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التفسري املعجمي للمفردة القرآنية 

 هـ) دراسة موازنة٢٥٥عند اجلاحظ( ت 
  

  

  

  

  مدخل:

) ا م و م ا ّ  ة آن ا  (

دون  اات،  د  ه   و ون، ن 

 ة اة اا آن اا ، وأ ب اا أ

  ل ذ ام ،ه   زهت إ ءرى ا

؛  ل إّم  ، وآ ل إّم ،  ت 

 ا ا إت از، ون   ء اء أ ن 

 ا   و مما امول ا إذ ،  يا

  واد وا ا، و  از.

 ا ا و، در ا  راه ا  تا و

   ا  ى   ا  ادات،ن 

ا ا  ه  دا   ول ا دات.إذه ا ي

 ،ا   وح ط  إ ا آمت اا

 و ،و ا أ د   م ؛  سأ ا

ى د ا  و  إ ا  أن ر اه ا 
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ادة أو ، و  أن ا   مء أ ات 

   ،( ادة  ء ١٧٥ء  ا (ت

 ءأ ذ ا ا  

)، وم  ٢١٠ أ ان، و أ ة(ت

س  ا ا ه ) ( ) أوا أو . ور١٨٢(ت

 ادات زوم  آراء أب ات   ا ى 

. فوا ى ا و اب رأ  

  ت او ا امو  ا ا ل إّنا  و

     ،لا  وا (الا)ا  ي أو

 ) و  إ  د ل  ،را ا  

  يا ا ا  ءا ؤم ه ا ل و.(

 ت ام  ه ا رت  ،    او

واة ا م" اأط ا )" Denotation 

Theory Meaning ء  ا  دات اا  و.( )(

:ا ا   ،ا ا  

 ، وم  )٢١٠(ت أ ان، و أ ة

أوا أو . ورس  ا ا ه   )١( )١٨٢ت(

ادات زوم  آراء أب ات   ا ى اب 

. فوا ى ا و رأ  

  ت او ا امو  ا ا ل إّنا  و

ال(اا( ا  وا  ي أو     ،ل

 و  إ  د ل  ،را ا  
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)٢(  يا ا ا  ءا ؤم ه ا ل و.

 ت ام  ه ا رت  ،    او

 )Denotationا "م واة ا"  ا أط

Theory Meaning()ء )٣  ا  دات اا  و.

:ا ا   ،ا ا  

 او)آ(: : ل [    `  _   ̂   ((، ل ا:)٤(      ک\  [ 

   ه   ن  ءن ا إْذ ،ا  ا

 إ أن ب ٍء      اء واو واد 

ا  وا وا ٥())وا( .  

   نا و ر اما  ت  ازن آ  و

:Z  Y  X   W  V[   ]  \   i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _  ^

p  o   n  m  l  k   jq )ء )٦ا   و م ى أّن ا،

 "ر ة"ل،وا ا وذ وا ا   إ

و"   ،  م ا وا  اء  رأي 

  .)٧())ا   ا ن((ا ل:

  ء وان ا ى أن ا ما ا  ي موا

  اب إ ا  ن ن اء  أو  أو ّا، 

   ن ،ذ  أ ا  ، ن ن ا و

ا ر أ   ة.اا    ا و ،م  

وا اي اي ءت  ات   ذه ا ل 

ً وأم ، آ، أي  (():١٧٥ا (ت ْأ، ءا أ

اء )٨())ال ا   أي آ  را ا ذ  او ،
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  .)٩( آ    ا))(( :) ٢٠٧(ت

ّ ( اة وا وان أ: أ  ٣٩٥أ ا رس(ت

  او ، ء إذاا ل:أ ولا  ،ا ء واا

ق ا  ا   ا وأ،را ا ر، و١٠(ا(.  

 اا ٥٠٢(توأ  آما ا إ ب اأ و (

أ    )) :  ات ا، إذ أ ا و ل

 [ رد ُ ]،ا ا ر  إذ وآ  ءا    ̀  _  ^

a((  ء، إذاا أ  ض ا وأ)١١( .  

ا  رأي ا  )أ) ذ م أن اوح ا دة 

 أّن )آ ( .ا    

   ،يا   ا ور  ونى ا 

    ،ا  ا ذ Z  Y  X   W  V[ 

ا  ا )( ا   a   ̀  _   ̂  ]   

 ّ أو   ط  إذا ،مر اء أم   ،ر إذا أ

 ط     روأم ،ط  إذا ،ء وأا ل:أ . أو

ا  ه  ا أوو  د ما ن أأ  )١٢( .

وأمر    م ار واي  و  ا ذب 

 . اذد ا   ، را ر و اع و و 

 ن ا  ج و ،ما        روأم

  .)١٣( امت     ،ٍف   ا وأار 

 ا  ا  ءو ) (ل ام:  ا ء وا  ا  إّن))

(( رما   ا و ا و)١٤(.  

م   أن ا ءوا   اي  ا، 
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 أن  ونا أ و)آ(   وهاء أذ ،  

:  آراء رد أو .اد  أو

  د دة (آ)  ر و  ا ا  ت

  .)١٥( أ ر وط٧٦     ا س  ١

٢   ن   ١٥٠  ما ء أ     )١٦(.  

٣  ز أ ٣٩٩  ا  : ِآ ْ ٍءَ ِْ ٌرَْمأ َ   ،

وأ مأ  ءا أ ،ّ)١٧(.  

٤  م٤٨٩  ا  آ )( ء إذاا ل:أ ،ّ  :

أ  إذا وأ ،)١٨(.  

آ ، و ن:أ اء  ْ آ٥١٦  ِ  اي  ٥

  آ، وآ وآ ،أ 

 إذا موأ م١٩(أ(.  

  .)٢٠(أ اء وأ، إذا  ط٥٣٨     اي  ٦

٧  ٥٤٨  ا  ّ إذا ،مأ  ءا ٢١(أ(.  

وا  ء  آّ   ان   ٥٥٣  اري  ٨

٢٢(وا(.  

  .)٢٣(ّ   و٧٤١     ازن  ٩

١٠  ط٩١١  ا  اوا ا  ٢٤(آ(.  

١١  ط١٤١٢  ا  ل ا ّ  ٢٥(أي(.  

:د  ر اا د م  ذ )آ (  

  دة  ورة و   ا ىو .ا   ّ

 ،ا إ   ّم ء؛ و (آ) دة ا وردت ،

وه  ت اء  ام ، وو أّن ا ن ظ اق 

ا ن دة ذه ا   ا    و ا  

  ن ا ح ء دة وه ا ظ و  

 و م ا إذ و ،  ف.و م  ن إ

 َ    ،(ط ّ ) ا    أ ،(آ ) ءا
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 ) رة    ءأن ا و ا ا  ؟و(ط

  او (ط ّ )   او ،را ن و و ط  

  او واز ا  س  و اطق.

 م ا   :    \  [  Z     Y  X  W  V  U  T

 ̀ _   ̂ ]a    f  e   d  c  b   .

و أن اص ا)) ل ا و ن  ض اص:

 دواء. واا  ه ص دونا ا ذ  ءاُ وأ ا أ

  ع اوا ّ  ُّأ  :ذ    c  b

h  g  f  e   di  سا ا ٢٧())و(.  

   يا ا  ا   س،أا ا  إذن ا

آد ٢٨(ا(  يا  ا ن ا  داتا  و

س ا)ي )٢٩ا ا  بن ا  "أن "ا   و.

  ه أ يا ه،وا  .نما  )٣٠( و .

    (ن:  ٨١٧ ازادي (ت

١.ر أو    

٢. اه ظه ا   

٣   ر اوا )٣١(.  

)  أن ون إا و (  اتا  اعأم  ء

 وا ،ذن ا ء اص،وإوا اء اوإ ا : و

   b. واي   اة ام، و)٣٢(إر  اب

  d  c:أو أر إ  ونا ا و  

  . )٣٣(منا: ا اي   ا ا اول:

:ما ا س ا ح أو )٣٤(.  
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:ا ا   ر و  يا ،ا  يا ا

)٣٥(.  

:اا ا أو ا ا )٣٦(.  

 ن ،ا   و ،ا ا ب إأ مول وان اا

 :ا    ن ن  ن ؛س اا

  أّن اج   إا   اة   إ اءة 

)  ا  ، ا   ا ا  (   

ن ذ ،ا إا م ئ ا واص ا  ن اطء 

   م ،أ س: إذا و ل، وهس وأ إ

)  ا إ،ج (    صوا  ءواو

  و   صأ او ا  ا ود 

٣٧(آ(  يا  أّن ا م ذ و . ن ذ،س ا

أو  ن اة رع اد أ و   ،  ه 

 ا ا   او إر ر ا  رض 

)  ة ة ري وإظان ا ( و دوا  ن ؛

ام  ر ن ة أنل ا  )) ن  ة ا

  ا وج   ا ،ء ا،وا  اء 

و ا،وط ار   أوان ار،ومق اع، وإع 

ا  ا،و  ن   و .وي  ز 

 أن((هذ ّ ا َإ  ر و ا ه إ )٣٨(  .  

  طا ل :   #        "  !)٣٩( طا ا  ،

ن:أم...ور ا ط ،ل ((م،ل:
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   #        "  ! أو ،ما طا:ل ا

   اموا ا  )٤١(   أو .

 م ا طا أن إ  وذ ،ما

  ا   أن  م م ن؛ما

ا ط)٤٢(  ر  م اا و .

 ،ا أم طوا ،أم :  

ط أم  ٤٣(ا(.  

 ،ّد و أو ما  لو ،ا   س ل ا

: وأم ،ما  ر  و  ل:((وا بوا  

َُا ا  َُّ    ر  ْو ِْ  

 أراد م ؛ما  و ،ل ا ض :وا ،ا 

((  ا )٤٤(.  

  أ ما ن لذا   ا  يا  و

 ا،وا أ   ا ،ا ا  ا ع أم؛ن 

 ا  ٤٥(ا(.  

ا  أ ما  أ ا ا  اوا  إم: ة؟

م٤٦(ا() ل ا او ط   ب أي ، ( 

   ا  أو ،وة اا  ا  م إم و

٤٧(ا(ما   ا    طا  إن ا و.)٤٨(.  

م   ا  ،ف  و  اازي وا اَد 

  ا ،ا ط ادن ا أن  اره، وا ه وا

  ا ذ  ،ا)٤٩(.  

  ا   نر  م إ ض ما ا ل و
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.ا  وا ما  طأن ا  

̧    ¼  »  º  ¹ل  ظ واس:را  اا  ¶   µ  ´ 

)س )٥٠اظ واوا   رأي ا  ه او .

  ر ا م  د ن، ور واا :

ا، و أراد  ا وا ، إدل اس 

 ا٥١(وإ( م رأى أن  ؛ م  ،وم آ 

   دو   ا   ن دق إذاا ا

ء اوا ا ٥٢(ا( .  

 را ا و  ند  ير اا  اظ اا:ا  ء

   ين اس اأن ا  )٥٣( اظ ،أن ا ى اءا

،و اد:  أن ااظ   دن )٥٤(ار ا واس ان

وإ ذ ذ .)٥٦(.وا  اه اج أ)٥٥(، واس ان

 ( أّن ٧١١أ، وا ر(ت)٥٧()٥٠٢اا ام(ت

  رم   أو اظ ((اا((ند )٥٨(   او .

ااظ اب وب:   د  أو( ():٨١٧اوزآدي(ت

َر وّن ا٥٩())د(  .  

 ا    س  زرقا  ت ما  ءو

 ل[ا، ند  يا ،اظ اس:((ا ل ا ،رة آما

   بل ا أن  ؟ف ذ با م و: [زرقا

ا أ  ل أ  أ ل:م ،[و وآ  ا ] 

  و  ن  ،و ل: 

اَِ َُ  ِّمَ  

  

  )٦٠(َوَُُ ُداَ ِ ااِظ    

  :و  ا   م :زرقا ا  ل  ٌسََوُم
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انَََِ   ين، اا :[س ا] ل س؟ا  :ل .

 اب ف ذ؟ ل م،أ  ل ا . ل أم

  :)٦١( اي))

ا اج ِءَ ُءُ  

  

  ََُم  ا ََْ ْ ً)٦٢(  

   ا  اظا ن لا    مي أا و

 رؤوس أ   ابا ن، أو اس اوا ر، وا

، و   )٦٣(إ أن ااد  ا أن ف اس ر واس

  .)٦٤(ا م و؛ ن   آ أن  ر

و اي  ه اال اأي ا :ن اس  ان 

 .و)٦٥(وااظ  ار ا، ا   دن

 ( ااظ ا ا ا  ار، و ٦٧١اط(ت

ن ا  ا  ج نك: ا٦٦(ا( طا و.

 م روات   ذمه د رأي  ن ااظ واس 

.إذن اأي )٦٧(وادن؛ااظ واٍد  م واس واٍد   وا مر

   س و  ان واون.

 ن ا   ا ن رأي ا ل إنا  اوأ

وااد  ا ا  دار ا ،ااظ واس  ار وان

آ    ه مو ،ا ا )٦٨(.  

 ً  ل :   b  a   ̀  _    ̂  ]  \  [

j  i  h  g      f  e  d  c

   ع  م ا طا  ا  وا

   ء   ن  ع. وان وااء أي اا

و    م ا و م ر وا    ا
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  ا أم    دع ا  ن ا

)٧٠( .  

و ء ا  و    و  ن 

)٧١(.  

) ل ار  امأ م؛   م را وا ( 

 ن، وو   ابا  ̀  _   ^ دأي ا

م  أي   أم )٧٢( : ا وأ.

 ل    ان،واب ل ق ا ، ول 

 ءا )٧٣( .  

  ع ون واا  دأن ا  ونا أ 

. و  ل إ ا أن )٧٤(وا     ار 

  ل الما  لا  نع واا  ا 

اان: ((و ا مال دون ااج؛ن ا ون وج 

((اأ  رانا أ و  نن وا )ا )٧٥و ،

ل اا م.ا ا    

 د ا  ل : !

 ا  ا)ا(،  ة او ة ا انوا

ّاة واان ا٧٧(،وا(.  

و  ا ال ا اي   ا ا ذا 

 دا ا وإذا ُُ ا  ا إا  ا إ)٧٨(.  

  وى  ا ا أن ا   أل:

:  وا :،  اء  وام: ا وا. اول

 كء وا)٧٩(.  

 ّ أن ا ون إآ و ه اذ    ولوا
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 ر وأر وا ا .....ر )٨٠(و وا .

 ّاة واا  انا  وإذا ،ا   ا ت وا

 روا ا ل ( ،)٨١(وا   وا (  

وا ة ا )٨٢(.  

  "وا  " ا  أ ا  و ، و أر أال: 

و ا اي    ار   ،)٨٣(: إّن ا ااول

،و ورد  ا )٨٥(و  ا ظ،)٨٤(اب

) :ا) ي ا ا وأم، ا آد   ل ا

  .)٨٦()وار)

ماوو زوال ا   ا ٨٧(: إم(،  أ أ  ا

  .)٨٨(    د ارة

ل (اا   اد أن  : (  ةا  )٨٩( ،

   م أ  لا  أ  D  C  B                                            

 E)٩٠(،  وأ زا أ مز ن ّم)٩١(.  

اا أ م ة اا و ة ا  أراد ر :

  .)٩٢(اات

 ال ا   ا  ا أو ا ،ا  اره 

ر ا)٩٣(  توا  ل  ل ا أن ذ،

 اأ ا  ما  ا أمو ا  دةه ا ل

:  ،ا      ن &  %  $  #

:  م  أم  ا  دا (نما) 

)٩٥(    دا  ()  لا او

.و م أن مد ط ا مل إن ا   )٩٦(اان

.ا   الا ا  ا ن ا   
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  نََُْ : دة ه  ر ا  ا 

وأ اة  رع اّاد ل (( :ل"ن" 

و  ا ¾  ½  ¼)٩٧(   و  ل 

:ق إو Å ل ا)) :ل 

.ون )١٠٠(س اوان  اّي داوان))

 )(  ة د و ّد را  ود

ّاد ره ا رع إذاا ّ١٠١(أد( ا و  .

 رؤ  داوان م، ا و م

ى   ،)١٠٢(ا د وأ أ  ل بوا

 ة ادا اق١٠٣(ا( اد ا وا.

   و ة اا س واد ا

 ا و   ا ن ر ن؛وذا

 َّل أْد (ل) ا  ن" و"

ُِ١٠٤(أْد(، يا  اد  ب أي)١٠٥(.  

 )ن( دون ا او"،   دوم)"ل ا س :(

((ة ر ادا إ م نآ)١٠٦(،،    ي اا

: "أم)(ةة ا  أد )()١٠٧(.  

ا ا   ل ازيا ا ن(أ(  ن)):

وإد اء أي :((  إ ا اي ل  ،)١٠٨( اة))

  ،درضأء واا     تة  إذا اا 

  وإذا  نون ا   وا إإذا م  ...ادأ ب  إ

،  ل اط إم )١٠٩(موا إ   ون ارض ة))

و  ،و    ا س،)١١٠( ))(اوان  اي(
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 ت واا  ا أن  ا  و ن ا

 م  ا ا أن و   رضا و  ا

!  "  #                 $   م ل :،)١١١(ذوات أن أي أر

)١١٢(، ا إ ذ   ا، ا  ا ن أي ا

 أن م ذ  .ه أممي ذازي ارأي ا   ت ورم

  رأ  اتا  ه دون  ا ا ر اا

. ا وان وا آراء ا أ   

  - :ء وء واا  ا  دات اا  

 ل م (ن واا)ب    أ

 ا   أ  أ  ا ا" 

ل:((ن     ُْ ا،   س

  ذ ُ ،ل ا  ف 

:و  ل ا.اء   <  ;   :   9  8

?  >  =@

 ،)١١٥(: ا،واء: ا أو  ))(( : ل

   نو،  أو  ا ن (نا) ب  و

  ا ل  (ا ار)   ل أ  ا إذ ل: 

ا قِْ ُ       ....................)١١٦(.  

وا ا  ء ل وا  ا ١١٧(و(،   ّ و

ب ا  ارا ا إ ا  را،   إ ا ذو

  .)١١٨(أ اادي

  ا     ّوا     ا

.واء  ا رس )١١٩(  أن ا ا )(إمم ل ى
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 : ن  ل  

وا ب   وام م  اء،  ،: ء  ااتاول

  ،)١٢٠(ا، و اول:   إذ   ه و ء

   ار و  ل  ا.وا ا   ا

  و  ا  نمء ا ا  ءب ان ا و

      أ   أْن   ل،

 ١٢١(و(.  

 ر ءأي أن ا ء ا ى  ر أن ذ إ اا و

  ىءا   ١٢٢(ا(.  

 ت ووزم     ب ا و ا  ََْا أ

   ء اى ال إ ة ل أ  ا  َ

)١٢٣(  ّء واا و ي أما  وا.

  ن ام أم ة ذا ًء ووم اة ر

  . )١٢٤(ن أ ون ون

) ا إذا أراد ام وى إمو (    ن  أن

ن أ ون أمو وا،   ا ون إنل آو

ا  ّوا،اءة واا  ّ ادوا ّ١٢٥(ا(،  

وى  أن اة  ااف إذ م  ف 

ا  ا ا،ء اوا و  اة ، 

و ل  إ ما ن  ،ما ن  ال

) ا  ا ذ (و وآ  ا   ل،

 ن:يا،   ا و    و

ز    اس   ا  و  ل 
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  @ E    D  C   B  A

و رأي ا س اي ذه ا اء واّ مع  ادة 

  بول أوا، اُءإ و  ل و ،

:ء و إ ا   ن و،  ن ن

  ؤز ا  ةا   ء واا

اول: إم ما )١٢٨(اة؟ وااب    ات

ون أن اء وا   اة،و ج ا 

.  ءا  

ما: ل ا لا ا إن))   أي ))وددت ا :

  أ اء  اة.

ا ة   ء وان ا  : ضا إن :،  

ل اب:  ن  إ اء ون  ن اء 

.     

ا  ن أ و:ا  ت  

:  ظه أن ار م  ة وّ،وذ  اء اول

وا، موا  اب و  وى ة و  م أم :

،   ىات اأ موا   ة  أم :

ء واا  ا١٢٩(أ(.  

 اد  وا ن ل أ و  ا آم  ازيرأي ا  ب

ا  ب ا أي ا ّوا،ا ا  ء)١٣٠(، 

.م رأي ا و  

:وا ا    ل X  W   V)١٣١(  .

 و  :فأ  رضت ام ا
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 ،و و    ق    ن

  ن  نذا أ  ن،  

و ن     و اآن

X  W   V)١٣٢(،  را ا  

 ا ات ا  ق   أن 

ا  دا ق و  ن  ا 

 ا أن ا  ا )١٣٣(.   

 و  زل ا  ل و ا   ا ا  وا

 اا  وا  اا  )١٣٤(،   وا

  .)١٣٥(ات     ق

ار    ة و ةاوف ا  ا عأ  او

وا  مت   ق أو    دق أو   ،)١٣٦(أن

)١٣٧(، : ل ، ة ، ة :لو   f  e  d

g)١٣٩)(١٣٨(.  

وا أ  ط وظ و  اء أي ط وظ و ات 

 را وا ن واب واوا)وا ا(    

  ط  وا  ق    ق و    

و  ،)١٤٠(وا   ق وأوراق وأن ،ارض   ق

  m  l  k  jود د ظ  ل ،  اء

o  n)ده  ،)١٤١و ا  ا : ى 

ط)١٤٢(   

 ن رأر أم  ل  ان اا 

 وا ا  ا    طا وا،
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و  أن   ا  ،او وا وا ارن

و  ا  د ١٤٣(وا(.  

 م راءا  وإْن وا   ا ن تأ ا 

ل ،   ات،و     ق وا    ق

  ا ء، ودوا ا  و ا 

١٤٤(ذ(.  

 ا :دات أ    "" دة  ا دات ذ ك

    R U  T  S)ل )١٤٥ .

:))  ود ،ْا  رت أي ،

ا ْ١٤٦())وا(:   "ا"و ، 

 U  T  S)١٤٧( ل واا ر ى أن ا إذ

، ا   ا ن ااء   )١٤٨(واة

 )١٤٩("ه "ا و.)١٥٠( :    

  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5  4

A)١٥١(ن آ  ن د .)ج )١٥٢ و،

 ون،  ون واا   ه ه 

ا إذ ى أن:ا :ض  ن أد، أو اد 

   :ا  رو ،ن أ 

اي أّن (  )، أي   . وى)١٥٣(وض

  م  ن آ ،ى اة،  اء 

وظ م  )١٥٤( ن آ   أي ،

  ض   اء  ،م  

،    Ñ  Ð   Ïل : )١٥٥(و اد و ة
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Ö  Õ  Ô  Ó  Ò)١٥٦(       

 دة أا  و)ا (    وردت ا    :

=  <  ;)١٥٧(،  اا ة اّا ل ا  وا

 ا    رة  ،وا   ا ن

 م روا ا  ء م ل اوأ م قوأ  ةا

  .)١٥٨(رة  أق ا  مح  ر

 أر  ا   ا ا ل ودارت آراء ا

:أو  

  .)١٥٩(: ا اذ اي م  ااول

ما  أو رة ا١٦٠(: ا(.  

اا أ  ةا  ادس وا١٦١(: ا(.  

اقا  يا أو ا ا ١٦٢(: ا(.  

و ا اول وام إ ا اي،   ا  اذ 

، و  أ ا اة  أ ا )١٦٣(ا أو  اس

ا   ا    م ١٦٤(وا(  ج ذ  .

د: إّن ا   ا وإن   ا وأب 

 آمدة ا ا ا مر اا   ا  تا

 ا  ة  و واذ ا ا  ق 

ي ، أ) أ(ذ  )ء(اي،     دة

ل :اي  ر و  )ا(، أو  ه دة )١٦٥(ت

 )ر )١٦٦ا َ ه و ي طا ا  ا  او ،

.دو   

:ا  ،    م  ا ا  
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  ا تا  دا  إذ  ات ؛ا ا

  ا  ه ن ،ا ا  ا  م تا

 .وا  ا ء ا الوأ ال ا  ه 

ا    ن وأن ا ا ا ا ،

 .وا ا ب ودات اف و  و

: ىر أأ أ  و،ا     ا ا

اد   ا وت ا وا ا   اول:

 :  اوح ا،و ادات ااردةا اماآن،و

:م  ا ا ات ا   ال اآم،و

  ا واص  أا ،وا اات.

Abstract 
         This research aims to studying the lexical linguistic 
explanation of the Qura`nic term for Al- Jahidh who had 
explained  a number of the  Qura`nic terms  depending on the 
Arabic lexicon  so most of his explanation were so close to the 
word central meaning. With this action his work would be a 
supplementary of the  linguists and explainers 

هوامش البحث

  

١(١( :ا،ن واا:٣/٦٥: ان،ا٤/١٢، ا. 

)٢( :دي م ،اث اا  ا ا  :٢١٧.  

)٣( :ر ما :٢٢٢.  

)٤( : رة١٥. 

)٥( :ان،ا٥/١٣٧ا١٣٨.  

)٦( : رة١٥. 

)٧( :ان،ا٥/٤٣١ا. 

،  :ن اب،ا ر     ١/٧٠:)أ (ا،ااي، دة   )٨(

 .١/١٤٥:)أ)دة
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 .٣/٣٤٨م اآن، ااء: )٩(

  . ١/١٠٤: )أ( ا، ا رس، دة )١٠(

)١١( :ما اآن،اا   دات٢٢ا. 

، ٤/١٨١ ا،اي:   ؛  :٥/٩،٨م اآن وإا،اج:  )١٢(

:آن، اا   نا ١٦٦-٩/١٦٥    ،ا م  وب ا ؛

 .٤/١٤٣ازن:

  . :٤/١٨١ ا، اي: )١٣(

)١٤( :رم  د؛،ىي، اا  و ا ٣/٤١٨ا.  

)١٥(   ::س س،ا ا   س٥٣٨ا.  

)١٦( :ن  ،ن    :٣/٢٣٦.  

)١٧( :ز أ ا،ز أ ا  :٣/٣٢١.  

)١٨( :ما،ما ٤/٧٢.  

  . :٤/١٨١ ا، اي: )١٩(

  .٢/١١٤٩: اف،اي: )٢٠(

)٢١( :آن،اا   نا  :٩/١٦٥.  

 .٢/٧٤٧: إز ان  م اآن،اري: )٢٢(

  . :٤/١٤٣ب او  م ا، ازن: )٢٣(

)٢٤( :طان،اك ا٢/٢٠.  

)٢٥( :طآن،اا   انا :١٨/٢٣٦.  

 .٤٩رة آل ان: )٢٦(

)٢٧( :ن،ان وان وان وا٥٣ا.  

، م اآن   ٤/٤٩:)(:ا، ااي، دة   )٢٨(

 .٤/٢٥١:)(؛ : ا،ا رس، دة١/٢٧٥وإا،اج:

 .٤٦٠اا ام: ادات   اآن،)٢٩(

  .٤/٤٩ا ر دة :()ن اب، )٣٠(

  .٤/٨٣:)(: اس ا،اوزادي، دة )٣١(

واان  ٥٢-٤/٨/٥١و  ا،اازي::١/٢٦٩ ا،اي: )٣٢(

:طآن،اا  ٣/٢٣١. 
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،    ٦٢: : اس   ا س،ا س    )٣٣(

:ن  ،ن١/١٧٠  : أ ر، ا ٣/١٥٢، ا   ،

 :ز أ ا،ز أ ١/١١٢ا :آن، اا   ن؛ ٢/٤٦٨، ا

-١/١٦٥، اف، اي:  ٣/٣٢٤ ان  و آي اآن، اي:     

١٦٦.  

)٣٤( ا :: أ ر، ا ٣/١٥٢ : ا ،آن اا  ،١/٣٩١ ،

:ازيا ،ا ٣٠/٧٦،٧٧، ١٥.  

)٣٥(    ا :ر  : أ ٣/١٥٤، ا     أ ا،ز أ ا  ،

:١/١١٢ز.  

،ا أ  ر،وا   ٣/٣٢٤اي:  : ان  و آي اآن،  )٣٦(

:٣/١٥٤:ما،ما  ،١/٢٣٩  ا ،ا   ؛ زاد ا

:زي١/٣١٩، ١ا: ا ،آن اا  ،١/٣٩١.  

  . :١/٢٦٩ ا، اي: )٣٧(

)٣٨( :ا ة،را ٣/٢٥٩٢٦٠. 

 .١٦ا:رة  )٣٩(

)٤٠( :ن،ان وان وان وا٤٩٤-٤٩٣ا.  

،  ا، ا ١/٣٣٩:)ط(: ا،ااي، دة )٤١(

 .٢/٤٠:)ط(، اس ا، اوزادي،دة٢٩٢:)ط)رس،دة

 .٤٤/٦٦:)ط( :ن اب،ا ر، دة )٤٢(

)٤٣( :ما اآن،اا   داتا :١٥٢. 

)٤٤(  م: اءآن، ا٣/١٧٤ا.  

  .٢/١٢٧٤: اف،اي: )٤٥(

)٤٦( :ازيا ،ا   :٧٦-١٥/٧٧. 

)٤٧( :آن، اا   نا :ي:٧٩-١٠/٧٨ف ا٢/١٢٧٥،ا.  

 . ١٩/٨٤ اآن،اط:: اان  )٤٨(

، روح ٣٠/٧٦،٧٧، ١٥، ا،اازي:٢/١٢٧٥: اف اي: )٤٩(

:ا،ما وا آن اا   م٤٧-١٦/٤٦ا. 
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)٥٠( :رة ا٣٥. 

)٥١( :ان،اا :٤/٤٦٤.  

)٥٢( :ر ما :٥/٩٩.  

 .٢/٣٦٦:)اظ(، ودة٤/١٩٩:)(: ا، ااي،دة )٥٣(

 . :٣/١١٧م اآن،ااء:  )٥٤(

 .٢٨٦: ا،اد: )٥٥(

 . :٥/٩٨م اآن وإا،اج: )٥٦(

)٥٧( :ما اآن،اا   داتا :٢٨٠.  

)٥٨(  ب،ان ا:(اظ)دة،ر٧/٢٣٧.  

 .٢/٧٧٦اس ا،اوزادي،دة(اظ): )٥٩(

)٦٠( :ا أ  ان أ٤١٥ود. 

)٦١(           ا   ،زرقا  م آن و مز اا :) 

ط٣٣٩:)ا٣٤٤ .  

  .٩٨دان ا اي:)٦٢(

)٦٣(   نا  ::يآن،اآي ا و١٦٤-٢٧/١٦١. 

)٦٤( :ان،اا :٥/٩٩. 

  .:٢٧/١٦٤ ان  و آي اآن،اي: )٦٥(

)٦٦( :طآن، اا  ا :١١٢-٩/١١١.  

)٦٧(  :طر، ا ا  رر اا:٦/٦٦٧.  

)٦٨(     نا  :  :آن،اا ي  ،٧/٣٣ف، اوا

:٢/١٢٠٨،       :ا ،ما وا آن اا   مروح ا

٢٧/١٦٠، :طآن، اا  ان١٩/١١١وا،.  

 .٢٦رة ااب: )٦٩(

)٧٠( :ان،اا :٢/٢٣٤. 

؛ م اآن  ٢/٤٢٦:)(: ا، ااي، دة   )٧١(

  .٢/٧٨٥:)(؛اس ا، اوزأدي، دة ٤/٢٢٤وإا،اج:

،  ا،   :١١/١٦٩ ان  و آي اآن،اي:      )٧٢(

 .٣/٤٧اي:
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  . :١١/١٧٣ ان  و آي اآن،اي: )٧٣(

)٧٤(  ::يف،اان: ٢/٩٤٤اا  ،١٦/٢٩٧   مروح ا  ،

:ا ،ما وا آن اا ١١/٢٢٣.  

)٧٥( :طآن، اا   انا:١٦/٢٩٧.  

)٧٦( :رة ا١.  

)٧٧(  :ان،اا :٣/٢٤٩.  

  .: ()٣/١٦٨: ا،ااي دة  )٧٨(

)٧٩( ا  :، :() دة :رس ٤/٣٤١ا.  

 .٣/٢٣٧: )(: اس ا،اوزادي، دة )٨٠(

)٨١(  :ما اآن،اا   داتا :٣٤٩. 

  .٩/٢٣٦: )(دة  ا ر،، :ن اب )٨٢(

 .٦/٣٣٣اوردي: : ا وان،  )٨٣(

)٨٤(  :آن،  اا   نا ١٠/٤٣٤. 

 .٦/٣٣٣: ا وان، اوردي:  )٨٥(

 . ، ٤/١٧٦٢ اج: )٨٦(

 ان   اآن، ا:      ،٦/٣٣٣ا وان، اوردي:    )٨٧(

 .٨/٥٠٧، ا ا، أ ن: ١٠/٤٣٤

)٨٨( :آن،اا   نا  :١٠/٤٣٥.  

 .٦/٣٣٣اوردي: ،: ا وان )٨٩(

)٩٠(  :رة ا١. 

  . :٤/٤٦٦ب او  م ا، ازن:  )٩١(

ازن:    ؛ ب او  م ا،   ٦/٣٣٣:ا وان، اوردي:  )٩٢(

  .٢/١٣٧٥اف،اي:   ،٤/٤٦٦

 ان  ،٤/٥٢٢ ا،اي:   ، :٣/٥٠٨ ا، اي:  )٩٣(

 :آن،اا  ي:    ،١٠/٤٤٣ف،ا٢/١٣٧٥ا،    مروح ا

    :ا،ما و ا آن اا ان ،٣٠/٦٣٣ا   

 :طآن،ا٢٠/٤٠٩ا.  
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)٩٤( :رة ا٢.  

)٩٥(:رة ا٣.  

)٩٦(:طآن،اا   انا:٢٠/٤١٠.  

)٩٧( :رة ا٦٢.  

)٩٨( :رة ا٦٤.  

)٩٩(    :ا ن؛ را  دانا :

١/٢٠٤:ان،اا:،٣/٢٤٦.  

)١٠٠(  :ا ن؛ را  دانا ١/٢٠٤.  

)١٠١( ا :، دة ،ياا)٢/٥٤: )د. 

)١٠٢( ا  :، دة ،رس ا)٢/٣٠٧: )د. 

)١٠٣( :ان،اا:ازي: ٣/٢٣٦ح،ار ا ،٢١٣.  

)١٠٤( :ما اآن،اا   داتا :١٨٠. 

  . ٤/٤٣٠: )د(دة  ا ر،، :ن اب )١٠٥(

  . :٥٧٠ اس   ا س،ا س:  )١٠٦(

 .٢/١٢١اف،اي:  )١٠٧(

)١٠٨( ا ، :ازي١١٧-٢٩/١١٦، ١٥ا. 

)١٠٩( ا  :،  :ازي١١٧-٢٩/١١٦، ١٥ا.  

 ٩/١١٩اط:  ا  اآن، )١١٠(

)١١١(  :ا،ما وا آن اا   م٢٧/١٧٢روح ا. 

)١١٢(  :رة ا٦٨. 

 .٣٥رة امل:  )١١٣(

)١١٤( :ا،ن وا١/١٢٣ا. 

)١١٥(  :ر م١/١٢٣ا. 

)١١٦( :ة و ان٦٢د( ،م  و)ر او. 

)١١٧(  :ن،ان وان واا :٩٨. 

)١١٨( :إ ا ،اث اا  وا ددر اا :١٢٣. 

  .٤/١٦١: )(: ا،ااي،دة  )١١٩(
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)١٢٠( ا  :، رس دة  ،ا)(:٩٥٧. 

  .١٧/٢٩٨: )(دة ا ر،، :ن اب )١٢١(

)١٢٢(  :ما اآن،اا   دات٤٩٢ا.  

)١٢٣(  :ا،ما وا آن اا   مروح ا :٢٦٨ -٩/٢٦٧.  

  .١/٤١٨: اف،اي:  )١٢٤(

)١٢٥(  :ا،ما وا آن اا   مروح ا :٩/٢٦٨. 

)١٢٦(  :لم٣٥رة ا. 

)١٢٧(  : ا :آن اا ٣/٤٤٩.  

)١٢٨( ا  :،  :ازي١٢٨. ٨/١٥ا.  

  .٤٨٦  ،٤/٤٨٥: ا ا،أ ن:  )١٢٩(

)١٣٠(  :طآن،اا   انا :٩/٧٤. 

)١٣١( :رة ا٦. 

)١٣٢(:رة ا٦. 

  .٢٨٥وان وان وان،ا :: ان  )١٣٣(

 .٤/١٩٥: )(: ا،ااي، دة )١٣٤(

)١٣٥(   ا  :،،رس دة  ا)( :٤/١٩٥،     داتا

  :ما اآن،ادة   ٥٠٥ا ،ديوزاا،س اا،)( :

٤/٣٣٢.  

 .٢/٣٠٧: )(: ا،ااي، دة  )١٣٦(

 .٢/٦٧٥: )(: اس ا،اوزادي، دة  )١٣٧(

)١٣٨(  :رة ا١٨. 

)١٣٩( :ما اآن،اا   داتا :٢٦٥. 

)١٤٠(    :آن،اا   نا :دة   ١١/٧١،٧٢ ر ب،ان ا ،

):(١٤/٥٩. 

)١٤١(  :رة ا٤٨. 

 . :٤/٢٦٧ ا، اي:  )١٤٢(

)١٤٣( : ا ،ما ا آن اا   مروح ا :٢٧/١٤٢.  



  

  ) ١٤٥ .... (...................................................التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ

 
  

  .١٩/١٠٠اان   اآن،اط:   ،٢/١٢٠٦: اف،اي:  )١٤٤(

)١٤٥( :رة ا١٠. 

)١٤٦(  ::ا،ن وا١/١٨٤ا :ازيا،ا  ،١٩/١٨٦، ١. 

 .١١رة ارق: )١٤٧(

)١٤٨(:ان،ا٥/٢٩٥ا٢٩٦. 

)١٤٩( :مآن،اا   داتا :١٩٦. 

)١٥٠(:ان،ا٥/٢٩٥ا.  

 .٧١رة اة: )١٥١(

)١٥٢(:ان،ا١/١٠٤ا. 

)١٥٣(  :دة ،ياا،ا)٤/٣٧٤:)و. 

 .٦/٦٩: اف،اي: )١٥٤(

)١٥٥(  :طآن، اا  ا :١/٣٠٨. 

 .٩٦رة اة:  )١٥٦(

)١٥٧( : رة١٦. 

)١٥٨( :ان،اا :٦/١٥١،٥/٢٤٩٢٥٠. 

  .٢/٩٦٧:اف،اي: )١٥٩(

)١٦٠(  :ر ما :٢/٩٦٧.  

 : ان  و آي اآن،    )١٦١(

  .٢/٩٦٧،واف،اي:٢٢/٩٥اي:

)١٦٢(   :طآن،اا   انا :٢٢/٣٧ ب ا   ا ،

  .١٣/٣٠٥ال،ر اازي:

)١٦٣( :() دة،ياا،ا :٣/١٤١. 

)١٦٤(   نا  ::يآن، اآي ا و٢٢/٩٥    أ ر، ا وا،

:٧/٣٣٥:طآن،اا   ان٢٢/٣٧،و ا. 

،وادات      : :٢٢/٩٥ ان  و آي اآن، اي:  )١٦٥(

:ما اآن،ا٤٩٢ا. 

)١٦٦( ر، ا ا: : : ٣/١٥٢أ.  



  

  ) ١٤٦ .... (...................................................التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ

 
  

  املصادر واملراجعقائمة 

 .آن اا  

١.   .د ،مو  آم زرق، دراا ا آن و مز اا

 ، ،رفدار ا ،(طا )ا (د.ت).٣  

ا   ب ا ال،م ر اازي،دار إء ااث         .٢

،ن،وت،١٤٢٣(١ا/٢٠٠٢.(  

،( ٥٥٣إز ان  م اآن،د  أ ا اري(ت .٣

)،ب ادار ا،ا ا ١٩٩٥.(  

٤.              ،يا اإ    م ا أ،ا 

ا ون،دار اض،وآّ)،١٤٢٧/٢٠٠٦.( 

 ،(دل ٧٤٥ا ا  ، اّ  ن ام(ت .٥

،ن وت،ا ون، دار اد،وآا  ٢٠٠٧،(٢أ .( 

٦.         ،ا    ن ن، أن وان وان واا

  ،رون  ا  ،دار ا،وا رات وزارة ا

  ).١٩٨٢،()١١٤(ار اا  ، ااث

 ،( ا    ٢٥٥ان وا،ا ن و   ا(ت       .٧

   رون،دار ا وت(د.ت).

)،٤٦٠ ان   اآن،أ    ا ا(ت   .٨

     ن،اا  ،ا ،ا  أ

 ).١٩٦٣/١٣٨٣اف،(

٩.    ا  ا،     ي، وّا ز أ ا 

            وأ،    ،ز أ    ا 

 ي، دار اا،١٤٢٤(١ا/٢٠٠٣.( 

١٠.          ما ر اا     ر ا أ،ما 

  ،( ادر ،دار ا      ٤٨٩ازوي (ت

،وت،٢٠١٠،(١ا.( 



  

  ) ١٤٧ .... (...................................................التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ

 
  

١١.        اء إا أ د ا،ة ا ا آن اا 

)د ،ة، دار اا   ،١٤١٤ ا/١٩٩٣.( 

١٢.     ا ا إدر    أ  ا ،ر ا

        زي،دار ا ا و، أ  ،ازيا

 ).٢٠٠٦/١٤٢٧ا،وت،ن(

١٣.    ا ن،أ          ء زديا   ن  

 ،( أ ، دار ا ا ،وت،     ١٥٠ا(ت

 ).٢٠٠٢/١٤٢٤ن،(

   م اآن وإا،أ إق إا اي اوف      .١٤

  ،( اّ م،ا ا ،وت،   ٣١١ج(ت

١٤٢٧(٦/٢٠٠٦.( 

١٥.    وت،ا س،دار ا  ا ،س ا   سا 

،ن١٤٢٥(٢/٢٠٠٤.(  

ا  اآن،أ  ا   ا امري    .١٦

  ( اري،دار ا ا،وت     ٦٧١اط(ت

،ن١٤٢٤(٢/٢٠٠٤.(  

١٧.             آن، أآي ا و  نا 

  ،(د    ، ر، دار إء ٣١٠اي(ت

 ،وت ،اث١٤٢١(١ا/٢٠٠١(.  

ا ا و  اي،     اي   .١٨

ا: ( د   مر،دار    ٢٩٧(ت

،وت،١٤٢١،(١ا/٢٠٠٠.(  

 ،( ا  ٢٥٥اان، أ ن و   ا(ت .١٩

 ،،دهوأو ا ا  و ،رون٢ 

)١٣٨٤/١٩٦٥.( 

٢٠.          ل ا ،آنن ا   ر و ا  رر اا

اط٩١١(ت(،ن ،وت ،ا ٢،دار ا)١٤٢٤  ٢٠٠٤ (  



  

  ) ١٤٨ .... (...................................................التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ

 
  

٢١.        ا،ا ا .د،ودرا و ،ا أ  ان أد

)،د،وم١٩٧٧ا.(  

٢٢.          دار و،ف ا  ،اد و  ة اند

  ).١٩٩٧ال،وت(

ا اي، وا ا،دار در،وت             دان  .٢٣

،ن١٩٩٨،(١.(  

٢٤.     ا   ،ا   و ن أ ،ا ر

 ، ،ا  ،رون١٣٩٩(١/١٩٧٩(.  

٢٥. ا ب ا ا أ ،ما وا آن اا   مروح ا 

  ،( أ أ، و  ا ١٢٧٠د ا اادي(ت

،ن،وت ،اث اء ادار إ،١٤٢٠(١ا/١٩٩٩.(  

٢٦.           ا  ل ا جا أ،ا   زاد ا

     ا دار ا،ا  ا ،زيا         وت،

،ن١٤٢٢(١/٢٠٠٢.(  

 ،   أ ا   اج اي اري        .٢٧

     (اد  ا ، دار ا ، اة (د.ت).٢٦١(

٢٨.         دار ا،دي م.د ،اث اا  ا ا 

،زردن،(١وا١٤٢٧،ا/٢٠٠٧.(  

،( ور   وف     ١٧٥ا،ا  أ ااي(ت .٢٩

،ا اوي، دار اا ا  .د ١٤٢٤( ١ا/٢٠٠٣.(  

٣٠.        ا ا  ،ديوزآب ا   ا ،س اا

،اويؤهاو ا ا  )د.ت(.  

،   ) ٢٨٥(تا  ا وادب، أ اس    اد   .٣١

 ،ةا ،وا ز را  ،اد  .١٤٢٥(١د٢٠٠٤(.  

٣٢.         ا أ ،وه او  ون او ا   فا

   د  يو ا٥٣٨(ت (     ي، دار زاقا  .د  ،

 ،اث اء اد.ت(١إ(.  
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ب او  م ا ،ء ا     إا اادي     .٣٣

 ،( ا   ،دار ا    ٧٢٥ا زن(ت

،وت،١٤٢٤،(١ا/٢٠٠٤.(  

،  أ    )٧١١(تن اب،     ر    .٣٤

    را  ،اث اء اي، دار إدق ا ب، وا

، ،٢٠٠٥(١ا.(  

٣٥.         ا ا  ا  آن،أا   نا 

 ا ا  ،(      ، اء،  ا  ٥٤٨(ت

،وت ،١٤١٥(١ا/١٩٩٥.(  

)،دار  ٦٦٦ر اح،  ا   ادر اازي(ت        .٣٦

  ا،ا،(د،ت).

ادر اد وا  ااث ا، د.  ا إ، دار اة        .٣٧

 ،ردنا،وا زوا ١٤٢٤(١/٢٠٠٣(.  

٣٨.           ي ااء اد  ا  ا  ا ،ا 

  ،( ا،ووان ار، دار   ٥١٦(ت

  ).١٩٨٦/١٤٠٦ا،ن،(

،( ا   ٢٠٧م اآن،از   زد ااء(ت   .٣٩

  ر،(د،ت).،و  ار،دار او

٤٠.         أ  ا  ل ا ،آنز اإ  نك ا

  ).٢٠٠٤/١٤٢٤(١)،دار ا ا ،وت، ن، ٩١١اط(ت

)، دار ا ا ،وت، ن،   ٦٠٦ ا،ا اازي(ت  .٤١

١٤٢١،(١/٢٠٠٠.(  

 ا ا   اوف ا     ادات   اآن، أ  .٤٢

م٥٠٢(تا(        ،وت ،اث اء ادار إ ،ط   ،

١٤٢٣(١/٢٠٠٢(.  

٤٣. ز  أ ا أ ،ا  ٣٩٥(ت (    ا   ،

 ، ،دهوأو ا ا   ،رون١٣٩٠(٢/١٩٧٠(.  



  

  ) ١٥٠ .... (...................................................التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ

 
  

٤٤.      ا  ،طا  ،آنا   انا

 ،وت،ت١٤١٧(،١/١٩٩٧(.  

٤٥.             ا وردي، أا  نوا ا

    ،ا دار ا،ا   دا  ،وردي١٤٢٨(٢ا  /

٢٠٠٧.(  

 
 


