صناعة تحليل النُّصوص في كتب التجويد والقراءات
ي من كتاب النَّشر البن الجزري أنموذجاً"
" ٌّ
نص تجويد ٌّ
د  .عادل إبراهيم أبو شعر
Dr. Adel Ibrahim Abushaar

ضمن فعاليات الندوة الدولية لإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى
بإشراف هيئة تدقيق المصاحف والقراءة  /رئاسة الشؤون الدينية
بإسطنبول
ما بين  31اكتوبر 5 -نوفمبر  2018م .الموافق  27 - 22صفر  1440هجري
مدينة بورصة  /تركيا
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ملخص البحث باللغة العربية
هذه خالصةٌ مركزة في كيفية تحليل النصوص وصناعتها تكشف عن سلسلة من
التجاذبات والتفاعالت في قراءة نصوص عل َمي التجويد والقراءات ،لعلَّها تنعكس
إيجابا ً على فهم طريقة تحليل النُّصوص وسبر أغوارها واكتشاف مكنوناتها
ومنهجيتها ،وطرائق تفكير أصحابها.
بمجرد التنظير ،بل لجأت إلى ترجمة التجريد إلى واقع
ولم تكتف هذه الدراسة
َّ
نص تجويدي ٍّ ورد في كتاب النشر
محسوس تتل َّمسه وتتذوقه ،فسلَّطت الضوء على ٍّ
لإلمام الكبير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت  833هـ  1430 -م).
وكان سبب االختيار لهذا البحث هو قلة األبحاث التي تتناول نصوص التجويد
والقراءات بالتحليل من حيث لغتها ومصطلحاتها وقضاياها .وسبب اختيار كتاب
"النشر" من بين كتب ابن الجزري أنه كتاب جام ٌع بين الرواية والدراية ،وله منزلةٌ
بين كتب القراءات ،ويض ُّم في ثناياه عددا ً من علوم القرآن .ويمثل مرحلة االستقرار
والنُّضج للمعارف التجويدية والقرائية.
أن هذه الدراسة المختصرة تقدم نموذجا ً عمليا ً
وقد خرج البحث بجمل ٍّة من النتائج منها َّ
ست المؤلف حياتَه ومكانتَه
في تحليل النصوص في كتب التجويد والقراءات؛ إذ در َ
في عصره وثقافتَه في الجوانب التي تنعكس على النص ،ثم اتجهت إلى تأطير كيفية
التحليل من اكتشاف مشكلة النص والفكرة الرئيسة التي يقوم عليها واألفكار العميقة
التي يتض َّمنها ،ثم قراءة تحليلية مباشرة له ،فقراءة أخرى مع َّمقة له ،ثم خاتمة ونتائج،
وباهلل التوفيق.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة وأت ُّم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ،أما بعد :فهذه خالصةٌ في كيفية تحليل النصوص وصناعتها في
كتب عل َمي التجويد والقراءات القرآنية ،تكشف عن سلسلة من التجاذبات والتفاعالت
في قراءة نصوصها ،ولعلَّها تنعكس إيجابا ً على فهم طريقة تحليلها وسبر أغوارها
واكتشاف مكنوناتها ومنهجيتها ،وطرائق تفكير أصحابها.
"مدونة حد ٍّ
ث كالمي ٍّ ذي وظائف متعددة"( ،)1وهو
النص بأشكاله المتنوعة هو
إن
َّ
َّ
ي للتفاعل االجتماعي"( ،)2أي هو طريقةٌ للتواصل بين بني البشر ،تبعا ً
"شك ٌل لسان ٌّ
للمقام الذي جاء فيه وللعالقات االجتماعية واللسانية والثقافية والمعرفية التي تحكمه .
وهو بهذا األخير يتعدى مفهوم المفردة اللغوية والجملة النحوية إلى رصد العالئق
المختلفة التي تض ُّم الجم َل بعضها إلى بعض ،من رواب َ
ط زمنيـ ٍّة ومكانيـ ٍّة ،وتركيبي ٍّة،
وما يتصل منها بالمضمون خاصة ،فيما يس َّمى اليوم بـ ":علـم لغـة النص"( ،)3أو
"علم صناعة العلم" ،أو "علم إنتاج المعرفة" ،قال الدكتور محمد محمد أبو موسى:
"والنَّاظر المدقق في كتب علمائنا يرى أنهم كما شرحوا لنا العلم شرحوا لنا أيضا ً ـ
علم صناعة العلم ،وظني َّ
نهار مع طالَّب العلم
أن ساعةً من ٍّ
ولكن بطريق ٍّة أغمض ـ َ
()4
يوم في تحصيل العلم" .
في علم صناعة العلم أجدى عليهم من سحابة ٍّ
وهذه الدراسة يمكن أن تدخل ضمن الدراسات األدبية العلمية:
فمن حيث إنها أدبية؛ ألن بعض أحكامها غير ثابتة وظنية واجتهادية؛ ويمكن أن
تشكل نقيضا ً للنص العلمي الذي نلحظه في العلوم التطبيقية كالقوانين الفيزيائية
والكيميائية ،أعني من حيث الحتمية.
ومن حيث إنها علمية؛ ألنها قد ترتقي في نصوصها لتشكل نصا ً علميا ً متماسكاً ،إن
توافرت لديها األدلة والشواهد المناسبة واالستقراء الذي يصدق على أفرادها.

( )1تحليل الخطاب الشعري ( -استراتيجية التناص) ،محمد مفتاح ،ص .120/119
( )2انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،ص .18
( )3أصول المعايير النصية في التراث البالغي والنقدي عند العرب ،عبد الخالق شاهين ،ص .48
( )4المسكوت عنه في التراث البالغي ،محمد محمد أبو موسى ،ص.100
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وأي طرح علمي ٍّ تتعدد فيه اآلراء هو – في الحقيقة  -يصف انفعاالت أذكياء الناس
تجاه ما يرونه من ظواهر تحيط بهم ،وكيفية قراءتها والحكم عليها ،ومن هنا تتعدد
قراءات الناس للنصوص بحسب مستوياتهم المعرفية ،وبحسب قدرة صاحب النص
المجرد على كتب التجويد
ي
َّ
على اإلقناع بطروحاته وآرائه .وينطبق هذا القول الفلسف ُّ
والقراءات.
ومن هنا لجأت هذه الدراسة  -ألغراض التحليل  -إلى ترجمة التجريد والتنظير في
قصير
نص
التحليل إلى واقع تطبيقي ٍّ محسوس تتل َّمسه وتتذوقه ،فسلَّطت الضوء على ٍّ
ٍّ
من نصوص اإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى ( 833 - 751هـ - 1351 /
1430م).
مشكلة البحث
ُ
البحث عن التساؤالت اآلتية:
يجيب
.1
.2
.3
.4
.5

هل تصلح نصوص علم التجويد مادة ً للتحليل ؟
هل يمكن اكتشاف طريقة المصنفين في التجويد ومنهجيتهم ولغة كتابتهم من
خالل التحليل؟
هل يمكن اكتشاف أهداف الكاتب العميقة من خالل التحليل؟
إلى أي مدى يمكن االستفادة من منهجي ة التحليل في طريقة تعاملنا مع نصوص
التراث.
هل يمكن لطريقة تحليل النصوص أن تكون رافدا ً مساعدا ً لخدمة الطالب في
مرحلتي الماجستير والدكتوراه ،واكتسابهم الخبرة العملية في قراءة النصوص
وتحليلها.

سبب اختيار موضوع البحث
كان سبب االختيار لهذا البحث هو قلة األبحاث التي تتناول نصوص التجويد بالتحليل
المع َّمق من حيث لغتها ومصطلحاتها وقضاياها .وسبب اختيار كتاب "النشر" أنه
كتاب جام ٌع بين الرواية والدراية ،وله منزلةٌ بين كتب القراءات .ويمثل مرحلة
االستقرار والنُّضج للمعارف التجويدية.
حدود البحث
تقع حدود البحث في الفترة الزمنية الواقعة بين 751( :و 833هـ –  1351و
1430م)  ،أي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري والنصف األول من القرن
التاسع الهجري ،وهو العصر الذي نضجت فيه العلوم القرائية واستقرت
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نص عن عدد المخارج من خالل كتاب
مصطلحاتها .ويتر َّكز موضوعه في تحليل ٍّ
"النَّشر" لإلمام ابن الجزري.
أهداف البحث
 .1استعمال صناعة تحليل النصوص للكشف عن جانب تأصيلي ٍّ من اللُّغة العلميَّة
التي يكتب بها علماء التجويد والقراءات مصنَّفاتهم من حيث التقسيم والتفريع،
وتناول القضايا والمصطلحات وغير ذلك.
 .2اكتشاف مقاييس الترجيح والرد عند عالم جلي ٍّل من علماء التجويد والقراءات.
 .3الكشف عن الصلة الوثيقة بين معارف علماء العربية ومعارف علماء التجويد
والقراءات.
الدراسات السابقة:
هذا التناول في تحليل نصوص القراءات وصناعتها لم أعثر – فيما اطلعت عليه –
ص ٍّة تناولته  ،وجملة ما عثر الباحث عليه هو كيفية تحليل النصوص
على دراسة خا َّ
األدبية وطرائقها ،مما هو داخل في بحثي بخطوطه العامة ،وخارج عنه بخطوطه
وقضاياه الخاصة.
خطة البحث ومنهجيته:
انتظم هذا التحليل في مقدمة وثالثة مباحث تحتهما عدد من المطالب ،وهناك خاتمة
ونتائج كاآلتي:
المقدمة:
وفيها أتناول فكرة البحث ،وسبب اختياره ،وأهدافه ،وحدوده ،والدراسات السابقة
عليه إن وجدت ،ومنهجه وخطته.
المبحث األول :مقدِّمات أساسية في تحليل النصوص
وفيها أتحدث عن صاحب النص والعوامل المؤثرة في تكوينه العلمي ،وعن البيئة
التي عاش فيها ،والكتاب الذي ورد فيه النَّص وقيمته العلميَّة.
لنص اإلمام ابن الجزري ِّ عن عدد مخارج الحروف
المبحث الثاني :التحليل المباشر ِّ
وفيها أعرض المقصود من التحليل المباشر للنص ،وأترجم لرجاله ،وأستعرض
األفكار الرئيسة التي تض َّمنها ،وأتناول مراتب القارئين للنص.
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لنص ابن الجزري ِّ عن عدد مخارج الحروف
المبحث الثالث  :التحليل المعمق ِّ
وفيها أعرض المقصود من التحليل المع َّمق للنص ،وكيفية بنائه عند المصنف
وتماسكه والروابط التي تربط بين عناصره وأقسامه ،وطريقة العرض والتقسيم
واالختيار والترجيح ،وتقييم النص والحكم عليه بعد التحليل.
الخاتمة وأهم نتائج البحث
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المبحث األول :مقدِّمات أساسية في تحليل النصوص
النص:
المطلب األول :تكوي ُن فكرة إجمالية عن صاحب
ِّ
ُ
البحث عن المفاصل التي تكشف عن حال صاحب النص وثقافته وتكوينه
ومعناه
العلمي ،ومكانته العلمية ،والمراجع التي يستند إليها ،والفترة التي عاشها ،م َّما يساعد
في تحليل النص.
وفي حق اإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى تعدُّ حياته حركةً علمية دؤوبة ال تفتر
وال تهدأ وال تمل .ويالحظ في شخصيته  -رحمه هللا تعالى  -أنَّها شخصيَّة متكاملة
جم َعت بين جوانب متعددة ،ومن مظاهر ذلك :
 -1النشأة الصالحة من أبويه كانت عامالً مؤثرا ً في نبوغه المبكر وحفظه القرآن
العظيم ،وقراءته على مشايخ عصره منذ نعومة أظفاره(. )1
 -2جلوسه لإلقراء والتدريس في حياة شيوخه مع صغر سنه( ،)2وشهرته الواسعة،
حتى لُقب بـ " :مقرئ الممالك اإلسالمية"( ،)3وبـ " :اإلمام األعظم"( ،)4وال شك
َّ
كون لديه خبرة تعليمية ،وملكة نقدية ،والتي انعكست آثارها
أن هذا الجلوس قد َّ
على لغة النص الذي بين أيدينا.
( )1من شواهد هذا أنه ل َّما كان عمره 10 :سنوات ( 761هـ  1360 -م ) :تأدَّب على الولي الصالح أبي علي ٍّ
الحسن بن عبد هللا السُّروجي شيخ أبيه والزمه نحو ثالث سنين بإذن والده  ،وكان مربيا ً ومؤدبا ً ومقرئا ً  .وفي
سن 11 :سنة ( 762هـ  1361 -م) :ختم القرآن علي الشيخ أبي الحسن القدسي (ت 794هـ) ،وهو شيخه الثاني
ي ،فهو الذي
بعد والده ،قال ابن الجزري في جامع األسانيد ص" :68وأما الشيخ الثاني :وهو أبو الحسن القدس ُّ
تلقيتُ من لفظه أكثر القرآن العظيم ،وختمتُ عليه ختمةَ القرآن في سنة اثنتين وستين ،وقرأت عليه القرآن العظيم
ختمات ال أحصيها "...اهـ  .وفي سن 13 :سنة ( 764هـ  1363 -م) :قرأ على الولي الصالح أبي علي ٍّ الحسن بن
عبد هللا السُّروجي ،قال ابن الجزري في جامع األسانيد ص" :69وهو شيخ والدي المذكور ،فإني قرأتُ عليه
القرآن العظيم بقراءة أبي عمرو بن العالء من روايت َيه الدوري والسُّوسي ،وحفظتُ منه إلى أثناء باب اإلدغام
نحو ثالث سنين...
الكبير من الشاطبية ،وهو الذي َّ
عرفني الرموز ،وبيَّن لي المصطلح ،والزمني بإذن والدي َ
ً
كثير التالوةُّ ،
أظن أنه كان يقرأ ك َّل يوم ختمة" اهـ  .والسببُ في أنه قرأ
وكان عبدا ً صالحا ً من أولياء هللا تعالى،
َ
عليه قراءة َ أبي عمرو أنها كانت هي القراءة السائدة في عصر ابن الجزري (ينظر :غاية النهاية .) 292 /1
( )2من شواهد هذا أنه ل َّما كان عمره 20( :سنة) ( 770هـ 1369 -م) :جلس لإلقراء تحت قبة النَّسر من الجامع
األموي سنين ,قال ابن الجزري في جامع األسانيد ص" :51وجلست لإلقراء في حياة شيوخي وبإذنهم لي في ذلك
ي من الغرب،
تحت قبة النسر من الجامع األموي في سنة سبعين وسبعمائة ،والزال الناس بعد ذلك يَرحلون إل َّ
واألندلس ،واليمن ،والهند ،والروم ،وبالد العجم" اهـ  .ومن الشواهد أيضا ً عن مكانته عند شيوخه ما ذكره ابن
بدران في منادمة األطالل ومسامرة الخيال ص 13أنَّه "نظم الهدَا َية في ت َت َّمة العش َرة وسماها الدرةَ ،وله من العُمر
عشرة سنة َو ُرب َما حفظ َها أَو َبعض َها بعض ُ
شيُوخه" اهـ .
ثَ َماني
َ
( )3ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب . 298 /9
( )4ذكره ابن حجر العسقالني (ت  852هـ) في إنباء الغمر بأبناء العمر .467 /3
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 -3حف ُ
ظه ألوقاته وشغلُها بما ينف ُع قراءة ً وإقرا ًء وتأليفاً ،هذا مع شدَّة البالء الذي
تعرض له في حياته(.)1
َّ
وتنوع موضوعاتها في النَّفع العام والخاص من حدي ٍّ
ث ولغ ٍّة وتجوي ٍّد
 -4كثرة ُ مؤلَّفاته ُّ
ودعو ٍّة وقراءا ٍّ
ت وتجويد على حسب حاجة الناس وطالب العلم(.)2
 -5جمعُه بين الدين والدُّنيا والعلم والعمل؛ فالدِّين :من نشأته الصالحة منذ بداية
حياته ،والدنيا :عن طريق التجارة والمناصب التي توالها م َّما يجعله غنيا ً عن
النَّاس ،والعلم :من كثرة شيوخه ومطالعاته ،والعمل :في إقرائه وتقريئه.
 -6العناية بأسرته :فهو مع كثرة أسفاره وانشغاالته لم ينس واجبه تجاه أبنائه،
وحرصه على مشاركتهم في شيوخه ،ويتجلَّى ذلك في الرحالت التي سافر بها مع
أوالده للقراءة على المشايخ في الديار المصرية(. )3
ص ٍّة بتعليم القرآن الكريم كدار القرآن
ور خا َّ
 -7النفع المتعدي للمجتمع في إنشاء دُ ٍّ
التي أنشأها في دمشق وشيراز(.)4

المطلب الثاني  :تكوين فكرة عن الحياة العلمية والقرائية في عصر
النص:
صاحب
ِّ
يعرف عن هذا العصر في جانبه السياسي بأنه عصر المماليك ،وهم الذين حكموا
"مصر وأحيانا الشام والحجاز وغيرها قرابة الثالثة قرون من الزمان ما بين -648
الروم  -لما ناله من ال ُّ
ظلم من أخذ
( )1من شواهد هذا أنه ل َّما كان عمره 49( :سنة) ( 798هـ 1396 -م) :دخل ُّ
ماله بالديار المصرية  -فنزل بمدينة (بورصة) دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان؛ ألن الدولة العثمانية
اتخذت منها عاصمةً أولى لها ،قال ابن الجزري في جامع األسانيد ص" :54فاجتمعتُ بالسلطان الذي سار بعدله
الركبان بايزيد بن الملك المجاهد مراد بن الملك الغازي أرخان بن عثمان ،وكان قد سمع بي قبل ذلك ،وهاداني
بالمماليك والجواري ،م َّما فتح هللا عليه من فتوح طائفة من الكفار ،فبالغ في اإلنعام واإلحسان ،والتمس مني
اإلقامة بدار ملكه ،ورتَّب فوق الكفاية ،فقلتُ  :إني لم أجئ إال ألنشر القراءة َ وينتف َع بي من ينتف ُع م َّمن ال يَقدر على
شرع في تأليف كتابه النشر في القراءات العشر ،ومنظومته طيبة
ي وأعودَ "...اهـ  .وفي هذه السنة َ
الرحلة إل َّ
النشر  .وانتهى من تأليفه بعد سنة في مدينة "بورصة" التركية المشهورة عام ( 799هـ 1397 -م)" اهـ ( .النشر
. )469 /2
( )2من شواهد هذا أنه َّألف كتابه النشر لحاجة طالب القراءات إلى تمييز القوي من الضعيف  ،والصحيح من
السقيم ،كما سيأتي في سبب تأليف الكتاب .وألَّف كتابه " :الحصن الحصين" ،وهو جملةٌ من األوراد واألدعية؛
رجاء أن يفكَّ هللا الحصار المضروب على دمشق .وله كتاب" :أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب"،
عمرة من الجع َّرانَة" ،و"التكريم في العمرة من التَّنعيم" .بنظر :األعالم
و"الجوهرة في النحو" ،و"اإلبَانَة في ال َ
للزركلي . 45 /7
( )3من شواهد عنايته بأوالده أنه في ترجمته لشيخه أبي العباس ابن السويداوي المصري ،قال " :قرأتُ عليه
"التيسير" ،و"تلخيص أبي معشر" وغير ذلك ،وسمعت عليه "الهادي" البن سفيان ،وسمع منه أوالدي الثالثة
محمد وأحمد وعلي وغيرهم " اهـ غاية النهاية في طبقات القراء (رقم الترجمة  )189وينظر أيضأ :التراجم :رقم
 ،1629و ،3070و ،3339و.3345
( )4األعالم للزركلي  45 /7ومعجم المؤلفين . 291 - 290 /11
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 922هـ (1250-1517م)"( ،)1وقد اعتراه ما يصيب الدول عادة ً من حال النشاط
والقوة إلى حال الضعف واالهتراء والخمول.
أما الحياة العلمية  -وخاصة علوم القراءات والتجويد  -فتركزت في مصر والشام بعد
سقوط بغداد على يد هوالكو المغولي سنة ( 656هـ 1258 /م)( .)2وظهر علماء أفذاذ
كالسبكي ،وابن كثير المفسر ،وسراج الدين البلقيني ،ومن القراء :ابن الجندي وابن
اللَّبَّان وغيرهم  ،ونرى ذلك واضحا ً في سفر اإلمام ابن الجزري إلى مصر للقراءة
على مشايخها ،بل وتولي القضاء فيها .

النص ومكانته عند العلماء
المطلب الثالث :معرفة الكتاب الذي ورد فيه
ُّ
ويتض َّمن:
أوالً  :سبب تأليف الكتاب ومقدار الجهد المبذول في تأليفه:
هذا الكتاب يعنى بعلم القراءات ،وغرض المؤلف فيه هو الجم ُع على القراءات
وقصور الهمم في تحصيلها كما ص َّرح بذلك في مقدمته( .)3أ َّما عن الجهد
الصحيحة
ُ
المبذول في تأليفه فقد ذكر ابن الجزري أنه استقصى الغاية في جمعه وتحريره؛ بل
إنه جعل حياة َ علم القراءات به(. )4
ثانيا ً  :العلوم التي احتواها كتاب النشر ومكانته العلمية:
( )1ينظر :المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام ،شفيق جاسر أحمد محمود.
( )2ينظر :األيوبيون بعد صالح الدين ،علي الصالبي ،ص.936
صلت إليه ،فقال في النشر َ " :54 /1وإني لَ َّما
( )3ذكر اإلما ُم ابن الجزري حال علم القراءات في عصره ،وما و َ
ص َرتَ ،و َمعَال َم َهذَا العلم ال َّ
شريف قَد دُث َرتَ ،و َخلَت من أَئ َّمته اآلفَ ُ
ف َعلَى
َرأَيتُ اله َم َم قَد قَ ُ
ق يُوق ُ
اقَ ،وأَق َوت من ُم َو َّف ٍّ
ورة،
ي غَالبُ الر َوا َيات ال َّ
صحي َحة ال َمذ ُك َ
صحيح االخت َالف َواالتفَاقَ ،وتُركَ لذَلكَ أَكث َ ُر الق َرا َءات ال َمش ُه َ
َ
ورةَ ،ونُس َ
َ
اس لَم يُثبتُوا قُرآنًا إ َّال َما في ال َّ
شاطبيَّة َوالتَّيسير َولَم يَعل ُموا ق َرا َءا ٍّ
ت س َوى َما فيه َما منَ النَّزر اليَسير،
َحتَّى كَادَ النَّ ُ
صحيح الق َرا َءاتَ ،والتَّوقيف َعلَى ال َمقبُول من َمنقُول َمش ُهور الر َوا َيات ،فَ َع َمدتُ
َو َكانَ منَ ال َواجب َعلَى التَّعريف ب َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
صار،
ي من ر َوايَاتهم ،منَ األئ َّمة العَش َرة ق َّراء األم َ
ي من ق َرا َءاتهمَ ،وأوثق َما َ
إلَى أَثبَت َما َو َ
ص َّح لدَ َّ
ص َل إلَ َّ
صار .اهـ .
َوال ُمقتَدَى بهم في َ
سالف األَع َ
ب يُر َج ُع إلَيهَ ،وسف ٍّر يُعتَ َمد ُ َعلَيه ،لَم أَدَع َعن ه َ
َؤُالء الثقَات األَثبَات
( )4قال في النشر َ " :56 /1و َج َمعت ُ َها في كت َا ٍّ
َ
َّ
ضحتُهَُ ،و َال بَعيدًا إ َّال قَ َّربتُهَُ ،و َال ُمفَ َّرقًا إ َّال َج َمعتهُُ
ُ
َحرفًا إ َّال ذَكَرتُهَُ ،و َال ُخلفًا إ َّال أَثبَتُّهَُ ،و َال إشك ًَاال إال َبيَّنتهُ َوأو َ
شذََّ ،و َما انفَ َردَ به ُمنفَرد ٌ َوفَذٌُّ ،ملت َز ًما للتَّحرير َوالتَّصحيح َوالتَّضعيف َوالتَّرجيح
ص َّح َعن ُهم َو َ
َو َرتَّبتُهُُ ،منَب ًها َعلَى َما َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
َّ
ُمعتَب ًرا لل ُمت َابَعَات َوال َّ
ٍّ
ام التركيب بالعَزو ال ُم َحقق إلى كل َواحد َج َم َع بَينَ ط ُرق الشرق َوالغَرب،
ش َواهد َ ،رافعًا إب َه َ
صاد َر بالغَربَ ،وانفَ َرد باإلتقَان َوالتَّحريرَ ،واشت َ َم َل ُجز ٌء منهُ َعلَى ُكل َما في ال َّ
شاطبيَّة َوالتَّيسير ;
فَ َر َّوى ال َواردَ َوال َّ
طريقًاَ ،وأَنتَ ت ََرى كت َا َبنَا َهذَا َح َوى ث َ َمانينَ َ
أل َ َّن الَّذي فيه َما َعن السَّب َعة أَر َب َعةَ َعش ََر َ
طريقًا تَحقيقًا ،غَي َر َما فيه من
ص ُرَ ،وفَ َرائدَ دُخ َرت لَهُ فَلَم ت َ ُكن في غَيره تُذك َُر ،فَ ُه َو في ال َحقيقَة نَش ُر العَشرَ ،و َمن زَ َع َم أ َ َّن
صى َو َال تُح َ
فَ َوائدَ َال تُح َ
َ
ُ
ي بالنَّشر" اهـ.
ح
ه
ل
ل
ي
ق
َهذَا العل َم قَد َم
َ
اتَ
َ ٌّ

10

ض َّم كتاب النشر في ثناياه عددا ً من العلوم أهمها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

معرفة علم الرجال وطرقهم وسالسلهم.
منهج ابن الجزري في االختيار وما رواه بطريق األداء وما رواه روايةً .وما
يكون أدا ًء ثم ينقطع فيصير روايةً ...إلخ .
علم التجويد؛ ألن النشر يمثل مرحلةَ النُّضج واالستقرار للمعارف التجويدية،
نص منه بغرض التحليل.
ومن أجل ذلك اختير ٌّ
القوانين والقواعد التي يضعها ابن الجزري في ثنايا الجمل والعبارات .
علم مصطلح الحديث لفهم المصطلحات كاالعتبار والشواهد والمتابعات ...
إلخ(.)1
علم القراءات متواترها وشاذها وضوابط االنفراد عنده ومنهج الترجيح عند
اإلمام ابن الجزري والتحليل وقياس األشباه والنظائر والتنبيهات في أواخر
األبواب والمصطلحات والتعريفات ونقل األقوال .
شيب ودونه خر ُ
التحريرات المعلنة والمض َّمنة ـ وهذا لوحده كافٍّ في ظهور ال َّ
ط
القتاد ـ ومن ث َّم نشوء مدارس التحرير حول األصول التي اعتمد عليها  ...إلخ.
علم الوقف واالبتداء وما يتعلق به وضوابط الوقف الصحيح والتعسفي المكروه
المذموم.

إلى غير ذلك من العلوم والفوائد واللطائف التي تظهر هندسةً عجيبةً في عمارة
الكتاب.
ويعدُّ هذا الكتاب عمدة َ القراء في العصور التي تلت اإلمام ابن الجزري إلى عصرنا
هذا ،قال ابن العماد الحنبلي ( 1089هـ 1679 /م) متحدثا ً عن اإلمام ابن الجزري
طائر الصيت .انتفع الناس بكتبه
عديم النظير،
رحمه هللا تعالى" :وبالجملة فإنه كان
َ
َ
()2
وسارت في اآلفاق مسير الشمس" .
وقد ل َّخص مكانته اإلمام علي الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية السابق (ت
قرا َءات العشر) سف ٌر جل قدره،
 1380هـ 1961 -م ) بقوله" :فَإن كتاب (النشر في ال َ
عز على َّ
وفاح َبين األَنَام عطرهَ ،و َّ
عن حصر
الز َمان أَن يَأتي بمثله .وعجزت األقالم َ
ٌ
صحيح النُّقول وفصيح
فَضله ،فَ ُه َو كتاب
حقيق أَن ت ُ َ
شدَّ إلَيه الرحال ،لما حواه من َ
األَق َوال ،جمع فيه ُم َؤلفُه َ -رح َمه هللا تَ َعالَى  -من الر َوا َيات والطرق َما َال يعتوره
( )1هذه ثالثة مصطلحات عند أهل الحديث وهي :االعتبار والمتابعات والشواهد ،فاالعتبار أن تأتي إلى حديث
سبر طرق الحديث ،ليُعرف هل شاركه في ذلك الحديث را ٍّو
لبعض الرواة
فتعتبره بروايات غيره من ُّ
ُ
الرواة ب َ
ً
ٌ
غيره عن شيخه أم ال؟ فإن شاركه أحد ٌ م َّمن يُعتَبَر بحديثه يس َّمى تابعا .وإن لم يكن ُ
حديث
شوركَ يُنظر هل أتى
سمي شاهدا ً اهـ ينظر تدريب الراوي  241 /1وما بعدها.
آخر بمعناه؟ فإن أتى ُ
( )2شذرات الذهب . 299 /9
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َوه ٌنَ ،و َال يت َ َ
ٌ
سنَد ُمتَّصل معلَّمَ ،ف ُه َو
ط َّرق إلَيه شك َو َال
طعن ،على ت َ َواتر ُمحكمَ ،و َ
قرا َءات ،ب َما حواه من ُم َح َّرر طرق الر َوا َياتَ .و ُه َو البُستَان ال َجامع
ال َبقيَّة ال ُمغن َية في ال َ
ضة الزاهية ،واإلرشاد النافع والتذكرة الواقيةَ .هذَا إلَى َما انطوى في ثناياه من
َو َّ
الرو َ
علُوم األَدَاء ،ال َجار َية في فقه اللُّغَة ال َع َربيَّة مجرى األساس من البناء ،فَمن علم
ُ
ُ
َ
َ
مخارج ال ُح ُروف وصفاتها ،إلى علم ال ُوقوف وأحكامها ،إلى بحوث في اإلدغامين،
والهمزات واليائينَ ،والفَتح واإلمالة والرسم ،وفنَّي االبتدَاء والختم ،إلَى غير ذَلك من:
معان يجتليها كل ذي بصر  ...وروضة يجتذبها كل ذي أدب ،فَ ُه َو سفر يحتَاج إلَيه كل
ٍّ
َ
َ
نَاظر فيه :من قارئ وأديب ومؤرخ وفقيهَ .ولما َكانَ َهذا الكتاب مجم َع الطرق
ع ُموما ً وجماعات حفاظ
قرا َءات العشرَ :كانَ َحقًا على ال ُمسلمين ُ
المتواترة َ
عن ُر َواة ال َ
صوصا من أهل َهذَا ال َعصر .أَن يبادروا إلَى حفظ هَذه البَقيَّة ال َباقيَة .ويسعوا
القُرآن ُخ ُ
الدرة الصافية"(. )1
إلَى اقتناء هَذه َّ

( )1مقدمة تحقيق النشر للشيخ علي محمد الضباع .2 /1
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نص اإلمام ابن الجزري ِّ عن عدد
المبحث الثاني :التحليل المباشر ل ِّ
مخارج الحروف
للنص
المطلب األول :التحليل المباشر
ِّ
ونعني بالتحليل المباشر للنص ثالثة أمور :
األول :القراءة السليمة للنص :والمقصود بها أن تكون لدى قارئ النص ثقافة لسانية
النص بطريقة سليمة يت ُّم فيها استعراضه
خاصة في علوم العربية تُمكنه من قراءة
ٍّ
كامالً من قبل القارئ ،والغرض من ذلك تكوين فكرة إجمالية عنه ،وعن طريقة
مهم ،وهو
مؤلفه في العرض ،والموضوعات التي َّ
تطرق إليها .وهنا أشير إلى ملحظٍّ ٍّ
ق ،أو أن يسلم للمحقق
أنه ينبغي للمحلل أن ال يعتمد على المطبوع إن كان بال تحقي ٍّ
تحقيقَه .وهناك شواهد كثيرة من أخطاء الكتب والتحقيق التي تطالعنا بها المكتبات
التجارية ك َّل يوم .وكذا األمر حالُه في النَّشر اإللكتروني للكتب – المكتبة الشاملة
مثاالً( .ومن أقرب األمثلة في مكتبة الشاملة" :كتاب النشر" ،حيث هو ملي ٌء
بالتصحيف والتحريف والسقط .مما يجعل المكتبة الشاملة وسيلة مساعدة في البحث
عن المعلومة ،غير آمنة في النقل والتوثيق).
الثاني :اكتشاف األفكار الرئيسة من النُّصوص :والغرض من ذلك أن يصير بإمكاننا
تكوين أفكار عن النص وربطها بما نعرفه من معلومات سابقة ،تكون إما شبيهة بما
نستنتجه من أفكار ،أو متناقضة معها ،أو ناقدة لها ،فيما يس َّمى" :موقف القارئ" في
علم لغة النص.
الثالث :محاولة كتابة أسئلة تنقدح في الذهن أثناء قراءته .

النص وتراجم رجاله:
المطلب الثاني  :عرض
ِّ
قال اإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى :
وفَ :فقَ ِّد ْ
ع َد ِّد َها:
اختَلَفُوا فِّي َ
"أَما َم َخ ِّار ُ
ج ا ْل ُح ُر ِّ
()1
ار ِّع ْن َدنَا َو ِّع ْن َد َم ْن تَقَد َم َنا ِّم َن ا ْل ُم َح ِّق ِّق َ
َفالص ِّحي ُح ا ْل ُم ْختَ ُ
ين :كَا ْل َخ ِّلي ِّل ْب ِّن أَحْ َم َد َو َم ِّكي ِّ
)
3
(
)
2
(
ْب ِّن أ َ ِّبي َ
س ِّن ش َُر ْيح َو َ
عش ََر
س ْبعَةَ َ
طا ِّلب(َ )1وأ َ ِّبي ا ْل َقا ِّ
غ ْي ِّر ِّه ْمَ ،
س ِّم ا ْل ُهذَ ِّلي ِّ َوأ َ ِّبي ا ْل َح َ

صاحبُ
ي أَبُو َعبد َّ
الرح َمن  :ولد سنة  100هـ اإل َما ُمَ ،
( )1الخليل (169هـ 786 -م) :الخَلي ُل بنُ أَح َمدَ ال َف َراهيد ُّ
َ
َ
ي ،أ َ َحد ُ األَعالَمَ .حد َ
ب السختيَانيَ ،و َعاص ٍّم األح َولَ ،والعَ َّوام بن
العَ َربيَّةَ ،و ُمنش ُ
َّث َعن :أيُّو َ
ئ علم العَ ُروض ،البَصر ُّ
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َم ْخ َر ًجاَ ،و َهذَا الذِّي يَ ْظ َه ُر ِّم ْن َح ْي ُ
سي َنا
ارَ ،و ُه َو الذِّي أَثْبَتَهُ أَبُو َ
ع ِّلي ِّ ا ْب ُن ِّ
ث ِّاال ْختِّبَ ُ
وف َو ِّصفَاتِّ َها.
فِّي ُمؤَلف أ َ ْف َر َدهُ فِّي َم َخ ِّارجِّ ا ْل ُح ُر ِّ

()4

سقَ ُ
وف ا ْل َج ْو ِّفي ِّة
ست َة َ
اءِّ :ه َي ِّ
َوقَا َل َك ِّثير ِّم َن النُّ َحا ِّة َوا ْلقُر ِّ
عش ََر فَأ َ ْ
طوا َم ْخ َر َج ا ْل ُح ُر ِّ
قَ ،وا ْل َوا ِّو ِّم ْن
ف ِّم ْن أ َ ْق َ
وف ا ْل َم ِّد َو ِّ
ينَ ،و َجعَلُوا َم ْخ َر َج ْاأل َ ِّل ِّ
التِّي ِّه َي ُح ُر ُ
الل ِّ
صى ا ْل َح ْل ِّ
َم ْخ َرجِّ ا ْل ُمت َ َح ِّر َك ِّة َو َكذَ ِّلكَ ا ْليَاء.
ان( )4إِّلَى أَن َها أ َ ْربَعَةَ
س َ
َوذَ َه َب قُ ْط ُرب(َ )5وا ْل َج ْر ِّم ُّي(َ )1وا ْلفَرا ُء(َ )2وا ْب ُن د َُر ْيد(َ )3وا ْبنُ َك ْي َ
احدَ ،و ُه َو َ
سقَ ُ
ف
َ
اء َو َج َعلُو َها ِّم ْن َم ْخ َرج َو ِّ
ون َوالَّل ِّم َوالر ِّ
عش ََر ،فَأ َ ْ
ط َر ُ
طوا َم ْخ َر َج النُّ ِّ
ان.
ِّ
الل َ
س ِّ
ب ال َق َّ
طان .أ َ َخذَ َعنهُ :سيبَ َويه ال َّنح َوَ ،وال َّنض ُر بنُ ُ
يَ ،و َوهبُ بنُ
َحو َ
بَ ،وغَال ٍّ
ش ٍّ
ش َمي ٍّلَ ،وه ُ
َارونُ بنُ ُمو َ
سى النَّحو ُّ
َ
ً
سان ال َع َرب ،دَيناًَ ،ورعاً ،قَانعاًُ ،مت ََواضعاً ،كَبي َر ال َّ
َ
شأنَ .و َكانَ -
ل
ي
ف
ا
س
أ
ر
ك
و
.
و
َر
خ
آ
و
،
ي
ع
م
ص
أل
ا
و
،
ر
انَ
نَ
ُ
َ
َ
َ
َ ُّ َ
َجري ٍّ َ
َّ
َ
َرح َمهُ هللاُُ -مفرط الذكَاء .توفي سنة بضع وستين ومئة ( .سير أعالم النبالء .)429/7
( )1مكي ( 437هـ 1046 -م) :مكي بن أبي َ
طالب ح ُّموش بن ُم َح َّمد بن ُمخت َار أَبُو ُم َح َّمد القَيسي النَّحوي ال ُمقرئ
صاحب اإلع َراب .ولد في شعبَان سنة خمس َوخمسين وثالثمائةَ ،وأَصله من القيروانَ ،وسكن قرطبةَ ،وسمع
َ
علُوم القُرآن
ب َم َّكة ومصر من أبي الطيب عبد ال ُمنعم بن غلبونَ ،وقَ َرأ َ َعلَيه القُرآن؛ َو َكانَ من أهل التبحر في ُ
قرأ ب َجامع قرطبة ،وخطب به؛
والعربية ،حسن الفَهم وال ُخلق ،جيد الدين َوالعقل ،كثير التَّأليف ،مجودا للقُرآن .أ َ َ
وانتفع به جمعَ ،وعظم اسمه ،واشتهر بالصالح َوإ َجا َبة الدع َوة؛ صنف :الرعاية في التجويد ،إع َراب القُرآن،
قرا َءاتَ .ماتَ في
يرة في ال َ
قرا َءات ،التَّبص َرة في َها ،الهدَايَة في التَّفسير ،ال َوقف على كالَ ،وأَشيَاء كَث َ
الموجز في ال َ
المحرم سنة سبع َوث َ َالثينَ َوأ َر َبعمائَة(.بغية الوعاة .)298/2
ي المغربي ال َبسكري -نسبة إلى َبسكرة من إقليم الزاب الصغير
( )2الهذلي (403هـ 1013 -م) :أبو القاسم الهذل ُّ
الضرير المقر ُ
وطوف البالد
ي :كان عالما بالقراءات والعربية ،قرأ على المشايخ بأصبهان،
في الجزائر-
ُ
َّ
ئ النحو ُّ
في طلب القراءات ،وقدم بغداد فقرأ بها على القاضي أبي العالء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وغيره،
وورد نيسابور فحضر دروس أبي القاسم القشيري في النحو ،وسمع بأصبهان من الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد
وقرره نظام الملك في مدرسته بنيسابور مقرئا
هللا االصبهاني ،وبنيسابور من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلفَّ .
فاستمر بها إلى أن توفي .ومن تصانيفه الكامل في القراءات وغيره .وكانت والدته
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة
َّ
سنة ثالث وأربعمائة ومات سنة خمس وستين وأربعمائة عن ثالث وستين سنة( .معجم األدباء .)2849/6
ش َري ُح بنُ مح َّمد بن ُ
( )3شريح (451هـ 1060 -م)ُ :
ي ،أبو الحسن ،مقرئ إشبيلية
ش َريح ُّ
ي اإلشبيل ُّ
الر َعين ُّ
وخطيبُها ،محد ٌ
مشهور ،يروى عن أبيه محمد وأبي عبد هللا بن منظور ،وأبي محمد بن حزم ،وأبي محمد
ث أديبٌ
ٌ
بن خزرج ،وأبي محمد الباجي ،وأبي مروان بن سراج وغيرهم ،وتوفى بإشبيلية في جمادى اآلخرة سنة سبع
وثالثين وخمسمائة [ومولده بإشبيلية] لخمس بقين من ربيع األول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ،وله تواليف تدل
على معرفته وتقدمه في صنعة اإلقراء وغير ذلك( .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس .)318/1
الرئيس ابن سينا ( 428 - 370هـ =  1037 - 980م) :الحسين بن عبد هللا بن سينا ،أبو علي ،شرف الملك:
(َّ )4
الفيلسوف الرئيس ،صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات وااللهيات .أصله من بلخ ،ومولده في
إحدى قرى بخارى .ونشأ وتعلَّم في بخارى ،وطاف البالد ،وناظر العلماء ،واتسعت شهرته ،وتقلد الوزارة في
همذان ،وثا ر عليه عسكرها ونهبوا بيته ،فتوارى .ثم صار إلى أصفهان ،وصنف بها أكثر كتبه .وعاد في أواخر
أيامه إلى همذان ،فمرض في الطريق ،ومات بها .ومن تصانيفه :القانون في الطب والمعاد ،رسالة أسباب حدوث
الحروف ،رسالة في الحكمة ،و الشفاء في الحكمة  ،والسياسة وأسرار الحكمة المشرقية وأرجوزة في المنطق
وغيرها( .األعالم للزركلي .)241/2
( )5قطرب ( 206هـ 822 -م) :أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري ،مولى سالم بن
زيادة ،المعروف بقطرب؛ أخذ األدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين ،وكان حريصا على
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َوالص ِّحي ُح ِّع ْند َناْ :األَو ُل؛ ِّل ُ
النص.
ور ذَ ِّلكَ فِّي ِّاال ْختِّبَ ِّار"( .)5انتهى
ُّ
ظ ُه ِّ

النص ،وألفاظه وعبارته ،ونقاط
المطلب الثالث  :األفكار الرئيسة في
ِّ
االتفاق واالفتراق
النص؟
أوالً  :ما األفكار الرئيسة في
ِّ
االشتغال والتعل م ،وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التالمذة ،فقال له يوما :ما أنت إال قطرب ليل ،فبقي
عليه هذا اللقب ،وقطرب :اسم دويبة ال تزال تدب وال تفتر ،وكان من أئمة عصره؛ وله من التصانيف ،أهمها:
كتاب معاني القرآن وكتاب االشتقاق .وهو أول من وضع المثلث في اللغة ،وكتابه وإن كان صغيرا لكن له فضيلة
السبق ،وما نهج لهم الطريق إال قطرب المذكور .وتوفي سنة ست ومائتين (وفيات األعيان .)312/4
( )1أبو عمر الجرمي ( 225هـ  840 -م) :صالح بن إسحاق الجرمي النحوي؛ كان فقيها ً عالما ً بالنحو واللغة،
وهو من البصرة وقدم بغداد ،وأخذ النحو عن األخفش وغيره ،ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه ،وأخذ اللغة
عن أبي عبيدة وأبي زيد األنصاري واألصمعي وطبقتهم .وكان دينا ً ورعا ً حسن المذهب صحيح االعتقاد ،روى
الحديث ،وله في النحو كتاب جيد يعرف بـ " الفرخ " ،معناه فرخ كتاب سيبويه ،وناظر ببغداد الفراء .وقال
المبرد أيضاً :كان الجرمي أثبتَ القوم في كتاب سيبويه ،وعليه قرأت الجماعة .وكان عالما ً باللغة حافظا ً لها ،وله
كتب انفرد بها ،وكان جليالً في الحديث واألخبار ،وله كتاب في السير عجيبٌ  ،وكتاب " األبنية " ،وكتاب
العروض ،ومختصر في النحو ،وكتاب " غريب سيبويه " ..وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائتين ( .وفيات
األعيان .)485/2
الفراء ( 207 - 144هـ =  822 - 761م) :يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي ،مولى بني أسد (أو
(َّ )2
بني منقر) أبو زكريا ،المعروف بالفراء :إمام الكوفيين ،وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب .كان يقال :الفراء
أمير المؤمنين في النحو .ومن كالم ثعلب :لوال الفراء ما كانت اللغة .ولد بالكوفة ،وانتقل إلى بغداد ،وعهد إليه
المأمون بتربية ابينه ،فكان أكثر مقامه بها ،وتوفي في طريق مكة .وكان مع تقدمه في اللغة فقيها ً متكلماً ،عالما ً
بأيام العرب وأخبارها ،م ن كتبه " المقصور والممدود " و " المعاني " ويسمى " معاني القرآن " أماله في
مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضيا ً ،و " المذكر والمؤنث " وكتاب " اللغات " و "
الفاخر" في األمثال ،و " ما تلحن فيه العامة " و" آلة الكتاب " و " األيام والليالي" ،و"اختالف أهل الكوفة
والبصرة والشام في المصاحف" ،و" الجمع والتثنية في القرآن " و"الحدود " ألَّفه بأمر المأمون ،و"مشكل اللغة
"( .األعالم للزركلي .)145/8
( )3ابن دريد (321هـ 933 -م) :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي اللغوي البصري إمام عصره في
اللغة واآلداب وال شعر الفائق؛ وال بن دريد من التصانيف المشهورة كتاب " الجمهرة " ،وهو من الكتب المعتبرة
في اللغة ،وله كتاب " االشتقاق" ،وكانت والدته بالبصرة في سكة صالح سنة ثالث وعشرين ومائتين ،ونشأ بها
وتعلم فيها ،وأخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وعبد الرحمن بن عبد هللا المعروف بابن أخي األصمعي
وأبي عثمان سعيد بن هارون األشنانداني صاحب كتاب المعاني وغيرهم ،ثم انتقل عن البصرة مع عمه الحسين
ع َمان ،وأقام بها اثنتي عشرة سنة ،ثم عاد إلى البصرة وسكنها زماناً ،ثم
عند ظهور الزنج وقتلهم الرياشي ،وسكن ُ
خرج إلى نواحي فارس ثم انتقل من فارس إلى بغداد ،توفي يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة
إحدى وعشرين وثلثمائة ببغداد (وفيات األعيان . )323/4
سان ( 299 - 000هـ =  912 - 000م) :محمد بن أحمد بن إبراهيم ،أبو الحسن ،المعروف بابن
( )4ابن كَي َ
كيسان :عالم بالعربية ،نحوا ولغة ،من أهل بغداد .أخذ عن المبرد وثعلب .من كتبه " تلقيب القوافي وتلقيب
حركاتها " و" المهذب " في النحو ،و " غلط أدب الكاتب " و " غريب الحديث " و " معاني القرآن " و "
المختار في علل النحو "(.األعالم للزركلي .)308/5
( )5النشر .199 /1
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النص بشك ٍّل إجمالي ٍّ عن عدد مخارج الحروف ،ويتناول ثالثة أفكار رئيسة:
يتحدَّث
ُّ
األولى :انقسام العلماء في عدد مخارج الحروف إلى ثالث فرق.
الثانية :االختالف في عدد المخارج بين العلماء 17( :مخرجا ً –  16مخرجا ً – 14
مخرجا ً).
الثالثة :طريقة اإلمام ابن الجزري في العرض والتقسيم والترجيح .
النص؟ وإلى أي مدى يُتفق مبدئيا ً مع
ثانيا ً  :ما األلفاظ والعبارات الغامضة في
ِّ
معلوماته؟
النص حسب
يتفاوتُ فه ُم الناس لأللفاظ والمصطلحات واللغة العلمية المكتوب بها
ُّ
َ
ً
ً
ي" :ألن في األلفاظ مواضعة واصطالحا يختلف
رصيدهم المعرفي ،قال الخفاج ُّ
الناس في المعرفة بهما بحسب اختالفهم في معرفة اللُّغة ،وفهم االصطالح
والمواضعة"(.)1
عام لمن شدا شيئا ً
واأللفاظ في نص اإلمام الجزري ـ رحمه هللا تعالى ـ واضحة بشكل ٍّ
من علم العربية والتجويد ،لكن في مثل هذه النُّصوص ،ونظرا ً لحال القارئ ـ أقصد
ئ والمنتهي ـ يُقترح وضع نسبة لالتفاق المبدئي مع معلومات النص كاآلتي:
المبتد َ
أ – نسبة االقتصار (للمبتدئين) ،وتشكل نسبةً ضعيفة من فهم النص تصل إلى 30
 : %ويكون فيها صاحبها مقتصرا ً على موضوعات العلم الكلية وأمثلته العامة دون
أن يخوض في مسائله التفصيلية .ويكون هذا للمبتدئ في تعلم العربية والتجويد أو
النص.
لغير المتخصص ،وليس له أدنى فكرة ع َّما يُخبر به
ُّ
(للمتوسطين) :وتشكل نسبةً متوسطةً من فهم النص تصل إلى
ب  -نسبة االقتصاد
ِّ
 % 60ويكون فيها صاحبها مقتصدا ً في موضوعات العلم الكلية ،ومسائله التفصيلية
.
ج – نسبة االستقصاء أو التب ُّحر (للمنتهين) :وهي تمثل مرحلة العالم بالنص
وأفكاره .وتشكل نسبةً كبيرة من فهم النص تصل إلى  % 90فما فوق  .ويكون فيها
صاحبها متبحرا ً في موضوعات العلم الكلية ،ومسائله التفصيلية(. )2
( )1سر الفصاحة ص .226
( )2هذه المصطلحات الثالثة :االقتصار واالقتصاد واالستقصاء هي مراتب العلوم ،قال المرعشي" :لكل علم
مدون ثالث مراتب :اقتصار -بالراء -واقتصاد -بالدال -واستقصاء" اهـ .ينظر :ترتيب العلوم للمرعشي الشهير
َّ
بساجقلي زادة (ت 1145هـ 1733 /م) ص.104
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والغرض من ذلك كله – كما ذكر سابقا ً  -أن يصير بإمكاننا تكوين أفكار عن النص
وربطها بما نعرفه من معلومات سابقة ،تكون إما شبيهة بما نستنتجه من أفكار ،أو
متناقضة معها ،أو ناقدة لها ،فيما يس َّمى" :موقف القارئ المباشر" في علم لغة النص.
ثالثا ً  :ما هي نقاط االتفاق واالفتراق بين المذاهب التي ذكرها اإلمام ابن الجزري ؟
نقطة االفتراق بين المذهب األول والثاني هي في تعيين مخرج حروف المد ،وبين
الثاني والثالث هي في مخرج الالم والنون والراء ،وبين األول والثالث فيهما؛ أي في
حروف المد والالم والنون والراء .وأما اتفاق العلماء أو اختالفهم في باقي المخارج
النص.
فس َكت عنه
ُّ
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نص ابن الجزري ِّ عن عدد
المبحث الثالث  :التحليل المعمق ل ِّ
مخارج الحروف
سليم للنص أو اكتشاف البنية العميقة له،
ونعني بالتحليل المع َّمق للنص هو
التذوق ال َّ
ُّ
اكتشاف عدة أمور ،منها:
ويتض َّمن
َ
 .1كيفية بناء النص عند المصنف وتماسكه والروابط التي تربط بين عناصره
وأقسامه.
 .2طريقة العرض والتقسيم واالختيار والترجيح.
 .3الحكم على النص بعد التحليل.
صصيةً في النص الذي
والمقصود من اكتشاف هذه األمور أن يمتلك القارئ ثقافةً تخ ُّ
يتناوله (التب ُّحر فيه) ،فهناك معاني معلنة مباشرة صريحة في النص ،وهي أق ُّل بكثير
سطور يفوق
من المعاني المبطنة واألفكار العميقة ،يعني أن ما يُكتب تلمي ًحا بين ال ُّ
بكثي ٍّر ما يُكتب تصري ًحا فوق السطور.
وهذه النقطة من األهمية بمكان ،وبها يتميَّز طالب العلم المتخصص من غيره ،فهناك
فرق بين القراءة السطحية للنص  -والتي تعتمد على المالحظة المباشرة بشكل
رئيس ،والدخول عليه بمعلومات مسبقة ،والتنظير السطحي له ،وإصدار األحكام
الجزافية والمتسرعة وغير الدقيقة في حقه  -وبين القراءة المع َّمقة له ،التي تستدعي
التعرف على لغته ومصطلحاته في زمنه واستعماالته وسبر أغواره وطرائق
ُّ
استدالالته ،وما يستدعيه من معلومات سابقة عليه أو الحق ٍّة به ،وبالتالي استنباط
الوسع والطاقة .
الفوائد منه ،ومعرفة قيمته ،وإصدار حكم عادل في حقه بحسب ُ
تكون عند القارئ بعد ممارسة الخطوات السابقة،
وكذلك نعني به االنطباع الذي َّ
النص إلى العلم  .وحينئذ يكون باستطاعة
واإلضافة العلمية والمعرفية التي أضافها
ُّ
تقديم تحليل يتميز بالعمق
محلل النصوص – بواسطة ربط المعاني بعضها ببعض -
َ
والشمولية واالحترافية واإلبداع .
ي بمالحظه واستنباطاته ،محققا ً  -في غالبه –
وهذا المبحث بمطالبه متشابكٌ ح ٌّ
للمعايير السبعة التي وضعتها بعض الدراسات المعاصرة لتحليل النُّصوص والحكم
والتناص،
سبكُ  ،وااللتحا ُم ،والقَصد ُ ،ورعايةُ الموقف ،والقَبول،
عليها ،وهى :ال َّ
ُّ
واإلعالم.
فالسبكُ يعني :الكيفيةَ التي يتم بها رب ُ
ط العناصر اللغوية على مستوى البنية السطحية
بحيث يؤدي السابق منها إلى الالحق.
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صد به الطريقة التي يتم بها رب ُ
ط التراكيب على مستوى البنية العميقة
وااللتحام :يُق َ
للنص.
َّ
مخط ٌ
النص حدَ ٌ
ط له ،وليس رصفا ً للجمل والكلمات.
ي
والقصد :يعني أن
َّ
ث لغو ٌّ
والقبول :يتض َّمن
نص متماسكٍّ
سل إليه أو متلقى النص حول توقُّع ٍّ
موقف المر َ
َ
ومتناسق.
النص ذا صلة بموقف حالي ٍّ أو موقف
ورعايةُ الموقف :وتشمل العوام َل التي تجعل
َّ
قابل لالسترجاع.
نص وآخر أو بين عدة
ُّ
ي يُقصد به وجودُ تشاب ٍّه بين ٍّ
والتناص :وهو مصطلح نقد ٌّ
نصوص.
النص ،ويتض َّمن قدرا ً من المعلومات تختلف
واإلعَّلم :وهو الرسالة التي يخبر بها
ُّ
طبيعتها باختالف نوع النص ،بمعنى هل استعمل المصنف في جزء من نصوصه
الذائقة النقديَّة أم اإلعالمية اإلخبارية أم غير ذلك(.)1

النص عند اإلمام ابن الجزري ِّ.
المطلب األول :كيفية بناء
ِّ
النص عند اإلمام ابن الجزري ِّ وتقسيمه
أوالً :بناء
ِّ
صه على قسم ٍّة ثالثيَّة ،فذكر عشرة ً من العلماء تصريحا ً،
بنى اإلمام ابن الجزري ن َّ
وغيرهم تلميحاً ،وزعت أسماؤهم في النص كاآلتي :خمسة علماء للفريق األول،
وخمسة للفريق الثالث ،ولم يذكر اإلما ُم ابن الجزري اسما ً صريحا ً لعالم من علماء
الفريق الثاني؛ مما يلفت النَّظر في السبب الكامن وراء هذا .
وقد أثارت القسمة الثَّلثية آلراء العلماء في عدد المخارج عددا ً من التساؤالت،
منها:
النص اشتهروا بعل َمي التجويد والقراءات؟
أوالً :هل العلماء الذين ذكروا في
ِّ
العلماء الذين اشتهروا بالتجويد والقراءات في النص همَ :مكي بن أَبي َ
بَ ،وأَبو
طال ٍّ
سن ُ
ش َريح .والباقون اشتهروا باللغة والنحو ،وهم  :الخَليل بن
القَاسم ال ُهذَليَ ،وأَبو ال َح َ
( )1ينظر :أصول المعايير النصية في التراث البالغي والنقدي عند العرب ،عبد الخالق شاهين ،ص .22 - 21
وعلم لغة النص المفاهيم واالتجاهات ،د .سـعيد حسـن بحيـري ،ص  145وما بعدها.
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سانَ  .إال ابن سينا فإنَّه اشتهر
يَ ،والفَ َّرا ُءَ ،واب ُن د َُريدٍَّ ،واب ُن َكي َ
أَح َمدَ ،وقُط ُربَ ،وال َجرم ُّ
بالفلسفة والطب والمنطق  .وتقدَّمت تراجمهم في المطلب األول.
ثانياً :ما عَّلقة علماء النحو بعلماء التجويد والقراءات ؟
كل العلماء المذكورين في النص ـ باستثناء الطبيب ابن سينا ـ هم من علماء العلوم
شريعة( ،)1وهي :العلوم والفنون التي استحدثها المسلمون خدمةً
النقلية أو علوم ال َّ
لكتاب ربهم وسنَّة نبيهم من تفسير ،وحديث ،ولغة  ،ونحو ،وصرف ،وتجويد
وقراءات… الخ(.)2
ومن هنا َّ
فإن عالقة علماء النحو واللغة بعلماء التجويد والقراءات هي عالقة تالزم
وتشاركٍّ بدليل هذا النص الذي اشترك فيه طوائف من علماء النحو والتجويد ،غير
ُ
أنه يلزم التفريق بين مقاصد كل فريق عند ذكره للمعلومات الصوتية ،فالذي يظهر َّ
أن
َ
مباحث معيَّنة ،وليست غايةً بحد
ذكر كتب النَّحو والصرف لألصوات هو وسيلةٌ لفهم
َ
َ
ذاتها .فأه ُل العربية ذكروا الظواهر الصوتية في كتبهم لفهم مباحث من علم
حروف ال ُمع َجم بهذه
التصريف ،كاإلدغام مثالً ،قال سيبويه":وإنما وصفتُ لك
َ
ُ
ُ
ف ما َي ُ
يجوز
يجوز فيه ،وما ال َيحسن فيه ذلك وال
حسن فيه اإلدغا ُم وما
الصفات لتَعر َ
()3
فيه ،وما تُبدلُه استثقاالً كما تُدغم ،وما تُخفيه وهو بزنة المتحرك" .
األصوات لغاي ٍّة ُمعجميَّة فقط ،وهي معرفة الكالم
وأه ُل المعاجم كالخليل ذ َكروا
َ
العربي من غير العربي ،وتوضيح تأليف كالمهم بدليل صفتي اإلذالق واإلصمات
اللَّتَين هما األساس في تأليف كالم العرب(.)4
ُ
القرآن بها .
وأما أهل التجويد فغايتُهم وهدفُهم  :األصواتُ العربية التي نزَ ل
وجاء ذكر اسم الطبيب الرئيس ابن سينا الفتا ً في النص ،فهو من علماء العلوم
العقلية( ،)5وهي :العلوم التي استفادها المسلمون نتيجة احتكاكهم بثقافات األمم
( )1مفاتيح العلوم ص. 13
( )2العلوم النقليَّة :علم التفسير ،وعلم القراءات ،وعلم الحديث ،والفقه ،وعلم الكالم ،والنحو ،واللغة ،واألدب.
انظر :مفاتيح العلوم للخوارزمي ص  13وتاريخ اإلسالم لحسن إبراهيم حسن .323 /2
( )3الكتاب . 436 /4
َف الكلماتُ العربية األصيلة
( )4اإلذالق واإلصماتُ أصالن كبيران تنضوي تحتهما أبنية كالم العرب ،وبهما تُكش ُ
كانقسام من انقسامات الحروف ،ال
من الدَّخيلة .د َّل عليهما الخليل في معجمه ،وذكرهما النَّحويُّون والمجودون
ٍّ
خاص بأبنية الكالم
صوتيَّة ،تماما ً كتقسيمهم الحروف إلى ص َحاح وعلَل ،م َّما هو
ٌّ
على أنهما صفتان من الصفات ال َّ
صرف .ينظر :العين  52 /1وما بعدها.
العربي ،وهذا َمرجعُه إلى علم ال َّ
( )5ينظر :الملل والن َحل على هامش الفصل البن حزم  32 /1و . 46 - 45 /2
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المجاورة ،كالطب ،والرياضيات ،والهندسة ،والفلسفة ،والموسيقى… الخ .وهذا
األمر يقودنا إلى النقطة اآلتية المذكورة في ثالثا ً .
ثالثا ً  :لماذا استعان اإلمام ابن الجزري ِّ بالطبيب الرئيس ابن سينا في نصرة مذهبه
وهو من ليس من علماء التجويد والقراءات؟
أظن َّ
ُّ
أن السبب في ذلك يرجع إلى المكانة العلمية الكبيرة التي احتلَّها الطبيب ابن سينا
في وقته ،فكتابه" :القانون في الطب" مثالً ،يُسميه علما ُء الف َرنج:
عوالً عليه في الطب ستَّةَ قرون ،وترج َمه الف َرن ُج إلى
( )Canonmedicinaبقي ُم َّ
)
1
(
لغاتهم ،وكانوا يتعلَّمونه في مدارسهم " .ولئن كان ابن سينا لُقب في الشرق بالشيخ
الرئيس ،فقد لُقب في الغرب بأمير األطباء .وبلَغ من مكانة ابن سينا أن شهد له
األطبا ُء الغربيُّون َّ
بأن حلقةَ الطب قد اكتملَت على يديه ،قال الطبيب األوروبي "دي
بور" في تقييم األطباء المسلمين وتقديرهم" :كان الطبُّ معدوما ً فَأ َو َجدَهُ أبقراط ،و َميتا ً
ي ،وناقصا ً فَأ َت َ َّمهُ ابن سينا"( .)2فإن كان ابن
فأح َياهُ جالينُوس ،و ُم َ
شت َّتا ً ف َج َم َعه الراز ُّ
سينا قد احت َّل هذه المكانة الكبيرة في الشرق والغرب كان حريًّا باإلمام ابن الجزري
أن يستعين به في نصرة رأيه.

النص ووسائل اإلقناع واالختيار
المطلب الثاني  :اللغة المستعملة في
ِّ
والترجيح
سلطة العلمية
يالحظ على اللُّغة المستعملة في النص أنها لغة استعملت نوعا ً من ال ُّ
النَّاعمة على قارئ النص ،واستعان فيها اإلمام ابن الجزري بثالثة طرق من طرائق
المعرفة األربعة إلقناع قارئه؛ فالطريقة األولى هي :طريقة التشبُّث ،وفيها يتبَّث
اإلنسان بالحقيقة بقوة ،وباإلعادة المتكررة للحقائق م َّما يزيد من االعتقاد بص َّحتها،
ار عندَنَا َوعندَ َمن تَقَدَّ َمنَا منَ ال ُم َحققينَ ،
ويال َحظ ذلك من قوله ابتدا ًء" :فَال َّ
صحي ُح ال ُمخت َ ُ
َو َهذَا الَّذي يَظ َه ُر من َحي ُ
ار " ،ثم أعاد العبارة مرة ً أخرى في نهاية النص
ث االختبَ ُ
صحي ُح عندنَا :األ َ َّولُ؛ ل ُ
ظ ُهور ذَل َك في االخت َبار".
تأكيدا ً بقولهَ " :وال َّ
سلطات الهامة
سلطة العلمية هي إحدى ال ُّ
سلطة ،وال ُّ
أ َّما الطريقة الثانية فهي :طريقة ال ُّ
مشهور وقبوله على
عالم
دعم قولنا بقول ٍّ
ٍّ
في التأثير على قارئ النص ،ونقصد بهاَ :
أنَّه حقيقةٌ واقعة ،ويال َح ُ
ظ ذلك من نصرة ابن الجزري لرأيه واستعانته بعلماء
مشهورين في خدمة رأيه كالخليل ومكي وابن سينا.

( )1انظر :األعالم للزركلي . 242 - 241 /2
( )2انظر موقع )http://www.islamset.com( :على اإلنترنت.
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والطريقة الثالثة هي الطريقة العلمية ،فللمعرفة العلمية ضوابط ومعايير تضب ُ
ط عمل
صل إلى حقائق يمكن االعتماد
العالم وتوجه نشاطاته ،وتراقب استنتاجاته بقصد التو ُّ
عليها( .)1ويالحظ في النص استعانة ابن الجزري بعدد من المرجحات العلمية لتقوية
موقفه أمام مخالفيه ،فمن المرجحات :توضيحه لنقطة الخالف مع علماء الفريق
الثاني والثالث  .واستغالله لمكانته وشهرته الواسعة وثقة الناس بعلمه وكالمه جعلت
كالمه يأتي على هيئة التقرير كاستعانته بالجمل االسمية أكثر من الفعلية ،واالسم يد ُّل
على الثبات واالستقرار بخالف الجمل الفعلية ،ولك أن تستنبط داللة ذلك من قوله في
النص" :فالصحيح عندنا" .وأن هذا االختيار منه رحمه هللا تعالى الذي يعتقد
ِّ
بصحته تخالفه مذاهب أخرى لم يرضها كما هو وارد في النص.
والخَّلصة أن اإلمام ابن الجزري ِّ استعمل وسائل عدة في سبيل إقناع القارئ
بمذهبه:
فأولها :التقرير والترجيح بالصحة واالختبار مرتين :مرة في أول الكالم ومرة في
آخره بعد تقرير المذاهب ،وثانيها :جعل مذهبه َّأول المذاهب ،وثالثها :ذكر أسماء
علماء أفذاذ من علماء العلوم النقلية والعقلية؛ انتصارا ً لمذهبه.

المطلب الثالث :تحليل المعلومات الواردة في النص
أ  -تحليل المعلومات الواردة عن مذهب الفريق األول (فريق ابن الجزري):
تثير المعلومات الواردة في نص ابن الجزري عددا ً من التساؤالت ،منها:
أوالً  :هل عدد المخارج سبعة عشر حقيقةً عند العلماء الذين اختارهم اإلمام ابن
الجزري لنصرة مذهبه؟
الظاهر أنهم لم يذكروا ذلك ولم يصرحوا به ،فالخليل لم يصرح بأنها سبعة عشر
مخرجا ً عند حديثه عن مخارج الحروف في العين( .)2وبلغت المخارج عنده أحد
عشر مخرجا ً  .فجعل الخلي ُل ثمانيةَ
صحيحة،
ب إليها الحروف ال َّ
س َ
أحياز فرعيَّة ن َ
ٍّ
ونسب األلف والواو الياء إلى الفراغ (ال َجوف)  .ولن تَرتقي المخارج التي أوردها
َ
ً
الخليل في كتابه بحا ٍّل لتصل إلى سبعة عشر مخرجا ،كما ذكر اإلمام ابن الجزري.

( )1هناك طريقة رابعة من طرق المعرفة :هي طريقة المعرفة المبسَّطة المسبقة أو الحدس ،وتقوم هذه الطريقة
على أساس َّ
أن الحقائق المقبولة حقائق تُثبت نف َسها بنفسها ،تتَّفق هذه الحقائق مع العقل ،وليس من الضروري أن
تتَّفق مع التجريب .ينظر :أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية ،ص.26
( )2ينظر :العين .57 /1
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()1

وصرح مكي في الرعاية
الفريق الثاني.

أنها ستة عشر مخرجاً ،كسيبويه وأصحابه؛ أصحاب

وذكر أبو القاسم الهذلي في الكامل أن المخارج تسعة :حلقية ،وحنكية ،وشجرية،
وأسلية ،ولثوية ،ونطعية ،وذولقية ،وشفوية ،ثم جوفية وهوائية ،ونقل عن الخليل أنه
عدَّها ستة عشر مخرجا ً( .)2وأظن أن الذي جعل ابن الجزري يذكر اسمه في النص
هو قوله في الكامل " :واأللف ال يكون إال ساكنًا إذ هو والواو الساكنة والياء الساكنة
جوفيان هوائيان؛ لقبت بذلك؛ المتداد الصوت بها وخروجها من جو الفم ،وقيل :ألنها
صص بمخرج )3( "...اهـ .
تخرج من جميع الفم فلم تخ َّ
وأما ابن سينا فلم يذكر لنا اإلمام ابن الجزري اسم الكتاب الذي ألَّفه في مخارج
الحروف وصفاتها ،ويتر َّجح أنه يقصد ُ" :رسالة أسباب حدوث الحروف" ،ولم
يصرح ابن سينا فيها بأن المخارج سبعة عشر مخرجا ً ،إنما وصف كل حرفٍّ على
األلف ال ُمصوتةَ والفتحةَ
حدته في كيفية خروجه وما يصاحب ذلك من آلية ،فذ َكر َّ
أن
َ
غير ُمزَ ا َح ٍّمَّ ،
يخرجان مع
وأن
الواو المديَّةَ والض َّمةَ ُ
مخر ُج ُهما مع إطالق الهواء َ
سلس ا ً َ
َ
ُ
ق للشفتَين… وأن اليا َء المديَّةَ والكسرة َ
تكون ال ُمزاح َمةُ فيهما
أدنى ُمزَ اح َم ٍّة وتضيي ٍّ
باالعتماد على ما يَلي أسفَ َل قليالً( .)4فابن سينا في هذا أقرب ما يكون إلى كالم
سيبويه ،وليس إلى الخليل ،وهللا أعلم.
ثانيا ً  :إذا كان أكثر العلماء الذين ذكرهم اإلمام ابن الجزري ِّ لم يصرحوا حقيقةً بأن
المخارج سبعة عشر ،فلماذا نسب إليهم هذا العدد ؟
أظن أن اإلمام ابن الجزري ل َّما نظر إلى أن أكثر هؤالء العلماء جعلوا لحروف المد
مخرجا ً خاصاً ،وهو ال َجوف – ذكر أن المخارج عندهم سبعة عشر مخرجا ً تخمينا ً ال
تحقيقا ً  ،بدليل قوله عن علماء الفريق الثاني" :فَأَسقَ ُ
طوا َمخ َر َج ال ُح ُروف ال َجوفيَّة الَّتي
وف ال َمد َواللينَ ،و َج َعلُوا َمخ َر َج األَلف ،" ...وهللا أعلم.
ي ُح ُر ُ
ه َ
ثالثا ً :ما حقيقة مذهب السبعة عشر مخرجا ً ؟ وما مدى تأثيره ؟
أن مذهب السبعة عشر مخرجا ً
الذي يظهر َّ
مذهب جديدٌ ر َّكبه ابن الجزري من مذه َبي
ٌ
الخليل وسيبويه؛ إذ أخذ من الخليل فقط نسبته األلف والواو والياء إلى الجوف ،وترك
باقي المخارج ـ باستثناء حروف المد ـ كترتيب سيبويه ،فتك َّملت المخار ُج عنده سبعة
( )1ص.144
( )2ينظر :الكامل .290 /1
( )3ينظر :الكامل .286 /1
( )4ينظر( :رسالة أسباب حدوث الحروف ص 73و 84و.)126
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عشر ،وذلك بإضافة الجوف إلى الستة عشر مخرجا ً .ول َّخص اإلمام ابن الجزري
رأيه هذا في بيت واحد من أبيات الجزرية ،وهو قوله رحمه هللا تعالى ( :مخارج
الحروف سبعة عشر * على الذي يختاره من اختبر)  .وبحكمة هللا عز وجل وتقديره
جروا على تقسيمه إلى عصرنا الحاضر(.)1
تأثَّر العلماء بكالمه و َ
ب  -تحليل المعلومات الواردة عن الفريق الثاني والثالث:
تثير المعلومات الواردة في نص ابن الجزري عن هذين الفري َقين عددا ً من
التساؤالت ،منها:
والنحويين ذكر أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجاً؟
أوالً َ :م ْن ِّم َن القراء
ِّ
أولهم :سيبويه( .)2وتابعه :ابن جني( ،)3ومكي( ،)4والداني( ،)5والقرطبي( ،)6وأبو
العالء اله َمذاني( ،)7وغيرهم .وجميعهم علماء أفذاذ من أهل التحقيق في علوم العربية
والتجويد والقراءات .
والجرمي صراحةً أن المخارج أربعة عشر مخرجا ً
ثانيا ً  :هل ذكر الفراء وابن دريد
ُّ
؟
ي أقدم الذين ذكروه( )8وتبعه
اشتهر هذا القول في كتب التجويد ،ويعدُّ اإلمام الدان ُّ
فريق من أهل التجويد والقراءات( ،)9ومنهم إمامنا ابن الجزري؛ غير َّ
أن الالفت
للنَّ َ
ظر َّ
ي ـ وهو من فريق إمامنا الجزري ـ جعل هذه
أن الخليل بن أحمد الفراهيد َّ

( )1ينظر :شرح طيبة النشر للنويري  ،227 /1وتنبيه الغافلين للصفاقسي ص ،35وبغية المستفيد البن َبلبان
ص ،27وهداية القاري إلى تجويد كالم الباري للمرصفي ص ،63ومدخل في علم القراءات لسيد رزق الطويل
ص ، 121ودراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح ص.277
( )2الكتاب  176 /4و  . 434وأضفت الخيشوم ألنَّه جعل المخرج السادس عشر للنُّون الخفيَّة ،وهو يريد
الخَيشوم.
( )3سر صناعة اإلعراب . 46 /1
( )4الرعاية ص . 144
( )5التحديد ص . 102
( )6الموضح ص 77
( )7التمهيد ص . 277
( )8ينظر :التحديد في اإلتقان والتجويد ص.111
( )9ينظر :إبراز المعاني شرح حرز األماني  ،746 /1وسراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي ص. 406
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ي ،قال":منها ثالثةٌ
الثالثة جميعا ً من طرف اللسان ،كما فعل َّ
الفراء وقطرب والجرم ُّ
()1
خر ُج من ذَلق اللسان من َ
ي(.)2
ذَولَقيَّة( :ر ل ن) ،تَ ُ
ط َرف غَار الفَم"  .وتاب َعه الراز ُّ
الالم والنُّونَ قريبتَي المخرج(،)3
ومن الالفت للنَّظر ـ أيضا ً ـ أن الفراء في كتابه ج َعل
َ
الكالم المنقو َل عنه من جعلها أربعة عشر مخرجاً ،إال إذا الح َ
ظ
ض
وهو قو ٌل يَنقُ ُ
َ
خاص به ،بدليل قوله في موضعٍّ آخَر من
المخار َج الجزئيَّة ،أي :لكل حرفٍّ مخر ٌج
ٌّ
أقرب إلى التاء في المخرج من الظاء والذال والثاء ،مع العلم َّ
كتابه َّ
أن الطاء
أن الطا َء
ُ
نظير ذاك .وذكر ابن دريد مذهبي الخليل
والتاء والدا َل من مخرجٍّ واحد ،فهذا
ُ
َ
وسيبويه في المخارج ،ولم يرجح بينهما وقال" :ذكر قو ٌم من النَّحويين أن هَذه التس َعة
َوالعشرين حرفا لَ َها ستَّة عشر مجرى"( ، )4ولم يصرح أنها أربعة عشر مخرجاً،
وهللا أعلم.
ثالثا ً  :لماذا ذكر اإلمام ابن الجزري الخلي َل ومكيا ً والهذلي وشريحا ً أنهم من أهل
التحقيق ،وذكر من أسماء علماء الفريق الثالث ،على حين أنه أغفل ِّذكر سيبويه
وابن السراج والداني والقرطبي ِّ والهمذاني ِّ والشاطبي ِّ من الفريق الثاني مع أنهم ال
يقلُّون رتبةً عن الفريق األول في التحقيق؟
في ظني أنه لو ذكر أسماءهم صراحةً لضعُف االستدالل لترجيحه واختياره؛ لتحقيقهم
صرح علماء هذا الفريق بأن مذهب الستة عشر
وقوة علمهم وشهرة مذهبهم ،بل
َّ
مخرجا ً ـ وصاحبُه سيبويه ـ هو الصحيح ،وهو الذي يشهد له االختبار والتأ ُّمل
صعُّدها… م َّما رتَّبه
بص َّحته ،قال ابن جني":فهذا هو
ُ
ترتيب الحروف على َمذاقها وت َ َ
واب الذي َي ْ
ش َه ُد له التأ ُّم ُل بصحتِّه"(.)5
سيبويه وتاله أصحابُه عليه ،وهو الص ُ
ي":اعلموا َّ
الك التحقيق معرفةُ مخارج الحروف
ب التجويد وم َ
أن قُط َ
وقال الدان ُّ
اشترك في المخرج .وأنا أذ ُكر ذلك
بعض وإن
ضها من
َ
وصفاتها التي بها َينفَص ُل بع ُ
ٍّ
صةً؛ إذ هو الصحيح ال ُمعَو ُل عليه ،إن شاء هللا تعالى"(.)6
على َمذهَب سيبويه خا َّ
ُ
ُ
كر مراتبها في
تحقيق ذواتها وذك ُر مخارجها،
ي":أ َّما
وتبيين أجناسها ،وذ ُ
وقال القرطب ُّ
االطراد فنذ ُك ُرهُ على ما ذ َك َرهُ سيبويه ـ رضي هللا عنه ـ ورتَّبَه… وتالهُ أصحابُه
وغيرهم من المتأخرينَ عليه؛ ألنه ال ُمعت َم ُد"(.)1
ُ
( )1العين . 51 /1
( )2الزينة ص . 64
( )3ينظر :معاني القرآن .172 /1
( )4ينظر :الجمهرة 45 /1
( )5سر صناعة اإلعراب . 46 - 45 /1
( )6التحديد ص . 102
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وهذا يعني َّ
أن إغفال أسمائهم كان مقصودا ً من اإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى.
ولع َّل السبب في ذلك أنه في عصور الضعف العلمي والتقليد يصعب جدًّا أن يقنع
باختيار اختاره أو اجتها ٍّد صنعه ،وخاصةً أنَّه تقدَّم في سبب تأليف
اإلنسان اآلخرين
ٍّ
الكتاب شكوى اإلمام ابن الجزري ـ رحمه هللا تعالى ـ من ضعف أهل عصره في
التحقيق في علم القراءات والتجويد .
رابعا ً  :هل يوحي كَّلم اإلمام ابن الجزري ِّ أن الفريق الثاني والثالث لم يدركوا
كله كما فعل
الطبيعة المدية لحروف ِّ
المد بحيث لم ينسبوها إلى المجرى الصوتي ِّ ِّ
هو؟ وهل يُتفق معه في ذلك؟
الظاهر أنه يص ُّح هذا القول في باب مخارج الحروف عندهم ،ويد ُّل عليه قوله في
النص" :فَأَسقَ ُ
َّ
ولكن هذا
وف ال َمد َواللين" .
ي ُح ُر ُ
طوا َمخ َر َج ال ُح ُروف ال َجوفيَّة الَّتي ه َ
الفريق كان مدركا ً تماما ً لطبيعة هذه األحرف فاأللف تبقى مديةً ،والواو والياء يتخذان
طبيعةً مزدوجةً في الكالم العربي تدور بين المدية وغير المدية.
حروف المد بـ( :الهاوية) ـ كناية عن اتساع مخارجها وحرية
فمثالً :تلقيب الخليل
َ
األول ،فريق ابن الجزري ـ تر َج َمه
مرور ال َّ
صوت فيها( ، )2وهو من أصحاب الفريق َّ
سيبويه ـ وهو من أصحاب الفريق الثاني ـ بقوله عن طبيعة هذه الحروف" :وهذه
صوت،
ين و َمدٍّ ،و َمخَار ُجها متسعةٌ لهواء ال َّ
الحروف ُ
غير مهموساتٍّ ،وهي حر ُ
ُ
وف ل ٍّ
َ
فت عندها لم
صوت ،فإذا وق َ
وليس شي ٌء من الحروف أوس َع مخار َج منها ،وال أ َمدَّ لل َّ
سعا ً حتى
ض َّمها ب َ
تَ ُ
ضم غيرها ،ف َيه ِّوي الصوتُ إذا َو َج َد مت َ
قك َ
شفَ ٍّة وال ل َ
س ٍّ
ان وال َحل ٍّ
آخره في موضع الهمزة"(.)3
يَن َقطع ُ

النص والحكم عليه
المطلب الرابع :تقييم
ِّ
حكم عاد ٍّل على النص:
هناك أدوات ومؤشرات قياس يلزم معرفتها قبل إصدار ٍّ
النص:
أوالً :العوامل التي ساعدت في إنتاج
ِّ
عرض اإلمام ابن الجزري لمذهبه في عدد مخارج الحروف بعد
أ  -العامل الزمانيَ :
استقرار رأي الفريق الثاني ( 16مخرجاً) لعدة قرون إلى عصره  .فكان يلزم اإلمام
ابن الجزري أن يبحث عن علماء من ذات الفترة وينصر بهم مذهبه .ونالحظ أن
( )1الموضح ص. 77
( )2العين  .57 /1وقال في  :58 /1والياء والواو واأللف والهمزة هوائية في حيز واحد ألنها ال يتعلَّق بها شيء.
( )3الكتاب .176 /4
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غالب العلماء المذكورين صراحةً في النص ،لم تتجاوز وفياتهم القرن الخامس
الهجري .
ب  -العامل المكاني :وأقصد به البيئة العلمية التي عاش فيها اإلمام ابن الجزري،
واستعداد الناس لقبول آراء جديدة .
ج  -العامل الشخصي :وأعني به مكانة اإلمام ابن الجزري في عصره ،وظهور
شخصيته العلمية المستقلَّة في التفكير واالستنباط ،ساعد في قبول رأيه  .وأن مذهب
ب من كالم الخليل وسيبويه ،وأن غالب
اإلمام ابن الجزري هو
مذهب راب ٌع مر َّك ٌ
ٌ
العلماء الذين استعان بهم نصروا رأيه في مخرج حروف المد فقط ،وتفاوتوا في
عرض مخارج الحروف في كتبهم كما تقدَّم .
المؤلف من التأليف
ثانيا ً  :مراعاة اختَّلف التوصيف بناء على غرض
ِّ
من األمور التي يلزم مراعاتها عند التقييم تنوعُ أغراض المؤلفين في عرض
ي في كتابه العين يحقق فيه
المعلومات ،فالخليل بن أحمد الفراهيد ُّ
ي غرضه معجم ٌّ
أصول الكلمات ،فلذلك نسب األلف والواو والياء والهمزة إلى ال َجوف .وأما سيبويه
ي ينظر فيه إلى تأثر الحروف ببعضها ،فلذلك نسب حروف
ي صرف ٌّ
فغرضه صوت ٌّ
ي يتعلَّق
المد إلى مخارج الحروف الصحيحة .وأما
ي أدائ ٌّ
الجزري فغرضه صوت ٌّ
ُّ
ففرق بين حروف المد وغيرها .ونالحظ الفرق في األداء بين
بمشافهة القرآن العظيمَّ ،
صروا﴾ .
ءاووا ونَ َ
التقاء الواوين في﴿ :ءامنوا وعملوا﴾ عنه فيَ ﴿ :
وتذوق الحروف
ثالثاً :التوفيق بين المذاهب الثَّلثة بناء على غرض التأليف
ُّ
من األمور المهمة التي يلزم مراعاتها عند محلل النص أن يوفق بين اآلراء ما وجد
إلى ذلك سبيالً  ،فالتوفيق بين الفريقين األول والثاني ـ وهما المحور الذي يدور
النص ـ يكون بمالحظة َّ
أن سيبويه ومن تابعه نظروا إلى حركة عضو النُّطق
حولهما
ُّ
فنسبوا مخارج الحروف إليها بما في ذلك حروف المد ،وهم مدركون لطبيعتها ،قال
صوت ،وليس شي ٌء من
سيبويه عن حروف المد" :و َمخَار ُجها متسعةٌ لهواء ال َّ
شفَ ٍّة وال
ض َّمها ب َ
فت عندها لم ت َ ُ
صوت ،فإذا وقَ َ
الحروف أوس َع مخار َج منها ،وال أ َمدَّ لل َّ
آخره في
ضم غيرها؛ فَيَهوي ال َّ
سعا ً حتى يَن َقط َع ُ
قك َ
صوتُ إذا و َجدَ ُمت َّ َ
ل َ
س ٍّ
ان وال َحل ٍّ
()1
َموضع الهمزة" اهـ.
تأمل قوله" :لم تض َّمها  ...كضم غيرها" ،فمن أجل هذا الضغط الضعيف للهواء في
الشفتين واستدارتهما عند إخراج الواو المدية نسبها إلى الشفتين ،ومن أجل الضغط
( )1الكتاب .176 /4
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الضعيف للهواء من وسط اللسان في مخرج الياء المدية نسبها إلى وسط اللسان ،ومن
أجل عدم مالحظة أي ضغط للهواء في مخرج األلف المدية نسبها إلى أقصى الحلق؛
منطقة بدء التصويت؛ أي الحنجرة .
أما إمامنا ابن الجزري فلم يرتض هذا المسلك من الذين سبقوه ،والح َ
ظ جريان
فرق بين حروف المد وغيرها .ومن أجل هذه المالحظة بُني
الصوت ،فمن أجل ذلك َّ
النص .
هذا
ُّ
وأما الالم والنون والراء َّ
فإن لمذهب الفريق الثالث وجاهةً ال تق ُّل شأنا ً عن مذهب
الذين جعلوها ثالثة .وقد تقدم ذلك في المطلب الثالث عند تحليل المعلومات الواردة
في النص ،فيُرجع في ذلك إلى الذائقة والتأمل في مخرج الحرف واالختالف في
التوصيف عند العلماء؛ بما ال يؤثر على النطق ،وهللا أعلم.

الخاتمة ونتائج البحث
حاولت هذه الدراسة المختصرة أن تقدم نموذجا ً عمليا ً في تحليل النصوص في كتب
التجويد والقراءات ،فدرست المؤلف حياتَه ومكانتَه في عصره وثقافتَه ،ثم اتجهت إلى
تأطير كيفية التحليل من اكتشاف مشكلة النص والفكرة الرئيسة التي يقوم عليها
واألفكار العميقة التي يتض َّمنها ،ثم قراءة تحليلية مباشرة للنص ،فقراءة أخرى مع َّمقة
له ،وخرجت بمجموعة من النتائج أبرزها:
.1

.2

.3
.4

َّ
أن صناعة تحليل النُّصوص هي من أهم األدوات التي تساعد على الكشف عن
كيفية بناء النص وهندسته وعمارته ،ويعدُّ باب مخارج الحروف في كتاب النشر
مثاالً تطبيقيا ً واقعيا ً للعناصر الواقعة في تحليل النُّصوص والحكم عليها ،من
سبك ،وااللتحام ،والقصد ،ورعاية الموقف ،والقبول ،والتناص ،واإلعالم،
ال َّ
وظهر ذلك جليا ً في لغة النص وتقسيماته ووسائل اإلقناع والترجيح عند اإلمام
ابن الجزري.
َّ
يتفاوتُ حسب رصيدهم المعرفي ما بين مقتصر ومقتصد
فهم الناس للنُّصوص َ
أن َ
ومتبح ٍّر .والمقصود من صناعة تحليل النُّصوص أن يمتلك القارئ ثقافةً
صصيةً في النص الذي يتناوله (التب ُّحر فيه) ،فهناك معاني معلنة مباشرة
تخ ُّ
صريحة في النص ،وهي أق ُّل بكثير من المعاني المبطنة واألفكار العميقة ،يعني
بكثير ما يُكتب تصري ًحا فوق السطور.
سطور يفوق
أن ما يُكتب تلمي ًحا بين ال ُّ
ٍّ
أ َّن عالقة علماء النحو واللغة بعلماء التجويد والقراءات هي عالقة تالزم
وتشاركٍّ
ُ
بدليل هذا النص الذي اشترك فيه طوائف من علماء النحو والتجويد والقراءات .
أن مذهب السبعة عشر مخرجا ً
َّ
مذهب جديد ٌ ر َّكبه اإلمام ابن الجزري من مذهبَي
ٌ
الخليل وسيبويه؛ إذ أخذ من الخليل فقط نسبته األلف والواو والياء إلى الجوف،
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وترك باقي المخارج ـ باستثناء حروف المد ـ كترتيب سيبويه ،فتك َّملت المخار ُج
عنده سبعة عشر ،وذلك بإضافة الجوف إلى الستة عشر مخرجا ً ..وبحكمة هللا عز
جروا على تقسيمه إلى عصرنا الحاضر.
وجل وتقديره تأثَّر العلماء بكالمه و َ
َّ .5
أن اللُّغة التي استعملها اإلمام ابن الجزري رحمه هللا تعالى في النص مارست
سلطة العلمية النَّاعمة على قارئ النص ،وأنه ـ رحمه هللا تعالى ـ
نوعا ً من ال ُّ
استعمل وسائل عدة من طرائق المعرفة في سبيل إقناع القارئ بمذهبه .
 .6أن هناك عوامل عدة يلزم مراعاتها قبل إصدار حكم عاد ٍّل على صاحب النص،
منها :العامل الزماني ،والعامل المكاني ،والشخصي ،ومراعاة اختالف التوصيف
بناء على غرض المؤلف من التأليف ،والتوفيق بين اآلراء المختلفة ما وجد محلل
النص إلى ذلك سبيالً .
وأخيرا ً يعدُّ ابن الجزري في النص المحلَّل من فئة العلماء الهاضمين لمعارف من
سبقهم من العلماء ،المنظمين لها ،والبانين عليها ،والمستفيدين منها في ضم النظير
إلى النظير والترجيح بينها.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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إبراز المعاني شرح حرز األماني ،أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ت 665هـ) ،تحقيق ابراهيم عطوة
عوض ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
أسباب حدوث الحروف ،ألبي علي الحسين بن عبد هللا بن سينا (ت  428هـ)،
تحقيق محمد حسان الطيان و يحيى مير علم ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
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انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي الغربي ،بيروت – لبنان،
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التحديد في اإلتقان والتجويد ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت  444هـ)،
تحقيق :د .غانم قدوري الحمد ،دار عمار ،ع َّمان  -األردن ،ط 1420 ،2هـ =
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التحديد في اإلتقان والتجويد ،جمعية المحافظة على القرآن الكريم ،األردن،
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تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) ،محمد مفتاح ،المركز الثقافي
الغربي ،الدار البيضاء – المغرب ،ط 1992 ،3م .
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،جالل الدين السيوطي (ت 911هـ)،
تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة.
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1984م.
الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية ،ألبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ت
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سراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي
– مصر  ،ط 1373 ،3هـ  1954 -م.
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سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد الذهبي (ت 748هـ) ،تحقيق:
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علم لغة النص المفاهيم واالتجاهات ،د .سـعيد حسـن بحيـري ،مؤسسـة
المختـار ،القـاهرة ،ط ١٤٢4 ،1هـ .٢٠٠٤ -
العين ،للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 175هـ) ،تحقيق  :مهدي المخزومي و
إبراهيم السامرائي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بيروت ،ط1408 ،1هـ =
1988م.
غاية النهاية في طبقات القراء ،شمس الدين محمد الجزري (ت  833هـ) ،نشر
ج  .برجستراسر ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،ط 1402 ،3هـ = 1982م.
الكامل في القراءات الخمسين ،أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي،
تحقيق عمر يوسف حمدان ،كرسي الشيخ يوسف جميل للقراءات بجامعة
طيبة ،ط2015 = 1436 ،1م.
كتاب سيبويه ،سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180هـ) ،تحقيق :عبد
السالم هارون ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1403 ،3هـ = 1983م.
مدخل في علوم القراءات ،السيد رزق الطويل (ت 1419هـ) ،المكتبة
الفيصلية ،ط1405 ،1هـ = 1985م
المسكوت عنه في التراث البالغي ،محمد محمد أبو موسى .مكتبة وهبة -
القاهرة 1438 ،هـ = 2017م .
معاني القرآن ،يحيى بن زياد الفراء (ت 207هـ) ،تحقيق :أحمد نجاتي ومحمد
النجار.
معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ياقوت الحموي (ت
626هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1414 ،1
هـ  1993 -م.
معجم المؤلفين ،عمر بن رضا كحالة الدمشقي (ت 1408هـ) ،مكتبة المثنى -
بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت (دون تاريخ طبع).
مفاتيح العلوم ،محمد بن أحمد الخوارزمي (ت 380هـ)  ،دار المناهل بيروت،
ط1411 ،1هـ = 1991م.
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الملل والن َحل ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني
(ت 548هـ) ،مؤسسة الحلبي ،دون تاريخ طبع .
المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام ،شفيق جاسر أحمد
محمود ،مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،السنة الحادية والعشرون
 العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون  -المحرم  -جمادى اآلخرة1409هـ.
منادمة األطالل ومسامرة الخيال ،عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت
1346هـ) ،تحقيق زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،ط1405 ،2
هـ = 1985م.
الموضح في التجويد ،عبد الوهاب القرطبي (ت 461هـ) ،تحقيق :د .غانم
قدوري الحمد ،دار عمار  ،عمان  -األردن ،ط1421 ،1هـ = 2000م.
النَّشر في القراءات العشر ،لشمس القراء محمد بن الجزري (ت  833هـ)،
أشرف على مراجعته الشيخ العالمة محمد علي الضباع ،دار الكتاب العربي.
هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي
المصري الشافعي (ت 1409هـ) ،مكتبة طيبة ،المدينة المنورة ،ط( 2دون
تاريخ) .
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد
المعروف بابن خلكان البرمكي اإلربلي (ت 681هـ) ،إحسان عباس ،دار
صادر – بيروت ،عدة طبعات .
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