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جهود الدكتورة عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ يف التفسري البياين
Efforts of Dr.Aisha AbdurRahmanBint Ash-Shati’ in the Rhetorical Exegesis

األستاذ الدكتور فضل هللا

 إسالم آ ابد، اجلامعة اإلسالمية العاملية، كلية اللغة العربية،قسم األدب
الدكتور عبداجمليب
 إسالم آ ابد،كلية اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية العاملية،أستاذ مساعد بقسم األدب

ABSTRACT

Professor Dr. Bint Ash-Shati’ is one of the eminent figures of the modern era, who
did a lot in the field of Quranic and literary studies and made strenuous efforts. She is
truly a unique gem for her great works, remarkable achievements and rich
contribution.The Professor grew up in a pious environment and fertile soil, and
found a suitable internal environment as her father was a great Islamic scholar, and
she was married to Mr. Amin Al-Khouli, and both of them have obvious effects and
clear imprints on her personality, behavior and style. Bint Ash-Shati’ had a strong
personality since her childhood. She was distinguished by the deep study of Islamic
and Arabic sciences. She was a prolific writer with more than forty books, most of
which revolve around Quranic studies and the secrets of the Arabic language.
Bint Ash-Shati’ took the inductive approach in describing the subtleties of particles,
by mentioning the text of the Qur'an, then comparing, studying and reaching evident
facts in a way that every particle takes its specific place and carries specific rhetorical
meanings, and there is no particle or word which can be replaced by other particle or
word and lead to the same meaning, and this is the miracle of the Holy Quran.The
rhetorical approach of Bint Ash-Shati’ is characterized by a number of merits,
including: the connotative study of the Quranic letter and word, and the choice of
words of the Holy Quran is not for the sake of words, but they were chosen for the
sake of meaning, and to shift the person from the palpable to the impalpable.The
Professor also resolved the issue of synonyms in the Holy Quran. She is of the view
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that the Quranic words are used for specific connotations in a specific context which
cannot be expressed by any other word in the meaning for which that word was
used.She declared the study of social, political and environmental conditions a
prerequisite condition for the understanding of the Holy Quran. She prefers the
objective exegesis over the partial exegesis to reach the desired goal.She added
valuable contributions to the topic of abbreviated letters (Muqatta’t), and carried out
a thorough study, reading with fruitful and convincing conclusions.The summary of
her method is: to understand the miraculous text of the Holy Quran in the light of
the spirit and nature of the Arabic language, and to minutely pursue the words of the
Holy Quran, and to vigilantly ponder over their connotations in the light of its
context, and to contemplatively listen to the inspirations of the Quranic expression.
She chose strict rules to implement the method i.e. examining the Qranic words at
all places to reach their connotation, and to present the stylistic phenomena of their
examples in the Holy Quran, and to ponder over its special context in the verse and
the Surah, and then its general context throughout the Holy Quran in search of its
rhetoric and figurative subtleties.
This is just the tip of the Iceberg and a drop of the sea from the rhetorical approach of
Bint Ash-Shati’. We ask Allah Almighty to make this humble effort useful for the
students of knowledge, and accept it on the Day of Judgment. Ameen.

.احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه وأتباعه أمجعني
!و بعد
 و،من املعلوم أن العامل اإلسالمي أجنب أعالما شاخمة من الرجال والنساء يف العلوم والفنون عرب العصور
 و،م) من الثلة القليلة الت قامت جبهود مضنية1998 / ه1331( األستاذة الدكتورة عائشة عبد الرمحان بنت الشاطئ
و هي درة يتيمة و عبقرية من.واصلت الليل ابلنهار و قدمت الكثري يف جمال الدراسات القرآنية و األدبية للجيل املعاصر
 و يصل عدد كتبها إل أكثر، و عندها قلم مدرار،عباقرة اإلسالم يف القرن العشرين؛ إذ هلا أعمال جليلة و عطاء ثري
. و قد محلت لواء الدفاع عن اإلسالم و اللغة العربية و آداهبا،من أربعنيكتااب
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يدور هذا البحث حول جهودها يف التفسري البياين ،فيتناول حياهتا إبجياز ،مث يسلط األضواء على مصطلح
البيان مع إبراز جهودها يف دالالت احلروف واأللفاظ وأسرار األساليب والتعبريات مع خامتة وجيزة.
حملة موجزة عن حياة عائشة بنت الشاطئ
هي عائشة بنت حممد علي عبد الرمحن ،ينتهي نسبها للحسني بن علي رضي هللا عنهما.ولدت يف  6من
ذي احلجة  6 / 1331نوفيمرب 1913م ،يف مدينة دمياط مبصر .1نشأت يف بيت علم و صالح ،و هي ابنة عامل
أزهري ،و حفيدة أجداد من علماء األزهر .و قد وضحت بنت الشاطئ بيئتها بقوهلا" :إل من أعزين هللا به أاب تقيا و
زكيا ،و معلما مرشدا ،و رائدا أمينا ملهما ،وإماما مهيبا قدوة:فضيلة والدي العارف ابهلل العامل العامل :الشيخ حممد علي
وجهين من املهد إل املدرسة اإلسالمية ،و قاد خطاي
عبد الرمحن احلسيين؛ نذرين -رضي هللا عنه -لعلوم اإلسالم ،و ّ
2
األول على الطريق السوي ،حيصنين مبناعة حتمي فطريت من ذرائع املسخ والتشوية .و هبذا تفتحت مداركها احلسية على
اجلو العلمي و األديب ،وتعلمت وفقا للتقاليد اإلسالمية الصادقة و حفظت القرأن الكرمي كامال يف سن صغرية ،و كان
والدها يضيف إل ما حفظته من كتاب هللا تعال ،علوما عربية أخرى مثل النحو و البالغة والتفسري و أسباب نزول
بكتاب القرية حينما كان عمرها مخس سنوات مث
اآلايت الكرمية ويدعوها لتحضر جمالسه مع زمالئه الشيوخ.التحقت ّ
مساء .حينما بلغ عمرها سبع سنوات التحقت
التحقت مبعهد دمياط الديين صباحا ،و حتضر جملس والدها مع الشيوخ ً
مبدارس اللوذي األمريية مبساعدة جدها وقد جتهت للدراسة املنزلية و عكفت على املذاكرة و حصلت على املركز األول
يف امتحان شهادة الكفاءة يف 1929م ،مث حصلت على الشهادة الثانوية يف 1930م  ،و مل تكتف بذلك بل انتقلت
إل كلية اآلداب و انلت شهادة البكالوريوس (الليسانس) بدرجة امتياز من قسم اللغة العربية يف سنة 1939م ،و كان
عمرها يف حينئذ  26سنة ،و واصلت الدراسة حىت أخذت املاجستري يف 1941م و عمرها  28سنة ،و كان موضوع
رسالتها "احلياة اإلنسانية أليب العالء" ،بدأت بنت الشاطئ العمل كسكرترية يف كلية البنات يف اجليزة .و كانت تكتب
املقاالت العلمية يف جملةالنهضة النسائية وجريدة األهرام3.وواصلت األستاذة عائشة الدراسات العليا رغم ظروف غري
مالئمة هلا خاصة لتعليم املرأة،ولكنها واجهت املشاكل بذكاء ،و استقامت وحصلت على درجة الدكتوراه يف سنة
ملعري حتت إشراف الدكتور طه حسني .وقد أثبتت بنت الشاطئ
1951م و حّققت نص "رسالة الغفران" أليب العالء ا ّ
شخصيتها و قوهتا أثناء املناقشة ومجعت بني األصالة واملعاصرة .وواصلت جهودها يف التوفيق بني احرتام تقاليد جمتمعها
وبني خدمتها للعلم و لدينها وجمتمعها من خالل املشاركة الفعالة ابسم مستعار وهو "بنت الشاطئ" احرتاما للتقاليد و
جتّنبا لغضب والدها.و قد تسلحت الدكتورة عائشة أبسلحة العصر وهو القلم املدرار واللغة الراقية واألسلوب األديب الذي
أخذته من البيئة ،واستطاعت أن ختطو بثبات حنو القمة لتصبح رائدة يف فكرها النسائي اإلسالمي املتميز وارتقت يف
سّلم و ظائفها الرتبوية و التعليمية ،فتبوأت مناصب عديدة منها :أستاذة يف الدراسات العليا جبامعة القرويني يف املغرب،
مث أستاذة اللغة العربية يف جامعة عني مشس و أستاذة زائرة لعدة جامعات عربية منها جامعة أم درمان و كلية الرتبية للبنات
ابلرايض و جامعة بريوت.
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و قد مت الزواج بينها و بني أستاذها أمني اخلويل يف 1944م رغم التفاوت الكبري بني سنهما بكل جناح ،و
كالمها حيب اآلخر ،و قد أثّر األستاذ اخلويل على أسلوهبا و تفكريها و منهجها أتثريا إجيابيا ابلغا 4.و هي مل تكن مفكرة و
أستاذة فحسب ،بل هي كانت منوذجا فريدا للمرأة املسلمة الت أنفقت كل غال و مثني وخلفت أربعني كتااب تقريبا يف جمال
البالغة وغريها ،كما أن هلا أعماال أدبية مثل :على اجلسر وهو سرية ذاتية .و قد سجلت فيه طرفا من سريهتا الذاتية بعد وفاة
زوجها أمني اخلويل أبسلوهبا األديب الراقي،كما أهنا اشرتكت يف املؤمترات العلمية و األدبية يف العامل اإلسالمي5.
و قد أسهمت األستاذة يف الفكر اإلسالمي إسهاما ابلغا و خاضت معارك فكرية شهرية و اختذت مواقف
حامسة دفاعا عن القضااي اإلسالمية و املسلمني فرتكت وراءها سجال مشرقا يف القضااي الفكرية ،و من أبرز هذه املعارك
معركتها ضد التفسري العصري للقرآن الكرمي دفاعا عن الرتاث كما أهنا دعمت تعليم املرأة و أكدت احرتامها مبنطق
إسالمي و أدلة أصولية مقنعة،وواجهت التيارات الفكرية مثل البهائية الضالة و غريها من القضااي الفكرية الساخنة يف تلك
اآلونة .وكانت متتلك انصية اللغة العربية كما أن عندها مقدرة خارقة يف الكتابة اخلالقة من أي جمال ،وقد عاشت بنت
الشاطئ حياة ممتدة وغنية ابلعلم و املعرفة و الكفاح و املعارك الفكرية ،و ظلت حىت النهاية تكتب أبسلوهبا و نثرها
اجلميل الفصيح ،و أعادت قراءة القدمي و قدمته يف صورة جديدة إبضافتها و رؤيتها.وقضت حياهتا كلها يف خدمة الدين
و علومه إل أن انتقلت إل رمحة رهبا الواسعة عصر يوم الثالاثء  12من شعبان 1419ه املوافق أول ديسمرب 1998م.
التمهيد :مصطلح البيان عرب العصور و املنهج البياين
قبل الدخول يف صلب املوضوع ينبغي تسليط األضواء على مصطلح البيان و التفسري البياين لتتضح الصورة
بكل وضوح.
من املعلوم أن البيان مأخوذ من أصل الباء و الياء والنون وهو أصل واحد وهو ظهور الشيء وانكشافه،
وللبيان يف املعاجم العربية عدة معان ،مرادها الكشف والظهور والتعمق يف النطق .وقد ّمر مصطلح "البيان" قبل استقراره
بعدة مراحل ،فالبيان قبل أتسيس البالغة التطبيقية كان حقال معرفيا لكل من اللغوي و الفقيه و املتكلم؛ ألن العلوم
اإلسالمية كانت متشابكة و متداخلة ،فاللغوي كان يف نفس الوقت متكلما وفقيها ،والفقيه كان متكلما ولغواي،
6
وهكذاكان مجيع علماء اللغة والنحو والبالغة واألصول والكالم علماء البيان أيضا.
ّبني اإلمام الراغب األصفهاين (ت502 :ه) تعريف البيان وهو عنده الكشف عن الشيئ ...خمتص
ابللسان....7كما ّبني اجلاحظ أ ّن البيان اسم جامع لكل شيئ وغاية األمر هو الفهم واإلفهام ،فأي شيئ يؤدي إل
اإلفهام ويوضح املعن فهو البيان يف ذلك املكان8.و من املالحظ يف تعريف اجلاحظ اهتمامه جبانب "الفهم" و اإلفهام،
أي إفهام السامع و املتلقي و إقناعه.
9
وكذلك ّبني ابن منظور مفهوم البيان وخالصته إظهار املراد أببلغكلمة وأصله الظهور.
أما البيان عند علماء البالغة فقد كان هلذا املصطلح قبل السكاكي (ت626 :ه) عند اجلرجاين والزخمشري
اسعا يدل على البالغة كلها ،و يكاد البالغيون جيمعون على أن البيان هو اإلفصاح عما يف النفس من املعاين و
معن و ً
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األحاسيس ،و هذا املعن أديب مجيل أعطى البالغة حياة و أكسبها رونقا ،و فتح أمامها السبيل لتخوض موضوعات
10
أدبية بديعة و تكون للمؤلفني آراء نقدية طريفة.
عرفه السكاكي بقوله "هو معرفة إيراد املعن الواحد يف طرق خمتلفة
ولكن بعد استقرار املصطلحات البالغية ّ
ابلزايدة يف وضوح الداللة عليه وابلنقصان ،ليحرتز على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد" 11و كان
السكاكي أول من قسم علوم البالغة إل معان وبيان وبديع ،وقيل إنه أول من أدخل يف البالغة حبوث املنطق
والتقسيمات الرايضية .وبذا أرادت بنت الشاطئ أن خترج مصطلح البيان من ضيق آليات الصنعة وتعقيدات احلدود
جل.
املنطقية إل سعة اللغة ورحابة الفن .وقد حاولت بنت الشاطئ أن تطبق املنهج البياين أثناء تفسري كالم هللا ّ
عز و ّ
أيضا ّمر مبراحل عديدة .
من املعلوم أن التفسري البياين ً
املرحلة األوىل هي مثل مرحلة التكوين الت بدأت من عصر النبوة حيث يستفسر الصحابة عن مفهوم اآلايت من النيب
صلى هللا عليه و آله و سلم -و جند أن مقاتل بن سليمان( 12ت150 :ه) اهتم بظاهرة تعدد داللة الكلمات والعبارات يف القرآن الكرمي من خالل كتابه "األشباه و النظائر يف القرآن الكرمي .و هناك أمثلة كثرية هلذا املنهج يف الكتاب
13
الفراء (ت207:ه) 14و كتب "معاين القرآن" و تناول فيه ظاهرة التجوز
املذكور .و جاء بعده أبو ذكراي حيىي بن زايد ّ
واالتساع يف النص القرآين .وقد أثّر هذا الكتاب على الالحقني من علماء اللغة واملفسرين أتثريا ابلغا وأصبح كتابه مصد ار
مهما من مصادر اللغة والتفسري .وجاء بعده أبو عبيدة معمر بن املثن (ت225:ه) وكتب تفسريا ابسم جماز القرآن
وتناول فيه األساليب البيانية البالغية يف القرآن الكرمي ،إذ إن اجلهل ابألسلوب القرآين له خطره يف فهم معاين القرآن
الكرمي ،فذلك ما دفعه لتأليف هذا الكتاب ،ولكن اجملاز عنده مل يكن يف مقابل احلقيقة .مث جاء اجلاحظ (ت255:ه)
الذي يعد مؤسس علم البيان العريب الذي ساهم إسهاما ابلغا يف البحث عن مكامن البيان والبالغة يف القرآن شارحا هلا.
مث جاء اإلمام عبد القاهر اجلرجاين (ت471 :ه) وهو الذي طور البحث البالغي ووضع أصوله الفنية يف
كتابيه دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ،وحبث يف دالئل اإلعجاز مفردات "علم املعاين" كما حبث يف أسرار البالغة
أصل البحث يف
مفردات "علم البيان" .و ذهب إل أن إعجاز القرآن البياين هو يف نظمه متأث ار ابجلاحظ .وهو الذي ّ
البيان العريب و نظر إل النظم و السياق يف القرآن بنظرة عميقة.وميكن أن نقول إن الدراسات البيانية انقسمت بعد
اجلرجاين إل نوعني :النوع األول سار يف تقعيد و تنظري البالغة مثل السكاكي والنوع الثاين استفاد من نظرية النظم
وتبناها ليطبقها على النظم القرآين من خالل منهج بياين يف التفسري.
أما مرحلة التأصيل فهي تبدأ ابلزخمشري (ت538 :ه) وهو من أبرز البيانيني الذين تناولوا النص القرآين
تناوال بالغيا ومهد الطريق لالحقني ،وهو أفضل منوذج للتفسري البياين .وقد درس الزخمشري كل ما كتب حول اإلعجاز
القرآين والبالغة ال سيما مؤلفات اجلرجاين ،وال ميكن فهم القرآن الكرمي والتزود من بالغته " .....إال ابلرباعة يف علمني
16
خمتصني ابلقرآن ومها علم املعاين وعلم البيان15".والكشاف خري منوذج للبالغة القرآنية التطبيقة.
وقد استمرت اجلهود امليمونة جتاه التفسري البياين بعد الزخمشري ،واستفاد العلماء الالحقون من هذا املنهج
مثل اآللوسي والرازي وأبو السعود وابن عاشور وغريهم من املفسرين والعلماء .إل أن جاء أمني اخلويل (-1895
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 1966م) ووضع خطة فكرة التجديد يف التفسري ملا بني التفسري األديب والبالغة من وثيق الصلة ،ومسي هذا املنهج
ابملنهج البياين ،وطبقت بنت الشاطئ هذا املنهج أحسن تطبيق يفكتاابهتا.
ا
وقد وزعت بنت الشاطئ منهج أستاذها على موضوعني:املوضوع ألول هو دراسة ما حول النص القرآين
وترتكز على دراسة البيئة املادية واملعنوية الت ظهر فيها القرآن وعاش 17،واملوضوع الثاين هو دراسة القرآن نفسه ،وهي تبدأ
ابلنظر إل املفردات ،واألديب الناقد جيب أن يقدر عند ذلك تدرج األلفاظ وأتثريها يف هذا التدرج يتفاوت بني األجيال
والظواهر النفسية واالجتماعية وعوامل حضارة األمة ،وال ميكن فهم آايت القرآن الكرمي إال مبعرفة التدرج والتغري اللغوي يف
حياة كلمات اللغة ودالالهتا 18.وقد سلك مسلك األستاذ اخلويل كل من األستاذ خلف هللا واألستاذ الدكتور عز الدين
إمساعيل واألستاذ الدكتور شكري عياد وغريهم ممن أتثروا مبنهج التفسري األديب للنص القرآين.
امتاز املنهج البياين يف التفسري مبزااي عديدة منها:
البحث الداليل للكلمة القرآنية :بينت بنت الشاطئ أن اللغة العربية هي لغة القرآن وال ميكن
()1
فهم الكلمات القرآنية إال مبعرفة الداللة اللغوية املوجودة يف املادة واستعماالهتا احلقيقية واجملازية واالستقراء الكامل
19
لالستعماالت القرآنية هلذه الكلمة والتدبر الدقيق يف سياقاهتا املختلفة يف اآلية والسورة مث الوصول إل املعن املراد.
صرح اخلطايب (ت388 :ه) يف بيان
واأللفاظ القرآنية يف البيان القرآين تتميز بدقة اختيارها ومطابقتها للمعن ،وقد ّ
خصائص الكلمة القرآنية أبن الكالم يقوم بثالثة أشياء :لفظ خاص ،ومعن به قائم ورابط هلما انظم .وقد راعى القرآن
الكرمي هذه األمور الثالثة مراعاة اتمة ووضع كلمات فصيحة بليغة جزلة عذبة حبيث ال ميكن إزالتها أو تغيريها ،وألفت
20
اجلمل القرآنية أتليفا مثل الدرر املنظومة ،ويوجد بينها تناسب اتم.
وقد جعل اخلطايب رعاية مقتضى احلال يف استعمال الكلمات شرطا أساسيا للبالغة الراقية ،وجعل الدقة يف
اختيار الكلمة املناسبة بني الكلمات املتشاهبة مثل العلم واملعرفة والشكر واحلمد وغريها من األمساء واألفعال واحلروف
ضرورية؛ إذ إن كل كلمة من هذه الكلمات هلا دالالت خاصة تتميز هبا عن صاحبتها يف بعض دالالهتا رغم اشرتاكهما
21
يف بعضها.
قضية الرتادف يف املنهج البياين :من املعلوم أن هناك اختالفا كبريا بني العلماء يف قضية الرتادف
()1
بني من يثبته و بني من ينفيه يف اللغة 22.و قد ّردت بنت الشاطئ قضية الرتادف يف القرآن الكرمي أبن الكلمة القرآنية ال
23
ميكن تغيريها ،وال يقوم لفظ مكان الكلمة القرآنية.
اإلحاطة بظروف النص القرآين :وال بد هلذا األمر من معرفة الظروف االجتماعية واألوضاع
()2
السياسية والنفسية والعادات والتقاليد الت يعيشها اجملتمع اجلاهلي؛ ألن روح القرآن عربية ومزاجه عريب وأسلوبه عريب
واملعرفة احلقيقية ملقاصده ال تتم إال مبعرفة هذه الروح العربية وذلك املزاج العريب .وهذا حيتاج إل معرفة أسباب النزول
واإلسرائيليات املوجودة يف بعض التفاسري.
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التناول املوضوعي لتفسري القرآن :واملراد منه هو التفسري املوضوعي الذي يعتمد على
()3
املوضوعات حبيث جتمع اآلايت اخلاصة ابملوضوع الواحد مع معرفة الرتتيب الزمين ومناسبتها املتعلقة هبا مث القيام
24
ابلتفسري.
طبقت عائشة بنت الشاطئ هذا املنهج يف كتاهبا "الشخصية اإلسالمية" دراسة قرآنية وعاجلت مفهوم
وقد ّ
شوهت ألسباب عديدة من التخلف والغزو الفكري ،وال بد
الشخصية كموضوع .ووضحت أن موضوع الشخصية قد ّ
من تصحيح الرؤية الفاسدة جتاه الشخصية ودراستها دراسة جديدة مث عرضها أمام نصوص قرآنية تتعلق هبا.
والتفسري البياين عندها هو الذي خيدم كتاب هللا ،وهي حتاول أن تفهم القرآن من خالل دراسة الكلمات
القرآنية ومجلها والتأمل الدقيق يف كل حركة ونربة مع تتبع واستقراء أللفاظ القرآنية مع التدبر يف السياقات واإلحياءات
25
التعبريية يف البيان القرآين املعجز.
كتبت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ مؤلفات ّقيمة إلجراء هذا املنهج مثل اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل
ابن األزرق والتفسري البياين املشتمل على جزئني .وفيما يلي حناول تقدمي جهودها من خاللكتبها حول املنهج البياين.
سر احلرف القرآين و دالالته عند بنت الشاطئ
املبحث األولّ :
قد سّلطت األساذة بنت الشاطئ أضواء كاشفة يف بداية حديثها عن اإلعجاز القرآين وتناولت مفهوم
املعجزة ووجود اإلعجاز والبيان القرآين وجهود السلف يف ميدان اإلعجاز البياين ابلتفصيل ،ودخلت يف موضوع احلرف
بسره
فسروه حبرف آخر ،ال يتحدى ّ
القرآين وسره قائلة" :ما من حرف يف القرآن الكرمي أتولوه زائدا أو ق ّدروه حمذوفا أو ّ
26
البياينكل حماولة لتأويله على غري الوجه الذي جاء به يف البيان املعجز".
وقدمت بنت الشاطئ آراء العلماء حول احلروف املقطعات ابلتفصيل حبيث إن بعضهم جيعلوهنا اسم هللا
ّ
األعظم وما إل ذلك ،وقامت مبناقشة آرائهم ووافقت رأي اإلمام الطربي والزخمشري وابن كثري وخالصة رأيهم هو أن هذه
احلروف كاإليقاظ للسامعني املنكرين ابلقرآن بغرابة أسلوبه ،رغم أن نظمه وترتيب مجله هو طبق قواعد العربية 27.وأيّده اإلمام
28
ذكرت من التبكيت هلم وإلزام احلجة إايهم"
الزخمشري قائال "وهذا القول من القوة واخلالقة ابلقبول مبنزل ،وإشارة إل ما ُ
وأضاف احلافظ ابن كثري بعد نقل رأي الكشاف قائال "قلت :وهلذا ،كل سورة افتتحت ابحلروف فال بد أن يذكر فيها
30 29
االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته ،وهذا معلوم ابالستقراء ،وهو الواقع يف بداايت تسع و عشرين سورة
وقد وضحت بنت الشاطئ بكل وضوح وجه اإلعجاز البياين يف هذه احلروف الت جاءت يف أول السورة
ومل أتت يف مواضع أخرى ،وحاولت أن جتيب على هذا السؤال إبضافة جديدة هامة يف التفسري البياين قائلة "وأول سورة
نزلت مفتتحة ابحلرف ،هي سورة القلم اثين السور املشهورة يف ترتيب النزول بقوله﴿ :نَ و اْلَقَلِم َو َما
يَ ْسطُُرو َن31﴾.......و ّالرّد على اجملادلني يف املعجزة  ...فمجيء احلرف يف سورة القلم املكية والت نزلت مباشرة بعد
سورة "اقرأ" فيه لفت واضح إل سر احلرف يف البيان املعجز ،خصوصا وأن يف السورة جدل من املشركني يف نبوة حممد
 صلى هللا عليه و آله و سلم  -وادعاء منهم أن ما جاء به أساطري األولني "فكان هذا متهيدا للمعجزة الت تتحداهم237
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أن أيتوا مبثله ،واستدراجهم إل أن تلزمهم احلجة ،أبن يعرضوا على ما عرفوا من أساطري األولني ،وإن كلماته ملن احلروف
32
الت عرفوها يف عربيتهم ،لغة الكتاب العريب املبني..
مث أوردت عائشة بنت الشاطئ السور ابلرتتيب كالتايل -34 :سورة ق -38 ،سورة ص -39 ،سورة
األعراف -41 ،سورة يس -44 ،سورة مرمي -45 ،سورة طه -46 ،سورة القصص -47 ،سورة الشعراء-48 ،
سورة النمل ،واستنتجت أن هذه السور كلها قريبة يف نزوهلا زمنيا مثل تقارهبا يف ترتيب املصحف العثماين ،يبدو الرتكيز
فيها يف االحتجاج للمعجزة ،ومن العجيب أن السور الثالث األول افتتحت حبرف واحد ن ،ق ،ص .مث نزلت سور
األعراف و يس و مرمي و طه و الشعراء و النمل و القصص بفواتح من حرفني :يس ،طه ،طس ،و ثالثة :طسم و
أربعة :املص ،و مخسة :كهيعص .بعد أن نزلت عشر سور مفتتحة ابحلروف املقطعة أوهلا "سورة القلم" و عاشرهتا سورة
القصص املفتتحة ب ــ"طسم" ...نزلت سورة اإلسراء .ولتوجههم بصريح املعاجزة مبثل هذا القرآن بقوله﴿ :قُل لَِّئ ِن ْاجَت َمَع ِت
3433.
ِ
ِاإلنس و ْاجلِ ُّن عَلى أَن أيْتُواْ مبِِْث ِل ه َـذا اْلُقر ِ
ض ُه ْم لَِبـ ْعض ظَِهرياً﴾
آن َال َأيْتُو َن مبِِْثلِه َو َلْو َكا َن َبـ ْع ُ
َُ َ
َ
َ ْ
ومن مث واجه املكذبني واجملادلني ابلتحدي واملعاجزة مع تتابع نزول السور قبل سورة يونس وهود مفتتحتني
ابحلروف الٓر ....تلتها سور ثالث يوسف ،احلجر ،و لقمان مفتتحة الٓر  ،....مث نزلت احلواميم السبع ...و كلها تبدأ
"حٓم" ،بعد احلواميم نزلت مخس سور بغري فواتح من احلروف املقطعة ،وكان املتوقع أن ينتهي جدل املشركني يف
حبريف ٓ
املعجزة ،من حيث لزمتهم احلجة ،ومل يبق أمامهم إال التسليم أبن القرآن تنزيل من رب العاملني ،ولكنهم عادوا يلغون فيه،
ونزلت سورات إبراهيم والسجدة مبدوئتني ابألحرف :الٓر واملٓ ...وهكذا وصلت األستاذة إل النتائج التالية:
 -1أن احلروف املقطعات بدأت من سورة القلم مث ازدادت وتتابعت واستمرت يف العهد املكي من سورة ق  34نزوال
إل سورة القصص  49نزوال – حينما اشتد اجلدل مع املشركني فتحدى القرآن الكرمي املشركني.
 -2السور الت افتتحت ابحلروف املقطعة فيها ذكر القرآن الكرمي وتقرير نزوله من جانب هللا.
 -3أكثر السور املبدوءة ابلفواتح ،نزلت يف الزمن الذي بلغ فيه عتو املشركني أقصى املدى ،وأفحشوا يف محل الوحي
على االفرتاء والسحر والشعر والكهانة ،فواجههم القرآن ابلتحدي....
35
وعجز العرب أن أيتو مبثل القرآن ،يشتمل على ألفاظ وحروف ومجل من لغتهم.
وقد خالفت الدكتورة اللغويني والبالغيني يف أتويلهم لبعض احلروف القرآنية أن يعدلوا هبا على وجه التقدير،
عن الوجه الذي جاءت به ،لكي تليب مقتضيات الصنعة اإلعرابية وختضع لقواعد املنطق البالغي املدرسي قبل زايدة
"الباء" يف خرب "ما" ويف خرب "ليس" .وقدمت إحصاء كامال لورودها يف القرآن الكرمي ابستنتاجات مقنعة 36،وكذلك
38
وصرحت يف
ردت قول النحاة بزايدة "من" أو تقدير حذفها مثل "ال" 37أو أن حروفا ميكن أن تناب مكان األخرى،
ّ
39
األخري بكل وضوح أبن احلرف القرآين ال يقوم مقامه غريه.
واخلالصة أن بنت الشاطئ اختذت املنهج االستقرائي حيث ذكرت من نصوص القرآن مث قارنت ودرست
وانتهت إل نتائج مسّلمة ،ومن استقرائها ّأهنا أخذت موطن كل كلمة أو حرف ،وتتبعت مواضع ورودمها يف القرآن ومعرفة
آاثرمها البيانية والبالغية ،حيث ال يوجد أي حرف أوكلمة ميكن استبداهلما بغريمها ويؤداين نفس املعن ،وهذا هو اإلعجاز.
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املبحث الثاين:دالالت األلفاظ و سر الكلمة
قد ذكر سابقا أثناء كالمنا عن الرتادف عند األستاذة أهنا ال تؤمن بقضية الرتادف يف القرآن .وذكرت
اختالف العلماء يف هذا اجملال وصرحت أبن األلفاظ القرآنية استعملت بداللة معينة ال يؤديها لفظ آخر41.وقد قامت
األستاذة ابملوازنة الدقيقة بني ألفاظ القرآن الكرمي الت تبدو للوهلة األول متفقة املعن ،ولكن بعد إمعان النظر والتأمل
الدقيق يف سياقها القرآين اتضحت الفروق املعنوية الدقيقة ،وهذا ما أداها إل االستنتاج الذي ذكرانه يف بداية هذا
منوذجا واحدا من النماذج الكثرية يف هذا الباب:
البحث ،وفيما يلي نقدم ً
زوج و امرأة
استعمل القرآن الكرمي كلمة "زوج" حيثما حتدث عن آدم وزوجه42واستخدم كلمة "امرأة" يف
مثل امرأة العزيز وامرأة نوح وامرأة لوط43وامرأة فرعون.قد يبدو ألول وهلة أن الكلمتني مرتادفان تقوم إحدامها
مقام اآلخر ،وكلتا الكلمتني من القرآن ،فنقول يف زوج آدم مثال :امرأة آدم ويف امرأة العزيز زوج العزيز ،وذلك
أيابه البيان املعجز.
وتوضح أن التدبر يف السياق القرآين يشري إل أن لفظ زوج أييت حيث تكون الزوجية هي مناط
املوقف :حكمة وآية ،أو تشريعا ،وحكما.ففي قوله تعال:
44
﴿وِم ْن َآايتِِه أَ ْن َخَل َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَْزَواجاً لَِّت ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـْيـَن ُكم َّمَوَّدًة َو َر ْمحَ ًة﴾
َ
﴿وُكنتُ ْم
مثل:
كثرية،
سور
ضمن
عديدة
آايت
يف
ذلك
اآلخرة،جند
ابحلياة
اج"
و
"أز
كلمة
يف
األمر
كذلك
و
َ
46
45
ِ
اج ُّمطَ َّهَرةٌ َو ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾
أ َْزَواجاً ثََالثَةً﴾
و﴿و َهلُْم ف َيها أ َْزَو ٌ
َ
فإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والرمحة ،خبيانة أو تباين يف العقيدة ،فنجد أن القرآن الكرمي
اها َعن نـَّ ْف ِس ِه قَ ْد َشغَ َف َها ُحبّاً﴾ 47و﴿اِ ْمَرأََة
﴿امَرأَةُ الْ َع ِزي ِز تـَُرا ِوُد فَـتَ َ
يستعمل تعبري "امرأة" وليس "زوج" مثل ْ
نُوح واِمرأَةَ لُوط َكانـَتا َحتت عب َدي ِن ِمن ِعب ِاد َان ص ِ
احلَْ ِ
اَّللِ َشْيئاً﴾48فهنا
امهَا فَـلَ ْم يـُغْنِيَا َعْنـ ُه َما ِم َن َّ
ني فَ َخانـَتَ ُ
َ
َ ْ َ َْ ْ ْ َ
َ َْ
49
تتعطل آية الزوجية مع اخليانة ،ومن أمثلة ذلك ما جاء يف القرآن يف امرأة لوط آايت.
وحكمة الزوجية يف اإلنسان وسائر الكائنات احلية ،هي اتصال احلياة ابلتوالد .ويف هذا السياق
يكون املقام لكلمة زوج ،وزوجني وأزواج ،من ذكر وأنثى ،فيستعمل القرآن هذه الكلمات ،فيقول تعال:
﴿ايأَيـُّها النَّاس اتـَّ ُقواْ ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نـَّ ْفس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْنـ ُه َما ِر َجاالً
َ
ّ
َ َ
َ
ُ
َ ُ
54
53
52
51
50
﴿وأَنَّ ُه
جم:
ن
ال
و
ايت:
ر
الذا
و
:
ويس
الشورى
و
هود:
كآايت
لذلك
كثرية
أمثلة
وجند
َكثِرياً َونِ َساء﴾
ّ
ٓ
َ
56
ني َّ
الزْو َج ْ ِ
الذ َكَر َو ْاألُنثَى﴾ 55والنبأ.
َخلَ َق َّ
فإذا تعطلت حكمة الزوجية يف البشر بعقم أو ترمل ،جند أن القرآن الكرمي يستعمل كلمة "امرأة"
وليس كلمة "زوج" ،كاآلايت فيقول يف امرأة إبراهيم وامرأة عمران﴿ :وامرأَتُه قَآئِمةٌ فَ َ ِ
اق
ت َفـَبشَّْرَان َها إبِِ ْس َح َ
ضح َك ْ
َ َْ ُ َ
57
ت عج ٌوزع ِقيم﴾ 58و﴿إِ ْذ قَالَ ِ
ِ
ت
َوِمن َوَراء إِ ْس َح َ
ص َّك ْ
صَّرة فَ َ
وب﴾ و﴿فَأَْقـَبـلَت ْامَرأَتُهُ ِيف َ
اق يَـ ْع ُق َ
ت َو ْج َه َها َوقَالَ ْ َ ُ َ ٌ
ِ
ِ
َّك أَنت َّ ِ
يع الْ َعلِ ُيم﴾ 59ويضرع زكراي إل هللا
ت لَ َ
ب إِِّين نَ َذْر ُ
ك َما ِيف بَطِْين َُحمَّرراً فَـَتـ َقبَّ ْل مِّين إِن َ َ
ْامَرأَةُ ع ْمَرا َن َر ِّ
السم ُ
40
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ِ 60
ِ
ِ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل ُغالٌَم َوقَ ْدبَـلَ َغِ َين
ب ِيل ِمن لَّ ُد َ
نك َوليّاً﴾ و﴿قَ َال َر ِّ
﴿وَكانَت ْامَرأَِيت َعاقراً َفـ َه ْ
سبحانه وتعالَ :
ب أ ََّ
ِ 61
الْ ِكَ ُرب َو ْامَرأَِيت َعاقٌر﴾ ،ولكن ملا استجاب له ربه وحققت الزوجية حكمتها ابإلجناب ،جند أن القرآن الكرمي
َصَل ْحَنا لَهُ َزْو َجهُ﴾62.هكذا يبدو
اسَت َجْبـَنا لَهُ َوَوَهْبـَنا لَهُ َْحي َىي َوأ ْ
استعمل كلمة زوج حيث يقول تعال﴿ :فَ ْ
اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي  ،فكل لفظ له داللته املعينة ال ميكن أن تنوب كلمة أخرى عنها ،وقدمت
األستاذةأمثلة عديدة هلذا.
وهكذا تناولت بنت الشاطئ الفروق بني الكلمات التالية:
 -3النأي و البعد
 -2آنس و أبصر
 -1الرؤاي و احللم
 -5تصدع و حتطم  -6اخلشوع و اخلشية
 -4حلف و أقسم
63
 -9النعمة و النعيم
 -8اإلنس و اإلنسان
 -7اشتات و شىت
املبحث الثالث:األساليب و سر التعبري
درست بنت الشاطئ بعض األساليب القرآنية كظواهر بالغية منها:
 -1االستغناء عن الفاعل :ظاهرة االستغناء عن الفاعل ظاهرة أسلوبية وضحت الدكتورة جهود علماء
نقدا عنيفا جتاههم.
وجهت ً
الصرف و النحو و علم املعاين يف هذا اجملال و لكنها ّ
64
و قد لفتين اطراد هذه الظاهرة يف البيان القرآين يف مواقف القيامة مث بيّنت اآلايت الت جاءت ابلبناء
للمجهول يف مثل:
65
الصوِر نَـ ْفخةٌ و ِ
اح َدةٌ﴾
﴿فَِإذَا نُِف َخ ِيف ُّ
َ َ
66
ومجيع اآلايت الت فيها ذكر النفخ  ،وهي كلها بصيغة اجملهول.
أو يستغين البيان القرآين عن ذكر الفاعل يف موقف اآلخرة إبسناده إل غري فاعله ،مطاوعة أو جما از كما يف
آايت :اقرتبت الساعة و انشق القمر67مث تتعجب ابألسلوب القرآين أبن تطرد هذه الظاهرة األسلوبية يف موقف
واحد ،مث ال تلفت البالغيني واملفسرين مع وضوحها68.وقد ذكر البالغيون يف حذف الفاعل وجوها عديدة منها
العلم أو اجلهل به أو اخلوف منه أوعليه وق ّدمت الدكتورة شواهد على عدم حذف الفاعل يف مواضع العلم به يقينا
69
ِ
ِ ِ
ب َمن يَّ َشآءُ).
مثل قوله تعالَ( :يـ ْغفُر ل َمن يَّ َشآءُ َو يُـ َع ّذ ُ
وقد وجدت بنت الشاطئ السر البياين يف البناء للمجهول هو الرتكيز واالهتمام على احلدث بصرف النظر
70
عن فاعله وكأنه ال حيتاج إل فاعل.
 -2البدء بواو القسم:وكذلك تناولت الدكتورة ظاهرة أخرى وهي البدء ابلواو والقسم وهنا أيضا سلكت
املسلك نفسه هو االستقراء الكامل لآلايت القرآنية ،مث حماولة االستنتاج املبين على االستقراء ،وقدمت نتيجة دراستها
قائلة " ...والذي اطمأننت إليه بعد طول التدبر لسياقها يف اآلايت املستهلة ابلواو ،هو أن هذه الواو قد خرجت عن
أصل معناها اللغوي األول يف القسم للتعظيم،إل معن بالغي ،هو اللفت إبشارة ابلغة إل حسيات مدركة ال حتتمل
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أن تكون موضع جدل ومماراة ،توطئة إيضاحية لبيان معنوايت ُميارى فيه ،أو تقرير غيبيات ليست من احلسيات و
71
املدركات".
 -3السجع والفواصل القرآنية:و قد سّلطت الدكتورة بنت الشاطئ األضواء الكاشفة على قضية السجع
ورعاية الفواصل بكل تفصيل72وقد ذكرت يف بداية احلديث اختالف علماء السلف حول القضية بدءا من أيب عبيدة
الفراء (ت207 :ه) ومرو ار ابلباقالين الذي عقد فصال عن هذه القضية ونفى
معمر بن املثن (ت310 :ه) و ّ
السجع وبسط فيه مذهب األشاعرة ،يف التفرقة بني السجع و الفواصل ،يف حني أن معظم البالغيني ال يرون فرقا بني
الفواصل والسجع.
وصحت األستاذة بنت الشاطئ يف تتبع فواصل اآلايت يف القرآن الكرمي وقدمت مناذج عديدة73أن
74
الفواصل القرآنية مل أتت جملرد رونق لفظي ورعاية شكلية فحسب وإمنا جاءت لتفيد معن مهم مع مجال لفظي.
الفراء ومن ذهب معه إل محلها على قصد املشاكلة اللفظية بني رؤوس
واختارت شواهد من الفواصل الت مال ّ
اآلايت ،إبيثار نسق على آخر ،أو العدول عن لفظ إل غريه يف معناه.
فمثال ننظر يف هذه الفواصل القرآنية:
75
الفراء الكاف يف "قلى" حذفت
ك َربُّ َ
ُّحىَ واللَّْي ِل إِ َذا َس َجىَ ما َوَّد َع َ
﴿والض َ
َ
ك َوَما َقـَلى﴾ وجعل ّ
لرعاية الفاصلة76.وكذلك الفخر الرازي77وكذلك النيسابوري78ونظائرها ولو كان البيان القرآين يتعلق هبذا امللحظ
اللفظي فحسب ،ملا عدل عن رعاية الفاصلة يف اآلايت بعدها:
79
ث﴾
ك فَ َح ِّد ْ
﴿فَأََّما اْلَيِت َيم فََال َتـْق َهْرَ وأََّما َّ
السائِ َل فََال َتـْنـ َهْرَ وأََّما بِِن ْع َمِة َربِّ َ
وليس يف السورة كلها "اثء" فاصلة .بل ليس فيها حرف "اثء" على اإلطالق .وعلى مذهبهم ،كانت
فخرب ،ملشاكلة رؤوس اآلايت ابلعدول إل هذا اللفظ عن "فح ّدث".حذفت الكاف يف
الفواصل تراعى مبثل لفظّ :
"وما قلى" مع داللة السياق عليها وذلك لتجنب خطابه تعال رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم يف موقف اإليناس
والتلطف بصريح القول "وما قالك؛ ألن يف القلي داللة على الطرد واإلبعاد وش ّدة البغض .وأما التوديع ففيه داللة
اللقاء.وحذفت كاف اخلطاب يف الفواصل بعدها ،ألن السياق بعد ذلك
على التودد ،واحلب ،وفيه رجاء العودة وأمل
ُ
أغن عنها .ومىت أعطى السياق الداللة املرادة مستغنيا عن الكاف ،فإن ذكرها يكون من الفضول واحلشو املنزه عنهما
81
ُول﴾
أعلى بيان80".وتقول يف تقدمي اآلخرة على األول يف قوله تعال﴿ :إِ َّن َعَلْيـَنا لَْل ُه َدىَ وإِ َّن لََنا لَ ْآل ِخَرَة َوْاأل َ
غري القرآن ما هو مألوف ألجل رعاية الفاصلة فقط حيث قدمت اآلخرة على األول بل قدمت ألن املعن اقتضاه
ّ
أوال؛ ألن اآلخرة خري نعمة وعذاهبا أكرب وأش ّد.
ولذا ق ّدمت اآلخرة على األول يف قوله تعال.
82
ِ
ضى﴾ كما ق ّدمت اآلخرة على األول يف
ك ِم َن ْاأل َ
ُولَ ولَ َسْو َ
يك َربُّ َ
ف يُـ ْعط َ
﴿ولَْآل ِخَرُة َخٌْري لَّ َ
ك فََ ْرت َ
َ
ُول﴾83وأخريا وصلت
أ
ف

ى
ل
َع
األ
م
ك
ب
ر
َان
أ
ال
ق
ـ
ف
﴿
النازعات:
آبية
لفرعون
سياق الوعيد
ْ
ُ
َ
َخ َذُه َّاَّللُ نَ َك َال ْاآل ِخَرِة َوْاأل َ
َ
ُّ
ََ َ َ ُ ْ َ َ
بنت الشاطئ إل نتيجة مفادهاأنه ما من فاصلة قرآنية إال وهلا معن معني ال تؤديه كلمة سواها ،أحياانندرك سر
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الفاصلة وأحياان ال نعرفها .فالبالغة عبارة عن املالءمة بني األلفاظ ومعانيها ،وال ميكن أن تكون األلفاظ جليلة
واملعاين قصرية وال أتيت الكلمات اجلميلة لزخرف بديعي والفواصل أتيت إلفادة املعاين اجلليلة من موسيقى ومجال صويت
ابهر .والفواصل القرآنية خري دليل على بطالن من يفضلون اللفظ على املعن أو العكس .وهذا يدل على عدم معرفة
84
احلس اللغوي والذوق األديب املوجود يف كتاب هللا تعال.
اخلامتة
بعد هذه اجلولة املمتعة يف رحاب التفسري البياين عند األستاذة بنت الشاطئ ميكن لنا أن نقدم خالصة
املقال يف عشر نقاط هي:
 -1إن األستاذة الدكتورة بنت الشاطئ علم شامخ من أعالم العصر احلديث فقد ق ّدمت الكثري يف جمال الدراسات
القرآنية واألدبية وقامت جبهود مضنية وهي حقا درة يتيمة ألعماهلا اجلليلة ومآثرها اجلميلة ،وعطائها الثري.
جوا مالئما داخليا ،إذ كان والدها عاملا جليال وّمت زواجها
 -2نشأت األستاذة يف بيئة صاحلة وتربة خصبة ووجدت ّ
ابألستاذ أمني اخلويل ،ولكليهما آاثر واضحة وبصمات جلية على شخصيتها وسلوكها وأسلوهبا.
 -3كانت بنت الشاطئ صاحبة شخصية قوية منذ صغرها ،ومتيزت جبمعها النادر بني الدراسة العميقة للعلوم
اإلسالمية والعربية ،وكانت غزيرة االنتاج إذ يصل عدد كتبها إل أكثر من أربعني كتااب معظمها يدور حول
الدراسات القرآنية وأسرار العربية.
 -4اختذت بنت الشاطئ املنهج االستقرائي يف بيان سر احلرف حيث تذكر اآلايت القرآنية مث تقوم بدراسة
مقارنةحىت تصل إل نتائج اثبتة ،وأيخذ كل حرف مكانه و حتمل املعاين البالغية حيث ال يوجد أي حرف
أو كلمة ميكن استبداهلا بغريها وتؤدي نفس املعن ،وهذا هو اإلعجاز.
 -5امتاز املنهج البياين عند الدكتورة مبزااي عديدة منها :البحث الداليل للحرف والكلمة القرآنية ،واختيار القرآن الكرمي
لأللفاظ ال لذاهتا بل اختريت للمعن ونقل اإلنسان من احلسيات إل املعنوايت.
 -6حسمت األستاذة قضية الرتادف يف القرآن الكرمي وأكدت أن األلفاظ القرآنية تستخدم لدالالت معينة يف سياق
معني ال يؤديها لفظ آخر يف املعن الذي استخدم ألجله.
أمر ضرورايلفهم القرآن الكرمي ،وهي تفضل التفسري
 -7جعلت األستاذة دراسة الظروف االجتماعية والساسية والبيئية ًا
املوضوعي للوصول إل الغرض املنشود مكان التفسري اجلزئي.
 -8أضافت الدكتورة إضافات قيمة يف قضية احلروف املقطّعة وقامت بدراسة استقرائية وجاءت بنتائج مثمرة و مقنعة.
 -9وقد وضحت الدكتورة منهجها بنفسها "وما أعرضه هنا ،ليس إال حماولة يف هذا التفسري البياين للمعجزة اخلالدة
حرصت فيها – ما استطعت -على أن أخلص لفهم النص القرآين فهما مستشفا روح العربية ومزاجها،
مستأنسة يف كل لفظ ،بل يف كل حركة و نربة ،أبسلوب القرآن نفسه ،حمتكمة إليه وحده ،عند ما يشتجر
اخلالف ،على هدى التتبع الدقيق ملعجم ألفاظه ،والتدبر الواعي لداللة سياقه ،واإلصغاء املتأمل ،إل إحياء
التعبري يف البيان املعجز.
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 -10وهناك ضوابط صارمة إلجراء هذا املنهج وهي استقراء اللفظ القرآين يف كل مواضع وروده للوصول إل داللته،
وعرض الظاهرة األسلوبية على نظائرها يف الكتاب احملكم ،وتدبر سياقها اخلاصفي اآلية والسورة ،مث سياقها
العام يف املصحف كله التماسا لسرها البياين.
وهذا غيض من فيض وقطرة من حبر يف املنهج البياين عند بنت الشاطئ ندعو هللا سبحانه و
تعال أن جيعل هذا اجلهد املتواضع مفيدا لطالب العلم ومقبوال عنده يوم ال ينفع مال وال بنون إال
من اتى هللا بقلب سليم .آمني وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
اهلوامش
1۔
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ينظر املوسوعة العربية العاملية( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر و التوزيع ،ط ،2 :الرايض ،اململكة العربية
السعودية1999 ،م) ج ،16 :ص8 :
د .حممد سليم العرا ،شخصيات و مواقف عربية و مصرية ،ص35:
على اجلسر ،بني احلياة واملوت ،سرية ذاتية عائشة عبد الرمحن (اهليئة العامة للكتاب 1999م) ،ص28:
ينظر على اجلسر ،بنت الشاطئ ،ص101 :
ينظر حسن عبد احلميد جربا املالكي ،بنت الشاطئ من قريب (دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر،
2001م) ص56 :
ينظر بنية العقل العريب ،حممد عابد اجلابري( ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط )3 :ص14 :
األصفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق حممد سعيد كيالين (مطبعة مصطفى البايب ،القاهرة،
1961م) ص69 :
اجلاحظ ،البيان و التبيني ،حتقيق :فوزي عطوي (دار صعب ،بريوت 1968م) ج ،1 :ص54 :
ابن منظور،حممد بن أيب مكرم ،لسان العرب (دار صادر ،بريوت ،لبنان) ج ،1 :ص214 :
ينظر أمحد مطلوب ،فنون بالغية (دار البحوث العلمية ،الكويت 1975م) ص20 :
أبو يعقوب بن أيب بكر ،مفتاح العلوم (املطبعة اليمنية ،نشر الباين احلليب و أخويه ،مصر) ص77 :
كان خصما عنيدا جلهم بن صنوان (ت128 :ه) صاحب مذهب اإلرجاء يف اإلميان واجلربية يف األعمال،
وقف إل جانب األمويني ضد املعارضة ،ألف الكتاب املذكور ،و هو تطوير لفكرة علي  -رضي هللا عنه  -يف
قوله "القرآن مجال أوجه" فبحث يف تعدد دالالت اللفظ الواحد يف القرآن.
ينظر مقاتل بن سليمان ،األشباه والنظائر يف القرآن ،دراسة و حتقيق :عبد هللا حممود شحانة (اهليئة املصرية
العامة للكتاب ،القاهرة1975 ،م) ص116 :
ولد 144ه ابلكوفة ،عاش يف فرتة أيب جعفر املنصور ،لقي الكسائي فصاحبه و أخذ عنه.
مقدمة الكشاف للزخمشري ،ج ،1 :ص7 :
ينظر مصطفى الصاوي اجلويين ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن (دار املعارف ،مصر ،ط )3:ص300 :
ينظر دائرة املعارف (دار الشعب ،القاهرة ،مصر) مادة تفسري ،ص434 :
ينظر أمني اخلويل ،مناهج جتديد يف النحو و البالغة و التفسري و األدب (دار املعرفة ،القاهرة1961 ،م) ص30 :
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سورةالكهف ،99 :سورة املؤمنون ،101 :سورة يس ،59 :سورة الزمر ،68 :سورة ق ،20 :سورةاحلاقة،3 2 :
سورة األنعام ،73 :سورة طه ،102 :سورة النمل87 :
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