
  المستخلص

 

 -هـ( )رسالة ماجستير( .073عزة إبراهيم حماش . الداللة القرآنية عند أبن خالوبة)

  7337بغداد : الجامعة المستنصرية : كلية اآلداب : القسم اللغة العربية ، 

 
 وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:

  الكرري    التري ال يمكرن حصرر ا ُتَعدُّ الداللة القرآنية وجهاً من الوجوه اإلعجازية في القرآن
أو تحديد ا   وإنَّ دراستها والوقوف عليها تتجاوز قضايا البحث الداللي كلها   التي يستعان 
بها في تحديد المعنى   وقد كانت محراوالت المسسررين فري بيران داللرة الرنآ القرآنري قائمرة 

 على تقريب المعنى ال على التحديد الدقيق في الداللة.

 الويه من القائلين بوقوع ظا رة المشترك اللسظي بين ألساظ اللغة واأللساظ القرآنية كان ابن خ
  وقد ألف فيها كتباً كثيرة   واتبع في توجيهه دالالت األلسراظ المشرتركة فري الرنآ القرآنري 
منهجاً يقو  على سرد معاني اللسظة   ث  يتبعره بتسسرير ا  فري النصروآ القرآنيرة التري تررد 

اً أثرر القرينرة السرياقية  فري تحديرد داللرة األلسراظ القرآنيرة المشرتركة   ممرا يجعرل فها   مدرك
لوا على السياق كثيراً في تسسير دالالت  فهمه لها يتناسب وجهود المسسرين األولى الذين عوَّ

 األلساظ القرآنية.

 د أقرَّ وقوع التضراد فري اللغرة وصررَّ  بره فري أكثرر مرن موضرع   علرى الررع  مرن قلرة  عرد
األضداد  في مؤلساته   وقد أظهر ا تمامه بهذه الظا رة و رو يكشرف عرن داللرة األلسراظ فري 
النآ القرآنري   وقرد اعتمرد علرى بعرف األلسراظ التري لر  تثبرت ضرديتها فري تسسريره ل يرات 

 القرآنية.

  أثبت ابن خالويه وجود ظا رة الترادف بين األلساظ   وقد أفرد فيها عيرر كتراب   وكران مرن
بالغين في  ذه الظا رة على الرع  من إدراكه الردالالت الخاصرة لفلسراظ المترادفرة. وقرد الم

 أورد ألساظاً وعبارات توحي إلى إقراره من عير أ  يذكر ا باسمها االصطالحي.

  إنَّ الترادف بين األلساظ القرآنية عير موجود   وأنَّ كل لسظة  من ألساظ القررآن وضرعت فري
لترؤد  المعنرى الرذ  وضرعت  مرن أجلره   الرذ  ال يمكرن أنأ تؤديره أ  مكانها مرن التركيرب 

 لسظة أخرى مهما تقارب معنا ما.

  ق ابن خالويه برين األلسراظ القرآنيرة التري تبردو مترادفرة   مردركاً بحسره اللغرو  السروقرات فرَّ
التري لر   الداللية  الدقيقة بينهما   مما يوضح موقسه من ظا رة  الترادف بين األلساظ القرآنية

 يقل بترادفها مطلقاً.

  استعان ابن خالويه بالداللة اللغوية فري تسسرير دالالت األلسراظ القرآنيرة   بحسرب مرا يقتضريه
المقا   في دراساته اللغوية   وقد يورد لفلساظ التي ترد في اآليات القرآنية التي يقف عند ا 

وقد يكتسي بذكر الداللة اللغوية للسظ أكثر من داللة بحسب ما يراه مناسباً كلسظة )الصعيد(   
و و الغالب في منهجه التسسير  ؛ وذلك ألنَّها تمثل عنده األصل الذ  تنحدر عنه كّل أنواع 
الدالالت األخر   و ذا يدلُّ على سعة علمه بأصول األلسراظ اللغويرة ودالالتهرا المتنوعرة     

 .مما يجعل قضايا البحث الداللي حاضرة في فكره اللغو 

    ا ت  ابن خالويه بالداللة الشرعية   في كشسه عن دالالت المسردات القرآنية وجعلها  من أ
األسررا الترري تقررو  عليهررا مباحثرره التسسرريرية فرري توجيرره داللررة األلسرراظ القرآنيررة  نحررو الداللررة 
الشرررعية   وقررد اتبررع فرري ذلررك منهجررين: يقررو  أحررد ما علررى ذكررر الداللررة اللغويررة ثرر  يتبعهررا  

اللرة الشررعية مرن عيرر أنأ بال اللرة الشررعية   وقرد يكتسري برذكر الدَّ دالالت األخر   ومنها الدَّ



يذكر الداللة اللغوية. واآلخر: اكتسى فيه بالداللة اللغوية لفلساظ اإلسالمية من عير أن يرورد 
 الداللة الشرعية   وذلك عندما ال يرى بداللة النآ القرآني حاجة إليها.

 ه أحد العلماء الذين أدركوا أثرر االسرتعمال العرفري فري تغييرر داللرة األلسراظ   كان ابن خالوي
وقررد فسررر بعررف المسررردات القرآنيررة تبعرراً لالسررتعمال العرفرري   بعررد أن علرر  بررأن العرررف قررد 

 يساعد في فه  داللة النآ القرآني.

 سراظ اإلسرالمية أدرك ابن خالويه التطرور الرداللي لفلسراظ القرآنيرة وخاصرة  فيمرا يتعلرق باألل
كلسظ ) الصالة   والتسبيح( وكذلك في مجال الداللة العرفية عنردما تنتقرل األلسراظ إلرى معران 

 جديدة بحك  التخصيآ العرفي في داللتها.

  حاً بره فري بعرف األحيران وأجراز وقوعره فري أقرَّ ابن خالويه وقوع المجاز في اللغة   مصرِّ
يرات ال يجروز  حملهرا علرى ظا ر را   ممرا جعلره القررآن الكرري    عنردما لحرظ أنَّ بعرف اآل

 يسسر ا على االستعمال المجاز    الذ  يمثل المعاني الثانوية أللساظ اللغة.

 صاً في تسسير النصوآ القرآنية   يقو  على بيران الداللرة  العامرة اتبع ابن خالويه منهجاً خا
لتلررك النصرروآ   مررن عيررر أن يررذكر االسررتعارة  بصررريح العبررارة   ولكررن تسسرريره يرروحي 

 بوضو  إلى فهمه  ألثر ا في تأدية  المعنى المراد  بالنآ القرآني.

   والمجاز العقلي   وربما ل  يصر  ابن خالويه بالتسمية االصطالحية لنوعي المجاز اللغو
كان ذلك نتيجة ترأخر ظهرور  المصرطلحات البالعيرة   وخاصرة المجراز العقلري الرذ  أطلرق 

 تسميته عبدالقا ر الجرجاني في كتابه )أسرار البالعة(.

     صرَّ  ابن خالويه بالكناية في كل المواضع التري وردت فري تسسريره داللرة الرنآ القرآنري
علرى داللتهرا  األصرلية   وبقيرت محتسظرة بالتسرمية نسسرها  التري  وكانت علة ذلك أنها  ظلت

أُطلقررت عليهررا فرري الوضررع اللغررو    فهرري لرر  تكررن مررن اصررطال  علمرراء البالعررة المتررأخرين 
 كغير ا من عناصر عل  البيان األخر.

  د بموجبه  -اعتمد بن خالويه في مباحثه التسسيرية على السياق بشقيه )اللسظي والحالي( وحدَّ
الت كثير من المسردات  القرآنية   وأدرك أن األلسراظ  المشرتركة ال يمكرن تحديرد داللتهرا دال

إال من خالل السياق   إذ يت  تحديد معنا ا اعتماداً على المصراحبات اللغويرة التري تجاور را 
في السياق اللسظي   وفي ظل إدراكه لهذا النوع  من السياق   أحا بأ مية الساصلة القرآنية 

الجرا الموسيقي للنآ القرآني   وقد اتخذ أسباب النزول قرائن داللية تساعد على فه  في 
اآليات القرآنية وتسسير ا   مما يعكا إدراكه ألثرر السرياق الحرالي فري تحديرد داللرة األلسراظ 

 في النآ القرآني.

 نيرة   معلرالً ا ت  ابن خالويه بظا رة الحذف والتقدير   في عنايته بتوجيه داللرة اآليرات القرآ
في بعف األحيان الحذف في النآ القرآني باإليجاز واالختصار وكثرة االستعمال وعير ا 
من علل الحرذف التري ذكر را النحراة والبالعيرون   متخرذاً مرن وجرود الردليل علرى المحرذوف 

 مسوعاً للحذف.

 أ  بتقردي   اعتمد ابن خالويه على أسلوب  التقدي  والترأخير   سرواء بتقردي  لسظرة علرى أخررى
تركيرررب علرررى آخرررر. معلرررالً فررري بعرررف األحيررران سررربب التقررردي    متخرررذاً مرررن أ ميرررة المقرررد  

 واختصاصه معياراً للتقدي  بين الصيغ التعبيرية في التركيب القرآني.

  حظيت الحروف بعناية ابن خالويه وأفرد لها مؤلسات كثيرة في تراثه النحو    وقد استعمل
ره  المصطلحين البصر  )الحرف( والكوفي )األداة( للداللة علرى الحررف   ممرا يردل علرى أنَّ

من أصحاب خلط المذ بين في النحو   وقرد أخرذ بمرذ ب الكروفيين فري جرواز داللرة حرروف 
المعاني بعضها على بعف   وخاصة حين يعرف لتوجيه داللة اآليات القرآنيرة   بمرا يرراه 



ه بذكر معاني الحروف في النآ القرآني   موافقاً لمعنى السياق القرآني   ويكتسي في تسسير
 من عير أن يرجح أ  معنى من المعاني التي يذكر ا للحرف.

  اعتنى ابن خالويه بأسلوب التوكيد في دراسته للنصوآ القرآنية التي تكرررت فيهرا األلسراظ
والتراكيب سالكاً في تسسيره اتجرا ين. أحرد ما: يحمرل التكررار علرى التوكيرد   ويجعلره أحرد 

سرررار التكرررار فرري الررنآ القرآنرري   واآلخررر: ال يحمررل فيرره التكرررار علررى التوكيررد   وإنمررا أ
يلتما له توجيهاً آخر بحسب ما يراه مناسباً لداللة النآ القرآني   ملتزماً باإليجاز وسهولة  

 العبارة  في تسسيره.

 غرة   وفري الرنآ اتبع ابن خالويه من سربقه مرن النحرويين الرذين أثبتروا وجرود الزيرادة فري الل
القرآني   على مستوى الحروف   و ي األصل فري وقروع الزيرادة عنرد النحراة   وقرد اعتمرد 
عليها كثيراً في توجيهاته داللة النصوآ القرآنية   وقد أجاز وقوع الزيادة في األسماء ولر  
يرد ذلك عنده إال في موضرع واحرد   ممرا يردل علرى قلرة وقوعهرا فري األسرماء   وقرد اكتسرى 
ْأ يذكر السائدة المتوخاة منها   مما يجعل فهمره لهرا  باإلشارة إلى مواضع الزيادة من عير أنأ
قريباً من فه  النحاة الرذين ذ بروا إلرى أن الحررف الزائرد مرا كران دخولره كخروجره مرن عيرر 

 إحداث معنى في الجملة.

 ر( ا ررت  ابرررن خالويررره بأُسرررلوب عرررود الضررمير   واسرررتعمل المصرررطلحين البصرررر  )الضرررمي
والكوفي )الكناية( للداللة عليره   وقرد كران جهرده فري  رذه المسرألة منصرباً علرى مرا ورد فري 

 النآ القرآني من أساليب العود التي لها أثر ا في داللة النآ القرآني.
اتخذ ابن خالويه من الداللة  النحويرة بسروعهرا المختلسرة  وسريلة كاشرسة عرن داللرة  الرنآ القرآنري   

  .لة اآليات القرآنية بما يعرضهوكان يوجه دال
 
 
 


