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 :الممخص
االساليب اإلجرائية التي تكشف الصورة البيانية التي  دراسة قسمًا منييدف ىذا البحث الى       

وبعد تأمٍل طويٍل ألسفار التفاسير البيانية والبالغية تتميز بيا المفردة القرآنية عند تحميميا بيانيًا، 
المعنى البياني في تفسير المفردة القرآنية قائم عمى أساليب عدَّة وقد جاء  َخَمصُت الى انَّ تعبيرىم عن

ىذا البحث الموسوم بـــ) من أساليب التحميل البياني لممفردة القرآنية ( ليقف عمى أبرز أساليب التحميل 
 .البياني واستجالء المعاني البياني الموجودة في المفردة القرآنية
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One of the methods of graphic analysis of the Qur'anic vocabulary 
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Abstracts: 

      This research aims to study some of the procedural methods that reveal 

the graphic image that characterizes the Qur’anic term when analyzing it 

graphically. (One of the methods of graphic analysis of the Qur’anic term) to 

stand on the most prominent methods of graphic analysis and clarify the 

graphic meanings found in the Qur’anic term. 
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 :المقدمة
  :أجمعينآلو وصحبو  ىسيدنا محمد وعمالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى 

 وبعد:
بيانًا الختيار المفردة القرآنية  أو البالغي إنَّ التحميل البياني الذي يمارسو المفسرف    

 في الدراسات الداللية الحديثة أو ما يسمى بـ)الداللة الهامشية(من اعتداده منطمٌق 
الذي يعني: كشف ما تختزلو المفردة القرآنية من ايحاءات داللية  بـ)ظالل المعنى(

  .ةالقرآني المفردةالجمال المكنون في  سر   يظيرىامشية في سياٍق خاص، ومن َثمَّ 
من أن يعمد المفسر الى محاولة  التحميل البياني لممفردة القرآنيةأسموب يبدأ     

ما  ينظر محمالً شكمت منيا السورة، ثم مقاربة بعناصر لغوية ت استبدال عناصر لغوية
استبصار بعض معالم خصائص تمك العناصر لممفسر  ليتأتى ؛لَ ل بما ُأستُبدِ بدَ استَ 

  .ا مفردات النص القرآني لتعطي داللة بيانيةبي تالمغوية التي تفرد
البياني عند التحميل عن المعنى َعبَّروا بيا  اجرائية أساليب والبالغيين لممفسرين كان    

صُت الى انَّ َخمَ  البيانية والبالغية، وبعد تأمٍل طويٍل ألسفار التفاسير لممفردة القرآنية
عمى أساليب عدَّة وقد جاء قائم  في تفسير المفردة القرآنية تعبيرىم عن المعنى البياني

عمى  ليقف ( التحميل البياني لممفردة القرآنيةمن أساليب  ىذا البحث الموسوم بـــ)
المعاني البياني الموجودة في  ليكشفلممفردة القرآنية؛  أساليب التحميل البياني بعضًا من

 الموضوع.عمى أىم المصادر والمراجع في ىذا  المفردة القرآنية معتمداً 
 أهمية الموضوع:

ُيعد  تحميل المفردة القرآنية من خالل قيمتيا البيانية مسمكًا يكشف مرامي اعجاز     
النص القرآني؛ لذلك كان التحميل البياني أمرًا ميمًا في كشف صورة من صور التفسير 

كما يقول الدكتور فاضل  مقصودٌ  فنيٌ  تعبيرالبياني مما يؤكد أن التعبير القرآني 
 السامرائي.

تحميل أسموب مطالب وهي: المطمب االول:  مقدمة وثالثةمُت البحث الى وقد قس   
تحميل الداللة الصوتية، المطمب أسموب المفردة القرآنية، المطمب الثاني:  ايحاء
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، يتخممها بعض التقسيمات التي دعت الثالث: أسموب تحميل بنية المفردة القرآنية
 .إليها منهجية البحث، ثم اتبعتها بخاتمة

 
 :المفردة القرآنية ايحاءتحميل أسموب  المطمب االول:

 تحميل االيحاء النفسي في المفردة القرآنية:أواًل: 
تقرير صمة البالغة القرآنية بعمم النفس قد ميد السبيل الى القول  من أنَّ ما استقر   

باإلعجاز النفسي لمقرآن الكريم كما أوضح عن وجو الحاجة الى تفسير نفساني لمقرآن 
؛ ٔالكريم يقوم عمى االحاطة الممكنة بما عرف العمم من أسرار حركات النفس البشرية

من صور االعجاز النصي، فيي كما تؤدي  دةمتعدألن المفردة القرآنية قابمة لقراءات 
 .في المتمقي بالغي نفسي مؤثريمكن أن تصاحب معنى  عاممعنى 

فإذا تقرر القول بأنَّ ىناك عالقة بين البالغة القرآنية وعمم النفس وىذا مطمب المنيج   
اني أكثر من مجرد تتبع الصيغ والمقاييس البالغية يالبياني يصبح تحميل المفسر الب

فال بد واالمر ذا من أن يزن وقع الكممة وما يمكن أن توحي بو  ممفردة القرآنية،ل
 لتبرز التوظيف السياقي ليا. ؛ٕأصواتيا من دالالت تحدث االثر النفسي المطموب

لوقع التأثيري النفسي ا العممية التفسيرية في ألفاظ النص القرآني مراعاة راعتوومما   
اتجو المفسرون الى تحميل الممحظ النفسي  ىذاوبسبٍب من في حقل مفرداتو الداللية، 

الذي توظفو المفردة في السياق القرآني، فكثيرًا ما يعدل التعبير القرآني عن مفردة الى 
؛ لمزية تعبيرية، المادة المعدول عنيا تؤديومفردة فييا حس نفسي وجداني ال يمكن أن 

و )رأى(، كما في قصة سيدنا موسى  كاختيار مفردة )آنس( بعد أن عدل عن )َعِمَم(
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ    چفي قولو تعالى: )عميو السالم(

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  

                                                           

 .ٖٚٗالخولي:  أمينينظر: دائرة المعارف )مادة تفسير( ، لألستاذ  ٔ

 .ٖٔٔالكريم، د. نور الدين : ينظر: المنيج البياني في تفسير القرآن  ٕ
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 مفردةوقد الحظ التحميل البياني معنى االطمئنان الذي تتميز بو ىذه   ،(ٔ)چڤ
عن سواىا، فالسير كان لياًل ألن رؤية النار ُترى لياًل، كما أنَّ المية التي سار  )آنس(

((، وكذلك قد ڤ  ڤفييا كانت شديدة البرودة دلَّ عمى ذلك قولو تعالى: ))
،  (ٕ) چې  ۅ  ۉ  ۉ  ۅچقولو تعالى في سورة طو يشر الى ذلك: فضلَّ الطريق 

ىذا المشيد فمحاولة البحث عن أمٍر آمن، فالمتوقع والحال ىكذا أن تحدث الوحشة من 
أو عن سبٍب لو ضرورة الزمة، فالشك أّن االنسان في مثل ىذه الحال يكون شديد 
االحتياج الى النار؛ ألنَّيا سبب النور لو والدفء في ىذا الحال وتبيين معالم الطريق، 

يا سيدنا موسى لذا آثر القرآن الكريم الفعل )آنس( لُيصور حالة الوحشة التي كان في
التي رآىا  النفسي الشعوري )عميو السالم( قبل رؤية النار، ولُيعطي داللة االطمئنان

،فالتأثير النفسي الذي صورتو ىذه المفردة ىو توظيف مالزم لذلك المشيد (ٖ)وفرح بيا
 المرعب لمنفس البشرية قصده التعبير القرآني ىنا. 

حة نفسية رائعة في مفردة )تقير( في قولو كما تشير االستاذة بنت الشاطئ الى لم  
 الى معنى نفسي شعوري ؛ لتنتقلحممت المفردة بيانياً بعدما  ٗچڳ   ڳ  ڳ  ڳچ تعالى: 
، وال منع الحق، يالظالم، وال التسمط بما يؤذ "فال)ال تقير( في ىذا السياق كممة حققتو 

عمى  ريقع القي؛ ألنو يمكن أن ٘(("فال تقير))ببالغ في التأثير ما يبمغو قولو تعالى: 
عطائو، مع إنصافاليتيم ألن وذلك  ؛، وعدم التسمط عميو باألذىحقو الماليو ، وا 

، والنبرة المؤلمة بال غير قصدٍ  من بالكممة العابرةو  بالمفتة الجارحة تتأثر حساسية اليتم

                                                           

 (.ٜٕسورة القصص آية: ) (ٔ)
 .(ٓٔسورة طو آية: ) (ٕ)
، والبنية الحسية في التعبير القرآني، د. ٕٕ٘/  ٛينظر التحرير والتنوير، العالمة ابن عاشور:  (ٖ)

 .ٛٗابراىيم سعيد السيد: 

 (.ٜسورة الضحى : آية ) ٗ
 التفسير البياني، بنت الشاطئ: ٘
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ن لم يصحبيا تسمط باألذى أو غمبة عمى مالو وحقوتنبوٍ  فالقير كما يحصل في ، ٔ، وا 
الذي  المعنى الشعوري)ال تقير( ى النفي الماديات يقع في المعنويات لذلك راعضياع 

 يمكن أن يؤذي اليتيم.
والمتأمل لتحميل االستاذة بنت الشاطئ الذي انتجت بو ىذا المعنى يجد أنَّو قائم     

 نى العام الى معنىالمععمى استبعاد التفسيرات المحدودة لممفردة بما يمكن تسمتو ب
ولو بنظرة  استبعاد اذيت اليتم معنوياً  الى يشير من نفس مادة المفردة كشفتو ايحائي
حققتو المفردة من معنى ما غمبتو عمى ، وىذا مختزل في المفردة وُ او كممة تؤلمُ  تحزنوُ 
 .مركزي
 تحميل االيحاء الداللي:ثانيًا: 

ي كما وية البعث لما تتضمنو من المعاناإليحاء، ق شديدةإنَّ كممات القرآن الكريم     
الختيار التعبير القرآني أسموب التحميل البياني  ُيعَّد   وبسبب من ذلك  يقول احمد بدوي،
أسموبًا أساسيًا  ،في الداللة العامة ون ما يشابييا، دفي سياق محدد لممادة المعجمية

التي  التأمل العميق لممادة المغويةلموصول الى المعنى البياني، فالوقوف الكامل، و 
ىو  من نفس تمك المادة دالالت ىامشية تكونت منيا المفردة القرآنية وما توحي بو من

 المعنى البياني. كل المفسر إلدراما ُيوص  
من المقرر في قواعد التفسير البياني أن المفظ "إذا كان لغًة يحتمل أكثر من ف     

تجيز اال معنًا واحدًا في المقام الواحد يقوم بو لفٌظ بعينو ال يقوم معنى، فإنَّ البالغة ال 
يًا وصيغًة بداللٍة أعطت ُبْعَدًا بيانيًا ال يمكن معنو ؛ ألن المفردة القرآنية مقيدة (ٕ)بو سواه"

أن تؤديو مفردة غيرىا مما يمكن يا من االحتفاظ بحسيا البالغي الذي يرسم صورة من 
نت الرؤية التفسيرية ىنا ال تنظر الى المشترك المغوي باعتباره صور االعجاز؛ لذا كا

نَّما، رؤية أصولية ؛ ألن بيانياً  من الحشد الداللي ضاف لمنص ُبعداً إذا أليو تنظر إ وا 
تتميز بو  معنى بيانينحو تحديد  تحميل اختيارات التعبير القرآنيفي  يتجوالمفسر 

                                                           

  المصدر نفسو: ينظر: ٔ

 .ٜٕ/ٔاني، د. بنت الشاطئ: يالتفسير الب (ٕ)
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، او صيغتيا، او ىذا المممح البياني من نفس مادتيا المعجمية تستدعي، المفردة القرآنية
 وفق مقتضيات السياق.لتحقق معنًا  في سياق معين، ومقام مقصود، صوتيا

اختيارًا فنيًا  مادة المفردة القرآنيةاختياره ل القرآن الكريمفمن المطَّرد في أسموب     
تؤديو الكممة لتقابل الداللي الذي ا من ذلك التصوير الرائع ،ً ليصور بيا معنًا بيانيا

في  )زرتم(استعمل التعبير القرآني لفظ  (1)چک  ک  کچفقي قولو تعالى:  القرآنية
ال تعطيو لكن المممح الدقيق أن المفردة اعطت تقاباًل دالليًا ُمَعب َرًا بو عن الموت اآلية 

الزيارة بيذا المعنى " استعمال مفردة سواىا وىو الرجوع وعدم البقاء في القبر ألن 
صريح االيحاء بأنَّ االقامة في القبر ليست اقامة دائمة فالزائر غير مقيم وسوف تنتيي 

 .(ٕ)زيارتو حتمًا الى بعث وحساب وجزاء"
المحتوى الداللي لمادة الى بيان إنَّ التحميل الذي مارستو العممية التفسيرية ىنا متوجو   

ستبعد ما يمكن افتراضًا أن يقوم مقاميا تمنو المفردة في ىذا السياق ل الذي نشأتْ )زار( 
 في )زرتم(. (االيحاء الداللي)كأن يقال )قبرتم( او )سكنتم( لذلك كشف لنا ىذا التحميل 

ی    یۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ ذلك قولو تعالى:  مثلو    

يت  جث   مث  ىث   ىتجت  حت  خت  مت   يبيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ىئجئ  حئ   مئ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئچ وقولو تعال:  (ٖ)چ

حت    جتخب  مب  ىب  يب   حبی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ

مع لفظ في اآليتين استخدم التعبير القرآني مفردة )ميراث(   (ٗ)چخت  مت  ىت  يت  
 !كيف يرث اهلل السماوات واالرض وىي ممكو؟ تساؤالً  البياني يفرضوالتحميل  ،الجاللة

الذي سوف تنتيي  (اليالك)و)الموت( أتقاباًل دالليًا وىو  ىذه المفردة والجواب لتعطي
وىذا نتاج التحميل ليكشف ما تحممو المفردة القرآنية  بو السموات واالرض ومن فييما،
                                                           

 .(ٕسورة التكاثر اية: ) (ٔ)
 .ٕٓٓ/ ٔالتفسير البياني، د. بنت الشاطئ:  (ٕ)

 .(ٓٛٔسورة آل عمران اية: ) (ٖ)
 .(ٓٔسورة الحديد اية: ) (ٗ)
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فيي في ىذا السياق متجاوزًة معناىا المتبادر الى معنى بياني  من دالالت ىامشية
أنَّ كل من في السموات الى  الذي كشفو التحميل البياني يشير (اإليحاء الدالليـ)دقيق، ف

، وقد تنبو الزمخشري الى ىذا المعنى واالرض سيموت ويبقى )اهلل( سبحانو وتعالى
وكذلك الرازي حيث قال:"  ،(ٔ)ديد باليالكالدقيق حين فسَّر معنى الميراث في آية الح

 .(ٕ)إنَّكم ستموتون فُتَرُثون"
 أنَّ  الى االستاذة بنت الشاطئ تذىب (ٖ)چڄ  ڄ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  قولو تعالى:و    

، وعميو ، وليس النيار كم ومن النيارتخصيص لوقت محدد  اآليةكممة الضحى في 
وىو ــــ وقت  بين المقسم بو ربطًا بيانياً  ومن َثمَّ ربطت ،لغايٍة بيانية المفردة مقيدة داللياً ف

الذي  (صمى اهلل عميو وسممالنبي )وبين فتور الوحي الذي عاناه  الضحى من النيارـــ 
 .قيل سببًا لنزول سورة الضحى لُتَعب ُر بو عن ممحظ بياني متميز

لق لضوء تأمن فانبعاث ضوء الشمس في وقت الضحى ىو تألُق ما بعده      
آيتي فتقول:" إنَّ المقسم بو في  الشمس، ثم يعقبو الميل اذا سجى ليسكن فيو الناس

واقع حسي يشيد بو الناس في كل يوم يتألق الضوء ضحوة الضحى صورة مادية و 
دون أن يختل نظام الكون أو يكون في توارد  النيار ثم فتور الميل إذا سجا وسكن

أن السماء قد  أحد لدون أن يخطر عمى با ار، بلالحالين عميو ما يبعث عمى إنك
، شة، بعد تألق الضوء في ضحى النياوأسممتيا إلى الظممة والوح تخمت عن األرض 

صمى اهلل عميو ) نس الوحي وتجمي نوره عمى المصطفىبعد أُ  عجب في أن يجيء فأي  
يوافي بعد  فترة سكون يفتر فييا الوحي، عمى نحو ما نشيد من الميل الساجي (وسمم

ىذا ىو ما نطمئن إليو في التفسير البياني لمقسم بالضحى والميل إذا ، الضحى المتألق!
وىي بيذا التحميل لمممحظ البياني اعطت تصورًا دالليًا بين اختيار مفردة  (ٗ)"سجا

                                                           

 .ٗٚٗ/ ٗينظر: الكشاف، الزمخشري:   (ٔ)

 .ٜٕٔ/ ٜٕمفاتيح الغيب، الرازي:  (ٕ)

  .(ٕـــــــٔسورة الضحى من آية: ) (ٖ)
 .ٕٙ/  ٔالتفسير البياني:   (ٗ)
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التعبير القرآني لمفردة ) الضحى( وبين ما كان يعيشو النبي )صمى اهلل عميو وسمم( من 
    حي.فتور لمو 

 
 :في المفردة القرآنية الداللة الصوتيةتحميل أسموب  المطمب الثاني:

 بل الحظوا ،عمى ما سبق بيانياً  تحميل المفردة القرآنية تقف مالحظة المفسرين فيلم    
ءىا الصوتي من خالل بنا متميزة في تأليف مفردات النص القرآنيظاىرة داللية 

السر الى  الداللةتمك في تحميل  حتى توصموا ،لممفردة (الداللة الصوتي)وىي االيقاعي 
بالمعنى،  قة جرس صوتيا، وعالالتعبيري وراء اختيار ىذا الصوت الموسيقي خال غيره

 والمعنى المحاكاة الصوتيةبـما يسمى في الدراسات الداللية الحديثة  وىو
(onomatopoeia)،  لمعناىا صوتيًا عمى قد كبير من التالؤم فالمفردة القرآنية موافقة

عمى أن ىذه الظاىرة لم توجد  المعجز، ولما ىو مقصود من إجادىا في السياق القرآني
 .عمى حساب المعنى القرآني

فييا تارة من حيث ىي أبنية صوتية مادتيا الحروف فالمغة ألفاظ وألفاظيا ينظر:"   
داللتيا ... وتارة من حيث ىي أداة  وصورتيا الحركات والسكنات من غير نظر إلى

لتصوير المعاني ونقميا من نفس المتكمم إلى نفس المخاطب بيا .... وال شك أنيا ىي 
أعظم الناحيتين أثرًا في اإلعجاز المغوي الذي نحن بصدده إذ المغات تتفاضل من حيث 

القرآنية  مما يعطي لممفردة (ٔ)"ىي بيان أكثر من تفاضميا من حيث ىي أجراس وأنغام
سبر دالالت التعبير القرآني يجد أنَّ القرآن الكريم يمن وعمى ذلك فإنَّ قيمتيا الصوتية، 

 االلفاظ تخيراً اصوات يتخير  ذلمكب وىو كما اعتنى بالمعنىبالجرس وااليقاع  قد َعِنيَ 
كميا في بل سياق السورة اآلية  من تحقيق الموسيقى المتسقة مع جويقوم عمى اساس 

فمو نظرنا الى  ،وخاصة السور القصار التي حفل بيا العيد المكي ،من االحيانكثير 
البناء المفظي في النص القرآني لتذوقنا التالؤم الصوتي واضحًا جميًا، فال نجد في 
ألفاظو تنافرًا بين أصوات تراكيبو اطالقًا، وىذا يعني أنَّ القرآن الكريم يختار ألفاظو 

                                                           

 .ٔٗٔالنبأ العظيم، العالمة عبد اهلل دراز: (ٔ)
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فال يمكن أن نعثر في كل نصوصو عمى اصوات لتالؤم الصوتي وينتقييا مراعيًا فييا ا
أللفاظ وحشية غريبة التأليف، ثقيمة عمى السمع مثل كالشوذب، والعشنط، والشوذب، 

، ومثال دقة وما يماثميا، بل نجده يولي مبدأ االنتقاء الصوتي اىمية كبيرة (ٔ)والعشنق
يئ  جب  حب  خب      مب  چ  الى:االختيار والوضع المطابق لممعنى ننظر الى قولو تع

نعم النظر في مفردة )صكَّت( ىل ترى أنَّ ىناك لفظًة من ونُ  (ٕ)چ  ىب  يب  جت  حت
حيث الصوت أخرى تستطيع أن تحل محميا؟! ىناك اذن اختيار كما أنَّ ىناك وضعًا 
ليذا االختيار الذي راعى جانب االتساق الصوتي بين الكممتين )صرة( )صكَّت( لتكامل 

وصوتي بين الكممة وجارتيا ولو لم يكن ذلك لخلَّ النظم القرآني الذي ُبَنَي عميو داللي 
مصوت في المغة العربية " ايحاًء خاصًا فيو إن لم يكن يدل داللة فم (ٖ)القرآن الكريم

 ،يدل داللة اتجاه وايحاء يثير في النفس جو يييئ لقبول المعنى ،قاطعة عمى المعنى
 .(ٗ)ويوجو إليو ويوحي بو"

؛ لذلك استشعر المفسرون مما سبق نجد ما يؤكد العالقة الثنائية بين المعنى الصوت   
ن كان  المعنى المتكون من رحم العالقة التالزمية بين صوت المفردة القرآنية وداللتيا وا 
، ىذا التالزم أمر اغمبي، كما لم يكن ىو العمة الوحيدة في تحميل المفردة القرآنية بيانياً 

( من قولو تعالى: طَّرْ فَ تَ تكرار صوت الطاء في )يَ  من ذلك ۆ  ۆ  چ نَّ

لتعطي ىذه الداللة الصوتية تشقق  (٘)چۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
االرض مرة بعد أخرى، وقد الحظ ابو السعود ىذه الداللة الصوتية محماًل ليا بالفارق 

                                                           

 كل ىذه الكممات بمعنى الطويل. (ٔ)
 .(ٜٕسورة الذاريات آية: ) (ٕ)

 ،ٖٖ٘ينظر: الجرس وااليقاع في القرآن الكريم، د. كاصد الزيدي:  (ٖ)

 .ٖٚوخصائص العربية، الثعمبي: فقو المغة  (ٗ)

 (.ٜٓسورة مريم آية: ) (٘)
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( أبمغ في صوت )َيَتفطَّرْ  المعنوي بينيا وبين قراءة أخرى وىي )ينفِطْرَن( مبينًا أنَّ  نَّ
  ، وىو مناسب لمعنى السياق ىنا.(ٔ)التعبير؛ ألن اصل )التفع ل( التكمف

 
 : أسموب تحميل بنية المفردة القرآنية:المطمب الثالث

القرآنية تحمياًل البنية انية التي تتميز بيا لم يغفل المفسرون عن التعرض لمقيمة البي   
صيغة المفردة القرآنية في  تْ مَ مِ عْ ستُ قد اف بارٌز من اساليبو، فيو اسموبٌ وايضاحًا، 

التعبير القرآني استعمااَل دقيقَا، فبناؤىا الصرفي معانق لمعناىا الداللي المقصود في 
سياق معين، بحيث ال يمكن أن تؤدي داللتيا مفردة اخرى؛ ألن المالءمة بين صيغتيا 

ة فنية بيانية؛ فال ُيعدل من بنية الى بنية أخرى إال والسياق التي وضعت فيو مالءم
، يقول الدكتور فاضل السامرائي مفرقا بين ويصحبيا عدول من معنى الى معنى

، والوصف ىو الحدث المصدر ىو الحدث المجرد الوصف )المشتق( والمصدر:" إنَّ 
مصدر عن ىو الحدث من الذات والزمن؛ ولذا يمتنع االخبار بال مع الذات، فالمصدر

الذات فال تقول: )محمد سعٌي( وال )ىو ركٌض(، بل تقول: )محمد ساٍع( و )ىو 
راكٌض(، فإن قمْت: )أقبل اخوك سعيًا( كان المعنى: ان اخاك تحول الى سعٍي ولم يبَق 

فالتغاير في  (ٕ)فيو شيٌء من عنصر الذات ، بل تحول الى حدث مجرد، وىذا مبالغة"
الصيغة فيو تأكيد عمى وجود معنى بياني ال تقوم بو البنية المعدول عنيا؛ لذلك فإنَّ 

  التساوي بين بنيتين في نفس الداللة مما يأباه التعبير القرآني.
 :والفعل الداللة الزمنية لالسمتحميل اوال: 

إنَّ موضوع االسم َيْثُبْت بو المعنى لمشيء من غير أن يقضي  يقول الجرجاني:"    
تجدده شيئًا بعد شيئًا، فإذا قمت: )زيد منطمق( تعبيرًا باالسم فقد اثبت لو االنطالق من 
غير أن تجعمو يتجدد كالمعنى في قولك: )زيد طويل( أي: مالزمة صفة الطول لزيد 

                                                           

 .ٕٕٛ/ ٘ينظر: ارشاد العقل السميم، ابو السعود:  (ٔ)

 .ٕٓٚ/  ٔمعاني النحو، د. فاضل السامرائي:  (ٕ)
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فالتفرقة  (ٔ)يدل عمى الحدوث والتجدد"من غير تجدد، أما قولك: )يحفظ زيد( فإنَّو 
 عمى الثبوت، اما الفعل تواالسم يتميز بدالل قائمة عمى أنّ  الثنائية بين االسم والفعل

 .داللة التجدد والحدوثفيتميز ب
وكذلك يؤتى باالسم اذا كان االمر لم يحدث لمداللة عمى أّن االمر بمنزلة الحاصل     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ لو تعالى: الثابت في المستقبل من ذلك قو 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ڀپ  پ

وانَّما ذكره بصيغة اسم  ،فيو لم يجعل الخميفة بعد (ٕ)چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٹ
استقر وتم وثبت،  ىذا األمر حاصل ال محالة كأنَّوُ  الفاعل ليعطي الداللة عمى أنَّ 

 چجث  يت   ىتحب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متچ  ونحوه قولو تعالى:

)سأغرقيم( او )إنَّيم سيغرقون( ليخرجو مخرج االمر  فمم يأتي التعبير القرآني بمفظ  (ٖ)
 .(ٗ)الثابت أي: كأنَّ امر العذاب استقر وانتيى

اقام  الزمنية المصاحبة لمفعل الممتصقة باالسم، ثبوتداللة البثنائية  اعتداداً     
في سياقات التعبير القرآني وكشفوا ما  داللياً  اسموب تحميل بنية االسم والفعل المفسرون

ے  چ ، من ذلك قولو تعالى:في سياقيا المحدد كل بنية منيما من معنى بياني تعطيو

﮲   ﮳ ﮴  ﮺    ﮻  ﮵ۓ  ۓ  ﮹   ﮸    بصيغة  فقد جيء (٘)چ﮶  ﮷ 
، فمن المالحظ صامتون()ثم تحول السياق الى صيغة االسم  (أدعوتموهم)الفعل اواًل 

 .عدم التسوية بين طرفي الدعوة والصمت من حيث الصيغة
، متغايرتين )صامتون(و  (أدعوتموهم)وقد تساءل الزمخشري عن مجيء صيغتي      

كانوا إذا حزبيم ىٌم دعوا " أنَّ المحَدث عنيم في ىذا السياقة باآلية الكريم وأجاب محمالً 
                                                           

 .ٖٗٔــ  ٖٖٔدالئل االعجاز، الجرجاني:   (ٔ)

 (.ٖٓسورة البقرة أية: ) (ٕ)
 (.ٖٚسورة ىود آية: ) (ٖ)

 .ٓٔ، ومعاني االبنية في العربية: ٖٕ: ، د. فاضل السامرائيالتعبير القرآنيينظر:  (ٗ)

 (.ٖٜٔسورة االعراف آية: ) (٘)
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، أن يكونوا صامتين عن دعوتيم حاليم... فكانت اهلل )سبحانو وتعالى( دون اصناميم 
لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءىم، وبين ما أنتم عميو من  (إن دعوتموىم)فقيل: 

أي: أأحدثتم ليم دعاء، ام بقيتم عمى حالكم من الصمت  (ٔ)"عادة صمتكم عن دعائيم
 واحد. حالفال
ہ  چتحميل ابو السعود لداللة الفعل المضارع )يتوكمون( في قولو تعالى: ومثل ذلك  

 .(ٖ)باالستمرار التجددي (ٕ)چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
ارتكز  فمما سبق نمحظ أنَّ تحميل المفسرين لظاىرة الزمن وعالقتو بالمعنى القرآني   

 وأثبت من الفعمية؛ ألن الفعمية فييا داللة التجدد والحدوث أنَّ الجممة االسمية آكدعمى 
السياق  عن حركة المعنى فيوعميو فالتحميل سيبحث  (ٗ)واالسم فيو داللة الثبوت

المناسبة بين ف، لتوافق داللة االسم، أو الحدوث لتناسب مجيء الفعل الثبوت تتضمن
مناسبة تقابميو ىي  لمفسرالتي كشف عنيا ا والمعنى لأو الفعاختيار بنية االسم 

فالمفسر ىنا امام ضرورَة تمزمو بإيجاد معنى بياني يفرضو السياق القرآني بين  ،بالغية
 . في مثل ىذه التعابير االسمية والفعمية

كذلك وظَّف المفسرون تحميالتيم لمداللة الزمنية في تناوب استعمال االفعال المتأتية    
من الحدث الواقع في زمان محدد كأن يكون ماضياً، أو مضارعًا، أو مستقباًل، وىو 

، فالداللة الزمنية عمى بصيغة الفعل المذكور في سياق النص القرآني متصلأمر 
عنى البياني الذي يريد أن يعبر عنو المفسر من ذلك الحدث ىي النواة التي تنشئ الم

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ قولو تعالى: 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ    ٿٺ

چ  چ  چ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

                                                           

 الكشاف، الزمخشري:  (ٔ)

 (.ٜٜسورة النحل آية: ) (ٕ)

 .ٛٔ/ ٖينظر: ارشاد العقل السميم، ابو السعود:  (ٖ)

 .ٖٓٗ/ ٔينظر: االتقان ، السيوطي:  (ٗ)
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لم يقل )سأستجيب و يث عبر القرآن الكريم ىنا بالفعل الماضي )استجاب( ح (ٔ)چڇ
اللة الفعل دعنى ىو ما كشفو التحميل البياني عند تحميل لتحقق االستجابة وىذا الملكم( 

الماضي في ىذا السياق وىو ما نبو عميو ابو السعود بقولو " وصيغة الماضي ىا ىنا 
 .(ٕ)لإليذان بتحقق فعل االستجابة وتقررىا"

 
 الخاتمة

 والصالة والسالم عمى خير االنام البدء والختام الحمد هلل في
 بعد رحمتي في هذا البحث توصمُت الى النتائج التالية:

تحتاج الى مناىج تستجمي  أن المفردة القرآنية ذات دالالت بيانية واسعة .ٔ
 .، وتكشف طاقاتيا التعبيريةدالالتيا

ما ىو متوجو فمنيا  ، في تناول المفردة القرآنية البياني التحميلتنوعت أساليب  .ٕ
وذلك ألنَّ المفرد القرآنية ذات طاقات  ...صوتية أو الى كشف الداللة اليامشية

  داللية واسعة. 

، ويؤكد ثبت الدرس االعجازي لمنص القرآنيإنَّ التحميل البياني لممفردة القرآنية يُ  .ٖ
 .أنَّ التعبير القرآني تعبير فنٌي مقصود

مفردة لغوية الى مفردة لغوية أخرى لعمة  عنكثيرا ما يعدل التعبير القرآني  .ٗ
 تعبيرية مناسبة لمسياق التي ورت فيو المفردة.

فمكل بنية معنى  ،يار بنية المفردة القرآنيةتيختمف المعنى القرآني باختالف اخ .٘
 بياني موافق لسياقيا التي وردت فيو.

ثرىا البياني عمى المعنى من خالل السياق القرآني إنَّ الداللة الزمنية لمفعل ليا أ .ٙ
 الذي ورد فيو اختيار نوع الفعل. 

 

                                                           

 .(ٜ٘ٔاية: )سورة آل عمران  (ٔ)

 .ٖٖ/ ٕارشاد العقل السميم، ابو السعود:  (ٕ)
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 قائمة المصادر والمراجع
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، ي القرآناجامع البيان عن تفسير  .ٔ

، تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري
دار ىجر لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، سنة النشر: الناشر: 
ٕٓٓٔ . 

د بن عمرو المؤلف: أبو القاسم محمو ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ٕ
 الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ىـ(ٖٛ٘اهلل )ت  بن أحمد، الزمخشري جار

 .ٗعدد األجزاء:،  الطبعة: الثالثة

، المؤلف: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الكبير مفاتيح الغيب = التفسير .ٖ
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 

 ٕٓٗٔ -بيروت الطبعة: الثالثة  –ىـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي ٙٓٙ
 ىـ

 السعود العمادي ، المؤلف: أبوإرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم .ٗ
ىـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٕٜٛمصطفى )ت  محمد بن محمد بن

 .بيروت –
بنت الشاطئ،  عبد الرحمن لدكتورةالمؤلف: ا، التفسير البياني لمقرآن الكريم .٘

 الناشر: دار المعارف مصر العربية الطبعة السادسة.

: لناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بن عمر بن  أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ٙ
ىـ( تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشمي ٘ٛٙمحمد الشيرازي البيضاوي )ت: 

 ىـ .ٛٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط  –، دار إحياء التراث العربي 

، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد .ٚ
حمد الطاىر بن عاشور التونسي المؤلف: محمد الطاىر بن محمد بن م

سنة النشر: ، تونس –الناشر: الدار التونسية لمنشر ، ىـ(ٖٜٖٔ)المتوفى: 
 ٖٓعدد األجزاء: ، ىـ ٜٗٛٔ
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المؤلف: أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن  ،دالئل اإلعجاز في عمم المعاني .ٛ
المحقق: ، ىـ(ٔٚٗبن محمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 

 دار المدني -عة المدني بالقاىرة الناشر: مطب، محمود محمد شاكر أبو فير
 .ٔعدد األجزاء: ، مٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔالطبعة: الثالثة ، بجدة

المؤلف: محمد بن عبد اهلل دراز ، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم .ٜ
 ىـ(ٖٚٚٔ)المتوفى: 

، . عبد العظيم إبراىيم المطعنيقدم لو: أ. د، اعتنى بو: أحمد مصطفى فضمية   
 -ىـٕٙٗٔالطبعة: طبعة مزيدة ومحققة ، لمنشر والتوزيع    الناشر: دار القمم 

 .ٔعدد األجزاء: ، مٕ٘ٓٓ

المؤلف: الدكتور فاضل صالح السامرائي، الناشر: دار  معاني النحو، .ٓٔ
 .ٗم عدد االجزاء: ٕٕٕٓالفكر عمان الطبعة الثانية: 

، المؤلف: الدكتور ابراىيم السيد ، التعبير القرآنيالبنية الحسية في  .ٔٔ
 م.ٕٛٔٓالناشر: دار النابغة لمنشر والتوزيع الطبعة االولى سنة: 

المؤلف: الدكتور فاضل صالح السامرائي، الناشر:  ،التعبير القرآني .ٕٔ
 .ٕ٘ٔٓسنة النشر:  ،دار ابن كثير بيروت

صالح السامرائي، ، المؤلف: الدكتور فاضل معاني االبنية في العربية .ٖٔ
 م.ٕٛٔٓالناشر: دار ابن كثير لمنشر والتوزيع، بيروت، سنة النشر: 

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل ، اإلتقان في عموم القرآن .ٗٔ
الناشر: ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراىيم، ىـ(ٜٔٔالدين السيوطي )ت 

 .ٗعدد األجزاء: ،م ٜٗٚٔىـ/ ٜٖٗٔالطبعة: ، الييئة المصرية العامة لمكتاب


