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زَرا سلیمی
علیرضا وظری

*

**

الملخص
ثىبء يلٓ أَمّٕ الجىبء الػشْٓ ْٓ اللُّ الًشثٕةّ لُٓة عًىةٓ الٛلمةبا يالٛةنق مةىًٗق
ثذسامّ عٗبسوّ لمٓشداا راا خزيس ياحذِ للجحث يةه أةيرٕش االة نِ أي يةذق االة نِ
المجبوٓ يلٓ اال نِ المًبوٓ ْٓ الٗشآن حٕث ٔمٛه أن ٔ جى اال نِ المًبوٓ ْٓ الٗشآن
الٛشٔ اال نِ الجىّٕ الػشّْٕ يُْ المًىٓ الٛلٓ للٛنق أي الذاللّ الًبعّ للدملّ يالٛنق
ْٓ عس ًْ الجشاَمبإّٔ ٔس لضق الًًِٖ يلٓ ا٘ثىّٕ الػشّْٕ ئٔمثل عةذْ أَمٕ ُةب ْةٓ
ادسا٘ الىع الٗشآوٓ يٚطّ أمشاسٌ الجنَّٕ ْٓ .حذيد عًؾًو َزا الجحث وشٔذ أن وُٓ
لمبرا ام ًمل الٗشآن الٛشٔ ثىّٕ البغّ ْٓ آٍّٔ يام ًمل َٕشَب ْٓ آٔةّ أالةشْ يعةذْ
أيرٕش الٓشٔ ثٕىُمب ْٓ المًىٓ ال خبقجٓٔ .سًٓ الجحث ام ىبداً يلةٓ المةىُح الًغةٓٓ-
ال حلٕلٓ إلٓ دسامّ أمبٔض المًبوٓ المٗػًدِ ال ٓ أكبثٕ ا٘ثىٕةّ الػةشّْٕ يعةه الى ةب ح
ال ٓ أًغلىب إلُٕب أنّ ٚل غُّٕ غشّْٕ أحمل ْٓ قُٕ٘ةب داللةّ ال أحملةٍ غةُّٕ أالةشْ
أمثل الذّٖ يالًؾًح ْٓ ال ًجٕش يه الذاللّ الٗشآوّٕ يعب ٔس لضق غةُّٕ َٕةش أالةشْ َةً
المىهًس ال خبقجٓ يال يرٕش الجنَّ يالدمبلٓ للٛنق.
الکلمات الذليلية :الٗشآن الٛشٔ  ،ال ػشّٔ ،الذاللّ ،ا٘ثىّٕ الػشّْٕ.

* الشٔدّ عشحلّ الذً ٚساٌ ثدبعًّ اٚعبق الخمٕىٓ الذيلّٕ ْشو اللُّ الًشثّٕ يآداثُبٖ ،ضئهZsalimi9194@gmail.com .
** أم بر عسبيذ ْٓ ٖس اللُّ الًشثّٕ يآداثُب،خبعًّ اٚعبق الخمٕىٓ الذيلّٕٖ ،ضئه.
الٛبأجّ المسؤيلّ :صَشا ملٕمٓ
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المقذمة
أملًة الٗشآن الٛشٔ ين ٚلّ أملًةٍ يال ىًو ْةٓ آٔبأةٍ ٔمثةل إيدةبصٌ يَةزا ال ىةًو
يالكشّٔٗ المج ٛشِ ْٓ ام ًمبل الٛلمبا ٔؿّٕ إلٓ عًىٓ الٛلمّ دالالا ال أُٓ إلّةب عةه
النل الػُّٕ ال ٓ خبءا ثُب .عًؾًو َزٌ الذسامّ ًَ «الجىٕةّ الػةشّْٕ» ئىػةت حةًل
ثٕبن الػٍٕ الػشّٖٕ يآساء الًلمبء يالمٓسشٔه ُْٕب يعىبٖط ُب عى قشح ا٘عثلّ عةه الٗةشآن
الٛشٔ ٔ مثل ْٓ أثىّٕ المٓشداا يَٓ ا٘لٓبل الُشٔت ،ا٘لٓةبل المطة ش ّٚثةبال نِ ْةٓ
اٚيشاة عه حٕث الجحث يه  ّٕٕٓٚإْبدِ المًىٓ يعه حٕث الجحث يه ا٘ثىٕةّ الػةشّْٕ
ثُؽ الىهش يه أ ج٘ى حذيث أحًال الًبسؾّ للمٓشداا .الجحث يةه يلة الػةشِ عشأجكةبً
ثًل الذاللّٔ ،جٕه الٕٗمّ الحّٕٕٗٗ ٚوطبء يلة الػةشِ الةزْ ٔمثةل المًةبوٓ المخ لٓةّ
الم طًجّ يه المًىٓ الًاحذًٔ .ىٓ مجت اال نِ غٍٕ المبدِ الًاحذِ ًَاال نِ عًبوُٕةب.
أُذِ َزٌ الذسامّ إلٓ أحٕٕٗ عًشّْ دالالا عبدِ ا٘لٓبل يأػشٔٓبأُب ْٓ الٗةشآن الٛةشٔ
إدسا٘ الًٓاسٔ الذاللّٕ ثٕه غٍٕ الٛلمبا يأػبسُٔٓب ،إًْٔش أسؾّٕ لمًشّْ ثًؽٍ عه أمشاس
الٗشآن الٛشٔ عه النل الجحث ْٓ أػةشٔٓبا اللُةّ .يٖةذ اضة مل الذسامةّ يلةٓ َةزٌ
المجبحث :دسامّ داللّ ا٘لٓبل ثبال نِ غُّٕ المػذس ياال نِ غُّٕ المطة ٗبا يعػةذس
الُشٔت ْٓ الٗشآن الٛشٔ ْ .زٚشوب ًْاسٔ غٍٕ المػبدس يأٗبسثُب يثحثىب يةه المًةبوٓ ال ةٓ
يسدا ثُب َزٌ ا٘ثىّٕ .ال ضعىب ْٓ َزٌ الذسامّ ثبلمىُح الًغٓٓ االم ٗشا ٓ المٗبسن يرلٙ
ثبم ٗشاء الػٍٕ الػشّْٕ ال ٓ عبدأُب ياحةذِ يرٚةش آساء المٓسةشٔه يعىبٖطة ُب عةى اأخةبر
الٗشآن الٛشٔ عٕذاوب ل كجٕٕ عب أ ٘ ام ٗشاءٌ يدسامّ المػبدس الُشٔجّ ياسأجبقُب عى المًىٓ.
قشٖ ىب الذسامّ لًسيد لٓةم الذاللةّ ْةٓ الٗةشآن الٛةشٔ عةى أًؾةٕن المًةبوٓ المخ لٓةّ
للمٓسشٔه ْٓ رل ،ٙيثٕى ىب الذسامّ عًبوٓ المػكلحبا الخنّْٕ ثٕه المٓسشٔه ْٓ ُْة
يالُذِ الًًِٖ يل داللّ الٗشآن الٛةشٔ عةه الةنل اخ ُةبداا المٓسةشٔه .عىُةب أجةبٔه
عًآُٖ عه الٛلمّ يعذلًالأُب يٖمىب ث ًؾٕن داللّ أػشّٔ ا٘لٓبل يثزلىب خُذا ْٓ وسةجّ
اٖساء إلٓ المٓسشٔه.
إنَّ المًؾًو ٔكشح أسبؤالا وحبيل اٚخبثّ ْٓ َ،دسام ىب َزٌ ،يىُب:
 عب َٓ آساء المٓسشٔه ال خبقجّٕ حًل عذْ عسبَمّ الجىّٕ الػشّْٕ ْٓ اثشاص الذاللةّا٘غلّٕ لٗٔبا؟
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 َل ٔ ٓٓٛاالَ مبق ثُٕٛل يغًس الػٍٕ الػشّْٕ للًغًل إلٓ دالل ُب؟خلفية البحث
َىب٘ سمبالا يثحًث يذٔذِ أًٗق ثبلذسامّ الػشّْٕ عىُب «ا٘ثىّٕ الػ٘ةشّْٕ يدالالأُةب
ْٓ مًسِ ًٔمّ يلٍٕ السنق» عه ثه عٕسّٕ سّْٕٗ ،1426.خبعًّ عى ةًسْ ٖةبق الجبحةث
ُْٕب ثبلجحث يه أثىّٕ االم عه حٕةث ال دةشد يالضٔةبدِ يأخػةٕع الٓػةًل الم ًةذدِ
ثذسامّ المط ٗبا عىُب ام الٓبيل ،يام المًًٓل يالػّٓ المطجُّ يأثىّٕ امة ال ٓؿةٕل
يأثىّٕ أممبء الضعبن يالمٛبن.
يثحث أح يىًان «االم ًمبل الػشْٓ يعهبَشٌ ْٓ ال ًجٕش الٗشآوةٓ دسامةّ المًىةٓ
الػةةشْٓ يعًكٕبأةةٍ ال ٓسةةٕشّٔ» لشٔةةبؼ ٚةةشٔ يجةةذاا الجةةذٔشْ ،علةةّ الًةةذد ،خبعًةةّ
ال )2007(ًّْٛسٚض الجبحث ٍْٕ يلٓ عدبل البظ يًَ ثىّٕ عػذس (ًْٙل) يامة ًمبل امة
الٓبيل ْٗف ي ًْ٘بل .يلمىػًس مًٕذ أحمذ اثًساس ،1426 ،ثحث آالش عًىًن ثةة«االة نِ
الجىّٕ الػةشّْٕ ْةٓ الٗةشاءاا السةجى عةه قشٔةٕ الطةبقجّٕ(أًخٍُٕ يأرةشٌ)» ٖةبق يلةٓ
االال نْبا ثٕه ا٘ممبء يا٘لٓبل .إرن ٚمب الحهىب أن َزٌ الجحةًث ٖةذ اَ مة ثب٘ثىٕةّ
الػشّْٕ عه صائّ عخ لّٓ للجحث الزْ وحه ثػةذدٌ إر إنَ َةزٌ الذسامةّ أٗةًق ثمٗبسوةّ
ا٘لٓبل المط ّٗ عه عبدِ ياحذِ عه حٕث المًىٓ ياٚم ًمبل ْٓ الىع الٗشآوٓ يْٗب ٖساء
المٓسشٔه الٛجبس يالمٗبسوّ ثٕه ا٘ثىّٕ يإدالبل آساء ٚثٕش عه المٓسشٔه ٔضٔذ الجحث إْةبدِ
ياث ٛبسا.
الصرف والذاللة
خبء ْٓ اللسبن «الػشِ سد٘ الطٓء يه يخٍُ يالػشِٔ :أن أػشِ اوسبوبً يه يخٍٔ ٚشٔذٌ
إلٓ عػشِ َٕش رل ٙيالػ٘شِ ْؿل الذسَ يلٓ الذساَ يالذٔىبسٔ يه الذٔىبس ٘ن ٚلّ ياحذ
عىُمب ٔٔػشَِ يه ٖٕمّ غٓبحجٍ يالػٛشِ ال َّٗلةت يالحٕلةّ»(اثةه عىهةًس ،ج )431 :3يْةٓ
المػكلن ،ال ػشّٔ يل ثيغًل أًشِ ثُب أحًال أثىّٕ الٛنق ال ةٓ لٕسة ثةئيشاة يثىةبء
ييل ثيثىّٕ الٛلمّ يثمب ًٔٛن لحشيُْب عه أغبلّ يصٔةبدِ يحةزِ يغةحّ يإيةنل يإدَةبق
يإعبلّ يثمب ًٔشؼ ٖالشَب عمب لٕس ثبيشاة يال ثىبء عةه الًٖةّ يَٕةش رل(ٙا٘مة شاثبرْ،
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 .)7 :1402يل الػشِ يمٕلّ لُٓ الٗشآن الٛشٔ يالحذٔث الىجًْ الطشّٔ يلةزا ْ ًلمةٍ
ْشؼ ٓٚبّٔ ،أْ إرا ٖبق ثٍ الجًؽ مٗف اٚر يه الجبٖٕه يإرا أشٚةًٌ خمًٕةب أرمةًا(أعٕه
يجذالُىٓ .)20 :2007 ،يٖذ ٔىجُٓ أن ٔٗذق يل ال ػشّٔ يلٓ َٕشٌ عه يلًق الًشثٕةّ إر
ًَ عًشّْ رياا الَٛل ْٓ أوٓسُب ،عه َٕش أشٕٚت يعًشّْ الطٓء ْٓ وٓسٍ ٖجل أن ٔ شّٚت
ٔىجُٓ أن أًٛن عٗذعّ يلٓ عًشّْ أحًالٍ ال ٓ أًٛن لةٍ ثًةذ ال شٕٚت(اٚضةجٕلٓ:1407،
ْ .)30بلزْ ٔجٕه ضشٍْ اح ٕبج خمٕى المط ُلٕه ثبللُّ الًشثّٕ عةه وحةًْ٘ يلُةًْ٘ إلٕةٍ
أٔ٘مب حبخّ ٘وٍ عٕضان الًشثّٕ(وٓسٍ .)27 :ثمًىٓ آالش يلة ال ػةشّٔ َةً الحٗةل اللُةًْ
الزْ ٔذسس ثىّٕ الٛلمّ يٖذ يشٍّْ المحذرًن أًشٔٓبا ع ٗبسثّ أٛبد أدمى يلةٓ أنّ ثىٕةّ
الٛلمّ َٓ عًؾًو َزا الًل  ،يالزْ وُ َىب ْٓ الذسامّ الذاللّ َٓ الذاللّ الػشّْٕ ال ٓ
أذل أيصاوُب الػشّْٕ يأثىٕ ُب يلٓ عًبنٍ يأشأجف ثبلمًىٓ يٖذ ًٔٛن المًىٓ يبعةبً ٔطة ش٘
الػُّٕ عى خمٕى غًس الدزس يعط ٗبأٍ يٖذ ًٔٛن المًىٓ البغبً ثبلػُّٕ وٓسُب يٖذ أًٛن
٘غًاا الػُّٕ أرش ْٓ أحذٔذ عًىبَب يَزا ًٔىةٓ أنَّ الػةُّٕ لٕسة عدةشد عًىةٓ يةبق
ٔى مٓ إل ٓ خزس عًٕه يلٛىُةب عدمًيةّ عةه الةذ٘الالا أسة مذَب عةه قجًٕةّ أغةًاأُب
يينٖ ُب ثبلسٕبٔ الزْ يؾً ٍْٕ(يجذاا ٖذيسْ احمذ.)10 :1433 ،
للػٍٕ الػشّْٕ عًىٓ أىٓشد ثٍ يأم بص عه النلٍ عه َٕشَبَ .زا المًىٓ ًَ عب وػةكلن
يلٍٕ المًىٓ الػشْٓ إر إوٍ ٔح ٘ ام ًمبل الجىّٕٕ المًٕىّ دين َٕشَةب يلؿةشيسِ اٖ ؿةبء
المًىٓ الٛلٓ المٗػًد عه مٕبٔ ال ًجٕش الٗشآوْٓٛ .مب أن حش ّٚاٚيشاة ال ٓ ألحٕ آالةش
الٛلمّ لٕس حلّٕ لٓهّٕ للٛنق ،يإومب ًَ دلٕل يلٓ عٛةبن الٛلمةّ عةه الدملةّ ييلةٓ
يملُب ييلٓ عًىٓ ال شٕٚت ٚلٍ ْئن اال ٕبس الػُّٕ اللٓهّٕ (ثىّٕ الٛلمةّ الػةشّْٕ) لةٕس
أىًًٔب ْٓ الػٍٕ الػشّْٕ للٛنق يإومب َٓ دلٕل يلٓ الحبل المًجش يىُب يعٓ ن إلٓ عًىٓ
الةةىع ٚلةةٍ يقشٔةةٕ إل ةٓ اٚأسةةبو يالذٖةةّ ْةةٓ أٓسةةٕشٌ يغةةًال إل ةٓ المًى ةٓ الٗشآوةةٓ
المٗػًد(يجذاا الجذٔشْ.)245 :2009 ،
ن ُْ ٓ داللّ ا٘لٓبل أضةذ ال ػةبٖ ًب ثًلة الػةشِ لةزا ٚةبن َةزا الًلة عحةل يىبٔةّ
إ ّ
المٓسشٔه يأوُّ اي ىًا ثٍ ح ٓ ُٔٓمةًا عًىةٓ الحٕٗٗةٓ ٖٔةبا الٗةشآن الٛةشٔ ياَ مةًا
ثبلمًبوٓ المخ لّٓ ال ٓ أ ًلذ خشاء ال ُٕشاا الػةشّْٕ .يالةزْ وًىةٓ ْةٓ َةزٌ الذسامةّ،
الذاللّ الػشّْٕ ال ٓ أس مٓذ يه قشٕٔ الػٍٕ يثىٕ ُب يعًبنٍ أؤدُٔب.
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دالئلية األبىية الصرفية
المىُح ْٓ دسامّ ا٘لٓبل المخ لّٓ عه المػبدس يالدمًو يَٕشَمب ْٗذ رٚةشا آٔةّ أي
آٔ ٕه أي اٚثش يسد ُْٕب ألٓبل عه عبدِ ياحذِ ر وًٗق ثذسامّ داللّ اللٓم يينٖ ٍ ثبلػُّٕ
الػشّْٕ ع ٛئب يلٓ أًٖال ٚجبس المٓسةشٔه يالمٗبسوةّ ثٕىُةب للًثةًس يلةٓ إخبثةبا ٘مةئلّ
الجحثْ .ئن الجحث ْٓ اللُّ ال ًٔٛن ثبلىَّهش إلٓ يؾًُب ْٓ يػش عه الًػةًس ،ثةل ثةبلىَّهش
إلٓ المشاحل ال ٓ عشا ثُب النل الًػًس ،عه خًاوجُب ٚبَّّْ ٚبَ٘غًاا ،يالػٍٕ ،يالمًةبوٓ،
يقشا ٕ أشإٚت الٛنق ،يال ًَّجٕش يه الضعه ،أَي الًذد ًٔىٓ الدمى يالمٓشد ،أي الدىس ًٔىٓ
المزَّٚش يالمؤوث(الدجًسْ (9 :1426 ،يٖذ مًٓ الذاسمًن إلٓ يؾى أشإٔت ٔى ه أَمةجبة
أكًس الذالالا يالًًاعل المؤرش ُْٕب ،ييلٓ الشَ عه ٚثشِ أٓبغٕلُبٔ ،مٛىىب أَن ودملُب ْٓ
ٖسمٕه :ا٘يل :أمجبة البسخّٕ :أُة ثذسامةّ ال َّكةًس ْةٓ اللُةبا ْةٓ ٚةل ثٕئةّ أجًةب
للم ُٕشاا االخ مبيّٕ يالذٔىّٕ يالىَّٓسّٕ ياٖالش :أمجبة دااللٕةّ :يَةٓ الم َّػةلّ ثبلػةٍٕ
ياَ٘ضٛبل اللًُّٔ يينٖبأُب ْٓ لٍُّ عه اللُبا(المػذس وٓسٍ.)11 :
التحليل
إنَّ الىهش ْٓ َٕئّ الػشّْٕ للمٓشداا ًٔىٓ أغل ا٘لٓبل رنرٕبً يسثبيٕةبً يديس الحشٚةبا
ْٓ ثىّٕ الٛلمّ يا َٚمبق ثمػذسٍ عه ثٕه المػبدس الٛثٕةشِ عةه المًةبخ اللًُٔةّ خًبوةب
و حشْ عه النل َزٌ الذسامّ ل ًجٕش يه دّٖ اال ٕبس ا٘ثىّٕ الػشّْٕ لُزا رٚشوب أعثلّ عه
َزٌ المٓشداا لجٕبن عذْ اَ مبق ْٓ اال ٕبس ا٘ثىّٕ الػشّْٕ ٚثشاص المًةبوٓ الخبغةّ ٖٔةّ
الٗشآن الٛشٔ .
الصفة المشبهة واسم الفاعل
ام ًمبل الًصن الػشْٓ دين َٕشٌ ْٓ أّٖ لٍ داللّ عًٕىةّ َٕةش رلة .ٙيالحٛمةّ ْةٓ
اال ٕبس ثىّٕ ام الٓبيل دين الػّٓ المطجُّ أداء المًىٓ الٗشآوٓ الزْ ًَ المٗػًد يثٕةبن
اال نِ المًبوٓ يْٗبً الال نِ الجىّٕ الػشّْٕ .لٕس عًىةٓ ٚةل ياحةذِ عةه أثىٕةّ امة
الٓبيل يالػّٓ المطجُّ ياحذا يعه المحبل أن ٔخ لّ اللٓهةبن يالمًىةٓ ياحةذ ثةل ٚةل
ياحذِ عىُب إٔٓذ المًبوٓ المخ لّٓ(السدبدْ يضٕخ حسٕىٓ.)286 :2016 ،
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ضيق وضائق
اال نِ ْٓ غٍٕ المط ٗبا :ثٕه الػّٓ المطةجُّ يثةٕه امة الٓبيةلٔ ،ةذالل ؾةمه
أىبية الػٍٕ الػشّْٕ عمب ٔٗى ثٕه الػٍٕ المط ّٗ يعه رل ٙام ًمل اا أجبس٘ يأًةبلٓ
وم ََ ََواق ٔ ْ بٔو ٔ
ٚلمّ «ؾب ٕ» ثذال عه «ؾٕٕ» ْٓ آّٔ المجبسَ « :ّٚفو ََعو ََّم تَا ٔر ْن َب ِع َض ًَا يُوح َی إ ٔ َه ِي َ
ُ
يى»(َةًد)12 /
َم إُٔ َّ ٌَا َأ ُِ َت َُ ٔذ ْيز ََا ُ
َص ِدرُ َن َأ ِْ َي ُقحهُحا َه ِح َلا أ ُِز ٔ َي َعوَ ِي ٔ َك ِِ ْز َأَ َج َاء ًَ َع ُ ًَو ْ
هَّلل َعلَی كُ ِّى َش ِي ٕء ََك ٔ ْ
َزا الًذيل ينيِ يلٓ المشايبِ الىهٕش يعطبٚلّ عى (أبس٘) ٔذل يلٓ المًىٓ الزْ اح ةًاٌ
َزٌ الػُّٕ .يًَ داللٌّ يلٓ الحذيث ًٔىٓ ٔٗػذ اا أجبس٘ يأًبلٓ أن ٔجٕه ؾٕٕ الػةذس
ْٓ وٓس سمًل اا(ظ) يغّٗ يبسؾٓٗ يلٕس يغٓب الصعبً يَزا االم ًمبل ًٔإْ أمبعب عةى
عب ٖبلٍ اا أًبلٓ يأجبس٘ «ال وطشح لة ٙغةذس٘» ًٔىةٓ اوطةشاح ياْسةبح غةذس الىجةٓ
ًٔبسؼ عى الؿٕٕ الثبث غذسٌ.
ٖبل الضعخطشْ :ل ٓ يذل يه ؾٕٕ إلٓ ؾب ٕ؟ (ٖل ) :لٕذل يلٓ أن ؾٕٕ يبسؼ َٕةش
ربث ٘ ،ن سمًل اللٍّ غلّٓ اللٍّ يلٍٕ يملّ ٚبن أْسن الىةبس غةذسا .يعثلةٍ ًٖلة :ٙمةٕذ
يخًاد ،أشٔذ السٕبدِ يالدًد الثبث ٕه المس ٗشٔهْ ،ئرا أسدا الحةذيث ٖلة  :مةب ذ يخب ةذ
او ُٓ .يلٕس َزا الح ٛعخ ػب ثُزٌ ا٘لٓةبل ،ثةل ٚةل عةب ٔجىةٓ عةه الثنرةٓ للثجةًا
ياالم ٗشاس يلٓ َٕش يصن ْبيل سد إلٍٕ إرا أسٔذ عًىٓ الحذيثْ ،ىًٗل :حبمه عه حسةه،
يربٖل عه رٗل ،يْبسح عه ْشح ،يمةبعه عةه ممه(صعخطةشْ ،1389 ،جًٔ .)382 :2جةش
الٗشآن الٛشٔ ثٛلمّ «ؾٕٕ» يه عًىٓ ال ٔسكبو ال ًجٕش يىٍ ثٛلمّ «ؾٕٕ».
ٔطٕش اثه يبضًس ْٓ أٓسٕشٌ «ال حشٔش يال ىةًٔش» ٔمٛةه أن ٔسة ًمل ٚلمةّ «ؾةٕٕ»
عس ًمنً عدبصٔب ْٓ الُ يا٘مّ .يلٛه عب ثٕىبٌ ْٓ عًىٓ َةزا اللٓةم ٔن ة عةى مةٕبٔ
ل يصن عةه أيصان الػةشِ يعثةبل عةه أعثل ةٍ ٖةذ ٔةًحٓ
نّ ٚ
الًجبساا ئً ٗذ اثه أرٕش أ َّ
ثذالل ٍ يأنّ أْ٘ إُٕٔش ْٓ ثىّٕ الػٍٕ الػشّْٕ ٔؤدْ إلٓ إُٕٔةش ْةٓ دالل ُةب ال ةٓ ٚبوة
يلُٕب ْٕٗشس «أنّ اللٓم إرا ٚبن يلٓ يصن عه ا٘يصان ر ٘ وٗل إلٓ يصن آالش أٚثش عىٍ ْنثذ
عه أن ٔ ؿمه عه المًىٓ اٚثش عمب أؿمىٍ أيالً ٘ن ا٘لٓةبل أدلةّ يلةٓ المًىةٓ يأعثةل
ٚثبوّ يىُب(اثه ارٕش ،ال أب ،ج .)197 :2ام ًمل ؾب ٕ ثذالً عه ؾٕٕ لُشؼ لٓهٓ يعًىةًْ
٘وٍ ٔىبمت «أبس٘» ييغّ يبسؾٓ .ال أذل أّٖ يلٓ أن الىجةٓ غةلٓ اللّةٍ يلٕةٍ يمةل
ؾبٔ غذسٌ ثئٔزا ُ ييذق الؿًيُ للمًدضِ .ثل ًٔٗل :ال ٔؿٕٕ غةذس الىجةٓ ٘وّةٍ ٚةبن
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أْسن الىبس غذساً .ثًجبسِ أالشْ ام ًمبل «ؾب ٕ» ثذال عه «ؾٕٕ» ًٔىٓ أوٛش اا أجبس٘
يأًبلٓ يخًد أٖل َزا الًغّ ْٓ وٓس الىجٓ غلٓ اا يلٍٕ يآلٍ يمل .
أحذ ،واحذ
ٚلمّ أحذ ،غّٓ عط ّّٗ يصوٍ ًَْٓةل ثٓ ح ةٕه ،يالُمةضِ عىٗلجةّ يةه ياي ًٔىةٓ أغةلٍ
«يحذ» ،عؤوّثّ احذْ يٚلمّ ياحذ ام الٓبيل عه وٓس المػذس .يسدا ٚلمّ (أحةذ) ْةٓ
ٚثٕش عه آٔبا الزٚش الح ٕٛيَزا اللٓهبن يغٓبن عػًَبن ثبل ػشّٔ لمبدِ عط ش ّٚيَٓ
عبدِ الًحذِ ًٔىٓ ال ٓشد يلّٛه رُٚشا ٚلمّ (أحذ) ثمًبن أالةشْ يَةٓ :امة ًمل امةمبً
ثمًىٓ اوسبن ْٓ مٕبٔ الىٓٓ ٚمب ٖبل اا أجبس٘ يأًبلَٓ « :آً َوّ اهز ُُوح ُي بٌٔوا أ ُ ُِوز ٔ َي إ ٔ َه ِيو ٔ ًٔ ِوّ َربِّو ٔ
َ
َّ
ِ
ِ
َ
ُ
َوم
ُحْ كُ ٌّى َآً َّ بٔاهَّللٔ ََ ًَ َلاق ٔ َل ٔت ٔ ََ ُك ُتب ٔ ٔ ََرُ ُُو ٔ ٔ َلا ُنفَ ز ُِّق َب ِي َن َأ َح ٕد ًٔ ِّ رُ ُُوو ٔ ٔ ََ ََواهحا َُو ٌٔ ِع َِا ََأ َع ِع َِوا ُْف َزاُ َ
ََاه ٌُ ِؤ ًِٔ َ
م ِاه ٌَ ٔصوي ُ »(ثٗشٌ )285 /يثمًىٓ الًذد ٚيحذ يطةش ي ...ئغةّ اا ثًغةّ ا٘حةذ ال
َرب ََِّا ََإ ٔ َه ِي َ
ياحذ يرل ٙثينَّ اا عىٓشدٗ ثبٚلُّٕ يثبلحّٕٖٗٗ .بل اثه يجذالسنق «ا٘حذ المىٓشد ثػةٓبأٍ
ْن ضجٍ لٍ يال عثل»(اثه يجذالسنق ،ج )387 :2ثٕ٘ه وهبق االيشج «إن ا٘حةذ ٔةذل يلةٓ
خمٕى المًبوٓ السلجّٕ ًٛٚوٍ لٕس ثدًَش يال يشؼ يال ع حٕض يَٕش رلةٚ ٙمةب أن امة
اللٍّ ٔذل يلٓ عدبعى الػٓبا اٚؾبّْٕ ٘ن اللٍّ ام للمًجًد ثبلحٕ يامة حٗبٔ الًجةبدِ ال
ٔ دٍ إال إرا ٚبن عجذأ لدمٕى عب مًاٌ يبلمب ٖبدسا إلٓ َٕش رل(»ٙوهبق االيةشج ،ج)596 :6
يعًىٓ َزٌ الدملّ اللٍّ عىٓشد ثبٚلُّٕ ال ٔطبس٘ ْٓ الًَٕ ةٍ أحةذٗ يَةزا إثكةبل لطةش٘
المطشٕٚه ٚلُ يَزا ًٔىٓ لٕس لٙغىبق ضٓءٗ عه اٚلُّٕ ثًجةبسِ أالةشْ يىةذعب وٗةًل
ياحذ ٔ جًٍ ربنٍ يربلث يلٛهّ ا٘حذ لٕس ٚزل.ٙ
مصذر المجرد و المزیذ

هَّلل ن َِف ّاوا إٔلَّوا َُ ُِ َوعََا َهََوا ًَوا
خبءا الٛلم بن ْٓ آّٔ ياحذِ يَٓ  286عةه الجٗةشَِ « :لوا يََُوِّو ُ ا ُ
َ ُ ِٔ ِٔ ٔ َ َ ِ
َأ ِخ َطأَُا».
َك َا َب ِت ََ َعوَ ِيََا ًَا ِاك َت َا َب ِت َرب ََِّا لا ت َؤاخذَُا إْ َناي َِا أ
ٖبل خمبيّ المٓسشٔه انّ اال ٚسبة يالٛست ٔخ لٓةبن عًةب يَة ًٔ ٗةذين أنّ الخٕةش
الع ثبلٛست يالطش ثبال ٚسبة ئً جش رٚش ًْل «ٚست» ْٓ غُٕ ٕه ع مبٔضإٔه حسةىب
لىمف الٛنقٖ .بل اثه خضْ «إومب ٖبل ْٓ الحسىبا ٚسج يْٓ الطةشّ ا ٚسةج ٘ ،نّ ْةٓ
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اال ٚسبة ؾشة عه االي مبل يالمًبلدّ ،حسجمب أٗ ؿٍٕ غُّٕ اْ ًةل ْبلسةٕئبا ْبيلُةب
ٔ ٛلّ عخبلّٓ أعش اللٍّ ،ئ ًذ٘اٌ ثخنِ الحسىباْ ،ئوٍ ُْٕب يلٓ الدبدِ٘ عه َٕةش أٛلةّ أي
٘نّ السٕئبا ٔدذ٘ ْٓ ًْلُب لمٕل الىٓس إلُٕبْ ،دًلة لةزل ٙع ٛسةجّ ،يلمةب لة ٔٛةه
اٚوسبن ْٓ الحسىبا ٚزل :ٙيغٓ ثمب ال داللّ ٍْٕ يلٓ االي مبل»(اثةه خةضْ ،ثةٓ أةب،
ج .)142 :1ثٕ٘ه ٚثٕش عه المٓسشٔه َزٌ المسيلّ يوحًا عىحٓ ياحذا يرٚش ثًؿُ الٛست
ٔس ًمل لىٓس الطخع يلُٕشٌ يلٛه اال ٚسةبة ٔخة ع لةىٓس الطةخع ٚةزلٖ ٙةبل
صعخطشْ« :لَُب عب َٚسٓجٓ ٕ ييٓلَُٕٕب عٓب اَ ْٚسٓجٓ ٕ ٔىًُٓةب عةب ٚسةج عةه الٕةش ئؿةشَب عةب
ا ٚسج عه ضش ،ال ٔؤاالز ثزوجُب َٕشَب يال ٔثبة َٕشَب ثكبي ُب»(صعخطةشْ ،1401 ،ج:1
 .)323ثمب أنّ االم ًبوّ ثجًؽ آٔبا الٗشآن الٛشٔ لطشح ثًؿُب اٖالش أْؿةل الكةشٔ ْةٓ
أٓسٕش الٗشآن ٚمب ٖبل اثه إٔمّٕ «ان اغن الكشٔ ْةٓ رلةًٔ -ٙىةٓ ال ٓسةٕش -ان ٔٓسةش
الٗشآن ثبلٗشآن ْمب اخمل ْٓ عٛبن ٖذ ْسش ْٓ عًؾى آالش ،يعةب اال ػةش ْةٓ عٛةبن ْٗةذ
ثسف ْٓ عًؾى آالش»(اثه إٔمّٕ )93 :1972 ،ودةذ أنّ اا أجةبس٘ يأًةبلٓ ٖةبل « َبلَوی ًَ ِوّ
ِ
وب
م َأ ِص َح ُ
َك َا َب َُي ِّ َئ ّة ََ َأ َح َاع ِت ٔب ٔ خَ ٔطي َئ ُت ُ َفأَُ َه ٔئ َ
َْ»(الجٗةشِ)81 /ي « ََ َلوا تَل ٔا ُ
اب اهَِّا ٔر ه ٍُِ فٔيََا خَ اه ٔ ُد َ
كُ ُّى ن َِف ٕ
س إٔلَّا َعوَ ِيََا»(ا٘وًبق )164 /يْٗب لمب وكٕ الٗشآن ،وس كٕى أن وًٗل الٛست ياال ٚسةبة
ياحذٗ يعًىبَمب ياحذ يلٕس النِ ثٕىُمب ٚمب ضةبَذوب ْةٓ آٔةّ  81ثٗةشِ اُمة ًملَ لٓةمُ
«ٚست» لسٕئّ؛ حٕث ًٔ ٗذ المٓسشين الٛست عخ عٗ ثبلخٕش ياال ٚسبة عخ ع ثبلطةش.
ْ أٛةًن يجثةبً وٗةًل إن
ٓ أي عًىةً ٍ
ؼ لٓهة ٍ
يلٛه إ را ل أٛةه الضٔةبدِ ْةٓ المجةبوٓ لُةش ٍ
«اال ٚسبة» أٚثش أيٕٚذاً عه «الٛست» .ثًجبسِ أالشْ أػّ المسٓ ثب ٚٚسبة ٘نّ السئّٕ
أثٗل يلٓ يبأٍٗ يأذل َزٌ الضٔبدِ يلٓ رٗل السٕئّ يالمًػّٕ.
المصذر واسم المصذر
َٚشٌِٓ َٚ :شَب يُٚشَب ،يٚشاَّ يٚشإَّ .يعٓٛشَّ عػبدسٗ لًٓل (ٚةشٌ) يخةبء ْةٓ  ٚةبة اا
عػذسٌ (ُٚشٌ يَٚشٌ)
ن يٓيٓغٕٕٛىَب الْئِوْسٓبنَ ثًِٓالٙذٕٓٔةٍ ٙإِحٕسٓةبوًب حٓمٓلَ ْةٍٔ أُعٜةٍٔ ُٚشَْٖةب
ٙ ُٚتٓ يٓلَةٕٕ ٔ ُٛالَْٗ ٙةبلُ يَٓٔةً ُٚةشٌْٗ لَُٛة ٕ يٓيٓسٓةٓ أَ ْ
أَْٛشًََٔا ضَٕٕئًب يًَٓٔ الَٕٕشٌ لَ ٕ ُٛيٓيٓسٓٓ أَنْ أُحٙجًٜا ضَٕٕئًب يٓيٓؾَةةةةًٓ ٍْٔ ُٚشَْٖةةةةب يٓحٓمٕلُةةةةٍٔ يْٓٙػٓةةةةبلٍُٔ رَلَةةةةبرًُنَ
يَٓٔةةةً ضَةةةشَ لَُٛةةة ٕ يٓاللَّةةةٍٔ ًٕٔٓلَةةة ٔ يٓأَوْةةة ُ ٕ لَةةةب ضَُٕشًا(ا٘حٗبِ)15/
إًَٔلَمًٔنَ(الجٗشِ)216/
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ُوحك ِز ْل َُ ُل ِوٍ(»...الجٗةشََِ« ،)216 /صو ِي َِا ِ
يٖذ يسد ثبلؿ ْٓ « ُكتٔب َعوَو ِي ُل ٍُ ِاهقٔ َتوا ُي ََه ُ
واْ
النن َا َ
َ َ َّ
َ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ٔ
حْ َْ وَ ِّزا»(ا٘حٗةبِ )15 /يالمةس
ب َٔحاه ٔ َديِ ٔ إ ٔ ِح َااُّا َح ٌَو َِت ُ أ ًُّ ُ ُك ِز ّها ََ ََ ََ َعت ُ كز ّها ََ َح ٌِوو ُ ََف َصواه ُ لَلوال َ
عشاا ٚثبلٓ ن أعب ْٓ آّٔ  216عه الجٗشِ ًٔ ٗذ ثًؽ المٓسشٔه ْ ن يؾ الٛبِ خب ضٌ ٍْٕ،
ٖبل الضخبج ٚل عب ْٓ  ٚبة اا عه الٛشٌ الٓ ن ٍْٕ خب ضٌ يٖةبل ثٕؿةبيْ المؿةمًق امة
يالمٓ ًح عػذس.
ٖبل ثشمًْ :الٛشٌ عػذس ثمًىٓ الٛشاَّ وً ثٍ للمجبلُّ ٚين الٗ بل ْٓ وٓسةٍ ٚشاَةّ
لٓشـ ٚشاَ ُ لٍ يَزٌ الٛشاَّ عه حٕث وًٓس الكجى عىٍ لمب ٍْٕ عه عؤيوّ المبل يعطّٗ
الىٓس يالكش الشيح ال اوُ ٚشًَا اعش اللٍّ أًبلٓ يٚشاَّ الكجى ال أًخت الةزق ثةل أحٗةٕ
عًىٓ الًجًدّٔ إرا ًْل رل ٙاأجبيب للطشو عى وٓشِ الكجى ْئعب ٚشاَةّ اٚي ٗةبد ُْةٓ عةه
غٓبا المىبْٕٗه ييٓسٓ أَنْ أَْٛشًََٔا ضَٕٕئبً يًَ خمٕى عب ٚلًٌٓ عه ا٘عًس الطبّٖ ال ةٓ عةه
خمل ُب الٗ بل(حٗٓ ثشمًْ ،ج .)332 :1أضبس اٖلًمٓ ْٓ أٓسةٕشٌ «سيح المًةبوٓ» إلةٓ
الملمن الذاللٓ٘ الٓبسٔ ثٕه المػذسٔه «المٓ ًح المطةّٗ ال ةٓ أىةبل اٚوسةبن عةه الةبسج
يالمؿمًق عب ٔىبلٍ عه راأٍ»(آلًمٓ ،جٖ .)501 :1بل اثه خًصْ ٚزل« ٙيٚين الىّحةًٕٔه
ٔزَجًن ثبلٛشٌ إلٓ عب ٚبن عى ٙعم٘ب ل أٛشٌ يلٍْٕ ،ةئرا أٚشَة يلةٓ الطةٓء امة حجً٘ا
«ٚشَب» ثبلٓ ن .يٖبل اثه ٖ ٕجّ :الٛشٌ ثبلٓ ن ،عًىبٌ اٚٚشاٌ يالُٗش ،يثبلؿّة عًىةبٌ المطةّّٗ
يعه وهب ش َزا :الدُذ :الكّبّٖ ،يالدُذ :المطّّٗ(اثه خًصْ ،1422 ،ج )180 :1عى الًىبٔةّ
ياالَ مبق ثبلسٕبٔ أٖ ٕه عه (الجٗشِ 216 /ياالحٗبِٔ )15 /جبنُ المطةّٗ ال ةٓ أ حملُةب
المشأِ ٘خل الًلذ أخ لّ عى المطّٗ ال ٓ أحملُب المٗبأل ْٓ عٕذان الحشة .المشأِ أٗجلُب
ساؾّٕ يالمٗبأل ٔٗجلُب ٚبسَبً .عطٌّٗ ٔٓحملُ اٚوسبن يلٓ وٓسُب أسمٓ الُٛةشٌ ثؿة الٛةبِ
يعطّٗ ٔحمل اٖالشٔه يلٓ اٚوسبن أسمٓ الَٛشٌ يعب ٔحمل اٖالةشٔه ٔسةمٓ الُٗةش .إرن
الُٛشٌ ثمًىٓ الُٗش ياٚٚشاٌ يالَٛشٌ ثمًىٓ المطّٗ.
وخلع عمب رٚشوب اال نِ الحشٚبا ًٔٔخِتٔ اال نِٓ المًةبوٓ ٔدةت أن وٗةًل «الُٛةشٌ»
ثبلؿ عب َٚشَ ٍ الىٓسٔ لمطٗ ٍ يرٗلٍ يلُٕب ي«الٛشٌ» ثبلٓ ن ثمًىٓ الطذِ يالمطّٗ يلٛةه
ثٕىُمب الٙنِٗ ْٓ الذاللّ يعلمن الممٕض ُْٕمب ًَ علمن الشؾب ْٓ الُٛةشٌ ييةذق الشؾةب ْةٓ
الَٛشٌ.

/944دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

ألفاظ الجمىع
أيع٘ل الًلمبء الًشة الٗذاعٓ ألٓبل الدمًو وٓسُب يعًاصو ُ ثٕه دالالأُب الذّٖٕٗ أيٕٚذاً
يلٓ أنّ الٛلمّ أذل يلٓ المًىٓ المًٕه داالل أشٕٚت يؾمه يملّٕ السٕبْٔ .مةه رلةٙ
يلٓ مجٕل المثبل:
رُٚشَا عبدِ(ة،س،س) ْٓ غُٕ ٓ الدمى (أثشاس ،ثشسِ) ًٔ ٗذ المٓسشين أنَّ «اثشاس» خمةى
«ثشّ» ي«ثشسِ» خمى «ثبس» يْٗب للًٗايذ الػشّْٕ ٔٔدمى ْبيل يلٓ االًْبل(ثبس٘ ،اثشاس).
ٙٚشَاقٍ ثٓشَسٍِٓ(يجس)16/

إنَّ ا٘ثٕشَاسٓ ٔٓطْشَثًٔنَ عٙهْ َٚيْسٍ َٚبنَ عٙضَاخُٔٓب َٚبًُْسٖا(اٚوسبن)5/

ًٔٗل الكبَش ثه يبضًس ْٓ أٓسٕش آّٔ «ك ٔ َزا َٕ َب َوز َر ٕ»(يجس )16 /الجةشسِ :خمةى ثةشّ ،يَةً
المًغًِ ثٛثشِ الجشيس .يأغل ثشّ عػذس ثشّ ٔجشّ عه ثبة ْشح ،يعػةذسٌ ٚةبلٓشحُْ ،ةزا عةه
ثبة الًغّ ثبلمػذس عثل يذل يٖذ اال ع الجشسِ ثدمى ثشّ يال ًٔٛن خمى ثبس٘ .يالُبلت ْٓ
اغكنح الٗشآن أن الجشسِ المن  ّٛيا٘ثشاس اٖدعًٕنٖ .بل الشاَت٘« :ن ثشسِ أثلٍ عةه أثةشاس
إر ًَ خمى ثشّ ،يأثشاس خمى ثبس ،يثشّ أثلٍ عه ثبس ٚمب أن يذال أثلٍ عه يبدل»(اثةه يبضةًس،
ج .)105 :30يلٛه ًٔ ٗذ اٖلًمٓ :ثٓشَسٍِٓ أْ أإٔٗبء يٖٕل عكًٕٕه اللّةٍ أًةبلٓ عةه ٖةًلُ
ْنن ٔجش البلٍٗ أْ ٔكًٍٕ يأعب أثشاس ًْٕٛن خمى ثش ٚةشة يأسثةبة يخمةى ثةبس ٚػةبحت
يأغحبة يإن عىًٍ ثًؽ الىحبِ لًذق اقّشادٌ ياال ع يلٓ عب ٖٕل الدمةى ا٘يل ثبلمن ٛةّ
يالثبوٓ ثبٖدعٕٕه ْٓ الٗشآن يلسبن الطبسو غلّٓ اللٍّ يلٍٕ يمل يٚبن رل٘ ٙن ا٘ثشاس عه
غٍٕ الٗلّ دين الجشسِ ،يع ًٗ المن  ّٛأٚثش عه ع ٗٓ اٖدعٕٕه ْىبمةت امة ًمبل غةُّٕ
الٗلّ يإن ل أشد حٕٗٗ ُب ْٓ اٖدعٕٕه ديوُ (اٖلًمٓ ،ج.)245 :15
لٓم (ا٘ثشاس) خمى ٖلّ ي(ثشسِ) خمى ٚثشِ ثمب أنّ يذد الىبس ٚثٕشٌ عه المن  ّٛيلٛةه
ِ
ِ
ُحْ ًٔ ِّ َك ِأ ٕ
َاْ ًٔ َزا ُجََا كَوا ُفح ّرا»(اٚوسبنٚ )5/لمّ (اثشاس) يغةّٔ
سك َ
ٚمب خبء ْٓ آّٔ «إ ٔ َّْ الأَ ِب َز َار َيش َزب َ

للجطش ييْٗب لّٗٔ «ك ٔ َوزا َٕ َب َوز َر ٕ»(يجس )16 /الدمةى «الجةشسِ» يغةّٗ للمن ٛةّ ٘نّ خمٕةى
المن  ّٛثشسِ يلٕس ٚل الىبس عه ا٘ثشاسَ .زا علمن داللةٓ عمٕةض ثةٕه َةزٔه اللٓهةٕه.
ثًجبسِ أالشْ رٚشا ٚلمّ «ثشسِ» ْٓ مةًسِ يةجس لة نيق عةى الًٓاغةل الٗشآوةٓ ًٔىةٓ
«أزٚشِ ،رٚشٌ ،عكُشِّ ،مٓشِ ي .»....رَت عخ بس يمش إلٓ أن ٚمٓشد ٚن الدمًةٕه ياحةذ
يًَ لٓم «ثشّ» ٘نّ ل ٔشد ْٓ الٗشآن الٛةشٔ لٓةم (ثةبس) يرُٚةش لٓةم «ثةش» ْحسةت يأنّ
الٗبيذِ الػشّْٕ أًٗل ثبقشاد «أًْبل» ْٓ خمى ام رنرٓ ل ٔكشد ْٕةٍ أًْٔةل يعمةب لة

دراسة األبنیة الصرفیة ودالالهتا(فی ألفاظ القرآن الکرمی ،أمنوذجاً) وفقا آلراء املفسرين941 /

ٔكشد ٍْٕ أًْٔل يصن ًَْل المؿًّ يأًٗل الٗبيذِ الػشّْٕ ٚةزل ٙعمةب ٔحٓةم يال ٔٗةبس
يلٍٕ خمى ْبيل يلٓ اًْبل ْلمبرا وٛسش الٗبيذِ يوخةبلّ االمة ًمبل الٗشآوةٓ يوةذيٓ أن
عٓشد أثشاس ًَ ثبس(عخ بس يمش )235 :1421 ،وهشاً ثين ٚلمّ «ثشّ» خمةى لجةشسِ يثةبس٘ خمةى
٘ثشاس ٔمٛه أن وًٗل أذل ٚلمّ«ثشسِ» يلٓ رُجًٔا ًٔىٓ المن  ّٛع ػّٓ ثًِغّ الجةش عةه
َٕش أَن ًٔٛن رَل ٙٙاالأػبِ عَٕٔٗ٘ذا ثيصعىّ البغّ ًٔىٓ لَٕٕسٓ عًٕٓىَبٌٔ أَوٍ حذث لَُٔه الْجش ثًةذ
أَن ل ٔٛه ْٓ يخًدَه يرل٘ ٙنَّ ٚلمّ «ثشّ» َٓ الػةّٓ المطةجُّ يأةذل يلةٓ رجةًا
الًغّ يدياعٍ ْٓ الُبلت .يلٛه ام الٓبيل ًَ ضجٍ الًٓل يضجٍُ َزا ٖذ أحًل ثٍ إلٓ عب
ٔذل يلٍٕ الًٓل أعه حش ّٚيأدذد.
المصذر واسم المرة

ِ
ٔين أَُیٔوی
يسدا ٚلمّ (الىًمّ) ثٓ ن الىًن ْٓ ًٖل الٗشآن الٛةشٔ يَةًََ « :ذَ ِرنٔوی ََاه ٌُ َل ِّوذب َ
ٔين»(الةذالبن )27 /ييسدا
اهِ َّ ِع ٌَ ٔة ََ ًََِّوَِ ٍُِ ََؤيلوا»(المضعةل )11 /يأٖةّ « ََُ َِع ٌَ ٕوة كَوا ُُحا فٔيََوا َفواكَٔ َ
ولحهُّ بٌٔ ِع ُوزَ ٕ
ثٛسش الىًمّ ْٓ ٚثٕش عه المًاؾى يَََٓ « :إٔذَ ا َعو َِّق ُت ٍُ اهِِّااء َفوبو َِْ َّ َأ َجوََُوّ َف َأ ًِ ٔا ُ
َّ
َّ َ
َ َ َ
ِ
َ
ِ
واا اهَّللٔ
ُ
م َفقَد َظو ٍََ نَف َا ُ ََ َلوا َتت َّ ِٔوذَا َآي ٔ
َُ ِّزحُحهَُّّ ب ٌَٔ ِع ُزَ ٕ ََ َلا تُ ٌِ ٔا ُلحهَُّّ َٔ َزا ّرا ه ٔ َت ِع َت ُدَا ََ ًَ ِّ َي ِف َع ِى ذَ ه ٔ َ
أ َ
ِ ِ
َ
اهَّلل
ُه ُز َّا ََا ِذ ُك ُزَا ُ ٔ ِع ٌَ َت اهَّللٔ َعوَ ِي ُل ٍِ ََ ًَا َأ ُِ َز َي َعوَ ِي ُل ٍِ ًٔ َّ ِاُ ٔل َت ٔ
اهَّلل ََ ِاعو ٌَُوحا أ َّْ َ
اب ََاه ٔحل ٌَ ٔة َي ٔع ُظ ُل ٍِ ٔب ٔ ََات َّ ُقوحا َ
ٔبَ ُ ِّى َش ِي ٕء َعو ٔ ْيٍ»(الجٗشِ )231 /ايكبء ال ٛبة يالحٛمّ عه الىًمةّٚ .ةزلْ ٙةٓ ًٖلةٍ أًةبلٓ:
ب َأ َِز ِٔعنٔوي َأ ِْ َأ ِْ ُ
وى
اي َر ِّ
« َف َت َب َّا ٍَ ََا ٔحَّا ًٔ ِّ ََ ِحهََٔا ََ ََ َ
ول َز ُ ٔ ِع ٌَ َت َ
وی ََ َعلَود ََاه ٔ َود َّ ََ َأ ِْ َأ ِع ٌَ َ
وم اه َّٔوي َأ ُِ َع ٌِ َ
وت َعلَ َّ
ين»(الىمل )19 /إًْٕٔ للًمل الػبلن وًمّ يْةٓ
َصاه ٔ ّحا ت َِز ََا ُل ََ َأ ِد ٔخوِنٔي ب َٔز ِح ٌَتٔ َ
اهصاه ٔ ٔح َ
م فٔی ٔع َبا ٔد َن َّ
آّٔ « ََ َأًَّا ٔبِ ٔ ِع ٌَ ٔة َرب َِّم َف َحو ِّد ِ »(الؿحٓ )11 /رٚش اا أجبس٘ يأًبلٓ السةمى يالجػةش يالةذٔه
وًمّ.
يٓرَسٕو ٓٙيٓالْمَٔٛزّٙثِٕهَ أُيل ٓٙالىًَّٕمِّٓ يٓعُِّٓلُْٔ ٕ َٖلٕٙل(المضعل)11 /

يٓوًَٕمٍّٓ َٚبوًُا ُْٕٓٙب َْبُِٕٙٚهَ(الذالبن)16/

ًٔ ٗذ آلًمٓ «ْبلىًمّ َٓ الطٓء الزْ ٔىً الجطش ثُب ئ م ى ثٍ مًاءٖ ٚبوة عبدٔةًّ
أق عًىًّٔ ٚبلسمى يالجػش يالػحّ أق ٚبلُذأّ يال ًْٕٕ للًمل الػبلن .أعةب الىًَمةّ يسدا
ْٓ عًؾى الزق يَٓ ثمًىٓ الشْبَّٕ يال ىً يلٕه الًٕصٖ .بل آلًمٓ :أُيل ٓٙالىًَّٕمِّٓ أسثةبة
ال ىً يٚثشِ المبل يالًلذ ْبلىًمّ ثبلٓ ن ال ىً يأعب ثبلٛسش ُْٓ اٚوًةبق»(آلًمةٓ ،ج:15
 )119ي«الىًمّ ثبلٓ ن ال ىً يثىبؤَب ثىبء المةشِ عةه الًٓةل ٚبلؿةشثّ يالطة مّ يالىًمةّ
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ثبلٛسش الحبلّ الحسىّ يثىبؤَب ثىبء ال ٓ ٔٛةًن يلُٕةب اٚوسةبن ٚبلدلسةّ يالشٚجةّ»(وٓةس
المػذس ،ج .)122 :13الىًٙمّ َٓ ع ًذدِ عىُب أٚمبن يالًبّْٕ يا٘عةه يالةشصٔ يَةٓ عةب
تعودَا ُعٌوة اهَّلل لوا تُحصوحها» أعةب الىًَمةّ
إحػبءَب َٕش عمٛه ٚمب ٖبل اا أجبس٘ يأًبلٓ «إْ ٓ
ثمًىٓ الشالبء يالشْبَّٕ يل أزٚش ْٓ الٗشآن الٛشٔ إلّب ْٓ الزق وخلع عمب مةجٕ إلةٓ أن
الػُّٕ الػشّْٕ (الىًَمّ) ثذالل ُب يلٓ ام المشِ ل ٔزٚش ْٓ الخَٕش أعب (الىًٙمّ) ْٛلُب الٕش.
مصادر الثالثی
ٚلمّ (غٕبق) لٕس ع شادّْ لٛلمّ (غةًق) ثحةشِ يايٗٔ .ػةذ الٗةشآن الٛةشٔ ثبللُةّ
(غٕبق ) االع ىبو يه الكًبق يالطشاة يَٓ ْشٔؿّ عًشيّْ ْٓ ضُش سعؿةبن ٚمةب ٖةبل اا
َ
يّ َآًُِحا ُك ٔت َب َعوَ ِي ُل ٍُ ِّ
حْ»(الجٗشِ)183 /
يّ ًٔ ِّ ََ ِبو ٔ ُل ٍِ َه َعو َُّل ٍِ َتت َّ ُق َ
اهص َيا َُ َك ٌَا ُكتٔ َب َعلَد اه َّ ٔذ َ
أًبلَٓ « :يا أيََُّا اه َّ ٔذ َ
أعب لٓم (غًق) البظٗ للًٗل الحٕ مًاء ْٓ سعؿبن أي َٕش الطًُس.
ت َُْٛل ٓٙيٓاضْشَثِٓ يَٖٓشِّْ يٕٕٓىًب َْئِعٛب أَشَِٔهَّ عٙهَ الْجٓطَشِ أَحٓذٖا
ٔٓب أَُٜٔٓب الَّزٔٙهَ آعٓىًُا ُٙ ٚتٓ يٓلَٕٕ ُ ٔ ٛالػٕٓبقٔ َٚمٓةب ٙ ُٚة ٓ
ًَُْٗل ٓٙإِوِّٓ وَزَسٕأ لٙلشَّحٕمٓهِ غٓةًٕعٖب َْلَةهْ أَُٚلِّة ٓ الْٕٓةًٕقٓ
يٓلَٓ الَّزٔٙهَ عٙهْ َٖجٕل ٕ ُٛ ٙلًَٓلَّ ٕ ُٛأَ ًَُّٗنَ(الجٗشِ)183/
إِوْسٕٝٙب(عشٔ )26/

ٖبل اثًالسًًد ْٓ َزا الطين «الػٕبق يالػًق ْٓ اللُّ اٚعسب٘ يمب أىضو إلٍٕ الةىٓس
يعىٍ ًٖلٍ أًبلٓ إِوِّٓ وَزَسٕأ لٙلشَّحٕمهِ غًٕٓعبً َْلَهْ أَُٚلِّ ٓ أّٖ يٖٕل ًَ اٚعسةب٘ يةه الطةٓء
عكلٗب يعىٍ غبع الشٔن إرا أعس ٛيه الُجًة يالٓشس إرا أعس ٛيه الًذي ٖبل:
أح الًدبج ي أالشْ أًل ٙاللدمب
الةٕل غٕبق يالةٕل َةةٕش غب ةمةّ
يْٓ الطشًّٔ ًَ اٚعسب٘ وُبسا عى الىّٕ يه المٓكشاا المًًُدِ ال ٓ َةٓ عًهة عةب
أط ٍُٕ ا٘وٓس»(اثًمًًد ،1983 ،ج.)198 :1
ًٔ ٗذ اثه يبضًس :الػٕبق ام عىًٗل عه عػذس ًْبل ييٕىٍ ياي ٖلج ٔبء ٘خل ٚسةشِ
ْبء الٛلمّ ،يٖٕبس المػذس الػًق ،يٖذ يسد المػذسان ْٓ الٗشآنْ ،ن ٔكلٕ الػٕبق حٕٗٗةّ
ْٓ اللُّ إلّب يلٓ أش٘ ٚل قًبق يضشاة(اثه يبضةًس ،1420 ،ج .)154 :2إنَّ الػةًق ٔةيأٓ
عى الػٕبق يثًذٌ يعب ٔطٕش إلٓ يذق ينّٖ الػًق ثبلكًبق يالطشاة عب رٚةش اا أًةبلٓ ْةٓ
ُ
ِ
ِ َ
ُ
ٔ
ِ
ٔ
ووز ِح ٌَ ّٔ َص ِوح ًّا َفو َِوّ أكَو ِّ َوٍ ِاه َي ِوحََ
آَّٔ « :فللٔی ََاْ َزبٔی ََ ََ ِّز َع ِيِّا َفإًَّا ت ََزي َّّٔ ًٔ َّ اه َب َشو ٔز أ َحودّ ا َف ُقوحیٔی إننوی ُ ََوذر ُا ه ٔ َّ
إ ٔ ِن ٔاوياا»(عشٔ ًٔ )26 /ىٓ وزسا عشٔ غًعبً يَٓ أيٚل يأطشة .اعب ٚلمةّ (الػةٕبق) رٚةشا
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عىٓشدِ دين االضبسِ ثبلػًق .ثمب أنَّ ٚلمّ (غًق) البغّ لًٗل الحٕٔ .دةت أن وٗةًلْ :ةٓ
الحّٕٗٗ اعسب٘ يه الكًبق يالطشاة عه الٓدش إلٓ المُشة مةُلٌ ثبلىسةجّ ٚعسةب٘ يةه
ًٖل الحٕ البغّ إرا ٚبن يلٓ وٓس الطخع.
ملك ،ملکىت
إن َزٔه الٛلم ٕه عه اض ٗبٔ المل.ٙ
ُٖلِ اللَُّٔ  ٛعٓبل ٓٙٙالْمٔلْة ٙٙأُةؤْأ ٓٙالْمٔلْة ٓٙعٓةهْ أَطَةب ٔء يَٓٚةزَل ٓٙٙوُةشِْ إِثٕةشَاَ ٓ ٕٙعٓلَُٛةةًآ السٛةمٓبيٓاا ٙيٓالْةيَسٕؼِ
ه يٓلًُٕٛٓٙنَ عٙهَ الْمًٖٔٙىٕٙهَ(ا٘وًبق)75/
يٓأَىْضِؤ الْمٔلْ ٓٙعٙمٛهْ أَطَبءٔ يٓأًُٙضُّ عٓهْ أَطَبءٔ يٓأُزٙلُّ عٓ ْ
أَطَبءٔ ثِٕٓذ ٓ٘ٙالْخَٕٕشُ إِوَّ ٓٙيٓلَٓ ُٚلِّ ضَةٕٓءَٖ ٚةذٔٙشٌ(آل
يمشان)26/

أضبس المٓسشين إلٓ دالل ُمبٖ .بل اثه يبضًس :اإّٔٓ أ مّ٘ اللُّ يلٓ أوٍّ عػذس ٚبلشَجًا
يالشّحمًا يالشَّجًا يالدجشيا .يٖبلًا :إنّ الةًاي يال ةبء ْٕةٍ للمجبلُةّ .ينةبَشٌ أنّ عًىةبٌ
المل -ٙثٛسش المٕ ٘ -نّ عػذس عل ٙالمل -ٙثٛسش المٕ  -يلم٘ةب ٚةبن ْٕةٍ صٔةبدِ إٔٓةذ
المجبلُّ ٚبن عًىبٌ المل ٙالًْٗ الطذٔذ .يلزلْ ٙس٘شٌ الضعخطشْ ثبلشثًثٕةّ ياٚلُٕةّ(اثه
يبضًس ،1420 ،ج .)173 :6أخمى الًلمبء أنّ الًاي يال بء ٍْٕ للمجبلُّ يلزلٔ ٙذ٘ل الملًٛا
يلٓ ال ًهٕ يال ٓخٕ  .يلٛه عب ٔدذس االضبسِ ثةٍ أنَّ الضٔةبدِ المجةبوٓ أةذل يلةٓ صٔةبدِ
المًبوٓ يَزا ًٔىٓ ٚلمّ علًٛا أي عه الملة .ٙالملة ٙيالملٛةًا ٚلةٍ ا أًةبلٓ .اعةب
ُ
ُوٍ
الٗشآن الٛشٔ ْٕٓشٔ ثٕه َزٌ ا٘لٓبل ثمنعن داللّٕ ياؾحّ يلةٓ وحةً ال ةبلَٓ« :و ٔى اهوََّ َّ
ِ
ِ
ِ
م ِاه ٌُو ِ ٔ
وم
م ًٔ ٌَّ ِّ ت ََشا ُء ََتُ ٔع ُّز ًَ ِّ ت ََشا ُء ََتُ ٔذ ُّي ًَ ِّ ت ََشا ُء ب َٔي ٔد َن اه َِ ِي ُ إُٔ َّ َ
م ًَ ِّ ت ََشا ُء ََ َت ِِز ٔ ُع اه ٌُو ِ َ
م تُ ِؤت ٔی اه ٌُو ِ َ
ًَاه ٔ َ
َعلَد كُ ِّى َش ِي ٕء ََ ٔد ْيز»(آل يمشان .)26 /أذل َزٌ أّٖ يلٓ َزا ا٘عش ثين اا أًبلٓ ًٔٔكةٓ عةه
عٔل ٍٛلًجبدٌ يَ ٔ ػشًْن ٍْٕ يلٛه ال ٔخشج عه عل ٍ ٕٛيًَ ٚبلًبسّٔ ْٓ أٔةذُٔ  .لٛةه
الملًٛا عخ ػّ ثبا أًبلٓ .رٚشا َزٌ الٛلمّ أسثى عشاا ْٓ ٚالٗشآن الٛشٔ يلةٕس ُْٕةب
اضبسِ إلٓ إيكبء ٘حذ.
مصادر ضررِ ،ضرار ،ضراء
ل أٓشِّٔ المًبخ اللًُّٔ ثٕه المػبدس عه عبدِ (ؼ ،س ،س)يلٛةه وطةبَذ الةنل آٔةبا
الٗشآن عنعن داللّٕ ع مبٔضِ ثٕه َزٌ الٛلمبا.

/941دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون
لَب ٔٓسٕة ًَِْ الَْٗبيٙةذٔينَ عٙةهَ
الْمٔؤْعٙىٕٙهَ ََٕٕشُ أُيل ٓٙالؿَّةشَسِ
يٓالْمٔدٓبَٙذٔينَ ْ ٓٙمٓجِٕلِ اللٍَّٙ
ثِيَعًٕٓال ٕ ُِٙيٓأَوُْٓسٙةُِ ٕ(الىسةبء/
)95

يٓالَّزٔٙهَ اأَّخَةزُيا عٓسٕةدِذٖا ؾٙةشَاسٖا يُْٓٓٚةشًا
يٓأَْٓشًِٔٗب ثٕٕٓهَ الْمٔةؤْعٙىٕٙهَ يٓإِسٕغٓةبدٖا لٙمٓةهْ
حٓبسٓةٓ اللٍَّٓ يٓسٓمًٔلٍَٔ عٙهْ َٖجٕلُ يٓلَةٕٓحٕلُٓٙهَّ
إِنْ أَسٓدٕوَب إِلَّب الْحٔسٕىَٓ يٓاللٍَّٔ ٔٓطُْٓذٔ إِؤَُّة ٕ
لََٛبرٙثًٔنَ(ال ًثّ)107/

آأَٓ الْمٓبلَ يٓلَٓ حٔجٍ ٙرَيِْ الُْٗشْثٓةٓ
يٓالْٕٓ َبعٓٓ يٓالْمٓسٓبٕٙٚهَ يٓاثٕهَ السٛجِٕلِ
يٓالسٛةةب ٙلٕٙهَ يْٓٙةةٓ الشَِّٖةةبةِ يٓأََٖةةبقٓ
الػٛةةلَبَِ يٓآأَةةٓ الضََّٚةةبَِ يٓالْمًُْٔةةًنَ
ثًُِٕٓذ ٕ َٙٙإِرَا يٓبَٓذٔيا يٓالػٛبثِشِٔهَ ْٓٙ
الْجٓيْمٓبء ٙيٓالؿَّشَّاء(ٙالجٗشِ)177/

ٖبل اثه عىهًس ْٓ أَممبء اا أًبلٓ :الىَّبْٙىٔ الؿَّبس ،ٜيًَ الزْ ٔىٓى عه ٔطبء عةه اللٗةٍ
ئؿشٌّ حٕث ًَ البلٕ اَ٘ضٕبء ٚلُِّب :الٕشَِب يضشَب يوًُٓب يؾشَّب الؿَّشُّ يالؿُّةشُّ لُ ةبن :ؾةذ
الىٓى .يالؿَّشُّ المػذس ،يالؿُّشّ االم  ،يٖٕلَ :مب لُ بن ٚبلطَُّٕذ يالطُُّٕذْ ،ةئِرا خمًة ثةٕه
الؿَّشّ يالىٓى ْ ح الؿبد ،يإِرا أَْشدا الؿُّشّ ؾَمٓمٕ الؿبد إِرا ل أدًلٍ عػةذساًًٗٚ ،لة:ٙ
ؾَشَسٕأ ؾَشّاً؛ َٛزا أس ًملٍ الًشة .أَثًالذَٕٕٖٜص :الؿَّشّ ؾذ الىٓى ،يالؿُّش ،ثبلؿ  ،الُضالُ يمًء
الحبل .يًٖلٍ يض يخل :يإِرا عٓس ٛالْئِوْسبنَ الؿُّشُّ دٓيبوب لٙدٓىْجٍِٙ؛ يٖبلَٚ :يَنْ لَ ٕ ٔٓةذٕئىب إِلةٓ ؾُةش
عٓسٍٔٛ؛ ْٛل عب ٚبن عه مًء حبل يْٗش أَي ضذِ٘ ْٓ ثذن ًُْ ؾُشّ ،يعب ٚبن ؾةذ٘اً للىٓةى ُْةً
ؾَشّ؛ يًٖلٍ :ال ٔٓؿُشَُّٕٕٚ ٕ ُٚذَٔٔ ٕ؛ عه الؿَّشَس ،يًَ ؾذ الىٓى .يالمٓؿَشِّ :النِ المٓىًْٓةّ .يؾَةشٌَّٔ
ٔٓؿُشٌّ ؾَشّاً يؾَشّ ثٍِ يأَؾَشّ ثٍِ يؾَبس ٌٔٛعٔؿَبس ًِٛيؾٙشاساً ثمًىةٓ؛ ياالمة الؿَّةشَس(اثه عىهةًس ،ج:4
.)482
يلٛه الٗشآن الٛشٔ ٔطٕش إلٓ عنعن داللّٕ٘ عمٕضِ ثٕه َزٌ ألٓبل رُٚشَ لٓةم (الؿّةشس)
ُ
ِ
ِ
ِ
َْ
ين َْ ِي ُ أَیٔوی َّ
َْ ًٔ َّ اه ٌُ ِؤ ًِٔ ٔ َ
اهَّ َوز ٔر ََاه ٌُ َاا ٔه ُود َ
عشِ ياحذِ ْٓ  ٚبة اا ْٓ ًٖلٍ « َلا َي ِا َت ٔح اهقَا ٔع ُد َ
ِ
فٔی ُبٔي ٔى اهَّللٔ ب َٔأ ًِحاهَٔ ٍِٔ َ َأ ِن ُف ٔاَ ٍِٔ َف ََّّى ا ُ ِ
َِ
هَّلل
يّ َد َر َجو ّة ََكُلاوا ََ َع َود ا ُ
َ
َ
يّ ب َٔوأ ًِ َحاهَٔ ٍِٔ ََأن ُف ٔاوَ ٍِٔ َعلَود اهقَا ٔعو ٔد َ
هَّلل اه ٌُ َاا ٔه ٔد َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
يّ أ ِج ّوزا َع ٔظ ّيٌوا»(الىسةبء )95 /يالمةشاد عةه َةزا اللٓةم
ِاه ُح ِانَي ََ َف ََّّ َى ا ُ
يّ َعلَود اهقَا ٔعو ٔد َ
هَّلل اه ٌُ َاا ٔه ٔد َ
المشؼ أي الًبَّ عه يشج ييمٓ أي وحًَمب يٖبل الكبَش ثه يبضًس« :يالؿشس عػذس ؾةشس-
ثٛسش الشاء -عثل عشؼ ،يَزٌ الضوّ أدٓء ْٓ الًبَبا يوحًَب ،عثل يمةٓ ييةشج يحػةش،
يعػذسَب عٓ ًح الًٕه عثل الًشج ،ي٘خل الّٓ ٍ -ثٓ ن الًٕه -اع ىى إدَبق المثلٕه ْٕةٍ،
ْٕٗل :ؾشس ثبلٓ ،٘ٙيثخنِ الؿشّ الزْ ًَ عػذس ؾةشٌّ ُْةً ياخةت اٚدَةبق إر ال عًخةت
للٓ .٘ٙيال وًشِ ْٓ ٚنق الًشة إقنٔ الؿشس يلٓ َٕش الًبَبا الؿبسِ٘؛ يأع٘ةب عةب سيْ عةه
حذٔث «ال ؾشس يال ؾشاس» ًُْ وبدس أي خشْ يلٓ االأجبو يالمضايخةّ الٖ شاوةٍ ثلٓةم ؾةشاس
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يًَ عٓ .ّٙٛيصي الدًَشْ أنّ ؾشس ام عػذس الؿشّ ،يٍْٕ وهش؛ يل ٔحٓم يه َٕةشٌ يال
ضبَذ يلٍٕ(اثه يبضًس ،1420،ج .)229 :4الؿَشس ثمًىٓ الًزس ي ًَ عب ٔمىى حؿةًس الٓةشد
ْٓ المدبَذِ .يًَ عب حػل ثُٕش ٖػذ ييمذ ٚيالًلَّّ أًُٗٙذ يه خُِبد ٚيوحًٌ.
ٔطٕش ٚثٕش عه المٓسشٔه إلٓ ًٖل اثه أق عً ٛق الؿشٔش ْٓ أٓسٕش َزٌ أٖةّ يسَج ةٍ
ْٓ الٗ بل ْٓ مجٕل اا يًَ سخل أيمٓ يٖبل :لةً أمة كٕى الدُةبدٓ لدبَةذا ْةبوضل اا
«َٕش أيلٓ الؿشس».
يلٛه الٛلمّ «الؿِّشاس» َٓ عػذس ربنِ عه ثبة عٓبيلّ رٚشا عشإٔه ْٓ الٗشآن الٛشٔ .
ٔذل َزا الجبة يلٓ عًىٓ االض شا٘ يالمشاد الزٔه ٔؿشين ثًؿُ ثًؿبً ٔمٛةه أن ٔٛةًن
ثبة عٓبيلّ ثمًىٓ رنرٍٕ أي ْٓ عًىبٌ المضٔذ ثمًىٓ قًٔلّ ا٘عذْ .س٘ش اثًحٕبن َزا اللٓةم
ْٓ مًسِ الىسبء ٚزل« ٙعًىٓ :ؾةشاسا ،عؿةبسِ يَةً عػةذس ؾةبس ؾةشاسا يعؿةبسِ٘ ،يْسةش
ث كًٔل الًذِ٘ ،يمًء الًطشِ ،يث ؿٕٕٕ الىّٓٗ ،يًَ أي عه َزا ٚلٍْٛ ،ل إعسةب٘ ٘خةل
يّ اتَِّ َُذَا ًَ ِاأدّ ا
الؿشس يالًذيان ًُْ عىُٓ يىٍ»(اثًحٕبن ،1420 ،ج )490 :4يْٓ آّٔ « ََاه َّ ٔذ َ
ِ
اهَّلل ََ َر ُُح َه ُ ًٔ ِوّ ََبِو ُى ََ َه َوي ِحو ٔ ُفَّّ إ ٔ ِْ َأ َر ِدَُوا إٔلَّوا ِاه ُح ِاونَي
َٔ َزا ّرا ََ ُك ِف ّزا ََت َِف ٔزيقّا َب ِي َن اه ٌُ ِؤ ًِٔ ٔ َ
ين ََإ ٔ ِر َصا ّدا ه ٔ ٌَ ِّ َح َار َب َ
َا ُ ِ
ُحْ»(أًثٍ )107 /أذل يلٓ أنَّ الًٓل ٔٗى ثبالسادِ يلٓ يخةٍ الٗةجن دين
هَّلل َيشَ َُد إََُّٔ ٍُِ َهََوا ٔذب َ
َ
الحسه ،أي الحسه دين الٗجن٘ ،وُ لً ثىًا المسدذ للػنِ ْٕةٍ لٛةبن حسةىبً ،لٛةه لمةب
ٖػذيا المؿبسِ ٚبن رلٖ ٙجٕحبً يعًػّٕ(قًمٓ ،ال أب ،جٚ )298 :5لمّ «الؿشاء» ثمًىةٓ
السٗ يالمشؼ يالضعبوًّٗٔ .ل اثه يبضًس «الؿشاء ضذِ الحةبل يلةٓ اٚوسةبن عطة ّٗ عةه
الؿّشّ ئٗبثلُب الس٘شّاء يَٓ عب ٔسشّ اٚوسةبن عةه أحًالةٍ»(اثةه يبضةًس ،1420 ،ج)131 :2
عس مذا عه ٖبيذِ أٓسٕش الٗشآن ثبلٗشآن يعمب رُٚش ْٓ آّٔ آل يمةشان134 /؛ ْبلسةشاء َةً
الُىٓ ،يالؿشاء ًَ الٓٗش يٚلمّ «إوٓبٔ» دلٕلٌ يلٓ َزا المًىٓ يالٓٗةش عةه أضةذ ا٘حةًال
ال ٓ ًٔشؼ يلٓ االوسبن يثمب أن رُٚش ْٓ «الًد آٍٔ» ٚلمّ صٔ ًِٚمٛه أن وٗةًل الؿةشاء
َىب ثمًىٓ الٓٗش ٘نَّ الٓٗش ضذِ ٔٗى يلٓ االوسبن .عمب عؿٓ وى ح ٚل لٓم عه َزٌ المبدِ
لٍ علمن داللٓ٘ يلٓ َزا الىحً :الجنء الزْ ٔػٕت الجذن يالدسة ٔسةمٓ الؿةشاء يالؿةشس
ثمًىٓ يبَّ يْٗب لسٕبٔ أّٖ ثمًىٓ الًٓمٓ البغّ يعًىٓ الؿِّشاس المجبلُّ ْٓ الحبٔ الةجنء
ثبلُٕش.
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وتيجة البحث
يٖذ يغلىب عه النل َزا الجحث إلٓ أنّ ٚلّ لٓم ٚأُم ًملَ ْٓ الٗشآن الٛشٔ ال ٔمٛةه
حلًلَ لٓم آالش عحلٍ لٕؤدْ المًىٓ المٗػًد وٓسٍ.
الجحث يه يل الػشِ عشأجكبً ثًل الذاللّ ٔجٕه الٕٗمّ الحّٕٕٗٗ ٚوطبء يلة الػةشِ
ال ٓ ٔمثل المًبوٓ المخ لّٓ الم طًجّ يه المًىٓ الًاحذًٔ .ىٓ يلّ اال نِ غٍٕ المةبدِ
الًاحذِ َٓ اال نِ عًىبَب.
ال ضاق المٓسشٔه أثىّٕ الػشّْٕ يدالل ُب ٔذ٘ل يلٓ أذُٖٕٗ الىهةش ْةٓ المٓبسٖةبا ْةٓ
ام ًمبل الٗشآن الٛشٔ ٘ثىّٕ الػشّْٕ الم ًذدِ ْٓ مٕبٖبا الٗشآوّٕ ال ٓ يسدا ُْٕب.
ام ًمبل الجىٓ الػشّْٕ المخ لّٓ ْٓ الٗشآن الٛشٔ لٕس أىًًٔبً لمشيوّ اللُةّ يحسةت
ثل رل ٙل مثٕل عًبنٍ ع ىًيَّ .زا الجحث ٔطةٕش إلةٓ الذٖةّ يالًؾةًح ْةٓ ال ًجٕةش يةه
المًبوٓ الٗشآوٓ.
إنّ المس ًْ الػشْٓ ري أَمّٕ ثبلُّ ْٓ ُْ عذلًل الٛلمبا يالدمنا يثًجبسِ أالشْ
أٛمه ٖٕمّ الػشِ ْٓ اْٚبدِ المًىًّٔ .يٚل غُّٕ غةشّْٕ أحمةل ْةٓ قُٕ٘ةب عًىةٖٓ ال
أحملٍ غُّٕ أالشْ يلٛل عىُب داللّ البغّ ثُب.
الٛلمبا ال ٓ أ ٘ أحلٕلُب ل أخشج ْٓ إقبسَب الًبق يه عًبوُٕب المًدمّٕ ،يلّٛه أؿة
عًىٓ اٖالش اؾبّْ يلٓ عًىبَب اللًُّٔ .أجًب الوسدبق اللٓم عى المًىٓ.
لٛل صٔبدِ المجىٓ ،صٔبدِ المًىٓ يإن ٚبن لل يٕٚذ ،يىذعب ٔزٚش الًٓل ْٓ أيصان المضٔذ
ٔذل يلٓ عًبنٍ ٚثٕشِ يعىُب ال ًذّٔ يال ٛثٕش يالمجبلُّ يالمكبييّ يَٕش رل ٙعه المًةبوٓ
الػشّْٕٔ .ذل َزا الجحث أنَّ ٖبيذِ صٔبدِ المجىٓ أذل يلٓ صٔبدِ المًىٓ ال أىكجةٕ ديعةب
ٚمب سأٔىب ْٕمب يسدوب يه اال ٚسبة يالٛست.
أيٚذ َزا الجحث أن صٔبدِ المجىٓ أذل يلٓ صٔبدِ المًىةٓ٘ ،نّ حٕىمةب ًٔةذل الػةٍٕ
المدشدِ ثبلػٍٕ المضٔذِ ًٔٛن رل ٙأيٕٚذا لمًىبَب يأًمٕٗب لٍ.
أجٕه عه مٕش الذسامّ رٚش ٚلمبا ْٓ الػٍٕ الػةشّْٕ المخ لٓةّ ْةٓ الٗةشآن الٛةشٔ
ًٔٛن لُشؼ عًٕ٘ه عمب ٔؤٚذ غحّ الًٗل ثين أحًل الػةُّٕ المطةجُّ امة ٓ الٓبيةلَ ٚمةب
ضبَذوب ْٓ (الؿٕٕ ي الؿب ٕ) ٔٗػذ اا أجبس٘ يأًبلٓ أن ٔجٕه ؾةٕٕ الػةذس ْةٓ وٓةس
سمًل اا غلٓ اا يلٍٕ يآلٍ يمل يغّٗ يبسؾٓٗ يلٕس يغةٓب الصعةبً إرن رُٙٚةشَا ٚلمةّ
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ؾب ٕ ْٓ َزٌ الًجبسِ .ال ىًٔى ْٓ ام ًمبل الجىٓ الػةشّْٕ للخكةبة الٗشآوةٓ ٔطةٕش إلةٓ
عًبنٍ ع ىًيٍّ يلٕس أىًًٔب لسًّ اللُّ ْحست.
يخت ْٓ دسامّ َزٌ الػٍٕ الػشّْٕ أن وً مذ يلٓ مٕبُٖب ال ًجٕشْ الزْ رٚشا ْٕةٍ
عى الًىبّٔ ثبلٗشا ه اللٓهّٕ يالمًىًّٔ ال ٓ إُٔش دالل ُب.
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المصادر والمراجع
القرآن الکریم.
إثه أرٕش ،ؾٕبء الذٔه .ثٓ أب ،المثل السائر فی أدب الکاتة يالشااعر ،ج ،2ثةٍ أحٕٗةٕ د ٚةش أحمةذ
الحًْٓ ،الذً ٚس ثذيْ قجبوٍ ،عػش :وُؿّ عػش للكجبيّ يالىطش يال ًصٔى.
إثه خًصْ ،يجذالشحمه ،ٔ1422 .زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج ،2ثٍ أحٕٕٗ يجةذالشصأ المُةذْ،
ثٕشيا :داس ال ٛبة الًشثٓ.
اثه يبضًس ،عحمذ الكبَش ،ٔ1420 .التحریر يالتىًیر ،ثٕشيا :عؤمسّ ال بسٔخ.
اثه يػًٓس ،االضجٕلٓ ،ٔ1407 .الممتع فی التصریف ،أحٕٕٗ ْخش الذٔه ٖجةبيِ ،الدةضء ا٘يل ،ثٕةشيا:
داس المًشّْ.
اثه ْبسس ،اثٓ الحسٕه احمذ ،ٔ1402 .مقاییس اللغةة ،أحٕٕٗ :يجذالسنق عحمذ َةبسين ،ثٕةشيا :داس
الٓٛش للكجبيّ يالىطش يال ًصٔى.
اثه ْبسس ،احمذ ثه صٚشٔب ،ٔ1402 .معجم مقاییس اللغةة ،أحٕٕٗ يجذالسنق عحمذ َةبسين ،الٗةبَشِ:
ع ٛجّ الخبودٓ ثمػش.
إثه عىهًس ،عحمذ ثه عٛشق ،ٔ1408 .لسان العرب المحیط ،ج ،5 ،3ثٕةشيا :داس الدٕةل ي داس اللسةبن
الًشثٓ.
أثًالسًًد ،عحمذ ثه عحمذ .ال أب ،إرشاد العقل السلیم إلی مسایا القرآن الکریم ،ج ،6 ،5ثٕةشيا :داس
إحٕبء ال شاث الًشثٓ.
أثًحٕ٘بن عحمذ ثه ًٔمّ ،ٔ1420 .الثحر المحیط فی التفسیر ،ج ،8أحٕٕٗ غةذٖٓ عحمةذ خمٕةل،
ثٕشيا :داس الٓٛش.
ا٘م شاثبرْ ،سؾٓ الذٔه عحمذ ثه الحسه ،ٔ1402 .شرح شافية اته الحاجة ،أحٕٗةٕ :عحمةذ وةًس
الحسه ،عحمذ عحٓ الذٔه يجذالحمٕذ ،الدضء ا٘يل ،ثٕشيا :داسال ٛت الًلمّٕ.
اٖلًمٓ ،عحمًد ثه يجذاا ،ٔ1415 .ريح المعاوی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج ،11-5أحٕٕٗ يلةٓ
يجذالجبسْ يكٍٕ ،ثٕشيا :داس ال ٛت الًلمٍٕ.
أٔمه ،أعٕه يجذ الُىٓ2007 .ق ،الصرف الکافی ،الٗبَشِ :داس ال ًّْٕٕٗ لل شاث.
حبعذ َنل ،يجذالُٓبس .ال أب ،علم الذاللة اللغىیة ،الٗبَشِ :خبعًّ ا٘صَش.
صعخطشْ ،خبس اا عحمًد ثه يمش ثه عحمةذ1389 .ش ،الکشاف عه حقائق التىسیال ،ج ،2أشخمةٍ
عسًًد اوػبسْ ،أُشانٖٗ :ىًس.
السٕذ الطشّٔ الدشخبوٓ ،يلٓ ثه عحمذ .ثٓ أب ،التعریفات ،أحٕٕٗ يدسامّ :عحمةذ غةذٕٔ المىطةبيْ،
الٗبَشِ :داس الٕٓؿّٕ.
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قجبقجبٔٓ ،عحمذحسةٕه ،ٔ1409 .المیسان فی تفسیر القارآن20 ،عدلةذ ،الكجًةّ الثبوٕةّ ،ثٕةشيا:
عؤمسّ ا٘يلمٓ للمكجًيبا.
قًمٓ ،عحمذ ثه حسه .ال أب ،التثیان فی تفسیر القرآن ،ثٕشيا :داس احٕبء ال شاث الًشثٓ.
يجذاا الجذٔشْ ،سٔبؼ ٚةشٔ 2009 .ق ،االستعمال الصرفی يمظاَرٌ فی التعثیار القرآوای دراسةة
المعىی الصرفی يمعطیاتٍ التفسيریة ،ال :ًّْٛخبعًّ ال.ًّْٛ
الُىٕمٕبن ،حسبن ثه يجذاا .ال أب ،الًاضح فی الصرف ،الشٔبؼ :خبعًّ المل ٙمًًد.
وهبق ا٘يشج ،حسه ثه عحمةذ ،ٔ1416 .تفسیر غرائة القرآن يرغائة الفرقان ،ثٕةشيا :داس ال ٛةت
الًلمّٕ عىطًساا عحمذ يلٓ ثٕؿًن.

المقاالت و الرسائل الجامعية
الدجًسْ ،خىبن عىػًس ٚبن « ،ٔ1426 .التطًر الداللی لأللفاظ فی الىص القُرآوی» ،اقشيحةّ لىٕةل
دسخّ دً ٚساٌ ْلسّٓ ْٓ اللُّ الًشثّٕ يآداثُب ،خبعًّ ثُذاد.
سّْٕٗ ،ثه عٕسّٕ« ،ٔ1426 .األبىية الصةرفية يدالالتُا فی سًرة یًسف علیاٍ السا

» ،عةزٚشِ

عٗذعّ لىٕل دسخّ المبخس ٕش ْٓ يل الذاللّ ،خبعًّ عى ًسْ ٖسىكٕىّ.
مدبدْ ،اثًالٓؿل ي صَشا ضٕخ حسٕىٓ2016 .ق« ،دالالت أبىية الصفة المشةبهة ياسم الفاعل فای
القرآن» ،عدلّ اللُّ الًشثّٕ يآداثُب يلمّٕ عحٛمّ ،السىّ  ،12الًذد ،2غع .301-279
ُ
يجذاا ٖذيسْ أحمذ ،ثطشْ« ،ٔ1433 .اخت ف البىية الصرفية فی القراءات القرآوية» ،سمبلّ لىٕةل
ضُبدِ المبخس ٕش ْٓ اللُّ الًشثّٕ يآداثُب ،خبعًّ دٔبلٓ.
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Abstract
According to the importance of morphological structure in Arabic to
understand the meaning of words and phrases, we examine a comparative
study of common words to examine the effect of this structure on semantic
differences in the Qur'an because differences in meanings in the Holy
Qur'an can be the result of this morphological difference. And
understanding the general meaning of the phrase or the general meaning of
the sentence and phrase at the level of action requires familiarity with
morphological structures and its importance is revealed in the shadow of
understanding the text of the Qur'an and discovering its rhetorical secrets.
Within the subject of the article, we want to understand why the Holy Quran
has used a specific morphological structure and in one verse, it has used
another morphological structure in another verse, and what is the difference
in their relational meaning. This article tries to investigate the difference
between the intended meanings according to the morphological structures
based on the descriptive-analytical method. Among the results of this
discussion are that each morphological structure has a meaning in its heart
that other structures don't have it and this indicates the accuracy and clarity
in expressing the Qur'anic meanings, and what requires the use of a
particular structure is the same communication meaning and effect of
rhetoric and aesthetics of phrase.
Keywords: Holy Quran, inflection, meaning, morphological structures.
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تحلیل ساختارَای صرفی ي معاوی آنَا(در الفاظ قرآن کریم تٍ عىًان ومًوٍ) تر
اساس وظرات مفسران
زَرا سلیمی
علیرضا وظری

*

**

چکيذه
ثب أًخٍ ثٍ اَمٕ مبال بس غشْٓ دس صثبن يشثٓ ثشاْ ُْ عًىبْ ٚلمةبا ي يجةبساا ،ثةٍ
پژيَطٓ أكجٕٗٓ دس ثبة ٚلمةبا َة سٔطةٍ عةٓپةشداصٔ أةب أةيرٕش أةه مةبال بس سا ثةش
أٓبياَبْ عًىبٔٓ دس ٖشآن ثشسمٓ ومبٕٔ چشا ٍٚاال نِ عًبوٓ دس ٖشآن ٚشٔ عٓأًاوةذ
و ٕدٍ َمٕه أٓبيا مبال بس غشْٓ ثبضذ ،ي ُْ عًىبْ ٚلٓ يجبسا ٔب دالل يبق خملةٍ
ي يجبسا دس مكن يمل ،عس لضق آضىبٔٓ ثب مةبال بسَبْ غةشْٓ امة ي اَمٕة آن دس
مبٍٔ ادسا٘ ع ه ٖشآن ي ٚطّ امشاس ثنَٓ آن آضٛبس عٓضًد .دس عحذيدٌ عًؾًو عٗبلٍ
عٓالًإَ ثُٓمٕ چشا ٖشآن ٚشٔ دس ٔ ٙآٍٔ مبال بس غشْٓ الةبظ ي دس آٔةٍاْ دٔگةش
مبال بس غشْٓ دٔگشْ سا ثٍ ٚبس ثشدٌ ام ي دس عًىبْ اسأجبقٓ آنَب چٍ أٓةبيأٓ يخةًد
داسد .أه عٗبلٍ أنش عٓٚىذ ثش پبٍٔ سيش أًغٕٓٓ -أحلٕلٓ ثٍ ثشسمٓ أٓبيا عًىبَبْ
عًسد وهشِ عكبثٕ ثب مبال بسَبْ غشْٓ ثپشداصد .اص خملٍ و بٔح أه ثحث يجبسااوذ اص آوٍٛ
َش مبال بس غشْٓ دس ثكه الًد دالل ٓ داسد  ٍٚمبال بسَبْ دٔگش ْبٖذ آن َس ىذ ي أه
اعش حب ٓٚاص دٖ ي يؾًح دس ثٕبن عًبوٓ ٖشآوٓ ام ي آوچٍ ٚ ٍٚبسثشد مبال بس البغةٓ
سا أدبة عٓٚىذ َمٕه عًىبْ اسأجبقٓ ي أيرٕش ثنَ ي صٔجبٔٓ ضىبمٓ يجبسا ام .
کلیدياشگانٖ :شآن ٚشٔ  ،أػشّٔ ،عًىب ،مبال بسَبْ غشْٓ.
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ؤًسىذٌ عسئًل :صَشا ملٕمٓ

