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 المستخلص:

مح أو ( لتحديد المالCompositional Analysis Theoryيوظف البحث نظرية التحليل التكويني )

تج عن ذلك من ما ينستجالء ال( لنماذج من القراءات القرآنية  وSemantics Featuresالسمات الداللية )

حدة، قراءة وا م بهاثراء في الداللة. وقد خلص البحث إلى أن تنوع القراءات كان إلضافة سمة داللية ال تقو

 واالة كماير والمإضفاء ملمحي التكثأو ومن أهمها االنتقال من الحسي إلى المعنوي كما في )مالك وملك(، 

ا في ئة كمفي )أسرى وأسارى(، أو بيان الصفة والهي في )يخدعون ويخادعون(، أو العدد والهيئة كما

م هويمكن أن تس نَا(.)ننشرها ، وننشزها(، أو المبالغة والتعميم ليشمل القول والفعل كما في )َحَسنا وُحس  

لقرآني درس انظرية التحليل التكويني في دراسة أوسع للقراءات القرآنية والخروج بنتائج مهمة في ال

 واللغوي.

  نظريات المعنى –الداللة  –لقراءات القرآنية ا -التحليل التكويني :الدالة الكلمات

 

  مقدمة

ص صوتية وال ستوياتها ال ية بم سات اللغو من الدرا ير  حور كث ته م كريم بقراءا قرآن ال ثل ال رفية يم

ية بإعمال ن قراءات القرآن في ال لداللي  ية التحلوالنحوية والداللية، ويعالج البحث طرفا من الدرس ا يل ظر

ية  Compositional Analysis Theoryالتكويني   cs FeaturesSemanti، في تحديد السمات الدالل

ب سؤالنماذج من القراءات في سورتي الفاتحة والبقرة وما ينتج عنها من تنوع داللي، وذلك لإلجا عن ال ل ة 

 البحثي: كيف أثرت القراءات القرآنية في داللة النص القرآني؟ 

اء، والداللثة  سعى البحثث لإلجابثة عثن السثؤال السثابخ مثن خثالل عثرل آراء المفسثرين والقُثرل وي

سرين، المعج ند المف قراءتين ع سير ال مية للقراءات الواردة؛ وذلك بذكر أوجه القراءة، وأهم ما دار حول تف

نات  ستخلص المكو ها، لن ية حول عاجم العرب ته الم ما أورد نات او جدول المكو ناء ) قراءة وب كل  ية ل لدالل

ية ) سمات الدالل لذي يوضح ال ية(، ا ما Semantics Featuresالدالل شتركة و قراءات والمالمح الم ( لل
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شعباته" نى وت يل المع عام لتحل لذي  (1)تميزت به كل قراءة عن األخرى، "وبيان اإلطار ال لداللي ا ثر ا واأل

 ينبني على ذلك من توسيع للداللة أو تضييخ أو تحويل يظهر في التحليل والمناقشة التي تعقب كل موضع.

 المداخل التمهيدية -1

هذه الت مة تأتي  ضرورية قد قراءات للال باألحرف وال يف  ية، تعر يل التكثالقرآن ية التحل ويني ونظر

Compositional Analysis Theory ثراء عن ال  وخصائصها الوظيفية في التحليل الداللي، والكشف 

  الداللي في القراءات.

 األحرف والقراءات - 1. 1

حّد، ورمز مخطوط أو   متعددةمعان  في اللغة األحرف جمع حرف وللحرف  نب و طرف وجا منها: 

  .(2)مطبوع يقوم مقام صوت أو كلمة أو عبارة ، ولغة أو لهجة، وطريقة ووجه، وأحد أقسام الكلمة الثلالثة

وينقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني أن األحرف التي أشار إليها النبي صلى هللا عليه وسلم نزل 

حرف .. تتوجه سبعة أ لى وجهين:  القرآن على  غات، "إ من الل سبعة أوجه  نزل على  قرآن  حدهما أن ال أ

سمية ها،  والثاني أنه سمى القراءات أحرفا من باب ت لبعض من سم ا لة با سمية الجم نه، كت هو م ما  شيء ب ال

 . (3)القراءة حرفا وإن كان كالما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غيِّر نظمه" ولذا سمى النبي 

 القرآنية القراءات -2. 1

تي  غات ال هي اللُّ يل  قرآن، فق ها ال نزل ب تي  بالقراءات )األحرف( ال لقد اختلف العلماء في المقصود 

يث ووجوه اإلعراب،  تذكير والتأن في اإلفراد والجمع وال من اختالفات  ها  ما ب ها، و كريم ب نزل القرآن ال

لة  صال السلند ووجوه التصريف واختالف األدوات، والتفخيم والترقيخ، وهي مقبو تواتر واتِّ يخ ال عن طر

 . (4)برسول هللا صللى هللا عليه وسللم وموافقة رسم المصحف وموافقة العربيّة ولو بوجه

في األولويبين ابن الجزري أن االختالف بين القراءات إنما هو من سبعة أوجه،  ختالف األسماء  : ا

غة،  يث والمبال تذكير والتأن مع وال ية والج فراد والتثن ثانياإل مال  ال حو  من ن عال  صريف األف ختالف ت ا

به،  عول  لثومضارع وأمر، واإلسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمف وجوه  والثا

عراب،  لنقص،  والرابع اإل يادة وا قديم وا والخعام الز تأخير ، الت مة  والسعاد ل في كل بدال  لب واإل الق

اختالف اللغات من فتح وإمالة وترقيخ وتفخيم وتحقيخ وتسهيل وإدغام  والساب بأخرى وفي حرف بآخر ، 

 .(5)وإظهار ونحو ذلك"

                                                           
(1 ) Crystal, David (1989 - P100 ) The Cambridge Encyclopedia of languge. Cambridge University Press 

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري. لسان العرب. دار صادر انظر:  (2)

 ( )ح.ر.ف(.41 /9م. )1997، 1بيروت. ط

الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف النشر في القراءات العشر تحقيخ: علي محمد الضباع،.  ( ابن الجزري، شمس3)

 (.23 /1المطبعة التجارية الكبرى . )
 . (   474   / 1                                               عمر، أحمد مختار . معجم اللغة العربية المعاصرة )(4)
 ( 1/27النشر في القراءات العشر )  . (ابن الجزري5)
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قر هاومهما يكن من أمر هذا االختالف فإن ما يهمنا في هذا البحث أن أوجه االختالف بين ال  اءات من

ية كاإلما يؤثر على  صوتية أدائ نواح   ها على  صر تأثير ما يقت ها  ها، ومن لة والتقلداللة اللفظة ومعنا يل ما

يل ال يظهر تأثيره المباشر في الوغيرها مما ال  بالفتح أو التقل هدى(  بين ) تأثيرهيظمعنى، فالفرق  ي ف هر 

قراءات سة نماذج أوجالمعنى، والبحث يقصد إلى درا ، لكن )مالك( و )ملك( بينهما اختالف في المعنى ه ال

  التي أثلرت في الداللة، بوصفها نماذج توضح أثَر تعدد القراءات وتحديد سماتها الداللية.

 Compositional Analysis Theoryنظرية التحليل التكويني  -3.  1

ية وموضوعية  نى بمنهج سة خصائص المع لى درا لة إ لم الدال هدف ع يل (1)ي ية التحل عدُّ نظر ، وت

سة Semantic componentsالتكويني أو "المكونات الداللية ) ( من االتجاهات الحديثة التي تعنى بدرا

مثثن خثثالل تحليلهثثا إلثثى سلسثثلة مثثن )المكونثثات أو السثثمات الدالليثثة(  (lexemeالوحثثدة الدالليثثة )

(Semantics Features")(2)  ية ية الدالل فات المعجم سية للتعري نات أسا ntic sema-lexicalهي لب

definitions  (3)( مة مثال كل جدول؛ ف لل رجل. وغالبا ما يتم رسم هذه السمات في شكل مصفوفة أو  ( تح

( -مؤنث( وتستعمل إشارة )+،  -إنسان  -( تحلل إلى )راشد امرأةذكر( وكلمة ) -إنسان  -على أنها )راشد 

 (1عادة في الجداول لتوضيح التحليل كما في الجدول )

 (1الجدول )

المكون 

 الداللي

 مؤنث مذكر بالغ إنسان

 - + + + رجل

 + _ + + امرأة

سة؛  David Crystalويشير  في الدرا لنهج  هذا ا لى  إلى إن علماء األنثروبولوجيا سبقوا اللغويين إ

يل  عام لتحل طار  طوروه كإ حيث استخدموه لمقارنة المفردات من الثقافات المختلفة، غير أن علماء الداللة 

 . (4)المعنى

ية ) مدت نظر قد اعت كرة Jerrold Katz( و )Jerry Fodorف مات على ف يد دالالت الكل في تحد  )

بين ثالثة  يزا  ما وم ية، وطورا نظريته من العناصر األول سلة  لى سل مة إ عاني الكل من م تشذير كل معنى 

تي  يزات(: ال فة، و)المم ية مختل قول دالل لى ح مي إ تي تنت أنواع من المحددات: هي )المحددات الداللية(: ال

                                                           
(1)  Crystal, David (1989 - P100 ) The Cambridge Encyclopedia of languge. Cambridge University Press  .  

 ( المرجع السابخ   2)
(3)  D Geeraerts, University of Leuven, Leuven, Belgium (2004 .) Componential Analysis .the 

Encyclopedia of Language and Linguistics ،ELL2 ،p 1854.  
(4)  Crystal, David (1989 - P107 ) The Cambridge Encyclopedia of languge. Cambridge University 

Press. 
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ية(:  هي عنصر خاص بمعنى معين وال يوجد في حددات النحو ترادف، و)الم حال ال في  خرى إال  ماكن أ أ

 .(1)وهي ما اعتبراه عنصرا غير أساسي 

وقثثد اسثثتخدمر نظريثثة التحليثثل التكثثويني فثثي اسثثتخالص أهثثم مالمثثح كلمثثات الحقثثل الثثداللي 

(Semantic Fieldيز أفثراده مع ويم ما كانثر  .(2)(، ومثا يج ثر كل يل التكثويني أك ية التحل برز أهم وت

 (3)(2حدات المعجمية أكثر تعقيدا يظهر في الجدول )الو

 (2الجدول )

 

لو خل الحقل ا فة دا بدو متراد قد ت ميظهر التحليل التكويني فروقا دقيقة بين الوحدات التي  ن داللي، و

يد عناصرها التكو قراءة وتحد كل  نات  لداللي لمكو يل ا ية؛ حيث هنا تقوم فكرة البحث في استثمار التحل ين

قراءتين يمكن أن  ية لل نات الدالل هذه المكو ثر  -نعدل  ي -أو أك جاال دالل قديم الم ها لت ضافر كل صر ا؛ إذ تت عنا

 التكوينية للمعنى.

قراءة  كل  صية ل نات التشخي يد المكو يز، وتحد ستخدم للتمي تي ت مة ال وهذا يتطلب تحديد المالمح العا

نات على حدة وما ينطبخ عليها من المكونات، ليمكن القول: إن  القراءة )أ( تتميز بتقديمها للمالمح أو المكو

مح  3، 2، 1 قدلمر المال قراءة )ب(  حين أن ال في  مح3،4، 2... ،  قط دون المل ضح (4)1.. ف بذلك سيت ، و

قراءة  في ال جود  كون المو فوت  الم حدة ي قراءة وا لى  صار ع قراءات، إذ إن االقت عدد ال لداللي بت ثراء ا ال

كل األخرى، فكأن المعنى ال  قدلمر  قد  نى، ف عاد المع كل أب تكتمل أبعاده إال بالقراءتين المتضافرتين للقيام ب

 قراءة شطرا ال يغنى عنه اآلخر. 

 النماذج التحليلية  -2

ية  قراءات القرآن هم آراء (5)يعرل هذا الجزء مواضع في سورتي الفاتحة والبقرة تعددت فيها ال ، وأ

اء حولها، ال قراءة )ستخالالمفسرين والقُرل كل  ية ل نات لدالل يد Semantics Featuresص المكو ( وتحد

لك  المترتب، واألثر الداللي عن قرينتها في الموضع نفسه قراءةالالمالمح المشتركة وما تميزت به  على ذ

 من توسيع للداللة أو تضييخ أو تحويل يظهر في التحليل والمناقشة التي تعقب كل موضع. 

 

                                                           
 .114( انظر: عمر، أحمد مختار . علم الداللة . ص1)
 .121. صالمرجع السابخ( انظر: 2)

(3)  Crystal, David (1989 - P107 ) The Cambridge Encyclopedia of languge. Cambridge University 
Press. 

 .121( انظر : عمر، أحمد مختار . علم الداللة 4)
 ( سيقتصر البحث على نماذج من القراءات القرآنية للقراء العشرة بوصفها عينة عمدية لتوضيح الفكرة.5)
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م  ) - 1. 2  ٤( الفاتحة:           الد ين                 م ال ك  ي و 

قراءات يه  شرة (1)ورد ف يرة، وللع ائِّي  (2)كث َ م َوال كس ََرأَ َعاصِ قد "ق لك "، ف لك، َوم تان " َما يه قراء ف

لف َوال بَاقُوَن بَِغي ر ألف" م الّدين{ بِاأل   .(3)}َمالك يَو 

ها أدل  (4)وكال القراءتين من جذر واحد هو )م ل ك(، وقد اختلف المفسرون حول داللة كل قراءة وأي

لة أو  قل للدال نى بن نات المع من مكو جزءا  قدم  قراءتين ي من ال كال  حث أن  منهج الب على المعنى، غير أن 

ستخالص  حاول ا هذا المنطلخ ن من  مل، و بل تكا قراءتين  بين ال تطوير أو توسيع أو تضييخ، فال مفاضلة 

 المعاني من التفاسير والمعاجم. 

لثثه الثثثُمل ك، وُمل ثثك الحثثخ سثثبحانه وتعثثالى قدرتثثه علثثى اإلبثثداع، فالملثثك مبالغثثة مثثن  ")المالثثك( مثثن

لك" قراءة (5)الما ضافر ال هي األصل، وأ لك(  كأن )الما لك( ف من )الما غة  لك مبال لى أن الَم شار إ نا أ ، فه

بداع  األخرى معنى المبالغة "فهو سبحانه الَملك المالك، وله الُملك. وكما أنه ال إله إال هو فال لى اإل قادر ع

عارفين  لوب ال لك ق ته، وم إال هو، فهو بإلهيته متوحد، وبملكه متفرد، ملك نفوس العابدين فصرفها فى خدم

  (.6)فشّرفها بمعرفته، وملك نفوس القاصدين فتيلمها"

هذا  لك  قال م نه، ي شيء بعي كون لل لك ي ناس ، وم يوم ال لك  قال: م وقيل إن )ملك( يكون لكل شيء، ي

لك (7)الشيء َإِن "ال م ، وينقل السمعاني في تفسيره عن أبي عبيدة والمبرد ما يؤكد ذلك فيقول:"َوملك" أتم، ف

 .(8)" يجمع معنى " ال َمالِك "، َوال َمالِك اَل يجمع معنى ال ملك، فَإِن كل ملك َمالك، َولَي َس كل َمالك ملكا"

يِن( تعني "إخالص ال ِم الدِّ  . (9)ثُملك له يوم الدين"كما أن قراءة )َملِِك يَو 

سائر  به دون  ًدا  فرِّ ضاء، مت أما قراءة )مالك يوم الدين( فهي "بمعنى أنه يملك الُحكَم بينهم وفصَل الق

 . (1)خلقه"

                                                           
ير، 1) عة الكو عات جام ية . مطبو قراءات القرآن جم ال مر. مع تار ع مد مخ سالم. وأح عال  بد ال كرم ، ع ية، ( م عة الثان الطب

 . 1/9م.  1988
( والقراء العشرة هم: نافع المدني، ابن كثير، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، 2)

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  انظر:الكسائي الكوفي، أبو جعفر المدني، يعقوب البصري، خلف بن هشام. 
رة من طريقي ال القراءاُت الشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب ، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، دار  -شاطبية والدُّ

 .8-7لبنان ، ص -الكتاب العربي، بيروت 
بيروت،  –( الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو . التيسير في القراءات السبع، ، دار الكتاب العربي 3)

. وانظر: . الفارسّي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار . الحجة للقراء السبعة . 18م، ص1984هث/ 1404ة، الثاني
م، 1993 -هث  1413دمشخ / بيروت ، الطبعة: الثانية،  -بشير جويجابي ، دار المأمون للتراث  -تحقيخ: بدر الدين قهوجي 

(1/ 19) 
قرآن.  ( انظر مثال: السمعاني، أبو المظفر،4) سير ال في، تف منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى التميمي الحن

لوطن، الريال  نيم، دار ا بن غ بن عباس  نيم  براهيم وغ عةاألولى،  –تحقيخ ياسر بن إ سعودية، الطب م، 1997 -هث1418ال
 وغيره مما سيرد في األمثلة. 1/34
. لطائف اإلشارات = تفسير القشيري، تحقيخ: إبراهيم البسيوني، الهيئة  ( القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك5)

 (47 /1مصر الطبعة: الثالثة ) -المصرية العامة للكتاب 
 (47 /1( القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك . لطائف اإلشارات = تفسير القشيري )6)
 (9 /1(أبو علي الفارسي . الحجة للقراء السبعة . )7)
سر 8) يخ يا (السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى التميمي الحنفي، تفسير القرآن. تحق

 1/34م، 1997 -هث1418السعودية، الطبعةاألولى،  –بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الريال 
 (151 /1( الطبري . تفسير الطبري )9)
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قراءتين ) لواردة لل عاني ا ية أو الم هم المالمح التمييز ستخالص أ سبخ ا ما  لك ويمكن من خالل   -ما

 ملك(.

  (3جدول)

 و"ملك" "مالك" لقراءتي الداللية المكونات

المالمح 

 التمييزية

 ملك مالك

 + + االمتالك

 + + القوة

 + + العموم

 + - التمام

 + + إخالص الملك

القدرة على 

 اإلبداع

- + 

مام،    موم، والت قوة، والع متالك، وال ية )اال سمات الدالل من ال عر  ِك( جم ضح أن )َمل سبخ يت ما  وم

قدرة على وإخالص الملك، والقدرة على  لك، وال خالص الم مام وإ لة الت كن دال لم ت نه  حين أ في  بداع(  اإل

ستعمل  بأمور حسية ال ي لخ  ما يتع اإلبداع ظاهرة في قراءة )مالك(، ولكنها في الوقر ذاته أوسع وأشمل في

ف مل معها )ال ملك( وقد نقل السمعاني  تَع  عن معها )ملك( مثل: َمالك الدلار، َوَمالك الطير؛ إذ اَل يس  سيره  ي تف

مع، يُقَال: َمالك الدلار، َوَمالك الطير، َوَمالك  لف أولى؛ أِلَنلهُ أوسع َوأج  تانِي أن " َمالك " بِاأل  أبي َحاتِم السجس 

م ال ملك مل ِمن هَا اس  تَع   . (2)الَعب د، َواَل يس 

قراءة  نب، و هذا الجا مه  من يه لر  فكأن قراءة )مالك(كان فيها تركيز على جانب حسي ل لك( دل )م

ق في  لة  سيع الدال خالل تو من  نى  ثراء للمع لك إ في ذ نوي، و كل حسي ومع لك ل مام الم يد ت راءة على تأك

 )ملك(، بعد أن كانر أقل اتساعا في قراءة )مالك(، وهو إثراء للنص القرآني. 

م ا ي  (  - 2. 2 ال ذ ين  آ م ن وا و  اد ع ون  َّللا   و  د ع ون  إ ال                                                ي خ  م ا ي ش ع            ف س ه م       أ ن                 خ   ٩البقرة:  )      ر ون               و 

اء  (3)فيها قراءات فقد "قََرأَ الحرميان   فتح ال خَ َاء َو ضم ال ي َع  باأللف مَ يثَُخاِدعون /  ا  رو / َومَ وأبو َعم 

 .(4)َوكسر الدلال، َوال بَاقُوَن بَِغي ر ألف َمَع فتح ال يَاء َوالدلال"

خاد وكال القراءتين جذرهما )خ د ع( غير قراءة )ي عون( أن )يخدعون( من الفعل المجرد )خدع(، و

 من الفعل المزيد باأللف )خادع(. 

                                                                                                                                                                                      
 (151 /1( السابخ )1)
 (34 /1( السمعاني . تفسير السمعاني )2)
 (3: الداني . التيسير في القراءات السبع )ص: انظر( الحرميان هما نافع وابن كثير، 3)
: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي. السبعة في القراءات تحقيخ: شوقي ضيف، دار انظر( 4)

: أبو وانظر(. 72: الداني. التيسير في القراءات السبع )ص: وانظر( 141 /1هث  ، )1400مصر، الطبعة:الثانية،  -المعارف 

 ( 312 /1علي الفارسي  . الحجة للقراء السبعة  )
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، وقد تعددت اآلراء في توجيهها فنجد من يفسرها على "المشاكلة؛ (1)وقراءة )يخادعون( هي األشهر

 .(2)أِلَنلهُ ذكر األول بِلَف ظ المخادعة، َوهََذا شاكله فَذكره بِلَف ِظِه"

َين وأن قرا ارَكة ب ي ال ُمشَ عة اَل يَق تَضِ فظ المخاد فإن "ل ل،  ءة )يخدعون( مع كونها جاءت على األَص 

لة" َاظ المفاع ل، َومثله كثير فِي أَل ف ل، وطارقر النلع  َةُ اَل  (3)اث نَتَي ِن، َومثله: طرقر النلع  يه ال ُمفَاَعل ترد ف ما  وم

 ُ نَى ال ُمَشاِرَكِة: َعافَاَك هللال َل.  َعلَى َمع   ، َوَعاقَب ُر فاَُلنًا، َوطَاَرق ُر النلع 

َه  ُر: َختَل َ س عا ويُك  د  عه خَ ه كمنَ َ خدع "َخَدع عاني  من م حيط  قاموس الم صاحب ال يورد  به وو أراد 

لَُم"، وفي معنى "الُمخاَدَعةُ في اآليِة الَكريمِة إظ هاُر غي في االمكروهَ من حيُث ال يَع  ما  لك أِر  ُملنلف س، وذ  نله

ما يُ  خاَدعوا هللّاَ و قد  مؤمنيَن ف خاَدعوا ال ماَن; وإذا  َروا اإلي هُم  خادعوَن إأبطَنوا الُكف َر وأظ ه َ ما أال أن فُس ي : 

 تَُحلُّ عاقِبَةُ الِخداِع إال بِِهم".

لم، من حيث ال يع كروه  يبطن، وإرادة الم ما  خالف  ما  فالمعنى واحد ال فرق بينهما وهو إظهار  وه

 ة. للقراءتين، وال فرق بينهما إال إرادة المشاكلة بين يخادعون األولى والثانيأبرز المعاني 

وبالرجوع إلى معاني صيغة )تفاعل( نجد أنها تدل على التكثير، مثل ضاعفر الشيء، كما تدل على 

ما (4)المواالة ؛ حيث يتكرر الفعل فيتلوا بعضه بعضا مواالة، ك مع ال عل  ، فكأن الفعل خادع معناه تكرار الف

جد  لة، فن في الدال ما  من تقاربه تطالعنا المعاجم الحديثة بمعان  أخرى ومرادفات للخادع وخدع على الرغم 

، منها:   معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر يطالعنا بمعان 

عةً و د  ًعا وخ  د  دوع "خد ع  ي خد ع، خ  خ  اًعا، فهو خاد ع، والمفعول م  د  يعةً وخ  د  دوع.وخ   خ 

لم،•  من حيث ال يع يه  كروهَ؛ ليأت له الم ضمر  ُبطن، وأ ما ي خالف  له  غواه،  خَدع الشلخَص: أظهر  أ

عينَ طريخ خاِدع   -أضلّه، غّشه .. خَدع نفَسه: اغترّ  خَدع ال خرى.   في أ تارة وتخت ضحة، تظهر  ير وا : : غ

 .شّككها فيما ترى"

داًعا وم خاد عةً، فهو مخاد ع، والمفعول مخاد ع  أما "خادع  يخادع، خ 

طراه •  قه وأ فل، تملل هو غا كروهَ و له الم لر  يه، وبي ما يخف خالَف  له  سول: أظهر  كالم مع عه ب خاد

َدُعوَن إ -والطفه "ما كنر أتوقّع منه هذا الخداع ا يَخ  ُوا َومَ خادع }يَُخاِدُعوَن هللاَ َواللِذيَن َءاَمن  ." } هُم  َ الل أَن فُس

 ".(5) العيَن: خَدعها شّككها فيما ترى

 -يخادعون ويمكن من خالل ما سبخ استخالص أهم المالمح التمييزية أو المعاني الواردة للقراءتين )

 يخدعون(. 

                                                           
 ( حيث قرأ بها أربعة من السبعة هم )ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكسائي الكوفي(1)
 1/48(السمعاني . تفسير السمعاني ، 2)
 1/48( السابخ، 3)
عال، ، ط4) في تصريف األف ني  خالخ. المغ بد ال قاهرة، 2(عضيمة، محمد ع شر، ال عة والن حديث للطبا ، ص 1999، دار ال

135. 
 خ د ع. - 1547( 419 /1( معجم اللغة العربية المعاصرة )5)
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 (4) جدول

 "يخدعون" و "يخادعون" لقراءتي الداللية المكونات

 يخادعون يخدعون السمات الداللية

إظ هاُر غيِر ما في 

 النلف س

+ + 

 + + غشله

 + + وبيلر له المكروهَ 

 + + تمللقه وأطراه والطفه

 + - غفلة اآلخر

مفاعلة لغير 

 المشاركة

- + 

 + - التكثير

 + - المواالة

 تعليق: 

عل داللة ال يهما وإن بدتا متقاربتين في المعنى فإن صيغة )فاعل( أثرتتالقول إن القراءتين كل يمكن ف

مواالة ير، وال ما: التكث نى وه نات المع ستيفاء مكو بذكرهما ا يتم  سيين  كونين أسا خادعون( بم هم )ي ؛ إذ إن

ل حان  ما ملم عة، وه ترات قصيرة متتاب لى ف يرة، وع مرات كث عة(  شنعاء )المخاد لتهم ال لون فع يردا يفع م 

ن ة فثثي قثثراءة )يخثثدعون(، وبثثذا تكثثون قراءة)يخثثادعون( قثثد أغنثثر السثثمات الدالليثثة. والقثثول بثثأصثثراح

 )يخادعون( بألف جاءت للمشاكلة فقط مع )يخادعون( األولى قول ال يقوم وحده. 

 وبذا يمكن القول: إن هنا تقييدا للداللة بين قراءة يخادعون بالتكثير والمواالة.

ل ه م ا) - 3. 2 ه م ا م م ا ك ان ا ف يه ( البقرة: ال              ف أ ز  ج  ر   ٣٦                                                              ش ي ط ان  ع ن ه ا ف أ خ 

 .(1) هما( مخففا والباقون بغير ألف مشددالوفيها قراءتان انفرد حمزة فقرأ )فأزا

 .) صار )أزلل بالهمزة ف يد  جذر )ز ل ل(، وز من ال  والقراءتان من جذرين مختلفين؛ فقراءة )أزللهما( 

بالهمزة   يد  جذر )ز و ل( وز من ال هي  ما( ف ية  )أزاله ومحور داللتها ُعثُوُر ال قََدِم، أما القراءة الثان

من  ها  فزّل، وفأزال ته  من أزلل ا  َ قول "فَأََزللهُم صبحر )أزال(. ي َول( وحدث فيها إعالل بالنقل والقلب فأ )أز 

                                                           
سبعة )40( الداني. التيسير في القراءات السبع )ص: 1) قراء ال لي الفارسي  . الحجة لل بو ع لي 14 /2(، أ بو ع يروي أ (. و

م نه و ما أ تواترة، ك سبعية م قراءة  صفحة. وهي  فس المرجع وال يل الفارسي أن "قراءة حمزة غلط". انظر: ن خالل التحل ن 
 التكويني ظهر إغناؤها لداللة النص القرآني. وإجالء لسمات داللية مهمة.
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َواِل، َوأَ  ،(1) أزلته فزال" لزل حول "ا ها  َةُ"ويدور محور معنا لُهُ التلن ِحي ن (2)ص  ما وبعلدهما عَ نَاهُ:"نحاه ، َوَمع 

 .(3)ال جنلة

صوا على أن  شديد وقد اجتهد المفسرون في توجيه كل قراءة وبيان وجهها وداللته، فن ما( بالت )أزل ه

لُ  من )الزللة(، ا ، ويقال: أزلهما الشيطان(4)يُقَاُل: َزللر  قََدُمهُ، َوَزللر  بِِه النلع  اه م  و  أ غ 
ا.  "و(5) ل ه م  ي طاُن  ف أ ز  الشل

ُل ال َغي ِر َزااّلً  (6)عن الجنة"  وأبعدهماآدم وحواء  أذهبَعن ها، أي  اَلُل َجع  ز  ِ واإلزالل يكون بغير اختيار "اإل 

َُل .. واإلزالل اإلزالق" ل ِِه الزل ا ب ً أَي  قَائِم
ق ،(7) يار، ي بدون إرادة أو اخت لرجلين  سير ا هو  ل قال: "و أَن   الز 

اَلهُ بِ  ِوِه، أَي  َذاِهبَةً ِرج  ِل بِِطين  َونَح  َر  تَِخاِء األ  تِيَار  اِلر  ِل بُِدوِن اخ  َر  اَلِن َعلَى األ  ج  ، (8)ُدوِن إَِراَدة "تَِسيَر الرِّ

من يب  لى قر كان. وإ ما  نه  لك  ويفهم من هذا أن قوة الغواية سلبر آدم اختياره وإرادته حين زّل ووقع م ذ

لة  صواب، يقول:"والز عن ال يد  لل والح لى الز نى الحمل ع ذهب صاحب روح البيان فيرى أن )أزل( بمع

يخ  من غير قصد الزوال عن الصواببالفتح الخطأ وهو  سبب،والمقصود حملهما على الزلة بطر هو  الت و

سة لدعاء" بالوسو بالغرور وا يل: إن )  ،(9)و لذا ق لل، و في الز سبب  هو المت شيطان  ما(فال نى:  أزل ه بمع

من أجلهغيره: إذا  وأزل ه، وأخطأفيه  هفا، من قولك:"زلل الرجل في دينه: إذا استزل هما يزّل  ما  له   سبب 

ياه" نه(10)في دينه أو دن لل بتزيي لى الز ما ع ما، أي: حمله قد  ،(11)، أزله شيطان  مافال ستزللهم أغراه  (12)اوا

ير أن أزّل يقتضي  وقيل:"أزلهما أي أذهبهما، ويعضده قراءة حمزة فأزالهما، وهما متقاربان في المعنى غ

 .(13)عثرة مع الزوال"

مح « .. فَأََزللهَُما»ويقول في الظالل:"  كاد تل نك لت ها، وإ بر عن تي يع كة ال إنه لفظ يرسم صورة الحر

سي آدم عهده، الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة، ويدفع بأقد بة: ن مر التجر امهما فتزل وتهوي! عندئذ ت

 .(14) وضعف أمام الغواية"

ما(  قراءة )أزلله سرون ل ها المف اه م  ومما سبخ يتضح أن من أهم المعاني التي أورد و  عدهأ غ  ما، ا، وأب

 ذهبهما. أ من غير قصد، استزل هما، فأغراهما، حملهما على الزلة، بمعنى اإلزالل ، الزوال عن الصواب

                                                           
"44 /1( إعراب القرآن للنحاس )1) أ ِي َوالنلظَِر َمَجاز  لَُل فِي الرل  (، هذا على الحقيقة أما "الزل
 (258 /1ر )( أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان، البحر المحيط في التفسي2)
سير 3) حاتم . تف بي  بن أ لرازي ا مي الحنظلي ا نذر التمي بن الم بن إدريس  (ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 

ثة  -القرآن العظيم .تحقخ أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز  عة الثال هث  1419 -المملكة العربية السعودية . الطب
 (،49 /1ر السمعاني )( ، وانظر: تفسي87 /1، )
 (258 /1( أبو حيان . البحر المحيط في التفسير )4)
 (87 /1( ابن أبي حاتم . تفسير ابن أبي حاتم، )5)
 (.433 /1( التحرير والتنوير )6)
 (108 /1بيروت ) -(الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي. روح البيان، دار الفكر 7)
نوير )( ابن عاشور. 8) َِط 433 /1التحرير والت َِة َوال َغل ُدوِر ال َخِطيئ ِي صُ هُور  ف از  َمش  لل "َمجَ حوه ز سمية العصيان ون (. وت

لََل" التحرير والتنوير ) ُوهُ الزل يَاُن َونَح  ي ال ِعص   (.433 /1ال ُمِضرِّ َوِمن هُ ُسمِّ
 (108 /1(إسماعيل حقي. روح البيان )9)
 (524 /1ي. )( الطبري. تفسير الطبر10)
حخ 11) عال اللوي ( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان . تحقيخ عبد الرحمن بن م

(. وانظثثر: 80 /1(، وانظثثر: فثثتح القثثدير للشثثوكاني )49م )ص:  2000-هثثث 1420. مؤسسثثة الرسثثالة، الطبعثثة : األولثثى 
بد األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا لي ع يخ ع ثاني. تحق  الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم

 (237 - 234 /1ه ) 1415بيروت الطبعة األولى  -الباري عطية . دار الكتب العلمية 
 (44 /1( السمرقندي . بحر العلوم )12)
 (237 - 234 /1( األلوسي، روح المعاني )13)
 (58 /1هث . ) 1412القاهرة . الطبعة السابعة عشر  -بيروت -الشاربي . دار الشروق ( قطب، سيد إبراهيم حسين 14)
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 .(1)أما قراءة )أزالهما( باأللف فأصله من أزال يزيل، إذا أزال الشيء عن موضعه

شيطان  ما ال )فأزالهما( باأللف، وقرأ غيره بغير ألف. وأصله في اللغة: من أزّل يزل، ومعناه فأغراه

ع شيء  يل، إذا أزال ال من أزال يز صله  باأللف، فأ ما(  قرأ )فأزاله من  ما  ستزللهما. وأ ضعهوا ، (2)ن مو

اهَُما" َلِِف، ِمَن اإلزالة وهي التنحية: أَي  نَحل كان،  (3)وقيل:"أََزالَهَُما بِإِث بَاِت األ  عن الم لزوال  وقيل: هو من "ا

حد،  ما وا لر ومعناه تك حتى زل نه وأزلل تى زلر ع كذا/ ح وحكي عن أبي معاذ أنه قال: يقال: أزلتك عن 

نه إذا أخطأ،  في دي لك زل  أي: حولتك عنه، وقال بعض العلماء: أزلهما الشيطان أي استزلهما، فهو من قو

في  له  من أج يزل  ما  له  سبب  يره إذا  له غ ياه"وأز نه أو دن َواِل: أَي   ،(4)دي لزل َن ا اَن:"هَُو مِ َاَل اب ُن َكي سَ وق

َانِ  ُوُن ال قَِراَءت : َوَعلَى هََذا تَك طُبِيُّ ِصيَِة. قَاَل ال قُر  ًى، إاِلل أَنل َصَرفَهَُما عما كانا َعلَي ِه ِمَن الطلاَعِة إِلَى ال َمع  ن  بَِمع 

َكُن فِي َى  قَِراَءةَ ال َجَماَعِة أَم  ن ِمينِِه َمع  َى تَض  ا َعل َ ِِه أََزللهُم ل ِّخ  بِقَو  ها ُمتََعل فزّل، وَعن  ته  َاُل ِمن هُ: أزلل نَى، يُق ال َمع 

ي طَاُن َزللتَهَُما" َدَر الشل َدَر: أَي  أَص  "من الزوال واإلزالة من الجنة. وقيل: إن زّل بمعنى ذهب، وأزلهما (  5)أَص 

 .(6) بمعنى نحاهما"

 اني التي وردت لع )أّزل، أزال( في المعجم ومن المع

ّل. ز  ز ّل، والمفعول م  / أز ل ، إزالاًل، فهو م  ل ل   أزل  ي زّل، أز 

 أزل  فالنًا:• 

َمهحمله على ال - 1 واب "أزّل َخص  عن الصّ َا }فَأََزللهُ  -ّزلَل وهو الخطأ واالنحراف  ي طَاُن َعن ه ا الشل مَ

ا َكانَ  َرَجهَُما ِممل  ا فِيِه{ ".فَأَخ 

 .(7) زحلقه "أزّل الولُد رفيقه وهما يلعبان الكرة" - 2

زال زيل، والمفعول م  ، إزالةً، فهو م   أزال  ي زيل، أ ز ل 

له ظر: ز ي ل  أزا َه )ان عده وعَزل ها وأب اه عن ته: نحّ عن أزاَل( "أزا -عن وظيف شاوة  شكوكه/ الغ ل 

  -عينيه

ي طَاُن َعن هَا{  ها أزال العوائق" ، }فَأََزالَهَُما الشل قه: رفع ها أزال -من طري صعوبات: ذللل شعَر  -ال أزال 

شفه وفرجه -إبطيه: نتفه نه: ك حاه -أزال الغمل ع به: م ما كت رة -أزال  مدمِّ كة  لة: مهل حرب مزي أزال هللا  -ال

 . (8)زواله: دعاء عليه بالهالك

                                                           
 (44 /1( السمرقندي، بحر العلوم )1)
 ( السابخ 2)
 (.80 /1( الشوكاني، فتح القدير )3)
 (.455 /3( الرازي، مفاتيح الغيب )4)
 (.80 /1( الشوكاني، فتح القدير )5)
 (152 /4هث ) 1383القاهرة . الطبعة:  -الحديث. دار إحياء الكتب العربية ( عزت، دروزة محمد . التفسير 6)
 ز ل ل. - 2335( 993 /2( معجم اللغة العربية المعاصرة )7)
 ز و ل. - 2382( 1011 /2( السابخ )8)
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قراءتين ) لواردة لل عاني ا ية أو الم ما ويمكن من خالل ما سبخ استخالص أهم المالمح التمييز  -أزلله

 أزالهما( 

 (5) جدول

 "أزال" و "أّزل"، لقراءتي الداللية المكونات 

 أزال أزل   السمات الداللية

حمله على الزلل وساقه 

 إليه

+ - 

 - + استزلّ 

للةِ   - + َدَعاهَُما إِلَى الزل

 - + ال َخِطيئَةُ 

 - + ذهب

 + + أذهبهما

سبب له ما يزّل من 

 أجله

+ - 

 - + زين له  الزلل 

 - + أغراهما

 - + عثرة مع الزوال

 + - التنحية

 + - نّحاه

 + - أبعده

 + - َصَرفَهَُما

 + - مقابلة الثبات بالزوال

أزال الشيء عن 

 موضعه

- + 

 تعليق

ير أن األصل المعيالحظ أن الوزن الصرفي  عل( غ ما على وزن )أف ير فه جمي في القراءتين لم يتغ

هي  ية  ف قراءة الثان ما ال صار )أزّل( أ ي)مختلف، فقراءة التشديد من )ز ل ل(  وزيد بالهمزة ف د ز و ل( وز

( راءة )أزلل قبالهمزة )أزال(، وأيضا هناك اختالف في البعد الداللي كما اختلف األصل المعجمي، فنجد أن 

بات ا لى إث قي ع ها تب لة، وكل لى الز لدعوة إ م إلرادة آلدمعانيها تدور حول الوسوسة والتزيين واإلغراء وا

 سطوة. عليه السالم، فما زالر له قدرة على االختيار بين أن يفعل أو أال يفعل، فدور الشيطان أقل

حظ ف ها تل لة، وكل عاد واإلزا نى الفاعأما )أزال( فتدور معانيه حول التنحية واإلب ها مع سطي ية وال وة ل

مام يار أ قدرة على االخت شيط والسيطرة المفرطة من الشيطان، فكأن آدم عليه السالم لم يكن لديه  ان هذا ال

 الذي مارس سلطانه عليه فأزاله قسرا عما هو فيه. 
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قد كان م، فر آلدفكأن الفاعلية التي أثبتها استخدام الفعل )أزال( للشيطان تحمل في طياتها التماس العذ

لة ولك لك اإلزا شيطان ال يم لى أن ال شير إ ( ال ت قراءة )أزلل حين أن  في  شديدا،  لن فالضغط عليه  قط نه زي

 وكان هو صاحب االختيار. 

ثثثي طاُن َعن هثثثا. أزلهمثثثا بمعنثثثى: اسثثثتزلهما، وقثثثرأ حمثثثزة  يقثثثول فثثثي زاد المسثثثير:" فَأََزللهَُمثثثا الشل

تا  ، أراد: نحاهما. قال« فأزالهما«:»1» لةَ: اثب َك ال َجن جُ ُكن  أَن َر َوَزو  نى اس  كان مع ما  لي الفارسي: ل أبو ع

قوي  فه، وي لذي يخال بالزوال ا بات  بل حمزة الث ما، وقا تا فأزاله شيطان: فيها، فثب ما. وال ه  ج  ر  ته: ف أ خ  قراء

 .(1)إبلي ، وأضيف الفعل إليه؛ ألنه السبب"

ق كويني لل يل الت لة الستيعاب مكووبذا يمكن القول إن التحل سيعا للدال قد أظهر تو يراءتين  ة نات دالل

 إضافية مع وجود سمات  مشتركة بينهما وأكثر غير مشتركة. 

آ ت وا الز ك اة ( البقرة:  - 4. 2 ة  و  أ ق يم وا الص ال  س ن ا و  ق ول وا ل لن ا   ح   ٨٣                          ً                                                   ) و 

َزة ينَوال كَسائِّي }للنلاس حسنا{ بِفَت ح ال َحاء  َحم  ين َوال بَاقُوَن بَِضم ال َحاء وإسكان السِّ  . (2)َوالسِّ

َن هو َحس نًا، ف ُن، ُحس  َن يَحس ُ حد؛ حس غوي وا جذر ل من  تان  ستخدمر (3)والقراء نًا( ا قراءة )ُحس  ، ف

لى  تدل ع تي  شبهة ال صفة الم هو ال من المصدر، و ستخدمر الوصف  قد ا نا( ف قراءة )َحسَ ما  المصدر، أ

 ولزوم صفة الحسن فيه. (4)مرار واللزومالثبوت، ومعناه االست

لاس  ُوا للن نا، أَو َوقُول قوال َحسَ وقد أورد السمعاني في تفسيره القراءتين قوله:"َوتَق ِديره: َوقُولُوا للنلاس 

" ن  قوال َذا حسن. وهو اختيار الزجاج "وقولوا للناس قواًل ذا ُحس 
(5) . 

نَاهُ ثاََلثَة أَق َوال:  ن َوفِي َمع  ُروِف َوالنله ي عَ ِال َمع  مر ب َ َُو األ  ل ال حسن ه َو  رّي: الق لو  ف يَان الث َاَل سُ أَحدهَا ق

َرا لو  ل الثلالِث أَنه خطاب ألهل الت ل، والمعاشرة بِحسن ال خلخ. َوال قَو  ل الثلانِي أَنه اللين فِي القَو  ة ال ُمنكر. َوال قَو 

نِي: َوقُولُوا للنلاس صدقا فِي  َراةيَع  د فِي التلو   . (6)نعر ُمَحمل

هو  قبح، و ضد ال نَا( والحسن  ناس ُحس  لوا لل عاني:" )وقو شار صاحب روح الم لك أ إلى قريب من ذ

مصدر من الفعل )َحُسَن( والتقدير )قوال ذا حسن( "وعاملوهم بالمعروف، وعاشروهم باللطف، وألينوا لهم 

                                                           
هدي (الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير، تحقيخ عبد ا1) لرزاق الم

 (54 /1هث  ) 1422 -بيروت، الطبعة: األولى  –. دار الكتاب العربي 
 (124 /2(. وانظر: أبو علي الفارسي  . الحجة للقراء السبعة )1/41( الداني . التيسير في القراءات السبع )2)
 (497 /1( معجم اللغة العربية المعاصرة )3)
سالم ( انظر: الرضي، رضي الدين محمد بن ال4) عال  حسن اإلستراباذي النحوي. شرح الرضي على الكافية. تحقيخ: عبد ال

ية ، 227 /2( ،  )227 /2م.  )2000، 1مكرم، عالم الكتب، مصر، ط في العرب ية  ( ، وانظر: فاضل السامرائي معاني األبن
 45دار عمار ، ص 

 (103 /1( السمعاني. تفسير السمعاني )5)
يروت. ( ابن منظور ، أبو الفضل 6) صادر ب عرب. دار  سان ال جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري. ل
 (114 /13م. )1997، 1ط
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كون (1)معهم"القول، واخفضوا لهم الجانب، وأحسنوا أخالقكم  سين ت حاء وال فتح ال نا( ب ، وعلى قراءة )َحسَ

 وصفا أي قولوا للناس قوال حسنا، والحسن شيء من الحسن، فالحسن مصدر والحسن وصف.

جوز  كل وي من ال شيء   ن  ن والُحس  وروى األَزهري عن أَحمد بن يحيى أَن " الَحَسن شيء  من الُحس 

  (2)هذا وهذا"

نا ويرى األخفش أنه يجوز أَن نى َحسَ نًا في مع يه (3)يكون "ُحس  ساَن بوالَِد ي نا اإلن له تعالى:"وَوصل . قو

نا. ُسُن ُحس  نًا أَي يفعل بهما ما يَح   ُحس 

 (6جدول)

نا"، لقراءتي الداللية المكونات س  نا" "ح  س   و"ح 

نًا السمات الداللية س  ن ا ح  س   ح 

 + + المعنى العام للحسن

 - + مصدر

 + - وصف

 - + ذا حسن

 + - وصف القول

وصف األحداث 

 األعين
+ - 

 - + المبالغة

 تعليق

ما  ما يحسن، ك ناس  لعل قراءة استخدام المصدر حسنا لها من الداللة ما يشمل القول وغيره، قولوا لل

نًا ُسُن ُحس  نا" أَي يفعل بهما ما يَح  ي نا اإلنساَن بوالَِديه ُحس  في "، (4)جاء في قوله تعالى:"وَوصل ن يقال  فث"الُحس 

 .(5)األحداث واألعيان"

 أما الَحَسن فاألقرب أن يكون وصفا للقول، أي قولو للناس قوال حسنا.

غة   عادل، مبال من  بدل  عدل،  لك: رجل  ي فواستعمال المصدر بدل الوصف فيه مبالغة من قبيل قو

 العدل، فكأن هللا يأمرهم بقول الحسن كله، فاستعمل المصدر بدل الوصف. 

                                                           
قي 1) عة التر عاني، مطب يان الم غازي ، ب سيد محمود آل  حويش ال ماّل  لى،  -( العاني، عبد القادر بن  عة: األو دمشخ، الطب

 (54 /5م ) 1945 -هث  1382
 (182 /4(تهذيب اللغة )2)
( األخفش، أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري. معني القرآن . تحقيخ: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة 3)

 ( 134 /1م ، ) 1990 -هث  1411الخانجي، القاهرة، الطبعة: األولى، 
 (114 /13( ابن منظور. لسان العرب )4)
ب( 5) بن ع بن محّمثد  د  ّ فيض محم بو ال يدي، أ ب ّ        الزل         ّ قاموس . دار الهدايثة    ل                   جواهر ال من  عروس  سيني. تثاج ال لرّزاق الح ّ                                                       د ا      
( 34  / 420    )   
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فية اللية إضادويمكن القول إن التحليل التكويني للقراءتين قد أظهر توسيعا للداللة الستيعاب مكونات 

 مع وجود سمات مشتركة بينهما.

إ ن  ي أ ت وك م   - 5. 2 (          أ س ار ى                    )و   ٥٨البقرة:               ت ف اد وه م 

َزة }  لى َوال بَاقُوَن باأللف أسرىقرأ "َحم    (1)على وزن فَُعالى"{ بَِغي ر ألف على وزن فَع 

َُساَرى لمن َكاَن فِي ال يَد َمَع الوثاق. واألسرى: لمن َكاَن  رو بينهما فِي ال معنى، فقال: "األ  وفرق أَبو َعم 

مأخوذون (2)فِي ال يَد من غير وثاق" هم ال َاَل: "األسرى  نه ق رو بن ال َعاَلء أَ مِعي َعن أبي َعم  .  وحكى األص 

َسا  .(3)َرى هم اللذين أخُذوا وشدوا"من غير شّد، َواأل 

سارى  سارى وأُ سارى .. أَ رى وأُ سور، والجمع أَس  سير ومأ  ًرا وإساًرا، فهو أَ ت الرجَل أَس  يقال: أََسر 

َرى ثم أَسارى جمع الجمع   .(4)فهو جمع الجمع يقال أَسير وأَس 

 (7جدول)

ى " لقراءتي الداللية المكونات ر  ى و" "، أ س  ار   "أ س 

َرى الدالليةالسمات  َساَرى أَس   األ 

 + + معنى األسر

 + - األسر مع الوثاق

 - + جمع أسير

جمثثثع الجمثثثع )منتهثثثى 

 الجموع(
- + 

 تعليق

قراءة أسارى هي جمع الجمع فقد أفادة التكثير ، من أنها أفادت األسر على هيئة معينة مع شد األسير 

 بقراءة أسارى من حيث العدد والهيئة.وتوثيقه، فاستخدام أسرى فيه داللة عامة حددت 

 

 

 

                                                           

 (143 /2(، انظر: أبو علي الفارسي  . الحجة للقراء السبعة )74( الداني . التيسير في القراءات السبع )ص: 1)

ثثثثحِ 104 /1(السثثثثمعاني .تفسثثثثير السثثثثمعاني )2) ضثثثثوا ِمن ثثثثهُ بِهَثثثثَذا ال فثثثثرق، َوالصل  يح: أَنلهَُمثثثثا َواِحثثثثد" (، " َولثثثثم ير 

 انظر: نفس المرجع والصفحة.

 (279 /2(السمعاني . تفسير السمعاني )3)

 ( 19 /4( انظر: ابن منظور. لسان العرب )4)
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إ ن  ي أ ت وك م  أ س ار ى  - 6. 2  ٥٨البقرة: (              ت ف اد وه م                               )و 

 .(1)( باأللف َوضم التلاء، َوال بَاقُوَن بَِغي ر ألف َوفتح التلاء"ت فادوهمقرأ "نَافِع َوَعاِصم َوال كَسائِّي )

فدوهم وقد أورد السمعاني بين القراءتين فرقا،  فَداء األسرى باألسرى. وت ِي  فقال:")تفادوهم( تقال ف

 .(2)فِي ال فَِداء بِال َماِل"

فادى  فدى و ًا:  -ومما ورد في المعاجم ل سه  - 1فَدى فالن له أو بنف يه بما كان ف ما  صه م ستنقذه وخلل ا

ص -"فداه بنفسه/ بمالِه/ بروحه بالطالقفدت المرأة نفسها من زوجها: أعطته مااًل حتّى تخلل نه  ا  -ر م ل }فَإِم

ا فَِداًء{: أخذ مقابل إلطالق األسير.   ُد َوإِمل  .(3)قدلم فدية يمحو بها خطأ أو يجبر بها نقًصا - 2َمنًّا بَع 

، والمفعول ُمفاًدى  فادى يفادي، فاِد، ُمفاداةً وفِداًء، فهو ُمفاد 

 .(4)غيره "فادى أخاه"فادى فالنًا: فَداه، حّرره، دفع مااًل لتخليصه من أسر أو • 

}َوإِن  يَثثأ تُوُكم  أَُسثثاَرى  -فثثادى األسثثرى: أعطثثى الفديثثةَ إلطالقهثثم "فثثادى األعثثداُء أسثثراهم عنثثدنا• 

"}  .(5)تُفَاُدوهُم 

ير أن   سه، غ جذر نف من ال ما  عاني؛ فكاله من الم ير  في كث ويظهر مما سبخ أن اللفظين  متقاربان 

ع لى م بالرجوع إ عل و ضاعفر )فادى( على وزن فا ثل  ير، م لى التكث تدل ع ها  بين أن صيغة يت هذه ال اني 

، كما تدل على مواالة الفعل وتكرره بحيث يتلو بعضه بعضا. وهو أمر مقصود في اآلية، فقد كان (6)الشيء

فدي  ثم ي خزرج،  خزرج يفزعون لنصرة ال لون لل اليهود الموالين لألوس يفزعون لنصرة األوس، والموا

شير اليهود أسراهم من األ فادوهم( لت قراءة )ت جاءت  ية، ف في الجاهل يرا  وس والخزرج، وهو أمر تكرر كث

 إلى كثرة ما فعلوه وتواليه، وهو معنى تنفرد به )تفادوهم(. 

 (8) جدول

 "تفادوهم" و "تفدوهم"، لقراءتي الداللية المكونات

 تفادوهم تفدوهم السمات الداللية

المعنثثثثى العثثثثام 

 للفداء

+ + 

 - + الفداء بالمال

 + - الفداء باألسرى

 + - التكثير 

 + - المواالة

                                                           

 (74( الداني . التيسير في القراءات السبع )ص: 1)
 (104 /1(السمعاني . تفسير السمعاني )2)
  (    1481   / 3                             معجم اللغة العربية المعاصرة )( 3)

  (    1481   / 3         السابخ، )( 4)

  (    1482   / 3   . )(  معجم اللغة العربية المعاصرة5)
 .135(عضيمة، محمد عبد الخالخ . المغني في تصريف األفعال. ص 6)
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 تعليق

س ضافية  ية إ سمات دالل يراد  قراءتين إ يلقد أظهر التحليل الداللي لمكونات ال في تحد لةاهمر   د للدال

 وتقييدها.

م ا ف ل م ا(  - 7. 2 ز ه ا ث م  ن ك س وه ا ل ح  ظ ام  ك ي ف  ن ن ش  ان ظ ر  إ ل ى ال ع  ً            )و   ٢٥٩البقرة:                                                                    

هاقرأ "الكوفيون وابن َعامر ) ز  ها( بالزاي والباقون )ن ن ش  ر   .(1)( بالراء حمزة والكسائي"ن ن ش 

بالراء:  قراءتين  شزها{ يق َرأ ب يَف نن َام َك َى ال ِعظ ُر إِل لاس َوان ظ َة للن سمعاني:"}ولنجعلك آي قول ال ي

ضهَا على بعض، من النشز،  تفَاع"نحييها، وبالزاي: يركب بَع   .(2)َوهَُو ااِلر 

ُضهَا َعلَى بَع ض ، ... وأن )نُن ِشُرهَا(  َكُب بَع  فَُعهَا فَتَر  : نَر  وابن كثير في تفسيره يرى أن "}نُن ِشُزهَا{ أَي 

يِيهَا : نُح   . (3) أَي 

َا»ويورد الطبري من المعاني }َكي َف نُن ِشُزهَا{  قَاَل:  ُكه َالُ « ... نَُحرِّ ُرهَا( ق ِِل: ، )نُن شِ ِل ال قَائ َو  ن  ق وا مِ

نَ  اِء أَه ِل ال َمِدينَِة، بَِمع  ِة قُرل تَى فَهَُو يُن ِشُرهُم  إِن َشاًرا، َوَذلَِك قَِراَءةُ َعامل ُ ال َمو  َاِم َكي َف أَن َشَر هللال ى: َوان ظُر  إِلَى ال ِعظ

ي يه ا ًما ن ح  ُسوهَا لَح   . (4)ثُمل نَك 

 عجم ومن معاني )ن ش ز( في الم

 أنشَز يُنشز، إنشاًزا، فهو ُمنِشز، والمفعول ُمنَشز

َى ال  •  َاِم كَ أنشز هللاُ عظاَم الميِّر: رفعها إلى موضعها وأعاد تركيبها " }َوان ظُر  إِل ُزهَ ِعظ ُمل ي َف نُن شِ ا ث

ًما{ ". ُسوهَا لَح   نَك 

 .(5)ت مكانه غير مناسب له"أنشز الشليَء: رفعه عن مكانه "أنشزِت الحكومةُ التمثاَل حين وجد• 

 (9جدول)

ا لقراءتي الداللية المكونات ه  ر  ا ) و )بالراء(( )ن ن ش  ه  ز   بالزاي(() ن ن ش 

ه ا  السمات الداللية ر  ن ن ش 

 )بالراء(

ه ا  ز  ن ن ش 

 )بالزاي(

ُكهَا  + + نَُحرِّ

يِيهَا  - + نُح 

 - + البعث

                                                           
 (45( الداني . التيسير فى القراءات السبع )ص: 1)
 (244 /1(السمعاني . تفسير السمعاني )2)
 (488 /1( ابن كثير. تفسير ابن كثير )3)
 (414 /4طبري . تفسير الطبري )( ال4)
 (2213 /3( معجم اللغة العربية المعاصرة )5)
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ه ا  السمات الداللية ر  ن ن ش 

 )بالراء(

ه ا  ز  ن ن ش 

 )بالزاي(

ضهَا على بعض  + - يركب بَع 

تفَاعالنشز، َوهَُو   + - ااِلر 

ُضهَا َكُب بَع  فَُعهَا فَتَر  ى لَ عَ  نَر 

 بَع ض  

- + 

 تعليق

لزاي،القراءتين  قراءة ا عاني  شر، وم من ن ية  شز، والثان من ن فاألولى  ثر،  من جذرين مختلفين ،  أك

هاه لى منت شيئا حتى يصل إ شيئا ف فع  شكل محكم فيرت يه فتدل على التحريك، بشكل معين، والتركيب ب ، فف

يه  سره ويجل يه ويف شرا يثر قراءة الثاتجسيد للفعل، وأما قراءة الراء ففيها معنى البعث واإلحياء، مبا ية، ل ان

 فكأن التساؤل كيف يكون البعث، فتوضحه قراءة الزاي .

 

 أهم النتائج والتوصيات

 وبعد فيمكن إيجاز أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي: 

عض  - يه ب هب إل ما ذ حدأن  ما وا قراءتين بأنه بين ال ثل  قول بالتما من ال حاة  سرين والن أو  (1)المف

سبعية ية  (2)تخطيء بعض القراءات ال كويني للمالمح الدالل يل الت قد أظهر التحل ظر، ف يه ن قول ف هو 

 للقراءات أن األمر ال يخلو من ملمح تمييزي لكل قراءة يثري الداللة في جانب أو أكثر.

س-يه البحث من أمثلة فيما وقف عل -قرآنية أن تنوع القراءات ال - قوم كان إلضافة  ية ال ت مة دالل

 بها قراءة واحدة.

 من أهم السمات الداللية التي أظهرها التحليل التكويني للقراءات موض  البحث -

o )االنتقال من الحسي إلى المعنوي كما في )مالك وملك 

o دعون(، ضفاء ملمحي التكثير والمواالة كما في )يخدعون ويخاإ 

o  )إضفاء ملمحي العدد والهيئة كما في )أسرى وأسارى 

o  ،)بيان الصفة والهيئة كما في )ننشرها ، وننشزها 

o  )نَا  المبالغة والتعميم ليشمل القول والفعل كما في )َحَسنا وُحس 

                                                           

ِجُع إلى معنى واحد". تفسير ابن كثير )1)  ( .177 /1( انظر مثال: ما قيل حول يخادعون ويخدعون وأن َوِكاَل" ال قَِراَءتَي ِن تَر 

 (.14 /2حجة للقراء السبعة . )( انظر: رأي أو علي الفارسي حول قراءة أزالهما الشيطان في . ال2)
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من توسي  للدال - نى  ير المع كل صور تغ شمل  يرا  يا كب ثراء دالل لة، أو أظهر التحليل الداللي تنوعا و

لة تضييق ، أو نقل للداللة؛ وذلك بإ قل الدال يدي ين لي ضافة ملمح تمييزي تقي جال دال جال إمن م لى م

سعداللعي آخعر، أو يضعيق الداللعة ببيعان  مح يو ضافة مل لة بإ سع الدال ئة أو العثدد، أو يو الداللثة  الهي

 ويعممها. 

قراءات القرآ - تائجيمكن أن تسهم نظرية التحليل التكويني في دراسة أوسع لل خروج بن ية وال في  ن مة  مه

 الدرس القرآني واللغوي.  

 

 وهلل الحمد أوال وآخرا وصلى َّللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 والمراج  رالمصاد
 

 يخ: محمد عول غة . تحق هذيب الل بو منصور . ت هروي، أ  األزهري ،محمد بن أحمد بن األزهري ال

 م2001يروت . الطبعة: األولى، ب -مرعب . دار إحياء التراث العربي 

 ظيم قرآن الع سير ال في تف عاني  بد هللا الحسيني . روح الم بن ع سبع  األلوسي، شهاب الدين محمود  وال

 هث  1415ة األولى بيروت الطبع -المثاني. تحقيخ علي عبد الباري عطية . دار الكتب العلمية 

 ،سير لم التف في ع سير  يخ  الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد الم تحق

 ( 54 /1هث ) 1422 -يروت، الطبعة: األولى ب –عبد الرزاق المهدي . دار الكتاب العربي 

 لر مي، الحنظلي، ا نذر التمي بن ازي ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الم ا

باز  نزار مصطفى ال بة  يب، مكت مد الط سعد مح قخ أ ظيم .تح قرآن الع سير ال حاتم . تف بي  كة  -أ الممل

 هث 1419 -العربية السعودية . الطبعة الثالثة 

 صد يخ:  سير، تحق في التف حيط  حر الم ّان. الب بن حي قي أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 

 هث 1420: بعةبيروت، الط –محمد جميل. دار الفكر 

 بيروت  - الخلوتي ، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي . روح البيان،، دار الفكر

. 

 سبع، ، دار ال قراءات ال في ال سير  بو عمرو.التي مر أ بن ع مان  بن عث سعيد  بن  مان  لداني، عث تاب ا ك

 م. 1984هث/ 1404روت، الثانية، بي –العربي 

 لراز الرازي، أبو عبد هللا محمد لدين ا خر ا قب بف مي المل فاتيح بن عمر بن الحسن بن الحسين التي ي م

 هث 1420 -يروت الطبعة: الثالثة ب -الغيب التفسير الكبير. دار إحياء التراث العربي 

 يخ ع بد الرضي )رضي الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي النحوي(، شرح الرضي على الكافية. تحق

 م. 2000، 1تب، مصر، طالعال سالم مكرم، عالم الك

  تاج يدي.  ب ضى، الزل ّب بمرت فيض، الملق بو ال سيني، أ لرّزاق الح بد ا بن ع د  ّ بن محم د  ّ يدي، محم ب الزل

 العروس من جواهر القاموس . دار الهداية
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 2007ية فاضل السامرائي، معاني األبنية في العربية ، دار عمار . عمان . األردن . الطبعة الثان  

 بد السعدي، عبد ال يخ ع نان . تحق كالم الم سير  لرحمن ارحمن بن ناصر . تيسير الكريم الرحمن في تف

 م.  2000-هث 1420بن معال اللويحخ . مؤسسة الرسالة، الطبعة : األولى 

 .السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم . بحر العلوم 

  مي السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار في. ابن أحمد المروزى السمعاني التمي لحن

يال  لوطن، الر نيم، دار ا بن غ باس  سعودية،  –تفسير القرآن. تحقيخ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن ع ال

 م1997 -هث1418الطبعة األولى، 

 ي بن كث قدير. دار ا فتح ال ني.  شوكاني اليم بد هللا ال بن ع ر، دمشخ. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد 

 هث  1414 -: األولى الطبعة

  ي تأويل فالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري. جامع البيان

 م 2000 -هث  1420القرآن . تحقخ: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة . الطبعة األولى، 

 سي. ال شور التون بن عا طاهر  نوير. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد ال ير والت لدار اتحر

 هث  1984تونس.  -التونسية للنشر 

  قي عة التر عاني، مطب يان الم غازي ، ب سيد محمود آل  حويش ال ماّل  دمشخ،  -العاني، عبد القادر بن 

 م 1945 -هث  1382الطبعة: األولى، 

  هث  1383لقاهرة . الطبعة: ا -عزت، دروزة محمد . التفسير الحديث. دار إحياء الكتب العربية 

 دار الحثثديث للطباعثثة والنشثثر، 2عضثثيمة، محمثثد عبثثد الخثثالخ ، المغنثثي فثثي تصثثريف األفعثثال، ط ،

 .135، ص 1999القاهرة، 

  تحقيخ بدر  ،الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي. الحجة للقراء السبعة

 -هث  1413خ / بيروت ، الطبعة: الثانية، شدم -شير جويجابي ، دار المأمون للتراث ب -الدين قهوجي 

 (9 /1م، )1993

  1998عمر، أحمد مختار . علم الداللة . عالم الكتب. القاهرة . الطبعة الخامسة  

 ث ه 1429.  ألولىعمر، أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب . القاهرة . الطبعة  ا

 م 2008 -

 قي رة من طريالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد . البدور الزاهرة في القراءات العشر المتوات

 لبنان.  -لشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب، دار الكتاب العربي، بيروت القراءاُت ا -الشاطبية والدُّرة 

 براهيم  القشيري، تحقيخ: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك . لطائف اإلشارات = تفسير إ

 صر الطبعة: الثالثةم -البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  بعة السابعة القاهرة الط -بيروت -قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي . في ظالل القرآن . دار الشروق

 هث 1412 -عشر 

 في اابن مجاهد ، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد الب سبعة  قراءات .غدادي. ال  ل

 هث.1400صر. الطبعة:الثانية . م -تحقيخ ضيف، شوقي . دار المعارف 

 عة الكو عات جام ية . مطبو قراءات القرآن جم ال مر. مع تار ع مد مخ سالم. أح عال  بد ال كرم ، ع ير، م

 م.1988الطبعة الثانية، 

 قي الم كرم اإلفري بن م لدين محمد  صادر ابن منظور، أبو الفضل جمال ا عرب، دار  سان ال صري . ل
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Abstract 

 This research represents aside of the semantic rasarch in the Lections (readings) 

of Quran benefits from the Compositional Analysis Theory in the modern 

linguistics to define the Semantics Features of some samples of the seven 

Lections (readings) of Quran in Sorah Al-Fatiha and Sorah Al-Baqarah and the 

semantics variation resulted from that. The research resulted in that the variation 

of the Lections (readings) added a semantic features only one reading can't do 

that. From that of the important semantic features that the transition from 

sensory to mental, addition of numeric and shaping features representation the 

aspect and character and exaggeration and generalization to include word and 

deed. So the Compositional Analysis Theory can contribute in a wider study to 

the Quran (readings) and have important results in the Quran and linguistic 

lesson  

Keywords: semantic features, readings of Quran, Compositional Analysis 

Theory  

 


