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 الممخص:
تشٌكؿ الظاىرة المغكية عماد حركة المساف العربي ففييا تظير مبلمح كابعاد اختبلؼ األلسف 
كالتعدد الميجي؛ لتككف بذلؾ مف أىـ عناصر فعالية كديمكمة المغة بشكؿ عاـ كالمظير الميجي بشكؿ 

ياتيا خاص. كتتماز المغة العربية بسعة الظاىرة المغكية فييا كعمى جميع ابعادىا كصعدىا كمستك 
الصكتية كالصرفية كالنحكية فضبلن عف الظاىرة المغكية بحد ذاتيا، فقد تعددت الظكاىر المغكية في 

كىك أمري تنبو إليو  ،يميز المغة العربية بشكميا العاـ كانتاج المساف العربي، لتككف بذلؾ أىـ مامنجز 
اىرىا كأنكاعيا، ليشتد أسبابيا كمظ العمماء منذ بداية الدرس المغكم فراحكا يفتشكف في ظكاىرىا مبينان 

ىتماميـ بالظاىرة المغكية عمى صعيد عبلقتيا بالنص القرآني الكريـ، لتككف بذلؾ حمقة بعد ذلؾ ا
 لغكية في ميداف الدرس القرآني عمى كجو العمـك كالدرس التفسيرم عمى كجو الخصكص.

ظاىرة في الدرس المغكم ط الضكء عمى أىـ كمف ىذا المنطمؽ جاءت فكرة ىذا البحث لتسمٌ 
كالدرس التفسيرم كىي ظاىرة الترادؼ، لنتممس بذلؾ مكاقؼ العمماء كالمفسريف في بياف أمرىا، كتجمي 

ت اآلراء متخذيف مف تفسير منية حكليا الخبلؼ كتعدد مبلمحيا عبر اختيار مجمكعة مف األمثمة كثر
و ىذا التفسير مف كقفات جميمة عمى مستكل الطالبيف لمشيخ جعفر السبحاني عينة لمدراسة لما امتاز ب
 العرض كالشرح كالتفسير كالبياف لنماذج الترادؼ المتعددة .

 الكممات المفتاحية: )الترادف, شبه الترادف, التعدد الداللي, االختالف التفسيري(.
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Abstracts: 

The linguistic phenomenon constitutes the mainstay of the movement of 

the Arabic tongue, in which the features and dimensions of the different 

tongues and dialectal plurality appear. To be one of the most important 

elements of the effectiveness and permanence of the language in general and 

the dialectical appearance in particular. The Arabic language is characterized 

by the wideness of the linguistic phenomenon in it and at all its dimensions, 

levels, phonetic, morphological and grammatical levels, as well as the 

linguistic phenomenon in itself. The linguists began to search for its 

phenomena, clarifying its causes, manifestations, and types, to intensify their 

interest in the linguistic phenomenon at the level of its relation to the Holy 

Qur’anic text. 

From this point of view, the idea of this research came to shed light on 

the most important phenomenon in the linguistic lesson and the explanatory 

lesson, which is the phenomenon of synonymy. A sample for the study 

because this interpretation was distinguished by the great pauses at the level 

of presentation, explanation, interpretation and statement of the multiple 

tandem models. 

Keywords: (synonymous, semi-synonymous, semantic polymorphism, 

explanatory difference). 

 المقدمة:
نماذج الترادؼ في التعبير القرآني جممة مف األلفاظ اختمفت تقؼ في مقدمة 

كجيات النظر التفسيرية إزاءىا, ككاف لمشيخ السبحاني كقفات في تفسيرىا كبياف معناىا 
 النص الكريـ منيا, مف ذلؾ:كمراد 
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 الشح والبخل:
تتبلقى داللتا لفظتي )الشح كالبخؿ( بجامعية المنع، فكمتاىما حاكية المعنى مؤدية 
إٌياه، إلى الحد الذم قد تيفسَّر أحدىما باألخرل فيقاؿ: الشح: البخؿ، ممَّا مممحو 

دكنما تفريؽ بينيما قائبل: ، فالزمخشرم فٌسر )الشح( بالمؤـ ك)البخؿ( بالمنع، (ُ)الترادؼ
إفَّ الشٌح بالضـ كالكسر، كقد قرئ بيما المؤـ كأف تككف نفس الرجؿ كزة حريصة عمى 

 المنع كما قاؿ:
. كًؼ قىالىٍت لىوي مىٍيبلى َـّ ًباٍلمىٍعري ٍنبىٍيًو كىزَّةن ... ًإذىا ىى  ييمىاًرسي نىٍفسنا بىٍيفى جى

خؿ فيك المنع نفسو كمنو قكلو تعالى: كأضيؼ إلى النفس ألنو غريزة فييا، كأما الب
 َّكىأيٍحًضرىًت األىنفيسي الشُّح :النساء[ُِٖ](ِ). 

فػ))شٌح: األصؿي فيو المنع، ثـ يككف منعان مع حرص. مف ذلؾ الٌشٌح كىك البخؿ 
، غير أف األمر لـ يكف ليجرم عمى ىذه الكتيرة مف عدـ التفريؽ عمى (ّ)مع حرص((

تف، فالبخؿ ىك المنع، كالشح المنع مع فارؽ داللي يتمثؿ صعيد البعد الداللي لمفظ
 بالمنع مع الحرص، كعميو يمكف القكؿ إف كؿ شح بخؿ، كليس كؿ بخؿ شحا.

كبذا تعددت أقكاؿ المفسريف في إيجاد ىذا التفريؽ، فإذا كاف الزمخشرم لـ يفرؽ 
رادات كاليمـ بينيما نجد ابف عطية يرل أف الشح يككف في الضبط عمى المعتقدات كاإل

كاألمكاؿ كنحك ذلؾ، كىك يككف في كؿ نفس، فما أفرط منيا ففيو بعض المذمة، كىك 
ٍفًمحيكفى الذم قيؿ فيو  ـٍ اٍلمي مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيٍكلىًئؾى ىي [، أما إذا صار إلى ٗ]الحشر:كى

نيا قد تككف حيز منع الحقكؽ الشرعية التي تقتضييا المركءة فيك البخؿ، كىي رذيمة لك
، كينبغي  في المؤمف، كمنو الحديث )قيؿ أيككف المؤمف بخيبلن؟ قاؿ نعـ(، ففي كؿ أحدو
أف يككف، لكف ال يفرط إال عمى الديف، كيدؿ عمى أف الشح في كؿ أحد قكلو 

ٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسوً كقكلو: كىأيٍحًضرىًت األىنفيسي الشُّحَّ تعالى: مى ، فقد اثبت أف لكؿ نفس كى
شحان، كقكؿ النبي )ص( )أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح(، كىذا لـ يرد بو كاحدان بعينو، 

 .(ْ)كليس يجمؿ أف يقاؿ ىنا: أف تصدؽ كأنت صحيح بخيؿ



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

651 

كقصر الطاىر ابف عاشكر الشح عمى الماؿ, فقاؿ عند تفسير قكلو تعالى: 
 َّكىأيٍحًضرىًت األىنفيسي الشُّحبالماؿ، كفي الحديث:  ، كأصؿ الشٌح في كبلـ العرب البخؿ

مىٍف ييكؽى )أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح تخش الفقر كتأمؿ الغنى(, كقاؿ تعالى:  كى
، كيطمؽ عمى حرص النفس عمى الحقكؽ كقٌمة التسامح فييا، كمنو المشاٌحة شيحَّ نىٍفًسوً 

كعكسو السماحة في األمريف. فالشٌح ىك شٌح الماؿ كيجكز أف يككف المراد مف الشٌح ما 
. كبو فٌسر البخؿ (ٓ)جبمت عميو النفكس: مف المشاحة، كعدـ التساىؿ، كصعكبة الشكائـ

ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو ىيكى أيضا عند تفسيره لقكلو تعالى:  ميكفى ًبمىا آتىاىي كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى
قيكفى مىا بىًخميكا  ـٍ بىٍؿ ىيكى شىرٌّ لىييـٍ سىييطىكَّ ٍيرنا لىيي ًلمًَّو ًميرىاثي السَّمىاكىاًت خى ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كى

﴾]آؿ عمراف: ًبيره ا تىٍعمىميكفى خى ؿ بفتحيا، َُٖكىاأٍلىٍرًض كىالمَّوي ًبمى [، أمَّا البيٍخؿ إذ يقاؿ: بىخى
فيك ما كاف ضد الجكد، فيك االنقباض عف إعطاء الماؿ بدكف عكض، ىذا حقيقتو، كال 

غير الماؿ أف ينتفع غيره بشيء بدكف مضرة عميو إال يطمؽ عمى منع صاحب شيء 
مجازان، كقد كرد في أثر عف النبي )ص()) البخيؿ الذم أذيكر عنده فبل يصمي عمٌي(( 
كيقكلكف: بًخمت العيف بالدمكع، كيرادؼ البخؿى الشٌح كما يرادؼ الجكر السخاء كالسماح. 

 . (ٔ)كعميو فيك يقكؿ بترادفيما, فميس بيف المفظتيف تفريؽ
فػ))األصؿ الكاحد في ىذه المادة ىك البخؿ الشديد الراسخ في القمب، كمف لكاـز  

. فػ))البخؿ ال تراه إال في الجانب (ٕ)ىذا المعنى ككنو أبمغ، كأف يككف مع الحرص((
المادم المتمثؿ بعرض الدنيا، أما الشح فيك ينبعث عف النفس مف الحرص عمى منع 

 .(ٖ)الخير((
ر كحالو عند الشيخ السبحاني فيك قد خالؼ ما ذيكر عند كقكفو عمى كلـ يكف األم

منطؽ فيـ اآلية, فقد عمد في البدء إلى بياف الفركؽ الداللية بيف المفظتيف )الشحيح 
 كالبخيؿ( متبعان مممحان دالليان يتمثؿ في دقة استعماؿ المفظة في مكضعيا .

مىفٍ إذ كقؼ الشيخ السبحاني عند قكلو تعالى:  ـٍ  كى ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيٍكلىًئؾى ىي
ٍفًمحيكفى  ، كعمى ىذا األساس مف ميزة التفريؽ تمؾ انطمؽ السبحاني يفرؽ بيف اٍلمي

مىٍف الداللتيف بشكؿ يكحي بتبلشي ترادفيما عنده, عند كقكفو عمى تفسير قكلو تعالى: كى
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ٍفًمحيكفى  ـٍ اٍلمي [، فقاؿ:))الشٌُّح: بخؿ مع حرص عمى ما ٗشر:]الحييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيٍكلىًئؾى ىي
في يد الغير، بخبلؼ البخيؿ فإنو يبخؿ بما في يده دكف حرص عمى ماؿ الغير، ال 
يجتمع الشٌُّح كاإليماف في قمب رجؿ مؤمف، كال يجتمع غبار في سبيؿ ا كدخاف جينـ 

 .(ٗ)في جكؼ رجؿ مسمـ((
ف مف فرؽ بيف داللتي المفظيف فالشيخ السبحاني أضاؼ إلى ما طرحو المعجميك 

أف الشح في تصكره ىك بخؿ مع حرص لكف عمى ما في يد غير الشحيح, بخبلؼ 
البخؿ في تصكره فيك منع دكف حرص عمى ماؿ غير البخيؿ. كبذا يتضح أف ما 
طرحوي الشيخ السبحاني يمحظ عنده دقة استعماؿ المفظة، إذ جعؿ لفظ  الٌشح عاـ مطمؽ 

، كلفظ البخيؿ خاص يشمؿ البخيؿ فقط، إذ قاؿ:)) الٌشحُّ اإلفراط يشمؿ البخيؿ كغيره
في الحرص عمى الشيء، مف غير فرؽ بيف تعٌمقو بالماؿ أك بغيره، يقاؿ ىك شحيح 

 .(َُ)بمكدتؾ حريص عمى دكاميا ((
كفي ضكء ىذا التفريؽ جاء منطؽ فيـ اآلية الكريمة عنده, فالشح ال يفارؽ اإلنساف 

، فكأف الشح كأحضرت األىنيفيس السُّحي يجميا قاؿ سبحانو:  كلكف الناجح ىك مف
حاضر مع اإلنساف ال يفارقو، فمف تمكف مف السيطرة عمييا فيك الفالح الناجح . 
فاألنفس ىنا جبمت عمى األفراط في الحرص عمى الشيء، فالنساء حريصات عمى 

بذا نمحظ أٌف الشيخ . ك (ُُ)حقكقيف، كما أف الرجاؿ حريصكف عمى أمكاليـي، كغير ذلؾ 
السبحاني اعتمد عمى المصداؽ الخارجي لمفيـك اإلفراط عند النساء كالرجاؿ كمطابقتو 

 مع مفيكـ الٌشٌح المطمؽ المتمثؿ بالبخؿ العاـ .
كأٌما البخؿ فيك )) منع المحتاج حقو الكاجب مف مالًو كلك كاف اسمان لمنع منع  

نما ىك بمانع الكاجب عميو لغيره، كيؤيد  نفعان خالصان لكجب كصؼ كافة العقبلء بو، كا 
ىذا ما ركم عف النبي )ص( قاؿ:) البخيؿ حٌؽ البخيؿ الذم يمنع الزكاة المفركضة مف 

 .(ُِ)مالًو( ((
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 القسط والعدل:
ا ًباٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ قاؿ تعالى: كا بىٍينىييمى فأىٍصًمحي

[، كمما تجاذبتو أقكاؿ الترادؼ لفظتا )القسط كالعدؿ(، فالقسط ٗ]الحجرات:اٍلميٍقًسًطيفى 
))أصؿ صحيح يدؿ عمى معنييف متضاديف، كالبناء كاحد. فالًقسط العدؿ، كيقاؿ منو 

. فابف فارس ييفٌسر القسط بالعدؿ بشيء مف التعبير يكحي بككنيما (ُّ)أقسىط يقسط((
م منو الفعؿ )أقسط( بمعنى عدؿ، كلعؿ السبب مترادفيف, فالقسط عنده العدؿ نفسو, الذ

في ذلؾ أف ابف فارس إنما يتتبع األصؿ في مادة الكممات، كىنا ))األصؿ الكاحد في 
يقاظ الحٌؽ إلى محمَّو. كىذا المعنى إٌنما يتحقؽ في  المادة ىك إيصاؿ شيء إلى مكرده كا 

عمالو في الخارج(( ي أسماء ا تعالى , كلذا قيؿ:))قسط ف(ُْ)مقاـ إجراء العدؿ كا 
الحيسنى المقيًسط ىك العادؿ: يقاؿ: أقسط يقيسط فيك مقيًسط إذا عدؿ، كقسط يقًسط، فيك 

 .(ُٓ)…((إذا جار 
كاألمر نفسو اتضحت معالمو عند الزمخشرم، فيك اآلخر قد فٌسر القسط بالعدؿ, 

عؿ منو مركزنا عمى حقيقة صرفية ميمة كىي أف القسط يككف بمعنى العدؿ إذا كاف الف
)أقسط(، ال )قسط(، عمى اعتبار أف لفظ )قسط( مف ألفاظ التضاد، فيك يطمؽ عمى 
العدؿ كالجكر في الكقت نفسو، فقاؿ: )) القسط بالفتح الجكر مف القسط كىك اعكجاج 
في الرجميف، كعكد قاسط يابس، كأقسطتو الرياح ، كأما القسط بمعنى العدؿ فالفعؿ منو 

، فػ)) القسط ىك العدؿ البٌيف  (ُٔ)أزاؿ القسط كىك الجكر((أقسط كىمزتو لمسمب أم: 
الظاىر، كمنو سيمٌي المكياؿ قسطان كالميزاف قسطان؛ ألنو يصٌكر لؾ العدؿ في الكزف، 

قيٍؿ أمىرى . كفي قكلو تعالى: (ُٕ)…((حتى تراه ظاىران، كقد يككف مف العدؿ ما يخفى
فالقسط ىنا العدؿ بمعناه العدؿ األعـ ، أم الفعؿ الذم ىك كسط بيف  ربٍّي بالًقسًط 

 .(ُٖ)اإلفراط كالتفريط في األشياء
كعند تتبع األمر عند الشيخ السبحاني نجده يفسر القسط بمعنى االعتداؿ في 
األشياء مما ىك كسط بيف اإلفراط كالتفريط، أما )العدؿ(، فيك مما يتسـ بسمة المماثمة 

بٍّي ًباٍلًقٍسًط مشيء إما حسان أك قيمةن. كذلؾ عند تفسيره لقكلو تعالى:كالمعادؿ ل قيٍؿ أمىرى رى
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ـٍ  ا بىدىأىكي ـٍ ًعٍندى كيؿٍّ مىٍسًجدو كىاٍدعيكهي ميٍخًمًصيفى لىوي الدٍّيفى كىمى كىأىًقيميكا كيجيكىىكي
الكسط  [، إذ يرل أٌف القسط ىك االعتداؿ في جميع األمكر، كىكِٗ]األعراؼ:تىعيكديكفى 

بيف اإلفراط كالتفريط. كتجٌمى عنده مصداؽ ىذا ))األمر بالمباس الذم يستر العكرة 
كيدفعي أثر القٌر كالجٌر، فيك الحد الكسط بيف التعرٌم الذم ىك التفريط كالمبالغة في 

 (ُٗ)المباس الفاخر كالذم يؤدم إلى التكبر كىك اإلفراط((
ة في تحديد معنى القسط باالعتداؿ فقد ارتكز الشيخ السبحاني إلى سياؽ اآلي

ميستدالن بالمصداؽ الخارجي في االعتداؿ في األمكر كميا لمف تدبر سائر األحكاـ 
 الشرعية العبادية كاالجتماعية كالسياسية، فالجميع كسط بيف األفراط كالتفريط .

ؿ(، كيتضحي مٌما تقدـ أنو قد كسـ داللة )القسط( بسمة داللية تميزه عف داللة )العد
إذ قاؿ:))القسط ىك النصيب بالعدؿ كالنَّصؼ كالنصفة، قاؿ تعالى:﴿كليجزم الذيف 

فمك قيؿ: قسط  كأقيمكا الكزف بالقسطً آمنكا كعممكا الصالحات بالقسًط﴾ كقاؿ تعالى:
ذا قيؿ: أقسط: إذا عىدىؿ، قاؿ تعالى: فأٌما القاسطكف فكانكا لجيٌنـ الرجؿ: إذا جار، كا 

 .(َِ)(( ًسطكا إف ا يحبُّ الميقًسطيفكأقكقاؿ: حطبان 
كمف جممة اآلليات التي اعتمد عمييا الشيخ السبحاني في تأكيد معنى القسط 
كاالستمرار فيو مجيء صيغة المبالغة )قٌكاميف( لمداللة عمى المبالغة في القياـ بالشيء، 

، أم مستمريف عمى القياـ بالعدؿ عمى نحك ككنكا قٌكاميف بالقسطفقد فسر قكلو تعالى:
يككف القياـ بو صفة راسخة في نفكسكـ، كما يدؿ عميو التعبير بػ القٌكاميف الذم ىك آكد 

 .(ُِ)في الدعكة إلى القسط 
 الثعبان، الحّية، الجانّ 

مما كقع في دائرة الترادؼ في سياقات التعبير القرآني )حية، كثعباف، كجاف( كذلؾ 
كصؼ معجزة مكسى المتمثمة بالعصا، إذ تراكح التعبير القرآني في كصفو ضمف إطار 

إياىا، فمرة يصفيا بالحية، كتارة بالثعباف، كأخرل بالجاف، عمى الرغـ مف ككف المسمى 
 فيو كاحدان.



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

655 

غير أف المفيكـ التفسيرم لـ يكف في ممحظو يقٌر بترادؼ مثؿ ىذه الكممات، كذلؾ 
رآني في تعبيريو، فمكؿ مكطف لفظو، كلكؿ مكضع لمبلحظة دقة االستعماؿ الق

استعماؿ، كالقرآف كاف دقيقان في استعماؿ األلفاظ، كقد تراكح استعمالو كتبايف تبعان لكؿ 
حالة كلكؿ مكقؼ، كىنا تظير براعة التعبير القرآني في تكظيفو المفردات بيانيان، 

عجاز القرآني في التعبير، مصداقان لمفيكمية دقة االستعماؿ المفرداتي، كتمظيرا لئل
كىذه الدقة إٌنما جاءت عبر استعماؿ الكممة المناسبة لمحالة التي كانت عمييا العصا، 
كذلؾ أف عصا مكسى لـ تكف في إطار حالة كاحدة ال تفارقيا، بؿ التعدد مظيرىا، 
نما  كاالختبلؼ حاليا، كالتبايف كالتمايز سمتيا، فيي لـ تكف لتبلـز حالة كاحدة، كا 
متعددة متغايرة بحسب المكقؼ الذم كانت فيو مع مكسى كقكمو، فجاءت الكممات كؿ 

 منيا معبرة كاصفة مشخصة حالة الحية ضمف سياقية كحالة منفردة.
فمما كاف مف صفات ىذه الحية االمتداد كالطكؿ جاءت كممة )الثعباف( مشخٌصة 

ك داؿ عمى االمتداد في مشيدىا في ىذه الحالة، إذ الثعباف مأخكذ مف الثعب، مما ى
الشيء، إذ إف ))ثعب  أصؿ كاحد يدؿ عمى امتداد الشيء، كيككف ذلؾ في ماء أك في 

، كبذا تجسد لنا كأمامنا مشيد الحية (ِِ)غيره ... كالثيعباف، الحٌية الضخـ الطكيؿ.((
كىي في طكؿ كامتداد كضخامة كىذا ما تناسب كالمكقؼ الذم كانت عميو الحية في 

اهي فىإذىا ًىيى ثيعبىافي مُّبيفه ؿ، كلذا قاؿ تعالى:تمؾ الحا  .فىأىلقى عىصن
كجـز حسف مصطفكم قائبلن:))أف مفاىيـ االنفجار كاالمتداد كالجرياف مأخكذة في 
مفيكـ المادة، كمعناىا قريب مف مفيكـ البعث كالعبث كالثغب كالسعب، كبيذه المناسبة 

مف الحجر الممتدة الجارية، كلعؿ ىذه الكممة يككف اطبلؽ الثعباف عمى الحٌية الخارجة 
 .(ِّ)كانت في األصؿ مصدران ثـ جعمت اسمان((

أٌما الجاف فأصؿ الداللة فيو مكحية بالتعمية كالتغطية، إذ ))أف األصؿ الكاحد في 
كالجاٌف فاعؿ مف الجنكف كىك مف كاف متكاريان … ىذه المادة ىك التغطية كالمكاراة

كاحد النكعي مف الًجٌف، كالناطؽ كالعاقؿ، كالًجٌف يطمؽ عمى كميغطىو كيطمؽ عمى ال
عمكـ الجاٌف كنكعو، فالجاٌف يستعمؿ في مقابؿ اإلنساف كاإلنس، كالٌجٌف يستعمؿ في 
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، كمنو قيؿ لمحية البيضاء جاف، فالصفة مطابقة لحية مكسى (ِْ)مقابؿ األنس فقط((
كالجاٌف الكاحد مف الًجٌف كىك الحٌية  متناسبة مع سمتيا, إذ))الًجٌف كالًجنة خبلؼ اإلنس،

، (ِٔ)، كعميو فالحٌية الذم يسٌمى الجاف فيك تشبيو لو بالكاحد مف الجافٌ  (ِٓ)البيضاء ((
كىذا مندرج تحت حقيقة االستعماؿ القرآني الدقيقي لمكممات، كلذا جاء التعبير القرآني 

 افٌّ كلَّى  [.َُ]النمؿ: ميدًبرنافىمىمَّا رىآىا تىيتىزُّ كىأىنَّيىا جى
كمف ضمف ىذا االستعماؿ كدقتو جاءت تكظيؼ لفظ )حٌية( في نعت عصا 
مكسى، كذلؾ مناسبة لما كانت عميو مف حاؿ، فػ))األصؿ الكاحد في ىذه المادة ىك ما 

كأما الحٌية: فباعتبار ككنيا ذات حياة … يقابؿ الممات مف آثاره التحرؾ كالتحسس 
تحٌسسيا كطكؿ بقائيا كزيادة قكتيا كقدرتيا، مع عدـ انتظار الحياة كاممة لشدة تحٌركيا ك 

منيا في الظاىر، فإنيا بصكرة ممتٌد ال يد ليا كال رجؿ كال جارحة، أك كخشبة 
 .(ِٕ)يابسة((

نما ىي جارية  كبذا يتضح لنا مف العرض المتقدـ أف الكممات لـ تكف مترادفة كا 
ءـ كالحاؿ التي كانت عمييا كالمكقؼ الذم مجرل تجسيد المشيد ككصؼ الحية بما يتبل

كاف مكسى في دائرتو، كلذا جـز الزمخشرم في مبلحظة ىذه الدقة في االستعماؿ عبر 
كصؼ الحية بيذه الصفات، فقاؿ: ))أما الحٌية فاسـ جنس يقع عمى الذكر كاألنثى 

؛ ألف الثعباف العظ يـ مف الحيات كالصغير كالكبير، كأما الثعباف كالجاٌف فبينيما تتاؼو
كالجاٌف الدقيؽ، كفي ذلؾ كجياف أحدىما: أنيا كانت كقت انقبلبيا حٌية تنقمب حية 
صفراء دقيقة ثـ تتكـر كيتزايد جرميا حتى تصير ثعبانان، فأريد بالجاٌف أٌكؿ حاليا 
كبالثعباف ماليا، كالثاني في شخص الثعباف كسرعة حركة الجاٌف كالدليؿ عميو قكلو 

 .(ِٖ)[ ((َُ]النمؿ:ىا تيتٌز كأنيا جافٌّ فمما رآتعاؿ:
كبيذا يتجمى أمامنا أف استعماؿ كممة )حٌية( جاء لبياف حقيقة جنسيا أٌم إٌنيا ىذا 
المخمكؽ المسمى حية كلـ تكف حيكاننا آخر، كأف استعماؿ كممة ثعباف جاء لبياف 

باف( جاء لبياف كتجسيد حالة االىتزاز كاالمتداد كسرعة الحركة، كأف التعبير بكممة )ثع
حالة الضخامة كالقكة بما يستمـز بالضركرة إثارة الرعب كالدىشة كالخكؼ كالفزع في قمب 
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نما ىي دقة في  فرعكف كممئو، فبل تناؼو بيف الصفات كال تعارض كال تناقض، كا 
تكظيؼ المفردة فػ))الحٌية تًنطمؽي عمى الصغيرة كالكبيرة، كالجاٌف الرقيؽ مف الحٌيات 

فمما رآىا تيتٌز ف العظيـ منيا، كال تنافي بيف تشبيييا بالجاٌف في قكلو تعالى:كالثيعبا
كبيف ككنيا ثعبانان ألف تشبيييا بالجاٌف في أٌكؿ حاليا ثـي تزٌيدٍت حتى  كأٌنيا جافٌّ 

 .(ِٗ)((ة حركتيا كاىتزازىا مع عظـ خمقياصارت ثيعبانان، أك شيٌبيت كىي ثعباف في سرع
اضؿ السامرائي أف كممة ثعباف لـ يستعمميا إال أماـ فرعكف؛ كلذا ذكر الدكتكر ف

كذلؾ إلخافة فرعكف ثعباف ضخـ يدخؿ الرىبة في قمبًو فذكر الثعباف فقط أماـ فرعكف. 
ككممة جاٌف ذكرىا في مكطف خكؼ مكسى )ع( كاإلنساف يخاؼ مف الجاف كالخكؼ 

. كىذا ما (َّ)مة جافٌ كالفزع كالجاف يخيؼ أكثر مف الثعباف فمع الخكؼ استعمؿ كم
يؤكده العبٌلمة جكاد مغنية إذ قاؿ: )) أف مكسى إنساف كمف طبيعة اإلنساف الخكؼ.. 
كمف الذم ال يخاؼ إذا تحٌكؿ القميص الذم عمى بدنًو إلى حيكاف مفترس، كالخاتـ 
الذم في أصبعو إلى عقرب، كالعصا التي في يده إلى ثعباف خاؼ مكسى ألنو إنساف 

كيشمي في األسكاؽ، فأمنو ا سبحانو، قاؿ لو: أنت رسكلي، كجميع يأكؿ الطعاـ 
 .(ُّ)رسمي في أماف كسبلـ((

كاألمر نفسو تجٌمت معالمو عند الشيخ السبحاني، فيك اآلخر قد أجـز بالقكؿ منكران 
ترادؼ ىذه الكممات، منطمقنا مف جية ككف كٌؿ كممة جاءت تصؼ الحية كىي في 

ع الشيخ السبحاني اختبلؼ التعبير بمممحو بيانيو ميكضحان دقة حالتيا المناسبة،  فتتٌب
استعماؿ المفظة في مكطنيا، لكفَّ الشيخ السبحاني انطمؽ في تفريقو مف اختبلؼ 
المكاف الذم كانت فيو الحية كاستمـز األمر فيو استعماؿ مكسى ليا، إذ يرل أف 

المكانيف الٌمذيف أبقى فييما  االختبلؼ بيف الصيغتيف )الثعباف كالحٌية( راجع الختبلؼ
مكسى)ع( عصاه، فانقمبت ثعبانان أماـ فرعكف كممئو، كانقمبت حٌية عندما ألقاىا كىك في 

ا الؾ بيمينؾ يا ميكسىطريقو إلى مصر، قاؿ سبحانو : مى امى أىتككَّأي  كى قاؿ ىي عىصى
فألقاىا فإذا  ميكسىقاؿ ألًقيا يا عمييا كأىيشُّ بيا عمى غنمي كلي فييا مىآرب أيخرل

[، أٌما الصيغة الثالثة )الجاٌف( فيي تصكير لخٌفة الحركة، َِػػػُٕ]طو:ىي حٌيةه تىسىعى
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فإف الحٌية الصغيرة تيتٌز بشٌدة ، كبيذا يمكف القكؿ : إف الحٌية انقمبت ثعبانان في 
 .(ِّ)ضخامتًو، كلكنو كالحٌية الصغيرة )الجاٌف( في اىتزازه كسرعة حركتو

لحٌية اسـ جنس يشمؿ الثعباف كالجاٌف، فيي ثعباف  في ضخامتًو كعظمو، أٌما ا
اهي فإذا ىي ثيٍعبافه ميًبيفه كلذلؾ ابتمع ما جاء بو السحرة  [، ِّ]الشعراء:فألقى عىصى

فكصؼ الثعباف بالمبيف أم أٌنو حٌية عظيمة حقيقة ال تمكيو فييا كال تخييؿ، كال يختمؼ 
اٌف في اضطرابًو كخٌفة حركتوفييا حقيقتيا اثناف كلكنٌو ي فمٌما ، كقكلو تعالى:(ّّ) شبو الجى

[، أم كأنيا حٌية صغيرة في خفة حركتيا فإف الحٌية َُ]النمؿ :رىآىا تيتزُّ كأنَّيا جافٌّ 
الصغيرة تيتٌز بشٌدة دكف الكبيرة التي يقاؿ ليا ثعباف. كىذا ال ينافي ما كرد في مكضع 

عندما ألقاىا أماـ فرعكف كممئو، فالعصا انقمبت ثعبانان  آخر  مف تبٌدؿ العصا إلى ثعباف
 .(ّْ)في ضخامتو، كلكنو كالحٌية الصغيرة في سرعة حركتًو كاضطرابوً 

 الرؤيا والُحمم
تيعد ىاتاف المفظتاف مف أكضح األمثمة القيرآنية في الترادؼ إذ شكبل مممحان دالليان 

 عند المغكييف كالمفسريف. 
ميـ بالرؤيا  مـ، كالحي ، فمػ))حمـ: أيصكؿ (ّٓ)فقد فٌسر أصحابي معاجـ المغة الرؤيا بالحي

 .(ّٔ)ثبلثة: األكؿ ترؾ العجمة، كالثاني: تثقب الشيء، كالثالث: رؤية الشيء في المناـ((
كيطابؽي التعريؼ الميغكم في لساف العرب البف منظكر بيف )الرؤيا كالحمـ(، إذ نجد 

ـى يىٍحميـي إذا رأل في في مادة: )ح ؿ ـ مى ٍمـ كاليحميـ: الرؤيا كالجمع أحبلـ. يقاؿ: حى ( : الحي
، كعمة التسمية متأتية مف أف )) األصؿ في ىذه المادة ىك الًحمـ بمعنى (ّٕ)المناـ

انضباط النفس كالطبع عف ىيجاف الغضب كعف اإلحساسات، كحصكؿ حالة السككف 
ئـ الٌطبع، في مقابمة العجمة كالٌطيش كالنزؽ كالطمأنينة كالصبر في مقابؿ ما ال يبل

كالغضب. كلٌما كاف ىذا االنضباط كالطمأنينة كالسككف حاصمة في حالة النكـ: فإف 
مـ، أم الحالة المنسمخة عف الطيش  النائـ ال طيش كال ىيجاف لو، فيطمؽ عميو الحي

لحالة ما ال يبلئـ كالييجاف كاإلحساسات النتي في حالة اليقظة، ثـ يتراءل لو في ىذه ا
مـ((  .(ّٖ)نفسيا كىذا حقيقة مفيكـ الحي
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كاألصؿ في الرؤية))ىك النظر المطمؽ بأم كسيمة كاف بالعيف الباصرة، أك بقمب 
كأٌما الٌرؤيا … بصير، أك بشيكد ركحانٌي ، أك بمتخٌيمة ميفٌكرة بتركيب الصكر كالمعاني 

ظاىرة كتكٌجييا إلى الباطف، في النكـ: فيي تتحقؽ بانقطاع النفس عف الحكاٌس ال
دراكيا، فإف كانت مستعممةن تحت حككمة العقؿ  فتحصؿ لمقٌكة المخٌيمة فراغ لرؤيتيا كا 

ال فتختمط  (ّٗ)((رؤيتيا، كتككف مف أضغاث األحبلـ كالركحانٌية فيككف إدراكيا صائبان، كا 
زمخشرم كفي ضكء ذلؾ استمـز األمر التفريؽ بينيما في سياؽ التعبير القرآني، فال

يرل اختصاص لفظة )الرؤية( في سياؽ اآليات الكريمة بما كاف صادقان مف المنامات، 
ًتؾى فىيىًكيديكا لىؾى كيدان نظير قكلو تعالى: مىى ًإٍخكى ٍؤيىاؾى عى [. ٓ]يكسؼ:يا بينىيَّ الى تىٍقصيٍص ري

دىؽ اي رسيكلو لقد صى  كالدليؿ ككف الرؤيا صادقةن مجيىئيا متعمقةن بالحؽٍّ في قكلو تعالى:
أم أف )بالحؽٍّ( أما تعٌمؽ بصدؽو أم صدقو فيما رأل كفي ككنو كحصكلو  الرؤيا بالحؽٍّ 

صدقان متمبسان بالحؽٍّ أم بالغرض الصحيح كالحكمة البالغة كذلؾ ما فيو مف االبتبلء 
كالتمييز بيف المؤمف الميخمص كبيف مف في قمبو مرض كيجكز أف يتعمؽ بالرؤيا حاالن 

يا أم صدقو الرؤيا متمبسان بالحؽٍّ عمى معنى أنيا لـ تكف مف أضغاث األحبلـ  من
كيجكز أف يككف بالحٌؽ قسمان إما بالحٌؽ الذم ىك نقيض الباطؿ أك بالذم ىك مف 

. أٌما األحبلـ فيي عمى العكس مف ذلؾ، ال تتعمؽ بما كاف صادقان كلذلؾ َْأسمائو
بأنيا أضغاث أحبلـ؛ ألف التأكيؿ إنما يتعمؽ بما امتنع قاؿ المعبركف عف رؤية الممؾ 

قالكا  كاف صادقنا كالمنامات الصحيحة, كلذا جاء التعبير بمفظ األحبلـ في قكلو تعالى:
[، فقاؿ الزمخشرم:))إما أف ْْ]يكسؼ:أضغاث أحبلـو كمانحف بتأكيؿ األحبلـ بعالميف

ليا عندنا تأكيؿ، فإف التأكيؿ إنما  يريدكا باألحبلـ المنامات الباطمة الخاصة فيقكلكا ليس
ىك لممنامات الصحيحة الصالحة، كأما أف يعرفكا بقصكر عمميـ كأنيـ ليسكا في تأكيؿ 

، فػ))األحبلـ كحًدثاف النفس ممغاة، كالرؤيا ىي التي تعبر  (ُْ)األحبلـ بنحارير((
 .(ِْ)كيمتمس عمميا((

نما ىك  كلـ يكف رأم التفريؽ عند أبي ىبلؿ العسكرم نفسو ما قاؿ بو المفسركف، كا 
يرل أف األمر يحكمو معيار الخير كالشر ال الصدؽ كالكذب أك الصحة كالضغث، فما 
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كاف مف الرؤية خيرا فيك رؤيا، كما كاف شرا فيك حمـ, لذا قاؿ: ))كبلىما ما يراه 
 اإلنساف في المناـ، لكف غميت الرؤيا عمى ما يراه مف الخير، كالشيء الحسف، كالحمـ :

ؤيا مف ا كالحمـ مف ما يراه مف الشر كالشيء القبيح ، كيؤيده الحديث: " الر 
 .(ّْ)((الشيطاف"

كعند التأمؿ في ما طرحوي الشيخ السبحاني مف مفيكـو معجميان داللي لكؿ مف 
المفظتيف )الرؤيا كالحمـ( نستشؼي تممسوي الدقيؽ لمفرًؽ الداللي بينيما إلى الحد الذم 

فظة مختصة بداللة معجمية تغايري األخرل مما يترجح معو اتتفاء يجعؿ مف كؿٍّ ل
الترادؼ التاـ بيف المفظتيف، فالسبحاني قد جارل المفسريف في تفريقيـ بيف المفظتيف، 
ـي بما كاف مف  فيك أيضا يرل أف الرؤيا مختصة بما كاف مف األحبلـ صادقان، كالحم

في تفسيره عبرى مكازنة كاف قد عقدىا بيف األحبلـ كاذبان غير متحقؽ، فشرع يتممسي ذلؾ 
المفظيف كضع عًبرىا يده عمى كيؿٍّ بيعًد دالليان ليما، غير أفَّ فيمو لـ يكف بالشكؿ 
كالطريقة كالتصٌكر نفسو الذم جاء بو المفسركف قبمو، فالرؤيا إنما ىي قسماف، رؤية 

في حياتو اليكمية مرتبطة بآماؿ كأمنيات الشخص تدكر في فمؾ التأثير بما يبلقيو 
كرغباتو كما يريد مٌما يباشره اإلنساف في نياره كيكمو فيي رؤية ال تعبر عف الكاقع، بؿ 
ىي رؤية رىينة القكة المتخيمة في ذىف اإلنساف، كقسـ مف الرؤيا ال تأثير ليذه القكة 

كف المتخيمة في ذىف اإلنساف عمييا، كليست ىي كليدة اآلماؿ كاألمنيات، كال بد أف يك
ليا كاقع خارجي نؤمف مف خبللو بأف الحقائؽ الماضكية كالمستقبمية ليا صكرة كاقعية 
خارج ىذا العالـ المادم، كىذا إنما يختص برؤية األنبياء, لذا قاؿ:))ال شؾ أف قسمان 
مف الرؤل كالمنامات مف نسيج الخياؿ فمآلماؿ التي يفكري بيا اإلنساف أك األعماؿ التي 

فيذا القسـ مف الرؤيا ال يعبٍّر … ًو كنيارًه، ليا تأثير في الرؤل التي يراىايمارسيا في ليم
نما ىك صنيعة القكة المتخيمة في عالـ الرؤيا، كىناؾ قسـه آخر مف الرؤيا  عف الكاقع، كا 
ييكصؼي بالرؤيا الصادقة أك المنامات الحٌقة التي ال تتأثر باآلماؿ كاألمنيات التي تدكر 

كىذا يدؿي عمى أف الحقائؽ … ك األفعاؿ التي يباشرىا كؿ يـكفي ذىف الرائي، أ
كقد ذكر … الخارجية الماضية كالمستقبمية ليا صكرة كاقعية خارج ىذا العالـ المادم
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منيا القراف الكريـ نماذج ىي رؤيا إبراىيـ ذبح كلده  كرؤيا النبي )ص( أنو  كأصحابو 
 .(ْْ)دخمكا كالمسجد الحراـ((

الشيخ السبحاني عمد إلى الربط المباشر بيف الرؤية كتحقيؽ  فضبلن عف ذلؾ فإف
مصداقيا، بمعنى أف الرؤيا ال بد أف يككف ليا تحقؽ في العالـ الكاقعي فاإلنساف قد 
يرل في منامو أف يحقؽ كؿ أمنياتو لكف ال يتحقؽ مف ذلؾ شيء في العالـ الكاقعي 

رؤية بالمفيكـ الثاني التي ذكر ال كىذا ىك الضرب األكؿ مف الرؤية التي ذكرىا, لكف ال
بد أف يككف ليا تحقؽ في الكاقع كيككف ليا بعد حقيقي، كلذا جعؿ األمر مختصا 
باألنبياء، فرؤية يكسؼ "عميو السبلـ" تحققت بسجكد أبكيو أخكتو، كرؤية إبراىيـ تحققت 

ما كاف في الكقع، ككذلؾ رؤية الرسكؿ بدخكؿ المسجد الحراـ, كعميو يرل السبحاني إن
فىعى مف الرؤل صادقان لو بيعده حقيقي كاقعي يعبٍّر عنو بالرؤيا كبو فسر قكلو تعالى : كىرى

بٍّ  عىمىيىا رى ٍؤيىامى ًمف قىٍبؿي قىٍد جى قىاؿى يىا أىبىًت ىىذىا تىٍأًكيؿي ري دنا كى كا لىوي سيجَّ رُّ مىى اٍلعىٍرًش كىخى ٍيًو عى ي أىبىكى
قًّا عمى بيعديف يمثبلف لديو اآللية المغكية التي ارتكز [. معتمدان في ذلؾ ََُ]يكسؼ:حى

إلييا في تقريرم ما سبؽ أف بينو  في التفرقة بيف )الرؤيا كالحمـ( فمجيء لفظة )حقان( 
منصكبةن دليؿه أك آليةه قررت عند الشيخ السبحاني أف تككف رؤيا يكسؼ صادقةن. فقاؿ: 

بلـ ػػػ سجكدىـ بيف يديو التفت إلى كالده ))كعمى كيؿٍّ تقدير، فمٌما رأل يكسؼ ػػػ عميو الس
ٍؤيىامى ك ، فقكلو ىذا إشارة إلى سجكد الكالديف كاألخكة، كالميراد قىاؿى يىا أىبىًت ىىذىا تىٍأًكيؿي ري

مف جعؿ الرؤيا حقان، تحقُّقيا ثـ إف الشمس كالقمر ىما كالداه كاألحد عشر كككبان ىـ 
 .(ْٓ)ية ((أخكتوي، كىكذا أصبحت الرؤيا حقيقة كاقع

فالمتأمؿي في ما ذكره الشيخ السبحاني يرل أنو اعتمد عمى آلية نحكية تتمثؿ لديو 
النحكية في حاؿ مجيء  بمجيء المصدر منصكبان ىك )حقان(. فقد تقرر في الصنعة

المصدر منصكبان يمنحي التركيب داللة الثبكت كالتككيد. مما يستمـز األمر معوي أحقية 
 الرؤيا كصدقيا، فالمؤكد ثابت كالثابت كاقع، كالسبحاني قرف الصدؽ بالكاقع.

كمف جممة اآلليات المغكية التي اعتمد عمييا الشيخ السبحاني في تكجييو؛ لككف 
ة مجيء )البلـ( في )لقد( ك )الباء( في )بالحٌؽ(، كذلؾ عند تفسيره قكلو الرؤيا صادق
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ـى ًإف شىاءى المَّوي آًمًنيفى تعالى : رىا ميفَّ اٍلمىٍسًجدى اٍلحى ؽٍّ لىتىٍدخي ٍؤيىا ًباٍلحى دىؽى المَّوي رىسيكلىوي الرُّ لَّقىٍد صى
افيكفى فىعىمً  ًريفى الى تىخى ميقىصٍّ ـٍ كى مًٍّقيفى ريءيكسىكي ا ميحى عىؿى ًمف ديكًف ذىًلؾى فىٍتحن ـٍ تىٍعمىميكا فىجى ـى مىا لى

نيا كاقعةه ال ِٕ]لفتح قىًريبنا [، فالشيخ السبحاني اثبت ككف الرؤيا مناطيا الصدؽ كا 
محاؿ عبر كركد ما يؤكد ذلؾ مف آليات نحكية تمثمت بػ)البلـ( ك)الباء(، فقاؿ:))أنزؿ 

( الصدؽ في منامو ال الباطؿ، كأنيـ يدخمكنو، اي ىذه اآلية كأخبر أٌنو أرل رسكلو )ص
كأقسـ عمى ذلؾ، أف البلـ في )لقد( مكطئا لمقسـ .. أم أيقسـ أف ا تعالى أرل نبيو 
رؤيا صادقة، كالذم يدؿ عمى أف الرؤيا كانت صادقة قكلو:)بالحؽٍّ(: أم رؤيا مبلبسة 

 المصداؽ.، فصدؽ الرؤيا عنده رىف بتحقيؽ  (ْٔ)لمحؽ كصادقة ببل ريب((
أٌما األحبلـي فيك يكادي يقارب ما طرحتوي الدكتكرة عائشة بنت الشاطىء مف مفيكـ 
قرآني استندت فيو إلى جعؿ ما عيٌبر عنو بالحمـ يندرج تحت المكذكب غير المتحقؽ 
كىك األفراد بالرؤيا كالجمع باألحبلـ، فقد ذكرت عائشة: أف األحبلـ عيٌبر عنيا بصيغة 

ى الخمط كالتيكيش في حيف عيبر عف الرؤيا باألفراد داللةن عمى الكضكح الجمع داللةن عم
 .(ْٕ)كالصدؽ كالتميز كالصفاء

فاألمر نفسوي كاف آليةه لغكيةن متمثمةن بالصيغة الجمعية لمفظ األحبلـ استند إلييا 
الشيخ السبحاني في تكجييو لككف األحبلـ داخمةن ضمف دائرة االختبلط كعدـ 

د األضغاث: ضغث، كىك الخميط مف الحشيش المضمكـ بعضو إلى الصفاء))ألف كاح
بعض، كالحزمة كما يجرم مجراىا، فشبو سبحانو اختبلط األحبلـ كما يراه اإلنساف مف 
المحبكب كالمكركه، كالمساءة كالسركر، باختبلط الحشيش المجمكع مف أخياؼ عدة 

 .(ْٖ)كأصناؼ كثرة((
 آنس كأبصر

المتصٌكر لو ما كاف خبلؼ النفكر، كمنو قكليـ اإلنس األنس في المفيكـ المغكم 
خبلؼ الجف، كاإلنسيُّ منسكبه إلى اإلنًس، كيقاؿي ذلؾ لمف كثير أنسيوي كلكؿَّ ما ييؤنسي 

 .(ْٗ)بو
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فاألصؿ فيو داللة الظيكر، أم ظيكر الشيء، فيك كٌؿ شيء خالؼ طريقة 
بو الجارحةي الميبصرات، كالجمع ، أمَّا أبصر فػ))البصر: النكر الذم تيدًرؾ (َٓ)التكٌحش

 .(ُٓ)أبصار، كيقاؿ أبصرتو برؤية العيف إبصاران((
كبذا يتضح ترابط مممحي المفظيف، فاألنس بداللة أصمو كىك الظيكر يستمـز رؤية 
الشيء فالشيء الظاىر ىك الشيء المرئي، كالرؤية إنما ىي فعؿ اإلبصار كمف ىنا 

)أف األصؿ الكاحد في أنس ىك القيرب مع الظيكر تقاربت داللتا المفظتيف، كعميو فػ )
بعنكاف االستيناس، في مقابؿ النفكر كالكحشة كالبعد. كىذا المعنى محفكظ في جميع 

كاألصؿ في مادة بصر)) ىك العمـ بنظر العيف أك بنظر القمب  (ِٓ) صيغ مشتقاتيا((
 .(ّٓ)كاألبصار ىك النظر الدقيؽ كاإلشراؼ نتيجة حصكؿ المعرفة كالعمـ ((

كلذا ربط الزمخشرم بيف اإليناس كاالستيضاح كالتبييف ألنيما يستمزماف الرؤية 
كالبصر، فقاؿ:)) اإليناس: االستيضاح فاستعير لمتبيف كاإليناس اإلبصار البيف الذم ال 

. كجـز ابف عطية بالقكؿ: إٌف (ْٓ)شبية فيو، كمنو إنساف العيف ألنو يتبيف بو الشيء((
كالنار عمى بيعد ال تحس إال باألبصار، كآنس أعـ مف رأل، آنستي بمعنى أحسست 

 .(ٓٓ)كذلؾ ألٌف اإلنس يككف في الخير كالشر
في حيف رأل ابف عاشكر أف اإليناس: االحساس كالشعكر بأمر خفي، فيككف في 

 .(ٔٓ)المرئيات كفي األصكات كما قاؿ الحارث بف حمزة : آنسٍت نبأةن كأفزعيا القناصي 
إلى ما ذكره الشيخ السبحاني مف داللة لمفعؿ )آنس(، نجدهي يذكر كفي حالة الرجكع 

مممحان دالليان أك سمةن دالليةن يستشعري منيا ذكرهي الدقيؽ لمبيعد الداللي المناط بالفعؿ 
)آنس( حيثي لـ يعمد إلى أف يذكرى ما ذكره المفسركف مف تفسيرىـ الفعؿ )آنس( 

دفاف الداللة بؿ استشعره بالمفظة دقة بػ)أبصر( ككأف المفظتيف بمعنى كاحد يترا
االستعماؿ قرآنيان يجعؿ مف المفظ غير مرادفة لمفعؿ )أبصر(، بؿ معناىا اإلبصار 
المحدد باألينس المبلـز لحالة االطمئناف، كصفتو بما يجعمو أبصاران جاريان عمى محجة 

في قكلو االطمئناف عمى كجو التحديد، فميس في نظر الشيخ السبحاني الفعؿ)آنس( 
، بمعنى أبصرت ناران عمى نحك األعماـ كالشمكؿ بؿ ىك ًإنٍّي آىنىٍستي نىارناتعالى:
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األبصاري المناطي باألينس ال غير، كلذا شرع قائبلن:))آنس: أبصر، كاإليناس كجداف 
الشيء الذم ييؤنس بو كييطمأف إليو، فمكسى )عميو السبلـ( أبصر النار لكف ال إبصاران 

 .(ٕٓ)بصاران مع إحساس خاص((مجردان بؿ إ
فالمتأمؿ في ما ذكره الشيخ السبحاني يرل أنو لـ يفسر )األينس( بمعنى األبصار 
بؿ ىك األبصار المشؤكب بشائبة االطمئناف كاألنس، فمـ تكف المفظةي في مفيكمو 
نما لحظ الشيخ السبحاني دقةن في االستعماؿ .  التفسيرم ىنا جارية مجرل الترادؼ، كا 

إنما ىك ارتكازه لديو عمى المنيج البياني الذم رأل ضركرة االرتكاز إليو، كالذم كىذا 
. إذ يرل ىذا المنيج إف أللفاظ القراف استعماليا (ٖٓ) كعد فيو بداية كتابو اعتماده

الخاص كدقتيا العميقة في التكظيؼ الداللي المعجمي، الذم يجعؿ مف األلفاظ منتفية 
 الترادؼ.

(: آنس ناران أف يقاؿ :أبصرىا أك نظرىا أك ما أشبو ذلؾ مف األلفاظ فإذا قاؿ )القراف
التي يظف أنيا تتعاقب عمى معنى آنس: نستقرم االستعماؿ القرآني فيعطينا حس 
العربية المرىؼ ال ال تقكؿ آنس الشيء تبصره أك تسمعو إال أف تجد فيو أينسان، فإذا قاؿ 

 .(ٗٓ)يؤنسوي  العربي األصيؿ :آنستي فقد رأل أك سمع ما
كيحدث في المغة أف تتقارب لفظتاف في ىيأتيما الشكمية مف حيث عدد الحركؼ 
كنكعيا كترتيبيا، غير أفَّ اختبلفنا عمى مستكل التشكيؿ الحركي لبنيتيما قد ييحدث فييما 
اختبلفنا داللينا عمى مستكل المعنى المعجمي المراد منيما تحت مظمة الترادؼ مف 

ييحدث أثرنا في اختبلؼ المفيكـ المطمؽ لآليات القرآنية التي ييعتمد فييا عدمو. ممَّا قد 
ىذا الضرب مف التكظيؼ. كقد شرع الجيد التفسيرم يتممس ىذه األلفاظ رغبة في 
اقتناص الجكانب الداللية لمفرؽ بينيا. ككانت كقفات الشيخ السبحاني متأنية في ىذا 

 المكطف. مف ذلؾ:
 السُّكء كالسَّكء 

ـي الدَّكىاًئرى تعالى: قاؿ يىتىرىبَّصي ًبكي ا يينًفؽي مىٍغرىمنا كى ًمفى اأٍلىٍعرىاًب مىف يىتًَّخذي مى ـٍ  ۚ  كى مىٍيًي عى
ًميـه  ييعىذٍّبى اٍلمينىاًفًقيفى كاٍلمينىًافىقاًت [ كقاؿ تعالى:ٖٗ]التكبة:دىاًئرىةي السٍَّكًء كىالمَّوي سىًميعه عى كى
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ـٍ كىاٍلميٍشًرًكيفى كاٍلميٍشًركىا مىٍيًي ـٍ دىاًئرىةي السٍَّكًء كىغىًضبى المَّوي عى مىٍيًي ًت الظَّانٍّيفى ًبالمًَّو ظىفَّ السٍَّكًء عى
سىاءىٍت مىًصيرنا ـى كى يىنَّ ـٍ جى لىعىنىييـٍ كىأىعىدَّ لىيي  [.ٔ]الفتح:كى

تيعد ىاتاف المفظتاف مف األلفاظ المتداخمة في السياؽ الداللي، إذ شكمتا مممحان  
عند المغكييف كالمفسريف. فالسُّكء اسـ جامع  لكؿ مكركه مف آفةو أك فسادو أك داءو ، دالليان 

ّـُ اإلنساف (َٔ)أما السَّكء فيكٌؿ عمؿو قبيح أك ردمء كالسَّكء الفعؿي … ، ك))السُّكء كيٌؿ ما يغي
 .(ُٔ)القبيح كىك ضد الحسنة((

بلؿ العسكرم، إذ قاؿ: )) كمف المغكييف اٌلذيف تتبعكا لفظتي )السُّكء كالسَّكء( أبك ى
أف السكء مصدر أضيؼ المنعكت إليو تقكؿ ىك رجؿ سكء كرجؿ السكء بالفتح كىك مف 
قكلؾ سؤتو كفي المثؿ ال يعجز مسؾ السكء عف عرؽ السكء أم ال يعجز الجمد الردمء 
عف الريح الرديئة كالسكء بالضـ المكركه يقاؿ ساءه يسكؤه سكء إذا لقي منو مكركىان، 

 .(ِٔ)الكممتيف الكراىة إال أف استعماليما يككف عمى ما كصفنا((كأصؿ 
فػػ))األصؿ الكاحد في ىذه المادة ىك ما يقابؿ الحسف ، كىك ما يككف غير 
مستحسف في ذاتو، سكاء كاف في عمؿ أك مكضكع أك حكـ أك أمر قمبي أك معنكم أك 

 .(ّٔ)غيرىا((
ييعىذٍّبى في تفسيره لقكلو تعالى:ككقؼ الزمخشرم عند داللتي )السُّكء كالسَّكء(  كى

ـٍ دىاًئرىةي  مىٍيًي السٍَّكًء  اٍلمينىاًفًقيفى كاٍلمينىًافىقاًت كىاٍلميٍشًرًكيفى كاٍلميٍشًركىاًت الظَّانٍّيفى ًبالمًَّو ظىفَّ السٍَّكًء عى
سىاءىٍت مىًصيرن  ـى كى يىنَّ ـٍ جى ـٍ كىأىعىدَّ لىيي لىعىنىيي ـٍ كى مىٍيًي ))ىما :[، إذ قاؿٔ]الفتح : اكىغىًضبى المَّوي عى

كالكىره كالكيره كالضَّعؼ كالضُّعؼ مف ساء إال أف المفتكح غمب في أف يضاؼ إليو ما 
يراد ذمو مف كؿ شيء، كأما السُّكء بالضـ فجار مجرل الشر الذم ىك نقيض الخير 

ككاف  يقاؿ أراد بو السكء كأراد بو الخير، كلذلؾ أضيؼ الظف إلى المفتكح لككنو مذمكمان 
الدائرة محمكدة فكاف حقيا أف التضاؼ إليو إال عمى التأكيؿ الذم ذكرنا كأما دائرة 
السكء بالضـ، فؤلف الذم أصابيـ مكركه كشدة فصح أف يقع عميو اسـ السكء كقكلو 

ـٍ رىٍحمىةن تعالى: ـٍ سيكءنا أىٍك أىرىادى ًبكي  .(ْٔ)[ ((ُٕ]األحزاب:ًإٍف أىرىادى ًبكي



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

666 

الزمخشرم عمد ابف عاشكر في تفسيره إلى داللتي )السُّكء  كخبلفان لما ذكره
كالسَّكء(، فنٌص قائبلن:))المفتكح كالمضمكـ مترادفاف في أصؿ المغة كمعناىما المكركه 
ر كالضير كالبأس  ضد السركر، فيما لغتاف مثؿ: الكىره كالكيره كالضَّعؼ كالضُّعؼ  كالضى

ي أف يقع صفة لمذمكـ مضافا إليو مكصكفو كالبؤس. إال أف االستعماؿ غٌمب المفتكح ف
ـٍ دىاًئرىةي السٍَّكءً كما كقع في ىذه اآلية كفي قكلو: مىٍيًي ـي الدَّكىاًئرى عى يىتىرىبَّصي ًبكي [، ٕٗ]التكبة:كى

 .(ٓٔ)كغٌمب المضمكـ في معنى الشيء الذم ىك بذاتو شٌر((
القرآني فيما يتعمؽ كعند التأميؿ في ما ابداه الشيخ السبحاني مف تصكرو لممفيكـ 

بػ)السَّكء كالسُّكء(، نمحظ أٌنو قد جار المفسريف في تفريقًو، فقد كقؼ في ميكضع كٌضح 
فيو أف الظاىر أف المفظيف مترادفاف إذ قاؿ:))السَّكء كالسُّكء بمعنى كاحد كالضَّعؼ 

بو الطاىر  ، كىذا إنما جارل(ٔٔ)كالضُّعؼ كالكىره كالكيره كالضَّر كالضُّر كالبأس كالبؤس((
ابف عاشكر، كلكنو تبادر إلى ذىنًو فيما بعد فاستدرؾ قائبلن بعبارة: ))كالظاىر أٌف 
المفتكح مصدر كالمضمكـ اسـ مصدر، إاٌل أٌف الغالب أف المفتكحى يقع كصفان كما في 

ضٌد  ، فػ))السَّكء مصدر ساءه يسكءه(ٕٔ)[ ((ٔ]الفتح:عمييـ دائرةي السَّكءً قكلو تعالى:
 .(ٖٔ)سٌره كأما السُّكء فاسـ لما يسيء((

كيتضح مما تقدـ أف ما ذكره الشيخ السبحاني أف دٌؿ عمى شيء داللتو عمى منيجو 
استقرائيو كاضح يتتبع فيو السبحاني جممة أقكاؿ الميفسريف العيماد فمـ ينكر عمى الطاىر 

نما جمع بيف القكليف، ك  بالتالي ىك لـ يتنكر لقكلًو قكلو كلـ ينكر عمى الزمخشرم قكلو، كا 
أف في القراف ترادؼ، كلـ يتنكر لمنيجو في رفض الترادؼ كىذا يدؿُّ عمى دقة استعماؿ 

 الشيخ السبحاني لعباراتو في تصكير المفيـك القرآني في ذىنو.
 

 الًعكج كالعىكج
لىـٍ قاؿ تعالى: ٍبًدًه اٍلًكتىابى كى مىى عى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىنزىؿى عى يىٍجعىؿ لَّوي  اٍلحى

ا  [.ُ]الكيؼ:ًعكىجن
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ٍيؿ،  يىؿ في الشيء أك مى كالعكج في المفيكـ المغكم)) أصؿ صحيح يدؿُّ عمى مى
كفركعو ترجع إليو... كالعكج مصدر عىًكج يىعكج ًعكجان، كيقاؿ إعكٌج يعكٌج اعكجاجان 

عىكىجان((
بالبصر سيبلن  . كالًعكج العطؼي عف حالة االنتصاب، كالعىكج ييقاؿ فيما ييدرؾي (ٗٔ)

، كالعكج االنعطاؼ فيما كاف قائمان فماؿ كالرمح كالحائط ، (َٕ)كالخشب المينتصبى كنحكه
 .(ِٕ)، كالًعكج في المعاني كالعىكج في األحياف(ُٕ)كالعىكج: مصدر كالًعكج اسـ

)) العكج بكسر العيف، في الديف كالكبلـ كالعمؿ، كالعكج بفتحيا، :كقاؿ أبك عبيدة
كالجذع، كقاؿ الزجاج: العكج بكسر العيف فيما ال ترل لو شخصان، كما كاف في الحائط 

لو شخصا عكج بفتحيا، كركل ابف االنبارم عف ثعمب قاؿ: العكج عند العرب بكسر 
العيف: في كؿ ما ال يحاط بو، كالعكج بفتح العيف في كؿ ما ال يحٌصؿ، فيقاؿ :في 

، كال يدركاف . كفي العصا عكج كفي األرض عكج، كفي الديف عكج، ألف ىذيف يتسعاف
، فػ))األصؿ الكاحد في المادة ىك (ّٕ)السف عكج، ألنيما يحاط بيما كيبمغ كنفيما((

 .(ْٕ)…((انعطاؼ عف االعتداؿ كاالستقامة 
كاختمؼ المفسركف في لفظتي )الًعكج كالعىكج( كدقة استعماليا، كقد ذكر الزمخشرم 

ٍمدي عند تفسيره لقكلو تعالى: ـٍ يىٍجعىؿ لَّوي اٍلحى لى ٍبًدًه اٍلًكتىابى كى مىى عى ًلمًَّو الًَّذم أىنزىؿى عى
ا [ العكج في المعاني كالعكج في األعياف كالمراد نفي االختبلؼ ُ]الكيؼ:ًعكىجن

، كقاؿ في مكضع (ٕٓ)كالتناقض عف معانيو كخركج شيء منو مف الحكمة كاإلصابة فيو
كال ترل فييا ًعكجان كال أمتنا( تفسيره قكلو تعالى:آخر نكتةن لطيفةن يتجمى أثر جماليا عند 

: قد فٌرقكا بيف الًعكج كالعىكج  فقالكا : العكج بالكسر في المعاني، َُٕ]طو: [ )) فإف قيمتى
: اختيار  كالعكج بالفتح في األعياف، كاألرض عيف فكيؼ صح فييا مكسكر العيف؟ قيٍمتي

االستكاء كالمبلسة كنفي االعكجاج ىذا المفظ لو مكقع حسف بديع في كصؼ األرض ب
عنيا عمى أبمغ ما يككف، كذلؾ أنؾ لك عمدت إلى قطعة أرض فسٌكيتيا كبالغت في 
التسكية عمى عينؾ كعيكف البصراء مف الفبلحة، كاتفقتـ عمى أنو لـ يبؽ فييا أعكجاج 
قط، ثـ استطمعت رأم الميندس فييا كأمرتو أف يعرض استكاءىا عمى المقاييس 

سية لعثر فييا عمى عكج في غير مكضع، ال يدرؾ ذلؾ بحاسة البصر كلكف اليند
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بالقياس اليندسي، فنفي ا عٌز كعبل ذلؾ العكج  الذم دٌؽ كلطؼ عف اإلدراؾ الميـ إال 
بالقياس الذم يعرفو صاحب التقدير كاليندسة، كذلؾ االعكجاج لما لـ يدرؾ إال بالقياس 

 .(ٕٔ)فيو عكج بالكسر((دكف اإلحساس لحؽ بالمعاني فقيؿ 
كعمد ابف عطية إلى التفريؽ بيف لفظتي )الًعكج كالعىكج(، إذ يرل أٌف الًعكج ىك فقد 

 .(ٕٕ)االستقامة في األمكر كالطرؽ، كالعىكج في األشخاص كالعصا كالحائط كنحكه
كيرل ابف عاشكر أٌف العكج حقيقتو انحراؼ جسـ ما عف الشكؿ المستقيـ، فيك ضد 

يطمؽ مجازا عمى االنحراؼ عف الصكاب كالمعاني المقبكلة المستحسنة، االستقامة، ك 
باالستناد إلى آلية نحكية تتمثؿ بمجيء)الجعؿ( متعديان بػ)البٌلـ( دكف )في( عند قكلو 

ـٍ يىجٍعؿى لَّو ًعكجان تعالى: [، ألف العكج المعنكم يناسبو حرؼ االختصاص ُ]الكيؼ:كلى
، ثيـٌ قاؿ (ٖٕ)ساـ، كأٌما معنى االختصاص فيك أعـدكف حرؼ الظرفية مف عبلئؽ األج

دُّكفى عىٍف سىًبيؿ المَّو في مكضع آخر عند تفسيره قكلو تعالى: ـى تىصي قيٍؿ يىا أىٍىؿ اٍلًكتىاب ًل
ا المَّو ًبغىاًفؿو عىمَّا تٍعمىميكفى  مى ا كىأىٍنتيـٍ شييىدىاء كى [ ٗٗ]اؿ عمراف:مىٍف آمىفى تىٍبغيكنىيىا ًعكىجن

بكسر العيف كفتح الكاك ضٌد االستقامة كىك اسـ مصدر عىًكج كفىرح، كمصدره العكج ))
العىكىج كالفرح. كقد خص االستعماؿ غالبان المصدر باالعكجاج في األشياء المحسكسة، 
كالحائط كالقناة. كخص إطبلؽ اسـ المصدر باالعكجاج الذم ال يشاىد كاعكجاج 

ا في مكضكع آخر عند تفسير (ٕٗ)األرض كالسطح، كبالمعنكيات كالدٍّيف(( ، كقاؿ أيضن
))كالعكج بكسر العيف كفتح الكاك: ضد  ال ترل فييا ًعكجان كال أمتناقكلو تعالى:

االستقامة، كيقاؿ: بفتح العيف كالكاك، كذلؾ فيما مترادفاف عمى الصحيح مف أقكؿ أئمة 
 .(َٖ)المغة. كىك ما جـز بو عمرك كاختاره المرزكقي في شرح الفصيح((

كفي حالة الرجكع إلى الشيخ السبحاني نجد أٌنو قد عمد إلى القكؿ بالترادؼ فيما 
يتعمؽ بالمفظتيف )الًعكج كالعىكج(، إذ قاؿ:)) العكج )بكسر العيف كفتحيا( االنحراؼ 
كالميؿ عف االستقامة، قيؿ: كىي بالفتح تستعمؿ فيما ييرل مف األجساـ كالقناة كالخشبة، 

 .(ُٖ)كالديف كالكبلـ(( كبالكسر فيما ال ييرل
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غير أٌف الشيخ السبحاني قد استدرؾ ىذا الفرؽ، كرٌد قائبلن بعبارة )) كالظاىر أنو ال 
فرؽ بينيا، فالمكسكر يستعمؿ أيضان فيما ييرل مف المحسكسات كقكلو سبحانو في أحكاؿ 

ا كىالى أىٍمتنا القيامة:  .(ِٖ)[ ((َُٕ]طو: اٌل تىرىل ًفييىا ًعكىجن
الشيخ السبحاني عمى آلية نحكية تؤكد معنى )العكج( مف خبلؿ  كقد اعتمد

ـٍ يٍجعىٍؿ  لى استشياده بقكؿ السيد الطباطبائي إذ قاؿ :))كقكع )ًعكجان( في قكلو تعالى :) كى
لىو ًعكىجان ( كىك نكرة في سياؽ النفي يفيد العمكـ، فالقراف مستقيـ في جميع جياتو 

))…(ّٖ). 
 الرٍُّشد كالرَّشىد

بَّنىا آًتنىا ًمف لَّدينؾى رىٍحمىةن كىىىيٍٍّئ لىنىا ًمٍف الى:قاؿ تع ًإٍذ أىكىل اٍلًفٍتيىةي ًإلىى اٍلكىٍيًؼ فىقىاليكا رى
، كأٌما (ْٖ)[، يستعمؿ الرٍُّشد بمعنى الصبلح كالعقؿ كضده الغيٌ َُ]الكيؼ:أىٍمًرنىا رىشىدنا

يدؿُّ عمى أف الرُّشد الصبلح الرَّشىد يأتي في االستقامة في الديف كضده الضبلؿ، كمما 
ـٍ أىٍمكىالىييـٍ قكلو تعالى: ـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي ، كقاؿ (ٖٓ)[ٔ]النساء:فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي

، فاألصؿ كاحد يدٌؿ (ٖٔ)الراغب:))الرَّشىدي كالرٍُّشدي خبلؼي الغٌي ييستعمؿ استعماؿ اليداية((
 .(ٕٖ)لطُّرؽ ، كالرُّشد كالرَّشد: خبلؼ الغيى عمى استقامة الطريؽ، فالمراشد مقاصد ا

ـٍ كالرُّشد االىتداء لكجكه الصبلح، قاؿ تعالى: فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنييـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي
[، كتنكير )ريشدان( نكعان مف الرشد كىك الرشد في التصرؼ كالتجارة أك ٔ]النساء:أىٍمكىالىييـٍ 

مخايمو حتى ال ينتظر بو تماـ الرشد، كالرشد كالعدـ  طرفان مف الرشد كمخيمة مف
،  (ٖٗ). فػ))األصؿ الكاحد في ىذه المادة ىك االىتداء إلى الخير كالصبلح(((ٖٖ)كالعدـ

ك))قرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كعاصـ كابف عامر )الرشد(، كقرأ ابف عامر في 
الكسائي عمى أف )الرُّشد( بعض ما ركم عنو )الرُّشد( بضـ الراء كالشيف كقرأ حمزة ك 

 .(َٗ)بضـ الراء كسككف الشيف ك)الرَّشىد( بفتحيما بمعنى كاحد((
كقد خالؼ ابف عاشكر المغكييف كالمفسريف فيما يتعمؽ بػ )الرٍُّشد كالرَّشىد(، إذ يرل أٌف 

 .(ُٗ)الرٍُّشد مرادؼ الرَّشىد، ىك انتظاـ تصرؼ العقؿ، كصدكر االفعاؿ عف ذلؾ بانتظاـ
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ل الشيخ السبحاني أغمب المغكييف كالمفسريف بنفي  ترادؼ لفظتي ) الرُّشد كقد جار 
كالرَّشد(، معتمدنا منيجو البياني في دقة استعماؿ المفظة في مكضعيا ، فتتبع الشيخ 
:))كالفرؽ بيف الرَّشىد كالرُّشد  السبحاني مكاضع المفظتيف في النص القرآني، فنٌص قائبلن

أعـٌ, أم في األيمكر الدنيكية كاأليخركية كالثاني يختص  أف األكؿ يستعمؿ في ما ىك
بَّنىا آًتنىا ًمف . كفي قكلو تعالى:(ِٗ)باأليمكر األيخركية(( ًإٍذ أىكىل اٍلًفٍتيىةي ًإلىى اٍلكىٍيًؼ فىقىاليكا رى

رضكاف ا  [، فالرَّشىد ىنا ىداية إلىَُ]الكيؼ:لَّدينؾى رىٍحمىةن كىىىيٍٍّئ لىنىا ًمٍف أىٍمًرنىا رىشىدنا
تعالى، فيؤالء الفتية طمبكا مف ا سبحانو أف يشمميـ بمطفو كعنايتو فطمبكا اليسر 

ٍنييـٍ . كفي قكلو تعالى:(ّٗ)كالرشد تى ًإذىا بىمىغيكٍا النٍّكىاحى فىًإٍف ءىانىٍستـي مٍّ كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى
ـٍ كىالى تى  ـٍ أىٍمكىالىيي [، فالرٍُّشد ىنا الرُّشد االقتصادم ٔ]النساء:ٍأكيميكىىا ًإٍسرىافناريٍشدنا فىاٍدفىعيكٍا ًإلىٍيًي

ال في مجاالت أيخرل، كأف يعمـ مصمحة مالو مف مفسدتو كال ييشترط الرُّشد الذم ال 
عبلقة لو بصبلح مالو. كيؤيد ذلؾ تنكير الرُّشد، أم رشدان خاصان ماليان، ال سياسيان كال 

شد في مجاؿ االقتصاد كتنمية األمكاؿ كعدـ االنخداع  في اجتماعيان، فالمراد ظيكر الرُّ 
ٍف قىٍبؿي ككينَّا ًبًو ، أٌما في قكلو تعالى:(ْٗ)البيع كالشراء كلىقىٍد آتينا إٍبرىاىيـ ريٍشدىهي مى

اًلميفى   .(ٓٗ)[، فالرُّشد ىنا االىتداء إلى كجكه الصبلح في الديف كالدنيآُ]االنبياء:عى
ا الشيخ السبحاني في تفسيره مبينان الفٌرؽ الداللي كمف األلفاظ التي أشار  إلييا أيضن

ا دقة االستعماؿ القرآني المتصٌكر في  بينيما معتمدنا في ذلؾ منيجان استقرائيان مكٌضحن
 ذىنًو، مف ذلؾ:

 الذُّكر كالذٍّكر 
ٍف آيىاًت كىاٍذكيٍرفى مىا ييٍتمىى ًفي بيييكًتكيفَّ مً إذ كقؼ الشيخ السبحاني عند قكلو تعالى: 

ًبيرنا ًة ًإفَّ المَّوى كىافى لىًطيفنا خى [، قائبلن:))كالذُّكر )بضـ الذاؿ( ىك ّْ]األحزاب:المًَّو كىاٍلًحٍكمى
( فمك كاف مأخكذان مف  التذٌكر، كالذٍّكر )بكسر الذاؿ( فيك التمفظ بالكبلـ، فقكلو:)كىاٍذكيٍرفى

فى مف آيات ا كالحكمة كأف ال الذُّكر)بضـ الذاؿ( فيك بمعنى االلتفات إلى ما تعمم
يغفمف عٌما فييا مف عظات كحكـ، كلك كاف مأخكذان مف الذٍّكر )بكسر الذاؿ( فيككف 
المعنى األمر بتبلكة آيات ا كما فييا مف الحكمة؛ غير أف السيد الطباطبائي رٌجح 
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ىك المناسب  االحتماؿ األكؿ كقاؿ: ظاىر السياؽ أٌف المراد بالذكر ما يقابؿ النسياف إذ
لسياؽ التأكيد، كالتشديد المكجكد في اآليات، فيككف بمنزلة الكصية بعد الكصية بامتثاؿ 
( تأكيد آخر. كالمعنى: كاحفظف ما  ما كيٌجو إلييف مف التكاليؼ، كفي قكلو:)في بيييكتكيفَّ

يفى يتمى في بيكتكٌف مف آيات ا كالحكمة كليكف منكٌف في باؿ حتى ال تغفمٌف كال تتخطٌ 
 .(ٔٗ)مٌما خطَّ لكـ مف المسير((

 الغىركر كالغيركر
فٌرؽ الشيخ السبحاني بيف لفظتي )الغىركر كالغيركر(، إذ كقؼ عند قكلو  
كري تعالى: ـٍ ًبالمًَّو اٍلغىري اءى أىٍمري المًَّو كىغىرَّكي تَّى جى ـي اأٍلىمىاًنيُّ حى ٍتكي [، ُْ]الحديد:كىغىرَّ

ـي الشٍَّيطىافي ًإالَّ  يقاؿ: غٌره غيركران قاؿ تعالى:قائبلن:))الغيركر: مصدر)غٌر(  ا يىًعديىي مى كى
كرنا [، كالغىركر: كٌؿ ما يغٌر اإلنساف مف ماؿ كجاه كشيكة َُِ]النساء:غيري

 .(ٕٗ)كشيطاف((
 الهوامش

                                                           

 .2/495يٌظر: لساى العرب:  (1)
 .4/505الكشاف:  (2)
 .3/171هماييص اللغت:  (3)
 .2/120يٌظر: الوحرر الوجيس:  (4)
 .5/215يٌظر: التحرير والتٌوير:  (5)
 .4/111يٌظر: الوصدر ًفسَ:  (6)
 .6/25التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (7)
 .179دلائك الفروق اللغويت في البياى الُمرآًي)أطروحت دكتوراٍ( : هحود ياش خضير الدوري:  (1)
 .1/21هٌيت الطالبيي:  (9)
 .1/541وصدر ًفسَ: ال (10)
 .1/541يٌظر: هٌيت الطالبيي:  (11)
 .1/244هٌيت الطالبيي:  (12)
 .5/15همايص اللغت:  (13)
 .9/216التحميك في كلواث المراى الكرين:  (14)
 .7/377لساى العرب: هادة )لسط(:  (15)
 .4/366الكّشاف:  (16)
 .234الفروق اللغويت:  (17)
 .9/16يٌظر: التحرير والتٌوير:  (11)
 .261 /11هٌيت الطالبيي:  (19)
 .11/267الوصدر ًفسَ:  (20)



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

672 

 

 .1/562يٌظر: هٌيت الطالبيي:  (21)
 .1/371همايص اللغت:  (22)
 .2/20التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (23)
 .2/143الوصدر ًفسَ:  (24)
 .1/122الوصباح الوٌير:  (25)
 .1/422يٌظر: هماييص اللغت:  (26)
 .395-2/393التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (27)
 .3/51الكّشاف:  (21)
 .6/221البحر الوحيط:  (29)
 .105-1/104 يٌظر: لوساث بياًيت في ًصوص هي التٌسيل: (30)
 .9/6التفسير الكاشف: (31)
 .11/345يٌظر: هٌيت الطالبيي: (32)
 .20/52يٌظر: الوصدر ًفسَ:  (33)
 .20/203يٌظر: الوصدر ًفسَ:  (34)
 .253، والوفرداث:  3/246يٌظر: العيي: (35)
 .2/93هماييص اللغت:  (36)
 .12/145يٌظر: لساى العرب:  (37)
 .2/319التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (31)
 .19ـــــ 13/ 4الوصدر ًفسَ:  (39)
 .4/345يٌظر: الكّشاف:  (40)
 .2/475الكّشاف:  (41)
 .3/241الوحرر الوجيس:  (42)
 .199-191الفروق اللغويت:  (43)
 .14/363هٌيت الطالبيي:  (44)
 .14/542الوصدر ًفسَ:  (45)
 .26/531هٌيت الطالبيي:  (46)
 .215يٌظر: اإلعجاز البياًي:  (47)
 .14/451هٌيت الطالبيي: (41)
 .94يٌظر: الوفرداث:  (49)
 .1/145يٌظر: هماييص اللغت:  (50)
 .1/50الوصباح الوٌير:  (51)
 .1/174التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (52)
 .1/303الوصدر ًفسَ:  (53)
 .3/51.  1/473الكّشاف:  (54)
 .4/31يٌظر: الوحرر الوجيس:  (55)
 .21/50يٌظر: التحرير والتٌوير:  (56)
 .314/ 20هٌيت الطالبيي:  (57)
 وها بعدُا. 2/210الوصدر ًفسَ:  (51)
 .217يٌظر: اإلعجاز البياًي:  (59)
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، والجاهع ألحكام  1/334، هشكل إعراب المرآى: 3/113يٌظر: هماييص اللغت:  (60)
 .19/1، والماهوش الوحيط:  1/234المرآى:

 .441الوفرداث:  (61)
 .199الفروق اللغويت:  (62)
 .301-5/305التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (63)
 .4/334الكشاف:  (64)
 .27/153تحرير والتٌوير: ال (65)
 .26/171هٌيت الطالبيي: (66)
 .26/171الوصدر ًفسَ:  (67)
 .13/110الوصدر ًفسَ:  (61)
 .110ـــــ 4/179هماييص اللغت:  (69)
 .592يٌظر: الوفرداث:  (70)
 .322ــــــ 2/321يٌظر: لساى العرب:  (71)
 .379يٌظر: الفروق اللغويت:   (72)
 .1/341زاد الوسير في علن التفسير: (73)
 .1/304التحميك في كلواث المرى الكرين:  (74)
 .2/702يٌظر: الكّشاف:  (75)
 .3/11الكّشاف:  (76)
 .3/494يٌظر: الوحرر الوجيس: (77)
 .15/247يٌظر: التحرير والتٌوير:  (71)
 .4/26الوصدر ًفسَ:  (79)
 .16/307الوصدر ًفسَ:  (10)
 .17/11هٌيت الطالبيي:  (11)
 .17/19الوصدر ًفسَ:  (12)
 .17/12الوصدر ًفسَ:  (13)
 .295، وحجت المراءاث:  7/577، وجاهع البياى:  6/242يٌظر: العيي:  (14)
 .175، والفروق اللغويت:  164، والحجت في المراءاث السبعت:  6/242يٌظر: العيي:  (15)
 .354الوفرداث:  (16)
 .2/391لغت: يٌظر: هماييص ال (17)
 .1/473يٌظر: الكّشاف:  (11)
 .4/141التحميك في كلواث المرآى الكرين:  (19)
 .3/500الوحرر الوجيس:  (90)
 .4/242يٌظر: التحرير والتٌوير:  (91)
 .17/37هٌيت الطالبيي:  (92)
 .17/30يٌظر: الوصدر ًفسَ: (93)
 .1/166يٌظر: هٌيت الطالبيي:  (94)
 .11/104يٌظر: الوصدر ًفسَ:  (95)
 .16/313، ويٌظر: الويساى في تفسير المرآى:  1/106الوصدر ًفسَ:  (96)
 .27/406الوصدر ًفسَ:  (97)
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 املصادر واملراجع

  اإلعجاز البياني كمسائؿ ابف االزرؽ: عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ، دار
 مصر،  الطبعة الثالثة. –المعارؼ، القاىرة 

  ىػ(، ْٕٓالمحيط: أبك حياف محمد بف يكسؼ بف حياف األندلسي)ت البحر
 ىػ .َُِْلبناف، -تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت 

  ىػ(، ُّّٗالتحرير كالتنكير:  محمد الطاىر بف محمد بف عاشكر التكنسي )ت
 ىػ .ُْٖٗالدار التكنسية لمنشر، تكنس، 

  ٌؽ  العبٌلمة حسف مصطفكم، مركز التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ: المحق
 ىػ .ؽ.ُّّٗنشر آثار العبلمة المصطفى،  الطبعة األكلى ، طيراف، 

  التفسير الكاشؼ: محمد جكاد مغنية، مؤسسة دار الكتاب االسبلمي، الطبعة
 الرابعة.

 القرآف: أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم)ت   جامع البياف عف  تأكيؿ آم
ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، َُّ

 ـ.ََِ -ىػ َُِْ
  الجامع ألحكاـ القرآف كالمبٌيف لما تضٌمنتو مف السٌنة كآم القرآف: أبك عبد ا

ي، ق(، تحقيؽ: أحمد البردكنُٕٔمحمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، )ت
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة  مصر، الطبعة الثانية،  –كا 

 ـ.ُْٔٗ –ق ُّْٖ
  ىػ(، تحقيؽ: سعيد َّْحجة القراءات: عبد الرحمف بف محمد ابف زنجمة )ت

 األفغاني، دار الرسالة.
  الحجة في القراءات السبعة: أبك عبد ا الحسيف بف أحمد بف خالكيو)ت

عبد العاؿ سالـ مكٌرـ، دار الشركؽ، الطبعة الرابعة، دار ق(، تحقيؽ: د. َّٕ
 ىػ .َُُْلبناف، الطبعة الرابعة،  -الشركؽ، بيركت
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  دقائؽ الفركؽ المغكية في البياف القرآني  )أطركحة دكتكراه(: محمد ياس خضر
 ـ.ََِٓػػػػ ُِْٔالدكرم، جامعة بغداد، كمية التربية، ابف الرشد، 

 سير: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف زاد المسير في عمـ التف
ق(، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم،  الكتاب العربي، ٔٗٓمحمد الجكزم )

 ىػ .ُِِْبيركت، الطبعة األكلى، 
  ىػ (، تحقيؽ: د. َُٕالعيف:  أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت

 بة اليبلؿ.ميدم المخزكمي  د. إبراىيـ السامرائي،  دار كمكت
  الفركؽ المغكية: أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف

ق(، تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة ّٓٗميراف العسكرم )ت 
 ـ. ُٕٗٗ-قُُْٖلمنشر كالتكزيع، القاىرة ػػػػ مصر 

 ىػ(، ُٕٖ القامكس المحيط: محمد الديف أبك طاىر بف يعقكب الفيركزآبادم )ت
تحقيؽ: محمد نعيـ العرقنسكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔلبناف، الطبعة الثامنة،  –بيركت 
  الكشاؼ عف حقائؽ التأكيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ

ق( ، دار الكتاب ّٖٓمحمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم جار ا )ت 
 ق.َُْٕلبناف، الطبعة الثالثة  –ربي، بيركت الع
 ( دار ُُٕلساف العرب: أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم ،)ىػ

 ىػ .ُُْْصادر، الطبعة الثالثة، 
 د. فاضؿ صالح السامرائي، مكتبة لمسات بيانية  في نصكص مف التنزيؿ :

 مدرسة الفقاىة.
 ىػ(، ِْٓـ بف عطية األندلسي)ت المحرر الكجيز: أبك محمد عبد الحؽ بف تما

لبناف، الطبعة  –تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت 
 ىػ .ُِِْاألكلى، 
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  ىػ(، ّْٕمشكؿ إعراب القرآف: أبك محمد مكي بف أبي طالب القيسي)ت
لبناف، الطبعة  –تحقيؽ: د. حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة، بيركت 

 ىػ .َُْٓالثانية، 
  ىػ (، المكتبة العممية، َٕٕالمصباح المنير:  أحمد بف عمي الفيكمي )ت

 لبناف. –بيركت 
  المفردات في غريب القرآف: أبك القاسـ الحسف بف محمد المعركؼ بالراغب

ق(، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار َِٓاألصفياني )ت 
 ق.ُُِْالشامية، دمشؽ بيركت، الطبعة األكلى، 

  ق(، تحقيؽ: عبد ّٓٗمقاييس المغة: أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكريا )ت
 ـ.ُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗالسبلـ ىاركف،  دار الفكر، 

  ،منية الطالبيف في تفسير القرآف المبيف: المحقؽ جعفر محمد حسيف السبحاني
 ـ.َُِٖ -ىػ  ُّْٗمؤسسة اإلماـ الصادؽ )عميو السبلـ(، الطبعة األكلى، 

  ىػ(، َُِْالميزاف في تفسير القرآف: السيد محمد حسيف الطباطبائي )ت
 لبناف. –مؤسسة األعممي لممطبكعات، بيركت 

 
 

 


