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  عبد المحسن أحمد الطبطبائى  اســم الباحـث
تعدد التوجيه النحوى عند الطبرى فى تفسيره جامع   عـنـوان البحث

  البيان عن تأويل آي القرآن 
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يتناول هذا البحث موضوعا خاصا فى تفسير الطبرى، وهو تعدد 
تعدد األوجه اإلعرابية التى ساقها اإلمام : التوجيه النحو، أو بمعنى أخر

جامع البيان عن تأويل : "المفسر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره المسمى 
جيه النحوي عند الطبري فى العالقة ، وتظهر أهمية دراسة التو"أي القرآن

  .والمعنى الداللي فى تفسيره) اإلعراب(القوية بين المعنى النحوي 
وهذه العالقة هى التى تبين أهمية تعدد األوجه اإلعرابية عند الطبرى، 
فحاجته إلى معرفة وجوه المعنى الداللى هى التى تدفعه إلى معرفة وجوه 

الحاجة إلى كشف "فيقول إن اضطرته المعنى النحوي، فهو يصرح بذلك 
وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختالف المختلفة 

كما تظهر أهمية دراسة الموضوع فى تحديد الوجه الذى , "فى تأويله وقراءته
قيل به الكالم المكتوب، وفى معرفة وجوه إعجاز القرآن الكريم، حيث 

وبة الداللة وثراء العطاء، فعندما يتعدد يحتوى على قدر كبير من خص
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التوجيه النحوي فى آية ما، فإن ذلك التعدد يشير إلى وجود معان أخرى غير 
  .المعنى المعروف أو المتداول بين العامة

  منهج الدراسة
  : فى  استخدم الباحث المنهج التحليلى فى الدراسة وتمثلت مراحل الدراسة 

عتمدت على المكتبات الجامعية جمع المصادر والمراجع الذى ا -١
. والمكتبات العامة، والتى أستعير منها الكتب المهمة فى مجال البحث

" معانى القرآن للفراء"فمنها المراجع القديمة ككتب التراث من مثل 
ومنها المخطوطات " الجامع ألحكام القرآن للقرطبى"و" كتاب سيبويه"و

  .التى حصلت عليها من مكتبة جامعة الكويت
بدأت بتكثيف القراءة للكتب المهمة فى مجال البحث : جمع المادة العلمية -٢

وشغلت وقتى باإلطالع على الرسائل العلمية المشابهة لبحثى هذا، 
وعندما رصدت خلفية فى الموضوع المتناول، بدأت أقرأ تفسير 

 ".جامع البيان عن تأويل أى القرآن"الطبرى 

لة وضعت أمامى المادة العلمية التى وفى هذه المرح: التوثيق والكتابة  -٣
جمعتها على البطاقات، ثم أعدت قراءتها واحدة واحدة، ثم وضعت كل 

 .بطاقة فى موضعها من البحث

وبعد انتهائى من كتابة البحث وثقت المراجع التى استندت : الفهرسة  -٤
  .إليها فى إعداد بحثى، ووضعت لها فهرسا خاصا فى نهاية البحث

  اسةاستنتاجات الدر
 وتمكن الدارس من معرفة وجه اإلعراب تكشف عن وجوه التأويل، -١

المعانى المختلفة التى تحتملها اآلية القرآنية، وذلك من دالئل 
  .اإلعجاز اإللهى فى الكتاب العزيز
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يعتبر احتمال تعدد التوجيه النحوى بسبب التنغيم أهم األسباب فى  -٢
 تدرج كل أسباب تعدد التوجيه النحوى، وأصل كل سبب سواه، وقد

، ألن األصل فى "االختالف فى التنغيم"تعدد التوجيه النحوى تحت 
 .تغير التوجيه النحوى تغير التنغيم فى اآلية المقروءة

القراءات القرآنية المختلفة تسهم إسهاما غير قليل فى تعدد توجيه  -٣
النحاة والمفسرين لآلية القرآنية نحويا، وبحثهم المتواصل فى 

 .وه اإلعراب فى كل قراءة آلية معينة على حدةاختالف وج

من عظم علم النحو وشرفه كثرة اختالف النحاة فيما بينهم فى تعدد  -٤
األوجه اإلعرابية، ونظرة كل منهم من زاوية تختلف عن زاوية 

 .اآلخر

كل اآلثار المترتبة على تعدد التوجيه النحوى يمكن إدراجها فى  -٥
، فال أثر معتبر فى التوجيه النحوى مبحث واحد، وهو اآلثار الداللية

يمكن أن يغير الحكم الفقهى فى اآلية أو يشكك فى العقيدة، أو يؤثر 
 .فى البالغة القرآنية

تعدد التوجيه النحوى قد يجر وراءه آثارا يختلف فيها علماء الفقه  -٦
والعقيدة واللغة والبالغة فيما بينهم اختالفا يدوم طويال، وقد يكون 

 .أزليا

  
  
  
  
  


