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ABSTRACT 

 

Semantically, language is a transform, amendment and modification in meaning 

construction and invention. Since the revelation of the Holy Quran, the acquiring 

of new meanings in expression of language terms is developing by some 

connotations particularly dealt with different level of having meaning approaches 

and inventions. To analyze the above theory, the research discovers this 

phenomenon by reveal some developments of semantic expression in Quranic 

terminology`s approaches via al-Khafaji's comments on al-Baydawi's Explanation 

of Holy Quran.   
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اصةلص ام ا
 

 اللغة دالليًّا حتوُّل وتعديل يف صوغ املعىن وابتكاره, ومنذ  زذلول الآذرال الكذرت اكتأذفا أللذاة اللغذة العربيذة معذا  تعف يذة
تتناسب مع املأتوى املختلف ال ي تُعّبِر عنه, ولتحليل ه ه النظرية يتحرَّى الفحث هذ ه الظذاهرة الذك تكشذف  جديدة

 علذذذف تلأذذذ  الفي ذذذاويِر  لذذذاج ِر وذلذذذن مذذذن شذذذتل  ا ذذذية اخعذذذن بعذذذ  متمذذذا الت ذذذور الذذذدالآ يف األللذذذاة الآرازيذذذة, 
 )عناية الآاض  وكلاية الراض (. بذ وسومةامل
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اقد  م :م ا
أبل تكذول  ها شليآذةً ل  ع  الآرال الكرت أمنوذًجا جديًدا هل ه اللغة الكرمية، إذ إلَّ ت وُّر اللغة العربية يف ه ا األمنوذج ج   دُّ ع  يذُ 

لآذرال، وابلتغيذ  الذ ي أضذلاه علذف الذنظن الفيذا ،   ذتً عذن اب  ذارة جديذدة، و ذد رُرذر  العذر  و جديذد  ن  ي  ُمعرربُة عن در 
ذذيُ و  فذذول أللا ذذهيتعآَّ يذذه علذذف املأذذلن  أل يعنذذدوا إل هعلومذذ ا  ض ذذر   ذ  مث ، يف تغيذذ  العذذادال والتآاليذذد هر رر أث ذذ ، وكازذذا اروهنلأِر

يفه يف التعفذذ  أبسذذال ذملعذذىن والداللذذة،  ذذالآرال الكذذرت وضذذهن يف  ذذوي لغويذذة عذذن اخوغريفذذه سذذفًفا ترذذهر غ  عر ذذة لُ احلاجذذة إم م
ذذ اللغذذة مذذن الو شذذ ِر  ص  لَّذذش    ذو نوزذذه يف الآذذول  ذذع  ومذذن مث أللا هذذا مذذن التنذذا ر والتعآيذذد،      َّ والغريذذب، وه  العذذر  إم  د  ن 
ذلة،  كذال مذن رذار هذ ا ارهذد ر  تأصِر هن ذائآة لغوية مُ لدير وكنوزه، مما طوَّ ه الكشف عن شفااي املخذلول احل ذاري يف  دُ ص 

كازذذذا دل منذذذاهل التأويذذذل،  وتعذذذدَّ  ,أذذذع التلأذذذ د، واتَّ يتحذذذدَّ  ، وبذذذدأ التفذذذنيف يف هذذذ ا املخذذذلوللآذذذرالل رتاي اللغذذذويالذذذ
هذد ًا  هذذ/041/ أبو عنرو بن العذت  هادَّ دراسة الآرال ومعا  أللا ه والنظر يف إعجازه الشغل الشاغل للنألن ، وع  

ذذالتلأذذ  أمةلذذة للُّغذذوايل الت فيآيذذة يف حتليذذل النفذذوا،  اللغذذة كنذذا ذ   نُ ل ذذم عر إذ  ذذدَّ  ؛نأذذلر مُ  لكذذلِر  /: ذهذذ312جذذ/ / ابذذنُ  ر  ك 
ذاملعر ذة اللغويذة مذن أهذن األدوال الذك اسذتعال رذا العلنذا  يف  ذ   لر دَّ لذ ا عُذ 1؛عن أغراضهن"  وم    را كلُّ عّبِر "أصوال يُ   نر ه 

 النفوا الآرازية.
 من آيذة، وكذال مذن أهذنِر  س  ُسذوتفنيلها علذف أُ  الداللة ُتفيبث تآعيد التغ ال الك و د  اول العلنا  يف العفر احلدي

الداللذة  اللغذوي  تغذ ُّ   ُ ع ذه بذ  شذفِر يُ إذ  2؛ناوأسذفا   ذدوثها هُ رُ و  وُصذ داللذة وت وُّرهذا التغ ُّ  علنا  اللغة موضوعُ  ل  غ  ما    
نفذذا  روًعذذا نفذذا  روًعذذا جديذذدة، وهذذ ه اللذذروع بذذدورها تُ جديذذدة ابلشذذجرة تُ  عذذن طريذذت اكتأذذا  الكلنذذة معذذا  وت وُّرهذذا
لذ  اللذروع الآدميذة وتآ ذ  عليهذا، ، ولكذن هذ ا ال ًذدي دائًنذا،  هنذاعم كةذ  مذن املعذا  تُ اللروع ارديدة  د و أصغر، 

إبراهين أزيس: "وهك ا وجدان أزلأنا أمام ذلذن  د.يآول , املعا  الت آة وِر منُُ  ن  غ  الأابآة  د ازدهرل وازتشرل لآرول ر  
أو  ,الفذذذورة ارديذذذدة الداللذذذة... وغذذذ  ذلذذذن مذذذن االا األللذذذاة الذذذك أ ياهذذذا النذذذا  اللذذذوج اللاشذذذر مذذذن األللذذذاة الآدميذذذة

 3.فتها  ياهتن ارديدة"وها، وشلعوا عليها دالالل جديدة ت لَّ ا تآُّ 

                                                           

 .(33ا: 0)جحمند عل  النجار، دار الكتب املفرية، حتآيت ، ، ابن ج/لخلصثئص 1
 ,/0191-0411، /0داود غ ا ذذة، دار اللكذذر للنشذذر والتوزيذذع،  و  أذذ  اليف، و عفذذد الآذذادر أبذذو  ذذريلة،  ، د.عةلممااللداللمم اول رلممااللرممبييُنظذذر:  2

 .(232)ا
 .(041، 042)ا ,/0194/، 2و املفرية، الآاهرة،  ل، د. إبراهين أزيس، مكتفة األجندالل الأللفثظ 3
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كاألصذول التتينيذة   لغذة،الأللذاة ل منها    شر ث يف األصول األوم الك أُ مأعود الفوبو أل التأصيل اللغوي يفح د.ويرى 
لتةفذذا مذذن زأذذفة تلذذن األللذذاة إم أصذذوهلا لأو إي اليذذة، وكاألصذذول الأذذامية لكنذذال عربيذذة أو  فشذذية؛  لكلنذذة  رزأذذية

والفذلة  1, كذال مفذدرهاليتنذاول األصذول الدشيلذة أايًّ  ؛أعاتَّ  ماا بعدابلتحآيت العلن ، مث اكتأب املف لا مدلوالً عامًّ 
العلذن الذ ي يذدر    ذه العلنذا  أبزذهعرِر الذ ي يُ  ا،  ذاملعىن هذو املوضذوع األسذا  لعلذن الداللذةب  املعذىن والداللذة وطيذدة جذدًّ 

ذل   "هذ  املعذىن، وداللذة أيِر   الداللة 2,املعىن در عم أو حمأذو ،  ُمذهذ  مذا ينفذرا إليذه هذ ا الللذظ يف الذ هن مذن معذىن ظ  ل 
 3.التلاهن ب  النا " ليتنَّ  ؛منه يف اللغة دَّ ال بُ  والتتزم ب  الكلنة وداللتها أمر  

ذذمجيعهذذا ة تكذذاد تشذذنل اللغذذالشذذرى، بذذل هذذ   ذذاهرة عامَّذذدول أُ مذذن و ذذاهرة الت ذذور ال تآتفذذر علذذف لغذذة  ذلذذن  بُ ف  ، وس 
 اللغة  اهرة اجتناعية ت ع ملا ت ع له الظواهر االجتناعية من عوامل الت ور. أليعود إم 

يفتعذد عذن الذننجل ارذاهل  يف أللا ذه  ذ ي الفتغ  عنذد العذر و ل ال روة الفيازية يف املور ةِر ال ي ميُ  ذ وملا كال الآرال الكرت
أ ذا  الفذا ةول لذ ا  ؛ا ذا طذابع إعجذازيِ  زفًّذا عربيًّذ دُّ ع  يذُ إذ  ؛للفحث الدالآ الرئيس   مبدلوالته؛  آد أصفا احملور   لُّ ويأتآ

،  شذذغلا   ذذية ازعجذذاز الآذذرا  العلنذذا ،  ذذأ ردوا هلذذا هاألديب يف أسذذلوب وِر نُ يف جوازذذب العظنذذة الفتغيذذة والأُّذذ احلذذديث  
لكشذف عذن األسذرار اللغويذة  يذه، واع يف أساليب الآذرال ة تفحث يف ازعجاز وأسفابه، وتفيال ملااي التنوُّ لَّ أتآر لال مُ ؤلَّ مُ 
لت ذذذور لإم أل معظنهذذذن   ذذذ  ه ب  ال املعذذذىن لشذذذ   مذذذن التنظذذذين والتآعيذذذد،  ذذذعوا تغذذذ ُّ أل يُ  اللغويذذذول والفتغيذذذول ذذذاول و 

ت ييت ذ)عذذذرا بذذذأو مذذذا يُ  ؛الداللذذة ، وتفذذذيصُ (توسذذذيع املعذذذىن)ف أذذنَّ أو مذذذا يُ  ؛الداللذذذة هذذ : تعنذذذينُ ثتثذذذة الذذدالآ مظذذذاهر 
 4.(ازتآال الداللة)ف أنَّ أو ما يُ  ؛جمال استعنال الكلنة وتغي ُ ، (املعىن
 
 
 
 

                                                           

 .(224, )ا/0192، دمشت، /د الفوبو، منشورال وزارة الةآا ة، د. مأعو أثباللدخةلاعةلىاللربية اللفصحىايفاعصبالالحخلثجيُنظر:  1
 .22يُنظر: علن الداللة واملعجن العريب  2
 .(023)اد. كنال بشر، مكتفة الشفا ، مفر،  ترمجة، ستيلن أوملال، دوراللكةلم ايفاللةلة  3
 .024، وداللة األللاة 024يُنظر: دور الكلنة يف اللغة  4
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 غتنذذا العربيذذة  يً ذذا زاشذذرًا مذذن األللذذاة املتنوعذذة الذذك ت ذذع كغ هذذا مذذن اللغذذال لآذذواز  الت ذذور اللغذذوي والذذدالآ،متتلذذن لُ 
لكشذف عذن د ذائت ل ؛وتفحذث يف غوام ذها وأسذرارها العربيذة, أبل حتذوي الذ ش ة اللغويذة املفذنَّلال تُّ التلأ  أ    بُ تُ وكُ 

العلذذوم الللظيذذة،  مذذن علذذوم الآذذرال : "أِول مذذا ًتذذاج أل يشذذتغل بذذههذذذ/212/ل الراغذذب األصذذلها الكذذرت؛  ذذا لغذذة الآذذرال
 1.األللاة امللردة" ومن العلوم الللظية حتآيتُ 

املوسوم بذ)أزوار التنليذل وأسذرار  2هذ/292لفي اويِر /ويف  ا يته املوسومة بذ)عناية الآاض  وكلاية الراض ( علف تلأ  ا
 تُذذوَّّ ال  هأل أللا ذذ ابملفا ذذث الدالليذذة يف الآذذرال الكذذرت طصذذيتً وت ذذوُّرًا؛ إذ أدرعم 3هذذذ/0121التأويذذل(؛ عذذ/ اخلذذاج ُّ /

ذنذ  رذا؛  ع  املتكلِر ة غ ذوم يف لُ صوهلا األُ دل أُ دِر إذا  ُ  ً ا وتآريًفا من أ هام الآارئ  إالَّ ر  ها     آَّ   ح  ر  إم ذلذن  اصذًدا   ذ د  ن 
ذذذ   أل إم بذذه ا أ  ذذفممَّذذ ؛وجذذت  معازيهذذا األصذذلية واللرعيذذة غام ذذها أايًّ كذذال طريذذت ت وُّرهذذا؛  لألللذذاةاملعذذا  املت ذذورة  ر  ك 

ذا مذن أُمَّذال ُكتُذبر اللغذة, وحت أ يذااًن درجذة املعذاجن اللغويذة،  ع يفلذ ة وتوسُّذد َّذهذا يف لر يلوذلن من شذتل: تتفُّعرهذا يف مظاهنِر
رال الكذرت واحلذديث النفذوي ة من الآذذلن أبدلَّ  اعنً اد ؛التاري ِ  هار ت وُّ عند  ار و و الابلرسن واحلركال والوزل، و  ها ر ف  وض  

 ومأثور كتم العر   عرًا وزةرًا.
 صول الدالالل وت وُّرها.و ينا أييت بيال ما اتَّفعه اخلاج ُّ من طرائت يف  ا يته يف أثنا  الفحث عن أ

                                                           

 .(4ا: 0)ج ، الراغب األصلها ، مكتفة زلار مف لف الفاز،ل فبدلتايفاغبيباللقبآن 1
ًا  2 ذرًا حُمذدِرً  عفد هللا بن عنر؛ انصر الدين الفي اوي, من أعيال الُلر  ر يف عفره,  يل إزه كال إماًما ُمّبَّزًا زظَّارًا شذ ِر صذاحلًا ُمتعفِرذًدا  آيًهذا أصذوليًّا ُمتكلِرًنذا ُملأِر

ذا  ذواه مذن اشتفذارال وُدر ر  و وائذد   أديًفا حنوايًّ ُملتًيا  اضًيا عاداًل, وأكةر ما ا ُتهر بذه تلأذ ه الغذ/ ابملفا ذث الدالليذة، ويُذع ذدُّ مذن أج ذلِر التلاسذ  وأ ذهرها؛ لرن 
؛ تلآَّلها العلنا ,    أكةروا التحشية عليه.وزكال 

ذذذفك طبقمممثتاللعمممثلرة اللكممم  : يف نظذذر ترمجتذذذهتُ  : 9)جعفذذذد اللتذذذاح حمنذذذد احللذذذو، دار إ يذذذا  الكتذذذب العربيذذذة، مفذذذر، و  حمنذذذود حمنذذذد ال نذذذا  حتآيذذذت ، ، الأُّ
: 2 , )ج/0111-0311، /2 حمنذد أبذو الل ذل إبذراهين، دار اللكذر، دمشذت، , الأيوط , حتآيت يفاطبقثتاللةلةوينياوللنحثةاويةة اللوعثة، (021ا
 .(99ا: 2)ج ,/0141-0322املراغ ، م فعة أزفار الأنة احملندية، / مف لف ، عفد هللايفاطبقثتالألصولةنياوللفخحال بني، (20، 21ا
ا يف مجيع العلوم, ذا تفنيلال سائرة و هرة 3

ً
ذائعة,  ذد  ذاك كذلَّ  أمحد بن حمند؛  ها  الدين اخلاج , من أعتم الدولة العةنازية,  يل إزه كال أديًفا عامل

ُه, ومما ا ُتهر به  ا يته علف تلأ  الفي اوي, مج  ع   يها لُ  بَّ األ وال واآلرا  املنةذورة يف علذوم الآذرال والتلأذ  م ن  تآدَّمه يف كلِر   يلة، وأتعب م ن  جي   بذ ع د 
 والآرا ال واحلديث واللغة والنحو والفتغة واللآه وأصوله والكتم.

: 2)ج ,/0121-0392عفذذد اللتذذاح احللذذو، م فعذذة عيأذذف الفذذايب احللذذ  و ذذركاه، /حتآيذذت ، اخلذذاج ، رحيثنمم الأللب ممثاو هممبةاللةممثةاللممدنةثتُنظذذر ترمجتذذه يف: 
 ,وطبقممثتال فسممبي  (,343–330ا: 0هذذذ/, )ج0294ة، /يذذامل فعذذة الوهف ,، احملذذ ِر عةممثناللقممبناللممثدياععممبأيفاوخالصمم الألثممبا، (341–321ا

 .  (402، 402)ا ,/0111-0401/ ،0 سلينال صاحل اخلي، مكتفة العلوم واحلرك ن، املدينة املنورة، , حتآيت األدزه وي
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ا:للدالل ال اأص اأو اًل..ا
 هو يف ذلن يتحرَّى سفيل :، و األللاة لل دالالو بتحديد أص اخلاج ُّ ع/ 

اَع  مممةاٌا :لذذذ   ولذذذه  ؛ار إىلاتطمممو ااأناي عمممريانمممم ادوالإم مممثاأنايممم  ب ا ٌِ ذذذ[1]الفآذذذرة اَوََل ممما اَعمممَ ل كلنذذذة   ل  ، أ ذذذار إم أص 
علذف أل جيذوع ويظنذأ  هُ ل ذاألكذل والشذر  والنذوم،  التعذ يب مح    عم  ر  ؛ إذا تذ ذلُ جُ الرَّ      َّ  آال: "إزه من  وهلن: ع   ,)الع ا (

 2."1من الع ش هر عر ن  ن  لر   ُ    ويأهر، و اصله ازمأاعم، ومنه الع  
ذ، ذ  [232]الفآذذرة ااتَمر ض مةل وه   الَممال :ويف  ولذه  ذ ر  ك   ذ الدجاجذةُ  ار ل   َّذذ، ومنذه: ع  والت ذذييتُ  احلذفسُ  معنذذاه لُ ألَّ )الع ذذل( أص 

 3.إذا عأرل والدهتا مُّ رج بي ها، وك ا األُ إذا مل تُ  ذ بتشديد ال اد
]الفآذرة ااط ة ةَمثِه  ا ايَمر َمه مونَاوََي مد ه ا ايف :لذ   ولذه  ؛اسمثًعثلجملث يالأل ثبالسمخرمثاًلاولت  ااث رنمباوإم ثاأناي  ب امعفوًعث

 ز  وِر من  جارة وترا  وحنوهذا، وهذو املنذار، مث ُ ُذ ؛نهلَّ لتدُ  بُ ف  ن  ك الك تذُ رُ مارال يف ال ُّ األ مُ د  ع   )العنه( لُ ل: "أص  ا،  [02
 وصار ه ا  آيآة". , لًآا مُ د والتح ُّ به عن الرتدُّ 
َثاطَثئ ب ه ا اع ن َداللا ا :ويف  وله   ي ذ   ,املذال وت يذ ه بذ  الآذوم تلريذتُ  (  ُّ )التَّ  ل  أص   أ ار إم ألَّ ، [030]األعذراا اأالاإَّن 

 5:]الوا رمن [ هذ/ /40لفيد  بآول ا تلَّ ، و رِر يف الشَّ  ب  ل  مث غ   4,أو  رِ   ه من ش   زفيفُ  لكلِ  
مممممممممممممممممم اعَاَتط ةم  ًرثدَاب  اَشممممممممممممممممممف  ممممممممممممممممممَبل   الئ ممممممممممممممممممد الألش 

ا
مممممممممممممممممممممممممممممممبًاا اة ممممممممممممممممممممممممممممممممال  الاوللز َعثَمممممممممممممممممممممممممممممممم  ال ةلوو تم 

ا"  6.رن ل  ل  وما زذ    ؤمهن عند هللاالآ ا  والآدر بأفب  ُ هن، وما طار إليهن من  ظُّ  أي هن  ائرُ 
 راللدالل :تطو اا..اثنًةث

ذذذذر  الفا ذذذذث  ذذذذفتً أل اللغذذذذوي  والفتغيذذذذ   ذذذذاولوا   ذذذذ  ه ب  ال املعذذذذىن لشذذذذ   مذذذذن التنظذذذذين والتآعيذذذذد،  ذذذذعوا تغذذذذ ُّ أل يُ  ذ ك 
أو  ؛الداللذة ، وتفذيصُ (توسذيع املعذىن)ف أذنَّ أو مذا يُ  ؛الداللذة هذ : تعنذينُ ثتثة لت ور الدالآ مظاهر لإم أل معظنهن 

                                                           

 .422: 2/ع  /  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  1
 .(421ا: 0, )ج/0111-0401/،  0عفد الرزاك املهدي، دار الكتب العلنية، ب ول،   ضف ه، عنثي اللقثضياو فثي اللبلضياحلا ية =  2
 .242: 2ا ية احل 3
 . (2131/ط / )من احملآآ ، دار املعارا، الآاهرة،  حتآيت مجع   ,ابن منظور ,للرِبالسثنيُنظر:  4
 .(029, )ا/2114-0422، /0 ، محدو طنا ، دار املعر ة، ب ول، ديولنالبةداي اريةر  5
 .323: 4ا ية احل 6
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تعذذرَّ  هلذذا وهذذ  مظذذاهر  1,(ازتآذذال الداللذذة)ف أذذنَّ أو مذذا يُ  ؛جمذذال اسذذتعنال الكلنذذة ، وتغيذذ ُ (ت ييت املعذذىنذ)عذذرا بذذمذذا يُ 
 .اخلاج ُّ يف  ا يته؛ إذ مل يكتفر أبل يشلع األصل اللغوي ابملعىن اجملازي املت وِرر عنه كنا تآدَّم

ذمذا وُ " أبزذه/ ذهذ100الأذيوط  /  فيَّنذهاترممةااللداللم اوتوسمةملال رم  أم ثا ، (2)"عنل عامًّذامث اسذتُ  ,ايف األصذل شاصًّذ ع  ضر
 ؛لنذلوة حلاجذة وإرضذا ً  اسذتجابةً  كذال هذ ا املظهذر مأذعود الفوبذو أل د.ويذرى  3,)توسذيع املعذىن(الدراسال احلديةة ومسَّته 

 4.رضيهنناسفهن ويُ لوهنا ويفنعوهنا و ت أهوائهن وعلف غرار ما يُ لفِر اخام يُ  املعا  كاملوادِر  ألَّ 
بيديذذه  الفعذذ ُ  ع  ر  : ذ  : ")ذرًعذذا( متييذذل، وهذذو يف األصذذل مفذذدرُ اخلذذاج ُّ  ،  ذذال[11]هذذود اَضممثَ اِ  مما اَعر ًعممثوا :لذذ   ولذذه  
ذذذ عُ ر     ي ذذ ذذذوُ مث تذُ  5,عر  مذذذن الذذ َّ  هُ وُ   ذذذإذا سذذذار مذذا ش       يف س  ذذ وُ  , يذذذه عسِر ذذموضذذذع ال ا ذذذة وار   ع  ضر أي  ؛هُ عُذذذر  ذ   اك  ،  آيذذذل: ض ذذذدر ه 

 كذ لن،  آيذل  تر   ذر  عذل جمذازًا عذن الآذوة،  الذ راع الذ ي هذو مذن املر ... وذلذن أل اليذد كنذا  ُ هُ ع   ر و  م   اعُ ر  ال ِر  ع     ، و د و  هُ طا تُ 
ذذ ذذًعذذار  ذ   اك  ض ذذآذذوهلن: املذذدلول األصذذل  ل , الفذذدر" تر ي  إزذذه كنايذذة عذذن ضر ًُ   ُذذشُ  تُ ي  ، ضر ذذوال الفعذذ   ذذ   ه عليذذه، ومدلولذذ لُ ن 

 من شتل تعنين الداللة. ههنا ر املعىن يآه،  ت وُّ ال يُ  ر  اززأال من أم   مُ تّبُّ  ال ارئ
ل : وله  ويف ًثاِب  فذيب وال يُ  هر  رذ   احلجذر الذ ي ال  ائذدة يف     اُ      ذأبزذه )الذرَّجن(   أَّذر اخلذاج ُّ ، [22]الكهذف اةَة مب اَرْج 
ذذ، مث وُ اهُ م ذذر  م   ذذو  )الذذرَّجن( م   ع  ضر ذذرر األمذذر مذذن غ ذذوذر  نِر الظَّذذ ع  ضر   6, يذذه ةً ر يَّذذعُ   ذذص صذذار  آيآذذةً  ؛ب  ل ذذ ذ   واطنئنذذالر  ن  يآيذذ/ِ  ل ذذعر    ر ك 

 7:]ال ويلمن [ ك.هذ/03بن أيب سلنف / كنا  ال زه 
اإال ا  ِ ممممممممممممةل اَمممممممممممممثاعَااوَمممممممممممممثاللَممممممممممممب  مممممممممممما اواخ ام  اخ ا اع قم 

ا
مممممممممممممَممممممممممممممواا ال  مممممممممممممي اد الَمممممممممممممثاِب اَهمممممممممممممَواَعنم اثاه  اَبج ا اث 

ا  معىن الظِن.إليه من  رت وَّ وما  داللة )الرَّجن( لُ أص   ا  

                                                           

 .024، وداللة األللاة 024يُنظر: دور الكلنة يف اللغة  1
مكتفذة دار الذرتاي،  ,حمنذد الفجذاوي علذ و  نذد أبذو الل ذل إبذراهينحمو  املذوم بذنحمنذد أمجذد جذاد حتآيذت ، الأذيوط ، وأنولعهمثايفاعةلو اللةلة ال زهبيُنظذر:  2

 .(421ا: 0)ج، 3 الآاهرة، 
  ذذاكن مالذذن العتيفذذ , الذذرتادا يف اللغذذةو  ,(040)ا ,/2112، /0 ، د. مهذذدي أسذذعد عذذرار، دار وائذذل للنشذذر، عنذذال، جممدااللةلفممملاول رمم يُنظذذر:  3

 .(22, )ا/0191-0411، دار احلرية، بغداد، /اللايدي
 .332اللغة العربية اللفحف  علف يُنظر: أثر الدشيل 4
 .232: 0/ذرع/  الآرال بريغيف  لردالامل 5
 .024: 2ا ية احل 6
 .(29, )ا/0199-0419، /0 عل   أن  اعور، دار الكتب العلنية، ب ول، حتآيت ، ديولنا هرياي اأياسةلمى 7
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غلذذل يمل هذذو ممذذا ر، و الت ذذوُّ  غذذة طريذذت  للُّ  ، ومواكفذذة  للذذاةملعذذا  األ إثذذرا    زتآاهلذذا مذذن شاِصذذة إم عاِمذذةابتعنذذين الداللذذة إذل؛ 
 ردارهتا. للعربية وبياانً  شدمةً  ؛اهتنامه لَّ أواله جُ  عنه,  آد لاج ُّ اخ

, أو مذن ارلئذ ِر إم اختصةصاللدالل اوتضمةة ال رم  وأم ثا  نآذي  مذا تآذدَّم؛ إذ  يذه حُتذوَّل الداللذة مذن العذامِر إم اخذااِر
,  ي ذذيت املعذذىن بذذدالً مذذن أل يتوسَّذذع؛ لذذ ا عُذذررا  يف  هذذ ا كذذول أكةذذر مذذا يو  1,(ت ييت املعذذىنالدراسذذال احلديةذذة بذذذ)الكلِرذذ ِر

 وضذذذعمل تُ  الشذذذرعية الذذذك صذذذارل دالالهتذذذا يف ازسذذذتم تتلذذذف عنذذذا كازذذذا عليذذذه يف اراهليذذذة, ولكنهذذذا األللذذذاةيف  ظهذذذرامل
 .ن جمازًا وزآتً هُ تذُ غ  لُ  هُ ت  ع  سر وو   العر ُ  هُ ل  وإمنا جا ل علف طريآة ما ألر  ,ًعا جديًداض  و  
 أضذا ها إم جديذًدا  ذ  الآذرال معذىًن  اأضلف عليهذ 2,ةإال مبعىن التعب واملشآَّ  يف اراهليةعرا ( الك مل تُ در ه  كلنة )ار   

َمثِه  ا اإق َسم ولاِب اأ :   وله  لها، ظ  ل  ها وأغ  د  ك  أو   ,الين  دُ ه  ج    :ليف ؛ميال(ألا)كلنة  َداأَي  ]املائذدة انم ه ما اَلَمَرك ما اهلل اَجه 

دُ اخلاج ُّ   ال، [23 ذأذت  مُ ( هر نر ي  مير  : ")ج ه  ذأ فذف وُ     ل ذإذا بذ   ,هُ أ ذل  د  زذ  عار  مذن: ج ه      ل ذا، وذلذن إذا ابلذ  يف الينذ ، وبذ  ه  عر س 
مَداأ :ولذه كرَّر مةل ه ا الكتم يف تعليآه علذف  و  3,ا"ه  در ك  ا وأو  ه  دِر أ    غاية   هلل اَجه  َمثِه  ا اوأق َسمم ولاِب  آذال:  ، [23]النذور اَي 

 4.ا"ه  و  دُ دَّ ميال و   وا األدُ أي أكَّ  ؛اه  ع  س  وُ     لر ب  إذ أُ  ,هُ أ  ل  زذ   د  ه  ج   :عار  منأت  "هو مُ 
ذر  إذا ش   ؛ةُ ف ذالرُّط   ار آ  أ ذن:     ذوهل   إالَّ  من  فلُ  العر ُ منها كلنة )اللاست( مل تعرا   وك ا ذمذن  ر  ا  ج  وهذ ا مذا تغذ َّ يف ا، ه  رر ش 

اَ مثَنام اأ :ل   وله  ، ,  آد صار هلا معىًن مل يكنازستم مًقثاالَلَمم   اَ مثَنالَثس  نًمثاَ َمم   م  مخَمو ونَاؤ    ذال، [09]الأذجدة ااَيس 
ذذذاخلذذاج ُّ  ذذذاللر )معذذىن  لُ : "أص  ذذمذذذن:     ؛اخذذروجُ  (تر أ  ذذر  إذا ش   ؛الةنذذذرة   ار آ  أ  ذذمذذذن  ر  ا  ج  عنل يف اخذذروج عذذذن مث اسذذذتُ  5,هارر ش 

ذذمذذن الكُ  نُّ ًآذذا،  هذذو أع ذذل     مُ  عر ر  ال اعذذة وأ كذذام الشَّذذ ل ئرذذن  ُهذذُن ك ل ذذر  بذ ع ذذ  م ذذن  و كنذذا يف  ولذذه:   ؛بذذه صُّ و ذذد ُي ذذ ,رر ل  د  ذ لرذذن    ُأو 
ُآول  ال  وكنا هُ  ,[22]النور  ل اسر

ُ
 تر ل  آابذ  نا مل

ُ
 6.ن"ؤمر ه ابمل

                                                           

 .022يُنظر: داللة األللاة  1
 .030: 0/جهد/  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  2
 .413: 3ا ية احل 3
 .092: 9ا ية احل 4
 .410: 2/ أت/  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  5
 .421: 1ا ية احل 6



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 67 

الذه؛  هذو  ذائن لر ابذة جم ؛غ/ اللغةاملفادر الك تُ  من أهنِر  دُّ ع  يذُ  نظهر  ال اوتةةرياجمثاالسخرمثااللكةلم  للدالال اق انمَاوأم ثا
, أو ابلعكذذس عنويذذة,الكلنذذال مذذن حمأوسذذة إم م احلآيآذذ  واجملذذازي، وتنتآذذل داللذذةُ  يذذال يذذه يتأذذاوى املعنو علذذف التَّخيُّذذل، 

 1.واضحة ب  الداللت " فة  ناس  أو مُ  لعت ة   ؛شرىمن جمال داللته إم جمال داللة أُ  "ينتآل الللظُ  وهو أل
؛ لذذهو  و ذذد , عذذن طريذذت الكنايذذة عذذن طريذذت االسذذتعارة، واالزتآذذالُ  عذذن طريذذت اجملذذاز، واالزتآذذالُ  االزتآذذالُ :  هذذ ُصذذو ر  ثذذتي 
 .عنه ةاملنفةآ ةارديد الداللةلظة و للَّ  لغويال ًحا األصل  وضر مُ  هلا اخلاج ُّ   عر 

الكفذ  يف جمذرى هذ ا الت ذوُّر، ويذتنُّ  هُ رُ الآ، ولذه أثذ ذ واسًعا مذن أبذوا  الت ذوُّر الذداجملاز ابابً  دُّ ع  يذُ الالنخقثااع اطبي الجملث :
ة ابالعتنذذاد علذذف جمنوعذذة مذذن العت ذذال بذذ  املذذدلول ، كاجملذذاورة والأذذففيِر  ؛عذذن طريذذت ازتآذذال الللذذظ مذذن معذذىن إم اشذذر

ذذ اجملذذاز ُر , ةيَّذذة والكلِر وارلئيِرذذ مذذن  هُ دُّ عُذذوتذ   ,ازكةذذ ًا مذذا تأذذتعنل اجملذذ  يف اللغذذة العربيذذة ولذذيس عارًضذذا  يهذذا، و"العذذر ُ  أسذذا    ن  ك 
 2.ورا ابزا لغتها عن سائر اللغال" ,ملاشر كتمها،  إزِه دليل اللفا ة ورأ  الفتغة

مذا  : "احلآيآذةُ يف  ذِد )احلآيآذة( و)اجملذاز( من املعىن اللغوي للكلنذة،  ذال ابذن جذ/ د  أتن  واملعىن االص ت   للنجاز مُ 
ذذ يف االسذذتعنال علذذف وضذذع اللغذذة، واجملذذازُ  أُ رذذرَّ  ذذ 3,ذلذذن" دِر مذذا كذذال ب ر ا كذذال اسذذتعنال الللذذظ يف غذذ  معنذذاه األصذذل   لنَّ
  ألَّ  إالَّ  4؛(جمذازًا) ت ج ر م  أل مسُِر   ,فيًها ابالزتآال من موضع إم اشر 

ُ
ذداللذة مفذ لا )اجملذاز( اشتللذا عنذد امل رين لأِر

وهذذ  التلأذذ   ,الذذك يأذذلكها الآذذرال يف تعف اتذذه / "ال ريآذذة  ذهذذ201والفتغيذذ ، إذ تعذذ/ كلنذذة )اجملذذاز( عنذذد أيب عفيذذدة /
 كلنة )اجملاز(.لوه ا املعىن أعِن من املعىن االص ت    5,والتأويل وتوجيه الكتم"

ذذُد  اجملذذاز؛ ر اللغذذوي ركذذة الت ذذوُّ  كرَّسذذا و ذذد ذذإم زذ   بذذهإذ يُذع ن  وهذذو األللذذاة مذذن املعذذا  الآدميذذة إم املعذذا  ارديذذدة،  لر آ 
عفذذد هذذ ا و , هذذار احليذذاة يف جوازفهذذا كلِر ة ت ذذوُّ  تنيَّذذ هُ ُضذذرر ل  ل الت ذذِور اللغذذوي تذ  ؛ ألةذذ ة ال سذذفيل إم د عهذذامذذرتفجل بعوامذذل ك

ي ذذذة  أ ذذذوال املخلذذذو   وعذذذاداهتن ومذذذا يآت ذذذيه  ذذذاهرُ  عُ ف ذذذتذ  االعتفذذذارال اللغويذذذة تذ   أل هذذذذ/ يذذذ كر414اررجذذذا  / الآذذذاهر الفرنذ 
 رال إمنا ه  زأيل احلياة والعادال.كأل اجملازال والتفوُّ   6,وموضوع اررفرِلة

                                                           

 .24الرتادا يف اللغة  1
: 0)ج ,/0190-0410، /2   الذدين عفذد احلنيذد، دار اريذل، بذ ول، يذحمنذد حمحتآيذت ، ادابه وزآده، ابن ر يت الآذ وا يف حماسن الشعر و  للرمدة 2
 .(222ا
 .442: 2اخفائص  3
-0332سذذيد بذذن علذذ  املرصذذل ، م فعذذة املآت ذذف، مفذذر ، / حتآيذذت، العلذذوي الينذذ/، ل خضممم األسممبلراللبالغمم اوعةلممو احقممثئ ال علممث اطممبل لليُنظذذر:  4

 (.23, )ا/0104
 .(01، 09)احمند  ؤاد سلك ، مكتفة اخاجن ، الآاهرة،  د.حتآيت أبو عفيدة،  ,جمث اللقبآن 5
 .(312)ا جدة،/  اكر، م فعة املد ، الآاهرةحمنود حمند  حتآيت ، عفد الآاهر اررجا ، للبالغ  أسبلريُنظر:  6
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 و 
ُ
ذذاجملذذاز امل ذذلة يف الآذذرال الكذذرت, ومذذن أدلَّذذة إعجذذازه الفيذذا , أدَّى ابللغذذة إم أل توسَّذذعا وأُغذذ/ معجنهذذا  لرس   ذذاهرة ُمتأصِر

ذع  / بآوله: "ما كازا العت ة ب  ما اسذُتعنرل ذه131 دَّه الآلوي/ / د و الدالآ بدالالل ُمتجدِردة بديعة,    يذه ومذا ُوضر
ملت ظذة عت ذة غذ  املشذارة  ؛ًدا يف غذ  معناهذا األصذل ف  لة    أتعن  الكلنة مُ  تكول ي ألأ 1؛التشفيه" أًة غ   تب  مُ  ؛له

 2.ة علف إرادة غ  املعىن األصل ب  املعني ، مع  رينة دالَّ 
ذذذذو  تذ   دو ذذذذ   ع  سَّ

ُ
ذذذذالفتغيذذذذول يف اسذذذذتخراج عت ذذذذال اجملذذذذاز امل ذذذذيَّذذذذة، والكلِر ارلئيَّذذذذل، ومنهذذذذا: رس  ُأذذذذفَّفيَّة,ةففيِر ة، والأَّ

ة، يَّذذذذواحمللِر  , وامل
هذذ ه  د  ص ذذالآذذرال الكذذرت،  ر   كةذذرة اجملذذاز يف ايأدرعم   يف  ا ذذيته؛ إذ كةذذ ًا  اخلذذاج ُّ  بتلفذذيلها اهذذتنَّ وهذذ  ممذذا  3,ةيَّذذواحلالِر 

نذا إل يلحذظ  ، بعيذًدا عذن الفحذث النظذري اهذإايَّ  وكال يف تناوله, و فَّل عت اهتا, هر لر ن  الظاهرة الك ه  من أساسيال ع  
 .ر الداللةدررًكا أِل اجملاز زتيجة  تنية لت وُّ مُ  ؛املعىن ل  أثرًا للنجاز يف اية  ص يشرح أص  

, ومذذذن أ ذذذهر أمةلتهذذذا لذذذديهن تأذذذنية الشذذذ   ابسذذذن جلئذذذه فأذذذنَّ  يُ كذذذول الللذذذظ جذذذلً ا مذذذن املعذذذىن املآفذذذود، ي أل ثجلزئةممم ل
ن ُه ذ الك ه  جل   منه ذ أداتُه يف ع ن لرهر.   اراسو  )عيًنا(؛ ألل ع يذ 

ارَقَمبَم  اوا :ل   وله   ب يمب  نًمثاَخطَم ًالَمَخح  م  اقَمَخَلام ؤ  نة، كنذا رذا عذن النَّأ ذ ّبِر   ذال الفي ذاوي: "و)الر فذة( عُذ، [329]النأذا  اَم  
ذذنة)، و: "و)الر فذذة( مذذن التعفذذ  ابرذذل  عذذن الكذذلِر لذذاج ُّ عنهذذا ابلذذرأ "،  آذذال اخ ّبِر  عُذذ بلتحتذذ  لسزأذذال، و يذذل إهنذذا  (النَّأ 

والظهذذذر عذذذن   ابلذذذرأ عذذذّبَّ كنذذذا يُ   4,إهنذذذا يف املتعذذذارا اسذذذن للنناليذذذن  يذذذت، وهذذذو املذذذراد هنذذذا،  ذذذال الراغذذذب:تكذذذول مبعذذذىن الر 
 5.وك ا  هرًا"آال:  تل يربجل ك ا رأًسا املركو ،  يُ 

مممب اوقم مممب آَنالل :يف  ولذذه و  يذذذا كنذذذا مسُِر   ,هذذانُ ك  ألزذذذه ُر  (؛ ذذذراانً )يذذا  ذذذال الفي ذذاوي: "وصذذذتة الفذذذفا، مسُِر ، [19]ازسذذرا  اَفل 
 6.ها"نُ ك  ألزه ُر  ؛يع/ أزه من تأنية الكِل ابسن جلئه: "خلاج ُّ اأتفع ،  ("سجوًدا)و (ركوًعا)

ًنا املعىن املآفود وغذ ه,  هنذا ُيأذنَّفزآي  ارلئيَّة؛ أي   ة اللكةل  اوا , ومذن أمةلتهذا ارذل  ابسذن الكذلِر  أل يكول الللظ ُمت نِر
؛ أي من مائه, ال ُكلَُّه.  أل يُآال:  ربُا الفحر 

                                                           

 .(224)ا /,0119, /4, اخ يب الآلوي/, دار إ يا  العلوم, ب ول,  يفاعةلو اللبالغ ايضث ل  1
 .(233، 232)ا ,/0111، /0 ، الأيد أمحد اهلامش ، املكتفة العفرية، جولهباللبالغ ايفال رثيناوللبةثناوللبديمليُنظر:  2
 .(009-000)ا ,/0112-0312، /0 ، أمحد م لو ، منشورال دار الفحوي العلنية للنشر والتوزيع، الكويا، لنونايالغة يُنظر:  3
 .222: 0/ر ب/  الآرال بريغيف لردال امليُنظر:  4
 .321: 3ا ية احل 5
 .12: 2ا ية احل 6
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ذذر  و  هذذا؛  آذذد ذ ك  : لذذاج ُّ اخ عآَّذذب،  (سذذورة الفذذتة)ف أذذنَّ سذذورة اللاحتذذة تُ  ألالفي ذذاوي  جنذذده يف  ا ذذية اخلذذاج  ُملتتحر
ذ (الفتة)ف أنَّ تُ  (سورة الفتة)ف أنَّ "كنا تُ    در أيً ا، وهو من تأذنية ارذل  ابسذن كلِذه، أو تأذنية أ  

ُ
  ابسذن م ذتتزر امل

 1.اآلشر"
مَلالخل ا :ويف  ولذه  َمممَ اوَلص  نَممث  الل ك  ِ اوآتَمةم  ذذ،  ذذال الفي ذاوي: "و   [21]ا  طَممث عذذن الفاطذذل،  بتنييذذل احلذتِر  ؛اخفذام لُ ف 

 
ُ
 ه نفِر ال ي يُ ص خل  أو الكتم امل

ُ
ذوالوصذل   راعذ   يذه اللفذل  فذا  يُ ب علف املآفود مذن غذ  التر اط  خامل ا أمَّذ)  بذه ... وإمنذا مسُِر

ذذ(دُ ع ذذبذ   ذذ؛ ألزذذه يلفذذل املآفذذود عنَّ ذذ :: " ولذذهلذذاج ُّ اخ أتفع ذذ ,لذذه مذذن احلنذذد والفذذتة" هُ ُمذذآدِر مُ  ت  فَّ ا س   ؛إخل( ... )وإمنذذا مسُِر
ألزذه  ؛لتذهبل إزه مذن مجُ  , يه هُ ر  ف  ه    رادُ أبزه ليس مُ  ؛(دُ ع  ا بذ  بذ)أمَّ  (اخ ا  ل  ف     )ن من تلأ ه هُ  ُ ع  بذ   هُ ر  ك  إ ارة إم ما ذ  

وهذو  ,املآفذود منذه  َّ  ًنا بذه، وبذ ذللكتم تينُّ  ةً رَّ غر  ل  عر ليلفل ب  ما جُ  ر  كر   ُ  ,احلند والفتة د  ع  بذ   بر    يف اخُ  ع     ما و   أكةرُ 
 2."هر ئر ل  علف جُ  لِر من اب  إطتك اسن الكُ  ؛ل  ف      عليه لو وعه يف كتم   ت  لر ط   أُ  ,الفلي ا يآع يف الكتم ممَّ 
 ويُذذ الأذذفبُ  ر  ك     أي أل يُذ ؛ًفا يف املعذىن املآفذذودأل يكذذول الللذظ املذذ كور سذذف  ببة اللس موا

ُ
ذذأذذفَّب، و ذد ذ  راد بذه امل  الشذذوكا ُّ  ر  ك 

أي تأذذنية الشذذ   ابسذذن صذذورته؛   ؛آابذذل، والفذذورة، واللاعذذل، والغايذذةال ة أربعذذة أزذذواع:أزذذه يذذدشل يف الأذذففيَّ  هذذذ/0221/
أو  نًّذذا؛ كتأذذنية امل ذذر ابلأذذنا  والنفذذال ابلغيذذث، وتأذذنية  كتأذذنية الآذذدرة ابليذذد، وتأذذنية الشذذ   ابسذذن  اعلذذه  آيآذذةً 

 3.الش   ابسن غايته؛ كتأنية العنب ابخنر
ممخ ا ا :لذذ   ولذذه    ذذال الفي ذذاوي  ذذارً ا كلنذذة )تتذذازول(: "تظلنوهنذذا ، [091]الفآذذرة  نم ف َسممك ا اخَت خَممثن وَناأعةل ممَااللا اأن ك مما ا  نم 

ذاخلذاج ُّ "،  آذال (اخيازذة)مذن  أبل ُ  (االشتيال)بتعري ها للعآا  وتنآيص  ظَّها من الةوا ، و األمازذة،  دُّ : "اخيازذة ضر
عنلا يف كلنذة )تتذازول( اسذتُ   لأي إ 4,الظلذن وتنآذيص الةذوا " هذا جمذازًا عذنل  ع  رة ج  تفذوَّ ا كازذا شيازذة الذنلس غذ  مُ وملَّ 

 نِر عن الظلن وتنآيص الةوا ،  أُ  را ّبِر عُ و غ  داللتها األصلية، 
ُ
 . هر فر ف  ب ابسن س  أفَّ   امل

                                                           

 .39: 0ا ية احل 1
 .031: 1ا ية احل 2
 ,/2111-0420، /0 سذام  بذن العذريب األ ذري، دار الل ذيلة، الذراي ، حتآيذت ، ، الشذوكا إرشثداللفحوااإىلاحتقة الل ام اعةلاالألصموايُنظر:  3

 .(042)ا
 .290: 2ا ية احل 4
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َ اَعةلَممىالل مم  يَ االََي َرمموا :يف  ولذذه و   ,أو اخذذ اللُ  ،  ذذال الفي ذذاوي: ")الذذرِرجس( العذذ ا ُ [011]يذذوزس  ايَمر ق ةل ممونَال اللممب  ج 
ذذ ذذذلذذاج ُّ: "اخ  أضذذذاا ,"هُ فُ فذ   إزذذه س  ر، مث ال ذذذرتاكهنا يف االسذذتكراه والتنلُّذذذ ؛إم العذذ ا  ل  آرذذذالآذذ ر، مث زُ  (الذذرِرجس) لُ أص 

 1. هو جماز يف املرتفة الةازية" ,هر فر ف  طلت علف س  أُ 
  بة  سممب ال  اوا

ُ
الغيذذث وأرادوا بذذه كذذازوا يف الأذذففيَّة ذكذذروا    ذذإذا, ةففيَّ ب علذذف الأذذفب، بعكذذس الأَّذذأذذفَّ تتحآَّذذت الطذذتك اسذذن امل

 2.ي كرول النفال ويريدول الغيثيف املأففيَّة   إهنن ,الفالن
اأَعلاطةل اوإ : ولذذذه   لذذذ  َر مممب و   مممك وه   امب  مممخ ا اللن  َسمممثَبالَممممبَمةَلة َ اأَجةَله ممم  الَ م س  َر مممب و  اق  اَسمممب  ح وه   امب  ،  ذذذال [230]الفآذذذرة  و 

عذذن املراجعذذة؛ ألهنذذا  : "يعذذ/ أِل ازمأذذاعم جمذذاز  بآولذذه اجملذذاز ع  و  زذ ذذ لذذاج ُّ ا اخوضذذ ذذد أ"، و نَّ وهُ عُذذ"واملعذذىن:  راجر الفي ذذاوي: 
 3.عم"عن الرتَّ  ، والِتأريا مبعىن ازطتك جماز  هُ فُ فذ  س  
ممممَولل ك ا اوأو ال :يف  ولذذذذه و  َممممثاأم  نَمممم ٌاولع ةَلم ممممولاأَّن  ذذذذ،  ذذذذال [29]األزلذذذذال  د   مممما ال خم  الو ذذذذوع يف ازمث  بُ ف  الفي ذذذذاوي: "ألهِنذذذذن س 

 بُ ف  )ألهنذن س ذ :: " ولذهلذاج ُّ اخ أتفعهن علذف اخيازذة"،  ذفُّ  ُ كن  ت ًنلنَّ  ,ليفلوكن  يهن ؛من هللا تعام والعآا ، أو حمنة  
,  إ ذذذارة إم معذذذىن اللتنذذذة ؛إخل( ...الو ذذذوع ذذذ ؛طلآذذذا علذذذيهن تكذذذول أُ  ,ا ازمث والعآذذذا إمَّذذذ : إزِذذذه كنذذذا مذذذرَّ , أو هافُ فذ  ألهنذذذن س 

 4."االشتفار,  املعىن أل هللا ر ز   ُكن األموال واألوالد ليختّبكن
أل االزتآذذال مذذن )النذذذادي( إم تها وذكذذروا لفذذذحَّ  ,هالشذذذ   ابسذذن حملِرذذ فأذذنَّ  يُ  يذذه،  راد احلذذالُّ ويُذذذ ت احملذذلُّ ل ذذ   يُ  ألا ة مملحملةل  اوا

 5.ز ر ا االعتفارالتجوُّ  اَّ  ف   ,كة ًا  ، موجود  [01]العلت  لَمةل َةد ع اََند يَه ا :يف  وله  )أهله(
م ن نَياَمَقثع مممَدال ةل : ولذذذه   لذذذ  ةل مممَواتم بَممممو  ني ال  مممؤ  اأه  ممم    (املآعذذذد): "ولذذذاج ُّ  ذذذال اخ، [020]ال عنذذذرال  ق خَمممثا اوإع اغَمممَدو َتام 

 لذت ، و ذد يُ و عود   وإل مل يكن  يه  يام   ؛ًآا ل  املكال مُ  طلآا ب ريت اجملاز علف أُ  ,ع  وسِر الآعود والآيام، مث تُ  حملُّ  (املآام)و
 6.الكرت" الأام  واملآامُ  كآوهلن: اجمللسُ   ؛به ن  علف م  

                                                           

 .011: 2ا ية احل 1
 .(349)ا ,/0113، /3 د. حمند أبو موسف، مكتفة وهفة، الآاهرة،  ,للخصويباللبةثين يُنظر: 2
 .242: 2ا ية احل 3
 .423: 4ا ية احل 4
 .(40ا: 4)ج ، ابن يعآو  املغريب، دار الكتب العلنية، ب ول،يفاشب اتةلصةصال فخث امولهباللفخث  5
 .009: 3ا ية احل 6
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َخ  ممممب وَناإال ا : ولذذذذه  يفو  ث ممممَلاأالَمَهممممل ايَمنم  اقَمممممب ةل ه ا ام  مممم   لام  الل مممم  يَ اَخةلَممممو  "أايم العذذذذر  أل  ذكذذذذر اخلذذذذاج ُّ ، [012]يذذذذوزس  اي   
 1.للفتة الوا عة  يه" ؛املغر  :آالكنا يُ   ؛ يه ع     ا و  جمازًا مشهورًا يف الو ائع من الِتعف  ابلِلمال عنَّ عنلا استُ 
 .هُ ن  ن  ضر  كال يه و  لَّ     ن  املكال ابسن م   فأنَّ  يُ ، احمللُّ  رادُ ويُ  احلالُّ  تُ  ل  إذ يُ  ؛ةيَّ احمللِر  سُ ك  ع    ة الثل  اول
اوي ق ةم مموَناللص ممال  يَ الل مم :لذذ   ولذذه   ل ةَة ممب  ن مموَناِب  م  إذا  (؛فلَّ ص ذذ)مذذن  ة  ل ذذع   ذ   (الفذذتة)،  ذذال الفي ذذاوي: "[3]الفآذذرة  ةَايم ؤ 

ذذ ذذ ؛  اللعذذل املخفذذوا رذذادعذذا، وإمنذذا مسُِر عه تشذذفيًها لذذه يف تشُّذذ (؛ًيافذذلِر مُ )  الذذداع  ال ذذتناله علذذف الذذدعا ... وإمِنذذا مسُِر
 ,، وهذو الظذاهرعلذف احملذلِر   هذو مذن إطذتك احلذالِر  ,: "و وله: )ال تناله علف الدعا (اخلاج ُّ  اجد"،  آالاكع والأَّ ابلرَّ 

 2,بلوالذه كذالرأ  والر فذة" لُّ ا يذلول الُكذأبل يكذول ممَّذ ه مشذرو   أبزذ ل  ُآذإل مل زذ   ,، وإل جذازلِر ال من إطتك ارذل  علذف الُكذ
ذذمذذا ذ   ف(  ذذال: " الفذذوا ُ معذذىن )صذذلَّ     ر  ع ذذ ماوبعذذد ذذإليذذه ارنهذذور مذذن أِل ل   ب  ه   جمذذاز   ,يف الذذدعا   آيآذذة   (:الفذذتة) ظ  ل 
  لغذذذذذوي  

ُ
ذذذذذ 3,لة عليهذذذذذا"شذذذذذتنر يف اهليئذذذذذال املخفوصذذذذذة امل  كذذذذذتمُ   هر ترذذذذذمَّ هذذذذذ ا برُ  ,إخل( ...  الذذذذذداع مث  ذذذذذال: " ولذذذذذه: )وإمنذذذذذا مسُِر

ذذلر  وهذذو بيذذال   4,(ااالكشَّذذ) وإطت هذذا  ,هلذذا ال أصذذل   ,مذذن الفذذتة املشذذهورة مذذن أهنذذا يف الذذدعا  اسذذتعارة   هُ د  ن ذذا يف الوا ذذع عر ن 
 ,بعدمذه لُّ ورد علذيهن أهنذن ا ذرتطوا  يذه أل يعذدم الُكذ، و ذد أُ لِر أو ارل  علف الُكذ ,علف احمللِ  من إطتك احلالِر  عليها جماز  

 5.للوا ع" ف  ه خماله علف صتة األشر ، وهو كلُّ  ينئ  إطت ُ  ، وأزه ال يفاُّ لِر وأل يكول ارل  مآفوًدا من الكُ 
َمم  اللا ام ممثالل مم  اوأ :يف  ولذذه و  او ج مموه ه ا اَلفممياَرا  ،  ذذال الفي ذذاوي يف تلأذذ ه كلنذذة )رمحذذة(: [011]ال عنذذرال  يَ اليم َةض مم  

 ,عذذذن احملذذذلِر  مذذذن التعفذذذ  ابحلذذذالِر  ؛ةمحذذذة مبعذذذىن ارنَّذذذالرَّ  ل  ع ذذذج   ,خل(... إة)يعذذذ/ ارنَّذذذ :: " ولذذذهعلَّذذذت اخلذذذاج ُّ ة"،  "يعذذذ/ ارنَّذذذ
 إ ذذارة إم كةرتذذه ومشولذذه لذذه مشذذول   ؛د  غ ذذر   وعذذيش   كنذذا هذذ  يف: زعذذين    ؛ الظر يذذة جمازيذذة ,والظر يذذة  آيآيذذة، أو مبعذذىن الةذذوا 

زتهذا آار  ومُ  ,لتهذا ابلعذ ا آاب  لأذ  مُ علذف هذ ا الت ر يذة، ويذدلُّ  يهذا الظ محة الك ه  صلة ذاتية  ذت يفذاُّ ا الر را، وأمَّ الظ
 6."هُ ر  ك  ما ذ   هُ تُ تذ  ك  زُ  وه ا جماز  للخلود، 

                                                           

 .019: 2ا ية احل 1
 .341: 0ا ية احل 2
 .341: 0ا ية احل 3
 .(022ا: 0, )ج/0119-0409، /0 من احملآآ ، مكتفة العفيكال، الراي ،  حتآيت مجع  ، اللخمشري, للكعث يُنظر:  4
 .321: 0ا ية احل 5
 .011: 3ا ية احل 6
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ذذهر علذف الفحذذث  ر صر  هذ ه مجلذة مذذن الت فيآذال اجملازيذذة الذك سذذا ها اخلذاج ُّ يف  ا ذيته, وهذذ  ممذا ُيشذذ  يف وضذوح إم  ر
 عن األصل الدالآ وت وُّره.

مذذن شتهلذذا عذذن املعذذىن الذذ ه/  عذذّبَّ مذذن ألذذوال الِتفذذوير يُ  لذذول   أهنذذا االسذذتعارة يُعذذرا عذذنا:لالسممخرثرةلالنخقممثااعمم اطبيمم ا
ذذنذ  الآ ًفذذل بر ر الذذد ذذوُّ مذذن الت لأذذية ابلفذذورة احملأوسذذة، وهذذ  زذذوع  واحلالذذة الن ة علذذف األمذذور األللذذاة املوضذذوعة للداللذذ لر آ 

 . عن األمور املعنويةعّبِر املادية احملأوسة لتُ 
/: "هذ  تأذذنية الشذذ   ذهذذ222ارذذا ظ /هذا  ذائن علذذف أسذذا  املشذارة؛ لذذ ا  ذذال عن العآلذذ  مذن اجملذذاز زذذوع    آيآذذةً  وهذ 

  ت ذعُ  ,تأتع  الكلنة العر ُ و " 1,ابسن غ ه إذا  ام مآامه"
ُ
 ,شذرىمذن األُ  ب  ف  أ ذأذنَّف رذا بر ها مكذال الكلنذة إذا كذال امل

 بينهنا.لعت ة املشارة  ؛شرىأُ  مكال   لظة  لَّ ل  يف ملهوم الآدما  االستعارةُ  2,ًت"شاكر أو مُ  ,رًا هلااور أو جمُ 
لذذا مجاليذذة و لَّ  ا,نذا امليذذلة يف اسذتعناهل، وبيَّ السذذتعارةعذذن ازعجذاز الآذذرا  اب ثاو ذد اهتنَّذذا الكتذب الفتغيذذة الذذك حتذدَّ 

, وهذذ ا مذذا مل يغلذذل عنذذه اخلذذاج ُّ,  آذذد سذذاك يف  ا ذذيته مجًعذذا كفذذ ًا مذذن أمةلذذة االسذذتعارة أداة للت ذذوُّر اآلايل الذذواردة  يذذه
 الدالآ يف اللغة العربية.

ن اََل ما اَعمَ لًِباأ : وله ل    ب ال  نَمثل ق نَياأ   ذال الفي ذاوي:  اسذتعارة للِرلذظ للتعفذ  عذن ضذدِره,  آذد ،[039]النأذا   ل ةًممثَيع  
ذذ"وو   ذذن  ه  )بشَّذذر( مكذذال )أزذذ ر( تذ   عُ ض  : "وكذذول )بشَّذذر( اسذذتعارة هتكنيذذة هذذو املشذذهور، و ولذذه: أضذذاا اخلذذاج ُّ رذذن"،   كُّ

ذذألِل الت ؛أ أذذن مذذن  ذذول اللخمشذذرِي: )مكذذال أشذذّب( ,)مكذذال أزذذ ر( ذذ دِر هكُّنيذذة تكذذول يف اسذذتعارة ال ِر  ه، وازشفذذارُ دِر ل ر
ا لهليس ضر   3.يف التَّهكُّن" رُ اش   ه  ج   هو و   ,لرس  ألزه أعنُّ، ولن أل تآول إزِه جماز مُ  ؛دًّ

شذرة ب أ ذجل  ب ه بأذارِ  أشّبتُذ ؛ إذاوب ش ذر تُهُ  هُ تُ شَّذر  وب   ل  ُجذالرَّ  لُ ش ذر  أب  آذال: يُ "، أرُّ ي مباتع/ ازشفار  هالر  كلنة )الفشارة( يف أص  
 ؛هنذا مبعناهذا اجملذازيهعنلا اسذتُ  لكنهذا 4,، وذلذن أل الذنلس إذا ُسذرَّل ازتشذر الذدم  يهذا ازتشذار املذا  يف الشذجر"هر هر ج  و  

املنذذذا آ  أوهذذذوا املذذذؤمن  أبهنذذذن امنذذذوا يف  خرية والذذذتهكُّن، ومذذذا ذاعم إال ألللأذذذلل عذذذن زذذذلول العذذذ ا ،  جذذذا ل إذ عذذذّبَّ 
 مث ملاجأهتن ابلع ا  األلين. ,إيهاًما هلن بش     ؛رِر،  ج   بللظ )الفشارة(كلروا يف الأِر هن  و  ,الظاهر

                                                           

 .(023ا: 0, )ج/0119-0409، /1 عفد الأتم هارول، مكتفة اخاجن ، الآاهرة، حتآيت حمند ، ارا ظ ,للبةثناوللخبةني: يُنظر 1
 .(032, )ام/0113-0313، /2 أمحد صآر، مكتفة دار الرتاي، الآاهرة، حتآيت ابن  تيفة،  ,أتويلامعكلاللقبآن 2
 .314: 3ا ية احل 3
 .20: 0/بشر/  الآرال بريغيف لردال امليُنظر:  4
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اأتَ ا :ل   وله ومن أبرز األمةلة االستعارية كلنة )عآين(,   اَيَ ت ةَمه ا ات ةَمه ا اللس ثَع  ايَمة َخً اأَحَّت  اَعق مةا او  ايَممو     ِ ]احلذل  َعَ ل

جمذذازًا مذذا يف  ؛عآيًنذذا هُ ل ذذع   ج   ,الذذوالدة ملذذن هذذو مذذن  ذذأزه، واليذذوم لذذيس كذذ لن مُ د  " آيآذذة العآذذن ع ذذ يذذرى اخلذذاج ُّ أل ،[22
 استعارةً  راد ابلعآن الشكلُ أبل يُ  ؛ال را أو ازسناد

ُ
 ,ًآذا ل  الولذد مُ  مر د  الرادة ع   ؛تً رس  أو جمازاً مُ  1,ففنِر ، وعليه ا تفر امل

ذذوهذذ ا مسَّذذ ,مذذن هذذو  يذذه مذذن النأذذا  ؛ ألزذذه صذذلةُ وإسذذناده إم اليذذوم جمذذاز    )املعذذا   لُ اه أه 
ُ
ذذاجملذذاز امل     و  مذذن  ذذوهلن: ثذ ذذ (؛هوجَّ

اَعثد اإ ع اَأر َسةل َنثاَعةَلة ه ا اللب  يَحالل َرق ةاَا :ومةله  وله  2,"ه  جَّ و  مُ  : "يعذ/ أِل )العآذين( لذاج ُّ  ذال اخ آذد ، [40]ال ارايل  َويف 
ذا ذ  بتشفيه ما يف الريا ممَّذ ؛ر  ك  ا ذ  ن  استعارة تفعية لر  أتعار  مُ  ذل  مبذا يف املذرأة ممذا مينذع مح    ر  ك  ذه  اليذفس املذازع  (العآذن) ل  ا؛ ألِل أص 

ذذذذ، رَّ كنذذذذا م ذذذذ  ؛ل  و  عُذذذذل  م   :أو ,ل  اعرذذذذ    :مبعذذذذىن ,ل  ي ذذذذعر     :وهذذذذو 3,كنذذذذا  الذذذذه الراغذذذذب  ,مذذذذن  فذذذذول األثذذذذر  ا  ع ذذذذ   ا أهلكذذذذتهن و    لنَّ
ذلر  ؛احلنل مر د  ع  ذلن ازهتعم بر  ه  فَّ     ؛نهُ ل  أ  ابالستئفال ز   ا  ولذه: )أو ا  يذه مذن إذهذا  النأذل، وهذ ا هذو املذراد هنذا، وأمَّذن 
ذل  للريا العآين، وه  الك ال تلآذا الشذجر بر  ر   جمازي اش  معىًن   فيالُ  ؛ن منلعة(ألهنا مل تت نَّ  إذ  ؛هنذا راد  ال أزذه ُمذ ,ر  ور  ذ ر  ه 

ًًا ال زذ   :املرادُ  :آالأل يُ  ال يفاُّ  ذن املنلعذة بعُ ت نُّ  مُ د  ع   ه  فِر شُ     , يها ع  ل  أرسلنا عليهن ر  : هذو مبعذىن ,املذرأة، وهذو  ذاهر   نر آ 
 4.من التزم" ,ل  اعر    

اَلم مثاطَةَمىال َمثب اَاةل نَمث  ا ايفا :بذ  املذدلول  كلنذة )طغذف( يف  ولذه  ه  لا داللتها لوجود تشذابُ ومن األللاة الك حتوَّ  إَن 
ذذ ؛[00]احلا ذذة  ثر يَمم  الجلَا : لذذاج ُّ وذلذذن يف ال و ذذال"،  آذذال اخ ,ازذذهاملعتذذاد، أو طغذذف علذذف شلَّ  هُ دَّ  ذذال الفي ذذاوي: "جذذاوز   

ذذازذذه علذذف أزذذه اسذذتعارة، وال و  "وطغيازذذه علذذف شلَّ  بذذ  الذذوجه  أل  ف مذذا ال  اجذذة إليذذه، واللذذركُ إال بتكلُّذذ لكوزذذه  آيآذذةً  ه  ج 
  ,و ذذذد ال يكذذذول , ذذذد يكذذذول ابلنأذذذفة للغذذذ  ز احلذذذدِر  ذذذاوُ 

ُ
ذذذمنذذذه  ذذذاوُ  أذذذتعارُ مذذذع اال ذذذرتاعم يف االسذذذتعارة، وامل  ,هُ دَّ ز املذذذر    

يف اللغذذة علذذف  تُ ل ذذ   نذذة )طغذذف( الذذك تُ ليشذذرح ازتآذذال الداللذذة لك  اخلذذاج ُّ  5,متةذذيًت" هُ املذذا ، وجيذذوز كوزُذذ لذذه كةذذرةُ  واملأذذتعارُ 
ذذ غيذذال املعنذذوي الذذ ي يكنذذن يف زذ  ال,  كذذال هذذ ا كز املذذا  احلذذدَّ املذذألوا ذذاوُ ف لذذع إم الداللذذة 6؛ز احلذذدِر  ذذاوُ  اززأذذال  سر ل 

 .بآوم زوح  لَّ ع ل الكلنة لسًا  ابلع ا  الشديد ال ي    استُ و د الظامل، 
                                                           

 أي الفي اوي يف تلأ ه. 1
 .232: 2ا ية احل 2
 .442: 2/عآن/  الآرال بريغيف لردال امليُنظر:  3
 .211: 9ا ية احل 4
 .224، 223: 1ا ية احل 5
 .311: 2/طغف/  الآرال بريغيف لردال امليُنظر:  6



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 66 

عنذذذد إم إ هذذذار املعذذذىن احلآيآذذذ  أوالً مذذذا أمكنذذذه ينذذذل معذذذىن االسذذذتعارة، تعنذذذد اآلايل الذذذك حت لذذذاج ِر اخ كذذذال و ذذذواكذذذ ا  و 
ذآَّ     اية   لَّ ل  كُ لي ؛شرع يف بيال املعا  اجملازية ارديدةيذلن، مث  زدراكذه أهيذة هذ ا النذوع مذن  ؛ا مذن الشذرح والتوضذياه 

  هام الآارئ .اجملاز، ساعًيا إم تآريب اجملاز من أ

ذ كذتم    الكنايذةُ ا:للكنثيم لالنخقثااع اطبيم ا ذأل يُ " وهذ  1,وإل كذال معنذاه  ذاهرًا يف اللغذة ر  تذ  تذ  اس 
ُ
 ن إثفذال معذىًن تكلِر ريذد امل

 ,ومئ بذذه إليذذه يُذذ , هذذو هليذذه وررد  ُذذه يف الوجذذودمذذن املعذذا ،  ذذت يذذ كره ابلللذذظ املوضذذوع لذذه يف اللغذذة، ولكذذن جيذذ   إم معذذىًن 
يشذذتنل علذذف  رينذذة متنذذع مذذن  األشذذ يف أل  مذذن  يذذث الآرينذذة؛ يتلذذف عذذن أسذذلو  اجملذذاز اأسذذلورو  2,وجيعلذذه دلذذيتً عليذذه"

اهلذدا منهذا أل ينذأى منها؛ لذ ا كازذا أبلذ  مذن التفذريا,   إرادة املعىن األصل ، أما الآرينة يف أسلو  الكناية  ت متنع
ذذ
ُ
فعذذده عذذن الرهبذذة الذذك تنشذذأ مذذن طذذول اسذذتعنال الللذذظ يف معذذال  حمذذِددة الآذذول إم مذذا يُ والفذذرا ة يف ن عذذن املفا ذذرة تكلِر امل

 .مألو ة
يهذذذا يف  ا ذذذيته عل لذذذاج ُّ اخ ف    ذذذو   وهذذذ  ممذذذالذذذة علذذذف هذذذ ه الفذذذورة، و نآرال الكذذذرت بكةذذذ  مذذذن األللذذذاة املالآذذذ ل  لرذذذو ذذذد    

 االزتآال الدالآ علف سفيل االتأاع. النوع من ًحا و ارً ا ه اوضر مُ 
اللب ا :ل   وله   َةث   ةَلَ اللص   ل اَلك ا الَةم  اإىلأ ح  كلنة )الر ذث( بآولذه: ")الر ذث(  لاج ُّ  اخ ح  ر  ،    [091]الفآذرة  ان َسثئ ك ا اَلث 

ذذأذذتآفا ذر ن ملذذا يُ ت ذذنِر مُ  كذذتم   ذذمذذن ذر  هُ رُ ك  عذذل جمذذازًا لعذذدم املذذازع مذذن ارنذذاع ودواعيذذه، وهذذو هنذذا كنايذذة عذذن ارنذذاع، ومل جيُ  رر ك 
ذذوو  ... ن معذذىن از  ذذا بذذذ)إم( لت ذذنُّ  يدِر احلآيآذذة، وعُذذ فا مذذن جهذذة أزذذه از فذذاح مبذذا جيذذب أل داللتذذه علذذف معذذىن الُآذذ هُ ج 

 ,اب ذرم :أو , لذن يآذل: أ  ذيتن ,هُ د  ع ذبذ   ؛ن  ت  تذازُول  ُكنذتُ يف  ولذه:  (شيازة)اه ول ا مسَّ  ,لتآفيا ما  علوه ر  كر   ُ  , عنهكىنَّ يُ 
كنذذا يف األسذذا ل  يذذل: ألل املآفذذود   ؛عذذن از  ذذا  ل األمذذر كنايذذةً عذذل مذذن أوَّ ال جيُ  كنذذا يف أمةالذذه،  ذذإل  يذذل: ملر    ؛أو حنذذوه

الَممَبَ ا : ولذه أكَّد اخلاج ُّ الكناية يف للظ )الر ث( يف الكتم علذف عنه"، و  واز  ا  أيً ا كناية   ,هو ارناع َلَمم  
ذ ال الفي اوي: " ت مجاع، أو  ت  ُ  آد ، [011]الفآرة  ارََلثَاه   الَلج اَلالل ة ا : "وهذو لذاج ُّ يف الكذتم"،  عِآذب اخ ش  ح 

 3."، وعلف الةا   آيآة  علف األول كناية  

                                                           

 .(203)ا ، حمند صديت املنشاوي، دار الل يلة، الآاهرة،الأيد اررجا , للخربيفثتيُنظر:  1
 .(22)ا اخاجن ، الآاهرة،حمنود حمند  اكر، مكتفة حتآيت ، عفد الآاهر اررجا , دالئلال علث  2
 .411: 2ا ية احل 3
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د ا :يف  ولذذه و  اللةَمه ممو  ذذاليذذد وب   لُّ ت الذذرزك، وغ ذذ ذذيِر يُ  : "أي خبيذذل  اخلذذاج ُّ ،  ذذال [24]املائذذدة  اَمة ةل ولَمم ٌايَممد اللا اوقَثلَمم   ها  ُ أ 
 إزذذه   ,أو مفأذذوطة   مغلولذذة   د  ي ذذز   دُ ي ذذ :خبذذتا ,كنذذا هنذذا  ؛منذذه احلآيآذذة أصذذتً  يعذذ/  ذذينن ال تفذذاُّ  ,عذذن الفخذذل وارذذود جمذذاز  

حنذل علذف مذا  يُ  ,مذع أزذه كنايذة ار منه ذلن جمازً تفوَّ يآت   أزه يُ  ,إخل( ...أتعنلكناية عن ذلن... و وله: )ول لن يُ 
 1.إذا كال رة  رينة مازعة"

اايَمة اوال :يف  ولذه  كنذا  ؛ضذعا  يذه أب الأذياك الذ ي وُ  ل  لة، كُ تلر خمُ  ومعال   صي   يف و د وردل كلنة )األكل(  خَمب 
اَيَ   ممَلالَ ممَااأ اأَحممد   ا اأن  خًممثيَمر ض ممك ا ايَمر ًضممثاأحي  ممب  ةممه اَمةم  ذذىنَّ : "اخلذذاج ُّ  وهنذذا  ذذال، [02]احلجذذرال  خ  ذذ ك   لر عذذن )الغيفذذة( أبك 

ذذل  اززأذذال لر  ذذ نر ح  مذذا هذذو يف غايذذة الكراهذذة موصذذوالً  ل  ع ذذتًذذا، مث ج  يذ  م   هُ ل ذذع  ، مث مل يآتفذذر علذذف ذلذذن  ذذص ج  هر لرذذة  مر  ر  إزأذذال اش 
ذ لُ ع  ا ج  للنعىن الوارد من أجله،  أمَّ  آةً  اب  مُ  ؛له د  فر ة علف ما  ُ  ه ه أربعة أمور دالَّ  ,ابحملفة  هر لرذة  إزأذال مر  نر حل  ذ لر الغيفذة كأك 

  املةالب رُ ك   ألهنا ذر 
ُ
ذناثرذومتليت األعذرا  امل ذل  ك    هُ لُذع  وج   ,اللحذن بعذد متليآذه لر ل ألك  ذ أللاألخ  نر ح  ا اه  ه  ر  ك  ت  العآذل والشذرع اس 

ذذكر ر  ا بتذ  ر  وأم ذذ ذذل   كازذذا يف الكراهذذة الشذذديدة ك   ,اه    ا أللتًذذيذ  م   هُ لُذذع  وج   ,األخ نر ح 
ُ
ذذتذذا  ال يشذذعر بغيفتذذه، وو  غ  امل ذذابحملفذذة لر  هُ لُ ص  ا ن 

 2.ا"ه  حر ف  عليه النلو  من امليل إليها مع العلن بآُ  ا  ل  فر جُ 
اخثمت :

  املرتف ذذة ابلفيذذال الآذذرا  خباصذذة, وهذذ  غذذي   مذذن  ذ ذذي  ر مذذا تناو لذذه ر الذذدالليالت ذذوُّ التأصذذيل و مظذذاهر  ترل ُكذذن كازذذا أبذذرز
اخلذذاج ُّ, ممذذذا يُظهذذذر عنايتذذذه الواضذذذحة رذذذ ا املفحذذذث, ولعلَّذذه كذذذال م لفذذذه األول يف  ا ذذذيته, علذذذف أزذذذه يف تناُولذذذه مل يكذذذن 

ارازذذب الت فيآذذ   يذذه, ممَّذذا يُكأذذب  ا ذذيته مكازذذة ُمذذّبَّزة يف  يآفذذد إم التآعيذذد والتنظذذ , وإمنذذا سذذعف إم الكشذذف عذذن
إطار و ض عر املعجن التاري  للُّغة العربية, وال سينا أزه تو َّر هل ه اللغة ما مل يتو َّر لغ ها من اللغذال؛ إذ ارتف ذا ابلآذرال 

ية أل ُيفيفها ذ وسُيفيفها ذ كةذ   مذن الت ذوُّر علذف الكرت, ورا ُكتفا العلوم ازستمية الك كال حمورها, ومن مث هتيَّأ للعرب
 مدى أربعة عشر  راًن, ويف ثنااي )عناية الآاض  وكلاية الراض ( ما يُؤكِرد ه ا.

 
 
 

                                                           

 .219: 3ا ية احل 1
 .222: 9ا ية احل 2
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اول بلجملال صثدر
 

 الآرال الكرت.
 /.0192/، ، دمشتأثر الدشيل علف العربية اللفحف يف عفر اال تجاج، د. مأعود الفوبو، منشورال وزارة الةآا ة

 .جدة/  حمنود حمند  اكر، م فعة املد ، الآاهرةحتآيت هذ/، 414أسرار الفتغة، عفد الآاهر اررجا  /
 .هذ/، دار إ يا  الرتاي العريب، ب ول192أبو الأعود /, رتإر اد العآل الألين إم ملااي الآرال الك

هذذذذ/، سذذذام  بذذذن العذذذريب األ ذذذري، دار الل ذذذيلة، 0221إر ذذذاد اللحذذذول إم حتآيذذذت احلذذذت مذذذن علذذذن األصذذذول، الشذذذوكا  /
 /.2111-0420، /0 الراي ، 

 ./0119, /4, دار إ يا  العلوم, ب ول,  هذ/131/ يف علوم الفتغة, اخ يب الآلوي/ ي احاز
حمنذذد أبذذو الل ذذل إبذذراهين، دار اللكذذر، دمشذذت،  حتآيذذت هذذذ/،100/ بغيذذة الوعذذاة يف طفآذذال اللغذذوي  والنحذذاة، الأذذيوط 

 2/ ،0311-0111./ 
-0409، /1 عفذذذد الأذذذتم هذذذارول، مكتفذذذة اخذذذاجن ، الآذذذاهرة، حتآيذذذت حمنذذذد هذذذذ/، 222الفيذذذال والتفيذذذ ، ارذذذا ظ /

0119./ 
 /.0113-0313، /2 أمحد صآر، مكتفة دار الرتاي، الآاهرة، حتآيت هذ/، 212طويل مشكل الآرال، ابن  تيفة /

 /.0191-0411، دار احلرية، بغداد، /اللايدي الرتادا يف اللغة،  اكن مالن العتيف 
 /.0113، /3 التفوير الفيا ، د. حمند أبو موسف، مكتفة وهفة، الآاهرة، 

 .اوي، دار الل يلة، الآاهرةاملنش حمند صديتحتآيت /، ذه902التعريلال، الأيد اررجا  /
 /.2112، /0 جدل الللظ واملعىن، د. مهدي أسعد عرار، دار وائل للنشر، عنال، 

 /.0111، /0 جواهر الفتغة يف املعا  والفيال والفديع، الأيد أمحد اهلامش ، املكتفة العفرية، 
 .عل  النجار، دار الكتب املفرية حمند حتآيت /،ذه312اخفائص، ابن ج/ /

 /.ذه0294ة، /يفالوه/، امل فعة ذه0000عيال الآرل احلادي عشر، احمل ِر /أشتصة األثر يف 
 .حمنود حمند  اكر، مكتفة اخاجن ، الآاهرة حتآيت /،ذه414دالئل ازعجاز، عفد الآاهر اررجا  /

 /.0194/، 2 و املفرية، الآاهرة، لاملكتفة األجنداللة األللاة، د. إبراهين أزيس، 
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 .د. كنال بشر، مكتفة الشفا ، مفر ة يف اللغة، ستيلن أوملال، ترمجةدور الكلن
-0419، /0 علذذذ   أذذذن  ذذذاعور، دار الكتذذذب العلنيذذذة، بذذذ ول،  حتآيذذذت /،ذك.هذذذ 03ديذذذوال زهذذذ  بذذذن أيب سذذذلنف /

0199./ 
 /.2114-0422، /0 محدو طنا ، دار املعر ة، ب ول، حتآيت ديوال لفيد بن ربيعة، 

ازذة األ يأذف الفذذايب احللذ  و ذذركاه، عفذد اللتذذاح احللذو، م فعذذة عحتآيذذت /، ذهذ0121لفَّذذا وزهذرة احليذذاة الذدزيا، اخلذذاج  /ًر
/0392-0121./ 

، دار إ يذذا  عفذذد اللتذذاح حمنذذد احللذذوو  ,حمنذذود حمنذذد ال نذذا  حتآيذذت: /، ذهذذ440طفآذذال الشذذا عية الكذذّبى، الأُّذذفك  /
 .الكتب العربية، مفر

ذن، املدينذة املنذورة،  ، 0 طفآال امللأرين، األدزه وي /الآرل احلادي عشر/، سلينال صذاحل اخذلي، مكتفذة العلذوم واحلرك 
/0401-0111./ 

صذذذل ، سذذذيد بذذذن علذذذ  املر  حتآيذذذت/، ذهذذذ141ال ذذذراز املت ذذذنن ألسذذذرار الفتغذذذة وعلذذذوم  آذذذائت ازعجذذذاز، العلذذذوي الينذذذ/ /
 /.0104-0332م فعة املآت ف، مفر ، /

 ./0119/، 2 علن الداللة، د. أمحد خمتار عنر، عامل الكتب، الآاهرة، 
داود غ ا ذذذذة، دار اللكذذذذر للنشذذذذر و  , أذذذذ  اليفو  ,عفذذذذد الآذذذذادر أبذذذذو  ذذذذريلة د.حتآيذذذذت: علذذذذن الداللذذذذة واملعجذذذذن العذذذذريب، 

 /.0191-0411، /0 والتوزيع، 
  الذذذدين عفذذذد احلنيذذذد، دار يذذذحمنذذذد حمحتآيذذذت  /،ذهذذذ242العنذذذدة يف حماسذذذن الشذذذعر وادابذذذه وزآذذذده، ابذذذن ر ذذذيت الآذذذ وا  /

 /.0190-0410، /2 اريل، ب ول، 
عفذذذد الذذذرزاك املهذذذدي، دار الكتذذذب العلنيذذذة،  /، ضذذذف هذهذذذ0121عنايذذذة الآاضذذذ  وكلايذذذة الراضذذذ  =  ا ذذذية اخلذذذاج  /

 /.0111-0401، / 0 ب ول، 
 /.0141-0322أزفار الأنة احملندية، /عة اللتا املف  يف طفآال األصولي ، عفد هللا مف لف املراغ ، م ف

 /.0112-0312، /0  نول بتغية، أمحد م لو ، منشورال دار الفحوي العلنية للنشر والتوزيع، الكويا، 
 /.0119-0409، /0 من احملآآ ، مكتفة العفيكال، الراي ،  مجع   حتآيت /،ذه239الكشاا، اللخمشري /

 .احملآآ ، دار املعارا، الآاهرة منحتآيت مجع  /، ذه100لأال العر ، ابن منظور /
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 .سلك ، مكتفة اخاجن ، الآاهرة حمند  ؤاد د.حتآيت /، ذه201جماز الآرال، أبو عفيدة /
نذذد أبذذو الل ذذل إبذذراهين، حمو  ,حمنذذد أمجذذد جذذاد املذذوم بذذن حتآيذذت: /،ذهذذ100امللهذذر يف علذذوم اللغذذة وأزواعهذذا، الأذذيوط  /

 .3 ة دار الرتاي، الآاهرة، مكتف ,عل  حمند الفجاويو 
 ./، مكتفة زلار مف لف الفازذه212امللردال يف غريب الآرال، الراغب األصلها  /

 ، دار الكتب العلنية، ب ول.هذ/0029/ مواهب اللتاح يف  رح تلخيص امللتاح، ابن يعآو  املغريب
 
 
 
 
 
 

 


