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 البحث الداللي يف إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم

 البن خالويه

 . ملياء امحد علي عبد اهلل الدباغدم.

33/2/3122 تأريخ القبول:       32/7/3122 تأريخ التقديم:     
 المستخمص:
تتناوؿ ىذه الدراسة البحث الداللي، الذي ُيعدُّ األساس في الكشؼ عف أسرار           

في كتاب )إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ( البف خالويو، وبياف أىـ األساليب  المغة
التي استعمميا ابف خالويو في تفسيره إلعراب القرآف الكريـ، وكيؼ َوظََّؼ فكره الداللي في 
توجيو النصوص، ومف خالؿ المفظ المفرد، والتراكيب في سياقاتيا القرآنية وغير القرآنية، 

واع الداللة المغوية والمجازية واإلسالمية، والقرائف الداللية السياقية والحالية مبينًا أن
 والعقمية، والعالقات الداللية بينيا، كالترادؼ والمشترؾ والتضاد، والمعرب.

وىدؼ البحث إلى الكشؼ عف مقدرة ابف خالويو المغوية، وتمكنو مف عمـ الداللة التي ال  
ليكوف مساىمة -اإلعراب والصرؼ والقراءات لى جانبإ-مكف إغفاليا أو تجاىمياي

متواضعة في دراسة عمـ الداللة البف خالويو، والتي كانت مختفية بيف سطور كتابو، إذ 
عنواف كتابو )إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ( يوحي أنو كتاب إعراب فحسب، ولدى 

يف طياتو، يأمؿ البحث أف االستقراء والبحث لمس البحث المباحث الداللية واضحة ب
يضيؼ إلى وجوىو المعرفية المتعددة، المباحث الداللية البف خالويو، وأف يضيؼ شيئًا 

 جديدًا إلى المكتبة الداللية المغوية.
راستو عمى وسار البحث عمى المنيج االنتقائي الوصفي التحميمي معتمدًا في تقسيـ مواد د

 . منيج عمـ المغة الحديث
  .المغوية مقدرة ابف خالويو ،الداللي ، عمـ الداللة بحث لا:  المفتاحيةمات الكم
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 المقدمة :
 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وبعد:       

ُيَعّد عمـ الداللة فرعًا مف فروع عمـ المغة، يختّص بدراسة المعنى والكشؼ عف            
العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ، وكانت المسائؿ الداللية مبعثرة في المعجمات والمؤلفات 

 النحوية والبالغية.
استوقفتني قراءة كتاب )إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ( البف خالويو  وقد

الحتوائو عمى ثروة لغوية إلى جانب النحو والصرؼ، ولمست المباحث الداللية واضحة 
في سطوره، فعقدت العـز عمى البحث في مسائمو، ألكشؼ جانبًا مف جوانب عمـو العربية 

؛ ليكوف ىذا البحث مساىمة -والصرؼ والقراءات واألدبالنحو -التي برع فييا ابف خالويو
متواضعة في دراسة عمـ الداللة عند ابف خالويو، لعمي أضيؼ بو جيدًا جديدًا في 
اكتشاؼ مقدرتو المغوية، وتمكنو مف الداللة التي ال يمكف إغفاليا أو تجاىميا، التي تظير 

بعنواف: )البحث الداللي في  في مواقؼ تغري بالدراسة ومواصمة البحث. فوسمت البحث
 إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ البف خالويو(.

وفرضت طبيعة المادة المغوية الموجودة في كتاب )إعراب ثالثيف سورة مف القرآف 
 الكريـ( أف يكوف البحث في مقدمة وتوطئة في عمـ الداللة، وأربعة مباحث وخاتمة.

ص في مسائمو الداللية، اتبعت منيجًا انتقائيًا وبعد استقرائي لمادة الكتاب والغو 
في تقسيـ مواد دراستو عمى منيج الدكتور محمد احمد ابو الفرج  واعتمدتوصفيًا تحميميًا، 

في كتابو)المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث(. فبدأ المبحث األوؿ 
، األولى: التفسير بالترجمة بعنواف: )طريقتو في تفسير األلفاظ(، كشؼ عف ثالث طرائؽ

إّما بكممة واحدة أو بأكثر مف كممة. والثانية: التفسير بالمغايرة، وىي إّما مغايرة تامة أو 
جزئية )بالمجاز(، والثالثة: بالسياؽ. وتناوؿ المبحث الثاني: أنواع الداللة، وىي: الداللة 

قرائف الداللية، وىي: السياقية، المغوية، والمجازية، واإلسالمية. وخّص المبحث الثالث: بال
والحالية، والعقمية. وجاء المبحث الرابع بعنواف: )العالقات الداللية(، وىي: الترادؼ 

 والمشترؾ والتضاد والمعرب. ثـ الخاتمة بأبرز النتائج التي توصؿ الييا البحث.
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عرض البحث عددًا مف االمثمة لكؿ مسألة مع اإلشارة إلى مواضع أخرى ليطمع 
 مييا الدارس واعتمد البحث مصادر لغوية كثيرة قديميا وحديثيا كالمعجمات والتفاسير .ع

وآمؿ أف يكوف البحث قد أسيـ إسيامًا جادًا في إماطة المثاـ عف الجيود الداللية 
البف خالويو في إعرابو كانت تختفي بيف طيات كتابو، ُيضاؼ إلى معارفو المتعددة، وآمؿ 

 ًا جديدًا إلى المكتبة الداللية.أف أكوف قد أضفت شيئ
 واهلل مف وراء القصد والحمد هلل أواًل وآخرًا.

 توطئة:
إذ ىي مدار عناية الباحثيف ودراساتيـ،  ،ُتعدُّ الداللة محور الدراسات المغوية

والعالقة بيف األلفاظ والمعاني ىي مبحث عمـ الداللة، واقتصر المغويوف القدامى عمى 
ات القرآنية وغير القرآنية، فتناولوا المشترؾ المفظي والمعنوي، تفسير معاني المفرد
 والتضاد، والترادؼ.

ؿ بو إلى معرفة بأنيا -بفتح الداؿ وكسرىا-ويقصد بمصطمح الداللة  : "ما ُيتَوصَّ
، ويرادفو عند الغربييف (ٕ)، والفتح أعمى(ٔ)الشيء، كداللة األلفاظ عمى المعنى"

(Semanticالذي يختص بدراس )وقد اتفقت العرب عمى تقسيميا عمى  .(ٖ)ة المعاني
، ولكف الذي يعني البحث ىاىنا الداللة المغوية، لفظية كانت أو (ٗ)عقمية وطبيعية ووضعية

وىذه  .(٘)تركيبية؛ ألف ابف خالويو لـ يكف يذكر مف أنواعيا المتعددة سوى المغوية منيا
في تفسير األلفاظ وىي معتمدة في  الدراسة تكشؼ عف طريقة ابف خالويو التي اعتمدىا

 :تيمعجماتنا العربية، ويمكف تقسيميا عمى النحو اآل

                                                 
ىػ(، ٕٙٗ( المفردات في غريب القرآف: أبو القاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفياني )توفي في حدود ٔ)

 )د ؿ(. ٔٚٔتحقيؽ: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(:
عطار،  ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبدالغفورٜٖٛ( تاج المغة وصحاح العربية: إسماعيؿ بف حماد الجوىري )ت ٕ)

 ، مادة )دؿ(.ٜٛٙٔ/ٗـ :ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ، بيروت، ٗدار العمـ لممالييف، ط 
 .ٛ( الداللة المفظية: د. محمود عكاشة، د.ط، )د.ت(، الناشر: مكتبة األنجمو المصرية: ٖ)
، دار الطميعة لمطباعة ٔ( عمـ الداللة عند العرب )دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة(: عادؿ فاخوري، ط ٗ)

 .ٖٔ: ٜ٘ٛٔالنشر، بيروت، و 
ىػ(، دار الكتب ٖٓٚ( إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ: أبو عبداهلل الحسيف بف أحمد ابف خالويو )ت ٘)

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. ٖـ: ٜٔٗٔ-ىػٖٓٙٔالمصرية، القاىرة، 
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 المبحث األول
 طريقته في تفسير األلفاظ

 أواًل: التفسير بالترجمة:
، وال سيما إذا كانت (ٔ)نقصد بيا تفسير الكممة بكممة أخرى مف المغة نفسيا

 تفسير بكممة أو بأكثر مف كممة.مرادفة ليا، أو قريبة مف معناىا، وقد يكوف ال
 التفسير بكممة واحدة: .أ 

األلفاظ فتكتفي بذكر مف وىو ما نجده في المعجمات العربية، لبياف معنى عدد 
المفظة ومعناىا ليّتضح المقصود منيا، ويالحظ أف ابف خالويو يعمد إلى ىذه الطريقة في 

المفظة المفّسرة كافية ووافية فاظ في غير موضع مف كتابو، والسيما إذا كانت لتفسير اال
، (ٖ)و)القرضاب( بمعنى المص . (ٕ) )فاالبتالء( بمعنى:"االختبار" في بياف المعنى.
، (ٙ)، و )الصدع( بمعنى" النبات"(٘)، و) المغفرة( بمعنى " الستر" (ٗ)و)أبابيؿ("جماعات"

: بمعنى الصوت،  {ۡجٗحبضَ } و ،(ٛ)بمعنى أخفاىا {َدسَّٰىَٖب}، و(ٚ)و) الكنود( بمعنى" الكفور" 
 .(ٜ)الصوت، وىو صوت أنفاس الخيؿ

 التفسير بأكثر من كممة: .ب 
وىو تفسير الكممة بعبارة أطوؿ، وبخاصة إذا كانت المفظة الواحدة ال تفي 
بالغرض، فابف خالويو عندما يجد فروقًا داللية بيف المفظة الغريبة ونظيرتيا، ُيقّيد الثانية 

َبْعَرى َبْعَرى الكثيرُ  بممحظ داللي جديد؛ فالزِّ ء الُخُمِؽ، والزِّ  عرِ شَ  في المغة ىو: "الرجؿ السيِّ

                                                 
ج، دار النيضة العربية، ط ( المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث: د. محمد أحمد أبو الفر ٔ)

 .ٙٓٔـ: ٜٙٙٔ، ٔ
 .ٜٗ( اعراب ثالثيف سورة:ٕ)
 .ٓٔ( ا إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٖٜٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٗ)
 .ٕٚ( إعراب ثالثيف سورة: ٘)
 .ٔ٘( إعراب ثالثيف سورة: ٙ)
 .ٚ٘ٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٚ)
 .ٕٓٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٛ)
 .٘٘ٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٜ)
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الشعر ُيسّمى  الشعر، وكذلؾ الِقرُد الكثيرُ  ُذٌف ُمَيْوَبَرٌة كثيرةُ راُة، وأُ عْ ِزبَ  ، ويقاؿ ُأذفٌ فِ ذُ األُ 
 .(ٔ)َىْوَبَرًا..."

 .، وأورد تفصياًل في ذلؾ (ٕ)وكذلؾ ىي عند ابف منظور
ىِلَ }تعالى:  في تفسيره لقولوو 

ٌَ اىـٞـ َُٝدع   ٱىَِّرٛ فََرٰ ، فقد ذكر أف [الَماُعوف اآلية ] {جِٞ
{ ٌَ "في المغة المنفرد؛ ُيقاؿ امرأٌة أرَمَمٌة يتيمٌة إذا انفردْت. وُسّميت الدُّرَُّة يتيمة النفرادىا  {ٱۡىَٞحِٞ

عند ابف ىذا االسموب مفسرًة وبمثؿ  .(ٖ)الّصبّي ... فيو يتيـٌ" وأّنيا ال نظير ليا. وُيقاُؿ َيِتـَ 
 .(ٚ)الطغياف بمعنى مجاوزة الشيء الحدّ وكذلؾ ، (ٙ)، والراغب(٘)، وابف منظور(ٗ)ابف فارس

 .(ٚ)الحدّ 
وقد يمجأ ابف خالويو إلى ىذه الطريقة في تفسيره لأللفاظ التي تستمد مف طبيعة 

، وىي تقابؿ )الداللة (ٛ)بعض األصوات، وىو ما يطمؽ عميو بػ)الداللة الصوتية(
، وقد تنبو عدد مف عمماء (ٓٔ)"انعداـ الصمة بيف الداؿ والمدلوؿ"، كما تقابؿ: (ٜ)ضعية(الو 

 ، وغيرىما.(ٕٔ)، وابف جني(ٔٔ)العربية إلى العالقة بيف الداللة والصوت منيـ الخميؿ
وابف خالويو يشير مف خالؿ تفسيره لأللفاظ إلى تمؾ األصوات مبينًا داللتيا، 

ثِ }ومف ذلؾ  ثَٰ ـٰ وىّف: "السَّواِحُر، واحدتيا َنّفاثٌة ومف قرأ )الّناِفثَات( فإنيا تكوف مرة  {ٱىَّْفَّ
قَيِة وَنْفٌخ بال ِريٍؽ، والتَْفُؿ َنْفٌخ َمَعُو  يُح بالرُّ وِمرارًا، والُمَشّدد ال يكوف إال مكّررًا، والنفُث الرِّ

                                                 
 .ٖٕ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٗٔ/ٙ( المساف: ٕ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٓٚٓٔـ: ٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٜٖ٘( مقاييس المغة، أحمد بف فارس )ت ٗ)
ـ: ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ، ٔىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٔٔٚ( لساف العرب: ابف منظور )ت ٘)

ٔ٘/ٖٗ٘. 
 .ٓ٘٘( المفردات: ٙ)
 .ٛٚ( إعراب ثالثيف سورة: ٚ)
 .ٙٗـ: ٖٜٙٔ، مصر، ٕ( داللة االلفاظ: د. إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، ط ٛ)
 .ٗٗـ: ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ( فقو المغة العربية: د. كاصد الزيدي، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، ٜ)
 .ٛٛ: ٜ٘ٛٔاـ: فرديناند دي سوسير، ترجمة: د. يوئيؿ يوسؼ، دار آفاؽ عربية، بغداد، ( عمـ المغة العٓٔ)
ىػ(، تحقيؽ: د. محمد ميدي المخزومي، ود. إبراىيـ ٘ٚٔ( كتاب العيف: الخميؿ بف أحمد الفراىيدي )تٔٔ)

 )صقر(. ٓٙ/٘: ٕٜٛٔالسامرائي، دار الرشيد لمنشر، 
ىػ(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار الشؤوف الثقافية العامة، ٕٜٖ( الخصائص: أبو الفتح عثماف بف جني)تٕٔ)

 .ٖٙٔ/ٕ، ٚ٘ٔ/ٕ، ٘٘٘/ٔ، ٕ٘ٔ/ٕـ : ٜٜٓٔ-ىػ ٔٔٗٔ، ٗبغداد، ط 
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ثِ } فسر، ف(ٔ)ِريٌؽ" ثَٰ ـٰ ت( تكوف مّرًة ومرارًا لكونيا بأنيا تكوف لمرة واحدة، و)الّناِفثا {ٱىَّْفَّ
 مشّددة، معماًل سبب التكرار فييا.

وذكر ابف فارس أف الّنفث: "يدّؿ عمى خروج شيء مف فـٍ أو غيره بأدنى َجْرس، 
 ، والجرس مصطمح صوتي.(ٕ)منو َنَفَث الّراقي ريقو، وىو أقؿُّ مف التَّْفؿ..."

 ثانيًا: التفسير بالمغايرة:
 المغايرة التامة: .أ 

الطريقة اعتمدتيا المعاجـ المغوية في تفسير طائفة مف األلفاظ وتحديد  وىذه
، وقد يستعمؿ لفظ )الضد(، فالتفسير (ٖ)معناىا، والمغايرة تكوف في المعنى وأصؿ الكممة

بالضد، كما تقوؿ: أحيانًا ُتعرؼ األشياء بأضدادىا. وقد يستعمؿ أحيانًا لفظ )غير( أو 
 أخرى بأسموب النفي كمفظ )ال يكوف( أو )ال ُيقاؿ( مثاًل.)ليس( لمغرض نفسو، وأحيانًا 

َجَدكَ }فمف مظاىر عناية ابف خالويو بيذا األسموب)الضالؿ( في قولو تعالى:  َٗ َٗ 

ٰٙ  َضبّٓلٗ  َحى ] {2 فَََٖد ، الذي نفاه عف (ٗ)فقاؿ: "الّضالؿ الذي ىو ضد اإليماف" [اآلية الضُّ
 عميو وسمـ أف يكوف ضؿَّ َطْرَفَة َعْيٍف" ( فقاؿ: "فحاشاه صمى اهللعف النبي محمد )

ٌِ }محتجًا بقولو تعالى:  ٱىَّْۡج ٰٙ  إَِذا َٗ َ٘ ب ٔ َٕ ٌۡ  َضوَّ  ٍَ ب َصبِحجُُن ٍَ َٗ  ٰٙ َ٘  اآلية مف ـالنَّج] {ٕ َغ
 .[الى اآلية 

فيو عندىـ  (ٙ)والمفسريف (٘)ولـ يرد )الضالؿ( بيذا المعنى عند عمماء المغة
، وبمعنى عدـ االىتداء والرشاد، (ٔ)مستقيـ ويضاده اليداية"بمعنى "العدوؿ عف الطريؽ ال

 والغفمة عف الشرائع التي ال تيتدي إلييا العقوؿ، فيداه اهلل إلييا.
                                                 

 ٖٕ٘( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٖٕٕ/ٗٔ؛ المساف: ٕٓٓٔ( مقاييس المغة: ٕ)
 .ٖٓٔ( ينظر: المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث: ٖ)
 .ٕٓٔالثيف سورة: ( إعراب ثٗ)
 .ٜٚ-ٛٚ/ٛ، المساف: ٜٕٚ، المفردات: ٕٚ٘( ينظر: مقاييس المغة: ٘)
( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: أبي عبداهلل القرطبي، تحقيؽ: عماد زكي البارودي وخيري سعيد، المكتبة ٙ)

ىػ(، تحقيؽ: ٙٓٙت ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الديف الرازي )ٖٚ/ٕٓالتوفيقية، مصر، )د.ت(: 
، المباب في عمـو الكتاب: أبو حفص ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖٔعماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، مصر، )د.ت(: 
ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي محمد ٓٛٛعمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي الحنبمي )ت بعد سنة 
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ْبر ضّد  ْبر( بسكوف الباء وكسرىا بقولو: "والصَّ وبالطريقة نفسيا فّسر لفظة )الصَّ
ِبُر الدَّواء بكسر الباء" ْبر. وا(ٕ)الجزع ساكُف الباء، والصَّ في كتب  -بسكوف الباء-لصَّ

ْبر بأنو: "لفظ عاـ  (ٖ)المغة بمعنى الحبس واإلمساؾ في ضيٍؽ، وبّيف الراغب معنى الصَّ
، ويتضح ذلؾ مف خالؿ السياؽ: "فإف (ٗ)ورّبما ُخوِلَؼ بيف أسمائو بحسب اختالؼ مواقعو"

ف كا َي َصْبرًا ال غير وُيضاّده الجزع. وا  ف في محاربة ُسمَِّي كاف حبس النفس لمصيبة ُسمِّ
ْدِر وُيضاّده الضجر،  ف كاف في نائبة ُمضجرة ُسمَِّي َرْحَب الصَّ شجاعًة وُيضاّده الجبف، وا 

 .(٘)وقد سمَّى اهلل تعالى كؿ ذلؾ صبرًا ..."
وقد يستعيف ابف خالويو بالسياؽ المغوي ليبيف داللة المفظ الذي يحمؿ معنًى 

ش( ىو: "ما سقط بالميؿ في النار" وقاؿ: "وكذلؾ فراشة ُقْفِؿ عامًا، إْذ َبيََّف أفَّ لفظ )الفرا
( عمى المعنى األوؿ: )ما يحممكـ عمى أف الباِب جمعو َفَراش"، محتجًا بحديث الرسوؿ )
، وبّيف أف "التتاُبُع التيافت"، ونقؿ عف أبي (ٙ)تتايُعوا في الكذب كما تتابُع الفراُش في النار(

ٌۡ }يع في الشَّرِّ ولـ نسمْع في الخير"، واحتج بقولو تعالى: عبيد: "إّنما سمعنا التتا ُٖ َجَعۡيَْٰ َٗ 

. وقاؿ ابف خالويو: "ال تكوف أحاديث إال في الشر" وقاؿ [اآلية  ِمُنوفالُمؤ ] {أََحبِدٝدَ 
 .(ٚ)أيضًا: "وُيقاُؿ قوـٌ سواسيٌة أي مستووف في الشر وال يكوف في الخير"

                                                                                                                         

، روح المعاني في تفسير القرآف ٖٚ/ٕٓـ: ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ، ٔمعّوض، دار الكتب العممية، بيروت، ط 
، ٔىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٕٓٚٔالعظيـ والسبع المثاني: أبو الفضؿ اآللوسي البغدادي )ت 

 .ٖٔ٘/ٖٓـ: ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ
 .ٜٕٚ( المفردات: ٔ)
 .ٖفي سورة العصر/ ٚٚٔ، وٚٔفي سورة البمد،  ٜٗ( أعراب ثالثيف سورة: ٕ)
 .ٕٙٚ/ٚ، المساف: ٖٕٚ، المفردات: ٔٙ٘س المغة: ( ينظر: مقاييٖ)
 .ٖٕٚ( المفردات: ٗ)
 .ٖٕٚ( المصدر السابؽ: ٘)
ىػ( تحقيؽ: ٕٔٗ-ٗٙٔ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ٕٓٚ٘ٚ/ رقـ ٓ٘٘/ ص ٘ٗ( رواه أحمد في المسند: جٙ)

براىيـ الزيبؽ، ط  -ىػٕٔٗٔروت، ، مؤسسة الرسالة، بئشعيب األرناؤوط، ومحمد نعيـ العرقسوسي، وا 
 ـ.ٕٔٓٓ

 .ٓٙٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٚ)
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)ال يكوف( أو )ال تكوف( في بياف الفرؽ بيف  ونجد أف ابف خالويو استعمؿ لفظ
 استعماالت المفظ في الشر ال في الخير والتفريؽ بيف دالالتيا.

ونممس أسموب المغايرة التامة عند ابف خالويو في تفريقو بيف )الحمد( و)الشكر( 
)ال وبينيما فصؿ" مستعماًل لفظ  معبرًا عنو بػ)الفصؿ( فقاؿ: "ومعنى الحمد هلل: الشكر هلل

يكوف( و)ال يقوؿ( مبينًا الفرؽ الداللي بينيما فقاؿ: "الشكر ال يكوف إال مكافأة كأف رجاُل 
أحسف إليؾ فتقوؿ: شكرُت لو فعمو، وال يقوؿ حمدُت لو، والحمد الثناء عمى الرجؿ 

 .(ٔ)بشجاعة او سخاء، فالشكُر يوضُع موضُع الحمد والحمد ال يوضع موضع الشكر"
الفروؽ الدقيقة بيف المترادفات، مبّينًا تفاوت  (ٕ)يف المحدثيفوالتمس أحد الباحث

ذا أردت أف تتبيف حقيقة الفرؽ بينيما اعتبر كؿَّ واحٍد منيما بضدِّه  مدلوالتيا بقولو: "وا 
وذلؾ أف ضّد )الحمد( )الذـ(، وضّد )الشكر( )الكفراف(، وقد يكوف الحمد عمى المحبوب 

 ى المحبوب".والمكروه، وال يكوف الشكر إال عم
 :(ٖ)ومف المغايرة التامة أيضًا، فّسر ابف خالويو لفظ )األيْف( في قوؿ تأّبط شّراً 

َيْسػػػػػػِري عمػػػػػػى األْيػػػػػػف والَحيَّػػػػػػاِت 
 ُمْحتَفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 

َنْفِسػػػػي ِفػػػػَداُؤَؾ ِمػػػػْف َسػػػػاٍر عمػػػػى  
 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽِ 

 
. وورد بيذا (ٗ)فاأليُف ىاىنا بمعنى "الحّيات" وقاؿ: "واأليف في غير ىذا التعب"

 .(ٙ)، وابف منظور(٘)نى عند ابف فارسالمع
ب أَۡمٗل }وبأسموب النفي )ال( فرؽ ابف خالويو بيف معنى )لّمًا( في قولو تعالى:  َّٗ  ىَّ

َـّ اهلُل َشْعَثُو إذا [اآلية  رالَفج] {2ٔ ، فسرىا بقولو: "معناىا أكاًل شديدًا" وىي: "مصدر َل

                                                 

 .ٕٓ-ٜٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٗٙ-ٓٙـ: ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ( ينظر: صفاء الكممة، د. عبدالفتاح الشيف، دار المريخ لمنشر، الرياض، ٕ)
مي، مكتبة النور، ( ينظر: ديواف تأّبط شّرًا وأخباره، جمع وتحقيؽ وشرح: عمي ذوالفقار شاكر، دار الغرب اإلسالٖ)

 .ٗٛ؛ مقاييس المغة: ٕٚٔـ: ٖٜٛٔ-ىػٓٗٗٔ، ٔالنور، ط
 .ٕٜٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٗ)
 .ٗٛ( ينظر: مقاييس المغة: ٘)
 .ٜٕٗ/ٔ( ينظر: المساف: ٙ)
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َـّ فالفٌ  ( فيي بمعنى: )َأَل َـّ ، واحتّج (ٔ)بالّذنِب إذا فعمو قمياًل ال مدمنًا عميو" جمعو" وأّما )َأَل
ِحشَ }بقولو تعالى:  َٰ٘ ٱۡىفَ ٌَ   إِلَّ  َٗ ََ  .[اآلية  ـالنَّج] {ٱىيَّ

ففرؽ بينيما بقولو: "ال مدمنًا" لكوف اإلدماف يدؿ عمى استمرارية وكثرة المداومة 
عصية مف غير مواقعة، وىي وشدة ارتكاب الكبائر المنيي عنيا، أّما الّممـ فيو مقاربة الم

 قميمة وتسمى )الصغائر(.
 .(ٖ)، والراغب(ٕ)وبمثؿ ىذا األسموب فّسرىا ابف فارس

ويشير ابف خالويو إلى المغايرة التامة أيضًا بمفظ )ليس( مستشيدًا بقوؿ أبي 
( عف معنى )الّنْسناس( فقاؿ: ىـ "الذيف يشبيوف الناس وليُسوا بناس"، فيـ ىريرة )
اس، وبقوؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما عف معنى )الجف( فقاؿ: "الجفُّ ىـ ولد أشباه الن

. فنفى ابف خالويو كوف النسناس مف (ٗ)الجافِّ وليسوا بالشيطاف، والشياطيُف ىـ ولُد إبميس"
 مف الناس، وكذلؾ كوف الجف ولد الشيطاف بمفظ )ليس( لمفرؽ بينيما.

ما ال َيْنُبُت عمى ساٍؽ كشجر الِقثّاء، وفسر ابف خالويو لفظ )النجـ( فقاؿ: "النجـ 
. فبأسموب النفي والمغايرة التامة بمفظ )ما ال َيْنُبُت( فّرؽ ما (٘)والشجر ما َيْنُبُت عمى ساؽ"

 ما بيف النجـ والشجر.
 .(ٙ)وقد وردت أمثمة عمى المغايرة التامة في إعراب ابف خالويو في عدة مواضع

 المغايرة الجزئية )بالمجاز(: .ب 
لنوع مف المغايرة عمى وجو المجاز ال الحقيقة وىي طريقة اعتمدتيا وىذا ا

والمجاز ىو: "استعماؿ المفظ في غير ما ُوِضَع لو  .(ٚ)المعاجـ العربية في بياف المعنى

                                                 

 .ٕٛ( أعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٜٜٛ( ينظر: مقاييس المغة: ٕ)
 .ٗ٘ٗ( ينظر: المفردات: ٖ)
 .ٖٕٗ( أعراب ثالثيف سورة: ٗ)
 .ٕٗٗب ثالثيف سورة: ( أعرا٘)
 .ٖٚٔ، ٖٕ، ٗٛٔ، ٖٕ، ٖٛ، ٙٚ( ينظر: أعراب ثالثيف سورة: ٙ)
 .ٙٗ( ينظر: المعاجـ المغوية في ضوء عمـ دراسات المغة الحديث: ٚ)
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فإف كانت العالقة بيف المعنى  .(ٔ)أصاًل لعالقة مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي"
ف كانت غير مشابية فيو مجاز  الحقيقي والمعنى الخفي عالقة مشابية فيو استعارة، وا 

وُيْعَدُؿ عف الحقيقة إلى المجاز لمعاف ثالثة ىي: االتساع والتوكيد والتشبيو،  .(ٕ)مرسؿ
 .(ٖ)وىو ما ذىب إليو ابف جني في خصائصو

والبّد مف اإلشارة إلى المصطمحات البالغية التي أوردىا ابف خالويو في إعرابو، 
ة( في قوؿ عمي بف أبي طالب )ومنيا إطال  (.قو لفظ )الكناية( في تفسيره لفظة )الِمَزخَّ

ػػػػػػػػػػػوْ   أْفَمػػػػػػػػػػػَح َمػػػػػػػػػػػْف َكاَنػػػػػػػػػػػْت َلػػػػػػػػػػػُو ِمَزخَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػوْ   ـُ الَفخَّ َـّ َيَنػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػا ثُػػػػػػػػػػػػػػػػ َيُزخُّ
(ٗ) 

 
 ( أيضًا:وقاؿ )

 أْفَمػػػػػػػػػػَح َمػػػػػػػػػػْف َكاَنػػػػػػػػػػْت َلػػػػػػػػػػُو َقْوَصػػػػػػػػػػرَّهْ 
 

 
 (٘)َيْأُكػػػػػػػػػػػُؿ ِمْنيػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػؿَّ َيػػػػػػػػػػػوـٍ َمػػػػػػػػػػػرَّهْ 

 
ِة والَقْوَصرَِّة عف المرأة"خالويو األلفاظ بقولو: "وكنّ  ففّسر ابف ، فإّف (ٙ)ى بالِمَزخَّ

 لفظتي
ة( و)الَقْوَصرَّة( لـ تستعمال في معناىما الحقيقي الذي ُوِضَعت لو أْصاًل،  )الِمَزخَّ
ة استعممت في غير معناىا الحقيقي ليدؿ عمى المرأة )الزوجة(، والقرينة المانعة مف  فالِمَزخَّ

، وقاؿ ابف (ٚ)رادة المعنى الحقيقي ىي )الفّخة( وىي النومة: "النومة بعد مالبسة النساء"إ

                                                 
، المكتبة التجارية، القاىرة، ٕٔ( جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع: السيد احمد ألياشمي بؾ، ط ٔ)

ٜٔٙٓ :ٕٜٕ. 
ىػ(، تصحيح وتعميؽ: السيد محمد رشيد ٔٚٗرار البالغة في عمـ البياف: اإلماـ عبدالقاىر الجرجاني )ت ( أسٕ)

 .ٖٙٚـ: ٜٛٚٔ-ىػٜٖٛٔرضا، دار المعرفة، بيروت، 
(ٖ )ٕ/ٗٗٗ ،ٗٗٚ-ٗٗٛ. 
، ىػ(، تحقيؽ: عبدالرحيـ محمودٖٛ٘( ينظر: أساس البالغة، جاراهلل أبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري )ت ٗ)

ة؛ ٜٓٔـ: ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ، دار المعرفة لمطباعة، بيروت، محمود ، وبرواية: طوبى لمف كانت لو ِمَزخَّ
 (.، ولـ أعثر عميو في ديواف اإلماـ عمي بف أبي طالب )ٖٓ/ٙوالمساف: 

 (.، ولـ أعثر عميو في ديواف اإلماـ عمي بف أبي طالب )ٜٛٔ/ٔٔ( ينظر: المساف: ٘)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٙ)
 .ٖٓ/ٙ( المساف: ٚ)
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ة ألّف الرجؿ  منظور: الزّخ ىو الدفع "ألنو يزخيا أي يجامعيا، وُسمَِّيت المرأة ِمَزخَّ
 .(ٔ)ُيجامعيا"

رة .. وكذلؾ في قولو )َقْوَصرَّة( أراد بيا )المرأة( ولـ يرد معناىا الحقيقي "القارو 
، وأراد باألكؿ )النكاح(، فتمؾ األشياء مف لواـز النكاح (ٕ)إناء مف قصب يوضع بو التمر"

 وال ُيراد بيا المعنى الحقيقي.
ة( بمعنى "الِحْقُد  وفّرؽ ابف خالويو بيف )الزخة( بمعنى الدفع والنكاح، وبيف )الزَّخَّ

كالـ العرب مفّرقًا بيف ، مستشيدًا بقوؿ صخر الغي اليذلي، ومف خالؿ (ٖ)في القمب"
 معانييما الداللية.

وأورد ابف خالويو لفظة )عقيمة( فقاؿ: "وىي المرأة الكريمة"، وبّيف سبب تسميتيا 
َدؼ وىي معقولة فييا" وذكر عف المحياني  بالعقيمة "لشرفيا وكرميا، مشبَّيًة بالدُّرَّة في الصَّ

كر لـ تفتّض ُمَشبَّيٌة بالخريدة، وىي الدّرة التي أّف: "العقيمة ُدرَّة الصدؼ، والخريدة المرأة الب
والتشبيو ضرب مف  .(ٗ)لـ تُْثَقب"، وفييا داللة أخرى: "الخريدة الكثيرة الحياء الَخِفَرُة" 

  .، ال ُيراد بو المعنى الحقيقي-كما ذكرنا سابقاً -المجاز
والرحيـ في وعمى غرار ذلؾ فّسر ابف خالويو التغاير الداللي الجزئي بيف الرحمف 

 ، وبينيا عمـو وخصوص فقدـ الخاص عمى العاـ.(٘)سورة الفاتحة
 ثالثًا: التفسير بالسياق:

يسيـ السياؽ في تحديد المعنى وتوضيحو، والسيما إذا كانت الداللة المعجمية 
تكفي في تعييف المعنى المراد، إال مف خالؿ تشكميا وانتظاميا في سياؽ الكالـ ال وحدىا 

والمراد بالسياؽ المغوي ىو نسؽ الكالـ، وارتباط  .المغوية وقرائف األحواؿوالتراكيب 
في المبحث  وسُيفصؿ البحث القرائف الداللية في موضعياالكممات بما قبميا وما بعدىا، 

 .(ٙ)الثالث
                                                 

 .ٓٓٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٜٛٔ/ٔٔ( المساف: ٕ)
 .ٔٓٔ( المساف: ٖ)
 .ٕٓٔ-ٜٕٓ( إعراب ثالثيف سورة: ٗ)
 .ٖٔ( ينظر: اعراب ثالثيف سورة: ٘)
 .ٗٔ( القرينة السياقية: ص ٙ)
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 المبحث الثاني
 أنواع الداللة

 الداللة المغوية: .2
ألصمية لمفظ عمى المعنى ، وىي الداللة ا(ٔ)وىي "داللة المفظ عمى معنى بنفسو"

 .(ٖ)، وأطمؽ عمييا األصوليوف: الوضعية(ٕ)المراد أو كما تسمى بالداللة )المعجمية(
وقد عني ابف خالويو بتفسير ألفاظ القرآف الكريـ، وما غمض مف ألفاظ مف خالؿ 
تفسيره نجدىا مبثوثة في كتابو فقد قدـ ثروة لغوية متخصصة في الداللة المعجمية 

وقد وقؼ عند الداللة المغوية لمفظة شأنو في ذلؾ شأف الذيف أّلفوا في المعجمات،  لأللفاظ.
فيو غالبًا ما يبدأ بتفسير المفظة، مبينًا داللتيا األصمية، وىي الداللة المعجمية، ثـ 

ابف خالويو وقد أورد  فيفسرىا في ضوء السياؽ الواردة فيو. .في السياؽ القرآني يايعرض
بالتفسير المغوي ليا، ثـ ينتقؿ لبياف  -غالباً -ظ اإلسالمية، وىو يبدأ طائفة مف األلفا

داللتيا اإلسالمية. فيقوؿ في لفظة )العبادة( ىي "في المغة التذّلؿ والخضوع" مستداًل بقوؿ 
العرب "أرٌض مَعبََّدٌة أي ُمَذلَّمٌة" وعمؿ تسمية الصحراء بػ"أـ ُعَبْيٍد ألنيا ُتِذؿُّ َمْف َسَمَكَيا" 

فّرؽ بيف معنى العبادة التي تدّؿ عمى التذلؿ والخضوع، وبيف معنى )َعِبَد َيْعَبُد( مبينًا و 
 :(ٗ)فرزدؽمعناه بقولو: "فمعناه َأِنَؼ َيْأَنُؼ" مستشيدًا بقوؿ ال

* ى، ُتْيجَ ف*َوَأْعَبُد أ  ُكَمْيٌب ِبَداِرـِ
 قُوۡ  }اهلل تعالى:  وربط ىذه الداللة باالستعماؿ القرآني ليا فقاؿ: "أي آَنُؼ. وقاؿ

َُ  إُِ َِ  َمب جِِدٝ ُه ٱۡىَعٰ َّٗ ىَٞد فَأََّ۠ب أَ َٗ  ِِ ََٰ ۡح  .(٘)، أي اآلنفيف"[ اآلية ُرؼالزُّخ] {ىِيسَّ

                                                 
ي، دار الكتاب العربي، ط ىػ(، ضبط وشرح: عبدالرحمف البرقوقٜٖٚ( التمخيص في عمـو البالغة: القزويني )ت ٔ)

 .ٖٜٕـ: ٕٖٜٔ-ىػٖٓ٘ٔ، بيروت، ٕ
: ٜٜ٘ٔ( لسنة ٕٙ( الداللة في البنية العربية، د. كاصد الزيدي، بحث منشور في مجمة آداب الرافديف:ع)ٕ)

 .ٔٔٔص
ىػ(، تحقيؽ: ٖٔٙ( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: سيؼ الديف عمي بف أبي عمي بف محمد األسدي اآلمدي )ت ٖ)

 .ٚٔـ: ٜٚٙٔ-ىػٖٚٛٔد الكريـ السيمي، دار االتحاد العربي، القاىرة، محمد عب
( البيت لـ اعثر عميو في ديوانو؛ ورد في مجمع البياف في تفسير القرآف: ابو عمي الفضؿ بف الحسف ٗ)

، وصدر ٜ٘/ٜىػ: ٜٖ٘ٔىػ( تصحيح: ابو الحسف الشعراني، المطبة االسالمية، طيراف، ٛٗ٘الطبرسي)ت
.البيت:     أ  ولئؾ قومي إف ىجوني ىجوتيـ          وأعبد أف، تيجى كميب بدراـِ

 .ٕٙ( إعراب ثالثيف سورة: ٘)
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وبعد بيانو الداللة المغوية ليذه المفظة ربطيا باالستعماؿ القرآني بمعنى اآلنؼ، 
نى اآلنفيف يتناسب مع والمتأمؿ لمعنى )العابديف( في السياؽ القرآني وتفسيره ليا بمع

المعنى المغوي لمعبادة وىو التذلؿ والخضوع، ويأنؼ اإلشراؾ باهلل بأف يكوف لمرحمف ولٌد، 
والتذلؿ هلل  ،مما يؤكد داللة المفظة في سياقيا عمى االمتناع واألنفة مف كؿ أنواع الشرؾ

، العربية مع (ٔ)وقد وردت ىذه الدالالت المغوية ليذه المفظة في المعجمات والخضوع لو.
 إضافات داللية قريبة منيا.

وقد ُيَعبِّر ابف خالويو عف الداللة المغوية بمصطمح )األصؿ(، فيقوؿ مثاًل: "أصؿ 
الشيء" أو "أصؿ"، عمى نحو تفسيره لفظة )أـ( في تسمية سورة الفاتحة بػ)أـ القرآف( 

ُأّمًا" واحتّج بقولو تعالى: لوقوعيا "اوؿ كؿ َخْتَمٍة ومبتدؤىا" فقاؿ: "وُيسّمى أصُؿ الشيء 
ُۥ} َّٔ إِّ َٗ  ٜٓ ً   فِ تِ  أُ َْب ٱۡىِنحَٰ ۡٝ ٜ   ىََد ٌ   ىََعيِ ، وفّسرىا بقولو: "أي في أصؿ الكتاب [اآلية  ُرؼالزُّخ] {َحِنٞ

ِـّ الكتاِب وخاتـِ وىو الموح المحفوظ"، واستشيد بحديث الرسوؿ ) (: )إني عبُد اهلل في ُأ
ُـّ الرأس" فيي "ُمْجَتَمُع الدِّماغ"، وقولو تبارؾ وتعالى:  ، وأّما قولو(ٕ)النبييف ...( ُٔۥ }"ُأ  ٍ ُ  فَأ

َِٗٝةٞ  ، لدخوؿ الكافر النار "فصارت مأواه كانت ُأّمًا لو كالطفؿ الذي [اآلية الَقاِرَعة ] {2 َٕب
 .(ٖ)يأوي إلى ُأّمو"

ا القرآني نجد ابف خالويو بعد بيانو الداللة المغوية ليذه المفظة ربطيا باستعمالي
وبالحديث النبوي الشريؼ، ثـ توّسع في تفسيرىا متابعًا دورانيا عمى المعاني المختمفة في 

 اآليات الكريمة.
العربية مع إضافات داللية  (ٗ)ووردت ىذه الدالالت المغوية ليذه المفظة في المعجمات

 قريبة منيا.
 سالشَّم] {.... فََعقَُسَٕٗب َنرَّثُُ٘ٓ فَ }في قولو تعالى:  {فََعقَُسَٕٗب}وفسََّر ابف خالويو لفظ 

بقولو: "امرأة عاِقٌر ورجٌؿ عاِقٌر إذا كاف ال ُيوَلُد ليما"وذكر داللة استعماليا في ، [اآلية 
                                                 

 .ٙٔ-ٓٔ/ٜ، المساف: ٕٖٓ-ٜٖٔ، المفردات: ٕٓٚ-ٔٓٚ( ينظر: مقاييس المغة : ٔ)
ـّ الكتاب لخاتـ النٖٙٔٚٔ/ٜٖ٘/ٕٛ( ينظر: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ٕ)  بييف..(.، وبرواية )إني عند اهلل في ُأ
 .ٚٔ-ٙٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٖ)
؛ المصباح المنير: أحمد بف محمد ٜٕٔ-ٕٛٔ؛ المساف: ٖٕ-ٕٕ؛ المفردات: ٕٖ-ٖٔ( ينظر: مقاييس المغة: ٗ)

؛ ومف اإلضافات المغوية: كؿُّ ٕٓ-ٜٔـ: ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔبف عمي الفيومي المقّري، دار الحديث، القاىرة، 
 سمى ُأمًَّا. ويقاؿ: لكؿ ما كاف أصاًل لوجود شيء ...شيٍء ُضَـّ إليو سائر ما يميو ي
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سياقاتيا المغوية بقولو: "ورفع فالٌف عقيرتو إذا رفع صوتو بالغناء، وفالٌف ُمعاِقٌر لمشَّراب 
ىذا التفسير بيانو داللة )عقر( المغوية، فقاؿ: والُعْقُر  إذا كاف ُمداِومًا لو"، ثـّ عّقب عمى

 .(ٔ)اصُؿ الّداِر، والَعَقاُر النخُؿ وأصُؿ الماؿ"
في كثير مف  (األصؿ)عف الداللة المغوية بمصطمح ابف خالويو يعبر و 
 .. وقد يذكر المعنى مباشرة(ٖ)يعبر عنيا بكممة )معنى( أو )في المغة(أو  ،(ٕ)المواضع

 لمجازية:الداللة ا .3
المجاز بأنو: "كؿ كممة أريد بيا غير  ىػ(ٔٚٗ)تر الجرجانيىالقا لقد عّرؼ عبد

وعّرفو المحدثوف  .(ٗ)ما وقعت لو في وضع واضعيا لمالحظة نسبة بيف الثاني واألوؿ"
، وعميو يمكننا القوؿ بأّف (٘)أنو: "إذا عدؿ بالمفظ عّما يوجبو أصؿ المغة وصؼ بالمجاز"

وينشأ المجاز كنتيجة لمتطور الذي يطرأ عمى األلفاظ، ويعّد  لمجاز فرع.الحقيقة أصؿ، وا
ؿ في كتاب ابف خالويو يجده ُيعنى ببياف الداللة موسيمة لنمو المغة واتساعيا. والمتأ

المجازية لأللفاظ ومنيا المجاز المرسؿ كما أطمؽ عميو البالغيوف، والذي ال يراد بو حقيقة 
 المعنى.

لويو عمى الداللة المجازية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، نحو ومف أمثمة ابف خا
فِ }ما نجده في تفسير لقولو تعالى:  ٝيَٰ ش   ِِلِ ۡٝ ، فوقؼ عند لفظة [ اآلية شُقَري] { قَُس

ش  } ۡٝ مبينًا داللتيا المغوية المجازية بقولو: "وىي التجارة" وعمؿ سبب تسميتيـ  {قَُس
ش  }بػ ۡٝ اراً {قَُس بقولو: "إّف  -الحقيقية-"، ثـ انتقؿ إلى بياف داللتيا األصمية : "ألنيـ كانوا ُتجَّ

ولعمو يشير إلى سمؾ ؛ قريشَا داّبٌة في البحر ىي َسيُِّد الدواّب تأكؿ كؿ دابة في البحر" 
القرش المعروؼ منطمقًا إلى سبب تسمية قبيمة قريش بيذا االسـ فقاؿ: "فمّما كانت ُقَرْيٌش 

 يْت ُقَرْيشًا لذلؾ". واستشيد بقوؿ الشاعر:ىامة العرب ورئيستيا ُسمّ 

                                                 
 .٘ٓٔ( أعراب ثالثيف سورة: ٔ)
(، ٖٛٔ)َأْنَقَض(، ص ٕ٘ٔ)َدعَّ(، ص ٕٗٓ)الرحيـ(؛ ص  ٛ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: ص ٕ) )لينبذفَّ

 ) الناصية(.ٓٗٔ)أعوُذ(، ص ٗص
) اليتيػـ(، ص  ٕٗٓعدف(، ص)ٓ٘ٔ)تبت(، ص ٕٕٓ)سبّح(، ص ٗ٘( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: صٖ)

 ) النصر(.ٕٚٔ)المسكيف(، ص ٕ٘ٓ
 .ٕٖ٘( اسرار البالغة: ٗ)
 .ٓٗـ: ٜٓٛٔ( المجاز وأثره في الدرس المغوي: محمد بدري عبدالجميؿ، دار النيضة العربية لمطباعة ، بيروت، ٘)
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 وقُػػػػػػػػَرْيٌش ىػػػػػػػػَي التػػػػػػػػي َتْسػػػػػػػػُكُف الَبْحػػػػػػػػػ
 

 
 (ٔ)ػػػػػػػػَر بيػػػػػػػا ُسػػػػػػػمَِّيت قػػػػػػػريٌش قريشػػػػػػػػا

 
ش   }عمى سبب تسمية  بشاىد شعري واستدؿ ۡٝ بيذا االسـ مف "تقارش  {قَُس

 وقاؿ أيضًا:الرماح"، أي التراشؽ بالرماح والمواجية والتصادـ عند بدء القتاؿ، 
 ّمػػػػػػػا دنػػػػػػػا الرايػػػػػػػات واْقتَػػػػػػػَرَش الَقنػػػػػػػػاول
 

 
واِجػػػػػػػؼُ   (ٕ)وطػػػػػػػاَر مػػػػػػػع الَقػػػػػػػْوـِ القمػػػػػػػوُب الرَّ

 
 .(3)ش"يويكون قريش مأخوذاً من التقرش وهو التحر

ش   }لفظة  فيوالمتأمؿ  ۡٝ سيادة عمى سائر القبائؿ الميابة و اليجدىا تدؿ عمى  {قَُس
ش( عمى سائر دواب البحر االستعماؿ المغوي لدابة البحر )القر كالعربية في زمانيا، 

استعممت مجازًا لقبيمة قريش ىامة العرب ورئيستيا وكذلؾ في التجارة والحروب فوافتراسيا؛ 
"القروش"  وربما ؛ش"يالذي أخذت منو الداللة المجازية األخرى "بتقارش الرماح" و"التحر 

ش  }مجازًا مف لفظة  العممة النقدية التجارية مأخوذة ۡٝ عمى الدالة مجازية بداللتيا ال {قَُس
 التجارة ورحمتيـ في الشتاء والصيؼ.

، مشيرا الى اصميا المغوي الحقيقي  بمعناىا -غالباً -المفظة  ابف خالويو يفسرو 
 فسر داللة، [الَعَمؽ اآلية] { َّبِدَُٝٔۥ فَۡيَٞۡدعُ }ثـ يبّيف داللتيا المجازية، ففي قولو تعالى: 

إلى داللتيا المجازية بقولو: "والنادي القوـُ يجمسوف في  بػ)المجمس( ومف ثـ انتقؿ {َّبِدَُٝٔ }
ـَ النادي َمقاَمو" وىو مجاز  (ٗ)المجمس، واألصؿ َفْمَيْدُع أْىَؿ نادَيو، فحذؼ األْىَؿ وأقا

 عقمي.
القرآني مستشيدًا بقولو تعالى:  ياوُيورُد استعماؿ المفظة بداللتيا المجازية في سياق

{ َُ جَۡأجُ٘ ٌُ  فِٜ َٗ َْنسَ  َّبِدُٝن َُ ، مفسرًا النادي بالمجمس وما يدور فيو مف [الَعنَكُبوت اآلية] {ٱۡى
أَ }مستشيدًا بقولو تعالى:  النَِّديُّ مثُؿ النادي"" ، ويبيف أف "المنكر ب حَٗ ُِ َِّدّٝٗ  اآلية َيـَمر ] {َس

                                                 
ب لباب لساف العرب، )قرش(، لمشاعر المشمرج بف عمرو الحميري؛ خزانة األدب ولٛٓٔ/ٔٔ( ينظر: المساف:ٔ)

(، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ٖٜٓٔ-ٖٓٓٔعبد القادر بف عمر البغدادي)ت
 .ٕٗٓ/ٔـ: ٜٜٚٔ-ىػ ٛٔٗٔ، ٗمطبعة المدني، الطبعة

( لـ أعثر عمى قائمو، ينظر: زاد المسير في عمـ التفسير، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي، المكتب ٕ)
 .ٕٓٗ/ٜىػ: ٗٓٗٔ، سنة ٖالسالمي، بيروت،طا

 .ٜٚٔ-ٜٙٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٔٗٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٗ)
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: " الذي ينادي المموؾ في النادي أي فقاؿ، وانتقؿ إلى الرجؿ المنادي في المجمس [محت
 لسيـ"، مستشيدًا بقوؿ زىير:يجا

 وجػػػػػػػػػػاُر البيػػػػػػػػػػِت والرَُّجػػػػػػػػػػُؿ الُمنػػػػػػػػػػاِدي
 

 
ـَ البيػػػػػػػػػػِت َعْيػػػػػػػػػػُدىما سػػػػػػػػػػواءُ  أمػػػػػػػػػػا
(ٔ) 

 
وىذا النوع مف المجاز ىو مجاز مرسؿ عالقتو السببية النتقالو مف المكاف الذي 
يجتمع فيو القـو إلى القـو الذيف يجتمعوف في المكاف )أي أىؿ المجمس(. أي عمى تقدير 

"أي فميدُع أىؿ ناديو أو اإلسناد فيو مجازي أو أطمؽ اسـ المحؿ عمى مف حّؿ  المضاؼ
وىذا النوع  ، ىذا التفسير بدالليتو المغوية والمجازية(ٖ).وقد نقؿ عدد مف المفسريف(ٕ)فيو "

 . (ٗ)مف المجاز عالقتو المالبسة
  .(٘)وضعوقد وردت الداللة المجازية متناثرة في إعراب ابف خالويو في أكثر مف م

 الداللة اإلسالمية: .4
جاء اإلسالـ بمفاىيـ وقيـ جديدة ، أّثرْت أفكاره عمى الحياة العربية ككؿ ومف 
ضمنيا دالالت األلفاظ إلى دالالت جديدة تتناسب مع المفاىيـ والعقيدة اإلسالمية شريعًة 

طَ }ومف األلفاظ التي وقؼ عندىا ابف خالويو عمى سبيؿ المثاؿ ، لفظة  وسموكًا. َسٰ  {ٱىص 
ِدَّب}في قولو تعالى:  ٕۡ طَ  ٱ َسٰ ٌَ  ٱىص  ۡسحَقِٞ َُ ، فبّيف مدلوليا المغوي بقولو: [الَفاِتَحة اآلية ] { ٱۡى

راُط الطريُؽ الواضُح والِمْنَياج" ثـ انتقؿ إلى مدلوليا اإلسالمي فقاؿ: "وىو ىنا عبارة  "والصِّ
لى  ُبؿِ عف ديف اإلسالـ، إذ كاف أجّؿ األدياف وأوضح السُ  لى الجّنة وا  إلى طريؽ اآلخرة وا 

 :(ٙ)عبادة اهلل"، واستشيد بقوؿ جرير
 إذا اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوجَّ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِرُد ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيـِ   أميػػػػػػػػػػػُر المػػػػػػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػػػػػػى ِصػػػػػػػػػػػَراطٍ 

                                                 
؛ وينظر: ديواف زىير بف أبي سممى، تحقيؽ: عمي حسف فاعور، دار الكتب العممية، ٔٗٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)

ـَ الحيَّ عقدىما سوإٓـ:ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ، ٔالعممية، ط  ُء.، برواية العجز: أما
 .ٓٚ٘/ٖٓ( روح المعاني: ٕ)
ىػ(، عارضو وعمؽ عميو: د. محمد فؤاد سزكيف، ٕٓٔ( مجاز القرآف: أبو عبيدة معمر بف المثنى التيمي )ت ٖ)

، روح المعاني: ٖٕٗ/ٕٓ؛ المباب: ٕٙ/ٕٖ؛ التفسير الكبير: ٕٖٓ/ٕـ: ٜٛٛٔمكتبة الخانجي، القاىرة، 
ٖٓ/٘ٚٓ. 

: السكاكي،ٗ)  .ٖٚٔـ: ٖٜٚٔ، مصر، ٔمطبعة المصطفى البابي، ط  ( ينظر: مفتاح العمـو
 .ٜ٘ٔ)أحوى(؛  ٚ٘، ٙ٘)َىَدى(؛  ٘٘( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: ٘)
 .ٔٔٗـ: ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ( ينظر:ديواف جرير، دار بيروت لمطباعة والنشر، ٙ)
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دُ }تعالى: واستدؿ بقولو  َۡ ِ  ٱۡىَح َرا ََٕدٰىَْب ٱىَِّرٛ لِِلَّ : وبقولو تعالى ،[ اآلية َراؼاأَلع] {ىَِٰٖ

إَِّّلَ } َٗ  ٓٛ ِد ٖۡ ٰٚ إِ  ىَحَ ط   ىَ ٌ   ِصَسٰ ۡسحَقِٞ  .(ٔ)فكؿ ذلؾ جائز وقد نزؿ بو القرآف""، [الشُّوَرى اآلية ] { ٍ 
 مع شيء مف التفصيؿ. ،(ٕ)والمفسريف بعض أىؿ المغةوبمثمو فسره 

في تفسير المفظة وبياف تطور داللتيا في ابف خالويو  ونذكر مثااًل لبياف منيج
دُ } في تفسيرهظؿ اإلسالـ ف ََ ُ }ولو تعالى: قفي  {ٱىصَّ دُ  ٱلِلَّ ََ  ،[ اآلية اَلصاإِلخ] { ٱىصَّ

دُ }فأجود ما قيؿ في " يقوؿ: ََ َدُدُه وَيْصُمُد النَّاُس إليو في ؤ السَّيُِّد الذي قد انتيى سُ  {ٱىصَّ
سبرة  يستشيد بقوؿ الشاعرثـ إلى رحمتو"،  قروفَحوائجيـ فيو َقْصُد النَّاِس، والخالئؽ مفت

  :(ٖ)بف عمرو الفقعسي
 َأاَل َبَكػػػػػػػػَر الّنػػػػػػػػاعي ِبَخْيػػػػػػػػَرْي بنػػػػػػػػي َأَسػػػػػػػػدٍ 

 
 

ػػػػػػػػَمدِ  ػػػػػػػػيِِّد الصَّ  ِبَعْمػػػػػػػػِرو بػػػػػػػػف َمْسػػػػػػػػُعوٍد وبالسَّ
 

َمُد الذي و  ينتقؿ إلى بياف داللتيا اإلسالمية وربطيا بالداللة األصمية، فقاؿ: " الصَّ
َمُد الذي ال يخرُج ِمْنو شيءٌ  ـُ، والصَّ َمُد الباقي بعد فناء خم... ال َيْطَع كيؼ ال  .(ٗ)قو"والصَّ

والقرآف يفسر بعضو بعضًا فقد تمتو اآليات التي تجّسد صفة الخالؽ الذي َيْخُمُؽ وال ُيْخَمُؽ 
ٌۡ }بقولو تعالى:  ٌۡ  َٝيِدۡ  ىَ ىَ ٌۡ  ٖ ُٝ٘ىَدۡ  َٗ ىَ ُۥ َُٝنِ َٗ ا ىَّٔ ً٘  .[الى اآلية  اآلية مف اَلصاإِلخ] { أََحدُۢ  ُمفُ
الراغب أف قاؿ  مع شيء مف التفصيؿ. ،(٘)والمفسريف بعض أىؿ المغةوبمثمو فسره 

                                                 
 .ٕٛ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
عرابو: أبي إسٕٗ/ٔ( ينظر: مجاز القرآف: ٕ) ىػ(، تحقيؽ: د. عبدالجميؿ ٖٔٔحاؽ الزجاج )ت ؛ معاني القرآف وا 

؛ المباب:  ٕٓٛو ٖٕٓ؛ المفردات: ٜٙ٘؛ مقاييس المغة:  ٜٗ/ٔعبده شمبي، عالـ الكتب، بيروت، )د.ت(: 
 )َسَرَط(. ٕٓٗ/ٙ؛ المساف: ٕٚٓ-ٕ٘ٓ/ٔ

، عالـ الكتب، ( ينظر: كتاب شرح ديواف الحماسة، ابو تماـ زكريا بف يحيى بف عمي التبريزي الشيير بالخطيبٖ)
 .ٓٛبيروت)د.ت(: 

 .ٜٕٕ( إعراب ثالثيف سورة: ٗ)
عرابو: ٖٙٔ/ٕ( ينظر: مجاز القرآف: ٘) ؛ التفسير الكبير: ٖ٘٘؛ مقاييس المغة: ٖٛٚ-ٖٚٚ/٘؛ معاني القرآف وا 

 .٘ٓٚ-ٖٓٚ/ٖٓ؛ روح المعاني: ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕٓ؛ المباب: ٗٓٗ/ٚ؛ المساف: ٗٛٔ-ٕٛٔ/ٕٖ
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ُ }المقصود بقوؿ  دُ  ٱلِلَّ ََ واالمثمة كثيرة  .(ٔ)"تنبييًا أّنو بخالؼ َمْف أْثبتوا لو اإلليية" { ٱىصَّ
 .(ٕ)يمكف لمدارس االطالع عمييا في مواضعيا

 المبحث الثالث
 القرائن الداللية

ة، وىذه الداللة ال تحدد تضح معاني األلفاظ إال في ضوء الداللة المعجميتقد ال 
، ومف ىذه القرائف "المعوؿ  تياالمعنى بدقة إال باالعتماد عمى القرائف لموصوؿ إلى حقيق

، وقد عني عمماؤنا (ٖ)عمييا في العربية: السياؽ المفظي، والقرينة الحالية، والقرينة العقمية"
ما إحالة إما لفظ "ىػ( فيي:  ٘ٓ٘القدامى بيذه القرائف ومنيـ الغزالي )ت  مكشوؼ، وا 

ما قرائف أحواؿ مف إشارات ورموز وحركات" ، وسيكشؼ البحث ىذه (ٗ)عمى دليؿ العقؿ، وا 
 اآلتي:عمى النحو  يالقرائف التي اعتمدىا ابف خالويو في تفسيره لمعاني األلفاظ، وى

 أواًل: القرينة السياقية:
ترتبط الكممات في  يراد بالسياؽ في االصطالح المغوي: نسؽ الكالـ وما جراه، إذ

، وىذا يشمؿ القرائف المفظية والحالية التي تصاحب (٘)السياؽ بعالقتيا بما قبميا وما بعدىا
ترابط بتصاحب المفظ وتؤدي إلى توضيح معناه، وذلؾ بضـ الكممات بعضيا إلى بعض، و 

 أجزائيا واتصاليا أو تتابعيا، وما توحيو مف معنى وىي مجتمعة في النّص.
ألّف "الحكـ عمى داللة المفظ  ؛في تحديد المعنى المراد هياؽ ودور أىمية الس أتيوت

، وذلؾ لقصور المعنى (ٙ)في نص ما، أدؽ وأوثؽ مّما لو استقيناه مف المعاجـ وحدىا"
عف اإليفاء بحؽ التحديد الدقيؽ ليا، والكممة ليست ليا داللة في ذاتيا خارجة  معجميال

 عف سياؽ الكالـ المتصؿ أو التركيب.

                                                 
ي الرازي في تفسير )الصمد( في مدلوليا المغوي واالسالمي في كتابو : التفسير ؛ وينظر: رإٔٙٛ( المفردات: ٔ)

 .ٗٛٔ-ٕٛٔ/ٕٖالكبير: 
-ٖٕ٘)الكوثر(؛  ٜٕٓ)الديف(؛  ٕ٘-ٕٗ)الشيطاف؛  ٛ-ٚ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة، عمى سبيؿ المثاؿ: ٕ)

 )سبح(. ٗ٘)إلو(؛  ٕٔ-ٔٔ)العقد(؛  ٖٕٙ
 .٘ٔٔة( : ( الداللة في البنية العربية )مجمٖ)
، ٕىػ(، دار الكتب العممية، ط ٘ٓ٘( المستصفى في عمـ األصوؿ: محمد بف محمد أبو حامد الغزالي )ت ٗ)

 .ٜٕٖ/ٔبيروت )د.ت(: 
 .ٗٔٔ( ينظر: الداللة في البنية العربية )مجمة(: ٘)
 .ٖٕٔ( داللة األلفاظ: ٙ)
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 .عمى أىمية السياؽ ودوره في تحديد المعنى (ٕ)والمحدثوف (ٔ)عمماء القدماءّبو النو 
وقد فطف ابف خالويو إلى دور السياؽ في تحديد داللة األلفاظ، والسيما األلفاظ المشتركة، 

ِِ }لفظة  ففسرالتي تحمؿ أكثر مف معنى،  ٝ يِلِ }قولو تعالى: في سياؽ  {ٱىد  ٍَٰ  ًِ ۡ٘ َٝ  ِِ ٝ  { ٱىد 

بقوؿ العرب: "كما َتِديُف ُتَداف" أي  تدالً "الديف الحساب والجزاء" مسفقاؿ :، [اِتَحة اآلية الفَ ]
 :خويمد بف نوفؿ الكالبي)جاىمي( كما تَْفَعُؿ ُيْفَعُؿ ِبؾ، واستشيد بقوؿ الشاعر
ـْ وَأْيِقػػػػػػػػػػػػْف َأفَّ ُمْمَكػػػػػػػػػػػػَؾ َزاِئػػػػػػػػػػػػؿٌ   واْعَمػػػػػػػػػػػػ

 
 

ـْ بػػػػػػػػَأفَّ كمػػػػػػػػا تَػػػػػػػػِديُف تُػػػػػػػػَداف واْعَمػػػػػػػػ
(ٖ) 

 
ـَ قاؿ: استدؿ عمى نة السياؽ قريفب أف: "اهلل تبارؾ وتعالى َمِمُؾ الدنيا واآلخرة، َفِم

يِلِ } ٍَ  ًِ ۡ٘ َٝ  ِِ ٝ ؟" فأجاب: "فمّما كانت الدنيا يممكيا اهلل تعالى، ويممكيا غيره بالّنسبة ال { ٱىد 
ه فُخّص عمى الحقيقة، واآلخرة ال يممكيا إال اهلل تبارؾ وتعالى وال ماِلَؾ في ذلؾ اليـو غيرُ 

 .لذلؾ ..."
مف ممؾ اآلخرة لممؾ المموؾ جّؿ شأنو. والتمس وبيف ممؾ الدنيا لممموؾ بيف قابؿ وي

: )الطاعة( مستداًل معاٍف أخرى لمفظة الديف فذكر منياالسياقات القرآنية والشواىد الشعرية 
ِِ  فِٜ}بقولو تعالى:  يِلِ  ِدٝ ََ زىير بف أبي  شاعرأي في طاعتو" وبقوؿ ال"، [ُيوُسؼ اآلية] {ٱۡى

 :سممى
 لػػػػػػػػِئْف َحَمْمػػػػػػػػَت ِبَجػػػػػػػػو  فػػػػػػػػي بنػػػػػػػػي َأَسػػػػػػػػدٍ 

 
 (ٗ)فػػػػػػػػي ديػػػػػػػػِف َعْمػػػػػػػػرٍو وحالػػػػػػػػت بيننػػػػػػػػا َفػػػػػػػػَدؾُ  

 

                                                 
إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتاب العربي،  ىػ(، تصحيح:ٔ٘ٚ( ينظر: بدائع الفوائد: ابف القيـ الجوزية )ت ٔ)

ىػ(، تحقيؽ: أبو الفضؿ ٜٗٚ، البرىاف في عمـو القرآف: اإلماـ بدر الديف الزركشي )ت ٜ/ٗبيروت، )د.ت(: 
 .ٕٛٔ، ٜٜٔ/ٕـ: ٕٜٚٔ-ىػٜٖٔٔ، القاىرة، ٕإبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ط 

اف، ترجمة: د. كماؿ محمد بشير، مطبعة العثمانية، نشر مكتبة ( ينظر: دور الكممة في المغة: ستيفف أولمٕ)
؛ والمغة: فندريس، ترجمة: عبدالحميد الدواخمي ومحمد القصاص، لجنة ٜ٘ـ: ٖٜٚٔ، القاىرة، ٖالشباب، ط 

 .ٖٕٔـ: ٜٓ٘ٔالبياف العربي، القاىرة، 
، تاج العروس مف جواىر ٓٙٗ/ٗ، المساف: ٜٚ( البيت لمشاعر خويمد بف نوفؿ الكالبي، ينظر: ديوانو:ٖ)

، ٕ٘ٔ/ٛٔالقاموس: محب الديف مرتضى الزبيدي، تحقيؽ: عمي الياللي، مطبعة الكويت، الكويت)د.ت( : 
 وبرواية: يا حاِر أيقف أّف ممكؾ زائؿ... والبيت فيو إقواء.

 .ٕٛ( ينظر: ديواف زىير بف أبي سممى: ٗ)
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َُّ }وترد أيضًا بمعنى "المّمُة، قاؿ تعالى:         َِ  إِ ٝ ِ  ِعْدَ  ٱىد  ٌُ   ٱلِلَّ
ۡسيَٰ  "[اآلية َرافٓاؿ ِعم] {ٱِۡلِ

 العادة؛ قاؿ الشاعر:"وكذلؾ بمعنى  ،
 ا َدَرْأُت ليػػػػػػػػػػػػػػػا َوِضػػػػػػػػػػػػػػػيِنيتقػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ إذ

 
 

 (ٔ)َأىػػػػػػػػػػػػػػذا ِديُنػػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػػدًا ودينػػػػػػػػػػػػػػي"
 

فالسياؽ ىو الذي حّدد إحدى دالالت المفظ المشترؾ في النص، وىو الفيصؿ في 
 تحديد قيمة واحدة بعينيا لمكممة بالرغـ مف تعدد المعاني التي تدّؿ عمييا.

امة( وذلؾ "مراعاة تحديد )يـو الديف( ولـ يقؿ )يـو القي عمىنّبو اآللوسي وكذلؾ 
. ويتبيف (ٕ)لمفاصمة وترجيحًا لمعمـو فإّف الديف بمعنى الجزاء يشمؿ جميع أحواؿ القيامة"

مف ذلؾ أف المفظة جاءت متسقة مع سياؽ اآليات التي تحمؿ الفواصؿ نفسيا مع مراعاة 
 المعنى.

ٗۡ  }الداللية السياقية تؤدي إلى تغيير المعنى في قولو تعالى:  نجد القرينة ب أَ ْٗ ۡسِنٞ  َذا ٍِ

ۡحَسثَة   ۡحَسثَة  }، فبّيف معنى[الَبَمد اآلية ] { ٍَ في  ويقولوف:" لصؽ بالتُّراِب مف ِشدَّة الَفْقر". {ٍَ
الدعاء عمى اإلنساف: "َتِرَبْت َيداَؾ، أي اْفتََقَرْت". وفّرؽ بيف صيغتي )َتِرَب( و)َأْتَرَب(، بما 

َقَر، وَأْتَرَب إذا استغنى، ومعناه صار مالو كالتراب نقمو عف ثعمب: "َتِرَب الّرجؿ إذا اْفتَ 
كأنو  مخرج الشرطجو"خر فا(:"عميَؾ بذاِت الديِف َتِرَبْت َيَداؾ". واحتج بقوؿ الرسوؿ) كثرًة"،

ـْ تفَعؿْ  قاؿ:عميَؾ بذات الديف َتِرَبْت َيَداؾ فالفعؿ )َتِرَب( يدؿ عمى معنى  ماَأَمْرُتَؾ ِبو". إْف ل
ۡٗ  }السياؽ القرآني  داللةتو بالفقر، بؿ ِشدَّ  ب أَ ْٗ ۡسِنٞ ۡحَسثَة   َذا ٍِ ، وبداللة تفسيره لفظة { ٍَ

ب} ْٗ ۡسِنٞ ، إلى أف (ٗ)وذىب ابف منظور.  (ٖ)ضعؼ مف الفقير" وليس العكسأ: "المسكيف {ٍِ
وىو األعرؼ"، واآلخر: أترب قّؿ "في معنى )َأْتَرَب( وجييف: أحدىما استغنى وكثر مالو 

 مالو ... 
الفعؿ المجرد )َتِرَب( دّؿ عمى الفقر وشّدتو، والفعؿ المزيد باليمزة )َأْتَرَب( دّؿ عمى ف

ندرؾ أف كؿ زيادة تطرأ عمى بنية و  الغنى والكثرة، فزيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى.
                                                 

جارلس جيمز البؿ، ترجمة: عناد غزواف، مطبعة ؛ وينظر: المفضميات، ٕ٘-ٕٗ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٕٜ/ٕ: ٜ٘ٚٔالمعارؼ، بغداد، 

 .ٕٜٔ/ٔ، المباب:٘ٚٔ، المفردات: ٛٗ-ٚٗ/ٔ؛ وينظر: معاني القراف واعرابو: ٘ٔٔ/ٔ( روح المعاني: ٕ)
 .ٖٜ-ٕٜ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٖٕ/ٕ( المساف: ٗ)
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الكممة أو تمحؽ بيا أو تسبقيا وىو ما يسمى بالعمـ الحديث بػ)المورفيـ( وسّماه فندريس 
، ليا أىمية مف ناحية الداللة السياقية، كما أف الحركات تحدث فروقًا (ٔ)لماىية()داؿ ا

 .داللية تميزىا مف خالؿ السياؽ، وسّر الزيادة تفيد الكثرة والمبالغة في المعنى 
ابف خالويو بالقرينة السياقية لتحديد المعنى، ما نممسو في تفسيره لفظة  وقد عنى

ِ  َّۡصسُ  َجبٓءَ  إَِذا}في قولو تعالى:  {ٱۡىفَۡححُ } ٱۡىفَۡححُ  ٱلِلَّ  :، ففي المغة ىو[ اآلية رالنَّص] { َٗ
َمبُّ٘اْ }واستشيد بقولو تعالى:  "النَّْصرُ " َٗ ِ َُ  قَۡجوُ  ٍِ ، "أي: [الَبَقَرة اآلية ] {َٝۡسحَۡفحُِح٘

( أّنو: "كاف يستفتُح في (، يعني الييود"، ونقؿ عف النبي )يستنصروف بمحمد )
أّف ومعناه يستنِصُر بفقراِئيـ". وذكر ابف خالويو  .عاليؾ المياجريف واألنصارغزواتو بص

قاؿ اهلل تعالى:  .الفتح في غير ىذا الموضع يأتي بمعنى "الُحْكـ، ويسّمى القاضي الفتّاح
َب} ََْْب ٱۡفحَحۡ  َزثَّْ ۡٞ َِ  ثَ ۡٞ ثَ َْب َٗ ٍِ ۡ٘ "[ اآلية َراؼاأَلع] {ثِٲۡىَحق   قَ ـْ ف الكسائي أنو وجاء ع .، أي اْحُك

. وبمثؿ ىذا األسموب (ٕ)تريد القاضي" .َسِمَع أعرابية تقوؿ لزوجيا: "بيني وبينؾ الفتّاح
 أخرى لمفتح. يمعان(ٗ)ابف منظور وذكر، (ٖ)فّسره ابف فارس

فِ }وبنفس ىذا األسموب فّسر ابف خالويو لفظة  ۡٞ ٌۡ }في قولو تعالى:  {ٱىصَّ ِٖ فِ
 إِۦىَٰ

حَبٓءِ  ِزۡحيَةَ  ٱ ٱىش  فِ َٗ ۡٞ ْيُؼ في المغة ىو القيظ" واستدّؿ [ اآلية شُقَري] { ىصَّ ، فقاؿ: " والصَّ
 :بقوؿ أبي ُدَلؼ

نِّػػػػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػػػػرٌؤ ِكْسػػػػػػػػػػػػَرِوٌي الِفَعػػػػػػػػػػػػاؿِ   َواِ 
 

 (٘)و الِعراقػػػػػػػاوأشػػػػػػػتُ  َأِصػػػػػػػيُؼ الِجَبػػػػػػػاؿَ  
 

وذكر دالالت أخرى لمعنى )أصاَؼ( في سياقاتيا المغوية كأف ُيقاؿ: "أصاَؼ 
مطر "وجاء بداللة أخرى لمصيؼ وىو:  ".فّيوفد الِكَبر، َوَوَلدُه َصيْ الرجُؿ إذا ولد لو بع

                                                 
 ٘ٓٔ( المغة: ٔ)
 .ٕٛٔ( اعراب ثالثيف سورة: ٕ)
 .٘ٓٛ( مقاييس المغة: ٖ)
 .ٕٚٔ-ٓٚٔ/ٓٔ( المساف: ٗ)
( قائمو أبو دلؼ العجمي، شاعر عباسي، ولـ أعثر عمى ديوانو، ينظر: معجـ البمداف، شياب الديف ابو عبد اهلل ٘)

 .ٜٜ/ٕ، بيروت)د.ت(: ٕىػ(، دار صادر، طٕٙٙياقوت الحموي)ت
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صاَؼ السيـُ عف اليدؼ إذا ماؿ عنو "، وأتى بدالالت أخرى ". وقاؿ أيضًا: "الصيؼ
  .(ٔ)تقابؿ ىذا المعنى فقاؿ: "وكذلؾ َضاَؼ، وَجاَر، وَقاَؿ، وَعَدَؿ، وَجاَض، كمُّو بمعنى "

ف: أحدىما يدؿُّ عمى زماف، واآلخر يدؿُّ عمى َمْيٍؿ أصال"وقاؿ ابف فارس لمصيؼ: 
، وبّيف داللة المفظة بمثؿ ما ذكره ابف خالويو وكذلؾ فسرىا ابف منظور في (ٕ)وُعدوؿ"
 .(ٖ)المساف

 ثانيًا: القرينة الحالية:
إذا كانت القرينة السياقية تمثؿ الجانب المغوي، فإف القرينة الحالية ىي السياؽ 

ا يشممو مف "األحواؿ والظروؼ والمالبسات التي تصاحب النص وتحيط غير المغوي، وم
، وقد سبقت اإلشارة إلى ما ذكره الغزالي مف أنيا تحدد (ٗ)بو عند النطؽ بو أو كتابتو"

 دالالت األلفاظ.
وبخاصة فيما يتعمؽ  ،ونالت القرينة الحالية عناية عمماء العربية والمفسريف

فالمواقؼ  .(٘)زركشّي بأنيا "أعظـ معيف عمى فيـ المعنى"بأسباب النزوؿ، فقد وصفيا ال
وتأثيرىا عمى الحدث الكالمي، تكشؼ عف دالالت تعبيرية باعتبار خارج النص جزء مف 

أنا ال ُأْحِسُف أْف ُأَكمِّـَ إنسانًا في الظُّْمَمِة""عنو ابف جّني بقولو:  رعبّ و النص، 
، فجعؿ (ٙ)

 س مف ُود  أو عداوة، فالسمع وحده ال يغني عف الرؤية.المشاىدة دلياًل عمى ما في النفو 
ولقد عّوؿ ابف خالويو عمى القرينة الحالية في تفسيره لعدد مف اآليات القرآنية كما 

تفسيره  ومنيا ُعني بالمالبسات التي تحيط بطائفة مف النصوص لمكشؼ عف معناىا.
َُّ }في قولو تعالى:  {ٱۡۡلَۡثحَسُ }لفظة  ، ذكر أّف المراد [ اآلية َثرالَكو ] { ٱۡۡلَۡثحَسُ  َ٘ ُٕ  َشبِّئَلَ  إِ

"كانت فقاؿ:سبب نزوؿ اآلية  بّيفبغضؾ يا محمد ىو األبتر، أي ال ولد لو" ثـ مبذلؾ: "
ُصْنُبوٌر، أي َفْرٌد ال ولد لو، فإذا مات  ّف محمداً إ :( يقولوفقريش والشانئوف لرسوؿ اهلل )

                                                 
 .ٜٛٔ-ٜٚٔ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٓٙ٘لمغة: ( مقاييس إ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٚ( ينظر المساف: ٖ)
 .ٔٔٔ( الداللة في البنية العربية)مجمة(: ٗ)
 .ٜٕٔ/ٕ( البرىاف: ٘)
 .ٕٛٗ/ٔ( الخصائص: ٙ)
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 .(ٔ)" إلى يـو القيامة بذكره محمٍد مقروفٌ  وأعمميـ أّف ِذْكرَ  انقطع ِذْكُرْه، فأكذبيـ اهلل تعالى
 .(ٕ)السيوطيالتي ذكرىا نزوؿ الأحد أسباب  هوىذ

ٍِِ}وحيف فّسر ابف خالويو قولو تعالى:  ِث فِٜ ٱۡىُعقَِد  َٗ ثَٰ ـٰ ، [الَفَمؽ اآلية ] {َشس  ٱىَّْفَّ
ثِ }ذكر أف المراد بػ ثَٰ ـٰ  تسمي السِّْحرَ ""السحر" وأّف العرب  {ٱۡىُعقَدِ }ػ، "السواحر" والمراد ب{ٱىَّْفَّ

َف النبي صمى ّف بناِت لبيد بف أعَصـَ َسَحرَ أقائاًل: "وأصُؿ ذلؾ  ياثـ أورد سبب نزول"، ِطباً 
بئر، وكاف  راعوفةُجؼِّ َطْمَعٍة )أي في ِقْشِرَىا( تحت  اهلل عميو وسمـ فجعمَف السحَر في

الفمؽ -المعوذتيف  أ، ثـ استخراج السحر وقر (ٖ)"السحر وترًا فيو إحدى عشرة عقدة..
( كأنو وىما إحدى عشرة آية عمى عدد العقد، فمّما ُحّمْت العقد قاـ رسوؿ اهلل ) -والناس

 أنشط مف عقاؿ...
في كالـ العرب ىو: "الحائط الكثير والّنْخُؿ، وكذلؾ القرية الكثيرة  (العقدة)معنى و 

ـَ أْمَرُه، َفُسمَِّيْت الُعْقَدُة في الّشّد بذلؾ. وكّؿ الّنخؿ، وكاف الّرُجُؿ إذا اتَّخَ  َذ ذلؾ فقد أحَك
 .(٘)نزوؿ التي ذكرىا السيوطيالأحد أسباب  ه. وىذ(ٗ)شيء ُيعتمد عميو ُعْقدٌة"

السياؽ بشقيو المغوي  يظير اىتماـ ابف خالويو بالقرينة الحالية متناوالً  مما تقدـ
لى فوغير المغوي،  يتوحداف فييما الظاىر والباطف، وداللتيما تتسرب في أعماؽ المفظ وا 

نما يحتكـ إلى داللة السياؽ إلى  اً الفكر والمعتقد الديني، ولـ يرجح جانب دوف اآلخر، وا 
والقرآني -جانب مالبسات وظروؼ النص ليحصؿ عمى الداللة النيائية لمنص المغوي

 .-بشكؿ خاص
 ثالثًا: القرينة العقمية:

القرينة العقمية ىي: قرينة مف داخؿ اإلنساف، وخارج النص، وتعتمد عمى حجية 
العقؿ، وىي مف القرائف المعتبرة عند أىؿ العمـ، وبّيف الغزالي أىميتيا حيف ال تكفي القرائف 

                                                 
 .ٕٔٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
( لباب النقوؿ في أسباب النزوؿ: السيوطي ممحؽ بكتاب تفسير فاتحة الكتاب: الشيخ محمد عبده، دار التحرير، ٕ)

 .ٗٛٔىػ: ٕٕٛٔرة، القاى
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٖٕٙ( إعراب ثالثيف سورة: ٗ)
 .ٚٛٔ( لباب النقوؿ: ٘)
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إذ تأتي القرينة العقمية  ؛المفظية في تحديد المعنى، فالقرينة العقمية ىي الحجة بال خالؼ
 .(ٔ)الرابعة بعد القرآف والسنة واإلجماعفي المرتبة 

، واحتكـ إلييا في تفسيره طائفة مف األلفاظ العقمية القرينةبواعتّد ابف خالويو 
ٱىَِّرٛ }وبياف معانييا، ففي قولو تعالى:  ٰٙ قَد َٗ في معنى  بّيف، [ اآلية َمىاأَلع] {َز فَََٖد

{ ٰٙ ألنثى"، واآلخر: "معناه والذي قّدَر وجييف: أحدىما: "َىدى الّذَكَر كيؼ يأتي ا {ََٕد
المعنى الثاني مجتزأ فقاؿ: "فاجتزأ بأحدىما لداللة المعنى عميو"، واحتج فضّؿ"، أفيدى و 

ثِٞوَ }بقولو تعالى:  ٌُ  َسَسٰ وأراد الحرَّ والبرد؛ ألّف ما يقي "، وقاؿ: [ اآلية ؿالنَّح] {ٱۡىَحسَّ  جَقُِٞن
َِ  ُٕٗدٙ }قولو تعالى: وب .(ٕ)رؼ ذلؾ"الحّر معموـٌ أّنو يقي الَبْرَد، فاع حَّقِٞ َُ ، [الَبَقَرة اآلية ] { ى ۡي

 .(ٖ)" لَيْيَتدي بو المتَّقوف بتوفيؽ مف اهللاي :" 
، بقولو: "فاكتفى مف ذكر الضالؿ بذكر اليدى "، وىو (ٗ)وتبع ابف خالويو الفراء

: اهلل لوسي القوؿ بأفّ ، بالحذؼ لداللة الكالـ عميو. ورّجح اآل(٘)ما عّبر عنو الزّجاج
عمى زعـ الفّراء اآللوسي ومعرفة توحيده بإظيار الدالالت والبينات". ورّد إلى دينو ىداىـ "

 .(ٙ)"وليس بشيءبقولو :" 
ٗۡ  }وحيف فّسر ابف خالويو )المسكيف( مف قولو تعالى:  ب أَ ْٗ ۡسِنٞ ۡحَسثَة   َذا ٍِ ، [الَبَمد اآلية ] { ٍَ

 لفقير؛ ألنو الفقير لو أدنى شيء"، واحتّج بقوؿ الشاعرقاؿ: "والمسكيُف أضعؼ مف ا
 :الراعي

 أّمػػػػػػػا الفقيػػػػػػػُر الػػػػػػػذي كانػػػػػػػت َحُموَبتُػػػػػػػو
 

 
ـْ ُيْتػػػػػَرْؾ لػػػػػو َسػػػػػَبدُ  َوْفػػػػػَؽ الِعَيػػػػػاِؿ َفَمػػػػػ
(ٚ) 

 
                                                 

( ينظر: اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجيؿ بو: أبو بكر الباقالني، تحقيؽ وتعميؽ: محمد زاىد بف ٔ)
 .ٗٗٔـ: ٖٜٙٔ-ىػٕٖٛٔ، مؤسسة الخانجي، مصر، ٕالحسف الكوثري، ط 

 .٘٘( إعراب ثالثيف سورة: ٕ)
 .ٙ٘-٘٘( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 ٖىػ(، تحقيؽ: د. عبدالفتاح إسماعيؿ شمبي ج ٕٚٓ( ينظر: معاني القرآف: أبي زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت ٗ)

 .ٕٙ٘/ٖ، دار السرور، )د.ت(: ٕوأحمد يوسؼ نجاتي ومحمد عمي النجار ج 
 .ٖ٘ٔ/٘: ( ينظر: معاني القرآف واعرابو٘)
 .ٕ٘ٚ/ٕٓ؛ المباب: ٗٔ/ٕٓ؛ الجامع ألحكاـ القرآف:ٓٗ٘-ٖٛ٘؛ وينظر: المفردات: ٕٗٗ/ٖٓ( روح المعاني: ٙ)

ٕٓ/ٕٚ٘. 
( ينظر: ديواف الراعي النميري، جمع وتحقيؽ: راينيرت فايبرت، دار النشر فرانتس شتانير بڤيسبادف، المعيد ٚ)

 .ٗٙـ: ٜٓٛٔ-ىػٓٛٗٔااللماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 
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ب}بقراءة ُقطرب: وآحتج  ٍَّ فَِْٞةُ  أَ َِ  فََنبَّۡث  ٱىسَّ ِنٞ ـٰ سَّ ََ ، بتشديد [اآلية ؼالَكي] {ىِ
ب }القتراف كممة  يدؿ عمى صحتوسياؽ اآلية و  .(ٔ) "السيف، أي لماّلحيف ْٗ ۡسِنٞ بما  { ٍِ

ۡحَسثَة   َذا}بعدىا بوصفو  ، فقد لصؽ بالتراب داللة عمى شّدة فقره. ومف الجدير بالذكر أّف {ٍَ
َل }كممة )المسكيف( وردت أيضًا في قولو تعالى:  ٰٚ  َُٝحض   َٗ ًِ  َعيَ ِِ  طََعب ۡسِنٞ َِ الَماُعوف ] { ٱۡى

ف )المسكيف( مشتؽ مف "السكوف وىو تواضع الحاؿ، وكذلؾ المسكنة قاؿ: إو ، [اآلية 
ُضِسثَۡث }الذؿ والخضوع قاؿ اهلل تعالى:  َٗ  ٌُ ِٖ ۡٞ ىَّةُ  َعيَ ۡسَنَْةُ  ٱىر  ََ ٱۡى ، أي الذؿ [الَبَقَرة اآلية ] {َٗ

 وقاؿ اآللوسي: إفَّ  .(ٖ)"وىو ابمغ مف الفقر وىذا ما رجحو الراغب بقولو: " .(ٕ)واليواف"
بأف والتعبير بالطعاـ دوف اإلطعاـ مع احتياجو ... لإلشعار ... "بذؿ طعاـ المسكيف 

القرينة العقمية في بو  .(ٗ)"فيو بياف لشّدة االستحقاؽ... لمسكيف كأنو مالؾ لما يعطى لوا
داللة )المسكيف( اجتيد ابف خالويو في بياف صورة المسكيف ومقارنتو بالفقير، مما يجعمو 

بوصفو فاقدًا لمماؿ، والمسكيف فاقدًا ألي شيء، حتى لصؽ حالو بالتراب  ومنأسوأ حااًل 
 .لشدة فقره وحاجتو

 المبحث الرابع
 العالقات الداللية

 أواًل: الترادف:
رادؼ بأّنو: "توالي األلفاظ المفردة الدالة عمى شيء واحد باعتبار تُيَعّرُؼ ال

، أي كممات (ٙ)ناه واحد وأسماؤه كثيرة"، وعّبر عنو الجرجاني بأنو: "ما كاف مع(٘)واحد"
مختمفة مف حيث صورتيا ولكنيا متفقة تمامًا مف حيث المعنى. وىو ما يقابؿ المشترؾ 
المغوي الذي يتعدد المعنى والمفظ واحد. وتقاربت تعاريؼ المغوييف لمفيـو الترادؼ بعد 

                                                 
 .ٕٜ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( إعراب ثالثيف سورة: ٕ)
 .ٖٕٚ( المفردات: ٖ)
 .ٖ٘/ٕٓ؛ المباب: ٕ٘ٗٔ/ٕٓ؛ وينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: ٙ٘ٙ/ٖٓ( روح المعاني: ٗ)
؛ المزىر في عمـو المغة وأنواعيا: جالؿ الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر ٖٔ/ٔ( المستصفى: ٘)

ػ(، شرح وضبط: محمد جاد المولى بؾ ، وعمي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضؿ ابراىيـ، ىٜٔٔالسيوطي)ت
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔـ: ٜٚٛٔ-ىػٛٓٗٔالمكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 .ٚٗـ: ٜٔٚٔىػ(، الدار التونسية لمنشر، ٙٔٛ( التعريفات: السيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني )ت ٙ)
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حد نحو: َذَىَب سيبويو الذي قاؿ: "إّف مف كالميـ ... اختالؼ المفظيف والمعنى وا
 .(ٔ)واْنَطَمَؽ"

 بوضوحليذه الظاىرة  (ٕ)مجيزمنكر و المغوييف بيف واّتسعت دائرة الخالؼ بيف 
: )الترادؼ( عمى ىذه بمصطمح أّما ابف خالويو فمـ يصّرح  .في القرف الرابع اليجري

فيو  .رادؼإذا تأممنا تفسيره لأللفاظ وجدناه مف المقّريف بظاىرة التولكف الظاىرة المغوية، 
بػ)كمو( ، فيقوؿ في تفسيره لفظة  ياألفاظًا متعددة إلى معنى واحد معبرًا عن أحيانًا يردّ 

{ ٰٚ ٰٚ }في قولو تعالى:  {َسَٞۡصيَ ، مبينًا داللتيا المغوية  [الَمَسد اآلية ] {ىََٖت   َذاتَ  َّبٗزا َسَٞۡصيَ
( : "أنو ُأْىِدَيْت إليو شاة ؿ )حديث الرسو ب الً ، مستد"الشاة إذا َشَوْيُتيا تُ فقاؿ: "َصَميْ 
الُء،و َمْصِميٌَّة"،   والمضيب، والرشراش...، ذكر مرادفاتيا فقاؿ: "ويقاؿ لمّشواء: الصِّ

ِميُض، والَمْحنوُذ، والَحِنيُذ، والسِويُد، والَمْحُسوُس، والُمَحاُش، والسَّْحَساُح، واألنيُض،  والرَّ
  . فيو يرد ىذه األلفاظ إلى داللة واحدة وىي الشواء.(ٖ)"والُمَغمَُّس، والُمَخدَُّع، كّمو الشواء

، لـ نعثر عمى المعاني التي أوردىا (ٗ)تتبع البحث لمعانييا في كتب المغة لدىو 
ابف خالويو في )إعرابو( في المعاجـ المغوية مما يدؿ عمى إلمامو بكالـ العرب ومعاني 

، لذلؾ ُيَعّد )إعرابو( معجمًا (٘)سير التفا ىاألفاظيا وطرؽ استعماالتيا، وكذلؾ لـ تورد
دالليًا لممفردات القرآنية وغير القرآنية التي تناوليا في السياؽ القرآني الواردة فيو ومتقصيًا 
استعماالتيا المتعددة في كالـ العرب شعرًا ونثرًا، ومف دوف اإلشارة إلى اصطالحيا 

 .(ٙ)الداللي معبرًا عنيا بكممة )كمو( في أكثر المواضع

                                                 
ىػ(، تحقيؽ عبدالسالـ محمد ىاروف، دار ٓٛٔثماف بف قنبر بف سيبويو )ت ( الكتاب: أبو بشر عمرو بف عٔ)

؛ ينظر: الصاحبي في فقو المغة وسنف العرب في كالميا: أبو ٛ-ٚ/ٔـ: ٜٙٙٔ-ىػٖ٘ٛٔ، القاىرة، ٘القمـ، ط 
ىػ(، تحقيؽ: مصطفى الشويحي، مؤسسة أ. بدراف لمطباعة والنشر، بيروت، ٜٖ٘الحسف أحمد بف فارس )ت 

 .ٕٔٓـ: ٖٜٙٔ-ػىٕٖٛٔ
؛ وممف أقر بالترادؼ أبو مسحؿ االعرابي وابف السكيت وابف ٕٖ٘/ٔ، ينظر المزىر:ٕٚٔ( فقو المغة العربية، : ٕ)

 درستويو، والفّراء، وقطرب، والرازي.
 .ٖٕٕ( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٜٜٖ/ٚ؛ المساف: ٕ٘ٛ؛ المفردات: ٜٗ٘( ينظر: مقاييس المغة: ٗ)
 .ٚٛٙ/ٖٓ؛ روح المعاني: ٔٚٔ/ٕٖ؛ التفسير الكبير: ٛٛٔ/ٕٓحكاـ القرآف: ( ينظر: الجامع أل٘)
 .ٕٕ٘و ٕٕٗو ٖٕٕ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: عمى سبيؿ المثاؿ: ص ٙ)
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لمواضع التي وقؼ عندىا ابف خالويو نجده يشير إلى ترادفيا اولدى استقراء 
بعبارة )اسـ مف أسماء ...( بمعنى تعدد األسماء لمشيء الواحد وىذا ىو الترادؼ دوف 

ٌَ }لفظة  فيذكره بالمصطمح المعروؼ، كما  َُّ }في قولو تعالى:   {ٱۡىَجِحٞ ُٗ ٌَ  ىَحََس  { ٱۡىَجِحٞ

، فقاؿ: "ىو اسـ مف أسماء النار نعوذ باهلل منيا، ومنيا َسَقر، ولظى، [ية التََّكاُثر اآل]
ـُ والسَّعيُر" ثـ انتقؿ إلى ذكر داللتيا المغوية فقاؿ: "والجحيـ في المغة النار  .وَجَينَّ

ٌَ }فيو يرد ىذه األلفاظ إلى داللة واحدة وىي  .(ٔ)"الموقدة  كتب المغةأما  .{ٱۡىَجِحٞ
ىا تقتصر عمى ذكر مدلوليا المغوي دوف ذكر أسمائيا المتعددة وىذا نجدف ،(ٕ)والتفسير

 جعؿلغويًا وذكر مرادفاتيا، مما ي ياُيحسب البف خالويو تفّرده بمنيجو في تناوؿ مدلول
ف لـ يحدده  تقدـ مما و كتابو ثروة لغوية لمدارسيف. ُيعّد ابف خالويو مف القائميف بالترادؼ وا 

 .(ٖ)رةكمصطمح ونجده في مواضع كثي
 ثانيًا: المشترك:

أي أف يتعدد المعنى ويّتحد  .(ٗ): "أف تكوف المفظة محتممة لمعنييف أو أكثر"ىوو 
ويقابمو الترادؼ كما ذكرنا سابقًا.وأشار إليو سيبويو فقاؿ: "اعمـ أف  .(٘)المفظ في لغة واحدة

ؽ لفظو ، وسّماه المبرد "ما اتف(ٙ)أف مف كالميـ ... اتفاؽ المفظيف والمعنى مختمؼ"
وأكثر المغوييف عمى وقوعو في كالـ العرب  ، وخّصو بالقرآف المجيد.(ٚ)واختمؼ معناه"

يوّلد اإلبياـ والغموض والتعمية . وىذا يتفؽ مع رأي  عّده، الذي (ٛ)باستثناء ابف درستويو
، في حيف يرى أولماف في ظاىرة (ٜ)بعض المحدثيف مف عمماء الداللة كأمثاؿ )بالمر(

                                                 
 .ٓٚٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٜٓٔ-ٜٛٔ/ٕ؛ المساف: ٛٛ؛ المفردات: ٚٛٔ( ينظر: مقاييس المغة: ٕ)
 .ٔٙٔ، ٓٓٔ، ٜٜ، ٓ٘ٔ، ٙٗٔ، ٙٓٔ، ٖٔٔ، ٕٔٔ، ٕٙٔ، ٜ٘ٔ، ٜٖٕ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 .ٓٗٔ؛ فقو المغة العربية: ٜٖٙ/ٔ؛ وينظر: المزىر: ٜٕٙ( الصاحبي: ٗ)
 .ٚ٘ٔـ: ٜٜٙٔ، مصر، ٙ( أصوؿ الفقو: الشيخ محمد الخضري بؾ، المكتبة التجارية، ط ٘)
 .ٕٗ/ٔ( الكتاب: ٙ)
ىػ( الرسالة مطبوعة، بتحقيؽ: عبدالعزيز الميمني، ٕ٘ٛ)ت ( ما اتفؽ لفظو واختمؼ معناه: أبو العباس المبرد ٚ)

 ىػ. ٖٓ٘ٔالمطبعة السمفية، 
ـ: ٜ٘ٚٔىػ(، تحقيؽ: د. عبداهلل الجبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ٖٚٗ( تصحيح الفصيح: ابف درستويو )ت ٛ)

 .ٖٗٛ/ٔ؛ وينظر: المزىر: ٖٗٙ/ٔ
ـ: ٜ٘ٛٔمجيد الماشطة، الجامعة المستنصرية، بغداد،  ( ينظر: كتابو، عمـ الداللة: أؼ. أر. بالمر، ترجمة:ٜ)

ٔٔٙ-ٕٔٗ. 
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 .(ٔ)وبفضميا تكتسب الكممات نفسيا نوعًا مف المرونة والطواعية ،مة إنسانيةالمشترؾ س
والمشترؾ المفظي اليكوف في العربية مف لفظيف مستقميف، بؿ ىو لفظ واحد بأصؿ وضعو 

 .(ٕ)لو أكثر مف داللة
في قولو تعالى:  {َزة  }لفظة وأقر ابف خالويو بمصطمح مشترؾ وذلؾ في تفسيره 

دُ } َۡ ِ  ٱۡىَح َِ  َزة   لِِلَّ ٞ َِ يَ يعة،  :وَربُّ اسـ مشترٌؾ، ُيقاؿ"، فقاؿ: [الَفاِتَحة اآلية ] { ٱۡىَعٰ ربُّ الضَّ
ل(ٖ)وَربُّ الدار، وال يقاؿ الَربُّ باأللؼ والالـ إال هلل تعالى" ، (ٗ)أشار الجوىرييو ، وا 

لة (، كما ىو في حا، فالرّب في تجريده مف األلؼ والالـ يختّص باهلل )(٘)والراغب
 (ٙ)وذكر ابف فارس .تعريفو بيما، أّما إذا أضيفت فيحّدد معناىا بحسب ما تضاؼ إليو

لمّرّب أصوؿ، أوليا : "إصطالح الشيء والقياـ عميو" ؛ واآلخر:" لزـو الشيء واإلقامُة 
وقد نبو عميو، وىو مناسب لألصؿ األوؿ" ، ومنو أيضًا:" المالؾ، والخالؽ والصاحب". 

أورده في ومنيا ما ذا الموف مف األلفاظ في مواضع كثيرة مف كتابو، ابف خالويو عمى ى
ىِلَ  فِٜ َٕوۡ }قولو تعالى: ل هتفسير 

ٌٞ  َذٰ ، إْذ ذكَر أف معنى [ اآلية رالَفج] { ِحۡجس   ى ِرٛ قََس
"، وقاؿ: "والِحْجٌر َأَشاَوى كثيرة، فالِحْجُر ديار َثُمود، والِحْجرُ {ِحۡجس  }  : "لذي عقٍؿ ولذي ُلب 

 .(ٚ)ِحْجُر الكعبة، والِحْجر الفرس األنثى، والِحْجر الحراـ، والِحْجر العقؿ" 
، وجييف لمعنى )الِحْجر(، األوؿ: "ما أحيط بو الحجارة حجرًا" (ٛ)وقد أورد الراغب

والثاني: "المنع لما يحصؿ فيو فقيؿ لمعقؿ "، ومنو جاء معنى التحريـ في قولو ، حجرًا" 
قَبىُ٘اْ }تعالى:  ِرۦِٓٓ  َٗ َٰٕ  ٌٞ َعٰ ّۡ َحۡسخ   أَ َُ }، [ اآلية َعاـاأَلن] {ِحۡجسٞ  َٗ َٝقُ٘ىُ٘ ۡحُج٘ٗزا  ِحۡجٗسا َٗ ٍَّ} 

 ، أي منعًا.[اآلية َقافالُفر ]

                                                 
؛ ينظر: ظاىرة المشترؾ المفظي ومشكمة غموض الداللة: د. أحمد نصيؼ ٘ٔٔ( دور الكممة في المغة: ٔ)

 .ٜٖٚ: ٜٗٛٔ، سنة ٗ، جزء ٖ٘الجنابي، مجممة المجمع العممي العراقي، مجمد 
، اإلسكندرية، ٔأحمد سميماف ياقوت، دار المعرفة الجامعية، ط  ( الدرس الداللي في خصائص ابف جني: د.ٕ)

 .ٖٙـ: ٜٜٛٔ
 .ٕٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٖ)
 )ربب(. ٖٓٔ/ٔ( الصحاح: ٗ)
 ، وقاؿ الراغب: " وال ُيقاؿ الرَّبُّ مطمقًا إاّل هلل تعالى" .ٗٛٔ( المفردات: ٘)
 .ٖٛٚ( ينظر: مقاييس المغة: ٙ)
 .٘ٚ-ٗٚ( إعراب ثالثيف سورة: ٚ)
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ( المفردات: ٛ)
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 : "يقاؿ ىـ في ِحْجر فالف أي: في كنفو ومنعتو ومنعو، كمو واحد".(ٔ)وقاؿ األزىري
سر الممنوع بالك( وىناؾ فرٌؽ بيف )الَحَجر( بالفتح وىو الممنوع فحسب، و)الِحْجر

وال  .(ٕ)، وقد أجمع المفسروف عمى تفسيرىا بالحراـ المحّرـالذي وصمت درجة منعو التحريـ
 .(ٖ)ابف جني تقاليب كممة)الحجر( في االصؿ الواحد عندوال يفوتنا 

في  عمى الشدة والمنع وقوة التحريـ تدلّ  )الحجر( بالكسروصفوة القوؿ: إّف 
 اإلنساف بقوة القسـ ومنعة عقؿ ا مما ُيَعّضد المعنىسياؽ القسـ في بداية سورة الفجر وىذ

 الذي يشّده منعًة وحرمًة.
ولقد عني ابف خالويو باأللفاظ المشتركة في المغة فأفرد ليا رسالة سّماىا )شكاة 

وأشار إلييا في تفسيره  في ثالثيف قسمًا، )العيف( فيالعيف( ضـّ فييا المعاني المشتركة 
 . (٘)موضع آخر أّف )الحيف( ينقسـ ثالثة عشر قسماً وذكر في  ؛(ٗ)في موضعيف

 ثالثًا: التضاد:
ُيقصد بو: المفظ الذي ُيطمؽ عمى المعنى ونقيضو، نحو )الجوف( لألسود 

، وأطمؽ المغويوف مصطمح األضداد عمى (ٙ)...واألبيض، و)الَجَمْؿ( لمكبير والصغير
. مف مراعاة التقابؿ (ٚ)لمقابؿاأللفاظ التي تتصرؼ إلى معنييف متضاديف ىما النقيض وا

، وىو ما ُعِرَؼ لدى عدد مف القدامى والمعاصريف بػ)التقابؿ( وىو تقابؿ (ٛ)بيف المعنييف
داللي، فاألضداد المفظية تتقابؿ في المعاني مف غير أف يّتحد المفظ، كالميؿ والنيار، وىي 

 .(ٜ)ليست مف التضاد المغوي

                                                 
ىػ(، تحقيؽ: األستاذ عبد العميـ البردوني، واألستاذ ٖٓٚ( تيذيب المغة: أبو منصور محمد بف أحمد االزىري)ت ٔ)

؛ والعيف: ٘ٚ/ٖ؛ وينظر: المساف: ٖٔٔ/ٗعبد الكريـ العزباوي، الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة،)د.ت(: 
ٖ/ٚٗ-ٚ٘. 

 .ٜ/ٜٔ)حجر(؛ روح المعاني:  ٕٕٗ/٘؛ المساف: ٜٓٔ-ٛٓٔ؛ المفردات: ٖٚ/ٕ( ينظر: مجاز القرآف: ٕ)
 .ٔٗٔ-ٖ٘ٔ/ٕ( ينظر: الخصائص: ٖ)
 .ٔٚٔو  ٜٙ( ينظر: اعراب ثالثيف سورة: ٗ)
  .ٗٙ( إعراب ثالثيف سورة: ٘)
، ٔ؛ األضداد في المغة: د. محمد حسيف آؿ ياسيف، ط ٕٙ/ٔ، تاج العروس: ٜٛ-ٜٚ( ينظر: الصاحبي: ٙ)

 .ٜٜـ: ٜٗٚٔ-ىػٜٖٗٔة المعارؼ، بغداد، مطبع
 .ٜٜ( ينظر: األضداد في المغة: ٚ)
 .ٜٖ( ينظر: التعريفات: ٛ)
 .ٕٚـ: ٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔ( ينظر: فقو المغة: د. حاتـ صالح الضامف، مطبعة دار الحكمة لمطباعة، بغداد، ٜ)
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األضداد، وذكره بمفظو االصطالحي في غير وُيَعدُّ ابف خالويو مف القائميف ب
موضع فقاؿ: "وىو مف األضداد"، في بياف معنى )آميف( فقاؿ: "وُيقاؿ في معنى آميف: 
الّميـ اْغِفر لي َبْساًل، كما تقوؿ آميف" وفّسر معنى )بساًل( بقولو: "والبسُؿ في غير ىذا 

ـُ، وىو مف األضداد" ستشيد بأبيات مف شعر العرب ، وا(ٔ)الموضع الحالؿ، والبسُؿ الحرا
 في استعماؿ )بسال( في الحراـ والحالؿ.

وابف خالويو ُيَبّيُف سبب نشوء األضداد في لغة العرب واستعماالتيا لدى تفسيره 
لفظة )الحنيؼ( في سورة )القيمة(، مستداًل بقوؿ أكثر النحوييف فقاؿ: "الحنيؼ في المغة 

درس لغوي يطرح سبب تسمية المعوج باألحنؼ  المستقيـ"، وبطريقة السائؿ والمجيب في
ـَ ُسّميَّ الُمْعَوجُّ الِرْجِؿ َأْحَنَؼ؟ فقؿ َتَطيَّروا مف االعوجاج إلى  فقاؿ: "فإف قيؿ َلَؾ: ِل
االستقامة، كما يقاؿ لمَّديغ َسميـٌ، ولألعمى أبو بصير، ولألسود أبو البيضاء، ولمميِمَكِة 

 ء ىو أحد أسباب نشوء األضداد في كالـ العرب.. والتطيُُّر مف السيّ (ٕ)َمَفاَزٌة"
وأوضح ابف خالويو المعاني المغوية لمحنيؼ فقاؿ: "والحنيؼ ستة أشياء: المستقيـ 

ـُ، والمخمص، والمختوف، والحاج..." ، والُمْسِم والُمْعَوجُّ
. ومف ىنا نعمـ أف لمحنيؼ معنييف (ٖ)
، وُيْعَرُؼ  كؿ منيما بحسب سياقو الذي ورد فيو، معنييف متضاديف ىما: المستقيـ والُمْعَوجُّ

 واالستقامة ىي األصؿ في )الحنيؼ( ولكف العرب تَطّيروا مف االعوجاج إلى االستقامة.
 :(ٗ)تفسيره لفظة )أْسَدَؼ( في قوؿ الشاعر األضدادمف مظاىر عناية ابف خالويو بو 

 َيػػػػػػػػػػػػػْرَفْعَف بالّميػػػػػػػػػػػػػؿ إذا مػػػػػػػػػػػػػا أْسػػػػػػػػػػػػػَدَفا
 

 
َفػػػػػػػػػػػػػػ  اأعنػػػػػػػػػػػػػػاَؽ َجّنػػػػػػػػػػػػػػاٍف َوَىامػػػػػػػػػػػػػػًا ُرجَّ

 
. السُّْدفُة الظُّْمَمُة والضوء، مف األضداد" ـَ مفّسرًا أْسَدفا بأنيا: "إذا أظَم
(٘). 

، (ٔ)مف األضداد""ىذا األسموب وقاؿ ىي: مثؿ وقد فّسر ابف منظور ىذه المفظة ب
وَردَّ ابف فارس عمى  ، وىي طائفة مف الّميؿ يختمط فييا الضوء والظممة جميعًا.(ٔ)األضداد"

                                                 
 .ٖٙ( إعراب ثالثيف سورة: ٔ)
 .ٙٗٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٕ)
 .ٙٗٔف سورة: ( إعراب ثالثيٖ)
، االغاني، أبو ٙٚٔ/ٕٔ، تاج العروس:ٕٙٔ/ٙ( البيت لمخطفي جد جرير يصؼ إباًل، ينظر: لساف العرب: ٗ)

 .ٖ/ٛالفرج األصفياني، صورة عف طبعة بوالؽ، دار صعب، بيروت:
 .ٖٕٗ( إعراب ثالثيف سورة: ٘)
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ـَ أّنيا لغة  وىذا يخالؼ ما  .(ٕ)فقاؿ: " وىذا ليس بشيٍء، وىو مخالٌؼ القياس"عمى َمْف َزَع
. والسدفة ىي رقة ظالـ ابف خالويو وابف منظور وغيرىما مف المغوييف القدامى  اليوذىب 

 الميؿ وتتسـ بحدية المعنى بيف الظممة والضوء.
 .(ٖ)وتوجد أمثمة أخرى لألضداد ال مجاؿ لذكرىا كميا

 رابعًا: المعّرب:
ر لغات األمـ المجاورة، بحكـ اتصاليا فيما بينيا، وبتبادليا المفردات مع تتأث

بعضيا البعض اآلخر، فيحصؿ التأثير والتأثر بتفاوت قوة التداخؿ بيف الشعبيف، مما 
 يؤدي إلى ظاىرة مصطمح )المعّرب( و)الدخيؿ( في المغة العربية.

األلفاظ الموضوعة  فالتعريب "مصطمح لغوي قديـ وىو ما استعممتو العرب مف
. وعميو شرط التعريب أف (ٗ)لمعاٍف في غير لغتيا فطوعتيا لمسانيا وأجرت القياس عمييا"

ُيحِدَث تغييرًا في بنية المفظة، أو أصواتيا، بما ينسجـ مع أسموب العربية وطبيعة أصواتيا 
 .(٘)منياجيا"ومفرداتيا، وعّبر عنو الجوىري بقولو: "تعريب االسـ أف تتفوه بو العرب عمى 

والذي يعنينا في ىذا المقاـ ىو موقؼ ابف خالويو مف المفظ )المعّرب(، فقد أشار 
إلى طائفة مف األلفاظ بمصطمح )المعّرب( ومنيا لفظة )الكرد( فقاؿ: "والُعْنُؽ، والِجيُد، 

 . واستشيد بقوؿ الفرزدؽ: (ٙ)والَكْرُد، وأصمو بالفارسّية ُكْرَدَف ُمَعرَّب"
 الجّبػػػػػػػػػػػػػػػاُر َصػػػػػػػػػػػػػػػعََّر َخػػػػػػػػػػػػػػػدَّهُ  وكّنػػػػػػػػػػػػػػػا إذا

 
 

 (ٚ)َضػػػػػػَرْبَناُه َدْوَف األنثيػػػػػػيف عمػػػػػػى الَكػػػػػػْرِد"
 

                                                                                                                         
 .ٕٙٔ/ٙ( ينظر: المساف: ٔ)
 .ٜٛٗ( مقاييس المغة: ٕ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ، ٚٚٔ، ٗسورة: ( إعراب ثالثيف ٖ)
 .ٜ/ٔ( تاج العروس: ٗ)
 )عرب(. ٔٚٔ/ٔ( الصحاح: ٘)
 .ٕٕٚ( إعراب ثالثيف سورة: ٙ)
 ، وبرواية:ٛٚٔ/ٔـ: ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ( ينظر: ديواف الفرزدؽ، دار بيروت لمطباعة والنشر، ٚ)

 وكّنا إذا الَقْيِسيُّ َنبَّ َعُتوَدهُ 
 دِ َضَرْبَناُه َدْوَف األنثييف عمى الَكرْ   

 
 .ٓٙٔـ، بيروت، تحقيؽ: عمي فاغور: ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ، ٔوفي طبعة دار الكتب العممية، ط 
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، مف قبؿ بمثؿ ىذا التفسير فقاؿ: "الكرد لغة في الَقْرد، وىو (ٔ)وقد فّسر الخميؿ
في ذلؾ ، (ٖ)ابف منظورو  ،(ٕ)وتبعو الجواليقي مجثـ الرأس عمى العنؽ، والَكْرُد: الُعُنُؽ".

التغيير ف، في مواضع أخرى (٘)تعني: جيٌؿ مف الناس يا، أن(ٗ)نباريابف األ ذكرأيضًا، و 
بة مف )كردف( إلى )كرد( مشيرًا إلى أصميا الفارسي، ومف ثَـّ المعرّ  المفظةالذي طرأ عمى 

َبْت إلى لغة في  بمعنى )العنؽ( وفي موضع آخر بمعنى )جيٌؿ مف الناس( وىـ  (القرد)ُعرِّ
 لى التغيير الذي طرأ عمى الكممة المعّربة.وبيذا يمفت النظر إ )الكرد(.

المفظة إلى لغتيا، ُيفيـ منيا أّنيا معّربة، كما  ابف خالويو وفي موضع آخر يعزو
َمۡأٗسب}قولو تعالى:  فيفقاؿ  {ِدَٕبٗقب}في لفظة  فتفسيره بالفارسية "، [النََّبإ اآلية ] {ٖٗ ِدَٕبٗقب َٗ

 .(ٙ)مألى"
)دىؽ( وعميو فإفَّ . (ٛ)كأس: شدَّ َمأْلََىا .. فارسي معّرب""وأدىؽ ال ،(ٚ)وقاؿ ابف منظور

  .تْ بَ رِّ عُ صؿ، وطرأ عمييا التغيير فَ فارسية األ
 سع المجاؿ لذكرىا.يت، ال(ٜ)األلفاظ المعربة مفأمثمة أخرى وىناؾ 

 
 
 
 

                                                 

 .ٕٖٙ/٘( العيف: ٔ)
ىػ(، تحقيؽ: ٜٖٔ( ينظر: المعّرب مف الكالـ األعجمي عمى حروؼ المعجـ: أبو منصور موىوب الجواليقي )ت ٕ)

 .ٖٔٓ-ٖٓٓـ: ٜٜٙٔ، دار الكتب، ٕأحمد محمد شاكر، ط 
 .ٕٙ/ٕٔ ( المساف:ٖ)
ىػ(، تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ىاروف، ٕٖٛ( شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات: أبو بكر بف األنباري )ت ٗ)

 .٘ٔٗـ: ٖٜٙٔدار المعارؼ، مصر، 
 .ٕٖٙ/٘( ينظر: العيف: ٘)
 .ٙٓٔ( إعراب ثالثيف سورة: ٙ)
 .ٕٛٗ/ٗ( المساف: ٚ)
 .ٖ٘ٓ/ٖٓ؛ روح المعاني: ٗٔٔ/ٕٓ ؛ المباب:ٖٛٔ/ٜٔ( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: ٛ)
 .ٜٗٔ، ٛٚٔ، ٕٔٔ، ٙٙ، ٗٙ، ٗ( ينظر: إعراب ثالثيف سورة: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ٜ)
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ةــــــالخاتم  

 توصؿ البحث إلى أبرز النتائج نجمميا باآلتي:
نما ىو خميط مف عناصر ووحدات أخرى كالنحو  المستوى الداللي ليس مستقاًل، .ٔ  يوا 

 والصرفي والتركيبي والمعجمي.

عمى اإلعراب والصرؼ، بؿ ىو ثروة لغوية معجمية ابف خالويو في كتابو لـ يقتصر  .ٕ
محتجًا بالشواىد المنّوعة القرآنية واالحاديث  ،وداللية، وكشؼ عف الدرس الداللي
 .فيوكشؼ عف مقدرتو الموسوعية العممية ب، فالنبوية الشريفة والشعرية وكالـ العر 

مف العالقات الداللية بمصطمحاتيا كالمشترؾ المفظي  وقؼ ابف خالويو عمى طائفة .ٖ
باستثناء مصطمح الترادؼ لـ يصّرح بو، فأفرد رسالًة في المشترؾ سّماىا  والتضاد،

اًل عف )شكاة العيف(، في ثالثيف قسمًا، وذكر في )الحيف( ثالثة عشر قسمًا؛ فض
كمفظ )الحنيؼ(، والضد الذي يعني ما نافاه في المعنى، وما يقابمو  باألضدادعنايتو 

د المفظ.   مف غير اف يتحَّ

بكممة واحدة ونظيرتيا،  الترجمةاكثر مف طريقة في تفسيره لأللفاظ كاتبع ابف خالويو  .ٗ
وؽ الداللية في ، متممسًا الفر بالسياؽو  ،المغايرة التامة والجزئيةأو بأكثر مف كممة، و 

 سياقاتيا المختمفة، وىي وسائؿ اعتمدتيا معاجمنا العربية.

لـ يصرح ابف خالويو بترادؼ االلفاظ، بؿ اتممس الفروؽ المغوية بيف المترادفات  .٘
بالتقابؿ الداللي، ورّد الفاظًا متعددة الى معنى واحد معبرًا عف ذلؾ بقولو:) بمعنى 

 أو بمعنى واحد(.

إلى القرائف السياقية والحالية والعقمية والظروؼ والمالبسات  احتكـ ابف خالويو .ٙ
المحيطة بالنص في تفسيره لأللفاظ وبياف معانييا، فقد ال تكفي القرينة المفظية أو 
الحالية في تحديد داللة األلفاظ، فيعّوؿ عمى القرينة العقمية التي ىي مف داخؿ 

زالة غموض  و.االنساف وخارج النص لتحديد المعنى وا 

صّرح ابف خالويو بمصطمح) المعّرب( في إعرابو وَعَزا األلفاظ الى لغتيا وأصميا، كما في 
تفسيره لفظتي )الَكْرد( و )دىاقًا(؛ وقد ييمؿ أحيانًا بياف عجمة بعض األلفاظ لكثرة تداوليا 

 فأصبحت مألوفة االستعماؿ.
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Abstract 

       I was struck by reading the book (The Parsing of thirty surahs 

from the Noble Qur’an) by Ibn Khallwiyeh because it contains 

linguistic wealth in addition to grammar and morphology, and I 

touched the semantic investigation clear in its lines, so I resolved to 

research his issues, to reveal an aspect of the Arabic sciences in 

which Ibn Khalouya excelled - grammar and morphology Readings 

and literature-; For this research to be a modest contribution to the 

study of semantics for Ibn Khalawiya, perhaps adding a new effort 

to it in discovering his linguistic ability and enabling him to have 

the significance that cannot be overlooked or ignored, which 

appears in situations that tempt the study and continue the research. 

So I labeled the research with the title: (The semantic research in the 

syntax of thirty surahs from the Noble Qur’an by Ibn Khalawiya). 

 

Key words: semantic research, semantics, Ibn Khalouiyeh's 

linguistic ability. 


