ، ج-3

.460:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4

.1:سورة النساء ، اآلية-5

.217:، ص4ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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يدغم األزيد صوتا فيما هو األنقص صوتا ألنّه يؤدي األزيد صوتا، وال  يدغم األنقص صوتا فيما هو

  . من الزيادة يف الصوت 1"إىل اإلجحاف فيهن ويبطل ما له من الفضل على مقاربه

  : إدغام التاء في الصاد-5

:قال تعاىل               

     "
3�ƢǸđ°ƢǬƬǳ"أصل يصاحلا يتصاحلا، فأدغمت التاء يف الصاد2

4�ÀÂǂǐƬǬȇ�ǶËĔƜǧ"ما عدا قراء الكوفة -  بالتشديد يف الصاد -يف املخرج فجميع القراء يقرؤون يّصاحلا 

  .يقتصرون التخفيف يف نطق الصاد 

   :إدغام التاء في الذال-6

 :تعاىل قال        "
قرأ اجلمهور 5

أوال يذكر بسكون الذال وضم الكاف من الذكر بضم الذال، وقرأه أبو جعفر بفتح الذال وتشديد 

الذال و  بينهما إال أّن الظاء والثاء6"الكاف على أّن أصله يتذكر فقلبت التاء الثانية ذاال لقرب املخرج

«�¦�ƢȇƢǼưǳو  ǂǗ�ǺǷ�ǺËĔȋ�¿Ƣǣ®ȍ¦�Ŀ�ǒ Ǡƥ�ǺǷ�ǺȀǔǠƥ�ǞǼƬŻ�ȏ�� ƢƬǳ¦Â�¾¦ƾǳ¦Â� Ƣǘǳ¦�©¦Ȃƻ¢�¾¦ǀǳ¦

  .وهلذا جاز إدغام التاء يف الذال  7"أصوهلاو 

.240:، ص1أبو بركات بن األنباري ، البيان يف غريب إعراب القرآن ، ج-1

.128:سورة النساء ، اآلية-2

.35-34:، ص23التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  216: ، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

، 1998، 1يوسف بديوي ، دار الكلم الطّيب ، بريوت ، ط:أبو بركات حممود النسفي ، تفسري النسفي ، تح: ينظر - 4

.401:، ص 1ج

.67:سورة مرمي ، اآلية -5

.145:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6

.464:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-7
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  :  إدغام التاء في الزاي-7

: قال تعاىل            

   "1 تزاور قرئت بالتشديد والتخفيف يف حرف الزاي، احلجة ملن شدد

�Ä¦Ǆǳ¦�Ŀ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ƢËǷ¢��ŚǨǐǳƢƥ�ƢȀǴǔǠƫ�ƢËĔȋ��Ä¦Ǆǳ¦�Ŀ�ƢȀǸǣ®¢Â� ƢƬǳ¦�ǺǰǇƘǧ��°Â¦ǄƬƫ�®¦°¢�ǾËǻ¢

2"بتاءين، فثقل عليه اجتماعهما فحذف إحدامها واكتفى مبا أبقى على ما ألقىه أراد تتزاور أيضا أنّ 

.3"قراءة ختفيف الزاي هي قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلفو 

  :إدغام الالم في الراء-8

وهي التاء والثاء والسني : الم بل وهل اختلفوا يف إدغامهما وإظهارمها عند مثانية أحرف

قرأ اجلمهور بإدغام الالم يف الراء بعد قلبها راء لتقارب 4"الطاء والزايالنون واخلاء والضاد و و 

5�ÀƢǈǴǳ¦�Ǫǳ̄�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟ¦�ǲǔǧ�ƢŮ�ƢËĔȋ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƪ"خمرجيهما Ȉũ�ƨǫȏǀǳ¦�» ÂǂƷ�ǺǷ�ƢŷȐǰǧ

«�¤ƢȀȀƦǋ¢Â�ƢȀȈǳو 6"هو طرفهو  Âǂū¦�§ǂǫ¢�ƢËĔȋ�ƢǿǂƟƢǇ�¿Ƣǣ®¤�ǺǷ�ǺǈƷ¢� ¦ǂǳ¦�Ŀ�¿Ȑǳ¦�¿Ƣǣ®¤"7 فهي

.كثرية  تشاركها يف خصائص صوتيةفهي 

لقد اختلف القراء يف اإلدغام نفسه عند احلروف الثمانية اليت ذكرناها سابقا، فمن القراء من 

قرأ يف أحرف معينة دون سائر احلروف الثمانية، قرأ الكسائي وابن  حميص باإلدغام يف سائر احلروف 

.17:سورة الكهف ، اآلية-1

.222:ابن خالويه ، احلجة يف القراءات السبع ، ص-2

.278:، ص15ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 3

.56:، ص2000، 1أبو عبد اهللا الزعيب ، الكايف يف القراءات السبع ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط -4

 .199: ص، 30ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5

.210:، ص1999،  1مية ، بريوت، طحممد حسني مشس الدين ، دار اكتب العل:ابن األنباري ، أسرار العربية ، تح -6

.440:، ص2ابن عصفور االشبيلي ، املمتع الكبري يف التصريف ، ج-7
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أّما عاصم فقد قرأ بالوقف على الم بل واالبتداء بكلمة .1"أما محزة فقد قرأ باإلدغام يف التاء والسني

إدغام الراء يف الالم فا جيوز ذلك؛ ألّن يف الراء زيادة صوت وهو التكرير، فلو ف 2"ران جتنبا لإلدغام

فهو من النوع الّذي يدغم يف مقاربه وال يدغم وهو يف 3"أدغمت لذهب التكرير الذي فيها باإلدغام

  . ةواحدجهة تم من تدغام ليست تبادلية وإّمنا يف مقاربه، فعملية اإل

وصفوة القول أّن ما ميكن قوله يف هذا املبحث أّن ابن عاشور تناول اإلدغام من جانبة 

التغريات الصوتية تكون مطردة يف أصوات املستوى الّلغوي الواحد ف. الصوري دون االلتفات إىل داللته

وإّمنا هي śǠǷ�¼ƢȈǈƥ�ƨǗÂǂǌǷ�Śǣ�©¦ŚǤƫ�ƢËĔ¢�¦ǀǿ�ŘǠǷÂبغض النظر عن السياق الصويت للكلمة 

  .رغم ورود نفس الكلمة يف هيئة صوتية خمتلفة  4عامة يف املستوى الّلغوي الواحد

.134:، ص 1أمحد بن حممد البنا ، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، ج-1

.199:، ص30ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.210:ابن األنباري ، أسرارا العربية ، ص-3

.83:علم الّلغة ، دار قباء ، القاهرة ، د ط ، د ت ، صمدخل إىل  حممود فهمي حجازي ،-4
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  اإلبدال: المبحث الثالث

اإلبدال الّلغوي من املظاهر الصوتية اليت خصها ابن عاشور يف تفسريه والذي يعكس  يعترب

. يف تبادهلا بني حروفها سواء تعلق ذلك باختالف املعىن أو ترادفه مرونة الّلغة

ء مقام الشيء الذاهب، بأنّه قيام الشي: ويعرفه ابن فارس 1"هو رفع الشيء ووضع غريه مكانه: لغة

: تعاىل ويقولون بدلت الشيء إذا غريته وإن مل تأت له ببدل، قال اهللا. يقال هذا بدل الشيء وبديله

           "2  وأبدلته إذا

.3"أتيت له ببديل

إّمنا يدل على تغيري صوت إىل آخر بفعل البيئة الّلغوية : اإلبدال يف اصطالح علماء العربية

ضمن نظام مقطعي معني، والذي تتجلى فيه مسة االختالف يف 4"احمليطة به ضمن كلمة أو مجلة ما

من علماء  ويراد باإلبدال الّلغوي عند احملققني5"احلروف باختالف املقاطع الصوتية اليت يتكون منها

ويف ذات السياق جند 6"إقامة حرف مكان حرف آخر مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمة: غةاللّ 

ّن مدار اإلبدال الّلغوي الصوامت ال غري وذلك إإذ ؛ بعض الّلغويني ال يتوسعون يف احلروف املبدلة

  . صوامت وهذا من قبيل الرتادف بني ال 7"بإبدال صامت مكان صامت دون تغري يف املعىن

31:، ص1992،  2ط عدنان درويش ، حممد املصري ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،: تح  لكليات ،أبو البقاء الكفوي ، ا-1

.15:سورة يونس ، اآلية-2

.210:، ص1، ج) ل . د . ب : ( أمحد بن فارس ، مقاييس الّلغة ، مادة-3

.9:، ص1995، 1حممد علي اخلويل ، معجم علم األصوات ، الرياض ، ط-4

.26:، ص1982، 1ن اخلفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طسنا: ينظر - 5

  .9: ص ،1، ج1961عز الدين التنوخي ، مطبوعات جممع الّلغة العربية ، دمشق ، :أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، تح-6

.107:، ص1999، 1حازم كمال الدين ، دراسة يف علم األصوات ، مكتبة اآلداب ، ط: ينظر - 7
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، يقابل هذا املصطلح عند 1"مصطلح اإلبدال يساوي املغايرة عند حممود فهمي احلجازيإنّ 

، ويدخل يف باب التبدالت الصوتية يف الّلغة العربية ظاهرتان لغويتان 2"تناسخ األصوات" الواحد وايف

والنحو، بل انقسم بطبيعته وليس الكالم على اإلبدال واحدا عند علماء الّلغة 3"مها اإلبدال والقلب

فقد يتداخل مفهوم اإلبدال بالقلب عند بعض الّلغويني يف الفرق ،إىل نوعني حبسب املتكلمني فيه

ال و أّن القلب تصيري الشيء على نقيض ما كان عليه متغري إزالة : يقول أبو حيان األندلسيبينهما

.4"ول وتنحيتهتنحية، والبدل وضع الشيء مكان غريه على تقدير إزالة األ

Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǆ ǻƘƬǈȇاإلبدال الّلغوي يشمل األلفاظ املتقاربة يف :ما ذكره أبو الطيب الّلغوي

§ǂǠǳ¦�Ǿƥ�ƪ ǸǴǰƫ�ƢŲ�ƢȀȈǻƢǠǷÂ�Ƣē°ȂǏ .النحوي   أما علماء النحو فقد حبثوا عما له عالقة بالقلب

-الّلغوي والنحوي  -إلبدالني ، فالعالقة بني هذين ا5..."جعلوه شامال لإلعالل ونقل احلركاتو 

فاإلعالل خاص بأحرف العلة ال غري، وهذا من 6"اإلبدال أعم من االعتاللفعموم وخصوص؛ 

  .لطائف التفريق بني اإلبدالني 

ني منهج الدرس الصويت وبني الصرف فإذا كانت دراسة خلط بواحلق أنّه ال يزال هناك 

اليت تتكون منها الّلغة، فإّن كثريا من املوضوعات اليت يدور  األصوات حبثا يف العناصر األوىل البسيطة

حوهلا الصرف إمنّا تبىن على قوانني صوتية ومرجعها ذلك التبادل بني احلروف حيث تتألف ويتصل 

فاجلانب الصويت ميثل مدخال أساسيا لعلم الصرف الذي يستند عليه يف كثري من  7"بعضها ببعض

.87:حممود فهمي احلجازي ، مدخل إىل علم الّلغة ، ص-1

.310:، ص���ǂǐǷ���ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ���ƨǤËǴǳ¦�ǶǴǟ���Ŀ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ9 ،2004¶علي : ينظر - 2

49:غة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، مطبعة جامعة دمشق ، د ط ، د ت ، صحممد مبارك ، فقه اللّ -3

.33:املمتع الكبري يف التصريف ، صابن عصفور اإلشبيلي ، -4

.8:، ص1أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، ج: ينظر - 5

، 1993عم محامة ، منشورات الكتب العصرية ، بريوت ، عبد املن: مصطفي الغالييين ، جامع الدروس العربية ، تح : ينظر - 6

.102:، ص 2ج

159:، ص1996الّلهجات العربية يف القراءات القرآنية ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، د ط ، عبده الراجحي ، -7
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فقد يلتبس املفهومني بعضهما  ،اإلبدال باملخالفة يف طبيعتهما الصوتية كما أنّه قد يتقاطع.األحيان

املخالفة تتم بني األصوات املتماثلة، أما اإلبدال فيمكن أن حيدث بني املتجانسني واملتقاربني . ببعض

أملى و  أمل: ومنه قولك 1"رمبا املتباعدين كما أّن املخالفة ميكن أن تتم باحلذف على خالف اإلبدالو 

األصل هو أملل  ا�ȂǳƢǫ�ƢǸđ�À¡ǂǬǳ¦� ƢƳ�ƾǫÂ��ǶȈŤ�ƨǤǳ�ƨȈǻƢưǳ¦Â�ƾǇ¢�řƥÂ�±Ƣƴū¦�ǲǿ¢�ƨǤǳ�ńÂȋƢǧ: غتانل

Ǧ ƻ¢�ƢËĔȋ� Ƣȇ�¿Ȑǳ¦�ƪ ǳƾƥ¢�Ľ"2 وهذا اإلبدال إّمنا هو لكراهية التضعيف وسهوله أداء الكلمة.

قيقة هذا الّلغويني حول هذه الظاهرة وحدود هذا االختالف ينبين على ح راءأتفاوتت 

اإلبدال من حيث اعتبار الوضع الّلغوي فيه : اإلبدال  يرجع صادق الرافعي هذا االختالف إىل أمرين

ما يتعدد فيه الوضع يف : النوع الثاين. أن يكون لغات خمتلفة ملعان متفقة كلعلين وأللين: األول: نوعان

لى هذا النوع عمال األخرى فيه، و لغة القبيلة الواحدة، فتقوم كل من الصورتني مبعىن ال تصح استع

   .من خالل التبادل بني األصوات فيما بينها  3"يتوقف منو الّلغة واتساعها

4"اإلبدال أول ما شاع بني العلماء مبا ألفه األصمعي والزجاجي وابن السكيت و أبو الطيب

االحنراف يف نطق بعض فقد يؤدي . وهو يعترب من املظاهر الّلغوية اليت تنبين عليه بعض املرتادفات

5"األصوات إىل اجتاه عكسي، إذ تغدو للكلمة صورتان لفظيتان أو أكثر مما يفضي إىل الرتادف

فضال عن هذا فهو صورة لغوية تنمو تركيبتها الصوتية عن إبعاد أحد األصوات الصامتة وإقامة آخر و 

  .وتطورهاعامال من عوامل منو الّلغة فهو يعد  6"مكانه 

، 1ر، بلنسية للنشر و التوزيع ،القاهرة ، طمعاين القرآن يف الرتاث العريب دراسة يف املنهج و املصادمنري مجعة أمحد ، -1

.5:، ص1،ج2008

.103:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 2

، 1عبد اهللا املنشاوى ، مهدى البحقريى ، مكتبة اإلميان ، األزهر ، ط:تاريخ آداب العرب ، تح،  مصطفى صادق الرافعي - 3

.158-157:، ص1، ج1997

.8:، ص1أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، ج-4

.387:أمحد قدور ، مبادئ اللسانيات ، صحممد   - 5

.61:، ص 1998عبد القادر عبد اجلليل ، علم الصرف الصويت ، دار أزمنة ، د ط ، -6
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 الّلغة ظاهرة صوتية تعرض لبعض األصوات فهو ال يتم بصورة عشوائية، إمنّا يتم اإلبدال يف

غري أّن هذا ليس . وفق قوانني صوتية معينة تسوغ هذا اإلبدال سواء كان بني الصوامت أو الصوائت 

مطرد يف لغة العرب، فرمبا خرجت األصوات يف تبادهلا عن حدود التقارب الصويت املقرر يف القوانني 

، وبناء على هذا فاإلبدال يف حقيقته إمنّا يقتصر على النقل والسماع فيما أبدلته العرب يف 1"الصوتية

وفق أهواء  2"بعض احلروف بعضها من بعض وال يؤخذ كقياس مطرد يصاغ منه أمثلة جديدة يف الّلغة

.املتكلمني يتصرفون بالّلغة أىن شاءوا 

بعضها مقام بعض، ويقولون مدحه ومدهه، وفرس رفل من سنن العرب إبدال احلروف وإقامة 

وهذا تناسبا مع تعدد هلجات العرب، وذلك ألغراض 3"ورفن وهو كثري مشهور قد أّلف فيه العلماء

هذا االختالف يف حقيقته مرتبط مبدى و  4"لغوية خمتلفة فإما ضرورة أو صنعة أو استحسانا يف كالمها

هجة ها يف االستشهاد، فالعرب كانوا ال يعتربون اللّ مبدى فصاحة هذه القبائل يف هلجتها وحجيت

  : فصيحة إال إذا توفر فيها شرطان

Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�Ƥ:األول ǈƷ�ƨȈǴǏȋ¦�ƢȀƳ°Ƣű�ǺǷ� ƢƴŮ¦�» ÂǂƷ�«¦ǂƻ¤.

يؤدي ذلك إىل إبدال وظيفي على مستوى تلك  5"عدم قلبها حرفا عربيا إىل حرف غريه: الثاني

  . غوي ال غريالّلهجة، وعلى هذا املعىن تكون الّلهجات يف طبيعتها ضربا من التعدد والثراء اللّ 

ما جيدر اإلشارة إليه أّن اإلبدال الذي تناوله العرب يف حيز التنوع الصويت إلحالل احلروف و 

فحني تعمق النظر يف . قبيل التوافق الداليل ال غري أو الصوائت مكان بعضها البعض إمنّا هو من

.314:، ص2011، 1، طعلي كاظم املشري ، الفروق الّلغوية يف العربية ، دار صفاء للنشر ، عمان -1

، 2009ط ، .عبد الصبور شاهني ، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، د : ينظر - 2

  .73: ص 

209:أمحد بن فارس ، الصاحيب يف فقه الّلغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، ص -3

.7:، ص10شرح املفصل ، جابن يعيش ،: ينظر - 4

.41:، ص1986حممد رواس قلعه جي ، لغة القرآن لغة العرب املختارة ، دار النفائس ، د  ط ، -5
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من مشكالت الدرس الّلغوي لدى  اموضوع اإلبدال واحدمسائل الّلغة وارتقى البحث فيها، برز

فذهب قسم منهم إىل القول بضرورة أن يكونا الصوتان يف الكلمتني يتحد معنامها من  ،الدارسني

  .ال غريرج بني األصوات ان تقارب املخعلى هذا فاإلبدال يفسر ضمو  1"خمرج واحد

ا هي لغات خمتلفة ملعاين ليس املراد باإلبدال أّن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإمنّ 

فمجال هذا  2"متفقة، تتقارب الّلفظتان يف لغتني مبعىن واحد حىت ال خيتلفا إال يف حرف واحد

فنشأة كلمات هذا النوع إمنّا مرده الختالف الّلهجات  . اإلبدال عند العرب خيتلف من قبيلة ألخرى 

قال بذلك أبو الطيب الّلغوي، وابن السكيت وأبو حممد البطليوسي وابن خالويه وأبو علي القايل 

«�3"غريهمو  ȐƬƻȏ�ǽ®ǂǷ�¾¦ƾƥȍ¦�ÀȂǯ�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬǳ¦�ń¤�¦ȂƦǿ̄ �ǺŲ الّلهجات.

حال  كالم أيب الطيب ليس ولكن: علق حممد مبارك على قول أيب الطيب الّلغوي بقوله

األخرى نشأت عنها باإلبدال أو تكونا  وال مينع أن يكون إحدى الّلغتني هي األصل وأنّ ،للمشكلة

ما على بدلة تنازع احلروف املت، فقد 4"متولدتني عن لغة مشرتكة تفرعت باإلبدال الصويت إىل لغتني

فهذه الثنائية جعلت بعض اللّغويني تلتبس عليهم املعاين بني تصنيفها يف ،ه األصل والفرعتسميتميكن 

�ǽǀđ�ǶȈǴǈƬǳ¦�Ŀومن جهة أخرى فقد أفرط بعض الّلغويني،إطار الرتادف أم التباين واالختالف

   . األلفاظ على الرتادف دون االستقراء اجليد هلا من الظاهرة يف محل الكثري 

أبو الطيب الّلغوي مسألة اإلبدال يف إطار تعدد الّلهجات العربية ال غري ومل يلتفت درس لقد 

¾¦ƾƥȍ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǂƯƘƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ń¤. فأسباب حدوث اإلبدال تتوزع على

.315:علي كاظم املشري ، الفروق الّلغوية يف العربية ، ص-1

اد املوىل بك ، علي حممد جباوي ، حممد أبو حممد أمحد ج: جالل الدين السيوطي ، املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، تح -2

.46:، ص1، ج2008، 3الفضل إبراهيم ، دار الرتاث ، القاهرة ، ط 

.261:، صǂǿƢǬǳ¦���ƨƦǿÂ�ƨƦƬǰǷ���ƢēƢũÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�ƨȈƥǂǠǳ¦���¾Ȑǿ�ƾǷƢƷ�°ƢǨǤǳ¦�ƾƦǟ5 ،2004̈���¶: ينظر - 3

.50:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-4
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لقد و  1"العربية، التقارب الصويت، التحريف والتصحيفاختالف الّلهجات عوامل عديدة منها

يشرتط وجود تقارب املخارج والصفات يف فمنهم من ال  ،تعددت مسوغات اإلبدال عند علماء الّلغة

رأي ابن السكيت وأبا الطيب الّلغوي وعبد الرمحان الزجاجي، وكثري من رواة ǳ¦�¦ǀđ�¾Ƣǫعملية اإلبدال 

اإلبدالية مرتبطة بالّلهجات عنده فال مناص من عدم اشرتاط التقارب  فما دامت العالقة 2"الّلغة

  .الصويت؛ فاحلروف املبدلة ال جتمعهما قواسم صوتية مشرتكة 

وباملقابل هناك رأي آخر يرى خالف ذلك، فالتغري الصويت يعترب عامال مهما ترجع إليه كثري 

ني احلروف املتبادلة يف املخرج أو الصفات كما من أمثلة اإلبدال وهذا التغري مبين على أساس العالقة ب

فابن سيدة قد اشرتط وحدة املخرج بني األصوات إذ جعل جمال اإلبدال مقيدا3"...قرر علماء الّلغة 

أما ما كان جاريا على مقاييس اإلبدال اليت أتت فهو الذي مسى بدال كإبدال العني من " مشروطاو 

خمرجا البتة فقيل على حرفني غري متقاربني فال يسمى بدال كإبدال حرف فأما ما مل يقارب ... اهلمزة 

وذلك الفتقاره للتماثل بني الصوتني سواء تعلق ذلك باملخرج أم  4"من حروف الفم من حروف احللق

   . الصفة 

اللذان يتحققان بني  5"يفسر جفري سامسون العالقة بني الصوتني املبدلني بالتقابل الفونيمي

وتني؛ إذ يستطيع أحدمها أن حيل حمل اآلخر ضمن عالقة مبنية على التوافق الصويت، إذ ال هذين الص

يكون اإلبدال حقا إال إذا كان بني البدل واملبدل منه عالقة صوتية كقرب املخرج أو االشرتاك يف 

:، ص2005، 1موضوعاته قضاياه ، دار ابن خزمية ، الرياض ، ط-حممد بن إبراهيم احلمد ، فقه الّلغة مفهومه : ينظر  - 1

242-244.

.11:، ص1أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، ج-2

  .  264: ص��ƢēƢũÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�ƨȈƥǂǠǳ¦���¾Ȑǿ�ƾǷƢƷ�°ƢǨǤعبد ال - 3

  .   19 -18: ص ،1أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، ج-4

.حممد زياد كبة ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، د :التسابق و التطور ، تر-جفري سامسون ، مدارس الّلسانيات : ينظر - 5

.123:، ص1994ط ، 
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، ولقد حصر ابن جين هذه الظاهرة يف1"بعض الصفات الصوتية كاجلهر واهلمس والشدة والرخاوة

اإلبدال على هذا النحو ف .2..."فالتقارب والتشابه اللذان مها أساس اإلبدال " األصوات املتقاربة 

يشرتط فيه أن يكون بني البدل واملبدل منه عالقات صوتية وذلك بتوافقهما يف املخارج أو الصفات 

الرجوع من بعض  دون االلتفات إىل وظيفة هذا احلرف ضمن هذا النسق املتغري، فعالمة صحة البديلة

يف تلك الّلهجة، فاألصوات اليت يشيع تداوهلا يف االستعمال تكون أكثر 3"التصاريف إىل املبدل منه

  .وذلك لسهولة أدائها الصويت  4"للتطور من غريها تعرضا

فمعيار صحة البديلة من منظور الّلغويني الفصاحة وذلك بكثرة استعمال تلك احلروف على 

أما الّلهجات غري الفصيحة اليت كانت تقلب فيها احلروف  .ألسنة العرب على اختالفهاحنو معني يف 

Ƣđ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǎ ƻǂȇ�ȏ�©ƢƴŮ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ"5 ا يكن فال مشاحة باألخذ بالرأينييف القرآن الكرمي ومهم 

.ألّن لكل منهما شواهد تدعمه أقوال العرب يف ذلك 

ت لتحليل هذا النمط من اإلبدال يف تراثنا ولعل من أعمق الدراسات الّلغوية اليت تصد

الّلغوي ما حبثه ابن جين يف اخلصائص إذ درس اإلبدال يف باب احلرفني املتقاربني يستعمل أحدمها 

طر العملية الصوتية ضمن مفهوم القيمة، فالصوت ؤ ففي نظريته الصوتية جنده ي 6"مكان صاحبة

Śưǯ�ǶËĔ¢�Ǯ¦�:غوي الذي يدخل فيه، يقول ابن جينالّلغوي عنده له قيمة تعبريية ضمن نسيجه اللّ  ǳ̄Â

�ƢȀȈǴǟ�ƢĔÂǀƬŹÂ�ƢĔȂǳƾǠȈǧ��ƢȀǼǟ�ŐǠŭ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�ƪ ũ�ȄǴǟ�» Âǂū¦�©¦ȂǏ¢�ÀȂǴǠŸ�ƢǷ"...7  فهذا

.73:هني ، القراءات القرآنية يف ضوء علم الّلغة احلديث ، صعبد الصبور شا - 1

  .187: ص، 1996، 1الدار املصرية اللبنانية ، طأمحد عفيفي ، ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ،-2

، 1أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ط:جالل الدين السيوطي ، مهع اهلوا مع يف مجع اجلوامع ، تح -3

.437:، ص3، ج1998

.172:إبراهيم أنيس ، األصوات الّلغوية ، ص-4

.42:حممد رواس قلعه جي ، لغة القرآن لغة العرب املختارة ، ص-5

.321:علي كاظم املشري ، الفروق الّلغوية يف العربية ، ص-6

.149:، ص2ابن جين ، اخلصائص، ج-7
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جند ابن جين يف اخلصائص جعل اإلبدال وبناء على هذا.باب عظيم وواسع كما وصفه ابن جين 

ن أن يكون احلرفان مجيعا أصلني كل واحد منهما قائما فمىت أمك" مقصور على الضرورة القصوى

قد خيضع هذا اإلبدال ملظاهر هلجية أنّه ويعضد هذا الرأي  1"برأسه مل مينع العدول عن احلكم بذلك

2"حني تعكس إحدى قبائل العرب املعىن املقصود بوجهي اإلبدال، أو حني تتفرد وحدها بالتفريق

من جهة والرتادف من جهة أخرى لتبادل  صورة االختالف وهذان الوجهان لإلبدال يعكسان

  .احلروف 

للوظائف الصوتية اليت حيملها الصوت ضمن ذلك املركب  ااإلبدال عند ابن جين ميثل رصد

ومتتلئ كتب اإلبدال العربية مبثل هذه الكلمات : بقوله رمضان عبد التوابالصويت، يؤيد هذا الرأي 

:قال تعاىل 3..."منها من شيء  مرتادفات وما هي اليت يعدها الّلغويون     

       "
4�̈ǄǸŮƢǧ��¦Ǆǿ�ǶǿǄē�ŘǠǷ�Ŀ�¦ǀȀǧ��ǶȀǬǴǬƫÂ�ǶȀƴǟǄƫ�Ä¢

�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�¦Ȃǐƻ�ǶËĔƘǯÂ�śȈǼǠŭ¦�§°ƢǬƫ�Ŀ�ÀƢƬǜǨËǴǳ¦�§°ƢǬƬǧ�� ƢŮ¦�ƪ ƻ¢�̈ǄǸŮƢǧ�ÃȂǫ¢�ƢËĔȋ�ǄǸŮƢƥ

فهذا التمايز يف الداللة إمنّا هو ناتج عن طبيعة 5"من اهلاء وهذا املعىن أعظم يف النفوس من اهلز

�śƥ�¼ÂǂǨǳ¦�ǽǀȀǧ��ƨȈƳǂű�ƨǫȐǟ�ƢǸȀǠǸš �ƢǸËĔ¢�Ƕǣ°�ǆ ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦�Ŀ�ƢǸȀǧȐƬƻ¦�Ŀ�śƫȂǐǳ¦�Ǻȇǀǿ

.األصوات ليس ظاهرة مطردة يف الّلغة 

. ما يهمنا يف هذا املبحث احلديث عن التبدالت الرتكيبة لألصوات يف السياقات القرآنية إّن 

تبدالت تركيبية تصيب األصوات نتيجة متاسها  :الصوتية إىل قسمني غرياتالت هذه لقد قسم الّلغويونف

وتبدالت تارخيية تصيب األصوات نتيجة التطور الذي خيضع له  ،احتكاكها بعضها ببعض يف الكالمو 

.82:، ص2، جابن جين ، اخلصائص-1

.328:علي كاظم املشري ، الفروق الّلغوية يف العربية ، ص-2

.320:، ص1999، 6القاهرة ، طفصول يف فقه العربية ، مكتبة اخلاجني ،رمضان عبد التواب ، -3

.83:سورة مرمي ، اآلية-4

.147:، ص2ابن جين ، اخلصائص ، ج-5
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وعلى هذا التقسيم ميكن وصف التغريات الرتكيبية تبدالت داخلية تتعلق بصلب  1..."خالل الزمان 

.الّلغة، أما التغريات التارخيية ميكن وصفها تبدالت خارجية ختضع لسياق التطور 

 أبنيته وأشكاله التواصلية وذلك حسب استعمال إّن من طبيعة النظام الّلغوي التجدد يف

املتكلم لألدوات الّلغوية، اليت متثل فيها الصوامت والصوائت املادة اخلام يف تأليف الرتاكيب، فكل 

وهذا التصنيف يرجع إىل  2"وصوت انتقالصوت ثبات: األصوات صامتة كانت أو صائتة جنسان

وهذه األصوات الصامتة تسمى باحلروف عند . هاز الصويتطبيعة هذه األصوات وكيفية إجنازها يف اجل

هذا التفريق مبين على متايز بني ما هو انتقايل وما هو ثابت، فالصوامت ذات و .  3"علماء العربية

��ǶǨǳ¦�«°Ƣƻ�ń¤�śƬƟǂǳ¦�ǺǷ�ǞǧƾǼŭ¦� ¦ȂŮ¦�ǪȇǂǗ�µ ¦ŗǟ¦�ǺǷ�ƘǌǼƫ�ƢǠȈŦ�ƢËĔ¢�ǺǷ�ƨš Ƣǻ�ƨǯŗǌǷ�ƨǠȈƦǗ

تتسم باحلرية يف مرور الصوت دون  4"دون اعرتاض، فهي أصوات انطالقية  على حني تنشأ احلركات

   .أن يعرتضه اهلواء 

اإلبدال يف تفسري التحرير والتنوير من خالل إبدال الصوامت والصوائت على أشكال يتمظهر 

  . خمتلفة

  : إبدال الصوامت-1

  : من شواهد هذا اإلبدال يف تفسري التحرير والتنوير ما يلي

:تعاىلقال      "5 الصراط يف لغة العرب وردت على ثالثة أوجه

�Śǣ��ƨŻǂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣđ�¢ǂǫ�ȂƸǼǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ. يف إبدال احلروف فيها الصراط والسراط والزراط 

.211:حممد األنطاين ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص-1

.55:، التطور النحوي ، صبرجسرتاسر  - 2

.173:، ص2000ط ، .كمال بشر ، علم األصوات ، دار غريب ، القاهرة ، د -3

.168:رؤية جديدة يف الصرف العريب ، ص-عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية -4

.6:سورة  الفاحتة ، اآلية-5
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وهذا اإلبدال خاص بلغة بين العنرب اليت   ،1"أّن الفراء يذهب إىل أّن الصراط فيه لغتان السني والصاد

تؤثر هذا اإلبدال يف هذه احلروف والسبب الذي جعل بلعمرب تقلب السني صاد يرجع إىل عامل 

وإمنّا عمدوا إلبدال السني صاد وذلك لتطابق الصاد . املماثلة الذي هو تأثر األصوات بعضها ببعض

، واألوىل يف قراءة هذه اآلية 2"قاال من سفل إىل علويف اإلطباق واالستعالء والتفخم مع الراء استث

ȄƸǐǨǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ƢĔȂǯÂ�Ǧ Ƹǐŭ¦�ǶǇ°�ƢȀƬǬǧ¦Ȃŭ�Ǯ ǳ̄Â�ƨǐǳƢƻ�®ƢǐǳƢƥ�̈ ¦ǂǬǳ¦"3  اجلارية على لغة قريش

.اليت متثل الّلغة النموذجية املهيمنة على الّلهجات األخرى 

�ǶËĔȋ��ƢȀȈǧ�ƶǐǧȋ¦�ȄǴǟ�ƢȀȈƦǼƫ�®ƢǐǳƢƥ�ƢǿȂƦƬǯ�ƨƥƢƸǐǳƢǧ يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على

نزل القرآن الكرمي فهي متثل  هابف من مصادر املعرفة والكمال، افلغة قريش متثل مصدر  4"علم العرب

.قمة البالغة والفصاحة ومناط التحدي للعرب أما الّلهجات األخرى فهي امتداد طبيعي هلذه الّلغة

التفنن والتعدد يف إبدال احلروف، فإّن االختالف ا هو من قبيل هذا االختالف يف أداء الّلفظ إمنّ 

املشار إليه يف ذلك هو اختالف تنوع وتغاير ال اختالف تناقض وتضاد، فإّن هذا حمال أن يكون يف  

فالقراءات القرآنية املتواترة قد تتفاوت مبا اشتمل عليه بعضها من خصوصيات  5"كالم اهللا تعاىل

فظ وبقاء لتعدد وجوه األداء يف اللّ 6"ين أو الشهرة وهو متايز متقاربالبالغة أو الفصاحة أو كثرة املعا

  .وبقاء معناه على ما هو عليه يف األصل 

ومن القراء من قرأ الصراط بالزاي خالصة بإبدال الزاي من الصاد حىت يشبه الطاء يف اجلهر 

اءة تنسب إىل وهذه القر  ،7"سان وحيتج على هذا قول العرب صقر، سقر، زقرروم اخلفة على اللّ و 

.17:، ص1، ج1990، 1هدى حممود قراعة ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط:، معاين القرآن ، تح الفراء  - 1

.190:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.190:، ص1، ج  املصدر نفسه - 3

.190:، ص1، جنفسه  - 4

.49:، ص1النشر يف القراءات العشر ، جابن اجلزري ، -5

.62:، ص1املصدر نفسه ، ج: ينظر - 6

.50:، ص1عبد الغفار الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، ج: ينظر - 7
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¦�Ƣđ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�ǾËǻ¢�ƢǼǿ�ǾȈǳ¤�̈°Ƣǋȍينبغي ولكن ما  ،فهي لغة يف الصراط 1"العريان عن أيب صفيان

وعلى هذا فإّن ما أبدلته العرب يف كالمها ال يعترب بالضرورة جانبا مطردا يف لغة  .يف القرآن الكرمي

.2"القرآن، ومن القراء من قرأ الصراط بالزاي بإمشام صوت الصاد زاي وهي قراءة محزة 

: ومن شواهد هذا اإلبدال أيضا قوله تعاىل      

                "3 قرأت يبسط

وهذا خالف  4"بالوجهني بالسني والصاد، فقراءة مجهور القراء بالسني، أما القراءة بالصاد فهي لغة

وهذا  5"يف سورة  البقرة بالسنيقرأ الكسائي كل شيء يف القرآن بالصاد إال قوله بسطة . ملرسوم اخلط

وجه من أبدل السني بالصاد يف هذا املوضع أّن حرف  .وهذا من لطائف اإلبدال يف هذه الكلمة

الطاء حرف مستعل يتصعد من خمرجها احلنك ومل يتصعد السني تصعدها فأبدل السني بالصاد 

، وإذا نظرنا إىل حرف السني يف هذا املركب الصويت من خالل جتاوره مع 6"ليناسب تصعد الطاء

.ألنّه وقع بني حرفني جمهورين أخواته، جنده قد تأثر باجلهر

   :إبدال الباء ميم-

 :تعاىل قال         

قيل أّن باء الزب بدل من ميم الزم محال على توافقها معىن فالالزب الالصق يغريه ومنه أطلق 7"

.49:، ص1عبد الغفار الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، ج-1

.128:، ص10ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج-2

.245:سورة البقرة ، اآلية–3

.37:، ص3ابن عاشور ، ج: ظرين.  483: ، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 4

:، ص 1ج، 1991، 1عري مصطفى درويش ، عوض بن محد الفوزى ، ط: تح ،أبو منصور األزهري ، معاين القراءات -5

113.

.347:، ص 2عبد الغفار الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، ج:ينظر - 6

.11:سورة الصافات ، اآلية-7
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وعلة هذا اإلبدال وجود متاثل صويت بني الباء وامليم فكالمها حرفان شفويان  ،1"األمر الواجب الزم

.  جمهوران إضافة إىل مالمح صوتية أخرى مشرتكة بينهما 

  :إبدال التاء دال-

:قال تعاىل           "2 ّا اإلبدال يف كلمة مزدجر إمن

: إبدال احلروف على ضربني: ل أبو علي الفارسياهو بدل حمض ليس متجاذب مع اإلدغام ق

، فأصل  3"واآلخر بدل حرف من حرف لغري اإلدغام . بدل حرف من حرف ألجل اإلدغام: أحدمها

بدال مطردا يف كالم  4"فأصل كلمة مزدجر مزجتر مت إبدال الدال من تاء االفتعال اليت بعد الزاي

. العرب على قاعدة االفتعال 

�¾ƾƥƘǧ�ƢǸđ�ǂƯƘƬǧ��Ǻȇ°ȂȀů�śǧǂƷ�śƥ� ƢƬǳ¦�̧ȂǫÂ�ń¤�ǞƳǂȇ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¾¦ƾƥȍ¦�ǲǷƢǟ�ËÀ¤

:إىل دال، ومن شواهد هذا اإلبدال أيضا قوله تعاىل         "5  قال

... غة وقدرنا، والتاء يف أعتدنا بدل من الدال عند كثري من علماء اللّ معناه هيئنا: أعتدنا: ابن عاشور

اختلف أهل العربية يف معىن أعتدنا هلم، فقال بعض .6"وقد ورد البناءان كثريا يف كالمهم والقرآن

ويف ذات السياق يورد ابن عاشور  7"أعددنا : ومعناها: قال. أفعلنا، من العتاد: البصريني معىن أعتدنا

ففي كلمة أعتدنا إبدال، فأصل الكلمة أعددنا أبدلت الدال األوىل : عاشور أصل هذا اإلبدال بقوله

:، ص 4ج، 522:، ص 1جالتحرير و التنوير ، : ينظر.  95: ، ص23ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 1

12.

.04:سورة القمر ، اآلية-2

.570:عبد الغفار النحوي ، التكملة ، ص-3

.175:، ص27ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.18:سورة النساء ، اآلية-5

.12:، ص6ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج-6

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ، عبد السند حسن ميامة  ، دار :جرير الطربي ، جامع البيان عن التأويل آي القرآن ، تح-7

.520:، ص6، ج2001، 1هجر ، ط
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دغام باتصال ضمري الرفع، وهكذا مادة أعد يف كالم العرب إذا أدغموها تاء لثقل الدالني عند فك اإل

.1"مل يبدلوا الدال بالتاء ألّن اإلدغام أخف وإذا أظهروا أبدلوا الدال التاء

  : إبدال الالم نون-

:قال تعاىل                     

 "2 أبدلت الالم من النون وذلك  3"سجيل يف معىن سجني: جاء يف لسان العرب

السجيل : لتوافقهما يف املخرج والصفة، فهذان احلرفان يعتربان من احلروف احللقية، قال أهل املعاين

كما فسرت كلمة السجيل بواد نار يف . فهما مبعىن واحد 4"الشديد من احلجر والضرب: والسجني

، ومنهم من أرجع هذه الكلمة إىل أصول غري عربية، 5"جهنم يقال له سجيل بالم وسجني بالنون

�ǺǷ�ƨƦǯǂǷ�ȆȀǧ��śǘǳ¦�ƢǿƢǼǠǷ�ƨȈǇ°Ƣǧ�ƨǸǴǯ�ƢËĔƘƥ�² ƢƦǟ�Ǻƥ¦�¾Ƣǫ��§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ŀ�ƨǴȈƻ®�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀȀǧ

طر ضمن هذين املعنيني الذين ؤ ف يف هذه الكلمة فإّن معناها يومهما يكن من اختال 6"سنك جيل

ا قد وردت يف سياق ¢�ËĔ -سجني  - يف هذه الكلمة النظر ما يلفت و .أوردمها الّلغويون واملفسرون

: قرآين آخر فلم تدرج من اإلبدال حسب ما قاله ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل 

  "7  نون سجني أصلية وليست مبدلة من الالم فحروف مادته من حروف

.8"ه معرب فقد أغربالعربية وصيغته من الصيغ العربية، فهو لفظ عريب ومن زعم أنّ 

.53:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.82:هود ، اآليةسورة  - 2

.182:، ص6، ج) ل . ج . س: ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-3

، 1عبد اهللا بن عبد احلسن الرتكي و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ط:القرطيب ، جامع أحكام القرآن ، تح -4

.188:، ص11، ج2006

.134:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 5

.434:، ص15جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج: ينظر - 6

.7:سورة املطففني ، اآلية-7

.195:، ص30ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 8
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:إبدل الصوائت-2

فهي متثل جانبا رئيسيا من املركب الصويت، . للصوائت دور مهم يف النظام املقطعي ألية لغة

فمن دون هذه الصوائت سواء كانت قصرية أم طويلة  1"ا كالسبب فيه�ËĔȋ�ƨǯǂū¦�ń¤�«ƢƬŹفالصوت 

ال جند لّلغة معىن، فتغري احلركات يف أبنية الكلم للداللة على اختالف املعاين مظهر من مظاهر أمن 

توى البنائي ، وعلى هذا فإّن هوية الّلغة تتجسد يف ازدواجية املس2"اللبس يف حتديد داللة الكلمات

من هذه الصوامت والصوائت وإذا كان اختالف احلركات يوجب اختالف املعاين، فاختالف  املؤلف

.وهذا هو األصل يف الّلغة الذي ينبغي التعويل عليه 3"كذلك املعاين أنفسها أوىل أن يكون

:ْمرُ والغِ تقول فرس َغْمُر، إذا كان شديد اجلري،: ومن شواهد هذا االختالف كلمة غمر

إّن .4"القدح الصغري: والٌغَمرٌ . الذي مل حتنكه التجارب: والٌغْمرٌ .احلقد، يقال قد َغِمر على صدره

يشكالن املادة اخلام النتظام العناصر الصوتية يف السلسلة )  الصامت، الصائت (هذا املركب 

كيبية سياقية أو عالقات الكالمية، واملستوى الوظيفي والداليل لئتالف هذه العناصر ضمن عالقات تر 

  .إفرادية معجمية 

مل تعرف ظاهرة "ا لغة تصريفية اشتقاقية ¢�ËĔ¢�ƢȀǐƟƢǐƻ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ËÀال شك فيه ا ومم

توايل الصوامت يف املقاطع؛ ألنّه يضعف النظام املقطعي من جهة وجيعل النطق ثقيال من جهة 

¦�ǽǀȀǧ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦� ƢǼƯ¢�ȆǬǘǼǳ¦�±ƢȀŪ¦�©¦ŚǤƬŭ�ƢȀƬƥƢƴƬǇ ةالصائتمن طبيعة األصوات ف 5"أخرى

.21:سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة ، ص-1

.69:، ص2000، 1اجلملة العربية و املعىن ، دار ابن حزم ، بريوت ، طفاضل صاحل السامرائي ، -2

.24:حممد إبراهيم سليم ، دار علوم الثقافة ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص:أبو هالل العسكري ، الفروق الّلغوية ، تح-3

، ط ، دت.دار املعارف ، مصر ، د أمحد حممد شاكر ، عبد السالم حممد هارون ، :ن السكيت ، إصالح املنطق ، تح اب - 4

  .  4: ص

.184:رؤية جديدة يف علم الصرف العريب ، ص-عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية -5
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وذلك من خالل  1"األصوات هلا صفات خاصة وذلك حسب التغريات اليت حتدث يف اجلهاز الصويت

  . وضعية وحالة الشفتني

الضمة  الغة أكثر مما فعلوه مع الفتحة و إّن علماء العربية يف القدمي قد أولوا حروف املد عناية ب

يتمثل يف أّن هذه احلروف هلا رموز كتابية تكون جزءا : السبب األول: سرة ويرجع ذلك لسببنيالكو 

ňƢưǳ¦�Ƥإمن جسم الكلمة إذ  Ʀǈǳ¦�ƢǷ¢��ƨǸǴǰǳ¦�¾ȂǏ¢�ǺǷ�ǲǏƘǯ�ƢǿÂƾǸƬǟ¦�ǶËĔ : يرجع الهتمامهم

 وذلك من 2"الكبري حبروف املد وذلك ملا الحظوه من خضوعها للتغري والتبدل من صيغة إىل أخرى

�ËǴǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǂưǯ¢�Ŀ�Ƣǿ°ȂǔƷ�¾Ȑƻ غوية كعلم الصرف والصوت والنحو .  

  .يف تفسري التحرير والتنوير جتلى من خالل تناوله للقراءات القرآنية وأوجه القراءة فيها اإلبدال

: إبدال بين الكسر والضم-

 :قال تعاىل              

           "3 يقال بكسر الراء وضمها ومها لغتان فيه : الرجز

الِرْجُز يف لغة :غري أّن ابن عاشور يفرق بينهما قال يف ذلك4"املعىن واحد عند مجهور أهل الّلغةو 

معناه خراج الصغار فهو يشبه الطاعون ومنه اخلرب الذي روي عن .  العرب العذاب وهو غري الُرْجزُ 

5"إنّه رجز عذب به بعض األمم الذين من قبلكم:النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطاعون أنّه قال

ومن لطيف  . 6"لتعدد الّلهجات العربية، فالُرجز بضم الراء هي قراءة ابن حميص فهذا االختالف مرده

.40:، ص2001احلواس مسعودي ، مفتاح بن غروس ، دار اآلفاق ، د ط ، :جون بريو ، اللسانيات ، تر: ينظر  - 1

.432:كمال بشر ، علم األصوات ، ص: ينظر - 2

.59:سورة البقرة ، اآلية-3

.101:، ص2اخلليل ، العني ، ج: ينظر.  298: ، ص 29جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -4

.351:، ص2الفراء ، معاين القرآن ، ج:ينظر.731:جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ص: ينظر - 5

.14:ابن خالويه ، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ، مكتبة املتنيب ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص-6
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ه قد وقع فيه إبدال آخر على مستوى الصامت على حنو لطيف هذا اإلبدال يف هذه الكلمة الرجز أنّ 

بلغة " هذا املعىن جاءو  1"الرجس يف القرآن العذاب كالرجز، وكل قذر رجس" غويونما نص عليه اللّ 

  . ى حنو ما ذكره السيوطي عل 2"هذيل 

اختلف الّلغويون يف إرجاع أصل اإلبدال فهذه الكلمة ولعل السبب يف ذلك ورود هذه املادة 

3"رجس الراء واجليم والسني أصل يدل على اختالط: وفق صورتني متغايرين جاء يف مقاييس الّلغة

ك من باب افذ: ، ويعضد هذا الرأي ما قاله ابن فارس4"أبدلت السني زاي كما قيل لألسد األزد

.5"اإلبدال ألّن أصله السني

   :إبدال بين الكسر والفتح-

: يتجلى ذلك يف قوله تعاىل            

     "6  اخلطئ بكسر اخلاء وسكون الطاء الذي يصيب اإلمث وال يكون

،وهذين املعنيني حاصالن يف هذه اآلية 7"إال عن عمد، أما اخلطأ بفتح اخلاء والطاء فهو ضد العمد

: ومنه أيضا قوله تعاىل     "8 قرئت بالكسر والفتح، قرأ اجلمهور بكسر الراء ومعناه

ƪ đÂ�Ǌ ǿ®�ǽƢǼǠǷÂ ...فهذا التنوع بني  9"جعفر بفتح الراء من الربيق مبعىن اللمعان وقرأه نافع وأبو

.101:، ص2، ج) ز . ج . ر: ( ادةاخلليل بن أمحد الفراهيدي ، العني ، م-1

.283:اإلتقان يف علو القرآن ، صجالل الدين السيوطي ، -2

.490:، ص2، ج) ز . ج . ر: ( أمحد بن فارس ، مقاييس الّلغة ، مادة-3

.473:، ص1املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، ججالل الدين السيوطي ، -4

.490:، ص2مقاييس الّلغة ، جأمحد بن فارس ، -5

.31:سورة اإلسراء ، اآلية-6

.89-88:، ص15ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 7

.7:سورة القيامة ، اآلية-8

.344:، ص29ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 9
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: ومن ذلك قوله تعاىل .المها حاصل يف معىن هذه اآليةكني احلركتني أنتج داللتني خمتلفتني و ته  

             "1  قرأ اجلمهور ال

يفقهون بفتح القاف واملعىن ال يفهمون قول غريهم، وقرأ محزة والكسائي بضم الياء وكسر القاف 

فمآل القراءتني واحد فهما من باب التفنن يف  2"واملعىن ال يستطيعون إفهام غريهم واملعنيان متالزمان

  .  االستعمال 

:إبدال بين الفتح والضم-

:قال تعاىل              "3  اختلف

مها لغتان مبعىن : ضمها، فقيلالكره يقرأ بفتح الكاف و " غويون واملفسرون يف تفسري معىن كرها اللّ 

الفتح للمصدر، والضم لالسم، وقيل الفتح ملا كرهته، والضم مل استكرهت عليه أو شق عليك : قيلو 

يف هذه  5"قرأ اجلمهور كرها بفتح الكاف وقرأ محزة و الكسائي وخلف بضم الكاف ومها لغتان .4"

وعلى هذا املعىن : وجيه داللة الفتحومن لطائف هذا التفسري ما ذكره السامرائي يف ت.  هذه الكلمة

ملا ينال اإلنسان من اخلارج من املشقة  -بفتح الكاف  - جرى استعمال القرآن، فإنّه استعمل الكره

ويف ذات السياق . واملعىن فيه أّن الكره ليس نابعا من ذات الفاعل من غري مكره6"ولذا يقابله بالطوع

ما جاء يف موضع احلال يقرأ الفتح، فما كان : بقوله قراءة الضم والفتحالسياق فرق فخر الرازي بني

.93:سورة الكهف ، اآلية-1

.32:، ص16، التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور: ينظر - 2

.19:سورة النساء ، اآلية-3

.122:احلجة يف القراءات السبع ، صابن خالويه ، -4

.284:، ص4بن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج ا - 5

، 1مكتبة التابعني ، مصر ، طمي ، مكتبة الصحابة ، اإلمارات ، ر أسئلة بيانية يف القرآن الك، فاضل صاحل السامرائي-6

.201:، ص2008
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حنو ذهبت به على كره كان الضم فيه مصدرا أو يف مواضع احلال فالفتح فيه أحسن، وما كان امسا

.1"أحسن

: قوله تعاىل ذلك ومن          

  "2 قرئت يسحتكم بالفتح والضم، قرأ اجلمهور بالفتح وهي لغة

فهذه  3"أهل احلجاز وقرئت بضم الياء يف قراءة أخرى وهي لغة جند وبين متيم وكال الّلغتني فصحى

بعض شواهد اإلبدال يف تفسري التحرير والتنوير، وما ميكن أن خنلص إليه أّن ظاهرة اإلبدال يف 

�ƪ Ɵ¦Ȃǐǳ¦Â�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�śƥ�ƢđÂƢǼƫ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢƴȀǴǳ�ƾǏ°�Ȇǿ�ƢËŶ¤�ƢȀǷȂǸǟ.

.14:، ص28التفسري الكبري ، ج-فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب : ينظر - 1

.61:سورة طه ، اآلية-2

.250:، ص16بن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج ا - 3
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 اإلتباع: المبحث الرابع

1"أو بعدهايعرف اإلتباع بأنّه قلب حركة حرف من الكلمة إىل جنس حركة الذي قبلها 

أحدمها كثري : وذلك على ضربنييعرف عند ابن جين فيما أمساه باب هجوم احلركات على احلركاتو 

الضرب الثاين مما هجمت فيه احلركة على احلركة من غري قياس قراءة .مقيس، واآلخر قليل غري مقيس

: فإلمه الثلث يف قوله تعاىل         ..."2  أتبع الكسر

ǾȈǴǟ�² ƢǬȇ�ȏ�̄ Ƣǋ�¦ǀȀǧ��ƢȀǠǓȂǷ�ƢēǄƬƥƢǧ�§ ¦ǂǟȍ¦�ƨǸǓ�ȄǴǟ�̧ ƢƦƫȍ¦�̈ǂǈǯ�ƪ ǸƴȀǧ��ǂǈǰǳ¦"3.

الذي ميكن أن يدرج ضمن أنواع  4"اإلتباع الّلفظي"يصطلح عليهيقابل هذا اإلتباع نوع آخر

 ا تساويها يف�ËĔ¢�Śǣ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƢŮ�ŘǠǷ�ȏ�Ãǂƻ¢�ƨǸǴǯعبارة عن تأكيد الكلمة بضم  فهو التجنيس 

  .من خالل التفنن يف استخدام الكلمة  5"فظية وتأكيد املعىن، بغرض الزينة اللّ والقافيةالصيغة 

ولقد شاع هذا الضرب عند العرب حىت أصبح من سنن العرب يف كالمها وذلك أن تتبع 

ƢǟƢƦǋ¤�ƢȀȇÂ°Â�ƢĔ±Â�ȄǴǟ�ƨǸǴºººǰǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦ 6"جائع نائع، وساغب الغب: وتوكيدا واتساعا حنو قوهلم ،

، فهو يرجع يف عمومه إىل ما مسع عن العرب وال يؤخذ كأصل مطرد يقاس عليه يف مجيع احلاالت

.هو من احملسنات البديعية يف استعمال الّلفظ -اإلتباع الّلفظي   -وهذا اإلتباع 

قاربات اللسانية احلديثة ، مركز النشر اجلامعي ، تونس ، د ط ، بني املقاربات الّلغوية و امل-حممد شندول ، الصرف العريب -1

.200:د ت ، ص

.11:النساء ، اآليةسورة  - 2

.141-136:، ص3ابن جين ، اخلصائص، ج: ينظر - 3

¦�ƾǴĐ¦���ÄƾȈǿ¦ǂǨǳعماد محيد أمحد ، سارة لطيف عبد اهللا ، اإلتباع احلركي يف آيات العبادات يف القرآن الكرمي ، جملة آداب-4

.30:، ص2013، 16، العدد 2

.246:فصول يف فقه الّلغة ، صرمضان عبد التواب ، -5

:، ص2000، 2ياسني األيويب ، املكتبة العصرية ، بريوت ، ط:أبو منصور الثعاليب ، فقه الّلغة و أسرار العربية ، تح -6

420.
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علق بأحوال الوحدات الّلغوية ضمن نظامها الّلغوي ظاهرة تركيبية تت - احلركي -يعترب اإلتباع 

تألف منه، فهو ميثل ضربا من ضروب تأثر األصوات بعضها ببعض، يقول أمحد عفيفي يف يالذي 

ويعرف عند الّلغويني احملدثني بالتوافق 1"اإلتباع ما هو إال مظهر من مظاهر املناسبة: هذا الشأن

املماثلة بني العلل والعلل، أو بني " توصف هذه املماثلة بني احلركات عند أمحد خمتار عمر .2"احلركي

ومعىن هذا القول أّن اإلتباع ميثل جانبا من جمموعة الظواهر الصوتية املتعلقة 3"العلل وأنصاف العلل

نية عدد كبري من فظاهرة التوافق احلركي من السمات األساسية لب" بظاهرة االنسجام يف إطاره العام 

.4"غات اللّ 

من وهو  .اإلتباع ميثل النمط الشكلي ألبنية الوحدات الّلغوية ضمن النسق الّلغويهذا إّن 

فاإلتباع احلركي ميثل ظاهرة من ظواهر التطور يف حركات  ،قبيل التفنن يف أداء األصوات لعناصر الّلغة

انون صويت يلجأ إليه بتأثري حركة يف حركة أخرى،  ، وميكن أن يوصف بأنّه ق5... "الكلمات العربية 

أخرى، كإتباع الكسرة الكسرة أو الضمة الضمة أو الفتحة الفتحة وهذا امليل يكون إىل نطق 

وهذا من أجل حصول  6" باحلركات املتماثلة كي ال ينتقل اللسان من حركة إىل حركة متناقضة

ƠȈŮ¦��ƨǠȈƦǗ�Ƥ ǈƷ�Ǯ ǳ̄Â�©Ƣǯǂū¦�śƥ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǈǻƢĐ¦ة اليت تنتظم فيها.   

ذهب الكوفيون إىل أّن : نذكر ما قاله ابن األنباري يف كتابه اإلنصافاإلتباع من شواهد هذا 

تضم ر يف اضرب إتباعا لكسرة العني، و األصل يف حركة  مهزة الوصل أن تتبع حركة عني الفعل، فتكس

ة الوصل أن تكون متحركة وذهب البصريون إىل أّن األصل يف مهز . يف ادخل إتباعا لضمة العني

 مستثقل وهلذا السبب ألّن ذلكمكسورة، وإمنّا تضم يف ادخل وحنوه لئال خيرج من كسر إىل ضم

.133:يف النحو العريب ، صأمحد عفيفي ، ظاهرة التخفيف -1

.86:حممود فهمي حجازي ، مدخل إىل علم الّلغة ، ص-2

.383:دراسة الصوت الّلغوي ، صأمحد خمتار عمر ، -3

.87:حممود فهمي احلجازي ، مدخل إىل علم الّلغة ، ص-4

. 23: صالعبادات يف القرآن الكرمي ،عماد محيد أمحد ، سارة لطيف عبد اهللا ، اإلتباع احلركي يف آيات -5

.35:املرجع نفسه ، ص-6
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، ومن جهة أخرى ميكن أن ندرس 1"كالمهم شيء على وزن ِفٌعٌل بكسر الفاء و ضم العنيليس يف

هذا اإلتباع حسب طبيعة اللهجات اليت ختتلف من هلجة إىل أخرى، فالّلهجات العربية تتفاوت يف 

  .درجة امليل إىل هذا اإلتباع وذلك حسب طبيعة األداء النطقي لألصوات 

الّلهجات ذوات األداء السريع يف نطق األصوات جتنح بوجه عام إىل اإلتباع طلبا لالنسجام  

اللذان يعدان  ،فيها مبدأ عدم التنافر والثقل ىالذي تفرضه قوانني صوتية معينة يراع 2"التجانسو 

من  االنسجام درجات بعضها أيسر: مؤشران للسالمة الّلغوية يقول إبراهيم أنيس يف هذا الصدد

.3"بعض، فتوايل الضم مث الكسر مث الفتح أشق من توايل ضمتني مث الفتح، أو توايل كسرتني مث الفتح

هجات العربية من جهة، وإىل البيئة اليت يعيش فيها من جهة أخرى، يقول ويرجع هذا إىل اختالف اللّ 

ني، عِ تَ سْ ني ونِ عِ تَ سْ نَ : اختالف لغات العرب من وجوه أحدها االختالف يف احلركات حنو: ابن فارس

وذلك حسب  4"هي مفتوحة يف لغة قريش وأسد وغريهم يكسرها: الفراء بفتح النون وكسرها، قال

.طبيعة كل هلجة يف أدائها الّلغوي لألصوات

�ǲƟƢƦǫ�Ƣđ�ǶǴǰƬȇ�ƨƸȈǐǧ�ƨȈƥǂǟ�ƨƴŮ�ƾǠƫ�Äǀǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ƨǳƢǷȍ¦�ļȂǐǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�ǲǯƢǌȇ

Ƣđ�À¡ǂǬǳ¦�̈ ¦ǂǫ�©ǂƫ¦Ȃƫ�Ǯجند من متيم وأسد وقيس  ǳǀǳÂ� ȆǗÂ"5  جارية على بعض هلجات العرب

تها، وذلك بتقريب الصوت من الصوت لوجود شبه بينهما، فلقد مسوه يف بعض غاليت تؤثر اإلمالة يف ل

  .وهذا من باب التشابه يف عملية التقريب يف األداء الصويت 6"أبواب اإلعراب حبركات اإلتباع

.594:أبو الربكات األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ص: ينظر - 1

غالب فاضل املطليب ، يف األصوات الّلغوية ، دراسة يف أصوات املد العربية ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ، د ط ، : ينظر - 2

.183:، ص1984

.86:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-3

.420:أبو منصور الثعاليب ، فقه الّلغة و أسرار العربية ، ص-4

.43:، صرواس قلعه جي ، لغة القرآن لغة العرب املختارة حممد: ينظر - 5

.60:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-6
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هنا أّن هناك شبها بني اإلتباع واإلمالة غري أنّه لكل واحد منها آلياته ليه إما جيدر اإلشارة 

للوحدات الصوتية من خالل األداء  فاإلمالة تعد ضرب من الصور الصوتية احملققة. طرقه اخلاصة بهو 

فهي تتصل بالكلمة وال يشرتط فيها  1"الصويت ال غري فهي من احلروف الفرعية اليت ال تؤثر يف املعىن

نظام السياق، أما اإلتباع فيمثل أشكاال صوتية حمققة ألداء أصوات الكلمة، سواء كان اإلتباع يف  

  .كلمة واحد أو متصال بغريه من الوحدات الصوتية 

إتباع رجعي وإتباع تقدمي وهذا حسب موقع عناصر : يقسم اإلتباع عند الّلغويني إىل نوعني

"يتمظهر يف صورتني خمتلفتني تتفاوتان يف طبيعة هذا التأثروهذا األخري .الّلغة وتأثري بعضها ببعض

اإلتباع ملا كان يف الكلمة الواحدة قليال ضعيفا كان مع الكلمتني ممتنعا البتة؛ ألّن املنفصل ال يلزم 

وهذا حبكم التجاور الذي ميثل عنصرا  2"لزوم املتصل، فإذا كان املتصل ضعيفا امتنع يف املنفصل البتة

عملية تفاعل األصوات على العكس من ذلك يف املنفصل الذي يكون  فيه تأثر األصوات مهما يف 

  .قليال 

:اإلتباع الرجعي-1

من مظاهر اإلتباع يف تفسري التحرير والتنوير ما يسمى باإلتباع العكسي إتباع حركة الفاء 

شك فيه أّن اإلتباع يف ومما ال .الذي هو مرادف اإلتباع الرجعي 3"حلركة العني كما يف عصى عصيا

يقول ابن على حنو ما نصه القراءالقرآن الكرمي يقع يف بعض املواضع على ألفاظ معينة دون األخرى

التحريك لإلتباع ليس قياسا مطردا، وإّمنا جاء يف ذلك يف بعض املواضع يف :األنباري يف هذا الشأن

.116:أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص: ينظر - 1

.597:أبو الربكات األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ص-2

.157:يفي ، ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ، صأمحد عف - 3
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فهو من قبيل التفنن  1"على طريق الوجوب ألفاظ معدودة قليلة، وذلك اإلتباع على طريق اجلواز ال

  .يف استعمال احلركات ملا جيانسها من األصوات 

  :جلى هذا النوع من اإلتباع يف تفسري التحرير والتنوير فيما يليتي

  :قال تعاىل                    

    "2  قرأ أبو جعفر يف أشهر الرواية عنه املالئكة اسجدوا بضمة على التاء يف

حال الوصل على إتباع حركة التاء لضم اجليم يف اسجدوا لعدم االعتداد بالساكن الفاصل بني 

وهذا من أصول  3"احلرفني، ألنّه حاجز غري حصني، وقراءته هذه رواية، وهي جرت على لغة ضعيفة

4�Ŀ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀđ�̈ ¦ǂǬǳ¦�±ȂŸ�ȏ"صريون بأّن احلرف الساكن حاجز غري حصنيالكوفية يرفضها الب

�Ƣđ�ƨǯǂū¦�½ȐȀƬǇ¦�±ȂŸ�Ȑǧ��ƨȇ¦Â°�®ǂů�ȆȀǧا تعد من القراءات الشاذة ال حيسن القراءة �ËĔȋ القرآن

لغة ضعيفة وهي قراءة بعض اإلعرابية فالكسرة حركة إعراب ال تستهلك حلركة اإلتباع إال على 

  .مما تفردت به بعض القبائل العربية 5"البادية

: ونظري هذا قوله تعاىل     "6  ما هو مشهور يف هذه اآلية

قراءة الدال والالم يف احلمد هللا على وجهني، إتباع الضم للضم وإتباع الكسرة للكسرة، قرأ إبراهيم 

ابن أيب عبلة احلمد هللا بضم الالم إلتباعها الدال، حيث جعل احلركة البنائية تابعة للحركة اإلعرابية 

.596:أبو الربكات األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ص-1

.34:سورة البقرة ، اآلية-2

.423:، ص1ابن عاشور ،  التحرير و التنوير ، ج-3

البالغة ، عامل الكتب ، النحو ، فقه الّلغة ،-متام حسان ، األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب -4

.43:، ص2000، د  ط ، القاهرة

.71:ابن جين ، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات و اإليضاح عنها ، ص-5

.02:سورة الفاحتة ، اآلية-6
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هذه القراءة أّن الكسرة يف الدال هي حركة إتباع لكسر ، أما قراءة احلمد هللا فوجه1"اليت هي أقوى

هذا اإلتباع اجلاري  . 2"الم اجلر بعدها، وهي لغة متيم وبعض غطفان يتبعون األول للثاين للتجانس

�¾ȂǬȇ�ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�®ǂǘǷ�ǲǏƘǯ�ǾǴǠų�À¢�ǺǰŻ�ȏ��Ƕđ�́ Ƣƻ�̧ƢƦƫ¤�Ȃǿ�ƢËŶ¤�ÀƢǨǘǣ�ǒ ǠƥÂ�ǶȈŤ�ƨǤǳ�ȄǴǟ

ك احلركة اإلعرابية حبركة اإلتباع إال على لغة ضعيفة كقراءة احلمد هللا ال جيوز استهال: الزخمشري

ألنّه جيعل من اإلعراب شيئا ثانويا ويغرق الّلغة يف نوع من التكلف والوقوع يف اللحن  3"بكسر الدال

ألنّ اَحلْمَد هللا ليس مبختار "ا نشري إليه من باب الذكر ال غريهناك وجه ثالث يف هذه القراءة إمنّ و 

.4..."املصادر تنصب إذا كانت غري مضافة 

.5... "مها قراءتان شاذتان يف االستعمال ضعيفتان يف القياس - اَحلْمِد لِله -قراءة اَحلْمٌد لٌله 

القراءة باإلتباع بالضم والكسر كالمها شاذا يف القياس واالستعمال غري :علق ابن جين على هذا بقوله

 كالمهم وشاع استعماله بني الناس هذا ما جعلهم يتبعون أحد الصوتني اآلخر أّن هذا الّلفظ كثري يف

إىل جواز ورودمها يف كالم العرب باعتبار ما شاع كالمه يف   ابن جين يشري6"شبهوها باجلزء الواحدو 

  .يف كالمهم أما ورودها يف القرآن فغري جائز 

: من هذا اإلتباع أيضا قوله تعاىلو        

   "7 األصل يف جثيا الضم فمن كسر فقد أتبع حركة اجليم للثاء للتجانس، قرأ محزة

عادل أمحد عبد : جار اهللا الزخمشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، تح: ينظر - 1

.113:، ص1، ج1998، 1املوجود ، علي حممد معوض ، مكتبة العبيمان ، الرياض ، ط

اط ، دار القلم ، دمشق ،د ط ، د ت ، أمحد حممد اخلر : أمحد بن يوسف ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ، تح -2

 .41: ص

.423:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.108:، ص1أبو منصور األزهري ، معاين القراءات ، ج-4

.597:أبو الربكات األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ص-5

.37:ابن جين ، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات و االءيضاح عنها ، ص: ينظر - 6

.68:سورة مرمي ، اآلية-7
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الكلمات اليت تشتمل على ف 1"الكسائي وحفص وخلف بكسر اجليم، وهو كسر إتباع حلركة الثاءو 

تطورها إىل االنسجام بني هذه احلركات حىت ال ينتقل اللسان من ضم إىل   حركات متباينة متيل يف

، فالضمة والكسرة متثالن حركتان ثقيلتان يف املقطع الصويت 2"كسر إىل فتح يف احلركات املتوالية

احلركات يكون بني الضمة  وخصوصا عند تواليهما يف السلسلة الكالمية، فالشائع يف اإلتباع يف

ا تابع مēȂصفهما حركتان ناقصتان غري معينتني ليس بينهما فرق معلوم ثابت، بل ... والكسرة 

اإلتباع يف هذه الكلمة يرسم صورة متكاملة لتوافق ف 3"للحروف الصامتة السابقة والتالية هلما

الصوائت يف الكسر واجلهر كأّن الكلمة حتيلنا إىل شدة املوقف واحلالة متناسبة مع توظيف هذه 

  .وهي جمتمعة األصوات 

: ومن هذا اإلتباع أيضا قوله تعاىل               

      "4 الفتح وهو األصل : سيا بالوجهنيقرأت كلمة من

فالعرب يف كالمهم قد يكسرون  5"إتباعا لكسر السنيالكسر، فبه قرأ األعمش منسيا بكسر امليم و 

كما يقول سيبويه فهكذا جرت عادة العريب 6"أول احلروف ملا بعده من الكسر والياء وهي لغة جيدة

العريب الفصيح يف التصرف يف كالمه وأساليبه، والعلة يف هذا اإلتباع هو جمانسة امليم للياء وهذا نظري 

د أتبعوا الكسرة، والذي يكون فيما كان ثانية حرف من حروف املغرية ومننت ومنخر، فق: قوهلم

.147:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.86:إبراهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-2

.56:، التطور النحوي ، صبرجسرتاسر-3

.23:سورة مرمي ، اآلية-4

.203:، ص 21التفسري الكبري ، ج-أبو بكر الرازي ، مفاتيح الغيب : ينظر - 5

.385-384:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-6
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وهذا ليس مبطرد يف مجيع األحوال، فهناك صيغ صرفية على وزن فعل لكن ثانيها ليس من 1"احللق

  .حروف احللق وجرت جمرى اإلتباع 

إّن تأثري حركة السني يف منسيا هو تأثري ليس مباشرا ولكن بوجود واسطة بينهما وهي النون، 

�Ƣđ�ƾƬǠȇ�Ń2"فائهاخل�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ǂƯƚȇ�ȏ�śǐƷ�Śǣ�ǄƳƢƷ�ȆȀǧ��ƢĔȂǰǇÂ�¿ȂǌȈŬ¦�Ŀ�ƨǼǣ�ƢĔȂǯÂ

ما ألزموا الفتح ما  م أرادوا أن يكون أوائلها كثواين فعل ك�ËĔȋ�ǲƟ¦Âȋ¦�ǽǀǿ�¦Âǂǈǯ�ƢËŶ¤Â. اإلتباع الصويت

3�ǒ"كان مفتوحا يف فعل وكان البناء عندهم على هذا Ǡƥ�Ƣđ�ƪ ǐƬƻ¦�ƨȈƴŮ�ƨȈǏƢƻ�ȂȀǧ�ȂƸǼǳ¦

 :ورد هذا اإلتباع أيضا يف قوله تعاىل .القبائل العربية يف كسر أوائل احلروف    

        "4  قرأ أبو بكر

وهذا خالف لألصل، فالياء يف  5"عن عاصم بكسر الياء وكسر اهلاء بإتباع كسرة الياء كسرة اهلاء

كلمة يهدي حقها الفتح، أما قراءة الكسر يف الياء عند القراء فهو من قبيل التنويع يف أداء الكلمة 

.تناسبا مع تعدد الّلهجات العربية 

:اإلتباع التقدمي-2

   :التنوير فيما يليو جلى هذا النوع من اإلتباع يف تفسري التحرير يت

، 1حممد السيد أمحد عزوز ، عامل الكتب ، بريوت ، ط:أبو البقاء العكربي ، إعراب القراءات الشواذ ، تح : ينظر - 1

.45:، ص2، ج1996

، 1مسري أمحد عبد اجلواد ، التخرجيات النحوية و الصرفية لقراءة األعمش ، مطبقة احلسني اإلسالمية ، جامع األزهر ، ط-2

.39:، ص1991

.110:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-3

.35:سورة  يونس ، اآلية-4

.163:، ص11ابن عاشور ، التحرير و  التنوير ، ج: ينظر - 5



التأويل الصوتي..................................................................................الفصل األول  

- 71 -

 :قال تعاىل         "1 أصل كلمة نبيا نبيئا، تفردت

لغة قريش عن سائر القبائل العربية بعدم اهلمز، قرأ اجلمهور نبيا بياء مشددة بتخفيف اهلمزة ياء لثقلها 

وذلك ال يتأتى إال بقلبها حرفا آخر ليجانس حركة احلرف الذي قبله يقول  2"وملناسبة الكسرة

Ǧوأعلم أّن كل مهزة مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنّ : سيبويه ȈǨƼƬǳ¦�Ŀ� Ƣȇ�ƢĔƢǰǷ�¾ƾƦƫ�Ǯ"3

هذا ليس و وهذا التقعيد ناتج عن استقراء كالم العرب، فكلمة نيب قد ألزمها أهل التخفيف البدل 

�ËĔ¤�®ǂǘŠإجراء اهلمزة على ف .4"يؤخذ بالسمع، وختفيف اهلمزة لغة احلجاز وذلك قليل رديء ا

فصيح جار على لغة قريش  ختفيف اهلمزة وجه صحيحإذ إّن التخفيف ليس مبطرد يف لغة العرب، 

�ȏ�®ƾŰ�ļȂǏ�¼Ƣǘǻ�Ŀ�ÄǂŸ�ƢËŶ¤�Ǧو  ȈǨƼƬǳƢǧ��̈ ¦®ǂǳƢƥ�ƢȀȈǷǂǻ�À¢�ǺǰŻ�ȏÂ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦

.5"يؤدي إىل إخالل بكيان احلرف

 :يشاكل هذا النوع من اإلتباع قوله تعاىل        

 "6�ÂǂǸǟ�Ȃƥ¢�¢ǂǫÂ��ǲǏȋ¦�ȂǿÂ�ƨǴǠǳ¦�¿ȏ�ƾǠƥ�ǶǴǰƬŭ¦�̈ǄǸđ�Ƥ ǿȋ� ¦ǂǬǳ¦�°ȂȀŦ�¢ǂǫ

وهذه القراءة إّمنا هي نطق اهلمزة احملققة بعد كسرة الالم بصورة ،ورش عن نافع ليهب بياء الغائبو 

7ǂǈǰǳ¦�ƨǯǂƷ�ƨǈǻƢĐ�ļȂǐǳ¦�Ƥ"نطق الياء ȇǂǬƬǳ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ.ومنه قوله تعاىل:      

    "8 قرأ مجهور القراء بضم مهزة أم على األصل، أما محزة والكسائي فقد قرأ

.41:سورة مرمي ، اآلية-1

.113:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.543:، ص3سيبويه ، الكتاب ، ج-3

.543:، ص3املصدر نفسه ، ج: ينظر - 4

.106:، ص2001، 1حممود أمحد الصغري ، األدوات النحوية يف كتب الرتاث ، دار الفكر،  دمشق ، ط: ينظر - 5

.19:سورة مرمي ، اآلية-6

.81:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7

.04:سورة الزخرف ، اآلية-8
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اإلتباع يف ف 1"لو وقف على يف مل يكسر اهلمزةو م الكتاب يف الوصل إتباعا لكسرة يف بكسر مهزة إِ 

  .لغة القرآن من خالل قراءاته املتنوعة و اهلمزة يشكل واقع لغوي جار على لغة العرب 

 :ومن ذلك قوله تعاىل     "
قرأ ابن عامر بضم اهلاء تبعا لضم 2

قربت حركة اهلاء املفتوحة من جنس حركة الياء لتتأتى عملية  3"لضم الياء اليت قبلها و هذا من اإلتباع

واعلم أّن قوما من ربيعة يقولون منهم : عملية اإلتباع و هذا لوجود الساكن بعدها يقول سيبويه

لذلك عمدوا إىل ضم اهلاء إتباعا حلركة  4"أتبعوها الكسرة ومل يكن املسكن حاجز حصينا عندهم

 :تعاىلقوله ه ومن .الياء املضمومة              

     "5 بني  -خطوة  -يف اجلمع  ةٌ لَ عْ تتداخل صيغة فُـ

قرأ  .6"فعلة ضم العني لإلتباع جاز يف مجعاإلتباع فيهانيالنحويفقد أجاز بعضاإلتباع من عدمه

قنبل عن ابن كثري مجهور القراء خطوات بضم فسكون على أصل مجع السالمة، وقرأ ابن عامر و 

.7"يساوي السكون يف اخلفة على اللسان الذي  ،عاصم بضم اخلاء والطاء على اإلتباعوحفص و 

ع ثالث حركات ا جتمفاإّن اإلتباع يف كلمة خطوات جيعل من املقطع الصويت ثقيال نوعا ما 

إذ تتابعت الضمتان فإّن بعض : متجانسة يقابلها ثالث صوامت تتسم باجلهر ويف ذلك يقول سيبويه

 ا الضمتان من الواوين فكما تكره الواو تكرهالعرب خيففون كرهوا ذلك كما كرهوا الواوين، وإمنّ 

.163:، ص25ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.31:سورة الرمحان ، اآلية-2

.258:، ص27ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.194:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4

.168:سورة البقرة ، اآلية-5

.181:ابن األنباري ، فقه الّلغة و أسرار العربية ، ص: ينظر - 6

.103:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7
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أشار سيبويه إىل  1"...لَ سٌ الرٌ  أنت تريد و  لَ سْ الرٌ :الضمتان؛ ألّن الضمة من الواو وذلك حنو قولك

غري أنّه هناك بعض من القبائل البدوية متيل يف لغتها بوجه 2"ا يدخل الثقيل يف فعالتوإمنّ : هذا بقوله

  .غوييعكس طبيعة نظامها اللّ 3"عام إىل الضم ألنّه مظهر من مظاهر اخلشونة البدوية

أنّه ميثل رصدا للهجات العرب، يلخص هذه  ما ميكننا أن نقوله عن اإلتباع يف كالم العرب

الّلهجة التميمية جتنح إىل إتباع الكسرة يف الغالب ويدل هذا أّن حركة : الفكرة غالب املطليب يف قوله

أثرة، أما حاالت إتباع الضمة الضمة أو الفتحة هجة هي احلركة القوية املالكسرة الكسرة يف هذه اللّ 

الفتحة، فهي حاالت إتباع خاص غري مطرد، مقيد على األغلب بتتابع األصوات يف الكلمة لكي 

ƢȀǈǼƳ�ń¤�ǾƦǴǬƬǧ�̈°ÂƢĐ¦�©Ȃǐǳ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ÀȂǰƫ"4 بغض النظر عن احلرف الذي يقابله.  

.114:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-1

.411:، ص4، جسيبويه ، الكتاب-2

.81:اهيم أنيس ، يف الّلهجات العربية ، صإبر  -3

.186:غالب فاضل املطليب ، األصوات الّلغوية ، ص-4
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الوقف :المبحث الخامس

:لغةالوقف 

علمته : مأخوذ من وقف القارئ على الكلمة وقوفا، ووقف الكلمة وقفا ووقفت القارئ توقيفا

والوقف مصدر قولك وّقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفا،  .على بعض أجزاء الكالم1"مواضع الوقوف

عاين احلسية فهذه الكلمة يف استعماهلا تنطوي على امل 2"وهذا جماوز فإذا كان الزما قلت َوَقفت وقوفا

  واملعنوية على حد سواء 

:الوقف اصطالحا

الصوت عن الكلمة حصة يتنفس يف مثلها حيدد مفهوم الوقف عند ابن عاشور بأنّه قطع

والوقف عند انتهاء مجلة من مجل القرآن قد يكون أصال ملعىن فقد خيتلف املعىن  .املتنفس عادة

وهو عند .4"القراء ووقف الفقهاء ووقف النحوينيوقف : على ثالثة أنواعوهو 3"باختالف الوقف

عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما مبا يلي : القراء

أما عند النحويني فهو عبارة عن قطع النطق عند إخراج آخر  5"احلرف املوقوف عليه أو مبا قبله

،  ، دار الكتب العلمية ، بريوت) ف . ق. و: ( حممد باسل عيون السود ، مادة:جار اهللا الزخمشري ، أساس البالغة ، تح-1

.350:، ص2، ج1998،  1ط

.393:، ص 4ج، ) ف . ق. و: ( مادةاخلليل بن أمحد الفراهدي ، العني ، -2

.82:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -3

لرمحان املرعسلي ، مؤسسة يوسف عبد ا: املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عز وجل ، تح أبو عمرو الداين ، -4

.54:، ص1987، 2، بريوت ، طالرسالة

الدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ، : ينظر.  140: ، ص 1ج، ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر-5

 . 69: ص
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طر ضمن مفهوم القطع والفصل أثناء عملية النطق فهو ؤ للوقف ي على هذا فاملعىن العامو  1"الّلفظة

وذلك ألغراض معية يقصدها  2"يعد مفصل من مفاصل الكالم ميكن عنده قطع السلسلة النطقية

  .املتكلم أثاء وقوفه على ألفاظ الكلمات ومعانيها 

ل إّن مفهوم الوقف يشكل جتاذبا وتقاربا مع مفاهيم أخرى كالقطع والسكت من خال

تشابه هذه املصطلحات يف معناها العام، غري أّن هناك فروقا خاصة متيز هذه املفاهيم بعضها عن 

بعض، فالقطع عبارة عن قطع القراءة رأسا، والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف 

حت وزيادة على هذا فالسكت مقيد بالسماع والنقل، فال جيوز إال فيما ص3"عادة من غري تنفس

  .ويكون ذلك لتحقيق غرض معني  4"الرواية به، ملعىن مقصود بذاته

قسم يتعلق مبعرفة مواضع الوقف اليت : يقسم الوقف وفق األداء والرتكيب القرآين إىل قسمني

تبىن على أسس حنوية أو داللية، وهلذا كانت موضع عناية الّلغويني والنحويني خاصة، وقسم ثان 

قف، اليت تبىن على أسس صوتية، وكانت موضع عناية الصرفيني من علماء يتعلق مبعرفة هيئات الو 

:قال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل 5"العربية خاصة وعلماء التجويد       

   "6�¦ȂǬƬƫ�À¢�ƨǴŦ�ȄǴǟ�ƨǧȂǘǠǷ�¦ÂǂǨǰƫ�À¤Â�ƨǴŦ�ËÀ¢�¦ǀđ�ǂȀǛ�ƾǫÂ

تتقوا اهللا فهي من متام الوصية، أي من مقول القول املعرب عنه بوصينا، فيحسن الوقف على قوله 

رجب عثمان حممد ، رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، :أبو حيان األندلسي ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ، تح-1

.798:، ص2، ج1998، 1القاهرة ، ط

.270:، ص1994متام حسان ، الّلغة العربية معناه مبناها ، دار الثقافة ، املغرب ، د ط ، -2

:، ص1973، 2عبد الكرمي األمشوين ، منار اهلدى يف بيان الوقف و االبتداء ، مصطفى البايب احلليب ، مصر، ط: ينظر - 3

04.

.243:، ص1لقراءات العشر ، جالنشر يف اابن اجلزري ، -4

.249:غامن قدوري احلمد ، املدخل إىل علم األصوات العربية ، ص: ينظر - 5

.132:سورة النساء ، اآلية-6
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أتى " فهي عطف على مجلة ولقد وصينا ..." ما يف األرضو وأما مجلة وهللا ما يف السماوات . محيدا

ǿǀȇ�Ƙǌȇ�À¤�ǾǳȂǬǳ�¦ƾȈȀŤ�Ƣđ 1"لذلك ال حيسن الوقف على قوله وكيال و " بكم.

اختياري وهو غري الوقف الذي يكون استثباتا،: ذكر النحويون للوقف مخسة أنواع هي

أما علماء القراءات فقد اختلفوا يف حتديد أصناف الوقف و تفرعاته، .2"إنكاري، وتنكاري، وترمنيو 

أما السجاوندي  3"باري، اضطراري، اختيارياخت: فنجد بعضهم يقسم الوقف إىل ثالثة أقسام

أما .  4"الزم، ومطلق، وجائز، وجموز له، ومرخص ضرورة : فنجده يقسم الوقف إىل مخس مراتب هي

ومنهم من جتاوز هذه  5"أما ابن اجلزري فنجده يقسم الوقف إىل قسمني اختياري واضطراري

شبه به، وقبيح شبه به، وحسن و تام، وتشبيه به، وناقص و : التقسيمات حىت صارت مثانية أضرب

هذه التقسيمات يف حقيقتها إمنّا ترجع يف مجلتها إىل أربعة أقسام عند أكثر القراء يقول .6"شبه به

تام خمتار، وكاف جائز وحسن مفهوم، وقبيح :واملشهور أنّه ينقسم إىل أربعة أقسام: مناع القطان

يعد أهم األقسام عند علماء القراءات، فقد  والذي يندرج حتت الوقف االضطراري الذي 7"مرتوك

�ƨǠƥ°ȋ¦�̧¦Ȃǻȋ¦�ǽǀŮ�ǲǐǨǷ�ÀƢȈƥ�¦ǀǿÂ��©ƢȇȊǳ�ǶǿŚǈǨƫÂ�ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ� ¦ȂǇ�ƨǤǳƢƥ�ƨȇƢǼǟ�ǽȂǳÂ¢.

.221:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 1

.798:، ص2أبو حيان األندلسي ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ج-2

، 2005، 2أسامة بن عبد الوهاب ، الدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ، مكتبة اإلميان ، القاهرة ، ط-3

.870:، ص3هداية القارئ إىل جتويد كالم الباري ، ج: ينظر. 69: ص

، 1، ج2006، 2كتبة الرشد ، طحممد بن عبد اهللا بن حممد العيدي ، م:ابن طيفور السجاوندي ، علل الوقف ، تح -4

 .10: ص

362:، ص1الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج: ينظر.  225: ، ص1ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، ج-5

.176:، ص1، ج2000،  11مناع القطان ، مباحث يف علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، ط-6

.176:، ص1املرجع نفسه ، ج-7
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: هم ذكره ابن اجلزري يف هذا الشأنقبل احلديث عن أنواع الوقف ال بد أن نشري إىل قول م 

وإّمنا يكون ذلك 1"جيب الوقف فيه، وال حيرم الوقف فيهوعلى مجيع التقادير ال جتد يف القرآن مكانا 

  .حسب السياق 

  :أنواع الوقف-1

  : الوقف التام-

سواء من  2"هو الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وال يكون بعده ما يتعلق به

فمدار هذا النوع من الوقف يقاس مبدى التعلق بني عناصره الّلغوية، ،الناحية الّلفظية أو الداللية

فكلما كان التعلق الّلفظي أشد وأكثر كان الوقف أنقص، وكلما كان أضعف كان الوقف أقرب إىل 

يف حصول املعىن الذي حيسن السكوت عليه فمن خواص هذا الوقف املراقبة كون الكالم له  3"التمام

إذا فرض فيه الوقف به وجب الوصل يف اآلخر، وإذا فرض فيه الوصل  له مقطعان كل واحد منها

.4"وجب الوقف يف اآلخر

يعترب الوقف احلسن والكايف امتداد للوقف التام يف اشرتاط الوقف على املعىن الصحيح من 

�Ŀ�ǾǼǟ�ÀƢǨǴƬź�ƢǸËĔ¢�ċȏ¤��Ǿƥ�¾Ȑƻ¤�Śǣ فرعية تتمثل يف مدى التعلق سواء من الناحية خصائص

وذلك  5"فالوقف احلسن هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء به بعده .لّلفظية أو املعنويةا

 : ومنه قوله تعاىل. لتعلقه به من ناحية الّلفظ واملعىن          

.83:، ص1النشر يف القراءات العشر ، جابن اجلزري ، -1

.178:جالل الدين السيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن ، ص-2

.365:، ص1بدر الدين الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج: ينظر - 3

.366:، ص1املصدر نفسه ، ج-4

.178:لوم القرآن ، صجالل الدين السيوطي ، اإلتقان يف ع-5
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      "1 بل يوصل الكالم " ما كذبوا " فال يعترب الوقف عند قوله على

إىل قوله نصرنا وأن يكون عطفا على كذبت وأوذوا؛ ويفهم الصرب على األذى من الصرب على 

على سبيل حصر معىن الصرب  2"التكذيب ألّن التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله على ما كذبوا

.على األذى يف التكذيب 

، فمدار هذا 3"الوقف الكايف فهو الذي يكون الّلفظ فيه منقطعا ويكون املعىن متصال أما 

علق مبا قبله عند االبتداء به، الوقف التعلق من جانب املعىن أما من جانب الّلفظ فليس الّلفظ مت

  . عليه فمعيار التعلق واإلفادة مها العنصران األساسيان يف حتديد ماهية هذه األقسام الثالثةو 

:الوقف القبيح-

هو الوقف قبل أن يتم الكالم يف ذاته كالوقف بني الفعل وفاعله واملضاف واملضاف إليه وحنو 

مما ال جيوز الوقف عليه ألنّه خيل بالنسق الرتكييب والداليل لذلك النظام، ففي هذا النوع من 4"ذلك

شاكلها إال لضرورة كضيق الوقف ال جيوز للقارئ تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما 

Ȑǰǳ¦�¿ƢŤ�¿ƾǠǳ�ǾȈǴǟ�Ǧ¿�5"النفس أو عطاس أو عجز أو نسيان ǫȂǳ¦�ƶƦǬǳ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�Ȇũ عدم و

وينقسم هذا النوع من الوقف إىل  6"فهم املعىن ملا فيه من التعلق الّلفظي واملعنوي معا مع عدم الفائدة

هم منه معىن لشّدة تعلقه مبا بعده لفظا يتمثل يف الوقف على الكالم ال يف: القسم األول: إىل قسمني

  .احلمد هللا ومعنا، كالوقف على بسم من بسم اهللا والوقف على احلمد من

.34:األنعام ، اآليةسورة  - 1

.201:، ص7ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.177:مناع القطان ، مباحث يف علوم القرآن ، ص-3

.71:أسامة بن عبد الوهاب ، الدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ، ص-4

، د 2رشاد عبد التواب ، مكتبة طيبة ، املدينة املنورة ، ط:عبد الفتاح املرصفي ، هداية القارئ إىل جتود كالم الباري ، تح -5

.383:، ص1ت ، ج

.383:، ص1، جنفسه  املرجع  - 6
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يتمثل يف الوقف على كالم يوهم معىن غري ما أراده اهللا تعاىل كالوقف على :القسم الثاين

:اىلــعوله تــق              ...

"1 وهناك ، وذلك باخلروج عن مقاصده املرادة 2"ألنّه يؤدي إىل فساد املعىن ال جيوز الوقف فيه

نوع ثالث زاده بعض القراء وهو ما أوهم فساد املعىن وفيه سوء األدب مع اهللا تبارك وتعاىل وهو أقبح 

:حنو الوقف على لفظ اجلاللة واهللا يف قوله تعاىل 3"القبيحمن    

     "4 فهذا ال جيوز يف حق اهللا تبارك وتعاىل.  

:أوجه الوقف-2

ولقد اختلف العلماء من النحويني والقراء يف حتديد للوقف أوجه متعددة يف كالم العرب،

السكون : سيوطي إىل أّن املستعمل عند أئمة القراء تسعة هيالعدد هذه األوجه، ذهب جالل الدين 

غري أّن هناك من حصرها يف 5"الروم واإلمشام واإلبدال والنقل واإلدغام واحلذف واإلثبات واإلحلاقو 

موقعه و ، وختتلف هذه الوجوه حسب طبيعة املوقوف عليه 6"ثالثة أقسام هي اإلسكان والروم واإلمشام

فالوقف يعد موقعا من موقعيات السياق العريب يرجع إىل كراهية توايل األضداد أو   " موقعه يف اجلملةو 

 .طر ضمن قوانني صوتية معينةؤ خمتلفة ت بني األصوات والذي يتعلق مبظاهر صوتية 7"كراهية التنافر

املوقوف عليه سواء كان يف احلروف الصحيحة أو املعتلة يكون يف غالب األمر باإلسكان، وهذا هو ف

اإلمشام، يقول ابن الوقف أكثر يف كالمهم من الروم و األصل إال ما جاء عارضا له، فاإلسكان يف 

.43:سورة النساء ، اآلية-1

.72:أسامة بن عبد الوهاب ، الدرر البهية ، شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ، ص: ينظر - 2

.385:، ص1عبد الفتاح املرصفي ، هداية القارئ إىل جتود كالم الباري ، ج: ينظر - 3

.258:سورة البقرة ، اآلية-4

.189:سيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن ، صالجالل الدين  - 5

.104:أسامة بن عبد الوهاب ، الدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ، ص: ينظر - 6

.270:متّام حسان ، الّلغة العربية معناها و مبناها ، ص-7
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السكون الذي هو األصل والروم  راءة أفصحها وهوواملستعمل يف الق: ... اجلزري يف هذا الصدد 

.1"اإلمشامو 

  :الوقف على المبني-

من مظاهر هذا الوقف صور وأشكال خمتلفة عند النحويني والقراء، فقد اختلفوا يف أحوال 

  .ما تكون حروفا مدية حبذف هذه احلروف أو وصلها الوقف على أواخر الكلم عند

املتكلم الواقعة يف أواخر الكلم مظاهر خمتلفة منها الوقف إّن أحوال الوقف على ياء 

�ǽǀǿ�ǶǰƸǧ��ƪ ǰǈǳ¦� Ƣǿ�ȄǸǈƫ� Ƣđ�» ÂǀƄ¦�ǒ ȇȂǠƫ�Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨǏȂǐű�· ƢǨǳ¢�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â�¼ƢūȍƢƥ

فمن خواص الوقف زيادة هاء "فحقها أن تكون ساكنة وحتريكها حلن  2"اهلاء اإلسكان يف كّل القرآن

ȇ±�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣđ�Ȅƫƚȇ�Ŗǳ¦�ƪ ǰǈǳ¦ لتدل على احلرف  3"ادة البيان يف احلركة وهذه الزيادة تكون مطردة

: احلرف احملذوف غالبا حنو قوله تعاىل         

    "4  يا يقل يا أيب و مل اهلاء يف أبت عوض من ياء باإلضافة من يا أيب ويا أمي و

"يا أبت"والوقف على5"لذلك مل تقع اهلاء يف غري النداء ألّن حذف الياء يقع يف النداء كثرياو أمي، 

وهذا مما اختص به  6"وقف عليها باهلاء خالفا لرسم ابن كثري وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب"أبت

  .هؤالء القراء يف الوقف على هذه الكلمة 

، 2أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط:ابن اجلزري ، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ، تح -1

.141:،  ص2000

حمي عبد الرمحان رمضان ، :أبو بكر حممد بن القاسم األنباري ، إيضاح الوقف و االبتداء يف كتاب اهللا عّز وجل ، تح-2

.389:، ص1، ج1971مطبوعات جممع الّلغة العربية ، دمشق ، 

.45:، ص9ابن يعيش ، شرح املفصل ، ج-3

.42:سورة مرمي ، اآلية-4

، 1عامل الكتب ، بريوت ، طعبد اجلليل عبده شليب ،:أبو إسحاق إبراهيم الزجاج ، معاين القرآن و إعرابه ، تح-5

.331:، ص3، ج1988

.131:، ص2ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، ج-6
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الوقف : الصورة األوىل :فيتجلى هذا النوع من الوقف يف صورتنيأما الوقف بغري إحلاق 

  :ل تعاىلاق باحلذف من غري تنوين             

        "1  ب مجهور العر�ǲǏȂǳ¦�ÀÂ®�Ǧ ǫȂǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǧǀŹ

śƬǳƢū¦�Ŀ�ƢĔȂƬƦưȇ�±Ƣƴū¦�ǲǿ¢Â��ǲǏȂǳ¦Â�Ǧو  ǫȂǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǧǀŹ�ǲȇǀǿ"2  فهذا التعدد يف أوجه الوقف

ّن حذف إالوصل على املنقوص إّمنا هو من قبيل تعدد القراءات القرآنية املوافقة لكالم العرب، إذ و 

ƸǴȇ�ȏ� Ƣȇ�ƢËĔȋ�ǂưǯ¢Â�ǆ Ȉǫ¢�Ǧ ǫȂǳ¦�Ŀ� ƢȈǳ¦3"قها التنوين يف كل األحوال.

إّن حذف الياءات يف أواخر الكلم يرجع يف حقيقته إىل ميل العريب إىل السهولة واليسر يف 

ويظهر أّن : أنيس يف هذا الصدد إبراهيمأداء األصوات بعيدا عن كل ما يثقل على لسانه، يقول 

هجات الوقف على أصوات اللني املتطرفة كان عسريا على اللسان العريب، قليل الشيوع يف معظم اللّ 

.وهلذا حذفت هذه الياءات من أواخر الكلم على اختالفها وتنوعها  4" العربية

وأبو عمرو وأبو  الوقف عند القراء على الياءات يف أواخر الكلم قراءات متعددة، فنافع

جعفر يثبتون ما أثبتوه منها يف الوصل دون الوقف، وابن كثري ويعقوب يثبتان يف احلالتني وابن عامر 

فهذا االختالف يف الوقف بني القراء على الياءات يف أواخر  5"عاصم وخلف حيذفون يف احلالتنيو 

.الكلم ميكن تفسريه على أنّه اختالف تنوع ال تضاد 

.40:سورة البقرة ، اآلية-1

.179:، ص2ابن عاشور ، ج: ينظر.  457: ، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.186:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-3

.116:إبراهيم أ نيس ، يف الّلهجات العربية ، ص-4

.118:، صابن اجلزري ، تقريب النشر يف القراءات العشر-5
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  :مع التنوين حنو قوله تعاىل الوقف باحلذف: نيةالصورة الثا       

        "1 كلمة هاد أصلها هادي، قرأ اجلمهور هاٍد

سكون ل فللتقاء الساكنني سكون الياء و أما يف الوص بدون ياء يف آخره يف حاليت الوصل والوقف،

هذا يف و  2"التنوين الذي جيب به النطق يف حالة الوصل وهو لغة فصيحة، وفيه متابعة رسم املصحف

حال كون املنون غري منصوب، أما إذا وقف على االسم املنقوص، وكان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا 

فإحلاق ، 3"أجبت الداعيقطعت واديا و :  يكن منونا كقولكإن مل إن كان منونا و أثبتت ياؤه ساكنة

األلف يف حال النصب يرجع إىل كراهة أن يكون التنوين مبنزلة النون الالزمة للحرف، منه أو زيادة فيه 

.ƢȀȈǧ�®ǂƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢǫƢȈǇÂ ةهذه الياء ترتبط باحلاالت اإلعرابيف 4"مل جتئ عالمته للمنصرف

: قوله تعاىل ى املبين أيضا الوقف على األلف حنوومن حاالت الوقف عل  

       "5 ،كلمة سالسال اختلف القراء يف الوقف عليها

فجمهور القراء يقفون على هذه الكلمة بدون ألف فيقولون سالسْل يف الوقف، وقرأ بعضهم هذه 

ومن شواهد هذا الوقف  6"الكلمة باأللف على اعتباره منونا وهي قراءة أبو عمرو ورويس عن يعقوب

كلمات خمصوصة إذا وقعت يف رؤوس اآلي  الوقف أيضا الوقف اخلاص والذي يتمثل يف الوقف على  

.07:سورة الرعد ، اآلية-1

 .96: ص، 13، التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور  - 2

، 1986، 1عبد املنعم أمحد هريري ، دار مأمون للرتاث ، جامعة أم القرى ، ط:ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ، تح-3

.1985:، ص 4ج

.166:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4

.04:سورة اإلنسان ، اآلية-5

.378:، ص29ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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، ففي هذه املواقع األربع قرأ حفص ) الظنونا والرسوال والسبيال وقواريرا (يتمثل ذلك يف أربع كلمات و 

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǴǳ�ǶǇǂǴǳ�ƢǠƦƫ�ƢǨǫÂ�ƢēƢƦƯ¤Â�ȐǏÂ�Ǧ ǳȋ¦�» ǀŞ�ƢȀȈǧ"1.

   :الوقف على الصحيح-

ويتمثل هذا الوقف يف  2"اإلسكان واإلمشام والروم والتضعيفالوقف على الصحيح يسوغ فيه 

تفسري التحرير والتنوير يف الوقف على اهلمز، يصفه ابن اجلزري بأنّه باب مشكل حيتاج إىل معرفة 

للعرب و  3"حتقيق مذاهب أهل العربية، وأحكام رسم املصاحف العثمانية ومتييز الرواية وإتقان الدراية

:اعلم أّن اهلمزة تكون فيها ثالثة أشياء: يقول سيبويه يف هذا الصدد واهلامذاهب متعددة يف أح

وذلك حسب طبيعة السياقات اليت ترد فيها من جهة، إضافة إىل طبيعة 4"التخفيف والتحقيق والبدل

.طبيعة تلك الّلهجات وتصرفها يف لغتها على حنو معني 

لقد تفردت لغة قريش عن باقي القبائل العربية بعدم اهلمز يف لغتها، وأما ما يعرض للهجات 

�ǺǷ�ƢŮȂƷ�ǺǷÂ�Ǌجالعرب فذلك شيء تفاوتت يف مضمار  ȇǂǫ�ÀƢǈǳ�ƢȀȈǧ�ȄǴĐ¦�ÀƢǯÂ�ǶȀƬǼǈǳ¢�®ƢȈ

«�ƢǼƯ¢�ƨƥȂǠǏ�ǺǷ �5"القبائل ǂū¦�Ǿƥ�ǶǈƬȇ�Ƣŭ�ǲȈȀǈƬǳ¦Â�Ǧ ȈǨƼƬǴǳ�ƢƦǴǗ�Ǯ ǳ̄Â�ǄǸē�ȏ�Ǌ ȇǂǫ�ƨǤǴǧ��

: ومن شواهد الوقف على اهلمزة عند القراء قوله تعاىل. النطق به       

                 

قرأ اجلمهور هزؤا بضمتني ومهز بعد الزاي وصال ووقفا وقرأ محزة بسكون الزاي وباهلمز وصال  6"

.525:، ص2عبد الفتاح املرصفي ، هداية القارئ إىل جتويد كالم الباري ، ج: ينظر - 1

.183:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج: ينظر - 2

.428:، ص 1جابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ،-3

.541:، ص 3جسيبويه ، الكتاب ، -4

.113:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5

.67:سورة البقرة ، اآلية-6



التأويل الصوتي..................................................................................الفصل األول  

- 84 -

قراءة مجهور القراء باهلمزة هو األصل فقد .1"وقف عليه بتخفيف اهلمز واو يف الوصل والوقفو 

ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦Â�Ǌأجروها على   ȇǂǫ�ƨǤǳ�ȄǴǟ�Ƣǿ¦ǂƳ¢�ƾǬǧ�̈ǄǸŮ¦�Ǧ Ǩƻ�ǺǷ�ƢǷ¢��ǪȈǬƸƬǳ¦.

  :الوقف وأثره في اختالف التأويل-3

للوقف قيمة كبرية يف فهم معاين القرآن الكرمي، فمن متام معرفة القرآن معرفة الوقف 

ت، فالوقف واالبتداء من القرائن اللذان ميثالن معلما من معامل التأويل واستنباط الدالال 2"واالبتداء

؛ إذ  3"اليت تدل على معىن الكالم وذلك أن معىن الكالم قد يتغري حبسب موطن الوقف واالبتداء

ينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به، ويتفقد القطع واالئتناف وحيرص أن 

فهذه القراءة متثل عملية تأويلية  4"حة يف قراءتهيفهم املستمعني من خالل وقوفه على املواضع الصحي

  . ذاتية بالنسبة للقارئ واملتلقي على حد سواء 

مل يشتد اعتناؤهم بتحديد  ما ينبغي اإلشارة إليه أّن علماء السلف يف حديثهم عن الوقف

ى مبعاين القرآن �ǶȀǧ��ƨǬȈǴǇ�ƢĔȂǸǴǰƬȇ�ǶȀǧ�ƨǤËǴǳ¦�ƨȈǏƢǻ�ÀȂǰǴƬŻ�¦ȂǻƢǯ�ǶËĔȋ¢®°�5"أوقافه لظهور أمرها

�̈ǀǷȐƫ�¦ȂǻƢǯ�ǶËĔȋ�À¡ǂǬǳ¦صلى اهللا عليه وسلم  النيب.   

إّن اعتبار الوقف كعلم نضجت مفاهيمه كان على يد القراء خاصة الذين تفننوا يف االحتفاء 

فلما كثر الداخلون يف اإلسالم ... :به وذلك بتأصيل له قواعد خمتلفة يقول ابن عاشور يف هذا الشأن

تيسريا لفهمه على ومن عموم بقية األمم، توجه اعتناء أهل القرآن إىل ضبط وقوفهمن دمهاء العرب 

قارئه، فظهر االعتناء بالوقوف وروعي ما روعي يف تفسري اآليات فكان ضبط الوقوف مقدمة ملا يفاد 

.547:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.177:جالل الدين السيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن ، ص-2

.67:فاضل صاحل السامرائي ، اجلملة العربية و املعىن ، ص-3

،  1عبد الرمحان بن إبراهيم املطرودي ، دار عامل الكتب، الرياض ، ط:، تح أبو جعفر النحاس ، القطع و االئتناف: ينظر -4

.83:، ص 1التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  21 - 20: ، ص1992

.84:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5
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�Ƥإحيث  1"من املعاين عند واضع الوقف ǻ¦ȂŪƢƥ�ǂǷȋ¦�ǪǴǠƫ� ¦ȂǇ�ǖƥ¦ȂǓÂ�ƾǟ¦Ȃǫ�Ǿǳ�¦ȂǴǏ¢�ǶËĔ

  .ة أو الداللية وذلك خوفا من اللحن يف قراءة القرآن وخاصة بعد دخول األعاجم إىل اإلسالمالصوتي

الوقف يف الّلفظ واملعىن تعني على  ةوظيفيعترب الوقف وسيلة من وسائل التفسري، فمعرفة 

من  2"فهم معىن النص، وتبّني وجوه مراميه، كما تعني على إقامة املبىن إقامة صحيحة متماسكة

خالل الوقف على املواضع الصحيحة فيه، واالحرتاز من الوقوع يف مشكالت داللية قد يؤدي 

  .بالقارئ إىل احنرافات قد متس عقيدة القارئ واملتلقي على حد سواء 

وعلى هذا ميكننا أن نعترب الوقف كفاءة قرائية تأويلية عند الّلغويني عامة واملفسرين خاصة، 

كيف أداء القرآن، ويرتتب على ذلك فوائد كثرية  فن جليل وبه يعرف: فهو كما يقول الزركشي

وذلك  3"استنباطات غزيرة، وبه تتبني معاين اآليات ويؤمن االحرتاز عن الوقوع يف املشكالتو 

  .بالوقوف على املعىن الصحيح باالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يفسد املعىن املراد

: قال تعاىل            

     "4ȄǴǟ�Ǧ ǫÂ�¦̄¤Â�̈ƾŭ¦�ǽǀǿ�ǶȀȈǴǟ�ƨǷǂŰ�ƢËĔ¢�ŘǠŭ¦�ÀƢǯ"�ƨǷǂŰ�ƢËĔƜǧ

�śǠƥ°¢�µ" عليهم °ȋ¦�Ŀ�ÀȂȀȈƬȇ�ǶËĔ¢Â�¦ƾƥ¢�ǶȀȈǴǟ�ƨǷǂŰ�ƢËĔ¢�ŘǠŭ¦�ÀƢǯفالوقف هنا يعد من  5"سنة

.لطائف التفنن يف توجيه داللة النص، وذلك حسب طبيعة املتلقي وكفاءته التأويلية 

.84:، ص1، ج املصدر نفسه - 1

، 2001، 21ه عند النحويني و القراء ، حوليات اآلداب االجتماعية ، العددحممد خليل نصر اهللا فراج ، الوقف و وظائف-2

 . 12: ص

.339:، ص1بدر الدين الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج-3

.26:سورة املائدة ، اآلية-4

.19:، صبو جعفر أبوأبو جعفر النحاس ، القطع و االئتناف -5
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: ومنه قوله تعاىل                 

        "1  اختلفوا يف تأويل هذه اآلية انطالقا من اخلالف

  :يف موضع الوقف فيها فذهبوا يف تأويلها مذاهب عديدة نذكر األشهر منها

الوقف على لفظ اجلاللة تام وما بعده منقطع منه، قرأ على هذا النحو نافع ويعقوب 

Ƣǫ�ǺǷ�śȇȂƸǼǳ¦�ǺǷÂ���ȆƟƢǈǰǳ¦ ¦ǂǨǳ¦Â�ƾȈǠǇ�Ǌ¾�و  Ǩƻȋ¦�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ"2  وعلى هذا يكون تأويل اآلية

ال يعلم تأويله املطلق الكامل إال اهللا والراسخون يف العلم يعلمون بعض تأويله، ومرد هذا العلم إّمنا 

مل و هو بديل عقلي، فاملراد غري الظاهر فالراسخون يفوضون تعيني املراد إىل علمه تعاىل على أنّه احلق 

فإذا كان الراسخون يف العلم معطوفا على قوله إال اهللا، لصار 3"هم عدم التعيني على ترك اإلميانحيمل

: اآلية يقتضي أن يقال ابتداء فهذا بعيد عن ذوق الفصاحة، فسياق4"يقولون آمنا به: قوله تعاىل

  .ليستقيم املعىن بالعطف 5"ويقولون آمنا به: وهم يقولون آمنا به أو يقال

على و " له تعاىل و الراسخون يف العلميف تأويل هذه اآلية، الكالم يتم عند قو : قول الثاينأما ال

هذا يكون العلم حاصال عند اهللا تعاىل وعند الراسخني يف العلم، وهذا الرأي يروى عن ابن عباس 

تأويل  ففي هذا القول جعلوا الراسخني يف العلم يعلمون 6"جماهد والربيع بن أنس وأكثر املتكلمنيو 

.7"القرآن على اعتبار أّن التأويل معناه التفسري والبيان

.    07:ية سورة آل عمران ، اآل-1

.125-124:، صبو جعفر أبوأبو جعفر النحاس ، القطع و االئتناف -2

.401:، ص2أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط ، ج : ينظر - 3

.07:سورة  آل عمران ، اآلية-4

.191:، ص7التفسري الكبري ، ج-فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب -5

.190:، ص7، ج املصدر نفسه - 6

.126:أبو جعفر إمساعيل النحاس ، القطع و االئتناف ، ص: ينظر - 7
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التأويل الصرفي: الفصل الثاني

. بن عاشورلدى املعاين الوظيفية للصيغ الصرفية : المبحث األول

.عاشوربن لدى التعليل الصريف للمباين غري الوظائفية :المبحث الثاني

.عاشوربن لدى تناوب األبنية الصرفية  :المبحث الثالث

. االشتقاق: الرابع المبحث
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  عاشوربنلدى المعاني الوظيفية للصيغ الصرفية : المبحث األول

ميثل السياق الصريف مدخال من مداخل التأويل يف تفسري التحرير والتنوير من خالل ربط 

الداللة املعجمية بالداللة الصرفية الستنباط املعاين القرآنية، فاملشتقات تشرتك مجيعا يف أداء معىن 

فالصيغة الصرفية قد يتبني معناها بطبيعتها  1"خل السياقوظيفي يستمد من صيغتها ومن مدلوهلا دا

مل و  .وقد جاء فعلها على وزن فاعل وتفاعل وافتعل: الشك -بكسر امليم  -املرية " غوية حنو كلمة اللّ 

�ƨǠǧ¦ƾŭ¦Â�ƨǳ®ƢĐ¦�®¦ǂŭ¦�ǲǏ¢�ËÀȋ�®ǂů�À±Â�ȄǴǟ�ƞŸ"2.

الداللية اليت ميكن أن تدل عليها للسياق قيمة حضورية خترج الصيغة الصرفية من التفريعات 

فقد جند للمبين الصريف الواحد عدة معاين، وأّن السياق هو . إىل خصوصية السياق الذي ترد فيه

ƨȈǳȏƾǳ¦�Ƣē¦ ƢŹ¤�śȈƦƬƥ�ǲȈǨǰǳ¦�ƾȈƷȂǳ¦"3 من خالل ارتباط هذه الصيغة مبجموعة من العالقات

رفية توجه املادة األساسية وتضعها يف جمال وظيفي فالقيمة الصالصرفية والنحوية والداللية،و املعجمية 

نّه قد ينشأ تعدد املعىن عن االختالف يف معىن الصيغة على الرغم من تطابق املعىن إ؛ إذ  4"معني

التعدية تارة السياق هو الذي يفرض ذلك، حنو فالفعل أظهر الذي دلت فيه اهلمزة على و 5"الّلغوي

:ول قوله تعاىلعلى الدخول تارة أخرى، فمن األو          

          "6 ويف هذا السياق القرآين  "

.150:، ص2003صفية مطهري ، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية ، احتاد كتاب العرب ، دمشق ، د ط ، -1

.167:، ص12ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.157:صفية مطهري ، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية ، ص -3

، 1996، 2فايز الداية ، علم الداللة العريب النظرية و التطبيق دراسة تارخيية ، تأصيلية ، نقدية ، دار الفكر ، دمشق ، ط-4

  .  21:ص

.93:إحصائية ، عامل الكتب ، القاهرة ، صاالشرتاك و التضاد يف القرآن الكرمي دراسة أمحد خمتار عمر ، -5

.33:سورة التوبة ، اآلية-6
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           "1 وحني تدخلون يف : فمعناه

.2"أوقات الظهرية

تتمظهر املعاين الوظيفية للصيغ الصرفية يف تفسري التحرير والتنوير من خالل مفهوم التجرد 

لفعلية من خالل استعمال الرتجيح للصيغ االزيادة على مستوى املباين الرتكيبية للصيغ املصدرية و و 

  . الصرفية من خالل تعلقها السياقي

  :المعاني الوظيفية للمصادر المجردة  - 1 

غري قياس، فمصادر األفعال الثالثية كثرية، وال  ىاملكون الرتكييب للصيغ املصدرية تأيت عل  

، فهي ال خيضع لقاعدة مطردة ميكن القياس عليها ولقد رصدها الرضي يف 3"تعرف إال بالسماع

أبنية مصدر الثالثي إىل اثنني وثالثني يف األغلب كما ترتقي : يف ذلك حوايل اثنني وثالثني بناء قال

.4"جاء يف التصريف

ȆǴȇ�ƢǷ�ǂȇȂǼƬǳ¦Â�ǂȇǂƸƬǳ¦�ŚǈǨƫ�Ŀ�̈®ǂĐ¦�ƨȇ°ƾǐŭ¦�ǢȈǐǴǳ�ǲȇÂƘƬǳ¦�ǂǿƢǜǷ�ǺǷ:

: قال تعاىل :فـَْعلصيغة  -             

  "5لغا يلغوا كدعا، :الّلغو مصدر لغا، إذا قال كالما خاطئا، يقال

ال يؤاخذكم اهللا : وهو األظهر واملعىن شياالكو املصدر على تقدير  على جعل الّلغو مبعىن فيكون املعىن

.18:سورة الروم ، اآلية-1

.93:االشرتاك و التضاد يف القرآن  الكرمي ، صأمحد خمتار عمر ، -2

.114:، ص2، ج 1999، 1صاحل الفوزان ، دليل السالك إيل ألفية ابن مالك ، دار املسلم ، ط-3

.401:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح الرضي على الكافية ، ج-4

.225:سورة البقرة ، اآلية-5
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أن املقصود من الّلغو أي غري املقصود من أن تلغوا لغوا مالبسنا لإلميان الصادرة صدور الّلغو؛ أي

  .ذلك بتقدير فعل حمذوف وهو لغاو  1"القول

صيغة فـَْعل كما هو يف الّلغو صاحلة لالسم املعني وللمصدر والصفة، فاملبين علي هذه الصورة 

الكالم  فإذا جعلت الّلغو امسا مبعىن،توجه املعين املراد 2"ال ينصرف إال واحد من هذه املعين إال بقرينة

.3"الساقط اخلاطئ مل تصح ظرفيه يف اإلميان ألنّه من اإلميان

: ومن ذلك قوله تعاىل :صيغة ِفْعل-           

         ..."4 ننتمظتم بحس:قال ابن عاشور .

أحصى العدد فهو  فأما مصدر َحَسَب مبعىن - بكسر احلاء - مصدر َحِسَب، مبعىن ظن اِحلْسبانو 

يف هذه اآلية يشري ابن عاشور إىل داللة حسبتم من خالل التفريق بني الصيغتني من  5"بضم احلاء

   .ظننتم موافق ملراد اآلية الكرمية خالل السياق، وذلك بتوجيه داللة حسبتم مبعىن

: ل تعاىلاق :صيغة فـٌٌعل-           

  ..."6 يكىن باجلماع بالِقربان بكسر القاف : توجيه داللة تقربوهن يف قال ابن عاشور

القاف مصدر ِقرب بكسر الراء، ولذلك جيء فيه باملضارع املفتوح العني الذي هو مضارع قرب  

قرب منه : كسمع متعديا إىل املفعول، فإّن اجلماع مل جيئ إال فيه دون قٌرب بالضم القاصر، يقال

�Ŀ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦Â��Ǯ ǳǀǯ�ƨƥǂǫÂ�Ƣǻ®�ŘǠŠ�ƨǠǷƢĐ¦ ألّن فيها قربا ولكنهم غلبوا َقِرَب املكسور العني فيها

.381:، ص 2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.148:متام حّسان ، الّلغة العربية معناها و مبناها ، ص: ينظر - 2

.381:، ص 2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -3

.16:سورة التوبة ، اآلية-4

.138:، ص10ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -5

.222:سورة البقرة ، اآلية-6
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بني هتني الصيغتني وهذا من باب التفنن يف استعمال  1"دون قـٌَرَب املضموم تفرقة يف االستعمال

.الّلفظ

ذكر ابن عاشور يف سياق هذه اآلية مسة التغاير يف صيغة القرب بني الضم والكسر، الذي 

 يف توجيه حكم شرعي من خالل هذه الصيغة، فداللة قِرب بالكسر هي كناية عن يعترب مؤشر داليل

.اجلماع غري حاصل، أما قُرب بالضم فهو يشري إىل حصول اجلماع وهذا ال يستقيم مع سياق اآلية

 :ومما جاء يف هذا الشأن قوله تعاىل :ةصيغة ِفْعل-        

       "2 أصل الصيغة حطة أن تدل على :قال ابن عاشور

من طبيعة مصدر اهليئة أن يدل على هيئة حدوث الفعل، ƾǐŭ¦�ǪǴǘǷ�Ƣđ�®¦ǂǷ�ƢǼǿ"3°و اهليئة لكنها 

في ف 4"جلس جلسة، وقف وقفة، مشى مشية:وهو ال يصاغ إال من الثالثي على وزن ِفْعَلٌة، مثل

جنده حياول أن يقيم نوعا من التخريج الداليل من خالل  - حطة -  توجيه ابن عاشور لصيغة املرة

  .املناسبة السياقية هلذه الصيغة

 :ومن ذلك قوله تعاىل :ةْعلصيغة فُـ -            

    ..."5استعملت صيغة املرة هنا كناية على : قال ابن عاشور

الشدة، وأّن ذلك الفعل الشديد القوي يأيت بالغرض منه سريعا دون معاودة عالج ، فال يتكرر و القوة 

تبيينا على قصد " واحدة"الفعل لتحصيل الغرض، وأكد معىن املرة املستفاد من صيغة فعله بقوله 

.367-366:، ص 2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.58:سورة البقرة ، اآلية-2

.142:، ص13التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  515: ، ص1ن عاشور ، التحرير و التنوير ، جاب - 3

.74:عبده الراجحي ، التطبيق الصريف ، دار النهضة العربية ، بريوت ، د ط ، د ت ، ص-4

.102:سورة النساء ، اآلية-5
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املرة واحدة هي القرينة العددية لصيغة  .1"الكناية لئال يتوهم أّن املصدر جمرد التأكيد لقوله فيميلون

من خصائص  ، وما جيدر اإلشارة إليه هنا أنّ )ميلة(بيان ملعىن القوة والشدة املستفاد من صيغة فعلة 

،2"اجلوارحث حسي تقوم به األعضاء و مصدر املرة يشرتط فيه أن يكون فعله تاما، يدل على حد

  .رة وسياق اآلية الكرمية وهذا املعىن يستفاد من ربط ابن عاشور بني املعاين احلسية لصيغة امل

:تعاىل هلو قيف تفسري  قال ابن عاشور: ةْعلفَـ صيغة  -      "3 النَـْعَمُة

بل مطلق املصدر باعتبار أّن جمموع ، وليس املراد به املرة. اسم للتنعم مصوغ على زنة املرة: بفتح النون

ابن عاشور يف توجيه ف 4"الواحد وهو أبلغ وأمجع يف تصوير معىن املصدرأحوال التنعيم صار كالشيء 

��ǶȈǠǼǳ¦�¾¦ȂƷ¢�ǂȇȂǐƫ�Ŀ�ƨǤǳƢƦǸǴǳ�¦ǀǿÂ��̈ǂŭ¦�ƨǻ±�ȄǴǟ�ƢËĔ¢�Ƕǣ°�ƨȇ°ƾǐŭ¦�ȄǴǟ�ƨǸǠǻ�Ŀ�̈ǂŭ¦�°ƾǐǷ

  . ومن قبيل جتسيد ما هو جزئي يف صورة كلية مناسبة ملقام النعيم يف اجلنة

  :   المزيدةالمعاني الوظيفية للمصادر -2

متثل الصيغة الصرفية املزيدة تنوعا تركيبيا يف األبنية العربية، واليت قد تتولد عنها معاين جديدة،  

مرونة الّلغة واستجابتها ملقتضيات االستعمال، فالصيغة املزيدة هي مظهر تكثيف  اليت تعكسو 

ȏȂǏ¢�ƾǠƫ�ȏ�ƾƟ¦Â±�ƨǧƢǓƜƥ�̈®ǂĐ¦�ƨǤȈǐǴǳ"5  وهذه الزوائد يطلق عليها املورفيمات واليت تعترب عناصر

فالزيادة يف البنية الصرفية تشكل  ،6"صرفية صغرى، ذات قيم تفسريية تكمن يف الوظائف اليت تؤديها

.187:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.143:، ص1988، 2فخر الدين قباوة ، تصريف األمساء و األفعال ، مكتبة املعارف ، بريوت ، ط-2

.27:سورة الدخان ، اآلية-3

.302:،ـ ص25ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.84:حممد شندول ، الصرف العريب بني املقاربات الّلغوية القدمية و املقاربات اللسانية احلديثة  ، ص-5

.  233: صعبد القادر عبد اجلليل ، علم الصرف الصويت ،- 6 
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2"للمادة الصرفية اليت تعترب منواال لبناء املفردات1"تشكل مكون حتويلي منبثق عن املكون األساسي

   .رب يف كالمهاوفق ما تقتضيه سنن الع

  :تتوزع الصيغ املصدرية املزيدة يف تفسري التحرير والتنوير وفق ما يلي

  :صيغة المفاعلة -

، واليت تقضي يف داللتها 3"اخلداع مصدر خادع على معىن مفاعلة اخلدع  :قال ابن عاشور

على أّن الفعل وهي الداللة . األصلية حصول الفعل من جانبني فأشهر معانيها أن تدل على املشاركة

فاعلت ال يكون إال من : أكثر أهل النحووهذا ما درج عليه 4"حادث من الفاعل واملفعول معا

وهذه الصيغة ميكن أن تصاغ منها بناءان  5"اثنني، فمخادعة اهللا إياهم أن جيازيهم جزاء خدعهم

.6" فعال ومفاعلة كقتل قتاال ومقاتلة: ولفاعل: خمتلفان قال السيوطي

ا يتم حسب مراعاة طبيعة اإلسناد يف هذه إمنّ  -  اخلداع - تأويل ابن عاشور لصيغة املفاعلة

Ǯ ǳ¦̄�Ŀ�¾Ƣǫ��Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ�ƨǤȈǐǳ¦: ومعىن صدور اخلداع من جانبهم للمؤمنني ظاهر، وأّما

عاقل يعلم أّن خمادعتهم هللا تعاىل املقتضية أّن املنافقني قصدوا التمويه على اهللا مع أّن ذلك ال يقصده 

وعلى هذا ال ميكن بأي حال من 7"اهللا مطلع على الضمائر، واملقتضية أّن اهللا يعاملهم خبداع

  .األحوال إسناد داللة املشاركة يف هذه الصيغة على اهللا عز وجل 

.60:صفية مطهري ، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية ، ص: ينظر - 1

.60:لعريب بني املقاربات الّلغوية القدمية و املقاربات اللسانية احلديثة ، صحممد شندول ، الصرف ا: ينظر - 2

.274:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.35:عبده الراجحي ، التطبيق الصريف ، ص-4

.  64: ص، 1أمحد ابن خالويه ، إعراب القراءات السبع و عللها ، ج-5

.284:، ص3جالل الدين السيوطي ، مهع اهلوامع يف مجع اجلوامع ، ج-6

.276:، ص1، التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور  - 7
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:إّن تأويل خيادعون يف سياق هذه اآلية تتضمن عدة تأويالت خمتلفة ذكرها املفسرون أشهرها

، قالة املفاعلة على املبالغة ال املشاركة وذلك على اعتبار تنزيل صيغة فاعل على فـََعلَ محل صيغ -1

زنة يف أصلها للمبالغة خادع عين به فعلت إال أنّه أخرج يف زنة فاعلت؛ ألّن ال :الزخمشري

1ȆǜǨËǴǳ¦�ƾȈǯȂƬǳ¦�ƨǳǄǼŠ�ƶƦǐƫ�ƢđƢƥ�Ǻǟ�ƢȀƳÂǂƻ�ƾǼǟ�ƨǴǟƢǨŭ¦�ƨǤȈǏ�Ŀ�ƨǤǳƢƦŭ¦�ǽǀȀǧ��"2"...املباراةو 

.على سبيل املبالغة يف تأكيد املعىن 

:وقرئ وما خيدعون بفتح الياء من غري ألف من خدع وهو أبلغ؛ ألنّه يقال :جاء يف التسهيل

بالفعل خدع يدفع اإلشكال يف حصول  تأويل خيادعون. 3"خادع إذا رام اخلداع، وخدع إذا مت له

 - خيدعون اهللا: يؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه: املشاركة هللا عز وجل قال ابن عاشور

هذا إمنّا يدفع اإلشكال عن إسناد صدور اخلداع من اهللا واملؤمنني من تنزيه اهللا واملؤمنني عنه، وال و 

وتلك مسة خاصة باملنافقني يف ممارستهم اخلداع على  4"يدفع إشكال صدور اخلداع من املنافقني هللا

  .عكس ما يظهرون 

على املشاركة على اعتبار معيار التكافؤ بني البشر يف طبيعتهم   -املخادعة  -محل صيغة املفاعلة  -2

5"وكذلك صدور اخلداع من جانب املؤمنني للمنافقني كما مقتضى صيغة املفاعلة: قال ابن عاشور

علق ابن عاشور إىل انصراف هذه الصيغة إىل معىن املشاركة يف حصول الفعل على غرار ما حيمله من 

  .جانب سليب ميكنه أن يقع فيه املؤمن 

  . 133: ص 1أبو منصر األزهري ، معاين القراءات ، ج: ينظر.  174: ، ص1جار اهللا الزخمشري ، الكشاف ، ج -1

.497:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 2

، 1995، 1كتب العلمية ، بريوت ، طحممد سامل هاشم ، دار ال:أبو القاسم حممد الكليب ، التسهيل لعلوم التنزيل ، تح -3

.53-52:، ص 1ج

.276:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.276:، ص1، ج فسهاملصدر ن: ينظر - 5
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: ونظري ذلك يف تأويل صيغة املفاعلة قوله تعاىل       

      "
املقاتلة مفاعلة وهي حصول : قال ابن عاشور 1

الفعل من جانبني، وملا كان فعلها وهو القتل ال ميكن حصوله من جانبني؛ ألّن أحد اجلانبني إذا قتل 

.2"مل يستطع أن يقتل

وذلك يرجع لطبيعة هذه يف مادة القتل ال تنصرف على داللة  املشاركة  توجيه صيغة املفاعلة

كانت املفاعلة يف هذه املادة : املادة الصرفية اليت ال ختول حصول الفعل من جانبني قال ابن عاشور

خصوصية سياقية  - املقاتلة -كما تكتسي هذه الصيغة 3"مبعىن مفاعلة أسباب القتل أي احملاربة

ت املفاعلة إىل أحد فاعليها فاملقصود إذا أسند: قال ابن عاشور يف ذلك. تتعلق بالعالقة اإلسنادية

:، فجعل فاعل املفاعلة للمسلمني مث قال" وقاتلوا يف سبيل اهللا "أنّه هو املبتدئ، وهلذا قال تعاىل

.4"فجعل فاعله ضمري عدوكم" الذين يقاتلونكم"

:صيغة التفّعل-

قتضيات االستعمال صيغة التفّعل على معاين خمتلفة تتوزع على معان سياقية تستجيب ملتدل 

وقد أخذوا من العدول إىل صيغة التفّعل للداللة على معىن التكثري يف هذا التحويل، : قال ابن عاشور

، وهذا املعىن مستفاد من صيغة التفّعل للتقلب الذي هو مطاوع قلّبه إذا 5"فالتفعيل لقوة الكيفية

.من حالة إىل حالة أخرى 6"حوله

.190:سورة البقرة ، اآلية-1

.201-200:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.201-200:، ص2املصدر نفسه ، ج-3

.201:ـ ، ص2نفسه ، ج-4

.27:، ص2، ج نفسه: ينظر - 5

.27:، ص2نفسه ، ج: ينظر - 6
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: قال تعاىل            

    "1 فعال التعجل والتأخر جيوز أن : قال ابن عاشور

،كما أنّه 2"نفسه فتعجل، وأخرها فتأخر عجل: يكون داال على املطاوعة وعلى هذا يكون املعىن

ال أبو ق 3"جيوز أن تكون صيغة التفعل يف الفعلني لتكلف الفعل كأنّه اضطر إىل العجلة والتأخر

تعجل تفعل منه، وهو إما مبعىن استفعل وهو أحد املعاين اليت جييء : حيان األندلسي يف هذا الشأن

  .فهما مبعىن واحد  4... "  واستكربتكّرب :هلا تفّعل فيكون مبعىن استعجل كقوهلم

: قال تعاىل           

             "5 قال ابن عاشور :

املتكرب الشديد الكربياء، أي العظمة واجلاللة، وأصل صيغة التفّعل أن تدل على التكلف : عاشور

.6"لكنها استعملت هنا يف الزم التكلف وهو القوة؛ ألّن الفعل الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن

ستفاد مهذا يشري ابن عاشور يف توجيه داللة هذه صيغة إىل خصوصية التكلف واللزوم فيه و . 6"أتقن

  .ستفاد من سياق اآلية الكرمية املتعلقة بصفات اهللا تعاىلم

  . 203: ة سورة البقرة ، اآلي-1

.263:ـ ،  ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 2

.116:، ص2أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط ، ج-3

، 20حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الرتاث ، القاهرة ، ط:ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح-4

.264:، ص4، ج1980

.23:سورة احلشر ، اآلية -5

.123-122:، ص22ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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:صيغة التفاعل -

: قال تعاىل              

      "1 أصل صيغة التفاعل تقتضي تعدد الفاعل، غري أنّه قد

وأطلق  - التداين التفاعل: هذا املعىن مراعاة لسياقها، قال ابن عاشورعن خترج هذه الصيغة الصرفية 

:ألّنك تقول إّدان منه فدانه-مع أّن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة املسلف  -هنا 

��ȐǸƬǌǷ�̧ȂǸĐ¦�°Ƣǐǧ�ǺȇƾǷÂ�ƢǼƟ¦®�̧ȂǸĐ¦�ËÀȋ��ƨǷȋ¦�̧ȂǸů�ǶǿÂفاملفاعلة منظور فيها إىل املخاطبني

ƾȇ±�ǺǷ�ƪو على جانبني  Ǽȇ¦ƾƫ�¾ȂǬƫ�ƢǸǯ�ƢđƢƥ�Śǣ�ȄǴǟ�ƨǴǟƢǨŭ¦�ǲǠš �À¢�Ǯ ǳ̄"2 األصل  فهذه الصيغة

.فيها املشاركة، وهذا املعىن ال ميكن تضمينه يف هذا الساق القرآين

�ŚǤǳ¦�ƢȀƟƢǼƦǳ�ƨǴƯƢǸƬǷ�ƢȀǼǷ�ƪقد تأيت صيغة التفاعل أيضا باعتبار  ǬƬǋ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǐǳ¦�Ƣē®ƢǷ

التساؤل وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صدور معىن املادة املشتقة منها من : املزيد، قال ابن عاشور

الفاعل إىل املفعول وصدور مثله من املفعول إىل الفاعل، وترد كثريا إلفادة تكرر وقوع ما اشتقت منه 

  .على سبيل الرتادف بني الصيغتني  3" سألساءل مبعىن: حنو قوهلم

:صيغة االفتعال –

ترد هذه الصيغة يف تفسري التحرير والتنوير وفق أمناط من الداللة تتوزع داللتها العامة على 

 :ومنه قوله تعاىل 4"صيغ وزن االفتعال للتكلف: معىن التكلف، قال ابن عاشور  

.282:سورة البقرة ، اآلية-1

.98:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.326-325:، ص29التحرير و التنوير ، ج : ينظر.  7: ، ص30املصدر نفسه ، ج -3

.31:، ص 14ج،  نفسه - 4
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                 "1  االصطبار على وزن

 -  االصطبار -  فالزيادة الصوتية يف هذه الصيغة،2"افتعال، صيغة االصطبار ترد إلفادة قوة الفعل

: ومن ذلك قوله تعاىل ،تفيد الزيادة يف قوة الفعل املناسب للفعل صرب       

   "3 واالفتعال فيه ليس  االمرتاء افتعال من املراء وهو الشك،: قال ابن عاشور

فمن خصائص هذا  4"للمطاوعة ومصدر املرية ال يعرف له فعل جمرد بل هو دائما بصيغة االفتعال

.الفعل أنّه ال يقبل املطاوعة من فعله 

  : العاستف -

: قال تعاىل                 "5

لغري الطلب إذ ال يظهر لفظ استعجل دال على املبالغة يف التعجيل مبا تفيده زيادة السني والتاء 

الطلب هنا فليس االستعجال هنا مبعىن طلب التعجيل؛ ألّن املشركني مل يسألوا تعجيل اخلرب وال 

، ومن لطائف التفسري يف هذه الصيغة االستكبار 6"سألوه فحصل، بل هو مبعىن التعجيل الكثري

ار التزايد يف الكرب ألّن السني والتاء االستكب... التاء فيه للعد أي عد نفسه كبريا و شدة الكرب والسني 

فيه للمبالغة ال للطلب، ومن لطائف الّلغة العربية أّن مادة االتصاف بالكرب مل جتيء منها إال بصيغة 

التفّعل إشارة اىل أّن صاحب صفة الكرب ال يكون متطلبا الكرب أو متكلفا له وما هو أو  االستفعال

.7"بكبري حقا 

.65:سورة مرمي ، اآلية -1

.143:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.147:سورة البقرة ، اآلية-3

.41:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -4

.11:سورة يونس ، اآلية-5

.107:، ص11ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 6

.425-424:، ص1، ج املصدر نفسه - 7
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  :يفية لألفعال المجردةالمعاني الوظ -3  

، والذي من خالله تتنوع املعاين 1"ميثل التنوع احلركي يف الصيغة الفعلية أساس التبدل الصيغي

الصرفية سواء ما تعلق باملعىن الذي تؤديه هذه الصيغة أو العمل الذي تشغله فأمهية العني يف الصيغة 

يف بنائها وتصريفها واشتقاقها  2"ستقرار الصيغةالفعلية الثالثية متثل قمة هرمية تكون عامل انسجام وا

  .وما إىل ذلك مما يعرض هلا 

ȆǴȇ�ƢǷ�ǂȇȂǼƬǳ¦Â�ǂȇǂƸƬǳ¦�ŚǈǨƫ�Ŀ�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǴǳ�Ŀǂǐǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦�«¯ƢŶ�ǺǷ:

:صيغة فـََعلَ -

ال تكاد تنضبط، يرجع هذا إىل طبيعة هذه الصيغة،  ةمعان كثري  ىتتصرف صيغة فعل عل

مل خيتص مبعىن من املعاين بل استعمل يف  اعلم أّن باب فـََعَل خلفته: يقول االسرتباذي يف هذا الشأن

: قال تعاىل .3"مجيعها        "4  قال ابن عاشور يف

ميد فعل مشتق من املدد وهو الزيادة ، يقال مده إذا زاده وهو األصل :يف توجيه صيغة فـََعَل يف ميدهم

بذاته فالفعل الثالثي أبنيته املتعديه على ثالثة  5"يف االشتقاق من غري حاجة إىل اهلمزة ألنّه متعد

.6"ْفُعُل فـََعَل يـَْفِعُل و فـََعَل يـَْفَعُل و فـََعَل يَـ : أضرب

�Ǧوالدليل يف تعدي الفعل مدّ  ǟƢǔŭ¦�² ƢȈǫ�Śǣ�ȆǴǟ�̧ °Ƣǔŭ¦�Ŀ�śǠǳ¦�¦ȂǸǓ�ǶËĔ¢�Ǿƫ¦ǀƥ

التفريق يف الفعل مد يف صيغته فƾǷ�¦̄�ǾǴǠƳ�ǂȇǂǬƫ�ȄǴǟ�ƨȇƾǠƬǳ¦�̈ǄǸđ�ǽƾǷ¢�ÀȂǳȂǬȇ�ƾǫÂ"7®. املتعدي

.57:صفية مطهري ، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية ، ص: ينظر  - 1

.192:، ص1992، 3الطيب البكوش ، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، ط-2

.70:، ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-3

.15:سورة البقرة ، اآلية-4

.295:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -5

.517:عبد الغفار الفارسي ، التكملة ، ص-6

.295:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7
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®ǂĐ¦لويب وداليل، قيل خيتص أمد واملزيدة باهلمزة قد ذهب ببعض املفسرين بالتفريق بينها كمؤشر أس ة

وخيتص مّد بغري اخلري ونقل ذلك عن أيب علي الفارسي يف كتابه " أمتدونين مبال:" املهموز باخلري حنو

.1"احلجة ونقله ابن عطية عن يونس ابن حبيب

:صيغة فـٌَعلَ -

.2"ظَُرَف َشُرفَ :فـٌَعَل ال يتعدي البتتة، حنو: قال ابن عصفور األصل يف فـَُعَل أن يأيت الزما

:، ويأيت فـٌَعَل يف املضارع علي وزن يـَْفُعُل قال السيوطي3"شذ منه رحبتك الدار، أي رحبت بكو 

، وتدل هذه الصيغة يف عمومها على الغرائز والطبائع، 4"فـَُعَل فمستقبله يـَْفُعُل ال غري ىما كان علو 

.5"مثة كان الزما نوكرب وصغر فمالطبائع وحنوها ، كحسن وقبح وفـٌَعَل ألفعال: قال الرضي

:قال تعاىل           

            "6 حسن فـٌَعَل : قال ابن عاشور

من  - بضم العني - مراد به املدح امللحق بنعم ومضمن معىن التعجب من حسنهم، و ذلك شأن فعل

بفتحتني فحول  -الثالثي أن يدل على مدح أو ذم حبسب مادته مع التعجب وأصل الفعل َحَسَن 

ول عن األصل يأيت إلنشاء معد) حسن(فعل .  7"لقصد املدح أو التعجب - بضم العني  - إىل فـٌَعَل 

.195:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 1

.124:متع الكبري يف التعريف ، صأبو حيان األندلسي ، امل-2

.74:، ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج -3

.96:، ص2جالل الدين السيوطي ، املزهر العلوم الّلغة و أنواعها ، ج -4

.74:،  ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-5

.69:سورة النساء ، اآلية-6

.116:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7
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ولك أن تنقل إىل هذا البناء كل : إلنشاء معان خمتلفة حبسب قصد املتكلم يف ذلك قال ابن عقيل

.1"...فعل أردت الداللة على أنّه صار كالغريزة ، أو أردت التعجب منه، أو التمدح به 

: قال تعاىل:صيغة َفِعلَ -            

          "2 أشار ابن عاشور يف توجيه داللة صيغة َفِعَل

َوِجَل يف وقد جاء : غوية واليت حتمل معاين نفسية قال يف ذلكوذلك من خالل ربطها بداللتها اللّ 

فرح، وصدي، : الفصيح بكسر العني يف املاضي على طريقة األفعال الدالة على االنفعال الباطين مثل

، وقد يأيت متعديا وغري متعد، 4"فما كان من هذا َفِعَل يـَْفَعُل فهو جار على قياس،3"وهوى، وروي

داللته على النعوت ) َوِجلَ (متعد، غري أّن لزومه يأيت أكثر من تعديه، ولذا غلب يف هذا الفعل 

.5"املالزمة واألعراض

  :المعاني الوظيفية لألفعال المزيدة-4

   :لفعّ -

هذا و 6"ةاملبالغكثري و حقه أن يكون للت: قال بن السراج. صيغة فّعل األصل أن تكون للتكثري

�ǂȇǂǰƫ�¦ȂǴǠƳ�ǶËĔ¢�Ǯ:مستفاد من طبيعة هذه الصيغة املشتملة على التضعيف، قال ابن اجلين ǳ̄�ǺǷÂ

Ƣŭ�ǶËĔ¢�Ǯ:العني يف املثال دليل على تكرير الفعل، فقالوا ǳ̄Â��ǪËǴǣÂ��ƶËƬǧ��ǞËǘǫÂ�ǂËǈǯ  جعلوا

إذ إّن الزيادة يف األلفاظ أحيانا 7"األلفاظ دليلة املعاين فأقوى الّلفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل

.267:، ص4ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ج-1

.02:سورة األنفال ، اآلية-2

.256:، ص9ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.438:، ص3عبد الرمحان السيد ، حممد بدوى املختون ، د ط ، د ت ،  ج:ابن مالك ، شرح التسهيل ، تح: ينظر - 4

.57:، ص1995حمي الدين عبد احلميد ، دروس التصريف ، املكتبة العصرية ، بريوت ، د ط ، -5

.116:، ص3أبو بكر حممد ابن السراج ، األصول يف النحو ، ج-6

.155:، ص2ابن اجلين ، اخلصائص ، ج -7
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األلفاظ أدلة على املعاين، وأمثلة لإلبانة عنها، فإذا زيد يف : يقول ابن قتيبة يؤدي إىل الزيادة يف املعاين

فالزيادة يف املبىن قد يؤدي حتما إىل 1"جبت القسمة زيادة املعاين وهذا ال نزاع فيه لبيانهو األلفاظ أ

  . الزيادة يف املعىن 

�ƢǸȀǼǷ�ǲǰǳ�̄¤��ƢȀǼǟ�Ǧص ǴƬţ�ƢȀǼǰǳÂ�ƢȀǴƯƢŤ�ƨǤȈǏ�ǞǷ�Ŀǂǐǳ¦�ƢĔ±Â�Ŀ�ǞǗƢǬƬƫ�ƾǫ�ǲËǠǧ�ƨǤȈ

وذلك أّن قوة الّلفظ لقوة :داللته اخلاصة، وذلك بالنظر يف مادة هذه الصيغة واشتقاقها قال ابن قتيبة

وإال فإذا كانت  املعىن ال يستقيم إال يف نقل صيغة إىل صيغة أكثر منها، كنقل الثالثي إىل الرباعي

.2"ه ال يراد به ما أريد من نقل الثالثي إىل مثال تلك الصيغةصيغة الرباعي مثال موضوعة ملعىن فإنّ 

 :قال تعاىل      "3 كلمة رتل ليست دالة على كثري القراءة

هيئة التأين والتدبر وسبب ذلك أّن هذه الّلفظة ال ثالثي ¤�ȄǴǟ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�Ƣđ�®¦ǂŭ¦�ƢËŶو القراءة 

فليس  4"هلا، حىت تنقل عنها الرباعي، وإّمنا هي رباعية موضوعة هلذه اهليئة املخصوصة من القراءة

قوله منه و  .الّلفظ االتضعيف يف الصيغ الصرفية حيمل على معىن الكثري وإّمنا ينظر أيضا إىل طبيعة هذ

:تعاىل              "5  جند

ابن عاشور يف تأويل الفعل نّزل يف هذه اآلية يوظف السياق كقرينة لالستدالل على املعىن الوظيفي 

إّن نّزل يدل :قال ابن عاشور يف توجيه داللة الفعل نّزل. سواء ما تعلق باملعىن والعمل على حد سواء

على التنجيم وإّن أنزل يدل على أّن الكتاب أنزل مجلة واحدة وهذا ال عالقة له مبعىن التقوية املدعى 

   .واملستفاد من تضعيف الفعل  6"عىن نّزل مستعمل يف الزم التكثريمللفعل املضاعف إال أن 

.241:، ص2ضياء الدين ابن األثري ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، ج-1

.246-245:، ص2املصدر نفسه ، ج-2

.04:سورة املزمل ، اآلية -3

.246:، ص 2جضياء الدين ابن األثري ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، -4

.03:سورة آل عمران ، اآلية -5

.148:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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أما ما يتعلق بالعمل النحوي للفعل نّزل نرى ابن عاشور يستدل على معىن التعدية من 

التضعيف يف نّزل للتعدية فهو يساوي  :بقوله خالل االستدالل بصيغة أفعل اليت متاثلها يف التعدية،

.1"لتضعيفاهلمز يف أنزل وإّمنا التضعيف يؤذن بقوة الفعل يف كيفية أو كمية يف الفعل املتعدي بغري ا

من ) أنزل –نّزل (هذا التأويل يف سياق هذه اآلية قائم على أساس االختالف بني الصيغتني إّن 

غري أّن ابن عاشور يورد يف الفعل نّزل تأويال مغايرا لسياق ،خالل النسق الداليل لكل واحد منهما

لعالقة اإلسنادية هلذه اآلية األوىل، وذلك الختالف النسق التأويلي للفعل نّزل والذي يستجيب ل

:، يستدل على هذا املعىن بقوله تعاىل)نّزل(الصيغة          

      "2  قال ابن عاشور يف تأويل

3"نّزل هنا مرادف أنزل وليس فيه إيذان مبا يدل عليه التفعيل من التكثري:الفعل نّزل يف هذه اآلية

الذي دعا ابن عاشور إىل محل صيغة نّزل على أنزل وذلك برتادف البنائني محال على قرينة اإلسناد، و 

قياسا على صيغة أنزل يف اآلية السابقة الذكر، " جبملة واحدة"سياق اآلية  حيث وردت نّزل مقرتنة يف

: حنوهو وقد جييء فعلت وأفعلت يف معىن واحد مشرتكني كما جاء فيما صريته فاعال : قال سيبويه

وهذا من سنن العرب يف كالمها يف محل معاين  4..." ذلك وعزت إليه وأعزت إليه وخربت وأخربتو 

 .لى بعضمعاين األلفاظ بعضها ع

:صيغة أفعل -

.148:، ص املصدر نفسه - 1

.32:، اآلية سورة  الفرقان  - 2

.19:، ص19ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.62:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4



رفيالتأويل الص.................................................................................الفصل الثاني  

- 105 -

تتوزع معاين صيغة أفعل يف تفسري التحرير والتنوير وفق أمناط خمتلفة من الداللة وذلك حسب 

: ورودها يف السياق قال ابن عاشور يف توجيه داللة سلك يف قوله تعاىل     

                  ..."1

األصل يف ف. 2"يستعمل يف األكثر متعديا كما يف آية احلجر مبعىن أسلكه، وقاصرا مبعىن مر كما هناو 

الغالب يف اعلم أّن املعىن : زيادة اهلمزة يف صيغة فعل يكون يف غالب األحيان للتعدية قال الرضي

، غري أّن هذه التعدية يف صيغة أفعل قد خترج عن هذا املعىن فال يصح 3"أفعل تعدية ما كان ثالثيا

اسلك ال تصح ألن تكون مفعوال لسلك املتعدي، فانتصاب : أن يكون الفعل متعديا قال ابن عاشور

.4"سبل هنا على نزع اخلافض توسعا

وقد : ى معىن مشرتك على سبيل الرتادف قال سيبويهكما أنّه قد تتداخل بنيتني صرفيتني عل

وهذا االشرتاك يف املعىن والبنية  5"جييء فعلت وأفعلت املعىن فيهما واحدا إال أّن الّلغتني اختلفتا

ّن األصل يف الزيادة تولد املعاين واختالفها قال إإذ  6"الصرفية قليل بالنظر إىل ما خيتلف فيه البناءات

ألّن التعدية حاصلة : فاهلمزة هنا ليست للتعدية: لغة يف سرى مبعىن سار يف الليلأسرى : ابن عاشور

  .وهذا تفنن يف استعمال األلفاظ 7"بالباء فالفعل أسرى مرادف سرى 

:ونظري ذلك قوله تعاىل      "8

"8 مريب اسم فاعل من أراب الذي مهزته للتعدية، أي جاعل الريب، وليست مهزة أراب الذي

  . 69: اآلية سورة النحل ،-1

.208:، ص14ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.08:، ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-3

.208:، ص14ابن عاشور ،  التحرير و التنوير ، ج-4

.61:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-5

´: ينظر - 6 ���Ǧ ȇǂǐƬǳ¦�² Â°®���ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦�ȆŰ:72.

.11:، ص15ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7

.14:سورة الشورى ، اآلية-8
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جند ابن عاشور يف توجيه  1"أرابين مبعىن أومهين منه ريبة وهو ليس بذي ريب: هي للجعل يف قوهلم

�Ƣē®ƢǷÂ�ƢȀǘƥ°�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǈǻƢŸ�ƢŠ�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢȈǳȏ®�ƢǬȇǂǨƫ�ǶȈǬȇ) أراب(داللة أفعل 

  .شتقاقيةاال

: قال تعاىل                   

 "2 وهذا البناء  3"جاء على معىن جعلنا لكم سقيا اهلمزة فيه للجعل: الفعل أسقيناكموها

.4"سقيته وأسقيته، أي جعلت له ماء وسقيا : البناء قد يشرتك مع صيغة فعل يف املعىن قال اخلليل

أسقى يف أصلهما متعدية قيل دخول اهلمزة، فاهلمزة مل تؤثر يف عمل الفعل كما هو الشأن يف و سقى 

على املفعول، فإذا دخلت مهزة التعدية، لكّنها أثرت يف حكم املفعول به ألّن احلدث مع الثالثي واقع 

.5"اهلمزة صار وقوع الفعل حمتمال بعد أن كان حمققا 

:صيغة افتعل -

:قال تعاىل                  "6

) فعل كسب(تأويل ابن عاشور هلذه اآلية الكرمية يف الفعل اكتسب، ذهب إىل الرتادف بني الصيغتني 

ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�¾Ƣǫ��śƬǨǴƬű�śƬǤȈǐƥ�¼ƢȈǈǳ¦�ǆ°) اكتسب –افتعل ( Ǩǻ�Ŀ�¦®°Â�ƢǸËĔ¢�Ƕǣ° : أما كسبت

�ËŶ¤Â�ƢđƢƥ�ȄǴǟ�ƪو  ǈȈǳ�Ƥ ǈƬǯ¦�Ŀ�ƨǟÂƢǘŭ¦�ËÀȋ��§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ŀ�ƾƷ¦Â�ŘǠǸƦǧ�ƪ ƦǈƬǯ¦ ا عرب هنا مرة

.59:، ص25ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.22:سورة احلجر ، اآلية-2

.38:، ص14ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.59:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-4

:، ص1989دراسة لغوية قرآنية ، دار الثقافة للنشر و للتوزيع ، د ط ، -جناة عبد العظيم الكويف ، أبنية األفعال: ينظر - 5

35.

.286:سورة البقرة ، اآلية-6
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ذهب الزخمشري يف تأويل صيغة  . 1"بكسب وأخرى باكتسبت تفننا وكراهية إعادة الكلمة بعينها

من خالل ربطها بثنائية اخلري والشر ينفعها ما كسب من خري ويضرها ما اكتسب  -  اكتسب -افتعل

يف العمل واكتسب إذا تسبب  لكاعتمالتصرف ويعرب عنه بالتسبب  : من مسات افتعلف 2"من شر

.3"والكسب

وإّمنا قال يف احلسنات كسب ويف الشر اكتسب؛ ألّن يف االكتساب ضرب : جاء يف التسهيل

يتعداه و فالسيئات فاعلها يتكلف خمالفة أمر اهللا، . حسبما تقتضيه صيغة افتعل من االعتمال واملعاجلة

، فاالختالف يف التصريفني إمنّا هو احرتاز 4"خبالف احلسنات فإنّه فيها على اجلادة من غري تكلف

ومنه أيضا  يف سياق اآلية الكرمية،5"ا هو مراعاة لنمط الكالمالتخالف بني التصريف إمنّ فهلذا املعىن، 

أيضا كلمة االضطرار يف األصل االلتجاء وهو بوزن افتعل مطاوع أضره إذا صريه ذا ضرورة أي حاجة، 

على تعديته أصل املطاوعة عدم التعدي ولكن االستعمال جاء فاألصل أن يكون اضطر قاصرا ألنّ 

.6"يقال اضطرّه إىل كذا أي أجلأه إليه إىل مفعول وهو استعمال فصيح غري جار على قياس

.266:، ص3اخلصائص ، ج: ينظر.  137: ، ص3التحرير و التنوير ، جابن عاشور ، -1

.520:، ص1جار اهللا الزخمشري ، الكشاف ، ج-2

.268:، ص3جالل الدين السيوطي ، مهع اهلوامع يف مجع اجلوامع ، ج-3

.134:، ص1أبو القاسم حممد الكليب ، التسهيل لعلوم التنزيل ، ج-4

  . 269: صد ط ، د ت ، ابن عطية ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، دار بن حزم ،  :ينظر - 5

.717:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير، ج-6
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  التعليل الصرفي للمباني غير الوظائفية عند ابن عاشور: المبحث الثاني

التعرض للتحوالت الداخلية للبنية اعتمد ابن عاشور يف مقاربته للبنية الصرفية من خالل 

Ȑƻ�ǺǷ�ƨƬŞ�ƨȇ°ȂǏ�©ƢȈǘǠǷ�ǪǧÂ�ƨȈǴǰǌǳ¦�Ƣē°ȂǏ¾� الصرفية باعتبارها مبان غري وظائفية تفسر

  .البحث عن مظاهر التحول للبنية الصرفية وحماولة تقدمي تعليالت هلذا التحول والتبدل

:رير والتنوير ما يليمن مظاهر التعليل الصريف للمباين غري الوظائفية يف تفسري التح

:القلب المكاني -1

يعترب القلب املكاين ظاهرة لغوية جلية يف الّلغة العربية ومظهر من مظاهر العدول عن األصل، 

، وذلك مراعاة للذوق الّلغوي يقول أمحد 1"يتم من خالله تقدمي بعض حروف الكلمة على بعض

الذي هو من املظاهر 2"وع من االنسجام الصويتوقد يقع القلب بغية التيسري وحتقيق ن: خمتار عمر

اللسانية اليت تعرض لألصوات بشكل عام على مذهب الكوفيني، أما البصريون فال يعتربون القلب 

فظان مجيعا أصلني يف املعىن الّلغوي حبيث تقصر أحدمها عن تصرف مىت رأوا أنّه ال ميكن أن يكون اللّ 

.3... "فالن شاكى السالح وشائك : صاحبه وال يساويه فيه، كقوهلم

القلب ال يتم يف صورة منظمة، ففي بعض احلاالت يؤدي القلب إىل تتابع صويت  هذاإّن 

ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ƨǠƟƢǌǳ¦�Â¢�Ƣđ�̧ȂǸǈŭ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ǺǷ�ƢǫƢǈƫ¦�ǂưǯ¢ . وحينئذ تكون النماذج التوزيعية أو الرتكيب

الذين   5"يكثر بصورة جلية يف لغة األطفالوالذي 4"الفونولوجي لّلغة هي السبب يف حدوث القلب

�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƨǳȂȀǈǳ�Ǯ ǳ̄Â�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�» Âǂū¦�ÀȂƦǴǬȇ��Ǻȇǀǳ¦.

حممود فهمي حجازي ، مدخل إىل علم : ينظر.  21: ، ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-1

.87:الّلغة ، ص

.391:أمحد خمتار عمر ، دراسة الصوت الّلغوي ، ص-2

.159:، ص 1مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ج-3

.390:أمحد خمتار عمر ، دراسة الصوت الّلغوي ، ص -4

.390:املرجع نفسه ، ص-5
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جذب : ذلك يكون يف كلمة كقوهلممن سنن العرب يف كالمها القلب، و : قال ابن فارس

 النقل"هذا املفهوم عند عبد الواحد وايف يرتادف 1"بذ فهو كثري قد صنف علماء الّلغة فيهجو 

وهو ال يتم بصورة مطردة يف الّلغة فبابه السماع فما جاء منه حيفظ وال يقاس عليه، قال ابن 2"املكاين

مثله موقوف على حنوه طريقه طريق االتساع يف الّلغة من غري تأت وال صنعة، و و فهذا : اجلين 

ا عملية عفوية ال 3�ËĔƘƥ�ƢȀǨǏÂ�ǺǰŻ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀȀǧ"ليس لنا اإلقدام عليه من طريق القياسالسماع، و 

  .تتم وفق ضوابط وقوانني معينة 

لتبس عند بعضهم يي قد ذال -اإلبدال  -قد يتداخل مفهوم القلب املكاين ببعض املفاهيم 

أما القلب فليس من التبدالت الصوتية اليت تقع على األصوات  :فال يفرق بينهم يقول حممد مبارك

ألصوات أو احلروف فيها مثل يئس الكلمة بإبدال مواقع ا ا هو البدل الصويت يقع علىغوية وإمنّ اللّ 

من  فهو4"جذب وجبذ وهو أقل من اإلبدال عددا وأندر وقوعا وأقل شأنا يف مباحث الّلغةو أيس و 

.يف نطق األصوات  والذي يتم عن طريق اخلطأ - األطفال  -رواسب االستعمال 

واألصل، والذي من خالله يتعني تفريع إّن عملية حتديد القلب املكاين يتعلق بثنائية الفرع

خر كتنوع تركييب ال غري، جاء يف باب األصلني يتقاربان يف الرتكيب بالتقدمي والتأخري أحدمها من اآل

اعلم أّن كل لفظني فيهما التقدمي والتأخري فأمكن أن يكونا مجيعا أصلني : على ما ذكره ابن اجلين

اس الذي ال جيوز غريه وإن مل يكن ذلك حكمت بأّن ليس أحدمها مقلوبا عن صاحبه فهو القي

وذلك باعتماد أسلوب القياس يف  5"أحدمها مقلوب عن صاحبه مث أريت أيهما األصل وأيهما الفرع

.يف حتديد أصل القلب انطالقا من شيوع هذا الّلفظ واستخدامه 

.208:، صابن فارس ، الصاحيب يف فقه الّلغة و سنن العرب يف كالمها : ينظر - 1

.308:عبد الواحد وايف ، علم الّلغة ، صعلي  - 2

.88:، ص2ابن اجلين ، اخلصائص ، ج -3

.51:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-4

.69:، ص2ابن اجلين ، اخلصائص ، ج -5
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تغري داليل ال يعد من إّن التحول عن األصل املعدول عنه بالتقدمي والتأخري إذا ما أحدث معه 

يعد معيارا أساسيا يف حتديد كلمات القلب املكاين، فكلمات  اجلانب الداليلف ،القلب يف شيء

: فمن خاصية هذا القلب التوافق يف املعىن قال جالل الدين السيوطي 1"القلب املكاين تتفق يف املعىن

.2"ا مها لغتانعند البصريني وإمنّ بذ وجذب، فليس هذا بلقب جوأما ما يسميه الكوفيون القلب حنو 

   :ابن عاشور ما يليلدى من صور القلب املكاين 

 :قال تعاىل                

           "3  الطاغوت اختلف علماء

طغووت فوقع فيها قلب : أصل طاغوت: الّلغة يف أصل هذه الكلمة واشتقاقها، قال ابن عاشور

مكاين بتقدمي الم الكلمة على عينها فصار طغووت بوزن فلعوت، والقصد من هذا القلب تأيت إبدال 

أرى أّن أصل : ويعضد هذا الرأي ما قاله جرير الطربي ،4"الواو ألف بتحركها وانفتاح ما قبلها

الطغووت، من قول القائل طغا فالن يطغو، إذا عدا قدره، وجتاوز حده كاجلربوت من : الطاغوت

الطاغوت أصله مصدر بوزن فعلوت : ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�¾Ƣǫ��©ȂǴǠǧ�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƢĔ±Â�©ȂǣƢǘǳƢǧ°.5"التجرب

ويه أّن الطاغوت هو اسم يبت، وجربوت، وقد ذكر سفعلوت للمبالغة مثل رهبوت، وملكوت، ورمحو 

ملذكر افهو يصلح أن يطلق على الواحد واجلمع و  6"واحد مؤنث يقع على اجلميع كهيئة للواحد

.119:حازم كمال الدين ، دراسات يف علم الّلغة ، ص-1

.481:، ص1جالل الدين السيوطي ، املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، ج-2

.51:سورة النساء ، اآلية-3

.86:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.458:، ص5جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج-5

.240:، ص3ويه ، الكتاب ، جيبس - 6
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األصوب عندي أنّه :أّن أيب علي الفارسي رجح اجلمع يف كلمة الطاغوت، قال يف ذلك واملؤنث غري

.1"مجع

:أّن الكلمة ياء يف األصل قال ابن منظور غى علىومنهم من أجرى اشتقاق طاغوت من ط 

أصل طاغوت طغيوت على فعلوت، مث قدمت الياء على العني حمافظة على بقائها فصارت طغيوت 

والتاء فيها زائدة  ،2"ووزنه فعلوت، مث قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت طاغوت

الدليل وهذا قول راجح على أغلب الظن و  ابن منظور على ما ذهب إليه 3"بدليل اشتقاقها من طغى

: على هذا قوله عز وجل          "4  ولقد صرح ابن

ǾǳȂǬƥ�¦ǀđ�řƳ:غري أّن هناك رأي ثالث يف أصل كلمة 5"ألّن التنزيل ورد بههذا أقوى الّلغة فيها؛

وقيل أصله طاغّو على فاعول، فأبدلت من الواو الثانية تاء فصار  :الطاغوت قال السيوطي

.6"طاغوت

: ومن صور هذا القلب أيضا كلمة عيسى الذي حدث فيها قلب مكاين قال ابن عاشور

عيسى اسم معرب من يسوع أو يشوع وهو اسم عيسى ابن مرمي قلبوه يف تعريبه قلبا مكانيا ليجري 

حلقية  ƢËĔȋخفيف كراهية اجتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب حروف الكلمة، فقدموا العني على وزن

،7"ثم حركوا حروفه حبركات متناسبة وجعلوا شينه املعجمة الثقيلة سينا ȈǬǴƷ�ƢĔفهي مبدأ النطق 

.406:عبد الغفار النحوي ، التكملة ، ص-1

.170:، ص8، ج) ى. غ  .ط : (ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-2

.170:، ص8املصدر نفسه ، ج -3

.15:سورة البقرة ، اآلية-4

.132:، ص1ابن اجلين ، احملتسب يف تبيني شواذ القراءات ، ج-5

.169:أبو الربكات بن األنباري ، البيان يف غريب إعراب القرآن ، ص-6

.594:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 7
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ǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǈǻƢĐ¦�ǪȈǬŢ�ƾǐǬǳ�Ǯ ǳ̄Â�ƢȈƫȂǏ�¦ŚǈǨƫ�ǂǈǨȇ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƥ ǴǬǳƢǧ ة

.1"املعربة من يشوع يف العربانية واليت تعين السيد أو املبارك

فأصل أيامى أيائم فوقع فيه قلب : األيامى: ومن هذا القلب أيضا ما ذكره ابن عاشور يف قوله

.مكاين قدمت امليم للتخلص من ثقل الياء بعد حرف املد، وفتحت امليم للتخفيف فقلبت الياء ألفا

ونظري هذا القلب . 2"ومجاعة، وزنه فعاىل على غري قياس وهو ظاهر كالم سيبويهعند ابن مالك و 

واألصح .  وفعله من الرباعي املزيد وهو بوزن افعلل "أيضا ما أورده ابن عاشور يف كلمة املطمئنة بقوله

أصل :أنّه مهموز الالم األوىل وأّن امليم عني الكلمة كما ينطق به وهذا قول أيب عمرو، وقال سيبويه

الفعل طأمن فوقع فيه قلب مكاين فقدمت امليم على اهلمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مطأمنة 

ظاهر كالم ابن عاشور أنّه خيالف سيبويه باعتبار أّن امليم وقعت عني الكلمة .3"ومصدره اطمئنان

   . األصل يف هذه الكلمة طمأن وليس طأمنفلكلمة قلب مكاين يف افليس 

   :اإلعالل-2

اعلم أّن لفظ : حيدد اإلعالل عند علماء الصرف كونه متصال حبروف العلة يقول الرضي

اإلعالل يف اصطالحهم خمتص بتغيري حرف العلة، أي األلف والواو و الياء بالقلب أو احلذف أو 

  .طر هذه العملية الصوتية بقوانني معينة ؤ وت 4"اإلسكان

.594:، ص1، ج املصدر نفسه - 1

.216-215:، ص18عاشور ، التحرير و التنوير ، جابن  - 2

.342:، ص30املصدر نفسه ، ج -3

.67:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-4



رفيالتأويل الص.................................................................................الفصل الثاني  

- 113 -

يقصد به تنسيق الكلمات و  ،اإلعالل لصرفيةمن مظاهر التحول غري الوظائفي يف األبنية ا

يف سهولة أدائها على اللسان دون  1"العربية ودفع ثقلها حىت ختف على النطق، وحتمل لدى السامع

  .عناء 

أورد بن عاشور يف تفسريه صورا خمتلفة لإلعالل، حاول من خالله تعليل التحوالت يف 

  . الكلمات اليت حدث فيها هذا اإلعالل

  :بالقلباإلعالل -

عينه واو و الصيام اسم منقول من مصدر فعال  - الصيام ويقال الصوم: قال ابن عاشور

§�¦2�Ŀ�ƨƳÂ¦Ǆŭ"قلبت ألجل كسرة فاء الكلمة وقد ورد املصدران يف القرآن Ƣƥ�ǺǷ�ƢǸËĔ¢�ȄǴǟ

ǂƻȉ¦�ǲŰ�ƢŷƾƷ¢�ǲŹ�À¢�ƶǐȇ�̄¤�ŘǠŭ¦�ǆ Ǩǻ�ÀȐǸŹ�ƢǸĔȂǯ�Śǣ�ȏ�śƬǤȈǐǳ¦. مل يلتفت معظم

¤̄�¤�ǖǸǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�À¦ ƢǼƦǳ¦�À¦ǀǿ�¦Ȃǘƥ°�ǶËĔ،الصوم -الصيام  رينالّلغويني إىل وجه التعدد يف املصد

  .الرتكييب الشكلي على ما هو مقرر يف لغة العرب

له بعد داليل اختص به القرآن من خالل التفريق  ) الصوم، الصيام(التحول الرتكييب للمصدران 

وقد اختص القرآن الكرمي قسما من املصادر : لقرآين، يقول السامرائيبني هذين املصدرين يف السياق ا

:مبعىن معني كالصوم والصيام، فقد اختص كلمة الصوم مبعىن الصمت قال تعاىل 

                    

  "3� ȆƳ�ƪ Ǹǐǳ¦�ŘǠŠ�ƪ ǻƢǯ�Ƣŭ�ƢËĔƘǯ�Â�ǞǓȂŭ¦�¦ǀǿ�Śǣ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�¿Ȃǐǳ¦�ƨǸǴǯ�®ǂƫ�Ń

.300:، ص3عبد اهللا الفوزان ، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك ، ج-1

.155-154:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.26:سورة مرمي ، اآلية -3
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�ŘǠŠ�ƢȀǴǯ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ǺǗ¦ȂǷ�ƨǠǈƫ�Ŀ�©®°Â�ƾǬǧ�¿ƢȈǐǳ¦�ƢǷ¢Â��Ǿƥ�ƅ¦�ƢȀǐƻÂ�Ǿǻ±Â�ȄǴǟ�Ƣđ

  .التفنن يف استعمال املصدرين بداللة خاصةوهذا من لطائف  1"العبادة املعروفة

   :قلب الهمزة ياء-*

فهذه الكلمة قد حدثت  2"التحليل الّلغوي لكلمة خطايا ميثل الفرع الذي بدأ منه التأويل

�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�Ƥولقد . فيها تغيريات حىت أصبحت على هذا الشكل ƫ¦ǂŭ¦�řƳ�Ǻƥ¦�®ƾƷ

خطايء، مث خطائء، مث خطائي، مث خطاءى، مث خطاءا، مث :إىل ست مراتب على النحو اآليت

 حتديد أصل هذه الكلمة، ذهب الكوفيون أّن خطايا مجع خطيئة يفاختلف علماء الّلغة .3"خطايا

يعلل . 4"على وزن فعاىل وإليه ذهب اخلليل ابن أمحد، وذهب البصريون أن خطايا على وزن فعائل

خطايا خطائي باهلمزة بعد الياء اليت كانت يف الواحد، فجعلت الياء أصل  :اخلليل ما ذهب إليه بقوله

يف موضع اهلمزة واهلمزة يف موضع الياء، مث قلبت اهلمزة اليت كانت الم الكلمة ياء مفتوحة فوزنه 

وهذا الرأي ال يلزم النحويني غري اخلليل، إذا ،على اعتبار أّن الكلمة حدث فيها قلب مكاين5"فوالع

هلمزة العارضة يف اجلمع ياء يف خطايا وأن يردوا اهلمزة اليت هي الم لزوال اهلمزة فعائل وقلبها أبدلوا ا

.6"ياء ألّن اهلمزة اليت هي الم قد الزما اإلبدال والقلب فرتكت اهلمزة مبدلة حباهلا 

ذكر ابن جين يف اخلصائص باب حفظ املراتب والذي ميكن أن نسميه مراحل القلب جتوزا؛ 

هذا موضع يتسمح الناس فيه، فيخلون ببعض رتبه  :قال يف ذلك  بد من مراعاة هذا األصلإذ ال

وإذا نبهت على ذلك من كالمنا هذا قويت به أال تضيع مرتبة . جتاوزا هلا؛ ورمبا كان سهوا عنها

.20:، ص2007، 2فاضل صاحل السامرائي ، معاين األبنية يف العربية ، دار عمار ، عّمان ، ط-1

143:متام حسان ، األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب ، النحو ، الّلغة ، البالغة ، ص-2

.5:، ص 3ن جين ، اخلصائص ، جاب: ينظر - 3

.646:اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، صأبو الربكات األنباري ، -4

.62:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح الشافية البن احلاجب ، ج-5

، 2، ج1954، 1إبراهيم مصطفى ، عبد اهللا أمني ، إحياء الرتاث القدمي ، القاهرة ، ط:املنصف ، تحابن جين ،-6

  .     58:ص 
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1ĔȂǯ�ƢȇƢǘƻ�ƨǸǴǯ�ǲȈǴǠƫ� ƢǨƬǻ¦�Ŀ�śȇȂǤËǴǳ¦�ǶǜǠǷ�ǾȈǳ¤�Ƥ"يوجبها القياس ǿ̄ �ƢǷ�řŪ¦�Ǻƥ¦�ƶƳ° ا

ومذهب من مل يقل بقلب يف خطايا عندي أقوى : حدث فيها قلب مكاين قال ابن اجلين يف ذلك

وعلى هذا الرأي اهتدى ابن عاشور يف إرجاع أصل هذه الكلمة على حنو ما نص  2"من قول اخلليل

Ȃƥ�śƫǄǸđ�ȆƟƢǘƻ�ƢȀǠŦ�²±�: اخلطايا: عليه الكوفيون قال يف ذلك ƢȈǬǧ�̈±ȂǸȀǷ�ƢȀǷȏÂ�ƨƠȈǘƻ�ǞŦ ن

�ËĔȋ� Ƣȇ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƪ ƦǴǫ�ÀƢƫǄǸŮ¦�ƪ ǠǸƬƳ¦�ƢǸǴǧ�ǲƟƢǠǧ ّيف اهلمزتني ثقال فخففوا  ا قبلها كسر أو ألن

ه أشبه جائي األخرية منها ياء مث قلبوها ألفا إما الجتماع ثقل الياء مع ثقل صفة اجلمع، وإما ألنّ 

زة خطائي أصلية، ففروا استحق التخفيف، ولكنهم مل يعاملوه معاملة جائي ألّن مهزة جائي زائدة ومه

.3"بتخفيفه إىل قلب الياء ألفا كما فعلوا يف يتامي

:قلب الواو همزة-*

ذكر ابن عاشور يف تعليل كلمة أوىل عدة احتماالت تصريفية ترجع إىل اختالف تعيني أصل 

سكن الواو أصلها أوىل : األوىل مؤنث أفعل من هذه املادة فإما أن تقول: يف ذلك هذه الكلمة قال

ووىل بواو مضمومة يف أوله وسكنت الواو الثانية أيضا : سكونا ميتا لوقوعها أثر الضمة، أو أصلها

ȄǴǨǟ�ƢĔ±Â�ńÂ¢�ǲȈǬǧ��Ƥ Ǵǫ�ǾȈǧ�ǞǫȂǧ�ƨǼǯƢǇ�̈Ǆŷ�Ľ�ƨǷȂǸǔǷ�Â¦Ȃƥ�ń¢Â�ƢȀǴǏ¢Â¢"4 . نلمس يف قول

الكلمة ضمن القلب ابن عاشور من خالل ذكره لالحتماالت التصريفية يف كلمة أوىل إدراج هذه 

   . ذلك بذكر وزن أوىل عفلىو املكاين،  

: إذا نظرنا إىل كلمة أوىل جند الصرفيون يرجعون أصل هذه الكلمة إىل ووىل قال ابن مالك

ووىل بواوين األوىل مضمومة تليها الساكنة األصلية يف الواوية، فلما :أوىل مؤنث األول، وأصلها

.5:، ص3ابن جين ، اخلصائص ، ج-1

.57:، ص2املصدر نفسه ، ج-2

.515:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.292-291:، ص30املصدر نفسه ، ج-4
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جيء باهلمزة يف موقعها هذا تصحيحا لبداية املقطع حىت يصري عربيا وقد  1"اجتمعا قلبت األوىل مهزة

ǲȈǔǨƬǴǳ�Äǀǳ¦�ǲǠǧƘƥ�ƢŮƢǐƫ¦�ƾƷ�ȄǴǟ�Ǿƥ�ǺǷ�¾Ƣǐƫ¦�Ǯ.2"سليما ǳ̄�ȄǴǟ�¾ƾȇÂ�ǲǠǧ¢�ƢĔ±Â�ńÂ¢"3 ،

يف العربية قليل سواء ما تعلق حبروف الصحاح أو  افهيئة هذه الكلمة فيها ختفيف يف أوهلا ووروده

.4"غريها

�ǶËĔȋ�Ǯذكر  ǳ̄�ȏ¤�ƢȀȈǧ�ÀȂǰȇ�ȏÂ�̈Ǆŷ�ńÂȋ¦�ƪ ǳƾƥ¢�ȏÂ¢�À¦Â¦Ȃǳ¦�ƪ ǬƬǳ¦�¦̄¤�ǾËǻ¢�ǾȇȂƦȈǇ

، ويرجع العدول عن الواو يف أول الكلمة إىل اهلمزة نظرا للصعوبة 5"استثقلوا فيه الضمة فأبدلوا

الثقيل ا هو ختلص من هذا التجانس فهمزة املقطع حسب رأي عبد الصبور شاهني هنا إمنّ 6"املقطعية 

فعلى هذا  ،7"الثقيل الذي تومهه الصرفيون واويني بسب خلطهم بني الرمز الكتايب، ومدلوله الصويت

اإلمالء إفعال وهو جيانس هذا القلب.ا هو صوت عارض مدي ال غريالرأي فأصل الواو يف أوىل إمنّ 

احلياة يقال أماله هي مدة ومهزة هذا املصدر منقلبة عن واو مشتق من املالوة مثلثه امليم و . اإلمهال

فإّن اشتقاق أملى من ... ماله إذا أمهله وأخره كالمها باأللف دون مهزة فهو قريب من معىن عمره و 

فلم جيئ منه فعل جمرد فاحتيج إىل امللو اشتقاق غري مكني ألّن املشتق منه ليس فيه معىن احلدث

.8"الالم لتبيني تعلق املفعول بفعله

  :قلب الواو ياء-*

.303:، ص3عبد اهللا الفوزان ، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك ، ج-1

.178:عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، ص-2

.600:، ص2ابن اجلين ، سر صناعة اإلعراب ، ج-3

، 2، ج1973، 1فخر الدين قباوة ، املكتبة العربية ، حلب ، ط:ن يعيش ، شرح امللوكي يف التصريف ، تحاب: ينظر - 4

  . 483: ص

.333:، ص4سيبويه ، الكتاب ، ج-5

.178:عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، ص-6

.179:نفسه ، ص، املرجع : ينظر - 7

.192-191:، ص 9جابن عاشور ، التحرير و التنوير، -8
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ألّن  -بواوين  -  أصل جثي جثوو: هذا النوع من القلب يف كلمة جثيا ، قال بن عاشورورد 

فبناء على القاعدة الصرفية اليت قررها الصرفيون أنّه 1"جثا جيثو إذا برك على ركبتيه: فعله واوي، يقال

فلما  وعلى هذا 2"من مواضع قلب الواو ياء، أن تكون الواو الما يف مجع التكسري على وزن فعول

اجتمع يف جثوو واوان استثقال بعد ضمة الثاء فصري إىل ختفيفه بسبب الثقل السابق وهو الضمة 

ء للمناسبة فاجتمع الواو الياء فعوض بكسر الثاء، فلما كسرت الثاء تعني قلب الواو املوالية هلا يا

.3"سبق أحدمها بالسكون فقلبت األخرى ياء و أدغمتا فصار جثياو 

:أجاز بعض النحاة التصحيح يف فعول إذا كان مجعا ولكن األرجح اإلعالل، قال ابن عقيل

فهذا يف حالة اجلمع، أّما إذا كان مفردا جاز فيه ،4"اإلعالل أجود من التصحيح يف اجلمعو 

 :على حنو ما جاء يف التنزيل قوله تعلى 5"اإلعالل والتصحيح أجود حنو عال علو وعتا عتوا: الوجهان

 :تعلى               

      "6بكيا مجع باك وزنه : ومن هذا القلب أيضا قول ابن عاشور

، فأصله بكوي فلما اجتمع الواو قعود، وهو يائي؛ ألّن فعله بكى يبكيقوم : فعول مجع فاعل مثل

الياء وسبق إحدامها السكون قلبت الواو ياء وأدغمت يف الياء وحركت عني الكلمة حبركة مناسبة و 

  .وهذا فيما تعلق بالقلب الالزم اجلاري على القياس 7"للياء وهذا الوزن مساعي يف مجع فاعله ومثله

.147:، ص 16ج، نفسه املصدر   - 1

.344:، ص3عبد اهللا الفوزان ، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك ، ج-2

.147:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -3

4-ȈǬǟ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ«���Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ¦�ƨȈǨǳ¢�ȄǴǟ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ���ǲ4240:، ص.

.240:، ص4املصدر نفسه ، ج-5

.21:سورة الفرقان ، اآلية-6

.133، ص 16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-7
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لب الغري قياسي الذي ذكره ابن عاشور فيما خيص قلب الواو ياء أورد كلمة من أحوال الق

إّمنا أعلت 1"قيما، فاألصل فيها قوما حنو حول وعوض، فالقياس أن يأيت على هذه الصورة يف األصل

وهذا القلب نادر يف املصادر اليت على وزن فـََعَل من . واوه فصارت ياء لشدة مناسبة الياء للكسرة 

حيفظ وال  3"ّن الغالب فيه تصحيح المه فقلب الواو ياء جاء شاذا على غري قياسإإذ 2"العني الواوي

   .وهذا من باب إجراء الصحيح جمرى املعتل 4"وال يقاس عليه و الزنة يف هذه الكلمة قليلة يف املصادر

   .املعتل

قد جيري املعتل على أصله رغم وجود مسوغات القلب ومنثل هلذا بكلمة استحوذ قال ابن 

كان حق استحوذ أن يقلب عينه ألفا؛ ألّن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح وهو غري : عاشور

اسم التعجب وال مضاعف الالم وال معتل الالم، فحقها أن تنقل حركتها إىل الساكن الصحيح قبلها 

من ثقل احلركة على حرف العلة، فقلبت مدة جمانسة للحركة اليت قبلها، فحق استحواذ أن يقال فرارا 

مما هو مطرد يف 5"استحاذ، ولكن الفصيح فيه تصحيحه على خالف بابه وهو تصحيح مساعي

وهذا من  6"االستعمال شاذ يف القياس، إذ إّن القياس فيه إعالله غري أّن السماع أبطل فيه القياس

  .صول النحو يف أولوية تقدمي السماع على القياسأ

  :اإلعالل بالنقل -

.351:، ص1جالل الدين السيوطي ، التبيان يف غريب إعراب القرآن ، ج: ينظر - 1

.56:، ص7، ج) م. ي . ق : (أمحد الفراهيدي ، العني ، مادة  اخلليل بن - 2

.199:، ص8ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 3

.199:، ص8املصدر نفسه ، ج-4

.54:، ص28ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 5

.278:، ص1ابن جين ، املنصف ، ج: ينظر - 6
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يراد به عندهم اإلعالل الناشئ عن نقل  1"سمى عند الصرفيني أيضا اإلعالل بالتسكنيي

إىل الصامت غري املتحرك قبله فيرتتب على هذا النقل يف ) الواو أو الياء(حركة أحد أصوات العلة 

  .وهذا لتسهيل عملية النطق باألصوات 2"املعتل دون حركة قواعد الصرف أن يبقى احلرف

يتمثل هذا النوع من اإلعالل عند ابن عاشور يف كلمة مهيل الذي هو اسم مفعول من 

أصله صبه، و مهيل اسم مفعول من هال الشيء هيال، إذ نثره و :الثالثي األجوف، قال يف هذا الشأن

�ƢËĔȋ��Â¦Ȃǳ¦�ƪ ǧǀƸǧ��ÀƢǼǯƢǇ�ȄǬƬǳƢǧ�ƢȀǴƦǫ�ǺǯƢǈǳ¦�ń¤�ƪ ǴǬǼǧ� ƢȈǳ¦�ȄǴǟ�ƨǸǔǳ¦�ƪ ǴǬưƬǇ¦��¾ȂȈȀǷ

سيبويه حيذف الثانية دون األوىل، وإن كان القياس حذف  :قال الرضي 3"يدل عليها الضمةو زائدة 

املفعول اليائي ثابتا ا حكم بذلك؛ ألنّه رأى الياء يف اسم األوىل إذ اجتمع ساكنان واألوىل مدة وإمنّ 

.5"وهذا الرأي مذهب اخلليل وسيبويه 4"بعد اإلعالل حنو مبيع

حيذف الساكن األول يف الواو والياء فهو أما األخفش فإنّه خيالف مذهب اخلليل وسيبويه 

قال . فقد أجاز النحويون اإلمتام فيما اعتلت عينه ياء يف اسم املفعول6"معمال بذلك القياس يف ذلك

ومسوغ هذا اإلمتام  7"مبيوع، وخميوط ومعيون: ولغة متيم تصحح ما عينه ياء يقولون: مالك قال ابن

ƶȈƸǐǳ¦�Ãǂů�ÃǂƳ�Ǯ ǳǀǳÂ� ƢȈǳ¦�ǲƦǫ�ƢĔȂǰǇ"8 ألّن  ا أمتوا يف الياءإمنّ : يف هذا الشأن قال ابن جين

.196:عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، ص-1

.196:املرجع نفسه ، ص-2

.272:، ص29ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.147:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-4

.294:، ص2تع الكبري يف التصريف ، ج أبو حيان األندلسي ، املم-5

.147:، ص3رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج-6

.342:، ص3عبد اهللا الفوزان ، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك  ، ج-7

.284:، ص1ابن اجلين ، املنصف ، ج-8



رفيالتأويل الص.................................................................................الفصل الثاني  

- 120 -

 اسم وبناء على هذا جيوز عدم حذف الياء يف 1"ف من الواو و فيها الضمةخالياء وفيها الضمة أ

  .املفعول املعتل العني 

فإذا كان : أما ما اعتلت عينه من ذوات الواو يف اسم املفعول ال يتم اإلمتام  فيه قال ابن جين

عند  3"وهذا هو األشهر 2"من الواو مل يتموه، ال يقولون يف مقول مقوول وال يف مصوغ مصووغ البتة 

وهذا  4"عند النحويني غري أّن املربد خالف النحاة فأجاز اإلمتام يف ذوات الواو قياسا على ما ورد منه

وعلى هذا كان اإلمتام يف ذوات  5"مما هو شاذ يف القياس واالستعمال مجيعا ال يسوغ القياس عليه

 . الواو قليل يف كالم العرب تفرد به املربد عن سائر النحويني 

  عاشورلدى بن تناوب األبنية الصرفية : الثالثالمبحث 

يعترب التناوب الصريف من املظاهر الصرفية اليت تتجلى فيها مرونة الّلغة وطواعيتها للمعاين 

ذلك حسب مقتضيات السياق الذي ترد فيه، فهناك أبنية صرفية ذات داللة سياقية، ال ميكن أن و 

.283:، ص1املصدر نفسه ، ج-1

.283:، ص1، جنفسه  - 2

.284:، ص1نفسه ، ج-3

.301-300:، ص2أبو حيان األندلسي ، املمتع الكبري يف التصريف ، ج-4

، 1عبد العال سامل مكرم ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط:جالل الدين السيوطي ، األشباه و النظائر ، تح: ينظر  - 5

.176:، ص2، ج1985
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الداللة ميكن أن  هفهذ 1"سياقية تنتهي بانتهاء السياق ƨǳȏ®�ƢËĔȋ تعد هذه الداللة قياسية حبتة؛

Śǣ�ȏ�ƨƬǫƚǷ�ƨǳȏ®�ƢËĔƘƥ�ƢȀȈǸǈǻ.

قد تتحول الصيغة الصرفية من جماهلا األساسي وذلك من خالل تبادهلا مع صيغ أخرى، 

.تستطيع أن تنوب عنها، سواء ما تعلق باألحكام النحوية والداللية الناشئة من هذا التبادل

التحول يف األبنية الصرفية تعد من الظواهر املهمة يف الكالم وميكن أن تراها تصدق  إّن ظاهرة

، فهذا التحول يف األبنية يعمل على 2"على أبنية كثرية يف الكالم لتحقيق الغاية املرجوة من ذلك

ية قد تتعاور أكثر من صيغة صرفية على معىن واحد فتتداخل األبنف ،املعاين الصرفيةبني التنويع 

من املعاين الوظيفية  الصرفية، غري أّن هذا التداخل ميكن أن نصفه بأنّه نسيب، فاشرتاك الصيغ يف معىن

ولكن لكل صيغة معناها الوظيفي اخلاص تدل على املعىن من  أو تواردها ال يعين تساويها يف الداللة

ارة القرآنية مقصود قصدا أكيدا وخصوصا يف ما تعلق بالقران الكرمي؛ إذ إّن كل صيغة يف العب3"زاويتها

واختالف الكلمتني يف ، ال ميكن أن تؤدي مؤداها وال تدل على معناها أي صيغة أخرى مغايرة

وهذا هو األصل يف الّلغة 4"الصيغة دليل على اختالفها يف املعىن اختالف جزئيا يسري أو كليا كبريا

  .اليت تنبين على االختالف والتباين

يف من اآلليات اليت اعتمد عليها ابن عاشور يف بيان املعاين القرآنية واليت يعد التناوب الصر 

.تتمظهر يف صيغ خمتلفة 

:داللة الصفة المشبهة على اسم المفعول-

.128:، ص2010، 1خدجية زبار احلمداين ، أحباث صرفية ، دار صفاء ، عمان ، ط: ينظر - 1

.104:املرجع نفسه ، ص-2

دراسة يف الداللة ، جملة دراسات العلوم اإلنسانية  :عاصم شحادة علي ، املعاين الوظيفية لصيغة الكلمة يف الرتكيب-3

.550:، ص2008، 3، العدد 35االجتماعية ، جملد و 

.12:، ص2013، 2رضا هادى حسون العقيدي ، العموم الصريف يف القران الكرمي ، املركز التقين ، بغداد ، ط-4
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:فعيل بمعنى َمْفُعولُ 

تتعدد الصيغ الصرفية اليت تنوب عن املفعول يف الداللة على معناه، واليت حتدد بأربع أوزان  

، على األوزان السابقة 2"ومنهم من جعلها مخسة أوزان بزيادة فعول1"فعيل، ِفْعْل، ِفَعٌل، ِفْعَلةٌ : هيو 

، 3"مررت برجل جريح أي جمروح: يستعمل فعيل مبعين مفعول يف الداللة على معناه حنوو  .الذكر

فهو مساعي فما ورد منه حيفظ وال يقاس  4"على كثرته مل يقس عليه جميئه يف لسان العرب كثري وو 

  .عليه 

امرأة و رجل جريح فيه املذكر واملؤنث إن تبع موصوفه ك يستو يجميء فعيل مبعىن مفعول و 

هذه الصيغة أهم ما مييزها هو داللتها على الثبوت واللزوم يف املوصوف، قال فاضل ف 5"... جريح

ى أّن الوصف قد وقع على صاحبه حبيث أصبح مفعول فيدل عل وأما فعيل مبعىن: صاحل السامرائي

هو حممود وهو محيد، فحميد أبلغ من حممود؛ ألّن محيد :سجية له كالسجية، ثابتا أو كالثابت فتقول

احلميد من أمثلة املبالغة، أي :، يقول ابن عاشور يف هذا الصدد6"يدل على أّن صفة احلمد له ثابتة

فصيغة فعيل يف  7"مفعول أنّه حممود، فيكون محيد مبعىنأي شديد احلمد، وجيوز أن يكون املراد 

فهي ختتلف عن املفعول يف ثالث  8"الصفة املشبهة لفظ مصوغ من مصدر الزم، للداللة على الثبوت

  :ثالث أمور

.185-184:، ص1مصطفي الغالييين ، جامع الدروس العربية ، ج : ينظر - 1

.159:فخر الدين قباوة ، تصريف األمساء و األفعال ، ص-2

3-ƾǳ¦� Ƣđ«���Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ¦�ƨȈǨǳ¢�ȄǴǟ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ���ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇ3138:، ص.

.138:، ص3املصدر نفسه ، ج: ينظر - 4

.126:أمحد بن حممد احلمالوي ، شذا العرف يف فن الصرف ، دار الكيان ، د ط ، د ت ، ص: ينظر - 5

.53:فاضل صاحل السامرائي ، معاين األبنية يف العربية ، ص-6

.58:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -7

.124:أمحد بن حممد احلمالوي ، شذا العرف يف فن الصرف ، ص-8
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الداللة على أّن الوصف قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أو قريب من الثبوت فأصح فيه  -1

  .عيل على هذا أبلغ من مفعول يف الوصفكأنّه خلقة أو طبيعة، فيكون ف

ال يطلق وصف فعيل إال إذا اتصف به صاحبه فال يقال أسري إال إذا أسر، وال جريح إال إذا -2

.جرح، يف حني أّن املفعول قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أومل يتصف مبعىن أنّه سبب تصف به

.1"جمروح وكسري ومكسورإّن الوصف بفعيل أشد من املفعول كما يف جريح و -3

: يف ذلك قد تلحق تاء التأنيث صيغة فعيل فتحوهلا من الوصيفة إىل االمسية، قال ابن عاشور

وظهرت عالمة التأنيث يف مثل  النطيحة مثل تأنيث املنخنقة، تأنيث مفعولة، فعيلة مبعىن: النطيحة

«��ƨǳǄǼŠ�©°Ƣǐǧ�°ȂǯǀǷ هذه األوصاف وهي من باب فعيل مبعىن ȂǏȂǷ�ȄǴǟ�ǂš �Ń�ƢËĔȋ�¾ȂǠǨǷ

ة ختتلف لفعي: وميكن أن نلخص الفرق بينهما من خالل ما أورده فاضل صاحل السامرائي 2"األمساء

  :يف ناحيتنيعن فعيل 

.أّن فعيلة تدل على االسم ال الوصف إذ إّن تاء التأنيث حولت فعيال من الوصف إيل االمسية-1

 يطلق على ما اتصف به صاحبه، وأّما فعلية تطلق على ما اختذ لذلك، فالذبيح يطلق أّن فعيال-2

.3"على ما ذبح والذبيحة ملا اختذ لذلك

  يف تفسري التحرير والتنوير ) فعيل مبعىن مفعول ( من شواهد التناوب الصريف يف هذه الصيغة 

.55:فاضل صاحل السامرائي ، معاين األبنية يف العربية ، ص-1

.92-91:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.57:فاضل صاحل السامرائي ، معاين األبنية يف العربية ، ص-3
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: ىلقوله تعا         "1 فعيل : النيبء: قال ابن عاشور

ومن ذلك أيضا قوله  .2"مفعول، من أنبأه باخلرب واملراد هنا أنّه منبأ من جانب اهللا تعاىل بالوحي مبعىن

: تعاىل                     

 "3 مفعول مشتقا من مادة  األدعياء مجع دعي بوزن فعيل مبعىن :قال ابن عاشور

اإلدعاء، أي زاعم الزعم، وغلب وصف الدعي على املدعي أنّه ابن مل يتحقق أنّه ليس أبا له، 

ليس أبا له، وأما املستحلف فقد جعله اهللا ابنا ملن مل جيعله اهللا أبا ملن ادعاه للعلم بأنّه فالدعي

.4"استحلفه حبكم استحالفه مع إمكان أبوه له

قد يلحق فعيل احتمال تصريفي فقد يتعاور على هذه الصيغة معنيني ميكن أن يراد يف سياق  

 :معني ومن ذلك قوله تعاىل            "5 فصيغة ،

الغالب يف و القعيد املقاعد : قعيد محلها ابن عاشور على معىن املفاعلة اليت تفيد االشرتاك قال يف ذلك

املفعول معا جاز و مفعول، فلما كانت املفاعلة معىن الفاعل  فاعل وإما مبعىن فعيل أن يكون إما مبعىن

فلفظ قعيد املذكور للقياس نبه عليه أبو حيان 6"تعويال على القرينةجميء فعيل منه بأحد االعتبارين 

فاقا لئال و ال بد منه فإّن ما له فعيل مبعىن فاعل كعليم وحفيظ وقدير ال جيوز استعماله يف املفعول و 

  .وهذا من باب تقييد هذه الصيغة بعدم اجلمع بينهما  7"يتلبس

.41:سورة مرمي ، اآلية-1

.112:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.04:سورة األحزاب ، اآلية-3

.258:، ص21ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -4

.17:سورة  ق ، اآلية-5

.302:، ص26التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور ، -6

.289:، ص3جالل الدين السيوطي ، مهع اهلوا مع  يف مجع اجلوامع ، ج -7
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: قوله تعاىل) مفعول  -فاعل( صيغتني أيضا ومن شواهد هذا االحتمال يف تناوب هتني ال

       "1فعيل حتمل على معنيني : ، حفيظ

إما مبعىن فاعل أي حافظ ملا جعل إلحصائه من أمساء الذوات ومصائرها، وإما مبعين مفعول، أي 

ومما  .2"يعرتي الكتب املألوفة من احملو والتغيري والزيادة والتشطيب وحنو ذلكحمفوظ ما فيه مما قد 

: األليم: من غري الثالثي يف صيغة فعيل قول ابن عاشور) مفعول  –فعيل ( السياق جاء يف هذا 

فعيل مبعين مفعول؛ ألّن األكثر يف هذه الصيغة أن الرباعي مبعىن ٌمْفَعٌل وأصله عذاب مؤمل بصيغة اسم

�ƾƳ�¦ȂǳƢǫ�ƢǸǯ�§ ¦ǀǟ�ÀÂ®�§ ǀǠŭ¦�Ȃǿ�ËÀȋ��ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Ǿƥ�§ ǀǠȇ�ǺǷ�ŃƚǷ�Ä¢��¾ȂǠǨǷ

إما فعيل أي مؤمل و ٌمْفِعٌل أي مؤمل مبعين فاعل من أمل مبعىن صار ذا أمل، وجدة، أو هو فعيل مبعىن

السميع مبعىن و بكسر الالم فقيل مل يثبت عن العرب يف هذه املادة وثبت يف نظريها حنو احلكيم 

.3"املسمع

  :داللة المصدر على اسم المفعول-

:فـَْعُل بمعنى َمْفٌعولُ 

وقد جييء املصدر على : قد يوصف املفعول باملصدر يف كالم العرب، قال سيبويه يف ذلك

هذا ف، 4..."ا يريدون املخلوق إمنّ : ا يريد حملوب وكقوهلم اخللقلنب حلب إمنّ :املفعول، وذلك قولك

فاعرف هذا النحو وأجره على : من سنن العرب يف كالمها يف تناوب املعاين الصرفية قال سيبويه

: الوصف باملصدر يف اسم املفعول يأيت يف صورته على هيئة واحدة جاء يف شرح الفصيح5"سبيله

.4:سورة ق ، اآلية-1

، 3، ج261:، ص18التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  283: ، ص26ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 2

  .   58: ص

.282:، ص1، ج نفسه  املصدر  - 3

.43:، ص4، الكتاب ، ج سيبويه  - 4

.43:، ص4، ج املصدر نفسه  - 5
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فهو ال 1"رجل خصم، وامرأة خصم:نعت باملصدر أال يثىن وال جيمع، وال يؤنث، كقوهلم وحق ما

  .يتبع موصوفة يف أحواله الرتكيبية املختلفة 

  :من شواهد التناوب بني املصدر واسم املفعول يف تفسري التحرير والتنوير ما يلي

: قال تعاىل            

       "2مصدر حرث، : احلرث: ل ابن عاشورقا

وهذا املعىن مستفاد من سياق اآلية الكرمية، فاحلرث يف هذه اآلية 3"هو هنا يطلق على اسم مفعولو 

4"ألّن املقام ينبو عنهاملراد به احملروث بقرينة كونه مفعول لفعل فأتوا حرثكم، وليس املراد به املصدر؛ 

 .فقد ربط ابن عاشور معىن املفعولية يف املصدر من خالل القرينة الفعلية الدالة على عليه  فأتوا 

 :ومن ذلك قوله تعاىل         

         "5  يف توجيه داللة اخللق جند ابن عاشور يورد

جيوز أن يكون خلق : احتمال تصريف هلذه الصيغة وذلك تناسبا مع سياق اآلية الكرمية قال يف ذلك

على األصل  ) خلق(كما أنّه ميكن محل صيغة فعل ،  6"ويراد منه السموات. الرمحان مبعىن املفعول

وجيوز أن يكون خلق مصدر فيشتمل خلق : كونه مصدرا والذي يفيد العموم، قال ابن عاشور

غري أّن ابن عاشور يف سياق قرآين آخر جنده يوجه داللة اخللق على التعيني 7" خلق غريهاو السموات 

، 2، ج 1996إبراهيم بن عبد اهللا بن مجهور الغامدي ، جامعة أم القرى ، :جار اهللا الزخمشري ، شرح الفصيح ، تح-1

  . 351: ص

.223:سورة البقرة ، اآلية-2

.371:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.371:، ص2املصدر نفسه ، ج -4

.3:سورة امللك ، اآلية-5

.17:، ص29ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -6

.18:، ص29املصدر نفسه ، ج -7
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ا مراعاته املعاين القرآنية من خالل االستناد التعيني دون محلها على االحتمال التصريفي، ويدلنا هذ

املفعول، ولكونه مصدر مل يتبع موصوفة يف  اخللق مصدر مبعىن: للقرائن الصرفية يقول يف ذلك

.1"اجلمع

:ونظري ذلك قوله تعاىل            

              "2 الصيد

جيوز أن يكون هنا مصدرا على أصله، وأن يكون مطلقا على اسم مفعول وهو األنسب هنا لتكون 

.3"حملي إصابة الصيد املوافقة يف القرآن على وترية واحدة، فيكون التقدير غري

:ِفْعُل بمعنى َمْفٌعْولُ 

،4..."طرح، ذبح، طحن:صيغة ِفْعُل من الصيغ السماعية يستوي فيها املذكر واملؤنث حنو

عنها صيغة مفعول يف  فهذه الصيغة ميكنها أن تنوب5"جييء الفعل للمفعول كالذبح للمذبوحو 

: الداللة  قال تعاىل             

   "6 مفعول، أي اململول من أمللت ِفْعَلٌة مبعىن: زنة امللة: قال ابن عاشور

ŘǠŠ�ǲǠǧ�ƨǻ±�ËÀȋ��Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� Ƣđ�ÀŗǬƫ�ȏ¢�ƢȀǬƷ�ÀƢǯ�§ ƢƬǰǳ¦�ǶËĔ¢�ȏ¤��ƶƥ¦ǀǳƢǯ��ŚǯǀƬǳ¦�¿±Ȑƫ�¾ȂǠǨǷ

.124:، ص15ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.01:سورة املائدة ، اآلية-2

.80:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 3

.159:فخر الدين قباوة ، تصريف األفعال و األمساء ، ص-4

.162:، ص1رضي الدين االسرتباذي ، شرح شافية ابن احلاجب ، ج -5

.161:سورة األنعام ، اآلية-6
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ǺȇƾǴǳ�Ƣũ¦�ƢǿÂŚǇ�Ƣŭ�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� Ƣđ�ƢǿȂǻǂǫ"1  يف توجيهه داللة امللة من خالل ابن عاشور اعتمد

  .يف معناها الرتجيح

:قال تعاىل               

القبلة يف أصل الصيغة اسم على زنة ِفْعَلةُ بكسر الفاء وسكون العني، وهي زنة : قال ابن عاشور 2"

املصدر الدال على هيئة فعل االستقبال، أي التوجه، اشتق على غري قياس حبذف السني والتاء مث 

كون عن اهليئة أطلقت على الشيء الذي يستقبله املستقبل جمازا و هو املراد هنا؛ ألّن االنصراف ال ي

واألظهر أن تكون القبلة اسم مفعول : يرجح ابن عاشور داللة ِفْعَلٌة محال على املفعولية بقوله.3"

ماله يف هذا األمر قبلة وال دبره أي : على وزن ِفْعْل كالذبح والطحن وتأنيثه باعتبار اجلهة كما قالوا

.4"وجهة

: ل تعاىلااملفعولية والفاعلية قومن هذا الرتجيح أيضا محل صيغة ِفْعَلة على    

         "5 الفتنة اسم : قال ابن عاشور

:مصدر قد جييء مبعىن املصدر كقوله تعاىل      

        ..."6 فالفتنة يف سياق 7"وجييء وصفا للفاتن واملفتون

.200-199:، ص08التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور ، -1

.142:سورة البقرة ، اآلية-2

.08:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.08:، ص2ر نفسه ، ج داملص - 4

.5:سورة املمتحنة ، اآلية-5

.191:سورة البقرة ، اآلية-6

.140:، ص28ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -7
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اسم  وجيوز عندي أن تكون فتنة مصدرا مبعىن: هذه اآلية ميكن محلها على الفاعلية، قال ابن عاشور

فاعل، أي ال جتعلنا فاتنني، أي سبب فتنة الذين كفروا فيكون كناية عن معىن ال تغلب الذين كفروا 

وعلى هذا جيوز اجلمع بني الصيغتني  1"علينا، واصرف عنا ما يكون من اختالل أمرنا وسوء األحوال

�śȈǼǠŭ¦�Ǻȇǀđ�®ǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǜǨǴǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ.

  :داللة اسم الفاعل على المصدر-

:فَاِعْل بمعنى فـََعاْل 

الباقية إما : قد يرد اسم الفاعل يف داللته على املصدر فينوب عنه يف معناه قال ابن عاشور 

اسم على بابه، واهلاء إما للتأنيث بتأويل نفس، أي ما ترى منهم باقية أو بتأويل فرقة أي ما ترى فرقة 

عافية الغية : حنو: على زنة اسم فاعل من بعض املصادر السماعية اليت جاءت هيو 2"منهم باقية

  .من الصيغ اليت متاثل هذا البناء الصريف يف القران الكرمي 3..."وغريها

وجيوز أن تكون باقية مصدر : الباقية جيوز أن حتمل على املصدرية قال ابن عاشور يف ذلك

ن معىن املصدر هنا ، وعليه يكو 4"على وزن فاعلة، أي فما ترى هلم بقاء أي هلكوا عن بكرة أبيهم

غري أّن الراغب األصفهاين 5"قد أفاد عموم الداللة أو االشتمال على هالك اجلميع واهلاء ترد لالمسية

الباقية حتمل يف تأويلها على : األصفهاين ال يسلم جبواز محل اسم فاعل على املصدر يقول يف ذلك

  .ذي يستفاد من املصدروعلى هذا فداللة الباقية ال تفيد العموم ال 6"اسم الفاعل وهو األصح

.148:، ص28ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -1

.119:، ص29، ج  املصدر نفسه - 2

.136-135:فخر الدين قباوة ، تصريف األمساء و األفعال ، ص: ينظر - 3

.119:، ص29ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 4

.119:، ص1شرح شافية ابن احلاجب ، جرضي الدين االسرتباذي ، -5

صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، :، تح) ى . ر . د : ( الراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن ، مادة-6

  . 139: ص،2009، 4الدار الشامية ، بريوت ، ط
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: ويف ذات السياق قال ابن عاشور يف تأويل قوله تعاىل     "1  احلاقة

صيغة فاعل من حق الشيء إذا ثبت وقوعه واهلاء فيها ال ختلوا عن أن تكون هاء تأنيث فتكون احلاقة 

الكاذبة للكذب، :فظ، أو أن تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثلوصفا ملوصوف مقدر مؤنث باللّ 

احلق، وعلى  فاحلاقة إذن مبعىن... أصلها تاء املرة ولكنها ملا أريد املصدر قطع النظر عن املرة و 

الوصفي أي حادثة حتق، وجيوز أن تكون مصدرا مبعىن  وجهني جيوز أن يكون املراد باحلاقة املعىنال

.2"ن وصفا ليوم القيامةاحلق فيصح أن يكو 

  :داللة اسم الفاعل على المفعول-

  :فاعل بمعنى مفعول

يف كالم العرب، تقول العرب، سر كامت أي مكتوم 3"قد يأيت املفعول بلفظ الفاعل وهو قليل

وهذا مما اختصت به بعض األلفاظ دون غريها، فهو ليس مبطرد يف كالم 4"و مكان عامر أي معمور

ليس يف  : يف اسم الفاعل أن يكون مقابال حنويا ودالليا السم املفعول قال ابن خالويةاألصل   .العرب

Â®ǄǷ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�®¦ƾǓȋ¦�ǺǷ�À¦ŐƬǠȇ�ƢǸËĔ¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ»�5" كالم العرب فاعل مبعين مفعول

اهللا عاصم ملن أطاعه، ويقال رجل عاصم أي : والعاصم من األضداد؛ يقال: مزدوج قال ابن األنباري

تعددت أراء النحاة والّلغويني يف حقيقة تناوب اسم الفاعل مع ولقد  . 6"عصوم، إذا فهم املعىنم

املفعول، ويرجع هذا االختالف يف إرجاع العالقة بينهما، باعتبار العالقة اإلسنادية واملادة املعجمية 

.2-1:سورة احلاقة ، اآلية-1

.112-111:، ص27التنوير ، ج ابن عاشور ، التحرير و : ينظر -2

297:، ص1973، 2السيد أمحد صقر، دار الرتاث ، القاهرة ، ط:ابن قتيبة ، تأويل مشكلة القرآن ، تح-3

.366:أبو منصور الثعاليب ، فقه الّلغة و أسرار العربية ، ص-4

317:، ص1979، 2الغفور عطار ، مكة املكرمة ، طعبد : احلسني بن أمحد بن خالوية ، ليس يف كالم العرب ، تح -5

: ص 1987حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت ، د ط ، :حممد بن القاسم األنباري ، األضداد ، تح -6

128.
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: للكلمة قال تعاىل   "1 مبعىن من ماء مدفوق، وهو ما أخرجه العرب بلفظ

أهل احلجاز أفعل : ووجه ذلك أنّه جار على لغة أهل احلجاز، قال الفراء.2"مفعول فاعل وهو مبعىن

هذا سر كامت وهّم : لذلك من غريهم أن جيعلوا املفعول فاعال إذا كان يف مذهب نعت كقول العرب

معناه، غري أّن  -فهذا ملعمري: عّلق ابن اجلين على هذا بقوله3"ناصب وليل نائم و عشية راضية

كما ،  4"ناقة ضارب إذا ضربت: طريق الصنعة فيه أنّه ذو دفق كما حكاه األصمعي عنهم من قوهلم

 :كما أشار ابن عاشور يف تفسري تناوب اسم الفاعل مع املفعول يف قوله تعاىل    

  "5 دافق وعيشة : املفعول، مثلهو املختلط، وهو اسم الفاعل مبعىن: املارج

.6"راضية

.06:سورة الطارق ، اآلية-1

.392:، ص24جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، ج -2

.255:، ص3الفراء ، معاين القرآن ، ج -3

.152:، ص1ابن جين ، اخلصائص ، ج-4

.15:سورة الرمحان ، اآلية-5

.245:، ص27ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -6
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  االشتقاق: المبحث الرابع

يعترب االشتقاق من الوسائل املهمة يف صيغ األبنية العربية، فهو وسيلة من وسائل منو الّلغة 

من لفظ آخر أو صيغة من  سيما من حيث األلفاظ حيث هو عبارة عن عملية استخراج لفظوال

،وقد وصفه حممد األنطاكي أنّه من أهم الوسائل لتوليد املفردات لدى مجيع األلسن1"صيغة أخرى

أما االشتقاق : يشاكل هذا املعىن ما أورده ابن يعيش يف قوله 2"وهو يف العربية أمهها على اإلطالق

قطعي والعلم احلاصل من املثال والكثرة ضين   فهو أقواها دليال، وأعدهلا شاهدا والعلم احلاصل بداللته

.3"ختمنيو 

حيدد مفهوم االشتقاق وفق مفاهيم خمتلفة ال نكاد حنصرها؛ إذ إنّنا اقتصرنا على تعريفني 

.4"بأنّه أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما يف الّلفظ واملعىن: يعرفه ابن دريدو  .لبيانه

هو نزع لفظ من لفظ آخر يشرتط مناسبتها معىن وتركيب، وتغايرمها يف  :هيعرفه حممد األنطاكي بقولو 

.5"الصيغة كاشتقاق عامل من علم ومكتوب من كتب

إّن مدار االشتقاق يتم على مستوى املفردات أو الكلمات ككيان مستقل من خالل البحث 

والتفريعات الرتكيبية اليت تنبثق منها عن العناصر املؤلفة لتلك املفردات أو الكلمات من حيث أصوهلا 

الذي يتأسس على و  6"العلم الذي موضوعه دراسة املفردات يسمى االشتقاق: يقول فدريس يف ذلك

.150:صفية مطهري ، الداللة اإلحيائية يف الصيغة االنفرادية ، ص-1

.229:حممد األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص-2

.119:ابن يعيش ، شرح امللوكي ، ص-3

.26:، ص1991، 1عبد السالم حممد هارون ، دار اجلبل ، بريوت ، ط:ابن دريد ، االشتقاق ، تح -4

.329:األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص حممد - 5

.226:جوزيف فندريس ، الّلغة ، ص-6
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فالكلمة االشتقاقية يأيت يف أصل وضعها من التقاطع الذي يتم بني  ،على مفهوم البنية كوحدة جمردة

.معرفة داللة الكلمة الذي يتم من خالهلما  1"أصل الصيغة و أصل االشتقاق 

تفسريه لأللفاظ وعلى ذلك  ير تث يتبن عاشور إحدى الوسائل املهمة ال لدى ميثل االشتقاق

يفصل القول فيها من حيث صياغتها وأصلها ومبناها ومعناها يف أحواهلا املختلفة وما توحي به 

مشتقة من احلسبان أي العد، ومثال ذلك كلمة احملاسبة فهي  2"فظة املعنية يف السياق القرآيناللّ 

ه شاع إطالقه على الزم املعىن وهو املؤاخذة يعده عليكم، إال أنّ : غةاللّ فمعىن حياسبكم يف أصل

�̈¦±ƢĐ¦Â"3.

إحدامها معىن األصول الثالثة : املعىن املعجمي يقوم على ركيزتني من املعاين الصرفية العامةإّن 

اشتقاقية بني طائفة من الكلمات، فهذا التلخيص هو معناها والركيزة ا تلخص عالقات �ËĔإمن حيث 

4..."الثانية ما ينسب إىل الصيغة الصرفية من معىن عام كالطلب واملطاوعة واالختاذ والتدريج وغريه 

يتعلق بذات  - فيما خيص املفردات أو الكلمات  - فإّن جمال البحث عند املعجميني بناء على هذاو 

ƢǸǴǰǴǳ�ǶŮÂƢǼƫ�ƲȀǼǷ�Ŀ�ǶËĔ¢�ǞǷ�ƢȀǤȈǏ�ȏ�ƢȀǈǨǻ�©ƢǸǴǰǳ¦�śȈǸƴǠŭ¦�ƨƦǠǴǧ��Ƣǿǂǿ©�الكلمات وجو 

مثال ذلك ما أورده ابن عاشور يف معىن مل يتسنه أي مل يتغري، .5"ال يغفلون اهلوية الصرفية للكلمة

ال هاء وأصله مشتق من السنة ألّن مر السنني يوجب التغري وهو مثل حتجر الطني، واهلاء فيه أصلية 

نت فالن إذا أصابته سنة أي السكت، ورمبا عاملوا هاء سنة معاملة التاء يف االشتقاق فقالوا أس

.6"جماعة

.128:بالغة  ، ص-فقه الّلغة -متام حسان ، األصول دراسة إيبستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب ، النحو -1

.181:و التنوير ، صنبيل أمحد صقر ، منهج اإلمام الطاهر بن عاشور يف التفسري التحرير -2

.130:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 3

.19:البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآين ، صمتام حسان ، -4

.168:متام حسان ، الّلغة العربية معناها و مبناها ، ص-5

.37:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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�ƢǿǂǏƢǼǟ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǼƦǳ¦�ȄǴǟ�ǲǤƬǌȇ�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�ƢǸĔȂǯ�ÀƢǠǗƢǬƬȇ�» ǂǐǳ¦Â�¼ƢǬƬǋȏ¦�ǶǴǟ

من خالل اعتبار مفهوم  الداخلية و التحوالت اليت تطرأ عليها؛ إذ إنّنا ال نكاد نلمس فرقا بينهما إال

االشتقاق مشتق مبا فعله العرب من ذلك،: العموم واخلصوص بينهما يقول أبو حيان األندلسي

التصريف عام كما فعلته العرب، وملا حندثه حنن بالقياس وكل اشتقاق تصريف وليس كل تصريف و 

¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�Ƣē®ƢǷ�Â¢�ƨǸǴǰǳ¦�®ƾŹ�¼ƢǬƬǋȏ: يلخص حممد مبارك هذه املفارقة بقوله 1"اشتقاق

معناها األصلي وحبيث األبنية أو الصرف حيدد شكلها أو بناءها الذي يكسبها معىن زائدا يضاف و 

، وعلى هذا ميكن القول أّن مدار االشتقاق إّمنا هو حبث عن 2"لعام فيخصصه وحيددهااإىل املعىن 

عة الكلمة من خالل أصلها الّلغوي وعناصرها األساسية، أما علم الصرف فهو حبث يف صورة طبي

  .   الكلمة وأشكاهلا من خالل التجرد والزيادة

�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�ƨȇǄȈȈŤ�ǎ ƟƢǐƻ�Ǯ ǴŤ�ƨȈǨȇǂǐƫ�ƨȈǫƢǬƬǋ¦�ƨǤǳ�ƢËĔƘƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ǶǇȂƫ

ي، فالّلغة العربية لغة اشتقاقية يؤدي فيها االشتقاق ملقتضيات التعبري من خالل مرونة نظامها الّلغو 

�ȄǴǟ�ƨǴƥƢǫ�ƢËĔƜǧ�ƾȇǂƴƬǳ¦�Ǯ ǳ̄Â�ƨȇǄǿƢŪ¦�Ǯ ǴƬƥ�ƨǸǈƬǷ�ǢȈǐǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǯÂ��̈®ǂůÂ�̈ǄǿƢƳ�ǢȈǏ�®ȂƳÂ�ń¤

تتنوع وجتدد انطالقا  3"املستوى العملي أن تستوعب وحدات معجمية تامة ذات انتماء مقويل خمتلف

  . بنية األصولأمن تغريات يف 

تساعد اجلذور الّلغوية يف الّلغات االشتقاقية من خالل تشكل أبنيتها واليت ينشأ عنها توليد 

دالالت جديدة وختمني معاين جديدة، وتتسم العربية ذروة الّلغات االشتقاقية يف القدرة على البوح 

دات أو احلذف من خالل التغيريات اليت تطرأ على عناصرها الداخلية، من خالل الزيا4"مبعانيها

فلذلك كان االشتقاق كاشفا عن األصل القدمي داال على الصلة والنسب وكان االشرتاك يف ، غريها و 

.47:أبو حيان األندلسي ، املمتع الكبرب يف التصريف ، ص-1

.57:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-2

.193:انية احلديثة ، صحممد شندول ، الصرف العريب بني املقاربات الّلغوية القدمية و املقاربات اللس-3

.211:، ص2000، 2غازي خمتار طليمات ، يف علم الّلغة ، دار طالس ، دمشق ، ط: ينظر - 4
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إذ إّن هناك قواسم مشرتكة 1"املادة دليال على وحدة األصل ولو تفرقت املعاين واختلفت األشكال 

«�ƨȈƦȈǯŗǳ¦�ƢēȏȂŢجتمع هذه األلفاظ يف معناها العام وتتضح الفروق بني هذه األلفاظ با ȐƬƻ.

االشتقاق الصغري واالشتقاق الكبري : ينقسم االشتقاق إىل ثالثة أنواع ذكرها ابن اجلين بقوله

الّلغويون على هذا التقسيم فجعلوها أربعة أنواع بإدراج االشتقاق  وقد زاد2"واالشتقاق األكرب

  .والذي يتمثل يف النحت  3"الكبار

ا املبحث يتمثل يف االشتقاق الصغري كونه يتصل جبوهر الدراسة إّن جمال دراستنا يف هذ

، فهذا النوع من 4"أو األصغر االشتقاق الصغريوقد مساه ابن جين  يونالصرفوالذي يعىن به الصرفية، 

وذلك كأن  5"الصرفيونستعماال واتساعا وهو الذي يعىن به ااالشتقاق يعد من أكثر أنواع االشتقاق 

  كما يقول ابن اجلين   6"تأخذ أصال من األصول فتقرأه فتجمع بني معانيه، وإن اختلفت صيغة ومبانيه

  اجلين 

ختلف النحاة والّلغويون يف أصل املشتقات، فذهب الكوفيون إىل أن األصل يف االشتقاق ا

حماولة التأصيل اآلراء يف هذه و ، 7"الفعل وذهب البصريون إىل أّن املصدر هو األصل يف االشتقاق

 ت فيهاتعددواليت  8"اعتباطيتها قضية نشأة الّلغة اإلنسانية ملسألة أصل االشتقاق تشاكل يف

  .  يف حتديد أصلها دون احلسم يف ذلك ملقاربات ا

.60:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-1

.133:، ص2ابن جين  ، اخلصائص ، ج-2

.338-333:حممد األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص: ينظر - 3

.248:، ص1965، 1خدجية احلديثي ، أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ، منشورات مكتبة النهضة ، بغداد ، ط-4

   . 45: ص، 1987، 3، مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة، طدراسات يف علم الصرف عبد اهللا درويش ،:ينظر - 5

.133:، ص2ابن جين ، اخلصائص ، ج-6

.192:أبو بركات األنبا ري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ص: ينظر -7

.34:حممد األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص-8
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ابن عاشور يف حديثه عن االشتقاق يرجع أّن املصادر هي األصل يف االشتقاق يصرح بذلك 

وهذا يرجح أّن أصل : ويف ذات السياق يؤكد على رأيه بقوله1"املصدر أصل االشتقاق: قائال

كأن ابن عاشور مييل و  2"املصادر صنف دقيق من نوع األمساء االشتقاق هو املصادر ال األفعال ألنّ 

وهو الرتاب أو هو من  -بفتح الراء  -فعل راغم مشتق من الرغام  :ذلكمثال  .إىل املذهب البصري

، ولعل أصله أنه أبقاه على الرغام، أي الرتاب أي جيد مكانا يرغم فيه من راغم غريه إذا غلبه وقهره

.3"...أرغمه 

ما ميكن قوله خبصوص هذا التجاذب يف تعيني أصل االشتقاق أن نورد ما فإّن مهما يكن و 

ذكرته صفية مطهري أّن املصدر والفعل كل منهما يتمم اآلخر، فهما متالزمان ال ميكن الفصل 

وهذا االختالف يف التأصيل 4"قد يوصل الفعل إىل املصدر كما قد يوصل املصدر إىل الفعلبينهما، ف

.التأصيل يرجع إىل طبيعة املدرستني يف مقاربتهم للمفاهيم الّلغوية عامة والنحوية خاصة

من القضايا الّلغوية اليت خصها ابن عاشور يف عملية التأويل االستناد إىل االشتقاق باعتباره 

اعلم أّن أكمل الطرق يف :عناصر الّلغوية يف بيان معاين الكلمات، يقول فخر الدين الرازيمن أهم ال

  .وذلك من خالل اعتماده عليه من أجل حتليل الصيغ الصرفية 5"تعريف مدلوالت األلفاظ االشتقاق

  .الصرفية

تتجلى مظاهر االشتقاق يف تفسري التحرير والتنوير من خالل مظاهر تأويلية خمتلفة األشكال 

  :تتمثل يف العناصر اآلتية 

   :الترجيح بمتعلق االشتقاق في ضبط بنية الكلمة -1

.115:، ص3رير و التنوير ، ج ابن عاشور ، التح-1

.409:، ص 1ج،  املصدر نفسه - 2

.180:، ص 5ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.152:الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية ، ص ،صفية مطهري  - 4

.21:، ص1التفسري الكبري ، ج-فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب -5
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يعد الرتجيح من أهم اآلليات الّلغوية اليت اعتمد عليها ابن عاشور يف حماولته الوصول إىل 

إذ إنّه إذا ترددت الكلمة بني أصلني يف معاين الكلمات، وهذا املنهج جلي يف تفسري ابن عاشور؛

فقيل ميمه أصيلة، : معيون: معني بفتح امليم، قيل أصله: قال ابن عاشور 1" طلب الرتجيح االشتقاق

يف  بعاداإلوهو .  فيكون معني بوزن فعيل مثال مبالغة يف املعن ،ماء معن :وهو مشتق من معن يقال

 أبصره؛ وقيل ميمه زائدة وهو مشتق من عانه إذا. الفعل شبه جريه يف املشي وهذا أظهر يف االشتقاق

ألنّه يظهر على وجه األرض يف سيالنه فوزنه مفعول، وأصله معيون فهو مشتق من اسم جامد وهو 

.2"اسم العني، وليس فعل عان مستعمال استغنوا عنه بفعل عاين

الكلمة على ن اقد يتوارد املعنيفقد حيمل تأويل املشتق احتمال اشتقاقي فال يتعني الرتجيح؛  

 :تأويل قوله تعاىل قال ابن عاشور يف              

    "3بكسر امليم حيتمل هنا معنيني؛ ألنّه إذا كانت امليم فيه : احملال

حتيل، جعل جداهلم يف اهللا جدال   متحل إذا: أصلية فهو فعال مبعىن الكيد وفعله حمل، ومنهم قوهلم

هذا احملال من خالل أصل امليم فيه و  ربط ابن عاشور داللة . 4"زونه يف صورة االستفهام�Őȇ�ǶËĔȋ كيد

تناسبا مع صورة االستفهام الذي من خالله ميكن االهتداء إىل هذا املعىن من خالل قرينة االستفهام، 

دة فهو مفعل من احلول مبعىن القوة، وعلى هذا فإبدال الواو امليم زائ  وإن كانت: قال يف هذا الشأن

فلعلهم قلبوها ألفا . ألّن ما قبل الواو ساكن سكونا حياألف على غري قياس؛ ألنّه موجب للقلب

.5"للتفريق بينه و بني حمول مبعىن صيب ذي حول، أي سنة

.349:، ص1جالل الدين السيوطي ، املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، ج-1

.211:، ص5التحرير و التنوير ، ج: ينظر. 113: ، ص23ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.13:سورة الرعد ، اآلية-3

.106:، ص13ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -4

.106:، ص13سه ، ج املصدر نف - 5
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واألصلي يف بنية الكلمة يورد ابن يما تعلق يف احلكم على الزائد فومن صور الرتجيح أيضا 

وأما : عاشور كلمة مدائن اليت تعد من األلفاظ املختلف يف أصالة امليم فيه يقول أبو عثمان املازين

: هي مفاعل: وقال بعضهم. مدائن فقد اختلف العرب فيها والعلماء وجعلها بعضهم فعائل فهمزوه

ليس بزائدة مدن على أّن امليم من األصل و : اقالو فلم يهمزوا، فالذين جعلوها فعائل احتجوا مبدن، ف

املدائن مجع مدينة، وهي بوزن فعيلة، مشتقة : وعلى هذا الرأي رجح ابن عاشور داللة مدينة بقوله1"

من مدن باملكان إذا أقام، ولعل مدن مشتق من املدينة ال العكس، وأيا ما كان األظهر أن ميم مدينة 

مجع صحيفة، ولو كانت مفعلة من دانه : باهلمز كما قالوا صحائف أصلية ولذلك مجعت على مدائن

ومن مل يهمز جعل املدينة من الفعل دين أي ملك فهي  2"لقالوا يف اجلمع مداين بالياء مثل معايش

، فكال االشتقاقيني مذهب يف تأويل كلمة 3"مشقة من الدين فجعله جاريا على من ال يهمز معايش

  .مدينة 

األماين بالتشديد مجع أمنية على وزن : توجيه داللة األماين قال ابن عاشورأيضا ذلك ومن 

أفاعيل و هو مشتق من مىن كرمى مبعىن قدر األمر ولذلك قيل مبعىن تكلف تقدير حصول الشيء 

4�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǂȇ®ƢǬƬǳ¦�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�¾ËÂƘƫ�ňƢǷȋƢǧ�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ" ومعناه جعله مانيا أي مقدرا. متعذر أو متعسر

سبها صاحبها حقا وليس حبق أو هي الفعال اليت حيسبها العامة من الدين و ليس منه، بل اليت حي

ƢĔȂǜǨŹ�Â�Ǻȇƾǳ¦�ÀȂƦǈȇ"5. ابن عاشور من خالل ما أورده يف تفسري معىن األماين يربط داللة ف

يف  ومن مث يقيم عالقة تأويلية تنسجم مع سياق اآلية يقول ،الّلفظ من خالل االلتفات إىل اشتقاقه

�ǶËĔ¢�ÀȂǸǟǄȇ�Ƕǿ�Ä¢��Ƥو : ذلك ǯǂŭ¦�ǲȀŪƢƥ�ǶȀǨǏÂ�Ŀ�ƨȇƢĔ�Ǯ ǳ̄Â�©ƢȈǼǸƬǳ¦�ƢǼǿ�ňƢǷȋ¦�ËÀ¢�ÄƾǼǟ

.312-311:، ص1ابن جين ، املنصف ، ج -1

.144:، ص9ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.55:، ص13، ج ) ن . د . م : ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة: ينظر - 3

.574:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.574:، ص 1ج املصدر نفسه ، -5
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ويتضح جليا منهج ابن عاشور  1..."هم أميون ال يعلمونه ولكنهم يدعون ذلك و يعلمون الكتاب 

 :إىل توجيه داللة أمكن يف قوله تعاىل نحيف إتباعه أسلوب الرتجيح إذ جنده جي     

     "2سكت معظم : وذلك بقوله

  أمل بعضهم إملاما خفيفا بأن فسروا و . التفاسري وكتب الّلغة يف تبيني حقيقة هذا الرتكيب وبيان اشتقاقه

.3"املكان أو اإلمكان مبعىن االستطاعة أو من املكانة مبعىن الظفرأمكن بأقدر فهل هو مشتق من 

اشتقاقية جديدة يف الفعل أمكن وذلك أنه حاول يتبني من قول ابن عاشور أنّه حاول أن يقيم عالقة 

والذي أفهمه من تصاريف كالمكم أّن هذا : يف ذلك من خالل حماولة جتاوز ما عهده املفسرون، قال

4..."املكان وأّن اهلمزة فيه للجعل و أّن معىن أمكنه كذا جعل له مكانا أي مقرا الفعل مشتق من 

  .حسب ابن عاشور تنصرف إىل معىن االستطاعة والقدرة  وعلى هذا فداللة اإلمكان

ويعضد هذا حماولته تبيني حقيقة املشتقات واحلكم عليها وذلك من خالل االستدراك على 

: فسري قوله تعاىلمن سبقوه قال ابن عاشور يف ت        

                

"5  يقولون استهل الصيب بالكالم ومثله استهل، و فع صوته أهل مأخوذة من أهل إذا ر

صارخا إذا رفع صوته بالبكاء، وأهل باحلج والعمرة إذا رفع صوته بالتلبية عند الشروع فيها، واألقرب 

أنّه مشتق من قول الرجل هال لقصد التنبيه املستلزم لرفع الصوت، وهال أيضا اسم صوت لزجر 

¯¤�ǶËĔȋ��¾ȐŮ¦�ǺǷ�ǪƬǌǷ�ǲȈǫÂ��ǲȈŬ¦ا رأوا اهلالل نادى بعضهم بعضا وهو عندي من تلفيقات

.575:، ص1نفسه ، ج -1

.71:سورة األنفال ، اآلية-2

.82:، ص10ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -3

.82:، ص10املصدر نفسه ، ج -4

.173:سورة البقرة ، اآلية-5
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أهل االشتقاق، ولعل اسم اهلالل مشتق من هل وأهل مبعىن رفع صوته؛ ألّن تصاريف أهل و الّلغويني 

.1"أكثر

  :الترجيح بقرينة التعدي -  2

يورد ابن عاشور يف تفسريه مؤشرا من مؤشرات االشتقاق اليت من خالهلا ميكن التفريق بني 

: املعاين وذلك من خالل الرجوع إىل معرفة الزائد من األصلي بقرينة التعدية ومن ذلك كلمة ظهر

فاإلظهار هنا من الظهور مبعىن  .معىن أظهره أطلعه عليه وهو مشتق من الظهور مبعىن التغلب

من مناذج االشتقاق الذي و  2"ه ال يتعدى حبرف علىنتصار وليس هو من الظهور ضد اخلفاء ألنّ اال

  :  جاء يف هذا الباب يف تفسري ابن عاشور ما يلي

 :قال تعاىل                  

    "3 املهيمن اختلف يف اشتقاقه قيل من أمن الداخل عليه مهزة : قال ابن عاشور

التعدية فصار آمن، وأّن وزنه الوصف مؤمين قلبت مهزته هاء، ولعل موجب القلب إرادة نقله من 

: قيلو اجلامد، فقلب اهلمزة فيه نادر، الوصف إىل االمسية بقطع النظر عن األمن، حبيث صار كاالسم 

��4�ƢǷ�ǂȀǛ¢�ƢËĔ¢� ƢŮ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�ƶȈƳǂƫÂ"أصله هيمن مبعىن رقب فاهلاء أصلية ووزنه مفيعل

.5"تكون أصلية، غري أنّه مل يسمع له فعل جمرد مهن

هو و . ىن عدلاشتقاق أقسط من أقسط مبع: ونظري هذا الرتجيح بقرينة اهلمزة قول ابن عاشور

وكذلك اشتقاق أقوم من أقام الشاهدة إذا أظهرها جار على ، ىن جارألنّه مبع رباعي وليس من قسط؛

.120:، ص2ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 1

.353:، ص28، التحرير و التنوير ، جابن عاشور  - 2

.48:سورة املائدة ، اآلية-3

.121:، ص28ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 4

.221:، ص6املصدر نفسه ، ج -5
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ال يكتفي ابن عاشور يف بيان .1"قول سيبويه جبواز صوغ التفضيل والتعجب من الرباعي املهموز

وجوه االشتقاق يف هذه الكلمة فيعمد إىل اإلشارة إىل ما ذكره الزخمشري يف الكشاف وذلك ملناقشة 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون أقسط مشتق من : وز ما أورده قال ابن عاشوررأيه مع حماولة جتا

هلذه الزنة فعل، واستشكل أيضا بأّن  قاسط مبعىن ذي قسط أي صفة النسب وهو مشكل إذ ليس

صوغه من اجلامد أشد من صوغه من الرباعي، واجلواب عندي أّن النسب هنا ملا كان إىل املصدر 

.2"االشتقاق شابه املشتق إذ املصدر أصل

  :االحتماالت االشتقاقية لبنية الكلمة-3

تكلمنا فيما سبق عن منهج ابن عاشور يف ترجيحه لألبنية املشتقة فيذكر وجهة نظره يف 

توجيه الصيغة ومناقشته وجوه اشتقاقها غري أنّه أحيانا ال يتبني وجه االشتقاق للكلمة فيورد 

قد : الكلمة وذلك وفق ما يقتضيه عرف الّلغة، قال ابن عاشوراحتماالت تصريفية ميكن أن حتملها 

أكثر املفسرون وأهل الّلغة يف احتماالت اشتقاقه واختالف معناه وكل ذلك إلصاق بالكلمات اليت 

.3"فيها حروف احلاء والواو والراء ال يصح منها شيء 

 :صيغة المبالغة -

مشتق من أجربه، وأمثلة املبالغة تشتق من املزيد اجلبار من أمثلة املبالغة ألنّه: قال بن عاشور

وكان القياس أن . بقلة مثل احلكيم مبعىن احملكم، وقال الفراء مل أمسع فعال يف أفعل إال جبار ودراك

.ǾȈǧ�̈°ƾǻ�ȏ�ǾǫƢǬƬǋƢǧ�ǾƸǴǏ¢�¦̄¤�ǂǈǰǳ¦�ŐƳ�ǺǷ�ƶǴǐŭ¦�ǽƢǼǠǷ�°ƢƦŪ¦�ǲȈǫÂ��½°ƾŭ¦Â�ƾȈĐ¦"4: يقال

  :صيغة الفاعل-

.115:، ص3، ج نفسه  - 1

.115:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج -2

.255:، ص3، ج  نفسه املصدر - 3

.122:، ص28، ج  نفسه - 4
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هار اسم فاعل مشتق من هار البناء إذا تصدع فقيل أصله هور بفتحتني  : عاشور قال ابن

كما قالوا خلق يف خالق، وليس األلف اليت بعد اهلاء ألف فاعل بل هي عني الكلمة منقلبة عن 

وقيل اسم فاعل من هار البناء وأصل وزنه هاور . الواو؛ ألّن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألف

.1"فيه قلب بني عينه والمه ختفيفافوقع 

  :صيغة المصدر-

العذاب األمل وقد قيل إّن أصله اإلعذاب مصدر أعذب إذا أنزل العذوبة : قال ابن عاشور

؛ألّن العذاب يزيل حالوة العيش، فصيغ منه اسم املصدر حبذف اهلمزة، أو هو اسم موضوع لألمل 

«دون مالحظة اشتقاقه من العذوبة إذ ليس يلزم م Âǂū¦�Ŀ�ƢēŚǜǻ�ń¤�ƨǸǴǰǳ¦�Śǐ"2 . ومن ذلك

الذرية نسل الرجل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته، وهي مشتقة من الذر امسها هو صفار النمل،  أيضا

وإما من الذر مبعىن التفريق، وإما من الذري والذرو بالياء والواو، وهو مصدر ذرت الريح إذا سفت، 

ونظري  . 3"اخللق، وكل هذا تصريف الشتقاق الواضح فليس قياس التصريفوإما من ذرأ باهلمز و هو 

قرأ قالون : هذا االحتمال يف االشتقاق فيما وقع يف خالف األصل بني اهلمز وتركه قول ابن عاشور

إدغامها ما على أنّه من قلب اهلمزة ياء و عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر ريا بتشديد الياء بال مهز إ

ريّان من نعيم، وأصله من الري :ء األخرى، وإما أنّه الري الذي هو النعمة والرتفيه، من قوهلميف اليا

.4" ضد العطش

  :الترجيح باالشتقاق لبيان المحذوف -  4

.35:، ص11، ج  نفسه - 1

.258:، ص1، ج ابن عاشور ، التحرير و التنوير-2

.705:، ص1، ج  املصدر نفسه - 3

.155:، ص16نفسه ، ج  -4
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، فهي 1"بوة بالياء أو الواوثمجع ثبته ثبات، وهي اجلماعة، وأصلها ثبية أو : قال ابن عاشور

جاء يف  2"والعني يدل على ذلك أّن الثبة اجلماعة من الناس وغريهم  مما حذفت منها الالم دون الفاء

�ǽǀǿ�ǂưǯ¢�ËÀȋ��Ƣē¦Ȃƻ¢�ȄǴǟ�Ȑŧ�̈ȂƦƯ�ƢȀǴǏ¢Â�Â¦Ȃǳ¦�©ƢǼƥ�ǺǷ�śǬǬƄ¦�ƾǼǟ�ƨƦƯ�ËÀ¢�§ǂǠǳ¦�ÀƢǈǳ

، وعلى هذا الرأي استقر ابن عاشور يف ترجيحه 3"األمساء الثنائية أن تكون المها واو حنو عزه وعضه

�ƢŮȂǏ¢�ǺǷ�ȄǬƦƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ËÀȋ��Â¦ȂǳƢƥ�ƢËĔ¢�ǂȀǛȋ¦Â: حملذوف من هذه الكلمة بقولهيف بيان ا

�ǺǷ�ȆȀǧ�µ Ȃū¦�ƨƦƯ�ƢǷ¢Â��ƨǠǧ�ƢǸĔ±Ȃǧ�ƨǔǟ�Â�ǽǄǟ�ȂŴ�Â¦Ȃǳ¦�ƢȀǴǏ¢��Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� Ƣǿ�Ƣǿǂƻ¡�ĿÂ�ÀƢǧǂƷ

�ȄǴǟ�ǂǤǐƫ�ƢËĔƘƥ�¦ȂǳƾƬǇ¦Â��ƨǴǧ�À±Ȃƥ�ƨƦưǳ¦�©°Ƣǐǧ�ƪ ǨǨƼǧ�ƨƥȂƯ�ƢȀǴǏ¢Â��ǞƳ°�¦̄¤�§Ȃưƥ�§ ƢƯ ،ثويبة

.4"أّن الثبة مبعىن اجلماعة تصغر على ثبيهو 

قد اختلف يف أصل ابن فقيل هو مشتق : يشاكل هذا يف بيان أصل احملذوف قول ابن عاشور

ألّن أباه بناه وكونه حذفت المه :من بىن أي فهو مصدر مبعىن املفعول كاخللق، فأصله بىن أي مبىن

مناسبة يف معىن لالشتقاق إال أّن احلذف حينئذ على غري للتخفيف وعوض عنها مهزة الوصل ففيه 

ألّن الياء ال موجب حلذفها إال أن يتكلف له بأن الياء حتركت مع سكون ما قبلها فنقلت  قياس؛

حركتها للساكن، أجراء له جمرى عني الكلمة مث ملا انقلب ألفا على تلك القاعدة خيف التباسه بفعل 

يقابل هذا التعليل ما ذكره ابن عاشور لوجه آخر 5"مهزة الوصلبىن فحذفت الالم وعوض عنها 

وقيل : يف ذلك ألصل كلمة ابن، إذا إنّه حاول من خالل إجراء ترجيح دون التصريح بذلك ، قال

أصله واو على وزن بنو أو بنو بسكون النون أو بتحريكها فحذفت الواو كما حذفت من نظائره حنو 

.118:، ص5، ج نفسه  - 1

.601:، ص2ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج-2

.84:، ج ، ص) و.ب . ث( : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة -3

.118:، ص5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج : ينظر - 4

.450:، ص1املصدر نفسه ، ج -5
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�ƢȀǼǟ�µ الشتقاق وبعد عن نظائره هذا الوجه بعد ايفأب و و أخ  ȂǠƫ�Ń�ƢēƢǷȏ�ƪ ǧǀƷ�Ƣŭ�ǽǂƟƢǜǻ�ËÀȋ

.1" مهزة الوصل

.450:، ص1، جنفسه   - 1
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التطّور الداللي عند ابن عاشور: المبحث األول

والذي ميثل تكثيف . يعترب املعىن املعجمي الّلبنة األوىل اليت تنبثق عنه الداللة األساسية لّلفظ

أنساق داللية هامشية داليل ملركزية املعىن اليت تتوزع على حمموالت داللية خمتلفة، يرتمجها السياق يف 

بفعل االستعمال الذي ميثل حقال خصبا لتطّور داللة األلفاظ وخصوصا فيما تعلق بألفاظ التخاطب 

يف القرآن الكرمي الذي ميثل صورة جديدة للبيان العريب ومصدرا للدراسات الّلغوية العربية اليت قامت 

.يف أساسها خلدمة القرآن الكرمي 

:لّلفظ القرآنيالتطّور الداللي -1

تعد الّلغة من األنظمة التواصلية األكثر تطورا يف األنظمة اإلبالغية، فهي نظام من اإلشارات 

مادامت " فهي كالكائن احلي تنمو وتتطّور وتتنوع بني األفراد واجلماعات.1"اليت تعّرب عن األفكار

اعية وتنحوا حنو احتواء التغريات االجتم¦�ŚǤƬƫÂ�°ËȂǘƬƫ�ƢËĔƜǧ�ƨȈǗƢƦƬǟȏ ختضع عالقتها الداللية ملعيار

ÄȂǤËǴǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ªو  ƾŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦"2 ويف ذات السياق فإّن انتقال الّلغة من جيل إىل آخر على

غوي �ËǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�ƨǻÂǂŭ¦�ń¤�Ä®ƚƫ�Ƣē¦̄�ƨǬȈǬū¦�ǽǀǿÂ�ƨǸƟ¦®�©Ƣǧ¦ǂŴ¦Â تفرتات تتخللها تغريا

3�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ�ǆ"أكثر من أي عامل آخر غويةإىل عدم ثبات الظواهر اللّ و  Ż�ŚƯƘƬǳ¦�¦ǀǿÂ الّلغوية

  .املختلفة 

    :يرجع أمهها إىل أربع طوائف تتأثر الّلغة يف تطورها و ارتقائها بعوامل كثرية

: ثالثتهما. تأثر الّلغة بلغة أو لغات أخرى: ثانيتهما. انتقال الّلغة من السلف إىل اخللف: أحدمها

ما إىل و ... ¦ƢǟÂ�ƢȀǸǜǻÂ�ƨǷȋ¦�̈°ƢǔƸǯ��ƨȈǧ¦ǂǤƳÂ�ƨȈǈǨǻÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƢȀƬǧƢǬƯÂ�ƢǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƣē®عوامل 

.34:فرديناند دي سوسري ، علم الّلغة العام ، ص-1

116-115:عبد اجلليل منقور ، علم الداللة أصوله و مباحثه يف الرتاث العريب ، احتاد كتاب العرب ، ص-2

حممد األنطاكي ، دراسات يف : ينظر.  154: ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف الّلغة ، مكتبة الشباب ، د ط ، د ت ، ص-3

.362:علم الداللة ، ص
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عوامل أدبية مقصودة تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقني بالّلغة، وما تبذله معاهد التعليم : رابعتها .ذلك

ƨȇȂǤËǴǳ¦�ǞǷƢĐ¦Â..."1 ا عن بعض وهذه العوامل متداخلة فيما بينها ال ميكن فصل بعضه .  

إّن الّلغة حتاول دائما أن تتعايش وتتكيف مع واقعها الّلغوي واخلارجي فهي يف حركة مستمرة؛ 

اليت ال تبقى  2"ّن التطّور يف الّلغة أمر حتمي يشبه أن يكون وجها من وجوه تطور احلياة نفسهاإإذ 

  . وفق منط واحد من السلوك 

ة الزمان واملكان الّلذان يشكالن بعدا تارخييا حلركية الّلغة التطّور الداليل يف ماهيته حمكوم بثنائي

غوية يف حالتها الراهنة أثناء عرب فرتات خمتلفة من الزمن وبعدا وصفيا من خالل دراسة األمناط اللّ 

فهو يف غالب أحواله مقيد بالزمان واملكان فمعظم ظواهره يقتصر أثرها على بيئة معينة "  االستعمال

وقت وال نكاد نعثر على تطّور داليل حلق مجيع الّلغات اإلنسانية يف صورة واحدة و أو عصر معني،

  .طر ضمن أنساق لغوية وغري لغوية ؤ ، فلكّل لغة نظامها اخلاص وقواعدها اليت ت3"واحد

إّن عملية البحث عن املعىن وتبدالته يعّد من املباحث الّلغوية اليت خصها علم الداللة بالعناية 

غوي، وال ميكن فهمه فهما تاما إال إذا فتغري املعىن ليس إال جانبا من جوانب التطور اللّ "البحثو 

فهو  ،4"نظرنا إليه من هذه الزاوية الواسعة، فالّلغة ليست مادة هامدة أو ساكنة حبال من األحوال

�Â¢�Ƣē¦̄�ƨǤËǴǳƢƥ�ǪǴǠƫ�ƢǷ� ¦ȂǇ�ƨǨǴƬű�ƨȈǧǂǠǷ�©ȏƢů�Ǿƥ̄ƢƴƬƫ�ƢƦǐƻ�ƢȈǧǂǠǷ�ȐǬƷ�ǲǰǌȇ العوامل املؤثرة

فالّلغة ليست سببا مباشرا يف تغيري املعىن، إمنّا . فيه كالعوامل النفسية والسوسيولوجية والثقافية وغريها

.5"هي مرآة تظهر هذا التغيري

.249:علي عبد الواحد وايف ، علم الّلغة ، ص-1

دراسة داللية مقارنة ، مكتبة املنار ،  - الكرمي  عودة خليل أبو عودة ، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن-2

.45:، ص1985، 1األردن ، ط

.317:عبد الواحد وايف ، علم الّلغة ، ص-3

.153:ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف الّلغة ، ص-4

.45:دراسة داللية مقارنة ، ص-عودة خليل أبو عودة ، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي -5
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التطّور الداليل لأللفاظ ال يأخذ حدودا وأبعادا منعزلة عن سياقه الّلغوي والتارخيي الذي نشأ 

حقيقته ال يقتصر على عناصر لغوية بعينها، فأثره ميتد إىل مجيع املستويات فيه، فهذا التطّور يف

الذي يعترب مهزة  1"غوية الصوتية والصرفية والنحوية وأظهر ما يكون ذلك على املستوى الداليلاللّ 

 قوليغري أّن عبد الواحد وايف حصر هذا الطور يف ثنائية الصوت والداللة،وصل للمستويات األخرى

أهم ظواهر الّلغة ترجع إىل ناحيتني رئيسيتني ومها الظواهر املتعلقة بالصوت والظواهر املتعلقة : لكيف ذ

فهذان املظهران ميثالن حدودا هلذا  2"بالداللة، وأّن كلتا الناحيتني يف تطور مطرد وتغري مستمر

  .التطور

يف غالب األحيان كّل تبدل فكري يقتضي تبدال لغويا يتبع الّلغة أن تنقل اجلديد من جيل إىل 

قد حيدث يف صلب الّلغة فجوات ف. جيل فتعمد الّلغة إىل االقرتاض املعجمي من الّلغات األخرى

ريق معجمية ال جتد معها الّلفظ الذي يعرب عن الداللة اجلديدة فيلجأ اللغويّون إىل سدها عن ط

أحد العوامل الكربى يف استمرار التجديد يف الثروة واللذان ميثالن 3"االقرتاض الّلغوي أو االشتقاق

يعتربان من الوسائل املهّمة يف  كما 4"غة وذلك باإلضافة إىل ماله من تأثري فعال يف املعىنفظية للّ اللّ 

  .غوية عملية التوليد الداليل وحصول الثروة اللّ 

التطّور الداليل يف االستعمال، الذي يعترب من العناصر األساسّية يف حتديد  كما حتدد عملية

فالقيمة الداللية للوحدة املعجمية ال ميكن اعتبارها داللة قارة، إمنّا خيضع حتديد تلك القيمة " املعىن

 بادئ®Š�Ƣēȏȏ"هلذه األلفاظ اليت تتعلق 5"مبجموع استعماالت هذه الصيغة يف السياقات املختلفة

نسقّيه قابلة إلعادة إنتاجها حبيث ال تكون العربة مبظهرها وشيوعها أو عدم ذلك إمنّا بقدر النسق 

:ينظر .  264:، ص2009، 1وليد أمحد العناين ، التبيان و أثره يف تشكيل النظرية الّلغوية العربية ، دار جرير ، ط -1

.153:، صلّلغة، دور الكلمة يف ا ستيفن أوملان

.313:عبد الواحد وايف ، علم الّلغة ، صعلي : ينظر - 2

.113:، صعبد اجلليل منقور ، علم الداللة أصوله و مباحثه يف الرتاث العريب-3

.151:ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف الّلغة ، ص-4

.103-102:الرتاث العريب ، صعبد اجلليل منقور ، علم الداللة أصوله و مباحثه يف -5
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الذي يعطي لأللفاظ قيمة حضورية  1"الداليل على توليدها باعتبارها دالالت ممكنة داخل هذا النسق

: فن أوملان يف هذا الشأنخترج مجيع االحتماالت اليت ميكن أن تدل عليها الوحدة املعجمية يقول ستي

إّن الّلغة يف استطاعتها أن تعّرب عن الفكرة املتعددة بواسطة تلك الطريقة احلصيفة القادرة اليت تتمثل 

يف تطويع الكلمات وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف املختلفة، وبفضل هذه الوسيلة تكتسب 

ستعماالت اجلديدة من غري أن تفقد لالل قابلة ظالكلمات نفسها نوعا من املرونة والطواعية، فت

.اليت ال تدعها الذاكرة، إذ تصبح الداللة القدمية تتعايش مع الداللة املستحدثة 2"معانيها القدمية

:مظاهر التطّور الداللي لّلفظ القرآني-2

ة خاص القرآن الكرمي ثورة فكرية وثقافية واجتماعية ولغوية يف حياة العرب أحدث لقد

اإلنسانية مجعاء، ففي جمال الّلغة تلونت بعض األلفاظ مبعان خاّصة جديدة ال عهد للعرب مبعانيها، و 

�Ƕđ¦®¡Â�ǶēƢǤǳ�Ŀ�ǶȀƟƢƥ¡�ª:يقول ابن فارس يف هذا الصدد °¤�ǺǷ�ª °¤�ȄǴǟ�ƢȀƬȈǴǿƢƳ�Ŀ�§ǂǠǴǳ�ÀƢǯ

ات وأبطلت أمور ونسائهم وقرابينهم، فلما جاء اهللا جل ثناؤه باإلسالم حالت أحوال ونسخت ديان

ات زيدت وشرائع شرعت وشرائط ونقلت من الّلغة ألفاظ من مواضع إىل مواضع أخرى بزياد

.ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�ƢǬǧ¢Â�¦ƾȇƾƳ�ƢǈǨǻ�ƨȈƥǂǠǴǳ�ƶǼǷ�ƾǫ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđو  3... "شرطت

هناك كلمات قرآنية يف جمال العبادات كانت حتمل معاين لغوية معينة عند العرب يف اجلاهلية 

فهي من 4"بعد نزول القرآن الكرمي طّور هذه الكلمات وأعطاها دالالت معينة مل تكن معروفةو 

استعمال  ƢËĔ¢�Ä¢��ƨȈǧǂǟ�Ȇǿ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ËÀ¢�ƢǼȇ¢°�ƾǫÂ.مبتكرات القرآن ورافد من روافد الّلغة

نّه بالرجوع إىل التاريخ الّلغوي جند أّن كثريا من األلفاظ تطورت معانيها تطورا إعريف للشارع إذ 

:، ص1987، 1ار البيضاء ، طحممد غاليم ، التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، دار توبقال للنشر ، الد: ينظر - 1

297.

.135:ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف الّلغة ، ص-2

.77:أمحد بن فارس ، الصاحيب يف فقه الّلغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، ص-3

.94:، ص1996، 1عبد العال سامل مكرم ، الكلمات اإلسالمية يف احلقل القرآين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط-4



أويل الدالليالت...................................................................................الفصل الرابع  

- 212 -

مبا منحته للعربية  1"ملحوظا دون أن تفقد معناها وذلك بظهور اإلسالم الذي كان تنويرا لغويا حقيقيا

�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ǒ Ǡƥ�Ƥ ȇǀē�ń¤�ƨǧƢǓ¤�̈ƾȇƾƳ�ňƢǠǷ�ǺǷ.

 ةغويون يف ثالثالداللية اليت تتعرض هلا األلفاظ تتوزع على جماالت خمتلفة حصرها اللّ التغريات 

  : أشياء وهي

1–�ƨǳȏƾǴǳ�¾Âȋ¦�Ȇǈū¦�ǲǏȋ¦�ǲưŻ�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�¾ƢĐ¦.

2–�ǲǬǼǳ¦Â�ǶȈǸǠƬǳ¦Â�ǎ ȈǐƼƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�©ƢǇȂǈƄ¦�śƥ�ŚǤƬǳ¦�ƾȀǌȇ�Äǀǳ¦�Ȇǈū¦�¾ƢĐ¦.

3–ƫ�Äǀǳ¦�řǿǀǳ¦�¾ƢĐ¦±ƢĐ¦�ƢȀŷ¢�ƨǟȂǼƬǷ�¾Ƣǰǋ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǈū¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǾȈǳ¤�Ȅǫǂ"2،  وترجع

½°ƢƦǷ�ƾǸŰ�¾ȂǬȇ�°ȂǘƬǳ¦�¦ǀǿ�ǲǏ¢�ǲưŤ�Ŗǳ¦�ƨȈǈū¦�ňƢǠŭ¦�ń¤�ƢȀǷȂǸǟ�Ŀ�©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ : واالجتاه

�ǲǬǠǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳƢǯ�¨®ǂĐ¦�ňƢǠŭ¦�ń¤�ƨǇȂǈƄ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ÀȂǰȇ�· ƢǨǳȋ¦�ňƢǠǷ�°Ȃǘƫ�Ŀ�ǂǿƢǜǳ¦

، وهذا خيص 3"ةمادي لها تدل يف األصل على معان حسية ومدلوالتكو ... اإلدراكو واالقتباس 

بعض األلفاظ اليت تتفاوت فيما بينها واليت متثل صورة سلبية أو إجيابية تسجلها الّلغة، يقول عبد 

مفهوم التطّور هنا ال حيمل شحنة معيارية ال إجيابا وال سلبا، وإّمنا مأخوذ يف : ... السالم املسدي

�ËĔ¢�ŘǠǷ األصوات والرتاكيب من جهة مث الداللة ا تتغري، إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسيب يف

.عنصرا مهما تشرتك فيه مجيع املستويات  باعتباره4"على وجه اخلصوص

كلمة التطور ال يعين تقييم هذا التطور، واحلكم عليه باحلسن أو   وناحملدث ونم الّلغويااستخدإّن 

د جعل بعض الدارسني يبتعدون عن قف" القبح، فهو ال يعين عندهم أكثر من مرادف لكلمة التغري 

.63:، ص1999، 1احملفوظ بن بيه ، أمايل الدالالت و جمايل االختالفات ، دار ابن حزم ، ط-1

.400:أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص-2

.193:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-3

.38:، ص1986عبد السالم املسدي ، اللسانيات و أسسها املعرفية ، الدار التونسية للنشر ، د ط ، -4
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فمن  طر ضمن ثنائية اإلجياب والسلب،ؤ الذي ي 1"استخدام مصطلح التطور الرتباطه مبعىن التقييم

بل أدى يف معظم مظاهره إىل اللبس يف  الكمال،و الواضح أّن هذا التطور مل يتجه دائما حنو التهذيب 

فالتغري الّلغوي ينبغي أن يدرس ضمن أنظمة الّلغة 2..."داللة الكلمات واخللط بني وظائفها وأنواعها 

ليس من الضروري القصد إىل استخالص قوانني حتاكي و من خالل اتصاهلا بإطاري الزمان واملكان، 

وعلى هذا فمفهوم التطور لّلغة إّمنا يتم بصورة طبيعية حلركية الزمان 3"ودقتها القوانني العلمية هااطراد

    .وث هذا التغري والذي ال يكون بصورة مطردة ومنتظمةواملكان والذي يسمح حبد

إّن مظاهر التطّور الداليل يف القرآن ال تعدو أن تكون ختصيص معىن عام أو توليد داللة خاصة 

�ŘǠŭ¦�Ƥ ȇǀē�Ŀ�ǺǸǰȇ�°ȂǘƬǳ¦�ÀƢǯ�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�ĿÂ�ƨǼȈǠǷ�ƨȇȂǤǳ�̈®ƢǷ�ƢȀǴǸŢ�̈Śưǯ�©ȏȏ®�Ŀ

، ففي 4"ات والظالل اليت كانت حتيط بالكلمة يف االستعمال اجلاهليالقرآين يف كثري من اإلحياء

جمال ختصيص الداللة إّمنا يكون بقصر الّلفظ الذي معناه عام على بعض أفراد هذا العام وتضييق 

.5..."مثال ذلك لفظ احلج وأصله القصد مطلقا مث خص بقصد البيت احلرام و مشوله 

بني الناس أّن التوفيق معناه النجاح والصحيح أّن معناها ومن ذلك كلمة التوفيق فقد شاع 

الفوز باآلخرة والفالح يف القرآين هو رعاية اهللا لإلنسان وتيسريه للعمل الصاحل الذي يؤديه إىل 

غوية والدينية، إذ لتوفيق محل معىن خاص تتجاذبه الداللة اللّ ا االستعمال القرآين للفظف.  6"الدنيا

من املصطلحات القرآنية اجلديدة، فالتوفيق يرد يف السياقات القرآنية متعلقا باهللا أصبح لفظ النجاح 

:، يقول اهللا تعاىل7"عز وجل دون غريه         

.384:ينظر أمحد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص-1

.318:عبد الواحد وايف ، علم الّلغة ، ص-2

.384:أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص-3

  .    50:ص دراسة داللية مقارنة ،-ودة ، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي عودة خليل أبو ع - 4

.191:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-5

  .  504: ص دراسة داللية مقارنة ،-عودة خليل أبو عودة ، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي -6

  .  503: صاملرجع نفسه ، -7
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     "1 هذا ما يفسر خصوصية هذا الّلفظ والسمة الدينية اليت أضفاها

ومن مظاهر رقي الداللة جند كلمة املالك والرسول كانتا تستعمالن عند العرب  .السياق القرآين عليه

�Ǯ Ǵƫ�ƢŮ�ƪ ƸƦǏ¢Â�ƢȀƬǳȏ®�©°ËȂǘƫ�Ľ�ƢĔƘǋ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƨǸȀǷ�Ŀ� ǂŭ¦�ǾǴǇǂȇ�Äǀǳ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ŘǠŠ

واليت أصبحت من معانيها األصلية إذا  ستعمال القرآيناليف ا 2"نألفها اآلنالداللة السامية اليت 

   .ذكرت انصرف الذهن إىل تلك الداللة 

ومن مظاهر التطّور الداليل أيضا ما يسمى احنطاط الداللة وذلك بأن يكون الّلفظ له معىن 

لت يف القرآن الكرمي شريف مث بفعل االستعمال تنحّط داللته ويصبح مبتذال ككلمة الكرسي استعم

 :مبعىن العرش يف قوله تعاىل               

  "3 اليت تشمل الداللة 4"غري أّن هذه الكلمة أصبحت اآلن تطلق على كرسي السفرة

  . الداللة احلسية ال غري

  : مبتكرات النظم عند ابن عاشور -  3

يف القرآن الكرمي ألفاظ وتراكيب مل تكن مستعملة عند العرب قبل القرآن مساها ابن عاشور

يف مجيع نواحي  ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�ƨȈǬƥ�Ǻǟ�ǾǸǜǻ�Ƣđ�ǄȈŤ�©¦ǂǰƬƦǷ�À¡ǂǬǴǳÂ"5§: مبتكرات النظم قال يف ذلك

ما أبدعه القرآن من أفانني التصرف يف نظم الكالم مما مل يكن معهودا يف أساليب ف" نواحي الّلغة 

الكف أطلق هنا جمازا على الصرف، ومثال ذلك.6"غة لكنه غري خارج عما تسمح به اللّ و العرب، 

.88:هود ، اآليةسورة  - 1

دة خليل أبو عودة ، عو : ينظر.  158: ، ص1984، 5براهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو مصرية ، طإ-2

  .   272: ص دراسة داللية مقارنة ،-التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي 

.255:البقرة ، اآليةسورة  - 3

.157:إبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، ص-4

.120:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -5

.104:، ص 1ج، املصدر نفسه  - 6
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وإطالق الفعل على تقديره كثري يف القرآن حني ال يكون للتعبري عن املعاين اإلهلية  فعل مناسب يف  

� ȆƴŠ�ƨȈŮȍ¦�ňƢǠŭ¦�ǶǜǠǷ�©¢ǂǗÂ�ǶēƢƦǗƢű�² ƢǼǳ¦�» °ƢǠƬǷ�ȄǴǟ�ƪ ȈǼƥ�ƨǤËǴǳ¦�ËÀƜǧ��§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ

�À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿÂ،1"القرآن فتغري عن الشأن اإلهلي بأقرب األفعال إىل معناه

.متثل إطارا معرفيا تضاف إىل الّلغة العربية

 .تطور يلحق القواعد املتصلة بوظائف الكلمات: لعامة ثالثة أنواعللتطور الداليل يف ظواهره ا

وتطور يلحق  ،تركيب اجلمل وتكوين العبارة وما إىل ذلك من قواعد االشتقاق والصرف والتنظيمو 

فهذا الكل املركب ميثل نسقا دالليا أللفاظ الّلغة 2"األساليب، وتطور يلحق معىن الكلمة نفسه

.ƨȇȂǤËǴǳ¦�Ƣēوالذي ميس مجيع مستويا

:مبتكرات الّلفظ-

ألفاظ القرآن الكرمي جند هلا استعماالت خاصة يف السياق القرآين، كاحلج والصالة واملنافق 

فالصالة هي " غوي إىل املعىن الديين اإلميان وغريها من األلفاظ اليت انتقل جماهلا الداليل من املعىن اللّ و 

تطّورت داللتها إذ أصبحت حتمل داللة قرآنية، وطاقة 3"الدعاءالعبادة املخصوصة وأصلها يف الّلغة 

.تعبريية جديدة واليت متثل مدخال أساسيا يف عملية التأويل

والذي قد تنشأ عنه ظواهر لغوية  ،كلما تغريت العالقة بني الدال واملدلول نتج عنه تغيري داليل

على معىن عام فيتقادم الزمن  يكون الّلفظ داالخمتلفة كالرتادف واملشرتك الّلفظي وغريها، وذلك كأن 

.بتناسي املعىن العام، وذلك حينما تستعمل الكلمة يف معىن خاص فتصبح من قبيل الداللة األساسية

.178:، ص26، جابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 1

: ص  دراسة داللية مقارنة ،-عودة خليل أبو عودة ، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي : ينظر - 2

52-53.

.343:، ص4، ج) ي . ل. ص: ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-3
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لذلك فإّن و 1"ك الكلمات اليت استعملها القرآن الكرمي الصوم، املؤمن، الكافر، املنافق وغريهاتلومن 

ن ا¦Ƿ±�ǲǯ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦�©ȏȏ®�ÀȂǰƫ�À¢�Ƣđ�¦®ȂǐǬǷ�ÀƢǯ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ الدالالت اليت محلتها مفردات

:تعاىل هلو قيف تفسري  قال ابن عاشور    "2 هو الشديد الشقوة والشقوة  ألشقىا

والتعذيب، ويتعني على  اإلهانةالشقاء يف لسان الشرع احلالة الناشئة يف اآلخرة عن الكفر من حالة و 

 :أيضا قوله هومن 3"ألنّه أشد الناس شقاوة يف اآلخرة خبلوده يف النارهذا أّن املراد باألشقى الكافر

أحسب أّن لفظ اجلاهلي من مبتكرات القرآن، وصف به أهل الشرك تنفريا من اجلهل وترغيبا يف و 

الظاهر أنّه نسبة إىل اجلاهل أي الذي ال  اجلاهلية... العلم، ولذلك يذكره القرآن يف مقامات الذم 

غري أّن القرآن توسع يف داللة 4"التوحيد، فإّن العرب أطلقت اجلهل على ما يقابل احللمو يعلم الدين 

  .هذه الكلمة فأصبحت من املعاين اخلاصة إذا استخدمت فهم منها معناها الشرعي

·�ومن األلفاظ اليت احنرفت عن معناها بسبب هذا النوع م ƢǨǳȋ�Ƣē°ÂƢů�Ǻǟ�ƞǋƢǼǳ¦�¾ƾƦƬǳ¦�Ǻ

معينة يف سياق معني من الكالم كلمة الفشل ومعناها الفصيح الضعف ولكن كثرة ترداد الناس لقوله 

:تعاىل             

  "5¦�ǺǗ¦ȂǷ�Ŀ�ƨȇȉ¦�ǽǀđ�Ƕǿ®ƢȀǌƬǇ¦Âيظنون  لتنازع املؤدي إىل اإلخفاق جعلهم

وعلى هذا فإّن فهم داللة األلفاظ إّمنا هو إدراك ألنساقها 6"معىن الفشل هو اإلخفاق واخلطأ أنّ 

  .اجلديدة ضمن سياقها التطوري 

:، ص1994ط ، .عبد العال سامل مكرم ، املشرتك الّلفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي ، مطبوعات جامعة الكويت ، د-1

10.

.11:األعلى ، اآليةسورة  - 2

299:، ص14، ج172:، ص 1ج ، التحرير و التنوير: ينظر . 285: ، ص30ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.136:، ص4، ج املصدر نفسه: ينظر - 4

.46:األنفال ، اآلية سورة - 5

.185:حممد مبارك ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية ، ص-6
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: تعاىل هلو قمن ذلك و          

  "1 أطلق اخللق يف القرآن وكالم الشريعة على إجياد األشياء املعدومة، فهو إخراج

خص باسم اخللق يف اصطالح  فقد 2"األشياء من العدم إىل الوجود إخراجا ال صنعة فيه للبشر

هو أقرب إىل األلفاظ يف الّلغة العربية داللة على معىن اإلجياد من العدم الذي ألّن لفظ اخللق  الشرع؛

هو صفة اهللا تعاىل وصار مدلول مادة خلق يف اصطالح الشرع أهل اإلسالم فلذلك خص إطالقه يف 

 فال يطلق على غريه ولو أطلقه أحد على غري اهللا تعاىل بناء على... لسان اإلسالم باهللا تعاىل 

فهي من األلفاظ الدالة على التنزيه  3"ينبه على تركهأن الّلغوية لكان إطالقه عجرفة فيجب  احلقيقة

   .اليت ال جيوز إسنادها لغري اهللا

  :مبتكرات األسلوب -

��ƢĔȂǧǂǠȇ�¦ȂǻȂǰȇ�Ń�Ƥخمتلف قد اشتمل القرآن على    ȈǳƢǇ¢�ǂǰƬƥ¦Â�ĺǂǠǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�̧ ¦Ȃǻ¢

للعرب اللذين  عجزت ألسنتهم  4"داخلتني يف اإلعجاز والتحديوإّن لذلك التنويع حكمتني 

اختري لفظ النور عوضا  :ومن شواهد هذا ما قاله ابن عاشور. وأقالمهم عن جمارات أساليب القرآن

اهللا أذهب نور اإلميان من  عن النار املبتدأ به للتنبيه على االنتقال من التمثيل إىل احلقيقة ليدل أنّ 

ه قيل ملا أضاءت ذهب اهللا بناره فكذلك ذهب اهللا بنورهم وهو ، وهذا إجياز بديع كأنّ قلوب املنافقني

: قال تعاىل 5"أسلوب ال عهد للعرب مبثله فهو من أساليب اإلعجاز        

                   

.21:سورة البقرة ، اآلية-1

.328:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.328:، ص1، ج املصدر نفسه: ينظر  - 3

.115:، ص1، جنفسه  - 4

.140:عبد العال سامل مكرم ، الكلمات اإلسالمية يف احلقل القرآين ، ص: ينظر.  309: ، ص 1ج،  نفسه - 5
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"1 جهد األميان، بفتح اجليم أقواها وأغلظها، وحقيقة اجلهد التعب واملشقة ومنتهى الطاقة، وقد

ومل أر  ،أغلظها، أي أقسموا أقوى القسمو شاع يف كالمهم مث استعمل يف اآلية يف معىن أوكد األميان 

  . على حد قول ابن عاشور 2"إطالق اجلهد على هذا املعىن فيما قبل القرآن

(واعلم أّين مل أقف على استعمال : ومن شواهد هذه األساليب اليت يوردها ابن عاشور قوله 

�ËĔ¢�Ƥ) ذات البني  ǈƷƘǧ�§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ŀومن ذلك أيضا قوله تعاىل، 3"ا من مبتكرات القرآن:  

                    "4

مل أذكر أين عثرت على مثله يف كالم  مثل هذا الرتكيب من مبتكرات أساليب القرآن، وأحسب أنّ 

  .ابن عاشور من خالل استقرائه لكالم العرب -ه حسب رأي -مما تفرد وهذا  5"العرب

  :مبتكرات مجاز القرآن -

جنده حيتفي به من خالل  -ƢĐƢƥ± فيما تعلق-لألساليب القرآنية حني يتعرض ابن عاشور

�ËÀ¢�ŘǠŠ�ÄȂǤËǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ʈ. تتبع أساليب نظمه وبدائع مجاله ȈƷ�ǺǷ�±ƢĐ¦�Ŀ�ǲǏ¢�ƨǬȈǬū¦�ŐƬǠƫ

ƨǤËǴǳ�Ȇź°ƢƬǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǲǠǨƥ�©¦±ƢĐ¦�ƢȀǼǷ�ƪاحلقائق هي  ǴǸǠƬǇ¦�Ľ�ȏÂ¢�ƪ ǠǓÂ�Ŗǳ¦"6  الذي يعترب

باب من أبواب التطور الداليل ومظهر من مظاهر النمو الداليل، به تتوسع داللة األلفاظ وجتدد حياة 

Ņȏƾǳ¦�ǶȈǸǠƬǳ¦�ǲǸƬŹÂ��Ņȏƾǳ¦�ǎ.7"األلفاظ ȈǐƼƬǳ¦�ǲǸƬŹ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�¦ǀǿ�°¦ƾǷÂ�ǾǻƘǋ��

.53:املائدة ، اآليةسورة  - 1

.233:، ص6ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 2

.254:، ص9، ج املصدر نفسه - 3

.40:سورة البقرة ، اآلية-4

.456:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5

.132:، ص1990متام حسان ، مناهج البحث الّلغوي ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ، د ط ، -6

7-���ǂĔ�Ä®Ƣǿ´ ���ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�Ŀ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ:626.
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�ŘǠŭ¦�ǺǷ�ƨǸǴǰǴǳ�Ņȏƾǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ŚǤƫ�¾Ƣū¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ�Ȃǿ�ǲƥ،يف ذلك شأن االستعمال الّلغوي بعامة

.1"احلسي املادي إىل الداللة املعنوية

 :قال تعاىل            

 ..."2  "استعارة جبامع شدة االتصال حينئذ وهي استعارة أحياها القرآن " هن لباس لكم

ǶŮȂǫ�Ŀ�ƢēŐƬǟ¦�ƪ ǻƢǯ�§ǂǠǳ¦�ËÀȋ: البس الشيء، إذا اتصل به لكنهم صريوها يف خصوص زنة

كانت تبعية   املفاعلة حقيقة عرفية، فجاء القرآن فأحياها وصريها استعارة أصلية جديدة بعد أن

: أيضا قوله تعاىل هومن.  3"منسية   "4  قال ابن عاشور يف

وأحسب أّن هذه . األكل مستعار لالنتفاع بالشيء انتفاعا ال يبقى منه شيئا  :يةتفسري هذه اآل

يتضح أّن ابن عاشور يف 5"االستعارة من مبتكرات القرآن إذ مل أقف على مثلها يف كالم العرب

يف بعض األحيان ال جيزم حبقيقة هذه  حديثه عن مبتكرات القرآن كما يصطلح عليها عنده، أنّه

  .املعاين اجلديدة اليت يوردها

:الترجيح والتطور الداللي في السياق القرآني -  4

هل األلفاظ تفهم مبعناها االصطالحي أم  :يتبادر إىل أذهاننا اإلشكالية التاليةيف هذا املبحث 

.وقع االحتمال أيهما يرجح ؟ وإذامبعناها الشرعي 

والذي  ،قد يتنازع املعىن داللتني حيتمل أن يدل عليهما الّلفظ ويرجع ذلك لطبيعة هذا الّلفظ

ه إذا تطورت داللته وأصبحت داللة جديدة فيجب األخذ مبعناه اجلديد وال يصرف إىل ما كان علي

.132:متام حسان ، مناهج البحث الّلغوي ، ص-1

.187:البقرة ، اآليةسورة   - 2

.182:، ص2التحرير و التنوير ، جابن عاشور ، -3

  .    19 :اآليةسورة  الفجر ، -4

.334:، ص30ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5
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ǾǳȂǫ�Ŀ�ȆǗȂȈǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǎ.1"إال بقرينة صارفة وأدلة قوية ǻ�ƢǷ�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǆ ǻƘƬǈȇ : ولو كان يف

وعلى هذا ال ينبغي  2..."فاحلمل على العرفية أوىل، ألّن الشرع ألزم : أحدمها عرفية واآلخر لغوية

التأقلم ليس من الضروري أن تغييب املعىن القدمي، فهو ميثل معادل لغوي يرافق املعىن اجلديد ويف حالة 

وتصبح  ،غةيقضي املعىن اجلديد على ما سبقه من املعاين بل ميكن لكل املعاين أن تبقى حية يف اللّ 

 "الذي يسمح بدخوهلا ضمن هذا احليز  3"الكلمة تأقلمت مع كل العبارات من نوع املشرتك الّلفظي

ما تسمح تراكيبه اجلارية على فصيح استعمال ملا كان القرآن نازال من احمليط علمه بكل شيء، كان و 

الكالم البليغ باحتماله من املعاين املألوفة للعرب يف أمثال تلك الرتاكيب ما مل مينع من ذلك مانع 

  .على حساب غريهترجح ذلك املعىن  4"أو غالب من داللة شرعية أو لغوية أو توقيفية صريح

�Ȇǟǂǌǳ¦�ŘǠŭƢƥ�ƢĔȂǴƫÂ�ƨǸǴǰǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ǪǴلقد وضع علماء األصول قاعدة مهمة يف ما تع

غوي إذا تعارضا إال إذا دل الدليل على إرادة املعىن الّلغوي؛ أن يقدم املعىن الشرعي على املعىن اللّ "

وميثل هذا الرأي املعتزلة فاحلقائق الشرعية موضوعة ، 5"غةألّن القرآن نزل لبيان الشرع ال لبيان اللّ 

:، وحجتهم يف ذلك قوله تعاىل6"ائق لغوية وال جمازاتبوضع جديد وليست حق  

             

"7 ويف هذا الشأن 8"ألنّه املعىن الشرعيحتمل الدعاء وحتمل صالة اجلنازة، وهذا هو املقدم ،

.16:، ص2011، 1عرايب أمحد ، الكفاءة القرائية  عند علماء الرتاث دراسة داللية ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط-1

.774:جالل الدين السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن ، ص-2

.369:حممد األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة ، ص-3

.94:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

، 1الرياض ، طحممد بن صاحل الفوزان ، دار النشر الدويل ،:فصول يف أصول التفسري ، تح مساعد بن سليمان الطيار ، -5

.44:، ص1993

.234:، ص1التحرير و التنوير ، جابن عاشور ،-6

.84:، اآليةسورة  التوبة  - 7

.44:فصول يف أصول التفسري ، صمساعد بن سليمان الطيار ، -8
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الوضوء والصالة والزكاة والصيام واحلج أمساء منقولة من الّلغة إىل معان وأحكام : الشريازييقول

غري أنّه يف حديثه عن هذه األلفاظ املنقولة 1"شرعية، إذا أطلقت محلت على تلك األحكام واملعاين

الصالة بلسان العرب هي و : الذي هو األصل يقول يف ذلك ويمل على معناها الّلغحتال يستبعد أن 

�ǾȈǔƬǬȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǲǸŢ�À¢�Ƥ:الدعاء، والصوم اإلمساك، واحلج ƳÂ�̧ǂǌǳ¦�Ƣđ�®°Â�¦̄Ɯǧ��ƾǐǬǳ¦�Ȃǿ

   .والذي نزل به القرآن الكرمي بلسان عريب مبني  2"لسان العرب

ال ميكن التسليم به دائما وإمنّا غوية حساب املعاين اللّ  املعاين الشرعية على بأولويةإّن القول 

: السياق يقول ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل إىل ذلك عيرج        

      "3 . وهو هنا جيوز  .شاع إطالقه على القتال يف نصر اإلسالم : اجلهاد

ما يالقيه من  أنّ  على هذا احململ"  ا جياهد لنفسهفإمنّ "  على املشاق واألذى ومعىنأن يكون الصرب 

وجيوز أن يراد . املشاق لفائدة نفسه ليتأتى له الثبات على اإلميان الذي ينجو من العذاب يف اآلخرة 

ملزاوجة بني او  4..."باجلهاد املعىن املنقول إليه يف اصطالح الشريعة وهو قتال الكفار ألجل اإلسالم 

ونظري هذا التأويل يف  ،5"واألوفق ببالغة القرآن أن يكون احملمالن مرادين" هذين املعنيني حاصل 

:غوي والشرعي يف السياق القرآين قوله تعاىلاجلمع بني املعىن اللّ     "6"

هو املستعد للتأمل والنظر يف صحة الدين، وكل من يفكر للنجاة يف العاقبة، فاخلشية هنا " من خيشى

، 1980، 1، دمشق ، طحممد حسن هيتو ، دار الفكر :الشريازي ، التبصرة يف أصول الفقه ، تح أبو إسحاق  - 1

   . 195:ص

.196:، صاملصدر نفسه   - 2

.6:سورة العنكبوت ، اآلية-3

.210:، ص20ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.211:، ص20، ج املصدر نفسه - 5

.3:طه ، اآلية سورة - 6
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�ǺǷ�®¦ǂŭ¦�ÀȂǰȈǧ��ƅ¦�» Ȃƻ�ȂǿÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ŘǠŭ¦�Ƣđ�®¦ǂȇ�À¢�±ȂŸÂ�ȆǴǏȋ¦�ĺǂǠǳ¦�ŘǠŭ¦�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈǷ

.1..."الفعل املآل 

:أما يف قوله تعاىل          

       ..."2 اختالف علماء اإلسالم يف أّن لفظ الربا  ذكر ابن عاشور

أما و  . يف اآلية باق على معناه املعروف يف الّلغة أو هو منقول إىل معىن جديد يف اصطالح الشرع

الربا منقول يف عرف الشرع إىل معىن جديد كما دلت عليه أحاديث   العلماء فذهبوا إىل أنّ مجهور 

كثرية، وإىل هذا حنا عمر ابن اخلطاب وعائشة وأبو سعيد اخلدري وعبادة الصامت، بل رأى عمر أّن 

يرجح مجهور العلماء إذ جنده خالف ابن عاشور  غري أنّ 3... "لفظ الربا منقول إىل معىن جديد 

أّن ما  يقصد منها إال ربا اجلاهلية، و والظاهر أّن اآلية مل:معىن الربا على أصله الّلغوي يقول يف ذلك

: ويف قوله تعاىل . 4"عداه من املعامالت الباطلة اليت فيها أكل مال بالباطل مندرجة يف أدلة أخرى

                 "5

:على املعىن الّلغوي وذلك من قبيل تضمني معناه العام قال يف ذلكمحل ابن عاشور معىن الثواب

املراد بالثواب يف اآلية معناه اللّغوي دون الشرعي، وهو اخلري وما يرجع به طلب النفع من وجوه 

  .معا والقرينة الدالة على ذلك ذكره ثواب الدنيا واآلخرة عامةبصفة  6"النفع

.186:، ص16ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.275:البقرة ، اآلية سورة - 2

.86-81:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج: ينظر - 3

.90:، ص3، ج املصدر نفسه - 4

.134:سورة  النساء ، اآلية-5

.82:، ص 20ج ، 484 :ص، 1، جالتحرير و التنوير  :ينظر.  224، 5ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-6
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: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل             "1

:البعث حقيقة اإلرسال من مكان إىل آخر، ويطلق على إثارة اجلامث، ومنه قوهلم: قال ابن عاشور

ولعله من إطالق اسم الشيء على مسببه، وقد غلب البعث يف .بعثت البعري، إذا أثرته من مربكه 

ماته إذا إذ أصبح هذا الّلفظ من مستلز 2"اصطالح القرآن على إحضار الناس إىل احلساب بعد املوت

  .أطلق انصرف الذهن إىل هذا املعىن

:ونظري ذلك قوله تعاىل      

 "3  تردد السلف يف معىن األنفال يف هذه اآلية والذي تتنازع فيه الداللة العرفية والداللة

النفل مشتق من النافلة وهي الزيادة يف العطاء، وقد أطلق : ابن عاشور يف بيان معناهل االشرعية ق

ƢǿÂŐƬǟ¦�ǶĔƘǯ�§ǂū¦�Ŀ�ǶƟƢǼǤǳ¦�ȄǴǟ�¾ƢǨǻȋ¦�ŉƾǬǳ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦ زيادة عن املقصود من احلرب ...

وسياق اآلية يفرض ذلك  4"أقواهلم يف هذا كثرية، فإطالق األنفال يف كالمهم على الغنائم مشهورو 

احتملت األنفال يف هذه اآلية أن تكون مبعىن " ألنّه يف معرض احلديث عن الكسب احلالل عموما 

ويبقى النفل يف معىن الزيادة، ... أن تكون مبعىن ما يزاد للمقاتل على حقه من املغنم و الغنائم مطلقا، 

الوجه قد مسي مال الفداء غنيمة تسمية هذاىوعل 5"فهو اسم لنوع من مقسوم الغنيمة ال لنوع املغنم

ألّن الغنيمة يف اصطالح الشرع هي ما افتكه املسلمون من مال ، غوي دون الشرعيتسمية باالسم اللّ 

:قوله تعاىلل تفسريه ويف ذات السياق نشري إىل قول القرطيب يف 6"عليهم فباالجياالعدو   

.21:سورة النحل ، اآلية-1

232:، ص1، ج344:، ص9، جالتحرير و التنوير  :، ينظر127:، ص14ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2

.69:األنفال ، اآلية سورة - 3

.249:، ص9ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.250:، ص9، جنفسه :ينظر - 5

.78:، ص10، جنفسه  - 6
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 "1  مال الكفار إذا ظفر  "ا غنمتمواعلموا أمنّ "اعلم أّن االتفاق حاصل أّن املراد بقوله و

القهر، وال تقتضي الّلغة هذا التخصيص ولكن عرف الشرع قيد هذا و به املسلمون على وجه الغلبة 

�̧ ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ǚǨËǴǳ¦ محل الغنية على  2"غنيمة وفيئا: مسى الواصل من الكفار إلينا من األموال بامسنيو

  .داللتها الشرعية حبكم تعلقها مبال املسلمني 

.41:، اآليةاألنفال سورة  - 1

.6-5:، ص10القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن و املبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ، ج-2
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عاشورلدى بن الترادف : المبحث الثاني

يقصد بالرتادف يف اصطالح الّلغويني أن يقع الّلفظان املختلفان على املعىن الواحد، كقولك 

وهو من سنن الّلغات على اختالفها ولقد نص سيبويه يف معرض حديثه عن ظواهر .1"الرب واحلنطة

اعلم أّن يف كالمهم اختالف الّلفظني الختالف املعنيني، :داللية تعرض لّلفظ يف عالقتة باملعىن بقوله

.2"فظني واملعىن واحد واتفاق الّلفظني واختالف املعنينياختالف اللّ و 

خاصة، ف خالفا بني املشتغلني يف جمال الّلغة والدراسات القرآنيةلقد أثارت قضية الرتاد

  .هل الرتادف تنوع أم اختالف ؟ : حدود هذه املشكلة تتمثل يف اإلشكالية اآلتيةو 

اختلف أهل العلم يف هذه املسألة فللعلماء يف هذه الظاهرة آراء متفاوتة، وحدود هذا 

يقول  3"االختالف والتباين؛ ألّن األصل عدم الرتادفاخلالف ينبين على أّن األصل يف الّلغة هو

وهذا هو الكثري الذي ... أن يقع الّلفظان املختلفان على املعنيني املختلفني :يف هذا الشأن األنباري

وقع خالف بني الّلغويني ولقد . وأما ما جاء خالف هذا فهو تفنن يف استعمال الّلفظ4"ال حياط به

فمنهم من  -قدامى وحمدثي -لرتادف يف الّلغة، ولقد تباينت آراؤهم يف ذلك واملفسرين حول وجود ا

ويسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة ، حنو السيف : فارسدون حرج قال ابنيف الّلغةيقر بوجوده

6"يعترب رافدا من روافد الّلغة النموذجية الفصحىيف الّلغة اوجودهوهذه الظاهرة  5"احلسامو واملهند 

  .ومظهر من مظاهر ثرائها 

.6:، األضداد ، صحممد بن القاسم األنباري  - 1

.24:، ص1سيبويه ، الكتاب ، ج-2

.225:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -3

.6:األنباري ، األضداد ، صحممد بن القاسم   - 4

.97:الصاحيب  يف فقه الّلغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، صابن فارس، -5

مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية ، العالقات الداللية و الرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية ، عبد الواحد حسن الشيخ ،-6

   .  60: ص 1999، 1ط
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يف الّلغة عامة مذهب مجهور العلماء يسلمون بوجود الرتادف يف الّلغة ومنهم من ينكر وقوعه

لغة واحدة إال أن حمال أن يقع الرتادف يف: وحجتهم يف ذلك. القرآن الكرمي على وجه اخلصوص و 

كل امسني جيريان  :ح بذلك قائالوممن أنكر ذلك أبو هالل العسكري صر ،1"يكون يف لغتني خمتلفتني

على معىن من املعاين وعني من األعيان يف لغة واحدة، فإّن كل واحد منهما يقتضي خالف ما 

:قال تعاىل 2"يقتضيه اآلخر وإال كان الثاين فضال ال حيتاج إليه     

       "3  فعلى ... اإلمث، وأما اخلطأ فهو ضد العمد اخلطيئة هي

هذا يتعني أّن الفصحاء فرقوا االستعمال بني مرتكب اخلطيئة ومرتكب اخلطأ وعلى التفرقة بني أخطأ 

ومن لطائف هذا التفريق ما أورده أبو هالل العسكري  4"وخطئ درج نفطويه وتبعه اجلوهري واحلريري

خلطأ هو أن يقصد الشيء فيصيب غريه وال يطلق إال أّن ا: خلطئاالفرق بني اخلطأ و : العسكري بقوله

.5"أما اخلطأ فال يكون إال قبيحا. يف املعىن القبيح، فإذا قيد جاز أن يكون حسنا 

فاملرتادفات  ،أما إذا أجريناه على لغة القرآن ففيه خالف بني الّلغويني واملفسرين على حد سواء

، غري أّن 6"مهما كان نظمها "ا بينها يف أي سياقألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل فيم: هي

��ǂƻ¡�¿ƢǬǷ�Ŀ�ǲǸǠƬǇ¦�ƢǸȈǧ�ƢȀǧ®¦ǂǷ�¿ȂǬȇ�Ȑǧ�©ƢǷƢǬŭ¦�Ƥ: الزركشي يرد هذا بقوله ǈŞ�ƪ ǟ±Ȃƫ�¦ǀđÂ

فعلى املفسر مراعاة االستعماالت والقطع بعدم الرتادف ما أمكن؛ فإّن للرتكيب معىن غري معىن اإلفراد 

.األلفاظ يف السياق ال ميكن أن يرد إال ما كان الّلفظ فيه منفردا فاحلكم بالرتادف بني  7"

.384:، ص1املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، ججالل الدين السيوطي ، -1

.22:الفروق الّلغوية ، صأبو هالل العسكري ،-2

.8:سورة القصص ، اآلية-3

.77-76:، ص 20ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -4

.54:أبو هالل العسكري ، الفروق الّلغوية ، ص-5

.309:فصول يف فقه الّلغة ، صرمضان عبد التواب ، -6

.78:، ص 4جالربهان يف علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ،-7
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ويتضح هذا الرأي جليا من خالل لفظي الّلعب والّلهو على سبيل املثال ال احلصر يف قوله 

: تعاىل                 

   ..."1 وإّمنا قدم اللهو يف األكثر؛ ألّن الّلعب زمان الصبا والّلهو زمان الشباب؛ وزمان

، فمراعاة ترتيب عناصر هذين الّلفظني يف سياقهما القرآين له سر 2"الصبا متقدم على زمان اللهو

وبناء على هذا فامتناع وقوع الرتادف يف الرتكيب هو األصل يف ذلك ويعضد هذا الرأي قول. داليل 

الرتادف بني الكلمتني القرآنيتني إمنّا يتحقق حينما تنعزالن عن سياقهما، ويتعامل : أمحد خمتار عمر

، وعلى هذا فالرتادف احلاصل يف الّلغة ميكن أن 3"ما وحدتان معجميتان مستقلتان¢�ËĔمعهما على 

  .يتحقق إال من خالل اعتباره كقائمة استبدالية ال غري 

الّلهجات يعد عامال وال شك أّن اختالف" ميكن أن يدرس الرتادف من خالل عدة قضايا 

قد يكون الرتادف نتاجا ألحد صور التطور إضافة إىل هذا ف 4"أساسيا من عوامل وجود املرتادف

مصدر ثبت كالثبات، وهو :والذي يظهر أحيانا من خالل دوران ذلك الّلفظ حنو الثبوت5"الّلغوي

���ǪǬƸƬǳ¦�ȂǿÂ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭƢƥ�Â¦ȂǳƢƥ�Äǀǳ¦�©ȂƦưǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦�ǺǷ�ÀÂǂƻƘƬŭ¦�ǎ ƻÂ��ǲǬǼƬǳ¦�¿ƾǟÂ�ȂǇǂǳ¦

وهذا التفريق الداليل إّمنا يستجيب 6"ي وهي تفرقة حسنةحصول الثبات الذي باأللف باملعىن احلقيقو 

  . أللفاظ ايستجيب ملقتضيات استعمال 

معينة، يلخص أمحد خمتار عمر خطابيةمقيدا بشروطجمال الرتادفلقد جعل علماء الّلغة

سمح بالتبادل بني الّلفظني يف مجيع السياقات، ي إذا أردنا بالرتادف التطابق الذي: بقوله الشروطهذه

.20:سورة احلديد ، اآلية-1

.121:، ص 1جالربهان يف علوم القرآن ، الزركشي ، بدر الدين - 2

.102:، ص2001، 1أمحد خمتار عمر ، دراسات لغوية يف القرآن الكرمي و قراءاته ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط-3

.102:، ص املرجع نفسه-4

.58:تطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي دراسة داللية مقارنة ، صعودة خليل أبو عودة ، ال-5

.269:، ص 14ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير : ينظر - 6
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دون أن يوجد فرق بني الّلفظني يف مجيع أشكال املعاين األساسي واإلضايف واألسلويب والنفسي 

لو نظرنا إىل الّلفظني من داخل اللغة الواحدة، وخالل فرتة زمنية واحدة، وبني أبناء و ) . واإلحيائي

وهذا جائز عندهم إذا توفرت هذه  1"غوية الواحدة، فالرتادف غري موجود على اإلطالقاجلماعة اللّ 

  . على مجيع املرتادفات غري أّن هذه احلقيقة ليست مطردة ميكن أن تصدقالشروط 

إّن احلديث عن الرتادف يقودنا إىل تقسيم العلماء أّن وقوعه يف الّلغة إّمنا هو التماس للفروق 

بالرغم من عدم  -الرتادف التام  -فالرتادف الكامل. اعتمادا على االعتبارات الداللية املختلفة 

�Ŀ�Ƣđ�®Ȃšنادر الوقوع إىل درجة كبرية فهو نوع من الكماليات اليت ال تستطيع ال - استحالته  �À¢�ƨǤËǴ

  . ما ميكن أن يقع  انادر ففهو ميثل نسبة قليلة يف الّلغة 2"سهولة ويسر

معظم املرتادفات ليست : ويف ذات السياق يذكر ستيفن أوملان نوعا آخرا من الرتادف بقوله

د دون إال أنصاف أو أشباه مرتادفات، وأنّه ال ميكن استعماهلا يف السياق الواحد أو األسلوب الواح

:هذا الشأنالتقارب يقول أمحد خمتار عمر يفوعلى هذا فالرتادف يفسر ضمن دائرة ،3"متييز بينها

التقارب الداليل ويتحقق ذلك حني تتقارب املعاين، لكن خيتلف كل لفظ عن اآلخر مبلمح واحد 

أنّه يأيت للتنويع بني  ووظيفته أحيانا ته، وهذا هو املعول عليه يف عرف الّلغة وتتضح أمهي4"على األقل

�Ŀ�ƢȀǸǜǻÂ�̈®ƾǠƬǷ�Ƥو بني املعاين  ǳ¦Ȃǫ�Ŀ�ŘǠŭ¦�¹¦ǂǧ¤�ȄǴǟ�śǠƫ�ƢËĔ¢�©Ƣǧ®¦ŗŭ¦�Ƣȇ¦ǄǷ�ǺǷÂ�ƢȀƷƢǔȇ¤

  . فظ لذلك املعىنوذلك من خالل التفنن يف استعمال اللّ 5"سلك من البالغة 

.228-227:أمحد خمتار عمر ، علم الداللة ، ص-1

.97:دور الكلمة يف الّلغة ، صستيفن أوملان ،-2

    . 98:ص، نفسهاملرجع  - 3

.221:أمحد خمتار عمر ، علم الداللة ، ص-4

.17:أبو هالل العسكري ، الفروق الّلغوية ، ص-5
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:التناظر الداللي لأللفاظ في السياق القرآني  -1

حقيقة لغوية ال ميكن إنكارها يف الّلغات بصفة عامة ولغة ميثل الرتادف أنّ ومما ال شك فيه

لكن و غوي، فكل لغة تتفاوت وختتلف عن غريها وهذا حسب طبيعة نظامها اللّ . العرب بصفة خاصة

ما جيدر اإلشارة إليه أّن تفنن القرآن الكرمي يف توظيف الّلفظني أحيانا يف سياق واحد إمنّا هو أكرب 

من ذلك اخلطف والتخطف ال يفرق األديب بينهما واهللا فرق بينهما " بينها فرقا دالليا دليل على 

فيقول خطف بالكسر ملا تكرر، ويكون من شأن اخلاطف اخلطف، وخطف بالفتح يقع اخلطف من 

ه يكون له من اتفق على غري من يكون من شأنه اخلطف بكلفة، وهو أبعد خطف بالفتح فإنّ 

وبناء على هذا فاألصل يف معاين األلفاظ االختالف وخصوصا ما  1"عا منهتكلف، ومل يكن متوق

  .تعلق بألفاظ القرآن الكرمي 

نّه ال يصرح إالناظر يف موقف ابن عاشور إزاء مسألة الرتادف جنده ال يسلم برأي حمدد؛ إذ 

يقف موقفا  وعلى هذا ميكن أن ندرج موقفه يف هذه الظاهرة بأنّه. صراحة بنفي الرتادف أو إثباته

:وسطا يف ذلك قال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل    

     "2  استعمل حفيظ ووكيل هنا يف استعماهلما الكنائي عن متقارب

فظ اآلخر كتفسري الّلغة أحد هذين الّلفظني مبا يقرب من تفسري اللّ أهل  املعىن فلذلك قد يفسر

إسناد حفيظ إىل اسم اجلاللة ألّن اهللا عز وجل أن يكلفه غريه حفظ .املرادف مبرادفه، وذلك تسامح

 يكلفه بأكثر مل وأوثر وصف وكيل باإلسناد إىل النيب ألّن املقصود أن اهللا. الشيء فهو فاعل احلفظ 

يف السياق القرآين  مينع وقوع الرتادف هويف أكثر من موضع جندغري أّن ابن عاشور، 3"يغمن التبل

فإذا سلمنا أّن تذرون وتدعون مرتادفني مل يكن سبيل إىل إبطال أن إيثار : وذلك حسب ما ظهر له

.82:، ص 4جالربهان يف علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ،-1

.6:سورة الشورى ، اآلية-2

.170:، ص 16جالتحرير و التنوير ، : ينظر .32:، ص 25ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3
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تدعون بأن فعل يدع أخص، تدعون أنسب وقد أجيب مبا يقتضي منع الرتادف بني فعلي تذرون و 

وعندي أّن منع الرتادف : ويرجح هذا الرأي بقوله، 1"يذر يدل على ترك شيء بعد العلم به  فعلو 

هو الوجه ألّن فعل يدع قليل االستعمال يف كالم العرب ولذلك مل يقع يف القرآن إال يف قراءة شاذة 

عنامها الذي ا هو الختالف مفاختالف املعىن بني هذين الّلفظني إمنّ 2"ال إسناد هلا خالف لفعل يذر

  .حيدده العموم واخلصوص 

  : الترجيح بداللة السياق في بيان المترادفات  -2

كل .التعبري القرآين تعبري فين مقصودف"  إّن القرآن الكرمي له خصوصيات يف استعمال األلفاظ

الرتادف وخصوصا  وعلى هذا فالتسليم بفكرة، 3"لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فنيا مقصودا

تعلق بالقرآن الكرمي قد يؤدي إىل تعمية وغموض يف الداللة يف كثري من اآليات القرآنية اليت ال فيما 

يصح تبادل ألفاظها يف السياقات اليت ترد فيها، فقد يكون للسياق الذي ترد فيه اآلية مسة تعبريية 

  .اليت تبني ذلك الفرق بينهما  4"خاصة، فترتدد فيه ألفاظ معينة حبسب تلك السمة 

:قوله تعاىلومنه             

 "5 معىن البخس ما  رجح ابن عاشورغري أّن 6"جاء يف لسان العرب البخس معناه النقص

البخس فسره أهل الّلغة بالنقص ويظهر أنّه أخص من : خيالف معىن النقص مبنع الرتادف بينهما بقوله

وهذا هو املناسب يف معىن اآلية ألّن ...النقص، فهو نقص بإخفاء وأقرب األلفاظ إىل معناه الغنب 

.326:، ص 9ج التحرير و التنوير ،: ينظر.  169 - 168 :، ص 23ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 1

.169:، ص23نفسه ، ج: ينظر - 2

.10:التعبري القرآين ، صفاضل صاحل السامرائي ، -3

  .   236: ص،  املرجع نفسه - 4

.282:سورة البقرة ، اآلية-5

.330:، ص1، ج) س . خ . ب : ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة: ينظر - 6
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: ه تعاىلومن ذلك قول ،1"املراد النهي عن النقص من احلق عن غفلة صاحبه    

    "2 ا اخلراج فقيل هو مرادف اخلروج اخلرج العطاء وأم

قيل اخلرج ما تربعت : وفسره الزخمشري بالتفريق بني هذين الّلفظني3"هو ظاهر كالم مجهور الّلغوينيو 

ولقد وافقه ابن عاشور يف هذا املعىن .  4"به واخلراج ما لزمك أداؤه، والوجه أّن اخلرج أخص من اخلراج

ومن شواهد هذا  5"هذا الذي ينبغي التعويل عليه ألّن األصل يف الّلغة عدم الرتادفو : املعىن بقوله

القتل أطلقه أكثر الّلغويني، وقيده يف الكشاف بالقتل الذريع وهو  -احلاء  " س بفتحاحل "الرتجيح

  .بينهما املعىن التفريق يف العموم واخلصوص هي اليت رجحت هذا ، فعالقة 6"أصوب

قد يفرق بني األلفاظ املتقاربة يف املعىن واليت تتداخل داللتها عند أهل الّلغة واملفسرين قال 

: تعاىل                        

  "7 تابعهم و قد ترك علماء الّلغة بيان التفرقة بني العداوة والبغضاء، : قال ابن عاشور

للفرق بينهما سوى ابن عرفة التونسي، فقال يف تابعهم املفسرون على ذلك، فال جتد من تصدى و 

ووقع أليب البقاء الكفوي يف كتاب ... تفسريه العداوة أعم من البغضاء ألّن العداوة سبب يف البغضاء 

الكليات أنّه قال العداوة أخص من البغضاء ألّن كل عدو مبغض، وقد بغض من ليس بعدو وهو 

ة واضحة، فإن كانت العداوة أعم من البغضاء زاد فائدة خيالف كالم ابن عرفة ويف تعليلها مصادر 

ه يصري يف معىن االحرتاس، وإن كانت العداوة أخص من البغضاء مل يكن العطف إال العطف ألنّ 

161:، ص3، ج233:، ص23التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  104:، ص 3ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.72:سورة املؤمنون ، اآلية-2

.96:، ص 18ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.241:، ص4جار اهللا الزخمشري ، الكشاف ، ج-4

.97:، ص 18ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -5

.127:، ص 4ج، نفسه املصدر  - 6

.14:سورة املائدة ، اآلية-7
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 :بقوله داللة العداوة والبغضاء بالتفريق بينهما ابن عاشور يف ضل هذه اآلراء يوجهو  . 1"للتأكيد 

ر، والذي أرى أن معنيي العداوة والبغضاء التضاد والتباين، فالعداوة  وعندي أّن كال الوجهني غري ظاه

كراهية تصدر عن صاحبها معاملة خبفاء أو قطيعة أو إضرار؛ ألّن العداوة مشتقة من العدو وهو 

فإّن مشتقات مادة عدو حتوم حول التفرق وعدم الوئام، وأما البغضاء فهي شدة . التجاوز والتباعد 

كان كذلك مل يصح اجتماع معنيي العداوة والبغضاء يف موصوف واحد يف وقت   ، فإذا...البغض 

.2"واحد فتعني أن يكون إلقاؤها بينهم على معىن التوزيع

االفك  - فظني ففي سياق مغاير جند ابن عاشور ال يبني وجه التغاير السياقي بني هذين اللّ 

ȂŴ�ȄǴǟ�¼ƢȈǈǳ¦�ǆ -االفرتاء و  Ǩǻ�Ŀ�ƢǠǫÂ�ƢǸËĔ¢�Ƕǣ°  ما فعلة يف اآلية السالفة الذكر قال تعاىل: 

       "3 االفرتاء نوع من الكذب وهو ابتكار : قال ابن عاشور

ما كانوا ( األخبار الكاذبة ويرادف االختالق؛ ألنّه مشتق من فري اجللد، فاالفرتاء الكذب، فعطف 

   .وهو من صور الرتادف بني األلفاظ فيما بينها 4"أكفهم عطف األخص على األعمعلى ) يفرتون 

  :االستدراك على ابن عاشور في مسائل الترادف -3

غري ملتزم هنا أّن منهج ابن عاشور يف تأويله لبعض اآليات القرآنية كان إليه ينبغي اإلشارة ما 

نّه يأخذ برأي يف تأويل بعض اآليات مبنع الرتادف إإذ برأي واضح وصريح خبصوص مسألة الرتادف؛ 

  . من جهة أخرى يعدل عن هذا الرأيو 

يشري ابن عاشور يف تفريقه الداليل يف بعض الكلمات يف سياقها القرآين من خالل احلديث 

التفرقة بني فعل خلق وفعل جعل هنا معدود من فصاحة " عن فصاحتها من خالل نظمها 

.148:، ص 6ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.148:، ص 6ج،املصدر نفسه  - 2

.28:األحقاف ، اآليةسورة  - 3

.57-56:، ص 26ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -4
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ة مع صاحبتها مقاما، وهو ما يسمى يف عرف األدباء برشاقة الكلمة، ففعل كل كلم  إنّ و الكلمات، 

اخللق فيه  ،...خلق أليق بإجياد الذوات، وفعل جعل أليق بإجياد أعراض الذوات وأحواهلا ونظامها 

�Â¢�ǽŚǣ�ǲƳȋ�¼ȂǴű�¾ȂǠĐ¦�ÀȂǯ�ŘǠŠ��§ ƢǈƬǻȏ¦�ǞǷ�ƨǜƷȐǷ�ǲǠŪ¦�ĿÂ��ǂȇƾǬƫ�ǞǷ�ƨǜƷȐǷ

وجه هذا الفرق يف عدول االستعمال القرآين يبني يف سياق متصل جنده أحيانا ال و  1"غريهمنتسبا إىل 

  .   عن ذلك 

�ƨȇȉ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�Ƣǻǂǜǻ�ȂǴǧ�ƨđƢǌƬǷسياقات ستعمل القرآن الكرمي كال من جاء وأتى يف لقد ا

يرجع هذا إىل ّن وقوعهما يف سياق واحد هو إيذان بالتفريق بينهما و إجند فرقا بني االستعمالني؛ إذ 

��ƨƥȂǠǏ�ǾȈǧ�Ƣŭ� ȆĐ¦�ǲǸǠƬǈȇ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ËÀ¢�Ņ�ÀƢƦƬǇ¦�Äǀǳ¦Â: دقائق النظم القرآين يقول السامرائي

من لطائف هذا التفريق الداليل يف السياق و .  2"مشقة أو ملا هو أصعب و أشق مما استعمل له أتىو 

:القرآين ما ذكره الزركشي يف قوله تعاىل      

      "3�¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�Ƥ Ȉǯŗǳ�ƢǠƦƫ�ÀƢȈƫȍ¦Â� ȆĐ¦�Ǧ ǳƢƻ معناه؛ و

� ȆĐ¦�ǚǨǴƥ� ƢƳ�§ ¦ǀǠǳ¦�ǞǸǧ��ňƢǠŭƢƥ�ǪǴǠƬǷ�ÀƢȈƫȍ¦�śƷ�Ŀ��² ȂǈŰ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�ǂưǯ¢� ȆĐ¦�̄¤

.4"احلق مل يكن مرئيا  العذاب مرئي يشاهدونه ومع احلق قال أتيناك ألنّ ألنّ 

�» ȐƬƻȏ�ǆ Ȉǳ�ÀƢȈƫȍ¦�ƾǠƥ� ȆĐ¦�ǂǯǀǧ��ÀƢǧ®¦ŗǷ� ȆĐ¦Â�ÀƢȈƫȍ¦�°ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�ŚǈǨƫ�Ŀ� ƢƳ

، فاملالحظ يف 5"فظ مدلوهلما واحد وهو بعثة موسى بالرسالة ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللّ ف املعىن،

هذا التأويل أّن التجاور بني هذين الّلفظني ال يفضي إىل االختالف يف املعىن، ومن الواضح أنّه قد 

.127-126:، ص 7ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-1

.97:صفاضل صاحل السامرائي ، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل ، -2

.64-63:سورة احلجر ، اآلية-3

.82-81:، ص 4جالربهان يف علوم القرآن ، الزركشي ، بدر الدين - 4

.61:، ص 9ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 5
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: قال تعاىل ،غفل عن بيان داللة كل منهما فعمد إىل قوله بالرتادف      

         "1 ،ومل يذكر أهل املعجمات ما ذكره الراغب األصفهاين

.من باب الرتادف يف هذين الّلفظني2"ا هم يفسرون جاء بأتى، وأتى جباء و إمنّ 

�Ŀ�̈®ƢƦǠǳ¦�ŘǠǸǧ��ƢēŚǜǻ�Ǻǟ�ƢȀƬǳȏ®�Ǧ ǴƬţ�Ŗǳ¦Â�®ƢƦǠǳ¦Â�ƾȈƦǠǳ¦�ƨǸǴǯ�Ƣǔȇ¢�¦ǀǿ�ƾǿ¦Ȃǋ�ǺǷÂ

وتنطوي هذه الطاعة على مظهرين، فالناس كلهم عباد اهللا بل األشياء  3"الّلغة الطاعة مع اخلضوع 

 - العبيد والعباد  - يفسر ابن عاشور . 4"كلها كذلك، لكن بعضها بالتسخري وبعضها باالختيار

: العباد... ومجعه عباد دون عبيد. عبيد مبعىن عبد اهللا، أي خملوق وال يطلق إال على اإلنسان: بقوله

يبدو من خالل تفسريه أنّه مل 5"عبد مبعىن عبد اهللا، فأما العبد اململوك فجمعه العبيد هو مجعو الناس 

   .مل يلتفت إىل دقائق الفروق يف هذه اآلية القرآنية

قال األزهري اجتمع العامة على تفرقة مابني عباد اهللا واملماليك فقالوا هذا : جاء يف لسان العرب

من عبد عبده عبادة إال ملن يعبد اهللا، و ك، قال وال يقال عبد يعبد من عباد اهللا، وهؤالء عبيد ممالي

دونه إهلا فهو من اخلاسرين؛ إذ يقال للمشركني هم عبدة الطاغوت، ويقال للمسلمني عباد اهللا 

كلمة العباد جندها يف مجيع السياقات القرآنية تأيت متعلقة جبانب الطاعة واإلنعام ف . 6"يعبدون اهللا

:ل تعاىلقا للمؤمنني خاصة           "7 ،

"7 يف السياق القرآين، يعترب من مقتضيات التغاير  -يف هذين اجلمعني  -، وعلى هذا فالتغاير

.27:سورة مرمي ، اآلية -1

  . 97: صفاضل صاحل السامرائي ، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل ، -2

.12:، ص9، ج) د . ب . ع : (ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-3

.543:الراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص-4

.293-290:، ص 26جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -5

.10:، ص9، ج) د . ب . ع : (ابن منظور ، لسان العرب ، مادة-6

.26:ة األنبياء ، اآليةسور  - 7
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فالعباد لفظ له معىن مركزي مشرتك يف الداللة يف مجيع السياقات القرآنية ينصرف إىل معىن  ،الداليل

ومجع العبد العابد عباد، فالعبيد إذا أضيف إىل : الراغب األصفهايناخلصوص دائما كصفة إجيابية قال 

:هلذا قال تعاىلو اهللا أعم من العباد           "1فنبه أنّه ال

حنو مسوا بعبيد الشمس وعبدة الالت و يظلم من خيتص بعبادته ومن النسب إىل غريه من الذين 

.، أما كلمة العبيد فهي متعلقة باإلنسان بالتسخري2"ذلك

: متوفيك ومميتك يف تفسري قوله تعاىلويف سياق آخر جند ابن عاشور قد التبس عليه معىن      

            ..."3 إّين

إّين مميتك، هذا هو معىن الفعل يف مواقع استعماله؛ ألّن أصل فعل توىف : ظاهر معناه" متوفيك

: وفسرها الطربي ƨđƢǌŭ¦�ƨǫȐǠƥ�¦±Ƣů�¿ȂǼǳ¦�ȄǴǟ�ĿȂƬǳ¦�ǪǴǘȇÂ"...4...الشيء أنّه قبضه تاما واستوفاه 

دون أن يلتفت إىل  بينهماعمد ابن عاشور إىل اإلقرار بالرتادف .  5"متوفيك معناه قابضك: الطربي

دقائق النظم يف استعمال هذا الّلفظ دون اآلخر وهذا ما أوقعة يف مشكلة داللية ألنّه يعارض ما 

وما درج عليه املفسرون- صلى اهللا عليه وسلم  -األحاديث الصحيحة املروية عن النيبنصت عليه

 -عيسى  أنّ : ألحاديث الصحيحةوالذي دعاهم إىل تأويل معىن الوفاة ما ورد يف ا :يقول ابن عاشور

له حياة خاصة أخص من حياة أرواح من بقية األنبياء  يتنزل يف آخر الدنيا، فأفهم أنّ  -  عليه السالم

نّه لو محل نزوله على ظاهره دون تأويل أّن ذلك يقوم مقام إإذ  ؛والوجه أن حيمل على حقيقته ...

.29:سورة ق ، اآلية-1

.543:الراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص-2

.55:سورة آل عمران ، اآلية-3

.258:، ص 3جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -4

.450:، ص5جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج-5
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1"والروايات خمتلفة وغري صحيحة، ومل يتعرض القرآن يف عد مزاياه إىل أنّه ينزل يف آخر الزمان  البعث

.

قيق، وإّمنا فالكل إماتة يف التح:بناء على هذا يلخص ما قاله يف تفسري هذه اآلية بقولهو 

األفهام، االستعمال، فالكالم منتظم غاية االنتظام، وقد اشتبه نظمه على بعضفصل بينهما العرف و 

�ƾȇƾƳ�ŘǠǷ�®ƢŸ¤�ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�Ǟǧǂǳ¦�ŘǠŠ�ƢËĔ¢�¾ȂǬǳƢǧ��Ǿǳ�ŘǠǷ�ȏ�ȄǈȈǠǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�¿ȂǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǴŧÂ

نظرنا نظرة فاحصة يف سياق هذه اآلية يتبني جليا أّن هناك فرق  فإذا 2"للوفاة يف الّلغة بدون حجة

  . ابن عاشور اداليل يستوعب داللة جديدة يف تفسري آي القرآن مل يتنبه هل

.259-258:، ص 3جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، : ينظر - 1

.258:، ص3ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-2
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 عاشورلدى بنالمجاز وأثره في تنوع الداللة القرآنية: المبحث الثالث

�¿Ȑǰǳ¦�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ȄǴǟ�ǲǸŹ�À¢�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ǲǏȋƢǧ��±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ƨǤËǴǳ¦�§ ¯ƢƴƬƫ

ويعضد هذا الرأي قول  1"املوضوع موضعه الذي ليس باستعارة وال متثيل وال تقدمي فيه وال تأخري

���ƨǴǷƢǋ�ƨƦǇƢǼŭ�ÀƢƯ�ŘǠǷ�ń¤�¾ȂǬǼŭ¦�Ȃǿ�±ƢĐ¦�ËÀ¢�ǾȈǴǟ�¾ƾȇ��ǆ:السيوطي ǰǟ�ȏÂ�ƨǬȈǬƷ�±Ƣů�ǲǰǳ

نّه إغري أّن ابن جين يرى خالف هذا الرأي إذ 2"الثاين له أول، وذلك األول ال جيب فيه مناسبةو 

�ƨǬȈǬūƢƥ�Ǫū�ǂưǯ�¦̄¤�±ƢĐ¦�ËÀ¢�Ŀ�ƢƥƢƥ�ǂǯǀȇ " ذلك لّلغة مع تأمله جماز ال حقيقة، و أّن أكثر ااعلم

الذي يزيل هذا و وصفوة القول ما ذكره ابن األثري يف اجلمع بينهما . 3"عامة األفعال حنو قام زيد

قد ذهب قوم إىل أّن الكالم كله حقيقة ال جماز فيه، وذهب آخرون إىل أنّه كله جماز، ال و " اخلالف

ال ينبغي التمييز 4"الّلغة كلها حقيقة وكلها جماز. فاسد عندي وكال هذين املذهبني . حقيقة فيه

  .بينهما 

ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة الّلفظ وحده، ولكن :يقسم الكالم على ضربني 

�ń¤�Ƣđ�ǲǐƫ�ƨȈǻƢƯ�ƨǳȏ®�ŘǠŭ¦�Ǯيدلك اللّ  ǳ̄�ƾš �Ľ��ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ǾǟȂǓȂǷ�ǾȈǔƬǬȇ�Äǀǳ¦�ǽƢǼǠǷ�ȄǴǟ�ǚǨ

 "وال جيوز العدول عنها إال ألغراض معينة  ،5"مر الكناية، االستعارة، التمثيلمدار هذا األ. الغرض

ȆǿÂ�ƨƯȐƯ�ÀƢǠŭ�ƨǬȈǬū¦�Ǻǟ�ǾȈǳ¤�¾ƾǠȇ�Â�±ƢĐ¦�ǞǬȇ�ƢËŶ¤Â: لتشبيه، فإّن عدم هذه ااالتساع، والتوكيد، و

: قوله تعاىلب ويستدل على هذا 6"األوصاف كانت احلقيقة البتة   "7

والتوكيد باملصدر يرجع إىل تأكيد النسبة وحتققها مثل قد . تكليما مصدر للتوكيد: قال ابن عاشور

.203:الصاحيب يف فقه الّلغة العربية  و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، صابن فارس ، -1

.361:، ص1جالل الدين السيوطي ، املزهر يف علوم الّلغة و أنواعها ، ج-2

.447:، ص2اخلصائص ، جابن جين ، -3

.85:، ص1ضياء الدين بن األثري ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، ج: ينظر - 4

.262:دالئل اإلعجاز ، صعبد القاهر اجلرجاين ، -5

.442:، ص2اخلصائص ، ججين ، ابن  - 6

.164:سورة النساء ، اآلية-7
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Ƣů�ȏ¤�ǲǸǠƬǈƫ�Ń�ȏƢǠǧ¢�°ƾǐŭƢƥ�§ǂǠǳ¦�©ƾǯ¢�Ǯ±¦و  ǳǀǳÂ��±ƢĐ¦�¾ƢǸƬƷ¦�Ǟǧ°�Ǿƥ�ƾǐǬȇ�ȏÂ��ËÀ¤...

حيتمل أّن اهللا أرسل إليه جربيل بكالم أّن موسى مسع كالما من عند اهللا حبيث ال : فمعىن تكليما هنا

��1�ǾǨǫȂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲǠǨǳ¦�Ǻǟ�±ƢĐ¦�¾ƢǸƬƷ¦�Ǟǧƾȇ�ƾȈǯƘƬǳ¦�ËÀ¢�ǾǷȐǯ�ŘǠǷÂ"أو أوحى إليه يف نفسه

  . التكليم حقيقة وليس وحيا مرسال إذ يرى أنّ 

�śƥ�Ǯن و واملفسر علماء الأفاض لقد   ǳ̄�Ŀ�Ƕǿ£¦°¡�ƪ ƫÂƢǨƫÂ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ǻǟ�ǶȀưȇƾƷ�Ŀ

�Ŗǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ�ǾȈǧ�±ƢĐ¦�®ȂƳÂ�ƨǳƘǈǸǧ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳƢƥ�ǪǴǠƫ�ƢǷ�ƢǏȂǐƻ�Ǯمث ǳǀǳ�» ƢǻÂ�Ǿǳ�ƪ Ʀ

فطلب املعىن من القرآن يتم من خالل تقدمي املعىن . غة والفكرن يف حقل اللّ و املشتغل اخاض فيه

ƨǬȈǬū¦�©°ǀǠƫ�¦̄¤�ȏ¤�±ƢĐ¦�ń¤�°Ƣǐȇ�ȏ�Ʈ ȈŞ��Ä±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ȆǬȈǬū¦"2  وهذا من األصول الثابتة اليت

    .ما تعلق بألفاظ القرآن الكرمي درج عليها املفسرون يف

وليس أحد : مذهب أهل السلف بتجاوز هذه القاعدة اليت وضعوها بقولهخيالف ابن عاشور    

حممليه بأقوى من اآلخر إال أّن أحدمها أسبق يف الوضع من اآلخر، واحملمالن متساويان يف االستعمال 

وليس سبق إطالق أحد املعنيني مبقتضى ترجيح ذلك املعىن فكم من إطالق جمازي لّلفظ هو أسبق 

�Ŀ�¾ȂƦǬŠ�±ƢĐ¦�ǺǷ�ƶƳ°¢�ƨǬȈǬū¦�ËÀƘƥ�¾ȂǏȋ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ǶŮȂǫ�ǆ ȈǳÂ�ȆǬȈǬū¦�ǾǫȐǗ¤�ǺǷ�¿ƢȀǧȋ¦�ń¤

.3"عمومه

: قال تعاىل            

    "4 أطلقت على اإلخبار " لكن اهللا شهيد "الشهادة يف قوله : قال ابن عاشور

ألّن هذا اخلرب تضمن تصديق الرسول وتكذيب معانديه  اإلخبار بنزول القرآن من اهللا إطالقا جمازيا؛

.38:، ص 6ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير : ينظر - 1

62:، ص   1ج، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر:ينظر.  24: ، ص1البحر احمليط ، جأبو حيان األندلسي ، -2

.167:، ص 3ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.166:سورة النساء ، اآلية-4
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شهد اهللا أنّه ال " االستعارة من إطالق احلقيقي هو غري اإلطالق الذي يف قوله وهو إطالق على وجه 

�ǂȇǂǬƫ�̈®ƢȇǄǳ�ƅ¦�̈®ƢȀǋ�ȄǴǟ�ƨǰƟȐŭ¦�̈®ƢȀǋ�Ǧفإنّ " إله إال هو ǘǟÂ�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�Ǿ

على  وبناءا.  1"شهادة اهللا جماز يف العلم وشهادة املالئكة حقيقة هذه الشهادة بتعدد الشهود وألنّ 

�±ƢĐ¦�ǾƸȈƳǂƫ�ǺǷ�ǾƫȐȇÂƘƫ�ǲţ�ȏ�ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƣǿ®°Ȃȇ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�°ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�ƾų�¦ǀǿ

إذا جرى محل الّلفظ :على احلقيقة وخصوصا ما تعلق بالصفات؛ ألّن ذلك إزالة للبس على حد قوله

ه هذه الصفات فقد زاد على ما هو من مستعمالته يف الكالم البليغ من األيدي واألعني ممن أثبت ل

  .بني صفات اهللا عز وجل والبشر  2"من قوة االشتباه

.للمجاز دور مهم يف معاجلة الكثري من املسائل الّلغوية فهو ركن أساسي يف عملية التأويلإّن 

ŚƦǠƬǳ¦�ƶǏ�À¤�ƨǤËǴǳ¦�®ȂƳȂǳ�ȆǨǻ�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�Ȃǿ�±ƢĐ¦�̧ȂǫÂ�°ƢǰǻƜǧ،  فهو يعد من أنواع البيان يف

وهذه شبهة باطلة، ولو سقط : غة وشطر من البالغة وفن القول يقول السيوطي يف هذا الشأناللّ 

�ËÀ¢�ȄǴǟ� ƢǸǴǠǳ¦�ǪǨƫ¦�ƾǬǧ��Ǻǈū¦�ǂǘǋ�ǾǼǷ�ǖǬǈǳ�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�±ƢĐ¦�ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ǢǴƥ¢�±ƢĐ¦"3 . ولقد

أثبته الكثري من العلماء فاجلمهور ال خالف يف وقوعه، وأنكره بعضهم مثل الظاهرية وابن القاص  

4ǂǷȋ¦�ËÀ¢�ǶȀǔǠƥ�ǽǂǯ̄..."غريهم و  �ƢǷ�¦ǀđ�ǆ ǻƘƬǈȇمشاحة يف  يرجع إىل االصطالح، وال

س على التأويل يف كالم الوحي إمنّا منعوه سدا للذريعة حىت ال يتجرأ النا املانعني له يفف.  االصطالح

�±ƢĐ¦�ÃȂǟƾƥ�ȐǟÂ�ǲƳ�Ä°ƢƦǳ¦�©ƢǨǏ"5 الذي هو نفي لصفاته اليت أثبتها لنفسه.  

.45-44:، ص 6ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.168-167:، ص3، جنفسه املصدر  - 2

.186:، ص1معرتك األقران يف إعجاز القرآن ، ججالل الدين السيوطي ، -3

.75:أمايل الدالالت و جمايل االختالفات ، ص: ينظر.  494: اإلتقان يف علوم القرآن ، صجالل الدين السيوطي ، -4

.78:احملفوظ بن بيه ،  أمايل الدالالت و جمايل االختالفات ، ص: ينظر - 5
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�Ȃǿ�ƢǷ�±ƢĐƢƥ�řǠȇ�Ǻǰȇ�Ń�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣů�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�Řưŭ¦�Ǻƥ�ǂǸǠǷ�ǽ®°Â¢�ƢǷ�ËÀ¢�ȆǘȈǬǼǌǳ¦�śƦȇ

ȂǬȇ�±ƢĐ¦�ȆǨǻ�Ŀ¾� وهو من املتشددين،1"قسيم احلقيقة، وإمنّا عين مبجاز اآلية ما عرب به عن اآلية

 - قول باطل مل يتكلم به النيب: ¤ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ǲƥ��À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ȆƷȐǘǏȏ¦�ŘǠŭƢƥ�±ƢĐƢƥ�¾ȂǬǳ¦�ËÀ: يف ذلك

وال عرفه الصحابة والتابعون وال علماء الّلغة األوائل، وال أحد من أهل القرون  - صلى اهللا عليه وسلم

«�2śǸǴǰƬŭ¦�ǲǿ¢�ƾǼǟ"الثالثة املفضلة ǂǟ�ƢŲ�¦ǀǿÂ��ǶȀȈǴǟ�ȐȈƻ®�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�µ Ƣƻ.

§إنّ  ǀǰǳ¦�ÄÂƢǈȇ�±ƢĐ¦�°ƢƦƬǟ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶȀƬǳ®¢�ÀȂǫȂǈȇ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�̧ȂǫÂ�¦Âǂǰǻ¢�Ǻȇǀǳ¦

"�Ǿƥ�ƪ ǫƢǓ�¦̄¤�ȏ¤�ǾȈǳ¤�¾ƾǠȇ�ȏ�ǶǴǰƬŭ¦�ËÀ¢Â��ǾǼǟ�ǽǄǼǷ�À¡ǂǬǳ¦Â�§ ǀǰǳ¦�Ȃƻ¢�±ƢĐ¦�ËÀ¢�ǶȀƬȀƦǋÂ

وفضال عن هذا فالتسليم به قد يؤدي إيل نفي الكثري من .  3"حلقيقة فيستعري وذلك حمال على اهللا

الصفات اليت أثبتها اهللا لنفسه، فاحلق الذي هو مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات هذه الصفات اليت 

ǲȈưŤ�ȏÂ�ǲȈǘǠƫ�ȏÂ�ǾȈƦǌƫ�ȏÂ�Ǧ ȈȈǰƫ�Śǣ�ǺǷ�Ƣđ�ÀƢŻȍ¦Â�ǾǈǨǼǳ�ńƢǠƫ�ƢȀƬƦƯ¢"4  وهذا التنزيه من صحة

  .االعتقاد واإلميان 

الذين تبنوا هذا الرأي قد وقعوا يف لبس، إضافة إىل تزمتهم وتعصبهم الذي جعلهم يقولون إّن 

تذوقوا مجال األسلوب القرآين يرون أّن هذه الشبهة باطلة من الغريب حقا أّن بعض فالذين . بذلك

�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�̧ȂǫÂ�¦Âǂǰǻ¢� ƢǸǴǠǳ¦"...5 والرأي الراجح أّن الّلغة مبنية على عالقات جمازية تتفاوت

ال جيري يف قوله على الظاهر وأقل ما ينبغي أن تعرفه الطائفة األوىل أّن و فيما بينها يف مستوى التعبري 

كذلك مل ... التنزيل كما مل يقلب الّلغة يف أوضاعها املفردة عن أصوهلا ومل خيرج األلفاظ عن داللتها 

نعهم ما يتعارفونه من التشبيه  يقض بتبديل عادات أهلها، ومل ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم، ومل مي

1-ƶƫ���±Ƣƴǟȍ¦�Â�ƾƦǠƬǴǳ�¾ǄǼŭ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�±¦ȂƳ�ǞǼǷ���ȆǘȈǬǼǌǳ¦�śǷ¢�ƾǸŰ: ، أبو حفص سامي بن العريب ، د ط ، د ت

   . 15 -14: ص

.28:، صنفسه املصدر   - 2

.494:اإلتقان يف علوم القرآن ، صجالل الدين السيوطي ، -3

4-�Ŀ�±ƢĐ¦�±¦ȂƳ�ǞǼǷ���ȆǘȈǬǼǌǳ¦�śǷ¢�ƾǸŰ´ ���±Ƣƴǟȍ¦�Â�ƾƦǠƬǴǳ�¾ǄǼŭ¦:38.

.329:مباحث يف علوم القرآن ، ص، صبحي الصاحل-5



أويل الدالليالت...................................................................................الفصل الرابع  

- 241 -

كل مذهب يف تعميم هذه الظاهرة  على الرغم من هذا فال يذهب بنا  1"التمثيل واحلذف واالتساعو 

.دون الوقوف على بعض خصوصيات تواردها يف القرآن الكرمي

�ƢǈƳƢǿ�±ƢĐ¦�ǲǰǌȇ لغويا وفكريا لدى املشتغلني يف حقل الّلغة والدراسات القرآنية فليس كل

   .فمراعاة السياق القرآين أمر ضروري يف ذلك  ،ما ثبت يف الّلغة صح محل القرآن عليه

¦�Ŀ�±ƢĐفاحلديث عن. حدود معينة¦ǪǧÂ�ǶƬȇ�ȏ�ƨȇ±ƢĐاملعاين يف صورهاإّن عملية مقاربة

إىل أن نشري أنّه يف كثري من األحيان قد تتحكم فيه النوازع اإليديولوجية يف خمتلف صوره يقودنا

ال  القرآنيةالسلف يف تعاملهم مع النصوص أنّ والذي جتدر اإلشارة إليهتوجيه داللة اآليات القرآنية 

�ƢǿǂǿƢǛ�ȄǴǟ�ƢĔȂǴǸŹ�ǲƥ�©ƢǨǐǳ¦�ÀȂǳÂƚȇ " ولقد كان منهجهم قائما على القواعد اليت أسسها هلم

لذلك تشبيه وال متثيل وال تكييف، و  ولذلك أثبتوا الصفات بال - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

"جند من يسلك منهج السلف يرفض التأويل الكالمي، وال يدخل يف متاهاته  ألّن هذا متصل 2...

�Ŀ�±ƢĐ¦�±¦Ȃŝأّن جل أهل هذا الزمان يقولون : جبوهر اإلميان والعقيدة يقول الشنقيطي يف هذا الصدد

فيه الذي القرآن، ومل ينتبهوا ألّن هذا املنّزل للتعبد واإلعجاز كله حقائق وليس فيه جماز؛ ألّن القول 

ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀǴŧÂ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ǲȇÂƘƫ�ÃȂǟƾƥ±�3"جماز ذريعة لنفي كثري من صفات الكمال واجلالل

  .الذي يعترب تغيري للحقائق والوقائع 

  : بن عاشورلدى ية التأويالت المجاز  -1

�ƢƦǐƻ�ȏƢů�ǲưŤ�Ŗǳ¦Â�©ƢđƢǌƬŭ¦�ǺǷ�ƾǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ǒ Ǡƥ�ǲŧ�Ŀ�ÀÂǂǈǨŭ¦�̧±ƢǼƫ

ومن التأويل ما ظهر معىن  لفظه فيه أشهر من معىن تأويله ولكن القرائن أو األدلة " لتعدد التأويالت

، 1988، 1جممد عبده ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط:عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة يف علم البيان ، تح-1

   . 342: ص

.55:خالد عبد الرمحان العك ، أصول التفسري و قواعده ، ص-2

3-´ ���±Ƣƴǟȍ¦�Â�ƾƦǠƬǴǳ�¾ǄǼŭ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�±¦ȂƳ�ǞǼǷ���ȆǘȈǬǼǌǳ¦�śǷ¢�ƾǸŰ:32.
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ومذهب التأويل يف  . 1"املتشابهأوجبت صرف الّلفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعد من 

©Ƣȇȉ¦�©ƢđƢǌƬǷعند�ǒ ȇȂǨƫÂ��Ƣđ�ÀƢŻȍ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǲǿ¢Â�Ǧ Ǵǈǳ¦�ǶȀǼǷ�ƨǼǈǳ¦�ǲǿ¢�°ȂȀŦ

ألن هذا متعلق باألمور الغيبية اليت 2"معناها إىل اهللا تعاىل وال نفسرها مع تنزيهها له عن حقيقتها

  .وأفهامهم تتعدى تصور البشر 

جازات القرآن بتأثره باالجتاه العقليعند ابن عاشور فيما تعلق مبالقرآن الكرمي تأويل ارتبط 

اإلتيان حضور : نّه يعلن ذلك صراحة بقولهإهذه من املآخذ اليت تعرض هلا واليت ال ميكن إغفاهلا؛ إذ و 

لى الذات يف موضع من موضع آخر سبق حصوهلا فيه وأسند اإلتيان إىل اهللا تعاىل يف هذه اآلية ع

م التنقل أو التمدد ليكون ز وجه اإلثبات مبقتضى ظاهر اتصاف اهللا تعاىل به، وملا كان اإلتيان يستل

3"وكان ذلك يستلزم اجلسم واهللا منزه عنه، تعني صرف الّلفظ عن ظاهره بالدليل العقلي....حاال 

   .ا درج عليه السلف ومن لف لفهمملهذا خالف و 

ظ القرآن يرجع بالدرجة األوىل إىل مسوغات االستدالل الذي اختالف املفسرين يف تأويل ألفا

ǲǸƸǧ�Ƕē¦°Ȃǐƫ�¶ƢǬǇ¤�Ŀ�ǺȇǂǈǨŭ¦�°Ƣǰǧ¢Â�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦Â�©ƢǿƢš ȏ¦�©ƢȈǔƬǬǷ�ǆ ǰǠȇ�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǚǨËǴǳ¦

نّه وصل به احلد أن قال بأّن القرآن إأوقع ابن عاشور يف عواقب ال حيمد عقباها؛ إذ يل الصفات وتأو 

فإطالق القول عليه حقيقة وإسناده إىل اهللا ألنّه خلق " هذه العبارة القرآنية  خملوق ويتجلى ذلك يف

وهذا القول غري صحيح ألنّه جيعل من القرآن شيء مثل باقي  4..."ذلك القول بدون وسيلة معتادة 

.  كالم البشر تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

.167:، ص 3ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-1

.111:، ص 1ج، معرتك األقران يف إعجاز القرآن جالل الدين السيوطي ، -2

نبيل أمحد صقر ، منهج اإلمام الطاهر بن عاشور يف التفسري : ينظر.  284: ، ص 2ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.235:التحرير و التنوير ، ص

.397:، ص 1ج، املصدر نفسه  - 4
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مع النصوص القرآنية تبنيه الفكر  وصفوة القول ميكن أن ندرج منهج ابن عاشور يف تعامله

ولقد ،1"فال بد من تأويل هذا عندنا على أصل األشعري يف تأويل املتشابه: االعتزايل يقول يف ذلك

ȂǐƬǳ¦�¦ǀǿ�°ƢǗ¤�Ŀ�±ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷ�²°ضألقى هذا ب °®�ƾǬǧ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ�ǽŚǈǨƫ�ȄǴǟ�ǾǳȐ.

يف القرآن الكرمي فال ميكن التعويل  -¦ǲȇÂƘƬǳ¦Â�±ƢĐ - أصحاب هذا الرأي يربطون هذه الثنائية 

أن تصف حقيقة األمور يف   الوضعيةعلى ظاهر الّلغة فقط بل حيتاج إىل تأويل؛ إذ ال ميكن لأللفاظ 

ها من مقولة أصل الرمحة من مقولة االنفعال وآثار : مثال ذلك الرمحة قال ابن عاشور. كل األحوال

�ƞǋƢǻ�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�ƨŧǂǳ¦�©ƢǨǐƥ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Ǧ ǏȂǧ��¾ƢǠǨǻ¦�ƢËĔȋ�ƨȈǻƢǈǨǼǳ¦�©ƢȈǨȈǰǳ¦�ǺǷ�ȆȀǧ�ǲǠǨǳ¦

عن مقدار عقائد أهلها فيما جيوز على اهللا ويستحيل وكانت أكثر األمم جمسمة مل جييء ذلك يف 

اعتقاد وتنزيه اهللا عن أعراض لسان الشرائع تعبريا عن املعاين العالية بأقصى ما تسمح به الّلغات من 

إذا مسعوا أو أطلقوا وصفي الرمحان الرحيم ال فأهل اإلميان أوىل،ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀǴǸƸ±ف 2"املخلوقات

يفهمون منه حصول ذلك االنفعال امللحوظ يف حقيقة الرمحة يف متعارف الّلغة العربية لسطوع أدلة 

ل الرمحة على احلقيقة إمنّا هو جتسيم وحدود هذا معىن هذا أّن مح، و 3"تنزيه اهللا تعاىل عن األعراض

  .يف التصور يف إسناد هذه احلقيقة  الرأي هو توهم

ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ȃǿ�ŚǤƬȇ�Äǀǳ¦�ǺǰǳÂ�Ǿƫ¦̄�Ȃǿ�ƾȈǳ¦�ƨǸǴǰǳ�®ǂĐ¦�ŘǠŭ¦ وقد أشار القرآن الكرمي إىل

ȋ¦�ǽǀǿ�ƨǬȈǬƸǧ�ÀƢǘǴǇ�ǺǷ�Ƣđ�ƅ¦�¾Ǆǻ¢�ƢǷ� ƢũƘƥ� ƢȈǋȌǳ�ǂǌƦǳ¦�ƨȈǸǈƫ�ƨǳƘǈǷ مساء بعيدة كل البعد

:قال تعاىل) الكيف –الكم (يف عاملنا احملسوسعن حقيقة األمساء املسماة 

.284:، ص2، جابن عاشور ، التحرير و التنوير-1

.170:، ص1، جنفسه املصدر  - 2

.170:، ص1، جنفسه  - 3
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..."1 ومن أمثلة ذلك ما يلي إدراكنا للمعاين القرآنية ال يصف احلقائق املطلقة ف .  

:ذكر ابن عاشور يف معرض تفسريه لقوله تعاىل :االستهزاء       

   "2 ستهزاء على محل ابن عاشور على غرار من سبقوه معىن االǮ ǳ̄�Ŀ�¾Ƣǫ�±ƢĐ¦:

�ƢǷ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�Ƕđ�ǲǠǨȇ�ǾËǻ¢�ƢǼǿ�®¦ǂŭ¦�ËÀȋ��ǾƬǬȈǬƷ�Ŀ�ȐǸǠƬǈǷ�ǆ: فعلو  Ȉǳ�ƅ¦�ń¤�ƾǼǈŭ¦�¥ǄȀƬǈȇ

ومل يقع استهزاء حقيقي يف الدنيا فهو إما متثيل " �ǶĔƢȈǤǗ�Ŀ�ǶǿƾŻÂ" يسمى باالستهزاء بدليل قوله 

ويرجح هذا عندهم  �Ƕđ�¥ǄȀƬǈŭ¦�ǲǠǧ�ǾƦǌȇ�ƢŠ�"...3ملعاملة اهللا إياهم يف مقابلة استهزائهم باملؤمنني

أّن الوصف حبقيقة االستهزاء غري جائز عليه تعاىل ألنّه عكس أوصاف احلكيم وضد طرائق احلكيم 

، ويف ذات السياق جند ابن عاشور يدرج رأيا آخر جيوز فيه محل فعل االستهزاء على حقيقته إذا  4"

يستهزئ لزم احلال وال حيمل على اتصاف اهللا : ضارع يف قولهامل: كان يف اآلخرة قال يف ذلك

باالستهزاء حقيقة عند األشاعرة ألنّه مل يقع من اهللا معىن االستهزاء يف الدنيا وحيسن هذا التمثيل ما 

Ƕđ�¥ǄȀƬǈȇ"�Ŀ�Ƕđ� ¦ǄȀƬǇȏƢƥ�ǂǷƘȇ�ÀƘƥ�ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�ƨǬȈǬƷ" وجيوز أن يكون. فيه من املشاكلة

من العقاب فيكون املضارع لالستقبال، وإىل هذا املعىن حنا ابن عباس واحلسن يف املوقف وهو نوع 

وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا مجهور العلماء من املفسرين كما نقل ابن  5..."نقل ابن عطية 

.23:سورة النجم ، اآلية-1

.15:البقرة ، اآليةسورة  - 2

.294:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -3

بريوت ، د ط ، د ت ، علي حممود مقلد ، دار مكتبة احلياة ، :تلخيص البيان يف جمازات القرآن ، تحالشريف الرضي ، -4

. 30: ص

   . 294: ص ، 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -5
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عطية والقرطيب وعينه الفخر الرازي والبيضاوي وعينه املعتزلة أيضا ألّن االستهزاء ال يليق إسناده إىل

.1"اهللا حقيقة ألنّه فعل قبيح ينزه اهللا تعاىل عنه كما يف الكشاف وهو املعىن املتعارف عليه بني الناس

ÄŐǘǳ¦�¾ȂǬȇ�ƨǬȈǬū¦�ŘǠǷ�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�ƢËĔ¢�ƨǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ŘǠǷ�ǺǷ�¬ȂǴȇ�Äǀǳ¦Â : وأما الذين زعموا

اهللا استهزاء وال مكر وال إمنّا هو على وجه اجلواب، وأنّه مل يكن من "¦Ƕđ�¥ǄȀƬǈȇ�ƅ"أّن قوله 

عن اهللا جل ثناؤه ما قد أثبته لنفسه وأوجبه هلا فمن أنكر هذه الصفات فقد   انفو الذين ف .خديعة

.ƢĐ¦�ȄǴǟ� ¦ǄȀƬǇȏ¦�ǲŧ�ÃȂǟƾƥ±2"كذب بالقرآن وخرج من ملة اإلسالم

: قال تعاىل: المكر        "3وهذه : ، قال الرضي

�ƢËŶ¤Â�ǶǿǂǰǷ�ȄǴǟ� ¦ǄƳ�Ƕđ�ƨƥȂǬǠǳ¦�¾¦Ǆǻ¤�Ǯ ǳǀƥ�®¦ǂŭ¦Â�ńƢǠƫ�ǾȈǴǟ�±Ȃš �ȏ�ǂǰŭ¦�ƨǬȈǬƷ�ËÀȋ�̈°ƢǠƬǇ¦

يف ذات السياق نرى ابن ، و 4"مسي اجلزاء على املكر مكرا للمقابلة بني األلفاظ على عادة العرب

�ǶȀȈǟƢǈǷ�ƅ¦�¼ƢǨƻȍ�ǲȈưŤ�Ȃǿ�Ƕđ�ƅ¦�ǂǰǷÂ: عاشور حيمل هذه اآلية على املشاكلة والتشابه بقوله

وجاز إطالق املكر على فعل اهللا دون  . يف حال ظنهم أن قد جنحت مساعيهم، وهو هنا مشاكلة

أّن اإلمالء :  خري املاكرينعىن، وجيوز أن يكون م5"يسميها بعضهم مشاكلة تقديرية.  مشاكلة

االستدراج الذي يقدره للفجار واجلبابرة واملنافقني، التشبيه باملكر يف أنّه حسن الظاهر سيء العاقبة و 

�Ƣđ�Ŗǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�ƢĔ°ƢǬƫ�ȏ�ƢËĔȋ ولذلك كانت أفعاله تعاىل منزهة عن الوصف بالقبح أو الشناعة... 

.6" ...سفاهة رأي أو سوء طوية من داللة على  تقبح بعض أفعال العباد

.294:، ص1، جابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.318-317:، ص1جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج: ينظر - 2

.54:سورة آل عمران ، اآلية-3

.45:تلخيص البيان يف جمازات القرآن ، صالشريف الرضي ، -4

.257:، ص 3جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، : ينظر - 5

.66:، ص 12جابن عاشور ، : ينظر.257:، ص3املصدر نفسه ، ج-6
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: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل       "1  يف سياق هذه اآلية

�ƨƦǈǼǳƢƥ� ȆĐ¦�ǲȇÂƘƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇÂ.يؤكد ابن عاشور أّن العالقة اإلسنادية هي اليت حتدد ذلك 

ƾƬƥ¦�ǾȈƦǌƬƥ�̈°ƢǠƬǇ¦�ƢǷ¤Â��ǽ£Ƣǔǫ� ƢƳ�Ä¢��ȆǴǬǟ�±Ƣů�ƢǷ¤�ƅ¦�ń¤� ȆĐ¦�®ƢǼǇ¦ �إ. املالئكة و هللا 

�°Ȃǔū¦�ŘǠǷ�ȄǴǟ�Â¢�ƨǬȈǬƷ�ƢǷƜǧ�Ǯ Ǵŭ¦�ń¤�ǽ®ƢǼǇ¤�ƢǷ¢Â� ȆĐƢƥ�ǾƥƢǈƷكان فاستعمال الّلفظ يف   وأميا

 :ومنه قوله تعاىل.2"حقيقته أو يف جمازيهو جمازه         

        "3 القرب هنا كناية عن إحاطة : قال ابن عاشور

ألّن القرب يستلزم االطالع وليس هو قربا باملكان بقرينة املشاهدة فآل الكالم إىل  العلم باحلال

ƢĐ¦�ȄǴǟ�±ƢĐ¦�ƨǳǄǼŠ�ƨȇƢǼǰǳ¦�ȄǴǟ�ǾȈƦǌƬǳ¦� ƢǼƥ�ǺǷ�¦ǀǿÂ��²±التشبيه البليغ بتشبيه معقول  ȂǈƸŠ"4  أو

  .أو ما يعرف عند البالغيني مبعىن املعىن 

:الترجيح بالمجاز -  2

�śȈǼǠŭ¦�ƨȇȉ¦�ȄǴǟ�®°¦ȂƬȇ�ƾǬǧ�ÀÂǂǈǨŭ¦�ǽƾǸƬǟ¦�ÄȂǤǳ�ƲȀǼǷ�ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�®ƢǸƬǟ¦-

على اآلخر وهذا غري مرتبط بصفات اهللا، قال ابن  وليس هناك ما يرجح أحدمها -¦�Ä±ƢĐو احلقيقي 

حقيقة الرجوع غري مستقيمة هنا فتعني أنّه رجوع جمازي، فيجوز أن يكون املراد به البعث و  :عاشور

للحساب بعد املوت، وإطالقه على هذا املعىن كثري يف القرآن بلفظه ومبرادفه حنو املصري وجيوز أن 

وجيوز اجلمع بني .  إياهم يف أجل أراده فينفذ فيهم مراده يف الدنيا يكون مراد به انتهاء إمهال اهللا

ا سها أصحاب هذا الرأي وإمنّ ،5"املعنيني يف استعمال الّلفظ يف جمازيه وهو املناسب جلمع العذابني

.22:، اآلية الفجرسورة   - 1

.338-337:، ص 30جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -2

.16:، اآليةسورة ق  - 3

.301:، ص26ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.260:، ص3، جاملصدر نفسه  - 5
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�ËÀƜǧ��ǾȈǻƢǠǷ�̈ƾǟ�ȄǴǟ�½ŗǌŭ¦�¼ȐǗ¤�ƨǼȇǂǫÂ��Ä±ƢĐ¦�ǽƢǼǠǷ�ȄǴǟ�ǚǨعن الفرق بني قرينة إطالق اللّ 

ƢǔǠƥ�Â¢�Ȑǯ�̈®¦ǂŭ¦�ňƢǠǸǴǳ�ƨǼȈǠǷ�½ŗǌŭ¦�ƨǼȇǂǫÂ�ȆǬȈǬū¦�ŘǠŭ¦�̈®¦°¤�ǺǷ�ǾǠǻƢǷ�±ƢĐ¦"1،  وبناء على

فإذا تنازع اآلية احتمال معنيني  ،هذا جند ابن عاشور يربز رأيه يف مقارنته بني اآلراء من هذا اجلانب

�ƢǸȀǼȈƥ�ǞǸŪ¦�±ȂƴȈǧ�±ƢĐƢƥ�ǪǴǠƫ�ƢǸȈǧ.

القساوة توصف و الوجه الصحيح فيه حنو القسوة و استعمال الّلفظ  يذكر ابن عاشور أحوال

�¾ȂƸƬǳ¦�¾ȂƦǫ�¿ƾǟ�Ȃǿ�śǨǏȂǴǳ�ǞǷƢŪ¦�ŘǠŭƢǧ�§ȂǴǬǳƢƥ�ƢȀǼǟ�ŐǠŭ¦�² ȂǨǼǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǏȂƫÂ�¿ƢǈƳȋ¦�ƢËĔƘƥ

وسواء كانت القساوة موضوعة للقدر املشرتك بني هذين املعنيني . عن احلالة املوجودة إىل حالة ختالفها

لقليب وهو احتمال ضعيف، أم كانت موضوعة لألجسام حقيقة واستعملت يف القلوب جمازا احلسي وا

ƨǬȈǬū¦�ÃÂƢǇ�ŕƷ�±ƢĐ¦�¦ǀǿ�̧Ƣǋ�ƾǫÂ�ƶȈƸǐǳ¦�ȂǿÂ"2  .يشاكل هذا قوله :��ƨȇ±ƢĐ¦�§Ȃǯǂǳ¦�ňƢǠǸǴǧ

وملعاين الطبق من حقيقي وجمازي متسع ملا تفيده اآلية من املعاين، وذلك ما جعل إليثار هذين 

فأما فعل لرتكنب فحقيقتة متعذرة هّنا وله . فظني يف هذه اآلية خصوص من أفنان اإلعجاز القرآيناللّ 

�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�Ƥ ǴǤǳ¦�ƢȀǼǷ��̈ƾǟ�ƨȇȉ¦�Ŀ�®¦ǂƫ�À¢�ƶǐȇ�Ŗǳ¦�Â¢�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ

أنّه قد يرجح املعىن كما .وغريها من املعاين اليت ميكن أن تدل عليها 3..."والسلوك واإلقحام 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ȂŴ�ǚǨËǴǳ¦�Ǯ ǳ̄�ƨǠȈƦǗ�°ƢƦƬǟƢƥ�Ǯ ǳ̄Â�Ä±ƢĐ¦�ÀÂ®�ȆǬȈǬū¦:      

                  "4 قال ابن عاشور :

اعلم أّن كلميت يلج وخيرج أفصح ما يعرب به عن أحوال مجيع املوجودات األرضية بالنسبة إىل اتصاهلا 

¢�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȇÂƢǸǈǳ¦�©¦®ȂĐ¦�¾¦ȂƷ¢�Ǻǟ�Ǿƥ�ŐǠȇ�ƢǷ�ƶǓÂ)ينّزل و يعرج (باألرض، وأّن كلميت 

وضوعة للداللة عليها داللة مطابقية على من كلمات الّلغة اليت تدخل على املعاين امل. اتصاهلا بالسماء

.99:، ص1، جابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.563-562:، ص 1ج، نفسه املصدر  - 2

.227:، ص 30ج ،نفسه  - 3

.2:سورة سبأ ، اآلية-4
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�ǲǬȇ�ǶǴǧ�ƨȇȉ¦�Ȇǫ�µ °ȋ¦�ȄǴǟ� ƢǸǈǳ¦�Ǧ ǘǠȇ�Ń�Ǯ ǳǀǳÂ�ƨȇƢǼǰǳ¦�ÀÂ®Â�±ƢĐ¦�ÀÂ®�ƨǬȈǬū¦ : يعلم ما

.1..."يلج يف األرض والسماء 

: قوله تعاىلذلك ومن            

    ..."2  إتردد املفسرون يف تبيان معىن اجلناح يف هذه اآلية إذ�ƾǫ�ǶËĔ

حقيقة وجمازات بني مرسل واستعارة وقد ورد يتضمن  والذيسلكوا طرائق خمتلفة يف محل داللة اجلناح 

معانيه وليس يف وروده يف بعض املواضع مبعىن بقاض حبمله على ذلك  ريفاتصغريه يف يف القرآن و 

متثيل حبال الطائر إذا سكن " املعىن حيثما وقع يف القرآن، ولذا فالوجه أّن قوله واضمم إليك جناحك

وهذا مأخوذ من أحد ... عن الطريان أو عن الدفاع جعل كناية عن سكون واضطراب اخلوف 

  .مما يستأنس به يف هذا املعىن  3"وجهني ذكرمها الزخمشري

. لتعبري عن مراد املتكلم يف صورة بديعةل 4"تعترب الكناية من أبلغ األساليب يف الرمز واإلمياء

تعطلت داللته عليه أم املعىن الكنائي الداللة عليه عقلية سواء بقي الّلفظ داال على معناه احلقيقي ف

.فهو يفهم من سياق الكالم  5"

كثرت أقوال املفسرين يف تفسري التنور وتباينت آراؤهم يف ذلك فمن املفسرين من أبقى لقد  

عليه  -التنور على حقيقته، فجعل الفوران خروج املاء من أحد التنانري وأنّه عالمة جعلها اهللا لنوح 

منهم رض، و ره بسطح األ¤̄�¢ǈǨǧ�®ǂǨŭ¦�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�°ȂǼƬǳ¦�ǲŧ�ǺǷ�ǶȀǼǷÂ��ǽ°ȂǼƫ�ǺǷ� Ƣŭ¦�°Ƣǧ -السالم

من فسره بأعلى األرض ومنهم من محل فار والتنور على احلقيقة، وأخرج الكالم على خمرج التمثيل 

594:، ص30التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  138 -137:، ص22ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-1

.32:سورة القصص ، اآلية-2

.114:، ص20ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-3

.330:مباحث يف علوم القرآن ، صصبحي الصاحل ،-4

.725:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-5
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والذي يظهر  :بقوله ƢĐ¦�ȄǴǟ�°ȂǼƬǳ¦�ǲŧ±يرجح ابن عاشور يف سياق هذه اآلية.  1"الشتداد احلال

وهو  2"ا يقال بلغ السيل الزىبيل أّن قوله وفار التنور مثل لبلوغ الشيء إىل أقصى ما يتحمل مثله، كم

�ƾū¦�±ÂƢš �Ŀ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�°ȂȀǌŭ¦�±ƢĐ¦�ǺǷ.

"اآليةيف هذه ¦ƢĐ± تفاوت املفسرون يف ترجيح معىن     

        "3  قول مجهور العلماء " دة خاسئني كونوا قر " معىن

وحيتمل أن . املفسرين محل معىن اآلية على تصيري أجسامهم أجسام قردة مع بقاء اإلدراك اإلنساينو 

وهذا قول جماهد والعربة حاصلة على  . يكون بتصيري عقوهلم كعقول القردة مع بقاء اهليكل اإلنساين 

«�¦�ňƢưǳاعتبارهم بأنفسهم وا كال االعتبارين واألول أظهر يف العربة ألّن فيه Ȑş�Ƕđ�ňƢưǳ¦�°ƢƦƬǟ

املسخ عند املفسرين مسخ حقيقي يف حني شذ ابن عاشور وغريه يف قصر  "الثاين أقرب إىل التاريخ و 

ǂǫ�ǶĔȂǰƥ�¦ǀǿÂ�©¦Âǀǳ¦�ÀÂ®�§ȂǴǬǳ¦�ȄǴǟ�ǞǬȇ�ƺǈŭ¦�ƾǿƢů�¾Ȃǫ®̈�. املسخ على اجلانب املعنوي 

�ƨǠȇǂǌǳ¦�ƾǏƢǬǷ�¦ȂǸȀǨȇ�Ń�ǶËĔȋ ومعانيها وأخذوا بصورة األلفاظ فقد أشبهوا صورة احملسوسات ومل

.4"يتميزوا عنها

 :ويف تفسري قوله تعاىل  "5  ألخذنا " ألخذنا منه باليمنيمعىن

عمد ابن عاشور إىل مناقشة تأويل الرازي يف معىن اليمني والذي انفرد برأي خاص دون  فقد 6"بقوة

قال الفخر قيل اليمني مبعىن القوة والقدرة، واملعىن ألخذنا منه اليمني، : أئمة املفسرين يف هذه املسألة 

.71:، ص 12ج،  التحرير و التنوير ابن عاشور ،-1

.71:، ص12املصدر نفسه ، ج-2

.65:سورة البقرة ، اآلية-3

.544:، ص1ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.45:سورة احلاقة ، اآلية-5

.145:، ص 29جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -6
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ب من تفسري فرك: بقولهعلى هذا علق ابن عاشور .  1..."أي سلبنا عنه القوة، والباء صلة زائدة 

اليمني مبعىن القوة، أّن املراد قوة املتقول ال قوة اهللا وانتزع من ذلك تأويل الباء على معىن الزيادة ومل 

�¿ƾǟ�ƨȇȉ¦�Ǿƥ�Ƣǻǂǈǧ�ƢŠ�śƦƫ�ƾǫÂ�ǂǜǻ�ǾȈǧÂ��ƢǼȇ¢°�ƢǸȈǧ�ǽƾǠƥ�ǺǷ�ǺȇǂǈǨŭ¦�ǺǷ�ƾƷ¢�ǲȇÂƘƬǳ¦�¦ǀđ�ǾǬƦǈȇ

  .ية الكرمية فهو ال يناسب سياق اآل 2"االحتياج إىل تأويل الفخر

:قوله تعاىل هومن         "3  يف تفسري هذه اآلية

األمر : عطية خيالف رأي اجلمهور نبه على أنّه مل يسبقه أحد ذكر ابن عاشور تأويال شاذا البن

وللمفسرين ثالث طرق يف جممل استمع، فالذي حناه . األمر باإلنصات واإلصغاء: باالستماع حقيقته

اجلمهور محل االستماع على حقيقته وإن كان املذكور عقب فعل استمع ال يصلح أن يكون مسموعا 

ويتوجه على تفسريه ... أن جتعل فعل استمع منزال منزلة الالزم، أي حنن  كول... ألّن اليوم مما يسمع

وحنا ابن عطية محل " هذا أن يكون معىن األمر باالستماع ختييال لصيحة ذلك اليوم يف صورة احلاصل 

�ǂǜƬǻ¦�Ä¢�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǞǸƬǇ¦. مل يؤمر بأن يستمع يف يوم  - صلى اهللا عليه وسلم -قال ألّن حممد

، فتعني أن محل 5"ومل أر من سبقه إىل هذا املعىن: علق ابن عاشور على ابن عطية بقوله 4..".النداء 

�ƨȇȉ¦�¼ƢȈǈƥ�ǪȈǴȇ�ȏ�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǚǨËǴǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈǘǟ�Ǻƥ¦�ǲŧ.

:الكرمية  اآلية هذه®�Ŀ�±ƢĐ¦�ƨǳȏ البلغاء يف توجيه ت آراءتفاوت لقد    

        "6 وحنن جند اعتبار التمثيلية يف اآلية : قال ابن عاشور

�ǢǴƥ¢Â�ƶǓÂ¢�ƢËĔȋ�ƶƳ°¢ و�ǲȈưǸƬǳ¦�ǾȈƦǌƫ�ËÀȌǧ�ƶǓÂ¢�ƢĔȂǯ�ƢǷ¢��» Ƣǌǰǳ¦�¿Ȑǰƥ�ǪƦǇ¢Â�ǂȀǋ¢ عمنز 

.148:، ص 29جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -1

.148:، ص 29ج املصدر نفسه ،-2

.41:سورة ق ، اآلية-3

.329:، ص26ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج-4

.329:، ص26املصدر نفسه ، ج-5

.5:سورة البقرة ، اآلية-6
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�Ƥ ǯ¦ǂǳ¦�ƨƠȈđ�ÃƾŮƢƥ�ǶȀǧƢǐƫ¦�Ŀ�śǬƬŭ¦�ƨƠȈǿ�̧ ȂǸů�ǾȈƦǌƫ�ƾȈǨȈǧ�ǾȈǧ�ƨǨǴǯ�ȏ�ƶǓ¦Âخبالف .  اخل

ƾȈȈǬƬǳƢƥ�Ǯ ǳ̄�¦ƾǟƢǷ�®ƢǨƬǈȇ�Ľ� ȐǠƬǇȏƢƥ�ǺǰǸƬǳ¦�ǾȈƦǌƫ�ȏ¤�ƾȈǨƫ�ȏ�ƢËĔƜǧ�ƨȈǠƦƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ.�ƢĔȂǯ�ƢǷ¢Â

أبلغ فألّن املقام ملا يسمح بكال االعتبارين باتفاق الفريقني ال جرم كان أوالمها باالعتبار ما فيه 

البيانية يف هذه اآلية رجح معناها  للجوانب ابن عاشورة بعد مناقشف.  1..."خصوصيات أقوى وأعم 

والذي أختاره يف هذه اآلية أن يكون قوله تعاىل : على سبيل االستعارة التمثيلية يقول يف هذا الصدد

استعارة متثيلية مكنية شبهت احلالة باحلالة وحذف لفظ املشبه به وهو املركب " أولئك على هدى

على املشبه به بشيء من لوازمه وهو لفظ على الدال على  الدال على الركوب ورمز للمركب الدال

.2"...املركوب 

.244:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -1

.245:، ص 1جاملصدر نفسه ، -2
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بن عاشورلدى أثر السياق في التأويل : المبحث الرابع 

:بن عاشورلدى السياق الّلغوي -1

فاستخدام السياق  ،احملددات الّلغوية املهمة اليت جيب االلتفات إليهامنيعترب السياق الّلغوي

تتالقى معطيات كل من علوم األصوات والصرف والنحو و عندما تتعاون يف بيان املعاين يكون

.نبين ضمن عالقاته الداخلية لوحداته الّلغويةي والذي 1"يتكون ما يسمى بالسياق الّلغويو املعجم و 

كالم : حتديد املعىن بقولهيذكر ابن األنباري يف مقدمة كتابه األضداد مبينا مفهوم السياق يف 

استكماله و إال بستفائه،  هالعرب يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن اخلطاب من

   .حتديد املعىنو وبناء على هذا ميكن اعتبار داللة السياق من مرتكزات االستدالل  ، 2"مجيع احلروف

والّلذان ميثالن دعامتني أساسيتني ملا ) واملقال املقام( عالقاته ينبين على ثنائية مدار الداللة يف 

فاملعىن املقايل يتكون من معنيني املعىن السياقي، واملعىن . بينهما من عالقة تضامنية توضح املقصود

وحدة ميثلفاملعىن األساسي 3"ويضاف إىل ذلك احملددات الداللية املقالية كلما وجدت. األساسي

ا املعىن السياقي فيستفاد من االستعماالت املختلفة للكلمة ضمن معجمية مستقلة عن السياق، أم

  .أنساق معينة 

السياق  - 2السياق اللغوي، : تمييز بني أربعة أنواع من السياقاللقد توصل العلماء إىل 

ومما ال شك فيه أّن .4"السياق الثقايف أو االجتماعي -  4سياق املوقف أو املقام، -3العاطفي، 

بيان معاين القرآن يتعلق بالدرجة األوىل إىل أولوية تفسريه من خالل استحضار مجيع  احلديث عن

سياقاته املختلفة اليت تتوارد عليه تلك األلفاظ على اعتبار أّن القرآن يفسر بعضه بعضا ضمن نظامه 

.73:دراسة داللية مقارنة ، ص-عودة خليل أبو عودة ، التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي و لغة القرآن الكرمي -1

.2:األنباري ، األضداد ، صابن القاسم  - 2

.18:العالقات الداللية و الرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية ، صعبد الواحد حسن الشيخ ،-3

.69:أمحد خمتار عمر ، علم الداللة ، ص-4
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ظر يف فالقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وال بد للمفسر أن يفسر بعض آياته ببعض، وأن ين"الّلغوي 

ما  قد تتناظر األلفاظ يف السياقات القرآنية املختلفة يفف . 1..." آياته ذوات املوضوع الواحد جمتمعة

هذا التقابل الّلفظي يف سياق اآلية الكرمية يفرض تغايرمها يف الداللة استعمال يف بينها إذ جند 

: تعاىل هلو ق يف تفسري قال ابن عاشور املناسبة بني السورالختالف     

   "2   ألّن آية سورة هود "هم األخسرون، ووقع هنا هم اخلاسرون" ووقع يف سورة هود

�Ŀ�Ƕē°Ƣǈƻ�ǺǷ�ƾǋ¢�̈ǂƻȉ¦�Ŀ�Ƕē°Ƣǈƻ�ËÀ¢�ÀƢȈƥ�ÀƢǰǧ،... أولئك الذين خسروا أنفسهم" تقدمها 

.3"الدنيا 

: يؤكد ابن عاشور على هذه القاعدة يف تفسريه لقوله تعاىل      

          "4 وال الليل سابق النهار أّن " ومعىن

وال يستقيم تفسري السبق هنا مبعناه ...  فالسبق مبعىن التخلص والنجاة ،"الليل ليس مبفلت النهار

املشهور وهو األولوية بالسري؛ ألّن ذلك ال يتصور يف تداول الليل والنهار، وال أن يكون املراد بالسبق 

الشأن أن تكون الظلمة أسبق يف  ابتداء التكوين إذ ال يتعلق بذلك غرض مهم يف اآلية على أنّ 

من خالل داللة الّلفظ "الذين كفروا" ومما جاء يف هذا الشأن محل ابن عاشور داللة  . 5"ن التكوي

ǶĔƢŻ¤�ǺǷ�²: يقول يف ذلك ȂƠȈǷ�Ƕǿ�Ǻȇǀǳ¦�śǯǂǌŭ¦�ǺǷ�Ǫȇǂǧ�Ƕǿ�ƢǼǿ�Ǻȇ°Ȃǯǀŭ¦�¦ÂǂǨǯ�Ǻȇǀǳ¦ . ومن

قاء وهذا على معىن الذين قضي عليهم بالكفر والش" الذين كفروا " املفسرين من تأول قوله تعاىل 

على رؤساء اليهود بناء على أن السورة " تأويل بعيد من الّلفظ ومن املفسرين من محل الذين كفروا 

نزلت باملدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود واملنافقني وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن 

.150:تعريف الدارسني مبناهج املفسرين ، صصاحل عبد الفتاح اخلالدي ، -1

.109:سورة النحل ، اآلية-2

.298:، ص 14ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-3

.40:سورة يس ، اآلية-4

.25:، ص 23ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-5
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فاملعىن املراد يف هذه اآلية هو عموم الّلفظ دون تقييده باعتبار داللة الكفر 1"السياق املقصود منه

  . الذي حيمل معىن الشرك

:ومن لطيف هذا قوله تعاىل         "2  قد يلوح

�ǺǷ�Ǿƥ�ǲǬƬǻ¦�Ǧيف بادئ الرأي أّن موقع هذه اآلية كالغريب عن السياق  ǻƘƬǈǷ�¿Ȑǯ�ƢËĔ¢�ÀƢǓ�ǺǜȈǧ

ليس تعمري مبعىن اإلبقاء بعيد هنا، و غرض احلديث عن املشركني إىل التذكري عن أمر عجيب فحمل ال

فالن من املعمرين، فإّن ذلك مل ينفع : املراد التعمري فيها طول احلياة وإدراك اهلرم كالذي يف قوهلم

جعل كثري من : علق ابن عاشور على هذا بقوله 3"ه أومل نعمرهمجبميع أهل النار الذين خوطبوا بقول

املفسرين موقعها موقع االستدالل على أّن قدرة اهللا تعاىل ال يستصعب عليها طمس أعينهم وال 

�ǞǫȂǷ�ƨǠǫ¦Â�ǺȇǂǈǨŭ¦�ǒو مسحهم،  Ǡƥ�ƢȀǴǠƳÂ�¿ƢǜƬǻȏ¦�ƾȇƾǋ�Śǣ�Ǧ ǘǠǳ¦�Â¦Â�ǞǫȂǸǧ�ǾǴǯ�¦ǀđ

وكل هذه ... نهم من جعلها لقطع معذرة املشركني يف ذلك اليوم االستدالل على املكان البعيد، وم

.4"التفاسري حتوم حول جعل اخللق باملعىن املصدري أي يف خلقته أو يف أثر خلقه

�Ƣđ�́دلل ولعل الذي جعل ابن عاشور ي ƢŬ¦�ň¡ǂǬǳ¦�ƢȀǸǜǻ�ń¤�ǾǓǂǠƫ�Ȃǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ

نظم الكالم، فالذي يظهر أّن الذي دفع املفسرين كل هذه التفاسري بعيد عن: يصرح بذلك قائال 

�¦ȂǬū¢�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ǽȂǳÂƘƫ�ƢǸǴǧ��ǂǸǠŭ¦�ǂǸǟ�¾ȂǗ�ȄǴǟ�ŚǸǠƬǳ¦�¼ȐǗ¤�ǺǷ�² ƢǼǳ¦�ǾǨǳ¢�ƢǷ�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄�ń¤

  . ال يستقيم يف سياق هذه اآلية املعىن وهذا  5"على ما يناسب ذلك " تأويل ننكسه يف اخللق 

.248:، ص1، جابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 1

.68:سورة يس ، اآلية-2

.54:، ص 23ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.53:، ص 23ج، املصدر نفسه  - 4

.54:، ص 23جنفسه ، -5
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: تعاىل ومما جاء يف هذا الشأن أيضا قوله        

     "1 وليس قوله تعاىل بالسنني : قال ابن عاشور"�ËĔ¢�ȄǴǟ�ȐȈǳ® ا

فالسنة يف كالم طالت أعواما ألّن السنني هنا مجع سنة مبعىن اجلدب ال مبعىن الزمن املقدر من الدهر، 

ƨƦǴǤǳƢƥ�ǆ ǼƳ�ǶǴǟ�ǀƠǼȈƷ�ȆǿÂ�ǖƸǬǳ¦Â�§ ƾŪ¦�ƨǼǇ�Ƣđ�®¦ǂȇ�¿ȐǳƢƥ�ƪ ǧǂǟ�¦̄¤�§ǂǠǳ¦ ... فالسنني يف

¶ȂƸǬǳ¦�Ƣđ�®¦ǂǷ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ"2. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعاىل :      

           "3  يورد ابن عاشور معاين الظلم من خالل

على الظاهر أّن ليس املراد بالظلم يف هاته اآلية الشرك والكفر و " القرآنية املختلفة  اēƢǫƢȈǈالتعرض ل

: حد قوله تعاىل    "4 ، وإن كان من معاين الظلم يف اصطالح القرآن

، ويف ذات السياق يستدل على هذا بقوله 5"لظهور أّن اختاذ العجل ظلم فال يكون للحال معه موقع

: بقوله تعاىل              ..."6

.7"يفسر الظلم هنا اجلناية واملعصية

من املؤشرات الداللية اليت ساقها ابن عاشور يف بيان معاين األلفاظ حديثه عن العالقات و    

أغلقت معاين هذه اآلية لكثرة : الرتكيبية القبلية والبعدية لآلية املراد بيان معناها يقول يف هذا الشأن

" ابق من قولهفاملراد على بينة خاصة تدل عليها سياق الكالم الس... االحتماالت اليت تعتورها 

.130:سورة األعراف ، اآلية-1

.63:، ص 9ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.82:سورة األنعام ، اآلية-3

.13:سورة لقمان ، اآلية-4

.501-500:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-5

.54:سورة البقرة ، اآلية-6

.504:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -7
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، ويعضد هذا 1"أي القرآن" أولئك يؤمنون به " ويفيدها الالحق من قوله" ا أنزل بعلم اهللا فاعلموا أمنّ 

:الرأي قوله تعاىل    "2  املناسب لسياق اآلية باعتبار  :ابن عاشورقال

«�¦�ÀȂǷǂĐو السابق  ǂǠȇ�ǽƾǠƥ�ËÀȋ��̈ǂƻȉ¦�Ŀ�śǴǬưǳ¦�°ȂǷ¢�ȄǴǟ�¾ƢƦǫȍ¦�ŘǠǷ�ȄǴǟ�ǲǸŢ�À¢�ǪƷȐǳ¦

.3"هذا لكفار الثقلني وهم األكثر يف حني نزول اآلية و بسيماهم  

:السياق غير الّلغوي عند ابن عاشور-2

نا ال ميكن يعترب السياق الّلغوي من حمددات الداللة اليت ميكن التعويل عليها، ولكن أحيا

فالكلمة حمصلة .االقتصار عليها؛ إذ ال بد من االعتماد على حمددات أخرى خارجة عن السياق

�ƨƷȂǴǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ǺǷ�ÀȂǳ�ƢËĔ¤�ŅƢū¦Â�ŅƢǬŭ¦�ƢȀȈǫƢȈǇÂ�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀƬǳȏ®�®ƾƸƬƫ�ƨȈƟƢǼƥ�ƨȈǠȇ±Ȃƫ

  .الذي سيق فيه ال ميكننا الوصول إىل املعىن إال إذا عرفنا املقام ف 4"املتكاملة 

نّه ينبغي مراعاة مقتضيات احلال يف إ؛ إذ مكونات سياق احلال عند ابن عاشور مقوم داليل

م الكالم على خصوصيات بالغية هي انتظهو اومما جيب التنبيه عليه أّن مراعاة املقام " بناء املعىن 

القرآن على خصوصيات مراعاة مقومات بالغة الكالم وخاصة يف إعجاز القرآن، فقد تشمل آية من 

�Â¢�ƨǨǴǰƬǷ�Ƣđ� ƢƳ�ƢŠ°�ƢŮ�©ƢȈǔƬǬǷ�Ƥ Ǵǘǳ�ÃƾǐƬȈǧ�ƢȀȈǔƬǬȇ�ƢǷÂ�ƢȀȈǟ¦Â®�Ǻǟ�ǂǈǨŭ¦�ǆ Ǩǻ�¾ ƢǈƬƫ

�©ƢǷƢǬŭƢƥ�ƨǗȂǼǷ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢēƢȈǔƬǬǷË�À¢�¾ƢƷ�Ŀ�ƨȇȉ¦�· ƢǨǳ¢�Ǟǫ¦Ȃŭ�ȏ¤�ƪ ǨƬǴȇ�Ń�ǾËǻȋ�Ǯ ǳ̄��ƨƥȂǐǤǷ

:قوله تعاىلقال ابن عاشور يف تفسري  .همه واليت تساهم يف بناء املعىن وف 5"اليت نزلت فيها اآلية

             "6

.27-25:، ص 12جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -1

.31:سورة الرمحان ، اآلية-2

.308:، ص26التحرير و التنوير ، ج: ينظر . 257: ، ص 27ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

4-���ǂĔ�Ä®Ƣǿ´ ���ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�Ŀ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ:346.

.111:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -5
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"1 بالقتل، ومن املقصود هنا إال أحد األمرين إما دخوهلم يف اإلسالم وإما إفناؤهم  ولذلك فليس

مث فسر بعض املفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسريا باعتبار املقصود من املعىن ال باعتبار مدلول الّلفظ 

الفتنة يف سياق النفي أفاد العموم فشمل مجيع أفراد الفتنة مساويا للفتنة املعرفة بالم االستغراق إال ... 

يود بالقرينة أي حىت ال تكون فتنة منهم املسلمني يف أنّه استغراق عريف بقرينة السياق فتقييده بثالثة ق

سياق ( وبناء على هذا فالسياق غري لغوي ، 2"أمر الدين وإال فقد وقعت فنت بني املسلمني أنفسهم

  . انب مهم يف إدراك املعاين من خالل معرفة املواقف الكالمية ومالبساتهج) احلال

  :فيما يلي تتمظهر هذه املقامات  يف تفسري ابن عاشور 

  :أسباب النزول -

إنّ توظيف أسباب النزول لفهم القرآن عند ابن عاشور يتم يف حدود معينة ففي تفسري قوله    

:تعاىل                

    "3 4"مل يذكر املفسرون سببا لنزول هذه اآلية وليست حباجة إىل سبب.

من خالل التأكيد  5"أّن من أسباب النزول ما يعني على تقومي مقام الكالم: مما يذكره يف هذا الشأنو 

فإذا كان الكالم جاريا على خالف  ،التأكيد على أمهية الرجوع إىل أسباب النزول مما صحت روايته

6"فكان أمر أسباب النزول دائر بني القصد واإلسراف:ذلك فكان يرده مجلة وتفصيال يقول يف ذلك

.193:البقرة ، اآليةسورة  - 1

.208:، ص 2ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.91:سورة النحل ، اآلية-3

.263:، ص 14ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -4

.47:، ص 1ج، نفسه املصدر  - 5
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ال ينبغي أن حيمل كسند لغوي إال بشروط وضوابط على  أسباب النزولفاالستدالل ب 1"واإلسراف

  .حنو ما نص عليه العلماء والفقهاء

يقول يف هذا  هذا التنبيه إىل ضرورة متحيص الروايات والتأكد من ذلك والظاهر أّن ما دعاه إىل

مل و ولكين ال أعذر أساطني املفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها يف كتبهم : ... الصدد

آياته إال ألجل حوادث  ينبهوا عن روايتها قوة وضعفا، حىت أومهوا كثريا من الناس أّن القرآن ال تنزل

بئس : ففي قوله هذا جنده ينتقد املفسرين يف ذلك ويؤكد على رأيه يف ذلك بتعليق له 2"وا إليهاتدع

فهو صاحل لكل  3"حدوث احلوادث الداعية لتشريع األحكام هذا الوهم القرآن ال يتوقف نزوله على

  .  زمان ومكان يف أحكامه وتشريعاته اليت تتكيف مع مجيع مستجدات العصر

يه أّن ما قاله ابن عاشور يف هذا اخلصوص ال يعين إنقاصا لصنيع املفسرين ومما ال مراء ف

فمعرفة قصة اآلية واألسباب اليت اقتضت نزوهلا أعون على دقة الفهم، وأدىن إىل " فضلهم يف ذلك و 

فاالستعانة بأسباب النزول من شأنه أن يكون سبيل لفهم  4"استلهام أرجح التأويل وأصح التفسري

.من خالل معرفة سياقها التارخيياملعاين 

موافقا لألحداث اليت وقعت عرب  5"يعرف سبب النزول أنّه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه

ولقد اهتم ابن عاشور بأسباب النزول على غرار من سبقه من .فرتات خمتلفة كون القرآن نزل منجما

فمعرفة  ،ميثل أصال من أصول التفسري املفسرين والذين جاءوا بعده فقد أسهبوا يف احلديث عنه كونه

.46:، ص 1جنفسه ، -1

.47:، ص 1جابن عاشور ، التحرير و التنوير ، -2

.47:، ص 1جاملصدر نفسه ، -3

.129:مباحث يف علوم القرآن ، صصبحي الصاحل ، -4

:، ص2005، 14دراسات يف علوم القرآن الكرمي ، مكتبة امللك فهد ، الرياض ، ط عبد الرمحان بن سليمان الرومي ، -5

.111:التفسري و قواعده ، صخالد عبد الرمحان العك ، أصول : ينظر.  149
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سبب النزول يعني على فهم املراد باآلية وتفسريها التفسري الصحيح ودفع اللبس واإلشكال عن 

   :يف تفسري اآليات القرآنية نذكر ما يلي من مناذج حديثه عن أسباب النزولو  1"معناها

:قال تعاىل              

 "2 واعلم أّن تفسري هذه اآلية معضل وأّن املفسرين ما وفوها حق : قال ابن عاشور

وما أتوا إال إطنابا يف تكرير خمتلف الروايات يف سبب نزوهلا وأمساع من وردت أمساؤهم يف  ،البيان

ويف ذات السياق يشري ابن .  3"قضيتها دون إفصاح عما يستخلصه الناظر من معانيها و أحكامها

وايات عاشور إىل أّن االعتماد على الروايات ينبغي أن يكون موافقا لسياق اآلية الذي يرجح صحة الر 

يتعني يف مثل هذه اآلية تطلب سبب نزوهلا ليظهر موقعها ووجه معناها، : من عدمها يقول يف ذلك

فإّن النهي عن أن يقول املؤمنني كلمة ال ذم فيها وال سخف ال بد أن يكون لسبب وقد ذكروا يف 

شريعة والقرآن ال -صلى اهللا عليه وسلم  - سبب نزوهلا أّن املسلمني كانوا إذا ألقى عليهم النيب 

.4..."وا يقولون له راعنا يا رسول اهللايتطلبون منه اإلعادة والتأين يف إلقائه حىت يفهموه ويعوه فكان

من الوسائط غري لسانية استخدمها ابن عاشور يف تأويله آلي القرآن  يعترب أسباب النزول

ه يتجاوز مفهوم النص إشارة منه بطريقة غري مباشرة أنّ  هالكرمي حني وظف مصطلح اخلطاب وهذ

إّن بالغة الكالم ال تنحصر يف أحوال تراكيبه :الذي يشاكل مفهوم السياق الّلغوي يقول ابن عاشور

Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�Ã®ƚƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǨȈǰǳ¦�ń¤�±ÂƢƴƬȇ�ǲƥ��ƨȈǜǨËǴǳ¦"5، ويستدل على هذا يف استعمال

ا أريد اجلنس بنعمة ربك نعمة خاصة وإمنّ وليس املراد : مصطلح اخلطاب يف بيان معىن اآليات بقوله

.154:دراسات يف علوم القرآن الكرمي ، صعبد الرمحان بن سليمان الرومي ، -1

.104:سورة البقرة ، اآلية-2

.224:، ص 18ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.194-193:، ص 21ج.  205 :، ص21، جالتحرير و التنوير   . 650: ، ص 1ج، نفسه املصدر  - 4

.117:، ص 1جنفسه ، -5
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وهذا كونه يتعلق مبعان خارجة عن السياق فداللة اجلملة ال  1..."فيفيد عموما يف املقام اخلطايب 

غري لغوية،  من مراعاة العناصر تعتمد جزئيا على معاين الكلمات اليت تتكون منها، إذ ال بد

  .باعتبارها عناصر فاعلة يف إنتاج املعىن  2"ختلفةالوظائف اليت تؤديها اجلمل يف السياقات املو 

ال يصح يف التفسري أن ف" السياق القرآين أسباب النزولعناصر حتديد الداللة يفإّن من

والذي  -اخلاص لغوي العام غري لغوي - 3"يأخذ الّلفظ وحده معزوال عن سياقه اخلاص أو العام

طرائق املفسرين يف بيان املعاين ثالث طرق إما و . وتبين عالقات داللية بتضافرمها�ƢǸđتتكامل الداللة 

االقتصار على الظاهر من املعىن األصلي للرتكيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو األصل، وإما استنباط 

،  فظ أو املقام، وال جيافيها االستعمال وال مقصد القرآنلّ المعان من وراء الظاهر تقتضيهما داللة 

الذي يفهم معناها من خالل تضافر القرائن اخلارجة عن الساق  4"ذلك من مستتبعات الرتاكيبو 

.الّلغوي 

إّن داللة الّلفظ أحيانا ختضع لشروط خطابية فمن أسباب النزول ما ليس املفسر بغىن عن 

على هذا  وبناء ،5"فيها بيان جممل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسريعلمه ألنّ 

ّن معرفة مناسبات النزول أمر مهم إميكن اعتباره مدخل من مداخل بيان الداللة إذ  - سبب النزول -

ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ǼǳƢƥ�ǖȈŢ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�ǲưŤ�ƢËĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��À¡ǂǬǳ¦�ǶȀǧ�Ŀ" وملعرفة أسباب النزول مدخل يف

هذا ميكن االعتماد عليه  وفضال عن  ،6"هذا ما بلغ إليه استقرائي. ظهور مقتضى احلال ووضوحه

:ما أشكل منها قال تعاىل كمؤشر يف تأويل املعاين يف         

.403:، ص30نفسه ، ج -1

2-´ ���ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ���ǂĔ�Ä®Ƣǿ:103.

، 1ار الشروق ، القاهرة ، طالنحو و الداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل ، دحممد محاسة عبد اللطيف ، -3

.330:، ص14التحرير و التنوير ، ج: ينظر.  16: ، ص2000

.42:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -4

.47:، ص 1جاملصدر نفسه ، -5

.41:، ص 1جنفسه ، -6
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               "1

حتري املفسرون يف تفسري اآلية أما الذين فسروا السفهاء باليهود فقد وقعوا يف حرية : قال ابن عاشور

يف موقع هذه اآلية لظهور أّن هذا القول ناشئ عن تغيري القبلة إىل بيت املقدس وذلك قد وقع 

والظاهر أّن هذا .2..."لنزول باإلخبار به قبل مساع اآلية الناسخة للقبلة ألّن األصل موافقة التالوة ل

املراد بالسفهاء املشركون ويدل ذلك تبيينه بقوله من الناس ف: ال يالقي سياق اآلية حسب ابن عاشور

فقد عرف يف اصطالح القرآن النازل مبكة أّن لفظ الناس يراد به املشركون كما روى ذلك ابن عباس 

ألنّه لو كان ذلك لناسب أن يقول سيقولون  وال يظهر أن يكون املراد به اليهود وأهل الكتاب

والقرينة الدالة على ذلك الناس الذي هو خطاب للمشركني خاصة كونه من اصطالح  3"باإلضمار

  .القرآن

إّن دراسة الّلغة كخطاب تتطلب انتباها إىل أوجه البناء اليت تتعلق باملشاركني يف التواصل، 

ƢƦƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢĔÂ®ƚȇ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Ǯو  ǳǀǯ دل النصوص إضافة إىل الذي جيري ضمنها إجناز اخلطاب

: يشري ابن عاشور إىل هذا يف تفسري قوله تعاىل 4"كل هذه العناصر غري لغويةو       

            "5 ّألّن تأكيد اجلملة بإن

�ËÀ¢�®ƢǬƬǟ¦�ń¤�ǲȈǷ¢�ǶǿÂ�ƅ¦�ǂƟƢǠǋ�ǺǷ�ƢĔȂǯ�Ŀ�ÀÂ®®ŗǷ�śƦǗƢƼŭ¦  السعي بينهما من أحوال

اجلاهلية، ويف أسباب النزول للواحدي أّن سؤاهلم كان عام حجة الوداع وبذلك كله يظهر أّن هذه 

الواردة يف اآلية نزلت بعد نزول حتويل القبلة فوضعها يف هذا املوضع ملراعاة املناسبة مع اآليات 

.142:سورة البقرة ، اآلية-1

.6:، ص 2ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.6:، ص 2جاملصدر نفسه ، -3

، 2012، 1هيثم غالب الناهي ، بيت النهضة ، بريوت ، ط:عفاف البطاينة ، تح:النقد اللساين ، ترروجر فاولر ، -4

   . 190: ص

.115:سورة البقرة ، اآلية-5
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فإنّا لو تركنا :يفّصل الزركشي يف معىن هذه اآلية بقوله.1"املناسكو اضطراب الفرق يف أمر القبلة 

املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة سفرا وال حضرا؛ وهو خالف اإلمجاع  مدلول الّلفظ القتضى أنّ 

ǳ¦�ȄǴǏ�Ƣŭ�ƪ،فال يفهم مراد اآلية حىت يعلم سببها ǳǄǻ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â على  -صلى اهللا عليه وسلم  -نيب

�ËĔ¢�ǶǴǠǧ�Ǿƥ�ƪ ȀƳȂƫ�Ʈ ȈƷ�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�ƨǰǷ�ń¤�ǲƦǬƬǈǷ�ȂǿÂ�ǾƬǴƷ¦°وذلك من خالل الرجوع  2"ا املراد

.ألسباب النزول ليتبني املعىن 

:الترجيح بداللة الحديث-

صح ما  عاين القرآنية من خالل استحضار احلديث يفامل اعتىن ابن عاشور باالستدالل على

:سنده، ومن أمثلة ذلك تفسريه لقوله تعاىل    "3  شرح الصدر كناية عن

استقالهلا عن و هذا تفسري اآلية مبا يفيده نظمها ... اإلنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية 

جيوز أن جيعل الشرح شرحا بدنيا بأّن اهللا شرح قلبه باإلسالم، و املرويات اخلارجية، فسرها ابن عباس

وروي عن ابن عباس أنّه فسر به وهو ظاهر صنيع الرتميذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف يف 

شقا  -صلى اهللا عليه وسلم  -تفسري هذه السورة فتكون اآلية إشارة إىل مرويات شق صدره 

: ومنه قوله تعاىل.  4"قدسيا                

     ..."5  وفسر بالعدول والتفسري الثاين ... الوسط يف هذه اآلية فسر باخليار

وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  - الثاين رواه الرتميذي يف سننه عن حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب

أما إذا مل يصح سنده فال يؤخذ به يف .  6"واجلمع بني التفسريين هو الوجهحسن صحيح، 

.60:، ص  2ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.29:، ص1الربهان يف علوم القرآن ، جالزركشي ،بدر الدين  - 2

.1:سورة الشرح ، اآلية-3

.409:، ص 30ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -4

.143:البقرة ، اآليةسورة  - 5

.18:، ص 2ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -6
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:االستدالل قال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل        

         "1 صلى اهللا  -املفسرون يف أهل البيت قال بعضهم عين به الرسول اختلف

يف هذه  ابن عاشور هرجحوالذي  2"واحلسن واحلسني رضوان اهللا عليهم علي وفاطمةو  - عليه وسلم 

كذلك ما قبله وما اخلطاب موجه إليهن و أّن أهل البيت هم أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم و  اآلية

شك يف ذلك، ومل يفهم منها أصحاب النيب والتابعون إال أّن أزواج النيب عليه بعده، ال خيالط أحدا ال

�Ǻǟ�¬Ƣƥ°�ĺ¢� Ƣǘǟ�Ǻǟ�ÄǀȈǷŗǳ¦�ǽ¦Â°�ƢǷ�ƢǷ¢Â�ǺĔƘǋ�Ŀ�¾ÂǄǼǳ¦�ËÀ¢Â��Ǯ ǳǀƥ�®¦ǂŭ¦�Ǻǿ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦

.3"عمر بن أيب سلمة هو حديث غريب مل يسمه الرتميذي صحة وال حسن 

ما أثر عن النيب وصح سنده وما  أنّه إذا تعارض احلديث الشريف يفما جيدر اإلشارة إليه هنا 

كل لفظ احتمل معنيني فصاعدا فهو الذي ال : رجح داللة احلديث يقول الزركشيتأوله املفسرون 

جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدالئل، وليس هلم أن يعتمدوا جمرد 

  .ا للمذاهب ال غرير ه قد جيعل تأويلهم لذلك املعىن خاضعا لألهواء وانتصاألنّ 4"رأيهم فيه

.33:سورة األحزاب ، اآلية-1

.102:، ص19الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ججرير  - 2

.16-15:، ص 22ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 3

.166:، ص2بدر الدين الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج-4
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  السياق وأثره في ترجيح داللة المشترك: المبحث الخامس

مفهوم املشرتك حده أهل األصول بأنّه الّلفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة 

بأنّه الّلفظ املشرتك : يعرفأيضا بالوجوه الذيويصطلح عليه 1"على السواء عند أهل تلك الّلغة

هو الّلفظ الذي املشرتك"يشاكل هذا املعىن ما ذكره أمحد خمتار عمر2"الذي يستعمل يف عدة معان

.3"حيمل أكثر من معىن

يكون ذلك على وجوه "  يقول ابن فارس يف باب أجناس الكالم يف االتفاق واالفرتاق   

وهو  4"اختالف املعىن كقولنا عني املاء وعني املال وعني الركبة وعني امليزانومنه اتفاق الّلفظ و ...

املشرتك الّلفظي من الظواهر الّلغوية اليت تناوهلا الّلغويون وتفاوتت آراؤهم فيها ويعترب . يقابل الرتادف

 التضاد الذي هو نوع خاص من أنواع االشرتاك هذا املشرتك ضمنويندرج  ،بني مثبت هلا وناف

   .الذي تتداخل فيه الداللة  5"فظياللّ 

يقر بوجوده بوصفه واقعا لغويا ال ميكن إنكاره  :انقسم العلماء إزاء املشرتك إىل قسمني األول

من فظي واقع لغوي و األكثرون من علماء الّلغة قالوا إّن املشرتك اللّ ف "على هذا الرأي أغلب الّلغوينيو 

الثعاليب و هؤالء األصمعي واخلليل وسيبويه وأبو عبيدة وأبو زيد األنصاري وابن فارس وابن مسعدة 

هذا و  ،ميكن اعتبار املشرتك ضرب من التنوع والتفنن يف استعمال األلفاظإذ إنّه ، 6"املربد والسيوطيو 

فاظ متناهية، فإذا وزع لزم ؛ ألّن املعاين غري متناهية واأللذلكوجب يت تالّلغة طبيعة الهذا يرجع إىل و 

وورد مبعىن . الدلوك ورد مبعان خمتلفة فهي من أحوال الشمسلنحو كلمة ا ومن هذا.  7"االشرتاك

.369:، ص1املزهر يف علو الّلغة و أنواعها ، ججالل الدين السيوطي ، -1

.5:أبو هالل العسكري ، الوجوه و النظائر ، ص-2

.147:أمحد خمتار عمر ، علم داللة ، ص-3

.207-206:الصاحيب يف فقه الّلغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها ، صابن فارس ، -4

.148:عبد الواحد وايف ، فقه الّلغة ، صعلي  - 5

   . 146: ص، نفسه  املرجع  - 6

.369:، ص1املزهر يف علو الّلغة و أنواعها ، ججالل الدين السيوطي ، -7
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�ňƢǠŭ¦�Ŀ�ƢǯŗǌǷ�½Ȃǳƾǳ¦�ǚǨǳ�°Ƣǐǧ��ƢđÂǂǣ�ŘǠŠ�®°ÂÂ��ǆ:زوال الشمس، وورد مبعىن Ǹǌǳ¦�ǲȈǷ

.وهذه املعاين الفرعية هي من مستتبعات الرتكيب  1"الثالثة

2"ذهب بعضهم إىل إنكار املشرتك الّلفظي يف الّلغة وعلى رأسهم من القدماء ابن درستويه

ما جاء يف هذا الشأن ما ذكره ابن درستويه بأّن الّلغة موضوعة لإلبانة عن املعاين فلو جاز  ملجن

ة بل تعمية  وضع لفظ واحد للداللة على معنيني خمتلفني، أو أحدمها ضد اآلخر ملا كان يف ذلك إبان

إذ  ؛ضيق مفهوم املشرتكوعلى هذا فقد ، وهذا العمل يؤدي إىل اللبس وغموض املعاين، 3"تغطيةو 

وقد ذكر لفظ وجد واختالف : أخرج كل ما ميكن رد معانيه إىل معىن عام جيمعها جاء يف املزهرإنّه 

.4"فظه واختلف معناهمعانيها هذه الّلفظة هي أقوى حجج من يزعم أّن من كالم العرب ما اتفق ل

لعل و : يف هذا الصددرمضان عبد التواب ولعل هذا التداخل يرجع إىل السبب التارخيي يقول 

�ƨȈź°Ƣƫ� ƢȈǋƘƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƢËĔ¢�ȆǜǨ¢®©�السبب يف غموض العالقة بني بعض معاين املشرتك اللّ 

لو كان منطق الّلغة كمنطق العقل فأما قوهلم ففيه نظر ، 5"إىل نشوء هذه املعاين البعيدة للكلمة

وهذا 6"فظ الواحد سوى معىن واحد، وأال يكون للمعىن الواحد سوى لفظا واحدالوجب أن يكون للّ 

.وهذا األمر جيعل من الّلغة بنية ساكنة يفقدها مرونتها الّلغوية والتعبريية 

ملشرتك هذا أسباب وقوع بواليت تتعلق دراسة املشرتك الّلفظي فال بد من مراعاة عدة أمور، ل

: مهالعاملني أساسينييرجع عبد الواحد وايف نشأة االشرتاك. يف العربية يف ضوء ما قرره علماء العرب

القدمية، فبعض أمثلة املشرتك جاءها االشرتاك من اختالف القبائل العربية اختالف الّلهجات العربية

.182:، ص15ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.12:عبد العال سامل مكرم ، املشرتك الّلفظي يف احلقل القرآين ، ص-2

.385:، ص1املزهر يف علو الّلغة و أنواعها ، ججالل الدين السيوطي ، -3

.384:، ص 1ج، املصدر نفسه  - 4

.328:رمضان عبد التواب ، فصول يف فقه الّلغة ، ص-5

.308:األنطاكي ، دراسات يف فقه الّلغة العربية ، صحممد-6
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املعاين بعضها إىل بعض  بدون أن يعنوا يف كثري  ، مث جاء جامعوا املعجمات فضموا هذهيف استعماهلا

ّن اخلالف يف تأويل إ؛ إذ  1"التطور الصويت ،من األحوال برجع كل معىن إىل القبيلة اليت تستخدمه

: الضالل قال ابن عاشور يف تفسريفظ يرجع باألساس إىل طبيعة األلفاظ وما يدور يف فلكها اللّ 

أكثر املفسرين و يطلق على ضد اهلدى ويطلق على اخلسران، : لالضال. يقابل الضالل كثريا باهلدى

املراد اخلسران يف اآلخرة؛ ألّن الظاهر أّن يوم : فعن ابن عباس. املراد به هنا املعىن الثاين على أنّ 

وبناء على هذا فال يصح محل هذه  2"فال يناسب أن يكون الضالل ضد اهلدى" يسحبون يف النار

  . اآلية على معىن الضياع

التخوف يف الّلغة يأيت "ترجع بعض األلفاظ إىل مقتضيات االختالف يف الّلهجات حنوقد 

هي و مصدر ختوف القاصر مبعىن خاف، ومصدر ختوف املتعدي مبعىن تنقص، وهذا الثاين لغة هذيل 

À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨƸȈƸǐǳ¦�©ƢǤËǴǳ¦�ǺǷ"3، ة فلآلية معنيان إما أن يكون املعىن يأخذكم يف حال

توقع نزول العذاب بأن يريكم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق، وإما أن يكون املعىن يأخذكم وهم 

.4"يف حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل األخذ بأن يكثر فيهم املوتان الفقر والقحط

فظ ¢�ËǴǳ¦�ËÀ¢� ȏƚǿ�ƾǼǠǧ��±ƢĐ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏƢƥ�ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�½ŗǌŭ¦�®ȂƳÂ�ÀȂǴǴǠȇ� ƢǸǴǠǳ¦�ǂưǯإنّ 

معاين أخرى على سبيل االستعارة الواحد مل يكن له غري معىن واحد على سبيل احلقيقة مث تضمن 

�ǺǷ�±ƢĐ¦�°ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�«ǂƻأفقد  ǧ��±ƢĐ¦�Śǣ�½ŗǌŭƢفهو جمال خصب للتوسع يف املعاين ،ƢĐ¦"5±و 

احلقيقة وإال ال معاين املشرتك كلها من قبيل ف -جماز  ةحقيق - املشرتك من خالل ثنائية التصنيف

6đ�ǆ"انتقضت حقيقة املشرتك فارتفع املوضوع من أصله ǻƘƬǈȇÂا الرأي قول عبد الواحد وايفذ: 

.148-147:علي عبد الواحد وايف ، فقه الّلغة ، ص :ينظر - 1

.99:، ص 28جالتحرير و التنوير ، : ينظر.  215: ، ص 27ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.167:، ص14املصدر نفسه ، ج-3

.167:، ص14نفسه ، ج-4

.308:دراسات يف فقه الّلغة العربية ، صاألنطاكي ،حممد - 5

.99:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -6
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�±ƢĐ¦�ȏ�ƨǬȈǬū¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�ǲǯ�ǪǴǘƫ�ÀƢǠǷ�̈ ƾǟ�̈ ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǸǴǰǴǳ�ÀȂǰȇ�À¢�Ǯ ǳ̄Â"...1

ويه العربية كابن درست باملقارنة بني هذه اآلراء يتضح أّن الذين أنكروا وقوع املشرتك الّلفظي يفو 

 ينتبهوا إىل حقيقة استدالهلم ولذلك كان رأيهم يف هذا القضية مما يوصف بأنّه شاذ حيفظ ملغريهم،و 

وال يقاس عليه  

يوصف السياق بأنّه املفتاح الذي يفتح املغلق أو املصباح الذي يهتدي بضوئه على حتديد 

يف تعيني داللة الكلمة ففي كل مرة تستعمل فيه الكلمة ّن له دور كبري إ؛ إذ  2"معاين الكلمة املشرتكة

ويفرض السياق قيمة واحدة على الكلمة هي املعىن الذي تدل عليه يف "تكسب معنا حمددا مؤقتا 

: ... هذا الشأن قوله تعاىل، ومن األمثلة الواضحة يف3"سياق معني دون اآلخر  

              "4"      

           ..."5  اآليتني نلفي اختالفهما يف  تنيهسياق عند التقابل بني

األوىل تفهم إمكانية العدل يف توفية احلقوق، والثانية نفيه يف امليل القليب، وليست يف قدرة " معنامها

.6"البشر

:ومما جاء يف هذا الشأن قوله تعاىل               

          "7  استعمل العهد األول يف التكاليف واستعمل

.145:عبد الواحد وايف ، فقه الّلغة ، صعلي  - 1

.23:عبد العال سامل مكرم ، املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين ، ص-2

، 1986، 1فية العامة ، بغداد ،  طمنهج البحث الّلغوي بني الرتاث و علم الّلغة احلديث ، دار الشؤون الثقاعلي زوين ، -3

  .  94: ص

.3:سورة النساء ، اآلية-4

.129:سورة النساء ، اآلية-5

.78:، ص1معرتك األقران يف إعجاز القرآن ، ج،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -6

.40:سورة البقرة ، اآلية-7
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، 1"العهد الثاين يف الوعد بالثواب والنصر واستعمل اإليفاء بكليهما يف ختفيف ما ألتزم به كال اجلانبني

استعماهلا تزويدا تاما بقيمة وقتية تبعد تزود كل كلمة يف حلظة أّن الّلغةإليه هنا ينبغي اإلشارة وما 

عنها مجيع القيم الناجتة عن االستعماالت األخرى اليت تصلح هلا الكلمة ومع ذلك فإّن استعمال 

ƢȀƬǳȏ®�ȄǴǟ�ǶƟ¦®�ŚƯƘƬƥ�ǾǈǨǻ�̧ȂǼƬǳ¦�¦ǀđ�¿ȂǬȇ�©ƢǸǴǰǳ¦"2 ، وبناء على هذا فخصوصية السياق تعمل

  .على تعيني املعىن وتقييده 

ا يف هذا املبحث أن نتحدث عن مظاهر التعدد الداليل لّلفظ القرآين وفق سياقاته ما يهمنإّن 

واإلشكالية اليت يثريها ابن عاشور يف معرض حديثه عن . القرآنية املختلفة ومسات الرتجيح للمعاين فيه

 نفيها بقدر ما هو حبث عنها من منظار بسط املعاين واملشرتك تتجاوز حدود إثبات هذه الظاهرة أ

احملتملة اليت ميكن أن تدل عليها اآليات واليت هي حمل اخلالف يف استعمال مجيع املعاين يقول يف هذا 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية وعلماء أصول الفقه يف جواز استعمال املشرتك يف أكثر : الصدد

.3"هذا االستعمالمن معىن من مدلوله اختالفا ينبين على ترددهم يف صحة محل ألفاظ القرآن على 

.

واحلق أّن املشرتك يصح إطالقه على عدة من معانيه : يف ذلك لانازعهم يف هذا الرأي ابن عاشور ق

والذي جيب اعتماده أن " سواء تعلق بالّلفظ كوحدة مستقلة أو برتكيبه 4"مجيعا أو بعضا إطالقا لغويا

أن حيمل املشرتك يف القرآن على ما حيمله من املعاين سواء يف ذلك الّلفظ املفرد املشرتك، والرتكيب 

.5"املشرتك بني خمتلف االستعماالت، سواء كانت معاين حقيقية أم جمازية حمضة أو خمتلفة 

.453:، ص 1ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -1

.252:الّلغة ، صجوزيف فندريس ، -2

.98:، ص 1ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -3

.99:، ص 1ج،  املصدر نفسه - 4

.99:، ص 1ج نفسه ،-5
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  :ن عاشور لبعض المعاني القرآنية من خالل تجاوز أقوال المفسرينترجيح اب -  1

تفاوتت آراء علماء الّلغة يف جواز تعدد املعىن يف السياق القرآين الذي ميكن اعتباره بأنّه حمور 

ولقد اعتىن املفسرون بألفاظه، فوجدوا منها ألفاظا يدل على . يف الكشف عن املعايناملشرتك الّلفظي

لفظا يدل على معنيني، ولفظا يدل على أكثر، فأجروا األول على حكمه وأوضحوا  معىن واحد و

ومما جاء يف هذا  . 1..."معىن اخلفي منه، وخاضوا يف ترجيح أحد حمتمالت ذي املعنيني من املعاين 

.الشأن النكاح، يفسر النكاح عند ابن عاشور بأنّه العقد بني الرجل واملرأة لتكون زوجا بواسطة وليها

لصاق فشبه عقد الزواج باإللصاق ألّن أصل النكاح حقيقة هو الضم واإل وهو حقيقة يف العقد

، إذ يسمى كالمها زوجا فال يعرف يف كالم العرب إطالق النكاح على غري معىن العقد دون ...الضمو 

وزعم كثري من معىن الوطء، ولذلك يقولون نكح املرأة فالنا، أي تزوجته كما يقولون نكح فالن امرأة، 

مدوين الّلغة أّن النكاح حقيقة يف إدخال شيء آخر، فأخذوا منه أنّه حقيقة يف الوطء ودرج على 

وقد أعضل : علق ابن عاشور على هذا بقوله.  2"ذلك األزهري واجلوهري والزخمشري وهو بعيد

يعطل ما يشكل و يدخل إىل متعدد، ومثار بعض الوجوه و معناها فتطلب املفسرون وجوها من التأويل 

غريمها الزخمشري و و أّن النكاح هنا عقد التزوج كما جزم احملققون من املفسرين مثل الزجاج : من معناها

وأنا أرى لفظ النكاح مل يوضع ومل يستعمل إال يف عقد الزواج وما انبثق زعم أنّه يطلق على الوطء .

   .الذين مالوا إىل هذا الرأي  3"إال من تفسري بعض املفسرين

ما  اعتمد يف مقاربته للمعاين القرآنية أحيانا أسلوب الرتجيح يفقد من الواضح أّن ابن عاشور 

واستخدام السياق يف بيان داللة األلفاظ . احتمل تعدد املعاين وهذا منهج قومي جنده يف معظم تفسريه

.15:، ص1معرتك األقران يف إعجاز القرآن ، ججالل الدين السيوطي ، -1

.60:، ص 22ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.153-152:، ص 15ج، املصدر نفسه  - 3
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م بل جتاوز ذلك إىل ه مل يقف عند حدود التفسري والفهنّ إإذ  بناء على موضعها يف السياق القرآين؛

 :قوله تعاىل مما يستأنس به يف هذاو اإلفادة من السياق يف ترجيح فهم على آخر    

                   "1

واألظهر أّن حيمل على عموم األجر والعذاب، ،والعذاب األليم جبهنم: األجر الكبري فسر باجلنة

Ƣđ¦ǀǟÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǂƳ¢�ǲǸǌȈǧ ، وهو املناسب ملا تقدم من سعادة عيش بين إسرائيل وشقائه، وجعل

.2"اختالف احلالتني فيهما موعظة حلايل املسلمني واملشركني

اآليات القرآنية الكرمية يتدبرها ويرجح منها تفسري على له وقفات عديدة وفضال عن هذا فإّن 

وبناء على ذلك يرجح ، من ذلك تفسريه ملعىن اإلثخان حيث استعرض معانيها الّلغويةو على آخر 

�ȐǯÂ�ǲƬǬǳƢƥ�śǿȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ǾǫȐǗ¤�Ƥ" معناها  ǴǣÂ��ǺƼưŭ¦� ȆǌǳƢǯ�§ȂǴǤŭ¦�½ŗƫ�ƢËĔȋ�ƨƦǴǤǳ¦�ÀƢƼƯȍ¦

وإذا . يف هذه اآلية، فإذا فسر بالغلبة كان املعىن حىت إذا غلبتم منهم من وقعوا يف قبضتكم املعنيني

فسر اإلثخان بكثرة القتل فيهم كان املعىن حىت إذا مل يبق من اجليش إال قليل فأسروا حينئذ، وكال 

: قوله تعاىل ذلك نظري و. 3"االحتمالني ال خيلو من تأويل يف نظم اآلية إال أّن االحتمال األول أظهر

                    "4

فهو مبعىن التعيني واإلعداد " جزاء من ربك عطاء حسابا " وأما قوله . احلساب هنا مبعىن التحديد

Ƕđ�¿ƢǸƬǿȐǳ"5.

.9:سورة اإلسراء ، اآلية-1

.41:، ص 15ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -2

.79:، ص 29ج، نفسه املصدر  - 3

.4:سورة األحزاب ، اآلية: ينظر.  38: سورة النور ، اآلية-4

.250:، ص 18ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير -5



أويل الدالليالت...................................................................................الفصل الرابع  

- 271 -

إذا كان الّلفظ الواحد حيتمل معان متعددة "القواعد الّلغوية اليت درج عليها العلماء أنّه من   

غري متضادة، وال يقتصر به على معىن واحد إال إذا كان سياق اآلية فإنّه حيمل عليها إذا كانت

: وذلك من خالل اجلمع بني املعنيني يف التأويل قال تعاىل 1"يفرضه     

        "2 املناسب أن يكون الكالم : قال ابن عاشور

هو حرمان احلق مسوقا ملؤاخذة املفرطني واملعرضني والظلم على هذا الوجه حممول على ظاهره و 

معىن النقص من احلق ليكون وعيدا لفريق ووعدا وجيوز أن يكون الظلم مستعمل يف . االعتداءو 

  .باجلمع بني هذين املعنيني  3"لفريق، وهذا أليق الوجهني باإلعجاز

ابن عاشور يرجح معىن على آخر  تأويل اآلية جندأقوال أهل العلم يفتعددت تأويالت إذا 

: قال تعاىلملفسرين ا ذلك إذا مل يصح محل بعض الوجوه بعضها على بعض من خالل جتاوز أقوالو 

               "4  فرضناها عند

ا يليق هذا التفسري بالنظر إىل معظم هذه السورة ال إىل مجيعها أوجبنا العمل مبا فيها، وإمنّ : املفسرين

5..."والذي أختاره أن يكون الفرض هنا مبعىن التعيني والتقدير...  يتعلق به عملفإّن منها ما ال 

ابن عاشور  قالاهتم  ابن عاشور بالسياق يف ترجيح أحد األقوال أو ردها ملخالفتها السياق 

:تعاىليف تفسري قوله                   

           "6  وقد عدت هذه اآلية من

.5:أبو هالل العسكري ، الوجوه  و النظائر ، ص-1

.62:املؤمنون ، اآلية-2

.80-79:، ص 18ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير : ينظر - 3

.1:سورة النور ، اآلية-4

.140:، ص 7ج :ينظر . 143: ، ص 18ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -5

.72:سورة األحزاب ، اآلية-6
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مشكالت القرآن وتردد املفسرون يف تأويلها ترددا دل على احلرية يف تقومي معناها قيل األمانة الطاعة 

ابن يرجح .  1"وقيل األمانة التوحيد وقيل الوفاء وقيل األمانة العقلقيل الصالة وقيل حفظ الفرج و 

واملتبادر يف هذه احملامل أن يكون املراد باألمانة حقيقتها املعلومة وهي احلفاظ : عاشور معناها بقوله

على ما عهد به ورعيه واحلذر من اإلخالل به سهوا أو تقصريا؛ ألّن هذا احململ هو املناسب لورود 

اآلية يف ختام السورة اليت ابتدأت بوصف خيانة املنافقني واليهود وإخالل بالعهود وهذا احململ هذه 

.2"قبول األخالق فرع منه يتضمن أيضا أقرب احملامل بعده وهو أن يكون هي العقل ألنّ 

  :ترجيحه لبعض المعاني القرآنية من خالل االستدالل بأقوال المفسرين  -  2

:قال تعاىل              

     "3  اآلية معاين ترجع إىل حمتمالت متعلق هذه احتملت

ناحية تؤذن بثبات أم موسى : الفراغ ما هو فاختلف املفسرون يف ذلك، ومرجع أقواهلم إىل ناحيتني

أحسن الوجوه تفسري أيب عبيدة . ورباطة جأشها، وناحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إىل نفسها

.ƢēƢƦƯ�ȄǴǟ� ƢǼưǳ¦�ŘǠǷ�ǺǷ�ȂǿÂ"4 األخفش والكسائي من محل الفراغ على سلب احلزن واخلوفو 

:تعاىل هلو قومنه أيضا               

  ..."5 وال يعرف إطالق اجلناح على غري معىن اإلمث، ولذلك محله مجهور املفسرين هنا على

ووقع يف . والوجه ما محل عليه اجلمهور لفظ اجلناح، وهو معناه املتعارف6"نفي اإلمث يف الطالق

ا تأوله كان تفسريا ملعىن الكالم كله ال لكلمة جناح وفيه الكشاف محل اجلناح على تبعة املهر، فإمنّ 

.127-126:، ص 22ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير : ينظر - 1

.129:، ص 22ج، ابن عاشور ، التحرير و التنوير-2

.10:سورة القصص ، اآلية-3

.81-80:، ص 20ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير  :ينظر - 4

.236:البقرة ، اآليةسورة  - 5

.457:، ص 2ج ،ابن عاشور ، التحرير و التنوير -6
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شاذ ليس له أصل يف الّلغة فهو مما تفردرأي يف معىن اجلناح فهذا املعىن الذي أورده الزخمشري  1"بعد

  .به يف تفسري معىن هذه اآلية الكرمية 

.458:، ص2املصدر نفسه ، ج: ينظر - 1
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  خاتمة

   :من أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث ما يلي

 عاشور بالرتجيح يف كل مستوياته اللسانية لدى بن ارتبط مفهوم التأويل.  

عاشور يف صورته العامة متعلق باملماثلة الصوتيةلدى بن لتأويل الصويت ا .  

 دون أن يلتفت إىل أبعاده  -الشكل  -درس ابن عاشور الصوت من خالل اجلانب الصوري

  ) .  اإلدغام ( الداللية 

إبدال وظيفي وهو األصل وإبدال غري وظيفي فرعي : اإلبدال الّلغوي ينطوي على مظهرين

  .يعكس تنوع اللهجات العربية وتعددها

اإلبدال الّلغوي هو مظهر من مظاهر التفنن يف تبادل األصوات للهجات العربية.

لصوتية الذي خيتص بالصوائتاإلتباع من الظواهر ا.  

¦�Ŀ�ƢēƢǟ¦ǂǷ�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ƨȈǳȏƾǳ¦Â�ƨȈƫȂǐǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�Ǧ ǫȂǳ¦ لعملية تأويلية بالنسبة

  .  املتلقي على حد سواء للقارئ و 

 يعترب الوقف من آليات التأويل يف فهم معاين القرآن الكرمي، باعتباره ميثل نسقا دالليا

فهو يعترب نسق تركييب ألداء األصوات املوقوف عليها باعتبار  لموقوف عليه وفضال عن هذال

  .تعدد اللهجات العربية 

 تحدد معناها من خالل موقعها الوظيفي والذي يتعلق مبجموعة من يالصيغة الصرفية

.العالقات املعجمية والنحوية والداللية

ǳ¦�ǪǈǼǳ¦�ƨǷƾƻ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦Â�ƨȈƫȂǐǳ¦�ǂǿƢǜŭ¦�ǺǷ�Ƥ ǴǬǳ¦Â�¾Ȑǟȍ¦ صويت يف تسهيل عملية

  . أداء األصوات 

 التناوب الصريف من املظاهر الصرفية اليت تتجلى فيها مرونة الّلغة وطواعيتها للمعاين وذلك

.حسب مقتضيات السياق الذي ترد فيه 
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 اختالف التأويل هو حقيقة لغوية الختالف الوجوه التأويلية ولكن ذلك ال يعين إلغاء املعاين

  . دل عليها اآلية الكرمية اليت ميكن أن ت

 باملقارنة مع املستويني الصويت تأخذ املباحث النحوية والداللية حيزا كبريا يف تفسري ابن عاشور

  .الصريفو 

 استدراكات ابن عاشور على املفسرين والنحاة ميثل مظهرا من مظاهر التجديد يف التفسري

بعض استدراكاته وقوعه يف ولكن هذا األمر ال يتم بشكل صحيح، دوما؛ إذ نلمس يف 

.مشكالت يف تأويل بعض القضايا الّلغوية

 آلراء والرتجيح فيما بينها وهذا يدل على موسوعيته اامتاز تفسري ابن عاشور بتعدد الوجوه و

  . وسعة اطالعه وكفاءته التأويلية 

 ّم اوفق نظ غوي والذي يسمح بتغيري عناصرهاالعدول بصوره املختلفة يعكس مرونة النظام الل

  . معني تبعا ألغراض املتكلم وأساليبه يف ذلك

إنكار ابن عاشور على الّلغويني يف ختطئتهم للقراءات القرآنية اليت استوفت شروط القراءة،

قراءات القرآنية ال تتفاضل وال ترجيح بني القراءتني، فكال القراءتني متواترة الوفضال عن هذا 

.عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ّغوية أو الشرعية عند ابن عاشور وبناء التطور الداليل حمكوم بالسياق يف ترجيح الداللة الل

  .  على هذا فاملعىن القدمي يبقى مصاحبا للمعىن اجلديد وال يلغيه

 ّالقرآن الكرمي  ألنّ  ؛فظفظ القرآين ليس مقيدا بثنائية الزمان واملكان باعتبار تطور داللة اللّ الل

  .غة صاحل لكل زمان ومكان وال خيضع حلدود هذا التغري احلاصل يف عرف اللّ 

 ّغوي من مستتبعات الرتادف والذي ميثل إطار عام هلذا اإلبدال اإلبدال الل .  

 ال ميكن تفسري ظاهرة الرتادف إال من خالل االحتكام للسياق الذي يعمل على التفريق بني

فألفاظ التخاطب يف القرآن الكرمي هلا أسرار داللية  . ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�Ƣđ°ƢǬƫمعاين األلفاظ رغم 

.تتفاوت مع نظائرها اليت تشاكلها يف النظم وتتقارب معها يف الداللة 
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 فهم معاين األلفاظ تتجاذبه الداللة الّلغوية والداللة غري لغوية.

±ƢĐ¦�°ȂǋƢǟ�Ǻƥ¦�ŀƢǟفلم حيملها على ا فعله املعتزلة للصفات على حنو مخالل تأويلهمن

.ظاهرها على خالف ما هو متعارف عند السلف وهذا من املآخذ اليت توجه إليه

 ّغوي يف التوسع يف فظي حقيقة لغوية ال ميكن إنكارها وهو يعكس مرونة النظام اللّ املشرتك الل

  .فظمعاين اللّ 

واالمتنان إىل أستاذي املشرف أتقدم بالشكر املتواضع البحث بعد أن وفقين اهللا يف إجناز هذا 

وال يفوتين أن أتقدم بالشكر أيضا إىل كل من على صربه اجلميل يف إجناز هذا العمل، فرعون خبالد 

ساعدين يف إجناز هذا البحث وختاما أسأل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 

ثي هذا أنين  بلغت الغاية، ووصلت إىل النتيجة الكاملة، الكرمي وأن ينفعنا بعلمه، وال أدعي يف حب

الصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى و وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني  . فالكمال هللا وحده

 .آله وصحبه أمجعني 
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  قـائمة المصادر والمراجع

  ) برواية ورش : ( القرآن الكريم

: العربية المصادر: أوال

:املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ، تح، ) ضياء الدين حممد بن حممد (  ابن األثير.1

¶���̈ǂǿƢǬǳ¦���ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®���ǾǻƢƦǗ�ÃÂƾƥ���ĿȂū¦�ƾŧ¢2 د ت ،.

حممد باسل عيون : ، تح ، شرح التصريح على التوضيح ) خالد بن عبد اهللا(  األزهري.2

.2000، 1السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

عري مصطفى درويش ، عوض بن محد : تح  معاين القراءات ،، )أبو منصور( األزهري .3

.1991، 1الفوزى ، ط

حممد نور : تحبن احلاجب ، ، شرح شافية احممد بن احلسنرضي الدين  سترباذياأل.4

، حممد الزقراف ، حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الكتاب العلمية ، بريوت ، د ط احلسني

 ،1982.

دار ، منار اهلدى يف بيان الوقف و االبتداء ،  ) عبد الكرميأمحد بن حممد (  األشموني.5

.1973، 2مصطفى البايب احلليب ، مصر، ط

صفوان عدنان : تح، ، مفردات ألفاظ القرآن) احلسني بن حممد املفضل  ( األصفهاني.6

.2009، 4داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بريوت ، ط

عبد الرزاق عفيفي، دار :، اإلحكام يف أصول األحكام ، تح ) حممدعلي بن (  اآلمدي.7

.2003، 1الصميعي، الرياض ، ط
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اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني  ،)  عبد الرمحانأبو الربكات ( ابن األنباري .8

جودة مربوك حممد مربوك، رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، :والكوفيني ، تح

.2002،  1ط

مية ، بريوت، حممد حسني مشس الدين ، دار اكتب العل:، أسرار العربية ، تح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.9

.1999،   1ط

طه عبد احلميد طه ، اهليئة املصرية : تح ، البيان يف غريب إعراب القرآن ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

.1980العامة للكتاب ، د ط ، 

، إيضاح الوقف و االبتداء يف كتاب اهللا عّز وجل ، ) أبو بكر حممد بن القاسم (  األنباري.11

.1971حمي عبد الرمحان رمضان ، مطبوعات جممع الّلغة العربية ، دمشق ، : تح

.1987حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت ، د ط ، :األضداد ، تح .12

:، فقه الّلغة وأسرار العربية ، تح) عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور (  الثعالبي.13

.2000، 2ياسني األيويب ، املكتبة العصرية ، بريوت ، ط

، 7، البيان والتبيني ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط  ) أبو عثمان عمرو بن حبر( الجاحظ .14

1998.

دار  جممد عبده ،: تح ،يف علم البيان ، أسرار البالغة )  عبد القاهر أبو بكر( الجرجاني .15

.1988، 1الكتب العلمية ، بريوت ، ط

حممد صديق املنشاوي ، :التعريفات، تح، معجم )  علي بن حممد الشريف(  الجرجاني.16

.دار الفضيلة ، القاهرة ، د ط ، د ت 

علي حممد الضباع ، :، النشر يف القراءات العشر ، تح ) حممد بن حممد (  ابن الجزري.17

.الكتب العلمية ، د ت ، د طدار 
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حممد علي بيضون ، دار الكتب :، تح تقريب النشر يف القراءات العشر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18

.2002، 1العلمية ،  بريوت ،  ط

دار الكتب العلمية  أنس مهرة ،:، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، تح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.19

.2000، 2، بريوت ، ط

حممد سامل : تح ، التسهيل لعلوم التنزيل ، ) بن أمحد أبو القاسم حممد (الكلبي ابن جزي.20

.1995، 1هاشم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

حسن هنداوي ، دار القلم :، سر صناعة اإلعراب ، تـح ) أبو الفتح عثمان (  ابن جني.21

.1993، 2، دمشق ، ط

علي جندي : يضاح عنها ، تح ، احملتسب يف تبيني شواذ القراءات و اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.22

.1996، 2، عبد الفتاح إمساعيل شليب ، طناصف

حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، مصر، د ط ، :، اخلصائص ، تح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.23

  .د ت 

إبراهيم مصطفى ، عبد اهللا أمني ، إحياء الرتاث القدمي ، : تحاملنصف ، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.24

.1954، 1القاهرة ، ط

أمحد حممد : املكنون ، تح، الدر املصون يف علوم الكتاب ) أمحد بن يوسف (  الحلبي.25

.د ط ، د ت اخلراط ، دار القلم ، دمشق ،

عادل أمحد عبد : ، البحر احمليط ، تح )األندلسييوسف أبو حيان حممد بن (أبو حيان.26

.1993، 1املوجود ، علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

رجب عثمان حممد ، رمضان عبد :ارتشاف الضرب من لسان العرب ، تح،ــــــــــــــــــــــــــــــ .27

.1998، 1التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط
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عبد العال سامل : لسبع ، تح ، احلجة يف القراءات ا) احلسن بن أمحد (  ابن خالوية.28

.1979،  3، دار الشروق ،  القاهرة ،  ط مكرم

،2عبد الغفور عطار ، مكة املكرمة ، ط:، ليس يف كالم العرب ، تح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.29

1979.

تبة املتنيب ، القاهرة ، د ط ، ، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ، مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.30

  . ت د

، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ) سنانحممد بن سعيد بن (  يالخفاج.31

.1982،  1ط

ميد هنداوي ، دار الكتب عبد احل: ، العني ، تح  ) بن أمحد الفراهيديا(  الخليل.32

.2003، 1، بريوت ، طالعلمية

حسن عبد الرمحان الطارق ، عامل الكتب ، :، اإلدغام الكبري ، تح )أبو عمرو(  الداني.33

.2003،  1ط

يوسف عبد الرمحان : املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عز وجل ، تح ، ـــــــــــــــــ.34

.1987، 2املرعسلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

عبد السالم حممد هارون ، دار :، االشتقاق ، تح ) أبو بكر حممد بن احلسن (  ابن دريد.35

.1991، 1اجلبل ، بريوت ، ط

، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، ) أمحد بن حممد البنا الشيخ(  الدمياطي.36

.1987، 1شعبان حممد إمساعيل ، عامل الكتب ، بريوت ، ط: تـح 

.1981، 1سري الكبري ، دار الفكر ، طالتف -فخر الدين ، مفاتيح الغيب الرازي.37

عبد اهللا املنشاوى، مهدى :تاريخ آداب العرب ، تح، )  مصطفى صادق(  الرافعي.38

.1997، 1البحقريى ، مكتبة اإلميان ، األزهر ، ط
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علي حممود مقلد ، دار :تلخيص البيان يف جمازات القرآن ، تح،  ) الشريف(  الرضي.39

.د ط ، د تمكتبة احلياة ، بريوت ،

عبد اجلليل عبده : ، معاين القرآن وإعرابه ، تح )بن السري أبو إسحاق إبراهيم(  الزجاج.40

.1988، 1شليب ، عامل الكتب ، بريوت ، ط

حممد أبو : الربهان يف علوم القرآن ، تح، ) حممد بن عبد اهللا  بدر الدين( الزركشي .41

.ط ، د تالفضل إبراهيم ، دار الرتاث ، القاهرة ، د

، الكشاف عن حقائق غوامض )أبو القاسم حممود بن عمرجار اهللا (  الزمخشري.42

، محد عبد املوجود ، علي حممد معوضعادل أ: التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، تح

.1998، 1مكتبة العبيمان ، الرياض ، ط

حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، : تح، أساس البالغة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.43

.1998، 1ط  ،بريوت

إبراهيم بن عبد اهللا بن مجهور الغامدي ، جامعة أم :شرح الفصيح ، تح، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.44

.1996القرى ، د ط ، 

حممد بن عبد اهللا بن حممد العيدي ، :، علل الوقف ، تح ) ابن طيفور (  السجاوندي.45

.2006، 2مكتبة الرشد ، ط

عبد احلسني الفتلي، :، األصول يف النحو ، تح )  حممد ابن سهل أبو بكر(  ابن السراج.46

.1996، 3مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

مد شاكر ، عبد أمحد حم: ، إصالح املنطق ، تح ) يعقوب بن إسحاق (  ابن السكيت.47

.السالم حممد هارون ، دار املعارف ، مصر ، د ط ، د ت 

عبد السالم حممد هارون ، :، الكتاب ، تح ) بن قنرب أبو بشر عمرو بن عثمان  ( سيبويه.48

.1983، 3عامل الكتب ، بريوت ، ط
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أمحد مشس : ، مهع اهلوا مع يف مجع اجلوامع ، تح ) جالل الدينعبد الرمحان (  السيوطي.49

.1998، 1الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ط

حممد أمحد جاد املوىل يك ، علي حممد :، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها ، تحـــــــــــــــــــــــ.50

.2008، 3جباوي ، حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الرتاث ، القاهرة ، ط

، 1رم ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، طعبد العال سامل مك: تح، األشباه والنظائر ، ـــــــــــــــــــــــــ.51

1985.

أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، :، معرتك األقران يف إعجاز القرآن ، تح ــــــــــــــــــــــــــ.52

.1،1988بريوت ، ط

.2008، 1، اإلتقان يف علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، طـــــــــــــــــــــــــــ.53

أبو حفص : ��ƶƫ���±Ƣƴǟȍ¦Â�ƾƦǠƬǴǳ�¾ǄǼŭ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�±¦ȂƳ�ǞǼǷ) حممد أمني (  الشنقيطي.54

.، د ط ، د ت  سامي بن العريب

حممد حسن هيتو ، دار الفكر :، التبصرة يف أصول الفقه ، تح )أبو إسحاق(  الشيرازي.55

.1980، 1، دمشق ، ط

عبد اهللا : تح، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ) جريرأبو جعفر حممد بن ( الطبري .56

.2001، 1بن عبد احملسن الرتكي ، دار هجر، القاهرة ، ط

التنوخي ، مطبوعات جممع الّلغة العربية ،  عز الدين: أبو الطيب الّلغوي ، اإلبدال ، تح.57

.1961دمشق ،

، الدار التونسية للنشر ، تونس، ، التحرير والتنوير)  بن عاشوراحممد الطاهر ( بن عاشورا.58

.1984د ط ، 

حممد عثمان ، مكتبة الثقافة الدينية ، :، الوجوه والنظائر ، تح )أبو هالل( العسكري .59

.2007، 1القاهرة ، ط
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فخر الدين : ، املمتع الكبري يف التصريف ، تح ) علي بن مؤمن(  ابن عصفور االشبيلي.60

.1996، 1قباوة ، مكتبة لبنان ، بريوت ، ط

، د ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، دار بن حزم ) حممد عبد احلق ( ابن عطية .61

.ط ، د ت 

حممد حمي : ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح)�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ( ابن عقيل.62

.1980، 20الدين عبد احلميد ، دار الرتاث ، القاهرة ، ط

حممد السيد أمحد عزوز ، عامل :، إعراب القراءات الشواذ ، تح)أبو البقاء(  العكبري.63

.1996، 1الكتب ، بريوت ، ط

، الصاحيب يف فقه الّلغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف  ) أبو احلسن أمحد  ( بن فارسا.64

.1993، 1عمر فاروق الطباع ، مكتبة املعارف ، بريوت ، ط:كالمها ، تح 

.1979، د ط ،  دار الفكر،  عبد السالم حممد هارون: ، مقاييس الّلغة ، تح ـــــــــــــــــــــــــــــــ.65

كاظم حبر املرجان ، عامل :، التكملة ، تح) عبد الغفار النحوي (  رسيأبو علي الفا.66

.1999، 2الكتب ، ط

عبد العزيز رباح ، أمحد يوسف الدقاق ، دار :، احلجة للقراء السبعة ، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.67

.، د ط ، د ت املأمون للرتاث ، بريوت

هدى حممود قراعة ، مكتبة :، تح، معاين القرآن) أبو احلسن سعيد بن مسعدة (  الفراء.68

.1990، 1اخلاجني ، القاهرة ، ط

، 1دار املسلم ، ط، دليل السالك إيل ألفية ابن مالك ، )  بن صاحلعبد اهللا ( الفوزان.69

1999.

، 2، تصريف األمساء واألفعال ، مكتبة املعارف ، بريوت ، ط) فخر الدين ( قباوة .70

1988.
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السيد أمحد صقر، : تح، تأويل مشكلة القرآن ، ) أبو حممد عبد اهللا بن مسلم (  ابن قتيبة.71

.1973، 2دار الرتاث ، القاهرة ، ط

واملبني ملا تضمنه من حكام القرآن ألجامع ، ) حممد بن أمحد بن أيب بكر  (القرطبي .72

وآخرون ، مؤسسة الرسالة ،  عبد اهللا بن عبد احلسن الرتكي :، تح السنة وآي الفرقان 

.2006، 1، طبريوت

، الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا ) برهان الدين أيب القاسم حممود بن محزة (  الكرماني.73

.تاب للنشر، القاهرة، د ط، د تالسيد اجلميلي، مركز الك:فيه من احلجة والبيان، تح

عدنان درويش، حممد : تح لكليات ،، ا) احلسيين  أبو البقاء أيوب بن موسى(  الكفوي.74

.1992،  2ط املصري ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،

عبد الرمحان السيد ، : تح، ، شرح التسهيل)الطائي مجال الدين بن حممد عبد اهللا(  ابن مالك.75

.حممد بدوى املختون ، د ط ، د ت 

عبد املنعم أمحد هريري ، دار مأمون للرتاث ، :، شرح الكافية الشافية ، تح ــــــــــــــــــــــــ.76

.1986، 1جامعة أم القرى ، ط

.1999، 1، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات ، دار ابن حزم ، طالمحفوظ بن بيه.77

فخر : اجلىن الداين يف حروف املعاين ، تح،  ) حلسن بن قاسم بدر الدين ا(  المرادي.78

.1992، 1، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط) حممد ندمي فاضل  (الدين قباوة 

، حممد غوث الندوة: ات السبع ، تح ، التبصرة  يف القراء ) القيسي ابن أيب طالب(  مكي.79

.1982، 2دار السلفية ، ط

أمني حممد : ، لسان العرب ، تح ) حممد بن مكرم  أبو الفضل مجال الدين( بن منظورا.80

عبد الوهاب ، حممد الصادق العبريي ، دار إحياء الرتاث العريب ، مؤسسة التاريخ العريب ، 

.1999، 3بريوت ، ط
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بن إبراهيم  عبد الرمحان: ، القطع واالئتناف، تح) أبو جعفر بن إمساعيل  ( النحاس.81

.1992، 1املطرودي ، دار عامل الكتب، الرياض ، ط

يوسف بديوي ، دار الكلم الطّيب، :، تفسري النسفي ، تح) أبو بركات حممود (  النسفي.82

.1998، 1بريوت ، ط

مغين اللبيب عن كتب ، ) األنصاري مجال الدين أبو حممد عبد اهللا(  بن هشاما.83

.2000، 1عبد اللطيف حممد اخلطيب ، الرتاث العريب ، الكويت ، ط:، تحاألعاريب

.الطباعة املنريية ، مصر ، د ط ، د ت ، شرح املفصل ،) موفق الدين (  ابن يعيش.84

ملكتبة العربية ، حلب ، فخر الدين قباوة ، ا: تح، يف التصريف ، شرح امللوكي يعيش  ابن .85

.1973،  1ط

 المراجع العربية:ثانيا

.��¦���ǂǐǷ��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨƦƬǰǷ���ƨȇȂǤǴËǳ¦�©¦ȂǏȋ®�¶���®�©إبراهيم أنيس.1

.2003، 2، يف الّلهجات العربية ، مكتبة االجنلو مصرية  ، القاهرة ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2

.1984، 5، داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو مصرية ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3

1987، 1، املدارس النحوية أسطورة وواقع ، دار الفكر ، عّمان ، طإبراهيم السامرائي.4

.1996، 1الدار املصرية اللبنانية ، ط، ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ،أحمد عفيفي.5

، ، الّلهجات العربية يف الرتاث ، الدار العربية للكتاب ، د طأحمد علم الدين الجندي.6

    .دت

، شذا العرف يف فن الصرف ، دار الكيان ، د ط ، د تأحمد بن محمد الحمالوي.7

.2008، 3، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، دمشق ، ط أحمد محمد قدور.8

إحصائية ، عامل الكتب ،  االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي دراسة، حمد مختار عمرأ.9

.، د ط ، د ت القاهرة
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.1997، دراسة الصوت الّلغوي ، عامل الكتب ، القاهرة ، د ط ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

، 1، دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته ، عامل الكتب ، القاهرة ، طــــــــــــــــ .11

2001.

، أمحد خالد شكري وآخرون ، مقدمات يف علم القراءة ، دار عمار أحمد مفلح القضاة.12

.2001، 1، ط 

، يف علم التجويد، مكتبة اإلميان، الدرر البهية شرح املقدمة اجلزريةعبد الوهاب أسامة بن.13

.2005، 2القاهرة ، ط

رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني :التطّور النحوي يف الّلغة العربية ، تح ،  برجستراسر.14

.1994، 2، مصر ، ط

، شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور ، حياته وآثاره ، دار ابن بلقاسم الغالي.15

.1996، 1حزم ، بريوت ، ط

.1990، مناهج البحث الّلغوي ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ، د ط ، تمام حسان.16

.1994، املغرب ، د ط ، ، الّلغة العربية معناه مبناها ، دار الثقافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.17

، النحو ، فقه الّلغة - عند العرب  ، األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر الّلغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18

.2000البالغة ، عامل الكتب ، القاهرة ، د  ط ، 

.2001، 4، الّلغة بني املعيارية والوصفية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.19

.2007، 1، اجتهادات لغوية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.20

.1999، 1، دراسة يف علم األصوات ،  مكتبة اآلداب ، طحازم علي كمال الدين.21

.2010، 1، أحباث صرفية ، دار صفاء ، عمان ، طالحمدانيخديجة زبار .22

، 2، مبادئ اللسانيات ، دار القصبة للنشر، اجلزائر ، ط خولة طالب اإلبراهيمي.23

2000.
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، العموم الصريف يف القران الكرمي ، املركز التقين ، بغداد ، رضا هادى حسون العقيدي.24

.2013،  2ط

، القاهرة ، علله وقوانينه ، مكتبة اخلاجنيالّلغوي مظاهرهالتطور ، رمضان عبد التواب.25

.1990،  2ط

، املركز  -مدخل لسيميائيات شارل سندرس برس -، السيميائيات و التأويلسعيد بنكراد.26

.2005، 1الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط

، التخرجيات النحوية والصرفية لقراءة األعمش ، مطبقة احلسني سمير أحمد عبد الجواد.27

.1991، 1اإلسالمية ، جامع األزهر ، ط

، يف علوم القراءات مدخل ودراسة وحتقيق ، املكتبة الفيصلية ، مكة السيد رزق الطويل.28

.1985، 1املكرمة ، ط

البيضاء ، بريوت ،  ةر احملجدا أسرار التشابه األسلويب يف القرآن الكرمي ،، شلتاغ عبود.29

.2003،  1ط

.، د ت 7املدارس النحوية ، دار املعارف ، القاهرة ، ط، شوقي ضيف.30

، 10دار العلم للماليني، بريوت ، ط، مباحث يف علوم القرآن ، صبحي الصالح.31

1977

، ، دط، احتاد كتاب العرب ، دمشق، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية صفية مطهري.32

2003.

.1992،  3ط، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، بكوشالالطيب .33

.1999، 6فصول يف فقه العربية ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط، عبد التواب.34

، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب ، احتاد كتاب العربعبد الجليل منقور.35
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، الرياض ، 14دراسات يف علوم القرآن الكرمي ، ط ، عبد الرحمان بن سليمان الرومي .36

2005.

.1986، 2، أصول التفسري وقواعده ، دار النفائس ، دمشق ، ط عبد الرحمان العك.37

، اللسانيات وأسسها املعرفية ، الدار التونسية للنشر ، د ط ، عبد السالم المسدي .38

1986

غة احلديث ، مكتبة اخلاجني ، ، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللّ  شاهينعبد الصبور .39

.2009ط ، .القاهرة ، د 

رؤية جديدة يف الصرف العريب ، مؤسسة -، املنهج الصويت للبنية العربيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.40

.1980الرسالة ، بريوت ، د  ط ، 

القرآين ، مؤسسة الرسالة ، ، الكلمات اإلسالمية يف احلقل عبد العال سالم مكرم.41

.1996، 1، طبريوت

، املشرتك الّلفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي ، مطبوعات جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.42

.1994ط ، .الكويت ، د

، ǂǿƢǬǳ¦���ƨƦǿÂ�ƨƦƬǰǷ���ƢēƢũÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�ƨȈƥǂǠǳ¦��5̈���¶حامد هاللعبد الغفار .43

2004.

، 3تعريف الدارسني مبناهج املفسرين ، دار القلم ، دمشق ، ط، عبد الفتاح الخالدي.44

2008.

رشاد عبد التواب ، :، هداية القارئ إىل جتود كالم الباري ، تح عبد الفتاح المرصفي.45

، د ت2دينة املنورة ، طمكتبة طيبة ، امل

.1998د ط ،، علم الصرف الصويت ، دار أزمنة ،عبد القادر عبد الجليل.46

، 3، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، طدراسات يف علم الصرف،عبد اهللا درويش.47

1987.
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، 1، الكايف يف القراءات السبع ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طأبو عبد اهللا الزعبي.48

2000.

.2001علوم التفسري ، دار الشروق ، القاهرة ، د ط ، ، عبد اهللا شحاتة.49

، الّلهجات العربية يف القراءات القرآنية ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية، عبده الراجحي.50

.1996د ط ، 

.، التطبيق الصريف ، دار النهضة العربية ، بريوت ، د ط ، د تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.51

و الرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية ،  العالقات الداللية ،عبد الواحد حسن الشيخ .52

.1999، 1مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية ، ط

، الكفاءة القرائية عند علماء الرتاث دراسة داللية ، دار الكتب العلمية ، عرابي أحمد.53

.2011، 1بريوت ، ط

منهج البحث الّلغوي بني الرتاث وعلم الّلغة احلديث ، دار الشؤون الثقافية ، علي زوين .54

.1986، 1العامة ، بغداد ،  ط

.���ǂǐǷ���ƨǔĔ���ƨǤËǴǳ¦�ǾǬǧ��3 ،2004¶علي عبد الواحد وافي.55

.���ǂǐǷ�ƨǔĔ���ƨǤËǴǳ¦�ǶǴǟ9 ،2004¶،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.56

.1996د ط ، .57

، 1، الفروق الّلغوية يف العربية ، دار صفاء للنشر ، عمان ، طعلي كاظم المشري.58

.314:، ص2011

دراسة -، التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي عودة خليل أبو عودة.59

.1985، 1، مكتبة املنار ، األردن ، ط -داللية مقارنة 

.2000، 2، يف علم الّلغة ، دار طالس ، دمشق ، طغازي مختار طليمات.60
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، دار احلرية ، يف األصوات الّلغوية ، دراسة يف أصوات املد العربيةغالب فاضل المطلبي.61

.1984للطباعة ، بغداد ، د ط ،

، 1، املدخل إىل علم أصوات العربية ، دار عمار ، عّمان ، طغانم قدوري الحمد.62

2004

، 2، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، دار عمار ، عمان ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.63

2007.

، 1دار ابن حزم ، بريوت ، طاجلملة العربية واملعىن ، ، فاضل صالح السامرائي.64

2000.

، 3يف نصوص من التنزيل ، دار عمار ، عمان ، ط، ملسات بيانيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.65

2003.

أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي ، مكتبة الصحابة ، اإلمارات ، مكتبة ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.66

.2008، 1التابعني ، مصر ، ط

.2007، 2، معاين األبنية يف العربية ، دار عمار ، عّمان ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.67

، علم الداللة العريب النظرية والتطبيق دراسة تارخيية ، تأصيلية ، نقدية ، دار فايز الداية.68

.1996، 2الفكر ، دمشق ، ط

، 4، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه ، مكتبة التوبة ، الرياض ، طفهد الرومي.69

1999.

.2000، علم األصوات ، دار غريب ، القاهرة ، د ط ، كمال بشر.70

دار ابن خزمية ، موضوعاته قضاياه ، -، فقه الّلغة مفهومه محمد بن إبراهيم الحمد.71

.2005، 1الرياض ، ط

4،1969، دراسات يف فقه الّلغة ، دار النشر العريب ،  بريوت ، ط محمد األنطاكي.72
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.2000، 7التفسري واملفسرون ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط، محمد حسين الذهبي.73

دار ،  النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، محمد حماسة عبد اللطيف.74

.2000، 1الشروق ، القاهرة ، ط

.1986، ، لغة القرآن لغة العرب املختارة ، دار النفائس ، د  ط محمد رواس قلعه جي.75

بني املقاربات الّلغوية واملقاربات اللسانية احلديثة ، مركز -، الصرف العريب محمد شندول.76

.النشر اجلامعي ، تونس ، د ط ، د ت 

، 1، البالغة واألسلوبية ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت،  طمحمد عبد المطلب.77

1994.

.1995، 1، معجم علم األصوات ، الرياض ، طحمد علي الخوليم.78

، التوليد الداليل يف البالغة واملعجم ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، غاليممحمد .79

.1987،  1ط

العربية ، مطبعة جامعة دمشق ، ، فقه الّلغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمةمحمد مبارك.80

.، د ت دط

، 1األدوات النحوية يف كتب الرتاث، دار الفكر، دمشق ، ط،محمود أحمد الصغير.81

2001.

، ، د ط، علم الّلغة مقدمة للقارئ العريب ، دار النهضة العربية ، بريوتمحمود السعران.82

 .ت د 

، مدخل إىل علم الّلغة ، دار قباء ، القاهرة ، د ط ، د ت ، محمود فهمي الحجازي.83

1995، د ط ، املكتبة العصرية ، بريوت،  التصريف، دروس يدحممحي الدين عبد ال.84

حممد بن صاحل الفوزان ، :فصول يف أصول التفسري ، تح ، مساعد بن سليمان الطيار.85

.1993، 1دار النشر الدويل ، الرياض ، ط
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.ت، ددار ابن اجلوزي ، د ط،غوي للقرآن الكرميالتفسري اللّ ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.86

عبد املنعم محامة ، منشورات الكتب :جامع الدروس العربية ، تح،مصطفي الغالييني.87

.1993العصرية ، بريوت ، 

.2000،  11، مباحث يف علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، طمناع القطان.88

املصادر، بلنسية للنشر معاين القرآن يف الرتاث العريب دراسة يف املنهج و ، منير جمعة أحمد.89

.2008، 1التوزيع ،القاهرة ، طو 

الدار  ،، منهج اإلمام الطاهر بن عاشور يف التفسري التحرير والتنويرنبيل أحمد صقر.90

.2001، 1، طاملصرية، القاهرة

ية ، دار الثقافة للنشر دراسة لغوية قرآن -، أبنية األفعالنجاة عبد العظيم الكوفي.91

.1989، د ط ، وللتوزيع

، ، دار األمل1علي احلمد ، ط: تح الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ، علم، هادي نهر.92

.2007األردن ، 

، 1غوية العربية ، دار جرير ، ط، التبيان وأثره يف تشكيل النظرية اللّ وليد أحمد العناني.93

2009.

.مترجمةالمصادر ال -ثالثا 

حممد زياد كبة ، جامعة :التسابق والتطور ، تر-، مدارس الّلسانيات جفري سامسون.1

.1994ط ، .امللك سعود ، الرياض ، د 

، مكتبة األجنلو الدواخلي ، حممد الفحاصعبد احلميد : ، الّلغة ، ترجوزيف فندريس.2

.مصرية ، د ط ، د ت 

احلواس مسعودي ، مفتاح بن غروس ، دار اآلفاق ، د ط ، :، اللسانيات ، ترجون بيرو.3

2001.
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، بيت 1هيثم غالب الناهي ، ط:عفاف البطاينة ، تح:النقد اللساين، تر، روجر فاولر.4

.2012النهضة ، بريوت ، 

.، دور الكلمة يف الّلغة ، مكتبة الشباب ، د ط ، د تأولمانستيفن .5

يوئيل يوسف عزيز ، دار أفاق عربية ، بغداد ، :، علم الّلغة العام ، ترفرديناند دي سوسير.6

1985.

.1998،  8أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب ، ط :، أسس علم الّلغة ، تر ماريو باي.7

  المجالت  -رابعا 

والعلوم اإلنسانية ، قسم جملة جامعة دمشق تشرين كلية اآلداب  السيد أمحد ،عزت  .1

.2012، 1، العدد�ƾǴĐ¦��28الفلسفة

دراسة يف الداللة ، جملة :عاصم شحادة علي ، املعاين الوظيفية لصيغة الكلمة يف الرتكيب.2

.2008، 3، العدد 35االجتماعية ، جملد و دراسات العلوم اإلنسانية  

آيات العبادات يف القرآن  عماد محيد أمحد ، سارة لطيف عبد اهللا ، اإلتباع احلركي يف.3

.2013، 16، العدد �ƾǴĐ¦���ÄƾȈǿ¦ǂǨǳ¦2، جملة آدابالكرمي

حممد خليل نصر اهللا فراج ، الوقف ووظائفه عند النحويني والقراء ، حوليات اآلداب .4

.2001، 21االجتماعية ، العدد
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ملخصال

يف فهم معاين القرآن اليت اعتمد عليها ابن عاشور يعترب التأويل الّلغوي من اإلجراءات القرائية املهمة 

الكرمي واليت تتضمن حمموالت داللية خمتلفة، يتم استنباطها من خالل النظر إىل كافة مستوياته اللسانية 

هذه املستويات وفق أنساق معينه تشكل وحدة داللية  فتضافر .املختلفة، الصوتية والصرفية والنحوية والداللية

  .هلذه املستويات

مفهوم التأويل عند ابن عاشور يف إطاره العام يرتبط مبفهوم التجديد من خالل الوقوف على معاين 

اختالف أهل ف .جديدة حيملها القرآن الكرمي، والذي يشكل جماال خصبا للبحث عن كنوزه وأسراره البديعة

التأويل يرجع يف حقيقته إىل اختالفهم يف مقاربتهم للمسائل الدينية، وهذا حبسب املنطلقات الفكرية العلم يف 

وعلى هذا األساس فمن الصعب احلديث عن التأويل دون الرجوع إىل البعد الديين، . والعقدية لكل مذهب

  .لقرآن الكرمييف أساسها خلدمة ا والذي ميثل مصدرا للدراسات الّلغوية العربية واليت قامت

  املستوى الداليل -املستوى النحوي –املستوى الصريف  –املستوى الصويت  –التأويل : الكلمات المفتاحية

Résumé

L’interprétation linguistique est considéré comme l’une des procédures coraniques

importants sur quoi s’est appuyé ibn Achour pour comprendre les significations du saint

coran. celle- ci comportent divers porteurs de sens extraits de la combinaison de divers

niveaux linguistique, phonétique, morphologie, grammaticale et sémiotique . tous ces niveaux

réunis , selon des formats précis , constituent une unité sémantique.

La notion d’ interprétation chez ibn Achour dans un cadre générale , cette notion est en

relation directe avec le renouvellement à travers la découverte de nouvelles significations

dans le saint coran . celui – ci constitue un terrain de recherche fertile . les divergences par

rapport à la question de l’interprétation revient , en fait , aux diverses approches d’etude des

questions religieuses . cela dépend naturellement de composantes élémentaires intellectuelles

et doctrinales de chaque école de pensée. il est difficile de parler de l’interprétation sans

revenir à la dimension religieuse qui constitue une origine pour les études linguistique arabes

au service du saint coran.

Mots clé : L’interprétation – niveau phonétique - niveau morphologie - niveau grammaticale-

niveau sémiotique


