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        وآداهباوآداهباوآداهباوآداهبا    قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية        

            لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات                                                                                                                                                
        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((        - - - - الواديالواديالواديالواديجامعة جامعة جامعة جامعة 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
موضوع هذا املقال هو حماوY لتقدمي تأصيٍل   

ملهنج حنٍو عريب يتّسم `لتعلميية ذات البعد 
الوظيفي، واملتجسد يف ما قّدمه ٔابو حيان 
أالندليس من خالل تطبيقه النحوي يف 

، واqي حاول من )البحر احمليط( تفسيـره
خال| ٕاخراج حنٍو ميّرسٍ وفق مهنٍج جيمع بني 

املرشقية ( املدارس النحوية آراء خمتلف
، ويسـتدرك زالهتا )واملغربية أالندلسـية

املهنجية، ويزيل تعقيداهتا وتعليالهتا غري 
املربرة يف تعلميية اAرس النحوي ملتعّمل اللغة 

، يف شٍلك )عربيا اكن ٔام مسـتعر`( العربية
تطبيقٍي مدّونُته يه ٔافصح عربيٍة عىل 

                                . إالطالق ٔاال ويه القرآن الكرمي

   Abstract: 

This article is an attempt to present a 

rooting for an approach towards 

Arabic Syntax which is characterized 

by  The didactics of functional 

dimension, and is embodied in what 

Abu Hayyan Andalusian exposed 

through the application of grammar 

in its interpretation (Albahr Almohit), 

in which he tried to present an easy 

syntax through a method that 

combines the views of the different 

schools of syntax (the Eastern, 

Moroccan and Andalusian), and 

corrects its methodical lapses, and 

removes its complexities and 

unjustified evidence in teaching 

grammar lesson for the Arabic 

language learner (an Arab or 

Arabist), in a practical form whose 

corpus is  the most eloquent language 

at all, it is the Koran.
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  :  سس املهنجية للتفكري النحوي عند ٔايب حيان أالندليسسس املهنجية للتفكري النحوي عند ٔايب حيان أالندليسسس املهنجية للتفكري النحوي عند ٔايب حيان أالندليسسس املهنجية للتفكري النحوي عند ٔايب حيان أالندليساالٔ االٔ االٔ االٔ    
ــ�روس  ـــاٍء ٔاّن الرجــل جـــامع ل ــِف عن ـــج دون تلكّ ـــان يسـتنت ٕاّن املالحــظ لرتمجــة ٔايب حي

) ية والكوفيـة والبغداديـة واملرصـيةالبرصـ ( النحـوية أالندلسيـة واAروس النحويـة املرشقيـة 
ة سـاعدته عـىل رصـد االٓراء اªتلفـة وتـرجيح بعضـها ولعّل هذا امجلع شّلك Aيه سعة معرفيـ

عىل بعض قوة وضعفا ، كام ساعدته عىل »جهتاد و»سـتقالل `لرٔاي اqي مـن شـأنه ٔان 
يكّون Aيه طابعا حنو² خاصا به ، وسـنحاول يف هذا املقال ٔان نقـف عـىل ٔامه معـامل تفكـريه 

ملـا ميـث· هـذا املصـنف مـن مثـرة  خاصـًة ؛) تفسري البحر احملـيط(النحوي من خالل مؤلفه 
تطبيقية الٓرائه النحوية املبثوثة يف مصنفاته أالخرى ، وعليه ميكن مجل ٔامه مقومـات تفكـريه 

  : النحوي يف 
أالصل ٔان يُقدم السامع عىل القياس  :  عىل القياسعىل القياسعىل القياسعىل القياس) ) ) ) السامع السامع السامع السامع ( ( ( ( تقدمي متواتر القراءات تقدمي متواتر القراءات تقدمي متواتر القراءات تقدمي متواتر القراءات . . . . أ أ أ أ                 

ع يف معلية القياس ، ٔاّما البرصيون فقـد قـّدموا ٔالّن السامع هو أالصل اqي ُحيمل عليه الفر 
وٕاْن تـوفّر غـري املطـرد عـىل رشطـْي  -القياس عىل املطـرد من السامع عىل غري املطـرد منـه 

 Áوماك Áتقـول خدجيـة احلـدييث  -الفصاحة زما Äتقصـد البرصـيني [ فعـّدوا « : ؛ ويف ذ [
.... يـه أالقيسـة الـيت جعلوهـا Éبتـة املّطرد الشائع من الفصـيح ٔاصـال يقـاس عليـه وبنـوا عل 

وّمسوا ما اكن واردا يف لغات العرب ٔانفسها مما هو قليل مسـموعا وٕان اكن مقـار` ٔالقيســهتم 
، ويـتجىل ذÄ يف حـال تعـارض السـامع مـع  )1(» عّدوه جائزا ٕاّال ٔانه ال جيوز القياس عليه 

عـىل عـدم القيـاس عليـه ؛ القياس ، اليشء اqي يوجب حفظ املسموع غري املطرد ويُعمل 
ٕاذا تعارضـا نطقـَت `ملسـموع عـىل مـا « : يقول ابن جين يف `ب تعارض السامع والقيـاس 

)  اســتحوذ علـهيم الشــيطاُن : ( جاء عليه ، ومل تقسه يف غريه ، وذÄ حنو قول هللا تعـاىل 
يف مجيـع ذÄ فهذا ليس بقياس ، لكنـه ال بّد من قبو| ؛ ٔالنّك ٕانّام تنطق بلغـهتم، وحتتـذي 

، ٔاّما الكوفيون فيقّدمون السـامع مطلقـا عـىل  )2(» ... ٔامثلهتم ، ّمث ٕانّك ال تقيس عليه غريه 
القياس ، وال يشرتطون »طراد يف السامع كام البرصة ، حـىت قيـل عـن الكوفـة ٕاّن ٕاماÞـا 

ة اكن يسمع الشاذ اqي ال جيوز مـن اخلطـأ واللحـن وشـعر غـري ٔاهـل الفصـاح« : الكسايئ
، وعليــه فالبرصــة )3(» والرضــورات، فيجعــل ذÄ ٔاصــال ويقــيس عليــه حــىت ٔافســد النحــو

والكوفة تتفقان عىل تقدمي السامع عىل القياس ، غـري ٔان البرصـة تقـّدم املطـرد مـن مسـموع 
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ãم العرب خالف البرصـة الـيت ال تعـّد »طـراد معيـارا Éبتـا للقيـاس عـىل مسـموع ãم 
q ى الكوفة ٔاوسـع مـن البرصـة تبعـا لرشـط العرب ، ويكون نتيجةA ٔاّن دائرة املسموع Ä

»طراد ، ٔاّما ٔابو حيان فقد اكن مقـّدما السـامع عـىل القيـاس ودليـل ذÄ انتصـاره للقـراءة 
بـرمس ضـابط القـراءة بـرمس ضـابط القـراءة بـرمس ضـابط القـراءة بـرمس ضـابط القـراءة املتواترة وٕاْن خالفت طرد قياس النحاة ، وبـذÄ يســتقل ٔابـو حيـان 

وهــو ضــابط مل يعمتــده البرصــيون وال الكوفيــون  يف تقــدمي الســامع عــىل القيــاس ، املتــواترةاملتــواترةاملتــواترةاملتــواترة
ولسـنا متعبدين بقول حنـاة البرصة وال غريمه ممن خـالفهم ، فـمك حـمك « « « « : وبرهان ذÄ قو| 

ثبت بنقل الكوفيني من ãم العرب مل ينق· البرصيون ، ومك حكـم ثبـت بنقـل البرصـيني مل 
عـمل العربيـة ، ال ٔاحصـاب الكنـانيس ينق· الكوفيون ، وٕامنا يعرف ذÄ مـن | اسـتبحار يف 

؛ وقــد اكن  )4(»     املشـــتغلون برضــوب مــن العلــوم االٓخــذون عــن الصــحف دون الشـــيوخ
سـياق حمكه هذا مرتبطا بقضية جواز عطف الظاهر عىل املضمر اïرور دون ٕاعادة اجلـار 

ُمكُ     [:  العامل من عدمه يف قول هللا تعـاىل òـ òُقـوا َرب اُس ات òَـا النـ óهيõُمكُ ² ا òـ òُقـوا َرب اُس ات òَـا النـ óهيõُمكُ ² ا òـ òُقـوا َرب اُس ات òَـا النـ óهيõُمكُ ² ا òـ òُقـوا َرب اُس ات òَـا النـ óهيõي َخلَقَـُمكْ ِمـْن نَْفـٍس     ² ا ِ òqي َخلَقَـُمكْ ِمـْن نَْفـٍس ا ِ òqي َخلَقَـُمكْ ِمـْن نَْفـٍس ا ِ òqي َخلَقَـُمكْ ِمـْن نَْفـٍس ا ِ òqا
ي تََسـاَءلُوَن  ِ òqا َ ò÷ُقـوا اò ـا َوبَـثò ِمْهنَُمـا ِرَجـاًال َكِثـًريا َوِنَسـاًء َوات َúَي تََسـاَءلُوَن َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْهنَا َزْو ِ òqا َ ò÷ُقـوا اò ـا َوبَـثò ِمْهنَُمـا ِرَجـاًال َكِثـًريا َوِنَسـاًء َوات َúَي تََسـاَءلُوَن َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْهنَا َزْو ِ òqا َ ò÷ُقـوا اò ـا َوبَـثò ِمْهنَُمـا ِرَجـاًال َكِثـًريا َوِنَسـاًء َوات َúَي تََسـاَءلُوَن َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْهنَا َزْو ِ òqا َ ò÷ُقـوا اò ـا َوبَـثò ِمْهنَُمـا ِرَجـاًال َكِثـًريا َوِنَسـاًء َوات َúَِبـِه ِبـِه ِبـِه ِبـِه َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْهنَا َزْو

َ َاكَن عَلَْيُمكْ َرِقيًبا    َواْالõْرَحامَ َواْالõْرَحامَ َواْالõْرَحامَ َواْالõْرَحامَ  ò÷ا òن û
َ َاكَن عَلَْيُمكْ َرِقيًباا ò÷ا òن û
َ َاكَن عَلَْيُمكْ َرِقيًباا ò÷ا òن û
َ َاكَن عَلَْيُمكْ َرِقيًباا ò÷ا òن û
يف تفسري  ، ويقول ٔابو حيـان ٔايضا] 01/سورة النساء[  ]ا

سـورة يف ) معـايش ( موضع تسهيـل اهلمز مـن عدمـه يف مجـع تكسـري الر`عـي مـن لكمـة 
ولسـنا متعّبدين بأقوال حناة البرصـة « :   20احلجر االٓية وكذا يف سورة  10أالعراف االٓية 

، فأبو حيان ٕاًذا ال يقّدس ّلك ما يفـد من ٔاكرب مدرسـتني يف النحو العريب بـل جيهتـد  )5(» 
درس النحـو درٌس خاضـٌع للنقـد والنسـخ وإالضـافة برٔايه وفق قناعته الراخسة بـأّن ال مسـتق

وقابلية النظر يف مفرداته بل ومناقشة ٔاصو| ، وعليه فهو ال مي� القداسة اليت تفرض ٔاخذ 
ّلك ما فيه كام يف الشعائر التعّبدية اليت ال تقبل الّرد ، فنجد ٔا` حيان يؤيّـد ٔاعـالم املْرصـين 

يف تقدمي السامع عىل القياس بوصف السامع هو ٔاصل القياس وعليه تقوم ) الكوفة -رصةالب(
أالقيسة يف مقاب� أالصول `لفروع ، غري ٔانّه يـرّمس معـمل القـراءات القرآنيـة املتـواترة بعــّده 
ٔاساسا من ٔاسس السامع ، وهو اليشء اqي ال يعمتـده ٔاعـالم املْرصـين ؛ كــوهنام يضعــفان 

راءات املتــواترة بــل يصــالن عــىل درجــة رّدهــا بــدعوى وقــوع ٔاحصاهبــا يف اخلطــأ بعــض القــ
و»لتباس ، ومن ٔامث� ذÄ االٓية السابقة اqكر ؛ ٕاذ رّد حناة البرصة قراءة محزة بـن حبيب 

عىل ٔاساس ٔاهنـا امس ) أالرحـام(خبفـض لفظة  –وهو ٔاحد القراء السـبعة املتواترة قراءهتم  -
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وقد نص عـىل ذÄ ابـن عطيــة يف ) -به-الهاء يف (يعطـف عىل مضمر  ظاهـر ال جيـوز ٔان
وهذه القراءة عند رؤساء حنويي البرصة ال جتوز ، ٔالنه « : يف قو| ) احملرر الوجيـز(تفسريه 

ٔالن : ال جيوز عندمه ٔان يعطـف ظاهــر عـىل مضـمر خمفـوض ، قـال الزجـاح عـن املـازين 
: واحــد مــهنام حمــل صــاحبه ، فكــام ال جيــوز  املعطــوف واملعطــوف عليــه رشيــاكن حيــّل لك

مررت بـك وزيـد ، ٔامـا سـيبويه فهــي عنـده قبيحـة ال : مررت بزيدوك ، فكذÄ ال جيوز 
: ، وقد اتبع ابُن عطيـة يف رٔايـه هذا الزخمرشَي قـب· يف قـو|  )6(» ...  جتوز ٕاال يف الشعر 

الضـمري املتصـل متصـل واجلر عىل عطف الظاهر عـىل املضـمر ، ولـيس بسـديد ؛ ٔالّن « 
 Äيف قـو Áرور كيشـء واحـد ، فـاكïهـذا ( و ) مـررت بـه وزيـد : ( اكمسه ، واجلار وا

شديدي االتصال ، فلام اشــتد االتصـال لتكـرره ٔاشــبه العطـف عـىل بعـض ) غالمه وزيد 
 Äهـذا غالمـه ( و ) مـررت بـه وبزيـد : ( اللكمة ، فمل جيز ووجب تكرير العامل ، كقـو

ملـا مل ) مـررت بزيـد ومعـرو ( و ) رٔايتـك وزيـدًا : ( ٔاال ترى ٕاىل حصة قوÄ ) وغالم زيد 
يقو االتصال ، ٔالنه مل يتكرر ، وقد متحل لصحة هذه القـراءة بأهنـا عـىل تقـدير تكريـر اجلـار 

، ٔاّما ٔابو حيان فقد اكن متصـد² ٕاىل هـذا الـّرد مقـدما القـراءة املتـواترة عـىل  )7(»     ونظريها
ومـا     «: تج به حناة البرصة وتبعهم يف ذÄ الزخمرشي وابـن عطيـة يف قـو| القياس اqي اح 

من امتناع العطف عىل الضـمري : ذهب ٕاليه ٔاهل البرصة وتبعهم فيه الزخمرشي وابن عطية 
عادة اجلار ، ومن اعتالهلم Äq غري حصيح ، بـل الصـحيح مـذهب الكـوفيني  ٕ̀ اïرور ٕاال 

هن عىل ذÄ جبدارة قراءة محزة بن حبيـب بأحقيـة التقـدمي ، ويبـر  )8(»     يف ذÄ ؤانه جيوز
عىل القياس كوهنا قراءة متواترة تأيت عىل رٔاس السـامع ، فبقـول راّدا عـىل ابـن عطيـة ومـن 

ويـرد عنـدي هـذه القـراءة : ؤاما قول ابن عطيـة « : رٔاى رٔايه من سلف قب· وخلف بعده 
ٕاذ معـد ٕاىل قـراءة . ا| وال بطهـارة لسـانه من املعىن وúان ، جفسارة قبيحة منه ال تليق حبـ

متواترة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قـرٔا هبـا سـلف أالمـة ، واتصـلت بأكــابر قـراء 
الصحابة اqين تلقوا القرآن من يف رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بغري واسطة ع�ن وعيل 

ّيب بن كعب. وابن مسعود وزيد بن Éبت  معَد ٕاىل رّدها بيشء خطـر | يف  ؤاقرٔا الصحابة ا�
ذهنه ، وجسارته هذه ال تليق ٕاال `ملعزتY اكلزخمرشي ، فٕانه كثريًا ما يطعـن يف نقـل القـراء 

ٔاخذ القرآن عن سل�ن بن Þران أالمعش ، ومحدان بـن : وقراءهتم ، ومحزة ريض هللا عنه 
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صادق ، ومل يقـرٔا محـزة حرفـًا ٔاعني ، ومحمد بن عبد الرمحن بن ٔايب ليىل ، وجعفر بن محمد ال
واكن محزة صاحلًا ورعًا ثقـًة يف احلديث ، وهو مـن الطبقـة الثالثـة . من كتاب هللا ٕاال بأثـر 

سـنة مائــة ، وعـرض و ، وA سـنة مثانني ؤاحمك القراءة و| مخس عرشة سـنة ، ؤام الناس 
ومـن تالميـذه .  سفيان الثـوري ، واحلسـن بـن صـاحل: عليه القرآن من نظرائه جامعة مهنم 

، ؤابو حيـان ال يقـف  )9(»     جامعة مهنم ٕامام الكوفة يف القراءة والعربية ٔابو احلسن الكسايئ
وٕان اكن هـذا العامـل يكفهيـا رفعـة وقبـوال  -مناحفا عـن القـراءة املتـواترة ïـرد ٔاهنـا متـواترة 

متواتَر القـراءات   بل يقّدم جحجه السامعية والقياسـية اليت تدحض براهني مْن يردّ  –وتقدميا 
عـادة : ٔاحدها : العطف املضمر اïرور فيه مذاهب : ونقول « : ؛ فيقول  ٕ̀  òٔانـه ال جيـوز ٕاال

. اجلار ٕاالò يف الرضورة ، فٕانه جيوز بغري ٕاعادة اجلار فهيـا ، وهـذا مـذهب مجهـور البرصـيني 
ــ$م ، وهــو مــذهب الكــوفيني ، ويــونس ، وأ : الثــاين  يب احلســن ، ٔانــه جيــوز ذÄ يف ال

ٔانـه جيـوز ذÄ يف الـ$م ٕان ٔاكـد الضـمري ، وٕاالò مل : الثالث . وأالسـتاذ ٔايب عيل الشلوبني 
  .مررت بك نفسك وزيد ، وهذا مذهب اجلريم : جيز يف ال$م ، حنو 

ٔامـا . واqي خنتاره ٔان جيوز ذÄ يف ال$م مطلقًا ، ٔالن السامع يعضـده ، والقيـاس يقويـه 
ما فهيا غريه وفرسه ، جبر الفـرس عطفـًا عـىل الضـمري يف : من قول العرب السامع مفا روي 
تسـاءلون بـه { : ما فهيـا غـريه وغـري فرسـه ، والقـراءة الثانيـة يف الســبعة : غريه ، والتقدير 

و`ٔالرحام وتأويلها عىل غري العطف عـىل الضـمري ، ممـا خيـرج الـ$م عـن : ٔاي } وأالرحام 
قرٔاها كذÄ ابن عباس ، واحلسن ، وجماهـد ، وقتـادة  . التأويل الفصاحة ، فال يلتفت ٕاىل 

  .والنخعي ، وحيىي بن وÉب ، وأالمعش ، ؤابو رزين ، ومحزة 
ومن ادعى اللحن فهيا ٔاو الغلط عىل محزة فقد كذب ، وقد ورد من ذÄ يف ٔاشعار العرب 

  :كثري خيرج عن ٔان جيعل ذÄ رضورة ، مفنه قول الشاعر 
  مفا بيهنا وأالرض غوط نفانف ...لسواري سـيوفنا نعلق يف مثل ا

  :وقال آخر 
، هذا عـن السـامع   )10(» ... ؤايب نعمي ذي اللواء احملرق  ...هال سألت بذي امجلامج عهنم 

ؤاما القياس فهـو ٔانـه كـام جيـوز « : وقد ٔاورد ٔابيا1 ٔاخرى كثرية ، ٔاّما جحته القياسـية فيقول 
 دة جار ، كذÄ جيوز ٔان يعطف عليه مـن غـري ٕاعـادة جـارٔان يبدل منه ويؤكد من غري ٕاعا
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ال يكتفـي حبّجيـة متـواتر القـراءات بـل يتجـه ٕاىل  -كام نـرى  -، وعليه فأبو حيان )11(» ... 
س سالــاك بـذÄ سـبيــل ٕاثبات حصة القراءة املتـواترة `Aليــل الساطــع مـن السـامع والقيـا

لقراءات ، ومن ٔامث� ذÄ ٔايضا رّد حنـاة البرصـة ئك اqين اسـمترٔاوا رد متواتر ال احملاججـة الٔ 
ـــن عــامر الشــايم أالصــي� يف  ــأخرمه لقــراءة اب ــا يف عـــداد القــراءات متقــدÞم ومت اخنراطه

òَن َوَكَذÄَِ َزيòَن     [: عيـة املتواتـرة اليت فصلت بني متضايفيـن ، وذÄ يف قـول هللا تـعاىل السـب  òَن َوَكَذÄَِ َزي òَن َوَكَذÄَِ َزي َوَكَذÄَِ َزي
 õِلَكِثٍري ِمَن الُْمْرشِِكَني قَْتَل ا õِلَكِثٍري ِمَن الُْمْرشِِكَني قَْتَل ا õِلَكِثٍري ِمَن الُْمْرشِِكَني قَْتَل ا õَمـا ِلَكِثٍري ِمَن الُْمْرشِِكَني قَْتَل ا ُ ò÷ْم ِديـَهنُْم َولَـْو َشـاَء ا ُدوُمهْ َوِلَيلِْبُسوا عَلَْهيِ ُمهْ ِلُريْ ُ َمـا ُ ò÷ْم ِديـَهنُْم َولَـْو َشـاَء ا ُدوُمهْ َوِلَيلِْبُسوا عَلَْهيِ ُمهْ ِلُريْ ُ َمـا ُ ò÷ْم ِديـَهنُْم َولَـْو َشـاَء ا ُدوُمهْ َوِلَيلِْبُسوا عَلَْهيِ ُمهْ ِلُريْ ُ َمـا ُ ò÷ْم ِديـَهنُْم َولَـْو َشـاَء ا ُدوُمهْ َوِلَيلِْبُسوا عَلَْهيِ َاكؤؤؤُؤُمهْ ِلُريْ َاكْوَالِدِمهْ ُرشَ َاكْوَالِدِمهْ ُرشَ َاكْوَالِدِمهْ ُرشَ ْوَالِدِمهْ ُرشَ

ون ونفََعلُوُه فَـَذْرُمهْ َوَمـا يَْفـَرتُ ونفََعلُوُه فَـَذْرُمهْ َوَمـا يَْفـَرتُ ونفََعلُوُه فَـَذْرُمهْ َوَمـا يَْفـَرتُ مبنيـًا « ) زيّـن(، قـرٔا امجلهـور الفعـل ] 137/سـورة أالنعـام [  ]فََعلُوُه فَـَذْرُمهْ َوَمـا يَْفـَرتُ
ــل ونصــب  ــل { للفاع ــافًا ٕاىل } قت ــع } ٔاوالدمه { مض ـــزيّن ، } رشاكؤمه { ورف ــاعًال بـــــــ ف

وقرٔات فرقـة مـهنم السـلمي واحلسـن ؤابـو عبـد املـ� قـايض ،  وٕاعراب هذه القراءة واحض
ٔاوالدمه { مرفوعــًا مضــافًا ٕاىل } قتــل { مبنيــًا للمفعــول } زيــن { اجلنــد صــاحب ابــن عــامر 

ًال زينـه رشاكؤمه هكـذا خرجـه سـيبويه ، ٔاو فـاع: مرفوعًا عـىل ٕاضـامر فعـل ٔاي } رشاكؤمه 
حبب يل ركوب الفرس زيد هكـذا خرجـه : كام تقول } قتل ٔاوالدمه رشاكؤمه { `ملصدر ٔاي 

قطرب ، فعىل توجيه سيبويه الرشاكء مزينون ال قاتلون كام ذÄ يف القراءة أالوىل ، وعـىل 
: ( ، وقد وّجه سيبويـه هذه القراءة يف بـاب عنونه بــ  )12(»  توجيه قطرب الرشاكء قاتلون

، غـري ٔاّن ابـن  )13() ب ُحيذف منه الفعل لكرثته يف Þãم حىت صار مبنـزY املثــل هذا `
) ٔاوالدمه(ونصـب دال ) قتـل(ورفـع الم ) زيّـن(بضم الـزاي وكرسـ اليـاء مـن « : عامر قرٔا 

ضافة ) رشاكهئم(وخفض مهزة  ٕاليه وهـو فاعـل يف املعـىن وقـد فصـل بـني املضـاف ) قتل(ٕ̀
ومجهــور حنــاة ) ٔاوالدمه(وهــو مضــاف ٕاليــه `ملفعــول وهــو ) رشاكهئــم(وبــني ) قتــل(وهــو 

، ويه قـراءة تثـري مسـاYٔ  )14(» .... البرصيني عىل ٔاّن هذا ال جيـوز ٕاال يف رضورة الشـعر 
الفصل بني املضاف واملضاف ٕاليـه بغري شـبه امجل� ، ومساYٔ اختلفت فهيـا مدرسـة البرصـة 

ل بني املضـاف واملضـاف ٕاليـه بغـري الظـرف الفص« ومدرسة الكوفة ؛ فقد ٔاجاز الكوفيون 
وحرف اخلفض لرضورة الشعر وذهب البرصيون ٕاىل ٔانه ال جيوز ذÄ بغري الظرف وحرف 

، وأالمه يف هذه القـراءة معرفـة كيفيـة تعامـل النحـاة مـع القـراءات وموقـف ٔايب  )15(» اجلر 
هذه القراءة رد تضـعيف  ردò مجهور البرصيني يس من قضية رّدها وتضعيفها ، ٕاذْ حيان أالندل

بدعوى ٔاّن الفصل بني املتضايفني ال جيـوز ٕاال بشــبه امجلـ� ويف الرضـورة الشـعرية فقـط ، 
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`ملفعـول بـه ) رشاكهئـم(واملضـاف ٕاليـه ) قتـل(وقراءة ابن عامر الشايم تفصل بني املضـاف 
يف تفسـريه  `لنصب ، وجحة مجهور البرصة يف رّد هذه القراءة ما فّص· ابن عطية) ٔاوالدمه(
بضـم الـزاي ) وكذÄ ُزين (وقرٔا ابن عامر « : مؤيدا ومنافـحا لرٔاهيم يف قو|) احملرر الوجزي(
خبفـض الرشـاكء ، وهـذه قـراءة ضـعيفة يف ) رشاكِهئم(بنصب اAال ) ٔاوالَدمه(`لرفع ) قتلُ (

اف اسـتعامل العرب ، وذÄ ٔانه ٔاضاف القتل ٕاىل الفاعل وهو الرشاكء ، مث فصل بـني املضـ
واملضاف ٕاليه `ملفعول ورؤساء العربيـة ال جييــزون الفصـل `لظــروف يف مثـل هـذا ٕاال يف 

  ]الوافر ] : [ ٔابو حية المنريي [ الشعر كقو| 
  هيوديò يقاِرُب ٔاو يزيلُ  ...كام ُخطò بكّفِ يومًا 

فكيف `ملفعول يف ٔافصح ال$م؟ ولكن وúها عىل ضعفها ٔاهنا وردت شاذة يف بيت 
ٍة ] جمزوء الاكمل : [ ده ٔابو احلسن أالخفش وهو ٔانش òالُقلُوَص ٔايب  ...فََزَجْجُتُه ِبِمَزج òَزج

  مزادة 
  ]الطويل : [ ويف بيت الطرماح وهو قو| 

        بواديِه من قَْرعِ الِقِيسó الكنائِن ...يطفن حبوزّي املرابعِ لَْم يَُرْع 
بنات الغري فهـم القـاتلون ، والصحيــح مـن  والرشاكء عىل هذه القراءة مه اqين يتأولون ؤاد

، ويقصـد ابـن عطيـة  )16(» املعىن ٔاهنم املزينون ال القـاتلون ، وذÄ مضـمن قـراءة امجلاعـة 
نــا ٕاليـه ايفني مه مجهـور البرصـيني كـام ٔاحمل برؤساء العربية اqين ال جيزيون الفصل بـني املتضـ

 )17(»  وال التفـات ٕاىل قـول ابـن عطيـة «: سابقا ، وقد رّد ٔابو حيان عىل ابن عطية بقو| 
ات املتــواترة وال ســـ� مهنــا مستـــدال عــىل ذÄ حبجتـــه الساطعـــة واملمتــث� يف جحيــة القــراء

جفمهور البرصيني مينعوهنـا متقـدمومه ومتـأخرومه وال جيـزيون « : عية ، وذÄ يف قو| السـب 
يح لوجودهــا يف هــذه ذÄ ٕاال يف رضورة الشــعر ، وبعــض النحــويني ٔاجـــازها وهــو الصــح 

القراءة املتواترة املنسوبة ٕاىل العريب الرصحي احملض ابـن عـامر االٓخـذ القـرآن عـن عـ�ن بـن 
عفـان قبل ٔان يظهر اللـحـن يف لسان العرب ، ولوجودهـا ٔايضـًا يف لسـان العـرب يف عـدة 

عــىل  ، كــام رّد ٔابــو حيّـــان )18(»     ٔابيــات قــد ذكرÁهــا يف كتــاب مــهنج الســاÄ مــن تأليفنــا
وال التفـات ٔايضـًا ٕاىل قـول « : الزخمشـري يف تضعيفه بـل ورّده لقـراءة ابـن عـامر يف قـو| 

ؤامـا «  : ، وهذا عندما علّق الزخمرشي عىل هذه القـراءة املتـواترة بقـو|  )19(» الزخمرشي 
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برفـع القتـل ونصـب أالوالد وجـّر الرشـاكء عـىل ) قتـل ٔاوالدمه رشاكهئـم: (قراءة ابـن عـامر 
ة القتل ٕاىل الرشاكء ، والفصل بيهنام بغري الظرف ، فيشء لو اكن يف ماكن الرضورات ٕاضاف

  .وهو الشعر ، لاكن مسجًا مردودًا ، كام مسج ورّد 
فكيف به يف ال$م املنثور فكيف به يف القرآن املعجز حبسن     ...َزجò الْقَلْوِص اõِيب َمَزاَدْه 

رشي عند حّد رّد هذه القـراءة فقـط بـل تـأّول مرجـع ، ومل يقف الزخم  )20(» نظمه وجزالته 
ــامر  ــن ع ــراءة ؛ وذÄ ٔاّن اب ــّرد ٕاىل النســخ ال ٕاىل الق ــة  -حســـبه  –هــذا ال ٔاخطــأ يف رؤي

حىت يكون لقراءته ) رشاكهئم ( و) ٔاوالدمه ( املنسوخ من املصاحف ومتّىن عليه جر لكميت 
ً̀ واqي مح· عـىل ذÄ ٔان رٔاى يف بعـ« : وجه قبول فيقول  ض املصـاحف رشاكهئـم مكتـو

 Äـاكء ٔالن أالوالد رشاكؤمه يف ٔامــواهلم لوجــد يف ذ `ليــاء ، ولــو قــرٔا جبــر أالوالد والرشـ
، وقد جعب ٔابو حيان من هذا التخـرجي والمتـّين واكن |  )21(»  مندوحة عن هذا »رتاكب

 عــريب ؤاجعب لعجمي ضـعيف يف النحــو يــرد عـىل« : رّد جارف عىل الزخمرشي يف قو| 
رصحي حمض قراءة متواترة موجود نظريها يف لسان العـرب يف غـري مـا بيـت ؤاجعـب لسـوء 
ً̀ ، وقـد  ظن هذا الرجل `لقراء أالمئة اqين ختريهتم هذه أالمة لنقـل كتـاب هللا رشقـًا وغـر

، ومل يكن ٔابو حيان وحيـدا يف  )22(»     اعمتد املسلمون عىل نقلهم لضبطهم ومعرفهتم ود²نهتم
لرد عىل الزخمرشي بل تبعه كثريون من ٔاهل العمل والقراءات ولعل ٔابذمه طرا ابن اجلـزري ا

واحلـق يف غـري مـا قـا| الزخمرشـي ، ونعـوذ « : اqي علّق عىل هذا التخرجي والمتـّين بقـو| 
`E من قراءة القرآن `لرٔاي والتشهـي ، وهل حيل ملسمل القراءة مبا جيد يف الكتابة من غـري 

، بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو الفصل بني املصدر وفـاع· املضـاف ٕاليـه  نقل ؟
وال خيتص ذÄ برضورة الشعـر ويكفي يف ذÄ ، ، ، ،     اqائع اختيارا    `ملفعول يف الفصيح الشائع

دليال هذه القراءة الصحيحة املشهورة اليت بلغت التواتر ، كيف وقارهئا ابن عـامر مـن كبـار 
ذوا عن الصـحابة كعـ�ن بـن عفـان ؤايب اAرداء ريض هللا عـهنام وهـو مـع التابعني اqين ٔاخ

ذÄ عريب رصيـح من مصـمي العـرب ، ف$مـه جحـة وقـو| دليـل ٔالنـه اكن قبـل ٔان يوجـد 
اللحن ويتلكم به ، فكيف وقد قرٔا مبـا تلقـى وتلقـن وروي ومسـع ورٔاى ٕاذ اكنـت كـذÄ يف 

واســتطرد ابـن اجلـزري  )23(» ... ٔايهتا فيـه كـذÄ املصحف الع�ين اïمع عىل اتباعه ؤاÁ ر 
وهـذا الفصـل اqي ورد يف هـذه القـراءة « : يف مناقب ابن عامر وقراءته حىت خمتها قائال 
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فهو منقول من ãم العرب من فصيح Þãم ، جيد من úة املعىن ٔايضـا ، ٔاّمـا وروده يف 
يبويه وأالخفـش ؤابـو عبيـدة ãم العرب فقـد ورد يف ٔاشـعارمه كثيــرا ٔانشـد مـن ذÄ سـ 

، ومل يكتف ٔابو حيان `لرد عىل ابن عطية والزخمرشـي بـل طـال  )24(» ... وثعلب وغريمه 
هـذا قبـيح : ( وال التفات ٔايضًا لقول ٔايب علــي الفــاريس « : رّده ٔا` عيل الفاريس يف قو| 

زيوا الفصـل بـني قليل يف »سـتعامل ولـو عـدل عهنـا يعـين ابـن عـامر اكن ٔاوىل ٔالهنـم مل جيـ
) املضاف واملضاف ٕاليه `لظرف يف ال$م مع اتساعهم يف الظرف وٕامنا ٔاجـازوه يف الشـعر 

، وملّا مل يلتفت ٔابو حيان ٕاىل رّد َمن ذكـرÁ حبجـة ٔان القـراءة املتـواترة ال تـرّد  )25(»      انهتـى
ٔاثبـت فصـاحة  ؤاّنِ من ٔاحصاهبا َمن مه جحة يف الفصاحة ضاعف دفاعه عن هذه القراءة بـأنْ 

ــال  ــني املتضــايفني يف ãم العــرب ، فق ــني املضــاف « : الفصــل ب ــد فصــلوا ب ــوا ق وٕاذا اكن
فالفصـل ) .هـو غـالم ٕان شـاء هللا ٔاخيـك ( واملضـاف ٕاليـه `مجلـ� يف قـول بعـض العـرب 

خملـف : ( قرٔا بعض السلف . `ملفرد ٔاسهل ، وقد جاء الفصل يف امس الفاعل يف »ختيار 
بنصب وعده وخفض رس· وقد اسـتعمل ٔابـو الطيـب الفصـل }47/ ٕابراهمي {)  وعَده رسِ· 

  :بني املصدر املضاف ٕاىل الفاعل `ملفعول اتباعًا ملا ورد عن العرب فقال 
»  سقاها احليا سقي الر²ض السـحائب ...بعثت ٕاليه من لساين حديقة                     

ّد قراءة عريب فصيح ، وٕان خالف ما عليـه ، وٕاذا اكن ذÄ كذÄ ليس من الصواب ر  )26(
  امجلهور ؛ واسـتدل ٔابو حيان يف هذا املوضع مبا ٔاورده ٔابو الفتح بن جين يف كتاب 

ٕاذا اتفـق « : يف قـو| ) ف� يرد عن العريب خفالفا ملا عليه امجلهـور ( من `ب ) اخلصائص( 
إالنسان فصيحا يف مجيع ما  فٕان اكن. يشء من ذÄ نُظر يف حال ذÄ العريب وف� جاء به 

فـٕان أالوىل يف ذÄ ٔان ... عدا ذÄ القدر اqي انفرد به ، واكن ما ٔاورده ّمما يقب· القيـاس 
ميكـن ٔان يكـون ذÄ وقـع ٕاليـه مـن لغـة ] ٔالنه... [حيسن الظن به ، وال حيمل عىل فساده 

بـأيب الفـتح بـن  ، وواصل ٔابو حيان »سـتدالل )27(» قدمية قد طال عهدها ، وعفا رمسها 
فـٕاذا اكن أالمـر « : جين يف عدم وجاهة التخطئة ف� روي خمالفا ملا عليـه امجلهـور يف قـو| 

، كـام استشـهد  )28(» كذÄ مل نقطـع عـىل الفصـيح يُسـمع منـه مـا خيـالف امجلهـور `خلطـأ 
معرو بـن  وقال ٔابو    «: `ملقوY الشهرية ٔاليب معرو بن العالء يف مثل هذه املواضع ، يف قو| 

، ) ما انهتـى ٕاليمك مما قالت العرب ٕاال ٔاق· ولو جاءمك وافرًا جلاءمك عمل وشعر كثـري : ( العالء 
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وحنوه ما روى ابن سريين عن معر بن اخلطاب ٔانه حفظ ٔاقّل ذÄ وذهب عهنم كثريه يعين 
رصـ ، وعليـه يتضـح لنـا جليـا كيـف ٔاّن ٔا` حيّـان ال ينت )29(»  الشعر يف حاكية فهيـا طـول

للقراءات بوصفها معلام من معامل السامع املقّدمة عىل القياس حفسب ، بـل يـذهب ٕاىل ٔابعـد 
من ذÄ عندما حياجج راّدي القراءات املتواترة عند خمالفهتا لسمت أالقيسة الـيت وضـعوها 
حبجج عقلية مستندا ٕاىل مأثور ãم العرب ومنقـول علـامء العربيـة اqيـن يُشـهد هلـم بعمـق 

، ٕاًذا فتقـدمي ٔايب حيـان  -كـام مـّر بنـا  –عة »طـالع عـىل فصـيح ãم العـرب النظر وس
للسامع عىل القياس خمالف لتقدمي علامء املْرصـين | ؛ ودلـي· دفاعـه عـن القـراءات املتـواترة 

  .وتوجهيه لها مبا يثبت حصهتا وعدم تقدمي القياس علهيا حبال 
ع القراءات القرآنية والقّراء هو مـا خلصـه بوشـعيب  هبا ٔابو حيان يف تعام· مؤامه مزية متّزي   

ال : Éنيـا  –ال لرتجـيح ٕاحـدى القـراءات عـىل أالخـرى : ٔاوال « : نقـاط  محمادي يف ثـالٍث 
؛ واملقصــود بعــدم  )30(» القــراءات التفســريية : Éلثـا  –جيـوز الطعــن يف القــراءات والقــّراء 

وال ســ� مهنـا املتـواترة ، وهـذا مـن ترجيحه لقراءة عـىل ٔاخـرى هـو قبـول مجيـع القـراءات 
شديد احلرص عىل عدم ترجيح قراءة عىل قراءة ، خصوصـا ٕاذا « منطلق ٔاّن ٔا` حيان اكن 

قرٔا هبا ٔاحد القراء السـبعة ، ٔاو قرٔا هبا من اشـهتر `لعناية هبا ، واكن من ٔاهل اللغة احملققـني 
مـن ٔامـث� ذÄ قــول ٔايب حيـان يف ، و  )31(» ... احلفّاظ واكن للقراءة وجه مقبول يف اللغـة 

ْ     [: تفسري قـو| تعـاىل  ُ ْ ُ ْ متمتمتُمتْ ُ نْـ õالِْعْجـَل ِمـْن بَْعـِدِه َوا ُ نْـُ õالِْعْجـَل ِمـْن بَْعـِدِه َوا ُ نْـُ õالِْعْجـَل ِمـْن بَْعـِدِه َوا ُ نْـُ õـْذمتمتمتُمتُ الِْعْجـَل ِمـْن بَْعـِدِه َوا َ òـْذ َ òـْذ َ òـْذ َ òاختختختخت òْربَِعـَني لَـْيَ�ً ُمثõاَ ا òْربَِعـَني لَـْيَ�ً ُمثõاَ ا òْربَِعـَني لَـْيَ�ً ُمثõاَ ا òْربَِعـَني لَـْيَ�ً ُمثõُمـوىسىسىسَىس ا Áَْذ َواعَـْد
û
ْذ َواعَـْدÁَ ُمـوَوا
û
ْذ َواعَـْدÁَ ُمـوَوا
û
ْذ َواعَـْدÁَ ُمـوَوا
û
َوا

وال وجه لرتجيح ٕاحدى القراءتني عىل أالخرى ، ٔالن « ]   : 51/سورة البقرة [  ]َظاِلُمونَظاِلُمونَظاِلُمونَظاِلُمون
وهـذا « : ، ويقول يف موضـع آخـر  )32(»     ام يف الصحة عىل حّد سواءãً مهنام متواتر ، فه

الرتجيح اqي يذكره املفرسون والنحويون بني القراءتني ال ينبغي ، ٔالن هـذه القـراءات لكهـا 
حصيحة ومروية Éبتة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، وللك مهنا وجـه ظـاهر حسـن 

الò     [: ، وذÄ يف قـو| تعـاىل  )33(»  راءة عـىل قـراءةيف العربية ، فال ميكن فهيا تـرجيح قـ
û
الò ا
û
الò ا
û
الò ا
û
ا

ـبُوا ِمنْـُه  ـبُوا ِمنْـُه ُْرفَـًة ِبَيـِدِه فََرشِ ـبُوا ِمنْـُه ُْرفَـًة ِبَيـِدِه فََرشِ ـبُوا ِمنْـُه ُْرفَـًة ِبَيـِدِه فََرشِ َف غغغغُْرفَـًة ِبَيـِدِه فََرشِ َف َمِن اغْـَرتَ َف َمِن اغْـَرتَ َف َمِن اغْـَرتَ ، ٔاّمـا تصّديــه للنحــويني ] 249/سـورة البقـرة [  ]    َمِن اغْـَرتَ
واملفرسين اqي يطعنـون يف القّراء فقد رضبنا | ٔامث� يف االٓيتني اللتـني اختـذÁهام منـوذجني 

عىل القياس ، ٔاّما النقطة الثالثة من موقفه من القراءات ) السـامع(ات املتواترة لتقدميه القراء
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فاملقصود مهنا ت� القراءات غـري املتـواترة `لنظـر الفتقارهـا لرشـط ) القراءات التفسريية ( 
من رشوط التواتر ، وهو رشط خمالفهتا للمصحف الع�ين عـىل اïمـع عليـه ، ويه القـراءة 

`لشاذة ، ٕاال ٔاّن ٔا` حيـان يفضـل تسـميهتا `لقـراءة التفسـريية بـدل  -عادة  –اليت توصف 
لفــت التــأدب ٔانـّـه اكن يســمي القــراءات الــيت مل تصــح روايهتــا وخا« الشــاذة ؛ و اكن مــن 

  ،)34(» واختذ ذÄ قاعدة علمية يتحامك ٕالهيا يف هذه املساYٔ العويصةتفسريا، : املصحف اïمع عليه
وهذه القراءة خمالفة لسواد املصحف اïمـع عليـه ، فينبغـي ٔان جيعـل « : وبرهان ذÄ قو| 

، ورمبا ومسه للقراءة  )35(»  تفسريًا ، وكذا ما ورد عنه وعن غريه مما خالف سواد املصحف
اªالفة للمصحف الع�ين `مس القراءة التفسريية هو ٔاكـرب دليـل عـىل مـدى ارتباطـه حبّجيـة 

وي وبيان قمية تلـمك القـراءات الـيت متثـل اللسـان العـريب يف تلـون القراءات يف اAرس النح
  .  لهجاته يف ٕاطار اللغة العربية املشرتكة 

واجلــدير ذكــره يف هــذا الصــدد ٔان ٔا` حيــان اكن معروفــا بدفاعــه املســـمتيت عــن متــواتر   
qي القراءات سواء ٔااكنـت ســباعية ٔام عشـارية ، واكن يعـّد القـراءات يه املعـمل الـرئيس ا

ٕاىل  –كـام غـريه  –يتوجب عىل النحويني التقعيد عىل منوا| والسامع أاليل اqي ال خيضـع 
رضورات خترجـه عن مست تقعيد النحـويني ، ؤاّن »خـتالف يف القـراءات يه اخـتالف 
لغات العرب اليت جيب ٔاخذها بعني »عتبـار ، وقد تفطن اAارسون ٕاىل حمورية القـراءات 

 حيان وتصـّديه للنحـاة اqيـن ال يتورعــون عـن رّدهـا ٔاو تضـعيفها ؛ ومـن املتواترة Aى ٔايب
دفـاع عـن القـراءات العرشـ املتـواترة يف البحـر احملـيط حملمـد بــن ( ت� اAراسات كتـاب 

  . )36(لنعمي مصطفى حيي رشف مثال ) يوسف الشهري  بأيب حيان أالندليس
لقـد اعمتـد ٔابـو حيـان يف : : : :     لشـاذ النـادرلشـاذ النـادرلشـاذ النـادرلشـاذ النـادراعاعاعاعOOOOد القياس عىل املطرد و»بتعاد عن اد القياس عىل املطرد و»بتعاد عن اد القياس عىل املطرد و»بتعاد عن اد القياس عىل املطرد و»بتعاد عن ا. . . . بببب    

مذهبه النحوي يف ٔاقيسـته النحوية عـىل املطـرد ، ويبتعـد عـن القيـاس عـىل الشـاذ النـادر 
اqي يف نظره ال ينقاس ، ولعل هذا املـذهب يفرسـ رس ابتعـاده عـن التعلـيالت والـOرين 

ي يصح القياس عليـه ، ؛ فتجـده ال يطمنئ ٕاال عىل الكثري اqمهنا وال جدوى اليت ال طائـل
وال يــربي ســهام نقــده ٕاال عــىل ٔاولئــك اqيــن اعمتــدوا عــىل الشــاذ النــادر ، وٕان اكن يــربر 
للكوفيني ٔاحياÁ ٔاقيستـهم عىل النادر بأن يعذرمه بوجـه تـأوييل مقبـول ، وعـىل هـذه الـوترية 

اكن ميثـل النحـو اqي ) البحر احمليط(سار ٔابو حيان يف تآليفه اªتلفة وال سـ� مهنا تفسريه 
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التطبيقي التعلميي يف ٔانقـى صـوره ، وهـذا الوصـف يقـودÁ ٕاىل عـ� ٕاجعابـه `لنحـو البرصـي 
ٔاكثـر من غري وع� تقديره الٓراء سيبويه النحويـة عـىل وجـه التحديـد ، ومـن ٔامـث� ٔاقيســته 

ينبغـي  كرثة) قد(فقد كرث وقوع املايض حاًال بغري « ) :  قد(قو| يف وقوع املايض حاال بغري 
، وذكـر يف موضع آخر من تفسريه يف مساYٔ جواز وقوع املايض حـاال  )37(» القياس علهيا  

وقـد ٔاجـاز أالخفـش مـن « : يف معرض مساندته لٔالخفش ، مـن خـالل قـو| ) قد(دون 
البرصيني وقوع املايض حاًال بغري تقدير قد وهـو الصـحيح ، ٕاذ كـرث ذÄ يف لسـان العـرب 

ويبعد فهيا التأويل ، وقـد ذكـرÁ كـرثة الشواهــد عـىل ذÄ يف كتابنـا  ، القياسكرثة توجب 
، ويقــّدم ٔابــو حيــان امحلــل عــىل  )38(»  )`لتــذييل والتمكيــل يف رشح التســهيل ( املسـمى 

ٔالن هذا إالبدال شـاذ وال ينقـاس ، وتـ� « : املطرد عىل امحلل عىل الشاذ النادر يف قو| 
،  )39(»  غـري املطـرد الشـاذلغة Éنيـة ، فاكن امحلل عىل مـا اكن لغـة ٔاوىل مـن امحلـل عـىل 

ويقول يف موضع آخر مبينا قمية املطرد اqي جيب ٔان يقاس عليه خبـالف الشاذ النــادر يف 
»  شاذ يف »سـتعامل والقيـاسومل يكن القرآن ليأيت عىل ال     «: ٔاحد مباحث ٔافعل التفضيل 

والقـرآن ال يأيت `لقليل من اللغــة وال     «: ، ويقّرر ٔابو حيان هذه احلقيقة ٔايضا يف قو|  )40(
، ؤاقوى ما يظهر متسك ٔايب حيان `ملطرد وابتعاده عن الشاذ يف النقل فضـال )41(»  الشاذ

نــا يف تـرك نقــل الشـاذ ٔارضب عن ذكـرها صـفحًا عـىل عادت « : قو| ) القياس(عن العقل 
ل�الY عىل ٔان ) عىل عادتنا : ( ؛ فنـص بأن قـال  )42(»     اqي خيالف للسـواد خمالفة كثيـرة

مذهب اتباع املطرد و»بتعاد عن الشاذ دٔابه ومذهبه اqي يؤمن به ، وٕامنا ترك ٔابو حيان 
بة و»طراد يف ضبطها القياس عىل الشاذ النـادر قصد ٕاقـامة قواعد لللّغة تكون من الصـال

لهيئـات الرتكيـب العـريب حبيـث تغـين العـريب املـتعمل واملســتعرب عـن التعقيـد والتوغـل يف 
اجلزئيات الفرعية اليت ال ختدم اللغة وال طالبهيا بيشء ، غـري املزايـدة يف التعلـيالت املـربرة 

ٕاظهـار فضـل لصحة رٔاي يف القيـاس عىل شـاٍذ حيـاول ٔاحصابـه يف ٔاحاييــن ليسـت `لقلـي� 
  .    براعهتم يف التعليل والمترين ٔاكثـر من خدمة متعمل العربية والعربية نفسها

ٔابو حيّان ال يتعصب ٔالّي مذهب حنوي ، فهو عصايم ال :  اسـتقاللية املذهب النحوياسـتقاللية املذهب النحوياسـتقاللية املذهب النحوياسـتقاللية املذهب النحوي. . . . جججج
يذيب فكره يف هنج مذهب ٔاو مدرسة يف مجيع آراهئا ، بل يُعمل عق· وفق ما يقتنع به مـن 

قتنع برٔاي تبناه ودافع عنه ، وٕان مل يقتنـع بـه عارضـه وقـّدم اAليـل عـىل رّده ، طرح ، فٕان ا
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يف جتويزه العطف عىل املضـمر اïـرور مـن غـري ٕاعـادة   -كام رٔاينا  -فنجده يرّد آراء البرصة 
اجلار ، ويف جتويزه الفصل بني املتضايفني ، وهام ٔامران ســبق ؤان رشحنـاهام ، ومـن ٔامـث� 

« :  -) هــ207(ٔاكـرب علـامء الكوفـة ٔا` زكـر² الفـراء Éين مؤيـدا  -يني قـو| رّده لرٔاي البرصـ 
ال جيـوز ذÄ :والفـراء يقـول . رضب زيـد معرًا جعبت من :البرصيون جيزيون ذÄ فيقولون 

والصــحيح مــذهب الفــراء ، ولــيس . ، بــل ٕاذا نــون املصــدر مل جيــىء بعــده فاعــل مرفــوع 
    »ن السامع ، بـل ٔاثبتـوا ذÄ `لقيـاس عـىل ٔان والفعـل للبرصيني جحة عىل ٕاثبات دعوامه م

، وغري هذا كثري يف ٕاثبات ٔان ٔا` حيان ال يسمل قياد فكـره مجليـع آراء مدرسـة مـا ولـو     )43(
  .اكنت هذه املدرسة حبجم مدرسة البرصة 

ذÄ مـن خـالل الـّرد عـىل ٔاشـهر كام رّد آراء حناة الكوفة يف كثـري مـن املسـائل ؛ وجتـىل   
) خالفـا للكـوفيني(ا من ٔامثال الكسايئ والفراء وثعلب ، ومن ذÄ اسـتخدامه لرتكيب حناهت

رفيهتـا ظرف زمان مبعىن الرشط خالفا للكوفيني اqين يقولون حب) ٕاذا(مثال ؛ كام يف ٕاعرابه 
، ظـرف زمـان ، ويغلـب كوهنـا رشطـاً :  ٕاذا« : ، فيقول ٔابو حيان)11(يف سورة البقرة آية 
، جــاج ، ال ظــرف مــاكن خالفــًا للمــربدف زمــان وفاقــًا للــر²يش ، والز وتقــع للمفاجــأة ظــر 

  وٕاذا اكنت حرفًا ، فهـي ملا تيقن . ولظاهر مذهب سيبويه ، وال حرفًا خالفًا للكوفيني 
، وخيـالف  )44(»     ، ؤاحاكÞا مسـتوفاة يف عمل النحــورحج وجوده ، وجيـزم هبا يف الشعرٔاو 

َك     ﴿:قول هللا تعاىل  يف) ٕانْ (الكوفيني كذÄ يف ٕاعراب  óْن نَُظنـ
û
َك  ِمثْلُنَـا َوا óْن نَُظنـ
û
َك  ِمثْلُنَـا َوا óْن نَُظنـ
û
َك  ِمثْلُنَـا َوا óْن نَُظنـ
û
ٌٌ ِمثْلُنَـا َوا الò بََرشٌٌ

û
الò بََرشَوَما اõنَْت ا
û
الò بََرشَوَما اõنَْت ا
û
الò بََرشَوَما اõنَْت ا
û
َوَما اõنَْت ا

ٕان : } وٕان نظنك ملـن الاكذبـني { « : ، يف قو| ] 186/سورة الشعراء [﴾  لَِمَن الَْاكِذِبنيلَِمَن الَْاكِذِبنيلَِمَن الَْاكِذِبنيلَِمَن الَْاكِذِبني
يه اªففة من الثقـي� ، والـالم يف ملـن يه الفارقـة ، خالفـًا للكـوفيني ، فـٕان عنـدمه Áفيـة 

يف ) ملــّا(، كام جنده خيالف ٕامام الكوفيني الكسايئ يف تقدير مركـب  )45(»  . ٕاالوالالم مبعىن

ون    [ : قول هللا تعاىل  يْنَا ُمْحَرضُ َAَ ون يْنَا ُمْحَرضُ َAَ ون يْنَا ُمْحَرضُ َAَ ون يْنَا ُمْحَرضُ َAَ ٌٌ يٌعٌ ا َمجِ òيع لَم ا َمجِ òيع لَم ا َمجِ òيع لَم ا َمجِ òلَم YY YY ُُ ْن لكلكلكُلكُ
û
ْن َوا
û
ْن َوا
û
ْن َوا
û
، فيقـول ٔابـو ] 32/سورة يـس [    ]  َوا

) ملـا(ومن خفف « : حيان مرحجا رٔاي البرصة وداحضا رٔاي الكوفة ممث� يف ٕاماÞا الكسايئ 
. جعل ٕان اªففة من الثقي� ، وما زائدة ، ٔاي ٕان لك مجليع ، وهذا عىل مـذهب البرصـيني 

عندمه Áفية ، والالم مبعىن ٕاال ، ومـا زائـدة ، وملّـا املشـددة مبعـىن ٕاّال ) ٕان(ؤاما الكوفيون فـ
Äبت يف لسان العرب بنقل الثقاة ، فال يلتفت ٕاىل زمع الكسايئ ٔانـه ال يعـرف ذÉ     «)46( 

عىل الضم خمالفا الكسايئ اqي يرى فهيا إالعراب ؛ فيقـول ) ٔاي(، كام يرى ٔابو حياـن بنـاء 
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ؤاي يف ٔاهيا منادى مفرد مبين عىل الضم ، وليسـت الضـمة فيـه حركـة ٕاعـراب خالفـًا « : 
للكسايئ والر²يش ، ويه وص� لنـداء ما فيه أاللف والـالم مـا مل ميكـن ٔان ينـادي توصـل 

ندائــه ، ويه يف موضــع نصــب ، وهــاء التنبيــه ٔ\هنــا عــوض ممــا منعــت مــن بنــداء ٔاي ٕاىل 
، ويتعدى ٔابو حيان الكساَيئ يف خمالفته لنحـاة الكوفـة ٕاىل حنـاة آخـرين هلـم  )47(»  إالضافة

صيت واسع يف تلمك املدرسة ، ومن ٔابرزمه ٔابو زكر²ء الفراء ؛ حيث ضّعف ٔابو حيان رٔايـه 
املوصولية حسب تأويل ٔايب حيان والرشـطية حسـب ) ما(ـ يف مواضع كثرية مهنا ما تعلق ب

لَْيـِه     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ  [: تأويل الفراء يف قـول هللا تعـاىل 
û
ـ فَا ó óـُمكُ الرض òَذا َمس

û
ِ ُمثò ا ò÷لَْيـِه ِبُمكْ ِمـْن ِنْعَمـٍة فَِمـَن ا

û
ـ فَا ó óـُمكُ الرض òَذا َمس

û
ِ ُمثò ا ò÷لَْيـِه ِبُمكْ ِمـْن ِنْعَمـٍة فَِمـَن ا

û
ـ فَا ó óـُمكُ الرض òَذا َمس

û
ِ ُمثò ا ò÷لَْيـِه ِبُمكْ ِمـْن ِنْعَمـٍة فَِمـَن ا

û
ـ فَا ó óـُمكُ الرض òَذا َمس

û
ِ ُمثò ا ò÷ِبُمكْ ِمـْن ِنْعَمـٍة فَِمـَن ا

اõُرون ْ اõُرونَ ْ اõُرونَ ْ اõُرونَ وما موصوY ، وصلهتا بمك « : ، فيقول ٔابو حيان يف ذÄ ]  53/سورة النحل [  ] جتجتجتَجتْ
وما اسـتقر بمك ، ومـن نعمـة تفسـري ملـا ، واخلـرب مفـن هللا : العامل فعل »سـتقرار ٔاي ، و 
ؤاجـاز . فهـي من قبل هللا ، وتقديـر الفعل العامل بمك خاصًا كحّل ٔاو نزل ليس جبيد : ٔاي 

ومـا . التقـدير : قال الفـراء . ٔان تكون ما رشطية ، وحـذف فعل الرشط : الفّراء واحلويف 
عمـة ، وهـذا ضـعيف جـدًا ٔالنـه ال جيـوز حذفـه ٕاال بعـد ٔان وحـدها يف `ب يكن بمك مـن ن

  :»شـتغال ، ٔاو متلّوة مبا النافية مدلوًال عليه مبا قب· ، حنو قو| 
، وكذÄ فعـل  )48(»    وٕاال يعل مفرقك احلسام ...فطلقها فلست لها بكفء              

وٕان  –خمالفا لثعلـب ٔاحـد ٔابـرز حنـاة الكوفـة ٔابو حيان مع الفراء يف مواضع كثرية ، كام اكن 
؛ ومن خمالفته | ما تعلـق مبصـدر  -اكنت خمالفته | نـادرة جدا ٕاذا قيست بزمالئه الكوفيني 

عىل وزن تفع� ، مصدر له� ، وتفع� مصـدرًا قليـٌل  . } الهتلكة { « : يف قو| ) هتلكة ( 
هـ� : التنصبة ، والتنف� ، يقـال : عيان الترضة والترسة ، ومث· من االٔ : حىك سيبويه منه

هلــاكً وهــالاكً وهتلكــًة وهلــاكًء عــىل وزن فعــالء ، ومفعــل مــن هــ� جـــاء `لضــم والفــتح 
والكرس ، وكذÄ `لتاء ، هو مثلث حركـات العني ، والضم يف Þـ� Áدر ، والهـالك يف 

ن الهتلكـة مصـدر ال نظـري أ  وزمع ثعلـب.... الفناء والنفاد : املوت ، ويف غريه : ذي الروح 
| ، ٕاذ ليس يف املصادر غريه ، وليس قو| بصحيح ، ٕاذ قد حكينا عـن سـيبويه ٔانـه حـىك 

  .  )49(»     الترضة والتّرسة مصدرين 
كــام رّد ٔابــو حيــان عديــد االٓراء النحويــة املتصــ� بنحــاة املدرســة البغداديــة ، وســـنحاول   

الفاريس وابن جين ٔ\بذ علمني يف هذه املدرسـة ،  إالشارة ٕاىل تلمك الردود ممث� يف ٔايب عيل
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الناقصـة ، ) اكن(لــ ومن ردوده عىل ٔايب عيل الفاريس ما تعلق بنفي ٔايب عيل وجـود مصـدرٍ 

ميٌميٌميٌٌمي ِبَما  ِبَما  ِبَما  ِبَما  [:  يف قول هللا تعاىل  ِل õِل اõِل اõِل اõا ٌٌ ُ َمَرًضا َولَهُْم عََذاٌبٌ ò÷َمَرًضا َولَهُْم عََذاب فََزاَدُمهُ ا ُ ò÷َمَرًضا َولَهُْم عََذاب فََزاَدُمهُ ا ُ ò÷َمَرًضا َولَهُْم عََذاب فََزاَدُمهُ ا ُ ò÷فََزاَدُمهُ ا ٌٌ ْم َمَرٌضٌ ْم َمَرضِيف قُلُوِهبِ ْم َمَرضِيف قُلُوِهبِ ْم َمَرضِيف قُلُوِهبِ  يَْكِذبُونيَْكِذبُونيَْكِذبُونيَْكِذبُون    َاكنُواَاكنُواَاكنُواَاكنُواِيف قُلُوِهبِ

مث ذكـر تعـاىل ٔان كينونـة العـذاب أاللـمي لهـؤالء سـبهبا  «: فقـال ، ] 10/رة البقـرة سـو [  ]
كذهبم وتكذيهبم وما منسوبة ٔاي بكوهنم يكذبون ، وال مضري يعود علهيا ٔالهنا حرف ، خالفًا 

مفذهبه مردود ، وهـو مـذهب ٔايب ومن زعـم ٔان اكن الناقصة ال مصدر لها ، . ٔاليب احلسن 
كرث يف كتاب سيبويه اïيء مبصدر اكن الناقصة ، وأالحص ٔانه ال يلفـظ  وقد.  عيل الفاريس

، وكذÄ اكن ٔابو حيان يفعل مع بعـض آراء  )50(»      اكن زيد قامئًا كوÁً : به معها ، فال يقال 
ٔايب عيل الفاريس يف مواضع ٔاخرى مـن البحـر احملـيط ، ٔامـا رّده الٓراء ابـن جـين فـمل تكـن 

) يغفـر(لبعض آرائه قو| `لعطـف عـىل اجلـزاء يف قـراءة مـن جـزم كثرية ، ومن مناذج رّده 

ْن تُْبـُدوا  [:  عىل خالف رٔاي ابن جين اqي رٔاى فهيا البدلية يف قو| تعاىل ) يعذب(و
û
ْن تُْبـُدوا َوا
û
ْن تُْبـُدوا َوا
û
ْن تُْبـُدوا َوا
û
َوا

ُ فَ  ò÷ْبُمكْ ِبِه ا ُفوُه ُحيَاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷ْبُمكْ ِبِه ا ُفوُه ُحيَاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷ْبُمكْ ِبِه ا ُفوُه ُحيَاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷ْبُمكْ ِبِه ا ُفوُه ُحيَاسـِ ُب َمْن يََشـاءُ     يَْغِفرُ يَْغِفرُ يَْغِفرُ يَْغِفرُ َما ِيف اõنُْفِسُمكْ اõْو َما ِيف اõنُْفِسُمكْ اõْو َما ِيف اõنُْفِسُمكْ اõْو َما ِيف اõنُْفِسُمكْ اõْو ختختختُختْ ُب َمْن يََشـاءُ ِلَمْن يََشاُء َويَُعّذِ ُب َمْن يََشـاءُ ِلَمْن يََشاُء َويَُعّذِ ُب َمْن يََشـاءُ ِلَمْن يََشاُء َويَُعّذِ ِّ     ِلَمْن يََشاُء َويَُعّذِ ُ ِّ ُ ِّ ُ عَـَىل لكلكلكُلكِّ ُ ò÷عَـَىل َوا ُ ò÷عَـَىل َوا ُ ò÷عَـَىل َوا ُ ò÷َوا

ٍء قَِدير ْ ٍء قَِديرَ ْ ٍء قَِديرَ ْ ٍء قَِديرَ وقــرٔا اجلعفـي ، وخـالد ، وطلحـة بـن     «: فيقـول ؛ ] 284/سـورة البقـرة [  ] يشيشيشَيشْ
يه : قـال ابـن جـين . يغفر ملن يشاء ، ويروى ٔاهنا كذÄ يف مصحف عبـد هللا : مرصف 

ولـيس بتفسـري ، بـل هـام . انهتــى . حياســبمك ، فهــي تفسـري للمحاســبة : عىل البـدل مـن 
، ويصفه يف موضع آخر بأنه حيّمل كـالم العـرب مـا ال حيمتـل،  )51(»  تبان عىل احملاسـبةمرت 

وهـذا التوجيـه يف « : ؛ وذÄ يف قـو|  81/ يف سـورة آل معـران ) ملّـا(يف تأويل تشديد 
قراءة التشديد يف البعد ، وينــّزه غايــة ãم العـرب ٔان يـأيت فيـه مـث· ، فكيـف ãم هللا 

  . )52(»     ابن جين كثيـر التحمل يف ãم العرب تعاىل ؟ واكن
ٔايب (ٕاّن اخنراط ٔايب حيان يف مدرسة أالندلس النحوية بشاهد نسـبة أالنـدلس ٕاىل كنيتـه   

مل يكن مربرا لعدم اعرتاضه عىل حناة أالندلس ورّد آراهئم و اجهتـاداهتم ٕاذا ) حيان أالندليس
رية ال يعرسـ ٕاجيادهـا عنـد البحـث ؛ ومـن تعارضت مع قناعاته ، ؤامث� ذÄ يف تفسريه كثـ

النحاة أالندلسـيني اqين رّد ٔابـو حيـان بعـض آراهئـم النحـوي الشـهري ابـن مـاÄ أالندليسـ 
املعروف بألفيته النحوية وبكتابه التسهيـل وغيـرها من الكتب ؛ ٕاذ قد غلطه يف حمكه عـىل 

أالفعـال الـيت ال تترصـف ليس مـن } ينبغي { و « : بعدم الترصف يف قو| ) ينبغي ( فعل 
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انبغـى وقـد عـّدها ابـن مـاÄ يف التسـهيل مـن أالفعـال الـيت ال : بل مسع لهـا املـايض قـالوا 
ـف وهــو  « : قليــل يف قــو| ) ٔامجعــني ( ، وحاّجــه يف ٔان التوكيــد بـــ )53(»  غلــطتترصـ

آن ، وقد كـرث التوكيـد بـأمجعني غـري 1بـع للكهـم يف القـر . تأكيد للضمري املنصوب } ٔامجعني{و
Äجحة عىل ابن ما Äيف زمعه ٔان التأكيد بأمجعني قليل ، ؤان الكثري اسـتعام| 1بعـًا  فاكن ذ

، كام طال نقد ٔايب حيان كـذÄ آراء النحـوي الشـهري ابـن عصـفور إالشـبييل  )54(»     للكهم
املعروف بكتابه املمتع ؛ حيث يرميه مرة `الضطراب يف رٔايه ومرة `لومه املفيض ٕاىل اخلطـأ 

« :  285يف سـورة البقـرة االٓيـة ) غفرانـك(، فيقول ٔابو حيان مثال يف وجه نصب املصدر 
: هو منصوب بفعل جيوز ٕاظهاره ، ومـرة قـال : واضطرب قول ابن عصفور فيه ، مفرة قال 

ؤاجاز بعضهم انتصابه عىل . سـبحان هللا ، ؤاخواهتا : وعّده مع . هو منصوب يلتـزم ٕاضامره 
وجـّوز بعضـهم الرفـع فيـه عـىل ٔان يكـون . نسـأل غفرانـك : نطلب ، ٔاو  :املفعول به ، ٔاي 

، ويف مواضـع ٔاخـرى يصـف ٔابـو حيـان ابـن عصـفور  )55(»  غفرانـك بغيتنـا: مبتدٔا ، ٔاي 
، كام اختذ من االٓراء النحوية البن عطيـة أالندليس مواضع للتعبري  )56(`لومه يف بعض آرائه 

لنقـد والتوجيـه يف بعـض أالحيـان ٔاو النقـل والتمثـني يف عن قناعاته النحوية اليت جتلت يف ا
ٔاحايني ٔاخرى ، وذÄ من خالل ما بثه ابن عطية مـن آراء حنويـة واجهتـادات توجهييـة يف 

، ومـن ) احملرر الوجزي يف تفسـري الكتـاب العزيـز ( القراءات والرتكيب اشـمتل علهيا تفسريه 
) جعــل ( مبعــىن ) خلــق ( ون الفعــل ذÄ رّد ٔايب حيــان لتأويــل ابــن عطيــة جبــواز ٔان يكــ

 Äٕاىل مفعولني بدل املفعول الواحد ، فيقول ٔابو حيان معلقـا عـىل ذ Äq فيتعدى تبعا : »
ويصــح ٔان يكــون خلــق مبعــىن جعــل ، فيكســـهبا ذÄ قــّوة التعــدي ٕاىل : قــال ابــن عطيــة 

مـن ٔاّن خلـق  وهـذا هـو اqي ذكـره. ضـعيفًا مفعـوًال Éنيـًا انهتــى : مفعولني ، فيكون قـو| 
يتعدى ٕاىل اثنني جبعلهـا مبعـىن جعـل ، ال ٔاعـمل ٔاحـدًا مـن النحـويني ذهـب ٕاىل ذÄ ، بـل 
اqي ذكر الناس ٔاّن من ٔاقسام جعل ٔان يكون مبعىن خلـق ، فيتعـّدى ٕاىل مفعـول واحـد ، 

ٔاما العكس فمل يذهب ٕاىل ذÄ ٔاحد ف� علمناه ، } وجعل الظلامت والنور { : كقو| تعاىل 
، ويـريم ٔابـو حيـان ابـن عطيـة  )57(» خرون اqين تتبعوا هذه أالفعال مل يذكروا ذÄ واملتأ 

فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعـت « : بصفة اخللط بني املباحث النحوية يف قو| 
  . )58(» ومل يفرق بيهنام يف احلمك 
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يـذوب يف  لك هذا وغريه يثبت مدى اســتقالل ٔايب حيـان يف هنجـه النحـوي ؛ فـال هـو  
املدرسة أالندلسـية `عتبار ٔاصـ· وتنشـئته العلميـة ، وال هـو ينـدمج يف املـذهب البرصـي 

ن يعمتـد عـىل رٔايـه يف كثـري مـن `عتباره مذهب سيبويه ٕامام النحاة اqي ماانفـك ٔابـو حيـا
النحوية ، وال هو مييل ٕاىل املذهب الكويف `عتباره مذهب النقد و»نتقـاد والمتحـل  راءاالٓ 
النبش عىل اªالفة يف الرٔاي ما وسعهم ٕاىل ذÄ سبيل ، بل جينح ٔابو حيان ٕاىل اجتبـاء يف 

  .االٓراء النحوية التعلميية البعيدة عن التعقيد والشطط اqهين يف التعليل غري اïدي 
اتفق ٔابو حيان مع حناة املْرصين وغريمه من املذاهب :  القول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحوي. . . . دددد    

القول بنظرية العامل واختلف بـذÄ مـع ابـن أالنـدلس ابـن مضـاء القـرطيب يف  أالخرى يف
ال نعـمل قبـل ابـن «  ؛ ويه دعوة ) الرد عىل النحاة(دعوته ٕاىل ٕالغاء نظرية العامل يف كتابه 

، عىل كـرثة املآخـذ الـيت وúـت ٕاىل النحـو والنحـاة ، ... مضاء من دعا ٕاىل ٕالغاء القول هبا 
» ... اكن يدرك خطر دعوته هذه ، ولهذا صدر كتابه مبوضوع العامـل ويبدو ٔان ابن مضاء 

، ؤابو حيان `عOده القـول `لعامـل ينحـــو ٕاىل االٓليـات القـادرة عـىل تسـهيل  النحـو  )59(
التعلميي للناشـئة وكـذا املســتعربني مـن خـالل رصـد عالقـات أالثـر `ملـؤثر وفـق مقـوالت 

ة معل بعض اللكم يف بعض من úـة تبســيط املفـاهمي منطقية رصحية تعمتد عىل جمازية نسـب
الـيت ) العامل(لكمة ) البحر احمليط(النحوية للمتعلمني واملسـتعربني ، وقد وّظف يف تفسريه 

توظيف ؛ مهنا ما فّرس به حقيقـة معـل ) 300(يُقصد هبا العمل النحوي ما يربو عن ثالمثئة 
صل `لفعل يعود عىل املتقدم يف قـول هللا الفعل يف »مس الظاهر املقدم يف وجود مضري مت

ِّهيَاِّهيَاِّهيَاِّهيَا [:  تعاىل  ٌٌ ُهَو ُمَو ُهَو ُمَو ُهَو ُمَو ُهَو ُمَولللل ٌةٌ َúْةَوِلُلكٍّ ِو َúْةَوِلُلكٍّ ِو َúْةَوِلُلكٍّ ِو َúْففرسـ ٔابـو حيـان هـذا الوجـه ] 148/سـورة البقـرة [  ] َوِلُلكٍّ ِو
ولـلك : ؤاما قـراءة مـن قـرٔا « : النحوي عن طريق اسـتدعاء نظرية العامل من خال| قو| 

، وال ينبغـي ٔان يقـدم عـىل احلـمك يف  يه خطـأ : وúة عىل إالضافة ، فقال محمد بـن جريـر 
ذÄ `خلطأ ، ال سـ� ويه معزّوة ٕاىل ابن عامر ، ٔاحد القراء الســبعة ، وقـد وúـت هـذه 

وللك وúة هللا مولهيـا ، فزيـدت الـالم لتقـدّم املفعـول ، : املعىن : قال الزخمرشي . القراءة 
 Äمـه ، وهـ. لزيد رضبـت ، ولزيـد ٔابـوه ضـاربه : كقوã ذا فاسـد ٔالن العامـل ٕاذا انهتــى

لزيـد رضبتـه ، : ال جيـوز ٔان يقـول . تعّدى لضمري »مس مل يتعّد ٕاىل ظاهره اïرور `لـالم 
اكن قـو²ً ، والـالم . وعليه ٔان الفعل ٕاذا تعّدى للضمري بغري واسـطة . لزيد ٔاÁ ضاربه : وال 
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، وال ميكـن ٔان يكـون  ٕامنا تدخل عىل الظاهر ٕاذا تقّدم ليقويه لضـعف وصـو| ٕاليـه متقـدماً 
العامل قـو²ً ضـعيفًا يف حـاY واحـدة ، ؤالنـه يلـزم مـن ذÄ ٔان يكـون املتعـدي ٕاىل واحـد 

  :يتعدى ٕاىل اثنني ، وÄq تأّول النحويون قو| هذا 
  رساقة للقرآن يدرسه

لزيـد رضبـت ، ٔاي زيـدًا رضبـت ، ٔالن رضبـت يف هـذا : وليس نظري ما مثل به من قـو| 
ل يف مضري زيد ، وال جيوز ٔان يقدر عامل يف للك وúة يفرسـه قـو| مولهيـا ، املثال مل يعمـ

كتقديرÁ زيدًا ٔاÁ ضاربه ، ٔاي ارضب زيدًا ٔاÁ ضاربه ، فتكون املسـاYٔ مـن `ب »شــتغال 
، ويف موضـع آخـر يعـرتض ٔابـو  )60(»  ، ٔالن املشـتغل عنه ال جيوز ٔان جيـر بــحرف اجلـر

بطـرح مسـلمة مـن ) ٔاراغـب ٔانـت عـن آلهـيت ²ٕابـراهمي (حيان عىل الزخمرشـي يف ٕاعـراب 
مسلامت نظرية العامل ؛ واليت تفرض عدم الفصل بـني العامـل ومعمـو| بـأجنيب لـيس مـن 

ٔان ال « : من سورة مرمي ، مـن خـالل قـو| ) 46(معمول العامل ، وذÄ يف تفسري االٓية 
مبـا ليــس } عن آلهـيت { وبني معمو| اqي هو } ٔاراغب{اqي هو  العامليكون فصل بني 

فـاعًال فـٕان } ٔانـت { مبعمول للعامل ، ٔالن اخلـرب لـيس هـو عـامًال يف املبتـدٔا خبـالف كـون 
بأجنيب ٕامنا فصل مبعمـول } عن آلهيت { وبني } ٔاراغب { فمل يفصل بني } ٔاراغب { معمـول 

وذÄ  عىل أالصـل يف تقـدمي العامـل وتـأخري املعمـول ،، ويصّدق يف موضع آخر  )61(» | 
ٔالنـه `لتقـدم وتـأخُر العامـل     «: مـن سـورة البقـرة  185من خـالل قـو| يف تفسـري االٓيــة 

ضــعف العامــل عــن الوصــول ٕاليــه ، فقــوي `لــالم ، ٕاذ ٔاصــل العامــل ٔان يتقــدم ، ؤاصــل 
، ويثبّت كذÄ عدم الفصل بني العامل `ملعمـول كـام بـدا يف  )62( » املعمول ٔان يتأخر عنه

يـوم ( مـن سـورة ق يف املعمـول  20يف االٓيـة ) يـنفخ ( يف القول `لعامل تعقّبه الزخمرشي 
وجيوز ٔان ينتصب بنفخ  : قال الزخمرشي « : من نفس السورة يف قو|  30يف االٓية ) نقول 

انهتــى ، . ونفخ يف الصـور يـوم نقـول ، وعـىل هـذا يشـار بـذÄ ٕاىل يـوم يقـول : ٔ\نه قيل 
القول بني العامل واملعمول جبمل كثرية ، فال يناسب  وهـذا بعيد جدًا ، قد فصل عىل هذا

، هذه الfذج وغريها كثـري تؤكـد ٕاميـان ٔايب حيـان  )63(»     هذا القول فصاحة القرآن وبالغته
بفكرة العامل يف النحو ، وترّخس جدوى العمل هبا يف بيان وجوه املعاين يف الرتاكيب ، وهو 

غاهئا من بين جغرافيته أالندلســية ، وٕامنـا السـبيل بذÄ ال يقف يف َصّف اqين دعوا ٕاىل ٕال
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ٕاىل إالميان بفكرة العامل والعمل هبا هو تسـهيل ملـر1د حنـو العربيـة وتيسـري ٕالدراك عالئـق 
اللكــم بعضــها بــبعض عــىل ســبيل اïــاز املقــرب للحقــائق واïســد للــروابط الرتكيبيــة الــيت 

ســواء ٔااكن ) ولــلك متــأثر مــؤثر  لــلك فعــل فاعــل( تســـتجيب ملقــوY املنطــق القاضــية بـــ 
  .املقصود هبذا التسهيل ٔاو التيسري عربيا متعلام ٔاو مسـتعر` مسـتعجام 

مــن خــالل ٔاسســه  - عنــد ٔايب حيــانٔاّن النحــو : وخالصــة مــا تقــّدم ميكــن هتــذيهبا يف     
يعّد ٔافضل ٔامنـوذج تعلميـي للنحـو العـريب ، ؤابـرز معـمل تيسـريي ٔالمه التعقيـدات  -املهنجية 

نحوية اليت ترامكت بفعل املنطلقات الفكرية اªتلفة للنحاة ، والتوúّـات العقديـة والفقهيـة ال 
اليت تفرض علهيم قناعات من الصعب علهيم التجـرد مهنـا، ويـتجىل ذÄ مـن خـالل تقدميـه 
متواتر القراءات القرآنية يف السامع عىل القياس ؛ وذÄ ٔالّن القراءات القرآنية مل ُحيتَـف هبـا 

ِقبــل النحــاة قبـــ· ، ومل يـُـتح لهــا ٔان تُســهم يف البنــاء النحــوي اqي اختــذ مــن الشــعر  مــن
برضوراته اªتلفة وعدم الثقة يف Áظميه ركزية للتقعيـد والضـبط العلمـي للرتكيـب ، وتـتجىل 
أالسس املهنجية اليت اعمتدها ٔابو حيان ٔايضا يف اعOده عىل املطـرد مـن القيـاس و»بتعـاد 

ــد »بت ــأويالت ٔاش ــرية `لت ــايني كث ــحو` يف ٔاح ــون مص ــادر اqي يك ــاذ الن ــن الش ــاد ع ع
والتعقيــدات النحويــة املــمتح� ، كــام متــزي مهنجــه `الســـتقاللية املذهبيـــة يف النحــو ، وعــدم 
التعصب ٔالي مذهب ، سواء ٔااكن املذهب مرشقيا ٔام اكن مغربيا ٔاندلســيا ، ال بـل مل يـنج 

، متخذا رؤيتـه النحويـة غـري املنحـازة هـاد² وتوّجــها ،  من نقد ٔايب حيان مذهٌب ٔاو حنويٌ 
وتمتظهر هذه الرؤية يف مع· بنظرية العامل اليت دعا ابـن ب�يّتـه ٕاىل ٕالغاهئـا ، ويه النظريـة 

  . اليت اختذها ٔابو حيان معلام لتيسري النحو وتقريب حركة التأثري والتأثر بني اللكم
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    ادرادرادرادرواملصواملصواملصواملص    ـعـعـعـعو املراجو املراجو املراجو املراج    ششششــــالهوامالهوامالهوامالهوام
        

                                                                        

،  2001 – 3أالردن ، ط –خدجية احلدييث ، املدارس النحوية ، دار أالمل ، ٕاربد  ) 1(
 . 75ص 

القسم  –محمد عيل النجار ، دار الكتب املرصية : جين ، اخلصائص ، حتقيق  ابن ) 2(
 .  117/  1،  1952 – 2أالديب ، املكتبة العلمية ، ط

، ) ٕارشاد أالريب ٕاىل معرفة أالديب(²قوت امحلوي مرجليوث الرويم ، معجم أالد`ء ) 3(
/  4،  1993 – 1، طلبنان  –ٕاحسان عباس ، دار الغرب إالساليم ، بريوت : حتقيق 
1744   . 

 . 167/  3ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ، ) 4(
 . 271/  4ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ، ) 5(
عبـد : ٔابو محمد بن عطية أالندليس ، احملرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ، حتقيـق  ) 6(

 . 04/  2، 2001 – 1طلبنان ، –بريوت لعلمية،شايف محمد ،دار الكتب االسالم عبد ال 
محمود بن معر الزخمرشي ، الكشاف عن حقائق غوامض التزنيـل وعيـون أالقاويـل يف ) 7(

مصـطفى حسـني ٔامحـد ، دار الكتـاب العـريب ، : وجوه التأويـل ، رتبــه وضـبطه وحصحـه 
 . 462/  1، 1987 – 3لبنان ، ط –بريوت 

 . 167/  3 البحر احمليط ،  ٔابو حيان أالندليس ، تفسري) 8(
 . 167/  3ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،   ) 9(
 . 156/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،   ) 10(
 . 157/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،   ) 11(
 . 231/  4ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،   ) 12(
ٕاميـل بـديع يعقـوب ، دار : سيبويه ، الكتاب ، علّق عليه ووضع حواشــيه : ينظر  ) 13(

 .  337/  1،  1999 – 1لبنان ، ط  –الكتب العلمية، بريوت
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ــحيحه  ) 14( ــىل تص ــراءات العرشــ ، ٔارشف ع ــزري ، النرشــ يف الق ــن اجل ــري اب ــو اخل ٔاب
/  2، ) ط.د(لبنـان ،  –وت عـيل محمـد الضـباع ، دار الكتـب العلميـة ، بـري : ومراجعته 

263  . 
ـيني  ) 15( ــني النحــويني البرصـ ــاري ، إالنصــاف يف مســائل اخلــالف ب ــرباكت أالنب ــو ال ٔاب

لبنـان ،  –محمد حمـي اAين عبد امحليـد ، املكتبـة العرصـية ، بـريوت : والكوفيني ، حتقيـق 
 . 428/  2،  1998 –) ط.د(
 . 350، 349/ 2ٔابو محمد بن عطية أالندليس ، ) 16(
 . 232/  4ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 17(
  .232،  231/  4نفســــــه ،  ) 18(
  .232/  4نفســــــه ،  ) 19(
محمود بن معر الزخمرشي ، الكشاف عن حقائق غـوامض التزنيـل وعيـون أالقاويـل  ) 20(

د، دار الكتـاب العـريب، مصـطفى حسـني ٔامحـ: يف وجوه التأويل ، رتبـه وضبطه وحصحـه 
    2/71،  1987 – 3لبنان ، ط –بريوت

 . 71/  2نفســـــه ،  ) 21(
 . 232/  4ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 22(
 . 264،  263/  2ابن اجلزري ، النرش يف القراءات العرش ،  ) 23(
 . 264/  2نفســــــه ،  ) 24(
 .  232/  4تفسري البحر احمليط ،  ٔابو حيان أالندليس ، ) 25(
 . 232/  4ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 26(
محمـــد عـــيل النجــــار،دار الكتـــب : ص ، حتقيـــق ٔابـــو الفـــتح بـــن جـــين ، اخلصـــائ ) 27(

 . 386،  385/  1،  2000  – 2طاملرصيـة،
 . 387/  1ٔابو الفتح بن جين ، اخلصائـص ،  ) 28(
 . 387/  1فتح بن جين ، اخلصائـص ، ٔابو ال  ) 29(
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لكيـة بوشعيب محمادي ، ٔابو حيان ومهنجـه يف تفسـري القـرآن الكـرمي ، منشـورات  ) 30(
تطوان،مطبعــــة اخللــــيج  –جامعة عبــــد املــــاÄ الســــعدي االٓداب والعلــــوم إالنســــانية،

 . 2/99، العريب،اململكة املغربية
 . 99/ 2نفسـه ،  ) 31(
 . 357/  1دليس ، تفسري البحر احمليط ، ٔابو حيان أالن ) 32(
 .  275/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 33(
 .  140/  2بوشعيب محمادي ، ٔابو حيان ومهنجه يف تفسري القرآن الكرمي ،  ) 34(
 .   313/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 35(
تـواترة يف البحـر رشف ، دفـاع عـن القــراءات العرشـ امل  نعمي مصطفى حيي: ينظر  ) 36(

بـــن يوسـف الشــهري  بـأيب حيــان أالندليسـ ، مطبعــة الرشـوق `لــراهبني ، احمليــط حملمـد 
 . 148 – 115، ص ) م1997(هـ  1417 – 1مرص ، ط  –القاهرة 

  . 80/  7ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 37(
 . 472/  7دليس ، تفسري البحر احمليط ، ٔابو حيان أالن ) 38(
  . 516/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 39(
 . 645/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 40(
 . 28/  8ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 41(
 . 258/   7ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 42(
 .   635/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 43(
 . 190/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 44(
 . 37/  7ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 45(
 . 319/  7ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ، ) 46(
 . 233/  1ندليس ، تفسري البحر احمليط ، ٔابو حيان االٔ  ) 47(
 . 486/  5ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 48(
 . 67/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 49(
 . 189/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 50(
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 . 376/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 51(
 . 535/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 52(
 . 207/  6ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 53(
 . 306/  6ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 54(
 . 380/  2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 55(
 . 454/  6و  71/  3يان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ، ٔابو ح : ينظر  ) 56(
 . 238/  3ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 57(
 . 430/  3ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 58(
راهمي البنـا ، دار محمـد ٕابـ: ابن مضاء القرطيب ، الرد عىل النــحاة ، دراسـة وحتقيـق  ) 59(

 . 12، ص  1979 – 1مرص ، ط عتــصام ، »
 . 612،  611/  1ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 60(
 . 183/  6ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 61(
 . 49/ 2ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ،  ) 62(
 . 126/  8،  ٔابو حيان أالندليس ، تفسري البحر احمليط ) 63(


