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Abstract 

It is inevitable to study the Arabic language sciences and what is related to it such as the Qur’anic 

recitation modes, particularly the irregular modes of recitation with respect to morphology, 

rhetoric, semantics and phonetics because this helps to find their argument, and deduce rules and 

evidences for the statements of the grammarians and their arguments. One of the most prominent 

interpreters who tracked that in the irregular recitations is Al-Mawardi in his book, Kitab Al-Nukat 

wa Al-U’yoon known as Tafsir Al-Mawardi which is one of the significant Islamic heritage books. 

It deserves to be researched and cared for because it includes a number of Qur’anic modes of 

recitations which are either indisputably successive or irregular. The irregular modes in particular 

received a considerable concern from Imam Al-Mawardi who presented them, and supported them 

with quotations from the Holy Qur’an, Arab’s language, dialects and poetry. In addition, he set up 

rules based on the Arab’s language dialects. However, he ignored many disputes that occurred 

among the grammarians on some grammatical rules related to some anomalous recitations, some 

of which he did not ascribe to their scholars and did not highlight them with clues that distinguish 

them from the indisputably successive chains of narration (mutawatir). He did not cite much from 

the irregular modes of recitations which a reference for the grammarians’ quotations. This made 

the Kitab Al-Nukat wa Al-U’yoon an abridged exegesis which requires more research and study. 

This is the problem that inspired the researcher to collect the positions of the irregular modes of 

recitations and track their impact on the Arabic language sciences. He sought to study the 

arguability of the irregular modes of recitations and their impact on Arabic and to enrich the Arabic 

language rules. The objectives are to clarify the impact of the irregular modes of recitations, to 

benefit from them in setting up the rules of the grammatical and morphological issues, to remove 

the misconceptions about them and to establish the evidences for them. The research concluded 

with a group of results. The most significant of these results is that Imam Al-Mawirdi has 

conducted many ways to present the irregular modes of recitations and analyse them to show their 

impact on the meanings and Arabic language and its various sciences. Therefore, the researcher 

recommends that everyone who will tackle the issues of tafsir books work on knowing the 

methodologies of interpreters, their modes and their ways of presenting and clarifying the irregular 

modes of recitation and their impact on the sciences of Arabic language to benefit the best they 

can.  
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 ملخص البحث 
وخباصة القراءات الشاذة من جهة الصرف وما يتعلق يها من آاثر القراءات القرآنية فيها  تعد دراسة اللغة العربية   

والبالغة والداللة واألصوات من احلاجة امللحة ملعرفة االحتجاج هلا واستنباط القواعد والشواهد على أقوال النحاة وأدلتهم 
ام ومن أبرز املفسرين الذين التمسوا ذلك يف القراءات الشاذة ما جاء يف كتاب النكت والعيون )تفسري املاوردي( لإلم

املاوردي من الكتب املهمة يف الرتاث اإلسالمي، فتستحق العناية والبحث، فقد اشتمل على كم من القراءات القراءنية  
واحتج  فعرضها  هللا،  رمحه  املاوردي  اإلمام  ابهتمام  اخلصوص  وجه  على  الشاذة  وحظيت  وشاذة،  متواترة  بني  املختلفة 

إال أنه رمحه هللا هم ووجه بعضها بلغات العرب وقعد بعض القواعد منها؛ لبعضها ابلقرآن وبلغة العرب وهلجاهتم وأشعار 
أغفل كثري من خالفات النحاة يف بعض القواعد النحوية عند بعض القراءات الشاذة، ومل يسند البعض منها ألصحاهبا 

مما جعل كتاب   يف شواهدهم،   دون إشارة متيزها عن املتواتر، كما أّقل أيًضا يف االحتجاج ابلشاذ الذي يعد ركيزة النحاة
، وتلك هي املشكلة اليت دفعت الباحث جلمع مواضع النكت والعيون تفسريًا خمتصرًا حيتاج إىل مزيد من البحث والدراسة

حجية القراءات الشاذة وأثرها يف العربية وإثراء قواعدها، هبدف القراءات الشاذة وتتبع آاثرها يف علوم اللغة العربية وتتبع  
أثر القراءات الشاذة عنده واالستفادة منها يف أتصيل املسائل النحوية والصرفية ودرء الشبهات حوهلا، وإقامة احلجة بيان  

وقد أسفر البحث عن جمموعة من النتائج، كان من أمهها أن اإلمام املاوردي قد سلك عدة طرق يف عرض القراءات  هلا  
لذلك ينصح الباحث كل من طرق ابب كتب   اللغة العربية بعلومها املختلفة؛ الشاذة وحتليلها مبا يُظهر أثرها يف املعاين و 

التفسري االنشغال مبعرفة مناهج املفسرين وأساليبهم وطرقهم يف عرض وبيان القراءات الشاذة وأثرها يف علوم اللغة العربية 
 من أجل حتقيق أكرب استفادة. 

 . أثر، الشاذة، اإلمام، املاورديالكلمات املفتاحية:  
   

 التحديد املفاهيمي اللغوي 

(، وهو ما يروى عن الصحابة، وهنا مبعىن: ما أحدث 1: ما بقى من رسم الشيئ أي: اخلرب ومجعه اآلاثر)األثر 
 تغري ىف املعىن أو اللفظ أو احلكم.

، عنه شذّ  :ويقال شّذ، من مشتق الشاذالشاذة:    ويقال اندر، مبعىن اجلمهور، وشاذ عن  انفرد إذا  شذوذاً  ويشذُ  يشذُّ
 (. 2فهو شاذ خالف القاعدة أو القياس) منفرد شيء كل وكذلك وخرج عن اجلماعة  أصحابه عن انفرد إذا :الرجل شذ 

 (.4(، )3اإلمام: أُمُّ الشيئ: أصله، واإلمام ما يؤمت به ىف الصالة "إمنا جعل اإلمام ليؤمت به")

هللا عنه أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري واملقصود ابإلمام هنا: هو اإلمام املاوردي رضي   
 الشافعي.
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 املقدمة  
يعترب القرآن الكرمي بقراءاته املتواترة والشاذة أصاًل أصياًل لعلوم العربية اليت ارتبطت ابلقرآن منذ نشأهتا وتقعيدها  

ارتباطًا وثيًقا، ومل يقّل اهتمام اللغويني ابلقراءات الشاذة يف هذا اجلانب عن القراءات املتواترة، فقد أوالها اللغويون عناية 
لوا هلا، وانربى جهابذة النحاة يبينون وجوه القراءات الشاذة وحيتجون هبا وهلا.   فائقة واستلهموا منها  قواعدهم وأصَّ

وابلنظر إىل كتب النحاة واللغويني يتبني أن القراءات متواترها وشاذها كانت حجة عند أغلبهم، حىت من أنكر  
انع عنده، أما إذا انتفى املانع فتكون القراءات منهم حجية القراءات الشاذة يف قواعد اللغة كان ذلك اإلنكار لقيام م

 .الشاذة عند اجلميع حجة
قياًسا   ختالف  مل  إذا  العربية  يف  الشاذة  ابلقراءات  االحتجاج  على  الناس  أطبق  "وقد  السيوطي:  يقول  ولذلك 

جملمع على وروده وخمالفته معروفًا، بل ولو خالفته حيتج هبا يف مثل ذلك احلرف بعينه وإن مل جيز القياس عليه، كما حيتج اب
القياس يف ذلك الوارد بعينه وال يقاس عليه، وما ذكرته من االحتجاج ابلقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفًا بني النحاة وإن 

 (. 5اختلف يف االحتجاج هبا يف الفقه" )
قاع   تقعيد  يف  الشاذة  القراءات  على  يعتمد  ما كان  تفسريه كثريا  يف  املاوردي  وجهها وإمامنا  بيان  أو  لغوية  دة 

 عند العرب سواء يف النحو أو الصرف أو الداللة أو الصوت أو البالغة.
 

 املطلب األول: أثر القراءات الشاذة يف النحو 
واملقصود هنا من علم النحو هو قواعد اإلعراب اليت تقتضي تغيري شكل آخر حرف يف الكلمة داخل الرتكيب  

 أو جر أو حىت بناء. اللغوي ما بني رفع أو نصب  
 للنحاة مواقف خمتلفة مع القراءات الشاذة: و    
فمنهم من وقف موقف اإلجالل واالحرتام من القراءات الشاذة فأوسع هلا، وانتصر هلا، واستأنس هبا على حنو  

، وجه بعضها حنويا ورمبا  إيرادها يف أثناءحديثه دون تعليق  وأشهر هؤالء ابن   فاق فيه كل النحاة قبله وبعده فأكثر من 
 جين يف كتابه احملتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة، والفراء يف كتابة معاين القرآن، 

اللغويني،   عامة  هذا  وعلى  متبعة،  سنة  ألهنا  النحوية  القواعد  ختالف  ال  الشاذة  القراءة  أن  يرى  من  ومنهم 
 م إمامنا املاوردي رمحه هللا،  ومنهم من أنكر بعضها واستشهد ببعضها يف كالمه، وهم كثر ومنه 
ِإْن   قَاُلواعند قوله تعاىل: )   ومما جاء يف تفسري اإلمام املاوردي دلياًل على أتثري الشواذ يف قواعد النحو ما يلي: 

 (. 6...( )َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن ُُيْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرمِِهَا
يف  بن كعب  أيب  عند  لإلعراب  شاذة خمالفة  قراءة  املاوردي أورد  اإلمام  الباحث أن  ِإْن   جيد  )قَاُلواْ  تعاىل:  قوله 

 ون وهي موافقة لإِلعراب خمالفة للمصحف. َهَذاِن َلَساِحرَاِن ( فذكر قراءة أيب عمرو بتخفيف الن
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مث ذكر قراءة األكثرين: إنَّ هذان لساحران، فوافقوا املصحف فيها، مث اختلفوا يف تشديد إّن فخففها ابن كثري  
 وحفص فسلما بتخفيف إن من خمالفة املصحف ومن فساد اإِلعراب، ويكون معناها: ما هذان إال ساحران. 

تشديد: إنَّ هذان لساحران. فوافقوا املصحف وخالفوا مث قال: وقرأ ُأيَبّ: إن ذان إال ساحران، وقرأ ابقي القراء ابل 
 (. 7ظاهر اإِلعراب)

( ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن ففي هذا الشاهد ذكر املاوردي رمحه هللا بعض القراءات الواردة يف قول هللا تعاىل:      ) 
 أصول اإلعراب. وربط بينها وبني علم اإلعراب، فذكر أن قراءة من قرأ بتخفيف )إن( هي اليت تتفق و 

( حرف توكيد ونصب ينسخ حالة املبتدأ من الرفع   أما من قرأ ابلتشديد فقد خالف ظاهر اإلعراب؛ ألن )إنَّ
أهنا  التشديد  قراءة  على  املاوردي  حكم  لذلك  وحديثها؛  قدميها  النحو  يف كتب  متقرر  هو  وجواًب، كما  به  النصب  إىل 

 ختالف ظاهر اإلعراب. 
الشاذة، وهي معزّوة كذلك البن مسعود رضي هللا عنه، قاله ابن خالويه وقراءة أيب ابن كعب هنا هي القراءة    
(، وهذه القراءة تؤكد القاعدة النحوية يف استعمال إْن املخففة مبعىن النفي )ما( وما بعدها مبتدأ وخرب، فيكون إعراب 8)

م و)ساحران( خربه  ألنه مثىن،  الضمة  عن  نيابة  األلف  رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  عن )ذان(  نيابة  ابأللف  رفوع كذلك 
الضمة ألنه مثىن، وعليه فال إشكال من الناحية اللغوية على هذه القراءة رغم شذوذها، ومثلها يف التوجيه النحوي قراءة 

 ابن كثري وحفص بتخفيف إن. 
 وورد مثل ذلك أيًضا يف القرآن يف أكثر من موضع؛ منها: 

 (. 9( )ُمْبِطُلوَن  ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ  )....   قوله تعاىل:   
ِلنَي  وقوله تعاىل: )...     (. 10( )ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَّ
 (. 11( )ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة َفرَتَبَُّصوا بِِه َحىتَّ ِحنٍي وقوله تعاىل: )  
دها، فما بعدها على أصله مبتدأ وغريها كثر، ويف مجيعها )إن( أفادت النفي وال عمل هلا يف اجلملة االمسية بع 

 وخرب. 
 ( 12( )وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلَيِت َولِيَ ُقوُلوا َدَرْسَت َولِنُ بَ يَِّنُه لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن  وعند قوله تعاىل: )   
اختالفها   حبسب  أتويلها  ُيتلف  قراءات  مخس   ) )َدَرْسَت  ويف  فيقول:  قراءت  عدة  املاوردي  اإلمام  لنا  يورد 

والرابعة: }ُدرَِسْت{ بضم الدال ملا مل يسم فاعله تليت وقرئت، وقرأ هبا قتادة وابن عباس واحلسن وزيد بن اثبت وهي ...
 (. 13رواية عن انفع)

(. 14واخلامسة: }َدَرَس{ مبعىن قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم وتال، وهذا حرف أيب بن كعب، وابن مسعود. )  
 (. 15عباس وأصحابه )وهي قراءة طلحة واألعمش وابن  
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الشاذ    من  وكلتامها  }َدَرَس{  و  }ُدرَِسْت{  القراءتني  هاتني  تقول:   –ففي  اليت  النحوية  للقاعدة  بيان  فيهما 
"جواز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل" ، والفاعل احملذوف فيهما هو النيب صلى هللا عليه وسلم، ففي القراءة األوىل 

يسم مل  ملا  أو  للمجهول  هللا   املبنية  رسول  هو  القارئ   التايل  أن  عرفنا  وقرئت،  تليت  هللا:  رمحه  قتادة  أتويل  على  فاعله 
 صلى هللا عليه وسلم، ويف الثانية صرح املاوردي ابلفاعل، مبعىن قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
 املطلب الثاين: أثر القراءات الشاذة يف الصرف 

أو    حرف  تغيري  حيث  واشتقاقها، من  العربية  الكلمة  بناء  يف  الشاذة  القراءات  هو أثر  هبذا  واملقصود 
 شكلة أو إبدال أو إعالل وغريها مما يتعلق ببنية الكلمة، ومن أمثلة ذلك: 

ُْم اَل يَ ْرِجُعون..َ. (  َوَحرَاٌم َعَلى  ) عند قوله تعاىل:  ما جاء     ( 16)قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َأهنَّ
ُْم اَل يَ ْرِجُعوَن... ( حيث قال: َوَحرَاٌم َعَلى قوله عز وجل: ) يورد لنا املاوردي قراءة شاذة عند    قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها َأهنَّ

 وقرأ ابن عباس: "وَحرَُم على قرية، وأتويلها ما قاله سفيان: وجب على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون قال: ال يتوبون"
(17 .) 
اإلمام املاوردي هنا قراءة البن عباس رضي هللا عنه: )وَحرَُم على قرية( وهي جذر الكلمة الصريف املعجمي؛ أورد   

(، ويستفاد من ذلك صرفياا    َوَحرَامٌ حيث جاءت بصيغة املاضي اجملرد، والقراءة املتواترة جاءت على صيغة املصدر:  )
 جواز استعمال املصدر مقام الفعل يف الرتكيب اللغوي، مع اختالف البناء يف الشكل وعدد احلروف، وأداء نفس املعىن. 

(، واملصادر أصاًل تؤدي 18"واملصدر أصٌل للفعل يف االشتقاق يف أصح القولني؛ والفعل أصٌل للمصدر يف اإلعمال")
تدل على احلدث ولكن بغري زمن، فالفعل حدث يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل، أما املصدر فهو معىن أفعاهلا، أي  

 (. 19حدٌث عاٍر عن الزمن) 
( يورد املاوردي لنا قراءة شاذة فيقول: "وهي يف 20( ) أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما يف اْلُقُبورومنه عند قوله تعاىل: ) 

( فيجد الباحث ابدال العني حاء ومها من خمرج واحد ويشرتكان يف اإلستفال 21ما يف القبور")  قراءة ابن مسعود: حبثر
وقوع  واإلنفتاح واإلصمات وبذلك يتبني التقارب الشديد بني الصوتني ويف صفاهتما وهذا التقارب هو الذي دعا إىل 

 (. 22البدل بينهما)
 املطلب الثالث: أثر القراءات الشاذة يف البالغة 

لم البالغة أحد أهم علوم العربية وأنفعها؛ إذ به يتمكن املتكلم من إيصال املعاىن إىل السامع يف إمتاع وإقناع، ع 
َلِسْحرًا أَْو:   ِمَن البَ َياِن  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  ِإنَّ بَ ْعَض البَ َياِن يف أوجز عبارة وألطف بيان، لذلك قَاَل 

 (. 23ِسْحٌر ") لَ 
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وال يسّمى البليغ بليًغا إال إذا   أن يبلغ الرجل بعبارته ُكْنَه ما ىف نفسه،  يف تعريف البالغة: "هي  وقال النويري 
 (. 24مجع املعىن الكثري ىف اللفظ القليل")

  ( اإلطالة.  يوم  والغزارة  البداهة،  عند  االقتضاب  حسن  قال:  البالغة؟  للرومي: ما  هذا (.  25وقيل  غري  وقالوا 
 كثري، وفيما ذُكر كفاية. 

القراءات    ُيص  وفيما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  نبينا  وكالم  ربنا  وأحسنه كالم  وألطفه  الكالم  أبلغ  أن  شك  وال 
الشاذة فهي إن مل تكن قرآان فهي منسوبة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من طريق اآلحاد، فلها من البالغة موقٌع حسٌن، 

 ده اإلمام املاوردي يف تفسريه من ذلك ما يلي: ومما أور 
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ َعِلَم اَّللَُّ قوله تعاىل: )    َلَة الصِّ  (. 26... ( ) ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكمْ : )قوله تعاىل  فيجد الباحث قراءة شاذة أوردها اإلمام املاوردي عند  َلَة الصِّ ( ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

قال  القول، كما  فاحش  وأصله  قوله،  يف  اجلماع  وهو  مجيعاً،  والرفوث  الرفث  يقرأ:   مسعود  ابن  املاوردي: كان  فقال 
 عن اللغا ورفث الكالم( ... ... ... ... ... ... ... ... . . ...  العجاج: )  

 (. 27فيكىن به عن اجلماع , ألنه إذا ذُِكَر يف غري موضعه كان فحًشا) 
فمن البالغة حسن اختيار األلفاظ، وقد قالوا: من أراد معىن كرميًا فليخرت له لفظا كرميًا، لذلك جاء هنا لفظ  

 ني املتواترة والشاذة كناية عن اللفظ الفاحش يف وطء املرأة. الرفث والرفوث يف القراءت
يٌع َعِليٌم  ويف قوله تعاىل: )     (. 28( ) َوِإْن َعَزُموا الطَّاَلَق فَِإنَّ اَّللََّ مسَِ
 اآلية.   ( َوِإْن َعَزُموا الطَّاَلقَ أورد الباحث عن املاوردي قراءة شاذة عند قوله تعاىل: )   
}و   عباس:  ابن  قرأ  الّسراح{)فقد  عزموا  الطالق 29إن  ألفاظ  من  والسراح  واحد،  مبعىن  والطالق  فالسراح   ،)
ترك 30) قد  الرجل  أن  حيث  وقصد إيقاعه  الطالق  جزم  هو  )السراح(  الشاذة أن لفظ  القراءة  من  يالحظ  أنه  (، إال 

 (. 31الفيئة إىل مضي املدة، وجواب الشرط حمذوف تقديره )وإن عزموا السراح فليوقعوه( ) 
 

 املطلب الرابع: أثر القراءات الشاذة يف الداللة 
وتعميًما   وختصيًصا،  توسيًعا  ومعانيها  الكلمة  دالالت  تغيري  يف  الشاذة  القراءات  أثر  هو  هذا  من  واملقصود 

علماء وتقييًدا، وتوكيًدا وتوضيًحا، وغريها مما يتعلق ابملستوى الداليل للغة العربية، خاصة أن علم الداللة معروف عند  
 (. 32العربية أبنه علم دراسة املعىن أو دراسة نظرية املعىن ) 

 (. 33( ) تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ ومما يظهر ذلك اإلمام املاوردي رمحه هللا عند قوله تعاىل: ) 
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خرباً ,  ويف قراءة ابن مسعود: )تبت يدا أيب هلٍب وقد تب( جعلهيستعرض اإلمام املاوردي قراءة شاذة فيقول  
هلب  أيب  يدا  عنه  تبت  وفيما  يده،  تقطع  أن  اآلية  هو كأول  يقطع   أبن  دعاء   تكون  )املتواترة(  غريه  قراءة  على  وهي 

 وجهان: 
 أحدمها: عن التوحيد، قاله ابن عباس.  
 (. 34الثاين: عن اخلريات. ) 
هللا بقوله: جعله خربًا، أي خربًا حمقًقا؛   فقراءة ابن مسعود هنا لآلية الكرمية بزيدة )قد(، وأوهلا املاوردي رمحه 

 ألن قد حرف يفيد التحقيق إذا دخل على الفعل املاضي. 
 (.  35( ) َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنون ومثله قول هللا تعاىل: )   
و)قد( يف اآلية أفادت التحقيق، وذلك أهنا متصلة بفعل ماض: )أفلح(، ومىت كان ذلك كذلك فهي للتحقيق  

 . بال ريب
ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ )     ومنه ِطبقاً قوله تعاىل:  ُ قَ ْوَل الَّيِت ُُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ َع اَّللَّ  اَّللََّ َقْد مسَِ

يٌع َبِصريٌ   (. 36( )مسَِ
 وعليه جاء قول الشاعر خماطًبا خالد بن عبد هللا القسرّي:     

 أوطأَت عثرة ... وما العاشق املسكني فينا بسارق   - وهللا    -  قد  أخالدُ  
  ( .)  (. 37أراد: )ركبَت أمراً على غري تبنيُّ
وللفائدة فقد فصل الشاعر هنا بني )قد( والفعل بَقَسم: )وهللِا(. ومن املقّرر أّن )قد( تلزم الفعل بغري فاصل،  

والذي أتى به الشاعر هنا، إمنا استفاده من رخصة النحاة. فقد فصل بينهما   والنحاة ال جيوزون الفصل بينهما إال بقسم.
 ابلقَسم: )وهللا(، فال غرو. 

أيب هلٍب   وبناء على هذا التأصيل الداليل لدخول )قد( على الفعل املاضي، فدخوهلا يف آية املسد )تبت يدا 
بعدما   حمقًقا،  خربًا  جعله  أبن  أتكيًدا  املعىن  زاد  تب(  بغري وقد  وردت  اليت  املتواترة  القراءة  يف  فقط  الدعاء  تفيد  كانت 

 )قد(.
ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن أَِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْ وعند قوله تعاىل: )    ا السَّ ُخُذ أَمَّ

 (. 38( )     ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 
)جيد ال  قوله تعاىل  َورَاَءُهْم َمِلٌك  باحث أن اإلمام املاوردي بدأ ابلتفسري يف  أبثر القراءة الشاذة وََكاَن  (  مث ثىن 

ِلٌك{ وجهان:   من الناحية الداللية على اللفظ القرآين بقوله: ويف قوله }َوَرآَءُهم مَّ
  أحدمها: أنه خلفهم، وكان رجوعهم عليه ومل يعلموا به، قاله الزجاج. 
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وراء   استعمال  يف  العربية  أهل  واختلف  ِلٌك(،  مَّ أََمامَمُم  )وََكاَن  يقرأ:  عباس  ابن  وكان  أمامهم،  أنه كان  الثاين: 
 موضع أمام على ثالثة أقاويل: 

( أي ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم  أحدها: جيوز استعماله بكل حال ويف كل مكان وهو من األضداد، قال هللا تعاىل: )  
 (. 39م وقدامهم جهنم. ) من أمامه

فقرأها:   خلف،  مبعىن  أمام  الظرف  مستعملة  عباس  ابن  قراءة  أوردت  الكرمية  الكهف  آية  أن  الباحث  فيجد 
ِلٌك{ واستدل املاوردي رمحه هللا على صحة هذا االستعمال بقوله تعاىل: ) (  مبعىن من ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَُّم  }وََكاَن أََمامَمُم مَّ

مهم جهنم، وإن اختلف أهل اللغة يف صحة ذلك، والقرآن شاهٌد بَ رٌّ واحلمد هلل، وعلى ذلك فإن قراءة ابن  أمامهم وقدا
عباس رضي هللا عنهما أفادت املعىن داللياا بتوسيعها دائرة استعمال الظرف )أمام( ليدل على املعىن وضده، وقد اعتربه 

  البعض من األضداد يف اصطالح العربية. 
 

 املطلب اخلامس: أثر القراءات الشاذة يف األصوات 
األصوات العربية هي احلروف اهلجائية اليت منها تبىن الكلمات والرتاكيب، وعلم األصوات أو الصوتيات تدرس  

وعليه فكل ما ذكر من أمثلة يف النحو والصرف   هذه األصوات اللغوية، من حيث خمارجها وصفاهتا وكيفيَّة صدورها، 
للغة والدالل الصويت  املستوى  أو  العربية  اهلجائية  أتثر  ويظهر  آبخر،  أو  بوجه  األصوات  علم  يف  أيًضا  داخل  والبالغة  ة 

 العربية ابلقراءات الشاذة. 
   ( تعاىل:  قوله  عند  َمْنُضوٍد  وأظهر منه ما جاء  ابألصوات يف   (40) (     َوطَْلٍح  الشاذة  القراءات  أتثرت  فقد 

رج واحد فقد قرأ سيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وجعفر بن حممد وعبد هللا بن إبدال احلاء عني ومها من خم
(، وقد ذكر اإلمام املاوردي هذه القراءة وأسندها لسيدان على وحده فقال حمكيا 41مسعود"وطلع" ابلعني مكان احلاء)

 (. 42عنه: "أنه "الطلع" وأنه كان يقرأ"وطلع منضود" ) 
ذلك   ظهر  فوقد  ومشافهة  تلقي  ابلقراءات  اللغة  التأثر  وافقت  هاء قد  احلاء  إبدال  من  العربية  اللهجات  بعض  املااليو 

متيم،   لبين  وتسند  "عنعنة"  وتسمى  الكلمة  أول  يف  وقعت  إذا  مهزة  العني  عن، وإبدال  عن،  قوهلم  من  مشتقة  وهي 
 . (43)عن

وهي قراءة شاذة   (44) (  أملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم َي َبيِن آَدَم  ) تعاىل:  وقد قرأ شاذا حنو: "أمل أحد إليكم" بدل "أعهد" عند قوله    
(، ومتت صورة هذه الصيغة ىف "أحد" أبن قلبت العني اجملهورة إىل 45منسوبة إىل هلجة بين متيم وقرأ هبا حيي بن واثب)

 ( 46نظريها املهموس بعد إدغام اهلاء يف احلاء)
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 (. 47...( )فَاآْلَن اَبِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ وعند قوله تعاىل: )...   
 (. 48( قراءة شاذة البن عباس يقرأ "َواتبعوا َما َكَتَب هللاُ َلُكْم" ) َوابْ تَ ُغوا  فقد أورد اإلمام املاوردي يف كلمة) 
يف قراءة ابن عباس: "َواتبعوا َما َكَتَب هللاُ   هنا   َلُكْم" حيث تغريت صوائت الكلمة بني القراءة املتواترة  الشاهد 

والشاذة، وهذا التغيري أدى إىل تغري يف املعىن، فعلى القراءة املتواترة يكون املعىن إما الولد على قول، أو ليلة القدر على 
(، وهبذا يظهر جلياا أتثري 49القول اآلخر، أما املعىن على القراءة الشاذة فينصرف إىل ما أحله هللا لكم ورخصه لكم)

 اختالف األصوات، وإن كانت شاذة، على معاين اآليت ودالئل األلفاظ. 
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة" )  ويتأثر التفسري ابلقراءة الشاذة يف قوله تعاىل "    (. 50فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ
قراءة    يورد  املاوردي  اإلمام  أن  الباحث  )فيجد  تعاىل:  قوله  يف  بَِبَدِنَك  شاذة  يَك  نُ َنجِّ معىن فَاْليَ ْوَم  فيقول:   )

 ننجيك نلقيك على جنوة من األرض، والنجوة املكان املرتفع ... 
يَك" ابحلاء غري معجمة وحكاها علقمة عن ابن مسعود. أن يكون على   مث يسوق لنا قرأة يزيد اليزيدي "نُ َنحِّ

 (. 51إسرائيل، وكان قصري أمحر كأنه ثور)انحية من البحر حىت يراه بنو  
ففي هذا النموذج جيد الباحث وجود أتثري تغري األصوات ابلقراءة الشاذة على الكلمة القرآنية، وما يتتبع ذلك  

يَك(  من أتثري على املعاين ودالالت األلفاظ، بناء على تغري البنية وترتيب األصوات؛ إذ تغري صوت اجليم يف كلمة)نُ َنجِّ
يف إىل  األرض،  من  جنوة  على  نلقيك  يعين:  املتواترة  القراءة  يف  فهو  املدلول،  تغري  لذلك  وتبًعا  يَك(،  احلاء)نُ َنحِّ صوت   

 القراءة الشاذة املعىن أن يكون على انحية من البحر. 
 

 املطلب السادس: أثر القراءات الشاذة يف اللهجات 
  (.52بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات أفراد هذه البيئة )اللهجة جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل   
بطون   يف  العربية  اللهجات  هلذه  ومبينة  متفقة  الشاذة  أو  املتواترة  سواء  القرآنية  القراءات  من  وردت كثري  وقد 

 العرب وقبائلهم، ومن ذلك ما جاء يف اآليت التالية: 
( يورد لنا اإلمام املاوردي هلجة عند أهل عمان 53(    )  اين أَْعِصُر مَخْرًاقَاَل َأَحُدمُهَا ِإيّنِ أَرَ قوله تعاىل: )عند   

أهل عمان يسمون العنب مخرا، قاله الضحاك ،قرأ ابن   بتسمية اخلمر عنبا فيقول يف أحد أوجه تسمية اخلمر ابلعنب"أن
 (.55(، وقد قرأ هبا أيّب بن كعب مع ابن مسعود"عنبا")54مسعود: إين أراين أعصر عنبا" )

 ( يورد املاوردي لنا قراءة شاذة فيقول: "وهي يف 56( )أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر  ومنه عند قوله تعاىل: )   
القبور") ما يف  حبثر  ابن مسعود:  بني 57قراءة  التقارب  ويظهر  واحد  خمرج  ومها من  حاء  العني  ابدال  الباحث  فيجد   )

مبعىن  العرب  هلجات  من  وهلجتان  لغتان  والشاذة  املتواترة  والقراءاتن  أسد  بين  أعراب  لبعض  وهي  احلرفني  صوتني 
 (. 58واحد)
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يًعاأَفَ َلْم يَ ْيَأسِ  وعند قوله تعاىل: ) ...  ُ هَلََدى النَّاَس مجَِ  (. 59( ) الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اَّللَّ
معناه    ...اآلية،  آمنوا(  الذين  ييأس  )أفلم  تعاىل  لقوله  تفسريه  بعد  شاذة  قراءة  يورد  املاوردي  أن  الباحث  جيد 

 (. "أفلم يتبني الذين آمنوا"، وهي يف القراءة األوىل: )أفلم يتبني الذين آمنوا  
 (. 60لغة جرهم }أفلم ييأس{ أي يتبني)  :وقيل 
أفلم يتبني الذين آمنوا ( قراءة شاذة قد أشار إليها املاوردي بقوله: وهي يف القراءة األوىل: )أفلم يتبني فقراءة:  ) 

الذين آمنوا(، وهي لغة جرهم، وذكر السيوطي أن »يَ ْيَأِس« مبعىن »علم« : لغة هوازن فقد علموا مبا أعلمهم إن هللا ال 
 (. 61أفلم يتبني الذين آمنوا« وهو يقوي تفسري ييأس بيعلم)يهدي من يضل، وقد قرأ علي وابن عباس ومجاعة: »

فكأن القراءة الشاذة مبثابة التفسري للقراءة املتواترة، وكوهنا لغة لبعض بطون العرب، لغة جرهم استعمال ييأس  
القراءات أن  يؤكد  هذا  السيوطي،  بينه  يعلم كما  مبعىن  أهنا  هوازن  ولغة  املاوردي،  بينه  يتبني كما  تؤكد   مبعىن  الشاذة 

 اللهجات العربية الفصيحة وإن مل ينزل هبا القرآن. 
 

 اخلامتة
 يف خامتة البحث يطمئن الباحث إىل مجلة من النتائج، أال وهي: 
 أن القراءات الشاذة تعد ركيزة أساسية يف التقعيد واالستشهاد لقواعد وأصول اللغة العربية.  - 1 
اللغو    - 2  الدرس  مستويت  مجيع  ابملستوى استفادة  ومرورًا  الصويت،  ابملستوى  ابتداًءا  الشاذة،  ابلقراءات  ي 

 النحوي والصريف والداليل. 
 أثبتت القراءات الشاذة العديد من اللهجات العربية وجاءت موافقة هلا.   - 3 
التفسري   -4  أفادت  مىت  الشاذة  القراءات  إيراد  على  حرصوا  الذين  املعدودين  املفسرين  من  املاوردي   اإلمام 

 وأظهرت براعة اللغة العربية يف احتواء بيان معاين القرآن العظيم.
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