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حممدنيب أمحدي

*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشاف ،إيران
(تاريخ االستالم 6217/6/17 :؛ تاريخ القبول)6211/1/61 :

امللخّص
ني أسـرارها مـن أهـ ّم املوضـوعات القرآن ّيـة .والدراسـة هـذف ـت ّم هبـذا
من الواضح أ ّن الوقوف علـى الغـوامض البالغ ّيـة وتبـي ا
اجلانب الدالل للقرآن الكرمي من منطلق أحد فنون البالغيّة الّذي يسـمّى بــ"االلتفات" .وأمّـا الباحـ يف هـذا البحـ اليكـون
بصــدد تبــيني مــا جــاء يف الكتــب البالغيّــة كتعريــف "االلتفــات" أو تعيينــها يف اآليــات القرآنيّــة بــل يســعى ببضــاعت املزجــاة أن
ضــح ع ّمــا مل يشــر إلي ـ يف هــذف الكتــب أي داللــة هــذف الصــنعة أو ســببيّتها وبالغتــها يف بعــض اآلي الكرميــة .ول ــ"االلتفات
يو ّ
ودالال ــا" دور هــامّ يف فهــم بعــض اآليــات القرآنيّــة وتفســريها؛ ولكــن مل يشــر بعــض مــن املفسّــرين إىل حكَــم هــذف الصــنعة
وسببيّتها يف تفاسريهم رغم اضـطالعهم يف ال ّلغـة العرب ّيـة .فيبـدو مـا اسـتطاعوا أن يف ّسـروا بعـض آيـات املصـحف الشـريف
صــحيحة .واّــا حصــل عليـ الباحـ مــن خــالل لطـ هــذا أنّ لاللتفــات يف اآليــات القرآنيّــة دالالت بالغيّــة ســوا التطرئــة
والنشــاط واإليقــاظ يف اإلصــغاء ك ــ" :التــذكّر حل ـقّ الربوبيّــة بالعبــادة والنحــر"؛ "املبالغــة يف إجيــاب االمتطــال وتــر العصــبيّة
ووصف الرسول بال َّن ِب ِّي ا ْل ُأ ِّم ِّي ملدحـ ولزيـادة تقريـر أمـرف"؛ "غالب ّيـة املشـيية اإلهل ّيـة وقضـائ احملتّمـة"؛ "تصـوير شـدّة اخلـوف
والرهب" وغريها من احلكم واللّطائف .وأخريا جيدر اإلشارة إىل أنّ املنهج املتبع يف هذا املقال هو املنهج الفنّي.

الكلمات الرئيسة
القرآن الكرمي ،علم الداللة ،البالغة ،صنعة االلتفات ،التفسري.
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مقدمة
إذا أردنا أن يكون الكالم فخما رشيقا ومعناف قريبا مكشوفا فمن الواجب علينا أن نعـرف احلـاالت
املختلفــة للمســتمعني وأن جنع ـل لك ـلّ مقــام 1مقــاال ليكــون الكــالم مطابقــا ملقتضــى احلــال موافقــا
للغرض الّذي سـيق لـ  .فحـال اخلطـاب أو املقـام « هـو األمـر احلامـل للمـتكلّم علـى أن يـورد عبارتـ
على صورة خمصوصة دون أخرا» (امليداين .)1 :1412 ،وإذا أمعنّـا النظـر إىل احلـاالت املختلفـة مطـل:
من الّذي يتكلّم؟ مع من يتكلّم؟ أين وأليّ مدّة يـتكلّم؟ يف أيّ ظـروف وأليّ غايـة يـتكلّم؟ ومـن حيـ
املســتوا هــل هــو يف مســتوا عــال ،6أو وضــيع ،3ر ــي ،4أو غــري ر ــي1؟ فيكــون الكــالم مطابقــا
لـ"مقتضى احلال أو االعتبار املناسب" 2أي الصورة الّل تـورد عليهـا العبـارة فحينيـذ تكـون األلفـاظ
مرتّبة على املعاين ،منتظمة على العقل فآتـج أ ُكلـها حيـ تكـون منج ّمـة بالفوائـد الغريبـة واملباحـ
الدقيقة واالستدراكات العجيبة .فإذا كان هكذا يكون الكالم بليغا أي «الكالم الّذي يصـوّرف املـتكلّم
بصـورة تناسـب أحـوال املخـاطبني» (اخلطيـب القـزوي  ،ال تـا .)13 :وهـذا هـو الّـذي يسـمّي األلســنيّون
" "Suitability speech in accordance with situation and positionفـإنّ اخلطـاب
نظام لغويّ مرتبط أجزاءف حيدث يف االجتماع ويتأ ّر ب لينشـ العالقـة بـني البـاثّ واملتلقّـي فيبـ ّ
املتكلّم استنتاجات الفكريّة بالوحدات اللّغويّة إىل املخاطب( .طوبايي وآباد)612 :1432 ،
والقـرآن الكـرمي مــن هـذا املنظــر يكـون يف ذروة القمّـة واآلخاـر يف السـفح البعيــد حيـ مــا
يبح ـ عن ـ األلســنيّون يف زماننــا اآلن نــراف يف هــذا الكتــاب يف الغايــة القصــوا مــن البالغــة
والفصاحة؛ ألنّ يكون من جانب اهلل سبحان وتعاىل ويكون فوق مستوا البشر حي كطري من
هــذف املالحظــات الدقيقــة مل يكــن يعــرف وقــج نزول ـ قبــل ألــف وأربــع مأئــة عــام إالّ خلاصّــة
أوليائـ والراسـخني يف العلـم وك ّلمـا يتطـوّر العلـم والعقـل ويتقـدّم اإلنسـان إىل األمـام خطــوات
ســديدة يســتطيع أن يفــتح أحــدا مــن األســتار ا ّلــل تكــون عل ـى عينيهــا .فســؤال التحقيــق أو
الفرضية يف هذا املقال هي:

1. Context
2. High class
3. Low class
4. Formal
5. Informality
6. Appropriate to
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 .1مـا أشـار البالغ ّيـون مـن مطـل السـكاكي ،اخلطيـب القـزوي  ،التفتـازاين وغريهـم مــن
البالغيني إىل دالالت االلتفات وسببيّتها غري أنّهم أشاروا إىل هذف الصنعة بأنّها تفيد
تطرئة لنشاط السامع وإيقاظا يف إصغائ إليها.
 .6إنّ املفسّــرين الّــذين اســتفادوا مــن دالالت هــذف الصــنعة وســببيّتها أتــوا بــآراء ســديدة
ومجيلة يف تفاسريهم القيّمة وأمّا الّذين ما استفادوا منها ما فسّـروا اآليـات القرآنيّـة
كمن إستفادها.
فالغرض الرييسي يف كتابة هذا املقال هو داللة االلتفات وخاصّة سببيّتها الّل تكـون مـن
املواضيع البالغيّة والدقائق البيانيّة املستخدمة يف اآليآت القرانيّة الّل اليفهمها اإلنسان إالّ
بعد تفكري دقيق وتدبّر عميق وأهمّ من ذلـك إشـكاليّة التفاسـري القرآنيّـة لعـدم التفـا م إىل
سببيّة هذف الصنعة وربّما هبذا السبب ما اعتنوا هبذف الصـنعة اعتنـاء شـامال وتبعـا لـذلك يف
بعــض األحيــان مــا فسّــروا اآليــات القرآنيّــة علــى أســاس التوســع املوجــودة يف أســاليب البالغــة
وأفــانني الفصــاحة فيهــا خاصّــة بــالنظر إىل مــا ــن فيـ أي االلتفــات رغــم اضــطالع هــؤالء
املفسرين العظام يف اللّغة العربيّة.
واأله ـ ّم مــن مجيــع ذلــك هــو أ ّن كبــار علــم البالغــة مطــل الســكاكي ،اخلطيــب القــزوي ،
التف تازاين مع أ ّنهـم ع ّرفـوا االلتفـات يف كتبـهم ولكـن مـا أشـاروا فيهـا إىل داللـة هـذف الصـنعة
وسببيّتها يف اآليات القرآنية غري أنّهم يعبّرون عنها بنقـل الكـالم عـن الـتكلّم إىل اخلطـاب أو
الغيبــة أو العكــف خــالف مايترقّب ـ الســامع تطرئــة لنشــاط وإيقاظــا يف إصــغائ ؛ وسنفصّــل
الكالم عن هذا املوضوع يف أسبقيّة البح .
فالباحـ يف هــذا املقــال خــالل تبــيني ســببيّة االلتفــات يريــد باســتخدام "حمــور االســتبدال" يف
علم الداللة أن ينظر نظـرة عـابرة إىل عمل ّيـة املف ّسـرين إىل اآليـات ا ّلـل اسـتخدمج هـذف الصـنعة
6
1
فيها« .إنّ علم الداللة أو إن يُنظَر إلي من كلّ زاوية يـولّي اهتمامـا لدراسـة اللّغـة » (صـفوي:1313 ،
 .)32علــم الداللــة فــرع مــن علــم اللّغــة؛ و«كلّمــا علــم اللّغــة اليســتطيع أن يصــل إىل املعــىن املــراد،
يســتفاد مــن علــم الداللــة» (شــعريي .)4 :1311 ،يف علــم الداللــة للمفــردات معــىن ح ـرّ ومعــىن تــابع
أيضــا .إذا نضــع مفــردة يف احملــور التــركين نســتطيع أن نفهــم معناهــا صــحيحة ألنّ هــذا احملــور
1. Semantic
2. Linguistic meaning
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يوسّــع معــىن املفــردات؛ وهــذف امليــزة س ـبّبج ابــداع علــوم ــو :البــديع ،البيــان ،العــروض ،املعــاين
وغريها يف األدب .و«أمهيّة احملور االستبدال 1هي أ ّن املعـىن مـن خاللـ يتطـوّر تطـوّرا ال غايـة لـ
ألنّ استبداليّة مجيع الظواهر الصـوتيّة والنحويّـة اكـن يف هـذا احملـور؛ إذن باسـتبداليّة كـلّ منـها
من الصوت واملورفيم والكلمة واجملموعة واجلملة يتغيّر املعىن أيضا» (فضيلج.)61 :1311 ،
خلفيّة البح :
إنّ االلتفــات مــن الصــنايع البالغيّــة الّــل أشــارت إليهــا الكتــب البالغيّــة اهلامّــة مطــل "مفتــا
العلــوم"" ،اإليضــا يف العلــوم البالغــة"" ،تلخــيص املفتــا "" ،خمتصــر املعــاين" و ...واملالحظــة
اللّطيفة يف هذف الكتب هي مع أنّنا نقرأ تعريفا وأمطلـة عـن االلتفـات فيهـا؛ النـرا كالمـا فيهـا
عن دالالت االلتفات يف آيات القرآن الكرمي .على سبيل املطال نقرأ يف "مفتا العلوم"« :أعـ
نقــل الك ــالم ع ــن احلكاي ــة عل ــى الغيب ــة ال ــتص املس ــند إلي ـ وال ه ــذا الق ــدر ب ــل احلكاي ــة
واخلطــاب والغيبــة ال تــها ينقــل كــل واحــد منــها علــى اآلخــر ويســمى هــذا النقــل التفاتــا عنــد
علمــاء علــم املعــاين» (الســكاكي )111 :1427 ،أو نقــرأ يف "خمتصــر املعــاين"« :إنّ االلتفــات هــو
التعبري عن معىن بطريق من الطرق (الطال ة) الـتكلم واخلطـاب والغيبـة (بعـد التعـبري عنـ )
أي عن ذلك املعىن (باخر منها) أي بطريق آخر من الطرق الطال ـة بشـرط أي يكـون التعـبري
الطــاين علــى خــالف مــا يقتضــي الظــاهر ويترقبـ الســامع مطــل قولـ تعــاىل :وإيّــا نســتعني،
واهدنا ،وانعمج] فإنّ االلتفات امنا هـو يف إ ّيـا نعبـد والبـاقي جـار علـى أسـلوب » (التفتـازاين،
 .)72 :1377أو نقرأ يف "اإليضا "« :التكلم واخلطاب والغيبة مطلقا ينقل كـلّ واحـد منـهما إىل
اآلخر ويسمّى هذا النقل التفاتا عند علماء املعاين كقول ربيعة بن مقروم:
وأخلفت ـ ـ ــك ابن ـ ـ ــة احل ـ ـ ــر املواعي ـ ـ ــدا
بااناـ ــج سُـ ــعادُ فَأَمساـ ــى القَل ــبُ ماعمُـ ــودا
فالتفــج كمــا تــرا حي ـ مل يقــل وأخلفــت » أو نقــرأ يف "البالغــة العربيّــة أسســها وعلومهــا
وفنوهنــا"« :االلتفــات :هــو يف اللّغــة حتويــل الوجـ عــن أصــل وضــع الطبيعـيّ إىل وضــع آخــر .ويف
اصــطال البالغــيني هــو التحويــل يف التعــبري الكالمـيّ مــن اجتــاف إىل آخــر مــن جهــات أو طــرق
الكالم الطالث" :التكلّم ـ واخلطاب ـ والغيبة" مع أنّ الظاهر يف متابعة الكالم يقتضي االستمرار
على مالزمة التعبري وفق الطريقة املختارة أوّال دون التحوّل عنها» (امليداين.)371 :1412 ،

1. Syntagmatic
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وأخريا طبعج عـدة مقـاالت يف اجملـالّت احملكّمـة مطـل" :گونهشناسي صـنعج التفـات
در قرآن كرمي با توجّ بـ مؤلّفـ هـاي گفتههپهدازي " (تصـنيف االلتفـات يف القـرآن
الكــرمي بــالنظر إىل مكوّنــات الســرد) (نــادرف ســادات ســركي ،فــرزان ســجودي)؛ يف جملّــة:
"جستارهاي زباين ،العدد  1من سلسلة 1313 ،1؛ و"باينگد معنـايي در التفـات بالغـي
واقســام كاركردهــاي آن" (مراجعــة دالليــة يف االلتفــات البالغــي ووظائفهــا املتنوّعــة) (مهــا
رمحاين ،عبداهلل رادمـرد) يف جملّـة" :جسـتارهاي اديب ،سـنة  ،41العـدد 1311 ،172؛ ولكـن
ما أشري فيها إىل ما أشار إلي الكاتب يف هذا املقال.
واآلن بعد أن نشري إىل أنّ هذف الصنعة تقسم إىل ستّة أقسام نذكر أمنوذجا من دالال ـا
وسببيّتها يف القرآن الكرمي على ترتيب األخصّ:

من التكلّم إىل......
أ) من التكلّم إىل اخلطاب:
﴿وماا َ َيل ال أَ بعبدا دد الااذي فَ َا َارين وإَلبَيا َاه تدا بر َج دعااو َن (يــف .)66/إنّ املــتكلّم ـ ـ حبيــب جنّــار 1ـ ـ ملّــا أنكــر
َ
علي قوم عبادت هلل سبحان وتعاىل ،أخرج الكالم معهم لسب حاهلم فـاحتجّ علـيهم بأنّـ
يقـبح منـ أنّـ اليعبــد خالقـ مثّ أنــذرهم بقولـ ﴿ َوإَلبَي َاه تدا بر َج دعااو َن فنــرا املــتكلّم حيـ ّ الســامع
ويبعطــ علــى االس ــتماع حتّــى يقب ــل إليــ ويعطيــ فض ــل العناي ــة باملواجه ــة باس ــتخدام "هن ــج
االستبدال" من علم الداللة .فاستفاد املتكلّم من ﴿تدا بر َجعدو َن بـدل "أُرجاـعُ" ومـا قـال مـا لكـم ال
تعبدون الذي فطركم لكي يسمعوا قول ويطيعوا أمرف ولكي ينـبّههم بـأنّ الّـذي جـدير بالعبـادة
هـو الّـذي فطـرهم وإليـ مـرجعهم؛ فاليكـون نقــل الكـالم مـن الــتكلّم إىل اخلطـاب كمـا يقولـ
البالغيّ ون خالف مايترقّب السـامعون ليفيـد تطرئـة لنشـاطهم وايقاظـا يف إصـغائهم فحسـب
بــل «وج ـ حســن إ ــاع املخــاطبني احل ـقّ عل ـى وج ـ ال يزيــد غضــبهم وهــو تــر التصــريح
بنسبتهم إىل الباطل ويعني على قبولـ لكونـ أدخـل يف إحمـاض النصـح حيـ اليريـد هلـم إ ّال
مايري ــد لنفسـ ـ » (البح ــراين :1412 ،ج« .)312/3فلس ــياق املوق ــف األمهيّ ــة الكـ ـ ا يف جم ــال
 .1كــان حبيــب جنّــار] يف غــار مــن اجلبــل يعبــد اهلل ،فلمــا بلغ ـ خ ـ الرســل أتــاهم ،وأظهــر دين ـ ( .ابــن
عجيب  ،ج )124/4يف احلـدي  « :الصـديقون ال ـة :حبيـب النجـار مـؤمن آل يـف ،ومـؤمن آل فرعـون ،وعلـيّ
بن أيب طالب».
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التداوليّة كما أنّ ملقتضى حال اخلطاب األمهيّة يف علم املعاين» (تركاشـوند .)1 :1431 ،فداللـة
االلتفات يف هذف اآلية هي "قبول النصح وتر املخاشنة وإنذار املخاطب بالليونة" .وهذا هـو
املوضوع الّذي يعرّف بعض علماء النفف يف علم النفف االجتماعي من خصائص قوّة املوقـف
ويصرّحون بـأ ّن كل ّمـا كـان علـم اإلنسـان للموضـوع أكطـر د ّقـة وصـحة حيقّـق املوضـوع أكطـر قـوّة
وهذف املواقف القويّة اليوافق مع السلو البشريّ وعمل فحسـب بـل تكـون أكطـر مقاومـة وأكطـر
اســتقرارا ضـدّ النشــاطات املعارضــة( .بــونر ووانــك )11 :1312 ،فنــرا كــطريا مــن املفســرين 1مــا
أشاروا إىل الدقائق البيانيّة الّل تكون يف هذف الصنعة املستخدمة يف هذف اآلية مـع أنّنـا نـرا
بــأنّ الطباطبــايي يعتقــد بأنّ ـ «التفــج الرجــل بعــد بيــان حــال نفس ـ إىل القــوم فقــالَ ﴿ :وإَل بَيا َاه
تدا بر َج دعااو َن يريــد بـ إنــذارهم بيــوم الرجــوع وأنـ تعــاىل سيحاســبهم علــى مــا عملــوا فيجــازيهم
مبساوئ أعماهلم» (الطباطبـائي :1417 ،ج .)77/17وكـطري مـن املفسّـرين 6مـا أشـاروا إىل صـنعة
االلتفات يف اآلية ولكن أشاروا إىل سببيّتها.
ب) من التكلّم إىل الغيبة:
ص َّل لََربَّ َك وا بْنَ بار (الكو ر .)6-1/بعـد أن عقـب سـبحان وتعـاىل فعـل "صاـل"
﴿إَان أَ بع َبينا َك الب َك بوثَا َر فَ َ
بفاء التّعقيب ليكون القيـام بال ّشـكر األوفـر مسـبّبا عـن اإلنعـام بالعطـاء األكطـر ،اسـتخدم "حمـور
االستبدال" بااللتفات من التكلّم إىل الغيبة فلم يقل "فصلّ لنا" حتريضا علـى فعـل الصـالة حلـقّ
فتخـتصّ
الربوبيّة؛ خاصّة إنّ كلمة "ربّك" تعـ اسـتمرار النعمـة والتـدبري والربوبيّـة عليـ
العبادات بالربّ وهو ولّ النعمة .إنّ اهلل سبحان وتعاىل استفاد باستخدام االلتفات من عنصـر
نسـمّي اليــوم يف علــم الــنفف االجتمــاعي "العنصــر الشــعوري أو العــاطفي" .العنصــر الشــعوري أو
صــة
العـاطفي يف علـم الـنفف االجتمـاعي يشـمل الرعشــات وعاطفـة الشـخص ـو املوضـوع ،خا ّ
ميل إىل العمل ل جابة عن أسلوب خاصّ( .تركان وكجباف)12 :1317 ،
ب العـاملني خـالف مـا كـان يفعلـ املشـركون مـن سـجودهم
أ -وتكون الصالة والنحـر هلل ر ّ
 .1دخيـ ــل :1466 ،ج112/1؛ البلخـ ــي :1463 ،ج177/3؛ السـ ــمرقندي ،التـ ــا :ج161/3؛ السـ ــيوطي:1424 ،
ج444/1؛ اخلطي ــب الق ــزوي  ،الت ــا :ج112/11؛ املراغ ــي ،الت ــا :ج113/66؛ الس ــبزواري النجف ــي:1411 ،
ج477/1؛ و...
 .6الف ــيض الكاش ــاين :1411 ،ج1234/6؛ طي ــب :1371 ،ج21/11؛ مترمج ــان 1377 ،أ :ج646/1؛ حس ــي
شاف عبدالعظيمي :1323 ،ج21/11؛ فيض كاشاين :1411 ،ج611/4؛ و...
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لألصنام و رهم هلا« .ويف قول  :لرابِّكا ،تنذير بالكفار حي كانج صال م مكـاء وتصـدية،
و رهم لألصنام» (األندلسي :1462 ،ج )117/12فكما نرا التطرئـة لنشـاط السـامع وااليقـاظ
يف إصغائ من خالل صنعة االلتفات يف اآليتني نـرا داللـة صـنعة االلتفـات يف هـاتني اآليـتني
وهي " التذكّر حلقّ الربوبيّة بالعبادة والنحر ".فنرا كطريا مـن املفسّـرين 1ماأشـاروا إىل هـذا
اجلانب الدالل للقرآن الكرمي من منطلق هذا الفنّ البالغي.
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
اذين أ ب
َسا َارفدوا َعلااى أَنبا دفس ا َه بم ال تَا بقنَ دااوا ما بان َر بمحَااة ا إَن ا َ يَاغبفا دار الااذندو َ
ي الا َ
ب﴿ -قدا بال ع عباااد َ
حيم (الزمــر )13/كمــا رأينــا إنّ اهلل ســبحان وتعــاىل اســتخدم احملــور
ََجيعااإ إَنااهد دها َاو البغَ دفا د
اور الاار د
االستبدال من علـم الداللـة فاسـتفاد مـن كلمـة "اهلل " بـدال مـن ضـمري اليـاء ،هـذا مـن جانـب
ومن جانب آخر كما نرا يف لعبة شطرنج أنّ العالقات املتبادلـة يف قطـع الشـطرنج تعـيّن دور
كـلّ قطعـة وقيمتــها ال دور كـلّ قطعـة بوحــدها؛ فعلـى أســاس احملـور التـركين مــن علـم الداللــة
وضـع سـبحان وتعـاىل كلمــة "الرمحـة" يف جنـب كلمـة "اهلل" لريينــا رمحتـ الواسـعة ففـي اآليــة
انتقل الكالم من التكلّم إىل الغيبة خالف ما يقتضي الظاهر ويترقّب السامع ال ليفيد تطرئة
لنشــاط وإيقاظــا يف إصــغائ فحســب كمــا هــو معــروف يف تعريــف صــنعة االلتفــات بــل «بعــد
التهديدات املتكرّرة الّل وردت يف اآليات السابقة بشأن املشركني والظـاملني ،فـإنّ هـذف اآليـة
واآليتني بعدها] فتحج األبـواب أمـام املـذنبني وأعطتـهم األمـل ،ألنّ اهلـدف الرئيسـي مـن كـلّ
هذف األمور هو التربية واهلداية وليف االنتقام والعنف ،فبلهجة الوءة باللّطف واحملبّـة يفـتح
الب ــارئ أب ــواب رمحتــ أم ــام اجلمي ــع ويص ــدر أوام ــر العف ــو عن ــهم» (مك ــارم الش ــريازي:1461 ،
"مـا أحـب أنّ ل الـدنيا ومـا فيهـا هبـذف
ج .)117/11وعلى هذا األساس «قال رسول اهلل
اآلية" فقال رجل :يا رسـول اهلل ،ومـن أشـر ؟ فسـكج سـاعة مث قـال" :أال ومـن أشـر " ـالث
مرّات» (الزخمشري :1427 ،ج .)132/4فالغرض من االلتفات يف اآلية "عدم التيييف مـن رمحـة
اهلل وإبراز اللّطف عليهم" .وكشف الغرض عـن هـذف الصـنايع البالغ ّيـة ،هـذا هـو املهـ ّم ا ّلـذي
يكشف األستار مـن أعيننـا لرةيـة الغايـة القصـوا مـن اآليـات القرآنيّـة مـع أنّ كـطريا مـن كبـار
البالغيني من املفسّرين مطل :الزخمشـري (الزخمشـري :1427 ،ج)131/4؛ ماأشـاروا إىل صـنعة
االلتفات يف اآلية مع أنّ قليال منهم مطل أيب حيّـان يشـري إليهـا حـني يقـول« :وإضـافة الرمحـة
 .1مغنيّة :1464 ،ج217/7؛ مغنيّة ،ال تـا :ج164/1؛ الكاشـاين :1412 ،ج1761/3؛ گنابهاا :1421 ،
ج677/4؛ بروجردي :1322 ،ج121/7؛ قفي راين :1311 ،ج44/1؛ و...
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إىل اهلل التفات من ضمري املتكلم إىل االسـم الغائـب؛ ألنّ يف إضـافتها إليـ سـعة للرمحـة إذا
أضيفج إىل اهلل الذي هو أعظم األ اء؛ ألنّ العلـم احملتـوي علـى معـاين مجيـع األ ـاء .مث
أعاد االسم األعظم ،وأكّد اجلملة بأنّ مبالغة يف الوعد بالغفران ،مث وصف نفس مبا سبق يف
اجلملــتني مــن الرمحــة والغفــران بصــفل املبالغــة ،وأكّــد بلفــظ هــو املقتضــي عنــد بعضــهم
احلصر» (األندلسي :1462 ،ج.)616/1
اك الس َ
اماوات َوا ب بَر َ
ل ال إَلاهَ إَال
ااس إََّين َر دس د
اوُ ا َ إَلَ باي دك بم ََجيعااإ الاذي لَاهد دم بل د
ج﴿ -قد بل ع أَيا َها الن د
َ
َ
ََ
ايب ا ب َّدما َّاي الااذي يدا باَْم دن َاب َ َوَكلَماتَا َاه واتبَ دعااوهد ل ََعل دكا بام تَا بهتَا ددو َن
ده َاو دبحيااي َودمييا د فَااُمندوا َاب َ
ور دساوله الناَ َّ
(األعراف )111/كما نقرأ يف الكتب النحويّة أنّ الضمري اليُنعاج والينعج ب  1ربّما هبـذا السـبب
استخدم سبحان وتعاىل االلتفات من التكلّم إىل الغيبة لكـي يصـف الرسـول بصـفة ﴿ا ب َّدم َّاي
و﴿الذي يدا بَْم دن َاب َ وَكلَماتََه اهلل أعلم] وربّما عدل عن الضـمري إىل االسـم لكـي جيتنـب عـن
ََ
ايب ا ب َّدم َّاي
العصبيّة والعنجهيّة لنفس « .وج االلتفات من التكلّم إىل الغيبة يف قول َ
﴿وَر دساوله الن َ َّ
ال َذي اآلية فإنّ الظاهر من السياق أنّ هذف اآلية ذيل اآلية السابقة ،6ومها مجيعا من كـالم

النن ص .ووج االلتفات ـ كما ظهر اا تقدّم ـ أن يـدلّ باألوصـاف املوضـوعة مكـان ضـمري
َ
﴿واتبَعدوهد ل ََعل دك بم تَا بهتَا ددو َن  .واملراد باالهتداء
املتكلّم على تعليل األمر يف قول ﴿ :فَُمندوا وقول َ :
االهتداء إىل السعادة اآلخرة الـل هـي رضـوان اهلل واجلنّـة ال االهتـداء إىل سـبيل احلـقّ فـإنّ
اإلميان باهلل ورسول واتّباع رسول بنفس اهتداء ،فريجع معـىن قولـ ﴿ :ل ََعل دك بام تَا بهتَا ددو َن إىل
اك ده دام ال دبم بفلَ دحاو َن » (الطباطبـائي،
معىن قول يف اآلية السابقة يف نتيجة اإلميان واالتّباع﴿ :أدولئَ َ
 :1417ج .)614/1فالغرض "املبالغة يف إجياب االمتطال وتر العصبيّة ووصف الرسول بـالنَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ 3ملدح ولزيادة تقرير أمرف".
َ
ضا داهم َدرجا م
اات َوآتَا بينااا
ال فَض البنا بَا بع َ
د﴿ -تَبلا َ
ضا داه بم َعلااى بَا بع ا م م ا بنا ده بم َما بان َكلا َام ا د َوَرفَا َاع بَا بع َ ب َ
اك الر دسا د
 .1انظر :األنصاري :1111 ،ج.41/1
َ
وُ النَيب ا ب َّدمي (األعراف)117/
ين يَاتبَ دعو َن الر دس َ
﴿ .6الذ َ
 .3هو كون أ ّميّا وظهر عن من املعجزات يف ذات مـا ظهـر مـن القـرآن اجلـامع لعلـوم األ ّولـني واآلخـرين مـع
نشأت يف بلد عار من أهل العلم مل يقـرأ كتابـا ومل ـطّ ومل يصـحب عاملـا وال غـاب عـن مكـة غيبـة تقتضـي
تعلما( .األندلسي :1462 ،ج)117/1
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عيسى ابان مارَميَ الببايَن َ
وِ الب دقا دد َ
اذين َم بان بَا بع َاد َه بم َم بان بَا بع َاد ماا
اات َوأَيا بدانهد بَ دار َ
َ ب َ َ ب َّ
ال ال َ
س َولَ باو ش َ
ااء ا د َماا اقباتَاتَ َ
َ
َ
َ
َ
جاءتبا ده دم الببَايَّن د
ااء ا د َماا اقباتَاتَالداوا َولكان ا َ
اات َولكا َن ا بختَالَ دفاوا فَما بنا ده بم َم بان َ
آم َان َوما بنا ده بم َم بان َك َف َار َولَ باو ش َ
َ
يَا بف َع دل ما يدري دد (البقرة.)613/
إذا ندقّق يف اآلية نرا صنعة االلتفات يفَ ﴿ :وأَي بدانهد بَدروَِ البدق دد َ
شاء ا د...
شاء ا د ...ول بَو َ
س ول بَو َ

فنرا أنّ اهلل سبحان وتعاىل باستخدام هذف الصنعة أي باستخدام هنج االستبدال من علم
ااء ا د لكـي يرينـا
الداللة عدل عن اإلضمار إىل اإلظهار أي بدل أن يقول "لو شينا" قال ﴿لَ باو ش َ
أ ّن مشيّت الرباّنيّة وقدرتـ األلوه ّيـة غـري مغلوبـة فـال را ّد لقضـائ وال نـاقض حلكمـ وكـرّر ذلـك
تأكيدا هلذا املوضوع .وهذا ما ّاف "رابرت الرنف ترسك" يف علـم الداللـة «اسـتخراج املعـىن ال
مــن األلفــاظ فحســب بــل مــن دمــج اللفــظ مــع النســج» (الرنــف تســك .)172 :1312 ،فــالغرض مــن
االلتفــات يف اآليــة" :غالبيّــة املشــيية اإلهليّــة وقضــائ احملتمّــة" ولــو أشــار املفسّــرون إىل صــنعة
االلتفات يف اآلية وفسّرواها بالنظر إىل هذا الغرض أي غالبيّة املشيية اإلهليّة وقضـائ احملتمّـة
لكان تفسريهم أفضل اّا كان ولكن ما أشار كطري 1منهم إىل الصنعة وسببيّتها.

من اخلطاب إىل ......
أ) من اخلطاب إىل التكلّم:
َ
﴿و َ
حيم َو ددوٌد (هـود .)12/إنّ شـعيبا ينسـب نفسـ إىل اهلل،
َ ب
استَا بغف دروا َرب دك بم دُث تدوبدوا إَل بَيه إَن َرَّيب َر ٌ
و لي يدف من كلّ نسب إىل أهل و قرابة ولكـن مـع ذلـك إ ّنهـم يبقـون عليـ مـن أجـل رعايتـهم
ألهل بقوهلمَ ﴿ :ول بَو ال َربه د َك ل ََرَجَبنااك (هود )11/وال جيعلون لنسبت إىل اهلل حسابا عندهم
فيق ــول الش ــعيب﴿ :ع قَاا باوَأ أ ََربه َ ااي أ ََعااز َعلَا باي دك بم َم ا َان ا َ (ه ــود )16/وق ــد جي ــتكم م ــن عن ــدف،
وأدعوكم إلي وأمحل إليكم رسالت ؟ فلماذا تستمرّوا ىف جهلكم وضاللكم .وإنّـ بعـد أن أعلـن
بأنّ يريـد اإلصـال ﴿ :إَ بن أدريا دد إَال بَ
اساتَ َ بع (هـود )11/وبعـد أن حـذّر قومـ عـن
اإل ب
االِ َماا ب
ص َ
عداو م إيّاف لكي ال يصيبهم ما أصاب قوم صاحل وقوم نو وقوم هود وقوم لوط مـن النقمـة
َ
َ
َ
اوِ أَو قَ ااوأ دها م
اود أ بَو قَ ا باوَأ
ال مااا أَصااا َ قَ ا باوَأ ندا م ب ب َ
والعــذابَ ﴿ :وع قَ ا باوأ ال َبْا َرَمن دك بم شااقاقي أَ بن يدصاايبَ دك بم ملبا د
 .1األندلس ــي :1462 ،ج111/6؛ مغنيّــ  :1464 ،ج317/1؛ الش ــريف الالهيج ــي :1373 ،ج641/1؛ الع ــاملي،
 :1322ج121/1؛ فـ ــرات الك ــويف :1412 ،ج21/1؛ القم ــي املشـ ــهدي :1321 ،ج311/6؛ الكرمـ ــي احل ــويزي،
 :1426ج336/1؛ و...
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صالَ مح وما قَاوأ ل م
دوط َم بن دكم بَب م
عيد (هود )11/و ن نعلم مجيع ما ذكرناف عـن آيـة  11مـن نفـف
بد
ب َ
السورة إىل آية  16يطر يف احلقيقة يف احملور التركين من علـم الداللـة ولكـنّ اهلل سـبحان
استَاغب َف دروا َرب دك بم دُث تدوبدوا إَلبَي َه إَن َرَّيب ...احملور االسـتبدال يف علـم
وتعاىل استخدم يف عبارة ﴿ َو ب
استَا بغ َف دروا َرب دك بام ] لتأكيـد االرتبـاط
الداللة فنرا بأنّ الشعيب «أضاف الربّ أوّال إليهم يف ﴿ َو ب
ول شعار بأئّ هو ربّهم ال ما يتّخذون من األرباب من دون اهلل ،مثّ التفج فأضاف الـربّ إىل
حيم َو ددوٌد ] لبيان أنّ ربّهم وربّ واحد ولبيان اشتراكهم يف العبوديّة ليالّ
نفس يف ﴿إَن َرَّيب َر ٌ
حيسبوف غريهم .مضافا إىل ما في من اإلشعار بدليل معرفت ربّ وغـري ذلـك» (الطباطبـائي،
 :1417ج" .)373/12فالغرض من االلتفات يف اآلية "حتريض هلم على قبول وحدانيّة اهلل وعلى
مشاركتهم يف االن تساب إىل اهلل .وإضافتهم إىل اهلل سبحان وتعاىل يف "ربّكم" هى إضافة
إلزام وقهر ،رضوا بذلك أم مل يرضـوا ،آم نـوا أم مل يؤمنـوا" ولكـن كـطري مـن املفسّـرين 1مل-
يشريوا إىل هذف الصنعة وسببيّتها يف اآلية وتبعا مافسّروا اآليـة علـى أسـاس التوسـع املوجـودة
يف أساليب البالغة وأفانني الفصاحة فيها.

ب) من اخلطاب إىل الغيبة:
بك وجارين هبََام بَ م َ م
َ
َ
جاء ب اا
سَّريددك بم َيف الببَا َّر والببَ بح َر َحَّت إَذا دك بناتد بم َيف الب دفل َ َ ب َ ب
اريح طَيّبَاة وفَ َر دحاوا هباا َ
﴿ ده َو الذي يد َ
َ
َ
اج وجاااء دهم البمااوج َماان دكا َال مكا م
ريااح َ
ين لَائَ بن
اان ومَنااوا أَنا دها بام أدحااي َ
عاصا ٌ
َ هبََا بام َد َعا داوا ا َ دخمبلصا َ
ٌ
َ د َبد ب ّ َ
اني لَااهد الا ّد َ
َ
َ
َ
َ
َ
رين (يونف )66/لاللتفات يف هذف اآلية وجهان:
أ بَْنَبياتَنا م بن هذه لَنَ دكونَن م َن الشاك َ
 .1عــدل ســبحان وتعــاىل عــن اخلطــاب يف ﴿ دكبن ااتد بم إىل الغيبــة يف ﴿هبََا بام للمبالغــة كأنّـ

تذكرة لغريالّذين كانوا يف الفلك ليتعجّـب مـن حـاهلم وينكـر علـيهم بـالنظر إىل قسـم األخـري
َ
َ
ااس َر بمحَاةإ َما بان بَا بعا َاد َ
اء َمسا بتا ده بم إَذا ََلاد بام َم بكا ٌار يف آعتنااا قدا َال ا د
ضاار َ
مــن اآليــة الســابقةَ ﴿ :وإذا أَ َذقابنَاا النا َ
أ بَس َرعد َم بكراإ إَن در دسلَنا يَ بكتدابدو َن ما َتَب دك درو َن (يونف )61/فيستدعي منهم التكري والتقبيح.
َ
ااس َر بمحَاةإ َم بان
 .6يكون االلتفات بالنظر إىل القسم األوّل مـن اآليـة السـابقةَ ﴿ :وإذا أَذَقابنَاا الن َ
س َّاريددك بم َيف الببَا َّار
بَا بع َد َ
ضر َ
اء َمسا بتا دهم (يونف )61/أو إىل القسم األوّل من نفف اآليـة ﴿ :ده َاو الاذي يد َ
والببَ بحر (يونف )66/فاخلطاب فيهـا امتنـان وإظهـار النعمـة للمخـاطبني« ،واملسـريون يف الـ ّ

 .1فضـ ــل اهلل :1411 ،ج1/1؛ الكاشـ ــاين :1332 ،ج71/6؛ مك ـ ـارم الشـ ــريازي :1374 ،ج616/6؛ قـ ــرائل،
 :1313ج421/1؛ العروســي احل ـويزي :1411 ،ج614/1؛ مترمجــان 1377 ،ب :ج421/1؛ حســي شــريازي،
ج671/1؛ و...
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والبحــر مؤمنــون وكفّــار ،و اخلطــاب شــامل ،فحســن خطــاهبم بــذلك ليســتدمي الصــاحل علــى
الشكر .ولعل الطاحل يتذكر هذف النعمة فريجع ،فلما ذكـرت حالـة آل األمـر يف آخرهـا إىل أن
امللتبف هبا هو باال يف األرض بغري احلق ،عدل عن اخلطاب إىل الغيبة حىت ال يكون املؤمنون
اطبون بصدور مطل هذف احلالة الل آخرها البغي» (األندلسي :1462 ،ج.)33/2
يقول صاحب "مفاتيح الغيب"« :أن االنتقال يف الكالم مـن لفـظ الغيبـة إىل لفـظ احلضـور
فإن يـدل علـى مزيـد التقـرب واإلكـرام وأمـا ضـدّف وهـو االنتقـال مـن لفـظ احلضـور إىل لفـظ
ََ
الغيبة ،يدل على املقج والتبعيد .أما األوّل :فكما يف سورة الفاحتة ،فإن قولـ ﴿ :ا بْلَ بما دد َر َّ
َ
َ
ني
ني الر بمح َن الارح َيم كلّ مقام الغيبة ،مث انتقل منـها إىل قولـ ﴿ :إَع َك نَا بعبدا دد وإَع َك نَ بساتَع د
البعال ََم َ
وهــذا يــدلّ علــى أنّ العبــد كأنّـ انتقــل مــن مقــام الغيبــة إىل مقــام احلضــور ،وهــو يوجــب علــو
الدرجــة ،وكمـال القــرب مــن خدمــة رب العــاملني .وأمّــا الطــاين :فكمــا يف هــذف اآليــة ،ألنّ قولـ :
﴿حَّت إَذا دك بناتدم َيف الب دفل َ
بك خطاب احلضـور ،وقولـ َ ﴿ :و َج َاريب َن هبََ بام مقـام الغيبـة ،فههنـا انتقـل
َ
ب
مــن مقــام احلضــور إىل مقــام الغيبــة ،وذلــك يــدل علــى املقــج والتبعيــد والطــرد ،وهــو الالئــق
لال هؤالء ،ألنّ من كان صفت أنّ يقابل إحسان اهلل تعاىل إلي بالكفران ،كان الالئق ب ما
ذكرناف( .الرازي :1462 ،ج )634/17فربّما يكون الغرض "التعجّب لغري الّذين كانوا يف الفلك أو
االمتنان للمخاطبني أو املقج و التبعيد بسـبب االنتقـال مـن احلضـور إىل الغيبـة" واحلـال أنّ
بعض مفسّري القرآن مطل السبزواري النجفـي ( :1422ج )414/3واجلرجـاين ( :1377ج)121/4
أشــاروا إىل االلتفــات يف اآليــة دون أن يصــلوا أىل ســببيّتها وداللتــها وبعــض منــهم مل يشــريوا
إليها 1وإن أشاروا إليها وإىل سببيّتها وداللتها لكان تفسريهم أفضل اّا كان.
اوُ إَال لَي ا ََ َ َ
﴿ومااا أ بَر َس البنا َما بان ر دسا م
َ
د َ
سا داه بم جااا دك َك فَ ب
اس اتَاغب َف دروا ا َ
َ
َ
ااع ِ بذن ا ولَا باو أَنا دها بام إ بذ مَلَ دمااوا أَنبا دف َ
اوُ ل ََو َجا ددوا ا َ تَااواابإ َرحيمااإ (النســاء )24/عــدل عــن اخلطــاب تفخيمــا لشــأن
اساتَاغب َف َر ََلاد دام الر دسا د
وب
(شـ  :1427 ،ج )111/1وإنّمــا عــدل عــن اخلطــاب تفخيمــا لشــأن  ،وتنبيهــا علــى أنّ حـقّ

الرّسول أن يقبل اعتذار التّائب وإن عظم جرمـ ويشـفع لـ  ،ومـن منصـب أن يشـفع يف كبـائر
ال ـذّنوب( .القمــي املشــهدي :1321 ،ج )412/3وأشــار ط س ـى أيضــا إىل مــا قال ـ ش ـ والقم ـي

 .1الكاشـ ــاين :1373 ،ج616/6؛ الفيضـ ــي النـ ــاكوري :1417 ،ج17/3؛ صـ ــادقي ـ ــراين :1321 ،ج16/14؛
جعفري ،التا :ج13/1؛ املدرسي :1411 ،ج311/4؛ الشيباين :1314 ،ج21/3؛ و...
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املشهدي (الط سي :1377 ،ج )627/1وكذلك كطري من مفسّـرين 1ولكـن هنـا حيـدث سـؤال وهـو
؟ أظـنّ بـأنّ
ونقول استغفرتا ليف في تفخـيم لشـأن
هذا :إذا خناطب الرسول
املفسّرين الكرام ما استفادوا من احملور التركين يف علم الداللة لتفسري اآلية ألنّنا إذا ننظر
إىل الشــطر األوّل مــن اآليــة أي إرادة إطاعــة الرســول؛ وبعــد ذلــك ننظــر إىل اآليــة مــن وجهــة
اساتَاغب َف َر ََلد دام
حمور االستبدال يف علم الداللة أي اسـتبدال الكـاف يف ﴿ َج َ
ااكك بالرسـول يف ﴿ َو ب
وُ نصل إىل أن نقول ربّما يكون الغرض من االلتفات يف هذف اآلية املباركة إضافة على
الر دس د
" :جتليــل للرســالة وتنوي ـ مبــا يترتّ ـب عليهــا بــذكرها بلفظهــا وتعظــيم
التفخــيم لشــأن
6
" ولكــن كــطري مــن املفسّــرين بــل غالبيّتــهم مــا أشــاروا إىل الغايــة
الســتغفار الرســول
القصوا من هذف الصنعة وإيقاظ السامع وإصغائ إليها بسبب داللة صنعة االلتفات يف اآليـة
وهي تكرمي وجتليل للرسالة واإلشارة مبا يترتّب عليها لكـي يشـريوا إىل تعظـيم نعمـة الرسـالة
كما أشاروا إىل قيمة الرسول يف تفاسريهم القيّمة.

من الغيبة إىل......
أ) من الغيبة إىل التكلّم:
ني إََّنا هو إَلهٌ َ
واح ٌد فَاَإعي فَاارَهب َ
قاُ ا د ال تَات َخ دذوا إََلَب َ
ون (النحـل .)11/إنَ اهلل سـبحان
﴿ َو َ
َ بد
ني اثبانَا ب َ د َ
وتعاىل حينما يريد أن يتكلّم عن وحدانيّت يأيت بالضمري الغائب ولكن حينمـا يريـد أن يـتكلّم
عن اخلوف والرهب ينقل الكالم مـن الغيبـة إىل الـتكلّم ألنّـ أبلـ يف التخويـف والترهيـب مـن
"إنّمـا هــو إلـ واحــد فإيّــاف فــارهبوف" وباســتخدام ضــمريالتكلّم يصـرّ باملقصــود ويصـوّر نفسـ
أمام عي ّ املخاطب إذ ختويف املتكلّم احلاضر أبل من ختويف الغائب فكأنّ عزّ شأن يقول:
فأنـا ذلــك اإللـ الواحـد ،فإيّــاي فــارهبون وال ترهبـوا غــريي ألنّــي القـوّة الوحيــدة الــل تســقط
أمامهــا مجيــع القــوا مهمــا كانــج عظيمــة وكــبرية وخميفــة .فــالغرض مــن االلتفــات يف اآليــة:
"تصوير شدّة اخلوف والرهب وتصـريح باملقصـود" وهـذا نفـف املوضـوع الّـذي يـذكر يف علـم
النفف االجتماعي بعنوان الطريق الطرفيّة الّل تعكف تأ ري العالمات الطرفيّـة مطـل مصـدر

 .1ش  :1427 ،ج26/6؛ الشريف الالهيجي :1373 ،ج123/1؛ العاملي :1413 ،ج363/1؛ و...
 .6الع ــاملي :1413 ،ج363/1؛ البلخ ــي :1463 ،ج312/1؛ الش ــوكاين :1414 ،ج111/1؛ البيضـ ــاوي:1411 ،
ج ،11/6رقندي ،ج311/1؛ مالحويش آل غازي :1316 ،ج173/1؛ و...
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اخل ( .اشتروب وهيوستون )322 :1313 ،ولكـن كـطري مـن املفسّـرين 1مل يشـريوا إىل سـببيّة هـذف
الصنعة وداللتها يف اآلية.
َ
م
َ
﴿ َوهللاد ال َذي أ بَر َس َل َّ
ك
ل بَا بعا َد َم بوَ اا َكاذلَ َ
َحيَا بينا بَه ا ب بَر َ
س بقناهد إَىل بَالَد َميَّ م فَأ ب
الر َ
عِ فَاتدلريد َسحاابإ فَ د
ور (فاطر)1/
الن د
شد

يقول الطباطبائي :ويف قول ﴿فَ دس بقناهد إَىل بَالَ مد َميَّ م إخل .التفات من الغيبة إىل التكلم مـع
الغـري فهـو تعـاىل يف قولـ َ ﴿ :وا د ال َاذي أ بَر َس َال بنعـج الغيبـة ويف قولـ ﴿ :فَ دسا بقناهد إخل .بنعـج
َ
عِ أخـذ لنفسـ
ال ال َّار َ
التكلم مع الغري ولعل النكتة يف ذلك هي أنّـ ملّـا قـالَ ﴿ :وا د الاذي أ بَر َس َ
نعج الغيبة ويتبع في اإلرسال فإن فعل الغائب غائب ،مثّ ملّـا قـال﴿ :فَاتدلَاريد َساحاابإ علـى ـو
حكايــة احلــال املاضــية صــار املخاطــب كأنّـ يــرا الفعــل ويشــاهد الريــا وهــي تــطري الســحاب
وتنشرف يف اجلوّ فصار كأنّ يرا من يرسل الريا  6ألن مشاهدة الفعل كادت أن ال تنفك عـن
مشــاهدة الفاعــل فلمــا ظهــر تعــاىل بنعــج احلضــور غــري ســياق كالمـ مــن الغيبـة إىل الــتكلم
واختار لفظ التكلم مـع الغـري للداللـة علـى العظمـة( .الطباطبـائي :1417 ،ج )66/17فربّمـا يكـون
َ
ال
السبب يف هذا االلتفات "إكبار إرسال الريـا باسـتخدام لفـظ اجلاللـة يفَ ﴿ :وا د الاذي أ بَر َس َ
عِ وإكمــال هــذا اإلكبــار وتصــوير تلــك احلالــة العجيبــة والصــورة البديعــة وفاعليّــة اللّ ـ
الا َّار َ
الباهرة وقدرت الشـاملة سـبحان وتعـاىل للمخاطـب باسـتخدام فعـل ﴿فَاتدلَاريد َساحاابإ واملـتكلّم
مــع الغــري يف﴿ :فَ دس ا بقناهد ويف﴿ :فَأ بَحيَابينااا تــذكريا بالنعمــة فــإنّ كمــال نعمــة الريــا والســحب
بالسوق واإلحياء ".ولكن مل يشري كطري من املفسّرين 3إىل هذف الصنعة وسببيّتها يف اآلية.
 .1اخلطيـ ــب ،التـ ــا :ج322/7؛ املراغـ ــي ،التـ ــا :ج16/14؛ الزحيلـ ــي :1411 ،ج113/14؛ احلجـ ــازي:1413 ،
ج312/6؛ الزحيلي :1466 ،ج1627/6؛ حقّي ،التا :ج43/1؛ و...
 .6وهذا من دأب العرب أن يفعل هكذا الستغراب املخاطب كما يقول تأبّط شرّا:
بس ـ ـ ـ ـ ـ ــهب كالصّ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة صحص ـ ـ ـ ـ ـ ــحان
بـ ـ ـ ـ ــأينّ قـ ـ ـ ـ ــد لقيـ ـ ـ ـ ــج الغـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــوي
صـريع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين وللـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
فأضـ ـ ـ ـ ـ ــرهبا بـ ـ ـ ـ ـ ــال دهـ ـ ـ ـ ـ ــش فخ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّت
فهو يصوّر لقوم ضرب الغول تصويرا حيّا باستخدام فعل "فَأضرِبُهاا" كأنّ السامع يراف ويتعجّب مـن جرأتـ
ويستحسن .
 .3سـ ــورآبادي :1312 ،ج6242/3؛ النيشـ ــابوري :1412 ،ج121/1؛ آل سـ ــعدي :1421 ،ج166/1؛ الط ـ ـ ي،
 :1416ج71/66؛ الطعالن :1411 ،ج313/4؛ السيوطي :1424 ،ج641/1؛ و...
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ب) من الغيبة إىل اخلطاب:
ََ
حيم مالَ َ
َمني الر بمح َن الر َ
أ﴿ -بَ بس َم ا َ الر بمح َن الر َ
ك يَا بوَأ الا َّدي َن إَع َك نَا بعبدا دد وإَع َك
حيم ا بْلَ بم دد َر َّ البعال َ
عني (الفاحتـة« )1-1/أنّـ ملّـا ذكــر احلقيـق باحلمــد ،وأجـرا عليـ تلـك الصــفات العظــام،
نَ بساتَ د
تعلّق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق بالطناء وغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمّات ،فخوطب
ذل ــك املعل ــوم املتمي ــز بتل ــك الص ــفات ،فقي ــل :إيّ ــا ي ــا م ــن ه ــذف ص ــفات خنـ ـصّ بالعب ــادة
واالستعانة ،ال نعبد غري وال نستعين  ،ليكون اخلطـاب أدلّ علـى أنّ العبـادة لـ لـذلك التميـز
الّــذي ال حتـقّ العبــادة إالّ بـ  .فــإن قلــج :مل قرنــج االســتعانة بالعبــادة؟ قلــج :ليجمــع بــني مــا
يتقرّب ب العباد إىل ربّهم وبني ما يطلبون وحيتاجون إلي مـن جهتـ  .فـإن قلـج :فلـم قـدّمج
العبادة على االستعانة؟ قلج :ألنّ تقدمي الوسيلة قبل طلـب احلاجـة ليسـتوجبوا اإلجابـة إليهـا.
فإن قلج :مل أطلقج االستعانة؟ قلج :ليتناول كلّ مستعان في  ،واألحسن أن تراد االستعانة ب
وبتوفيقـ علــى أداء العبــادة ،ويكــون قولـ  :اهــدناا بيانــا للمطلــوب مـن املعونــة ،كأنّـ قيــل :كيــف
أعيــنكم؟ فقــالوا :اهــدنا الصــراط املســتقيم ،وإنّمــا كــان أحســن لــتالةم الكــالم وأخــذ بعض ـ
لجـزة بعــض» (الزخمشــري :1427 ،ج .)14/1يطــابق مــا قالـ الزخمشــري عــن اآليــات الســورة
علـى مــا نقــرأف يف علــم الداللــة بــاحملور التــركين واحملــور االســتبدال فهــو اســتفاد مــن حمــور
التركيــب مــن هــذا العلــم لتفســري اآليــة األوىل حتّ ـى الرابعــة مــن ســورة فاحتــة الكتــاب لبيــان
الصــفات العظــام للّـ تعــاىل مــن احلمــد والــرمحن والــرحيم واملالكيــة ليــوم الــدين وبعــد ذلــك
اســتفاد مــن حمــور االســتبدال يف صــنعة االلتفــات فاســتبدل الغيبــة باخلطــاب لبيــان العيــان
واليقني والشهود واحلضور فاإلنسان كان بتحميدف للّ تعاىل يتقرّب إليـ متـدرّجا إىل أن يبلـ
يف القرب مقاما كأ ّن العلم صار عيانـا ويقينـا واخلـ شـهودا والغيبـة حضـورا .فـالغرض مـن
االلتفات يف هذف اآلية :أوّال :أنّ الكالم من بداية السـورة إىل هنـا نـاء والطنـاء يف الغيبـة أوىل
من غريها ولكن من قول ﴿ :إَع َك نَا بعبدا دد دعـاء واخلطـاب يف الـدعاء أوىل .انيـا :أنّ اخلطـاب
أدلّ على اختصاص العبادة ل سـبحان وتعـاىل .الطـا :أنّ العيـان والـيقني والشـهود واحلضـور
يف القــرب أفضــل مــن العلــم واخلـ والغيبــة .ولكــن كــطري مــن املفسّــرين 1مــا أشــاروا إىل هــذف
الصنعة يف اآلية وداللتها البالغيّة فيها.
 .1الشاذل :1416 ،ج61/1؛ ميبدي :1371 ،ج17/1؛ القشـريي ،التـا :ج41/1؛ القـا ي :1411 ،ج661/1؛
األندلسي :1462 ،ج76/1؛ و...
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وخلَ بقن ااا دك بم أَ بزواجا ااإ (النب ــأ)1-1/
ل َمه اااداإ وا بجلَب ا َ
ااُ أ بَوَداإ َ
ب ﴿ -دُث َك ااال َسا ايَا بعلَ دمو َن أَ ََلب َبْن َع ا َال ا ب بَر َ

«وااللتفــات إىل اخلطــاب هنــا بنــاء علــى القــراءة املشــهورة يف سا ـياعلَمُونَ للمبالغــة يف اإللــزام
والتبكيـج» (اآللوســي :1411 ،ج .)622/11إنّ اهلل ســبحان وتعــاىل اســتخدم االلتفـات علـى ســبيل
احملور االستبدال يف علم الداللة إلسكات اخلصم وإلزام على قبول ال هـان واالسـتدالل يف
اآلي ــات الس ــابقة لك ــي اليكون ــوا خم ــتلفني يف النب ــأ العظ ــيم ﴿ َعا ا َن النابَا اَإ ال َبعل ا َ
ايم ال ااذي ده ا بام في ا َاه
دخمبتَلَ دفو َن (النبـأ )3-6/أي نـبّههم سـبحان علـى وجـ االسـتدالل علـى صـحة مـا قالـ مـن جعـل
األرض وطاء وقرارا أو بساطا مهيّيا للتصرف في ومن جعل اجلبال أوتادا لألرض ليالّ متيـد
بأهلها .وبعد أن عـدل عـن الغيبـة إىل اخلطـاب يفَ ...﴿ :سايَا بعلَ دمو َنَ ...و َخلَ بقناا دك بم أَ بزواجااإ يتبـع
هــذا العــدول يف بيــان ســبات النــوم ،لبــاس اللّيــل ومعــاش النــهار و ...باخلطــاب يفَ ﴿ :و َج َع بلنااا
نَااوم دكم سااباَإ وجعلبنااا الليا َ
وج َعلبنَااا النها َاار َمعاشااإ( ...النبــأ )11-1/ألنّنــا نفهــم الــردع مــن
ال لباسااإ َ
بَ ب د
ََ َ ب َ
جانب الكفّار واستهزاءهم متسائلني حني نقرأ من قول سبحان وتعاىل ﴿ َكال وكذلك نفهـم
الوعيد والتهديد بالكيفر والعقوبات حني نقرأ ﴿ َسيَا بعلَ دمو َن متّصال بالسـني اللتقـائهم العـذاب
قريب ــا؛ ف ــالغرض م ــن االلتف ــات يف اآلي ــة" :إس ــكات اخلص ــم وإلزامــ علــى قب ــول ال ه ــان
واالستدالل" ولكن كطري من املفسّرين 1مل يشريوا إىل هذف الصنعة وسببيّتها يف اآلية.

 .1الش ـ ـ ــيباين :1314 ،ج322/1؛ الع ـ ـ ــاملي :1413 ،ج414/3؛ دخي ـ ـ ــل :1466 ،ج716/1؛ البلخ ـ ـ ــي:1463 ،
ج111/4؛ البيض ـ ـ ــاوي :1411 ،ج671/1؛ األندلس ـ ـ ــي :1462 ،ج314/12؛ الس ـ ـ ــمرقندي ،الت ـ ـ ــا :ج137/3؛
مالحـ ــويش :1316 ،ج413/4؛ الدمشـ ــقي :1411 ،ج327/1؛ اخلطيـ ــب ،التـ ــا :ج1414/12؛ املراغـ ــي ،التـ ــا:
ج1/32؛ الزخمشري :1427 ،ج.211/4
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النتائج
وما يظهر للباح بعد هذف الدراسة أنّ :
 .1ال يكون "االلتفات" عشوائيّا؛ أو يكون نقل الكالم من التكلّم أو اخلطاب أو الغيبـة إىل
اآلخــر خالفــا ملقتضـى الظــاهر أو خــالف مــا يترقّبـ الســامع ليفيــد تطرئــة لنشــاط
وايقاظا يف إصغائ فقط بل يكون مرسى وموطّدا على أصول بالغيّة إعجازيّة.
 .6فــإذا لطنــا عــن "داللــة" عــدول بعــض اجلمــل عــن مقتض ـى الظــاهر يف القــرآن أي
"االلتفات" في ؛ رأينا أنّ هذا اخلروج يكون أكطر اقتضاءً وأدقّ سرّا لتبيني املعىن ،كما
يل ال
يبدو أن تكون احلكمة علـى سـبيل املطـال وال احلصـر مـن االلتفـات يف آيـةَ :
﴿وماا َ َ
أَ بعبد دد الذي فَ ََرين وإَلبَي َه تدا بر َج دعو َن (يف )66/هـي " قبول النصـح وتـر املخاشـنة" أو مـا
يع ّرف ـ بعــض علمــاء الــنفف يف علــم الــنفف االجتمــاعي مــن خصــائص ق ـوّة املوقــف
ويصرّحون بأنّ كلمّا كان علم اإلنسان للموضوع أكطر دقّة وصحة حيقّق املوضوع أكطـر
قوّة؛ أو تكون احلكمة منها يف آية ...﴿ :إََّنا هو إَلهٌ َ
واح ٌد فَاَإعي فَاارَهب َ
ون (النحـل)11/
َ بد
دَ
استَاغب َف دروا
﴿و ب
هي "تصوير شدّة اخلوف والرهب"؛ أو يكون الغرض من االلتفات يف آيةَ :
َ
ايم َو ددوٌد (هــود )12/هــي " حت ــريض هل ــم عل ــى قب ــول
َرب دكا بام دُث تدوبدااوا إَل بَيااه إَن َرَّيب َرحا ٌ
وحدانيّــة اهلل وعلــى مشــاركتهم ىف االنتســاب إىل اهلل وإضــافتهم إىل اهلل ســبحان
وتعاىل يف "ربّكم" ـ على سبيل احملور االستبدال يف علم الداللة ـ هـى إضـافة إلـزام
وقهر ،رضوا بذلك أم مل يرضوا ،آمنوا أم مل يؤمنـوا" وغريهـا مـن دالالت االلتفـات
يف القرآن الكرمي .إذ هبا تكشف األستار عن جانب مـن وجـوف اإلعجـاز وتظهـر بعـض
املعاين واملقاصد من جانب آخر.
 .3بالنظر إىل التفاسـري القرآنيّـة نـرا أنّ كـطريا مـن املفسّـرين الكـرام وإن ورد يف قليـل
من تفاسريهم ذكر لبعض احلكم واألسرار البالغيّـة هلـذف الصـنعة؛ مل يدرسـوها يف
تفاسريهم القيّمة مستوفية لدالال ا البالغيّـة ،وحكمهـا اللطيفـة ،ومعانيهـا الدقيقـة.
حيم مالَ َ
فعلى هذا األساس إذا نُظر إىل آيات قرآنية مطل ...﴿ :الر بمح َن الر َ
ك يَا باوَأ الا َّدي َن
َ
إَع َك نَا بعبد ا ا دد وإَع َك نَ بسا ااتَ د
سا ا داه بم جا ااا دك َك فَ ب
اس ا اتَاغب َف دروا ا َ
عني و﴿ ...ولَا ا باو أَنا دها ا بام إ بذ مَلَ دما ااوا أَنبا دف َ
وُ ( ...النساء )24/من منظار وجود االلتفات فيها قُدّم ـ على رأي
استَا بغ َف َر ََلد دم الر دس د
وب
الباح ـ تفسري أقرب إىل الصواب وأمطل للواقع .واهلل أعلم.
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 .4إذا نــدقّق مــن منظــار علــم الداللــة خاصّــة مــن منظــار حمورايهــا اهلــامني أي احملــور
التــركين واحملــور االســتبدال إىل اآليــات الّــل اس ـتُخدمج فيهــا االلتفــات نــرا أنّ
العالقات املتبادلة بـني الكلمـات تكـون و يقـة النتقـال املعـىن وكلّمـا يكـون املفسّـر أكطـر
إشرافا بعلم الداللة أو  semanticيأيت بتفسري أمجل وأقرب إىل الصحّة.
 .1ويف اخلت ــام إذا ننظ ــر إىل االلتف ــات م ــن منظ ــر عل ــم ال ــنفف االجتم ــاعى ن ــرا اهلل
سبحان وتعاىل يستفيد من عنصر نسمّي اليـوم يف هـذا العلـم "العنصـر الشـعوري أو
العاطفي" الّذي يشمل الرعشـات وعاطفـة الشـخص ـو املوضـوع كمـا رأينـاف يف آيـة:
ك ب
واْنَ بار (الكـو ر )6-1/أو أنّـ سـبحان وتعـاىل اسـتفاد
ص َّل لََربَّا َ
﴿إَان أَ بع َبينا َك الب َك بوثَا َر فَ َ
مــن املوضــوع الّــذي يــذكر يف علــم الــنفف االجتمــاعي بعنــوان الطريــق الطرفيّــة الّــل
ااُ ا د ال
﴿وق َ
تعكف تأ ري العالمات الطرفيّة مطـل مصـدر اخلـ كمـا رأينـاف يف آيـةَ :
ني إََّنا هو إَلهٌ َ
واح ٌد فََإعي فَارَهب َ
تَات َخ دذوا إََلَب َ
ون (النحل.)11/
َ بد
ني اثبانَا ب َ د َ
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
 .1آل سعدي ،عبدالرمحن بن ناصر (1421هـ) .تيسري الكرمي الرمحن .ط ،6بريوت :مكتبة
النهضة العربية.
 .6اآللوسي ،سيد حممود (1411هـ) .رو املعاين يف تفسري القرآن العظيم .حتقيق :علي
عبدالباري عطية ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .3ابن عجيب  ،أمحد بن حممّد (1411هـ) .البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد .القاهرة:
انتشارات دكتر حسن عباس زكي.
 .4اشتروب  ،ولفاگانگ؛ هيوستون ،ميلز (1313ش) .مقدم اي بر روانشناسي اجتماعي
از منظر زروپائيان .ترمجة :جواد اژهاي وآخرون ،طهران :نشر سمپاد.
 .1األندلسي ،ابن عطية (1466هـ) .احملرّر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .حتقيق:
عبدالسالم عبدالشايف حممّد ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .2األندلسي ،أ ري الدّين أبو حيّان (1462هـ) .البحر احمليط يف التفسري .حتقيق :صدقي
حممد مجيل ،بريوت :دار الفكر.
 .7األنصاري ،ابن هشام (1111م) .مغ اللبيب عن كتب األعاريب .احملقق :مازن املبار ؛
حممد علي محد اهلل ،ط ،2دمشق :دار الفكر.
 .1لراين ،سيد هاشم (1412هـ) .ال هان يف تفسري القرآن .حتقيق :قسم الدراسات
اإلسالمية مؤسسة البعطة ،طهران :انتشارات بنياد بعطج.
 .1بروجردي ،سيدحممد ابراهيم (1322ش) .تفسري جامع ،ط ،2طهران :انتشارات صدر.
 .12البلخي ،مقاتل بن سليمان (1463هـ) .تفسري مقاتل بن سليمان .بريوت :دار إحياء التراث.
 .11بونر ،جرد؛ وانك ،مايكل (1312ش) .نگدش وتغييد نگدش .ترمجة :جواد
طهوريان ،طهران :انتشارات رشد.
 .16البيضاوا ،عبداهلل بن عمر (1411هـ) .أنوار التزنيل وأسرار التأويل .حتقيق :حممد عبد
الرمحن املرعشلى ،بريوت :دار إحياء التراث العريب.
 .13تركاشوند ،فرشيد (1431هـ)« .بالغة املخاطب بني القدم واحلدا ة» .جملّة اللّغة العربيّة
وآداهبا ،السنة  ،13العدد  ،1صص.17-1
 .14تركان ،هاجرد؛ كجباف ،حممّدباقر (1317ش)« .نگرش چيست؟» .فصلنام توسع
علوم رفتاري ،السنة  ،1العدد .1
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 .11التفتازاين ،سعد الدين (1377هـ) .شر املختصر على تلخيص املفتا للخطيب القزوي .
ط ،1قم :دار احلكمة.
 .12الطعالن ،عبدالرمحن بن حممّد (1411هـ) .جواهر احلسان يف تفسري القرآن .حتقيق:
حممد علي معوض وعادل أمحد عبداملوجود ،بريوت :دار إحياء التراث العريب.
 .17قفي راين ،حممّد (1311هـ) .تفسري روان جاويد .ط ،3طهران :انتشارات برهان.
 .11اجلرجاين ،أبو احملاسن حسني (1377ش) .جالء األذهان وجالء األحزان .طهران:
انتشارات دانشگاه طهران.
 .11اجلعفري ،يعقوب (ال تا) .كو ر.
 .62احلجازي ،حممّد حممود (1413هـ) .التفسري الواضح .ط ،12بريوت :دار اجليل اجلديد.
 .61حسي شاف عبدالعظيمي ،حسني بن امحد (1323ش) .تفسري ا نا عشري .طهران:
انتشارات ميقات.
 .66حقّي ،إ اعيل أبو الفداء (ال تا) .تفسري رو البيان .بريوت :دار الفكر.
 .63اخلطيب ،عبدالكرمي (ال تا) .التفسري القرآين للقرآن.
 .64اخلطيب القزوي  ،أبو املعال جالل الدين (ال تا) .اإليضا يف علوم البالغة .ط،3
بريوت :مؤسسة الكتب الطقافيّة.
 .61دخيل ،على بن حممدعلي (1466هـ) .الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .ط ،6بريوت :دار
التعارف للمطبوعات.
 .62الدمشقي ،ابن كطري (1411هـ) .تفسري القرآن العظيم (ابن كطري) .حتقيق :حممد حسني
وف الدين ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .67الرازي ،فخرالدين حممّد (1462هـ) .مفاتيح الغيب .ط ،3بريوت :دار إحياء التراث
العريب.
 .61الزحيلي ،وهبة بن مصطفى (1411هـ) .التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .ط،6
بريوت؛ دمشق :دار الفكر املعاصر.
 .61ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1466هـ) .تفسري الوسيط (الزحيلي) .دمشق :دار الفكر.
 .32الزخمشري ،حممود (1427هـ) .الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل .ط ،3بريوت :دار
الكتاب العريب.
 .31السبزواري النجفي ،حممد بن حبيب اهلل (1411هـ) .إرشاد األذهان إىل تفسري القرآن.
بريوت :دار التعارف للمطبوعات.
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 .36ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1422هـ) .اجلديد يف تفسري القرآن اجمليد.
بريوت :دار التعارف للمطبوعات.
 .33السكاكي ،أبو يعقوب (1472هـ) .مفتا العلوم .ط ،6بريوت :دار الكتب العلمية.
 .34السمرقندي ،نصر بن حممد (ال تا) .لر العلوم.
 .31سورآبادي ،عتيق بن حممد (1312ش) .تفسري سور آبادي .حتقيق :على اك سعيدي
سريجاين ،طهران :فرهنگ نشر نو.
 .32السيوطي ،جالل الدين (1424هـ) .الدر املنطور يف تفسري املأ ور .قم :مكتبة آية اهلل
املرعشي النجفي.
 .37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1412هـ) .تفسري اجلاللني .بريوت :مؤسسة النور للمطبوعات.
 .31الشاذل ،سيد بن قطب (1416هـ) .يف ظالل القرآن .ط ،17بريوت؛ القاهرة :دار الشروق.
 .31ش  ،عبد اهلل (1427هـ) .اجلوهر الطمني يف تفسري الكتاب املبني .التقدمي :حممد
لرالعلوم ،الكويج :مكتبة األلفني.
 .42الشريف الالهيجي ،حممّد بن علي (1373ش) .تفسري شريف الهيجي .حتقيق :مري جالل
الدين حسي ارموي ،طهران :دفتر نشر داد.
 .41الشوكاين ،حممد بن على (1414هـ) .فتح القدير .دمشق :دار ابن كطري؛ بريوت :دار الكلم
الطيب.
 .46الشيباين ،حممد بن حسن (1314هـ) .هنج البيان عن كشف معاين القرآن .حتقيق :حسني
درگاهي ،طهران :بنياد دائرة املعارف اسالمي.
 .43صادقي راين ،حممّد (1321ش) .الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن .ط ،6قم:
انتشارات فرهنگ اسالمي.
 .44الطباطبايي ،حممد حسني (1417هـ) .امليزان يف تفسري القرآن .قم :انتشارات مجاعة
املدرسني يف احلوزة العلمية.
 .41الط سي ،فضل بن حسن (1377ش) .تفسري جوامع اجلامع .طهران :انتشارات ازنشگاه
ران.
 .42الط ي ،حممد بن جرير (1416هـ) .جامع البيان ىف تفسري القرآن .بريوت :دار املعرفة.
 .47طوبايي ،طاهرة؛ وآباد ،مرضية (1432هـ)« .بالغة احلجاج يف خطبة الغدير» .جملّة اللّغة
العربيّة وآداهبا ،السنة  ،11العدد  ،6صص.671-611
 .41طيب ،عبد احلسني (1371ش) .أطيب البيان يف تفسري القرآن .ط ،6طهران :انتشارات اسالم.
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 .41العاملي ،إبراهيم (1322ش) .تفسري عاملي .حتقيق :على اك غفارا ،طهران :انتشارات
صدوق.
 .12العاملي ،علي بن حسني (1413هـ) .الوجيز ىف تفسري القرآن العزيز .حتقيق :شيخ مالك
حممودي ،قم :دار القرآن الكرمي.
 .11العروسي احلويزي ،عبدعلي بن مجعة (1411هـ) .تفسري نور الطقلني .حتقيق :سيد هاشم
رسول حماليت ،ط ،4قم :انتشارات ا اعيليان.
 .16فرات الكوفـي ،فرات بن إبراهيم (1412هـ) .تفسري فرات الكوفـي .حتقيق :حممد كاظم
حممودي ،طهران :انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.
 .13فضل اهلل ،حممدحسني (1411هـ) .تفسري من وحي القرآن .ط ،6بريوت :دار املال .
 .14فضيلج ،حممود (1311ش) .معناشناسي ومعاين در زبان وادبيّات .كرمانشاف :انتشارات
دانشگاه رازي.
 .11الفيض الكاشاين ،مال حمسن (1411هـ) .األصفي يف تفسري القرآن .حتقيق :حممدحسني
درايل وحممدرضا نعمل ،قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي.
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1411هـ) .تفسري الصايف .حتقيق :حسني أعلمي ،ط،6
طهران :انتشارات الصدر.
 .17الفيضي الناكوري ،ابوالفضل (1417هـ) .سواطع اإلهلام يف تفسري القرآن .حتقيق:
سيدمرتضى آيج اهلل زادف شريازي ،قم :دار املنار.
 .11القا ي ،حممد مجال الدين (1411هـ) .حماسن التأويل .حتقيق :حممد باسل عيون
السود ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .11قرائل ،حمسن (1313هـ) .تفسري نور .ط ،11طهران :مركز فدهنگي درسهايي از
قرآن.
 .22القشريي ،عبدالكرمي بن هوازن (ال تا) .لطايف اإلشارات .حتقيق :إبراهيم بسيوين ،ط،3
القاهرة :اهليية املصرية العامة للكتاب.
 .21القمي املشهدي ،حممد بن حممدرضا (1321هـ) .تفسري كزن الدقائق ولر الغرائب.
حتقيق :حسني درگاهي .طهران :سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمي.
 .26الكاشاين ،حممد بن مرتضى (1412هـ) .تفسري املعني .حتقيق :حسني درگاهي ،قم :مكتبة
آية اهلل مرعشي جنفي.
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 .23الكاشاين ،مال فتح اهلل (1332ش) .تفسري منهج الصادقني يف إلزام املخالفني .طهران:
كتابفروشي حممّد حسن علمي.
 .24ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1373هـ) .خالصة املنهج .حتقيق :ابواحلسن شعراين ،طهران:
انتشارات إسالمية.
 .21الكرمي احلويزي ،حممد (1426هـ) .التفسري لكتاب اهلل املنري .قم :املطبعة العلمية.
 .22گنابادي ،سلطان حممّد (1421هـ) .تفسري بيان السعادة يف مقامات العبادة .ط ،6بريوت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
 .27الرنف ترسك ،رابرت (1312ش) .مقدّمات زبانشناسي .ترمجة :فريار اخالقي ،طهران :نشر ين.
 .21مترمجان ( 1377أ) .ترمجة تفسري جوامع اجلامع .تقدمي :واعظ زادف خراساين ،ط،6
پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.

مشهد :بنياد
 .21مترمجان ( 1377ب) .تفسري هدايج .مشهد :بنياد پژوهشها اسالمي آستان قدس رضوي.
 .72املدرسي ،حممّد تقي (1411هـ) .من هدا القرآن .طهران :دار حمن احلسني.
 .71املراغي ،أمحد بن مصطفى (ال تا) .تفسري املراغي .بريوت :دار إحياء التراث العريب.
 .76مغنية ،حممد جواد (1464هـ) .تفسري الكاشف ،طهران :دار الكتب اإلسالمية.
 .73ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ال تا) .التفسري املبني .قم :بنياد بعطج.
 .74مكارم الشريازي ،ناصر (1461هـ) .األمطل يف تفسري كتاب اهلل املزنل .قم :انتشارات
مدرسة األمام علي بن أيب طالب.
 .71ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1374هـ) .تفسري منون  .طهران :دار الكتب اإلسالمية.
 .72مالحويش آل غازي ،عبدالقادر (1316هـ) .بيان املعاين .دمشق :مطبعة الترقي.
 .77ميبدي ،رشيد الدين أمحد (1371ش) .كشف األسرار وعدة األبرار .ترمجة :علي اصغر
حكمج ،ط ،1طهران :انتشارات امري كبري.
 .71امليداين ،عبدالرمحن حسن حبنكة (1412هـ) .البالغة العربيّة أسسها وعلومها وفنوهنا.
دمشق :دار القلم؛ بريوت :دار الشافيّة.
 .71النيشابوري ،نظام الدين حسن بن حممد (1412هـ) .تفسري غرائب القرآن ورغائب
الفرقان .حتقيق :شيخ زكريا عمريات ،بريوت :دار الكتب العلمية.

