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 أصول نظرية النقد النحوي لدى أبي حيان األندلسي

 )دراسة تطبيقية على تفسير البحر المحيط(

 الدكتور عبدالصبور فخري

 )أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة كابل(

 fakhri_saboor@yahoo.com mail:E 

 تمهيد

من الوضوح بمكان أن القرآن الكريم لعب دورا هاما في نشأة قواعد النحو العربي وسن قوانينه، كما أن 

ت وإظهار يواقيته ودرره. وظهرمن جانب آخر لعب دورا بارزا في تفسير القرآن الكريم وكشف أسراره النحو 

ار الفساد في لغة أهل العربية و انتشبالنحو من قبل اللغويين والنحاة بسبب  ان والكبيراناالهتمام الجاد الضرورة و

وغير أر العرب بالمعيشة أو المصاهرة أو التجارة اختالط العرب بغياللحن في ألسنة المتحدثين بلغة الضاد نتيجة 

ذلك. وبسبب دخول األعاجم في اإلسالم ومحاولتهم لفهم القرآن الكريم ووقوعهم في أخطاء، فخاف الغيورون من 

 حصل للكتب امن الضياع وعلى القرآن الكريم من سوء الفهم والتحريف كمالعربية علماء المسلمين على اللغة 

من طريق الرحالت المختلفة بين القبائل العربية واستماع أقوال العرب بقة؛ فبدأوا باستجماع اللغة السماوية السا

 . الفصحاء وحفظ أشعارهم ثم وضع القواعد حسب تلك المسموعات

منذ أن وضع العلماء باكورة القواعد النحوية اتخذوا في سن القوانين مناهج و أسسا خاصة بهم، فمن هنا 

صول التي اتخذوها، وهذا ما جعل النحاة ينقد بعضهم بعضا وأد  اختالفهم في مناهج الدر  النحو  اختلفوا في األ

مدرسة مصر ومدرسة األندلس ومدرسة الكوفة ومدرسة إلى االنقسام إلى مذاهب نحوية عديدة مثل مدرسة البصرة و

تلك المدار  بل استقلوا بآراء خاصة بهم؛  النحو يتبع إحد  هذه المدار ، وثمة علماء لم يتبعوابغداد، ومعظم أئمة 

 بل هناك علماء عاشوا في دائرة مدار  نحوية خاصة ولكنهم خرجوا عليها في بعض اآلراء، 
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هكذا عند الكوفيين والمقبولة عن األصول والمعايير  ختالففكانت أصول مدرسة البصرة تختلف بعض اال

 ف في النتائج التي توصلوا إليها. بقية المدار  النحوية، وهذا ما أد  إلى االختال

م بعض اآلخر اهتالنظر  في النحو والمنذ بدايات التأليف في النحو العربي عني بعض النحاة بالجانب 

 بالجانب التطبيقي، سواء في القرآن الكريم أو الشعر العربي أو الحديث النبو  الشريف أو غيرها من فنون القول. 

الذين اهتموا بالجانب التطبيقي والنقد  للنحو من خالل الدرسات القرآنية من أبرز الشخصيات والعلماء 

تشاف أيضا منها ار  اإلمام أبوحيان األندلسي صاحب تفسير "البحر المحيط" والذ  ألف كتبا عديدة في النحو النظر

فأبوحيان مشهور  الضرب من لسان العرب وشرح التسهيل لإلمام ابن مالك وتذكرة النحاة ومنهج السالك وغيرها.

بقدرته الفائقة على نقد آراء النحاة، فمن خالل توجيه النص القرآني نحويا في تفسيره البحر المحيط نقد آراء معظم 

بغداد( أو كانوا مستقلين غير مصر والنحاة سواء كانوا من متبعي المذاهب النحوية)البصرة والكوفة واألندلس و

تعرضوا لنقد أبي حيان في تفسيره  البحر المحيط هم الذين ، وأكثر الشخصيات داخلين في دائرة المذاهب المذكورة

 أبوعبيدة، واألخفش األوسط، والفراء، وجارهللا الزمخشر ، وابن عطية، والعكبر  وابن مالك. 

غير واضحة إلى األصول  ات غير جلية واألعالم إشارآلراء أولئك وقد أشار أبوحيان من خالل مناقشاته 

بني عليها نقده لهم، هذه األصول مهمة جدا لدار  اللغة العربية، ومن هنا جاءت فكرة هذا المقال، فإنه يهدف التي ي

إلى كشف تلك األصول واألسس التي اختارها أبوحيان لنقد اآلراء النحوية لكبار اللغويين والنحاة، وقد أشار إليها 

فاقتضى األمر أن أقوم بجمع مناقشاته وأنواع النقد التي  إشارات عابرة في ثنايا تفسيره ومن خالل كتبه األخر 

المفضلة عنده واألصول المذكورة عند علماء أصول النحو  ةوجهها إلى النحاة ثم أدرسها في ضوء األصول النحوي

 المتفق عليها لد  النحاة ليبرز من خالل ذلك الصواب والخطأ في نظريات أبي حيان النحوية. 

د أصول نظرية النقد النحو  عند أبي حيان أريد أن أبين رأيه باختصار شديد في قبل أن أشرع في سر

 المذاهب النحوية وأهم المصطلحات واألساليب التي استعملها في توجيه النقد لها. 

 من المذاهب النحوية:أبي حيان  موقف

إنما يناقش اآلراء أنه ليس متبعا لمذهب نحو  خاص اتباع متعصب و -من خالل مناقشاته-صرح أبوحيان 

حيث  -إال في بعض المواضع -في ضوء األصول التي وضعها لنفسه ويكون رفضه أوقبوله من منطلق تلك األصول

يرفض أكثر اآلراء لعدم موافقتها مع المسموع أو لعدم تطابقها لرأ  الجمهور أو غيرهما من األصول التي اختارها 

صرح بأنه ليس متبعا لمذهب لبحر المحيط أو كتابه ارتشاف الضرب من كتابه الالحتجاج. فهو في مواضع عديدة 

نحو  معين. وقد عبر عن استقالليته وعدم اتباعه األعمى بقوله:"ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة وال غيرهم ممن 

 خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كالم العرب لم ينقله البصريون،
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لم ينقله الكوفيون ، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية ، ال وكم حكم ثبت بنقل البصريين  

.وبقوله:"فإن لسان العرب 1أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم اآلخذون عن الصحف دون الشيوخ"

لكوفيين من اليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط، والقراآت ال تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه ، بل القراء 

وقوله:" ولم تقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين، وال على ما 2يكادون يكونون مثل قراء البصرة."

 4وبقوله:" ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة". 3اختاروه، بل إذا صح النقل وجب المصير إليه."

بصريين لكونه صرح في األقوال السابقة يظن أن أباحيان مخالف لرأ  ال -في بداية األمر-لعل القار ء 

بعدم متابعتهم؛ بل من ينظر إلى آرائه األخر  في البصريين، يتضح له أنه في الغالب يقف بجانب البصريين ويعلن 

مخالفته لمعظم آراء الكوفيين، وفي بعض األحيان يعلن مخالفته آلراء الكوفيين  ال لشيء بل ألنها تجانب رأ  

، 6رتشاف: " هذا شيء لم يحفظه سيبويه وال البصريون"وقال في اال 5فتها ما عليه البصريون.البصريين أولمخال

. لعل هذا الدفاع عن البصريين جعل الدكتور شوقي ضيف أن ينعته بمتعبد 7وقال:" والصحيح مذهب البصريين"

ما صف مقابل البن مالك والبصريين، حيث قال:"دائما نراه يتعبد لسيبويه وجمهور البصريين مما جعله يقف في 

على سبيبل المثال: ذهب ابن مالك إلى اقتيا  مجيء ضمير 8انتهجه لنفسه من متابعة الكوفيين كثيرا في آرائهم".

المفرد والمثنى والجمع المؤنث بعد أفعل التفضيل على السواء وذكر مثاال من الشعر.فرد عليه أبوحيان بأن ذلك شاذ 

 9قا  عليه.عند سيبويه فال ينبغي أن ي

 مصطلحاته وأساليبه للنقد:

فهو عندما ينقد رأيا لمذهب أو لشخص يستخدم عبارات شتى تدل على عدم ارتضائه لذلك الرأ  كما 

                                                           

، لمحمد بن روسي  الهيرر  بيبح حر ن ادلدلسح، د اسو وتحقرا الهرع د دأ محمد البح  المحرطتفسير    -1 

مرو، بر وم دبدالموجود، والهييرع د ح محمد مضو ، ملهييو ام محمد د ح بر ييون، دا  العت  الض 
 . 161ص 3 م،ج1001لبل ن، الطبضو ادولى

 .  1/311البح  المحرط  -1
 .  1/66البح  المحرط  -3
 .  6/111البح  المحرط  -6
، 684، 616/ 1، 1/11، 361، 6/361، 380، 166، 1/113لظ  البح  المحرط )غر  المحقا( ا - 5

645 ،3/86 ،116 ،313 ،646 ،6/34 ،656 ،5/160 ،604 . 
) من ط را االختر  ام اللحورو دبح حر ن 6/1616و 1111و 1118و 3/1636تهييييي   ال ييييي    ا -6

 . 16ص 
 (. 16الس با ص  جع)من ط را الم6/1868 ته   ال    ا -1 

 . 311المدا س اللحورو ص -8 

 1/144لظ  همع الروامع ا -4 
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يستخدم عبارات أخر   تدل على ترجيحه رأيا أو اختياره آخر. فالعبارات والمصطلحات التي يستخدمها لهذا الغرض 

على الجملة الفعلية ال يجوز، كالم من لم يتأمل لسان العرب، وال نظر في أبواب  كاآلتي: "قول عطف الجملة االسمية

و" وال أحفظ مثله في لسان العرب ، وينبغي أن 11"ولم يسمع من لسان العرب" يقول في موضع آخر:و 10االشتغال"

" ومذهب 14و" قول مرجوح13و" وهو خطأ في لسان العرب"12ال يقدم على مثل هذا إال بسماع من كالم العرب"

و"  19، و" ليس مذهب المحققين من أهل العربية"18و" مذهبه مردود" 17و" بعيد جدا" 16و"وهو بعيد" 15مرجوح"

، و" مذهب ال يقوم عليه 23، و"ال يقوم على ذلك دليل"22، و" ليس بجائز"21و" ال نجيزه" 20في غاية الضعف"

و"لكنه عزيز جداً بحيث ال 27ذهب إلىذلك"، و" ال أعلم أحدا 26، و" قول مرغوب عنه"25،و" هذا فاسد" 24دليل"

 30، و" فمذهبه فاسد"،29وهوفي غاية الغرابة"  28يوجد في لسان العرب إال نادراً وأن القرآن ينبغي أن ينزه عنه".

و" وال يحفظ في غير 33،و" وليس هذا بصحيح"32، و" واستعماله على هذا الوجه قليل"31البدل بالمشتقات ضعيف" 

                                                           

 .1/610البح  المحرط  -10 

 . 8/103البح  المحرط  -11 

 . 1/181البح  المحرط  -11 

 . 1/154البح  المحرط  -13 

 . 6/154، 6/314؛ و1/115لظ  البح  المحرط ا -16 

 . 6/641، 5/531، 166، 3/161لظ  البح  المحرط ا -15 

 و غر ه 116، 161، 53، 1/61لظ  البح  المحرط ا -16 

 . 5/110، و1/185لظ  البح  المحرط ا -11 

 . 1/60لظ  البح  المحرط ا -18 

 . 5/516، و1/116المحرط  لظ  البح ا -14 

 . 6/641لظ البح  المحرط ا -10 

 . 606، و1/114لظ البح  المحرط ا -11 

 . 1/111لظ  البح  المحرط ا -11 

 . 6/311لظ البح  المحرط ا -13 

 . 1/363لظ  البح  المحرط ا -16 

 . 3/616لظ  البح  المحرط ا -15 

 . 5/18لظ  البح  المحرط ا -16 

 . 3/151 لظ البح  المحرطا -11 

 . 3/118البح  المحرط  -18 

لإلم م جالأ الدرن دبدال حمن بن مبح بع  السييييروطح، تحقرا محمد  هيييي ع جمع الجوامع همع الروامع -14 

 .  1/155 . 1448همس الدرن، دا العت  الض مرو ، بر وم لبل ن، الطبضو ادولى 

 . 1/168همع الروامع  -30 

 . 1/161همع الروامع  -31 

 . 1/115روامع همع ال -31 

 . 1/361همع الروامع  -33 
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يصعب ومثل هذه العبارات كثيرة جدا عنده ومكررة 37، و" ال يصح".36و"غيرصحيح"35و"وليس صحيحا" 34هذا"

  نلم بها جميعا وال فائدة كبيرة من وراء استقصائها. أن 

وقد جمع السيوطي كثيرا من آرائه في  له لرأ  أو اختياره دم عبارات أخر  تدل على ارتضائه كما استخ

 39و "والصحيح عند "38على النحو التالي:" وهذا بناًء على ما اختاره" كتابيه جمع الجوامع وشرحه "همع الهوامع"

و " 43، واألحسن"42واألصوب"41والذ  نختاره" 40منهما يحمل ضميرا الشتقاقهما"، و"الذ  اختاره أن كال

 وغيرها من المصطلحات واألساليب. 46و" الذ  أذهب إليه".45واألجود44لمختار"ا

 د اآلراء:أبرز القواعد التي اعتصم بها في نق

اليرجح أبوحيان اآلراء النحوية عن هو  كما ال يعترض على آراء أخر  بال أسا  علمي. بل اتخذ لنفسه 

أصوال وقواعد، و اختار موازين يزن اآلراء بتلك الموازين ثم يصدر حكمه صريحا في ضوء تلك الموازين والقواعد 

 من دون مجاملة؛ وهي كاآلتي:

 ءات المتواترة في أعلى مراتب االحتجاج وعدم التفريق بينهما من حيث الحجية.األول: جعل القرآن والقرا

أن القرآن وقراءاته المتواترة أحسن ما يمكن أن يستشهدبه وهما أفصح من أ   -رحمه هللا-ير  أبوحيان 

له يرد على من كالم فال يمكن أن يرد مثال من القرآن أو قراءاته بل هما حجة على غيرهما من األمثلة وهذا ما جع

 أو حكموا على قرائها باللحن.  رفضوا بعض القراءات المتواترة

                                                           

 . 1/381همع الروامع  -36 

 . 356، و8/63، و6/611لظ  البح  المحرط ا -35 

 . 1/601لظ  البح  المحرط ا -36 

 . 8/658، و683، و5/661، و 6/61لظ  البح  المحرط ا -31 

 . 1/164همع الروامع   -38 

، 160، و 1/138، و661، و161، و 158و، 156، و166، 110، 1/15لظ  البح  المحرط ا - 34 

 . وغر ه .5/166، 14، و3/18
 . 1/313همع الروامع  -60 

 . وغر ه .1/61،و 635، و 353، و333، و1/308ملظ  البح  المحرط  -61 

 . 3/4ملظ  البح  المحرط  -61 

 . 3/110، و 611، و 161، و168، و 163، و 1/133ملظ  البح  المحرط  -63 

 . 610، و 135، و 115، و 113، و 1/60لمحرط ملظ البح  ا -66 

 .  1/618، و 346، و 331، 1/160ملظ  البح  المحرط  -65 

 . 1/64، و 5/301، و1/151ملظ  البح  المحرط  -66 
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وهذا الترجيح الذی » وقد صرح غير مرة أنه ال يفرق بين القراءات المتواترة والقرآن الكريم. فمما قاله:

صلی -ی بتة عن النبيذکره المفسرون والنحويون بين القراءتين ال ينبغی، ألن هذه القراءات کلها صحيحة ، ومروية ثا

وقال فی موضع   47«.ولکل منها وجه ظاهر حسن فی العربية، فال يمکن ترجيح قراءة علی قراءة -هللا عليه وسلم

وقد تقدم أنی ال أری شيئا من هذه التراجيح ألنها کلها منقولة متواترة قرآنا فال ترجيح فی إحدی القراءتين علی »آخر:

يحيی  العبا  أحمد بن لنا غيرمرة أنا ال نرجح بين القراءتين المتواترتين. ...وأن أباوقد تقدم » وقال أيضا:48«األخری

ثعلبا کان ال يری الترجيح بين القراءات السبع. وقال ثعلب من کالم نفسه: إذا اختلف اإلعراب فی القرآن عن السبعة 

فضلت األقوی، ونعم السلف لنا أحمد بن لم أفضل إعرابا علی إعراب فی القرآن، فإذا خرجت إلی الکالم کالم النا  

 49«يحيی، کان عالما بالنحو، واللغة، متدينا ثقة.

ومن ذلك رده على الزمخشر  والعكبر  اللذين أنكرا قراءة أبي عمرو وقالون وإسماعيل بن جعفر وورش 

حيث قال أبوحيان عن هذه 51.الذين رأوها بتحقيق الهمزة األولى وتخفيف الثانية وألف بينهما50لقوله تعالى:" أأنذرتهم"

القراءة:" قراءة ورش صحيحة متواترة فال ترد باختيار المذاهب وال اعتبارلطعن الطاعنين فيها ألنها من السبع 

.وقد رمی الزمخشری بإساءة األدب مع القراء السبع ونقلة القرآن. وفي معرض رده على الحني قراءة  52المتواتر"

ذين رموه بالضعف قال:" فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذ  يجر قائله بالنصب ال53ابن عامر لـ}فيكون{

 -وهو أحد أئمة مدرسة البصرة -كما نقد رأ  المبرد 54«إلی الکفر؛ إذ هو طعن علی ما علم نقله بالتواترمن کتاب هللا.

عراب.و قال بحقه دفاعا عن وهو يمنع التسكين في حركة اإل55حين حكم على أبي عمرو باللحن في تسكين}بارئكم{

وماذهب إليه )المبرد( ليس بشئ، ألن أبا عمرو لم يقرأ إال بأثر عن رسول هللا ـ صلی هللا عليه » قراءة أبي عمرو: 

ونقد رأ  الذين رفضوا قراءة حمزة عند قوله: 56وسلم ـ ولغة العرب توافقه علی ذلک فإنکار المبرد لذلک منکر.

                                                           

 .115ص1المصد الس با ج  - 61

 .530ص 1المصد الس با ج - 68

 .41ص6البح المحرط  ج - 64

 . 6سو ة البق ة:  -50 

؛ 61؛ والعه   61ن خ لوره ص ب، إد ا  الق اءام السيبع ود  ر  ال115ص 1جالبح المحرط  لظ ا -51 

 . 1/16و التبر ن 
 . 115ص1لظ البح المحرط جا - 51

 .68، غ ف 81، رس35، م رم 60، اللحأ 61، سو ة آأ دم ان 111سو ة البق ة  -53 

 1/536البح المحرط -56 

 . 56سو ة البق ة:  -55 

 .1/365لظ  البح  المحرط ا -56 
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بجر }األرحام{ و}المسجد{ عطفا على  58«.َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ »وقوله تعالى:  57«ْرَحامَ "تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَ 

وما ذهب إليه أهل البصرة » الضمير المجرور من غير إعادة الخافض وشدد في نقده البن عطية والزمخشر  قائال: 

مير المجرور إال بإعادة الجار، ومن اعتال لهم لذلک وتبعهم فيه الزمخشری وابن عطية، من امتناع العطف علی الض

غير صحيح، بل الصحيح مذهب الکوفيين فی ذلک، وأنه يجوز،.... وأما قول ابن عطية : ويرد عندی هذه القراءة 

 –من المعنی وجهان، فجسارة قبيحة منه اليليق بحاله، وال بطهارة لسانه، إذ عمد إلی قراءة متواترة عن رسول هللا 

صلی  –قرأبها سلف األمة واتصلت بأکابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فيِّ رسول هللا  -ی هللا عليه وسلمصل

بغير واسطة، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبی بن کعب، عمد إلی ردها  -هللا عليه وسلم

تزلة کالزمخشری، فإنه کثيرا ما يطعن فی نقل القراء بشئ خطر له فی ذهنه، وجسارته هذه ال تليق إال بالمع

وقد تقدم غير مرة أنا ال نرجح بين القراءتين » وقـد أكـد أبوحيان  أنه ال يرجح بين قراءتين متواترتين: 59«وقراءاتهم

 60«المتواترتين.

 الثاني: تقرير القراءات الشاذة واالحتجاج بها في النحو ثقة بفصاحة قارئها:

يها حيث رد بعض القراءات الشاذة بشكل بعت آراء أبي حيان عن القراءات الشاذة وجدتها مختلفة فلقد تت    

كامل ويستدل أنها تخالف سواد المصحب المجمع عليه، ويستعرض لبعض القراءات الشاذة ويخرجها على النحو دون 

بعض ويستعرض لها على المعنى أن يتعرض إلسقاطها، ويستعرض لبعض القراءات الشاذة في اللغظ ويحاول توجيه

                                                           

 1سو ة اللس ء، اآلرو  قم  -51 

 . 111سو ة البق ة:  -58 

 .3/161البح  المحرط  -54 

 . 6/41البح  المحرط  -60 
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ويأخذ بها في االحتجاجات النحوية ويستعرض لبعض القراءات الشاذة  61القراءات الشاذة وينبه عليها ثم يسقطها

  62ثمة قراءات شاذة رويت عن سعيد جبير أو عن الحسن البصر . فها ثقة بفصاحة قارئهاأخذي

 66قرأها هارون العتکی 65«الحمد هلل» في قوله تعالى: 64النصبومنها قراءة  63وغيرهما قررها أبوحيان ثقة بقرائها.

برفعهما وعلى قراءة أبي  69«الرحمن الرحيم» لقوله تعالى:  68وسفيان بن عيينة. وقراءة رزين العقيلی67ورؤبة

  71بالنصب.كما دافع عن قراءة هبيرة بنونين وفتح الياء في}فننجَي{.70العالية

 قياس بشكل عام وبخاصة إذا تعارضا:الثالث: جعل السماع  مقدما على ال

اهتم أبوحيان في طول "البحر المحيط" وعرضه بهذه المسألة كثيرا وعند نقده آلراء النحويين احتج  

بالنصوص القرآنية وكالم العرب شعرهم ونثرهم كما جوز وقوع الماضي خبرا لكان من غير }قد{،وفاقا للبصريين 

ويرجح وقوع الفعل الماضي حاال غير مسبوق 72كريم وكالم العرب بغير)قد(.بناء على كثرة السماع في القرآن ال

بـ}قد{بناء على السماع كما قال:" فمن شرط دخول قد على الماضي إذا وقع حاال زعم أنها مقدرة، ومن لم ير ذلك لم 

 73يحتج إلى تقديرها، فقد جاء منه ما ال يحصى كثرة بغير قد"

                                                           

االتج ه اللحوي اللقدي لدى مبح حر ن ادلدلسح) د اسو فح تفسر  البح  المحرط(، الدعتو  دبدالصبو   -61 

 . 106-101فخ الدرن، ص

 . 160-6/134لظ  البح  المحرط ا -61 

 . 103االتج ه اللحوي اللقدي لدى مبح حر ن ادلدلسح، ص -63 

 .1/164، وإد ا  اللح س 1/131لظ  البح  المحرط ا -66 

 1سو ة الف تحو:  -65 

هو:ه  ون بن موسي  مبودبد  اددو  الضتی  البص   اددد  موالهم دالمو صدوا لبرأ له ق اءة  -66 

 .1/368مض وفو م م قبأ الم ئترن. ملظ  اللر رو 

هو  ؤبو بن الضج ج التمرم  ال اجد من مد ا  البصي ة وا ن  مس  ف  ال ةو و ؤبو ب لرمد قطضو من  -61 

وف  ت -خهيي  رهييض  بر  ا ل ء جمضر   ئ   وال وبو بواو: خمر ة ال بن وال وبو مر يي  قطضو من ال رأ
 .11/164اددب ء، ومضجم 1/166، لس ن المردان 6/161ملظ  الرسر   –سلو خمس وم بضرن وم ئو 

 .1/131ملظ  البح  المحرط  -68 

 3سو ة الف تحو :  -64 

 .1/131: البح  المحرط -10 

 . 110سو ة روس   -11 

 .1/85لظ  البح  المحرط ا -11 
 .1/115لظ  . وا3/130البح   -13 
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بت في كالم العرب وقال ردا على الكوفيين الذين يرفضون إعمالها ألنه ثا وير  إعمال }إن{مخففة،

مخففة:" وإعمالها مخففة ال يجيزه الكوفيون، وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب، وهو قولهم إن عمرا لمنطلق 

 ر بدل المضمروكماير  وقوع الضمير رابطا في الجملة الحالية المنفية بـ}لم{، إبدال االسم الظاه 74بسكون النون."

 75 من ضمير  الحاضر، جواز عطف الجملة الخبرية على اإلنشائية وبالعكس.

ففي بعض الحاالت التي يرجح رأيا أو يحكم عليه بالصحة أو يختاره فيكون حكمه مبنيا على أن ذلك الرأ  

يا على رأيه  مبنمسموع ووارد في اللغة. فذكر في تصريف }تعيي وتحيي{ الخالف الذ  بين النحويين ثم صرح ب

السماع والقيا  قائال:" والصحيح أنه ال يقال: يعّي بل إنه يقال يْعيي، هكذا السماع وقيا  التصريف، ألن المعتل 

وير  أن }أول{يؤنث بالتاء ويصرف أيضا فيقال: أولةٌ  76العين والالم تجر  عينه مجر  الصحيح، فال تعّل."

  77د  ومسموع.وآخرةٌ بالتنوين، ثم قال: وهو محفوظ عن

فهو كثيرا ما يرفض اآلراء لعدم وجودها في لسان العرب، كما نقد من ير  }ثم{ زائدة فقال:" ودعو  أّن) 

ونقد من ير  جواز تقديم  78ثم(  زائدة وجواب )إذا( ما بعد )ثم( بعيد جداً ، وغير ثابت من لسان العرب زيادة )ثم("

وفي 79دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها، وال بمعموله". خبر }ليس{ عليها، فقال:" وقدتتبعت جملة من

موضع من تفسيره ينقد من ير  احتمال مجيء الجملة االسمية جوابا لـ}لو{فيقول:" لم يعهد في لسان العرب وقوع 

از مجيء ونقد في موضٍع كالم من ير  جو80وال تثبت القواعد الكلية بالمحتمل".… الجملة االبتدائية جواباً للو

}لَِم{بمعنى}لَْم{للجزم. فقال:"والثابت في لسان العرب أن:}لَِم{، ال يجزم ما بعدها ، ولم أر أحداً من النحويين ذكر أن 

 81}لَِم{ تجر  مجر  :} لَْم{ في الجزم.

حكم ابن عصفور على حذف عائد الصلة غير األلف والالم إن كان العائد بعض معمول الصلة بالضعف، 

وقال في معرض الرد على ابن مالك الذ  جوز الحذف إذا تعين الحرف  82ان قوله بورود حذفه في القرآن.فرد أبوحي

وإنما ذكره في الخبر، وال ينبغي أن يقا  عليه،  في الصلة والخبر بأن ما قاله ابن مالك:"لم يذكر أحد ذلك في الصلة،

                                                           

 .1/614البح  المحرط  -16 
 . 113و111االتج ه اللحوي اللقدي لدى مبح حر ن ادلدلسح صلظ  ا -15 

 . 1/181همع الروامع  -16 

 . 1/161ملظ  الرمع  -11 

 .5/113البح  المحرط  -18 
 . 5/106البح  المحرط  -14 

 . 506-1/503البح  المحرط  -80 

 .1/516البح  المحرط  -81 
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روابط بين المبتدآات المتوالية في األخبار فيؤتى ون الوجعل النحوي 83وال أن يذهب إليه إال بسماع ثابت عن العرب".

بعد خبر األخير بهاء آخرا ألول، وتال لمتلوه.مثل:"زيد هند األخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه" فذكر أبوحيان 

يجوز هل  84أن هذا المثال ونحوه مما وضعه النحويون لالختبار والتمرين، وال يوجد مثله في كالم العرب ألبتة".

اقتران }أن{المفتوحة المخففة بـ}ما{ و}لما{؟ فذهب أبوحيان إلى منع ذلك ألنه لم يحفظ، فقال: فينبغي أن ال يقدم 

ومنع حذف المناد  وإبقاء حرف النداء قبل األمر والدعاء ألن الجمع بين حذف فعل  85على جوازه حتى يسمع".

كما منع ترخيم المركب تركيب مزج لما فيه  86لعرب، فيقبل".النداء وحذف المناد  إجحاف ولم يرد بذلك سماع من ا

رد أبوحيان على ابن مالك ذهابه  87ثالثة لغات:بسبب البناء واإلضافة وألنه لم يحفظ عن العرب في شيء من كالمهم.

ين ورد على الذين يرون جواز الفصل ب88إلى جواز مجيء }حيث{ اسما لـ}إن{ وقال إنه لم يسمع في العربية ألبتة.

 89ناصب المضارع  وفعله بالنداء والدعاء قائال: وال ينبغي أن يقدم على ذلك إال بسماع من العرب"

خالف أبوحيان الجمهور ومنهم سيبويه فيما ذهبوا إلى أنَّ }أَْن{مع فعل األمر تؤول بالمصدرية واستدلوا 

ما استدلوا به على وصلها بفعل األمر دخول حرف الجر عليها. فقال أبوحيان في الرد عليهم:" جميع بعلى رأيهم 

يحتمل أن تكون التفسيرية، وال يقو  عند  وصلها به ألمرين: أحدهما: أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فات معنى 

فهو خالفهم  90األمر المطلوب. والثاني: أنه ال يوجد في كالمهم: يعجبني أن قم، وال أحببت أن قم، وال يجوز ذلك."

مثلة الواردة على ما ذكره الجمهور وسيبويه. وخالف ابن مالك فيما ذهب إليه من جواز مجيء بسبب عدم وجود األ

  91}التي{بتشديد الياء فقال في الرد عليه:"لم يحفظ التشديد في التي".

 الرابع: الفرار من االستشهاد بالحديث الشريف: 

ك وجاء ابن مالك وكسر هذا الحصار لم يستشهد النحاة القدماء بالحديث الشريف ولم يعللوا لهذا التر

ترك  ثم جاء ابن الضائع فخالف ابن مالك و علل وبين سببواستشهد بالحديث الشريف في كتابه تسهيل الفوائد بكثرة، 
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في تنظير هذه المسألة فقال أبوحيان في شرح التسهيل:" قد أكثر  92القدماء لترك االستشهاد بالحديث وتبعه أبوحيان

تدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما رأيت أحدا من المتقدمين المصنف من االس

–والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين األولين لعلم النحو، المستقرئين لألحكام من لسان العرب 

صريين، والكسائي والفراء وعلي بن المبارك كأبي عمرو بن العالء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة الب

لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم  –األحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين 

من نحاة األقاليم كنحاة بغداد وأهل األندلس. وقد جر  الكالم في ذلك مع بعض المتأخرين األذكياء فقال: إنما ترك 

ماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى هللا عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجر  مجر  القرآن الكريم في العل

 إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك ألمرين: 

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى هللا عليه وسلم، لم تُقَل 

اظ جميعها، نحو ما رو  من قوله:" زوجتكها بما معك من القرآن"، " ملّكتكها بما معك من القرآن"، و"خذ بتلك األلف

ها بما معك من القرآن"، وغيرذلك من األلفاظ الواردة، فتعلم يقينا أنه صلى هللا عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه األلفاظ، 

ا مرادفا لهذه األلفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف، ولم تأت بل ال يجزم بأنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال لفظ

 بلفظه، إذ المعنى هو المطلوب، وال سيما مع تقادم السماع، وعدم ضبطها بالكتابة، واالتكال على الحفظ. 

والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا ال سيما في األحاديث الطوال. وقد قال 

 ثور : " إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فال تصدقوني، وإنما هو المعنى".سفيان ال

 ومن نظر في الحديث أدني نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى.

األمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيرا فيما رو  من الحديث، ألن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، 

النحو، فوقع اللحن في كالمهم وهم ال يعلمون، وقد وقع في كالمهم وروايتهم غير  ويتعلمون لسان العرب بصناعة

الفصيح من لسان العرب. ونعلم قطعا من غير شك أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم كان أفصح العرب، فلم يكن 

تلك  ما يتكلم بذلك مع أهليتكلم إال بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غيرلغته، فإن

اللغة على  طريق اإلعجاز، وتعليم هللا ذلك له من غير معلم. والمصنف)ابن مالك( قد أكثر من االستدالل بما ورد في 

األثر متعقبا بزعمه على النحويين؛ وما أمعن النظر في ذلك، وال صحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي القضاة 

ن ممن أخذ عن ابن مالك قلت له: يا سيد ، هذا الحديث رواية األعاجم، ووقع فيه من روايتهم بدرالدين بن جماعة وكا

ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول. فلم يجب بشيء. قال أبوحيان: وإنما أمعنت الكالم في هذه المسألة لئال يقول 

 المبتد ء: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب، وفيهم المسلم والكافر، 

اليستدلون بما رو  في الحديث بنقل العدول، كالبخار  ومسلم وأضرابهما؟! فمن طالع ما ذكرناه أدرك و

                                                           

 . 1/338لظ  همع الروامع ا -41 
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رتشاف في معرض رده على ابن مالك:" وزعم ابن مالك وقال في اال 93السبب الذ  ألجله لم يستدل النحاة بالحديث."

إثبات القواعد النحوية بما رو  في الحديث وفي أنها )كأين( قد يستفهم بها واستدل بأثر جاء عن أبي على عادته في 

اآلثار مما نقله األعاجم الذين يلحنون ومما لم يتعين أنه من لفظ الرسول صلى هللا عليه وسلم وال من لفظ الصحابي 

 94فيكون حجة إذا أجازوا النقل بالمعنى."

ربية و تعليل المسائل؛ واالبتعاد عن الخامس: األخذ باألسهل واألوضح في تخريج اآليات القرآنية واألمثلة الع

 التكلفات والتعليالت التي ال طائل تحتها:

لو ننظر في مؤلفات أبي حيان النحوية وفي تفسيره }البحر المحيط{ يثبت لنا أنه كثيرا ما يرد رأيا من 

بسبب  د، ويؤيد رأيا آخراآلراء النحوية أوتخريج نحو ٍّ في إعراب آية من اآليات القرآنية بسبب تكلفه وتأويله البعي

. فكان أفصح الكالم عنده أن يكون مستقيما نحويا ال يحتاج إلى التأويالت 95قلة التكلف فيه وبعده عن التأويل الشديد

البعيدة المتكلفة.يقول أبوحيان:" والتعليل إنما ينبغي أن يسلك بعد تقرر السماع، وال ينبغي أن يعول منه إال على ما 

رب، واستعماالتها تشهد له وتومئ إليه، وكثيرا ما شحنت الكتب باألقيسة الشبيهة والعلل كان من لسان الع

، ففي مجيء المتنازعين مصدرين، ير  أبوحيان إعمال الثاني من الفصاحة فقال: " واألحسن حمل 96القاصرة..."

ان العرب ، وعلى ما جاء وقال في موضع آخر:" فأعمل الثاني على األفصح في لس 97القرآن على األولى واألفصح"

وقد رد على الزمخشر  في بعض المواضع لما ذهب إليه من التكلف والتمحل ورماه بالتعسف،  98  في القرآن".

كما رمى النحاة جميعا وتوجيهاتهم تجاه جمع }السنين{ 99اليجوز أن يحمل القرآن عليه لعدم وروده في القرآن لقلته.

ليالت النحويين الذين عللوا لنصب المصدر الذ  لم يسبقه الفعل بالتكلف حكم على تع و 100جمع المذكربالتكلف.

 101وخروج عن الظاهر بال دليل.

                                                           

 . 110-1/114لقال دن  مقدمو خدالو ادد  من ط را موسودو د وم ال ةو الض برو -43 
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 السادس: االستشهاد بالشعر القديم ورفض االحتجاج بشعر المتأخرين:

كان أبوحيان من أولئك النحاة الذين يستشهدون بالشعر القديم لقدمه ويعرضون عن االستشهاد بالشعر 

لو كان صحيحا فصيحا، فحمله هذا على نقد من استشهد بشعر المولدين من الشعراء كأمثال أبي تمام وأبي المتأخر و

فرا  الحمداني مثال.وقد نقد الزمخشر  الستشهاده بكالم أبي تمام فقال:" كيف يستشهد بكالم من هو مولد، وقد 

شعر أبي فرا  الحمداني حيث قال:" وعلى كما نقده السشتهاده ب102صنف النا  فيما وقع له من اللحن في شعره."

وقال في موضع آخر:" ال حجة فيما سمعه 103تقدير ثبوت ذلك في شعرهم ال حجة فيه ألنه ال يستشهد بكالم المولدين."

 104الزمخشر  من ذلك لعدم الججية في كالمه؛ لفساد كالم العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة."

 نحوية وجلب التمارين غير العملية:السابع: مخالفة كثرة التعليالت ال

يخالف التعليالت البعيدة التي ذهبت المذاهب النحوية أو بعض النحاة األفراد إليها.  -رحمه هللا-كان أبوحيان 

 مخالفته لظاهرة التعليالت البعيدة. عن وقد صرح أكثر من مرة 

و أصل في األسماء فرع في ما يدر  الخالف بين البصريين والكوفيين في اإلعراب وهل ه عندفهو 

وقال تعليقا على تعليل النحاة المتناع الجر   105األفعال أو العكس؟ قال:" هذا من الخالف الذ  ليس فيه كبيرمنفعة"

من الفعل والجزم من االسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة للماضي دون أخويه، وأشباه ذلك من تعليل الوضعيات 

وع، ألنه يؤد  إلى تسلسل السؤال، إذ ما من شيء إال ويقال فيه: لم كان كذلك؟ وإنما والسؤال عن مباد ء اللغات ممن

وقال عند خالف النحويين في معنى غيرالمنصرف:" هذا الخالف الطائل  106يسأل عما كان يجب قياسا فامتنع.

عليل اج إليها، ألنها توعند حديثه عن سبب ضم تاء ضمير المتكلم في مثل "كلمت" قال: وهذه التعاليل اليحت 107تحته"

 109وقال في موضع آخر:" واألولى اإلضراب عن هذه التعاليل ألنها تخرص108وضعيات ، والوضعيات ال تعلل"

 على العرب في موضوعات كالمها"

                                                           

 . 1/114البح  المحرط  -101 

 . 143-3/141البح  المحرط  -103 

 .5/161البح  المحرط  -106 

 .1/51، وهمع الروامع فح ه ع جمع الجوامع 1/616 ته   ال    ا -105 
 .16-1/15همع الروامع  -106 
 .1/85همع الروامع  -101 
 .1/140همع الروامع  -108 
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ولما يبين الخالف  111وكما يقول في موضع آخر:"وهذا الخالف ال يجد  شيئا وال ينبغي أن يتشاغل به"110

ع فيذكر فيه سبعة أقوال ثم يبد  رأيه في النهاية:" وال فائدة لهذا الخالف، وال ينشأ عنه الذ  حول عامل رفع المضار

  112حكم تطبيقي".

 الثامن : القياس على السماع الكثير ورفضه عند قلة المسموع: 

كان أبوحيان " يقدم السماع على القيا  وخاصة إذا تعارضا على نحو ما يتضح في بعض القراءات 

مثل ابن مالك في القيا  على الشاذ والنادر قائال إن  يا  ... وكان يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحياناالمخالفة للق

 113ذلك يفضي إلى التبا  الدالالت وصور التعبير."

ولكنه  114الفتح ابن جني الذ  إبدال األلف همزة قياسا لورودها في األمثلة المسموعة؛  يخالف أبوحيان  أبا 

وير  أبوحيان أن تصحيح حرف العلة من الواو والياء شاذ ألن  115ألنه لم يكثر كثرة توجب القيا .الير  أن ينقا  

وير   116المسموع منه قليل. مثل:  أجود ، وأعول ، وأطول . وأغيمت السماء ، وأخيلت ، وأغيلت المرأة وأطيب."

شاذ. بينما ير  أبوزيد األنصار  التصحيح فيها مقيسا بناء على  أن هذه األلفاظ اإلعالل فيها مقيس والتصحيح فيها

ير  أبوحيان حذف النون من }كان{"شاذا في القيا  ألنها من نفس الكلمة، لكن سوغه  117هذه األلفاظ المسموعة.

يف . وفي الوقت نفسه رد على ابن مالك الذ  ير  جواز حذفه للتخف118كثرة االستعمال، وشبه النون بحروف العلة"

كما رد عليه حين أجاز 119وثقل اللفظ، بأن التخفيف ليس هو العلة، إنما العلة كثرة االستعمال مع شبهها بحروف العلة.

أن يجمع}حم{ على حمون حال كونه يعترف بأنه لم يسمع فقال أبوحيان:" ينبغي أن يمتنع، ألن القيا  يأباه، وجمع 

وقد رد عليه أيضا لما ذهب  إلى بيان حذف الحرف األخير من  120يه.أب وأخوته بالواو النون كذلك شاذ فال يقا  عل

 الفعل المضارع المعتل اآلخر عند وقوعه مجزوما بأن حاذفه هو الجازم نفسه لكونها عاقبت الضمة 
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فأجريت في الحذف مجر  ما عاقبته.فقال أبوحيان: التحقيق أن هذه الحروف انحذفت عند الجازم ال 

ال يحذف إال ما كان عالمة للرفع، وهذه الحروف ليست عالمة، بل العالمة ضمة مقدرة، وألن بالجازم، ألن الجازم 

اإلعراب زائد على ماهية الكلمة، وهذه الحروف منها، ألنها أصلية أو منقلبة عن أصل والجازم ال يحذف األصلي وال 

 -قيتلو ب - يلتبس المجزوم بالمرفوعالمنقلب عنه، فالقيا  أن الجازم حذف الضمة المقدرة، ثم حذفت الحروف لئال

 121التحاد الصورة."

 التاسع: االحتجاج بلغة قبيلة من القبائل الموثوق بها:

منها أنه ير  بعض النحويين أن 122وذكرأبوحيان أمثلة عديدة تدل على أنه يحتج بلغة القبائل الموثوقة بها.

لحاق والجمع والتأثنيث، والبعض اآلخر يرون اإل}عسى{يسند إلى }أن{ و}يفعل{ ويجرد نفسه من ضمائر التثنية 

ت من قديم وقف "أباحيان يقول:السيوطي نقل كالم ألبي حيان في كتابه الهمع أن إال أن  فيسند }عسي{ بتلك الضمائر

على نقل، وهوأن التجريد لغة لقوم من العرب، واإللحاق لغة آلخرين، ونسيت اسم القبيلتين فليس كل العرب تنطق 

ومنها أنه عند االختالف في جواز حذف الحركة الظاهرة من األسماء  123."تين، وإنما ذلك بالنسبة إلى لغتينباللغ

واألفعال الصحيحة بين المبرد الذ  يمنع مطلقا وابن مالك الذ  يجوزه مطلقا وينسب قوله إلى أبي عمرو وعن طريقه 

لنثر.رجح أبوحيان رأ  ابن مالك بسبب استناده إلى إلى لغة تميم، والجمهور الذ  يجوزه في الشعر ويمنعه في ا

 124المسموع وهو لغة تميم.

 العاشر: عدم األخذ بالحكم المبني على السماع القليل:

قول جمهور النحاة الذين يرون جواز حذف أحد مفعولي }ظن وأخواتها{فقال:"... وأن مذهب أبوحيان رد 

و يرد  125ي لسان العرب إال نادراً وأن القرآن ينبغي أن ينزه عنه".الجمهور الجواز لكنه عزيز جداً بحيث ال يوجد ف

بعض األحكام التي وردت عن الكوفيين أو ابن مالك الذ  تبعهم في مثل تلك اآلراء كما رد على ابن مالك إلى جواز 

  126مراعاة الشبه والوضعي فذكر أنه لم ير هذا إال البن مالك.

                                                           

 . 1/116همع الروامع  -111 
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كما  127على }فمون{ و}فمين{ قائال: وهو في غاية الغرابة." كما رد على ثعلب الذ  جوز مجيء }فم{

رفض تجويز ابن مالك وقوع التنوين على }عشرين{ وأخواته ألنها ليست جموعا فكان لها حق في اإلعراب 

بالحركات قياسا على }سنين{. وسبب رفضه لقوله بأن إعراب }سنين{ إعراب الجمع على جهة الشذوذ فال نضم إليه 

وفي معرض الرد على الكوفيين وابن مالك الذين يجعلون األمثلة النادرة قياسا يقال عليها:" ولو قيس  128شذوذا آخر.

  129شيء من هذا اللتبست الدالالت واختلطت الموضوعات".

وابن  130وفي مسألة نعت}أ { باسم اإلشارة بشرط أن يكون منعوتا بذ  }أل{، وذهب ابن عصفور

 :132شارة وصفا لـ}أ {، وال نعت السم اإلشارة لقول الشاعرإلى االقتصار على اسم اإل 131مالك

 أيهذان كال زادكما             ودعاني واغال فيمن وغل

رتشاف:" وال تبنى القواعد الكلية بالمحتمالت البعيدة الخارجة عن وقال في موضع آخر من اال

 134وكما قال:" فال ينبغي إثبات قاعدة كلية بمحتمل ظاهر فيه".133األقيسة."

 الحادي عشر: اختيار استقراء قواعد النحو وإجماع النحويين ورد اآلراء الفردية:

نجد في البحر المحيط أن أبا حيان يقبل بعض اآلراء ألن النحاة أجمعوا عليها ويرد بعض اآلراء األخر  لما 

و توميء إيماء إلى هذا فيها السمة الفردية.نجد في "البحر المحيط" عبارات على صيغ مختلفة تدل داللة واضحة أ

وقوله " فهو  135المعنى سواء كانت تأييدا لرأ  أو رفضا لرأ  آخر.مثل قوله :" وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو"

 137وقوله:" وهذا مخـالف لما يزعمه النحاة" 136قول مخالف لما أجمع عليه الكـوفيون والبصـريون"
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، 140، وقوله:"بل النحويون كالمجمعين"139النحويون" وقوله:" وقد نص138وقوله:" تأباه قواعد النحو"، 

وقوله:"  143هدم للقاعدة النحوية" وقوله:"وهو 142، وقوله:" والذ  عليه النحويون"141وقوله:" وأجاز النحويون"

فقد رفض رأ  المهاباذ  الذ  يعتقد أن  145وقوله:" وهذا ذهول عن قاعدة العربية".144وهو هدم للقاعدة المشهورة"

كما رد على 146إال ناقصة فقال أبوحيان: "وهو مخالف لنقل أئمة اللغة والنحو:أنها تكون تامة." }ظل{ ال تستعمل

المطرز  النفراده برأ  فقال:" لم يصرح أحد بأن إعمال }ال{عمل ليس بالنسبة إلى لغة مخصوصة إال صاحب 

كم الزمخشر  على فقد ح147}المغرب{ناصر المطرز .حيث قال: بنو تميم ال يعملونها وغيرهم يعملونها."

}أنما{المفتوحة الهمزة، بالحصر لكونها فرعا من }إنما{المكسورة فحكم عليه أبوحيان بأن الزمخشر  انفرد بهذا 

 148القول وال يجوز، القول به."

وقد اختار رأيا لكونه مشهورا وقال به األكثرون؛ حيث ير  أن الفعل الذ  يتعلق به }رب{ يكون ماضيا 

ونقد ابن خروف الذ  ير  جواز مجيء }كأين{،}كأ {بألف وياء وقال:  149أ  األكثرين.معنى قول مشهور ور

 150وهو الغالط لم يحك هذ أحد غيره".

 الثاني عشر: ترجيح حكم على حكم بناء على أن األصل يقتضي ذلك: 

لك ير  أبوحيان أن بقاء الشيء على أصله أفضل من نقله إال إذا وجد دليل مسموع يدل على نقله من ذ

 ى يرد ما ينقل عنه. تاألصل فيعمل به، فإن لم يدل سماع ذلك توقف على األصل ح

 

ذكر أبوحيان أن }أال{بسيطة ال مركبة ويعتبردعو  التركيب خالف األصل وقد رد استدالالت من ير  

                                                           

 .6/118البح  المحرط  -138 
 .1/658البح  المحرط  -134 
 .3/180البح  المحرط  -160 
 .6/616البح  المحرط  -161 
 .1/116البح  المحرط  -161 
 .1/36البح  المحرط  -163 
 .3/364البح  المحرط  -166 
 .3/155البح  المحرط  -165 
 .1/368لظ الرمعا -166 

 .1/348همع الروامع  -161 

 . 1/661همع الروامع  -168 

 . 1/356الرمع  -164 

 . 1/388 ته   ال    ا -150 
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بسيط ، ألن أنها مركبة وضرب على ذلك عددا من األمثلة والشواهد.فقال:" والذ  نختاره أن }أال{ التنبيهية حرف 

. وذكر سبب مجيء مصدر }الصيام{ على }فعال{ وهو  مشتق من األفعال 151دعو  التركيب على خالف األصل

التي عين الكلمة منها حرف العلة والالم منها صحيح.وكان األصل أن يأتي على وزن }فعول{ولكن  سبب عدوله عن 

وير  السمين الحلبي أن  152ى األصل.مثل: فوور.هذا الوزن استثقال الواوين. وقد جاء شيء من كالم العرب عل

واختلف النحويون حول }لكن{ أهي بسيطة أم مركبة؟  153}الصيام { كان في األصل }صوام{فأبدلت الواو ياًء.

}كأيّن{ مركبة اختلف النحويون في كونو 154وذهب أبوحيان إلى أنها بسيطة ونعت قول القائلين بأنها مركبة بالفساد.

ّدعاؤهم بأنها ا إلى كونها بسيطة مطابق األصل، ورد على القائلين بتركيبها قائال:"في البحر بوحيان أو بسيطة فذهب أ

رتشاف عن }كأين{:" قال بعض أصحابنا ويحتمل أن "وقال في اال 155مركبة.... دعو  ال يقوم على صحتها دليل...

وذهب إلى أن }منذ{ و}لن{  156هذا القائل."تكون بسيطة. ثم قال:" وهذا الذ  كنت أذهب إليه قبل أن أقف على قول 

 157و}أما{ بسيطة غير مركبة ألن األصل فيها عدم التركيب.

 الثالث عشر: عدم بناء الحكم على تقديم ما حقه التأخير أو العكس إال في وقت الضرورة: 

 . وقدوالضرورة عنده في الشعر فقط يؤكد أبوحيان على عدم جواز التقديم والتأخير إال في الضرورة

ومثل قوله:" فزعم قائله أن  158عبرعن هذه الفكرة بعبارات مختلفة مثل:" التقديم والتأخير مما يختص بالضرورة"

ومثل قوله:" لكن التقديم والتأخير هو مما 160"159ذلك على التقديم والتأخير ، وهذا ال يكون عندنا إال في الضرائر

 يختص بالضرورة ، وننزه القرآن عن حمله عليه"

ل في موضع آخر في معرض نقده لرأ  الزمخشر :" وكثيراً ما ذكر هذا الرجل التقديم والتأخير في وقا161

                                                           

 .1/141البح  المحرط  -151 
 .1/53لظ  البح  المحرطا -151 
 .1/654الد  المصون فح د وم العت   المعلون -153 
 .1/645البح  المحرط  -156 
 .3/18البح  المحرط  -155 
 . 1/385 ته   ال    ا -156 

من ط را االختر  ام اللحورو فح 6/1843، 5/1365، و 3/1615 تهييييييي   لظ  ا  تهييييييي   االا -151 

 . 33 ته   صاال
 .1/141البح  المحرط  -158 
الِطر  وال يييي ائُ  ادُموُ  المخت فو مني دلد اختالط ادُمو . ملظ  لسيييي ن الض  :)م دة ال يييي ائ : اخت -154 

    و م دة دع (.
 .1/588البح  المحرط  -160 
 .1/108البح  الحرط  -161 
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القرآن  ...وهذا ال يجوز عندنا إال في ضرورة الشعر ، وهو من أقبح الضرائر ، فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه 

لك ، أو بتوقيف ، أو فيما ال يمكن فيه إال ومثل قوله" وال يصار إلى التقديم والتأخير إال لمعنى يقتضي ذ 162."

ومثل:" والتقديم والتأخير، ذكر أصحابنا أنه من  164ومثل قوله:" وال ضرورة تدعو إلى التقديم والتأخير".163ذلك"

166 ومثل:" وألن التقديم والتأخير ال يذهب إليه إال عند الضرورة." 165الضرائر، فينبغي أن ينزه القرآن عنه "

 167ذكرنا كثيرة في البحرالمحيط . واألمثلة على ما

 الخاتمة: 

 أختم هذا المقال بجملة من النتائج التي توصلت إليها وهي كاآلتي: 

كان أبوحيان عالما متبحرا في العربية صرفها ونحوها وأساليبها الشائعة والنادرة فهو يحلل في بعض أوال: 

ي اطلع عليها من لسان العرب القدماء، ويظهر من ذلك األحيان بعض التخريجات النحوية حسب األساليب العربية الت

أنه حفظ ألوفا من التراكيب النثرية واألبيات الشعرية من متقدمي العرب حتى صارت لديه ملكة واقعية في دراسة 

القواعد وكذلك في أثناء تفسيره لآليات القرآنية وتخريجها على النحو الذ  ير  أن تخريجه أصح التخاريج وأقربها 

 إلى اللغة الفصحى المقبولة لد  الفصحاء. 

ولكني من خالل الدراسة في ثانيا: رغم أن بعض العلماء رموا أبا حيان بالتعصب للمذهب النحو  البصر  

هذا المقال ومن خالل كتابة الرسالة لمرحلة الدكتوراه وجدته غير متعصب أعمى، كم وجدت مسائل نحوية ناقش فيها 

ة المختلفة فلم يأخذ برأ  البصريين، بل فضل رأ  الكوفيين وذكر دليل رده لرأ  مدرسة آراء المذاهب النحوي

 البصرة بعبارات صريحة واضحة. 

ال يفرق أبوحيان بين القرآن والقراءات من حيث الحجية في النحو ويرد على النحاة الذين لحنوا القراء : لثاثا

ت السبعة قريبا من الردة وهذا ما جعله يشنع على الزمخشر  وابن السبعة في بعض القراءات بل يعتبر تلحين القراءا

 عطية وغيرهما لردهما بعض القراءات السبعة. 

وهكذا أعلن الحرب على كل من يمس القراءات القرآنية بتلحين قارئ من قرائها وقد صرح في مواضع عدة 

 من تفسير بهذا الرأ . 

                                                           

 .3/636البح  الحرط  -161 
 .6/63البح  المحرط -163 
 .1/68البح  المحرط  -166 
 .1/616البح  المحرط  -165 
 .1/51البح  المحرط  -166 
 .310-306الظ  االتج ه اللحوي اللقدي لدى مبح حر ن ص -161 
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موقفا واحدا بل له مواقف متعددة منها: أنه يقبل بعض القراءات  : لم يتخذ أبوحيان من القراءات الشاذةرابعا

الشاذة ثقة بقارئها إذا كانت القراءة مروية عن قارئ فصيح مثل قراءة بعض الصحابة أو التابعين الكبار مثل سعيد بن 

لهجات جبير والحسن البصر  وغيرهما ويخرج بعض القراءات الشاذة على المعنى إذا كانت متفقة مع بعض ال

الفصيحة. ويشير أبوحيان إلى بعض القراءات الشاذة ويبين شذوذها، ويثبت بطالن بعض القراءات الشاذة ويبين 

 حقيقتها؛ حين ير  أنها ال تطابق السماع الصحيح وال القيا  النحو . 

ية على مبن: يعتمد أبوحيان على السماع الكثير وكثيرا ما رفض بعض اآلراء مستدال بأن تلك اآلراء خامسا

المسموع القليل. وفي مواضع قليلة ثبت للباحث أنه خالف هذا األصل في بعض المواضع رد آراء بعض النحويين 

من الشعر الصحيح السند المرو  من مستدال بأن تلك اآلراء مبنية على المسموع القليل وهي تتجاوز خمسة أبيات 

 واحد من الشعر. الفصحاء ولكنه في بعض المواضع بنى آراءه على بيت 

: يتتبع أبوحيان السهولة واليسر في تحريجاته لآليات القرآنية في المسائل النحوية واإلعرابية وله في سادسا

ذلك رأ  سديد ومقدرة فائقة خاصة في نقد اآلراء حيث أورد في بعض المواضع من التفسير تخريجات المعربين 

م يرفض تلك التخريجات كلها ويخرج اآلية تخريجا إعرابيا يعتبره المختلفة وربما بلغ بعضها خمسة عشر تخريجا ث

أسهل وأوضح من جميع تلك التخريجات. هذا يجعله يوجه النقد إلى كثير من النحويين الذين يخرجون بعض اآليات 

 ويتهمهم بأن تأويالتهم بعيدة متفلسفة ال عالقة لها بالنحو. 

ف في المسائل النحوية موقفا سلبيا تماما ألنه ير  أن األحاديث : اتخذ من االستشهاد بالحديث الشريسابعا

رويت بالمعنى وبواسطة األعاجم الذين تعلموا اللغة العربية باالكتساب ال عن سليقة، ولم أقف في البحر النبوية 

عض لى بالمحيط على استشهاد واحد منه بالحديث الشريف؛ بينما يعد آراء سيبويه النحوية مثاال يحتذ  ويرد ع

النحويين بسبب مخالفتهم لسيبويه وهو أحد األعاجم وتعلم العربية باالكتساب كبقية العلماء األعاجم ورواة الحديث. 

 فهذا اضطراب منه في الحكم والموقف. 

يقبل القيا  والتأويل مع الشروط متأثرا بمذهب ابن مضاء الظاهر  دعى إلى إلغاء التعليالت النحوية : ثامنا

 يكن تأثره به إلى هذا الحد بل هو أيضا دعى إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث.  ولكن لم

: تبين أنه تخلى عن التعليالت السقيمة أو المفترضة وعاب على النحويين انشغالهم بها؛ ألنه ير  أنه تاسعا

ى ر دون أن يستند إلال فائدة من ورائها، مع ذلك فقد خاض في بعض تلك الخالفات وقام بترجيح رأ  وتضعيف آخ

 السماع. 

: لإلجماع واستقراء كالم العرب دور بارز عند أبي حيان فهو يأتي في المرتبة التي تلي السماع من عاشرا

حيث األهمية وقد أكثر من االستشهاد به في إثبات القواعد وتخريج إعراب القرآن أو في رد بعض اآلراء مستدال بأنه 

 لم يره في دواوين العرب. 
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: يتجنب أبوحيان من حمل القرآن الكريم على األمثلة النادرة والشاذة والمتكلفة والمعللة تعليال اد  عشرح

بعيدا بل يتحر  في تخريج اآليات النحوية واإلعرابية جانب الوضوح واليسر والسهولة؛ ولذلك نجد في تفسير البحر 

واتسامها يردها جميعا البتعادها عن السهولة واليسر  المحيط أنه ذكر في مسألة واحدة أكثر من خمسة عشر رأيا ثم

 بالتكلف والتعقيد. 

 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. 

االتجاه النحو  النقد  لد  أبي حيان األندلسي)دراسة في تفسير البحر المحيط(،)بحث الدكتوراه(،  (1)

 م. 2007العام الدكتور عبدالصبور فخر ، 

النحوية في البحر المحيط)جمعا ودراسة(، الدكتور بدر بن ناصر البدر، مكتبة  اختيارات أبي حيان(2)

 م. 2000 -هـ 1420الرشد، الرياض، 

(االختيارات النحوية ألبي حيان في ارتشاف الضرب من لسان العرب)دراسة وتحليل(، الدكتور أيوب 3)

 م، ال ط. 2004جرجيس عطية القيسي، دار القمة ودار اإليمان، 

دوات النحوية في كتب التفسير، الدكتور محمود أحمد الصغير، دار الفكر دمشق، ودار الفكر (األ4)

 م. 2001المعاصر، بيروت لبنان، الطبعة األولى 

( ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبوحيان األندلسي، تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النما ، المكتبة 5)

 م. 2006هـ / 1326األزهرية للتراث، ط

إعراب القراءات السبع وعللها، أبوجعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن خالويه األصبهاني، ضبط نصه ( 6)

 م. 2006 -هـ 1427، 1وعلق عليه أبومحمد األسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

د، عالم إعراب القرآن، أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحا ، تحقيق الدكتور زهير غاز  زاه( 7)

 م. 1988 -هـ 1409، 3الكتب، ومكتبة النهضة العربية، ط

( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام عبدهللا جمال الدين بن يوسف، ومعه كتاب عمدة السالك 8)

 م. 1979، 5إلى تحقيق أوضح المسالك، تأليف محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، ط

 -وحيان األندلسي، المطبوع في حاشية البحر المحيط، دار إحياء التراث العربي، بيروتالبحر الماد، أب( 9)

 م. 1990هـ/ 1411، 2لبنان، ط

البحر المحيط، ) غير محقق( لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، دار إحياء التراث ( 10)
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 م. 1990، 2لبنان، ط -العربي، بيروت

يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تحقيق، الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ( البحر المحيط، محمد بن 11)

والشيخ علي محمد معوض، والدكتور زكريا عبدالمجيد التوني والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، 

 م. 2001لبنان، الطبعة األولى -بيروت

الحسين العكبر ، دار الفكر، بيروت لبنان، ( التبيان في إعراب القرآن، ألبي البقاء عبدهللا بن 12)

 م. 1996ط

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر البغداد ، تحقيق وشرح عبدالسالم محمد هارون، ( 13)

 م. 1989، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 

هـ/ 1425ة، مصر، ط( دراسات ألسلوب القرآن الكريم، الشيخ عبدالخالق عضيمة، دار الحديث القاهر14)

 م. 2004

( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ابن السمين الحلبي، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 15)

 م. 1999ط

( شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى، منهج السالك إلى إلفية ابن مالك، علي بن أحمد 16)

 م. 1955، 1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طاألشموني، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد

شرح التسهيل) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( لإلمام جمال الدين ابن مالك النحو  األندلسي، تحقيق ( 17)

 م. 2001لبنان، ط -محمد عبدالقادر عطا وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت

األقاويل في وجوه التأويل، أبوالقاسم جار هللا محمود بن عمر  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون( 18)

الزمخشر  الخوارزمي، اعتنى بطبعه وخرج أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

 م. 2002هـ/ 1423الطبعة األولى 

روت، لبنان، الطبعة يقي المصر ، دار صادر بيمنظور اإلفرلسان العرب، لمحمد بن مكرم بن ( 19)

 األولى بال تاريخ. 

 لسان الميزان، البن حجر العسقالني) أحمد بن علي(، دار الفكر، بيروت. ( 20)

المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطية األندلسي، تحقيق ( 21)

 بيروت لبنان. م، 2001عبدالسالم عبدالشافي محمد، طبع دار الكتب العلمية

( المحيط في إعراب البحر المحيط، الدكتور ياسين جاسم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 22)
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 م. 2001هـ/ 1422، 1ط

 المدار  النحوية، الدكتور شوقي ضيف، طبع دار المعارف، القاهرة، الط، الت. ( 23)

ياقوت الحمو  الرومي، تحقيق إحسان عبا ، دار ( معجم األدباء )إرشاد األريب إلى معرفة األديب(، 24)

 صادر، بيروت لبنان، الط، الت. 

المعجم المفهر  أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، دار الدعوة، استانبول، تركية، ( 25)

 م. 1987هـ/1408ط

س والدكتور عبدالحليم ( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بإشراف الدكتور إبراهيم أني26)

 ، بالتاريخ. 2منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، دار الفكر، الطبعة 

( المعجم المفصل في علوم اللغة العربية، الدكتور إيميل بديع يعقوب، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 27)

 م. 2002، 1ط

لسيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين دار الكتب ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين ا28)

 م. 1998العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 
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