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Abstract 

The meanings of the Qur'ᾱn are considered a sincere attempt, 

the author sought to clarify some of the meanings of the 

Qur'ᾱn, and some linguistic, grammatical, rhetorical. and 

semantic explanations that aim for the same purpose. 

Therefore, he is considered one of the sources of grammatical 

and linguistic studies. Each wade from him, so it will be 

highlighted In this analytical study on the position of the fur 

of the Qur'ᾱnic readings and its methodology in dealing with 

it, acceptance, response, encouragement and differentiation, 

and then follow some of the issues of vocal, morphological 

and grammatical Because the fur follows these sciences with 

great extrapolation. This study will shed light on these 

sciences with some analysis to show what the fur went to 

individually and contrary to some of its contemporaries. 
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 تمهيد 
أوىل يف سببببببببببببببببي   ل   لبيان بعض التعليالت اللغوية وقد "معاين القرآن"الفراء يف كتابه اإلمام لقد َعَمَد 

مد خالل  القراءات القرآنيببة أةيببة كبمك إلمةببانيببة ا بدهبا ببثا انبانبي بةوم مد ااقيغببببببببببببببببة وا بادك اللغويبة
 داسته الةو ية وإن خالفها ميله : منها، اختالف القراءات وأوجه اإلعراب وقد متيز منهجه بغمات كومك

مد مسات منهجه التحلي  اللغوي ا اتق وكثل  ، يف بعض ا واضبببببق مغبببببتقال برأيه أو م يدا  داسبببببة أخر 
د بأشببعاا العرب وبتوقيق الرواية قب  ااخث  ا إال أنه ي يقع عند ايف ااخث بالقراءات القرآنية واالسببت ببه

وهو احتجاجه يف العربية بة  ما واد سببببواء كان مد  ل  طريق القائلنيسببببالةا بث القراءات القرآنية ا تواترك
 1ك. كما أطبق الناس على االحتجاج يف العربية بالقراءات ال ا،  ك القراءك ا تواترك أو ال ا

 على كوم مد ا صببببتلحات النحوية الف سببببنفصببببلها يف هثا البح  تفصببببيال "معاين القرآن"كما اشببببتم  
يفي بالغرض وية ببببع عما يف هثا الغببببفر مد مغببببائ  لغوية تبنين أةيته ومةانته بني كتي اللغة وسببببنبنين 

                                                           

 انامعة اإلسالمية العا ية إسالم آباد، أستا  مغاعد مبركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغمها *

 انامعة اإلسالمية العا ية إسالم آباد، مبركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغمها حماضر **
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حي  نتناول يف القغببببببببببم ااول اناني النؤري الثي ي طر ،  ل  عرب تقغببببببببببيم هثا البح  إىل قغببببببببببمني
بإشببببببببااات بثه  وصببببببببر ية و وية وسم  ل  وسببببببببنةتفيياه ا ختلفة مد صببببببببوتية اولقضبببببببب التتبيقي للجاني

أمال يف أن ت بببببةن  هثه ااضبببببواء بيانا  ا يف  انواني ان البح  أضبببببواء حول معاين القرآن بصبببببفة عامة
 .لدااسة إحصائية موسنعة  زيد مد الة ع اديهثا الغفر النفيس مد قضايا لغوية أو مته

 كر أوال اإلطاا النؤري له.ث تمهيد نبدأ البح  مد منهج اإلمام الفراء يف القراءات القرآنية  نا الهثوبعد 
 اإلطار النظـــري

 في القراءات القرآنية  الفراءاإلمام منهج 
داء آيات القرآن وكلماته مق االختالف يف اللغة أويتلق على علم خمصوص بةيفية ، القراءات مجق قراءك

 .انتماء ك  وجه إىل ناقلهواإلعراب مث 
كتابه   يفه لفراء هي اعتمادإلمام ال "معاين القرآن"أوىل الغمات ا نهجية الف ألفيتها عند متالعة  ومد 

مد  ل  ، أو االست هاد يف إقبات معىن مد ا عاين بالقرآن، على بيان القرآن بالقرآن "معاين القرآن" ا اتق
ُد لِلَِّه َابِّ الحَعاَلِمنَي(  مح قال "أمجق 2موال عندما أااد بيان أوجه القراءات يف قوله تعاىل يف سواك الفاحتة )اْلَح

 3.راء على الر ق وأما أه  البادية  منهم مد ينصي ومنهم مد خيفض ومنهم مد ير ق الدال والالم"فال
آليات الف يؤد أهنا ميةد أن تةون  ا إشةالية يف الفهم أو وقد كان منهجه يف اإلمالء أن يبدأ يتناول ا

 .أهنا محنالة أوجه لغوية  ي رحها وكوما ما يبنين أسباب نزوبا وأوجه القراءات  يها مث ينتق  للغواك التالية
ميله الواضح  داسته الةو ية و ل  يف عدك مواقع منها حماولة تفادي  اإلمام الفراء أيضا مد مسات منهج 

"وإن أحد مد  وواد يف قوله تعاىل، كما انتهج منهجها يف سواك التوبةالتقدير يف بعض ا واقع اإلعرابية  
يه سم أنه له تقديرات كومك وتأويالت خالع  ا ا داسة الةو ية أو ق  استق  برأ 4 ا  ركني استجااك"

د بأشعاا العرب اأيضا مد مسات منهجه التحلي  اللغوي ا اتق يف ااخث بالقراءات القرآنية واالست هو   يها.
 .وبتوقيق الرواية قب  ااخث  ا

، ه الدااسة تناول البح  عد قضية ا صتلحات عندهثاإلطاا التتبيقي لإلمام الفراء يف ه كرث وقب  أن ن
 وتفصيله كاآليت.

 الفراء اإلمام المصطلحات عندقضية 
 ا صتلح هو تعبم أما بالنغبة  اهينته ، ويُعدُّ ا صتلح بصفة عامة أحد ااسس الف يُبىن عليها ك  علم

 قد   بناء على  ل ، 5أو هو مفهوم مفرد أو عبااك مركبة استقر معناها، خاص ضيق يف داللته ا تخصصة
ان ؛ سنحاول  كر بعضها، اتغم هثا الغفر الثي بني أيدينا بعدد ال بأس به مد ا صتلحات ا تنوعة

حبي  يتم تتبق تل  ا صتلحات يف أجزاء كتابه واستخراجها والتعليق عليها  إمجابا حيتاج لبح  موسنق
 : ومنها، سنةتفي هنا بثكر بعض النما جلثا ؛ ودااسة ا صتلحات ا قابلة با وتوضيح الفروق بينها
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ل  يف ثأن ابد مغعود كان يدسم يف "والصفات صفا" وكقال الفراء ، دسامويعين به    اإل: التبيــان −
 6والتبيان أجود.، يعين يدسم التاء منهد آية "التاليات" "والزجرات"

الرمحد ولدا سبحانه  ث" وقالوا اخت: يف كتابه الفراء ي أوادهثه تعاىل القال كما يف،  ويعين به العتع: الـــرد −
 8ن.ومعناه هم عباد مةرمو  7ب  عباٌد مةرمون"

" وإن خفتم أال تقغتوا يف اليتامى  انةحوا : كر يف قوله تعاىل  معىن الصرف هنا العدول كما : الصرف −
ل  أهند  و ؛ حروف ال جتريوموىن وقالث واباع هنا " 9 ما طاب لةم مد النغاء موىن وقالث واباع"

 10مصرو ات عد جهاهتد.

وههنا 11 " ق  هو اهلل أحد": كما واد يف آية سواك اإلخالص،  ويعين به ضمم الفص : ضمير العماد −
ان ما بعدها ، وقد أطلق الةو يون مصتلح )العماد( 12، يف اآلية كلمة "هو" عماد يعين ضمم الفص 

وعند البصريني  13العتماد معىن الةالم مسي عمادا.: وعند ابد ه ام، ا واضققد يُبعحبَتَمُد عليه يف بعض 
  .وال عجي يف اختالف ا صتلحات  هثه مداسة وتل  مداسة أخر  14، مصتلح الفص  مقاب  العماد

مصتلح الصلة أطلقه الفراء على ااحرف الزائدك يف القرآن الةرمي تأدبا وتواعا مد أن يةون : الصلة −
ٍَة ِمَد اللَِّه لِنحَت َبُمح ":  عندما أعرب قوله تعاىل، القرآن الةرمي زائديف  وما هنا صلة : قال 15"  َِبَما َامحح

 .والدلي  ختتي تأقم حرف انر إىل االسم الواقق بعدها وهو)امحة( بانر
يتلق  وال، دكيف سم القرآن للحرف الزائ مصتلح اللغو مد ا صتلحات الف استخدمها الفراء: اللغو −

أواد مواله مد أحد وأطلق عليها زائدك يف ال عر كما ، عليها زائدك يف القرآن كما م ى عليه يف كتابه
 : ال عراء

 ما إن اأينا مولهد  ع ر سود الرؤوس  واجل و يول −
 16.ا ههنا اجتماع حر ني وهو " ما وإن"  يجع  أحدةا لغو  −

 17.ل  الةتاب ال ايي  يه هد  للمتقني"  ": تعاىلويعين به اْلال  قال يف قوله : القطع −

 18وهو نةرك متصلة مبعر ة قد مت خربها.،  نصي هد  هنا على القتق −
َوالغَّماَواُت " : ل  مصتلحي اْلال والقتق كما جآء يف إعراب قوله تعاىلثومجق اإلمام الفراء ك −

رُِكونَ َمتحوِيَّاٌت بَِيِميِنِه ُسبحَحانَُه َوتَبَعاىَل َعمَّا   وصرح أن نصي "متويات"19، "يُ ح
  ا ال أن.ثعلى اْلال أو على القتق  جمق بني االصتالحني   −
أما عند النحويني  هو تغيم ، ُعرِّف اإلعراب يف اللغة بأن معناه اإل صاح واإلظهاا واإلبانة: اإلعراب −

الفراء يعين باإلضا ة بثه ا عاين  هو وعند ، أواخر الةلم الختالف العوام  الداخلة عليها لفؤًا أو تقديرا
)َيَةاُد الحبَبرحُق خَيحَتُع : قوله تعاىل: مو ، العالمة الف توضق على اْلرف للداللة على ا عه أو نصبه أو جره
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 21.(خَيحتحعُ  خِيِتِّعُ  خيَِتِّعُ  َيَخطِّف   كر الفراء لةلمة )خَيحَتُع( مخس قراءات وهي ) ، 20أَبحَصاَاُهمح(
مق أن ااكور يف كتابه استخدامه مصتلح  والنعت" ة"الصف استخدم الفراء ا صتلحني: لنعتالصفة وا −

 22"كر مبااٌك أنزلناه أ أنتم له منةرون  ا ث" وه: واستعم  الصفة يف قوله تعاىل، النعت

 كر".  ا بااك مر وع انه صفة ":  قال الفراء

على عدك القضايا ومنها  واثكانضوت يف البح  ا  وهو، اإلطاا التتبيقي ثكرا صتلحات سن  كروبعد 
 ا اإلطاا مد القضايا الصوتية.ثوالبالسية ونبدأ ه، والنحوية، والصر ية، الصوتية

 اإلطار التطبيقي
 : القضايا الصوتّية (أ)

: بأهناوقد عربن ابد جين يف تعريفه ا  هوا عد اللغة ، ااصوات هي الصواك اْلينة والوجه التتبيقي للغة
والقضايا الصوتية اةيتها عند الفراء قد شغلت حيبنزًا يف كتابه ، أصواٌت يُعربن  ا ك  قوٍم عد أسراضهم

 : ومنها، )معاين القرآن(
ِلَ  َمدح : أي اْلرف ا ةرا يف الةلمة كما يف قوله تعاىل: دغام حرفين من جنس واحدإ -1 )لِيَبهح

أي إدسام الياء مق  "وهناك إدسام يف كلمة "حيَّ : قال الفراء 23يَّ َعدح بَبيبَِّنٍة(َهَلَ  َعدح بَبيبَِّنٍة َوحَيحََي َمدح حَ 
 24.ان الياء اآلخرك لزمها النصي يف  ع ؛ ا اإلدسام ال يناسي عندهثوه، الياء
استخدمها الفراء يف معىن تتوي  االع و  25، وهي مد ضمد ما  كره اخللي  يف العني: المّدة -2

َاحَض  َِإَ ا ِهَي مَتُوُا(: قوله تعاىل في ، أي عةس القصر  26.)أَأَِمنحُتمح َمدح يف الغََّماِء أَنح خَيحِغَع ِبُةُم ااح
، ..  أ ع  بة  ةزتني حتركتا  زد بينهما مدنك.يقول الفراء " جيوز  يه أن جتع  بني االفني ألفا سم مهموزك

 27.وهي مد لغة بين متيم"
جاء  28، ) ََأوحَحى ِإىَل َعبحِدِه َما أَوحَحى* َما َكَثَب الحُفَ اُد َما اََأ ( تعاىلقال : التشديد والتخفيف -3

وقرأ البعض ، كواك م دداث ب" يف اآلية ا ثاائمة كلمة "ك وقرأ أكور: عد الفراء يف تفغم هثه اآلية قوله
 29.وكالةا جيوز عنده، خمففا

وهثا النوع مد اإلبدال يدخ  ضمد قانون ، 30َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها()َوُ وِمَها : قال تعاىل: اإلبدال -4
التعاقي وهو واود كلمتني مبعىن واحد ختتلع إحداةا عد ااخر  يف صوت واحد ويةون الصوت يف 

والعرب ، قال الفراء " و ومها قراءك عبداهلل و)قومها( بالواء، الةلمة ااوىل مد خمرج الصوت يف الةلمة الوانية
 31 بدلون الفاء بالواء هنا وهو شائق عندهم.ي

َناُه ِمَد الحَغمِّ وََكَثِلَ  نُبنحِجي الحُم حِمِننَي(: قال تعاىل: اإلخفاء -5 عند : جاء عد الفراء قوله 32)َوََنَّيبح
 33بنوٍن واحدٍك. "ه الةلمة تُقرأ "َُنيَ ثوعند عاصم ه، بنوٍن واحدكٍ  وكتابتها، راء بنوننيفال
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كما ي خيلو حبوه يف ااصوات عد الصحة ،  الفراء بالفص  والوص  واالنقتاع والوقع والغةتكما اهتم 
 .واإلعالل وما ت تم  عليه مد ةز ومضاعفة وسم  ل 

ِر  َبَه ح ِمدح : قال تعاىل، أي سلبة صوت على صوت آخر: الغلبة -6 )َوَلَقدح َيغَّرحنَا الحُقرحَآَن لِلثِّكح
 35."ِكرثن وُاوي عد بعض بين أسد "مُ ، تةر" أي مفتع ث"مُ : الفراءقال ، 34ُمدَِّكٍر(

"أي تر أن الفل  جتري يف : قال تعاىل، وهو أن يتبق اْلرف اْلرف الثي قبله يف اْلركة: تباعاال -7
 ل  بةلمة "ِ علة" " بنعمات اهلل" والعرب ال يفعلون : جاء عد الفراء قوله 36البحر بنعمة اهلل"

 37 ر ق الوانية إتباعا. "ظُُلمات  كلمة " ُعلة" كما يقرأون " ظُلمةيف   ل  وإمنا منقول عنهم 
 : القضايا الصرفّية (ب)

وترجق هثه ااةية  ةانة علم ، كبقية القضايا اللغوينة  شغلَت القضايا الصر ية يف )معاين القرآن( للفراء حيبنزًا
 : و يما يلي بعًضا مد تل  القضايا تتعلنق با عاين الداللية خاصةالصرف يف  هم معاين بعض الةلمات الف 

: قال الفراء 38""َوِإنَّ ُكالا َلمَّا لَيُبَو بِّيَبنبَُّهمح اَبَُّ  أَعحَماَبُمح إِنَّهُ مبَا يَبعحَمُلوَن َخِبمٌ : قال تعاىل تركيي ) نا( −
 مد قال )وإنَّ ُكوالن َلَما( جع  )ما( امسًا للناس ، وختفيفهاقرأت القراء بت ديد )َلمَّا( وختفيفها وت ديد إنن 

وجع  الالم الف يف ، كما قال ) انةحوا ما طاب لةم مد النغاء( مث جع  الالم الف  يها جوابًا إلنن 
ما  وعندي، كما تقول هثا َمد لَيثهبَّ ؛   يما بني ما وصلتها: )لَيُبَو بِّنبَُّهمح( ال ما دخلت على نية ميني  يها

وإنح لَيَو ِّينَّهم : كأنا قلنا:  وقالوا، بِب )لَيُبَو بِّنبَُّهمح( وأما الثيد خفنفوا )إنن(  إهنم نصبوا كال، 39َلَغمُُه خم منه"
جٌه ال أشتهيه ان الالم إمنا يقق الفع  الثي بعدها على شيء قبله  لو ا عت ك  لصلح  ل  و ُكالن. وهو 

ما زيًدا إال : إنح زيًدا َاَضرُب ان تأويلها كقول : لقائم وال يصلح أن تقول انح زيدإ: كما يصلح أن تقول
 40.أضرب  هثا ختأ يف إالن ويف الالم"

 لما اجتمعت قالث ميمات حثف واحدك ، ِلمد ما لَيُبَو بِّنبَُّهمح : أااد –واهلل اعلم  –وأما مد شدد ) نا(  إنه 
 : ل اعركما قال ا؛  دسمت يف صاحبتهاأ بقيت اقنتان  

 إ ا هو أعيا بالغبي  مصاداُه * وإين َلممنا أصدا اامر وجهه
،  لما اجتمعت قالث ميمات حث ت واحدك منها، )  ا( عبااك عد )َلِمدح ما ( انقلبت النون  يها ميًما

 دسمت إحداها يف الوانية.أو 
قال الفراء " نصبت )ب را( ان الباء قد استعملت  41"" َما َهَثا َبَ رًا : قال تعاىل  عي  مبعىن مفعول −

 يه  ال يةاد أه  اْلجاز ينتقون إال بالباء  لما حث وها أحبوا أن يةون با أقر  يما خرجت منه  نصبوا 
مث  كر أن وزن  عي  يأيت مبعىن اسم ا فعول  42أال تر  أن ك  ما يف القرآن أتى بالباء إال هثا"؛ على  ل 

 قراءك ما اوي عد أيب اْلويرث اْلنفي  و ل  مد خالل
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وقد ُعدت هثه القراءك مد القراءات ال ا ك ولةد  43 ا مب رتي.ثا ِب ري" والتقدير ما هثيف آية "ما ه −
مق  ل   كرها الفراء يف )معاين القرآن( وقد مت تفصي   ل  يف اْلدي  عد منهج الفراء يف تعامله مق 

 .القراءات ومراتبها
َياَء ِإنح تُببحَد َلُةمح َتُغ حُكمح ": تعاىل قال كلمة أشياء − أَُلوا َعدح َأشح تعلي  منق  44" يَا أَيبَُّها الَِّثيَد َآَمُنوا اَل َتغح

ا مجق ل يء وااص   يها شييء  تم ختفيفها  أصبحت شيء مث مت  أشياء مد الصرف عند الفراء هو أهنن
اجتمعت ةزتان ةا الم الةلمة الف هي للتأني  مجق شيئا بعد التخفيع وااص  أشيئاء على وزن أ عالء  

واالع  تم التخفيع بقلي ابمزك ااوىل ياء النةغاا ما قبلها  يجتمق ياءان أوالةا مةغواك  حث وا الياء 
الف هي عني الةلمة ختفيفا  صاات أشياء ووزهنا بعد اْلثف أ عاء  منق الصرف  يها اج  ألع 

 45.التأني 

 : حويّة)ج( القضايا الن

يُعدُّ القرآن الةرمي وقراءاته ا صدا ااول يف مصادا الدااسات النحوية يف االست هاد واالحتجاج لةونه  
مد أج  جمموعة  46للعربية ليقيم عليه حتليله اللغوي" ا صدا ااوقق واا صح ولثل  اختثُه الفراء " منو جا

على سبي  ا وال يف ، العربية يف ااساليي التعبميةمنها على سبي  ا وال بيان أوجه اللغة ، مد ااسراض
( يف : يقول الفراء 47 )َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَبعحُبُدوا اللََّه خُمحِلِصنَي(: قوله تعاىل " العرب جتع  الالم يف موضق )إنح

َ َلُةمح(: مد  ل  قوله تعاىل؛ اامر واإلاادك كوما وقال يف  49)يُرِيُدوَن لُِيتحِفُئوا نُوَا اللَِّه(و  48 )يُرِيُد اللَُّه لُِيبَبنيِّ
ِلَم ِلَربِّ الحَعاَلِمنَي( وهي يف قراءك عبد اهلل )وما أمروا إال أن يعبدوا اهلل  50 اامر يف موضق التنزي  )َوأُِمرحنَا لُِنغح

رضه استخدم الفراء التحلي  اللغوي الستنباط بعض ااصول النحوية باإلضا ة لغ كما،  51 خملصني("
 .ااساسي وهو بيان الغريي

أ صح  –عليه الصالك والغالم  –ويأيت اْلدي  النبوي ال ريع يف ا رتبة الوانية بعد القرآن الةرمي ان النيب 
وإن  اق سمه قليال ولةد للعل  سالفة الثكر َق ن االست هاد أو االحتجاج باْلدي  النبوي ، العرب قاطبة

 واده مواد ا وال وليس ال اهد.يف االست هاد باْلدي   إنه ي
 : لةد سنختاا بعًضا منها، لقد تعددت ا غائ  النحوية عند الفراء

َاحَحامَ ": قال تعاىل: العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار-1  52."َواتبَُّقوا اللََّه الَِّثي َتَغاءَلُوَن بِِه َوااح
 هو  يريدون )باهلِل والرحم(، أما اخلفض "واتقوا اااحام أن تقتعوها"ير  الفراء أن وجه نصي اااحام هو 

، والعرب ال تعتع خمفوًضا على خمفوٍض وقد ُكين عنه، انه عتع على ضمٍم جمروٍا دون إعادك اناا، قبيح
؛ قراءك اخلفض هي إحد  القراءات الغبقواندير بالثكر هو أن ، 53لضيقه وإمنا جيوز  ل  يف ال عر  قط

إضا ًة إىل أن ، ما يعين أن قراءك اخلفض با وجٌه يف لغة العرب وإن اأ  الفراء أن  ل  مقصوا على ال عر
 .لثا يبقى هثا أحد آااء الفراء يف بعض ا غائ  النحوينة؛ 54 إمام النحويني قد أجاز  ل  يف )الةتاب(
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ِغُبونَ ": قال تعاىل: عن الفاعلنيابة غير المفعول به  -2 ًما مبَا َكانُوا َيةح زَِي قَبوح  55".لَِيجح
 في اآلية أعاله كلمة ، ير  الفراء عدم جواز نيابة سم ا فعول به عد الفاع  يف حالة وجود ا فعول به

زَِي( قُرأت بضم الياء يف بعض القراءات وهو عند الفراء ْلد ِطبقً  ضمر يف )جيز ( أإال إ ا ، ا لتعبمه)لَِيجح
 56. هو وجه،  ل  الووب انزاء قوًما يليجز  أعتى قوبًا:  عال يقق به الر ق كما تقول

 57"ُق ح ِإنَّ الحَموحَت الَِّثي تَِفرُّوَن ِمنحُه  َِإنَُّه ُماَلِقيُةمح ": قال تعاىل: دخول الفاء على خرب إنن  -3
 العرب ، و )الثي( حرف يُوص ، اهنا وقعت على )الثي("أدخلت العرب الفاء يف خرب إنن : يقول الفراء 

اهلل  وهي يف قراءك عبد، والثي. وإلغاؤها صواب، مد: مو ، تدخ  الفاء يف ك  خرب كان امسه مما يُوص 
)إن ا وت الثي تفرون منه مالقيةم( ومد أدخ  الفاء  هي بالثي إىل تأوي  انزاء إ ا احتاجت إىل أن 

: ولو قلت، وال تقول إنن أخاك  قائم، ان  تقول إنن أخاك قائم، الفاء  هو على القياسومد ألغى ، توص 
 قس على هثا االسم ، إنن مد يضرب   ؤاي: إن ضااب   ؤاي كان جائزًا ان تأوي  إن ضااب  كقول 

 58.ا فرد الثي  يه تأوي  انزاء  ادخ  له الفاء"
 59."همل  زيد لةوم مد ا  ركني قت  أوالدهم شركاؤُ ثَ "وك: قال تعاىل، المضاف والمضاف إليه الفصل بين -3
وإن اأ  سيبويه جواز الفص  جواز الفص  بني ا ضاف وا ضاف إليه  اتفق الفراء مق سيبويه يف عدم 

ال ركاء ا ق اهنم الثيد " : قال الفراء 60يف بعض ضرواات ال عر حصرًا بينهما بالؤرف واناا واجملروا
 61ا  تحته  عال ال بليس مث ختفض ال ركاء باتباع ااوالد. وإن شئت جعلت "زيد" إ...زينوا
 62."َوِإنَّا أَوح إِيَّاُكمح َلَعَلى ُهًد  أَوح يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ "قال تعاىل : مجيء أو بمعنى الواو -4
 و ل  وير  أهنا تةون مبنزلة الوا لةد الفراء ال جييز، عند كوٍم مد ا فغريد تأيت أو مبعىن الواو 

وقد أجاز سيبويه  63داةا أو اقنني. ثوعلى سبي  ا وال كما تقول احد إن تريد  خ، يف اامر ا فوض
 64. ل  ب روط وهي أن تقق بعد نفي أو هني أو بعد إعادك العام 

ان ؛ الفراء برأيه وهي سيٌض مد  يضٍ اك إىل أن هثه بعض القضايا النحوية الف أدىل  يها جتدا اإلشا
"اإلنصاف يف  اإلمام ابد اانبااي يف كتابه ا اتقا غائ  الف اختلع  يها الةو يون مق البصريني عددها 

 ولةد ما كان  يها اأي خاص بالفراء تفوق  ل  العدد. مغائ  اخلالف"
 : د/القضايا البالغّية والداللّية

ااساليي  واْلدي  عد النؤم القرآين   ا راد منه اْلدي  عد القضايا البالسية يف معاين القرآن للفراء
القرآنية والفراء عنون كتابه بب )معاين القرآن( واإلعراب ) رع ا عىن( والصرف يدخ  يف ت ةي  ا عىن انه 

 القضايا البالسية مد  ل ؟  ما موقق ، يعاجل ا فردات
 صحة الرتكيي وهثا جمال علم الصرف مث ضرواك تبدأ بضرواك صحة ا فردك؛ اللغة منؤومة متةاملة



ورلٹنی  45 ء2018ویپ اٹج ا

ان انملة عند النحويني إن ي تدل ؛ هثا الرتكيي على معىن مث ضرواك أن يدل، وهثا جمال علم النحو
لتضفي على الةالم بيانا ال يتأتى بدوهنا  بفروعها الوالقة البالسيةمث تأيت الصوا ، على معىن ال تغمى مجلة

 ومد هنا صح الوصع بأهنا منؤومة متةاملة.، ومجاال مد خالل احملغنات البديعية ال يوجد إال  ا
لثا سن م هنا لبعض تل  القضايا إشااك ت كد تضمند ؛ هثه ا نؤومة تناوبا ا تقدمون ب يء مد ال مول 

كما أشرنا يف الصفحات أعاله للقضايا اللغوية ااخر  ان الدااسة ي تةد   القرآن( بثه العلوم)معاين 
 بالسية وال داللية وإمنا هي عد معاين القرآن وما  يه ولثل  ستةون جمرد إشااات.

 65." َ َصيَّ َعَليحِهمح اَبَُّ  َسوحَط َعَثاٍب ": قال تعاىل: الكناية والمثل −
اب د عًة كما َيصي ا تر على اااض ثلةد استعم هنا ْللول الع، هو إ راغ ما يف الؤرف معناه: الصيُّ 

والغوط عند ،  تضرب  ا لتأديي، والغوط هو آلة ضرب للخيول 66 وجه ال به هنا مد الغرعة والةورك.
ضا ة اب مد قغم إثوإضا ة سوط إىل ع 67اب.ثاإلمام الفراء هو كلمة تغتعملها العرب لة  نوع مد الع

 68ا ت بيه بليغ.ثل  يُعد هثول، الصفة إىل ا وصوف
 69ا ان قت الغماء  ةانت وادًك كالدهان". "  إ: قال اهلل تعاىل: التشبيه والمثل −

الت بيه وا و  ألفاظ ت م إىل دالالت بالسية ولةنها يف بداية ت ة  العلوم العربية استخدمت يف الغياق اللغوي 
والدهد هو اادمي ، هنا ت بيه الغماء بالوادك الختالف ألواهنا بالدهد: الفراء اإلمام أعاله يقول في اآلية ، العام

 .وتُعدُّ هثه إشااات متقدمة يف حماولة  هم هثا النوع مد ااساليي البالسية، 70اامحر  هناك ت بيهني
كانت  71الغجود  ال يغتتيعون"." يوم يُة ع عد ساٍق ويُدعون إىل : يف قوله تعاىل: االستعارة −

وقد تعرض الفراء بثا النوع مد التموي  كوما دون أن يتلق عليه ، االستعااك ي اا إليها بةلمة متوي  أو بدل
.. ،.رَّاء جممعون على ضمن الياءف" ال: قال  على سبي  ا وال عندما أااد بيان قوله تعاىل يف اآلية أعاله، امسا

 72.عباس بالفتح "َية ع"ويف قراءك ابد 
 73" كال سوف تعلمون مث كال سوف تعلمون".: قال اهلل تعاىل يف سواك التةاقر: التكرار −

 .وهثه إشااك إىل التةراا وسرضه يف هثا الغياق 74كلمة "كال" قد تةراها العرب للتغليظ والتخويع.:  يقول الفراء
 الخاتــــــــــــمة

على بعض القضايا النحوية والصر ية والصوتية والبالسية وقب   ل  كله  ااضواء كانت هثه حماولة لتغليط
إحصاء ما يف )معاين القرآن( ب ناقم اعي بأننندوال ، قضية ا صتلحات ومنهج الفراء يف تعامله مق القراءات

هثه اإلضاءات مد قضايا لغوية متنوعة وإمنا هي إشااك أو أضواء على هثا الغفر النفيس آمال أن ت ة  
 : النتائج اآلتية، وخالصة ما خرجت به هثه الدااسة، م روعا لدااسة إحصائية موسنعة  زيد مد الة ع

 .الغماع اهتم الفراُء بالقياس ولةد أكور ااتةازه يف تغيااه كان على -
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 أحد الوسائط الرئيغية يف التحلي  اللغوي عند الفراء. مون  التعلي  -

عض القراءات ال ا ك يف تناقض بعلى الرسم مد ا ضه ل، وال ا ك معا، قراءات ا تواتركاهتم الفراء كوما بال -
 سم مفهوم. 

يف سبي  بيان ا عىن الغريي استند الفراء على الغياق وكان يلجأ للقراءات القرآنية مث مصادا االست هاد  -
 ااخر .

و ل  يدل ؛ وبعضها خاص به متينز هثا الغفر بعدد كبم مد ا صتلحات بعضها كويف على مثهبه -
 .على علو كعبه يف هثه الفنون

أما القضايا البالسية كان أكور ما  يها ، اشتم  معاين القرآن على بعض القضايا النحوية والصر ية بةورك -
 ".معاين القرآن"ت حتغي للفراء قياسا بعام  الزمد الثي دون  يه اإشااات لةد تعد تل  اإلشاا 
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