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مالمح التحليل اللغوي للقراءات القرآنية واتجاىاتو
عند القدامى والمحدثين
األستاذ :عبد الرحمن معاشي
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة
مقدمة:
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على خَت األنبياء كادلرسلُت ،كمن سار على دربو إىل يوـ الدين
كبعد:
فتسعى ىذه الدراسة إىل الكشف عن منهجية التحليل كالتعليل اللغوم كمداىا عند القدامى كاليت كانت
تلمس األكجو
تعرؼ بعلم التوجيو أك االحتجاج للقراءات القرآنية ،كاليت أسهمت بشكل كبَت –كال زالت -يف ّ

اللغ وية ادلختلفة يف القراءات ادلتغايرة؛ شلا يثرم اجلانب الفقهي كالبالغي كاإلعجازم للقرآف الكرمي ،كألف ىذا
األخَت نزؿ بلغة العرب ،كاللغة يف تقدير العلماء ظاىرة شديدة التعقيد ،فال مناص إذف من ضركرة تعاضد اجلهود
كتفوقو -إمنا سعت
كادلناىج يف ربليلها؛ األمر الذم حدا ّٔذه الدراسة لعدـ االنكفاء على ىذا ادلاضي -رغم سبيّزه ّ
كذلك لربط ادلاضي باحلاضر كإماطة بعض اللثاـ عن جهود احملدثُت يف ميداف الدراسات اللغوية كاإلفادة منها يف
ربليل كتعليل القراءات القرآنية؛ ذلك أف تظافر فركع اللغة كمستوياهتا "تارخيا كأصواتا كاشتقاقا كمعجما كتركيبا
كداللة" من شأنو أف يثرم ادلعٌت القرآين كيكشف عن ظواىر أخرل يف اخلطاب اإلذلي ،كيكمل النقص أيضا يف
التوجيو أك االحتجاج الذم كاف القدامى يعمدكف إليو كيكتفوف بو.
ككفقا دلا سبق حاكلت أف أصبع شتات ىذا ادلوضوع؛ كذلك يف مبحثُت:
المبحث األول :توجيو القراءات القرآنية عند القدامى كاذباىاتو
المبحث الثاني :التحليل اللغوم عند احملدثُت مناىجو كاذباىاتو
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المبحث األول :توجيو القراءات القرآنية عند القدامى واتجاىاتو
المطلب األول :علم توجيو القراءات -نشأتو ومفهومو
الفرع األول :نشأة ىذا العلم
ظهرت بذكر ىذا الفن على شكل مالحظات أكلية تركل عن بعض الصحابة كالتابعُت كالقراء ،1مفرقة ال
تستوعب قراءة بعينها كال عددان من القراءات ،كإمنا ترد عند احلاجة ،كيدعو إليها اختيارىم كجهان قرائيان على آخر،

ككانت تعتمد يف الغالب على ضبل لفظ ال َقراءة على نظَته من القرآف الكرمي ،مث أخذت تتجو مع ذلك إىل شيء
من التعليل كالتفسَت.
من ذلك ما يركل عن ابن عباس –رضي اهلل عنهما– (ت86ىػ) أنو كاف يقرأ (ننشرىا) بالراء ادلهملة
ﯲ ﯲ ﯲ ﯲ ﯲﭼ [البقرة]952 :
ﯲ
كضم النوف من قوؿ اهلل تعاىل ﭽ ﯲ ﯲ
كحيتج لقراءتو بقولو اهلل تعاىل :ﭽ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [عبس ]22 :ككأنو يذىب بذلك إىل أف معناىا
حضلييها .2كمها ( :ننشزىا كننشرىا) قراءتاف متواترتاف.
ﯟ

ﯠ

فسر قولو تعاىل:
ككرد عن ابن عبّاس أيضان أنو ّ
ﯡ

ﯨﯩ

ﯤ

ﯦ

ﯥ

ﯧ

ﯲ

ﯤ

ﭽ ﯖ

ﯥ

ﯢ

ﯣ

ﯦ

ﯧ

ﭼ [يوسف]ٔٔٓ :؛ أم أف الرسل ظنت

ﯲ

أهنم قد حكذبوا فيما حكعدكا ،ككانوا بشران فضعفوا كيئسوا كظنوا أهنم قد أخلفوا كما قاؿ تعاىل :ﭽ ﯔ
ﯤ

ﯥ

ﯢ

ﯣ

ﯦ

ﯧ

ﯝ

ﯞ

ﯟﯠ

ﯡ

ﯝ

ﯞ

ﯨ

جاء نصر اهلل للرسل.3

ﯩ

ﯤ

ﯕ

ﯖ

ﭼ [البقرة]ٕٔٗ :؛ فإذا كاف ذلك

ِ
ردت ىذا التفسَت.
كنق َل عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا ّ

 1ينظر يف تفصيل ذلك شيء ،عبد الفتاح إمساعيل ،أبو علي الفارسي حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية ،كآثاره يف القراءات كالنحو ،جدة ،دار
ادلطبوعات احلديثة ،ط9989 ،3ـ ،ص 953كما بعدىا.
2
الفراء ، ،ربقيق :زلمد علي النجار كزميلو ،بَتكت ،عامل الكتب ،ط9983 ،3ـ ،ج ،9ص.973
معاين القرآف ،حيِت بن زياد ّ
 3ينظر :فتح القدير بُت الركاية كالدراية من علم التفسَت ،زلمد بن علي الشوكاين  ،ربقيق :سيّد بن إبراىيم بن صادؽ ،القاىرة ،دار احلديث ،ط،9
9193ىػ9993-ـ ،ج ،3ص.87 ،85
3

مالمح التحليل اللغوي للقراءات القرآنية واتجاىاتو  .......................أ .عبد الرحمن
معاشي
قاؿ ابن أيب مليكو :كأخربين عركة عن عائشة أهنا خالفت ذلك كأبتو كقالت :ما كعد اهلل رسولو من شيء
إال علم أنو سيكوف قبل أف ديوت ،كلكنو مل يزؿ البالء بالرسل حىت ظنوا أف من معهم من ادلؤمنُت قد كذبوىم،
ككانت تقرؤىا( :كظنوا أهنم قد كذبوا) مثقلة للتكذيب".1
كمها (التخفيف كالتشديد) قراءتاف متواتراف.
كيف كتب اللغة كاألصوؿ كعلوـ القرآف كالتفسَت كمعاين القرآف صبلة كافرة من توجيو القراءات كاالحتجاج
ذلا ،يتبلّغ ّٔا اللغويوف إىل االستشهاد على بعض قواعدىم ،أك إىل ترجيح كجو لغوم على آخر ،كيعتضد ّٔا
الفقهاء يف استنباط األحكاـ ،كيستعُت ّٔا ادلفسركف على بياف ادلعاين اليت تتضمنها اآلم.
كمن أكائل من تتبعوا القراءات القرآنية توجيهان كبيانان اإلماـ ابن جرير الطربم (ت013ىػ) ،كذلك من
خالؿ تفسَته "جامع البياف" حيث اعتٌت رضبو اهلل بذكره كجوه القراءات ادلختلفة ،كبياف حجة كل منها من حيث
اللغة كاالستشهاد ذلا دبا حيضره من شواىد الشعر كالنثر ،كلكنو يف أثناء ذلك فتح باب االعًتاض كالرد لبعض
كجوه القراءات الصحيحة ،كما أنو كاف يوجو القراءتُت الصحيحتُت كخيتار إحدامها على األخرل
"كبعد الطربم يأيت ابن رلاىد (ت093ىػ) فيختار سبع قراءات لسبعة من مشاىَت قراء األمصار،
كيحضمها كتابو (السبعة يف القراءات) ،كيذكر أف لو كتابان آخر يف الشواذ من القراء ،2كأيّان ما كاف موقف العلماء
من تسبيعو السبعة ،3فقد فتحت مكانة الرجل العلمية الباب لدراسات مستقلة يف توجيو القراءات كاالحتجاج ذلا،
سبحورت حوؿ ما يف كتابيو من مركيات ،فكانت احلجة البن خالويو (ت073ىػ) كاحلجة للفارسي (ت077ىػ)
عرج بالفن من مرحلة
كاحملتسب البن جٌت (029ىػ) كالكشف دلكي بن أيب طالب (ت307ىػ) كغَتىا ،شلا ّ
ادلالحظات األكلية أك ادلتفرقة إىل مرحلة االستقالؿ كالنضج؛ فاتضحت بذلك معادلو كترسخت أصولو".4

 1أخرجو البخارم ،كتاب التفسَت سورة البقرة باب :أـ حسبتم أف تدخلوا اجلنة كدلا يأتكم ،حديث رقم ( ،)3959صحيح البخارم ،البخارم زلمد
بن إمساعيل  ،ت :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثَت-اليمامة ،بَتكت ،ط1337 :0ىػ1267 -ـ ،ج ،3ص.1833
 2ينظر :احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها ،ابن جٌت ،ربقيق :علي النجدم كزمالئو ،القاىرة ،آّلس األعلى للشؤكف اإلسالمية،
9195ىػ –9991ـ ،ج ،9ص.35
 3ينظر :أبو بكر بن رلاىد كمكانتو يف الدراسات القرآنية كاللغوية ،شليب ،عبد الفتاح ،رللة كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،مكة ادلكرمة ،العدد
اخلامس9149 ،ىػ ،ص 66كما بعدىا.
 4التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ،أضبد سعد زلمد ،ص.41
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كال يزاؿ الباحثوف إىل يومنا ىذا يتناكلوف موضوع توجيو القراءات بالدراسة كالبحث.
الفرع الثاني :تعريف علم توجيو القراءات
أوال :التوجيو واالحتجاج في اللغة
 -1التوجيو:

تقص حده بو".9
قال ابن منظور" :ككجو الكالـ :السبيل الذم ح

وجاء في مختار الصحاح" :كشيء حم َو َّجو :إذا حجعل على جهة كاحدة ال زبتلف".4
منها".3

قال الفيومي" :كالوجو ما يتوجو إليو اإلنساف من عمل كغَته ...كذلذا القوؿ كجو أم مأخذ كجهة أخذ
 -2االحتجاج:
قال ابن منظور" :صبع احلجة حجج كحجاج ...كحجو حيجو حجا غلبة على حجتو ،كاحتج بالشيء

ازبذه حجة .كاحلجة الدليل كالربىاف ،يقاؿ :حاججتو فأنا زلاج كحجيج .كقاؿ األزىرم :احلجة الوجو الذم
يكوف بو الظفر عند اخلصومة".1
من ىذه التعاريف كغَتىا يتضح معٌت التوجيو كاالحتجاج يف اللغة ،كىو الكشف عن مأخذ الشيء كبياف
جهتو ،كذلك للوصوؿ إىل ادلعٌت ادلقصود من كرائو.
ثانيا :علم التوجيو في االصطالح

عرؼ علم توجيو القراءات يف االصطالح:
يح َّ

بأنو "ذلك العلم الذم يحقصد منو توجيو كجوه كعلل القراءات كاإليضاح عنها كاالنتصار ذلا".5

واالحتجاج لقراءة يراد بو بياف صحتها من جهة العربية ،ال بياف صحتها من جهة السند كالركاية.

 1لساف العرب ،ابن منظور زلمد بن مكرـ ،دار صادر ،بَتكت ،ط :9د.ت ،مادة (كجو).556 /93 ،
 2سلتار الصحاح ،زلمد بن أيب بكر الرازم ادلعركؼ باجلوىرم ،ت :زلمود خاطر ،مكتبة لبناف ناشركف –بَتكت ،ط1315 :9ىػ1225 -ـ/1 ،
.928
3
ادلقرم الفيّومي ،ادلكتبة العلمية ،د.ط.ت ،مادة (كجو).
علي ّ
ادلصباح ادلنَت ،أضبد بن زلمد بن ّ
 4لساف العرب مادة (حجج).446 /4 ،
 5شرح اذلداية ،ادلهدكم ،أضبد بن عمار ،أبو العباس ،ربقيق :حازـ سعيد حيدر ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط ،1سنة1318 :ىػ1225/ـ.16/1 ،
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احملتج ّٔا يف موضع آخر منو ،أك يرد فيو
واالحتجاج للقراءة (توجيهها) يكوف بالقرآف ،كأف تَ َرد القراءة ُّ

ما يوافقها يف اإلعراب مثال ،كيكوف باألحاديث كاألخبار اليت يستأنس ّٔا يف معٌت القراءة ،كما يكوف باللجوء

إىل القواعد العربية ،كادلعاين اللغوية ،كغَت ذلك".9
ثالثا :أسماء علم التوجيو

جاء يف الربىاف كيف اإلتقاف عدة أمساء لعلم توجيو القراءات ،منها:
علم االحتجاج -علل القراءات -معاين القراءات -إعراب القراءات -كجوه القراءات...
إىل غَت ذلك من االصطالحات.4
الفرع الثالث :المرتبة العلمية لعلم التوجيو
أوال :اىتمام العلماء بتوجيو القراءات
شك أف توجيو القراءات لو أمهية كبَتة ذبعل ادلشتغل بكتاب اهلل كعلومو ال يستغٍت عنو .قال ابن
ال َّ
الجزري يف معرض كالمو عما يلزـ ادلقرئ أف يتخلّق بو ..." :كيعلم من األصوؿ قدر ما يدفع بو شبهة من يطعن

خيص جانبا من النحو كالصرؼ ،حبيث أنو يوجو ما يقع لو من القراءات ،كىذاف من أىم
يف بعض القراءات ،كأف َّ
ما حيتاج إليو.
كما أحسن قوؿ اإلماـ أبي الحسن الحصري:

أقصر عن َفًت".3
علم القراءات ه
معشر كباعحهم يف النَّحو ح
لقد يدَّعي َ
كتظهر أمهية ىذا العلم كفائدتو من خالؿ ادلوضوع الذم يتناكلو ،كىو بياف كجوه القراءات كعللها .كقد
فن
كصف اإلمام الزركشي (ت 791ىػ) ىذا العلم كتابعو اإلمام السيويي (999ىػ) يف ذلك بقولو" :كىو ّّ
جليل ،كبو تحعرؼ جاللة األلفاظ كجزالتها".1

 1كتاب اإلعراب كاالحتجاج للقراءات يف تفسَت القرطيب ،سيدم عبد القادر الطفيل ،منشورات كلية الدعوة ،ط ،9د.ت ،ص ،974نقال عن :منهج
اإلماـ ابن عطية األندلسي يف عرض القراءات كأثر ذلك يف تفسَته ،فيصل بن صبيل بن حسن غزاكم ،إشراؼ :د .زلمد كلد سيدم كلد حبيب ،رسالة
دكتوراه ،جامعة أـ القرل ،ادلملكة العربية السعودية ،سنة9144 :ىػ.88/9 ،
 2شرح اذلداية.49/9 :
 3منجد ادلقرئُت كمرشد الطالبُت ،زلمد بن زلمد بن اجلزرم ،أبو اخلَت ،حعٍت بو :عبد احلليم بن زلمد اذلادم قابة ،دار البالغ ،اجلزائر العاصمة ،ط:9
9141ىػ4443 -ـ  ،ص.59-54
 4الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،أبو عبد اهلل ،زلمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي ،ت :زلمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ادلعرفة ،بَتكت ،د.ط،
9399ىػ .339/9 ،اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جالؿ الدين السيوطي ،دار الندكة ،بَتكت ،د.ط9959 ،ـ.949/9 ،
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فادلفسر حيتاج إليو يف
كما أف علم التوجيو يعترب أداة مهمة ،كعدة أساسية للمفسر كادلتصدّْر لإلقراء،
ّْ
استنباط األحكاـ ،كترجيح بعض الوجوه على بعض كغَت ذلك ،9كالقارئ حيتاج إليو دلعرفة كجوه الوقف كاالبتداء

اجلائزة منها كادلمتنعة كغَت ذلك.4
كما أف ىذا العلم حافل بألواف متعددة من الدراسات القرآنية كاللغوية من ضلو كصرؼ ككجوه اإلعراب،
كتفسَت بعض غريب القرآف ،كآراء كثَت من أئمة النحو كاللغة يف كثَت من القضايا كادلسائل .3كمن فوائده كذلك
ارتقاؤه ألف يكوف دليال أك مرجحا.1
لذا كلّْو فقد عحٍت العلماء من أكاخر القرف الثاين اذلجرم باالحتجاج للقراءات كبياف كجوىها كالدفاع عنها

الرد على من طعن فيها.
ك ّ

ثانيا :مراحل تطور علم التوجيو:5
كإذا تتبعنا مراحل تطور االحتجاج للقراءات فيمكن أف صلدىا على النحو اآليت:
الخطوة األولى :االحتجاجات الفردية لبعض القراءات ،كما ركم عن ابن عباس أنو قرأ (ننشرىا) من

قولو تعاىل :وانظر إلى العظام كيف ننشزﮪا[ البقرة.]459 :

احتج بقولو تعاىل :ثم إذا شاء أنشره[ عبس ]44 :كقاؿ :إنشارىا :إحياؤىا.
ك ّ
كيدخل يف ىذا احتجاج سيبويو لبعض ما أكرده يف (الكتاب) من قراءات.
الخطوة الثانية :نسبة القراءة كإسنادىا:

كديكن أف منثل ذلذه اخلطوة بعمل ىاركف بن موسى األعور (ت قبل 444ىػ) ،الذم قاؿ عنو أبو حامت
السجستاين أنو أكؿ من مسع بالبصرة كجوه القراءات كألفها كتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده ،6كيدخل يف ىذا
ما قاـ بو يعقوب احلضرمي (ت 445ىػ)  ،من تصنيف كتابو (اجلامع) ،صبع فيو عامة اختالؼ كجوه القرآف،،
كنسب كل حرؼ إىل كل من قرأ بو ،ككاف أعلم أىل زمانو باالختالؼ يف القرآف كتعليلو كمذاىب النحو.7
 1اإلتقاف يف علوـ القرآف447-446/9 ،
 2منجد ادلقرئُت ،ص.98
 3شرح اذلداية.964/9 ،
 4الربىاف يف علوـ القرآف.339/9 :
 5أفدهتا من :القراءات كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ ،زلمد بازموؿ ،دار اذلجرة ،الرياض ،ط9197 :9ىػ9996 -ـ ،ص.347-497
 6غاية النهاية يف طبقات القراء ،مشس ال ّدين زلمد بن زلمد بن اجلزرم أبو اخلَت ،دار الكتب العلميّة ،بَتكت ،ط1339 :0ىػ1269 -ـ،
.036/9
 7ادلصدر نفسو.388/4 :
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ثالثا :أىم مصنفات علم التوجيو

إف أىم كتب االحتجاج يف القراءات ادلتواترة كالشاذة ،يف القدمي كاحلديث ،ما يأيت:
 -1المصنفات في توجيو القراءات المتواترة:
أ" -كتاب احتجاج القراء في القراءة" حملمد بن السرم ،ادلعركؼ بابن السراج النحوم ادلصرم (ت

396ىػ).

ب" -إعراب القراءات السبع وعللها" أليب عبد اهلل احلسُت بن أضبد بن خالويو

(ت

374ىػ) ،مطبوع يف رللدين ،ربقيق :د .عبد الرضبن بن سليماف العثيمُت ،طبع مكتبة اخلاصلي بالقاىرة.
ج" -الحجة في علل القراءات السبع" أليب علي احلسن بن أضبد بن عبد الغفار الفارسي (ت
377ىػ) ،اختصره اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي (ت 137ىػ) يف "منتخب احلجة" ،كىو –احلجة -مطبوع
يف ستة رللدات ،ربقيق :بدر الدين قهوجي َك بشَت حوجيايت ،طبع دار ادلأموف للًتاث.
د" -الكامل في علل القراءات" أليب بكر أضبد بن احلسُت بن مهراف النيسابورم (ت 389ىػ).9

ىـ" -حجة القراءات" أليب زرعة عبد الرضبن بن زلمد بن زصللة (ت 143ىػ) ،مطبوع يف رللد ،ربقيق:
سعيد األفغاين ،طبع مؤسسة الرسالة ،بَتكت.

و" -كتاب معاني القراءات" أليب العباس أضبد بن قاسم اللخمي (ت .4)194

ز" -الكشف عن وجوه القراءات وعللها" لإلماـ أيب زلمد مكي بن أيب طالب القيسي (ت 137ىػ)،

كىو شرح لكتاب "التبصرة يف القراءات السبع" ،كىو –الكشف -مطبوع يف رللدين ،ربقيق :زلي الدين رمضاف،
طبع مؤسسة الرسالة ،بَتكت.
ي" -شرح الهداية" أليب العباس أضبد بن عمار ادلهدكم (ت 114ىػ) ،مطبوع يف رللدين ،ربقيق :د.

حازـ سعيد حيدر ،طبع دار الرشد ،الرياض.
ومن الكتب الحديثة:

أ" -المغني في توجيو القراءات العشر المتواترة" حملمد سامل زليسن.
ب" -المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من يريق يسبة النشر" حملمد سامل زليسن.
ج" -يالئع البشر في توجيو القراءات العشر" حملمد صادؽ قمحاكم.
 1ذكره زلقق شرح اذلداية يف مقدمة ربقيقو.39/9 ،
 2ذكره ابن اجلزرم يف غاية النهاية.97/9 :
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د" -قالئد الفكر في توجيو القراءات العشر" لقاسم الدجوم َك زلمد قمحاكم.
 -2المصنفات في توجيو القراءات الشواذ:

أ" -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرآن واإليضاح عنها" أليب الفتح عثماف بن جٍت (ت

394ىػ) ،مطبوع يف رللدين ،ربقيق :زلمد عبد القادر عطا ،طبع دار الكتب العلمية ،بَتكت.

ب" -المنتخب من كتاب المحتسب" أليب البقاء عبد اهلل بن احلسُت العكربم (ت 696ىػ).
ومن الكتب الحديثة:
"القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب" للشيخ عبد الفتاح بن عبد الغٍت القاضي (ت 9143ىػ)،
مطبوع مع كتاب (البدكر الزاىرة يف قراءات العشر ادلتواترة).
إىل آخر ما ألف يف ىذا العلم كثَت.1
المطلب الثاني :اتجاىات في توجيو القراءات القرآنية المتغايرة ومستوياتها
الفرع األول :مالمح تغاير القراءات ومستوياتها في أنساق التعبير القرآني
تناقش أغلب كتب التوجيو االحتجاج كجوه التغاير يف القراءات القرآنية لوجود اختالفات يف الًتكيب ،من
أمثلة ذلك:
-1

اختالؼ األمساء باإلفراد كالتثنية كاجلمع كالتذكَت كالتأنيث ،كما يف قولو تعاىل :ﭽ ﮡ

ﮢﮣ

ﮥ ﮦ ﮦ ﭼ التوبة ، ٣٠١ :فقد قرئ (صلواتك) باجلمع ك (صالتك) باإلفراد.2
ﮤ
ﭼ البقرة .212 :قرأ نافع
االختالؼ يف كجوه اإلعراب ،ضلو قولو تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ
-9
برفع الالـ من (يقوؿ) ،كنصبها الباقوف .3ككجو من رفع على اعتبار أنو ليس دبستقبل فلم ينصب بعد حىت ،ككجو
من نصب على اعتبار (أف) ادلضمرة بعد (حىت) على معٌت الغاية؛ أم إىل أف يقوؿ ،فالفعل مستقبل تأكيال.
 1أنظر :مزيدا من كتب ىذا العلم :شرح اذلداية 47/9 ،كما بعدىا.
 2قرأ ضبزة كالكسائي كحفص عن عاصم باإلفراد –على التوحيد كفتح التاء -كقرأىا الباقوف على اجلمع ،ككسر التاء .انظر :جامع البياف يف القراءات
السبع ،أبو عمرك سعيد بن عثماف الداين ،ربقيق :عبد الرضبن الطرىوين ك حيِت مراد ،دار احلديث ،القاىرة ،د.ط.ت ،ج ،4ص.489
ككجو من قرأ (إف صالتك) حبذؼ األلف؛ فعلى التوحيد كنصب التاء ،كادلراد بو اجلنس .كقرأ الباقوف باجلمع .انظر :إرباؼ فضالء البشر ،ص،933
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها ،مكي بن أيب طالب القيسي أبو زلمد ،ت :زلي الدين رمضاف ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط،5
1316ىػ1227 -ـ.535 /1 ،
 3التذكرة يف القراءات الثماين ،أبو احلسن طاىر بن غلبوف ،ت :عبد الفتاح حبَتل إبراىيم ،ط1311 ،9ىػ1221 -ـ.909/9 ،
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-0

االختالؼ يف التصريف ،مثل :ﭽ ﮇ

ﮈ

ﮉ

ﭾ

ﭿ

ﮍ

ﮌ

ﮀ

ﮁ

ﭼ التوبةٔٓ١ :؛ بضم اذلمزة ككسر السُت من (أسس) ،كرفع النوف من (بنيانو) يف موضعُت .كقرأمها الباقوف بفتح
اذلمزة كالسُت كنصب النوف.1
ككجو القراءة األكىل أف الفعل مبٍت للمعلوـ ،كيف الثانية مبٍت للمجهوؿ.2
ﯧﭼ التوبة ،ٔٔٔ:بالبناء للفاعل
االختالؼ بالتقدمي كالتأخَت ،كما يف قولو تعاىل :ﭽ ﯦ
-3
يف األكؿ ،كللمفعوؿ يف الثاين كالعكس.3
-5
(كالصوؼ ادلنفوش).4
االختالؼ بالزيادة كالنقصاف ،مثلما كقع يف قولو تعاىل :ﭽ ﭾ
-8
االختالؼ باإلبداؿ ،كما يف اآلية :ﭽ ﭮ

ﭯ

ﭼ القارعة ،٘ :فقد أبدلت كقرئت
ﭿ

ﮌ

ﭼ ادلائدة.ٖ٘ :

فقد قرأ احلرمياف كابن عامر بالرفع كحذؼ الواك يف (كيقوؿ) ،كقرأ البصرياف بالواك كالنصب كقرأ الكوفيوف بالواك
كالرفع.5
 -7االختالؼ يف اإلظهار كاإلدغاـ ،كاذلمز كالتسهيل ،كالتفخيم كالًتقيق ،كالفتح كاإلمالة ،كادلد
كالقصر ،كالشد كالتخفيف ،كغَت ذلك.
لعل ىذا التغاير كاالختالؼ يف بعض ألفاظ التعبَت القرآين يتضمن اإلشارة إىل العلة اليت ألجلها نزؿ
القرآف على سبعة أحرؼ6؛ كىي التخفيف على األمة كإرادة اليسر ّٔا؛ حيث "كانت العرب لغاتو سلتلفة
كألسنتهم شىت ،كيعسر على أحدىم االنتقاؿ من لغتو إىل غَتىا ،أك من حرؼ إىل آخر ،بل قد يكوف بعضهم ال

 1جامع البياف.499 /4 ،
 2إعراب القرآف ،أبو جعفر أضبد بن إمساعيل النحاس ،ت :زىَت غازم زاىد ،علم الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،ط9988 ،3ـ .19/4 ،
 3قرأىا السبعة بتقدمي ادلبٍت للفاعل ،كقرأىا ضبزة كالكسائي بالعكس .انظر :السبعة يف القراءات ،أضبد بن موسى بن العباس ،أبو بكر بن رلاىد
التميمي،ربقيق :شوقي ضيف ،دار ادلعارؼ –كورنيش النيل بالقاىرة -ط9144 :4ىػ  ،ص.399
 4يركل ىذا الوجو عن ابن مسعود .سلتصر شواذ القرآف ،أبو عبد اهلل احلسُت بن أضبد ابن خالويو ،عناية :برجسًتاشر ،مكتبة ادلتنيب ،القاىرة ،د.ت،
ص.176
 5التذكرة يف القراءات الثماين . 388 /4 ،قاؿ ابن رلاىد عن حذؼ الواك :ككذلك ىي يف مصاحف أىل ادلدينة كمكة كالشاـ .كىي ادلصاحف اليت
قرأ فيها احلرمياف –يعٍت ابن كثَت ادلكي كنافع ادلدين -كابن عامر .انظر :السبعة البن رلاىد ،ص.415
 6األحاديث كادلركيات يف ىذا الباب مستفيضة كبصيغ سلتلفة .انظر مثال :اإلتقاف يف علوـ القرآف.69 /9 ،
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يقدر على ذلك ،كال بالتعليم كالعالج ،السيما الشيخ كادلرأة كمن مل يقرأ كتابا ،كما أشار إليو صلى اهلل عليو
كسلم".1
كلعل ادلتأمل أيضا يف علة التيسَت ىذه جيدىا معزكة يف رلاؿ التحليل اللغوم كمرتبطة يف كثَت من األحياف
دبستول كاحد من مستويات األداء اللغوم ،كىو تغاير األداء الصويت يف بعض عادات النطق تبعا الختالؼ
اللهجات؛ فهو يدخل يف دائرة ما يسمى عند أىل األداء باألصوؿ كاإلظهار كاإلدغاـ  ،كاذلمز كالتسهيل كضلوىا
شلا ال يغَت الكلمة عن رمسها كمعناىا .يقوؿ اآللوسي" :دلا كاف يتعسر على كثَت منهم التالكة بلفظ كاحد؛ لعدـ
علمهم بالكتابة كالضبط ،كإتقاف احلفظ ،مث نسخ بزكاؿ العذر كتيسر الكتابة كاحلفظ ،ككذا قاؿ ابن عبد الرب
كالباقالين كآخركف".2
كال خيفى ما ذلذا التغاير من دكر يف إثراء بالغة القرآف فضال عن إيقاع اللفظ كتلوين ادلعاين يف نفس
ادلتلقي.
كإذا كانت القراءات القرآنية ترتد اختالفاهتا يف معظمها إىل ادلستول الصويت الختالؼ اللهجات ،فإف شبة
كجوىا أخرل ال ديكن عزك تغاير القراءات إليها؛ كذلك كاختالؼ الكلمات القرآنية من حيث التقدمي كالتأخَت،
كالذكر كاحلذؼ ،كبعض كجوه اإلعراب كغَتىا شلا يتصل دبا يعرؼ يف علم القراءات بفرش احلركؼ اليت تعٌت بتغيَت
اللفظ كالًتكيب عن صفتو كرمسو أحيانا شلا يؤثر حتما يف الداللة كيثرم الوجوه كالنكت البالغية ادلًتتبة عليها.
كقد عٍت اللغويوف كالقراء القدامى ّٔذا الفن اجلليل من التحليل اللغوم –أعٍت التوجيو أك االحتجاج على
حد تعبَت القدامى -كأضحت تلك التغَتات األدائية كالًتكيبية كالصرفية رلاال خصبا من رلاالت البحث يف توجيو
القراءات كىدفا من أىدافو.
علما بأف أغلب ادلصنفات يف ىذا العلم تدندف حوؿ ىذه ادلستويات التوجيهية للكلمة القرآنية "مستول
األصوات ،النحو ،الصرؼ ،البالغة" تكتفي ّٔا ال تتجاكزىا إىل غَتىا ،يف حُت هنضت اللغوية احلديثة هنضة
عظيمة يف الغرب ،فتناكلت كل فركع الدراسة ادلتصلة باللغة ،تارخيا كأصواتا كاشتقاقا كمعجما كتركيبا كداللة .ككاف
أىم ما كسم ىذه الدراسات أهنا صبعت كل ىذه الفركع ربت عنواف كاحد ،ىو (علم اللغة) إىل جانب عدة فركع
مل تتصل ّٔا زلاكالت العلماء كالباحثُت يف القدمي ،كمن بينها ذلك الفرع الذم مل يكن تطور العلوـ االنسانية قد
 1ابن اجلزرم ،النشر.44 /9 ،
 2ركح ادلعاين ،اآللوسي ،دار الفكر ،بَتكت ،د.ط9983 ،ـ.934/45 ،
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مهد لنشأتو بعد ،كىو "علم االشتقاؽ التارخيي"  L’Etymologieكغَته .كىذا ما سأعمل على توضيحو
الحقا.
الفرع الثاني :اتجاىات في توجيو القراءات القرآنية
ترتد األبعاد التوجيهية للقراءات القرآنية إىل أربعة اذباىات ،كما يأيت:
أكال :االذباه اللغوم :كيأيت ى ذا االذباه بناءا على مسلكهم يف توضيح أركاف قبوؿ القراءة القرآنية؛ أمهها

موافقة اللغة العربية كلو بوجو ،ال بوصفو مناط قوة ذلا فحسب ،1بل ألنو صار عندىم رلاال خصبا للتعليل
تلمس الوجوه اللغوية اليت ذبرم عليها ،كيشمل ىذا االذباه كل كجو من كجوه
كالتحليل الذم يتضمن يف الغالب ّ
النحو أك الصرؼ كاالشتقاؽ أك األصوات كطرؽ األداء أك الداللة كسياؽ اللفظ ،كاستعاف ادلوجهوف يف ربليل
ذلك كلو بنظائره القرآنية ،كدبا عن ذلم من ذلجات العرب ،كشعرىا كنثرىا ،كما توسلوا إىل توضيح معٌت القراءة
كداللتها بفنوف أخرل ،كعلم أسباب النزكؿ كادلناسبات ،كمعرفة التفسَت كالغريب كغَتىا.
كيعد ىذا االذباه عمدة ىذا الفن من التحليل كاالحتجاج كمعتمده ،كإف بقية االذباىات ىي يف احلقيقة
عالة على االذباه اللغوم كشبرة لو.
ثانيا :االذباه الفقهي :ال خيفى أيضا أثر اختالؼ القراءات يف اختالؼ األحكاـ الفقهية ،كىذا االذباه
يستثمر ىذا التعدد كالتلوف يف استنباط األحكاـ األحكاـ الشرعية ادلختلفة من تلك القراءات –األدلة -كإجراء
القواعد األصولية على تلك األحكاـ.
ثالثا :االذباه ادلذىيب :كىو الذم جيعل من بعض القراءات السائدة عنده كليجة لالنتصار لعقائده
كمذاىبو.
رابعا :االذب اه البالغي :كيهتم بالوقوؼ على اجلوانب البالغية اليت أفرزهتا القراءات ادلتغايرة؛ كاليت تضفي
على القرآف الكرمي صباال كثراء كإعجازا.

 1األصوؿ دراسة إيبستمولوجية للفكر اللغوم عند العرب ،سباـ حساف ،اذليئة ادلصرية للكتاب ،القاىرة9984 ،ـ ،ص.98
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المبحث الثاني :التحليل اللغوي عند المحدثين مناىجو واتجاىاتو
المطلب األول :مفهوم التحليل اللغوي عند المحدثين
الفرع األول :نشأتو
خيتلف علم اللغة بادلفهوـ احلديث سباما عما انتهى إلينا من تصور السلف دلضمونو ،كقد أثرل ثراء كبَتا
من حيث ادلناىج ،بفضل آّتهدين من باحثي الغرب كعلمائو ،سواء يف النظرية أك يف التطبيق كالتجربة .كساعد
على صلاح تطبيقاتو أهنا تدرس لغات حية ،يستطيع الدارس أف جيد من بُت ادلتكلمُت ّٔا مساعدا ،يقدـ لو ما
حيتاج من مناذج كعينات دلواصلة حبثو ،مث يتجو الباحث من ىذه النقطة ادلعلومة إىل مواصلة البحث يف آّهوؿ
اللغوم ،يتخيل الظواىر كتطورىا ،كاللغات كتارخيها ،مستخدما يف حبثو كل ما أسفرت عنو زلاكالت العلوـ
اإلنسانية؛ كع لم االجتماع ،كعلم النفس ،كعلم اإلنساف ،من كشف يضيف إىل فكر اإلنساف كثقافتو شيئا جديدا

عن ماضيو.1

كّٔذا ادلنهج أمكن العلماء األكربيُت أف يكتبوا تاريخ لغاهتم ،كأف يضعوا ذلا ادلعاجم التارخيية اليت ربدد
أصوذلا ،كتطوراهتا ،سواء من حيث األصوات ،أك االشتقاؽ ،أك الداللة ،أك غَتىا من مستويات البحث اللغوم
احلديث.
الفرع الثاني :تعريف التحليل اللغوي
أوال :التحليل
فاضل َّل ،2ككل جامد أ َذبْتو فقد
ضو كفتحو ْ
التحليل من مادة (حلل) ،يقاؿَ :حل َ
العقد َحيحلِّو حالِّ؛ أم كنػَ َق َ
َحلَْلتو .3فالتحليل إذف ىو الفتح التقسيم كالتفكيك كغَتىا.
ثانيا :تعريف اللغة
 1القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث ،عبد الصبور شاىُت ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،د.ط.ت ،ص. 5
 2لساف العرب969 /99 :
 3صبهرة اللغة ،زلمد بن احلسن ابن دريد ،حيدر آباد ،اذلند9315 ،ىػ.48/9 ،
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اللغة من األمساء الناقصة كأصلها (لغوة) على كزف (فعلة) بضم الفاء كسكوف العُت من (لغا يلغو لغوا):
تكلم ،أك من (لغى يلغي) -بكسر الغُت يف ادلاضي كفتحها يف ادلضارع :-ذلج.
قاؿ ابن جٍت" :أما تصريفها كمعرفة حركفها فإهنا (فعلة) من (لغوت)؛ أم :تكلمت ،كأصلها (لغوة) ككرة
كقلة كثبة كلها الماهتا كاكات ،لقوذلم :كركت بالكرة ،كقلوت بالقلة ،كألف ثبة كأهنا من مقلوب ثاب يثوب ،كقالوا

فيها ،لغات كلغوف ،ككرات ككركف .كقيل منها :لغى يلغي :إذا ىذل".1

كيطلق كل من اللفظُت (اللغو) ك (اللغا) على معاف أخرل ذلا صلة بالنطق ،كاألصوات.2
كشلا كرد من نصوص خاصة بكلمة (اللغة) كاشتقاقها نستنتج أهنا تدكر حوؿ معٌت (األصوات) االنسانية
كغَتىا ،كما يشبهها من معاف سلتلفة.3
كعلى ىذا فإف (علم اللغة) أك (فقو اللغة) يعٍت فهم األصوات مفردة كمركبة ،كإدراؾ خصائصها.
كباعتبار إطالؽ كل م ن ادلصطلحُت على علم خاص يصبح مفهومو :العلم الذم يتناكؿ مفردات اللغة

كتراكيبها كما ذلا من خصائص.4

كّٔذا عرؼ ابن خلدكف (علم اللغة) فقاؿ :ىو بياف ادلوضوعات اللغوية.5
كعرفو الفارايب بقولو :علم األلفاظ الدالة عند كل أمة على قوانُت تلك األلفاظ.6
كديكن تعريف التحليل اللغوم يف االصطالح باعتباره لفظا مركبا ،بقولنا:

 1اخلصائص ،أبو الفتح عثماف ابن جٍت ،دار الكتب ،د.ط9379 ،ىػ9954 -ـ 33/9 ،كاعتبار أصل لغة( :لغوة) على (فعلة) فيو صبع بُت
العوض كادلعوض كال جيتمعاف إال نادرا .انظر :منهج السالك إىل ألفية ابن مالك كمعو حاشية الشيخ زلمد بن علي الصباف ،علي بن زلمد األمشوين،
د.ط.ت ،دار إحياء الكتب العربية 313 -314/1 ،كالكتاب ،عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويو ،ت :عبد السالـ ىاركف ،دار الكتاب العريب،
د.ط9388 ،ىػ9968 -ـ ،تعليق األعلم على قوؿ الشاعر( ،مها نفثا يف يف من فمويهما).83 /4 ،
 2اللساف ،ابن منظور.999 -996 /44 ،
 3اللغة العربية –خصائصها كمساتو ،-عبد الغفار حامد ىالؿ ،ط احلضارة العربية9396 ،ىػ9967 -ـ ،ص.6
 4علم اللغة بُت القدمي كاحلديث ،عبد الغفار حامد ىالؿ ،مطبعة اجلبالكم –شربا ،ط9146 ،4ىػ9986 -ـ ،ص.98
 5ادلقدمة ،عبد الرضبن بن زلمد ابن خلدكف ،ط بوالؽ9481 ،ىػ ،ط جلنة البياف العريب 9384ىػ 9964ـ ،ج ،1ص.9456
 6إحصاء العلوـ ،الفارايب ،ت :الدكتور عثماف أمُت ،ط ،4القاىرة9919 ،ـ ،ص.63 ،64 ،15
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ىو تقسيم اللغة كتفكيكها على مستويات متعددة كسلتلفة ،خيضع أساسا دلوقف الباحث من اللغة كادلنهج
الذم يصطفيو لنفسو من بُت مناىج التحليل.1

المطلب الثاني :مناىج التحليل اللغوي عند المحدثين ومستوياتو
يرل كثَت م ن العلماء أف اللغة ظاىرة شديدة التعقيد ،كجيب أف تتعاضد اجلهود كادلناىج يف ربليلها،
فافًتضوا أهنا تتجزأ إىل أجزاء أك تقسم على مستويات يتمتع كل مستول منها خبصائص عامة ديكن عن طريقها
الوقوؼ على أسرار مضموف ىذا ادلستول يف الداللة ،كىم يعلموف يقينا أف اللغة كياف كاحد ال ديكن الفصل بُت
زلتوياتو فجميع العناصر اللغوية تتفاعل معا ،كتتآزر يف ربقيق مقاصد لغوية ،كال ديكن استبعاد جانب دكف
جانب؛ ألف اللغة بناء شديد التماسك يشد بعضو بعضا ،كهتاكم جانب منو يقوض أركاهنا.
كيرجع سبب اختالؼ مناىج التحليل كمستويات التحليل إىل اذباىات العلماء كرؤيتهم التحليلية للغة،
فالباحث خيتار ادلنهج الذم يراه مالئما لتحقيق أىدافو من ربليل اللغة ،كتقسيم اللغة على مستويات خيضع
أساسا دلوقف الباحث من اللغة كادلنهج الذم يصطفيو لنفسو من بُت مناىج التحليل كيؤثر يف ذلك أمهية مستول
من مستويات التحليل يراه الباحث يستأىل اىتمامو دلا بو من عناصر غنية البحث.2
كقد اشتهر من بُت ىذه ادلناىج التحليلية التقسيم الذم كضعو "ماريو بام" دلستويات التحليل اللغوم؛
فقد رأل أف دراسة اللغة على ما جرل عليو العرؼ سواء كاف ادلنهج كصفيا أك تارخييا ،تندرج يف أربعة مستويات
–كإف كانت احلدكد بينها غَت كاضحة سباما على ضلو دقيق -كىذه ادلستويات تشكل بناء اللغة العاـ ،كىي:3
 -1مستول األصوات  :Phonologyكيدرس ىذا ادلستول أصوات اللغة من ناحية طبيعتها
الصوتية مادة خاما تدخل يف تشكيلة أبنية لفظية ،كيدرس كظيفة بعض األصوات يف األبنية كالًتاكيب –كاألخَت
مهم يف الداللة -كيدخل ىذا ربت ما يعرؼ بعلم كظائف األصوات؛ كىو دراسة كظيفة الصوت اللغوم يف
الكالـ عن طريق زيادة يف الكلمة مثل العناصر الصرفية ،كمن ناحية تقسيم الكلمة إىل مقاطع صوتية ،كصفات
 1التحليل اللغوم يف ضوء علم الداللة –دراسة يف الداللة الصوتية كالصرفية كالنحوية كادلعجمية -زلمود عكاشة ،دار النشر للجامعات ،مصر ،ط،9
9146ىػ4445 -ـ ،ص.95-94
 2ادلرجع السابق.
 3أسس علم اللغة ،ماريو بام ،عامل الكتب9199 ،ىػ9998 -ـ ،ص.13
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كل مقطع أك عن طريق زيادة يف الكلمة مثل العناصر الصرفية ،كمن ناحية تقسيم الكلمة إىل مقاطع صوتية،
كصفات كل مقطع أك عن طريق أدائو صوتيا ،كما ينتج عن ذلك من نرب كتنغيم ككقفات كطبقة الصوت ،ككل
العناصر الصوتية اليت تشارؾ يف الداللة كتؤثر يف ادلتلقي.
 -9مستول الصرؼ  : Morphologyكىو ادلستول الذم يدرس الصيغ اللغوية ،كأثر ىذه الصيغ
يف الداللة ،كيدرس األثر الذم ربدثو زيادة بعض الوحدات الصرفية يف أصل بنية الكلمة مثل اللواحق التصريفية
 inflectional endingsكعالمات اجلمع ("كف" أك "ين" للمذكر السامل ،ك "ات" للمؤنث السامل) .كياء
النسب يف (جزائرم ،تونسي) ،كالسوابق  Prefixesكحركؼ ادلضارعة كمهزة التعدية ،كميم اسم ادلفعوؿ يف
(كسر) كزيادة األلف للداللة على ادلشاركة
"زلمود" كالتغَتات الداخلية ،كتضعيف كسط الكلمة للتعدية يف ّ
كادلقاكمة يف (قاتل) كللتعدية يف مثل (كاثر) كللداللة على اسم الفاعل (يف صيغة فاعل؛ مثل قائم) .كىذه
اإلضافت كالتغيَتات تشارؾ يف الداللة ،كيتأثر ادلعٌت باختالفها كمقدار الزيادة يف الكلمة.
 -0مستول النحو  :Syntaxكخيتص بتنظيم الكلمات يف صبل أك رلموعات كالمية ،كيبُت علم
النحو كظائف الكلمات يف اجلمل ،كاألثر الداليل الختالؼ موقع الكلمة يف تركيبُت ،ككذلك اختالؼ الكلمة يف
تركيبُت ،مثل" :ضرب زلمد عليا" .ك "ضرب علي زلمدا" .كمثل" :صلح زلمد"  .ك"رسب زلمدا"؛ فاختالؼ
ترتيب الكلمة كاختالؼ الكلمتُت أثرا يف داللة اجلملة ،كما يقوـ النحو بتعيُت فاعل اجلملة بوضع مفرداهتا مرتبة
إف التبس ادلعٌت يف مثل" :ضرب موسى عيسى"؛ إذ ال توجد قرينة معنوية أك لفظية تعُت الفاعل ،فاستوجب ىذا
كضع ادلفردات يف ترتيبها ادلعهود من قواعد النحو :الفعل مث الفاعل مث ادلفعوؿ بو ،لئال يلتبس ادلعٌت.1
 -3مستول ادلفردات  :Vocabularyكخيتص بدراسة الكلمات ادلنفردة ،كمعرفة أصوذلا ،كتطورىا
التارخيي ،كمعناىا احلاضر ككيفية استعماذلا ،كيدخل ربت ىذا ادلستول دراسة ادلعٌت ادلعجمي ،أك القاموسي،
كيدخل فيو دراسة داللة الكلمة كتاريخ نشأهتا كتطورىا كاحلقل اللغوم الذم تنتمي إليو ،كيدرس ىذا ادلستول
أيضا داللة الًتاكيب االصطالحية أك القوالب اللفظية اليت تؤدم داللة خاصة.2
كقد رأل العلماء أنو ال توجد حدكد فاصلة بُت ىذه ادلستويات ،فال ديكن استبعاد مستول منها،
فأصوات اللغة تتأثر بالصيغ ،كالصيغ ىي األخرل تتأثر باألصوات ،فالتغَتات الصرفية تقوـ على عناصر صوتية،
كليست الوحدات الصرفية إال أصواتا ،كالصوت كالصيغة كالمها يتأثر غالبا بادلعٌت ،كيوجد كذلك تبادؿ مطرد بُت
الصرؼ كالنحو ،فالزيادة يف بنية الفعل ربدث أثرا ضلويا ،كتراعي أبنية مفردات اجلملة يف الًتتيب ،كاألثر الذم
 1التحليل اللغوم يف ضوء علم الداللة ،ص.91
 2الداللة اللفظية ،زلمود عكاشة ،مكتبة األصللو ،د.ط4443 ،ـ ،ص 8كما بعدىا.
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يًتتب عليو ضلويا ،فنوع الصيغة حيدد عملها النحوم مثل إضافة الفاعل إىل مصدره ،كعمل الصفة ادلشبهة كغَت
ذلك من كجوه اإلعراب اليت تتأثر بنوع الصيغة ،كموقعها يف الًتكيب.

المطلب الثالث :حدود عملية التحليل اللغوي واتجاىاتو
الفرع األول :حدود عملية التحليل اللغوي
إف زلاكالت أسالفنا القدماء يف اعتنائهم بعلم التوجيو كانت من اجلدية كالعمق كاإلفادة حبيث يصعب
على أم باحث يف احلديث أف يتجاىلها أك يغض من شأهنا ،كألف ادلعرفة تراكمية يأخذ اخللف من السلف
كديضي ركب البحث يف زلاكلتو لتقومي أفكار ادلاضُت من غَت ادلعصومُت دكف إلغاء أك قطيعة معرفية ،أفرزت
اجلهود احلديثة منهجا لتحليل اللغة ،كاستخدمتو أيضا يف ربليل تراكيب القرآف الكرمي كقراءاتو
كالتحليل اللغوم أعم من موضوع االحتجاج؛ فهو ربليل أسلويب ) (Stilistische Analyseيعد
طريقة نقدية أكثر تنظيما كموضوعية من النقد األديب.1
فاللغة بفركعها :األصوات ،الصرؼ ،الًتكيب ،ادلعجم كالداللة ،دعامة قوية جيب أف يستند إليها احمللل،
كىو يشرع يف عملية التحليل؛ كذلك بأف يفحص العناصر النحوية جلمل النص ،مث يفسرىا بوصفها إشارات
دلقاصد ادلؤلف فيما يكتبو.
كالتحليل اللغوم يتابع التنوعات األسلوبية عند ربليل النص كيسجلها ّٔدؼ الوقوؼ على مدل شيوع
ظواىرىا أك ندرهتا؛ فالتحليل األسلويب يقوـ على مراقبة مثل ىذه االضلرافات ،كتكرار صوت أك قلب نظاـ
الكلمات ،أك بناء تسلسالت متشابكة من اجلمل؛ كذلك ألغراض صبالية كالتأكيد أك الوضوح أك عكس ذلك
كالغموض أك الطّمس ادلربر صباليا للفركؽ.2

 1مدخل إىل األلسنية ،بوؿ فابر ك كريستياف بايلوف ،ترصبة طالؿ كىبة ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط9994 ،9ـ ،ص.448
 2التوجيو اللغوم للقراءات السبع –دراسة تطبيقية على مستويات التحليل اللغوم ،عمر خاطر عبد الغٍت كىداف ،مكتبة اآلداب –القاىرة ،ط،91
9134ىػ4449 -ـ ،ص.44
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كينبغي أال يكوف ىناؾ يف عملية التحليل فصل بُت الشكل كادلوضوع ،فهما عنصرا أم عمل أديب ،حىت
يصل احمللل إىل ادلقاصد احلقيقية للنص –كىي مضموف عملو -اليت صاغها يف شكل أديب معُت .أما إذا قاـ
البحث األسلويب على الفصل بُت ىذين العنصرين فهذا من شأنو أف يؤدم إىل الوصوؿ إىل أحكاـ مشوىة كنتائج
تعسفية.1
كاألسلوبية الوظيفية  Funktional Stilistikيف التحليل اللغوم ترل أف أم عمل فٍت ال ينبغي أف
حيلل على مستويات جزئية كإمنا على أساس السياؽ context 2كالتحليل اللغوم لألسلوب ىنا يقرر أف كل كلمة
إمنا ىي جزء من صبلة ،كأف كل صبلة جزء من فقرة ،كأف كل فقرة جزء يف موضوع ،كعلى احمللل أف يدرس كظيفة
كل ىذه األجزاء يف أم سياؽ فٍت3؛ حىت يستطيع التحليل اللغوم تقدمي صور متعددة لتماسك النص سواء
أكاف ىذا التماسك سباسكا شكليا  cohesionأك سباسكا دالليا يتصل بادلضموف .coherans
كالتحليل اللغوم لًتاكيب القرآف الكرمي بقراءاتو –زلل التحليل كالتوصيف -يتفق مع ما يهدؼ إليو
البحث األسلويب ،كىو الكشف عن صور التحوؿ يف الًتكيب أك ما يسمى باالضلراؼ ،كالتجاكز يف النص ،على
أف ىذا الكشف ال ينفك عن النظر إىل السياؽ؛ ألنو أىم أدكات التحليل اللغوم.
كينقسم السياؽ إىل قسمُت:
سياؽ موقف Situation
سياؽ لغوم Language

فال بد للمحلل االعتماد على البيئة اللغوية ادلصاحبة للبؤرة النصية؛ لذا يقوؿ أكدلاف ..." :فمن ادلالحظ
أف كقوع الكلمات يف مناذج معينة من السياقات يكسبها جوا خاصا ،كحييطها دبالبسات تعُت يف احلاؿ على
استحضار البيئة اليت تنتمي إليها ىذه الكلمات".4
التحليل اللغوم ينظر إىل أم نص على أنو مسلك أسلويب لو سياؽ لغوم يتألف من خلفية حزلسة
كمستمرة ،كافًتاض أف السياؽ يقوـ بدكر ادلعيار كأف األسلوب يتحقق باضلراؼ عن ىذا السياؽ ىو افًتاض
 1األسلوبية –مدخل نظرم كدراسة تطبيقية ،-فتح اهلل سليماف ،مكتبة اآلداب ،ط9994 ،9ـ ،ص.47
 2األسلوبية احلديثة ،زلمد عياد ،رللة فصوؿ ،ع9981 ،4ـ ،عدد (مناىج النقد األديب ادلعاصر) ،ص.947
 3علم اللغة كالنقد األديب (علم األسلوب) ،عبده الراجحي ،رللة فصوؿ ،ع9989 4ـ ،عدد (مناىج النقد األديب ادلعاصر) ،ص.998
 4التوجيو اللغوم للقراءات السبع ،ص.49
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مثمر .1كيسمى ىذا األسلوب أسلوبية االضلراؼ  Deviatioaliche Stilistikأم :ينظر إىل األسلوب باعتباره
خرقا لألسلوب ادلعيارم ،أك اضلرافا عنو ،حيث كجد رؤية لألسلوب ترل فيو مفارقة أك اضلرافا عن منوذج آخر من
القوؿ ينظر إليو على أنو منط معيارم.2

كمن مث يعرؼ (مايكل يفاتَت) السياؽ األسلويب بأنو "نسق لغوم يقطعو عنصر غَت متوقع ،كالتقابل الذم

ينتج عن ىذا االقتحاـ ىو ادلثَت األسلويب".3

كّٔذا ادلفهوـ ألسلوبية االضلراؼ ،كالسياؽ األسلويب حياكؿ ىذا البحث دراسة صور التحوؿ يف الًتكيب يف
القراءات القرآنية كتوجيهها كما ىو كاضح من خالؿ االنتقاؿ من صيغة إىل صيغة على ادلستويُت الصريف كالنحوم

بالنظر إىل السياؽ اللغوم ادلصاحب ذلا ،فقد صلد مسلكا أسلوبيا كاحدا يولد آثارا كثَتة.4

لذا فإف (رافييل سالكي) يقوؿ" :إف كلمات اإلحالة عندما تشَت إىل ما حوؿ النص مثل الضمائر ىو ك
ىي للعاقل كغَت العاقل فذلك ما يطلق عليو اإلحالة النصية  Reference Textأما عندما تشَت إىل العامل
احلقيقي  Real worldفهو ما يطلق عليو إحالة ادلوقف .5Situational Reference
من ىذا التحوؿ يف السياؽ الًتكييب :كقوع ادلظهر موقع ادلضمر ،حيث يقرر اللغويوف أف االسم مىت احتاج
إىل تكريره يف صبلة كاحدة فادلختار –تبعا دلا ىو شائع يف اللغة كسنن كالمها -أف يحذكر ضمَتحه ،أما إذا أعيد
لفظو يف صبلة أخرل فذلك حسن جائز ،كقولو تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯲ ﯲ ﯲ ﯲ ﯲ ﯲ ﯲ
ﯲ ﯲ ﯲﭼ األنعاـ ، ٕٔٗ :غَت أهنم جييزكف كذلك إعادة لفظو بعينو يف موضع
ﯲ
ﯲﯲ ﯲ
كنايتو يف صبلة كاحدة مىت يتضمن نكتة بالغية يف سياقو ،كإف كاف بعضهم قد ضبلو على الضركرة6؛ دلا فيو من
العدكؿ كالتكرار؛ كلذا تعجب الزركشي من البيانيُت؛ ألهنم مل يسلكوه يف سلك اإلطناب.7

 1ادلرجع نفسو.
 2األسلوبية –مدخل نظرم كدراسة تطبيقية ،ص.31
 3معايَت لتحليل األسلوب ،ص.918
 4ادلرجع نفسو ،ص.919
 5التوجيو اللغوم للقراءات السبع ،ص.44
 6شرح السَتايف على كتاب سيبويو ،السَتايف ،طبع بوالؽ9396 ،ىػ ،ج ،9ص ،34ك إعراب القرآف ،ج ،4ص ،496ك اخلصائص ،ابن جٍت،
ربقيق زلمد النجار ،القاىرة9954 ،ـ ،ج ،3ص.53
 7العربية كعلم اللغة البنيوم ،حلمي خليل ،دار ادلعرفة اجلامعية9988 ،ـ ،ص.943
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كعلى أية حاؿ فإف موجهي القراءات قد فطنوا إىل تلك األكجو البالغية اليت تستدعيها ظاىرة العدكؿ أك
التحوؿ يف الًتكيب إىل التعبَت باالسم ادلظهر يف موضع إضماره ادلتمثلة يف اإلحالة ادلستفادة من الًتكيب.

الفرع الثاني :بعض االتجاىات الحديثة في التحليل اللغوي
كلإلشارة إىل بعض االذباىات احلديثة اليت عنيت بالتحليل اللغوم أذكر:
أوال :البنائية ومنهج التحليل إلى المكونات المباشرة :كقد تفرعت البنائية إىل مدارس ،أشهرىا:
 -1ادلدرسة األكربية اليت أرسى أصوذلا دم سوسَت (1210 -1656ـ) :لقد اىتم يف نظريتو
بالعالقة اللغوية كاليت منها :العالقات االستبدالية  Substitution Relationsكعالقات السياؽ Situation
 Relationsفال غٌت للحياة اللغوية عن كليهما ،فالكلمات عنده تكتسب يف اللغة ادلستعملة عالقات تعتمد
على طبيعة اللغة التتابعية ) (The liner natureألف ىذه الكلمات تتقيد معا كالسلسلة .كرلمل القوؿ عنده:
أف رلموعة العناصر اليت تشكل اللغة كتتحكم يف كظيفتها.1
ىذه العالقات قامت عليها مدرسة جنيف؛ لتتخذ من الدراسة الوصفية منهجا ذلا يف دراسة اللغة ،كتقوـ
ىذه الدرا سة على "النظر يف عالقة كل عنصر من العناصر اللغوية الداخلة بغَته من العناصر األخرل ادلكونة
للنظاـ اللغوم؛ ألف أم عنصر منها ال قيمة لو دكف العناصر األخرل؛ كمن مث فإف النظاـ اللغوم يقوـ على
التشابو  Identitمن ناحية ،كاالختالؼ  Differtمن ناحية أخرل".2
 -9مدرسة براج (1203 -1296ـ) كىي من ادلدرسة البنائية ،عرفت دبدرسة الفونولوجي؛ إذ
انصرؼ جل اىتمامها إىل ىذا ادلستول ،كمؤدل فكرىا أف اللغة كل مركب إذا أردنا دراستو ينبغي أف ضلللو إىل
أبسط عناصر دبا يكوف لو صلة بالًتكيب كالسياؽ .فالفونيمات ىي أصغر كحدات اللغة –ربليال -اليت نستطيع
 1ادلرجع السابق.
 2ادلرجع نفسو ،ص.944
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بطرؽ التبادؿ أف منيز كلمة من كلمة أخرل ،1كىي الوحدات الصوتية اليت ال ديكن تقسيمها إىل عناصر صوتية
متتابعة من خالؿ اللغة اليت يدرسها الباحث ،كال ديكن تعريف الفونيمات –يف رأيو -إال بالرجوع إىل كظائفها يف
تركيب كل لغة على حدة .كمل زبل الدراسة البنائية لدل مدرسة كوبنهاجن (أكاخر الثالثينيات) من اىتماـ بالعالقة
الًتكيبية كما ذلا من عالقة بالسياؽ كاالستبداؿ.
 -0البنائية اإلصلليزية بزعامة فَتث (1233ـ) ،تويل اىتماما كبَتا بادلقاـ أك ادلالبسات اخلارجية عن
احلدث اللغوم ،اليت تسهم يف الداللة على ادلعٌت احلقيقي لو ،كمن ىذه ادلالبسات أك العالقات اليت فطن إليها
عالقة الًتتيب بُت أجزاء احلدث الكالمي أك عناصره فًتتب الفونيمات يف الكلمة ،أك ادلورفيمات يف اجلملة ىو
جزء من ادلعٌت ،كأم تغيَت يف الًتتيب قد يؤدم إىل تغيَت ادلعٌت.2
كمهما يكن من اختالؼ بينها فإهنا سلمت صبيعا بأف اللغة نظاـ من العالقات ترتبط فيما بينها بعالقات
عضوية من التوافق أك االختالؼ ،تبدأ من الكالـ إىل اجلملة إىل الكلمة ،حىت تنتهي إىل السمة ادلميزة ألصغر
كحدة صوتية يف اللغة مثل اجلهر أك اذلمس كغَتمها ،3فالبنية لديهم ىي "كل مكوف من ظواىر متماسكة ،يتوقف

كل منها على ما عداه ،كال ديكن أف يكوف ىو إال بفضل عالقتو دبا عداه".4

ثانيا :منهج التحليل إلى الوحدات النحوية Tagemic Analisis

ىو منهج ديثل كاحدا من امتدادات مدرسة بلومفياد البنائية األمريكية 5كيعد ىذا ادلنهج أقرب ادلناىج إىل
النحو العريب الذم يقوـ على الوظيفة اليت يؤديها العنصر يف الًتكيب اللغوم.6
فقد ربط بُت خواص النحو التصنيفي  Taxonomicكالنحو الوظيفي  ،Functionalكما أنو ينقل
ادلفهومات من ميداف الفونولوجي إىل ميداف علم الًتكيب.7
ثالثا :المنهج التحويلي التوليدي
 1الكلمة دراسة لغوية كمعجمية ،حلمي خليل ،اذليئة ادلصرية للكتاب9984 ،ـ ،ص.95
 2علم الداللة ،أضبد سلتار عمر ،الكويت ،ط9984 ،9ـ ،ص.68
 3العربية كعلم اللغة البنيوم ،ص.7
 4مشكلة البنية ،ص.61
 5مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،ص.31
 6نظرية النحو العريب يف ضوء مناىج النظر اللغوم احلديث ،ص.45
 7ادلدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،ص.38
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لو جانياف :جانب "ربويلي" بدأه ىاريس 9954 Harrisم ،مهد بو الطريق لنموذج كصفي يسمى
التحليل التحويلي  Transformational analysisكجانب توليدم بناء بدأه تشومسكي  .19957فادلادة
اللغوية يف ىذا ادلنهج مأخوذة من االستعماؿ اللغوم ،كىذا األخَت تتحكم فيو عناصر خارجة عن إطار اللغة قد
تفضي بو إىل اخلركج عن النظاـ ال لغوم ،كىو ما أمساه تشومسكي بالسليقة اللغوية ،اليت زبتزف كسبيز بُت اجلمل
النحوية كفهمها.2
كإذا نظرنا إىل علمائنا العرب احملدثُت كجدناىم يعرضوف ألصوؿ ادلناىج السابقة كغَتىا يف أمريكا كأكربا،
مث يلتفتوف إىل تراثنا فيجدكف العرب قد سبقوا إىل ىذه األصوؿ من ىؤالء:
-1الدكتور سباـ حساف :فقد اشار إىل االذباه السياقي الوصفي  Linearالذم يرل اجلملة سلسلة من
ادلواقع ادلتتابعة اليت عٍت ّٔا النحو القدمي أكرب العناية بالسياؽ يف ضوء العالقة اإلعرابية حىت جعلها سلسلة من
احملالت اإلعرابية.3
كما أشار إىل االذباه البنائي الذم يرل اللغة بنية منظمة متكاملة ،كعرض لتحليل تركيب الضمائم
السياقية من العالقات الًتكيبية ،مث عرض أخَتا لألفكار األساسية يف النحو التحويلي شلثال ذلا بأمثلة عربية.
 -9الدكتور عبده الراجحي :الذم يرل أف فهم ادلناىج احلديثة ضركرم لفهم ادلنهج العريب القدمي ،فقد
عرض ألصوؿ ادلنهج الوصفي ،كرأل أف االذباه الوصفي يظهر يف كثَت شلا قرره النحاة األكائل من أحكاـ ،4كعرض
كعرض لالذباه التحويلي فتحدث عن تشومسكي كأصوؿ نظريتو مث عن اجلوانب التحويلية ،ادلتمثلة يف :احلذؼ،
الزيادة كإعادة الًتتيب.5

-0الدكتور هناد موسى :الذم ربط أيضا بُت النحو العريب القدمي كادلناىج احلديثة؛ فقد عرض ألصلُت

من أصوؿ البنيوية :6األكؿ :التحليل إىل ادلكونات ادلباشرة ،كالثاين :التوزيع :كذكر أف العرب استشعركا األصل

 1ادلرجع نفسو ،ص.39
 2ادلرجع السابق ،ص.16
 3تعليم النحو بُت النظرية كالتطبيق ،سباـ حساف ،مقاؿ دبجلة ادلنهل ،ادلغرب9967 ،ـ ،ص.994
 4النحو العريب كالدرس احلديث ،حبث يف ادلنهج ،ص.55
 5ادلرجع نفسو.59،
 6نظرية النحو العريب ،ص.9
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األكؿ من اإلعراب كصدركا عنو ،كالثاين عرفوه حقيقة كمعٌت .1كربط بُت اعًتاضات تشومسكي على البنيوية،
كاعًتاضات ابن ىشاـ على ادلعربُت .2كيرل أف مفهوـ النحو التحويلي عند التحويليُت ،كعند اخلليل كابن جٍت
متوارداف يف نسيجهما األساسي.3

الفرع الثالث :التمثيل لعملية التحليل اللغوي على تراكيب القرآن الكريم
يف ضوء القوانُت كادلناىج اللغوية احلديثة ،ديكن سوؽ شواىد كثَتة يف القراءات سبثل الظواىر اللغوية
ادلختلفة ،غَت أف ادلقاـ ال يتسع لعرض أمثلة كثَتة كتطبيقها على مستويات التحليل اللغوم السالفة الذكر ،فإين
أكتفي يف ىذا ادلقاـ بتطبيق كاحد يناقش ظاىرة فينولوجية صوتية ،كىي ظاىرة المماثلة الصوتية.
كتعٍت المماثلة الصوتية :تلك التعديالت التكيفية للصوت حُت جياكر أصواتا أخرل.4
كىذه الظاىرة حيكمها قانوناف ،مها:
 -1قانوف األقول :أم أف الصوتُت ادلتجاكرين يف السياؽ يتبادالف فيما بينهما التأثَت كالتأثر،
كاألقول ىو الذم يغلب األضعف.
-9
تيسَته كتسهيلو.5

قانوف اجلهد األقل أك االقتصاد يف اجلهد العضلي :كيعٍت توفَت اجلهد ادلبذكؿ يف النطق مع

كتكوف ادلماثلة الصوتية بُت الصوامت كبُت احلركات كبُت الصوامت كاحلركات كبُت أشباه الصوامت
كاحلركات كغَتىا .كأكتفي ىهنا بشاىد عن ادلماثلة بُت الصوامت كاحلركات.
 1ادلرجع نفسو ،ص.49 ،9
 2ادلرجع نفسو ،ص .33
 3ادلرجع نفسو ،ص.58 ،51 ،16
 4دراسة الصوت اللغوم ،أضبد سلتار عمر ،الكويت ،ط9967 ،9ـ ،ص.349
 5ادلرجع نفسو.
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يقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯠ

مهز.1

ﯡ

ﯨ

ﯩ

ﯤ

ﯥ

ﯦ

ﯧ

ﯲﭼ ىودٕ٢ :

قراءة (ﯧﯲ) قرأ أبو عمرك كنصَت عن الكسائي (بادئ) ّٔمزة مفتوحة ،كقرأ الباقوف بياء مفتوحة من غَت
كديكن ربليل القراءتُت يف ىذا اإلجراء الصويت:
بادم > بَ ِادم
َ
بادئ > َ

د ػِ ء ػ > د ػِ(×) ػ > ِد ػِ ػِ
َ
َ َ
كديكن كضع ىذه القراءة ربت القانوف الصويت" :إذا كقعت اذلمزة بُت حركتُت سلتلفتُت مث حذفت اذلمزة

فإف احلركتُت تتماثالف يف حركة كاحدة ،كينشأ صوت انتقايل".2

فاذلمزة يف ىذه القراءة كقعت بُت الكسرة القصَتة كالفتحة القصَتة ،فلما حذفت اذلمزة يف القراءة األخرل

سباثلت الفتحة كالكسرة يف كسرة طويلة يف صورة شلاثلة تقدمية (.3)Progressive
ػِ ء × ػ > ػِ × ػ > ػِ ػِ
َ
َ َ
حذفت اذلمزة

شلاثلة تقدمية

كنالحظ ىنا كيف قلبت اذلمزة ياء النكسار ما قبلها.4
كديكن توضيح عملية التأثَت كالتأثر يف ادلماثلة الصوتية بُت اذلمزة كالكسرة يف اجلدكؿ اآليت:
صفة ادلماثلة

ادلؤثر

ادلتأثر

كجو ادلماثلة

احلركة القصَتة ِ
(د)

اذلمزة

قلبت اذلمزة ياء النكسار ما قبلها تأثر تقدمي

 1التذكرة يف القراءات الثماين.157 /4 ،
 2اذلمزة دراسة صوتية تارخيية ،صالح الدين صاحل ،رللة جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،العدد ،9زلرـ 9191ىػ ،ص.491
 3التوجيو اللغوم للقراءات السبع ،ص.64
 4احلجة ،أبو علي الفارسي.387 /4 ،
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الخاتمة:
لقد سلط ىذا ادلوضوع بعض الضوء على فن جدير بالدراسة كاالىتماـ أال كىو فن التوجيو كالتحليل
اللغوم للقراءات القرآنية ،كبعد ىذه اجلولة السريعة يف أطراؼ ىذا ادلوضوع أخلص يف النهاية إىل النتائج اآلتية:
-9

-4

اىتماـ ادلتقدمُت ككلعهم بالقرآف الكرمي كعلومو كقراءاتو حفظا كدراسة فاؽ التصور ،كشرؼ العلم
بشرؼ ادلعلوـ؛ لذا حعٍت العلماء من أكاخر القرف الثاين اذلجرم باالحتجاج للقراءات كبياف

الرد على من طعن فيها.
كجوىها كالدفاع عنها ك ّ
يعترب علم التوجيو أك االحتجاج أك التعليل يعترب أداة مهمة ،كعدة أساسية للمفسر كادلتصدّْر
فادلفسر حيتاج إليو يف استنباط األحكاـ ،كترجيح بعض الوجوه على بعض  ،كالقارئ
لإلقراء،
ّْ
حيتاج إليو دلعرفة كجوه الوقف كاالبتداء اجلائزة منها كادلمتنعة .

-3

ديتاز علم التوجيو بألواف متعددة من الدراسات القرآنية كاللغوية من ضلو كصرؼ ككجوه اإلعراب،
كتفسَت بعض غريب القرآف ،كآراء كثَت من أئمة النحو كاللغة يف كثَت من القضايا ،كما يرتقي
أحيانا ألف يكوف دليال أك مرجحا.

-1

اللغة ظاىرة شديدة التعقيد ،كجيب أف تتعاضد اجلهود كادلناىج يف ربليلها.
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-5

يعترب التحليل اللغوم عند احملدثُت خطوة تالية جلهود ادلتقدمُت ،كيتميز عن موضوع االحتجاج
بالشمولية كالتنظيم كالدقة ،كىذا التميز ال يبخس أشياء ادلتقدمُت كال يغض من جهودىم شيئا
طادلا أف ادلعارؼ البشرية تراكمية ،كعلى الباحث أف يربط بينها كأف ال حيدث بينها القطيعة.

-8

اللغة بفركعها الصوتية ،الصرفية ،الًتكيبية ،ادلعجمية كالداللية ،دعامة قوية جيب أف يستند إليها
احمللل ،كىو يشرع يف عملية التحليل.

-7

ينبغي للباحثُت أف يحعنوا كثَتا بالدراسات اللغوية احلديثة؛ العربية منها كالغربية على ح ّد سواء،
فهي جديرة بتلك العناية ،كيفيدكا منها يف توجيو القراءات القرآنية ،كىذا حقيق بأف يضيف
الشيء الكثَت للدراسات القرآنية عموما كللقراءات القرآنية على كجو أخص.

قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكرمي اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جالؿ الدين السيوطي ،دار الندكة ،بَتكت ،د.ط1251 ،ـ. إحصاء العلوـ ،الفارايب ،ت :الدكتور عثماف أمُت ،ط ،9القاىرة1232 ،ـ.– األصوؿ دراسة إيبستمولوجية للفكر اللغوم عند العرب ،سباـ حساف ،اذليئة ادلصرية للكتاب ،القاىرة،
1269ـ.
 إعراب القرآف ،أب و جعفر أضبد بن إمساعيل النحاس ،ت :زىَت غازم زاىد ،علم الكتب ،مكتبة النهضةالعربية ،ط1266 ،0ـ.
 األسلوبية –مدخل نظرم كدراسة تطبيقية ،فتح اهلل أضبد سليماف ،مكتبة اآلداب ،ط1223 ،1ـ.26
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 األسلوبية احلديثة ،زلمد عياد ،رللة فصوؿ ،ع1263 ،9ـ ،عدد (مناىج النقد األديب ادلعاصر). أسس علم اللغة ،ماريو بام ،عامل الكتب1312 ،ىػ1226 -ـ. الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،أبو عبد اهلل ،زلمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي ،ت :زلمد أبوالفضل إبراىيم ،دار ادلعرفة ،بَتكت ،د.ط1021 ،ىػ.
 أبو بكر بن رلاىد كمكانتو يف الدراسات القرآنية كاللغوية ،عبد الفتاح شليب  ،رللة كلية الشريعةكالدراسات اإلسالمية ،مكة ادلكرمة ،العدد اخلامس1331 ،ىػ.
 التذكرة يف القراءات الثماين ،أبو احلسن طاىر بن غلبوف ،ت :عبد الفتاح حبَتل إبراىيم ،ط،91311ىػ1221 -ـ.
 التحليل اللغوم يف ضوء علم الداللة –دراسة يف الداللة الصوتية كالصرفية كالنحوية كادلعجمية -زلمودعكاشة ،دار النشر للجامعات ،مصر ،ط1398 ،1ىػ9335 -ـ.
 تعليم النحو بُت النظرية كالتطبيق ،سباـ حساف ،مقاؿ دبجلة ادلنهل ،ادلغرب1287 ،ـ. التوجيو اللغوم للقراءات السبع –دراسة تطبيقية على مستويات التحليل اللغوم ،عمر خاطر عبد الغٍتكىداف ،مكتبة اآلداب –القاىرة ،ط1303 ،13ق9332 -ـ
 احلجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي ،ت :بدر الدين قهوجي ك بشَت حوجيايت ،دار ادلأموف للًتاث،دمشق ،ط1337 ،1ىػ1267 -ـ.
 جامع البياف يف القراءات السبع ،أبو عمرك سعيد بن عثماف الداين ،ربقيق :عبد الرضبن الطرىوين ك حيِتمراد ،دار احلديث ،القاىرة ،د.ط.ت.
 صحيح البخارم ،البخارم زلمد بن إمساعيل  ،ت :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثَت-اليمامة ،بَتكت،ط1337 :0ىػ1267 -ـ.
 صبهرة اللغة ،زلمد بن احلسن ابن دريد ،حيدر آباد ،اذلند1035 ،ىػ. اخلصائص ،ابن جٍت ،ربقيق زلمد النجار ،القاىرة1259 ،ـ.27
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 دراسة الصوت اللغوم ،أضبد سلتار عمر ،الكويت ،ط1287 ،1ـ . الداللة اللفظية ،زلمود عكاشة ،مكتبة األصللو ،د.ط9330 ،ـ. ركح ادلعاين ،اآللوسي ،دار الفكر ،بَتكت ،د.ط1260 ،ـ. الكتاب ،عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويو ،ت :عبد السالـ ىاركف ،دار الكتاب العريب ،د.ط،1066ىػ1286 -ـ.
 كتاب اإلعراب كاالحتجاج للقراءات يف تفسَت القرطيب ،سيدم عبد القادر الطفيل ،منشورات كليةالدعوة ،ط ،1د.ت.
 الكلمة دراسة لغوية كمعجمية ،حلمي خليل ،اذليئة ادلصرية للكتاب1263 ،ـ. الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها ،مكي بن أيب طالب القيسي أبو زلمد ،ت :زليالدين رمضاف ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط1316 ،5ىػ1227 -ـ.
 اللغة العربية –خصائصها كمساتو ،-عبد الغفار حامد ىالؿ ،ط احلضارة العربية1028 ،ىػ1287 -ـ. لساف العرب ،ابن منظور زلمد بن مكرـ ،دار صادر ،بَتكت ،ط :1د.ت. اللغة العربية –خصائصها كمساتو ،-عبد الغفار حامد ىالؿ ،ط احلضارة العربية1028 ،ىػ1287 -ـ. احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها ،ابن جٌت ،ربقيق :علي النجدم كزمالئو ،القاىرة،آّلس األعلى للشؤكف اإلسالمية1315 ،ىػ –1223ـ.
 سلتار الصحاح ،زلمد بن أيب بكر الرازم ادلعركؼ باجلوىرم ،ت :زلمود خاطر ،مكتبة لبناف ناشركف –بَتكت ،ط1315 :9ىػ1225 -ـ.
 سلتصر شواذ القرآف ،أبو عبد اهلل احلسُت بن أضبد ابن خالويو ،عناية :برجسًتاشر ،مكتبة ادلتنيب ،القاىرة،د.ت.
 مدخل إىل األلسنية ،بوؿ فابر ك كريستياف بايلوف ،ترصبة طالؿ كىبة ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،ط1229 ،1ـ.
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 منجد ادلقرئُت كمرشد الطالبُت ،زلمد بن زلمد بن اجلزرم ،أبو اخلَت ،حعٍت بو :عبد احلليم بن زلمداذلادم قابة ،دار البالغ ،اجلزائر العاصمة ،ط1393 :1ىػ9330 -ـ.
 منهج اإلماـ ابن عطية األندلسي يف عرض القراءات كأثر ذلك يف تفسَته ،فيصل بن صبيل بن حسنغزاكم ،إشراؼ :د .زلمد كلد سيدم كلد حبيب ،جامعة أـ القرل ،السعودية1399 ،ىػ.
 منهج السالك إىل ألفية ابن مالك كمعو حاشية الشيخ زلمد بن علي الصباف ،علي بن زلمد األمشوين،د.ط.ت ،دار إحياء الكتب العربية.
ادلقرم الفيّومي ،ادلكتبة العلمية ،د.ط.ت.
علي ّ
 ادلصباح ادلنَت ،أضبد بن زلمد بن ّالفراء ،ربقيق :زلمد علي النجار كزميلو ،بَتكت ،عامل الكتب ،ط،0
 معاين القرآف ،حيِت بن زياد ّ1260ـ.
 معايَت لتحليل األسلوب ،مايكل ريفايًت ،مقاؿ من كتاب :اذباىات البحث األسلويب ،شكرم عياد. ادلقدمة ،عبد الرضبن بن زلمد ابن خلدكف ،ط بوالؽ1963 ،ىػ ،ط جلنة البياف العريب 1069ىػ1289ـ.
 ادلدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،زلمود ضللة ،دار النهضة العربية ،بَتكت1261 ،ـ. العربية كعلم اللغة البنيوم ،حلمي خليل ،دار ادلعرفة اجلامعية1266 ،ـ. علم الداللة ،أضبد سلتار عمر ،الكويت ،ط1269 ،1ـ. علم اللغة بُت القدمي كاحلديث ،عبد الغفار حامد ىالؿ ،مطبعة اجلبالكم –شربا ،ط1338 ،9ىػ-1268ـ.
 علم اللغة كالنقد األديب (علم األسلوب) ،عبده الراجحي ،رللة فصوؿ ،ع1261 9ـ ،عدد (مناىجالنقد األديب ادلعاصر).
 أبو علي الفارسي حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية ،عبد الفتاح إمساعيل ،كآثاره يف القراءاتكالنحو ،جدة ،دار ادلطبوعات احلديثة ،ط1262 ،0ـ.
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 غاية النهاية يف طبقات القراء ،مشس ال ّدين زلمد بن زلمد بن اجلزرم أبو اخلَت ،دار الكتب العلميّة،بَتكت ،ط1339 :0ىػ1269 -ـ.
 فتح القدير بُت الركاية كالدراية من علم التفسَت ،زلمد بن علي الشوكاين  ،ربقيق :سيّد بن إبراىيم بنصادؽ ،القاىرة ،دار احلديث ،ط1310 ،1ىػ1220-ـ.
 القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث ،عبد الصبور شاىُت ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،د.ط.ت. القراءات كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ ،زلمد بازموؿ ،دار اذلجرة ،الرياض ،ط1317 :1ىػ1228 -ـ. السبعة يف القراءات ،أضبد بن موسى بن العباس ،أبو بكر بن رلاىد التميمي،ربقيق :شوقي ضيف ،دارادلعارؼ –كورنيش النيل بالقاىرة -ط1333 :9ىػ.
-

شرح الهداية ،المهدوي ،أحمد بن عمار ،أبو العباس ،تحقيق :حازم سعيد حيدر ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط ،1سنة:
1318هـ1225/م.

 شرح السَتايف على كتاب سيبويو ،السَتايف ،طبع بوالؽ1018 ،ىػ.اذلمزة دراسة صوتية تارخيية ،صالح الدين صاحل ،رللة جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،العدد2
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