
 صفحات من تاريخ العربّية
 براهيم السامرائيإللدكتور                                                       

  (المجمع في رعضو مؤاز )                                           
 

نصرر  وهي ت (1)"الشوارد" سأعرض في هذا الدرس لما يسّمى في العربية
لى النادر أو الغريب حينا  آخر، وهي في جملتها حينا  إلى ما يدعى بر"الشاذ"  ، وا 

، ثم (2)من أوابد العربية. وقد فطن لها األوائل من اللغويين فكانت كتب "النوادر"
. ودرج مررررن بعرررردهم كثيرررررون است صرررروا فرررري (3)كرررران منهررررا أيضررررا  كتررررب "الغريررررب"

 ولئك المت دمين من هذه المواد.أاست رائهم ما فات 

الدارسررين اقتصررروا علررى العمررل المعجمرري فرري حصررر هررذه ولئررك أغيررر أن 
المرواد ومرا اتصرل بهرا مررن فوائرد أدبيرة، ولرم يتجراوزوا هررذا إلرى ا فراد  مرن د لررة 
هذه المواد في الكش  عن صفحات من تاريخ العربيرة. و  برد لري أن أقرول  إن 

يفة قد أعظم حدث في تاريخ العربية هو ال رآن الكريم، وذلك ألن هذه اللغة الشر 
بررنمط خرراح موحررد صررار هررو العربيررة بحيررث انحسرررت عررن هررذه  أمرردت العربيررة

نري أن العربيرة اللغة أنماط كثير  فانصرفت إلرى الغريرب والشراذ والنرادر، وهرذا يع
سرومي وقرد نتجراوزه إلرى شري  غيرر في ح برة مرا قبرل ا سروم، وفري العصرر ا 

 قليررررررررررررررررررل مررررررررررررررررررن عصررررررررررررررررررر بنرررررررررررررررررري أميررررررررررررررررررة، كانررررررررررررررررررت لغررررررررررررررررررات  عربيررررررررررررررررررة، و 
ة" رفي عصررنا "لهجرات"، ف رد كانرت د لرة "اللغر سم ما يدعىستبدل بهذا ا أد أن أري
مررا أراد بهررا  "ه فرري هررذا الرردرس. و  أريررد بررر"اللغاتة فيمررا أضررطلع بررردق مررن لهجرررأصرر

                                                           

ره مجمرع اني، وهرو كتراب نشرغتفرَّد به بعض أئمة اللغة، للحسن بن محمد الصما الشوارد" أو  ( 1) 
 اللغة العربية في ال اهر  كما نشره المجمع العلمي العراقي.

نصرار،، وهرو مطبروت مترداول، بري زيرد األ"النوادر" اسم لجملة كترب فري اللغرة منهرا  النروادر أل ( 2) 
 بي علي ال الي وغيرها.أبي مسحل، ونوادر أعرابي، ونوادر ونوادر ابن األ

 ة تناولت غريب ال رآن، وغريب الحديث وغيرهما."الغريب" اسم لجملة كتب لغوي ( 3) 
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ات  خررتو  بعضررها عررن رنهررا لغررة والنرردور، بررل إرقرردمون مررن إفرراد  ال لرراللغويررون األ
ة، وتفيررد غيررره لرردق قبيلررة أخرررق. ريئا  لرردق قبيلررة تفيررد شرررة، فالكلمررربعررض د لررة وأبنيرر

والكلمرة لهررا بنررا  فري إفرادهررا وجمعهررا وتأنيثهرا وتررذكيرها لرردق قبيلرة، ولهررا مررا يختلرر  
 ك لدق قبيلة أخرق.اعن ذ

سومي   ي، ثم ا رما الجاهلرن الشعر ال ديم، و  سيإو  ي ول  رل قائرولع
 ة من العربية؟رات" ال ديمر"اللغ ل العزيز، فأين تلكرة التنزيريختل  عن لغ

د راهلي وا سومي قرواب عن هذا ا ستفهام أقول  إن عامة الشعر الجروللج
ن واشتهررر ر ال ررررن الثررراني الهجرررر،، ثرررم اتسرررع أمرررر التررردوين فررري ال ررررن رر فررري آخررررُدوِّ

ن إلى المتعار  من اللغة، وهكذا  الثالث الهجر،. وقد أخضع هذا الشعر حين ُدوِّ
ظ عليها من رّبما حوفات شواهد رُ رتبق إ  في أبيم راألنماط اللغوية، ول ضاعت تلك

ن الفسررحة أوت بحفررظ النرروادر والشرروارد. وهررذا يعنرري رالولررأجررل أجررل الرردرس، ومررن 
الزمنية وهي ح برة تربري علرى ال ررنين قرد فعلرت فعلهرا فري هرذه النصروح ال ديمرة 

ط واحرررد هرررو المرررأثور الرررذ، فعفَّرررت علرررى آثرررار لغويرررة أريرررد لهرررا أن ترررزول ليسرررود نمررر
 است رت عليه لغة التنزيل العزيز.

وارد" وسرأفيد منهرا مرا بردا لري رسي هرذا لمرا ُيردعى بر"الشرر ت  سأعرض في درقل
فري شرواذ ال ررا ات، وهرو  سألتمس هذه  اللوذرل" اشي  من تاريخ هذه العربيرة.  أنه

 المنهج الذ، درج عليه الصاغاني في "شوارده".

وبررراةخر  هرررم يؤقنرررونه الصررراغاني فرررأتلو قولررره تعرررالى  ولنبررردأ بمرررا بررردأ بررر
(1) 

النميرر،، وهرري قرررا   شرراذ  فكررأن الفعررل آق ررن   وقررا   "يوقنررون" بررالهمز قرررا   أبرري حّيررة
."  مثل "آم ن 

                                                           

 .4سور  الب ر ، اةية  ( 1) 
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أقررررول  كونهررررا شرررراذ  ألنهررررا لغررررة نررررادر  قليلررررة غلبررررت عليهررررا الفصرررريحة السررررائر  
راجررز مررن أهررل البصررر  نميررر، شرراعر ة الن" مررن الي ررين، وأبررو حّيررالمتداولرة وهرري "أي رر

يين لهررذه ال رررا   يرردخل ، وتوجيرره اللغررو (1)مررن مخضرررمي الرردولتين األمويررة والعباسررية
 دال بالشاذ وقال  وجا  منره  دأ بَّرة،ربدال، وقد وسم ابن الحاجب هذا ا ربفي باب ا 

رررئمة ومؤقرررد، وأورد شرررار  "الشررررافية" مرررا  الفارسرررري نشرررده أبرررو علررري أوالع رررأمل م وي رررأمز وشم
 لجرير 

سررررررررررررررررررى رررررررررررررررربَّ المؤقرررررررررررررررردي ن الررررررررررررررررريَّ ُمؤم  لح 
 

قررررررررررودُ  عررررررررررد  إذ أضررررررررررا   همرررررررررا الو   (2)وج 
 

ات رأقول  وهذه اللغة النادر  التي يهمز فيها ما   يهمز في كثير من لغ
ة ررب من الشوارد، وا ستشهاد عليه ب ول جرير كما كان أهل هذه اللغرالع

ذا كان ذلك، فإن الذ، في ، ولست بي ين  أن جريرا  أنشينشدونه ديوان ده بالهمز. وا 
عليه ما أجر، ليجي  على  ،ول جرير قد أجر ن قأجرير بغير همز، ومعنى هذا 

ده بالهمز. وقد رقد أنش ، هذا لو صح أن الشاعر جريرا  ةراللغة المشهور  المتداول
م دين" و"مؤسى" جريا  على ولوعهرسجل اللغويون هذا البيت مهموزا  في "المؤق

 .بالنادر الغريب

 ومن "الشروارد" في ال را ات الشاذ  ما ورد في قولره تعالى  "وعلرى
شاو " رأبص واليماني  زيد بن علي، والحسن البصرر،، ر . وقرأسور  الب  7ارهم غم

 .(3)ُغشاو " بالضم"
                                                           

 .143انظر طب ات ابن المعتز ح ( 1) 
 .44، 1/47، وانظر "المحتسب"  بن جني 3/212شافية ابن الحاجب  ( 2) 
 .2ن  بن خالويه حشواذ ال رآفي ال را   في "مختصر  ( 3) 
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، وتأتي بعدها الغشاو  بالفتح، ور رر هي المشهرشاو " بالكسأقول  و"الغم 
 ن قدرا  كبيرا  مما هو من ال را ات الشاذ أي نادر . وهذا يعني ما بالضم فهأو 

يتأتى من الخو  في ضبط فا  الكلمة. وهذا الذ، نحسبه من "الشوارد" النوادر 
مما نجده في األلسن الدارجة في عصرنا، فهي تخال  الفصيح في هذه المسألة 

ي عّوام الناس، وربما فأنت قد تسمع من ي ول "ُعوقة" و"ُس ام" وُعراق" بالضم ف
 يضا .أوجدت شيئا  منه لدق المتعلمين 

  "وعلى أبصارهم ع شاو " بالعين المهملة، (1)وقرأ طاووس بن كيسان
وهو سو  البصر بالليل والنهار. وال رابة الصوتية بين الغين و"الع شاو " الع شا، 

نا كان الخروج والعين من المواد اللغوية التي اتصفت بها اللغات الخاصة، ومن ه
 عن الكثير المتداول داخو  في باب "الشوارد" النوادر.

 سور  الب ر . 11ون رأ قوله تعالى  "في قلوبهم م ر ض فزادهم الله م ر ضا " 

 .(2)سكان الرا إوقرأ ابو عمرو  "م رمض" ب

كلم الثوثي "ف ع ل" أقول  وهذه ال را   الشاذ  تدخل في باب اختو  ال
ل" ببفتحتين و"ف   سكان في هذه الكلمة من "الشوارد" سكان العين. وكأن ا م إعم

 الكلمة المتداولة. ههذ لشهر  الفتح في

وقد تختل  ال را   في بنية الكلمة، ومن هذا ما جا  في قوله تعالى  
قودها الناس والحجار "   سور  الب ر . 24"و 

قيدها" وقرأ عبيد بن عمير  "و 
(1). 

                                                           

 المصدر السابق. ( 1) 
 .1/33، و"المحتسب" 2شواذ ال رآن" حفي ر "مختصر انظ ( 2) 
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قود" بالفأقول  " د، وهو تح هو المشهور ود لته على الحطب الذ، ُيوق  الو 
بو ، والغ بوق، وهذه  نظير الف طور، والسَّحور، والو ضو ، والشَّروب، والصَّ

أ به، وما الكلمات لما ُيف طر  ر به، وللما  الذ، ُيت وضَّ به من الطعام، ولما ُيتس حَّ
نى "مفعول" مسا  . ومن هنا فهو بمع يشربوما ، وما يشرب صباحا  يشرب

لى المواد التي يتم إغير أن "فعيل"   ينصر  وكذلك "الوق يد" بمعنى مفعول، 
 بها العمل.

 سور  الب ر . 31" الدما  ون رأ قوله تعالى  "ويسفمك

وقرأ ابن ُقط يب وابن أبي عبلة وطلحة بن مصرِّ  وشعيب بن أبي حمز   
 .(2)"ويسُفك" بضم الفا 

ي العربية ي دم ماد  مهمة في تاريخ العربية، ف د ن الفعل الثوثي فإأقول  
است ر الفعل في أبنية ستة بحسب حركة العين في الماضي والمضارت، غير أن 
طائفة من األفعال جا ت بكسر العين وفتحها في المضارت، ومنها جا ت بضم 
العين وفتحها أو كسرها في المضارت، وربما جا  المضارت بالحركات الثوث. 

لى إن اجتمات هذه األبنية المختلفة في الفعل الواحد تشير أير شك ومن غ
لى نمط ثابت في البنا . إتتجه  أن قبل بها العربيةاللغات الخاصة التي حفلت 

وقد ورد من األفعال ما خرج عن حدود األبنية الستة ف د ذكروا أن الفعل 
" يأتي مضارعه "يفُضل" ل  ن هذا وأمثاله من إ، من ا تفاق الغريب ، وهذا(3)"ف ضم

في "لغاتها" الخاصة قبل أن شارات المفيد  التي تكش  عن سعة العربية ا 
 لى النمط الذ، سجلته لغة التنزيل العزيز.إتتجه 

                                                                                                                                              

 .1/117البحر المحيط  ( 1) 
 .1/142، و"البحر المحيط" 4شواذ ال رآن" حفي انظر "مختصر  ( 2) 
 عبَّر ابن جني عن هذا بر "تداخل اللغات"، انظر "الخصائح". ( 3) 
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 سور  الب ر . 31ون رأ قوله تعالى  "أنبئوني بأسما  هؤ  " 

 سور  الب ر . 33نبئمهم بأسمائهم فلما أنبأ هم" وقوله تعالى  "أ  

  "أنبوني" أ، "أنبمئوني"، و"أنبيهم" و"أنباهم" أ، األعرج والزهر، قرأ
 .(1)"أنبئمهم" و"أنبأ هم"

لى إصوات اللين )المّد( لغة خاصة بال ياس ألى إأقول  وتسهيل الهمز  
الفصيحة الهمز الذ، ُعبِّر عنه بالنبر. وكأن لغة التنزيل جعلت من النبر اللغة 

ننا   نجد أللغة غير الفصيحة. وليس غريبا  الى إفذهب ما ندعوه بالتسهيل 
المهموز في األلسن الدارجة المعاصر . ومن الطري  أن نشير الى أن لغة 

 قريش لم تعر  النبر )الهمز(.

ومثل "يسُفك" بضم الفا  التي مرت بنا وردت  "يهُبط"، والمشهور الكسر 
 .(2)لب ر سور  ا 21ف د قرأ أّيوب بن أبي تميمة  "اهُبطوا مصرا " 

 وكنا أشرنا وعل نا على أبنية الفعل الثوثي.

 سور  الب ر . 71ن الب   ر تشاب ه  علينا" إ  "ون رأ قوله تعالى

،.... "إن رن أبي ليلى، وابروقرأ عكرمة، واب ن أبي عبلة، ويحيى بن يعمر 
 .(3)الباقر تشاب ه  علينا"

                                                           

 .4شواذ ال رآن" حفي انظر "مختصر  ( 1) 
 .1/234و"البحر المحيط"  ،2المصدر السابق ح ( 2) 
، وغايرة النهايرة 7شرواذ ال ررآن حفري مختصرر فري . وقرد جرا  1/73عرراب ال ررآن" "التبيان فري إ ( 3) 

 ا  والشين المشد د .ليه" بااب  إن الباقر يشّ قرا   محمد ذ، الشامة " 2/291
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، وهو نظير الماع ز والضائن والجامل، أقول  و"الباقر" اسم جمع كالب  ر 
وهو أيضا  الب ير، ومثله المعيز والضئين. والب  ر  أشيع من الباقر والب ير، وبه 
جا ت ال را ات العالية، وأما الباقر ف را   شاذ  أ، نادر ، ومن هنا كانت من 

على أن يصلوا في  ن لغة ال رآن حملت المعربينإيضا   أ"، أقول د"الشوار 
 ر  ال ديم النادر الذ، لم تكن له السيرور  والشيوت.لى هجإسلوكهم اللغو، 

 سور  الب ر . 43ثم والُعدوان" ون رأ قوله تعالى  "ت ظاه رون عليهم با م 

دوان" بكسر العين ثُم والعم يموه  "با م  .(1)وقرأ أبو ح 

الفا ، والضم في كثير  أقول  والكسر في كثير من األسما  المضمومة
مة النادر  التي حملت على لفا  من سمات اللغات ال ديمن األسما  المكسور  ا

 ".در "الشوا

سور   114ون رأ قوله تعالى  "أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إ  خائفين" 
 الب ر .

 .(2)ُخيَّفا " ن يدخلوها إ ّ أوقرأ عبدالله بن مسعود  "

 " يَّ ل  عن "خُ رتعالى "خائفين" في ال را   المشهور    تخت ولهأقول  ق
مسعود، فكوهما جمع "خائ ". لى عبدالله بن إفي ال را   الشاذ  المنسوبة 

ن الجمع السالم لر"خائ ". أشهر وأشيع من "ُخيَّ "، وألن في "ُخّي " أغير 
ن تكون في الواو أ، "ُخوَّ " أوكان ال ياس  مشكلة صوتية تكون في "اليا "

ن عامل أو ". غير ألن األصل في الكلمة هو الواو كما في المصدر "خ  
                                                           

 .7شواذ ال رآن" حفي انظر "مختصر  ( 1) 
 يه أنها قرا   أب ي.، وف1/334انظر "البحر المحيط"  ( 2) 
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المخالفة استدعى اليا ، والمخالفة في ضمة الخا ، وقانون المخالفة ي سر 
الكلمة على غير وجهها، كما جرق لجمع صائم الذ، قيل فيه "ُصيَّم" على 

مع نا على المشهور الشائع لكنا يالشذوذ والندور عمو  بالمخالفة، ولو جر 
م".  قانون "المشابهة" ف لنا "ُصوَّ

ق" ون  سور  الب ر . 171 رأ قوله تعالى  "كمث لم الذ، ينعم

 .(1)"ينُعق" بالضم شذوذا  ق  وقر 

أقول  ونرجع في هذه اةية للشذوذ والندور في عين الفعل المضارت الذ، 
وهذا ضبط بالضم، والمشهور المتداول الذ، به ال را ات العالية هو الكسر. 

ألة التي انصرفت في لغة ال رآن مسوجه في هذه اليضا  يؤكد الخو  في األأ
 لى وجه واحد هو الرواية بالكسر.إ

م تثبت رو الفتح الذ، لرن نضي  الوجه الثالث، وهأيضا     بد أأقول 
 صوات الحلق تستجلب الفتح.أن أفيه قرا   شاذ . وي ّو، هذا الوجه عند، 

لَّ لكم  ف ُث ليلة ون رأ قوله تعالى  "ُأحم سور   147ئكم" لى نساإالصيام الرَّ
 الب ر .

ُفوث"، وكذلك في قوله تعالى   "فمن ف ر ض  فيهّن وقرأ زيد بن علي  "الرَّ
ف ث  و  فسوق..."   .(2)سور  الب ر  197الحج فو ر 

ف ث" بفتحتين هو المتداول المشهور، وبه جا ت ال را ات  أقول  و"الرَّ
ما تختل  "اللغات" النادر  في  العالية، فأما "الُرُفوث" ف را   شاذ  نادر ، وكثيرا  

                                                           

 .11شواذ ال رآن" حفي انظر "مختصر  ( 1) 
   قرأ الجمهور  الرف ث، وقرأ عبدالله  الرفوث.2/44وفي "البحر المحيط"  ( 2) 
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بنا  المصدر كما تختل  في الفعل والجمع وغيرهما. وقد يأتي مصدران للفعل 
قم  ووقو ، ومّر ومرور وغيرهما كثير. ومثل هذا "اله ر ب"  الواحد نحو  و 

و"الهروب"، وليس لنا أن ن ول  الهروب خطأ بحجة أنه لم يرد في المعجم 
 ال ديم.

 سور  الب ر .  193لى التَّهمُلكةإو  ُتل وا بأيديكم لى  ون رأ قوله تعا

 .(1)وقرأ الخليل  "التَّهملمكة"

ا  أقررول  المشررهور فرري الكلمررة هررو ضررم الرروم. وبهررا ال رررا ات العاليررة، وأّمرر
بنية أن هذا "المشهور" وهو الضم من األالكسر فهو النادر الشاذ. ومن العجيب 

التي على نسق "التهُلكة" بالضم أقل كثيرا  من تلك الغريبة في العربية، فالكلمات 
لة" بالكسر مصدر قياسري فري المضراع   التي وردت بكسر العين، إن بنا  "تفعم

مسرموت  الناقح نحو التزكية والتصلية والتنمية، والتعدية والتسوية وغيرهرا، وهرو
 اةخررررررررررررررررررررررر نحرررررررررررررررررررررررو  فرررررررررررررررررررررري مصرررررررررررررررررررررردر المضرررررررررررررررررررررراع  غيرررررررررررررررررررررررر معتررررررررررررررررررررررل

مررة  يرهررا، وكررذلك هررو مسررموت فرري مصرردر المضرراع  التررذكمر  وغو التجربررة والت دم
 المهموز اةخر نحو التنبمئة والتجزئة، والتعبئة وغيرها.

وكأنَّ قرا   الخليل المحمولة على الشذوذ يعضدها ال ياس والسمات، 
 سرارا  ت ضي بغير ما يفرضه ال ياس والسمات.أولكن لشيوت ا ستعمال 

بضم الفا ، وقرا   الفعل "يهُبط"،  ذا كنا وقفنا على قرا   الفعل "يسُفك"ا  و 
ننا إوعليه ال را   الفاشية هو الكسر، فبضم البا  على الشذوذ والمشهور فيهما 

ن المشهور فيها هو أل بفتح العين في المضارت في حين ن   على قرا   أفعا
                                                           

 انظر "العباب" )هلك(. ( 1) 
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سحاق  إبي أ" ف د قرأ الحسن وأبو حيو  وابن الكسر، ومن ذلك الفعل "يهلمك
. والفعل في ال را ات العالية رباعي متعّد، واةية  (1)لحرُث والنسُل"ا ك"وي همل  

 "  سور  الب ر . 213"وُيهملمك  الحرث  والنسل 

نسبت في "مختصر" ابن أقول  وال را   الشاذ  "ي هل ك" على الثوثي الوزم 
لى ابن إنسبت  1/121حيو ، وفي "المحتسب" لى أبي إ 13خالويه ح

ن ذلك غلط. ولكن ابن جني قد انتصر لل را   أي مجاهد بأمحيصن، ون ل عن 
 .(2)واستشهد عليها بشواهد

ن "يهل ك" بالفتح أشيع من "يهلمك" في لغة ألى إلمفيد أن نشير ومن ا
 ومضارعا   المعاصرين وليس لنا أن نحملها على الغلط، وهي بفتح الوم ماضيا  

"أفي حين   .ن الفعل في ال را   الشاذ  مثل "ف رم  

ن في الشوارد مما نستشهد عليه بالشواذ من أشار  إليه ومما تجدر ا 
أصالة مواد األلسن  ال را ات ما حفظته األلسن الدارجة، وهذا يدل على

ي  األمر"  الدارجة، أ     211ترق أن أهل هذه ال را ات قرأوا قوله تعالى  "وُقضم
ُي" وا الفعل المبني للمفعول مصدرا  هولسور  الب ر  فجع بمعنى  (3)"ال  ضم

ي" هذا هو المصدر الذ، جرت عليه جملة األلسن الدارجة. ال ضا . و"ال    ضم
 للعربية. ولو  ما است رت عليه لغة التنزيل لكان لنا سعة   ت دم خيرا  

قول  هذه السعة   ت دم خيرا ، وأ، خير أن نجد للكلمة الواحد  ثوثة أ
عأبنية باحتساب الحركات الثوث كا سم ع والو  ع لُوسم سم ف د جرت لغة التنزيل  والوم

                                                           

 .13شواذ ال رآن" حفي انظر "مختصر  ( 1) 
 .1/121انظر "المحتسب"  ( 2) 
 ي(.انظر ال اموس المحيط )قض ( 3) 
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ع ها" إٌس "الُوسع بالضم في قوله تعالى  "  ُتك لَّ  نف على سور   233  ُوسم
الب ر . وقد ب يت هذه الصور  في الكلمة في العربية المعاصر ، ولم يبق شي  

 .(1)من الوجهين، وهما الفتح والكسر

ل را ات الشاذ  قد نجده في األلسن لى أن ما في اإذا كنا قد أشرنا ا  و 
ن العكس حاصل أيضا  ف د نجد في األلسن الدارجة ما ثبت وشات إالدارجة، ف

رين"إفي ال را ات العالية  رين وُمنذم سور   213 (2)  أن أهل الشواذ قرأوا "ُمبمشم
الب ر ، بد   من "مبّشرين" بتشديد الشين، والفعل بتشديد الشين هو الذ، ب ي 

في العربية المعاصر  وفي األلسن الدارجة نظير ما ورد في ال را ات لنا 
 المشهور .

"ولم يؤت   (3)السَّعة" وبها قرق  شذوذا  وقالوا  السِّعة )بالكسر( لغة في "
عة  من المال"   سور  الب ر . 247سم

طة" وبها قرق  شذوذا   طة" )بالضم( لغة في "الب سم "وزاده  (4)وقالوا  "الُبسم
 سور  الب ر . 247" ب سمطة

"، أوقد اشتهر في العربية  فعال قد زيدت الهمز  في أولها فهي "أفع ل 
وكانت هي اللغة الفصيحة وبه وردت ال را ات العالية، ولكننا نجد الثوثي 

سور   227أن ُتغممضوا فيه"  ات الشاذ ، نحو قوله تعالى  "إ ّ المجرد في ال را 

                                                           

 انظر "العباب" )وسع(، وال اموس المحيط. ( 1) 
أن هذه ال را   أيضا  لمجاهرد  2/213انظر "العباب" )بشر(، وحكى ابن جني في "المحتسب"  ( 2) 

 الشورق. 32وحميد  "ذلك الذ، ُيبشر الله عباده" 
 المصدر السابق )وسع(. ( 3) 
 المصدر السابق )بسط(. ( 4) 
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من الثوثي. وقد ب يت هذه  (1)ن ت غممضوا فيه"أ الب ر . قرأ أهل الشواذ  إ ّ 
يشعرنا ب دم مواد اللغات  ال را   وظل الفعل ثوثيا  في األلسن الدارجة، وهذا

" أن الفعل إالمحكية،  غمض  المزيد هو الفصيح الجار، وأما الثوثي "غ م ض 
، و"أزاغ" وليس زاغ، قال تعالى  فهو من العامية، وكذلك أبغض" وليس "بغض"

والفعل  (2)هل الشواذ  "و  تز غم قلوبنا"أسور  آل عمران، وقرأ  4قلوب نا" "و  ُتزمغ 
 ثوثي.

العربية، وقد ترد في ال را ات الشواذ مواد نادر ، فلم نر منها في فصيح 
ية" التي بفتح الذ وبكسرها، ل اولم يبق منها في األلسن الدارجة ومن هذا "الُذرِّ

ز مم  " بالفتح والسكون.زمم ر  وقد قرق  بفتحتين وبضم فسكون. والمشهور "ال والر 

ومن الغريب في الشواذ من ال را ات أن ال را   في الفعل "يدُرس" في 
سور  آل عمران جا ت بسكر الرا  في  79قوله تعالى  "وبما كنتم تدُرسون" 

( المشهور فيه "لغة" بكسر الرا  . وهذا يعني أن الفعل )در س يدُرس(3)"يدرمس"
 في المضارت.

ن الفعل الثوثي في العربية األولى لم يكن أن ي ال أمن الممكن ولعل 
ذا قطعت هذه إعروفة بل كانت أكثر من ذلك، حتى محصورا  بالصور الست الم

لى التوحيد بسبب من لغة التنزيل است رت في إاللغة مرحلة من تاريخها وجرت 
 صور المعروفة.السّت من ال

ومن فوائد الشواذ من ال را ات أنها سجلت صفحات من تاريخ العربية 
                                                           

 ، وانظر "العباب" )غمض(.12ن خالويه حانظر "مختصر" اب ( 1) 
 .2/342انظر البحر المحيط  ( 2) 
 .147للصاغاني )ط. بغداد( ح، والشوارد 2/312انظر البحر المحيط  ( 3) 
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ليه اللغة في توّحدها، أ  ترق أن أهل الشواذ قرأوا  إالزمان بما انتهت طواها 
 " "  124"بثوثة أل   سور  آل  123سور  آل عمران، كما قرأوا "وبخمسة أل  

لى إرت به العربية أن تمييز الثوثة جعمران، والمشهور الذ، عليه ال را ات و 
العشر  جمع مجرور )آ  (. وهذا هو الذ، ب ي لعربيتنا المعاصر ، وثبت في 

 األلسن الدارجة، ولو جا  في الكوم مفردا  مجرورا  لحمل على الغلط.

ن الكلم الغريب النافر، أ  ترق ننا نجد فيها مأومن غرائب شواذ ال را ات 
، ووجود هذه الكلمة النافز  (1)ز هي أسهل من "كي يِّن" بيائينن "كأّين" بالهمأ

 ن العربية عصر ال رآن وبعده احتفظت بكثير من "اللغات" أيشعرنا 
رجة في عصرنا، ولكننا   نستطيع الخاصة التي تجد نظائرها في األلسن الدا

ي هذه جد فأنا أن ننعتها باللغة الدارجة. وكي  لي أ  أذهب في هذا التصور و أ
 .(2)ال را ات "السِّكِّينة" بد   من "السَّكينة"

كتفي بهذا ال در من الفوائد التي أفدتها من ال را ات الشاذ  في ماد  أ
لى "الشوارد" األخرق، وهي "اللغات" التي إالشوارد" النوادر. ثم أخلح منها "

ذه "الشوارد" بو حاتم. وسُأتابع هأتفرد بها يونس بن حبيب، وتلك التي تفّرد بها 
 فأثبت ما بدا لي أن أعلق عليه من هذه المسائل الخاصة.

بو عبدالرحمن يونس بن حبيب فأقرأ قوله في "الشوارد" أوأبدأ بما تفّرد به 
  173ح

 "ُمت ى" لغة في "مت ى"، في ا ستفهام والشرط دون الظر .
                                                           

سررور  آل عمررران. وانظررر كترراب "الحجررة" ألبرري  142وهرري فرري قولرره تعررالى  "وكررأيِّن مررن نبرري"  ( 1) 
 .49علي الفارسي ح

ررركينته" وهررري قررررا   زيرررد بررر ( 2)  سرررور  التوبرررة، وانظرررر  22ن علررري فررري قولررره تعرررالى  "ثرررم أنرررزل اللرررُه س 
 .3/23، والبحر المحيط 134الشوارد ح
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، أأقول  هذه مسألة تستحق الوقو  والنظر، وهي قبل كل شي  "لغة" 
ن صاحبها حملها على الصواب ألأذا كنت ا  نها قليلة من الشوارد النوادر، و أ

نها نادر  أشدَّ الندر  بسبب لى كو إوائل ولم يتكلموا فيه، فإني أميل األ هث ة، وث 
لى شاهد من الشواهد، و  يعنيني أن تكون مما تفّرد به واحد إنها تفت ر أمن 

 من أهل العلم الث ات.

ن هذه الكلمة بلغتها هذه كانت في ا ستفهام إول  ثم كي  لي أن أق
نه سمعها استفهاما  وشرطا ، ولم إوالشرط دون الظر ؟ وهل لي أن أقول  

و أن الظرفية حاصلة في ا ستفهام إيسمعها ظرفا ؟ ولكن أليس لي أن أقول 
 !!سلوبينل  إننا نلمح الظرفية في هذين األقو أالشرط، أو 

ّن" بكسر الجيم ف ال هو لغة في ومن هذا الذ، تفرَّد ب ه يونس الفعل "يجم
 .(1)ن الكثير ما كان بالضمأ"يُجّن"، والمعنى 

ر الرا  بد   سسون" بكأقول  وقد وجدنا من هذا في ال را ات الشواذ "تدرم 
بالضم في قوله  (2)ث" بالكسر بد   من "ينُكث"من "تدُرسون" بالضم، وكذلك "ينكم 

ل" بالكسر بد   من  133ن" ذا هم ينُكثو إ  "تعالى سور  األعرا ، وكذا "يفشم
بالضم في قوله تعالى  "و  ت ناز عوا فتفُشلوا"، وكذلك "يغلمظ"، بالكسر  (3)"يفُشل"

سور  التوبة.  73بالضم في قوله تعالى  "واغُلظم عليهم"  (4)بد   من "يغُلظ"
مثل )فرم    (3)ش همد  يشه ُد"وليس بعيدا  عن هذا قرا تهم "ش ُهد  يشُهُد" بد   من "

                                                           

 ، وانظر اللسان )جنن(.173انظر الشوارد ح ( 1) 
 .4/373انظر البحر المحيط  ( 2) 
 ، وانظر العباب "فشل".31شواذ ال رآن" حفي قرا   الحسن في "مختصر  ( 3) 
 العباب "غلظ". انظر ( 4) 
 المصدر السابق )شهد( وهي قرا   الحسن البصر،. ( 3) 
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 بما علمنا". ومنه قرا تهم "يخُرق" يفر  ( وذلك في قوله تعالى  "وما ش همدنا إ ّ 
بالكسر في قوله تعالى  "إنك لن تخرمق األرض..."  (1)بالضم بد   من "يخرمق"

 سرا .سور  ا م  37

" " بضم الها  بد   من "و ه ن  ومن هذا قرا تهم "و ُهن 
فتح في قوله بال (2)

بالكسر في  (3)"يسُبق سور  مريم. ومثل هذا قرا تهم 4تعالى  "و ه ن العظُم مّني" 
 سور  األنبيا . 27قوله تعالى  "  يسبم ونه بال ول" 

ّن" بالكسر لغة لن ول لى "يُجنّ إولنعد   " وقول يونس أن "يجم

ّنا   نَّ الليُل يُجّنه ج  نَّ جا  في "اللسان"  ج   عليه ست ر ه. وُجنونا ، وج 

نَّته الحامل. ّنا  وأج  ّن )بالكسر( ج  نَّ الجنين في الرحم يجم  وقد ج 

ّنا   استتر. ّن ج  نَّ يجم  وفي ال اموس وشرحه  ج 

أقول  كأن هذا اللغة النادر  بالكسر هي التي غلبت على العربية 
. ومن هذا المعاصر ، فهي أعم في كوم المعربين من اللغة األخرق المشهور 

 ندورا  يسممت )بالكسر( والضم هو المشهور. أيضا  قولهم

ق  سهم ه، وهي لغة في أفاق هدر ومن "الشوا  وأوف   ه. " النوادر قولهم  أفو 

ي جا  في "العباب" )فوق(  أف ت السهم أ، وضعُت فوقه في الوتر ألرم
ه" فإنظر أبه وأوف ته أيضا . أقول  كأني   نها ليست منأدرك ألى "أفوق  سهم 

 لموضع ةو الفوقأفا شت اق في مادته وليس فيه مشكلة، فهو من الفوق  دالشوار 
                                                           

 المصدر السابق )خرق(. ( 1) 
 .43شواذ ال رآن حفي مختصر  ( 2) 
 .91المصدر السابق ح ( 3) 
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ذا كان لي أن أتوق  قليو  فذاك في قول يونس "أوف ه" ا  الوتر من السهم. و 
وذلك لمكان ال لب بين الواو والفا  ف د ت دمت الواو على  فأحمله على النادر

 الفا  والعكس هو األصل.

ر، مثل م مر .مُ    ليلةومن شوارد يونس قوله   مم

مما تفرَّد به يونس كما في "الشوارد" و"التكملة" و"ال اموس" أقول  هذا 
ن الصفات التي تعرق عن عومة التأنيث هي تلك التي أولكني أرق  و"التاج".

تختح بالمؤنث نحو طالق وناشز وحامل وقاعد ومرضع وعانس وعاطل ونحوها 
خيل مذكر  ومؤنثة. فأما  حق من صفات الفهي صفات للمرأ ، ونحو سابق و 

لى يونس، وهو من إنها نسبت ألى ا ختصاح، ولو إنها تفت ر إ"م مر" ف
 المت دمين، لحملتها على الخطأ، وذلك ألنا ن ول  ليل م مر.

 جدنا له أثرا  في النصوح.أقول  لو كان شي  من هذا في كومهم لو 

 ال  كثرت مال فون، يؤنثون لى يونس قوله  يإومن الشوارد المنسوبة 
سور   113ّنثوا ال وم، قال الله تعالى  "كذَّب ت قوُم نو  المرسلين" المال كما أ

 .(1)الشعرا 

لى شاهد أصيل، ود لة المال إالمال مفت ر  نيثأقول  وقول يونس في تأ
بل وسائر الماشية كالغنم والخيل ونحوها، وأما قوله   في األعم األغلب على ا م

ن ال وم أّنث في اةية أؤنثون المال كما أّنثوا ال وم، فهو قول ضعي  ذلك ي
الكريمة وغيرها من اةيات ألنها ضمنت معنى أمة أو قبيلة أو نحو ذلك من 

لى الرجال كما في قوله تعالى  "يا أيها الذين إالمؤنثات، وقد تنصر  "قوم" 

                                                           

 .172الشوارد ح ( 1) 
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هم و  نسا  من نسا   عسى آمنوا   يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا  من
 ".منهن...خيرا  أن يُكنَّ 

 .(1)ومن الشوارد قول يونس  امرأ  حاصنة مثل حاصن

ذا كان ا  لعفيفة، وقيل المتزوجة، و اقول  والمرأ  الحاصن هي الح صان أ
ر ت عليه العربية.  "حاصنة" قد سمعت فهي قليلة نادر ، خالفت النهج الذ، ج 

ُلن " وجا  من هذا قوله  ع  لمن  ل ن" و"ع   .(2)األمر لغة في "ع 

ُلن" من الشوارد وهو ما ن لوه عن يونس، ومثل هذا إأقول  قالوا   ن "ع 
نها لغة فاسد  أو نادر  أو ضعيفة، وقد رأينا نظير هذا في أقالوا "ف ُسد " وزعموا 

 ال را ات الشواذ مثل "و ُهن" والفصيح المشهور "و ه ن".

 .(3)ألبّو ّو ابُ ومن هذا قوله  األ

واأُلُبّو  من الشوارد، وذلك  ن اأُلُبوّ إأن ي ول  أقول  كأّن يونس أراد 
ألنهما جمع "أب" والمشهور في هذا الجمع "آباه"، وقال النحويون "أبون" 
و"أبين"، وعلى هذا فاألبّو واألبو  من الشوارد، وربما سهل علينا أن نجد نظائر 

ّو" على "ُفعول" بُ ، و"األة والحزونة والخيوطةلألبّو  كالخؤولة والعمومة والسهول
 وهو كثير في جموت التكسير.

كا   قا   لغات في الومعا  والوم كا  وا م عا  وا م ومن "الشوارد" ا م
قا   .(4)والوم
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 72 (1)عا " في ال را ات الشاذ   "من إعا  أخيه"أقول  وقد جا  "ا م 
ر  إ  أن فيها ناحية  ة" النادن كانت تدخل في "اللغا  سور  يوس . والمسألة و 

ن الواو   تأتل  مع الكسر  وفي هذه الحال يتخلح من الواو كما أصوتية هي 
يام وقميام، وقيل ونحو ذلك.  جا  في المصادر نحو صم

لع م ر، بفتح العين والميم، لغة في ومن هذه الشوارد قول يونس  
ر،  .(2)لع مم

في كوم من كومهم، وربَّما  أقول  وهذه "الشارد " غريبة، ولم تسمع
 اضطر الشاعر إليها بسبب الوزن.

 ومن الشوارد قول يونس  امرأ  ُمفاضة أ، مفضا ، وأفاضها أ، أفضاها.

ن "الُمفاضة" من مفضا ، والثاني على ال لب وذلك ألأقول  واألصل 
"أفاض" ومعانيها معروفة، وقد وردت هذه "اللغة" النادر  في المعجمات من ولة 

 ن يونس.ع

د بها يونس، ثم كتفي بهذا ال در من "الشأو  لى ما إنت ل أوارد" التي تفرَّ
د به أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتاب "ت ويم المفس د والمزال  تفرَّ

 عن جهته من كوم العرب".

، وامرأ  مالة وماليةبو حاتم  رجل أقال  ، أ، ذو مال   .(3)ماٌل ومال 

بل والغنم ونحوهما، فكي  ي ال  رجل مال هو ا و  أقول  المال معرو ،
إ  على أساس من التشبيه الذ، سماه البوغيون التشبيه البليغ ك ولهم زيد بحر 
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، فو يتخرج إ  على أساس أنه ذو لوص  بالجود الكثير . أما قوله  رجل مال 
 مال، وحذ  المضا  وب ي المضا  إليه على جّره.

تخلح من أفي كوم العرب، وكأني أنفيه و  ذاغير أني أقول  هل ورد ه
 هذه الفذلكة النحوية في توجيه ما قيل إنه من كومهم.

 .(1)وجا  من ذلك  النَّ او  والن ا   لغتان في النَّ او  والنَّ اية وللنَّ ا 

حمله على "اللغة" النادر  هو أقول  وهذا الذ، ذهب إليه أبو حاتم ف
"الُن او  والُن اية صار المشهور الشائع وهو هور الشائع في عصرنا، و شمال

ن نفيد منه في احتساب ما ب ي في أمن كوم المعجم. وهذا أمر ينبغي والُن ا " 
ن أاأللسن الدارجة وشات في الفصيحة المعاصر  ألصالته وقدمه، وليس لنا 

 نتسرت فنحمله على الخطأ.

ئّي )بكسر الرا ( من الجن لغة في  الرَّئي، وكذلك كل وجا  من ذلك الرِّ
 .(2)ف عيل ثانيه أحد حرو  الحلق نحو  رمغي  وشعير وبمعير وسعيد

حد حرو  الحلق أأقول  ربما كانت هذه اللغة غير م يد  بما كان ثانيه 
لى أنها فاشية في األلسن الدارجة فما كان إبل كانت عامة، وربما يدفعني هذا 

ح عي  وصم عير وبمعير ثانيه حر  حلق وما لم يكن نحو  ضم يح ورمغي  وشم
مين وكمبير وغير هذا. ويل وسم عيد وبمعيد كما ن ول  طم  وسم

ومن "الشوارد" طائفة كبير  اختارها الصاغاني وجعلها ال سم الرابع من 
شعار كما خوذ من كتب اللغة وشرو  شواهد األالكلم النوادر، وهذا ال سم مأ

ألقسام الثوثة مجتمعة. وجله وسع من اأنح عليه هو نفسه. وهذا ال سم أكبر و 
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من الكلم الغريب، ولكنه غريب غير مستوحش ففيه من الكلم ما   يستغنى عنه 
 في جميع العصور، وهو في طائفة منه موثق بالشواهد الشعرية.

ولكن اختبار الصاغاني هذا لم ُيبن على منهج، فأنت تجد من هذا 
من الكلم الغريب المفيد ما لم يجتمع لك الغريب ما يربي على ما اختاره، وقد 

 .دتجده في كتاب الشوار 

ن الصاغاني في جمعه هذا لم يكن على شاكلة أصحاب وقد  حظت أ
ة" ومنها رة العربيرات على أنه صنع جملة مصنفات في "المعجميرالمعجم

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحا  العربية، وكتاب العباب 
 وهما من المعجمات المفيد  النافعة. ومن هذا الباب )معجم لم يتمه(، وك

ث. مجمع البحرين في اللغة، وكتاب "الشوادر" الذ، جعلناه ماد  هذا البح
فعال، وكتاب وكتب أخرق صغير  حبسها على األبنية ومنها كتاب األ

، وكتاب يفعول وغيرها.  ا فتعال، وما بنته العرب على ف عالم

نه شي  من أبع جا  على غير منهج مع ن هذا ال سم الراإقلت  
 معجم، فو بد أن يكون له نظام ما.

 ل د اعتمد في هذا ال سم على كتب كثير  سمى طائفة منها وهي 

 كتاب معاني الشعر  بن السراج. .1

 كتاب الم صور والممدود لألصمعي. .2

 كتاب المذكر والمؤنث  بن األنبار،. .3

 بي عمرو الشيباني.كتاب الجيم أل .4

 ليس في كوم العرب  بن خالويه.كتاب  .3
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و"الشوارد" في جملته من الكتب المفيد ، كسائر مصنفات الصاغاني 
 التي ت دم الفوائد النفيسة مما تكش  عن علم هذا المؤل  الكبير.

 

 ب"لهيم للسام"لئيإ . 

 


