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 م2021 - 02-  -18

 قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة                                                     

 مادة علوم القرآن الكريم 

  عبد القادر تواتي: األستاذ
  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 

  08: المحاضرة
  سياقات النص القرآني

  ).ا، الحكمة منهامفهومها، أنواعه: القراءات القرآنية( :السياق التداولي -4
  
   :التداولي مفهوم السياق -1
بعلوم كثيرة كالفلسفة واالجتماع والنفس La pragmatique)  (رغم ارتباط التداولية :التداولية مفهوم - أ

يث كيفية استخدام اللغة وغيرها فإنها تعد فرعا من علوم اللغة يهتم أساسا بالنشاط اللغوي بين مستعمليه من ح
بنجاح، وإيصال الرسالة بوضوح، مع دراسة أسباب الفشل والغموض، وعالقة ذلك كله بأقطاب عملية التواصل 

دراسة اللغة في االستعمال «فت بتعريفات شتّى، لعل أشملها هو وقد عر .ياقات التي يتم فيها ذلك التواصلوالس
نى ليس شيئاً متأصالً في الكلمات وحدها، وال يرتبط بالمتكلم وحده، وال أو في التواصل؛ ألنه يشير إلى أن المع

وصوالً ) مادي، اجتماعي، لغوي(السامع وحده، وإنما يتمثل في تداول اللغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد
لى المرسل من وفي هذا العلم الباحث عن المعنى والداللة ينصب االهتمام ع 1».إلى المعنى الكامن في كالم ما

هو وما معتقده ومقاصده، والمرسل إليه من هو وما هي أحواله وظروفه، والرسالة، والسياق وزمان إنتاج 
 .الخطاب ومكانه وجميع الوقائع الخارجية والعالقات االجتماعية بين األطراف المشاركة في دورة التواصل

واحدة منها بجانب تداولي كل  تاهتم يات متعددةة، فقد تفرعت عنها نظرولسعة الدراسات التداولية في اللغ
 2:منها ا في عدة مساراتوتطورت أبحاثه معين

 .التي تهتم بدراسة شرائط االستعمال اللغوي المستنبطة من السياق االجتماعي: التداولية االجتماعية .1

 .تدرس االستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبيةو: ية اللغويةالتداول .2

 . تعنى بمشكالت التواصل في المواقف المختلفةو: يقيةالتداولية التطب .3

  .األسس التي يقوم عليها استعمال اللغة استعماالً اتصالياًوتهتم ب: التداولية العامة .4
 ،أمام الدرس اللغويجديدة ومتسعة التداولية آفاقا  فتحت: ، أو السياق التداوليصلة التداولية بالسياق -ب

من خالل  أو دراسة النشاط اللغوي في إطار عالقته بمستعمليه في االستعمالدراسة اللغة لومهدت الطريق 
 ،التداولية دراساتلإن السياق هو المركز الرئيس لوعليه ف. بالسياق ودراساته على نطاق واسع االهتمام

لمفردات ال قيمة للمفردات أو العبارات بعيدة عن سياقها، فال بد من دراسة ا«وأصحاب هذه النظرية يرون أنه 
                                                

 .14حث اللغوي المعاصر، ص، آفاق جديدة في البنحلة محمود أحمد -1
 .15ص ،نفسه -2
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، ومن خالل زمان ومكان سياق، ومن خالل الظروف المحيطة بكالمهوالعبارات التي يوجهها المتكلم داخل ال
وكل هذه . التخاطب، لكي تتضح مقاصد المتكلم والمعاني المطلوب إيصالها للمخاطب والتي يرمي إليها المتكلم

ية العالقة االجتماعية التي تجمع بين المتكلم والمخاطب، تهتم أيضاً بنوعكما األمور تهتم بها الدراسة التداولية، 
وفي ضوء  3إلخ...والتي تبث عبر وسائل االتصال، فيستعمل المتكلم عدة طرق لإلقناع والتأثير واألمر واإلخبار

ا ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذ: هذا التصور تحاول المقاربة التداولية اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المهمة مثل
نقول بالضبط، حين نتكلم؟ من يتكلم إذن؟ وإلى من يتكلم؟  وألجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حتى يرتفع اإلبهام عن 

   4»آخر؟ وهل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ أخرى؟ وكيف نتكلم بشيء، ونريد شيئاجملة، أو 
   :منها وعالقتها بالسياق التداولي ، الحكمةأنواعهامفهومها، أصلها، : القراءات القرآنية -2
       .يقرأ قراءة بمعنى التالوة قرأ سماعي للفعلوهي مصدر  ،جمع قراءة القراءات لغةً: القراءات مفهوم - أ
نطق و، كيفية رسم حروفهاختالف ألفاظ الوحي في «: بأنها )هـ794ت(فعرفها الزركشي: في االصطالحأما و

 ومن المعلوم أن كثيرا من كلمات القرآن الكريم تقرأ بكيفيات مختلفة 5».رهماوغي ،وتثقيل ،من تخفيف :كلماته
) مالك(و) ملك(، قرئت4:الدينِ﴾ سورة الفاتحة ﴿ملك يومِ:قوله تعالىبسبب نزول القرآن على سبعة أحرف ك

قرئت بالراء، كما قرئت  259:قرةسورة الب وانظُر ِإلَى العظَامِ كَيفَ نُنشرها: قوله تعالىو .بألف بعد الميم
فهذه الوجوه التي تنطق بها كلمات القرآن ونحوها مما ثبت رواية هي التي يطلق عليها  6)ننشزها(بالزاي 

  .)علم القراءات(بهاكما أطلق على العلم الذي  يهتم ) القراءات القرآنية(مصطلح 
ما  القراءات أربعة أقوال، أشهرها  ن في أصلللعلماء والباحثي: أصل القراءات وصلتها باألحرف السبعة -ب

 وسنة متبعة مأخوذة بالسند الصحيح عن النبي من أن القراءة الصحيحة وحي منزل ذهب إليه علماء القراءات
ووجه «:الدانيالذي تلقاها عن جبريل الذي كان يدارسه القرآن كل عام بمختلف أحرفه وقراءاته، قال أبو عمرو 

لقرآن أن رسول اهللا كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصالة والسالم في كل عام هذا االختالف في ا
فكان جبريل عليه الصالة والسالم يأخذ عليه  ،فلما كان في العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتين ،عرضة

وإنها كلها  ،ليهاإن القرآن أنزل ع :ولذلك قال ؛في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه األوجه والقراءات المختلفة
إذ كانت كلها من عند اهللا  ؛وأباح ألمته القراءة بما شاءت منها مع اإليمان بجميعها واإلقرار بكلها .شاف كاف

بل هي مخيرة في القراءة بأي حرف  ؛ولم يلزم أمته حفظها كلها وال القراءة بأجمعها، تعالى منزلة ومنه مأخوذة
يمين وهي موسرة بأن تكفر بأي الكفارات شاءت إما بعتق وإما بإطعام  كتخييرها إذا هي حنثت في ،شاءت منها
وكذلك المأمور في الفدية بالصيام أو الصدقة أو النسك أي ذلك فعل فقد أدى ما عليه وسقط عنه  ،وإما بكسوة
لوما فكذا أمروا بحفظ القرآن وتالوته ثم خيروا في قراءته بأي األحرف السبعة شاءوا إذ كان مع ،فرض غيره

أنهم لم يلزموا استيعاب جميعها دون أن يقتصروا منها على حرف واحد بل قيل لهم أي ذلك قرأتم أصبتم فدل 

                                                
 .83، ص2006: بوقره نعمان، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، يناير -3
 .7، ص1986سعيد علوش، الرباط، مركز اإلنماء القومي، : التداولية، ترأرمينكو، فرانسواز، المقاربة  4
 .223، ص1ج ، المكتبة العصرية،2004:بيروت 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: قرآن، تحالزركشي، البرهان في علوم ال -5
  .البقرةو ، كتاب السبعة في القراءات، ذكر اختالفهم في سورة الفاتحةأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدأبو بكر : ينظر -6
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أحاديث نزول القرآن تكاد و،  وهذا يعني أن القراءات الصحيحة جزء من األحرف السبعة 7».على صحة ما قلنا
كَان عنْد َأضاة بني غفَارٍ قَاَل  نِ كَعبٍ َأن النَّبِي عن ُأبي بعلى سبعة أحرف تكون متواترة منها  حديث مسلم 

َأسَأُل اللَّه معافَاتَه ومغْفرتَه  :ِإن اللَّه يْأمرك َأن تَقْرَأ ُأمتُك الْقُرآن علَى حرف فَقَاَل :فََأتَاه جِبرِيُل علَيه السلَام فَقَاَل
ِإن اللَّه يْأمرك َأن تَقْرَأ ُأمتُك الْقُرآن علَى حرفَينِ فَقَاَل َأسَأُل اللَّه  :َلَا تُطيقُ ذَِلك ثُم َأتَاه الثَّانيةَ فَقَال متيوِإن ُأ

ِإن اللَّه يْأمرك َأن تَقْرَأ ُأمتُك الْقُرآن علَى ثَلَاثَة  :قَاَلمعافَاتَه ومغْفرتَه وِإن ُأمتي لَا تُطيقُ ذَِلك ثُم جاءه الثَّاِلثَةَ فَ
 ِإن اللَّه يْأمرك َأن تَقْرَأ :فَقَاَلَأحرف فَقَاَل َأسَأُل اللَّه معافَاتَه ومغْفرتَه وِإن ُأمتي لَا تُطيقُ ذَِلك ثُم جاءه الرابِعةَ 

  .رواه مسلم »ُأمتُك الْقُرآن علَى سبعة َأحرف فََأيما حرف قَرءوا علَيه فَقَد َأصابوا
  : أنواع القراءات وضوابط القراءة الصحيحة - ج
. ما يختلف فيها اللفظ دون المعنى: نوعان هي بهذا االعتبار: في المعنىأثرها  باعتبارأنواع القراءات : أوال -

 معانيهاألفاظها و ةهذه األحرف السبعة المختلف«: قال الداني في األحرف السبعة. وما يختلف اللفظ والمعنى معا

ويدخل في النوع  8 ».وال فساد إحالة وال ،وال تناف للمعنى ،وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ،تارة
الكلمات القرآنية وكيفيات ذلك من همز ونقل وتسهيل، وفك األول جميع االختالفات اللفظية في وجوه النطق ب

. وإدغام وإمامة وغيره مما ال يؤدي إلى اختالف معنى القراءة األولى عن الثانية، وهذا هو األكثر في القراءات
ويدخل في النوع الثاني كل قراءتين اختلفتا لفظا وأدى ذلك إلى زيادة معنى أو تخصيص أو تقييد أو شرح أو 

وفي قراءة  ﴾فاسعوا﴿بالفتح والكسر،  ﴾أرجلكم﴿والصوف، و ﴾العهن﴿ومالك، و ﴾ملك﴿قراءة : و ذلك مثلنح
  .إلخ...وفي قراءة رقبة مؤمنة ﴾تحرير رقبة﴿وفي القراءة األخرى حتى يطّهرن، و ﴾حتى يطهرن﴿وفامضوا، 

للعلماء ضابط يميزون به بين القراءات ): الصحيحةالقراءة  أركان(القبول والرد باعتبارأنواع القراءة : ثانيا -
ابن في كتابه اإلبانة وأكده  بن أبي طالبمكي ه هاذكر ثالثة أركاناختصروه في الصحيحة وغير الصحيحة، 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال، وصح «: الجزري بقوله
ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة ...ال يجوز ردها، وال يحل إنكارها سندها، فهي القراءة الصحيحة التي

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق . أطلق عليها ضعيفة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم
   10 :ولخصها في ثالثة أبيات من طيبته فقال 9 ».من السلف والخلف

لُّكُو مقَافَا و وجه وِنح     كَوِل انلرمِس احتاالًم ييوِح  
وصِإ حاداًنَس هالقُ ورفَ       آنهذاَأل    ةُثَالَالثَّ    هكَران  
وحثُيملُّتَخْا ي كْرُوذَذُشُ   ت   بِثَْأ نلََ  هنََّأ وه  في السبعة  

   11:وهي عشرللوالثالثة المكملة  القراءات السبع ،)مشهورمتواتر الالالصحيح (في الصنف األولوتدخل  -

                                                
  .46ص 1جمكتبة المنارة،  هـ،1408: مكة. 1عبد المهيمن طحان، ط: ، تحالداني، األحرف السبعةأبو عمرو  - 7
  .60الداني، األحرف السبعة، ص -8
  203، ص1اإلتقان، ج. ، ص1النشر في القراءات العشر، جابن الجزري،  -9

10 - 289، ص1مناهل العرفان، ج/بة النشر عابن الجزري، طي -.  
  .بن الجزري، النشر في القراءات العشراو. وابن مهران، الغاية في القراءات العشر. ابن مجاهد، كتاب السبعة: ينظر -11
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  .)هـ118ت(الشامي عامرقراءة ابن  -1
  .)هـ127ت(بن أبي النَّجود عاصمقراءة  -2
  .)هـ129ت(المكي الداري بن كثيرقراءة ا -3
   .)هـ154ت(بن العالء أبي عمروقراءة  -4
   .)هـ156ت(بن حبيب الزيات حمزةقراءة  -5
   .)هـ169ت(بن عبد الرحمن المدني فعناقراءة  -6
  .)هـ189ت(الكسائيأبي الحسن علي بن حمزة قراءة  -7
   .)هـ130ت(يزيد بن القعقاع قراءة أبي جعفر  -8
  ) . هـ205ت(يعقوب بن أبي إسحاق الحضرميقراءة ـ 9

  . )هـ229ت( لف بن هشامقراءة خ - 10
   12:القراءات األربع التي بعد العشر وهيك ما عداها ،)المردودالشاذ (في الصنف الثانيدخل وي -

  .)هـ110ت(الحسن البصريقراءة  - 11
  ).هـ123ت(ابن محيصنقراءة  -12
  )هـ202ت(اليزيديقراءة  -13
  ).هـ388ت( الشنبوذيقراءة  -14

  13:ذكر علماء القراءات عدة فوائد وأسرار للقراءات منها :حكمة تعدد أحرف القرآن وتنوع وجوه قراءاته -د
وأما سبب وروده على سبعة أحرف « :قال ابن الجزري: األمية ةالتهوين والتسهيل على األمتخفيف وال -

وذلك أن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يبعثون ...فللتخفيف على هذه األمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها
عربيهم وعجميهم وكان العرب الذي نزل  إلى قومهم الخاصين والنبي بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم

القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم االنتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر 
بل قد يكون بعضهم ال يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعالج ال سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار 

وما عسى أن يتكلف  ،ا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما ال يستطاعفوفلو كلّ ،إليه
     14».المتكلف وتأبى الطباع

باختالف القراءات يظهر االختالف في األحكام «: قال السيوطيفهم كتاب اهللا وتفسيره  االستعانة بها على -
 ﴾المستم﴿في قراءةو ﴾النساء لمستم﴿اختالف القراءة في  ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على

بعض القراءات يبين ما ﴾ فيطهرن﴿وجواز وطء الحائض عند االنقطاع قبل الغسل وعدمه على االختالف في 
وقراءة  .)يطْهرن(بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف ﴾رنهيطّ﴿لعله يجهل في القراءة األخرى فقراءة 

وكذلك القول بالنسبة . الذهاب ال المشي السريع ﴾فاسعوا﴿تبين أن المراد بقراءة  ﴾ر اهللافامضوا إلى ذك﴿
                                                

  .اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ابن البنا الدمياطي،: ينظر 12
 .-103، ص1وينظر أيضا مناهل العرفان، ج. 217ن ص1السيوطي، اإلتقان، ج 13
  .33، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج 14



5 
 

القراءة المشهورة وتبيين  المقصد من القراءة الشاذة تفسير« :قال أبو عبيد في فضائل القرآنللقراءات الشاذة 
 وكقراءة) فاقطعوا أيمانهما( دوقراءة ابن مسعو )والصالة الوسطى صالة العصر(معانيها كقراءة عائشة وحفصة 

 من فضال تبتغوا أن عليكم جناح ال( عباس ابن قرأ وكما، )أم من أخت أو أخ له كان وإن(: وقاص أبي بن سعد
 قد شاكلها وما الحروف فهذه) فإن اهللا من بعد إكراههن لهن غفور رحيم(وقراءة جابر )...الحج مواسم في ربكم

 كبار عن روي إذا فكيف فيستحسن التفسير في التابعين عن هذا مثل يروى كان وقد للقرآن مفسرة صارت
 صحة معرفة الحروف هذه من يستنبط ما فأدنى وأقوى التفسير من أكثر فهو القراءة نفس في صار ثم الصحابة
  15».التأويل

آية على حدة لم ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة اآليات ولو جعلت داللة كل لفظ  -
منزال لغسل الرجل والمسح على الخف واللفظ الواحد  ﴾وأرجلكم﴿ :يخف ما كان فيه من التطويل ولهذا كان قوله

  . لكن باختالف إعرابه
  . ومنها إظهار سر اهللا في كتابه وصيانته له عن التبديل واالختالف مع كونه على هذه األوجه الكثيرة -
  . وشرفها على سائر األمم إذ لم ينزل كتاب غيرهم إال على وجه واحد مةهذه األ ومنها إظهار فضل -
ومنها إعظام أجرها من حيث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى مقادير المدات  -

توجيه وتفاوت اإلماالت ثم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم واألحكام من داللة كل لفظ وإمعانهم الكشف عن ال
   .والتعليل والترجيح

إن الوجوه المختلفة التي تقرأ بها بعض الكلمات : القرآنية بالقراءاتالتداولية والسياق التداولي  عالقة -هـ
القرآنية من شأنها أن تمثّل سياقا لغويا، يساعد القارئ والسامع والمفسر على فهم القرآن الكريم وتفسير معانيه 

ات إنما هي مراعاة ألحوال ثم إن كثيرا من تلك القراء. رف القرآن وتنوع قراءاتهكما سبق في حكمة تعدد أح
والبدوي  والعربي والعجمي واألمي والمتعلموالكبير  فيهم الصغيرإن المتلقين لهذا القرآن حيث العرب 

ؤالء ولغاتهم والحضري والحجازي والتميمي، فجاءت القراءات القرآنية بوجوهها المختلفة مراعية ألحوال ه
عليهم من جهة، ومساعدة لهم على فهم رسالة القرآن  اعنهم وتيسير اوال شك أن ذلك تخفيف. وقبائلهمولهجاتهم 

   .من جهة أخرى
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   :مصادر ومراجع -
  أبو بكر ابن مجاهد، السبع في القراءات -
  .ابن الجزري، النشر في القراءات العشر -
  .فضالء البشر بالقراءات الربعة عشر ابن البنا الدمياطي، إتحاف -
  .لوم القرآنالزرقاني، مناهل العرفان في ع -
، حولية كلية )تفسير الطبري أنموذجا( التداولية والقراءات القرآنية  !تثوير المعنىسعاد ثروت محمد ناصف،  -

  ، 10، ج24عم، 2020أكتوبر: مصرجامعة األزهر،  -اللغة العربية بجرجا
مي، أثر السياق التداولي في توجيه الداللة سورة الكهف أنموذجا، مجلة إشكاالت في اللغة الحاج براهي -

  .8، ج3عالمركز الجامعي تمنغست، - معهد اآلداب واللغاتواألدب، 
-يوسف محمد محمود كوفجي، األبعاد التداولية للخطاب القرآني في سورة المائدة ، دكتوراه، جامعة اليرموك -

  م2013:األردن
  .2015عيسى تومي، األبعاد التداولية في الخطاب القرآني سورة البقرة أنموذجا، ماجستير، جامعة بسكرة،  -
-جامعة المدينة العالميةأيمن الشاذلي حسن حبيب، األبعاد التداولية في القراءات القرآنية المتواترة، ماجستير،  -
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