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كشػػػؼ عػػػف نػػػكعيف مػػػف المعػػػاني كىمػػػا المعنػػع الػػػدقيؽ أك مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو أحيانػػػان بػػػالمعنع البحػػث ي    

كىنػاؾ مػف يسػميو بػالمعنع السػياقي،  اليامشػي،الدقيؽ أك المركزم لكؿ كممة، كالمعنػع ييػر الػدقيؽ أك 
الذم تكتسبو الكممة مف خبلؿ كجكدىا في تركيب لغكم معيف. كذلؾ يكشؼ كبكؿ حػرص العبلقػة بػيف 

 المعنييف التي تبيح أك تسكغ لكؿ لفظ مرادؼ أٍف يعبر عف معنع الظمـ.
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ABSTRACT: 

     The research reveals two types of meanings, namely the exact meaning or 

what is sometimes called the precise or central meaning of each word, and 

the inaccurate or marginal meaning, and there are those who call it the 

contextual meaning, which the word acquires through its presence in a 

specific linguistic structure. It also reveals, with great care, the relationship 

between the two meanings, which permits or justifies each synonym to 

express the meaning of injustice. 

Keywords: (synonyms, injustice, precise meaning, the Holy Qur'an). 

 

mailto:mutashergg@gmail.com
mailto:tar.ham1213@gmail.com


 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 

 

 733 

 :المقدمة
الحمػػد ر ربا العػػالميف، كالوػػبلة كالسػػبلـ عمػػع سػػيد المرسػػميف حبيػػب إلػػو العػػالميف     

 كعمع آلو الطاىريف.
. إذ ركػزت تناكلٍت فقرات البحث األلفاظ التي تػرادؼ الجػذر )ظمػـ( فػي القػرآف الكػريـ    

، لمكشؼ عف الفركؽ الداللية الدقيقة التػي تميػز كػؿ الدراسة عمع الجانب الداللي تحديدان 
 لفظ عف سكاه عمع مستكل الخوكص.

فالبحث كما أشرنا يشير الع كجكد معنع دقيؽ لكػؿ كممػة ال يمكػف أف يكجػد فػي أم     
المعنػػع المركػػزم(. إذ ال يمكػػف أف يعبػػر عنػػو الكاحػػدة )كممػػة ييرىػػا عمػػع مسػػتكل المغػػة 

أمػا المعػاني التػي تتػكارد عمػع الكممػات، كتشػترؾ فييػا، فمػا بغير لفظو الذم أختص بػو. 
 ىي إالا معافو ىامشية تفرضيا مناسبات معينة، كتزكؿ بزكاؿ تمؾ المناسبات.

. تناكؿ المبحث األكؿ معنع ىيكؿ البحث متككف مف الخبلوة، كالمقدمة، كمبحثيف    
دؼ في البحث المغػكم. أمػا الترادؼ لغة كاوطبلحان، ككذلؾ تناكؿ لمحةن عف ظاىرة الترا

المبحث الثاني، فقد جاء كدراسة تطبيقية عمع النوكص المباركة المعنية كاشفة لمفركؽ 
الدالليػػػػة الدقيقػػػػة. ثػػػػـ يعقػػػػب ذلػػػػؾ الخاتمػػػػة، كبعػػػػدىا اليػػػػكامش ثػػػػـ يخػػػػتـ البحػػػػث بقا مػػػػة 

  لمموادر كالمراجع.  
   :  )ُلغًة(الظُّلم  المبحث األول:

( ذكػػرى المغكيػػكف   ـى ق( يقػػعي عمػػع ُٕٓميػػؿ )ت. فقػػد جػػاء عنػػد الخمعػػاني عديػػدةن فػػي مػػادة )ظىمػػ
: الشاػػرؾي , كالاػػنقصي , ككضػػعي الشاػػيًء فػػي ييػػًر مكضػػًعًو , كأخػػذيؾى حػػؽا الناػػاًس , معػػاني منيػػا

ػػا فيمػػا يتعماػؽي بكممػػًة )الظقمػػـ(، فقػػد (  ُْٔ-ُِٔ/  ٖالعػيف: ينظػػر: ) الفراىيػػدم، كييريىػا . أما
ػػػرًؾ، كأخػػػًذ حػػػؽا ا خػػػريف،رأل أنا  ـي: أخػػػذيؾى حػػػؽا  يػػػا تقػػػع عمػػػع الشا . يٍيػػػًرؾى حيػػػثي قػػػاؿ: )كالظقٍمػػػ
ـي  , قػاؿكالظقم ًظػيـه () -عػزا ك جػؿا -: الشاػرؾي ـه عى ]لقمػاف  (ُْٔ/  ٖ) الفراىيػدم: إفا الشاػرؾ لظيمػ
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: )أوػػػؿي الظيمػػػـ، كضػػػعهؾى الشػػػيء فػػػيُِّ[ . كذكػػػر ابػػػفي دريػػػد )تُّ: ييػػػًر  ق( فػػػي الظقمػػػـً
, إذا حفػرتى فػي ييػر مكًضػًع حفػًرًه  مكًضًعًو، ثيـى سيماي كيؿق عٍسؼو ظٍممان. كييقػاؿ ظممػتي االرضى

 .(ُِْ/  ّ: قُّْٓ ، األزدم) (
ـي: كضػػعي الشاػيء فػي ييػػر مكضػًعًو. مػف أمثػػاؿ ُُٕذكػر ابػف منظػػكر )ت      ( قػا بلن: )الظهمػ

ـي: الميػػؿي عػػف القوػػًد. كقكليػػوي  . كالظقمػػ ـى ػػا ظمػػ ػػٍف أشػػبىوى أبػػاه فىمى : إفا الشاػػرؾى -عػػزا كجػػؿا -العػػرًب: مى
فػػاذا  لىػو،عـ كحػدىهي ال شػريؾى لظيمػـه عظػيـهي يعنػي إفا ار تعػالع ىػك الميٍحيػي الميًميػػتي الػرزااؽي الميػن

عىػؿى الناٍعمػةى لغيػًر ربايػا. كقكليػوي عػزا كجػؿا : إفا ار ال  ، أًلناػوي جى ـي الظقمػـً أيٍشًرؾى بو ييريه فذلؾ أعظى
ـي ًمٍثقاؿى ذراةوي أراد ال يظًمميييـ مثقاؿى ذراةو , كعدااه إلع مفعكليفي أًلناو في معنع يسًمبيييـ , كقد  يىظًم
يككفي مثقاؿى ذراة في مكضًع المودًر أم ظممان حقيران كمثقػاًؿ الػذاراًةي كقكليػوي عػزا كجػؿا : فظىمميػكا 

)ابػف منظػكر، )مػادة  (اء ي أًلناوي في معنع كفػركا بيػابياي أم با ياًت التي جاءٍتييـ, كعدااه بالب
فػػي  ب(, منيػػا الػػناقصي . كىنػػاؾ معػػاني أيخػػرل ذكرىىىػػا وػػاحبي ) لسػػاف العػػر (ـََِٖ، ت ظمػػـ(

، ت )مػػػادة ظمػػػـ( )ابف منظػػػكر،كالتانػػػاطحي بػػػيفى المعػػػزل كييرىػػػا األشػػػياء, كالحٍفػػػري فػػػي أألرًض،
 .   (ـََِٖ
ػػٍكر فػػي طميعػػة مػػا أكردىهي لػػكيس المعمػػكؼ ) فػػي المنجػػد ( , حيػػثي قػػاؿ : )      كجػاء معنػػع الىجى
ـى  ـي الرااعػي ًلرًعياتًػًو , ك –ظىمى ـى ي كمنػو ظيٍمػ ػوي إياػاه, -ق : جارى عميو كفعػؿى لػوي الظقمػ ق حقاػوي : نقوى

ـى ظيٍممػػػػان , كضػػػػعى الشػػػػيء فػػػػي ييػػػػر مكضػػػػعو ( ػػػػا األب (ُْٖ ,ََِٕالمعمػػػػكؼ،  )كظىمىػػػػ . أما
مرمرجي الٌدكمنكي, فقد رأل مف خبلًؿ البحث في مادة )ظىمىـ( , كبمقابمة تمؾ المفظػًة باأللفػاظ 

ـى , بمعنػػع جػػ ػكاًب،الساػامياة أفا ) ظىمىػػ يىٍوػػديري عػػف الثنػػا ي  ار، كحػادى عػػف طريػػًؽ اإلعتػػداًؿ كالوا
ػػػا )ظىمػػػـ( بداللػػػة )  ػػػؿ(. أما األب .أ.س.  )الثنػػػا ي )ظػػػؿ((مػػػف , فيػػػك آتو النقػػػكر ( احتجػػػاب)ضى

 .مرمرجي الدكمنكي، الميعجمياة العربية عمع ضكء الثنا ية كاأللسنية السامياة(
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كيظيري لنا مف خبلؿ مػا جػاء فػي أسػفار المغػكييف مػف معػاني، أف كممػة ) الظقمػـ ( تيًشػيري إلػع 
 مجمكعةو مف المعاني , نكًجزيىا بالشكؿ التالي :

 كضعي الشيء في ييًر مكًضًعو. كمنو االرض: ييحفىري فييا كلـ تيحفٍر مف قبؿ.  -ُ
، كمنو قكليوي تعالع:   -ِ  [.ُّالشاٍرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه ( ]لقماف: )ًإفا الشارؾي
ـى نفسوي...( -ّ , فقد أساء األدب , كظىمى كري كمجاكزةي الحدا , كمنو:) فىمىٍف زاد أك نىقىصى  .الجى

 (.  ـََِٖت ، )ابف منظكر، )مادة ظمـ( 

 يٍوبي الحؽا أك انتقاوو. كالمظمكـ ما أيًخذى منو حقاوي ظيٍممان. -ْ
                                                                                                                              (ّٗ/ ِ، الزامخشرمق  )المنعي , كمنو : ) ما ظىمىمىؾى أٍف تفعؿى كذا , أم ما منعؾ (  -ٓ

 الظُّلُم اصطالحًا:
يىبػػديك أفن التعريفػػاًت التػػي جػػاءٍت فػػي مػػادة الظقمػػـً اوػػطبلحان تقتػػربي إلػػع حػػد  كبيػػرو مػػع       

عنيا كممةي الظقمـً في الدىاللًة المهغكيىًة، كيٍظيىري ذلؾ ًمٍف خػبلًؿ مػا جػاءى فػي المعاني التي عبارٍت 
ـى قػا بلن:) ْٖٕتعريفاًت الميفساريف كالميتكمامػيف كييػرًىـ. فىقىػٍد عػراؼى الشاػيدي الػداامغاني)ت ق( الظقٍمػ

ػا بنقوػافو أك زيػ ػا بعػديكؿو ادةو، الظٌّمـه: كضعي الشيء في يير مكًضًعًو الميٍخػتصا بػو، إما ما عػف  كا 
ـي ييقىػاؿي فػي مجػاكزىًة الحػدا, ك ييقىػاؿي فػي الكثيػًر ك القميػًؿي ك ًليػذا ييٍسػتعمؿي  كقًتًو أك مكاًنًو. ك الظقم

 .نًب الكبيًر ك الذانًب الوغيًر (في الذا 
 .( ِّٔد.ت, ) الداامغاني، 

ػا الفخػري الػراازم)ت ـى َْٔأما ًر ق( , فىقىػد رأل أفا الظقمػ ػػرى فػي العيػٍرًؼ الشاػرًعي ىك)عبػارةه عػف الضا
الخاًلي ًمف نىٍفعو يزيدي عميًو, كدفًع مضراةو أعظـ منو, ك االستحقاًؽ عف الغيًر في عمًمًو أك ظناًو 

فًة كاف فاًعميوي ظىاًلمان ( ـي فػي ( ُٖ/ ّ, ُُٖٗالفخر الراازم،) فاذا كافى الفعؿي بيًذًه الوا . فالظقم
ًر الميقياػػًد بيحػػًد القيػػكًد الثبلثػػًة التػػي جػػاء بيػػا الفخػػري الػػراازم فػػي ىػػذا المعنػػع  ػػرى ييًشػػيري الػػع الضا
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ٍف كافى في فعًمػًو نفعػان أك  ـه, كا  تعريفًو. فاذا فعؿى االنسافي ًفعبلن عاًقبتيون الع العىذىاًب ييقاىؿي عنوي ظاًل
 (.ُٖ/ ّ, ُُٖٗ) الفخر الراازم، (لذاةن آنياةن حالياةو 

ـا      كيقربي مف ىذا المفيكـً ما جاءى بًو الشايدي ابك جعفر النيسابكرم الميٍقًرم في كاحدو مػف أىػ
ًض الميػكفىع  ػًرم مػف االسػتحقاًؽ كالًعػكى ـي: كؿق ألىػـو عى كالمدافعػًة الكيتيًب الكبلمياًة، حيثي قاؿ:) الظقٍم

ـي كػػؿق ألىػػـو ال نفػػك  : الظقمػػ ـي منػػوي. كًقيػػؿى رو كال ييظىػػفق كػػؿق كاحػػدو دفػػًع مػػا ىػػك أعظػػ ػػرى عى فيػػًو كال دفػػعى ضى
ق( ُٖٔ. ك كػػػاف لمعبلامػػػًة الشاػػػريؼ الجرجػػػاني)ت(َٔ ق,ُُْْالنيسػػػابكرم،)  منيمػػػا فيػػػو (

ـى ) كضػعي الشػيء فػي ييػًر مكضػًعًو,  بيافه في معنع الظقٍمـً فػي الشاػريعًة , إٍذ رأل فيػًو أفا الظقمػ
, ك ًقيػؿى :ىػك التوػرقؼي فػي كفي الشاًريعًة عبارةي عف  ػكري التعدام عف الحؽا إلع الباطًؿ كىػك الجى

ؿي قػد بينػي عمػع (ُُِ, د.ت, )الشػريؼ الجرجػاني ميمًؾ الغيًر ك مجاكزةي الحدا( . فػالتاعريؼي االكق
ػدى إلػع عبارتًػػ ًو التفػاكًت المكجػكدي بػيف الحػؽا كالباطػػًؿ مػع مػدل القيػرًب ك البيٍعػًد بينيمػػاي لػذلؾ عىمى

كرى  (, كلعماوي أرادى أٍف يقيكؿى ىك نقيضي الحؽا أك العدًؿ, إذ إفا الجى كري في نيايًة التاعريؼ) كىك الجى
ػػػػػػػػيدي محمػػػػػػػػد ميػػػػػػػػدم . (ّْٓ ,ََِّ، الفيركزآبػػػػػػػػادم) فػػػػػػػػي المغػػػػػػػػًة نقػػػػػػػػيضي العػػػػػػػػدؿً  ػػػػػػػػا الشا أما

ـي بقكلػػًو َُِٗالناراقػػي)ت ـى  :ق(, فقػػد بػػيافى معنػػع الظقمػػ قػػد ييػػرادي بػػو مػػا ىػػك ًضػػدق ) اعمػػـ أفا الظقمػػ
ا ىػػك ىػػك جػػامعه لمرذا ًػػًؿ ًبيسػػًرىا كىػػذم عػػف الكسػػًط فػػي أما شػػيء كػػاف، ك العدالػػًة, ك ىػػك التعػػدا 
، ـي بالمعنع أألعـا كري أيضان ( الظقٍم . كلعػؿا الشاػيدى ( ِٗ, ََِٕالناراقي،  )ك قد ييٍطمىؽي عميًو الجق

ـى عمع أناوي جامعه  ػا كػاف  ًلٍمرذا ًؿ،الجميؿى تناكؿى الظقم كًج األفعاؿ اإلنسػانيًة عما ري التي تنتجي عف خي
قػًة الميغكياػًة لمظقمػـً التػي . كىذا المعنع مبنيٌّ عمػع الحقيمفترضان لياي فتككفى بيذا الخيركًج ظالمةن 

دي ىذا ما جاءى فػي حػدا العػادًؿ إلع كضع الشيًء ف -كما ذكرنا-تيشيري  ي يير مٍكًضًعو. ك يعضي
مىػػػوي يعنػػػي(َٕ ,ُٓٗٗت  البغػػػدادم، ) ) الفاعػػػؿي ًلؤلمػػػًر األفضػػػًؿ ( :باناػػػوي   :. كقػػػد رأل أفا عىمى

ـى ) كضػع الشػيء (َٕ ,ُٓٗٗت  البغػدادم، ) )كضعى كيػؿا شػيءو مكضػعىو( . بمعنػع إفا الظقٍمػ
. كىذا االمري متيتي مف العبلقػًة (ِّْ, ََِٕ، العسكرم) النافًس(في ييًر مكضعو مف ًقبىًؿ 
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بػػػيف المفظػػػيف , كىػػػي عبلقػػػة الٌتضػػػاد , إذ إفا الكقػػػكؼ عمػػػع حقيقػػػًة معنػػػع معػػػياف مػػػا ىػػػي إالا 
 . ( ٓ,  ََِٓ ميشاؿ مراد,)إظياري لحقيقًة المعنع الميقابؿً 

حسيف دسػتغيب فقػد عػراؼى الظقمػـ قػا بلن : ) أما ما جاءى في تعريًؼ الظقمـً عند السايد عبد ال    
 ,َُُِ) دسػتغيب،  الظيمـ ىك عبارةي عف تجاكًز حدكًد المنًو , كمخالفػةي مػا أقػراهي الشاػرعي كالعقػؿ(

. كلعماوي بيذا أشػارى إلػع أفا الظقمػـ تجػاكزي عمػع منطػًؽ الشاػرع كالعقػًؿ أم خػركجه عمػع (ْٓ/  ِ
مػػف القػػكانيًف العقمياػػًة مػػف حيػػثي أفا الشاػػرعى ييعمػػؿي بػػو ًبالعقػػؿ. فخػػركجي القػػكانيًف كمػػا تكافػػؽى معيػػا 

ًر الذم ال نفػعى يقابميػوي، كىػك الظيمػـ، كىػذا  رى اإلنساف عمع تمؾ القكانيًف يىعيكدي عمع اإلنساف بالضا
اءى في تعريًؼ الشاريًؼ الجرجاني كتعريًؼ الفخًر الرازم  .–كما ذكرنا  -يتكافىؽي مىعى مىا جى

ػدكًد الشاػرعياًة      فالظيمـ كما يبدك في ىذا التعريًؼ ىك التاعدام الحاوؿي مف اإلنساف عمع الحي
دكًد, كالتقيقػًد بيػا , كعػدـً الخػركًج عمييػا,  مف حيثي إفا اإلنساف ميمكره بالمحافظًة عمع تمؾ الحي

ك ) قػكةه تقضػي عمػع جميػًع كذلؾ راده الع طبيعةً  التكػكيًف اإلنسػاني الػذم جػزءه منػو العقػؿي كىػ
العاقػػػػؿي (َٕ, ُٓٗٗ  البغػػػػدادم،) الًقػػػػكل بالخطػػػػي أك الوػػػػكاًب ( . فاإلنسػػػػافي ذلػػػػؾى المخمػػػػكؽ ي

ػػٍف يخػػتصق بوػػفًة الظيمػػـ دكف ييػػرًه مػػف المخمكقػػات، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ خركجػػًو  الناػػاطؽي، ىػػك مى
ػػػٍف عمػػػي  ) عميػػػو اري  (السػػػبلـ( :  كتعدايػػػًو عمػػػع الشاػػػرا ًع السػػػماكياًة المقداسػػػًة. كعى ؿي مػػػا خمػػػؽ ى أكا

ـا قػاؿى لػو : أٍدبًػر فػيٍدبىٍر, فقػاؿى : مػا خمقػتي  خمقػاى أحػبا إلػي  , قػاؿ لىػوي : أقبًػٍؿ , فيقبػؿ , ثيػ العقػؿ ى
)  .(ُِٗ/  ُٖ, ََِٕ، ) ابف أبي الحديد منؾ , لؾ الثقكابي , كعميؾ الًعقاب ي

  التَّرادف:مصطلح 
التاػػراديؼي مػػيخكذه مػػف  كاالوػػطبلح.نًقػػؼي عنػػد موػػطمح التاػػرادًؼ كداللتًػػًو فػػي الميغىػػًة      

ٍكبانػان  كأردفىوي:رىدىؼى )كقد ردفىوي  الًفعًؿ: ػيـ  كريدافػان:ركبى خٍمفىوي كجاؤكا ري متػرادفيف ركػب بعضي
. كترداٍفتوي كأردفتىوى : يعني تبعتىوي (  . فػالمرادي (ّّْ/  ُ ,ُِّٗ, الزمخشػرم)خٍمؼى بعضو

 رًديفان.بو التاابعي فكيؿق تابعو ييعدق 
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ق( عف بعض أً ماة المغًة تعريفان قاؿ ُُٗأماا في االوطبلًح  فقد نقؿ السيكطي )ت    
)  فيًو : معنع التارادًؼ ) ىك االلفاظي المفردةي الدالةي عمع شيءو كاحدو باعتبارو كاحدو

 .(ُِّ/ ُ, ََِٕ )السيكطي،
امف فقد عرافىوي بقكًلًو : ) كالتارادؼي فػي االوػطبلح : مػا      أماا الدكتكر حاتـ والح الضا

اختمػػؼى لفظيػػوي كاتافػػؽى معنػػاه, أك ىػػك أٍف يػػديؿا لفظػػاًف أك اكثػػًر عمػػع معنػػع كاحػػد , ًمثػػػؿى : 
مػػف  . كالتاػػرادؼي (ْٕ ,ََِٕ,) الٌضػػامف أٍسػػيىبى ك أٍطنىػػبى كأٍفػػرىطى كأٍسػػرىؼى بمعنػػع كاحػػد (

كقد أشارى لذلؾ الدكتكر عمي عبػد الكاحػد  العربياةي،الظاكاىر المغكيًة التي تميازٍت بيا المغةي 
بقكًلػػًو: بيناػػوي ) مػػف المميػػزات التػػي تمياػػزٍت بيػػا المغػػة العربيػػة عمػػع أخكاًتيىػػا السػػامياة, فيػػي 

ػفًة الكاحػدًة أك الفعػًؿ الكاحػًد أ عي ًلٍمميسماع الكاحػًد أك الوا , كىػذا ًمماػا تضى كثػرى مػف لفػظو كاحػدو
ًمػعى ًلؤٍلسػًد خمسػما ةي اسػـ, كلمثيعبػاًف ما تػاف  , اسػـيىٍنديري كجكديهي في المغاًت أأليخرل . فقد جي

. كقػد اختمػؼى أ مػة المغػة ( ُُّ ,ََِٖ,عبد الكاحد ) كيكجد لكيؿو مف المطرى كالب ًر...(
تػػرادًؼ مػػف  ػػوي فػػي الميغىػػًة كالقيػػٍرآًف كمػػنيـ مػػف  االلفػػاًظ،فػػي كجػػكًد المي ػػٍف أثبػػتى كقكعى ـٍ مى فًمػػٍنيي

ػا يػديؿق عمػع  الميتباينػاًت،كزعمكا أاف كيؿا ما ييسػماع تراديفىػان ىػك مػف  كقكعىوي،أنكرى  أٍم منيػا مى
فاًت،الذااًت كمنيا ما يدؿق عمع  ؿي مكضكعه لو باعتباًر  كالبشىًر،كمىا في اإلنساًف  الوا فاألكا

ميؤيدك الترادًؼ الع  أينًسًو،لناسياًف أك باعتبار ا كالثاني باعتباًر إناو باًدم البشىرىة. كقد جنح ى
ا أمكػفى  االستدالًؿ عمع كجكًدًه في المغة بقكًلًيـ : لك كاف لكؿا لفظو معنع مستقؿو تمامان لمى

ٍيػبى ًفٍيػًو( ]البقػرة:   أٍف نيعبرى عف شيءو  بغيًر ًعبػارة ي ذلػؾ أناػا نقػكؿي فػي قكًلػًو تعػالع: )الرى
 ُ ,ََِٕ ,السػيكطي ) [ , الشؾا فيو فمىك كاف الرايبي ييرى الاشؾا لكاف التفسػيري خاًط ػان ِ
ـى االلفػػاًظ ال يمكػػفي أٍف تتطػػابؽى  )أفا . كقػػد رأل الػػدكتكر احمػػد مختػػار عمػػر (ِِّ/ معظػػ

دراؾي الفػركًؽ الداقيقىػًة فػي  األساًسػي.تطابقان تامان في كؿا أنكاًع المعنع الػع جانػًب معنػاه  كا 
. كلعماػػػو ييًشػػػيري الػػػع مسػػػيلةو (َُِ  , ََِٔ) عمػػػر، ىػػػذه المعػػػاني ىػػػك دقاػػػةي االسػػػتعماؿ(
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كىػذا ال يمنػعي أٍف تكػكفى ليػا  بػو،إفا لكؿا كممةو معنع مركزم أساسي تخػتصي  كىي،ميمةو 
أيخرل. كىذا تيستعمؿى في سياقاتو مف خبلًلًيا أٍف (، يمكفي اليامشي )المعنعمعاني أيخرل 

ي ألنايا خميطه مػف قبا ػؿو تعػددٍت فييػا اسػتعماالتي االلفػاظ كتػداخمٍت مػع شيفي المغة العربية
. ككمماا  كىثيرىٍت االلفاظي عمع المعنع الكاحًد كػاف (َُِ,   ََِٔعمر، )بعًضيا البعضً 

قىد ذىكىرى ابفي ًجنػي ذلؾ أكلع بيٍف تككفى لغاتو لجماعاتو متعددةو, اجتمعٍت إل نساًف كاحدو .كى
ػػػقر( ق(ِّٗ)ت ػػػقر , فقػػػاؿ لػػػذلؾ مثػػػاالن فػػػي كممػػػًة )الوا , حيػػػثي اختمػػػؼى رجػػػبلف فػػػي الوا
: الساػػقري فاتفقػا أديىيما أحػ ػقر ,كقػػاؿ ا خػري ًؿ كاردو عمييمػػا،: الوا فحكيػا لىػػو  ٍف يتراضػػيا بػيكا

قػػري  ػػا فقػػاؿ ليمػػا :إنامػػا ىػػك الزا . كيبػػدك إفا (ُّٕ – َّٕ/ُ , ََِّ ) بػػف جنػػي، أمرىىيمى
اخػػتبلًؼ ليغىػػاًت تعػػدقدى االلفػػاًظ لممعنػػع الكاحػػًد بشػػكؿو تػػاـو يكػػكفي مقبػػكالن اذا كػػاف ناتجػػان عػػف 

بنػػػت ) أٍف تكػػػكفى بػػيف االلفػػاًظ قرابػػػةه وػػكتيةه تجمػػعي بػػػيف تمػػؾ االلفػػاظً القبا ػػؿ العربيػػة، أك 
ػػػػػا مػػػػػا كػػػػػاف ييػػػػػرى ذلػػػػػؾ فقػػػػػد. (َُِ/ ُ:د.ت الشػػػػػاط  ،  ػػػػػؿي عمػػػػػع كجػػػػػكًد  أما كػػػػػافى ييٍحمى

كًوياةو لكؿا  ػدل، فالظامػيي، لفظو في االستعماؿ ال تكجدي في المفظ ا خػرً خيوي  كاألكاـ، كالوا
ـي كمماته تدؿق عمع العطش إال إفا كيؿا كاحدو منيا ييوػكري درجػةن مػف درجاتًػًو تختمػؼي  كاليييىا

،  الشاداًة،مف حيثي  الطبل ععف  ثػـ يشػتدق  ثـ يشتدق فتظمي، ثػـ يشػتدق فتٍوػدل،فاناؾى تعطشي
أماػا  عميػًو،كال يضيريهي أٍف تيٍبًطػ   الماًء،فالعطشي مجردي الحاجًة الع  فتييـ.ثـ يشتد  ،فتك ـ

ػػػيى بىػػػًرحى بػػػًو حتػػػع كػػػادى يقتميػػػو. كيبػػػدك إفا العربيػػػة  ـى الساػػػامعي أفا الظامى ًمػػػ إذا قمػػػتى ىا مػػػان فقػػػد عى
ـي لمحقيقػػًة الكاحػػدًة أك المعنػع الكاحػػًد وػػكران ذىنيػػةن اختوػٍت بتمػػؾ الخاوػػيا  ًة كىػػي إنايػا تقػػدا

. (ٔ, ُٕٗٗ )العسػػػػػػػػػػػكرم، متعػػػػػػػػػػػددةن ًمػػػػػػػػػػػٍف خػػػػػػػػػػػبلًؿ اإليحػػػػػػػػػػػاءاًت كالًضػػػػػػػػػػػبلًؿ الدالليػػػػػػػػػػػةً 
ان( )ىٍضػػمى ان فعطؼي ان (]طػػو: )فىػػبلى ( فػػي قكًلػػًو تعػػالع عمع)ظيٍممى ػػان كىال ىىٍضػػمى ػػاؼي ظيٍممى [ . ُُِيىخى

ػػا ذىكىػػرى السػػكااكي  ٍطػػؼى شػػيءو عمػػع شػػيء آخػػري ألفا الػػكاك كمى ػػٍرًؼ النحػػكييف عى ييعىػػدق فػػي عي
أٍف  المتنػػػاعق( يسػػػتدعي معنػػػاه أٍف ال يكػػػكفى معطكفيػػػوي ىػػػك المعطػػػكؼي عميػػػو ي ِٔٔ)ت
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: جاءى زيده ك زيد, كأٍف يككفى زيده الثاني ىك ز  ؿي ييقاؿى . (  ّٖٓ ,َََِ )السكاكي، يده االكق
ـى َِٓفػػػي حػػػيف جػػػاءى عنػػػدى الرااًيػػػًب االوػػػفياني)ت فػػػي قكًلػػػًو تعػػػالع ) كال  ق( إفا اليٍضػػػ

ان  . (ّْٓ ,َََِ,األوػػػفياني ) [ لفػػػظ ميٍسػػػتعاره لئلشػػػارًة لمعنػػػع الظقٍمػػػـً ُُِ( ]طػػػوىٍضػػػمى
ةن،فاليٍضـي يحمؿي وكرةن  ـي .  كىي داللػةي الاػنقًص الػذم يػؤدم خاوا ًر كىػك الظقٍمػ ػرى الػع الضا

ةه كتيسىػماع الدااللػةي المركزيػةي كال  كىػذا ال يٍمنىػعي مػف ككنًػًو خػبلؼى فييػا فمكيؿا لفظه داللةه خاوا
. كقد رأٍت الدكتكرة عا شة عبد الػرحمف أفا ذلػؾ النػكعى مػف العطػًؼ  داالن عمع معنع الظقمـً

ًر في إشارةو إلع كجكًد فركؽو دالليةو دقيقػةو يككفي إذا كاف في أحد المتعاطفيف خبلؼه ل آلخى
ػػػٍف ذىػػػب إلػػػع أافا . ك (ُِّ/  ُ , ُٕٗٗ,،بنػػػت الشػػػاط )بػػػيف األلفػػػاًظ المتراًدفػػػةً  ىنػػػاؾ مى
ٍف كانػػا يرجعػػاف الػػع شػػيءو كاحػػدو  الشػػيًء،الشػػيءى يعيطىػػؼي عمػػع  كقػػد جػػكازى ىػػذا قػػكـه مػػف كا 

ػػػٍف أبػػػي ىػػػبلؿو العسػػػكرم )ت العىػػػرىبً  ػػػا جػػػاءى عى ق( كقػػػد اسػػػتدؿا عمػػػع ذلػػػؾ بقكًلػػػًو ََْكمى
ػػػٍدكىانى  ػػػا( ]النسػػػاءتعالع)عي ظيٍممن  إٍذ رأل أفا المفظػػػيًف المبػػػاركيف ييشػػػيراف الػػػع المعنػػػع [،َّان كى

وي التككيدذاًتو . ك لعؿا الرأم الذم ذىب الع (ِّّ , ََِٕ )العسكرم، , كالتاكراري يرضي
يةو لكيػػؿا لفػػظو فػػي االسػػتعماًؿ ال تكجػػدي فػػي المفػػًظ أ خػػر, ىػػك أألقػػربي إلػػع كجػػكًد خوكوػػ

 َآخػريػًة الداقيقػًة بػيف كيػؿا لفػظو ك الكاقًع المغػكمق فػي طريقػًة نظػـً األلفػاًظ كفقػان لمفػركؽ الداالل
ق( فػػػي كتابو)فقػػو المغػػػة ك ًسػػػرق العربيػػة(, أك ييػػػًرًه مػػػف ِْٗكمػػا جػػػاء عنػػد الثاعػػػالبي )ت

فقػد بػيافى  َب المغكية, ييعدق دلػيبلن عمػع كٍعػيًيـ بكجػكد تمػؾ الفػركًؽ الداقيقػًة بػيف االلفػاظالكيتي 
ًلكيػؿا كاحػدو منيػا اسػتعماؿه خػاصٌّ مختًمفػةو, ك الثعالبي إفا القىٍطعى يمكفي أٍف ييعباري عنو بيلفاظو 

، ك يتناسػػبي مػػع داللتًػػًو الداقيقػػًة,  ، كالقػػصق ، كالجػػزق ( ألفػػاظه تػػدؿق عمػػع معنػػع  القطػػؼي )فػػالحزق
، ك  َكفى ييًرهً القطًع, كلكؿ  منيا استعماؿه يختصق بو د القػصق ًلٍموكًؼ, ك  الجزق فالحزق ًلماحـً

ـي فػي القػرآف الكػريـ كردى .  ( ِِٓ ق,ُِْٔ ) النيسابكرم، كالقٍطؼي لمًعنىبً  ًلٍمشىعًر، فالظقم
لفػاظ المعنػع المركػزم يناسبيويي كتتجػاذبي تمػؾ االلكؿا كجوو منيا لفظه ك  متعدادةو،عمع أكجوو 
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، أًلناػوي  ي, فالمشػرؾي ييسػمع ظاًلمػان -كمػا ذكرنػا -ىك كضع الشيء في يير مكضعوك  لمظقمـً
التػػػي رادفػػػت  كىكػػذا االمػػػر فػػػي األلفػػاظً  فػػػي كضػػًع عقيدتػػػًو الػػػع ييػػر مكضػػػعيا، انحػػرؼى 
، فا يػػؿ نحمػػة اليسػػكعي فػػي معجمػػًو, كىي:)قػػد جمعيػػا ر الظمػػـ, ك  ـي، كالبغػػيي ، كاليضػػ ػػكري الجى

، ، كالتعدام، كالعىٍسؼي  . (ُّٗ, ُٖٗٗ ) اليسكعي، (َََالغىٍشـي  كالحيؼي
 في القرآف الكريـ في المبحث الثاني .سنكرد بيانان أًلىـا ما ذيًكرى منيا ك 
 

 المبحث الثاني:
    البغي: - ٔ

أبًغيػوي بيغػاءن كبيغػع كبيغيػةن )بغيتيػو  البغػي:ق( فػي معنػع ُٕٖ )تذكىرى الفيركز آبادم       
ػػراةي الفػػاًجرةي . كبىغىػػع عميػػو بىغيػػان :  بضػػميف، كبغيػػةن بالكسػػر طمبتيػػوي ... , كالبغػػيي األىمػػةي أك الحي

ػػدىؿى عػػف الحػػؽا ( ـى كعى ػػبل كظىمىػػ . كقػػد كردٍت فػػي القػػرآف (ُُِٔ ,ََِّ )الفيػػركز آبػػادم، عى
ػػاىي  الظقٍمػػـً فػػيالكػريـ مرادفػػةن معنػػع  ػػا أٍنجى ـٍ يىٍبغيػػكفى آيػػاتو عديػػدةو منػػو قكلػػو تعػػالع ))فىمىما ـٍ إذا ىيػػ

ؽا( مػةي ألساػيد الطباطبػا ي المعنػع قا بلن:)أوػؿي البىٍغػي ِّ( ]ىػكد:ًبغىٍيًر الحى ػو العبلا [. كقػد كجا
ػػٍكًرًد الظقمػػـً لككنػػو طمبػػان لحػػؽا الغيػػًر بالتعػػدام عم يػػو كييفيػػدي ىػػك الطامػػبي كيىكثػػري اسػػتعماليوي فػػي مى

ًثٍيػػػرىان  :. كمنػػو قكليػػو تعػػالع (ّٓ/  ُ,  ُٕٗٗ)الطباطبػػػا ي،  حين ػػذو بغيػػر الحػػؽ ( فا كى ))كا 
اًت (( ]ص: ػػاًلحى ميػػكا الوا نيػػٍكا كىعىمى ـٍ عمػػع بىٍعػػضو إالا الاػػًذٍيفى آمى ػػيي مىطىػػاًء لىيىٍبًغػػي بىٍعضى [ ًِْمػػٍف الخي

و الشايد الطىبىٍرسي )البغي( تكجييان بيا  ـي حيػثي قػاؿ:) .فقد كجا ف فيو إفا معنع البغي ىك الظقمػ
ػيـ عمػع بعػضو الػذيف آمنػكا فقػاؿ تعػالع  استثنع مطػاء الػذيف يىبغػي بعضي ))  :مف جممػة الخي

ػػػان ( ػػػييـ بعضى ـي بعضي اًت ((  أم فػػػاناييـ ال يىٍظًمػػػ ػػػاًلحى ميػػػكا الوا نيػػػكا كىعىمى  )الطبرسػػػي، إالا الاػػػًذٍيفى آمى
التػػػي كردٍت فييػػػا لفظػػػةي )البغػػػي( عديػػػدةه كا يػػػاتي ا .(ّٕٓ/ ٖ ,ُٖٔٗ ]القوػػػص:  لكريمػػػة ي

.كقد [ ِْالشكرل :  – َٔالحج  :   – ِّيكنس :  -ٗالحجرات :  – ِِص:   -ٕٔ
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ػػةو مجمكعػػةن مػػف  يىيىػػا المفسػػركف تكجييػػان داللياػػان بمعنػػع الظقمػػـً .ككمػػا أشػػارنا فػػافا لكيػػؿا كممى كجا
ػمةي ا لعبلقػات مػا بػيف الكممػًة كالكممػاًت أأليخػرل, كقػد كػاف المعاني كتمؾى المعػاًني ىػي ميحوا

ن  , ينظػر ،عمػر ) التارادؼي شكبلن مف أشكاؿ تمػؾ العبلقػاًت التػي يضػمقيا حقػبلن دالليػان مسػتًقبلا
المعػاني التػي ييمكػفي أٍف تيعباػرى عنيػا (َٖ , ََِٔ . كيظير إفا تمؾ العبلقاًت ىػي مجمػكع ي

احتفاًظيػػا بػػػالمعنع المركػػزم كىػػك أألوػػؿي كالميمثاػػؿ الحقيقػػػي الكممػػةي الكاحػػدةي ي فضػػبلن عػػف 
( رديفان لمظمـ ناتج عف فاستعماؿ لفًظ )البغي. (ّٖ-ّٔ ,ََِٔ،  عمر )لمكظيفة المغكياةً 

القيٍدرًة الدالليًة لذلؾ المفظ في تقديـ معاني أكثًر عمكميةن أك شمكالن أك اكثًر ًحداةن أك إثارةن أك 
 )االخػرل, كىنػاؾ مػف قاػدـ قا مػةن بػالفركؽ بمغػٍت خمسػةن كعشػريف فرقػان اكثًر خوكويةن مف 

كالقرينػػةي التػػي جعمػػٍت منػػو طمبػػان  . فػػالبغي )طمػػبي الشاػػيء(،(ِِٗ – ِِٖ ,ََِٔ ، عمػػر
ٍضعي الشيء المىٍطميٍكًب في ييػًر  حؽ ،بغيًر  اةو مػف فضػبلن عػف زيػادةو مسػتكح ميٍسػتىًحقاًو،ىي كى

ـى فيككيف  لمبغي،( مالمركز المعنع االساسي ) )بغع( مطمكبه بارادةو ًمٍف ًقبىػًؿ البىػاًيي  الظقم
 حؽ .كبغيًر 

  الَجوُر: -ٕ
كًر قا بلن:) جكقرت فبلنا نقيض عدالتػو. كطعنػوي         فجػكره،ذىكىرى الزامخشرم في معنع الجى

جػػارٍت أرضي  ييقػػاؿي لػػؤلرض إذا طػػاؿى نبتييىػػا كارتفػػع:ك  القوػػًد،كجػػارى عػػف  الميػػؿ،كىػػك مػػف 
. : عنده مف (َُْ/  ُ ,ُِّٗالزامخشرمق ، ) كسػػيؿه  ًجكىرٌّ : ميفػرط الكثرة ( فبلفو . كييقاؿي
ػػكر ىػػك التجػػاكزي عمػػع الميعتػػاد مػػف  لمعػػادة.الكثيػػري المتجػػاكزي  الجػػكرمالمػػاؿ  إذف فمعنػػع الجى

ػػا ( ّْٓ ,ََِّ ،الفيركزآبػػػادم) خػػبلؿ  الميػػػًؿ كىػػػك نقػػيضي العػػػدؿً  وػػػاًحبا )المػػػتقف: . أما
الجػػػا ري البػػػايي , الطػػػايي , الظاػػػالـ كًضػػػدقه اد فػػػي المغػػػة العربيػػػة ( فقػػػاال : )معجػػػـ االضػػػد

كرى في المغة يعني (ُُُ, ََِٓ, )ميشاؿ مراد  العادؿي اك المنًوؼي ( . يظيري لنا إفا الجى
كقػػد كػػاف ىػػذا  .المسػػتقيمةً كمنػػو الميػػؿي أك الخػػركجي عمػػع حػػدكًد ار  االسػػتقامًة،الميػػؿى عػػف 
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،( فػي القيػٍرآًف )الجا رالمعنع حاضران في المكضعً الكحيد الذم جاء فيو لفظ  إذ قػاؿ  الكػًريـً
معتعالع:  ـٍ  ))كىعى لىٍك شىاءى لىيىدىاكي اً ره كى ًمٍنيىا جى (( ]النحؿ:اًر قىٍودي الساًبٍيًؿ كى ًعٍيفى . حيثي [ٗأٍجمى

, كىػك الحػؽق حيػث ذكػرى رأل الطىبىٍرسي أفا معنع )الجا ر( ىك الما  ؿي عف الطاريػؽ المسػتقيـً
ػػوي : ) كاجػػبه عمػػع اًر فػػي عٍدًلػػًو  عػػف ابػػًف عباػػاس فػػي بيػػاف مقوػػد الػػناص الشػػريؼ مػػا نوق
ػػبلًؿ ًمػػف الحػػراـً لييتٌبػػعى الييػػدل  ػػبللًة, كالحى بيػػافي الطاريػػًؽ المسػػتقيـ, كىػػك بيػػافي الييػػدل ًمػػف الضا

(  معنػػاه مػػف كالحػػبلؿى كًلييتىجناػػبى الضػػبلل ـى , كىػػذا مثػػؿ قكلػػو تعػػالع ))كمنيػػا  جػػا ره ةى كالحػػرا
. فػالجكري ميػؿه (ُْٓ/ٓ , ُٖٔٗالطىبىٍرسػي ، ) السابيًؿ ما ىك جػا ره أم عػادؿه عػف الحػؽا(

،عف الطاريػًؽ  ـه مػف االنسػاف  اليػدل،فيػك ميػؿ عػف طريػؽ  المسػتقيـً كالميػؿ عػف اليػدل ظيٍمػ
ػٍف يمنػعي ًمػف التػزاـً مػا يػيمري بػو  نفًسًويفي حؽا  ػا ري مى . فالجا ألناػوي يعػكدي عميػو بالعػذاًب كالكيػؿي

 .(َُّ, َََِ األوفياني،) الشارعي 
 
  الَجَنُف:-ٖ

ػػػكري كىػػػك خػػػاصٌّ بالكوػػػياة كييقػػػاؿي : أجنػػػؼى عػػػدىؿى عػػػف           معنػػػع الجنػػػؼ )الميػػػؿي كالجى
) . كقػػد كردى فػػي القيػػٍرآف الكػػريـ ىػػذا (ّٕٔ , ََِّالفيركزآبػػادم ، ) الحػػؽا كتجػػانؼى تمايػػؿى

ػان فاٍوػمىحى  ))فمىفٍ االكلع في قكًلًو تعالع مرتيف، المفظي المبارؾ  نىفىان أك إٍثمى اؼى ًمٍف ميٍكصو جى خى
فيػػػكره  مىٍيػػػًو إفا ارى يى ـى عى ػػػا فىػػػبلى إثٍػػػ (بٍينىييمى ـي ػػػو االوػػػفياني )ت ُِٖ( ]البقػػػره :رىًحػػػٍي [ . كقػػػد كجا

نىػػػػؼى نػػػػػًؼ فػػػػي الػػػػػنص ق( معنػػػػع الجَِٓ ٍكػػػػػـً المبػػػػارؾ بقكلػػػػػو: جى  : أوػػػػػميوي  الميػػػػؿي فػػػػػي الحي
 .(  َُُ , َََِ األوفياني ،)
كنقمٍت لنا الدكتكرة عا شة عبد الرحمف أفا العيممػاءي بيانػكا فػي معنػع الجنػؼ بقكليا:)الميػؿ   

كري لمميؿ عف العػدًؿ عمػع كجػو القيػًر كالغمبػًة ,  كالجنػؼ لمميػؿ كالجكر في الكوياة... كالجى
كػػـ ( ػػكري فػػي الكوػػياة , كالميػػؿ عػػف االنوػػاًؼ فػػي الحي  عػػف الحػػؽا الكاجػػًب, فيكػػكف منػػو الجى
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ػػػػػا المػػػػػرةي الثانيػػػػػةي التػػػػػي كرد فييػػػػػا المفػػػػػظي (ّٖٖ- ّٕٕ/  ِ ,ُٖٗٗ, بنػػػػػت الشػػػػػاط  ) . أما
ػػػفٍ فقػػػد كػػػاف فػػػي قكلػػػو تعػػػالع  الكػػػريـ،المبػػػارؾ فػػػي القػػػراف  ٍيػػػ )فىمى ػػػةو يى رى أيٍضػػػطيرا فػػػي مىٍخمىوى

انً  فيٍكره رىًحٍيـه(ميتىجى  [. ّ]الما دة : ؼو إلٍثـو فىافا ارى يى
و االوفياني المعنع بقكلو قػا بل: ) كعمػع ىػذا ييػر متجػانؼ الثػـ : أم ما ػؿ      كقد كجا

ػػا ابػػفي قيتٍيبػػة)ت( َُُالمفػػردات : الرايػػب األوػػفياني ، ) اليػػو ( ق( فقػػد رأل أفا ِٕٔ. أما
( ىك )ابف  ييري منحرؼو إًلثـو أم مبتعدان عف اإلثـ بعدـ االقتراب بميؿ معنع)ييرى متجانؼو

 . (ُُْ قتيبة،
 الرََّهقُ –ٗ

( كالراىؽ ييشػيري الػع معنػع الساػفًو كركػكًب الشاػر كالظقمػـ ىك)الدانكمعنع الراىؽ في المغة     
ػػػؿى اإلنسػػػافى عمػػػع مػػػاال ـه مػػػف اإلرىػػػاؽ, كىػػػك: أٍف تحما , كىػػػك اسػػػ  ييطيقيػػػوي  كيشػػػياف المحػػػاـر

لكناػو  عديػدةو،. كرد ىذا المفظي في القراف الكريـ في مكاضػع (ُٖٗ ,ََِٖ ، الفيركزآبادم)
ًمؿى المفظاف عمػع معنػع  فقط،كرد في الويغة اإلسميًة مرتيف  ؿي  الظمػـ،كقد حي فػالمكرد االكا

ـٍ  )كأناػوي جاء في قكلو تعػالع  ػاؿو ًمػفى الًجػفا فىػزىاديٍكىي ػفى اإًلٍنػًس يىعيػكذيكفى ًبًرجى ػاؿه ما  رىىىقىػان(كىػافى ًرجى
[. كقػػد فساػػر البيضػػاكم الراىػػؽ قػػا بلن : رىقػػان ًكبػػران كعتػػكان أك فػػزاد الًجػػفق اإلنػػسى يياػػان ٔ الًجػٌف:]

ػػػػػا (ِِٓ/  ٓ ,)البيضػػػػػاكم بػػػػػيٍف اضػػػػػمقكىـ ... كالراىػػػػػؽ فػػػػػي االوػػػػػؿ يشػػػػػياف الشاػػػػػيء . أما
الطبٍرسػي فقػد قػػاؿ فػي قكلػػو تعػالع : )فػػزادىـ رىقػا( أم زادىػـ إثمػػان عمػع إثًمًيػػـ الػذم كػػانكا 

. كالكفػػػر كالعوػػػياف مػػػف الػػػذنكب التػػػي (ٓٓٓ/ َُ ,ُٖٔٗ,الطىبىٍرسػػػي ) عميػػػو مػػػف كفػػػرىـ
ناػا فكاف في قكلو تعالع )كىأناا لىماا سىًمٍعنى  الثاني،أماا المكرد  ظالمان.ييسماع مرتًكبييا  ا الييػدىل آمى

ػػان كىالى  ػػاؼي بىٍخسى باػػًو فىػػبلى يىخى ػػٍف ييػػؤًمٍف ًبرى :] رىىىقىػػان(بًػػًو فىمى ػػو المفسػػركف معنػػع [. ُّ الًجػػفق كقػػد كجا
الراىػػؽ بيناػػو يشػػيري الػػع الظقمػػـ , إذ ذكػػر البيضػػاكم ذلػػؾ , إذ رأل إفا معنػػع قكليػػوي تعػػالع )ال 
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أك ال ييجػػػزىل جػػػزاءن  ،الجػػػزاء , كال أٍف ييرىقىػػػو ًذلػػػةن يخػػػاؼ بخسػػػان كال رىقػػػان ( أم ال نقوػػػان فػػػي 
 .(ِْٓ/ ٓ ،البيضاكم ) بخسان ي ألناوي لـ يبخٍس الحدو حقاان , كلـ يرىٍؽ أحدان ظيممان 

   الّشطط: -٘
،) ميجػػػاكزة القػػػدر فػػػي كػػػؿا :فػػػي المغػػػة يعنػػػي       ػػػان كال  شػػػيءو كىسى : أعطيتػػػو ثمػػػان ال كى ييقػػػاؿي

شىطىطىان. كأشطا الرجؿي إشطاطان, أم جاءٍت قضياتيوي كاٍشػططى الرجػؿي فػي مػا يطمػبي مػف الػثمًف 
ػػػٍر ( احػػػتكـ, فيمػػػا يحػػػتكـ مػػػف حكًمػػػًو , تقػػػكؿ :  /  ّ الفراىيػػػدم ،) كال تىٍشػػػطيٍط أم: ال تجي

،قػد كرد ىػذا المفػظي المبػارؾ فػي القػرآف الكػػريـ ثػبلث (. ك َّٕ كمنػو قكليػوي تعػالع )لىػػٍف  مػراتو
ػػػطىطىان( ]الكيػػػؼ: نىػػػٍدعيك مػػػٍف ديٍكنًػػػًو إلىيىػػػان لاقىػػػٍد قيٍمنىػػػا إذان  ػػػو االوػػػفياني معنػػػع [ُْشى . كقػػػد كجا

الشاػػططً فػػي  كعباػػر عػػف البيعػػًد،)الشاػػططي اإلفػػراطي فػػي ىػػذا الػػناصا المبػػارؾ قا بلن: الشاػػطط فػػي
ػػكر ,قػػاؿ تعػػالع  ) قيٍمنىػػا إذان شىػػطىطىان ( أم قػػكالن بعيػػدان عػػف الحػػؽا(  ,الرايػػب األوػػفياني ) الجى

ػػػػػا المػػػػػكرد (َِٔ ـٍ فكػػػػػاف فػػػػػي قكًلػػػػػًو تعػػػػػالع  الثػػػػػاني،. أما ؽا كىالى تيٍشػػػػػًطٍط(  )فىػػػػػاٍحكي بىٍينىنىػػػػػا بًػػػػػاٍلحى
ـٍ بالعدؿ كال تحكـٍ بالباطؿ أك الجى ِِ]ص: و الطىبىٍرسي حػيف رأل [. بمعنع أيٍحكي كر, كقد كجا

كـً كعػدـً التاجػاكًز عمػع الحػؽا  بالميػؿ الحػدو  كًر في الحي أفا معنع النص ييًشيري الع عدـ الجى
 .(ّْٕ/ َُ, ُٖٔٗ,الطىبىٍرسي) دكفى آخر

ػػػػػافى يىقيػػػػػٍكؿي       ػػػػػا المػػػػػكرد الثالػػػػػث, فكػػػػػاف فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالع ) كأناػػػػػوي كى عمػػػػػع اًر  سػػػػػفييناأما
و الطبٍرسي معنع النص المبارؾ بقكلو: ) أرادكا بسػفيييـ إبمػيسى ْ(]الًجٌف :شىطىطىان  [ كقد كجا

عػػف الحػػؽا, فػػػاعترفكا إفا  عػػف مجاىػػد كقتػػادة, كالشاػػططي الساػػرؼي فػػي ظيمػػـً الػػنافس, كالخػػركج ي
اً يـ الع الضبلؿ , ك  ططان أم قػكالن ًقيؿى شػابميسى كاف يخرج عف الحدا في إيكاء الخٍمًؽ كديعى

 .(ٓٓٓ/ َُ ,ُٖٔٗ ، الطىبىٍرسي) كىك الكًذبي في التكحيد كالعدؿ بعيدان عف الحؽا،
،فالعبلقػػةي بػػيف الشػػطًط   ؿ يعنػػي المجػػاكزةى الميٍسػػرفةى فػػي الخػػركجً عػػف طبيعػػة  كالظقمػػـً إفا االكا

ػا يػؤدم الػع ضػياع الحػؽا  األشياء،  معيػا،كالمجاكزة تضع األشياء فػي ييػر مكًضػًعًياي مما
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_ كىػػي مجػػاكزة  لتمػػؾ المفظػػة االسػػتعماؿكقػػد كػػاف القػػرآف الكػػريـ مراعيػػان لخوكوػػياًة ذلػػؾ 
القدر الع حػدا االسػراؼ_ كىػذا المعنػع ال يتحوػؿ مػع مػادة ظىمىػـ. فػالقرآف الكػريـ ال يضػعي 

ػػًرؼى بيػػا المفػػظى إالا حيػػثي ال  يمكػػفي اسػػتبداليوي إالا بضػػياع الببليػػة فػػي التعبيػػر كالداقػػة التػػي عي
النص المبارؾ .كىذا ما حاكلٍت بنػتي الشػاط  اثباتىػوي فػي حػديثيا عػف الفػركؽ الدالليػة بػيف 

 .(ّٖٖ/  ِبنت الشاط  ) االلفاظ
  ِضيزى: – ٙ
يزى    ذًر ضى : ضامىو حقاػو , الزمخشرم:) ض م ز, كقد قاؿ فيو ىذا المفظي ميخكذه مف الجا

ػػػو ( . كذكػػػرى (ـُِّٗ، ت ٕٓ/ ِأسػػػاس الببليػػػة : الزامخشػػػرمق ، ) كضػػػازه : منعػػػو كنقوى
. كالػناقص كمػا ىػك معمػكـ عنػد كىك الانقصي  المعاني،واحبي المفردات ما كافؽ الثاني مف 

ـي نىٍفػػسه  أوػػحاب التفسػػير القرآنػػي معنػػع مػػف معػػاني الظمػػـ كمنػػو قكلػػو تعػػالع :  ) فػػبل تيٍظمىػػ
ػػػػٍي ىان ( ]االنبيػػػػاء: ػػػػكرْٕشى الرايػػػػب ) [ كًقسػػػػمةه ًضػػػػيزل يعنػػػػي جػػػػا رة مػػػػف الضػػػػيز كىػػػػك الجى

 الػناجـ.فػي سػكرة  . كقد كردٍت تمؾ المفظة في القراف الكػريـ مػرةن كاحػدةن (ََّ  االوفياني،
 تعػػالع:كقػػد نقمػػٍت لنػػا بنػػتي الشػػاط  مػػف مسػػا ؿ نػػافع بػػف االزرؽ البػػف عبػػاس عػػف قكلػػو 

لػػذلؾ بقػػكؿ أمػػرئ  استشػػيدكقػػد  الجػػا رةي،فكػػاف جػػكاب ابػػف عبػػاس بينايػػا القسػػمةي  ،)ًضػػيزل(
 القيس:

ٍكًمييـي            إذ يىٍعًدليٍكفى الراأسى                 .()ديكاف بالذانىبً  ضازٍت بنك أسدو بحي
فالمعنع حمؿ داللتيف, االكلع منعي الحؽا مف الكوكًؿ الػع وػاحبًو, كالثانيػة الاػنقصي فػي 
ػكر, مػف حيػثي إفا منػعى الحػؽا, يعنػي  إعطاء الحؽا , كًكبل المعنيػيف يحمػؿي داللػة الظقمػـ كالجى

 ِ بنػت الشػاط  ،) كاالنتقاص كذلؾورفىوي الع يير جيةو  بغيًر حؽ , كىك الظقمـ بعينو , 
/ّٓٗ-َْٓ  ). 
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  َطَغى: – ٚ
الطغيػػافي يعنػػي )مجػػاكزةي القػػدر كطغػػع يعنػػي يػػبل فػػي الكيفػػر كأٍسػػرؼى فػػي المعاوػػي      

. كقد نقؿ لنا ابفي منظكر في تمؾ المفظة قػا بلن (ََُِ  , ََِّالفيركزآبادم ، ) كالظقمـ(
ابػػف منظػػكر ) طيٍغيىانىػػان جػػاكز القػػدرى كارتفػػع كيمػػع فػػي الكفػػر(:) طىغىػػع يىٍطغىػػع طىٍغيىػػان كيىٍطغيػػك 

ـي كىأٍطغىع ( ]النجـ: .(ُِّ/  ,ٗ ََِٖ، ـٍ أٍظمى [ . المراد بػو عيتػك قػكـ ِٗكقكلو تعالع ) ىي
فػػي الكيفػػًر  ـي عػػدـي السػػبلـ( )عميػػوكيمػػكىـ فػػي الن فػػكر عػػف دعػػكة نػػكح  كالتكػػذيب،نػػكح و . فػػالظقم

. (ِٕٕ/ ٗ, ُٖٔٗالطىبىٍرسػػػػي ، )الغيميػػػػكٌّ كالمبالغػػػػةي فػػػػي ذلػػػػؾ الكفػػػػراإلنوػػػػاًؼ, كالطغيػػػػافي 
ـى ييًشػيراًف ًلمعنػع كاحػد, كالفػرؽ بينيمػا إفا  فيظيري مػف خػبلؿ ىػذ التفسػير إفا الطغيػاف كالظقٍمػ
, كقػػد كػػاف اسػػتعماؿي  الطقغيػػاف يكػػكف مػػف خػػبلؿ الغيمػػك كالمبالغػػًة فػػي الكفػػر, كالظقمػػـ معػػركؼه

قان في كضًع كممًة الطقغياف مػع قػكـً نػكحو )عميػو السػبلـ( يألف مػا جػاء ًمػٍف القراف الكريـ دقي
قػػكـً نػػكحو مػػف الغمػػكا كالمبالغػػًة فػػي طػػكؿ النقفيػػكًر عػػف نػػكح )عميػػو السػػبلـ ( ناسىػػبى داللػػةى لفػػًظ 

 .( ّٕٗ/ ّ:   ُٖٗٗ )النسفي، الطغياف لمتعبير عف ظيٍمميـ
 النَّقُص: – ٛ

ذىػػاب شػػيء منػػو بعػػد  الشػػيء،فػػي الحػػظ ... كالػػنقص فػػي  )الخسػػراففػػي المغػػة يعنػػي     
 كالنقيوػػػػةي:. التنػػػػاقص(نقػػػػصه فاحػػػذٍر  )فالقػػػػدري  العجػػػاج:. كقػػػػاؿ بػػػػالفتح( )كالتناقصتمامػػػو

) بيػػدم،  الخوػػمة الدني ػػة فػػي االنسػػاف , كييقػػاؿي دخػػؿ عميػػو نقػػصه فػػي دينػػو أم ضػػعؼ ه )الزق
ُٖٕٗ,  ُٖ  /ُٖٖ)  . 
كالضػػعؼي فػػػي  الحػػػظا،ىػػػك الخسػػرافي فػػي  القػػرآف،كقػػد ظيػػر لنػػػا أفا معنػػع الػػناقًص فػػػي     

ػػا مػػاالعقيػػدة أك  كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ فقػػد كردت عمػػع اخػػتبلؼ توػػاريفيا ثمػػاًف  الػػدايف. أما
، ـٍ شيػعىٍيبىان قىػاؿى يىػا  تعػالع:كمماا جاء منيا مرادفػان لمعنػع الظقمػـ قكليػوي  مراتو ػاىي ػٍديىفى أىخى لىػع مى )كىا 

ناػػ ٍيػػرو كىا  ـٍ ًبخى ػػكا الًمٍكيىػػاؿى كىاٍلًمٍيػػزىافى إناػػي أىرىاكيػػ ٍيػػريهي كىال تىنقيوي ـٍ ًمػػٍف إلػػوو يى ػػا لىكيػػ ي قىػػٍكـً أيٍعبيػػديكا ارى مى
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ـٍ عىذىابى يىٍكـو  مىيكي اؼي عى (أخى مػة الساػيد ا[ْٖ]ىػكد: ميًحػيطو لطبىاطبػا ي فػي قكلػو . كقػد رأل العبلا
(, أفا معنػػع الػػناقًص فػػي ىػػذا المكضػػًع ًمػػًف المعاًوػػي  ػػكا الًمكيىػػاؿى كىالًميػػزىافى تعػػالع) ال تىٍنقيوي
التي تيكًجبي العذابى حيػثي قػاؿ : ) كاخػتبلسي اليىًسػيًر مػف أشػياًء الناػاس طىمىعىػان فػي ذلػؾ مػف 

 . (َّْ-ّّٗ/َُ, ُٕٗٗ، اطبا يالطبى ) ييًر سًبيمًو المىٍشركًع كظيٍممان كعيتيكان ...(
ػػاًؿ  الناػػاًس،فػػالمعنع المركػػزمق لػػذلؾ المفػػًظ ىػػك انتقػػاصي أشػػياًء       الداًني ىػػًة،كىػػك مػػف الًخوى

بيػػدم  ػػفىيا الزق ػػًة،كمػػا كوى كمػػا فراعيػػا  الثالػػث،كسػػمبي أشػػياًء الناػػاس ظيٍممػػان مػػف النػػكع  بالنقيوى
فكيؿق ميؿو أك عطؼو أك  كًلٍمنىفًس.ففيو ظيمـه لمنااس  ذكرنا،فيما  السبلـ(أميري المؤمنيف )عميو 

 ظيٍممان.انتقاصو ييخًرجي األشياءى عف طبيعًتيا ًبغيًر حؽ  ييعدق 
  الِقسُط: –ٜ

باػػي  تعػػالع:العػػدؿي قػػاؿ  الًقسػػط بالكسػػر :العػػركس:) ؽ س طجػػاء فػػي تػػاج      ػػرى رى )قيػػٍؿ أمى
[ .كقسىػػط يقًسػػطي ... , قسػػطان كقيسيػػكطان : جػػارى كعػػدىؿى عػػف الحػػؽا ًِٗباٍلًقٍسػػًط ( ]األعػػراؼ :

كري . ففي العدؿ  قىسىطى كأىٍقسىطى كفي  لغتاًف:كىك عطؼي نًفيرو ي ألفا العدؿى عف الحؽا ىك الجى
ػػػكًر لغػػػةه  ػػػطى بغيػػػًر  كاحػػػدةه:الجى ،قىسى ػػػا كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالع ألػػػؼو ػػػانيكا  )كىأىما ـى القىاًسػػػطيكفى فىكى يىػػػنا ًلجى

طىبىػػػان  ػػػان لئلمػػػاـ عمػػػي )عميػػػو السػػػبلـ ( : ) -[ ُٓ(]الجف :حى أيًمػػػٍرتي بقتػػػاًؿ كنقػػػؿ الزبيػػػدم نوا
ػػػطيف كالمػػػاًرقيف كػػػـً كبىغىػػػكا المػػػاًكثيف كالقاسو كا فػػػي الحي . كالقاسػػػطكف أىػػػؿي وػػػفايفي ألنايػػػـ جػػػاري

. كيظيري لنا بعد ىذا إفا الًقسطى ىك مف الميشترؾ (ِٖ-ِْ/ ُٖ , ُٕٖٗ,الزقبيدم) عميو(
فتػػارةن يعنػػي العػػدؿ كاالنوػػاؼى  كضػػداه.إذ ييًشػػيري الػػع المعنػػع  التضػػاد،المفظػػي كفيػػو معنػػع 

اًت  )ًليىٍجػػًزمى  تعػػالع:كمنػػو قكلػػو  ػػاًلحى ًمميػػكا الوا نيػػكا كىعى . كقػػد رأل [ْ]يػػكنس: ًباٍلًقٍسػػًط(الاػػًذيفى آمى
ػػػفو ػػػًؼ كالناوى الرايػػػب ) الرايػػػب االوػػػفياني أفا معنػػػع الًقسػػػط ىػػػك النًوػػػيبي بالعػػػدؿ كالناوى

كًر كالظقمـً كمنو قكلو تعالع :) كأناا ًمناا الميٍسًمميكفى (َّْ ،االوفياني  . كتارةن يدؿق عمع الجى
ًمناػا القىاًسػطيٍكفى ( ]الجػف : ) كالقاًسػطكف :تمػؾ ا يػة  [ حيػثي ذكػرى البيضػاكم فػي تفسػيرُْكى
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ىػـ الجػاً ركف عػػف طريػؽ الحػػؽا , كىػك االيمػػاف كالطاعػة كتيٍكقىػػدي بيػـ النػػاري لقكلػو تعػػالع : ) 
طىبىا( ]الجف : ـى حى يىنا  . (ِّٓ/ ٓ، ) البيضاكم [ُٓأماا القىاًسطيٍكفى كىانيكا ًلجى

 الحْيف: -ٓٔ
كػـً  ق(ُٕٓذىكىرى الخميؿي بفي احمد)ت      الفراىيػدم ،) إفا معنع الحيؼ, ىك الميؿ فػي الحي
قػػػد كردى ىػػػذا المفػػػظي فػػػي القػػػرآف الكػػػريـً مػػػراةن كاحػػػدةن فػػػي سيػػػكرة النػػػكر حيػػػثي قػػػاؿ ك  ( َّٕ/ ّ

مىٍيًيـ كرسيكليوي بىٍؿ أيكلىً ؾى ىيـ  ٍافيٍكفى أٍف يىًحٍيؼى اري عى ـٍ يىخى ـٍ اٍرتابيكا أى ـٍ مرضه أ تعالع:) أفي قيميكًبًي
( ]النكر: [ كىذه ىي ا يةي الكحيدة التي كردٍت فييا لفظةي) الظالمكف( في سكرة َٓالظااًلميكفى

(, مماا ييشيري الع أفا الحيػؼى بغيػر حػؽ   النكر, كا يةي الكحيدة التي كردت فييا لفظةي )يحيؼي
 وفةه لمظااًلميف .

, إذ رأل أفا  رأل الطبٍرسػػي أفا معنػػع الحيػػًؼ فػػي ا يػػًة المباركػػةً ك       ػػكري ـي ك الجى ىػػك الظقمػػ
اعتقادى المٍشركيف بجػكاًز الحيػًؼ مػف ار تعػالع ك رسػكًلًو )ص( ىػك اعتقػاده مخػاًلؼه لمػدايًفي 
أًلفا الػػػػػػدايفى ييٍكًجػػػػػػبي العػػػػػػدؿى ًمػػػػػػف ار تعػػػػػػالع , كال ييجػػػػػػكقزي الجػػػػػػكرى عميػػػػػػًو تعػػػػػػالع أك عمػػػػػػع 

كـً ك رسكًلًو)ص(, فالذيف ارتابكا , رأكا إمكانيةى  أٍف ييحاؼى عميًيـ أم أف ييماؿى عمييـ في الحي
كـً ىك اَ(ِّٔ/ ٕ ُٖٔٗ الطبٍرسي ،) ييٍظمىمكا لمعنع الداقيؽي ًلمفًظ الحيػؼ, فالميؿي في الحي

ي أًلفا كمييمػا يػدؿق عمػع إخػراًج الشاػيء عػف مسػاًرًه المعنع المركزم ًلمفًظ الظقمػـً  ىذا ييراًدؼي ك 
ـي بػالحيًؼ يعنػي، ٍَفترضً أك مكًضًعًو المي  الميػًؿ عػف  إناػوي حاًوػؿه مػف خػبلًؿ الخػركًج، فالظقم

تمػػؾ ىػػي الداقاػػةي القيٍرآنيػػة التػػي أعجػػزٍت عػػف اإلتيػػاف  َالكاجػػًب الٌػػذب يًجػػبي أٍف ال ييحػػادي عنػػوي 
بمثًمػًو, كقػد أشػػارى اليػو السػػامرا ي إذ رأل أفا كػؿا لفػػظو  فػي ىػػذا الكتػاب المبػػارًؾ إنامػا أيخًتيػػرى 
اختياران مقوكدان ال يقبؿ البديؿ, إذ إفا الداكر الذم يقكـ بو كؿ  لفظو , فيما ًسيؽ لو , ييشكؿي 

: ُٕٖٗ السػامرا ي، ) االسػتعماؿخوكوياةن لذلؾ المفظي ألفا لكؿا لفظو ما يختصي بو مػف 
ٓ). 
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 التعدِّي: – ٔٔ
ػدىا( معنػاه      ػٍرتيوي.افرسػي:  )أعػديتي ميخكذ مػف الفعػؿ )عى كأعػديتى فػي منطًقػًؾ أم  ستىٍحضى

ـي , ك  ـى كجػار كالعػاًدم الظاػال ٍرتى ... كىعىدىا عيػدٌكان : ظىمىػ  (أوػميوي مػف تجػاكز الحػدا فػي الشػيءجي
جاء بو ابفي منظكر  خبلؿ ما. كيبدك مف (ٕٔ-ٔٔ/ ٗ ,ََِٖ( مادة )عدا ابف منظكر،)

ًر، إف المعنػػػع االساسػػػي ليػػػا ىػػػك التجػػػاكز عمػػػع الحػػػدا  (،ق ُُٖ)ت  كمنػػػو تجػػػاكزي المقػػػرا
رًة حتػػػع يًوػػػؿى الػػػع الظقمػػػـ مػػػف خػػػبلؿ كضػػػع الشػػػيء فػػػي ييػػػر  الحػػػدكًد الشػػػرعيًة أك المقػػػرا

ًر.مكضعو  كىك يحمؿي معنع الظقمـ الذم ينتج عف  الكريـ،ككرد ىذا المفظ في القيرآف  المقرا
ر تجػاكزان يىٍخػريجي بوػاحبو مػف الحػؽا الػع التجاكًز عمع الحدا الم كمػف العػدؿ الػع  الباطػؿ،قرا

ديكدىهي ييٍدًخٍمػوي نػاران خالػدان تعالع:كمنو قكلو  الظقمـ. حي ٍف يىٍعًص ارى كىرىسيٍكلىوي كيىتىعىٌد ى مى لىػوي  ) كى ًفٍييىػا كى
ًيػػػيفه  ػػػذىابه مي  الزمخشػػػرم . كقػػػد تحػػػداث عػػػف ىػػػذا الػػػناص المبػػػارؾ جػػػار ار[ُْ]النسػػػاء: ( عى

ػػػػران حيػػػػػثي قػػػػاؿ: )إفا تمػػػػػؾ الحػػػػدكدى ىػػػػػي الشػػػػرا عي التػػػػػي ال يجػػػػكزي ليػػػػػـ أٍف ّْٖ)ت ق( ميفىسا
كىا كيتخطاكىا الع ما ليػػػػػػػػس ليػـ الحػؽق ي ألفا تجاكزىػا سػيؤكؿ بيػـ الػع الخمػكد فػي  يىتىجاكزي

ػػػػػرر ك اليػػػػػبلؾ كىػػػػػك الظقمػػػػػـ(   , ُٖٗٗالزامخشػػػػػرم ، ) النػػػػػار ك يرجػػػػػع عمػػػػػع الػػػػػنفس بالضا
ِ/َْ). 
 

 الَهْضُم: -ٕٔ
ػػػو       ـي: مػػػا فيػػػو رخػػػاكةن , كقوػػػبىةه  :جػػػاء فػػػي معنػػػع اليضػػػـً فػػػي المغػػػة مػػػا نوق ) اليٍضػػػ

ػػوي( ـى أك ىىػػبىطى , كفبلنػػان ظممى ػػ ػػري بيػػا ,كعمػػييـ ىىجى  ,ََِّالفيركزآبػػادم، ) ميضػػكمةه لمتػػي ييٍزمى
. كقػػد كرد  ىػػذا المفػػظ المبػػارؾ ) اليضػػـ ( مػػرةن كاحػػدةن فػػي القػػراف :  مػػادة )ىضػػـ((َُٕٗ

ان (, كقػد رأل العممػاء  ػان كىالى ىىٍضػمى ػاؼي ظيٍممى الكريـ في سكرة ]طو[ في قكلػو تعػالع : ) فىػبلى يىخى
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 فػػػي معنػػػع اليضػػػـ فػػػي ىػػػذا الػػػناص المبػػػارؾ أناػػػوي لفػػػظه مسػػػتعاره لئلشػػػارة الػػػع معنػػػع الظمػػػـ
 .(ّْٗ-ِْٗ)السجستاني، 

ان ( بقكلػو : ) ّٖٓتناكؿى الزمخشرم)تك       ق( معنع اليضـ في قكلو تعالع ) كىالى ىىٍضمى
اليٍضـي : أٍف يىٍكسيػرى مػف حػؽا اخيػو فػبل يكفايػو لػو , كًوػفًة الميطفًفػيف الػذيف اذا اكتػاليكا عمػع 

ػػػاؼي ألناػػػو لػػػـ  ذا كػػػالكىـ أك كزنػػػكىـ ييخًسػػػركف, أم فػػبل يخى ـٍ كلػػػـ الناػػاس ىػػػـ يسػػػتكفكف كا  ييٍظمىػػػ
ـٍ ( ػػػ ـي يعنػػػي (ـُٖٗٗ، ت  ُُُ/ ْالكشػػػاؼ :   الزمخشػػػرم،) يييضى , االنتقػػػاص. فاليىٍضػػػ

ألفا انتقػاصى األشػياء  ي( ِّٔ الػدامغاني،) كمعمكـه إفا الناقصى ىػك أحػدي أربعػًة كجػكهو لمظقمػـ
ـي بعيًنًو .  بغير حٌؽ يعني التجاكزى عمع حدكًد اًر كىك الظقم

 
 الخاتمة:
 أىـ ما تكوؿ البحث الع بيانو كتمثؿ بالنقاط ا تية: نعرض

لػػػة فػػػي عػػػرض بعػػػض أشػػػار البحػػػث الػػػع ظػػػاىرة لغكيػػػة جدليػػػة، كىػػػي التػػػرادؼي محاك  – ُ
 راء التي تناكلت تمؾ الظاىرة في التحميؿ كالتفسير كالترجيح.ا 
أك اليامشي معنػع طػارئ عمػع الكممػة يسػتمزمو  أشار البحث إلع أف المعنع السياقي – ِ

الحػػدث ا نػػي لفتػػرة محػػددة، إذ يػػزكؿ بػػزكاؿ تمػػؾ الفتػػرة ا نيػػة االسػػتمزامية، حيػػث يفقػػد تمػػؾ 
  الداللة مع انتياء الكاقع الطارئ

أشػػار البحػػث إلػػع أف لكػػؿا لفػػظ فػػي المغػػة العربيػػة معنيػػيف، األكؿ الػػذم يتوػػؿ بجػػذر - ّ
المعنػػع المركػػزم( أك المعنػػع المعجمػػي، موػػطمح )يػػو المغكيػػكف الكممػػة، كىػػك مػػا أطمػػؽ عم

فيك المعنع االستعمالي لمكممة، أك ككضعناه تحت مسمع المعنع المغكم)لغة(. أماا الثاني 
 أك المعنع اليامشي، كىذا المعنع يتغير بحسب االستعماؿ. ما أشتير بالمعنع السياقي
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بػػػػيف بػػػػيف المعنػػػػع المغػػػػكم كالمعنػػػػع رأل البحػػػػث أف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة ضػػػػركرية رابطػػػػة  – ْ
االسػػتعمالي، ممػػا يفػػرض تككينػػان جديػػدان يعبػػر بػػو عػػف كػػؿ حالػػة بشػػكؿ أفضػػؿ ببلييػػان، مػػف 

 خبللو الفيـ أقرب الع الذىف.
ألمػػػح البحػػػث ضػػػمنان أف االسػػػتعماؿ السػػػياقي ال يكػػػكف إال مػػػف خػػػبلؿ كجػػػكد مناسػػػبة  – ٓ

في مسػتكل معػيف كفػي  -عمكمان -رىا داللية تسمح لكؿ لفظ بالنيابة عف كممة)ظمـ( أك يي
 شكؿ جديد أكثر مناسبة في إيواؿ المعنع.

حاكؿ البحػث أف يثبػت أفا كػؿ األلفػاظ )المرادفػات(، التػي اسػتعممت كمرادفػات لمظمػـ  – ٔ
 لػـ تتجػػاكز المعنػع المركػػزم لمجػذر)ظمـ(، الػػذم يػدؿ عمػػع كضػع الشػػ  فػي ييػػر مكضػػعو

النػكعي لكيفيػة حػدكث أك تحقػػؽ الظمػـ، كمػا فػي لفػظ )البغػي(، إذ أشػػار  االخػتبلؼإال فػي 
البحث بينو يعني)الطمب( لغةن، كحػيف يكػكف ذلػؾ بغيػر حػؽ سػيمتقي مػع الجػذر)ظمـ(، فػي 

 كضع المطمكب في يير مكضعو، كىكذا مع المرادفات األيخرل. 
     

 المصادر:
 أكالن: القرآف الكريـ.

 ثانيان: الكتب المطبكعة:
- (  ق(,ّٖٓأساس الببلية: جار ار أبك القاسـ محمكد بف عمر الزامخشرمق
 ـ. د .ط.ُِّٗ-قُُّْالقاىرة, -دار الكيتيب المورياة -
اإلعجػػاز البيػػاني لمقيػػٍرآف كمسػػا ؿ ابػػف األزرؽ دراسػػة قيٍرآنياػػة ليغكياػػةه بيانياػػةه: د. عا شػػة  -

 القاىرة.د.ت-ارؼعبد الراحمف بنت الشاط , الطبعة الثالثة, دار المع
أنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار التيكيػػػؿ, المسماع)تفسػػػير البيضػػػاكم(:ألبي الخيػػػر عبػػػد ار بػػػف  -

ق(, إعػػػػداد تقػػػػديـ: محمػػػػد عبػػػػد ُٗٔعمػػػػر بػػػػف محمػػػػد الشػػػػيرازم الشػػػػافعي البيضػػػػاكم)ت
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الػػرحمف المرعشػػمي, طبعػػة جديػػدة منقاحػػة كميوػػحاحة, دار إحيػػاء التػػراث العربػػي, مؤسسػػة 
 يركت. د . ط. ت .ب-التيريد العربي

بيػدم, تحقيػؽ:  - تاج العركس مف جػكاىر القػامكس: لمساػياد محمػد مرتضػع الحسػيني الزق
عبػػد الكػػريـ العزبػػاكم, كمراجعػػة د. ابػػراىيـ السػػامرا ي, كعبػػد السػػتار أحمػػد فػػراج, الطبعػػة 
الثانيػػػػة, التػػػػراث العربػػػػي , سمسػػػػمة توػػػػدرىا كزارة اإلعػػػػبلـ فػػػػي الككيػػػػت, مطبعػػػػة حككمػػػػة 

 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ الككيت,
مػة السػياد عبػد ار شيػبار)ت - ق(, الطاٍبعىػةي األكلػع, دار ُِِْتفسير القػرآف الكػريـ: لمعبلا

 ـ.ََِٕ-قُِْٖبيركت, -إحياء التراث العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع, لبناف
التفسػػػير الكبيػػػر, المسػػػماع) مفػػػػاتح الغيػػػب (: لئلمػػػاـ محمػػػد الػػػػراازم فخػػػر الػػػدايف ابػػػػف  -

-قَُُْق(, الطاٍبعىػػػةي األكلػػػع, َْٔمػػػة ضػػػياء الػػػدايف المشػػػتير بخطيػػػب الػػػرام)تالعبلا 
 ـ.ُُٖٗ

ق(, الطاٍبعىػةي الساػابعة, َُِٗجامع الساعادات : لمشيد الجميؿ محمد ميػدم الناراقػي)ت -
 ـ.ََِٕ-قُِْٖايراف,  -النااشر اسماعيمياف

ق( الطبعػة ُِّالبوػرم)جميرة المغة: ألبي بكر محمد بف الحسػف بػف دريػد األزدم  -
 ق.ُّْٓاألكلع, مطبعة مجمس دا رة المعارؼ الكا نة في بمدة حيدر آباد الدكف, سنة 

الحدكد الميعجـ المكضػكعي لمموػطمحات الكبلمياػة: إمػبلء الشػيد العػالـ الزااىػد قيطػب  -
ق(, تحقيػػػؽ: د. محمػػػكد يػػػزدم ْٖٓالػػػدايف أبػػػي جعفػػػر محمػػػد بػػػف الحسػػػف النيسػػػابكرم)ت

, إشراؼ األستاذ جعفر السقػبحاني, نشػر مؤسسػة اإلمػاـ جعفػر الوػادؽ)ع( مطمؽ فاضؿ
 ق, د . ط . ُُْْايراف,  –لمتحقيؽ كالتيليؼ, قيـ 
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الحدكد كالفركؽ: لسعيد بػف ىبػة ار البغػدادم, تحقيػؽ: يػبلـ عمػي اليعقػكبي, الطبعػة  -
 -قُُْٔلبنػػاف,  -األكلػػع, الناشػػر مجمػػع البحػػكث اإلسػػبلمياة لمطباعػػة كالناشػػر, بيػػركت

 ـ.ُٓٗٗ
ق(, تحقيػػػػػؽ:د. عبػػػػػد الحميػػػػػد ِّٗالخوػػػػػا ص: ألبػػػػػي الفػػػػػتح عثمػػػػػاف بػػػػػف جناػػػػػي)ت -

 ـ.ََِّ-قُِْْبيركت, –الينداكم, الطبعة الثانية, منشكرات دار الكيتيب العممياة 
دراسات ليغكياة في القيرأف الكريـ كقراءاتو: د. أحمد مختار عمر, الطبعة الثانيػة, عػالـ  -

 ـ.ََِٔ-قُِْٕلقاىرة, ا –الكيتيب 
الػػذقنكب الكبيػػرة: لمسػػياد عبػػد الحسػػيف ابػػف السػػياد حكػػيـ دسػػتغيب, تعريػػب:عمي محمػػد  -

 ـ.َُُِ-قُِّْبيركت,-زيف, الطبعة الثالثة, دار الببلية لمطباعة كالنشر
شػػرح نيػػج الببليػػة: إلبػػف أبػػي الحديػػد, تحقيػػؽ: محمػػد ابػػراىيـ, الطبعػػة األكلػػع, دار  -

 ـ. ََِٕ -قُِْٖغداد , ب -الكتاب العربي 
القػػػػػاىرة,  -عمػػػػػـ الدااللػػػػػة: د. أحمػػػػػد مختػػػػػار عمػػػػػر, الطبعػػػػػة السادسػػػػػة, عػػػػػالـ الكيتيػػػػػب -

 ـ.ََِٔ-قُِْٕ
ق(, تحقيػؽ: د. ميػدم ُٕٓالعيف: ألبي عبػد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدم)ت -

 المخزكمي, كد. ابراىيـ السامرا ي, سمسمة المعاجـ كالفيارس. د . ط .
ق(, حقاقػوي كعماػؽى عميػو: محمػد ابػراىيـ ََْياة : ألبي ىبلؿ العسػكرم)تالفركؽ المغك  -

 ـ د. ط .     ُٕٗٗ-ىػ ُُْْالقاىرة ,  -سميـ, دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع
ػػامف, الطبعػػػة األكلػػع, دار ا فػػػاؽ العربيػػة - القػػػاىرة , -فقػػو المغػػػة: د. حػػاتـ وػػػالح الضا

 ـ.ََِٕ
حد كافػي, الطبعػة السادسػة, شػركة نيضػة موػر لمطباعػة فقو المغة: د. عمي عبد الكا -

 ـ.ََِٖكالنشر كالتكزيع, 
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ق(, ِْٗفقػػو المغػػة كًسػػرق العربيػػة: ألبػػي منوػػكر إسػػماعيؿ الثعػػالبي النيسػػابكرم )ت -
 ق.ُِْٔايراف,  -الطبعة األكلع, الناشر دار التفسير , قيـ 

ق(, إعػػػداد ُٕٖتالقػػػامكس المحػػػيط : لمجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيركزآبػػػادم) -
كتقػػػػديـ: محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف المرعىشػػػػمي, الطبعػػػػة الثانيػػػػة, دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي, 

ـ. الكشػػػػػاؼ عػػػػػف حقػػػػػا ؽ يػػػػػكامض التنزيػػػػػؿ كعيػػػػػكف ََِّ-قُِْْلبنػػػػػاف, -بيػػػػػركت
مػػػػػػػة جػػػػػػػار ار أبػػػػػػػي القاسػػػػػػػـ محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر  األقاكيػػػػػػػؿ فػػػػػػػي كجػػػػػػػكه التيكيػػػػػػػؿ: لمعبلا

شػػيد عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد, كالشػػيد عمػػي ق(, تحقيػػؽ كتعميػػؽ: الّٖٓالزامخشػػرم)ت
محمد معٌكض, شارؾ في تحقيقو د. فتحي عبد الرحمف أحمػد حجػازم, الطبعػة األكلػع , 

 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٖالرياض,  -مكتبة العبيكاف
مػػػػة أبػػػػي الفضػػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػػدايف محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر ابػػػػف منظػػػػكر  - لسػػػػاف العػػػػرب: لمعبلا

 ـ.ََِٖبيركت,  -رق(, الطبعة السادسة, دار وادُُٕالمورم)ت
المتقف معجـ األضداد في المغة العربية: ميشاؿ مراد, كانطكف قيقانك, الطبعة الثانيػة,  -

 ـ.ََِٓبيركت,  -دار الراتب الجامعياة, لبناف
مجمع البياف في تفسير القيٍرآف: لمشيد أبي عمي الفضؿ بف الحسف الطىبىٍرسي, الطبعة  -

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔبيركت, -األكلع, دار المعرفة, لبناف
مدارؾ التيكيؿ كحقا ؽ التنزيؿ) تفسير الناسفي (, ألبي البركات عبد ار بف أحمػد بػف  -

ق(, حقاقػػو كخػػراجى أحاديثىػػوي: يكسػػؼ عمػػي بػػديكم, الطبعػػة األكلػػع, َُٕمحمػػكد النسػػفي)ت
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗبيركت,  -دار الكمـ الطياب

ق(,شػػرح كتعميػػؽ: ُُٗيكطي)تالمزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا: لجػػبلؿ الػػديف السػػ -
 , محمد أبك الفضؿ ابراىيـ, كمحمد جاد المكلع, كعمػي محمػد البجػاكم, المكتبػة العوػرما

 ـ. د . ط .ََِٕ-قُِْٖبيركت, –ويدا 
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مػػػة عمػػػي بػػػف محمػػػد الساػػػياد الشػػػريؼ الجرجػػػاني )ت - ق(, ُٖٔمعجػػػـ التعريفػػػات: لمعبلا
 القاىرة , د . ط . ت . -تحقيؽ كدراسة: محمد وديؽ المنشاكم, دار الفضيمة

المعجمياػػػػة العربياػػػػة عمػػػػع ضػػػػكء الثنا ياػػػػة كاأللسػػػػنياة السػػػػامياة: لػػػػؤلب أ.س. مرمرجػػػػي  -
ـ. د. ط مفتػػػاح العمػػػكـ: ألبػػػي ُّٕٗالػػػدكمنكي, مطبعػػػة ا بػػػاء الفرنسػػػييف فػػػي القيػػػدًس, 

ق(, حقاقػو كقػداـ لػو: د. عبػد الحميػد ِٔٔيعقكب يكسؼ بػف محمػد بػف عمػي السػكاكي)ت
 ـ . َََِ-قَُِْبيركت, -اكم, الطبعة األكلع, دار الكيتيب العممياةىند

سػػػيف بػػػف محمػػػد المعػػػركؼ بالرايػػػب  - المفػػػردات فػػػي يريػػػب القيػػػرآف : ألبػػػي القاسػػػـ الحي
بيػركت. د .  –ق(, تحقيؽ كضبط: محمد سياد كيبلني, دار المعرفة َِٓاألوفياني)ت

 ط .
 -عػة الثانيػة كاألربعػكف, دار المشػرؽلمنجد في المغػة كاألعػبلـ: لػكيس المعمػكؼ, الطب -

 ـ .ََِٕبيركت, 
المنجد في المترادفات كالمتجانسات: لؤلب رفا يؿ نحمة اليسكعي, الطبعة الثالثة, دار  -

 ـ .ُٖٗٗبيركت, تكزيع المكتبة الشرقياة,  –المشرؽ 
 الميػزاف فػػي تفسػػير القيػرآف: لمساػػياد محمػػد حسػػيف الطباطبػا ي, الطبعػػة األكلػػع, مؤسسػػة -

 ـ .ُٕٗٗ -قُُْٕلبناف, -األعممي لممطبكعات, بيركت
الكجػػكه كالنظػػا ر: ألبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم الحسػػف بػػف عبػػد ار بػػف سػػعيد, حقاقػػو كعماػػؽى  -

-قُِْٖالقػػػػاىرة ,  –عميػػػػو: محمػػػػد عثمػػػػاف, الطبعػػػػة األكلػػػػع, مكتبػػػػة الثقافػػػػة الداينياػػػػة 
 ـ .ََِٕ

سػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػػد الكجػػػػػكه كالنظػػػػػا ر أللفػػػػػاظ كتػػػػػػاب ار العزيػػػػػز: ألبػػػػػي  - عبػػػػػػد ار الحي
ق(, تقػػديـ كتحقيػػؽ: عربػػي عبػػد الحميػػد عمػػي, منشػػكرات محمػػد عمػػي ْٖٕالػػداامغاني)ت

 بيركت . د. ط . ت .-بيضكف, دار الكيتيب العممياة , لبناف


