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األساليب ،منها أسلوب احلال الذي يعدّ من أوسعها جماال وأوفرها حظّا يف سطور الذكر احلكيم ،والذي له دور كبري يف إرساء تلك
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احلال وصاحبها له أهمية كبرية تغري بالبحث والتدقيق من اجلوانب الصرفية والنحوية والبالغية والداللية واملعجمية .والغاية املنشودة يف
هذه الدراسة هي تسليط الضوء على نظام العالقات بني احلال املفردة وصاحبها وتبيني أنواعها ضمن سياقات خمتلفة مستشهداً بآي القرآن
وفق املنهج الوصفي ـ التحليلي للوقوف على كيفية هذه العالقات .وقد تناول البحث من هذه العالقات ما يلي :العدول اجملازي والكلّ
ل واجلزء بالكلّ والتأصيل والتحديد واإلمجال والتفصيل والتوكيد واحلصر والتخصيص واملشابهة والسببية واملفعولية والتجدّد
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والرتادف اجلزئي وعالقة التقابل واملغايرة ،واليت تندرج يف احلقول البالغية أو الداللية.
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1ـ املقدمة
إنّ القرآن الكريم يفوق سائر الكتب بإعجاز نظمه وحيظى مبكانة مرموقة بني النصوص األدبية القدمية واجلديدة .وهذه الرفعة
ترتبط باجلوانب املختلفة الكامنة يف مجيع أجزاء الكالم اإلهلي ،حبيث جتعله يف أعلى مراتب الكالم ويف قمة البيان مما يستحق
دراسة نظمه وأساليبه من قبل الدارسني والباحثني يف العلوم القرآنية .أما األسلوب فريتبط بالنظم و«يدلّ على النظام املتماثل يف
األشياء  ...كذلك األسلوب يف النحو؛ إذ هو النظام الثابت يف موضوع من املوضوعات النحوية ،وال يسمى باألسلوب إال الكالم املركب ،أما

اللفظ الواحد فال يسمى أسلوباً» (عبد العليم 6222 ،م ،ص  ،)33وهلذا يكون األسلوب طريقة تأليف األلفاظ والرتاكيب .وأسلوب
القرآن هو «طريقته اليت انفرد بها يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه» (العربي 6226 ،م ،ص  ،)3فأسلوبه مميز خيتلف الختالف األلفاظ
والرتاكيب ومادته اللغوية وتفرده األدبي.
ومن جانب آخر ،ظاهرة النصب هي ظاهرة إعرابية منفردة بها اللغة العربية عن كثري من اللغات ،وأكثر املوضوعات إثارةً
لالهتمام واستغراقاً جلهود الدارسني وأوسع الظواهر النحوية اإلعرابية شيوعاً وأوسع معاني اإلعراب جماالً (طهماسيب،

وهمايوني 1311 ،هـ.ش ،ص  ،)173وهي اليت تتمثّل يف الوظائف النحوية العديدة كاحلال وتتوزّع يف القرآن الكريم الذي له حظّ
وافر من هذه الظاهرة أو الوظيفة النحوية .وأسلوب احلال كأسلوب حنوي شائع يكون موضع اهتمام الكثري من النحويني يف بيان
أسرارها من خالل حديثهم عنها يف الدراسات النظرية أو التطبيقية ،وذلك من خالل نصّهم على كون احلال للتبيني أو للتوكيد.
وهذا ملحظ داللي ،فقد نصوا على أغراض بالغية وداللية كاملدح والفخر والتعظيم والتصاغر والتصغري والتهديد ( ...الرضي،

 1112م ،ص  52ـ  .)21فتدور مباحث احلال بني علمي النحو والبالغة ،واجلامع بينهما هو "النظم" .ويهتمّ النحويون بتفصيلها
يف كتبهم كوظيفة حنوية ،وأما عناية البالغيني تكون بالوظيفة واألسلوب ،وما جاء عندهم يف بعض مباحثهم البالغية تصرحيا
أو متثيال هو التقييد والذكر واحلذف والتقديم والتأخري والوصل والفصل ومواطن أخرى من علم املعاني مثل اإليغال
واالحرتاس والتتميم كأنواع من اإلطناب (اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص  652ـ  ،)182ونرى يف مواضع كثرية من القرآن الكريم
تلعب احلال دورها يف إبراز الصور البيانية كالتشبيه واالستعارة واجملاز والكناية.
إنّ القيود أو الظروف تكون ألفاظا زائدة عن ركائز اإلسناد ،لكنها إذا ذكرت فوجّه القصد إليها .وبذلك يكون معناها الزما
يف معنى اجلملة .واحلال من أهم تلك القيود اليت تدخل يف اجلملة ،وال بدّ هلا من صاحب له موقع فيها .ومبا أنها صفة لصاحبها
يف حدث معني وإخبار عنه يف إحداث هذا احلدث ،فال بدّ أن تشمل صاحبها لفظا ومعنى حتى لكأن شأنها شأن اخلرب والصفة؛
ألن الصفة واخلرب يشمالن املوصوف واملبتدأ .كذلك جعل النحاة انقسامات للحال بالنظر إىل جوانب خمتلفة حتدد أنواعها ،منها
ما وضع على أساس اإلفراد وعدمه واالشتقاق واجلمود .ونظراً ألهمية الربط ومكانته يف أسلوب احلال املفردة يف النظم
القرآني ،فـ«جيب أن تتضمن احلال صاحبها لفظا حتى ترتبط به معنى ،فال تكون أجنبية عنه ،وهذا يتحقق من كون احلال صفة مشتقة ،والصفة
املشتقة تتضمن الصفة املعنوية وموصوفها ... ،وال يتحقق الربط بني احلال وصاحبها فيما إذا كانت مصدرا أو امسا جامدا( »... ،بركات،

 6227م ،ج  ،3ص  123ـ 126؛ و ص  15ـ  ،)16فاحلال املشتقة تتضمن ضمرياً يعود إىل ما تعود عليه ويطابق صاحبها يف النوع
والعدد كما جاء يف قوله تعاىل :وإِذَا ا ْنقَلَبُوا إِىل َأهْلِهِمُ ا ْنقَلَبُوا فَكِ ِهنيَ( املطففني  .)31 :83وأما احلال اجلامدة غري املؤولة فال
رابط فيها كما هو شأن الرابط يف اخلرب اجلامد للمبتدأ .وإذا علمنا أنّ صاحب احلال يرتبط حبدث يف اجلملة األساس والعالقة بني
أجزاء اجلملة إمنا هي عالقة معنوية فيشرتط أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليتمّ االتصال معنى ،وذلك ألنّ احلال
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قد تغري معنى صاحبها بالنسبة لألحداث اليت يرتبط بها يف اجلملة (بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص  35ـ  .)32وال ميكن التجاهل
والتناسي هلذا األصل الكبري ،فهي وإن م يكن رابط هلا يف اللفظ إال أنها ترتبط بصاحبها عرب عالقات بالغية أو داللية.
هذا ،وللرابط فوائد مهمة منها إنشاء العالقة بني احلال وصاحبها .وهذا أمر يف غاية األهمية؛ إذ كيف يؤتى باحلال لغرض
مقصود أو بيان هيئة صاحبها ثم ال ترتبط به! فلو سقط الرابط النفصمت عرى الكالم ،وبكونه يتم النظم املطلوب فيه ولو كان
الرابط ضمن عالقة تقابلية بني احلال وصاحبها ،كما جاء شرحها يف صميم البحث.
والبحث هذا متّسم باجلدة والتجدد يسعى لتبيني العالقات املوجودة بني احلال املفردة وصاحبها ،بوصفها أداة لغوية ذات
مقدرة عظيمة على إيصال املفاهيم القرآنية كما يسعى لكشف بالغة الرتاكيب وأثر الداللة ضمن سياقات خمتلفة وفق املنهج
الوصفي ـ التحليلي ،والشاهد القرآني هو حمور التمثيل ،آملني أن يكون إضافة جديدة يف جمال دراسة نظام العالقات يف الدرس
النحوي والبالغي ومتهيداً للكشف عن حقيقة مضامني اآليات وملساعدة الدراسات اآلتية فيه.
6ـ خلفية البحث
لقد ّمت الفحص يف الكتب والدراسات اليت كانت يف متناول اليد ،لكن موضوع هذا البحث م حيظ بدراسة مستقلة ،وما ظهر
منها« :احلال يف العربية والفارسية ،دراسة حتليلية تقابلية» (رسالة ماجستري) جمليد أديب حاجي باقري ( 1312هـ.ش) ،واملنهج
الذي اعتمده الباحث يف هذه الرسالة هو املنهج الوصفي ،وبعد دراسة احلال يف اللغتني العربية والفارسية ،قام مبقارنتهما
وبتحديد مواطن الشبه واخلالف بينهما .و«معناشناسى حنوى حال در قرآن كريم و برابريابى آن در زبان فارسى» (رسالة
ماجستري) لمجتبى خوشرنگ ( 1381هـ.ش) ،واعتمد الباحث يف هذه الرسالة على املنهج الوصفي ـ االستقرائي ،وبعد حتديد
مواضع احلال يف القرآن الكريم وإحصائها تطرق إىل دراستها النحوية وكذلك دراسة بعض الرتمجات الفارسية هلا« .دراسات
ألسلوب القرآن الكريم» ،لعبد اخلالق عضيمة ( 1222هـ.ق) ،فقام الباحث يف القسم الثالث من اجلزء الثالث ويف كتابه بإحصاء
أساليب احلال وأمناطها ،لكنها تبقى دراسة إحصائية حبتة.
لقد عنيت هذه الدراسات كلها باجلانب النحوي ،وأما البحث هذا فيهتمّ باستخراج العالقات بني احلال املفردة وصاحبها يف
النظم القرآني ومبعاجلتها يف املستويات اللغوية والكشف عن املعاني الكامنة خلف األلفاظ والسياقات.
3ـ أسئلة البحث
فبما أنّ البحث يهدف الكشف عن العالقات بني احلال املفردة وصاحبها يف النظم القرآني وعن املعاني اجملازية الدقيقة
والدالالت اخلفية هلا فيطرح سؤاالن يف هذا املضمار ،والبحث بصدد اإلجابة عنهما:
ـ ما هو نظام العالقات يف أسلوب احلال القرآني؟
ـ كيف يتمثل هذا النظام بني احلال املفردة وصاحبها يف القرآن الكريم؟
2ـ أدب البحث النظري
إنّ اللغة جمموعة من املفردات حتكمها قواعد لغوية ،فهناك عالقات بني املفردات يف الكالم ،حيث ال توجد مفردة إال وهلا
عالقة باملفردات اجملاورة هلا .لقد جاء يف معاجم اللغة من معاني العَالقة ،أنها مبعنى «الصَّداقة ،واحلب الالزم للقلب وما تتبلّغ به
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البهائم من الشجر وما يُكتفى به من العيش وما تعلّق به اإلنسان من صناعة وغريها» (مصطفى وزمالؤه 1382 ،هـ.ش ،ص  ،)266والعَالقة
يف علم البيان« :املناسبة بني املعنى األصلي واملعنى املراد يف اجملاز والكناية» (املصدر نفسه) ،وال بد من العالقة «ليتحقق االستعمال على

وجه يصح» (التفتازاني 1383 ،هـ.ش ،ص  .)618فنفهم من خالل هذه التعاريف أنّ احلديث عن العالقة يستوجب وجود طرفني أو
أكثر تقوم بينهما أو بينهم هذه العالقة ،فهناك عالقات متنوعة بني أجزاء الكالم .ومبا أن الفهم الدقيق للكالم ال يتم إال عن
طريق فهم تلك العالقات ،فبحث النحويون عن حتديد القرائن ،منها قرينة التعليق .فقضية التعليق وقرائنه يف اإلعراب من
القضايا املهمة اليت استوحاها حسان من اجلرجاني على حد قوله ،والذي يقصد به «إنشاء العالقات بني املعاني النحوية بواسطة ما

يسمّى بالقرائن اللفظية واملعنوية واحلالية» (حسان 1112 ،م ،ص  .)188والقرائن اللفظية هي العالمة اإلعرابية والرتبة والصيغة
واملطابقة والربط والتضامّ واألداة والنغمة؛ وأما القرائن املعنوية كاإلسناد والتخصيص« ،وهي عالقات سياقية تفيد يف حتديد املعنى

النحوي» (املصدر نفسه ،ص  ،)111فتتضافر مع القرائن اللفظية يف بيان دالالت الرتاكيب النحوية ،والداللة على املعاني اإلضافية
كالتأكيد والدهشة والغضب و( ...املصدر نفسه ،ص  632ـ  .)625وهناك عالقة وشيجة بني النحو والداللة ،والداللة النحوية
«حتصل من خالل العالقات النحوية بني الكلمات اليت تتخذ كل منها موقعا معينا يف اجلملة حسب قوانني اللغة؛ إذ إن كل كلمة يف الرتكيب ال

بد أن تكون هلا وظيفة حنوية من خالل موقعها» (جماهد1185 ،م ،ص  ،)112فهذه العالقات ذات أهمية بالغة ومؤثرة يف فهم املعنى
النحوي.
وأما قضية اجملاز فهي قضية جدلية كبرية لصلتها الوثيقة باالعتقاد .وأنكرت وجودها مجاعة يف الوقت الذي أقرّت بها
مجاعة أخرى .والعالقة بني احلقيقة واجملاز كانت وما تزال موضع اهتمام اللغويني والبالغيني أيضاً ،فقد رأوا أنّ جتاوز الكلمة
عن معناها األصلي إىل غري ما وضع له تكون بشرط وجود عالقة معنوية بينهما .وقد قسموا هذه العالقات إىل نوعني :عالقة
املشابهة يف االستعارة ،وغري املشابهة يف اجملاز بنوعيه املرسل والعقلي (التفتازاني 1383 ،هـ.ش ،ص  .)611ومن أشهر عالقات
اجملاز املرسل هي السببية واملسببيية والكلية واجلزئية والتعلق االشتقاقي و( ...اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص  317ـ  .316وال بدّ
للمجاز العقلي من العالقات منها اإلسناد إىل الزمان أو املكان والسبب واملصدر وما جاء للفاعل على لفظ املفعول ،وبالعكس
(املصدر نفسه ،ص  318ـ .)317

هذا ،وللعالقات الداللية املعجمية 1أيضا دور كبري يف ارتباط أجزاء الكالم وإيفاء املعين املراد منه .وهلا أنواع منها الرتادف
والتقابل واالشتمال وعالقة اجلزء بالكل (كرستال 1112 ،م ،ص  681و  .)676والسبب يف تعدد العالقات وكثرتها يرد إىل املعاني
احلقيقية للكلمة ومضمون الكالم وتنوع السياقات وتعدد املعنى .لقد ظهرت فكرة النظم القرآني بعد نزوله وبدء البحث عن
وجوه إعجازه .ومما يلحق بهذه الفكرة هو نظام العالقات القرآني .فتبعا هلذا النظام ،تنسج شبكة من العالقات بني املفردات يف
األساليب النحوية القرآنية مبا فيها من أجزاء مرتابطة ،والنظام اللغوي اخلاص له نظام أدبي متناسق ومسيطر على مجيع جوانب
الكالم اإلهلي بأساليبه الرفيعة كاحلال .إن نظام العالقات اخلاص بأسلوب احلال يعين أنّ يف اجلملة روابط لفظية ومعنوية
وعالقات تتمثل يف الكالم بصور عديدة؛ كاإلسناد بني الفعل والفاعل أو التعدية بني الفعل واملفعول به أو التوكيد بني احلال
وعاملها أو املالبسة بني احلال وصاحبها .واملالبسة من متفرعات عالقة التخصيص« ،فهي قرينة معنوية على إفادة معنى احلال،

1. Lexical relations
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بواسطة االسم املنصوب أو اجلملة مع الواو وبدونها» (حسان 1112 ،م ،ص  ،)18كما هي عالقة حتدد وظيفة احلال ،وتكون الفتحة
قرينة لفظية عليها مدعمة بقرائن أخرى .وبتوارد هذه الروابط والعالقات ،يتألف نظام خاص وشبكة تتولد منها عالقات أخرى
كالعالقة السببية بني احلال وصاحبها .وعلى سبيل التمثيل ،الرسم التالي يبني لنا حقيقة األمر (الرسم البياني :)1

فهناك نرى العالقة السببية بني احلال وصاحبها كملحظ بالغي .وهذا األمر ال يتم إال عن طريق اإلسناد اجملازي ،حيث
تنعقد نسبة إسنادية بني احلال وصاحبها نامجا عن تلك العالقة بني اجلانبني .ومبا أنّ فهم املعنى ال يقتصر على الرتكيب اللغوي
فحسب ،بل يتعدّاه إىل الروابط والعالقات اللفظية واملعنوية ومراعاة القرائن والسياق فيجب استحضارها لفهم مالبس املعنى
القرآني ،ألنّ كل كلمة يف القرآن هلا معناها ومدلوهلا.
5ـ دراسة نظام العالقات بني احلال املفردة وصاحبها يف القرآن الكريم
يقسم النحويون احلال حبسب الغرض العام منها ،وهذا األمر ينم عن اهتمامهم بالتدقيق يف استقصاء جوانبها ،منها ما تنقسم
حبسب اإلفراد وعدمه إىل احلال املفردة واحلال اجلملة واحلال شبه اجلملة .وقد جاءت هذه األنواع الثالثة يف القرآن الكريم
بكثري ،ولكل منها عالقة بينها وبني صاحبها وكل منها حتمل من املعاني والدالالت ما جيب الكشف عنها.
إن مبنى احلال املفردة على االسم .فاالمسية يف احلال تدلّ بوجه عام على الثبات واالستمرار وعلى األصالة واألغلبية وتأتي
على صيغ خمتلفة منها صيغ االشتقاق واجلمود ،ولكل منها مدلوهلا .وقد جاءت احلال يف القرآن الكريم مشتقة ومشلت الكثري
منها وأكثرها استعماالً هو اسم الفاعل ،حيث بلغت شواهده مما يقرب إىل مائة وأربعني شاهدا .ومبا أنّ احلال وصف يف املعنى
فيكون اتصاهلا بصاحبها وثيقا .ويظهر هذا االتصال بني احلال املفردة وصاحبها يف عالقات متنوعة بالغية وداللية ومعجمية
يأتي شرحها على النحو التالي بالرتكيز على الداللة والسر البالغي وعلى العالقة احلاصلة بني احلال املفردة وصاحبها من خالل
حتليل الشواهد القرآنية مدعماً بآراء العلماء املعربني واملفسرين القدامى واجلدد.
5ـ1ـ ما يندرج يف حقل اجملاز
أسلوب اجملاز من األساليب البيانية املهمة ،وهو من أحسن األداة إليضاح املعنى وله تأثري كبري يف النفس خلروجه عن املألوف،
إذ ينشط الذهن والعقل .وهو قسمان على اعتبار العقل والوضع اللغوي اجملاز لغوي واجملاز العقلي ،وسيجري يف ضوء هذين
القسمني احلديث عن العالقات اليت تظهر بطريق اجملاز دون إشارة إىل التعريفات والتقاسيم ،وهو كما يلي:
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5ـ1ـ1ـ اجملاز بعالقة العدول
األصل يف احلال أن تكون موافقة لصاحبها يف اإلفراد والتثنية واجلمع ،وهي كذلك يف األسلوب القرآني غري أننا نلحظ أن
هذا التوافق بينهما قد خيتلف يف بعض املواطن .وخمالفة احلال لصاحبها يف العدد إما لكونها مصدرا وهو يصدق على القليل
والكثري ،وإما الحتمال صاحب احلال اإلفراد والتثنية واجلمع .ويؤكد هذا التعليل أقوال العلماء يف التفاصيل التالية ،ولذا تنشأ
احلال املفردة اجملازية كما أشار بعض البالغيني إىل هذه الظاهرة« :ومن جماز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له مجاع منه ،ووقع معنى
هذا الواحد على اجلميع( »... ،أبو عبيدة 1381 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  ،)1ثم مثلوا بآية من القرآن الكريم ،وهي ... :ثُمَّ يُخرِجُكُم طِفالً
( ...الغافر .)27 :22
فهنا يكون اللفظ بصيغة املفرد إال أن داللته هي داللة اجلمع واملقصود «أطفاال» ،كما جيري العدول نفسه يف اآلية ... :ثُمَّ
نُخرِجُكُم طِفالً ( ...احلج  .)5 :66فيدلّ اللفظ املفرد على اجلمع يف حقيقته« ،إمّا ألنّه مصدر يف األصل وإمّا يراد به اجلنس وإمّا أل ّن

املعنى خنرج كلّ واحد منكم» (الصايف 1218 ،هـ.ق ،ج  ،17ص  .)87فتوظيفها مفردة ال بصيغة اجلمع املالئمة لصاحبها يف قوله
«يُخرِجُكُم» و«نُخرِجُكم» أوقع آراء العلماء واملفسرين يف التضارب .ولعل قول ابن جين أقرب إىل احلقيقة والفهم ،حيث
يقول« :وحسن لفظ الواحد هنا؛ ألنه موضع تصغري لشأن اإلنسان وحتقري ألمره ،فالق به ذكر الواحد لذلك؛ لقلته عن اجلماعة ،وألن معناه

أيضا :خنرج كل واحد منكم طفال( »... ،ابن جين 1121 ،م ،ج  ،6ص  .)627فما قاله ابن جين فهو يثبت وجود ملحظ داللي
إليضاح عالقة العدول بني احلال وصاحبها وتأثري السياق والغرض الكالمي يف هذا العدول .هذه الظاهرة جتري يف آيات أخرى
من الذكر احلكيم مثل :فَلَمَّا اسْتَ ْي َأسُوا ِمنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ( ...يوسف  ،)8 :16حيث جيري العدول بني احلال «نَجِيًّا»
خلَصُوا» .وهذا املقام أيضا هو موطن التأمل واجلدل .فيقول درويش« :إمنا أفردت احلال وصاحبها مجع؛
وصاحبها أي الضمري يف « َ
ألن النجي يفرد مطلقا» ( 1215هـ.ق ،ج  ،5ص  ،)31فمن حيث املعنى قيل« :نَجِيًّا أي متناجني متشاورين  ...أطلق على املتناجني مبالغة
( »...اآللوسي 1215 ،هـ.ق ،ج  ،7ص .)32
وهذا يعين وقوع العدول يف اللفظ دون املعنى ،ألنها تدلّ على اجلماعة ،ولكن «إفاضتهم فيه جبدّ واهتمام ،كأنهم يف أنفسهم
صورة التناجي وحقيقته( »... ،الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج  ،6ص  ،)212واآلية :و ُع ِرضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا َلقَدْ جِئْتُمُونا كَما
َولَ مَرَّةٍ ( ...الكهف  ،)28 :18من تلك الشواهد؛ فـ«صفًّا» ،مفرد أريد به اجلمع مبعنى «مصطفني ظاهرين ،يرى
خَ َلقْناكُمْ أ َّ
مجاعتهم كما يرى كل واحد ال حيجب أحد أحدا» (املصدر نفسه ،ج  ،6ص  ،)762وتلك احلالة تُظهر عن «أنهم أُحضِروا حبالة اجلُناة الذين
ال خيفى منهم أحد إيقاعا للرعب يف قلوبهم» (ابن عاشور ،بال تا ،ج  ،15ص  ،)71ويف آية أخرى هي َ ي ْومَ َيقُومُ اَلرُّوحُ واملَالئِكَةُ صَفًّا
صوابا( النبأ  ...« ،)38 :78فصفّ املالئكة تعظيم للّه وخضوع له» (ابن عاشور ،بال تا ،ج
ال يَتَكَلَّمُونَ إِالّ َمنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمنُ وَقالَ َ

 ،32ص  ،)22والتعظيم متمثل يف ما بعد ،حيث كلٌّ منهم ال يتكلم إال بإذن ربه .ففي األمثلة القرآنية السابقة ،نرى أن العدول
اجملازي يف عدد احلال حدث ألغراض بالغية كالتعظيم والتصغري والتحقري واملبالغة والرتهيب.
5ـ1ـ6ـ اجملاز املرسل بعالقة السببية
ينقسم اجملاز باعتبارات خمتلفة ،منها اجملاز املرسل واجملاز العقلي ،وللمرسل عالقات كثرية ليست مبشابهة؛ كالعالقة
السببية ،وللمجاز العقلي عالقات أيضا منها اإلسناد إىل السبب (اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص  317ـ  .)316فالعالقة السببية هي
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إحدى العالقات يف اجملازين ،وطبعاً حقيقة كل منها ختتلف عن اآلخر كما جاء يف تفاصيل الكتب ،فننتقل إىل تطبيقها يف اآليات
الكرمية.
صرَةً ( ...اإلسراء :17
قد تأتي احلال يف القرآن الكريم مسنداً إليه جمازا ،ومن أمثلته قوله تعاىل ... :وَآتَينَا ثَمُودَ النّاقَةَ مُب ِ

 ،)51لقد بعث اهلل يف قوم صاحل

ناقة آية بينة واضحة على قدرته تعاىل ،لتكون سبباً يف هدايتهم ،ولكن ال لكون الناقة

مبصرة حقيقة ،فالناظر لآلية يرى جميء املفعول على لفظ الفاعل ،فجعل اإلبصار للناقة « ...ملا كانت الناقة سببا يف إبصار احلق

واهلدى( »... ،الصابوني 1172 ،م ،ج  ،6ص  ،)152فجاء الكالم يف قالب اجملاز املرسل املقيد بعالقة سببية .كذلك األمر يف اآلية
صرَةً ( ...النمل  ،)13 :67فإننا نالحظ يف تركيب اآلية إسناد اإلبصار إىل اآليات ،فـ« ...جيوز
التالية :فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْ ِ

أن يكون اجملاز مرسال بالعالقة السببية؛ ألنها سبب اإلبصار( »... ،الدرويش 1215 ،هـ.ق ،ج  ،7ص  ،)173وعليه فقد محلت اآلية
جمازا مرسال عالقته السببية ،وال ختفى العالقة بني املعنيني أال وهي السبب واملسبب .ومن هنا نرى نشأة احلال اجملازية.
5ـ1ـ3ـ اجملاز العقلي بعالقة إسناد ما بين للفاعل إىل املفعول أو بعالقة اإلسناد إىل السبب
لعل من أظهر شواهده ما جاء يف شأن النهار ووصفه باإلبصار ،وهو قوله جلّ ذكره ... :وَجَعَلنا آ َيةَ النَّهارِ مُبصِرةً ...

خ َلقَ» فيكون معنى اآلية« :وخلقنا آية النهار مبصرة» .فاإلسناد واقع بني ما
(اإلسراء  ،)16 :12ولو محل «جَعَلَ» على معنى « َ
يف معنى الفعل أي «مُبصِرة» و«آية النهار» .فجيء بالكالم من قبيل اجملاز بأن وصفت آية النهار بصفة الفاعلية بدل املفعولية على
وجه من وجوه اجملاز العقلي ،حيث جعل اهلل سبحانه آية النهار الضوء املبصَر من جهة املخلوقات ،وقد يكون املراد إظهار آية
من آيات اهلل لتكون تبصرة للعباد  ،...ألن معنى «مُبصِ َرةً» مضيئة (الفراء ،بال تا ،ج  ،6ص  ،)162كما هو املعنى يف قوله تعاىل.
ويف آيات أخرى ،قال سبحانهُ  :هوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ لِ َتسْ ُكنُوا فِيهِ والنَّهارَ مُبْصِراً ( ...يونس  ،)27 :12و﴿َألَمْ َيرَوْا
َأنّا جَعَ ْلنَا اَللَّيْلَ لِ َيسْ ُكنُوا فِيهِ والنَّهارَ مُبْصِراً ( ...النمل  ،)82 :67واَللّهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ لِ َتسْ ُكنُوا فِيهِ َواَلنَّهارَ مُبْصِراً ...
(غافر  .)21 :22ففي اآليات الثالث أسند اإلبصار إىل النهار على سبيل اجملاز العقلي ( ...الدرويش 1215 ،هـ.ق ،ج  ،2ص
 ،)673وهو على طريق املبالغة ( ...ابن عطية 1266 ،هـ.ق ،ج  ،3ص  ،)131فعدل اهلل إىل اجملاز مبالغة «حيث جعل اإلبصار الذي هو

حال الناس حاال له ووصفا من أوصافه اليت جعل عليها حبيث ال ينفك عنها( »... ،الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج  ،3ص  ،)382والنكتة
األخرية هي أن «مبصرة» جاءت مفردة مع صاحبها املفرد يف مجيع اآليات املذكورة ما عدا اآلية الثالثة عشر من سورة النمل.
ولعل السرّ راجع إىل مدلول هذه الكلمة وما تؤديه من معان فهي دالة على التصوير .فنسبة اإلبصار إىل اآليات تدلّ على
التصوير وعلى وضوحه ووحدة اهلدف واملصدر ،ويف ذلك تقريع هلم وبيان لعظيم جهلهم .ولو كانت «مبصرات» لرمبا أوهم
تعدد هدف تلك اآليات .ومما ميكن قوله هنا :إن هذه األحوال جاءت يف سياق اإلنعام على اخللق واملنة عليهم ،ويف كل
مواقعها تتبلور يف الذهن أوالً صورة لكائن حيّ يبصر هو يف ذاته ،ومن وضوحه يدعو غريه لإلبصار ،وهذا التجسيم مينح عمقا
خاصا لوضوح تلك اآليات.
ومن شواهدها «خاشعة» جاءت بالتأنيث صرحية يف اآليتني تشبهان سياقا ومعنى ،وهما قوله تعاىل :خاشِعَةً أَبْصا ُرهُمْ
َت ْر َهقُهُمْ ذِلَّةٌ َوقَدْ كانُوا يُ ْد َعوْنَ ِإلَى اَلسُّجُودِ َوهُمْ سالِمُون( القلم  ،)23 :28وخاشِعَةً أَبْصا ُرهُمْ َت ْر َهقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ َالْ َيوْمُ اَلَّذِي

كانُوا يُوعَدُونَ( املعارج  .)22 :72فإنه مشهد مرعب مشحونة باخلوف والوجل تسوقه لنا اآليتان ،كما يظهر فيها أن تكون يف
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سياق اهلول واخلوف ملنكري البعث ومكذبي الرسل إشعارا بضعفهم على كثرتهم وإرادة تصوير ذلتهم .فنسبة اخلشوع إىل
األبصار تكون على سبيل اجملاز العقلي (الدرويش 1215 ،هـ.ق ،ج  ،12ص  .)183والسرّ يف نسبة اخلشوع إىل األبصار لظهور أثره
فيها (الصايف 1218 ،هـ.ق ،ج  ،61ص  .)51وخص األبصار بالذكر ،ألن اخلشوع فيها أبني منه يف كل جارحة (ابن عطية1266 ،

هـ.ق ،ج  ،5ص  .)353وما يظهر من تأمل الشواهد أنّ احلال اجملازية نشأت يف اآليات على سبيل اجملاز العقلي باإلسناد إىل السبب
أو املفعول لغرض املبالغة اليت جاء ذكرها ضمن دراسة النظام البياني لآليات السابقة.
5ـ1ـ2ـ االستعارة بعالقة املشابهة
االستعارة نوع من اجملاز اللغوي ،وهلا دور هام يف إبراز الصور البيانية وإظهار املعاني الدقيقة واملضامني الرائعة يف الرتاكيب
واملفردات القرآنية .وهذه الظاهرة البالغية جتري يف الكالم بعالقة املشابهة بني اجلانبني الرئيسني؛ أي املشبه واملشبه به .نرى كمّا
هائال من االستعارات يف الكالم اإلهلي كما نراها تلعب دورا مميزا يف تصوير احلال القرآني ورسم مشاهدها ،وهلا قدرة فائقة يف
كرْهاً قالَتا أَتَيْنا
طوْعاً أَوْ َ
هذا اجملال ،ومن هذه اآليات هي :ثُمَّ اسْتَوى ِإلَى اَلسَّماءِ وهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها َولِ ْل َأ ْرضِ اِئْتِيا َ

طائِعِنيَ( فصلت  .)11 :21ففي اآلية حوار بني اخلالق وبني السماء واألرض .و«طائعني» حال بينت خضوعهما وعبوديتهما
لربهما ،وكل منهما شبه بإنسان يستجيب نداء ربه ويسرع إىل تلبية األمر واالنقياد للقدرة اإلهلية ،ثم حذف املشبه به ورمز إليه
بشيء من لوازمه ،وهو «القول» ،وهذا التعبري الفين يسميه علماء البالغة االستعارة املكنية (اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص .)362

هناك أيضا عدول عن العدد ،وهي جميء احلال جمموعاً مراداً به املثنى .فبين الكالم على اجملاز .ولعل السرّ يف ذلك هو القول بأن
االمتثال صادر عن اجلمع ،ألن لفظ السماء واألرض يشتمل على السماوات السبع واألرضني السبع (ابن عاشور ،بال تا ،ج ،65

ص  .)66ولعلنا من خالل ما نعرض ،نرى فائدة جميء احلال جمموعة للداللة على إظهار الطاعة من مجيع تلك املخلوقات.
كوْكَباً والشَّ ْمسَ َوا ْلقَ َمرَ َرأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِين( يوسف
شرَ َ
ويف موضع آخرِ :إذْ قالَ يُوسُفُ ِلأَبِيهِ يا أَ َبتِ إِنِّي َرأَ ْيتُ أَحَدَ َع َ
 ،)2 :16نرى االستعارة املكنية « ،حيث شبه املذكورات بقوم عقالء ساجدين ،والضمري والسجود قرينة ،أو أحدهما قرينة ختيلية واآلخر
ترشيح» (الصايف 1218 ،هـ.ق ،ج  ،16ص  .)382واستعمل ضمري مجع املذكر «للداللة على أن سجدتهم كانت عن علم وإرادة كما

يسجد واحد من العقالء آلخر» (طباطبايي 1217 ،هـ.ق ،ج  ،11ص  ،)77وهذا سرّ بياني كامن وراء هذا الوصف قد عبّر به عن
معنى يدلّ على حالة يف الكواكب من التعظيم ليوسف

(ابن عاشور ،بال تا ،ج  ،16ص  .)12وأما اآلية َ و ِمنْ آياتِهِ أَنَّكَ َترَى

َا ْل َأرْضَ خاشِعَةً فَإِذا َأ ْن َزلْنا عَلَيْهَا َالْماءَ ِاهْتَزَّتْ َورَبَتْ ( ...فصلت  ،)31 :21ففيها استعارة مكنية يف صفة األرض باخلشوع،
«فاستعري حلال األرض إذا كانت قحطة ال نبات فيها» (الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج  ،2ص  ،)621فتكون األرض كإنسان خاشع متذلّل،
فـجاءت احلال لتناسب جو العبادة؛ ألنها يف سياق يتحدث عن عبادة اللّه عز وجل والسجود له ،ومن هنا كان سر اختيار
الصفة للتناسق مع اجلو العام للمعنى (الصايف 1218 ،هـ.ق ،ج  ،62ص  .)315ويف اآلية التاليةَ ... :و َترَى َالْ َأرْضَ هامِدَةً فَإِذا
َأ ْن َزلْنا عَلَيْهَا َالْماءَ اهْتَزَّتْ ورَبَتْ َوَأنْبَ َتتْ ِمنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( احلج  ،)5 :66فـ«هامِ َدةً» معناه ساكنة دارسة بالية (ابن عطية1266 ،

هـ.ق ،ج  ،2ص  ،)121وهذه استعارة مكنية جاءت يف سياق يتحدث عن املوت والسكون (املصدر نفسه) ،وال ريب أن االستعارة
تلعب دورها بشكل رائع إلبراز الصور واملعاني والدالالت اخلفية ،لكنها يف سياق خيتلف عن اآلخر كما تظهر عالقة التشبيه يف
االستعارات املدروسة.
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5ـ6ـ ما يندرج يف حقل التشبيه
اهلدف من التشبيه يف القرآن الكريم هو ما يهدف إليه كل فن بالغي ،أي التأثري يف العاطفة ترهيباً أو ترغيباً .وفائدة التشبيه فيه
تعود إىل املشبه تصويرا له وتوضيحا ،وهلذا كان املشبه به دائما أقوى من املشبه وأشد وضوحا (بدوي 6225 ،م ،ص 152

و ،)157فللتشبيه موقع حسن يف البالغة ،والغرض منه هو قد يكون اإلثبات واإليضاح والتأثري وقد يكون على وجه املبالغة
(اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص .)622

5ـ6ـ1ـ عالقة املشابهة
أول ما ظهر لنا خالل عملية الدراسة هلذه العالقة هو قول بركات الذي يسرتعي االنتباه إليه ،فهو يقول« :تأتي احلال يف
مبين االسم اجلامد غري املصدر يف مواضع منها أن يتضمن معناها التشبيه ،وذلك بأن يكون املقصود بها يف اجلملة تشبيه صاحبها بها ،وكأنه
املشبه ،وهي املشبه به حنو :كرَّ زيدٌ أَسَداً .فـ(أسداً) حال من (زيد) ،وتلمس تشبيها ،حيث زيدٌ مشبه و(أسداً) مشبه به والتقدير :كرَّ زي ٌد

كاألسدِ( »...بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص  .)22إذن جتري عالقة املشابهة بني احلال وصاحبها يف أسلوب احلال القرآني ،حيث
وقعت يف موضع املشبه به والصاحب يف موضع املشبه .وإذا تأملت هذا األمر يف قوله تعاىل ... :قَالَ يا بُشرَي هَذا غُالمٌ َوَأسَرُّوهُ
بِضَاعَةً ( ..يوسف  ،)11 :16ترى أن البضاعة مبعنى « ...القطعة من املال تعد للتجارة من بضعت ،فهو اسم جامد غري مصدر ،ويف قول
أبي حيان :وانتصب (بضاعةً) على احلال أي متّجرا هلم ومكسبا ،ما يوحي بأنه حال تؤول باملشتق ،وأرى أن فيها تشبيها ،حيث جعل يوسف

كقطعة من املال تُعدُّ للبضاعة أو كالبضاعة( »... ،املصدر نفسه ،ج  ،3ص  .)21والتشبيه يف اآلية بليغ قصداً إىل املبالغة يف عدم معرفتهم
بشأنه ،حيث م خيطر بباهلم سوى بيعه ،وأنهم أخفوه بضاعة يقصد بها البيع والتجارة ،كما يبدو أن احلال معللة ملا تظهر ما
عزم عليه املسرّون .فال بأس أن نقول بعالقة أخرى بينهما ،وهي عالقة العلية .والتعليل يف أسلوب احلال يفسر كونها وسيلة
الرتباط العلة واملعلول أي احلال وصاحبها .ويبدو أن التشبيه لالستطراف ملا من طرافة يف تشبيه إنسان بقطعة من املال أو لتشويه
املشبه قصداً إىل املبالغة يف حطّ شأنه لدى املسرّين.
ومن الشواهد األخرى يف هذا اجملال اآلية :وقَدِمْنا إِىل ما عَمِلُوا ِمنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً َمنْثُوراً( الفرقان  .)63 :65فجاء يف
لسان العرب :اهلباء «وهو غبار شبه الدخان ساطع يف اهلواء» (ابن منظور 1116 ،م :مادة هبا) ،ويف تأويل مشكل القرآن« :هباء
منثورا» كناية عن عمل لغو ال ينتفع به (ابن قتيبة 6226 ،م ،ص  .)12وعلى هذا ،تكون عملهم كالغبار والدخان لعدم وجود
الفائدة فيه ,فالعمل الذي ال فائدة فيه هو الباطل .فكون «هباء» كناية عن العمل الباطل يشري إىل كونها يف موضع احلال أي
«فجعلناه عمال باطال» ،فالتشبيه فيها واضح .وميكن تأويلها إىل « ...فجعلناه كاهلباء املنثور» .فشبه عمل الطاغني والكفرة بالغبار
والدخان .فنرى أن التشبيه القرآني جزء أساسي يف اجلملة وال يتم املعنى بدونه حيث إذا سقط منها انهار املعنى من أساسه
(بدوي 6225 ،م ،ص .)153

5ـ3ـ ما يندرج يف حقل القصر
إنّ القصر من أساليب علم املعاني ومن علوم البالغة ،وهو من األساليب البليغة بطرقه املنوعة يف القرآن الكريم .وبالغته تكمن
يف كونه مفيدا لإلجياز والتوكيد واملبالغة واالهتمام والتعريض واحلصر والتخصيص يف سياقات عديدة كالتعيني والتحديد
والتنبيه والشك واإلنكار (اهلامشي 1311 ،هـ.ش ،ص  612ـ .)112
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5ـ3ـ1ـ عالقة احلصر والتخصيص
األصل يف احلال أن تأتي بعد عاملها وصاحبها .وعلى هذا ،جاءت كثري من شواهد احلال يف الذكر احلكيم .لكنها من
الوظائف اليت يقع فيها هو تركيب احلصر يف القرآن .فقد جاءت احلال حمصورة بـ«إال» فيما يزيد على مخسني شاهدا .سنقف مع
َشرِينَ وَمُنذِرينَ ( ...األنعام  ،)28 :2حيث وقع
بعض الشواهد لبيان سرها ،ومن ذلك قوله تعاىل :وَمَا نُرسِلُ املرسَ ِلنيَ إلّا مُب ِّ
تأخريها عن العامل والصاحب لغرض معنوي دل عليه دليل لفظي ،وهو وقوعها بعد أداة احلصر« ،فال يصح تقديم احلال؛ ألن

تقدميها يفسد سالمة الرتكيب ويزيل احلصر والغرض البالغي منه» (حسن 6212 ،م ،ج  ،6ص  ،)615ويبدو أن يكون الغرض تأكيد
التخصيص ،ألنها تتمثل يف ختصيص املعرفة وقصر احلالة على صاحبها وقد نتج احلصر من تفاعل النفي مع «إال» ،وهو من
أقوى طرق القصر ملا فيه من وضوح معنى القصر .والتوكيد بالقصر هو أقوى طرق التوكيد ،ولذا يستخدم يف األمور اليت هي
جمال للشك واإلنكار (بدوي 6225 ،م ،ص.)166

ولو تأملنا هذا املوقع لوجدنا فيه ردّا للمنكرين وإثباتا للتبشري والتنذير من جانب املرسلني ،وذلك يكون من قبيل القصر
خلُوها إِالّ خا ِئ ِفنيَ …(البقرة  ،)112 :6كلمة
احلقيقي وقصر الصفة على املوصوف .ويف اآلية ... :ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْ ُ
«خائِفِنيَ» حال بعد أداة احلصر .واآلية تعين «ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد اللَّه إِلَّا خائِفِنيَ على حال التهيب وارتعاد الفرائض من
املؤمنني أن يبطشوا بهم ،فضال أن يستولوا عليها ويلوها ومينعوا املؤمنني منها .واملعنى ما كان احلق والواجب إال ذلك لوال ظلم الكفرة وعتوّهم»

(الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  .)171ويبدو أن الغرض منها هو االهتمام بشأن القيد ،غري أنه ال يظهر يف البنية السطحية من
الكالم وال يرتبط هذا الفهم بقواعد الصياغة النحوية فحسب ،بل خبروج «إال» إىل داللة التوكيد باحلصر كسمة بالغية داللية
وجَلبِ معنى جديد مما هو املراد ،على حد قول الزخمشري ،ولوال احلصر ملا حصل هذا املعنى.
5ـ2ـ ما يندرج يف حقل الداللة
م حيظ باالهتمام والدرس والتحليل من املستويات اللغوية كما حظيت به الداللة بوصفها عنصراً مشرتكا بني علمي النحو
والبالغة .وصحة اجلملة حنويا وفصاحتها بالغيا متثالن عرشا حتمل عليه الداللة اليت من القضايا املتشعبة يف علوم خمتلفة ،كعلم
املنطق واللسانيات .وما يهمنا يف هذا البحث هو دراستها فيما يتعلق باللغة ضمن سياقاتها اخلاصة .وال بأس برتديد بعض
املصطلحات املنطقية يف بيان العالقات املوجودة بني احلال وصاحبها؛ إذ املنطق والنحو أساسا صحة الكالم ودقته يف مجيع
اللغات.
5ـ2ـ1ـ عالقة الكل بالكل
قبل الولوج يف صميم البحث ،جتدر اإلشارة إىل أن «للبالغيني اهتمام بالداللة لعالقتها بعلم البيان ،إال أنهم كانوا يردّدون
مصطلحات املناطقه نفسها ،ومل يزيدوا عليها إال شيئا يسريا .فقد قسموها على داللة مطابقة وداللة تضمن وداللة التزام .وقد تسمى داللة

املطابقة عند علماء البيان داللة وضعية؛ ( »...اخلالدي 1267 :ه.ق ،ص  .)12فداللة املطابقة تعين مطابقة الكل بالكل الذي يستفاد
من ألفاظ اإلحاطة والعموم يف بيانها ،ويقصد به «كل» وما يف معناها .والغالب يف مؤكد هذه األلفاظ أن يكون مجعا للداللة
أل ْرضِ جَمِيعًا ( ...البقرة .)61 :6
على مجيع األجزاء اليت يتكون منها .ومن هذا القبيل قوله تعاىلُ  :ه َو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ا َ

وكثريا ما جند مثل هذه الشواهد يف القرآن الكريم .وعلى أساس اإلحصائات اليت مت تنفيذها خالل مراحل البحث ،فقد وردت
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«مجيعا» يف تسعة وأربعني موضعا يف القرآن الكريم كلها أعربت فيها حاال أو احتملته مع التوكيد (السمني احلليب 1222 ،هـ.ق ،ج
 ،2ص  ،)621وهذا يعين أنّ األصل فيها هو احلالية ،ومن الشواهد على ذلك اآليةَ  :ولَو شاءَ رَبُّك لَآمَنَ َمنْ فِي األرضِ
كلُّهم جَمِيعاً ( ...يونس  ،)11 :12و«احلال (مجيعاً) مؤكدة لصاحبها الدال على العموم ،فاجلمعية مستفادة بدون ذكرها» (بركات،
 6227م ،ج  ،3ص  .)5فـهي حتمل معنى التوكيد ،ولكن من خالل احلالية .ومن شواهدها ما جاء يف اآلية :يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ادخُلُوا فِي السِّلمِ كافّةً ( ...البقرة  ،)628 :6وفيها «كافة» مبعنى «مجيعا» ،وهي حال من الفاعل يف «آمنوا» ،والقصد بيان
التوكيد والشمول واإلحاطة .ويتبني أن العالقة بني املؤكِّد واملؤكَّد هي عالقة الكل بالكل ،فكل منهما كل لآلخر وبينهما
املطابقة التامة كما تفيد التعميم .فيظهر مما سبق أن «مجيعا» تأتي حاال مؤكدة لصاحبها يف مواضع وسياقات تقتضي التأكيد
ومؤثرة يف مكانها ودالة على معناها وشاهدة على ذلك مببناها ،وورودها حاال يصوِّر منّة اهلل على خلقه وإحاطته بعباده و . ...
5ـ2ـ6ـ عالقة اجلزء بالكل
البالغيون مهتمون بالداللة لعالقتها بعلم البيان ،فقد قسموها على املطابقة والتضمن وااللتزام .وداللة التضمن تسمى
عقلية ،ألن حصوهلا بانتقال العقل من الكل إىل اجلزء ( ...اخلالدي 1267 :هـ.ق ،ص  .)12فهنا أيضا ميكن استخدام مصطلحات
املنطقيني مما يعادل داللة التضمن إىل حد ما .وقد تأتي احلال جامدة غري مؤولة باملشتق .والدليل على هذا قول العلماء النحويني
يف الشرط الذي وضعوه جلواز جميء احلال هكذا إذا كانت فرعاً لصاحبها ،حنو« :هذا حديدك خامتًا» وقوله تعاىل... :

وَتَنحِتُونَ اجلِبَالَ بُيوتاً ( ...األعراف  ،)72 :7حيث «بيوتاً» حال من املفعول به (ابن عقيل 1387 ،هـ.ق ،ج  ،1ص  .)576وملا
بنيت البيوت يف اجلبال تعترب جزءا منها ،فتكون العالقة الداللية املعجمية اليت تربطها بصاحبها هي عالقة اجلزئية واحلال جزء
من صاحبها كما يشعر بها استعمال «فرع» من قبل النحويني واحلال تشعر أيضا بقوتهم وشدتهم يف كون بيوتهم من اجلبال أو
فيها.
5ـ2ـ3ـ عالقة التأصيل والتحديد
لقد جاء يف آيات من الذكر احلكيم أنّ اإلنسان خملوق من الطني ،ويتمثل األمر يف قوله تعاىلَ ... :أَأسْجُدُ لِمَنْ خَ َلقْتَ

طيناً( اإلسراء  .)21 :17فـ«طينا» حال من املوصول العام أو املفعول به عائد املوصول احملذوف والعامل فيه «أسجد» .واملعنى
ِ
على األول :أأسجد له وهو طني أي أصله طني ،وعلى الثاني :أأسجد ملن كان يف وقت خلقه طينا (الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج
 ،6ص  277ـ  .)272فاحلال على املعنى األول تدلّ على أصل صاحبها والعالقة بينهما «عالقة تأصيل وحتديد ،حيث أن صاحب احلال
جيوز أن يكون من أشياء خمتلفة يف كنهها وماهيتها واحلال شيء من هذه فتحدد أصله الذى وجد منه» (بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص .)22

وسياق الكالم سياق اإلنكار والتعجب ،ألن إبليس تعجب من أمره بالسجود آلدم منكرا ومجع بني مدح ذاته وحتقري آدم
فامتنع عن السجود .هذا وقد تكون عالقة عكسية بينهما ،وهو إذا كان صاحب احلال أصال هلا .وميثل الصاحب التأصيل
للحال يف كنهها وماهيتها؛ حنو :هذا ذهبك ساعة (املصدر نفسه) ،لكنها م يوجد يف القرآن الكريم شاهد هلا حسب الفحص
واإلحصاء.
ُمتُكُمْ» مؤكدة ملا
ومن شواهد اآليات :إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون( األنبياء  ،)16 :61فـ«أُمَّةً» حال من «أ َّ
أفادته اإلشارة وأفادت التمييز والتشخيص حلال الشرائع اليت عليها الرسل أو اليت دعا إليها حممد  ،ومعنى كونها واحدة
أنها توحّد اللّه تعاىل فليس دونه إله (ابن عاشور ،بال تا ،ج  ،17ص  ،)123كذلك األمر بالنسبة إىل اآلية :وإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
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ك َفرُوا َلوْال نُزِّلَ عَلَيْهِ َا ْل ُقرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ
َاتقُون) املؤمنون  .)56 :63وأما اآلية :وقالَ اَلَّذِينَ َ
واحِدَةً َوَأنَا رَبُّكُمْ ف َّ
َبتَ بِهِ فُؤادَكَ ورَتَّلْناهُ َترْتِيال( الفرقان  ،)36 :65فـ«جُ ْملَةً» حال من «القرآن» ،إذ هي يف معنى «جمتمعا» (السمني احلليب1222 ،
ِلنُث ِّ

هـ.ق ،ج  ،8ص  ،)281و«واحِ َدةً» صفة مؤكدة له (اآللوسي 1215 ،هـ.ق ،ج  ،12ص  .)12وكل األحوال موطئة حتدد الوحدة
لصاحبها كما أكدها العدد ،وهو يف موضع النعت للحال ،إذن التحديد هو العالقة.
5ـ2ـ2ـ عالقة التوكيد
إنّ التوكيد عالقة أو قرينة معنوية قد يتكرر ذكرها يف أبواب متفرقة من النحو والبالغة كما هو ملحظ داللي جاء يف باب
املفعول املطلق أو يف باب احلال املؤكدة .على سبيل املثال ال احلصر ،وله يف النظم القرآني دور أساس يزيد املعاني تقريرا وتثبيتا
وقد يتحقق عن طريق التقديم أو التكرار أو ذكر ألفاظ معينة .وقد تأتي احلال لتأكيد صاحبها ،ومن هذا ما سبق حبثه يف األلفاظ
الدالة على ذلك مثل« :مجيعا» و«كافة» ،و«ال يقصد بها بيان اهليئة أثناء احلدث بقدر ما تبني توكيد صاحبها أثناء احلدث ،لذلك فإنها
تبين من لفظ مؤكد» (بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص  .)111ومن هذا القبيل اآلية التالية :وإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ( يونس :12
 ،)15وما جاءت مشابهة هلا يف السور اآلتية( :مريم  ،)73 :11و(احلج  ،)76 :66و(سبأ  ،)23 :32و(اجلاثية  ،)65 :25و)األحقاف
 .)7 :22فاملراد من اآليات يف السور املذكورة هي آيات القرآن يف سياق التوبيخ لفرط ضالهلم« ،و نصب بَيِّناتٍ على احلال؛ أي حال

كونها واضحات الداللة على ما تضمنته» (اآللوسي 1215 ،هـ.ق ،ج  ،2ص  ،)71وهي حال مؤكدة؛ ألن آياته تعاىل ال تكون إال
بينات (الزخمشري 1227 ،هـ.ق ،ج  ،3ص  .)32فاحلال تؤكد صاحبها ومعنى التوكيد ال ينفك عنها .وعلى أساس اإلحصائات اليت
مت تنفيذها ،لقد استخدمت لفظة «بينات» اثنني ومخسني مرة يف القرآن الكريم ،لكنها قد أتت حاال مفردة مؤكدة يف اآليات
السابقة كما أ ّكدتها أقوال العلماء وذوي اآلراء الصائبة.
5ـ2ـ5ـ عالقة اإلمجال والتفصيل
يف بعض األحيان يكون مضمون الكالم جممالً حيتاج إىل الشرح والتفصيل إليضاح املراد لدى املتلقي .وما يوضحه هي
التفصيالت اليت تأتي بعده .وتعين العالقة «إيراد معنى على سبيل اإلمجال ،ثم تفصيله أو تفسريه أو ختصيصه» (عبد احلميد 1118 ،م،

ص .)122
كفُوراً( اإلنسان  ،)3 :72قد تعددت احلال وجوبا جمليئها بعد «إمّا»
ويف قوله تعاىلِ :إنّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكراً َوإِمّا َ
التفصيلية (حسن 6212 ،م ،ج  ،6ص  .)326فاهلداية ختص اإلنسان وتفصل احلاالن ما أُمجل قبلهما ،وهو حال اإلنسان بعد
هدايته إىل السبيل .فالسياق هنا سياق التفصيل والتبيني ،إذ الكالم يتمحور على هداية اإلنسان والقصد إبراز احلالني ،ألن ما
عليه النظم الكريم يشعر بأن كل حالة من احلالتني مستحقة أن تذكر لإلنسان منفردتني داللة على اختيار اإلنسان الذي تظهره
«إما» .وقد تأتي احلال جامدة غري مصدر يف مواضع منها إذا كانت احلال ما يف صاحبها .ويف قوله تعالي :مَا لَكُم لَا تَرجُونَ لِلّهِ

وَقَاراً  +وَقَد خَ َلقَكُم أَطوَاراً( نوح  12 :71ـ  ،)13كلمة «أطواراً» مجع «طورٍ» ،وهي تعين املرة والتارة والتنقل من حال إىل
حال ،فاألطوار هي األحوال املختلفة بني املسيء واحملسن والطاحل والصاحل ،ويف املعنى تفصيل يف «أطواراً» لصاحب احلال
(بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص  .)23فكما يظهر يف املعنى املعجمي للمفردة اليت وقعت حاالً ،اإلنسان خملوق يف حاالت متعددة.
وجاءت احلال يف سياق التوبيخ والتقريع والتشنيع ،وهي تسهم يف رفع درجتهم .ومن شواهدها هي اآليتان :كلّا إذا دُكتِ

صفّاً( الفجر  66 :81ـ  ،)61فـ«صفا صفا» حال بعد حال للفاعل «ربُّك» وما
صفّاً َ
األرضُ دَكاً دَكاً  +وَجَاءَ رَبُّك وَا َمللَك َ

دراسة نظام العالقات بني احلال املفردة وصاحبها يف القرآن الكريم
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عطف عليه «امللك» وتفصيل لصاحبها .و«صفا» يدل على الرتتيب أي صفا بعد صف أي مرتبني« ،وضابطه أن تفصل باحلال ما

ذكر جمموعا يف صاحبها» (بركات 6227 ،م ،ج  ،3ص  ،)23وهذا ما أكده السامرائي بقوله :جاءت احلال للتفصيل بعد ذكر
اجملموع جبزئه مكررا ،واملقصود بذلك أن يكون يف اإلتيان بها يف اجلملة معين الرتتيب (السامرائي 6222 ،م ،ج  ،6ص ،)683
كذلك األمر بالنسبة إىل «دَكا دَكا»« ،واملعنى مكررا عليه الدك» (السمني احلليب 1222 ،هـ.ق ،ج  ،12ص .)711

5ـ2ـ2ـ عالقة التجدد
اجلدير بالذكر أنه جاء يف الكتب النحوية أن احلال قد « ...يكون عاملها داال على جتدد صاحبها بأن يكون صاحبها فردا من نوع
يستمر فيه خلق األفراد وإجيادها على مر األيام أي أن لذلك الفرد أشباها ونظراء توجد وختلق بعد أن مل تكن .ويتكرر هذا اخللق واإلجياد طول
احلياة( » ... ،حسن 6212 ،م ،ج  ،6ص .)682

خلِقَ اإلنسَانُ ضَعِيفاً( النساء  .)68 :2واحلال
َففَ عَنكُمْ َو ُ
ومما يتمثل فيها األمر وجيري عليه القول اآليةُ  :يرِيدُ اللّهُ أَن يُخ ِّ
هنا وصف مالزم ،ألن العامل فيها مشعر بتجدد صاحبها (ابن عقيل 1387 ،هـ.ش ،ج  ،1ص  ،)521وألنها تدلّ على استمرار
خلق اإلنسان على هذه الشاكلة واستمراره يف الزمان املقبل .فالضعف صفة مالزمة لإلنسان من خلقه تتجدد بتجدد صاحبه وال
جزُوعاً +
تتغري أبداً .والعالقة جتري فيما بني احلال وصاحبها يف اآليات التالية :إِنَّ َالْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا  +إِذا مَسَّهُ اَلشَّرُّ َ
َوِإذا مَسَّهُ الْخَ ْيرُ َمنُوعاً( املعارج  61 :72ـ  .)11وإمنا يذم اهلل تعاىل اإلنسان بهذه الصفات« ،ألنه قاصر النظر على األحوال اجلسمانية
العاجلة ،وكان من الواجب عليه أن يكون مشغوال بأحوال اآلخرة ،فإذا وقع يف مرض أو فقر وعلم أنه فعل اللّه تعاىل كان راضيا به؛ لعلمه أن اللّه
يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ،وإذا وجد املال والصحة صرفهما إىل طلب السعادات األخروية» (الرازي 1262 ،هـ.ق ،ج  ،32ص ،)222

فهذا ملحظ داللي يدلّ على جتدد هذه الصفات يف نفس اإلنسان بتجدد خلقه.
5ـ2ـ7ـ عالقة الرتادف اجلزئي
مما التزم احلالية يف القرآن الكريم كلمة «مصدقا» ،حيث جاءت يف ثالثة عشر موضعا ،وهي تبني حال النبيني عيسى وحييى
 أو القرآن أو اإلجنيل .وقد جتري بينها وبني صاحبها عالقة تعرف بالتماثل أو الرتادف و«هو أن تتماثل كلمتان أو أكثر يف

املعنى» (اخلولي 6221 ،م ،ص  .)13ويشري كثري من الدارسني إىل أنواع خمتلفة من الرتادف ،منها الرتادف اجلزئي أو شبه الرتادف
الذي يعين تقارب اللفظني تقاربا شديدا يف املعنى بالرغم من وجود بعض الفروق اللغوية بينهما مثل ما يكون بني «السنة والعام
واحلول» (عمر 1188 ،م ،ص  .)661- 662فهو عالقة بني عدد من الكلمات ختتلف يف اللفظ ،لكنها تتحد يف املعنى حنو قوله
تعاىلَ  :وهَذا صِراطُ رَبِّك مُس َتقِيماً قَدْ فَصَّلنَا اآلياتِ ِلقَومٍ يذَّكرُونَ( األنعام  ،)162 :2وَ وأَنَّ هَذا صِراطِي مُس َتقِيماً فَاتَّبِعُوهُ

وَال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَ َتفَرَّقَ بِكم عَن سَبِيله ( ...األنعام  .)153 :2وليس من شك أنّ صراط اهلل مستقيم ال عوج فيه .وجاء يف
مفردات القرآن« :الصراط :الطريق املستقيم( »... ،الراغب االصفهاني 6221 ،م ،ص  ،)283وهو يؤيد القول السابق.
ولكن مبا أن السبل املبعدة عن هذا الصراط كثرية فجاء وصفه باالستقامة مالزمة إياه إظهاراً لوصفه املميز له وتنبيهاً على أنّ
غريه يوصف باالحنراف .ومن تلك الشواهد قوله تعاىلَ ... :و ُهوَ احلَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُم ( ...البقرة  .)11 :6واحلال كذلك
بالنسبة إىل اآلية واَلَّذِي أَوْحَيْنا ِإلَيْكَ ِمنَ َالْكِتابِ ُهوَ َالْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَ ْينَ يَدَيْهِ( فاطر  .)31 :35وجاءت اآليتان يف سياق
املدح .فاحلق والتصديق مرادفان ضمن هذا السياق والتضمن نسيب من اجلانبني ،فتكون العالقة الداللية املعجمية اليت تربطها
بصاحبها هي عالقة الرتادف اجلزئي .هذا ،وقد نرى أن احلال تؤكد صاحبها يف الوقت نفسه ،فـ«جعلها كثري من املعربني مؤكدة؛
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ألن صفة احلق التصديق» (الزركشي 6222 ،م ،ص  ،)551والقرآن نازل باحلق مصدق ملا بني يديه .وامللحوظ أنها تلتقي مع (مجيعا)
يف قضية التأكيد مشعرة بأن احلال املؤكدة كثرية يف النص القرآني .واجلدير بالذكر أن من أبرز األلفاظ اليت كثر ورودها حاال هي
ل يشرتك يف ظاهرة واحدة هي التأكيد ،ولكن «مجيعا» و«كافة» مجعا إىل ذلك
«مجيعا ،ومصدقا» وتلحق بهما «كافة» .والك ّ
داللة الشمول ،و«مصدقا» بقي داالً على الوحدة.
5ـ2ـ8ـ عالقة التقابل واملغايرة
لقد كثرت احلال اجلامدة املصدر يف القرآن الكريم مما بلغ مائة وسبعة شواهد .ومن السمات البارزة هلا هي الداللة على
املبالغة يف تصوير احلال لكونه حدثاً جمردا ،وكذلك التوسع يف املعنى واحلصول على أكثر من الغرض واملعنى فقد تكسب معنى
املصدرية واحلالية (السامرائي 6222 ،م ،ج  ،6ص  681ـ  .)688ومن جانب آخر ،تأتي العالقة بني احلال وصاحبها على
صورتني« :األوىل أن تكون احلال هي نفس صاحبها مثل( :أقبل الليل بارداً) ... ،والثانية أن تكون احلال خمالفة لصاحبها مبعنى أنها ليست هي
نفس صاحبها يف املعنى مثل( :مسعت الصوت بغتةً) .فاحلال وصاحب احلال كالهما مغاير لآلخر .وتقع املخالفة إذا كان احلال مصدرا صرحيا،

كقوله تعالي ... :ثُمَّ اد ُعهُنَّ يأتِينَك سَعياً ( ...البقرة ( »)262 :2عبد العليم 6222 ،م ،ص  .)658ويف منطق العقل إذا متزقت
األعضاء وتهشّمت العظام ودقّ اللحم والعظم والريش واختلطت أجزاء الطيور حتى أصبحت عجينة متماثلة فهذه احلالة يف
أقصى حاالت السكون وأنآها عن احلركة فكيف يتحولن من هذا إىل ذاك؟ ويف التعبري باملصدر مبالغة لكونه جمردا من عنصر
املادة (السامرائي 6222 ،م ،ج  ،6ص  681ـ  .)688فهناك تقابل وجودي بني احلياة واملوت وبني احلركة والسكون.
وهذا التقابل ميّثل عالقة داللية معجمية بني احلال وصاحبها ،إذ الطري قد ذحبت وال ميكنها السعي يف عام الواقع إال بإذن
حتّى َنرَى اَللّ َه جَ ْهرَةً ( ...البقرة ،)55 :6
اهلل .وجيري القول يف آية أخرى ،وهيَ  :وِإذْ ُقلْتُمْ يا مُوسى َلنْ ُنؤْمِنَ لَكَ َ
جهْ َرةً» يف موضع احلال من اللّه .وقد أفاد اللفظ الواقع حاالً بأنّ رؤية اهلل أمر ال يتحقق حباسّة البصر عيانا؛ ألنه تعاىل ال
فـ« َ
يكون حمسوسا ،ومبا له مسة غري حمسوسة فلفظ «جهارا» ال يتناسب مع وجود اهلل وجميء املصدر يف موضع احلال لقصد املبالغة
يف طلبهم (الرضي األسرتآبادي 1112 ،م ،ج  ،6ص  .)31ومن الشواهد أيضا قوله تعاىلَ  :وما خَ َل ْقنَا اَلسَّماءَ واألرض وما بَ ْينَهُما

العِ ِبنيَ( األنبياء  ،)12 :61ووما خَ َل ْقنَا اَلسَّماواتِ َوَا ْل َأرْضَ وما بَ ْينَهُما العِ ِبنيَ( الدخان  .)38 :22فاحلال تكون خمالفة
لصاحبها ،ألنه ال توجد هذه الصفة أي اللعب يف ذات اهلل تعاىل وهو خالق السماء واألرض .ومثل هذه األحوال ،مصحح
الكالم ،واجب الذكر ،تؤثر يف السياق واملعنى تأثريا مباشرا ورئيسا .وبعد إمعان النظر فيما سبق ،يبدو «أن التقابل مسة من
مسات األشياء املادية واملعنوية واحملسوسة وغري احملسوسة وهو ظاهرة كامنة يف حقيقة األشياء وبارزة على سطوحها وهذه الظاهرة من مسات
الكون واحلياة واإلنسان نفسه وجسمه وعقله كما أنها مسة داللية من مسات اللغة املتصلة بالفكر( »... ،اجلنابي 1182 ،م ،ص  66ـ .)61

اخلامتة
ال شك أن عددا هائال من شواهد احلال يف القرآن الكريم حيتاج إىل دراسة مطولة مستفيضة .والبحث هذا قد اهتم بدراسة نظام
العالقات بني احلال املفردة وصاحبها سائرا على منهج كشف العالقة والداللة عن طريق مجع الشواهد وسرد أسرارها آمال أن
يكون متهيدا وتيسريا لرفع الستار عن حقيقة بعض مضامني الكالم اإلهلي يف أسلوب احلال القرآني .وبعد هذا العرض واحملاولة
لقد حصلنا على نتائج ،منها:
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ـ النص القرآني مبا فيه من العالقات الدقيقة بني مفرداته ضمن أساليبه الرفيعة يعد أرفع النصوص أسلوباً يرمقه كل إنسان
بعني اإلكبار واإلجالل ،ومن تلك العالقات هي عالقة احلال املفردة بصاحبها ،واليت تتمثل يف سياقات خمتلفة وهلا دور كبري يف
كشف صياغة قواعد الرتكيب اللغوي القرآني.
ـ هناك روابط لفظية ومعنوية بني احلال وصاحبها يف القرآن الكريم .وبتضافر هذه الروابط والقرائن اللفظية واملعنوية
ودالالت السياق املختلفة يتشكل نظام العالقات بينهما يف أسلوب احلال القرآني كما يتشكل هذا النظام يف سائر األساليب
القرآنية الرفيعة.
ـ دراسة نظام العالقات بني احلال املفردة وصاحبها تبني لنا بأنّها تتجلى يف املستويات اللغوية النحوية والبالغية واملعجمية
والداللية كعالقة املالبسة واحلصر واملشابهة والسببية واملفعولية والعدول اجملازي والكل بالكل والتوكيد واجلزء بالكل والتأصيل
والتحديد واإلمجال والتفصيل والتجدد والرتادف اجلزئي والتقابل واملغايرة ،لكنها تظهر يف املستوى الداللي واملعجمي أكثر من
النحوي والبالغي.
ـ للسياق دور هام جدا يف حتديد الداللة ،وقد ترتاكب الدالالت وتزدحم بسبب اهليئة الرتكيبية وتتشكل العالقات السياقية.1
ويف ظلها تظهر معانٍ خمتلفة ضمن عملية دراسة نظام العالقات بني احلال املفردة وصاحبها .وهذا البحث حيمل يف طياته املبالغة
والتوكيد والتعميم والتعظيم والتصغري والتحقري والتعليل والرتهيب والتفظيع والرتغيب والكناية والتشبيه واالهتمام بشأن القيد
و  . ...وقد نرى أن التوكيد مسة مشرتكة بني عدد من العالقات كعالقة التوكيد والكل بالكل والقصر .وال ريب أن العالقات
املعجمية أيضا تلعب دورا كبريا يف إرساء هذه العالقات وإظهار املعاني.

املصادر واملراجع
أ ـ العربية:
 القرآن الكريم
 .1اآللوسي ،حممود 1215( .هـ.ق) .روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم( .حتقيق علي عبد الباري عطية)( .ط  .)1بريوت :دار
الكتب العلمية.
 .6ابن جين ،أبو الفتح عثمان 1121( .م) ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( .حتقيق علي النجدي ناصف
وعبد الفتاح إمساعيل شليب) .بال م .بال ن.
 .3ابن عاشور ،حممد بن طاهر( .بال تا) .التحرير والتنوير .بال م ،بال ن.
 .2ابن عطية األندلسي ،عبد احلق بن غالب 1266( .هـ.ق) .احملرر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز( .حتقيق عبد السالم عبد الشايف
حممد)( .ط  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .5ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل1387( .هـ.ش) ،شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك( .ط  .)5تهران :استقالل.
1. Syntagmatic relations
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 .2ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم 6226( .م) .تأويل مشكل القرآن( .تعليق إبراهيم مشس الدين) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .7ابن منظور ،مجال الدين 1116( .م) .لسان العرب( .ط  .)1بريوت :دار صادر.
 .8أبو عبيدة ،معمر بن املثنى 1381( .هـ.ق) .جماز القرآن( .حتقيق حممد فؤاد سزگين) .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .1بدوي ،أمحد أمحد 6225( .م) .من بالغة القرآن .القاهرة :نهضة مصر للطباعة والنشر.
 .12بركات ،إبراهيم إبراهيم 6227( .م) .النحو العربي( .ط  .)1القاهرة :دار النشر للجامعات.
 .11التفتازاني ،سعد الدين 1383( .هـ.ش) ،خمتصر املعاني( .ط  .)8قم :مؤسسة دار الفكر.
 .16اجلنابي ،أمحد نصيف 1182( .م)« .ظاهرة التقابل يف علم الداللة» ،جملة آداب املستنصرية .العدد  .12صص  32ـ .13
 .13حسان ،متام 1112( .م) .اللغة العربية؛ معناها ومبناها .املغرب :دار الثقافة.
 .12حسن ،عباس 6212( .م) .النحو الوايف( .ط  .)1بريوت :مطبوعات األندلس العاملية.
 .15اخلالدي ،كريم حسني 6222( .م) .نظرية املعنى يف الدراسات النحوية( .ط  .)1عمّان :دار صفاء.
 .12اخلولي ،حممد علي 6221( .م) .علم الداللة (علم املعنى) .عمان :دار الفالح للنشر والتوزيع.
 .17الدرويش ،حميي الدين 1215( .هـ.ق) .إعراب القرآن وبيانه .سورية :دار اإلرشاد.
 .18الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر 1262( .هـ.ق) .مفاتيح الغيب( .ط  ،)3بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .11الراغب األصفهاني 6221( .م) .مفردات ألفاظ القرآن( .حتقيق صفوان عدنان داوودي)( .ط  .)2دمشق :دار القلم.
 .62الرضي األسرتآباذي ،حممد بن احلسن 1112( .م) .شرح الرضي على الكافية( .تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر)( .ط .)6
بنغازي :جامعة قاز يونس.
 .61الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبداهلل 6222( .م) .الربهان يف علوم القرآن( .حتقيق أبي الفضل الدمياطي) القاهرة :دار احلديث.
 .66الزخمشري ،أبو القاسم حممد بن عمر 1227( .هـ.ق) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( .ط  .)3بريوت :دار الكتاب العربي.
 .63السامرائي ،فاضل صاحل 6222( .م) .معاني النحو( .ط  .)1عمان :دار الفكر.
 .62السمني احلليب ،أمحد بن يوسف 1222( .هـ.ق) .الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون( .حتقيق أمحد حممد اخلراط) .دمشق :دار
القلم.
 .65الصابوني ،حممد علي 1172( .م) .صفوة التفاسري .مكة املكرمة :مكتبة جدة.
 .62الصايف ،حممود بن عبد الرحيم 1218( .هـ.ق) .اجلدول يف إعراب القرآن( .ط  .)2دمشق :دار الرشيد مؤسسة اإلميان.
 .67الطباطبايي ،حممد حسني 1217( .هـ.ق) .امليزان يف تفسري القرآن .قم :حوزه علميه.
 .68طهماسيب ،عدنان ،وهمايوني ،سعد اهلل 1311( .هـ.ش)« .حنو املعاني ومعاني النحو» .األدب العربي .العدد  .6صص  116ـ
.155
 .61عبد احلميد ،مجيل 1118( .م) .البديع بني البالغة واللسانيات النصية .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .32عبد العليم ،أبو بكر علي 6222( .م) .املوسوعة النحوية والصرفية امليسرة .القاهرة :مكتبة ابن سينا.
 .31العربي ،رابح 6226( .م) .أسلوب االعرتاض يف القرآن الكريم من خالل "الكشاف" للزخمشري (دراسة حنوية بالغية) .رسالة
ماجستري .جامعة اجلزائر ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية وآدابها.
 .36عمر ،أمحد خمتار 1188( .م) .علم الداللة( .ط  .)6القاهرة :عام الكتب.
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 .33الفرّاء ،أبو زكريا حييى بن زياد( .بال تا) .معاني القرآن( .حتقيق أمحد يوسف جناتي وزمالؤه)( .ط  .)1مصر :دار املصرية للتأليف
والرتمجة.
 .32كرستال ،ديفيد 1112( .م)« .علم الداللة»( .ترمجة مازن الوعر) .عالمات يف النقد.
 .35جماهد ،عبد الكريم 1185( .م) .الداللة اللغوية عند العرب .عمان :دار الضياء للنشر والتوزيع.
 .32مصطفى ،إبراهيم ،وزمالؤه 1382( .هـ.ش) .املعجم الوسيط( .ط  .)2طهران :موسسة الصادق للطباعة والنشر.
 .37اهلامشي ،أمحد 1311( .هـ.ش) .جواهر البالغة :يف املعاني والبيان والبديع( .تصحيح وإعراب مصطفى نصر اللهي) .قم :دار
الفكر.

