
٧٩٧  

  القرآني اللغوية وتفسير النص المعرفة
  زهير غازي زاهد. د

  : تمهيد
 صحة القراءة مبعرفة القارئ وتتصل الصحيحة للنص نصف تفسريه، القراءة

 كيفية تفسري القرآن الكرمي وما يفُوقد شغل علماء املسلمني . اللغوية للنص املقروء
))ومعانيه وصور داللته وتراكيبه ألفاظه تفسري((ينبغي للمفسر أن يعتمده يف 

)١ (

 حترجوا من استخدام اهلوى والرأي يف التفسري واستشهدوا باحلديث الشريف كما
)) قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النارمن(( : عباسابنعن 

َُّأحلوا وقد )٢( َ 
 ، ال يبعد به التأويل إىل خالف التضادلكيعلى اكتمال عدة املفسر يف تفسريه 

  .  يسميه احملدثون تعدد القراءةماني أجيز يف تفسريه خالف التنوع وهو على ح
 وجعلهاً وأربعني نوعا سبعة ))الربهان(( الزركشي علوم القرآن يف كتابه جعل لقد

ذه إلالسيوطي يف كتابه ا ّتقان مثانني نوعا، كان على املفسر أن يلم  ً إملاما العلومً
ًليكون قادرا أو مؤهال لتفسري ال قال . تفسريه قضية  لشدة حتفظ املسلمني يف؛قرآنً

ّ إالًفهذه العلوم اليت هي كاآللة للمفسر ال يكون مفسرا : ابن أيب الدنيا
ا كان مفسرا بالرأي املنهي عنه،بتحصيلها ً فمن فسر بدو

)٣(.  
ً مثانية علوم حيتاج إليها املفسر تتصل باملعرفة اللغوية اتصاال السيوطي وذكر

ا والنحو وتراكيبه والتصريف وأبنيته واالشتقاق املفرداتمن  ،ًمباشرا  ومدلوال

                                                            
  .٣٨٩/ ٢االتقان يف علوم القرآن للسيوطي : ، وانظر٢/١٧٨: الربهان للزركشي) 1(
  ٧٢ /٣ القرآن للسيد حممد حسني الطباطبائي تفسري، امليزان يف ٣٨٩ /٢: االتقان) 2(
  .٣٩٩ /٢االتقان : انظر) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  .)١( القراءاتوعلموعلوم البالغة 
قسم تعرفه العرب يف ((: َّ عباس أنه قسم التفسري على أربعة أقسامابن وروى
َيعذر وقسم ال ،كالمها حد جبهالته، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم ال أ ُ

))يعلمه إال اهللا
ُهو الذي أنزل عليك الكتاب منه   إىل اآلية الكرميةإشارة )٢( ْ ِ َِ َ َْ ََْ َ َ َ َ

ِ َّ َ ُ
م زيغ فـيتبعون  ات فأما الذين يف قـلو َآيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشا ُ ََََِّ ُ ٌَ َْ ٌ ٌ ٌْ ِ ِِ ُِ َ

ِ َّ ََّ َ َ َُ َُ َ ُ َُ َِ ْ ُّ َّ ُ َ ُّْ
َْما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ َ ِْ ْ َ ِِويلهََ ِوما يـعلم تأويله إال الله والراسخون يف  ِ َ ُ ِ َّ َ َُ ُّ َّ ِ َ َِ َْ ُ ْ َ َ

ِالعلم يـقولون آمنَّا به كل من عند ربـنا وما يذكر إال أولوا األلباب َ ْْ ْْ ُ ُُ َّ َِّ ُ ََّ َ ْ َ ََ َِّ َِّ
ِ ِ ِ ٌِّ ُ ِ َ ُ ِ ْ]آلعمران - ٧[.  

 جاءت أحاديث وقد .)٣( األقوال يف تفسري احملكم واملتشابهاختلفت وقد
ة يف تفسري ما حيتمله ّلدقإىل ا وتدعو ، قراءته وتأويلهيف احلذر حتثُّ علىأقوال و

َروي عن الرسول.  وأسرارٍمعان وما ختفيه تراكيبه من ،من وجوه ُ : ))القرآن نزلُأ 
))نْطَ وبٌرَْه ظمنه آية ّ لكل،على سبعة أحرف

َوروي )٤(  نزل من ما((:ً عنه أيضاُ
 وكثرت(( ولكل حد مطلع ٌّدَ حٍر وبطن ولكل حرف آية إال وهلا ظهمنالقرآن 

)٥( واحلد واملطلعوالبطنتأويالت الظهر 
((.  

ال ختاصمهم : البن عباس حني بعثه للخوارج  اإلمام علي قول ورووا

                                                            
  .٣٩٧ /٢: تقاناال) 1(
  .١٨١ / ٢: الربهان) 2(
   ٣ / ٢: انظر االتقان) 3(
ازات النبوية، الشريف الرضي ) 4(   .١٧٠ / ٢، الربهان ٢٥١ - ٢٤٧ا
، جامع ١٣٦/ ٩ املعجم الكبري للطرباين وانظر، ١٨٦ -  ١٨٥/ ٢: انظر الربهان) 5(

  .٧٢ /٣ئي  للسيد حممد حسني الطباطباامليزان، تفسري ٢٥/ ١البيان للطربي 



  
٧٩٩  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

  .)١(نةُّ ولكن خاصمهم بالس،وجوهَّ فإنه ذو ؛بالقرآن
عل للقرآن ّ حىت جيِ الفقهَّ كلُ الرجليفقهال :  عن أيب الدرداء قولهوروي

ًوجوها
)٢( .  

 القرآن ُدت قراءاتّص من خصائص النص اخلالد؛ لذلك تعدّ النقراءة ُدُّوتعد
 ولكن يبقى االختالف يف ، ويف العصور املختلفةالواحدوتفاسريه يف العصر 

 على أال تكون القراءة خالف تضاد يف ًمقبوالقراءته وفهمه يف حدود التنوع 
 فهمه معرفة ظاهر معىن األلفاظ فذلك يفيس بكاف فل. تأويله وفهمه كما ذكرت

 الدقة يف فهم السياق الذي وردت تطلبّال يوصل وحده إىل حقائق املعاين، إمنا 
  .ّفيه األلفاظ ووظائفها يف نصها

َوما رميت إذ رميت ولـكن الله رمى الكرميةاآلية فظاهر َ َ ََ َ ََّ ََّ ِ َ ََ َْ ْْ ِ]األنفال - ١٧[.  
 ومها متضادان يف ، للرمي ونفي لهثباتإَّ فإنه ؛ غامضة وحقيقة معناها،واضح

  .الظاهر
ْقاتلوهم يـعذبـهم الله بأيديكم وخيزهم وينصركم   : تعاىلقوله وكذلك ْ ْ ُُْْ ُ ََ َُ َ

ِ ُِِْ ُ ْ ُ َِْ ّ ُ ِّ ُ ُِ َ
ْعليهم ََْ ]كانوا هم القاتلني فكيف يكون اهللا سبحانه هو فإذا((]  التوبة - ١٤ 
))فما معىن أمرهم بالقتال.. ّ املعذب تعاىل هوكان وإن ،ِّاملعذب

)٣(.  
 تطبيق : أي،عرابإأحدمها تفسري :  املفسرون مذهبني يف التفسريسلك لقد

َّن تفسري اإلعراب ال بدأ بينهما والفرق(( تفسري معىن واآلخرقواعد النحو،   فيه َّ
)) النحوية، وتفسري املعىن ال يضر خمالفة ذلكالصناعةمن مالحظة 

)٤(.  
ذا ً يقع املفسر مبا تقتضيه الصناعة النحوية، خصوصا إذا التزم بأقوال دق و

                                                            
   ٣٨٨/ ١:الربهان )1(
  .١٧١/ ٢: السابق) 2(
  .٢/١٧٢: الربهان) 3(
  . ١/٣٨٠: السابق) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

از أو عدمهتهازُّوجتو ٍّ حنويٍمذهب  ووقوع الزيادة يف القرآن ، يف تفسريه لقضية وقوع ا
ن أ يف الكالم يوجد(( َ الواحدَ واملعىن الشيءُفقد يتجاذب اإلعراب. وقوعهاأو عدم 
ة ّؤول إىل صحَوالتمسك بصحة املعىن ي..  مينع منه يدعو إىل أمر واإلعراباملعىن

))اإلعراب
  . النحوينيً هذا أيضا إىل الصناعة النحوية وخالف ويعود )١(
ا يف ذلك كل  يدعو املفسر إىل دقة النظر ووعي اللغة وأسرار استعماال

  . القرآن الكرمي
  : اللغويةوالمعرفة اللغة

 ً كما تكون وسيلة،لفكر والفهم لوسيلةنساين فهي إل مرآة للعقل االلغة
وقبل اهتداء االنسان . تراثهالالتصال والتعبري ولتسجيل حضارة األمم وحفظ 

 ذلك هي وسيلة وغاية يف بعدفاللغة . ملعرفة اللغة عاش يف تيه من الزمن والنسيان
ا ، املفسرينبعضوالتفسري البياين للقرآن له خصيصة فضلها . بداعإلجمال ا َّ أل
اّوالذي أعنيه باللغة كل . ياين على كالم اهللا املعجزكالم ب الصوتية، : مستويا

  .. والصرفية، والنحوية، والداللية
   اللغوية ؟ المعرفة تتألف ّمم

 عصر مبكر فمنذ املعرفة اللغوية هي جمموع التصورات النظرية لبنية اللغة، َّإن
ته ا قراءوضبطفاظه وتراكيبه تدبره من خالل تفسري ألب القرآين العلماء ُّشغل النص

 وضعفمنذ أن . ومعرفة أحكامه وصور دالالته، فنشأت من ذلك العلوم العربية
عرابه وبعض قواعده بإشارة من اإلمام علي إنقط (   ه٦٩ت(أبو األسود الدؤيل 

 الضوابط اللغوية حلركات أواخر الكلم، َلّ هذا النقط أوكان )٢( األخبارروتكما 
                                                            

  . اليت ذكرها لذلكاألمثلة، وانظر ١/٣٨٥: انظر السابق) 1(
، طبقات النحويني واللغويني أليب بكر ٦ اللغوي الطيبمراتب النحويني أليب : انظر) 2(

، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ١٨لربكات األنباري  اأبو - ، نزهة األلباء ١الزبيدي 
٥٢ - ١/٥٠.  



  
٨٠١  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

ُ حىت وفتطورتجلهود اللغوية ومنها انطلقت ا ومصطلح . ضع علم اإلعرابّ
َّ النحو إمنا كان مبعناه األوسع مدرسيعراب مل يكن بداللته الضيقة اليت شغلت إلا

عراب القرآن إ يف التشجيع على ٌكالم  وقد روي عن النيب. هو البيان واإليضاح
 وكان ً◌،َاألسود عربية نقط أيب ُومسي.  أي بيانه وتوضيح ألفاظه،يف أثناء تالوته

ااملنطوق إقامة أصوات الكلمة : أي،يعين النحو مبعناه الواسع ّ وصحة بنيتها مث  
ًكل ذلك كان عربية. صحة الرتكيب فصحة الداللة  إىل عصر وصلناّ حىت إذا ،ُّ

 ،العلميةجند علم النحو قام على أسسه (  ه١٧٥ت(اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
  .ه الشامل على أصوله من السماع والقياس والتعليلُوأقيم هيكله مبعنا

 جهود علماء يف تفسري النص القرآين برزت جانب تطور علم النحو وإىل
عجازه على اختالف اآلراء واألقوال، وما يعنينا الرأي القائل إ ثباتإوحماولة 

 بنظم كلمه يف أساليب وأنساق وقف الفصحاء عاجزين عن أن البياينعجاز إلبا
يف تفسريه (  ه٦٨ت( ما ظهر يف تفسريه جهود ابن عباس أوائلفمن . ا مبثلهيأتو

 إذا((: ً شعر العرب جماال لالستشهاد ولذلك كان يقولواختاذ ،وبيان دالالت مفرداته
))َّ فإن الشعر ديوان العرب؛ فالتمسوه يف الشعرالقرآنسألتموين عن غريب 

 وابن. )١(
 الصحابة الذي كثر عنهم تفسري مقدمةيف عباس بعد اإلمام علي بن أيب طالب 

))ّ فقهه يف الدين وعلمه التأويلاللهم((:  بقوله  له النيباالقرآن، وهو من دع
)٢( 

 هذه ُّ كلُّدَعُ الكتب وتـوقراءاتهعرابه إّ ألف العلماء يف جماز القرآن ومعانيه ولقد
للجاحظ  عجازهإو كما ظهرت الكتب يف نظمه ،املصنفات من التفسري اللغوي

 ،ٍ مبنيٍّ عريبٍ بلساننزلوملا كان القرآن الكرمي . ّواخلطايب واجلرجاين والباقالين وغريهم
 حتتوي )) والتبينيالبيان(( ّ كانت تلك الكتب وما ألفه اجلاحظ يف،وهو بيان للناس

                                                            
  .٤٢٦ / ١ اجلزري البنغاية النهاية يف طبقات القراء ) 1(
  .١٧٧/ ٢ للزركشي، الربهان ١٣٨صحيح مسلم حديث ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

:  احتوى ثالث شعب هيًعلماعلى بذور البالغة اليت تطورت بعد ذلك فصارت 
 لغوية يف القرآن مثل ظواهرًفت كتب أيضا يف ُّلوقد أ. والبديعاملعاين، والبيان، 

، والتذكري والتأنيث، واالبتداءدغام والوقف إلتباع، واإلمالة واإلاألشباه والنظائر، وا
 يف مفرداته وغريبه، مث كتبلفت ُواملقصور واملمدود، واملؤتلف واملختلف، مث أ

  . املعجمات عامة وفقه اللغة
ومنذ القرن الثالث ظهرت .  العربية عامةعلومملختلفة قد ألفت  املصنفات اهذه

 فمنها ما اهتم باملأثور من ، تأليفهامذاهباملصنفات يف تفسري القرآن على اختالف 
عراب لتوضيحها، وفيه إلحكام مع ذكر وجوه ااأل واستنباط ،أقوال الصحابة والتابعني

كتفسري ) التفسري باملأثور(وهو املسمى بـ ،تدقيقنقل الروايات املختلفة اليت حتتاج إىل 
ومنها ما اهتم ببيان أساليب القرآن )  القرآنتفسريجامع البيان يف ( ) ه٣١٠(الطربي 
 كتفسري الكشاف ،عجازهإ البيان لتأكيد ًخذاّمتكر املواضع البالغية ِ وذ،الكرمي

ة واالسرتسال  الكالمية واملنطقيباالستدالالت، ومنها ما اهتم ( ه٥٣٨ت(للزخمشري 
(  ه٦٠٦ت( كتفسري الرازي ، نظره ومذهبهوجهةً ميال مع ،يف تأويل الظواهر الكونية

 يف جمال بسط موضوعاته والوصول اللغويةومنها ما بسط القضايا ) مفاتيح الغيب(
احملرر (و(  ه٧٤٥ت (األندلسيأليب حيان ) البحر احمليط( كتفسري ،إىل معانيه

جممع (و(  ه٤٦٠ت(للطوسي ) تفسري التبيان( و( ه٥٤٣ت(البن عطية ) الوجيز
  (.  ه٥٤٨ت(للطربسي ) البيان

الربهان ( املصطلح اجلامع مثل مبعىن ، ظهرت مصنفات يف علوم القرآنكما
فنون األفنان يف عجائب (و(  ه٤٣٠ت(براهيم احلويف إلعلي بن ) يف علوم القرآن
للزركشي ) علوم القرآن يفالربهان (و(  ه٥٩٧ت(البن اجلوزي ) علوم القرآن

مناهل العرفان (و(  ه٩١١ت(للسيوطي ) تقان يف علوم القرآنإلا(و(  ه٧٩٤ت(



  
٨٠٣  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

 أمهية علوم مصنفوهاُّوغريها، وكلها يؤكد .. لعبد العظيم الزرقاين) يف علوم القرآن
 ، وتؤدي إىل فهمهبنصه إىل معرفة العلوم األخرى اليت تتصل ًضافةإ ،اللغة للمفسر
 وصيغها، معانيها :ًوم العربية هي املدخل املهم لذلك بدءا مبفرداتهلكن معرفة عل

ا: وتراكيبه  شيء ليس من إىل وحيتاج املفسر فوق ذلك .صورها وأساليبها ودالال
ا امللكة اللغوية والقدرة على وعي العلوم وهو ،العلوم هذه امللكة . واستيعا

علم  (السيوطيَّمساه  ،استعداد خاص خيتلف من شخص آلخر يف قوته وضعفه
 من(( باحلديث وإليه اإلشارة ،ثه اهللا تعاىل ملن عمل مبا علمِّوهو علم يور) املوهبة

   )١( ))ثه اهللا علم ما مل يعلمَّعمل مبا علم ور
   اللغوية ؟المعرفةف َّظوُ تكيف

 وإمنا هي ضرورة ، الكرمي فحسبالقرآنر ِّ ملفسً املعرفة اللغوية ضرورةليست
 املعرفة ؟ هذه ّ كيف توظفاملهم. ألصويل واملنطقي والفيلسوف واألديبللفقيه وا

   يف جماله؟ املفسروكيف يستخدمها 
َّ غري أن ا،َهلَّ شروط ملفسر القرآن كان اإلملام بعلوم العربية أووضعت لقد
دت ّعت التفاسري وتعدَّ يتفاوتون يف معرفة أنواع هذه العلوم؛ لذلك تنواملفسرين

، وكان مجيعهم يوظفون علمهم بالعربية يف تفسري النص واستنباط نالقرآ اتقراء
 لكنَّنا ينبغي لنا أن نعرف أن ليس كل من اشتغل . وأساليبهتراكيبهمعناه وداللة 

اكانبالنحو أو اللغة  ً فقد يكون حافظا قواعد النحو وأقوال ، من أهل املعرفة 
 من دون استنباط ما ، ما حفظه ال تتجاوز إعادةاملعرفية ولكن قدرته ،اللغويني

 يف أحكامه، ًةَّ والرتاكيب القرآنية خاصالبيانيةوراء ذلك من دالالت األساليب 
 ،د ما حفظه من قواعده وأقوالهّ فريدحنويفهو إما أن ينساق يف موقفه مع مذهب 

                                                            
  .٣٩٩ / ٢اإلتقان ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

وقد .  أو الفلسفة والكالمالفقهسنه يف ُ حيٍوإما أن مييل يف أحكامه إىل مذهب
  . ل قليل مناذج من التفاسريذكرت قب
ا، أثرا يف تفسري املفسرين:  اللغةملعرفة إن فالكلمة قد . ًأساليبها ومفردا
وغرابة الكلمة .  فسياق استعماهلا يكشف عن وظيفتها يف الرتكيب،غامضةتكون 

ا   وهذا غري موجود يف القرآن الكرمي، وإما لغموضها ، غري معروفةحوشيةإما لكو
تفتح  فاملعرفة باللغة . وهو ما احتمله النص القرآين، من معىنأكثر أو احتماهلا

وسؤاالت ابن األزرق البن عباس يف هذا .  يف سياقهاداللتهامغاليقها وتكشف عن 
ال معروفة  فكان ابن ؛ من شعر العرب عليها ليستبني معناهااالستشهاد وطلبه ،ا

ًف العلماء كتبا يف غريب القرآن  ألوقد )١( مايريدلهعباس جيري مع رغبته ويوضح 
 وأيب عبد الرمحن بن ( ه٣٣٠ت(وأيب بكر السجستاين (  ه٢٧٦ت(كابن قتيبة 

 خفائها أو ومواطنوأوضحوا نوع الغرابة فيها (  ه٢٣٧ت(املبارك اليزيدي 
 عن داللتها ختتلف يكون للكلمة يف سياقها داللة سياقية فقد. )٢(غموضها
 وأثرآخر ينظر يف نظم القرآن واختالف أساليبه  فهذا حقل علمي ،املعجمية

ال اللغوي أمهية معرفية للمفسر يدخل فيها خصوصية . األدوات يف ذلك وهلذا ا
 مث تنوع أمناط اجلمل الختالف ما يدخل عليها من ، القرآين للكلمةاالستعمال
ا خيرج  وم،ع داللة األسلوب الواحد من حيث عبارته على احلقيقةّ تنومث ،األدوات

  . واألسلوبيةالبالغيةإليه من األغراض 

                                                            
لقرآن لبنت يف ضمن كتاب اإلعجاز البياين ل) الزرقمسائل ابن (انظر تفصيل ذلك ) 1(

، ومقدمة كتاب إيضاح الوقف واالبتدا لألنباري  وما بعدها٢٨٩/ ٢الشاطئ 
  (. ه٣٢٨ت(

 وتفسريه أليب عبد الرمحن بن عبد اهللا بن القرآنانظر مقدمة حمقق كتاب غريب ) 2(
   .، عامل الكتب بريوت اليزيدياملبارك



  
٨٠٥  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

  : وخصوصية استعمالهاالقرآنية الكلمة
 منها ما ،ٍ القرآين خيرج بتصوراتالنص املتأمل يف استعمال الكلمة يف إن
  .  القرآيناستعماهلايقاعها الصويت ومنها ما يتصل خبصوصية إيتصل ب
ضاف إىل ُ يًقرآنية توحي مبعىن الكلمة الجندًكثريا ما :  الصويت للكلمةيقاعإلا

ا من خالل جرس ،معناها املعجمي أو العريف  فرتسم ، اليت حتاكي احلدثأصوا
 إليه الدراسات أشارت وذلك غري ما ،صورة احلدث يف ذهن املتلقي أو القارئ

، وغري ما ذكره ابن جين يف )١(اللغوية منذ عصر اإلغريق اليت قالت برمزية األصوات
 ذهاب بعضهم إىل أن اللغة مأخوذة من األصوات من )٢(ل اللغةحديثه عن أص

 فالبحث يف أصل معاين ، ال نعين هذا التفسريحنن.  يف الطبيعة وظواهرهاةاملسموع
 هنا الدالالت املكتسبة من حكاية نعين إمنا ،دركُ ال تٌاأللفاظ عند وضع اللغة غاية

ا ،األصوات وتناسبها  من ظالل املعاين إىل املعىن لفةاملؤ وما تضيفه وتوحيه صفا
 والتشديد يوحي باملبالغة ، احلدثبتكرارفالتكرار الصويت واملقطعي يوحي . املعجمي

 ٍ بالسالسة والرقة وهذه معانيوحيوالكثرة، وانسجام أصوات الكلمات يف سياقها 
  .تضاف إىل معانيها املعجمية

 وهي ، استعملتها األجيال اليتجتارب تاريخ من االستعمال حيمل للكلمة
أربعة أبواب يف (  ه٣٩٢ت(وقد عقد ابن جين . حتيا باالستعمال ومتوت بعدمه

ومدلوله ثبات مفهوم الصلة بني اللفظ إ فيها حاول )٣()اخلصائص(اجلزء الثاين من 
 بالغ يف حديثه وتصوره داللة أصوات لكنه ،حياء األصوات مبا يناسب األحداثإو

                                                            
  . ٩٩انظر دور الكلمة يف اللغة أوملان ) 1(
  .٤٦/ ١ص انظر اخلصائ) 2(
األكرب ، وباب االشتقاق ٢/١١٣ األصول واملباين اختالفباب تالقي املعاين على : (هي) 3(

   ).١٥٢مساس األلفاظ أشباه املعاين إوباب تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين، وباب  .١٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

م((:  بقوله( ه١٧٥ت( أمحد بن وقد سبقه اخلليل ،هاالكلمات وحكايتها ملعاني  َّكأ
ًتومهوا يف صوت اجلندب استطالة ومدا   وتومهوا يف صوت البازي َّرَ ص:فقالواً

َتقطيعا فقالوا ص ))َرَصْرً
)١(   

فقد ناقشها .  اللغويون احملدثون النظر يف الصلة بني اللفظ وداللتهيهمل ومل
 فكانت ، ومن الغربيني يسربسن وأوملان وغريهم،انَّام حسَّ، ومتأنيسبراهيم إ

 له ، املعىن عن طريق احملاكاة والتقليد بواسطة الصوتتوليدخالصة موقفهم أن 
 نظم رمزية ترمي إىل بيان القيمة التعبريية وضعت وقد ،دور ذو أمهية وحيوية

  .)٢( لنا أال نبالغ يف ذلكينبغي ولكن ،املتصلة باألصوات املختلفة
ا رفنع حنن  أن النص اإلبداعي يهدف إىل الوصول بالكلمة إىل كامل قو
 أو التكرير وتشديد أصوات معينة ،حياء جرس الكلمةإ وباإليقاع سواء ،وإحيائها

  .  الفنيةالوسائلوغري ذلك من 
ٍ النص القرآين ألفاظا ذات أصواتاستعمل لقد  توحي ًةّحيائيإ ً حتمل طاقةً
ُمبعان ت ّعريف، وهذا هو البصر جبوهر اللغة، فقد يولد معىن  المعناهاضاف إىل ٍ

 فتثري ما يشبه الدوي توحيه ، األصوات املفخمةحتكيهاملبالغة والتضخيم ما 
َوالذين كفروا هلم نار جهنَّم ال  : قوله تعاىلنقرأالكلمات املؤلفة منها، فحني  َ َُ َ ُ َ ََُْ َ َ

ِ َّ َ
ُيـقضى عليهم فـيموتوا وال خيفف ََُّ ََْ ُُ ََ ْ ِ ََْ َ ا كذلك جنزي كل كفورُ ٍ عنـهم من عذا ُ َ ُ ََّ ِ َْ َ ِ َ ََ ُِ َ َْ ِّ ْ وهم ،ْ ُ َ

ًيصطرخون فيها ربـنا أخرجنا نـعمل صاحلا َِ َِ َْ َ ْ َْ َ َْ ِ ِْ َ ََّ َ ُ َ ] فاطر٣٧- ٣٦  [  
 تدرج سياق اآلية بوصف الكافرين، فهم يف نار جهنم يف اضطراب وعذاب إن

َوهم يصطرخوندائم  ُ َِ ْ َُ ْ َ بني بدوي صراخهم، فهناك فرق  هذه العبارة توحيجعل 
                                                            

  .١٥٢/ ٢، وانظر اخلصائص ١٤ / ٤الكتاب ) 1(
 .٩٩- ٨٤ دور الكلمة يف اللغة أوملان ،٦٩ -  ٦٨ أنيسبراهيم إانظر داللة األلفاظ، ) 2(

  .١٧٥ السابع يف روائع القرآن الفصل البيان



  
٨٠٧  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

الصاد، : ثالثة أصوات مفخمة) يصطرخون(إذ اجتمع يف ) يصرخون(و) يصطرخون(
صبح الفعل حياكي أصداء صراخهم من دوي أ ف، املنقلبة عن تاء افتعل، واخلاءوالطاء

  .ٍ عال أوحى به التفخيم يف أصوات الفعلوصخب
رقهم فال صريخ هلم وال هم ُ نشأ نغوإنيف اآلية ) صريخ( ذلك كلمة ومثل
ُيـنـقذون َ ُْ] 43املغيث كأنه يستجيب لصراخ من يستغيث به فالصريخ] يس ّ

 يف الكلمة جعلها يف سياقها توحي بصراخ مفخمنيفاجتماع الصاد واخلاء صوتني 
  .املستغيث
ً إذا تلكمن املبالغة يف عدم العدالة يف اآلية ) يزىِض( ما توحيه كلمة وكذا

ّالصاخة ( ما يوحيه التشديد يف الكلمات وهكذا] النجم٢٢ [ٌقسمة ضيزى
ّواحلاقة والطامة وسجيل وعتل وزق ّّ ّ ّويدعونوم ّ ّ إىل نار جهنم دعاَُ فكل هذه ..) ّ

ا من اآليات تتول حيائية تضاف إىل املعىن إٍ معان منهاد ّالكلمات يف سياقا
ا وبنيتها توحي بظالل داللتها، وقد قا ل الصرفيون كل زيادة يف املعجمي، فأصوا

  . حروف الكلمة زيادة يف معناها
ال ما يوحيه ونذكر  املقطع اللغوي بتكرار املعىن يف مواضع تكرار يف هذا ا

نسان من صلصال من إل خلقنا اولقد: من ذلك قوله تعاىل. من النص القرآين
، فالصلصال صوت الطني اليابس الذي مل متسه نار].احلجر٢٦ [محأ مسنون

ًفإذا نقرته صل أي صوت صوتا ذا  ّ مها تتألف لتاوصلصل مثل صرصر فك. رننيّ
  . توحيهمن أصوات تناسب معناها بل هي معناها الذي 

ِ وزلزلت األرض زلزاهلا، ودمدم ،ُْكبكبوا:  هذا القبيل ما توحيه الكلماتومن ُْ
م، ويوسوس، وغريها مما يف    .  من النص القرآينمواضعهعليهم ر

وهذه .  به النصوص العالية اإلبداعمتتازذا هو البصر جبوهر اللغة الذي  هّإن
  . املعجزالنصعجاز هذا إالظاهرة ميكن أن تدرس يف جمال 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  :استعمالها خصوصية
 مفهوم بالرجوع إىل القرآنية الكلمة النظر يف خصوصية استعمال ميكننا

  . منهاظاهرة الرتادف واملشرتك والتضاد وموقف اللغويني 
 قضية الرتادف اللغوي على خالف، فمنهم من ذهب إىل يف اللغويونف

ِ فيجمع للمعىن الواحد ألفاظا ع،الكرميوجوده يف اللغة والقرآن  ة، ومنهم من ّدً
 اعتبار ما من على )١( األلفاظ املرتادفةبنينكر ذلك وحاول أن يوجد الفروق أ

. عجازهإ من خصائص وذلك.  القرآن الكرمييفلفظ ميكن أن يقوم غريه مكانه 
 صفات، فالسيف هو االسم فهي وما بعده من املرادفات ،ٌ واحدٌفللشيء اسم

  . فهي صفات.. وأما املهند واحلسام والصارم
 فيه واللغويون.  املشرتك فهو أن يكون للكلمة الواحدة أكثر من داللةوأما

 هذات ّوقد ألف حت. ً خصوصا يف وجوده يف القرآن الكرمي،ًعلى خالف أيضا
وكتاب (  ه١٥٠ت(ملقاتل بن سليمان البلخي ) األشباه والنظائر(العنوان كتب 

وللمربد النحوي (  ه١٧٠ت(هلارون بن موسى األعور ) الوجوه والنظائر يف القرآن(
يد(كتاب عنوانه (  ه٢٨٥ت( لكنه ) ما اتفق لفظه واختلف معناه يف القرآن ا

 فبهذا ، القرآن الكرمي قد استعملها مبعانيها الكلمة اليت يوردها أن يكونيفاشرتط 
 مفهوم االشرتاك عما جنده لدى مؤلفي الكتب السابقة ولدى قَّضيالشرط 
  .اللغويني
 )٢( الزركشي موضوع الوجوه والنظائر النوع الرابع من علوم القرآنجعل لقد

                                                            
وأمحد بن ) الفروق اللغوية( هالل العسكري يف وأيب) فقه اللغة(مثل الثعاليب يف ) 1(

  ) اخلصائص(وابن جين يف ) الصاحيب( فارس يف
  .١٣٣ / ١انظر الربهان ) 2(



  
٨٠٩  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

 للفظة، وفسر ٍبأنه املشرتك الذي يستعمل عدة معان) الوجوه( مصطلح وفسر
ّوقد عد بعضهم ذلك من معجزات . باأللفاظ املتواطئة املرتادفة) النظائر(طلح مص

ً الكلمة الواحدة تتصرف إىل عشرين وجها أو أكثر أو أقل وال كانتالقرآن حيث 
  .)١(البشريوجد ذلك يف كالم 

 اللغويني قدميهم وحديثهم على خالف يف هذه الظواهر نإ :قلت
ّ خصوصا يف القرآن الكرمي، ويرى أن ًيها مبالغة، وهناك من يرى أن ف)٢(اللغوية ً

البيان والدين : ّ ذكروا من أن للهدى سبعة عشر معىنكمانسبة الرتادف ليست 
 ذلك فالرتادف أوسع من املشرتك يف ومع .)٣(والكتبميان والداعي والرسل إلوا

ازوأكثر ،اللغة لباصرة  كالعني ا؛ ما ذكروه على أنه من املشرتك هو أقرب إىل ا
 وهو املعىن القرآين املألوف ، املاء، وأمة مبعىن مجاعة من الناسلعيونتستعمل 

َربـنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك: كقوله تعاىل ََّ ً ًَ َ َ َ
ِ ِ
ْ ْ َُّ َّ َّ َُّ َ َ َِ ُِِّ َ ِ ْ ُ َْ ْ)٤( 

ٍوادكر بـعد أمةوأمة مبعىن احلني ] البقرة١٢٨[ َُّ َ ْ َ َ َ َّ َ]عىن الدين مبوأمة] يوسف٤٥ 
ٍإنا وجدنا آباءنا على أمة َُّ ََ َ ََ َْ َ َِّ]الزخرف٢٢.[  

 يستعمل يف القرآن الكرمي إال مبعىن واحد مل ذكر من املشرتك يف كتب اللغة ومما
 وهي من ألفاظ القرابة وقد استعملت ؛ واحدقرآينمل يرد هلا إال معىن ) اخلال( كلمة .مثل

                                                            
  .١٣٤ / ١انظر الربهان ) 1(
براهيم إ، وداللة األلفاظ ٤٣٠، ٣٦٩ / ١ للسيوطيكتاب املزهر :  تفصيل ذلكانظر) 2(

 يف ضمن ٨٩ تقي احلكيم حممد، مبحث املشرتك والرتادف للسيد ٢٢٤، ٢١٠أنيس 
  .١٤٧ عمرعلم الداللة أمحد خمتار  ،) األصوليني جتاربمن(كتابه 

   .٣٠١-  ٣٠٠/ ١قان تإل، ا١٣٥، ١٣٤ للزركشي الربهان: انظر تفصيل ذلك وشواهده) 3(
 - ١١٠ -  ١٠٤ من البقرة و ٢١٣ -  ١٤٣ -  ١٤١ - ١٣٤ًانظر أيضا اآليات ) 4(

   . عمران وكثري من آيات أخر آل من١١٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 ليست إال ،ً يف القرآن مخسا وستني مرةعملةاملست) نسانإ(مخس مرات، وكذلك كلمة 
 وردت ً كثريةَ هلا كتب املشرتك اللفظي معاينتذكر، وكلمة األرض اليت اً واحدًامعىن قرآني

  .)١( املألوفالقرآين مبعناها ٍيف القرآن مخسمئة مرة
 على وفق ، اليت تدل على املعىن وضدهفهي األضداد من األلفاظ ّوأما

َوالليل إذا يف اآلية ) عسعس(ال وقد ذكر منها كلمة سياقها يف االستعم ِ ِ َّْ َ
َعسعس َ ْ َ] ٢( أقبل وأضاء ومبعىن أدبرمبعىن] التكوير١٧(.  

َوأسروا النَّدامة لما رأوا العذاب يف اآلية) ّأسر (وكلمة َ َ ْ ْ ُْ ََ ََ َّ َ َ َ َ ُّ َ ]مبعىن ]يونس٥٤ 
  .أخرى ومبعىن اإلخفاء ًّةظهار مرإلا

َشرى واشرت (وكلمتا    :يف اآليات) ىْ
ِومن النَّاس من يشري نـفسه ابتغاء مرضات الله ِ ِّ ِ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َ َْ ِْ ِ َ َ ]البقرة٢٠٧[  
ٍَوشروه بثمن خبس دراهم معدودة َُ ْ َ َ َ

ِ
َ ٍ َْ ٍ َ ََِ ُ ْ َ]يوسف٢٠[  

ْولبئس ما شروا به أنفسهم ُ َ ُ َ
ِِ َْْ َ َ َ َِْ َ]البقرة١٠٢[  

ْبئسما اشتـروا به أنفسهم ُ َ َُ َ ِِ ََِْْْ َ ْ ]ةالبقر٩٠[  
فاألكثر منها أن يكون شروا :  مذهبانواشرتواللعرب يف شروا :  الفراءقال

ً جعلومها مجيعا يف معىن باعواورمباابتاعوا، : مبعىن باعوا، واشرتوا
 ذلك من ّإن. )٣(

ا   ومنهم من أنكرها أن تكون يف القرآن اللغويونالظواهر الداللية اليت قال 
. )٤( العربية اليت مجعها اللغويوناللهجاتالكرمي، وهذه الظاهرة من اختالف 

  .  ما أذهب إليه يف القرآن الكرمي خاصةوذلك
                                                            

  .٢١٦ -  ٢١٥ األلفاظ، داللة ٣٨٧ / ١انظر املزهر ) 1(
  .٦٣٨ / ٣عراب القرآن للنحاس إانظر ) 2(
  )] شرى(الصحاح [ضداد  هو من األاجلوهري، وقال ٥٦ / ١معاين القرآن ) 3(
  . ٣٨٩، ٣٨٧، املزهر ١١٧الصاحيب : انظر) 4(



  
٨١١  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

 توظيف األلفاظ ما حيتاج إىل تأمل يف يف االستعمال القرآين فيه من الدقة إن
 ذكروه من املشرتك وسأذكر مما مما وقد ذكرت أمثلة من االستعمال القرآين ،تدبره

 فليس هناك تطابق ،كذلكيف النص القرآين ليس  لنرى أنه ،ّعدوه من الرتادف
، وسأذكر اآلخر وإمنا لكل لفظ معىن دقيق ال يطابق رديفه ن، يللمعىن يف اللفظ

  : ّثالثة مناذج عدها املعجم من املرتادف وهي الكلمات
َ آنس وأبصر - ١ َ أقسم وحلف - ٣َْ زوج وامرأة - ٢َ َ َ َ َ َْ  
جاءت يف النص القرآين كل لفظة  إمنا ، تكن هذه األلفاظ من املرتادفومل

  . سياق استعماهلايفًمبعىن ال يطابق اآلخر بل يكون معناها خمتلفا 
) ًوآنس نارا(، وآنس الصوت مسعه أبصر: يف املعجم) آنس( الفعل - ١

فاستعمال آنس .  مرادفة آلنسليستوهذه األلفاظ . أبصرها أو نظرها أو رآها
وقد استعملت أربع . بالراحةنس والشعور القرآين معناه أبصر مع اإلحساس باأل

ّ نفسه ألنه وسكنتمرات فيما رآه موسى من نار وهو يسري بأهله فآنس إليها 
ٍلعلي آتيكم منـها بقبس ًكان مقطوعا فعاد إليه الرجاء باالهتداء بقوله ََِ َ َِّْ ُ ِ ِّ َّ)١(  

ِّإذ رأى نارا فـقال ألهله امكثوا إين: تعاىلقال ِ ُِ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ً ََ َ آنست نارا لعلي آتيكم منـها ْ َِّْ ُ ِ ِّ َّ ً َْ َُ
ٍبقبس ََِ...] طه١٠[  

ٍََ إذ قال موسى ألهله إين آنست نارا سآتيكم مـنها خبرب: وقوله ِ َ ِّْ ُ ِ ِ َِ ًَ َْ َُ ِّ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ْ ]النمل٧ [  
ً فـلما قضى موسىاألجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا : وقوله ََ َِ ُّ ِ ِ ِ َِ َ َُ

ِ ْ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ ََّ َ
ٍَال ألهله امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منـها خبربَق َْ ِ َ َِّْ ُ ُِ ِِّ َّ ً َْ َُ ِّ ِ ُ ِ ْ َ َ..] القصص٢٩[  

 اليتامى وابتلوا:  بالشيء قال تعاىلشعرت مبعىن ً خامسةًّة استعمل الفعل مروقد
  ]النساء٦[أمواهلم إليهم فادفعوا ًرشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حىت

                                                            
 ، وانظر اإلعجاز ٣٣٠ / ٧، جممع البيان ٥٣١ / ٢الكشاف للزخمشري : انظر) 1(

  .٢١٧ للقرآن البياين



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

إبصار : ً حامال داللته الرقيقة الواضحة واإليناسيبقى ))آنس((عل  الفوتصريف
  .  فيه كما يقول الزخمشريشبهةبصار البني ال إل وا،ما يؤنس
حياء عند إل له هذا الشعور وافليس ))رأى(( أو ))أبصر(( الفعل املرادف أما

 ببصره  أن نقيمه مكان آنس وال يطابق معناه فهو مبعىن نظرميكننااالستعمال وال 
  .  ال يطابق ذاكوهذا. أو مبعىن تأمل

 الظاهر مرتادفتان لكنهما يف االستعمال يففهما )  وامرأةزوج( أما - ٢
  . القرآين ليس كذلك

 تعطينا العالقة اليت فيها النماء واحلكمة واملودة القرآن يف ))زوج(( لفظة إن
َاسكن أنت وزوجك اجلنَّة فخطابه آلدم بقوله َ ُ ْْ َ ََْ َ َ ُ ْ ]البقرة٣٥ [  

َ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها وجعل  وقال َ ََ ً ْ َ َْ َ ََْ َِ ُُ ُ ُْ َِّ َْ َ َْ ِ ِِ ُِ ِّ َْ َ َ
ًَْبـيـنكم مودة ورمحة ََ ًَّ َ َّ ُ ََْ]الروم٢١[   

م جنَّات جتري من حتتها األنـهار خالدين ف وقال ِللذين اتـقوا عند ر ِ ِ ِ ِ
َ ََ ُ ََ ََْ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌَّ َ ْ ِّ َ ْ َيها ََّ

ِوأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصري بالعباد َِ ِْ ِ ٌ ِ َ ُّ َّ َ َ ََ ِّ ٌ َ ْ ِْ ٌَََّ ُّ ٌ َ]عمران آل١٥[  
ٌَََّهلم فيها أزواج مطهرة وقال ُّ ٌ َ َْ َ ِ َُْ.. ]النساء٥٧[  

 ٥٦ الزخرف،٧٠ اآليات تكون داللة لفظة زوج يف بقية وهكذا
  .  الرحيمةتدل كلها على تلك املودة والعالقة. الفرقان٧٤يس،

  ))زوج(( القرآين حيملها داللة ال تطابق لفظة فاالستعمال ))امرأة(( لفظة أما
 )١( رمز لعدم املودة واخلالف يف العقيدة واخليانة والعقمالقرآين يف النص فاملرأة

َامرأة العزيز تـراود فـتاها عن نـفسه ق قوله تعاىل يف امرأة العزيز وشواهدها َِ ِ َّْ َ َ َ ُ ِ َ َُ ِ ِ َ ْ َُ َد شغفها ْ ََ َ ْ
  ]يوسف٣٠[ُحبا

                                                            
  .٢٣٠، ٢٢٩عجاز البياين إلا: انظر) 1(



  
٨١٣  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

ِقالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلق أنا راودته عن ـنفسه وقوله ِ َّْ َ ُ ُّْ َ َ ََْ َُّ َ َْ َ َ ْ َ ِ َِْ ُ َ
ِ َ َ.. 

  ] يوسف٥١[
ِضرب الله مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانـتا حتت عبدين  وقوله ْ ْ ْ َُ َْ َ َْ ََ ُ ََ ٍَ ُ َ ََ ََ َ ُ َ

ِ ِ
َ ٍ َ

ِ َّ َِّّ ً ََ َ َ
ِمن ع ِبادنا صاحلنيِْ َِْ َ َِ ًَْفخانـتامها فـلم يـغنيا عنـهما من الله شيئا َ ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ ََ ْ ُ ْ ََ َُ ََ َ]التحرمي١٠[  

ْوضرب الله مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ   تعالىفي امرأة فرعونوقوله ِ َ ْ َ ْ
ِ َََِ َْ ُِ َُ ََ َّ َِّّ ً َ َ َ َ

َِّقالت رب ابن يل عندك بـيتا يف اجلنَّة وجن َ ِ َِ َْ ِ ًْ َ َ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ ِين من فرعون وعملهَ ِِ ِ
َ ََ ََ ْ ْ ِ]التحرمي١١[  

 يف اآليتني اختلفت داللة موقفيهما فاألوىل ذكرت يف موقف اخليانة املرأة
 الثانية ذكرت يف موقف خالف يف الدين فهي مؤمنة وهو كافر ويف ،لرجل صاحل

   امرأة ال زوجة، وكذا عندمايكون تعطيل كلمةويف كال املوقفني جاءت 
ِوإين خفت الموايل من   ربه يف قولهزكريا امرأة كما جاء يف نداء  فهيللنماء ِ

َ ِ َ َ َْ ُ ْ ِّ ِ
ِورائي وكانت امرأيت عاقرا فـهب يل من لدنك وليا
َ ََ ُ َّ ِِ ِِ ْ َ َ ً َ

ِ َ َ ْ ِ َ ََ َ]مرمي٥[ 
 . اليت وردت فيهااآليات بقية يف القرآين للفظة امرأة االستعمالوهكذا يكون 

 فاآليات يف ؛ ال زوجفامرأةالبشر بعقم أو ترمل  تعطلت حكمة الزوجية يف فإذا((
)))٣٥عمران وآل ٢٩ والذاريات٧١هود(براهيم وامرأة عمران إامرأة 

 وزكريا )١(
) ًعاقراامرأيت  (قولهًعندما طلب من ربه يف اآلية السابقة أن يهب له وليا يرثه ذكر 

) زوج(فظة يف ندائه، وحينما استجاب له ربه وحتققت احلكمة الزوجية ذكرت بل
ُفاستجبـنا له ووهبـنا له حيىي وأصلحنا له زوجه قوله تعاىليف ُ ُ َُ ْ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ْ َََ َََ َْ َ ْ َ] األنبياء٩٠ [

ُ كانت عاقرا فهي امرأة وحني أفحينما   . صلحت وحتققت احلكمة فهي زوجً
، وهناك فرق يف داللتها يظهر يف الداللة إذن غري متطابقني يف فاللفظان
  . لسياق االستعما

                                                            
  .٢٣١: عجاز البياين للقرآنإلا) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 ويبدو الفرق يف ، الظاهر مرتادفانيفمها )  وحلفأقسم( الفعالن - ٣
 يأيت يف سياق األميان القسمفالفعل أقسم ومصدره . داللتهما يف االستعمال

 إىل اهللا تعاىل يف ًمسنداالصادقة وعدم احلنث؛ لذلك جاء يف القرآن يف مواضع 
  ) ال(كل اآليات اليت تبدأ باحلرف 

ِ أقسم بيـوم القيامةال : تعاىلكقوله َِ َ َِْ ِ
ْ ِ ُ ِ وال أقسم بالنـَّفس اللوامة،ُْ َِ ََّّ ِ ْ ِ ُ ُْ ُ أحيسب ،َ َ ََْ

ُاإلنسان ألن جنمع عظامه َ َ ِ َ َ َْ ََّ ُ َ ِ] القيامة٣- ١ [  
ذا البـلدَال: وقوله ِ أقسم  َ َْ ََِ ُ

ِ ذا البـلد،ُْ ِ وأنت حل  َ َْ ََِ ٌّ ِ َ َ ووالد وما ولد،ََ ََ َ َََ ٍ ِ]١ -
  .]البلد٢

َفال:وقوله ِ أقسم مبواقع النُّجومَ
ُ ِ ِ ََ

ِ
ُ
ِ ٌ وإنه لقسم لو تـعلمون عظيم،ُْ ٌِ َ َ ُ ََْ َ َّْ َ ََ َُِّ]٧٥ -

  ] الواقعة٧٦
يهامهم به قبل معرفة إ الصدق أو تومههم عند ن يالَّ يسند القسم إىل الضوقد

م لئن جاءتـهم آية :حقيقتهم كقوله تعاىل ٌوأقسموا بالله جهد أميا َْ َ َْ ُْ ِ َِ ِِّ ََْ ََ ْ ِ ْ ُْ ا قل  ََ ْلـيؤمنن  ُ َ
ِ َّ ُِ ْ َُّ

َإمنا اآليات عند الله وما يشعركم أنـها إذا جاءت ال يـؤمنون ُِ ِ ِ ُِْ َ ُ َ ََ ُْ َ ِ َِ ََّ ْ ُ ْ َ ّ َ ُ ََّ]األنعام١٠٩[  
م إنـهم  :وقوله ْويـقول الذين آمنوا أهـؤالء الذين أقسموا بالله جهد أميا ُْ َِّ ِِ ِ َِ َُْ َ ََ ْ ََ َ َِّ ِ ْ ْ ُْ ََ َ ََّ َُّ ُ ُ

ْلمعكم حبطت َ َِ ْ ُ َ َ َ أعماهلم فأصبحوا خاسرينَ ِ
ِ َ ْ ُ َْ ََُ ْ ُ َ ْ َ] املائدة٥٣[.   

 هذه الدالالت يف االستعمال حدودومصدره يف ) أقسم( كان الفعل لقد
 وومهه على الصدق إنه يستعمل يف صدق اليمني وعظمته أو يف إيهام .القرآين

  .لسان املنافقني والضالني قبل انكشافهم وفضحهم
فسياق ) أقسم(ق عن رت فداللته تفالقرآينعمال يف االست) حلف( الفعل أما

ًنه يأيت مسندا إىل أ الغالب ويف ن يكون يف جمال احلنث يف اليمي) حلف(استعمال 



  
٨١٥  ر غازي زاهد زهي.  د–ر النص القرآين  املعرفة اللغوية وتفسي

  .)١(يات التوبة اليت فضحت زيف نفاقهمآاملنافقني ك
ُحيلفون بالله لكم ليـرضوكم والله ورسوله أحق أن يـ : تعاىلوقوله ََ َُّ ُ ُُ ّ َ ُّ ََ َ ْ ْ ُْ ُ ُِ ُِ ِ ِ َ ُ ِرضوه إن َْ ُ ُ ْ

َكانوا مؤمنني ِِ ْ ُ ْ ُ َ] التوبة٦٢[.  
ُوسيحلفون بالله لو استطعنا خلرجنا معكم يـهلكون أنفسهم والله  :وقوله ّْ َ َّ َْ ُْ ََ ُ َُ َ َُ ُِ ِْ ُْ َ َ َََ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ََ

َيـعلم إنـهم لكاذبون ُ َِ َ َ ْ ُ َِّ ُ َْ] التوبة٤٢[.  
ُحيلفون بالله إنـهم لمنكم وما هم : وقوله َ َ ْ ُْ ِ َ ُّ َِّ ِ ِ َ َمنكم ولـكنـَّهم قـوم يـفرقونَُِْ ُ ََ َْ ٌ ْ ْ ُْ ِ ََ ُ ِّ 

  .]التوبة٥٦[
  .)٢( الكرمياتاآلياتيف باقي ) حلف( جاءت داللة وكذا
 وما جاء فيه من الفروق ، القرآيناالستعمال ذلك يدعونا إىل التأمل يف كل

 العام بأن الرتادف موجود لكنه مبعناه االعتقاديف الداللة بني املرتادفات يدعونا إىل 
 ننظر إىل التطور يف اللغة واستحداث األلفاظ أن فينبغي لنا  مبعناه اخلاص،وليس

 فاملرتادف من الكلم مل يوضع . منهااملستعملاجلديدة يف االستعمال أو الدالالت 
ًحداها أصال واألخريات صفات إ تكونما أن إف. يف وقت واحد يف بيئة واحدة

ا هلجات أ أو ، فارسابنكما ذكر  ،استعملت مبرور الزمن استعمال األمساء
 )٣( مرتادفاتاللغويون وعند مجع اللغة عدها ،استعملت فيها ألفاظ مبعىن متقارب

                                                            
سؤاالت ابن ( وللمزيد من ذلك ينظر ٢٢٢- ٢٢١اإلعجاز البياين للقرآن : انظر) 1(

اق عن رتفقد وردت فيها ألفاظ تف) األزرق   . يف املعىن عند االستعمالمرادفا
  .املصدر السابق) 2(
/ ١ وكذا األضداد ٣٦٩ / ١املزهر :  انظراملشرتككذلك نظر أكثر اللغويني يف ) 3(

 فصيح ثعلب ، وكتاب شرح١١٧- ١١٤ الصاحيب وانظر ٤٠٥، ٣٨٩،٤٠٤، ٣٨٨
   علي بن حممد اجلرجاينالبن درستويه وكتاب التعريفات للسيد الشريف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 الداللة، وهذا ما أكده أبو بفروق ظل النظر الدقيق يف االستعمال يشعر ولكن
ّ ابن فارس كما مر ذكره أكدهوكذا ما ) الفروق اللغوية(هالل العسكري يف كتابه 

  . أبو العباس ثعلب وأبو علي الفارسي وابن درستويهوشيخه
ََّأحل وقد  املعىن املراد يف تفسري القرآن الكرمي قال يف املفسرون على توخي الدقة َ
 من ٌ معنيني أو أكثر وميكن أن يكون واحدبنيً كان اللفظ مشرتكا إن((: الطربسي
ً به كذا قطعا إال بقول نيب إن املراد: فيقال ينبغي أن يقدم عليه جبسارة ،ًذلك مرادا

))أو إمام معصوم
)١(.  
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