املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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ثرجامت
نبذة تعزيفيت مبصطفى شاه:
مصطػك شاه ،باحث بؽؾقة الدراسات الشرققة وإفريؼقة ( )SOASبؾـدن ،ترتكز
ّ
تطقر التؼالقد
الؿبؽرة،
بحقثف بإساس طؾك الـصقص اإلسالمقة
خصقصا ّ
ً
الؾغقية والؼراءات الؼرآكقة والتػسقر.
وحرر
الؿفؿة ،كؿا شارك يف بعض الؽتب،
لف طد ٌد مـ الؿؼآت البحثقة
ّ
ّ
الؿفؿة.
البعض أخر ،وكتب طد ًدا مـ طروض الؽتب
ّ

المهمة التي شارك يف كتابتها:
من بين الكتب والدوريات
ّ

( ،The Arabic Language..الؾغة العربقة )2008 ،ضؿـ ( ' In: Rippin, A.,
،(ed.), The Islamic World. New York; London: Routledge, pp. 262-277
العالؿ اإلسالمل ،التل يشرف طؾقفا الؿستشرق الؽـدي أكدرو ريبقـ).

من بين الكتب التي قام بتحريرها:
كتاب ( ، Tafsir: Interpreting the Qur'anالتػسقر :تػسقر الؼرآن)2022 ،
ضؿـ ( ، Critical Concepts in Islamic Studies. London: Routledgمػاهقؿ

كؼدية يف الدراسات اإلسالمقة).
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ثرجامت

ومؼالتف التل كؼدم ترجؿتفا هـا:
(he Early Arabic Grammarians' Contributions to the Collection and
Authentication of Qur'anic Readings: The Prelude to Ibn Mujahid's
Kitab al-Sab'a).
تطقر الـحق العربل وتطقر الؼراءات
هل مـ أهؿ مؼآتف البحثقة يف دراسة العالقة بقـ ّ
الؼرآكقة.
│
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ثرجامت
()1

مقدمت :
تـطؾؼ هذه الؿؼالة لؿصطػك شاه -الباحث يف كؾقة الدراسات الشرققة
الـص
وإفريؼقة بؾـدن -مـ فؽرة مركزية وهل ضرورة استحضار (شعائرية) ّ
الؼرآين كؿرتؽز رئقس يف تت ّبع تاريخ الؼراءات الؼرآكقة وجؿعفا وتقثقؼفا
واطتؿادها.
ٍ
ٍ
حقث ُي َحاجج شاه ّ
لعدد مـ
طدد معقـ مـ الؼراءات وف ًؼا
بلن اطتؿا َد
الؿحددات الرئقسة :مقافؼة العربقة ،مقافؼة رسؿ الؿصحػ العثؿاين ،أن تصح
بسـد :لؿ َي ُؼؿ رغب ًة يف التقحقد الذي شؿؾ ّ
كؾ مـاحل الثؼافة والعؾقم يف هذه
الػرتة مـ التاريخ اإلسالمل فحسب ،بؾ إكف قام طؾك أساس الجدال يف هذه
والؼراء ا ّل َذ ْي ِـ كاكا يف صقر تلسقس
خصقصا بقـ الـحقيقـ
الؿحدّ دات كػسفا،
ً
ّ
طؾقمفؿا يف هذه الػرتة ،حقث حضر اإلصرار طؾك صحة الؼراءة بسـد ،يف
محاولة إليؼاف التخؿقـ الـحقي الذي كان أحقا ًكا يتجاوز الحدّ يف تخؿقـف فقبعد
طـ ما يحتؿؾف الؿصحػ العثؿاين أو ما يرد يف الروايات.

كص الرتجؿة،
( )2قام بؽتابة الؿؼدمة ،وكذا التعريػ بإطالم وكتابة الحقاشل والتعؾقؼات القاردة يف ّ
مسمولق قسؿ الرتجؿات يف مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة ،وقد م ّقزكا حقاشقـا طـ حقاشل شاه ْ
بلن
كصصـا بعدها بـ(قسؿ الرتجؿات) ،وقد وضع شاه الحقاشل يف ختام الدراسة ،لؽــا آثركا تضؿقـفا يف
تقسقرا طؾك الؼارئ حتك يتؿؽـ مـ تتبع مراد الؿملػ.
الدراسة
ً
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ثرجامت
واطتؿاد شاه فؽرة (شعائرية الؼرآن) هق ما يخقل لف تلكقد كقن مبدأ صحة
مرتال
الؼراءة سـدً ا هق مبدأ فاطؾ وقديؿ يف تـاقؾ الؼراءات :حقث يحضر الؼرآن ً
َ
إشؽآ آبتعاد طـ
ومرتال يف ذاتف كشعقرة ،وهذا ذاتف ما جعؾ
ً
يف الصؾقات
تصقر
الرواية ،وفتح الباب لتخؿقـات الؾغقيقـ :وهق ما يؿؽـ شاه مـ بؾقرة
ّ
الؼراء والـحقيقـ يف هذه الػرتة ،التل طرفت خالفات الؼراء
ّ
خاص طـ خالفات ّ
الؽبار مثؾ :ابـ مجاهد ،وابـ شـبقذ ،وابـ مؼسؿ العطار.
فػل سقاق هذه الرؤية يؼدّ م مصطػك شاه تسقق ًؼا مختؾ ًػا لؽتاب السبعة ٓبـ
مجاهد ،وطالقة ابـ مجاهد بابـ شـبقذ وابـ مؼسؿ ،حقث يرفض شاه الرؤية
السائدة طـ كقن هذا الؽتاب ُكتِب بغرض تقحقد الؼراءات ،أو أن السـد مـف كان
محاولة (جديدة) لػرض سقاج حقل الؼرآن وقراءاتف ،ويرى أن (السبعة) ُكتِب
رغب ًة يف تقثقؼ الؼراءات الؿتقافؼة طؾك الشروط الثالثة الؿعروفة سؾ ًػا
ٍ
مختؾػ طـد بؼقة الؼراء ،مـ هـا ّ
فنن قراءات مثؾ :ابـ شـبقذ،
والؿعتؿدة بشؽ ٍؾ
ٍ
رغبة يف التقحقد يشايعفا ابـ مجاهد،
وابـ مؼسؿ العطار ،لؿ تؽـ قراءات ضد
والؼراء.
وإكؿا هل قراءات تعتؿد معايقر مغايرة ذات صؾة بخالفات الـحقيقـ
ّ
ّ
إن اختقار هذه الؿادة لتؽقن ضؿـ مؾػ (تاريخ الؼرآن) طؾك قسؿ
ِ
مفؿة يف تاريخ
الرتجؿات ،غرضف طرض قراءات ذات صرافة وجدَ ة لؿرحؾة ّ
الؿصحػ هل مرحؾة اطتؿاد الؼراءات ،كؿا أن اطتؿاد شاه طؾك مػفقم شعائرية
الؼرآن يف تحؾقؾف يعطل مز ّية لؿؼالتف طـ غقرها مـ مؼآت تغرق -أثـاء مـاقشة
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ثرجامت
هذه الؿرحؾة مـ تاريخ الؿصحػ -يف جدل تاريخل يحجب (صبقعة الؼرآن)
الـص إزلل ،كؿا تليت هذه
وأثرها الرئقس يف جفقد إمة التاريخقة يف حػظ هذا ّ
الدراسة يف مقاجفة الؽثقر مـ أراء آستشراققة الؿعتادة والتل تحاول مؼاركة
تصر
تاريخ الؼرآن بتاريخ الؽتب التقحقدية إخرى (التقراة ،اإلكجقؾ) :حقـ ّ
طؾك جعؾ الؿصحػ بؼراءاتف الؿعروفة قد فرض طرب مجؿقطة مـ اإلجراءات
السؾطقية الؿتعاقبة ،وهق ما تدحضف مؼالة شاه بؽشػفا الطبقعة الؿعرفقة الدققؼة
الؼراء وكذلؽ الطبقعة الؿعرفقة لعؿؾقة حسؿفا.
لؾخالفات بقـ ّ
│
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ثرجامت
الدراست
طـد إكعام الـظر يف تاريخ كشلة طؾؿ الؾغة العربقة تتجؾك لؾـاضر طدّ ة خصائص
مبفرة مـ حقث شؽؾ طؾقم الؾغة ووضقػتفا وتؽقيـفا ،ومـ أبرز هذه الخصائص
ذلؽ التطقر السريع الذي لحؼفا واتسؿ -رغؿ سرطتف -بطبقعة دققؼة صؼؾت
هذه العؾقم .ومع ذلؽ ّ
فنن مـ أبرز الجقاكب الؿدهشة لفذه الخصائص ما
الرواد الذيـ كاكقا يف إصؾ أفرا ًدا طؾك َقدْ ر ٍ
طال مـ الشفرة،
ي ّتصؾ بالـحاة ّ
مفؿة التجريد
وهل شفرة لؿ تـبثؼ فؼط مـ دورهؿ كلطالم حؿؾقا طؾك طاتؼفؿ ّ
الـص اإلسالمل
قراء لؾؼرآن قدمقا كؿاذج راققة لحػظ ّ
الؾغقي ،وإكؿا باطتبارهؿ ّ
مؿثال يف الؼرآن(.)2
الؿؼدّ س ً

( )2اكظر مـشقرايت السابؼة ،ومـفا مؼالة بعـقانExploring the Genesis of Early Arabic :
Linguistic Thought: Qur'anic Readers and Grammarians of the Kufan
 ،Traditionالجزء إول ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد الخامس ،العدد  ،)2002( 2ص،78 -47
أيضاAndrew Rippin :
والجزء الثاين يف العدد الثاين مـ الؿجؾد الخامس ( ،)2002ص .47 -2اكظر ً
) (ed.), The Qur'an: Style and Contents (Aldershot: Variorum, 1002وبخاصة
مؼآت جراهام ،وأكجقؾقؽا كقيػرت ،واكظر تعؼقبل طؾك مؼالة أكدرو ريبقـ بعـقانThe Qur'an: :
 Formative Interpretationيف مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد الخامس ،العدد الثاين ()2002
ص.252 -224
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ثرجامت
ويف ضقء إهؿقة الشعائرية لؾؼرآن( ،)2التل امتدت لؿختؾػ الؿقضقطات
تؿحقصا لغقيا ود ّقة
الؿفؿة
الالهقتقة والشرطقة والقطظقة ،استؾزمت هذه
ً
ّ
ِ
بالغة( .)2وٓ شؽ ّ
الـص الؼرآين والتلكد مـ
أن العـاية القؼظة بالتػاصقؾ يف تحؼقؼ ّ
تصقر الؿستشرقة إلؿاكقة أكجقؾقؽا كقيػرت طـ كقن الؼرآن كتا ًبا شعائريا ،أو
( )2يشقر الؽاتب هـا إلك ّ
كتا ًبا صؼسقا( ،كتاب أدطقة بامتقاز) ،وضــا أن هذا الؿػفقم يحتاج لؾتقضقح حقث تختؾػ دٓٓتف التل
تحضر يف الؿؼالة طـ الدٓلة التل تؼصد إلقفا كقيػرت ،فحديث كقيػرت يحقؾ إلك كقن الؼرآن كتا ًبا كاكت
وضقػتف إولك أن يؽقن كتاب أدطقة يستخدم يف الصؾقات ،وهق ما يتالقك مع صروحات لقلقـغ يف كتابف
(حقل الؼرآن إصؾل) وكريستقف لؽسـربج يف (قراءة أرامقة سقرياكقة لؾؼرآن) ولق ً
قؾقال ،طـ كتاب أدطقة
تطقر الؼرآن أو صبؼة أطؿؼ مـ صبؼاتف تبعتفا مراحؾ تحرير وتـؼقح
مسقحل ش ّؽؾ مرحؾة مـ مراحؾ ّ
خاصة.
وأسؾؿة
لؾـص يف سقاق اكػصال إمة الـاشئة هبقية ّ
ّ
وبالطبع ثؿة اطرتاضات مـ بعض الؿستشرققـ طؾك هذا الطرح ،حقث يمكدون كقن الؼرآن لقس كتا ًبا
لقتقرجقا بالؿعـك الؿسقحل بحال ،بؿعـك أكف ٓ ُيؼرأ يف مـاسبات محددة بتؼاصقع محددة .لؽـ اإلشؽال
إكرب يف هذا التصقر مـ وجفة كظركا ،هق كقكف ً
أصال يتجاهؾ إوصاف إخرى التل يعطقفا الؼرآن لـػسف
بلي معـك .لؽـ هذا ٓ
كؽتاب هدى وحجة وبقان ،وهق ما يعـل طدم اكحصاره يف كقكف كتا ًبا شعائريا ّ
يعارض شعائرية الؼرآن بؿعـك أكف ،وإلك جاكب كقكف بقا ًكا وهدى وحجة ،ففق كتاب تع ّبد ،أي :إ ّن تالوتف
ذاتف هل فعؾ تع ّبد مـ حقث هق كؾؿة اهلل ،بؾ ّ
إن هذه الؿعاين لؾؼرآن كبقان وهدى تحضر يف التؾؼل
ّ
ولعؾ الدٓلة الؿؼصقدة لشاه هـا هل أن
الشعائري لف ،بؿعـك استحضار كقن قارئف يصغل لؽالم اهلل.
كتاب يتع ّبد بف يقمقا ويف ّ
كؾ صالة :مؿا يعـل ّ
رئقسا يف وضع
لؾـص َمثؾ
أن التـاقؾ الشػفل
الؼرآن
ّ
ٌ
أساسا ً
ً
معايقر صحة قراءتف ٓح ًؼا كؿا يحاول هق أن يستدل( ،قسؿ الرتجؿات).
( )2اكظر الخالصة التل كت َب ْتفا أكجقؾقؽا كقيػرت طـ الدور الشعائري والديـل لؾؼرآن مـ حقث شؽؾ
الـص وبـقتف يف مؼالة لفا بعـقان 'Form and Structure of the Qur'an :يف الؿقسقطة الؼرآكقة
ّ
أيضا:
(لقدن :بريؾ )2002 ،الجزء الثاين ،ص ،266 -245واكظر ً
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ثرجامت
طامال مح ّػ ًزا َش َح َذ
ً
سالمتف طؾك الـّحق الذي تجؾك يف الؼراءات الؼرآكقة كان
التقسع يف هذا الحؼؾ الؿعريف ،يف ّ
ضؾ سعل
الػؽر الؾغقي العربل ،وأدى إلك
ّ
الؿتلصؾة يف الؼراءات الؿختؾػة بـظرية لغقية
الؼراء إلك ربط الظاهرة الؾغقية
ّ
ّ
بؿفؿة كشر ُأو َلك
الؼراء برز همٓء الذيـ اضطؾعقا
ّ
متقـة ومتؿاسؽة .ومـ وسط ّ
كؿاذج التحؾقؾ الؾغقي الؿجردة وتطقيرها ،وأصبحقا مع تالمذهتؿ فئة متؿايزة
لتؿفد
مـ الؿتخصصقـ يف الؾغة ،وجاءت جفقدهؿ يف التؿحقص والدراسة ّ
الطريؼ أمام ضفقر مدرستقـ مـ الؿدارس الؾغقية العريؼة ،هؿا :مدرسة
البصريقـ ،والؽقفققـ .وبعد ذلؽ تحقلت هاتان الؿدرستان إلك تبـل مـفج
التطقر الػـل يف ّ
الشؽؾ
طؽس
مـػصؾ طؾك ما يبدو يف دراسة ضاهرة الؾغة :وقد
ّ
َ
والؿضؿقن لدى ّ
التحقل يف الرتكقز والتطبقؼ ،وأصبح الـحاة
كؾ مدرسة ذلؽ
ّ
والؼراء فريؼقـ متؿايزيـ ،وضفر ذلؽ التؿايز جؾقا يف اختالف البقصؾة
الؿػاهقؿقة ٓهتؿامات ّ
كؾ فريؼ ومساطقف.
وإذا كاكت لغة الؼرآن قد حظقت بلهؿقة بالغة لدى الـحاة
والؼراء طؾك حدّ
ّ
مصدرا قدسقا ٓ سبقؾ إلك الؿساس بفّ :
فنن قضقة التعامؾ مع
سقاء باطتبارها
ً

=
'Referentiality and Textuality in Surat al-Hijr. Some Observations on the
Qur'anic Canonical Process and the Emergence of a Community' in Issa J.
BouUata (ed.). Literary Structures of Religious Meaning in the Qur'an
(Richmond, Surrey: Curzon Press, 1000), pp. 241-21.

()9

إسهامات النحاة املتكرة يف جمع وثوثيق القراءات القرآنية :مدخل لكجاب الستعة الةن مجاهد

ثرجامت
تقثقؼ البـاء الؾغقي لؾؼراءات -طؾك ما فقفا مـ تـقع دققؼ -كاكت ّ
محؾ خالف
الؼراء ّ
أن الؼراءات الؼرآكقة وما اشتؿؾت طؾقف مـ تراكقب
كبقر .وقد
استؼر لدى ّ
ّ
لغقية جاءت طرب روايات ثابتة مستؼرة ،يف حقـ ّ
أن الـحاة -مع قبقلفؿ هبذا
الؿبدأ العام -حرصقا طؾك اإلفادة مـ آطتبارات الـظرية والرتاثقة يف تحؼقؼ
الؼقل يف الؼراءات وتقثقؼفا ،وتؿحقص الـؿاذج الـحقية يف دراسة وتؼققؿ
الؿتلصؾة يف قؾب الؼراءات الؼرآكقة ،طالوة طؾك بقان اإلطجاز
الرتاكقب الؾغقية
ّ
الؾغقي يف البقان الؼرآين.
وكان مـ كتائج هذا الؿـفج الـظري الجرأة طؾك اقتحام حرم التصقرات
الػرضقة والظـقة لفذه الؼراءات .ورغؿ آضطالع هبذا إمر يف سقاق التعؾقؾ
مر
أثرا ٓ يـؿحل طؾك جفقد جؿع وتقثقؼ الؼراءات طؾك ّ
الؾغقي ،إٓ أكف خ ّؾػ ً
الؼرون التالقة.
وقد سعك طد ٌد مـ الـحاة إوائؾ إلك الـلي بلكػسفؿ طؿـ سبؼقهؿ ،فحاولقا
التؼؾقؾ مـ دور أوائؾ الؼراء يف تؽقيـ الػؽر الؾغقي ،ومـ إسفاماهتؿ الؿتقاصؾة
ٍ
كاحقة يؿؽـفؿ إضػاء
واضحا جؾقا :فؿـ
يف الػؽر الؾغقي ،وكان دافعفؿ لذلؽ
ً
مشروطق ة طؾك أفعالفؿ طرب إثارة التساؤٓت حقل قدرة الؼراء ومؾؽاهتؿ الؾغقية

()20

إسهامات النحاة املتكرة يف جمع وثوثيق القراءات القرآنية :مدخل لكجاب الستعة الةن مجاهد

ثرجامت
ٍ
كاحقة أخرى يؽقن
الـص الؼرآين( .)2ومـ
ومدى اطتبارهؿ حجة يف معرفة قراءات ّ
لؾؿضل ُقدُ ًما يف فرض آرائفؿ حقل الخصائص الؾغقية لؾؼراءات
لديفؿ مجال
ّ
التل تشذ طـ كظرياهتؿ يف الؾغة والـحق فقسفؾ بذلؽ اصراحفا والخالص مـفا.
وقد سعك الـحاة إلك بسط سؾطاهنؿ لقتعدى العؾقم الؾغقية إلك طؾؿ
وكجؿ طـ ذلؽ صراع
الؼراءات ،لؽـ هذه الؿساطل ققبؾت بؿعارضة حثقثةَ :
مؿتد ،وجاءت هذه الظروف لتؿفد الطريؼ وتدفع ابـ مجاهد (224 -245هـ)
إلك وضع كتاب يب ّقـ فقف الؼراءات السبع الؿعتؿدة وكسبتفا إلك قارئقفا ،ولـ
أي محاولة لتحديد أهؿقة كتاب السبعة ٓبـ مجاهد
كجايف الؿـطؼ إذا قؾـا بلن ّ
يف وضعف ومحتقاه ٓ بد لفا أن تراطل هذه العقامؾ التل أدت إلك كشلة طؾؿ الؾغة
لقجسد اتساع كطاق
الؼراء والـحاة( ،)2وقد جاء الؽتاب
ّ
العربقة وتؿايز مدرستل ّ
الؿقاجفة التل اكدلعت يف السـقات إولك لـشلة طؾؿ الؾغة العربقة واستؿرت
خالل الحؼبة الرتاثقة مـ التاريخ اإلسالمل.
القزنان التاسع والعاشز يف التزاث اإلسالمي :عصز االستقطاب والتىحيد:

( )2اكظر :طبد السالم مؽرم وأحؿد مختار طؿر ،معجؿ الؼراءات الؼرآكقة مع مؼدمة يف الؼراءات وأشفر
الؼراء ( 8أجزاء ،الؽقيت ،ذات السالسؾ )2985 -2982 ،لؾقققف طؾك خالصة طا ّمة لؿقضقع
الؼراءات والؼراء.
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة يف الؼراءات ،تحؼقؼ :شققل ضقػ ،الطبعة الثاكقة (الؼاهرة :دار الؿعارف،
2400هـ2980/م).
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ثرجامت
التطقر الػؽري لؾرتاث
دأب الؽتّاب الؿعاصرون مـ الباحثقـ يف تاريخ
ّ
اإلسالمل إلك اطتبار الؼركقـ التاسع والعاشر فرتة غؾب فقفا آتجاه كحق
التجاكس والتقحقد طؾك صريؼة تعاصل إقدمقـ مع الؿعارف اإلسالمقة،
واتضحت إ ّبان هذه الحؼبة التاريخقة مالمح الطريؼة السـّقة وتؿايزت يف شؽؾفا
ووضقػتفا( ،)2وقد جاء هذا آكطباع طؾك ما يبدو كتقجة لتصقرات مع ّقـة حقل
الطابع العام لألدب والػؽر خالل هذه الؿرحؾة الزمـقة يف ضقء فرضقة أساسقة
ً
بارزا يتجؾك يف العؾقم الؿختؾػة ،مثؾ :الؼراءات ،وطؾؿ الحديث
ترى
تحقٓ ً
والػؼف ،وطؾؿ الؽالم ،والـحق ،والتػسقر ،يـحق هبا إلك تقحقد الؿػاهقؿ والعؼائد
واستؼرارها.

( )2اكظر :مقكتجؿري واتThe Formative Period of Islamic Thought (Oxford: ،
 ،2991Oneworld Publications,أطقدت صباطتف مـ صبعة  ،2972ص ،278 -252وفقف يرى أن
أيضا:
ضفقر قطب مجابف لؾشقعة جعؾ صريؼة أهؾ السـة هل اإلسالم .اكظر لف ً
Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: Edinburgh University Press,
2912), pp. ;51-65
واكظر Introduction to the Qur'an :وهق يف إصؾ كتاب مـ تللقػ ريتشارد بقؾ ،ط ّؾؼ طؾقف
أيضا :جقرج مؼدسل،
مقكتجؿري وات (إدكربة ،مطبعة جامعة إدكربة )2987 ،ص :50 -48وختا ًما اكظر ً
The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West
(Edinburgh: Edinburgh University Press, .2911).
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ثرجامت
وتليت دراسة مقكتجؿري وات( )2لفذه الحؼبة التلسقسقة يف تاريخ الػؽر
لتقضح بذلؽ كضقج
اإلسالمل لتشقر إلك مالمح بارزة مـ التدويـ وآستؼرار ّ
الػؽر السـّل طؾك كحق ما تجؾك طرب مزيج مـ الطرق العؼؾقة والـؼؾقة ،ويشقر
مقكتجؿري وات طؾك وجف الخصقص إلك حؼقؼة القصقل إلجؿاع طا ّم حقل
الؿرو ّيات يف متقن السـة الـبقية :ويرى ّ
التقسع والقضقح يف أراء الػؼفقة
أن
ّ
قد تلتك طرب هذه الؿرويات ،وشفدت هذه الحؼبة تلسقس الؿذاهب الػؼفقة.
ويرى مقكتجؿري وات ّ
أن كشلة طؾؿ أصقل الػؼف ساطدت يف زيادة التؼدير
الؿتبادل بقـ مختؾػ التخصصات العؾؿقة ،ويف معرض تـاولف لؾعؾقم الؼرآكقة
يؼر بلهنا حظقت بـقع مـ آستؼرار التاريخل يستعرض وات طؾؿ الؼراءات
التل ّ

( )2مقكتجؿري وات ( )2006 -2909كاهـ إكجؾقؽاين ومستشرق بريطاين ،أستاذ الدراسات العربقة
وآسالمقة بجامعة إدكربة بنسؽتؾـدا إلك تؼاطده طام  ،2979مـ أهؿ الؿستشرققـ الؿعاصريـ يف مجال
تاريخ الدطقة والسقرة الـبقية ،ومـ أشفر كتبف يف السقرة :محؿد يف مؽة ( ،)2952محؿد يف الؿديـة
( ،)2956واإلسالم واكدماج الؿجتؿع ( .)2998والثالثة مرتجؿقن لؾعربقة :فؼد ترجؿ إول
طبد الرحؿـ الشقخ ،وصدر طـ الفقئة العامة لؾؽتاب طام  ،2994وترجؿ الثاين شعبان بركات ،مـشقرات
الؿؽتبة العصرية ،ببقروت ،2985 ،وترجؿ الثالث طؾل طباس مراد ،وصدر طـ الؿمسسة الجامعقة
لؾدراسات والـشر والتقزيع ،بقروت ،ط ،2009 ،2وكذلؽ ترجؿ كتابف ( Muslim-Christian
 ) Encounters: Perceptions and Misperceptions,2992بعـقان (اإلسالم والؿسقحقة يف
العالؿ الؿعاصر) ،ترجؿف :طبد الرحؿـ الشقخ ،وصدر طـ الفقئة العامة لؾؽتاب طام ( .2998قسؿ
الرتجؿات).
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ثرجامت
الـص الؼرآين ومـاهج التعاصل معف( .)2وهذا
مقضحا الخؾػقة التاريخقة لؼراءات ّ
ً
الجاكب تحديدً ا مـ دراسة وات هق ما يتصؾ بؿقضقع دراستـا :إذ يتعؾؼ
بؿشروع الؼارئ الع ّالمة ابـ مجاهد ،وبـاء طؾك فؽرة التقحقد وآستؼرار،
يؼرتح وات أن الؼرن التاسع الفجري شفد تجسقدً ا حؼقؼقا لؾرغبة يف تقحقد
الؼراءات الؼرآكقة واكتظامفا طرب جفقد ابـ مجاهد الذي اكطؾؼ يف رسؿ معالؿ
هذا العؾؿ وفؼ ما تقاتر(.)2
وهذه الجفقد الرامقة إلك تعزيز الؼراءات السبع الؿتقاترة واقرتاهنا بحؼقؼة ما
اضطؾع بف ابـ مجاهد مـ دور بارز يف اإلكؽار طؾك ابـ مؼسؿ ()254 -265
وابـ شـبقذ (تَ )228 :
خاص يف الؼراءات
الؾذ ْي ِـ َأ َصرا طؾك التؼ ّقد بـفج
ّ
يخالػ ما كان طؾقف العؿؾ ،تعطل اكطبا ًطا بلن تؾؽ الحؼبة الزمـقة ا ّتسؿت
بتحقل طا ّم كحق التقحقد والتجاكس ،ومع ذلؽ ّ
فنن هذه الـظرة تسلء ففؿ صبقعة
طؿؾ هذيـ الؼارئقـ :كؿا أهنا تس ّؾؿ ّ
بلن مساطقفؿا كاكت مؼبقلة طؾك كحق ما يف
إصار ما كان طؾقف الحال يف الؼراءات قبؾ هذه الحؼبة الزمـقة ،ويف الحؼقؼة ّ
فنن
(،Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 152-1. )2
وقد وافؼف طؾك هذا الرأي مايؽؾ كقك يف كتابف:
)The Koran, A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 1000
يف صػحة  72وما بعدها .وقد ُوصػ بلن لف الػضؾ يف وضع إمقر يف كصاهبا يف هذا الحؼؾ باختقاره
الؼراءات السبع .وإن كان هذا الرأي يؽاد يغػؾ الجفقد التل سبؼت ابـ مجاهد.
(Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought, p. 151. )2
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ثرجامت
ابـ مجاهد سعك فؼط إلك التلكقد طؾك الؿسؾؿات التل است ُِؼ ّر طؾقفا يف باب
الؿتلصؾة يف الؼراءات
الؼراءات استـا ًدا إلك اطتؼاد قائؿ بلن الظقاهر الؾغقية
ّ
الؼرآكقة هل ٍّ
مستؼرة محدّ دة سار طؾقفا السؾػ ،ولؿ يؽـ مدار
تجؾ ٕساكقد
ّ
إمر طؾك تؼققد الؼراءات ،بؾ ّ
إن السقاق وآتجاه الؿعارض لؿحاولة ابـ
مجاهد قد تق ّصد -كؿا كب ّقـ ٓح ًؼا -طرب تطقرات وضروف مختؾػة تؿا ًما،
تؿثؾت يف الديـامقؽقة الداخؾقة لعؾؿ الؾغة العربقة وطالقتف بعؾؿ الؼراءات.
ّ
إن تداطقات بعض إحداث التل وقعت ٓبـ مجاهد قد تجؾت بشؽؾ غقر مباشر
يف رؤية جقرج مؼدسل( )2لـشلة أصقل الػؼف( .)2وقد ُطـل مؼدسل يف إصؾ برسالة

( )2جقرج مؼدسل ( ،)2002 -2920هق خريج السقربقن درس الؾغة العربقة يف جامعات طديدة مـفا
مقتشغان وهارفرد ،ومـذ  2972كان أستا ًذا فخريا لؾدراسات اإلسالمقة بجامعة بـسؾػاكقا ،إلك تؼاطده يف
.2990
من أهم كتبه:
 ،2982 ،The rise of collegesوقد ترجؿ لؾعربقة بعـقان (كشلة الؽؾقات :معاهد العؾؿ طـد
الؿسؾؿقـ ويف الغرب) ،ترجؿف :محؿقد سقد محؿد ،وصدر طـ مدارات لؾـشر ،الؼاهرة.2025 ،
( ،The rise of humanism in classical Islam and the Christian Westكشلة اإلكساكقية
يف اإلسالم الؽالسقؽل ويف الغرب الؿسقحل.)2990 ،
كؿا حؼؼ وكشر كتاب القاضح يف أصقل الػؼف ٕبل القفاء طؾل بـ طؼقؾ ،وصدر طام  ،2996يف ضؿـ
(الـشرات اإلسالمقة) التل أصدرها الؿعفد إلؿاين لؾدراسات الشرققة ببقروت( .قسؿ الرتجؿات).
()2

George Makdisi, 'The Juridical Theology of Shafi'i: Origins and

Significance of Usul alfiqh',
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ثرجامت
الشافعل باطتبارها تريا ًقا يؼل مـ الػؾسػة الؽالمقة العؼؾقة لؾؿعتزلة ،تربز الحؾؼة
آكتؼالقة يف الؿحاوٓت الؿتعاقبة لقضع أصقل لؾشريعة اإلسالمقة( ،)2وقد سعك
مؼدسل لبقان السبب يف ّ
ّ
متلخرة قد مزج بقـ
أن أصقل الػؼف السـل يف مراحؾ
الؿباحث الؽالمقة والؼقاطد الشرطقة ،وقد حدّ د ثالثة أحداث رئقسة جسدت اكتصار
مدرسة إثر الـؼؾقة طؾك العؼؾقة ،أولها :الؿحـة التل وقػ فقفا أحؿد بـ حـبؾ
تحقل أبل الحسـ
( )242 -264يف وجف الؿعتزلة وققلفؿ بخؾؼ الؼرآن .وثانيهاّ :
إشعري ( )224 -260إلك معسؽر مدرسة إثر ورجقطف طـ مذهب آطتزال.
وثالثها :ما فعؾف الخؾقػة العباسل الؼادر (تقلك الخالفة سـة  282حتك  )422مـ كشر
العؼقدة الؼادرية سـة  409هجرية ،وهق ما اطتربه البعض محاولة لؽبح جؿاح
الؿدرسة إشعرية التل اكبعثت مـ جديد وراحت ّ
تطؾ برأسفا(.)2

=
Studia Islamica 69 (2914), pp. 6-42; cf. Wael Hallaq, 'Was al-Shafi the
Master Architect of Islamic Jurisprudence', International Journal of Middle
Eastern Studies 16 (2991), pp. 612-506.
(George Makdisi, Studia Islamica 69, p. 21; cf. George Makdisi, 'Ash'ar )2
and the Ash'arites in Islamic Religious History', Studia Islamica 22 (2951),
pp. 12-10, and Studia Islamica 21 (2951), pp. 29-19.
وقد أتك ريتشارد فراكؽس برأي مخالػ يف مؼالة لف بعـقان:
Elements in the Development of the Teaching of al-Ash'ari', Le Museon:
Revue D'Etudes Orientates 204 (2992), pp. 242-90.
(Makdisi, Studia Islamica 69, pp. 21-11; cf. Watt, Islamic Philosophy and )2
Theology, p. 200.
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ثرجامت
لتحقل إشعري طـ مذهب آطتزال
ويف معرض تـاول جقرج مؼدسل
ّ
كجده يشقر إلك محـة الؼارئ ابـ شـبقذ الذي اكتفج مبدأ آختقار يف الؼراءات
الؼرآكقة وٓقك معارضة شديدة مـ ابـ مجاهد .ويرى أن ابـ شـبقذ لؿ يؽـ
ل ُقضطر إلك الرجقع طـ ققلف يف الؼراءات لق أن الؿعتزلة كجحت يف فرض طؼقدة
خؾؼ الؼرآن قبؾ قرن مـ الزمانّ ،
وأن هذا اكعؽاس لإلخػاق الذي لحؼفؿ يف
الؿحـة(.)2
أن الحادثة ّ
ومع ذلؽ ،رغؿ ّ
محؾ الؽالم تعؽس مقاجفة مػحؿة بقـ مدرستل
الـؼؾ والعؼؾّ ،
فنن مساطل ابـ شـبقذ تعقد يف أصقلفا لظروف مختؾػة تؿا ًما :إِ ْذ
تش ّؽؾت يف إصار التطقرات التل شفدها طؾؿ الؾغة الغربقة ،أما العالقة الؽالمقة
التل يػرتضفا مؼدسل فؾؿ يؽـ لفا أدكك أثر حؼقؼل طؾك هذا إمر بر ّمتف.
وض ّؾت إحداث التل أحاصت بؿشروع ابـ مجاهد -طؾك ٍ
كحق مض ّؾؾ-
ممشرا طؾك اتجاهات ال ّتقفقؼ والتقحقد الؿػرتضة يف طؾؿ الؽالم والـحق
ً
والػؼف ،ومـ الؿثقر لالهتؿام أن تليت كظرية جقكاثان أويـز( )2يف دراسة الـحق

(Makdisi, Studia Islamica 69, p. 29. )2

( )2جواناثن أوينز ،مستشرق أملاين ،خمتص يف قواعد اللغة العربية ،له ابإلجنليزية عدد من الكتب حول
قواعد العربية ،أمههاThe Foundations of Grammar: An Introduction to Medieval :
Arabic Grammatical Theory. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
).)Publishing Co. 2911
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ثرجامت
العربل لتػرتض أن تبؾقر الؿدارس الـحقية قد وقع يف هناية الؼرن التاسع،
وتؾؿ ح إلك تزامـ ضفقر أول كتاب ٓبـ مجاهد يستعرض بقضقح الؼراءات
ّ
السبع مع هذه الحؼبة التل شفدت استؼرار القجقه الـحقية( .)2ووفؼ هذه
الـظرية ف ّ
نن التحركات الؿؾحقضة كحق صقاغة الـّحق يف صقرة رسؿقة قد تزامـت
الرامقة لتقحقد الؼراءات الؼرآكقة ،ومع ذلؽ ّ
فنن الؿؼابالت
مع آتجاهات ّ
الـؿقذجقة الؿؼرتحة بشلن مساطل ابـ مجاهد يف جؿقع إمثؾة السابؼة تبدو
متسرطة ،ففل افرتاض حقل أهؿقة جفقد هذا العالؿ واطتباره الـظقر لعؿؾقات
ّ
مع ّؼدة مـ التقحقد والتجاكس ٓ تم ّيده الحؼائؼ التاريخقة.
وٓ شؽ ّ
أن إطادة تؼققؿ الدور السقاسل والديـل لؾؿعتزلة إ ّبان الؿحـة
والجدل حقل صبقعة الؼرآن طؾك يد طؾؿاء مثؾ ولػرد مادلـج( )2وجقزيػ فان
(Jonathan Owens, Early Arabic Grammatical Theory: Heterogeneity and )2
Standardization, Amsterdam Studies in the Theory and History of
Linguistic Science (Amsterdam: John Benjamin BV, 2990), pp. 6-5 & p. 129,
وخاصة رقؿ  25التل يتحدث فقفا أويـز طـ الػرتة مـ  890إلك  920باطتبارها فرتة استؼرار الـحق العربل
واتخاذه الصقرة التل بؼل طؾقفا مـ حقث الجقهر حتك يقمـا هذا( ،ص.)229
( )2ولػرد مادلـج ( )-2920مستشرق ألؿاين ،هق أستاذ الؾغة العربقة يف جامعة أكسػقرد مـذ  2978وإلك
 ،2998مفتؿ بإساس بتاريخ اإلسالم الؿب ّؽر وتاريخ ِ
الػ َرق والطقائػ اإلسالمقة ،ويعؿؾ أن كباحث
يف معفد الدراسات اإلسؿاطقؾقة بؾـدن ،مـ كتبف:
( ، Religious and Ethnic Movements in Medieval Islamالحركات الديـقة واإلثـقة يف
اإلسالم القسقط( ،(2992 ،
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ثرجامت
إس( )2معـاه أن هذا التضاد الؽالمل بقـ الؿعتزلة وأهؾ السـة أصبح ضاهرة
معؼدة طؾك كحق ٓ يؿؽـ إكؽاره( .)2كؿا أن بروز كبار فؼفاء الحـػقة خالل هذه

=
( ،Studies in Medieval Shi'ismدراسات يف التش ّقع يف العصقر القسطك( .)2022 ،قسؿ
الرتجؿات).
( )1جقزيػ فان إس ( ) -2942مستشرق ألؿاين ،اهتؿاماتف الرئقسة ترتكز يف الػؼف وتاريخ الػؽر
التصقف اإلسالمل ،أستاذ
اإلسالمل ،حاصؾ طؾك الدكتقراه مـ جامعة بقن ،وكاكت رسالتف طـ
ّ
الدراسات اإلسالمقة يف جامعة تقبـغـ مـذ  2968وإلك تؼاطده طام  ،2999وكاكت رسالتف لـقؾ إستاذية
حقل كظرية الؿعرفة اإلسالمقة ،طؿؾ كلستاذ زائر يف بعض الجامعات ،مثؾ جامعة كالقػقركقا ،والجامعة
إمريؽقة ببقروت.

من أهم كتبه :كتابف الؿرتجؿ إلك العربقة (طؾؿ الؽالم والؿجتؿع يف الؼرن الثاين والثالث لؾفجرة)،
ترجؿف :سالؿة صالح ،وصدر طـ دار الجؿؾ ،كقلقكقا (ألؿاكقا) ،بغداد ،ط .2008 ،2وهق طبارة طـ
الجزء إول والثاين مـ كتاب طـ تاريخ الػؽر الديـل يف اإلسالم والقاقع يف خؿسة أجزاء ،وقد كتب يف
طام  2006كتا ًبا بعـقان ( ،)The Flowering of Muslim Theologyازدهار طؾؿ الؽالم
اإلسالمل كتؾخقص لألجزاء الخؿسة( .قسؿ الرتجؿات).
(Wilferd Madelung, 'The Origins of the Controversy Concerning the )2
Creation of the Qur'an' in Felix M. Pareja Casafias (ed.), Orientalia
Hispanica: sive studia FM, Pareja octogenaria dicata (Leiden: E.J. Brill,
2924).
وأطقدت صباطتف يف Wilferd Madelung, Religious Schools and Sects in Medieval
Islam (Aldershot: Variorum, 2916). Joseph van Ess, 'Mu'tazila' in
Encyclopedia of Religion (New York: 2912), vol. 20, pp. 11-9.
أيضا:
واكظر ً
Michael Cooperson, Classical Arabic Biography: The Heirs of the Prophet
in the Age of al-Ma'mun (Cambridge: Cambridge University Press, 1000).
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ثرجامت
الؼضقة طالوة طؾك اختقاراهتؿ الؽالمقة كان سب ًبا يف كثرة الؽالم حقل صبقعة
الؼقى الػؽرية التل كان لفا كبقر إثر يف صقاغة الػؽر السـّل .وأدى هذا بدوره
إلك ج دل بشلن صبقعة السؾطة السقاسقة والديـقة يف قؾب الخالفة العباسقة يف
كشلهتا إولك(.)2
وقد اطتؿد كريستقفر مقؾشرت( )2يف تؽقيـ وجفة كظره طؾك إطادة تؼققؿ تؾؽ
آختقارات الؿذهب ّق ة وخصائص الؿدارس الؽالمقة يف الؼرن التاسع ،ورأى أن
ثؿة تؿققز جديد لفقية الؿذاهب الؽالمقة الرئقسة الؿتعارضة( .)2وبـك رأيف طؾك
العالقة بقـ أحؿد بـ حـبؾ وخصقمف الؿػرتضقـ .ويرى تبؾقر ثالثة مذاهب
( )2اكظر ما كتبف مارتـ هقـدز طـ كؾؿة محـة يف مقسقطة اإلسالم (،)Encyclopaedia of Islam
أيضاQasim Zaman, Religion and Politics under the Early 'Abbasids :
واكظر ً
(Leiden: E.J. Brill, 2992).
( )2كريستقفر مقؾشرت ،باحث أمقركل معاصر يف الرتاث اإلسالمل ،متخصص يف الؿمسسات
والحركات اإلسالمقة ،محاضر يف الؾغة العربقة بالؿعفد الشرقل بجامعة أكسػقرد.
حصؾ مقؾشرت طؾك الدكتقراه طام  ،2992مـ جامعة بـسؾػاكقا ،طـ رسالة بعـقان ( The Formation
 ،of the Sunni Schools of Law, 9th-20th Centuries C.E.تشؽقؾ الؿدارس السـ ّقة يف
الؼاكقن يف الؼركقـ التاسع والعاشر.)2997 ،
لف حقل التاريخ اإلسالمل كتابان مفؿان ،Ahmad Ibn Hanbal ،أحؿد بـ حـبؾ،2006 ،
و ،Hadith, Piety, and Law: Selected Studiesالحديث ،التؼقى ،والؼاكقن ،دراسات مختارة،
( .)2028قسؿ الرتجؿات).
(Christopher Melchert, "The Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal', Arabica )2
pp. 114-61, p. 114.
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ثرجامت
رئقسة يف الؼرن التاسع ،هل :أهؾ الحديث (ويضؿ هذا الؿذهب شخصقات مثؾ
أحؿد بـ حـبؾ) ،وأهؾ الرأي (الؿعتزلة وكثقر مـ فؼفاء الحـػقة) ،وفريؼ ثالث
أشبف بل هؾ الرأي (وهؿ مـ أهؾ إثر مؿـ يـتؿقن إلك الؿذهب الشافعل
والؿالؽل لؽـفؿ اكخرصقا يف طؾؿ الؽالم الدفاطل).
ووف ًؼا لفذه الػرضقة ّ
أي شؽؾ مـ أشؽال الجدل
فنن أهؾ الحديث كرهقا ّ
مصدرا لػفؿ الديـ الؼقيؿ بجؿقع كقاحقف ،ويف
ولؿ يؼبؾقا سقى الؼرآن والسـة
ً
الؿؼابؾ ّ
فنن الػريؼ إشبف بلهؾ الرأي قد اكخرصقا يف الؽالم وجاءت ققاطدهؿ
الػؼفقة مبـ ّقة طؾك أساس طؼؾل يف تـاول الؿصادر الرتاثقة ،ومـ أبرز أكصار هذا
الؿذهب الحسقـ الؽرابقسل (ت ،)248 :وأبق ثقر (ت ،)240 :والحارث
الؿحاسبل (ت ،)242 :وداود بـ خؾػ الظاهري (ت ،)270 :والؿزين (ت:
 ،)264والطربي (ت ،)220 :بؾ والشافعل (ت.)204 :
ومـ إهؿقة بؿؽان لؿقضقع دراستـا أن ابـ مجاهد يؿ ّثؾ حؾؼة القصؾ
الؿحتؿؾة يف فرضقة مقؾشرت حقل مـفج الؿدرسة الشبقفة بلهؾ الرأي يف
تـاولفؿ لؿسللة التصـقػ الرتاثل لؾؼراءات الؼرآكقة(.)2
ومع ذلؽ ّ
التطقرات التل أ ّدت إلك تصـقػ
فنن مقؾشرت لؿ يب ّقـ بشؽ ٍؾ كام ٍؾ
ّ
ال ُؼ ّر اء والؼراءات يف تـاولف ٕحداث الؼركقـ التاسع والعاشر ،كؿا ٓ يتضح دور
(Melchert, Arabica 45, pp. 16If. )2
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ثرجامت
آحتؽاك بقـ مدرسة الرأي والشبقفة هبا يف هذا الصدد ،وطالوة طؾك ذلؽ ّ
فنن
كثقرا مـ تصـقػ مقؾشرت يستـد إلك روايات مؼصقرة طؾك كتب الس َقر
ً
ّ
ويؼر
الؿتلخرة وهل كصقص تتجؾك فقفا وضقػة الجؿع والتدويـ،
والرتاجؿ
ّ
مقؾشرت أكف ٓ تقجد يف الؿصادر الرئقسة مادة تشقر إلك الؿدرسة الشبقفة بلهؾ
يؼسؿ العؾؿا َء
الرأي باطتبارهؿ مذه ًبا متػر ًدا بذاتف ،وطالوة طؾك ذلؽ فنكف ّ
الخاص ،دون
واتجاهاهتؿ العؾؿقة إلك فئات متؼابؾة متعارضة بؿا يخدم تصـقػف
ّ
أن يـفض طؾك هذا دلقؾ قاصع مـ مصدر أصقؾ يعقد لفذه الحؼبة الزمـقة ّ
محؾ
الدراسة.
ويف دراسة أخرى مـػصؾة ،لؽـفا متصؾة مـ حقث الؿقضقع ،يقاصؾ
مقؾشرت الدّ فع بقجفة كظره حقل تصـقػ آتجاهات العؾؿقة إلك مدرسة الـؼؾ
يف مؼابؾ الؿدرسة الشبقفة بلهؾ الرأي ،ويحاول يف هذه الدراسة تؼققؿ أهؿقة
جفقد ابـ مجاهد يف تقحقد الؼراءات السبع ،ويـطؾؼ مقؾشرت مـ هذه الػرضقة
يف تسؾقط الضقء طؾك الؿـفج الرتاثل يف التعامؾ مع طؾؿ الؼراءات واكتشارها،
ً
كظقرا يػقد مـف يف فرضقتف ،ويؼارن ويؼابؾ بقـ
متخذا مـ تدويـ الحديث وروايتف ً
الؿـاهج الؿختؾػة يف تؿحقص الـصقص ذات الصؾة يف ضقء القسائؾ الشػفقة
والؽتابقة يف كؼؾ هذه الؿقاد والحػاظ طؾقفا مـ الضقاع.
ورغؿ أن أوجف التؿايز وآختالف بقـ وسائؾ الرواية والـؼؾ يف هذيـ
الػرطقـ مـ العؾقم إبان هذه الحؼبة مدهشة ،إٓ أكف مـ الصعب الجزم بقجقد
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ثرجامت
صؾة وثقؼة يف ضقء طدم تـاول الدراسة الحالقة لألهؿقة السقاققة والؿػاهقؿقة
لتاريخ طؾؿ الؼراءات بشؽ ٍؾ كام ٍؾ :إِ ْذ ّ
إن مقؾشرت يضع مشروع ابـ مجاهد يف
التحؿؾ وإداء يف طؾقم الحديث( :)2طؾك سبقؾ الؿثال ،يقرد
سقاق وسائؾ
ّ
بلي قراءة لؿجرد اتػاقفا مع
مقؾشرت ققل ابـ مجاهد يف اإلكؽار طؾك مـ يؼرأ ّ
كص َخ َال مـ الـؼط واإلطجام دون أن يؽقن قرأ هبا أحد إئؿة السابؼقـ :ومع
ّ
ذلؽ ّ
فنن الؼضقة التل هتؿ مقؾشرت يف هذه الحالة إكؿا تتعؾؼ بؽقن بعض
الؼراءات جاءت كتقجة الـؼؾ الؽتابل .ويرى مقؾشرت ّ
أن الـؼؾ لق اقتصر طؾك
كص َخ َال
الرواية الشػفقة لؿا برز الـؼاش حقل مدى جقاز الؼراءة إذا اتػؼت مع ّ
دلقال مـطؼقا طؾك اطتؿاد بعض
مـ الـّؼط واإلطجام ،وبـاء طؾك ذلؽ يرى يف هذا ً
الـص الؿؽتقب( .)2ومع ذلؽ ّ
فنن غاية ابـ مجاهد يف ققلف هذا أن
ال ُؼ ّراء طؾك ّ
يؾح
يؽبح
جؿاح الـحاة يف الحدس والتخؿقـ ،وما قال ذلؽ إٓ وهذا الخاصر ّ
َ
طؾقف ،وبذلؽ يؿؽـ الؼقل بلن التصـقػ الصريح لالتجاهات العؾؿقة الذي جاء
بف مقؾشرت يـبـل طؾك استـتاجاتف ومـفجف يف تػسقر جفقد ابـ مجاهد.
ومـ الؿثقر لالهتؿام ّ
أن مقؾشرت لؿ يذكر بقضقح دور العؾؿاء إوائؾ الذيـ
بالـص الؼرآين وقراءاتف ،ولؿ يشر إلقفؿ باطتبارهؿ مدرسة طؾؿقة
اكشغؾقا
ّ
(Christopher Melchert, 'Ibn Mujahid and the Establishment of Seven )2
Qur'anic Readings', Studia Islamica 92 (1000), pp. 6-11, p. 6.
(Melchert, Studia Islamica 92, p. 26. )2
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ثرجامت
يتطرق إلمؽاكقة أن يؽقن همٓء قد
مـػصؾة ،هل مدرسة الؼراء ،وكذلؽ لؿ ّ
جسدوا مدرسة الؿحدثقـ .وبالـسبة لف ّ
فنن دراسة الؼراءات وروايتفا قبؾ ابـ
ّ
مجاهد هق طؿؾ اختص بف الـحاة دون الؿحدثقـ( ،)2ويم ّكد طؾك أن دراسة
الؼراءات ضفرت يف أول إمر يف أروقة إدب يف بغداد(ّ ،)2
وأن ابـ مجاهد أقرب
إلك الؿدرسة الشبقفة بلهؾ الرأي :ويف هذه إثـاء ّ
فنن محاولة دطؿ الؼراءات
السبع يف كظر مقؾشرت هل وسقؾة لقضع حدّ لتضاطػ الؼراءات وبالتالل تؼؾقؾ
العبء القاقع طؾك الؿتخصصقـ يف العؾقم الؼرآكقة( ،)2ويرى مقؾشرت أن وضع
هذه الؼراءات السبع قد وضع حدا لؾتعؼقد الؿتـامل يف مجال الؼراءاتّ ،
وأن
تحقل واضحة يف الؼرن العاشر
آطرتاف هبا -رغؿ كقكف
مـؼقصا -قد م ّثؾ كؼطة ّ
ً
كحق تقافؼ محدود وقدرة طؾك السقطرة( ،)4وطالوة طؾك ذلؽ فال يرى يف محـة
إقرارا ٓختقار ابـ مجاهد لفذه
اكتصارا ٕهؾ إثر وٓ
ابـ مؼسؿ وابـ شـبقذ
ً
ً
الؼراءات السبع( ،)5ومع ذلؽ ٓ بد مـ التلكقد طؾك أن ابـ مجاهد حقـ اختار
( )2كػس الؿرجع ،ص.5
( )2كػس الؿرجع ،ص.20
( )2كػس الؿرجع ،ص .28واكظر ما كتبف ويؾش طـ كؾؿة قرآن يف مقسقطة اإلسالم ،الطبعة الثاكقة ،الجزء
الخامس ،ص .409 -408ويختؾػ مقؾشرت مع رأي ويؾش يف الغرض مـ طؿؾ ابـ مجاهد ِ
وصؾة ذلؽ
بعؼقدة إحرف السبعة.
( )4مقؾشرت ،الؿرجع السابؼ ،ص.22
( )5كػسف ،ص.22
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ثرجامت
هذه الؼراءات لؿ يؼصد مطؾ ًؼا إلزام ال ُؼ ّراء باختقارهّ :
فنن الؿس ّؾؿات التل استؼر
الصدد ،فابـ مجاهد قد
طؾقفا العؿؾ يف الؼراءات كان لفا الؼقل الػصؾ يف هذا ّ
قراء ،وكاكت هـاك
َس ّبع هذه السبع واختارها بعد أن ثبتت لديف بالتقاتر طـ سبعة ّ
اختقارات أخرى معتؿدة غقر هذه السبع( ،)2وحاول ابـ مجاهد بصـقعف هذا أن
يثبت أن الؼراءة ُسـة :ولذا طاب سؾقك بعض الـحاة يف تقثقؼ وتحؾقؾ الؼراءات،
وسار يف درب التللقػ طؾك خطك أئؿة الؼراء مؿـ سبؼقه لقؽؿؾ مسقرهتؿ.

( )2يرد هذا يف مطؾع مؼالة مقؾشرت.
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ثرجامت
املىاجهت التارخييت :اخللفيت والسياق:
تليت أطؿال ابـ مجاهد يف سقاق اإلصار التاريخل لؿحـتل ابـ مؼسؿ وابـ
كتب الس َقر والرتاجؿ الرتاثقة طدّ ة روايات تـاولت الؿحـتقـ،
شـبقذ ،وقد ذكرت ُ
ويبدو مـ حال هذيـ الشخصقـ أهنؿا كاكا ضحقة لؾتحقٓت الؿؾؿقسة كحق
التقحقد والتجاكس يف الؼركقـ التاسع والعاشر مـ التاريخ اإلسالمل ،ومع ذلؽ
وحتك يتلتك لـا تؼققؿ أهؿقة إحداث التل أ ّدت إلك محـة هذيـ الؼارئقـ ٓ ،بد
ب الؿقضقع :لؼد تبـّك هذان الؼارئان طؾك ٍ
ٍّ
مـفجا
مستؼؾ
كحق
ً
لـا أن كؼػ طؾك ُل ّ
خاصا يف اختقار الؼراءات الؼرآكقة يتعارض بقضقح مع ما كان سائدً ا يف هذا
رأي يف الؼراءة بالحروف الشا ّذة التل تخالػ رسؿ
الؿجال ،وكان لفؿا
ٌ
الؿصحػ يف السقاكـ وغقرها طالوة طؾك حآت اإلبدال واإلدغام والزوائد(.)2
كظرا لألهؿقة الشعائرية التل يحظك هبا الؼرآن وٓ تؼبؾ الجدل
ومع ذلؽً :
فنن هذه الؼراءات الشاذة ٓ يؿؽـ اطتبارها مـ قبقؾ الؼرآن بالؿعـل الحريف
الؿفؿة طؾك جقاز الؼراءة هبذه الؼراءات يف
لؾؽؾؿة :وكان لفذا مؼتضقاتف
ّ
العبادات ،مثؾ صالة الؿرء مـػر ًدا أو يف جؿاطة ،وهذا هق القاقع الذي تبؾقرت
صح يف حالة ابـ شـبقذ ،لؽـفا
( )1يحسـ هـا التقضقح بلن الؼراءة بؿا يخالػ رسؿ الؿصحػ العثؿاين ت ّ
ٓ تصح يف حالة ابـ مؼسؿ العطار ،والذي أجاز فؼط الؼراءة ّ
بؽؾ ما يصح يف العربقة لؽـ مع ضرورة
مقافؼتف رسؿ الؿصحػ ،وهق ما سقذكره شاه كػسف بعد قؾقؾ طـد كالمف طـ ابـ مؼسؿ العطار( .قسؿ
الرتجؿات).
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ثرجامت
فقف الؿعارضة الشديدة لؿثؾ هذه الؼراءات الػردية الشا ّذة ،وتشقر إحداث
متجر ًدا يف دراسة الظقاهر الؾغقية يف الؼراءات
مـفجا
التاريخقة إلك تبـّل الـحاة
ً
ّ
الؼرآكقة ،وكان ابـ مؼسؿ وابـ شـبقذ يف شلهنؿا هذا قد كشػا طـ رابط لغقي
حقـ اكتفجا صريؼة استقحقت بشؽ ٍؾ غقر مباشر مـ الؿقاقػ الحدسقة لؾـحاة:
ولذا ّ
دورا هامشقا يف التلثقر طؾك سقر
فنن فرتات التقحقد والتجاكس تؿ ّثؾ ً
إحداث ،اتػؼ لفا أن ش ّؽؾت خؾػقة لعؿؾ هذيـ الؼارئقـ ،ومـ الؿػارقات
التل اكطقت طؾقفا تعؼقدات هذا الشلن أن وجد الؼرا ُء أكػسفؿ يف مقاجفة الـحاة
يف خضؿ هذا الجدل ،رغؿ أن ابـ مؼسؿ حاز طؾك سؿعة صقبة كقاحد مـ
ٍ
جديد َ
الـحاة ،ومع ذلؽ ّ
فتقؾ هذه الؼضقة
فنن هذيـ الشخصقـ قد أشعال مـ
الشائؽة حقل الؿـاهج الؿ ّتبعة يف تقثقؼ الؼراءات الؼرآكقة.
وٓ ّ
شؽ أن إبراز هذه أراء الشا ّذة يف تقثقؼ الؼراءات قد ٓقك معارضة
بغض الـظر طـ البقئة السائدة ،وهق أمر تشفد طؾقف
شديدة طؾك َم ّر التاريخ ّ
كتابات الـحاة إوائؾ التل كتب لفا البؼاء وآستؿرار.
ابـ مؼسؿ محؿد بـ الحسـ بـ يعؼقب أبق بؽر العطار هق أحد أئؿة مدرسة
معاصرا لف (،)228 -260
الؽقفة الـحقية كؿا وصػف ابـ إكباري الذي كان
ً
وقد ُطرف باسؿ غالم ثعؾب :لؼربف الشديد مـ اإلمام الـحقي الؽقيف ثعؾب(،)2
( )2كؿال الديـ أبق الربكات إكباري ،كزهة إل ّباء يف صبؼات إدباء ،تحؼقؼ :إبراهقؿ السامرائل (الزرقاء:
مؽتبة الؿـار) ،يشار إلقف ٓح ًؼا باسؿ (كزهة) ،ص.225
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ثرجامت
ورغؿ مـفجف الشاذ يف الؼراءات إٓ أن كتبف ورسائؾف تؽشػ طـ ورطف وتؼقاه،
مـ كتبف :كتاب إكقار يف تػسقر الؼرآن ،وكتاب الؿدخؾ إلك طؾؿ الشعر،
وكتاب آحتجاج يف الؼراءات ،وكتاب الؿؼصقر والؿؿدود ،وكتاب الؿذ ّكر
والؿمكث ،وكتاب الققػ وآبتداء ،وكتاب الؿصاحػ ،وكتاب طدد التؿام،
لؼراء إمصار ،وكتاب الؾطائػ يف
وكتاب مجالسات ثعؾب ،وكتاب آكتصار ّ
جؿع هجاء الؿصاحػّ ،
الرد طؾك الؿعتزلة(.)2
ولعؾ إكثر إثارة لالهتؿام كتابف ّ
الؼراء ،وقد
وهذه الؿعارف والعؾقم هل ما كاكت شائعة آكذاك يف أطؿال أوائؾ ّ
الؼراء ّ
لعؾ مـ أهؿفؿ إدريس بـ طبد الؽريؿ (-299
اتصؾ بؿجؿقطة رائعة مـ ّ
 )292وكان ً
شقخا ٓبـ مجاهد وابـ شـبقذ(.)2
وكان ٓبـ مؼسؿ رأي يف الؼراءاتّ ،
ووجفا يف
فؽؾ قراءة وافؼت الؿصحػ،
ً
العربقة :فالؼراءة هبا جائزة وإن لؿ يؽـ لفا سـد .ورأى أن هذه الؼراءة جائزة،
ُيؼرأ هبا يف العبادات ويف صالة الجؿاطة وغقرها مـ الصؾقات ،واختقاره يف
( )2أبق طبد اهلل يعؼقب بـ طبد اهلل ياققت الحؿقي ،معجؿ إدباء (خؿسة أجزاء ،بقروت :دار الؽتب
العؾؿقة ،)2992 ،ج ،5ص .222يـبغل مؼاركة هذه إسؿاء بؿا ورد طـد ابـ الـديؿ يف الػفرست ،تحؼقؼ:
شفقرا بعـقان
رضا تجدد ،الطبعة الثالثة (بقروت :دار الؿسقرة ،)2988 ،ص .26وقد صـّػ ولده كتا ًبا
ً
طؼالء الؿجاكقـ.
( )2محؿد بـ محؿد الدمشؼل الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،تحؼقؼ :طؾل محؿد الضباع (مجؾدان،
بقروت :دار الؽتب العؾؿقة ،بدون تاريخ) ،ج ،2ص( 222ورد يف صبؼات الؼراء باسؿ محؿد بـ الحسـ
يعؼقب).
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ثرجامت
الؼراءات يقضح اشتؿالفا طؾك إبدال بعض الؿػردات وتغققر بعض الحروف
طؾك وجقه تخالػ بـاء إلػاظ التل تعارف الؼراء طؾقفا(.)2
وخرب محـة ابـ مؼسؿ مذكقر يف كتاب البقان والػصؾ مـ تللقػ أبل صاهر
طبد القاحد بـ طؿر (ت ،)249 :صاحب ابـ مجاهد ،وقد كؼؾف طـف الخطقب
البغدادي يف تاريخ بغداد (ت ،)462 :وياققت يف معجؿ إدباء (ت.)2()629 :
قال أبق صاهر ابـ طؿر« :وقد كبغ كابغ يف طصركا فزطؿ أن ّ
صح طـده وجف
كؾ مـ ّ
يف العربقة بحرف مـ الؼرآن يقافؼ الؿصحػ فؼراءتف جائزة يف الصالة
وغقرها»(.)2
ومـ أمثؾة الؼراءات التل اختارها ابـ مؼسؿ ما جاء يف سقرة يقسػ يف أية
الثؿاكقـ يف ققلف :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [يقسػ( ]80 :يف إشارة إلك

( )2درس آرثر جقػري هذه الؼراءات يف بحث بعـقانThe Qur'an Readings of Ibn ( :
 )Miqsamضؿـ S. Lowinger & J. de Somogyi (eds), Ignaz Goldziher
Memorial Volume (1 vols. Budapest: Globus, 2961), pp. 2-11.
( )2أبق بؽر أحؿد بـ طؾل الخطقب البغدادي ،تاريخ بغداد ( 24مجؾدً ا ،بقروت :دار الػؽر ،د .ت) ،ج،2
ص :208 -206واكظر :غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ،تحؼقؼ :برجسرتاسر وأوتق برتزل (مجؾدان،
الؼاهرة ،مطبعة السعادة ،)2925 ،ويشار إلقف ٓح ًؼا باسؿ صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .477 -475وقد اطتؿد
يف هذا الؽتاب طؾك كتب الرتاجؿ مثؾ كتاب أبل طؿرو الداين.
( )2الخطقب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،2ص.208-206
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ثرجامت
دب القلس يف كػقسفؿ مـ استجابة العزيز لفؿ وإصالقف سراح
إخقة يقسػ حقـ ّ
أخقفؿ ،فاكتحقا جاك ًبا يتفامسقن فقؿا بقـفؿ) .وقرأها ابـ مؼسؿ( :كُج ًبا) بنبدال
القاء با ًء :وهبذا اختؾػ معـك أية ،وهق ما اكعؽس طؾك ترجؿة آرثر جقػري

()2

لمية :إذ وافؼت ترجؿتف قراءة ابـ مؼسؿ( .)2وقد ذكر ياققت أن هذا بعقد مـ
الؿعـك( ،)2وكان ابـ مجاهد مـ أبرز مـ استعان هبؿ السؾطان لقراجعف يف ققلف.
ٓ بد لؾؿرء أن يضع يف اطتباره ّ
أن الؿصحػ العثؿاين كان مجر ًدا مـ الـؼط
لؾـص يف الؿصاحػ( ،)4وكاكت
والش ْؽؾ ،مؿا سؿح بقجقد طدّ ة قراءات معتؿدة ّ
هـاك بعض آختالفات اإلمالئقة بقـ هذه الؿصاحػ ،ومـ هـا ضفر ف ّـ

اختالف الؿصاحػ لؾـظر يف آختالفات اإلمالئقة يف الـسخ الؼرآكقة الؿب ّؽرة،

( )1آرثر جقػري ( ،)2959 -2892مستشرق أسرتالل ،كان أستا ًذا لؾغات السامقة يف كؾقة الدراسات
الشرققة بالجامعة إمريؽقة بالؼاهرة مـذ  ،2922ومـذ طام  2922يف جامعة كقلقمبقا يف قسؿ دراسات
الشرق إدكك ،ثؿ يف مدرسة الالهقت بـققيقرك ،ترت ّكز اهتؿاماتف الرئقسة يف تاريخ الؼرآن ،كتب يف هذا
طد ًدا مـ الؽتب :إحرف الغامضة يف الؼرآن ،الؿػردات إجـبقة يف الؼرآن ،التاريخ الـصل لؾؼرآن ،وقد
ح ّؼؼ وقدّ م كتاب الؿصاحػ ٓبـ أبل داود ،والؿطبقع بالؿطبعة الرحؿاكقة بؿصر طام ( .2926قسؿ
الرتجؿات).
(Jeffery, 'The Qur'an Readings of Ibn Miqsam', p. 5. )2
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.222 -222
( )4ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص .22اكظر ما ورد يف مؼالتل يف مجؾة الدراسات
الؼرآكقة الؿجؾد الخامس العدد إول ،ص.62
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ثرجامت

الؼراء هذا إمر يف طدّ أيات  .ومع ذلؽ فنن الطبقعة
وقد راطك أوائؾ ّ
()2

الشػفقة لرواية الؼراءات كان لفا الؼقل الػصؾ يف جؿقع هذه العؿؾقات
الؿادية ،ويب ّقـ أبق صاهر -صاحب البقان -أن ابـ مؼسؿ ابتدع هذه البدطة:
ٕكف اطتؿد يف اختقاره لفذه الؼراءات طؾك الحدس والظ ّـ دون أن يؽقن لف
سـد مـ روايات سابؼة(.)2
تحؽل الروايات التاريخقة ّ
والؼراء قد رفعقا أمر ابـ
أن طد ًدا مـ كبار الػؼفاء
ّ
مؼسؿ إلك السؾطان ،وكاكت محـتف يف سـة  222هجرية ،وكان ٓبـ مجاهد دور
الح ّجة طؾك ابـ مؼسؿ بعد أن سللف الربهان طؾك صحة ما ذهب
أساسل يف إقامة ُ
إلقف ،فؾؿ يلت هبا( ،)2وأجرب طؾك كتابة تقبتف وقد أضفر اإلقالع طـ بدطتف ،وققؾ
إكف طاد إلقفا ّ
وضؾ يؼرأ هبذه الحروف حتك وفاتف ،وكُؼؾ طـف استشفاده ّ
بلن أئؿة
الخاصة ،وأكف قد سار طؾك هنجفؿ يف هذا ،وذلؽ أكف
الؼراءات لفؿ اختقاراهتؿ
ّ
قال لؿا كان لخؾػ بـ هشام وأبل طبقد وابـ سعدان أن يختاروا وكان ذلؽ
مباحا غقر مستـؽر( .)4وقد فـّد صاحب البقان
مباحا لفؿ غقر مـؽر كان ذلؽ ً
أيضا ً
ً
( )2أبق طؿرو الداين ،الؿؼـع يف معرفة مرسقم مصاحػ أهؾ إمصار ،تحؼقؼ :محؿد دهؿان (دمشؼ :دار
الػؽر ،)2982 ،ص.225
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.222
( )2كػسف ،ج ،5ص.222 -222
( )4كػسف ،ج ،5ص.222
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ثرجامت
هذا الؼقل ور ّده بلن ّفرق بقـ صريؼة همٓء إطالم والشذوذ الذي سؾؽف ابـ
مؼسؿ.
وجاء يف كزهة إلباء يف صبؼات إدباء الذي وضعف الـحقي البصري ابـ
إكباري يف الؼرن الحادي طشر يف تراجؿ الـحاة والؾغقيقـ أن الؼارئ الؽقيف
خؾػ بـ هشام ( )229 -250ترك حرو ًفا مـ حروف حؿزة بـ حبقب (-80
 )256واختار أن يؼرأ طؾك مذهب كافع (ت ،)2()269 :أما أبق طبقد وابـ سعدان
فؾؿ يجاوز واحد مـفؿا قراءة أئؿة الؼراء بإمصار(.)2
طؾك الرغؿ مـ تؿسؽ ابـ مؼسؿ بلكف حذا حذو َمـ سبؼف ،إٓ أكف مضك
ً
مؼبقٓ يف مـاهج اختقار الؼراءات وتقثقؼفا وتػسقرها ،ومـ بقـ
لقتجاوز ما كان
هذه الؿـاهج ما يشدّ د طؾك أهؿقة اإلسـاد ،ومـفا ما يجؿع بقـ اإلسـاد والتحؾقؾ
الظـل ،ومع ذلؽ ّ
فنن مـفج الجؿع ٓ بد فقف مـ اتػاق آختقار مع وجقه
العربقةّ :
فنن الـحاة قد اختاروا مـ مجؿقطة مـ الؼراءات التل لفا سـد ،وجعؾقا
وكادرا ما أغػؾقا
مـ مقافؼتفا العربقة مبدأ أساسقا يف ترجقح قراءة طؾك ما سقاها،
ً
مبدأ الرواية والسـد يف جؿع هذه الؼراءات.

( )2ابـ إكباري ،كزهة إل ّباء ،ص ،225وجؿال الديـ الؼػطل ،إكباه الرواة طؾك أكباه الـحاة ،تحؼقؼ:
محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ( 4أجزاء ،الؼاهرة :دار الؽتب الؿصرية ،)2956 ،ج ،2ص.202 -202
( )2ابـ إكباري ،كزهة إل ّباء ،ص.225
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ثرجامت
الـص الؿؼدّ س مـ خالل كتب
ويتجؾك البـاء آفرتاضل لؾسؿات الؾغقية يف ّ
الؿعاين (وهل تػاسقر لغقية لؾؼرآن) :وإن جاءت هذه إطؿال بروح التعؾقؾ
الؾغقي مصحقبة يف الغالب بالتلكقد طؾك استـاد الؼراءات إلك روايات وأساكقد
معتؿدة محددة ،ويف الؿؼابؾ ّ
فنن مـفج ابـ مؼسؿ جعؾ إولقية لؿقافؼة الؾغة
العربقة فحؾت ّ
محؾ اإلسـاد ،حتك إن جقػري الذي جؿع العديد مـ قراءات ابـ
وفصؾ الؼقل يف ذلؽ قد خؾص إلك أن محـة هذيـ الؼارئقـ كاكت بؿثابة
مؼسؿ ّ
اختبار لؿشروطقة آختقار التل ضفرت يف السابؼ اطتبا ًصا ،ويرى جقػري أن
الـص
إمر يتع ّؾؼ يف إساس بتؼققد آختقار ،وبالتالل ضفقر طؿؾقة تدويـ
ّ
الؼرآين(.)2
الؿتػحصة لؾؿصادر الؿب ّؽرة يف طؾؿ الؼراءات تب ّقـ خالف ذلؽ:
لؽـ الـظرة
ّ
ّ
فنن ابـ مؼسؿ وابـ شـبقذ قد خرجا طؾك الؼقاطد التل صالؿا كظر إلقفا أصحاهبؿ
مـ ال ُؼ ّراء بعقـ التؼديس ،ويف ضقء ما امتاز بف ابـ مؼسؿ كـحقي خبقر يف مدرسة
الؽقفة ّ
فنن ديـامقؽقة مـفج ابـ مؼسؿ يف الؼراءات تتقح لـا وضعفا بقضقح يف
ؼر
إصار فؾسػة لغقية ،وقد سار طؾك هنج متطرف يف الؼراءات لؿ يؼبؾ بؿا است ّ
الؼراء والـحقيقن ،ومـ الؿػارقات أن ُي ْج ِؿع الـحاة الؿعاصرون لف مـ
طؾقف ّ
مدرستل البصرة والؽقفة طؾك رفض ما جاء بف ابـ مؼسؿ ،ويـفضقن لتػـقد

(Jeffery, 'The Qur'an Readings of Ibn Miqsam', p. 1. )2
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ثرجامت
قراءاتف ،ومـ همٓء ابـ إكباري ،ولف كتاب (الرد طؾك مـ خالػ مصحػ
كتاب الرد طؾك ابـ مؼسؿ يف
طثؿان) وهذا ابـ درستقيف ( )246 -258يملػ
َ
اختقاره(.)2
كتاب بعـقان (آحتجاج لؾؼرآن) ،طرض فقف قراءاتف
وقد كُسب ٓبـ مؼسؿ
ٌ
الشاذة واكتصر لفا( ،)2واتسؿت اختقارات ابـ مؼسؿ بدٓٓت رمزية ،وذكر
بعضفؿ اب َـ مؼسؿ يف الؿسجد الجامع يص ّؾل
ياققت يف معجؿف خرب مـام رأى فقف ُ
مع الـاس ،وقد و ّلك ضفره الؼبؾة وهق يص ّؾل مستدبرها ،وقد ّأولف بعض العارفقـ
بتلويؾ إحالم بؿخالػتف إئؿة فقؿا اختاره لـػسف مـ الؼراءات(.)2
شارك ابـ مجاهد يف محـة أخرى وقعت سـة (ٕ ،)222حد الؼراء
الؿعروفقـ ،وهق محؿد بـ أحؿد بـ شـبقذ الذي أكثر الرتحال يف صؾب

أيضا :الؼػطل ،إكباه الرواة ،ج ،2ص :66جالل الديـ
( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص ،69 ،82واكظر ً
طبد الرحؿـ السققصل ،بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ
(مجؾدان ،بقروت :الؿؽتبة العصرية )2964 ،ج ،2ص.82 -82
( )2يؿؽـ القققف طؾك كؿاذج لفذه الؼراءات يف الػفرست طـد ابـ الـديؿ ،ص .74 -72ويذكر ياققت
تػاصقؾ الؼراءة يف معجؿ إدباء ،ج ،5ص.222
أيضا:
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص .222واكظر ً
Leah Kinberg, 'The Standardisation of Qur'an Readings: The Testimonial
Value of Dreams' in Kinga D5\5nyi & Tamas Ivanyi (eds). Proceedings of
the Colloquium on Arabic Grammar (Budapest: 2992) pp. 111-11; cf. Arthur
Jeffery, 'The Qur'an Readings of Ibn Miqsam', p. 1.
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ثرجامت
الؼراءات وكزل ضق ًػا طؾك أبرز حقاضر العؾؿ يف زماكف( ،)2وقد أخذ طـ إبراهقؿ
الحربل ( )285-298اإلمام الؾغقي الؿعروف بقرطف وتؼقاه( ،)2وقرأ طؾك
وراق خؾػ بـ هشام
شقخف إسحاق بـ إبراهقؿ (ت )286 :والذي ُطرف بلكف ّ
البزار ،وكؼؾ طـف أخقه قراءة خؾػ واختقاره(.)2
ومـ إهؿقة بؿؽان أن كشقر إلك أن ابـ شـبقذ لف خؿسة كتب ،هل :كتاب ما
الؼراء،
خالػ فقف ُ
طؾل ،وكتاب اختالف ّ
ابـ كثقر أبا طؿرو ،وكتاب قراءات ّ
وكتاب شقا ّذ الؼراءات ،طالوة طؾك رسالة يف قراءاتف .ومرة أخرى كاكت هذه
إطؿال الـقع السائد مـ الؽتابات يف بداية طؾؿ الؼراءات(.)4
وإذا كان ابـ مؼسؿ أجاز الؼراءة ّ
صح يف العربقة ووافؼ رسؿ
بؽؾ وجف ّ
الؿصحػ ،فنن ابـ شـبقذ ذهب إلك طدم اشرتاط مقافؼة رسؿ الؿصحػ
العثؿاين ،و ُطرف طـف قراءتف بالشقا ّذ ،و ُيراد بالشا ّذ يف اصطالح الؼراءات ما ّ
شذ

( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .54 -52و ُيؽ َتب شـبقذ بسؽقن الباء الؿقحدة وفتحفا .وقد
كؼؾ ياققت هذا طـ كتاب التاريخ إلسؿاطقؾ بـ طؾل الخطبل (ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.)224
( )2ابـ إكباري ،كزهة ،ص.262
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص .225 -224اكظر :الخطقب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج،2
ص ،282 -280وابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.255 ،24
( )4لؾقققف طؾك كؿاذج لفذه الؽتابات ،اكظر مؼالة مصطػك شاه ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد ،5
العدد إول ،ص.48 -47
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ثرجامت
ٍ
َ
لسبب أو ٔخرْ :
شرط التقاتر يف
كلن َف َؼدَ ت الؼراءة
طـ الؼراءات الؿتقاترة
وجفا مـ وجقه العربقة(.)2
الرواية ،أو خال َػت الؿصحػ اإلمام ،أو ٓ تقافؼ
ً
والـقع الثاين هق ما ُطرف بف ابـ شـبقذ يف قراءتف ،فؼد صحت طـده الؼراءة بؿا
ٍ
بقجف مـ القجقه ْ
وإن خالػ رسؿ الؿصحػ
وصح يف العربقة
كان لف سـد
ّ
اإلمام.
وروي أكف قرأ يف صالة الجؿاطة بحروف تخالػ الؿصحػ مؿا ُيروى طـ طبد اهلل
بـ مسعقد وأ ّبل بـ كعب وابـ طباس وغقرهؿ ،مؿا كان ُيؼرأ بف قبؾ جؿع الؿصحػ
يف طفد طثؿان( .)2ومـ أمثؾة ما قرأ بف ما جاء يف سقرة الجؿعة يف ققلف( :إذا كقدي
لؾصالة مـ يقم الجؿعة فامضقا إلك ذكر اهلل) [الجؿعةً ،]9 :
بدٓ مـ( :فاسعقا)،
وكذلؽ يف سقرة الؽفػ يف أية ( )79مـ ققلف تعالك :ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﱸ[الؽفػ ،]79 :فؼرأ( :يلخذ ّ
كؾ سػقـة صالحة غص ًبا)(.)2

( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص .26 -9وكذلؽ جقن واكسربو يف كتابف Quranic
( Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretationأكسػقرد ،مطبعة جامعة
أكسػقرد ،)2977 ،ص 204لؾقققف طؾك كالمف يف الشا ّذ.
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.225 -224
( )2كػس الؿرجع ،ص  .225هـاك تشابف دٓلل يف هذه الؼراءات يف وراء وأمام :إذ إن كؾؿة وراء مـ
إضداد .اكظر :كتاب إضداد ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ (بقروت :الؿؽتبة العصرية،)2987 ،
واكظر جقن واكسربو ،مرجع سابؼ ،ص.202 -202
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ثرجامت
كؿاذج لؼراءاتف الشا ّذة التل خالػ هبا
وياققت
ويذكر اب ُـ الـديؿ (ت)292 :
ُ
َ
الؿصحػ اإلمام( .)2وقد وضع الؾغقي الؽقيف ابـ آكباري كتا ًبا يف الر ّد طؾك
هذه الؼراءات أسؿاه كتاب كؼد مسائؾ ابـ شـبقذ(.)2
أصر طؾك مـفجف ورفض أن يـزل طـف ولؿ يؿتـع طـ
ويبدو أن ابـ شـبقذ ّ
الؼقل هبذه الؼراءات وإثبات ما لفا مـ ققؿة تعبد ّية ،ف ُل ْح ِضر أمام مجؾس مـ
والؼراء ،اكعؼد بحضرة القزير محؿد بـ مؼؾة (،)228 -272
الؼضاة والػؼفاء
ّ
الؿفؿة التل تـاولت هذه الؿسللة،
وأورد ياققت طد ًدا مـ الروايات التاريخقة
ّ
الؼراء ما وقع ٓبـ شـبقذ ،ودور ابـ مجاهد يف التصدّ ي لف
وكؼؾ طـ أفقاج ّ
واضطفاده( ،)2وقد و ّقع طؾك محضر أورده ياققت يف معجؿف أطؾـ فقف رجقطف
طؿا قرأ بف بعد أن ُض ِرب كحق طشرة أسقاط( ،)4و ُأصؾِؼ سراحف لؽـف مِثؾ معاصره
ّ
ابـ مؼسؿ استؿر سرا يف دطقاه .وجاء يف الخرب البؾقغ الذي أورده ابـ الجقزي

( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص.25 -24
أيضا :ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص.82
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص 225وما بعدها .اكظر ً
( )2ياققت ،الؿرجع السابؼ ،ج ،5ص.227 -226
( )4كػس الؿرجع ،ص .226هـاك قصة مثقرة ُتروى يف خرب محـة ابـ شـبقذ ذلؽ أكف بعد أن أكزل بف القزير
ابـ مؼؾة العؼاب لتشبثف بؼراءتف ،دطا ابـ شـبقذ ربف أن يؼطع اهلل يده ويش ّتت شؿؾف ،فؽان إمر كذلؽ .اكظر
ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.54
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ثرجامت
الحـبؾل (ت )597 :يف محـة ابـ شـبقذ أكف رجع طـ الؼراءة ببعض الشقا ّذ ،غقر
وأصر ّ
أن لف سـدً ا(.)2
أ ّكف تؿسؽ ببعض ما قرأ بف
ّ
ورغؿ ما بقـ مـفجل الؼار َئقـ مـ تػاوت دققؼ إٓ أن مقافؼ َة العربقة سؿ ٌة
كص طؾقفا ابـ مؼسؿ وابـ شـبقذ ،وإن بدا هذا ّ
وضقحا لؾقهؾة
أقؾ
ً
مشرتك ٌة ّ
إولك يف مـفج ابـ شـبقذ ،ومع ذلؽ ّ
فنن كزول ابـ شـبقذ طـ أغرب الؼراءات
التل قال هبا يقحل بلن قراءاتف الشا ّذة لؿ تؼتصر طؾك ما خالػ الؿصحػ اإلمام
مثؾ ما ُيـسب لؽبار الصحابة ،وإكؿا ُيحتؿؾ أكف جاء بؼراءات أخرى كاكت ّ
محؾ
أيضا ،وي ّتػؼ هذا طؾك ما يبدو مع الؿـفج الؿستقحك مـ الـّحاة ،وإن
خالف ً
كاكت هذه الؿـاهج فاقت ّ
كؾ الحدود وتجاوزت أغرب ما قال بف الـحاة.
ّ
الؼراء الذيـ أ ّكدوا طؾك آطتبارات الؾغقية يف تقثقؼ الؼراءات هق
ولعؾ مـ أول ّ
الؼارئ الـحقي الؿؽل ابـ محقصـ (ت ،)222 :ويم ّكد ابـ مجاهد يف مؼدّ مة كتاب
السبعة أن ابـ محقصـ يبـل ويرصص يف العربقة ،وكان لف اختقار لؿ يتبع فقف أصحابف
استـد فقف إلك مذاهب العربقة( ،)2وذكر ابـ مجاهد ّ
أن هذا ما جعؾ أهؾ مؽة ٓ
ُيجؿعقن طؾك قراءتف كؿا أجؿعقا طؾك قراءة ابـ كثقر ( .)220-54وكان ابـ

( )2ابـ الجقزي ،الؿـتظؿ يف تاريخ إمؿ والؿؾقك ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا ،ومصطػك طبد الؼادر
ططا (بقروت :دار الؽتب العؾؿقة ،)2992 ،ج ،22ص ،248واكظر ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج،2
ص.54
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص 65وما بعدها.
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ثرجامت
محقصـ ً
شقخا لؾعديد مـ أهؾ الؾغة البصريقـ والؽقفققـ( ،)2ومـ الؿثقر حؼا أن ابـ
شـبقذ كان مـ بقـ العؾؿاء الذيـ حرصقا طؾك رواية قراءة ابـ محقصـ ،وكان هذا
الؿـفج الؿستقحك مـ الؾغة يف التعامؾ مع الؼراءات هق ما خؾؼ الظروف الؿقاتقة

لظفقر الػؽر الؾغقي العربل(.)2
أورد طالؿ الؼراءات ابـ الجزري ( )822 -752يف الؼرن الرابع طشر ثالثة شروط
أي قراءة قرآكقة ،وكصت هذه الشروط طؾك ضرورة وجقد إسـاد لفا ،واتػاقفا
لصحة ّ
مع رسؿ الؿصحػ ،ومع وجف مـ وجقه العربقة( :)2وقد ش ّؽؾت هذه الؿعايقر أساس
التعامؾ مع الؼراءات لدى ٍ
طدد مـ إئؿة مـ أمثال مؽل بـ أبل صالب ()427-255
تـؿ طـ
الروح الحؼقؼقة لفذه الشروط ّ
وأبل طؿرو الداين ( ،)444-272لؽـ ّ

ضفقرها يف وقت مب ّؽر طـ هذا ،وبخاصة شرط مقافؼة رسؿ الؿصحػ(.)4

( )2مصطػك شاه ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،ج ،5العدد إول والثاين.
( )2شفاب الديـ الؼسطالين ،لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات ،تحؼقؼ :طبد الصبقر شاهقـ وطامر
السقد طثؿان (الؼاهرة ،لجـة إحقاء الرتاث اإلسالمل ،)2972 ،ج ،2ص .205يذكر صاحب الؾطائػ أن
قراءتف الشاذة ٓ تؼدح يف شخصف وٓ تـال مـ مؽاكتف يف الرواية.
( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص 9وما بعدها.
( )4اكظر مؼدمة كتاب حجة الؼراءات ٕبل زرطة ،تحؼقؼ :سعقد إفغاين (بقروت :ممسسة الرسالة،
متقاترا .وكان مـ الؿػرتض أن يم ّكد مؽل وابـ
 )2979ص .22ووف ًؼا لفذا الؼقل فال بد أن يؽقن اإلسـاد
ً
الجزري طؾك هذا إمر ،والؿسللة هـا اصطالحقة.
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ثرجامت
واكتؼاد الـحقي الؽقيف الػراء ( )207-244لبعض قراءات أبل طؿرو بـ
العالء (ت )254 :اكطؾؼت مـ شرط مقافؼة الؿصحػ( .)2ويؿضل ابـ الجزري
أن ّ
لقؼرر ّ
كؾ قراءة وافؼت العربقة ولق بقجف ،ووافؼت أحد الؿصاحػ العثؿاكقة
ّ
احتؿآ ،وصح سـدها :ففل الؼراءة الصحقحة التل ٓ يجقز ر ّدها وٓ ّ
ً
يحؾ
ولق
إكؽارها ،بؾ هل مـ إحرف السبعة التل كزل هبا الؼرآن ،وقد أفسحت كظرية
يخص إقرارها معايقر محدودة لؾتـقع وآختالف
إحرف السبعة الؿجال فقؿا
ّ
يف الؼراءات(.)2
وذهب طد ٌد مـ العؾؿاء إلك ّ
أن الؿصاحػ العثؿاكقة مشتؿؾة طؾك جؿقع
إحرف السبعة ،يف حقـ ذهب بعضفؿ إلك أهنا مشتؿؾة طؾك ما يحتؿؾف رسؿفا
مـ إحرف السبعة فؼط( ،)2وطاب ابـ الجزري طؾك َم ْـ جفؾ الػرق بقـ
إحرف السبعة والؼراءات السبع التل اختارها ابـ مجاهد ،وب ّق َـ أن مـ
الؼراء السبعة ،وأن العؾؿاء طابقا طؾك ابـ
الؼراءات الصحقحة ما ُيـسب لغقر ّ

( )2مصطػك شاه ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،ج ،5العدد إول والثاين.
( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص.24 -22
أيضا :ص 7وما بعدها ،الؿبحث إول مـ الؿؼـع لؾداين ،والؿـاقشة
( )2الؿرجع السابؼ ،ص .22واكظر ً
الشامؾة لؾحروف السبعة طـد الباقالين يف آكتصار لؾؼرآن ،تحؼقؼ :محؿد طصام الؼضاة (مجؾدان،
أيضا الؿجؾد إول،
بقروت ،دار ابـ حزم ،)2002 ،ج ،2ص ،92 -267وكذلؽ ج ،2ص .427اكظر ً
ص 69لؾؿسائؾ الؿتعؾؼة بطرق الؼراءات يف الؿصاحػ العثؿاكقة.
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ثرجامت
مجاهد تسبقعف هذه السبعة ،وقالقا :لقتف إذ اقتصر كؼص طـ السبعة أو زاد :لقزيؾ
هذه الشبفة التل وقع فقفا البعض مـ ضـفؿ الؼراءات السبعة هل إحرف
السبعة(.)2
ويتضح مـ كالم ابـ الجزري أن الـحاة رغؿ تلكقدهؿ طؾك آطتبارات
الؾغقية مثؾ مسللة ورود السؿاع أو مخالػة الؼقاس يف استخدام الؾغةّ ،
فنن الؼراء
مالقا إلك آطتؿاد بشؽ ٍؾ أساسل طؾك اإلسـاد.
الؿفؿة يف استعؿال إحرف
أشار ابـ قتقبة ( )276-222إلك أحد الػروق
ّ
السبعة يف كتابف إصقؾ (تلويؾ مشؽؾ الؼرآن) :فبعد أن أورد كؿاذج لقجقه
ً
سمآ حقل حؽؿ
الؼراءات تضؿـتفا مصاحػ سبؼت الؿصحػ اإلمام ،صرح
بلن ّ
الؼراءة بجؿقع هذه القجقه يف الققت الحالل ،وجاء جقابف ّ
كؾ ما كان مـفا
مقاف ًؼا لؿصحػـا غقر خارج ط ـ رسؿ كتابتف جاز لـا أن كؼرأ بف ،ولقس لـا ذلؽ
حؼ الصحابة والتابعقـ ولؼقم
جائزا يف ّ
فقؿا خالػف( ،)2وشدّ د طؾك أن ذلؽ كان ً
الؼراء بعدهؿ دون غقرهؿ ،وأن ما قرؤوا بف هق حسـ اختقار السؾػ لـا وٓ
مـ ّ
أيضا :صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.222
( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص :28 -24ولف ً
واكظر :شؿس الديـ الذهبل ،معرفة الؼراء الؽبار ،تحؼقؼ جا ّد الحؼ ،الطبعة إولك (الؼاهرة :دار الؽتب
الحديثة ،)2968 ،يشار إلقف فقؿا بعد باسؿ (معرفة).
( )2محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة ،تلويؾ مشؽؾ الؼرآن ،تحؼقؼ :أحؿد صؼر ،الطبعة الثاكقة (الؼاهرة:
دار الرتاث )2972 ،ص.42
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ثرجامت
ويعزز هذا الؽالم ما ذهب إلقف ققم مـ ّ
أن العؾؿاء
يجقز لـا أن كعدُ وه(،)2
ّ
الؿتلخريـ إكؿا اقتصروا طؾك آختقار مـ مجؿقع هذه الؼراءات الؿختارة.
يشقر ابـ الجزري إلك ابـ شـبقذ وابـ مؼسؿ يف حديثف طـ شروط قبقل
الؼراءات ،ويرى ّ
أن العداوة بقـ ابـ مجاهد وابـ شـبقذ تجري طؾك طادة
إقران( ،)2ومـ الؿالحظ أن ابـ شـبقذ كان ح ّظف مـ الـؼد ّ
كظرا لقجقد
أقؾً :
اختالف بقـ الػؼفاء يف جقاز الؼراءة بالشا ّذ يف الصالة ،والؼصد هـا الؼراءة بؿا
ُيـسب لبعض الصحابة قبؾ الؿصحػ اإلمام ،ومع ذلؽ ّ
فنن جؿفقر الػؼفاء
طؾك ّ
أن هذه الؼراءة تػتؼر إلك التقاتر واإلجؿاع الذي يجعؾفا مـ الؼرآن(،)2
واكتؼدوا مـ يرى الؼراءة هبا طؾك أهنا مـ الؼرآن( ،)4وقد دافع ابـ شـبقذ طـ رأيف

( )2كػس الؿرجع.
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.54
( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص .25 -24ويرى ابـ الجزري ّ
أن ما لؿ ُي ْؼ َط ْع طؾك
ِ
أيضا ّ
أن إصالق
ؼراء ُة بفَ ،و َٓ ي ْؽ ُػ ُر َم ْـ َج َحدَ ُه ،ولبئس ما صـع إِ َذا َج َحدَ ُه (ص .)24ويرى ً
صحتف ٓ َي ُجقزُ ا ْل َ
مـ ٓ يعؾؿ طؾك ما لؿ يؽـ طـ الس ْب َع ِة ا ْل ُؼر ِاء ،أو ما لؿ يؽـ يف هذه الؽتب الؿشفقرة كالشاصبقة والتقسقر
ِ
مؿـ ٓ يعرف حؼقؼة .وكؿا ٓحظـا مـ كالم ابـ جـل ّ
فنن ابـ مجاهد يشقر إلك
أكف شا ّذ ،فنكف ْ
اصط َال ٌح ّ
مستقيات الرواية وتقاترها يف هذا الصدد.
( )4الؼسطالين ،لطائػ اإلشارات ،ج ،2ص .76 -72اكظر مؼالتل الؼادمة بعـقانThe Juridical :
 .Implications of the qira'at al-shddhdhaويقضح ابـ الجزري الغؾط فقؿا يتعؾؼ هبذا
الؿصطؾح وحؼقؼة أكف كان مظؾة لؾؼراءات مـ غقر السبعة .اكظر ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص.25 -24
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ثرجامت
بلن هذه الؼراءات قد ُقرئ هبا يف طصر مـ العصقر طؾك ِ
يد طدد مـ كبار
الصحابة والتابعقـ الذيـ تؾؼقا هذه الؼراءات طـ الرسقل( ،)2لؽـ أكثر العؾؿاء
ومـفؿ ابـ الجزري ير ّدون هذا الؽالم ،ويرون أن هذه الؼراءات غقر جائزة:
ٕهنا وإن ثبتت بالـؼؾ ففل مـسقخة بال َع ْرضة إخقرة أو بنجؿاع الصحابة طؾك
الؿصحػ العثؿاين( ،)2ومـ الجؾل ّ
أن ابـ الجزري قد اكتؼد بشدّ ة صريؼة ابـ
مؼسؿ يف اختقار الؼراءات وطدّ ها كبقرة ،وإن استـد فقفا إلك وجف مـ العربقة(.)2

( )2ابـ الجزري ،الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص .25 -24اكظر ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج،2
بعضفؿّ :
ٕن الصحابة
ص 52وما بعدها .ويذكر ابـ الجزري يف آختالف يف الؼراءة هبا :فلجازها ُ
والتابعقـ كاكقا َي ْؼ َرؤُ َ
ون هبذه الحروف يف الصالة ،وهذا أحد الؼقلقـ ٕصحاب الشافعل وأبل حـقػة
وإحدى الروايتقـ طـ مالؽ وأحؿد .وأكثر العؾؿاء طؾك طدم الجقازّ :
ٕن هذه الؼراءات لؿ تثبت متقاتر ًة
ط ِ
الـبل ﷺ ،وإن ثبتت بالـؼؾ فنهنا مـسقخة بالعرضة إخقرة أو بنجؿاع الصحابة طؾك الؿصحػ
َـ
ّ
العثؿاين .وقد أورد كؽ ًتا لطقػة يف هذه الؿسللة يف الصػحة الخامسة طشرة .ويرى مقؾشرت أن أحؿد بـ
الخاصة صالؿا استـدت إلك رواية
بلسا يف الؼقل الذي ذهب إلك جقاز أن يؼرأ الؿرء بؼراءتف
ّ
حـبؾ لؿ يجد ً
معروفة طؾك كحق ما جاء يف تاريخ الذهبل ،ومع ذلؽ فالؼقاس ٓ يستؼقؿ يف حالة ابـ شـبقذٕ :ن قراءتف ٓ
يتقافر فقفا هذا الشرط وٓ تستـد إلك رواية معروفة بقـ الؼراء إوائؾ .اكظر :مقؾشرت ،مجؾة الدراسات
اإلسالمقة  ،92ص.22
( )2يب ّقـ ابـ الجزري أراء يف هذه الؿسللة يف كتاب الـشر يف الؼراءات العشر ،ج ،2ص.27 -24
( )2ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص.25 -24
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ثرجامت
حىل النصّ :كتاب السبعت البن جماهد:
ف ابـ مجاهد أحؿد بـ مقسك بقـ معاصريف بلكف أقر ُأ أهؾ زماكف ،وقد
ُط ِر َ
تؾ ّؼك العؾؿ طؾك ِ
يد شققخ الؼراءات ،فلخذ طـ طبد الرحؿـ بـ طبدوس (ت:
أيضا طـ
 )280وقـبؾ ( )292-295وغقرهؿا مـ أئؿة الؼراء( ،)2وأخذ العؾؿ ً
أطالم مدرسة البصريقـ والؽقفققـ ،فؿـ شققخف محؿد بـ جفؿ السؿري (ت:
الـاس لف مؽاكتف يف
 )280وثعؾب (ت )292 :والؿربّد (ت ،)285 :وطرف
ُ
العؾؿ :ويتج ّؾك ذلؽ يف حسـ تؾؼقفؿ لؽتاب السبعة واكؽباب العؾؿاء طؾقف مـ
كصف قبؾ محـة ابـ مؼسؿ
كبار البصريقـ والؽقفققـ
شرحا وتعؾق ًؼا .وقد وضع ّ
ً
السراج (ت:
وابـ شـبقذ ،ويتضح هذا مـ فعؾ أحد تالمذتف وهق أبق بؽر بـ ّ
شرحا
طظقؿا فؼرر أن يضع طؾقف
 )226الذي وقع هذا الـص مـ كػسف مقق ًعا
ً
ً
أتؿ
كحقيا ودفا ًطا طـ اختقار ابـ مجاهد لفذه الؼراءات يف كتاب السبعة ،وقد ّ
أول سقرة مـ الؼرآن وبضع آيات مـ سقرة البؼرة( ،)2ثؿ جاء أبق طؾل الػارسل

( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .242 -229والػعؾ (قرأ) يدل طؾك طالقتف هبذيـ اإلمامقـ،
أما (سؿع) ف ُقستخدم مع كثقريـ غقرهؿا.
( )2الحسـ بـ أحؿد أبق طؾل الػارسل ،الحجة يف الؼراءات السبع ،تحؼقؼ :شؾبل وكاصػ والـجار
السراج إصقل يف الـحق ،والؿقجز
(مجؾدان ،الؼاهرة ،الحقاة الؿصرية ،)2982 ،ج ،2ص .4صـػ ابـ ّ
يف الـحق.
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ثرجامت
السراج فللػ رسالة أسؿاها (الحجة يف طؾؾ
(ت )277 :وهق تؾؿقذ ابـ
ّ
وضؿـف كتابف.
الؼراءات السبع) فاستؽؿؾ طؿؾ شقخف
ّ
ومـ الؿثقر لالهتؿام أن أبا طؾل الػارسل يشقر إلك كتاب ابـ مجاهد بؾػظ
فنن الؽتاب َ
(معرفة قراءات أهؾ إمصار والحجاز والعراق والشام) :ولذا ّ
كال
شفرة واسعة قبؾ محـة هذيـ الؼارئقـ ،كؿا ّ
أن الؿادة التل احتقى طؾقفا هذا
يؼرر أكف قد قرأ بؼراءة ابـ كثقر،
الؽتاب جرى تقثقؼفا بعـاية ،وهذا ابـ مجاهد ّ
وقرأ هبا طؾك قـبؾ سـة ثؿاين وسبعقـ ومائتقـ :وهذا يعطقـا إشارة طـ تاريخ
تدويـ الؿادة الؿقجقدة يف كتاب السبعة(.)2
كـص
معؿ ًؼا يؼقم بشؽ ٍؾ أساسل طؾك أهؿقة الؼرآن ّ
يؿ ّثؾ كتاب السبعة جفدً ا ّ
تعبدي ،ويتـاول هذا العؿؾ الؼراءات الؿعتؿدة الؿـسقبة لسبعة مـ كبار الؼراء،
ّ
وقد جاء طؾك وفؼ الرتتقب الؿعفقد لؾسقر وأيات الؼرآكقة ،واختار ابـ مجاهد
الؼراء الذيـ اش ُتفرت قراءهتؿ وكُتب لفا الؼبقل وآكتشار ،وتؾؼاها بالؼبقل أئؿة
ّ
الؼراء يف الحجاز والعراق والشام(.)2

( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص .92ويذكر ويؾش أن الؽتاب جاء يف وقتف الؿـاسب وأن وزراء الدولة
تبـقا هذا الؽتاب .اكظر مؼالة لف بعـقان :الؼرآن ،ص.409
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص.87

()45

إسهامات النحاة املتكرة يف جمع وثوثيق القراءات القرآنية :مدخل لكجاب الستعة الةن مجاهد

ثرجامت
والغرض إساسل مـ هذا الؽتاب جؿع الؼراءات وتدويـفا وتؼققؿفا
والؿؼابؾة بقـ السؿات الرئقسة لفذه الؼراءات مـ حقث الـّ ْؼط واإلطراب وما
اشتؿؾت طؾقف مـ تػاوت واختالف ،وحؼقؼة حصر مقاضع التػاوت
وآختالف يف مػردة أو مػردات يف أية الؼرآكقة تثبت مدى الدقة التل اتسؿ هبا
هذا العؿؾ ،كؿا أن الؿؼابؾة بقـ إوجف اإلطرابقة لفذه الؼراءات قد تخ ّؾؾف
طرض لالحتؿآت الصقتقة وصريؼة الـطؼ هبا وهل طقامؾ أساسقة يف قراءة
الـص(.)2
ّ
ضؿـ ابـ مجاهد كتابف مؼدمة رائعة أورد فقفا مؼصده مِـ وض ِع هذا الؽتاب
ّ
مفد لؾؿـفج الؿؼبقل يف
وما اشتؿؾ طؾقف ،وأشار ً
أيضا إلك السقاق العام الذي ّ
تقثقؼ الؼراءات والروايات الؿتقاترة ،وقد اطتؿدت الؼراءات طؾك ما كُؼؾ طـ
الؼراء ،وطالوة طؾك ذلؽ ّ
فنن الخالف يف مـاهج التقثقؼ
الـبل وأخذ بف همٓء ّ
ّ
تطرق إلقفا ابـ مجاهد يف مؼدمتف ،وقد ّ
حذر مـ
يرت ّدد صداه يف الؿسائؾ التل ّ
ٍ
خػل
مغ ّبة الؼقل بؼراءة ما اطتؿا ًدا طؾك تلويؾ كظري وتخؿقـ ،يف اهتا ٍم مـ صرف ّ
لؿـ اختار تؼؾقد بعض الـحاة يف تـ ّطعفؿ ،ويذكر ابـ مجاهد مـازل َح َؿؾة
الؼرآن ،فؿـفؿ مـ يعرب قراءتف ويبصر الؿعاين ويعرف الؾغات وٓ طؾؿ لف

( )2هـاك إشارة إلك بعض اإلشؽآت اإلطرابقة لؽـفا متػرقة ،اكظر ص ،222حقث يـاقش مسللة العؾة
الـحقية يف ﱹﭯ ﭰ ﭱ ﱸ يف الػصؾ إول.
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ثرجامت
بالؼراءات واختالف الـاس وأثار :فربؿا دطاه بصره باإلطراب إلك أن يؼرأ
مبتدطا .ويشقر
بحرف جائز يف العربقة لؿ يؼرأ بف أحدٌ مـ الؿاضقـ ،فقؽقن بذلؽ
ً
يف مثال آخر إلك ما جرى بقـ الؼارئ والـحقي البصري أبل طؿرو بـ العالء
وتؾؿقذه إصؿعل (ت )222 :حقـ سللف :ﱹﮅ ﮆﱸ يف مقضع :ﱹﭖ

ﭗﱸ يف مقضع ،أيعرف هذا؟ فؼال ابـ العالء :ما يعرف إٓ أن يسؿع مـ
الؿشايخ إولقـ ،ويف هذا إشارة إلك أن هذه الؼراءات إكؿا اطتؿدت طؾك اختقار
دققؼ لؿادهتا الؿؼررة سؾ ًػا(.)2
الؼراء يف أن الؼراءة ُسـّة،
ويختؿ ابـ مجاهد مؼدمتف بأثار التل جاءت طـ ّ
ويضقػ ّ
الؼراء قد اتػؼقا طؾك حج ّقة هذه الؼراءات،
أن جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ ّ
ُ
يدرك ّ
أن مملػف سار طؾك
والـاضر يف محتقى كتاب السبعة وترتقبف وكسؼف
الؼراء ،كؿا ّ
إقرارا
أن فقف
الؼقاطد
ً
الؿؼررة يف طؾؿ الؼراءات وما جرى طؾقف طؿؾ ّ
ّ
ضؿـقا بػضؾ الـّحاة ،ولؽـف مصحقب بالتلكقد طؾك أن اختقار الؼراءات ُبـل طؾك
إساكقد والروايات الؿعتؿدة.
وبعد أن استعرض ابـ مجاهد اإلصار الذي سار طؾقف يف كتابف شرع يف
الؼراء السبعة الذيـ اشتؿؾ هذا العؿؾ طؾك قراءاهتؿ وذكر أكساهبؿ
الحديث طـ ّ
والؼراء وأكف طؾك ما
( )2ابـ مجاهد ،السبعة ،ص ٓ .48بد لـا مـ التلكقد هـا طؾك آختالف بقـ الـحاة
ّ
يبدو اختالف مـفج وصريؼة :إذ يؿقؾ الـحاة إلك آفرتاض والتؼدير.
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ثرجامت
وأساتذهتؿ وتالمقذهؿ ومـ روى طـفؿ :وبػضؾ هذه الؿؼدمة واستعراضف ِ
لس َقر
َ َ َ
العديد مـ الرواة وأئؿة الؼراءة ومقصـ ّ
كؾ مـفؿ تح ّؼؼ إثر الؿـشقد مـ التلكقد
طؾك ّ
أن هذه الؼراءات كؼؾت بالتقاتر طـ الثؼات.
ويذكر ابـ الـديؿ طدّ ة كتب مـ تللقػ ابـ مجاهد مـ بقـفا كتاب الؼراءات
الصغقر ،وكتاب الؼراءات الؽبقر ،وقد ذهب محؼؼ كتاب السبعة إلك أن كتاب
الؼراءات الصغقر هق كتابف يف الؼراءات السبعّ ،
وأن كتاب الؼراءات الؽبقر
اشتؿؾ طؾك قراءات أخرى افتؼرت إلك التقاتر والؼبقل الذي تقافر يف اختقاره
لؾؼراءات السبع ،ويرى ابـ جـل أن ابـ مجاهد أصؾؼ طؾك هذا الـقع مـ
الؼراءات اسؿ (الشقاذ)(.)2

( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص .24اكظر مؼدمة ضقػ لؽتاب السبعة (ص .)20استُخدم لػظ (الشاذة)
ويقجف ابـ جـل كؼدً ا ٓذطًا ٓبـ
لإلشارة إلك الؼراءات مـ غقر السبعة ،ويبدو أن هذا تطقر لف تاريخ سابؼ.
ّ
شـبقذ وابـ مؼسؿ .ومع ذلؽ ّ
فنن تللقػ كتاب الؿحتسب إكؿا قصد بف تقضقح العؾؾ الـحقية لؾؼراءات
الشاذة التل حددها ابـ مجاهد .اكظر:
Gotthelf Bergstrasser, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn
Ginnl, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
(Munchen, 2911).
ويشتؿؾ هذا الؽتاب طؾك مؼدمة ابـ جـل ،اكظر صػحة  :25ولذا ّ
فنن كتاب الؼراءات الؽبقر قد أشار إلك
ٍ
بؼدر ٍ
َ
كبقر مـ التقاتر والؼراءة يف العقاصؿ .وطؾقف فنن الؿعـك
تحظ
الؼراءات الشاذة ،وهل التل لؿ
آصطالحل لؾػظ (شاذ) يتـقع بحسب السقاق والظروف التاريخقة.
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ثرجامت
وأفرد ابـ مجاهد مبح ًثا تؿفقديا بحث فقف إساكقد التل كؼؾت الؼراءات
السبع التل اختارها ،ولؿ تؼتصر هذه إساكقد طؾك شققخف الذيـ قرأ طؾقفؿ،
وإكؿا امتدت لجؿع غػقر اطتؿد طؾقفؿ يف َج ْؿع ّ
كؾ ما تعؾؼ هبذه الؼراءات(.)2
وتليت طؿؾقة سرد مصادر الؼراءة ،سقاء أخذت طـ قراءة معقـة ،أو مـ صريؼ
رواة بعقـفؿ ،أو مصادر كص ّقة لتعضد ثبقت الؼراءة لدى جؿع غػقر.
فصؾ ابـ مجاهد الؼقل وأفاض يف ذكر أساكقد قراءة كافع ،وابـ كثقر،
وقد ّ
وطاصؿ (ت )227 :وأبل طؿرو ،بقـؿا كاكت أساكقده ّ
أقؾ كسبقا يف قراءة حؿزة
وفضال طـ
ً
يؿس هذا حجقة الؼراءة وصحتفا(،)2
والؽسائل وابـ طامر دون أن ّ
ِ
الؼراء لحرف مـ الحروف ،وجدكا
ذلؽ ،فؽؾؿا ُوجد خالف وفرق يف كؼؾ أحد ّ
ابـ مجاهد يشقر إلك هذه آختالفات يف متـ الؽتاب مع ذكر أسؿاء الرواة(.)2
وتربز الؿسائؾ الؿتع ّؾؼة بالـقاحل الصقتقة وصريؼة كطؼ بعض الؽؾؿات يف
الجزء إول مـ كتاب ابـ مجاهد ،وطؾقف فؼد ذكر ابـ مجاهد اختالف الؼراء يف
فاتحة الؽتاب يف ققلف :ﱹﭞﱸ بنثبات إلػ وإسؼاصفا ،فؼرأ بعضفؿ ﱹﭞﱸ
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص.202 -88
( )2هـاك أساكقد أخرى لفذه الؼراءات.
( )2اكظر :أحؿد طؾل إمامVariant Readings of the Qur'an: A Critical Study of ،
( their Historical and Linguistic Originsهركدون ،فقرجقـقا ،الؿعفد العالؿل لؾػؽر
اإلسالمل )2998 ،ص ،227 -225وفقف دراسة ٕبرز إساكقد والرواة.
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ثرجامت
وقرأ أخرون ( َمؾِؽ) ،وقرأ البعض ( َم ْؾؽ) ساكـة الالم ،وغقرهؿ (مِ ْؾؽ)
مؽسقرة الؿقؿ وساكـة الالم :وذكر اختالففؿ يف ققلف :ﱹﭨﱸ يف السقـ
والصاد والزاي واإلشؿام ،ويف ققلف :ﱹﭮﱸ فؼرأ بعضفؿ بضؿ الفاء والباققن
بؽسرها ،كؿا ذكر اختالف الؼراء يف ققلف :ﱹﭯﱸ بخػض الراء وكصبفا.
الربط بقـفا وبقـ مقاضع أخرى
وذكر هذه آختالفات ومـفج ابـ مجاهد يف ّ
أيضا يف
يف باقل سقر الؼرآن قد زاد مـ حجؿ وأهؿقة هذه الدراسة ،ويتجؾك هذا ً
لؾسقر الؼرآكقة التالقة ،وقد أفاض الؼقل يف بقان آختالف يف فاتحة
تـاولف ّ
الؽتاب ،حتك إكف تطرق إلك ِ
ذكر طؾؾ هذه الؼراءات ،لؽـف سرطان ما يب ّقـ أكف
استطال ذكر العؾؾ بعد هذه السقرة وكره أن يثؼؾ الؽتاب فلمسؽ طـ ذلؽ
مجردة( ،)2وقبؾ أن يشرع يف الحديث طـ سقرة البؼرة ،أفرد
وأخرب بالؼراءة
ّ
خاصة
اإلدغام بالحديث ومـفج الؼراء السبعة فقف ،وتـاول أهؿقة الؽـاية ،والفؿز ّ
يف باب الؿدّ والؼصر ،والػتح واإلمالة ،وياءات اإلضافة واستعؿال الؼراء السبعة
لفا ،ويليت ّ
كؾ هذا يف إصار استعراضف لسقرة البؼرة( ،)2ثؿ تليت فصقل الؽتاب

( )2ابـ مجاهد ،السبعة ،ص .222كان متلخرو الـحاة مثؾ :أبق طؾل الػارسل ،وابـ جـل ،هؿ مـ اتجفقا
إلك بقان العؾؾ يف شرحفؿ لؽتاب السبعة ٓبـ مجاهد.
( )2ابـ مجاهد ،السبعة ،ص .229 -222يقرد محؼؼ الؽتاب طـاويـ هذه الؿطالب لؽـف يستـد يف ذلؽ
إلك صريؼة الؿملػ .ويتضح هذا يف سقاق مدّ الفؿزة وقصرها ،وورود الفؿزة وتتابعفا .اكظر تعريػ بققر

=
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ثرجامت
التالقة لرت ّكز طؾك اختالففؿ يف الحركات يف بعض أيات ،وٓ يخؾق الحديث يف
بعض الؿقاضع مـ بقان آختالف بقـ الؼراءات مـ حقث الـقاحل الصقتقة،
ودائؿا ما يشقر ابـ مجاهد إلك أن هذه آختالفات مقجقدة يف مصاحػفؿ(،)2
ً
أن ّ
فنن الؽتاب ك ّؾف يؼقم طؾك مػفقم ّ
وطالوة طؾك ذلؽ ّ
كؾ اختالف يف الؼراءات
لف سـده الؿقثقق.

=
كاتشقا لفذه الؽؾؿات يف كتابف The Monitor, A Dictionary of Arabic Grammatical
( Termsإدكربة ،مطبعة جامعة إدكربة.)2972 ،
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص .48اكظر اإلشارات التالقة إلك هذه الؿصاحػ يف صػحة،208 :
.689 ،625 ،542 ،494 ،479 ،472 ،428 ،290 ،228 ،284 ،245 ،225
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ثرجامت
الكتاباث املبكزة يف القزاءاث :إسهاماث القزّاء والنحاة:
ٍ
ٍ
ّ
مبؽر مـ تاريخ الؾغة العربقة وما
وقت
إن الـزوع لجؿع الؼراءات بدأ يف
الخاصة:
الؼراء والـحاة يف هذا الػ ّـ ،كؾ بطريؼتف
ّ
ا ّتصؾ هبا مـ طؾقم ،وقد أسفؿ ّ
الؼراء طؾك مػفقم اإلسـاد والرواية ،يف حقـ ر ّكزت كتابات
فؼامت كتابات ّ
الـحاة طؾك آطتبارات والـقاحل الؾغقية ،وإن ارتبط الػريؼان بؿبدأ اإلسـاد،
ولؿ يستؿر مقؾ الـحاة إلك التؽؾػ والتصحقح والؿقازكة الـظرية بال مـازع وإكؿا
الؼراء بالؿرويات وإساكقد ،ومعـك هذا أن كتابات
ققبؾ
بتؿسؽ شديد مـ ّ
ّ
الـحاة يف الؼراءات قد تر ّكزت يف بقان العؾؾ والؿؼايقس طرب التؼعقد الؾغقي
كبقرا.
والؿقازكة ،ورغؿ ذلؽ كان إسفام الـحاة يف هذا الػ ّـ ً
وأورد ابـ الـديؿ قائؿة بإطؿال التل ُطـقت بجؿع الؼراءات وإن لؿ يػرق
بقـ صبقعة الؿـفج الذي سار طؾقف مملػقها( ،)2ومـ بقـ أوائؾ مـ كتبقا يف طؾؿ
الؼراءات ،هارون بـ مقسك ،وقد طاصر سقبقيف (ت ،)277 :وروى الؾغقي
البصري أبق حاتؿ السجستاين (ت )255 :الذي صـّػ هق أخر كتا ًبا يف
الؼراءات :أن هارون هق ّأول مـ جؿع وجقه الؼراءات وتت ّبع أساكقد الشقاذ
وغرائبفا( .)2وسار طؾك هذا الـفج يف التصـقػ والتللقػ يعؼقب الحضرمل
( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص .28هـاك كتب أخرى ذكرها ابـ الـديؿ يف حديثف طـ تراجؿ إشخاص.
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .248وقد تحدثت باستػاضة طـ هارون ويعؼقب يف مجؾة
الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد الخامس ،العدد الثاين.
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ثرجامت
فصؾ فقف الؽالم يف وجقه
البصري ( ،)205-227وألػ كتاب الجامع الذي ّ
الؼراءات وتت ّبع ّ
كؾ حرف وكسبف إلك أول َمـ قرأ بف(.)2
ورأى بعض الؾغقيقـ أن يصرفقا اهتؿامفؿ إلك قراءة بعقـفا :لذا كجد الؾغقي
يخصص كتا ًبا لالكتصار لؼراءة أبل طؿرو
البصري أبا زيد إكصاري (تّ )225 :
بـ العالء( ،)2وقد أشار الؿصـػ إكدلسل صاحب كتاب صبؼات الـحاة ،أبق
بؽر الزبقدي ( )279-208إلك كتاب أبل حاتؿ يف الؼراءات وذكر طـقاكف ،وأكف
ِ
الؼراء والعؾؿاء( ،)2واطتؿد الزبقدي طؾك هذا العؿؾ يف إيراد
اشتؿؾ طؾك ذ ْكر ّ
كؿاذج لؾؼراءات التل أشار إلقفا الـحاة ،وروى ابـ جـل ّ
أن كتاب أبل حاتؿ كان
مـ بقـ الؽتب التل اطتؿد طؾقفا يف تصـقػ كتابف الشفقر الؿقسقم بؽتاب
الؿحتسب يف تبققـ شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا( ،)4بؾ ّ
إن ابـ مجاهد كػسف

( )2ياققت الحؿقي ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.644
( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص.60
( )2محؿد بـ الحسـ الزبقدي ،صبؼات الـحقيقـ ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ (الؼاهرة :دار
الؿعارف ،)2972 ،ص  .72يب ّقـ مؽل بـ أبل صالب يف اإلباكة طـ معاين الؼراءات ،تحؼقؼ :طبد الػتاح
شؾبل (الؼاهرة :دار الؿعارف )2960 ،أن حؿزة والؽسائل وابـ طامر ُأسؼطقا مـ كتاب أبل حاتؿ يف
الؼراءات ،ويؿؽـ القققف طؾك سبب بغضف حؿزة يف مؼالة مصطػك شاه يف مجؾة الدراسات الؼرآكقة،
الؿجؾد الخامس ،العدد إول ،ص.70
( )4اكظر Gotthelf Bergstrasser, Nichtkanonische Koranlesarten, p. 21. :يشقر
والزجاج وأبل طؾل الػارسل ،وقد استػاد مـ مصـػاهتؿ يف الؼراءات.
والػراء
أيضا إلك الؼرصبل
ً
ّ
ّ
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ثرجامت
يؼرر أكف استطاع التث ّبت مـ بعض حروف قراءة كافع طـ صريؼ كتاب رواه محؿد
ّ
ابـ سعد (ت )220 :صاحب الطبؼات الؽربى ،طـ شقخف محؿد بـ طؿر
القاقدي (ت ،)208 :وقد صـّػ القاقدي كتاب الؼراءات(.)2
هذا ،وقد أشار ابـ مؼسؿ يف معرض دفاطف الؿستؿقت طـ مـفجف يف
الؼراءات إلك ثالثة طؾؿاء مؿـ صـػقا يف الؼراءات ،وهؿ :خؾػ بـ هشام
البزار ،ومحؿد بـ سعدان ،وأبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم( ،)2و ُطرفقا جؿق ًعا
يػسر آتجاه الذي سؾؽقه يف
برسقخفؿ يف طؾقم الؾغة
ّ
وتبحرهؿ فقفا :مؿا ّ
خبقرا ،لف اختقاره يف الؼراءة اطتؿد فقف طؾك
كتاباهتؿ .وكان خؾػ مؼر ًئا كقفقا
ً
قراءة حؿزة بـ حبقب ،وذكر ابـ أشتف إصػفاين -أحد إطالم يف تاريخ
أن خؾػ لزم مذهب حؿزة يف الؼراءاتْ ،
الؿصاحػّ -
وإن خالػف يف مائة
وطشريـ حر ًفا ،سار فقفا طؾك قراءة كافع مـ صريؼ إسحاق الؿسقبل (ت.)2()206 :
ومـ تالمقذه يف الؼراءات الؽقيف سؾؿة بـ طاصؿ (ت )270 :ومحؿد بـ الجفؿ
الػراء .كشل خؾػ يف بغداد ثؿ ارتحؾ إلك الؽقفة لؾؼراءة طؾك أبل بؽر بـ
صاحبا ّ
كتب الس َقر والرتاجؿ التل تليت طؾك ذكر خؾػ أكف
طقاش ( ،)292-95وتذكر ُ
كثقرا مؿا
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص .90واكظر :ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص .28روى ابـ سعد ً
طـد القاقدي .اكظر :الػفرست ،ص.222 -222
( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص.28
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.272 -272
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ثرجامت
وكظرا لرسقخ قدمف يف
اطتؿد يف قراءتف طؾك مجؿقطة مـ إساكقد الؿعتؿدة،
ً
الؼراءات اطترب العؾؿاء قراءتف واحدة مـ الؼراءات العشر الؽربى(.)2
أشار ابـ الجزري إلك جفقد محؿد بـ سعدان يف جؿع الؼراءات مـ خالل
تشذ طـ الؿشفقر ،وطؾقف ّ
كتابف الجامع والؿجرد( ،)2وهل قراءات ٓ ّ
فنن اختقاره
يليت ضؿـ ما تقاتر مـ الؼراءات وٓ َقك الؼبقل ،وقد أخذ العؾؿ طـ شققخ مـ
أخبارا متضاربة طـ ابـ سعدان ،فقؼقل:
البصريقـ والؽقفققـ ،ويذكر ياققت
ً
وكان يؼرأ بؼراءة حؿزة ثؿ اختار لـػسف فػسد طؾقف إصؾ والػرع ،إٓ أكف كان
كحقيا( ،)2ثؿ يذكر بعد ذلؽ أكف كظر يف آختالف ،وكان ذا طؾؿ بالعربقة .و َم ْق ُؾ
أشخاص مثؾ ابـ مؼسؿ وابـ سعدان إلك التلكقد طؾك آطتبارات الؾغقية هق
كتقجة صبقعقة لفقؿـة الـحاة وأثرهؿ يف طؾؿ الؼراءات ،ومـ الؿحتؿؾ أن يؽقن
هذا هق السبب الذي دفع ابـ مؼسؿ إلك اإلشارة إلك هذه الشخصقة يف دفاطف طـ
مـفجف يف اختقار بعض الحروف يف الؼراءة ،رغؿ أكف -طؾك ما يبدو -قد أبعد
الـّجعة يف تػسقر صبقعة اختقار خؾػ.

( )2ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص :292 -288ويشار إلقف كلحد الؼراء العشرة ،وسقف كقضح فقؿا يؾل
كقػ ّ
أن الـ ّؼاش يذكر (خ َؾػ) ضؿـ الؼراءات الثؿان .ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص،272 -272
والؼسطالين ،لطائػ اإلشارات ،ج ،2ص.98
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.242
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،5ص.244
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ثرجامت

ّ
وطالوة طؾك ذلؽ ّ
مستؼؾ بشلن
فنن رأي جقػري يف آختقار وأ ّكف تصقر
إطجام الؽالم لتتسـك تالوتف بشؽ ٍؾ صحقحٍ  ،يتجاهؾ -طؾك ما يبدو-
حؼقؼة اقتصار هذا طؾك آختقار مـ بقـ قراءات معروفة سؾ ًػا(.)2

كثقرا ما يرت ّدد ذكر أبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم ( )224-257يف سقاق طؾؿ
ً
الؼراءات الرتاثل ،وقد صـّػ مثؾ خؾػ كتاب الؼراءات ،إٓ ّ
دائؿـا
أن كتابف ً
تتؿ اإلشارة إلقـف ويؽثـر آستشـفاد بـف ،وهـق إمـر الـذي يتـقح لــا تؼقـقؿ
ما ّ
الؿـفج الذي سار طؾقف مملػف ،وقد أخـذ أبـق طبقـد العؾـؿ طــ مجؿقطـة مــ
أئؿــة الؽقفــة إوائــؾ ومـــ بقـــفؿ ُســؾقؿ ( )288-220والؽســائل (-229
 )289ويحقــك بـــ آدم (ت )202 :وابــــ طقــاش( .)2وكــان أبـــق طبقــد مــــ
الؿقالل ،ولف اختقاره يف الؼـراءة بؿـا يتػـؼ مـع العربقـة وأثـار كؿـا بـ ّقـ ابــ
الجزري( ،)2ولؿ يتس ّـ ّ
لؽؾ كحقي أن يح ّؼؼ هذا التقازن الـدققؼ ،وققـؾ :إكـف
خؿسا وطشريـ قراءة ،وذكر الذهبل (ت )748 :أكـف لـؿ يصــّػ أحـد
جؿع
ً

( )2جقػري ،The Qur'an Readings of Ibn Miqsam ،صٓ .4حظ السقاق الذي ورد اسؿف فقف
يف كتاب السبعة ص.552 ،455 ،462 ،426 ،224
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.28 -27
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص ،28واكظر :ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص.24
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ثرجامت

قبؾف مثؾف( .)2كؿا ّ
أن ابــ مجاهـد قـد اسـتعان بؿـا كتبـف :حقـث أورد يف كتـاب
السبعة شق ًئا مـ ذلؽ(.)2
ويصػ العالؿ الـحقي البصري أبق جعػر الـحاس (ت )228 :كتاب
وكثقرا ما يستشفد بف يف كتابف الشفقر
الؼراءات بلكف أصؾ مـ إصقل،
ً
(إطراب الؼرآن)( .)2وما أورده الـحاس يف كتابف مـ أققال اقتبسفا مـ أبل
حاسؿا يف
طامال
ً
خقر دلقؾ طؾك طـاية أبل طبقد بالعربقة واطتبارها
ً
طبقد ُ
اختقاره يف الؼراءات ،ومع ذلؽ ّ
فنن كقن أبل طبقد قد استطاع أن يح ّؼؼ
اكسجا ًما كسبقا بقـ الؼراءات وققاطد العربقة -كؿا يب ّقـ ابـ الجزري -قد
خ ّػػ مـ وصلة إمر :وبرغؿ ذلؽ كجد الـحاس يعقب طؾك أبل طبقد
استخدامف الؼقاس يف اختقار قراءة أبل طؿرو يف ققلف :ﱹﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﱸ [ ]22يف سقرة الحديد ،ولقس ّ
محؾ اإلشؽال يف الؼراءة ففل
ثابتة وإكؿا معقار آختقار وسقاقف :ويذكر الـحاس ّ
أن هذه الؼراءة هل
واحتج أكف لق ﱹﯯﱸ لؽان إول (أفاتؽؿ) .ويرى
اختقار أبل طبقد،
ّ
( )2الذهبل ،معرفة الؼراء الؽبار ،ج ،2ص.72
( )2ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص.296
( )2أبق جعػر أحؿد بـ محؿد الـحاس ،إطراب الؼرآن ،زهقر غازي زاهد ،اإلصدار الثالث ( 5أجزاء،
بقروت :طالؿ الؽتب ،)2988 ،ج ،2ص ،205واكظر ص.266
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ثرجامت

أن هذا آحتجاج مردود طؾقف مـ العؾؿاء وأهؾ الـظرٕ :ن الؼرآن ٓ ُي ْح َؿؾ
طؾك الؿؼايقس وإكؿا ُيحؿؾ بؿا تمديف الجؿاطة(.)2
ٍ
ويـبغــل أن كالحــظ ّ
مـــقال شــبقف يف تؼقــقؿ
الـحــاس كػســف يســقر طؾــك
أن ّ
الؼــراءات :فـ ّ
ـنن اختقــار أبــل طبقــد لؼــراءة أبــل طؿــرو قــد اســتـد إلــك كــقع مـــ
آكسجام اإليؼاطل بقـ آيتقـ.
كؿا يتحدث الـحاس طـ اختقار أبل طبقد لؼراءة ابـ مسعقد( :فـاداه
الؿالئؽة) [ ]29يف سقرة آل طؿران باختالف الضؿقر بقـ الػعؾ والػاطؾ ً
بدٓ
مـ :ﱹﭣ ﭤﱸ  ،ويـؼؾ الـحاس كالم أبل طبقد يف تػسقر اختقاره هذا وأن
ابـ مسعقد كان ُي َذكر الؿالئؽة يف ّ
كؾ الؼرآن :وأكف يختار ذلؽ خال ًفا طؾك
الـحاس ّ
أن هذا احتجاج ٓ
الؿشركقـٕ :هنؿ قالقا الؿالئؽة بـات اهلل ،ويرى ّ
يحصؾ مـف شلءّ ،
وأن الؼرآن أجاب طؾك زطؿفؿ هذا بطريؼة أخرى ،ومع ذلؽ
ففذا لؿ يؿـع الـحاس مـ قبقل كال الؼراءتقـ(.)2
اقتباسا جديدً ا يعرتض فقف أبق طبقد طؾك قراءة:
ويف مثال آخر يقرد الـحاس
ً
(لقفب) ً
بدٓ مـ :ﱹﮘﱸ يف أية التاسعة طشرة مـ سقرة مريؿ التل قرأ هبا

( )2الؿرجع السابؼ ،ج ،4ص.265
( )2كػس الؿرجع ،ج ،2ص.272
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ثرجامت
البصري أبق طؿرو بـ العالء وخالػ الؿصاحػ ك ّؾفا ،ويؼقل أبق طبقد :إكف لق
جاز أن ُي َغقر حرف مـ الؿصحػ لؾرأي لجاز يف غقره ،ويف هذا تحقيؾ الؼرآن
حتك ٓ ُي ْع َرف الؿـزل مـف مـ غقره(.)2
وهذا الؼقل يعؽس الروح التل سادت طؾؿ الؼراءات الؼديؿ ومدى الحرص
جسد طؿؾ أبل طبقد هذه الروح بقضقح،
طؾك التؼ ّقد بالروايات وإساكقد ،وقد ّ
وإذا كظركا إلك صريؼة آختقار وإسؾقب الذي سار طؾقف أبق طبقد ،فؿـ
الؿستغرب أن يستعقـ بف ابـ مؼسؿ يف الدفاع طـ اختقاره يف الؼراءة.
بج ْؿع الؼراءات،
هـاك طؾؿاء آخرون ُتـسب إلقفؿ بعض الؽتب التل ُطـقت َ
مـ بقـفؿ الؽقفققن :يحقك بـ آدم ،وحػص بـ طؿر الدوري (،)246-250
وأحؿد بـ جبقر (ت :)258 :فؼد صـّػقا ُكت ًبا يف الؼراءات الؼرآكقة طؾك مـفج
الؽقفققـ والبصريقـ وأهؾ الحجاز.
ويعدّ يحقك مـ أبرز الؿصادر يف الؼراءات الؽقفقة الؿبؽرة :إِ ْذ أخذ العؾؿ طـ
شقخف أبل بؽر بـ طقاش ،ومـ خاللف َج َؿع قراءة طاصؿ بـ أبل الـجقد كؿا
يحؽل(.)2

( )2كػس الؿرجع ،ج ،2ص .20واكظر :إسؿاطقؾ بـ خؾػ ،كتاب العـقان يف الؼراءات السبع ،تحؼقؼ:
زهقر زاهد وخؾقؾ العطقة (بقروت :طالؿ الؽتب ،)2985 ،ص ،226وفقف روى ورش كػس الؼراءة طـ
كافع .اكظر :مجاهد ،كتاب السبع ،ص.408
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ثرجامت

جؿـع
أما حػص بـ طؿر الدوري فؼد وصـػف ابــ الجـزري بلكـف أول َمــ َ
ودائؿا ما يشار إلقف بالـحقي ،قال أبـق طؾـل إهـقازي (-262
الؼراءات(،)2
ً
الؿفؿـة يف الؼـراءات
 )446صاحب كتـاب اإلقــاع ،وهـق أحـد الؿصــػات
ّ
اإلحــدى طشــرة :رحــؾ الــدوري يف صؾــب الؼــراءات وقــرأ بســائر الحــروف
كثقرا وهبا اشتفر(.)2
السبعة وبالشقاذ ،وقد سؿع الدوري مـ الشقا ّذ شق ًئا ً
أما أحؿد بـ جبقر فؽان مـ تالمقذ الؽسائل ،لؽـف صؾب العؾؿ كذلؽ طؾك يـد
آخريـ مـ أئؿة الؽقفة( ،)4وارتحؾ إلك الحجاز ومصـر والشـام قبـؾ أن يسـتؼر بـف
الؿؼــام يف أكطاكقــة ،ص ــّػ كتا ًبــا جؿــع فقــف قــراءات خؿســة طؾؿــاء ،مـــ خؿســة
أمصــار( ،)5وتــذكر ُك ُت ـب الس ـ َقر والــرتاجؿ أكــف كــان متؿس ـ ًؽا بالؼقاطــد الؿؼــررة يف
الؼـــراءات الؼرآكقـــة ،وروي طــــف أكـــف كـــره اســـتعؿال الخضـــرة التـــل تؽـــقن يف

=
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.264 -262
أيضا :الذهبل ،معرفة ،ج ،2ص.257
( )2الؿرجع السابؼ ،ج ،2ص .255اكظر ً
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .255كؼؾ ياققت طـ إهقازي يف معجؿ إدباء ،ج،5
ص .245وأورد ابـ الجزري خربه يف صبؼات الؼراء ،يف الؿجؾد إول ،ص.220
( )4ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .42 -42اكظر :ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص.24
( )5ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .42 -42يروي طـف ابـ مجاهد يف كتاب السبعة ،ص،268
.227
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ثرجامت
الؿصاحػ يـؼطقن هبا الحروف الشقا ّذ :وذلؽ ٕكف يؽقن فقفـا حـروف لـؿ يؼـرأ

هبا أحد(.)2
يذكر ابـ الجزري ّ
أن الؼاضل البصري إسؿاطقؾ بـ إسحاق ()282-299
صـّػ كتا ًبا جؿع فقف قراءات طشريـ إما ًما( ،)2وقد روى ابـ مجاهد الحروف
سؿا ًطا طـف( ،)2ويرى ابـ الجزري ّ
أن الؼراءات التل جؿعفا شؿؾت السبع التل

( )2يتحدث كذلؽ طـ إخطاء وإغالط التل كجؿت طـ هذا .اكظر :أبق طؿرو بـ سعقد الداين ،الؿحؽؿ
يضا:
يف كؼط الؿصاحػ ،تحؼقؼ :طزت حسـ ،الطبعة الثاكقة (دمشؼ :دار الػؽر ،)2986 ،ص .20واكظر أ ً
ياسقـ دتقن ،مؼالة بعـقان:
'Red Dots, Green Dots, Yellow Dots and Blue: Some Reflections on the
 Vocalisation of Early Qur'anic manuscriptالجزء إول ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،العدد
 2لسـة ( )2999ص ،240 -225والجزء الثاين يف الؿجؾد الثاين العدد إول لسـة  2000ص،24 -2
ويالحظ أكف يف صػحة  ،226وما بعدها يف الجزء إول وصػحة  ،22وما بعدها يف الجزء الثاين يقرد
العديد مـ الـؿاذج ويم ّكد طؾك التصقرات الغربقة الخاصئة حقل دورها ،ويرى أهنا استخدمت لفؿزة
الققػ والؼراءات إخرى.
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.262
أيضا صػحة 240وفقفا أن ابـ مجاهد روى طـف
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص .262اكظر ً
الحروف سؿاطًا .وقد ُسئؾ الؼاضل :لؿ جاز التبديؾ طؾك أهؾ التقراة ولؿ يجز طؾك أهؾ الؼرآن؟ فلجاب:
قال اهلل -طز وجؾ -يف أهؾ التقراة :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [الؿائدة ]44 :فقكؾ الحػظ إلقفؿ :فجاز
التبديؾ طؾقفؿ ،وقال يف الؼرآن :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [الحجر ]9 :فؾؿ يجز التبديؾ طؾقف( .اكظر
ص.)262
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ثرجامت
اختارها ابـ مجاهد يف كتابف( ،)2وذكر ياققت ّ
أن العؾؿاء شفدوا إلسؿاطقؾ بـ
إسحاق بالػضؾ فقؿا كتب ،ومؿـ شفد لف بذلؽ ابـ مجاهد وغقره مـ كبار
العؾؿاء(.)2
زخؿا مؾحق ًضا ،فصـّػ محؿد بـ جرير الطربي
وقد شفد َج ْؿع الؼراءات وروايتفا ً
( )220-224كتا َبقـ يف الؼراءات ،إول :هق الػصؾ بقـ الؼراء ،أبان فقف الخالف يف
الحروف بقـ الؼراء ،ولؿ يؼتصر طؾك ذكر أسؿاء كبار الؼراء يف الؿديـة ومؽة والؽقفة
والبصرة والشام وغقرها مـ إمصار ،بؾ ب ّقـ وجقه آختالف بقـ الؼراءات ومققع
ذلؽ مـ ققاطد الؾغة العربقة  ،ولألسػ لؿ يصؾـا هذا الؽتاب كؿا هق حال العديد
()2

مـ الؽتب إخرى يف هذا الػ ّـ ،لؽـ مادتف التل اشتؿؾ طؾقفا مبثقثة يف تػسقر الطربي
لؾؼرآن.

وقد أشار ياققت إلك حسـ تؾؼل أهؾ العؾؿ لؽتابف يف الؼراءات ،فلورد كال ًما
وجدت فقف غؾ ًطا يف
ذكر فقف ابـ مجاهد فضؾ كتابف يف الؼراءات وقال :إٓ أين
ُ
حرف لحؿزة رغؿ ما ُطرف طـ الطربي بؼراءتف لحؿزة وتجقيده لف ،وذكر ابـ
مجاهد أن الع ّؾة يف هذا الغؾط أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالمٕ :كف بـك كتابف طؾك

( )2ابـ الجزري ،الـشرـ ج ،2ص.24
( )2ياققت ،معجؿ إدباء ،ج ،2ص.295
( )2كػس الؿرجع ،ج ،5ص .290 -258واكظر :ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص.24
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ثرجامت

كتاب أبل طبقد ،فلغػؾ أبق طبقد هذا الحرف فـؼؾف أبق جعػر طؾك ذلؽ(.)2
جؿع فقف الؼراءات وزطؿ أكف جاء يف
وتحدّ ث إهقازي طـ مصـّػ لؾطربي َ
بخط ٍ
ٍّ
كبقر( ،)2ويروي ابـ الجزري يف كالمف طـ
ثؿاكقة طشر مجؾدً ا مؽتق ًبا

الطربي أكف صـّػ كتا ًبا يف الؼراءات سؿاه الجامع(.)2
والؼراء ضفرت يف الؼرن الثالث ،فصـّػ
وهـاك مصـػات أخرى يف الؼراءات
ّ
الؿؽل الؿتخصص يف الؼراءات إسحاق بـ أحؿد الخزاطل (ت )208 :طد ًدا
مـ الؽتب جؿعت أوجف الخالف وآتػاق يف الؼراءات الؿؽقة( .)4وقد قرأ ابـ
شـبقذ طؾك إسحاق ،وكان مـ بقـ مـ اطتؿد طؾقفؿ ابـ مجاهد يف كتاب
السبعة( .)5وكان أبق ربقعة محؿد بـ إسحاق (ت )294 :حجة يف الؼراءة
فصؾ فقفا قراءة اإلما َمقـ الؿؽق ْقـ :قـبؾ،
الؿؽقة( ،)6صـّػ دراسة مستػقضة ّ
والبازي ( ،)250-270وذكر الذهبل أكف صـّػ كتا ًبا يف قراءات ابـ كثقر(.)7

( )2السابؼ ،ج ،5ص.259 -258
( )2كػسف ،ج ،5ص.245
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص ،206ويـؼؾ طـ الداين.
( )4الذهبل ،معرفة ،ج ،2ص .284ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.256
( )5ابـ مجاهد ،كتاب السبعة ،ص 65وما بعدها.
( )6ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص.99
( )7الذهبل ،معرفة ،ج ،2صُ ،285وصػ قـبؾ بلكف شقخ الؼراءات يف الحجاز.
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ثرجامت
ومؿـ صـّػ يف الؼراءات أبق بؽر محؿد بـ حسـ الـؼاش ()224-266
وكان مـ تالمقذ محؿد بـ إسحاق ،وصـػ كتا ًبا أسؿاه الؿعجؿ الؽبقر يف
أسؿاء الؼراء وقراءاهتؿ( ،)2وذكر ابـ الـديؿ أ ّكف صـّػ يف قراءة حؿزة والؽسائل
وألػ كتاب الؼراءات الثؿان ،وفقف أضاف قراءة خ َؾػ لؾؼراءات السبع( ،)2ومـ
أيضا محؿد بـ أحؿد الداجقين ( )224-272وهق معاصر ٓبـ مجاهد،
همٓء ً
وكان مـ بقـ مـ ُطـقا بجؿع الؼراءات وصـّػ فقفا(.)2
كبقرا مؿا ُد ّون
وتؿ ّثؾ آختقارات التل اشتؿؾت طؾقفا هذه الؿصـػات جز ًءا ً
يف طؾؿ الؼراءات ،وكاكت هـاك بالطبع اختقارات لؼراءات أخرى أوردها
الؿصـػقن يف ضقء مبادئ التقثقؼ والتدويـ التل حدّ دها إئؿة إطالم يف هذا
الؿقدانّ ،
يػسر لـا سبب استؿرار التللقػ يف طد ٍد مـ الؼراءات صقال
ولعؾ هذا ّ
الؼرن الرابع حتك بعد أن صـّػ ابـ مجاهد كتاب السبعة ،ففذا إبراهقؿ بـ طبد
الرزاق إكطاكل (ت ،)228 :وأحؿد بـ كصر الشذائل (ت ،)272 :وأبق بؽر
أحؿد بـ الحسقـ بـ مفران (ت ،)282 :وطبد الؿـعؿ بـ غؾبقن (ت،)289 :

( )2ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص.26
( )2ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص ،220اكظر :ابـ الـديؿ ،الػفرست ،ص .42ورد باسؿ
(الثؿاكقة) يف هذه الطبعة ،وهق طـقان بديؾ لؽتاب الؼراء الثؿاكقة.
( )2ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص :24صبؼات الؼراء ،ج ،2ص ،77ويشقر ابـ مجاهد إلقف كلحد مـ روى
روى طـفؿ ،كتاب السبعة ،ص.268 ،225
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ثرجامت
وولده الطاهر بـ أحؿد (ت ،)299 :قد صـػقا ُكت ًبا جؿعت طد ًدا معقـًا مـ
الؼراءات(.)2
وإذا كان الؽثقر مـ هذه الؿصـػات قد أ ّكد طؾك جؿع الؼراءات وطززه يف
بعض الحآت بنيراد تحؾقؾ كحقي لفاّ ،
فنن طد ًدا مـ الؽتب التل صـػت يف
الح ّجة) قد اكتفجت التػسقر الـحقي
آحتجاج لؾؼراء (ويشار إلقفا بؽتب ُ
اهتؿ الـحاة مـ
لؾؼراءات وجعؾت مـف غاية واضحة وهد ًفا مؼصق ًدا ،وقد
ّ
الؽقفققـ والبصريقـ هبذا الـّقع يف التصـقػ ،ومـ همٓء :الؿربد وثعؾب وابـ
السراج وكصر بـ طؾل وابـ درستقيف وكثقر غقرهؿ.
قتقبة وابـ كقسان وابـ
ّ
وكثقرا ما ِ
تقرد كتب الس َقر والرتاجؿ يف حديثفا طـ الؽقفققـ والبصريقـ
ً
مصـػات يف الؼراءات صـّػفا إئؿة إطالم( ،)2وتذكر كتب آحتجاج أن

( )2ابـ الجزري ،الـشر ،ج ،2ص ،26 -24ولؾقققف طؾك أسؿاء الؿصـػقـ اكظر :ص،97 -58
ولؿعرفة أخبار إكطاكل اكظر :ابـ الجزري ،صبؼات الؼراء ،ج ،2ص 26وما بعدها ،والشذائل اكظر
الؿجؾد إول ص :245 -244ولؿعرفة أخبار ابـ مفران صاحب كتاب الؿبسقط يف الؼراءات العشر،
وصبؼات الؼراء ،اكظر الؿجؾد إول ،ص 49وما بعدها .أما ابـ غؾبقن ،صاحب كتاب اإلرشاد يف السبع،
فاكظر الؿجؾد إول ،ص :472-470وصـّػ ابـف صاهر كتاب التذكرة يف الؼراءات الثؿان ،اكظر الؿجؾد
إول ،ص ،229والـشر ،ج ،2ص 72وما بعدها .واكظر مؼدمة الؿحؼؼ لؽتاب العـقان ،ص.22 -25
( )2اكظر مؼآيت يف مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد الخامس ،العدد إول والثاين ،وقد تساءل البعؾبؽل
ما إذا كان أكاس مثؾ الؿربد قد صـػقا يف هذا الؿقضقع ،لؽـ هذا الرأي تجاهؾ الؿـفجقة التل سار طؾقفا
الـحاة .اكظر :رمزي البعؾبؽل ،مؼالة بعـقانThe Treatment of qird'dt by the Second and :

=
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ثرجامت
الـص الؼرآين ،وٓ
ً
آتػاق مع أحد وجقه العربقة كان
طامال أساسقا يف تقثقؼ ّ
ُيستغرب أن يسؾؽ أئؿة الـحاة مـ الؿتلخريـ هذا الـفج يف طرض آرائفؿ :فؼد
بات أدب آحتجاج وسقؾة إلضفار دورهؿ وبسط سؾطاهنؿ ،ومع ذلؽ ّ
فنن هذا
إمر قد ضفر أول ما ضفر يف كتب الؿعاين التل طـقت بتػسقر الؼرآن ويؿؽـ
طزوها إلك الـحاة.

=
 ،Third Century Grammariansمجؾة  ،Zeitschrift fur arabische Linguistikالعدد
الخامس طشر لسـة  ،2985ص.22 -22
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ثرجامت
اخلامتت
ّ
الؼراء
إن الجفقد العظقؿة التل ُبذلت يف حػظ الؼراءات وجؿعفا طؾك يد ّ
والـحاة إوائؾ تؿ ّث ؾ السقاق التاريخل الذي اكبثؼ مـف هذا العؿؾ الجؾقؾ ٓبـ
مجاهد ،وقد ش ّؽؾت هذه إطؿال الؿب ّؽرة إصار طؿؾ واضح سار طؾقف ابـ
الؼراء
مجاهد يف كتابف ،ويليت كتاب ابـ مجاهد ضؿـ كتب الجؿع التل صـّػفا ّ
وضؿـقها الؼدر الؼؾقؾ مـ الشروح الـحقيةّ ،
وإن
لؾتلكقد طؾك سالمة الؼراءات
ّ
أسالفف يف هذا الؿضؿار قد حدّ دوا ققاطد وشرو ًصا لتحديد الحروف الؿختؾػة
ووجقهفا الدققؼة ،ولؿ يؽـ هدف ال ُؽ ّتاب تقحقد الؼراءات ،وٓ شؽ أن فرتات
التقحقد والتجاكس لؿ تم ّثر طؾك الؿـفج الذي سار طؾقف الؼراء يف اختقار
الؼراءات ،وقد جذب كتاب ابـ مجاهد إكظار ٓ :لؿققػ صاحبف مـ محـة
ابـ مؼسؿ وابـ شـبقذ فؼط ،وإكؿا لؿؽاكتف يف اإلقراء والؼراءات بقـ كبار الـحاة
البصريقـ والؽقفققـ ،وهذا هق ما أضػك طؾك الؽِتاب شفرة وذيق ًطا ،وجعؾ
العؾؿاء يـربون لشرحف والدفاع طـف.
ولؿ يؽـ كتاب ابـ مجاهد مجرد محاولة لؾحدّ مـ تػشل الؼراءات ،وإكؿا
الؼراء ،وإقـاع الـحاة أن يـػؼقا
غايتف التلكقد طؾك الؼقاطد الؿؼررة التل سار طؾقفا ّ
صاقتفؿ الػؽرية وخربهتؿ يف الزود برباطة طـ مادة تقاترت وحازت طؾك أطؾك
درجات الؼبقل ،بد ًٓ مـ آكخراط يف جدل كحقي وافرتاضات كظرية ،وهق
إمر الذي هنضقا لف ّ
السراج يصرف هؿتف إلك
بؽؾ إخالص :ولذا وجدكا ابـ ّ
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ثرجامت
شرح كتاب السبعة ،وكذلؽ فعؾ أبق طؾل الػارسل ،ووضع أحد تالمقذ ابـ
شرحا لغقيا لف يف كتاب
مجاهد ،وهق الـحقي الؽقيف ابـ خالقيف (ت)270 :
ً
الح ّجة( ،)2وصـّػ الؾغقي الشفقر أبق مـصقر إزهري (ت )270 :كتاب معاين
ُ
الؼراءات الذي اطتؿد فقف بشؽ ٍؾ أساسل طؾك كتاب السبعة يف تـاولف لفذه
ٍ
كتاب
الؼراءات( ،)2وطالوة طؾك ذلؽ صرف بعض الـحاة أكظارهؿ إلك شرح
جؿع فقف الؼراءات مـ غقر السبعة(.)2
آخر ٓبـ مجاهد َ
( )2حسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف ،الحجة يف الؼراءات السبع ،تحؼقؼ :طبد العال سالؿ مؽرم (بقروت :دار
الشروق.)2972 ،
( )2أبق مـصقر محؿد بـ أحؿد إزهري ،كتاب معاين الؼراءات ،تحؼقؼ :طقد مبارك وطقض الؼقزي،
( 4مجؾدات ،الؼاهرة :دار الؿعارف ،)2992 ،وقد صـّػ الؼراء الؿتلخرون مثؾ مؽل بـ أبل صالب (ت:
 )427وأبق طؿرو الداين كت ًبا طالجت مػفقم الؼراءات السبع ،رغؿ أن كتاب مؽل ٓ يتجاوز السبع ،ومع
ذلؽ ّ
فنن مؽل بـ أبل صالب ٓ يذكر ابـ مجاهد يف كتابف الشفقر (الؽشػ) سقى يف أربعة مقاضع فؼط.
اكظر :مؽل بـ أبل صالب ،كتاب الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع ،تحؼقؼ :محقل الديـ رمضان
(مجؾدان ،بقروت :ممسسة الرسالة ،)2987 ،ج ،2ص ،204 ،226 ،97وكذلؽ ج ،2ص :79ولذا فنن
مصطؾح الؼراءات السبع يف حدّ ذاتف صار مقضع اهتؿام وتركقز ،وصـػ الداين رسالة مقجزة يف الؼراءات
السبع ومـ قرأ هبا ،وذكر راويقـ ّ
لؽؾ قراءة :كتاب التقسقر يف الؼراءات السبع ،تحؼقؼ :أوتق برتزل
(إسطـبقل ،مطبعة الدولة ،)2920 ،ومرة أخرى يرد التعريػ هبذه الـصقص الؿتلخرة مـ خالل الؼراءات.
و ُيروى ّ
أن أبا طؿرو الداين اطتؿد طؾك كتاب الـ ّؼاش السابؼ ذكره .اكظر :مؽل ،كتاب التقسقر ،تحؼقؼ:
محقل الديـ رمضان (الؽقيت :مـشقرات معفد الؿخطقصات العربقة.)2985 ،
( )2أبق طبد اهلل الحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف ،مختصر يف شقاذ الؼرآن (الؼاهرة :مؽتبة الؿتـبل ،بدون
أيضا :مصطػك شاه ،مجؾة الدراسات الؼرآكقة ،الؿجؾد الخامس ،العدد الثاين ،ص.45 -22
تاريخ) ،اكظر ً

=
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ثرجامت
الؼراء بالؼقاطد الؿؼررة يف هذا العؾؿ وتشبثفؿ
تؿسؽ ّ
جؾل ّ
وقد اتضح بشؽ ٍؾ ّ
حاضرا
هبا ،وجاءت مساطل ابـ مجاهد تب ًعا لذلؽ ،بقد أكف ترك لـا ترا ًثا بؼل
ً
مر الدهقر وإطقام.
طؾك ّ
│

=
واكظر :آرثر جقن آربري ،كتاب البديع ٓبـ خالقيف ،ضؿـ Lowinger & Somogyi, Ignaz
 ،Goldziher Memorial Volume,ص .290 -282وقد أفاد ابـ جـل يف الؿحتسب مـ جفقد
وتحؿس ابـ مجاهد لؾػارسل.
شقخف أبل طؾل الػارسل يف هذا الؿجال،
ّ
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