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ملخص
يرنو هذا البحث إلى بيان التناوب الداللي للصمي الصمر ية وأثره ي تعدد المعنى ونقصد
به أن تحل صيغة محل صيغة أخرى أو تنوب عنها تحمل معاني جديدة مع احتفاظها على المعنى
األصلي ،تؤدي إلى احتماالت عدة ي النص الواحد؛ كداللة اسم الفاعل على اسم المفعول وداللة
المصممممدر على اسممممم الفاعل ،وإطالق اسممممم الفاعل على المصممممدر تناول الباحث تناوب الصممممي
المختلفمة والتي تؤدي إلى اختزان داللي ي النص ،كمما قمدم النممالق القرآنيمة لهذا التناوب الداللي
لما ي النص القرآني من جمال وروعة وثراء ،واعتمد الباحث على كتب التفسير وال سيما البحر
المحيط؛ ألنهما تملل المعاني الممننة ي النص القرآن تبين له أن التناوب الداللي كان سممممممببا ي
ثراء المعنى ي النص القرآني وهذه الخصميصة تهي النص ليست نس بها المتلقي ،ويمتع نفسه بما
يتمخض من معان متجددة ي النص ،ويرجع إليه مرارا ولعل كلرة التفاسممير عبر األنمنة المديدة
خير دليل على مدعانا

لمات مفتاحية :التناوب الداللي ،الصيغة الصر ية ،تعدد المعنى

Abstract
This research aims to explain the semantic alternation of
morphological formulas and its effect on the polysemy. We mean by it that
a formula replaces or represents another formula, thus carrying new
meanings while preserving the original meaning, thus leading to several
possibilities in one text. Such as the indication of the subject’s name to the
object’s noun, and the indication of the infinitive to the subject’s name, and
the subject’s name instead of the infinitive, and so forth. The researcher
dealt with alternating different formulas that lead to a semantic storage in
the text. He also presented Qur’anic models, because of the beauty,
splendor and richness of the Qur’an text, and the researcher relied on books
of interpretation, especially the Bahr ul Muhit. Because they represent the
possible meanings in the text of the Qur’an. So, it became clear to him that
the semantic alternation was the season for the richness of the meaning it
the Qur’an text. This characteristic prepares the text for the recipient to feel
comfortable with, and to enjoy himself with the renewed meanings
produced in the text, and he returns to it repeatedly. Perhaps the abundance
of interpretations over long times is the best proof of our claim.

Keywords: The semantic alternation, the morphological form,
polysemy
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مقدمة
تعد قضية المعنى والداللة ي النص القرآني من القضايا التي انشغلت األمة اإلسالمية بها
من أوائل أيامها؛ حيث كان القرآن ينزل والنبي ﷺ بين ظهرانيهم يشممرحه ويفسممره وبما أن للنص
القرآني منانة عالية لدى األمة اإلسمممالمية قد حبي بعناية واحتفال من قبل المسممملمين عامة وأهل
العلم والدراية خاصة
ولعله ال يوجد ي الحضمممممارة اإلسمممممالمية من النصممممموم ما حبي باهتمام وتعدد القراءة
وتنوع األقوال كالذي حبي به النص القرآني ،وما نشمممممم من قضممممممايا ومباحث لغوية ي صممممممدر
اإلسالم إال نتيجة الخوض ي دراسة النصوم القرآنية أوال واللغوية ثانيا
يرنو هذا البحث إلى دراسمممممة أحد أسمممممباب التعدد المتعلقة بالمعنى المعجمي أو تعدد الفهم
واختالف الت ويل ي النص القرآني ومدى إسهام الصيغة الصر ية ي هذا التعدد

مشكلة البحث
إن القواعد المطردة ي اللغة تقتضمي أن تدل كل صيغة على معناها ،إن نيد يها شيء،
يتغير المعنى بالزيادة أو النقصمممممان ،وإلا نابت صممممميغة عن صممممميغة أخرى ،تدل على معناها مع
احتفماظ المعنى األصمممممملي يها ،وهذا قد يؤدي إلى اللبس أو داللة الصمممممميغة على أكلر من معنى؛
كداللة اسممممم الفاعل على اسممممم المفعول والعنس صممممحيو ،وكما وردت داللة المصممممدر على اسممممم
الفاعل ،قد يدل اسممممم الفاعل على المصممممدر تعدد المعنى بتعدد الصممممي أمر بدهي ،ولنن ما نحن
بصممدده هو أنه قد يقع اللبس ي الصمميغة الواحدة ألسممباب متعددة ،إن الشممنل واحد ولنن المعنى
يتعدد الحتماالت صمممر ية على مسمممتوى االسمممم ومسمممتوى الفعل ألن الصممميغة قد تحتمل أكلر من
معنى ،وقد يسمممممممو السممممممياق بهذا التعدد؛ لذلك تناول البحث هذا الجانب من التناوب الداللي الذي
يؤدي إلى احتماالت عدة؛ إل الصممممميغة الواردة ي النص تحتمل أن تنوب عن صممممميغة أخرى وال
يحددها السممممممياق ،وعليه تعددت الدالالت ي نص واحد ،ولكرنا الشممممممواهد القرآنية لهذا الغرض
واستدللنا بآراء المفسرين وال سيما أبي حيان األندلسي ي تفسيره البحر المحيط

أسئلة البحث
ترنو هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت عدة منملة لبعضها بعضا ،هي:
1

ما هو مفهوم التناوب الداللي للصي الصر ية؟

 2كيف يؤدي التناوب الداللي للصي الصر ية إلى تعدد ي القول الواحد؟
 3تبيين جهود المفسرين ي استعمال الغريب ي تفسير "البحر المحيط"
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أهداف البحث
البحث دراسمممة داللية تحليلية يهدف من خالل دراسمممة التناوب الداللي للصمممي الصمممر ية
وأثره ي تعدد المعنى إلى:
 1آراء العلماء حول معاني الصي الصر ية المختلفة ونيابة صيغة عن أخرى
 2النشف عن المعاني المتعددة للصي الصر ية
 3تبيين جهود المفسرين ي بيان التناوب الداللي للصي الصر ية وأثره ي تعدد المعنى
من خالل تفسير "البحر المحيط"

أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث من خالل:
 1كونمه يبحمث عن ظاهرة لغوية تحدث عنها العلماء قديما ،وما نالت تسممممممتدعي جهود
المتطلعين إلى سبر أغوار المعاني
 2هذا الموضمموع له أثر ي اختالف المعنى مما أدى إلى اختالف آراء المفسممرين سممواء
ي العقائد أم األحنام أم غيرها
 3عنيت الدراسممات اللسممانية الحديلة بقضممية تعدد المعنى عناية ائقة وقد كانت لها منانة
عماليمة لمدى العلمماء القمدامى ،وقمد كانت إحدى دواعي البحث لدى علماء المسمممممملمين عبر األنمنة
المديدة واستمرار مساعيهم نحو التقدم واكتشاف المعاني الجديدة ي النص القرآني

التناوب الداللي
نقصمممممد بالتناوب الداللي ب ن تحل إحدى الصمممممي منان صممممميغة أخرى وتنوب عن معان
أخرى غير التي وضممممعتها العرب ي أصممممل الوضممممع ومما ال شممممك أن اختالف المبنى يقتضممممي
اختالف المعنى كما قال اضمممل السمممامرائي (" :)2002لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصممميغة"
(م ،)6وكما قال العلماء قديما :ب ن نيادة المبنى تقتضممي نيادة المعنى (الرضممي)1721 ،؛ لكر
ابن جني (د ت) ي خصمممممائصمممممه ب نه" :إلا كانت األلفاظ أدلة المعاني ثم نيد يها شممممميء أوجبت
القسمة له نيادة المعنى به نل باب وضع لمعنى" (ق ،3م)262
إلا نابت صيغة عن أخرى ال تدل كما هي ي ظاهرها ،وإنما يدل المبنى خالف المعنى،
إن المعاني الوظ يفية التي تعبر عنها المباني الصممممممر ية هي بطبيعتها تتسممممممم بالتعدد واالحتمال،
المبنى الصممر ي الواحد صممالو ألن يعبر عن أكلر من معنى واحد والصممي أيضمما صممالحة لهذا
التعدد واالحتمال (حسممممممان ،1771 ،م  ،)161-163وأما إلا وجدت القرائن السممممممياقية يتحدد
المعنى
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تعدد المعنى بتعدد الصي أمر بدهي ،وال نتحدث عنه ي بحلنا هذا ،وإنما ما نحن بصدده
هو أنه قد يقع اللبس ي الصمممميغة الواحدة ألسممممباب متعددة ،إن الشممممنل واحد ولنن المعنى يتعدد
الحتماالت صر ية على مستوى االسم ومستوى الفعل نشير إليها بما يلي:

أوالا -داللة "فعيل" لى الصفة المشبهة واسع الفا ل
وهذا يعنى أن الصفة المشبهة واسم الفاعل اجتمعا ي صيغة واحدة وهي صيغة " عيل"؛
قد ت تي صمممميغة " عيل" بمعنى اسممممم الفاعل نحو :شممممهيد ،عليم ،سممممميع كما ت تي بمعنى الصممممفة
المشممممممبهة نحو :كريم ،حليم ،إلا وردت صمممممميغة " عيل" تحتمل أن تدل على المبالغة والصممممممفة
المشبهة وينون التفريق بينهما ب حد الوجهين:
 1صميغة المبالغة تشتق من عل ثالثي مجرد متعد؛ بينما تشتق الصفة الممشبهة من عل
ثالثي مجرد النم
 2ترتبط صيغة المبالغة باسم الفاعل ارتباطا وثيقا هي تنلير له ،سميع مرتبطة بسامع،
وقدير بقادر ،ونصمير بناصر ،كما ترتبط أيضا باسم المفعول ،أما الصفة المشبهة تدل على صفة
لاتيمة تنماد تنون طبيعمة ي صمممممماحبهما ململ :حليم ،وبخيمل ،أو خلقما يه ،ملل :طويل ،وقصممممممير
(الفاخري)1776 ،
صمممممميغمة عيمل لهما معماني عدة كما ورد عند النحا ( )2000ي إعرابه " :عيل ينون
بمعنى الجمع وبمعنى مفعممل وبمعنى مفعول ملممل قتيممل ،وبمعنى مماعممل ،ملممل قممدير بمعنى قممادر"
(ق ،1م)117
وهذا التعدد الداللي لصمممميغة " عيل" قد يؤدي إلى اختالف ي هم ا يات النريمة ،نانت
ت َواألَر ِ ﴾ [البقرة ]112 :سمممممببا ي اختالف
اوا ِ
صممممميغة "بديع" ي قوله تعالى﴿ :بَدِي ُع َ
الستتتتت َم َ
المفسممرين؛ منهم من رأى أن "بديع" بمعنى الصممفة المشممبهة ،وعليه المعنى ينون بديع سممماواته،
ومنهم من رأى أنه بمعنى اسمممممم الفاعل هو المبدع والمخترع ولكر السممممممموات واألرض؛ ألنهما
أعبم مخلوقاته يقول أبو حيان (" :)1773وهو من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل ،المجرور
مشمبه بالمفعول وأصمله األ ول بديع سممواته ثم شمبه الوصمف ضمر يه نصب السماوات ثم جر
من نصممب ،و يه أيضمما ضمممير يعود على ى تعالى ،وينون المعنى ي األصممل أنه تعالى :بدعت
سمواته" (ق ،1م  ،)131-133ويرى ابن عطية (" :)2001وبديع مصروف من مبدع كبصير
من مبصممممممر ،ومللمه قول عمرو بن معدينرب" :أمن ريحانة الداعي السممممممميع" ،يريد المسمممممممع،
والمبدع المخترع المنشمم " (ق ،1م  )201كما يرى ابن عاشممور ( )1791أن البديع "مشمممتق
من اإلبداع وهو اإلنشاء على غير ملال وهو عيل بمعنى اعل" (ق ،1م)696
نون صميغة " عيل" دالة على الفاعلية والصفة المشبهة  ،أدى إلى اختالف المفسرين ي
ا يمة النريممة ،مذهمب ابن عطيمة ،وابن عماشممممممور على أنهما بمعنى اسممممممم الفاعل ،وأما أبو حيان
( )1773والزمخشمممري ( ،)1792يريان أنها بمعنى الصمممفة المشمممبهة ،ويضمممعفان معنى الفاعلية
يها
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ثانيا ا -داللة "فعيل" لى اسع الفا ل أو اسع المفعال
وقد تدل صممممميغة " عيل" على اسممممممم المفعول على غرار اسممممممم الفاعل يرى ابن هشممممممام
( )1727ي أوضممممممو المسممممممالك أنه "قد ينوب عيل عن مفعول ح "دهين" و"كحيل" و"جريو،
و"طريو" ومرجعمه إلى السمممممممماع وقيمل :ينقما يما ليس له عيل بمعنى اعل نحو :قدر ،ورحم
لقولهم :قدير ورحيم" (ق ،3م ،)216وهذه الصيغة إلا كانت من األ عال التي تقبل التفاوت تدل
على المبالغة ملل :لعين وملعون ،وحميد ومحمود ،وصريع ومصروع وأما إلا كانت األ عال مما
ال تقبل التفاوت إنها ت تي بمعنى اسم المفعول قط ،ملل :د ين ،وقتيل (الفاخري)1776 ،
ومع أن الصر يين وضعوا قواعد تميز استعمال الصي بمعانيها المتعددة إال أنه قد يحدث
أن يقع اللبس ي إرادة معنى هذه الصممممممي  ،قد ت تي الفعيل ي سممممممياق يتعدد المعنى بين الفاعلية
َّللاَ َ
غ ِن ٌّي َح ِميد﴾ [البقرة ،]292 :صمممممميغة (الحميد) على
والمفعوليمة ،قولمه تعمالىَ ﴿ :وا لَ ُماا أَنَ َ
ونن الفعيل ،صفة مشبهة ت تي بمعنى الفاعل والمفعول  ،وقد رأى أبو حيان ( )1773أن (حميد)
هنا بمعنى محمود ،هو محمود على كل حال ،وهو مسممممممتحق للحمد ي لاته وصممممممفاته ،ونقل عن
الحسمن" :يسممتحمد إلى خلقه ،أي :يعطيهم نعما يسممتدعي بها حمدهم" (ق ،2م ،)332أو يحق له
الحمممد على ممما تعبممدكم بممه (ق ،2م ،329ق ،2م )191ويرى الطبري ( )2000أن (حميممد)
بمعنى محمود ،إنه تعالى محمود عند خلقه ،بما أعطاهم من نعمه و ضممممله وقوله ي ت ويل ا ية
الممذكور أعالهما" :واعلموا أيهما النما أن ى عز وجمل غني عن صممممممدقاتنم وعن غيرها ،وإنما
أمركم بها ،و رضمممها ي أموالنم ،رحمة منه لنم ليغني بها عائلنم ،ويقوي بها ضمممعيفنم ،ويجزل
لنم عليهمما ي ا خرة ملوبتنم ،ال من حمماجممة بممه يهمما إلينم" (ق ،1م )120يشممممممير إلى معنى
(الحامد) وإن لم يصممممر؛ به؛ إل يقول( :يجزل لنم عليها ي ا خرة ملوبتنم) ،ولعل هذا يعنى أنه
يحمدكم على صممممنيعنم ي الصممممدقات ،ويجزينم خير الجزاء و سممممر ابن عطية ( )2001بمعنى
المحمود؛ غير أن الراني ( )1777يرى يممه وجهمما آخر؛ ب م ن ينون الغني بمعنى التهممديممد على
األشممياء الردي ة التي يعطيها األثرياء للفقراء ،والحميد بمعنى الحامد ،وهو أن يحمدهم ى على ما
تقدمونه من خيرات ،كقوله تعالى " :ول ك كان سعيهم مشنورا" (ق ،2م)55
ويصمر؛ ابن عاشممور ( )1791ي تحريره باحتمال النص على الداللتين؛ األولى :أن ى
غني؛ أي غني عن الصدقات التي تعطوها الفقراء ،وحميد أي شاكر لمن قام بهذا الصنيع وتصدق
صمممدقة طيبة واالبتداء بـمممممممم (اعلموا) ينون للعناية بالخبر ،أو ربما أنزل المخاطبين منزلة من ال
يعرف بم ن ى غني؛ م عطوا مما يقبلمه المحتماق بنمل حمال ،ولم يعر وا أنمه تعالى يحمد على طيب
النسمممممب والحميد للمبالغة هو كلير الحمد ،أي أنه تعالى يحمد على المحسمممممنين أو اعلي الخير؛
واللانية  :أنه محمود ،ويحث النا على أن ينونوا أغنياء القلوب ،وأن يتخلقوا بصممممممفات ى ،وال
يقدموا صدقات ال يحمدون عليها
ومما تبين لنا أن كلمة (حميد) ي النص القرآني تحتمل داللتين ،والسممممممياق يسمممممممو لهما،
يتعدد معنى النص لداللة صميغة ( عيل) على اسمم الفاعل واسم المفعول ،اهلل تعالى حميد "بقبوله
وإثباته"؛ 1أي حامد؛ يقبل الصممدقات التي قدمت من طيب النفس وطيب النسممب ،ويشممنر اعليها،
ومحمود يستحق الحمد على ما أعطاكم من نعمه و ضله

1

فس ر ر ر هبا البيضر ر ررا) ،فليله فى ى ب ر ه اباجز اشد اإل از ر ررل احيتال ال فليله يصر الد ا )ر ب ر ر ر
البيضر ر ررا) ،أنوار التنزيل وأسر ر رلار الت ويل حتقيق حمصل ابل ال ل اش اش ر ررى :ف ر)ا كاج ال
ص161
6

ا

انرصر ر ر اللب

ك ط 1991مه ج1

ثالثا ا -داللة "فعال" لى اسع الفا ل واسع المفعال
ومن الصمي التي ت تي لمبالغة اسم الفاعل هي صيغة " عول"؛ إل يقول ابن هشام (د ت)
ب نه "ت َح َّول صممممميغة اعل للمبالغة والتنلير إلىَ :عَّال أو َعول أو امف َعال بنلرة وإلى َعيل أو َ اعل
بقلة" (ق ،3م)217؛ لذلك إن صمميغة عول تسممتعمل لمبالغة اسممم الفاعل بنلرة ،كما يسممتوي
يها المؤنث والمذكر نحو :ناقة حلوب ،وخذول ،وهيوق ،وهمة طمو؛ (الفاخري)1771 ،
ومن الصمي التي ت تي بمعنى اسم المفعول ،وهي سماعية ،أنه ربما أنث العرب بعض ما
جاء عليها ،وهو مقل :ركوب ركوبة ،وحلوب حلوبة ،وعنيوق عنيوقة ،وصممبو؛ صممبوحة ،ومما
جاء مذكرا قط :لبو  ،نيور ،أكول ،رغوث (الفاخري)1771 ،
وعليمه قمد ت تي صمممممميغة " عول" ويتعدد المعنى بين الفاعلية والمفعولية؛ منه قوله تعالى:
ار ال َادُو ُد﴾[ ،البروق ]11 :مالودود بمعنى ماعل؛ أي :المحب ويرى ابن عطية أنهما
﴿ َو ُه َا الغَفُ ُ
(الغفور الودود) صمممفتان لفعل؛ األولى تعني سمممتر على عباده ،واللانية تعني إحسمممان إليهم ،ولكر
أبو حيممان ( )1773أن ظمماهر المعنى هو المبممالغممة للحممب والواد ،وقممال ابن عبمما  :أنهمما تعني
"المتودد إلى عباده بالمغفرة" ،كما تحتمل أن تنون بمعنى المفعول كحلوب ،أي يوده ويحبه عباده
الصمالحون ولكر الراني ( )1777المعنيين ومعاني أخرى ،وقال أكلر المفسرين على أنها ت تي
بمعنى المحب (ابن عطية2001 ،؛ ابن عاشور)1791 ،
وعليمه يتبين لنما أن داللمة صمممممميغمة " عول" ألكلر من معنى ،كمانت سممممممببا ي تعدد آراء
المفسممممممرين ،منهم من أخمذ بمعنى المبالغة ،ومنهم من رأى انتقال الصمممممميغة إلى الفاعلية ،ومنهم
أخذها بمعنى اسم المفعول

رابعاا_ التناوب الداللي بين اسع الفا ل واسع المفعال
داللة اعل على اسممم الفاعل هي داللة أصمملية ،ولنن قد تدل الصمميغة على اسممم المفعول
وتفهم داللتها من خالل السممممياق ،ملل :طريق سممممالك ،وميت ناشممممر ،وسممممر كاتم؛ أي :مسمممملوح،
ومنشممور ،ومنتوم وقد تقع موقع لبس ي النالم إل تتعدد داللتها على اسممم الفاعل واسممم المفعول،
آمناا﴾ [البقرة ،]126 :لفظ "آمن" على ونن اعل تحتمل أن
ب اج َعل َهذَا َبلَداا ِ
في قولمه تعمالىَ ﴿ :ر ِ
راَتتت َي اة﴾ [القارعة ،]2 :أي :مرضمممية،
تنون بمعنى م مون يه ،كما ي قوله تعالىِ ﴿ :في ِ َ
يشتتت اة ِ
ويقول ابن ار (" :)1727بيت آمن لو أمن" (ق ،1م ،)131كما ي قول النابغة (:)1726
ولي ٍل أقاسيه بطيء النواكب (م )13

كليني لهم يا أميمة ناصب

أي لي نصممممممب ،م همل الحجمان يجعلون المفعول ماعال ،إلا كمان ي ممذهمب نعمت ،تقول
العرب :هذا سممر كاتم ،وهم ناصممب (الفراء ،د ت) ،وتحتمل ي ملل قوله تعالىَ ﴿ :وسمم َ ال القَريَةَ﴾
[يوسممممممف ]92 :أن تنون مجممانا بمعنى أهلهمما ،كقول العرب :ليممل نممائم (الزمخشممممممري1792 ،؛
الراني1777 ،؛ أبو حيان1773 ،؛ ابن عاشور)1791 ،
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وأمما داللة اسممممممم المفعول على اسممممممم الفاعل نحو قوله تعالىَ ﴿ :جعَلنَا بَينَكَ َوبَينَ الَ ِذينَ َال
ارا﴾ [اإلسراء ،]11 :واختلف المفسرون ي تفسير "مستورا" ،قال
يُؤ ِمنُانَ بِاْل ِخ َر ِ ِح َجاباا َمستت ُ ا
بعض العلماء ب نها جاءت على صمميغتها؛ أي مسمممتورا عن أعين النفار ،وقيل بالنسمممبة ،ومعناها:
لو ستر ،كما يقال رجل مرطوب :لو رطبة ،وجاء عن األخفش بمعنى اسم الفاعل أي ساترا ،وقد
ي تي اسم الفاعل بلفظ المفعول ،ويقال :ميمون ومشؤوم أي يامن وشائم ورأى البعض أنها وصف
للمبالغة ،ور ض أبو حيان ههذا إل المبالغة ت تي من اسم الفاعل (أبو حيان)1773 ،
جاءت صميغة اسم الفاعل لتدل على أكلر من معنى ،ضال عن الفاعلية ،إنها تحتمل ي
ا يمة النريممة أن تنون بمعنى اسممممممم المفعول؛ "بلمدا آمنما" أي :مم مون يمه ،كمما تحتمل أن ينون
مجانا؛ أي :آمنا أهله،كما نالحظ ي قوله تعالى﴿ :حجابا مسممممممتورا﴾ احتماالت عدة؛ حيث ر ض
أبو حيمان أحمدهما ولم يعقب على الداللتين األخريين ،وك نه يراهما صممممممالحين ،والسممممممياق يحتمل
الداللتين على السواء

خامسا ا -التناوب الداللي بين اسع المفعال والمصدر
الص تي َد
قد ي تي المصممدر بمعنى اسممم المفعول ،كقوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الَ ِذينَ آ َمنُاا َال تَقتُلُاا َ
َوأَنتُع ُح ُرم﴾ [المائدة ،]71 :والصممميد هو المصممميد أي :ما يؤكل لحمه ،و ي بعض األحيان يسممممو
ت َواألَر ِ ﴾ [آل عمران:
اوا ِ
ق ال َ
س َم َ
السياق للفظ أن يتعدد داللته ،كقوله تعالىَ ﴿ :ويَتَفَك َُرونَ فِي َخل ِ
 ،]171لفظ "خلق" يحتمل معنين؛ وهما أن يراد به المصممممممدر أو اسممممممم المفعول؛ أي :المخلوق،
ويحتمل أن يراد به المصمدر ،إن الفنرة ي الخلق لهذه المصمنوعات الغريبة الشنل والقدرة على
إنشمماء هذه من العدم الصممرف ،يدل على القدرة التامة والعلم واألحدية إلى سممائر الصممفات العلية،
و ي الفنر ي للمك مما يبهر العقول ،ويسممممممتغرق الخواطر ،ويحتممل أن يراد به المخلوق ،وينون
أضمممما ة من حيث المعنى إلى البر ين ،ال إلى المفعول ،والفنر ي ما أودع ى ي السممممموات من
النواكممب النيرة واأل الح التي جمماء النصممممممر يهمما وممما أودع ي األرض من الحيوانممات والنبممات
والمعادن ،واختالف أجناسممممها وأنواعها وأشممممخاصممممها أيضمممما يبهر العقل وينلر العبر (أبو حيان،
 ،)1773اللفظ يتعدد معناه ويحتمل الوجهين على السواء
ومنها قوله تعالىَ ﴿ :وأَنتَ ِح ٌّل ِب َهذَا ال َبلَ ِد﴾ [البلد]2 :؛ ورد كلمة (حل) بمعان عدة ،وأصمممل
والح مل :الرجممل
النلمممة أن (حممل يح مل حلوال) ،بمعنى نزل القوم بمحلممة ،وهو نقيض االرتحممال،
ا
الحالل الممذي لم يحرم (األنهري )2001 ،ويراهمما ابن ممار ( )1727أنهمما ت م تي بمعممان عممدة
يرجع أصلها كلها إلى تو الشيء ،وحل بمعنى نزل ،ومنه حللت بالقوم ،وحللت العقدة أي تحتها،
وحل بالمنان حال وحلوال ومحال أي نزل (الجوهري )1792 ،ويرى ابن سمممممميدة ( )1771ب ن
المعنى حل بالقوم وحلهم ،واحتل بهم واحتلهم ،إما أن تنونا لغتين كلتاهما وضممممع ،وإما أن ينون
األصممممل حل به ،ثم حذ ت الباء وأوصممممل الفعل إلى ما بعده قيل حله ،ورجل حال من قوم حلو ٍل،
حالل ،حلل
ويرى أبو حيمان ( )1773أن جملمة (وأنمت حمل) جملمة حماليمة ،وظاهر معناه :أنت مقيم،
ومفماد الجملمة الحالية تعبيم المقسممممممم به ،ويرى ابن عبا وجماعة ب ن المعنى :وأنت حالل بهذا
البلد ،يحل لك ما ش ت وأن تصنع بهم ما ش ت ويذكر ابن عطية ( )2001أن هذا على ت ويل من
قال بمنية السممممممورة ،وي تي بقول شممممممرحبيل بن سممممممعد أن معنى (وأنت حل)؛ أي جعلوح حالال،
اسمتباحوا قتلك ،وإخراجك ،وإيذائك ويذكر رأي الزمخشمري الذي لكر ما قاله شرحبيل وأنه كان
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تسمممممملية للنبي بما يؤليه أهل منة ،والحيرة من عملهم هذا ،ثم يرى وجها آخر ويقول( :وأنت حل)
يريد المسمممتقبل ،ب ن تفعل ما شممم ت من القتل واألسمممر ،ويجيب عمن يقول كيف نبيره ي القرآن،
يقول﴿ :إِنَ تكَ َم ِي تت َوإِنَ ُهع َميِت ُانَ ﴾ [الزمر ،]30 :و ي كالم العممامممة تقول بمن تعممده اإلكرام ،أنممت
منرم ،ويستدل بمعنى االستقبال ،اتفاق العلماء ي أن السورة منية (الزمخشري ،)1792 ،ثم يرد
على كالممه أبو حيمان ( ،)1773ويمذكر أن هناح من يرى السممممممورة مدنية ،إال عدة آيات ،ويرى
الجملة حالية وأن ى أقسممم بها؛ حيث جمعت شممر ين؛ أوله :إضمما تها إليه تعالى ،واللاني حضممور
النبي صممملى ى عليه وسممملم وإقامته يها؛ غير أن كليرا من المفسمممرين لكروا هذه االحتماالت ي
تفاسممممميرهم ،ويرى الراني ( )1777أنه يمنن أن ينون اللفظ للحال والمعنى للمسمممممتقبل ،كما قال
الزمخشممممري ( )1792ضممممال عما تقدم( ،وأنت حل)؛ أي أنت ال ترتنب ي منة الحرام تعبيما
منك للبيت الحرام ،ولست كالمشركين الذين ارتنبوا الحرام يه وهو النفر باهلل وتنذيب رسله
نلمة (حل) تتعدد داللتها؛
األول :أنها ت تي بمعنى المقيم ،أو الحال ،وهذا هو ما قال به أبو حيان ،وغيره كلير
واللاني :بمعنى المفعول ،أي مسممممتحل ،كما جاء ي قول شممممرحبيل ،وقال به البيضمممماوي
(" )1772حل مسممممتحل تعرضممممك يه كما يسممممتحل تعرض الصمممميد ي غيره" (ق ،1م)313؛
ينون المعنى أنمك ي همذا البلمد الحرام ال تنون ي مم من ،وال تراعى حرمتك ،ي حين أنه ي من
يه النا والدواب
واللممالممث :أن تنون بمعنى الحالل ،وهو ممما روي عن ابن عبمما  ،ولكره الزمخشممممممري
( )1792وابن عطية ()2001؛ وأنت حالل ي هذا البلد يحل لك ما ش ت من األسر والقتل
والرابع :أنمت بر ممما ارتنمب أهمل منمة من الحرام ،كمما قال به الراني (السممممممامرائي،
)2000
ومما يتبين لنا من هذا السمرد أن النلمة حملت دالالت عديدة ،وكان السمياق يسمو ببهور
هذه المعاني كلها ،دت إلى ثراء المعنى ي النص القرآني ،ولعل المتلقي يسمممت نس بهذا االختزان
الداللي لبنية النلمة ويتلذل بما يتمخض من معان متجددة ي النص

سادسا -التناوب الداللي بين المصدر واسع الفا ل
يقول الرضممي ( )1721ي شممرحه على الشمما ية" :قد يوضممع اسممم الفاعل مقام المصممدر،
وصممموم" (ق،1
نحو قم قائما :أي قياما ،كما يوضمممع المصمممدر مقام اسمممم الفاعل ،نحو َرج صل َ
عدل َ
م)126
اس َوأ َ َ
نز َل الفُرقَانَ ﴾ [آل عمران:
وقال أبو حيان ي تفسمممير قوله تعالىِ ﴿ :من قَب ُل ُهداى ِللنَ ِ
 ،]1أقام المصممممدر توسممممعا ي مقام اسممممم الفاعل؛ هدى أي هاديا ،والفرقان أي الفارق (أبو حيان،
)1773
وقد ت تي إحدى الصيغتين وتحتمل أن ينون المعنى للصيغة الواردة وغيرها على السواء،
كمما ي قولمه تعمالىَ ﴿ :و َال ت َ َزا ُل ت َ َ
ط ِل ُع َلَى َختاِِ َنت اة ِمن ُهع إِ َال قَ ِلي ا ِمن ُهع﴾ [الممائدة ،]13 :قد تعددت
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داللمة "خمائنمة" على المعنى المصممممممدريمة وعلى ونن الفماعلمة كمالعما ية والطاغية ،ويؤيدها قراءة
أخرى وهي لألعمش "على خيانة" ،وعلى المعنى الفاعلية ،وهي صممفة للمحذوف؛ رقة خائنة أو
نفس خمائنة أو علة خائنة وهناح رأي آخر وهو" :على خائن" والهاء للمبالغة كعالمة ،ونسممممممابة
(ابن عطية2001 ،؛ أبو حيان)1773 ،
وقد ت تي صممميغة المصمممدر للداللة على اسمممم الفاعل ،ويرى ابن جني أن العرب وصمممفت
بالمصمممدر ي بعض األحوال لوجهين؛ أحدهما صمممناعي لزيادة األنس بشمممبة المصمممدر للصمممفة،
وا خر معنوي للمبالغة إلا وصممف بالمصممدر ك نه مخلوق من نفس الفعل (ابن جني ،د ت) في
قوله تعالى﴿ :قُل أ َ َرأَيتُع ِإن أَحتت َب َ َما ُؤ ُع َ
ين﴾ [الملك ،]30 :ي اللسممان:
غا ارا فَ َمن َيت ِتيكُع ِب َما ا َم ِع ا
"ماء غور :غائر ،وصمممف بالمصمممدر" (ابن منبور )1773 ،جاءت صممميغة المصمممدر "غور"
للداللة على المبالغة ،يقول الزمخشممري (" :)1792غائرا لاهبا ي األرض وصممف بالمصممدر
كعدل ورضا" (ق ،1م)193
وقمد يحتممل ورود المصممممممدر دالالت عمدة ،كمما ي قولمه تعمالى﴿ :دَ ِلتكَ ِليَعلَ َع أَنِي لَع أ َ ُخنت ُ
ب﴾ [يوسمممف ،]12 :يقول النحا ( )2001ي إعرابه "لم ألكره وهو غائب بسممموء" (ق،2
ِبالغَي ِ
م ،)201وعليه وردت صيغة المصدر بمعنى اسم الفاعل ،غير أن الزمخشري ( )1792يفصل
النالم وينشممف عن دالالت عديدة التي تحتمل صمميغة واحدة ويقول" :بالغيب الحال من الفاعل أو
المفعول ،على معنى :وأنا غائب عنه خفي عن عينه أو هو غائب عني خفي عن عيني ويجون أن
ينون ظر ما ،أي بمنمان الغيمب ،وهو الخفماء واالسممممممتتمار وراء األبواب السممممممبعمة المغلقة" (ق،2
م)127
وتبين لنما أن المصممممممدر واسممممممم الفماعمل قمد ينوب كل واحد منهما عن ا خر ي الداللة،
والنمالق التي بيناها تحتمل أكلر من معنى ،وتنشممممممف كالصممممممي األخرى عن براعة األسمممممماليب
التعبيرية واتساع نطاق المعنى

سابعا ا -التناوب الداللي بين اسمي المكان والزمان والمصدر
ت تي صميغة "مفعَل" للداللة على اسم المنان ،واسم الزمان إلا كان األصل اللالثي مفتو؛
العين أو مضممممموما ،وكذلك ي تي المصممممدر من بعض األ عال على صمممميغة مفعَل وعليه قد تنون
ف
صمممممميغمة
"مفعمل" محتملممة أكلر من معنى ،كممما ي قولممه تعممالى﴿ :فَ ِر َح ال ُم َخلَفُانَ بِ َمق َعت ِد ِهع ِخ َ
َ
َّللاِ﴾ [التوبة ،]91 :ويقول صاحب البحر المحيط ( )1773ب ن كلمة "مقعد" ت تي للمنان،
َر ُ
ستا ِل َ
والزمان ،والمصممممدر إال أنها ي هذا الموقع للمصممممدر أي :بقعودهم والراني يذكر داللتين للفظ؛
مقعدهم يحتمل أن ينون اسمممما للمنان على قول ابن عبا  :يريد به المدينة ،ويحتمل المصمممدرية
على قول مقاتل :بمقعدهم أي بقعودهم
اب ال َجنَ ِة
وقد ت تي الصمممممميغة الواحدة لتدل على ثالثة معان ،كما ي قوله تعالى﴿ :أَحتتتتتت َح ُ
ستتتتتتنُ َم ِقي ا ﴾ [الفرقان ،]21 :اختلف المفسممممممرون ي تفسممممممير "مقيال"
يَا َمئِ اذ َخير ُمستتتتتتتَقَ َرا َوأَح َ
باعتبارات ثالثة ،يحتمل أن ينون اسممممم المنان ،أو اسممممم الزمان ،أو المصممممدر ،والمشممممهور بين
المفسممممرين هو أن ينون بمعنى اسممممم المنان أي منان القيلولة تشممممبيها بما ينون منانها من أطيب
األماكن (أبو حيان ،)1773 ،وتجنبا من استلزام النوم ي القيلولة؛ إل ليس ي الجنة نوم؛ غير أن
البعض يرون ب ن "مقيال" بمعنى اسم الزمان ،وقد ورد ي األثر أن "حساب الخلق ينمل ي وقت
ارتفماع النهمار ،ويقيمل أهمل الجنمة ي الجنمة وأهمل النمار ي النمار المقيل من القائلة" (ابن عطية،
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 ،2001ق، 1م )202كمما يرى الراني ( )1777أن أحمد وجوههما أن ينون المسممممممتقر منان
االسممممممتقرار ،وأن ينون المقيل نمان القيلولة ،وهذا يوم إلى أن منانهم أحسممممممن منان ،ونمانهم
أطيب نمان ويرى ا لوسمي ( )1771ي تفسير صيغتي "المستقر" و"المقيل" تسعة احتماالت،
"وللك ألنهم جونوا أن ينون كالهما اسممم منان أو اسممم نمان أو مصممدرا على التناوب" (ق،10
م)10
ومنهمما قولممه تعممالىِ ﴿ :إ َلى َر ِب تكَ يَا َم ِئ ت اذ ال ُمستتتتتتتَقَ ُّر﴾ [القيممامممة]12 :؛ حيممث وردت كلمممة
(الـمستَقَ ُّر) ي ا ية النريمة ،وهي تدل على اسم المنان ،واسم الزمان ،والمصدر ،ويحتمل حسب
(قر) والقاف والراء يذكرهما ابن ار ( )1727ب نهما
للمك عمدة دالالت ويرجع أصمممممملهما إلى َّ
أصممممممالن صممممممحيحان ،ولهما داللتان؛ إحداهما تدل على البرد ،واألخرى :تدل على التمنن ،من
واستقر وتقول
وقار ،وليلة قارة ص وقرة ص؛ أي بارد؛ وأما الداللة اللانية ت تي منها :قَ َّر
قر
َّ
ٌّ
األول :يو صم ٌّ
العرب ي المدعماء :أقر ى عينمه يعني :أعطماه ى قرت عينه ال تنبر إلى ما عند غيره وتقرير
الشممميء هو جعل الشممميء ي قراره ،وقرر اإلنسمممان بالشممميء ،أي حمله باإلقرار به واإلقرار هو
االعتراف واإللعممان :أقر بممه أي اعترف بممه قرر عليممه أو قرره بممالحق حتى أقر ،وقررت عنممده
الخبر حتى استقر وأقره ي المنان استقر (الجوهري1792 ،؛ ابن منبور)1773 ،
والمسمتقر أصمله (الـمممممممست َق َرر)؛ إل صيغت على ونن اسم المفعل من غير اللالثي بإبدال
حرف المضارعة ميما مضمومة ،و تو ما قبل ا خر ،ثم أدغمت الرائان وانتقل حركة الفتحة إلى
اء الفعل صممبحت (الـمممممممممسمممتَقَر) ،وهذا الونن يشمممترح معه اسمممم الزمان ،واسمممم المنان ،واسمممم
المفعول واشممتراح الصمميغة قد ينون سممببا ي االلتبا ؛ ما يؤدي إلى تعدد ي المعنى ،والسممياق
هو الذي يحدد المعنى المراد
وأما ي ا ية النريمة قد جاءت الصمممميغة وتحتمل ب ن تنون مصممممدرا ،واسمممممين للمنان
والزمان على السواء ،يحتمل أن ينون (المستقر) مصدرا ميميا من استقر ،ال يتصور االستقرار
إال عنده تعالى ،وال يقدرون ،ويحتمل أن ينون اسممما للمنان أي موضممع اسممتقرارهم إلى الجنة أو
النار؛ ويقول أبو حيان (" :)1773االسمممتقرار أو موضمممع االسمممتقرار من جنة أو نار إلى مشمممي ته
تعالى يدخل من شممممماء الجنة ويدخل من شممممماء النار" (ق ،9م ،)322أو أنه مصمممممدر ميمي من
اسمممممتقر ،وكان (القرار) يؤدي المعنى إال أنه جاء من باب االسمممممتفعال للمبالغة ي الوصمممممف (ابن
عاشممممور ،)1791 ،أو بمعنى اسممممم المنان أي موضممممع االسممممتقرار (ابن عطية ،)2001 ،ولكر
الزمخشمممممري ( ،)1792والبيضممممماوي ( ،)1772والراني ( )1777الداللتين ي تفسمممممير ا ية
النريمة ،ـمممممـمممممـممممم (المستقر) يفيد أيضا نمان االستقرار ،وهو أن وقت المحاكمة بين العباد يتعلق
بمشمممممي ة ى تعالى ،العباد ي للك اليوم يلبلون ما شممممماء ى أن يلبلوا إلى أن ي تي وقت المحاكمة
ويذهب كل إلى منان اسممممممتقراره إما جنة وإما نار ،كما أنه يرى أن هذه المعاني مجتمعة ي هذه
الصمممميغة التي وردت ولو أبدلناها بنملة أخرى (نحو :االسمممممتقرار) ال يؤدي هذه المعاني ،نانت
أنسب كلمة ي موضعها (السامرائي)2000 ،
وهذا التعدد الداللي ينون مؤداه أن صمميغة "مفعل" تشممترح ي الصممي الصممر ية اللالث،
لذلك يمنن دمج صممي اسممم المنان واسممم الزمان والمصممدر الميمي تحت عنوان مفعل كما اقتر؛
أحد العلماء المعاصممرين (السممامرائي)1791 ،؛ ألن الفصممل بين المصممدر الميمي واسمممي الزمان
والمنان يتعسر وال سيما إلا ما اشتق من الفعل المزيد (المنصور)2001 ،
تبين لنا أن الصمممميغة الصممممر ية كانت سممممببا لتعدد المعنى ،ووقع اللبس ي النص لوجود
الصميغة المشمتركة بين المصمدر ،واسم الزمان واسم المنان ،احتمل النص دالالت عدة ،والسياق
يسمو لهذا التعدد الداللي
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ثامنا ا -التناوب الداللي بين األبنية المبالغة واسع المكان
اتخذت العرب أسممماليب مختلفة وصممميغا متعددة للتعبير عن النلرة ،ومن هذه الصمممي التي
ت تي للمبالغة ،هي صمميغة "مفعال" ،وقد تشممترح للمنان وتؤدي إلى تعدد ي المعنى ،كما ي قوله
حاداا﴾ [النب  ،]21 :لفظ "مرصاد" يحتمل أكلر من معنى؛ يقول مقاتل:
تعالىِ ﴿ :إنَ َج َهنَ َع َانَت ِمر َ
مرصمممممممادا؛ أي "مجلسممممممما لألعممداء وممرا لألوليمماء" (أبو حيممان ،)1773 ،على ونن مفعممال من
الرصممد؛ أي موضممع الرصمممد ،هو اسممم منان ،وت تي صممميغة "مفعال" للمبالغة وهي من األونان
المشمممهورة لصمممي المبالغة (نهر ،)2011 ،ويحتمل "مرصممماد" أن تنون للمبالغة؛ ألن يه معنى
النسب؛ أي لات رصد ،وكل ما جاء من األخبار والصفات على معنى النسب يه التنلير واللزوم"
(أبو حيان ،)1773 ،وقيل ب نها ترصد أعداء ى وتشق عليهم (الراني)1777 ،
ويتضممو لنا أن صمميغة "مفعال" قد تشممترح داللتها ي المبالغة واسممم المنان ،تنون سممببا
ي تعدد المعنى

تاسعا ا -التناوب الداللي بين اسع التفضيل واسع الفا ل أو الصفة المشبهة
شتتتتت
وقد تخرق صممميغة التفضمممميل من معناها األصممملي ،قوله تعالىَ ﴿ :ربُّكُع أ َ لَ ُع ِبكُع ِإن يَ َ
يَر َحمكُع أَو ِإن يَشَت يُعَذِبكُع﴾ [اإلسراء ،]11 :أعلم بنم :أي عالم بنم وقد يتعدد معنى اسم التفضيل
كممما ي قولممه تعممالىَ ﴿ :و ُه َا الَتذِي يَبت َدأ ُ ال َخلقَ ث ُ َع يُ ِعيت ُدهُ َو ُه َا أَه َانُ َلَيت ِ ﴾ [الروم ،]22 :قممد لكر
الراني ( )1777أن المراد بم هون؛ أي أن اإلعممادة تنون أهون من اإلبممداء؛ ألن العمممل إلا تنرر
للصانع ينون عله أهون ،كما يحتمل أن ينون المعنى هو ص
هين عليه؛ في قول القائل :ى أكبر أي
كبير (أبو حيان )1773 ،تناوب الداللة بين اسممممم التفضمممميل والصممممفة المشممممبهة كان سممممببا لتعدد
المعنى ،م ثبمت الراني وأبو حيمان للفظ داللتين؛ إحمداهمما تدل عليها معنى الصمممممميغة األصمممممملي،
واألخرى تمدل عليها الداللة الجديدة بانتقالها إلى صمممممميغة أخرى وهي الصممممممفة المشممممممبهة كقول
الفرندق (:)1792
ع ُّز َوأَط َول (م)197
عائامه أ َ َ
بَيتا دَ َ

س َما َء بَنَى لَنَا
س َمكَ ال َّ
إا َّن الَّذاي َ

أعز وأطول بمعنى عزيزة وطويلة (الفاخري)1776 ،

اشرا ا -التناوب الداللي بين الجمع والمفرد
وقد ت تي بعض األسمممماء ي العربية لتدل على المفرد والجمع؛ لفظ "الضممميف" يسمممتخدم
ي المفرد ويقال :هو ضميفي ،كما يسمتعمل ي الجمع ،قال تعالىَ ﴿ :هؤ َُال ِ ََي ِفي﴾ [الحجر،]69 :
كما ورد ي كلمة " لك" ي القرآن على صممميغة الجمع والمفرد؛ قوله تعالى﴿ :أَنَ الفُلكَ تَج ِري فِي
ان﴾ [الشعراء]117 :؛ غير أن هذه الدالالت
البَح ِر﴾ [لقمان ،]31 :وقوله تعالى﴿ :فِي الفُل ِك ال َمش ُح ِ
صتتتتتت ِام﴾ [البقرة ،]201 :إن لفظ
لم تفض إلى تعمدد المداللة ،كما نجد ي قوله تعالىَ ﴿ :و ُه َا أَلَ ُّد ال ِخ َ
"الخصمممام" على ونن عال ي تي للجمع والمفرد؛ من المفرد :الخصمممام :مصمممدر خاصمممم ،كالقتال
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والمقاتلة ومن الجمع :خصممم جمعه خصممام ،ملل :صممعب وصممعاب ،وكلب وكالب ،األول معناه
أنه شمديد الخصمام ي المخاصممة ،واللاني هو أشد المخاصمين (ابن عطية2001 ،؛ ابن عاشور،
 )1791ويذكر أبو حيان ( )1773معنى آخر وهو أن ينون المصدر على معنى اسم الفاعل كما
يوصف بالمصدر ي رجل خصم
ومفاد االختالف إلا حملناه على الجمع معناه أنه ي الخصمام ألد ،إلضا ة بعض إلى كل،
وهو كذلك إلا جعلناه بمعنى اسمم الفاعل؛ ولنن إن حملناه على المصمدر يعني خصامه ألد الخصام
أي هو شديد المخاصمة؛ وعليه تنون المخاصمة ي االحتمالين األولين أشد
ومنه قوله تعالى﴿ :إِنَ ال ُمت َ ِقينَ فِي َجنَا ا
ت َونَ َه ار﴾ [القمر.]45 :
إل جاءت كلمة (نَ َهر) مفردا ي ا ية النريمة ،وموقعها أن يرد جمعا ،واختلف المفسرون
ي تم ويلهما؛ ولهمب قوم إلى أنهما للجنس ومعنماهما األنهار ،وقال البعض هو المفرد بمعنى الجمع،
والتعبير بالواحد عن الجمع شائع ي اللغة ،وقال ا خرون غير للك
ما كلمة النهر ي المعاجم ،يراها ابن ار من أصممل صممحيو واحد يدل على الفتو أو
التفتو؛ لذلك وسممممموا النهر نهرا ألنه ينهر األرض أي يشممممقها ،ويجمع النهر على األنهار والنهر،
و(نَه صر نَ اه صر) أي كلير الماء ،قال أبو لؤيب:
أَقَا َمت با اه َابتَنَت خَي َمة

ب َو َرا ٍ
ت نَ اهر
ص ٍ
َ
علَى قَ َ

أي كلير الماء (األنهري2001 ،؛ ابن سيدة2000 ،؛ ابن ار )1727 ،
وسمممممممي النهممار النفتمما؛ البلمممة عن الضمممممميمماء ،ويجمع النهممار على (نهر) (ابن ممار ،
)1727
إن أصمل النلمة يدل على السمعة والفسحة ،و سر بعض المفسرين قوله تعالى ( :اي َجنَّا ٍ
ت
َونَ َه ٍر) ي ضممممموء و سمممممحة؛ حيث إن اللغة توجب أن ينون النهر بمعنى األنهار ،كقوله تعالى:
﴿يُخ ِر ُجكُع ِطف ا ﴾ [غا ر]12 :؛ أي أطفاال ،وعاملوه معاملة المصدر (ابن دريد ،)1792 ،كما يرى
ابن سمممممميدة ( )1771 ،2000أن النهر ي قوله تعالى ( :اي َجنَّا ٍ
ت َونَ َه ٍر) بمعنى السممممممعة ،أو ي
موضممممممع الجمع بلفظ المفرد وقممد ورد (النهر) عنمد الجوهري ( )1792بمالمعنيين ،ولكر أن من
معممانيممه "رج م صل نَ اه صر أي صممممممماحممب نهممار يغير يممه قممال الراجز :إن كنممت ليلي ما ممإني نَ اهر" (ق،2
م)910
ـممـممـ م (النهر) ي قوله تعالى يحتمل عدة احتماالت؛ منها :أريد به الجنس ،بمعنى األنهار،
ويرى البعض أنه بمعنى سحة األرناق والمنانل ،وقال قيس بن الخطيم األوسي:
يرى قائ صم من دونها ما وراءها

ملنت بها كفي نهرت تقها
(المرنوقي ،2003 ،م)131

واختالف القراءات والقراءة التي قرأت بـممممممم (نهر) كرهن ورهن أو (نهر) ك سممد وأس مد
ويراها مناسبة مع جنات وقيل أن (النهر) جمع النهار ،واستدلوا ب ن ليس ي الجنة ليل
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ونرى أبما حيمان يبحمث عن احتمماالت النلممة ي مصممممممادرهما اللغويمة ويرجع إلى التنوع
القرائي لمدى القراء المشممممممهورين ،ويطر؛ النلممة بمعنانيها المتعددة؛ قد جمع الصمممممميغة الواردة
للنلمة احتماالت:
األول :النهر اسم للجنس يدل على الجمع يعني األنهار
واللاني :النهر بمعنى الفسحة والسعة ،المتقون ي سعة األرناق و سحة المنانل
واللالث( :نهر) قراءة ،وهي صيغة الجمع وردت مناسبة لجمع جنات
والرابع( :نهر) جمع النهار ،أي أن الجنة كلها ضياء ونور ليس يها الليل
والخمامس :غير أن هناح احتمال لم يذكره أبو حيان ولكرها كل اللغويين ،وهو أن (نَ َهر)
مفرد اسممممتعمل ي موضممممع الجمع وهذا وارد ي اللغة ،كما ورد ي قوله تعالى﴿ :يُخ ِر ُجكُع ِطف ا ﴾
[غا ر]12 :؛ أي أطفاال وقوله تعالىَ ﴿ :ويُ َالُّانَ ال ُّدبُ َر﴾ [القمر]15 :؛ أي األدبار
يتبين أن تنماوب المداللة بين صممممممي الجمع والمفرد من الطرائف اللغوية ي العربية ،إال
أنها قد تؤدي إلى تعدد ي المعنى ،ونالحظ هنا أن النلمة اختزنت دالالت عديدة؛ اثنان منها يتعلق
باختالف القراءة وال يدخل ي دراسممتنا لتغير هي ة النلمة؛ وأما الدالالت اللالثة الباقية إنها مرادة
مطلوبة والسياق يسمو لها

الخاتمة
توصمممل البحث إلى نتائج عديدة عبر دراسمممة التناوب الداللي للصمممي الصمممر ية وأثره ي
تعمدد المعنى ،وحماول كذلك اإلجابة عن األسمممممم لة البحلية ،نبر إلى محاوالت المفسممممممرين حول
دالالت عديدة للصمممي الصمممر ية ي القرآن النريم والتي تضمممفي على النص ثراء وبهاء ،حيث لم
تعد الصيغة جلة هامدة وإنما تمخضت بدالالت عديدة وتتجدد كلما تجدد السياق

نتاِج البحث
توصمملت الدراسممة من خالل الدراسممة النبرية والدراسممة التطبيقية للتحليل الداللي للصممي
الصر ية ي النص القرآني عبر ما أدلى به كتب التفسير وال سيما البحر المحيط ،وهي كما يلي:
 1وجدت الدراسمممة أن التناوب الداللي بين الصمممي هي ظاهرة شمممائعة ي اللغة العربية،
وال سيما أن لبعض الصي أغراضا متعددة؛ ت تي للمبالغة صي كليرة ،كما تصاغ الصفة المشبهة
على أونان مختلفة ،وغير للك ،وتناولها كتب الصرف بالشر؛ والتفصيل
 2وردت الصمممي الصمممر ية لتدل على معناها األصممملي الذي وضمممع لها وهذا أكلر اللغة،
ولنن قد تنوب صيغة عن أخرى ،وتدل على خالف ظاهرها

14

 3ويشممممير التناوب الداللي بين الصممممي إلى مرونة الصممممي لتنون نواة صممممالحة للتوليد
الداللي ،إن الصممممميغة قد تحول من معناها السمممممطحي لتدل على معان محتملة داخل النص تلري
النص
 1يؤدي التناوب الداللي بين الصممي إلى ثراء المعنى ،ويخلق مجاال جديدا للصمميغة دون
أن يمحي مجالها السمابق تدل على المعنى الجديد مع احتفاظها بالمعنى األصملي الذي وضع لها،
وتضفي على النص جوا من التعدد ال مليل له
 1الدراسمممة ي الجانب التطبيقي ي النص القرآني توصممملت إلى نمالق عديدة تلبت تعدد
معنى الصممي الصممر ية وتحمل ي طياتها شممحنة داللية تعبر عن جمال هذه اللغة واتسمماع المجال
الداللي يها اتساعا ربما لم نجد ي غيرها من اللغات
 6وإن كان السمممياق العامل األسممما ي تعيين المعنى الحقيقي إال أنه سممممو ي الشمممواهد
التي قمدم نماهما لتمدل على المعنى الحقيقي ومعان أخرى نيابة ،نان اختالف ت ويل المفسممممممرين ي
المعاني المتد قة للصيغة جليا

التاحيات
يوصي البحث بما يلي:
 1يرى الباحث أن يسمممممتمر البحث ي اللغة من هذه الناحية إنها تنشمممممف عن االختزان
الداللي لبنية النلمة ،ويتجدد المعنى بتعدد الدالالت المتمخضمة ي الصميغة الصر ية تضفي على
النص ثراء وحيوية
 2يقتر؛ البماحمث أنمه ينبغي للباحلين االهتمام بالتفسممممممير البحر المحيط بما يتمتع به من
عناية بالجانب اللغوي
 3يدعو الباحث إلى االهتمام بالتفاسمممير وال سممميما التفاسمممير التي عنيت بالجانب اللغوي؛
مإن المدار يمننمه أن يمزق بين مما انتهمت إليمه المدراسممممممات اللغويمة التراثيمة ومما وصمممممملت إليه
الدراسات اللغوية الحديلة ،تنون الدراسة دراسة تناملية لما وصلت إليه الدراستين

المصادر والمراجع:

القرآن النريم
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ابن جني ،أبو الفتو علمممان (د ت) الخصتتتتتتتاِص (د ط) تحقيق :محمممد علي النجممار
القاهرة :المنتبة العلمية
ابن دريمد ،أبو بنر محمد بن الحسممممممن (1792م) جمهر اللغة (ط )1تحقيق :رمزي
منير بعلبني بيروت :دار العلم للماليين
ابن سممميدة ،أبو الحسمممن علي بن إسمممماعيل (2000م) المحكع والمحيط األ ظع (ط)1
تحقيق :عبد الحميد هنداوي بيروت :دار النتب العلمية
ابن سممميدة ،أبو الحسمممن علي بن إسمممماعيل (1776م) المخصتتتص (ط )1تحقيق :خليل
إبراهيم جفال بيروت :دار إحياء التراث العربي
ابن عاشممور ،محمد الطاهر بن محمد (1791م) التحرير والتناير( .د ط) تونس :الدار
التونسية للنشر
ابن عطيممة األنممدلسممممممي ،أبو محمممد عبممد الحق بن غممالممب (2001م) المحرر الاجيز في
تفسير الكتاب العزيز (ط )1تحقيق :عبد السالم عبد الشا ي محمد ،بيروت :دار النتب العلمية
ابن ار  ،أحمد (1727م) مقاييس اللغة (د ط) تحقيق :عبد السمممممالم محمد هارون
بيروت :دار الفنر
ابن منبور ،محمد بن منرم (1773م) لسان العرب (ط )3بيروت :دار صادر
ابن هشام ،أبو محمد جمال الدين (1727م) أوَ المسالك إلى ألفية ابن مالك (ط)1
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد بيروت :دار الجيل
ابن هشممممام ،عبد ى بن يوسممممف (د ت) أوَتتتت المستتتتتالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق:
يوسف الشيخ محمد البقاعي بيروت :دار الفنر
أبو حيان األندلسمممممي ،محمد بن يوسمممممف (1773م) البحر المحيط (ط )1تحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد معوض بيروت :دار النتب العلمية
األنهري ،محمممد بن أحمممد (2001م) تهتتذيتتب اللغتتة (ط )1تحقيق :محمممد عوض
مرعب بيروت :دار إحياء التراث العربي
ا لوسي ،شهاب الدين محمود ( )1771روح المعاني (ط )1تحقيق :علي عبد الباري
عطية بيروت :دار النتب العلمية
البيضاوي ،ناصر الدين (1772م) أناار التنزيل وأسرار التتويل( .د ط) تحقيق :محمد
عبد الرحمن المرعشلي بيروت :دار الفنر
الجوهري ،أبو نصممر إسممماعيل ( )1792الصتتحاح تاا اللغة وحتتحاح العربية (ط)1
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار بيروت :دار العلم للماليين
حسان ،تمام ( )1771اللغة العربية :معناها ومبناها( .د ط) الدار البيضاء :دار اللقا ة
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الراني ،أبو عبممد ى محمممد خر الممدين (1777م) مفتتاتي الغيتتب (ط )3بيروت :دار
إحياء التراث العربي
الرضممي األسممترابالي ،محمد بن الحسممن (1721م) شتترح شتتافية ابن الحاجب تحقيق:
محمد نور الحسن ومحمد الز زاف ،ومحمد محي الدين عبد الحميد بيروت :دار النتب العلمية
الزمخشري ،محمود بن عمرو (1792م) الكشاف ن حقاِق غاامض التنزيل( .ط)3
بيروت :دار النتاب العربي
السممامرائي ،اضممل صممالو (2000م) الجملة العربية والمعنى( .ط )1بيروت :دار ابن
حزم
السممممامرائي ،اضممممل صممممالو (2002م) معاني األبنية في العربية( .ط )3عمان :دار
عمار
الطبري ،محمممد بن جرير (2000م) جتتامع البيتتان في تتتتويتتل القرآن (ط )1تحقيق:
أحمد محمد شاكر بيروت :مؤسسة الرسالة
الفاخري ،صمممالو سمممليم (1776م) تصتتتريأل األفعال والمصتتتادر والمشتتتتقات .القاهرة:
عصمي للنشر والتونيع
الفراء ،أبو نكريما يحيى بن نياد (د ت) معاني القرآن (ط )1تحقيق :أحمد يوسممممممف
النجاتي ،ومحمد علي النجار ،وعبد الفتا؛ إسماعيل الشلبي مصر :دار المصرية
الفرندق ،همام بن غالب ( )2003دياان الفرزدق( .ط )1بيروت :دار النتب العلمية
المرنوقي ،أبو على أحمد بن محمد بن الحسمن ( )2003شرح دياان الحماسة( .ط)1
تحقيق :غريد الشيخ بيروت :دار النتب العلمية
النممابغممة ،نيمماد بن معمماويممة الممذبيمماني (1726م) دياان النتتابغتتة التتذبيتتاني تحقيق :محمممد
الطاهر بن عاشور تونس :الشركة التونسية للتونيع
النحا  ،أبو جعفر (2001م) إ راب القرآن (ط )1بيروت :دار النتب العلمية
نهر ،هادي (2011م) الصرف الاافي .عمان :دروب للنشر والتونيع
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