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  د /    ة

  كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها 
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} ١٤٢١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

  مقدمــة
 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا حممد 

 "كلم جوامعه ، ومن جوامع كلمه سيد األولني واآلخرين أويت من ال

، وعىل آله وصحابته وسائر أحبته إىل يوم  "خريكم من تعلم القرآن وعلمه 

 الدين وبعد ،،، . 

فالقراءات العرش املتواترة قرآن يتيل ويتعبد به ، وهلا ما يألفه الناس 

من أثر القرآن الكريم يف شتى العلوم وال سيام علوم الدين واللغة أصوالً 

 وعًا. وفر

وحيث إهنا قرآن عىل كيفيات خمصوصة أو هيئات معينة، كان هلا 

 جمتمعة مزيد رشح لبيان أثرها يف بالغة القرآن الكريم وإعجازه. 

وملا كان هلذه القراءات أمهية بالغة ـ تفوق بال شك القراءات الشاذة ـ 

كان  وكان هلا إىل جانب ذلك مزيد قبول وإجالل لدى املسلمني ألهنا قرآن ،

 هلا مزيد عناية بالبحث. 

وكـان للباحث جوالت فـي توجيه القراءات تبعًا ملستويات اللغة 

األربعة: الصويت ـ الرصيف أو البنيوي ، النحوي أو الرتكيبي ، الداليل ، وكان 

ذلك من خالل رسم معامل توجيه القراءات املتواترة وفق هذه املستويات يف 

اه ، وكان الباحث قد عقد فصًال يف التوجيه رسالة ( العاملية ) الدكتور

 البالغي ولكن لطول الرسالة مل يلحق باملعامل السابقة. 

وكان أمًال كبريًا يراود الباحث أن تظهر هذه املعامل لتقف بجوار 

أخواهتا يف مستويات اللغة حتى يكون لدى القارىء الكريم تصورًا كامًال 

 ات القرآنية املتواترة.عن معامل التوجيه واالحتجاج للقراء



  
  
 

 
} ١٤٢٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

وقد أجاب اهللا هذا األمل ىف هذا البحث املخترص واملستل من فصـل 

    .)١(كبري ىف توجيه القراءات املتواترة بالغيًا مع التمثيل واإلفاضة

معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنيـة  "وجاء هذا البحث بعنوان 

   "املتواترة 

ناولـت فيهـا التعريـف بـالقرآن وقد جاء هـذا البحـث ىف: مقدمـة ت

والقراءات وبمستوى نقل القراءة، ثم مدخل إىل التوجيه البالغـى للقـراءت 

املتواترة = بني البالغة والفصاحة، ثم اإلعجـاز البالغـى يف القـرآن الكـريم 

وقراءاته املتواترة، ثم تعريف توجيه القراءات، ثم معامل التوجيه البالغى، ثـم 

 خامتة. 

أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم إنه نعم املوىل  واهللا أسأل

 ونعم النصري.

 

  د / محمد مصطفى على علوة                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  )مل يتم طبع هذا الفصل حتى اآلن .١(



  
  
 

 
} ١٤٢٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

  :  اآن وااءات

ذري القرآن لغة: تعددت تعريفات علامء اللغة من حيث املعنى اجل

   واالشتقاقي للكلمة الرشيفة ، وخالصة ذلك:

أن الكلمة الرشيفة ( القرآن ) مصدر من قرأ ، ثم صار علًام بالغلبة يف العرف 

  .  )١(العام عىل الكتاب احلكيم من إطالق املصدر عىل املفعول

 : ا : م  

تنوعت التعريفات االصـطالحية للقـرآن الكـريم مـن بـني تعريـف 

ارة وآخر بالعبارة، وآثرت منها أنه: القول أو اللفـظ أو الكـالم املنـزل باإلش

املعجز بسورة منه املتعبد بتالوته، املكتوب يف املصاحب ،  عىل سيدنا حممد 

  .  )٢(املنقول بالتواتر

   ااءات :

                : ا   

تعددت تعريفات أهل اللغة للقراءات واخرتت من هذه التعريفات، 

أن القراءات: مجع قراءة، والقراءة ضم احلروف والكلامت بعضها إىل بعـض 

  .  )٣(يف الرتتيل

والقراءة يف اللغة: مشتقة من مادة: قرأ، وهي مصدر سامعي له، يقـال: قـرأه 

تقرأه، ويقرؤه، ويقـرؤه قـرًءا وقـراءة، وقرءانـا، فهـو قـارئ والقـرآن مثلـو 

  . )٤(واجلمع ومقروء، وجل املعاين تدور حول معنى الضم

                                                 

ينظر للمزيد : القراءة بني التواتر وصحة اإلسناد دراسة حتليلية ، رسالة ماجستري للباحث ، ص :  )١(

 وما بعدها .  ١٣

 ا . وما حوهل ١٨) ينظر للمزيد : القراءة بني التواتر وصحة اإلسناد ، دراسة حتليلية ، ص : ٢(

 .  ٤٠٢) املفردات للراغب : ٣(

، وما بعدها ، واللسان  ١٠٣/  ١، والصحاح  ١١٠٢/  ٢) ينظر للمزيد : مجهرة اللغة ، مادة : قرأ ٤(

 واملعجم الوسيط ... إلخ . قرأ . 



  
  
 

 
} ١٤٢٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

   ااءات   ا ( اد ) :

تنوعت التقسيامت إىل قائل بأهنا عىل قسمني: املتواترة واآلحاد، وزاد 

  . )١(آخرون املشهور امللحق باملتواتر

وعرفوا املتواتر بأنه: ما نقله مجع ال يمكن تواطؤهم عىل الكذب عـن 

  .  )٢("مثلهم إىل منتهاه ، وغالب القراءات كذلك 

  

 : م ه دا أ  

الذي فقد فيه التواتر وهو ما صح سـنده ووافـق العربيـة والرسـم ، 

  . )٣(واشتهر عند القراء فلم يعد من الغلط وال من الشذوذ

وأما املشهور امللحـق بـاملتواتر ، فهـو مـا صـح سـنده بنقـل العـدل 

قله ، وتلقاه األئمـة الضابط إىل منتهاه، ووافق العربية والرسم واستفاض يف ن

بالقبول ، ومثاله ما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتـب املعتـربة ، ومراتـب 

  . )٤(املد عىل ما قاله ابن اجلزري

                                                 

، وكشـاف  ٤/  ١) ينظر للمزيد : القراءة بني التواتر وصحة اإلسـناد ، ص :   ، وانظـر : اإلتقـان ١(

 . ١٣١/  ٢ات الفنون اصطالح

 .  ٧٧/  ١) اإلتقان ٢(

 وما بعدها.٦١٦) ينظر للمزيد : القراءة بني التواتر وصحة اإلسناد ، ص : ٣(

 .  ٦٦/  ١، واإلتقان  ١٦) يراجع : منجد املقرئني   / ٤(



  
  
 

 
} ١٤٢٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ا  = ةااءات ا ا ا إ  ١(وا( : 

:  

أرشفهـا يعد علم البالغة من أرقى العلـوم قـدرًا، وأرفعهـا ذكـرًا، و

غاية، ومل يكن أبو هالل العسكرى مبالغًا حني قال: إن أحق العلوم بـالتعلم، 

وأوالهـا بـالتحفظ ـ بعـد املعرفـة بـاهللا جـل ثنـاءه ـ علـم البالغـة ومعرفـة 

الفصاحة، فبه يعرف إعجاز كتاب اهللا تعاىل مـن جهـة مـا خصـه اهللا بـه مـن 

دة األلفاظ، وغري ذلك حسن التأليف، وبراعة الرتكيب، وكامل املعانى، وجو

من حماسنه التى عجز اخللق عنها، وحتـريت عقـوهلم فيهـا، وهـذا هيـدى إىل 

 املعرفة بصحة النبوة التى تتلو املعرفة باهللا تعاىل.

وله بعد هذا الفضل مزيـد مـن الفوائـد يف جمـاالت اإلبـداع والنقـد 

وجـه والتصنيف فهو ينمى ملكة اإلبداع واإلنشاء، ويـدعمها ويصـقلها، وي

املبدع إىل اإلفصاح عن مراده يف أسلوب جيد، جيمع سامت احلسـن، وحيظـى 

 بالقبول والتأثري، ويسلم من العيوب التى جتعله غرضًا لسهام النقد...

هلذه األهداف والغايات بدأ البحث البالغى مبكرًا مع بدايـة احلركـة 

ء مــن العلمية يف رحاب احلضارة اإلسالمية وشـارك فيــه خمتلـف العلمــا

لغويني وأدبـاء ومفرسين وفقهاء، ومتكلمني وحكامء، حتى بنيـت قواعـده، 

وأحكمت أصوله، وتشعبت مباحثـه، وءاتـى أكلـه ثمـرات خمتلفـة ألواهنـا: 

كشفًا عن أرسار النظم القرآنى وبيانًا لدالئل إعجازه ويتضمن هـذا البحـث 

ة عرضــًا لــبعض الفصــول البالغيــة التــى تتضــمن رشح مقــاييس الفصــاح

والبالغة وبيان أحوال اإلسناد اخلريى .. الخ من أجـل التعـرف عـىل معنـى 

                                                 

، ومـا بعـدها، ٣) ينظر: قاموس قواعد البالغة وأصول النقد والتذوق إعـداد مسـعد اهلـوارى / ١(

ومـا حوهلـا، والبالغـة العربيـة  ٨٢جاز البالغى للقرآن قضايا ومباحث د / حسـن طبـل / اإلع

 وما بعدها. . ١١تارخيها، مصادرها. مناهجها د / عىل عرشى زايد / 



  
  
 

 
} ١٤٢٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

توجيه القراءات بالغيًا وكذا رسم معامل توجيـه القـراءات املتـواترة بالغيـًا، 

 وتفصيل ذلك فيام يأتى:      

 :معنى البالغة والفصاحة 

 تقع كل من البالغة والفصاحة صفة ملعنيني: 

 ا كالم فصيح، أو بليغ.أوهلام: الكالم، تقول: هذ

 ثانيهام: املتكلم، تقول: هذا خطيب فصيح، أو بليغ.

وفصاحة أو بالغة الكلمة تعنى بإجياز شـديد: خلوصـها مـن تنـافر   

احلروف، والغرابة، وخمالفة القياس اللغوى، وعالمة كون الكلمـة فصـيحة: 

ـ أو بالغـة أن يكون استعامل العرب املوثوق بعربيتهم هلا كثريًا، وأما فصاحة 

الكالم فتعنى: خلوصه مـن ضـعف التـأليف، وتنـافر الكلـامت، والتعقيـد. 

 والتعقيد له سببان:

ما يرجع إىل اللفظ: حيث ال يتوصل إىل معناه، ومـن ثـم فرسـ  اول :

مجال الكالم اخلاىل من التعقيد اللفظى أن يسلم نظمـه مـن اخللـل تقـديًام أو 

 تأخريًا أو إضامرًا.

: ميرجع إىل املعنى وهو: أال يكون انتقـال الـذهن مـن املعنـى ما  ا

 األول إىل املعنى الثانى ظاهرًا. 

وأما فصاحة املتكلم فهى: ملكة يقتدر هبا عىل التعبـري عـن املقصـود 

بلفظ فصيح أو بليغ، وأما فصاحة أو بالغة الكـالم فهـى: مطابقتـه ملقتىضـ 

 احلال مع فصاحته. 

  

  و طن : 

 منه تبتدىء. أسفل: .١

أعىل: إليه تنتهى وهو حد اإلعجاز وما يقرب منـه، وبـني هـذا وذاك  .٢

 مراتب كثرية متفاوتة.



  
  
 

 
} ١٤٢٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

 وأخريًا رس مجال البالغة يكمن يف أمور: 

  ما حيرتز به عن اخلطأ: وهو علم املعانى. ذلك الذى يعرف له أحوال

اللفظ العربى الذى يطابق مقتىض احلال، أو هو كـام قـال السـكاكى: 

تبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة، وما يتصل هبـا االستحسـان ت

وغريه، ليحرتز بالوقوف عليهـا مــن اخلطـأ يف تطبيـق الكـالم عـىل 

 مقتىض احلال.

  ما حيرتز به عن التعقيد املعنوى: وهو علم البيـان ذلـك الـذى يعنـى

بداللة اللفظ عىل معناه، ومـدى وضـوح هـذه الداللـة. واخـتالف 

وضوح، أى أن البحث ىف هذا العلـم هـو بحـث حـول درجة هذا ال

ــا يف  ــة عنه ــا، واإلبان ــة إبرازه ــدور، وكيفي ــة يف الص ــانى املختبئ املع

 معارض خمتلفة ومتعددة يف وضوح الداللة عليه.

  ما يعرف به وجوه حتسني الكالم: وهو علم البديع، ذلك الفن الـذى

يـق يف يلمس باحلس والشعور، بام حيدثـه مـن موسـيقى هلـا وقـع رق

 الكالم.

واألمور السابقة تتكامل يف عنـارص البالغـة: لفظـًا ومعنـًى وتأليفـًا 

 لأللفاظ يمنحها قوة وتأثريًا وحسنًا.

  

  از ا  اآن ا اءا ااة : 

تعد قضية اإلعجاز البالغى القرآنى، من أخطر القضايا التـى تشـغل 

لدة ترسل إشـعاعها الـدائم، وهـى باقيـة عـىل كل مهتم بفن القول؛ ألهنا خا

 جالهلا. 

والدرس البالغى القرآنـى مـن أقـدم الـدروس التـى شـغلت فكـر 

البالغيني قديًام، ثم هو جديد، ال ينتهى عنـد أمـد أوغايـة، ويرجـع هـذا إىل 

 طبيعة القرآن ذاته أسلوبًا ومعنى، وطبيعة إعجازه وبيانه. 



  
  
 

 
} ١٤٢٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ـ فيام يبدو ـ يف بالغة القرآن ينبغى والبحث األمثل أو املنهج األكمل 

 أن يتوفر هلا أسباب خاصة لتكون مثمرة، ومفيدة منها:

ـ اإلطالع عـىل بالغـة املفرسـين، ومـا قـدموه ـ عـىل اخـتالف مــدارسهم 

 ومذاهبهم ـ وفـى كتبهم وحواشيهم من بحث بالغى يف القرآن.

انة ومثابرة من أجـل ـ قيام الباحث باستقصاء األساليب القرآنية وحتليلها بأم

استنباط قيم بالغية جديدة، مبكرة يضيفها للدرس البالغى، ويثرى املسرية، 

 ويقوم ما آعوج، ويصوب الكثري من النظرات البالغية قديًام وحديثًا. 

هذا ولكى يكون باحث البالغة صادقًا يف بحثه ينبغى أن يقـرأ كثـريًا 

لية، أو كام يقـول علـامء البالغـة يف شتى فنون املعرفة، ليكون ذا حساسية مجا

ملكة نفسية وموهبة شبه فطريـة فتجـذب إىل اجلميـل، وتكـون قـادرة عـىل 

 التحليل والتعليل والكشف واإلضافة. 

والقراءات املتواترة أبعاض القرآن، ومها بـام تتضـمنه مـن وجـوه ال 

 تقل إعجازًا عن القرآن الكريم.     

نيـة عمومـًا واملتـواترة ـ موضـوع والثابت أن العلم بـالقراءات القرآ

البحث ـ خصوصًا أصل يف العلم بكل معلـوم، وذلـك أهنـا تفـتح جمـاالت 

 راسخة للبحث يف شتى العلوم واملعارف.

فاملفرس ال غنى له عنها، حيث إن تعـدد القـراءات يكسـب التفسـري 

خصــوبة وعمقــًا، وثمــة رشوط ينبغــى توافرهــا يف املفرســ لكــى متنعــه مــن 

ن فهم مقاصد اآليات القرآنية من ذلك أن يكون عاملًا بالبالغـة االنحراف ع

 والقراءات.



  
  
 

 
} ١٤٢٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

والفقيه هو اآلخر الغنى له عن القراءات، حيث إن بعض القـراءات 

بالتشـديد ، )١("يّطّهـرن"قد تبني ما لعله جيهل يف القـراءة األخـرى، فقـراءة 

 .)٢(مبينة ملعنى قراءة التخفيف

 قراءات، بام تعكسه مستويات اللغة:وعامل اللغة ال غنى له عن ال

فاخلالف الصوتى وإن كان ال يرتتـب عليـه تغـري يف املعنـى، إال أنـه 

 يفتح الباب لعطاء ال ينفد يف األصوات واللغات واللهجات.

واخلالف يف البنية اللغوية مع ما يرتتب عليه مـن اخـتالف يف املعنـى 

 واملعجمى والدالىل. يفتح الباب آلفاق رحبة من البحث الرصىف والنحوى

وأخريًا فإن البحث يف تغاير القراءات كفيل لعـامل البالغـة باكتشـاف 

كنوز ال تبيـد يف كـل مـا يتعلـق بعلـوم البالغـة الثالثـة: املعـانى، والبيـان، 

والبديع، فضًال عن البحث يف معانى القـراءات املتـواترة، وتلمـس األوجـه 

ا، حتى جعلها ابن اجلزرى والسيوطى البالغية املرتتبة عىل تغايرها واختالفه

 وجها من وجوه اإلعجاز البالغى يف القرآن الكريم.

هذا وقد ذكر الشيخ عبد اهللا دراز أن علوم األدب ـ أو العلوم العربية 

قال: وزاد بعضـهم عليهـا علـم القـراءات ومبادئـه مـن ، )٣(ـ اثنا عرش نوعاً 

إىل أن موضـوعه كـالم اهللا  مسائل احلروف وخمارجها، ومن مل يعده منها نظر

 تعاىل وموضوع علم األدب كالم العرب.

والناس يعرفون أن القـرآن وقراءاتـه كـالم عربـى مبـني، وأنـه بلـغ 

الذروة ىف البالغة والفصاحة، ولو شـارك كـالم البلغـاء القـراءات يف شـىء 

 فهى مشاركة جزئية.

                                                 

  .٢٢٧/  ٢، والنرش ٢٤٧، والتجريد / ١٨٢) وانظر السبعة / ٢٢٢) سورة البقرة: اآلية: (١(

 ٢٩٣/  ١، والكشف ٤٨٥ـ  ٤٨٢/  ٤٠ويراجع جامع البيان ، ٢٥٥/  ١)اإلتقان يف علوم القرآن ٢(

  .٢٩٤ـ 

  ) تاريخ أدب اللغة العربية له اجلزء األول.٣(



  
  
 

 
} ١٤٣٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

التبادل بني وتوضيحًا ملا سبق أقول: ما ورد من تغاير بني القر اءات ك

التذكري والتأنيث ال خيلوا من نكت بالغية بام تكسبه للمعنى من زيادة توكيد 

 عام يكون موزعًا عىل املواضع.

وفـي كتب البالغــة أســرار ونكـت بالغيــة التيـان الكـالم عـىل 

خالف مقتىض الظاهـر بتذكري املؤنث وتأنيث املذكر، كالتفخيم الـذى جيـوز 

زى، فلـم خيـل صـنيع القـراءات إذن مـن أن يكـون به تذكري كل مؤنث جمـا

منهجًا أدبيًا اختص به القرآن الكريم، وإن كـان ثمـة مضـاهاة لطـرق البيـان 

العربى وهو منهج يرقى بتفكري خمتلـف القبائـل، وفيـه تـرويج، وذلـك مـن 

أحسن مكاسب البلغاء، وهـو يف القـراءات عمومـًا ال يف التـذكري والتأنيـث 

اضحًا أن اآلية أنزلت عـىل وجهـني فـأكثر فكثـرت خصوصًا، وقد أصبح و

املعانى مع إجياز، ولذا كانت وجهة العلامء سديدة حيـنام عـدوا هـذا التبـادل 

 ليس بالغة فقط بل من حماسن اإلعجاز: 

ففى رشح البخارى: من حماسن إعجاز القـرآن تنـوع املعـانى بتنـوع 

 .)١(دلت عليه القراءات فتكون كل قراءة بمثابة آية يف املعنى الذى

وعدوه كذلك من املبالغة يف اإلعجاز باإلجياز: ففى النرشـ قـال ابـن 

اجلزرى، من فائدة اختالف القراءات وتنوعها: ما يف ذلك من هنايـة البالغـة 

وكامل اإلعجاز وغاية االختصار ومجال اإلجياز إذ كل قراءة بمنزلـة اآليـة إذ 

علت داللة كـل لفـظ آيـة عـىل كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولوج

 .)٢(حدهتا مل خيف ما كان يف ذلك من التطويل

وعدوه كذلك وجهًا فريدًا من وجوه اإلعجاز العديدة، وذلك بإفادة 

القراءة ملعنى غري معنى القراءة األخرى كام قال السيوطى: وذلك من وجـوه 

                                                 

 .٢٠١/  ٣) رشح البخارى ١(

 .٥٢/  ١) النرش ٢(



  
  
 

 
} ١٤٣١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

بإنزال لفـظ  وكام قال الطاهر  بن عاشور: وقد تكثر املعانى ،)١(إعجاز القرآن

اآلية عىل وجهني أو أكثر تكثريًا للمعانى مع إجيـاز اللفـظ وهـذا مـن وجـوه 

 .)٢(اإلعجاز

ومما يزيد الكالم السابق وضوحًا ـ فضًال عن كونـه شـارحًا لـه ـ مـا 

: لـو أنعمـت النظـر لـو )٣( نراه يف كالم الدكتور عبد الفتاح شلبى حني قـال

من السمر يف البالغـة أال نـرى مـثًال  جدت أن يف القراءات املتخالفة نواحى

ــاىل:  ــه تع ــراءة يف قول ــتالف الق ــراف M   l  kLاخ ، ويف )٤(يف األع

 "،فقرأ محزة، والكسـائى، وخلـف )٦(، وقد رسمت فيهام بغري ألف)٥(يونس

ار  "سـاحر"عىل وزن فّعال يف املوضعني، وقـرأ البـاقون يف السـورتني  "سحَّ

ار"ىل حرف الشعراء أنه ، واتفق القراء ع)٧(عىل وزن فاعل ، ورسـمت "سحَّ

، واخـتالفهم يف حـرىف األعـراف ويـونس )٨(األلف بعـد احلـاء يف الشـعراء

واتفاقهم عىل الذى يف الشعراء أمر يقتضيه املقام حيـث إن موضـع الشـعراء 

 Mجاء جوابًا لقول فرعون فيام استشارهم فيـه مـن أمـر موسـى بعـد قولـه:

  »   º  ¹  ¸L و أبلغ من قوله رعاية ملـراده فأجابوه بام ه

بخالف موضع األعراف فإن ذلك جواب لقـوهلم فتناسـب اللفظـان، وأمـا 

                                                 

 .١٨٦/  ٢) اإلتقان ١(

 .٨٣/  ١) التحرير والتنوير ٢(

 .٥٢٠٠٥١) رسم املصحف واالحتجاج به / ٣(

  .١١٢) األعراف / ٤(

  .٧٩يونس / ) و٥(

  .٢٢٠٠٢١) املقنع / ٦(

  .٢٧١/  ٢) النرش ٧(

  .٢٢٠٠٢١) املقنع / ٨(



  
  
 

 
} ١٤٣٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

M   º  موضع يـونس فهـى أيضـًا جـواب مـن فرعـون هلـم حيـث قـالوا:

½   ¼  »L
 ، فرفع مقامه عن املبالغة.)١( 

، كالم يف اإلعجاز قريب مما سـبق، والكـالم )٢(وللباقالنى والرافعى

ال عربة باختالف الرسم وبالغة القراءة، وهل كـان االخـتالف  كله يؤكد أنه

  ؟ من أجل الرسم يتضمن هذه البالغة حني يتفقون وحني خيتلفون

هذا وتتأكد العالقة بـني القـراءات والبالغـة عـىل اجلانـب العلمـى 

باإلضافة إىل ما سبق بأن يف القراءات املتـواترة احلاملـة للمعـانى العديـدة يف 

التضمني يف استعامل العرب، ونظري التورية والتوجيه يف البديع،  اجلملة نظري

ونظري مستتبعات الرتاكيب يف علم املعـانى ... الـخ، مـن األمـور والقضـايا 

البالغية غري أن الباحث قد استوقفه وهـو يتنـاول معـامل التوجيـه يف املئـات 

األوجـه مسلك العلامء يف توجيه القراءات وعدم مرعائهم لـبعض  )٣(األوىل

البالغية املرتتبة عىل تغايرها، مما يعنى أن قدرًا من التوجيه ـ البالغى ـ مل يـدر 

يف خلد هؤالء األوائل، أو أن رشحية من توجيه القـراءات ظلـت لفـرتة غـري 

 قصرية ساقطة من احلسبان.

ويرجع الباحـث هـذا إىل عـدم أو قلـة اكـرتاث البالغيـني أنفسـهم 

اد هبا يف معرض بحوثهم، فمن النادر أن تتوجـه بتوجيه القراءات واالستشه

أنظارهم نحو القراءات املتـواترة، السـتجالء جوانـب اإلعجـاز مـن جـراء 

اختالف حروفهـا وأنامطهـا التعبرييـة، وهـو  يف رأي موضـوع ثـر ذو آفـاق 

 واسعة.

                                                 

  .٧٦) يونس / ١(

  .٥٣) إعجاز القرآن / ٢(

اجلزء األول من رسالة العاملية الدكتوراه للباحث وعنواهنا معامل التوجيه واالحتجاج  ينظر للمزيد) ٣(

  للقراءات املتواترة دراسة تأصيلية.



  
  
 

 
} ١٤٣٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

وعىل سبيل املثال مل نجد إال إشـارات عـابرة للرشـيف الـرىض: (ت 

البيان يف جمازات القرآن، وقريب من هذا مـا نـراه هـ) يف كتابه تلخيص ٤٠٦

دالئـل "هــ) يف كتابيـه ٤٧٤من صنيع اإلمام عبد القـاهر اجلرجـانى ت : (

مع أهنام من أهم الدراسات التـى توجهـت إىل  "وأرسار البالغية" "اإلعجاز

البحث يف بيان القرآن الكريم وبالغته وإعجازه، ومع ذلك ال نجده يشري إىل 

عجاز يف القراءات القرآنية، وإنـام يعـرض ملـا أمجـع عليـه القـراء جوانب اإل

  .   "دالئل اإلعجاز"اللهم إال شاهدًا واحدًا يف القراءات القرآنية يف كتابه 

هـ) شذرات دقيقة يف توجيه بعض القراءات ٥٣٨وللزخمرشى ت: (

ملعـارص املتواترة بالغيًا لكنها ليست كافية لرسم معامل هلذا التوجيه واملنظور ا

 للبالغة والنقد.   

غـري  "اإليضـاح"هـ) شواهد عديدة يف كتابـه ٧٣٩وللقزوينى ت: (

أهنا ال تعد أن تكون صدى من أصداء توجيه القـراءات اسـتقاها مـن تـراث 

 سابقيه.

هــ) ودراسـته املطولـة ٩١١واألمر قريب يف صنيع السـيوطى ت: (

 ."ار التنزيلأرس"و "معرتك األقران"عن إعجاز القرآن يف كتابيه: 

ولكن األمر مل يقف عند هذا يف مسـلك املعـارصيني الـذين تنـاولوا 

 تفصيل ما أمجله السابقون ومن الدراسات احلديثة يف هذا:

الكوكب الدرية فيام ورد يف إنزال "ـ ما أشار إليه الشيخ حممد احلداد يف بحثه 

 القرآن عىل سبعة أحرف من األحاديث النبوية.

األسـتاذ مصـطفى صـادق الرافعـى يف كتابـه إعجـاز القـرآن ـ ما ذهب إليه 

 والبالغة النبوية.

أبو عـىل الفارسـى حياتـه "ـ ما ذكره الدكتور / عبد الفتاح شلبى يف رسالته 

رسـم املصـحف "ومكانته بـني أئمـة التفسـري واللغـة والقـراءات، وكتابـه 

 ."واالحتجاج به يف القراءات



  
  
 

 
} ١٤٣٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

يف كتابـه: اإلعجـاز البيـانى يف ضـوء  ـ مـا ذكـره الـدكتور / أمحـد اخلـراط

 القراءات القرآنية املتواترة. 

ـ رسالة يف التوجيه البالغى يف القراءات القرآنيـة وهـي رسـالة لنيـل درجـة 

العاملية (الدكتوره) إعداد د / عبد اهللا عليوة بن حسن الربقينى وهـى ضـمن 

 البالغة والنقد. الرسائل املوجودة بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم

ـ كتاب التوجيه البالغى للقـراءات القرآنيـة للـدكتور / أمحـد سـعد حممـد، 

 "يف اللغـة العربيـة وآداهبـا "الـدكتورة"وأصله رسالة جامعية لنيـل درجـة 

 ختصص البالغة والنقد األديب من كلية البنات جامعة عني شمس. 

تور صـربى املتـوىل ـ التوجيه اللغوى والبالغى لقراءة اإلمـام عاصـم للـدك

 املتوىل.

مدخل القراءات القرآنية يف اإلعجـاز البالغـى للـدكتور / "ـ بحث بعنوان 

 حممد إبراهيم شادى.

البالغة يف القراءات الشاذة عند ابـن جنـى للـدكتور / "ـ بحث آخر بعنوان 

 عبد املنعم األشقر.

للـدكتور /  ـ تغاير األسلوب يف القراءات القرآنية وأثره يف اخـتالف املعنـى

 خري الدين سبب.

ـ األسلوب واألداء يف القراءات القرآنية دراسـة صـوتية تباينيـة للـدكتور / 

 خري الدين سيب.

ـ تلوين اخلطاب يف القرآن الكريم دراسة يف علم األسـلوب وحتليـل الـنص 

 للدكتور / طه رضوان.

  عمر. ـ دراسات لغوية يف القرآن الكريم وقراءاته للدكتور / أمحد خمتار

البالغـى ـ اإلعجاز الرصىف يف القرآن الكريم دراسـة نظريـة تطبيقيـة للتوظيـف 

 لصيغة الكلمة للدكتور / عبد احلميد أمحد يوسف هنداوى.

 ـ بالغة الكلمة يف التعبري القرآين للدكتور فاضل صالح السامرائى.



  
  
 

 
} ١٤٣٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

يف / تـأل "تصوير املوت يف القرآن الكريم نموذجاً "ـ كتاب بعنوان: البالغة 

 حممد أمحد أبو بكر أبو عامود.

 ـ كتاب بعنوان: القرآن والصورة البيانية للدكتور / عبد القادر حسني.

ـ التوجيه اللغوى للقراءات السبع عنـد أبـى عـىل الفـارس يف كتابـه احلجـة 

 تأليف الدكتور / عمرو خاطر عبد الغنى وهدان.

 ريم إبراهيم صالح.ـ اإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات للدكتور عبد الك

وهذه املؤلفات فيام يبـدو ـ متفاوتـه يف منهجهـا وتناوهلـا للقـراءات 

القرآنية املتواترة لذا أردت أن أرسم معامل لتوجيه القـراءات املتـواترة بالغيـًا 

عّلها تفتح الباب أمام بعض الباحثني يف الوفاء بام أذكـره مـن نـامذج يف هـذه 

سـتطاعتى يف هـذه املعـامل أن أرصـد الظـواهر املعامل، عىل أننى حاولت قدر ا

البالغيــة التــى بثهــا علــامء الســلف يف تــوجيههم للقــراءات املتــواترة، تبعــًا 

 ملتجهاهتم يف التوجيه وطرائقهم يف املعرفة.

 

وللوفاء بام سبق اقتىض األمر احلديث عـن تعريـف التوجيـه عمومـًا 

 وهو ما يتضح فيام يأتى:وعند البالغيني خصوصًا 

  

: اءاتا     

   مصدر الفعـل وجـه يوجـه توجيهـًا ، وقـال احلمـوي: : ا

 التوجيه مصدر توجه إىل ناحية كذا إذا استقبلها وسعى نحوها . 

 

وتعقبه املدين بأن التوجيه مصدر وجهه يف كـذا توجيهـًا، كـام يقـال: 

   وجهت وجهي هللا سبحانه، وقد يقال: وجهت إليك بمعنى توجهت الزمًا.



  
  
 

 
} ١٤٣٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

، )١(وأما توجه فمصدر: التوجه، وهو أمر قيايس وال حيتاج إىل سـامع

ويرى الباحث أن التوجيه يف اللغة ، وكذا فعلـه وبعـض مشـتقاته جـاء عـىل 

معنى إرسال الشىء أو جعل الشىء عىل جهة واحدة مقصـودة أو مـرادة، ال 

 خيتلف .

  

 : ا ا  

جيــه حســب العلــوم تنوعــت منــاحي التعريــف االصــطالحي للتو

 وتناوهلا له . 

فالنحاة يرون أنه : حتديد الدليل أو حتديد السـبب أو حتديـد املخـرج 

    .)٢(ألي مسألة نحوية

ويعرفه الباحث بأنه : تفسري القراءات أو رشحها أو معرفة القراءات وأدلتها 

يف الصورة التي يرجـع االخـتالف فيهـا إىل اجلانـب الصـويت أو األدائـي أو 

 ( البنيوي ) أو النحوي ( الرتكيبي أو الـداليل أو البالغـي .. ) لبيـان الرصيف

أوجه الشبه بني القراءات ، وبني ما حتتمله كل قراءة ، ثم التوفيق بينهـا ببيـان 

مقصود معنى كل واحدة وجعلها عـىل جهـة واحـدة ال تغـاير األخـرى وال 

  .  )٣(تناقضها

اللغويني، والقـراء تـدور  مما سبق يمكن القول أن معاين التوجيه عند

حول التنقيب، والتقليب ألوجه القراءات التي غمضت عن ظـاهر الصـنعة 

                                                 

املعاجم اآلتية وجه : العني وهتذيب اللغة واملحيط يف اللغة ، ومقـاييس اللغـة ..  ":) ينظر للمزيد ١(

 إلخ . 

، ومـا  ٤٨٩/  ١) ينظر للمزيد : معامل التوجيه واالحتجاج للقراءات املتـواترة ، دراسـة تأصـيلية ٢(

 حوهلا ، رسالة دكتوراه للباحث مودعة بكلية القرآن الكريم . 

 وما حوهلا .  ٤٨٦/  ١تعريف االصطالحي : معامل التوجيه ) ينظر للمزيد يف ال٣(



  
  
 

 
} ١٤٣٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

حتى تستبني، فاملوجه جيمل به البحث ملّيا يف هذه الوجوه، وهو أمر يسـتلزم 

    تقليب القراءات من مجيع وجوهها التي حتتملها العربية حتى تنقاد.

غيـة فالبـد مـن توضـيح مـراد ونظرًا ألن البحث يتعلق باملعامل البال

  وهو ما يتضح فيام يأتى:التوجيه عند البالغيني، 

 : ا ا   

 عند البالغيني: "وجه وتوجيه "معني 

عـام ذكـره أصـحاب  "املـادة "مل خيرج مـا ذكـره البالغيـون يف نفـس 

املعاجم فيام سبق وإن كان الزخمرشي قد جعل بعضه من املجـاز قـال: ومـن 

 .  )١("رجل وجيه  "از املج

ومما يتفق وتعريف البالغيني ما جاء يف املعـاجم: وقـد تكـرر يف احلـديث: 

  .)٣(.)٢(ورجل ذو وجهني إذا لقي بخالف ما يف قلبه

  و    ون: 

 )٤(عرف أصحابه التوجيه بأنه: إيراد الكالم حمتمال لـوجهني خمتلفـني األول:

ا مدحًا واآلخر ذمًا، أو هو: أن يبهم املتكلم املعنيني بحيـث بأن يكون أحدمه

ال يرشح أحدمها عيل اآلخر بقرينـة أي أهنـم أنزلـوه منزلـة اإلهيـام وسـموه 

، ومثال ذلك أن الفراء قد التفت إيل هذا األسلوب ـ وإن مل يسمه ـ )٥(توجيها

                                                 

  ).٣٢٢-٢/٣٢١) أساس البالغة (وجه) (١(

وقد رواه البخاري يف صحيحه، راجعه وضبطه: » جتدون رش الناس ذا الوجهني«) نص احلديث: ٢(

/ ٢الشيخ/ حممد عيل القطب والشيخ/ هشام البخاري، ط/ املكتبة العرصية، بريوت، ط

  : [  K  J  I  H     G  F  EZم كتاب:املناقب، باب: قول اهللا١٩٩٧ -ه ١٤١٨

  ).٣٤٩٤) رقم (٣/١٠٨٨(

  ).٥/٤٧٧٦املعاجم اللغوية السابقة، وانظر مثال اللسان (وجه) ( ينظر:) ٣(

  ).٣٨٢-٢/٣٧٩)، ويراجع معجم املصطلحات البالغية وتطورها (٢٠٢مفتاح العلوم ( ينظر:) ٤(

 ).٣٠١) الكليات (٥(



  
  
 

 
} ١٤٣٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ــه ــري قول ــد تفس £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©    : [  ª عن

«¬  Z
فيفهم منها الـذم الـذي أراده اليهـود واملـدح الـذي قال:  )١(

 .)٢( قصده املسلمون حني رغبوا يف أن يرعاهم الرسول

ومن توجيه القـراءات أو مـا يسـمي نظـري التوجيـه ـ كـام تفهـم هـذه 

التسمية من التحرير والتنوير ـ الذي يلمح فيها املعني السابق ما نراه يف قولـه 

، "ال  "فقـد قـرئ يف املتـواتر بمـد ، )٣(Q  P   O   N  MV  U  T  S  RW Z  ]   تعايل:

معناها النفي، والقراءة بـدون املـد معناهـا  "ال  "، والقراءة بمد )٤(وبقرصها

، فلو كانت القراءة بوجه واحـد ـ )٥(اإلثبات أي لو شاء اهللا ألدراكم غريي به

ثبـات فقـط، املد أو القرص ـ لكان معناه عيل املد النفي فقط وعـيل القرصـ اإل

لكن قرئ بالوجهني فرتدد الوهم وصـار املوضـع القـرآين حمـتمال لـوجهني 

خمتلفني يف املعني، وهذا هو التوجيه عند البالغيني، واملتأمل ألمثلتـه جيـد أن 

:  [  Z املعنيني قد يقصدان للمتكلم وهو  مقصود يف اآلية هنا، ومثله قوله

    ]  \  [Z)ن اإلهيـام هـذا ال جيـب أن يكـون ويبـدو أقرصًا ومدًا،  ،)٦

الحقًا بالسامع ال معدي عنه، وبيان ذلك أن لو قيل ألعور ليت عينيه سواء، 

فهو وإن احتمل الدعاء له والـدعاء عليـه، نعـرف أنـه مل يقـع أن أعـَور عـاد 

 بعينني ونعرف أن األعور قد يعمي.

                                                 

 ).١٠٤) سورة البقرة : من اآلية (١(

 ).١/٦٩) معاين القرآن (٢(

 ).١٦) سورة يونس : من اآلية (٣(

 ).٢/٢٨٢)، النرش (٣٧٢-٣٧١)، التجريد (٣٢٤) السبعة (٤(

 ).٢/٣٣٨) حاشية اجلمل عىل اجلاللني (٥(

 ).١) سورة القيامة : اآلية (٦(



  
  
 

 
} ١٤٣٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ا وأدخل السكاكي هذا النوع يف املحسنات البديعية وعرفـه بقريـب ممـ

، وعرفـه )١(سبق وقال: وللمتشاهبات من القرآن مدخل يف هذا النوع باعتبار

القزويني بقريب من تعريف السكاكي وأضاف نقًال عن الزخمرشـي تسـميته 

ــوجهني ــيص)٢(ذا ال ــي رشاح التلخ ــيل رضب القزوين ــار ع ، إال أن  )٣(، وس

كان أحـدمها  ... وجيب تقييده باالحتاملني املتساويني، فإنه إن"السبكي قال: 

  .)٤("ظاهرًا والثاين خفيًا واملراد هو اخلفي كان تورية

ـ  )٥(وسمي احلرصي التورية توجيهًا ـ وعقد بابًا للتوجيه وسامه اإلهيام

 وليس األمر كذلك ألن:

ـ التورية فيها معنيان قريب وبعيد والثاين هو املقصود أما التوجيـه فـال 

 يرجح فيه أحد الوجهني.

 ون باللفظة املشرتكة أما التوجيه فيكون باللفظ املصطلح.ـ التورية تك

  .)٦(ـ التورية تكون باللفظة الواحدة أما التوجيه فيكون بألفاظ متالئمة

وعرف العلوي التوجيه بمثل ما عرفـه السـكاكي، إال أنـه أدخـل فيـه 

 ، وعرف )٧(املدح بام يشبه الذم

، غري أنه قال يف )٨(الزركيش التوجيه بمثل تعريف السكاكي والقزويني

مبحث التورية: وتسمي اإلهيام والتخييل واملغالطة والتوجيه، وعرفها بمثـل 

                                                 

 ).٢٠٢) مفتاح العلوم (١(

 ).١/٤٠٠) الكشاف (٢(

 ).٤٤٣)، املطول (٤/٤٠٠ينظر مثال: رشوح التلخيص () ٣(

  ).٤/٤٠١عروس األفراح ( )٤(

  ).٥٩٦، ٢٦٨تحریر التحبیر ( )٥(

  ).٣٠١الكلیات ( )٦(

  ).٤٦٥- ٤٦٤الطراز ( )٧(

 ).٢/٣١٤) الربهان (٨(



  
  
 

 
} ١٤٤٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

، ويف هذا كام تري خلط بني الفنيني اللذين فرق بيـنهام )١(ما عرفها البالغيون

 السابقون.

وعرف فيه املحـدثني التوجيـه بأنـه: أن يؤلـف املـتكلم بعـض  الثاين:

إيل أسامء متالئامت صفاهتا اصطالحًا مـن أسـامء  الكالم أو مجلياته ويوجهها

أعالم أو قواعد علوم أو غري ذلك مما يتشعب له من الفنـون توجيهـا مطابقـًا 

، ومن هذا القبيل التوجيه بأسامء )٢(ملعني اللفظ الثاين من غري اشرتاك حقيقي

 سور القرآن كام يف قول بعضهم:

         

    با         رة ا

 

  ن وت أن ار  

وف  دوم وار   
)٣(  

 

  .)٤(كثري من ألوان التوجيه السابقة "أنوار الربيع  "ويف كتاب 

وأري واهللا أعلم أنه من املمكن أن نستأنس بام اصطلح عليه البالغيون 

نيـني من تسميات للتوجيه وكذا تعريفاهتم مع الوضع يف االعتبار أن كـال املع

 أو كل املعاين التي تأيت عليها القراءات املتواترة مقصودة بل مرادة.

وخالصة القول: أن مفهوم توجيه القراءات يدور حول بيـان املعنـى 

أو الوجه املقصود من القراءة، أو هو: تلمس األوجـه املحتملـة التـى جيـرى 

ه أم عقليـه، عليها التغاير القرآنى يف مواضعه، سواء أكانت هذه األوجه نقليـ

وهو هبذا املفهوم ال يكاد خيتلف عن مفهوم االحتجاج كبري اختالف، غري أن 

الالفت لالنتباه هو إيثار استعامل مصطلح التوجيه عىل مصـطلح االحتجـاج 

                                                 

  ).٣/٤٤٥) السابق (١(

 ).٣٠١الكليات ( )٢(

 ).٢/٣٨٢معجم املصطلحات البالغية وتطورها ( )٣(

 ) وما بعدها.٣/١٤٤: أنوار الربيع (رينظ )٤(



  
  
 

 
} ١٤٤١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

عند بعـض علامئنـا املتـأخرين، وأغلـب الظـن أن هـذا اإليثـار هـو لشـيوع 

بأكثر من مصـدر مـن مصطلح التوجيه يف الدرس اللغوى فضًال عن ارتباطه 

مصادره، فكان مصطلح التوجيه هو املناسب لتميز القراءات، ومن ثم ذهبوا 

 إىل ختصيصه بالبحث يف وجوه املعانى املرتتبة عىل اختالف القراءات.

وال شك أن هناك عالقة بني مسـتويات الصـياغة واألداء واملسـتوى 

عـانى، وتأكيـد بعـض الدالىل هلا، حيث تتناغم هذه املستويات يف تصـوير امل

األوجه البالغية املرتتبة عليها، عىل نحو مـا زاه يف بعـض الظـواهر البالغيـة 

 كالتقديم والتأخري، واحلذف والذكر، ومراعاة الفاصلة ..الخ

وتوضــيح ذلــك أن: وتلمــس الوجــوه اللغويــة التــى جتــرى عليهــا 

قرآنى ما القراءات املتواترة، وهى وجوه تنوعت بحسب تنوع أوجه التغاير ال

بني وجوه نحوية تتعلق بمواقع الكلامت وتغـاير وظيفتهـا داخـل الرتكيـب، 

ورصفية تتعلق بوزن الكلـامت وطرائـق اشـتقاقها، وصـوتية تتعلـق بطـرق 

وداللية تتعلق بمدلول اللفظ داخل السياق صار جماالً خصبًا للتعليل  األداء،

 والتحليل عند علامء التوجيه.

س الوجوه البالغية للقراءات املتـواترة فضـل ولالجتاه البالغى وتلم

تعلق باملستويات اللغوية السابقة وال سيام يف مبحثى اإلجياز، وتنـوع جهـات 

 الربط بني املفردات يف موضعه من الدراسة.

ومما سبق نلحظ أن التوجيـه البالغـى هـو اجتـاه يعنـى باإلشـارة إىل 

اختالفهـا، وتلمـس دورهـا يف الوجوه البالغية املرتتبة عىل تغاير القراءات و

 .  )١(إثراء بالغة القرآن بوصفها وجهًا من وجوه إعجاز
أو هو: تفسري القراءات أو رشحها أو تعليلها ملعرفة معانيهـا وأدلتهـا 

ــى  ــب البالغ ــائل اجلان ــا إىل مس ــتالف فيه ــع االخ ــى يرج ــور الت يف الص

 .وقضاياه...

                                                 

  .٣٠) التوجيه البالغى للقراءات القرآنية د / أمحد سعد حممد / ١(



  
  
 

 
} ١٤٤٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

تغـاير بحـال مـن هذا ولكل قراءة وجهها اللغوى، وال يبلـغ هـذا ال

األحوال مبلغ التضاد بني معانى القراءات، وإنام مبلغه كام يقـول ابـن قتيبـة: 

 .)١(هو التغاير والتنوع .. واهللا سبحانه أنزل القراءات واملعنيني مجيعاً 
ويف هدى هذا الفكر حياول الباحث اعتالء حـدود الرتجـيح ومقـام 

ل الباحـث أن هيديـه هـذا الفكـر القراءات املتواترة، ويأمـاالختيار، وهو يوجه 

التوجيه البالغى، التـى ترتتـب عـىل السترشاق القيم البالغية الكربى = معامل 

تغاير القراءات وتنوعهـا ،مـن حيـث لفـت االنتبـاه إىل استقصـاء مقامـات 

 اخلطاب، وتكثيف املعانى مع وجازة التعبري عنها.

قـراءة يف والذى يتغيـاه البحـث وتعنـى بـه الدراسـةهنا اخـتالف ال

الكلامت التى ختتلف دالالهتا املعنوية والبيانية والبالغية، ومثل هذه الدراسة 

 شأهنا أن تغزر بحوث اإلعجاز القرآنى.

وأرى ـ واهللا أعلم ـ أن كل قراءة تفتح أمام قارئها املتذوق هلا روضـة 

مــن املعــانى والــدالالت واألمــر كــذلك يف القــراءة املتبادلــة معهــا، بــل إن 

 اءات تكامل بعضها البعض، أو تفصل ما ورد يف بعضها من إمجال.القر

والتساؤل هنا: هل يصاحب هذا التغيري أو التبادل خصائص بيانيـة، 

ومجالية تعبريية متميزة، إذا علمنا أن لكل قراءة مقصد مـن مقاصـد الـوحى 

 وهدى من هديه؟

 واجلواب عـن ذلـك أن ملعـامل توجيـه القـراءات املتـواترة، وطرائـق

العلامء يف حتليلهـا ووضـعها يف مكاهنـا املناسـب يف حركـة تأصـيل البالغـة 

 وجتريدها، تتمثل أو يمكن حرصها يف املعامل أو  املباحث التالية:

                                                 

  وما حوهلا. ٣٣) تأويل مشكل القرآن / ١(



  
  
 

 
} ١٤٤٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ا ا )١( :  

  .ما  تة وااءات اا   : ولا أو ا  

:   

معلوم أن علوم البالغة ثالثة أقسام هي: علم املعاين ـ علم البيان ـ علـم         

 البديع .

وامليـدان اخلـاص بعلم املعانـي ـ حسب فلسفة هـذا التقسيم.  هــو 

البنـاء اللغـوي ـ الرصيف والنحوي للجملـة أو اجلمـل يف اللغـة الفنيـة لغـة 

 الشعر واألدب. 

 : النظـر يف األسـلوب الفنـي مـن حيـث بنـاؤه ومن ثم فوظيفة علم املعـاين

اللغوي ، أي من حيث ترتيب عنارصه ، والعالقات اخلاصـة املاثلـة بينهـا يف 

هذا الرتتيب ، والكيفيات أو األحوال اللغوية التي تتعاورها من : تعريف أو 

 تنكري ، أو ذكر أو حذف ، أو فصل أو وصل ، أو تقييد أو إطـالق ، أو مـا إىل

أحوال وكيفيات ينظر هبا إىل هذا العلم بوصفها متثـيًال لغويـا ألدق ذلك من 

  .  )٢(خلجات النفس ، ومواجيد الشعور لدى الشاعر أو األديب املبدع

وعليه ، فيعرف هذا العلم بأنه : علم يعرف به أحـوال اللفـظ العـريب الـذي 

  . )٣(يطابق مقتىض احلال

لكالم يف اإلفادة ، وما يتصـل أو هو كام قال السكاكي : تتبع خواص تركيب ا

هبا من االستحسان وغريه ليحرتز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم 

  . )٤(عىل مقتىض احلال

                                                 

  .٣٠) التوجيه البالغى للقراءات القرآنية د / أمحد سعد حممد / ١(

  ٧٢١إعداد مسعد اهلواري :  ) ينظر للمزيد : قاموس قواعد البالغة وأصول النقد والتذوق ،٢(

  ٧٢، وقاموس قواعد البالغة  ٢١٥ – ١٥ – ١٢) ينظر مثًال : اإليضاح يف علوم البالغية ٣(

 وما حوهلا.  ٧٣) مفتاح العلوم ٤(



  
  
 

 
} ١٤٤٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

ومصــطلح املعــاين الــوارد يف تســمية هــذا العلــم ال يــراد بــه  هــذا:

املدلوالت اإلفرادية ، أو املعاين املعجمية لأللفاظ ، كام ال يراد بـه األفكـار أو 

عاين املجردة ، التي يتمخض عنها نثـر البيـت أو رشح القصـيدة ، أو رشح امل

القراءة هنا ـ يف التوجيه البالغي للقراءة ـ بعبارات تقريرية حرفية ، وإنام يراد 

به املعاين أو الوظائف الرصفية والنحويـة ، فتلـك هـي املحـاور التـي يـدور 

شعه يف األسـاليب الغنيـة حوهلا هذا العلم ، وخيتص بتأملها ، والكشف عام ت

 من أرسار ودالالت . 

وعىل الرغم من هذا املنطلق اللغوي ـ أي الرصيف والنحـوي ـ لعلـم 

البيان فإن الفارق جوهري بينه وبني علم اللغة ـ علم الرصف ـ وعلم النحـو 

بمفهومه التقليدي ـ فدور علم اللغة يقترص ـ كـام هـو معلـوم ـ عـىل حتديـد 

الرصفية والنحوية، والتعريف بـاملبني أو املعـاين الدالـة عـىل  املعاين اللغوية ـ

 كل منها، ثم وضع األسس واملعايري التى تكفل صحة استخدامها فيها. 

أما علم املعاين ، فإن له دورًا غري ذلك، أو هو ـ إن أردنا الدقة ـ فوقـه 

، ومن هنا يمكن تسـميته بعلـم اللغـة العـايل ، حيـث إنـه يطمـح أن حتقـق 

رتاكيب فوق مستوى الصحة أو الصواب اللغوي مستوى الفنية أو اجلـامل ال

أو يف معـاين النحـو ، إال مـن   "معـاين الرصـف  "، ومن ثم فإنه ال ينظـر يف 

حيث توظيفها ، واستثامر طاقاهتا استثامرًا فنيًا يف إثراء اللغة العربية وتكثيـف 

 .  "علم اللغة العاىل "بـ  الداللة فيها، ومن ثمَّ حق لنا أن نركن إىل تسمية

ويبدو واهللا أعلم أهذا هو الذى محل عبد القاهر اجلرجـاين أن جيعـل 

مدخله إىل معاجلة فروع هذا العلم وشعبه تلك النظرية العبقرية التي عرفـت 

والتي قدم عبد القـاهر  "نظرية النظم  "يف تاريخ النقد العريب والبالغة باسم 

بارعًا لدراسة الـنص األديب باعتبـاره بنـاًء لغويـًا اجلرجاين من خالهلا منهجًا 

 . )١(خاصًا يكتسب قيمته الفنية من صياغته وتأليفه

                                                 

 . ٦٥ـ  ٦٤،  ٤٠،  ٣١) ينظر : دالئل اإلعجاز ١(



  
  
 

 
} ١٤٤٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

، فـابن )١("نظرية النظم"علًام بأنه قد سبق عبد القاهر يف بحث قضية 

، وقد أشار اإلمـام )٢(النديم ينسب إىل اجلاحظ أنه وضع كتابًا يف نظم القرآن

ولكنه ذهب إىل أن اجلاحظ مل يزد  "إعجاز القرآن  "بة الباقالين إىل هذا يف كتا

فيه عىل ما قالـه املتكلمـون قبلـه ، ومل يكشـف عـام يتلـبس بـه يف أكثـر هـذا 

، كام أن الباقالين نفسه حتدث عن الـنظم يف القـرآن ... لكننـى مـع )٣(املعنى

نظم القرآن هو عبـد الظـاهر حيـث "هذا كله أري أن فارس امليدان يف قضية 

ل من النظم نظرية ... الخ جعل من النظم نظرية بالغية ونقدية متكاملـة جع

األركان ، ومنهجًا بالغيـًا يف تنـاول الـنص األديب وتقويمـه ، وإطـارًا عامـًا 

لقواعد بالغية تفصيلية تقدم لداريس النص األديب أدوات رائعة لتذوق هـذا 

 النص ومعاجلته، ولعله تأثر بسابقيه. 

القاهر يعني بإجياز شديد: بساطة التأليف أو البنـاء اللغـوي والنظم عند عبد 

للجملة وفق ما يقتضيه املعنى ، أو هو عـىل حـد تعبـريه : أن تضـع كالمـك 

الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل عـىل قوانينـه وأصـوله ، وتعـرف 

مناهجه التي هنجت فال تزيغ عنها ، وحتفظ الرسوم التـي رسـمت لـك فـال 

  .  )٤(منهاختل بيشء 

من هنا نرى أن مفهوم النحـو عنـد عبـد القـاهر أكثـر اتسـاعًا مـن مفهومـه 

املتعارف املـألوف ، حيـث يتسـع عنـده ليشـمل ـ إىل جـوار مراعـاة أواخـر 

الكلامت من حيث اإلعراب والبناء ـ تركيب اجلملة وتأليفها وفق ما يقتيضـ 

                                                 

عبد اجلبار املعتـزيل، وانظـر: والرماين، والقايض  ") من أمثال اخلطايب يف كتابه: بيان إعجاز القرآن ١(

، واملعنـى ١٩٩/  ١٦، واملغنـي يف أبـواب التوحيـد والعـدل ٩٨ثالث وسائل يف إعجاز القرآن: 

 . ١٩٠الشعري يف الرتاث النقدي، د / حسن طبل: 

 .  ٩١) الفهرست : ٢(

 .  ٨٦) البالغة العربية د / عىل عرشي زايد : ٣(

 .  ٦١) دالئل اإلعجاز : ٤(



  
  
 

 
} ١٤٤٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

مـن ثـم فـإن كـل املعنى ويتطلب ، ومعرفـة اخلـواص الرتكيبيـة للعبـارة ـ و

مباحث علم املعاين داخلة يف إطار النحو هبذا املفهوم ، وهلذا فإننا نجـد عبـد 

القاهر يتطرق من خالل بسطه لنظريتـه يف الـنظم الـذي عرفـه بأنـه مراعـاة 

قوانني النحو وأصوله ـ إىل تناول كل مباحث علم املعاين من : تقديم وتأخري 

  . )١(ووصل ، وقرص ... إلخ ، وتعريف وتنكري ، وذكر وحذف ، وفصل

أو أنه يتطرق إىل تناول املقصود من علم املعاين الذي حرصه العلامء يف ثامنيـة 

 أبواب، هي: 

 أحوال اإلسناد اخلربي.  .١

 أحوال املسند إليه. .٢

 أحوال املسند.   .٣

 أحوال متعلقات الفعل.  .٤

 القرص.  .٥

 اإلنشاء.  .٦

 .  )٢(اإلجياز واإلطناب واملساواة .٧

   القاهر ليس شيئًا سوى معرفة هذه األبواب. فالنظم عند عبد

ومما حيمد لعبد القاهر أنه مل يشغل نفسه كثريًا بام شـغل البالغيـون بعـده 

أنفسهم به من حرص واستقصاء الفروع واألقسام التي تندرج حتت كل بـاب 

من هذه األبواب ، حتى حتولت البالغة يف بعض جوانبهـا لـدهيم إىل عمليـة 

، وإنام شغل نفسه يف الدرجة األوىل بام ينبغـي أن يشـغل بـه رياضية إحصائية 

البالغي نفسـه مـن بيـان القيمـة البالغيـة لكـل بـاب مـن هـذه األبـواب ، 

واستخالص املعايري العامة من خالل التحليل الفني للنصوص واألمثلة عىل 

                                                 

 .  ٧٢قواعد البالغية : ) قاموس ١(

 .  ٧٢) قاموس قواعد البالغة : ٢(



  
  
 

 
} ١٤٤٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

نحو ما سنفصل احلديث عنه عند احلديث عن االجتاه التحلييل الفني للـنامذج 

 تواترة من القراءات القرآنية . امل

ــن  ــيًال م ــروع ، أو تفص ــن الف ــًا م ــل فرع ــك إن أغف ــد ذل ــه بع وال علي

التفصيالت ، فإن ذلك كله ال يقدح يف حقيقة أنه هو الذي أرسى دعائم علم 

 املعاين . 

وهذا العلم ـ كام سبق ـ ال غنى له عن العلوم اللغوية ، فالصحة اللغويـة 

كيب فنيًا كان أو غري فني ، ومغزى ذلك أن رسالة هي رشط أسايس يف كل تر

علم املعاين ال تبدأ إال بعد أن يكون اجلانب اللغوي قد فرغ من أداء رسـالته ، 

ولكن عىل الرغم من ذلك فإن الفـارق يظـل واضـحًا بـني تركيـب صـحيح 

يرىض عنه اجلانب اللغوي فحسب ، وتركيب صـحيح فنـى ال يـرىض علـم 

وهذا هو الفارق بني العلمني ، وهو ما قرره ابن األثري حـني  املعاين به بديًال ،

رصح بأن منزلة األول منهام ـ اللغة ـ من الثاين ـ علم املعـاين ـ ، هـي بمنزلـة 

  . )١(أبجد يف تعليم اخلط

وهذا يعنى أن ميدان علم املعاين هو ظواهر األداء اللغوي وغريهـا ، كـام 

للظـواهر أو لألبـواب اللغويـة هـي :  يعنى أن غاية علم املعـاين مـن تناولـه

استشفاف إحياءاهتا ووظائفها التعبريية ، وإبـراز القيمـة الفنيـة الختيـار كـل 

 ظاهرة منها يف موقعها األخص هبا يف السياق . 

وبعد ... فإن الباحث يضع املسلامت اآلتية بـني يـدي التوجيـه البالغـي 

 للقراءات املتواترة يف ضوء علم املعاين: 

إذا كان ميدان البحث يف علم املعاين هـو البنـاء اللغـوي للجملـة ،  :أوالً 

فإن املعيار الفني الذي حدده البالغيون لقياس  فنية ذلك البناء هو مطابقته ملا 

 أسموه مقتىض احلال. 

                                                 

   . ٥) املثل السائر : ١(



  
  
 

 
} ١٤٤٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

الفكرة اجلوهريـة التـي كـان  "مطابقة الكالم ملقتىض احلال  "وتعد فكرة 

 غي وحتديد كثري من مساراته. هلا أثرها يف توجيه البحث البال

ونظرة إىل تراثنا البالغى يف شتى عصـوره تكشـف لنـا إىل أي حـد بلـغ 

االهتامم بتلك املطابقة، تلك التي عدت غاية البحث يف علمي املعاين والبيـان 

، فقد سبق أن علم املعاين يف عرف البالغيني: علم يعـرف بـه أحـوال اللفـظ 

، وسيأيت أهنم عرفوا علم البيـان، بـأن: )١(احلالالعريب التي هبا يطابق مقتىض 

معرفة إيراد املعنى الواحد بطـرق خمتلفـة يف وضـوح الداللـة عليـه ليتحـرز 

  . )٢(بالوقوف عىل ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتامم املراد منه

بل لقد عرفت هبا البالغة كلها حيث قيل إهنـا: مطابقـة الكـالم ملقتىضـ 

مصـطلح احلـال، فقـد كـان يـرادف يف أغلـب  ، أي)٣(احلال مـع فصـاحته

، وكالمهـا يقصـد بـه: )٤(استعامالته لدى البالغيني مصطلحًا آخر هو املقـام

جمموعة االعتبارات والظروف أو املالبسات التي تصاحب النشاط اللغـوي 

أو تالبيسه، ويكون له تأثريهـا ـ أو ينبغـي أن يكـون ـ يف ذلـك النشـاط مـن 

حدد داللة الكالم أو تتجىل مزاياه إال يف ظلها، ويف ضوء خارجه بحيث ال تت

ارتباطه هبا ، لذا مل يكن من املستغرب أن ترتدد يف تراثنا العريب بصدد رضورة 

 هذا االرتباط تلك العبارة الذائعة: لكل مقام مقال. 

: األمر الـداعي للمـتكلم إىل أن )٥(لقد عرفت احلال يف عرف البالغيني بأهنا

مه بميزة تعبريية خاصة، ومعنى ذلك أن األحوال أو املقامـات هـي يميز كال

جمموعة املؤرشات غري اللغوية التي تؤثر يف لغة الكالم البليـغ بحيـث تـرتك 

                                                 

 وما بعدها.  ٢٤) ينظر : ص : ١(

 .  ٢١٥ـ  ١٤ـ  ١٢) اإليضاح يف علوم البالغة ٢(

 ) السابق نفسه . ٣(

 .  ١٢٦/  ٢) ينظر : كشاف اصطالحات لفنون ٤(

   . ١٢٣ – ١٢٢/  ١) رشوح التلخيص ٥(
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فيه بصامت أو ظواهر تعبريية قوائمها تتنوع بتنوعها واحلال هبذا تشمل أمورًا 

جمموعــة كثــرية منهــا : أحــوال املخاطــب ، وطبيعــة املعنــى أو الغــرض ، و

الظروف واالعتبارات اخلارجية الداعية إىل الكالم أو املصاحبة له ، وأحوال 

  . )١(املتكلم

وللمقام وظيفة يف تذوق النصوص وحتليـل ظواهرهـا الفنيـة ، وقـد 

نجح البالغيون يف نظرهتم إىل مطابقـة الكـالم ملقتىضـ احلـال يف بيـان علـم 

 املعاين . 

هاد النظرى لعلم املعـاين ، والغايـة التـي هتـدف أي نظرية النظم تعد امل ثانيًا:

إليها هذه النظرية هي إثبات أن اإلعجاز يف كتاب اهللا اخلالد هو إعجـاز نظـم 

، والبحث يف قضية اإلعجاز هو بحث عن زاوية التفرد يف لغة القرآن ، تلـك 

التي يتاميز هبا عن غريه مـن فنـون القـول ، والتـي أعجـزت العـرب ـ عنـد 

 أن يأتوا بمثله ، أو حتى بسورة من مثله. التحدي ـ 

والنظم الفني للكالم يتاميز بخصيصتني يف نظر علامء البالغة من أمثـال عبـد 

 القاهر. 

  : )٢(ومها

املطابقة الفنية للمعنى املراد وتلك املطابقة هى التى عناها عبد القاهر  .١

 حني ذهب إىل أن املزية يف النظم هى بسبب املعانى واألغراض.

 سن التخري يف أداء املعنى اللغوي : ح .٢

وتشمل املعاين اللغوية يف نظر علامء البالغة ـ كعبد القاهر ـ عـىل نـوعني مـن 

 الوظائف : 

ـ الوظائف العامة : وذلك كالرشط أو النفي أو االستفهام أو العطـف .. 

  إلخ . 

                                                 

 .  ٧٣اح العلوم : ) مفت١(

 .  ١٩٧ – ١٩٦ – ١٩٣ – ٦٩) دالئل اإلعجاز ٢(



  
  
 

 
} ١٤٥٠ {
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ـ الوظائف اخلاصة : أي اخلصوصيات التي يفرتق هبـام مبنـى عـن آخـر 

ن يف أداء وظيفة من الوظائف العامة ، وذلك كحروف العطـف ، يشرتكا

الواو والفاء ، ثم تشرتك يف تأدية وظيفة العطف ولكنها ختتص كـل منهـا 

 بخصوصية يف تأديتها تلك الوظيفة .... 

بقي أن نالحظ أن نتناول علامء البالغة ملعظم مباحث علم املعاين مل يكـن 

تأديـة معـاين النحـو ـــ الرصـف سوى تطبيق لظاهرة حسـن التخـري يف 

 والنحو ــ ووظائفه . 

وبعد هذا العرض التأصييل النظري لعلم املعانى ، ننتقل إىل أبرز جماالت 

البحث التطبيقي يف توجيه القراءات املتـواترة ، أو مـا يمكـن أن تسـمى 

بمظاهر أو معـامل أو اآلثـار التـى وردت يف القـراءات القرآنيـة املتـواترة 

بموضوعات علم املعاين والتي تؤكد الشواهد أهنا تنوعت بـني واملتصلة 

 ما هو عام ، وما هو خاص، ويمكن تناوهلا فيام يىل: 

توجيه القراءات املتواترة ونامذج من التغاير الترصيفى واإلعرابـى  املطلب األول:

 وأثرها يف تنوع الداللة وفيه:

 الف املعانى.التغاير الترصيفى الختالف اللهجات أو الخت أوالً:

 التغاير اإلعرابى وأثرة يف تنوع الداللة. ثانيًا:

 توجيه القراءات املتواترة وبالغة الكلمة وفيه: املطلب الثانى:

 التعريف والتنكري. أوالً:

 صور خروج الكلمة عن مقتىض الظاهر = العدول وفيه: ثانيًا:

 وقوع املفرد موقع اجلمع. .١

 وقوع املظهر موقع املضمر. .٢

 ."والعكس" بلفظ املثنى عن املفرد أو اجلمع التعبري .٣

 تغاير حروف املعانى وتنوع الداللة. .٤

 توجيه القراءات املتواترة وبالغة اجلملة وفيه: املطلب الثالث:



  
  
 

 
} ١٤٥١ {
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 التقديم والتأخري. أوالً:

تغاير األسلوب بني أسلوب اخلرب وأساليب اإلستفهام واألمر والنهـى  ثانيًا:

 ات املتواترة وأثره يف اختالف املعنى.وتغاير األسلوب يف القراء

 احلذف والذكر. ثالثًا:

 صور اإلطناب يف توجيه القراءات املتواترة وفيه: رابعًا:

 زيادة بعض حروف املعانى. .١

 التكرار. .٢

 ذكر اخلاص بعد العام. .٣

 توجيه القراءات املتواترة وبالغة اجلمل وفيه:  املطلب الرابع:

 االلتفات. أوالً:

ر القـراءات املتـواترة وعالقـات الـربط وتـأثري اجلـوار = الفصـل تغاي ثانيًا:

 والوصل وعالقته بالوقف واالبتداء وفيه:

 تنوع الروابط املعنوية. أوالً:

الربط بالواو بني املفردات يف الرتكيـب = الـربط بالظـاهر بـالواو بـني  ثانيًا:

 املفرادات.

 الربط الظاهر بالواو بني اجلمل. ثالثًا:

 نوع الربط بني اللفظى واملعنوى.ت رابعًا:

 



  
  
 

 
} ١٤٥٢ {
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: ما أو ا ا  

   ااءات ااة وار ام   =  ان : 

 :   

، يف مؤلفاهتم علم املعـاين عـىل علـم البيـان ؛ ألمـور )١(قدم بعض البالغيني

  منها : 

  فرد من املركب. ـ أن علم املعاين من علم البيان يعد بمنزلة امل

 ـ أن يف البيان زيادة اعتبار ليست يف علم املعاين . 

 وتتمثل هذه الزيادة يف إدراك جزئيات أحوال اللفظ العريب.

أما علم البيان ، فهو : علم يعرف من إيـراد املعنـى الواحـد بطرائـق 

، أو هي ملكة أو أصول يقتدر هبا عىل إيراد )٢(عليه خمتلفة يف وضوح الداللة

عنى واحد ، يدخل يف قصد املتكلم وإرادته ، برتاكيب يكون بعضها أوضح م

  . )٣(داللة عليه من بعض

ثم إن اللفظ املراد به الزم ما وضع له: إن قامت قرينة عىل عدم إرادة 

ما وضع له، فهو جماز، وإال فكناية، ثم املجاز منه االستعارة، وابتناؤهـا عـىل 

ا العلم، ومن ثـم: حرصـ البالغيـون أبـواب التشبيه فتعني التعرض له يف هذ

هذا العلم أو طرائقه أو مسائله، وابتناؤها عىل حمـاور ثالثـة، هـي: التشـبيه، 

    واملجاز، والكناية.

ومع تعدد القراءات القرآنية املتواترة تنوع هنالك األسـلوب مـا بـني 

عـىل سـبيل  احلقيقة واملجاز أو الكناية. ومما جتد األشارة إليه أن إيـراد املعنـى

املجاز أوقع يف النفس وأبلـغ مـن إيـراده عـىل سـبيل احلقيقـة ؛ ألن التعبـري 

                                                 

 .  ١٥) ينظر : قاموس قواعد البالغة : ١(

 .  ٣٠٢/  ٣) بغية اإليضاح ٢(

 .  ١٥) قاموس قواعد البالغة : ٣(



  
  
 

 
} ١٤٥٣ {
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باملجاز: سوق املعنى مع إقامة الدليل عليه، أما التعبـري باحلقيقـة فهـو سـوق 

 املعنى جمردًا.  

ونعنى باملجاز هنا: املجاز اللغوي، وهو تلـك الكلمـة املسـتعملة يف 

خاطب لعالقة بني املعنى األول والثاين مـع غري ما وضعت له يف اصطالح الت

 .  )١(قرينة مانعة من إيراد املعنى األول

واملجاز عىل قسمني: جماز مرسل أو استعارة، وثمة فرق دقيق بيـنهام، 

 حيث حتقق االستعارة عالقة املشاهبة بني املعنيني بخالف املجاز. 

تعملة فـيام أما احلقيقة فهي احلقيقة اللغوية، وهي تلـك الكلمـة املسـ

 وضعت له يف اصطالح التخاطب. 

وتعكس الكناية جانبًا من احلقيقة اللغوية، حيث يراد هبا ذلك اللفظ 

الذي أطلق وأريد به الزم معناه احلقيقي لقرينة ال متنع مـن إرادة هـذا املعنـى 

  . )٢(مع املعنى املراد

وموضوع هذا العلم: هو داللة اللفـظ عـىل معنـاه، ومـدى وضـوح 

 لة، واختالف درجة هذا الوضوح. الدال

والبحث يف هذا العلم، هو بحث حول املعاين املختبئـة يف الصـدور، 

وكيفية إبرازها، واإلبانة عنها يف معارض خمتلفة ومتعددة يف وضوح الداللـة 

  .  )٣(عليها

والعناية بالصور البالغية ـ ومنها صور علم البيان وطرائقه السابقة ـ 

رها يف النفس، وحتريك املشاعر، وانفعال الوجدان، ومـا ومجاهلا، من حيث أث

دون ذلك من اجلوانـب االصـطالحية، ال يشـغل كثـريًا ألننـا ال نضـعها يف 

املنزلة األوىل، وإنام نشري إليها فحسب لنعرب إىل ما فوقها وهو الغرض األهـم 

                                                 

 . ٢١١) ينظر : املنهاج الواضح ، ص : ١(

 .  ٣٢٧) ينظر : املنهاج الواضح : ٢(

 ) السابق نفسه . ٣(



  
  
 

 
} ١٤٥٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

من التعبري بالصورة أو التعبـري باملجـاز، والـذي يـأيت يف األسـاس لتوضـيح 

ملعنى، وتأكيده، وبيان أثره وإما جلالء ما حتمله العبـارة املجازيـة مـن معنـى ا

بعيد يشف عنه التعبري املبارش القريب، قاصـدًا مـن ورائـه تـذوقًا مجاليـًا، أو 

تأثريًا نفسيًا، أو شحنة انفعالية، وهو مطلب قد يعـز عـىل التعبـري املبـارش أن 

 يتعمق أغواره، أو يعكس أطرافه. 

لبيانية ـ عىل اختالف أنواعهـا ـ غزيـرة يف القـرآن الكـريم والصور ا

وقراءاته املتواترة، ونرجو أن نجلوها، ونبني أرسارها ومجاهلا وقيمتها، عسـى 

أن ندرك وجهًا من الوجوه العديدة إلعجاز القرآن الكريم وقراءاتـه والـذي 

توجيـه تنوع فيها األسلوب بني املجاز واحلقيقة، وهـو مـا يتضـح يف معـامل ال

 اآلتية: 

 توجيه القراءات املتواترة والتشبيه. املطلب األول:

 توجيه القراءات املتواترة واإلسناد بني احلقيقة واملجاز وفيه: املطلب الثاين:

 توجيه القراءات املتواترة وتنوع طرائق اإلسناد بني احلقيقة واملجاز. أوالً:

 وتنوع مدلوالهتا.توجيه القراءات املتواترة واالستعارة  ثانيًا:

 توجيه القراءات املتواترة واملجاز املرسل. ثالثًا:

توجيه القراءات املتواترة والكناية = تنوع التعبري بني الكنايـة  املطلب الثالث:

 والترصيح.

  

  

  



  
  
 

 
} ١٤٥٥ {
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      = ت اة واااءات اا  :ا أو ا ا

.ا  

             :   

ملا صنف املتأخرون البالغة يف ثالثة علوم: املعاين والبيـان والبـديع، 

جعلوا علم البديع خمتصًا بوجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقـة ووضـوح 

الداللة، وهبذا أنزلوه منزلة دانية بعد علمي املعاين والبيان، ووضعوه يف ذيـل 

بأهنـا حمسـنات عرضـية ال ذاتيـة،  البالغة، ومن ثم فقد حكموا عىل مباحثـه

وحىل للتزين والتجمل، ال دخل هلا يف بالغة األسـلوب، وال تتوقـف عليهـا 

 مطابقته ملقتضيات األحوال. 

وقـد صادف هـذا احلكم ـ اجلائر ـ رواجًا لـدى أصـحاب الرشـوح 

واحلوايش والتقريرات ، وشايعهم بعض الدارسني والباحثني ، ومتخض عن 

هلمم عن حتصيل مباحث هذا العلم ، وتوقـف األذهـان عـن ذلك انرصاف ا

بحث أرساره ، وسرب أغواره ، فخلت معظـم الكتـب البالغيـة احلديثـة مـن 

 مباحثه ، واقترص بعضها عىل عرض الذائع من ألوانه عرض الزاهدين . 

وأرى واهللا أعلم أن النظرة السابقة فيهـا غمـط ملكانـة علـم البـديع، 

ث إنه قد احتل املنزلة العالية لدى السابقني،  وكثـريًا وحط لقدره وشأنه، حي

ما أطلقوا اسمه عـىل الفنـون البالغيـة كلهـا، بـل إن الدراسـات املنهجيـة ـ 

املنصفة ـ يف البالغة العربية بدأت بدراسة فنون البديع وألوانـه عـىل يـد ابـن 

 .  "البديع  "املعتز يف كتابه 

ا املختلفة يرى أهنـا قـد كثـرت واملتتبع لفنون علم البديع يف مصادره

وتشعبت وتعددت أسامؤها وتـداخلت صـورها ، واخـتلط بعضـها بـبعض 

 .  )١(حتى غدا حرصها واستيعاهبا أمرًا صعبًا حيتاج إىل جهد شاق
                                                 

وما حوهلا ، والصبغ البديع د / أمحـد موسـى :  ٦٤نظر للمزيد : بديع القرآن البن املعتز ، ص : ) ي١(

   . ٩٨، والبيان العريب د / بدوي طبانة :  ١٤٠



  
  
 

 
} ١٤٥٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

وعليه فإننى سوف اقترص هنا عىل جمموعة من الفنون البديعيـة التـي 

 فنـون البـديع تشرتك يف غرض عام ترمي إليه ، لكي يتم مـن خـالهلا حرصـ

فـي نطاق حمدد ييرس درسها ويعني عىل نقدها وتقييمها ، للعناية بام لـه قيمـة 

 يف القراءات املتواترة وطرح ما ال جدوى من ورائه . 

وآمل أن تعكس النامذج التوجيهية للقراءات املتواترة هلذه املجموعـة 

، وأمهيتـه يف  من الفنون البديعية مكانة علـم البـديع يف الدراسـات البالغيـة

بالغة األساليب ، وكيف أنه يعد وبحق معلـًام مـن معـامل توجيـه القـراءات 

 املتواترة. 

وقد ركزت يف تناويل هلـذه الطائفـة مـن الفنـون البديعيـة عـىل ذكـر 

 مسائلها وهو مما يتطلب بعد. 

 هذا الكشف عن رس بالغتها، وبيان أثراها يف املعنى ويتمها.

جموعة من فنون علم البـديع ال يعنـي حرصـ واقتصارنا عىل هذه امل

فصول البديع ، وإنام هو بمثابة إشارات عىل الطريق بقدر ما هيأت الظـروف 

  . 

وأرجو أن يكون هذا املبحث مزيًال لبعض ما تـراكم مـن غبـار عـىل 

فنون علم البديع ، ومعينًا عـىل كشـف لطائفهـا وتـذوق حسـنها ومجاهلـا يف 

ثًا عىل مواصلة البحث يف أفناهنا وهـو مـا يتضـح يف القراءات املتواترة ، وباع

 املطالب اآلتية : 

توجيه القراءات املتواترة وبعض املحسنات البديعيـة املعنويـة  املطلب األول:

 = من فنون التخيل واإلهيام وفيه:

 املبالغة. أوالً:

 التجريد. ثانيًا:

 : املشاكلة.ثالثاً 

 التورية. رابعًا:



  
  
 

 
} ١٤٥٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

 التضمني. خامسًا:

 التوجيه. دسًا:سا

توجيه القراءات املتواترة وبعـض املحسـنات اللفظيـة = مـن  املطلب الثانى:

فنون التناسب وفيه:توجيه القراءات املتواترة ومراعاة التوافق بني الفواصـل 

 القرآنية = الفاصلة القرآنية بني مالءمة اللفظ ومراعاة املعنى.

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 
} ١٤٥٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد
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"  ل ام ا "  

هـذه اإلشــارات، والوقفـات اليسـرية بعــد تـأمالت طويلــة،  وبعـد  

ومطالعات فاحصة لرسـم معـامل لتوجيـه القـراءات املتـواترة بالغيـًا، وفـق 

 الدرس البالغى عىل علومه الثالثة خيلص الباحث بأن:

ـ الدرس البالغى له مصادره املتنوعة ومواطنه املتعددة وكتب الـرتاث غنيـة 

 تلئة بمعامله ومالحمه.بظواهره عامرة بمصادرة مم

ـ تأتى القراءات القرآنية املتواترة يف مقدمة الدرس البالغى حيث تعترب وحيق 

 امليدان الرحب واحلقل اخلصب والساحة الطيبة للدرس البالغى.

ـ البحث يف أمهات كتب البالغة القديمة ليجنى من ثامرها ما يفيـد قـد جيـد 

بنظرة عابرة وقد يبذل هنالـك جهـدًا شيئًا من العنت وهو يطالع هذه الكتب 

عظيًام ثم ال حيظى إال بشىء يسري ال يتفق وما بـذل بـل وال يـرىض تطلعاتـه 

وآماله من وراء جهده، وما ذلك إال ألن علوم الـدرس البالغـى ـ تفتقـر إىل 

عزيمة وإخالص املشتغلني يف هذا احلقل لتتحول هذه العلوم إىل فنون ومـن 

تـى طاملـا أطبقـت عليهـا لتغـرى القـارىء الكـريم ثم خترج مـن عزلتهـا ال

 بدراستها واإلفادة منها.

ـ والباحث وهو يوىص املشتغلني بعلوم الدرس البالغـى أن يزيلـو العوائـق 

والعثرات التى تعرتض طريقهم وأن يعملوا ويبذلوا قصـارى جهـدهم عـىل 

لك دمـاء تنشيطها وجتديد معاملها حتى تدب ماء احلياة يف عروقها وتتدفق هنا

الشباب بني جنباهتا، مع ما سبق يوىص الباحث بـل يلـزمهم باملحافظـة عـىل 

طابعها القديم الذي تلمس فيه األصالة التى طاملـا ننـادى هبـا اقتـداء هبـدى 

 أسالفنا.

ـ قضايا الدرس البالغى ـ وفق علومه الثالثة ـ كام أسلفنا غزيرة يف القـراءت 

ل، وال حتتاج هذه القضايا إال من جيلوها ويبني املتواترة التى تعد امليدان األمث



  
  
 

 
} ١٤٥٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

أرسارها ومجاهلا وقيمتها عسى أن نكشف وجهًا من الوجوه العديدة إلعجاز 

 القرآن الكريم وقراءاته املتواترة: 

ـ أن دراسة القراءات املتواترة يف رحاب قضايا الدرس البالغـى، دراسـة هلـا 

ت عليها ـ قضـايا الـدرس طابع فريد وخصوصية بالغة حيث تضفى القراءا

البالغى ـ كثريًا من التوثيق والتحقيق وتوضح هنالك ثمرة تعـدد القـراءات 

وأثر ذلك يف دراسة لغة القـرآن الكـريم الـذى خاطـب ـ وحتـدى ـ أربـاب 

 الفصاحة وأصحاب وصناديد البيان. 

هلذه كله حاول هـذا البحـث أن يرسـم معـامل عـىل الطريـق لتوجيـه 

رة بالغيًا ويعد الباحث القارىء الكريم أن يرشح هذه املعـامل القراءات املتوات

 بنامذج تفصيلية هلذه املعامل.

  وهللا ولى التوفیق                                                               

****** 

 

 



  
  
 

 
} ١٤٦٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون العددمن  التاسع املجلد

 معامل التوجيه البالغى للقراءات القرآنية املتواترة 

  
ا  

 ١٤٢١....................... ................................ املقدمة

  ١٤٢٣............................................  القرآن والقراءات 

 مدخل إىل التوجيه البالغى للقراءات املتواترة = بني البالغة 

 ١٤٢٥....................................................  والفصاحة

 ١٤٢٧ ...........  اإلعجاز البالغى يف القرآن الكريم بقراءاته املتواترة 

 ١٤٣٥..... ...  .....................................  توجيه القراءات

 ١٤٤٣... .....  ................................  معامل التوجيه البالغى

توجيه القراءات املتواترة وموضوعات علم املعلم أو املبحث األول :  

 ١٤٤٣......... ..........................................املعانى.....

 رة والصور البيانية املعلم أو املبحث الثاين : توجيه القراءات املتوات

 ١٤٥٢ ....................................... = من قضايا علم البيان

 املبحث الثالث: توجيه القراءات املتواترة واملحسنات البديعية

 ١٤٥٥ ...................................... = من قضايا علم البديع 

 ١٤٥٨.. .......................................................اخلامتة

 


