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 اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاهالكلية 
 

 الملخص
طبيعة من املعلوم أن اللغة العربية تتميز بوجد املناسبة بني ألفاظها ومعانيها وتتقارب ألفاظها لتقارب معانيها. وهذا يدل على مشاكلتها لل 

بية من جهة وصدق داللة األلفاظ على معانيها من جهة أخرى. وقد ملح القدماء يف احلرف العريب قيمة تعبريية موحية بالداللة. فالكلمة العر 
مركبة من هذه احلروف الصوتية اليت ميكن أن يستقل كل حرف منها ببيان معىن خاص ألن كل حرف له صوت معني وكل صوت له ظل 
وإشعاع معني. ومشكلة البحث هي تتلخص يف اإلجابة عن املقصود بالبناء الصويت للكلمة ودوره يف حتديد املعين. وأثر يف حتديد املعىن 

 والغر  الباليي من ذل  والفرق بني السياق القرآين ويريه يف التعبري. وادهدف العام من البحث هو بيان احلكمة داخل السياق القرآين
ليات اإلدهية يف وجود كلمات تدل بنسيجها الصويت على معىن معني داخل النص القرآين وإماطة اللثام عن أسباهبا الباليية واملعنوية وبيان جت

املني. أما منهج البحث فيعتمد على املنهج الوصفي التحليلي للكلمات والرتكيب يف سياق القرآين. ويتكون البحث القرآن بوصفة رمحة للع
احلروف من املدخل وفيه العالقة بني اللفظ ومدلوله. ويليه املبحث األول فيه املفسرون ومظاهر مناسبة األلفاظ ملعانيها واملناسبة بني أصوات 

املوضوعة دها واملناسبة بني بعض الصيغ اللغوية ومعانيها. واملبحث الثاين فيه مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من  مفردة ومركبة ومعانيها
 األحداث والقيمة البيانية للحرف داخل الكلمة واأللفاظ املوضوعة حملاكاة األصوات. واملبحث الثالث فيه البناء اللفظي للكلمة وأثره يف

 اللفظ لتكرار املعىن وترتيب أصوات الكلمة وفق أجزاء احلدث وتواىل حركات املثال لتوايل حركات األفعال. املعىن والتكرار يف
 

 احلروف، الداللة، الكلمة، األلفاظ، املعاينالكلمات المفتاحية : 
 
 

ن، وبه أَنزَل القرآن، والصالة والسالم احلمد هلل كّرم اإلنسان، وَشرََّف اللساَن العريبَّ بالبيان على كل لسان، فجعله لغَة أهِل اجلنا
على سيدنا حممد املشرَّف بالشفاعة، املخصوص ببقاء شريعته إىل أن تقوم الساعة، وعلى آله األطهار، وأصحابه األبرار، وأتباعه 

غاًل شاياًل للباحثني األخيار صالة باقية بقاء الليل والنهار، أما بعد: قد اقتضت حكمة اهلل تبارك وتعاىل أن ظل كتابه اخلالد ش
داللة  العزَم على أن أحبث يف لذا عقدنَاوالدارسني جياًل بعد جيل، وقد توجه لتفسريه ودراسته ثلة من األولني وثلة من اآلخرين، و 

 .الصويت للكلمات على املعىن يف القرآن الكرمي النباء
يف استخدام مثل هذه  جتليات القرآن بوصفه رمحة للعاملني ومها احملور األول:  من حماور املؤمتر ورينحتت حماملوضوع يقع و 

 برتكيب معني، ويكشف عن بعض أسرار القرآن الكرمي يف استخدام األلفاظ ، واحملور الثاين: مقاصد القرآنالكلمات والرتاكيب
 .للداللة على معين معني

ين؟ وهل يف حتديد املع وما دوره الصويت للكلمة بناءبال:  تتلخص يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما املقصود مشكلة البحث

3019 
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 وما الفرق بني السياق القرآين ويريه يف التعبري؟ ؟ وما الغر  الباليي من ذل ؟لذل  أثر يف حتديد املعىن داخل السياق القرآين
 

، ني داخل النص القرآينمعمعىن كلمات تدل بنسيجها الصويت على : بيان احلكمة اإلدهية يف وجود  والهدف العام من البحث
 .واملعنوية، وبيان جتليات القرآن بوصفة رمحة للعاملنيوإماطة اللثام عن أسباهبا الباليية 

 فيعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي للكلمات والرتكيب يف سياق القرآين؟: منهج البحث
وفيه ومظاهر مناسبة األلفاظ ملعانيها،  األول: املفسروناملبحث ، و العالقة بني اللفظ ومدلوله وفيه مدخلويتكون البحث من: 

املطلب الثاين: املناسبة بني بعض دة ومركبة ومعانيها املوضوعة دها، املطلب األول: املناسبة بني أصوات احلروف مفر  مطالبان:
يمة املطلب األول: القفيه مطلبان: مبا يشاكل أصواهتا من األحداث، و  املبحث الثاين: مقابلة األلفاظالصيغ اللغوية ومعانيها، و 

املبحث الثالث: البناء اللفظي للكلمة وأثره ، و املطلب الثاين: األلفاظ املوضوعة حملاكاة األصواتالبيانية للحرف داخل الكلمة، و 
أجزاء املطلب الثاين: ترتيب أصوات الكلمة وفق ر يف اللفظ لتكرار املعىن، و املطلب األول: التكرا، وفيه ثالثة مطالب: يف املعىن
كات املثال لتوايل حركات األفعال، مث اخلامتة وفيها أهم النتائج واالقرتاحات والتوصيات من املبحث الثالث: تواىل حر احلدث، 

 البحث، وقائمة املصادر واملراجع.
 العالقة بين اللفظ ومدلوله: املدخل

تميز بوجد املناسبة بني ألفاظها ومعانيها، وتتقارب ألفاظها لتقارب معانيها، وهذا يدل على مشااكلتها من املعلوم أن اللغة العربية ت
 للطبيعة من جهة، وصدق داللة األلفاظ على معانيها من جهة أخرى.

تية الاايت ميكاان أن وقااد ملااح القاادماء يف احلاارف العااريب قيمااة تعبرييااة موحيااة بالداللااة، فالكلمااة العربيااة مركبااة ماان هااذه احلااروف الصااو 
 (1)ستقل كل حرف منها ببيان معىن خاص؛ ألن كل حرف له صوت معني، وكل صوت له ظل وإشعاع معني.ي

وقااد كشااف اخللياال وساايبويه واباان جااين واباان فااار، والساايوطي ويااريهم، عاان قضااية املناساابة بااني األلفاااظ واملعاااين، فساايبويه ياارى أن 
، (3)، ويارى اخللياال أن تكاارار احلااروف إعااا ياادل علااى تكاارار احلاادث(2)تاادل علااى اضااطراب وحتاارك (فعااالن)املصاادر الاايت تااىيت علااى 

ويااىيت اباان جااين يف القاارن الرابااع ادهجاارا فيخصااص هااذه القضااية بىحباااث قيمااة مثاال )مناساابة األلفاااظ للمعاااين(، و)تقااارب األلفاااظ 
 ىيت السؤال اآليت:نا ي, وه(4)لتقارب معانيها(، و)إمسا، األلفاظ أشباه املعاين( ويريها

 هل العالقة بين اللفظ ومدلوله عرفية أم ذاتية؟
 اللة اللفظ على املعىن كما يىيت:ولإلجابة عن هذا السؤال أقول: لقد اختلف القدماء حول د

ويف ذلا  يقاول  إىل أن العالقة بينهما عالقة ذاتية طبيعية، ومن هؤالء عبَّاد بن سليمان الصيمرا مان املعتزلاة،العلماء بعض ذهب 
السيوطي: "نقَل أهُل ُأصول الفْقه عن عبّاد بن سليمان الصيمرا مان املعتزلاة أناه ذهاَب إىل أنَّ باني اللفاظ ومدلولَاه مناسابًة طبيعياًة 

ُعَّني ترجيحاً من يري ُمَرّجح، وكاان ب
ُعنيَّ باملسمَّى امل

عاُض َماْن ياَرى حاملًة للواضع على أن يضَع، قال: وإالّ لكاَن ختصيُص االسم امل

                                                 

يف علام اللغاة العاام، د. ، وعاالم، د. عباد العزياز، م 2669الثالثة ، ط دار العلم للماليني، 241، صدراسات يف فقه اللغةالصاحل، د. صبحي،  (1)
 .م2661ها، 2421ط. دار الطباعة احملمدية، األوىل ،وما بعدها 291صعبد العزيز عالم، 

 .م1112، ها2414ط. الرتكي الثانية  وما بعدها 148العريان، د. حممد عبد احلفيظ علم الداللة نشىة وتطورا،  (2)
 .العني )ص ل ل(( 3)
 .م2666ط ادهيئة املصرية العامة للكتاب  ،تح حممد علي النجار، 254ص 1جابن جين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص،  (4)
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وأراه  رأْيَه يقول: إنه يعرُف مناسبَة األلفاظ ملعانيها َفُسئل ماا ُمَسامَّى )اذيااو( وهاو بالفارساية احلجار، فقاال: أجاُد فياه يُاْبسااً شاديداً 
 (1)احلجر".

اللفااظ للضاادين، كااالَقْرء  وخيااالف اجلمهااور مااا قااال عبَّاااد ألنااه "لااو ثبااَت مااا قالَااه الْهتَااَدى كاالص إنسااان إىل كاال لغااة ، وملااا صااحَّ وضااعُ 
للحيض والّطهر، واجَلْون لألَبيض واألسود، وأجابوا عن دليله بىنَّ التخصيص باررادة الواضاع املختاار خصوصااً إذا قلناا: الواضاُع هاو 

 (2)الّله تعاىل، فرن ذل  كتخصيصه وجود العاََل بوقت دون وقت".
 الادكتور ال تعدو أن تكون صلة اصطالحية، تواضع عليها النا،، وقد تنااول ومن مث فاجلمهور يرى أن الصلة بني األلفاظ والداللة

إبراهيم أنيس قضية العالقة بن اللفظ ومدلوله، وانتهى إىل أن هذه العالقاة مكتسابة وليسات وليادة ماع اللفاظ، وإعاا اكتسابها مبارور 
ة الرموز على الدالالت، كل لفاظ يصالح أن يتخاذ للتعباري األيام وكثرة التداول، وقال: "األلفاظ ال تعدو يف حقيقتها أن تكون مبثاب

عن أا معىن من املعاين، فما يسمى بالشجرة ميكن أن يسمى بىا لفظ آخر مىت اصاطلح الناا، علياه، وتواضاعوا علاى اساتعماله، 
عااين برماوز أخارى فليس يف لفظ الشجرة ما يوحي بفروعهاا وجاذورها وأراقهاا وخضارهتا، وقاد كاان مان املمكان أن يعاا عان هاذه امل

يري صوتية كاإلشارة وحنوها، ولكن اإلنسان بدأ منذ أمد بعيد جاداً يتخاذ مان أصاواته رماوزاً للتعباري عّماا خيطار يف ذهناه، واساتعمل 
 (3)يف هذا ما نسميه جبهاز النطق الذا وظيفته األصلية الطبيعية املضغ والبلع والتنفس".

"األول: أن القااول بااىن اللغااة نشااىت عاان طرياق الااوحي واإلدهااام؛ مااؤدا هااذا أن اللفااظ ألمارين:  ا أحااد الباااحثنيهااذا الاارأويضاعف 
تلا  يف تلا  األلفااظ  لكال ذا عيناني باني اللفاظ واملعاىن اختري اختياراً حكيمااً للتعباري عان معنااه، والثااين: تلا  املناسابة الواضاحة

  (4)"رأنيني وأزيز وخري مثلحداثها كىمساء األصوات واألحداث اليت حتكي أ
 ب التمييز بني األلفاظ كما يىيت:والذا أميل إليه يف هذه القضية أن املناسبة ليست ذاتية مطردة، وجي

ومناسابة ملاادلودها،  إلنساان واحلياوان واألشاياء األخارىاأللفااظ وقات نشاىهتا يف اللغاة اإلنساانية األوىل، كانات حماكيااة ألصاوات ا -1
ة، وخرير املاء، وكذل  األفعال اليت حيدثها اإلنسان مثل القطاف، والقطاع، والقطام بالنسابة من ذل  القهقهة لإلنسان، ورياء الناق

، ومما يدل على صحة ذل  أن ابن جين مييل إىل القول بىن اللغة نشىة من حماكاة األصوات، ودهذا قاال بوجاود (5)لألشياء األخرى
  (6)املناسبة بني األلفاظ ومعانيها.

الصاالة بااني أصااوات حروفااه ومعانيهااا؛ وذلاا  نتيجااة لتطااور األصااوات بالقلااب واإلباادال، أو لتغااري ماادلول بعااض األلفاااظ فَاَقااد  -2
 الكلمات يف بعض األحيان، وذل  يؤدا إىل فقدان العالقة بني الصوت وما يدل عليه.

                                                 

 .بدون تاريخالثالثة ، ط دار ابن خلدون، جاد املويل ، تح حممد أمحد49ص 2الدين، املزهر يف علوم اللغة، ج السيوطي، جالل (1)
 .املرجع السابق( 2)
 .م2684، ط. مكتبة األجنلو املصرية، اخلامسة وما بعدها 92 ، داللة األلفاظد. إبراهيم ،أنيس (3)
، رسالة ماجساتري خمطوطاة بكلياة اللغاة العربياة 61الزخمشرا من خالل تفسري الكشاف، الصفحة  سليم، جابر على السيد، املباحث الداللية عند (4)

 .(1166م، برقم )2661ها، 2421بالقاهرة عام 
 .م2692ها، 2262، ط. هنضة مصر، السابعة وما بعدها 296ص ، فقه اللغة،د. على عبد الواحد وايفوايف، ( 5)
 .وما بعدها 49الصفحة ص 2ابن جين، اخلصائص اجلزء ( 6)
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ن بعاد أن ارتقاى مان بعض األلفاظ ُوضعت ملعان جديدة يف العصاور املختلفاة، وذلا  بعاد نشاىة اإلنساان وال شا  أن اإلنساا -3
طاااور البدائياااة أخاااذ يضاااع ألفاظااااً للمعااااين مااان دون النظااار إىل صااالتها بىصاااواهتا، وهناااا جتاااد الكثاااري مااان األلفااااظ الااايت ال صااالة دهاااا 

 ، وباألخص تل  األلفاظ ذات الدالالت املعنوية.(1)مبعانيها
 ومظاهر مناسبة األلفاظ لمعانيها.المفسرون  المبحث األول:
املفساار جيااب أن يكااون عاملاااً باادقائق اللغااة وأساارارها، تفسااري ماان اإلشااارات إىل مناساابة األلفاااظ ملعانيهااا، ذلاا  ألن ال ختلااو كتااب ال

ليكشف عن مقاصد الكتاب العزيز، ويف هذا املبحث سنكشف عن جهود بعض هؤالء املفسرون ألن الكشف عن كل حماوالهتم 
 حيتاج إىل أعمال حبثية كثرية.

 المناسبة بين أصوات الحروف مفردة ومركبة ومعانيها الموضوعة لها.المطلب األول: 
تتضح القيمة التعبريية للحارف يف مناسابته ملاا وضاع  كشف املفسرون عن املناسبة بني أصوات احلروف ومعانيها املوضوعة دها، وهنا

ثلاااة وقوعاااه يف أول الكلماااة: خضااام لاااه مااان احلااادث، ساااواء وقاااع هاااذا احلااارف يف أول الكلماااة أو يف وساااطها أو يف آخرهاااا، فمااان أم
، وقااد كشااف اباان عطيااة (2)وقضاام، وماان أمثلااة وقوعااه يف وسااطها: القساام والقصاام، وماان أمثلااة وقوعااه يف آخرهااا: النضااح والنضااخ

، وال رياب أن مراعااة اللاني أو القاوة، واخلفاة أو (3)عن داللة النضاخ فقاال: "النضااخة هاي الفاوارة الايت يهايج ما هاا"األندلسي مثاًل 
الشدة، وادهمس أو اجلهر، يف التعبري عن داللة األلفاظ اليت وردت يف هذه املناسبة؛ يعد مبثاباة الادليل الواضاح علاى صادق املناسابة 

هبااذا اللفااظ أو ذاك ماان جهااة  يف العربيااة ماان جهااة، واحملاكاااة اللغويااة املقصااودة يف لغااة القاارآن الكاارمي ألصااوات الظاااهرة املُعااا عنهااا
 بة بينها وبني معانيها يف نوعني:روف مفردة، أما يف احلروف املركبة فنبدو املناسهذا يف احلأخرى، 

 أيضااً  ، مثال يااق للغاراب، والاواق للصارد وحناول ذلا ، ومان أمثلاة ذلا  عناد ابان عطياةالنوع األول: أسماء األصوات الطبيعيةة 
قولاه يف )الضاابح(: "تصاويت جهااري عناد العاادو الشاديد، لاايس بصااهيل وال ُريااء، وال نُباااد، بال هااو ياري املعتاااد مان صااوت احليااوان 

 (5)، ويشري إىل بناء أمساء األصوات فيقول: "واألصوات تىيت يالباً علة ُفعال أو فعيل".(4)الذا يضبح"
، مع ترتيب وتقدمي ما يضااهي أول احلادث، وتاىخري ماا يضااهي ة بها عنهاالنوع الثاني: كلمات تشبه أصواتها األحداث المعبر 

آخاره، وتوسايم مااا يضااهي أوسااطه، مثال جارَّ الشاايء وشاّد احلباال، وصاغية )اسااتفعل( الايت تادل علااى الطلاب، يقااول ابان عطيااة يف 
[(: ")اساتوقد( ياراد باه طلاب مان ياريه أن يوقاد لاه علاى 11تفسري قوله تعاىل: )َمثَاُلُهْم َكَمَثِل الَِّذا اْساتَاْوَقَد نَااراً لالبقارة مان اآلياة: 

 (6)املشهور يف باب )استفعل(، وذل  يقتضي حاجته إىل النار".

 المناسبة بين بعض الصيغ اللغوية ومعانيها.المطلب الثاني: 
 املعاين املوضوعة دها كثرياً لكن يكفي أن أتناول منها ما يىيت:يبدو ارتباط الصيغ اللغوية ب

                                                 

 .م2666دار الكتب اجلامعية احلديثة ط  ،وما بعدها261، صالعربية خصائصها ومساهتاهالل، د. عبد الغفار حامد، ( 1)
 .256الصفحة 1ج اخلصائصابن جين، ( 2)
، تاح عباد اهلل بان إباراهيم األنصاارا، 199ص 24، جاحملاررر الاوجيز يف تفساري الكتااب العزياز ،األندلسي أباو حمماد عباد احلاق بان يالاب ابن عطية(3)

 .والسيد عبد العال إبراهيم، ط، دار الفكر، ودار الكتاب اإلسالمي، من دون تاريخ
 .544ص 25ابن عطية، احملرر الوجيز، ج(4) 
 .441ص 8ج املرجع السابق(5) 
 .284ص 2ابن عطية، احملرر الوجيز، ج(6) 
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ماا جااء يف مضاعف الثالثااي أو الربااعي وكاان حكايااة لألصاوات، ومان أمثلاة ذلاا  عناد ابان عطيااة قولاه يف )صال، وصلصاال(:  -1
 (1)"صل اخلزف وحنوه: إذا صوت بتمديد، فرذا كان يف صوته ترجيع كاجلر، وحنوه قلت: صلصل".

"قاال سايبويه يف املصاادر الايت جااءت علاى الَفَعاالن: إهناا املصادر اليت تتابعت حركاهتا كالَفَعالن والَفَعلى، كما قال ابان جاين:  -2
 (2)تىيت لإلضطراب واحلركة حنو النقزان والغليان".

ما ُكرر فيه العني أو الالم، واألصل يف هذا التكرار أن يكون للمبالغاة ال للتعدياة، قاال ابان جاين: "فقاد جعلاوا تكارار العاني يف  -3
لوا: كسَّاار، وقطَّااع، وفتَّح...وذلاا  أهناام ملااا جعلااوا األلفاااظ دليلااة املعاااين فااىقوى اللفااظ ينبغااي أن املثااال دلااياًل علااى تكاارار الفعاال، فقااا

يقاباال بااه قااوة الفعاال، والعااني أقااوى ماان الفاااء والااالم، وذلاا  أهنااا واسااطة دهمااا ومكنوفااة هبمااا فصااار كىهنمااا سااياج دهااا ومبتااذالت 
يف تفساري قولااه  موماان أمثلاة ذلا  قاوده (3) لمبالغاة حناو ُعتُاّل، وُصاُمّل..."للعاوار  دوهنا...وقاد ضااعفوا الاالم كماا ضاااعفوا العاني ل

َر األَنْاَهاَر ِخالدَهَا تَاْفِجرياًلاإلسراء:  يل  َوِعَنب  فَاتُاَفجر َر( تضعيف مبالغاة ال تضاعيف 11تعاىل: )َأْو َتُكوَن َلَ  َجنٌَّة مرن َّنَِّ [(: ")فَاتُاَفجر
 (4)[(".23األَبْاَواَب ليوسف من اآلية: تعدية، كقوله تعاىل )َوَيلََّقِت 

كما أن الزيادة يف اللفظ لغر  املبالغة تعد من هذا القبيل، يقول ابن جين يف باب )قوة اللفظ لقوة املعىن(: "إذا كانت األلفااظ   -
يِتَاه؛ كااان ذلاا  دلاايال علااى أدلاة املعاااين مث زيااد فيهااا شايء أوجباات القساامة لااه زياادة املعااىن بااه، وكااذل  إن احنُاِرف بااه عاان مَسْتااه وهدَ 

 (5)حادث متجّدد له".

 تها من األحداث.امقابلة األلفاظ بما يشاكل أصو المبحث الثاني: 
عناد  (6)يقول ابن جين يف هذه املقابلة: "فىماا مقابلاة األلفااظ مباا يشااكل أصاواهتا مان األحاداث فبااب عظايم واساع، ونَاْهاج ُمْتلئّاب

عارفيااه مااىموم، وذلاا  أهناام كثاارياً مااا جيعلااون أصااوات احلااروف علااى مَسْااِت األحااداث املعاااَّ هبااا عنهااا فيعاادلوهنا هبااا وحيتااُذوهنا عليهااا، 
وذلاا  أكثاار ممّااا نقااّدره وأضااعاف مااا نستشااِعره، ماان ذلاا  قااودهم: َخِضاام وِقِضاام؛ فاخَلْضاام ألكاال الرَّطْااب كااالِبطّيخ والِقثَّاااء ومااا كااان 

 (7)من املىكول الَرْطب، والَقْضم للُصْلب اليابس حنو قِضمِت الدابَّة شعريها وحنو ذل ". حنومها
فللحرف قيمته التعبريياة ساواء وقاع أول الكلماة أو وساطها أو آخرهاا، مث قاد تظهار هاذه املقابلاة يف الكلماة كلهاا، باىن حتااكي هاذه 

إىل هذين الضربني من املقابلة، وسىشري إىل أمثلة من القيمة البيانية  روناملفسالكلمة األصوات الطبيعية اليت تدل عليها، وقد أشار 
 صوات عنده، ويتضح ذل  فيما يىيت.للحرف داخل الكلمة، مث أشري إىل أمثلة من األلفاظ املوضوعة حملاكاة األ

 القيمة البيانية للحرف داخل الكلمة. المطلب األول: 
واملقصود من القيمة البيانية للحرف هو أن الكلمة تكون يف مبناها مثل كلمة أخارى، ياري أن الفارق بينهماا يكاون مان خاالل هاذا 

م بنظااريه يف النقاااب عمااا حيملااه احلاارف داخاال الكلمااة ماان داللااة، ماان خااالل مقااارنته املفساارونكشااف احلاارف املختلااف فيااه، وقااد  
 ة اآلتية:ويتضح ذل  يف األمثلالكلمة األخرى، 

                                                 

 .214ص 8املرجع السابق ج (1) 
 .254ص 1ج اخلصائصجين،  ابن(2) 
 .259ص 1املرجع السابق ج(3) 
 .264ص 26ابن عطية، احملرر الوجيز، ج(4) 
 ، وادهَْدِية: الطريقة والسرية.192ص 2ج اخلصائصابن جين، (5) 

(6)  
ُ
 أا املستقيم. ْتلّئبامل

 .256ص 2ج اخلصائصابن جين،  (7)
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َيَكاُد اْلبَاْرُق خَيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء دَهُم مََّشْواْ ِفيِه َوِإَذا َأظَْلَم َعلَاْيِهْم قَااُمواْ ) قوله تعاىل:ومن أمثلتهما ، والقطف الخطف .1
 خيطااف الاااق األبصااار، واخلطااف َل"قااالوا:  ([22ِديٌرلالبقرة: َولَاْو َشاااء اللّااُه لَااَذَهَب ِبَسااْمِعِهْم َوأَْبَصااارِِهْم ِإنَّ اللَّااه َعلَااى ُكاالر َشااْيء  قَاا

َها ِمان َمَاَرة  ررْزقااً قَااُلواْ َهااَذا الَّاِذا ُرزِقْانَاا ِمان قَاْباُللالبقرة: ، و (1)االنتزاع بسرعة" "إن قاالوا:  [(22يف تفسري قوله تعاىل: )ُكلََّما ُرزُِقواْ ِمناْ
، وقال يف تفسري قوله تعاىل: (2)احلني يف موضعه مثله فهذا إشارة إىل اخلارج يف موضع اجملين"مر اجلنة إذا قطف منه شيء خرج يف 

 (3)[(: "القطوف مجع قطف وهو جيتىن من الثمار ويقطف".23)ُقُطوفُاَها َدانَِيٌةلاحلاقة:
نتازاع بسارعة، يقاول يف ذلا  االمعاىن االنتازاع والقطاع، ياري أن اخلطاف يساتعمل مبعاىن  جيمعهماا فلقطاف واخلطاوهنا نالحاظ أن ا

، وأضااااف القااارطم والسااامني: ومناااه مُساااي الطاااري خطافااااً (4)الزجااااج: "معاااىن خطفااات الشااايء يف اللغاااة واختطفتاااه أخذتاااه بسااارعة"
 .وحنوه، أما القطف فيستعمل ملا هو أقل من ذل  أا يف جمرد أخذ ما جيتىن من الثمار (5)لسرعته

ودهاذا ناسابت اخلااء خلفتهاا االنتازاع بسارعة؛ نظاراً للهماس والرخااوة واالساتعالء واالنفتااد وأقول: إن صوت القاف أقوى من اخلااء، 
واإلصااامات يف صاااوت اخلااااء، والقااااف أقاااوى مااان اخلااااء لتميزهاااا بااااجلهر والشااادة والقلقاااة، وإن كانااات تتفاااق ماااع اخلااااء يف االنفتااااد 

   واإلصمات.
يِن َقد تاَّبَانيََّ الرصْشُد ِمَن اْلَغير َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُيوِت َوياُاْؤِمن بِاللّاِه ) قوله تعاىل:ومن أمثلتهما  ،الفصم، والقصم .2 اَل ِإْكَراَه يف الدر

يٌع َعِليٌملالبقرة: ذا نفي ذلا  [(: "االنفصام: االنكسار من يري بينونة، وإ222فَاَقِد اْسَتْمَسَ  بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْاَقَى اَل انِفَصاَم دَهَا َوالّلُه مسَِ
  فال بينونة بوجه، والقصم كسر ببينونة، وقد جييء الفصم بالفاء يف معىن البينونة، ومن ذل  قول ذا الرمة: 

 (7)"(6)َكاىَنَُّه ُدمُلٌج ِمان فِاضَّة  نَابَاٌه        يف َملَعب  ِمن َعذارى احَلير َمفصومُ 
[(: ")َقَصااْمَنا( معناااه 11قَاْريَااة  َكانَااْت ظَاِلَمااًة َوأَنَشااْىنَا بَاْعااَدَها قَاْوماااً آَخرِيَنلاألنبياااء: وقااال يف تفسااري قولااه تعاااىل: )وََكااْم َقَصااْمَنا ِماان 

 (8)أهلكنا، وأصل القصم الكسر يف األجرام، فرذا استعري للقوم أو القرية وحنوه فهو ما يشبه الكسر وهو إهالكهم".
النفصال، مث ختتلف داللة الفصم عن القصم تبعاً الختالف األول بالفااء أن الفصم والقصم جيمعهما معىن الكسر وا وهنا نالحظ

والثاين بالقااف، فداللاة الفصام أقال مان القصام؛ ألن الفصام ياىيت جملارد القطاع ويان َل يكان معاه انفصاال، يقاال: َفَصاْمُت الشَّاْيَء 
 (9)أْفِصُمه فصماً أا قطعته.

                                                 

 .262ص 2ابن عطية، احملرر الوجيز، ج (1)
 .116ص 2، جلسابقاملرجع ا (2)
 .92الصفحة 25جزء ،املرجع السابق (3)
 .م2669 -ها 2428احلديث الثالثة  تح د. عبد اجلليل عبده شلم، ط. دار .،69ص 2ج .معاين القرآن وإعرابهالزجاج،   (4)
الادر املصاون يف ، والسامني احللام، تاريخ، تح إبراهيم حممد اجلمل، ط. دار القلم للرتاث، بدون 198ص 2ج، القرطم، اجلامع ألحكام القرآن  (5)

 .م2664 -ها2424ط دار الكتب العلمية بريوت، األوىل  ،، تح الشيخ علي حممد عو  وآخرون242ص 2جعلوم الكتاب املكنون، 
 أاٌه انَابَ ، ونسى طرد قد فضة بدملج نائم وهو شبهه يزاالً  يذكرمن أنواع احللي، وهو  ُدمُلجٌ ال ،148البيت من البسيم وهو لذا الرمة يف ديوانه  (6)

 ، التاج، واللسان: )ن ب ها(جعله مفصوماً لَتثَانريِه واحننائه إذا نام، و امللعب يف العذارى نسيته يمنس

 .262ص 1جابن عطية، احملرر الوجيز،   (7)
 .216ص 21، جاملرجع السابق (8)
م، احمليم يف 2699ها،  2269 األوىل، بريوت العريب الكتاب دار، ط. خان املعيد عبد حممد. د، تح 215ص 2، جاحلديث بيريأبو عبيد،  (9)

 اللغة، واللسان: )ف ص م(.
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كاااون مااع الكساار انفصااال وبينونااة، قااال القاارطم: "القصاام الكساار، يقاااال: أمااا داللااة القصاام فهااي أقااوى ولااذل  تسااتعمل فيمااا ي
قصمت ظهر فالن، وانقصمت ِسّنه إذا انكسرت، واملعىن به هاهنا اإلهالك، وأما الفصم )بالفاء( فهو الصادع يف الشايء مان ياري 

 . (1)بينونة"
اوة؛ هاو الاذا ساوّو أن يكاون القصام أقاوى يف الداللاة وأقول: إن متّيز القاف باجلهر والشدة يف مقابلة ضعف الفاء باادهمس والرخا

علاى الكساار ماع الفصاال ماان الفصام، وممااا يسااتعمل يف معاىن الكساار أيضاااً )القسام( وقااد فاارق بينهماا اباان جااين قاائاًل: "وماان ذلاا  
 يُاْنكاى أحادمها؛ فلاذل  الَقْسم والَقْصم، فالَقْصم أَقوى ِفْعااًل مان القسام؛ ألن القصام يكاون معاه الادّق وقاد يقسام باني الشايئني فاال

، أا أنااه علاااى الاااريم ماان اتفااااق السااني والصااااد يف املخااارج، وهااو طااارف اللساااان (2)خّصاات بااااألقوى الصاااُد، وباألضاااعف السااانُي"
وأطراف الثنايا السفلى إال أن الصااد أقاوى لصافيت االساتعالء واإلطبااق، ومهاا مان صافات قاوة الصاوت، الايت تانعكس باالطبع علاى 

 )القصم(، كما انعكس ضعف السني على باالستفال واالنفتاد على ضعف الداللة يف )القسم(. قوة الداللة يف
قَاَل َبُصْرُت مبَا ََلْ يَاْبُصُروا بِِه فَاَقَبْضُت قَاْبَضاًة مراْن أَثَاِر الرَُّساوِل فَاَنبَاْذتُاَها وََكاَذِلَ  ) قوله تعاىل:ومن أمثلتهما  ،القبضة، والقبصة .3

[(: "قرأ اجلمهور )فَاَقَبْضُت قَاْبَضًة( بالضاد منقوطة، مبعىن أخذت بكفي مع األصابع، وقرأ عباد اهلل بان 12نَاْفِسيلطه: َسوََّلْت يل 
 (3)بالصاد يري منقوطة مبعىن أخذت بىصابعي فقم.." مسعود وعبد اهلل بن الزبري، وُأيّب: )فقبصت قبصة(

إال أن )القبضاة( تسااتعمل يف أخاذ مااا هااو أكثار؛ ألهنااا تادل علااى األخااذ  القبضاة والقبصااة جيمعهماا معااىن األخااذ،وهناا نالحااظ أن 
القبضااة "بااالكف مااع األصااابع، لكاان )القبصااة( تاادل علااى األخااذ بااىطراف األصااابع فقاام، لااذل  قااال مجهااور اللغااويني واملفساارين: 

 (4)بالكف كلها، والقبصة بىطراف األصابع".
هااي الايت ساوَّيت اخاتالف الداللااة باني اللفظاني، ويف ذلاا  يقاول ابان جااين: "إن وأقاول: إن الداللاة البيانياة لصااوت الضااد والصااد 

الضاااد لتفشاايها واسااتطالة خمرجهااا ُجعلاات عبااارة عاان األكثاار، والصاااد لصاافائها واحنصااار خمرجهااا وضاايق حملهااا ُجعلاات عبااارة عاان 
  (5)األقل".

ا حاذيهاا مان األضارا، مان اليسارى أو اليماىن، وإن  ولعل املراد مان تفشاي الضااد هاو امتاداد خمرجهاا مان إحادى حاافيت اللساان وما
كانت من اليسرى صعبة فمن اليمىن أصعب، كما أن املراد بصفاء الصاد أن خترج من طرف اللسان وأطراف الثنايا السافلى، ومان 

اخاال بنيااة مث فالصاااد أيساار خمرجاااً مااع مااا يصاااحبها ماان صاافة الصاافري، فكاناات الضاااد أقااوى ماان الصاااد يف الداللااة علااى األخااذ د
 الكلمة، ودهذا فالقبضة أكثر أخذاً من القبصة. 

يَا أَياصَها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً مرَن الظَّنر ِإنَّ بَاْعاَض الظَّانر ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّساوا ) قوله تعاىل:ومن أمثلتهما  ،والتحسس التجسس .4
بااليت هاي  وادفعاوا[(: ")َواَل جَتَسَُّسوا( أا ال تبحثوا علاى خُمَبَّا ت أماور الناا،، 12َواَل يَاْغَتب باَّْعُضُكم بَاْعضاً...لاحلجرات من اآلية:

–وأخاااوا بااالظواهر احلساانة، وقاارأ احلساان وأبااو رجاااء: )وال حتسسااوا( باحلاااء يااري منقوطااة، وقااال بعااض النااا،: التجسااس أحساان، 

                                                 

 .928ص 2ج الدر املصونالسمني احللم، ، 4451ص  9ج اجلامعالقرطم،  (1)
 .حمل وتاريخ طبع، من دون 61صنظرات يف علم الداللة،  أبو سكني، د. عبد احلميد،و  ،292ص 1، جاخلصائصابن جين،  (2)
 بدون تاريخ. ط املتبين القاهرة، 61صابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن  (3)

 م.2661ها، 2421، طبع بعناية الشيخ زهري جعيد، ط دار الفكر بريوت 289 ص 9جالبحر احمليم، األندلسي، أبو حيان،  (4)

د. عباد احللايم النجاار، د.  ،، تح علاي النجادا ناصاف55ص 1جواإليضاد عنها، ابن جين، أبو الفتح، احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات  (5)
 .م2666 -ها2411شئون اإلسالمية ط اجمللس األعلى لل م،عبد الفتاد إمساعيل شل
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يف اخلااري، وهكااذا ورد القاارآن، ولكاان قااد يتااداخالن يف االسااتعمال، وقااال أبااو عماارو باان  -باحلاااء-يف الشاار، والتحسااس  -باااجليم
أناه قاال:  صالى اهلل علياه وسالمس باحلااء: الادخول واالساتعالم، وصاح عان النام العالء: التجسس: ما كان من وراء وراء، والتحسا

 (2)".(1))َواَل جَتَسَُّسوا َواَل حَتَسَُّسوا َواَل تَاَباَيُضوا وَُكونُوا ِإْخَوانًا(
وابان النحاا، )التجسس والتحسس( مبعىن البحث عن خُمَبَّ ت أمور الناا،، وقاد قاال باذل  األخفاو وأباو عبيادة وهنا نالحظ أن 

، لكن يتميز التجسس عن والتحسس؛ فالتجسس يستعمل يف البحاث مان أجال الشار، أو ماا كاان مببالغاة كماا قاال أباو (3)ويريهم
عماارو باان العااالء، ويف هااذه الداللااة قااال القاارطم: "ومنااه قياال: رجاال جاسااو، إذا كااان يبحااث عاان األمااور، وباحلاااء: هااو مااا أدركااه 

 ، فاجليم أقوى يف الداللة.(4)األخبار وجتسستها أا تفحصت عنها"اإلنسان ببعض حواسه.. جسست 
ويسااتعمل التحسااس يف جماارد البحااث واالسااتعالم عاان خبايااا األمااور، أو إدراكهااا باابعض احلااوا،، ودهااذا قااال أبااو عماارو باان العااالء: 

، لكناه مان (5)مَّع علاى أباواهبموالتحسس باحلاء: الدخول واالساتعالم، وهاو أن يساتمع إىل حاديث القاوم وهام لاه كاارهون، أو يَتَسا
 يري حبث وتكلف يف الطلب. 

وأقول: إن صوت اجلايم أقاوى مان صاوت احلااء؛ لتفاوق اجلايم يف صافات اجلهارة والشادة والقلقلاة، وهاي صافات قاوة صاوتية، بينماا 
  .تتصف احلاء بادهمس والرخاوة واالستفال، وهي صفات ضعف

س والتحسس( أن القرآن الكرمي استخدم التحساس يف مقاام التلطاف فقاال تعااىل علاى ومما يؤيد ضعف احلاء يف الداللة يف)التجس
[( فعااا بالتحسااس ملااا كااان 71: )يَااا بَاايِنَّ اْذَهبُااواْ فَاَتَحسَُّسااواْ ِماان يُوُسااَف َوَأِخيِهليوسااف ماان اآليااة: عليااه السااالم لسااان نبيااه يعقااوب

علاى قاراءة )َواَل جَتَسَُّساوا( خاذوا ماا ظهار وال تتبعاوا عاورات املسالمني، الغر  البحث عنهما وعن أخبارمها؛ ومن مث فداللة السياق 
، وداللة السياق علاى قاراءة )وال حتسساوا( ال تبحثاوا عان (6)أا ال يبحث أحدكم عن عيب أخيه حىت يطلع عليه بعد أن سرته اهلل

ح عان البحاث أو التفتايو عان األماور اليسارية أا شيء ولو كان صاغرياً ال يضار وال ينفاع، ومبجماوع القاراءتني يتضاح النهاي الصاري
  املسلم أو الكالم يف حقه بالشار، وهاذا مان حىت وإن كانت يف اخلري؛ ألهنا قد تؤدا إىل ما هو شر، والنهي عن اخلو  يف ِعر 

   مقاصد القرآن الكرمية.
 األلفاظ الموضوعة لمحاكاة األصوات.المطلب الثاني: 

النقاب عما حتمله بعض الكلماات مان الداللاة علاى حماكااة  كشف املفسروناملقصود أن اللفظ يدل على معناه بىداء أصواته، وقد  
 أمثلة ذل  ما يىيت:األصوات اليت تدل عليها، ومن 

َر اْلَبْحَر لَِتْىُكُلواْ ِمْنُه حلَْماً َطرِيّ  ومن ذل المخر،  .1 اً َوَتْساَتْخرُِجواْ ِمْناُه ِحْليَاًة تَاْلَبُساونَاَها َوتَااَرى اْلُفْلاَ  قوله تعاىل: )َوُهَو الَِّذا َسخَّ
[(: ")َمَواِخَر( مجع ماخرة، و)املخر( يف اللغة الصوت الاذا يكاون مان 14َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَاُغواْ ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن لالنحل:

جلملااة املاااَء، فيرتتااب منااه أن يكااون ماان الساافينة وحنوهااا، وهااو يف هااذه اآليااة ماان هبااوب الااريح علااى شاايء  ُيَشااقص، أو يصااحب يف ا
                                                 

َأْكااَذُب احْلَااِديِث َواَل جَتَسَُّسااوا َواَل ِإيَّاااُكْم َوالظَّاانَّ فَااِرنَّ الظَّاانَّ ، ومتامااه )221ص 29ج( 4949احلااديث يف صااحيح البخااارا عاان أيب هرياارة باارقم ) (1)
 (.كَ حَتَسَُّسوا َواَل تَاَباَيُضوا وَُكونُوا ِإْخَوانًا َواَل خَيُْطُب الرَُّجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه َحىتَّ يَاْنِكَح َأْو يَاتاْرُ 

 وما بعدها. 519ص 22جابن عطية، احملرر الوجيز،  (2)

 .9281ص 6، جاجلامع القرطم، (3)
 .نفس املرجع السابق (4)
  م.2664، ها2425 ،الرابعة، محص سورية، دار اإلرشاد للشئون اجلامعيةط.  192ص 6، إعراب القرآن وبيانه، جحميي الديندرويو،  (5)
 م.2689ها، 2419، ط. دار الشروق، الثالثة عشر 2249ص 9ظالل القرآن الكرمي، ج يفقطب، سيد،  (6)
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السافن، ويقاال للسااحاب: بناات خَمْار تشاابيهاً، إذ يف جريهاا ذلا  الصااوت الاذا هاو عاان الاريح، واملااء الااذا يف الساحاب، وأمرهااا 
ر يف كااالم العاارب: الطاااا: "واملْخااوقااال  (1)"يشاابه أماار البحاار علااى أن الزجاااج قااد قااال: بنااات املخاار سااحاب باايض ال ماااء فيهااا..

، إذا اشتّد هبوهبا، وهو يف هذا املوضع: صوت جرا السافينة باالريح إذا عصافت وشاقها املااء حينئاذ بصادرها، صوت هبوب الريح
ل: اْمَتَخاَرت الاريح ومتخرهتاا: إذا يقال مناه: خَمَاَرِت السافينُة مَتَْخاُر ومَتُْخار خَمْاراً وخُمُاوراً جارت َتُشاقص املااَء ماع صاوت، وهاي مااخرة، ويقاا

 (2)نظرَت من أين هبوهبا وتسمَّعت صوت هبوهبا".
الصاوت الاذا يكاون مان الاريح أو السافينة وقات شاقها للمااء حاني متاّر فياه، ويؤياد  ة )املخار(  ترجاع إىلداللة كلم ظاهر هنا أنالو 

أن  ، وعلاة تساميتها هباذا االسام(3)بات يف الساماءذل  قول األصمعي: بنات خمْار، وهاي ساحائب ياىتني قبال الصايف بايض منتصا
    (4)يف جريها ذل  الصوت الذا هو عن الريح، ومن مث فاملخر صوت جرى الفل  بالرياد.

ومما يؤيد حماكاة هذا اللفظ لصوت الرياد قول الزخمشرا: "فلٌ  ماواخر متخار املااء أا تشاّقه ماع صاوت، ونشاىت بناات خمار  وهاي 
اجلاااو خماااراً، واساااتمخرت الاااريح اساااتقبلتها باااىنفي، وخرجااات مااان ِفياااه خَمْااارة خبيثاااة وهاااي الاااريح اخلارجاااة مااان ساااحاب الصااايف متخااار 

 (5)اجلوف".
[(: 23: قوله تعاىل: )َوَماا ِبُكام مران نارْعَماة  َفِماَن اللّاِه مُثَّ ِإَذا َمسَّاُكُم الضصارص فَِرلَْياِه جَتْاَىُروَن لالنحال ما ورد يف ومن ذل الجؤار،  .2

")جَتَْىُروَن( معناه ترفعون أصواتكم باستغاثة وتضرع، وأصله يف جؤار الثور والبقارة وصاياحها، وهاو عناد جهاد يلحقهاا أو يف أثار دم 
 (6)يكون من بقر تذبح، واألصوات تىيت يالباً على فُاَعال أو َفِعيل".

ممااا حياااكي أصااوات الطبيعياة، حيااث ياادل علااى الصااوت أهنااا ماان اجلاؤار وهااو ( إىل عاان داللاة كلمااة )جَتْااَىُرونَ  جلاى املفساارون للكشااف
ع الذا يكون من الثور والبقر وحنوه، يقول يف ذل  الفراء: "اجُلؤار: الصوت الشديد، والثاور يقاال لاه: قاد جاىَر جَيْاَىر ُجاؤاراً إذا ارتفا

 (7)َصوته من جوع أو يريه".
، (8) م والااابالء فتضاااجون برفاااع أصاااواتكم بالااادعاء والتضااارعواملاااراد مااان اللفاااظ داخااال الساااياق القااارآين: إذا مساااكم الضااار أا الساااق

 هذا املعىن بالسياقات اللغوية اليت تدل على رفع الصوت.واستندوا لتىكيد 
أن ُجااّل األصااوات الاايت حتاااكي أصااوات الطبيعيااة تااىيت علااى فُاَعااال أو َفِعياال، يؤيااد ذلاا  قااول الزجاااج: "واألصااوات مبنيااة علااى  كمااا

 . (9)فُاَعال أو َفِعيل، فىما فُاَعال أو فنحو الصصراخ، واجُلَؤار، والُبَكاء، وأما الَفِعيل فنحو العويل والزئري، والُفعال أكثر"

                                                 

 وما بعدها. 289ص 8جعطية، احملرر الوجيز،  ابن(1) 

، م1111 هااا،2411األوىل الرسااالة مؤسسااة، ط. شاااكر حممااد أمحااد، تااح 281ص 29ج، القاارآن تىوياال يف البيااان جااامع الطاااا، اباان جرياار، (2)
 )م خ ر(. ولسان العرب

 .294عند الزخمشرا املباحث الداللية وانظر: ، 89ج الثاين صاخلصائص ابن جين، أو الفتح عثمان،  (3)
 .2822ص 5ج اجلامعالقرطم،  (4)
 .أسا، البالية )م خ ر( (5)
 وما بعدها. 442ص 8جابن عطية، احملرر الوجيز،  (6)

 .ط. دار السرور  بدون تاريخ، ، تح حممد علي النجار215ص 1جمعاين القرآن، الفراء،  (7)
 .226ص 2ج جامع البيانالطاا،  (8)
 .114ص 2القرآن، جالزجاج، معاين  (9)
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[(: 122: اَل َيْساااَمُعوَن َحِسيَساااَها َوُهاااْم يف َماااا اْشاااتَاَهْت أَنُفُساااُهْم َخالِاااُدوَن لاألنبيااااء: )تعااااىل قولاااهومااان ذلااا  ، الحسةةةيس .3
"احلسيس الصوت، وهو اجلملاة ماا يتاىدَّى إىل احلاس مان حركاة األجارام، وهاذه صافة دهام بعاد دخاودهم اجلناة؛ ألن احلاديث يقتضاي 

 (1) مل  إال جثا على ركبتيه"أن يف املوقف تزفر جهنم زفرة ال يبقى نّم وال
األصاوات الايت حتادثها حركاة األجارام، قاال القارطم: "حسيساها أا ِحاّس الناار  والظاهر هنا أن داللاة كلماة )احلسايس(  تادل علاى

 ، ودهاذا فااللفظ مان األلفااظ املصاورة جبرساها ملعناهاا، فهاو ينقال صاوت الناار وهاي تسارا(2)وحركة دهبها، واحلسايس واحلاس احلركاة"
وحترق وحتدث ذل  الصوت املفزع، وإنه لصوت يتفزع له اجللد ويقشعر، ولذل  جَنّى الذين سبقت دهام احلساىن مان مساعاه، مث إن 

، كال هااذه اإلحيااءات يصاابها (3)هاذا الصاوت احلسااي هاو األبلااغ شاىناً يف دقاة التصااوير املعناوا، واإلبااداع يف تلاوين اخلطااب القاارآين
 اللفظ يف السياق صباً. 

 -أا َل يتحادا فياه–دير بالذكر أن الكلمتني إن فرَّق بينهما معىن الداللة الصوتية حلرفني خمصوصاني وتباعاد احلرفاان يف املخارج اجل
 فرننا حينئذ نعتد باحتاد الصفات واختالفها فارقاً بني الصوتني.

 المبحث الثالث: البناء اللفظي للكلمة وأثره في المعنى
ة البناء اللفظي للكلمة وأثره يف الداللة على املعىن داخل السياق القرآين بغية الوصول إىل املعىن املراد يف هذا املبحث سىتناول قيم

 من النص، من خالل املطلبني اآلتيني:
 التكرار في اللفظ لتكرار المعنى. :المطلب األول

، وكالص َصاْوت  ِشاْبُه ذلا  فهاو ، فيقول وداللته على املعىن الصويت للكلمة البناءكشف القدماء عن ظاهرة  اخلليل: "َصرَّ الباُب َيِصرص
، ويضايف ابان جاين: "اعلام (4) َصرير إذا امتدَّ، فرذا كاَن فيه ختفيف وَترجيع يف ِإعادة  ُضوِعَف كقول : َصْرَصَر األخطَاُب َصْرَصاَرًة"

بااالقبول لااه واالعاارتاف بصااّحِته، قااال اخللياال: كااىهنم أن هااذا موضااع شااريف لطيااف، وقااد نبّااه عليااه اخللياال وساايبويه وتلقَّتااه اجلماعااة 
، ومان أمثلاة ذلا  يف تفساري (5)تومّهوا يف صوت اجلُْنُدب استطالة ومّدا فقالوا: َصرَّ وتومّهوا يف صوت البازا تقطيعاً فقالوا: صرصار"

  ألفاظ القرآن ما يىيت:
ُهُم اْلَبْىَسااء َوالضَّارَّاء يف تفسري قوله تعاىل: )أَْم َحِسْبُتْم َأن ، الزلزلة .1 اتاْ َتْدُخُلواْ اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْىِتُكم مَّثَاُل الَّاِذيَن َخلَاْواْ ِمان قَااْبِلُكم مَّسَّ

[(: "الزلزلااة شاادة التحرياا ، تكااون يف األشااخاص ويف األحااوال، ومااذهب ساايبويه أن )َزلْااَزل( رباااعي  214َوُزْلزِلُااوْالالبقرة ماان اآليااة: 
، وقال يف قوله تعاىل: )ُهَناِلَ  ابْاتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن (6)هو تضعيف يف َزْل فيجيء التضعيف على هذا يف الفاء": الزّجاج كَدْحرَج، وقال

يف:  دَهَاا([(: ")َوُزْلزِلُاوا( معنااه حركاوا بعناف...وقرأ اجلحادرا )َزلْاَزااًل( بفاتح الازاا،  وكاذل  )َزْلَزا11َوُزْلزُِلوا زِْلَزااًل َشِديداً لاألحزاب: 
 (7)[( وهذا الفعل هو مضاعف َزل، أا زلزله يريه".1)ِإَذا ُزْلزَِلِت اأْلَْرُ  زِْلَزادَهَالالزلزلة:

                                                 

 .122ص 21جابن عطية، احملرر الوجيز،  (1)
 .4519ص 9ج اجلامعالقرطم،  (2)
 م.2669املنصورة، األوىل، تح عبد اهلل املنشاوى، ط. مكتبة اإلميان ب288 بالية النبويةإعجاز القرآن والالرافعي، مصطفي صادق،  (3)

 العني )ص ر ر(. (4)

 .254ص 1جاخلصائص ابن جين،  (5)
 .122ص 1جاحملرر الوجيز ابن عطية،  (6)
 .14ص 21ج املرجع السابق (7)
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ماان جهااة  عاان داللااة كلمااة )الزلزلااة( ماان خااالل بيااان أصاالها االشااتقاقي ماان جهااة، والتكاارار الااذا حيملااه اللفااظ كشااف املفساارون
وابان جاين ويريمهاا جعلاوه مضااعفاً؛ ، بياد أن الزجااج (1)َزل( ربااعي مضاعف كادحرجإىل أن ماذهب سايبويه أن )َزلْا وا، فىشاار أخارى
 ؛ نظراً للتكرار الذا يف لفظه.(2)يدل على شدة التحري  يف األحوال واألشخاصألنه 

كااررت ماان ويكشااف الزجاااج عاان داللااة هااذا اللفااظ فيقااول: "أصاال الزلزلااة يف اللغااة َزلَّ الشاايء عاان مكانااه، فاارذا قلاات زلزلااة فتىويلااه  
مكانه، وكل ما فيه ترجيع كررت فيه فاء التفعيل، تقول: أقل فاالن الشايء مان مكاناه، فارذا كارر رفعاه ورده قيال: قلقلاه، وكاذا صال 

 (3)وصلصل، وَصرَّ صرصر، فعلى هذا قيا، هذا الباب، فاملعىن أنه يكرر عليهم التحري  باخلوف".
عة املرعبة، وهودها العظيم، إنه هول مير يف وسم حّي، ويقاا، مبقااييس حيّاة، فهاو كما أن التكرار الذا يف اللفظ يصور زلزلة السا

، وهاذا سار مان أسارار التعباري هباذا اللفاظ ملاا فياه مان (4)هول حّي ال يقا، باجلحيم والضخامة وإعا يقا، بوقعه يف النفو، اآلدمية
 التكرار.

نْاَيا َكَمثَااِل رِيااح  ِفيَهااا ِصااْر َأَصاااَبْت َحااْرَث قَاااْوم  ظََلُمااواْ قولااه تعاااىل: )َمثَااُل َمااا يُنِفُقااوَن يف  وذلاا  حنااو، الصرصةةر .2  ِهاااِذِه احْلَيَاااِة الاادص
[(: "الصرارص الااد الشاديد احملارق لكال ماا يهاب علياه، 111أَنُفَسُهْم فََىْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهُم اللّاُه َولَااِكْن أَنُفَساُهْم َيظِْلُماوَنلآل عماران: 

يه العاارب الضاريب، وذهااب الزّجااج ويااريه: إىل أن اللفظاة ماان وهاو معاروف، قاا ال ابان عبااا، ومجهاور املفساارين: الصرارص الاااد، وُتَسامر
التصويت، من قودهم صر الشيء، ومنه الريح الصرصر، قال الزجااج، فالصار صاوت الناار الايت يف الاريح، قاال ابان عطياة: الصار هاو 

، وقال يف تفسري قوله تعاىل: )ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رحياً َصْرَصراً يف يَاْوِم حَنْس  (5)مما حترق النار"نفس جهنم الذا يف الزمهرير حيرق حنواً 
َُصاورتة حناو هاذين احلارفني ماىخوذ مان َصاّوت 11: مصْسَتِمرٍّ لالقمر

[(: ")الصرصر( من )الصار(..وقال مجاعاة مان املفسارين معنااه: امل
ىهنا تنطق هبذين احلرفني الصَّاد والرَّاء، وضاوعف الفعال كماا قاالوا: كبكاب وكفكاف، مان كاب وكاب، وهاذا  الريح إذا هبت دفعاً؛ ك

 (6)كثري"
النقاب هنا عن داللة التكرار يف كلمة )الصرصر( من خالل بيان األصل االشتقاقي دها وأهناا تضاعيف لاا)صر(،  املفسرونكشف   -

فالصاار عنااده هااو الصااوت ماان يااري تكاارار؛ يقااال: صااّر صااريراً صااوت، وصااّر العصاافور واجلناادب، وصاار القلاام والباااب، إذا كااان لااه 
ثَاِل رِيااح  ِفيَهاا ِصاْر َأَصاااَبْت َحاْرَث قَااْوم  ظََلُمااواْ أَنُفَساُهْم فََىْهَلَكْتاُه( جعاال ، وقااال الزجااج: ")َكمَ (7)صاوت، وصار األذن كااىن دهاا طناني

فيهاا صاٌر أا صاوت...وإعا جعال فيهاا صاوتاً؛ ألنااه جعال فيهاا نااراً كىهناا ناار أحرقات الاازرع، فالصار علاى هاذا القاول صاوت دهيااب 
 (8)النار، وهذا كله يري ممتنع"

                                                 

 -هاااا  2418الثالثاااة  .مكتباااة اخلااااجني ،ط دار الكتاااب العلمياااة .، تاااح عباااد الساااالم حمماااد هاااارون29ص 2جالكتااااب،  سااايبويه، عمااار بااان قاااا، (1)
 .م2688

 .648ص 2جاجلامع القرطم،  (2)
 .185ص 2الزجاج، معاين القرآن ج (3)
 م.2682ها، 2412، ط. دار الفرقان عمان األردن، األوىل 289 ،نظرية التصوير الفين عند سيد قطب ،صالد عبد الفتاد ،اخلالدا (4)

 .182ص 2، جاحملرر الوجيزابن عطية،  (5)
 .255ص 24املرجع السابق، ج (6)
 املعجم الوسيم )ص ر(. (7)

 .124ص 5، جمعاين القرآن ،لزجاجا (8)
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؛ ف ثر أن يكون الصرصر من صرَّت الريح إذا هبت ُدفعاً؛  أيضاً  املعىن مما أدى إىل ظهوره يف تكرار يف اللفظظهور أثر الإىل وا وأشار 
كىهنا تصوت حبريف الصاد والراء، فكىن الريح تكارر الصااد والاراء وذلا  لشادهتا وتكرارهاا، ويكشاف الزجااج عان التكارار الاذا يف 

متكرر فيها الاد، كما تقول: قد قلقلت الشيء، وأَقْاَلْلاُت الشايء إذا رفعتاه مان  لفظ الصرصر فيقول: "الصرصر شدة الاد وصرصر
مكانااه، إال أن قلقلتااه َرَدْدتُااه أا كاارَّرت رفعااه، وأَقْاَلْلتُااه رفعتااه، فلاايس فيااه دلياال تكاارار، وكااذل  صرصاار وصاار، وصلصاال وصاال، إذا 

، وَصالَّ، فارذا أردت أن  ودهاذا قاال ، (1)الصاوت تكارر قلات: قاد صلصال وصرصار"مسعت صاوت الصارير ياري مكارر قلات: قاد َصارَّ
، وال خيفاي ماا حيملاه اللفاظ مان الرعاب املعناوا واحلساي يف (2)الزخمشرا: "الصرصار العاصافة الايت تصرصار، أا تصاوت يف هبوهباا"

 األبصار واألذهان.
ااااَد لَااااُه  وذلاااا  حنااااو، التذبةةةةذ  .3 قولااااه تعاااااىل: )مصَذبْااااَذِبنَي بَااااانْيَ َذلِااااَ  اَل ِإىَل َهاااااُؤالء َواَل ِإىَل َهاااااُؤالء َوَماااان ُيْضااااِلِل اللّااااُه فَالَاااان جتَِ

[(: ")مصَذْبَذِبنَي( معناه: مضطربني ال يثبتون على حال، والتذبذب: االضطراب خبجال أو خاوف أو إساراع يف 143َسِبياًللالنساء: 
 ه قول النابغة:مشي وحنوه، ومن

 (3)أَل تر أنَّ اهلَل َأْعطَاَك َسْوَرًة      تَاَرى كلَّ َمْل   ُدوهَنا يَاَتذبَْذبُ 
َذْبَذبِ ومنه قول اآلخر:      

ُ
 (4)َخَياٌل أُلمر السَّْلَسبيِل َوُدوهَنا       َمِسريُة َشْهر  لْلَاِيِد امل

ق الذا ال يثبت، وال يتمهل فهؤالء املنافقون مارتددون باني الكفاار واملاؤمنني، ال بكسر الذال الثانية، قال أبو الفتح: أا املهتز القل
فاإلشارة باذل   (5) : )مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني(صلى اهلل عليه وسلمإىل هؤالء وال إىل هؤالء، كما قال رسول اهلل 

 (6)إىل حايل الكفر واإلميان".
الصويت والتكرار يف كلمة )مصَذْبَذِبنَي(، حيث تصور الكلمة  البناءحال املنافقني من خالل داللة  منمقصد القرآن الكرمي كشف   -

التكاارار والاارتدد وعاادم الثبااوت، فهاام يااذهبون يف إسااراع ويظهاارون دهااؤالء أهناام ماانهم مث يرتاادون علااى أعقاااهبم ويظهاارون دهااؤالء أهناام 
وادهوى بني اإلمياان والكفار؛ فهام مارتّددون بينهماا متحاريون، وحقيقاة املذباذب  منهم، ويف ذل  يقول الزخمشرا: "ذبذهبم الشيطان

الذا يذب عان كاال اجلاانبني أا ياذاد ويادفع فاال يقاّر يف جاناب واحاد...إال أن الذبذباة فيهاا تكريار لايس يف الاذب فكاىن املعاىن:  
 (7)كلما مال إىل جانب َذب عنه".

مارتددون باني املاؤمنني وباني املشاركني،   خوف أو إسراع يف مشي وحنوه؛ ولاذل  هام ل أودل على االضطراب خبجفحال املنافقني ي
، يقاول اآللوساي: "أصال الذبذباة: (8)كما يف حديث )مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مارة(

 (1)شيئني"صوت احلركة للشيء املعلق، مث استعري لكل اضطراب وحكة، أو تردد بني 

                                                 

 .نفسه السابقاملرجع  (1)
 .262ص 4جالكشاف الزخمشرا،  (2)
 .28ص البيت من البسيم وهو للنابغة يف ديوانه (3)
 .112ص 2جالبيت من الطويل وهو للُبعيث بن حريث يف احملتسب  (4)
املناافق كمثال الشااة مثال ): قاال صالى اهلل علياه وسالم النامعن ابن عمر عن ، ومتامه: 229ص 22ج( 4661احلديث يف صحيح مسلم برقم ) (5)

 (.العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة

 .198ص 4ابن عطية، احملرر الوجيز، ج (6)
 .212ص 4جالكشاف الزخمشرا،  (7)
 .1184ص 1جاجلامع القرطم،  (8)
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، هاذا قاول 14: َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن لالشاعراء) قوله تعاىل: ومنه، كبكب .4 [(: ")َفُكْبِكبُاوا( مان كبكاب مضااعف َكابَّ
الزجاج: "وحقيقاُة ذلا  يف اللغاة تكريار ، ويقول (2)اجلمهور وهو الصحيح؛ ألهنما واحد، والتضعيف مثل صر وصرصر ويري ذل "

، وقاال السامني:"الَكْبَكَبُة تكرياُر الَكابر َجَعاَل (3)كىَنه ِإذا أُْلِقَي يَاْنَكبص َمرًَّة بعد مرَّة حىت َيْسَتِقرَّ فيهاا َنْساَتجرُي باللّاه منهاا"  االْنِكبابِ 
بَااانيرٌ حنااو: َصاارَّ  التكريااَر يف اللفااِظ دلااياًل علااى التكريااِر يف املعااىن، وقااال اباان عطيااة حنااًو منااه، قااال: وهااو الصااحيُح ألنَّ تكريااَر الفعاالِ 

، ويبدو تىثر السمني هنا بابن عطية ونقله عنه، وأضااف السامني: "ويف مثال هاذا البنااِء ثالثاُة (4)وَصرَصَر وهذا هو مذهب الزجاج"
ٌٌ مذاهب: أحدها: هاذا، والثااين: وهاو ماذهُب البصاريني أنَّ احلاروَف كلَّهاا أصاوٌل، والثالاث: وهاو قاول الكاوفيني أنَّ الثالاَث ُمْبا َدِل
ا َل َيِصاحَّ من مثِل الثاين، فىصل َكْبَكَب: َكبََّب بثالِث بااءات، ومثلُاه: َلْملَاَم وَكْفَكاَف هاذا إذا َصاحَّ املعاىن بساقوِط الثالاث، فىمَّاا إذ

 (5)املعىن بسقوِطه كاَنْت كلصها أصواًل من يرِي خالف  حنو: مِسِسم وِِخِْخم".
ول: "إنناا لنكااد نسامع مان جار، اللفاظ صاوت تادفعهم وتكفائهم وتسااقطهم باال ويكشاف سايد قطاب عان ماهياة التكارار فيقا -

عنايااة وال نظااام، وصااوت الكركبااة الناشااب ماان الكبكبااة، كمااا ينهااار اجلاارف فتتبعااه اجلااروف، فهااو لفااظ مصااور جبرسااه ملعناااه، وإهناام 
 (6)لغاوون ضالون، وقد كبكب معهم مجيع الغاوون".

بُوُه فَاَعَقُروَهااا َفَدْمااَدَم َعلَااْيِهْم َرباصُهاام بِااَذنِبِهْم َفَسااوَّاَها لالشاامس:قولةةه تعةةالى: ) ، ومنةةهدمةةدم .2 [(: ")َدْمااَدَم( معناااه أناازل 14َفَكااذَّ
ْمَدمة". يقول يف ذل  الزجاج: "يقال: َدْمَدْمت على الشيء إذا أطبقات علياه، وكاذل  و  (7)العذاب ُمْقلقاً دهم ُمكرراً ذل  وهي الدَّ

الاارتاَب أا سااّويته عليااه، ويقااال: ناقااة مدمومااة، أا قااد ألبسااها الشااحم، فاارذا كااررت اإلطباااق قلاات َدْمااَدْمت دماادمت علااى املياات 
، فااللفظ ياوحي مباا وراءه، ويصاور معنااه جبرساه، ويكااد (9)، ويقول القرطم: "فحقيقاة الدمدماة تضاعيف العاذاب وتردياده"(8)عليه"

، كال (10)عاليها بسافلها، وهاو املشاهد الاذا يرتسام بعاد الادمار العنياف الشاديد يرسم مشهداً مروعاً خميفاً! وقد سوى اهلل أرضهم
 هذه اإلحياءات يكشف عنها تكرار اللفظ داخل هذا السياق القرآين املعجز.

 ترتيب أصوات الكلمة وفق أجزاء الحدث. :المطلب الثاني

                                                                                                                                                        

هاا،  2424ني العارب،  ط دار الفكار باريوت ، تصاحيح حمماد حسا258 ص 2جاآللوسي، رود املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  (1)
 .م2664

 .218ص 22ج ،احملرر الوجيزابن عطية،  (2)
 .198ص 2الزجاج، معاين القرآن، ج (3)
 .181ص 5جاملصون  رالدالسمني احللم،  (4)
 .نفس املرجع السابق (5)
 .1915ص 5جيف ظالل القرآن سيد قطب،  (6)
 .494 ص 25جاحملرر الوجيز ابن عطية،  (7)
 .222ص 5جلزجاج معاين القرآن ا(8) 
 .9429ص 21جاجلامع القرطم،  (9)

 .2626ص 9ج ظالل القرآن يفسيد قطب،  (10)
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ماة أعلاى وأصانع، وذلا  أهنام قاد يضايفون إىل اختياار يقول ابن جين يف هذه الظاهرة: "ومان وراء هاذا ماا اللطاف فياه أظهار واحلك
احلروف وتشبيه أصواهتا باألحداث املعاَّ عنها هبا ترتيبَهاا، وتقادمي ماا يضااهي أّول احلادث، وتاىخري ماا يضااهي آخاره، وتوسايم ماا 

 (1)يضاهي أوسطه، َسْوقا للحروف على مَسْت املعىن املقصود والغر  املطلوب".
ساابة داللااة )اسااتفعل( يقااول فيهااا اباان جااين: "وماان ذلاا  أهناام جعلااوا )اسااتفعل( يف أكثاار األماار للطلااب حنااو وماان مظاااهر هااذه املنا

استساقى واساتطعم...فرتّبت يف هاذا البااب احلاروُف علاى ترتيااب األفعاال... فجااءت ادهمازة والساني والتااء زوائاد، مث وردت بعاادها 
عااىن املوجااود هناااك، وذلاا  أن الطلااب للفعاال والتماَسااه والسااعي فيااه والتااىيت األصااول الفاااء والعااني والااالم، فهااذا ماان اللفااظ َوفْااق امل

لوقوعه تقّدمه، مث وقعت اإلجابة إليه، فتبع الفعاُل الساؤاَل فياِه والتّسابب لوقوعاه، فكماا تِبعات أفعاال اإلجاباة أفعااَل الطلاب كاذل  
يف مواضاااع كثااارية عااان داللاااة صااايغة  املفسااارونوقاااد  (2)تبعااات حاااروُف األصااال احلاااروَف الزائااادة الااايت وضاااعت لاللتماااا، واملسااائلة".

  ى الطلب، ومن أمثلة ذل  ما يىيت:)استفعل( عل
ااا َأَضاااءْت َمااا َحْولَااُه َذَهااَب اللّااُه بِنُااورِِهْم َوتَااارَكَ  وماان ذلاا  ،اسةةتوقد -1 ُهْم يف قولااه تعاااىل: )َمااثَاُلُهْم َكَمثَااِل الَّااِذا اْسااتَاْوَقَد نَاااراً فَاَلمَّ

[(: ")اْسااتَاْوَقَد( قياال معناااه أوقااد، فااذل  مبنزلااة عجااب واسااتعجب مبعااىن، قااال أبااو علااي: ومبنزلااة 11: ُروَن لالبقاارةظُُلَمااات  الَّ يُاْبِصاا
هازىء واساتهزأ وساخر واستسااخر، وقار واساتقر وعااال قرناه واساتعاله، وقاد جاااء اساتفعل مبعاىن أفعاال أجااب واساتجاب..ومنه أوقااد 

راد به طلب من يريه أن يوقد له على املشهور من باب )استفعل(، وذل  يقتضي حاجته واستوقد قاله أبو زيد، وقيل: )اْستَاْوَقَد( ي
 (3)إىل النار، فانطفا ها مع حاجته إليها أنكى له".

تاادل علااى الطلااب، وإن دلاات علااى يااري الطلااب فمعناهااا حينئااذ جماارد  اأن أصاال الداللااة يف صاايغة )اسااتفعل( أهنااوماان ذلاا  يتضااح 
  (4) الفعل، وعلى هذا املعىن فالسني والتاء زائدتان، وهو اختار األخفو يف هذا السياق.

َح قوُل األخفو بىنَّ كونَه للطلب يساتدعي َحاذَف مجلاة ، أال تارى أنَّ املعاىن اساتدَعْوا  قال السمني معقباً على قول األخفو: "وُرجر
ومان مث فارن كانات الصايغة للطلاب ، (5)ناراً فََىْوقدوها، فلمَّا أضاَءْت ألّن اإلضاءَة ال تَاَتَسبَُّب عان الطلاِب، إعاا ُتَسابَُّب عان اإليقااد"

السني والتاء زائدتان مقدمتان على الفعل لغر  الطلب، كما يتقدم الطلب علاى الفعال، وإال فاا)استفعل( يف معاىن )فعال( اجملارد، ف
 وال تدل السني والتاء على معىن الطلب.

قولاااه تعااااىل: )َوِإِذ اْسَتْساااَقى ُموَساااى ِلَقْوِماااِه فَاُقْلنَاااا اْضاااِرب بارَعَصااااَك احلََْجاااَر فَاااانَفَجَرْت ِمْناااُه اثْاَنتَاااا َعْشاااَرَة  ومااان ذلااا ، استسةةةقى -2
[(: ")اْسَتْسااَقى( معناااه طلااب السااقيا، وعاارف )اسااتفعل( طلااب الشاايء، وقااد جاااء يف يااري ذلاا  كقولااه 22َعْيناااًلالبقرة ماان اآليااة: 

يااٌد لالتغااابن ماان اآليااة: تعاااىل: )َفَكَفااُرو  [( مبعااىن يااين، وقااودهم: اسااتعجب مبعااىن عجااب، ومثاال 2ا َوتَاَولَّااوا وَّاْسااتَاْغىَن اللَّااُه َواللَّااُه َياايِنْ محَِ
 ومان ذلا  يتضاح أن (6)بعض الناا، يف هاذا بقاودهم: استنسار البغااث، واساتنوق اجلمال، إذ هاي مبعاىن انتقال مان حاال إىل حاال".

                                                 

 .294ص 1جابن جين، اخلصائص،  (1)
 .م2666دار الكتب اجلامعية احلديثة . ط 298هالل، د. عبد الغفار حامد العربية خصائصها ومساهتا ، 255ص 1املرجع السابق ج (2)
 .284ص 2، جاحملرر الوجيزابن عطية،  (3)
 .156ص 2ج ،اجلامعالقرطم،  (4)
 .وما بعدها 292ص 2ج، رود املعاين 222الصقحة 2جالدر املصون احللم،  (5)
 .222ص 2، جاحملرر الوجيزابن عطية، (6)
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يااب علااى الطلااب فاااملعىن أنااه طلااب السااقيا؛ ألن ترتيااب حروفهااا مناسااب لرتت تاادلذا السااياق القاارآين، صاايغة )اسااتفعل( داخاال هاا
 احلدث املراد منها وهو الطلب.

قوله تعاىل:)َفَكَفُروا َوتَاَولَّوا وَّاْستَاْغىَن اللَّاُه(: "هاذه عباارة عماا ظهار مان هالكهام، وأهنام لان يضاروا اهلل شايئاً، فباان  وقال ابن عطية يف
ه كااان ينياااً أزاًل، وبساابب ظهااور هالكهاام بعااد أن َل يكاان ظاااهراً ساااو اسااتعمال هااذا البناااء مساانداً إىل اساام اهلل تعاااىل، ألن بناااء أنا

، ومن مث فاهلل تعاىل يين عنهم، أما داللة صيغة )اساتفعل( يف ساياق آياة البقارة (1)استفعل إعا هو لطلب الشيء وحتصيله بالطلب"
أن مان دالالت صايغة )اساتفعل( معاىن التحاول، كماا ، وأشاار املفسارون (2)وجه الدعاء وطلب الساقيا دهام فمعناها االستدعاء على

َوَق اجَلَمُل أا تشَّبه بالناقة   ، لكن هذه الداللة ختتلف عن داللة الطلب األوىل.(3)يف قودهم: اْستَاْنَسَر البغاُث، واْستَاناْ
اااُدوَن ِنَكاحااااً َحاااىتَّ يُاْغنِااايَاُهْم اللَّاااُه ِمااان َفْضاااِلِه لالناااور مااان اآلياااة:  ، ومناااهاسةةةتعف   -3 [(: 33قولاااه تعااااىل: )َوْلَيْساااتَاْعِفِف الَّاااِذيَن اَل جيَِ

")استعّف( وزنه استفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفاً، فىمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية كل من يتعذر عليه النكاد وال جيده بىا وجاه 
يف كشف داللاة كلماة )َوْلَيْساتَاْعِفِف( علاى بياان أصالها االشاتقاقي، وأهناا مان اساتعّف، اعتمد املفسرون  ، فقد(4)ستعف"تعذر أن ي

مث بيان ما تدل عليه بنسيجها الصويت على معىن الطلب، وآثر أن تدل صيغة )استفعل( هنا على معاىن الطلاب، وقاد نقال القارطم 
  (5)ما قال ابن عطية ووافقه عليه.

 توالى حركات المثال لتوالي حركات األفعال. لمطلب الثالث:ا
يرجع أصل القول هبذا النوع من املناسبة بني األلفاظ وداللتها إىل قول سايبويه يف املصاادر الايت جااءت علاى فَاَعاالن إهناا تادل علاى 

؛ وإعاا هاذه (6)قول : النَااَزوان، والنَاَقازاناالضطراب واحلركة، فقال: "ومن املصادر اليت جاءت على مثال واحد  حني تقاربت املعاين 
 (7)األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع... ومثل هذا الَغَليان؛ ألنه زعزعة وحترك، ومثله الَغثَيان، ألنه جتيو نفسه وتثوٌر".

احلركة حنو النَاَقزان والغليان والغثياان؛ ودهذا قال ابن جين: "قال سيبويه يف املصادر اليت جاءت على الَفَعالن: إهنا تىيت لالضطراب و 
 (8)فقابلوا بتوايل حركات املثال تواىل حركات األفعال".

إشارة موجزة يف موضع واحد إىل مثل هذه الداللة، قال ابن عطية يف تفسري قوله تعاىل: )َوَما َهِذِه احْلََياُة  بعض املفسرينوقد أشار 
نْاَيا ِإالَّ دَهْاٌو َوَلعِاٌب َوِإنَّ الادَّاَر اآْلِخاَرَة دَهِاَي احْلَيَااَواُن لَاْو َكاانُوا يَاْعَلُماوَن لالعنكباوت مبعاىن واحاد، وهاو و)احليااة( ( احْلَيَااَوانُ ") [(:24: الدص

اكتفاى ابان عطياة باإلشاارة إىل ، وهناا (9)عند اخلليل وسيبويه مصدر كادهََيمان وحنوه، واملعاىن ال ماوت فيهاا قالاه جماهاد وهاو حسان"
، (10)ةأن )احْلَيَاَواُن( بزنة فَاَعالن مصدر عند سيبويه، كادهََيمان وحنوه، واحليوان مصدر حي كاحلياة، لكن فيها مبالغة ليست يف احلياا

                                                 

 .499ص 24ج ،احملرر الوجيزابن عطية،  (1)
 .229ص 2جالدر املصون السمني،  (2)
 والقامو، )ن و ق(. اللسان (3)
 .468ص 21ج ،احملرر الوجيزابن عطية، (4)
 .1525ص 4ج ،يف ظالل القرآنقطب، ، 4996ص 9، ج اجلامعالقرطم،  (5)
 .، املقاييس )ر ق ص(بانثَ الوَ  ومثله الوثب، هو أيضاً، وبالفاء بالقاف ،زانقَ الناَ  (6)
 .128ص 1، جالكتابسيبويه،  (7)
 .48ص 2جاملزهر السيوطي، ، 254ص 1جاخلصائص ابن جين،  (8)
 وما بعدها. 429ص 22ج ،احملرر الوجيزابن عطية،  (9)

 .21ص 12اآللوسي، رود املعاين، ج، 492ص 2،جالكشافالزخمشرا،  (10)
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ودهذا عقب أبو حيان على قول ابن عطية قائاًل :"جاء بنا مصدر حي على فعالن؛ ألنه يادل علاى احلركاة واالضاطراب، كالَغَلياان، 
وأضاااف النساافي:"وَل ، (1)"والنَاااَزوان، والَلَهيااان، واجلَااَوالن، والَطَوفااان، واحلااي كثااري االضااطراب واحلركااة، فهااذا البناااء فيااه لكثاارة احلركااة

 (2).دهي احلياة( ملا يف بناء فعالن من معىن احلركة واالضطراب"يقل: )

قااال الاارازا: "كيااف أطلااق احليااوان علااى الاادار اآلخاارة مااع أن احليااوان نااام ماادرك؟ فنقااول: احليااوان مصاادر حااي كاحلياااة، لكاان فيهااا 
 (3)انية هي احلياة املعتاة".مبالغة ليست يف احلياة، واملراد بالدار اآلخرة هي احلياة الثانية، فكىنه قال احلياة الث

 
 الخاتمة

يف احلرف العريب قيمة تعبريية موحية، إذ َل يَاْعانهم مان كال حارف أناه صاوت، وإعاا عنااهم مان صاوت هاذا احلارف  ملح القدماء  -
أنااه معااّا عاان ياار ، وأن الكلمااة العربيااة مركبااة ماان هااذه املااادة الصااوتية الاايت ميكاان َحاالَّ أجزائهااا إىل جمموعااة ماان األحاارف الاادوال 

اص ما دام يستقل برحداث صوت معني، وكل حرف له ظّل وإشعاع، إذ كان لكال املعاة، فكل حرف منها يستقل ببيان معىن خ
 .، وقد جتلى ذل  يف القرآن الكرمي وكشف عنه املفسرون لبيان مقاصد القرآن الكرميحرف صدى وإيقاع

( يف القاارآن الطبيعاةاأللفاااظ الايت حتااكي أصااوات ، وظااهرة ))مقابلااة األلفااظ مباا يشاااكل أصاوهتا ماان األحاداث(إن وجاود ظااهرة  -
يف هااذه األلفاااظ املقرتنااة املتقاربااة يف  -والقاارآن الكاارمي–الكاارمي يكشااف عاان بااديع مناساابة األلفاااظ ملعانيهااا، وكيااف فاوتاات العاارب 

املعاااين؛ فجعلاات احلاارف األضااعف فيهااا واأللااني واألخفااى واألسااهل واألمهااس؛ ملااا هااو أدو وأقاال عماااًل أو صااوتاً، وجعلاات احلاارف 
شد واألظهر واألجهر ملا هو أقوى عماًل وأعظم حساً، وقد راعى القرآن الكارمي ذلا  جياداً بنصاه اللغاوا املعجاز؛ فقاد األقوى واأل

عدَّ للحروف بىصواهتا وحركاهتا ومواقعها من الداللة املعنوية؛ فاستحال أن يقع يف تركيبه ما يساوو احلكام يف كلماة زائادة أو حارف 
االعاارتا ، باال نزلاات كاال كلماتااه وحروفااه منازدهااا علااى مااا اسااتقرت عليااه طبيعااة الباليااة وقااوة مضااطرب أو مااا جياارى جماارى احلشااو و 

 الفصاحة.
إن وجود ظاهرة )التكرار يف اللفظ لتكرار املعىن( يف ألفاظ القرآن الكرمي يدل داللة أكيدة على أن كل كلماة وضاعت يف القارآن  -

وفصااحة، وإن كانات جتارى علاى سانن لغاتهم نظمااً ونثاراً كماا استشاهد الكرمي بدقة وحكمة يلبت كل ما عرف العارب مان بالياة 
، فاااللفظ يف القاارآن إن ُوضااع بغااري تكاارار َدلَّ علااى جماارد احلاادث، أمااا إن تكاارر نساايجه املفساارون يف تفسااري بالشااعر وكااالم العاارب

 .الصويت فيزيد من قوة تكرار الفعل وحتقيق وقوعه، وتصوره الداللة كىهنا ماثلة نصب العني
كاراً حاىت إذا درساوا آثاار القادماء وتصاانيفهم؛ تباني كما ثبت من البحث أن للباحثني احملدثني نظرات يف اللغة حيسبوهنا أصايلة بِ   -

دهااام أن األولاااني قاااد أتاااوا علاااى هاااذه النظااارات بالبحاااث والدراساااة، والفااارق باااني الدراساااتني أن الدراساااة احلديثاااة أخاااذت مااان الشاااهرة 
 لدراسة القدمية.واالنتشار ما َل تىخذه ا

نزلت حروف وكلمات القرآن منازدها على ما استقرت عليه طبيعة البالياة وقاوة الفصااحة ومناسابة األلفااظ واحلاروف لادالالهتا  -  
مان خاالل كشافه عان مناسابة احلاروف واأللفااظ لادالالهتا، فااحلرف  رآين، وهو ما ظهر يف جهاود بعاض املفسارينداخل السياق الق

                                                 

 .68، املباحث الداللية عند الزخمشرا 1952ص 5جيف ظالل القرآن قطب، ، 258ص 9جءالبحر احمليم أبو حيان،  (1)
 .م1115، ط. دار النفائس بريوت الشعار حممد مروان، تح 121ص 2جتفسري النسفي،  ،النسفي (2)
 .م2682ها،  2412، ط. دار الفكر، األوىل 62ص 15جالرازا، تفسري الفخر الرازا )التفسري الكبري ومفاتح الغيب( حملمد الرازا،  (3)
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أو وسااطها أو آخرهااا لااه داللتااه، كماا أن هناااك بعااض األلفاااظ يف القاارآن الكارمي حتاااكي األصااوات الطبيعيااة، وممااا ال يف أول الكلماة 
 ش  فيه أن مثل هذه األلفاظ أرادت أن تضع القارئ أو املستمع يف جو احلدث؛ حىت يعيو مع القرآن باإلحسا، واملعىن معاً.

، َواْيُضْض ِمْن َصْوِتَ (أصوتنا، فقال: )َضبم كلماته ومعانيه، فهو حروفه و القرآن الكرمي كتاب معجز فيه مناسبة بني  :وأخيرا  
نَاْي َ (، وضبم نظراتنا، فقال: )َوال مَتِْو يف اأْلَْرِ  َمَرًحاوضبم مشيتنا، فقال: ) َوال فقال: )وألسنتنا (، وضبم مسعنا َوال مَتُدَّنَّ َعياْ

َوُقوُلوا لِلنَّاِ، (، وضبم ألفاظنا فقال: )وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا، فقال: )امناوضبم طع (،سَُّسوا َوال يَاْغَتْب بَاْعُضُكْم بَاْعًضاجتََ 
(، وعلمنا َس َلَ  بِِه ِعْلمٌ َواَل تَاْقُف َما لَيْ (، وضبم تصرحياتنا، فقال: )َواَل يَاْغَتْب بَاْعُضُكْم بَاْعًضا(، وضبم جمالسنا، فقال: )ُحْسًنا

السعداء يف الدنيا  وحيقق ل  حياة اتنايضبم حي(، فالقرآن كفيل أن َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََىْجرُُه َعَلى اللَّهِ العفو والتسامح، فقال: )
 إىل اجلنة. واآلخرة ألنه منهاج حياة ودليلنا
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