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  العالقات الداللیة 
  بین ألفاظ اإلبدال الصوتي في القرآن الكریم

  
  *ابتھال كاصد یاسر الزیدي. د.م

  
  ٢٧/٥/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمد هللا رب العȬالمین والصȬالة علȬى محمȬد     

  وآلھ الطیبین الطاھرین، 
أما بعد فإّنھ البّد قبȬل البȬدء بالبحȬث مȬن أن أمھȬِّد لȬھ       

  : بتعریف أھم المصطلحات الواردة فیھ
  :الَعالقة: أولھا

وھȬȬي مصȬȬدر مشȬȬتق مȬȬن عَلȬȬق الشȬȬيء یعَلȬȬُق  
، وفي )١(أي نشَب فیِھ وَلِزَمُھ: عَلقًا، وعَلق بھ َعالقة

بفȬȬȬتح ) َعالقȬȬȬة(إحȬȬȬداھما : ھȬȬȬذا المصȬȬȬدر صȬȬȬیغتان  
ولكȬȬّل مȬȬن . بكسȬȬر العȬȬین) ِعالقȬȬة(العȬȬین، واألخȬȬرى 

فȬȬالمفتوح یسȬȬتعمل ((الصȬȬیغتین اسȬȬتعمالھا الخȬȬاص، 
فȬȬȬȬي األمȬȬȬȬور الذھنیȬȬȬȬة، والمكسȬȬȬȬور فȬȬȬȬي األمȬȬȬȬȬور      

أّن العالقȬȬة بكسȬȬر ، أو بعبȬȬارة أخȬȬرى )٢())الخارجیȬȬة
العȬȬین تسȬȬتعمل فȬȬي األشȬȬیاء الحسȬȬیة، وبفتحھȬȬا فȬȬي      

  .)٣(األشیاء المعنویة
والمعنویات ھي األشȬیاء المدركȬة بالعقȬل، أو    

یتعّلȬق  : إّن بȬین اللفظȬین َعالقȬًة، أي   : بالنفس، فنقȬول 
  .أحدھما باآلخر برابط یربطھما

                                                           
جامعȬȬة /للبنȬȬاتكلیȬȬة التربیȬȬة  / قسȬȬم اللغȬȬة العربیȬȬة   *

  بغداد
) علȬȬȬȬق (ابȬȬȬن منظȬȬȬȬور  :لسȬȬȬȬان العȬȬȬȬرب: ینظȬȬȬر   )١(

١٠/٢٦١. 
 .٢٧٧/  ٣أبو البقاء الكفوي : الكلیات )٢(
 .٨٨الشریف الجرجاني :التعریفات: ینظر  )٣(

  :الداللة: ثانیھا
ق یُدلُُّھ دلَُّھ على الطری: وأصلھا في اللغة من

أي أوصلھ إلى معرفتȬھ بȬھ، وأبانȬھ لȬھ     : َداللًة وِداللًة
وھي فȬي األصȬل ال تخȬتص باللغȬة فقȬط،      . )٤(بأمارة

وإّنما ھي عامة في كّل ما یوِصل إلى المدلول، قȬال  
ومتى َدلَّ الشيء علȬى معنȬى، فقȬد َأخَبȬَر     : ((الجاحظ

عنȬȬȬȬھ وإن كȬȬȬȬان صȬȬȬȬامتًا، وأشȬȬȬȬار إلیȬȬȬȬھ وإن كȬȬȬȬان     
  .)٥())ساكنًا

مȬا ُیتَوصȬَُّل   : ((والداللة فȬي االصȬطالح ھȬي   
بھ إلى معرفȬة الشȬيء كداللȬة األلفȬاظ علȬى المعنȬى،       
واإلشȬȬȬȬȬارات، والرمȬȬȬȬȬوز الكتابیȬȬȬȬȬة، والعقȬȬȬȬȬود فȬȬȬȬȬي  

، وھȬي فȬȬي تعریفȬات السȬید الجرجȬȬاني    )٦())الحسȬاب 
كون الشيء بحالة یلزم مȬن العلȬم بȬھ العلȬم بشȬيء      ((

آخȬȬȬȬر، والشȬȬȬȬيء األول ھȬȬȬȬو الȬȬȬȬدال، والثȬȬȬȬاني ھȬȬȬȬو    
  .)٧())لمدلولا

وقȬȬȬȬد عȬȬȬȬرف العȬȬȬȬرب مصȬȬȬȬطلحات الداللȬȬȬȬة  
والȬȬدلیل منȬȬذ عصȬȬر مȬȬا قبȬȬل اإلسȬȬالم وظھȬȬرت فȬȬي     

وأقȬدم إشȬارة إلیھȬا مȬا     . كتاباتھم بعȬد ظھȬور اإلسȬالم   
بȬȬȬȬȬȬاب اللفȬȬȬȬȬȬظ ((ورد فȬȬȬȬȬȬي كتȬȬȬȬȬȬاب سȬȬȬȬȬȬیبویھ فȬȬȬȬȬȬي  

، حȬȬین أولȬȬى بنیȬȬة الكلمȬȬة عنایȬȬة باللغȬȬة   )١())للمعȬȬاني
، تمكنȬȬھ مȬȬن التفرقȬȬة الداللیȬȬة بȬȬین أصȬȬناف األلفȬȬاظ      

وجسȬȬȬد األھمیȬȬȬة الكبȬȬȬرى للمعنȬȬȬى الȬȬȬذي ھȬȬȬو أحȬȬȬد      
  .مكونات الداللة

ثȬȬم تبلȬȬور مفھȬȬوم الداللȬȬة علȬȬى نحȬȬو واضȬȬح    
الȬȬȬذي عنȬȬȬي بȬȬȬدالالت ) ھȬȬȬـ٣٩٢ت(عنȬȬȬد ابȬȬȬن جنȬȬȬي 

األلفȬȬاظ وعقȬȬد لȬȬذلك بابȬȬًا فȬȬي خصائصȬȬھ، قسȬȬم فیȬȬھ      
الداللة على ثالثة أقسام معتمȬدًا علȬى قȬوة كȬل داللȬة      

والضعف على ثالثة أّنھا في القوة ((وضعفھا، مبّینًا 
الداللȬȬȬȬȬة اللفظیȬȬȬȬȬة، ثȬȬȬȬȬم تلیھȬȬȬȬȬا : مراتȬȬȬȬȬب، فȬȬȬȬȬأقواھّن

  .)٢())الصناعیة، ثم تلیھا المعنویة
  : اإلبدال الصوتي: ثالثھا

                                                           
، ومقȬاییس  ٨/  ٨)دلȬل (الفراھیدي :العین: ینظر  )٤(

، ولسȬȬȬان العȬȬȬرب ٢٥٩/  ٢ابȬȬȬن فȬȬȬارس):دّل(اللغȬȬȬة 
   ٢٤٧/  ١١)دلل(

 .٢٤٩ـ     
 .٨٢ـ  ٨١/ ١البیان والتبیین )٥(
الراغȬȬب : معجȬȬم مفȬȬردات ألفȬȬاظ القȬȬرآن الكȬȬریم    )٦(

 . ١٧١)دّل(األصفھاني 
 .٦١التعریفات  )٧(
 .٢٤/  ١سیبویھ : الكتاب )١(
)١٠٠/  ٣  )٢. 
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وھȬȬو عملیȬȬة وضȬȬع صȬȬوت أو مقطȬȬع لغȬȬوي مكȬȬان      
صȬȬوت،أو مقطȬȬع لغȬȬوي آخȬȬر فȬȬي كلمȬȬة واحȬȬدة، بمȬȬا 

وتقȬȬع ھȬȬذه العملیȬȬة فȬȬي    . یȬȬؤدي إلȬȬى تغییȬȬر داللتھȬȬا   
معȬȬȬًا، وتقȬȬȬوم علȬȬȬى فكȬȬȬȬرة    الصȬȬȬوامت والصȬȬȬوائت   

المغȬȬایرة والمخالفȬȬة، إذ تسȬȬتعمل كȬȬل وحȬȬده صȬȬوتیة   
وھȬȬȬي مȬȬȬن  . بكیانھȬȬȬا الخȬȬȬاص وصȬȬȬورتھا المسȬȬȬتقلة  

الوسȬȬȬائل التȬȬȬي تعȬȬȬین اللغȬȬȬة علȬȬȬى تنویȬȬȬع مفرداتھȬȬȬا    
والتفریȬȬق بینھȬȬا لتكȬȬون أداة تفȬȬاھم وتعبیȬȬر صȬȬȬالحة      
بȬȬȬإجراء التبȬȬȬادل بȬȬȬین أصȬȬȬواتھا بȬȬȬأن تغیȬȬȬر صȬȬȬور     

یكȬȬون لكȬȬل صȬȬوت منھȬȬا   الكلمȬȬات فتتغیȬȬر معانیھȬȬا و 
  . )٣(قیمتھ اللغویة

وتقȬȬوم ظȬȬاھرة اإلبȬȬدال الصȬȬوتي علȬȬى نظȬȬام   
ھȬȬو أصȬȬغر وحȬȬدة صȬȬوتیة : فȬȬونیمي دقیȬȬق، والفȬȬونیم

  .)٤(قادرة على التمییز بین كلمتین مختلفتي المعنى
عامȬȬة فȬȬي ) التغییȬȬر الفȬȬونیمي(وتعȬȬد ظȬȬاھرة 

كȬȬل اللغȬȬات، إذ الیسȬȬتقیم النظȬȬام اللغȬȬوي إال إذا قȬȬام    
علȬȬȬى قیاسȬȬȬات مختلفȬȬȬة تعمȬȬȬل علȬȬȬى التنویȬȬȬع   أساسȬȬȬًا

. )٥(والتنسیق وربط التغیر الصȬوتي بȬالتغیر الȬداللي   
وھو ما كان جلیًا في اللغة العربیة التي تمّیزت عȬن  
غیرھȬȬا مȬȬن اللغȬȬات فȬȬي طائفȬȬة مȬȬن صȬȬیغھا بمرونȬȬة   
وقدرة على التنوع فȬي داللȬة الصȬیغة الواحȬدة علȬى      

فونیماتھȬȬا بمقابȬȬل عȬȬدة معȬȬاٍن، مȬȬن خȬȬالل إبȬȬدال أحȬȬد 
اسȬȬتبدالي للفȬȬونیم األصȬȬلي یتسȬȬبب فȬȬي تغییȬȬر معنȬȬى   
الكلمȬȬȬȬة، ویحمȬȬȬȬل فȬȬȬȬي إطȬȬȬȬاره شȬȬȬȬیئًا مȬȬȬȬن المعنȬȬȬȬى   

، لیكȬȬȬȬون اخȬȬȬȬتالف المبȬȬȬȬاني دلȬȬȬȬیًال علȬȬȬȬى )٦(الجدیȬȬȬȬد
  .اختالف المعاني

وتحدث ظاھرة اإلبدال الصوتي على أساس 
التقȬȬȬارب بȬȬȬین األصȬȬȬوات المتبادلȬȬȬة فȬȬȬي الغالȬȬȬب، إذ  

 ȬȬȬȬوات بخصȬȬȬȬي األصȬȬȬȬد  تلتقȬȬȬȬتركة وتتباعȬȬȬȬائص مش
بخصȬȬȬائص أخȬȬȬرى، وإذا تحقȬȬȬق للصȬȬȬوتین أسȬȬȬاس    
القرابة الذي یجمعھما أمكȬن ألحȬدھما أن یتبȬادل مȬع     
اآلخر سواء فȬي شȬكل ورود كȬل منھمȬا فȬي صȬورة       

  .)١(من صور الكلمة أو في شكل حلولھ محلھ
وما یعنینا ھنا ھو بیان أثر ذلك الصوت فȬي  

شȬيء مȬن    تولید معنى خاص وداللة جدیدة مȬع بقȬاء  
المعنȬى العȬȬام یالحȬظ فȬȬي جمیȬع تنوعاتȬȬھ، أو بمعنȬȬى    
آخر ما یعنینȬا ھȬو اإلبȬدال الȬذي یحȬدث عنȬھ تحȬویر        
في المعنى وتنȬوع فȬي القصȬد، واالخȬتالف والتنȬوع      
ھنȬȬا مقصȬȬودان، تتناسȬȬب فیھمȬȬا حȬȬروف كȬȬل أصȬȬل     

                                                           
 .١٦٩بسام بركة : علم األصوات العام : ینظر )٣(
الفȬȬونیم بȬȬین النحȬȬو العربȬȬي القȬȬدیم وعلȬȬم    : ینظȬȬر )٤(

 ).بحث( ٧٩عبد المنعم ناصر : غة الحدیث الل
دي سوسیر : دروس في األلسنیة العامة : ینظر  )٥(

١٨٣. 
تمȬȬام : معناھȬȬا ومبناھȬȬا  : اللغȬȬة العربیȬȬة  : ینظȬȬر  )٦(

 .٧٧ـ  ٧٦حسان 
علȬȬي : الفȬȬروق اللغویȬȬة مȬȬع ملحȬȬق بھȬȬا     : ینظȬȬر )١(

 ).أطروحة دكتوراه( ٢٥٩كاظم مشري 

لغȬȬوي مȬȬع المعنȬȬى الȬȬذي یȬȬراد مȬȬن ألفȬȬاظ اللغȬȬة أن       
  .تؤدیھ

مȬȬن اإلبȬȬدال  ومȬȬدار بحثنȬȬا فȬȬي ھȬȬذا التنȬȬوع     
الصȬȬوتي ھȬȬو القȬȬرآن الكȬȬریم، وللبنȬȬاء الصȬȬوتي فȬȬي   
القرآن الكریم أھمیة بالغة ومكانȬة ممیȬزة، فقȬد عنȬي     

بȬȬȬالجرس واإلیقȬȬȬاع عنایتȬȬȬھ بȬȬȬالمعنى، وھȬȬȬو لȬȬȬذلك ((
یتخیȬȬر األلفȬȬاظ تخیȬȬرًا یقȬȬوم علȬȬى أسȬȬاس مȬȬن تحقیȬȬق  
الموسیقى المتسȬقة مȬع جȬّو اآلیȬة، وھȬو السȬیاق، بȬل        

  .)٢())ر من األحیانجو السورة كلھا في كثی
إّن أھم ما یمیز القرآن الكȬریم دقȬة اسȬتعمالھ    
األلفاظ، إذ یتخیر لكّل سیاق ما یناسȬبھ مȬن األلفȬاظ،    
بل یتخیر لھ ما یناسبھ من األصوات، حتى نجد فȬي  

الحȬȬȬرف الواحȬȬȬد معجȬȬȬز فȬȬȬي  ((كثیȬȬȬر مȬȬȬن األحیȬȬȬان 
موضعھ ؛ ألنھ یمسك الكلمȬة التȬي ھȬو فیھȬا ویمسȬك      

كثیرة، وھو السر فȬي إعجȬاز جملتȬھ    اآلیة واآلیات ال
إّن : ولعȬȬل ھȬȬذا یȬȬدعونا إلȬȬى القȬȬول)٣())إعجȬȬازًا أبȬȬدیًا

لغة القرآن الكریم لغة صوتیة تصȬویریة دالȬة وذات   
  .تأثیر نفسي كبیر

ویلحȬȬȬظ فȬȬȬي مواضȬȬȬع كثیȬȬȬرة مȬȬȬن كتȬȬȬاب اهللا 
الحكیم وقوع إبدال صȬوتي بȬین األلفȬاظ فȬي السȬیاق      

جȬȬȬي الȬȬȬذي كȬȬȬان الواحȬȬȬد، والُیقَصȬȬȬد بȬȬȬھ اإلبȬȬȬدال اللھ
صقر وسقر، : معروفًا بین القبائل المختلفة، في نحو

وصȬȬȬراط وسȬȬȬراط، والȬȬȬذي ُعȬȬȬرف فیمȬȬȬا بعȬȬȬد لȬȬȬدى   
القراء، وإّنما نحن بصدد اإلبدال الصوتي المقصȬود  
لغایات داللیة والȬوارد فȬي سȬیاق واحȬد، أو سȬیاقات      
متقاربȬȬȬة، الȬȬȬذي یقȬȬȬوم علȬȬȬى أسȬȬȬاس التقȬȬȬارب فȬȬȬي       

یȬȬأت اعتباطȬًا، بȬȬل   المخȬارج أو الصȬفات، والȬȬذي لȬم   
علȬȬى وفȬȬق المعȬȬاني المطلوبȬȬة التȬȬي فرضȬȬھا السȬȬیاق  

  .القرآني
وتبّین أّن اختیȬار األلفȬاظ المبȬدل منھȬا یقȬوم       

علȬȬى أسȬȬاس ارتباطھȬȬا بعالقȬȬات داللیȬȬة مȬȬع األلفȬȬاظ    
المبدلة، وإّن دراسة العالقات الداللیة داخȬل المجȬال   
الȬȬداللي الواحȬȬد مȬȬن األمȬȬور المھمȬȬة المتعلقȬȬة بعلȬȬم       

داللȬȬة، إذ تختلȬȬف ھȬȬذه العالقȬȬات مȬȬن اسȬȬتعمال إلȬȬى ال
آخȬȬر بحسȬȬب أنȬȬواع األلفȬȬاظ ومعانیھȬȬا التȬȬي یقصȬȬدھا  
المتكلم، وبحسب حال المتلقي وفھمھ، وھي تتضمن 

االشȬȬȬȬتراك، والتȬȬȬȬرادف، والتقȬȬȬȬارب،  : بوجȬȬȬȬھ عȬȬȬȬام 
ویمكȬن تقسȬیم العالقȬات الداللیȬة     . والتناظر، والتقابل

اإلبȬدال الصȬوتي    بین األلفاظ القرآنیة التي وقع فیھȬا 
  :على الوجھ اآلتي

  :التقابل الداللي: أوًال

                                                           
كاصد یاسȬر  : لقرآن الجرس واإلیقاع في تعبیر ا )٢(

 ).بحث( ٣٣٥الزیدي 
مصȬȬȬȬطفى : إعجȬȬȬȬاز القȬȬȬȬرآن والبالغȬȬȬȬة النبویȬȬȬȬة  )٣(

 .٢١١الرافعي 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

ھȬȬو التواُجȬȬھ بȬȬین شȬȬیئین،  : التقابȬȬل فȬȬي اللغȬȬة
والُمقابلȬȬȬة والَتقاُبȬȬل بمعنȬȬȬى  . )١(الُمواَجھȬȬة : والُمقابلȬȬة 

  .)٢(ِتجاَھك: واحد، فھو ُقبالتك وُقبالك، أي
أّمȬȬا فȬȬي االصȬȬطالح، فاللفظȬȬان أو التركیبȬȬان  

اللȬȬذان یجتمعȬȬان فȬȬي شȬȬيء واحȬȬد  (( المتقȬȬابالن ھمȬȬا 
األرض،والسȬȬماء، : ومثالھȬȬا. )٣())مȬȬن وجھȬȬة واحȬȬدة

واللیل،والنھار، والخیر، والشȬر، والسȬواد،والبیاض   
وغیرھا، وتعد ظاھرة التقابȬل الȬداللي مȬن الظȬواھر     
الممیȬȬزة فȬȬي اللغȬȬات عامȬȬة، واللغȬȬة العربیȬȬة خاصȬȬة، 
وھȬȬȬي تقȬȬȬوم علȬȬȬى أسȬȬȬاس التقابȬȬȬل والمواجھȬȬȬة بȬȬȬین    

: غویȬة، وتضȬم تحتھȬا دالالت متعȬددة منھȬا     عناصر ل
  .)٤(المطابقة، والتضاد، والتناقض، والتخالف

وقد تنبھ القدماء إلى ھذه الظاھرة وتناولوھȬا  
بالȬȬدرس والتحلیȬȬل فȬȬي القȬȬرآن الكȬȬریم وفȬȬي أشȬȬعار     
العȬȬȬرب، مȬȬȬنھم أبȬȬȬو ھȬȬȬالل العسȬȬȬكري الȬȬȬذي عȬȬȬرَّف  

إیȬȬراد الكȬȬالم ثȬȬم مقابلتȬȬھ بمثلȬȬھ فȬȬي    : (( التقابȬȬل بأنȬȬھ 
، وحȬدد  )٥())لمعنى على وجھ الموافقة، أو المخالفȬة ا

: الراغȬȬب األصȬȬفھاني لھȬȬذه الظȬȬاھرة أربعȬȬة أنȬȬواع     
الضȬȬȬȬȬȬȬȬّدان كالبیاض،والسȬȬȬȬȬȬȬȬواد، والمتناقضȬȬȬȬȬȬȬȬان ((

كالضȬȬȬِّْعف والنِّْصȬȬȬف، والوجȬȬȬود والعȬȬȬدم كالبصȬȬȬر     
والعمȬȬى، والموجبȬȬة والسȬȬالبة فȬȬي األخبȬȬار نحȬȬو كȬȬل  

  .)٦())إنسان ھاھنا، ولیس كل إنسان ھاھنا
قد ورد نوعان من عالقات التقابȬل الȬداللي   و

  :بین األلفاظ المتبادلة في القرآن الكریم، ھما
  :أ ـ التقابل بالضّد

وھو تقابل یقوم على التنȬاقض المعنȬوي بȬین    
لفظین متضادین أحدھما عكȬس اآلخȬر فȬي المعنȬى،     

الضȬȬّد كȬȬل شȬȬيء ضȬȬاّد شȬȬیئًا لیغلبȬȬھ،  : ((قȬȬال الخلیȬȬل
ضȬد الحیȬاة، واللیȬل     والسواد ضد البیȬاض، والمȬوت  

  .)١())ضد النھار، إذا جاء ھذا ذھب ذاك
وقد أوضح أبو الطیب اللغوي معنى التضȬاد  

ضȬدَّ كȬلَّ   : ((ومّیزه من الخالف، حیث أشار إلȬى أنّ 
شȬȬȬيء مانافȬȬȬاه، نحȬȬȬو البیȬȬȬاض والسȬȬȬواد، والسȬȬȬخاء    
والبخل،والشȬȬجاعة والجȬȬبن، ولȬȬیس  كȬȬل مȬȬا خȬȬالف    

والجھȬل مختلفȬان   الشيء ضدا لھ، أال ترى أّن القȬوة  
ولیسȬȬȬا ضȬȬȬّدین، وإّنمȬȬȬا ضȬȬȬّد القȬȬȬوة الضȬȬȬعف وضȬȬȬّد   
الجھȬȬل العلȬȬم، فȬȬاالختالف أعȬȬّم مȬȬن التضȬȬاد، إذ كȬȬان  
كّل متضادین مختلفȬین، ولȬیس كȬّل مختلفȬین ضȬدَّین      

؛ وفȬȬȬȬّرق الراغȬȬȬȬب األصȬȬȬȬفھاني بȬȬȬȬین التقابȬȬȬȬل   )٢())

                                                           
ـȬȬ  ٥/١٧٩٥) قبȬȬل(الجȬȬوھري :الصȬȬحاح: ینظȬȬر ) ١(

١٧٩٧. 
 .٥٧/  ١٤) قبل(لسان العرب : ینظر )٢(
 .١١١التعریفات  )٣(
فȬایز  : التقابل والتماثل في القرآن الكریم : ینظر  )٤(

 .٧٨، ١٦، ١٥القرعان 
 .٣٤٦كتاب ا لصناعتین   )٥(
 . ٣٠١) ضّد(معجم مفردات ألفاظ القرآن )٦(
 .٦/ ٧) ضد(العین  )١(
 .١/١األضداد في كالم العرب  )٢(

والتضȬȬاد تفرقȬȬة العȬȬام عȬȬن الخȬȬاص، فالتقابȬȬل أعȬȬّم       
: شȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬملوأشȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬمل مȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬن التضȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬاد ؛ألنȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬھ ی  

  .)٣(التضاد،والتناقض،والتخالف 
وفȬȬȬّرق أبȬȬȬو ھȬȬȬالل العسȬȬȬكري بȬȬȬین التضȬȬȬاد   

إن التنȬȬاقض یكȬȬون فȬȬي األقȬȬوال : ((والتنȬȬاقض بقولȬȬھ
الفعالن متضȬادان،  : والتضاد یكون في األفعال یقال

وال یقȬȬال متناقضȬȬان، فȬȬȬإذا جعȬȬل الفعȬȬȬل مȬȬع القȬȬȬول     
وحȬّد الضȬّدین ھȬو مȬا تنافیȬا      …استعمل فیȬھ التضȬاد   

  Ȭي الوجȬي     فȬȬان فȬوالن المتنافیȬین القȬّد النقیضȬود، وح
، ثȬم فȬّرق بȬین التنȬافر     )٤()) … المعنى دون الوجود

الفȬȬرق بینھمȬا أن التنȬȬافي ال یكȬȬون  : ((والتضȬاد فقȬȬال 
إال بین شیئین یجȬوز علیھمȬا البقȬاء، والتضȬاد یكȬون      

وھȬȬذا یعنȬȬي أّن أھȬȬل . )٥())بȬȬین مȬȬا یبقȬȬى ومȬȬا الیبقȬȬى
األلفاظ المتضادة التجتمȬع فȬي   اللغة متفقون على أّن 

  .مكان واحد وفي وقت واحد
ومن األلفاظ القرآنیة التي وقع فیھا اإلبدال الصȬوتي  

  :وترتبط بینھا بعالقة التضاد أوالتقابل بالضد
  :ـ أتقى وأشقى ١

وقȬȬد . الحȬȬذر: اّتقȬȬى مشȬȬتقة مȬȬن وقȬȬى، وھȬȬو   
َحِذرُتȬȬȬُھ، : توقیȬȬȬت واتقیȬȬȬت الشȬȬȬيء واتَّقیُتȬȬȬُھ وأّتقیȬȬȬھِ   

جعل النفس في وقایȬة ممȬا   : ،وھي)٦(التقوى: واالسم
ھو حفظ النفس عّما یؤثم بتȬرك  :ُیخاُف، وفي الشرع

والتقȬȬي ھȬȬو  . )٧(المحظȬȬور وتȬȬرك بعȬȬض الُمباحȬȬات   
  .المتقي، واألتقى اسم التفضیل منھ

أمȬȬȬا األشȬȬȬقى فمشȬȬȬتقة مȬȬȬن شȬȬȬقا، والشȬȬȬَّقاَوة       
الشȬȬȬȬȬȬّدة : ، والشȬȬȬȬȬȬَّقاء)١(ضȬȬȬȬȬȬّد السȬȬȬȬȬȬَّعادة  : بȬȬȬȬȬȬالفتح
ھو فاقد السعادة في الدنیا،أو في :الشَّقّيو.)٢(والعسرة
  .، واألشقى اسم التفضیل منھ)٣(اآلخرة

وقد ورد اإلبدال الصوتي بین ھذین اللفظین 
الَیْصثالَھا   ·َفَأْنثَذْرُتُكْم َنثاًرا َتَلظَّثى   : ((في قولȬھ تعȬالى  

َوَسثُیَجنَُّبَھا اَألْتَقثى    ·الَّثِذي َكثذََّب َوَتثَولَّى   ·ِإال اَألْشَقى 
  ].١٨ـ ١٤: اللیل)) [ِذي ُیْؤِتي َماَلُھ َیَتَزكَّىالَّ·

أّن اهللا ینȬȬȬذر الكȬȬȬافرین ویحȬȬȬذرھم : والمعنȬȬȬى
مȬȬن نȬȬار تسȬȬتعر وتلتھȬȬب وتتوقȬȬد ویزیȬȬد وھجھȬȬا وال   

، )٤(یȬȬȬدخلھا إال الكȬȬȬافر بȬȬȬاهللا، وھȬȬȬو أشȬȬȬقى األشȬȬȬقیاء  
الكفȬȬȬȬȬر بالرسȬȬȬȬȬالة، وعصȬȬȬȬȬیان ((وعالمȬȬȬȬȬة الشȬȬȬȬȬقي 

                                                           
 ٣٠١) ضّد(معجم مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٣(
. 
 .٣٦الفروق في اللغة  )٤(
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ )٥(
 .٤٠٢/ ١٥) وقى(لسان العرب: ینظر )٦(
 . ٥٦٨) وقى(معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر )٧(
، ٢٧١) شȬقا (معجم مفردات ألفȬاظ القȬرآن  : ینظر )١(

 ).شقا( ٤٣٨/ ١٤ولسان العرب 
 .٤٣٩ـ  ٤٣٨/ ١٤)شقا(لسان العرب : ینظر )٢(
 .٢٧١) شقا(معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر )٣(
/  ٥الزجȬȬȬاج :معȬȬȬاني القȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬھ : ینظȬȬȬر  )٤(

محمȬȬد حسȬȬین  :، والمیȬȬزان فȬȬي تفسȬȬیر القȬȬرآن   ٢٥٧
 .٣٧٨/  ٧الطباطبائي 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

ب بقلبȬھ  أي كȬذّ ). كّذب وتȬوّلى (الشریعة، وھو الذي 
ولسانھ وتوّلى بعملȬھ ومواقفȬھ، وھȬذا سȬوف یحتȬرق      
بلھیب جھنم ویصطلي بحّرھا ؛ ألّنھ لم یصنع لنفسھ 

  .)٥())من دونھا سترًا من اإلیمان، وصالح األعمال
وسȬȬیتجنب ھȬȬذه النȬȬار المتلّظیȬȬة مȬȬن كȬȬان فȬȬي  
درجȬة عالیȬȬة مȬن التقȬȬوى، وھȬو قȬȬوي اإلیمȬان شȬȬدید     

مرضاة اهللا، وال یفعȬل   التقوى الذي ینفق مالھ ابتغاء
ذلك إال طلبًا للتزكیة منھ جّل وعال لكȬي یطھȬر قلبȬھ    

  .)٦(من البخل والشح، وابتغاء ثوابھ سبحانھ وتعالى
وُیلحُظ أّن في اآلیات تقسȬیمًا ثنائیȬًا إلȬى مȬن اتصȬف      
بقوة اإلیمان، فھȬو األتقȬى، ومȬن اتصȬف باإلصȬرار      

وفȬȬȬي ھȬȬȬذا . علȬȬȬى الكفȬȬȬر والعصȬȬȬیان، فھȬȬȬو األشȬȬȬقى 
قسȬȬیم حالتȬȬان متقابلتȬȬان تقابȬȬل الضȬȬد وضȬȬّده، وقȬȬد   الت

سȬȬّوغ التقȬȬارب بȬȬین مخرجȬȬي الشȬȬین والتȬȬاء وقȬȬوع      
أو  )٧(اإلبȬȬȬȬȬدال بینھمȬȬȬȬȬا، فالشȬȬȬȬȬین صȬȬȬȬȬوت شȬȬȬȬȬجري

، من وسط اللسان بینȬھ وبȬین وسȬط الحنȬك     )٨(غاري
، والتȬȬȬاء بقربȬȬȬھ مȬȬȬن بȬȬȬین طȬȬȬرف اللسȬȬȬان )٩(األعلȬȬȬى

  .)١٠(وأصول الثنایا
  :ـ َرَتق وَفتق٢

الشȬȬَّقُّ والَفصȬȬُل بȬȬین المتَّصȬȬلین،   ھȬȬو : الَفتȬȬُق
أّمȬȬا الرتȬȬق فھȬȬو إلحȬȬام الفتȬȬق     . )١(وھȬȬو ضȬȬد الرَّْتȬȬقِِ  

الضȬȬَّمُّ وااللتحȬȬام خلقȬȬًة كȬȬان أم ((، وھȬȬو)٢(وإصȬȬالحھ
، والفȬȬرق بȬȬین الَفتȬȬق والرَّتȬȬق أّن األول    )٣())َصȬȬنعًة

یكȬȬون بȬȬین الشȬȬیئین اللȬȬذین كانȬȬا ملتئمȬȬین أحȬȬدھما     ((
، أّمȬا  )٤())ھمȬا فقȬد ُفِتقȬا   متصل بȬاآلخر، فȬإذا ُفȬرِّق بین   

مصȬدر َرَتȬَق َرْتقȬًا، إذا لȬم یكȬن بینھمȬا       ((الرَّتق فھȬو  
  ).٥())ُفْرَجًة 

وقد ورد اإلبدال الصوتي بین ھذین اللفظین 
فȬȬȬي وصȬȬȬف خلȬȬȬق السȬȬȬماوات واألرض فȬȬȬي قولȬȬȬھ    

َأَوَلثثثْم َیثثثَرى الَّثثثِذیَن َكَفثثثُروا َأنَّ السَّثثثَماَواِت  : ((تعȬȬȬالى
ًقا َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَمثاِء ُكثلَّ   َواَألْرَض َكاَنَتا َرْت

  ].٣٠:األنبیاء)) [َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُیْؤِمُنوَن

                                                           
 .١٥٤/  ١٨الطوسي :التبیان في تفسیر القرآن )٥(
، ٣٧٨/  ٧المیȬȬزان فȬȬي تفسȬȬیر القȬȬرآن    : ینظȬȬر  )٦(

/  ١٨رسȬȬȬي محمȬȬȬد تقȬȬȬي المد : ومȬȬȬن ھȬȬȬدي القȬȬȬرآن 
١٥٥. 

 .٥٨/ ١العین : ینظر  )٧(
أحمȬȬد مختȬȬار  :دراسȬȬة الصȬȬوت اللغȬȬوي  : ینظȬȬر  )٨(

 .٢٧١عمر
 .٤٣٣/ ٤الكتاب : ینظر  )٩(
، ودراسȬȬȬة الصȬȬȬوت  ٤٣٣/ ٤الكتȬȬȬاب : ینظȬȬȬر  )١٠(

 .٢٦٩اللغوي 
معجȬȬȬȬȬȬȬȬم مفȬȬȬȬȬȬȬȬردات ألفȬȬȬȬȬȬȬȬاظ   )فتȬȬȬȬȬȬȬȬق: (ینظȬȬȬȬȬȬȬȬر)١(

،وتȬȬȬȬȬȬاج ٢٩٦/ ١٠،ولسȬȬȬȬȬȬان العȬȬȬȬȬȬرب٣٨٥القȬȬȬȬȬȬرآن
 .٢٦/٢٧١مرتضى الزبیدي:العروس

 . ١١٤/ ١٠) رتق(لسان العرب : ینظر )٢(
 ١٩٢) رتȬق (معجم مفȬردات ألفȬاظ القȬرآن   : ینظر )٣(
. 
 .١٤٣الفروق في اللغة ) ٥(، )٤(

أّن السȬȬȬȬȬȬموات واألرض كانتȬȬȬȬȬȬا : والمعنȬȬȬȬȬȬى
مجتمعتȬȬȬین ملتصȬȬȬقتین الفضȬȬȬاء بینھمȬȬȬا، ففصȬȬȬلھما     
الخȬȬالق العظȬȬیم جȬȬّل جاللȬȬھ بȬȬالھواء، فرفȬȬع السȬȬماء      

كانȬȬȬȬȬت إّن السȬȬȬȬȬموات : وقیȬȬȬȬȬل. )٦(ووضȬȬȬȬȬع األرض
متالصȬȬقة فیمȬȬا بینھȬȬȬا، وكȬȬذلك األرضȬȬون ال فȬȬȬراغ      

  .)٧(بینھا، ففتقھا اهللا وجعل بینھا ُفرجات
إّن كل سماء كانȬت علȬى حȬدتھا    : وقیل أیضًا

رتقًا ال تمطر، وكّل أرض كانت على حدتھا رتقًا ال 
تنبȬȬȬȬت ففتȬȬȬȬق اهللا السȬȬȬȬماء باألمطȬȬȬȬار وفتȬȬȬȬق األرض 

  .)٨(بالنبات
ء والراء، وھمȬا  واإلبدال ھنا بین صوتي الفا

صȬȬوتان رخȬȬوان، األول مھمȬȬوس والثȬȬاني مجھȬȬور،  
غیȬȬر أن الفȬȬاء حȬȬرف تفȬȬٍش ؛ولȬȬذا ھȬȬي دائمȬȬًا تȬȬوحي   
بالفصȬȬل بȬȬین األشیاء،السȬȬّیما إذا اجتمعȬȬت مȬȬع الȬȬالم  

فȬȬȬلَّ، وَفَلȬȬȬَج، وَفَلَح،وَفَلȬȬȬَع، وَفَلȬȬȬَق، :والȬȬȬراء فȬȬȬي نحȬȬȬو
  .وَفَرَع، وَفَرَق 

دھȬȬا أمȬȬا الȬȬراء فبȬȬداللتھا علȬȬى التكȬȬرار واتحا 
مȬȬȬȬع التȬȬȬȬاء والقȬȬȬȬاف الشȬȬȬȬدیدین دّلȬȬȬȬت علȬȬȬȬى الضȬȬȬȬمِّ   

َرَتȬَب،  : وااللتحام، ونجد مثیȬل ھȬذه الداللȬة فȬي نحȬو     
  .وَرَقَع، وَرَصَف، وَرصَّ

  :ـ َرَغَب وَرَھَب ٣
: ُیقȬȬȬال. السȬȬَّعة فȬȬي الشȬȬيء   : أصȬȬل الرَّغبȬȬة   

أي واسȬع،  : َرِغَب الشيء إذا اتََّسع، وحوض َرغیب
ورِغȬȬب  ،)١(فȬȬي اإلرادة السȬȬَّعة : والرَّغبȬȬة والرُّغبȬȬى

تَركȬُھ،  : أراَدُه وَطَمȬَع فیȬھ، وَرِغȬَب عنȬھ    : في الشȬيء 
: الضَّراعُة والَمسألُة، والرَّغائȬب : والَرْغُب والرَّغبُة

  )٢(ماُیرَغُب فیھ من الثواب العظیم
: لفȬȬȬٌظ یȬȬȬدلُّ علȬȬȬى الخȬȬȬوف، یقȬȬȬال :والَرْھȬȬȬُب 

  )٣(خاف: رِھَب َیرَھُب َرْھبًة وُرھبًا وَرَھبًا، أي
  .)٤(مخافٌة مع تحّرز : وھي عند الراغب

وقد ورد اإلبدال الصȬوتي بȬین اللفظȬین فȬي      
َفاْسثثثَتَجْبَنا َلثثثُھ َوَوَھْبَنثثثا َلثثثُھ َیْحَیثثثى    : ((قولȬȬȬھ تعȬȬȬالى 

َوَأْصثثثَلْحَنا َلثثثُھ َزْوَجثثثُھ ِإنَُّھثثثْم َكثثثاُنوا ُیَسثثثاِر袄ُوَن ِفثثثي    

                                                           
، ٧/٢٤٢التبیȬȬȬان فȬȬȬي تفسȬȬȬیر القȬȬȬرآن     : ینظȬȬȬر  )٦(

 .       .٤/٤٣الطبرسي : ومجمع البیان
، ٣/٣١٦معȬȬȬȬȬȬاني القȬȬȬȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬȬȬȬھ : ینظȬȬȬȬȬȬر  )٧(

 .٢/٣٢٦الزمخشري : والكشاف
، وجȬȬامع ٢/١١٣معȬȬاني القȬȬرآن للفȬȬراء  : ینظȬȬر  )٨(

 .٣٢٦/  ٣، والكشاف ١٩/  ١٧الطبري: البیان 
،ومقاییس اللغة ١٣٧/ ١الصحاح )رغب: (ینظر )١(

، ومعجȬȬم مفȬȬردات ألفȬȬاظ القȬȬرآن     ٤١٦ـ      ٤١٥/ ٢
٢٠٤. 

 .٤٢٣ـ  ٤٢٢/ ١) رغب(لسان العرب: ینظر )٢(
/ ١،والصȬȬȬȬحاح ٤/٤٧العȬȬȬȬین ) رھȬȬȬȬب: (ینظȬȬȬȬر )٣(

/ ١، ولسȬان العȬرب   ٤٤٧/ ٢، ومقاییس اللغȬة  ١٤٠
٤٣٦. 

 ٢٠٩) رھȬب (معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر )٤(
. 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

َنثثثثا اْلَخْیثثثثَراِت َوَیثثثثْد袄ُوَنَنا َرَغًبثثثثا َوَرَھًبثثثثا َوَكثثثثاُنوا لَ    
  ].٩٠:األنبیاء)) [ḿَاِشِعیَن

جاءت ھذه اآلیة في  وصف نبي اهللا زكریȬا  
وزوجȬȬȬھ اللȬȬȬذین كانȬȬȬا مȬȬȬؤمنین، وضȬȬȬّما إلȬȬȬى فعȬȬȬل     

الفزع إلȬى  :أولھما: الطاعات والمسارعة فیھا أمرین
اهللا تعȬȬȬالى رغبȬȬȬًة فȬȬȬي ثوابȬȬȬھ، ورھبȬȬȬًة مȬȬȬن عقابȬȬȬھ،   

. الخشوع، وھȬو المخافȬة الثابتȬة فȬي القلȬب     : وثانیھما
مطیعȬȬین ومسȬȬارعین إلȬȬى الخیȬȬرات خاشȬȬعین فكȬȬانوا 

  .)٥(خاضعین هللا
ھȬȬȬȬذه اآلیȬȬȬȬة تفسȬȬȬȬیر  :)٦(وفّسȬȬȬȬر الزمخشȬȬȬȬري

َیْحثثثَذُر (ھȬȬȬو كقولȬȬȬھ تعȬȬȬالى  :  القȬȬȬرآن بȬȬȬالقرآن فقȬȬȬال 
، فأشȬȬعر ]٩: الزمȬȬر) [اآلḿِثثَرَة وَیْرجثثو َرْحَمثثَةَ ربِّثثھِ  

قولȬȬȬھ بداللȬȬȬة الرغبȬȬȬة علȬȬȬى رجȬȬȬاء الرحمة،وداللȬȬȬة    
  .العذابالرھبة على الحذر،والخوف من 

والرَغȬȬȬȬȬب والرَھȬȬȬȬȬب مصȬȬȬȬȬدران كالرغبȬȬȬȬȬة  
والرھبȬȬة، بمعنȬȬى الطَمȬȬع والخȬȬوف، فȬȬإن بقیȬȬا علȬȬى     
داللتھمȬȬا المصȬȬدریة ُیعربȬȬا تمییȬȬزًا، وإن كانȬȬا بمعنȬȬى 

أي أّنھمȬȬا یȬȬدعوان اهللا راغبȬȬین  . الفاعȬȬل یعربȬȬا حȬȬاالً 
  .راھبین

وُیلحظ في ھذا اإلبȬدال أّن الغȬین جȬاءت مȬع     
والطمȬȬع فیȬȬھ، علȬȬى  الفعȬȬل الȬȬدال علȬȬى إرادة الشȬȬيء  

حȬȬین جȬȬاءت الھȬȬاء مȬȬع الفعȬȬل الȬȬدال علȬȬى الخȬȬوف       
والھلع، وكأّن الھاء تحاكي رجفة القلȬب الخȬائف، إذ   
تلیق صفة الھمȬس بھȬاجس الخȬوف الخفȬي فȬي قلȬب       
المȬȬؤمن الخاشȬȬع، علȬȬى حȬȬین تلیȬȬق صȬȬفة الجھȬȬر فȬȬي 
الغȬȬین بالرغبȬȬة والطمȬȬع فȬȬي رضȬȬا اهللا وثوابȬȬھ الȬȬذي  

فȬȬي صȬȬالتھ،وتقواه،  یجھȬȬر بȬȬھ العبȬȬد الصȬȬالح جھȬȬراً 
  .وعبادتھ،وطاعتھ هللا

فجȬȬاء الفعȬȬالن فȬȬي اآلیȬȬة متضȬȬادین، لكنھمȬȬا    
یكّمȬȬالن بعضȬȬھما بعضȬȬًا فȬȬي وصȬȬف الحالȬȬة النفسȬȬیة  

  .لعباد اهللا الصالحین عامة، ولزكرّیا وزوجھ خاصة
  :ـ 袄َُسر وَیُسر ٤

الضȬȬȬȬِّیُق والشȬȬȬȬدَُّة  : الُعْسȬȬȬȬُر فȬȬȬȬي اللغȬȬȬȬة ھȬȬȬȬو  
ُر وجȬȬȬȬوِد المȬȬȬȬال،  َتَعسȬȬȬȬُّ: والُعسȬȬȬȬَرُة. )١(والصȬȬȬȬعوبُة

  .)٢(طَلبوا َتعسیَر األمِر: وتعاَسَر القوُم
السھُل، : أّما الُیسُر فھو ضدُّ الُعسِر، والَیسیُر

  .)٣(الِغنى: والَمیَسرُة والَیساُر
وقد ورد ھذان اللفظȬان فȬي سȬیاق واحȬد فȬي      

ِإنَّ َمث翱َ اْلُعْسثِر    ·َفِإنَّ َم翱َ اْلُعْسِر ُیْسثًرا : ((قولھ تعالى
  ].٦ـ  ٥: االنشراح)) [ُیْسًرا

                                                           
، ٢٧٥/  ٧التبیȬȬȬان فȬȬȬي تفسȬȬȬیر القȬȬȬرآن  : ینظȬȬȬر  )٥(

الفخȬȬȬر : ، والتفسȬȬȬیر الكبیȬȬȬر٦٠/  ٤ومجمȬȬȬع البیȬȬȬان 
 .١٨٣/  ٢٢الرازي  

 .٢/٣٣٦الكشاف : ینظر )٦(
 . ٥٦٣/  ٤) عسر(لسان العرب: ینظر  )١(
 ٣٤٦) عسر(معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر  )٢(
. 
معجȬȬȬȬȬȬȬم مفȬȬȬȬȬȬȬردات ألفȬȬȬȬȬȬȬاظ القȬȬȬȬȬȬȬرآن  : ینظȬȬȬȬȬȬȬر  )٣(
 .٢٩٧/  ٥) یسر(،ولسان العرب ٥٧٦)یسر(

صȬلى اهللا  (أّن أصȬحاب النبȬي   : ومعنى اآلیȬة 
لّمȬا كȬانوا فȬي ضȬیق شȬدید بّشȬرھم       ) علیة وآلھ وسلم

وروي عȬن  . اهللا تعالى أّنھ سȬیكون مȬع العسȬر یسȬراً    
صȬلى  (عȬن رسȬول اهللا   ) رضي اهللا عنھ(ابن عباس 

ال َیغلȬȬȬُب ُعسȬȬȬٌر : ((أّنȬȬȬھ قȬȬȬال) اهللا علیȬȬȬھ وآلȬȬȬھ وسȬȬȬلم
؛ ألّنھ حمل الُعسر فȬي اآلیتȬین علȬى أّنȬھ     )٤())ُیسَریِن

واحȬȬد ؛لكونȬȬھ معرفȬȬًا بȬȬاأللف والȬȬالم، والُیسȬȬر نكȬȬرة   
وُروي أّن . وفي تثنیتھ فائدة ؛ ألّن الثاني غیر األول

إذا ذكȬȬȬرت نكȬȬȬرة ثȬȬȬّم أعȬȬȬدتھا مثلھȬȬȬا  : العȬȬȬرب تقȬȬȬول
إذا اكتسȬȬȬبت درھمȬȬȬًا فȬȬȬانفق : صȬȬȬارتا اثنتȬȬȬین كقولȬȬȬك

ا أعȬȬدتھا معرفȬȬة،   درھمȬȬًا، فالثȬȬاني غیȬȬر األول، وإذ  
إذا اكتسȬȬȬبت درھمȬȬȬا فȬȬȬانفق الȬȬȬدرھم،  : فھȬȬȬي كقولȬȬȬك

  .)٥(فالثاني ھو األول 
: وقȬȬد أشȬȬار الزجȬȬاج إلȬȬى ھȬȬذا المعنȬȬى فقȬȬال   

فȬȬذكر العسȬȬر مȬȬع األلȬȬف والȬȬالم ثȬȬم ثنȬȬى ذكȬȬره،        ((
  .)٦())فصار المعنى بأّن مع العسر ُیسرین

ویعلȬȬȬل الȬȬȬرازي ذكȬȬȬر ھȬȬȬذین اللفظȬȬȬین معȬȬȬًا    
ون مȬȬȬع العسȬȬȬر ؛ ألّنھمȬȬȬا   والیسȬȬȬر ال یكȬȬȬ : (( بقولȬȬȬھ

ضȬȬّدان فȬȬال یجتمعȬȬان، ولّمȬȬا كȬȬان وقȬȬوع الیسȬȬر بعȬȬد    
العسر بزمان قلیل، كان مقطوعًا بھ فجعل كالمقارن 

فیȬھ  ) العسȬر (على لفظȬة  ) مع(، إذ إّن دخول )١())لھ
إشȬȬعار بغایȬȬة سȬȬرعة مجȬȬيء الیسȬȬر وكأّنȬȬھ مقȬȬارن       

، وسّمیت المعیȬة ھنȬا معیȬة التȬوالي التȬي تشȬیر       )٢(لھ
حقȬȬȬق فȬȬȬي زمȬȬȬن متقȬȬȬارب جȬȬȬدًا یكȬȬȬاد یكȬȬȬون   إلȬȬȬى الت
  .)٣(واحدًا

وبȬȬین الُعسȬȬر والُیسȬȬر كمȬȬا ھȬȬو واضȬȬح تقابȬȬل  
بالضȬȬȬȬد، وقȬȬȬȬد جȬȬȬȬاء اللفظȬȬȬȬان یحاكیȬȬȬȬان بحروفھمȬȬȬȬا 
معناھما، فالعین صȬوت حلقȬي مجھȬور متوسȬط بȬین      

، ویعȬȬȬد مȬȬȬن أنصȬȬȬع األصȬȬȬوات  )٤(الشȬȬȬدة والرخȬȬȬاوة
، وقد حاكت نصاعتھ وقوتھ وعلȬو  )٥(وأطلقھا جرسًا
الضیق المادي الذي یمر بȬھ اإلنسȬان    جرسھ وصف

المحتاج وأثره في حیاتھ، على حین جاء الیȬاء وھȬو   
، مجھȬȬور ِرخȬȬو لȬȬّین  )٧(أو غȬȬاري)٦(صȬȬوت شȬȬجري 

، و یعّد من أسھل الحروف نطقًا،وأكثرھا اتساعًا )٨(

                                                           
،والفȬȬائق فȬȬي غریȬȬب ٤/١٨٩٢صȬȬحیح البخȬȬاري  )٤(

 .١٢٧/  ٤الزمخشري :الحدیث 
 .٣٧٣ / ١٠التبیان في تقسیر القرآن  )٥(
 .٢٦٠/  ٥معاني القرآن وإعرابھ  )٦(
 .٢٠٩/  ٣٢التفسیر الكبیر  )١(
إرشȬȬاد العقȬȬل السȬȬلیم إلȬȬى مزایȬȬا القȬȬرآن    : ینظȬȬر  )٢(

 .٩/١٧٣أبو السعود :الكریم 
 .٤٥٠/  ٢٠المیزان : ینظر  )٣(
 .٤/٤٣٣،٤٣٤،والكتاب ١/٥٨العین : ینظر  )٤(
 .١/٥٨العین : ینظر  )٥(
 .٤/٤٣٣والكتاب  ،١/٥٨العین : ینظر )٦(
 .٢٧١دراسة الصوت اللغوي :ینظر )٧(
، ودراسȬȬȬȬة الصȬȬȬȬوت  ٤٣٤/ ٤الكتȬȬȬȬاب : ینظȬȬȬȬر )٨(

 .٢٧١اللغوي 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

في مجرى الھȬواء، فحȬاكى وصȬف االتسȬاع المȬادي      
  .وسھولة العیش لإلنسان المیسور وأثره في حیاتھ

  ـ التقابل بالخالفب 
یدخل في ضمن التقابل لدى قȬدماء اللغȬویین   

علȬȬȬى نحȬȬȬو قȬȬȬول ) الخȬȬȬالف(مȬȬȬا أطلقȬȬȬوا علیȬȬȬھ اسȬȬȬم 
  .)٩())الجّن خالف اإلنس: ((الراغب

والخالف حقل داللȬي عȬام یتضȬمن المتغȬایر     
من األلفاظ، وھو تدخل في ضمن التقابȬل، فاللفظȬان   

بȬل   المتقابالن قد الیكونان متضȬادین أو متناقضȬین،  
یكونȬȬان مختلفȬȬین متغȬȬایرین، فلȬȬیس اإلنȬȬس فȬȬي مثȬȬال  

بȬȬل . )١٠(كمȬȬا یȬȬذكر التھȬȬانوي. الراغȬȬب نقیضȬȬًا للجȬȬن
وھذا مذھب . بینھما اختالف تغایر ال اختالف تضاد

كون الموجودین ((المتكلمین الذین جعلوا االختالف 
غیȬȬȬȬر متمȬȬȬȬاثلین، أي غیȬȬȬȬر مشȬȬȬȬاركین فȬȬȬȬي جمیȬȬȬȬع    

یȬȬȬȬȬȬر الصȬȬȬȬȬفات النفسȬȬȬȬȬȬیة وغیȬȬȬȬȬر متضȬȬȬȬȬȬادین أي غ  
  .)١١())متقابلین

االخȬȬȬتالف : ((وعّرفȬȬȬھ الراغȬȬȬب األصȬȬȬفھاني فقȬȬȬال   
والمخالفȬȬة أن یأخȬȬذ كȬȬل واحȬȬد طریقȬȬًا غیȬȬر طریȬȬق      
اآلخȬȬر فȬȬي حالȬȬھ أو قولȬȬھ،والخالف أعȬȬّم مȬȬن الضȬȬّد   
؛ألّن كȬȬȬل ضȬȬȬّدین مختلفȬȬȬان، ولȬȬȬیس كȬȬȬل مختلفȬȬȬین     

  . )١())ضّدین 
ومّمȬا ورد فȬȬي القȬرآن الكȬȬریم مȬن ألفȬȬاظ اإلبȬȬدال        

 ȬȬوتي فȬȬل   الصȬȬة التقابȬȬع لعالقȬȬد ویخضȬȬیاق واحȬȬي س
  : بالخالف

  :  ـ ḿرق وḿلق١
ھو الُفْرَجُة والشَّقُّ في الثȬوب، أو فȬي   :الَخْرُق لغًة   

ھّبت علȬى غیȬر اسȬتقامة،    : وانخرقت الریح. الحائط
والتخّرق لغة في التخّلق من الكذب، وخرق الكذب، 

قطȬȬȬع : وعّرفȬȬȬھ الراغȬȬȬب بأّنȬȬȬھ )٢(.اختلقȬȬȬھ: وتخّرقȬȬȬھ
علȬȬȬى سȬȬȬبیل الفسȬȬȬاد ومȬȬȬن غیȬȬȬر تȬȬȬدبر وال     الشȬȬȬيء

َقثثاَل َأḿََرْقَتَھثثا ِلُتْغثثِرَق َأْھَلَھثثا  : ((قȬȬال تعȬȬالى. )٣(تفكȬȬر
  ].٧١: الكھف)) [َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإْمًرا

أصȬȬلھ التقȬȬدیر المسȬȬتقیم، ویسȬȬتعمل  : والخلȬȬق
في إبداع الشيء  على مثال لم یسبق الیھ، مȬن غیȬر   

أي ) واألرضخلȬȬȬق السȬȬȬموات (أصȬȬل وال احتȬȬȬذاء،  
وكّل شيء خلقھ اهللا فھو مبتدئȬھ،  . أبدعھا أو ابتدعھا

والخالق باأللف والȬالم صȬفة التجȬوز لغیȬر اهللا جȬّل      
  . )٤(جاللھ

                                                           
 . ٢٨) أنس(معجم مفردات ألفاظ القرآن )٩(
التھȬȬȬانوي : كشȬȬȬاف اصȬȬȬطالحات الفنȬȬȬون:ینظȬȬȬر )١٠(

١/٣٣١. 
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ )١١(
 .١٥٧٢) خلف(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )١(
 .  ٧٥ـ  ١٠/٧٣) خرق(لسان العرب: ینظر)٢(
 ١٤٧) خȬرق (معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر )٣(
. 
 ١٥٨) خلȬق (معجم مفردات ألفاظ القرآن:  ینظر )٤(

 .٨٥/ ١٠) خلق(، ولسان العرب

َوَجَعُلثوا  : ((وقد ورد اللفظان في قولھ تعȬالى 
ِللَِّھ ُشَرَكاَء اْلِجثنَّ َوḿََلَقُھثْم َوḿََرُقثوا َلثُھ َبِنثیَن َوَبَنثاٍت       

: األنعȬام )) [َحاَنُھ َوَتَعثاَلى 袄َمَّثا َیِصثُفونَ   ِبَغْیِر 袄ِْلٍم ُسْب
وجعلȬȬوا الجȬȬّن شȬȬركاء هللا  : (( ، وتقȬȬدیر اآلیȬȬة ]١٠٠

ومȬȬا ینبغȬȬي أن یكȬȬون هللا شȬȬریك المȬȬن الجȬȬّن والمȬȬن   
  .)٥())غیرھم 

أّنھȬȬȬȬȬم جعلȬȬȬȬȬوا المالئكȬȬȬȬȬة أنȬȬȬȬȬدادًا : والمعنȬȬȬȬȬى
: إّنھم بنات اهللا، وقالوا: وشركاء هللا فعبدوھم، وقالوا

. الخیر وإبلیس خالق الشر، وقد خلقھم  إّن اهللا خالق
: خرقȬȬوا هللا، أي: ثȬȬم وصȬȬف فعȬȬل المشȬȬركین بȬȬأّنھم   

: اختلقȬȬȬوا هللا بنȬȬȬȬین وبنȬȬȬȬات، فȬȬȬإّن المشȬȬȬȬركین قȬȬȬȬالوا  
المالئكȬȬة بنȬȬات اهللا، وأھȬȬل الكتȬȬابین مȬȬن المسȬȬیحیین    

ومعنȬى  . )٦(المسȬیُح وُعَزیȬُر أبنȬاُء اهللا   : والیھود قȬالوا 
، وأجȬȬاز )١(علیȬȬھ اختلقȬȬوا وكȬȬّذبوا وافتȬȬروا  : خرقȬȬوا

أن یكون من خَرَق الثوَب، إذا شȬقَّھ،  (( الزمخشري 
  .)٢())اشتقُّوا لھ بنیَن وبنات: أي

(( وعȬȬȬȬّد الشȬȬȬȬȬریف الرضȬȬȬȬȬي قولȬȬȬȬȬھ تعȬȬȬȬȬالى 
استعارة ؛ألّن المراد أن المشركین اّدعوا )) وخّرقوا

واتسȬȬعوا فȬȬي دعȬȬوى البنȬȬین والبنȬȬات هللا تعȬȬالى بغیȬȬر  
  .)٣(علم، وھم كاذبون في ذلك

بتشȬدید الȬراء للداللȬة    ) وخّرقȬوا لȬھ  (وُقرئت اآلیȬة     
، لقȬولھم مȬالم یعلمȬوا حقیقتȬھ،  جھȬًال      )٤(على التكثیȬر 

  .منھم بعظمة اهللا سبحانھ وتعالى عّما یصفون
أنȬھ  ) رضي اهللا عنȬھ (وروي عن ابن عباس 

وقȬȬد . بالحȬȬاء والفȬȬاء) وحّرفȬȬوا لȬȬھ: (قȬȬرأ اآلیȬȬة فقȬȬال 
   Ȭراءة فقȬذه القȬاھٌد   : ((العلق ابن جني على ھȬذا شȬھ

 )٥()ُیَحرِّفثثوَن الَكِلثثَم 袄َثثْن َمواِضثثِعھِ (: بكȬȬذبھم، ومثلȬȬھ
وأصȬȬلھ مȬȬن االنحȬȬراف، أي االنعȬȬدال مȬȬن القصȬȬد،      
وكالھما من حّرف الشيء ؛ ألنھ زائل عȬن المقابلȬة   
والمعادلȬȬȬȬة، وھȬȬȬȬو أیضȬȬȬȬًا معنȬȬȬȬى قȬȬȬȬراءة الجماعȬȬȬȬة    

بالخȬȬȬȬȬȬاء والقȬȬȬȬȬȬاف، ومعنȬȬȬȬȬȬى الجمیȬȬȬȬȬȬع ) وخرقȬȬȬȬȬȬوا(
  .)٦())كّذبوا

رنȬȬȬȬا إلȬȬȬȬى اللفظȬȬȬȬین مȬȬȬȬن الجانȬȬȬȬب    ولȬȬȬȬو نظ
الصوتي، لوجȬدنا أّن اجتمȬاع الخȬاء والȬراء والقȬاف      

یȬȬدل علȬȬى معنȬȬى القطȬȬع بغیȬȬر حȬȬق، أو  ) خȬȬرق(فȬȬي 
القطع على سبیل الفساد ؛ ألّنھ یȬوحي بقطȬع الشȬيء    
على غیȬر المȬألوف، فالخȬاء بقȬوة احتكاكھȬا الممیȬزة       

                                                           
 .٢٧٧عبد القاھر الجرجاني : دالئل اإلعجاز   )٥(
 .١٤٤/  ٢مجمع البیان : ینظر  )٦(
، ٢٢١/  ٢معȬȬȬȬاني القȬȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬȬھ   : ینظȬȬȬȬر  )١(

 .٣٠٦/  ٧، والمیزان ٩٢/  ١٧والتفسیر الكبیر 
 .١/٥٢٠الكشاف  )٢(
 .٣٨تلخیص البیان في مجازات القرآن  : ینظر )٣(
: ، وكنȬز الȬدقائق  ١٤٤/  ٢مجمȬع البیȬان   : ینظȬر   )٤(

 .٤٠٧/  ٤محمد بن محمد رضا 
 .٤٦: النساء  )٥(
)٦(    ȬȬȬین وجȬȬȬي تبیȬȬȬب فȬȬȬراءات  المحتسȬȬȬواذ القȬȬȬوه ش

 .٢٢٤/  ١واإلیضاح عنھا 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

لصوتھا، والراء بتكرارھا وجھرھȬا والقȬاف بشȬدتھا    
  .جرسھا عّبرت عن المعنى خیر تعبیرونصاعة 

  :ـ محص ومحق٢
َتخلیُص الشيء مما فیȬھ  : والَمحُص في اللغة

مȬȬن عیȬȬوب، ومنȬȬھ َمَحْصȬȬُت الشȬȬيَء وَمحَّْصȬȬُتُھ، إذا    
  .)٧(خّلصتھ ونّقیتھ مما بھ من شوائب

: المحȬȬو واإلبطȬȬاُل، ومحȬȬَق الشȬȬيَء: والَمْحȬȬُق
 أبطَلȬȬُھ ومحȬȬاُه حتȬȬى لȬȬم یبȬȬَق منȬȬھ شȬȬيء، وقȬȬال ابȬȬن     

الَمحȬȬُق أن یȬȬذھَب الشȬȬيء كّلȬȬھ حتȬȬى ال      : األعرابȬȬي 
فناء الشيء حȬاًال  : ، وأصُل المحقِِ)٨(ُیرى منھ شيء

: ، فقȬȬالوا )١(بعȬȬد حȬȬاٍل، ولȬȬذا دخلȬȬھ معنȬȬى النقصȬȬان     
النقصȬȬȬȬȬȬاُن وذھȬȬȬȬȬȬاُب البركȬȬȬȬȬȬة، وشȬȬȬȬȬȬيٌء   : المحȬȬȬȬȬȬُق

َیْمَحُق اَهللا الرِّبثا  (: ، ومنھ قولھ تعالى)٢(ذاھٌب:ماِحٌق
  ].٢٧٦:البقرة[ )وُیْرِبي الصَّّدقاِت

: وقȬȬȬȬȬȬد ورد اللفظȬȬȬȬȬȬان فȬȬȬȬȬȬي قولȬȬȬȬȬȬھ تعȬȬȬȬȬȬالى 
َوِلثثثثثثثُیَمحَِّص اللَّثثثثثثثُھ الَّثثثثثثثِذیَن آَمُنثثثثثثثوا َوَیْمَحثثثثثثثَق     ((

، وفیȬȬھ وصȬȬف لحȬȬال ]١٤١: آل عمȬȬران))[اْلَكثثاِفِریَن
المسȬȬȬلمین یȬȬȬوم أحȬȬȬد، فحȬȬȬین وقعȬȬȬت ھȬȬȬذه المعركȬȬȬة   
الرھیبة المؤلمة قاتل المجاھدون الصادقون بشȬھامة  

حققȬȬوا أمȬȬانیھم، علȬȬى  وبسȬȬالة وصȬȬدق واستشȬȬھدوا و 
حȬȬین أّن المنȬȬافقین لّمȬȬا رأوا عالمȬȬات الھزیمȬȬة فȬȬّروا  
ھاربین خوفȬًا وجبنȬًا تȬاركین السȬاحة للعȬدو، فنزلȬت       

  .ھذه اآلیة توّبخھم وتعاقبھم
أّن اهللا جعȬȬȬل األیȬȬȬام مداولȬȬȬة بȬȬȬین  : والمعنȬȬȬى

الناس ینقلھا من واحد إلى آخر ؛ لیمحِّص المȬؤمنین  
  Ȭي حȬاب    بما یقع علیھم من قتل فȬي ذھȬم فȬربھم،أو أل

أمȬȬȬوالھم، فیطھȬȬȬِّرُھم مȬȬȬن ذنȬȬȬوبھم ویزیلھȬȬȬا عȬȬȬنھم،      
وھویمحȬȬȬق الكȬȬȬافرین ویستأصȬȬȬلھم فȬȬȬال یبقȬȬȬي مȬȬȬنھم  

  .)٣(أحدًا
وفي اآلیة تقابȬل داللȬي بȬالخالف اتفȬق علیȬھ      
العلمȬȬȬاء والمفسȬȬȬرون، وإّنمȬȬȬا قوبȬȬȬل بȬȬȬین المحȬȬȬص     
والمحق ؛ ألّن محص ھȬؤالء بȬإھالك ذنȬوبھم نظیȬر     

إذ إّن ارتقȬȬȬȬȬاء . )٤(أنفسȬȬȬȬȬھممحȬȬȬȬȬق أولئȬȬȬȬȬك بȬȬȬȬȬإھالك 
المȬȬؤمنین فȬȬي مȬȬدارج الخلȬȬوص والطھȬȬر ومراتȬȬب      
التقȬȬȬوى والصȬȬȬȬفاء یقابȬȬȬل انزیȬȬȬȬاح الكفȬȬȬر والشȬȬȬȬرك    
وانȬȬȬȬدثار معالمھمȬȬȬȬا وآثارھمȬȬȬȬا عȬȬȬȬن سȬȬȬȬاحة الحیȬȬȬȬاة  

وھذا ما أراد القرآن إثباتھ في الجملتȬین  . االجتماعیة
اللتȬین تختلفȬان فȬي المعنȬى ولكنھمȬا متعلقتȬان بعضȬًا        

خȬȬر، إذ األولȬȬى تمثȬȬل السȬȬبب والثانیȬȬة    ببعضȬȬھما اآل
  .النتیجة

                                                           
 ،  ٩٠/ ٧) محص(لسان العرب: ینظر  )٧(
 .٣٧٨/  ٢٦) محق(تاج العروس: ینظر  )٨(
 .٣/  ٣التبیان في تفسیر القرآن : ینظر  )١(
 .٣٣٨/ ١٠) محق(لسان العرب: ینظر )٢(
، ٣٩٦/  ١معȬȬȬȬاني القȬȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬȬھ   : ینظȬȬȬȬر  )٣(

، وإرشȬȬȬاد العقȬȬȬل ٤/٢٢٠والجȬȬȬامع ألحكȬȬȬام القȬȬȬرآن  
 .٩١/ ٢السلیم 

، ٣/  ٣التبیȬȬȬȬان فȬȬȬȬي تفسȬȬȬȬیر القȬȬȬȬȬرآن    : ینظȬȬȬȬر   )٤(
 .٣٧٤/  ٩والتفسیر الكبیر 

  :التقارب الداللي: ثانیًا
یوجȬȬد فȬȬي اللغȬȬة العربیȬȬة ألفȬȬاظ كثیȬȬرة تتقȬȬارب           

معانیھا وتتدانى دالالتھا، وتجد كًال منھا جȬدیرًا بȬأن   
یعبِّر عن معنى خاص، أو ملحظ دقیق التتخلى عنھ 
المفȬȬردة فȬȬي كثیȬȬر مȬȬن مواقȬȬع الكȬȬالم، وھȬȬذه المزیȬȬة   
تحفȬȬȬȬظ لأللفȬȬȬȬاظ طاقاتھȬȬȬȬا التعبیریȬȬȬȬة، التȬȬȬȬي تؤھلھȬȬȬȬا 

فȬȬة، بمȬȬا یؤّكȬȬد دقȬȬة   لالسȬȬتعمال فȬȬي السȬȬیاقات المختل  
اللغة العربیة في استعمال األلفȬاظ واسȬتیفاء المعȬاني    
التȬȬي تلبȬȬي حاجȬȬة المȬȬتكّلم، ویمȬȬنح ھȬȬذه اللغȬȬة قȬȬȬوة        
وجمȬȬاًال، ویفّسȬȬر سȬȬّر دیمومتھȬȬا وتجȬȬددھا، وقȬȬدرتھا   

  .المعجزة في تأدیة وظیفتھا الداللیة
إّن ھذا التقارب یدعونا إلى الوقوف على الفروق    

المعرفȬة  ((األلفاظ ؛ ألّنھ یؤدي إلى  بین دالالت تلك
بوجȬȬȬȬوه الكȬȬȬȬالم والوقȬȬȬȬوف علȬȬȬȬى حقȬȬȬȬائق معانیȬȬȬȬھ     

، إذ تظȬل الحȬȬدود  )١())والوصȬول إلȬى الغȬȬرض فیȬھ    
بین تلك األلفاظ للدارسین بّینة واضحة المعالم، ففي 

ولȬȬیس األمȬȬر إال تراكبȬȬًا  (( كȬȬل منھȬȬا معنȬȬى خȬȬاص   
تراقȬȬًا للمعȬȬاني والتقȬȬاًء جزئیȬȬًا لمعنȬȬى الكلمتȬȬین، ثȬȬّم اف 

  .)٢())بین الكلمتین عند ھذا الجزء من المعنى
وقد عنȬي علمȬاء العربیȬة القȬدماء بدراسȬة الفȬروق         

بȬȬین األلفȬȬاظ المتقاربȬȬة فȬȬي اللغȬȬة عامȬȬة وفȬȬي القȬȬرآن  
الكریم خاصة ، وكتبھم زاخرة بذلك، وما یھّمنا ھنȬا  
ھȬȬو اخȬȬتالف المفȬȬردات بصȬȬوت واحȬȬد، یختلȬȬف فȬȬي  

 ȬȬون لھȬȬرج، ویكȬȬفة، أو المخȬȬأثیر الصȬȬتالف تȬȬذا االخ
وقȬȬد ُعنȬȬي ابȬȬن جنȬȬي بھȬȬذه    . صȬȬوتي داللȬȬي واضȬȬح  

تصȬȬȬȬȬاقب األلفȬȬȬȬȬاظ لتصȬȬȬȬȬاقب  (الظȬȬȬȬȬاھرة وسȬȬȬȬȬّماھا 
، وأّكȬȬد أن المعȬȬاني المتقاربȬȬة دائمȬȬًا تكȬȬون   )المعȬȬاني

بین ألفاظ وأصوات متقاربة، وأّن العرب قد أدركوا 
ذلك واستعملوا الحرف األقوى مع المعنȬى األقȬوى،   

عنى األضعف، ومّثȬل لھȬا   والحرف األضعف مع الم
وقȬد أّیȬد القȬول بھȬذه     . )٣()بأّز وھّز، وأسف وعسف(

الداللȬȬȬȬة طائفȬȬȬȬة مȬȬȬȬن المحȬȬȬȬدثین وأّلفȬȬȬȬوا فیھȬȬȬȬا كتبȬȬȬȬًا   
   )٤(.متنوعة

؛ )٥(وعȬȬّد الزمخشȬȬري األلفȬȬاظ المتقاربȬȬة أخȬȬواتٍ       
ألنھّن مȬن أصȬٍل واحȬٍد، وعّلȬق الشȬریف الجرجȬاني       
فȬȬي حاشȬȬیتھ علȬȬى الكشȬȬاف بȬȬأّن قȬȬول الزمخشȬȬري       

مترادفȬȬات، والتȬȬرادف ھنȬȬا یعنȬȬي  : ، یعنȬȬي)أخȬȬوات(
التقȬȬȬȬȬȬارب والتناسȬȬȬȬȬȬب فȬȬȬȬȬȬي المعنȬȬȬȬȬȬى،ال االتحȬȬȬȬȬȬاد    

                                                           
 .٩الفروق في اللغة  )١(
 .٣٣٤ـ  ٣٣٣تمام حسان : األصول ) ٢(
 .١٤٧/ ٢الخصائص  : ینظر )٣(
محمȬȬد : فقȬȬھ اللغȬȬة وخصȬȬائص العربیȬȬة    : ینظȬȬر )٤(

صȬȬبحي : ة ، ودراسȬȬات فȬȬي فقȬȬھ اللغȬȬ ٢٦١المبȬȬارك 
، السȬȬȬȬاق علȬȬȬȬى السȬȬȬȬاق فȬȬȬȬي مȬȬȬȬاھو    ١٥٩الصȬȬȬȬالح 
 .٢ـ١/ ١أحمد فارس الشدیاق : الفاریاق

/ ٢، والفȬائق  ٢٩١/ ٢،  ٣٧/ ١الكشاف : ینظر  )٥(
  ، والدراسات النحویة عند ٦١، ٥١، ٤٦، ٣٩
، والفȬȬروق  ٣٦٦فاضȬȬل السȬȬامرائي  :الزمخشȬȬري   

 ١٦٤اللغویة مع ملحق بھا 



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

   (  (

وھȬذا ماوافقȬھ فیȬھ المحȬدثون الȬذین عȬȬّد       .)٦(واالتفȬاق 
بعضȬȬھم األلفȬȬاظ المتقاربȬȬة النȬȬوع الثالȬȬث مȬȬن أنȬȬواع   

؛ ألنھȬȬȬا صȬȬȬورة للتȬȬȬرادف النȬȬȬاقص، أو  )٧(التȬȬȬرادف
  . غیر التام

      ȬȬوة اللفȬȬاھرة قȬȬت ظȬȬد تجّلȬȬي   وقȬȬى فȬȬوة المعنȬȬظ لق
القرآن الكریم على نحو واضȬح تبعȬًا لحاجȬة السȬیاق     
والصȬȬورة المعّبȬȬر عنھȬȬا، ومȬȬن أمثلȬȬة األلفȬȬاظ التȬȬي      

  :بینھا إبدال صوتي ویربطھا التقارب الداللي
  :أّد وھّد ـ ١

الُعجȬȬȬُب،واألمُر الفظیȬȬȬُع العظȬȬȬیُم : األدُّ  واإلدُّ
جلبȬة،  ،وھواألمر المنكȬر الȬذي تقȬع فیȬھ     )١(،والداھیُة

رّجعȬȬȬت حنینھȬȬȬا  : أّدت الناقȬȬȬة تئȬȬȬدُّ،أي : مȬȬȬن قȬȬȬولھم 
واإلدُّ بالكسȬȬȬر والفȬȬȬتح، العظȬȬȬیم   . )٢(ترجیعȬȬȬًا شȬȬȬدیداً 

  .)٣(أثقلني وعُظم علّي: الُمنكر، وأّدني األمر وآّدني
ھدٌم شدیٌد لھ وقع،وسقوط شȬيء ثقیȬل   : والھدُّ

أي  الذي ُیسȬمع  .صوُت وقِعِھ: كالحائط مثًال، والَھّدُة
  .)٤(كن،أو حائط من سقوط ر

: وقد ورد اللفظȬان فȬي سȬیاق واحȬد فȬي قولȬھ تعȬالى       
 ·لَقثْد ِجئثُتْم َشثیئًا ِإدًَّا     ·وقالوا اتَّخَذ الثّرحمُن َوَلثداً  ((

تكاُد السَّمواُت َیَتَفطَّثرَن مْنثُھ وَتنَشثقُّ األرُض وتخِّثرُّ     
وفȬȬي اآلیȬȬة تھدیȬȬد ]. ٩٠ـ     ٨٨:مȬȬریم)) [الِجبثثاُل ھثثّدًا

ر الȬȬذین جعلȬȬوا لȬȬھ بنȬȬین وبنȬȬات  مȬȬن اهللا تعȬȬالى للكفȬȬا 
إّن عیسȬȬى ابȬȬن اهللا،  : وھȬȬم المسȬȬیحیون الȬȬذین قȬȬالوا   

والیھود الذي جعلوا ُعزیرًا ابن اهللا، فقد توّعدھم في 
، وھȬو ھنȬا جȬّل    )٥(مواضع كثیرة فȬي القȬرآن الكȬریم   

وعال یȬذكرھم بأسȬلوب شȬدید الرھبȬة، یȬدّل علȬى أّن       
فȬȬي ھȬȬؤالء قȬȬد تجȬȬّرؤا علȬȬى مȬȬا الیجȬȬرؤ علیȬȬھ كȬȬائن   

األرض وال فȬȬي السȬȬماء، فقȬȬد تجȬȬّرؤا علȬȬى خȬȬالقھم،  
ونسȬȬȬبوا إلیȬȬȬھ مȬȬȬا تنشȬȬȬّق السȬȬȬماء وتخسȬȬȬف األرض    
وتسȬȬȬقط األرض لمجȬȬȬرد سȬȬȬماعھ، وإّنمȬȬȬا كȬȬȬان ھȬȬȬذا  
الغضȬȬȬب اإللھȬȬȬي واالنتفاضȬȬȬة الكونیȬȬȬة ثȬȬȬورة علȬȬȬى   
الشȬȬȬȬرك الȬȬȬȬذي صȬȬȬȬار دینȬȬȬȬًا وعقیȬȬȬȬدة لمالیȬȬȬȬین مȬȬȬȬن  
المشȬȬȬȬركین الȬȬȬȬذین یعتنقȬȬȬȬون المسȬȬȬȬیحیة والیھودیȬȬȬȬة   

بھذا الكفȬر، لȬذا تجȬد أّن كȬل عȬالم الوجȬود        ویؤمنون
المبنȬȬي علȬȬى أسȬȬاس التوحیȬȬد قȬȬد اضȬȬطرب وتصȬȬدع  
إثȬȬر ھȬȬذه التسȬȬمیة الكاذبȬȬة ؛ ألّن اهللا ال یطلȬȬب الولȬȬد، 
فلȬȬیس بȬȬھ حاجȬȬة إلیȬȬھ ؛فھȬȬو الخȬȬالق األوحȬȬد القȬȬادر       
المقتدر الذي یحتاجھ البشر،وھو الغنȬي الحمیȬد،وإّن   

  Ȭأتون هللا، طȬره،  كّل من في األرض عباٌد یȬائعین ألم
  .یطلبون رضاه ورحمتھ

                                                           
 ). حاشیةال( ١/٣٧الكشاف : ینظر )٦(
 .٢٢٠أحمد مختار عمر  : علم الداللة : ینظر  )٧(
 . ٧١/ ٣) أدد(لسان العرب: ینظر )١(
 .٩)  أّد(معجم مفردات ألفاظ القرآن:ینظر  )٢(
 .٢٧٣/  ٨كنز الدقائق : ینظر  )٣(
، ٥٣٥)  ھȬدّ (معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر  )٤(

 .٤٣٢/ ٣) ھدد(ولسان العرب
ـ      ٢٠٣،٢٨٢/ ٥إرشȬȬاد العقȬȬل السȬȬلیم   : ینظȬȬر  )٥(

 .٢٠٠/  ٥محمد جواد مغنیة  : ، والكاشف٢٨٣

  :ـ أّز وھـّز٢
أّزت القȬȬدر تئȬȬّز أزیȬȬزًا، أي أصȬȬدرت    : األّز

اإلزعȬاج والتھیȬیج،   : واألّز. صوتًا مȬن شȬدة غلیانھȬا   
أّزه یȬȬȬؤّزه أّزًا، إذا ھȬȬȬّزه : وھȬȬȬو الحȬȬȬّث أیضȬȬȬًا، یقȬȬȬال

  .)٦(ودفعھ بالتھییج إلى أمر من األمور
، )١(اُب التحریȬȬُك الشȬȬدیُد واالضȬȬطر : والَھȬȬزُّ

ھȬȬȬȬَزْزُت الȬȬȬȬّرمَح فȬȬȬȬاھتزَّ، وھȬȬȬȬَزْزُت فالنȬȬȬȬًا     : یقȬȬȬȬال
  .)٢(للعطاء

وقد ورد ھذان اللفظان فȬي سȬورة مȬریم فȬي     
سیاقین مختلفین، استدعى اإلبدال بینھما تبعًا للسیاق 

فȬي قصȬة مȬریم    ) ٢٥(الوارد، إذ قال تعالى فȬي آیȬة   
ُتَسثاِقْط   َوُھزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذ熬ِ النَّْخَلثةِ ): ((علیھا السالم(

فȬي  ) ٨٣(، في حین قȬال فȬي آیȬة    ))袄ََلْیِك ُرَطًبا َجِنیا
َأَلثْم َتثَر َأنَّثا َأْرَسثْلَنا     ((موضع الحȬدیث عȬن الكȬافرین    

  )).الشََّیاِطیَن 袄ََلى اْلَكاِفِریَن َتُؤزُُّھْم َأزا
وتتحȬȬدث اآلیȬȬة األولȬȬى عȬȬن امȬȬرأة فȬȬي حالȬȬة  

قربھȬا،  وضع أوحى اهللا إلیھا أن تھȬّز نخلȬة جȬرداء ب   
لتساقط بإذنھ تعالى علیھا رطبًا تتغّذى علیھ وتتقȬّوى  

مالئمȬȬًا للسȬȬیاق الȬȬوارد فیȬȬھ،   ) تھȬȬّز(بȬȬھ، وجȬȬاء لفȬȬظ  
بالھاء المھموسة الرخوة یحاكي ضȬعف تلȬك المȬرأة    
في الحالة التي ھي علیھȬا، وجȬاء إیقȬاع اللفȬظ ھادئȬًا      

  .مسترسًال مؤدیًا الغرض المطلوب منھ
قȬȬȬاع فȬȬȬي مقȬȬȬام علȬȬȬى حȬȬȬین اسȬȬȬتبدل ھȬȬȬذا اإلی

، )٣(التھدید والوعید والزجر فصار أكثȬر قȬوة وعنفȬاً   
المصȬȬدر المؤكȬȬد لفعلȬȬھ قویȬȬًا ھȬȬادرًا ) أزًا(فجȬȬاء لفȬȬظ 

بصوت الھمزة الذي یعّد من أشد األصȬوات وأشȬّقھا   
فȬȬي النطȬȬق وھȬȬو یحȬȬاكي عمȬȬل الشȬȬیاطین فȬȬي تھیȬȬیج  

  الكافرین ودفعھم إلى ارتكاب المعاصي 
ألȬم تȬر یȬا محمȬد     :ویقول تعالى في ھȬذه اآلیȬة  

أّنȬȬا أرسȬȬلنا الشȬȬیاطین علȬȬى الكȬȬافرین، أي لّمȬȬا سȬȬمح   
، فاإلرسȬȬال ھنȬȬا  )٤(الكفȬȬار للشȬȬیاطین حتȬȬى أغȬȬووھم  

،والیقصȬȬد بȬھ اإلرسȬال المتعȬȬارف   )٥(بمعنȬى التسȬلیط  
علیȬȬȬȬھ، إذ الیمكȬȬȬȬن أن یرسȬȬȬȬل اهللا الشȬȬȬȬیاطین علȬȬȬȬى  

وارد )٦(اإلنسȬȬȬان، وإّنمȬȬȬا ھȬȬȬو ضȬȬȬرب مȬȬȬن المجȬȬȬاز    
لȬȬذي ینسȬب األمȬور كلھȬȬا   علȬى األسȬلوب القرآنȬي ا   ((

هللا انطالقȬًا مȬȬن عالقȬȬة األشȬȬیاء بȬȬھ مȬȬن خȬȬالل قȬȬانون  

                                                           
 . ٣٠٧/ ٥)أزز(لسان العرب : ینظر  )٦( 
) ھȬȬȬȬّز(معجȬȬȬȬم مفȬȬȬȬردات ألفȬȬȬȬاظ القȬȬȬȬرآن  : ینظȬȬȬȬر )١(

 . ٤٢٣/ ٥)ھزز(،ولسان العرب٥٤٠
 .  ٥٤٠) ھّز(معجم مفردات ألفاظ القرآن:ینظر  )٢(
كاصد : اإلیحاء الصوتي في تعبیر القرآن: ینظر )٣(

 .٣٢٨) بحث(یاسر الزیدي 
، ٢٨٢/  ٣معȬȬȬȬاني القȬȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬȬھ   : ینظȬȬȬȬر  )٤(

، وإرشȬاد العقȬل   ١٤٩/ ٧والتبیان في تفسیر القȬرآن  
 . ٥/٢٨١السلیم 

 .٢٨٢/  ٣معاني القرآن وإعرابھ : ینظر  )٥(
 .٧/١٤٩التبیان : ینظر )٦(



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

   (  (

السȬȬȬȬȬببیة التȬȬȬȬȬي أودعھȬȬȬȬȬا اهللا فȬȬȬȬȬي حركȬȬȬȬȬة الحیȬȬȬȬȬاة    
  .)٧())واإلنسان

األّز والھȬȬȬȬȬȬȬȬّز ((وذكȬȬȬȬȬȬȬȬر الزمخشȬȬȬȬȬȬȬȬري أّن 
، أي أنھȬȬن متنȬȬاظرات فȬȬي  )٨())واالسȬȬتفزاز أخȬȬوات 

المعنى، والواقع أنھȬن مشȬتركات فȬي المعنȬى العȬام،      
فروق داللیة جزئیȬة ترافȬق كȬال مȬنھن،     ویفترقن في 

فȬȬȬȬȬالھّز حركȬȬȬȬȬة شȬȬȬȬȬدیدة خالیȬȬȬȬȬة مȬȬȬȬȬن االسȬȬȬȬȬتفزاز،    
واالستفزاز شعور نفسي ینتاب اإلنسȬان حȬین تبعȬث    
فیھ مشاعر غضب جیاشة ألمȬر مȬن األمȬور، واألّز    

وقȬد أّكȬد   .أقواھا، إذ یجمع بین الھّز واالسȬتفزاز معȬاً  
غ واّزه أبلȬ : ((الراغب ھذا الفȬارق الȬداللي حȬین قȬال    

  )١())من ھّزه
إّن العالقȬȬة الداللیȬȬة بȬȬین  : ولȬȬذا یمكȬȬن القȬȬول 

األّز والھȬȬّز ھȬȬي لیسȬȬت التنȬȬاظر، بȬȬل ھȬȬي التقȬȬارب     
  .الذي تتجلى فیھ قوة المعنى تبعًا لقوة اللفظ

أّز وھȬȬّز : ((وھȬȬو مȬȬا أّكȬȬده ابȬȬن جنȬȬي بقولȬȬھ   
والھمزة أخت الھاء ؛ ألّن مخرجھا من الحلȬق، وقȬد   

نیین متقȬاربین یرجعȬان   تقارب اللفظان لیدال على مع
إلȬȬى أصȬȬل واحȬȬد، لتقȬȬارب المعنیȬȬین، كȬȬأّنھم خصȬȬوا   
ھȬȬذا المعنȬȬى بȬȬالھمزة ألنھȬȬا أقȬȬوى مȬȬن الھȬȬاء، وھȬȬذا    
المعنى أعظم في النفوس من الھّز، ألنك قد تھȬّز مȬا   

  .)٢())البال لھ كالجذع وساق الشجرة
  :ـ أغنى وأقنى٣
 )٣(ضȬȬȬّد الفقر،وھȬȬȬو الیسȬȬȬار فȬȬȬي المȬȬȬال     : الغنȬȬȬى  

.  الكسȬȬȬبة: والقنȬȬوة، والقنȬȬȬوة، والقنیة،والقنیȬȬة  : والقنȬȬا 
كسبتھ، ولھ غنم قنوة، : وقنوت الشيء قنوًا، واقتنیتھ

ھȬȬو المȬȬال : والقنȬȬى. )٤(خالصȬȬة لȬȬھ ثابتȬȬة علیȬȬھ  : أي
  .)٥(المّدخر

وقȬȬد ورد اللفظȬȬان فȬȬي سȬȬیاق تعȬȬداد نعȬȬم اهللا علȬȬى     
) ) َوأنَّثُھ ُھثَو َأْغَنثى َوَأْقنثى    : ((البشر، في قولھ تعالى

وتعȬȬȬددت اآلراء فȬȬȬي تفسȬȬȬیرھما، إذ  ]. ٤٨: الȬȬȬنجم[ 
أّن المȬȬراد ) رضȬȬي اهللا عنȬȬھ (روي عȬȬن ابȬȬن عبȬȬاس  

أّنȬȬȬھ أغنȬȬȬى مȬȬȬن الفقȬȬȬر، أي رزق اإلنسȬȬȬان   : بȬȬȬأغنى
، والمȬراد  )٦(بالمال، وقیȬل بالعافیȬة والقȬوة والمعرفȬة    

أّنȬȬȬھ أرضȬȬȬى، أي جعȬȬȬل لȬȬȬھ غنȬȬȬى فرضȬȬȬي    : بȬȬȬأقنى
  .)٧(وقنع

                                                           
مȬȬȬȬد حسȬȬȬȬین فضȬȬȬȬل اهللا مح: مȬȬȬȬن وحȬȬȬȬي القȬȬȬȬرآن )٧(

١٥/٨٠. 
 . ٢/٢٩١الكشاف  )٨(
 . ١٢) أّز(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )١(
 .١٤٦/  ٢الخصائص  )٢(
 . ١٣٦/ ١٥) غني(لسان العرب: ینظر )٣(
 .٢٠٣ـ  ٢٠١/ ١٥) قنا(لسان العرب: ینظر) ٤(
 .٤٢٩) قنى(معجم مفردات ألفاظ القرآن:ینظر )٥(
 .٤٣٨/ ٩آن التبیان في تفسیر القر: ینظر )٦(
،وإعȬȬراب ٦٢/ ٥معȬȬاني القȬȬرآن وإعرابȬȬھ  :ینظȬȬر )٧(

،والجامع ألحكȬام  ١٨٨/ ٤أبو جعفر النحاس :القرآن
  ١١٩/ ١٧القرآن 

أّنȬȬھ  : د بȬȬأقنىوذكȬȬر بعȬȬض المفسȬȬرین أّن المȬȬرا       
جعȬȬȬȬل لȬȬȬȬھ قنیȬȬȬȬة، أي صȬȬȬȬار المȬȬȬȬال أصȬȬȬȬًال ثابتȬȬȬȬًا       

أعطى مافیȬھ  ((وعن الراغب أّن المعنى. )١(لصاحبھ
. )٢())…المȬȬȬȬال المȬȬȬȬدّخر:الغنȬȬȬى ومافیȬȬȬȬھ القنیȬȬȬة،أي  

وداللة االقتنȬاء واضȬحة فȬي المȬادة بصȬریح لفظھȬا،       
والیكون إّال لما ُیعزُّ وُیصȬان وُیȬّدخر ؛لقیمتȬھ ونفعȬھ     

   .المادي والمعنوي
ھو جعُل الشيء للنفس على الدوام، :واالقتناُء   

مایدوم من األموال،ویبقى ببقاء النفس : والقنیُة
  .)٣(كالدار،والبستان،والحیوان

ویرى الفخر الرازي أّن ھذین اللفظین متناسبان     
لّما كان مخرج القاف فوق ((مع معنییھما، ألّنھ

وفي ... مخرج الغین، جعل اإلقناء لحالة فوق الغنى
الجملة كّل مادفع اهللا بھ الحاجة فھو إغناء، وكّل 

، إذ الغین أعمق مخرجا )٤())مازاد علیھ فھو إقناء
ط الحلق، والقاف لھویة من القاف ؛ ألنھا من وس
  . )٥(تقترب من حروف الفم 

إّن األلفاظ في القرآن : وھذا یؤید قول ابن جني 
الكریم تأتي على سمت األحداث ، إذ إّن القنى لّما 

كان زائدا على الغنى في الداللة استعمل معھ 
الحرف األقوى وھوالقاف الشدید، في حین استعمل 

  .ین الرخومع الغنى الحرف األضعف وھو الغ
ومȬȬȬن الَمالِحȬȬȬظ الداللیȬȬȬة فȬȬȬي ھȬȬȬذه اآلیȬȬȬة أّن            

الفعلین المتعدیین وردا وقد حȬذف مفعولیھمȬا، وھȬذا    
أسلوب من أسالیب العرب التي استعملت فȬي كتȬاب   

إثبȬȬات المعنȬȬى فȬȬي  ((اهللا تعȬȬالى الكȬȬریم، الغایȬȬة منȬȬھ  
نفسھ للشيء علȬى اإلطȬالق وعلȬى الجملȬة مȬن غیȬر       

كل موضع ((،إذ إّن)٦())فعولأن یتعّرض لحدیث الم
كȬȬان القصȬȬد فیȬȬھ أن یثبȬȬت المعنȬȬى فȬȬي نفسȬȬھ فعȬȬًال        
للشȬȬيء وأن یخبȬȬر بȬȬأّن مȬȬن شȬȬأنھ أن یكȬȬون منȬȬھ أو    

فȬȬإّن الفعȬȬل الیعȬȬّدى ھنȬȬاك؛ ألّن    …الیكȬȬون إّال منȬȬھ 
، والمعنȬى  )٧())تعدیتھ تȬنقص الغȬرض وتغّیرالمعنȬى   

   .أّن منھ تعالى اإلغناء عامة، واإلقناء عامة
  :نأىـ نھى و٤

، )١())الزَّجȬُر عȬن الشȬيء   :((النَّھُي في اللغȬة  
َنَھْوُتȬھ  : وھو خالف األمر، نھاُه ینھاُه فȬانتھى، ومنȬھ  

                                                           
 .٥/٦٢معاني القرآن وإعرابھ : ینظر )١(
 . ٤٢٩) قنى(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٢(
، ٤٣٨/ ٩ینظȬȬȬȬر التبیȬȬȬȬان فȬȬȬȬي تفسȬȬȬȬیر القȬȬȬȬرآن     )٣(

 .٥٣/ ١٩لمیزان ، وا١٨٢/ ٥ومجمع البیان 
 .٢٨٢/ ٢٩التفسیر الكبیر  )٤(
، ٤٣٣/ ٤، والكتȬȬȬȬȬȬȬاب ٥٨/ ١العȬȬȬȬȬȬین  : ینظȬȬȬȬȬȬر  )٥(

، والدراسȬȬȬȬȬات  ٢٧٠ودراسȬȬȬȬȬة الصȬȬȬȬȬوت اللغȬȬȬȬȬوي   
 . ١٩٩غانم قدوري : الصوتیة عند علماء التجوید

 .١٦٩دالئل االعجاز   )٦(
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ   )٧(
 . ٥٢٨) نھى(معجم مفردات ألفاظ القرآن )١(



 ٢٠٠٨) ٢( ١٩المجلد   مجلة كلیة التربیة للبنات

  �( �(

عȬȬن األمȬȬر بمعنȬȬى َنَھْیُتȬȬھ، وتنȬȬاَھوا عȬȬن األمȬȬر وعȬȬن 
  .)٢(نھى بعضھم بعضًا : المنكر

: َبُعȬȬَد، والنȬȬأي : ھوالُبعȬȬُد، َنȬȬَأى ینȬȬَأى :والنȬȬَّْأُي
  .)٣(دواتباَع: المفارقة، وتناَءْوا

َوُھثثْم : ((وقȬȬد ورد اللفظȬȬان فȬȬي قولȬȬھ تعȬȬالى   
َیْنَھْوَن 袄َْنثُھ َوَیْنثَأْوَن 袄َْنثُھ َوِإْن ُیْھِلُكثوَن ِإلَّثا َأنُفَسثُھْم       

، واآلیȬة فȬي موضȬȬع   ]٢٦: األنعȬام )) [َوَمثا َیْشثُعُرونَ  
وصف موقف الكفار مȬن القȬرآن فھȬم ینھȬون النȬاس      

نبّیȬȬھ،  عȬȬن اتبȬȬاع القȬȬرآن، وقبولȬȬھ، والتصȬȬدیق بنبȬȬوة 
ویبعدون عنھ بعدًا شدیدًا إلى حیث الیسمعونھ خوفȬًا  
مȬȬن أن یȬȬؤثر فȬȬیھم، فیسȬȬبق إلȬȬى قلȬȬوبھم اإلیمȬȬان بȬȬھ    

وھȬȬȬم الیعلمȬȬȬون أّنھȬȬȬم یتسȬȬȬّببون    . والعمȬȬȬل بصȬȬȬحتھ 
بȬȬȬإھالك أنفسȬȬȬھم ببقȬȬȬائھم علȬȬȬى الجھȬȬȬل ومحȬȬȬاربتھم    

  .)٤(الفضیلة، وقد أعمى أعینھم غطاء التعصُّب
عّبȬȬȬر القȬȬȬرآن عȬȬȬن ذلȬȬȬك بكلمتȬȬȬین     (( وقȬȬȬد  

، )٥())متقȬȬȬȬاربتین ُیشȬȬȬȬعر قربھمȬȬȬȬا بقȬȬȬȬرب معنییھمȬȬȬȬا  
فالقرب المعنوي بین اللفظین بّین للقȬارئ مȬع فȬارق    
داللي دقیق ناتج عȬن إبȬدال صȬوت واحȬد منھمȬا، إذ      
جȬȬاء النھȬȬي بالھȬȬاء المھموسȬȬة الرخȬȬوة للتعبیȬȬر عȬȬن     

مزة النھي المعنوي بالقول، في حین جȬاء النȬأي بȬالھ   
الشȬȬȬدیدة التȬȬȬي تعȬȬȬّد أشȬȬȬق األصȬȬȬوات علȬȬȬى النȬȬȬاطق   
بالعربیة للتعبیȬر عȬن البعȬد الفكȬري والجسȬدي معȬًا،       
أي المȬȬادي والمعنȬȬوي، ومّمȬȬا الشȬȬك فیȬȬھ أّن الجھȬȬد     
المبذول في البعد الجسدي أكبȬر مȬن الجھȬد المبȬذول     
في البعد اللفظي، ولذا جاء اإلبدال الصȬوتي محاكیȬًا   

  .ھذه الداللة
  :َزـ ھمَز ولم٥

، )٦(االغتیȬاُب، وتَتبȬُّع الُمعȬاب   :اللَّمُز في اللغة
. وھȬȬو كȬȬالَغمِز فȬȬي الوجȬȬھ، تلمȬȬُزُه بفیȬȬَك بكȬȬالٍم خفȬȬيٍّ  

اإلشȬȬارُة بȬȬالعین والȬȬرأس والشȬȬفة مȬȬع كȬȬالم  : وأصȬȬلُھ
   )٧(.ُیعیُبَك في وجھك: خفي،ورجٌل ُلَمَزٌة

َھمȬْزُت الشȬيَء فȬي    : كالَعصȬِر یقȬال  : والَھْمُز
، ومنȬȬȬھ َھْمȬȬȬُز الحȬȬȬرِف، وَھمȬȬȬُز  أي َعَصȬȬȬرُتُھ: كفȬȬȬِّي

: اغتیاُبُھ، أوَغمُزه في الغیِب، ورجٌل ُھَمَزة: اإلنسان
. الȬȬȬذي یخلȬȬȬف النȬȬȬاس مȬȬȬن ورائھȬȬȬم ویأكȬȬȬل لحȬȬȬومھم

دفُعھȬȬȬم : دفَعȬȬȬُھ، ومنȬȬȬھ ھَمȬȬȬزات الشȬȬȬیاطین  : وَھمȬȬȬَزُه
   )١(الناس وإغواؤھم إلى المعاصي

الَھْمȬȬȬز ھȬȬȬȬو أن  : ((وعȬȬȬن المبȬȬȬرِّد أنȬȬȬھ قȬȬȬال    
ȬȬان بقȬȬزك اإلنسȬȬمع، أو یھمȬȬث ال تسȬȬن حیȬȬیح مȬȬول قب

                                                           
 . ٣٤٤ـ  ٣٤٣/ ١٥) نھي(لسان العرب:  ینظر )٢(
 . ٣٠٠/ ١٥) نأي(لسان العرب: ینظر )٣(
، ١٠٦/ ٤التبیȬȬȬان فȬȬȬي تفسȬȬȬیر القȬȬȬرآن    : ینظȬȬȬر  )٤(

 .٢٨٧/ ٢ومجمع البیان  
محمȬد  : البناء الصوتي في البیان القرآني : ینظر )٥(

 .٩٧حسن شرشر 
 .٤٧٤)  لمز(معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر )٦(
 . ٥/٤٠٦)لمز(لسان العرب :ینظر  )٧(
، ٥٤٤معجȬȬȬȬم مفȬȬȬȬردات ألفȬȬȬȬاظ القȬȬȬȬرآن  : ینظȬȬȬر ) ١(

 ).ھمز( ٤٢٦ـ  ٤٢٥/ ٥ولسان العرب 

: یغریھ بھ، واللمȬز : یحثھ ویرشده إلى أمر قبیح، أي
، )ھمزات الشیاطین: (أجھر من الھمز، وفي القرآن

، )٢())لمȬȬزات؛ ألّن مكایȬȬدة الشȬȬیطان خفیȬȬة: ولȬȬم یقȬȬل
بصȬحة قȬول المبȬرد     )٣(واستدّل أبو ھȬالل العسȬكري  

: عȬالى بما نقلھ عن قتادة في تفسȬیر اللَّْمȬز فȬي قولȬھ ت    
)) َیْلِمثثثثثثثثُزَك ِفثثثثثثثثي الصَّثثثثثثثثّدقاتِ   َوِمثثثثثثثثنُھْم َمثثثثثثثثنْ ((
،بأّنھ یطعن علیȬك، والطعȬن مجھȬور بȬھ     ]٥٨:التوبة[

غیر مستتر، وھذا یعنȬي أّن اللَّمȬز أجھȬر مȬن الَھمȬز      
  ..صوتیًا وداللیًا

َوْیٌل ِلُكلِّ : ((وقد ورد اللفظان في قولھ تعالى
یȬد وتھدیȬد   ، وفي اآلیة وع]١: الھمزة)) [ُھَمَزٍة ُلَمَزٍة

مȬȬȬȬن اهللا تعȬȬȬȬالى لمȬȬȬȬن یتصȬȬȬȬف بھȬȬȬȬاتین الصȬȬȬȬفتین      
الكثیȬȬُر الطعȬȬن : الُھَمȬȬَزُة: ((الȬȬذمیمتین، قȬȬال الطوسȬȬي

على غیره بغیر حق، العائب لھ بمالیس فیھ عیȬب ؛  
، )٤())لجھلھ وسفھھ وشدة إقدامȬھ علȬى مكȬاره غیȬره    

إّن ((وذكȬȬȬȬر الطبرسȬȬȬȬي أّن بȬȬȬȬین اللفظȬȬȬȬین فȬȬȬȬرق إذ  
   ȬȬك بظھȬȬذي یعیُبȬȬَزة الȬȬذي   الُھَمȬȬَزة الȬȬب، والُلَمȬȬر الغی

  . )٥())یعیُبك في وجھك
أقȬوال العلمȬاء فȬي ھȬذین     )٦(وقد نقȬل الȬرازي  

إّن الُھَمȬȬȬȬَزَة : قȬȬȬȬول ابȬȬȬȬن عبȬȬȬȬاس: اللفظȬȬȬȬین وأھمھȬȬȬȬا
: المغتاُب واللَُّمَزَة العّیاُب، وقول أبي زید األنصاري
: إّن الُھَمَزَة بالید، واللمزة باللسان، وقول أبي العالیة

بالمواجھȬȬȬȬة، واللَُّمȬȬȬȬزة بظھȬȬȬȬر الغیȬȬȬȬب،   إّن الُھَمȬȬȬȬزة 
وخُلȬȬَص مȬȬن تلȬȬك اآلراء إلȬȬى أّن جمیȬȬع ھȬȬذه الوجȬȬوه 
متقاربة، وأّن اللفظین یرجعان إلȬى أصȬل واحȬد ھȬو     
الطعȬȬȬȬȬن وإظھȬȬȬȬȬار الغیȬȬȬȬȬب سȬȬȬȬȬواء كȬȬȬȬȬان بالجȬȬȬȬȬّد أو 

وأّن بینھمȬȬا قاسȬȬمًا مشȬȬتركًا ھȬȬو إیȬȬذاء   . )٧(بالسȬȬخریة
  .)٨(الناس بالطعن في أعراضھم بالقول أو الفعل

ُیلحظ فȬي ھȬذا التعبیȬر القرآنȬي أّن اللفظȬین      و
بفȬتح العȬین التȬي تسȬتعمل     ) ُفَعلȬة (وردا علȬى صȬیغة   

) ُفْعلة(في صفات الفاعل، على حین تستعمل صیغة 
فالُھَمزة الُلَمزة . )١(بسكون العین في صفات المفعول

ھو المغتاب الطّعان في الناس، والُھْمȬزة الُلْمȬزة ھȬو    
وعالقȬة التقȬارب   . نȬون فیȬھ  الذي یغتابھ النȬاس ویطعَ 

المعنȬȬوي واضȬȬحة بȬȬین ھȬȬذین اللفظȬȬین، وھȬȬي التȬȬي    
  .سّوغت توالي الصفات في آیة واحدة

إّن اللَّمȬز  : ولو أنعمنا النظر في قول المبȬرد  
أجھر من الَھمز لوجدناه على حق، سواء أكان یرید 
بذلك الداللة المعنویة أم الداللة الصوتیة ؛ ألّن الالم 

                                                           
، ولȬȬم أعثȬȬȬر علȬȬȬى نȬȬȬص  ٤٤الفȬȬروق فȬȬȬي اللغȬȬȬة   )٢(

 .المبرد في أي من كتبھ
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ )٣(
 .٤٠٦/  ١٠ي تفسیر القرآن  التبیان ف )٤(
 .٥٣٧/ ٥مجمع البیان  )٥(
، والجامع ألحكام ٢٨٣/  ٣التفسیر الكبیر :ینظر )٦(

 .١٨٢ـ  ١٨١/ ٢٠القرآن 
 .٢٨٤/  ٣التفسیر الكبیر :ینظر )٧(
 .       .٧/٦٠٧الكاشف : ینظر  )٨(
 .      ٤٣٥ابن قتیبة :أدب الكاتب : ینظر  )١(
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وسط بین الشدة والرخاوة، والھȬاء  صوت مجھور مت
صوت مھموس خفي رخو، وجاء كال الصوتین فȬي  
موقعھما المناسȬب، فالھȬاء تتناسȬب مȬع داللȬة الكلمȬة       
على االغتیȬاب الخفȬي وعلȬى اإلغȬواء النفسȬي الȬذي       

علȬȬى حȬȬین أّن الȬȬالم  . تȬȬوحي بȬȬھ ھمȬȬزات الشȬȬیاطین  
جȬȬاءت متناسȬȬبة مȬȬع داللȬȬة الكلمȬȬة علȬȬى الطعȬȬن فȬȬي    

النȬȬاس سȬȬواء كȬȬان باإلشȬȬارة أم بالیȬȬد أم   العلȬȬن وأمȬȬام
باللسان، فجاء المجھȬور مȬع المعلن،والمھمȬوس مȬع     

  .الخفي
  :袄القة التناظر: ثالثًا

: مشȬȬتقٌّ مȬȬن َنَظȬȬَر، وھȬȬو : التنȬȬاظر فȬȬي اللغȬȬة
ھȬو الشȬبیھ   : ، والنظیȬر )٢())تأّمȬل الشȬيء ومعاَینتȬھ   ((

الȬȬذي یبȬȬدو للنȬȬاظر أّنȬȬھ كالمثȬȬل، ویكȬȬون فȬȬي األفعȬȬال 
، وھو عند الشریف الجرجȬاني  )٣(واألشیاء واألقوال

  …؛ ألنھ كالشبیھ لما ناظره  )٤())من النظیر((
ھȬȬي األلفȬȬاظ المتقاربȬȬة  : واأللفȬȬاظ المتنȬȬاظرة 

المتشابھة في صفة معینة أو جانȬب داللȬي مشȬترك،    
وھȬȬي المتقاربȬȬة إلȬȬى حȬȬّد مȬȬا فȬȬي المعنȬȬى الكلȬȬي أو       

، األلفȬȬȬاظ )ھȬȬȬـ٧٩٤ت(الجزئȬȬȬي، سȬȬȬماھا الزركشȬȬȬي 
؛  )٦(، وسّماھا المحدثون شȬبھ المترادفȬة  )٥(المتواطئة

ألّنھȬȬا تشȬȬترك فȬȬي معنȬȬى عȬȬام وتفتȬȬرق فȬȬي دقȬȬائق        
معنویة جزئیة، فنظیُر الشيِء لیَس الشȬيَء نفَسȬُھ، إذ   
المثل ما یكافئ الشȬيء فȬي ذاتȬھ، والنظیȬر مȬا یقابلȬھ       
فȬȬي جȬȬنس مȬȬن صȬȬفاتھ أو أفعالȬȬھ، كتنȬȬاظر العلمȬȬاء      

حȬȬد، فȬȬال یقȬȬال عȬȬنھم   العȬȬاملین فȬȬي مجȬȬال علمȬȬي وا  
متمȬȬاثلون، بȬȬل ھȬȬم متنȬȬاظرون وإن اختلفȬȬت آراؤھȬȬم   

  .)١(وتآلیفھم
وقȬد اسȬȬتعمل طائفȬȬة مȬن علمȬȬاء العربیȬȬة ھȬȬذا   

  .)٢(المصطلح في تفسیر األلفاظ المتقاربة المعنى
ومن األلفȬاظ التȬي حȬدث فیھȬا إبȬدال صȬوتي       

  :في القرآن الكریم وترتبط بعالقة التناظر
  :ـ ḿّنس وكّنس١

فȬȬȬȬي اللغȬȬȬȬة یȬȬȬȬدلُّ علȬȬȬȬى االنقبȬȬȬȬاض   الَخȬȬȬȬنس
، وھȬȬȬȬو السȬȬȬȬتر والخفȬȬȬȬاء والغیبȬȬȬȬة عȬȬȬȬن  )٣(والتسȬȬȬȬتر

                                                           
 .٤٤٤ / ٥) نظر(مقاییس اللغة  )٢(
، ولسȬȬȬان ٤٦٢) نظȬȬȬر(أسȬȬȬاس البالغȬȬȬة : ینظȬȬȬر  )٣(

 .٢١٩/  ٥) نظر(العرب
 .١٢٧التعریفات  )٤(
 .١٠٢/  ١البرھان في علوم القرآن  )٥(
 .٢٢٤علم الداللة  )٦(
 .١٤٨الفروق في اللغة : ینظر )١(
، ٢٥٣، ١٤٩/  ١التبیȬȬȬȬان فȬȬȬȬي تفسȬȬȬȬیر القȬȬȬȬرآن   )٢(

   ، ٩٥ـ  ٩٤/  ٤/   ١ابن سیده :، والمخصص ٢٦٤
/  ١٠، ومجمȬȬȬȬع البیȬȬȬȬان  ٤٦٢وأسȬȬȬȬاس البالغȬȬȬȬة     

 .٦٧/  ١٠، والجامع ألحكام القرآن ١٣١
)  خȬȬȬنس(، ولسȬȬان العȬȬȬرب ١٩٩/ ٤ینظȬȬر العȬȬȬین   )٣(

٦/٧٢. 

، ولȬȬذا سȬȬّمي الشȬȬیطان خّنȬȬاس لداللتȬȬھ علȬȬى )٤(النظȬȬر
المبالغة فȬي اسȬتتاره، وألنȬھ یخȬنس إذ ذكȬر اهللا جȬّل       

  .)٥(وعال فیذھب ویستتر
كسȬȬح القمامȬȬة عȬȬن وجȬȬھ األرض،  : والكȬȬنس

تسȬتكّن   مȬولج الȬوحش مȬن الظبȬاء والبقȬر     : والمكنس
فیھ من الحر، وھو الكناس، والجمȬع أكنسȬة وكȬُنس،    
وھو من ذلȬك ؛ألّنھȬا تكȬنس الرمȬل حتȬى تصȬل إلȬي        

: وھȬȬو بمعنȬȬى التسȬȬتر والخفȬȬاء لȬȬیًال، یقȬȬال. )٦(الثȬȬرى
  ).٧(كنس الظبي إذا تغیب واستتر في كناسة

واسȬȬȬȬتعیر ھȬȬȬȬذان اللفظȬȬȬȬان لوصȬȬȬȬف اسȬȬȬȬتخفاء         
غروبھȬا،   الكواكب فـي النھȬار، وخفȬاء ضȬوئھا عنȬد    

زحل،والمشتري، والمریخ، : وھي الكواكب الخمسة
والزھȬȬȬȬرة، وعطȬȬȬȬارد التȬȬȬȬي تجȬȬȬȬري وتْخȬȬȬȬُنس فȬȬȬȬي   
مجاریھȬȬا حȬȬȬین ُیخفیھȬȬȬا ضȬȬوء الشȬȬȬمس،وتْكُنس فȬȬȬي   

  .)٨(مجاریھا وقت غروبھا 
 :لكلمتي وھو جمٌع) لعَُّف(س على زنة ّنوالُخ

خانس وخانسة، والُكȬنَّس كȬذلك جمȬع لكلمتȬي كȬانس      
  .وكالھما حمل داللة األصل اللغوي. وكانسة

وقد ورد اللفظان في سورة التكویر بصȬورة  
التناظر الداللي كنایًة عن الكواكب، فھما متنȬاظران  
داللیȬȬًا ؛ ألنھمȬȬا یحمȬȬالن الداللȬȬة نفسȬȬھا علȬȬى الخفȬȬاء   

 ·ِبثثثثاْلُخنَِّس َفثثثثال ُأْقِسثثثثمُ : ((والتسȬȬȬȬتر، قȬȬȬȬال تعȬȬȬȬالى  
  ].١٦ـ  ١٥: التكویر)) [ اْلَجَواِري اْلُكنَِّس

ویȬȬرى أكثȬȬر أھȬȬل التفسȬȬیر أّن أصȬȬل ھȬȬذین      
اللفظȬین واحȬȬد، وھمȬȬا صȬفتان مȬȬن صȬȬفات الكواكȬȬب   

، وقȬȬد وردا مجتمعȬȬین فȬȬي سȬȬیاق واحȬȬد     )١(والنجȬȬوم
). فّعل(وبصیغة واحدة، وھي صیغة الجمع االسمیة 

نȬȬȬى تختفȬȬȬي ویفȬȬرق بینھمȬȬȬا أن الكواكȬȬȬب تخȬȬنس بمع  
بطغیان نور الشمس علیھا، وتكȬنس بمعنȬى تتȬوارى    
وتغیȬȬȬب فȬȬȬي وقȬȬȬت غروبھȬȬȬا، فھȬȬȬي تسȬȬȬتتر بحلȬȬȬول     

  .الظالم
  :ـ َفرَح وَمرَح٢

                                                           
/  ٢) خȬȬȬنس(ابȬȬȬن دریȬȬȬد: جمھȬȬȬرة اللغȬȬȬة: ینظȬȬȬر  )٤(

 .٢٢٣/  ٢) خنس(، ومقاییس اللغة٢٢١
، ومقȬȬȬاییس ٩٢٥/  ٣)خȬȬȬنس(الصȬȬȬحاح: ینظȬȬȬر  )٥(

 . ٢٢٣/  ٢) خنس(اللغة
 .١٩٨، ١٩٧/ ٦)  كنس(لسان العرب: ینظر )٦(
، ولسȬȬȬان ٤٧/  ٣) كȬȬȬنس(جمھȬȬȬرة اللغȬȬȬة : ینظȬȬȬر)٧(

 .٣٧٤ـ  ٣٧٣/  ٧) كنس(العرب
، والتلخȬیص فȬȬي معرفȬȬة  ٧٤أدب الكاتȬȬب : ینظȬر  )٨(

، وتلخȬȬیص ٣٩٨/ ١أبȬȬو ھȬȬالل العسȬȬكري  : األشȬȬیاء
 .٢٧٢البیان 

،والجȬامع  ٢٢٦/ ٥معاني القرآن وإعرابھ : ینظر) ١(
شȬȬȬھاب :، وروح المعȬȬȬاني١٩/٢٣٧ألحكȬȬȬام القȬȬȬرآن 

  الدین   
  ٧٣/ ٣٠اآللوسي    
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، وھȬȬȬو )٢(نقȬȬȬیُض الُحȬȬْزنِ : الفȬȬرُح فȬȬȬي اللغȬȬة  
إنشȬȬراُح الصȬȬدِر بلȬȬذٍة عاجلȬȬٍة، وأكثȬȬر مȬȬا یكȬȬون فȬȬي    

، وھو شعوٌر ینتاُب اإلنساَن إذا نȬاَل  )٣(اللذات البدنیة
یتمّناه، فیشعُر بخفٍة في قلبȬِھ، وھȬو البطȬُر أیضȬًا،      ما

والَتفثثثثَرْح إنَّ اَهللا الُیِحثثثثبُّ  : (( ومنȬȬȬȬھ قولȬȬȬȬھ تعȬȬȬȬالى  
  ]. ٧٦: القصص[ )٣())  الَفِرحیَن

أّما المرح فھو شدة الفرح والتوسع فیھ حتى 
ھو التبختر واالختیال، وھȬو  : ، وقیل)٣(یتجاوز قدره

یحمȬȬل معنȬȬȬى   ، وھȬȬذا یعنȬȬȬي أّنȬȬھ  )٤(األشȬȬر والبطȬȬر   
المبالغة في الفرح، ولȬذا فقȬد ورد الفعȬل فȬي القȬرآن      
الكȬȬریم فȬȬي موضȬȬع الȬȬذم ؛ألّن المبالغȬȬة بȬȬالفرح قȬȬد      

حولت ھذا الشعور إلȬى الخȬیالء والغȬرور والتكّبȬر،      
َوال َتْمثثثثثثثثثثِش ِفثثثثثثثثثثثي اَألْرِض  : ((قȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬال تعȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬالى 

  ].٣٧: اإلسراء))[َمَرًحا
َما َذِلُكْم ِب: ((وقد ورد اللفظان في قولھ تعالى

ُكْنثثُتْم َتْفَرُحثثوَن ِفثثي اَألْرِض ِبَغْیثثِر اْلَحثثقِّ َوِبَمثثا ُكْنثثُتْم     
  ].٧٥: غافر)) [َتْمَرُحوَن

بȬȬأن : یخاطȬȬب اهللا تعȬȬالى الكفȬȬار موبخȬȬًا لھȬȬم  
العذاب الذي نزل بكȬم جȬزاء بمȬا كنȬتم تفرحȬون فȬي       
األرض بارتكȬȬابكم المعاصȬȬي، وبمȬȬا كنȬȬتم تصȬȬیبون    

تفرحȬȬȬون بالباطȬȬȬل، أنبیȬȬȬاء اهللا مȬȬȬن المكȬȬȬاره، فكنȬȬȬتم  
  .)٥(وتمرحون وتبطرون في معاصي اهللا

الفȬȬرَح بȬȬالحقِّ ال ((وأشȬȬار الطوسȬȬي إلȬȬى أّن  
االختیȬȬȬاُل فȬȬȬي السȬȬȬروِر   : ُیȬȬȬوبَُّخ علیȬȬȬھ،وأّن المȬȬȬرحَ  

  )٦())والنشاط
أّن ): علیȬȬھ السȬȬالم(وُروي عȬȬن اإلمȬȬام علȬȬّي 

الفȬȬȬȬرح والمȬȬȬȬرح واللجاجȬȬȬȬة : ُشȬȬȬȬَعَب الطَمȬȬȬȬِع أربȬȬȬȬٌع
ȬȬا روي عȬȬر، كمȬȬُّاقر والتكبȬȬد البȬȬام محمȬȬھ (ن اإلمȬȬعلی

الفرَح والمȬرَح والُخȬیالَء، كȬل ذلȬك فȬي      : أّن) السالم
  .)١(الشرك والعمل في األرض بالمعصیة

وإّن ورود اللفظȬȬین متتȬȬالیین فȬȬي آیȬȬة واحȬȬدة   
یدّل على أّنھما متغایران، وألّنھما مȬن أصȬل واحȬد،    
فȬȬȬȬیمكن القȬȬȬȬول أّنھمȬȬȬȬا لفظȬȬȬȬان متنȬȬȬȬاظران، ولیسȬȬȬȬا     

ماأّكȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬده الشȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬیخان  متȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬرادفین، وھȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬذا  
في تفسیرھما ھذه اآلیة ؛  )٣(والطبرسي .)٢(الطوسي

                                                           
، ولسȬȬȬȬȬȬȬȬان  ١٣/ ٣) فȬȬȬȬȬȬȬȬرح(العȬȬȬȬȬȬȬȬین : ینظȬȬȬȬȬȬȬȬر )٢(

 .٢/٥٤١)  فرح(العرب
 .٣٧٥)  فرح(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٣(
 .٥٤١/ ٢)  فرح(لسان العرب: ینظر )٤(
، ومعجȬم مفȬردات   ٢٢٥/ ٣العین ) مرح: (ینظر )٥(

 .٥٩١/ ٢، ولسان العرب  ٤٦٥ألفاظ القرآن 
 .٥٩١/ ٢)  مرح(لسان العرب: ینظر  )٦(
، ٢٨٦/  ٤معȬȬȬȬاني القȬȬȬȬرآن وإعرابȬȬȬȬھ   : ینظȬȬȬȬر  )٧(

/  ٤، ومجمȬȬȬȬع البیȬȬȬȬان  ٣١/  ٤وإعȬȬȬȬراب القȬȬȬȬرآن   
٥٢٣ . 

 .٩٦/  ٩التبیان في تفسیر القرآن  )٨(
 .٤١٦/  ١١قائق كنز الد: ینظر  )١(
 .٩٦/  ٩التبیان في تفسیر القرآن : ینظر  )٢(
 .٤/٥٢٣مجمع البیان : ینظر )٣(

ُقّیȬȬَد الَفȬȬرُح وُأطلȬȬَق الَمȬȬرُح ؛ألّن الَفȬȬرَح قȬȬد     ((ولȬȬذلك
یكȬȬون بحȬȬقٍّ فیحَمȬȬُد علیȬȬِھ، وقȬȬد یكȬȬوُن بالباطȬȬِل فُیȬȬذمُّ    

  .)٤())علیِھ، والمَرُح الیكوُن إّال باطًال
نخلص في ختام ھȬذا البحȬث إلȬى أّن اإلبȬدال     

تي ظȬȬاھرة صȬȬوتیة داللیȬȬة مھّمȬȬة ُبنȬȬي علیھȬȬا     الصȬȬو
األسلوب القرآني في مواضع عدة، وھي تقȬوم علȬى   
أسȬȬاس داللȬȬي بحȬȬت یȬȬرتبط بالسȬȬیاق، ویراعȬȬى فیȬȬھ     
وجود عالقات داللیة مختلفȬة بȬین الكلمȬات المتبادلȬة     
صȬȬȬȬوتیًا، فقȬȬȬȬد تكȬȬȬȬون تقȬȬȬȬابًال داللیȬȬȬȬًا بالتضȬȬȬȬاد، أو     

یȬȬȬھ بȬȬȬالخالف، وقȬȬȬد تكȬȬȬون تقاربȬȬȬًا داللیȬȬȬًا توضȬȬȬع ف    
األصوات على سمت األحداث، ویختار فیھ الحرف 
األقȬȬوى للمعنȬȬى األقȬȬوى،والحرف األضȬȬعف للمعنȬȬى 
األضȬȬعف، أو تكȬȬȬون العالقȬȬة تنȬȬȬاظرًا داللیȬȬًا شȬȬȬبیھا    

  . بالترادف
وُتضفي ھذه العالقات على اآلیات المتتابعȬة  
فȬȬي سȬȬیاق واحȬȬد رابطȬȬة داللیȬȬة تؤكȬȬد سȬȬمة التناسȬȬب  

صوات ومعانیھا، وبȬین  الداللي في كتاب اهللا بین األ
األلفاظ ودالالتھا، وبین اآلیات وتراكیبھا في سلسȬلة  
داللیȬȬȬة متناسȬȬȬقة، ومتȬȬȬآزرة، یأخȬȬȬذ بعضȬȬȬھا برقȬȬȬاب   
بعٍض ؛لتصبَّ جمیعھȬا فȬي مصȬبٍّ واحȬد یعّبȬر عȬن       

  .الصور المطلوبة خیر تصویر

                                                           
كنȬȬز الȬȬدقائق : ، وینظȬȬر ٥٣٣/ ٨مجمȬȬع البیȬȬان   )٤(

٤١٦/  ١١. 
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翱قائمة المصادر والمراج :  
  القرآن الكریمـ 
 ȬȬدینوري   : أدب الكاتثثبـȬȬة الȬȬن قتیبȬȬـ٢٧٦ت(ابȬȬھ( ،

  محمد محیي الدین عبد الحمید، : تحقیق
  .م١٩٦٣مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الرابعة،   
 ȬȬإرشثثاد العقثثل السثثلیم إلثثى مزایثثا القثثرآن الكثثریم    ـ :

  ت (محمد بن محمد العمادي أبو السعود 
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)ھـ٩٥١   
 ȬȬن  : أسثثاس البالغثثةـȬȬود بȬȬم محمȬȬو القاسȬȬار اهللا أبȬȬج

  ،دار صادر، )ھـ٥٣٨(عمر الزمخشري ت
  .م١٩٧٩بیروت،   
 ȬȬدراسثثة ابسثثتیمولوجیة للفكثثر اللغثثوي    : األصثثولـ

  تمام حسان، الھیأة المصریة . د: 袄ند العرب
العامة للكتاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،   

  .م١٩٨٨
عبȬد الواحȬد    أبȬو الطیȬب  : األضداد في كثالم العثرب  ـ 

  . د: ، تحقیق)ھـ٣٥١ت(بن علي اللغوي
  . م١٩٦٣عزة حسن، دمشق   
مصȬطفى صȬادق   : إ袄جاز القرآن والبالغة النبویةـ 

  محمد : الرافعي، راجعھ وصححھ وضبطھ
، القȬȬȬȬاھرة ٧سȬȬȬعید العریȬȬȬȬان، مطبعȬȬȬة القائمȬȬȬȬة،ط     

  .م١٩٦١
، )ھȬـ ٣٣٨ت(أبȬو جعفȬر النحȬاس    : إ袄ثراب القثرآن  ـ 

  زي زاھد، مطبعة زھیر غا.د: تحقیق
  .م١٩٧٧العاني، بغداد    
ناصȬر مكȬارم   : األمثل في تفسیر كتاب اهللا المنزلـ 

  الشیرازي،مؤسسة البعثة للطباعة والنشر 
  .ھـ١٤١٣، بیروت ١والتوزیع، ط  
كاصȬد یاسȬر   . د:اإلیحاء الصوتي في تعبیر القرآنـ 

   ٦و٥الزیدي، بحث في مجلة العرب العدد
  .م٢٠٠٥ھـ، شباط ١٤٢٥،  ذو الحجة ٤٠،س  
 ȬȬȬدین : البصثثثائر فثثثي تفسثثثیر كتثثثاب اهللاـȬȬȬوب الȬȬȬیعس

رسȬȬȬȬتكار جویبȬȬȬȬاري، قـȬȬȬȬـم، المطبعȬȬȬȬة االسȬȬȬȬالمیة       
  .ھـ١٤١٣

 ȬȬلثثوم القثثرآنـ袄 ن : البرھثثان فثثيȬȬد بȬȬدین محمȬȬدر الȬȬب
  محمد : تحقیق)ھـ٧٩٤ت(عبداهللا الزركشي

أبȬȬȬȬي الفضȬȬȬȬل إبȬȬȬȬراھیم، دار المعرفȬȬȬȬة، بیȬȬȬȬروت،    
  .م١٩٧٢

 ȬȬن :ي البیثثان القرآنثثيالبنثثاء الصثثوتي فثثـȬȬد حسȬȬمحم
  .  م١٩٨٨، ١شرشر،دار الطباعة المحمدیة، ط

 ȬȬȬر  : البیثثثان والتبیثثثینـȬȬȬن بحȬȬȬرو بȬȬȬان عمȬȬȬو عثمȬȬȬأب
  عبد : ، تحقیق وشرح)ھـ٢٥٥ت(الجاحظ 

السȬȬالم محمȬȬد ھȬȬارون، مؤسسȬȬة الخانجي،مطبعȬȬة     
  .ت.، د٣السعادة، القاھرة، ط

أبȬو الفȬیض   : تثاج العثروس مثن جثواھر القثاموس     ـ 
  ، )ھـ ١٢٠٥(بن مرتضى الزبیدي تمحمد 

  .عبد الكریم العزباوي وآخرین: تحقیق   
 ȬȬن : التبیثثان فثثي تفسثثیر القثثرآنـȬȬد بȬȬر محمȬȬو جعفȬȬأب

  أحمد : ، تحقیق)ھـ٤٦٠ت(الحسن الطوسي 

األمȬȬین وأحمȬȬد حبیȬȬب قصȬȬیر، المطبعȬȬة العلمیȬȬة،      
  .م١٩٦٥ومطبعة النعمان، النجف، 

أبو الحسȬن علȬي بȬن محمȬد الجرجȬاني       :التعریفاتـ 
  ، دار الشؤون الثقافیة العامة، )ھـ٨١٦(ت
  .م١٩٨٦بغداد   

 ȬȬȬȬȬȬرازي  : التفسثثثثثثیر الكبیثثثثثثرـȬȬȬȬȬȬر الȬȬȬȬȬȬام الفخȬȬȬȬȬȬاإلم
، ٤،دار إحیȬȬȬȬȬاء التȬȬȬȬȬراث العربȬȬȬȬȬي،ط  )ھȬȬȬȬȬـ٦٠٦ت(

  بیروت، 
  .م٢٠٠١   
السȬید محمȬد الحسȬیني    :تقریب القرآن إلثى األذھثان  ـ 

  وت،  ، بیر١الشیرازي، مؤسسة الوفاء، ط
  .ھـ١٤٠٠   
 ȬȬریف  : تلخثثیص البیثثان فثثي مجثثازات القثثرآن    ـȬȬالش

  ، المكتبة العلمیة، )ھـ٤٠٦ت(الرضي 
  .م١٩٥٥مطبعة المعارف، بغداد    
  Ȭالل : التلخثثیص فثثي معرفثثة أسثماء األشثثیاء ـȬȬو ھȬȬأب

  . د: ، تحقیق)ھـ٣٩٥ت بعد (العسكري 
  .م١٩٦٦عزة حسن، دمشق،    
 ȬȬثثن تأویثثل آي القثثرآن  ـ袄 البیثثان 翱ر  : جثثامȬȬو جعفȬȬأب

  ، دار )ھـ٣١٠ت (محمد بن جریر الطبري 
  .ھـ ١٤٠٥الفكر، بیروت    
 ȬȬȬȬȬألحكثثثثثام القثثثثثرآنـ 翱د : الجثثثثثامȬȬȬȬȬن أحمȬȬȬȬȬد بȬȬȬȬȬمحم

  أحمد عبد العلیم : ، تحقیق)ھـ٦٧١ت (القرطبي
،  ٢البردونȬȬȬȬȬȬȬȬȬي، دار الشȬȬȬȬȬȬȬȬȬعب، االقȬȬȬȬȬȬȬȬȬاھرة، ط    

  .ھـ١٣٧٢
 ȬȬفثثي التعبیثثر القرآنثثي ـ 熬د .د: الجثثرس واإلیقثثاȬȬكاص

   ٩جلة آداب الرافدین، العددیاسر الزیدي، م
  .م١٩٧٨، سنة   
أبȬوبكر محمȬد بȬن الحسȬن بȬن دریȬد       : جمھرة اللغةـ 

  طبعة باألوفسیت، دار ) ھـ٣٢١ت(البصري
  . ت. صادر، بیروت، د   
 ȬȬȬي     : الخصثثثائصـȬȬȬن جنȬȬȬان بȬȬȬتح عثمȬȬȬو الفȬȬȬت (أب

  محمد علي النجار، الھیأة : ، تحقیق)ھـ٣٩٢
      Ȭاب، ودار الشȬة للكتȬة،  المصریة العامȬؤون الثقافی

  .م١٩٩٠بغداد  
غȬانم  . د: الدراسات الصوتیة 袄نثد 袄لمثاء التجویثد   ـ 

  .م١٩٨٧قدوري الحمد، مطبعة الخلود، بغداد 
 ȬȬȬالح، . د: دراسثثثات فثثثي فقثثثھ اللغثثثة ـȬȬȬبحي الصȬȬȬص

  .٢منشورات المكتبة األھلیة، بیروت، ط
. د: الدراسات النحویة واللغویثة 袄نثد الزمخشثري   ـ 

  اإلرشاد، دار فاضل السامرائي، مطبعة 
  .م١٩٧١النذیر،    
 ȬȬر،  . د: دراسثثة الصثثوت اللغثثوي ـȬȬار عمȬȬد مختȬȬأحم

  .م١٩٧٦ ١عام الكتب، القاھرة، ط
فردینان دي سوسȬیر،  : دروس في األلسنیة العامةـ 

  صالح القرمادي  ومحمد : تعریب
الشȬȬاوش،ومحمد عجینȬȬة، الȬȬدار العربیȬȬة للكتȬȬاب،      

  .م١٩٨٥طرابلس، لیبیا 
 ȬȬجثثازدالئثثل ـ袄ق : اإلȬȬاني، تحقیȬȬاھر الجرجȬȬد القȬȬعب :

  محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، مكتبة 
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  .م١٩٨٧ ٢سعد الدین، دمشق،ط   
  Ȭـ     翱روح المعثاني فثي تفسثثیر القثرآن العظثیم والسثثب

  ،  )ھـ١٢٧٠ت(شھاب الدین اآللوسي:المثاني
  .ت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،د   
 ȬȬلثثى السثثاق فثثي مثثا  ـ袄 د  :ھثثو الفاریثثاقالسثثاقȬȬأحم

  فارس الشدیاق، المكتبة التجاریة، مطبعة 
  .ت. الفنون الوطنیة، مصر، د   
 ȬȬة: الصثثحاحـȬȬحاح العربیȬȬة وصȬȬاج اللغȬȬماعیل : تȬȬإس

  ،دار الكتاب )ھـ٣٩٣ت(بن حماد الجوھري
  . ت. العربي، مصر، د   
  Ȭلثثم األصثثوات العثثام ـ أصثثوات اللغثثة العربیثثة   ـ袄:د .

  ء القومي، بیروت بسام بركة، مركز اإلنما
  .م١٩٨٨   
  Ȭلثثم الداللثثةـ袄 :ة  . دȬȬر، دار العروبȬȬار عمȬȬد مختȬأحم

  .١للنشر والتوزیع، ط
، )ھȬـ ١٧٥ت(الخلیل بن أحمȬد الفراھیȬدي    :العیــنـ 

  . مھدي المخزومي، ود.د: تحقیق
إبȬȬȬراھیم السȬȬȬامرائي،دار الرشȬȬȬید ،وزارة الثقافȬȬȬة     

  .م١٩٨١واإلعالم، بغداد، 
 ȬȬن : الحثثدیثالفثثائق فثثي غریثثب ـȬȬود بȬȬار اهللا محمȬȬج

  : ، تحقیق)ھـ٥٣٨ت (عمر الزمخشري 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  إبراھیم،    

  .ت.د.، لبنان٢دار المعرفة،ط
 ȬȬȬملحثثثق بھثثثا ـ 翱اظم : الفثثثروق اللغویثثثة مثثثȬȬȬي كȬȬȬعل

  مشري، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة 
  .م١٩٩٠اآلداب،    
محمȬد المبȬارك،   . د :فقھ اللغة وḿصائص العربیثة ـ 

  .م١٩٦٨، ٣دار الفكر، بیروت، ط
 ȬȬلثثم اللغثثة      ـ袄الفثثونیم بثثین النحثثو العربثثي القثثدیم و

  عبد المنعم ناصر، آفاق عربیة، . د: الحدیث
  .م١٩٩٠،آب، بغداد ن ١٥، السنة٨العدد    
محمȬد جȬواد مغنیȬة، دار العلȬم للمالیȬین،      : الكاشفـ 

  .م١٩٨١ ٣بیروت، ط
 ȬȬȬو  :الكتثثثابـȬȬȬیبویھ أبȬȬȬان    سȬȬȬن عثمȬȬȬرو بȬȬȬر عمȬȬȬبش
عبȬȬد السȬȬالم محمȬȬد ھȬȬارون،     : ،تحقیȬȬق )ھȬȬـ١٨٠ت(

  .م١٩٨٣، ٢مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
 ȬȬȬتین┊ الكتابثثثة والشثثثعرـ袄الل :كتثثثاب الصثثثناȬȬȬو ھȬȬȬأب

  علي محمد البجــاوي : العسكري، تحقیق
ومحمد أبي الفضل إبراھیم، مطبعة عیسى البابي    

  .م١٩٧١الحلبي وشركاه 
لتنزیثل و袄یثون األقاویثل فثي     الكشاف 袄ن حقائق اـ 

  أبو القاسم جار اهللا محمود : وجوه التأویل
،مطبعȬȬȬȬة )ھȬȬȬȬـ٥٣٨ت (بȬȬȬȬن عمȬȬȬȬر الزمخشȬȬȬȬري     

  .م١٩٤٨مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
محمد علȬي التھȬانوي،   : كشاف اصطالحات الفنونـ 

  .م١٨٦٣مطبعة كلكتا، 

 ȬȬȬȬمعجثثثثم فثثثثي المصثثثثطلحات والفثثثثروق    (الكلیثثثثاتـ
  وب بن موسى الحسیني أبو البقاء أی: )اللغویة

،أعده للطبع ووضȬع فھارسȬھ   )ھـ١٠٩٤ت(الكفوي  
  عدنان درویش ومحمد المصري،  .د
  .م١٩٩٨، ٤مؤسسة الرسالة، ط  
 ȬȬن   : كنثثز الثثدقائق وبحثثر الغرائثثب   ـȬȬد بȬȬیخ محمȬȬالش

  من رجال القرن الثاني (محمد رضا القمي 
، مؤسسȬȬة الطباعȬȬة والنشȬȬر، وزارة الثقافȬȬة  )عشȬȬر  

  .ت.د.طھران ١واإلرشاد اإلسالمي، ط
جمȬال الȬدین بȬن مكȬرم بȬن منظȬور       : لسثان العثرب  ـ 

  ، دار )ھـ٧١١ت (األفریقي المصري 
  .١صادر، بیروت،ط  
 ȬȬان،  . د: اللغثثة العربیثثة معناھثثا ومبناھثثا  ـȬȬام حّسȬȬتم

  مطابع الھیئة المصریة العامة، القاھرة، 
  .م١٩٧٣  
أبȬو علȬي الفضȬل    : مجم翱 البیان في تفسیر القرآنـ 

  ،بیروت، )ھـ٥٤٨(بن الحسن الطبرسي ت
  .ھـ١٣٧٩دار إحیاء التراث العربي    
 ȬȬȬالمحتسثثثب فثثثي تبیثثثین وجثثثوه شثثثواذ القثثثراءات    ـ

  أبو الفتـح عثمان بـن جني : واإلیضاح 袄نھا
علȬȬȬȬȬي النجȬȬȬȬȬدي ناصȬȬȬȬȬف :، تحقیȬȬȬȬȬق)ھȬȬȬȬȬـ٣٩٥ت(  

  تراث اإلسالمي، القاھرة وآخرین، لجنة إحیاء ال
  .ھـ١٣٨٦  
 ȬȬȬیده  : المخّصثثثـصـȬȬȬن سȬȬȬماعیل بȬȬȬن إسȬȬȬي بȬȬȬت (عل

  .ت.ندار الفكر، بیروت، د) ھـ٤٥٨
الحسین بن محمد بن : معجم مفردات ألفاظ القرآنـ 

  ت (الفضل المشھور بالراغب األصفھاني 
نȬȬȬدیم مرعشȬȬلي، دار الكتȬȬȬاب  : ، تحقیȬȬق )ھȬȬـ ٥٠٢   

  . ت.العربي، د
أبو الحسین أحمȬد بȬن فȬارس    : للغةمقاییس ا معجمـ 
محمȬȬد عبȬȬد السȬȬالم ھȬȬارون،   : ، تحقیȬȬق)ھȬȬـ٣٩٥ت(

  .م١٩٩٩دار الجیل، بیروت، 
 ȬȬȬȬاد    : معثثثثاني القثثثثرآن ـȬȬȬȬن زیȬȬȬȬایحیى بȬȬȬȬو زكریȬȬȬȬأب

  ابراھیم شمس : ، تقدیم وتعلیق)ھـ٢٠٧ت(الفراء
  .٢٠٠٢الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت،    
 ȬȬرابثثھـ袄ن :معثثاني القثثرآن وإȬȬراھیم بȬȬـحاق إبȬȬو إسȬȬأب

  ، شـرح )ھـ٣١١ت (السري الزّجـاج 
عبد الجلیل عبȬده شȬلبي،دار الحȬدیث،    . د: وتحقیق  

  .م٢٠٠٤القاھرة 
السید محمد تقȬي المدرسȬي، دار   : من ھدي القرآنـ 

  . ھـ١٤٠٦، ١الھدى، ط
 ȬȬل اهللا، دار   :مثثن وحثثي القثثرآن  ـȬȬین فضȬȬد حسȬȬمحم

  . ت.د،٣الزھراء للطباعة والنشر والتوزیع،ط
 ȬȬین : المیثثزان فثثي تفسثثیر القثثرآنـȬȬد حسȬȬید محمȬȬالس

  ، دار الكتــب )ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي 
  .م١٣٩٧،  ٣اإلسالمیة، طھران، ط   
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Abstract 
The phonetic replacement is the process of putting a sound or a linguistic 

syllable instead of another in one word that results in changing its meaning . It is one 
way of vocabulary varionsness and discrimination because replacement among the 
sounds of one expression and changing its image lead to change its meaning ,  and 
accordingly , each replaced sound has its own linguistic value that distinguishes it . In 
other words , the phonetic replacement is based on system of  phonemic change  
which is a general phenomenon in all languages . The linguistic system doesn’t stand 
straight for word unless it is based on different standards that work on variousness , 
assortment and relating the phonetic change with the semantic change . 

This phenomenon is quite clear in Arabic which is distinguished in its flexibility 
and power to be diverse in having one semantic expression with different meanings 
through replacing one phoneme in stead of the original phoneme to change the 
meaning , with having  something of the old meaning to make the structure difference 
a proof of meaning difference . 

The field of this research is the Holy Quran in which the phonetic structure has a 
power full and distinctive position and it is distinguished by the precise use of 
expressions .It chooses what is suitable for each context whether expressions or 
sounds . therefore, it  can be said that  the language of the Holy Quran is semantic , 
descriptive and phonetic   with a great psychological influence .  

It can be seen in different places of the Holy Quran having a phonetic 
replacement among the expression in one content the choice of the expressions 
replaced from a based on having semantic relations with the replaced ones . 

The study of the semantic relations inside of the semantic sphere is one if the 
important issues related to semantic , and these relation differ according to the kind 
of expression , their meaning intended by the speaker and interpreted by the hearer 
such relations can be divided as mentioned in the holy Quran into the following :  
1- the semantic meeting : it is a distinctive feature in all languages in general , 

and Arabic in particular and it is based on meeting and confrontation among 
the linguistic elements and is includes many semantic features like identically , 
contrast , contradiction and inconsistency in the expressions replaced on the 
bases of meeting two important relations are identified :  
a) meeting by contrast , Example : atka and ashka ( وأشقى أتقى ) ,rataka and  
     fataka (   قȬق وفتȬرت) , ragaba and rahaba (   بȬب ورھȬرغ) ,  asura and yasura (   رȬعُس
  . (ویُسر
b) meeting by contradiction , Example : kharak and khalak ( خرق وخلق) , mahasa  
     and mahaka ( محص ومحق) .. 

2- The semantic closeness : The close expressions are those  expressions that are 
close in meaning but differ in one sound , Example : ada and hada ( أّد وھّد) ,  

3- The semantic analogy : the analogous expressions are those close in the general 
meaning or in a shared semantic  side , but different in some sounds  and such 
expressions are called semi – synonyms by some sounds authors   ,Example : 
khunas and kunas (خّنس وكّنس) ,farah and marah  (فرح ومرح) . 

Finally , it is concluded that phenomenon of phonetic replacement is an 
important phonetic phenomenon on which the Quranic style is based on different 
places . It is based on pure semantic basis related with the context . In addition ,there 
should be different semantic religious among the expressions exchanged 
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phonetically and this adds , on the successive verses in one context , a semantic 
relation that emphasizes the semantic proportionality in the Quanic expression 
among the sounds and their meaning and the expressions and their significance. 


