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Abstract
In fact, the Al-Qur’an sentence, although in accordance with the
rules of Arabic grammar, there are differences the over rules, because
the Al-Qur’an sentence contains information that is charming, detail
and beautiful. Then, the different setting of sentences has the purpose
and aim with the rules of Arabic. The sentence has a holy meaning
and includes the Rabbani secret is a new sentence arrangement that
has never been known in Arabic. And some Muslims collapse the
rules between Arabic and Qur’an language, and what is different
from understanding Arabic is considered a mistake, sometimes
some Muslims misunderstand that in the arrangement of the Qur’an
sentence there are language problems. From the information above,
the author tries to explain some of the secrets and hidden wisdom
behind this problem. Based on this background, researchers tried to
examine the problem of language in the Qur›an which was discussed
with semantic studies. To obtain scientific data, researchers used the
literatures method with primary data sources in the form of several
literatures and books such as the interpretation of Al-Zamakhsyari
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or Al-Alusi. Secondary data is data that supports primary data. The
data of this study were obtained by descriptive method, namely
collecting and analyzing related data sources which were followed
up with analytical methods by analyzing data, examined through a
semantic approach, namely the meaning of the language approach.
The results of this discussion discuss four aspects of the problem in
the Qur›an, namely the uncontinuity between ma’thuf and ma’thuf
alaihi, between ifrod, tasniyah, and jama ‘, between na’at and man’ut,
and ta’nis al-mudzakkar and tadzkir al-muannas, these problems
basically do not violate the rules of language or Arabic grammar,
and the Ulama ‘Qur’an has explained in detail the wisdom of the
structure of the text, and precisely because of the characteristics
of the I’jaz the Qur’an can not only be understood from the
grammatical aspect.
Keywords: Language Problems, Grammar, Semantic Studies.

Abstrak
Sesungguhnya susunan kalimat Al-Qur’an, walaupun sesuai dengan
kaidah-kaidah susunan bahasa Arab, terdapat perbedaan dengan
kaidah tersebut, karena kalimat Al-Qur’an mengandung keterangan
yang memikat, detail dan indah. Maka susunan kalimatnya yang
berbeda memiliki maksud dan tujuan dengan susunan bahasa Arab.
Kalimatnya mengandung arti yang suci dan mencakup rahasia
Rabbani adalah susunan kalimat baru yang belum pernah dikenal
dalam bahasa Arab. Dan sebagian orang Islam mencampur aduk
antara kaidah bahasa arab dengan bahasa Al-Qur’an, dan apa
yang berbeda dengan pemahaman bahasa Arab dianggap suatu
kesalahan, terkadang pula sebagian orang Islam salah faham bahwa
dalam susunan kata Al-Qur’an terdapat problematika bahasa. Dari
keterangan diatas penulis berusaha untuk menjelaskan sebagian
dari rahasia dan hikmah yang tersembunyi dibalik problematika
tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti
berusaha mengkaji tentang problematika bahasa dalam kata AlQur’an yang dibahas dengan studi semantik. Untuk mendapatkan
data-data ilmiah, maka peneliti menggunakan metode kepustakaan
dengan sumber data primer berupa beberapa literatur dan buku
mufassir bahasa seperti tafsir Al-Zamakhsyari atau Al-Alusi.
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Adapun data sekunder merupakan data-data yang mendukung
data primer. Data-data penelitian ini didapatkan dengan metode
deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber
data terkait yang ditindaklanjuti dengan metode analisis dengan
menganalisa data-data tersebut, dikaji melalui pendekatan semantik,
yaitu dengan pendekatan makna bahasa. Hasil dalam pembahasan
ini peneliti membahas empat segi problematika dalam Al-Qur’an,
yaitu ketidaksinambungan antara ma’thuf dan ma’thuf alaihi, antara
ifrod, tasniyah, dan jama’, antara na’at dengan man’ut, dan ta’nis
al-mudzakkar dan tadzkir al-muannas, problematika tersebut pada
hakikatnya tidak menyalahi tata kaidah bahasa atau gramatika Arab,
dan para Ulama’ Qur’an telah menjelaskan secara terperinci tentang
hikmah adanya struktur teks tersebut, dan justru karena itulah letak
karakteristik I’jaz Al-Qur’an yang tidak bisa hanya dipahami dari
aspek gramatika saja.
Kata Kunci: Problematika bahasa, Tata bahasa, Studi semantik.

مقدمة

إن اجلملة العربية ترتكب وفق قواعد وقوانني منصوص عليها يف كتب
 بسبب، وقد ينحرف الرتكيب اللغوي عما هو معتاد ومألوف،اللغويني
 فيتجاوزه،سياقي ما فيأخذ الرتكيب معىن آخر هو األساس غري املعىن الظاهر
 ال تفهم من خالل القرائن احلالية، ذات وظيفة بالغية،إىل دالالت أخرى
 فألفاظ القرآن الكرمي جامعة شاملة جلميع املعاين اليت تصلح،والسياقية
 مهما تغريت وتطورت دالالت األلفاظ العربية،وتتفق يف كل زمان ومكان
 فالتغري الداليل هو مصطلح من مصطلحات علم الداللة.يف مرور الزمان
 وهو عبارة عن تركيب وصفي يدل على حدث موصوف خال من،احلديثة
 ويطلق هذا املصطلح على تغري معىن الكلمة على مر،الداللة على الزمان
3
.الزمن بفعل إعالء أو احنطاط أو توسع أو احنسار أو جماز أو حنو ذلك
71

،)م1999 ، مكتبة النهضة املصرية: (القاهرة، دراسة نظرية تطبيقية، علم الداللة، فريد عوض حيدر3
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وقد خيلط كثري من الدارسني بني القواعد النحوية واللغوية ،وقد قادهم
ذلك إىل االعتقاد بقداسة تلك القواعد ،وقد يظن البعض خطأ ممن يعتقدون
بقداسة تلك القواعد ،أن ما خالفها من الكالم العريب إمنا هو من قبيل
اخلطأ ،ألهنا يف اعتقادهم قوانني صارمة ،ال ميكن اخلروج عنها .ال شك يف
أن اللغة واملعاين متجددة ،وأن جتددها قد حدث يف وقت مبكر ،وسابق
لقواعد النحويني ،فقد تضمنت بعض اآليات القرآنيةـ معاين جديدة ،اقتضى
التعبري منها بكل دقة ووضوح ،تغيريا يف بعض اخلصائص الرتكيبية ،وذلك
4
التغيري هو ما يعرف باإلشكاليات اللغوية.
فاإلشكاليات اتضحت أن اللغة ختالف القاعدة اجلارية املألوفة يف
العرف النحوي والصريف ،فقد يأيت ألفاظ القرآن الكرمي هبذه املخالفة يف
القاعدة اللغوية ،وهذه املخالفة إمنا قصدها إال له أبعاد بالغية ،وأسرار
داللية ،ومقاصد بيانية الكامنة من معىن اآلية وهذا هو اإلعجاز اللغوي
الذي أوردها اهلل من خالل ألفاظ القرآن الكرمي .وإن هذه اإلشكاليات
وردت كثرية يف القرآن الكرمي ،رغم أن الباحثة سرتّكز يف أربعة مباحث ،وهي
عدم املطابقة بني املعطوف واملعطوف عليه ،عدم املطابقة بني اإلفراد والتثنية
واجلمع ،تأنيث املذكر وتذكري املؤنث ،وعدم املطابقة بني النعت واملنعوت.

علم الداللة القرآنية وتطورها

وقد احتلت علوم الداللة اللغوية وأدواهتا منزلة من أرفع املنازل عند
املفسرين ،فهي اليت تستنبط أسرار القرآن الكرمي وتكشف حكم معانيه،
وتستخرج من حباره فضال عن إبانتها عن وجوه وإشارات إعجازه ،فذلك
 4عبد اهلل أمحد بن أمحد الشراعي ،العدول النحوي في القرآن الكريم إعجاز لغوي آخرِ ،جملة الباحث اجلامعي للعلوم
اإلنسانية ،العدد( ،31 .اليمن :جامعة إب ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية2013 ،م)1 ،
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حيتاج إىل عناية كبرية باملفردة القرآنية من مجيع زواياها الداللية واهتم اهتماما
كبريا بالرتكيب النحوي وإضافته وركز على األساليب البيانية وعطاءها
الداليل ،فلهذا ال سبيل إىل االجتهاد يف التفسري إال بفهم اللغة العربية
فهما دقيقا.
إن البحوث الداللية القرآنية حتتاج فيها قدرا كبريا من الدقة والتمحيص،
فالبد احملاولة يف جمموع األحباث القرآنية من عمق املفردة القرآنية ،وسرب
غورها الداليل بنحو يتالءم مع واقعية دميومة النص القرآين ،وصالحيته لكل
زمان ومكان ،ومن الواضح أن إعمال النظرية الزمانية يف البحث الداليل
يعترب من أعقد البحوث القرآنية ،ملا للبحث الداليل من ركون واضح ألصل
الوضع وقيود املاضي ،وبذلك تنشأ جدلية معرفية ،وإشكالية علمية يف آن
واحد 5.وكان النص القرآين نصا غايته إرشادية ،فجوهر البحث الداليل البد
أن ينطلق من الفهم الكلي للنص ،فهذا ال يفي بالغرض ما مل يكن الوقوف
على النص برمته ،إذ أن القرآن نص متكامل وال ميكن تقسيمه بأي شكل
من األشكال ،وللوصول إىل الدالالت املرادة يف النص القرآين فالبد تأيت
6
من فكرة نصية القرآن إىل اعتماد األسلوب الرتكييب.
الداللة هي تدل مادة “دلل”على إبانة الشيء بإمارة تتعلها 7،مث اشتق
من هذا األصل كلمة «الداللة» ،فالدليل ما يستدل به ،وقد دله على الطريق
يدله ِداللة وَداللة ،والفتح أعلى 8،أو يأيت مبعىن آخر ،بأهنا كون الشيء حبالة
5
6
7
8

الحيدري( ،بغداد :مؤسسة اإلمام اجلواد للفكر
عمار غايل سلمان الصيمري ،الداللة القرآنية في فكر السيد كمال
ّ
والثقافة1436 ،ه)5 ،
الحيدري472 ،
الصيمري ،الداللة القرآنية في فكر السيد كمال
ّ
أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :شهاب الدين أبو عمرو ،ج ،2.ط( ،2 .بريوت:
دار الفكر1998 ،م)259 ،
حممد بن مكرم بن على مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3 .ج( ،11 .بريوت :دار صادر1414 ،ه)،
249-248
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يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،والشيء األول هو الدال والثاين املدلول
وكيفية داللة اللفظ على املعىن باصطالح علماء األصول حمصورة يف عبارة
9
النص وإشارة النص واقتضاء النص.
وهذا العلم من جمموعة الدراسات اللغوية البحتة ،وهو يدرس مآخذ
املعىن ،ومناهج استخراجه من اللفظ ،كما يدرس أنواع الداللة وتطورها،
والعالقة بني األلفاظ ومعانيها ،ووظائف الصيغ ،فهو غاية الدراسات الصوتية
والفونولوجية والنحوية والقاموسية ،إنه قمة هذه الدراسات 10.فالداللة مبعناها
اللغوي تعين اإلرشاد إىل الشيء واإلبانة عنه ،ويف مفهوم املنطقية هي :كون
الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر 11.أو وهو دراسة تبحث
عن املعىن وهذا العلم فرع من علم اللغة الذي حيتمل وقد أجنز على مجيع
الشروط وسيلة على تولية املعىن 12.وكانت الدراسة الداللية من قدمي التفكري
اإلنساين حمتاجا إىل توسيعه وتطوره حبيث يكون علم الداللة من أعظم
13
الشرط يف فهم وفقه الشيء.
فهذه الداللة هلا التطور ،والتطور اللغوي هبذا املفهوم ال يستشري أحدا،
إنه ماض يف طريقه ،ألنه انعكاس مباشر لكل نواحى التغري يف شؤون احلياة
املختلفة ،فاللغة مرآة للمجتمع كما أن التطور اللغوي ال يقف عند مستوى
بعينه من املستويات اللغوية كلها ،فاألصوات والرتاكيب والعناصر النحوية
وصيغ الكلمات ومعانيها ،معرضة كلها للتغري والتطور ،ولكن سرعة احلركة
 9ابتسام سعودي ،أثر السياق في تحديد داللة الملفوظ القرآني ،جامعة العريب التبسي بتبسة ،كلية اآلداب
واللغات ،قسم اللغة واألدب العريب2017-2016 ،م22 ،
 10العريب يوسف ،الداللة وعلم الداللة ،مكتبة األلوكة8 ،
 11علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،ط( ،1 .بريوت :دار الكتب العلمية،
1403ه-1983م)104 ،
 12أمحد خمتار عمر ،علم الداللة( ،القاهرة :علم الكتب) ،الطبعة اخلامسة11،
 13نفس المرجع17 ،
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والتغري فقط هي اليت ختتلف من فرتة زمنية إىل أخرى ،ومن قطاع إىل آخر
من قطاعات اللغة .وهذا التطور ال يقع بال نظام ،بل حيدث وفقا الجتاهات
عامة ،وقواعد مطردة 14،ويأيت مفهوم التغري الداليل ()Semantic Change
هو التغري التدرجيي الذي يصيب دالالت األلفاظ مبرور الزمن ،وتبدل احلياة
اإلنسانية ،فينقلها من طور إىل طور آخر .وأما التطور الداليل (Semantic
 )Developmentفرع من فروع علم الداللة ،يهتم مبا يعتور الكلمة من تغري
يف معناها ،مما يساعد الباحث على فهم التطور احلاصل يف اللغة 15،فمن
هذا التطور اللغوي يسبب إىل وجود اإلشكاليات يف القرآن.
وقد انقسم التطور الداليل بني العام واخلاص ،فاألول هو الذي يعتمد
على اللغة يف مسريهتا ،وحركتها التارخيية بشكل طبيعي ،والثاين هو احلاصل
من نقل األلفاظ من األصل املعجمي إىل املصطلح العلمي ،وهو ما تضمنته
خمتلف العلوم واملعارف اإلنسانية .إذ تأيت مصطلحات علوم اللغة املختلفة
أفادت من بعض األلفاظ لتتحول إىل مصطلحات علمية لوجود فرينة ومناسبة
بني املعىن املعجمي واالصطالحي وإضافة بعض القيود لتخصيص اللفظ
باملعىن االصطالحي اجلديد ،وال ينطبق ذلك متام االنطباق على التطور
الداليل القرآين بوصف القرآن ميثل منهجا تغيريا كامال وشامال حلياة اإلنسان
العلمية والعملية على مر العصور ،فهو ال يقتصر على نقل املصطلحات
ليختص هبا بل يتعداه إىل استيعاب مظاهر التطور الداليل على وفق األسباب
والعوامل القرآنية اليت أدت إىل هذا النوع من التطور واليت تنطلق من اهلدف
اإلهلي الذي أراده اخلالق تعاىل من القرآن الكرمي 16.فعلم الداللة هو احدى
 14د .سوجيات زبيدي صاحل ،علم الداللة القرآنية ،ط( ،1 .يوكياكرتا :كورنيا كالم مسستا2019 ،م)25-24 ،
 15عمار قاللة ،التطور الداللي في «مقاييس اللغة» البن فارس ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،كلية اآلداب واللغات،
قسم اآلداب واللغة العربية1435-1434 ،ه27 ،
 16اجنريس طعمة يوسف ،خصائص التطور الداللي في القرآن الكريم ،جامعة البصرة ،كلية األداب ،العدد،72 .
28 ،2015
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من أهم العلوم يف اجملال العربية ،له دور هام يف تسليم التطابق بني املعىن
واللفظ أو الكلمة والتطابق بني عدد الكلمات ما تتعلق بسياق الكالم.

قضية اإلشكاليات اللغوية ومفاهيمها

إن اإلشكالية املالزمة لتاريخ ألفاظ القرآن قد تظهر اختالفا ظاهر التباين
من جهة الدارسني يف تناوهلم النص.فهناك من حيمل النص ماال حيمله من
معان وأحكام وتأويالت ،وكل هذا يعود لسبب انقداح معان ودالالت يف
الذهن عند تعيينهم ملعاين ألفاظ القرآن .فأشكل بعضهم يف ألفاظ اآلية،
لذلك جدير بإجياد معيار للتعامل مع النص حسب رؤية القرآن على وجه
اخلصوص 17.فستبني الباحثة عن املشكل يف اللغة واالصطالح وعالقته
باملتشابه.
بعد أن اتضحت الباحثة املراد من علم الداللة القرآنية ،حيسن اإلشارة
إىل املعىن اللغوي للمشكل الذي يدور حول املماثلة ،واالشتباه ،واالختالط،
مور
وااللتباس .كما جاء املعىن عند ابن منظور« :أَ ْش َكل األَ ْم ُر :الْتَبَس .وأُ ٌ
18
وح ْرف ُم ْش ِك ٌلُ :م ْشتَبٌِه ملتَبِس.
ِس ٌة ،وَ�بْ�ينَهم أَ ْش َكلَة أَي لَبْ ٌسَ .
أَ ْش َكا ٌلُ :م ْلتَب َ
فلفظ املشكل :هذه الكلمة على وزن مفعل ،وهي مأخوذة من املادة اللغوية
(ش ك ل) اليت تعين يف أصل وضعها اللغوي :الشبه واملثل .والتشابه بني
الشيئني يقود إىل االلتباس أحيانا ،ومن ذلك قول العرب يف اإلبل والغنم:
األشكل :وهو الذي ختتلط فيه احلمرة بالبياض ،كأن لونه قد أشكل على
19
الناس ،لذا كل خمتلط مشكل ،ومنه قيل لألمر املشتبه مشكل.
 17د .سوجيات زبيدي صاحل ،علم الداللة القرآنية ،ه-و
 18ابن منظور ،لسان العرب ،ج358-357 ،11 .
 19خليفة فاطمة الزهراء ،التفسير االشتقاقي لداللة مفردات تأويل مشكل القرآن البن قتيبة( ،جامعة وهران :كلية
اآلداب واللغات والفنون ،قسم اللغة الربية وآداهبا2015 ،م)64 ،
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من خالف ما سبق تعريفه جاء ابن دريد معىن آخر بأن الشكل املثل
والشبه بفتح الشني ،هذا شكل هذا أي مثله ،وهذا من شكل هذا أي من
آخ ُر ِم ْن َش ْكلِ ِه أَ ْزَو ٌاج» ،20وأشكل األمر بشكل
جنسه ،ويف التنزيلَ »:و َ
21
إشكاال إذا التبس.
وجاء تعريف آخر بأن اإلشكال هو االلتباس واالختالط بني آيتني
متقاربني يف املعىن ،الشيء الذي البد معه من إمعان النظر للوصول إىل
التوفيق بينهما 22.من خالل ما نقلته من معاجم وقواميس اللغة اتضح أن
املادة اللغوية واملعجمية ملصطلح املشكل تدور وتصب حول معىن واحد
وهو االلتباس والغموض واخلفاء.
ويأيت معىن االصطالح هو «املشكل من القرآن هو االختالط أو
االلتباس احلاصل بني آيتني متقاربتني يف املعىن حبيث يصعب التوفيق بينهما
من دون اإلمعان يف الفكر 23.وعرفه اجلرجاين بقوله« :املشكل هو ما ال
ينال املراد منه إال بتأمل بعد الطلب وهو الداخل يف أشكاله أي يف أمثاله
وأشباهه مأخوذ من قوهلم أشكل أي صار ذا شكل كما يقال أحرم إذا
24
وعرفه املناوي بقوله« :وشرح املشكل من الكالم :بسطه
دخل يف احلرم.
ّ
وإظهار ما خفي من معناه» 25.وكذلك جاء تعريف املشكل بأنه« :اسم
للفظ يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله ،على وجه ال يعرف املراد منه إال
بدليل يتميز به من بني سائر األشكال .وأما يف اصطالح األصوليني وعلماء
20
21
22
23
24
25

سورة ص58 :
عبد العزيز ثابت ،أصناف المشكل من القرآن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،قسنطية :جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية)4 ،
أ .خلضر سعداين ،الحمل على المعنى طريق إلى فض المشكل النحوي والداللي( ،جامعة الوادي)26 ،
خليفة فاطمة الزهراء ،التفسير االشتقاقي لداللة مفردات تأويل مشكل القرآن البن قتيبة64 ،
اجلرجاين ،كتاب التعريفات215 ،
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ،التوقيف على مهمات
التعاريف ،ط( ،1 .القاهرة :عامل الكتب  38عبد اخلالق1410،هـ-1990م)203 ،
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النحو والتفسري ،فاإلشكال هو املعىن الذي يصعب الوصول إليه بسبب
التباسه واشتباهه بغريه ،فهو ال ينال إال بعد تأمل كبري مييزه عما يداخله من
26
سواه ،وعملية التدبر والتأمل هذه ال يقدر عليها إال الراسخون يف العلم.
وجاء أيضا لفظ املشكل عند علماء علوم القرآن هو ما أوهم التعارض
بني اآليات ،وكالم اهلل سبحانه منزه عن االختالف ،ويظهر من خالل
التعريف أن علماء علوم القرآن قصروا املشكل على ما أوهم تعارضا حىت إهنم
وضعوه حتت عنوان« :مشكل القرآن وموهم االختالف والتناقض» 27.ومن
النحاة من يعرب بأن املشكل هو ما ال يظهر وجهه من األساليب األقوال،
فهو ما خفي وجه تنزيله وفق القواعد النحوية ،وحيتاج إىل توضيح الوجه
28
اإلعرايب ،أو توضيح سبب إعرابه بوجه دون وجه ،وحنو ذلك.
ومن العلماء الذين أطلقوا لفظ املتشابه وعنوا به املشكل اإلمام أبو
جعفر بن الزبري الغرناطي حيث صرح بذلك يف مقدمة كتابه املاتع مالك
التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي
التنزيل فقال بعد ذكره ألول من صنف يف توجيه املتشابه وحديثه عن اإلمام
اخلطيب اإلسكايف...« :ومستدركا ما تذكرته مما أغفله رمحة اهلل من أمثلها
من املتشاهبات برفع تلك اإلشكاليات» ،وقال بعدها»:وقد استجرت تلك
اآليات مجلة وافرة من املقفالت من أمثال تلك املشكالت ،مما جياري
ويشبه ويلتبس على من قصر يف النظر ويشتبه» ،ففي نص كالمه هذا دليل
 26أ .خلضر سعداين ،الحمل على المعنى طريق إلى فض المشكل النحوي والداللي27 ،
 27حممد أمحد عيد الكردي ،المقارنة بين المشكل والمتشابه في القرآن الكريم ،أستاذ مشاركة بشبكة جامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا( ،عجمان :اإلمارات العربية املتحدة ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية،
1427ه) ،اجمللد ،3 .العدد100 ،2 .
 28ياسني مهدي علي عوض اهلل ،مشكل اإلعراب عند ابن هشام ( 761ه) جمعا ودراسة ،رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري يف اللغويات حتت إشراف د .بسيوين سعد أمحد لنب( ،القاهرة :جامعة األزهر ،قسم اللغويات1438 ،ه)،
25

68

� �ل��ا ت ا ���ل غ�� ��ة
ش �
ال�إ ��� ك�ا ي � ل و�ي

آ
ف أ
�ي� � �ل��ف���ا ظ� ا �ل��ق��ر� ن� ا �ل ك�
�ر�يم ( د را ��س��ة د لا �يل���ة )د

Nun, Vol. 6, No. 2, 2020

على إطالق املتشابه على املشكل وأهنما مصطلحان مرتادفان يؤديان معىن
29
واحد.
والعربية مبا هلا من تطور واتساع ،وتقدم ورقي ،حتتاج جهد يف معرفتها
من دالالت ،فمنها مينح اللفظ أو الكلمة معىن فوق معناه حىت يرسل يف
العبارة توجها خاصا من سياقها فيمنح منها قوة تعلو باللغة علوا ،قصدا
لتدبر علم من علوم القرآن إىل أن تعرف األسرار واحلكم الكامنة فيه ،فليس
من احملتمل أن خيالف القرآن بالقواعد إما النحوية أو الصرفية أو اللغوية أو
غريها ألنه أصل لتلك العلوم ،وبل حتدث بني أيدي الناس يف هذا الزمان
بااللتباس واملتشاهبات اللغوية يف ألفاظ القرآن ،مع أن وجود العلوم اللغوية
تأيت بعد نزول القرآن الكرمي ،الستحال أن يف القرآن أخطاء لغوية.

أمثلة اإلشكاليات اللغوية في ألفاظ القرآن

إن اإلشكاليات حول القرآن الكرمي حيتاج إىل فهم مشكلة االستعماالت
اللغوية يف النص القرآين ،وهذه املشكلة تظهر يف عدم املطابقة أو التالؤم
بني الكلمة وما يتطابق معها حنويا أو دالليا ،ومن هذا األمر كان الواجب
على أهل العلم النظر يف هذه االدعاءات وبيان وجه احلق فيها .و ّ
أكدت
الباحثة بأن وجود هذه اإلشكالية اللغوية يف القرآن ليس مقصور على آيتني
أو ثالث آيات إىل األخري فحسب ،بل إمنا جاءت اآلية املشكلة أكثر مما
ذكرت وشرحت الباحثة يف هذا البحث.
 .1عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه
قد ظهر يف القرآن إشكاليات لغوية اليت حتدث يف بعض ألفاظه على
أنه القرآن خالف قاعدة املطابقة بني املعطوف واملعطوف عليه فجاء يف
 29عبد العزيز ثابت ،أصناف المشكل من القرآن5 ،
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اللفظ مرفوع مع أن يف احلقيقة أن يكون منصوبا ،كقول اهلل تعاىل“ :إ َِّن
الصابِئُو َن»
َّص َارى» ،30جاء لفظ « َو َّ
ين َها ُدوا َو َّ
الصابِئُو َن َوالن َ
ين آ َمنُوا َوالَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
مرفوع على االبتداء وخربه31حمذوف ،والنية به التأخري عما يف حيز إن من
امسها وخربها ،كأنه قيل« :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم
املنوي به التأخري باالبتداء
كذا ،والصابئون كذلك» ،فلو رفعت الصابئون ّ
32
وقد رفعت اخلرب بأ ّن ،ألعملت فيهما رافعني خمتلفني.
وعند الرازي كان يف عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئني
أشد الفرق املذكورين يف هذه اآلية ضالال ،فكأنه قيل :كل هؤالء الفرق إن
آمنوا بالعمل الصاحل قبل اهلل توبتهم وأزال ذنبهم ،حىت الصابئون فإهنم إن
آمنوا كانوا أيضا كذلك 33.وأثبت الرازي هبذا القول إذا كان اسم إن حبيث
ال يظهر فيه أثر اإلعراب ،فالذي يعطف عليه جيوز النصب على إعمال
هذا احلرف ،والرفع على إسقاط عمله ،والسبب يف جواز ذلك أن كلمة
«إن» كانت يف األصل ضعيفة العمل ،وإذا صارت حبيث ال يظهر هلا أثر
يف امسها صارت يف غاية الضعف ،فجاز الرفع مبقتضى احلكم الثابت قبل
30
31

32
33

سورة املائدة69 :
قال حممود" :فيه الصابئون رفع على االبتداء وخربه حمذوف  ...اخل» ،قال أمحد :صدق ،ال ورود للسؤال هبذا التوجيه،
ولكن مث سؤال متوجه ،وهو أن يقال :لو عطف الصابئني ونصبه كما قرأ ابن كثري ألفاد أيضا دخوهلم يف مجلة املتوب
عليهم ،ولفهم من تقدمي ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤالء الصابئني وهم أوغل الناس يف الكفر
يتاب عليهم ،فما الظن بالنصارى ،ولكان الكالم مجلة واحدة بليغا خمتصرا والعطف إفرادي ،فلم عدل إىل الرفع
وجعل الكالم مجلتني ،وهل ميتاز بفائدة على النصب والعطف اإلفرادي؟ وجياب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه عطفه
مل يكن فيه إفهام خصوصية هلذا الصنف ،ألن األصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف املفردات .وهذا
الصنف من مجلتها ،واخلرب عنها واحد .وأما مع الرفع فينقطع عن العطف اإلفرادي وتبقى بقية األصناف خمصصة
باخلرب املعطوف به .ويكون خرب هذا الصنف املنفرد مبعزل تقديره مثال ،والصابئون كذلك فيجيء كأنه مقيس على
بقية األصناف وملحق هبا وهو هبذه املثابة ،ألهنم ملا استقر بعد األصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء جبعلهم تبعا
وفرعا ،مشبهني مبن هم أقعد منهم هبذا اخلرب .وفائدة التقدمي على اخلرب أن يكون توسط هذا املبتدإ احملذوف اخلرب
بني اجلزئني ،أدل على اخلرب احملذوف من ذكره بعد تقضى الكالم ومتامه ،واللَّه أعلم.
أبو القاسم حممود الزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه التأويل وعيون األقاويل  ،ط ،3 .ج،1 .
(بريوت :دار الكتاب العريب1408 ،ه)661-660 ،
فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ط ،3 .ج( ،12 .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1420 ،ه)402 ،
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دخول هذا احلرف عليه ،وهو كونه مبتدأ.
وكذلك أن تكون «إ ّن» مبعىن نعم ،أي حرف جواب ،وما بعده مرفوع
باالبتداء ،فيكون «والصابئون» معطوفا على ما قبله 35.وقول آخر أن
«الصابئون» يف موضع نصب ،ولكنه جاء على لغة بلحرث الذين جيعلون
التثنية باأللف على كل حال ،واجلمع بالواو على كل حال ،وهو بعيد .أو
َي» ،إمنا أجاز ذلك مع
أن جيعل النون حرف اإلعراب .فإن قيل« :فَ ْأبُوا َعل َّ
36
الياء ال مع الواو.
وقيل أيضا يف إهدار قرينة اإلعراب ،وهي عالمة الرفع يف «والصابرين»،
«واملقيمني» يف اآليتني املذكورة قي القرآن الكرمي ،من جهة أمن اللبس ينطق
على «والصابئون» يف هذه اآلية ،إذ أهدرت فيها قرينة اإلعراب ،وهي عالمة
النصب ،ألمن اللبس ،لـ «أن القرينة التبعية اليت حتققت بوضوح التعاطف
قد أغنت عن العالمة اإلعرابية» 37هذا فضال عن أن هناك انسجاما صوتيا
38
بني «آمنوا»« ،هادوا» وبني «الصابئون».
وّ
أكد بعض القائلني برأيهم يف عدم رفع لفظ «والصابئني» يف سورة احلج
وس
ين َها ُدوا َو َّ
الصابِئِ َ
ني َوالن َ
ين آ َمنُوا َوالَّ ِذ َ
يف قوله تعاىل« :إ َِّن الَّ ِذ َ
َّص َارى َوالْ َم ُج َ
اخل» 39فقيل :إن ذلك جاء موافقا لألصل ،وهو األوىل ،وال حيتاج إىل ختريج
أو تفسري ،إمنا حيتاج إىل ذلك حيث يكون اإلشكال 40.فرأت الباحثة من
قضية اآلية الكثرية واملتنوعة ،بأن لفظ «والصابئون» مرفوع ،وموقفه يف
34

34
35
36
37
38
39
40

الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج402 ،12 .
حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش ،إعراب القرآن وبيانه ،ج ،2 .ط( ،4 .سورية :دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية،
 1415ه)527 ،
أبو البقاء بن عبد اهلل العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،ج( ،1.عيسى البايب احلليب وشركاه)452 ،
متام حسن عمر ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط( ،5 .القاهرة :عامل الكتاب1427 ،ه)235 ،
الشراعي ،العدول النحوي في القرآن الكريم11 ،
سورة احلج17 :
الشراعي ،العدول النحوي في القرآن الكريم12 ،
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احلقيقة مؤخر واخلرب حمذوف ،ألن يف هذه اآلية فحسب اليت جاءت هذا
اللفظ مقدم على النصارى ،فالتقدير على تأخريه ،والصابئون كذلك.
 .2عدم المطابقة بين اإلفراد والتثنية والجمع
جاء الشبهات الباطلة واآلراء الفاسدة اليت قد تساور بعض األذهان،
من أن يف القرآن تعارضا يف اإلفراد والتثنية واجلمع ،كما يأيت يف قوله
اختَ َص ُموا فيِ َرهِّبِ ْم »  ،41اخلصمان ،املؤمنون
تعاىلَ “ :ه َذ ا ِن َخ ْص َما ِن ْ
والكفار ،واالختصام ،افتعال وهو اجلدل واالختالف يف القول بني جانبني
و»اختصموا» من األفعال املقتضية جانبني ،فكان ينبغي أن يأيت الفعل مسندا
إىل ألف االثنني «اختصما» غري أنه أشكل به إىل ضمري اجلمع ،ألن كل
خصم فريق جيمع طائفة لذلك جاء الفعل مسندا إىل «واو» اجلمع .وورد
عن اخلليل أنه يعد االثنني مجعا ،أي يعرب عن االثنني بلفظ اجلمع ،وإليه
ذهب الزجاجي إذ يرى أن التثنية أول اجلمع .وقرأ ابن أيب عبلة «اختصما»
مراعاة للفظ «خصمان» فالقراءة ترجع النص إىل أصله فهو مصدر يستوي
فيه الواحد املذكر وغريه ،قال البقاء« :وأكثر االستعمال توحيده فمن ثناه
42
ومجعه محله على الصفات واألمساء،
قال السيوطي« :كل ما ورد أنه قرئ جاز االحتجاج به يف العربية
سواء أكان متواترا أم شاذا ،فالقراءة كلها حيتج هبا .والرتجيح أنه أتى باسم
اإلشارة «هذان» مراعاة لتثنية اللفظ «خصمان» وأتى بضمري اجلماعة يف
قوله تعاىل« :اختصموا» مراعاة للعدد املفهوم من أن اخلصم يطلق على
43
الواحد واجلمع.
 41سورة احلج19 :
 42شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي ،روح المعاني ،ط ،1 .ج( ،9 .بريوت :دار الكتب العلمية،
 1415ه)128-127 ،
 43د .زاهدة عبد اهلل حممد ،العدول عن السياق في القرآن الكريم دراسة في المفرد والمثنى والجمع ،جامعة
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وعند الدكتور حممد داود ،أعيد ضمري اجلمع يف «اختصموا» على مثىن
«خصمان» ،فتأيت من اآلية اسم اإلشارة مثىن مراعاة للفظ ،وجاء الضمري
مجعا مراعاة للمعىن ،إذ إ ّن كل خصم يضم أفرادا .ويف اآلية حملة بالغية،
حيث جاء اسم اإلشارة بلفظ املثىن إمياء إىل الفرق بينهما ،وأهنم ملا وقعت
اخلصومة واالشتباك صاروا كأن بعضهم ميوج يف بعض ،فقيل «اختصموا»
44
تعبريا عن هذا التداخل والتشابك بني أفراد الفريقني.
واحتج من قال أقل اجلمع اثنان بقوله« :هذان خصمان اختصموا»،
واجلواب :اخلصم صفة وصف هبا الفوج أو الفريق ،فكأنه قيل« :هذان
فوجان أو فريقان خيتصمان» ،فقوله« :هذان» للفظ و»اختصموا» للمعىن
هذا ما قاله الدكتور حممد داود يف كتابه ،كقوله تعاىل يف سورة حممد اآلية
« :16ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا»45.فمن سياق اآلية رأت
الباحثة بأن «اختصموا» من كلمة اخلصم ،وهو جاز أن يقال على املفرد
أو اجلمع ،وأن ضمري اجلمع مراعاة للمعىن.
 .3تأنيث المذكر وتذكير المؤنث
ظهر يف القواعد النحوية املطردة مبطابقة التأنيث والتذكري بني املبتدأ
واخلرب أو الصفة واملوصوف وغريها ،فجاء ظاهر اآلية خمالفا هلذه القواعد
ض
ألسرار الكامنة من سياقها ،كما ورد يف قوله تعاىلَ « :ولاَ ُ�ت ْف ِس ُدوا فيِ الأَْ ْر ِ
ني»،46
ِيب ِم َن الْ ُم ْح ِسنِ َ
َ�ب ْع َد إ ْ
ِصلاَ ِح َها َوا ْد ُعوُه َخ ْوفًا َو َط َم ًعا إ َِّن َرحمْ َ َت اللَّ ِه قَر ٌ
ورد يف اآلية لفظ «قريب» مذكرا ،وكان حقه أن يؤنث ،ألنه خرب للرمحة،
واخلرب يشرتط فيه حبسب القاعدة النحوية أن يطابق املخرب عنه تذكريا وتأنيثا.
املوصل ،كلية الرتبية ،قسم علوم القرآن122 ،2008 ،
 44أ .د .حممد حممد داود ،كمال اللغة القرآنية( ،القاهرة :دار املنار1428 ،ه)44-43 ،
 45الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج214 ،23 .
 46سورة األعراف56 :
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فلماذا يقع املشكل يف اآلية القرآنية عن هذا الشرط ،وورد خرب املؤنث فيها
مذكرا ،لقد حاول النحويون تفسري هذا األمر ،فمنهم من قال :ألن الرمحة
48
مبعىن املطر 47،ومنهم من ذهب إىل أهنا مبعىن العفو والغفران.
وحيكى عن الفراء أنه ذهب إىل أهنم التزموا التذكري يف «قريب» إذ مل
يرد قرب النسب قصدا للفرق 49.وعند البيضاوي يف تفسريه جاء تذكري
قريب ألن الرمحة مبعىن الرحم ،أو ألنه صفة حمذوف أي أمر قريب ،أو على
تشبيهه بفعيل الذي هو مبعىن مفعول ،أو الذي هو مصدر كالنقيض ،أو
الفرق بني القريب من النسب والقريب من غريه.50.
وذهب األلوسي يف تفسريه بكثرة الكالم يف توجيه تذكري «قريب» مع
أنه صفة خمرب هبا عن املؤنث ،األول أن الرمحة يف تقدير الزيادة والعرب قد
تزيد املضاف .الثاين أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رمحة اهلل
تعاىل قريب فاإلخبار إمنا هو عن املكان وهو مذكر .الثالث أنه على حذف
املوصوف أي شيء قريب .الرابع أن العرب تعطي املضاف حكم املضاف
إليه يف التذكري والتأنيث إذا صح االستغناء عنه .اخلامس أن فعيال مبعىن
مفعول يستوي فيه املذكر واملؤنث كرجل جريح وامرأة جريح 51.والراجح أن
سبب اإلشكال يف اآلية عن تأنيث «قريب» إىل تذكريها معنوي صرف،
فـ «قريب» يف اآلية ليست كما يرى النحويون إخبارا عن الرمحة مفردة،
إمنا هي إخبار عن رمحة اهلل ،ولو أن اآلية راعت قواعد النحويني ،وأنثت
47
48
49
50
51

أبو احلسن اجملاشعي املعروف باألخفش ،معانى القرآن لألخفش ،حققه :الدكتورة هدى حممود قراعة ،ج ،1 .ط.
( ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني 1411 ،ه)327 ،
َّحاس ،إعراب القرآن ،ج ،2 .ط( ،1 .بريوت :دار الكتب العلمية57 ،)1421 ،
أبو جعفر الن َّ
أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي ،حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ،ج،3 .
(بريوت:دار الكتب العلمية 1417 ،ه)94 ،
ناصر الدين بن حممد الشريازي البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط ،1 .ج( ،3 .بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب 1418 ،ه)16 ،
األلوسي ،روح المعاني ،ج382 ،4 .
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لفظ «قريب» لتبادر إىل الذهن أن الرمحة هي القريب من دون اهلل سبحانه
وتعاىل 52،فجلي بأن إزالة هذا املعىن أشكلت اآلية عن قاعدة املطابقة،
ّ
وذكرت ما حقه التأنيث ليكون خربا للمضاف واملضاف إليه على السواء،
مراعاة للمعىن املراد ،وإزالة ملا قد يلتبس من معىن آخر ،وهو قرب الرمحة
فحسب.
 .4عدم المطابقة بين النعت والمنعوت
وقد أتى اآلية الكرمية كلمة أمشاج نعت مجع ونطفة منعوت مفرد،
فالقصد منها عظيمة ،يتضمن أسرار خلق اإلنسان وبيان اإلعجاز العلمي
اج َ�نبْتَلِي ِه
منها ،وذلك يف قول اهلل تعاىل »:إِنَّا َخلَ ْقنَا الإْ ِنْ َسا َن ِم ْن نُ ْط َف ٍة أَ ْم َش ٍ
َج َع ْلنَا ُه سمَ ِي ًعا بَ ِصريًا» ،53كلمة أمشاج مجع من مشج بفتحتني كسبب
فَ
وأسباب ،أو بفتح كسر ككتف وأكتاف ،أو مشيج كشهيد وأشهاد أي
معناه أخالط مجع خلط مبعىن خمتلط ممتزج ،يقال« :مشجت الشيء إذا
خلطته ومزجته فهو مشيج وممشوج» ،وهو صفة لنطفة ووصف باجلمع وهي
مفردة ألن املراد هبا جمموع ماء الرجل واملرأة واجلمع قد يقال على ما فوق
الواحد أو باعتبار األجزاء املختلفة فيهما رقة وغلظا وصفرة وبياضا وطبيعة
وقوة وضعفا حىت اختص بعضها ببعض األعضاء على ما أراده اهلل تعاىل
54
حبكمته فخلقه بقدرته.
وعند علماء اللغة إذا ورد صفة ملفرد على صورة اجلمع فإنه يشري بأن
صفة اجلمع حتيط كل دقائق األجزاء املوصوف هبا .وهو أن «نطفة أمشاج»
هي البويضة املخصبة أو الالحقة حيث أهنا حتتوي على  46من الصبغيات
أو الكروموسومات ،وهذه إشارة إىل أن تكون النطفة من خلية الذكر وخلية
الشراعي ،العدول النحوي في القرآن الكريم10 ،
سورة اإلنسان2 :
األلوسي ،روح المعاني ،ج168 ،15 .
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األنثى بعد التلقيح ،وهي ذات عناصر شىت اليت تعين جمموعة من أشياء
كثرية خمتلطة يف قطرة واحدة (نطفة) أي هي جمموعة من األخالط كل
منها خليط من شيئني ومها األزواج الصبغية املتماثلة ،إحدامها من األب
55
واآلخر من األم.
قال صاحب الكشاف تأيت ألفاظ مفردة غري مجوع ،ولذلك وقعت
صفات لألفراد .ويقال أيضا :نطفة مشج 56،فوصف نطفة به غري حمتاج إىل
تأويل ،وإذا كان مجعا كما جرى عليه كالم الفراء وابن السكيت واملربد ،كان
وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من أجزاء خمتلفة اخلواص،
فلذلك يصريكل جزء من النطفة عضوا فوصف النطفة جيمع االسم للمبالغة،
57
أي شديدة االختالط.
ويف بعض اآلثار أن ما كان من عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل ،وما
كان من حلم ودم فمن ماء املرأة ،واحلاصل أنه نزل املوصوف منزلة اجلمع،
ووصف بصفة أجزائه وقيل هو مفرد جاء على أفعال كأعشار وأكياش يف
قوهلم برمة أعشار أي متكسرة وبرد أكياش أي مغزول غزله مرتني .واختاره
الزخمشري واملشهور عن نص سيبويه ومجهور النحاة أن أفعاال ال يكون مجعا
وحكي عنه أنه ذهب إىل ذلك يف العام ومعىن نطفة خمتلطة عند األكثرين
نطفة اختلط وامتزج فيها املاءان ،وقيل :اختلط فيها الدم والبلغم والصفراء
والسوداء وقيل األمشاج نفس األخالط اليت هي عبارة عن هذه األربعة
فكأنه قيل من نطفة هي عبارة عن أخالط أربعة 58.يف رأي الباحثة جاءت
لفظ «أمشاج» على صيغة اجلمع ،ألن األمشاج يدخل فيها ماء الرجل
55 M.Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1417 H), 170
 56الزخمشري ،الكشاف ،ج666 ،4 .
 57ابن عاشور ،التحرير والتنوير من التفسير ،ج( ،29 .تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،ه)374 ،
 58األلوسي ،روح المعاني ،ج168 ،15 .
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واملرأة ،وجلي بأن لفظ اجلمع ما يأيت فوق الواحد ،فاألمشاج يتكون من
عدة األجزاء املختلفة من ماءان للرجل واملرأة.

خاتمة

إن هذه الدراسات من ضمن الدراسات القرآنية األصلية اليت هتتم
مبوضوع من مواضع علوم القرآن ،وهو املشكل من القرآن ،ومعرفة هذا
العلم ضروري ألن منذ نزول القرآن قد يتعرض القرآن بعض اإلشكاليات
والشبهات على قصد التشويه ،ولكن هيهات ألن كالم اهلل ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه.
إن ظهور اإلشكاليات اللغوية يف القرآن ينبئ على أن القرآن ليس
من كالم البشر ،ويؤكد أنه من كالم اهلل عز وجل ،وأهنا أي اإلشكاليات
اللغوية احدى صور اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي .وليس يف القرآن
تعارض مع سنن وعرف العرب يف كالمهم ،فالتعبري عن املعىن يف القرآن
بكل وضوح ،ومن دون لبس فيه هو غاية املتحدث أو املتكلم ،وقد جاء
اإلشكال يف القرآن لتحقيق هذا الغرض نفسه .لأللفاظ املشكل فيما ورد
فيه من آيات القرآن الكرمي فائدة عظيمة ،فبه يتضح املعىن ،ويؤمن اللبس،
وبه ومن خالله عرب القرآن عما اجلديد فيه من املعاين ،وكذلك هو احدى
من صور اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي.
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ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي .التحرير
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الرازي ،فخر الدين .مفاتيح الغيب .ط .3 .بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب1420 .ه
زكريا ،أيب احلسني أمحد بن فارس بن .معجم مقاييس اللغة .حتقيق :شهاب
الدين أبو عمرو .ج .2.ط .2 .بريوت :دار الفكر1998 .ه
الزخمشري ،أبو القاسم حممود .الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه
التأويل وعيون األقاويل .ط .3 .بريوت :دار الكتاب العريب1408 .ه
الزهراء ،خليفة فاطمة .التفسير االشتقاقي لداللة مفردات تأويل مشكل
القرآن البن قتيبة .جامعة وهران :كلية اآلداب واللغات والفنون .قسم
اللغة الربية وآداهبا2015 .م
سعداين ،أ .خلضر .الحمل على المعنى طريق إلى فض المشكل النحوي
والداللي .جامعة الوادي
سعودي ،ابتسام .أثر السياق في تحديد داللة الملفوظ القرآني .جامعة
العريب التبسي بتبسة .كلية اآلداب واللغات .قسم اللغة واألدب العريب.
2017-2016م
سوجيات ،د .زبيدي صاحل .علم الداللة القرآنية .ط .1 .يوكياكرتا :كورنيا
كالم مسستا2019 .م
الشراعي ،عبد اهلل أمحد بن أمحد .العدول النحوي في القرآن الكريم
إعجاز لغوي آخر .جملة الباحث اجلامعي للعلوم اإلنسانية .العدد.
.31اليمن :جامعة إب .كلية اآلداب .قسم اللغة العربية2013 .م
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الصبان الشافعي ،أبو العرفان حممد بن علي .حاشية الصبان على شرح
األشمونى أللفية ابن مالك .ج .3 .بريوت:دار الكتب العلمية.
1417ه
الصيمري ،عمار غايل سلمان .الداللة القرآنية في فكر السيد كمال
الحيدري .بغداد :مؤسسة اإلمام اجلواد للفكر والثقافة1436 .ه
ّ
العكربي ،أبو البقاء بن عبد اهلل .التبيان في إعراب القرآن .عيسى البايب
احلليب وشركاه
عمر ،أمحد خمتار .علم الداللة .القاهرة :علم الكتب .الطبعة اخلامسة
عوض اهلل ،ياسني مهدي علي .مشكل اإلعراب عند ابن هشام 761
ه جمعا ودراسة .رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغويات
حتت إشراف د .بسيوين سعد أمحد لنب .القاهرة :جامعة األزهر .قسم
اللغويات1438.ه
قاللة ،عمار .التطور الداللي في «مقاييس اللغة» البن فارس .جامعة
حممد خيضر بسكرة .كلية اآلداب واللغات .قسم اآلداب واللغة العربية.
1435-1434ه
الكردي ،د .حممد أمحد عيد .المقارنة بين المشكل والمتشابه في القرآن
الكريم .أستاذ مشاركة بشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
عجمان :اإلمارات العربية املتحدة .جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
واإلنسانية .اجمللد .3 .العدد1427 .2 .ه
َّحاس ،أبو جعفر .إعراب القرآن .ج .2 .ط .1 .بريوت :دار الكتب
الن َّ
العلمية1421 .ه
يوسف ،د .العريب .الداللة وعلم الداللة .مكتبة األلوكة
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يوسف ،د .اجنريس طعمة .خصائص التطور الداللي في القرآن الكريم.
جامعة البصرة .كلية األداب .العدد2015 .72 .م
Shihab, M.Quraish. Mukjizat Al-Qur’an. Bandung: Mizan. 1417 H
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