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 ممخص البحث:

إف الجماؿ صفة مدح وكماؿ في القرآف الرتباطو بكؿ حرؼ ولفظ ومعنى ، فيو كؿ متكامؿ ال غنى لنا         

ف كانت نقطة أو حركة، فمغة القرآف مبنية عمى نظاـ استعمالي خاص بيا نممسو   عف أي جزء مف أجزائو حتى وا 

و مف خالؿ بحثنا المتواضع في كؿ مستوياتيا : صوتا ، صرفا ، نحوا، داللة و غيرىا. ىذا ما سنعمؿ عمي

بالوقوؼ عند بعض  اآلليات االنزياحية الموجية لمعاني القرآف الكريـ ، فما ىي اآلليات ؟ وكيؼ ليا أف توجو 

 معاني القرآف الكريـ ؟ 

إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ لف تكوف إال عف طريؽ عرض نماذج تطبيقية مف القرآف الكريـ انطالقا مف فرش 

عة: كأثر العدوؿ في تنوع القراءات القرآنية ، والغرض والحكمة مف ىذا التنوع ثـ الولوج إلى االنزياح مفاىيـ متنو 

)كاالنزياح عف الغيبة إلى  وصرؼ ونحو)كاالنزياح بقراءات متنوعة لمقرآف الكريـ(،  صوتبكؿ روافده مف 

مفعوؿ، وحركة الضـ إلى الفتح ، والضـ إلى المتكمـ، والمعموـ إلى المجيوؿ، والجمع إلى اإلفراد، والفاعؿ إلى ال

)كاالنزياح عف االستفياـ إلى الخبر ، واألمر إلى  بالغة كالـ الخالؽ البارئ المصورالكسر...( وصوال إلى 

أىميا: كوف االنزياح يساىـ في تجميؿ األلفاظ والسياقات صوتيا بتوقيعيا،  بعض النتائجالتعميؿ...( وصوال إلى 

عجاز القرآف الكريـ الذي تزيدىا وفي توجيو المع اني وتقويتيا بتقوية الصرؼ والنحو والداللة وصوال إلى بالغة وا 

ترابطًا وتماسكًا بيف مكوناتيا المفظية وبيف دالالتيا مف جيات مختمفة مف خالؿ انسياقيا في ضوء نظاـ واحد 

القرآف وجمالو وتماسكو وعذوبة نغماتو وترابط  أسموب متجانس متعمؽ بعضو برقاب بعض، وىذا سبب روعة

 دالالتو مما بير السامعيف وال سيما المتذوقيف.

http://vb.eldwly.com/t117589.html
http://vb.eldwly.com/t117589.html


 توطئة:

إّف الجماؿ "إدراؾ أو فعٌؿ ينعش الحياة في صورىا الثالث: العاطفة والعقؿ واإلرادة؛ وما لّذة الجماؿ إاّل        

، فمو نظرنا إلى الجماؿ مف ىذه الّزوايا الّثالث لوجدناه يختمؼ مف زاوّية ألخرى، 1الّشعور بيذا االنتعاش العاـ"

ماؿ، وكّمما تمّذذنا بو أسرنا أكثر فأكثر، وعمـ الجماؿ يبحث في شروط وأّما إذا ِاجتمعت كّميا فستتحّقؽ لّذة الج

التي تثبت عبرىا صفة  2الجماؿ ومقاييسو ونظرّياتو وفي الّذوؽ العاـ وفي أحكاـ القيـ المتعّمقة باآلثار الفنّية"

ؤى  الجمالّية، والمواقع الّداللية الجمالّية، فنّية كانت أو أدبّية، جامدة كانت أو ساكنة، فالجماؿ متشّعب تشّعب الرُّ

اّلتي يحدث اإلسقاط عمييا؛ فيو مرآة عاكسة لما يجوؿ داخؿ الّنفس البشرّية. "فال غرابة مف اعتزاز العربي 

والمسمـ بمغتو أشّد اعتزاز ، واعتقاده بأّنيا أفضؿ لغات العالـ، ثـ ازدياد العربي اعتزازا بمغتو بعد نزوؿ القرآف 

فيما يتقنونو "فإذا كانت كؿ لغة مكتوبة  –أرباب الفصاحة والبياف -ة القرآف جاءت لتحدي العرب، فمغ3الكريـ بيا"

      تمتاز بشيئيف أساسييف أوليما األساس الجوىري القاموسي الذي يحوي الكممات والتعابير ، وثانييما النظاـ

      4"لنحو والّصرؼ اكيب العبارات وابما يتضمنو مف نظاـ بناء الكممات وتر  -الغراماطيقي–

 لالنزياح: حالعرض 
           . 

االنزياح ىو استعماؿ المبدع لمغِة، مفردات وتراكيَب وصورًا، استعمااًل يخرج بيا عّما ىو ُمعتاد ومألوؼ       

بداع وقّوة جذب وأسر في المغة  االنزياحومما تقدـ يظير أف .بحيث يؤّدي ما ينبغي لو أف يّتصؼ بو مف تفرد وا 

مالتو عنيا. –فيما يدؿ عميو  –يدؿ   عمى حياد الشيء عف وجيتو وا 

االنزياح ىو الخروج عف المألوؼ والنظاـ كما ىو الحاؿ بالنسبة  وىناؾ مف عممائنا مف يرى أفّ         

 اإلعجاز دراسات في لألصمعي وابف جني لكف قد تختمؼ المفاىيـ فورد مصطمح "الخروج" عند األصمعي )

القرآني( "أف الشيء أذا فاؽ حسنو قيؿ لو خارجي" لكنو عند ابف جني )خرؽ لألصوؿ( فقاؿ" لقد حذفت العرب 

، ليس خروجًا  "فاالنزياح في النص القرآني الجممة والمفردة والحرؼ..." ثـ يأتي حسف منديؿ ليؤّكد عكس ذلؾ 

يما المعاصروف إنما ىو خروج عمى القياس النحوي أو خرقًا لنظاـ العربية كما يرى أكثر النحاة والبالغييف والس



، ىو نظاـ العربية نفسو في أعمى درجاتو اإلبداعية البالغية لتؤدي المغة  ال الواقع االستعمالي لمنّص القرآني

. وىو أحد وجوه  : الصرفي والنحوي والبالغي وغيرىا معاني ال تؤدى إال في ضوء أنظمة العربية المختمفة

. نظرات في أسموب  ف وسّر التحدي لمبشر عامة الذيف لـ يبنوا لغاتيـ عمى نظاـ مّطرد معجزإعجاز القرآ

، فاالنزياح مصطمح بالغي مف وجو، ومصطمح داللي مف وجو  5العدوؿ في النص القرآني لدى البالغييف"

االستعماؿ. وفي ضوء  آخر، فيو معنّي بالبياف العربي في لفتاتو البالغية، وىو معنّي بداللة األلفاظ في صيغ

ىذا الفيـ يبدو لمبحث أف االنزياح في معناه االصطالحي ىو االنتقاؿ باأللفاظ في النص مف سياقيا المألوؼ 

وما نعمؿ عؿ إماطة الّمثاـ عنو ىو العدوؿ الّصرفي، فالتنّوع ينتج  االعتيادي إلى سياؽ جديد خالؼ الظاىر.

 غة األصمية لمكالـ .داللة بوزف معّيف ومبتكر عمى غرار الصي

 القراءات والحكمة من  تنّوعاتيا:

."فالقراءات ىي تمؾ الوجوه 6"عمـ بكيفّية أداء كممات القرآف واختالفيا ، منسوبة لناقميا" ُيتّفؽ عمى أّنيا      

تعريؼ آخر بأّف .كما ورد في  7اّلتي أباح ا بيا قراءة القرآف تيسيرا وتخفيًفا عمى العباد" الّمغوّية والّصوتية،

"القراءة ىي الّنطؽ بألفاظ القرآف كما نطقيا النبّي صّمى ا عميو وسّمـ أو َكَما ُنِطَقْت أمامو صّمى ا عميو وسّمـ 

ـْ متعّددا"  .  8فأقّرىا ،سواء كاف الّنطؽ بالّمفظ المنقوؿ عف  النبّي صمى ا عميو وسّمـ أو تقريرًا واحًدا أ

ـْ ينزؿ كتاُب غيرىـ إاّل  اءات وتنّوعيا فوائد منيا:اِلختالؼ القر       "إظيار فضميا وشرفيا عمى سائر األمـ، إْذ ل

إعظاـ أجرىا مف حيث إّنيـ ُيفِرُغوف جيدىـ في تحقيؽ ذلؾ، وضبط لفظو حتى مقادير  ومنيا: عمى وجو واحد،

ـّ في تتّبع معاني ذلؾ وِاستنباط الحكـ واأل معانيـ  الكشؼ المّدات وتفاوت اإلماالت ث حكاـ مف داللة كّؿ َلْفٍظ وا 

فِاعتداؿ نسؽ القراءات ال يتأّتى إاّل بتفاوت المقادير حفاًظا عمى إيقاعّية  9عف الّتوجيو والّتعميؿ والّترجيح..."

عدوال في أوزاف وصيغ بعض  -أسموب القرآف الكريـ-لذا نشيد في ىذا األسموب العظيـ  سور القرآف الكريـ.

إذ قد تأتي الكممة بصيغة اإلفراد أو الجمع بغية تأدية دالالت إضافية ال تقبؿ التغيير أو التبديؿ...، الكممات، 

 رفي .ومف ىنا تأّتت فكرة البحث المتواضع في االنزياح الصّ 



عالؿ وصحة وزيادة أصالة مف ألحرفيا وبما الكممة بنية بأحكاـ العمـ ىو "الصرؼ :الصرفي االنزياح مفيوم  وا 

بداؿ  :شيئينعمى  يطمؽ وىو وا 

  الفاعل واسم واألمر والمضارع الماضي صيغ إلى المصدر كتحويل المعاني من لضروب مختمفة أبنية إلى الكممة .تحويل1

 االنزياح ..."ويعرؼ10"وغيره والقمب والحذف بالزيادة ينحصر آخر لغرض ولكن عمييا طارئ معنى لغير الكممة .تغيير2

 وفؽ في الحروؼ الزيادة وىذه .األوؿ الوزف يحتوييا ال معنوية لداللة آخر لوزف القياسي الوزف ترؾ بأنو الصرفي

 قياسية معايير إلى الصيغ الصوتية الزوائد ىذه أخضعت وقد باالشتقاؽ العربية المغة في معروفة وصيغ أوزاف

 11. أوزاف" العربية الصرفية التحكـ منظومة معيا سجمت

 الّصيغة الّصرفية وتوجييو لممعاني خدمة لبالغة القرآن الكريم:االنزياح عن -أ

ذىب عاّمة العمماء إلى أّف عمـ الّصرؼ ")عمـ يعرؼ بو صّياغة األبنّية وأحواليا وما يعرض ليا مّما  

،وىذا ما يقودنا إلى دور 12ليس بإعراب وال بناء(،ويرى ابف ىشاـ أّنو تحويؿ الّصيغة  لغرض لفظّي أو معنوّي"

الّصرؼ في القضايا  الّمغوية وصواًل إلى المعنوّية، وباحتاللو ىذه المكانة المرموقة  نجد لو في الّصوت األثر 

الواضح بالموضوعات الصرفّية منيا : ااِلختالؼ بيف المعمـو والمجيوؿ، والتكّمـ والخطاب، واألمر واإلخبار 

 :لبحث وأّىمياسنحاول ِاكتشافيا خالل اوااِلستفياـ ... وغيرىا كثير 

ويدرج تحتو االنزياح عف صيغة الغائب إلى صيغة المتكمـ ، واقامة الواحدة  _االنزياح من الغيبة إلى المتكّمم:1

 مقاـ األخرى وىو كثير في أساليب القرآف الكريـ ومثالنا في ذلؾ في سورة الّرحمف دوما :

ـْ َأيَُّو الثََّقاَلفِ  :﴿قولو تعالى - أ ،وااِلختالؼ فيو حوؿ )سنفرغ( و)سيفرُغ( "فصحيح مف قرأ  31اآلية﴾ َسَنْفُرُغ َلُك

)سنفُرغ( بالّنوف والّراء المضمومة، و بيا قرأ األخواف أو عمى ما قرئ شاّذا....وأّما مف قرأ )سَيفُرغ( بفتح الياء 

 وضـّ الّراء 

 .13وىي قراءة الباقيف والّراء مضمومة في القراءتيف فالوقؼ عمى  )الثّقالف(" - ب



أّما العكبري فقاؿ بالّنوف فقط وااِلختالؼ في حركة الّراء في قولو:")سنفرُغ( الجميور عمى ضـّ الّراء وقرئ        

بفتحيا مف أجؿ حرؼ الحمؽ وماضيو فَرغ بفتح الّراء، وقد سمع فيو  فِرغ بكسر الّراء فتفتح في المستقبؿ مثؿ: 

أعمؽ بكثير مف سابقيو حيث أّكد سابًقا  أّنو فيو خمس ،ويرى أبو جعفر النّحاس ما ىو 14نِصَب، َيْنَصُب"

قراءات فذكر أّنو "فيو خمس قراءات ذكر أبو عبيد منيا ِاثنتيف قد قرأ بكّؿ واحدة منيما خمسة قّراء، وىما 

)سنفرغ( و)سيفرغ( فقرأ باألولى أبو جعفر وشيبة ولـ يذكر أبو عبيدة طمحة ،وقرأ عبد ونافع وأبو عمرو وعاصـ 

أ طمحة بف مصرؼ ويحي بف وثاب واألعمش وحمزة والكسائي )سيفرغ( ، عبد الّرحمف األعرج وقتادة ،وقر 

)سَنفَرغ لكـ( بفتح الّنوف والراء ،وقرأ عيسى بف عمر )سِنفَرغ(بكسر النوف وفتح الراء ،وذكر الفراء أنو يقرأ 

اف بمعنى واحد، وحكى أبو  عبيد أّف لغة أىؿ )سُيفَرغ( بضـ الياء وفتح الراء ،قاؿ أبو جعفر : القراءتاف اأُلوَليَ 

الحجاز وتيامة  )فرغ يفرغ( وأّف لغة أىؿ نجد )فرغ يفرغ( وأّنو ال يعرؼ أحدا مف القّراء قرأ بيا .قاؿ أبو جعفر: 

وقد ذكرنا مف قرأ بيا، فمف قاؿ : )فرغ يفرغ( جاء بو عمى األصؿ ألّف فييا حرفا مف حروؼ الحمؽ وحروؼ 

ة والعيف والغيف والحاء والخاء والياء، وحروؼ الحمؽ يأتي منيا )فعؿ يفعؿ(  كثيرا نحو ذىب وصنع الحمؽ اليمز 

يصنع ،ويأتي ما فيو لغتاف  نحو )صبغ يصبغ ويصبغ( و)رعؼ يرعؼ ويرعؼ(،ويأتي منيما ما ال يكاد يفتح 

ّنما يرجع في ىذا  إلى الّمغة" نباري  ")سنفرغ(بالّنوف ،وكاف وىو نفس ما ذىب إليو األ .15نحو )نحت ينحت( وا 

 .16يحي واألعمش  وحمزة والكسائي يقرؤوف )سيفرغ( بالياء"

 ومثالنا في ذلؾ:_ االنزياح منم المعموم إلى المجيول: 2

ـْ َأيَُّو الثََّقاَلفِ  :﴿قولو تعالى - أ واالختالؼ فيو حوؿ)سنفرغ(و)سُيفرغ( وىو ما أّكد عميو أبو  31﴾ اآلية َسَنْفُرُغ َلُك

النّحاس "ذكر الفّراء أّنو يقرأ )سُيفَرغ(بضـّ الياء وفتح الّراء....أّما )سَنفَرغ( بفتح الّنوف والّراء  وقرأ بيا عبد  جعفر

 .17الّرحمف األعرج  وقتادة"



ثر القراءة ،وااِلختالؼ فيو حوؿ )يخُرُج وُيْخِرُج(،"و أك 22اآلية  ﴾َيْخُرُج ِمْنُيَما المُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجافُ  :﴿وقولو تعالى - ب

)ُيِخِرُج(بضـّ الياء مف اإلخراج ،ألّنو ُيْخَرُج وال َيْخُرُج بنفسو ،ومف قرأ )َيْخُرُج( فيو ِاّتساٌع، وذلؾ أّنو إذا ُأْخِرَج 

 .18)َخَرَج("

 ومثالنا في ذلؾ:_االنزياح من الجمع إلى اإلفراد: 3

،وااِلختالؼ فيو حوؿ )رفرؼ ورفارؼ(وكذلؾ 76﴾ اآلية َوَعْبَقِريٍّ ِحَسافٍ ُمتَِّكِئيَف َعَمى َرْفَرٍؼ ُخْضٍر  قولو تعالى:﴿ - أ

،لكّف 19)عبقري و عباقري( ،"فػ)رفرؼ( في معنى الجمع ولذلؾ وصؼ بػ)خضر( وقرئ )رفراؼ( وكذلؾ )عبقرّي("

ػ )خضر( النّحاس لـ يقؼ عند ىذا الحّد بْؿ ذىب إلى التّفصيؿ في األمر فقاؿ:")مّتكئيف عمى رفرؼ ُخضٍر( ف

جمع أخضر، و)رفرؼ( لفظو لفظ واحد ،وقد نعت بجمع ألّنو ِاسـ لمجمع  كما قاؿ :مررت برىط كراـ  وقوـ لئاـ  

وكذا: ىذه إبؿ حساف وغنـ صغار و)عبقرّي( مثمو ،غير أّنو يجوز أْف يكوف جمع عبقرّية، وقد قرأ عاصـ 

بعضيـ ىذه القراءة عف عاصـ الجحدري عف  الجحدري )مّتكئيف عمى  رفارؼ خضر وعباقري حساف(، وقد روى

سنادىا ليس بالّصحيح .وزعـ أبو عبيد أّنيا لو صّحت لكانت  أبي بكرة عف النبّي صّمى ا عميو وسّمـ وا 

)وعباقرّي( بغير إجراء وزعـ أّنو ىكذا يجب في العربّية ،قاؿ أبو جعفر :وىذا غمط َبيِّف عند جميع الّنحوييف ألّنيـ 

نّما توّىـ أّنو جمع، وليس في كالـ العرب جمع بعد ألفو قد أجمعوا ج ميعا أّنو يقاؿ: رجؿ مدائنّي بالّصرؼ، وا 

أربعة أحرؼ ال ِاختالؼ بينيـ أّنؾ لو جمعت )عبقرا( لقمت )عباقر( ،ويجوز عمى بعد )عباقير(، ويجوز )عباقرة( 

رّي( أّنو ال يخمو ِمْف أْف يكوف منسوبا إلى ،فأّما )عباقري( في الجمع فُمحاؿ، والعّمة في ِامتناع جواز )عباق

)عبقر( فيقاؿ:)عبقرّي( أو يكوف منسوبا إلى )عباقر( فيرّد إلى الواحد فيقاؿ أيضا )عبقرّي( كما شرط الّنحويوف 

لى العموـ عممّي  جميعا في اّلنسب إلى  الجمع، أّنؾ تنسب إلى واحدة فتقوؿ في الّنسب  إلى المساجد مسجدّي وا 

لى ال فرائض فرضّي. فإف قاؿ قائؿ فما يمنع مف أْف يكوف )عباقرا( ِاسـ موضع ثـ ينسب إلييا كما يقاؿ: وا 

 .20معافرّي ؟ قيؿ لو :إّف كتاب ا جّؿ وعّز ال يحمؿ عمى ما ال ُيعرؼ وتترؾ حّجة اإلجماع"

 ومثالنا في ذلؾ: _االنزياح من فّعال إلى فاعل:4



اَختَافِ  ِفيِيَما َعْيَنافِ  :﴿قولو تعالى-أ .وااِلختالؼ فيو حوؿ)نّضاختاف( عمى وزف  فّعالتاف  66﴾ اآلية َنضَّ

و)ضاّختاف( عمى وزف فاعمتاف، "وقد روى ِابف أبي  طمحة عف ِابف عّباس )ّضاختاف( قاؿ: فّياضتاف، وقاؿ 

ؼ في الّمغة الضّحاؾ :ممتمئتاف ،وقاؿ سعيد بف جبير :)نّضاختاف( بالماء والفاكية، قاؿ أبو جعفر: والمعرو 

 .21أّنيما بالماء"

ويقوؿ في ىذا ابف قتيبة أّنو قد يحّؿ أحدىما محّؿ الثاني كما ىو الحاؿ _االنزياح من الفاعل إلى المفعول: 5

 ومثالنا في ذلؾ:22"أي آتيا ، مفعوؿ في معنى فاعؿ" 61في سورة مريـ اآلية 

وااِلختالؼ فيو حوؿ )ُتخسروا( عمى  ، 09﴾ اآلية   ْخِسُروا اْلِميَزافَ َوَأِقيُموا اْلَوْزَف ِباْلِقْسِط واََل تُ  :﴿قولو تعالى-أ

صيغة الفاعؿ و)َتخسروا( عمى صيغة المفعوؿ "و)ُتخسروا(بضـّ التّاء أْي وال تُنقصوا الموزوف ،وقيؿ التّقدير في 

 .23الميزاف ،ويقرأ)َتخَسروا( بفتح الّسيف والتّاء وماضيو خَسر واألّوؿ أصّح"

،وااِلختالؼ فيو حوؿ )المنشآت(بصيغة  24﴾ اآلية َوَلُو اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلـِ  :﴿تعالىقولو  - ب

")المنَشآت( بفتح الّشيف وىو الوجو،)وفي  24المفعوؿ و)المنِشئات(بصيغة الفاعؿ وىو ما ذىب إليو العكبري 

 25لمسير وىو مجاز". وىو نفس  ما ذىب إليو أبو جعفر النّحاسالبحر( متعّمؽ بو وُيقرأ بكسرىا :أْي تُنِشُئ ا

")المنشأات( قراءة أىؿ المدينة وأبو عمرو ،وىي َأْبَيف، وقراءة الكوفّييف عف الكسائي )ولو الجواري المنِشئات( 

لمجازّية يجعمونيا فاعمة، وعف عاصـ الجحدري أّنو قرأ )المنِشّيات(" .ومف ىنا يّتضح لنا الفرؽ بيف الّصيغة ا

لّذكر منيـ: األشموني ،األنباري لمفاعؿ والمفعوؿ مف خالؿ ما وجد مف خالفات بيف األئّمة والعمماء نخّص با

 النّحاس والّداني.

ومثالنا في ذلؾ: _االنزياح من يفِعُل إلى يفُعُل:6  

ـْ َواَل َجاف  :﴿ قولو تعالى ـْ َيْطِمْثُيفَّ ِإْنٌس َقْبَمُي ـْ 74﴾ اآلية  َل .  واالختالؼ فيو في)يطمثيّف(و "الغالب يقرأ )ل

( وىما لغتاف معروفتاف" ـْ يطِمُثُيفَّ  .26يطُمثيفَّ إنس قبميـ وال جاّف(وقراءة طمحة )ل

 : ومثالنا في ذلؾ:_االنزياح من الّتشديد إلى الّتخفيف7



ْيَحافُ  :﴿قولو تعالى - أ ،وااِلختالؼ ظاىر عند األئّمة حوؿ )الّريحاف( وأصميا، 12﴾ اآلية َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؼ َوالرَّ

ـّ أبدلوا مف الواو ياًء وأدغمت الياء)كمّيت وىّيف(ثـ خّففت الياء كما  "فقولو )والّريحاف( أصمو )ريوحاف( ث

و تقوؿ)ميت وىيف وليف(،ولـز الّتخفيؼ في )ريحاف( لطولو ولمحاؽ الزّيادتيف في آخره وىما األلؼ والّنوف فوزن

)فيعالف( ولو كاف  وزنو )فعالف( لقمت )روحاف( ألّنو مف الّروح ،ولـ يتمّكف بدؿ الواو ياًء، إْذ ال عّمة توجب ذلؾ 

فمّما أجمع عمى لفظ الياء فيو عمـ أّف لو أصاًل خّفؼ منو ،وىو ما ذكرنا وقد أجاز بعضيـ أْف يكوَف )فعالف( 

 .27واوًا في )أشاوى( أصميا)أشايا("والياء بداًل مف الواو ،كما أبدلوا مف الياء 

،وااِلختالؼ فيو بيف )المنشآت(و)المنِشآت(  24﴾ اآلية َوَلُو اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلـِ  :﴿قولو تعالى - ب

 ")المنشأات( قراءة أىؿ المدينة وأبي عمرو وىي َأْبَيف ،وقراءة الكوفّييف غير 28كما يرى أبو جعفر النّحاس

الكسائي)ولو الجواري المنِشئات( يجعمونيا )فاعمة( ،وعف عاصـ الجحدري أّنو قرأ )المنشّيات( فغير محفوظ ألّنو 

ف خّففيا جعميا بيف األلؼ واليمزة فقاؿ:)المنشاءات( وىذا المحفوظ مف  إْف َأبدؿ اليمزة قاؿ:)المنشيات(،وا 

 قراءتو".

ـْ َأيَُّو  :﴿قولو تعالى - ت ،وااِلختالؼ فيو حوؿ )أيُّيا أو أّيو( باأللؼ أو بدونيا وىو ما   31اآلية  ﴾الثََّقاَلفِ َسَنْفُرُغ َلُك

،لكف صاحب اإليضاح يرى أّنو "ال يجوز  29ذىب إليو األشموني حيث أّنيـ "رسموا )أّيو( بغير ألؼ بعد الياء"

عميو بألؼ عدا ثالثة منيا ما في  أْف َيقرأ أحد ِبُمغة تخالؼ المصحؼ فكّؿ ما في كتاب ا مف )أّييا( فالوقؼ

( ،وكاف عبد ا بف عامر يضـّ الياء في المواضع الّثالثة، فكاف أبو عمرو والكسائي 31سورة الّرحمف اآلية )

 .30يقفاف عمييا باأللؼ ،وكاف يقوؿ: ىذا مف عمؿ كاتب، وكاف نافع يقؼ عمييّف بغير ألؼ إتّباعا لمكتاب"

،واالختالؼ فيو حوؿ)خيرات وخّيرات( "فقولو )خيرات( ىو جمع   70﴾ اآلية َراٌت ِحَسافٌ ِفيِيفَّ َخيْ  :﴿قولو تعالى - ث

وىو نفس ما ذىب إليو أبو جعفر النّحاس في قولو: "وحكى الفّراء 31خيرة ،يقاؿ امرأة خيرة: وقرئ بتشديد الياء "

 .32ؿ: مّيت وميت":)خّيرات وخيرات(:فأّما البصرّيوف فقالوا: خيرة بمعنى خّيرة  فخّفؼ: كما قي



  فإذا كاف أىؿ الصرؼ والنحو قد أقاموا مباحثيـ عمى رعاية األداء المثالي ، فإف البالغييف ساروا في

وىو ما  33اتجاه آخر ،حيث أقاموا مباحثيـ عمى انتياؾ ىذه المثالية والعدوؿ عنيا في األداء الفني" 

 ة وصوال إلى المعنى المراد:سنتطرؽ إليو مف خالؿ الوقوؼ عند نقطة خدمة الصرؼ لمبالغ

 : ومثالنا في ذلؾ:_االنزياح في البالغة بين االستفيام والخبر8

ْحَسافُ  :﴿قولو تعالى-أ ْحَساِف ِإالَّ اإْلِ ،ويرى األشموني ىنا الغرض منو ااِلستفياـ  60﴾ اآلية َىْؿ َجَزاُء اإْلِ

ـّ لالستفياـ بعده" ،أّما العكبري فيرى أّنيا لمخبر "فػػ )اإلحساف( خبر )جزاء(  34"فالوقؼ عمى )تكّذباف( قبميا تا

،وىو نفس المعنى اّلذي أشار إليو أبو جعفر الّنحاس فػػ )ىؿ جزاء اإلحساف إاّل  35دخمت إاّل عمى المعنى"

عف اإلحساف( مبتدأ وخبره أي عمى جزاء مف أحسف في الّدنيا  إاّل  أف ُيحَسف إليو في اآلخرة وىو بيذا يخبرنا 

 جزاء اإلحساف.

 ومثالنا في ذلؾ:_ االنزياح في البالغة بين األمر والّتعميل: 9

،وتطّرؽ إلييا األشموني "لمف جعؿ معنى )أْف( معنى )أْي(  08﴾اآلية  َأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزافِ  :﴿قولو تعالى - أ

مف جعؿ )اَل( ناىّية اَل يقؼ عمى  وجعؿ )اَل( ناىّية كأّنو قاؿ أْي اَل تطغوا في الميزاف  ،وزعـ  بعض أفَّ 

)الميزاف(، قاؿ ألّف األمر بعطؼ بو عمى الّنيي وىذا القوؿ غير جائز ألّف فعؿ الّنيي مجزوـ ،وفعؿ األمر مبني 

ـْ يكْف معو )الـ( األمر ،قالو العبادي" إَذا ل
36. 

ـْ َأْف تَ  :﴿قولو تعالى - ب ْنِس ِإِف اْسَتَطْعُت ْنُفُذوا ِمْف َأْقَطاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َفاْنُفُذوا اَل تَْنُفُذوَف ِإالَّ َيا َمْعَشَر اْلِجفِّ َواإْلِ

،وااِلختالؼ فيو حوؿ الّداللة الصرفّية لكممة )أنفذوا(بيف األمر والّسبب "فقرأ الضّحاؾ وروي  33﴾اآلية  ِبُسْمَطافٍ 

وي عف ِابف عّباس )إْف ِاستطعتـ أْف تعمموا ما في عنو أنو قاؿ:)إْف ِاستطعتـ أْف تيربوا مف الموت فاىربوا(...ور 

ة  وكّؿ سمطاف في القرآف فيو حّجة،  الّسموات وما في األرض اَل تنفذوف إاّل بسمطاف(،قاؿ عكرمة: أْي بُحجَّ

 .37وقاؿ قتادة )بسمطاف( أْي بممكة"

 خاتمة:     



تكوف الغاية مف البحث خدمة الّمساف  ألفولقد حرصت  إّف تحديد األىداؼ يساعد لبموغ المراـ،

لذلؾ أعممت الفكر عمى رصد المعارؼ البانية  العربّي عمى العموـ وكتاب ا عّز وجّؿ عمى وجو الخصوص،

لمغرض مف االنزياح عف القواعد في قراءات القرآف الكريـ ، فعممت عمى دراسة ظاىرة االنزياح ضمف  اختالفات 

استنطاؽ آيات مف القرآف الحكيـ، باعتبار أف النص القرآني ينساؽ في ضوء نظاـ  القراءات القرآنية محاوالً 

معجز محكـ " ىذا النظاـ المعجز ىو مف أسباب حفظ القرآف منذ نزولو والى يومنا ىذا مف غير تغيير أو تطور 

الّنتائج عف " ،فاختبرنا بعض الفرضيات قصد التأّكد مف  صالحيتيا وخمصنا إلى مجموعة مف  لفظي في نصو

 طريؽ البحث والتنقيب أىّميا:

إّف جمالّية البنية الّمغوية واألسموبّية لمقرآف الكريـ تتشّكؿ وفؽ قطبي: الّشكؿ والمضموف إذ ال فصؿ بينيما، وىو  -1

ـّ تتجّسد حقيقة الجماؿ بكّؿ خصائصيا الّداللية.  ما يحّقؽ لمّنص صورتو اإليجابّية المبتغاة ومف ث

لكريـ بتراكيبو وأساليبو يعتمد أساسا عمى تحوالت البنية وتنوعاتيا مّما يثير متمّقيو ويدعوىـ إلى اعجاز القرآف ا -2

 محاولة سبر أغواره والتمّكف مف كنيو.

أّف االنزياح يرتبط ارتباًطا وثيًقا بقرائف تختمؼ باختالؼ التفسير واإلعراب والقراءة ،فاالنزياح عند العمماء لـ يكف  -3

 .ة، بؿ كانت ىناؾ مرونة في تحديد تنوعاتو عف  طريؽ االجتياد والّترجيحمف  جنس الرواي

تشكؿ قراءة القرآف الصحيحة حمقة الوصؿ األىـّ بيف التنزيؿ الحكيـ في آياتو البّينات والمستمع المتمّقي عف  -4

غ مستوى طريؽ االنزياح عف بعض الظواىر الصوتية والصرفية والنحوية لصنع تنّوع إيقاعي، ومف ذلؾ  بمو 

الّتعبير)التّفسير( عف مضامف الرسائؿ القرآنية المتوّخاة، فالقرآف يجّسد معانيو انطالقا في أحسف صورة انطالقا 

 مف انتقاء ما يناسب مستويات لغتو المعجزة مف صوت وصرؼ ونحو. 

خالؿ خرؽ القياس االنزياح أحد المناىج الجمالية المعتمدة في النصوص القرآنية بغية تحدي عمماء المغة مف  -5

ليس خروجًا أو خرقًا لنظاـ العربية كما يرى أكثر   ومنو طرد الغفمة ورفع الرتابة. فاالنزياح في النص القرآني

 . النحاة والبالغييف والسيما المعاصروف إنما ىو خروج عمى القياس النحوي ال الواقع االستعمالي لمنّص القرآني



إعظاـ أجر أىؿ  أىّميا إظيار فضميا وشرفيا عمى سائر األمـ، ومنو اِلختالؼ القراءات وتنّوعيا فوائد -6

االختصاص إلفراغ جيدىـ في ضبط لفظو حتى و تتّبع معانيو وِاستنباط أحكامو والكشؼ عف الّتوجيو والّتعميؿ 

 والّترجيح...

لية عف طريؽ: تنّوع االنزياح الصرفي ضمف قراءات مختمفة لمّنصوص القرآنّية يوّجينا إلى اختالفات دال -7

 ااِلختالؼ بيف الصيغ لممعموـ والمجيوؿ، والتكّمـ والخطاب، واألمر واإلخبار وااِلستفياـ ....إلخ

يساىـ االنزياح في تجميؿ األلفاظ والسياقات صوتّيا بتوقيعيا، ويساىـ أيضا في توجيو الدالالت وتقوية المعاني  -8

عطائيا القدرة بعاد التوّىمات المفسدة    باالنزياح عف المقومات الصرفية ، وا  عمى تحريؾ الّنفوس والتأثير فييا وا 

  .ليا 
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