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 يف  هـ(524الفروق اللغىية عىد الراغب االصفهاوي )ت
 كتابه مفردات ألفاظ القرآن )دراسة ومعجم(

 
 د. مهند جاسم محمد

 قسم المغة العربية / كمية اآلداب
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل َرّب العالمين والصالة والسالم عمى سّيدنا محمد وعمى آله وصحبه 

 .أجمعين
 وبعد 

فر التراث المغوي العربـي عمـك كـما هامـل مـن المؤلفـات المغويـة التـي تنوعـت فقد توا
فمم تدع جانبـا  مـن الجوانـب المغويـة إالح وبحيـت فيـه سـوا   ،وتشعبت اتجاهاتها ،موضوعاتها

 .ما معا  ميهأفي المغة عمك جهة االنفراد أم في القرآن أم ك
هامـل لممـا لتحديـد الداللـة وقد حظيـت دالالت اللفـاظ بنصـيب وافـر مـن هـما الكـم ال

 الدقيقــة لمفــظ مــن أهميــة بالغــة فــي فهــم معــاني النصــوص فظهــرت كتــب المعــاجم بقســميها
ــــب النــــوادر ،والمعــــاني( ،)اللفــــاظ ــــ ،وكت ــــب ،ب الوجــــول والنظــــامروكت ــــب الغري ــــب وكت ، وكت
 .ت التي وجهت عنايتها إلك اللفاظوغير ملك من العنوانا ،الفروق

االتجـال فـي التـفليا مـا يقدحمـه مـن ادمـة بالغـة لفهـم الـنص وقد زاد من أهمية هـما 
 .القرآني والوقوا عمك التفسير الدقيق آلياته

ــدف لمتــفليا فــي عمــوم القــرآن إم أضــحك الوقــوا عمــك  ،وهــو مــا استشــعرل مــن تصح
ويقــا عمــك رأس هــؤال   ،الفـروق الدقيقــة بــين اللفــاظ معممـا  مهمــا  مــن معــالم منـاه  تــفليفهم

إم أظهر عنايـة بـارزة ببيـان الفـروق ، في كتابه )مفردات ألفاظ القرآن( صفهاني()الراغب ال
تركيــز  حينمــما فقــررت  ،وهــو مــا توصــمت إليــه بعــد طــول قــرا ة لكتابــه ،المغويــة بــين اللفــاظ

هــمل الظــاهرة فكــان بحيــيق )الفــروق المغويــة عنــد الراغــب الصــفهاني فــي كتابــه القــول فــي 
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وقـــد اقتضـــت المـــادة أن أقســـم البحـــث عمـــك قســـمين ســـة ومعجـــم( / درامفـــردات ألفـــاظ القـــرآن
 يسبقهما تمهيد وتعقبهما ااتمة عمك النحو اآلتي ق

 ،وأبــرز مــن ألحــا فيهــا ،تناولــت فيــه ظــاهرة الفــروق المغويــة (الفــروق فــي المغــة)التمهيددد  -
 .وأهم المقاييس التي اتبعها العمما  لموقوا عمك الفروق بين اللفاظ

 )الدراسة(  لالقسم األو -
 قالمادة فيه عمك يالية مطالب وهي قسمتوقد 

 .إم بيحنت فيه موقا الراغب من الفروق المغوية ،(موقا الراغب من الفروق)الول ق 
 .وقد أوضحت فيه أبرز سمات منه  الراغب في بيانه لمفروق ،(سمات منهجه)الياني ق 

يه أهـم المقـاييس التـي اعتمـدها الراغـب ف أيبت  وقد  ،(اليالث ق )مقاييس الفروق عند الراغب
 .أساسا  في التفريق بين اللفاظ

 ق )المعجم(  القسم الثاني -
وحرصت عمك ترتيبها  ،وقد أيبتح فيه أزواج اللفاظ التي مكرها الراغب في كتابه

ولزيادة الفامدة وبيان ما انفرد  ،عمك حسب ما أوردل الراغب مع بيان أرقام الصفحات
رل من الفروق عن العسكري أفردت عمودا  فيه أرقام الصفحات التي ورد فيها الراغب بمك
 .هالل ورمزت له )عس( يالفرق عند أب

 .ق وقد ايبت فيها أهم النتام  التي توصمت إليها الخاتمة -
وتكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي إظهـــار عنايـــة الراغـــب بـــالفروق المغويـــة مـــع اإلحصـــا  

 فروق العسكري. زاد عمك مرجع آار في الفروق يالدقيق لها بما يرفد الباحيين ب
والدراســــات ،أمــــا أهــــم المصــــادر التــــي اعتمــــدتها فتتميــــل بكتــــاب الفــــروق لمعسكري

 .الحديية التي تناولت الفروق المغوية فضال  عن المعاجم المغوية وبعض كتب المغة
 

 التمهيد
 الفروق يف اللغة

التـــي شـــغمت الدارســـين قـــدامك تعـــد الفـــروق المغويـــة إحـــدف ظـــواهر المغـــة العربيـــة 
تمــك المعــاني الدقيقــة التــي يمتمســها المغــوي بــين اللفــاظ المتقاربــة )ويــراد منهــاق ) ،ومحــديين
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، أو الباحـــث إالح عمـــك متكممـــي المغـــة االقحـــاحالمعـــاني،في ظن ترادفهـــا لافـــا  تمـــك المعـــاني 
 .(2)((المغوي

في إطارها العام أو قل أو بمعنك آار البحث في دالالت اللفاظ المتفقة المعنك 
 المنتمية إلك حقل داللي واحد الماتمفة من جهة اصوصيات الداللة واالستعمال.

؛ اللتبــاس المعــاني بطــول أمــد فــي الفــروق مــن أعقــد مســامل الداللــةويعــد البحــث 
المغـــة وابتعادنـــا عـــن مواردهـــا الولـــك، فنـــت  عنـــه التســـوية بـــين المعنـــك وأايـــه فـــي الداللـــة، 

 .(2)المعنك وضبط المراد منه لصعوبة تحديد
، ولحـد ردة (1)هما االلتباس بين معاني اللفاظ ومـا تبعـه مـن انتشـار القـول بـالترادا

مـن المؤلفـات التـي تكشـا عــن  كييـرفعـل عنـد العممـا  والسـيما منكـري التـرادا تميمــت فـي 
ة مـن نحـو عشـر  (هــ(في )الفهرسـت125فقد مكـر )ابـن النـديم ت الفروق بين معاني اللفاظ.

ـــا زيـــد  ـــاب الفروق(امكـــر مـــنهم ق أب عممـــا  المغـــة والنحـــو لكـــل مـــنهم كتـــاب يحمـــل اســـم )كت
 .(5)يابت وغيرهم  يويابت بن أب ،وأبا عبيدة ،وقطرب ،الكالبي

ــا  لبيــان الفــروق بــين  272 يــم تجــد ابــن قتيبــة )ت هـــ( فــي )ادب الكاتــب( يفــرد باب
ل )بـاب معرفـة مـا يضـعه النـاس غيـر مجموعة من اللفاظ ااطف الناس فـي اسـتعمالها اسـما

 .(4)موضعه(
يضــع مصــنفه المعــروا فــي الفــروق  (هـــ 194 ت) يــم جــا  أبــو هــالل العســكري

 .المغوية
أينامهـــا جممـــة مـــن الفـــروق يـــم توالـــت بعـــد ملـــك المؤلفـــات المغويـــة التـــي تضـــم فـــي 

مفـردات و  ،هــ( 529 امـو العنـوان مـن ملـك كفقـه المغـة لميعـالبي )ت المغوية عمك الرغم من
 .(2)وتعريفات الشريا الجرجاني وغير ملك من المؤلفات ،الراغب

وقـــد اعتنـــك قـــدامك عممـــا  العربيـــة وبعـــض المحـــديين بوضـــع جمـــع مـــن المســـامل 
إم إن البحـث عـن الفـروق الدقيقـة  والمقاييس لالعتمـاد عميهـا فـي بيـان الفـروق بـين اللفـاظ،

 ق(7)اييس،ومن أهم همل المقاييسدون أسس أو مقمن بين اللفاظ لم يجر اعتباطا  
 .ـ االستعمال المغوي لمكممة2
 المعنيين.ـ اعتبار صفات 2
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 .ـ اعتبار ما يؤول إليه المعنيان1
 الفعال.اعتبار الحروا التي تعدف بها  ـ5
 .ـ اعتبار االشتقاق4
 .ـ اعتبار صيغة المفظ2
 .ـ اعتبار اصل المفظ وحقيقته في المغة7
 .ـ اإلطالق والتقييد2
 .ـ اعتبار الضد والنقيض9

 .ـ العام والااص20
 .ـ االقتران المفظي22
 .ـ المدلول الحسي والمهني المجرد22
 .ـ اقتضا  العطا والمغايرة21
 .ـ القوة والضعا25
 .ـ االستحسان واالستهجان بين اللفاظ24
 

 الدراسة
 املطلب األول : مىقف الراغب مه الفروق

قدامك إلـك القـول بـالترادا بـين اللفـاظ فـي المغـة، مهب فريق من عمما  العربية ال
وبضـد هـما االتجـال تبنـك فريـق  ،يم سحبوا ملك عمـك القـرآن الكـريم فقـالوا بوقـوع التـرادا فيـه

ومـن  ،(2)وفي القرآن الكـريم المنـزل بمغـة العـرب،آار القول بإنكار الترادا في المغة العربية
ويقـا العسـكري عمـك رأس  ،اظ التـي ي ظـن ترادفهـاهما اإلنكار جا  القول بالفروق بـين اللفـ

 .(9)منكري الترادا وميبتي الفروق مع جمع آار من العمما  
ويعــد الراغــب الصــفهاني فــي كتابــه مفــردات ألفــاظ القــرآن مــن أبــرز منكــري وقــوع 

وميبتي الفـروق المغويـة بـين اللفـاظ عمـك الـرغم مـن أنح كتابـه لـم  ،الترادا في القرآن الكريم
وقد جا ت تفرقته من االل تحريه الدقيق لمعـاني ألفـاظ القـرآن الكـريم  ،عه لهما الغرضيض

مع تتبع دقيق لسياقات ورودها في القـرآن وتبـاين كـل سـياق عـن اآلار،فهـو منكـر لمتـرادا 
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واتبـع هـما الكتـاب ـ إن شـا  ا  )مقر بالفروق وقد أيبت ملك في مقدمة مفرداتـه إم يقـول ق )
،وما الجل ـ بكتـاب ينبـع عـن تحقيـق اللفـاظ المترادفـة عمـك المعنـك الواحـد تعالك ونسف في

، فبـملك يعـرا ااتصـاص كـل ابـر بمفـظ مـن اللفـاظ المترادفـة بينهما من الفروق الغامضة
نحــو مكــر القمـب مــرة والفـؤاد مــرة والصــدر مرة،ونحـو مكــر ا  تعــالك  دون غيـرل مــن ااواتـه،

ِلدددكَ } فـــي عقـــب قصـــةق َِ ِلَقدددْوِم } وفـــي أاـــرفق {،17{}الـــروم/ آَلََيددداِت ِلَقدددْوِم ُيْؤِمُندددونَ  ِإنَّ ِفدددي 
ِلَقدددْوِم } وفـــي أاـــرفق {، 210{}البقــرة/ ِلَقدددْوِم َيْعَمُمدددونَ } وفـــي أاـــرف {،25{}يــونس/َيَتَفكَّدددُرونَ 

ِلدِِ  } وفـي أاـرفق ،{21{}آل عمـران/أِلُوِلدي اأْلَْبَصدارِ وفي أاـرف } {،92{}النعام/ َيْفَقُهونَ 
{ ونحــو ملــك ممــا يعــدحل مــن ال 45{ }طــه/أِلُوِلددي الَنَهددى}  وفــي أاــرفق {، 4}الفجــر/{ِحْجددرِ 

 .(20)يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد((
فهــو يــرف أن الصــل فــي اللفــاظ أن تكــون ماتمفــة بحســب ااــتالا المعــاني.وهو 

 .(22)ما مكرل في مقدمة تفسيرل
رل جميــا  فــي ينايــا كتابــه )مفــردات مــا تقــدم مكــرل مــن موقفــه مــن الفــروق أبــرزل وأظهــ

 وهو ما حرصت عمك بيانه في الصفحات اآلتية من البحث.  ألفاظ القرآن(
 

 املطلب الثاوي 
 مسات مىهجه

عمك الرغم من أن كتاب مفردات ألفـاظ القـرآن لمراغـب لـم ياصصـه لبيـان الفـروق   
بع اسـتطعنا الوقـوا عمـك مـنه  إالح أننا بـالتت ،المغوية بين اللفاظ بل وعد بإفراد كتاب لملك

 ااتطه المؤلا لبيان الفروق بين اللفاظ يتسم باآلتي ق
ـــ اعتمــاد الترتيــب المعجمــي فــي إيــراد اللفــاظ التــي أراد التفريــق بينهــا، ولــم يعتمــد الترتيــب 2

 .الموضوعي كما فعل أبو هالل العسكري من قبل
 ،يـــم يشـــرع ببيـــان الفـــرق بينهمـــا ــــ يبـــدأ فـــي غالـــب أمـــرل بـــمكر وجـــه التقـــارب بـــين المفظـــين2

كــاا  ،ضــرب مـن ،ميمـه ،نحــول ،يتقـارب ،يقـارب)ويسـتعمل لـملك عــدة ألفـاظ منهــا ق 
 .(22)(واحد ،التشبيه
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ـ يستعين الراغب في بعض الحيان بفكير مـن مقيـاس لبيـان الفـرق بـين المفظـين مـن ملـك 1
 ،مل لنفسـه ولغيـرلوالكسـب يقـال فيمـا أاـ)الكسب واالكتساب( ق ))قوله في الفرق بين 

ولهما قد يتعدف إلك مفعولين، فيقال ق كسبت فالنا  كما، واالكتساب ال يقـال إال فيمـا 
 .(21)((وليس كل كسب اكتساب ،فكل اكتساب كسب ،استفدته لنفسك

فضـال  عـن مقيـاس )التعـدي( وميـل ملـك  (العمـوم والاصـوص)فهنا اعتمـد مقيـاس 
 .لحض(الحث وا)تفريقه بين )َعال و َعممَي(و

وفــي اآلاــر  (والعمــوم والاصــوص ،ااــتالا الصــيغة)إم جمــع فــي أحــدهما بــين 
 .(25)(والرجوع إلك الصل ،التقييد)بين 

ـــ اــالا غيــرل ولــم يوافقــه مــن جهــة المقيــاس المعتمــد لبيــان الفــرق بــين بعــض اللفــاظ مــن 5
قــد يقــال  إال أن النــدا  ،الــدعا  كالنــدا )ق)(الــدعا  والنــدا )ملــك قولــه فــي الفــرق بــين 

ونحــو ملــك مــن غيــر أن ي ضــم إليــه االســم، والــدعا  ال يكــاد يقــال إالح إما  ،أو أيــا ،بيــا
 .(24)((كان معه االسم

نجـد العسـكري يفـرق بـين المفظـين فـي حـين  ،مقياسـا  لمتفريـق هنـا فهو يعتمد )التقييد(
 ،إن النــدا  هــو رفــع الصــوت بمــا لــه معنــك)باعتبــار ااــتالا الصــفتين إم يقــول ق )

والــدعا   ،والعربــي يقــول لصــاحبه ق نــادم معــي ليكــون ملــك أنــدف لصــوتنا أي ابعــد لــه
 .(22)يكون برفع الصوت وافضه((

والــدين والممــة، والعــام  ،الحصــر واإلحضــار)وميـل ملــك أيضــا  وقــع فــي تفريقــه بــين ق 
 .(27)(والسنة

ال ي عـرحا المفـظ فتـر  ،ـ اعتمد في عدد مـن اللفـاظ فـي التفريـق عمـك المعنـك المعجمـي لمفـظ4
ــه فــي التفريــق بــين ،الول يــم الياني ومنــه يبــان الفــرق بــين المفظــين مــن ملــك مــا فعم

ق (الحنـا والجنـا)إم يقـول فـي  (22)(والمِّل والـم ل، المـزود والمـزادة ،الحنا والجنا)
والَجَنا ق ميل عـن االسـتقامة إلـك  ،الَحَنا ق هو ميل عن الضالل إلك االستقامة))

 .(29)((الضالل
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ـ استعان بالنقل عن سابقيه من المغويين في عدد من المواضع التـي أبـان فيهـا الفـرق بـين 2
فقـد مكـر الاميـل أكيـر  ،لفظين مصـرحا  بمـن نقـل عنـه تـارة وغيـر مصـرح تـارة أاـرف

 .عدة مرات أيضا   (قال بعضهم ،قيل كما)وعبحر بـ  ،من مرة
ـ)من ملك ما فعمـه عنـد التفريـق بـين ـعا و الض   ،أكـد ووكـد ،النفـل والغنيمـة ،عاالض 

هــــات،مطر وأمطــــر( ،المشــــيمة واإلرادة ــــات وأمح أمح
ــــال  (أكــــد ووكــــد)ففــــي (20) يقولق))ق

 .(22)الاميلقأك ْدت  في عقد اإليمان أجود،ووكدت في القول أجود((
وكــالم العــرب فــي أينــا  بيانــه لمفــروق  ــ يكيــر الراغــب مــن االستشــهاد باالســتعمال القرآنـي،7

اإليابـة )فمن استشـهادل باالسـتعمال القرآنـي قولـه فـي الفـرق بـين ،بـين اللفـاظالمغويـة 
ا َقـال وا َجن ـاتا واإليابة تستعمل في المحبوب،قـال تعـالكق }َفَفيَـاَبه م  الم ـه  بمَمـ)ق)(والتيويب

ـــن {  }المامـــدة/ َتْجـــرمي مم ـــار  ـــا اْلَْنَه ـــم يجـــع إالح فـــي المكـــرول  24َتْحتمَه {... والتيويـــب ل
َب اْلك ف ار  {}المطففين/نحو  .  (22){(( 12ق}َهْل ي وِّ

البــؤس و )وقـد فعـل ميـل ملـك فــي تفريقـه بـين مجموعـة مـن اللفــاظ منهـا الفـرق بـين 
الاــــــالص والصــــــافي، الــــــدهر والزمــــــان، المرصــــــد  ،والاشــــــوع والضــــــراعة ،البفســــــا 

والفــــــــرض واإليجــــــــاب، كننــــــــت  ،المعانــــــــدة والمعانتــــــــة ،والمرصــــــــاد،والعيث والعيــــــــك
 .(21)(كننتوأ

ومن استشهادل بكالم العـرب قولـه فـي الفـرق بين)البـدن والجسد(ق))البدنقالجسـد لكـن 
 ،يـوب م جسحـد قوالجسد يقال اعتبارا  بـالمون ومنـه قيـل ،البدن يقال اعتبارا  بعظم الجية

 .(25)((ومنه قيل ق امرأة بادن وبدين ق عظيمة البدن
الاــالص كالصــافي إال أن )صــافي( ق )الاــالص وال)وميمــه استشــهادل فــي الفــرق بــين 

والصــافي قــد يقــال لمــا ال  شــوب  ،الاــالص هــو مــازال عنــه شــوبه بعــد أن كــان فيــه
 ولملك قال الشاعر ق ،ويقال ق َامحْصت ه  َفَاَمَص  ،فيه

 .(52)((ِخالص الخمِر من َنْسِج الِفَدام
ـــ يميـــل فـــي أغمـــب الحيـــان إلـــك التوســـط بـــين اإليجـــاز واإلســـهاب فـــي بيـــان2 ـــين  ـ الفـــرق ب

المفظين،وتـــارة نجـــدل يـــوجز ايجـــازا  يميـــل إلـــك الغمـــوض مـــن ملـــك قولهق))وترصـــيص 
، فمــم ي ــبن إم الترصــيص (22)((وملــك أبمــ  مــن التوصــيص ،د التنقــبالمــرأة ق أن ت شــدح 
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ــ والتوصــيص إدنــا  بــال  ،نياإللحــاح فــي إدنــا  النقــاب عمــك الوجــه،فال تــرف إال العين
يسهب فـي أينـا  بيـان الفـرق كمـا فعـل فـي التفريـق بـين . وتارة أارف تجدل (27)الحاح

 .إم فرحع وقسحم ونقل أقوال المتكممين (22)(والمحبة واإلرادة ،يمة واإلرادةالمش)
ـ تمتاز لغته غالبا  بالسالسة والوضوح بعيدا  عن التعمية والتمنطـق فـي أينـا  بيانـه لمفـروق 9

لنزعـــة الكالميـــة والمحاكمـــة باـــالا مـــا تجـــدل عنـــد ســـابقه العســـكري مـــن ميـــل إلـــك ا
العقميــة التــي توصــمه فــي بعــض الحيــان إلــك التعميــة والتعســا والتكمــا طمبــا  لمفــرق 

 .(29)بين المفظين 
 ،ــ اعتمـد الراغـب فـي أينـا  تفريقـه بـين اللفـاظ الداللـة المعجميـة لمفظـين، وداللـة البنيــة20

اتجـة عـن تبـاين صـفة الصـوتين وداللة التراكيب إالح أنه لم يعتمد الداللـة الصـوتية الن
 .(10)أو مارجهما وأير ملك عمك داللة كل منهما 

ـ يمكر الراغـب فـي بعـض المواضـع بعـد إشـارته إلـك الفـرق أن كـال المفظـين قـد يسـتعمل 22
 .(12)أحدهما مكان اآلار،كما صرحح بملك ميال  بعد تفريقه بين)الدعا  والندا (

لفاظ التي هي بحاجة إلك بيـان الفـرق بينهـا فتركهـا ـ اغفل الراغب التفريق بين بعض ال22
النِّكــث و  ،المعنــك والتفســير، الحــد والحــاجز ،الســعي والمشــي)همــال  بــال فــرق نحــو 

 .(12)(النِّقض
ن كــان بينهمــا فــرقوالمعنــك ي  )يقــول ق)(المعنــك والتفســير)ففــي   (11)((قــارن التفســير واا

 .ولم يوضح وجهة االفتراق
 

 املطلب الثالث 
 ييس الفروق عىد الراغبمقا

إم  ،اعتمـــد الراغـــب جممـــة مـــن المقـــاييس لمتفريـــق بـــين اللفـــاظ التـــي ي ظـــن ترادفهـــا
 تتميل همل المقاييس باآلتي ق

 األول : العام والخاص 
  ،(15)وهــي ظــاهرة يممــح منهــا ســعة المغــة العربيــة،ودقتها فــي التعبيــر عــن مســمياتها

حد يفرق بينهـا مـن اـالل الكشـا عـن عالقـة وية تحت حقل داللي واضفبعض اللفاظ المن
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أحـدهما يطمـق ليـدل عمـك المعنـك بشـكل عـام، يـم تـرف إم  ،العموم والاصوص بين المفظـين
تجـــد المفـــظ اآلاـــر يطمـــق ليـــدل عمـــك المعنـــك المـــراد عمـــك وجـــه الدقـــة والاصـــوص، وتراينـــا 

 .(14)المغوي حافل بميل هما الوصا المي أطمق عمك اللفاظ التي تحمل همل الصفة

، وقــد (12)يــم إنــه مقيــاس اعتمــدل العســكري مــن قبــل كييــرا  فــي التفريــق بــين اللفــاظ
اإلمن والعمـم، المـد والزمـان، )إم فـرحق بـه بـين اللفـاظ اآلتيـةق ) ،اعتمدل الراغب بكيرة أيضـا  

ـــان والنطـــق ـــدل والعوض،البي ـــتالوة والقـــرا ة، الجـــري البســـل والحـــرام ،الوب والرجـــوع، الب ، ال
المجــــي   ،، الجعــــل والجــــر واليــــوابالجســــد والجســــم ،الجــــزع والحــــزن ،لول والوكيــــوالرســــ

ــــَراج ،الحمــــد والمــــدح والشــــكر ،اإلحســــان واإلنعــــام ،واإلتيــــان ــــط والمــــزج ،الَاــــْرج  والَا  ،الام
شــــد ،الاــــالا والضــــد شــــد والر  مة،الــــدهن والــــدهان ،التــــمكرة والداللــــة، الر  مــــة والرِّ الســــفر  ،الر 

الطــــرق  ،الشــــك والجهــــل ،، الســــكت والســــكوت، الشــــقا  والتعــــبوالمــــرضواإلســــفار، الســــقم 
المعرفـــة  ،تعبيـــر والتفويـــلال ،الظـــل والفـــي  ،الصـــنع والفعـــل ،االســـتطاعة والقـــدرة ،والضـــرب
الفـــرد والـــوتر  ،وماتمفـــينغيـــرين  ،العـــيش والحيـــاة ،العمـــل والفعـــل ،، العمـــارة والقبيمـــةوالعمـــم

 ،، الكـدرة والكـدورةالفقه والعمـم ،الفقد والعدم ،رظالم والكاف، الفاسق والوالواحد، الفرق والفرقان
مــك ،المريــة والشــك ،المــب والعقــل ،لــدن وعنــد ،الكــالم والقــول النــور  ،النحمــة والهبــة ،م ْمــك ومم

ـــاق والتوفيـــق ،، الوعـــد والوعيـــدالوضـــع والحـــط ،الوســـيمة والوصـــيمة ،والضـــيا  ـــل  ،االتف الوكي
 .(والكفيل

غــب قــد اســتعمل هــما المقيــاس لمتفريــق بــين أربــع وامســين ممــا تقــدم يتضــح أن الرا
 .من اللفاظ مجموعة  

، تاـــتص بــــ ،أاـــص مـــن ،] أعـــم مـــن تيـــةقاآل اتوقـــد اســـتعمل فـــي تفريقـــه التعبيـــر 
 .فكل لب عقل وليس كل عقل لب([)وق استعمال كل نح ،ااصة ،الماتص بـ

لحـــرام والبســـل أنح والفـــرق بـــين ا)البســـل والحـــرام( ق ))فمـــيال  يقـــول فـــي تفريقـــه بـــين 
 .  (17)والبسل الممنوع بالقهر(( ،الحرام عام فيما كان ممنوعا  منه بالحكم والقهر

ولعمحه مفاوم من إحـدف دالالت )بسـل(وهي )المنـع  ،فالبسل ماتص بالممنوع قهرا  
وملــك قــول العــرب لمحــرام  ،وهــو المنــع والحــبس)هـــ( ق )194ت)والحــبس( يقــول ابــن فــارس

 .رام عام في الممنوع قهرا  وحكما  والح ،.(12)بسل((
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ْشد ْشــد أاــص مــن ،ويقــول أيضــا  فــي التفريــق بــين )الر  ْشــد(ق))وقال بعضــهمق الر  الر 
ْشد ْشد يقال في المور الدنيوية والاروية ،الر  ْشد يقال فـي المـور الارويـة ال ،فان الر   والر 
 .(50)ومنهم من يجعمهما شيما  واحدا   ،.(19)غير((

العـــــيش ق الحيـــــاة )إم يقـــــول ق ) ،بـــــين )العـــــيش والحيـــــاة( فريطـــــهفعـــــل فـــــي ت وكـــــما
ــالحيوان ــاة تقــال فــي الحيــوان ،الماتصــة ب ــاة ؛ لن الحي وفــي البــاري  ،وهــو أاــص مــن الحي
))  .(52)تعالك وفي الَمَمكم

 
 الثاني : اعتبار صفات المعنيين 

فـرق بينهمـا ويتم ملك مـن اـالل مالحظـة صـفات المعنيـين المـمين يطمـب إظهـار ال
لموقـــوا عمـــك مـــواطن االاـــتالا وابرازهـــا وصـــوال  إلـــك الفـــرق وهـــو مـــا اعتمـــدل أبـــو هـــالل 

 .(52)العسكري في كتابه
أزمَا )وقد اعتمد الراغب هما المقياس بكيـرة اساسـا  لمتفريـق بـين اللفـاظ اآلتيـة ق   

ر والحـامط، الحسـبان البد والمد،البـدن والجسـد، البطـر والطـرب، البكـا  والبكـك، الجـدا،وأفمدَ 
ـــرقاإلحســـان والعــد ،والظــن ، الاــالص والصـــافي، الايانـــة ل، الحنـــا والجنـــا، الَاــرق والام
ــم ل والــمَِّ ل،  ،الــدهر والزمــان، الــمكر والحفــظ ،الدرجــة والدركــة ،الدرجــة والمنزلــة ،والنفــاق ال

ــد، الشــهادة  ،المرصــد والمرصــاد، الدقــة والرقــة ــد والس  يمة والشــهود، المشــالمــزود والمــزادة، الس 
ــــيمالصــــاعقة والصــــاقعة ،واالرادة ــــد ،، االعــــالم والتعم ــــا ، العنــــود والعني ــــد  ،العمــــر والبق العني

 ،الفـؤاد والقمــب،الفرض واإليجــاب غـل وأغــل،،، الغ م ــو والَغــال والَغْمَوا والمعانـد، العــول والغـول
الكبـر واالســتكبار  ،َع وقنمـعَقَنــ ،القـدير والمقتـدر ،القتـل والمــوت ،الفـرق والفمـق، التفقــد والتعهـد

وقـد اسـتعمل الراغـب هـما المقيـاس  (اله ـوي والَهـوي ،الن كث والن قض ،النفل والغنيمة ،والتكبر
( إم يقـولق ملـك تفريقـه بين)الـم ل والـمِّل مـن اللفـاظ مـن مجموعة  ين واربعين تلمتفريق بين اين

 .(51)عحب وشماس من غير قهر((.. والمِّلق ما كان بعد َتصَ .الم لق ما كان عن قهر))
عـل اساسـا  لمتفريـق بينهمـا ففحـدهما ق عـن  ،فاعتبار االاتالا في صفة كل لفظ ج 

ومـنهم مـن جعمهمـا شـيما   ،واآلار من غير قهر ويكـون فـي الدابـة ،قهر ويكون في اإلنسان
 .(55)واحدا  
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م الضـــ)والـــمي يمحـــظ فـــي تفريـــق الراغـــب أنـــه لـــم يشـــر إلـــك ااـــتالا الصـــيغة بـــين
 .والكسر(، فهو ياالا غيرل في مقياس التفريق وهو أحد مالمح منهجه كما مكرنا مسبقا  

والـم ل  ،الـمِّل فـي الدابـة ضـد الصـعوبة)فابن جني ميال  يقول في التفريق بينهما ق )
 ،والكســرة لمدابــة ،وكــفنهم ااتــاروا لمفصـل بينهمــا الضــمة لإلنسـان ،وهــو ضــد العـز ،لإلنسـان

 .  (54)((لقوتها لإلنسان، والكسرة لضعفها لمدابةوااتاروا الضمة 
فضــــال  عــــن اعتمــــادل عمــــك  (الضــــد أو النقــــيض)فــــابن جنــــي هنــــا اعتمــــد مقيــــاس 

 .ااتالا الصيغة
 ،الس ـد ق مـا كـان امقـة)وميـل ملـك مـا فعمـه الراغـب فـي تفريقـه بـين )الس ـد والس ـد(ق)

 .(52)((والس د  ق ما كان صنعة
 

 غو  لمكممةالثالث : االستعمال الم
إنح تتبــع داللــة الكممــة مــن اــالل اســتعمالها فــي ســياقاتها الماتمفــة كفيــل بإظهــار 
الفرق بينها وبين ما ي ظن أنها مرادفة لها من الكممات وهو أساس من أسس التفريق المغـوي 

 .(57)المي اعتمدل القدامك
والبــت   ،هــاتأ مــات وأ مح )وهــو مقيــاس اعتمــدل الراغــب لمتفريــق بــين اللفــاظ اآلتيــة ق 

 ،البـؤس والبـفس والباسـا  ،االنبجـاس واالنفجـار ،البتـر والبـت  والبتـك والبشـك ،والبتك والبشك
الحرز والحرس، اإلاـراج والتاـري ، الاطيمـة  ،واإليابة والتيويب،تحت واسفل ،أبيات وبيوت

وث والغيـــث، العظـــيم والكييـــر، الغـــ ،العـــام والســـنة ،والســـيمة، الـــردة واالرتـــداد، الـــرد  والـــردئ
االنـــزال والتنزيـــل،  ،مطـــر وأمطـــر ،الفضـــل والفضـــول، القضـــب والقضـــيب، المـــس والممـــس

 .(الن قض والنِّقض، وكد واكد
مـــن  مجموعـــة  وقـــد اســـتعمل الراغـــب هـــما المقيـــاس لمتفريـــق بـــين يـــالث وعشـــرين 

يســـتعمل فـــي المنفصـــل،  وتحـــتق)) اللفـــاظ مـــن ملـــك قولـــه فـــي الفـــرق بين)تحـــت واســـفل(ق
 .(52)واسفمه أغمظ من أعالل(( ،يقال ق المال تحته ،في المتصل (اسفل)و
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وميمــه تفريقــه بــين )العــام والســنة( إم يقــولق ))العــام كالســنة لكــن كييــرا  مــا تســتعمل 
والعــام  ،الســنة فــي الحــول الــمي يكــون فيــه الشــدة أو الجــدب ولهــما يعبــر عــن الجــدب بالســنة

 .(59)بما فيه الراا  والاصب((
ِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونَ  ُثمَّ َيْأِتي ِمنعالكق } قوله توعميه  َِ  َبْعِد 

 {.59{ } يوسا/
وكما الحال في ،فهو يصرحح بمفظ )االستعمال(ويجعمه أساسا  لمتفريق بين اللفاظ

ما أو اكير  ،يقال)أو قد يعبر عن االستعمال في بعضها بقوله ق  ،أغمب اللفاظ المتقدمة
 يقال(.

 
 الرابع : القوة والضعف 

إم تـــفتي بعــض اللفـــاظ اقــوف داللـــة مـــن  ،وهــو أحـــد مقــاييس الفـــروق بــين اللفـــاظ
واغمــب ملــك  ،ومــن هــما التفــاوت فــي القــوة والضــعا يممــح الفــرق ،غيرهــا عمــك أدا  المعنــك

 .إنما يكون بين اللفاظ المتقاربة لفظا  أو معنك أو كالهما معا  
غيـرل فـي صـوته  مـنقـوة أو الضـعا قـد يكـون صـوتا  مفـردا  يفتـرق والمتسبب في ال

أو الكســرة( أو أحــد احــرا  ،أو الضــمة ،الفتحــة)أو حركــة مــن الحركــات الــيالث  ،ومارجــه
(، أو ااتالفـــا  فـــي صـــيغة البنـــا  كفعمـــت وافعمـــت أو غيـــر أو اليـــا  ،أو الـــواو ،االلـــا)د المـــ
أو الكيـرة،  ،وقـه بفلفـاظ تـدل عمـك )الشـدةفضال  عن تقارب المعنـك المعبـر عـن فر  ،(40)ملك

 أو القمة(.
الشـــر  ،أزحل وهــزحل)وقــد اعتمــد الراغــب هــما المقيــاس لمتفرقـــة بــين اللفــاظ اآلتيــة ق 

 ،، اــوف وأاــوف، الجــوس والــدوس، الَحكــم والَحــاكمالترصــيص والتوصــيص والبطــر والفــرح،
العبوديــــة  ،ح والعفــــوالصــــف ،االصــــطحاب واالجتمــــاع ،الســــقي واالســــقا  ،الــــمكرف والــــمكر

 ،نــزا وأنــزا ،نبحفتــه وأنبفتــه ،المعانــدة والمعانتــة ،المحبــة واالرادة ،الفــرق والفرقــان ،والعبــادة
 .(الهزح والهش ،النفث والتفل

 .من اللفاظ مجموعة   ةوالراغب استعمل هما المقياس لمتفريق بين يماني عشر 



 )دراسة ومعجم(هـ( في كتابه مفردات ألفاظ القرآن  524الفروق المغوية عند الراغب االصفهاني )ت 
 د. مهند جاسم محمد

 225 

النفـــث  ،لجـــوس والـــدوسوقــد اســـتعمل الراغـــب فـــي جميـــع اللفـــاظ المتقدمـــة عـــدا )ا
 .عبارة )أبم  من( لمداللة عمك القوة في المعنك (والتفل، الهز والهش

ففي ما كان مسـببه  ،ولتنوع المسببات في القوة والضعا سفعرض مياال  لكل منها
قــال تعــالكق } )فيقــولق ) ،أزحل وهــزحل() التبــاين بــين صــفات الحــرفين يــمكر الراغــب الفــرق بــين

.. وأزحل .أي ق اشــتد غميانهــا ،{أي ق تــرجعهم إرجــاع القــدر إما أزحت21{. } مــريم/ اتَددُؤَهُمْم َأه  
 .(42)أبم  من هزل((

ن لــم يصــرح بالمســبب إالح أننــي أظــن أنــه  رجــال  أظــن ، لننــي ال يعنيــهوالراغــب واا
بعممـــه يفوتـــه االطـــالع عمـــك قـــول ابـــن جنـــي مـــن قبمـــه فـــي اآليـــة نفســـها إم يقـــولق ))أي ق 

. فهــما فــي معنــك تهــزهم هــزا، والهمــزة أاــت الهــا ؛ فتقــارب المفظــان لتقــارب تــزعجهم وتقمقهــم
المعنيين. وكفنهم اصوا هما المعنك بالهمزة لنها أقـوف مـن الهـا ، وهـما المعنـك أعظـم فـي 

 .(42)النفوس من الهز؛ لنك قد تهز ما ال بال له؛ كالجمع وساق الشجرة ونحو ملك((
ق ))ولــيس احــد البــاحيينيقــول  ،الهمــزة بمقابمــة الهــا أبمــ  مــن الهــز، لقــوة  ا  فــالز إم
وافة الهزح ولينه بمعزل عن تفيير الصوتين انفسـهما، فـالهمزة حـرا قـوي؛  ،قوة الز وشدته

سـتعمل مـع المعنـك اإم هو نبـرة فـي الصـدر شـديد مجهـور يسـتعممه أهـل الباديـة لقـوة نبـرل، ف
الهـا  بفنـه حـرا مهتـوت ضـعيا ، فـي حـين يوصـا وهو تحريك النفـوس وازعاجهـا ،قويال

فاســتعمل فــي المعنــك  ،ال يكــاد يبــين فــي النطــق؛ لنــه حــرا مــن صــفته الراــاوة والهمــس
وهـــــو مطمـــــق التحريـــــك الظـــــاهر فــــي المحسوســـــات كهـــــز الشـــــيا  أو اهتزازهـــــا  ،الضــــعيا
 .(41)بنفسها((

 ،فعــل وأفعــل()وفــي قــوة المعنــك المتســببة عــن زيــادة المبنــك كمــا هــو الحــال بــين 
 ،  ...أصل الاوا  ق الَاالَ )) قولقإم ي ،اوف وأاوف()ل الراغب لملك بالفرق بين يميح 

وأاــوف أبمــ  مــن  ،تشــبيها  بــملك ،واــوف الــنجم وأاــوف ق إم لــم يكــن منــه عنــد ســقوطه مطــر
 .(45)كما أنح أسقك أبم  من سقك(( ،اوف

 نــــةاســــتدرك بــــفن زم  أاــــوف(، )أفعــــل، و َفَعــــل،اوف() فبعــــد أن مكــــر االســــتعمالينق
، أبم  في أدا  المعنك مـن )َفَعـل(؛ الن زيـادة المبنـك تـدل عمـك الزيـادة فـي المعنـك، ()أفعل
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و)أسقك(، ملـك أن )سـقك( تقـالق  ،سقك()تشبيههما بـ بإالح أنه لم يوضح الفرق بينهما سوف 
ربا  دامما    . (44)في إعطا  شربة واحدة، و)أسقك( تقالق إما جعمت له شم

إليه من مصادر عمك أحـد أبـان الفـرق بين)اـوف وأاـوف(، ولم أقا في ما رجعت 
 .(42)فاغمب المصادر تشير إلك أنهما بمعنك واحد

وفي قوة المعنك المتسببة عن ااتالا صـفة المفظـين امكـر مـيال  قـول الراغـب فـي 
العبوديــة إظهــار التــملل والعبــادة أبمــ  منهــا؛ لنهــا غايــة )التفريــق بــين )العبوديــة والعبــادة(ق )

 .(47)وال يستحقها إالح من له غاية االفضال، وهو ا  تعالك(( ،مللالت
ال إظهــــار التــــملل  ،فالعبــــادة أقــــوف معنــــك مــــن العبوديــــة، إم العبــــادة غايــــة التــــملل

 .فحسب
 

 الخامس : المدلول الحسي والمدلول المجرد 
 ،من المور المعروفة في المغة أن بعض اللفاظ تطمق لمتعبير عـن مـدلول حسـي

ضها اآلار يطمـق لمتعبيـر عـن مـدلول مجـرد عـن الحسـي وال يصـح أن يوضـع أحـدهما وبع
 .محل اآلار
وهما الساس الحسي أو المهني يمكن أن يكون معيارا  لكشا كييـر مـن اللفـاظ ))

 ،التي ي ظن ترادفها؛ إم يظهر بعد موازنـة اللفـاظ المترادفـة أن بعضـها مات مـدلوالت حسـية
فــال يمكــن أن تقــوم إحــداهما مقــام الاــرف؛ لمــا يحصــل فــي  ،وأاــرف مات مــدلوالت مجــردة

 .(42)أو إحالل الماديح محل العقمي(( ،المدلول من امط بوضع الحسي مكان المعنوي
وقد اعتمد الراغب هما المقياس لبيـان الفـرق بـين اللفـاظ اآلتيـةق )الَحَسـن والَحَسـَنة 

ســـنك ـــةالاشـــوع والضـــراع ،والح  ـــداد، الســـؤل والمني ـــداد والسِّ ـــدل  ،ة، الس  العيـــي والعيـــث، الَع
وج دل، العظيم والكيير، الَعَوج والعم  وهديت وأهديت(. ،كننت  واكننت   ،والعم

ــا تقــدم يتضــح أن الراغــب قــد اســتعمل هــما المقيــاس لمتفريــق بــين عشــر   مجــاميعَ ممح
ــوج ،الَعــوج)مــن ملــك قولــه فــي الفــرق بــين  ،مــن اللفــاظ والَعــَوج  يقــال فيمــا يــدرك )( ق )والعم

َوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة(( ،بالبصر سهال  كالاشب المنتصب ونحول  .  (49)والعم



 )دراسة ومعجم(هـ( في كتابه مفردات ألفاظ القرآن  524الفروق المغوية عند الراغب االصفهاني )ت 
 د. مهند جاسم محمد

 222 

فكــل مــالم  ،فـالَعَوج بــالفتح فــي الجسـاد اــالا االعتــدال وهـو بالكســر فــي المعـاني
 ترل فهو مكسور.

(ق ) كننت  بما ي سـتر ببيـت  واص  )وميمه أيضَا قوله في التفريق بين )كننت  وأكننت 
 .(20)((وغير ملك من االجسام...وأكننت  بما ي ستر في النفس ،أو يوب

فالراغب هنا يعتمد المدلول الحسي أو المجرد لمفظ من غيـر إشـارة إلـك االاـتالا 
ـدل ،في الصيغة بين )الس ـداد والسِّـداد ـوج ،والَعـدل والعم وهـديت   ،وكننـت  وأكننـت   ،والَعـوج والعم

فإننــا نجــدل يعتمــد ااــتالا الصــيغة مقياســا  لمتفريــق كمــا  ،ديت( باــالا العســكري مــيال  واهــ
دل(  .  (22)فعل في تفريقه بين لفظي )الَعدل والعم

 
 السادس : المطمق والمقيد 

وهــو أحــد المقــاييس المعتمــدة لمتفريــق بــين اللفــاظ التــي ي ظــن ترادفهــا فــي المعنــك 
صـــار إلـــك الكشـــا عـــن دقـــامق الفـــروق مـــن اـــالل في   ،النـــدراجها تحـــت حقـــل داللـــي واحـــد

وهــو مــا ي عــرا بالتقييــد،فال  ،الوقــوا عمــك ااــتالا احوالهــا المــؤدي إلــك ااــتالا اســمامها
الح فهي  وان()يقال ميال  )مامدة( إال إما كان عميها طعام واا  .  (22)ام

 ، وقــد اعتمــدل الراغــب أيضــا(21)وهــو مقيــاس اعتمــدل القــدامك لمتفريــق بــين اللفــاظ 
ْســـت  وعممـــت  وفهمـــت)لمتفريـــق بـــين اللفـــاظ اآلتيـــة ق  والحصـــر واالحصـــار، والحـــث   ،َحسم

، والدعا  والندا   .(والفرح واالشر ،والدين والممة ،والحضح
مجــاميَع  وممـا تقــدم يتضــح أن الراغــب قــد اســتعمل هـما المقيــاس لمتفريــق بــين ســت

))فاإلحصار يقـال فـي المنـع  من ملك قوله في الفرق بين)الحصر واإلحصار(ق،من اللفاظ
 . فــ(25)والحصـر ال يقـال إالح فـي المنـع البـاطن(( ،والمنع البـاطن كـالمرض ،الظاهر كالعدو

 .الحصر( م قيحد بالمنع الباطن دون الظاهر)
( ق ) الحــضح ق التحــريض كالحـــثح إالح أنح )وميــل ملــك تفريقــه بــين )الحـــثح والحــضح

. وقد نسبه ابن فـارس فـي المقـاييس (24)((كون بملكوالحضح ال ي ،الحثح يكون بسوقا وسيرا 
   .(22)إلك الاميل ولم اقا عميه في معجم العين

 .والحضح االا من ملك ،فالحثح مقيحد بالسوق والسير
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 السابع : اختالف صيغة المفظين 

ومـا توجـه هـمل الصـيغة مـن  ،إم يتم التفريـق مـن اـالل النظـر فـي صـيغة كـل لفـظ
 ،والفــراد والجمــع ،غيــرل كــاالاتالا بــين صــيغة الســما  والفعــال معنــك لــه يفتــرق بــه عــن

 .وااتالا الوزن بااتالا الحركة وغير ملك
وفـرحق مـن االلـه بـين جمـعا مـن  ،وهو مقياس اعتمدل أبو هـالل العسـكري مـن قبـل

دنــت  ،وميمــه فعــل الراغــب ففــرحق مــن االلــه بــين اللفــاظ اآلتيــة )بــررة وأبــرار .(27)اللفــاظ
عا ،وأدنت عا والض   .(َعاَل وَعممَي، الم وح والم وح ،عبيد وعباد ،الض 

ــه فــي  ،مــن اللفــاظ مجــاميعَ فقــد اســتعممه الراغــب لمتفريــق بــين ســت  مــن ملــك قول
ــعا ــعا والض  ــعا بالضــم فــي البــدن)ق ) (التفريــق بــين )الض   ،قــال الاميــل رحمــه ا  ق الض 
ــعا فــي العقــل والــرأي(( نــك قــول الاميــل ويســتدل بالشــواهد القرآنيــة عمــك .فتــرال يتب(22)والض 

 ،فهــو يعتمــد ااــتالا صــيغة المفظــين بــين )الضــم والفتح(مقياســا  لبيــان الفــرق بينهمــا ،ملــك
 .(29)وميمه فعل من قبل العسكري في التفريق بين المفظين

 إم يقــولق ))الم ــوح ق ،وكــما الحــال فــي تفريقــه بــين )الم ــوح والم ــوح( بــالفتح أو الضــم
يضــم الــالم ق الهــوا  بــين الســما  والرض، واالكيــرون عمــك فــتح  ،والم ــوح أيضــا،...العطــش

 .  (70)الالم إما أريد به العطش،وبضمه إما كان بمعنك الهوا ((
 
 
 

 الثامن : اصل المفظ وحقيقته في المغة 
ـــاظ قـــد ـــه أنح بعـــض اللف ، ابتعـــدت فـــي داللتهـــا عـــن أصـــل الوضـــع ممـــا الشـــك في

وهــمل )فظ ــن بــملك ترادفهــا   ) ،داللتهــا حتــك اقتربــت مــن مــدلول ألفــاظ أاــرففتغيــرت بــملك 
 ،السما  المجازية لطول العهد بها ولكيرة استعمالها وشيوعها تنسـك فيهـا الناحيـة المجازيـة

.. وهكــما يصــبح أمامنــا فــي آاــر .يــم تصــبح دالــة عمــك المســمك داللــة حقيقيــة ال مجازيــة
 .(72)ادفة لممسمك الواحد((المر العديد من السما  المتر 
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فالرجوع إلك أصل وضع المفظين أو أحـدهما فـي المغـة ي عـد اساسـا  مهمـا  مـن  لملك
وهــو مقيــاس اعتمــدل مــن قبــل أبــو  (72)أســس التفريــق المغــوي لموقــوا عمــك المعــاني الدقيقــة

 . (71)هالل العسكري وأشار إليه في مقدمة كتابه
ييـرا  لمتفريـق بـين دالالت اللفـاظ إم لـم يعتمـدل م يعتمد هما المقياس كالراغب فمأما 

 والجموح والنشاط والمرح(. ،الجس والحس)إالح في بيان الفرق بينق 
ـــرق وتعـــرحا )ق ) (الجـــسح والحـــسح )يقـــول فـــي الفـــرق بـــين  اصـــل الجـــسح ق مـــسح العم

، فـإن الحـسح تعـرحا مـا يدركـه  ،نبضه لمحكم به عمك الصحة والسقم وهو أاـص مـن الَحـسح
 .(75)((والَجسح ق تعرحا حالا من ملك ،الحمسح 

أمــا  ،، فهــو يعتمــد عمــك إحــدف الحــواس الســت(74)ففصــل الجــسح لمــس لطيــا باليــد
) فيكــون بجميــع الحــواس، فالراغــب يعتمــد الرجـوع إلــك اصــل المفــظ فــي المغــة لبيــان  ،)الَحـسح
 .(72)وقد اعتمد غيرل االستعمال مقياسا  لمتفرقة بين )الجس والحس(.الفرق

ــه فــي أينــا  تفريقــه بــين الجمــوح والنشــاط والمــرح ق )   ــه قول َوُمددْم قــال تعــالك } )وميم
{، الجمــوح أصــمه فــي الفــرس إما غمــب فارســه بنشــاطه فــي مــرورل  47{ } التوبــة/ َيْجَمُحددونَ 
 .  (77)وملك أبم  من النشاط والمرح(( ،وجريانه

لجــام إما حمــل، يــم فــي المغــة أن يســند إلــك الفــرس الــمي ال يــردل  فحقيقــة )الجمــوح(
أصـل )المـرح   ) فـي حـين ،(72)استعير ليطمق عمـك الرجـل الـمي يركـب هـوال فـال يمكـن ردحل

أشـد وأقـوف تفديـة لممعنـك مـن  ا  ، فـالجموح إم(79)يدل عمك مسرة ال يكاد يستقر معهـا طربـا ((
 .النشاط والمرح

 
 التاسع : االشتقاق 

ـــادة إن تتبـــع أصـــل اشـــتقاق الكممـــة يســـهم فـــي بيـــان معن اهـــا الول قبـــل لحـــاق الزي
 .ومن يم معرفة الفرق بينها وبين الكممة التي ي ظن ترادفها معها ،عميها

فـــالوقوا عمـــك أصـــل اشـــتقاق الكممـــة ي عـــد اساســـا  مـــن أســـس التفريـــق المغـــوي بـــين 
 . (20)اللفاظ  وهو ما صرحح به أبو هالل العسكري في مقدمة كتابه
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المقيـاس فــي أينـا  بيانـه لمفــروق إم اعتمـدل فقــط الراغــب كييـرا  عمـك هــما ولـم يعـول 
 .والنبي والنبي ( ،احتم واهتم)لمتفريق بين لفظين هما 

وملــك أبمــ  مــن  ،واحــتم فــالن لفــالن ق احــتم)يقــول فــي الفــرق بــين )احــتم واهــتم( ق )
اهــتمح لمــا فيــه مــن معنــك االحتمــام((
فاالحتمــام مــفاوم مــن الحمــيم وهــو المــا  الشــديد  ،(22)

، و)احــتم( مشــتق مــن المــادة نفســها فهــو يحمــل داللــة الغميــان والتــفيير اشــد ممــا (22)ة الحــرار 
 .يحممه لفظ االهتمام

جعــل الحــا  مبدلــة مــن هــا  فــي قــولهم  حينمــاوقــد ســاوف ابــن فــارس بــين المفظــين 
نما هي من )اهتم( (احتم الرجل)  .(21)واا

فقــد قـــال  ،))النبـــي بغيــر همـــزقإم يقــول ،وكــما فعـــل عنــد بيانـــه الفــرق بـــين )النبــي والنبـــي (
وقـــال بعـــض  ،النحويـــونق اصـــمه الهمـــز فتـــرك همـــزل، واســـتدلوا بقـــولهم ق مســـيممة ن بحـــي ســـو 

.. فـالنبي .وسـميح نبيـا  لرفعـة محمـه عـن سـامر النـاس ،أي ق الرفعـة ،العمما  ق هو من النبـوة
 .(25)محل((بغير الهمز أبم  من النبي  بالهمز ؛ لنه ليس كل م نب ا رفيع القدر وال
يم حكم بعد ملك  ،فهو كما ترف اعتمد االشتقاق ))هو من النبوة(( أي ق الرفعة

 ،واإلنبا  قد يكون صدقا  أو كمبا   ،فالنبوة تدل عمك رفعة المنزلة ،بالفرق بين المفظين
 .فالنبي أبم  من النبي 

 
  ومعرفة داللتهما وما يوجبانه ،العاشر : اعتبار ما يؤول إليه المعنيان

وأمـا الفـرق الـمي يعـرا مـن )وفيه يقـول ق ) ،وهو مقياس اعتمدل أبو هالل العسكري
وملــك أن المــزاح ال  ،فكــالفرق بــين المــزاح واالســتهزا  ،جهــة اعتبــار مــا يــؤول إليــه المعنيــان

أال تـرف أن التـابع يمـازح المتبـوع مـن الرؤسـا   ،وال اعتقاد ملك فيه ،يقتضي تحقير المماَزح
ولكن يدل عمك اسـتمناس بهـم  ،يدل ملك منه عمك تحقيرهم وال اعتقاد تحقيرهمفال  ،والمموك

فظهـر الفـرق بـين المعنيـين بتبـاين مـا دال عميـه  ،يقتضي تحقير المسـتهزأ بـه (واالستهزا )؛ 
 .(24)وأوجبال((
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مـن اللفـاظ همـا )الحـرق  ينلم يعتمد الراغب هـما المقيـاس إالح فـي التفريـق بـين زوجـ
َفَحــْرق الشــي  ق إيقــاع حــرارة فــي الشــي  مــن غيــر لهيــب، )ق)يقــول فــي ملــك ، إمواإلحــراق(

 .(22)كحرق اليوب بالدقِّ واإلحراقق إيقاع نار مات لهيب في الشي ((
فالحرق يقتضي إيقاع الحرارة في الشي  وال يقتضي إيقاع النـار فــ))حرقت الشـي  ق 

ب إيقــــاع النــــار مات اإلحــــراق يســــتوج فــــي حــــين، (27)إما بــــردت وحككــــت بعضــــه بــــبعض((
 .المهيب في الشي 

والمي يمحظ هنا أن الراغب لم يشر إلك ااتالا الصيغة بين المفظين أعني )فعل 
 .وأفعل(

ممــا تقــدم يتضــح أنح الراغــب قــد اعتمــد جممــة مقــاييس أو أســس لمتفريــق بــين اللفــاظ 
إم مكرهــا أبــو  ،وهــي فــي أغمبهــا أســس اعتمــدها غيــرل مــن قبمــه ،التــي أراد بيــان الفــرق بينهــا

 .هالل العسكري في مقدمة كتابه الفروق
والـــمي يمحـــظ أن الراغـــب أغفـــل االعتمـــاد عمـــك بعـــض المقـــاييس التـــي مكرناهـــا فـــي 

 التمهيد إم لم يعتمد ق 
 .ـ اعتبار الضد أو النقيض2
 .ـ اعتبار الحروا التي تعدف بها الفعال2
 .ـ اقتضا  العطا المغايرة1
 .بين اللفاظـ االستحسان واالستهجان 5
 .ـ االقتران المفظي4
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 اخلامتة

بعد همل الجولة مع مفردات الراغب تنقيبا  عن الفروق بـين اللفـاظ يمكننـي إجمـال 
 النتام  التي توصمت إليها باآلتي ق

ــ ي عــد الراغــب مــن أبــرز منكــ2 ري التــرادا ـ والســيما فــي القــرآن الكــريم ـ وميبتــي الفــروق ـ
 البحث. اينا وهو ما وضح ظاهرا  جميا  في  ،المغوية

القـول فيهـا فـي  ف صـلالراغب في أينا  بيانه لمفروق منهجا  محددا  اتسم بعدحة نقاط يعتمد ـ 2
 قسم الدراسة.

ل اعتمد مجموعة مـن المقـاييس ـ لم يكن الراغب يفرحق بين اللفاظ بضرب من االعتباط ب1
 .لموصول إلك التفريق بين اللفاظ

 ـ أهمل الراغب عددا  من المقاييس التي اعتمدها غيرل لبيان الفروق بين اللفاظ.5
 فرق الراغب بينها.من اللفاظ  مجموعة  وستين  فـ أحصك الباحث ممة  واحد4
ووافقـه  ،وعشـرين زوجـا  مـن اللفـاظ ـ انفرد الراغب عن العسكري بـالتفريق بـين ممـةا ويمـانا 2

فــي المقيــاس المعتمــد لبيــان الفــرق، فــي يــالثا وياليــين زوجــا  منهــا مــع ماالفتــه لــه 
 فضال  عن ان العسكري قد انفرد عن الراغب في التفريق بين كيير من االلفاظ. 

 
ه وآاـــر دعوانـــا أن الحمـــد   ربح العـــالمين والصـــالة والســـالم عمـــك ســـيدنا محمـــد وعمـــك آلـــ

 .وصحبه أجمعين
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 واإلحاالتاهلىامش 

 .25( دقامق الفروق المغوية في البيان القرآنيق 2)
 .22ق نفسه( ينظرق المصدر 2)
فريـــق ينكـــر وجـــود  ،يـــالث فـــرقعمـــك ( ااتمـــا المغويـــون فـــي قضـــية التـــرادا وانقســـموا 1)

 ينظـــرق التـــرادا فـــي .ويالـــث آاـــم مـــن الفـــريقين موقفـــا  وســـطا   ،يقـــرل ويـــانا  ،التـــرادا
 .222ـ294المغةق 

 .97ـ92، والفروق المغوية وأيرها في تفسير القرآن الكريمق 72ـ40ينظرق الفهرستق  (5)
 .27( ينظرق ادب الكاتبق 4)
 .200ـ92( ينظرقالفروق المغوية وأيرها في تفسير القرآن الكريمق 2)
ـــ17ينظـــرق الفـــروق المغويـــةق (7) ـــة وايرهـــا فـــي تفســـير القـــرآن19ـ الكـــريمق  ، والفـــروق المغوي

 .21ـ47، و دقامق الفروق المغوية في البيان القرآنيق 220ـ225
ـــ294( ينظـــرق التـــرادا فـــي المغـــة ق 2) ، والفـــروق المغويـــة وايرهـــا فـــي تفســـير القـــرآن 202ـ

 .27ـ22، 49ـ52الكريمق
 .94ـ22، 292ـ297( ينظرق المصدران أنفسهما ق 9)
 .44( مفردات ألفاظ القرآن ق20)
، والفـــروق المغويـــة وايرهـــا فـــي تفســـير القـــرآن 194تفســـير الراغـــب ق  ( ينظـــرق مقدمـــة22)

 .29الكريمق
 .127، 120، 100 ،222، 202، 97، 22ينظرق مفردات ألفاظ القرآن ق  (22)
 .709( المصدر السابقق 21)
 .421ـ422، 252( ينظر ق المصدر السابق ق 25)
 .124( المصدر السابق ق24)
 .59( الفروق المغوية ق 22)
، 252، 212والفــروق المغويــةق  ،771، 492، 219( ينظــرق مفــردات ألفــاظ القــرآن ق27)

102. 
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 .122، 110، 220ينظرق مفردات ألفاظ القرآن ق (22)
 .220( المصدر السابق ق29)
 .222، 220، 770، 407، 572، 22( ينظرق المصدر السابق ق20)
 .194ق 4،/ وينظرق العين ق 222( المصدر السابق ق 22)
 .220( مفردات ألفاظ القرآن ق 22)
، 210، 429، 452، 144، 129، 292، 221، 241( ينظــرق المصــدر الســابق ق 21)

727. 
 .222( المصدر السابقق 25)
 .292( المصدر السابق ق 24)
 .144( المصدر السابقق 22)
 .204، 52/ 7( ينظرق المسان 27)
 .572ـ572ـ224ـ225( ينظرق مفردات ألفاظ القرآن ق22)
 .21( ينظرق الفروق المغوية ق 29)
، 124مفـردات ألفـاظ القـرآن ق  (الـدين والممـة ،الـدعا  والنـدا )( ينظرق ميال  الفرق بين 10)

771. 
 .124( ينظرق مفردات ألفاظ القرآن ق12)
 .221ـ222، 492، 522، 222( ينظرق مفردات ألفاظ القرآن ق12)
 .492( مفردات ألفاظ القرآن ق 11)
 .22ظرق دقامق الفروق في البيان القرآني قين (15)
 .122لميعالبي ق ،( ينظرق ميال  فقه المغة14)
 .222( ينظرق مقدمة الفروق المغوية وأيرها في تفسير القرآن الكريم ق12)
 .221( مفردات ألفاظ القرآن ق17)
 .222( المقاييس في المغة ق12)
 .144ـ145( مفردات ألفاظ القرآن ق19)
 .125المقاييس في المغة ق ( ينظرق50)
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   .492( مفردات ألفاظ القرآن ق52)
 .  17( ينظرق الفروق المغويةق 52)
، وبصــــامر موي 122، وينظــــرق المقــــاييس فــــي المغــــة ق110( مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن ق51)

 .  1/27التمييزق 
، والقــــاموس المحــــيط 22/207، والمســــان )ملــــل(122( ينظــــرق المقــــاييس فــــي المغــــةق55)

   .1/179ق
 .20، وينظرق دقامق الفروق في البيان القرآني ق2/22( المحتسب ق54)
 ، والقــــــاموس المحــــــيط ق1/107،وينظرقالمسان)ســــــدد(501( مفــــــردات ألفــــــاظ القــــــرآنق52)

 .1/205، وبصامر موي التمييز ق2/101
 .  17( ينظرق الفروق المغويةق57)
 .225( مفردات ألفاظ القرآنق52)
 .272،والمصباح المنير ق21/402رقالمسان)سنه(،وينظ492( المصدر نفسه 59)
، ودقامق الفـروق فـي 227، 277( ينظرق الدراسات المهجية والصوتية عند ابن جني ق40)

 .22ـ72البيان القرآني ق 
 .4/541، و)هزز(4/107، وينظرق المسان )أزز(75( مفردات ألفاظ القرآنق42)
 .2/252( الاصامص ق42)
 .222يان القرآني ق( دقامق الفروق في الب41)
 .104( مفردات ألفاظ القرآنق45)
 .524، و مفردات ألفاظ القرآنق222لمسجستاني ق ،( ينظرق فعمت وأفعمت44)
 ، والمصــــباح المنيــــرق25/252 ، والمســــان )اــــوا(124( ينظــــرق المقــــاييس فــــي المغــــة 42)

 .122ق 5والقاموس المحيط ق ،221
 .1/272 لمسان )عبد(، وينظرق ا452( مفردات ألفاظ القرآنق47)
 .72( دقامق الفروق في البيان القرآني ق42)
 )عـــوج( ، والمســـان292، وينظـــرق المقـــاييس فـــي المغـــة 492( مفـــردات ألفـــاظ القـــرآنق49)

 .249، والمصباح المنيرق 2/112
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 .27لمسجستاني  ،، وينظرق فعمت وافعمت727( مفردات ألفاظ القرآنق20)
 .274( ينظرق الفروق المغويةق 22)
 .42ـ40لميعالبي ق  ،( ينظرق فقه المغة22)
، والفــروق المغويــة 22ـــ20والصــاحبي فــي فقــه المغــة ق ،220( ينظــرق الفــروق المغويــةق21)

، 70، ودقــامق الفــروق فــي البيــان القرآنــي ق 220وأيرهــا فــي تفســير القــرآن الكــريم ق
72.   

ـــاظ القـــرآنق25) ـــر ، و 5/294، وينظـــرق المســـان )حصـــر(219( مفـــردات ألف المصـــباح المني
 .22ق

 والمقـاييس فـي المغـة ق ،2/225، وينظرق المجمـل فـي المغـة ق252( المصدر السابق 24)
 .212ق 7، والمسان )حضض(222

 .222( ينظرق المقاييس في المغةق 22)
 .19( ينظرق الفروق المغوية ق27)
، 9/201، والمســـان )ضـــعا(2/222، وينظـــرق العـــين ق407( مفـــردات ألفـــاظ القـــرآنق22)

 .  1/224والقاموس المحيط ق
 .212( ينظرق الفروق المغوية ق 29)
 )لــــوح( ، والمســــان902، وينظــــرق المقــــاييس فــــي المغــــة 740( مفــــردات ألفــــاظ القــــرآنق70)

 .2/257، والقاموس المحيطق 2/427
 .  202( الترادا في المغةق72)
ويـة وأيرهـا فـي تفسـير الفـروق المغ ،24ــ25( ينظرق دقامق الفروق في البيـان القرآنـي ق 72)

 .220ـ229القرآن الكريم ق 
 .19( ينظرق الفروق المغوية ق71)
 .2/122، وينظرق بصامر موي التمييزق 292( مفردات ألفاظ القرآنق75)
 ، والقـــاموس المحـــيط ق2/12، والمســـان )حـــبس( 222( ينظـــرق المقـــاييس فـــي المغـــة ق 74)

2/205. 
 .295لقرآني ق( ينظرق ودقامق الفروق في البيان ا72)



 )دراسة ومعجم(هـ( في كتابه مفردات ألفاظ القرآن  524الفروق المغوية عند الراغب االصفهاني )ت 
 د. مهند جاسم محمد

 212 

 .202( مفردات ألفاظ القرآنق77)
 .  22، والمصباح المنير ق2/522( ينظرق المسان )جمح( 72)
 .592( المقاييس في المغة ق 79)
والفروق المغوية وأيرها في تفسير القرآن الكريم ق  ،12( ينظرق الفروق المغوية ق20)

 .22ـ24،ودقامق الفروق في البيان القرآني ق229ـ222
، والقــاموس المحــيط ق 5/211 ، وينظــرق المســان )حمــم(244 ( مفــردات ألفــاظ القــرآنق22)

5/200.   
 .245( ينظرق مفردات ألفاظ القرآنق22)
 .210( ينظرق المقاييس في المغة ق 21)
والمســـان )نبـــف(  ،971، وينظـــرق المقـــاييس فـــي المغـــة ق 790( مفـــردات ألفـــاظ القـــرآنق25)

 .2/102، و)نبا( 2/221
 .12لفروق المغوية ق( ا24)
 .1/220، وينظرق القاموس المحيط ق 229 ( مفردات ألفاظ القرآنق22)
 .212( المقاييس في المغةق 27)
 

 قائمة املصادر واملراجع
ــ أدب الكاتــب ق البــن قتيبــة  ،المكتبــة التجاريــة ،تحقيــق ق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ،ـ

 .2921 ،الطبعة الرابعة ،مصر
ـــ بصـــامر موي ال تحقيـــق ق محمـــد عمـــي  ،تمييـــز فـــي لطـــاما الكتـــاب العزيـــز ق لمفيروزآبـــاديـ

 .المكتبة العممية ،النجار
 .2920 ،بغداد ،دار الحرية لمطباعة ،ـ الترادا في المغةقحاكم مالك الزيادي

 بيروت. ،عالم الكتب ،عمي النجارتحقيق ق محمد  ،ـ الاصامص ق البن جني
 ،دار الرشــــيد ،ابـــن جنــــي ق د. حســــام ســــعيد النعيمــــيــــ الدراســــات المهجيــــة والصــــوتية عنــــد 

 .2920،الجمهورية العراقية
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 ،دار الكتـــب العمميـــة،ــــ دقـــامق الفـــروق فـــي البيـــان القرآنـــي ق د. محمـــد يـــاس اضـــر الـــدوري
 .2002 ،لبنان ،بيروت

عمق عميه  ،ـ الصاحبي في فقه المغة العربية ومساممها وسنن العرب في كالمهاقالبن فارس
 ،الطبعة الولك ،بيروت ،يهق أحمد حسن بس ، دار الكتب العمميةووضع حواش

2997. 
 ،تحقيق ق د. مهدي المازومـي، د. إبـراهيم السـامرامي ،ـ العين ق الاميل بن احمد الفراهيدي

 .2922 ،الجمهورية العراقية ،دار الرشيد لمنشر
ــ الفــروق المغويــة وأيرهــا فــي تفســير القــرآن الكــريم ق د. محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن صــالح  ـ

 .2991 ،الطبعة االولك ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،الشايع
ــ فعمــت وافعمــت ق أبــو حــاتم السجســتاني  ،جامعــة البصــرة ،تحقيــق ق اميــل إبــراهيم العطيــة ،ـ

2979. 
 .2972 ،ـ فقه المغة وسر العربية ق أبو جعفر اليعالبي

 .هـ2192ة االسدي، مكتب ،طهران ،تحقيقق رضا تجدد ابن النديم، ـ الفهرستق
 .د.ت ،بيروت ،دار الفكر ،ـ القاموس المحيط ق لمفيروزآبادي

 .د.ت ،بيروت ،دار صادر ،ـ لسان العرب ق ابن منظور
 .مؤسسة الرسالة ،تحقيق ق نصير سمطان ،البن فارس ،ـ المجمل في المغة

ق عمــي تحقيــق  ،ـــ المحتســب فــي تبيــين وجــول شــوام القــرا ات واإليضــاح عنهــاق البــن جنــي
   .2922 ،الطبعة اليانية ،النجدي ناصا،وعبد الفتاح شمبي،دار سزكين

الطبعـــة  ،القـــاهرة ،دار الحـــديث ،ــــ المصـــباح المنيـــرق أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــي الفيـــومي
 .2000 ،الولك

تحقيــق ق صـفوان عــدنان  ،هــ(524الراغــب الصـفهاني )ت بحــدود  ،ــ مفـردات ألفــاظ القـرآن
 .الطبعة اليانية ،النور منشورات طميعة ،داوودي

واآلنسـة ق فاطمـة  ،اعتنك به ق د. محمـد عـوض مرعـب ،ـ المقاييس في المغة ق البن فارس
 .2002 ،الطبعة الولك ،لبنان ،بيروت ،دار إحيا  التراث العربي ،محمد اصالن
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ـــ مقدمـــة تفســـير الراغـــب ق لمراغـــب الصـــفهاني مطبـــوع بحاشـــية كتـــاب تنزيـــه القـــرآن عـــن  ،ـ
 .هـ 2119 ،الطبعة الولك ،مصر ،مطبعة الجمالية ،القاضي عبد الجبار ،المطاعن


