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بين الثبات والتعدد
الداللة
آنية متعددة الصيغ ّ
الوظيفية للمفردة القر ّ
ّ
آنية
دراسة
تطبيقية في القرآءات القر ّ
ّ

أ.م.د .محمد فرج توفيق

جامعة بغداد  -كمية العمكـ اإلسالمية
قسـ المغة العر ٌبية

ُملخص البحث :
آنية التي كردت بصيغ مختمفة في القرآءات
ييعنى
ي
البحث بدراسة بعض المفردات القر ٌ
آنية  ,ككيؼ اف ىذا اإلختالؼ في الصيغة أدل إلى اختالؼ في الداللة الكظيفية لبعض
القر ٌ
منيا فيما حافظ بعضيا اآلخر عمى داللتيا رغـ اختالؼ الصيغ مكثؽ ذلؾ مف كتب التفسير

كالمغة ككتب القرآءات .

المقدمة :
ّ
المفظي ال ٌذم تنكعت
كتميزىا  ,ذلؾ الثراء
إف مف أىـ كأبرز سمات المغة العربية ٌ
ٌ
ٌ
ركافدهي كتعددت مساقيو حتى جعمت مف المعجـ كاحدان مف تمؾ المصادر كليس الكحيد  ,فإف
المفظي كالتضاد كالقمب المكاني كالنحت كغيرىا قد
كانت ظكاىر مثؿ الترادؼ كالمشترؾ
ٌ
في
أثٍىرت المعجـ
ٌ
المغكم في جانبو الداللي؛ فثمة ظكاىر أخرل تثرم المغة في جانبيا الصر ٌ

فية كتعددىا .كلعؿ مف أبرز ما تثيره دراسة األبنية
البنائي ,كيظير ذلؾ جميان في أبنيتيا الصر ٌ
فية ذلؾ التعدد في أبنية كؿ باب منيا :فيناؾ المقيس كىناؾ المسمكع ,كثمة شا ٌذ إلى
الصر ٌ

جانب الخارج عف القياس ,كيظير بيف ىذا كذاؾ الصحيح قياسا الميمؿ استعماال كالنادر
تعدد أك و
......الخ  .كمف ىنا أصبح تعدد الصيغ لبعض المفردات كما يصحبو مف و
ثبات
يي
لداللة تمؾ المفردة أساسان لبناء ىذا البحث  ,إذ ييعنى ىذا البحث بدراسة المفردات ذكات

فية المتنكعة مف القرآف الكريـ في قراءاتو المتكاترة ك ما يصحبو ىذا التنكع مف
الصيغ الصر ٌ
تغيير أك ثبات في الداللة الكظيفية لتمؾ المفردات  ,فيناؾ ألفاظ ترد فييا قراءتاف أك أكثر

بصيغ مختمفة  ,كمع ذلؾ فإنيا تعطي المعنى نفسو أك قريبان منوي  ,كالعكس فربما تككف
الصيغة كاحدةن كلكنيا تعطي معنى صيغة أخرل؛ كذلؾ تعدد الصيغة في المبنى الكاحد مع
ثبات الداللة أك اختالفيا  ,كؿ ذلؾ تـ بيانو باالستعانة بكتب التفسير كالمغة كمصادر اخرل
نت فيو بشكؿ مفصؿ ألىـ المصطمحات التي
مت بحثي عمى مقدمة كتمييد ٌبي ي
قس ي
 .كقد ٌ
كردت في عنكاف البحث ليتسنى مف خاللو اعطاء الفكرة مف كراء كتابتو  ,ثـ تمكتو بثالثة
خصصت األكؿ منيا
القرنية  ,إذ
مباحث حكت تطبيقات عمى تمؾ الظاىرة مف القراءات آ
ي
باألفعاؿ (الماضي كالمضارع)  ,كالثاني ( :المصادر)  ,كالثالث ( :المشتقات)  ,فالخاتمة ,

ثـ قائمة المصادر .سائالن المكلى ج ٌؿ كعال أف يتقبمو خالصان لكجيو الكريـ كخدمة لمغة كتابنا
ّٖ
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الكريـ إنوي كلي ذلؾ كالقادر عميو .
الب َّد مف الكقكؼ عمى معاني مفردات عنكاف
التمهيد  :كما ىك معتاد في البحكث
ٌ
العممية إذ ي
البحث لرسـ الصكرة المطمكبة مف البحث في ذىف القارئ كالمتمقي منذ الكىمة األكلى لقراءة

ثـ يفقد البحث القيمة األساسية التي يكضع مف
البحث كي ال يبتعد عف مضمكف البحث كمف ٌ
البدء بتحديد تمؾ المفاىيـ كالمصطمحات التي كردت في
أجميا  ,لذلؾ أجد مف الضركرم
ي

عنكاف البحث (الداللة
آنية متعددة الصيغ ٌبيف الثبات كالتعدد _ دراسةه
الكظيفية لممفردة القر ٌ
ٌ
آنية) لمكصكؿ إلى الغاية مف ىذه الدراسة .
تطبيقيةه في القرآءات القر ٌ
ٌ

الدِّاللةةة  :أكرد الق ػرآف الك ػريـ صػػيغة د ٌؿ بمشػػتقاتيا فػػي ثمانيػػة مكاضػػع(ُ) ,تشػػترؾ فػػي إب ػراز

مفيػػكـ الصػػيغة .كىػػي تعنػػي اإلشػػارة إلػػى الشػػيء أك الػػذات س ػكاء أكػػاف ذلػػؾ تجريػػدان أـ حس ػان.
كيترتب عمى ذلؾ كجكد طرفيف :طرؼ داؿ كطػرؼ مػدلكؿ عميػو ّْ .
ػض
عرفيػا بع ي
فالداللػة كمػا ٌ
أفَّ :
المغكييف كمنيـ ابف فارس (تّٓٗىػ) َّ
((الداؿ كالالـ أصالف ,أحدىما إبانة الشيء بأماروة

اآلخر اضطراب في الشيء.
تتعمميا ,ك ى
الدليؿ  :األمارة في الشيء ,كىك بيف َّ
فالنا عمى الطريؽ ,ك َّ
الداللة
فاألكؿ قكليـ :
دلمت ن
ي

ك ّْ
الشيء إذا اضطرب))(ِ) .كقاؿ ابف منظكر
تدلدؿ
الداللة .كاألصؿ اآلخر قكليـ:
ى
ي
(تُُٕق)  (( :دلَّو عمى الشيء ي يدلُّو ِّ
فاند ىؿ  :ىس َّدده إليو ...ك َّ
ستد ُّؿ بو
الدليؿ ما يي ى
كداللة ى
دال ى
ى ي
ي
الدا يؿ .كقد ىدلَّو عمى الطريؽ ىي يدليوي ىداللةً ,
الدليؿ َّ :
 ,ك َّ
كدلكلة ,كالفتح أعمى )) (ّ) ,
كداللة ,ي
كالدليؿ  :ىك المرشد كالكاشؼ  ,كيقاؿ  :دلَّو عمى الطريؽ  ,أم  :أرشده (ْ) .
ىما ّْ
اصطالحا  :فيك العمـ الذم يدرس المعنػى سػكاء عمػى مسػتكل الكممػة أـ التركيػب,
الداللة
أ َّ
ن
كيػػدرس العالقػػة بػػيف الكممػػة كالمعنػػى ,كتبػ ُّػدؿ المعنػػى كأسػػبابو ,كحيػػاة الكممػػة فػػي نشػػأتيا حتػػى

مكتيػػا

(ٓ)

كعرفػػو أحمػػد مختػػار(( :د ارسػػة المعنػػى  ,أك العمػػـ الػػذم يػػدرس المعنػػى  ,أك ذل ػؾ
َّ .

الفرع مف عمـ المغة الذم يتنػاكؿ نظريػة المعنػى  ,أك ذلػؾ الفػرع الػذم يػدرس الشػركط الكاجػب
تكافرىا في الرمز حتى يككف قاد ار عمى حمؿ المعنى))

ك (المعنى) أشار إليو المحدثكف

(ٕ)

(ٔ)

 .كمع كجكد خمػط بػيف ّْ
(الداللػة) ,

أف ّْ
إال أنيـ أجمعكا عمى َّ
الداللة  :ىي دراسة لعمـ المعنى

(ٖ)
مفيكمػا إجر ِّ
كمفيكمػػا حػدكثيِّا) بقكلػو (( :كيمكننػػا أف
ائيػا
ؽ منػذر عيَّاشػي بػػيف ككنيػا (
 .كفىػ َّر ى
ن
ن
نالحظ أف مصطمح (عمـ الداللة) يفترؽ في داللتو اإلجرائية عف المعنى في دالالتو الحدكثية

 .فعمػـ الداللػػة لػيس ىػػك (المعنػى) كلكنػػو طػػرؽ د ارسػة المعنػػى .كبيػذا يصػػبح جميػا ,مػػف كجيػػة

ّْ
كيكض يح ذلؾ بقكلػو
نظر منيجية  ,امتناع العمـ الدارس عف االختالط بمكضكع درسو)) (ٗ) ,
الدالليػة لػػـ تعػػرؼ ليػا شػػكال منظمػا إال فػػي نسػ و
 (( :فالد ارسػات المغكيػػة ك ّْ
ؽ حضػارم يرقػػى بيػػا
نحك التجريد فتقيـ القكانيف ,كيعكد بيػا نحػك المعاينػة ,فتػربط بػيف الكػالـ بكصػفو حػدثنا  ,كبػيف
ّْ
محرنكا سابقنا ليػذا الحػدث مػف جي وػة ,كحادثػا معػو ,كالحقنػا بػو فػي الكقػت نفسػو
الداللة بكصفيا ّْ
ْٖ
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ػإف ّْ
الداللػػة إذا يعػ َّػدت ىحػ ىػدثنا َّ ,
مػػف جيػػة أخػػرل)) (َُ)  .كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ  ,فػ َّ
فإنيػػا تػػدخؿ فػػي
اء فيػػي تنضػػكم تحػػت بػػاب العمميػػة (عمػػـ ّْ
بػػاب مصػػطمح ّْ
الداللػػة) ,
(الداللػػة)  ,دكاذا يعػ َّػدت إجػر ن
ػأف عمم ػػاء العربيػػة ص ػػنعكا ىػػذا المص ػػطمح ؛ َّ
كىكػػذا فإن ػػو مػػف الص ػػعب بمكػػاف الق ػػكؿ  :بػ َّ
ألف

مفيكما حديثنا  ,كىذا راجع إلى طبيعة الحضارة عند العرب كالتي نشأ مف
لمداللة كاف
تناكليـ ى
ن
ائيػػا(ُُ)  ,كليػػذا ييقػ ّْػدـ الش ػريؼ الجرجػػاني (تُٖٔى ػػ) تعريفنػػا
خالليػػا عمػػـ الداللػػة مفيكمػػا إجر ن
لمداللػػة يفػػرؽ بػػو بػػيف المفيػػكـ كاليكيػػة كالماىيػػة الحقيقيػػة بقكلػػو ّْ :
((الداللػػة ىػػي كػػكف الشػػيء
بحالة يمزـ مف العمـ بو العمـ بشيء آخر ,كالشيء األكؿ ,كالثاني ىك المدلكؿ))

(ُِ)

.

الوظيفية :
أما
ّ
َّ
فإنياى تعني  ,كما جاء في المعاجـ المغكية (( :ىكمً ىمةه تى يد ُّؿ ىعمىى تى ٍقًد ً
ت لىوي,
ٌ
ير ىش ٍي وء .ييقىا يؿ :ىكظ ٍف ى
اصطالحا  :ىي (( َّ
يف ىش ٍينئا ًم ٍف ًرٍز و
ت لىوي يك َّؿ ًح و
الدكر
ط ىع واـ)) (ُّ)  .كالكظيفية
ؽ أ ٍىك ى
إً ىذا قى َّد ٍر ى
ن
الذم تؤديو العناصر المغكية في عممية التبميغ)) (ُْ)  .إذان فالكظيفية بمعنى َّ
الدكر الذم
ّْ
تؤديو المغة بكصفيا ظاىرة اجتماعية  ,كىك التكاصؿ ك العالقة بيف عناصر الجممة كعالقة
اإلسناد في الدراسة الكظيفية لمجممة

(ُٓ)

 .كما تعني الكظيفية في المسانيات التداكلية ارتباط

بنية المغة بكظيفة التكاصؿ كالتبميغ كالبياف ارتباطا يجعؿ البنية انعكاسا لمكظيفة كتابعة ليا ,
كتقكـ الكظيفية عمى أال اعتبار لمكحدات المسانية َّإال مف خالؿ الدكر الذم تمعبو في

(ُٔ)
ككضَّح المسدم ىذه الخصيصة بقكلو (( :محدد المغة كظيفيِّا أنَّيا أداة
التكاصؿ
 ,ى
اإلنساف إلى إنجاز العممية اإلبالغية في صمب المجتمع مما يطكع تحكيؿ التعايش الجماعي

إلى مؤسسة إنسانية تتحمى بكؿ المقكمات الثقافية كالحضارية))

(ُٕ)

 .بناء عمى ىذه المفاىيـ

لمكظيفية ظيرت نظرية كظيفية متكاممة في المسانيات الحديثة ,مما كاف لو كقعه كبير في
ميداف الدراسات المغكية الحديثة  ,لذا اضطر أصحاب النظريات المسانية السابقة كالتكليدية
التحكيمية إلى النظر مجددا في أسس نظريتيـ ,أك التحكؿ عنيا إلى التيارات الكظيفية

كالكظيفية المعجمية

(ُٖ)

 ,كالسبب في ىذا التراجع  ,ىك َّ
أف الكظيفية لـ تيمؿ أساسيات

يفرضيا الكاقع المغكم كأىممتيا النظريات السابقة ,كمنيا ظركؼ انجاز الخطاب  ,كالحالة
ً
المخاطب  ,كالمخاطىب  ,كمالبسات الخطاب  ,كالغرض
النفسية كاالجتماعية لكؿ مف
(ُٗ)

منو

 .فاالتجاه الكظيفي ينظر إلى المغة عمى َّأنيا ظاىرة اجتماعية تربط البنية المغكية

بكظيفة االتصاؿ

المغكم

(ُِ)

.

(َِ)

كتع ُّدىػ ػ ػػا أصكاتنا كمعنى يربطيما الحافز التكاصمي بيف أفراد المجتمع
 ,ي

لمػا كػاف لممفػردة القرآنيػة التػي كردت فػي القػرآءات بصػيغ متعػددة كمختمفػة
الدِّاللة َّ
الصةرفية ٌ :
أث ػ انر فػػي الداللػػة  ,أصػػبح مػػف الضػػركرم أف تحتػػؿ تمػػؾ المفػػردة مكضػػعان مػػف العن ػكاف ال ػرئيس
بةين الثبةات والتعةدد) كمػف ث ٌػـ الكقػكؼ عمػى ّْ
الداللػػة
آنيةة متعةددة الصةيغ ّ
لمبحػث (المفةردة القر ّ
ٖٓ

جمةل الآداب  /العدد  ( 211أيلول )

 1027م  2418 /هـ

ألنيػػا مػػدار البحػػث كمادتػػو الخػػاـ فيػػي ّْ :
الص ػرفية؛ َّ
الصػ ىػيغ
َّ
الداللػػة التػػي تيسػػتمد عػػف طريػػؽ ّْ
كأبنيتي ػػا  ,كتغيي ػػر تم ػػؾ األبني ػػة يعن ػػي تغيي ػػر ف ػػي دالالتي ػػا (ِِ)  ,كقي ػػؿ ى ػػي (( :البح ػػث ف ػػي
االشتقاؽ كالتصريؼ ,كاألبنية كتغيرىا بتغيير المعنى  ,كىك المسمى بعمـ األبنية))

(ِّ)

 .كقد

تنبػو عممػاء العر ٌبيػة األكائػؿ لػذلؾ  ,ككشػفت كتػب المغػة عػف كجػكد محػاكالت لمخميػؿ بػف أحمػد
ٌ
فممػػا
الفراىيػػدم (تُٕٓ ى ػػ) كسػػيبكيو (تَُٖ ى ػػ) ككػػذلؾ ابػػف جنػػي (تِّٗى ػػ) كغيػػرىـ ٌ ,

تكىمػكا فػػي صػكت الجنػػدب
جػاء عػف الخميػػؿ كمػا كرد فػي كتػػاب الخصػائص قكلػػو  (( :ك ٌ
ػأنيـ ٌ
صرص ٌػر» )) (ِْ).
استطالةن كمػدان فقػالكا «ص ٌػر» ٌ ,
كتكىمػكا فػي صػكت البػازم تقطيعػان فقػالكا « ٌ
كعمٌؽ ابف جني عف ذلؾ بالقكؿ  ( :إذ يمكف أف يفيـ مف كالـ الخميؿ العالقة ما بػيف الفعػؿ

ػي المضػ ٌػعؼ العػػيف «صػ ٌػر» كبػػيف معنػػاه مػػف التٌناسػػب مػػف حيػػث بنيػػة الصػػيغة كداللتيػػا
الثٌالثػ ٌ
عمى المعنى اإلفرادم لتمؾ الكممة) (ِٓ)  ,كبكالمػو ىػذا مايؤكػد تأييػده لمػا ذىػب إليػو الخميػؿ ,

أصػػؿ سػػبؽ الخميػػؿ إلػػى ىػػذا البػػاب  ,إذ جػػاء فيػػو  (( :قػػالكا «خشػػف»
كػػذلؾ سػػيبكيو ن ػراه قػػد ٌ
ػأنيـ أرادكا المبالغػػة كالتٌككيػػد كمػػا ٌأنػػو إذا قػػاؿ «
ػألت الخميػػؿ فقػػاؿ كػ ٌ
كقػػالكا «اخشكشػػف»  ,كسػ ي
(ِٔ)

 ,فزيادة المبنػى فػي

فإنما يريد أف يجعؿ ذلؾ كثي انر عامان قد بالغ ))
اعشكشبت األرض » ٌ
(اخشكشف  ,دكاعشكشب) كنحكىا مف األفعاؿ ٌ ,أدل إلػى زيػادة المعنػى  .كينبغػي اإلشػارة إلػى
أف بعضان مف القدماء لـ يفرقػكا بػيف (البنيػة)  ,ك(الصػيغة)  ,يقػكؿ األسػتراباذم (تٖٔٔق) :
ٌ
((المراد مف بناء الكممة ككزنيا كصيغتيا  :ىيئتيا التي يمكػف أف يشػاركيا فييػا غيرىػا  ,كىػي
عػدد حركفيػػا المرتبػػة كحركاتيػػا المعينػػة كسػػككنيا  ,مػػع اعتبػػار الحػػركؼ ال ازئػػدة كاألصػػمية كػػؿ

فػي مكضػعو)) (ِٕ)  ,نمحػظ َّ
أف األسػتراباذم ال ييفى ّْػرؽ – فػي ىػذا التعريػؼ – بػيف بنػاء الكممػة
ػيئا كاحػ نػدا يعنػػي ىيئػػة
ككزنيػا كصػػيغتيا  ,أك بػػيف البنيػة كالػػكزف كالصػػيغة  ,فيجعػؿ ذلػػؾ كمػػو ش ن
(ِٖ)
أف أصػػؿ كممػػة (البنيػػة) يرجػػع إلػػى بنػػاء الشػػيء الػػذم يكػػكف (( :بضػػـ
الكممػػة
 .كالحقيقػػة ٌ
بعضو إلى بعض)) (ِٗ)  ,ك(الصيغة) ىي (البنية) بييئتيا (حركفيا كحركاتيا) (َّ) ليا معنػى

معجمي  ,كآخر صيغي  ,كما ليا كزف يي ىمكف مف كضػعيا فػي قالػب مػف قكالػب األبنيػة  ,فػإذا
لـ يمكف ذلؾ يع َّدت الكممة بنية  ,كليست صيغة  ,فالصيغة منحصرةه فػي األسػماء كاألفعػاؿ ,
ىمػػا البنيػػة فيػػي عاممػػة شػػاممة لبػػاقي مبػػاني التقسػػيـ  :الضػػمير كأكثػػر الخكالػػؼ
كالصػػفات  ,كأ َّ
كالظرؼ كاألداة  ,فيذه (البنية)  ,دكاف دلَّت عمػى معنػى كظيفػي  ,فيػك َّإنمػا تػدؿ عميػو بمادتيػا

كلفظيا  ,كال تػدؿ عميػو بقالبيػا  ,أك صػيغتيا  ,ف َّ
ػإف كػؿ صػيغة بنيػة  ,كلػيس كػؿ بنيػة صػيغة

(ُّ)
ػيغة  ,كمػػنيـ عبػػد الحميػػد ىنػػداكم  ,إذ يقػػكؿ (( :كػػؿ
الب ىنيػػة ك ّْ
الصػ ى
ػيف ي
المحػ ىػدثكف بػ ى
كمَّيػ ىػز ي
 ,ى
لفظ لو معنى لغكم يفيـ مف مادة تركيبو  ,كمعنػى صػيغي  ,كىػك مػا يفيػـ مػف ىيئتػو  ,أم :
حركاتو كسكناتو كترتيب حركفو ؛ َّ
صرؼ في
ألف الصيغة اسـ مف المصكغ الذم ىي يد ُّؿ عمى التَّ ُّ

الييئ ػػة ال ف ػػي الم ػػادة))

(ِّ)

 ,فيم ػػا ي ػػرل بع ػػض الب ػػاحثيف َّ
أف الص ػػيغة يش ػػترط فيي ػػا اجتم ػػاع
ٖٔ
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المعنييف المغػكم كالصػيغي االشػتقاقي  ,ممػا يبػيف أف الحػركؼ كاألدكات كالضػمائر كالظػركؼ

كالخكالػػؼ ال تػػدخؿ ضػػمف الصػػيغ كال تكجػػد ليػػا أصػػكؿ اشػػتقاقية  ,فػػال تعمػػـ الصػػيغة  ,كىػػك
رأم عام ػػة الب ػػاحثيف المح ػػدثيف

(ّّ)

فالص ػػيغة تش ػػمؿ  :األس ػػماء كاألفع ػػاؿ كالص ػػفات فق ػػط ,
,
ّْ

كالبنية تشمؿ الحركؼ كاألدكات كالضمائر كالظركؼ كالخكالػؼ (ّْ)  ,كمػا َّ
أف ىنػاؾ فرقنػا بػيف
فالصيغة ىي مبنى صرفي  ,كالميزاف مبنى صػكتي  ,كمػا
الصرفي) ,
(الصيغة)  ,ك(الميزاف َّ
ّْ
لػػذلؾ مػػف أىميػػة قصػػكل لمتفريػػؽ بػػيف عمػػـ الصػػرؼ كعمػػـ األص ػكات  ,كاالسػػتدالؿ عمػػى ىػػذه

الفرضػػية  ,نأخػػذ الفعػػؿ (كقىػػى) مػػف بػػاب (ضػػرب)  ,فصػػيغة األمػػر ىػػي ( ً
ؽ)  ,كعنػػد مقارنػػة
ى
الحرؼ ( ً
ؽ) في نظيره في الصيغة (إفعؿ)  ,نجد َّ
أف ما يكازيو مف حركؼ الصيغة ىػك العػيف

المكسكرة إزاء الفعؿ في صكرتو َّ ,
فإف الجكاب يككف في أف العيف المكسكرة تعبر عف الميزاف

أف الصيغة تحمؿ القيمة ّْ
 ,كال تمثؿ الصيغة (ّٓ)  ,كىذا يعني َّ
أما الميزاف الصرفي
الداللية  ,ك َّ

عم ػػا طػ ػ أر عم ػػى الكمم ػػة م ػػف تغيي ػػر  ,أك ح ػػذؼ  ,كي ػػدخؿ ف ػػي نط ػػاؽ ال ػػدرس الصػ ػرفي
في ىعّْب ػػر َّ
ي
)
ّٔ
(
حس ػػاف َّ
أف ال ػ َّػدرس المغ ػػكم بػ ػدأ يع ػػالل (البني ػػة) بقكل ػػو (( :كلك ػػف
الخ ػػالص
تم ػػاـ َّ
كيعمّْ ػػؿ َّ
 .ي
الظركؼ التي دعت إلى نشأة الدراسات المغكية العربية كانت العامؿ الرئيس في تحديد مسػار

ى ػػذه الد ارس ػػات كفمس ػػفة منيجي ػػا  .فمق ػػد نش ػػأت د ارس ػػة العربي ػػة الفص ػػيحة عالج ػػا لظ ػػاىرة ك ػػاف
ييخشى منيا عمى المغة  ,كعمػى القػرآف  ,كىػي التػي سػمكىا (ذيػكع المحػف) ...مػف ىنػا اتسػمت
الد ارسػات المغكيػػة العربيػػة بسػػمة االتجػػاه إلػػى المبنػى أساسػػا ,كلػػـ يكػػف قصػػدىا إلػػى المعنػػى إال

تبعػا لػػذلؾ  ,كعمػػى اسػػتحياء)) (ّٕ)  .كتيػػتـ ّْ
الصػػيغة  ,أك الػػكزف ,
الداللػة َّ
الصػرفية فػػي تغييػػر ّْ
فالصيغة األكلى عمػى كزف (فى َّعػاؿ) أقػكل
فمفظة ( ىك َّذاب) تزيد في داللتيا عمى كممة ( ىك ًاذب) ,
ّْ
(ّٖ)
داللة مف ( ىك ًاذب) عمى كزف (فى ً
َّػح
الصيغة األكلى مؤثرة أكثػر مػف الثانيػة
اعؿ)  ,ك ّْ
 .ككض ى
الصػرفية بقكلػػو (( :إف النظػػر فػػي الكحػػدة الصػرفية (المػػكرفيـ) ,
سػػمير اسػػتيتية حقيقػػة الداللػػة َّ

أصال  -عمى الربط بيف ( الصيغة ) ك ( المعنى )  .كلك َّأنو كػاف قائمػا عمػى اعتبػار
قائـ – ن
الصػيغة فقػػط  ,لمػػا كػػاف ثمػػة مشػػكمة فػػي اسػتخراج الكحػػدة الدالليػػة (السػػيميـ) كمػػع ذلػػؾ  ,فػ َّ
ػإف
(ّٗ)

أف ّْ
 .كبيػػذا يتضػػح َّ
الداللػػة

ػدر مػػف الفصػػؿ يمكػػف أف يجػػد سػػبيمو إلػػى النظػػر التحميمػػي ))
قػ نا
ادة مف األكزاف كالصيغ المجردة (َْ)  ,عف السياؽ  ,أك التركيػب
َّ
المستىفى ى
الصرفية ىي المعاني ي
الصػرفية التػػي يرجػػع بعضػػيا إلػػى مبػػاني تقسػػيـ ال ىكًمػػـ ,
المغػػكم  .كىػػي مجمكعػػة مػػف المعػػاني َّ
كاالسمية كالفعمية كالحرفية  ,كبعضيا إلى مباني التصريؼ كالعدد كالنكع كالتعييف  ,كبعضيا

إلػػى الصػػيغ الصػرفية كالطمػػب كالصػػيركرة  ,كالمطاكعػة  ,فػػي حػػيف يرجػػع بعضػػيا اآلخػػر إلػػى

(ُْ)
َّحوي الدكتكر فاضؿ السامرائي بقكلو :
العالقات النحكية  ,كالتعدية كالتأكيد
 .كىذا ما كض ى
(( كال شؾ أنو لك لـ يختمؼ المعنى لـ تختمؼ الصيغة  ,إذ كؿ عدكؿ عف صيغة إلى أخػرل

ال بد أف يصحبو عدكؿ عف معنى إلى آخر إال إذا كاف لغة ))
ٕٖ
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 (( :ال تس ػػتفاد المع ػػاني الصػ ػرفية م ػػف الييئ ػػات كالص ػػيغ كاألكزاف فحس ػػب  ,ب ػػؿ تس ػػتفاد م ػػف
(ّْ)

 .نستنتل مػف

العناصر االلتصاقية  :إعرابية كبنائية  ,كمف عدـ العالمة (قيمة الصفر)))
أف ّْ
ىػػذا َّ
الداللػػة التَّص ػريفية مظيػػر مػػف مظػػاىر الغنػػى كالثَّػراء فػػي المغػػة  ,كسػػبيؿ إلػػى النمػػاء
فإف ُّ
المغكم(ْْ) َّ ,
ّْػيغ ككثرتيػا فػي العربيػة  ,ييكلّْػد تع ُّػدد المعػاني ككثرتيػا  ,إذ
تعدد األبنيػة كالص ى
(ْٓ)
إف كؿ بنية تى ً
َّ
خاصا أك مشترنكا
حمؿ معنى
ن
الثبات :

ت  ,كأىثٍىبتىو يى ىك  ,كثىبَّتىو بً ىم ٍعننى .
ت
يت كثىٍب ه
ثابت كثىبً ه
ت ثىباتان كثيبكتان فىيي ىك ه
الشيء ىيثٍيب ي
ثبت  :ثىىب ى
ي
ت ه ً
ثابت إًذا أىقاـ بً ًو ,
ت يثبكتان ,فىيي ىك ه
ت  :ه
ىك ىش ٍي هء ثىٍب ه
المكاف ىيثٍيب ي
ثابت  ,ىكييقىا يؿ  :ثىىب ى
فالف في ى
الذيف آمنكا باٍلقىك ًؿ الثَّ ً
ّْت اهلل ً
(كًفي التٍَّن ًز ً
يؿ اٍل ىع ًز ً
ابت) ؛ ككمُّو ًم ىف الثَّبات(ْٔ)  .كما نعنيو
ٍ
ى ى
يز :ييثىب ي ي
ى
كنقصده بالثبات في دراستنا  ,ىك طبيعة ّْ
الداللة التي تحمميا الصيغ المختمفة لمعنى كاحد,

كذلؾ بأف تشترؾ صيغتاف أك أكثر في معنى كاحد ,كقد كرد مثؿ ىكذا في القراءات المتكاترة
كما في قكلو تعالى َّ
كف إًلىى اٍلم ى ً
كف ًمف يك ّْؿ ىجانً وب) الصافات , ٖ :
(ال ىيس َّ
َل ٍاأل ٍ
ىعمىى ىكيي ٍق ىذفي ى
َّم يع ى
ى
مثؿ التَّعمُّـ طىمىب ً
العمـ(ْٕ)  ,قي ًرأت
ب الس ً
(ال ىيس َّ
ي
العيف  ,كالتَّ ىس ُّمع طىمى ي
َّمع ى ى
َّم يعكف) بتشديد السّْيف ك ى
ً
كف (ْٖ)  .كقىد أفادت ىاتاف
سم يعكف) بسككف السّْيف
ً
كفتح الميـ  ,بً ىم ى
عنى  :ال ىيستىم يع ى
(ال ىي ى
َّماع كاالستً ىماع(ْٗ) مع انيـ يصغكف  ,كعمى ىذا يككف المعنى ّْ
الداللي
القراءتاف ىنفي الس ى
لمقراءتيف ىك نفي السَّماع مع َّأنيـ يصغكف ,كاف اختالؼ الصيغة لـ ً
يؤد الى التباعد الداللي
ي
ى
(أفعمت) ,
بيف القراءتيف  .كمف ذلؾ أيضان (التَّعدية)  ,فقد يجيء الشيء عمى (فعَّمت) فيشرؾ ى

ىفرحتو)  ,كنحك فى ًزعى –
كما َّأنيما قد يشتركاف في غير ىذا  ,نحك  :فى ًرىح – (فىَّر ٍحتيوي)  ,ك(أ ى
اع ىؿ)  ,أك
(ن َّزلتيوي)  ,ك(أ ى
(فىَّزعتيوه)  ,ك(أ ى
ىفزعتيوي)  ,كمنو  :ىن ىز ىؿ – ى
ىنزلتيوي)  ,كقد تجيء صيغ كػ (فى ى
(افتىع ىؿ)  ,كتى ً
ص ىـ  ,كىي تفيد
حم يؿ معنى مشترنكا  ,كىك التَّشارؾ  ,كمف ذلؾ :
خاص ىـ ك اختى ى
ى
ى
(َٓ)
 .مف ىنا يتبيَّف لنا َّأنوي ال يتصكر في التفكير المغكم القديـ أف
التشارؾ كالمخاصمة
جردةن عف يك ّْؿ داللة  ,بؿ ىي في الحقيقة مجرد تعبير لفظي عف
تككف األشكا يؿ َّ
الصرفيةي يم َّ
معنى َّ
معيف (ُٓ)  .فالكاضع الحكيـ كاف يرغب  -عند كضعو المغة – في إنشاء آلية
سيميائية لمتعبير عف مقاصد ق  ,فكانت ك يؿ البناءات قكالب لممعاني المقصكدة  ,لذا كاف
كؿ تغيير  ,أك تحكيؿ يمس البنية لو داللة يم ىعيَّنة (ِٓ)  .كمف خالؿ معرفتنا بالثبات أصبح
مف السيؿ الكصكؿ إلى ما تعنيو لفظة التعدد التي كردت ضمف ألفاظ عنكاف البحث .
فالتعةةةدد  :ىػػك  :تىعػ ُّػدد المعنػػى الػػكظيفي ً
ػيغ المختمفػػة  ,كىػػذا أمػػر طبيعػػي ألف اخػػتالؼ
لمصػ ى
ى

أف
الصيغ يؤدم إلػى اخػتالؼ المعنػى غالبػان كىػذا مصػدر مػف مصػادر الثػراء المغػكم إذ نجػد ٌ
فػػي الصػػيغ المتعػػددة دالالت مشػػتركة تػػدؿ عمػػى معػ و
ػاف عػػدة قبػػؿ أف يتحػػدد المعنػػى المػراد مػػف
مما سبؽ نج يػد َّ
أف الصّْػيغة الكاحػدة قػد تى ًػريد فػي الكػالـ ,كيتع َّػد يد فييػا المعنػى الػكظيفي
القرائف َّ .
ٖٖ
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كالفاعمية كالمفعكلية  ,كىي ظاىرة اتفؽ عمييا القدماء كالمحدثكف

بصيغ متعددة كالمعنى كاحد .

(ّٓ)

كالعكس فقد تػرد المفػردة

( األفعال _ الماضي والمضارع )

ىم ٍرىنػػا يمتٍ ىرًفييىػػا فىفى ىسػػقيكا ًفييىػػا
أوالً _ الفعةةل الماضةةي  :قكلػػو تعػػالى  ( :ى دكًا ىذا أ ىىرٍد ىنػػا أىف ُّن ٍيمًػ ى
ػؾ قى ٍرىيػةن أ ى
فى ىحػ َّ
ير ) اإلس ػراء  . ُٔ:كمعنػػى اآليػػة الكريمػػة  :إف ىأر ىاد اهلل أف
اىا تىػ ٍػد ًم نا
ػؽ ىعمى ٍييىػػا اٍلقىػ ٍػك يؿ فىػ ىػد َّم ٍرىن ى
(ْٓ)
َّ
ً
ىم ٍرىنػا
ففسػقيكا ى
كع ى
ىم ىر يم ىترفييػا بالطاعػة ى
ىم ٍرىنػا)  :قػاؿ الطبػرم  ( :تىأ َّىكلىػوي  :أ ى
صػكا ( .أ ى
يييم ىؾ قرىيةن أ ى
ً
ىىميػػا بًالطَّ ً
صػ ٍػكا كفى ىسػػقيكا ًفييىػػا  ,فى ىحػ َّ
ػؽ ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ اٍلقىػ ٍػكؿ ً :أل َّ
ىم ٍرىنػػا :
ىف ٍاأل ٍ
ى
أٍ ى
ىغمىػػب مػ ٍػف ىم ٍع ىنػػى أ ى
اعػػة فى ىع ى ى
ً
َّ
َّ
ٍاأل ٍىمر  ,الًَّذم يى ىك ًخ ىػالؼ َّ
ػاؤهي إًلىػى ٍاألى ٍشػيىر
الن ٍيػي يدكف ىغ ٍيػره  ,ىكتى ٍك ًجيػو ىم ىعػاني ىك ىػالـ المػو ىجػؿ ثىىن ي
ىع ىرؼ ًم ٍف ىم ىعانًيو  ,أ ٍىكلىى ىما يك ًج ىد إًلى ٍي ًو ىسبًيؿ ًم ٍف ىغ ٍيره) (ٓٓ) كقد ذكر بالرد عمى مف قاؿ بأف
ٍاأل ٍ
ً
أمرنا بمعنى أكثرنا ( :ك ىكاف بعض أ ٍ ً
ً
ػؾ ًم ٍػف ًقيمػو ,
ّْيف يي ٍن ًكر ىذلً ى
ىىؿ اٍلعٍمـ بً ىك ىالـ اٍل ىع ىرب م ٍف اٍل يككًفي ى
ى ى ىٍ
ىٍ
(ٔٓ)
ً
ً
ً
ً َّ ً
ً
ىم ٍرىنػا
ىم ٍرىنا
 .فيمػا قػاؿ القرطبػي  ( :أ ى
ىكىال ييجيزىنا أ ٍىمرىنا  ,ب ىم ٍع ىنى أى ٍكثىٍرىنا إال ب ىم ّْد ٍاألىلؼ م ٍف أ ى
َّ
ً
ً
ً
ػاى ٍـ
ار ى دكًا ٍنػ ىذ نا
اعػ ًػة إً ٍعػ ىذ نا
ىم ٍرىنػػا ىج ىعٍم ىنػ ي
ىم ٍرىنػ ي
ػاى ٍـ بًالط ى
مػ ٍػف ٍاأل ٍىمػػر ؛ أ ٍ
ار ىكتى ٍخ ًكيفنػػا ىكىكعيػػدا  ,ىكقيػ ىػؿ  :أ ى
ىم أ ى
ً
يمػ ػ ىػراء ؛ ًأل َّ
ىم ىغ ٍيػ ػػر يمػ ػ ٍػؤ ىمر  .ىكًقيػ ػ ىػؿ  :ىم ٍع ىن ػ ػاهي ىب ىعثٍىنػ ػػا
ٍمكر  ,أ ٍ
ىف اٍل ىعػ ػ ىػرب تىقيػ ػػكؿ  :أىميػ ػػر ىغ ٍيػ ػػر ىم ػ ػأ ي
أى
(ٕٓ)
ً
ً
اءة التَّ ٍخ ًفي ػػؼ
ىم ٍرىن ػػا فىاٍل ىم ٍش ػػييكر ق ػ ىػر ى
يم ٍس ػػتى ٍكب ًرييىا)  .أم ػػا اب ػػف كثي ػػر (تْٕٕق) فق ػػد ق ػػاؿ ( :أ ى
ؼ اٍلمفىسّْر ً
ػر قى ىػد ًريِّا ىكقى ٍكلً ًػو تى ىعػالىى
ىم ٍرىنػا يمتٍ ىرًفييىػا فىفى ىسػقيكا ًفييىػا أ ٍىم نا
اىا فىًق ى
ىك ٍ
كف في ىم ٍع ىن ى
اختىمى ى ي ي ى
يؿ ىم ٍع ىنػاهي أ ى
ار ) (ٖٓ).
اىا أ ٍىمرىنا لى ٍي نال أ ٍىك ىنيى نا
أىتى ى
ػدم كزيػػد بػػف عمػػي
( َّ
أم ْرنةةا )  :قػ أر عاصػػـ كأبػػك عمػػرك كالسػ ٌػدم كابػػف عبػػاس كأبػػك عثمػػاف كالنيػ ٌ
(ٗٓ)
ىمرىن ػػا بًالتَّ ٍش ػ ًػد ًيد  ,كًى ػػي ًق ػػراءة عمً
ػي
ػ
أ
(
:
ق)
ُٕٔ
(ت
ػي
ػ
ب
القرط
ػر
ػ
ك
ذ
.
أم ٍرن ػػا)
َّ
كغي ػػرىـ ( َّ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٌ
ى
ًً ً
ضػػي المَّػػو ع ٍنػػو ؛ أىم سػػمَّ ٍ ً
ً
يمػ ىػراء
ص ػ ٍكا ًفييى ػا  ,كأ َّ
ىم ٍرىنػػا بًتى ٍشػػديد اٍلمػػيـ  ,ىج ىعٍم ىنػ ي
ط ىنا شػ ىػرارىىا فى ىع ى
ى ي ٍ ى
ػاى ٍـ أ ى
ىر ى
َّ ً
ط ىعمى ٍػي ًي ٍـ ) (َٔ) .كىػذا مػا ذىػب إليػو ابػف كثيػر
يف ؛ ىكقىالىوي ًا ٍبف ىع ًزيز  .ىكتىأ َّ
ىم ىر ىعمى ٍػي ًي ٍـ تى ىسػمَّ ى
يم ىسمط ى
(ُٔ)

 ,فيمػ ػػا قػ ػػاؿ البيضػ ػػاكم (تُٕٗق) ( :أم جعمنػ ػػاىـ أم ػ ػراء  ,كتخصػ ػػيص المت ػ ػرفيف ألف

غيػرىـ يتػػبعيـ كألنيػػـ أسػػرع إلػػى الحماقػػة كأقػػدر عمػػى الفجػكر .فى ىحػ َّ
ػؽ ىعمى ٍييىػػا اٍلقىػ ٍػك يؿ)
أمرنا جعمناىـ أمراء كيقػاؿ
ىمرنا بمعنى أم كثٌرنا ك َّ
ابف اليائـ المصرم (تُٖٓق) ( :أمرنا كأ َّ
(ِٔ)

 .كقػػاؿ

أمرنػػا مػػف األمػػر أم أمرنػػاىـ بالطاعػػة إعػػذا ار دكانػػذا ار أك تخكيفػػا ككعي ػدا) (ّٔ) .أمػػا السػػيكطي

(تُُٗق) فقاؿ ( :كأخرج ابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ عػف أبػي العاليػة رضػي اهلل
(ْٔ)
ػاؿ ابػ يػف ىع ًطَّيػػة :كأمػػا
عنػػو كػػاف يق ػ أر أمرنػػا مترفيي ػا مثقمػػة يقػػكؿ أمرنػػا عمػػييـ أم ػراء)  .قىػ ى
أمرنا» مف اإلمارة فمتكجػو عمػى كجيػيف ,أحػدىما أف ال يريػد إمػارة الممػؾ بػؿ كػكنيـ يػأمركف
«ٌ
كيؤتمر ليـ ,ف َّ
أيضػا فمػك أراد
ػإف العػرب تقػكؿ لمػف يػأمر اإلنسػاف دكاف لػـ يكػف مم نكػا ىػك أميػر ك ن
إمارة الممؾ فػي اآليػة لحسػف المعنػى؛ َّ
ألف األمػة إذا ممػؾ اهلل عمييػا مترفػا ففسػؽ ثػـ كلػي مثمػو
بعده ,ثـ كذلؾ عظـ الفساد كتكالى الكفر كاستحقكا العذاب فنزؿ بيـ عمى الرجؿ األخير مف
ٖٗ
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(آم ْرَنا)  :كق أر عاصـ كأبك عمرك كنافع كيعقكب كالحسف كعمي بف أبي طالب كغيرىـ (آمرنا)
َ
(ٕٔ)
(ٔٔ)
 ,كذك ػػر القرطب ػػي (تُٕٔق) :
 .ذك ػػر الطب ػػرم  :قكل ػػو آمرن ػػا مترفيي ػػا  :أكثرن ػػاىـ
ً
ً
ػاؿ أيىبػػك يع ىب ٍيػ ىػدة :
اء ىىػػا ؛ قىالىػػوي اٍل ًك ىسػػائً ٌي  .ىكقىػ ى
(آم ٍرىنػػا بًاٍل ىمػ ّْػد ىكالتَّ ٍخفيػػؼ  ,أ ٍ
يم ىر ى
ىم أى ٍكثىٍرىنػػا ىج ىباب ىرتيىػػا ىكأ ى
ى
اؿ ًا ٍبف ع ًزيز  :آمرىنا كأىمرىنا بًمعننى ك ً
ىم ٍرتو  ,لي ىغتى ً
احد ؛
آم ٍرتو بًاٍل ىم ّْد ىكأ َّ
اف بً ىم ٍع ىنى ىكثٍَّرتو  .ىك ىك ىذلً ىؾ قى ى
ى
ى
ىٍ ى ىٍ ى ٍ ى
َّ
َّ
ً
ىمػ ىػرهي )
أٍ
آمػرهي ىكأ ى
ىمػ ىػريى ٍـ المػػو  ,ب ىم ٍع ىنػػى ىكثػ ىػريى ٍـ  ,ىبػ ٍػؿ ييقىػػاؿ  :ى
ىم أى ٍكثىٍرىنػػا  . ....ىك ىعمىػػى ىىػ ىذا ىال ييقىػػاؿ  :أ ى
(ٖٔ)  .كى ػػذا م ػػا اتف ػػؽ عمي ػػو اغم ػػب المفسػ ػريف (ٗٔ)  ,إذا فم ػػا آؿ إلي ػػو اخ ػػتالؼ الص ػػيغة م ػػف

اخػػتالؼ فػػي الداللػػة كاضػػح كال يحتػػاج إلػػى تكمٌػػؼ أك عنػػاء ناىيػػؾ عػػف اختالفيػػا مػػع اتفػػاؽ
الصيغة الذم كجدناه عند بعض المفسريف .

كى ىػك
(ب ًػر ى
ص ير) القيامةٕ ( .ىب ًر ى
قكلو تعالى ( :فىًإ ىذا ىب ًر ى
ؽ) ي
ػاءت اآليػة الكريمػة بالفعػؿ ى
ؽ)  :ج ى
ؽ اٍل ىب ى
رؽ فىتى ىحَّي ىػر(َٕ) ,
ؽ َّ
الب ى
ؽ ىبرقنا  ,كىب ًر ى
ؽ ىي ىبر ي
مف باب ( فى ًع ىؿ – ىي ٍف ىع يؿ )  ,فتقكؿ  :ىب ًر ى
الريج يؿ إذا رأل ى

(ُٕ)
ص يػر تحيػر فزعػا  ,كأصػمو مػف بػرؽ الرجػؿ إذا نظػر
الح ٍيػرة
 .ك(( ىب ًػر ى
فبالكسر بمعنػى ى
ؽ اٍل ىب ى
(ِٕ)
ص يػر (ٕ) ق أرىػا
إلى البرؽ فدىش بصػره))
 .قػاؿ الف ٌػراء  ( :قكلػو عػز كجػؿ  :فىػًإذا ىب ًػر ى
ؽ اٍل ىب ى

ؽ»
األعمػػش كعاصػػـ كالحسػػف كبعػػض أىػػؿ المدينػػة (بػػرؽ) بكسػػر الػراء ........كمػػف قػ أر « ىبػ ًػر ى
يقػػكؿ  :فػػتح عينيػػو  ,كبػػرؽ بص ػره أيضػػا كػػذلؾ )

(ّٕ)

 .قػػاؿ َّ
الن َّحػػاس (تّّٖى ػػ) فػػي تفسػػير

ىذه القراءة (( :كمعنى الكسر ب ّْػيف أم حػار كفػزع مػف المػكت كمػف أمػر القيامػة كبػرؽ كلمػع))

(ْٕ)
(ٕٓ)

ص ير تحير فزعا ,كأصمو مف برؽ الرجؿ إذا نظر إلى البرؽ فدىش بصره))
 .ك(( ىب ًر ى
ؽ اٍل ىب ى
ؽ البصر» بكسر الراء بمعنى شخص كشؽ كحار)) (ٕٔ).
 .قى ى
ابف ىع ًطيَّة  (( :ىب ًر ى
اؿ ي

ق)  :قػ أر نػافع كأبػك عمػػرك كعاصػـ كابػف أبػي إسػحاؽ كزيػد بػػف ثابػت كأبػك حيػكة كابػف أبػػي
(ب َةر َ
َ
(ٕٕ)
ؽ) مػػف بػ ً
ػاب (فى ىعػ ىػؿ -
ؽ)
(بػ ىػر ى
عبمػػة كالزعف ارنػػي كابػػف يمقسػػـ كزيػػد بػػف عمػػي كغيػػرىـ ( ىبػ ىػر ى
.كى
ص يرهي مف َّ
األكبػر(ٖٕ) .قػاؿ
ص ى
شدة ى
طر ي
ؽ ىي يبر ي
ىي ٍف يع يؿ) فتقكؿ  :ىب ىر ى
الفزًع ى
ؼ ىب ى
ؽ ىبريقنا أم  :ىش ىخ ى
فال ىي ي
أبػػك عبيػػدة (تَُِىػػ) « :ىبػ ىػرؽ» بػػالفتح بمعنػػى ىشػ َّ
ػؽ
شخص  :يعني فتح عينيو عند المكت (َٖ)  ,كقيؿ ىك لغة أك مف البريؽ بمعنى لمع مف شدة
(ٕٗ)

 .كبػػرؽ بفػػتح ال ػراء مػػف البريػػؽ  ,إذا

(ُٖ)
الفراء ( كقرأىا نافع المدني «فإذا برؽ البصر» بفتح الراء مف البريؽ :
شخكصو
 ,كقاؿ ٌ
(ِٖ)
الح ٍيػ ػرةي ك ال ػػدىش  ,كالف ػػتح بمعن ػػى :
ش ػػخص  ,لم ػػف ف ػػتح)
الب ػ ىػر ي
كب ػ ىػر ى
ؽ بالتحري ػػؾ  :ى
ؽ ,ى
 .ى
َّ
البريػػؽ المُّمػػكع (ّٖ)  .كذ ىكػ ىػر ابػػف ىخالىكيػػو (تَّٕى ػػ) َّ
معػػاف
(بػ ىػر ى
أف ق ػراءة ى
ؽ) بًػػالفتح ييػ ىػر ياد بًيىػػا الم ى
و
كي ً
الضػػياء كظيػػكره
مكػػف أف تكػػكف القراءتػػاف ن
بمعنػػى كاحػػد ,فقىػػاؿ (( :فأمػػا الفػػتح فػػال يكػػكف إال ٌ
ي
ؽ  ,فيمػا بمعنػى
كب ًػر ى
كقكليـ  :برؽ الصبح كالبرؽ إذا لمعا كأضاء  .كقاؿ أىؿ المغة  :ىب ىػر ى
ؽ ,ى

حيػػر النػػاظر عنػػد المػػكت  .كالعػػرب تقػػكؿ « :لكػػؿ داخػػؿ برقػػة »  :أم دىشػػة
كاحػػد ,كىػػك  :ت ٌ
كحيرة ))(ْٖ)  .أما ابف ً
عطيَّة فقد أكد عمى تقارب المعنى بيف القراءتيف (ٖٓ)  ,كىػذا مػا عميػو
َٗ
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أف الطَّىبرم (تَُّق) يي ىرّْجح قراءة ال ىك ً
سر  ,بًقىكًل ًو  ( :كأكلى القراءتيف
أىؿ المغة َّإال َّأننا نجد ٌ
ػؽ كفيػتًح مػف ىػكؿ القيامػة
ؽ ) بمعنػى  :فػزع ف يش ٌ
في ذلؾ عنػدنا بالصػكاب كسػر الػراء ( فىػًإ ىذا ىب ًػر ى

كفػػزع المػػكت ) (ٖٔ)  ,كالػػذم أراهي أنػػوي دكاف اختمفػػت اآلراء كالصػػيغ فػػاف داللػػة المفػػردة ال ت ػزاؿ
دائرة ضمف اطارىا الداللي كلـ يكف إلختالؼ الصيغة أم تأثير في تمؾ الداللة .
الرس ً
ػكؿ فىىن ىبػ ٍذتييىا ىك ىكػ ىذًل ىؾ
قكلو تعالى  ( :قى ى
ضي
ص يركا بً ًو فىقىىب ٍ
ص ٍر ي
ت قى ٍب ى
ضةن ّْم ٍػف أىثى ًػر َّ ي
ت بً ىما لى ٍـ ىي ٍب ي
اؿ ىب ي
ً
س َّكلى ٍ ً
صػر) مػف ب ً
ؼ أم
ػاب ى
ظ يػر ى
ص ٍػر ي
بض ّْػـ الصَّػاد  ,مػف الفع ًػؿ ى
ت) ى
ت لي ىن ٍفسي) طو . ٗٔ:ى
(ب ي
ى
(ب ي ى
(ٕٖ)
ػاؿ ابػف َّ
عبػاس (تٖٔق) فػي تفسػير قػراءة
بص يػر)
.ق ى
(فى يع ىؿ -ىي ٍف يعؿ)  ,تقػكؿ  :ى
ص ىػر -ىي ي
(ب ي
ػت مػا لىػـ ىي ىػر ىبينػك إسػرائيؿ
ص يػركا بً ًػو) أم أري ي
ص ٍر ي
ص ٍر ي
بض ّْـ الصَّاد  :ى
ت) ى
اآلية بًػ ى
ت بً ىما لى ٍـ ىي ٍب ي
(ب ي
(ب ي
(ٖٖ)
ً
يؿ عمى فى ىر و
ىيت ًج ً
الح ىيػاة))
بر ى
كنييـ ى
ى
قاؿ ىأر ي
ىيت يد ى
كسى ك ىما أر ي
س بمقاء أينثى كًى ىي ىدابَّة ى
قاؿ لىوي يم ى
ت ً
يء  :إذا ً
بالش ً
رت َّ
أبصرتيوي  :إذا ىرأيتيػوي)) (ٖٗ)  .قػ أر
نا
بو
ص ٍر ى
ص ي
 (( .ي
عالما  ,ك ى
كيقىا يؿ  :ىب ي
بصير ن
صػ ػػرت) (َٗ)  .ك(ب ً
السػ ػ َّػماؿ (ب ً
الصػ ػػاد ,مػ ػ ىػف الفعػ ػػؿ
ت) بكسػ ػ ًػر َّ
المطػ ػػكعي كاألعمػ ػػش كأبػ ػػك َّ
صػ ػ ٍػر ي
ى
ى
(ُٗ)
ص ػػر – ي ٍب ً
ػاب عمً ػػـ أم (فى ًع ػ ىػؿ – ي ٍف ًعػ ػ يؿ)  ,تق ػػكؿ ً :
ً
ص ػػر) م ػػف ب ػ ً
ػاؿ َّ
الزَّج ػػاج
ص ػ يػر)
 .قى ػ ى
(ب ى ى
ى
ى
ى
(ب ى
ى ى
بالشػيء  ,كأبصػر ي ً
ػاف عميمػا َّ
بص يػر إذا
ص ىر َّ
ىى ى
بص يػر إذا ك ى
الريجػؿ ىي ي
(تُُّىػ )  (( :ييقىا يؿ  :قىد ىب ي
ن
بمػػا لىػػـ ىيعمى يمػكا بػ ًػو )) (ِٗ)  .ىكذكػ ىػر ابػ يػف ىع ًطَّيػػة َّأنػػوي قىػػد ييػ ىػراد بيػًذه القػراءة
ىنظىػ ىػر  .كالتَّأكيػػؿ ىعمًمػ ي
ػت ى
معنػػى ً
الصػػاد  ,كقىػػد ييػ ىػراد بػػو
بضػ ّْػـ َّ
صػ ي
ػرت) ى
اءة ى
ى
(ب ي
البصػػيرة فيكػػكف قىػػد اشػػتىرؾ فػػي المعنػػى مػػع قػر ى
(ّٗ)
ػإف تنػػكع الداللػػة بػ ٌػيف الصػػيغتيف
ػت مػػا لىػػـ ىيػ ىػركا
صػػر  ,فىييصػػبح المعنػػى ّْ :أنػػي أىريػ ي
 .إذان فػ ٌ
ى
الب ى
المتنكعتيف يكاد يككف كاضحان كال يحتاج إلى عناء .

ثاني ةاً _ الفعةةل المضةةارع ( :أ ٍفعػػؿ – ي ٍفعػػؿ)  :قكلػػو تعػػالى ( :كىال ي ٍح يزنػ ى َّ ً
يف يي ىسػ ً
كف ًفػػي
ى ى
ػاريع ى
ػؾ الػػذ ى
ى ي
ى
الحػػزف عػػف َّ
النبػػي
ػاءت اآليػػة الكريمػػة لمتىسػػمية كرفػ ًػع ي
اٍل يك ٍفػ ًػر) آؿ عمػراف  :مػػف اآليػػة ُٕٔ]  .جػ ى
ػذيف ييس ػػممكا ثيػ َّػـ ىيرتىػ ُّػدكا
ػاؿ تع ػػالى كال ييحزن ػػؾ ي ػػا َّ
يم َّ
حم ػػد ص ػػمَّى اهلل عمي ػػو كس ػػمَّـ  ,فقى ػ ى
محم ػػد ال ػ ى
(ْٗ)
ً
ض ُّركا اهللى في يك ً
ػؾ « :
إيمانيـ
 .ىي ٍح يزن ى
ض ُّر ى
فرىـ كما ال ىي ي
ليي ىسارعكا في ال يكفر ك لىف ىي ي
كنوي في ى
ً
(ح ًزىف) (ٓٗ)  ,مػف قكلػؾ حزنػت الرجػؿ (ٔٗ)  ,قػاؿ
ىيحزنؾ » بفتح الياء فيي مف
الفعؿ الثُّالثي ى
سيبكيو (( :كتقكؿ فتف الرجؿ كفتنتو كحزف كحزنتو كرجع كرجعتو كزعـ الخميؿ أنؾ حيث قمت

فتنتػػو كحزنتػػو لػػـ تػػرد أف تقػػكؿ جعمتػػو حزينػػا كجعمتػػو فاتنػػا ...أردت أف تقػػكؿ جعمػػت فيػػو حزنػػا
كفتنػة فقمػػت فتنتػػو كمػػا قمػػت كحمتػػو  ,أم جعمػػت فيػو كحػػال  ...فجئػػت بفعمتػػو عمػػى حػ و
ػدة  ,كلػػـ
ترد بفعمتو ىينا تغيير قكلو حػزف كفػتف  ,كلػك أردت ذلػؾ لقمػت أحزنتػو كأفتنتػو كفػتف مػف فتنتػو

كحزف مف حزنتو)) (ٕٗ)(( .فالحجة لمف فتح الياء :أنو أخذه مف  :حزف يحزف حزنا)) (ٖٗ).

(ٗٗ)
(ي ِ
بضػ ّْػـ اليػػاء
حزنةةة َ )  :ق ػ أر نػػافع ك ابػػف محيصػػف « ييحزنػػؾ » بضػػـ اليػػاء مػػف أحػػزف
 .ى
ُ
(ََُ)
 ,كالحجػػة لمػػف ضػػـ اليػػاء  :أنػػو أخػػذه مػػف :
الربػػاعي (أحػ ىػزىف)
ككسػػر الػ َّػزام مػػف الفعػ ًػؿ ُّ

أح ػػزف ييح ػ ًػزف يح ٍزنن ػػا  .كل ػػـ يس ػػمع إح ازن ػػا دكاف ك ػػاف القي ػػاس يكجب ػػو))
ُٗ

(َُُ)

كي ػ ىػرل اب ػػف زنجم ػػة
 .ى
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َّ
(ح يزىف)  ,حيػث قػاؿ (( :كىمػا لي ىغتى ً
ػاف ييقىػاؿ حػزف كأحػزف
(تَّْق) َّأنييما لي ىغتىاف إال َّأنوي يي ىرّْجح ى
(َُِ)
ىك ًاال ٍختًىيار حزف لقىكليـ محزكف ىكىال ييقىاؿ محزف ىكحجَّة ىن ًافع قىكؿ اٍل ىع ىرب ىى ىذا أىمر يمح ًػزف))
ػؾ (َُّ)  .كقػػاؿ ابػػف ً
عطَّيػػة  (( :ييقىػػاؿ حػػزف الرجػػؿ
الب ىغػػكم (تَُٓى ػػ) فػػي ذلػ ى
 ,كقػػد تى ىاب ىعػػوي ى
كفتف إذا أصابو الحزف كالفتنة  ,كحزنتو كفتنتو  ,إذا جعمت فيو كعنده حزننا كفتنة  ,كما تقػكؿ
كفاتنا ,كما تقػكؿ
 :دىنت ككحمت  ,إذا جعمت دىنا ككحال  ,كأحزنتو كأفتنتو إذا جعمتو حز نينا ن
(َُٓ)
(َُْ)
ػيف
 :أدخمتػػو كأسػػمعتو))
 .كىػػذا مػػا أكػػده ابػػك حيػػاف ايض ػان
 .كىكػػذا نجػػد الفػػرؽ بػ ى
الح ً
ػزف فػي ًحػيف َّ
اءتيف فػي َّ
ضػ ّْػـ
اءة ى
أف قػراءة فػتح ال ىيػاء مػف الفعػؿ الثُّالثػػي ت يػد ُّؿ عمػى ي
أف قػر ى
القػر ى
ً
ضوي  ,كىذا يعني اف اختالؼ الصػيغة أدل إلػى
مف
الفعؿ ى
(أحزىف) تى يد ُّؿ عمى معنى  :ىع َّر ى
ى
الياء ى

اختالؼ الداللة مع كجكد اطار جامع لمداللتيف كىك الحزف .
قكلو تعالى  ( :دكًا ىذا قىامكا إًلىى الص ى ً
كف َّ
اس ) النساء :مف اآلية ُِْ
اء ى
الن ى
امكا يك ىسالىى يي ىر ي
َّالة قى ي
ي
ى
ممػا أمػر اهلل بًػوً
اب كع و
أف المنػافقيف غيػر مػكقنيف بثىػك و
ػذلؾ ف َّ
ػذاب ل ى
ػإف مػا ى
يفعميػكهي َّ ى ى ي
كمعنى اآلية  َّ :ي
ػؾ خكفنػػا م ػػف قى ػػتمًيـ أك ىس ػ ً
ػمب أمػ ػكالً ًيـ  ,فقي ػػاميـ إل ػػى
يفعميػ ػكا ذلً ػ ى
ل ػػيس لكج ػػو اهلل تع ػػالى  ,دكاَّن ىم ػػا ى
(َُٔ)
ػاء لممػؤمنيف
(ي ىرائًييػكف) اسػتي ًثقمىت الض َّ
َّػمةي
كف) أصػمييا ي
 .ي
اء ى
ك(ي ىػر ي
الصَّالة كىػـ يكسػالى يي ىع ُّػد ًرىي ن
ً
كف) فاجتى ىم ىع ساكناف (الياء
الياء ,
كحّْرىكت اليى ى
فصارت  :ي
مزةي بحرىكة ى
عمى الياء فى يس ّْك ىنت  ,ي
(ي ىريائ ٍي ى
ى
كالكاك) فى يحًذفىت الياء لمتى ىخمُّ ً
كف) عمػى ً
كف)
(يفى ي
كزف ي
ص مف التقاء السَّاكنيف  ,فصػارت  :ي
ػاع ى
اء ى
(ي ىػر ي
(َُٕ)  .ك(ي ػػراءكف) م ػػف الم ػػر ً
اعمى ػػة) م ػ ىػف الرؤي ػػة  ,كذ ىك ػ ىػر َّ
الزمخ ىش ػػرم لي ػػا
(المفى ى
يى ي ى
ى يىى
اءاة عم ػػى كزف ي
ً
كجياف  (( :أحدىما َّ :
كنوي استحسانو  .كالثَّاني  :أف يكػكف مػف
كىـ ىي ىر ى
عمميوي ي
أف المرائي ييرييـ ى
فيقىػػا يؿ  :راءل َّ
ػؾ نعمػػو كناعمػػو كفنقػػو
ػاس  .يعنػػي رآىػػـ  ,كقكلػ ى
فاعمىػػة بمعنػػى التَّفعيػػؿ  ,ي
الم ى
النػ ى
ي
(َُٗ)
(َُٖ)
ُّكنييـ),أم:
ُّكف) بالتَّش ػػديد
ػيش يمفى ػػانؽ ))
كفانق ػػو كع ػ ه
(ي ػ ىػدع ى
 ,كى ػػي مثػ ػ يؿ ي
 .كقيػ ًػرئى ي
(ي ػ ىػرء ى
ً
كف َّ
ػذلؾ (َُُ)  .قػػاؿ ابػػف ّْ
ػكنييـ
ػاس ,
جنػػي  (( :معنػػاه يي ىب ّْ
يي ىب ّْ
اؤكنييـ كػ ى
كيحمميػ ى
كيػ ىػر ى
صػ يػر ى
كنييـ ي
صػ يػر ى
النػ ى
كنػو  ,كىػي أقػكل معنػى مػف يػراءكف بالم ّْػد عمػى يفى ً
ػاعميكف ؛
كف ما ىيتىعا ى
ي
ط ىي
يفعمي ى
عمى أف يركىـ ى
يى ي ى ى
ُّكنيـ ي ً
َّ
كىـ )) (ُُُ) .
حممي ى
ألف معنى يي ىر ى
ػكنييـ عمػى أف ىيػ ىر ي
ضكف ألف ىي ىركىـ  ,ك يي ىػرء ى ي ى
يتع َّر ى
اءكنيـ ى
ً
كذىػػب ابػػف َّ
عطيػػة إلػػى َّ
كف ) ؛
اء ى
اءةى بالتَّضػػعيؼ أبمىػػغي كأ ىشػ ُّػد فػػي المعنػػى مػػف قػراءة ( ييػ ىػر ي
أف القػر ى
(ُُِ)
ً
كف َّ
َّ
ػؽ مػع ابػف جنػي ,
كىـ
 ,كىك بيذا يكػكف قػد اتَّفى ى
اس عمى أف ىي ىر ي
ألف معناىا  :يحممي ى
الن ى
ً
ػاء (ُُّ) .فػي
ص ىػالتً ًي يـ ّْ
ىم ىي ٍقص يػد ى
ػاس أ ٍ
الرىي ى
كف بً ى
اؤ ىف ا َّلن ى
كىذا ما ذكره ابك حياف ايضا بقكلو  ( :يير ي
ً
قائال
معوي  ,إذ
أجاب عمى قكؿ ابف عطيَّة ن
حيف ىنجد ٌ
ى
أف السَّميف الحمبي ( تٕٔٓىػ ) ىيختمؼ ى
بجيّْد ؛ َّ
ؼ غي ىػر مػرة ,
كانت عمى بابًيىا فيي أبمىغي لً ىما يع ًػر ى
اعمىة إف ى
المفى ى
ليس ى
 (( :كىذا منوي ى
ألف ي
عنى الػػذم ىأر ىادهي َّ ,
ككأنػػوي لػػـ ىيعػ ًػرؼ َّ
اعمىػػة قػػد
ػالم ى
دكاف ى
المفى ى
كانػػت بمعنػػى التَّفعيػػؿ فيػػي ك ى
أف ي
افي ػةه بػ ى
ػيء بمعنػػى التَّفعيػػؿ )) (ُُْ)  ,اذان فػػالفرؽ كاضػػح بػػيف الػػداللتيف كىػػذا سػػببوي االخػػتالؼ فػػي
تجػ ي

الصيغة .

ِٗ
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كريى ٍـ لً ىي ٍستى ٍخفيكا ًم ٍنوي ) ىكد :مف اآلية ٓ .
قكلو تعالى  ( :أ ىىال إًَّنيي ٍـ ىيثٍين ى
كف ي
ص يد ى
ً
صدكريىـ) كناية عف ّْ
النفاؽ
كف
كف ى
(ي يثن ى
المشركيف ىفيحتىمؿ أف تى يك ى
ىنزلىت ىذه اآلية في طائفىة ى
ى
مف ي
ً
ركف ًخػػالؼ مػػا ييظ ًيػ يػركف  ,كتحتمػػؿ أف تكػػكف قػػد نزلػػت فػػي بعػػض ال يكفَّػػار
 ,أم َّ :إنييػػـ ىيضػػم ى
ػانكا إذا م َّػر بيػػـ رسػكؿ اهلل صػػمَّى اهلل عميػو َّ
فكف
الػذيف كػ ي
نصػر ى
ػدرهي  ,أم َّ :إنييػـ ىي ى
كسػػمـ ثىىنػى ى
ى
صػ ى
ى
عنو ًل ىيستىخفيكا ًمنوي (ُُٓ) .
ػر ابػػف َّ
عبػػاس كيحيػػى بػػف يعمػػر كنصػػر بػػف عاصػػـ كعبػػد الػػرحمف بػػف أفػػزل ك
(يث ُنةةوِني)  :قػ ًأ
َ
الجحدرم كابف أبي إسػحاؽ كأبػك رزيػف كأبػك جعفػر محمػد بػف عمػي كعمػي بػف حسػيف كزيػد بػف

(ُُٔ)
ك(ي يثنكنًي) عمى كزف
دكريىـ)
 ,ى
عمي كجعفر بف محمد كالضَّحَّاؾ كأبك األسكد ى
(ي يثنكني ى
ص ى
(ي ٍف ىع ً
أطباقنا  ,كػؿ كاحػد
عضوي عمى بعض ى
مف الثَّني ك(( الثَّني مف يك ّْؿ شيء  :ما يي ىثنى ىب ى
ى
كعؿ) ى
(ُُٕ)
ً
فع ً
 .كىذا مػا ذكػرهيً َّ
كع ىػؿ كمعناىػا
ني))
الزجَّػاج بقكلػو  :ي
((تثنػكنًي صػدكرىـ عمػى مثػاؿ تى ى
ث ه
الشيء  ,كمثؿ ذلػؾ قػد احمىػكلىى َّ
المبالغة في َّ
ػغ الغايػة فػي الحػالكة)) (ُُٖ)  .كىػذا
الشػيء إذا ىبمى ى
ي
(ُُٗ)
َّ
المبالغة في ثىني
أف
ما أكدهي اغمب المفسريف
ى
 .كىكذا نجد ٌ
افع ى
صيغة ( ى
كع ىؿ ) ىدلت عمى ي
ُّدكر ,كىك كقىكلً ىؾ  :احمىكلىى َّ
المبالغػة فػي كصػفو بػالحالكة
الشيء  ,ىيحمىكلًي  :إذا قػد
الص ي
ى
أردت ي
(َُِ)

 ,إذ نجػػد أف اخػػتالؼ الصػػيغة لػػـ يكػػف منػػو سػػكل المبالغػػة فػػي الشػػيء مػػع كجػػكد اطػػار

داللي جامع لممعنى .
قكلو تعالى َّ
كف إًلىى اٍلم ى ً
كف ًمف يك ّْؿ ىجانً وب) الصافات.ٖ:
(ال ىيس َّ
َل ٍاأل ٍ
ىعمىى ىكيي ٍق ىذفي ى
َّم يع ى
ى
ً
ً
كف  ,يي ٍرىم ٍك ىف ً ,م ٍػف يك ّْػؿ
كف ًاال ٍستً ىم ى
اع إًلىى اٍل ىم ىَل ٍاأل ٍ
ىعمىى  ,ىكيي ٍق ىذفي ى
يع ى
كمعنى اآلية (( َّأنييـ ىال ىي ٍستىط ي
(ُُِ)
ؽ السَّػم ً
اء بً ُّ
جانً وب ً ,م ٍف كؿ آفىا ً
العػيف (ُِِ) ,
الشػيي ًب ))
( .ال ىيس َّ
َّػم يعكف) بتشػديد السّْػيف ك ى
ى
ً
اء فػي السّْػيف
ك(يس َّ
(يتى ىس َّم يعكف) عمى كزف ى
(يتى ىس َّم يعكف) ك ى
َّم يعكف) أصميا ى
ى
(يتىفى َّعميكف)  ,أيدغ ىمت التَّ ي
(ُِّ)
ػاء فػػي (الفيػ يػركؽ
ػب نفػػي االسػػتً ىماع
ػادت ى
ػيغةي (تىفى َّعػ ىػؿ) أفػ ى
ًلقيربًيىػػا منيىػػا  .كصػ ى
طمىػ ي
 ,كقػػد جػ ى
طمىب ً
َّمع ى ُّ
العمًـ)) (ُِْ)  .كقىد أفادت ىذه القراءة ىنفي
ب الس ً
المُّ ىغكيَّة) (( :كالتَّ ىس ُّمع ى
مثؿ التَّ ىعمـ ى ي
طمى ي
ً
ػح قػراءة التَّشػػديد  ,بقىكلػػو (( :لػػك كػػاف
َّ
السػ ىػماع كاالسػػت ىماع  ,كىػػذا مػػا رجحػػو أبػػك عبيػػدة فقػػد رجػ ٌ
ً
يتعػ َّػد بً ػ إلػػى  .كأيجيػػب عنػػو  :بػ َّ
صػ يػغكف إلػػى المػػَل  .كقػػاؿ
ػأف معنػػى الكػػالـ  :ال يي ٍ
مخفَّفػان لػػـ ى

مكي َّ :
ألنوي جػرل ىم ٍجػرل يمط ًاك ًعػو كىػك يتى ىس َّػم يعكف  ,فكمػا كػاف تى ىس َّػمع يتع َّػدل بً ػ إلػى تى ىع َّػدل
ػمع  ,كاسػػتمع أيض ػان
ػت كافتعٍمػ ي
ىسػ ًػمع بًػ ػ إلػػى كفى ًعٍمػ ي
ػت فػػي التعػ ّْػدم س ػك ه
اء  ,فىتى ىسػ َّػمع مطػػاكع سػ ى
(ُِٓ)
ً
ً
ً
أجابػ ػػوي أبػ ػػك جعفػ ػػر َّ
الن َّحػ ػػاس
مطاكعػ ػػو))
م
 .ككػ ػ ى
ػذلؾ ى
مطػ ػػاكع ىسػ ػػمع فتعػ ػ َّػدل ىسػ ػػم ىع تعػ ػ ّْػد ى

كالما كسمعت إليو يقكؿ كذا كمعنى سمعت إليو
((يقىاؿ :
(تّّٖق )  ,ن
ي
قائال  :ي
سمعت منو ن
 :أممػػت سػػمعي إليػػو  .فأمػػا قكلػػو  :لػػك كػػاف يسػػمعكف المػػَل  ,فكأنػػو غمػػط ؛ َّ
ألنػػوي ال يق ػػاؿ :
يدا يقكؿ كػذا ككػذا فيسػمعكف إلػى المػَل عمػى ىػذا
يدا  ,كتسكت َّإنما تقكؿ  :سمعت ز ن
سمعت ز ن
أبيف )) (ُِٔ)  .فالتَّ ً
اإلصغاء  ,كلكف قد
معنى
عد ىية بًػ إلى عمى قراءة التَّخفيؼ ن
ى
حمال عمى ى
ّٗ
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ً
ً
ص ندا [الجف :مف اآلية ٗ] .
عار ى
ضوي قكلوي تعالى  :فى ىمف ىي ٍستىم ًع ٍاآل ىف ىي ًج ٍد لىوي شيى نابا َّر ى
ى
ً
كف
سم يعكف) بسككف السّْيف ً
كفتح الميـ  ,بً ىم ى
عنػى  :ال ىيسػتىم يع ى
سم ُعون)  :ق أر الجميكر (ال ىي ى
(ال َي َ
(ُِٕ)
ً
السػ ٍػم ًع
تعػػالىى  :إًَّنيي ٍػـ ىع ًػف َّ
ػادت ىنفػػي االسػتً ىماع  ,كىػك مػػا يتًَّف ي
 ,فيػذه القػراءة أف ى
ػع قىكلًػو ى
ػؽ م ى
كف [الشعراء  , ]ُِِ:كليذا اختى ىارهي الطَّىب ًرم إذ قاؿ (( :كأكلى القراءتيف فػي ذلػؾ عنػدم
لى ىم ٍع يزكلي ى
بالصكاب قراءة مف قرأه بالتخفيؼ ؛ َّ
صػمَّى اهلل ىعمى ٍي ًػو ىك ىسػمَّـ
ألف
األخبار الكاردة عػف رسػكؿ اهلل ى
ى
كعػػف أصػػحابو ,أف الشػػياطيف قػػد تتسػػمع الػػكحي ,كلكنيػػا ترمػػى بالشػػيب لػػئال تسػػمع)) (ُِٖ) .
ً
اءةي حم ػزة
اءةى التَّخفيػػؼ  ,فىيي ػـ يطمبػػكف َّ
ػمع كلكػ َّػنييـ يي ى
من يعػػكف  ,كق ػر ى
كمػػا ىرَّجػ ىػح ابػ يػف عطَّيػػة ق ػر ى
السػ ى
َّم يعكف) ب ىش ّْد الس ً
يتسم يعكف ىفينتىًفي أف ىيقى ىع
ّْيف كالميـ كمعناىا ال َّ
كعاصـ في ركاية حفص (ال ىيس َّ
اآلف لكػ َّػنييـ ال ىيسػ ىػم يعكف دكاف
كف حتَّػػى ى
مػػنيـ اسػػتماع أك سػػماع  ,كظػػاىر األحاديػػث َّأنييػػـ ىيسػ ىػم يع ى
شيئا لـ ىي ًمفت ّْ
الشياب يمقػي ذلػؾ السَّػمع إلػى الػذم تىحتىػوي ؛ َّ
ألف مػف كقػت نبينػا
ىس ًم ىع منييـ أحد ن
كشيبا (ُِٗ)  .كعمى ىذا يكػكف المعنػى
شديدا
محمد صمى اهلل عميو كسمـ ممئت السماء حرسا
ن
ن
السػػماع م ػػع َّأني ػػـ يص ػػغكف  ,كاف اخػػتالؼ الص ػػيغة ل ػػـ ي ػ ً
ػؤد ال ػػى
ي
الػ ّْػداللي لمقػ ػراءتيف ى ػػك نف ػػي َّ ى
التباعد الداللي بيف القراءتيف .

المصادر

النػاس بعضػيـ بًػبع و َّ ً
َّ ً
ً َّ
ض ىكلىك َّػف المػوى
ض لفى ىس ىػدت ٍاأل ٍىر ي
( _1فَ ْعل)  :قػاؿ تعػالى  ( :ىكلى ٍػكىال ىد ٍفػعي المػو َّ ى ى ٍ ى ي ى ٍ
ً
فع ػػا  :أم ثالثيػ ػان
يف( البقػ ػرة م ػػف اآلي ػػة ُِٓ .ى
يذك فى ٍ
ض ػ وػؿ ىعمى ػػى اٍل ىع ػػالىم ى
ػع ىد ى
(د ٍف ػػعي)  :مص ػػدر ىدفى ػ ى
كحجػػة مػػف ق ػ أر بػػو أف اهلل عػػز كج ػ ٌؿ ىػػك المنفػػرد بالػػدفع  ,فػػال يمػػدافع لػػوي مػػف
ب ضػ ٍػربان  ,ي
كضػ ىػر ى
ى
)
َُّ
(
ً .
(دفػػاع)  :قػ أر نػػافع كعاصػػـ كأبػػاف كيعقػػكب كسػػيؿ كأبػػك جعفػػر ( :كلػكال دفػػاع اهلل)
خمقػػو
(ُِّ)
باأللؼ (ُُّ)  .أما مف ق أر ً
ػع الثالثػي
(دفاع) فيحتمؿ ٌأنوي يريد أحػد الػكجييف
 .مصػدر ىدفى ى
 ,كقكلؾ  :كتىبتيو ىكتبا ً
ككتى نابا  ,فيأتي المصدر مف فى ىع ىؿ كفى ًعؿ عمى كزف ًف ىعػاؿ  ,قػاؿ سػيبكيو :
ي ن
ً
ً
فعػ يؿ  ,كفىعػ ىػؿ يفعػ يؿ عمػى ف ٍعػ وػؿ ...كقػػد جػػاء بعػض مصػػادر مػػا ذكرنػػا
((كقػد جػػاء مصػػدر فى ىع ىػؿ ىي ي
ً
(فعػػاؿ) كمػػا جػػاء عمػػى (فعػ و
كتابػػا  ,كحجبتػػو
ػذابا  ,ك ىكتبتػػو ن
ػكؿ)  ,كذلػػؾ نحػػك  :كذبتػػو كػ ن
عمػػى ى
حجابػػا  ,كبعػػض العػػرب يقػػكؿ  :كتبػػا عمػػى القيػػاس)) (ُّّ)  ,فيكػػكف بمعنػػى  :كلػكال ىدفػػع ً
اهلل .
ن
ن
ي
ً
الم ىدافعػة تى يػد ُّؿ عمػى المشػاركة  ,أم
مصدر ىدافى ىع ُّ
الرباعي  ,كقكلؾ  :قىات ىػؿ ًقت ن
ػاال  ,فػإف قي ىػؿ أف ي
أ َّ
ىف فعؿ المدافعة سيككف مف اهلل سبحانو كمف عباده كمحاؿ أف يككف ذلػؾ مػف العبػد  ,فنقػكؿ

إف المعنػػى سػػيككف َّ :
َّ :
العصػػاة سػػيكفيـ اهلل تعػػالى عػػف ظمػػـ المػػؤمنيف عػػف طريػػؽ أنبيائػػو
إف ي
كرسػػمو كأئمػػة دينػػو فتقػػع المدافعػػة بيػػنيـ  ,فى ىح يسػ ىػف االخبػػار عػػنيـ بمفػػظ المدافعػػة  ,كمػػا قػػاؿ :
كف المَّوى ىكىر يسكلىوي ) [المائدة  :مف اآليةّّ] ,كنظائره كاهلل أعمـ(ُّْ) .
ي
(ي ىح ًاريب ى

قكلو تعالى ( :إًف ىي ٍم ىس ٍس يك ٍـ قى ٍرهح فىقى ٍد ىمػ َّس اٍلقى ٍػكىـ قى ٍػرهح ّْم ٍثميػوي) آؿ عمػراف  :مػف اآليػةَُْ (( .قػ أر
ابػػف كثيػػر كنػػافع كأبػػك عمػػرك كابػػف عػػامر كعاصػػـ فػػي ركايػػة حفػػص (قىػ ٍػرح) بفػػتح القػػاؼ  ,كقػ أر
ْٗ
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حمزة كالكسائي كعاصـ في ركاية أبػي بكػر  ,كخمػؼ كاألعمػش ك يشػعبة (قي ٍػرح) بضػميا))(ُّٓ).
كاختمػػؼ فييػػا المفسػػركف  :ىػػؿ ىمػػا بمعنػػى كاحػػد  ,أك ىنػػاؾ فػػرؽ بينيمػػا  .فقػػد مػػايز بينيمػػا

الفػ َّػراء إذ يػػرل َّ
أف (القػػرح) بػػالفتح الج ػراح بأعيانيػػا  ,كالقيػػرح ألميػػا

(ُّٔ)

 .ككضػػح األصػػفياني

الفرؽ بينيما (( :القىرح – بالفتح  -األثر مف الجراحة مف شيء ييصيبو مف خػارج  ,كالقػرح –
بالضـ  -أثرىا مف داخؿ كالبثرة كنحكىا  ...كقد يقػاؿ  :القػرح –بػالفتح -لمج ارحػة  ,كالقػرح-
بالضػػـ  -لَللػػـ)) (ُّٕ)  .كذىػػب األخفػػش  ,كالزجػػاج  ,كأبػػك عمػػي الفارسػػي إلػػى أنيمػػا لغتػػاف

بمعن ػػى كاح ػػد(ُّٖ)  .فيم ػػا ذى ػػب اب ػػف عطي ػػة إل ػػى َّ
أف المص ػػدر (ق ػػرح)  (( :ق ػػاؿ أب ػػك الحس ػػف

األخفش  :القىرح كالقيرح مصدراف بمعنى كاحػد ,كمػف قػاؿ  :القػرح بػالفتح الج ارحػات بأعيانيػا ,

كالقرح بضـ القاؼ ألـ الجراحات)) (ُّٗ) إذان فالداللة تكاد تككف متغيرة مع اختالؼ الصيغ .
الر ىش ًاد) غافر مف اآليػة ِٗ  .كالمػراد باآليػة
يؿ َّ
ىىًدي يك ٍـ إً َّال ىسبً ى
(ك ىما أ ٍ
(_2فَ َعال)  :قكلو تعالى  :ى
ػيئا كال أسػر عػنكـ خػالؼ
الكريمة  (( :كما أعممكـ إال مػا أعمػـ مػف الصػكاب كال أ َّىدخػر منػو ش ن

ػعر لمخػكؼ
ما أيظ ًير يعني أف لسػانو كقمبػو متكاطئػاف عمػى مػا يقػكؿ كقػد كػذب فقػد كػاف مستش نا
(َُْ)
ػاد) ً :
(الر ىشػ ً
ػي كالضػػالؿ  ,ىمصػ ىػدهر ًمػ ىػف الفعػػؿ ىر ىشػ نػد (ُُْ) ىير يشػ يػد مثػػؿ
الشػػديد ))
َّ .
الغػ َّ
ضػ ُّػد ى
ً
اب كجو األمر(ُِْ)  .كجاء في كتػاب
ىص ى
قع يد  ,أك مف الفعؿ ىرش ىد كفى ًرىح  ,أم  :اىتى ىدل كأ ى
قى ىع ىد ىي ي

طا
رشدا  ,كراشد  ,كقالكا  :الرشد كما قالكا  :سخط يسخط سخ ن
سيبكيو (( :كقالكا  :رشد يرشد ن
ػعيد  ,كقػػالكا الرشػاد كمػا قػالكا الشػػقاء )) (ُّْ) .
ػيد كمػا قػالكا س ه
كالسػخط كسػاخط  .كقػالكا  :رشػ ه

(الر َّش ػػاد) بتش ػػديد الش ػػيف (ُْْ)  ,عم ػػى كزف (فى َّع ػػاؿ)
(الر َّش ػػاد)  :قػ ػ أر مع ػػاذ ب ػػف جب ػػؿ كالحس ػػف َّ
َّ
(رًشػ ىػد) بكسػػر الشػػيف ىك ىعػ َّػالـ  ,أك مػػف الفعػػؿ
لممبالغػػة  ,كيحتمػػؿ أف يكػػكف مػػف الفعػػؿ الثالثػػي ى
(ُْٓ)
الر َّشاد بمعنى ذم يرشػد ىكأَّىنػوي امػتيف ىػذه المينػة
كعبَّاد
فيككف َّ
(ر ىش ىد) بفتح الشيف ى
الثالثي ى
كما جاء في (الفركؽ المغكية ) أَّىنوي  (( :إذا فى ىع ىؿ الفعؿ كقتنا بعد كقت قبؿ فى َّعػاؿ مثػ يؿ ىع َّػالـ ))
فعػػاؿ كفاع ػؿ
(ُْٔ)  ,كجػػاء فػػي( شػػرح الشػػافية )  (( :إعمػػـ أَّىنػػوي يجػػيء بعػػض مػػا ىػػك عمػػى َّ
بمعنى ذم كذا مف غير أف يككف اسـ فاعؿ أك مبالغة فيو ,كما كاف اسـ الفاعؿ نحك غػافر,

كبناء المبالغة فيو نحك ىغفَّار  ,بمعنػى ذم كػذا  ,إال أ َّ
ػاال) لمػا كػاف فػي األصػؿ لمبالغػة
ىف (فى َّع ن
الفاعؿ فىفىعَّاؿ الذم بمعنى ذم كذا ال يجيء َّإال في صاحب شيء يزاكؿ ذلؾ الشيء كيعالجو

كالبقَّاؿ  ,أك منجية القياـ بحالو كالجماؿ كالبغاؿ
كيالزمو بكجو مف الكجكه  ,إما منجية البيع ى
(ُْٕ)
الربػاعي (
 ,أك باستعمالو كالس ٌػياؼ أك غيػر ذلػؾ))
 .كقي ىػؿ ييحتى ىمػؿ أف يكػكف مػف الفعػؿ ُّ
ً
َّ
ىجب ىػر َّ ,إال أ َّ
َّػماع كال يجػكز القيػاس
ىف فى َّع ن
كجبَّار مػف أ ى
أر ىش ىد ) ى
ػاال لىػـ ىيػأت مػف أ ى
ىفعػ ىؿ إال عمػى الس ى
عميو (ُْٖ) .
ً ً
َّ
كف) التكبة :مف
اف لىيي ٍـ لى ىعميي ٍـ ىينتىيي ى
ْعال)  :قكلو تعالى  ( :فىقىاتميكا أىئ َّمةى اٍل يك ٍف ًر إًَّنيي ٍـ ىال أ ٍىي ىم ى
( _3إف َ
اآلية ُِ
ٓٗ

جمةل الآداب  /العدد  ( 211أيلول )

 1027م  2418 /هـ

( أ ٍىيمػاف )  :إًَّنيػـ ىال أ ٍىيمػاف لىيػـ  :ىال عي ىػد لىيػـ" كعػف مج ً
ػانييـ
اى وػد  ,قى ٍكليػوي  َ :ى دكًا ٍف ىن ىكثيػكا أ ٍىي ىمػ ى
يى
ى ى
ى ٍ يٍ
ى ى يٍ
يٍ
(ُْٗ)
ىف ىال
ػاؿ  :ىع ٍي ػ ىػد يى ٍـ "
قىػ ى
اى ػ يػدكا ىكتى ىح ػػالىفيكا ىعمى ػػى أ ٍ
ػاميي ٍـ م ػػف بع ػػد م ػػا تى ىع ى
ىم  :ى دكًا ٍف ىنقى ي
,أ ٍ
ضػ ػكا أى ٍق ىس ػ ى
ىي ٍن يكثيكا (َُٓ) ( .إيماف)  :ق أر ابف عامر كالحسف كعطاء كزيد بف عمي كجعفػر بػف محمػد بكسػر
األلؼ في (إيماف) (ُُٓ)  ,كلفظة (إيماف) في ىػذه القػراءة تحتمػؿ أف تكػكف مصػد ار مػف الفعػؿ
 :أمنػػو إيمانػػا  ,ضػػد أخافػػو  ,أم  :أعطػػاه األمػػاف  ,كيكػػكف المعنػػى  :قػػاتمكىـ  ,فيػػـ قػػكـ ال

أمػػاف  ,كال إجػػارة ليػػـ  ,أم  :ال تعطػػكىـ األمػػاف بعػػد الػػردة كالنكػػث (ُِٓ)  ,كتحتمػػؿ أف تكػػكف

اسما بمعنى اإلسالـ نقيض الكفر ,كيككف المعنى  :قاتمكا أئمة الكفر َّ ,إنيـ ال تصديؽ ليـ ,
كال ديف ليـ  ,كضعؼ أبك عمي الفارسػي ىػذا المعنػى ؛ ألف قكلػو ( :فىقىػاتًميكا أىئً َّمػةى اٍل يك ٍف ًػر) ييعمػـ
منػػو أنػػو ال إيمػػاف ليػػـ (ُّٓ)  ,فيػػك تكػرار ؛ َّ
ألنػػو كصػػؼ أئمػػة الكفػػر بأنػػو ال إيمػػاف ليػػـ  ,كرد
ابػػف عطي ػػة بأنػػو تعمي ػػؿ لقكلػػو تع ػػالى ( :فقػػاتمكا)  ,أم  :ق ػػاتمكىـ ؛ ألنيػػـ ال إس ػػالـ لي ػػـ  ,كال

إما العيد كقد نقضػكه ,أك اإليمػاف كقػد
تصديؽ  ,كالمراد (( :أف المانع مف قتميـ أحد أمريف َّ :

ار  ,كيككف المعنياف صحيحيف تحتمميما القراءة  ,كفي
يح ًرمكه)) (ُْٓ) ,فعمى ىذا ال يككف تكرنا
قكلػػو مػػا يشػػير اشػػارة قطعيػػة إلػػى اإلخػػتالؼ بػػيف الػػداللتيف كالػػذم سػػببوي اإلخػػتالؼ الكاقػػع بػػيف

الصيغتيف المتيف كردتا في القراءتيف.
ؼ يغ ٍرفىػةن بًىي ًػد ًه) البقػرة  :مػف اآليػة ِْٗ  ( .يغ ٍرفىػةن) :
( _4فُ ْعلة)  :قكلو تعػالى ( :إً َّال ىمػ ًف ٍ
اغتى ىػر ى
الغرف ػػة – بالض ػػـ – م ػػا يغت ػػرؼ (ُٓٓ)  ,أم  :بمعن ػػى المغ ػػركؼ (ُٔٓ)  :بًمع ىن ػػى :اٍلم ػ ً
ػاء الَّ ػ ًػذم
ي
ىٍ
ى
(ُٕٓ)
ؼ اٍلم ٍغتىًر ً
ً ً
(غرفة)  :ق أر أبك عمرك  ,كنافع  ,كابف كثيػر
ؼ ,فىاٍل يغ ٍرفىةي ًاال ٍس يـ
 .ى
ىيص يير في ىك ّْ ي
(غرفػػة) بفػػتح الغػػيف (ُٖٓ)  ,كالغرفػػة – بػػالفتح – لمم ػرًة(ُٗٓ)  ,بمعنػػى المصػػدر (َُٔ)  ,بً ىم ٍع ىنػػى
ى
ػت ىغرفىػ ػةن  ,كاٍل ىغرفىػ ػةي ًى ػػي اٍل ًفعػ ػ يؿ بًع ٍينً ػ ًػو ًم ػػف ًاال ٍغتً ػػر ً
اٍل ىغرفى ػ ًػة اٍلك ً
اؼ ,
اح ػ ىػد ًة ً ,م ػ ٍػف قى ٍكلً ػ ى
ػؾ ٍ :
ى
ى ٍ
ى
ى ٍ
اغتىىرٍف ػ ي ٍ
ٍ
ى
ى
(ُُٔ)
ً
 .كقػاؿ الفيػكمي (( :الغرفػة  ,بالضػـ  :المػاء المغػركؼ
ص ىد ير.
فىاٍل يغ ٍرفىةي اال ٍس يـ  ,ىكاٍل ىغ ٍرفىةي اٍل ىم ٍ
الغرفة ,بالفتح  :المرة  ,كغرفت الماء ىغرفػا ...
باليد  ,كالجمع ً :غراؼ  ,مثؿ  :يبرمة كبًراـ ,ك ى
(ُِٔ)
أف االخػتالؼ
العمية  ,كالجمػع  :يغ ىػرؼ  ,ثػـ يغ ىرفػات بفػتح الػراء))
ك ي
 ,كىكػذا نجػد ٌ
الغرفة  :ي
في الصيغة أدل إلى اإلختالؼ بالداللة في ىذا المكضع .

المشتقات

أوالً _ (اسم الفاعل)

ػاف
أ_(اسم الفاعل على وزن فاعل)  :قكلو تعالى  :ى د
(كًا ٍف يك ٍنتي ٍـ ىعمىى ىسفى ور ىكلى ٍـ تى ًج يدكا ىكاتًبان فى ًرىى ه
كض ػةه ) [البق ػرة  :مػػف اآليػػة ِّٖ] ( .كاتًنبػػا)  :كمعنػػى (كاتًنبػػا) فػػي اآليػػة الكريمػػة (( :كلػػـ
ىم ٍقيب ى
تى ًج يدكا مف يكتيب لى يكـ كتاب الػ َّديف الػذم تػداينتيمكه إلػى أج وػؿ مس ِّػمى)) (ُّٔ) ً .
(كتى نابػا)  :قػ أر ابػف
ى
ى ى
ى يى
ى ي
(ُْٔ)
عباس كمجاىد كأيبي بف ىكعب كأبك العالية كعكرمة كالضحاؾ ً
 .عمى َّأنوي مصدر
(كتى نابا)
ٌ
ى ي ى

الخميؿ (( :كالكتاب كالكتابة  :مصدر كتبت))
 ,قاؿ ى
ٔٗ

(ُٓٔ)

ػاب :
 .كقاؿ أبك منصكر (( :فالكت ي
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(ُٔٔ)
الكتىاب ً ً ّّ :
ً
ً
كعػا  ,كًقي ىػؿ
در))
مجم ن
اسـ ل ىمػا يكت ى
.ك ي
ب مجمكعان  ,ك ي
اسـ لما يكت ى
الكتاب  :ىم ٍ
صه
ه
ػب ي
ً
َّ
الصَّحيفىةي ك َّ
ػاب كالكتػاب  :الحكػـ ,
ػب َّ
اكتابػا ى
بمعنػى ىعم ىمػوي الكت ى
الريجػؿ كأكتىىبػوي ن
الد ىكاة  ,تىقيكؿ  :ىكتَّ ى

(ُٕٔ)
كقيؿ َّ :
كقيػاـ  ,كنػائـ كنًىيػاـ
إف
كالقى ىدر
 .ى
الكتاب ىجمعه كىك جمع كاتػب  ,كمػا يقىػاؿ  :قػائـ ى
ى
(ُٖٔ)  .كقػػاؿ ابػ يػف ىع َّ
طيػػة (( :كق ػ أر جميػػكر الق ػراء «كاتبػػا» بمعنػػى رجػػؿ يكتػػب  ,كق ػ أر أيبػػي بػػف

كعب كابف عباس « كتابا » بكسر الكاؼ كتخفيؼ التاء كألؼ بعدىا كىك مصدر  ,قاؿ مكي
(ُٗٔ)
ً
الحمىبًػي « (( :
 :كقيؿ ىك جمع كاتب كقائـ كقياـ))
اؾ ىمف قى ى
كى ىن ى
 .ي
اؿ بالقىكلىيف كالسَّميف ى
ً
ػدر أم ذا كتاب ػػة  .كالث ػػاني  :أن ػػو جم ػػع كات ػ و
ػب,
كتابػ ػان »  ,كفي ػػو كجي ػػاف  :أح ػػدىما َّ :أن ػػو مص ػ ه
و
كصاحب كصحاب))
ً
َّ ً
ؼ ّْمػ ىػف َّ
الشػ ٍػيطى ً
كف )
يف اتَّقىػ ٍػكا إً ىذا ىم َّسػػيي ٍـ طىػػائً ه
اف تى ػ ىذ َّك يركا فى ػًإ ىذا يىػػـ ُّم ٍبصػ يػر ى
قكلػػو تعػػالى  ( :إً َّف الػػذ ى
األعراؼ.َُِ:
(َُٕ)

.

ػاؼ بػػو إذا دار حكلػو (ُُٕ) كػىطائؼ اسػػـ فاعػػؿ كقائػػؿ مػػف
(طػائؼ) ( :طػػائؼ) بػػاأللؼ مػػف ى
طػ ى
قاؿ يقكؿ ككبائع مف باع يبيع ( .طيؼ)  :ق أر ابف كثير كابف عمرك (طيػؼ) (ُِٕ)  ,كالطَّيػؼ

ػؼ مػػف الشػػيطاف كقػػكليـ  :لً ىمػ هػـ مػػف الشػػيطاف ,
 :ىػػك الخيػػاؿ كمجيئػػو فػػي المنػػاـ كقػػكليـ  :طيػ ه
(ُّٕ)
ً
ػاؼ
كالطيؼ كالطائؼ بمعنى كاحد
اكيػا مػف طى ى
 .فىػ (طىائؼ) اسـ فاعؿ ييحتى ىمؿ أف يككف ك ن
ً
اع
يائيا مف
طاؼ ىيطيؼ فيككف كبائًع مف ىب ى
ى
يطيكؼ فيككف كقائؿ مف قاؿ ىيقيكؿ  ,أك أىف يككف ن
ىيبًيػػع (ُْٕ)  .ك ّْ
كبّْيػػع كلىػػيّْف مػػف بػػاع يبيػػع
أيضػػا كميػػت مػػف مػػات يمػػكت أك ى
(طيػؼ) اسػػـ فاعػػؿ ن
كم ٍيػػت مػػف ّْ
أيضػػا مػػف ّْ
ميػػت  ,دكاذا قىػ َّػدرنا المفظػػة مػػف
كىال ىف يمػػيف ك طيػػؼ يكػػكف مخففنػػا ن
طيػػؼ ى
(ُٕٓ)
أما ّْ
(طيػؼ) بتشػديد اليػاء فىىيحتى ًمػؿ أف يكػكف مػف طػاؼ
اؼ ىي ًطيؼ فطيؼ مصدر))
 .ك َّ
طى ى
كبي ػػع م ػػف ىب ػػاعى ىيبًي ػػع أىك م ػػف ط ػػاؼ يط ػػكؼ ّْ
يطي ػػؼ ّْ
ػات ىي يم ػػكت  ,كيك ػػكف أص ػػمو
كمي ػػت م ػػف ىم ػ ى
فقًمبػت الػكاك يػاء كأ ً
يدغ ىمػت فػي اليػاء
(ى
كسػبًقىت إحػداىما بالسػككف ي ى
ن
ط ٍي ًكؼ) فاجتمعت الكاك كالياء ي
(ُٕٔ)
ط ٍيؼ) بتخفيؼ الياء فىتىحتى ًم يؿ ثالثة و
طيّْؼ)
 .ك َّ
أما ( ى
األكلى فصارت ( ى
أكجو  :أحدىا  :أَّىنوي
ي
ؼ ىعيف الكممة كقػكليـ ىم ٍيػت مػف
يم ىخفَّؼ ًمف (فى ٍي ىعؿ)  ,كاألصؿ (طىيّْؼ) بتشديد الياء حيث يحًذ ى
ّْ
كبػ ى
ػاؼ ىي ًط ٍيػ ي
ميػػت ك لػ ٍػيف مػػف لػػيّْف  .كالثػػاني  :أَّىنػػوي مصػػدر مػػف طىػ ى
ػاع يبً ٍيػػعي  .كالثالػػث  :أَّىنػػوي
ػؼ ى
ً
ياء دكاف كانت ساكنة كما يقمً ىبت فػي أىي وػد َّإال َّ
أف ىػذا
مصدر مف طى ى
اؼ يطيكؼ حيث يقم ىبت الكاك ن
)ُٕٕ(
بعيد ليذا لـ ي ًشر ابف ً
عطيَّة إليو
ي
ي
اعةةةةل) بمعنةةةةى (مسةةةةتَ ِ
ب_ (فَ ِ
فعل)  :قكلػػػو تعػ ػػالى  ( :ىك ػ ػأَّىنيي ٍـ يح يمػ ػ هػر ُّم ٍسػ ػػتى ًنف ىرةه) ; المػ ػػدثر  :مػ ػػف
ُ
ػؽ  ,دكًا ٍعر ً
اآليػةَٓ .كمعنػػى اآليػة الكريمػػة  (( :ىكػأَّىنيـ ًفػي نًفىػ ً ً
اضػ ًي ٍـ ىع ٍنػوي يح يمػػر ًمػ ٍػف
ػارى ٍـ ىع ًػف اٍل ىحػ ّْ ى ى
يٍ
)
ُٖٕ
(
ً
يح يم ًر اٍلك ٍح ً
(مسػتى ًنف ىرة)  ,ب ىكس ًػر الفىػاء  ,فتىكػكف
ىس وػد))
ت ًم َّم ٍف يي ًر ي
ش إً ىذا فىَّر ٍ
ص ٍػي ىد ىىا م ٍػف أ ي
يد ى
 .ي
ى
(ُٕٗ)
مؤنػػث (مسػػتى ًنفر)  ,فتى يكػػكف اسػػـ فاعػػؿ لمفعػػؿ (اسػػتىنفىر) بمعنػػى ىنػ ً
َّ
ػاف ىرة
ػديدةي
 ,أم  :فيػػي شػ ى
ى
ي
(َُٖ)
النفىػػار ًمػػف ىن ً
ػب َّ
النفيػػكر َّ ,
ُّ
(مسػػتىنفى ىرة) (ُُٖ)  :اسػػـ
فسػػيىا
فكأنيىػػا تىطميػ ي
(مسػػتىنفى ىرة)  :كقي ًرىئػػت ي
 .ي
ٕٗ
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كرة  ,أم  :ىنفَّىرىىػا َّ
القنػاص فحمميػا عمػة
مفعكؿ مف الفعؿ (استىنفى ىر) فتى يككف بً ى
معنى يم ىنفَّىرة أك ي
مذع ى
بشدتً ًو كب ً
ُّ
أس ًو (ُِٖ)  (( .كمسػتنفرة مشػكؿ ؛ َّ
ألف أكثػر مػا يسػتعمؿ اسػتفعؿ إذا اسػتدعى
النفكر َّ ى
الفعػػؿ  ,كمػػا تقػػكؿ  :استسػػقى إذا اسػػتدعى أف يسػػقى كالحمػػر ال تسػػتدعي ىػػذا  ,كلك ػف مجػػاز

القػراءة أف يكػػكف اسػػتنفر بمعنػػى نفػػر فيكػػكف المعنػػى نػػافرة )) (ُّٖ)  .فىييقىػػاؿ  :ىنفىػ ىػرت كاسػػتىنفى ىرت
عنى  ,مث يؿ ع ًجب كاستىعجب ً ,
خس ىرَّ ,
الح ُّ
اج ًمف
بم ن
فالنفر  :التَّفىُّرؽ  ,تقكؿ  :ىنفى ىر ى
ى ى
ى ى
كسخ ىر كاستى ى
ى
ى
(ُْٖ)
ً
َّ
ًمننى  ,كأنفىرهي ىع ًف َّ
كنفى ىر َّ
(مستىنف ىرة)
عنى
الد َّابةى كاستىنفى ىرىىا يكموي بً ىم ن
الشيء ى
 .كقىد يرّْج ىحت قر ى
ى
اءةي ي
(ُٖٓ)
ً
ً
ً
 ,قػػاؿ ابػػف َّ
عطيػػة (( :كق ػ أر نػػافع كابػػف عػػامر
ب ىكسػ ًػر الفىػػاء لتيىناسػػب قىكلػػوي تى ىعػػالىى :فىػ َّػرت
كالمفضػػؿ عػػف عاصػػـ  « :مسػػتنفرة » بفػػتح الفػػاء  ,كقػ أر البػػاقكف بكسػػرىا  ,كاختمػػؼ عػػف نػػافع
أمػػا
كعػػف الحسػػف كاألعػػرج كمجاىػػد  ,فأمػػا فػػتح الفػػاء فمعناىػػا اسػػتنفرىا فزعيػػا مػػف القسػػكرة  ,ك َّ
كسر الفاء فعمى أف نفر كاستنفر بمعنى كاحد مثػؿ عجػب كاسػتعجب كسػخر كاستسػخر فكأنيػا
(ُٖٔ)

.

ت كبػػذلؾ رجػػح أبػػك عمػػي قػراءة كسػػر الفػػاء))
نفػػرت ىػػي ,كيقػػكم ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى  :فىػ َّػر ٍ
((كتحػت « المسػتنفرة » معنػى أبمػػغ مػف النػافرة  .فإنيػػا لشػدة نفكرىػا قػػد اسػتنفر بعضػيا بعضػػا

ػدر ازئػ نػدا عمػػى الفعػػؿ المجػػرد َّ .
كأنيػػا
كحضػػو عمػػى النفػػكر  .فػػإف فػػي االسػػتفعاؿ مػػف الطمػػب قػ نا
تكاصت بالنفكر كتكاطأت عميو )) (ُٕٖ) .

الصػػفة المشػػبية باسػػـ الفاعػػؿ ىػػي مػػا اشػػتؽ مػػف الفعػػؿ الػػالزـ
ثاني ةاً_
(الصةةفة المشةةبَّهة ) ّْ :
َّ
لمداللة عمى الحدث  ,كمف قاـ بػو عمػى كجػو الثبػكت  ,يقػكؿ ابػف الحاجػب فػي حػدىا  (( :مػا

أشػتؽ مػف فعػػؿ الزـ  ,لمػف قػاـ بػػو عمػى معنػػى الثبػكت )) (ُٖٖ)  .فالصػفة المشػػبية تشػبو اسػػـ
الفاعؿ في الداللة عمى الحدث كصاحبو  ,كتختمؼ عنو في أف صاحبيا متصؼ بالحدث في

جميع األزمنة  ,بخالؼ اسـ الفاعػؿ  ,فيػك يػدؿ عمػى الحػدث كصػاحبو عمػى جيػة الحػدكث ,
كىي تدؿ عميو عمى جية الثبكت (ُٖٗ)  .كسنقؼ عند بعض صيغ الصفة المشبية التي كقؼ

عندىا المفسركف لبياف ما يحدث فييا مف تعدد داللي  ,ككما يأتي :
ِ
ػر ًفػي أَّىي وػاـ
ص نا
أ_ صفة مشبهة على وزن (فَعالت)  :قكلو تعالى  ( :فىأ ٍىر ىسٍم ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ ًر ن
ص ٍر ى
يحػا ى
الن ًحس ً
ً ً
ات ) فصمت  :مف اآلية َُّٔ ( .ن ًحس و
َّن ًحس و
ً
ػات ,
ات ) ٍ :
اختىمى ى
ؼ أٍ
ىى يؿ التَّأ ًٍكيؿ فػي تىأ ًٍكيػؿ َّ ى
ى
ى
ً
ً ًً
ػاؿ
ػادةى  ,قى ى
ات  ,ىكقى ى
فىقى ى
كع ٍف قىتى ى
اؿ ى
ضيي ٍـ  :يعنً ىي بًيىا اٍل يمتىتىابً ىع ي
يـ  ,ى
اؿ ىب ٍع ي
آخ ير ى
كف  :يعن ىي ب ىذل ىؾ اٍل ىم ىشائ ي
ات َّ
َّ :
ػاؿ
ات ىشػػر  ,ىكقىػ ى
كف  :ىم ٍع ىنػػى ىذلًػ ى
ات  ,ىكقىػ ى
ػاؿ ى
ػاـ ىذ ي
الن ًكػ ىػد ي
كم ي
الن ًح ىسػ ي
آخػ يػر ى
ػؾ  :أَّىيػ ه
ػات  :اٍل ىم ٍشػ يػؤ ى
:الش ىد ياد (َُٗ)  ( .ىن ٍحس و
ات ّْ
ات) ق أر الحرمياف  ,ىكأيىبك ىع ٍم وػرك ,ىك َّ
كف َّ
يسػى ,
الن ىخ ًع ُّ
ى
:الن ًح ىس ي
آخ ير ى
ػي  ,ىك ًع ى
ى
ً (ُُٗ)
ىعػػرج ( ىن ٍحسػ و
ػات) بً يس ػ يك ً
(نحسػػات) بالسػػككف تحتمػػؿ أف يكػػكف مخفَّفػػا
كف اٍل ىحػػاء
 ,كق ػراءة ٍ
ىك ٍاأل ٍ ى ي
ى
فإف مصدر ً
مف (فى ًعؿ)  ,فيككف صفة مشبية أك َّأنوي مصدر َّ ,
ػنحس)  .أك أنػو
(نحس) ىك (ال ٍ
صػػفة عمػػى كزف (فىعػػؿ) (ُِٗ)  .قػػاؿ ابػػف عطيػػة مفرقػػا بػػيف ( ً
(ن ٍحسػػات)
نح ىسػػات) بالكسػػر  ,ك ى
ٍ
بالسككف  (( :ق أر ابف كثير كنافع كأبك عمرك كاألعكج كعيسػى كالنخعػي بسػككف الحػاء  ,كىػك
ٖٗ
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جمػػع (نحػػس) يقػػاؿ  :يػػكـ نحػػس فيػػك مصػػدر يكصػػؼ بػػو أحيانػػا  ...كقػ أر البػػاقكف كأبػػك جعفػػر

كشيبة كأبك رجاء كقتادة كالجحدرم كاألعمػش (نحسػات) بكسػر الحػاء  ,كىػي جمػع ل ػ (نحػس)
عمػػى كزف (حػ ًػذر) فيػػك صػػفة لميػػكـ مػػأخكذ مػػف الػػنحس)) (ُّٗ)  .فيػػذا يعنػػي أف ( ً
نحسػػات )
ٌ
ى
بالكسر جمع ( ً
نحس)  ,كىي صفة مشبية  ,عمى القيػاس  ,مػف الفعػؿ  ( :ىن ًحػس)  ,فيػي مثػؿ
(ُْٗ)
 :ف ًػرح ً ,
أف ىنػاؾ فػػرؽ بينيمػا  :بػػأف أحػػدىما
كبطػػر  ,فيػك ىب ًطػػر
 .يتضػح لنػػا ممػا سػػبؽ ٌ
(مصدر)  ,كاآلخر (صفة مشبية)
ً
ِ
ً
امػا َّن ًخ ىػرةن ) النازعػات:
ب_ صفة مشبهة على وزن ( فَعلةة )  :قكلػو تعػالى  ( :أىإ ىذا يكَّنػا عظى ن
ظػػـ بًاٍل ىكسػ ًػر :أىم بمً
(ن ًخػػرة) بغيػػر ألػػؼ (ُٓٗ) (( ,أىم  :بالًي ػةن متىفىتّْتى ػةن  .يقىػػا يؿ  :ىن ً
ػي
ػ
ع
ل
ا
ػر
ػ
خ
ٍ
ٍ
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
ُُ .ى ى
ٍ ى ى ي
ي
ى
ػت)) )ُٔٗ(  .ى ً
ػي
ىكتىفىتَّ ى
(نػاخ ىرة)  :قػ أر حمػزة كالكسػائي كعاصػػـ كيعقػكب ك يشػعبة كخمػػؼ ٌ
كركيػس كأيبػ ٌ
ػاخرة) بػألؼ (ُٕٗ) (( ,ن ً
كاألعمش كابف عباس كابػف الزبيػر كعمػر كابػف مسػعكد كغيػرىـ ى ً
ػاخرة
(ن ى
أىم ً
يح ك َّ
ػالنخير)) (ُٖٗ)  .قػاؿ ابػف عطيػة (( :نػاخرة  :قػراءة
يء ًم ٍنيىا ًع ٍن ىػد يىبػكب ال ّْػر ً
فارغة ىي ًج ي

حمزة كعاصـ  ...كق أر الباقكف كحفص عف عاصػـ ( ...نخػرة) دكف ألػؼ بعػد النػكف  ,كمعنػاه

 :بالية متعفنة قد صػارت رميمػا  ,يقػاؿ  :نخػر العػكد كالعظػـ إذا بمػي)) (ُٗٗ)  .كىنػاؾ تقػارب
ك(الن ً
ً
َّ
أف َّ
ػح منػوي فػرقيف  :أحػدىما َّ :
ػاخرة) الفارغػة
(الن ًخ ىػرة) الباليػة ,
كتداخؿ بيف القراءتيف يتَّض ي
المفى ّْس ػريف  .كاآلخػػر  :ىنػػاؾ فػػرؽ قياسػػي بػػيف اسػػـ
المصػ ّْػكتة  ,كىػػذا مػػا عميػػو أكثػػر ي
المجكفػػة ي
الفاعؿ كالصفة المشبَّية ,فالصفة تى يد ُّؿ عمى الحػدث الثابػت بينمػا ي يػد ُّؿ اسػـ الفاعػؿ عمػى ح ىػد وث

سيثبت ؛ َّ
ألنوي ىي يد ُّؿ عمى الحدكث كالتَّ ىج ُّػدد
أف المعنػػى فييمػػا سػكاء كاف لػػرؤكس اآلم كالفكاصػػؿ األثػػر االكبػػر فػػي ذلػػؾ إذ
نجػػد مػػف يؤكػػد ٌ
(ََِ)

 .كبػالرغـ مػف ىػذا الفػرؽ بػيف المعنيػيف إال أننػا

حدهي بالقكؿ  ( :ككاف بعض أىؿ العمـ بكالـ العرب مف الككفييف يقكؿ  :الناخرة كالنخرة سكاء
ٌ
في المعنى  ,بمنزلة الطامع كالطمع  ,كالباخؿ كالبخؿ؛ كأفصح المغتيف عندنا كأشيرىما عندنا

(نخ ػرة)  ,بغيػػر ألػػؼ  ,بمعنػػى  :باليػػة  ,غيػػر أف رؤكس اآلم قبميػػا كبعػػدىا جػػاءت بػػاأللؼ ,
فأعجب إلي لذلؾ أف تمحؽ ناخرة بيا ليتفؽ ىك كسائر رؤكس اآليات  ,لكال ذلػؾ كػاف أعجػب

(َُِ)
ػإف اخػتالؼ الصػيغة لػـ يػؤثر فػي الداللػة بينيمػا
القراءتيف إلػي حػذؼ األلػؼ منػو)
 ,إذان ف ٌ
كاف ىذا اإلختالؼ سببو فقط الجرس المكسيقي ليس إال .
ثالثةةاُ _ (اسةةم الم ةةان)  :قكلػػو تعػػالى ( :كلً يكػ ّْػؿ أ َّ و
نس ػ نكا) الحػػل  :مػػف اآليػػة ّْ .
يم ػة ىج ىعٍم ىنػػا ىم ى
ى
(م ٍنسػ نكا)  :بفػػتح السػػيف (َِِ)  .فيحتمػػؿ أىف يػػر ىاد ب ػ المنسػػؾ مكػػاف ُّ ً
المصػ ىػدر ,حيػػث
ى ى
ى ى
يى
الن يسػػؾ أك ى
ػمكما فىيػك بمنزلػة مػا كػاف
قاؿ سيبكيو في صياغة اسػـ المكػاف(( :ك َّ
أمػا مػا كػاف يفعػؿ منػو مض ن
(َِّ)
جدر اإلشارة إلى أ َّ
مفتكحا يككف اسـ المكاف
ىف ما كاف يفعؿ منو
كحا))
 .كتى ي
ن
يفعؿ منو ىمفتي ن
(َِْ)
نسػػؾ ييحتى ىمػػؿ
مفتكحػػا
مفتكحػا كمػػا كػاف فػػي الفعػػؿ ككػذلؾ المصػػدر يكػكف
ن
ن
فالم ى
 ,كعمػػى ىػذا ى
مكضعا ُّ ً
ً
كيحتمؿ أف يي ىر ىاد بو العبادة
كف
كف
ى
مصد نار ي
لمنسؾ أىم مكاف ين يسؾ ,ي
كيحتى ىمؿ أف ىي يك ى
أىف ىي يك ى
ن
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ػاص(َِٓ) ( .م ً
نس ػ نكا)  :ق ػ أر حم ػزة كالكسػػائي كأبػػك
ؾ خػ ّّ
مطمقنػػا أك العبػػادة ,كيحتمػػؿ أف ي ػراد ين يس ػ ه
ى
عمرك كخمؼ كابف سعداف كأبك حػاتـ كيػكنس كمحبػكب كعبػد الػكارث كاألعمش(م ً
نسػ نكا) بكسػر
ى
(َِٕ)
ً
ً
ػذبح ًفيػ ًػو
السػيف (َِٔ) ,كالمكسػػكر يكػكف بمعنػػى المكضػػع
المكضػػع الػذم تيػ ى
فالمنسػؾ (( :ى
 ,ى
النسػػائؾ )) (َِٖ)  .فيكػػكف الم ػراد بًػ ػ م ً
النسػػيكة ك َّ
نس ػ نكا بكسػػر السػػيف اسػػـ المكػػاف ؛ كذلػػؾ َّ
ألف
ى
ي

أس ػػماء الزم ػػاف كالمك ػػاف (( تج ػػيء م ػػف ال ػػذم مض ػػارعو ىي ٍف يعػ ػ يؿ  -بض ػػـ الع ػػيف  -عم ػػى كزف
ً
المنسػؾ...مف
ىم ٍفعؿ  -بكسر العيف  -عمى خالؼ القياس مف إحػدل عشػرة كممػة  ,كىػي  :ى
(َِٗ)
أف (( منس نكا أم مكضػع نسػؾ كعبػادة كىػذا عمػى
ؾ ))
نس ي
 .كقد ذكر ابف عطية ٌ
ىن ىس ىؾ ىي ي
أف المنسؾ ظرؼ المذبح كنحكه  ,كيحتمؿ أف يريد بو المصدر ,ككأنو قاؿ عبادة كنحك ىذا ,
كالناسؾ العابد ...كق أر حمزة الكسائي ً
منس نكا بكسر السيف قاؿ أبك عمي  :الفػتح أكلػى ؛ َّ
ألنػو
إما المصدر دكاما المكاف ككالىما مفتكح كالكسر في ىذا مػف الشػاذ فػي اسػـ المكػاف أف يكػكف
سج يد ,كال يسكغ فيو القيػاس  ,ك نشػبو أف الكسػائي
مفعؿ مف فعؿ يفعؿ مثؿ مسجد مف ىس ىجد ىي ي
(َُِ)
ً
استعماال ؛ كذلؾ أل َّ
ىف قياس
قياسا ال
سمعو مف العرب ))
ن
 .كفي قكلو (مف الشاذ) يعني ن
فعػؿ ممػا مضػارعو يفعػؿ بضػـ العػيف ىم ٍف ىعػؿ بفػتح العػيف سػكاء فػي الزمػاف أك المكػاف أك
بناء ىم ى

المصدر

(ُُِ)

.

_ اسةةم م ةةان علةةى وزن ِ
ىحػ ُّ
ػاؿ ىر ّْ
كننًي
ب ّْ
ػب إًلىػ َّ
(ف ْعةةل)  :قكلػػو تعػػالى  ( :قىػ ى
ػي ًم َّمػػا ىيػ ٍػد يع ى
السػ ٍػج يف أ ى
(ُِِ)
ًً
ً ً
الم ىكاف
الم ى
حبس  ,كىك ه
اسـ يير ياد بو ى
إلى ٍيو ) يكسؼ  :مف اآليةّّ  .السّْجف بكسر السيف ى
 ( .السَّجف )  :ق أر يعقكب كعثماف كطارؽ مكلى عثماف كزيد بف عمي كالزىػرم كعبػد الػرحمف

(ُِّ)
المص ىػدر  ,أىم
األعرج كابف أبػي اسػحاؽ السَّػجف بفػتح السػيف
 ,كالس ي
َّػجف بفػتح السػيف ى
(ُِْ)
ىح ُّ
ػب
ّْػجف أ ى
يسجينوي ىس ٍجننا  ,أىم  :ىح ىب ىسوي
الح ٍب يس  ,تقكؿ  :ىس ىج ىنوي ي
ى
 .فقيػؿ  :ىكأَّىنػوي لىػـ ىي يقػؿ الس ي
(ُِٓ)
ً
 .قػػاؿ َّ
الزَّجػػاج :
ىؿ اهلل العافيػػة
إًلىػ َّ
ػي بًػ ًػو ؛ كذلػػؾ ألىف األىكلىػػى باإلنسػػاف أف يس ػأ ى
ػي لى ىمػػا ابتيمػ ى
فعمىػػى المصػػدر  .المعنػػى  :أف أيسػ ىػج ىف
السػ ٍػجف
((ك َّ
جميعػػا  -بكسػػر السػػيف كفتحيػػا  -فى ىمػػف فىػػتى ىح ى
ن
ىحػ ُّ
ىحػ ّّ
ػي ًم َّمػػا
ػي ,ىك ىمػػف ىك ىسػ ىػر فى ىعمىػػى اسػػـ المكػػاف  ,فيكػػكف المعنػػى  :نػ يػزكؿ ّْ
ػب إلىػ َّ
ػب إلىػ َّ
السػػجف أ ى
أى
(ُِٕ)
(ُِٔ)
َّػؿ
عطيػة أيضػا
كننًي إًلى ٍيو,أم مف ركػكب المعصػية))
 .فىفىض ى
دع ى
 ,كىػذا مػا ذكػره ابػف ٌ
ىي ي
كسػػؼ عميػػو السػػالـ السػػجف عمػػى معصػ ىػي ًة اهلل ىعػ َّػز ىك ىجػ َّػؿ  ,كالفػػرؽ الػػداللي كاضػػح بػػيف
يي ي

الصيغتيف .

الخاتمة :

ُ _ انقسـ الدارسكف في قضية الخمط بيف (الداللة)  ,ك(المعنى) فمنيـ مف يػرل أنيمػا لفظػاف

أف(المعنػػى) أكسػػع مػػف ّْ
ػض آخػػر يػػرل َّ
مترادفػػاف ,كمػػنيـ مػػف يػػذىب إلػػى َّ
أف
(الداللػػة)  ,كبعػ ه
ّْ
(الداللة) أكسع مف (المعنى) .
ََُ
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ِ_ َّ
الص ػ ىػيغ يكلّْ ػػد
إف لتع ػ ُّػدد البن ػػى كالص ػػيغ األث ػػر الكبي ػػر ف ػػي إثػ ػراء العربي ػػة كس ػػعتيا  ,فتع ػ ُّػدد ّْ
المعاني الكثيرة  ,إذ َّ
إف كؿ بنية تحمؿ معنى خاصا.
ّ_ لـ ييفّْػرؽ القػدماء بػيف (البنيػة) ك(الصػيغة)  ,يقػكؿ ابػف يعػيش  (( :المػراد مػف بنػاء الكممػة
أمػػا المحػػدثكف فيػػركف َّ
الصػػيغة تشػػمؿ  :األسػػماء كاألفعػػاؿ
أف ّْ
ككزنيػػا كصػػيغتيا  :ىيئتيػػا )) َّ ,
كالصفات فقط  ,كالبنية تشمؿ الحركؼ كاألدكات كالضمائر كالظركؼ كالخكالؼ .

ْ_تعدد المعنى الكظيفي لمصيغة الكاحدة  ,كالعكس تعدد الصيغ لممعنى الكاحد.

إذ نجد في الصيغة الكاحدة معاني مشتركة تدؿ عمى مع و
ػاف عػدة قبػؿ أف يتحػدد المعنػى المػراد
مف القرائف.

المصادر

القرآف الكريـ

_ إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر بػػالقراءات االربعػػة عشػػر ( :الشػػيخ  :أحمػػد بػػف محمػػد الػػدمياطي  ,الشػػيير بالبنػػاء

المتكفى ُُُٕىػ) صححوي  :عمي محمد الضباع _ مطبعة المشيد الحسيني
_أثر الكظيفة في التكاصمية في البنية الصػرفية العربيػة :الطػاىر شػارؼ ,رسػالة ماجسػتير مخطكطػة ,جامعػة
محمد خيضر – بسكرة  ,الجزائرَُِّ ,ـ .
_ األسس المعرفية كالمنيجية لمخطػاب النحػكم العربػي :د .فػؤاد بػك عمػي ,عػالـ الكتػب الحػديث ,األردف ,ط /
َُُُِ ,ـ .

_األصػػكؿ فػػي النحػػك :أبػػك بكػػر محمػػد بػػف السػػرم بػػف سػػيؿ النحػػكم المعػػركؼ بػػابف الس ػراج (تُّٔى ػػ) ,
تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة الرسالة ,لبناف – بيركت ,د ت.
_اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ  :عبد الحميد ىنداكم  ,المكتبة العصرية  ,صيدا  ,بيركت ََِِ ,ـ

_إعراب القرآف  :أبك جعفػر َّ
النحَّػاس أحمػد بػف محمػد بػف إسػماعيؿ بػف يػكنس المػرادم النحػكم (تّّٖىػػ) ,
كضع حكاشيو كعمؽ عميو :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ,دار الكتب العممية ,بيركت  ,طُ ُُِْ ,ىػ .
_إعراب القرآف كبيانو :محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش (تَُّْىػ) ,دار اإلرشاد لمشػؤكف الجامعيػة
 -حم ػػص  -س ػػكرية ( ,دار اليمام ػػة  -دمش ػػؽ  -بي ػػركت) ( ,دار اب ػػف كثي ػػر  -دمش ػػؽ  -بي ػػركت) ,طْ ,

ُُْٓىػ.

_اقتطػػاؼ األ ازىػػر كالتقػػاط الج ػكاىر :أحمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف مالػػؾ الرعينػػي الغرنػػاطي ثػػـ البيػػرم ,أبػػك جعفػػر
األندلسي (تٕٕٗىػ) ,تحقيؽ :عبد اهلل حامد النمرم ,ىي رسالة ماجستير -بكمية الشػريعة جامعػة أـ القػرل
َُِْىػ ُِٖٗ -ـ.
_أن ػكار التنزيػػؿ كأس ػرار التأكيػػؿ ( :تفسػػير البيضػػاكم ) ناصػػر الػػديف أبػػك سػػعيد عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد

الشػػيرازم البيض ػػاكم (تٖٓٔىػ ػػ)  ,تحقي ػػؽ  :محم ػػد عب ػػد ال ػػرحمف المرعش ػػمي  ,دار احي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي ,
بيركت  ,الطبعة األكلى ُُْٖىػ .
_بحر العمكـ :أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم (تّّٕىػ) ,د ت.
_البحر المحيط في التفسير  :أبػك حيػاف محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػي بػف يكسػؼ بػف حيػاف أثي ارلػديف األندلسػي

(تْٕٓىػ)  ,تحقيؽ  :صدقي محمد جميؿ  ,دار الفكر  ,بيركت َُِْ ,ىػ .

_البنيكية في المسانيات :محمد الحناش ,دار الرشاد الحديثة ,الدار البيضاء ,المغرب ,ط َُٖٗ ,ُ /ـ.
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ػرزاؽ الحس ػػيني َّ
محمػػػد ب ػػف عبػػػد ال ػ َّ
الزبيػػػدم
محم ػػد ب ػػف َّ
_ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاىر الق ػػامكس :أبػػػك الف ػػيض ٌ
(تَُِٓىػ) ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ,دار اليداية  ,د.ت.

_التّْ ىبياف في إعراب القرآف :أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبػد اهلل العكبػرم (تُٔٔىػػ) ,تحقيػؽ  :عمػي
محمد البجاكم ,عيسى البابي الحمبي كشركاه ,د.ت.
_التبياف في تفسير غريب القرآف  :أحمد بف محمد بف عماد الديف بف عمي  ,أبك العباس شياب الديف  ,ابف

الي ػػائـ (تُٖٓىػ ػػ)  ,تحقي ػػؽ  :د .ض ػػاحي عب ػػد الب ػػاقي محم ػػد  ,الطبع ػػة األكل ػػى  ,دار الغ ػػرب اإلس ػػالمي ,
بيركت ُِّْ ,ىػ .
_التعريفػػات :السػػيد الش ػريؼ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الحسػػيني الجرجػػاني (ُٖٔى ػػ)  ,كضػػع
حكاشيو كفيارسو محمد باسؿ عيكف السػكد  ,منشػكرات محمػد عمػي بيضػكف  ,دار الكتػب العمميػة  ,بيػركت ,

لبناف  ,طََِّ ,ِ/ـ .

_تفس ػػير القػ ػرآف :أب ػػك المظف ػػر منص ػػكر ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد الجب ػػار اب ػػف أحم ػػد الم ػػركزل الس ػػمعاني التميم ػػي
(تْٖٗىػ) ,تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ ,دار الكطف ,الرياض – السعكدية ,طُ,
ُُْٖىػُٕٗٗ -ـ.
_تفس ػػير القػ ػرآف العظ ػػيـ( :تفس ػػير اب ػػف كثي ػػر ) أب ػػك الف ػػداء إس ػػماعيؿ ب ػػف عم ػػر ب ػػف كثي ػػر القرش ػػي البص ػػرم

(تْٕٕىػ ػػ) ,تحقي ػػؽ :س ػػامي ب ػػف محم ػػد س ػػالمة ,دار طيب ػػة لمنشػ ػػر كالتكزي ػػع ,الطبع ػػة الثاني ػػة َُِْىػػ ػ -
ُٗٗٗـ.
_تفسػػير الق ػرآف الك ػريـ :محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة (تُٕٓى ػػ),
تحقيؽ :مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسالمية بإشراؼ الشيخ إبػراىيـ رمضػاف  ,دار كمكتبػة اليػالؿ –

بيركت ,طُ َُُْ ,ىػ.

_التفسير الكبير :أبك عبد اهلل محمد بف عمر بػف الحسػف بػف الحسػيف التيمػي الػرازم (تَٔٔىػػ) ,دار إحيػاء
التراث العربي – بيركت ,طّ َُِْ ,ىػ.
_تنػػكير المقبػػاس مػػف تفسػػير ابػػف عباس:عبػػد اهلل بػػف عبػػاس  -رضػػي اهلل عنيمػػا ( -تٖٔىػػ) ,جمعػػو :مجػػد

الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم (تُٕٖىػ) ,دار الكتب العممية – لبناف.

_تيذيب المغة :أبك منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم (تَّٕىػ) ,تحقيؽ :محمد عكض مرعب,
دار إحياء التراث العربي – بيركت ,طُ ََُِ ,ـ.
_جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػرآف ( :تفسػػير الطبػػرم) أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب
اآلممي الطبرم (تَُّىػ) ,تحقيؽ :الػدكتكر عبػد اهلل بػف عبػد المحسػف التركػي بالتعػاكف مػع مركػز البحػكث
كالدراسات اإلسالمية  ,دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالنة ,طُ ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

_الجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف( :تفسػػير القرطبػػي) أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرج األنصػػارم
الخزرجي شمس الديف القرطبي (تُٕٔىػ) ,تحقيؽ :أحمد البردكني دكابراىيـ أطفيش ,دار الكتب المصرية –

القاىرة ,طِ ُّْٖ ,ىػ ُْٗٔ -ـ.

_الجػػدكؿ فػػي إع ػراب الق ػرآف الك ػريـ :محمػػكد بػػف عبػػد الػػرحيـ صػػافي (تُّٕٔى ػػ) ,دار الرشػػيد ,دمشػػؽ -

مؤسسة اإليماف ,بيركت ,طْ ُُْٖ ,ىػ.
_حجة القراءات :عبػد الػرحمف بػف محمػد ,أبػك زرعػة ابػف زنجمػة (تفػي حػدكدَّْىػػ) ,تحقيػؽ كتعميػؽ :سػعيد
األفغاني ,دار الرسالة.
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_الحجة في القراءات السبع :أبك عبد اهلل الحسػيف بػف أحمػد بػف خالكيػو (تَّٕىػػ) ,تحقيػؽ :د .عبػد العػاؿ

سالـ مكرـ ,دار الشركؽ – بيركت ,طْ َُُْ ,ىػ.

ػي (تّٕٕىػػ) ,تحقيػؽ :بػدر الػديف
_الحجة لمقراء السػبعة :أبػك عمػي الحسػف بػف أحمػد بػف عبػد الغفػار الفارس ٌ
قيكجي  -بشير جكيجابي ,مراجعة كتػدقيؽ :عبػد العزيػز ربػاح  -أحمػد يكسػؼ الػدقاؽ ,دار المػأمكف لمتػراث,
دمشؽ  -بيركت ,طِ  ُُّْ ,ىػ ُّٗٗ -ـ.

_الخصائص :أبك الفتح عثماف بف جني (تِّٗىػ)  ,الييئة المصرية العامة لمكتاب  ,طْ
_الخػػالؼ التصػ ػريفي كأثػ ػره ال ػػداللي ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ :فريػػد عب ػػد العزي ػػز الناي ػػؿ الس ػػميـ ,دار اب ػػف الج ػػكزم,

السعكدية ,طُُِْٕ ,ىػ.
_دراسات في فقو المغة :د .صبحي الصالح ,دار العمـ لممالييف ,بيركت ,طُُّٖٗ ,ـ.

_الد ارسػػات المغكيػػة عنػػد العػػرب حتػػى نيايػػة القػػرف الثالػػث اليجػػرم :د .محمػػد حسػػيف آؿ ياسػػيف ,دار مكتبػػة

الحياة ,بيركت ,طَُُٖٗ ,ـ.

ُّ
صكف في عمكـ الكتاب المكنكف :أبك العباس شػياب الػديف أحمػد بػف يكسػؼ بػف عبػد الػدائـ السػميف
الم ي
_الدر ى
الحمبي (تٕٔٓىػ) ,الدكتكر أحمد محمد الخراط ,دار القمـ ,دمشؽ ,د.ت.
_داللة األلفاظ :د .ابراىيـ أنيس ,مكتبة األنجمك مصريةُٕٗٓ ,ـ.

_ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثػاني :شػياب الػديف محمػكد بػف عبػد اهلل الحسػيني اآللكسػي

(تَُِٕىػ) ,تحقيؽ :عمي عبد البارم عطية,دار الكتب العممية – بيركت ,طُ  ُُْٓ ,ىػ.
_زاد المسير في عمـ التفسير :أبك الفػرج جمػاؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمػد الجػكزم (تٕٗٓىػػ),
تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ,دار الكتاب العربي – بيركت ,طُ ُِِْ -ىػ.

_شػرح شػػافية ابػف الحاجػػب :محمػد محػػي الػػديف عبػد الحميػػد كآخػريف ,دار الكتػػب العمميػة ,بيػػركت ,لبنػػاف,
ط ُٖٗٗ ,ُ /ـ.
_شرح كافية ابف الحاجب :رضي الديف محمد بف الحسف األستراباذم (ت ٖٔٔىػ)  ,قدـ لػو ككضػع حكاشػيو
كفيارسػػو :د .إميػػؿ بػػديع يعقػػكب  ,منشػػكرات :محمػػد عمػػي بيضػػكف  ,دار الكتػػب العمميػػة  ,بيػػركت  ,لبنػػاف ,

طُٖٗٗ , ُ/ـ.

_شرح المفصؿ :أبك البقاء مكفؽ الديف بف يعيش األسدم المكصمي (تّْٔىػ) ,قى َّد ىـ لو :الدكتكر إميؿ بػديع
يعقكب ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,طُُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ.
_الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرف الرابع اليجرم :د .صالح الػديف زراؿ ,الػدار
العربية لمعمكـ ,الجزائر ,طََُِٖ ,ـ.

_عمـ الداللة :أحمد مختار عمر ,مكتبة دار العركبة لمنشر كالتكزيع ,الككيت ,طُُِٖٗ ,ـ.

_عمـ الداللة دراسةن كتطبيقنا :د .نكر اليدل لكشف ,منشكرات جامعة قاريكنس ,بنغازم ,طُُٗٗٓ ,ـ .
_عمـ الداللػة العربػي النظريػة كالتطبيػؽ -د ارسػة تأريخيػة تأصػيمية نقديػة :-د .فػايز الدايػة ,دار الفكػر ,طُ,
ُٖٓٗـ.

_عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي :محمكد السعراف ,دار الفكر العربي ,القاىرة ,ط ُٕٗٗ ,ِ /ـ .

_العػػيف :أبػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػيـ الفراىيػػدم البصػػرم (تُٕٓى ػػ) ,تحقيػػؽ :د
ميدم المخزكمي ,د .إبراىيـ السامرائي ,مكتبة اليالؿ ,د.ت.
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_الف ػػركؽ المغكيػ ػػة :أب ػػك ىػ ػػالؿ الحسػ ػػف ب ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف س ػػيؿ بػ ػػف س ػػعيد بػ ػػف يحيػ ػػى ب ػػف مي ػ ػراف العسػ ػػكرم

(تّٓٗىػ) ,تحقيؽ :الشيخ بيت اهلل بيات ,مؤسسة النشر اإلسالمي ,طُُُِْ ,ىػ.

_في الداللة كالتطكر الداللي :أحمد محمد قدكر  ,مجمة مجمػع المغػة العر ٌبيػة األردنػي  ,تػأريخ العػدد _ ينػاير
ُٖٗٗـ .
_الكتػػاب :أبػػك بشػػر عمػػرك بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر ,سػػيبكيو (تَُٖى ػػ) ,تحقيػػؽ :عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاركف,

مكتبة الخانجي ,القاىرة ,طّ َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

محمد التيانكم  ,تحقيؽ  :أحمد حسػف بسػل  ,طُ ,
محمد عمي بف عمي بف ٌ
_ك ٌشاؼ اصطالحات الفنكف ٌ :
دار الكتب العممية  ,بيركت ,لبناف ُٖٗٗـ .
_الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػكامض التنزيػػؿ:أبك القاسػػـ جػػار اهلل الزمخشػػرم ,دار الكتػػاب العربػػي– بيػػركت ,طّ,

َُْٕ ىػ.

_الكشػػؼ كالبيػػاف عػػف تفسػػير الق ػرآف :أبػػك إسػػحاؽ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ الثعمبػػي (تِْٕى ػػ),تحقيؽ:
اإلماـ أبك محمد بف عاشكر,مراجعة كتدقيؽ :األستاذ نظيػر السػاعدم ,دار إحيػاء التػراث العربػي ,بيػركت –
لبناف ,طُُِِْ2ىػ ََِِ -ـ
_الكممة دراسة لغكية كمعجمية :د .حممي خميؿ ,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية ,طُِٗٗٔ ,ـ.

_ المبػػاب فػػي عمػػكـ الكتػػاب :أبػػك حفػػص س ػراج الػػديف عمػػر بػػف عمػػي بػػف عػػادؿ الحنبمػػي الدمشػػقي النعمػػاني
(تٕٕٓ ىػ) ,تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكضػدار الكتػب العمميػة ,بيػركت
 لبناف ,طُ  ُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ-ـ._لساف العرب :أبك الفضػؿ محمػد بػف مكػرـ بػف عمػي جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم الركيفعػى اإلفريقػى

(تُُٕىػ) ,دار صادر – بيركت ,طّ  ُُْْ -ىػ.
_المسانيات :عبد الرحمف الحاج صالح.

المسانيات كالداللة الكممة :منذر عياشي ,مركز األنماء الحضارم ,حمب ,طُُٗٗٔ ,ـ.
_المس ػػانيات كأسس ػػيا المعرفي ػػة :د .عب ػػد الس ػػالـ المس ػػدم ,الدارالتكنس ػػية لمنش ػػر ,ت ػػكنس ,المؤسس ػػة الكطني ػػة

لمكتاب ,الجزائر ,طُُٖٗٔ ,ـ

_المغة العربية معناىا كمبناىا :د .تماـ حساف ,الييئة المصرية العامة لمكتاب,

القاىرةُّٕٗ ,ـ.

_مباحث في المسانيات :أحمد حساني ,ديكاف المطبكعات الجامعية ,الجزائرُٗٗٗ ,
_مجمؿ المغة :أبك الحسيف أحمد بف فارس ,دراسة كتحقيػؽ :زىيػر عبػد المحسػف سػمطاف ,مؤسسػة الرسػالة –
بيركت ,طَُِْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

_المحتسػػب فػػي تبيػػيف كجػػكه ش ػكاذ الق ػراءات كاإليضػػاح عنيػػا :أبػػك الفػػتح عثمػػاف بػػف ّْ
جنػػي المكصػػمي ,ك ازرة
األكقاؼ  -المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالميةَُِْ ,ىػُٗٗٗ -ـ.

_الم ىحػ ّْرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز :أبػػك محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف تمػػاـ بػػف
ي
َّ
عطية األندلسي المحاربي (تْٔٓىػ) ,تحقيؽ :ىاني الحاج ,دار التكفيقية لمتراث ,القاىرةََُِ ,ـ.

_المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ :أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيده المرسػػي (ت ْٖٓى ػػ)  ,تحقيػػؽ :عبػػد

الحميد ىنداكم ,دار الكتب العممية – بيركت ,طُُُِْ ,ىػ َََِ -ـ.
_مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع :الحسيف بف أحمد بف خالكيو تَّٕىػ ,مكتبة المتنبي ,القاىرة.

َُْ

جمةل الآداب  /العدد  ( 211أيلول )

 1027م  2418 /هـ

_مػدارؾ التنزيػؿ كحقػػائؽ التأكيػؿ ( :تفسػير النسػػفي ) أبػك البركػات عبػػد اهلل بػف أحمػد بػػف محمػكد حػافظ الػػديف

كخَّرج أحاديثػو :يكسػؼ عمػي بػديكم ,راجعػو كقى َّػد ىـ لػو :محيػي الػديف ديػب مسػتك,
النسفي (تَُٕىػ) ,حقَّقىو ى
دار الكمـ الطيب ,بيركت ,طُ ُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

_المص ػػباح المني ػػر فػ ػػي غري ػػب الشػ ػػرح الكبيػػػر :أب ػػك العبػ ػػاس أحم ػػد بػ ػػف محم ػػد ب ػػف عمػ ػػي الفيػػػكمي الحمػ ػػكم
(تَٕٕىػ) ,اعتنى بو :عادؿ مرشد ,مؤسسة الرسالة  ,دار المؤيد  ,بيركت ,لبناف ,ط ََُِٓ ,ـ .

_مصػػطمحات ّْ
الداللػػة العربيػػة د ارسػػة فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػة الحػػديث :د .جاسػػـ محمػػد عبػػدالعبكد ,دار الكتػػب
العممية ,بيركت  -لبناف ,طََُِٕ ,ـ.
_مع ػػالـ التنزي ػػؿ ف ػػي تفس ػػير القػ ػرآف :أب ػػك محم ػػد الحس ػػيف ب ػػف مس ػػعكد ب ػػف محم ػػد ب ػػف الف ػ َّػراء البغ ػػكم الش ػػافعي

(تُٔٓىػ) ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ,دار إحياء التراث العربي-بيركت ,طُ  َُِْ ,ىػ.

َّػامرائي ,سػاعدت جامعػة بغػداد عمػى نشػره عػاـ َُٖٗـ-
_معاني األبنيػة فػي العربيػة :د .فاضػؿ صػالح الس َّ

ُُٖٗـ.

_معاني القراءات :أبك منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم ,مركز البحكث فػي كميػة اآلداب  -جامعػة الممػؾ
سعكد/المممكة العربية السعكدية ,طُ  ُُِْ ,ىػ ُُٗٗ -ـ.
معػػاني القػرآف :أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل بػػف منظػػكر الػػديممي الفػ َّػراء (تَِٕى ػػ) ,تحقيػػؽ :أحمػػد

يكسػػؼ النجػػاتي ك محمػػد عمػػي النجػػار ك عبػػد الفتػػاح إسػػماعيؿ الشػػمبي ,دار المص ػرية لمتػػأليؼ كالترجمػػة –

مصر ,طُ ,د.ت.
_معانى القرآف :أبك الحسف سعيد بف مسعدة البمخي البصرم األخفش األكسط (تُِٓىػػ) ,تحقيػؽ :الػدكتكرة
ىدل محمكد قراعة ,مكتبة الخانجي ,القاىرة ,طُ ُُُْ ,ىػ َُٗٗ -ـ.

_معػاني القػرآف دكاع اربػو :أبػك إسػػحاؽ إبػراىيـ بػف السػرم بػف سػػيؿ الزجػاج (تُُّىػػ) ,تحقيػؽ :عبػد الجميػػؿ
عبده شمبي ,عالـ الكتب – بيركت ,طَُُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

_المعاني الكظيفية لصيغة الكممة في التركيػب :د ارسػة فػي الداللػة – ْٖٓ ,بحػث فػي مجمػة د ارسػات العمػكـ
اإلنسانية كاالجتماعية – مجمد ّٓ ,العدد ََِّٖ ,ـ.

_المفػػردات فػػي غريػػب الق ػرآف :أبػػك القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػركؼ بال ارغػػب األصػػفياني (تَِٓى ػػ) ,
تحقيؽ :صفكاف عدناف الداكدم ,دار القمـ ,الدار الشامية  -دمشؽ بيركت ,طُُُِْ ,ىػ.
_مقػاييس المغػة :أبػك الحسػػيف أحمػد بػف فػػارس ,تحقيػؽ :عبػد السػالـ محمػػد ىػاركف ,دار الفكػرُّٗٗ ,ى ػ -
ُٕٗٗـ.
_المنحػػى الػػكظيفي فػػي الت ػراث المغػػكم العربػػي :مسػػعكد صػػحراكم ,مجمػػة الد ارسػػات المغكيػػة ,مركػػز الممػػؾ

فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ,المجمدٓ ,العدد ُ ,أبريؿ  /يكنيوََِّ ,ـ.

_النشر في القراءات العشر :أبك الخير شمس الػديف ابػف الجػزرم محمػد بػف محمػد بػف يكسػؼ (تّّٖ ىػػ),
تحقيؽ  :عمي محمد الضباع (تَُّٖ ىػ) ,دار الكتاب العممية ,د.ت.
_النظريػػة المغكيػػة العربيػػة الحديثػػة :جعفػػر دؾ البػػاب ,منشػػكرات اتحػػاد الكتػػاب العػػرب ,دمشػػؽ  -سػػكريا,

طُُٗٗٔ ,ـ.

_اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ,كأحكامو ,كجمػؿ مػف فنػكف عمكمػو :أبػك محمػد مكػي
بػف أبػي طالػب ,تحقيػؽ :مجمكعػػة رسػائؿ جامعيػة بكميػة الد ارسػات العميػػا كالبحػث العممػي  -جامعػة الشػػارقة,
بإشراؼ أ .د :الشاىد البكشيخي ,طُ ُِْٗ ,ىػ ََِٖ -ـ.

َُٓ
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_الكحدات الصرفية كدكرىا في بناء الكممة العربية :الكحدات الصػرفية كدكرىػا فػي بنػاء الكممػة العربيػة ,أحمػد

عبد العظيـ عبد الغني ,رسالة ماجستير ,كمية العمكـ ,القاىرةَُٕٗ ,ـ.
_الكظيفة كالبنية :أحمد المتككؿ ,منشكرات عكاظ ,الرباطُّٗٗ ,ـ.

هوامش البحث :
(ُ)

ينظر :األعراؼ ,ِِ/كطو ,َُِ ,َْ/كالفرقاف ,ْٓ/كالقصص ,ُِ/كسبأ ,ُْ ,ٕ/كالصؼ.َُ/
مقاييس المغة , )َِٔ-ِٓٗ /ِ( :مادة َّ
(دؿ).
لساف العرب , )ُِٗ /ٓ( :مادة َّ
(دؿ).

(ٓ)

يينظىر :الكممة دراسة لغكية , )َّ( :عمـ المغة. )ِٓ( :

(ٕ)

ظر  :مصطمحات ّْ
الداللة العربية دراسة في ضكء عمـ المغة الحديث , )ِْ( :قسـ يرل أ َّف الداللة
يين ى

(ِ)
(ّ)
(ْ)

(د َّؿ).
يينظىر :المصدر نفسو , )ِْٗ-ِْٖ/ُُ( :مادة ى

(ٔ)

عمـ الداللة)ُُ( :

ظر :عمـ الداللة )ُُ( :كقسـ يرل َّ
أف المعنى أكسع مف الداللة ,الىتماـ المعنى
كالمعنى لفظاف مترادفاف يين ى

ظر :مفيكـ المعنى – د .عزمي سالـ– ,)ِٓ( :
بالعبارة كالجممة ,كاىتماـ الداللة بالمفظة المفردة يين ى
أف ّْ
الداللة أكسع مف المعنىّْ ,
أف ّْ
فالداللة فييا عمكـ ,كالمعنى خاص ,ك َّ
آخركف َّ
الداللة
كيرل ى
(بحث) .ى
تشمؿ َّ
ظر :في الداللة كالتطكر الداللي:
الداؿ كالمدلكؿ كالعالقة بينيما ,بينما يقابؿ المعنى المدلكؿ يين ى

(ُُٔ , )ُُٕ-عمـ الداللة العربي.)ٗ( :

(ٖ)
(ٗ)

ظر :عمـ الداللة , )ِِ( :عمـ الداللة العربي , )ٔ( :عمـ الداللة دراسة كتطبيقا.)ُٓ( :
يين ى
المسانيات كالداللة.)ِّ( :

(َُ)

المسانيات كالداللة.)ُٗ( :

(ُِ)

التعريفات.)ُٗ( :

(ُُ)

ظر :الظاىرة ّْ
الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرف الرابع اليجرم.)ٓٗ( :
يين ى

(ُّ)

مقاييس المغة. )ُِِ/ٔ( :

(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)

المسانيات :عبد الرحمف الحاج صالح ,مل ِ.)ِ/1( ,

يينظىر :الكظيفة كالبنية.)ِّ-ُٓ( :
يينظىر :البنيكية في المسانيات.)ٗٔ(:

(ُٕ)

المسانيات كأسسيا المعرفية. )ُّ( :

(ُٗ)

يينظىر :أثر الكظيفة التكاصمية في البنية الصرفية العربية. )ُُ( :
يينظىر :النظرية المغكية العربية الحديثة. )ُٔ( :

(ُٖ) يينظىر :المنحى الكظيفي في التراث المغكم العربي , )ُّ( :أثر الكظيفة التكاصمية في البنية الصرفية
العربية )َُ( :
(َِ)
(ُِ)

يينظىر :مباحث في المسانيات. )ُّٕ( :
يينظىر :داللة األلفاظ.)ْٕ( :

(ِْ)

الخصائص . )ُْٓ/ِ( :

(ِِ)
(ِّ)

الدراسات المغكية عند العرب إلى نياية القرف الثالث اليجرم.)ّْٕ( :

َُٔ
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المصدر نفسو كالصفحة نفسيا
الكتاب . )ٕٓ/ْ( :
شرح شافية ابف الحاجب.)ِ /ُ( :
يينظىر :أثر الكظيفة التكاصمية في البنية الصرفية العربية.)ّٓ( :
مقاييس المغة. )َِّ/ُ( :

(َّ)

يينظىر :ك ٌشاؼ اصطالحات الفنكف . )ّْ/ّ( :
الصرفية العربية.)ِٕ( :
يينظىر :أثر الكظيفة التكاصمية في البنية َّ

(ّّ)

يينظىر :أثر الكظيفة التكاصمية في البنية الصرفية العربية.)ْٓ( :
يينظىر :المصدر نفسو.)ْٓ( :

(ّٔ)

عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي.)ِِٔ( :

(ّٖ)

يينظىر :داللة األلفاظ. )ْٕ( :

(َْ)

ظر :الكممة دراسة لغكية معجمية. )ٓٔ( :
يين ى

(ُّ)
(ِّ)

(ّْ)

اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ.)ٗ( :

(ّٓ) يينظىر :المعاني الكظيفية لصيغة الكممة في التركيب دراسة في الداللة ,)ْٖٓ(:بحث في مجمة :
دراسات العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية – مجمد ّٓ ,العدد ََِّٖ ,ـ.
(ّٕ)

(ّٗ)

المغة العربية معناىا كمبناىا.)ُِ-ُُ( :
المسانيات المجاؿ ,كالكظيفة ,كالمنيل. )ِْٔ( :

(ُْ)

ظر :المغة العربية معناىا كمبناىا. )ّٔ-ّٓ( :
يين ى

(ّْ)

الكحدات الصرفية كدكرىا في بناء الكممة العربية. )ْٗ( :

(ِْ)

معاني األبنية في العربية. )ٕ( :

(ْْ)

ظر :دراسات في فقو المغة. )ُِ( :
يين ى

(ْٔ)

ظر :لساف العرب  :مادة ( ثبت) (ِ. )َِ_ُٗ/
يين ى

(ْٓ)

ظر :الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ. )ّٔ(:
يين ى

(ْٕ) الفركؽ المغكية.)َٓ( :

ْٖ
ظر :معاني القراءات  , )ُّٔ/ِ( :البحر المحيط  , )ِٗ/ٗ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صّٖٔ
( ) يين ى
ْٗ
ظر :بحر العمكـَّ ,)ُّٕ/ّ( :
الكشاؼ.)ّٓ/ْ( :
( ) يين ى
َٓ
ظر :الكتاب.)ِّْ -ِّّ/ ّ( :
( ) يين ى

(ُٓ)

ظر :األسس المعرفية كالمنيجية لمخطاب النحكم العربي.)ْٕٕ( :
يين ى

(ِٓ) يينظىر :المصدر نفسو.
(ّٓ) يينظىر :المغة العربية معناىا كمبناىا.)ُّٔ( :
(ْٓ) يينظىر :تفسير القرآف.)ِِٕ/ّ( :
(ٓٓ) جامع البياف . )ِّٓ/ُْ( :
(ٔٓ) جامع البياف . )ِٕٓ/ُْ( :

(ٕٓ) الجامع ألحكاـ القرآف . )ِّْ_ِّّ/َُ( :

َُٕ
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(ٖٓ) تفسير القرآف العظيـ . )ُٔ/ٓ( :

(ٗٓ) يينظىر :معاني القرآف لمفراء(ِ , )ُُٗ/جامع البياف(ُٓ , )ِْ/الحجَّة في القراءات السبَّع  :ص
ُِْ ,الجامع ألحكاـ القرآف(َُ , )ِِّ/البحر المحيط (ٔ. )َِ/
(َٔ) يينظىر :الجامع ألحكاـ القرآف . )ِّْ_ِّّ/َُ( :
( ُٔ) يينظر  :تفسير القرآف العظيـ . )ِٔ/ٓ( :
(ِٔ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ . )ُِٓ/ّ( :

( ّٔ) التبياف في تفسير غريب القرآف . )ُُِ/ُ( :
(ْٔ) الدر المنثكر . )ِٓٓ/ٓ( :

ٓٔ
الم ىحّْرر الكجيز.)ْٖٗ-ْٕٗ/ّ( :
( ) يينظىر :ي
(ٔٔ) جامع البياف  , )ِٕٓ /ُْ( :الجامع ألحكاـ القرآف  , )ِّّ/َُ( :البحر المحيط .)ِٕ/ٕ( :

(ٕٔ) ينظر  :جامع البياف .)ِٕٓ /ُْ( :

(ٖٔ) الجامع ألحكاـ القرآف . )ِّْ_ِّّ/َُ( :

(ٗٔ) يينظر  ,:أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  , )ِّٓ_ُِٓ/ّ( :تفسير القرآف العظيـ . )ِٔ/ٓ( :
(َٕ) يينظىر :معاني القراءات.)َُٔ/ّ( :

ُٕ
ؽ) َُُٔ/
(ب ىر ى
( ) لساف العرب  :مادة  :ى
(ِٕ) يينظىرَّ :
الكشاؼ.)َٔٔ/ْ( :

(ّٕ) معاني القرآف . )َِٗ/ّ( :
(ْٕ) إعراب القرآف.)ّٓ/ٓ( :

ٕٓ
ظرَّ :
الكشاؼ.)َٔٔ/ْ( :
( ) يين ى

ٕٔ
الم ىحّْرر الكجيز.)ْٕٔ/ٓ( :
( ) ي
(ٕٕ) ينظر  :اعراب القرآف لمنحاس  , )ٓٓٓ/ّ( :الجامع ألحكاـ القرآف  , )ٗٓ/ُٗ( :البحر المحيط :

(َُ , )ّْٓ/النشر في القراءات العشر . )ّّٗ/ِ( :

ٖٕ
العيف ,)ُٓٔ/ٓ( :معاني القراءات.)َُٔ/ّ( :
( ) يين ى
ظر :ى
ٕٗ
ظر :مجاز القرآف.)ِٕٕ/ِ( :
( ) يين ى
(َٖ) التبياف في تفسير غريب القراف . )ِّٗ_ِّٖ/ُ( :

(ُٖ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ . )ِٔٓ/ٓ( :
(ِٖ) معاني القرآف . )َِٗ/ّ( :

ّٖ
ؽ) (َُ. )ُٔ/
(ب ىر ى
( ) لساف العرب  :مادة ى
(ْٖ) الحجَّة في القراءات السَّبع.)ّٕٓ/ُ( :
ٖٓ
الم ىحّْرر الكجيز.)ْٕٔ/ٓ( :
( ) يينظر  :ي
(ٖٔ) جامع البياف . )ْٕٗ/ِّ( :

(ٕٖ) يينظىر :إعراب القرآف كبيانو. )ِّْ/ٔ( :
(ٖٖ) تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس. )ِٔٓ/ُ( :
(ٖٗ) مقاييس المغة. )ِْٓ/ُ( :

َُٖ
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(َٗ) يينظىر :مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع , )ِٗ( :البحر المحيط . )ّٕٔ/ٕ( :
(ُٗ) يينظىر :إعراب القرآف كبيانو.)ِّْ/ٔ( :
(ِٗ) معاني القرآف دكاعرابو.)ّْٕ/ّ( :
ّٗ
الم ىحّْرر الكجيز. )ُٕ/ْ( :
( ) ي

(ْٗ) يينظىر :إعراب القرآف ,)ُٖٗ/ُ( :اليداية إلى بمكغ النياية.)ُُّٖ/ِ( :
(ٓٗ) يينظىرَّ :
الحجة لمقراء السَّبعة.)ٗٗ/ّ( :
(ٔٗ) يينظىر :البحر المحيط  , )ِْْ/ّ( :إتحاؼ فيضالء البشر. )ُِٖ( :
(ٕٗ) الكتاب.)ٓٔ/ْ ( :
(ٖٗ) الحجَّة في القراءات السَّبع.)ُُٔ/ُ( :

(ٗٗ) يينظىر :البحر المحيط  , )ِْْ/ّ( :إتحاؼ فيضالء البشر. )ُِٖ( :
(ََُ) يينظىرَّ :
الحجة لمقراء السَّبعة.)ٗٗ/ّ( :
(َُُ) الحجَّة في القراءات السَّبع.)ُُٔ/ُ( :
(َُِ) َّ
حجة القراءات.)ُُٖ/ُ( :
(َُّ) معالـ التنزيؿ.)ّْٓ/ُ( :

َُْ
الم ىحّْرر الكجيز.)َٖٔ/ُ( :
( ) ي
(َُٓ) البحر المحيط . )ِْْ/ّ( :

َُٔ
ظر :جامع البياف. )ُّٔ/ٕ( :
( ) يين ى

َُٕ
ظر :الجدكؿ في اإلعراب.)ُِْ/ٓ( :
( ) يين ى
(َُٖ) َّ
الكشاؼ.)َٖٓ/ُ( :

َُٗ
المحتىسب , )َِِ/ُ( :البحر المحيط )َُٗ/ْ( :
( ) كىي قراءة عبداهلل بف أبي إسحاؽ .يين ى
ظر :ي
َُُ
ظرُّ :
صكف.)ُِٔ/ْ( :
( ) يين ى
الم ي
الدر ى
ُُُ
المحتى ىسب.)َِِ/ُ( :
( ) ي
ُُِ
الم ىحّْرر الكجيز.)ُّْ/ِ( :
( ) ي

(ُُّ) البحر المحيط .)َُٗ/ْ( :

(ُُْ) ُّ
المصكف.)ُِٕ-ُِٔ/ْ( :
الدر
ي
ُُٓ
ظر :التفسير الكبير.)ُّٖ/ُٕ( :
( ) يين ى

ُُٔ
المحتسب , )ُّٖ/ٕ( :البحر المحيط . )ُِِ/ٔ( :
( ) يين ى
ظر :ي
ُُٕ
العيف.)ِِْ/ٖ( :
( ) ى

(ُُٖ) معاني القرآف دكاعرابو.)ّٗ/ّ( :
ُُٗ
الم ىحّْرر الكجيز , )َُٕ/ّ( :البحر
( ) يينظىر :جامع البياف  , )َِّ/ُِ( :الكشاؼ  , )ّٕٗ/ِ( :ي
المحيط . )ُِِ/ٔ( :
(َُِ) يينظىر :معالـ التَّنزيؿ ,)ّْٗ/ِ( :زاد المسير ,)ّٖٓ/ِ( :التّْبياف في إعراب القرآف.)َٔٗ/ِ( :
(ُُِ) معالـ التَّنزيؿ.)ِٕ/ْ( :
(ُِِ) يينظىر :معاني القراءات , )َّٖ/ِ( :البحر المحيط . )ِٗ/ٗ( :

َُٗ
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(ُِّ) يينظىر :بحر العمكـَّ , )ُّٕ/ّ( :
الكشاؼ.)ّٓ/ْ( :
(ُِْ) الفركؽ المغكية.)َٓ( :
(ُِٓ) ُّ
صكف.)ِّٗ/ٗ( :
الم ي
الدر ى
(ُِٔ) إعراب القرآف.)ِٕٖ/ّ( :

(ُِٕ) يينظىر:معاني القراءات , )ُّٔ/ِ(:البحر المحيط  , )ِٗ/ٗ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صّٖٔ
(ُِٖ) جامع البياف. )ْٖٗ/ُٗ( :
ُِٗ
الم ىحّْرر الكجيز.)ِِٓ/ْ( :
( ) يينظىر :ي
َُّ
ظر :جامع البياف  , )ُٓٔ/ْ( :حجة القراءات , )َُْ( :البحر المحيط.)ْٓٗ/ِ( :
( ) يين ى
ُُّ
الم ىحّْرر الكجيز , )ّٖٓ/ُ( :البحر المحيط . )ْٓٗ/ِ( :
( ) يينظر  :ي

(ُِّ) يينظىر:المحرر الكجيز  , )ّٖٓ/ُ( :التفسير الكبير , )ُٖٓ/ٔ( :الدر المصكف.)ّْٓ/ِ( :
(ُّّ) الكتاب.)ٕ-ٔ/ْ( :

(ُّْ) يينظىر :المباب.)ِِٗ/ْ( :
المحرر الكجيز , )ُّٓ/ُ ( :البحر
(ُّٓ) كينظر:السبعة في القراءات ,)ُِٔ( :كالكشؼ ( ُ, )ّٓٔ /
ّْ
المحيط  , )ّْْ/ّ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صُٕٗ.

(ُّٔ) يينظىر :معاني القرآف لمفراء.)ِّْ/ُ( :
(ُّٕ) المفردات في غريب القرآف.)َُْ ( :

ُّٖ
ظر :معاني القرآف لَلخفش ,)ُِْ/ُ ( :معاني القرآف لمزجاج  ,)َْٕ/ُ ( :كالحجة لمقراء
( ) يين ى

السبعة.)ٕٗ /ّ ( :

(ُّٗ) المحرر الكجيز.)ُّٓ/ُ( :

(َُْ) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ.)َِٗ/ّ( :

ُُْ
)الم ىحّْرر الكجيز.)ِِٔ/ْ( :
(
ي
(ُِْ) ينظر :تاج العركس ,)ٗٓ/ٖ( :مادة (رشد).

(ُّْ) الكتاب.)ّْ/ْ( :

(ُْْ) يينظر  :البحر المحيط . )ِْٓ/ٗ( :
ُْٓ
الم ىحّْرر الكجيز.)ِِٔ/ْ( :
( ) ي
(ُْٔ) الفركؽ المغكية.)ُّ-ُِ( :

(ُْٕ) شرح شافية ابف الحاجب لمرضي.)ٖٓ-ْٖ/ِ( :
ُْٖ
ظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ.)ٓٔ/ٓ( :
( ) يين ى

(ُْٗ) يينظىر :جامع البياف  , )ّٔٔ_ّٔٓ/ُُ( :تفسير القرآف العظيـ . )ُُٔ/ْ( :
(َُٓ)البحر المحيط . )ّٕٗ/ٓ( :

(ُُٓ) يينظىر :السبعة في القراءات:صُِّ,البحر المحيط,)َّٖ/ٓ(:إتحاؼ فضالء البشر  :صَِْ
(ُِٓ) يينظىر :الكشاؼ.)ُِٓ/ِ( :
(ُّٓ) يينظىر :الحجة لمقراء السبعة.)ُٕٕ/ْ( :
(ُْٓ) ركح المعاني.)َٔ/َُ( :

َُُ
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(ُٓٓ) المفردات في غريب القرآف . )ِّٔ ( :
(ُٔٓ) الكشاؼ . )ِٗٓ/ُ( :

(ُٕٓ) جامع البياف . )ْٖٔ/ْ( :

ُٖٓ
الم ىحّْرر الكجيز , )َُٕ /ٓ ( :البحر المحيط . )ٖٖٓ/ِ( :
( ) يينظر  :ي
(ُٗٓ) المفردات في غريب القرآف . )ِّٔ ( :

(َُٔ) الكشاؼ . )ِٗٓ/ُ( :

ُُٔ
الم ىحّْرر الكجيز , )ّّٓ /ُ ( :البحر المحيط )ٕٓٗ/ِ( :
( ) جامع البياف  , )ْٖٔ/ْ( :ي
كينظر  :ي
(ُِٔ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.)ّّٔ -ِّٔ( :

(ُّٔ) جامع البياف , )َُِ/ٓ( :تفسير القرآف العظيـ . )ِٕٕ/ُ( :

(ُْٔ) يينظىر :جامع البياف , )َُِ/ٓ( :البحر المحيط . )ِٕٓ/ِ( :
ُٓٔ
العيف.)ُّْ/ٓ( :
( ) ى
(ُٔٔ) تيذيب المغة.)ٖٖ/َُ( :

ُٕٔ
جمؿ المغة ,)ٕٕٖ/ُ( :لساف العرب ,)ٔٗٗ/ُ( :مادة
( ) يينظىر :جامع البياف , )ُُِ_َُِ/ٓ( :يم ى
(كتب).

(ُٖٔ) يينظىر :تفسير القرآف  :لمسمعاني.)ِٖٔ/ُ( :

ُٗٔ
كينظىر :اليداية إلى بمكغ النياية.)ِٖٗ/ُ( :
الم ىحّْرر الكجيز ,)ُْٔ/ُ( :ي
( ) ي
(َُٕ) ُّ
صكف (ِ.)ٕٕٔ/
الم ي
الدر ى
ُُٕ
ظر :حجة القراءات , )َّٓ/ُ( :البحر المحيط . )ِٖٓ/ٓ( :
( ) يين ى

(ُِٕ) المصدر نفسو.)َّٓ /ُ( :

(ُّٕ) يينظر :جامع البياف  , )ْٕٔ/َُ( :تفسير القرآف العظيـ  , )ّْٓ/ّ( :تاج العركس,)َُُ/ِْ( :
مادة (طيؼ).
(ُْٕ) يينظر :البحر المحيطُّ , )ِٖٓ/ٓ( :
الدر المصكف , )ْٓٔ/ٓ( :اقتطاؼ االزاىر كالتقاط الجكاىر:
(ُ.)ُٖٓ/
(ُٕٓ) يينظر  :جامع البياف  , )ْٕٔ/َُ( :الكشاؼ  , )ُُٗ/ِ( :تفسير القرآف العظيـ , )ّْٓ/ّ( :
ال يم ىحّْرر الكجيز.)ٖٓٓ/ِ( :
ُٕٔ
ظرُّ :
الدر المصكف.)ْٓٔ/ٓ( :
( ) يين ى

(ُٕٕ) يينظر :التبياف في إعراب القرآف , )َٔٗ/ُ( :الميباب في عمكـ الكتاب.)ّّْ/ٗ( :
(ُٖٕ) تفسير القرآف العظيـ.)ِّٕ/ٖ( :
(ُٕٗ) يينظىر :الحجَّة في القراءات السَّبع ,)ّٓٓ/ُ( :معاني القراءات.)َُْ/ّ( :
(َُٖ) يينظىرَّ :
الكشاؼ.)ٔٓٔ/ْ( :

(ُُٖ) يينظىر :كىي قراءة نافع كابف عامر كعاصـ كالكسائي ك أبي جعفر ك المفضؿ كأبي عبيد ك حاتـ :
يينظر :السَّبعة في القراءات , )َٔٔ/ُ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صِْٕ

(ُِٖ) يينظىر :الجامع ألحكاـ القرآف ,)ٖٗ/ُٗ( :حجَّة القراءاتُّ , )ّْٕ/ُ( :
صكف.)ٕٓٓ/َُ( :
الم ي
الدر ى
(ُّٖ) إعراب القرآف (ٓ.)َٓ/

ُُُ
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(ُْٖ) يينظىر :المحكـ كالمحيط األعظـ.)َِٔ/َُ( :
(ُٖٓ) يينظىرَّ :
الم ىحّْرر الكجيز:
الحجة في القراءات السَّبع ,)ّٓٓ/ُ( :حجَّة القراءات ,)ّْٕ/ُ( :ي
(ٓ.)ّْٔ/
ُٖٔ
الم ىحّْرر الكجيز.)ّْٔ/ٓ( :
( ) ي
(ُٕٖ) تفسير القرآف الكريـ.)ٖٓٓ-ٕٓٓ/ُ( :

(ُٖٖ) شرح كافية ابف الحاجب. )ََٓ /ّ( :

(ُٖٗ) يينظىر :األصكؿ في النحك , )ُّّ / ُ ( :كشرح المفصؿ.)ّٖ /ٔ ( :
(َُٗ) يينظر :جامع البياف  , )ََْ_ّٗٗ/َِ( :البحر المحيط ,)ِٗٔ/ٗ( :تفسير القرآف العظيـ :
(ٕ)ُٔٗ/

(ُُٗ) يينظر :جامع البياف  , )َُْ/َِ( :إتحاؼ فضالء البشر:صَّٖ , ,البحرالمحيط )ِٗٔ/ٗ( :
(ُِٗ) يينظىر :إعراب القرآف , )ْٓ /ْ ( :ك َّ
الكشاؼ , )ُّٗ/ْ ( :ك ُّ
الدر المصكف.)ُٖٓ /ٗ ( :
المحرر الكجيز. )ٗ /ٓ ( :
(ُّٗ)
ّْ

(ُْٗ) يينظىر :إعراب القرآف لمنحاس ,)ْٓ /ْ ( :السبعة في القراءات ,)ُُٕ /ٔ ( :كالكشؼ. )ِْٕ /ِ( :
ُٓٗ
لمقراء السبعة:
( ) كىي قراءة ابف كثير كنافع كأبك عمرك كابف عامر كحفص عف عاصـ ,يينظىر :الحجة َّ

(ٔ.)ُّٕ/

(ُٔٗ) يينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف , )ُٕٗ/ُٗ( :البحر المحيط  , )ّّٗ/َُ( :تفسير القرآف العظيـ :
(ٖ. )ُّّ/

ُٕٗ
ظرَّ :
لمقراء السبعة , )ُّٕ/ٔ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صِّْ  ,البحر المحيط :
الحجة َّ
( ) يين ى

(َُ. )ّٕٗ/

ُٖٗ) لساف العرب , )ُٖٗ/ٓ( :ك يينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف , )ُٖٗ/ُٗ( :البحر المحيط :
(َُ , )ّّٗ/تفسير القرآف العظيـ . )ُّّ/ٖ( :
ُٗٗ
حرر الكجيز. )ِّْ /ٓ ( :
الم ّْ
( ) ي
ََِ
ظر :الخالؼ التَّصريفي كأثره ّْ
الداللي في القرآف الكريـ.)ّّٕ( :
( ) يين ى

(َُِ) جامع البياف . )ِٕ/ِْ( :

َِِ
ظر :معاني القراءات.)َُٖ/ِ( :
( ) يين ى

(َِّ) الكتاب.)َٗ/ْ( :

(َِْ) المصدر نفسو.)ٖٗ/ْ( :

(َِٓ) يينظر  :الكشاؼ  , )ُٕٓ/ّ( :البحر المحيط.)َٖٓ/ٕ( :
(َِٔ) حجة القراءات , )ْٕٔ/ُ( :إتحاؼ فضالء البشر  :صُّٓ  ,البحر المحيط . )َٖٓ/ٕ( :
(َِٕ) الكشاؼ . )ُٕٓ/ّ( :

(َِٖ) لساف العرب (َُ ,)ْٗٗ/مادة (نسؾ).

(َِٗ) شرح شافية ابف الحاجب لركف الديف.)ُّّ/ُ( :
َُِ
الم ىحّْرر الكجيز.)ُّٗ/ْ( :
( ) ي
(ُُِ) يينظر :الدر المصكف.)ِْٕ/ٖ( :

ُُِ
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.) مادة (سجف,)َِّ/ُّ( : لساف العرب:(ُِِ) يينظىر
َّ : (ُِّ) يينظر
:  البحر المحيط, ِْٔ ص:  إتحاؼ فضالء البشر,.)ِٗٓ/ِ( :النشر في القراءات العشر
. )ِّٕ/ٔ(

.) مادة (سجف,)َِّ/ُّ( : لساف العرب:(ُِْ) يينظىر
.)ُّٔ/ّ( : أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ,)َْٗ/ِ( : معالـ التنزيؿ:(ُِٓ) يينظىر
. )َُٖ/ّ( :(ُِٔ) معاني القرآف دكاعرابو

ُِٕ
.)ِٔٗ/ّ( :الم ىحّْرر الكجيز
 ي: ( ) يينظر

Functional significance of multiple versions of a single Koranic
between stability and pluralism
An Empirical Study in Koranic readings
Ass.prof.Dr. Muhammad Faraj Tawfiq
Baghdad University
Faculty of Islamic Sciences
the department of Arabic language
Research Summary : It means research study some Quranic
vocabulary received in different formats in the readings of Quranic
and how this difference in the formula has led to differences in the
functional significance of some of them, while others maintained their
significance despite the different formulas, documented that the books
of interpretation, language and wrote readings.
Abstract
Title Search (functional significance of multiple versions of a single
Koranic between stability and pluralism _ An Empirical Study in
Koranic readings) If there are phenomena such as tandem and coverbal and spatial contrast, heart, sculpture and others have influenced
the linguistic lexicon in his semantic there other phenomena enrich the
language in the structural part, morphological, and clearly
demonstrates it in the buildings morphological and plurality. Perhaps
one of the most prominent buildings raised by the study of
morphological diversity in the buildings so every door, including
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Hence he became the multiplicity of versions of some of the
vocabulary and Maasahbh of multiplicity or the stability of the single
indication that the basis for the construction of this search
It means this research study vocabulary women with diverse formulas
morphological from the Koran in his readings frequent and are
accompanied by the diversity of the change or the stability of the
functional significance of these words, there are words which Qratan
or more different formats are provided, however they give the same
meaning or close to it and vice may be one formula but gives meaning
another formula; as well as the multiplicity of the formula in a single
building with significant firming or different, all of that was with the
help of his books and language interpretation and other sources

ُُْ

