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الحمد هلل منزل الكتاب فيو خير األولين واآلخرين، والصالة والسالم عمى سيدنا محّمد 
عبد اهلل المبعوث رحمة لمعالمين، وعمى آلو الطيبين الطاىرين وصحابتو الغّر بن 

 الميامين والتابعين بإحسان إلى يوِم الدَّين.
واضع فبعد التتبع ىذا ما استطعت بتوفيق اهلل وىداه أّن انجزه من ىذا البحث المت 

عن  لكّشافلتوجييات الزمخشري النحوية لمقراءات القرآنية في تفسيره الموسوم بـ"ا
 حقائق الّتنزيل وعيون األقاويل في وجوِه التّأويل"

 تي:البحث بنتائج نجمل أىميا فيما يأ خرج
ّن البحث في القراءات وما يتعمق بيا لم ينقطع في عصر من العصور، وانو إ-ٔ

إلى زماننا ىذا. وكتاَبّي "البدور الزاىرة في القراءات العشر  -وهلل الحمد-مستمر
" و "القراءات الشاذة وتوجيييا من لغة العرب" اترة من طريقّي الّشاطبّية والّدوريالمتو 

 لمشيخ عبد الفتاح القاضي خير دليل.
 يعد تفسير الزمخشري "الكشاف" ثروة من أغنى الثروات المغوية، فيو بحق-ٕ

موسوعة عممية ال غنى عنيا، لما حواه من مادة لغوية ونحوية تضمنت آراء 
 الزمخشري وغيره من عمماء العربية. فضاًل عن كونو تفسيرًا.

حوى "الكشاف" الكثير من القراءات القرآنية المشيورة وغير المشيورة، وتعددت -ٖ
صدرًا من مصادر مصادره التي استقي منيا مادتو، وطريقة نقمو منيا، مما جعمو م

 القراءات القرآنية.
 

 

 الخاتمة



إّن موقف الزمخشري من االستشياد بالقراءات ال يختمف عن موقف َمن سبقو من -ٗ
نحاة البصرة، فيو يرّد بعض القراءات ويضّعف ويمحن ما خالف اقيسة النحاة 

 البصريين.
ن كان يعدُّ من البصريين، فيو يذىب ف-٘ ي جلَّ لم يمتزم الزمخشري مذىبًا نحويًا وا 

 نظره النحوي إلى حيث يستقيم المعنى.
حوى "الكشاف" توجييات نحوية لكثير من القراءات القرآنية وبالشكل الذي ينسجم -ٙ

و الكثير من القراءات القرآنية. وتارة يذكر  وقواعد النحو، في الوقت نفسو لم يوجَّ
 قراءتين فيوجو إحداىما ويترك توجيو األخرى.

متنوعة عمى رأسيا القرآن  توجيياتو النحوية عمى شواىد عتمد الزمخشري فيا-ٚ
 الكريم وقراءاتو، ثم الميجات، وأقوال العرب شعرًا ونثرًا وأمثااًل.

 لمذىبو االعتزالي أثر كبير في تفسير آيات الذكر الحكيم.كان -ٛ
من خصائص التوجيو النحوي البارزة عند الزمخشري إنو ينظر إلى العالقة بين -ٜ

 معنى وتقميب الكالم عمى ما يحتممو من أوجو.النحو وال
تأثر بالزمخشري ونقل عنو أو ضمَّن أقوالو طائفة من آراء النحاة والمفسرين -ٓٔ

ىـ(، وأبو حيان محمد بن ٔٓٚمنيم: حافظ الدين عبد اهلل بن احمد النسفي )ت 
ىـ(، وأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمبّي )ت ٘ٗٚيوسف األندلسي )ت 

ىـ(، وشياب الدين محمود ٕٓ٘ٔـ(،  ومحمد بن عمي بن محمد الشوكاني )ت ىٙ٘ٚ
 ىـ( وغيرىم.ٕٓٚٔاآللوسي )ت 

عالج في توجيياتو النحوية لمقراءات مواضع حذف المبتدأ  والخبر، وما يتعمق -ٔٔ
قامة المضاف إليو وما يتصل بيا، وحذف المضاف وا   بيما، وبرز إىتمامو بالضمائر

تركو، وما قرأ بالحركات الثالثة عمى مستوى االسماء، واختالف مقامو، والتنوين و 
 إعراب الفعل المضارع، واألداة وما ليا من ربط في التركيب والمعنى.

 
 

 



ذىب الزمخشري في توجييو لمقراءة المشيورة في: )إْن َىذاِن َلَساحراِن( "طو: -ٕٔ
ا دلياًل يؤكد لو " مذىب المحققين في اعتماده الميجات العربية التي اتخذ منيٖٙ

 صحة االستعمال المغوي في توجييو لمقراءات. 
غة والمغة عند تناولو لمكثير الزمخشري بإبراز جانب النحو واالعراب والبالُيعنى -ٗٔ
 اآليات القرآنية بالتفسير.من 
حين يعرض اآليات من الوجو االعرابية ال ينساق وراء صناعتو النحوية -٘ٔ

ّنما يجعل ىمو المعنى، ينظر ما ذكر في كالنحويين فيحيف عمى جان ب المعنى، وا 
" وغير ٖٔ"، وسورة ىود "آية: ٖٛ"، وفي سورة يونس "آية: ٖٕسورة البقرة "آية: 

 ذلك.
كان الزمخشري ممن يراعي السياق وأسباب النزول ويتخذىما قرائن تسيم في -ٙٔ

 نحوي عمى آخر. رأي توضيح المعنى وترجيح
ؤخذ عن طريق التمقي والرواية، وليست رأيًا ة متبعة، تُ نّ إن القراءات القرآنية سُ -ٚٔ

ودراية وفصاحة، فقد ذىب الزمخشري في توجييو لقراءة النصب في قولو تعالى: 
نة وفصيحة وكان عمرو " إلى أنيا قراءة حسٗٗ)ىنالك الوالية هلل الحّق( "الكيف: 

 نصحيم.بن عبيد من أفصح الّناس وأ
عل عممي ىذا خالصًا لوجيو الكريم، وأن يتقبمو مني وختامًا أسأل اهلل أن يج    

بقبول حسن، وأن يوفقني إلى ما فيو رضاه، وما أبرأ من العثرة والزلة،  وما استغني 
 عن التوجيو واإلرشاد، فإن ابن آدم إلى الضعف والعجز والعجمة والشطط.

 
 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله 

 رّب العالمين.                                                                                      
 
 
 



   


