يتحدث ابلحث عما بذهل علماء العربية قديما وحديثا جتاه القراءات القرآنية ،مع
إبراز الصلة الوثيقة بني علوم العربية والقراءات القرآنية ،وتوضيح اتلواصل املعريف بني
القداىم واملحدثني جتاه القراءات.
وينقسم ابلحث إىل مبحثني:

.1

.2

.3
.4
.1

.2

.3
.4

املبحث األول :تعامل اللغويني القداىم ويشمل:

1االحتاكم إىل القراءات القرآنية يف مواطن اخلالف انلحوي.

2تضمني القراءات القرآنية واالستشهاد بها منذ بداية اتلأيلف يف علم العربية.
3ختصيص مصنفات تلوجيه القراءات متواترها وشاذها.

4احلرص ىلع تتبع األوجه اإلعرابية املحتملة يف لك قراءة من القراءات.

املبحث اثلاين :اتلعامل مع القراءات عند املحدثني ،ويشمل:
1دراسة القراءات القرآنية صوتيا.

2الفزع إيلها إلثبات نظريات لغوية.

3وضع املعاجم اخلاصة للقراءات القرآنية.

4اتلوجيه للقراءات عرب الشباكت اتلفاعلية.

ومن أبرز انلتائج اليت توصل إيلها:

ً

•أن اتهام انلحويني ابلرصيني بأنهم ينكرون كثريا من القراءات ،اتهام باطل.
•أن أكرث علماء العربية املتقدمني منهم واملتأخرين احرتموا القراءات القرآنية وخدموها.
(*)

أستاذ مشارك بجامعة حائل.
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ّ
املقدمة

احلمد هلل ً
محدا ً
كثريا ،والصالة والسالم ىلع سيد األنام نبينا حممد وىلع آهل وصحبه
الكرام.

َ
ُْ
أما بعد :فهــذا حبث يتناول تعامــل اللغويني من قداىم وم َدثــن مع القراءات
ّ
القرآنية ،واملقصود باتلعامل هنا اتلعامل ابلنــاء اإلجيايب اذلي حيرتم القراءات وجيعلها
منطلقا تلقعيد القواعد.
ونعين بالقداىم املؤلفني الســابقني :ابتداء مــن ابلدايات األوىل للتأيلف يف علوم
العربية وانتهاء بالعرص احلديث مع ظهور املطابع يف العالم العريب يف حدود سنة 1820م.
ويتضــح يف هذا ابلحث ما للقراءات من ماكن ٍة اعيلــة دلى أهل اللغة من حنويني
ً
ً
بتوجيهات
كبريا من القراءات ،وزخــرت مصنفاتهم
وغريهم ،فقد حــوت كتبهم عددا
ٍ
ٌ
ُ َ
لصقت به تهمة
للقراءات القرآنية املختلفة ،وىلع رأسهم إمام انلحويني (سيبويه) اذلي أ ِ
زائفة تتمثل يف أنه يُنكر القراءات الــي ختالف قواعد انلحو ،واألمر ىلع عكس ذلك.

ّ
سيتبي ذلك من خالل طيات هذا ابلحث.
كما

وإذا اكن القدماء احتفوا بالقراءات وعرفوا مزنتلها وقدرها ،فإن اللغويني املحدثني
ُّ
لم َي ُ
يدوا عن هذا انلهج ،فدرسوا القراءات واستشهدوا بها وصنفوا املعاجم ألجلها ،ولك
ِ
هذا يشهد بأن القراءات تتبوأ مزنلة رفيعة ورتبة سنية يف نفوس علماء العربية.
وهذا ابلحث يقع يف مبحثني رئيسني :أوهلما :تعامل اللغويني القداىم مع القراءات،
ْ
وثانيهما :تعامل اللغويني املح َد ِثني مع القراءات.
َ
وقد حاول ابلحث أن يربز تلك العناية بالقراءات من دلن املتقدمني واملتأخرين.

ادلراسات السابقة:

لم أجد َم ْن أفرد هذا املوضوع ببحث مســتقل ،لكن هناك بعض ادلراسات اليت
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أشارت إىل جهود علماء اللغة السابقني يف خدمة القراءات القرآنية ،أو دحضت االتهامات
املوجهة لعلماء اللغة السابقني بأنهم اكنوا ينكرون القراءات ،فمن تلك ادلراسات:
 ما تضمنه الفصل اثلاين يف كتاب (أثر القراءات يف ادلراســات انلحوية) لدلكتورعبد العال مكرم حيث ذكر ما للقراءات من ماكنة اعيلة يف نفوس علماء انلحو القداىم،
ومما قاهل يف هذا املقام« :شغلت القراءات أذهان انلحاة منذ نشأة انلحو؛ ذلك ألن انلحاة
ُ
األ َول اذلين نشــأ انلحــو ىلع أيديهم اكنوا قراء كأيب عمرو بــن العالء وعيىس بن عمر
اثلقيف ويونــس واخلليل ،ولعل اهتمامهم بهذه القراءات َو َّجههم إىل ادلراســة انلحوية؛
يلالئموا بني القراءات والعربية»(((.

ثم ذكر مجلة مــن القراءات اليت ّ
قعد عليها انلحويــون قواعد حنوية خاصة عند

الكوفيني.
 حبث ادلكتور أمحد اخلراط حتت عنوان (عناية املســلمني باللغة العربية خدمةَْ َ
للقرآن الكريم) فقد عنون للمبحث اخلامس بـ(عناية املســلمني بتوجيه القراءات يف
ً
ً
ضوء العربية خدمة للقرآن الكريم) ،ومما قاهل بهذا الصدد« :وقد بذل انلحاة جهدا فائقا
خلدمة القرآن بمختلف قراءاته املتواترة والشاذةّ ،
فوجهوها باتلعليل املستند إىل األصول
املعتمدة عندهم ،واستشهدوا ىلع ذلك بالشواهد الفصيحة اليت مجعوها من ابلوادي عرب
رحالتهم العلمية املديدة ،وقد اســتندوا إىل هذه القراءات يف تأصيل قواعدهم ،وإرساء
معالم الصناعة انلحوية والرصفية»(((.

وحتــدث ادلكتور بشــل اعم عن تلك اجلهــود وعن أنواع املصنفــات يف توجيه
القراءات.
 حبث (موقف انلحاة املعارصين من القراءات الشــيخ حممد عبد اخلالق عضيمةً
نموذجا) لدلكتور /ســليمان العايد ،وقد اســتعرض فيه اتلهم اليت َّ
وجهها الشــيخ حممد
عضيمة بلعض انلحويني ،وذكر العايد أن يف ذلك مبالغة بعد اســتعراضه أقوال الشــيخ
((( أثر القراءات في الدراسات النحوية.55 :
((( عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم.44 :
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ً َّ
عضيمة حماوال الرد ىلع لك تهمة ،ثم ختم حبثه بقوهل« :إن التشــنيع ىلع انلحاة يف تناوهلم
أما أن يكون اهلجوم ىلع طائفة ّ
للقــراءات ،أمر يقع يف العلوم األخرىّ ...
برمتها ...فهذا

لــم يكن فيما مىض ،وقد صار نازلة يف عرصنا ،و ِم ْن هذا ما يقوم به بعض من حيمل َّ
هم
ِّ
ادلفاع عن القرآن ،وقراءاتــهّ ،
عبارات تصدر من بعض انلحاة
وقرائه ،وما يفهمونه من
ٍ
ِّ
ّ
ً
هجوما ىلع ّ
القراء وتعديًا ىلع القراءات ،ولم يكن علماؤنا فيما مىض يفهمونها
يظنونها
ُ
ىلع هذا انلحو ،وال ِّ
حيملونها ما ت َّمله يف هذا العرص»(((.
ْ
وحبثنا هذا خيتلف عما ســبق يف كونه يتتبع جهود اللغويني القداىم واملح َدثني يف
حنو ُمفصل فيه تبيني تللك اجلهود ورضب األمثلة عليها
خدمتهم للقراءات القرآنية ىلع ٍ
واستعراض ألبرز املؤلفات اليت ألفها اللغويون قديما وحديثا يف خدمة القراءات القرآنية
مع حديث عن اجلديد يف العرص احلارض.

ً
نموذجا) بحث منشور في الشبكة
((( (موقف النحاة المعاصرين من القراءات الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة
العالمية (اإلنترنت) ضمن بحوث المؤتمر العالمي األول للقراءات  /المغرب  1434 /ـه انظر موقع
 www.addani. maو www.voiceofarabic.ne
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املبحث األول

تعامل اللغويني القداىم مع القراءات
يتحدث هذا املبحث عن نظرة اللغويني القداىم بشــل اعم إىل القراءات القرآنية

ومدى احرتامهم هلا ،واستنباط القواعد انلحوية منها ،وإيرادهم هلا يف بطون مصنفاتهم،
وحماولة توجيه تلك القراءات وذكر نظريها من كالم العرب العرباء ،وتتضح معالم ذلك

من خالل العنارص اآلتية:

-1االحتاكم إىل القراءات القرآنية يف مواطن اخلالف انلحوي.
عندما يقع خالف حنوي بني انلحويني فــإن لك فريق حياول أن يأيت حبجة دامغة

وبرهان ساطع ،والشــك أن القرآن الكريم بقراءاته هو أصدق األدلة وأوضح الرباهني؛
ّ
رأي أو تعزيز حجة؛ ألن «لك ما ورد أنه
ذللك فزع كثري من انلحويني للقراءات إلثبات ٍ
ً
ً
ً
متواترا ،أم آحادا ،أم شــاذا ،وقد أطبق
قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية ،ســواء اكن
ً
ً
انلاس ىلع االحتجاج بالقراءات الشــاذة يف العربية إذا لم ختالف قياسا معروفا؛ بل ولو
ََْ ُْ
خالفته يتَج بها يف مثل ذلك احلرف بعينه»(((.
ومــا قيل عن ابلرصيني بأنهم ينكرون القــراءات إذا خالفت قواعدهم أو أنهم ال
َ
ُْ
يستدلون بها هو أمر فيه تَ ٍ ّن ومبالغة؛ ولم يع َهد عن أوائل ابلرصيني أنهم اكنوا ينكرون
ً
القراءات ،بل األمر ىلع عكس ذلك ،فقد «اكن القرآن الكريم وقراءاته مددا ال ينضب

لقواعدهم ،وتوقف نفر منهم إزاء أحرف قليلة يف القراءات ال تكاد تتجاوز أصابع ايلد
الواحدة ،وجدوها ال تطرد مع قواعدهم ...مع أنه ال يوجد يف كتاب سيبويه نصوص رصحية

خمتلفة تشهد هلذه اتلهمة الكبرية .وسرنى األخفش األوسط يسبق الكوفيني املتأخرين إىل
اتلمسك بشــواذ القراءات ،واالستدالل عليها من كالم العرب وأشعارهم .ويف احلق ،إن

برصيي القرن اثلالث هم اذلين طعنوا يف بعــض القراءات ،ويه أمثلة قليلة ال يصح أن

تتخذ منها ظاهرة»(((.
((( االقتراح.76-75 :

((( المدارس النحوية.19 :
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وهذا االتهام َّ
املوجه للبرصيني يف موقفهم من القراءات وعدم احتجاجهم بها _ ىلع
فرضية صحته -
«ليس موقفا مســتمرا ىلع ادلوام ال يفارقهم أمجعني وال يفارقونه يف مجيع أحواهلم،
َ
فقد رأينا بلعض أئمة ابلرصيني كســيبويه واألخفش مواقف من القراءات  -وغريها -
تتسم باالعتدال واحلرص ىلع االستفادة منها أيًا اكنت درجتها وعدم إهدار واحدة منها،

َف ُه َمــا  -وقد حذا حذوهما أيضا ٌ
كثري من ابلرصيني  -قد أكرثا من االحتجاج بالقراءات
َ
ُ
القرآنيــة يف كتبهما ،كما َك ُ َ
ــر عندهما توجيه ما ال يري مــن القراءات ىلع مقاييس
ً
ً
ً
رفيقا ال قرس فيــه أو عنتًا أو ً
غلوا وال تنافر فيه أو إخالال أو
توجيها
قومهمــا وقوانينهم
ً
ً
إبعادا .وال يغض من هذا ما حدث أحيانــا منهما أو من غريهما من حناة مدينتهما ،فهو
قليل من كثري ،ال يغري من حقيقة احلكم عليهما وصوابه فيهما وفيمن تشبه يف مسلكه
بهما من سائر ابلرصيني»(((.
ويف كتاب (اإلنصاف يف مســائل اخلالف) عدد كبري من القراءات اليت يجء بها
لالحتجــاج ىلع صحة مذهب مــن املذاهب انلحوية ،فمما احتج بــه ابلرصيون قراءة
﴾ [هــود ]111 :بتخفيف (إن) ،ويه قراءة نافع وابن كثري(((،

﴿

مستدلني بذلك ىلع جواز إعمال (إن) املخففة ،ومنع ذلك الكوفيون(((.
وأما الكوفيون فاســتدلوا بقراءات كثرية أوردها ابن األنباري ،وهم يف هذا املجال
ً
أكرث استشهادا من ابلرصيني ،فمن ذلك:
َْ َ ُ ُ ْ َ ًَ ُ ُ ُ ُ
ّ
قراءة ﴿أو جاءوكم حصة صد
ابلرصي ويعقوب
وره ْم﴾ [النســاء ]90 :ويه قراءة احلسن
ِ

ّ
احل َ ْ َ
ضِ ّ
م واملفضل عن اعصم((( ،مســتدلني بذلــك ىلع أن ﴿

﴾ يف قراءة اجلمهور

((( (األخفش األوسط أمقلد هو أم مجدد) د.عبد الكريم بن محمد األسعد ،مجلة البحوث اإلسالمية ،العدد ،38
ص.296 :
((( انظر :النشر.290/2 :
((( اإلنصاف.159 /1 :
((( انظر :النشر.251/2 :
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َ ًَ
صة صدورهم
﴾ هــو فعل ٍ
ماض وقع موقع احلــال وتقديره :ح ِ

﴿

بديلل القراءة السابقة ،ومنع ذلك ابلرصيون(((.
َ َّ

َّ ُ

َ

ُ

َ

َ َ َ
ِ
األرحام﴾ ،احتج
قراءة محزة((( ﴿ َواتقوا اهلل الِي تساءل
ون ب ِ ِه َواأل ْر َح ِام﴾ [النساء ]1 :جبر ﴿

بها الكوفيون ىلع جواز العطف ىلع الضمري املجرور دون إاعدة اجلار ،ومنعه ابلرصيون(((.
ْ َ َ َْ

َ َ َُُْ

َ َ َ

َّ

َ

َ ( :وإِذ أخذنا مِيثاق بنِـــي إ ِ ْسائيل ل تعبدوا إ ِال اهلل) [ابلقرة:

(((

قراءة عبد اهلل بن مسعود
ّ ْ
 ،]83احتجوا بذلك ىلع أن (أن) املصدريــة تعمل ويه حمذوفة؛ إذ اتلقدير أن ال تعبدوا
إال اهلل ،فحذف «أن» وأعملها مع احلذف ،فدل ىلع أنها تعمل انلصب مع احلذف ،وهذا

ال يرتضيه ابلرصيون(((.

َ ْ َ

َ َّ َ

َ َّ

َْ َ

ُ َ
َ
(((
يما َوال تتبعان َسبيل ال َ
ون﴾ [يونس ]89 :بتخفيف
ِين ال يعلم
قراءة ابن اعمر ﴿فاست ِق
ِ ِ ِ

نون (تتبعان) ىلع أنها نون اتلوكيد اخلفيفة ،فاســتدل بها الكوفيون ىلع جواز ميجء نون

اتلوكيد اخلفيفة بعد ألف االثنني ،ومنع ذلك ابلرصيون(((.

من هنا يظهــر أن االحتجاج بالقراءات حــارض دلى أي خالف حنوي ،وإن اكن
ً
ً
احتجاجا ،وأكرث تمســا بظاهر القراءات مــن ابلرصيني ،وهذا يدل
الكوفيون أكــر
باملقابل ىلع أن ابلرصيني يقدســون القراءات وحيرتمونهــا؛ ألنهم لو لم يكونوا كذلك
ً
ً
ّ
احتج الكوفيون عليهم بالقراءات اليت يعرفــون أن هلا مزنلة وماكنة دلى ابلرصيني
ملــا
وغريهم من انلحويني.

 -2إيراد القراءات القرآنية واالستشهاد بها.
ال يكاد خيلو كتاب حنوي من كتب املتقدمني من ذكر القراءات واإلشارة إيلها ،مما
((( اإلنصاف.205 /1 :
((( النشر.247 /2 :
((( اإلنصاف.456 /2 :
((( انظر البحر المحيط.282 /1 :
((( اإلنصاف.456 /2 :
((( النشر.286 /2 :
((( اإلنصاف.536 /2 :
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يــدل ىلع قناعتهم اتلامة بأهمية القراءات وأنها مصدر أصيل من مصادر انلحو العريب،
ُ
ً
ُ ّ
ويه أ ٌّس مكني يف تقعيد القواعد ،ولو توقفنا قليال عند الكتاب لســيبويه اذلي ي َعد من
أوائل كتب العربية لوجدناه يورد قراءات عديدة ،وقد قال يف الصفحات األوىل من كتابه:
ُّ َّ ُ
ُ َُ
ّ
َّ ّ
«إل أن القراءة ال تالف؛ ألن القراءة
السنة»(((.
فلو اكن ســيبويه ممن ينكر القراءات لقال :إذا خالفت القراءة القواعد أو خالفت
ُ َُ
ّ
َ
األرجح فال يُنظر إيلها ،لكنه قرر بصيغة اتلأكيد (أن القراءة ال تالف).
وهو يتأدب مع القراءات حىت وإن اكن الوجــه األقوى حنويا ىلع خالفها ،من مثل
َ َ َّ
((( َ َّ
الزان َِي َة َو َّّ
و﴿و َّ
السار َق َة﴾ [املائدةَ ]38 :
ــارق و
الز ِانـــي﴾((( وهو يف
ِ
قوهل« :وقد قرأ أناس ﴿ :والس ِ
َّ ُ ّ
ّ
َ
ّ
ََ
َّ
العامة إل القراءة بالرفع» .فلم يقل :إن
ت
العربيــة ىلع ما ذكرت لك من القوة ،ولكن أب ِ
َ
قراءة الرفع خالف األ ْوىل ،بل ذكر أنها قراءة اعمة القراء.
«عين سيبويه يف كتابه بتوجيه كثري من القراءات املتواترة والشاذةَّ ،
لقد ُ
وبي معناها
ومــا تؤول إيله يف ضوء ما اختاره هلا من اســتدالل ،واستشــهد ىلع اختياره بطائفة من
الشواهد الفصيحة؛ اكلقرآن والشعر وأقوال العرب»((( .وسيبويه يف استعراضه للقراءات
ىلع أحوال ثالثة تقريبا:

وم ِّ
ً
مستشهدا بها ُ
وج ًها هلا ،من ذلك :أقواهل اآلتية:
احلال األوىل :أنه يذكر القراءة
•«وبلغنا أن بعضهم قرأ((( هذا احلرف نصبًا﴿ :
﴾ [املسد ،]4 :لم جيعل
ً
ُ ّ َ
الة احلطبً ،
شتما هلا ،وإن اكن فعال ال
احلمالة خربا للمرأة ،ولكنه كأنه قال :أذكر مح
يُستعمل إظهاره»(((.

((( الكتاب.148/1 :
((( هي قراءة عيسى بن عمر وابن محيصن ،انظر البحر المحيط.476 /3 :
((( النور .2:وقراءة النصب هي ألبي جعفر وعيسى بن عمر ،انظر البحر المحيط.427/6 :
((( جهود سيبويه في التفسير (مقال للدكتور :أحمد الخراط) مجلة البحوث والدراسات القرآنية بمجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف العدد األول.
((( هي قراءة عاصم ،انظر النشر.404/2 :
((( الكتاب.70/2 :
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ُ ْ
َّ
ُ َْ
ُ ََ َ
َ ََ ُ
َ
أن بعض َّ
القراء((( قرأ﴿ :مــن يضل ِِل ال َّ فل هــاد َِي لَُ ,ويذ ْره ْم ِف طغيان ِِه ْم
•«وقــد بلغنا
َّ
َّ
ََُْ َ
ون﴾ [األعراف ]186 :وذلك ألنه محل الفعل ىلع موضع الكالم؛ ألن هذا الكالم يف
يعمه

ً
َّ
موضع يكون جوابا؛ ألن أصل اجلزاء الفعل ،وفيه تعمل حروف اجلزاء؛ ولكنهم قد
يضعون يف موضع اجلزاء غريه»(((.

•«اعلــم أنه ال ييجء يف كالمهم ىلع بناء :حاميم وياســن ،وإن أردت يف هذا احلاكية
ً
((( َ َ َ ُ ْ َ
ان﴾ [يس ...]2-1 :فمن قال هذا
تركته وقفا ىلع حاهل ،وقد قرأ بعضهم ﴿ :يا ِسني * والقرء ِ
ُ
َ
فكأنه جعله ً
اسما أعجميًا ،ثم قال :أذك ُر
ياسني»(((.
احلــال اثلانية :أنه يذكر أن القراءة جاءت ىلع وج ٍه من العربية ربما ُ
غريه أكرث منه

أو أجود ،من ذلك:

ُ َ
ّ َ
َ َ
(((
•«وزعمــوا أن بعضهم قرأ َ ﴿ :والت ح
ِني َمنا ٍص﴾ [ص ]3 :ويه قليلة ،كما قال بعضهم

يف قول سعد بن مالك القيىس:

ْ َ
َ
َّ
ــــــر عــــن نِـــران ِـــهـــا
مــــــن ف

َ
ُ َ ْ
ْ
ُ
ـــس ال بــــراح
فــأنــا ابـــــن قـــي ٍ

َ
َجعلها بمزنلة (ليس) ،فيه بمزنلة الت يف هذا املوضع يف الرفع»(((.
َ َ
َ ََ َْ ُ
•«وقد قــرأ ُ
َ
ابليت ىلع
بعضهم(((َ ﴿ :وأ َّما ث ُمــود فه َديناه ْم﴾ [فصلت .]17 :وأنشــدوا هذا
َ
ْ ُ ُ
ازمٍ :
ِ
وجهني :ىلع انلصب والرفع ،قال بِش بن أيب خ ِ
ّ
ُ
ٌ
ُ
بـــن ُم ٍّ
ـــر
تــمــيــم
تــمــيــم
فـــأمـــا

ْ َ ُ
ٌ
ٌ
كثري ،والرف ُع أجود»(((.
عريب
فانلصب

َ
َ ُ
ُ
َ
فألفاهم الــقــوم َر ْوبـــــى نِياما

((( هي قراءة حمزة والكسائي بتسكين الراء من (يذرهم) ،انظر النشر.273/2 :
((( الكتاب.91-90 /3 :
((( هي قراءة عيسى بن عمر ،انظر البحر المحيط.323/7 :
((( الكتاب.258 /3 :
((( هو أبو السمال ،انظر :البحر المحيط.384/7 :
((( الكتاب.58 /1 :
((( هي قراءة الحسن واألعمش وعيسى بن عمر ،انظر البحر المحيط.491/7 :
((( الكتاب.82 /1 :
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احلال اثلاثلة :أنه يذكر القراءة يف ســياق ُي ْفه ُ
ــم أنه مرتدد يف صحة القراءة؛ ألن
ٍ ِ
َ
َّ
َ
َ
كتاب يوضح أسانيدها وصحتها وشذوذها ،إال
يف عهد ســيبويه لم جتمع القراءات يف
ٍ
أنــه مع هذا فإن ســيبويه ال ينكر القراءة ،وال يرصح بتضعيفهــا ،مما يدل ىلع حترزه
ً
الشديد جتاه احلكم ىلع القراءات ،فمن ذلك قوهل« :واعلم أن (كىف بنا فضال ىلع َم ْن

ٌ
ُ
َغ ْ ُ
ينا) أجود وفيه ضعــف ،إال أن يكون فيه (هو)؛ ألن (هو) من بعض الصلة ،وهو
ََ ً ََ
ُ
ُّ
(((
ع َّال ِي َأ ْح َس ُ
ــن ﴾
حنو :مررت بأيهم أفضل ،وكما قرأ بعض انلاس هذه اآلية﴿ :تماما
[األنعام.(((»...]154 :

ً
واســعا إليراد القراءات
ومهما يكن من أمر فإن ســيبويه  --فتح ابلاب

واالستئناس بها وذكر وجوهها يف العربية ،وهكذا سارت املؤلفات انلحوية بعده ،وإن اكن
بعضها ال يتورع يف إنكار القراءة اليت ال توافق القاعدة انلحوية .لكن يف نهاية املطاف
ُ
ُ
القراءات القرآنية وتعلق عليها.
ت ْو ِرد تلك املؤلفات
ِ
ُ
وىلع خ َطا سيبويه سار املؤلفون يف العربية ىلع نهجه يف ذكر القراءات ،بغض انلظر
عن الشــطط اذلي ارتكبــه بعضهم يف إنكار بعض القــراءات أو توهينها؛ ألنه لو لم
ٌ
تكن للقراءات ماكنة رابية عند أوئلك انلحويني ألعرضوا عن ذكرها وتلنكبوا الطرق
املؤدية إيلهاَ ،بيْد أنهم ذكروها وأسهبوا يف احلديث عنها ،مما يدل ىلع حرصهم عليها وىلع

ُ ّ
ُ
كث.
االستشهاد بها ،بني مقل منهم وم ِ

وإذا ما تركنا عرص ســيبويه ،وانتقلنا إىل العصور املتأخرة ،وحبثنا عن أنموذج من
ً َ
كثريا ،ألفيْنا ابن مالك اجلياين (ت672 :ـه) ،فقد
انلحويني يهتم بالقراءات ويستشهد بها
ً
َّ
عــرج ىلع كثري من القراءات يف كتبه املختلفة ،بل وجعلهــا منطلقا تلقعيد قاعدة ما،
وأثبت ذلك نظما يف منظومته (الاكفية الشــافية) وذلك يف جتويزه الفصل بني املتضايفني
بغري الظرف واجلار واملجرور ،إذ قال:
((( هي قراءة يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق ،انظر البحر المحيط.255 /4 :
((( الكتاب.108-107/2 :
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ُ
ُ ْ َ
اعمــر
ابــــن
وعــــمــــد ِت قـــــراءة
ِ
ِ

َ
ْ
وك ْ
ونـــاص
اعضـــد
ــــم هلــا مِـــن
ٍ
ِ ِ

ُ
«عل َم بهذا أن قــراءة ابن اعمر((( ُ -  -
غري منافية لقياس
ثم قال يف رشحهِ :
العربيــة .ىلع أنها لو اكنت منافية هل لوجب قبوهلا لصحة نقلها ،كما قُب ْ
ُ
أشــياء تنايف
لت
ِ
َ
ُ
َْ
َ
ســاو صحتُها صحــة القراء ِة املذكــورة وال قاربتها ،كقوهلم:
القيــاس بانلقل ،وإن لم ت
ِ
ْ
(استحوذ) وقياسه :اســتحاذ .وكقوهلم( :بنات أبلبه) وقياسهّ :
أبله .وكقوهلم( :هذا ُجح ُر
َُ ْ
ً
ٌ
َض ٍّ
(لن غدوة) بانلصب وقياسه :اجلر وأمثال ذلك
خرب .وكقوهلم:
خرب) وقياســه:
ب
ٍ
كثرية»(((.
(((

وىلع الرغــم من أن إمام املفرسين الطــري (ت310 :ـه) أنكر قراءة ابن اعمر
ُ َّ
قــول خيالف القراءة
إال أن ابن مالك ال يســر مع ذلــك ،أو يلني جانبه ،بل يَ َدع لك
ٍ
ََ ُ
َ ْ َ ُ َْ َ
ِّ
«وأ َّول َم ْن نعل ُمه أنك َر
ويقعد ىلع تلك القراءة؛ ذلا قال ابن اجلزري:
الصحيحة جانبًا،
َ َ َ َ َ َ َْ ْ
َ
ور ْ
اءة َّ
الط َ
اب ُن َجرير َّ
ح ُذ َ
اء َةَ ،و َغ ْ َ
ي َها ِم َن الْ ِق َر َ
ــذهِ الْ ِق َر َ
ب ُّي
م
ال
ا
ــذ
ه
ب
ك
ر
و
ة
يح
ح
الص
ِ
ِ
ِ
ه ِ
ِ
ِ
َِ ٍ
َ َ ْ ُ َّ َ َ
َْ
َْ َ
ك م ْن َس َق َطات ابْن َجريرَ ...وهلل َد ُّر إ َمامِ ُّ َ
هلل
ِ
بعد اثلالثمائة ،وقد عد ذل ِ
انلحا ِة أ ِب عب ِد ا ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ُ َ َ
َ
َّ
َ َُ
ْ َ
حه اهلل َحيْث قال ِف ك ِفيَ ِت ِه الشا ِفيَ ِة:
اب ِن مال ِ ٍك ر ِ
َ َُ ْ
َ ُ َّ
َ
ِـــر
ــــن عم ِ
ـــي ق ِــــــراءة اب ِ
وحـــج ِ

ََ
َ َ ْ ََ َ ْ َ
ـــاص»
فكم لها مــن ع ِض ٍ
ــد ون ِ ِ

(((

وىلع الرغــم من أن كتب ابن مالك مجيعها تزخــر بالقراءات القرآنية ،لكن لعل
ْ
أكرثها ِذك ًرا للقراءات هو كتابه (رشح شــواهد اتلوضيح واتلصحيح ملشكالت اجلامع

الصحيح) ،فال يكاد خيلو موضوع فيها من ذكر عدد من القراءات(((.

ُ
َ
((( يقصد اآلية رقم « »137من سورة «األنعام» وهي« :وكذلك ُز ِّين لكثير من المشركين قتل أوالدهم شراكئِهم».
بإضافة (قتل) إلى (شراكء) والفصل بينهما بمفعول المصدر (أوالد) انظر :النشر.263/2 :

((( شرح الكافية الشافية.982-981/2 :
((( انظر تفسير الطبري 137/12 :وفيه قوله« :والقراءة التي ال أستجيز غيرها﴿ :
﴾ ،بفتح الزاي من «زين» ،ونصب «القتل» بوقوع «زين» عليه ،وخفض ﴿
َ
[األنعام ]137 :بإضافة «القتل» إليهم ،ورفع «الشراكء» بفعلهم ،ألنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أوالدهم».
((( النشر في القراءات العشر.264 /2:
((( يُنظر :االحتجاج بالقراءات في شواهد التوضيح.1 :
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﴾

ُّ
 -3توجيه القراءات وتتبع أوجه اإلعراب املحتملة فيها.

َ َ
ً
كما ظهر سلفا أن قداىم اللغويني اهتموا بالقراءات ،وأ ْول ْوها عنايتهم،وأوردوها يف

كتبهم منذ بزوغ شــمس اتلأيلف يف علوم العربية ،إال أن انلحويني لم يكتفوا بذلك،
ً
فــأرادوا أن يضعوا كتبًا متخصصة يف فن توجيه القــراءات ،ذاك الفن اذلي يُعىن بذكر
وجه القراءة يف لغــة العرب واتلماس ادليلل لقراءة لك قارئ «إما باالســتناد إىل قاعدة
ّ
مشــهورة يف العربية ،أو باتلماس علة خفية بعيــدة اإلدراك ...أو باالعتماد ىلع القياس
وحشد انلظائر»(((.

إن كتب توجيه القراءات خدمت القــراءات من جهة ،وخدمت العربية من جهة
ّ
ُّ ِّ
َُْ
ّ
وانلحوي،
والرصيف،
ببعض :الصويت،
أخرى فيه «تمزج مستويات ادلرس اللغوي األربعة ٍ
ِّ ُّ
ُّ
ّ
ّ
وادل ّ
القوية
اليل ،وتعد من أرىق ادلراســات اتلطبيقية يف اللغة العربية ،ويه تمثل اللحمة
ّ
ّ
وتصور اتلآيخ بينهما يف أىلع مراتبه ،وأســى درجاته؛
العربية وعلوم القرآن،
بني علوم
ً
َّ
ألنّها ّ
َ
ُ
تتخذ َّ
وتروم خدمته ،ورفع ما حييق بفهمه من حواجز،
لدلرس،
انل ّص املقدس جماال
ِ
لغــوي َّ
ّ
وتيســر ذلك الفهم من خالل ُ
ميس يعتمد اتلحليــل ،واإلعراب ،وذكر
تناو ٍل
ِ
ٍ
انلظائر ،واالستئناس بالرأي أو اآلراء األخرى ،وختريج ما يف القراءة ىلع كالم العرب ،أو
آراء العلماء ومذاهبهم»(((.

ً
ومــن أبرز كتب توجيــه القراءات املتخصصــة اليت وصلتنا ســاملة عرب رحلة

القرون:
•معاين القراءات أليب منصور األزهري (ت370 :ـه).
•احلجة يف القراءات السبع البن خالويه (ت 370 :ـه).
•احلجة يف علل القراءات السبع أليب يلع الفاريس (ت377 :ـه).
•املحتســب يف تبيني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضاح عنهــا البن جين
(ت392 :ـه)
((( مقدمة تحقيق كتاب حجة القراءات للفارسي.15 /1 :
((( عناية المسلمين بالعربية خدمة للقرآن الكريم.60 :
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•حجة القراءات أليب زرعة (ت403 :ـه).
•الكشف عن وجوه القراءات السبع مليك بن أيب طالب (ت437 :ـه).
•كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب القرآن وعلل القراءات ،نلور
ادلين ابلاقويل ،امللقب جبامع العلوم انلحوي (ت543 :ـه).
َّ
•املوضــح يف وجوه القراءات وعللها نلرص بن يلع الشــرازي املعروف بابن أيب
مريم (ت.)565
•إعراب القراءات الشاذة أليب ابلقاء العكربي (ت661 :ـه).
•ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب (ت756 :ـه).
•اللبــاب يف علــوم الكتاب البــن اعدل ادلمشــي (ت )880:وإن اكن خلطه
باتلفسري.
•إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش لدلميايط(ت1117 :ـه) ،وإن اكن
الكتاب عن القراءات لكن ّ
ً
كثريا منها.
يوجه

وتلــك املؤلفات إما أن ّ
توجه القراءات الســبع وتقترص ىلع ذلــك كما يف كتاب
ّ
فتوجه القراءات العرش
(الكشــف عن وجوه القراءات الســبع) ،أو أنها تزيد ىلع ذلك
كمــا يف (املوضح يف وجوه القــراءات وعللها) ،أو تقترص ىلع القراءات الشــاذة كما يف
(املحتســب) ،أو أنها ّ
توجه القراءات مجيعها متواترها وشــاذها كما يف (ادلر املصون)،
ُْ
ُ
سهب اذلي
ويه يف ذلك بني الم ِ
قتضب اذلي يشــر إشــارات رسيعة دون تفصيل ،والم ِ
يســتقيص الوجوه وحيشد األدلة وجيمع األقوال ويناقش اآلراء ،وبعضها متوسط بني هذا

وذاك ،ف ِمن الكتب اليت جرت ىلع االختصــار واالقتضاب:معاين القراءات أليب منصور

األزهري ،واحلجة يف القراءات الســبع البن خالويه ،واملحتسب البن جين ،فهذه الكتب
تــكاد تقترص ىلع الوجه والوجهني يف توجيه القراءة ،ويكون للمؤلف رأيه املحدد دون
ً
ذكر آلراء أخرى ،ومن الكتب اليت توسطت بني اإلسهاب واالقتضاب وذكرت عددا من
َ
َ
منهجه بقوهل« :واخترصنا الكالم يف العلل
األقوال واآلراء :الكشــف مليك اذلي َوصف
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ً
ً
اغية ما قدرنا من غري أن نكون قد أخللنا بعلة،أو تركنا حجة مشهورة ،وأوجزنا العلل
خوف اتلطويل»(((.
أما الكتب اليت أسهبت وتوسعت يف ذكر األقوال فيأيت يف صدارتها احلجة أليب يلع
الفــاريس اذلي قال فيه تلميذه ابن جين« :فإن أبا يلع _  _ عمل كتاب احلجة يف
القراءات ،فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إىل ما جيفو عنه كثري من العلماء»(((.
وقال حمققو الكتاب عن منهج أيب يلع« :وهو يف أثناء ذلك غزير متدفق ،يشقق املسائل،

ّ
ويقلب انلظر فيها من لك جانب ،ويرشح فيطيل ،ويستطرد فيمعن يف االستطراد»(((.

وال يعين هذا اتلطويل أنه غري مفيد ،أو أنه حشو كالم ،إنما هو أسلوب يف اتلأيلف
ُ
َ
يعتمد ىلع االستطراد يلرثي القارئ بأمور هلا عالقة بالقراءات ،وتكون مناسبة احلديث
ً
عنها مواتية يف ذاك املوضع.
ُ
كتاب «ادلر املصون»
ومما ســار ىلع نهج اتلفصيل وذكر األقوال واألوجه املتعــددة

ً
جاهدا أن حيرص القراءات متواترها وشاذها ،ويذكر لك ما
للســمني احلليب اذلي حاول
قيل يف توجيه تلك القراءات،وأن يتعقب من سبقه ويستدرك عليه «ومن انلادر أن يُغفل

ً
ً
ً
ً
ُ
الســمني قراءة ما شاذة أو متواترة ،وقد جند يف هذا الكتاب أكرث من عرشين قراءة للكمة

قرآنية ،وجند إىل جانبها آراء العلماء وتوجيهها»(((.
ُْ
ومــن هنا يظهر جليا أن انلحويني ُمتَنَ ِّوعو الطرح ،متَ ِلفو املنهج يف اســتعراضهم
ً
للقراءات وتوجيهها ،وذاك أمر يتيح فرصة للقارئ يلختار ما يناســب حصيلته العلمية،
وينتيق األسلوب اذلي يرتضيه؛ إذ هو غري حمصور بلون واحد من اتلأيلف أو نهج متحد
يف اتلثقيف ،بل أمامــه أفنان خمتلفة َبيْد أنها يف اهلدف متفقــة ،وهو خدمة القراءات
القرآنية ،وإثراء ادلرس اللغوي املبين ىلع القراءات.
((( الكشف.393/ 2 :
((( المحتسب.106 / 1 :
((( مقدمة التحقيق لكتاب الحجة :ص( 31 -30 :تحقيق علي النجدي ناصف و زمالؤه).
((( مقدمة تحقيق الدر المصون :ص.32 :
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ولــم يكتف املتقدمون عند توجيههم للقــراءات بذكر وج ٍه أو وجهني ،بل حاول

كثري منهم استقصاء األوجه اإلعرابية املحتملة يف لك قراءة ،خاصة املتأخرين منهم كأيب
حيان األندليس والسمني احلليب.

ٌ
فهــم ُ
أكرث ملعاين اآليات،
وحماولة االســتقصاء وتتبع األوجه اإلعرابية ينتج عنها
ٌ
وتفتيق لألذهان يف تمعن ادلالالت،وبما أن اإلعراب فرع عن املعىن يف كثري من األحيان،
فال َغ َ
رو وال عجب أن جيتهد أصحاب اتلوجيه يف تتبع تلك األوجه اإلعرابية واستدراك
َ
َ َ
ما فات السابقني ،فهذا ابن جين (ت392 :ـه) يف املحتسب ذك َر أنه ب َ َس َط القول يف توجيه
القراءات اليت اكتىف الســابقون باتلعريج ىلع يشء مما فيهــا ،فقال« :واكن َم ْن مىض من
ً
أصحابنــا لم يضعوا للحجاج كتابا ً فيه [أي يف الشــاذ] ،وال ْ
أول َ ُ
وه طرفا من القول عليه،
ّ ُ
وإنما ذكروه مرويا ً مســلَّما ً جممواع ً أو متفرقا ً َ ...
فح ُس َن بل َو َج َ
اتلوجه إيله ،والتشاغل
ب
بعمله ،وب َ ْس ُط القول يف اغمضه ومشلكه»(((.

ولــو حبثنا عن مثال آخر بعد عهــد ابن جين بفرتة أللفينا ابــن عطية األندليس
ً
ً
واضحا للحرص ىلع اتلقيص،وذلك يف (املحرر الوجزي) وهو كتاب يف
(ت546 :ـه) مثــاال
ُ ََ
اتلفسري إال أنه اعتىن بتوجيه القراءات ،وأبان عن منهجه بقوهل« :وقصدت تت ّب َع األلفاظ
ْ
ُ
حىت ال يقــع َطف ٌر كما يف كثري من كتــب املفرسين ...وقصدت إيــراد مجيع القراءات
مستعملها وشــاذها ،واعتمدت تبيني املعاين ومجيع حمتمالت األلفاظ ،لك :ذلك حبسب
جهدي وما انتىه إيله عليم»(((.

ََ
َ
فقد ذكر أن بعض الســابقني قف َز بعض دالالت األلفاظ ومعانيها ومن ضمن ذلك

معاين القراءات اليت أشار إىل عنايته بها وإيراده للك وجه حمتمل فيها.
لكن أصدق مثال ىلع تقيص األوجه اإلعرابيــة موجود عند أيب حيان األندليس
(ت745 :ـه) وتلميذه السمني احلليب ت756( :ـه) ،فقد أوضح لك منهما أنه عمد إىل ذلك،
ً
فأبو حيان يف ابلحر املحيط ظهر مهتما بـ«القراءات شــاذها ومســتعملها ،ذاكرا توجيه
((( المحتسب.105 / 1 :
((( المحرر الوجيز.34 /1 :
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ً
ً
ذلك يف علم العربية ،ناقال أقاويل الســلف واخللــف يف فهم معانيها ،متلكما ىلع جليها
وخفيها»(((.

ً
خاصا بإعراب القرآن الكريم وتوجيه
والسمني احلليب جعل كتابه (ادلر املصون)
ً
القراءات القرآنية ،وأمىض عقودا يف ذلك يتتبع ويتقىص ويســتدرك ،وهذا ما يشري إيله
ُ
آل ً
ُ
تعرضت للقراءات
جهدا يف اســتيفاء الكالم ىلع مسائل هذا الكتاب،فإين
قوهل« :ولم
ً
ً
املشهورة والشاذة وما ذكر انلاس يف توجيهها ولم أترك وجها غريبا من اإلعراب وإن اكن

واهيًــا  ...وهذا اتلصنيف -يف احلقيقة -نتيجة عمري وذخرية دهري ،فإنه لب كالم أهل
هذه العلوم»(((.

إن هذا احلرص الشــديد ىلع االســتقصاء وذكر اآلراء ينبئ عن العناية الشديدة
ً
بالقراءات القرآنية واســتقاء الفوائد اللغوية منها ،وهذا ما ال جنده – مثال – يف الشعر
اذلي يُكتىف يف إعرابه بوجه أو وجهني ،وهذا يدل داللة ســاطعة ىلع أن علماء العربية

ً
ً
األوائل أدركوا ما للقراءات من أهمية ،وما تلوجيهها من مزية ،فما تركوا شاردة وال واردة
ٌ
إال ذكروها ،لك حسب علمه وطاقته.
َ
إن حماولة االستقصاء واتلحري عن وجوه جديدة لم تذكر من قبْل يه اليت جعلت
َ
علم توجيه القراءات يمتد طوال هذه القرون ،وتتواىل مواكبه تلنري يف عرصنا كواكبُه.

((( البحر المحيط.4 / 1 :
((( مقدمة الدر المصون ص5 :ـ .6
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املبحث اثلاين

ُ ْ َ
اتلعامل مع القراءات عند المحدثِني
ُعــي اللغويون املحدثون بالقراءات كما ُعين األقدمــون بذلك ،إال أنه يف العرص
احلديــث اجتهت األنظار صوب املعامل الصوتية ،وأجهزة قياس الصوت جبزء من اثلانية،
وهذه املعطيات أســهمت يف إاعدة انلظر فيما قاهل األقدمون ،ولســنا بصدد احلكم ىلع
املحدثني من حيث اخلطأ والصواب فتلك مســألة أخرى ،وإنمــا املقصود أن املحدثني
وال ســيما املتخصصني يف (علم اللغة) اهتموا بالقراءات القرآنية ،ودرسوها واستنبطوا
ُ َ ِّ َ ّ
أحاكمــا لغوية من خالهلا ،مقر ِر
ين «أن قراءات القرآن يه الوثيقة اتلارخيية اليت نطمنئ
إيلهــا يف فقه اللغة الفصىح من مجيع نواحيها ،الوثيقة اليت تنتقل إيلنا بالصورة والصوت
ً
ً
ٌّ
َّ
ــجل
س
رواياتها
اختالف
ىلع
القراءات
هذه
إن
إذ
...
جيل
بعد
جيال
القراء
يتوارثها
،
معا
ِ
ِ
دقيق ملا اكن جيري يف كالم العرب من ترصفات صوتية ولغوية»(((.
وهذا ما سنتبينه يف العنارص اآلتية:

 -1دراسة القراءات القرآنية وفق علم اللغة احلديث:

ّ
مهد علماء اللغة القداىم الطريق دلراسة القراءات صوتيًا،بعد أن تركوا «مصنفات

شــى يف القراءات الســبع والقراءات العرش وغريها؛ ضمت بني جنباتها الرث الوفري من
َ
الغرب يف
علماء
علوم اللغة العربية ،وال ســيما علم األصوات اللغوية ،اذلي أدهش ...
ِ

ادلراســات األلسنية املعارصة .واحلق اذلي ال مراء فيه ،أن دارس العربية إن لم يطلع ىلع

القراءات القرآنية وما فيها مــن الظواهر الصوتية وانلحوية اغب عنه الكثري من أرسار
هذه اللغة املعطاء»(((.
ومما ال شــك فيه أن القراءات القرآنية «يه األســاس يف أية دراســة صوتية؛
((( أثر القراءات في األصوات والنحو العريب :ص.9 :
((( مقدمة التحقيق لكتاب الكنز في القراءات العشر .1/7
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ملحافظتها ىلع انلطق العريب األصيل وتمثيلها جلميع هلجات العرب»(((.
َ
املقاطع الصوتية يف القراءات اليت يشيع فيها ثالثة مقاطع:
وتشمل تلك ادلراسات

مقطع صغري (ص ح) ،مقطع متوســط مفتوح (ص ح ح) ،مقطع متوسط مقفل (ص ح
ص)(((.

كما تشمل تلك ادلراسات املظاهر الصوتية يف القراءات ،اكإلداغم واإلمالة وختفيف
ً
ْ ُ
املصادر مجيعا يف معرفة هلجات العربية؛
«أصل
اهلمز  ...إضافة إىل أن القراءات القرآنية
ِ
ألن منهــج علم القراءات يف طريقة نقلها خيتلف عن لك الطرق اليت نقلت بها املصادر

األخرى اكلشعر وانلرث ،بل خيتلف عن طرق نقل احلديث»(((.
ًّ
صوتيا حدا ببعض لكيات اللغــة العربية إلقرار مادة
إن هذه األهمية للقــراءات

(اللهجــات والقراءات القرآنية)((( ،إضافة للرســائل العلمية (ماجســتري ،دكتوراه) يف

دراسة القراءات صوتيا.

ومن أمثلة تلك الرسائل(((:
•منهج أيب حيــان األندليس يف اختياراته من القــراءات القرآنية يف ضوء علم
اللغة املعــارص (دكتوراه)  -جامعة عني شــمس ،1989 ،للباحث :حيىي عطية
القاسم.

•اتلحليل انلطيق واإلكوستييك للظواهر الصوتية يف القراءات الشاذة( ،دكتوراه)
 -جامعة الريموك ،2003 ،للباحثة :عبري نواف بين مصطىف.

•الفصل والوصل بني علم القراءات وعلم انلحو :دراســة صوتية( ،دكتوراه) -
اجلامعة األردنية ،2004 ،الطاهر حممد املدين يلع.
((( البنية المقطعية وأثرها الداللي في القراءات القرآنية (بحث للدكتور محمد إسماعيل محمد ،مجلة آداب
الرافدين ،العدد )54
((( السابق.
((( اللهجات العربية في القراءات القرآنية .84 -83
((( انظر على سبيل المثال موقع جامعة أم القرى اإللكتروين (توصيف مقررات قسم اللغة العربية) وموقع جامعة
المنوفية بمصر  /كلية اآلداب www.menofia.edu.eg/faculty_generalInfo.asp
((( انظر على سبيل المثال الموقع اإللكتروين (مركز اإلمام أبي عمرو الداني) .www. Addani.ma
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•اجلوانــب الصوتية يف كتب االحتجاج للقــراءات( ،دكتوراه)  -جامعة حلب،
 2005للباحث :عبد ابلديع انلري باين.
•القــراءات العرش يف ضوء ادلرس الــريف (دكتوراه)  -جامعة دمشــق 2006
للباحث :محود نارص نصار.
•اتلوجيه اللغــوي للقراءات اليت تفــرد بها أبو جعفر( ،ماجســتري)  -جامعة
الريموك1992 ،للباحث :يوسف عبد اهلل خليل العقيل.
•املربد والقراءات القرآنية :دراســة لغوية( ،ماجستري)  -جامعة الريموك1993 ،
للباحث :أمحد عبد الكريم سالم لكيب.
•توجيهــات ميك للقــراءات القرآنية من وجهة نظر حنويــة يف ضوء علم اللغة
احلديث( ،ماجســتري)  -جامعــة مؤتة 1995 ،للباحث :منصــور عبد الكريم
الكفاوين.
•معايري الشذوذ يف القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث (ماجستري) -
جامعة مؤتة 1995 ،للباحث :شاهر إسماعيل العريين.
•اجلوانب الصوتية الوظيفية يف توجيه القراءات الشــاذة( ،ماجستري)  -جامعة
الريموك 1998 ،للباحث :فاتنة مجال مفلح.
•معايري اتلوجيه الفونولويج للقراءات السبع عند أيب زجنلة يف حجة القراءات،
(ماجستري)  -جامعة مؤتة 2001 ،للباحثة :رانية السقرات.
•ما انفرد به أبو عمرو بن العالء من القراءات :دراسة لغوية حتليلية( ،ماجستري)
 جامعة مؤتة ،2002 ،للباحث :نايف حممد سليمان انلجادات.•كتاب (معاين القراءات) أليب منصور األزهري دراســة لغوية (ماجســتري) -
جامعة املوصل  2005للباحثة :رىب ذنون يونس املال ذنون.
•اتلوجيه الصويت للقراءات الشاذة يف كتاب خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه
(ماجستري)  -جامعة مؤتة  2006للباحث :عثمان ادلراوشة.
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 -2الفزع إىل القراءات إلثبات نظرية لغوية أو رأي حمدد.
ييع املحدثون ما للقراءات من قداســة وماكنة؛ ذلا حاول الكثري منهم أن يستشهد
بالقراءات إلثبات آرائه ونظراته اللغوية،يلضيف ىلع رأيه قداســة ووجاهة ،فعىل ســبيل
املثال جنح إبراهيم أنيس يف نظريته (قصــة اإلعراب)((( للقراءات يلثبت أن األصل يف
ْ
اآلخر ،ولسنا بصدد الرد عليه أو ِذكر من ردوا عليه،لكن ما يعنينا هنا
اللكمات تسكني ِ

أن املعنيني بادلراسات الصوتية حاولوا أن يوظفوا القراءات يف درسهم الصويت ،ويوجهوها
ً
وفــق نظرياتهم اخلاصة ،وهذا ما جنده واضحا عنــد إبراهيم أنيس ،وال خيتلف تلميذه
ادلكتور عبد الصبور شــاهني عنه كثريا يف توظيفه للقراءات واالستنجاد بها إلثبات ما
يــراه ،كما يف كتابه (أثر القراءات يف األصوات وانلحــو العريب) ،فمما قاهل يف هذا الصدد
«خنالف ســيبويه ومن تبعه يف جعله اإلســان يف اإلداغم ناشئا عن تاليق أصوات ذات
ُ
صفات معينة ،ونذهب إىل أنه نظام مقطيع الزتمته هلجات القبائل ...كما جاز أن تقرأ به

نصوص القرآن يف مجلة قراءات مروية ،ويف مقدمتها قراءة أيب عمرو بن العالء»(((.
إذن هو خيالف َ
إمام انلحويني مستدال ىلع أن هناك مقطعا صوتيا ورد ً
كثريا يف القراءات
ومن ضمنها قراءة أيب عمرو ،وهو ناتج عن اختالف هليج وليس كما علل سيبويه.
َ
وحاول ادلكتور شاهني أن يثبت أن ختفيف عني اللكمة -إذا اكنت حركتها الفتحة-
ٌ
ً
معتمدا ىلع قراءة أيب عمرو ،وأن انلحويني أخطأوا عندما منعوا ذلك ،فمما قال يف
سائغ،
هذا املقام« :إن ظاهرة إساكن عني اللكمة تميمية وأن اختيار أيب عمرو لرواية اإلساكن يف
اغلب هذا ابلاب قد يكون ناشئا عن اعزتازه بلهجة قومه ...كما َو ُضح أن هذا اإلساكن
جار يف عني اللكمة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة ،خبالف ما قرره انلحاة من اقتصاره
ٍ
ىلع املضموم واملكسور دون املفتوح»(((.
وىلع هذا انلحو سار يف كتابه.
((( انظر :من أسرار اللغة ،الفصل الثالث :ص 170 :وما بعدها.
((( أثر القراءات في األصوات والنحو العريب .390
((( السابق.336 :
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 -3وضع فهرست أو معاجم للقراءات القرآنية.
اهتم بعض املختصني باللغة العربية بتتبع ألفاظ القرآن الكريم بقراءاته املختلفة،

ووضعوا ما يشبه الفهرست تللك القراءات ،ومن أصدق األمثلة ىلع ذلك كتاب (دراسات

ألســلوب القرآن الكريم) للشــيخ حممد عبــد اخلالق عضيمة ،اذلي قــال يف مقدمته:
ً
ُ
ً ً
مرج ًعا دلارس انلحو،
«اســتهدفت أن أصنع
للقرآن الكريم معجما حنويا رصفيا ،يكون ِ
ُ
َ َ
فيستطيع أن يعرف مىت أراد أ َوق َع مثل هذا األسلوب يف القرآن أم ال ؟ وإذا اكن يف القرآن
ً
ً
فهل ورد
كثريا أو قليال ،ويف قراءات متواترة أو شاذة ؟»(((.

َ
ادلافع لوضع هذه الفهرست أللفاظ القرآن الكريم
وقد أوضح عضيمة _ _ 
ً
ً
بقراءاته املختلفة ،قائال« :واكن تعويل انلحويني ىلع الشــعر ثغــرة نفذ منها الطاعنون
عليهم؛ ألن الشــعر ُروي بروايات خمتلفة؛ كما أنه موض ُع رضورة .هلذا َّ
مست احلاجة إىل
ِ
إنشاء دراسة شاملة ألســلوب القرآن الكريم يف مجيع رواياته؛ إذ يف هذه القراءات ثروة
ٌ
َ
َ
لغوية وحنوية جديرة بادلرس ،وفيها دفاع عن انلحو ،تعضد قواعده ،وتدعم شواهده»(((.
وجــاء ترتيبه للقراءات وفقا لألداة انلحوية ،أو املوضوع الرصيف أو انلحوي ،وتلك

أقســام كتابه اثلالثة (األدوات ،الرصف ،انلحو) ،فهو ال يرتب القراءات حســب لفظة

القراءة ،وإنما حسب املوضوع ،ثم يرتب القراءات _ اغبلا_ حسب ترتيب السور.
وهناك كتب معجمية اختصت بألفــاظ القراءاتَ ،
وو َض َعها متخصصون يف اللغة،
من أشهرها:

 -1معجم القــراءات القرآنية من إعداد د .أمحد خمتار عمر ،ود .عبد العال ســالم

مكرم ،وقد أوداع يف هذا الكتاب جمموعة ضخمة من القراءات املتواترة والشاذة مع إشارة
ً
مرجعا أصليًا منها ما هو خمتص بالقراءات
إىل مصادر لك قراءة ،وقد َر َجعا إىل عرشيــن
اكتليســر لدلاين والنرشالبن اجلــزري ،ومنها ماهو خمتص بتوجيــه القراءات ،اكحلجة
أليب زرعة والكشــف مليك ،ومنها ما هو من كتب اتلفســر كتفســر الطربي وتفسري
((( دراسات ألسلوب القرآن الكريم (المقدمة) القسم األول ،الجزء األول ،ص.1 :
((( السابق ص.2 :
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القرطيب(((.
واملعجم مرتب حسب الســور ،ابتداء من سورة الفاحتة وانتهاء بسورة انلاس ،فيف
لك ســورة يُذكر ما فيها مــن قراءات مع ذكر للقراء واملصادر الــي وردت القراءة فيها،
ُ
وتكتــب القراءة بلفظها وضبطها ،وهذه من مزيات الكتاب فهو ال جيري ىلع ما ســار

ذكر للفظها ،فمثال يف هذا املعجم ذكروا
عليه األقدمــون من ذكر توصيف للقراءة ،دون ٍ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ
ألفاظ القراءات يف (عليهم)((( .ويه :عليهم ،عليهم ،عليهمو ،علي ِهمو ،علي ِهم ،علي ِه ِم،
َ
َعليْ ُه ِم.
وجاء املعجم ىلع شــل جداول ،لك جدول من ســتة أعمدة (مسلسل،رقم اآلية،
انلص املصحيف ،أوجه القراءة ،القارئ ،املصدر) ،وهذه األعمدة أخذت حزيا كبريا؛ ألن
ّ
رقم اآلية مثال يكون حتته فراغ مستمر لعدة صفحات،مما ضخم حجم الكتاب ،وربما
ُ
لو دجمت بعض األعمدة مع بعض ،أو استغين عن طريقة اجلدولة لاكن ذلك أحسن.
وىلع أيــة حال فالكتــاب مرجع مهم يف ألفــاظ القراءات القرآنيــة املتواتر منها
والشاذ.
 -2املعجم املوسويع أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته من إعداد د .أمحد خمتار عمر
ً
خمصصا للقراءات.
مع فريق عمل عليم ،واكن القسم اثلالث منه
ومن ضمن أهــداف هذا املعجم« :إفادة املتخصصني يف حقل ادلراســات اللغوية
والقرآنية من خالل تزويدهم باملعلومات اللغوية الرئيسة عن لك لكمة من ناحية ،وفتح
َّّ
جماالت ابلحث من ناحية أخرى  ...وإاعدة انلظر يف بعض املســلمات انلحوية والرصفية
ّ
من خالل االستفادة من أكرب مادة لغوية موثقة ضمت ألفاظ القرآن الكريم وقراءاته يف
ماكن واحد»(((.
وهذه مزية تســجل هلذا املعجم أنه مجع ألفاظ القــرآن والقراءات يف ماكن واحد
((( انظر ثبت المراجع األصلية ورموزها التي في مقدمة معجم القراءات القرآنية ،صفحة :ع.
((( معجم القراءات القرآنية.13 -12 ،
((( المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته :ص11 :
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ً
يســهل الرجوع إيلها ،واتلنقل بينها ،إضافة إىل توافر نسخة إلكرتونية مصاحبة للكتاب
َ
األصيل ت ُ ّ
سهل ابلحث وختدم األصل.
وقد بلغ عدد القراءات الواردة يف املعجم ( )6137قراءة ،وبلغ عدد جذور القراءات
ً
يف املعجم ()1253
جذرا((( ،واكن الرتمزي ملصادر القراءات بستة أرقام:
الرقم ( )1للقراءات يف كتب القراءات السبع.
الرقم ( )2للقراءات يف كتب القراءات العرش.
الرقم ( )3للقراءات يف كتب القراءات األربع عرشة.
الرقم ( )4للقراءات يف كتب شواذ القراءات.
الرقم ( )5للقراءات يف املصادر العامة.
الرقم ( )6للقراءات يف كتاب معجم القراءات القرآنية.
إن هــذا املعجم أفاد مــن اتلقنية احلديثــة حبرص اللكمات واأللفاظ وفهرســتها
وتصنفيهــا ،وهو عمل نتج عن تكاتف اجلهود من فريق عمل متاكمل ،إال أنه يؤخذ ىلع
ُ
الكتاب صغر اخلط وتزاحم األســطر وكرثة الرموز االصطالحيات اليت ال تفهم إال بعد
طول تأمل ،مع حرش ذلك يف جمدل واحد فقط ،واكن من املتوقع أن يكون يف عدة جمدلات،
َ
َ
وعلوم
علوم القرآن
إال أن هذا ال يقلل من هذا العمل الضخم واجلهد اجلبار اذلي خدم
العربية.
 -3معجم القــراءات القرآنية لدلكتور :عبد اللطيــف حممد اخلطيب ،وهو معجم
ً
ً
ضخم ،بلغ أحد عــر جمدلا ضخما ،وذكر مؤلفه أنه عمــل يف جتميع مادته مدة مخس
وعرشين ســنة ،وأوضح أهميته بأن من «أراد ً
علمــا قرآنيًا هل تارخيه ورجاهل فدونه ما يف
ً
ً
ولغة يَ ْصدر فيها عن كتاب اهلل َ
ً
وي ْمتاح
حنــوا ورصفا
هذا املعجم ،فهو الغاية ،ومن أراد
فيهــا من َم ِعينه فلينظر فيما ســقتُه إيله ،فإن فيه من اخلــر والفضل ما ال جتده جممواع
َّ
ُ ً
ُ
َ
وتفاريق ،إنــه حنو الفطرة اذلي وفته نصيبَه القراءة
يف مؤلفات انلحو والرصف إال نتَفا
((( السابق :ص32:
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ُ
ُّ
ُ
متواترها وشاذها»(((.
القرآنية

ً
ومن املزايا هلــذا املعجم :أن مصنف املعجم اكن حــارضا يف لك معاجلة حنوية أو
ً
رصفية للقراءات ،واكن حرصه ظاهرا يف إيراد ما اتصل بلغات العرب فأعطى تصورا عن
اتلوزيع اجلغرايف للهجات إىل غري ذلك من مزايا الكتاب(((.

َّ
والكتــاب ال يكتيف بذكــر القراءة وقرائهــا ،بل يتعداه إىل ذكــر بعض األقوال

واتلوجيهات للقراءات اليت حتتاج ذللك.
ُ
ويف نظري لو أن الكتاب ق ِّسم قسمني :أحدهما للقراءات املتواترة ،واآلخر للقراءات
الشاذة ،لاكن ذلك أدىع للفهم ،وأبعد عن السأم ،وأخف للقارئ ،وأكرث ختصصية ،ىلع الرغم
مما ينتج عنه من تكرار للمواضع لكنه تكرار تقتضيه حاجة اتلقسيم واتلبويب.
 -4إيراد القراءات وتوجيهها عرب املواقع اإللكرتونية:
تزخر الشبكة انل ّ
تية بعدد كبري من املواقع املتخصصة باللغة العربية ،منها املتعمق،
ِ
ومنها املتوســط ،ومنها املتواضع يف طرحــه ،لكن يف خضم هذا ابلحــر املتالطم من
َ
مواقع متمزية ورصينة وتفاعلية،تتناول القراءات القرآنية
الصفحــات اإللكرتونية ،جتد
إما باالستشهاد أو توجي ٍه بلعض منها ،أو إجابة عن أسئلة واردة حول قراءة من القراءات،
أو ذكــر بلعض كتب توجيه القــراءات ،وهذا احلَراك العليم اإللكرتوين يســهم يف نرش
القــراءات ،ومعرفة بعض أوجهها يف العربيــة ،ىلع الرغم من أن تلك املواقع ما زالت يف
ً
ً
إسهاما ملحوظا يف هذا
ابلدايات ،وحتتاج إىل وقت يلنضج ما يعرض فيها ،لكنها أسهمت
املجال ،ومن أمثلة تلك املواقع:
جممع اللغة العربية األردين :www.majma.org.jo
جممع اللغة العربية بالقاهرةwww.arabicacademy.org :
موقع الفصيحwww.alfaseeh.com/v :
((( معجم القراءات للخطيب.24 /1 :
((( انظر :تقريض الدكتور سعد مصلوح في بداية الكتاب.18 /1 :
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منتدى اللسانيات)www.lissaniat.net( :

جملة اللسان العريبwww.arabization.org.ma :
شبكة صوت العربيةwww.voiceofarabic.com :
إن هذه املواقع وســيلة حديثة للتعرف ىلع القراءات املختلفة ومعرفة توجيهاتها،
ونرش كتب األقدمني من خالهلا ،وذاك جهد مشكور ،وعمل غري منكور.
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اخلاتمة

ُعــي هذا ابلحث باجلهود اليت بذهلا علماء اللغة األوائل وكذا األواخر يف ســبيل
خدمــة القــراءات القرآنية ،وقد تنوعت مظاهــر تلك اخلدمة ،من توجيــ ٍه للقراءات

دراســات لغوي ٍة
واســتقصا ٍء ألوجهها يف العربية كما هو احلال عند األقدمني ،إىل قيام
ٍ

حــول القراءات القرآنية كما هو احلال يف وقتنا احلارض ،وهذه اجلهود تدل داللة واضحة
ىلع اهتمام املتخصصني يف علم العربية بالقراءات القرآنية ،وأن هلا ماكنة عظىم دليهم،
رو وال َع َ
ج َ
وال َغ َ
ب يف ذلك ،فتلك القراءات منطلقة من القرآن الكريم املعجز ببالغته
وفصاحته ،وهو املصدر األول لعلوم العربية.

إن هذه اجلهود تدحض ما أشــيع من عدم احرتام انلحويني للقراءات ،وإنما حدث
ّ
ّ
َْ
َ
عدم صحة بعض القراءات فأنكرها ،ولو علم بثبوتها وتيَق َن
لب ٌس عند بعضهم ،فتوه َم
ملا حاد عنها قيد أنملة ،هذا بشــل اعم ،لكن ال يعين أنه ال يوجد بعض اللغويني اذلين
ً
ملنهج عقدي اكلفاريس وابن
حادوا عن الصواب وتمادوا يف إنكار بعض القراءات اتباع ٍ
جين ،أو تلوهم أن القراءة ال تصح إذا خالفت القواعد العامة للنحو العريب كما هو عند
عدد من انلحويني واللغويني.
ُ ْ
للمح َدثني جهود مثمرة وأعمال مرشقة يف االهتمام بالقراءات القرآنية واالحتفاء
واكن
بها ،من دراسة هلا ووضع معاجم خاصة بها إىل غري ذلك.
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7ابلنية املقطعية وأثرها ادلاليل يف القراءات القرآنية (حبث لدلكتور حممد إسماعيل

.8

8جامع ابليان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة

.9

9احلجة يف علل القراءات السبع أليب يلع الفاريس ،حتقيق :أ.د  /عبد الفتاح شليب،

القاهرة ،الطبعة األوىل 1408 ،ـه1987 /م.
الطبعة األوىل1398 ،ـه1978/م.

إبراهيم األريك ،د.عثمان األريك ،جملة دياىل ،العدد اخلامس والعرشون 2007م.
ابلحوث اإلسالمية ،العدد  ،38لسنة 1413ـه1414 /ـه.

 1426ـه2006 /م.
1991م.

حممد ،جملة آداب الرافدين ،العدد .)54

الرسالة ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 2000 -م.

د /عبد احلليم انلجار ،يلع انلجدي ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة
اثلاثلة 1421 ،ـه2000 /م .ب_ حتقيق :بدر ادلين قهويج  -بشري جوجيايب ،دار املأمون

للرتاث ،دمشق ،الطبعة اثلانية 1413ـه1993 /م.

1010احلجة يف القراءات السبع البن خالويه ،حتقيق :د  /عبد العال مكرم ،دار الرشوق،
بريوت ،الطبعة الرابعة1401 ،ـه.
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1111حجة القراءات ،أليب زرعة ،حتقيق :سعيد األفغاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
اثلانية1399 ،ـه.

1212جهود سيبويه يف اتلفسري (مقال لدلكتور :أمحد اخلراط) جملة ابلحوث وادلراسات
القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،العدد األول.

1313ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب ،حتقيق :د /أمحد اخلراط ،دار
القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل 1406 ،ـه1986 /م.

1414رشح الاكفية الشــافية البن مالك ،حتقيق :د /عبد املنعم هريدي ،مكة املكرمة،
جامعــة أم القرى ،مركز ابلحــث العليم وإحياء الــراث ،الطبعة األوىل ،بدون

تاريخ.

ً
1515عناية املسلمني باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم :د .أمحد اخلراط ،جممع امللك

فهد لطباعة املصحف الرشيف -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1421 ،ـه.
ً
1616عناية املســلمني باللغة العربيــة خدمة للقرآن الكريم :د .ســليمان بن إبراهيم
العايد ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل،

1421ـه.

1717قراءة يف كتاب نظرية انلحو القرآين ،د .حممد حســن عواد ،حبث منشور يف املجلة
األردنية لدلراسات اإلسالمية ،املجدل السابع 1433ـه2011/م.

1818الكتاب ،لسيبويه ،حتقيق :عبد الســام هارون ،مكتبة اخلانيج ،القاهرة ،الطبعة
اثلاثلة1408 ،ـه1988 /م.

 1919الكشــف عن وجوه القراءات الســبع مليك بن أيب طالب ،حتقيق :د /حميي ادلين
رمضان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اخلامسة  1418ـه1997 /م.

2020الكزن يف القراءات العرش البن املبارك اتلاجر الواسطي ،حتقيق :د .خادل املشهداين،
مكتبة اثلقافة ادلينية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1425 ،ـه2004 ،م.

2121اللهجات العربية يف القــراءات القرآنية ،د .عبده الراجيح ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية ،مرص1416 ،ـه1996 /م.
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2222املحتسب البن جين ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل  1419ـه1998 /م.
2323املحرر الوجزي البن عطية ،حتقيق :د /عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2001 /م.
2424املدارس انلحوية ،د .شويق ضيف ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة السابعة.
2525معــاين القراءات أليب منصور األزهري ،حتقيق :أمحــد فريد املزيدي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،ـه1999 /م.
2626معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،حتقيق :د /عبد اجلليل عبده شــليب ،اعلم الكتب،
بريوت ،الطبعة األوىل 1408 ،ـه1988 /م.
2727معجــم القراءات ،د .عبد اللطيف اخلطيب ،دار ســعد ادليــن للطباعة والنرش،
دمشق ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 /م.
2828معجم القراءات القرآنية ،إعداد :د .أمحد عمر خمتار ود .عبد العال ســالم مكرم،
جامعة الكويت ،الطبعة اثلانية 1408 ،ـه1988 /م.
2929من أرسار اللغة إلبراهيم أنيس ،مكتبة األجنو املرصية ،الطبعة اثلامنة2003 ،م.
3030موقف اللغويني من القراءات الشــاذة ،حممد الســيد أمحد عــزوز ،اعلم الكتب،
بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ـه2001/م.
3131موقف انلحاة املعارصين من القراءات القرآنية (الشيخ حممد عضيمة نموذجا) د.
سليمان العايد ،حبث منشور ىلع الشبكة العاملية (اإلنرتنت).
3232النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ،تصحيح :يلع حممد الضباع ،دار الفكر.
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