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ققق%اامم
ث رحمة ًللعالمين Τبن عب ِد _ ( .
الحم ُد ^ ربِّ العالمين  ،والصالة ُوالسالم ُعلى المبعو ِ
أَمَّا بع ُد...

فإِنَّ التأليفَ في اللغة  ،ونحوھا أمرٌ يكتسب أھمي َت ُه من اللغة نفسھا  ،وتأثيرھا في حياة الشعوب
 ،فكيف إذا كان ھذا التأليف في لغ ٍة كانت ومازالت مح َّل تقديس واعتزاز من أھلھا  ،فھي لغة الدين
والدنيا  ،وبھا أنز َل _ ّ
عز وج ّل كتابه على نبيه  ،وكانت قبل ھذا وبعده غاية ال َف َخار وآلت ُه ؟ .
والقرآن الكريم له من المقام المحمود عند المسلمين عامة والعرب خاصة ما جعله عنوا ًنا لفخرھم ،
وھُويّة تثبت انتماءھم ؛ فھو كتابُ _ الذي به ختم رساالته إلى عباده  ،أنزله على رجل اصطفاه من
بين خلقه ليختم به أنبياءه ورسله .
والقراءات القرآنية تمثل الكيفية التي قرئ بھا القرآن  .وقد انبرى لحملھا في الصدور رجال ال
تلھيھم تجارة وال بيع عن ذكر _  ،فواظبوا على مراجعتھا وصونھا  ،لتنقلھا األلسنُ إلى األسماع .
ص ِّنف بھا كتبٌ تباينت مناھجھا  ،وكان أوَّ ل من صنف في
وقد قيل في ھذه القراءات الكثير  ،و ُ
االحتجاج للشاذة منھا ھو أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة )تھ(  ،فترك لنا في

أخريات سني عمره الزاخر بالعطاء العلميّ كتابًا احتسب به وجه _ َّ
ل وسمَّاه  ) :المُح َتسب
عز وج َّ
في تبيين وُ ُجوه َش َواذ القراءات واإليضاح عنھا (  .كانت غايته منه إنصاف ھذه الطائفة من القراءات
التي سمَّاھا أھ ُل زمانه شاذة  .والكتاب يكتسب أھميته من وجوه عدّة الوجه األول منھا  :أھميَّة
الموضوع الذي كتب فيه  ،وما أثير حوله من جدل  ،والوجه الثاني  :عُلوّ كعب مؤلفه في اللغة
وعلومھا  ،والسيما أ َّنه كتب كتابه ھذا وھو في أوج نضجه العلمي ليختم به جھ ًدا علم ّيا ً بذله في
خدمة لغة القرآن  ،فكان بارّ اً بھا  ،ذا ّبا ً عن حياضھا  ،والوجه الثالث ألھمية الكتاب يتمثل في فنون
اللغة واألدب وعلومھا التي ضمھا ھذا الكتاب بين دفتيه ؛ إذ يجد القارئ فيه من شعر العرب ونثرھم
ولھجات قبائلھم شيئا ال يقل أھمية عن المسائل الصوتية والصرفية والنحوية  ،التي سبرتھا عقلية ابن
جني التي قل نظيرھا .



وقد وجد الباحث في ھذه المادة اللغوية المتنوعة الغنيّة غاية المُريد الذي يسعى إلى أنْ يستنبط
شيئا يبتغي به وجه _ سبحانه  ،وير ّد به الدَّ ين الذي في عنقه لھذا اللسان العربي المبين  ،فاختار
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في ھذا الكتاب موضوعً ا لبحثه للدكتوراه في اللغة العربية .
ووضع بعد انتظار طويل  ،وتأمّل عميق خطة البحث بعد االستعانة با^  ،واستشارة األستاذ المشرف
على البحث الدكتور عبد الكاظم محسن الياسريّ من أجل وضع خطة جديدة للتوجيه النحوي تليق
بأھمية الموضوع  ،فكان أنْ َّ
وزعنا التوجيه النحوي في كتاب المحتسب على ثالثة اتجاھات ھي :
االتجاه الصوتي  ،واالتجاه الصرفي  ،واالتجاه النحوي الذي تمثل في توجيه ابن جني للمظاھر
ككل
الطارئة على التركيب  ،وھذا ما كشفه لنا كتاب المحتسب نفسه  ،فصاحبه كان ينظر إلى اللغة
ٍ
متكامل يسند بعضه بعضًا.
واقتضت طبيعة البحث على وفق ھذه الرؤية أنْ ينھض على أربعة فصول تسبقھا مقدمة ھي
ھذه التي بين يدي القارئ الكريم  ،ثم تمھي ٌد تناول بالبحث القراءات القرآنية وأھميتھا في الدرس
اللغوي  ،وموقف ابن جني من القراءة الشاذة .
أمَّا الفصل األول  ،فبحث في المنھج الذي اختطه ابن جني لنفسه في التوجيه النحوي للقراءات
القرآنية التي احتج لھا في كتابه  ،وھذه المالمح ھي  :احترازه بالقرآن  ،وحمله القراءة على نظيرھا
من القرآن  ،أو من كالم العرب  ) ،شعرھم أو نثرھم (  ،واالعتدال  ،ورأيه في تخيّر بعض القراء
قراءاتھم  ،وموازنته بين اآلراء النحوية  ،وتذكيره بأصول النحو  ،والترجيح والمفاضلة بين
القراءات  ،وميله إلى االختصار  ،وما وقع فيه من سھو  ،أو تناقض في بعض اآلراء  ،ومھارته في
إظھار صنعته النحوية .
وكان االتجاه الصوتي الذي سلكه ابن جني لكشف أسرار التركيب النحوي محورً ا للفصل الثاني
من البحث  .وقد َّ
بمدخل عرض فيه جانبًا من جھود النحاة األوائل في دراسة
قدم الباحث لھذا الفصل
ٍ
األصوات  ،ثم بحث في أثر القرينة الصوتية في التوجيه النحوي  ،ليفصِّل بعدھا في الجوانب
الصوتية التي اتخذھا ابن جني أسُسً ا لتوجيھه النحوي  ،وھي استناده في التوجيه إلى العالقة بين
األصل المفترض للحركات والواقع اللغوي لف ِّ
ك رموز التركيب  ،ثم التفت الباحث إلى أثر الفواصل
النطقية )الوقف والسَّكت( في اإلعراب والمعنى  ،بعد أنْ أوضح ك َّل مصطلح منھا عند القدماء
والمحدثين  ،وبيَّن كيف وظفھا ابن جني في توجيھه النحوي باعتبار أنَّ ھذه الفواصل من صميم
الدرس الصوتي  ،وختم الباحث ھذا الفصل ببحث عن التنغيم  ،وتوظيف ابن جني له في توجيھه
النحوي .



وكان عنوان الفصل الثالث ) :االتجاه الصرفي في التوجيه النحوي(  ،وقد تناول فيه الباحث
إدراك ابن جني عالقة الصرف بالنحو  ،والتحول الداخلي للمفردات وأثره في التوجيه النحوي  ،ثم
بحث موضوع المبني للمعلوم والمجھول بوصفه موضوعًا صرف ًّيا ذا أثر نحوي  ،وقد وظفه ابن
جني في توجيھه النحوي للقراءات الشاذة التي احتج لھا في كتابه .
وانفرد الفصل الرابع  ،وھو األخير من ھذه الرسالة ببحث جملة من المظاھر الطارئة على
التركيب في كتاب المحتسب  ،وھذه المظاھر الطارئة ال ترتبط ارتباطا ً مباشرً ا بالجانب الصوتي ،
أو الجانب الصرفي  ،وتمثلت في القراءات القرآنية التي وجھھا بالحذف  ،أو الحمل على المعنى  ،أو
العطف على المحل  ،في ضوء ما وجده من أمثلة القراءات في كتاب المحتسب  ،والباحث في كل ما
ذكره يؤصل اآلراء  ،ويقارن بينھا  ،ويحلل ما يستدعي التحليل منھا  ،ويناقشھا  ،فقد اتبع في كل
ذلك منھجً ا وصف ّيا ً تحليل ّيا ً  .وختم البحث بخاتمة ذكر فيھا أھ َّم نتائج البحث .
واستعان الباحث على إتمام بحثه بطائفة من المصادر والمراجع من كتب النحو  ،وكتب
ب علم اللغة لمؤلفين مختلفين
الصوت لمؤلفين مختلفين  ،وكتب الصرف  ،والمعجمات اللغوية  ،وكت ِ
 ،وكتب القراءات  ،وتراجم القراء  ،وكتب تفسير القرآن  ،ومعاني القرآن وإعرابه  ،وكتب أخرى
مختلفة  ،ورسائل جامعية  ،ودوريات .
ولم تخ ُل رحلة البحث من صعوبات وعقبات يسّرھا _ َّ
عز وج َّل برحمته ولطفه  ،فله الحم ُد ،
وله الشكرُ ما الح بارق  ،وما ذرَّ شارق  ،ثم الشكر من بعده لك ِّل َمن قدَّم لي يدَ العون لكي يتم ھذا
العمل بدءًا باألستاذ الدكتور عبد الكاظم الياسريّ المشرف على البحث الذي كان معي في كل خطوة
أخطوھا لكي ال تز ّل قد ٌم بعد ثبوتھا  ،ثم لقسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة الكوفة ممثال
برئيس القسم األستاذ الدكتور رحيم خريبط الساعدي وأساتيذ القسم الفضالء  ،و َمن منحني شيئا ً من
وقته لقراءة ھذا البحث  ،وتقويمه  ،أو مناقشة صاحبه به  ،والسيما أساتيذي الكرام الذين تجشموا
عناء السفر وتحمَّلوا وعثاء الطريق ولھم  -وال ريب  -على البحث وصاحبه ي ٌد بيضاء  .والحم ُد ^
ربِّ العالمين .



ﺍﻟﺘــﻤﻬﻴــﺪ
ﺍﻟﻘـﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻧﻴــﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ
ّ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ
ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﺸﺎﺫﺓ ﻣﻨﻬﺎ .

ّ
ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ  ،ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ :
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الغنى لمن يتصدى للبحث في اللغة العربية عن أنْ يجعل القرآن الكريم وقراءاته نصب عينيه
 ،فالقرآن الكريم ھو كتاب العربية األكبر  ،الjذي ال يأتيjه الباطjل مjن بjين يديjه وال مjن خلفjه  ،وھjو
المعجjjز فjjي بالغتjjه  ،ونظمjjه  ،وھjjو الjjوحي المنjjزل علjjى محمjjد بjjن عبjjد _ ( للبيjjان واإلعجjjاز .
والقراءات القرآنية وثيقة تاريخيjة نطمjئن إليھjا فjي فقjه اللغjة العربيjة الفصjحى مjن جميjع نواحيھjا ،
وثيقة تنتقل إلينا بالنطق وبالرسم معjا  ،يتوارثھjا القjراء جjيال عjن جيjل  ،لjذا ينبغjي أنْ تjدرك أھميjة
دراستھا بأسلوب علمي  ،إذ إنَّ ھذه القراءات علjى اخjتالف رواياتھjا سjجل دقيjق لمjا كjان يشjيع فjي
كالم العرب من ظواھر صوتية ولغوية  ،وال فرق في ذلك بين قراء ٍة من السبعة  ،أو من غيرھا مما
توصف بالشذوذ لضعف روايتھا  ،وال أل َّنھjا تحتjوي ظjواھر لھجيjة
ْ
سمي ب)ال ّشواذ(  ،فھذه الشواذ لم
غير شائعة في اللسان الفصيح  ،وإ َّنما ُس ِّم َي ال َّشاذ شاذاً ؛ أل َّنه خارج عن سبعة ابjن مجاھjد ) )) ، (1إال
قرائه  ،محفAوف بالروايAات مAن أمامAه وورائAه  ،ولعلAه  ،أو
أ َّنه مع خروجه عنھا نازع بالثقة إلى َّ
مساو في الفصاحة للمجتمع عليه (( .
كثيراَ منه ،
ٍ

)(2

والقراءات منبع غزير يثري اللغة  ،ويمدھا بالنمو والحياة لتصمد بوجjه التيjارات الفكريjة علjى
اختالف العصjور واألزمنjة  .وھjي سjج ٌل وا ٍ
ف للغjات العjرب ولھجاتھjا  ،فjإذا أردنjا أنْ نjوازن بjين
اللھجات  ،أو ھjذه اللغjات مjن حيjث النمjو أو التطjور  ،فإننjا نجjد كتjب القjراءات خيjر عjون لنjا فjي
تحقيق ھذا الغرض ) ، (3وقد اھتم النحاة العرب بالقراءات القرآنية ووظفوھا في درسjھم النحjوي منjذ
أنْ طالعنا أول كتاب متكامل في النحو العربي  ،وھو كتاب سيبويه  ،ولك ِّل مjنھم جھjود فjي توجيھھjا

) (1ينظر أثر القراءات في األصوات والنحو العربي  ،د.عبد الصبور شاھين  ،9 :والظواھر اللغوية في قراءة
الحسن البصري  ،د .صاحب أبو جناح .29 :
) (2المحتسب  ، 32/1:ويذكر أنَّ ثمة مستويين يتحقق فيھما مفھوم الشذوذ  :المستوى األول فقھيّ  ،وھو موضع
عناية الفقھاء والقراء  ،ويترتب على تحققه عند جمھورھم ر ّد القراءة الشاذة وتحريم التالوة بھا تعبدا ،والمستوى
اآلخر :لغويّ  ،وھو يتقرر بموجب معايير النحويين واللغويين وقواعدھم  ،وھي ال تلتقي بالضرورة مع مقاييس
القراء كما أ َّنھا ليست موضع اتفاق بين أھل اللغة أنفسھم  .وعلى المستوى األول يشترط القراء لصحة القراءة شروطا
ثالثة ھي أنَّ تكون القراءة موافقة لرسم المصحف  ،وأنْ توافق العربية ولو بوجه  ،وأنْ يصح سندھا  ) .ينظر :النشر
. (10 - 9 / 1:
) (3ينظر :القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية  ،د.عبد العال سالم مكرم  ، 347:وينظر  :اللھجات العربية في
القراءات القرآنية  ،د .عبدُه الراجحي . 1 :
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بمjا يغنjي الjدرس النحjوي ؛ فكjان لھjا نصjيب موفjور فjي توجيھjاتھم للمسjائل النحويjة

)(1

 .ويjرى

الدكتور عبد الصبور شاھين أنَّ الدارسين قد عزفوا عن ھذا المجال لصعوبة تأ ّتي ِه  ،وعُسْ jر مواصjلة
البحث في دروبه ومتاھاته  ،ولندرة مjابين أيjدينا مjن مصjادر مخطوطٍ jة ومطبوعٍ jة .
بالقراءات – على أھميتھا  -قلي ٌل اليوم إذا ما قيس بدراسات القدماء

))) (2

فاالھتمjام

(( )(3

.

ومن الطبيعي أنْ يكون لك ِّل قراءة وجه ومسوّ غ  ،مادامت معزوَّ ة إلى راويھا  ،ولم يكن القرّ اء
علjjى كثjjرتھم مفjjرّ طين فjjي جنjjب اللغjjة ؛ بjjل كjjانوا حريصjjين تمjjام الحjjرص علjjى س jالمتھا  ،وھjjم
بروايتھم لما شـَذ من األوجه قد حافظوا لنا على قدر كبيـر من الظواھر اللغوية المقبولة التي جjاز أنْ
ُيقرأ القرآن بھjا  ،وإذ مjا رفضjت قjراءة مjا مقjاييس األصjوليين فھjذا ال يمنعنjا مjن درسjھا شjاھداً –
أحيانا  -على ظاھرة لغوية  ،أو صوتية ؛ فالقراءات التي خالفت الرسم القرآني مع اتفاقھا مع القراءة
ٌ
روايjات يرجjع
المشھورة في األصل االشتقاقي ال تخلو مjن أثjر يلفjت النظjر إليjه  ،ذلjك أنَّ معظمھjا
منشؤھا إلى اعتبارات لھجيjة  .وھكjذا نجjد معظjم األمثلjة فjي ھjذه الطائفjة مjن القjراءات ناشjـ ًئا عjن
التأثير اللھجي  ،أو عن أسباب أخرى غير اللھجات  ،كاستعمال صيغة مjن صjيغ جمjع التكسjـير فjي
موضـع الفعـل الماضي في مثل )أع ُبد( و )عَ بَدة(  ،وكالعدول عن الرفع إلى النصب في﴿  ﴾(4) x*S Ax
 ،بنصب حور  ،وصفته ) ، (5وھي مخالفة للرسم مjن ھjذا الوجjه  ،وھjذه القjراءة ذكرھjا سjيبويه فjي

) (1ينظر  :المبرِّ د والقراءات القرآنية  ،بحث للدكتور علي ناصر غالب  ،مجلة المورد  ،المجلد التاسع والعشرون ،
العدد الرابع 2001 ،م 1421 -ھ .36 :
) (2ينظر  :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .7 :
) (3عاصم بن أبي ال َّنجود مقرئ العراق واآلفاق وأصول قراءته  ،د  .أحمد نصيف الجنابي  ،المورد 1992 :م :
.5
) (4سورة الواقعة . 22/56 :
ولحم
ور عِ ٍ
) (5قرأھا األعمش وحمزة والكسائي والمفضل بكسر الراء والنون )و ُح ٍ
ين ( بالجر عط ًفا على ما قبلھا ِ ) ،
طير ِممَّا يشتھون( ينظر  :القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس  ، 703 :وتفسير الثعلبي  ، 204/9 :وتبيان الطوسي
ٍ
 ، 492/9 :ونسبھا البيضاوي)ت682ھ( في تفسيره  301-300/2 :إلى حمزة والكسائي  ،ونسبھا ابن حيان في
البحر المحيط  206/8 :إلى السُّ لمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبي جعفر وشيبة واألعمش وطلحة والمفضل وأبان
وعصمة والكسائي  .أمَّا القراءة بالنصب فقد نسبت إلى أبيّ  ،وعائشة = =وأبي العالية  ،وعاصم في زاد المسير
البن الجوزي  281/7 :في حين نسبھا ابن عطية في المحرر الوجيز  188/5 :إلى عكرمة  ،ونسبھا القرطبي إلى
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الكتاب إذ قال :

))

وال يجوز أنْ تضمر فعالً ال يصل إال بحرفِ جjرٍّ  ،ألنَّ حjرف الجjر ال ُيضjمر

((

) ، (1إذ إنَّ ألف المنصوب تثبَّjت فjي المصjحف العثمjاني علjى أيjة حjال) (2؛ وھjذا التjأثير اللھجjي قjد
نجده أيضا في الروايات الموافقة للرسم والمتحدة في األصل االشjتقاقي  ،والسjيما إذا كjان االخjتالف
بين الروايتين راجعا إلى نوع الحركات  ،فقد ورد أنَّ قراءة )  ( ِ "/  ِ " yْ ,بوزن ) َسjھْل(  ،لغjة بكjر
بن وائل) ، (3وكذلك أوجـه الموافقـة للرسـم في)أفٍّ (  ،وقلب التاء ثا ًء في ) َملكjوت(  ،حjين صjارت)
َملكوث( ً
ت( في تميم وأسد) ، (4وبعض تميم بالفتح .
لغة  ،وقراءة )ھيھا ِ

) (5

ومن الجدير بالذكر أنَّ قراءات القرآن تكاد تخلو من الظواھر اللھجية التي ترفضھا الفصحى ،
والعجْ َع َجة  ،واالستنطاء  ،فقـد آل معظم ذلjك إلjى االنقjراض مjن
كالعنعنة  ،والكشكشة  ،والفحْ َف َحة َ ،
العربية الفصحى ؛ بل اشتملت على الظواھر الراقية التي تتناسب وفصاحة اللسان العربي  ،كاإلمالjة
واإلدغام والھمز واإلسكان وغيرھا من الظواھر ،...فھjذه ظjواھر فصjحى امتصَّ jتھا لھجjة قjريش أو
بعضھا من تقاليد اللھجات المجاورة  ،التي كانت تنازعھا السيطرة على لسان العرب  ،والسيما لھجة
تميم  .فال عجب أنْ نجد ثلة من الباحثين يرون في القراءات القرآنية الصورة الحقيقيّة التي كان عليھا
النطق العربي الفصيح .

)(6

األشھب العقيلي  ،والنخعي  ،وعيسى بن عمر الثقفي  ،ثم قال  )) :كذلك ھو في مصحف أبي (( أي أنه نسبھا إلى
أبيّ عن طريقھم  .ينظر  :تفسير القرطبي . 205/17 :
) (1كتاب سيبويه  ، 95 – 94 / 1 :وقد نسبھا إلى أبيّ بن كعب .
) (2ينظر  :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث . 268 - 257 :
) (3ينظر  :البحر المحيط  ،ألبي حيان األندلسيّ )745ھ( . 374 / 6:
) (4ينظر  :المصدر نفسه .404/6 :
) (5ينظر :جامع البيان  ،للطبري )310ھ(  ، 28/18 :وتفسير الثعلبي )427ھ(  ، 46/7 :والمحرر الوجيز  ،البن
عطية األندلسيّ ) 546ھ(  ، 143 / 4 :وتفسير القرطبيّ )671ھ(  ، 122/12 :والقراءات القرآنية في ضوء علم
اللغة الحديث .278-267 :
) (1يرى الدكتور عبد الصبور شاھين أنَّ القراءات القرآنية خلت من الظواھر اللھجية الھابطة عن مستوى الفصحى ،
ولكن االستقراء يأبى ذلك ؛ إذ وصلت إلينا قراءات بالعنعنة  ،نحو قراءة ابن مسعود َ ) :ع َّتى حِين(  ،وباالستنطاء نحو
 ) :إ َّنا أَنطيناك الكو َثر( ينظر  :أثر القراءات في األصوات والنحو العربي  ،د .عبد الصبور شاھين .12 - 9 :
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ولع َّل خير من بحث في توجيھه القراءة الشاذة وبيان أھميتھا في الدرس اللغويّ ھو أبjو الفjتح
بjjن جنjjي  .قjjال ّ
الزركشjjيّ )ت794ھ( :

))

وتوجيjjه القjjراءة الشjjاذة أقjjوى فjjي الصjjناعة مjjن توجيjjه

المشھورة ومن أحسن ما وُ ضِ jع فيjه كتjاب المحتسjب ألبjي الفjتح...وقjد يُستبشjع ظjاھر الشjاذ بjاديَ
 ((1) 7nْ " Z2 7nْ " 2 ِzA َGْ 2 3على بناء
الرأي  ،فيدفعه التأويل كقراءة  24.  ِ ` 4َa ً4O 2 ُ'{Yَ J   َ|َ Fْ ُ ) :
الفعل األول للمفعول دون الثاني ؛ وتأويل الضمير في ) وھjو( راجjع إلjى الjوليّ  ، (2) (( ...وقjد اھjت ّم
العلماء بفن توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذھب إليه كل قjارئ  .وھjذا اإلمjام الزركشjي نفسjه يُشjيد
ص ِّنف فيه  .ويرى أ َّنjه فjن جليjل ،
بھذا الفن في موطن آخر من كتابه ) البرھان ( ويذكر طائفة م ّما ُ
به تع َرفُ جاللة المعاني وجزالتھا  ،ويذكر طائفة من الكتب التي صنفت فيه  ،ومنھا كتاب ) الحجّ ة (
ألبي علي الفارسي )ت377ھ(  ،وكتاب )الكشف( لمكي القيسjي )ت437ھ( ) ، (3وكتjاب ) الھدايjة (
للمھدويّ ) توفي بعد سنة 430ھ ( ) , (4ثم يعرج على َمن ص َّنفوا في توجيه القراءات الشواذ  ،ويرى
أن من أحسنھا كتاب ) المحتسب ( البن جني .

) (5

وال شك في أنَّ التشدد في قبول اللھجات العربية يترتب عليjه رفjض معظjم الشjواذ  ،مjن حيjث
كانت غير موافقة لقياس الفصحى القرشية  ،أعني قياس اللغة األدبية التي ارتفعت إلى أرقى مسjتوى
من التطور وإحكام المقاييس  )).ليس معنى ھذا إننjا نقبjل كjل قjراءة شjاذة  ،مھمjا تكjن مخالفjة لjنھج
الفصjحى  ،فjjان ابjjن جنjjي لjم يقصjjد إلjjى ھjjذا  ،ال فjي رأيjjه وال فjjي تطبيقjjه  ،وإ َّنمjا المjjراد أننjjا نريjjد
ّي شاذاً ،متى ابتعد عن الظواھر اللھجية المُسِ jف ِة  ،التjي ال تليjق بلغjة
تفصيح الشاذ  ،أو ھذا الذي ُسم َ

) (2اآلية برسم المصحف  ﴾ 7nْ " َZ2 7nْ " 2 ﴿ :ببناء الفعل األول للمعلوم  ,والثاني للمجھول  ) .سورة األنعام / 6 :
. (14
) (3البرھان في علوم القرآن . 341 / 1 :
) (4ھو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني األصل القرطبي المسكن  ،أستاذ
القراء والمجودين  .توفي سنة 437ھ  .ينظر  :غاية النھاية . 309 / 2 :
) (5ھو أحمد بن عمار المھدوي  ،قارئ مشھور بالمغرب له مصنفات كثيرة  ،منھا الھداية في القراءات السبع  ،قرأ
على محمد بن سفيان  ،وقرأ عليه غانم بن الوليد وغيره  .توفي بعد سنة 430ھ  .غاية النھاية . 92 / 1 :
) (5ينظر  :البرھان .419/1 :



القرآن (( (1) .فضالً عن ذلك فإن إھمال اللھجات له عالقة وثيقة بغياب مفھjوم )البعjد التjاريخي( فjي
علم اللغة العربية .

) (2

ويؤيد ھذا االتجاه ما ذكره السيوطي )ت911ھ( في كتابه ) اإلتقان في علوم القرآن ( نقال عن
أبي بكر الواسطي في كتابه ) اإلرشاد في القراءات العشر (  ،قال :
لغة

))

في القرآن من اللغات خمسون

(( )(3

.

وقد أفاض السيوطي بذكر ھذه اللغات تحت عنوانين ھما  ) :فيما وقjع بغيjر لغjة الحجjاز(  ،و)
فيما وقع بغير لغة العرب(  ،وقال في العنوان األول  :إ َّنjه رأى فيjه تأليفjا ً مفjرداً ،ثjم ذكjر أمثلjة ذلjك
نقال ع َّمن سبقه من العلماء  (4) .أمّا في العنوان اآلخر فقد ذكر أ َّنه أفjرد لjه كتابjا ً سjمّاه )المھjذب فيمjا
وقع في القرآن من معرّ ب(  ،وقد ّ
لخص في كتابه اإلتقان فوائده .

)(5

وعلى الرغم ممَّا قد يبدو في ھذا اإلحصاء من مبالغة فان له داللة معينة ھjي أنَّ لغjة القjرآن قjد
و ّسعت من مفردات اللغات واللھجات شيئا ً كثيرً ا  .ولع َّل ھذا ھو ما عناه ابن الجزري ومن أخذ برأيه
حjjين اشjjـترط لِصِ jjحَّ ة القjjراءة موافقjjة العربيjjة  ،ولjjو بوجjjه  ،فھjjذه الموافقjjة الوجھ ّيjjة تتسjjع بjjال شjjك
للقراءات الشاذة غالبا ً مع المحافظjة علjى المسjتوى الفصjيح الالئjق بjنص القjرآن  ،وھjو مjا نحjرص
عليه .
وللقراءات الشاذة أھميتھا اللغوية والتاريخية  ،وقد تكون القراءة الشاذة فjي منزلjة المشjھورة ،
من حيث الفصاحة ؛ بل قد تكون أفصح منھا  ،ولكن ھكذا شjاء لھjا القjدر  ،أنْ َتjـ ْنزوي فjي مسjتوى
الشذوذ ) (6ومن ھذه القراءات ما نسjبت إلjى أصjحابھا  ،ومنھjا مjا لjم تنسjب  ،فمنھjا مjا اجتمjع علjى
روايته جمھور من الصحابة والتابعين  ،ومنھا مجھول الراوي  ،وكل ذلك يعد  -بصرف النظjر عjن
السند -خير ما يمثل حال اللغة الفصيحة ولھجاتھا القديمjة  ،بجميjع ظواھرھjا  ،الشjائعة والمحjدودة ،
) (1القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  ،د.عبد الصبور شاھين .273 :
) (2ينظر  :أعالم الفكر اللغوي  ،الجزء الثالث  ،التقليد اللغوي العربي  ،كيس فير ستيج . 222 :
) (3اإلتقان في علوم القرآن . 89/ 2 :
) (4ينظر  :اإلتقان في علوم القرآن .90 -78 / 2 :
) (5ينظر  :المصدر نفسه .103 -91/2 :
) (1ينظر  :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث . 7 :



فليس من شاردة أو واردة إال ولھا في الشواذ شاھد أو أكثر.

) (1

وكان الختالف ھjذه القjراءات بحسjب تصjنيف رواتھjا أثjر فjي اخjتالف مواقjف النحjاة منھjا ؛
لكونھا تعبر عن لھجات مختلفة  ،وتحمل معاني كثيرة ومتباينة للنص القرآني  ،أثارت حولھjا الجjدل
 ،وشجعت على التفكير واالجتھاد .

)(2

وإذا راجعنا تراجم أكثر القارئين بالشذوذ  ،نجدھم أناسا فضالء علماء  ،لم تصjانعْ ھم األقjدار ،
وقدّمت عليھم من ھjم دونھjم بالمنزلjة  .والمالحjظ أنَّ معظjم القjراءات ليسjت شjاذة بjالمعنى الحقيقjي
للشذوذ وإ ّنما رميت بالشذوذ ؛ ألنھا كانت خالف معھود العامة  ،وخالف ما يعرفه شيوخ اإلقراء في
األمصار ) ، (3ولكن ھذا لم يمنع اللغويين والنحjويين  ،والمفسjرين مjن ذكjر بعضjھا ھنjا وھنjاك مjن
مؤلفاتھم واالحتجاج به بدءًا من سjيبويه  ,الjذي وجjد فjي بعضjھا وجھjا مjن قjوة العربيjة يؤيjد قاعjدة
أقرھا في كتابه من غير أنْ ينكر قراءة العامة  ،وھjو يشjير إلjى قارئھjا حي ًنjا ) ، (4ويكتفjي بقولjه :
قرأ أناس(( حي ًنا آخر .

))

) (5

والقراء الذين ُ
ص ِّنفت قراءاتھم فيما بعد بالشاذة ھم إمَّا من الصjحابة الكjرام  ،أو مjن التjابعين ،
أو من تابعي التابعين  ،وكjانوا علjى علjم بلغjة القjرآن الكjريم ودقائقھjا  ،ولjم تكjن القjراءات الموافقjة
لرسjjم القjjرآن الكjjريم علjjى درجjjة واحjjدة مjjن الjjذيوع واالنتشjjار  ،تبعjjا لعjjدد الjjذين يحملjjون القjjراءة ،
ومستوى عدلھم وتوثيقھم  ،وھذا األمر دفع العلماء إلى االختيار  ،الذي قاد إلى ترك القراءات التي ال
تناسب قناعjاتھم  ،ثjم مjا لبثjت أنْ تحولjت ھjذه القناعjات إلjى مقjاييس محِّ jددة  ،فلjم يكjن القjراء علjى
كثرتھم على مستوىً واحد مjن ضjبط العربيjة  ،ممjا دفjع طائفjة مjن العلمjاء ال ُغيُjر علjى العربيjة إلjى
الكتابة في ھذا الفن  ،والتماس العون في ضبط القراءات من علوم العربية  ،وھو ما طبع ھذا البحث
بطابع لغويّ  ،أيَّده أنَّ قسمًا من القراء ھم من اللغويين والنحاة .

) (2ينظر  :المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (3ينظر  :نظرية المعنى في الدراسات النحوية  ،د .كريم حسين ناصح . 130 :
) (4ينظر  :التمھيد في علوم القرآن  ،محمد ھادي معرفة .37 - 36 :
) (5ينظر في سبيل المثال  :كتاب سيبويه  ،ط ، 1دار الجيل . 95/ 1:
) (5المصدر نفسه . 144 / 1 :



ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ:
القراءات القرآنيjة الشjاذة ال تعنjي عنjد ابjن جنjي أ َّنھjا قائمjة علjى لھجjة شjاذة  -كمjا يjوحي بjه
المصطلح  -وإ َّنما ھي ما لم يذكره ابن مجاھد في كتابه  (1) .أ َّما صلة القراءات  -مشھورھا وشاذھا -
باللھجات فھي صلة وثيقة  .إذ إ َّنھا من العلوم التي ينبغي االعتماد عليھا في دراسة العربيjة الفصjيحة
؛ ألنَّ رواياتھjjا مjjن أوثjjق الشjjواھد علjjى مjjا كانjjت عليjjه ظواھرھjjا الصjjوتية والص jرفية والنحويjjة ،
واللغويjjة عامjjة  ،فjjي مختلjjف اللھجjjات ؛ بjjل إنَّ مjjن الممكjjن القjjول بjjأنَّ القjjراءات الشjjاذة ھjjي أغنjjى
مأثورات التراث بالمادة اللغوية  ،التي تصلح أسا ًسا للدراسة الحديثة  ،التي يلمح فيھا المjرء صjورة
تاريخ اللغة الخالjدة  (2).وھjذا مjا سjجله أبjو الفjتح لنjا فjي كتابjه المحتسjب  .فھjو قjد نظjر إلjى المjادة
اللغوية الثرة التي ضمتھا تلك القjراءات نظjرة موضjوعية  ،ولفjت األنظjار إلjى مjا خفjي مjن أسjرار
اللسان العربي في تلك الروايات اللغوية المتع ِّددة األسانيد  ،وراح يلتمس لھا الوجjوه  ،وحjين لjم يجjد
لھا توجيھًا مقبوال لديه فھو يعلل ضعف ھذه القراءة  ،أو تلك  ،قياسًا بنظيرتھا المشھورة .
ومما يقوّ ي رأي ابن جني في إنصاف القراءات الشاذة تجويز طائفة من علماء السلف القراءة
بالشاذ في الصالة  ،فثمة رأي ألبي حنيفة )ت150ھ(  ،وإحدى الروايتين عن مالك)ت179ھ( ورأي
ألصحاب الشافعي )ت204ھ(  ،وأحمد بن حنبل )ت241ھ( أ َّنه تجوز القراءة بالشاذ في الصالة ؛
ألنَّ الصحابة والتابعين ξكانوا يقرؤون بھذه الحروف في الصالة  (3).وقال السيد أبو القاسم الخوئيّ
υفي تفسير البيان :

))

والحق  :إنَّ الذي تقتضيه القاعدة األولية  ،ھو عدم جواز القراءة في الصالة

بكل قراءة لم تثبت القراءة بھا من النبي األكرم (  ،أو من أحد أوصيائه المعصومين∆ ،ألنَّ الواجب
في الصالة ھو قراءة القرآن فال يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا  ،...وعلى ذلك فال ُب َّد من
تكرار الصالة بعد القراءات المختلفة أو تكرار مورد االختالف في الصالة الواحدة  ،إلحراز االمتثال
القطعي  ... ،وأ َّما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين ∆شيعتھم على القراءة  ،بأ َّية
) (1ألف أبو بكر بن مجاھد المتوفى سنة ) 324ھ( كتاب السبعة في القراءات على رأس المِائة الثالثة ببغداد ،
َّ
وخطؤهُ في ذلك كثير من األئمة المتقدمين  .ينظر :
واختلِف في سبب اقتصار ابن مجاھد على سبعة من القراء ،
النشر في القراءات العشر  49 /1 :وما بعدھا .
) (2ينظر  :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .273 :
) (1ينظر  :النشر  ،البن الجزري  ، 14/1:ومعجم القراءات القرآنية  ،د .عبد العال سالم مكرم  ،و د .أحمد مختار
عمر  ، 114-113/1 :والقراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية  ،د .حمدي سلطان حسن العدويّ  :مج .58 /1



واحدة من القراءات المعروفة في زمانھم  ،فال شك في كفاية كل واحدة منھا  .فقد كانت ھذه
القراءات معروفة في زمانھم  ،ولم يرد عنھم أ َّنھم ردعوا عن بعضھا  ،ولو ثبت الردع لوصل إلينا
بالتواتر  ،وال أقل من نقله باآلحاد  ،بل ورد عنھم ∆إمضاء ھذه القراءات بقولھم ) :اقرأ كما يقرأ
الناس  .إقرؤا كما علمتم( ) .(1وعلى ذلك فال معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ،
نعم يعتبر في الجواز أنْ ال تكون القراءة شاذة  ،غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أھل ال ُّس َّنة  ،وال
موضوعة  ،أما الشاذة فمثالھا قراءة ) (ِ "/  " yَ,بصيغة الماضي ونصب يوم  ،وأ َّما الموضوعة
فمثالھا قراءة ))} ($4.7  w\41S , ُ j0~ 4برفع كلمة )_(  ،ونصب كلمة )العلماء( على قراءة
الخزاعي عن أبي حنيفة ) (3). (( (2وصفوة قول السيد الخوئي  )) : υأ َّنه تجوز القراءة في الصالة بكل
(( )(4

قراءة تعارف عليھا الناس في زمان أھل البيت ∆ .

وإذا أضjjفنا إلjjى ھjjذه اآلراء رأي ابjjن شjjنبوذ )ت 328ھ( ) (5وابjjن مقسjjم )ت354ھ()، (6

-

وھما عالمان معاصران البن مجاھد وھناك من يرى أ َّنھما أعلى منه كعبا في مجjال القjراءة  -اللjذين
) (2الحديث لإلمام جعفر بن محمد الصادق  .Αينظر  :وسائل الشيعة  ،للحر العاملي . 821 / 4 :
) (1ذكر ھذه القراءة ابن الجزريّ في كتابه ) النشر في القراءات العشر( قال  )) :قال أبو العالء الواسطي أن
الخزاعى وضع كتابا ً في الحروف نسبة إلى أبي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع ال أصل
له ) قلت( وقد رويت الكتاب المذكور ومنه ) إنما يخشى _ ُ من عباده العلما َء ( برفع الھاء ونصب الھمزة وقد راج
ذلك ]على[ أكثر المفسرين ونسبھا إليه وتكلف توجيھھا وإن أبا حنيفة لبرئ منھا ((  .النشر .27 / 1 :
) (3البيان في تفسير القرآن .168 :
) (3المصدر نفسه والصفحة نفسھا .
) (4ھو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصَّ لت بن شنبوذ  ،أبو الحسن البغدادي شيخ اإلقراء بالعراق  ،وأحد من جال في
البالد في طلب القراءات مع الثقة والعلم  ،وكان وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاھد خالف  ،كان يرى جواز القراءة
بالشاذ  ،وھو ما خالف رسم المصحف اإلمام  ،مع أنَّ الخالف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديمًا وحديثا .ينظر
 :غاية النھاية في طبقات القراء البن الجزري . 55 – 52 / 2 :
) (5ھو ابن مقسم العطار  ،محمد بن الحسن البغدادي  ،من علماء القرن الرابع الھجري  ،نادى بضرورة تصحيح كل
قراءة وافقت الرسم ووجھًا من وجوه العربية  ،وإن لم يكن لھا سند  .عدّه الذھبي من أحفظ أھل زمانه لنحو الكوفيين
 ،وأعرفھم بالقراءات مشھورھا وغريبھا وشاذھا  .ينظر  :معرفة القراء الكبار للذھبي . 248 -247 /1 :



يجيزان القراءة في الصالة بالقراءة الشاذة  ،واشترط األول في القراءة صحة السند وإنْ خالفjت رسjم
المصحف واشترط اآلخر لصحة القراءة موافقة الرسم  ،ووجھًا من وجوه العربية  ،وإنْ لjم يكjن لھjا
سند  .و إذا أضفنا ھذين الرأيين إلى ما تقدم تتضح لنا قjوة ھjذه القjراءات مjن الجانjب الفقھjي  ،وھjو
أمjر لjيس مjن شjأن ھjذا البحjث اللغjوي الخjوض فjي تفاصjيله  ،ولكننjا نجjد فjي قبjول أئمjة المjjذاھب
القراءة بالشاذ في الصالة  ،وھي عمود الدين فمن باب أولى أنْ تقبل ھذه القراءات في الدرس اللغوي
عامة  ،والدرس النحوي على وجه الخصوص بوصفھا ً
رافدا مھما يصبُّ في مصjلحة تيسjير الjدرس
النحوي  ،وإغناء قواعد اللغة .
ونحن مع الرأي القائل بإنكار تjواتر القjراءات  -مشjھورھا وشjاذھا  -؛ إذ إنَّ القjـرآن الكjـريم
فjjي رأينjjا ھjjـو المتواتjjـر لjjيس القjjـراءات ؛ ألنَّ )) القjjـرآن والقjjـراءات حقيقتjjـان متغايرتjjـان (( )، (1
فالقـرآن ھو الوحي المنزل على ، ( Τللبيان واإلعجاز  ،والقـراءات ھي اختالف قراءة ألفـاظ الوحي
المذكـور في كتابة الحـروف أو كيفيتھا ؛ من تخفيف وتثقيـل  .أمّـا تواتjـرھا عjن النبjي( ففيjه نظjر ؛
فإنَّ إسـناد األئمة السـبعة موجـود في كتب القـراءات  ،وھي نقـل الـواحد عن الواحد لم تكمل شjروط
التواتر في استواء الطرفين والواسطة  ،وھذا شيء موجـود في كتبھم ) . (2وقد أشـار الشjـيخ شjـھاب
الدين أبو شـامة ) ت 665ھ(

)(3

في كتابه ) المرشـد الوجيز( إلى شـيء من ذلك .

) (1البرھان في علوم القرآن  ، 395/2 :وينظر :اإلتقان .205 /1 :
) (2لمَّا كانت األخبار المتواترة في الغالب متعددة الطبقات قال العلماء  :البد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين
فالطرفان ھما:الطبقة األولى والطبقة األخيرة  ،والوسط وھو ما بينھما والمراد باالستواء االستواء في الكثرة المذكورة
ال االستواء في العدد ؛ فالرواة إذا لم يبلغوا في الكثرة المبلغ المشروط في الخبر المتواتر سواء كان ذلك في جميع
الطبقات أو في بعضھا لم يس َّم خبرھم متواترا وإنما يسمى مشھورا ).ينظر :توجيه النظر إلى أصول األثر  ،طاھر
الجزائري الدمشقي . (110/1 :
) (3ھو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراھيم بن عثمان اإلمام العالّمة ذو الفنون شھاب الدين أبو القاسم المقدسي
األصل الدمشقي الشافعي الفقيه المقرئ النحوي أبو شامة ولد سنة )599ھ( وقرأ القرآن وله دون العشر وقرأ
القراءات كلھا سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين السخاوي  ...وكتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى
وبرع في العربية وصنف شرحً ا نفيسً ا للشاطبية  .الوافي بالوفيات للصفدي  ، 68 –67 /18 :وينظر  :معرفة القراء
الكبار للذھبي . 675 – 673/2 :



) (1وجدير بالذكر أنَّ الدكتور طه حسين من المحدثين الذين تب َّنjوا ھjذا الjرأي إذ قjال ... )) :وھنjا
وقفة البد منھا  ،ذلك أن قومًا من رجال الدين فھموا أن ھذه القراءات السبع متjواترة عjن النبjيّ نjزل
ّ
والحjق أنَّ ليسjت ھjذه القjراءات مjن
ك وال ريبjة ...
بھا جبريل على قلبه  ،فمنكرھا كافر من غير شٍّ j
ً
مغتمjزا فjي دينjه  ،وإنمjا ھjي قjراءات مصjدرھا
الوحي من قليل وال كثير  ،وليس منكرھjا كjافرً ا أو
اللھجات واختالفھا (( .

) (2

وقد أيد األستاذ ولفنسون ھذا الرأي  ،ووجد أنَّ قسمًا من القراءات يطابق اللھجات العربيjة التjي
كانت شائعة عند العرب في القرن األول بعد الھجرة .

) (3

) (4ينظر :البرھان في علوم القرآن  ، 396 -395 / 2 :وينظر  :دراسات قرآنية  ،د .محمد حسين الصغير – 99 :
. 123
) (2في األدب الجاھليّ  ،ط .96-95 : 9
) (3ينظر  :تاريخ اللغات الساميّة  ،أ  .ولفنسون .181 :

5

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ّ

ُ
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ
ﻟﻠﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

6

ﻣـﺪﺧـﻞ :
منھج ابن جني في توجيه القراءات القرآنية ال يختلف عن منھجه الحرّ فjي اللغjة عامjة  ،ذلjك
المنھج الذي ين ُّم على عقلية فذة ال تتأثر بالماضي )) عقلية حرة  ،ال تضjفي القدسjية علjى مjذھب مjا ؛
ألنَّ الحق أكبر من ھذه القدسية (( ) (1؛ لذا نجده يوظف معرفته بدقائق العربية  ،وإحاطته بأسرارھا ،
للكشjjف عjjن المعjjاني البالغيjjة الرائعjjة التjjي تقjjف وراء اخjjتالف القjjراءات القرآنيjjة  ،وھjjو ال يقنjjع
بالمعاني التي ألفھا النحاة  ،وتعارفوا عليھا ؛ بjل نجjده قjد وظjف مقدرتjه العلميjة المعروفjة فjي اللغjة
عامة  ،وفي النحو والصرف خاصة  ،ووظjف براعتjه فjي التحليjل والتعليjل والقيjاس  ،مjن أجjل أنْ
يستطلع اللغة  ،ويستكشف فيھا أسرارھا الجديدة  .وعلى ھذا نجده يؤكjد ارتبjاط النحjو بالمعjاني .

)(2

وال ُي َشك في أ َّنه بذلك قد أثر أكبر األثر في الجرجاني )ت471ھ(  ،وفي تطور فھمه لوظيفjة الjدرس
النحوي .

)(3

وقد عبَّر السيوطي في االقتراح عن منھج ابن جني ھذا فjي توجيjه القjراءات الشjاذة بقولjه :

))

كان متواترا أم آحادا أم شjاذا
أ َّما القرآن فكل ما ورد أ َّنه قرئ به جاز االحتجاج به في العربية سواء َ
) (1القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية .144 :
) (2ينظر  :أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  ،د .قيس إسماعيل األوسي .38 - 35 :
) (3ينظر  :البالغة تطور وتاريخ  ،د .شوقي ضيف  ، 167:وأثر النحاة في البحث البالغي  ،د .عبد القادر حسين :
. 337 ، 312

7

 ،وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة فjي العربيjة إذا لjم تخjالف قياسjا معروفjا بjل ولjو
خالفته ويُحت ُّج بھا فjي مثjل ذلjك الحjرف بعينjه  ،وإنْ لjم يجjز القيjاس عليjه كمjا يُحjتج بjالمُجْ َمع علjى
وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه

(( )(1

.

ويكتسjjب رأي السjjيوطي ھjjذا أھميjjة أخjjرى فضjjال ع َّمjا ذكjjره مjjن جjjواز االحتجjjاج بjjالقراءات
الشاذة سواء أخالفت القياس أم لم تخالفه  ،وتأتي ھذه األھمية من تعريف السيوطي للشjاذ فjي كتابjه )
اإلتقان في علوم القرآن( ؛ إذ إ َّنه يرى أنَّ الشاذ ھjو مjا لjم يصّ jح سjنده ) ، (2أي  :أنَّ السjيوطي أجjاز
االحتجاج بما ھو دون الشاذ الذي ذكره ابن جني  ،واحت ّج ل ُه  ،فاألخير يشترط صحة السند  -كما ھو
معروف  ، -ويرى أنَّ الشاذ ھو مjا خjرج عjن سjبعة ابjن مجاھjد
محفوف بالروايات من أمامه وورائه (( .
بالثقة إلى قرائه ،
ٌ

) (3

))

نAازع
إال أ َّنAه مAع خروجAه عنھAا
ٌ

فالسند عنده َّ
مقدم على موافقة العربية

 ،وقد صرّ ح بھذا في توجيھه قراءة )  .((4) =>4 $-?ْ  Aقال  )) :ولو قرأ قjارئ  :إنَّ الحمjدَ ^  ،بكسjر
ً
جائزا  ،لكنْ ال يُق َّدم علjى ذلjك إِال أَنْ يَjردَ بjه أثjرٌ وإنْ كjان
الھمزة على الحكاية التي للفظ بعينه لكان
(( )(5
في العربية سا ِئ ًغا .
وأيَّد السيوطي ھذه النظرة الموضوعية إلى الشاذ إذ نقjل عjن إسjماعيل بjن إبjراھيم القjراب فjي
الشافي من أنَّ )) التمسُّك بقراءة سبعة من القراء دون غيjرھم لjيس فيjه أثjرٌ وال سَُّ jنة ؛ وإ َّنمjا ھjو مjن
وأوھم أ َّنه ال تجوز الزيادة على ذلك  ،وذلك لم يقل به أحد
جمع بعض المتأخرين  ،فانتشر
َ

(( )(6

.

ومن مالمح المنھج الذي شار عليه أبو الفتح بن جني في المحتسب أ َّنjه أورد القjراءات مرتبjة
بحسب مواقعھا في ك ِّل سورة  ،وكان يبدأ حديثه في ك ِّل مرة بإثبات أسماء القرّ اء  ،ثم يذكر القراءة ،
) (4االقتراح للسيوطي  ، 48 :وينظر  :النحاة والقراءات ) بحث منشور في مجلة الموسم  ،العدد 2006 ، 59م ( :
.135
) (5ينظر :اإلتقان .200/1 :
) (1المحتسب .32 /1 :
) (4قوله تعالى  ﴾ J  .5ْ  ِ#َ ﴿ :ب)أنْ ( مخففة كسرت اللتقاء الساكنين  .سورة يونس .10/ 10 :
) (3المحتسب .308 / 1 :
) (4اإلتقان .207/1 :

8

وكان في النادر ما يغفل اسم القارئ  ،وذلك لعدم معرفته إياه .
ومن أجل إنصاف الرجل نوافق الjدكتور محمjود أحمjد الصjغير حjين جعjل مjن األسjباب التjي
دعت ابن جني إلى تأليف كتابه المحتسب رغبته في إعادة الثقة اللغوية بالقراءات الشاذة .

)(1

ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ:
ـ ﺍﺣﱰﺍﺯﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ :
عاش ابن جني في عصر ساد فيه اللحن  ،واضطراب األلسن والتباعد عن الفصاحة ؛ وع َّم ذلك
األعراب حتى ال تكاد ترى عربيا فصيحا  ،وقد ذكر ذلك ھو نفسjه  (2) .وكانjت غايjة علمjاء العربيjة
األولى في محاربة اللحن ھي صjون القjرآن  -وھjو كتjاب العربيjة األكبjر -مjن أنْ يُلحjن بjه لحjرص
المسلمين عليه  ،وحبھم الشديد له  ,وتقديسھم إياه .
وكان أبو الفتح شديدَ االحتراز بالقرآن الكjريم  ،دائَ jم الjدفاع عنjه  ،محبًjا للعربيjة لغjة القjرآن ،
ُ
مواطن كثير ٍة مjن مؤلفاتِ jه  ،منھjا مjا وجjدناه
احترازهُ الكبير بالقرآن  ،وحبُّه للغة العرب في
ويُلمس
َ
في كتابه المحتسب  ،فھو يرى أ َّنه ينبغي أن يُحم َل ما ورد في اللغة على القرآن  ،وال يحمjل مjا ورد
في القjرآن علjى اللغjة  ،فjالقرآن متبjوع ولjيس تابعً jا  ،وقjال فjي ھjذا المjورد  )) :وينبغAي للقAرآن أن
ختار َع َل ْي ِه (( ) ، (3وھو )) ُي َت َخ َّي ُر َل ُه وال ُي َت َخ َّي ُر علي ِه (( ) ، (4وجاء في كتاب المحتسب
ختار ل ُه  ،وال ُي َ
ُي َ
ما ين ُّم على ح ِّب ِه للعربية لغ ِة القرآن سـوى ما كت َب ُه في سائر كتبه  ،ونحن اخترنا ما كتبه عjن العربيjة
) (5ينظر  :القراءات الشاذة وتوجيھھا النحويّ .200 :
) (1ينظر :الخصائص  ،ألبي الفتح بن جني  ، 5/2 :وابن جني النحويّ  ،د  .فاضل صالح السامرائيّ .101 :
) (2المحتسب .41/1 :
) (3المصدر نفسه .53/1:



ألمرين :
في المحتسب
ِ
أألو ُل  :أنَّ كتاب المحتسب ھو آخر مjا ألفjه ابjن جنjي  ،فقjد جjاء فjي أو ّج نضjجه العلمjيّ  .حتjى أنَّ
تلميذه الشريف الرضيّ كان قد صرَّ ح بذلك فقال  )) :كان شيخنا أبو الفتح عمjل فjي آخjر عمjره كتابًjا
يشتمل على االحتجاج بقراءة الشواذ (( .

) (1

َ
واآلخرُ  :ھو أنَّ المحتسب شَّ jكل محjورً ا لھjذا البحjث .

السAحر  ،وأنقAى
قال منوِّ ھا بالعربية  ...)) :وكالم العرب لمن عرفه ومن الذي ال يعرفه ؟
ألطف منَ ِّ
ُ
(( )(3
ً
ساحة من َم ُ
وأمس تساندا نقال إلى فرض .
بعضا على بعض ،
شوف الفكر) ، (2وأش ُّد تساقطا
ُّ
ً
وقال بعد أنْ كشف بعضًا من أسرار الفاتحة  ،وتكلم على مjا ھjو أبلjغ مjن االلتفjات :

))

فAانظر

إلى ھذه اللغة الكريمة وشرفھا  ،وتالقي ھذه األغAراض وتعطفھAا  ،أألقAدام تكAاد تطؤھAا  ،واألفھAام
مع ثقوبھا صافحة عنھا. ((...

)(4

وقال في قراءة عاصم الجحدري) ، ((6)$ ,-ُB$ C D ) : (5خفيفة  )) :عَ َjزرْ ُ
ت الرجjل أعjزرُ هُ  :إذا
ّ
َّ
وعزر ُت ُه ّ :
فخ ُ
وعظم ُت ُه  ،وكأ َّنه لقربه من األزر وھو التقويjة معنjاه أو قريبjا
مت أمرَ هُ
حط ُت ُه وكنف ُت ُه ،
منه  ،ونحوه عزر اللبن وحَ َ
ـزر إذا حَ مَض فاشتد  ،فان ُظـر إلى تالمح كالم العرب واعجب ((  (7) .فيما
) (4حقائق التأويل في متشابه التنزيل  ،للشريف الرضيّ .331 :
َجلو  ،ودينار َم ُ
) (1ال َم ُ
َجلو قال عنترة :
شوفٌ أَي م ٌّ
شوفُ الم ُّ
ش ِر ْبتُ من ال ُمدام ِة َب ْعدما  ......ركدَ ال َھوا ِج ُر بال َم ُ
ولقد َ
شوفِ ال ُم ْع َل ِم
َجلو وأَراد بذلك ديناراً شا َفه ضاربُه أَيْ  :جاله وقيل عنى به َقدَ حا ً صافيا ً ُم َنقشا ً وال َم ُ
شوفُ من اإلبل
يعني الدينار الم َّ
ال َم ْطلِيُّ بال َقطران ألَن الھناء ي ُ
شوفه أَي يجلوه  ) .ينظر  :لسان العرب (184 / 9 :
) (2المحتسب . 93 / 1 :
) (3المصدر نفسه . 146 / 1 :
الجحدري البصري  ،أخذ القراءة عن سليمان بن قتة عن ابن عباس  ،وقرأ
) (4ھو عاصم بن أبي الصباح العجاج َ
على نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر  .توفي سنة 128ھ  .غاية النھاية في طبقات القراء البن الجزري .349/1 :
) (5قوله تعالى  ﴾  .ُYA S2 ﴿ :بتشديد الزاي  .سورة المائدة . 12/5 :
) (6المحتسب  ، 208 / 1 :وينظر :المحرر الوجيز  ، 168 / 2 :والبحر المحيط . 460/ 3 :



رأى العكبريّ )ت616ھ(أنَّ المعنى في التشديد والتخفيف واحد ).(1
وأبو الفتح ال يُخفي احترازه بالقرآن  ،وحبُّه للغjة القjرآن  ،وھjذه سjمة عامjة يلمسjھا القjارئ فjي
مؤلفاته  ،إذ إ َّنه دائم التأمل في ھذه اللغة ُّ ،
تشده إليھا رغبته في معرفة أسرارھا  ،لذا فقد أخذ كل علم
منھا نصيبه من ھذا االھتمام .

 ـ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ :
كjjان يحمjjل القjjراءة الشjjاذة علjjى رسjjيالتھا ونظيراتھjjا  .منjjه توجيھjjه مjjا رواه المفضَّ jjل عjjن
األعمش عن يحيى وإبراھيم وأصحابه  ) :أالّ َتقسطوا) ((2بفتح التاء  .ووجَّ ـه ھذه القراءة بزيادة )ال(
))

حتjjى كأ َّن jـه قjjال  :وانْ خفت jـم أنْ تقس jـطوا فjjي اليتjjامى  ،أيْ  :تج jـوروا  .يقjjال  :قس jـط إذا جjjار ،

وأقسـط إذا عدل  .قـال جل وعـال ,َ2 ﴿ :ـ>4َ&ْ  4ـَMَa #ُnـ! ُ4ـL1َn +ـ . ﴾ (3) 4وزيjـادة )ال( قjد شjـاعت
عنھم واتسعت  ،منه قوله تعالى ِ 4َM ْ  ُFَ َ7" 4َ ﴿ :
. ﴾(5) #+,- " 4َ 3
 ،﴾(4)Dوقوله  $4; َfِ) 4!َ  ُ: 70" 4,2 ﴿ :
فيمن ذھب إلjى زيjادة )ال(  ,وﻗـﺎل  :وﻤـﺎ ﻴﺸـﻌرﻜم أ ﻨﻬـﺎ إذا ﺠـﺎءت ﻴؤﻤﻨـون ...واﻷﻤ ُـر ﻓﻴـﻪ أوﺴـﻊ ﻓﺒﻬـذا
ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘراءة
ُﻴﻌﻠم ّ

((

.

)(6

ومن ذلك ردّه تضعيف ابن مجاھد قراءة أبي العالية ) ((1) 4!ُ4ِ) 4Lْvَ sَv+َY 4َ ) : (7بالتاء فيما يروى

) (1ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . 211/1 :
) (1قوله تعالى  ﴾ ُnْ&ُY ّZَ ﴿:بضم التاء  .سورة النساء . 3 / 4 :
) (3سورة الجنّ .15 / 72 :
) (4سورة الحديد . 29 / 57 :
) (5سورة األنعام . 109 / 6 :
) (5المحتسب .181-180 / 1 :
) (6ھو أبو العالية الرياحي ُر َفيْع بن مھران البصري الفقيه المقرئ مولى امرأة من بني رياح بطن من تميم رأى أبا
بكر وقرأ القرآن على أُبيّ وغيره  ،وسمع من عمرو بن مسعود  .قال فيه أبو بكر بن داود  :ليس أحد أعلم بالقرآن



عنه بأ َّنھا غلط  .ورأى في موضع آخر في توجيھjه ھjذه اآليjة ومثيالتھjا  :أنَّ التأنيjث فيھjا إ َّنمjا جjاء
على المعنى  .قال  ... )) :وإنْ شئت حملته على تأنيث المذكر لمَّا كان ي َُعبَّر عنه بالمؤنjث  ،أال تjرى
إلى قول _ سبحانه  ، ﴾ 4! 4َ ,َ  0S Jََa ﴿:فتأنيث ال ِمثjل ألنjه فjي المعنjى حسjنة  ...وعليjه أيضًjا قولjه
تعالى  ، ﴾ (2) @ A4  7 Jnْ &َْ َY ﴿:لمَّا كان البعض سيارة في المعنى .

(( )(3

فھو ھنا حمjل القjراءة الشjاذة علjى نظيراتھjا مjن القjراءات الفاشjية  .وقjد يحمjل القjراءة علjى
نظيرتھjjا مjjن دون النظjjر إلjjى كjjون القjjراءة المحمjjول عليھjjا فاشjjية أم شjjاذة ؛ فھjjو مjjع تسjjليمه بتقjjديم
القراءة الفاشية على رسيلتھا الشاذة في األع ِّم األغلب غير أ َّنه كان يjرى أنَّ مjن اإلنصjاف أالّ تطjرح
األخيرة بحجة أنَّ األولى أقوى منھا  .ومثال ذلك قراءة عيسى الثقفي) ) : (4وﻗَ َ ِ ِ ِ ِ
ﻴﻞ ﻓِـﻲ
َ
ﻀـ ْﻴـﻨَﺎ إﻟَـﻰ ﺑَﻨـﻲ إ ْﺳ َـﺮاﺋ َ
ِ ِ
ﺴ ُﺪ ن ﻓِﻲ اﻷ َْر ِ
ض ) ((5بفjتح التjاء وضjم السjين والjدال  ،التjي احjتج لھjا بقjراءة ابjن عبjاس ) :
اﻟْﻜﺘَﺎب ﻟَﺘَـ ْﻔ ُ
ﺴـ ُﺪ ن (  .قjjال :
ﻟَﺘُـ ْﻔ َ

))

إحjjدى ھjjاتين القjjراءتين شjjاھدة لألخjjرى ؛ إذ إنھjjم إذا أُفسjjدوا فقjjد فسjjدوا (( )، (6

بعد الصحابة من أبي العالية  ،ثم سعيد بن جبير  ،وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرھما مات سنة تسعين  ،واألصح
سنة ثالث وتسعين  .سير أعالم النبالء للذھبي)748ھ(  ، 216–207/4 :اإلصابة البن حجر )852ھ( .427/2:
) (1قوله تعالى  ﴾4!ُ4ِ) ً4ْvَ sَv+" Z ﴿ :بالياء  .سورة األنعام . 158/ 6 :
) (1قوله تعالى  ﴾@ A4  7 Jnْ &َْ " ﴿ :بالياء في )يلتقطه(  .سورة يوسف . 10/ 12 :
) (2المحتسب . 237 / 1 :
الجحْ دَ ري  ،وروى عنه القراءة أحمد بن
) (4أبو عمر الثقفي النحوي البصري  ،عرض على ابن أبي إسحاق وعاصم َ
موسى اللؤلؤي وھارون بن موسى وآخرون  .توفي سنة .149غاية النھاية . 613 / 1 :
) (4قوله تعالى  ﴾ # ْvَُ ﴿ :بفتح الالم  ،وض ٍّم التاء  ،وسكون الفاء  ،وكسر السين  .سورة اإلسراء.4/17 :
) (5المحتسب . 14 / 2 :



وقراءة النبي( وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء). ξ (1
﴿  ﴾(2)jَ ُGْ 2  َ:' 2 jََY َfِ) Aِ 4!+ 2بغير )ما خلق(  .قال أبو الفتح  )) :في ھذه القراءة شاھد لما أخبرنا به
أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى من قراءة بعضھم َ ) :وَﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻟـ ﺬ َﻛ ِﺮ َو ْاﻷُﻧﺜَـﻰ (
وذلك أنه جرَّ هُ لكونه بدالً من )ما(  ،فقراءة النبي  λشاھد بذلك (( ). (3
وقد يحمل القراءة على النظير من كالم العرب المنثور مثلما فعل في توجيه جملة من القjراءات
الشاذة  ،ومنھا ما استشھد فيه عنjد استرسjاله فjي توجيjه قjراءة أبjي العاليjة السjابقة الjذكر َ ) :ﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔ ُـﻊ
ﻳﻤﺎﻧُـ َﻬﺎ(  .قال :
ﺴﺎ إِ َ
ﻧَـ ْﻔ ً

))

وحكى األصمعي عن أبي عمرو قال  :سمعت رجjالً مjن الjيمن يقjول  :فjالنٌ

َلغوب  ،جاءته كتابي فاحتقرھا  ،قال  :فقلت له  :أتقول جاءته كتابي ؟ فقال  :نعم  ،ألjيس بصjحيفة ؟
شعر منظوم
فال تعجب إالّ من ھذا األعرابي الجافي وھو يُعلِّل ھذا التعليل في تأنيث المذكر وليس في
ٍ
كالم منثور  ،فكذلك يكون تأنيث اإليمان  .أال تراه طاعة ◌ً في المعنى ؟
فيُحتمل ذلك له  ،إنما ھو في
ٍ
فكأنه قال  :ال تنفعُ نفسًا طاعتھا . ((...

)(4

فھو في الjنص المتقjدم يحمjل القjراءة الشjاذة علjى نظيرھjا مjن كjالم العjرب المنثjور بعjد أنْ
حملھا على نظيرھا في القرآن الكريم بقراءته المشjھورة ليثبjت قوتھjا فjي العربيjة  ،ويؤيjد صjحة مjا
ذھب إليه  .وھذا ملم ٌح من مالمح منھجه في التوجيه النحوي .

 ـ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ :
) (6أبو الدرداء عويمر بن زيد  ζويقال عويمر بن عبد _ ويقال ابن ثعلبة األنصاري الخزرجي اإلمام الربانيّ ،
وكان يقال  :ھو حكيم ھذه األمة قبل إسالمه تأخر إلى يوم بدر  ،ثم شھد أح ًدا وأبلى يومئ ٍذ بال ًء حس ًنا وحفظ القرآن
عن رسول _  λوكان عالم أھل الشام ومقرئ أھل دمشق وفقيھھم وقاضيھم  .تھذيب التھذيب البن حجر 80/12 :
) (1قوله تعالى  . ﴾ jَ ُGْ 2  َ:'  َK 4,2 jَY َfِ) Aِ 4!+ 2 ﴿ :سورة الليل  . 3 ، 2/ 92 :أما قراءة  ) :والذكر واألنثى( فقد
نسبھا الطبرسي)ت548ھ( أيضا في جوامع الجامع  796/ 3:إلى النبي( ،وعلي وابن عباس.Χ
) (2المحتسب . 364 / 2 :
) (4المحتسب .238 - 237 / 1:



نظر أبو الفتح إلى القراءات باعتدال  ،وقد سلك مسلك سيبويه في نقjل مjا يjرد مخال ًفjا للجمھjور مjن
دون أنْ يقطع بتخطئته ما وجد له تأويالً  ،فسيبويه

))

لjم يخطjئ قjراء ًة ولjم يُلحِّ jن قار ًئjا  ،ولjم يُjرجح

قارئا من القراء على غيره ؛ بل كان يؤيد القراءة  ،أو يؤوِّ لھا  ،أو يرجِّ حھjا مjن غيjر أنْ يعتمjد علjى
شخصية القارئ في ذلك  ،وسواء لديه َأو َرد اسم ُه في القراءة أم لم يرد  ،أكان من القراء السبعة ؟ أو
العشرة ؟ أم لم يكن ؟ تواترت قراءته أم كانت من اآلحاد ؟ أم من الشاذ ؟ (( .

) (1

والفjjرق بjjين موقjjف الjjرجلين  -فيمjjا نjjرى – أنَّ أبjjا الفjjتح تصjjدى إلjjى البحjjث فjjي موضjjوع
القjjراءات الشjjاذة ليصjjنف فيھjjا كتا ًبjjا مسjjتقالً  ،فكjjان ال ب َّ jد لjjه مjjن المقارنjjة والتjjرجيح  ،والتوجيjjه ،
ومناقشة آراء من سبقه ؛ والنحو عل ٌم قائ ٌم على سوقه  ،تصدى إلى تأسيسjه سjيبويه  ،ولjم يكjن آنjذاك
َ
فتمايز الموقفjان لتمjايز الغjايتين
للقراءات القرآنية ما لھا من الجدل واالختالف في عصر ابن جني ؛
من التأليف ؛ إذ كانت غاية سيبويه أن يؤسس لعلjم العربيjة  ،فjي حjين أراد أبjو الفjتح أنْ يُبjيِّن أوجُ jه
الصحَّ ة في طائفة من القراءات التي سمّاھا أھل زمانه شاذة ال لشيء إال ألنھا خرجت عن سjبعة ابjن
مجاھد ؛ فموقف ابن جني في كتابه المحتسب كان موقف المدافع  ،والمدافع مُلزم بإثبات الحجة ؛ لjذا
فھو يلجأ إلى تسمية األشياء بمسمياتھا  ،فيرجِّ ح قراء ًة على أخرى  ،ويورد أدلة ھjذا التjرجيح أو ذاك
بما امتلكه من ناصية اللغة وعلم بأسرارھا .
حال كان أسل َم موقفا من شيخه أبjي علjي  ،الjذي صjنع كتjاب الحجjة فjي توجيjه
وھو على ك ِّل ٍ
القراءات السبع  ،قال في خطبة كتاب المحتسب :

))

إال أننا مع ذلك ال ننسى تقريبه على أھjل القjرآن

ليحيطوا به وال ينأوا عن فھمه فإنَّ أبا علي رحمه _ عمل كتاب )الحجة( فjي القjراءات فتجjاوز فيjه
قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء (( .

)(2

ومjjن شjjواھد اعتدالjjه فjjي دفاعjه عjjن القjjراءة القرآنيjjة  ،أ َّنjjه كjjان يحjjرص علjjى اختيjjار أعلjjى
الوجوه وأحسنھا لحمل القراءة عليه ؛ فليس كل ما يجوز في العربية يجjوز فjي القjراءة  ،فكjان يعلjق
على توجيه األخفش ألحدى القراءات بقولjه  )) :فيجjوز علjى ھjذا فjي العربيjة ال فjي القjراءة ؛ أل َّنھAا
سAAنة ال تخAAالف (( .

) (3

فھjjو يjjؤمن بسjjنيَّة القjjراءة  ،لjjذا ينبغjjي أن يُصjjطفى لتوجيھھjjا أعلjjى مjjذاھب

) (1دراسات في كتاب سيبويه  ،د .خديجة الحديثي .47 :
) (2المحتسب .34 / 1 :
) (3المصدر نفسه . 233 / 1 :



العربية  ،فالقراءة عنده يصو ُنھا السَّند الذي يضفي عليھا سمة القداسة فضالً عن أن قسjمًا منھjا يمثjل
صور اختالف قراءة ألفاظ الوحي القرآني المنزل على محمد بن عبد _ (  (1) ،وبعضھا اآلخر يمثل
تفسيرً ا وتبيي ًنا للقرآن الكريم سجله الصحابة الكرام ξإليضاح مقاصد الjوحي ومراميjه لمjن يjأتي مjن
بعدھم  ،ولم يسعده حظه برؤية المصطفى( وسؤاله عنھا  ،وھو ما اصطلِح عليه بالقراءات التفسيرية
.
وكان أبو الفتح إذا وجد في القراءة وجھًا مقبوالً  ،فإ َّنه ال يتوانى في بيانه  ،وقjد عبjر عjن ھjذا
قوله :

))

ليس ينبغي أنْ يقال على شيءٍ له وجه من العربية قائم وإنْ كان غيره أقوى منه أ َّنه غلط

(( ) (2؛ لذا فھو يعتمد في توجيھه القراءات الشاذة علjى التمjاس الوجjوه المقبولjة التjي تليjق بحمjل مjا
جاء في ھذه القراءة أو تلك عليھا  ،وكان يقدم ھذه الشواذ في االحتجاج على الشعر  ،ويلجأ إليھا أوّ الً
إن وجدت  ،ثم يعطف عليھا بعض األساليب األخرى .
ويمكن أن نستشف اعتداله في الحكم على ما يتناھى إليه من آراء مjن توجيھjه قjراءة َ ) :ع َّتAى
ِين ) ، ((3التي )) روي عن عمر أ َّنه سمع رجالً يقjرأ بھjا  ،فقjال لjه  :مjن أقjرأك ھjذا ؟ قjال  :ابjن
ح ٍ
َ
مسعود  ،فكتب إليه  :إن _ َّ
قرئ
عز وجل أنزل ھذا القjرآن فجعلjه عربيًjا  ،وأنزلjه بلغjة قjريش  ،فjأ ِ
الناس بلغة قريش  ،وال ُتقر ْئھُم بلغة ھُذيل (( ) . (4فعلَّق أبو الفتح على ھjذه الروايjة قjائالً  )) :العjرب
تبjjدل أحjjد ھjjذين الحjjرفين مjjن صjjاحبه لتقاربھمjjا فjjي المخjjرج  ،كقjjولھم  :بُحثjjر مjjا فjjي القبjjور  ،أي
بُعثر ...فعلى ھذا يكون ع َّتى وح َّتى  ،لكن األخذ باألكثر استعماالً  .وھذا اآلخر جائز وغير خط ٍأ (( .
)(5

وكان يكفي أبا الفتح أن يقبل نھي عمر كما ھو ؛ ف)حتى( جاءت في القرآن الكريم بلغة قريش –

) (1ينظر  :البرھان . 318 / 1 :
) (2المحتسب .236 / 1:
) (3قوله تعالى  ﴾ * j ﴿ :بالحاء  .سورة يوسف .35 / 12 :
) (4المحتسب  ، 343 / 1 :وينظر  :أثر اختالف اللھجات العربية في النحو  ،د  .يحيى علي يحيى المباركي 321 :
.
) (5المحتسب . 343 / 1 :

5

بالحاء ليس بالعين كما تنطقھا ھذيل ، (1) -ولكنه أعمل فيھا رأيjه ورأى أنھjا مjن بjاب اإلبjدال تماشjيا
وإيمانjjه بالنظريjjة الصjjوتية فjjي نشjjوء األلفjjاظ  ،و)ع ّتjى( عنjjده اسjjتعمالھا جjjائز  ،ولكjjن القjjرآن يُقjjرأ
باألكثر استعماال ◌ً .

ﱡ
 .ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺗـﺨﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ:
إن مصطلح )تخيُّر القراءة(  ،أو )اختيار القراءة( يعني  )) :إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة
القراءة ورواتھم المراد بھا أن ذلك القارئ وذلك األمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ
به  ،فآثره على غيره  ،وداوم عليه ولزمه حتى اشتھر وعرف به  ،وقصjد فيjه  ،وأخjذ عنjه  ،فلjذلك
أضيف إليه دون غيره من القراء وھذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ال إضافة اختjراع ورأي
واجتھاد (( .

)(2

وقد تباين ظاھر موقفه من تخير بعjض القjراء قراءتjه مjن غيjر التفjات إلjى السjند  ،ففjي حjين
أنكر ذلك  ،وراح يدافع عن القراء في توجيھه قراءة األعمش ) (3التي رواھا عن أنس  2 Jَ ِ)  َ ) :
" ، ((4) #2.وأنَّ يجمحون ويجمزون ويشتدون عند أنس واحد  .قال :

))

ظاھر ھذا أن السلف كانوا

يقرؤن الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك  ،لكنه لموافقته صاحبه في المعنى  .وھjذا
موضع يجد الطاعن به إذا كان ھكذا على القراءة مطع ًنا  ،فيقول  :ليست ھذه الحروف كلھا عن النبي
 ، λولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ إذ لم يثبت التخيير فjي ذلjك عنjه  ،ولمjا أُنكjر أيضjا
عليه ) يجمزون ( إال أن حسن الظن بأنس يدعو إلى اعتقjاد تقjدم القjراءة بھjذه األحjرف الثالثjة التjي
ھي  ) :يجمحون( و) يجمزون ( و) يشتدون(  ،فيقول  :إقjرأ بأيھjا شjئت  ،فجميعھjا قjراءة مسjموعة

) (1ينظر  :اإلتقان .160 /2 :
) (2النشر في القراءات العشر . 69 / 1 :

) (3سليمان بن مھران األعمش أبو محمد األسديّ  ،أخذ القراءة عرضا عن إبراھيم النخعيّ وعاصم بن أبي ال َّنجود ،
وروى عنه عرضً ا حمزة الزيات وابن أبي ليلى وأبان بن تغلب  ،توفي سنة 148ھ  .غاية النھاية . 315 /1 :
) (4قوله تعالى  ﴾ #5."  2 Jَ ِ)  َ ﴿ :بالحاء  .التوبة . 57 /9 :

6

ف كا ٍ
عن النبي  λ؛ لقوله  :Αنزل القرآن على سبع ِة أحرفٍ كلُّھا شا ٍ
ف  (1) . (( ...فأبو الفتح في كتابه
المحتسب كان كثيرً ا ما يميل إلى التماس العذر لرواة القراءات الشاذة  ،وھو ھنا يحسن الظن بأنس ،
ً
اعتمjادا علjى أنjه يjرى التخييjر فjي القjراءة يكjون مjن بjjين
ويحسjن الظjن بغيjره فjي مواضjع أخjرى
المنقول الصحيح  ،فنجده في قراءة قتادة )ت117ھ( ) ((3)ُMُvْ َ ُ 4َْ 4َa) (2قد أعيتjه الحيلjة عjن حمjل
القراءة على
نظير لھjا فjي العربيjة ليقjرَّ بjأن  )) :ھjذا مjا يُحضِ jرُ هُ طريjق اللغjة  ،ومjذھبُ التصjريف
ٍ
والصنعة  ،إالّ أن قتادة ينبغي أن يُحسنُ الظنُّ به  ،فيُقال  :إنjه لjم يjورد ذلjك إال بحُ جَّ jة عنjده فيjه مjن
رواية أو دراية (( .

)(4

وال نجد ھذا ال َّنفس من الدفاع عن القراءة الشاذة  ،والذب عنھا عنده في تعليقه على قراءة أَبي
السَّ مّال )ت215ھ(

)(5

) :ﻓﺤﺎﺳﻮا ) ،((6بالحاء

)(7

:

))

قال أبو زيد  ،أو غيره  :قلت له  :إ ّنما ھو

)ﻓﺠﺎﺳﻮا(  ،فقال ) :حاسوا وجاسوا( واحد وھذا يدل على أن بعض القراءة ُيتخ ّير بال رواية  ،ولذلك
) (1المحتسب . 296 / 1 :
) (2أبو الخطاب السدوسي البصري أحد األئمة في القراءة  ،روى عن أبي العالية وعن أنس بن مالك وسعيد بن
المسيب  ،وروى عنه أبان بن يزيد العطار وأبو عوانة  .غاية النھاية . 25 / 2 :
) (3قوله تعالى  ﴾  ُMُvَ ُُْْ 4َa ﴿ :من غير ألف  .سورة البقرة  ، 54/ 2 :وقراءة قتادة ) ( ُMُvْ َ ُ 4َْ 4َaذكرھا ابن
عطية في المحرر الوجيز  ، 146 /1 :وأبو حيان في البحر المحيط . 368 / 1 :
) (4المحتسب . 84 / 1 :
) (5قعنب بن أبي قعنب  ،أبو السمال العدوي البصري  ،له اختيار في القراءة شاذ عن العامة  ،رواه عنه سعيد بن
أوس  .غاية النھاية  . 27 / 2 :ويرى الحافظ أبو عمرو الداني أن القراءة ھي ألبي السوار الغنوي وليس ألبي السمَّال
كما ذھب أبو الفتح  .ينظر  :البرھان . 388 / 3 :
) (6قوله تعالى  ﴾ >4َa ﴿ :بالجيم  .سورة اإلسراء . 5 / 17 :
) (7ينظر  :الكشاف  ، 176/4 ، 438/2 :ومجمع البيان  ، 219 / 6 :والمحرر الوجيز  ، 439 / 3 :وتفسير
الرازي  ، 176 / 30 :والبحر المحيط  ، 9 / 6 :والبرھان للزركشي  ، 388 / 3 :واإلتقان  ، 239 / 2 :وفتح
القدير للشوكاني  ، 209 / 3 :وقد نسبھا إلى ابن عباس .

7

نظائر((  (1).والظاھر من كالمه ) بعض القراءة ُي َتخيَّر( أنَّ التخيير ھنا يكون من القراء اجتھا ًدا من
عند أنفسھم ؛ وليس ھو من المنقول الصحيح عن الرسول األكرم(! ،فھو يصرح بأن بعض القراءة
يتخير بال رواية  .وقد ر َّد رأيه ھذا صاحب البرھان بدر الدين الزركشي )ت794ھ( قائال :
ح ّل ألح ٍد أن يقرأ إال بالرواية (( .
الذي قاله ابن جني غير مستقيم  ،وال ي ِ

))

وھذا

)(2

.5ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ ﺑﲔ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ:
يكاد يكون االعتدال الذي أشرنا إليه سبيله التي سلكھا في كتابه ِالمحتسب )موضوع البحث( فقد
اتسع في ھذا المذھب ليسِ َم بjه جملjة آرائjه النحويjة سjوى مjا أشjرنا إليjه فjي اعتدالjه فjي النظjرة إلjى
)(3
ـﻒ):﴾(4
ﻮﺳ ُ
القراءات  .قال في توجيه قjراءة أبjيٍّ  ﴿ :ﻗَـﺎﻟُﻮا أَإِﻧَ 
ـﻚ أَو أَﻧْ َ
ـﺖ ﻳُ ُ

))

ينبغjي أن يكjون ھjذا علjى

حذف خبر إِنَّ  ...وقد جاء عنھم حذف خبر إِنَّ  ،قال األعشى ): (5
إِنَّ َم َحال وإِنَّ مُرْ َت َحال

ضى َم َھال
َوإِنَّ في السَّفر إِذا َم َ

أراد إِنَّ لنا محالًّ  ،وإِنَّ لنا مُر َت َحال  ،فحذف الخبر  ،والكوفيون ال يجيزون حذف خبر إِنَّ إِالّ إذا كjان
اسمھا نكرة  ،ولھذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا ] يعني البصريين [ يجيزونه مع المعرفjة (( .
) . (6فھو ھنا يصرح بميله إلى مذھب الكوفيين في ھذه المسألة .

) (1المحتسب .15 / 2 :
) (2البرھان . 388/3 :
) (3لم تقف الدكتورة خولة عبيد خلف على ھذه القراءة في كتابھا ) قراءة أبي بن كعب دراسة نحوية لغوية(.
) (4قوله تعالى  . ﴾>" َGَ yِ)َ ُْ 4َ ﴿ :سورة يوسف . 90 / 12 :
) (5ينظر  :ديوانه  ، 233 :وكتاب العين  ، 26/3 :وكتاب سيبويه  ، 141 /2 :ولسان العرب  ، 163 /11 :وخزانة
األدب . 485 /10 :
) (6المحتسب . 349 /1 :

8

ومثل ھذا الموقف يطالعنا في توجيھه قراءة سھل بن شعيب ال َّنھمي)!; )(1ـ   ((2) @Lو) َـ  . ((3) @x
قال أبو الفتح  )) :مjذھب أصjحابنا فjي كِّ jل شjيء مjن ھjذا النحjو فيjه حjرف حلقjي سjاكن بعjد حjرف
مفتوح أ َّنه ال يحرك إال على لغة فيه َّ ،
والزھ َرة  ،وال َّنھْر وال َن َھر  ...ومذھب الكوفيين فيه أ َّنه
كالزھْ َرة
َ
صjخر
يُحjjرَّ ك الثjjاني لكونjjه حرفjا ً حلق ًّيjjا  ،فيجيjjزون فيjjه الفjjتح وإنْ لjjم يسjjمعوه ؛ كjjالبَّحر وال َب َحjjر وال َّ
َ
َّ
والحjق فيjه إال فjي أيjديھم  .وذلjك أننjي سjمعت عامjة
والصخر  .وما أرى القول من بعُ jد إال معھjم ،
ُقيل تقول ذلك وال تقف فيه سائ ًغا غير مستكره . (( ...
ع ٍ

) (4

ولم يكتف بتأييد الكوفيين في ھذه المسألة  ،ولك َّنه راح يسجل لنا استقراءه لھجات القبائل العربية
 ،ومنھا قبيلة عُقيل ليقوي به مذھب الكوفيين الذين اقتصروا في ھذه المسألة على القيjاس بjأن عjززه
أبو الفتح ھنا بالسماع .
وقد يعرض مسألة خالفية بين العلمjاء ويjرجح رأيjا علjى آخjر  ،ففjي توجيھjه قjراءة يعقjوب

) (5

ْك() (6يقف عليھا  ،ثم يبتدئ  ،فيقول ) :أ َّن ُه( ذكر في ) ويكأنَّ ( ثالثة آراء  ،فمنھم من جعلھا كلمة
) َوي َ
واحدة فلم يقف على ) وي (  ،ومنھم من يقف على ) وي (  ،ومنھم من يقjف علjى ) ويjك( كمjا فjي

) (1سھل بن شعيب مولى قريش الكوفي الذي يقال له النھمي من أصحاب الصادق  . Αينظر  :رجال الطوسي :
 ، 222ومعجم رجال الحديث  ،للسيد الخوئي . 272 / 9 :
) (2قوله تعالى  ﴾@L  !; ﴿ :بسكون الھاء  .سورة البقرة . 55 / 2 :
) (3قوله تعالى  ﴾ @ َ ﴿ :بسكون الھاء أيضً ا  :سورة طه . 131/ 20 :
) (4المحتسب . 84 / 1 :
) (5يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد _ بن أبي إسحاق اإلمام أبو محمد الحضرمي قارئ أھل البصرة بعد أبي عمرو بن
العالء  ،وأحد األئمة العشرة  .أخذ القرآن عن أبي المنذر سالم الطويل  ،وأبي األشھب العطاردي  ،ومھدي بن ميمون  ،وسمع
حرو ًفا عن حمزة  .توفي بالكوفة سنة )205ھ(  .ينظر  :تاريخ اإلسالم للذھبي. 460 /14 :

) (6يشير إلى قوله تعالى) ﴾#2 a 4َMْ   ْv" Z JَGَM" 2... w\41S  , $40"  . َqْ /  ُd1" J  #َGَM" 2 ﴿:القصص .(82/28 :



القراءة المروية عن يعقوب  (1).قال :

))

والوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه وھو أن ) وي ( على

الكjافرون (
مذھبھما اسم سمي به الفعل في الخبر  ،فكأنه اس ُم أعجبُ  ،ثم ابتدأ فقال  ) :كأنه ال يُفلjح
َ
و ) َويْ َكأَنَّ _َ َي ْبس ُ
ُط الرِّ ْزقَ لِ َمنْ َي َشا ُء من عِ َبادِه (  .ف) َكjأَنَّ ( ھنjا إخبjارٌ
عjار مjن معنjى التشjبيه ،
ٍ
ومعناه  :أَنَّ _ يبسط الرزق لمن يشا ُء  .و) َويْ ( منفصلة من ) َكأَنَّ ( (( .

) (2

 6ـ ﺗﺬﻛﲑﻩ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ :
كان أبو الفتح حريصًا على ترسيخ ما يرتضjيه مjن أصjول النحjو البصjري  ،فحفلjت توجيھاتjه
النحوية بذكر تلك األصول التي قام عليھا ھذا النحو  ،فيعللھا  ،أو يعلل بھا  ،ومنھا :
 .1الموصوف ال تعرض بينه وبين صفته الفاء  ،ال تقول  :مررت برجل فيضرب ً
زيدا ؛ وذلك
ألنَّ الصفة تجري مجرى الجزء مjن الموصjوف  ،وجjزء الشjيء ال يعطjف علjى مjا مضjى
منه  (3) ،والشيء ال يعطف على نفسه .

) (4

 .2قال  )) :المعرفة ال توصف بالنكرة (( ) ،(5وجاء في الكتاب  )) :واعلم أنَّ المعرفjة ال توصَ jف
إال بمعرفة  ،كما أنَّ النكرة ال
توص ف إال بنكرة (( ) ، (6وجjاء فjي األصjول قريبًjا مjن ھjذا
َ

) (1نسب السيرافي في تعليقه على كتاب سيبويه ھذا الرأي إلى الفراء وھو أن تكون ويك موصولة بالكاف  ،وأن
منفصلة  ،ومعناھا عنده تقرير  ،كقولك  :أما ترى ؟!  .ينظر  :ھامش كتاب سيبويه  ، 154 / 2 :وقد ذكر ھذه القراءة
الطبرسي مرجحً ا مذھب الخليل وسيبويه  .ينظر  :مجمع البيان  ، 456 / 7 :ورويت القراءة بالوقف على )ويك( عن
أبي عمرو في المحرر الوجيز ، (302 / 4 ) :وقال ابن الجوزي في زاد المسير )  )) : (115 / 6وكان جماعة
منھم يعقوب يقفون على )ويك( في الحرفين  ،ويبتدئون )أن( و)أنه( في الموضعين

(( .

) (2المحتسب  ، 155 / 2 :و ينظر  :كتاب سيبويه  ، 154 / 2 :ودراسات ألسلوب القرآن الكريم  ،محمد عبد
الخالق عضيمة  :القسم الثالث  ،الجزء الرابع . 204 – 199 :
) (3ينظر  :المحتسب . 100 / 2 :
) (4ينظر  :المصدر نفسه . 53 / 2 :
) (5المحتسب . 100 / 2 :
) (6كتاب سيبويه . 5 / 2 :



.

) (1

 .3ال موضع لجملة من اإلعراب ما لم تقع موقع المفرد .
 .4إعمال الظاھر أولى من تقدير ما ليس بظاھر .

) (2

) (3

 .5الفاعل ليس المراد به أن يكون فاعالً بالمعنى دون ترتيب اللفظ  (4).قال ابن السراج فjي ھjذا
األصل  )) :واعلم  :أنَّ الفاعل ال يجوز أنْ يُقدم على الفعل إال علjى شjرط االبتjداء خاصjة
.

((

) (5

 .6الفعل ال يرفع إال الواحد فاعالً أو مفعوال أُقيم مقام الفاعل  (6) .قال ابن السراج :

))

اعلم  :أنَّ

كل فعل ال يخلو من أنْ يكون عامالً وأول عمله أنْ يرفع الفاعل أو المفعول الذي ھjو حjديث
عنه

((

.

)(7

 .7الموصوف ال يضاف إلى صفته إذا كانت ھي ھو في المعنى .

) (8

 )) .8األفعال أقعد في االعتالل من األسماء من حيث كانت كثيرة التصرف وله وضعت (( .
 .9النكرة أشد حاجة إلى الصفة  .أمَّا المعرفة فتقل حاجتھا إلى الصفة .
 .10الحال والصفة ضربٌ من الخبر .

)(10

)(11

 .11يجوز أنْ يقع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل .

)(1

) (1ينظر  :األصول في النحو  ،البن السراج  ،تحقيق د .عبد الحسين الفتلي . 33 / 2 :
) (2ينظر  :المحتسب . 100 / 2 :
) (3ينظر  :المصدر نفسه . 262 / 2 :
) (4ينظر  :المصدر نفسه . 230 / 1 :
) (5األصول في النحو .174 / 1 :
) (6ينظر  :المحتسب . 230 / 1 :
) (7األصول في النحو .54 / 1 :
) (8ينظر  :المحتسب  ، 360 / 1 :وينظر  :المفصل  127 :و :شرح المفصل  :مج ، 1ج. 536 : 3
) (9المحتسب . 105 / 2 :
) (10ينظر  :المحتسب . 289 / 2 :
) (11ينظر  :المحتسب . 165 / 2 :

)(9



 .12ما ال يتعدى قد يتعدى بحرف الجر .

) (2

 .13يجوز أنْ يتقدم أحد الخبرين على صاحبه .

) (3

 .14األجناس يقع قليلھا موقع كثيرھا  ،وكثيرھا موقع قليلھا .

)(4

ً
ب َزيٌْ jد َعمْ jرً ا...
 .15أصل المفعول أنْ يكون
ض َjر َ
فضلة و َبعدَ الفاعل َ ،ك َ
التي ذكرھا ابن السراج .

) (5

وھjو مjن األصjول

) (6

 7ـ ﺍﻟﱰﺟﻴﺢ ﻭﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ:
على الرغم من إنصاف ابن جنjي للقjراءات الشjاذة كjان موضjوعيًا فjي نظرتjه إلjى القjراءات
المشھورة  ،إذ غالبًا ما كان يرجحھا على رسيلتھا الشاذة  ،ودليjل الباحjث علjى صjحة مjا ذھjب إليjه
غلبة عدد القراءات المشھورة التي فضلھا على عدد القراءات الشاذة في كتابه المحتسب .
ومن القراءات الشاذة التي رجح عليھjا نظيراتھjا المشjھورة فjي توجيھjه النحjويّ  :قjراءة ابjن
) (8
) (7
ـﻚ (
عبjjاس  ،والحسjjن ويحيjjى بjjن يع َمjjر  ،وعاصjjم الجحjjدري  ،وأبjjي رجjjاء بخjjالف ) َوإِﻟــﻪَ أَﺑِﻴـ َ

) (1ينظر  :المحتسب . 108 / 2 :
) (2ينظر  :المصدر نفسه . 108 / 2 :
) (3ينظر  :المصدر نفسه  ، 108 / :وينظر  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 65 / 2 :
) (4ينظر  :المحتسب . 316 / 1:
) (5ينظر  :المصدر نفسه .65/1 :
) (6ينظر  :األصول في النحو . 75 / 1 :
) (7ھو أبو سليمان يحيى بن يعمر الليثي العدواني البصري  ،تابعي جليل  ،عرض على ابن عمر وابن عباس ،
وعرض عليه أبو عمرو بن العالء وابن أبي إسحاق  ،وكان نحويا صاحب علم بالعربية والقرآن  ،نزل مرو وولي
القضاء بھا  ،وكان ثقة  .أخبار القضاة البن حيان  ، 305 / 3 :وتذكرة الحفاظ للذھبي  ، 75 / 1 :وسير أعالم
النبالء للمؤلف نفسه  ، 441 / 4 :وغاية النھاية . 381 / 2 :
) (8ھو عمران بن تيم  ،أبو رجاء العطاردي البصري  ،تابعي كبير  ،عرض القرآن على ابن عباس  ،وروى
القراءة عنه عر ً
ضا أبو األشھب العطاردي )ت 105ھ(  .غاية النھاية . 406 / 1 :



بالتوحيد ). (1
قال ابن جني :

))

قول ابjن مجاھjد بالتوحيjد ال وجjه لjه  ،وذلjك أنَّ أكثjر القjراءة ﴿ َ ِ)2ـc4َ Jـ﴾ y

جمعا ً كما ترى  ،فjإذا كjان ]أبيjك[ واحjداً كjان مخالفjا ً لقjراءة الجماعjة ؛ فتحتjاج حينئٍ jذ إلjى أن يكjون
)أبيك( ھنا واح ًدا في معنى الجماعة  ،ولم يحتج فيه إلى ُّ
التأول لوقوع الواحد موقع الجماعة (( .

) (2

ومن ھذه المواطن أيضًا قولjه تعjالى  ﴿ :ـ!GَHI EFـ ( ُ ) ، ﴾(3وھjي قjراءة النjاس  ،إذ رجّ َحھjا علjى
قراءة الشعبي)ت104ھ  ،أو 107ھ( ) . ( ="  (GHI !) : (4قال  ... )) :وعلى كل حال فمعنى القراءة
بقوله  ﴾ ="  (GHI EF! ﴿ :والقراءة بقولjه ) :ـ! GHIـ (  "ـ= ( يرجعjان إلjى شjي ٍء واحjد  ،إال أنّ أشjدّھما
إفصاحا بأنّ الما َء أنزل للتط ُّھر ب ِه ھي قراءة من قرأ  ﴾ ="  ( GHI EF! ﴿ :؛ ألنَّ فيه تصريحا ً بjأن المjاء
أنزل للطھار ِة  ،وتلك القراءة الشاذة إنما يُعلم أنه اُنزل للطھارة به. ((...

)(5

ومنه أيضًا تفضيله القراءة المشھورة على قراءة الحسن بخالف وأبي رجاء والجَ حْ دري وقتادة
) (1قوله تعالى  ﴾ yc 4َ Jَ ِ)2 ﴿:بالجمع  .سورة البقرة  .133/ 2 :والقراءة بالتوحيد ذكرھا ابن جرير الطبري
)ت310ھ( في جامع البيان  ، 782 / 1 :وأبو الليث السمرقندي )ت383ھ(  ، 122 / 1 :والثعلبي )ت427ھ( /1 :
 ، 281والطوسي )ت460ھ( في التبيان  ، 476 / 1 :والسمعاني )ت489ھ(  ، 143 / 1 :والزمخشري في الكشاف
 ، 377 / 3 :وابن عطية األندلسي )ت546ھ( في المحرر الوجيز  ، 214 / 1 :وأبو البقاء العكبري)ت616ھ( / 1 :
 ، 65والقرطبي )ت671ھ(  ، 138 / 2 :وأبو حيان )ت745ھ( في البحر المحيط  ، 573 / 1 :والسيوطي
)ت911ھ( في الدر المنثور  ، 139 :والشوكاني )ت1255ھ( في فتح القدير . 146 :
) (2المحتسب .112/1 :
) (3سورة األنفال . 11 / 8 :
) (4أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي :من ھمدان  ،ولد لست سنين خلت من خالفة عثمان ومات سنة
)104ھ(  ،وقيل سنة )107ھ(  ،وھو ابن اثنتين وثمانين سنة .طبقات الفقھاء . 81 / 1 :
) (5المحتسب .275/1 :


))
)(1
ِصال ؛ أل َّن ُه مستعمل في الرّ ضاع وغيره ،
من الف َ
أع ّم ُ َ
ويعقوب  ( *,4S U Jُ6َa2) :إذ قال  :ال َفصْ ُل َ

والفصا ُل ھنا أوقع ؛ ألنه موضع يختص بالرضاع ((  (2) .وقوله  ) :والفصال ھنا أوقع ( ترجيح بيِّن
للقراءة المشھورة على نظيرتھا الشاذة معتمدا فيه على معرفته العميقة بjدالالت األلفjاظ  ،واالسjتقراء
يؤيد ما ذھب إليه لما في بناء ف َِعال المزيد على ) َفعِل( من تخصjيص  ،فالصjيام أخjص مjن الصjوم ،
والقتال أخص من القتل  ،وھذا المعنى يغنينا عما ذكر من معاني )فِعال( التي ذھب إليھا علماء اللغjة
من امتناع  ،وقرب  ،وحينونة  ،ووسم  ،وكلھا فيھا التخصيص ) . (3وھذا في حjدود مjا اطلعنjا عليjه
من مصادر لم يُسبق إليه ابن جني  ،ولم يقفوه به أحد  ،وھو أقرب إلى واقع اللغة مما ذكر عند غيره
.
ومنه أيضًا تفضيله القراءة المشھورة على قراءة أنjس بjن مالjك ) :ﻛﺸـﺠﺮةٍ ﻃَﻴﺒ ٍـﺔ ﺛﺎﺑ ٍ
ﺻـﻠُ َﻬﺎ( .
ـﺖ أ َ◌ ْ
َ
قjjال  )) :قjjراءة الجماعjjة ◌َ ﴿ َ Qـُ! 4E 4ـ ﴾(4) xأقjjوى مع ًنjjى  ،وذلjjك إنjjك إذا قلjjت ) :ثابٍ j
ت أصjلُھا ( فقjjد
ً
أجريت ثاب ًتا
صفة على شجرة  ،وليس الثبات لھا  ،إنما ھو لألصل  ،ولعمري إن الصف َة إذا كانت في
المعنى لما ھو من سبب الموصوف ] يعني  :النعت السببيّ [ جرت عليه  ،إالّ أنھا إذا كانت له كانjت
(( )(5
أخصّ ً
لفظا به .
والذي يقوي قراءة العامة أيضًا إسميتھا فأصلھا ثابت جملة إسمية  ،والجملjة اإلسjمية أقjوى فjي
الداللة من الجملة الفعلية ؛ لما فjي األولjى مjن احتjواء لألزمنjة  ،وثبjوت  ،واسjتمرار  .أمjا األخjرى
) (1قوله تعالى  ) ﴾ ِ  ,4S a Jُ 46a 2 ﴿:سورة لقمان  ، [14 / 31 :وقراءة ) َو َفصْ ـل ُه( ذكرھا الشيخ الطبرسي في مجمع
البيان  ، 78 / 8 :والبيضاوي  ، 347 / 4 :وذكرھا السيوطي في االتقان تحت عنوان )فيما ُكتِب موافقا لقراءة شاذة(
 452 / 2 :؛ إذ إن ھذه القراءة تلتقي بنظيرتھا المشھورة في الرسم الخالي من األلف .
) (2المحتسب .167/2:
) (3ينظر  :كتاب سيبويه  ، 13 ، 12 ، 10 ، 7 / 4 :وشرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترابادي ، 154 / 1 :
ومعاني األبنية  ،د  .فاضل صالح السامرائي . 30 – 28 :
) (4سورة إبراھيم .24 / 14 :
) (5المحتسب .362/2 :



)الفعلية( بصيغة اسم الفاعل العامل عمل فعله فھي تفيد التغيُّر والحدوث .
) (1
ﻀــﻰ َﻋﻠَـ ْـﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـﻴَ ُﻤﻮﺗُــﻮن) . ((2قjjال :
وعلjjق علjjى قjjراءة الحسjjن  ) :ﻻ ﻳُـ ْﻘ َ

))

وقjjراءة العامjjة فjjي ھjjذا

أوضح وأشرح ؛ وذلك أن فيھا نفي سبب الموت  ،وھو القضjاء علjيھم  .وإذا حjذف السjبب فالمسjبب
أشjjد انتفjjا ًء  . (3) (( ...ويستشjjف مjjن ھjjذا التوجيjjه أسjjلوب أھjjل المنطjjق فjjي ذكjjر مصjjطلحي السjjبب
والمسبب .
وقال في قراءة ابن مسعود : ((4)4ً/> L Mْ ,2) :

))

وقjراءة العامjة أقjوى معنjى ؛ وذلjك أن )المكjر(

فيھا معرفة إلضافته إلى المعرفة  ،أعني ) :ال َّسيِّئ(  ،فكأنه قال  ) :وال يحيق المكر السَّjيِّئ الjذي ھjو
jتكره مسjjتنكر فjjي النفjjوس(  .وعليjjه قjjال ِمjjن بعjjد  5" Z2 ﴿:ـ  ْ Mْ .ـ    ـ ِ) /ــ  َGِ 4ـ ، ﴾ Jوأبjjدل
jال مسَ j
عٍ j
)استكبارً ا( وما بعده من النكرة قبله  ،وھي ھو من قوله  ، ﴾ًAُvُ 4 ِ)  \َ 4, ﴿ :وحسُن تنكير االستكبار
ألنه أدنى إلى )نفور( ممَّا بعده...

(( )(5

.

والقراءة المشھورة عند أبي الفتح ھي حجة القjراءة الشjاذة  ،ودليjل علjى الكثيjر مjن معانيھjا ،
وھذا يعود عنده إلى االرتباط اللغوي بين القراءتين  ،وإلى تالقيھما عنjد معنjى التنزيjل  ،فھjو يبحjث
) (1ھو الحسن بن أبي الحسين بن يسار  ،أبو سعيد البصريّ  ،إمام زمانه علمًا وعمالً  ،قرأ على حطان الرُّ قاشيّ
عن أبي موسى األشعريّ  ،وعلى أبي العالية عن أبيّ وزيد وعمر  ،وروى عنه أبو عمرو بن العالء  ،وآخرون .
توفي سنة )110ھ(  .غاية النھاية . 235 / 1 :
) (2قوله تعالى  . ﴾ ُY.َa  ِ!َS jَْ&" 4َ ﴿:سورة فاطر  ، 36 / 35 :وقد ذكر القراءة الشاذة ) َف َيمُوتون( الزمخشري في
الكشاف 310 / 3 :
) (3المحتسب .202 /2 :
) (4ينظر  :جامع البيان  ، 175 / 22 :والتبيان  ، 438 / 8 :وتفسير السمعاني  ، 364 / 4 :والكشاف ، 312 / 3 :
والمحرر الوجيز  ، 443 / 4 :وزاد المسير  ، 259 / 6 :وتفسير القرطبي  ، 359 / 14 :والبحر المحيط / 7 :
 ، 305وفتح القدير . 356 / 4 :
) (5المحتسب .202 /2 :
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دائمjjا عjjن المناسjjبة التjjي تjjدعم صjjحة فكرتjjه وھjjي أن القjjراءات الشjjاذة ال تقjjل شjjأ ًنا عjjن القjjراءات
المشھورة التي فضلھا ابن مجاھد .

)(1

وقد يفضل القراءة الشاذة على نظيرتھjا المشjھورة  ،ومjن ذلjك قjراءة الحسjن وعمjرو )َJ ) :(2ـ!َ
 ((3) F!Kَ 1$  =ِ" LI2ُ ِ"َDبالسين بدال من الشين في )َ! . (Fقال  )) :ھذه القراءة أش ُّد إفصاحا بالعدل
من القراءة الفاشية التي ھي  ﴾ F!َ 1$  ﴿:؛ ألن العذاب في القراءة الشاذة مذكورٌ علة االستحقاق لjه ،
وھو اإلساءة  ،والقراءة الفاشية ال ُي َتناول من ظاھرھا علّة إصابة العذاب له  ،وأنَّ ذلك لشيء يرجjع
إلى اإلنسان  ،وإنْ ُك َّنا قد أحطنا علما ً بjأن _ تعjالى ال يظلjم عبjادهُ وأ َّنُ jه ال يعjذب أحjداً مjنھم إال بمjا
أمjاكن غيرھjا  .وظjاھر قولjه
جناهُ واجترمه على نفسه  ،إال أ َّنا لم نعل ْم ذلك مjن ھjذه اآليjة  ،بjل مjن
َ
تعالى  ﴿ :ـَ 1ـ! ﴾ Fبالشjين معجمjة رُ َّب َمjا أَو َھَ jم َمjن يضُ jعف نظjرُ هُ مَِ jن المخjالفين أ َّنjه ]أي  _ :جَّ jل
وعال[ يعذب َمن يشاء من عباده  ،أساء أو لم يُسِ ىء  .نعوذ با^ من اعتقاد ما ھذه سبيله  ،وھو حسبنا
وولينا

((

.

)(4

ومن ذلك ما رواه أبو عبد _ السلميّ عن عليّ بن أبي طالب  (  ُM+, # aَ"  "' 2): πبفتح الياء
 (5) .وقد أنكر ابن مجاھjد القjراءة بھjا  .ودافjع ابjن جنjي عنھjا قjائالً  )) :ھjذا الjذي أنكjره ابjن مجاھjد
) (1ينظر  :القراءات القرآنية وتوجيھھا النحوي . 212 :
) (2ھو أبو علي األسواري التميمي  ،معتزلي قدري من القراء القصاص  ،من أھل البصرة  ،كان متروك الحديث ،
ليس بثقة  ،وال يكتب حديثه  ،مات بعد المئتين بيسير .ينظر :الضعفاء الكبير ،للعقيلي)ت322ھ(،291-290/3 :
والكشف الحثيث لمحمد بن سبط العجمي  ،أبو الوفا الحلبي  ، 203 :واألعالم للزركلي83/5 :
) (3قوله تعالى  ﴾ $4Tَ  , Jِ PQُ َِ'S َH4َ ﴿ :بالشين في)أَ َشا ُء(  .سورة األعراف . 156/ 7 :
) (4المحتسب .261/ 1 :
) (5ينظر  :معاني القرآن للنحاس  ، 222 / 1 :والكشاف  ، 372 / 1 :ومجمع البيان  , 216 / 2 :وإمالء ما َمنَّ به
الرحمن 98 / 1 :
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عندي مستقيم جائز وذلك على حذف المفعول  ،أي  :والذين يتوفjون أيjامھم أو أعمjارھم أو آجjالھم ،
كما قال )سبحانه(   ﴿ ﴾ (1) $ ِ$Iَ4D LIJ( N/ْ َ N$Oُ OَP$I>Q, َB !-َ4َQ ﴿ :ـ'"  aََYـَُ Mc 4َ.ْ  4ـ ﴾(2)Nوحjذف المفعjول
$
كثيرٌ في القرآن وفصيح الكالم  ،وذلك إذا كان ھناك دليل عليه  .قال _ تعالى , Y 2ُ2 ﴿ :ـ  ُ:ـ T Fـ 
) ﴾(3أيْ  :شيئا ً (( ) . (4وقد تبع في ھذا التوجيه أبا جعفر النحاس .

) (5

ﺴ َـﻤﺎءُ َرﻓَـ َﻌ َﻬـﺎ( بjالرفع .
ومن شواھد تفضيله القراءة الشاذة ما وجjه بjه قjراءة أبjي السَّ jمَّال َ ) :واﻟ 
قال  )) :الرفع ھنا أظھر من قراءة الجماعة ؛ وذلك أنه صرفه إلى االبتداء ؛ ألنه عطفjه علjى الجملjة
الكبيرة التjي ھjي قولjه  2 ﴿ :ـ0 2 +ـ  "ـ  ،﴾(6) ِ#فكمjا أن ھjذه الجملjة مركبjة مjن مبتjدأ وخبjر ،
)(7
ﺴ َﻤﺎءُ َرﻓَـ َﻌ َﻬـﺎ ( جملة مjن مبتjدأ وخبjر  ،معطوفjة علjى قولjه ﴿  2ـ0 2 +ـ 
فكذلك قوله تعالى َ ) :واﻟ 

"  . ﴾ ِ#وأما قراءة العامة بالنصب  ﴾ 4!7َaA $4. 2 ﴿ :فإ َّنھا معطوفة على﴿"  ﴾ِ#وحدھا  ،وھjي
جملة من فعل وفاعل  ،والعطف يقتضي التماثل في تركيب الجمل. (( ...

)(8

) (1سورة المائدة . 117 / 5 :
) (2سورة النحل . 32 ، 28 / 16 :
) (3سورة النمل . 23/ 27 :
) (5المحتسب .125 / 1 :
) (6ينظر  :معاني القرآن للنحاس 222 / 1 :
) (7سورة الرحمن . 6 / 55 :
) (8يشير إلى القراءة الشاذة بالرفع  ،في حين جاء قوله تعالى  , ﴾ 4!7َaA $4. 2 ﴿ :سورة الرحمن  . 7 / 55 :بالنصب
.
) (1المحتسب  ، 302 / 2 :وينظر  :مجمع البيان للطبرسي . 328/9 :
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RF
ضل قراءة أخرى شاذة ألبي السَّ مَّال ُمؤثرً ا الرفع على النصب في قوله تعالى >/ِ ﴿ :ـ! ُـ >Sـ $
وف َّ
 ﴾(1) ٍ َUِ" V!OْUَ4Wبرفع ) ُك ّل(  .قال  )) :الرفع ھنا أقوى من النصب  ،وإن كانت الجماعة على النصب ؛
وذلك انه من مواضع االبتداء  ،فھو كقولك  :زي ٌد ضربته  ،وھو مذھب صاحب الكتاب

(( )(2

.

وتفضيله القراءة الشاذة على المشھورة يتفق تمامًا وخطته التjي وضjعھا لكتابjه  ،وصjرح بھjا
في خطبjة الكتjاب  ،وھjي إنصjاف القjراءة الشjاذة باالحتجjاج لھjا  ،وأداء حقھjا عليjه  ،وھjو كjان قjد
أفصح عن غرضه ھذا قائالً ... )) :غرضنا منه أنْ ُنري وج َه قو ِة ما يُسمى اآلن شاذاً  ،وأ َّنه ضjاربٌ
بالصحة بجرانه  ،آخذ من سمت العربية مھلة ميدانه  ،لئال يرى مرً ى أَنَّ العدول عنه إ َّنمjا ھjو َغjضٌّ
منُ jه أو تھمjٌ jة لjjه ((  (3) .وقولjjه  ) :نjjري وجjjه (...يفصjjح عjjن محjjور الكتjjاب  ،الjjذي ھjjو توجيjjه ھjjذه
القراءات .

 .8ﻣﻴﻠـﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﺼـﺎﺭ :
كتاب المحتسب يمثل آخر ما ألّفه ابن جني في حياته العلمية ؛ لذا جاء معبّرً ا عن غاية النضج
في فكره اللغوي  ،إذ كبح فيjه شjي ًئا مjن جُ مjاح الميjل إلjى اإلسjھاب واإلطالjة اللjذين كjان عليھمjا فjي
بعض كتبه السابقة  ،ومنھا كتابه )الخصائص(  ،فقد حاول في ھذا الكتاب الجنوح إلjى االختصjار ،
خ ّل  ،وقد ذ ّكر
ولعله قد استمع فيه إلى نصيحة معاصريه  ،فلبّى رغبة قـُرّ ائه  ،في االختصار غير ال ُم ِ
في غير موضع من كتابه بنيَّته ترك اإلطالة  ،واختصار المقالة  .ومن الشواھد التي ترجح صحة مjا
ذھبنا إليه ما يأتي :

) (1سورة القمر . 49 / 54 :
) (3المحتسب  ، 300 / 2 :و ينظر  :الكتاب  ، 74/1 :وفيه عن اآلية  )) :فأما قوله َّ
w4+ْ&َK $
عز وجل  T Fُ: 4ِ) ﴿:
ِ&َ  ٍ ﴾ Aفإنه على قوله ً :
زيدا ضربته  ،وھو عربيٌّ كثير (( .
) (4المحتسب . 33 – 32 / 1 :
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قال في جواز تخليط العرب في االسم األعجمjي موجھjا بjذلك قjراءة الحسjن والزھjري) (1وابjن
أبي إسحاق وعيسى الثقفي واألعمش ))ِ> "...)) ((2)Fونكره االستكثار من الشواھد والنظائر  ،تحام ًيا
(( )(3

لطول الكتاب .

وقال في توجيه قراءة أبي العالية ) َ ((4) 4!ُ4ِ) 4Lْvَ sَv+َY 4بالتاء فيما يُروى عنه  )) :كثر عنه تأنيث
فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنث  ،وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو بjه
(( )(5
 ...ونظائر ذلك كثيرة ج ًّدا الوجه لإلطالة بذكرھا .
وقال في موضع آخر  )) :والكالم يطول وقد أشبعناه في كتابنا المنصjف (( ) ، (6وقjال  )) :و َنjدَ عُ
اإلطالة بالشواھد إشفا ًقا من اإلطالة التي ُسئِلنا اجتنابھا  ، (7) (( ...وقال فjي توجيھjه قjراءة علjي ) Α
  ( XَP<  َ# َ%لقوله تعالى  ...))﴾(8)XَP Y َ# َ%  ﴿ :أ َّما ) إالھتك ( فإنjه عبادتjك  ،ومjن اإللjه  ،أي :

) (1محمد بن مسلم بن عبيد _ بن شھاب أبو بكر الزھري المدني أحد األئمة الكبار وعالم الحجاز واألمصار تابعي  ،وردت
عنه الرواية في حروف القرآن قرأ على أنس بن مالك  ،ولد سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين  ،روى عن عبد _ بن عمر
 ،...وروى عنه الحروف عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وعرض عليه نافع بن أبي نعيم فيما حكاه أحمد بن جبير عن إسحاق
المسيبي عنه  ،وروى عنه مالك بن أنس ومعمر واألوزاعي و بن أبي عبلة وآخرون  .غاية النھاية . 262 / 2 :

) (2وردت لفظة  ﴾ َFc >ِ) ﴿ :في القرآن الكريم محققة الھمزة  ،وقد أشار أبو الفتح إلى تسھيلھا في سورة البقرة 2 :
 . (40/ينظر  :المحتسب . 79 / 1 :
) (3المحتسب . 81 / 1 :
) (4قوله تعالى  ﴾ 4!ُ4ِ) ً4ْvَ sَv+" Z ﴿ :بالياء  .سورة األنعام .158 / 6 :
) (5المحتسب . 237 – 236/1 :
) (6المصدر نفسه .246/1 :
) (1المحتسب .258/1 :
) (8سورة األعراف. 127 / 7 :



ّ
مستحق العبادة  ، ...ويقال  :ال ِه أبوكَ  ،و َلهْ أبوكَ َ ،ول ْھيَ أبوكَ  ،وفي تصريفھا بعض الطول فندعه
تخفي ًفا (( .

)(1

 ... )) ﴾(3)Dومثلjه :
 ( Dلقولjه تعjالى 0َ ﴿ :ـS x$ـx 4
وقال في توجيه قراءة السُّ لمِيّ )0 ) : (2ـS x$ـx 4
رج ٌل َكريم  ،وكـ ُ َرام  ،وكـ ُرَّ ام  .وزادوا مبالغة فيه بإلحاق التا ِء  ،فقالوا  :كـ ُرَّ ا َمة  .والشواھد كثيjرة ،
إالّ أ َّنه كتابٌ ُسئِلنا اختصاره ؛ لئالّ يطول على كاتبه  ،فأوجبjت الحjال اإلجابjة إلjى ذلjك ((  (4).وقjال
في توجيه قراءة أيوب السختياني) (* َG  Z2) : (5بالھمز

))

وفيه أكثر من ھذا  ،ولjوال تنكjب اإلطالjة

(( )(6

كراھية اإلمالل والسآمة ألتينا به . ...

ومن األسباب التي دعت أبا الفتح لالختصار فيما نرى أنَّ كتابه ھذا كان خالصة تجربjة عميقjة
 ،وموھبjjة لغويjjة فjjذة  ،وقjjد دلنjjا علjjى ذلjjك كثjjرة إحاالتjjه فيjjه علjjى مؤلفاتjjه األخjjرى المتق ِّدمjjة ،
نحjjو)الخصjjائص( )) ، (7والمنصjjف( ) ، (8و)سjjر الصjjناعة( ) , (9وغيرھjjا ) ، (10ومjjا كjjان يشjjع فjjي
) (3المحتسب .231/ 2 :
) (4ھو عبد _ بن حبيب بن ربيعة مقرئ الكوفة الضرير  ،أخذ القراءة عر ً
ضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي
طالب وآخرين  ،وأخذ القراءة عنه عرضً ا عاصم وعطاء بن السائب  .توفي سنة 74ھ  .غاية النھاية . 413 / 1 :
) (3سورة ص . 5 / 38 :
) (6المحتسب .125/1 :
) (7ھو أيوب بن أبي تميمة السختياني  ،ويكنى أبا بكر مولى لعنزة  .كان ثقة ثب ًتا في الحديث جام ًعا عدالً ور ًعا كثير
العلم حجة  .مات في الطاعون سنة  132ھ  ،وھو ابن ثالث وستين سنة  .ينظر :طبقات ابن سعد ، 246/7 :وطبقات
خليفة  ، 373 :وثقات ابن حبان . 53/6 :
) (8المحتسب . 49 / 1 :
) (1ينظر :المحتسب .54/2 ، 364 ، 299 , 106/1 :
) (2ينظر  :المحتسب 274 ، 246/1 :
) (3ينظر  :المحتسب .366/2 :
) (10ينظر  :المحتسب .71/ 2 :
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مقدمة كتابه من روح الشيخ الفاني الذي ال ھ َّم له سوى ابتغاء وجه ربه األعلى فجاء كتابه معبرً ا عن
تلك الروح  ،وعن تلك الغاية الجليلة التي ألف من أجلھا  ،والتي عبر عنھا عنوانjه  .وقjد أشjرنا إلjى
شھادة تلميذه الشريف المرتضى بھذا الشأن فيما تقدم من ھذا البحث .
ولمّا كانت حدود الشذوذ واضحة  ،والمادة القرآنية المتفق عليھا مجموعjة فjي كتjب مسjتقلة ،
والدواعي واألسباب متوافرة حُ ِّفز أبو الفتح على االحتجاج ) (1؛ ولم يحتج إلى اإلطالة لوضوح الغاية
.
ولكن ھذا االختصار الذي نشده في كتابه  ،و سعى إليه لم يكن منھجً ا ثابتا لديه فقد استرسل في
الكالم في غير موضjع بمjا تتجjاوزه الحاجjة  ،فأخjذ منjه البحjث فjي اشjتقاق لفظjة )ذريَّjة( مjثال نحjو
خمس صفحات ) ، (2وأخذ منه البحث في أصل )كأي( نحو ثالث صفحات .

)(3

ﱠ
  -ﺍﻟﺴﻬﻮ  ،ﺃﻭ ) ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ( :
لم يكن الوضوح في التوجيه النحوي سمة عامة في منھجه  ،الذي ّ
توزع علjى اتجاھjات ثالثjة
ھي :االتجاه الصوتيّ  ،واالتجاه الصرفيّ  ،واالتجاه النحويّ  ،فقد كان يقjع أحيا ًنjا فjي السjھو  ،ومjن
أمثلة ذلك في المحتسب :
توجيھه قوله تعالى  ﴾(4) 4! 4َ ,َ  0S Jََa ﴿ :بالحمjل علjى المعنjى فjي تأنيjث )المثjل( ؛ أل َّنjه فjي
المعنى حسنة ) ، (5ورفض أنْ يحمله على حذف الموصوف  .قال  ... )) :فإن قلت  :فھالّ حملته علjى
حذف الموصوف  ،فكأ َّنه قjال  :فلjه عشjر حسjنات أمثالھjا  .قيjل  :حAذف الموصAوف وإقامAة الصAفة
ف َحمْ ل )دانية(
ض ُع َ
مقامه  ...ليس بمستحسن في القياس  ،وأكثر مأتاه إنما ھو في الشعر  ،ولذلك َ

) (5ينظر  :القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوي .202 :
) (6ينظر  :المحتسب . 160 – 156 /1 :
) (3ينظر  :المحتسب . 173 – 170 / 1 :
) (4سورة األنعام . 160/ 6 :
) (2ينظر  :المحتسب .237/1 :

5

ً
ً
دانيjة علjيھم ظاللُھjا عطفjا ً
وجنjة
من قوله تعالى ﴾(1) 4!ُ 4َh  ِ!َS ًN \2 ﴿ :على أ َّنه وصjف جنjة  ،أيْ :
على )جنة( من قوله ;2 ﴿ :ـ  ِ.ـQ 4ـ+; 2 1ـ"ِ 2 ًNـ  ﴾ Lوجنjة دانيjة علjيھم ظاللھjا لمjا فيjه مjن حjذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه حتjى عطفوھjا علjى قولjه M, ﴿:ـ * !aـَS 4ـcAَGْ  jـ ﴾(2) yودانيjة علjيھم
ظاللھا  ،فكانت حاالً معطوفة على حال قبلھا  ،فلھذا يضعف أن يكjون تقjدير اآليjة علjى  :فلjه عشjر
حسنات أمثالھا  ،بل تكون )أمثالھا( غير صفة  ،لكنه محمول على المعنى  ،إذ كنَّ حسنات كمjا تjرى
(( ) . (3ورفض في موضع آخر إقامة الصjفة مقjام الموصjوف فjي القjرآن خاصjة بقولjه  ... )) :وھjذا
غير مستحسن في القرآن

(( )(4

وھذا الرأي لjيس بجديjد علjى ابjن جنjي ؛ فھjو قjد صjرح بjه فjي كتابjه الخصjائص ) ، (5ولكjن
الجديد أن نجده في المحتسب  ،الذي يمثل ذروة ما ألفه حين ختم بjه مؤلفاتjه الكبيjرة  ،والجديjد أيضjا
أن ينقض رأيه ھذا في الكتاب نفسه من دون اإلشارة ال إلى خصوصية التعبير القرآني  ،وال إلjى مjا
توافق عليه النحاة الذين استقروا أساليب العرب  ،فوجَّ ھوا طائفة مjن التراكيjب الفصjيحة علjى حjذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه  ،ھذا االستقراء الذي يقjره المjنھج الوصjفي المعنjي برصjد الظjاھرة
اللغويjة مjن خjالل االسjتعمال ) ، (6والمjنھج التحjويلي  ،الjذي ينظjر إلjى الظjاھرة اللغويjة مjن خjjالل
توجيه الفكر للغة والسيما في البنية العميقة .

) (7

) (1سورة اإلنسان . 14 / 76 :
) (2سورة اإلنسان . 13 / 76 :
) (5ينظر  :المحتسب . 237/1 :
) (4المحتسب . 246 / 2 :
) (5قال في الخصائص في باب شجاعة العربية  )) :وقد حُذف الموصوف وأقيمت الصفة مُقامه وأكثر ذلك في
الشعر  .وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره((  .الخصائص . 366 / 2 :
) (1ينظر  :منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث  ،د .علي زوين  . 22 – 14 :ويعني الباحث بالمنھج
الوصفي المنھج الوصفي التفسيري ليس التقريري .
) (2ينظر  :المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  ،د .رمضان عبد التواب . 196 – 187 :

5

ويعود ابن جني في مواطن أخرى إلى التوجيه بحذف الموصوف  ،قال في توجيjه قjراءة ابjن
مسعود  ... )) : ((1)ًNَc 4S  ُْvK #ِ)2 ) :وأ َّما قوله تعالى َS s nَY ُHَY 4َ 2 ﴿ :ـ+c 4K jـ , Nـ ﴾(2)  !+فيجjوز فيjه أنْ
يكjjون مصjjدرً ا أي خيانjjة مjjنھم  ،ويجjjوز أنْ يكjjون علjjى أنَّ معنjjاه علjjى ن َّيٍ jة خائنٍ jة أو عقيjjد ٍة خائنٍ jة ،
وكذلك أيضًا يجوز أنْ يكjون ال تسjمعُ فيھjا كلمjة الغيjة  ،وكjذلك اآلخjر علjى إنْ خِفjتم حjاالً عائلjة .
فالمصدر ھنا أعذب وأعلى (( .

) (3

ووجjjه قjjراءة عمjjرو بjjن فائjjد ) :ــ ْ , @ Aــ ((4)Jباإلضjjافة بقولjjه  )) :ھjjو عنjjدي علjjى حjjذف
كالم مثله  ،أو حدي ٍ
ذكر مثلjه .(5) (( ...وھjذا
الموصوف وإقامة الصفة مقامه  ،أي بسور ِة
ث مثله  ،أو ٍ
ٍ
التوجيه وأمثاله يناقض قوله المتقدم بأن

))

حذف الموصوف وإقامة الصjفة مقامjه ...لjيس بمستحسjن

ً
جائزا في التوجيjه النحjوي عنjده ،
في القياس  ،وأكثر مأتاه إ َّنما ھو في الشعر((  (6).فإذا كان ھذا كله
فل َم ھذا التشدد في القياس على حساب ما يحتمله المسموع  ،والسيما أ َّنه قد بدأ كتابه بالدفاع عن ھذا
المسموع ؟ فھو في رأيه )) نازع بالثقة إلى قرائه  ،محفوف بالروايات من أمامه وورائه  ،ولعلAه ،
(( )(7

ساو في الفصاحة للمجمع عليه .
أو كثيراَ منه  ،م ٍ

ً
شروطا إلقامjة الصjفة مقjام الموصjوف منھjا مjا ذكjره المبjرد فjي المقتضjب :
ويذكر النحاة

))

) (3اآلية برسم المصحف  . ﴾ ًNَS  ُْvK #ِ)2 ﴿ :سورة التوبة  . 28 / 9 :أما قراءة ابن مسعود )  ( ًNَc 4S  ُْvK #ِ)2فقد
ذكرھا أبو الفتح في المحتسب  ، 287 / 1 :وذكرھا أبو جعفر النحاس )ت338ھ( في كتابه معاني القرآن 196 / 3 :
 ،والسمعاني )ت489ھ( في تفسيره  ، 300 / 2 :والطبرسي )ت 548ھ( في تفسيره مجمع البيان . 38 / 5 :
) (2سورة المائدة .13/ 5 :
) (5المحتسب .287 /1 :
) (6قوله تعالى  ﴾J ْ , @ Aِ ﴿ :بتنوين ) سور ٍة ( وقطعھا عن اإلضافة  .سورة يونس . 38 / 10 :
) (5المحتسب .312/1:
) (1المحتسب .237/1 :
) (2المحتسب . 32/1 :
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وإنما امتنع من أنك ال تقيم الصفة مقام الموصوف  ،حتى تتمكن في بابھا  ،نحو  :مjررت بظريjف ؛
ومررت بعاقل  ،ألنھا أسماء جارية على الفعل و )أيَّمjا رجjل( إ َّنمjا معنjاه كامjل  ،فلjيس بمjأخوذ مjن
فِعْ ل ((  (1) .يعني أ َّنه ال يجوز حذف الصفة في )أيَّما رجل(  ،وأشباھھا ؛ أل َّنھا ليست من لفظ الفعل ،
إ َّنما ھي في معناه .
وجاء في المقرب :

))

فإنْ كانت الصفة اسمًا لم يجز حذف الموصjوف  ،وإقامjة الصjفة مقامjه ،

ُ
مررت بكات ٍ
ب  ،أو إذا كانت الصفة قد استعملت
إال إذا كانت خاصة بجنس الموصوف  ،نحو قولك :
استعمال األسماء  ،فلم يظھر موصوفھا أصال  ،نحو األبطح واألبق واألجرع (( .

) (2

وقال ابن يعيش في وصف ھذا الباب من النحو  )) :قال ] أي  :الزمخشري [ وھjذا بjاب واسjع
يعني حذف الموصوف إذا كانت الصفة مفردة متمكنة في بابھا غير ملبسة نحو قولك مررت بظريف
ومررت بعاقل وشبھھما من األسماء الجارية على الفعل فأما إذا كانت الصفة غير جارية علjى الفعjل
نحو مررت برجل أي رجل وأيَّما رجل فإنه يمتنع حذف الموصوف وإقامjة الصjفة مقامjه ألنَّ معنjاه
كامل وليس لفظه من الفعل  ،وكذا لو كانت الصفة جملة . (( ...

)(3

10ـ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ :
كان أبو الفتح يتحرى األوجjه المحتملjة للقjراءة القرآنيjة  ،فكjان مjن أجjل الوصjول إلjى مjراده
يحاول إظھار مدى تمكنه من ناصية اللغة على وجه العموم  ،ومن صjنعة النحjو خصوصً jا  ،فكانjت
)(4
ْﺠﺎﻫﻠﻴِ ـﺔ ﻳَـ ْﺒـﻐُـﻮ َن )((5
أصول النحو حاضرة في ذھنه  ،وجَّ ه قراءة يحيى وإبراھيم والسُّلمي  ) :أَﻓَ ُﺤ ْﻜ ُﻢ اﻟ َ

) (3المقتضب  ،ألبي العباس المبرد . 294 – 293 / 4 :
) (4المقرب  ،البن عصفور األشبيلي )663ھ( . 228 – 227 / 1
) (5شرح المفصل  :مج  ، 1ج . 623 / 3
) (4ھو عبد _ بن حبيب بن ربيعة مقرئ الكوفة الضرير  ،أخذ القراءة عرضً ا عن عثمان بن عفان  ،وعلي بن أبي
طالب  ،وآخرين  ،وأخذ القراءة عنه عر ً
ضا عاصم وعطاء بن السائب  .توفي سنة 74ھ  .غاية النھاية
) (5قوله تعالى  ﴾ #ُV1" N 4ْ  Mْ 5َaَ ﴿ :بنصب الميم  .المائدة . 50/ 5 :

.413/1:
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برفع الميم في )يبغون( ) (1وجھھا بحذف الضمير العائد ؛ والمعروف أنَّ الوجه مع تقدير الضمير ھو
النصب بفعل مضمر يكون ھذا الظjاھر تفسjيرً ا لjه ؛ لوجjود ھمjزة االسjتفھام  ،وھjذا مjذھب صjاحب
الكتاب  ،وابن جني لم ينكر ھذه القاعدة  ،واعترف أن في توجيھه صنعة  ،ولكنه ليس بخطإٍ  ،والذي
سوَّ غ له ھذا التوجيه أن الضمير العائد غير مjذكور  ،ثjم قjال  )) :وإن شjئت لjم تجعjل قولjه )يبغjون(
خبرً ا  ،بل تجعله صjفة خبjر موصjوف محjذوف  ،فكأنjه قjال ) :أفحكjم الجاھليjة حكjم يبغونjه (  ،ثjم
حذف الموصوف الذي ھو حُ كم وأقام الجملة التي ھي صفته مقامه  ،أعني يبغون . ((...

) (2

تجوز في قاعدة نحوية معروفjة فjي بjاب االشjتغال فوجjه
فھو في الشطر األول من ھذا التوجيه َّ
رفع ) حكم ( متكئا ً على حذف الضمير العائد  ،وھو يعلم أن وجود ھمjزة االسjتفھام ھjو أشjد لتسjليط
الفعل ) ، (3وھو وإن صرح في أول كالمه بأن الرفع في ھذه القراءة

))

وج ٌه غيرُ هُ أقوى منه  ،وھو

جائز في الشعر (( ) (4غيjر أنjه راح يقjدر محjذو ًفا ھنjا وھنjاك  ،ويطjوع قاعjدة بناھjا علjى المحjذوف
المقjjدر مjjن أجjjل أن ينصjjف ھjjذه القjjراءة الشjjاذة  ،ثjjم يحمjjل معناھjjا مjjن بع ُ jد علjjى معنjjى رسjjيلتھا
المشھورة .
ويفصح عن صنعته النحوية في توجيھه قراءة ابن عباس وابن جُ بير ِ ) Ζﻣﻦ ﺑَـ ْﻌ ِـﺪ )ِ ْAx ُvَ| !َ ِ! :
 ((5) x Aبأنْ يعلق الالم في ) لھنَّ ( تارة ب) غفjور (  ،وأخjرى ب) رحjيم (  ،ويعلjل التعليjق بjاألولى
بقوله :

))

الالم في ) لھُنَّ ( متعلقة بـ) غفور( ؛ أل َّنھا أدنjى إليھjا  ،وألنَّ َفعjوالً أدنjى فjي التعjدي مjن

فعيل  ،فكأ َّنه قال  :فإن _ من بعد إكراھھن غفورٌ لھُنَّ  ، (6) . ((...وعلى وفjق ھjذا تكjون ) رحjيم (
) (3ينظر  :المحتسب . 210 / 1 :
) : (4المحتسب . 212 / 1 :
) (5ينظر  :المصدر نفسه . 211 / 1 :
) (6المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (1قوله تعالى ) ﴾ x A Ax ُvَ| ِ! :ْ ِ)  7 , ﴿ :سورة النور  . (33/ 24 :وقراءة ابن عباس وابن جبير Ζمن القراءات
التفسيرية ؛ ألنھا تخالف الرسم القرآني بزيادة ) لھُنَّ ( فيھا
) (2المحتسب . 108 / 2 :

.
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صفة ل) غفور ( .
أمَّا تعليق الم ) لھن ( ب) رحيم ( فجائز عنده  ،والوجjه فيjه أن مjا ال يتعjدى قjد يتعjدى بحjرف
الجر  ،وإليصال فكرته افترض معترضًا يرى في ھذا التعليق تقدم التابع ) الصjفة ( علjى المتبjوع )
الموصjوف (  ،وتخلjص مjjن ھjذا االعتjراض بجعjjل كjل مjن ) غفjjور( و) رحjيم ( خبjjرين ل) إِنَّ ( ،
ويجوز تقدم أحد الخبرين على صاحبه .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ّ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ:
الدراسة الصوتية ھي الدراسة اللغوية األولى التي يعنى بھjا اللغويjون  ،وبھjا يعjرف الjدارس
كثيرا من الظواھر اللغوية التي تدرس في كتب النحو  ،من إبjدال وإعjالل  ،وإدغjام ) ،(1إلjى غيرھjا
من ظواھر لغوية ال تفھم فھما ً مستوعبا إالّ إذا أخذت الدراسة الصوتية لھjا مكا ًنjا فjي دراسjة العربيjة

) (1لنا في مؤلفات ابن جني غنى عن التفصيل  ،فما ذكره في المنصف  ،وسر الصناعة  ،والخصائص  ،ناھيك عن
المسائل الصوتية والصرفية في المحتسب دليل على صحة ما ذكرنا  .ولمزيد من التفصيل في تلك الجھود يمكن
الرجوع إلى كتاب )الدراسات الصوتية واللھجية عند ابن جني( للدكتور حسام سعيد النعيمي  ،والبحث اللغوي عند
العرب  ،للدكتور أحمد مختار عمر  ،الفصل الثاني  :األصوات  ، 122-93 :والفصل الثالث . 160-123 :
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 (1).والذي يطالع كتاب سيبويه  ،وھو أول كتاب نحوي وصل إلينا يجد الدرس الصوتي جزءا أساسًا
منه .

) (2

وتتضح أھمية دراسة األصوات في منھج النحو والصرف في عمل النحjاة العjرب فjي مظjاھر
عدة منھا  :مظھر االخjتالف بjين اللھجjات اختالفjا صjوت ًّيا فjي النطjق  ،مjن سjبيل تسjھيل الھمjزة أو
تحقيقھا  ،ومن حيث اإلمالة  ،أو صراحة الحركة  ..وما إلى ذلك من مظاھر النطق .

)(3

وإنَّ صنيع النحاة العرب بتقديمھم لدراسة النحو بباب صرفي ھو  ) :الكالم وما يتjألف منjه( ،
إ ّنما يشير إلى أنَّ النحو ال يفتأ يسjتعمل معطيjات الصjوتيات والصjرف المختلفjة فjي عjرض األغلjب
األع ّم من تحليالته  ،وفي الرمز لعالقاته وأبوابه) . (4وموضjوعات العربيjة  -علjى اختالفھjا  -يعتمjد
بعضھا على بعjض ؛ فالدراسjة الصjوتية  ،والدراسjة الصjرفية والمعجميjة  ،والدراسjة النحويjة كلھjا
موضوعات لغوية تھدف إلى ناحية تطبيقية تفيد منھا األجيال فيما تقjرأ وفيمjا تقjول وفيمjا تكتjب ؛

))

وما أحوج النحو)علم التراكيب( إلى النظر الصjوتي فjي التحليjل والتفسjير (( ) (5وقjد أشjرنا فjي ھjذا
الفصل إلى شيء مما يقدمه لنا التنغيم  ،والفواصل النطقية من عون وفائدة في ھذا المجال .
))

فjjالتنغيم عامjjل مھjjم فjjي تنمjjيط الجمjjل إلjjى إثباتيjjة واسjjتفھامية وتعجبيjjة...إلjjخ  .والفواصjjل

الصوتية ممثلة في السكتة – تنبئ بوضوح عن اتصال طرفي الجملة بعضھا ببعض  ،كما ھو الحال
في الجملة الشرطية. ((...

) (6

) (2ينظر  :النحو العربي نقد وتوجيه  ،د .مھدي المخزومي .27 :
) (2ينظر  :في سبيل المثال  :باب ) ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة( الكتاب  ، 110/4 :و)ما يسكن استخفافا
وھو في األصل متحرك(  ، 113/4 :و) ما ُتمال فيه األلفات(  ، 128-117/4 :و ) ما تلحقه الھاء في الوقف لتحرك
آخر الحرف(  ، 165-159/4 :و)الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل(  ، 201-166/4 :و)اإلشباع في الجر
والرفع وغير اإلشباع والحركة كما ھي(  204/202 :و)نظائر ما مضى من المعتل(  ، 365-330/4 :و)التضعيف(
، 430-417/4 :
) (4اللغة بين المعيارية و الوصفية  ،د .تمام حسن .161:
) (1ينظر  :اللغة معناھا ومبناھا  ،د .تمام حسان .86:
) (2علم األصوات  ،د .كمال بشر .28 :
) (3علم األصوات .28 :
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وقد لمح )فندريس( )) أنّ النظام الصوتي عند كل الشjعوب يخضjع لقjوانين عامjة واحjدة ...أمّjا
العبارة الصرفية ففيھا الكثير من التنjوّ ع (() ، (1ولعjل ھjذا الjذي رصjده )فنjدريس( يصjوّ ر لنjا حقيقjة
ُ
ألصق بعلم اللغة من الدرس الصرفيّ  ،وأن قواعده أقjرب إلjى العمjوم
مھمة ھي أن الدرس الصوتيّ
والشمولية .
ولjjم تغjjب ھjjذه الحقيقjjة عjjن الفكjjر اللغjjويّ العربjjيّ ؛ فاالسُ jم المنjjدوب -مjjثال -نjjوع مjjن أنjjواع
المنادى  ،لكن لك أنْ تلحقَ في آخره ألفا ً ؛ ألنّ ال ّندبة تفجع وحُ زن  ،وذلك يحتاج لرفع الصوت و َمِّ jد ِه
مدعو  ،ولكنه مُتفجَّ عٌ عليه  ،فإن
إلسماع جميع الحاضرين ،قال صاحب الكتاب  )) :إعلم أنَّ المندوب
ٌّ
(( )(2

َ
آخر االسم
شئت
األلف  ،ألنَّ الندبة كأنھم يتر ّنمون فيھا. ...
َ
ألحقت في ِ

وقال ابن يعيش )ت643ھ(  )) :إعل ْم أنَّ المندوب مدعوّ ٌولjذلك ذكjر مjع فصjول النjداء لكنjه علjى
سبيل التفجُّ ع فأنت تدعوه وإنْ كنت تعلم أ ّنه ال يستجيب  ،كما تjدعو المسjتغاث بjه وإن كjان بحيjث ال
صjبْرھنّ  ،ولمjا كjان
يسمع كأنه تعدّه حاضراً .وأكثر ما يقع في كالم النسjاء لضjعف احتمjالھنّ و ِقلّjة َ
مدعوّ ا بحيث ال يسمع أ َت ْوا في أوّ له بيا أو وا لم ِّد الصوت  ،ولمّا كان يسلك فjي الندبjة وال ّنjوح مjذھب
التطريب زادوا األلف آخرً ا للتر ُّنم كما يأتون بھا في القوافي المطلقة . ...

(( )(3

وال يعجب المرء من ھذه اللفتات الصوتية وأشباھھا لدى علماء النحو العjرب األوائjل  ،فھjؤالء
العلمjjاء كjjانوا ھjjم القjjرّ اء األوائjjل  ،إذ مزجjjوا بjjين دراسjjة العربيjjة  ،والنظjjر فjjي قواعjjدھا وأحكامھjjا
وقياساتھا  ،وضبط تالوة القرآن وتحقيـق صحّ ة المخارج  ،وإعطاء الحرف ح ّق ُه ومستح ّقه من جھاز
النطق .

) (4

وقد برھنت التجارب الحديثة على أن اإلنسان عندما ينطق بلغتـه ال يتبع درجـة صـوتية واحjدة
في النطق بجميع األصوات  ،ومن اللغات ما يجعل الختالف الصـوت أھمّية كبيjرة  ،إذ تختلjف فيھjا
معاني الكلمات تبعا الختالف درجة الصوت حين النطق بھا ؛ فكلمة )مُحمَّد( يمكن أن تؤدي في تنغيم
معين على النداء  ،وفي تنغيم آخر تدل علjى اإلخبjار  ،أو علjى التعجjب  ،أو علjى الjدعاء  ،أو علjى
) (4اللغة  ،فندريس 296 :
) (5كتاب سيبويه . 220 / 2 :
) (1شرح المفصل  :مج.287/ 1
) (2ينظر  :مباحث في علم اللغة واللسانيات  ،د .رشيد عبد الرحمن العبيديّ .58 :
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السخرية والتھكم  ،أو على سبيل التأكيد  ... ،وھكذا فلھjذه الكلمjة أكثjر مjن سjت دالالت  ،ولjم يغjب
عjن أذھjjان النحjاة العjjرب أنَّ اللغjة العربيjjة ال يمكjن أن يفھjjم نحوھjا وصjjرفھا فھمًjا صjjحيحً ا إال بعjjد
دراسة أصواتھا  .ذلك أن بعض ظواھر النحو والصرف تعتمد اعتمادا تا ّما على دراسjة األصjوات ،
وبعضھا اآلخر ال تكون دراسته في أحسن صورھا إال عند اعتمادھا على دراسة األصوات .
ويjjرى الjjدكتور تمjjام ح ّسjjان أنَّ النحjjاة العjjرب علjjى معjjرفتھم بھjjذه الحقيقjjة واسjjتجابتھم لھjjا فjي
غضjjون دراسjjة النحjjو والصjjرف  ،لjjم تكjjن ھjjذه الحقيقjjة دافعھjjم الjjرئيس إلjjى دراسjjة أصjjوات اللغjjة
العربية  ،وإنّ ◌ّ ما كان تجويد القرآن نطقا وترتيال ھو الذي أوحى إليھم بھذه الدراسة .

) (1

ونحن ال ننكر ما للقرآن من أھمية في إشعال جذوة الدرس اللغjويّ العربjيّ  ،لكننjا نختلjف مjع
الjدكتور تمjام حسjjان فjي عjدّه تجويjjد القjرآن والعنايjة بنطقjjه دافعً jا وحيً jدا لنشjjوء الدراسjات الصjjوتية
الصرفية  ،وتوظيفھا في الدرس النحوي ؛ فالنحو العربيّ قام على دعائم قوية ي ُّ
ُعد القjرآن الكjريم مjن
أقواھا  ،لكنه ليس الدعامة الوحيدة لنشأة مثل ھjذه الدراسjات  ،والمjوروث العربjي مjن شjعر ونثjر ،
ومحاولة فھم مقاصد الشعراء والبلغاء كان وراء كثير من الدراسات الصوتية والصرفية .

ّ
َ َ
ﺃﺛـﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ:
القرينة الصوتية من القرائن اللفظية ) السياقية (  ،وھي تنتظم معھنَّ في النظام اللغوي ،
وتعين الباحث المتطلع إلى ربط طارف الدرس اللغويّ ب َتلِـيد ِه على توجيه التراكيب النحوية ،
وأساليب الكالم توجيھًا قريبًا من واقع اللغة ؛ ومما شجّ ع الباحث على توظيف ھذه القرينة في دراسة
التوجيه النحوي عند ابن جني في كتابه )المحتسب(  :ما وجده عند علماء اللغة العربية القدامى
)رحمھم _( من إشارات إلى أھمية ھذه القرينة ؛ ومما يُشھد به البن جني ھو إن ُه لم يكتفِ بتوظيف
ھذه القرينة في توجيھ ِه النحويّ ؛ بل إنه كان سبّاقا في رصدھا عند صاحب الكتاب .
قال سيبويه :

))

وتقول  :سير عليه لي ٌل طوي ٌل وسير عليه نھا ٌر طويل  .وإن لم تذكر الصفة وأردت

المعنى َر َ
فعت  ،إال أنَّ الصفة تبيِّن بھا معنى الرفع وتوضِّحُ ُه (( .

) (3ينظر :اللغة بين المعيارية والوصفية  ،د .تمام حسان .161-160:
) (1كتاب سيبويه . 220/1 :

)(2
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قال:

))

ت الصفة  ،ودلت الحال عليھا  ،وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولھم :
وقد حُ ِذ َف ِ

ير عل ْي ِه ل ْي ٌل  ،وھم يريدون  :لي ٌل طوي ٌل  :وكأنَّ ھذا إنما حذفت فيه الصفة لما د ّل من الحال على
سِ َ
موضعھا  ،وذلك أنك تحس في كالم القائل من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام
(( )(1

قوله  :طويل أو نحو ذلك .

ومن ھنا يمكن أن نتلمس أنَّ أبا الفتح ع َّد التنغيم قرينة صوتية يستدل بھا على معاني التراكيب
) (2
ِّي بسjياق
 ،ضمن السياق  ،وھو اإلطjار الصjوتي الjذي تقjال بjه الجملjة فjي السjياق  ، ،أو مjا سُjم َ

الحال كما فھمه فيرث ) ،(3أو داللة المقام كما فسره البالغيون .
وقjjد لمjjس الباحjjث أنَّ االتجjjاه الصjjوتي الjjذي سjjلكه ابjjن جنjjي فjjي التوجيjjه النحjjويّ للقjjراءات
القرآنية الشاذة في كتابه )المحتسب ( تجسّد في جوانب لغوية صوتية مختلفة ھي على النحو اآلتي:

ّ
 .1ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﻔﱰﺽ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ :
العالقjjة بjjين األصjjل والفjjرع فjjي جانjjب منھjjا معنويjjة ؛ ذلjjك أن التخصjjص والشjjياع داللتjjان
معنويتان  ،وتعريف القياس عند النحويين ھو  ) :تقدير الفرع بحكم األصل(  ،أو ) حمjل فjرع علjى
أصل بعلة (  ،أو ) إلحاق الفرع باألصل بجامع (  ،أو ) اعتبار الشيء بشيء بجامع () (4وھو مأخوذ
من علم األصول  ،فالقياس عند األصوليين )) البد فيه من حمل فرع على أصل بعلة  ،أو شبه (( )، (5
وأركانه األصل والفرع وحكم األصل والوصف الجامع ) ، (6والعلة  )) ،وھjى الجھjة المشjتركة بjين

) (2الخصائص . 373 – 372 / 2 :
) (3اللغة العربية معناھا ومبناھا  ، 231 -226:والنحو والداللة  ،للدكتور محمد حماسة  ، 226-118:وأثر القرائن
في التوجيه النحويّ عند سيبويه ) أطروحة دكتوراه (  ،لطيف حاتم عبد الصاحب الزامليّ .183 :
) (3ينظر  :علم الداللة  ،د .أحمد مختار عمر . 78 - 68 :
) (1ينظر  :لمع األدلة البن األنباري  ،تحقيق سعيد األفغاني . 93 :
) (2عدة األصول  ،للشيخ الطوسي . 86 / 3 ، 656 / 2 :
) (3ينظر  :أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر  ، 187/3 :وأضواء البيان للشنقيطي 177/4 :
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األصل والفرع التي اقتضت ثبjوت الحكjم وتسjمى جامعًjا (( ) ، (1ولjو وازنjا بjين أركjان القيjاس عنjد
الفقھاء والنحويين لوجدناھا أربعة ) :األصل والفرع والعلة والحكم(  .وإرجjاع األشjياء إلjى أصjولھا
باعتبار أن لكل فرع أصال أخذ منه ليس ببعيد عن عقلية ابن جني االعتزالية في زمنه الذي لم تتميjز
فيه العلوم من بعضھا بوضوح  ،وھو يرى أن لحركات البناء أصوالً  ،وقد تخرج عن أصولھا عندما
تأتي ضمن تركي ٍ
ب معيَّن  .ونجده يلمح إلى قضية األصل والفرع في معظم مؤلفاته  ،فقد أوضح ھذه
العالقة في كتابه )الخصائص( بقوله  )) :واعلم أنَّ العjرب تjؤ ِثر مjن التجjانس والتشjابه وحمjل الفjرع
بjال أال تjرى أنھjم
على األصل ما إذا تأمّلته عرفت منه قوّ ة عنايتھا بھذا الشأن وأ َّنه منھjا علjى أقjوى ٍ
َ
فjأعطوُ ا الرفjع فjي التثنيjة األلjف والرفjع فjي
َلمّا أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حjدّه
الجمع الواو والجرّ فيھما الياء وبقي النصب ال حرف له في َ
ُماز ب ِه جذبوه إلى الجرّ فحملjوه عليjه دون
الرفع لتلك األسباب المعروفة ھناك فال حاجة بنا ھنا إلى اإلطالة بذكرھا ففعلوا ذلjك ضjرورة ثjم لمّjا
ت كمjا قjالوا مjررت
صاروا إلى جمع التأنيjث حملjوا النصjب أيضjا ً علjى الجjرّ فقjالوا ضjربت الھنjدا ِ
َ
الھندات فلم يفعلوا
بالھندات وال ضرورة ھنا ألنھم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا رأيت
ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه فد ّل دخولھم تحjت ھjذا مjع أنَّ الحjال
ال َتضطرّ إليه على إيثارھم واستحبابھم حمل الفرع على األصل وإنْ عَ رى من ضرورة األصل

(( )(2

وقد بنى أبو الفتح توجيھه النحوي على فكرة أصول الحركات وفروعھا في قراءة عبد _ ابن
) (3
ﻮم ﻓِ ِﻴﻪ ﻓِﻴﻪُ ِر َﺟ ٌ
ـﺎل) ﴾(4بكسر الھاء في ) فيِ jه( األولjى وضّ jم ھjاء ) فيjه( مختلسjتين .
َﺣ ﻖ أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
يزيد  ﴿ :أ َ

قال :

))

أصjل حركjة ھjذه الھjاء الضَّ ّ jم  ،وإ َّنمjا تكسjر إذا وقjع قبلھjا كسjرة  ،أو يjاء سjاكنة كقولjك :

ُ
َم َررْ ُ
ونزلت عليه  .وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء  ،وقد يجjوز إشjباع الكسjرة والضjمة
ت ِبه ِِ◌ ،
) (4أصول الفقه . 187 /3 :
) (1الخصائص  ، 111 / 1 :ولمزيد من التفصيل في العالقة بين الفقه وأصوله والنحو ينظر  :ظاھرة اإلعراب
في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم  ،د .أحمد سليمان ياقوت  ،الباب الثالث  ،الفصل األول منه )تأثير الفقه
وأصوله في اإلعراب( ، 176-152والفصل الثاني )أثر اإلعراب في الفقه( . 183 -177
) (2ھو أبو عبد الرحمن القرشيّ المقرئ البصريّ  ،ثم المكيّ  .إمام كبير في الحديث ومشھور في القراءات  .لقن
القرآن سبعين سنة  .روى الحروف عن نافع وعن البصريين  .مات سنة )ت213ھ(  .ينظر :سير أعالم النبالء
للذھبي . 168 – 167 /1 :
) (3قوله تعالى . ﴾ ٌH4;Aِ Ja Ja ُ&َY #َ َ ﴿:بكسر ھاء )فيه( في الموضعين )سورة التوبة . (108 / 9 :
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ْ
ونزل ُ
ت عَ ليھي وعليھُjو...
وبھُو ،
ومطلھما إلى أنْ تحدث الواو واليا ُء بعدھما  ،نحو مررت ِ
بھي ِ

(( )(1

 .وھذا التوجيه ليس ببعيد عمَّا قرَّ ره فjي سjر صjناعة اإلعjراب مjن )) أنَّ الحركjات أبعjاض حjروف
المد واللين وھي  :األلف  ،والياء  ،والواو  ،فكما أنَّ ھذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات ثالث وھي
الفتحة والكسرة والضمة فالفتحjة بعjض األلjف والكسjرة بعjض اليjاء والضjمة بعjض الjواو وقjد كjان
متقدمو النحويين يسمون الفتحة األلف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والضمة الjواو الصjغيرة وقjد
كانوا في ذلك على طريق مستقيمة ((  (2) .فقد عبّر في كالمه المتقدم تعبيjرً ا ب ِّي ًنjا عjن عالقjة الجزئيjة
بين الحركات وأحرف الم ّد .
وتفسير علم اللغة الحديث لھذا اإلشباع والمطل ھو  :تحويل المقطjع القصjير /ھ /◌ِ -إلjى مقطjع
طويل مفتوح /ھ  ، (3) /◌ٍ -ثم إن ض ّم الھاء في نحو ھذا لغة الحجاز  ،وأمّا غيرھم فيكسرھا  .جاء في
) شرح الرضيّ على الكافية ( :

))

وحركة ھاء المذكر ضjمة إال أن يكjون قبلھjا يjاء أو كسjرة  ،فjإن

كان قبلھا أحدھما فأھ ُل الحجاز يبقون ضمَّتھا ويقولون  :بھو  ،ولديھو  ،وغيرھم يكسرونھا (( .

) (4

ُ
والنطق بالضمة يحتjاج إلjى جھjد عضjليّ أكبjر
والقرآن الكريم نزل في ھذا بلغة سائر العرب ،
من الكسرة والفتحة ؛ ألنھا ال تنطق إال بانضمام الشفتين وارتفاعھما  ،وال تحتاج الكسjرة وال الفتحjة
إلى ذلك  .،فإنَّ  )) :الضَّ َّم أثق ُل عندھم (( ) ، (5وإنَّ )) الفتحjة َ
أخjفُّ علjيھم مjنَ الضjم ِة والكسjرة (( )، (6
فجاءت ) فيه( الثانية بالضمة التي ھي أثقjل الحركjات للداللjة علjى عظjم منزلjة أولئjك الرجjال الjذين
أحبوا أن يتطھَّروا فأحبھم _ .

) (4المحتسب .301/1:
) (5سر صناعة اإلعراب .19 / 1 :
) (6ينظر :أبحاث في أصوات العربية  ،د .حسام سعيد النعيميّ .9 :
) (1شرح الرضي على الكافية . 421/2 :وينظر  :الھمع .59-58 / 1 :
) (5كتاب سيبويه . 113 / 4 :
) (6المصدر نفسه  ، 167 / 4 :وينظر  :الخصائص  ، 69 – 68 / 1 :ومعاني األبنية في العربية ، 102 ، 100 :
 ،وبالغة الكلمة في التعبير القرآني .92 - 91:
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وقjjد ناسjjب أنْ تjjأتي حركjjة البنjjاء علjjى أصjjلھا أن أولئjjك الرجjjال كjjانوا علjjى أصjjل الفطjjرة
)الطھارة(  ،فناسب أنْ تأتي الحركة على أصل الوضع – و_ أعلم . -
أما تعليله للمخالفة بين الھائين في ھذه القراءة  ،مع إمكان كسرھما جميعًا  ،أو ضمھما جميعًا ،
ولو كان كذلك

))

لكان جميالً حس ًنا (( ) ، (1فإنه تركز في استثقالھم تكرير اللفظ بعينjه

))

حتjى أنھjم ال

يتعاطونه إالّ فيما يتناھى عنايتھم به  ،فيجعلون ما ظھر في تجشمھم إيّاه داللة على قوة مراعjاتھم لjه
((

) . (2وساق أمثلة وشواھد كثيjرة لتأييjد صjحة مذھبjه فjي اسjتثقال العjرب تكريjر اللفjظ بعينjه نحjو

تنويعھم في ألفاظ التوكيد  ...ليصل إلى نتيجة مفادھا أنّ )) ھjذه القjراءة اختيjرت لوقjوع الخjالف بjين
الحرفين(( .

) (3

والذي ال يقوِّ ي ھذا التوجيه وجوب الوقjف علjى ) فيjه( األولjى  ،وھjو مjا يلjزم فيjه

السكون العjارض  ،ولكjن القjراءة بالضِّ jم ھھنjا يؤيjدھا مjا ذھjب إليjه الjدكتور إبjراھيم أنjيس مjن أنَّ
القبائjjل البدويjjة قjjد مالjjت )) بوجjjه عjjام إلjjى مقيjjاس اللjjين الخلفjjي المسjjمى بالضjjمة ؛ ألنjjه مظھjjر مjjن
مظاھر الخشونة البدوية  ،فحيث كسرت القبائل المتحضرة وجدنا القبائل البدوية تضم

(( )(4

.

ويع ُّد التوافق الحركي  ،أو التجانس  ،أو ما يسمى بالمماثلة بين الصوائت  ،أي  :مجانسة الھاء
للياء نحو )في ِه(  ،والھاء للكسرة نحو ) ِبِ jه(  ،والھjاء للصjوت المركjب )أي(  /ء –◌َ ي  /سjببا آخjر
لميل المتكلم إلى الكسjر فjي مثjل ھjذه الحjاالت  ،لمjا فjي األمjر مjن اقتصjاد فjي الجھjد العضjلي عنjد
النطق  ،وما يمليه جنوح المتكلم إلى أيسر السبل في نطق األصوات  ،وھjو مjا أصjطلح عليjه علمjاء
الصوت المحدثون بنظرية السھولة .
ووجه أبو الفتح المخالفة بين الھائين بكسر األولى وض ِّم الثانية  ،وليس العكس بقولين  :أولھما
بنjjاه علjjى السjjماع  ،وعبjjر عنjjه بقولjjه :
استعماالً فأ ِّخر (( .

)(5

))

الكسjjر أفشjjى فjjي نحjjو ھjjذا فjjي اللغjjة فق ِّ jدم  ،والض ُّ jم أق ّ jل

وھذا التوجيه ينم على استقراء موضوعي للواقع اللغوي في زمنjه  ،وقjد تبنjى

فيه المنھج الوصفي  ،فاألعم األغلب من السماع في ) فيه( بكسر الھاء  ،والمتكلم بطبيعتjه يميjل إلjى
) (4المحتسب .301/1 :
) (5المصدر نفسه .301 / 1 :
) (6المصدر نفسه . 302 / 1 :
) (1في اللھجات العربية  ،د .إبراھيم أنيس .91 :
) (2المحتسب . 302 /1 :

6

األفشى في االستعمال اللغjوي  ،فjال غjرو أن يقدمjه علjى غيjره  ،مjن دون أن ننكjر أنَّ السjماع جjاء
بالضم على قلة  ،أو لنقل في مرحلjة مjن مراحjل تطjور اللغjة  ،والقjرآن الكjريم سjجل ھjذه المراحjل
وحفظھا  ،ومنھا ما وجد اللغويون إليه دليال  ،ومنھا ما أجاءھم إلى التعليل والقياس .
واآلخر احتكم فيه إلى القياس في ضjوء إعرابjه ) أنْ تقjو َم (  ،و ) فيِ jه رجjا ٌل (  ،ورأى أنّ )
فيه( األُولى ليست في موضع رفع ؛ بل ھي منصوبة الموضع بقوله تعالى ) تقوم (  ،من قوله تعالى
ﻮم ﻓِ ِﻴﻪ ﴾  .و) فيه( من قوله تعالى  ﴿ :ﻓِﻴﻪ ِر َﺟ ٌ
ﺎل ﴾ في موضع الرفع ؛ ألنه خبر مبتjدأ مقjدم
َﺣ ﻖ أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
﴿:أَ
عليه  ،والمبتدأ ) رجال(  ،و ) فيه( خبر عنه  ،فھو مرفوع الموضع  .فلما كان كjذلك سjبقت الضjمة
لتصور معنى الظرف .

)(1

وھjjذا توجيjjه بjjالغ فيjjه كثيjjرً ا ؛ إذ ال عالقjjة بjjين المواقjjع اإلعرابيjjة للجمjjل وتغ ُّيjjر حركjjات
اإلعراب  ،فھذه الحركات تظھر على الكلمات المفردة  ،ولكنھا في الجمjل ال تظھjر  ،فتعjرب الجمjل
إعرابًا محليّا .

) (2

وم ّمjjا وجّ ھjjه باألصjjل المفتjjرض للحركjjة قjjراءة الحسjjن  ﴿ :ﻓَﻠِﻴَﺘَـ َﻮﻛـ ِـﻞ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُــﻮ َن ) .﴾ (3قjjال  )) :ھjjذا
لعمري األص ُل في الم األمر أنْ تكون مكسورة  ،إالّ أ َّنھم أقرّ وا إسكانھا (( .
قال الزجjاجيّ :

))

) (4

وإذا كjان قبjل الم األمjر واو العطjف أو فjاؤه جjاز كسjر الjالم علjى األصjل

وإسكانھا تخفيفا ألنَّ الفاء والواو يتصالن بالكلمة كأ َّنھما منھا  ،وال يمكjن الوقjوف علjى واحjد منھمjا
وذلك قولك فلينطلق زيد ولينطلق وإنْ شjئت كسjرت الjالم وإنْ شjئت أسjكنتھا وكjذلك قjرأت القjراء )

) (3ينظر  :المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (1ينظر  :الجملة النحوية نشأة وتطوُّ رً ا وإعرابًا  ،فتحي عبد الفتاح ال ُّد َجني .93 :
) (2يذكر أن قوله تعالى﴿  ] ﴾#+,- .ْ  Fِ :َْ َaسورة إبراھيم  [11/ 14 :بسكون الالم تكرر في طائفة من سور القرآن ،
وھي  :سورة آل عمران  ،122/ 3 :وسورة المائدة  ، 11/ 5 :وسورة التوبة  ، 51 / 9 :وسورة المجادلة / 58 :
 ، 10وسورة التغابن  .13 / 64 :وقد أشار األساتذة المحققون إلى ھذه القراءة في سورة إبراھيم بالذات .
) (3المحتسب .359/1 :
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وليعفوا وليصفحوا ( بالوجھين واإلسكان فيھا أكثر في الكالم فإذا كان قبلھا ثم فإن الوجه كسر الالم
.

((

) (1

وعلل ابنُ يعيش كون األصل في الم األمر الكسر بقوله  )) :وإ َّنما وجب لھا الكسر من ِق َبjل أ َّنھjا
حjjرفٌ جjjاء لمعنjjىً وھjjو حjjرف واحjjد كھمjjزة االسjjتفھام وواو العطjjف وفائjjه  ،وكjjان ح ُّقjjه أنْ يكjjون
مفتوحً ا كما ف ِتحْ َن غير أ َّنه لمَّا كانت الالم ھنا من عوامل األفعال الجازمjة والجjزم فjي األفعjال نظيjر
الجرّ في األسماء حُ ِملت في الكسر على حروف الجرّ نحو الالم والباء في قولك لِزيد وبزيد...

(( )(2

ولسنا بصدد مناقشة ابن يعيش في تعليله البعيد الذي لم يكتفِ به بافتراض الكسر في الم األمر
أصالً لحركتھا  ،ولك َّنه افترض أصالً آخر من حق ھذه الjالم أنْ تjأتي عليjه  ،وھjو الفjتح قياسً jا علjى
واو العطف وفائه  ،وأ َّنھا كسِ َرت حمالً على حروف الجرّ  ،وكان يكفي ابن يعيش – إذا كان الب َّد من
حمل ھذه الالم على نظير -أنْ يحملھا على الم الجر  ،ويعلل لھا بjأنَّ الجjزم فjي األفعjال يقابلjه الجjرُّ
في األسماء  ،وحروف الجر من حروف المعاني حالھا حال حروف العطف .
ولكننا نعود إلى إصرار ابن جني على تبني فكرة األصل والفjرع  ،إذ تركjزت عنايتjه بالثبjات
الذي يمثل األصل لمعرفة كِّ jل شjيء متغيjر  ،وھjو فjي النتيجjة إرسjاء لقواعjد الفكjر االعتزالjي التjي
ترجع ك َّل شيء متغير على أصjل ثابjت  ،وتخضjع فيjه األصjل والفjروع إلjى عمليjة عقليjة محَّ jددة .
وھي دعوة معتزلية تمسك بھا ابن جني في محاولة منه لتوجيه الحركة باالتجاه العقلي المقjنن ؛ ألنjه
اجتھد في أن يرجع األشياء إلى أصولھا  ،وتبعه في ھذا الزمخشري .

)(3

 .2ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﻄﻘﻴﺔ :
يطلق ھذا المصطلح عادة على مجموعة من الظواھر الصوتية التي تشكل ظواھر أخرى –
كjjالنبر والتنغjjيم – ممjjا يضjjفي تكوي ًنjjا موسjjيقيًا خا ًّ
صjjا بjjالمنطوق  ،يحjjدد طبيعjjة التركيjjب وماھيتjjه
وداللتjjjه  ،وھjjjذه الفواصjjjل ھjjjي ) :الوقjjjف  ،والسَّ jjjكت(  ،وقjjjد أضjjjاف إليھjjjا الjjjدكتور كمjjjال بشjjjر
)االستراحة  ،أو أخذ ال َّن َفس(  ،وكلھjا ذات وظيفjة مھمjة فjي صjحة األداء الصjوتي وتجويjده  ،وفjي
) (4كتاب الالمات  ،للزجاجي .93 :
) (5شرح المفصل  :مج .122/ 4 .
) (1ينظر  :اإلنصاف فيما تناوله الكشاف  ،ابن المنير اإلسكندري )ت683ھ( .292 ، 224/4 ، 470/3 ،222/1 :
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التحليjjjل النحjjjويّ والjjjدالليّ للتراكيjjjب ) (1؛ ويjjjرتبط األداء الصjjjحيح لھjjjذه الفواصjjjل ارتباطjjjا وثيقjjjا
بعنصرين مھمين من عناصر التوصيل اللغويّ  ،أولھمjا  :ھيئjات التراكيjب ومjا تنتظمjه مjن قواعjد
وأحكام تح ِّدد نوعيتھا وخواصَّھا النحوية ) الصوتية والصرفية والتركيبية ( وقد جjرى العُjرف علjى
تسمية ھذا العنصر ) قواعjد اللغjة (  . grammatical rulesوثانيھمjا  :المعنjى الjذي يفصjح عنjه
ھذا التركيب أو ذاك  .وھذان العنصران متالزمان صحة وفسا ًدا  ،فإذا صح التركيب صح المعنى ،
والعكس بالعكس تمامًا ) . (2وتعد الفواصل النطقية ) مع ظواھر صوتية أخرى كالتنغيم مثالً ( عامالً
في اإلفصاح عن المعاني السياقية  ،وھو ما سيفصح عنه البحث بذكر أمثلته في كتاب المحتسب .

ﺃ .ﺍﻟـﻮﻗـﻒ :
الوقف في اللغة يدل على تمكث في شيء ) ، (3والوقjف فjي االصjطالح ھjو  :قطjع الصjوت
عن آخر الكلمة زم ًنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة )(4عرفه ابن الحاجب )ت646ھ( بأنه )) قطع
الكلمjjة ع َّمjjا بعjjدھا (( ) ، (5وعرَّ فjjه األشjjمونيّ )ت929ھ( بأنjjه  )) :قطjjع النطjjق عنjjد آخjjر الكلمjjة

(( )(6

واستحسن الصبّان ھذا التعريف على تعريف ابjن الحاجjب  ،قjال الصّjبّان )ت1206ھ(  )) :ألنjه قjد ال
(( )(7

يكون بعدھا شيء .

) (2ينظر  :علم األصوات  ،د .كمال بشر .553 :
) (3ينظر  :المصدر نفسه .554 - 553 :
) (3ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ) 135 / 6 :وقف( .
) (4ينظر  :النشر  ، 274 / 1 :ومصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به  ،د .عبدالعلي المسئول . 342 :
) (3شرح شافية ابن الحاجب  ،للشيخ رضي الدين االسترابادي النحوي )686ھـ( .271/2 :
) (4حاشية الصبان .1693/4 :
) (5المصدر نفسه.
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وقد انتقد الرضjيّ )ت686ھ( مjن قبjل ھjذا التعريjف قjائالً :

))

قولjه  :عمjا بعjدھا يjوھم أنjه ال

يكون الوقف على كلمة إال وبعدھا شيء  ،ولو قال  :السjكوت علjى آخjر الكلمjة اختياريًjا لجعلھjا آخjر
الكالم لكان أع ّم (( .

)(1

ويشترك ك ٌّل من النحويين والقرّ اء في أن الوقف  :قطjع الصjوت عنjد آخjر الكلمjة  ،وأ َّنjه يكjون
اختياريا ً واضطراريا ً  ،ذلك أنَّ الوقف إذا قصِ دَ لذاته فاختياريّ  ،وإالّ فإنَّ لم يُقصد أصال ً ،بل قـُطِ ◌َ عَ
ال َّن َفس عنjدهُ فاضjطراريّ  (2) .ويعنينjا فjي ھjذا البحjث )الوقjف االختيjاري( ؛ ألنَّ فيjه مراعjاة المعنjى
الداللي والمعنى الوظيفي  ،ويكون الواقف فيه ُمل ّما ً باللغة  ،عارفا ً بعلومھا .
إنَّ تقدير الوقف في الكالم فرع على المعنى  ،وما يمسّ المعنى بالتغيير قد يمس الوقف كذلك ،
لذا فقjد اسjتد ّل الjدكتور مھjدي المخزومjي بظjاھرة الوقjف علjى أنَّ العالمjات اإلعرابيjة ليسjت لمجjرد
الوصjjل بjjين الكلمjjات  ،إذ لjjو كانjjت كjjذلك لمjjا جjjيء بھjjذه الوجjjوه المتعjدّدة فjjي الوقjjف الjjذي يسjjتھلك
الحركة .

)(3

وال تكون الوقفة  ،وال تتحقق إالّ عند تمjام الكjالم فjي مبنjاه ومعنjاه ،

))

والقاعjدة أنْ تjأتي الوقفjة

مصاح َبة بنغم ٍة ھابط ٍة دليال على تمام الكالم  ،ورمزھا في الكتابة النقطة ) ، (.وھذه ھي الحال
الكاملة
َ
في الجمل والتراكيب التقريرية  ،وأحيا ًنا تأتي الجمل االستفھامية منتھية بوقفة أو ما يشبه ذلك (( .

) (4

ويرى ) نولدكه( أن ظاھرة الوقف عجّ لت بالتغيير الصوتيّ الذي سمح بضياع ظاھرة اإلعjراب
؛ ألن ھذه النھايات اإلعرابية تسقط بحسب االستعمال اللغويّ )التقليديّ ( حينما تكون الكلمjة واقعjة فjي
آخر الجملة .

)(5

ﺍﻟﻮﻗـﻒ ﻭﺍﻹﻋـﺮﺍﺏ :
) (6شرح الشافية .271/2 :
) (1ينظر  :من قضايا اللغة  ،د .مصطفى النحاس .95 :
) (3ينظر  :في النحو العربي نقد وتوجيه  ،د .مھدي المخزوميّ .251:
) (3علم األصوات . 555 :
) (5ينظر  :اللغات السامية  ،ثيودور نولدكه  ،ترجمة  :د .رمضان عبد التواب . 80 :
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ً
ارتباطjjا وثي ًقjjا  ،إذ إنَّ الوقjjف يjjؤثر فjjي المعنjjى وھjjذا
الوقjjف واإلعjjراب يjjرتبط أحjjدھما بjjاآلخر
األخيjjر يjjؤثر فjjي اإلعjjراب  ،ومjjن ثjjم كjjان الز ًمjjا لمjjن يjjدرس الوقjjف فjjي التوجيjjه النحjjوي للقjjراءات
القرآنية أنْ يكون مُل ًّما بأوجjه اإلعjراب المختلفjة  ،ومjا يسjتوجبه كُّ jل وجjه مjن وقjف فjي القjراءة عنjد
موضع معيَّن ) (1؛ فقد يؤ ّدي اختالف النحاة في التركيب النحويّ إلى اختالفھم في مفاصjل الكjالم .

)(2

من ذلك قوله تعالى  ] ﴾ ZU>P-ْ4 [E =IQ L%$  !َ \!َP] ْ  X َ^ ﴿ :سورة البقرة  . [2 /2 :قال ّ
الزمخشريّ :

))

والوقف على ) في ِه( ھو المشھور  .وعن نافع وعاصم أ َّنھما وقفا على ) ال ريب(  .وال ب ّد للواقف مjن
بأس ،
أنْ ينوي خبراً  ،ونظيره قوله تعالى  ] ﴾ ( $Iَ_ !َ ,ُ!َJ ﴿ :سورة الشعراء  ، [50:وقول العرب  :ال َ
ريب فيه (( .
وھي كثيرة في لسان أھل الحجاز  ،والتقدير  :ال
َ

)(3

وألھمية الوقف ؛ وأل َّنه يؤثر في المعنى واإلعراب  ،فإ َّننا نجد كثيرً ا من النحاة والقjرَّ اء – علjى
السواء – قد كتبوا فيه  ،وبيَّنوا أنواعه  ،وما يترتjب عليjه مjن اخjتالف فjي المعjاني واإلعjراب  ،فقjد
وابن األنباريّ )ت328ھ(،
ذكر ابنُ النديم حمزة )ت156ھ(  ،والفراء)ت207ھ(  ،وخلف )ت229ھ(
َ
وابن كيسان)ت299ھ( وغيرھم  ،ونسب إلى كل منھم كتابًا باسم الوقف واالبتداء ) .(4وذكر الزركشي
الزجاج )ت310ھ(  ،وابن األنبارى  ،وابن عباد  ،وھم من النحjويين القjراء  (5).ونجjد عنjد السjيوطيّ
فjjي اإلتقjjان تفصjjيال أكبjjر فjjي الوقjjف واالبتjjداء  ،وأھميjjة معرفتھمjjا ؛ إذ ذكjjر مؤلفjjات العلمjjاء فيjjه ،
وعرض أنواعه  ،مبينا عالقته الوثقى بالنحو .

) (6

) (1ينظر  :ظاھرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم  ،د .أحمد سليمان ياقوت .209 :
) (1ينظر  :الوقف في العربية على ضوء اللسانيات  ،د .عبد البديع النيربانيّ .174 :
) (2الكشاف .19/1 :
) (4ينظر  :الفھرست .34 :
) (4ينظر  :البرھان في علوم القرآن .342 / 1 :
) (5ينظر  :اإلتقان  ،النوع الثامن والعشرون .233-212/1:
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ويرى الدكتور تمام حسان في ھذه الظاھرة بأ َّنھا ) مَفصِ ل( من مفاصل الكالم يمكjن عنjده قطjع
السلسلة النطقية  ،فينقسم السياق بھذا إلى دفعjات كالميjة  spoken groupsتعjد كjل دفعjة منھjا إذا
كان معناھا كامال ً) واقعة تكليمية(  speech eventمنعزلة ؛ فالوقف – إذاً  -يjرتبط بتمjام المعنjى
جزئيا  ،أو كليا ً ) . (1وظاھرة الوقف  -على رأيه  -تأتي دفعا ً للتنافر  ،وداللة على موقع انتھاء الدفعة
الكالمية .

ّ

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ :
استعان أبو الفتح بالوقف لتوجيه طائفة من القراءات القرآنية التي أوردھا في كتابjه المحتسjب
 ،فكان التوجيه بھذه الفاصلة النطقية معلمًا من معالم االتجاه الصوتي الذي ي َّمم وجھه إليه في توجيھه
النحويّ  ،بدليل كثرة األمثلة التي نحا فيھا ھذا المنحى  .ومن القراءات التي وجّ ھھjا نحويًjا علjى ھjذا
توجيھه لقjراءة األعمjش 2 ) :ـ'َ 7ـ Tـ  ((2) xبرفjع )شjيخ( وقjد وجjه القjراءة المjذكورة علjى وفjق
ظاھرة الوقف  ،وھو أول األوجه األربعة التي وجھھا بھjا  ،ف) شjيخ ( )) خبjر مبتjدأ محjذوف  ،كأنjه
قال  :ھذا شي ٌخ  ،والوقف إذن على قوله  ﴾ 7 َ' ﴿ :؛ ألن الجملة ھناك قد تمت  ،ثم اسjتأنف جملjة
ثانية فقال . ((...( x T ' ) :

)(3

فھذه الوقفة بين قوله ):ھذا بعلي(  ،و) شيخ ( ھي التي سوغت فصل الجملتين نحو ّيا ً  ،كما فصل
بينھمjjا صjjوت ًّيا بjjالوقف الjjذي سjjوغ تقjjدير مبتjjدأ محjjذوف ل) شjjيخ ( ؛ فالحjjذف المفتjjرض ھنjjا كjjان
باالعتمjjاد علjjى البنيjjة العميقjjة لjjدى المتلقjjي  ،الjjذي يقِّ jدر المبتjjدأ بنjjا ًء علjjى قرينjjة الوقjjف ؛ فانقطjjاع
السلسلة النطقية بالوقف قسّم السياق ھنا على دفعتين كالميّتين ّ ،
مثلت كل دفعjة منھمjا معنjىً كjامالً ،
وھو ما اصطلح الدكتور تمام حسان بالواقعة التكليميَّة  ،فjارتبط المعنjى ھنjا بتمjام المعنjى جزئ ًّيjا فjي

) (6ينظر  :اللغة العربية معناھا ومبناھا .271-270 :
) (2قوله تعالى  ﴾ ً4{T 7 َ'2 ﴿ :بنصب )شيخ( ) ،سورة ھود . (72 / 11 :
) (3المحتسب .324/1 :
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جملة ) ھذا بعلي ( الموجودة أساسا في السياق  ،وبتمام المعنى جزئ ًّيا أيضًا في قوله  ) :شي ٌخ ( علjى
تقدير ) ھذا شي ٌخ ( على وفق توجيه ابن جني .
ومنه توجيھه لقراءة عكرمة وعمرو بن فائد) ((2) #ُmِ 7, 4!+S  2 4!َS #2 ." zA َGْ 2) (1بالرفع ﴿ ،
 ﴾ zA َX2نص ًبا السُّ دّي  .قال ابن جني  )) :الوقف فيمن رفع أو نصب على السموات  ،ثم تبتدئ فتقول
واألرض  .فأ ّمjا الرفjjع فعلjjى االبتjjداء  ،والجملjjة بعjjدھا خبjjر عنھjjا  ،والعائjjد منھjjا علjjى
 :واألرضُ ،
َ
األرض )ھا( من عليھا  ،و)ھا( من عنھا عائدة على اآلية  .وأمّا َمن نصب فقال 4!S #2O  zAX2 ﴿ :
﴾ فبفعjjل مضjjمر  ،أي  :يطئ jـون األرض  ،أو يدوس jـون األرض  ،و نحjjو ذلjjك  .وعليjjه قjjراءة ابjjن
مسعود ) يمشون عليھا( ) . (3فلما أضمر الفعل الناصب فسَّره بقولjه  :يمjرون عليھjا  .والنصjب ھنjا
دليل جواز قولنا  :زيد عندك وعمرً ا مررت به  ،فھو كقولك ً :
أزيدا مررت به في االبتداء  .ومن جرَّ
األرض علjjى قjjراءة الجماعjjة فjjإن شjjاء وقjjف علjjى )األرض(  ،وإن شjjاء علjjى قولjjه  ) :معرضjjون(
(( )(4

.

ونجد في توجيه ابن جني المتقدم مسألتين  :أوالھما  :أنه جعل الوقف على قوله ) السjماوات(
في حالتي رفع )األرض( ونصبھا  ،في القراءتين المنسوبتين إلى عكرمة وعمرو بن فائjد  ،والسُّ jدي
 ،وجوَّ ز الوقف على موضعين في القراءة المشھورة ﴿  ْ َ`  ﴾ِa$بالجر.

) (1عمرو بن فائد ھو  :أبو علي األسواريّ البصريّ  ،روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر
العطار  .كان يذھب إلى القدر واالعتزال  ،وال يقيم الحديث  .ينظر  :ضعفاء العقيلي  ، 290 / 3 :وميزان االعتدال
للذھبي . 283 / 3 :
) (2قراءة الناس  ﴾ ِzA َXْ2 ﴿ :بالجر  .سورة يوسف . 105 / 12 :
) (3ينظر  :جامع البيان  ،للطبري  ، 100 / 13 :وتفسير ابن أبي حاتم )ت327ھ(  ، 2207 / 7 :والثعلبي
)ت427ھ(  ، 262 / 5والكشاف  ، 346 / 2 :والمحرر الوجيز  ، 285 / 3 :ومجمع البيان  ، 461 / 5 :وتفسير
الرازي . 224 / 18 :
) (4المحتسب .350-349/1 :
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والمسألة الثانية ھي  :االشتغال  ،التي بدت ظjاھرة فjي توجيjه ابjن جنjي لقjراءة السُِّ jدي)ْ 2ـ(zA َG
بالنصب  ،وإن لم يُشر إلى ھذا المصطلح صراحة  ،ويرى سيبويه في مثل ھjذه المسjألة أنَّ الjوجھين
جائزان  )) ،فالنصب عربيٌّ كثيرٌ والرفعُ أجود (( ) (1يعني على االبتداء ال على فعل مفسِّر  ،والنصب
فعل يفسره الفعل المذكور  .قال :
عند سيبويه على إضمار ٍ

))

وإن شئت قلت  :زيً jدا ضjربته  ،وإ َّنمjا

ُ
ضربت ً
نصبه على إضمار فعل ھذا يفسِّره  ،كأنك قلتَ :
زيدا ضربته  ، (2) (( ...فلم يخرج ابن جني
في توجيھه كما رأينا عن مjذھب سjيبويه والبصjريين ؛ إذ حمjل المسjألة علjى االشjتغال  .واالشjتغال
عند النحjاة ھjو كُّ jل اسjم بعjده فعjل أو مjا يشjبه الفعjل  ،كاسjم الفاعjل  ،واسjم المفعjول  ،اشjتغل عنjه
بضميره أو بمتعلقه ولو سُلط عليه ھو أو مناسبُه لنص َبه .

) (3

وال يمكن توجيه القراءتين ) بالرفع  ،أو النصب( من دون الوقف وفصل الجملتين  ،وھما قوله :
 ، ﴾ bو﴿  ْ`َ $Iَ4D Ad(-% a$ـ! ﴾ وعِّ jد الjواو اسjتئنافية ال عاطفjة  .فتكjون الجملjة
﴿  َ`َ !-c Q 3R % َY 1$  1$ .%
األولى دعوة إلى تدبّر ما في السموات من آيات تستدعي تدبُّرَ ھا  .أمّا استئناف القراءة برفع األرض
فjي الدفعjة الكالميjة الثانيjة  ،فإ َّنjه جَّ jل وعjال أراد أنْ يُفjرد األرض بحjديث عنھjا فقjدم ذكرھjا بكjالم
مستأنف جديد  ،وأعاد ذكرھا بالضمير في )عليھjا(  ،فjاألرض فjي قjراءة الرفjع ھjي محjور الحjديث
بدليل رفعھا وعودة الضمير إليھا  ،وفي قراءة الجر المشھورة اآليات التي يمرون عليھjا ھjي محjور
الحديث فالضمير في )عليھا( يعود إلى )آية(  .أمَّjا القjراءة بنصjب األرض فمحjور الحjديث فيھjا ھjو
الحjدث ولjيس الjذات  ،أي  :حjدث المjرور بjدليل فعليjة الجملjة  ،وإن لjم يظھjر الفعjل فعملjه – وھjو
نصjjب األرض -قjjد ظھjjر  ،فھjjذه ثالثjjة أوجjjه دلنjjا عليھjjا الوقjjف وقطjjع السلسjjلة المنطوقjjة بعjjد إتمjjام
الواقعة التكليمية  speech eventبإتمام المعنى جزئ ًّيا  ،ثم اخjتالف الحركjات اإلعرابيjة علjى وفjق
اختالف القراءات  ،وما تبع ذلك من اختالف تركيب عن آخر.

) (1كتاب سيبويه .82/1 :
) (2المصدر نفسه .81/1 :
) (3ينظر  :شرح الرضي على الكافية  ، 437/1 :وشرح ابن عقيل  ، 58/2 :ومعاني النحو .108/2 :
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ومن التوجيه النحوي بالوقف عند ابن جنjي توجيھjه قjراءة أھjل مكjة – فيمjا رواه أبjو جعفjر
الرؤاسيّ ) ( ِ!Y GY #ِ) ) : -(1بكسر األلف ) (2من غير ياء  .قال  )) :ھذا على استئناف شرط ؛ ألنjه وقjف
على قوله  ، ﴾ َNS4  4 ِ) #2 ُ+" Fْ  ﴿:ثم قال  ﴾ 4!ُ` Tَ $4;  َ&َa ًNَْV ِ!Y GY #ِ) ﴿ :فإن قلت  :فإن الشرط البد فيه
من الشك  ،وھذا موضع محذوف عنه الشك البتة  .أال ترى إلى قوله تعالى"A 4َ ٌNY ََ َNS4  #ِ) ﴿ :ـ!a Pـ4
) ]﴾(3سورة غافر  [59 :وغير ذلك من اآلي القاطعjة بإتيانھjا ؟ قيjل  :لفjظ الشjك مjن _ )سjبحانه( ،
ومعناه منjا  ،أي  :إن شُّ jكوا فjي مجيئھjا فقjد جjاء أشjراطھا  ،أي  :أعالمھjا  ،فھjالّ توقعوھjا وتjأھبوا
لوقوعھا مع دواعي العلم بذلك لھم إلى حال وقوعھا  .فنظيره مما اللفظ فيه من _ )تعالى(  ،ومعنjاه
م ّنا قوله )تعالى(  ، ﴾(4) #2 "ِ " 2 َ ْ َ N َ, jَ ِ) w4+ْ >A َ2 ﴿ :أي  :يزيدون عندكم أنتم  ،ألنكم لو رأيتم جمعھم
لقلتم أنتم  :ھؤالء مِائة ألف  ،أو يزيدون . (( ...

) (5

ولم تغب ھذه القراءة المروية عن أھل مكة عن كتب المفسرين وأھل اللغة  ،فذكرھا من سبق ابن
جني  ،ومن جاء بعده منھم  ،ذكرھا الفراء) ت 207ھ ( نقال عن راويھا أبي جعفر الرؤاسي  ،وابjن
) (1ھو محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي النحوي إمام مشھور  ،روى الحروف عن أبي
عمرو  ،وله اختيار في القراءة يُروى عنه  ،واختيار في الوقوف  .روى عنه علي بن حمزة والكسائي  ،ويحيى بن
زياد الفراء  ،وخالد بن خالد الصيرفي  ،وقيل سمع الحروف منه  ،وكذا علي بن محمد الكندي  .طبقات القراء / 2 :
 ، 117 – 116ولمزيد من التفصيل عنه ينظر  :نحو القراء الكوفيين  ،خديجة أحمد مفتي . 201 – 197 :
) (2يعني أبو الفتح بكسر األلف  :كسر ھمزة )إن( ؛ إذ إنَّ الھمزة في القراءة المشھورة جاءت مفتوحة  .قال تعالى :
﴿  ] ﴾   :ْ f  !Yْ $4; َfِ)  !َ jَGَa 4!ُ` Tَ $4;  َ&َa ًNَْV  !Y Gْ َY #َ َNS4  4 ِ) #2 ُ+" Fْ !َaسورة محمد(.[18 / 47 :
) (3يذكر أن األستاذين المحققين أوردا اآلية ﴿  ﴾ 4!a P" A 4َ ٌNY َ َNS4  #َ2وھو سھو منھما فھذه ھي اآلية 7:من سورة
الحج ولكن بفتح ھمزة ) أن(  .أما اآلية  59من سورة غافر فھي باتصال الم التوكيد بخبر إن وھو ما أثبتناه في المتن
.
) (4سورة الصافات . 147 / 37 :
) (5المحتسب . 271-270/2 :
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جرير الطبري)ت310ھ (

)(1

 ،والزمخشري الذي وجھھا بالوقف على)الساعة(  ،لك َّنه جعل الجزاء

قوله  ) :فأ َّنى لھم( ) ،(2والقرطبيّ )ت671ھ( مواف ًقا الزمخشjري فjي الوقjف علjى )السjاعة(  ،ولكنjه
رأى استئناف جواب الشرط قوله &a ﴿ :ـ ;ـT $4ـ `! ،(3)﴾4وتjابع أبjو حيjان األندلسjي)ت745ھ( ابjن
جني في أن ما يحتمله الشرط من شك مدفوع عن حقيقة مجيء الساعة ؛ فالشك راجع إلى المخاطبين
الشاكين ).(4
ونجد أنه ال مناص من تقدير جواب شرط الستقامة المعنى  ،والتقدير – و_ أعلم  ) : -إن تأتھم
الساعة ً
بغتة فال ريب فيھا فقد جاء أشراطھا (  ،فال يستقيم المعنى على تقدير  ) :إن تأتھم الساعة فقد
جاء أشراطھا (  ،وال ينسجم أن يجعل الجواب قوله  ) :فأ َّنى لھم ( ودقة النظم القرآني المعجز من
جھة  ،وھو من جھة أخرى ال ينسجم والصناعة النحوية ؛ لوجود الفاء في قوله  ) :فقد جاء(  ،ولو
كان بدل الفاء ً
واوا تفيد الحال ألمكن ذلك ؛ لذا نرجح أن الفاء األولى سببية جاءت بعد جواب الشرط
المحذوف والثانية استئنافية  ،وقد نزل القرآن الكريم بنفي الريب عن مجي الساعة بصيغة نفي
 َ ، ﴾(5)#+,- " 4وفي قوله 4 ٌNY  َNS4  #َ2 ﴿ :
العموم في قوله تعالى ِ 4+   َ :ْ َ M َ 2 4!a P" A 4 ٌNY َ َNS4  #ِ) ﴿ :
 ، ﴾ (6)Aِ 1ُ&ْ  a , i71" J  #َ2 4!a P" A 4وفي قوله  ،﴾(7)4!a P" A 4َ َNS4  #َ2  J   S 2 #َ .َ7 ﴿:وفي
قوله ، ﴾(8) *+&َ.ِ  5َ 4,2 ً4O+َh 4 ِ)  ُ #ِ) ُNS4  4, ِA َ 4, ُْ ُ 4!a P" A 4َ ُNS4 2  J   S2 #ِ) َF َfِ)2 ﴿ :
وسياق اآليات جميعھا مؤكد ؛ إذ إن اإليمان بالساعة ركن من أركان اإليمان في العقيدة اإلسالمية ،
) (1ينظر  :جامع البيان . 68/26:
) (2ينظر  :الكشاف . 535 – 534 / 3 :
) (3ينظر  :تفسير القرطبي .241/16 :
) (4ينظر  :البحر المحيط . 79/ 8 :
) (5سورة غافر. 59 / 40 :
) (6سورة الحج . 7 / 22 :
) (7سورة الكھف . 21/18 :
) (8سورة الجاثية . 32 / 45 :
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وقد حرص القرآن الكريم على ترسيخ ھذه األركان في عقول المسلمين وضمائرھم بأساليب مختلفة
منھا  :التذكير بھا  ،والترغيب والترھيب باستعمال ألفاظ مختلفة تناسب السياق الواردة فيه ،
فاستعمل للساعة ألفاظ ) القيامة  ،والنشور  ،والقارعة  ،والحاقة  ،والبعث  ،ويوم التغابن  ،ويوم
الفصل  ،ويوم الحساب  ،واليوم الموعود  ،ويوم ينفع الصادقين صدقھم ( وما إلى ذلك .
ومن التوجيه النحوي بالوقف عنده قراءة عبد _ بن يزيد ) ، ((2) ٌH4;Aِ Ja Ja ُ&َY #َ َ ) : (1وقد
وقد ذكرنا شطراً من توجيھه اخjتالف حركتjي الضjمير الھjاء فjي )فيjه( األولjى والثانيjة مjن أ َّنjه عَّ jد
األصل المفترض ھو الض ُّم  .والواقع اللغويّ ھو بالكسjر  ،ولك َّنjه عjاد فوجَّ jه ھjذه القjراءة علjى وفjق
ظjjاھرة الوقjjف ؛ فjjابنُ جنjjي ينظjjر إلjjى القjjراءات مjjن جوانjjب مختلفjjة فتjjارة يوجjjه القjjراءة بإرجjjاع
الحركات إلى أصjولھا المفترضjة مjن أجjل إصjدار أحكامjه النحويjة علjى تركيjب مjا  ،كمjا فعjل فjي
توجيه ھذه القراءة على وفق األصل المفترض والواقع اللغويّ كما تقدم  ،وتار ًة أخرى يلتمس فاصالً
صjjوت ًّيا )الوقjjف( لرفjjع اللjjبس وفjjتح الطريjjق لتوجيjjه نحjjويٍّ آخjjر  .قjjال )) ولjjيس الظjjرف ھنjjا وصً jفا
لمسجد  ،بل ھو على االستئناف  .والوقف عندنا على قولjه َ ﴿ :ـ َُ&َY #ـ aـ ، ﴾ Jثjم اسjتؤنف الكjالم
فقيل ﴿  ﴾ ٌH4;Aِ Jaوھذا أولى من أن يُجعل الظرف وصفا ً لمسجد. ...

(( )(3

ومن المعلوم أنَّ علماء القراءات وعلماء النحو على ح ٍّد سواء لم يجيزوا الوقف على الموصوف
دون صفته  ،وسياق اآليjة الكريمjة ربمjا يjوحي بjأنَّ الظjرف ) يjوم ( ھjو وصjفٌ لمسjجد ؛ لjذا جjاء
الوقف ھنا إليضاح ھذه المسألة .

) (2ھو أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ البصري ثم المكي  ،إمام كبير في الحديث ومشھور في القراءات  ،لقن
القرآن سبعين سنة  ،روى الحروف عن نافع  ،وعن البصريين  ،مات سنة 213ھ  .تنظر ترجمته في الثقات البن
حبان )ت354ھ(  ، 342/8 :وتذكرة الحفاظ للذھبي )ت748ھ(  ، 367 :وسير أعالم النبالء للمؤلف نفسه / 10 :
. 169 - 167
) (2قوله تعالى  ﴾ ٌH4;Aِ Ja Ja ُ&َY #َ َ ﴿:بالكسر في )في ِه( األولى والثانية  .سورة التوبة . 108 / 9 :
) (4المحتسب .303/1 :
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ومن ذلك قراءة الحسن  ،((1)+,َ  "'  ُFK\ُ2) :برفع الالم  .قال ابن جني )) :ھذه القراءة على أنَّ
)أُ ْد ِﺧـﻞ( من كالم _ تعالى  ،كأ َّنه قطع الكالم واستؤنف فقال _ ّ
عز وجل +,َ  "'  ُFK\ُ2) :ـ(  ،أي :
ُ
وأنا أدخلُھم جنا ٍ
ت تجري من تحتھا األنھار بإذن ربھم  :أي بjإذني  ،إال أ َّنjه أعjاد ذكjر الjرب ليضjيفه
إليھم  ،فتقوى المالبسة باللفظ  ،فيكون أحْ نى وأذھب في اإلكرام والتقريب منه لھم . ((...

) (2

ويشير في توجيھه ھذا إلى العدول  ،أو االلتفات من ضjمير المjتكلم إلjى الغائjب الjذي جjاءت بjه
القراءة المشھورة  ،وھو ما صرحت به قراءة الحسن ھذه  ،ولم يكن العدول ليستقيم مjن دون الوقjف
 ،أو ما سماه ھنا ب)القطع(  .ويذكر أن ابن جني وقف عند ظjاھرة العjدول  ،أو االلتفjات وقفjة متأنيjة
في موضع متقدم من كتابjه المحتسjب  ،فjي توجيھjه قjراءة أخjرى للحسjن  ،ھjي قjراءة &Y2 ) :ـ "L,ـ4
" ; ( Ja #7بياء مضمومة .

) (3

وقد حمل ھذه القراءة علjى نظيراتھjا  ،ومنھjا قولjه تعjالى فjي سjورة

الفاتحة المباركة  ،﴾(4)  ِ!َS .7  "'ّ  َ Q ﴿ :وقد أطلق أبو الفتح لفكره العنان فلم يرَ في ترك الغيبة
إلى الخطاب اتساعًا وتصرُّ فا ً ؛ بل ھو ألمر أعلى وأھ ّم  ،ففي قوله تعالى، ﴾  ِ!َS .7  "'ّ  َ Q ﴿ :
َS Dـ!ِ  ﴾  ،ولjم يقjل غيjر الjذين غضjبت
)) ...أصرح بالخطاب لمّا ذكر النعمة  ،ثم قال ِ ُْVَe ِ َ| ﴿ :
D
عليھم  ،وذلك أ َّنه موضع تقرُّ ب من _ بذكر نِعَ ِم ِه  ،فلما صار الكالم إلى الغضب قالُْVَe ِ َ| ﴿ :ـ ِ
ُنح َرفا ً به عjن ذكjر الغاضjب  ،ولjم يقjل
 ﴾ !َSحتى كأنه قال  :غير الذين ُغضِ ب عليھم فجاء اللفظ م َ
) (1سورة إبراھيم . 23 / 14 :
) (2المحتسب .362-361/1 :
) (3قراءة الجماعة ھي  ﴾Ja #7; ُY 4L," &Y2﴿ :بتاء مضمومة في ) ، (#7; ُYببناء الفعل للمجھول  .سورة البقرة / 2 :
.281
) (4سورة الفاتحة . 7 / 1:
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غير الذين غضبت عليھم كما قال .7  "'ّ  ﴿ :ـ َSـ!ِ  ﴾  ،فأسjند النعمjة إليjه ً
لفظjا  ،وزوى عنjه لفjظ
الغضب تح ُّس ًنا ولط ًفا (( (1) .وكان مفتاح الدخول إلى التوجيه بااللتفات في قراءة الحسjن )K\ُ2ـ  ُFـ'" 
َ ( +,ھو الوقف .
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد  . ((2)  ُM&َY @L  17َ ) :قال ابن جني :

))

ليس قوله ) ($ ُ]IU$cَBصفة

لعبjjرة كقولjjك  :لعبjjرة سjjاقي ٍة  .أال تjjرى أ َّنjه ليسjjت العبjjرة السjjاقية  ،وإ َّنمjjا ھنjjاك حjjضّ ٌوبعٌ j
jث علjjى
االعتبار بسُقياھا لنا أو بسُقيا _ )سبحانه( إيانا منھا ؟ فالوقف إذاً على قوله ) :لعبjر ًة(  ،ثjم اسjتأنف)
تعالى( تفسير العبرة  ،فقال Y ) :ـ& (  ُMھي  ،أو) ـ& (  ُMنحن ) ِممَّا فِي ب ُ
ُطو ِن َھا (...

((

.

)(3

ً
صفة لعبرة وارد لوال
واحترازه بالوقف على )عِ ب َْرة( له ما يسوغه فاحتمال أنْ تكون )تسقيكم(
الوقف ؛ ألنَّ )عبرة( نكرة  ،والنكرة توصف بالجملة  ،وال توصف بھا المعرفjة ؛ ألنَّ الجملjة تjؤول
بنكرة فتصف النكرة  .وقد أشار ابن جني إلى ھذا األصل من أصول النحو في توجيھه لقراءة عيسى
الثقفيّ  ((4) 2 َN   ) :بالنصب  .قال  ... )) :وال موضع لقوله تعالى@  ْ ; َNَc4, 4.!+,  2 Fُ: 2  ;4َa ﴿ :
الزانية( و) َّ
﴾ ؛ ألنه تفسير  ،وال يكون وص ًفا ل) َّ
الزاني( من حيث كانjت المعرفjة ال توصjف بjالنكرة ،
(( )(5

و)ك ّل( جملة فھي نكرة. ...

) (1المحتسب  ،146 /1 :وينظر  :الحاشية على الكشاف  ،للشريف الجرجاني . 72 :
) (2قوله تعالى  ﴾  ُM&ُ @L  17َ ﴿ :بنون مضمومة في الفعل )نسقيكم(  .سورة المؤمنون . 21/ 23 :
) (3المحتسب .90/ 2 :
) (4قوله تعالى  ﴾  2 ُN   ﴿ :بالرفع  .سورة النور . 2 / 24 :
) (1المحتسب .100/2 :
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وقال ابن يعيش معلِّالً عدم جواز أنْ توصف المعرفة بالجملة :

))

واعلم أ َّنه ) ال ينعت بالجملة

معرفة ( لو قلت ھذا زي ٌد أبوه قائ ٌم على أنْ تجعل ُه صفة لم يجُ ز فإن جعلته حاال جاز وإ َّنما لjم توصjف
المعرفة بالجملة ألنَّ الجملة نكرة فال تقع صفة للمعرفة أل َّنھا حديث أال ترى أ َّنھا تقjع خبjرً ا نحjو زيٌ jد
أبوه قائ ٌم ومحم ٌد قام أخوه وإ َّنما تحدث بما ال يعرف فتفيد السامع ما لjم يكjن عنjده فjإنْ أردت وصjف
ٌ
منطلjق فتوصjلت
المعرفة بجملة أتيت بالذي وجعلت الجملة فjي صjلته فقلjت مjررت بزيٍ jد الjذي أبjوه
بالذي إلى وصف المعرفة بالجملة كما توصلت بأيٍّ إلى نداء ما فيه األلف والالم نحو يjا أ ُّيھjا الرجjل
(( .

) (1

ومن ذلك قراءة  ((2) #2 ُvMْ > Wَ:) :بالتنوين  ،وقد أشار ابjن جنjي فjي ھjذه القjراءة إلjى وقفjين
بفعjل
حين قال  )) :ينبغي أن تكون ) َكالًّ( ھذه مصدرً ا  ،كقولك َ :كَّ jل السjيفُ َكjالًّ  ،فھjو ًإذا منصjوب
ٍ
مضمر  ،فكأنه لمّا قال _ )سبحانه(  . ﴾(3)ًO S  !َ ُُM ًN!  J  ِ#2\  , 2ُ'َ{Y2 ﴿ :قال _ )سبحانه( را ًّدا
عليھم َ ) :كالًّ(  ،أي َ :ك َّل ھذا الرأيُ واالعتقا ُد َكالًّ  ،ورأوا منه رأيًا َكالًّ  ،كما ُيقا ُل ضَ عْ فا ً لھذا الjرأي
و َفيَالً jة ) ، (4فjjت َّم الكjjالم  ،ثjjم قjjال )تعjjالى( مسjjتأن ًفا القjjول  > ﴿ :ـ ْ17ِ #2 ُvMــُُM"2  ِ!Y \4ــ َS #ـ!ِ   mـ ،﴾(5) ًO
والوقف إذاً على ) ًّ
عِزا(  ،ثم استأنف فقال  :ك َّل رأيھم كالًّ  ،ووقف  ،ثjم قjال مِjنْ بعُ jد >) :ـ ْ، (#2 vُ M
فھناك إذاً وقفان  :أحدھا )عِ ًّزا( واآلخر ) َكالًّ( ؛ من حيjث كjان منصjوبًا بفعjل مضjمر  ،ال مjن حيjث
(( )(6
كان زجرً ا ور ًّدا ْ
وردعًا .
) (2شرح المفصَّ ل  ،البن يعيش :مج ،1:ج.612/3
) (2قوله تعالى  ﴾ #2 ُvMْ > 4َ: ﴿ :من غير تنوين  .سورة مريم .82 / 19 :
) (3سورة مريم . 81/ 19 :
) (4فال رأيه يفي ُل َف ْيالً  :أخظأ وضَ عُف  .ينظر :العين  ،للخليل بن أحمد الفراھيديّ )ت175ھ( ، 335 / 8 :
والصحاح للجوھري ) ت393ھ(  ،1794/5 :وكتاب األفعال البن القطاع )ت515ھ( .490/2 :
) (5سورة مريم . 82/ 19 :
) (2المحتسب .45 / 2 :
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ويرى ال ُعك َبري في )كالًّ( المنونة وجھين )) أحدھما ھjي مصjدر َكَّ jل أيْ  :أعيjا أي َ :كلُّjوا فjي
دعواھم وانقطعوا والثاني ھي بمعنى ال َّنقل أي حملوا ُكالًّ ويقjرأ بضjم الكjاف والتنjوين وھjو حjال أي
سjjيكفرون جميعjjا وفيjjه بعjjد بعبjjادتھم المصjjدر مضjjاف إلjjى الفاعjjل أي سjjيكفر المشjjركون بعبjjادتھم
األصjjنام وقيjjل  :ھjjو مضjjاف إلjjى المفعjjول أي سjjيكفر المشjjركون بعبjjادة األصjjنام وقيjjل  :سjjيكفر
الشياطين بعبادة المشركين إياھم و ضدا واحjد فjي معنjى الجمjع والمعنjى أن جمjيعھم فjي حكjم واحjد
أل َّنھم متفقون على اإلضالل (( .

) (1

والكالم على وفق التوجيه بالوقف يتوزع على ثالث دفعات كالمية منفصلة  ،ال ُّدفعة األولjى
قوله تعالى  ، ﴾ ًCG D $ َ ,ُ/,ُ]I ً3 Y =>4 ِA; 1$  َُf>B ﴿ :وھنا تأتي الوقفة األولى  ،ثم يسjتأنف الكjالم ،
ليقف على قوله تعالى ﴿ :ﻛﻼ ﴾ المنونة  ،والوقف على المصjدر المنjون فيjه دعjوة إلjى التأمjل فjي أن
العز المنشود من اآللھة المزعومة ھو رأي العاجز :

))

أيْ َ :ك َّل ھذا الرأيُ واالعتقا ُد َكالًّ ((  .أما متى

يتبjيَّن المشjjركون فسjjاد رأيھjjم وبطالنjjه ھjjذا مjjا تب ِّي ُنjjه الدفعjjة الكالميjjة الثالثjjة  ،وھjjي قولjjه تعjjالى ﴿ :
> ْ ، ﴾ ًO m  ِ!َS #ُُM"2  ِ!Y \417ِ #2 ُvMوإذا تتبعنا الحjدث وجjدناه يبjدأ باعتقjاد المشjركين أنھjم سjينالون
َّ
العز من آلھتھم فخjتم قjولھم بالمصjدر المنjوَّ ن )عِ ًّjزا(  ،ثjم وقjف عنjده ليتjدبَّر السjامع حقيقjة االعتقjاد
ِّ
بالعز  ،أيمكن أنْ يكون اآللھة ألتباعھم ًّ
عزا ؟ ثم دحض ھذا االعتقاد أوالً بقوله )كالًّ(  ،ووقف عنده
ليتبين السامع أنه ليس ثمة ٌّ
عز يُنا ُل من اآللھة  .لماذا ؟ ؛ أل َّنھم ﴿ ﴾ ًG_ $ ِ$Iَ4D A,ُ/,ُ]%  $ ِB ;!6ِ" A(ُg]ْ IK
.

ﱠ ْ
ﺏ .ﺍﻟﺴﻜﺖ :

) (1التبيان في إعراب القرآن  ،ألبي البقاء العكبريّ ) ت 606ھ(  ، 117 / 2 :وإمالء ما من به الرحمن  ،للمؤلف
نفسه .117/ 2 :
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السَّكت في اللغة يد ُّل على سكون وقطع

)(1

 ،والسَّكت في االصطالح عبارة عن قطع الصوت

زم ًنا ما دون زمن الوقف عادة من غير تنفس ) ، (2وھو نوع من الوقف بمفھومه العام  ،ال بمفھومه
االصطالحيّ في علم وقف القرآن ؛ وذلك ألنَّ السّكت فيه قطع للصوت كالوقف  ،والفرق بينھما في
الزمن  ،والطريقة  ،وأداء المعنى  ،فالسكت تنغيمه تنغيم معين  ،وزمنه أقل من زمن الوقف  ،وال
س فيه ؛ ألنه ال يد ُّل على تمام المعنى كما أنّ حرك َة اإلعراب باقية معه  .أمّا الوقف فال ب َّد فيه
تنفـُّ َ
من قطع ال َّن َفس  ،والزمن فيه حرٌّ غير مقيّد  ،فقد يطول وقد يقصر ،ولك َّنه ال يصل في قصره إلى
زمن السكت  ،كما أ َّنه يد ّل على كمال المعنى  ،وفيه كسر اإلعراب بإحالل السكون مح ّل الحركة ؛
ألنَّ المقصود بالوقف وقف التمام  .من ھنا كان السكت أدخ َل في باب التنغيم ) وھو التشكيل الصوتي
للكالم( منه في باب الوقف

) (3

 ،وقد ذكر أنَّ مقداره حركتان من غير تنفس  ،بن َّي ِة العود إلى القراءة

في الحال ) .(4والسكتة في حقيقة األمر ال تعني إالّ تغييرً ا في مسيرة النطق بتغيير نغماته إشعارً ا بأنَّ
ما يسبقھا من الكالم مرتبط أش ّد االرتباط بما يلحقھا ومتعلق به  ،ومن ثم يسميھا بعضھم ) وقفة  ،أو
سكتة معلقة ( والقاعدة أنھا تكون مصحوبة بنغمة صاعدة  rising toneدليال على عدم تمام الكالم ،
)(5
والسكتة ) بخالف الوقفة( يمكن إعمالھا  ،كما يجوز إھمالھا  ،ولكنَّ إعمالھا أَولى .
ومن أئمة القراء القدماء من يصف السكتة بوقفة خفيفة  ،أو يسيرة  ،ومنھم من ينعتھا وُ َقي َفjة

)(6

ووقف علماء الصوت المحدثين على ھذه السكتة وقفjة دراسjية وأطلقjوا عليھjا مصjطلح . juncture
وتعددت المصطلحات التي أطلقت على ھذه الظاھرة  ،فثمة من اصطلح عليھا )ال َمفصِ ل( ) ، (7ومنھم
ً
بسjيطا بjأن جعلھjا ) ص َُjويتة ال َمفصِ jل( ،
من عّدل من ھذا المصطلح الذي رفjدتنا بjه الترجمjة تعjديال

) (1ينظر  :مفردات الراغب )سكت( .
) (2ينظر  :النشر  ، 275 / 1 :ومصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به . 230 :
) (3ينظر  :من قضايا اللغة  ،د .مصطفى النحاس .132 -112:
) (4ينظر  :النشر . 277 – 275 :
) (5ينظر  :علم األصوات العام  ،بسام بركة .557 :
) (6ينظر  :مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به . 231 -230 :
) (2ينظر  :دراسة الصوت اللغوي  ،د .أحمد مختار عمر .197-196:
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ص َويتة  phonemeإليھjا ) ، (1ومjنھم مjن سjماھا )صjويتة الفاصjل() ، (2ونحjن ارتضjينا مjا
بإضافة ُ
أطلقه علماؤنا القدامى عليھا  ،وھو مصطلح )السكتة(  ،أو ) الوقفة القصيرة(  ،واألخير وجدناه عنjد
ابن جني .
ُ
والسكت ضربان  :صـوتيّ ٌ ،و تركِjـيبيّ ٌ ،فمjن الصjـوتيّ سjـكتة حفْ jـص علjى النjـون فjي قولjه
تعالى 2 ﴿:ـ, َFـ   ، ﴾(3) q Aوعلjى الjالم فjي قjـوله تعjالى  ﴿:ـ ْ . ﴾(4) #A Fومjن أغjراض السjكت:أمjن
)(5
ران(
اللبس  .ورأى ابن الجزريّ أنَّ السَّ كت على النون والالم على الترتيب فيَ ) :منْ راق(  ،و)ب ْل َ

ران( إ َّنما ھو بقصد بيان اللفظ ليظھر أ َّنھما كلمتان  ،مع صحّ ة الرواية على ذلك .
َ

) (6

ّ
فخطأ َ من قرأ به  .قال  )) :فأمَّا قjراءة
وقد أشكل ھذا الغرض في سكت حفص على ابن جني ،
عاصم  (qA , F2 ) :ببيان النون مِن ) َمن(  ،فمعيبٌ في اإلعـراب  ،معيفٌ في األسماع ؛ وذلك أنّ
النjjون السjjاكنة ال تو ّقjف فjjي وجjjوب ادّغامھjjا فjjي الjjـراء  ،نحjjو َ :مjjن رأيjjت  ،و َمjjن رآك  .فjjإن كjjان
ارتكب ذلك  ،ووقف على النون صحيـحة غيjر مدغمjة لينبjه علjى انفصjال المبتjدأ مjن خبjره  ،فغيjر
(( )(7

مرضِ يٍّ أيضا ً. ...

غيjjر أنَّ حفصً jjا  ،وھjjو أحjjد طريقjjيّ عاصjjم  ،لjjم يسjjكت علjjى النjjون لين ّبjjه بھjjذه السjjكتة علjjى
انفصال المبتدأ من خبره كما ذكر ابن جني ؛ بل لينبِّـ َه على انفصال اللفظين )مَjن( و )راق(  ،بغjض
النظر عن وظيفتھما النحوية  ،فال يلتبسان باللفظ الواحد)مرَّ اق(  ،مع صحّ ة الرواية في ذلك كما ذكر

) (3ينظر  :أبحاث في أصوات العربية .72 :
) (4ينظر  :المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (3سورة القيامة . 27/ 75 :
) (4سورة المطففين . 14/ 83 :
) (7ينظر  :الوقف في العربية على ضوء اللسانيات .183 - 182 :
) (8ينظر  :النشر .426/1 :
) (1الخصائص .94/1 :
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ابن الجزريّ ) ، (1ومن السّكت التركيبيّ سكتة حفص على)مرقدنا( في قولjـه تعjالى َ ﴿:ـ" ُ 4ـ+َ" 2 4ـ, 4ـ 
 ،﴾(2)#ُ> .ْ  َq Q2  .   S2 4, َ' 4َ َ ,  , 4+َ 7لبيان أنَّ كـالم الكـفار قد انقضى  ،وأنَّ قوله 4, َ' ﴿:
 ﴾  .   S2ليس من كالمھم .

)(3

ومن السّكت التركيبيّ أيضا ً سكتة حفص على )عِ َوجً ا( في قوله تعالى َْ '  J  .5ْ ﴿ :ـَS َHـj
7"  َ 2 D4َM ْ  w 1Sـ َْ FـL;S JـL./َ.4ـ ، ﴾(4)4إذ فصjل بjين )عِ َوجً jا( و) َق ِّيمًjا( بالسjكت  ،لjدفع تبعيjة األخjرى
لألولى بالنعت  ،إذ المعنى  :أنزل على عبده الكتاب َق ِّيمًا  ،ولم يجعل له عِ َوجً ا.

) (5

والشك في أنَّ ال َّسكت بوصفه فاصالً صوتيًا ذا دالل ٍة نحوي ٍة  ،يجعل الكالم من ّغمًا تنغيمًا خاصًا
 ،يؤدي المعنى المطلوب  ،وله أثرٌ في توجيه اإلعراب  ،واختالف وجھات النظر العلميّة  :كالتأويل
 ،والتفسير  ،واالفتراض  .وتغ ُّير المعنى ال يكون بسبب صوت منطوق في السلسلة الكالمية ؛ بل
بسبب التوقف عن النطق قليال  ،ثم مواصلته  ،فالمؤثر في المعنى انعدام الصوت اللغوي وليس
وجود الصوت اللغوي .

)(6

ﱠ ْ
ﺍﻟﺴﻜﺖ ﻭﲢـﺪﻳﺪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ :

) (2ينظر  :النشر .484/1:
) (2سورة يس . 52/ 36 :
) (4ينظر  :النشر .484/1:
) (4سورة الكھف . 2-1/ 18 :
) (5ينظر :معاني القرآن للفراء .133/2 :
) (6ينظر  :أبحاث في أصوات العربية .69 :
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يرتبط السكت ارتباطا ً نحو ًّيا بتحديد الجواب بعjد الطلjب  ،ونجjد ھjذه المسjألة عنjد سjيبويه فjي
ألمjر  ،أو نھjي  ،أو
الكتاب في باب س َّماه  ) :ھjذا بjاب مjن الجjزاء ينجjزم فيjه الفعjل إذا كjان جوابًjا
ٍ
استفھام  ،أو َت َمنٍّ  ،أو عرض (  ،ومثل لألَمر بالمثال ) :ائتني آتك(  ،وللنھjي بالمثjال )ال تفعjل يكjن
خيرً ا لك(  ،ولالستفھام بالمثjالين ) :أال تjأتيني أحjدّثك ؟ وأيjن تكjون ُ
أزرْ َك ؟(  ،وللتمنjي بالمثjالين :
)أال ما َء أشر ْب ُه  ،وليته عندنا يحدّثنا(  ،وللعرض بالمثال ) :أال تنزل ُتصِ بْ خيرً ا(  (1) .ويرى سيبويه
أنَّ الjjذي أحjjدث الجjjزم فjjي الجjjواب ھjjو ھjjذه الجمjjل السjjابقة عليjjه ويقي jـس الج jـزم ف jـي ھjjذه الجمjjل
ومثيالتھا على جزم جواب الشرط  .قـال سـيبويه  )) :وإ َّنما انجزم ھذا الجواب كما انجزم جjواب إنْ
مستغن عنjه إذا أرادوا الجjزاء  ،كمjا أنَّ إنْ تjأ ِتني
غير
تأتني  ،بإنْ تأتني  ،أل َّنھم جعلوه معلَّ ًقا باألول َ
ٍ
غير مستغنية عن آ ِتك  .وزعم الخليل  :أنَّ ھذه األوائل كلَّھا فيھjا معنjى إنْ  ،فلjذلك انجjزم الجjوابُ ؛
َ
ِك. (( ...
أل َّنه إذا قال ائتني آت َِك فإنَّ معنى كالمه إنْ يكن منك إتيانٌ آت َ

)(2

والذي عليه أكثر النحاة أنَّ الجزم ھنا ليس ألنَّ الجواب للطلب ؛ بل إنَّ الشرط مقjدر ؛ أل َّنjك إذا
قلت  :أكرمْ ك  ،فإ ّنما المعنى  :ائتِني  ،فإنْ تأتِنـي أ ُكـرمْ كَ ؛ ألنَّ اإلكـرام إ َّنـما يجب باإلتيـان .
وھذا ما أفصح عنه ابن السراج وھو يتحدّث عن أحوال حjرف الجjزاء إذ قjال  ... )) :إذا كjان
الفعل جوابًا لألمر  ،أو النھي  ،أو االسـتفھام  ،أو التمني  ،أو العرض تقول  :ائتِني آتِكَ  ،فالتأويjل :
ائتِني فإنكَ إنْ تأتِني آتِكَ (( .

) (3

ِك(
وعلى وفق ھذا الفھم  ،فإن التراكيب المذكـورة ذوات بنيتين  :بنية سـطحية ظاھرة ) ائتِني آت َ
 ،وبنية عميقة خفيّة ) ائتِني  .فإ ّن َك إن تأتِني آت َِك ( .
والحق أن مذھب الخليل وسيبويه أسلم وأقرب إلى واقع اللغjة ؛ وذلjك أنھمjا حمjال جjزم الجjواب
بالطلب علjى جjزم جjواب الشjرط ممjثالً بjأن تjأتني  ،فتعليjق الثjاني بjاألول وعjدم اسjتغنائه عنjه فjي
الطلب مقيس على تعليق الثاني باألول في الشرط  .فھما أسلوبان متعادالن على رأي الخليل وسيبويه
 ،وال داعي إلى التقدير الذي ذھب إليه أكثر من جاء بعدھم من النحاة .

) (1ينظر  :كتاب سيبويه .93/3 :
) (2ينظر  :كتاب سيبويه .94 - 93/ 3 :
) (3األصول  ،البن السراج .168 / 2 :
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وقد وقف الدكتور مصطفى النحّاس عند قول سيبويه المتقدم  ،وفھم منه أنَّ جواب الطلjب يجjوز
فيه الجزم  ،ويجوز فيه الرفع ؛ أمَّjا الجjزم فعلjى قصjد الجjزاء  -وھjذا مjا أشjار إليjه سjيبويه  -وھjذا
يعني أنَّ الفعل مسبب عمّا قبله  ،وأمّا الرفع فعلjى االسjتئناف  ،وفjي ھjذه الحالjة يكjون الجjواب غيjر
مرتبط بالجملة األولى الطلبيّة  ،ولكي يفھم السامع معنى االستئناف في النصوص التي ذكرھا سيبويه
الب َّد من وجود سكتة خفيفة قبل النطق بالجملة االستئنافية  ،وتكون الجملة االستئنافية ال مح ّل لھا مjن
اإلعراب .

)(1

واألرجح أنَّ السَّكت يتحقق في سياق الطلب حتى مع جزم الجواب  ،ليس مع رفعه فحسjب كمjا
ذھب إليjه الjدكتور مصjطفى النحjاس  .جjاء فjي المقjاييس  )) :الجjزم  :القطjع  ،يقjال جزمjت الشjيء
أجز ُم ُه ْ
جزمًا  ،والجزم في اإلعراب يسمى جزمًا ؛ أل َّنه ُقطِ َع عن اإلعراب ((  (2) .والقطع يتحقق فjي
ضرب واحد من اإلعراب يجري على حالين ھما الجزم والوقف ) ، (3ويقع الجزم في سياقات الطلjب
والشرط ؛ ألن فيھا معنى القطع وفيھا معنjى الحّ jد ؛ فjالمتكلم فjي األمثلjة المجزومjة يقطjع كالمjه فjي
الجملة األولى  ،أيْ  :يسكت سكتة قصيرة  ،وينتظر السامع منه أمرً ا يفھم منjه معنjىً يمكjن السjكوت
عليه  ،وكذلك في األمر فإن السامع يقف على آخر الكلمة ويقطع كالمه .
والتوجيه باالستعانة بالفواصل النطقيَّة )السكتة( التي تفصل بين فعل الشرط والجjزاء بjدا جليّjا ً
عند ابن جني  ،الذي نظر في قراءة الحسن  . ((4) JَS 6َa +,َ  "'  4!"َ 4" ) :ورأى أنّ

))

دخول الفاء

ً
محمjدا([
ضمّنه الحديث من معنى الشرط  ،وذلك أنه إنما وجبت عليه الصالة م ّنا ] يعني
إنما ھو لِ َما ُ
ألنَّ _ )سبحانه( قد صلى عليه  ،فجرى ذلك مجرى قولھم  :قد أعطيتjك فخjذ  ،أيْ  :إ َّنمjا وجjب لjك
األخذ مjن أجjل العطيjة  .وإذا قjال قjد أعطيتjك  ،خjذ فjالوقوف علjى أعطيتjك  ،ثjم اسjتأنف األمjر لjه
باألخذ فھjو أعلjى مع ًنjى  ،وأقjوم قjيالً  .وذلjك أ َّنjه علjل األخjذ  ،فجعلjه واجبًjا عjن العطيjة فجjائز أنْ

) (1ينظر  :من قضايا اللغة .120 :
) (2معجم مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس ) ، 454/1 :جزم( .
) (3ينظر  :كتاب سيبويه .35/3 :
صلُّوا(  .سورة األحزاب .56 / 33 :
) (4قوله تعالى  ﴾ JَS Q +,  "'  4!"َ 4" ﴿ :من غير فاء مرتبطة بالفعل ) َ

8

يعارضه المأمور باألخذ بأنْ يقول  :قد ثبjت أنَّ األخjذ ال يجjب بعطيَّتjك  .فjإنْ كjان أخjذي لغيjر ذلjك
فعلت

(( )(1

.

ومن خالل التوجيه المتقدم نستشف أمرين  .األول  :أنَّ جواب الطلب المتضjمن معنjى الشjرط
إذا جاء مجرَّ ًدا من الفاء التعليلية  ،بأنْ يكون أمjرً ا صjريحً ا تسjبقه سjكتة )وقفjة قصjيرة( يكjون أعلjى
معنىً ؛ ألنَّ ذھن المخاطب ال ينصرف إلى معرفة العلّة  ،فھي غير مjذكورة أساسًjا  ،واألمjر اآلخjر
ھو أنَّ تقسيم السياق علjى دفعتjين كالميتjين تفصjل بينھمjا وقفjة صjغيرة يُjؤذِن بتمjام المعنjى فjي كٍّ jل
منھما  ،فيكون المعنى أبلغ بجزأيه المنفصلين بالسكتة منه إذا جئنا بالفاء الرابطة  ،فالفصjل ھنjا أبلjغ
من الوصل  ،والقراءة المشھورة أعلى من القراءة الشاذة  .وابjنُ جنjي ھنjا لjم يكتjفِ بتوجيjه القjراءة
الشاذة فحسب ؛ بل نجjده يوجjه القjراءة المشjھورة أيضً jا ليرجحھjا علjى رسjيلتھا الشjاذة  ،وھjذا أمjرٌ
ُيحسب ل ُه .

ﺍﻟﺴﻜﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ :
قلنا إنَّ ابن جني عبّر عن السكتة بالوقفة القصيرة  .وقد وظف ھذه الفاصلة النطقية في توجيھjه
النحوي لقراءة سعيد بن جُ َبير  ،المروية عن الحسن ومجاھد  ، ((2) 4!vKَ \4َ:َ ) :بفتح األلjف  .قjال :
))  ...فإذا كان ) أَخفيھا( بالفتح أو ) أُخفيھا ( بمعنى أظھرھا فالالم في قوله  ﴾ ُ ﴿ :معلقة بنفس
)َ ، (4!vKوال يحسن الوقف دونھا  .وإنْ كان من معنى اإلخفاء والستر فالالم متعلقjة بjنفس )آَﺗِﻴَـﺔٌ( ،

) (1المحتسب .183/2 :
) (2قوله تعالى  ﴾4!vKُ \4َ:َ ﴿ :بضم ھمزة الفعل ) أُخفي(  .سورة طـه . 15 / 20 :
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أي  :إنَّ الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى  ،أكاد أُخفيھjا  ،فالوجjه أنْ تقjف بعjد )ُ!vKـ (4وقفAة
قصيرة  .أ َّما الوقفة فلئال يُظن أنَّ الالم معلقة بنفس )ُ ، (4!vKوھذا ضد المعنى  ،أل َّنھjا إذا لjم تظھjر
لم يكن ھناك جزاء  ،إنما الجزا ُء مع ظھورھا  .فأ َّما قصر الوقفة فألنَّ الالم متعلقة بنفس )آﺗﻴﺔ(  ،فال
يحسن الوقف دونھا  .التصال العامل بالمعمول فيه  .وھذه الوقفة القصيرة ذكرھا أبو الحسjن  ،ومjا
أحسنھا وألطف الصنعة فيھا ! (( ). (1
أوحت بك ٍّل منھما حركة الھمزة فjي
وفي توجيه أبي الفتح المتقدم تركيبان فيھما معنيان متباينان َ
ٌ
مشتق من الفعjل
الفعل )يُـَ ْخفِي( بالضَّم والفتح )أَخفي  ،وأُخفي( ؛ فالفعل في القراءة المشھورة بالضَّم
المزيjjد بjjالھمزة )أَخفjjى( بمعنjjى َسَ jت َر  ،فjjالالم فjjي قولjjه  ) :لتجjjزى( متعلقjjة بjjنفس )آَﺗِﻴَـﺔٌ(  ،أي ) :إن
الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى  ،أكاد أُخفيھا  ،فالوجه أن تقف بعjد )أُﺧﻔﻴﻬـﺎ( وقفAة قصAيرة .
فالمعنى ھو )آتية لتجزى(  ،لjيس )أَسjترھا لتجjزى( ؛ ألنھjا إذا لjم تظھjر لjم يكjن ھنjاك جjزاء  ،إنمjا
الجزا ُء مع ظھورھا ؛ فjالكالم يتjوزع علjى دفعتjين كالميتjين تفصjل بينھمjا سjكتة  .الغايjة منھjا رفjع
احتمال تعلق الالم بالقريب  .أمَّا قراءة سعيد بن جبير ζبفتح الھمزة في )أخفيھا( فال تستدعي السكتة
ـﺎد أَ ْﺧ ِﻔ َﻴﻬــﺎ ﴾ بمعنjjى  :أكjjاد أظھرھjjا ،
؛ ألنَّ المعنjjى يjjدل علjjى الظھjjور ال علjjى الخفjjاء فقjjراءة  ﴿:أَ َﻛـ ُ
والجزاء ھو مع ظھور الساعة  ،والالم معلقjة بالقريjب  ،أي  :بجملjة )أَ ْﺧ ِﻔ َﻴﻬـﺎ( وال لjبس فjي الكjالم ،
إذن  :ال حاجة إلى فصله بالسكتة  ،وھذا ما عبر عنه أبو الفتح بقوله  )) :فالالم في قوله  ﴿ :ﻟِﺘُ ْﺠ َﺰى ﴾
معلقة بنفس )أَ ْﺧ ِﻔ َﻴﻬﺎ(  ،وال يحسن الوقف دونھا

(( )(2

فالتوجيه بالسَّكت  ،أو ما سماه بالوقفjة القصjيرة

إ َّنما ھو لقراءة عاصم المشھورة  ،والذي د َّل علية القراءة الشاذة التي ال تستدعي السَّكت .

ﺍﻟﺘﻨﻐﻴـﻢ Intonation:

) (1المحتسب .48 /2 :
) (2المحتسب.48 /2 :
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التنغيم أداء صوتي له وظائف منوعة في التحليل اللغوي  ،منھjا الوظيفjة النحويjة  ،والوظيفjة
الداللية السياقية  ،واجتماعية تنبئ عن الطبقة االجتماعية للمتكلم  ،ووظيفة تعين على تمييز األجناس
الصرفية  ،وتع ُّد الوظيفة النحوية ھي الوظيفة األساسية له ؛ )) إذ ھي العامjل الفاعjل فjي التمييjز بjين
أنماط التركيب  ،والتفريق بين أجناسھا النحوية (( ) ،(1والعربية مjن اللغjات الصjرفية  ،وھjي تحjوي
تنغيمًا مقبوالً اجتماع ًّيjا ) ، (2ويعمjل فيھjا التنغjيم علjى مسjتوى الجملjة  ،ولjيس علjى مسjتوى الوحjدة
الصوتية  ،أو الكلمة ) ، (3ويبرز التنغيم الدالالت التركيبية لألساليب اللغويjة مjن تقريjر  ،أو اسjتفھام
) ، (4أو تحديد اإلثبات والنفjي فjي جملjة لjم تسjتعمل فيھjا أداة االسjتفھام ) ، (5وھjو يسjعى إلjى إبjراز
تنغيم ما للتعبير عن استغرابه من موقف ما دون غيjره
الوظيفة النحوية للجملة  ،فقد يلجأ المتكلم إلى
ٍ
) ، (6فيعمل التنغيم على إيضاح الحالة النفسية للمتكلم  ،وال يقتصر عملjه علjى التمييjز بjين الjدالالت
التركيبية إ َّنما يتعدى إلى إظھار الوظيفة االنفعالية  Emotional functionمن غضjب  ،وارتيjاح ،
وفرح  ،وحزن  ،وتعجب (7). ...يعني ذلك أنَّ التنغيم يؤدي وظيفة نحوية في السياق التركيبي للجملة
.
ولعالمjjات اإلعjjراب صjjلة وثيقjjة بتنغjjيم المفjjردات والجمjjل  ،والتنغjjيم يjjنم علjjى نفسjjية المjjتكلم
ومراميه  ،ومن خالل البحث في المستويات التنغيمية  ،ووظيفتھا اللغوية نتوصjل إلjى دالالت نفسjية
يُعوَّ ل عليھا لتفسير الحالة النفسية للمتكلم وما يحاول إيضjاحه  .والتنغjيم بمختلjف درجاتjه  ،ومراتبjه
ارتفاعًا وانخفاضًا يعد صدىً لغرض المتكلم  ،وحالته النفسية واالنفعالية  ،وھو يحدد ھوية المتكلم )
ذاته ونفسيته ( ). (8
) (1علم األصوات . 541 :
) (2ينظر  :اللغة وعلم النفس  ،موفق الحمداني .106 :
) (3ينظر  :معاني النحو .11/1 :
) (4ينظر  :التنغيم اللغوي في القرآن الكريم .69 :
) (5ينظر  :مناھج البحث في اللغة  ،د .تمام حسان .170-164 :
) (6ينظر  :اللغة وعلم النفس.106 :
) (7ينظر  :القرينة في اللغة  ،كوليزار كاكل عزيز  ،رسالة دكتوراه  ،كلية التربية  ،جامعة بغداد 2002 ،م .47 :
) (8ينظر  :علم األصوات العام .101 :
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ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻭﺍﳊﺬﻑ :
يبدو التنغيم واضحً ا في التراكيب التي تعتمد على الحذف  ،وھي نوعان :
النjوع األول :يتمثjل فjjي التراكيjب التjjي ال تحتjاج إلjjى تنغjيم إلبjjراز مjاھو محjjذوف  ،نحjو التراكيjjب
االسjjمية التjjي يحjjذف فيھjjا خبjjر )ال( النافيjjة للجjjنس  ،نحjjو ) :ال شjjك(  ،و)الريjjب(  ،و)الجjjدال( .
وكذلك في خبر )لوال( الشرطية التي يحذف خبرھا .

النوع اآلخر  :تمثله تراكيب تحتاج إلى تنغيم إلبراز ماھو محذوف  ،وھي التراكيب التي يجوز فيھjا
الحذف والذكر  ،نحو جملة جواب الشjرط فjي التركيjب الشjرطي  ،ومثالھjا فjي قولjه َ Aِ  ﴿:ـ!6َ Aـ (
 [ْ lَ4D $ -iَ =ّ4 F! ,$ َ 3R % jِ" IB `ْ َPَQ F!-c Q ً!->4K $ َ ِa$ َk Q ً!Uَgَ/
 َP$6َB Aَ N$َHَP$K ِAِhَQ $ ُ_($Dِ X$Iَ4D
 َQ
 ، ﴾(1) Z4 !iْ  1  1َ/,ُ]َB mأيْ  :فافعل ) ، (2ويمثل النوع الثاني أيضًا حذف ھمزة االستفھام .

) (3

ولم يغفل ابن جني عن التنغيم وأثره في داللة كل تركيب  ،فنجده يشير إلى التالزم بين التنغjيم
والحذف  ،فيقول  ... )) :وعلى ھذا قال سيبويه  :سير عليه لي ٌل  ،وھم يريدون لي ٌل طوي ٌل  ،وھذا إ َّنما
ير عليه َل ْي ٌل  ،فقامت ال َم َّدة مقام الصفة (( .
يفھم عنھم بتطويل الياء  ،فيقولون  :سِ َ

)(4

) (1سورة األنعام .35 / 6 :
) (2ينظر :جامع البيان البن جرير الطبري  ، 243/7 :ومعاني القرآن للنحاس) ت338ھ(  ، 420/2 :وأحكام القرآن
القرآن للجصاص)370ھ(  ، 280/3 :وتفسير ابن زمنين)ت399ھ(  ، 66/2:وتفسير السمعاني) ت489ھ( 100/2 :
 ،وتفسير الرازي) ت606ھ(  ، 207/12 ، 35/9 :وتيسير الكريم الرحمن من كالم المنان  ،عبد الرحمن ناصر
السعدي  ، 255 :والميزان للسيد الطباطبائي .64/7 :
) (3ينظر  :دراسات في علم اللغة  ،د .فتح _ سليمان .29-28 :
) (4المحتسب  ، 209/2 :وينظر  :الخصائص .372 /2 :
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وثمة إشارة أخرى إلى التنغيم عند ابن جني نجدھا في مقدمjة كتابjه ) سjر صjناعة اإلعjراب( ،
الذي كرّ سه لدراسة أصوات العربية  ،إذ قال  )) :ھذا العلم أعنjي علjم األصjوات والحjروف لjه تعلjق
ومشاركة للموسيقى لما فيه من صjنعة األصjوات والjنغم (( ) .(1وتعبيjره بمصjطلح )الjنغم( فيjه داللjة
واضحة على إدراكه أنَّ الكالم المنطوق يصدر منغمًا  ،وأنَّ ھjذا التنغjيم جjزء ال يتجjزأ مjن خjواص
الكالم .

) (2

ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ :
من صور اال ّتجاه الصوتيّ في التوجيه النحوي عند ابjن جنjي فjي كتابjه المحتسjب مالحظتjه
العالقة بين نغمة الصوت والحالة النفسية للمتكلّم  ،والمعنى الذي ينشده  ،ويرمي إليه  ،وأثر ذلك فjي
التعبير  ،ومالحظته ما يسمى موسيقى الكالم  ،وآية ذلك توجيه أبي الفتح بن جني قراءة األعرج
 ،ومسلم بن جندب ) ، (4وأبي الزناد ) 4" ) : (5ـ  ((6) \417ْ  jَS wبالھjاء السjاكنة إذ قjال :

))

)(3

إ َّنمjا ھjو

لتقوية المعنى في النفس  ،وذلك أ َّنه في موضع وعظٍ وتنبي ٍه  ،وإيقاظٍ وتحذير  ،فطjال الوقjوف علjى

) (1سر صناعة اإلعراب .9/1 :
) (2ينظر  :علم األصوات .550 :
) (1حميد بن قيس األعرج أبو صفوان المكي  ،قرأ القرآن على مجاھد  ،وروى عن مجاھد وعطاء والزھري ،
وروى عنه القراءة عرضً ا أبو عمرو بن العالء  ،وسفيان بن عيينة وآخرون  ،وكان قار ًئا مشھورً ا بمكة ) ،ت
130ھ(  .معرفة القراء الكبار للذھبي . 80 / 1 :
) (2مسلم بن جندب أبو عبد _ الھذلي  ،تابعي مشھور  ،عرض عليه نافع  ،وروى عنه أبو ھريرة وابن الزبير ،
وكان من فصحاء أھل زمانه  .توفي سنة 130ھ  .غاية النھاية . 297/2 :
) (3اسمه عبد _ بن ذكوان من أھل المدينة  ،كنيته أبو عبد الرحمن مولى رملة بنت شيبة زوجة عثمان بن عفان ،
سمع أبو الزناد األعرج  ،وروى عنه مالك والثوري وأھل الحجاز).ت131ھ(  ،في آخرھا  ،وقد قيل إنه مات سنة
130ھ  .الثقات البن حبان  ، 6/7 :وينظر  :تذكرة الحفاظ للذھبي  ،135-134/1:وسير أعالم النبالء . 445/5 :
) (4قوله تعالى  ﴾ \417ْ  jَS @L   4" ﴿ :بالتنوين على التاء )سورة يس .(30/ 36 :

8

الھاء كما يفعله المستعظِ ُم لألمر ،المتعجب م ْن ُه  ،الدا ّل على أ َّنه قد بھره  ،وملك عليه لفظه وخاطره
.

((

) (1

وإلjjى ذلjjك ذھjjب القرطبjjي )ت671ھ( مح ًّ
تجjا بjjأنَّ العjjرب
موضعا ً للوقف (( .

))

تفعjjل ذلjjك فjjي مثلjjه وإنْ لْ jم يكjjن

) (2

وذكر أبو حيان )ت745ھ( أنَّ من قرأ) " (w  4بسكون الھاء

))

حمل فيه الوصل على الوقjف

 ،ووقفوا على الھاء مبالغة في التحسُّر لما في الھاء من التأ ُّھه والتأوه ثم وصلوا علjى تلjك الحjال (( .
) (3

وعلى ھذه الجادّة في التوجيه النحويّ بلحاظ التنغjيم وأثjره فjي الحالjة النفسjية  ،والمعنjى الjذي
يرمي إليه المتكلّم ليع ِّبر عن حاله  ،وجّ ه ابن جني قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود  Ζويحيjى
واألعمش . ((4)◌ِ H4,4" ) :
قال ابن جني  )) :ھذا المذھب المألوف في الترخيم  .إال إنَّ في ھذا الموضع ًّ
ً
جديدا  ،وذلjك
سرا
أ َّنھم – لعظم ما ھم عليه – ضَ ُ jع َف ْ
ت قjواھم  ،وذلَّjت أنفسjھم  ،وصَ ُ jغرَ كالمھjم  ،فكjان ھنjا مjن مواقjع
ك لقولِ jه  ،القjادرُ علjى التصjرّ ف
االختصار ضرورة عليه  ،ووقوفا ً دون تجاوز ِه إلى مjا يسjم ُع ُه المالُ j
في منط ِق ِه (( .

) (5

ولعل ما ميَّز ابن جني من غيره أ َّنه كان يبحث دائمًا عن سرٍّ جديد بين األشياء المألوفjة  ،فكjان
يكفيه أنْ يقول  :إنَّ ھذه القراءة جاءت على الترخيم ؛ والترخيم في األسماء الرباعية مذھب شائع في
) (5المحتسب .210/2 :
) (6الجامع ألحكام القرآن للقرطبيّ .17/15 :
) (7البحر المحيط .332 /7 :
) (1قوله تعالى  ﴾ y 4, 4" ﴿ :بالكاف  .سورة الزخرف . 77 / 43 :
) (5المحتسب .257/2 :



العربية  ،ولك َّنه يأبى إال أنْ يؤكد أصالته في البحث اللغوي  ،فراح يربط بjين صjغر الكلمjة بjالترخيم
واختصارھا  ،وضعف القوى وذل األنفس  ،بإزاء ھول الموقف  ،وشدة العذاب  ،الذي يكسjر شjوكة
المعاندين  ،فيتي َّقنوا من ُخسرانھم المبين  ،فتذ ُّل أنفسھم  ،ويصُ jغر كالمھjم  ،وھjذا يسjتدعي االنكسjار
مjال( ؟
مjال( مjع صjغر الكjالم ؛ فjأين )يjا مالُ j
ك( مjن )يjا ِ
الذي تناسبه حركة الكسرة في قولھم ) :يjا ِ
فالترخيم ھنا ليس من باب ترقيق الصوت وتحسjينه  ،إنمjا ھjو مjن بjاب إيثjار الكسjر  ،أو الخفjض ،
وكالھما  ،أيْ ) :الكسر  ،أو الخفjض( يناسjبان االنكسjار والنjزول فjي دَ َركjات الجحjيم  ،وھjو مjا ال
يع َّبر عنه بالضم ؛ فالتغاير في العالمة اإلعرابية في اللفظ الواحد قرينة على اختالف المعنjى  ،وھjذا
عjرب
ما عبر عنه سيبويه بقولjه  ... )) :ولjم يجjز لjك أنْ تجعjل المنصjوب بمنزلjة المرفjوع إال أنَّ ال
َ
ر َّبما أجرت
الحروف على الوجھين(( .
َ

) (1

والتنغيم في النداء – عمومًا – يبدأ بنغمة صاعدة  ،ثم ينتھي بنغمة ھابطة على المقطع األخيjر
.

)(2

صوره لنا ابن
فكيف بالنداء على الترخيم وما فيه من تشذيب للفظة  ،وكسر آلخرھا ؟ وھذا ما َّ

جنjي بقولjjه  ... )) :فكjان ھjjذا مjن مواضjjع االختصjار ضjjرور ًة عليjه  ،ووقوفjا ً دون تجjاوزه إلjjى مjjا
يستعمله المالك لقوله  ،القادر على التصرف في منطقه

(( )(3

َّ .
فشدة الخصومة يرافقھا انفعا ٌل شjديد ،

واالنفعا ُل الشديد يحول بين المرء وإتمام حjروف بعjض الكلمjات مjن تعبيjره  (4) .والمjتكلم فjي حالjة
انفعالية تمنعه من أنْ يملك قوله  ،أو أنْ يقدر على التصرُّ ف في منطقه  ،فأجاءته ھذه الحال إلjى ھjذا
النوع من االختصار الذي لم يخرج فيjه عjن قواعjد اللغjة  ،فھjو فjي حjال اضjطرار ال اختيjار  ،وقjد
دفعه إلى الترخيم الضرورة المقامية ) الحالية ( التjي تمثلjت فjي ھjول الموقjف الjذي دفjع بjالمتكلمين
المستغيثين – وھم أصjحاب النjار– إلjى أن يسjألوا مالكjا خjازن النjار أن يسjأل لھjم ربjه بjأن يقضjي
عليھم  ،ولم يقولوا  ) :ربنا ( ؛ ألنھم لم يتخذوا _ جل وعjال ر ًّبjا مjن جھjة  ،ومjن جھjة أخjرى فjإنَّ
مال ًكا خازن النار كان مربوبًا ^ سبحانه من جانبين :
أولھما  :الربوبية العامة  ،إذ إنَّ _ سبحانه ربٌّ لعامة الخلق  ،ومنھم مالك .

) (3كتاب سيبويه .331/1 :
) (4ينظر  :البنى النحوية  ،نعوم جومسكي .95 :
) (3المحتسب .257 /2 :
) (4ينظر  :دراسات في علم اللغة  ، 27 :والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم .105 :



واآلخر  :يتمثل في أنَّ مال ًكا ھذا كان مُكلفjا مjن _ سjبحانه بعمjل محَّ jدد ھjو اإلشjراف علjى تعjذيب
الكفار والمعاندين بالنار ؛ فا^ سبحانه ھو ربُّ العمjل الjذي يؤ ِّديjه مالjك ؛ لjذا خاطبjه أصjحاب النjار
ُّك (  ،ولم يقولوا  ) :ربَّنا( .
بإضافة ضمير المخاطب إلى الربّ  ،فقالوا  ) :رب َ
وقد استوعب أبو الفتح ھذا المقام  ،وما يُلقيه من أثر نفسيٍّ شديد في المjتكلم يُلجئjه إلjى ضjرورة
االختصار  ،فوجه ھذه القراءة بالترخيم في المنjادى توجيھjا نحويًjا علjى أسjاس التنغjيم  ،وھjو اتجjاه
صوتي يمَّم تلقاءه وج َھه ليصل إلى ھذا التوجيه النحويّ .



ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ّ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ّ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ

ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ :



الدرس الصَّرفي في العربية مقدمة للدرس النحjوي  ,وھمjا متالزمjان ال ينفصjالن فjي الjدرس
اللغوي الحديث ؛ ألنَّ الصرف باھتمامه ببنية الكلمة إ َّنما ھjو مjن أجjل توظيفھjا فjي تركيjب نحjويّ ،
فالتصريف على حد تعبير ابjن جنjي  )) :إ َّنمjا ھjو معرفjة أنفjس الكلjم الثابتjة والنحjو إ َّنمjا ھjو معرفjة
ببكر  ,فإ َّنك إ َّنمjا خالفjت بjين
أحواله المتنقلة  ,أال ترى أ َّنك إذا قلت قام بكرٌ  ,ورأيت بكرً ا  ,ومررت
ٍ
حركات حروف اإلعراب الختالف العامل  ,ولم تعرض لباقي الكلمة  ,وإذا كان كذلك  ,فقد كان مjن
الواجب على َمن أراد معرفة النحو أنْ يبدأ بمعرفة حاله المتنقلة ((  (1) ,ويؤيد ھذا علjم اللغjة الحjديث
الذي يرى أنَّ النظام الصرفيّ في ك ِّل لغة حية ال يثبت على حال  ,وأ َّنه لدى ك ِّل متكلم يحمل في نفسه
من أسباب التغيير ما يحمله النظام الصوتيّ .

) (2

فكأنَّ الصيغة  ,أو الكلمة في الدرس الصرفي تبقjى جامjد ًة تjدرسُ مفjردة لتبيjين التغييjرات فjي
بنيتھjjا مjjن حيjjث التjjذكير والتأنيjjث  ,أو التثنيjjة والجمjjع  ,أو التعريjjف والتنكيjjر  ,فيتناولھjjا النحjjوي
بتوظيفھjjا فjjي تركيjjب لتjjتحكم فيھjjا العالقjjات النحويjjة  ,وتمنحھjjا الحركjjة والفعاليjjة فتظھjjر قيمتھjjا
الصرفية بمقدار مساھمتھا فjي المعjاني النحويjة ) . (3واسjتطاع ابjن جنjي مjن خjالل امتالكjـه ناصjية
التصريف أنْ يدرك كثيرا مjن القjيم الصjرفية التjي تتعjاور الكلمjة فتغيّjر داللتھjا  ،وھjو الjذي يصjف
التصريف بأ َّنه  )) :التل ُّعب بالحروف األصول لما يراد فيھا من المعاني المفادة منھا (( .

)(4

وليس للنحو من المباني إالّ ما يقدمه له الصjرف  ,فjالمفعول المطلjق  ،أو المفعjـول لjه يلزمjـه
مjjن حيjjث الصjjـيغة أنْ يكjjـون مصjjدراً  ,والمبتjjدأ والفاعjjل ونائjjب الفاعjjل والمضjjاف تكjjون أسjjماء ,
ٌ
تفريjق
ِلمين قائ ٌم  ,والتفريق بينھما
والنعت والخبر والحال ينبغي أنْ تكون صفات  ...فالترابط بين الع ِ
صjjناعيٌّ تفرضُ jjه حاجjjة البحjjث .

)(5

والشjjك فjjي أنَّ معرفjjة القjjرائن التjjي يقjjدمھا علمjjا الصjjوت

) (1المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني  ،تحقيق  :إبراھيم مصطفى وعبد _ أمين . 4 / 1:
) (2ينظر  :اللغة  ,ج فندريس .203 :
) (3ينظر  :علم اللسان العربي -فقه اللغة العربية  ,د .عبد الكريم مجاھد . 361 – 360 :
) (4التصريف الملوكيّ  ،البن جني  ،تحقيق  :محمد سعيد النعسان . 3 :
) (5ينظر  :مدخل إلى دراسة الصرف  ،د .مصطفى النحاس .17:



والصjjرف أمjjر مھjjم فjjي الداللjjة علjjى اإلعjjراب  .وقjjد أكjjد علjjم اللغjjة الحjjديث ھjjذه الصjjلة ؛ فالقرينjjة
الصرفية يمكن االستدالل بھا على الباب النحويّ  ,ونميِّز من خاللھا بين األبواب النحوية .

) (1

وقد سبق ابن جني علم اللغة الحديث بجعله الصjرف جjزءاً مjن النحjو فھjو يقjول فjي تعريjف
النحو :

))

ھو انتحاء سمت كالم العjرب فjي تصjرفه مjن إعjرا ٍ
ب وغيjره كالتثنيjة والجمjع والتحقيjر

والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب (( ) ، (2فاتخjذ مjن علjم الصjرف متنفسًjا واسjعًا لتفسjير بعjض
الظواھر النحوية  ،ومنه رجوعه إلى أصول حروف المعاني  .قال فjي توجيjه قjراءة الحسjن  ) :أَﻳْ َﻤـﺎ
َﺟﻠَـ ْـﻴ ِﻦ) ( (3خفيفjjة اليjjاء :
اﻷ َ

))

فأصjjل )أيٍّ ( علjjى ھjjذا أَويٌ  ،فjjاجتمع الjjواو واليjjاء  ،وسُjjبقت الjjواو

ُ
طويت
الثوب ط ًّيا  ،وزوى وج َھ ُه
بالسكون  ،فقلبت يا ًء  ،وأُدغمت في الياء  ،فصارت )أَيٌّ ( كقولھم :
َ
ً (( )(4
أيjن( معلjال ذلjك بjأنَّ )أيَّjان(
ز ّيا
 ،وحمل ) أيَّjان( بفjتح الھمjزة علjى )أيْ (  ،ولjم يحملھjا علjى ) َ

ظرف زمان ،
وأيjن ظjرف مكjان ) ، (5وذھjب إلjى أنَّ أصjل )مjع( اسjـ ٌم ولjيس حjـرفا ً بjدليل دخjول
َ
حرف الجر )من( عليھا في قراءة يحيjى بjن يعمjر)ت90ھ(  ،وطلحjة بjن مصjرف)ت112ھ()) : (6
ﻫﺬا ِذ ْﻛ ٌﺮ ِﻣﻦ َﻣ ِﻌﻲ) ، (8) ((7ونحو ھذا توجيھه قراءة  ) :أ َْو ُﻛﻠَ ﻤﺎ َﻋ ِﻬ ُﺪوا ) ((9سjاكنة الjواو  .رأى فjي )أو(

) (1ينظر  :أثر القرائن في التوجيه النحوي عند سيبويه .144-141:
) (2الخصائص .34/1:
) (3قوله تعالى  ﴾ 1ِ $Iَ48َ`ْ  !-%َ ﴿ :بتضعيف الياء )سورة القصص (28 / 28 :
) (4المحتسب  ، 151 / 2 :وينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن  ،للعُكبَري )616ھ( . 42/1 :
) (5ينظر  :المحتسب  ، 268 / 2 :وينظر  :المحرر الوجيز . 484/2 :
) (6طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب  ،تابعي كبير وقارئ مشھور في الكوفة  ،أخذ القراءة عن إبراھيم بن يزيد
النخعي واألعمش  ،وروى القراءة عنه الكسائي وفياض بن غزوان  .غاية النھاية . 343 / 1 :
 ﴾ بكسر ميم ) ِمن( سورة األنبياء .24 / 21 :
) (7قوله تعالى   1 (ْ ^ َ ﴿ :
) (8ينظر  :المحتسب . 61 / 2 :
) (9قوله تعالى  ﴾ ْ!D !->4ُ  َ ﴿ :بفتح الواو بعد ھمزة االستفھام  .سورة البقرة .100/ 2 :

5

ً
واحدا بمعنى )بل( تفيد الترك والتحول  ،فھي عنده بمنزلة )أم( المنقطعjة ) ، (1وعلjى ھjذا
)أو( حرفا
النحو طفق يوجه طائفة من القراءات  ،فھو كثير العود إلى الصرف يستنطقه العلة في توجيه الشjواذ
 )) ،وكأ َّنه يؤمن بأنَّ الصرف ھو األصل والمصدر لك ِّل علوم العربية (( .

) (2

فالتثنية والجمع والتحقير والنسب ھي في عرف علم اللغة الحjديث فصjائل نحويjة  ,وقjد عjدھا
ابjjن جنjjي كjjذلك فjjي ذكjjره إياھjjا ضjjمن وسjjائل النحjjو  (3).وبمjjا معjjروف عنjjه مjjن امتالكjjه ناصjjية
التصريف استطاع أن يدرك كثيراً من القيم الصرفية ؛ ومن ھذه القيم ما يسمى في علم اللغة الحjديث
بالمورفيم  morphemeوھو عنصر صرفي  ،أو )وحدة صرفية( حرٌّ أو مقيد  .أمَّا الحُ رُّ فھو جزء
الكلمة الذي يمكن استقالله بنفسه مكونjا ً كلمjة ) (4وقjد سَّ jماه فنjدريس  :دا ّل المjـاھية  semanteme؛
أل َّنه ال يطلق لفظ المورفيم إال على العنصر الذي يعبِّر عن ال ِّن َسب بين الما ِھيَّjات أيْ  :علjى المjورفيم
المقيّد  ,الذي يتحتم اتصاله بسواه كالسّوابق  ،أو اللّواحق  ,التي تد ّل على ال ِّن َسـب النحوية  .فمسلمون
في العربية فيھا )مسـلم( مورفيم حرّ و)الواو والنون( مورفيـم مقيَّد  .وفي االنجليزيـة  askحُ ـرّ و ed
مقيَّد .

)(5

وقد أدرك ابن جني القيمة الداللية للمورفيـم  morphemeقبل أنْ يدركھا علم اللغة الحديث إذ
لحjjـظ فjjي كثيjjر مjjن الصjjيغ الصjjرفية فروق jـًا فjjي الداللjjـة بسjjبب زيjjادة )سjjابقة( فjjي أول الصjjيغة ،
أو)مقحمة( في وسـطھا  ،أو)الحقjـة( فjي آخjـرھا  .ولمjس أنَّ )التصjريف( وسjيطة بjين النحjو واللغjة
يتجاذبانه  ,فاالشتقاق في رأيه أقعد في اللغة من التصريف  ,كما أنَّ التصريف أقjرب إلjى النحjو مjن
االشتقاق  ,فالتصريف إ َّنما ھو أنفس الكلم الثابتة  ,والنحو إ َّنما ھو لمعرفة أحوالjه المتنقلjة ) , (6فمjثال

) (1ينظر :المحتسب . 100 - 99 / 1 :
) (2القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوي . 263 :
) (3ينظر  :علم اللسان العربيّ .361 :
) (4ينظر  :محاضرات في اللغة  -القسم األول  ،الدكتور عبد الرحمن أيوب .216 :
) (5ينظر  :علم اللسان العربيّ – فقه اللغة العربية .363 :
) (6ينظر :المنصف  ، 4 / 1 :وابن جني النحويّ .119-118 :

6

حروف المضارعة وإنْ كانت تتساوى في إفادة الحال واالستقبال للفعل الذي تزاد عليه فھي في نظره
لھا قيمة أخرى  ,أيْ  :لھا وظيفة داللية أخرى ھي الداللة على الفاعل .

)(1

))
لjس  ،فjإِذا أَخبjرتَ أنَّ
وھذا ما أشار إليه سيبويه بقوله في الكتاب  :تقjول  :دَ َخَ jل َو َخَ jر َج َو َج َ
خر َج ُه وأَ َ
دخل ُه وأَجل َس ُه (( ) (2؛ فمفھوم الھمزة عند سيبويه )) أنْ
صي َّرهُ إلى شي ٍء من ھذا قلتَ  :أَ َ
غَ ي َْرهُ َ

يجعل ما كان فاعال لالزم مفعjوالً لمعنjى الجعjل...فمعنjى ) أذھبjت زيjداً ( جعلjت زيjداً ذاھبjا ً  ,فزيٌ jد
مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الھمزة  ,فاع ٌل للذھاب  ,كما كان في ذھب زيٌ jد (( ) . (3مjن ھjذا
ً
صيغا فحسjب  ،أو صjورً ا لفظيّjة خاليjة مjن المعjاني النحويjة ,
يتبيّن أنَّ الوحدات في الصرف ليست
وإ َّنما ھي وحدات ذات قيمة نحوية على مستوى التركيب .

) (4

وقد أدرك عبد القاھـر الجرجاني ھذا المعنى في دراسـته فكرة النظم  ,التي ھي في الواقع عمل
نحويّ جديد  ,تعjرّ ض فيjه عبjد القjاھر للصjرف بوصjفه تمھيjداً للنحjو  ,بمعنjى البحjث فjي التركيjب
) , (syntaxوھذا ما يفھم من قوله :

))

ئ بjه فجُ عَِ jل
متى رأيت اس َم فاعل أو صفة من الصفات قد بُِ jد َ

مبتدأ ً ,وجُ عِل الذي ھو صـاحب الصـفة فjي المعنjى خبjراً فjاعلم أنَّ الغjرض ھنjاك غيjر الغjرض إذا
كان اسم الفاعل  ،أو الصفة خبراً ((  (5) .ومن مالمح االتجاه الصرفي فjي التوجيjه النحjوي عنjد ابjن
جني :

ّ

ّ

ّ
ً
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ :
الحركة الداخلية في األصل االشـتقاقيّ أتاحت للعربية  ,من بين أخواتھا في المجموعة السامية
كثر ًة غزيرة في الصيغ  ,ومرونة في االنتقال من صيغة إلى أخرى  ،وقد أُطلق على ھذه الظاھرة :
)ظاھرة التحول الداخليّ (  ,وھي الطريقjة الرئيسjة لالشjتقاق فjي العربيjة  ,فjي مjا يقابjل مjا يعjرف
بطريقـة ) اإللصـاق (  affixationفي اللغات الالتينية التي تميزت بھذه الظاھرة  ,ومنھا االنكليزية
) (1ينظر  :علم اللسان العربيّ – فقه اللغة العربية .363 :
) (2كتاب سيبويه .55/4 :
) (3شرح الرضي .86/1 :
) (4ينظر  :من قضايا اللغة  ، 185 :وأثر القراءات في األصوات والنحو العربيّ .283 :
) (5دالئل اإلعجاز  ،لإلمام عبد القاھر الجرجانيّ .144 :
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والفرنسية  -على سبيل المثال  , -ولكن لjيس معنjى ھjذا أنَّ العربيjة جھلjت طريقjة اإللصjاق  ,فjنحن
نعرف أ َّنھا تستعمل عدداً من السوابق واللواحق  ,مما يتيح لھا أيضا وسيلة أخرى مjن وسjائل الثjراء
فjjي الصjjيغ ؛

) (1

فالصjjيغة الصjjرفية ھjjي وسjjيلة التوليjjد واالرتجjjال فjjي اللغjjة  ،ولمjjا كانjjت األسjjماء

والصفات واألفعال ھي وحدھا صاحبة الصيغ الصرفية كانت ھي أيضً jا مجjال التوليjد  ،ومعنjى ھjذا
والتطور في اللغة ھjي المفjردات ذات الصjيغ ) أي العناصjر ذات الصjيغ
ُّ
أنَّ العناصر القابلة للتحوّ ل
االشتقاقية ( .

)(2

ويطرأ التحول الداخلي على األسماء واألفعال علjى حٍّ jد سjواء ممjا يjؤدي إلjى تغيُّjر دالالتھjا ،
وھذا التحول ليس مقصورً ا على بنية الكلمة في الصرف ؛ بل يتناول البنى التركيبية في النحjو أي ً
ضjا
 ،فالباب الخامس من أبواب الفعل الثالثي المجرد ) َف ُع َل َ -ي ْف ُع ُل( على سبيل المثال  ،وھو يمتاز بضم
عينه في الماضي والمضارع  ،نجد أفعاله من دون استثناء ھي أفعjاال الزمjة  ,فالضjمة المكjررة فjي
الماضي والمضارع كأ َّنما تشير إلى اكتفاء الفاعل بذاته  ،وفي األفعال المبنية للمجھول تدخل الضjمة
على المفعول به لترفعه إلى مرتبة الفاعل دليل االكتفاء الذاتي بعد حذف الفاعل .

)(3

و ُي َع ُّ jد التحjjول الjjداخليّ إحjjدى الظjjواھر الرئيسjjة التjjي بjjرزت فjjي كثيjjر مjjن روايjjات القjjراءات
القرآنية  ,وقد لحظ ابن جني ھذه الظاھرة الصرفية – وإن لم يسمِّھا –  ,ووظفھا في توجيھه النحويّ
لطائفة من القراءات القرآنية في كتابه المحتسب )موضوع البحjث( ؛ ويعjـد ھjذا التوظيjف معلمًjا مjن
معالم االتجاه الصرفي في توجيھه النحوي للقراءات القرآنية .

) (1ينظر :أثر القراءات في األصوات والنحو العربي . 284-283 :
) (2ينظر  :اللغة العربية معناھا ومبناھا .151 :
) (3ينظر :التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية والتعبيرية  ،مصطفى النحاس  ،بحث منشور في مجلة
اللسان العربي  ،مج .45 : 18
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ّ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ :
َ َ َ
ّ
 .1ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ )ﻋـﺒـﺪ( :
أحصى أبو الفتح لقوله تعالى  ﴾( 1) b,ُn!>H 6D ﴿ :عشـر قـراءات

)( 2

ھي :

ب الطاغوت  , ((3) 3|4n   1S2 ).بفتح العين  ,وضم الباء
ُ|4n   1S2) 2 ، 1ـ (3على ) َف َع َل َ◌( ونص ِ
 ,وفتح الدال )فـَ ُع َل( ,وخفض الطاغوت ؛ وھما في السبعة .
 , (3بضم العين والباء وفتح الدال وخفض الطاغوت  .ابن عباس  ,وابن مسـعود ,
 |4ّn  1S2 ) .3
وإبراھيم ال َّنخعيّ ) , (4واألعمش) , (5وأبان بن تغلب): (6
ت (  ,بضـم العين وفتح الباء وتشــديدھا  ,وفتـح الدال وخفض الطاغوت  .رواھا
 ).4وعُـ َّب َد الطاغو ِ
عكرمة عن ابن عباس .
ت ( .عن أبي واقد). (1
 .5وعُـبّادَ الطاغو ِ

) (1سورة المائدة [60/ 5 :
 ( bفي كتاب العين  49/2 :سبعة
) (2ينظر  :المحتسب  ، 216-214 / 1 :وقد ذكر الخليل لقراءة )  ,ُn!>H 6D
أوجه  ،وذكر ابن الجوزي فيھا عشرين وجھًا  .ينظر  :زاد المسير  ، 294/2 :وأحصى لھا َّ
الزبيدي في تاج العروس
خمسة وعشرين وجھًا  .ينظر  :تاج العروس  :مادة )عبد( .
) (3نسبت قراءة )S2ـ (3|4n   1إلى حمزة  .ينظر  :التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني . 75 :
) (4إبراھيم بن يزيد النخعي الكوفي  ،يجع نسبه إلى مالك بن النخع من مذحج  ،يكنى أبا عمران  ،كان أعورً ا  ،مات
سنة 96ھ  .ينظر  :الطبقات الكبرى  ،البن سعد  ، 286 - 270 / 6 :ومشاھير علماء األمصار البن حبان ، 101 :
ورجال الطوسي . 57 :
) (5مرت ترجمته في الفصل األول من ھذا البحث ص .25
) (6أبان بن تغلب بن رياح القاري الربعي من أھل الكوفة روى عن أبي إسحاق السبيعي  ،والحكم  ،روى عنه شعبة
بن الحجاج  ،وحماد بن زيد  ،مات سنة141ھ  .الثقات  ،البن حبان . 72 / 6 :



ت( قراءة البصريين .
) .6وعِـ َبادَ الطاغو ِ
ُ
الطاغوت (  .قال معاذ  :قرأھا بعضھم  ,كقولك :ضُربَ زي ٌد لم يسم فاعله .
 ) .7و ُعبـِ َد
ت (  .قرأھا عون ال ُع َقيليّ ) (2وابن بُرَ يْدة .
 ) .8وعاب َد الطاغو ِ

) (3

َ
الطاغوت( بواو  .قرأ بھا أبيّ بن كعب .
وعب ُدوا
َ ) .9
ت(  .وقرأ بھا ابن مسعود فيما رواه عبد الغفار عن علقمة ) (4عنه  ,كص َُرد .
) .10وعُـ َبدَ الطاغو ِ
ووجّ ه ابن جني ھذه القراءات على وفق التحول الداخليّ في لفظة )عبد( وما يعكسه ھjذا التحjول
على التركيب إذا أضفنا إلى ھذا التحول فكرة اقتصار الرسم على الصوامت وكثرة احتماالت القراءة
التي يوفرھا الرسم الخالي من النقط ومن الشكل  ,ما يسمح للقارئ بjأنْ يصjحح الوجjوه الكثيjرة التjي
تلقاھا أو رواھا عن أشياخه  ,ولو كان الرسم القرآني مشفوعا ً بالحركjات لمjا كjان مjن القjارئ إالّ أنْ
يقفو الضبط المسجَّ ل الوثيjق  ,وتعُّ jد بقيjة الروايjات شjروداً عjن وجjه الصjحة  ,وانحرافjا ً عمّjا ّ
وثقتjه
الرواية ): (5
وإذا تتبّعْ نا توجيه ابjن جنjي للتحjوّ ل الjداخليّ فjي لفظjة )عبjد(  ,وجjدناه قjد راعjى تالقjي الصjيغ
المتحولة في المعنى العام ؛ فقد يجمع الصيغتين  ,أو الثالثة في توجي ٍه واحد ولم يراع ِ الترتيب الjذي
ذكره لھا في مستھ ّل كالمه عليھا  ,والذي يھمُّنا ھنا ھو أثر التحول الداخلي لك ِّل صيغة في التركيب:

) (1أسمه الحارث بن عوف الليثي شھد بدرً ا عدا ُدهُ في أھل المدينة  ،وقد قيل الحارث بن مالك  ،ويقال اسمه العوف
بن الحارث  ،واألول أصح  .مات سنة 68ھ  ،وھو ابن سبعين سنة  .الثقات  ،ابن حبان . 72 / 3 :
) .(2عون ال ُع َقيليّ  ,له اختيار في القراءة  ,أخذ القراءة عرضا ً عن نصر بن عاصم  ,وروى القراءة عنه المعلى بن
عيسى  .ينظر  :طبقات القراء .606/1:
) (3ھو عبد _ بن بريدة بن الحصيب الحافظ أبو سھل األسلمي المروزي قاضي مرو وعالم خراسان  ،عاش مئة
سنة وتوفي سنة 115ھ  .ينظر  :تذكرة الحفاظ للذھبي . 102/1 :
) (4ھو علقمة بن قيس بن عبد _ بن مالك أبو شبل النخعيّ الفقيه الكبير  ,عم األسود بن يزيد وخال إبراھيم النخعيّ .
ولد في حياة النبيّ ( ,وأخذ القرآن عرضا ً عن ابن مسعود  ،وسمع عن علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة  ,وعرض
عليه القرآن إبراھيم بن يزيد النخعيّ وغيره مات سنة  . 62ينظر  :طبقات القراء . 516/1:
) (5ينظر :أثر القراءات في األصوات والنحو العربيّ .285 :



jاض معطjjوف علjjى قولjjـه تعالjjـى  7;2 ﴿ :ـ , َFـ &  !+ـ \@ 2
َ ) .1ع َبjjدَ (  )) ,أ ّمjjا قولjjه  1S):ـ   nــ (3|4فمٍ j
َ. (2) (( ﴾(1) "4+
وھذا التوجيه ال يستقيم معناه ؛ إذ ال يجوز عطف الفعل ) َعـ َبدَ ( على الفعل ) َج َع َل( ؛ ألن الفاعل
في ) َج َع َل( ھو _ ج َّل وعال  .أمّا إذا جارينا ابن جني في القول بفعلية ) َع َبدَ ( فحينئ ٍذ نحتاج إلى تقدير
ً
صjلة للموصjول المقjدَّر ال محَّ jل لھjا مjن اإلعjراب .
اسم موصول ) َمنْ ( فتكjون جملjة ) َع َبjدَ ( الفعليjة
والتقjjدير  ) :وجعjjل مjjنھم َمjjنْ َع َبjjدَ  .(...وھjjذا التوجيjjه بتقjjدير ) َمjjن( الموصjjولة قjjال بjjه أبjjو منصjjور
األزھريّ )ت370ھ( ) ، (3وتبعه أبو شامة )ت665ھ( في شرح الشjاطبية) (4إذ قjال  ... )) :وعبjد فjي
(( )(5
jح االسjميَّة فjي
قراءة الجماعة فعل والطاغوت مفعول والجملة عطف على صلة من
وأ َّما َمن َل َم َ

) َع َبدَ ( فلم يحوجه ھذا إلى تقدير) َمن( الموصولة كما ذھبنا في توجيھنا المتقدم .
جاء في حجة القراءات ألبي زرعjة )ت402ھ(  ... )) :والنصjب فjي َع َبjدَ مjن وجھjين أحjدھما
(( )(6

على ] وجعل منھم عبد الطاغوت[ والثاني على الذم على ] أعني عبد الطاغوت[ .

ت ( فاسٌ jم علjى َفعَُ jل  .قjال
َ ) .2عـبُدَ ( قال أبو الفتح في توجيه ھذه القراءة  )) :وأما ) َوعبُدَ الطاغو ِ
(( )(2

أبو الحسن) : (1جاء به نحو َحـذر وفطن .

) (1سورة المائدة . 60/ 5 :
) (2المحتسب .215/1:
) . (3ينظر  :كتاب معاني القراءات  ،ألبي منصور محمد بن أحمد األزھريّ المتوفى سنة370ھ  ،تح  :الشيخ أحمد
فريد المزيديّ . 143 :
) (4كتاب شرح الشاطبية المسمى  :إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع  ،لإلمام الشاطبي المتوفي
سنة  590ھ  ،تأليف  :اإلمام  :عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراھيم  ،المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 665ھ .
) . (5شرح ال َّشاطِ بية  ،ألبي شامة . 75/2 :

) . (6حجة القراءات  ،ألبي زرعة )402ھ( .321:



والظاھر من ھذا التوجيه أ َّنه حمله على إرادة الجنس من لفظ الواحد  .وإلى ذلjك ذھjب الزجjاج
الذي قال :

))

وكان اللفظ لفظ واحد يد ُّل على الجميع كما تقول للقjوم مjنكم عبjد العصjا تريjد إنَّ فjيكم

عبيد العصا (( ) ، (3وقjال أبjو منصjور األزھjري فjي ھjذه القjراءة  ... )) :وأمَّjا قjراءة حمjزة ) َوعبُjدَ
صير النحويّ )توفي في حjدود240ھ() : (4ھjو وھٌ jم
ت ( فإنَّ أھل العربية ينكرونه  ،وقال ن
الطاغو ِ
َ
م َّمن قرأ به  ،فليَتق _ من قرأ به  ،وليسأل عنه العلماء حتى يوقف على أ َّنه غير جائز (( .

)(5

ولكن

ھذه القراءة وجدت من يحتج لھا سوى ابن جني  ،والزجاج  .جاء في حجة القراءات ألبي زرعة :

))

قال الفراء الباء تضمُّھا العرب للمبالغjة فjي المjدح والjذم نحjو رجjل حjذر ويقjظ أي مبjالغ فjي الحjذر
فتأويل عبد أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان وكذا قرأ مجاھد ثم فسره وقاله وخدم الطاغوت
.3

(( )(6

.

)عُـبُدَ (  .قال أبو الفتح فjي توجيjه ھjذه القjراءة  )) :قjال -يعنjي أبjا الحسjن -وأمَّjا ) عُjـبُدَ (
فجمع عبيد  ,وأنشد :
إِنسـ ِ
ب العبـدَ إلى آبائِـه

أسودَ ال ِج ْل ِد ومن
قـوم ُعـ ُبدْ
ٍ

وس ْق ٍ
ف وسُjقف .ومjن
ھكذا قال أبو الحسن  ,وقد يجوز أن يكون ُعبُد جمع َعبْد  ,ك َرھْ ن َورُ ھُن َ ,
ُjزل  ,و شjارف و ُ
جھة أحمد بن يحيjى عُjـبُد جمjع عابjد  ,وھjذا صjحيح  ,كبjازل وب ُ
شjرُ ف  .قjال أبjو
(( )(7

الحسن  :والمعنى -فيما يقال َ -خـدَ ُم الطاغوت .

) (1ھو األخفش األوسط  ,أحد األخافش الثالثة المشھورين .سكن البصرة وقرأ النحو على سيبويه  .ح َّدث عن الكلبي
والنخعي  ,وروى عنه أبو حاتم السجستاني  .مات سنة 210ھ  ,وقيل 215) :ھ(  .ينظر  :بغية الوعاة .258 :
) . (2المحتسب .215/1 :
) . (3حجة القراءات .321 :
) (4ھو ن صير بن أبي نصير الرازيّ  ،وضعه األزھريّ ضمن رجال الطبقة الثانية من اللغويين  ،ووصفه بكونه
عالّمة نحو ًّيا جالس الكسائيّ  ،وأخذ عنه النحو  ،وقرأ عليه القرآن  ،رأى األصمعي وأبا زيد  ،وسمع منھما  .توفي
في حدود )240ھ( وكان من أئمة القراء المشھورين  ،وله مصنف في رسم المصحف  .ينظر= = ھامش المحقق
لكتاب معاني القراءات  ،لألزھري  ،143 :والوافي بالوفيات للصفدي ) 764ھ( . 63 / 27 :
) . (5كتاب معاني القراءات .143 :
) .(6حجة القراءات . 321 :
) .(1المحتسب . 215 / 1 :



وھكذا ذكر لـ)عُـبُد( ثالثة أوجه أولھا نسjب ُه إلjى أبjي الحسjن ]األخفjش[  ,وھjو أنَّ ) ُعبُjد( جمjع
)عبيد(  ,والثاني لم ينسبْه إلى أحد  ،ولعله كان رأيه  ,وھو أنَّ )عُـبُد( جمع )عَ بْد(  ,والثالث نسبه إلى
(( )(1

أحمد بن يحيى )ثعلب(  ،وھو أن )عُـبُد( جمع )عابد( وقد علق عليه بقوله  ... )) :وھذا صحيح .
وھذه التوجيھات الثالثة ال تخرج عمَّا ھي عليه القراءة المشھورة .

}) {6,5,4عُـبَّد(  ,و)عُـبَّاد(  ,و )عِـ َباد(  ,وقد رجع التحـوّ ل الداخليّ فيـھا إلى المعنى نفسـه  .قjال :
)) وأما ُعبَّد الطاغوت فجمع عابد ومثله ُعبَّاد  ,كضارب وضُرَّ ب وضُjرَّ اب  .وعليjه القراءتjان )عُjـبَّد
ت(  ,عابد وعِ َباد كjـقائِم و ِق َيjام
الطاغوت( و)عُـبَّاد الطاغوت(  ,وعليه قراءة من قرأ ) وعِ َبادَ الطاغو ِ
 ,وصائم وصيام  .وقد يجوز أنْ يكون عِ َبادَ الطاغوت َجمْ ع َعبْد  ,وقلما يjأتي عِ بjاد مضjافا ً إلjى غيjر
_ . (( ...

)(2

))
ـﺎﻏﻮت(
))(7،8عُبjدَ (  ,و) َع َبjjدوا(  ,وقjjد رجعھمjjا ابjjن جنjjي إلjjى معنjjىً واحٍ jد  .قjjال  :وأ ّمjjا )ﻋُﺒِـ َﺪ اﻟﻄـ ُ

ﻮت(  ,بjواو(( ) . (3وتوجيھjه األخيjر واضjح ؛ إذ إن إسjناد الفعjل
فظاھرٌ وعليه قراءة أبيّ )ﻋﺒَﺪوا اﻟﻄـﺎﻏُ َ
)عُبدَ ( للمفعول في أوالھما  -وھي القراءة المرويَّة عـن طريق معاذ  -له ما يفسره في القjرآن الكjريم
فالعبادة في معناھا التشريعيّ مقصورةٌ على الجنِّ واإلنس فاس ُتغنِيَ بالمفعول عن ذكjر الفاعjل لشjھرة
ُ
الطاغوت ِممّنْ لعَ َن ُه _ُ َ
وغضِ بَ عليه( .
األخير  ,والتقدير -و_ أعلم  ): -وعُبدَ
وذِكرُ الفاعل في قراءة أبيّ رجاء على وجھjه  ,ولكنjه ال يسjتقيم مjع السjياق العjام لآليjة إالّ أن
تكjjون جملjjة )وعَ َبjjدوا( صjjلة لموصjjول د ّل عليjjه السjjياق  ,والتقjjدير – و_ أعلjjم – ) ...و َمjjنْ عَ َبjjدوا
َ
الطاغوت(  .والذي منع ابن جني مjن تقjدير )مَjن( محذوفjة فjي مjا نjرى أنjه علjى مjذھب البصjريين
الذين ال يُجيزون حذف الموصول .

)(4

) .(2المحتسب . 215 / 1 :
) .(3المحتسب . 215 / 1 :
) .(4المحتسب . 215 / 1 :
) (1ينظر :شرح المفصل  :المجلد الثاني  ،الجزء الثالث  ، 120 :وينظر  :تفسير القرطبي ) :ت671ھ ( .235/6:



كع ْب ِ jد الطjjاغوت  ,فكٌّ jل منھمjjا واحٌ jد فjjي معنjjى
}َ ) {,عابjjد(  ,و) ُع َبjjد(  ,ورأى أنھمjjا فjjي اإلفjjراد َ
الجماعة  .أمّا )عابد( فقد مرَّ الكالم عليه في ) . (6,5,4وأمّا ) ُعبَد( فيلتقي اإلفراد فيه بالجماعjة ؛
وحذر  ,ووظي ٍ
ف َعجُ ر). (( (1
ألنه كحُ طم  ،ولُ َبد  ,كما أنّ َعبُداً ك َن ُدس َ ,

))

) (2

ولمح ابن عطية معنى المبالغة إلى جانب إرادة معنى الجنس فيھا  .قال  ...)) :وقوله تعjالى 1S2 ﴿ :ـ 
  ﴾3|4nتقديره  :ومن عبد الطاغوت  ،وذلك عطjف علjى قولjه , ﴿ :ـ +7ـ ﴾  Jأو معمjول ل) جعjل(
وفي ھذا يقول أبو علي  :إن )جعل( بمعنى خلق  ،واختلفت القراءة في ھذا الحرف فقرأ حمزة وحjده
﴿  ﴾3|4n  1S2بفتح العين وضم الباء وكسر التاء من الطjاغوت وذلjك أن )عَ بُjد( لفjظ مبالغjة كjيقظ
وندس فھو لفظ مفjرد يjراد بjه الجjنس وبنjي بنjاء الصjفات  ،ألن )عبً jدا( فjي األصjل صjفة وإن كjان
استعمل استعمال األسماء  ،وذلك ال يخرجه عن حكم الصفة فلذلك لم يمتنع أن يبنى منه بناء الصفات
(( )(3

. ...

ّ
 .2ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ )ﺃﻧﻔﺲ( :
وردت لفظة )َ ( ُMُvفي قوله تعالى $ ُ]$Iَ4D op%(ِ 5 $ qPOD ! =$Iَ4D oC%Cِ D $ ُ]cُg/َ 1$  ٌ,K $ ُ F!8 U ﴿:

"!. ﴾(4) oI5 osF ZOtُu
)) (2الحُ َطم(  :الرَّ اعي َّ
الظلوم للماشية  ،يھ ِّ
شم بعضھا ببعض وراع حطم وحطمة  ،كأ َّنه يحطم المال لعنفه في السوق.
قال :قد لفھا الليل بسواق حطم  .أساس البالغة  , 9 / 1 :و) شر الرِّ عاء الحطمة(  ..وال َّن ْدسُ الصوت الخفي ورجل
ِس بالكسر َي ْندَ سُ َندَ سا ً وقال يعقوب ھو العالم باألُمور واألَخبار .
َندُسٌ و َندْ سٌ و َندِسٌ أَي َف ِھ ٌم سريع السمع َفطِ ن وقد َند َ
لسان العرب ) .229/ 6 :الل َبـ ُد(  :من ال يبرح منزل ُه وال يطلب معا ًشا ) ،ال َّندُس(  :ال َف ِھم  ،وظيف َعجُر  :غليظ
سمين.
) (3المحتسب .216/1:
) . (4المحرر الوجيز  ،البن عطية )ت546ھ( . 212-211/2 :
) (4سورة التوبة . 128 / 9 :



وذكر الراغب األصفھاني في المفردات من معاني النفس  :الروح  ,والذات) , (1ونقjل السjيوطيّ عjن
السُّ َھيليّ أنَّ النفس )) عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد  ,وقد اسـ ُتعم َل من لفظ ال ّن َفاس ِة والشيء
ال ّنفيس (( ) (2؛ وقد لحظ ابن جني التحول الداخليّ في ھذه اللفظة  ,في القراءة التي نسبھا إلى عبد _
بن قـ ُ َسيْط المكيّ ) (  ُMَvْ َ , ٌH>A :$4; & ) (3بالتحول من صjيغة ) أفعُjل(  ,جمjع ) َفعْ jل(  ,أ ْن ُفjس
أفعjل الدّالِ jة علjى التفضjيل  .قjال  )) :معنjاه مjن خيjاركم  ,ومنjه قjولھم  :ھjذا
جمع َن ْفس  ,إلى صيغة َ
(( )(4
أَ ْنفسُ المتاع  ,أي أجوده وخياره  ,واشـتقه من النفس  ,وھي أشـرف ما في اإلنسان .
وقال ابن عطية في المحرر الjوجيز :

))

وقولjه , ﴿ :ـ َُvـ ﴾  ُMيقتضjي مjدحً ا لنسjب النبjيّ −

وأنه مjن صjميم العjرب وأشjرفھا  ...وقjرأ عبjد _ بjن قسjيط المكjيّ , ) :ـ ََvـ (  ُMبفjتح الفjاء مjن
ال َّن َفاس ِة  ،ورويت عن النبيّ  ،−وعن فاطمة  ، Ξوذكر أبو عمرو أن ابن عباس  ζرواھا عن النبjيّ
(( )(5

. −

وال أدري عال َم اعتمد الزرقاني فjي عِّ jده ھjذه القjراءة ضjمن النjوع الثالjث وھjو عنjده مjا صjح
سنده وخالف الرسم  ،أو العربية  ،أو لم يشتھر االشتھار المذكور  ،وھذا النjوع ال ُيقjرأ بjه وال يجjب
اعتقاده  ،ولم تقدح ھذه القراءة الشjرطين المjذكورين كمjا ب َّي َّنjا  (6)،ثjم أَال يكفjي عنjده لالطمئنjان إلjى
) (2مفردات ألفاظ القرآن  ،للراغب األصفھاني ،تحقيق  :صفوان داوودي .818 :
) (3اإلتقان في علوم القرآن  ،للسيوطيّ . 14/3 :
) (4لم أعثر على ترجمته في حدود ما اطلعت عليه من مصادر  ،ولعل المقصود ھو يزيد بن عبد _ بن قسيط بن
أسامة الليثي  ،كنيته أبو عبد _  ،يروي عن عمر وأبي ھريرة  ،روى عنه مالك وابن أبي ذئب وأبي إسحاق مات
سنة122ھ  .ينظر ثقات ابن حبان  ، 543/5 :ومشاھير علماء األمصار  ، 122 :وعمدة القاري للعيني )855ھ( :
 ، 103/7وخالصة تھذيب تھذيب الكمال  ،للخزرجي األنصاري. 432 :
) (5المحتسب .306/1 :
) (1المحرر الوجيز البن عطية  ، 100/3:وينظر  :إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدمياط ّي  ،تح .
أنس مھرة  ، 433 :وينظر  :القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية  ،د .حمدي سلطان حسن العدويّ .728/ 2 :
) (2ينظر  :مناھل العرفان  ،للزرقانيّ .297/1 :

5

تلقي ھذه القjراءة بjالقبول مjا أطبjق عليjه طائفjة مjن المفسjرين  ،الjذين أشjاروا إلjى ھjذه القjراءة ولjم
يقدحوا ال بعربيَّتھا  ،وال بمطابقة رسمھا لرسم المصحف الشريف.

) (1

ّ
.3ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ )ﺣﺴﺐ( :
وردت لفظة ) حسب( في سورة الكھف فعالً ماضيا ً  ,وھو من األفعال ال َّنواسخ ) ظن وأخواتھا
( -كما ھو معروف  , -وقد أسك َِن عيـنُ اللفظة في قراءة علي Αوابjن عبjاس ζوابjن يعمjر والحسjن

) (3قال الثعلبيّ )ت427ھ( في معنى أن َفسِ كم بفتح الفاء:

))

من أشرفكم وأفضلكم  .من قولك  :شي ٌء نفيس(()تفسير

الثعلبيّ  ، (114/5:وقال السمعاني )ت489ھ( ...)):ويقال :إن ھذه قراءة فاطمة  ... Ξومعنى ھذا أشرفكم وأفضلكم
(()تفسير السمعاني  ، (362/2:ووافقه البغوي)ت510ھ() ينظر :تفسير البغويّ  ، (342-341/2 :وقال الزمخشريّ :
))

((

وقرئ من أنفسكم  ،أي  :من أشرفكم وأفضلكم  ،وقيل ھي قراءة رسول _  λوفاطمة وعائشة Ζ

)الكشاف ، (223/2:وقال الطبرسيّ )ت548ھ( :

))

و َمن قرأ من أن َفسِ كم بفتح الفاء فمعناه من أشرفكم يقال ھذا أن َفس

المتاع أي  :أجوده وخياره  ،واشتقاقه من النفس وھي= =أشرف ما في اإلنسان (() مجمع البيان ، (85/3 :وتبعه
الرازي) ينظر :التفسير الكبير , (236/16 :وأبو حيان الذي قال )) :ورويت ھذه القراءة عن رسول _ λوعن فاطمة
 ،وعائشة  ،Ζوالمعنى  :من أشرفكم وأعزكم  ،وذلك من النفاسة  ،فإنھا ُّ
أعز األشياء ((  ).البحر المحيط . (121/5 :

6

ومجاھد وعكرمة وقتادة وابن كثير) (1بخالف  ,ونعيـم بن َم ْيسَ رة ) (2والضحاك) (3ويعقjـوب) (4وابjن
)(5
ﺐ اﻟﺬﻳﻦ). ((6
أبي ليلى)توفي قبل 148ھ في األرجح(  ,إذ قرؤوا )أﻓَ َﺤ ْﺴ ُ

ووجّ ه ابن جني القراءة المذكورة بأنَّ ) َحسْ ب( الساكنة السِّjين أذھjبُ فjي الjذ ِّم لھjم ؛ وذلjك أل َّنjه
جعله غاية مرادھم ومجموع طلبھم  ,وليست القراءة األخرى ] يعني المشھورة [ كذا  (7) .وإذا سلمنا
بحقيقة أن القياس أساسٌ لكل صرف  ,وأنّ اإلنسان يتبع القياس دائ ًما في كالمه  ,وأنّ القيjاس يتوقjف
إلى ح ٍّد ما على قانون االقتصاد في الجھد ) , (8وإلى مjا أشjار إليjه اللغويjون القjدماء والمحjدثون مjن
نفور اللسان العربيّ من توالي المقاطع المفتوحة  ,أي أنـَّه ال يجتمع في العربية أربعة متحركjات فjي
الكلمة الواحدة  ,مع أنھا أباحت توالي أربعة مقاطع مغلقة فيما ھو كالكلمة الواحدة ؛ ) (9إذا سلمنا بھذا

) (1ھو عبد _ بن كثير بن المطلب إمام المكيين في القراءة  ،قرأ على عبد _ بن السائب المخزومي وعلى مجاھد ،
وقرأ عليه أبو عمرو بن العالء .توفي سنة 120ھ  .معرفة القراء الكبار للذھبي . 88 / 1 :
) (2ھو أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري وكان ثقة  ،روى القراءة عرضا عن عبد _ بن عيسى  ،وروى
الحروف عن أبي عمرو بن العالء وعاصم وآخرين  .،توفي سنة 174ھ  :غاية النھاية .342 /2 :
) (3الضحاك بن مزاحم  ،أبو القاسم الھاللي تابعي  ،وردت عنه الرواية في حروف القرآن  ،سمع سعيد بن جبير. ζ
توفي105ھ  .غاية النھاية . 337 /1 :
) (4يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ أھل البصرة في عصره  .قرأ القرآن على أبي المنذر سالم بن سليم وسمع
من حمزة الزيات وشعبة وھارون بن موسى النحوي وسليم ابن حيان وھمام بن يحيى وزائدة وآخرين  ،وبرع في
اإلقراء توفي سنة 205ھ  .ينظر :معرفة القراء الكبار .157 / 1 :
) (5عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي قرأ القرآن على أبيه قرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن
القاضي وأبوھما ممن قرأ على علي رضي _ عنه وعيسى  .ينظر  :معرفة القراء الكبار . 66 / 1:
)  (6قوله تعالى  ﴾ F!I $ َ /; 1$  ;!6D ُf>P% $Aَ (َgَ 1 %> Lc?َQَ  ﴿ :بكسر السين في )حَ سِ بَ ( سورة الكھف 18 :
.102/
) (7ينظر  :المحتسب .34/2 :
) (8ينظر  :اللغة  ،ج فندريس .206-205:
َّ
المطلبيّ . 203 :
) (1ينظر  :لھجة تميم وأثرھا في الجزيرة العربية  ,غالب فاضل

7

بھذا كله نستطيع أن نتلمَّس توجيھا نرجّ ح أن يكون أكثر قبوال ممّا ذكره ابن جني من كjون )حَ سْ jب(
الساكنة السين أبلغ في الذ ّم من نظيرتھا المتحركة السين  ،والسيما مع وجjود خمسjة مقjاطع متحركjة
ِ
ﺐ( في قراءة العامة  ،والمقاطع المفتوحة ھي / ) :ء / َ◌-ف / َ◌-ح / َ◌-س / ◌ِ -ب-
في قوله )أَﻓَ َﺤﺴ َ
َ◌ ( .
ونرى في توالي المقاطع المفتوحة في ھذه المفردة القرآنية إيحا ًء ببعد استحالة ظن الذين كفروا
يقينا ً  ،وھو أنْ تكون الوالية في عباد _ من دونjه جَّ jل وعjال  ،فjذلك ظjنٌّ بعيjد التحقjق ناسjبه تjوالي
المقاطع المفتوحة  ،وما يوحي به ھذا الطول من ثقjل فjي أذن السjامع  ،فناسjب ھjذا التعبيjر مjا أراده
ُّ
الحق شي ًئا (  .و_ أعل ُم بمراده .
أمر محال ال يعدو كونه ظ ّنا ً ) والظنُّ ال يُغني من
الكافرون من ٍ

ّ
 . 4ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ) ﺃﻏﻔﻠﻨﺎ ( :

جاء الفعل )أَ ْغـ َفـ َل( بمعنى اإليجاد والمصادفة في قراءة عمرو بن فائد  ((1) J1ْ َ 4+َvْ|َ  ,) :وھو في
القراءة المشھورة يد ُّل على الصيرورة  .قال ابن جني في توجيه ھذه القراءة استنا ًدا إلى التحول
الداخلي في الصيغة  )) :يقال ْ :
أغفـَ ُ
لت الرج َل ْ :
وجدتـ ُ ُه غا ِفالً  ,كقول عمرو بن مع ِّد يكرب  :و_ِ يا
بني ُسلَيْم لقد قاتلناكـم فما أجْ ب ّناكم  ،وسألناكم فما أب َْخ ْل َنا ُك ْم  ,وھاجَ ْي َنا ُكم فما أفحَ ْمنا ُك ْم  ,أيْ  :لم ْ
نجدكم
مين  .وكقـول األعشى:
ُفح َ
جُ َب َنا َء  ,وال ب َُخال َء  ,وال م َ
ص َر ً
ليلة ِل ُي َز َّودا
أثوى و َق َّ
َ

وأخلف من ق َت ْي َ
لة َم ْوعِ دا
ضى
َ
ف َم َ

) (2

أيْ  :صادف ُه م ُْخلِفا  ،وقال رُؤبة :
َوأھ َي َج َ
صاءِ من ذا ِ
ت ال ُب َر ْق
الخل ْـ َ

) (3

أيْ  :صادفھا ھائجة النبت  .وقال اآلخر:
) (2قوله تعالى  ﴾ =64ْ َJ !O4ْ َgْnَ 1$  ﴿:بسكون الم الفعل )أغفل(  .سورة الكھف . 28 / 18 :
) (2ديوان األعشى . 327 :
)َ (3
الخلصاء  :أرض بالبادية  ،والبرق  :جمع برقة  :أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل  .ينظر ديوان رؤبة :
 ، 105ومقاييس اللغة  ، 100/2 :واللسان  ،109/10 ، 396/2 :والتاج . 255/3 :

8

فأتلفنا المنايا وأتلفوا
أي  :صادفناھا مُت ِل َف ًة  .فإنْ قيل  :فكيف يجوز أنْ يجدَ _ غافال ؟ قيل  :لمّا فعل أفعjا َل مjن ال يرتقjب
وال يخاف صار كأنَّ _ سبحانه غاف ٌل عن ُه  ،وعلى ھذا وقع النفي عن ھذا الموضع  ،فقال ُ 4,2 ﴿ :
ِ ،...﴾ (1) #ُ.7َY 4.S Fٍ a 4َVأيْ  :ال تظ ُّنوا _ غافالً عنكم  .وقال تعالى ، ﴾(2) #ُ.7َY  ُ+ُ: 4, +ََ 4+ُ: 4ِ) ﴿ :
وقال تعالى x 4َ: 4َ +S2 ﴿:
 ﴾(3)ٌv Dونحو ھذا في القرآن كثير  ،فكأ َّنه قال  :وال ُتطعْ من ظ َّننا غافلين
عنه (( .

) (4

والتحjُّ jول الjjداخلي فjjي )أغفلنjjا( بتحريjjك الjjالم السjjاكنة َج َعَ jل مjjن الضjjمير) نjjا( مفعjjوالً فjjي ھjjذه
وتحول معjه المعنjى االشjتقاقي لصjيغة )أفعjل( مjن
َّ
القراءة بعد أنْ كان فاعالً في القراءة المشھورة ،
الصيرورة في القjراءة المشjھورة إلjى اإليجjاد علjى سjبيل التjوھم ال الحقيقjة فjي القjراءة ال َّشjاذة  ،أي
صjjوَّ ْ
رت لھjjم أوھjjامھم أنَّ _ جَّ jل وعjjال غافٌ jل عjjنھم  ،وتبjjع ابjjن جنjjي فjjي توجيjjه ھjjذه القjjراءة بھjjذا
التوجيه  -أي في حمل )أغ َف َلنا( بفتح الالم على معنى) ظ َّننا غافلين(  -ثلة من العلماء والمفسِّرين). (5
ما يد ُّل على شھرة ھذه القراءة وتقبل المفسرين لھا ؛ لتوافر شروط القراءة الصحيحة فيھا ممّا دعاھم
إلى تلمُّس التوجيھات المناسبة لھا من دون اإلشارة إلى تصنيفھا بكونھا شاذة .

.4

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ )ﺇﻓﻚ( ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ )ﻫﻢ( ﺑﻬﺎ :

) (2وردت في اآلية )  ( 74من سورة البقرة  ،وفي مواطن أخرى من القرآن الكريم .
) (2سورة الجاثية .29 / 45 :
) (3سورة ق . 4 / 50 :
) (5المحتسب  ، 28/2 :وينظر المحرر الوجيز . 513/3 :
) (6ينظر :الكشاف  ، 482/2 :والمحرَّ ر الوجيز  ، 513/3 :ومجمع البيان  ، 336/6 :وإمالء ما منَّ به الرحمن :
 ، 101/2والبحر المحيط . 1141/6 :



من أمثلة التحول الداخلي التي اتجه من خاللھا ابن جني اتجاھا ً صرفيا ً في توجيھه النحويّ لفظة
)أفjك(  -الخبjر -فjjي قjراءات اآليjة الكريمjjة ﴿ ^َـُ]Qْ Xـ  ،﴾(1) $فقjjد ترجَّ حjت ھjذه اللفظjjة بjين الفعليjjة
واالسمية ل َيتغيَّر مع ھذه التقلّبjات الموقjع اإلعرابjي للضّjمير المتصjل )ھjم(  ,بيjـن النصjب والجjـر ,
ً
ً
فعليjة فاعلھjا مسjتتر ؛ فتحjو ُل صjيغ ِة
جملjة
ويتغير نوع الخبر  ،بjين أنْ يكjون مفjرداً  ,أو أنْ يكjـون
اللفظة ضمن التركيب يولّد تحjـوالً فjي الشjكل والمضjمون للتركيjب نفسjه  ,وھjذا جانjب مjن جوانjب
التالزم بjين الصjرف والنحjو ؛ ألنَّ الصjـرف باھتمامjـه ببنيjة الكلمjة إ َّنمjا ھjو مjن أجjل توظيفھjا فjي
تركيب نحويّ  ,وھذا االھتمام بتوجيه النحو على وفق التحول في الصيغة الصرفية ھو مjا سjبق إليjه
ابن جني علم اللغة الحديث ليعطينا صورة عن نظرته التكامليَّjة للغjة  ,ففjي قjراءة  َf2 ) :ـ!َMَaَ yـ  ( ,
بفتح األلف  ،والفاء  ،والكjاف  ،وقjراءة  َf2 ) :ـ!َMَa yـ  (  ،بالمjد  ،وفjتح الفjاء مخ ّففjة  ،وقjراءة ) :
 ، (  !َMaَ y َf2مشدّدة الفاء  ،يكون الضمير )ھم( في موضع نصب للفعل )أفك( بتحوّ التjه إلjى )أ َّفjك(
بال َّتضعيف  ،و )آ َفكَ ( بالم ّد على وزن )فاعَ َل(  ،فقد وجّ ه قراءة ) َ!َMَaـ  ( بمعنjى صjرفھم  ،وثنjاھم

))

وھو صرف بالباطل  ،وأرض مأفوكة  ،أي  :مقلوبة التراب  .وأ َّما )  (  !َMَaفيجوز أن يكون أ ْفعَ َل ُھ ْم ،
أي  :أَصارَ ُھ ْم إلى اإلفك  ،أو َوجَ◌َ دَ ھم كذلك  ،كما تقول  :أَحْ م َْد ُ
ت الرجل  :وجدته محموداً  .ويجjوز
َ
وخjادعھُم .
كغjالطھُم
فjاع َل ُھ ْم
أنْ يكون أفعل بمعنى َف َعل  ،كصَّ jد
َ
وأصjدَّ  ...ويجjوز أنْ يكjون )َ]َQYـ َ ($
َ
وأ َّما )ََ ($ َ]>Qف َفعَّلھُم  ،وذلك لتكثيره ذلك الفعل بھم  ،وتكرُّ ِره منه عليھم (( ). (2

وبعد أنْ وجّ ه القراءات األربع المذكورة بمjا فيھjا القjراءة المشjھورة ) قjراءة النjاس (  ،شjـرع
أخريين ھما ما نسبه إلى الفرّ اء من حكايته لقراءة  , ($ ُ]َQ X َ^ ) :وقال فيه الفراء :
بذكر قراءتين
ِ

) (1سورة األحقاف .28 / 46 :
) (2المحتسب . 268-267/2 :

))



ك  ,كالحذر والحَ jذر (( ) . (1وتلتقjي ھjذه القjراءة مjع قjراءة العامjة فjي المعنjى ومعلjوم أنّ
ك َواألَ َف ُ
اإل ْف ُ
القراءة جاءت باألوجه الثالثة بالكسر والفتح والتحريك  ،وقد قرئ بھنَّ قوله تعالى﴾ $ ُ]Qْ Xَ^ ﴿:

)(2

 .أما القراءة األخرى  ،وھي السادسة فھي ما رواه أبو الفتح عن قطرب أنَّ ابن عبjاس قjرأ َ^ ) :ـX
 ( $ َ]Q Yبم ِّد األلف وكسر الفاء بمعنى صارفھم ) ، (3وفيھا تحول األصل )أ ف ك( إلى اسم فاعل)آفِك(
مضاف إلى معموله الضمير )ھم(  .فالقراءة التي نسjبھا إلjى الفjراء  ،والقjراءة المرويjة عjن قطjرب
عن ابن عباس تلتقيان بالقراءة المشjھورة فjي المعنjى ؛ إذ ال تخjرج لفظjة )أفjك( عjن دائjرة االسjميَّة
على إ َّنھا خبر السم اإلشارة )ذلك( فيبقى الضمير )ھم( بمحل الجرّ باإلضافة .

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ
جعل النحويون المسند والمسند إليه )عمدة الكالم( ) ، (4وما عداھما عناصر غير ركنيَّة اصjطلح
عليھا القدماء مصطلح )الفضلة( ) ، (5والمحدثون )التكملة( .

) (6

ونظر النحاة إلى المبني للمجھول باعتباره أصالً قائمًا بذاته من غير أنْ يكون معدوالً عن غيره
 ،فقال قو ٌم :

))

إ َّنه مُغَ يَّرٌ عن صيغة المبني للفاعل وفرعٌ عليه  ،بدليل أنَّ الفاعل لمَّا كان الزمًا للفعل

 ،والمفعول غير الزم كان أصالً للمفعول وأوالً◌ً له  ،ويلزم منه أنْ يكون فعالً أصالً  ،أل َّنه كjالجزء
ُjبن للفاعjل أصjال
منه  .وقال آخرون  :إ َّنه غير مُغيَّر  ،بل ھو أص ٌل مستقل الزم األفعjال  ،مjا لjم ي َ

ً ((

 (7).والذين قالوا  :إنَّ المبني للمجھول أص ٌل استدلوا على ذلك باألفعال التي وردت عن العرب مبنيَّjة
) (1المحتسب .268 / 2 :
) (2ينظر  :تاج العروس للزبيدي ) ت1205ھ( . 508 / 13 :
) (3ينظر  :المحتسب . 268 /2 :
) (4ينظر :شرح الرضي على الكافية .62/1:
) (5ينظر :المقتضب .116/3 :
) (6ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيه . 99 :
) (1شرح ألفية ابن معطي  ،عبد العزيز بن جمعة الموصلي )663ھ( .617/1 :



مخصوصة به  ،ال َّ
ً
ً
حظ للفاعل فيھا كقولھم  :ب ُِھ َ
ت الرج ُل ،
مصوغة للمفعول
للمجھول  .ووجود أفعال
مصjوغة للفاعjل ال َّ
ً
حjظ فيھjا للمفعjول  ،كقjولھم  :جلjس زيٌ jد َ ،
ف
و ُنف َِست المرأةُ ول ًدا  ،وأفعال
وظjرُ َ
عمرو  ،فد َّل ھذا على أنَّ باب المفعول الذي لم ي َُس َّم فاعله أص ٌل قائ ٌم بنفسه عندھم . (1) .
وقالت طائفة إنَّ المبني للمجھول ليس أصالً قائمًا بذاته  .جاء في كتاب ) إتحاف الفاضل بالفعل
المبني لغير الفاعjل(  )) :الصjحيح أنَّ صjيغة المبنjي للمفعjول مغيjرة عjن صjيغة المبنjي للفاعjل فھjذه
أص ٌل لتلك خالفا لظاھر األلف َّية تبعjا للكjوفيين والمبjرد وابjن الطjراوة ونسjبه لسjيبويه زعمjوا أن كjال
منھما أصل برأسه قالوا ألنه جاءت أفعال مالزمjة للبنjاء للمفعjول كزھjي وزكjم وحjم وجjن فلjو كjان
فرعا عن المبني للفاعل للزم أنْ ال يوجد إال حيث يوجد األصل وأجيب بأن العرب قد تستغني بالفرع
عن األصل . ((...

) (2

ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ :
يعد المبني للمجھول من )الظواھر العالمية(  universalsفjي اللغjات ولjيس وق ًفjا علjى لغjة
دون أخjرى  ،ولكjن اللغjات تختلjjف فيمjا بينھjا حjjين صjياغة جملjة مبنيjة للمجھjjول مjن أخjرى مبنيjjة
للمعلوم  ،لذلك اھتم بعض اللغويين بمقارنة تلك الصياغة في اللغات المختلفة  ،ومن أولئك )مكارثي(
 McCarthyالذي توقف عند بعض الجمل وناقشھا .

) (3

ونحن لسنا في صدد مناقشة المبني للمجھول صرف ًّيا  ،ھذا البحث الذي َّ
حدده تشومسكي باللغات
التي تبنى فيھا األفعال الالزمة إلى المجھول كالعربية واأللمانيjة والعبريjة  (4) ،وإ َّنمjا نلتفjت فjي ھjذا
البحث إلى الجانب النحويّ للمبني للمجھjول  ،فنجjده يتمثjل فjي )اإلِحjالل(  Replacementفالفاعjل
يحذف  ،ويُقام غيره نائبًا عنه  ،وقد ح َّدد النحاة ما يصلح ألنْ يكون نائبًا عن الفاعل ويحل محلَّه .
) (2ينظر  :المبني للمجھول في الدرس النحويّ  ،د .محمود سليمان ياقوت .53 :
) (3إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل  ،محمد علي بن عالن الصديقي  ،تحقيق  :إبراھيم شمس الدين .2 :
) (4ينظر :المبني للمجھول في الدرس النحويّ  ،د .محمود سليمان ياقوت .92-65 :
)Lectures of the theory of syntax: p.p125 , 126. & A Comprehensive Grammar of the (5
English Language 1986 . Quirk , R. etal Leech , G . Svartvik , J . London: Longman : 284.
& Communicative Grammar of English . Leech , & Sbartvik , G . 1990 . London:
.Longman : 284



ومن الغريب أنْ يُنكر الjدكتور مھjدي المخزومjيّ  υوجjود المبنjي للمجھjول فjي اللغjات الحيّjة
المعروفة  ،وھذه الظاھرة أشھر من أنْ تن َكر .

)(1

وم َّما يتصل بالجانب النحويّ الحكم الذي أصدره النحjاة  ،وھjو أنَّ أحكjام الفاعjل تنسjحب علjى
النائب عن الفاعل  ،لذلك يصبح عمدة  ،أيْ إ َّنه ال يمكن االستغناء عنه .

ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ
َّ
الشjاذة
ث َّمة أفعال مبنية للمجھjول فjي القjراءات المشjھورة وردت مبنيjة للمعلjوم فjي القjراءات
منھا الفعل ) َب ُھ َ
ت( الذي جاء مبن ًّيا للمجھjول فjي قولjه تعjالى ِ6َQ ) :ـ> Nـ ََgـ (( )سjورة البقjرة / 2 :
 (258وجاء في القراءة الشاذة مبن ًّيا للمعلوم ) ، (2والفعل ) ي َ
-]ْ ?ْ  bـ﴾َ3
ُؤت( في قوله تعالى  t$ % 1$  ﴿ :
) سورة البقرة  ، (269/ 2 :وجاء في القراءة الشاذة مبنيا للمعلوم أيضًا ) ، (3والفعل ) ُز ِّينَ ( في قوله
) ﴾ bسورة آل عمjران  ، (14/ 3 :وقjد ورد مبن ًّيjا للمجھjول فjي قjراءة
'  ,v dL5
تعالى ِ !O4 1 .%ُ9 ﴿ :
مجاھد ) ، (4وقد وجَّ ھھا جميعھا بحذف الفاعل .
ولم يكن ابن جني بدعًا من غيره من علماء العربية عندما عالج موضوع المبنjي للمجھjول فjي
كتابه المحتسب بربطه بين النحو والداللة  ،ويمكن تلخيص نظرته إلى البنjاء للمجھjول فjي القjراءات
القرآنية التي وجھھا في كتابه المحتسب على وفق اآلتي :
 .ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ:

) (1ينظر  :قضايا نحوية  ،د .مھدي المخزوميّ .180 :
) (2ينظر  :المحتسب . 135-134 /1 :
) (3ينظر  :المصدر نفسه . 143 /1 :
) (4ينظر  :المصدر نفسه . 155 /1 :



ذ ّكر أبو الفتح بحقيقjة الموقjع الjذي يكjون عليjه المفعjول  )) ،وذلjك أنَّ أصjل المفعjول أنْ يكjون
ً
ب َز ْي ٌد َعمْ رً ا (1). (( ...وھو الموقع األساس الذي يكون عليه المفعول .
ض َر َ
فضلة و َبعدَ الفاعل َ ،ك َ

 .1الفعل

ب
ض َر َ
َ

 .2الفاعل

َز ْي ٌد

 .3المفعول َعمْرً ا

ثم إذا ازدادت عنايتھم بالمفعول ق َّدموا موقعه  ،مع إبقاء رتبته )المفعوليَّjة( كمjا ھjي )) ...فjإن عنjاھم
ذكر المفعول َّ
قدموه على الفاعل  ،فقالوا  :ضَ رَ بَ عَ مْ رً ا َز ْي ٌد

(( )(2

.

.1

الفعل

ب
ض َر َ
َ

جاء في موقعه المتقدم

.2

المفعول

َعمْرً ا 

تقدم على الفاعل

.3

الفاعل

َز ْي ٌد 

تأخر عن المفعول

وإن ازدادت عنايتھم بالمفعول ق َّدموه في اللفظ على الفاعل  ،وعلى الفعjل ال َّناصِ ِjب ِه أيضًjا ... )) ،فjإِذا
(( )(3
ب َز ْي ٌد . ...
ض َر َ
اص ِ◌ب ِِ◌ه ِِ◌  ،فقالواَ :عمْرً ا َ
ازدادت عنايتھم به ق َّدموه على الفعل ال َّن ِ
 .1المفعول

عَ مْرً ا  تقدم على الفعل والفاعل

 .2الفعل

ضَ رَ بَ 

تأخر عن المفعول

 .3الفاعل

َز ْي ٌد 

تأخر عن المفعول

) (1المحتسب .65/ 1 :
) (2المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (3المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .



ويjjرى ابjjن جنjjي أنَّ المفعjjول إذا ازدادت عنjjايتھم بjjه ارتفjjع مjjن كونjjه فضjjلة  .قjjال  )) :فjjإنْ
وتجوزوا به ح ّد كونه فضلة  ،فقالوا  :عمرو ضربه
َّ
رب الجملة ،
تظاھرت العناية به عقدوه على أ َّنه ُّ
زيد  ،فحذفوا ضميره و َن َووهُ ولم ينصبوه على ظاھر أمره ؛ رغبjة بjه عjن صjورة الفضjلة وتحاميًjا
يرضوا له بھjذه المنزلjة حتjى صjاغوا الفعjل
لنصبه الدَّال على كو ِنه غير صاحب الجملة  ،ثم إ َّنھم لم
َ
ب عمjjرو
لjjه  ،وبنjjوه علjjى أ َّنjه مخصjjوصٌ بjjه وألغAوا ذكAAر الفاعAAل ُمظ َھAً Aرا أو ُمضَ Aم ًرا فقjjالوا ُ :
ضjِ jر َ
(( )(1
ُّ
فاطرح ذكر الفاعل الب ّتة. ...
ويُفھم من كالمه أنَّ مراحل االھتمام بالمفعول بعد ازدياد العناية به  ،وخروجه من دائرة الفضلة
إلى منزلة عليا بأنْ يكون ھو ) َربُّ الجملة( ھي ثالث مراحل :
المرحلة األولى  :تقديم المفعول مع رفع رتبته مjن مفعjول منصjوب)فضjلة( إلjى مبتjدأ مرفjوع )ربّ
الجملة(  ،مع وجود ضمير ي َّتصل بالفعل يعود إليه  ،نحو قولھم  ) :عمرو ضرب ُه زي ٌد ( .
المرحلة الثانية  :استقالل المفعول برتبتjه الجديjدة )الرّ فjع باالبتjداء( بحjذف الضjمير العائjد إليjه )) ثAم
ض َر َب زي ٌد  ،فحذفوا ضميره و َن َووه ولم ينصبوه على ظاھر
زادوه على ھذه الرتبة  ،فقالوا  :عمرو َ
أمره ؛ رغبة به عن صورة الفضلة  ،وتحام ًيا لنصبه ] أي الضمير[ الدَّ ال على كون غيره صاحب
الجملة (( .

)(2

المرحلة الثالثة  :صياغة الفعل ببنائه للمفعول )) على انه مخصوص به  ،وألغوا ذكر الفاعل ُمظ َھ ًAرا
عمرو ُّ ،
ض ِر َب
فاطرح ذكر الفاعل البتة (( (3).وھي المرحلjة العليjا مjن مراحjل
ٌ
أو ُمض َم ًرا  ،فقالواُ :
رب الجملة( .وھذا التحول في الصjيغة الصjرفية مjن البنjاء
االھتمام بالفضلة لتكون على ح ّد تعبيره) َّ
للمعلوم إلى البناء للمجھول يلقي بظالله على داللة الجملة وتركيبھا معًا .
التحوالت التي رصدھا ابن جني بالجدولين اآلتيين:
ُّ
ويمكن التعبير عن ھذه

אلא  ول   
) (1المحتسب .65/ 1 :
) (2المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (3المحتسب .65/ 1 :
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 .1المرحلة األولى :أن يأتي المفعول بعد الفعل والفاعل

ب َز ْي ٌد َعمْ رً ا
ض َر َ
َ

 .2المرحلة الثانية  :تقديم المفعول على الفاعل دون الفعل

ب عمرً ا  زي ٌد
ض َر َ
َ

 .3المرحلة الثالثة  :تقديم المفعول على الفعل والفاعل

ب َز ْي ٌد
ض َر َ
َعمْرً ا  َ

ب عمرً ا  زي ٌد( تعني أن المذكور قبلھا )وھو المفعول( قد تقدم
ض َر َ
وإشارة السھم )( في جملة ) َ
رتبة واحدة  ،أيْ  :أ َّنه تقدم على الفاعل فقط ولم يتقدم على الفعل الناصبه  .أ َّما إشارة السھمين )(
فتعني أنَّ المذكور قبلھا)المفعول( قد تقدم رتبتين  ،أيْ  :أ َّنه تقدم على فاعله  ،وعلى الفعل الناصبه ،
مع بقاء رتبته فضلة كما ھي  ،وھذا االرتقاء في الموقع مع ثبات الرتبة يعد صور ًة أولى من صور
سوغ ذلك في العربية استثنا ًء من غيرھا ھو كونھا
اھتمام العرب بالمفعول  ،وعنايتھم به  ،والذي َّ
لغة معرَ َبة ؛ والحركة اإلعرابية فيھا تمثل ھوية الكلمة  ،التي تن ُّم على رتبتھا ضمن التركيب التي
جاءت فيه .

אلא  ول دوزو 
المرحلjjjjjة

تقديم المفعول مع رفع رتبته من مفعول منصوب)فضلة(إلى مبتدأ مرفوع)عمدة( ،

األولى

مع وجود ضمير يتصل بالفعل يعود إليه  )).فإن تظاھرت العناية به عقدوه على أنه
ربُّ الجملة  ،وتجاوزوا به ح ّد كونه فضلة  ،فقالوا  :عمرو ضربه زيد  ،فجاءوا به
مجي ًئا ينافي كونه فضلة (( .

ض َر َب ُه َز ْي ٌد
عمرٌ و َ
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))
ب َز ْي ٌد
ض َر َ
المرحلjjjjjة اسjjتقالل المفعjjول برتبتjjه الجديjjدة )الرّ فjjع باالبتjjداء( بحjjذف الضjjمير العائjjد إليjjه  ...ثjjم َعمرٌ و َ

الثانية

ب زيد  ،فحذفوا ضميره و َن َووه ولم ينصبوه
ض َر َ
زادوه على ھذه الرتبة  ،فقالوا  :عمرو َ
ً
رغبة به عن صورة الفضلة  ،وتحاميًا لنصjبه – أي الضjميرَّ -
الjدال
على ظاھر أمره ؛
على كون غيره صاحب الجملة (( .

المرحلjjjjjة صياغة الفعل ببنائه للمفعول )) على انه مخصوص بjه َ ،
وألغjوا ذكjر الفاعjل مُظ َھjرً ا أو ض ُِربَ عمرٌ و
مُض َمرً ا  ،فقالوا  :ضُربَ عمرٌ و ُّ
فاطرح ذكر الفاعل البتة (( .
الثالثة:
ِ

والتأمُّل في الجدول المذكور في أعلى  ،والذي مثلنا به رؤية أبي الفتح لمراحل اھتمام العرب
بالمفعول  ،بعد رفعھم إياه من رتبة )الفضلة( إلى منزلة تجعله )ربَّ الجملة( يدلنا على أنَّ المفعول
الذي خلعوا عنه ثياب المفعولية التي توحي بتبعيته للفعل والفاعل  ،أ ُلبس ثيابًا تدل على استقالله
ً
مرفوعة رتب ُت ُه غير أنَّ ھناك ضميرً ا
الجزئي عن الفعل والفاعل  ،فھو مع كونه مق َّدمًا في موقعه ،
ض َر َب ُه( تد ُّل على أنَّ غيره صاحب الجملة  ،وإذا ما
في الخبر يدل على رتبته األولى ؛ فالھاء في ) َ
بمفعول في مثل ھذا التركيب  ،فھو يريد أنْ يخبرنا أنَّ المذكور بعده قد يساويه في
جاء العربي
ٍ
الرتبة  .أ َّما الجملة في المرحلة الثانية من مراحل االھتمام بالمفعول) َعمرٌ و ضَ رَ بَ َز ْي ٌد(  ،فھي جملة
ً
شروطا ثالثة لحذف
موھمة نوعًا ما  ،وال نجدھا شائعة في األسلوب العربي  ،وقد وضع النحاة
العائد منھا  :أنْ يكون العائد ضميرً ا منصوبًا ال ضميرً ا مرفوعًا وال مجرورً ا ) (1؛ ألنَّ المفعول
)(2

عندھم كالفضلة والمستغنى عنه  ،وھذا ما عبر عنه أبو الفتح لدى توجيھه قراءة رؤبة

َ ) :ﻣﺜَﻼً ﻣﺎ

ﻮﺿﺔٌ ) ((3بالرفع  .قال  )) :وجْ ُه ذلك أنَّ )ما( ھا ھنا اس ٌم موصو ٌل بمنزلة الذي  ،أيْ  :ال يستحي أنْ
ﺑَـﻌُ َ
يضرب الذي ھو بعوضة مثال  ،فحذف العائد على الموصول  ،وھو مبتدأ  ...وحذف الضمير ھنا
َ
ضعيف ؛ أل َّنه ليس فضلة كالھاء في نحو قولك  :ضربت الذي كلمتَ  ،أي  :كلمت ُه (( ) . (4فجملة
) (1ينظر  :شرح المفصل  :المجلد الثاني . 119 / 3 ،
) (1رؤبة بن العجاج  ،كنيته أبو الجحاف  ،واسم العجاج عبد _ من أھل البصرة يروي عن أبيه عن أبي ھريرة .
يقال إنه توفي سنة 145ھ  .الثقات  ،البن حبان)354ھ(  ، 309/6 :وسير أعالم النبالء للذھبي )748ھ( .162/6 :
 ﴾ ًNَm7 4, Wبتنوين النصب في )بعوضة(  .سورة البقرة .26 / 2 :
) (2قوله تعالى L َ , ﴿ :
) (3المحتسب . 64 / 1 :
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) َعمرٌ و ضَ رَ بَ َز ْي ٌد( – والحال ھذه  -ضعيفة التركيب  ،وغير شائعة في األسلوب العربي  ،ويمكن
أن نطلق عليھا مصطلح ) :المثال التعليمي( .
أ َّما غاية اھتمام العرب بالمفعول وعنايتھم به فتتجلى في بنائھم إ َّياه للمفعول  ،وطرحھم ذكر
الفاعل البتة  ،وھو ما تمثله المرحلة الثالثة التي ذكرناھا  ،وھي المرحلة العليا من االھتمام .
ومحور توجيه ابن جني لبناء الفعل للمجھول ھنا يدور ھنا حول شدَّ ة العناية بالمفعول بصفته
قوة عنايتھم بالفضلة حتى أَ َلغوا حديث الفاعل معھا  ،وبنوا الفعل
فضلة  .قال  )) :فإذا ثبت بھذا كله)َّ (1
ب زي ٌد َ ،حس َُن قول ُه تعالى  ﴾!>4ُ F!-$Kَk w;Y  4x D ﴿:؛ فلمَّا كان الغرض فيه أ َّن ُه
لمفعوله  ،فقالوا  :ض ُِر َ
وعلِ َمھا  ،وآنس أيضًا ْ
عل ُم المخاطبين بأنَّ _ سبحانه ھو الذي عل َم ُه إيَّاھا بقراءة من قرأ ﴿:
قد عرفھا َ
 ] ﴾!>4ُ F!-$Kَ`ْ  w ;َY  >4Dسورة البقرة .(2) ((...[31 / 2 :
وفائدة البناء للمجھول غالبًا ھي تغييب الفاعل إلى ھامش الشعور لغرض بالغي ھو فسح
االھتمام بالمفعول  ،وھناك فائدة أخرى تكمن في تعميم الفاعل ؛ فالبناء للمجھول يوصد باب الدّاللة
القطعية  ،ويفتح باب الدّاللة االحتمالية على مصراعيه ليُتيح للمُتلقي الوقوف عند جملة من اآليات
الكريمة  ،متأ ّمالً في كنه الفاعل الذي قـ ُصد إلى إبھامه قص ًدا .

 .2ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ :
تؤدي القراءات القرآنية إلى التحويل في الخطاب مع المبني للمجھول بحيث يصبح للحاضرين ،
أو للغائبين  ،ومن ذلك قراءة ابن جُ ْن ُدب  ﴾(3) ,ُgَ]ْ  !>ِ [C$i% Sْ  ﴿ :رفعًا ] سورة سـبأ  [17:فالتحويل
) (4يشير بقوله :

))

فإذا ثبت بھذا كله (( إلى مراحل االھتمام بالمفعول السابق ذكرھا بدليل قوله في جملة ) زي ًدا

ضربته(  ... )) :وذلك أنه إذا نصب على ما ذكرت فإنه ال يعدم دليل العناية به  ،والسيما والفعل الناصب له ال يظھر
ً
أبدا مع تفسيره فصار كأن ھذا الفعل الظاھر ھو الذي نصبه  ،وكذلك يقول الكوفيون  .فإذا ثبت بھذا كله ...
)المحتسب (66/1:
) (5المحتسب .66/1 :
) (1قوله تعالى  ﴾AُvَMْ  4 ِ) ِ4ُ Fْ 2 ﴿ :بالبناء للمعلوم ) .سورة سـبأ . (17 / 34 :

((

.
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ھنا من صيغة المتكلم التي عليھا القراءة المشھورة )ﻧُ َﺠﺎ ِزي( إلى صيغة الغائب )ﻳُ ْﺠ َﺰى(  ،التي عليھا
ھذه القراءة  ،و)ﻳُ َﺠﺎ َزى(  ،وھي قراءة العامة  ،وقد فرق فيھا أبو الفتح بين جزى وجازى  .قال :

))

حدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغيّ  ,ورويناه أيضًا عن شيخنا أبي عليّ  ،قال كان أبو إسحاق
يقول  :جزيت الرجل في الخير  ،وجازيته في الشرّ  .واستدل على ذلك بقراءة العامة Sْ  ﴿ :
[َ9!i%

)(1

ِ>!  ْ]َ ... ﴾  ,ُgفأ َّما قراءة ابن جُ ْن ُدب  ﴾ ,ُgَ]ْ  !>ِ [C$i% Sْ  ﴿ :فوجھه أ َّنه إذا كان الجزاء في

الحسنة عشرً ا فذلك تفضُّل  ،وليس جزا ًء  ،وإ َّنما الجزا ُء في تعادل العمل والثواب عنه (2). ((...وتتفق
ھذه القراءة ومثيالتھا مع كثرة ما أتى في القرآن الكريم من المجازاة على ما لم ي َُس َّم فاعله  ،ومن
ذلك ﴾(5) !َ4*ْ  !>ِ [C$i% mَQ 3 َz.Ic!ِ" F!8 1$  ﴿ ﴾(4) [C$iُB 3R -$/ 1$  V$OD R5َ` ! ﴿ ﴾(3) ٍyْgَ/ qSُ [C$iُB w ,$ Iْ  ﴿ :
.﴾(7) 4!َْ , 4 ِ) " Wَa ًNَ/> َF.S  , ﴿ ﴾(6) #ُ.7" ُ4َ: 4, 4 ِ) 3
﴿ 4َ/  ُ.S  "'  " Wَa N َ/ 4ِ $4; ,

 .3ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ :

) (2يُجَ َ
ازى بالبناء للمفعول قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر  ،وقراءة الباقين
بالنون وكسر الزاي كما في اإلتحاف .221، 220 :
) (3المحتسب  ،189-188/ 2 :وينظر  :تفسير اآللوسي . 129 / 22 :
) (3سورة غافر . 17 / 40 :
) (4سورة الليل . 19 / 92 :
) (5سورة األنعام . 160/ 6 :
) (6سورة القصص . 84 / 28 :
) (7سورة غافر . 40 / 40 :



تؤدي القراءة بالمبني للمجھول إلى التقدير في اإلعراب  ،وھذا ما يُستشفُّ مjن توجيjه ابjن جنjي
ـﺖ ) ، ((1برفjع التjاء ونصjب البjاء  .قjال  )) :البjاء ھنjا فjي
لقراءة الزھjري والحسjن واألعjرج  ) :ﺗُـ ْﻨﺒَ ُ
معنى الحال  ،أيْ  :تنبت وفيھا دھنھا  ،فھو كقولك  :خرج بثيابه أي وثيابه عليjه  ،وسjار األميjر فjي
غلمانه َ ،أيْ وغلمانه معه  ،وكأ َّنه قال  :خرج البسًjا ثيابjه  ،وسjار مستصjحبًا غلمانjه  ،وكjذلك قjول
الھذليّ :
ت كأنما
يعثرْ َن في َح ِّد الظ َبا ِ

كسِ َي ْ
ت بُرُ ودَ بني َت ِزيدَ األَذرُ عُ

) (2

الظ َبات  ،أو مجروحات في ح ِّد ُّ
ت في ح ِّد ُّ
أيْ  :يعثرن كأبيا ٍ
الظبjات  .ومثلjه مjا أنشjده األصjمعيّ مjن
قوله :
كاستنان َ
الخـرُ و
َومُسْ َت َّن ٍة
ِ

ف َق ْد َ
الحب َل بالمِرْ َو ِد
قط َع َ

)(3

أيْ  :قطjjع الحبjjل و ِمjjرْ َوده فيjjه  ،أي ُ :م َّتصjالً بjjه ِمjjرْ َو ُدهُ  ،فكjjذلك قولُُ jه 1+ُY) :ـ ِ 4ـ  ِ(  ،أي ُ :ت ْن َبُ j
jت
ﺖ(  ،أي َ :ت ْنب ُ
ـﺖ
ُت على ھذه الحjال  ،وكjذلك أيضًjا َمjن قjرأ ) :ﺗُـ ْﻨﺒِ ُ
ودھنھا فيھا  ،وكذلك َمن قرأ ) :ﺗَـ ْﻨﺒُ ُ
ﻫ ِﻦ( قد حذف مفعولھا  ،أي ُ :ت ْن ِب ُ
ت ما تنبته ودھنھا فيھا (( .
ﺑِﺎﻟﺪ ْ

) (4

ونجد التوجيه النحوي بالتقدير في اإلعراب عند تحويل الفعل من المبني للمجھول إلى المبني
للمعلوم مع تحويل تاء التأنيث إلى تاء الفاعل  ،ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب ) )(Αأَﻓَﻼ ﻳَـ ْﻨﻈُُﺮو َن
ﺖ وإِﻟَﻰ اﻟ ِ
إِﻟَﻰ ِْ
ْﺠﺒَ ِ
ﺖ َوإِﻟَﻰ ْاﻷ َْر ِ
ﺖ) ،((5بفتح
ﺖ َوإِﻟَﻰ اﻟ 
ض َﻛﻴْ َ
ﺎل َﻛ ْﻴ َ
ﺴ َﻤ ِﺎء َﻛ ْﻴ َ
اﻷﺑِ ِﻞ َﻛ ْﻴ َ
ﻒ َﺳﻄَ ْﺤ ُ
ﺼ ْﺒ ُ
ﻒ َﺧﻠَ ْﻘ ُ
ﻒ ﻧَ َ
ﻒ َرﻓَـ ْﻌ ُ َ
) (5قوله تعالى﴿  ﴾ 1+َYبفتح التاء وضم الباء ) .سورة المؤمنون . (20 / 23 :
) (2البيت ألبي ذؤيب الھذلي  .ينظر  :لسان العرب  ، 95/2 :وخزانة األدب للبغدادي)1093ھ( . 269/1 :
) (3البيت لرجل من بني الحارث  .ينظر  :صحاح الجوھري  ، 1348/4 :ولسان العرب . 95/2 :
) (4المحتسب . 89 - 88 / 2 :
) (5قوله تعالى  ﴾ 16ُ َ: ِH41ِْ  jَ ِ)2 5n > َ: ِzA َGْ  jَ ِ)2 7a A َ: $4.  jَ ِ)2 َ& K َ: Fِ ِG ْ  jَ ِ) #2 ُ+" Wَaَ ﴿ :بالمبني
ُطحت  ،و ُنص َب ْ
ْ
لقت  ،و ُر ْ
للمجھول في األفعال ) ُخ ْ
ت(  ).سورة الغاشية . (20 ، 19 ، 18 ، 17 / 88 :
فعت  ،وس



أوائل ھذه الحروف كلھا  ،وضم التاء  .قال  )) :المفعول ھنا محذوف لداللة المعنى عليه  ،أي  :كيف
خلقتھا  ،ورفعتھا  ،ونصبتھا  ،وسطحتھا ؟ وقد تقدم الحديث على حُسن حذف المفعول به  ،وأنَّ ذلك
(( )(1

أقوى دليل على قوة عربية الناطق به .

والشك في أنَّ القراءة المشھورة بالبناء للمجھول أقوى معنىً  ،وأقرب إلى قواعد اللغة ؛ أل َّنھا
ال إضمار فيھا على عكس القراءة المروية بالبناء للمعلوم في اآليات المتقدمات .

 .4ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ:
ُيعلَّل حذف الفاعل في ضوء )اإلبھjام( ؛ ألنَّ مjراد المjتكلم ال يتعلّjق بتعيينjه  ،وأشjار النحjاة إلjى
قسم من اآليات الكريمة المتصلة بھذا اإلبھام  ،فالفاعل ليس ھو المحjور فjي التعبيjر القرآنjي  ،وإ َّنمjا
ھو الحjدث  ،فjالعبرة فjي بيjان الحكjم  ،ولjيس فjي بيjان الفاعjل  .وأشjار النحjاة إلjى قسjم مjن اآليjات
المتصلة بھذا اإلبھام  .قال تعالى  ، ﴾(4),?cَgَB $ ُ]َ َSIJ َ^ِ ﴿﴾(3)  ُ/ َfِ)2 ﴿﴾(2)  ُY 6ُ #َِa ﴿ :والشاھد
في اآليات الثالث أنَّ الجمل فيھا مبنية للمجھول  ،ألنَّ الفاعل ليس بjذي أھميjة ؛ بjل األھميjة منصjبة
في الحدث .

)(5

ومن توجيھه القراءة بالمبني للمفعول أنَّ إسناد الفعل إلى المفعول لم يكن لجھل المتكلم بالفاعل
 ،ولكن قد يُسند إلى المفعول  ،ويُطرح ذكر الفاعل  ،لغرض اإلعالم بوقوع الحدث  .قال في توجيھه
قراءة ابن مسعود  ... ))((6) $ ِP 5!cِ" َC ُ/ َ^ِhَQ ) :وھذا ما ي ُدلك على أنَّ إسjناد الفعjل إلjى المفعjول نحjو
ب زي ٌد لم يكن لجھل المتكلم بالفاعل َمن ھو ؟ ألبتة  ،ولكن قد يُسند إلى المفعjول  ،ويُطjرح ذكjر
ض ُِر َ
) (1المحتسب . 356 / 2 :
) (2البقرة . 196 / 2 :
) (3سورة النساء . 86 / 4 :
) (4سورة المجادلة . 11/ 58 :
) (4ينظر :دروس في شرح األلفية  ،الدكتور عبدُه الراجحي  ، 37 :والمبني للمجھول في الدرس النحويّ .27 :
) (6سورة الصافات .177 / 37 :



الفاعل ألنَّ الغرض إ َّنما ھو اإلعالم بوقوع الضرب بزيد  ،وال غرض معه في إبانة الفاعل من ھو ؟
(( )(1

فاعرفه .

ومثل ھذا التوجيه للبناء للمجھول الjذي يjأتي للعنايjة بالحjدث نفسjه  ،ولjيس بمjن قjام بالحjدث ،
وجّ ه قراءة ابن مسعود والحسن واألعمش ((2)  Oi ُ!َU% w ,$ % ) :؛ إذ رأى أنّ العناية انصرفت إلى ذكر
ونحوهُ لم يُترك ذكر الفاعل للجھل به  ،بل
وقوع الفعل  .قال  )) :ھذا ي ُد ُّل على أنّ قولنا  :ض ُِرب زي ٌد
َ
ألَن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بزيد  ،عُرف الفاعل بjه  ،أو جُ ھjل ؛ لقjراءة الجماعjة ﴿ :
 . (3) (( ﴾ُ,ُUَ/ w ,$ %فمن يقول لجھنم القول المذكور معروف للسامع  ،ففعله ھذا ليس ألح ٍد أنْ يفعله غيره
.

) (6المحتسب . 229 / 2 :
) (7قوله تعالى  . ﴾  Oi ُ,ُUَ/ w ,$ % ﴿ :بالبناء للمعلوم في ) نقول(  .سورة ق . 30 / 50 :
) (1المحتسب .284 / 2 :



ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ



ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ

ﻣﺪﺧــﻞ :
أسس ابن جني جان ًبا من توجيھاته النحوية على أسس نحوية تخص التركيب نفسه من غيjر أنَّ
تكjjون فيھjjا صjjلة مباشjjرة بعلمjjي الصjjوت والصjjرف اللjjذين ب َّينjjا أ َّنjه قjjد بنjjى توجيھاتjjه النحويjjة علjjى
أسسھما في فصلين سابقين ؛ لذا اقتصر ھذا الفصjل مjن البحjث علjى تقصjي المظjاھر الطارئjة علjى
التركيب في القراءات الشاذة وتوجيه أبي الفتح بن جني لھا نحويا  ،فاستقل بدراسة ھذه المظاھر التي
ال تتصل بالصوت  ،أو بالصرف اتصاالً مباشرً ا  ،فھي مسائل نحوية وجھھا ابن جني توجيھا يسjتند
إلjjى معرفتjjه النحويjjة الواسjjعة مjjن غيjjر أنْ يبنjjي توجيھjjه النحjjوي علjjى معطيjjات علمَjjيّ الصjjوت
اللذين يشھدان له بإضافاته المھمة في ك ٍّل منھما بوصفه عالمًا في اللغjة بمعناھjا الواسjع ال
والصرف
ِ
في نحوھا فقط .



وقد رصد الباحث االتجاھات الرئيسة التي سار عليھا أبو الفتح في توجيھه النحوي المستند إلjى
معطيات علم النحو  ،فوجدھا تتلخص في الحذف واإلضمار  ،والحمل على المعنjى  ،والعطjف علjى
المحل .

َ ْ
ﺍﳊــﺬﻑ
األصل في الكالم عند النحاة الذكر وال يُحذف منه شي ٌء إالّ بدليل  ،وجعل ابن جني الحjذف ،
والزيادة  ،والتقديم والتjأخير  ،والحمjل علjى المعنjى مjن شjجاعة العربيjة  (1) .والحjذف ال يكjون إالّ
بحسjب ضjوابط ُيقِرُّ ھjا االسjتعمال ونظjام اللغjة نفسjه  (2).وھjو كثيjر فjي العربيjة  ،وقjد توسjعت فيjه
توسُّ jjعًا كبيjjرً ا ) . (3والحjjديث عjjن قضjjايا الحjjذف والjjذكر  ،واإليجjjاز واإلطنjjاب أمjjرٌ صjjرفه علمjjاء
العربيjة إلjjى علjم المعjjاني  .أمَّjا الحjjذف الواجjب فھjjو مjن قضjjايا النحjو ) ، (4ويشjjترط النحjاة لصjjحة
الحjjذف وجjjود دليjjل مقjjالي  ،أو مقjjامي ) حjjالي( ) ، (5وأنْ ال يكjjون فjjي الحjjذف ضjjرر معنjjوي  ،أو
صناعي  ،واألخير يختص بمعرفته النحويون الذين يحكمون على صحة التعبير فjي المعيjار النحjوي
من عدم صjحته  .فjإنْ وجjد الjدليل المقjالي )اللفظjي(  ،أو المقjامي )الحjالي( علjى المحjذوف أجjازوا
حذفه لداللة المقال  ،أو الحال عليه  ،وتختلف دالالت الجمل بحسب اخjتالف تقjدير المحjذوف الjذي
يظھر أثرُ هُ اإلعرابي على االسم المذكور ؛ وذلك أنَّ المحذوف قد يكون فعال فتد ُّل الجملة حينئ ٍذ علjى
التجدد والحدوث لذا يميل النحاة إلى الحكم بنصب االسم بالفعل المضمر .
أمَّا إذا كان المحذوف اسمًا فالجملة اسمية بداللة رفع االسم المذكور  ،وھي تد ُّل على االستمرار
والثبوت  .وقjد كشjف ابjن جنjي عjن مالبسjات ھjذا المظھjر الطjارئ علjى الجملjة العربيjة فjي كتابjه
المحتسب  ،وميَّjز بفكjره الثاقjب بjين داللjة الجملjة الفعليjة  ،وداللjة الجملjة االسjمية مبينjا وظيفjة كٍّ jل
منھما في التعبير عن المعنى  ،وميَّز أيضًا بين رتبة محذوف وآخر ؛ فحذف الفضjلة أيسjر عنjده مjن
حذف العمدة  ،أيْ  :أنَّ االسم إذا كان أحد طرفي اإلسناد في الجملة ربَّما استوجب حذفjه وجjود أكثjر
) (1ينظر  :الخصائص . 360 / 2 :
) (2ينظر  :كتاب سيبويه . 25 – 24 :
) (3ينظر  :الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا  ،د .فاضل صالح السامرائي . 75 :
) (4ينظر  :نحو القرآن  ،د .أحمد عبد الستار الجواري . 44 – 43 :
) (1ينظر  :مغني اللبيب  ،البن ھشام  ،تحقيق حسن حمد وأميل بديع يعقوب . 372 – 360 / 2 :
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من قرينة تدل عليه  .فكان ھذا المعيار الذي يخص الصناعة النحوية واح ًدا من المعايير التي اعتمدھا
ابن جني في توجيه القراءات بالحذف  ،وتفصيل توجيھه النحوي الذي نھج فيه ھjذا المjنھج ھjو علjى
النحو اآلتي :

ً
ﺃﻭﻻ  :ﺍﳊﺬﻑ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﻝ :
 .1ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ :
ً
جائزا  ،أو واجبًا بحسب نوع الداللة عليjه  ،وقjد
وجد النحاة أن حذف المبتدأ  ،أو الخبر يكون
فصلوا القول في أحوال الوجوب وأحوال الجواز  ،ولjم يخjرج ابjن جنjي عمjا تعjارف عليjه النحjاة ،
) (2
)(1
ـﺎﻣﻰ ﻗُ ْـﻞ
وقد وجه بداللة المقال حذف المبتدأ في قراءة ابن طاووس عjن أبيjه َ ) :وﻳَ ْﺴـﺄَﻟﻮﻧَ َ
ﻚ َﻋـ ِﻦ اﻟْﻴَﺘَ َ

ﺻﻠِ ْﺢ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺧ ْﻴـ ٌـﺮ) ، ((3فقال في إِعراب ) َخيْر( :
أَ ْ

))

خيرٌ مرفوع  ،أل َّنه خبر مبتدأ محذوف  ،أي أصjلِح

إِليھم فذلك خير ((  (4) .وعلَّل حذف المبتدأ بداللة المقال عندما حمله على حذف فاء الشرط  ،قال :
)(5
وإذا جاز حذف ھذه الفاء مع مبتدئِھا في الشرط الصحيح نحو قوله :
الع َ
نز شِ ربھا
َبنِي ثـ ُ َع ٍل ال َتنك ُعوا َ

))

بني ثـ ُ َع ٍل من ينكع العن َز ظال ُم

) (2عبد _ بن طاووس الثقة  ،أبو محمد اليماني سمع عن أبيه وأكثر عنه وعن عكرمة بن خالد المخزومي ،
وجماعة  ،وقال معمر  :كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنھم خلقا  ...مات سنة 132ھ  .سير أعالم النبالء للذھبي :
. 104 – 103 / 6
) (2ھو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان من أبناء الفرس كان
ينزل الجند  ،وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقب  .روى عن العبادلة األربعة وأبي ھريرة وعائشة وزيد بن ثابت = =
وآخرين  ،واختلف في وفاته بين 101ھ  ،وقيل 106ھ  ،وقيل 100ھ  ،ومئة وبضع عشرة  .ينظر  :تھذيب التھذيب
 ،ابن حجر )ت852ھ( . 9 / 5 :
) (1قوله تعالى  ﴾ o($IW $ َ o m$2ِ Sْ ُJ l!َPIْ  1ِ D Xَ/,َ`$c%  ﴿ :بلفظ المصدر )إصالح( ) سورة البقرة. (220/ 2 :
) (2المحتسب . 122 / 1 :
) (3بنو ثعل نداء  ،وھم بنو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيِّء  ،وال َّنكع  :المنع  ،والشاھد فيه حذف الفاء مع
الجواب ضرورة  .ينظر  :كتب العين ) 205/1 :نكع(  ،وكتاب سيبويه . 65 / 3 :
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أيْ  :فھو ظالم -كان حذف الفاء ھنا  ،وإ َّنما الكالم بمعنى الشرط ال بصريح لفظه  ،أجدر وأحرى
بالجواز (( .

)(1

وھو مولع بقياس ما يعرض له من مسائل اللغة بعضھا على بعض  ،وقياسه حذف

ﻼح ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺧ ْﻴـٌﺮ(
المبتدأ على حذف فاء الشرط ؛ ألن الكالم قد تحول في ھذه القراءة من جملة )إِ ْ
ﺻ ٌ
المؤلفة من المبتدأ والخبر  ،وھي جملة خبرية بمعنى اإلنشاء إلى جملة إنشائية طلبيّة بمعنى الشرط
ﺻﻠِ ْﺢ(  ،واألمر دال على الشرط عند جمھور النحاة  ،وقد صرح ھو بذلك في
بداللة فعل األمر )أَ ْ
قراءة عيسى الثقفي  ﴾(2)/C َ3I/ C ﴿ :بالنصب  .قال :
الشرط  ،أال تراه داال على الشرط ؟

(( )(3

))

وساغت الفاء مع األمر لمضارعته

 ،والفاء عرضة للحذف في جواب الشرط  ،والمبتدأ

المحذوف قد وقع موقع الفاء فساغ حذفه  .وتتداخل مع القرينة اللفظية للحذف عنده قرينة الصنعة
النحوية التي أقحمھا بقياسه المبتدأ المحذوف على فاء الشرط لوقوعه موقعھا نحو ما اتضح لنا من
توجيھه المتقدم .
ومنه توجيه قراءة عيسى الثقفيّ  T F ُ: ُF6ْvَY2 J"  "   '  " 6َY  M َ 2 ) :
،( (4) ٌN.A2 L 2 $
ٌ
ُ
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وھدىً
ورحمة
برفع األحرف الثالثة  .قال  )) :أي ولكن ھو
 ،فحذف المبتدأ وبقي الخبر  (5). (( ...والدليل المقالي الذي اشترطه النحاة لصحة الحذف ھنا موجود
موجود  ،ففي التعبير اس ٌم مرفوع  ،وال ب َّد له من رافع  ،والمرفوع ھنا خبر ال مبتدأ له ؛ والكالم
ھنا يقتضي طرفين  ،وقد ذكر أحدھما  ،فاستلزم تقدير الطرف اآلخر المحذوف لداللة المذكور عليه
.

 .2ﺣـﺬﻑ ﺍﳋﺒـﺮ:
) (4المحتسب . 122 / 1 :
) (5قوله تعالى  ﴾ /C ُ3I/ C ﴿ :بالرفع ) .سورة النور . (2 / 24 :
) (6المحتسب . 100 / 2 :
 ﴾ًN.A2 L 2 $بنصب الثالثة ) سورة يوسف .(111 / 12 :
) (1قوله تعالى  T F ُ: َF6ْvَY2 J"  "   '  " 6َY  M َ 2 ﴿ :
) (2المحتسب . 350 /1 :
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من الحذف الذي يندرج في الدليل المقالي  ،أنْ يكون في الكالم مبتدأ ال خبر له  ،ومنه ما وجه
ِ
)ِ  (1
ﺎم ) ((2رفعًا قراءة
ﺎءﻟُﻮ َن ﺑِﻪ َو ْاﻷ َْر َﺣ ُ
ﺴَ
به قراءة أبي عبد الرحمن عبد _ بن يزيد )ت213ھ( ) :اﻟﺬي ﺗَ َ
ثالثة  .قال :

))

ينبغي أنْ يكون رفعه على االبتداء وخبره محذوف  ،أي  :واألرحا ُم ممَّا يجب أن

ت َّتقوه  ،وأنْ تحتاطوا ألنفسكم فيه (( ) ، (3وھذا الدليل عند النحاة يكفي لصحة الحذف ؛ لذا فتوجيه ابن
جني بتقدير خبر محذوف جاء مواف ًقا لمذاھب النحاة في شروط الحذف وأدلَّته ؛ لوجود دليل في
المقال عليه  ،وھو قوله ) :واتقوا _( .
ومن ذلك ما رواه عمرو عن الحسن َ ) :وأ َْر ُﺟﻠُ ُﻜﻢ ) .((4وجھھا بالرفع باالبتداء والخبر محjذوف
 ،د َّل عليه ما تق َّدمه من قوله سبحانه { lَِ $ ُP$-ُJ َ^ِ ﴿ :ـcْn!َQ + mـ8 ,ُ4ـ ، ﴾ $ ُ],أَي  :وأَرْ جُ لُكْ jم واجjبٌ
غسلھا  ،أو مفروضٌ غسلھا  ،أو مغسjولة كغيرھjا  ،ونحjو ذلjك ) ، (5وقjد تjابع فjي ھjذا التوجيjه ابjن
خالويه

)(7) (6

.

) (1مرت ترجمته في الفصل الثاني  ،ص . 49
) (4قوله تعالى ) ﴾ً41A  ُMَS #4َ: J  #ِ) 4A َGْ 2 Jِ #ُ $4َY '  ﴿ :سورة النساء . (1/ 4 :
) (5المحتسب . 179 / 1 :
) (4قوله تعالى  ﴾  ُMَ;A َ2 ﴿ :بالفتح ) .سورة المائدة  . (6 / 5:قال ابن مجاھد  )) :واختلفوا فى نصب الالم وخفضھا من قوله
)وأرجلكم(  ،فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وأرجلِكم خفضا  ،وقرأ نافع وابن عامر والكسائى )وأرﺟﻠَﻜﻢ( نصبا وروى أبو بكر
عن عاصم وأرﺟﻠِﻜﻢ خفضا  ،وروى حفص عن عاصم وأرجلكم نص ًبا ((  .كتاب السبعة في القراءات  ،البن مجاھد )ت324ھ( :
. 243 - 242

) (2ينظر  :المحتسب . 208 /1 :
) (3أبو عبد _ الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي أصله من ھمذان ولكنه دخل بغداد وأدرك جلة العلماء بھا
مثل أبي بكر ابن األنباري  ،وابن مجاھد المقرئ وأبي عمر الزاھد وابن دريد  ،وقرأ على أبي سعيد السيرافي وانتقل
إلى الشام واستوطن حلب ومات بھا سنة  370ھ  .وفيات األعيان البن خلكان  ، 178/2 :والبلغة في تراجم أھل
النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 18 :
) (4ينظر  :مختصر شواذ القراءات . 31 : ،

8

وھو إذ صرح بالدليل المقالي على الحذف لم يخرج في توجيھه ھذا عن نظرته إلjى الجملjة فjي
ضوء اإلسناد  ،وتقسيمه الكالم على عمدة وفضلة  ،األمر الذي تكرر عنده إلى الحد الذي يستحق بjه
أنْ يوصف بأ َّنjه ظjاھرة فjي التوجيjه النحjوي عنjده  ،فjالمعنى يقjوى عنjده فjي األجjزاء الركنيjة  ،أو
األساسية للجملة  ،وكلما صار التركيب في خانة )الفضلة( ضعُف  .قال في علَّة رفع ) َ◌أ َْر ُﺟﻠُ ُﻜﻢ( :

))

 ...وكأ َّنه بالرفع أقوى معنىً ؛ وذلك أل َّنjه يسjتأنف فيرفعjه علjى االبتjداء  ،فيصjير صjاحب الجملjة ،
وإذا نصب أو جرَّ عطفه على ما قبله  ،فصار لحقا ً وتبعًا  ،فاعرفه (( .

) (1

ونجjjده فjjي مواضjjع كثيjjرة يميjjل إلjjى تقويjjة القjjراءة بjjالرفع  ،وترجيحھjjا حتjjى علjjى نظيرتھjjا
المشھورة  ،وھذا يدل في األرجح على رسوخ قاعدة اإلسناد في النحو العربي في ذھنjه  ،فھjو ينظjر
إلى كالم العرب عامة بمنظار المسند والمسند إليه  ،وما خرج منه عن دائرة اإلسناد فھو فضjلة حقُ jه
أن يكون دون ركني اإلسناد في االھتمام  ،قال في قراءة أبي ال َّسمَّال  ) :إِﻧﺎ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎﻩُ ﺑِ َﻘـ َﺪ ٍر )، ((2
بالرفع  )) :الرفع ھنا أقوى من النصب  ،وإنْ كانjت الجماعjة علjى ال َّنصjب ؛ وذلjك أ َّنjه مjن مواضjع
(( )(3

االبتداء .

وقال في قراءة ثانية ألبي السَّ مَّال  ((4) 4!7َaA $4. 2) :بالرفع  )) :الرفjعُ ھنjا أظھjر مjن

قراءة الجماعة (( .

)(5

) (5المحتسب . 208 / 1 :
 ﴾Aٍ  َ&ِ w4+ْ&َK $بنصب ) ُك ّل( ) .سورة القمر. (49 / 54 :
) (2قوله تعالى  T Fُ: 4ِ) ﴿ :
) (1المحتسب  ، 300 / 2 :وينظر  :مجمع البيان . 322 / 9 :
) (4قوله تعالى  ﴾ 4!7َaA $4. 2 ﴿ :بالنصب ) .سورة الرحمن . (7 / 55 :
) (4المحتسب  ، 302 / 2 :وينظر  :مجمع البيان . 328/9 :



ومما وجھه بحذف الخبر لداللة المقال عليه قراءة سعيد بن جبير  ((1) Aِ 4!+ 2 Fِ    َM, Fْ  ) :على
تقدير  :بل َم َكرُّ الليل والنھار ص َّدنا  (2).بدليل قوله سبحانه وتعالى ,ُgْ|ُP$K 1 %>4 (6]ْ َP$K 1 %> َ!َJ ﴿ :
َ﴾(3) Z(ِ $id ُPOُ Sْ " ُ F!8 ْ^ِ $" [ْ 1ِ D $ ُ !َ/$;2 1$?َ/
ومنه توجيھه قراءة طلحة بن مصرف) .((5) ٍP"ِ َ ٍ#4َM, , ٌ'Kَ2 ) : (4قjال :
باالبتداء وخبره محذوف  .أي  :وھناك أخذ لھم وإحاطة بھم (( .

))

وإن شjئت رفعتjه

)(6

 .3ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ،ﺃﻭ ِﺇﺿﻤﺎﺭﻩ :
يفرق النحاة بين الحذف واإلضمار  ،وقد سماه ابن جني إضمارً ا في المحتسب  ،وتبعه
الزركشي في البرھان حين فرق بين الحذف واإلضمار بأن اشترط في اإلضمار بقاء أثر المقدر في
اللفظ من مثل ) ﴾ $ ُ]> ً($IW ْ,َP/ ﴿ :سورة النساء  ، (171 :أيْ  :ائتوا أمرً ا خيرً ا لكم  ،وھذا ال يشترط
في الحذف .

)(7

) (5قوله تعالى  ﴾ ِ !O Sِ $I>4 (ْ] Sْ " ﴿ :من غير تضعيف ) سورة سبأ . (33 / 34 :
) (6ينظر :المحتسب . 194 – 193 / 2 :
) (3سورة سبأ . 32 / 34 :
) (1مرت ترجمته في الفصل الثالث من ھذا البحث .82 :
) (2قوله تعالى  ﴾ ٍP"ِ َ ٍ#4َM, , 2ُ'Kُ2 ﴿ :بالبناء للمجھول  ) .سورة سبأ . (51/ 34 :
) (3المحتسب . 196 / 2 :
) (4ينظر :البرھان . 144 / 3 :



 ((1)َN.Mْ 5ْ  3بكسر
ومما وجھَّه بإضمار الفاعل بداللة المقال قراءة الزھري ويعقوب  "  ,2 ) :
التاء  .قال :

))

ت _ الحكمة َ ،من منصوبة
وج ُھ ُه على أنَّ الفاعل فيه اسم _ تعالى  ،أي  :ومن يُؤ ِ

على أ َّنھا المفعول األول  ،والحكمة المفعول الثاني . (( ...

)(2

وبقدر ما كان أبو الفتح ُيف ِّ
صل في ذكر أدلة الحذف في مواضع مختلفة من كتابه المحتسب نجده
ھنا يختصر كالمه من دون أن يلتمس دليالً مقال ًّيا للحذف  ،وكان يمكنه التماس دليjل مقjاليّ إلضjمار
الفاعل في ھذه القjراءة ؛ إذ ال خjالف فjي أن _ جjل وعjال ھjو مjن يjؤتي الحكمjة  ،والjدليل المقjالي
قوله-]ْ ?ْ  1  Xd" X$Iَِ l5$ َ !- X َ^ ﴿ :Τـ  ، ﴾ (3)3وقولjه َUَ ﴿ :ـO$IَBY $ـ! ُ-ْUـ!-]ْ ?ْ  Aـ$ ِAَ َ3ـ]ُ >4 ($ـ= )، ﴾(4
\ ) ﴾(5في حين يشير إلjى دليلjه المقjالي
وقوله  Υفي داود ِ !َHfْ  َS${َQ َ3-]ْ ?ْ  V!O$IَBY =َ]4ْ  !َ/$; ﴿ :Α
  !0  P
على الفاعل المضمر في توجيھه قراءة مجاھد ِ 4+  "َ) :
 ، ( (6)3بفتح الزاي والياء  .التي
قال في توجيھھا :

))

فاعل ھذا الفعل إبليس  ،ود ّل عليه ما يتردد في القرآن من ذكره . (( ...

) (1قوله تعالى  ﴾ َN.Mْ 5ْ  3- "  ,2 ﴿ :بالبناء للمجھول  .سورة البقرة . 269/ 2 :
) (6المحتسب . 143 / 1 :
) (3سورة اإلسراء . 39 / 17 :
) (4سورة لقمان . 12 / 31 :
) (5سورة ص . 20 / 38 :
 ﴾ 3بالبناء للمجھول  .سورة آل عمران . 14 / 3 :
  !0  P
) (6قوله تعالى ِ 4+  /"ُ ﴿ :
) (5المحتسب . 155 / 1:

) (7



 ) ﴾ lسورة طـه  :من اآليjة  (59 :بالبنjاء
' _ُ? E
ومن ذلك قراءة ابن مسعود  !O ( v$?% $Aَ ﴿ :
للمعلوم  ،إذ استد َّل على الفاعل المضمر بالقرينjة المقاليَّjة بقولjه تعjالى % ﴿ :ـ v$?َ/ w ,$ـ( I-8 $ـ!ً )، ﴾(1
وقوله تعالى  .﴾(2) ً5َ $ $O $ ;!َُ/ $ َ4َQ $ !َ/($ v5 ﴿ :قال :
الناس (( .

))

الفاعjل ھنjا مضjمر  ،أي  :وأن يَحشjرَ _

) (3

ومنه قراءة عيسى بن عمر الكوفي  .((4) !;2 P َ&ُY  " ) :قjال  )) :الفاعjل فjي ) ُت َقلِّjبُ ( ضjمير
السعير المقدم الذكر في قوله تعالى  ، ﴾(5)ً"َ =$IQ 1 %!W.ً}K $ َ Dَ 1 %(ِ Q !َ]ْ  1 َ =>4 Aِ ﴿:ثم قال  ") :
)"   (P َ&Yأيْ  :ت َقلبُ السعيرُ وجوھھم فjي النjار  ،فنسjب الفعjل إلjى النjار  ،وإنْ كjان ال ُم َقلِّjب ھjو _
سبحانه (( .

) (6

.4ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ :
ذھب إلى تقدير فعل محذوف لداللة ما بعده عليه في قراءة أبي ال َّسمَّال J7ِ1 ً 2 4+/, x 0َ ُ 4َ&َa ) :
 ﴾!OO$I" 1 =$Iَ4D (ْ x
)ِ . ((7) ٍ 7>2 ٍH4ََm v ًfِ) 4قال  ) )) :بشر( عندي مرفوع بفعل يد ُّل عليه قوله  Uْ َُ﴿ :
" ، ﴾!OO$Iفكأ َّنه قال  :أ ُي َنبَّأ ُ أو يُبعث بشر منا ؟

(( )(1

) (6سورة األنعام  ، 22/ 6 :وسورة يونس .28 / 10 :
) (2سورة الكھف . 47/ 18 :
) (8المحتسب . 54 / 2 :
) (1قوله تعالى  ﴾ $ ,8 L>4َUُB w ,$ % ﴿ :ببناء الفعل ) (Pَ&ُYللمعلوم  .سورة األحزاب . 66 / 33 :
) (5سورة األحزاب . 65 – 64 / 33 :
) (3المحتسب . 184 / 2 :
) (7قوله تعالى  ﴾ٍ 7>2 ٍHWَm vَ ًfِ) 4ِ) J7ِ1َ ً 2 4+, ً 0َ ُ 4َ&َa﴿ :بنصب )بشر(  .القمر . 24 / 54 :



ومن حذف الفعل لداللة المقال قراءة أُم الدرداء)ت بعد سنة  81ھ(
الھمداني

)(3

 ،ورويت عن عمر بن عبد العزيز

)(4

)(2

وعيسى الثقفي وعيسى

 ، ((5)@L A>) :بالنصب  .قال :

))

ھي منصوبة

بفعل مضمر  ،ولك في ذلك طريقان :
أحدھما  :أنْ يكون ذلك المضمر من لفظ المظھَر  ،ويكون المظھَر تفسيرً ا له  ،وتقديره  :أنزلنا
سور ًة )أنزلناھا(  ،كما قال :

)(6

أَصْ َب ُ
الح وال
حت ال أَحْ ِم ُل ال ِّس َ
ئب أخ َشاهُ إنْ َم َررْ ُ
ت ب ِه
وال ِذ َ

أس ال َب ِعـير إنْ َنفـَ َرا
أَمْ لِ ُ
ك َر َ
طرا
ياح وال َم َ
وحدي وأخ َشى الرِّ َ

أيْ  :وأخشى الذئب  ،فلمَّا أضمره فسَّره بقوله  ) :أَخشاه ( .

) (5المصدر نفسه  ، 298 / 2 :وينظر  :مجمع البيان . 317/9 :
) (6ھي ھجيمة بنت حيي األوصابية الحميرية  ،أم الدرداء الصغرى ؛ زوجة أبي الدرداء أخذت القراءة عن زوجھا
 ،وأخذ القراءة عنھا سالم بن أبي الجعد وزيد بن أسلم وغيره  ،وكانت فقيھة عالمة زاھدة لبيبة  ،بقيت إلى= =
الثمانين  .ماتت بعد سنة ) 81ھ(  .الثقات  ،البن حبان  ، 517 / 5 :خالصة تھذيب تھذيب الكمال  ،للخزرجي
األنصاري اليمني . 498 :
) (3عيس بن عمر األسدي المعروف بالھمذاني  ،أبو عمر الكوفي القارئ األعمى صاحب الحروف  .روى عن
إبراھيم بن محمد بن المنتشر  ،وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي  ،وحماد بن سليمان  ،وطلحة بن مصرف  ،وعطاء
بن أبي رياح  ،وعطاء بن السائب  ،وأبي عون  ،وآخرين  ،وروى عنه جرير بن عبد الحميد  ،وجعفر بن زياد
األحمر  ،وخالد بن يحيى  ،وسعد بن الصلت البجلي الكوفي قاضي شيراز  ،وآخرون  .توفي سنة )156ھ( تھذيب
الكمال  ،للمزي )ت742ھ( . 11 / 23 :
) (2ھو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص األموي  ،وردت عنه الرواية في حروف القرآن  ،توفى
بدير سمعان من أرض الشام في رجب سنة101ھ  .تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد . 408-330/5 :
. ﴾ A(> ََB $ ُ]>4> bسورة النور . 1 / 24 :
R !O.I" b
) (3تمام اآلية R !%Y !IQ !Oْ C /َ !!Oْ_( َQ !!Oْ C /َ o+ ,K ﴿ :
ضبُع الفزاريّ  .وينظر  :أمالي السيد المرتضى 185/1 :
) (4ينظر  :كتاب سيبويه  ، 90 – 89 :والبيت للربيع بن َ
 .والخزانة . 359/7 :



واآلخر  :أنْ يكون الفعل الناصب )سورة( من غير لفظ الفعل بعدھا  ،لك َّنه على معنى
التحضيض  ،اقرءُوا سور ًة  ،أو تأملوا وتدبَّروا سورة أنزلناھا  ،كما قال تعالى =>4 ُ,K $ َ َ!َUَQ ﴿ :
 ، ﴾(1) !!IْUK =>4 َ3َJ!َ/أي  :احفظوا ناقة _ . (( ...

)(2

.5ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ :
أجاز أبو الفتح حذف الفعل والفاعل لداللة المقال عليه في قراءة أبَيّ بن كعب  ،وابن مسعود :
)  ((3) ً4+S ًA2متابعًا في ذلك سيبويه ) ، (4والفراء ) ، (5والنحاس ) ، (6وقال في توجيه ھذه القراءة
القراءة :

))

ھذا على فعل مضمر  ،أيْ  :ويؤ َتونَ  ،أو ي َُزوَّ جونَ حورً ا عينا ً  ،كما قال y َ'َ: ﴿ :

 ﴾(7) *S Aٍ 5ِ  4+;2َ2وھو كثير في القرآن والشعر (( .

)(8

) (1سورة الشمس .13 / 91 :
) (6المحتسب . 100 – 99 :
) (3قوله تعالى  ﴾x*S Ax 2﴿ :بالرفع  .سورة الواقعة . 22 / 56 :
) (2ينظر  :كتاب سيبويه . 95 – 94 / 1 :
) (3ينظر  :معاني القرآن للفراء . 124 / 3 :
) (4ينظر  :إعراب القرآن للنحاس . 362 / 3 :
) (7سورة الدخان . 54 / 44 :
) (6المحتسب . 309 / 2 :



وللداللة نفسھا )داللة المقال(  ،وجَّ ه قراءة الحسن ((1) ِzA َX a ً\4َa 2 َ ٍbْvَ ِ َVِ ً4ْvَ َFََ , ) :
بنصب الفساد  .قال أبو الفتح متابعًا النحاس

)(2

:

))

فعل محذوف يد ُّل عليه
ينبغي أنْ يكون ذلك على ٍ

َ
ً
أحدث فسا ًدا  .وحذف الفعل
ِب فسا ًدا  ،أو
عليه أول الكالم  ...فكأ َّنه قال  :أو أتى
فسادا  ،أو رك َ
الناصب لداللة الكالم عليه وإبقاء عمله ناطقا ً به ودليالً عليه مع ما يد ُّل من غيره عليه – أكثر من أن
يؤتى بشي ٍء منه مع وضوح الحال عليه (( .

)(3

ومنه توجيھه قراءة مجاھد ) :ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺸﻤ ْ ِ
اء ) . ((4قال :
َ
ﺖ ﺑ َﻲ اﻷ ْﻋ َﺪ َ

))

فأ َّما مع النصب فإ َّنه كأ َّنه قال

قال  :ال ت ْش َم ْ
ت بي َ
أنت يjا رب  ،وجjاز ھjذا كمjا قjال _ سjبحانه ّ ﴿ :ـ" Jـَ! ِ  ِ!ِـ  ) ﴾(5ونحjوه ممjا
يجري ھذا المجرى  ،ثم عاد إلى المراد فأضمر فعالً نصب به األعjداء  ،فكأنjه قjال  :ال تjـُشمت بjي
األعداء  ،كقراءة الجماعة ((  (6).ورأى أبو حيان فjي ھjذا التقjدير خروجً jا عjن الظjاھر  ،وتكل ًفjا فjي
اإلعراب .

)(7

ومن حذف الفعل والفاعل لداللة المقال عليه قراءة عيسى الثقفي  . ((8) 2 َN  2) :قال أبjو
الفjjتح  )) :وھjjذا منصjjوب بفعjjل مضjjمر أيضً jjا  ،أي  :اجلjjدوا الزانيjjة والزانjjي  ،فلمjjا أضjjمر الفعjjل

) (7قوله تعالى  ﴾ ِa$ َk Q R;!cَQ $ َ ٍyْgَ/ (ِ $Iَِ" ً!cْgَ/ َSَPَJ 1 ﴿ :بجر لفظة ) فساد(  .سورة المائدة . 32 / 5 :
) (8ينظر  :إعراب القرآن . 494 / 1 :
) (9المحتسب . 210 / 1 :
  ﴾F$Dkبض ِّم التاء  .سورة األعراف . 150/ 7 :
 ِ" $N-$vُB m
) (1قوله تعالى  َQ ﴿ :
) (2سورة البقرة . 15 / 2 :

) (3المحتسب  ، 259 / 1 :وينظر  :تفسير القرطبي  ، 391/7 :وفتح القدير . 249/2 :
) (4ينظر  :البحر المحيط . 396 / 4 :
) (5قوله تعالى  ﴾ /C ُ3I/ C ﴿ :بالرفع  .سورة النور . 2 / 24 :
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الناصب فسَّره بقوله  ، (1) (( ﴾ +R 4ْ 8 َ3َz !-$O. R5 >Sُ 4$8!َQ﴿ :فاستدل ھنا على المحذوف بداللة ما
ذكر بعده من كالم في اآلية نفسھا  ،وال يخفى ما في القراءة الشاذة بسياقھا الفعلي من داللjة الحjدوث
والتجjjدد  ،وتأكيjjد حِّ jد الجلjjد عليھمjjا  .أمjjا السjjياق االسjjمي فjjي القjjراءة المشjjھورة فھjjو أقjjوى داللjjة ؛
الحتوائjه األزمنjjة  .وفjjي األسjلوب القرآنjjي المعجjjز تقjديمان  :األول أ َّنjjه قjjدم ذكjر طرفjjي الفاحشjjة ؛
لجذب االھتمام بما سيقال فيما بعد  ،فلم يسلط عليھما فعل مقدر فمحور الكالم ليس ھو الفعل الفjاحش
إ َّنما ھو اإلنسان الذي يقع في حبائل ھذا الفعل  ،والتقديم الثاني ھو  :تقديم المرأة على الرجل ؛ أل َّنھjا
صjاحبة التمكjين  ،أي أ َّنھjا لjو لjم تمكjن مjن نفسjھا لمjا حjدث شjيء فjي معظjم األحيjان  .أمَّjا القjراءة
بالنصب فمحورھا فرضُ ح ِّد الجلد على من تسوِّ غ له نفسُه االنزالق إلى ذلك الفعل  .وقد قدر سيبويه
خبرا محذوفا في قراءة الرفع وھي القراءة المشھورة  ،وتقدير الكjالم عنjده  ) :فjي الفjرائض َّ
الزا ِن َيjة
الزا ِن َية َّ
والزانِي (  ،أو َّ
َّ
يبن على
والزانِي في الفرائض  ،وأنَّ ھذا القول الكريم  ،وما جاء على مثله لم َ
الفعل إ َّنما جاء بالفعل بعد أن مضى فيه الرفع  ،أيْ  :أنه رفع  ،ثم قال  , (2)(2  ;4َa) :ولك َّنه رأى قوة
قوة القراءة بالنصب قياسا بالمشھورة  .قال  )) :وقjد قjرأ أُنjاس  2) :ـ 2 َqAِ 4ـ  2) (َNَAِ 4ـ 2 َNـ( ،
وھو في العربية على ما ذكرت لك من القوة  ،ولكن أبَت العامَّة إِالّ القراءة بjالرَّ فع (( ) . (3وكjان أشُّ jد
المنكرين على سيبويه قبوله ھjذه القjراءة الفخjر الjرازي فjي تفسjيره الكبيjر  ،إذ رأى أنَّ القjول الjذي
ذھب إليه سيبويه ليس بشيء  ،وأنَّ سيبويه رجَّ ح قراءة عيسى بن عمر على قراءة رسول _( .

) (4

َّ
ورد أبو حيان قول الرازي من جوانب عدة منھا أن عيسjى بjن عمjر لjم يقjرأ ھjذه القjراءة مjن
نفسه ؛ بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول(  ،فقراءته قjراءة الرسjول أيضًjا  ،وأنَّ سjيبويه
لم ي َّد ِع أنَّ قراءة النصب أولى  ،فيلزمه ما ذكر الرازي من التشنيع  .وشرح أبو حيان قjول سjيبويه :
)) وقد قرأ أناس  ، ( 2 َN  2) (َNَAِ 4 2 َqAِ 4 2) :وھو في العربية على ما ذكرت لjك مjن القjوة ،
) (6المحتسب . 100 / 2 :
) (1ينظر  :كتاب سيبويه . 143-142 / 1 :
) (2المصدر نفسه . 144 / 1 :
) (3ينظر  :التفسير الكبير للفخر الرازي . 223 / 11 :
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ولكن أَبَت العامَّة إِالّ القراءة بالرَّ فع (( بقوله  )) :ويعني سjيبويه بقولjه  :مjن القjوة لjو عُjري مjن الفjاء
المقjدَّر دخولھjjا علjjى خبjjر االسjjم المرفjjوع باالبتjjداء  ،وجملjjة األمjjر خبjjره  ،ولكjjن أبjjت العامjjة أي :
جمھور القراء إال الرفع  ،لعلة دخول الفاء  ،إذ ال يصح أنْ
تكون جملة األمر خبرً ا لھذا المبتدأ  ،فلمَّا
َ
دخلت الفاء رجَّ ح الجمھور الرفع  ،ولذلك لمَّا ذكر سيبويه اختيار النصب فjي األمjر والنھjي لjم يمثلjه
بالفاء

((

.

)(1

وھذا الذي ذكرناه ھو جانب من الجدل الذي أثارته ھذه القjراءة ؛ فراويھjا نحjوي معjروف ھjو
عيسى بن عمر  ،ومؤيدھا الخليل وھوھو في منزلته العلمية وورعه وتقواه وسيبويه إمام النحاة  ،وقد
نقلنا طرفjا ً مjن السjجال بjين عjالمين مjن قjرنين مختلفjين ھمjا الفخjر الjرازي )ت606ھ( وأبjو حيjان
)ت745ھ(  ،وقد أيد األخير ما ذھب إليه أبو الفتح بن جني من قوة السjند  ،وموافقjة العربيjة اللjذين
تتسم بھما القراءة الشاذة  ،فضال عن ذلك فليس ألحد أن يقول بمخالفة ھjذه القjراءة ورسjيالتھا لرسjم
المصحف الخjالي مjن الjنقط  ،والحركjات ؛ فقبjول القjراءة الشjاذة فjي الjدرس اللغjوي  ،وفjي منjاھج
التفسير  -والحال ھذه -أمرٌ مطلوب إلغناء ھذين العلمين برافد مھم من روافد ھذه اللغة الكريمة .

 .4ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ :
ومن ذلك ما رواه أبو عبد _ ال ُّس َلمي عن علي بن أبي طالب  ((2)  ُM+, # aَ"  "' 2 ) :Αبفjتح اليjاء .
)(3

وجه ابن جني ھذه القراءة بداللة المقال على حذف المفعول  ،أي  :والذين يَتوفون أَيامَھم  ،أو
أعمارھم  ،أو آجالھم  ،كما قال _ )سبحانه(  ، ﴾(4)N$Oُ OَP$I>Q, َB !-َ4َQ ﴿ :و﴿  '"  ، ﴾(5) ُNَMc W.ْ  4aََY

) (4تفسير البحر المحيط . 491-490 :
) (1قوله تعالى  ﴾ $ ُ]O A,$ >Q, َP% 1 %> ﴿ :بضم الياء  .سورة البقرة . 234 / 2 :
) (2المحتسب . 125 /1 :
) (4سورة المائدة . 117 / 5 :
) (5سورة النحل . 32 ، 28 / 16 :
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وقال :

))

وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكالم  ،وذلك إذا كان ھناك دليل عليه  .قال

 ، ﴾(1)RFأي  :شي ًئا . (( ...
تعالى $  Sx ُ 1$  $NIB ُ ﴿ :

)(2

وھذا استقراء وصفيٌّ لكالم العرب كثيرً ا ما يرجع أبو الفتح له فالسماع – كما ھو معلوم -
أقوى من القياس  ،وقد قدم السماع المقترن بالقرآن الكريم على غيره ليكون أبلغ بالحجة  ،وليحمل
ھذه القراءة على نظيرتھا المشھورة ؛ فقد يكتفي الفعل بالفاعل إذا دل دليل على المفعول  .والفعل
)توفى( جاء في القرآن الكريم مع مفعوله في موارد منھا قوله َّ
عز وج َّل ْ2 َvَ:  "'  jaَ" ْfِ)  َY  َ 2 ﴿ :
 ْ ، ﴾(3) ُNَMc ¡.وقوله. ﴾ (4) 4!,4+, a .َY  َ  2 4!Y  , * bُvَGْ  jaَ" J  ﴿ :
ومنه قراءة تمَّام بن عباس بن عبد المطلب

)(5

 . ((6) J  # 7"ِ 41" 4.ِ)) :قال :

))

ھو على حذف

المفعول  ،لداللة ما قبله عليه  ،فكأنه قال  :إنَّ الذين يبايعونك إ َّنما يبايعونك ^  ،فحذف المفعول
الثاني ؛ لقربه من األول  ،وأ َّنه أيضًا بلفظه وعلى وضعه  .وھذا المعنى ھو راجع إلى معنى قراءة
العامة  ﴾J  #7"ِ 41" 4.ِ) ﴿ :أيْ  :إ َّنما يفعلون ذلك ^  ،إال أَ َّنھا ] أي  :قراءة العامة [ أفخم معنىً من
) (1سورة النمل . 23 / 27 :
) (6المحتسب . 125 / 1 :
) (3سورة األنفال . 50 / 8 :
) (4سورة الزمر . 42 / 39 :
) (3تمام بن العباس بن عبد المطلب  ،ولد في عھد رسول _..λوكان تمام واليًا لعلي على المدينة  .ينظر :الطبقات
الكبرى  ،محمد بن سعد  ،316 / 5 :وذخائر العقبى  ،أحمد بن عبد _ الطبري)694ھ(  ، 240-239 :والوافي
بالوفيات للصفدي  ، 245 / 10 :واإلصابة البن حجر  ، 494-493 /1 :وأعيان الشيعة للسيد محسن األمين 3 :
.638-637/
) (4قوله تعالى  . ﴾=>4 A,ِ%!6% !->/ِ ﴿ :من غير أن يتصل الالم بلفظ الجاللة  .سورة الفتح  . 10 / 48 :أمَّا قراءة تمام
)^ِ( فقد ذكرھا ابن عطية في المحرر الوجيز  ، 129 / 5 :وابن حيان في البحر . 92 / 8 :
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قوله  ، ^ :أيْ  :إ َّنما المعاملة في ذلك معه  ،فھو أعلى لھا وأرجح بھا (( .

)(1

ودليل رجحان قراءة

العامة فيما نرى  ،ھو قوله تعالى في اآلية الكريمة نفسھا  ﴾  ِ!" " َ َq َa J   " ﴿ :فالرسول الكريم ( ھو
باب _ الذي يؤتى منه  ،ومن بايع الرسول كأ َّنما بايع _ سبحانه وتعالى في عرشه  .أمَّا المعنى
في قراءة تمَّام فالمبايعة فيه تؤول إلى _ فيما بعد .

 .5ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ :
تأمَّل النحاة في حذف المضاف فوجدوه بابًا واسعًا تتسع فيه داللة األلفاظ  ،وقد أشار أبو الفتح
إلى ھذا المعنى إذ رأى  )) :أنَّ حذف المضاف ضربٌ من التوسع  .والتوسُّع آخرُ الكالم أولى به من
أوله

(( )(2

ومن توجيھه بحذف المضاف بداللة المقال قراءة يزيد بن القعقاع ﴾(3) J  َv 4.ِ ﴿:

بالنصب في اسم تعالى  .قال  )) :ھو على حذف المضاف  ،أي بما حفظ دين _ وشريعة _ ،
وعھود _  ،ومثله﴿ ِ  ، ﴾(4) $ ُ ($ {$O% = >4 ({$OَB A$أيْ  :دين _  ،وعھود _  ،وأولياء _  ،وحذف
المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكالم في عدد الرَّ مل سِ ً
عَة وأستغفر _ (( .

)(5

) (5المحتسب  ، 275 / 2 :وينظر  :المحرر الوجيز . 141/5 :
) (1المحتسب . 217 / 2 :
) (2قراءة الجمھور بالرفع  ،قال تعالى . ﴾ J  َv 4.ِ ﴿ :سورة النساء . 34 / 4 :
) (3سورة محمد( . 7 / 47 :
) (4المحتسب  . 188 /1 :وقد ذھب معظم المفسرين مذھب ابن جني في تقدير مضاف محذوف في ھذه اآلية فذھب
السمرقندي )383ھ( والقرطبي)671ھ ( والثعالبي ) 875ھ( والشوكاني)1255ھ( على أن التقدير) إن تنصروا دين
_ ( ينظر :تفسير السمرقندي  ،284 /3:وتفسير القرطبي 232 /16 :وتفسير الثعالبي  ،232 /5 :وفتح القدير
للشوكاني  31/5وذھب آخرون إلى تقدير قريب منه ھو) إن تنصروا رسوله ودينه( تفسير الواحدي /2 :
1001وتفسير السمعاني  ،170 /5 :وتفسير البغوي ،179 /4 :وتفسير أبي السعود . 93 /8 :



ُ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﳊﺬﻑ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ) ﺍﳊﺎﻝ( :
الحذف بداللة الحال على المحذوف موضوع توزع بين علمي النحو و البالغة  .قال سيبويه في
) باب ما ينتصب من األسjماء التjي أُخjذت مjن األفعjال انتصjاب الفعjل ( فjي قولjك  :أقائمًjا وقjد قعjد
الناسُ  ،و أَ ً
قاعدا وقد سار الرَّ كبُ  ... )) :وذلك أنه رأى رجالً في حال قيام أو حال قعjو ٍد  ،فjأراد أن
ين ِّب َھه  ،فكأ َّنه لفظ بقوله  :أتقوم قائمًا و أتق ُع ُد قاع ًدا  ،ولكنه حذف استغنا ًء بمjا يjرى مjن الحjال . ((...
) ، (1وقال عبد القاھر الجرجاني في الغاية من حذف المفعول  )) :أنْ
يكون له مفعjو ٌل مقصjو ٌد َقصْ jدهُ
َ
jال عليjjه .
jدليل الحِ j
معلjjو ٌم  .إالّ أ َّن jه يُحْ jَ jذفُ مjjن اللفjjظ لِ j

(( )(2

واعتمjjد ابjjن جنjjي فjjي توجيjjه الحjjذف

واإلضمار على داللة المقام )الحال(  ،وسار في توجيھه ھذا على النحو اآلتي :

 .1ﺍﳊﺬﻑ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻌﻠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ:
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ :
ومنه قراءة األعرج  . ((3)ُ]OI" +E ;!) :قال :

))

وأمَّjا )Tـ! @L \4ـ (ُM+بالنصjب والتنjوين فنصjبھا

على فعل مضمر  ،أيْ ل ُيقِم شھاد ًة بينكم اثنان ذوا
عدل منكم ((  (4) .واعتمد في تقدير المحjذوف علjى
ٍ
ً
اعتمادا على فھم المخاطب لضرورة إقامjة الشjھادة  ،وتبعjه فjي ھjذا التقjدير الزمخشjري
داللة المقام
)ت538ھ( ) ، (5والطبرسي )ت548ھ( ) ، (6والقطب الراوندي )ت573ھ( .

) (5كتاب سيبويه . 341 – 340 / 1 :
) (1دالئل اإلعجاز . 128 :
) (2قوله تعالى  ﴾  ُM+ @\4!T ﴿ :بالرفع  .سورة المائدة . 106 / 5 :
) (3المحتسب . 220 / 1 :
) (4ينظر  :الكشاف . 650 / 1 :
) (5ينظر  :مجمع البيان . 436 / 3 :
) (6ينظر  :فقه القرآن . 417 /1 :

)(7



ومنه توجيھه قراءة ابن مسعود ِ" ُP4ْ i$َP$K ! ,  Sْ " o;, َ!َJ !َ/(H$-d oaِ !D َ) :ـ= ) ((1بزيjادة )ـH4
َ4D A,ُ4W$% ُ3َ]~ mـ. ِ$Iـ1
\(  .قال  )) :كثر عنھم حذف القول ؛ لداللة ما يليه عليه  ،كقوله تعالى  َu ﴿:
\  K
ُ ٍ !" Sx
 ، ﴾(2)ُ]$Iَ4D owmأي  :يقولون  :سال ٌم عليكم  ،وكذلك ھذه القراءة مفسرة لقjراءة الجماعjة ﴿ :
" ْ. (( ﴾ =ِ" ُP4ْ i$َP$K ! ,  S

) (3

ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ :
\ ِC$iOK !$O =B t$ % + ( W
\  ,َ $;(ِ % 1 !$O =B t$ % !I/ْ d
قال في توجيھه قراءة األعمش  ,َ $;(ِ % 1 ) :
) ((4)1 %(ِ  !vسورة آل عمران :من اآلية  (145بالياء فيھما  )) :وجھه على إضمار الفاعل لداللة الحال
الحال عليه  ،أي يؤته _  ،يدل على ذلك قراءة الجماعة  ﴿ :ﻧـُ ْﺆﺗِ ِﻪ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ﴾ بالنون  .وحديث إضمار الفاعل
(( )(5

فاش عنھم. ...
للداللة عليه واسع
ٍ
معلوم للمخاطب وقد أُضمر الفاعل استغناء بعلم المخاطب به .

فالذي يؤتي ثواب الدنيا واآلخرة ھو _ سبحانه وتعالى وھو

ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ :
) (7قوله تعالى  ﴾ Jِ ُْ 7َ> 4,  Fْ  4َ n ., xzAِ 4S َ' ﴿ :من غير أن يتضمن الرسم القرآني جملة القول )قال ھود(
التي وردت في قراءة ابن مسعود  .سورة األحقاف .24 / 46 :
) (1سورة الرعد . 24 ، 23 / 13 :
) (2المحتسب . 265 / 2 :
\  ﴾ 1 %(ِ  !v ِC$iOK !$O =B t$ ُ/ + ( Wبالنون في )نؤته(  .سورة آل
\  ,َ $;ِ(% 1 !$O =B t$ ُ/ !I/ْ d
)( قوله تعالى  ,َ $;(ِ % 1 ﴿ :
عمران .145 / 3 :
) (4المحتسب . 170 / 1 :


)(1
ﺖ اﻟِ ﺬي َﻛ َﻔ َﺮ ) ،﴾(2بفتح الباء والھاء والتاء  .قjال :
ومن ذلك توجيھه قراءة ابن السَّ َمي َفع  ﴿ :ﻓَـﺒَـ َﻬ َ

))  ...وقد يمكن أن يكون متع ِّديًا ويكjون مفعولjه محjذو ًفا  ،أي َ :ف َب َھ َ
jت الjذي كفjر إبjراھيم )َ ، (πفjإِن
قيل  :فكيف على ھذا أن يجتمع معنى القراءتين ؟ أَال ترى أن ب َ
ُھت قد عُرفَ منه أَنه كان مبھوتjا ً ال
باھتا ً  ,وأنت على ھذا القول تجعله الباھت ال المبھوت  .قيل  :قد يمكن أن يكون معنى قولjه َ :بھ َ
َjت
أي رام أن يبھت إبراھيم ). ((... (π

)(3

ومن ذلك قراءة الحسن  ، ((4)  ُY2ُ 4, َFْ , x َ Y - " #َ) :وقد وجھھا بحjذف المفعjول علjى تقjدير :
)َ. (  ُY2ُ 4, َFْ , L َ x َ Y - " #

)(5

ومن ذلك ما وجه به قراءة األعرج  ،وشيبة )ت130ھ(

)( 6

 ،ومجاھد)ت103ھ(

)( 7

،

وعاصم)ت128ھ( ) . ﴾(2) 4+ِ َ{َ ﴿ :(1قال  )) :الفاعل  :اسم _  ،والمفعول محذوف  ،أي :

) (1محمد بن السميفع اليماني  .أحد القراء له قراءة شاذة منقطعة السند  .قاله أبو عمرو الداني وغيره  ،روى عنه
أخباره إسماعيل بن مسلم المكي  ،وذكر سبط الخياط أنَّ وفاة ابن السميفع في سنة 90ھ في خالفة الوليد بن عبد الملك
 .ميزان االعتدال . 575 / 3 :
) (2قوله تعالى  ﴾ َvَ: '  ِ!1َa ﴿ :ببناء الفعل )بھت( للمجھول  .سورة البقرة .258 / 2 :
) (2المحتسب  ، 135 / 1 :وينظر  :المحرر الوجيز  ، 346 / 1 :والبحر المحيط . 300 / 2 :
) (3قوله تعالى  ﴾ $ ُPIBُ ! َS*ْ . o5َ lَBt$ % Aَ ﴿ :بالبناء للمجھول  .سورة آل عمران . 73 / 3 :
) (4ينظر  :المحتسب . 163 /1 :
) (5شيبة بن نصاح بن يعقوب المدني المقرئ اإلمام وأحد شيوخ نافع  ،قرأ على عبد _ بن عياش  ،وقرأ عليه نافع
وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن مسلم  ،توفي سنة 130ھ  .معرفة القراء . 64/1 :
) (6ھو مجاھد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد أعالم التابعين والمفسرين  ،قرأ على عبد _ بن السائب وابن عباس ،
وأخذ القراءة عنه عر ً
ضا ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو بن العالء  ،وله اختيار في القراءة  .غاية النھاية / 2 :
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لخسف _ بنا األرض

((

.

)( 3

فالقادر على الخسف وغيره من االبتالءات ھو _ سبحانه .

والمخاطب على علم به ؛ فالحذف له ما يسوغه لداللة المقام عليه .

ومن الحذف لداللة المعنى عليه استغنا ًء بعلم المخاطب قراءة اإلمام علي بن أبي طالب) : Α
ﺖ.وإِﻟَﻰ اﻟ ِ
ْﺠﺒَ ِ
أَﻓَ َﻼ ﻳَﻨﻈ ُُﺮو َن إِﻟَﻰ ِْ
ﺖَ .وإِﻟَﻰ ْاﻷ َْر ِ
ﻒ
ﺖَ .وإِﻟَﻰ اﻟ 
ض َﻛ ْﻴ َ
ﺎل َﻛ ْﻴ َ
ﺴ َﻤﺎء َﻛْﻴ َ
اﻹﺑِ ِﻞ َﻛ ْﻴ َ
ﺼ ْﺒ ُ
ﻒ َﺧﻠَ ْﻘ ُ
ﻒ ﻧَ َ
ﻒ َرﻓَـ ْﻌ ُ َ
ﺖ() , (4بفتح أوائل ھذه الحروف كلھا  .قال في توجيھھا  )) :المفعول ھنا محذوف لداللة المعنى
َﺳﻄَ ْﺤ ُ
عليه  ،أيْ كيف خلقتھا  ،ورفعتھا  ،ونصبتھا  ،وسطحتھا

((

.

)(5

فالمخاطب يعلم بھيأة خلق اإلبل ،

وأن السماء ھي المرفوعة  ،وأن الجبال ھي المنصوبة  ،وأن األرض ھي المسطحة  .ومنه توجيھه
قراءة ابن مسعود وعلقمة ويحيى) (6ومجاھد وطلحة ) :أَﻳْـﻨَ َﻤﺎ ﻳُـ َﻮ ﺟ ْﻪ) .((7قال أبو الفتح  )) :أ َما )ي َُوجِّ ْه( ،
بكسر الجيم فعلى حذف المفعول  ،أي أَينما ي َُوجِّ هْ ِوج َھه ؛ فحُذف للعلم به (( .

)(8

) (7ھو عاصم بن حمزة السلولي من قيس عيالن  ،روى عن علي وتوفي بالكوفة  ،وكان ثقة وله أحاديث  .الطبقات
الكبرى  ، 222/6 :وينظر  :معرفة الثقات  ،للعجلي )261ھ( . 9/2 :
) (8سورة القصص . 82/ 28 :
) (1المحتسب . 157 / 2 :
) (4قوله تعالى ﴾ 5n > َ: ِzA َGْ  jَ ِ)2 . 16ُ َ: ِH41ِْ  jَ ِ)2 . 7a A َ: $4.  jَ ِ)2 . َ& K َ: Fِ ِِْ  jَ ِ) #2 ُ+" 4ََaَ ﴿ :
ببناء أواخر اآلي للمجھول  .سورة الغاشية . 20 – 17 / 88 :
) (3المحتسب . 356 / 2 :
) (4ھو يحيى بن محمد بن قيس  ،وقيل  :ابن محمد بن عليم  ،أبو محمد العليمي األنصاري الكوفي  ،شيخ القراءة
بالكوفة مقرئ حاذق ثقة  ،ولد سنة 150ھ  ،أخذ القراءة عن أبي بكر بن عياش وحماد بن أبي زياد عن عاصم ،
توفي سنة 243ھ عن  93سنة  .غاية النھاية . 443 / 1 :
) (5قوله تعالى  . ﴾ d=.8, % !-O%$ َ ﴿ :سورة النحل . 76 / 16 :
) (6المحتسب .12-11 / 2 :



ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ :
) (1
ﺸ ًـﺮا﴾ بفتح النون
ومن توجيھه بالحذف استغنا ًء بعلم المخاطب بالمحذوف قراءة مسروق  ﴿:ﻧَ َ

والشين  .إذ وجھھjا علjى حjذف المضjاف  ،أي ذوات نشjر  .قjال  )) :وال َّن َشjرُ أن تنتشjر الغjن ُم بالليjل
فترعى  ،فھjذا علjى تشjبيه السَّ jحاب فjي انتشjاره وعمومjه مjن ھاھنjا ومjن ھاھنjا بjالغنم إِذا انتشjرت
للرعي (( .

)(2

واكتفِيَ في ھذه القراءة بوصف إرساله تعالى للرياح بأنھا تأتي منتشر ًة انتشار الغنم بالليل
للرعي وھذا الوصف يُبقي الرَّ حمة على ھيأتھا العامة  .أما اقتران إرسال الرياح في القراءة
المشھورة بالبشارة فھو أكثر طمأنة للنفوس المستشرفة لرحمة _ ج َّل وعال ؛ ألنه خبرٌ محفوف
بالبشارة  ،وأيُّ بشار ٍة !؟ تلك التي تكون بين يدي رحمة الباري جل وعال  ،فھذا خبر آثر إلى
النفوس مما ن َّمت عليه قراءة )  (E(vَ/التي اكتفت بوصف الرياح المرسلة بالصورة الحسية المعھودة
في البيئة العربية  ،وھي صورة انتشار الغنم للرعي في الليل .
وقد وردت لفظة  (ً($v") :في القرآن الكريم في قوله تعالى   "   ً 0 ¢4"/  َF>A َ '  2 ﴿ :
ت ) ُب ْشرً ا( إالّ مسبوقة بذكر
 ،﴾(3) J .Aوفي قوله  .﴾(1) =P -$5 $ % 1 $I" ً($v"  !%.( ُSK($ % 1$  ﴿ :فلم تأ ِ
بذكر الرياح  ،ومق ُف َّو ًة◌ً بقوله تعالى . ﴾ =P -$5 $ % 1 $I" ﴿ :

) (1مسروق بن األجدع اإلمام أبو عائشة الھمداني الكوفي الفقيه أحد األعالم  ،أخذ عن عمرو عن معاذ وابن مسعود
وأبيّ  .توفي سنة 63ھ  .طبقات ابن سعد ، 76 /6 :وأخبار القضاة البن حيان ، 398 /2 :وتذكرة الحفاظ للذھبي :
. 49 /1
) (2المحتسب 256 /1 :
) (3سورة الفرقان .48 / 25 :



وممّا وجھ ُه بالحذف لداللة الحال استغنا ًء بعلم المخاطب قراءة سِ َماك بن حرب )ُ (َn ) : (2
"ِ! ، ((3) (ُْ  =>4بضم الغين  .قال :

))

ھو كقوله  :وغركم با^ االغترار  ،وتقديره على حذف

المضاف  ،أي  :وغرَّ كم با^ سالمة االغترار  ،ومعناه سالمتكم منه مع اغتراركم
) (5

ذلك قراءة الحسن

((

.

) (4

 .ومن

اﻟﺰﻳﻨَ ِﺔ ) ((6بالنصب  ،وقد
واألعمش والثقفي  ،ورويت عن أبي عمرو ) :ﻳَـ ْﻮَم 

وجھھا على ثالثة أوجه ما يعنينا منھا ھو الوجه األول  .قال  )) :ھو عندي على حذف المضاف  ،أي
(( )(7

 .وقد اعتمد فيه على فھم المخاطب من أن المراد بالموعد

 :إنجاز موعدنا إِياكم في ذلك اليوم
ھو إنجاز الموعد ال الموعد نفسه  ،والقصة معروفة قبل نزول القرآن الكريم  ،وھو ما يفصح عنه
السياق القرآني !> ًD,$  XO$I" !OO$I" Sْ $8!َQ =4 *ْ . (ٍ $?cِ" XOIB `ْ Oَ4َQ.lK, !% َ#(ِ $?cِ" !O_$ َ 1$  !O8(ِ ْfُP !OَPzْ ِ8َ َ!َJ ﴿:
) (1سورة النمل . 63 / 27 :
) (1سماك بن حرب البكري من أھل الكوفة  ،كنيته أبو المغيرة يروي عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير  ،روى
عنه الثوري وشعبة  .مات في آخر والية ھشام بن عبد الملك  .ينظر :الثقات  ،ابن حبان  ، 339/4 :ومشاھير علماء
األمصار ، 177 :وسير أعالم النبالء . 249-245/5 :
) (2قوله تعالى  ﴾ (َْ  =>4!ِ" ُ (َn ﴿ :بفتح الغين  .سورة الحديد .14 / 57 :
) (3المحتسب . 312-311 / 2 :
) (4ھو الحسن بن محمد بن عبيد _ بن أبي يزيد المكي مقرئ متصدر قرأ على شبل بن عباد عن ابن كثير وابن
محيصن جمي ًعا  ،أ َّم المسجد الحرام  ،وروى عن الشافعي رحمه _  .ينظر  :تھذيب الكمال  ، 567/6 :وغاية النھاية
 ، 101/1 :وتھذيب التھذيب . 276/2 :
) (5قوله تعالى  ﴾ 3 O%.C w$,% ﴿ :بالرفع  .سورة طه . 59 / 20 :
) (6المحتسب ، 53 / 2 :وقد قال في ھذه القراءة الزمخشري...)) :وأما قراءة الحسن فالموعد فيھا مصدر ال غير .
والمعنى :إنجاز وعدكم يوم الزينة  .وطباق ھذا أيضا ً من طريق المعنى(( .ينظر :الكشاف  ، 541 / 2:وقريب من
ھذا ما ذكره الشيخ الطبرسي  .ينظر :مجمع البيان  30 / 7 :وينظر :التسھيل لعلوم التنزيل  ،للغرناطي الكلبي
)741ھ( .15 /3 :وقال في ھذه القراءة أبو حيان...)) :وأما قراءة الحسن فالموعد فيھا مصدر ال غير  ،والمعنى
إنجاز وعدكم يوم الزينة وطابق ھذا أيضا ً من طريق المعنى (( البحر المحيط . 236 / 6 :

5

 ﴾(1)lE?ُ_ '!O ( v$?% Aَ 3 O%.C w$,% $ ُ D,$  َ!َJ . [E,K ً!/!َ] N/َ !َ 1$?َ/ =ُg4 ْfُ/؛ ففرعون ھو َمن طلب
تحديد الموعد لحسم األمر مع موسى  ، Αوھو يتوقع منه إنجازه  .أي أن يوم الزينة لم تكن له تلك
األھمية عند فرعون  ،وما كان له أن يستعد لحول الموعد نفسه  .وإنما إلنجاز ذلك الموعد .

ّ
 .ﺍﳊﺬﻑ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﳊﺎﻝ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﺑﺎﳊﺲ :
ومن توجيھه بالحذف استغنا ًء بالحال المدركة بالحِسِّ قراءة يحيى وإبراھيم ِ!ُُِ a  "'   َa ) :
 ((2) xz ,بالياء  .قال :

))

فاعل يرى مضمر دلت عليه الحال  ،أي فيرى رائيھم ومتأ ِّملُھُم  .والذين

في موضع نصب كقراءة الجماعة . ((...

)(3

فالذي يرى ھؤالء ھو الشخص المراقب بحواسه أفعال

ھؤالء المنافقين  .وكأن داللة الحال على إضمار الفاعل لم تكن كافية عنده فراح يلتمس فيما نقله
سيبويه – وإن لم يُشِ ر إليه  -من أقوال العرب دليالً آخر ليشفع ھذا الدليل العقلي بدليل نقلي  .قال :
وقد كثر إضمار الفاعل لداللة الكالم عليه  ،كقولھم  :إذا كان غ ًدا فأتني  ،وھو كثير

((

.

)(4

))

وھنا

يتضافر عنده دليالن على الفاعل المضمر  ،واستقراء أكثر من دليل على إضمار الفاعل له ما
يسوغه ؛ فالفاعل ركن من أركان الجملة وفي حذفه يختل بناؤھا  ،فھو مضمر ھنا لداللة الحال عليه
من جھة  ،ولتوافق أھل اللغة على إضماره في مواضع معينة من جھة أخرى.

) (1سورة طه . 59 ، 58 ، 57 / 20 :
) (1قوله تعالى  ﴾ oa(  ِِ",ُ4ُJ Q 1 %> [(َPَQ ﴿ :بالتاء  .سورة المائدة . 52 / 5
) (2المحتسب  ، 213 / 1 :وينظر . 170 / 1 :
) (3المصدر نفسه  ، 213 / 1 :وقد قال سيبويه في إضمار ما كان مُظھرً ا استخفا ًفا  )) :وإنما أضمروا ما كان مظھرًا
استخفا ًفا  ،وألن المخاطب يعل ُم ما يعني فجرى بمنزلة المثل  ...وقد تقول  :إذا كان غ ًدا فأتني  ،كأنه ذكر أمرً ا إِمَّا
ً
صومة وإِمَّا صُلحً ا  ،فقال  :إِذا كان ً
غدا فأتني ((  :الكتاب . 224 / 1 :
ُخ

6

ومنه قراءة ابjن عبjاس % ) :ـ v]ْ َB w ,$ـ DـK 1ـ!  . ((1) Rقjال فjي توجيھھjا  )) :أي  :تكشjف الشjدة
والحال الحاضرة عن ساق

((

) ، (2وتبع فيه أبا جعفر النحاس)ت338ھ(  (3).و يقال  :كشفت الحرب

عن ساق إذا اشتد األمر فيھا .
ومن توجيھه بحذف المضاف قراءة أبي ال َّسمَّال َ ) :ﺧﻄَﻮ ِ
ات) .((4قال في توجيھه استغنا ًء بالحال
َ
المشاھدة باإلدراك الح ِّسي  )) :ال تتبعوا خطjوات الشjيطان  ،أي آثjاره  ،ال تقتjدوا بjه  ،وتقjديره علjى
ھذا حذف المضاف  ،أي ال تتبعjوا مواضjع خطjوات الشjيطان ((  (5).فمjا يمكjن أن يjدرك بjالحس أن
لكل خطوة أثرً ا وموضعًا ؛ والخطوة ال تتبع بنفسھا إنما ُي َّتبعُ موضعھا وأثرھjا وھjو مjا يدركjه العقjل
بواسjjطة الحjjواس  ،وقjjد اسjjتغني عjjن ذكjjر المضjjاف بمjjا ھjjو مjjدرك محسjjوس مjjن السjjامع المعنjjي
بالخطاب القرآني الكريم .

 .3ﺍﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﺬﻭﻑ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ:
قال في الخصائص :

))

إنَّ مَن َوصَ ف بالمصدر فقال  :ھذا رجل َز ْور وصَ وم ونحو ذلjك فإ َّنمjا

ساغ ذلك له أل َّنه أراد المبالغة وأنْ يجعلjه ھjو نفjس الحَ jدَث لكثjرة ذلjك منjه (( ) (6ومjن ترجيحjه بjين
تقدير محذوف والوصف بالمصدر المذكور نفسه على سبيل المبالغjة مjا وجَّ jه بjه قjراءة ال ُّسَ jلمِيّ ) :

) (1قوله تعالى  ﴾ R !K 1D v]ْ % w ,$ % ﴿ :ببناء الفعل للمجھول  .سورة القلم . 42 / 68 :
) (2المحتسب . 362 / 2 :
) (3ينظر  :إعراب القرآن للنحاس . 490 / 3 :
 ﴾ bعلى وزن ) ُغ ُر َفات( بضم فائھا وعينھا  .سورة األنعام  . 142/ 6 :وقد ردت في القرآن
) (4قوله تعالى  ,ُHW ﴿:
الكريم في مواضع متعددة ھي  :سورة البقرة  ، 208 ، 168 / 2 :وسورة النور . 21/ 24 :
) (5المحتسب . 233 / 1 :
) (6الخصائص . 189 / 3 :
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 ، ( (1) ًO\َِ ً4Tبالفتح  .قال  ... )) :فھو إذاً على حذف المضاف  ،فكأنه قال  :لقد جئتم شيئا ذا أَ ٍّد  ،أي
)(2
 :ذا قjjوة  .فھjjو كقjjولھم  :رجjjل َز ْور
وع ْjjدل وضjjيف  ،تصjjفه بالمصjjدر إنْ شjjئت علjjى حjjذف
َ

المضاف  ،وإنْ شئت على وجه آخر أصنع من ھذا وألطف  ،وذلك على أنْ تجعله نفسه ھو المصدر
للمبالغة . (( ...

)(3

ومنه توجيھه قjراءة األعمjش َM, ) :ــ . ((4)  !+قjال  ... )) :وإن شjئت جعلتjه مصjدرً ا وقjدَّرت
حذف المضاف  ،أي  :ال ُترى إالّ آثار مسكنِھم  .فلمّا كان مصدرً ا لم َيل ِْق لفظ الجمعيَّة (( .

)(5

والظاھر أنَّ الوصف بالمصدر ھو من االتساع في المعنى الذي يjدخل فjي بjاب المجjاز ؛ لjذلك
نجد ابن جني يستشھد ببيت الخنساء الذي ال يكاد يخلو منه كتاب من كتب علم المعاني  ،وھو قولھا :
)(6

َترْ َتعُ ما َغ َف َل ْ
ت حتى إذا ا َّد َك َرت

فإِ َّنما ھي إِ ْق َبـا ٌل وإِ ْد َبـارُ

))
قبال وإِدبار  ،وإِن شئت جعلتھا ھي اإلِقبال واإلِدبار  ،أيْ :
وقال معلِّ ًقا عليه  :إِن شئت على ذات إِ ٍ

مخلوقة منھما  ،ويد ُّلك على ھذا معنى عندھم ال على حذف المضاف  ،بل ألنھم جعلوه الحjدث نفسjه
 ...ويكفي من ھذا كلِّه قوله )سبحانه(  ) ﴾(7) Fٍ S  , #4ْ G ْ   K ﴿ :سورة األنبياء  :من اآلية ، (37أيْ

) (1قوله تعالى  ﴾ًO\ِ) ً4T  ُْ ِ;  َ&َ ﴿ :بكسر ھمزة )إد(  .سورة مريم . 89 :
) (2رجل َز ْور  :زائر .
) (3المحتسب .46 - 45 / 2 :
) (4قوله تعالى  ﴾ !+: 4, 4 ِ)  " Z 51QَGَa ﴿ :بالجمع  .سورة االحقاف . 25/ 46 :
) (5المحتسب  ، 266 /2 :وينظر  :مجمع البيان . 149/9 :
) (6ينظر  :المحتسب . 46 ، 43 / 2 :
) (7سورة األنبياء . 37 / 21 :
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أيْ  :من العَ جَ لة ال من ِّ
الطين  (1) . (( ...فقول الخنساء  ) :فإِ َّنـما ھي إِ ْقبَـا ٌل وإِ ْدبَـارُ ( يراد به المبالغjة
على معنى أنَّ الناقة تحولت إلى حدث وانمحjى عنھjا الjذات ؛ وذلjك لوقjوع الحjدث منھjا علjى سjبيل
الكثرة  .وأ َّما تقدير الكالم إنھا ذات إقبال وإدبار  ،أو على تأويjل المصjدر باسjم الفاعjل  ،أي  :علjى
مقبلة مدبرة فال يفيد الكثرة وال المبالغة بل يُقال ذلك وإنْ حدث مرَّ ة واحدة .

) (2

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ :
ذھب ابن ھشام األنصاري )ت761ھ( إلى أنَّ الحذف نوعان  :أحدھما  :غير صناعي  ،وينقسم
على حالي ومقالي  ،وقد تقدم كالمنا فيه على وفق ما استقصيناه في المحتسب من أمثلة  ،واآلخjر :
صناعي  ،وھذا ما يختص بمعرفته النحويون ؛ أل َّنه إ َّنما عُرف من جھة الصناعة  . (3) .وبناء علjى
ھذا النوع من الحذف وجه قراءة جعفر بن محمjد الصjادق ) Αوأ َْر َﺳـﻠْﻨَﺎﻩُ إِﻟَـﻰ ِﻣﺎﺋَ ِـﺔ أَﻟْ ٍ
ـﻒ َوﻳَ ِﺰﻳـ ُﺪو َن) ((4لjيس
َ
فيھjjا )أو(  .قjjال :

))

فjjي ھjjذه اآليjjة إعjjراب حسjjن  ،وصjjنعة صjjالحة ؛ وذلjjك أنْ يُقjjال  :ھjjل لقولjjه

) َوﻳَ ِﺰﻳ ُﺪو َن( موضع من اإلعراب  ،أو ھjو مرفjوع اللفjظ لوقوعjه موقjع االسjم َحسْ jبُ  ،كقولjك مبتِ jد ًئا :
يزيدون ؟ والجواب أنَّ له موضعًا من اإلعراب  ،وھو الرَّ فع ؛ أل َّنه خبرُ مبتjدإٍ محjذوف  ،أيْ  :وھjم
برجل مثل األسjد  ،وھjو
يزيدون على ال ِمـئة  .والواو لعطف جملة على جملة  ،فھو كقولك  :مررت
ٍ
و_ِ أَشجع  .ولقيت رجالً جjوا ًدا  ،وھjو و_ فjوق الجjواد  ...وكjذلك قjراءة الجماعjة %ِC% $ َ) :ـ، (A
وتقديره  :أو ھم يزيjدون  ،فحjذف المبتjدأ لداللjة الموضjع عليjه (( (5) .يعنjي برفjع المبتjدأ  :الضjمير
)ھم( المقدر مبتدأً  ،إذ افترضت الصنعة اإلعرابية تقدير مبتدأ محذوف لجملة )ويزيدون( .

) (1المحتسب . 46 / 2 :
) (2ينظر  :الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا .102 – 101 :
) (3ينظر  :مغني اللبيب .362 / 2 :
) (4قوله تعالى  ﴾#2 "ِ " 2 َ ْ َ N َc4, jَ ِ) w4+ْ >A َ2 ﴿ :سورة الصافات . 147 / 37 :
) (5المحتسب .227 – 226 / 2 :



وقد يرد قراءة شاذ ًة ويسِ مُھا بالضعف إذا عارضتھا الصنعة  ،فيرفض تقدير محذوف إن لم يجد
فjjي الكjjالم شjjروط الحjjذف ومسjjوغاته  ،ومjjن ذلjjك تضjjعيفه قjjراءة ابjjن َيع َمjjر) !-َB ﴿: (1ـ!ً َ4Dــ > lـ 
َc$5ــ) ﴾(2)1سjjورة األنعjjام مjjن اآليjjة . (154:قjjال  )) :ھjjذا مس َتضjjعف فjjي اإلعjjراب عنjjدنا ؛ لحjjذفك
المبتدأ العائد على الذي ؛ ألنَّ تقديره  :تماما على الذي ھو أحسن  ،وحjذف )ھjو( مjن ھنjا ضjعيف ؛
وذلك أ َّنه إ َّنما يُحذف من صلة الذي – الھا ُء المنصوبة بالفعل الjذي ھjو صjلتھا  ،نحjو مjررت بالjذي
jربت أي ضjjربته  ،وأكرمjjت الjjذي أھنَ j
ضَ j
jت أيْ أھن َتjjه  ،فالھjjاء ضjjمير المفعjjول ومjjن المفعjjول بٌّ jد ،
وطال االسم بصلته  ،فحذفت الھاء لذلك  ،وليس المبتدأ بنيِّjف وال فضjلة فيحjذف تخفي ًفjا  ،وال سjيما
وھو عائد الموصول (( .

)(3

وھذا رأي سيبويه  ،فالعائد عنده ھو بعض الصلة ؛ لذا فإنَّ في حذفه ضعفٌ  .قال  )) :واعلم أنَّ كفى
بنا فضالً على َمن غيرُ نا أجو ُد وفيه ضjعفٌ إال أنْ يكjون فيjه ھjو  ] ،ألن ھjو مjن بعjض الصjلة [ ،
ِ
ُ
ﺴ ُﻦ ﴾  ...زعم
وھو نحو
يأْ
مررت بأيُّھم أفض ُل  ،وكما قرأ بعض الناس ھذه اآلية  ﴿ :ﺗَ َﻤﺎﻣﺎً َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
َﺣ َ
الخليل رحمه _ أ َّنه سمع من العرب رجالً يقول  :ما أنا بالذي قائ ٌل لك سوءًا  ،وما أنا بالذي قائ ٌل لك
قبيحً ا

(( )(4

.

ً
شروطا ثالثة لحذف العائد  ،وذكرھا ابن يعيش كاآلتي :
وقد وضع النحاة
 .أنْ يكjjjون العائjjjد ضjjjميرً ا منصjjjوبًا ال ضjjjميرً ا مرفو ًعjjjا وال مجjjjرورً ا ؛ ألنَّ المفعjjjول عنjjjدھم
كالفضلة  ،والمستغنى عنه .
 .وأنْ يكون العائد متصال ال منفصال ؛ لكثرة حروف المنفصل .
) (1أبو سليمان العدواني البصري  ،تابعي جليل  ،عرض على ابن عمر وابن عباس  ،وعرض عليه أبو عمرو بن
العالء وابن أبي إسحاق  .غاية النھاية . 381 /2 :
) (2قوله تعالى  ﴾ 1 c$5َ  > lَ4D ً!!-َB ﴿ :بنصب )أحسن(  .سورة األنعام .154 / 6 :
) (3المحتسب  ، 234/1 :وينظر  :المحرر الوجيز  ، 365/2 :ومجمع البيان  ، 196/4 :وتفسير ابن كثير -67/1 :
. 68
) (4كتاب سيبويه . 108 – 107 / 2 :
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 .وأنْ يكون على حذفه دليل .

)(1

ولم يخرج أبو الفتح عما قعّjده النحjاة فjي مسjألة ضjعف حjذف العائjد المرفjوع  ،فھjو يوجjه
حذف العائد المرفوع علjى أسjاس الصjنعة النحويjة التjي ال تjرفض ھjذا الحjذف  ،وإ َّنمjا تضjعّفه ،
فوجه الجواز في الحذف موجود  ،ولك َّنه غير راجح  ،وقد أفصح عن ھذا الرأي فjي توجيjه قjراءة
)(2
ﻮﺿﺔٌ ) ((3بالرفع  .قال في توجيھھا  )) :وجه ذلك أنَّ )ما( ھا ھنا اسم موصول
رؤبة َ ) :ﻣﺜَﻼً ﻣﺎ ﺑَـﻌُ َ

بمنزلة الذي  ،أي  :ال يستحي أن يضرب الذي ھو بعوضة ٌمثالً  ،فحذف العائد علjى الموصjول ،
وھو مبتدأ  ...وحذف الضمير من ھنا ضعيف ؛ ألنه ليس فضjلة كالھjاء فjي نحjو قولjك  :ضjربت
الذي كلمت  ،أي  :كلمته (( .

) (4

ولم يعدم القياس في حذف الضمير العائد إذا جاء خبرً ا في قراءة يحيjى وإبjراھيم وال ُّسjلميّ ) :
َ ((5)A,ُ$6% 3 I4!iْ  ْ]?َQبالياء ورفع الميم  .وجھھا بحذف عائد الخبر وھو ليس بفضلة  ،ووجه القياس
عنده ھو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال  ،أو الصفة  .والحال عنده أقرب إلى الخبر ؛ أل َّنھا ضرب من
الخبر  ،وبنا ًء على ھذا القياس النحjوي المتكلjف وصjل إلjى أنّ حjذف عائjد الخبjر جjائز ھنjا  ،وأقjرَّ
بوجود الصنعة في الحذف بقوله  )) :وھذا وإن كانت فيه صنعة فإنه ليس بخطأ (( .

) (1ينظر  :شرح المفصل  ،المجلد الثاني . 119 / 3 :
) (2مرت ترجمته في الفصل الثالث .106 :
 ﴾Nًَ m7 4, Wبنصب )بعوضة(  .سورة البقرة .26 / 2 :
) (3تمام اآلية L َ , ﴿ :
) (4المحتسب  ، 64 / 1 :وينظر  :المحرر الوجيز  ، 111/1 :وتفسير القرطبي . 243/1 :
) (5قوله تعالى  . ﴾#ُV1" N 4ْ  Mْ 5َaَ ﴿ :بنصب )حكم(  .المائدة . 50 / 5 :
) (6المحتسب  ، 211 / 1 :وينظر  :المحرر الوجيز  . 202/2 :والبحر . 516/3 :

) (6
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وبنjjا ًء علjjى ھjjذا الjjدليل  ،أي  :مjjا تقتضjjيه الصjjنعة اإلعرابيjjة وجjjه قjjراءة الحسjjن  ،ومجاھjjد ،
وطلحة بن مصرّ ف  ،وعيسى الھمداني  . ((1)'!O !;,ُJ ) :قال  )) :ھذا عندنا على حذف المضjاف
 ،أي  :ذو وُ قودِھا  ،أو أَصjحابُ وُ قودِھjا النjاسُ  ،وذلjك أنَّ الوُ قjودَ بالضَِّّ jم ھjو المصjدر  ،والمصjدر
قودا  ،ومثله أُولِعْ ُ
الوقود بالفتح في المصدر  ،لقولھم َ :و َقدَ ت ال َّنارُ َو ً
jت
ليس بالناس لكن قد جاء عنھم َ
ُول منjك  ،كلjه شjاذ والبjاب ھjو الضjم  ،وكjان أبjو بكjر يقjول فjي قjولھم :
به َولُوعًا  ،وھو حُسنُ ال َقب ِ
مصjدر محjذو ٍ
الوضjو َء
توضَّأْت َوضوءًا  :إنَّ ھذا المفتوح ليس مصدرً ا  ،وإ َّنما ھو صjفة
ف  ...ألنَّ َ
ٍ
ٌ
سjاكوت بjيِّنُ السَّ jاكوت ِة .
الوضا َءة  .وقرأت على أبي عليّ في نوادر أبي زيjد  :رجٌ jل
عنده صفة من َ
ٌ
jاكوت بjيِّنُ ال َّسjjكتة
الوضjjوء أنْ يكjjون ھjjذا علjjى أ َّنjه أراد رجٌ jل سj
فقjjال  :قيjjاسُ مjjذھ ِ
ب أبjjي َبكjٍ jر فjjي َ
السَّاكوتة (( ). (2

َ ْ ُ
ﺍﳊﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻨـﻰ
قال أبو الفتح في الحمل على المعنى  )) :إعلْ jم أنَّ ھjذا الشjرجَ َغْ jورٌ مjن العربيِ jة بعيٌ jد ومjذھبٌ
نjjاز ٌح فسjjي ٌح  .قjjد ورد بjjه القjjرآنُ وفصjjي ُح الكjjالم منثjjورً ا ومنظو ًمjا كتأنيjjث المjjذكر وتjjذكير المؤنjjث
وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة فjي الواحjد وفjي حمjل الثjاني علjى لفjظ قjد يكjون عليjه
األول أصال كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك . (( ...

)(3

والحمل على المعنى يراد به حمل االسjم علjى معنjى متjوھم يتصjوره العربjي  ،ويحمjل كالمjه
عليه ؛ لذا قال النحاة عنه ) :الحمل على التوھُّم( غير أنھjم يفضjلون مصjطلح )الحمjل علjى المعنjى(
في النصjوص القرآنيjة ُّ
تأدبًjا  ،وقjد صjرح النحjاة بjأنَّ األصَ jل ھjو الحمjل علjى اللفjظ  ،وفضَّjلوه فjي
التوجيه على الحمل على المعنى  .قال المبرِّ د  )) :ما يحمل على المعنى وحمله على اللفظ أجود
)(4

(( )(4

 .وللحمل على المعنى مظاھر كثيرة سنقتصر على ما وظفه ابن جني منھا في توجيھه النحوي.

) (1قوله تعالى  ﴾ '!O !;,ُJ ﴿ :بفتح الواو  .سورة البقرة . 24 / 2 :
) (2المحتسب . 63 /1 :
) (13الخصائص . 411 / 2 :
) (4المقتضب . 371 ، 112/4 :
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والكثيjjر فjjي القjjرآن الحمjjل علjjى اللفjjظ  ،ولjjم يجjjيء الحمjjل علjjى المعنjjى ابتjjداء إالّ فjjي بعjjض
المواضع ) ، (1ومراعاة المعنى تصير واجبة إذا حصل لبس بمراعjاة اللفjظ  ،فjال تقjول ) :أعjطِ مjن
سألك( إذا كان السjائل أنثjى ؛ بjل تقjول ) :أعjطِ مjن سjألتك( لjئال يلتjبس المjذكر بالمؤنjث  ،وتقjول :
)استقبلت من زارتني( إذا كان الزائر أنثjى  ،وال تقjول ) :اسjتقبلت مjن زارنjي(  .أمjا إذا كjان ھنjاك
قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ  .وفيما عjدا ذلjك يجjوز مراعjاة اللفjظ ومراعjاة المعنjى ،

)(2

وقيل  :إنَّ مراعاة اللفظ أحسن وأولى عند العرب  ،وإذا اجتمع الحمالن  ،فاألولى تقديم الحمjل علjى
اللفظ  ،ثم الحمل على المعنى كما ھو شأن أكثر ما ورد في القjرآن الكjريم  (3) ،ولك َّننjا ينبغjي لنjا أنْ
َّ
وتفرده انتباھنا قبل أنْ نقطع بأفضjلية أيٍّ مjن الحملjين علjى
نولي خصوصية التركيب القرآني ود ّقته
صاحبه  ،فالكثرة ال تكون دليال على األفضلية دائمًjا  ،والjرأي فيمjا نjرى ھjو مjا قالjه الjدكتور خليjل
بنيان الحسُّ ون  ،وھو أنَّ )) األوفق في ھذا الشأن أنْ يُستخلص الحكم بذلك مما جاء في القjرآن نفسjه
 ،فيقال إنَّ تقديم الحمل على اللفظ جاء في القرآن أكثر من تقديم الحمل على المعنى (( .

)(4

والحمل على المعنى ال يعني العدول عن الحمل على اللفظ في ك ِّل األحوال إ َّنما يُلجأ إليه للتعبير
عن معنىً آخر غير المعنى األول الذي يؤ ِّديه الحمل على اللفظ .

) (5

وأبو الفتح الذي خصص للحمل على المعنى بابًا فjي كتابjه )الخصjائص( ) (6شjغل ھjذا البjاب
جانبا ً مھ ًّما من توجيھه النحوي في كتابه المحتسب  ،ورأى أ َّنه ي ُّ
ُعد مjذھبًا )) مjن أسّ jد وأدمjث مjذاھب
العربية ؛ وذلك أ َّنه يملك فيه المعنى عنان الكالم فيأخذه إليه  ،ويصرِّ فه بحسب مjا يُjؤثِرُ هُ عليjه ...

((

) (7؛ لذا فقد التمس فيه  ،وفjي غيjره ممjا حفلjت بjه القjراءات القرآنيjة عقjد أواصjر متينjة بjين النحjو

) (2ينظر  :دراسات ألسلوب القرآن الكريم  ،القسم األول . 289 / 3 ،
) (3ينظر  :معاني النحو . 124 ، 123 / 1 :
) (4ينظر  :دراسات ألسلوب القرآن الكريم  ،القسم األول . 289 / 3 :
) (5النحويون والقرآن . 177 :
) (6ينظر  :نظرية المعنى في الدراسات النحوية . 294 :
) (7ينظر  :الخصائص . 435 – 416 / 2 :
) (1المحتسب . 52 / 1 :

5

والمعنى في ك ِّل ما يعرض من آراء وتوجيھات  ،حتى بدا كأ َّنه يريد أنْ يثبت أنَّ النحو معنى قبل كل
شيء .

) (1

وعلى وفق الحمل على المعنى وجَّ ه جملة من القراءات القرآنية التي ذكرھا في كتابه المحتسب
) (2
ﺴ ُـﻬ ْﻢ
 ،ومن ھذه القراءات قراءة أبjي طjالوت عبjد السjالم بjن شjداد)ت68ھ(  ) :ـ! ْf%ـ>ِ A,Dـ! أَﻧْـ ُﻔ َ

) ،((3بضم الياء وفتح الدال  .قال  )) :ھذا على قولك  :خjدعت زيً jدا نفسjه ؛ ومعنjاه عjن نفسjه  ،فjإنْ
شئت قلت على ھذا  :حذف حرف الجjر  ،فوصjل الفعjل  ،كقولjه ) َّ
عjز اسjمه( َP$W ﴿ :ـ!  K,ـ,$ َJ lـ=
 ،﴾(4) mأي  :من قومه  ،وقوله :
E 8 Z$6K
الخير
أمر ُتك
َ

)(5

أي  :بالخير  .وإنْ شئت قلت  :حمله على المعنى  ،فأضمر له ما ينصبه. ((...

) (6

) (2ينظر  :القراءات القرآنية وتوجيھھا النحوي . 267 :
) (3روى القراءة عن أبيه  ،وروى عن الحسن بن دينار  ) .ينظر  :الثقات البن حبان  ، 131 /5الجرح والتعديل
للرازي . (45 /6 :
) (3قوله تعالى  ﴾#2 70" 4,2  !ُvْ َ 4 ِ) #S ْ{" 4,2 ﴿ :بفتح ياء المضارعة في)يخدعون(  .سورة البقرة .9/ 2:
) (4سورة األعراف . 155 / 7 :
) (6من قول عمرو بن معد يكرب :
أمر ُت َك َ
فافعلْ ما أُم ِْرتَ به
ير َ
الخ َ
الكتاب . 37 / 1 :
) (7المحتسب . 52 – 51 :

مال وذا َن َ
ب
شـ ِ
قد ترك ُت َك ذا ٍ

ينظر :
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ومن ذلك قراءة الحسن  ) :ﻟَﻴَـ ُﻘﻮﻟَ ﻦ ) ((1بض ّم الالم على الجمع  .وقد وجَّ ه ھjذه القjراءة بقولjه :

))

أعاد الضمير على معنى ) َمن( ال على لفظھا الذي ھو قراءة الجماعjة  ،لكjنَّ معنjاه أنَّ ھنjاك جماعjة
ھذا وصف ك ِّل واح ٍد منھم  ،فما كان جمعًا في المعنى أُعيد الضمير على معنjاه دون لفظjه كقولjه ﴿ :
 ﴾ (2) X$Iَِ A,-َP$c% 1$  $ $Oالحال فيھما واحدة وكأنَّ الموضع لحقه احتياط فjي اللفjظ خوفjا ً مjن إشjكال
سار  ،وال يُرى أ َّنه واحد وال أكثر منه  ،فاعرفjه
معناه  ،ف ُ
ض َّم الالم من ) َل َيقوُ لُنَّ ( ليُعلم أنَّ ھذا حك ٌم ٍ
(( .

)(3

>4 bـ= ) ((4خفيفjة الjذال  .قjال فjي توجيھھjا :
\ "ِ%jـ! 
ومن ذلك قراءة يحيى وإبراھيم َ 1$ -) :ـَ 

))

ينبغي أنْ يكون الباء ھنا حمالً على المعنى  ،وذلك أل َّنه في معنى مكر بھا  ،وكفر بھا  ،وما أكثر ھذا
النحو في ھذه اللغة. ((...

)(5

ومنه قراءة محمد بن علي  ،وجعفر بن محمد ) ((6) ُM+/, ٍH S 2ُf Jِ ُM5" ) : (Ηقال :

))

ْ
يوحِّد
لم

يوحِّ ْد ذو ألنَّ الواحد يكفي في الحكم  ،لك َّنه أراد معنى َمنْ  ،أيْ يحكم به مَن يعدل  ،ومَن تكون
لالثنين كما تكون للواحد

((

.

)(7

ورأى الطبرسي )ت548ھ( أنَّ ھذا الوجه الذي ذكره أبو الفتح بعي ٌد

) (1في القراءة المشھورة  ، ﴾ 1َ,ُUIَ ﴿ :بفتح الالم  .سورة النساء . 73 / 4 :
) (2سورة يونس .42 / 10 :
) (3المحتسب . 192 / 1 :
 ﴾ =>4 bبتضعيف الذال  .سورة األنعام . 157 / 6 :
\ "ِ !%j
) (4قوله تعالى >َ 1$ - ﴿ :
) (5المحتسب  ، 235 / 1 :وينظر  :إعراب القرآن للنحاس  ، 132/2 :وتفسير البحر المحيط  . 303 / 3 :ووصف
اآللوسي في تفسيره الحمل على المعنى في مثل ھذه القراءة بقوله  )) :وذلك سائغ شائع ((  .تفسير اآللوسي . 80/ 5 :
) (6قوله تعالى  ﴾ $ ُ]O. ٍ$D َ^ =ِ" ُ]$?% ﴿ :بتثنية ) ذو(  .سورة المائدة .95/ 5 :
) (7المحتسب  ، 219 / 1 :وينظر  :فقه القرآن للقطب الراوندي )573ھ( . 313 :
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غير مفھوم  (1) .في حين جاءت ) ذو( في القرآن الكريم بمعنى الجماعة في قوله تعالى 4+.7ْ َ َfِ)2 ﴿:
 ) ،﴾(2وفي قوله تعالى #45" 2 67ْ  2ُf P5ْ 2 ﴿ :
ٍ "ِ S $4S\ 2ُ'َa  0  J, َfِ)2 Jِ1 4ِ Gَ2 z Sَ ِ#4ِْ  jَS
) ، ﴾(3والمراد من اآلية األولى جنس اإلنسان  ،ومن اآلية الثانية جنس الحَ بّ .
, 3ـ((4) ُM+
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد األسواري  ،ورويت عن يعقوب  Gْ Y , /ِ1+  $4 4" ) :
بالتاء  .قال  )) :ھذا حم ٌل على المعنى  ،كأنَّ ) َمن( ھنا امرأة في المعنى  ،فكأ َّنه قال  :أيَّة امjرأة أتjت
منكن بفاحشة  ،أو تأت بفاحشة  .وھو كثير في الكالم . ((...

)(5

ومنjه قjراءة الجحjدري  ،وابjن السjميفع  ،وأبjjي حيjوة )َEَ ) : (6ـ ِ .Aـ   Nـَ: Jـ ِ5ُYــ ). ((7

))

ـﻒ ﺗُ ْﺤﻴِـﻲ ( منصjوبة الموضjع علjى الحjال  ،حمjال علjى المعنjى ال علjى اللفjظ  ،وذلjك أنَّ
وجملة ) َﻛ ْﻴ َ
اللفظ استفھام  ،والحال ضربٌ من الخبر  ،واالستفھام والخبر معنيان متدافعان  ،وتلخيص كونه حاال
أ َّنه كأنه قال  :فانظر إلى أثر رحمة _ محيية لألرض بعد موتھا(( (8) .فالحال ھنا يخبر عن صاحب
) (1ينظر  :مجمع البيان 417/3:
) (2سورة فصلت . 51 / 41 :
) (3سورة الرحمن . 12 / 55 :
 ﴾ 1ُ]O bبالياء  .سورة األحزاب . 30 / 33 :
) (4قوله تعالى  `ْ % 1 .ِ6O F!c/ !% ﴿ :
) (5المحتسب . 179 / 2 :
) (6شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة  ،ومقرئ أھل الشام  ،روى القراءة عن أبي
البرھسم عمران بن عثمان والكسائي  ،وروى عنه قراءته ابنه حيوة وآخرون  .توفي سنة 203ھ  .غاية النھاية / 1 :
. 325
) (7قوله تعالى  ﴾ a$ َ`ْ  ِI$?% $Iَ =>4 N-$5 ِ !َY lَِ ($ ُ/!َQ ﴿ :بالياء في )يُحْ يي(  .سورة الروم .50 / 30 :
) (8المحتسب  ، 165 / 2 :وينظر  :المحرر الوجيز . 342/4 :
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صاحب الحال  ،واالستفھام غير حقيقي  ،والمراد منه التدبُّر في آثار رحمة  َّ
عز وج ّل كيف يحيي
األرض الميتة  ،ويجعلھا تنطق بالحياة  ،وتخضjرّ  ،فھjذه الرحمjة صjورة تقjرب إلjى األذھjان إحيjاء
الموتى من جديد  ،وھو على ك ِّل شيء قدير  ،فھو جل وعال كما يبث الحياة في األرض أمام األنظار
قjjادرٌ فjjي يjjوم البعjjث علjjى بjjث الحيjjاة فjjي األجسjjاد التjjي تكتنفھjjا ھjjذه األرض  ،وكمjjا تنشُّ j
jق األرضُ
الصُّلبة للنبات فيخرج بإذن ربِّه ستنشق في يوم القيامة لشيء آخر ھو  :أجساد الموتى .
ومعلوم من قjول ابjن جنjي  ) :الحjال ضjرب مjن الخبjر( أراد بjه أنْ يبعjد شjبھة كjون الجملjة
االستفھامية في لفظھا أنْ تكون ھي الحال  ،وذلك ال يجوز في ك ْن ِه األحوال ؛ أل َّنھا تصjف الھيئjات .
والھيأة ال توصف باالستفھام  ،فال مناص من حمل لفظ االستفھام على معناه.
ومن توجيھه بالعطف على المعنى  ،وھو الشطر اآلخر من الحمjل علjى المعنjى قjراءة الحسjن
واألعمش والثقفي  ،ورويت عن أبjي عمjرو " ) :ـ   +"/ـ  ((1) Nبالنصjب  ،وقjد وجَّ ھھjا علjى وجھjين :
األول  :على حذف المضاف  .وقد مرَّ في موضعه  ،واآلخر  :علjى العطjف علjى المحjل  ،وسjيأتي
ﺸ َـﺮ ( إلjى معنjى
بيانه إنْ شاء _  ،ولك َّنه وجَّ ه القjراءة بjالرفع بjالعطف علjى المعنjى  .فأعjاد ) أَن ﻳُ ْﺤ َ
المصjjدر الصjjريح ) حَ ْشjjر(  ،فjjأجراه مجjjرى الظjjرف ؛ )) وذلjjك أنَّ لفjjظ المصjjدر الصjjريح أشjjبه
بjjالظرف مjjن )أنْ ( وصjjلتھا التjjي بمعنjjى المصjjدر  ،إذا كjjان اس jمًا لحjjدث  ،والظjjرف اسjjم للوقjjت ،
والوقت يكاد يكون حدثا ً ...ولمjا تjدانيا ھjذا التjداني سjاغ وقjوع أحjدھما موقjع صjاحبه (( ) ، (2وعلjى
الرغم من ھذه القياسات المتالحقة  :المصدر المؤول على المصjدر الصjريح  ،ثjم المصjدر الصjريح
علjjى المصjjادر التjjي تجjjري مجjjرى الظjjروف  ،ثjjم َشَ jب ُه الوقjjت بالحjjدث  ،إال أ َّنjjه عjjاد ليضjعِّف ھjjذا
التوجيه  ،وكأ َّنه شعر بحسِّه اللغوي بمدى ھذا التمحُّ ل في القياس  ،والمبالغة في الصنعة على حساب
المعنى  ،فأعادنا إلى توجيھه األول الذي وجَّ jه بjه القjراءة الشjاذة  ،فحمjل ھjذه علjى حjذف المضjاف
أيضًا .

) (3

) (1قوله تعالى  ﴾lE?ُ_ '!O ( v$?% Aَ 3 O%.C w$,% $ ُ D,$  َ!َJ ﴿ :برفع )يوم(  .سورة طه . 59 / 20 :
) (2المحتسب . 54 / 2 :
) (3ينظر :المحتسب . 54 / 2 :
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ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩ:
مجيء معنى الجماعة بلفظ الواحد  ،أو لفظ المثنى يع ُّد من مظاھر الحمjل علjى المعنjى  ،وھjو
مظھر طارئ على التركيب ؛ إذ إنَّ األصل في التركيب النحوي ھو الحمل على اللفظ.
وقد شjاعت ھjذه الظjاھرة فjي العربيjة  ،ونjزل بھjا القjرآن الكjريم فjي قراءاتjه المشjھورة منھjا
عدول تفسيرً ا خا ًّ
صا بالحالة التي ورد في إطارھjا  .فقjد فjـ ُسِّر
والشاذة على ح ٍّد سواء  ،وقد فـ ُسِّر ك ُّل
ٍ
على سبيل المثال في قوله تعالى في سورة الجن ﴾(1) 4L1!T2 L " T 4L>  َ , 44َ ;َa $4.  4+.َ 4ِ)2 ﴿ :
بأنَّ الحرس اس ٌم مفرد في معنى الحراس كالخjدّام ؛ ولjذا وُ صjف بشjديد  ،فھjو مjن بjاب رعايjة اللفjظ
دون رعاية المعنى  ،ولو ذھب إلى المعنى لقيل ِ ) :ﺷ َﺪاد( .

) (2

وممَّا ذكره ابن جني في المحتسب ممَّا قرئ على ھذه الظjاھرة قjراءة األعمjش َ ) :ـ ْ&َY 4ـ  6ـَ@4
 ((3)  Mْ >  ُْ َ2مضمومة السjين  ،سjاكنة الكjاف مjن غيjر ألjف  ،وقjراءة إبjراھيم> ) :ـ ْ ، ( Mوفjي
قراءته أيضًا  4,2  Mْ > 4+   َY2) :ـ  ِـ ْ . (5) ((4)  Mقjال  ... )) :وجjاز أن يوقjع علjى النjاس كلھjم
تصjورً ا لمعنjى الجملjة والجماعjة وھjي بلفjظ الواحjد كمjا جjاز للبيjد أنْ يشjير أيضًjا إلjى
ُّ
صفة مفردة
الناس بلفظ الواحد في قوله :

) (1سورة الجن . 9 / 72 :
) (2ينظر  :الكشاف  ، 146 / 4 :واإلعجاز الصرفي .175 :
) (3قوله تعالى  ﴾ A4َM>  ُْ َ2 @W6   ْ&َY Z ﴿ :مضمومة السين  ،مفتوحة الكاف بألف  .سورة النساء . 43 / 4 :
) (4سورة الحج . 2 / 22 :

) (5ينظر  :المحتسب  ، 189 – 188 / 1 :وحجة القراءات  :عبد الرحمن أبو زرعة . 472 :
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الح َيا ِة َو ُطولِ َھا
َو َل َقد َسئ ِْمتُ منَ َ

كيف لبي ُد ). (( (1
الناس
ال ھَذا
َ
َو ُ
س َؤ ِ
ِ

)(2

وقد شاع التعبير بالمفرد عن الجماعة في القراءات القرآنية فھذا أُبيُّ بن كعب قرأ A!َ 1$  !>ِ ) :
 . (3)(!I/ (${َ/ $ َ ً!%G ;,%ومن قراءاته ما ذكره ابن جني في المحتسب من غير أنْ ينسبھا إليه a K\4َa) :
 . ((4) 1Sوقد نسبھا إلى ابن عباس وعكرمة والضحاك وأبي شيخ الھُنjائيّ والكلبjيّ وابjن السََّ jميفع .
قال  )) :ھذا لفظ الواحد  ،ومعنى الجماعة  ،أَيْ  :عبjادي كjالقراءة العامjة  ، ...وأَ َّنjه إ َّنمjا خjرج بلفjظ
الواحد ليس اتساعًا واختصارً ا عاريًjا مjن المعنjى  ،وذلjك أ َّنjه جعjل عبjاده كالواحjد  ،أيْ  :ال خjالف
بينھم في عبوديَّته  ،كما ال يخالف اإلنسان نفسه  ،فيصير كقول النبيّ  : 0وھم َي ٌد علjى مَjن سjواھم ،
أي :متضافرون متعاونون  ،ال يقعد بعضھم عن بعض  ،كما ال يخون بعض اليد بعضً jا  ،وضjد ھjذا
قوله ) تعالى( . (( ﴾(5) l>P $ ",ُ4ُJ ً!I-8 $ 6c$?َB ﴿ :

) (6

وفي نصِّ ابن جني المتقدم أمور نجملھا في ما يأتي :

) (1ينظر  :ديوانه . 25 :
) (2المحتسب .189/1 :
) (3قوله تعالى  ﴾ A46َ 2 َ ً\ #4َ:  , 4 ِ) ﴿ :بلفظ الجمع  .سورة البقرة  . 111/ 2 :أمَّا القراءة بلفظ المفرد فقد ذكھا
طائفة من المفسرين  .ينظر :تفسير الطبريّ  ، 508/2 :وتفسير الثعلبيّ  ، 259/1 :والكشاف  ، 304/1 :وتفسير
الرازي  .3/4:ويذكر أن ألُبيّ اثنتا عشرة قراءة خالف فيھا جمھور القراء في التعبير بالمفرد عن الجمع  ،أو العكس .
ينظر  :قراءة أبي بن كعب دراسة نحوية ولغوية  ،د .خولة عبيد خلف الدليميّ . 90- 88 :

) (4قوله تعالى  ﴾ ;!6D Q 4W$;!َQ ﴿ :بلفظ الجماعة  .سورة الفجر . 29 / 89 :
) (5سورة الحشر.14 / 59 :
) (6المحتسب  ، 361 -360 :وينظر  :مجمع البيان . 345/10 :
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 .1إرادة لفظ الجماعة من لفظ الواحد .
 .2إ َّنه حمل ھذه القراءة مjن حيjث المعنjى علjى نظيرتھjا العامjة  ،واستشjھد علjى صjحة مذھبjه
بالحديث الشريف .
 .3القول بس ِّنية القراءة وقصديَّتھا  .أ َّما ما تفيده بعض القراءات من ا ِّتساع واختصار فھي فوائjد
ِيست بالمعاني الكبيرة التي تفيدھا الوجوه المختلفة للقراءات .
ثانوية إذا ما ق َ
ومنه قراءة األعمش  ) :إِﻻَ ﻣ ْﺴ َﻜﻨَـ ُﻬ ْﻢ) . ((1قال في توجيه ھذه القراءة ... )) :وأمَّا )مسكنھم( فإنْ
شئت قلت  :واحد كفى من جماعته  ،وإنْ شئت جعلته مصدرً ا َّ
وقدرت حذف المضاف  ،أيْ  :ال ترَ ى
إال ◌ّ آثار مسكنِھم  .فلما كان مصدرً ا لم َ
يلق لفظ الجمعيَّة (2) . ((...وعلل مجيء معنى الجماعjة بلفjظ
الواحد بأنَّ المقام مقام تقليل لھم وذكر العفاء عليھم  ،فناسjب ھjذا المقjام ذكjر الواحjد  ،ورأى أنَّ منjه
 ، ﴾(3) Wأيْ  :أَطفاال ،
قوله تعالى L ْv`  ُM;ِ ْ{ُ ُE ﴿ :

))

وحسُن لفظ الواحد ھنjا ؛ أل َّنjه موضjع تصjغير

لشأن اإلنسjان  ،وتحقيjر ألمjره  ،فjالقَ بjه ذكjر الواحjد لjذلك لقلَّتjه عjن الجماعjة  ،وألنَّ معنjاه أي ً
ضjا
نخرج ك َّل واح ٍد منكم طفال

(( )(4

.

وقد لمح في الحديث عن الواحد بلفظ الجماعة فضالً عمّا لمحه غيره فيه مjن إرادة االتسjاع فjي
اللغة أنَّ فيه )) حفظ المعنى ومقابلة اللفظ به ؛ لتقوى داللته عليه  ،وتنض ّم بالشبه إليه (( .

) (5

وقد يرا ُد من الحديث عن الجماعة بلفظ المفرد معنى الجنس  ،أو يjرا ُد منjه انسjجام اللفjظ المفjرد
مع السياق فيزيده حُ س ًنا وجماالً  ،وھذا ما يتجلى من توجيه ابن جني لقراءة  ((6) ْ7  4َ َMَa ) :بلفظ
) (1قوله تعالى  ﴾ $ O !c !>ِ ﴿ :بلفظ الجمع  .سورة األَحقاف .25 / 46 :
) (2المحتسب . 266 / 2 :
) (3سورة الحج . 5 / 22 :
) (4المحتسب . 267 / 2 :
) (5المصدر نفسه  ،والصفحة نفسھا .
) (6قوله تعالى  :في القراءة المشھورة  ﴾ً!-$?َ w !َْ  !َ/,$ cَ]َQ ﴿ :بلفظ الجماعة  .سورة المؤمنون . 14/ 23 :
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بلفظ الواحد  .قال )) :أمَّا مَن وحَّ دَ فإنه ذھب إلى لفظ إفراد اإلنسان وال ُّنطفة والعَ َل َقjة  .ومَjن جمَjع فإ َّنjه
أراد أنْ ھذا أمرٌ عا ٌّم في جميع ال َّناس  .وقد شاع عنھم وقوع المفرد في موضع الجماعjة  ،نحjو قjول
الشاعر :

) (1

بعض َب ْط ِن ُك ُم َت ِع ُّفوا
ُكلُوا في ِ
وقول ُطفيل :

ِيص
َفإَنَّ َز َما َن َك ُم َز َمنٌ َخم ُ

)(2

في َحلقِ ُكم عظ ٌم وقد َ
ش ِجينا
إال أ َّنه َمن ق َّدم اإلفjراد ثjم ع َّقjب بjالجمع أشjب ُه ً
لفظjا ؛ أل َّنjه جjاور بالواحjد لفjظ الواحjد الjذي ھjو
)إنسان( و )سُاللة( و ) ُنطفة( و ) َع َلقة( و )مُضغة(  ،ثم ع َّقب بالجماعjة ؛ أل َّنھjا ھjي الغjرض  .ومjن
ق َّدم الجماعة بادر إليھا إذ كانت ھي المقصود  ،ث َّم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله  ،واألول أجرى على
ً ((
قوانينھم  ...فمعاودة اللفظ بعد االنصراف عنه تراجعٌ وانتكاث  ،فاعرف ُه وابن ِ◌عليه فإ َّنه كثير ج ّدا
.

)(3

ومع التماس ابن جني توجيھا مقبوال للقراءة بjالمفرد )َMَaـ َْ7  4ـ ( غيjر أ َّنjه ھنjا يjرجح قjراءة
العامة  ،ويرى أ َّنھا أجرى على قوانين العربية .
واسjjتدل علjjى صjjحة مذھبjjه بjjأنَّ لفjjظ الواحjjد يjjأتي لمعنjjى الجمjjع والكثjjرة بقjjراءة علjjي وابjjن
عباس. ﴾(4) A,ُU>P-ْ D P> 3 Oiْ  ُ!َ*$﴿ : Χ

) (1ينظر :كتاب سيبويه  ، 210 /1 :والبيت من الخمسين التي لم يعرف لھا قائل  ،واألصول في النحو ، 313 /1 :
صل  ، 268 /1 :وشرح الرضي على الكافية  ، 362 /3 :وخزانة األدب  . 525 /7 :يقال  :أكل في بعض
والمف َّ
بطنه  ،إذا كان دون الشبع  ،وأكل في بطنه إذا أكل وشبع  ،والخميص  :الجائع  ،أيْ  :زمان ْ
ب ومخمصة .
جد ٍ
) (2ينظر  :األصول في النحو . 313 /1 :
) (3المحتسب . 88-87 /2 :
) (4قوله تعالى  ﴾ A,ُU>P-ْ D P> 3 Oiْ  ُSَ* ﴿ :بلفظ المفرد  .سورة . 15 / 47 : ( Τ
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قjال :

))

ـﻞ ( بالتوحيjد – بلفjظ الواحjد
ھjذه القjراءة دليjل علjى أنَّ القjراءة العامjة التjي ھjي ) َﻣﺜَ ُ

برجjل مثjل رجلjين وبjرجلين
ومعنى الكثرة ؛ وذلك لما فيه من معنى المصدرية  ،ولھذا جاز مررت
ٍ
وبرجل مثل امرأة  .أال ترى أ َّنك تستفيد في أثناء ذلك معنى التشبيه
مثل رجال  ،وبامرأة مثل رجل ،
ٍ
والتمثيل؟ ((  (1) .فھو ھنا يفسِّر القراءة المشھورة بالقراءة الشاذة .

ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ :
ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت  ،وابن مسعود والحسن -بخالف -وعاصم الجحدريّ   5 QَGَa) :
)ِ . ((2)  ُM Kقال ابن جني :

))

ھذه القراءة تد ُّل على أنَّ قراءة العامَّة التي ھي ُ ﴾  ُM" Kَ   ﴿ :
لفظھا

ُ
لفظ التثنية  ،ومعناھا معنى الجماعة  ،أيْ  :ك ُّل اثنين فصاع ًدا من المسلمين اقتjتال فأصjلِحُ وا بينھمjا .
أال ترى أنَّ ھذا حك ٌم عام في الجماعة  ،وليس يختصُّ به اثنان مقصودان ؟ ففيjه إذاً شjيئان  :أحjدھما
لفظ التثنية يراد به الجماعة  .وآخر لفظ اإلضافة لمعنى الجنس. ((...

)(3

وجjjاء فjjي فjjتح القjjدير للشjjوكانيّ )ت1255ھ(  )) :قjjال أبjjو علjjيّ الفارسjjي فjjي توجيjjه قjjراءة
الجمھور  :أراد باألخوين  :الطائفتين ؛ ألنَّ لفظ التثنية قد َير ُد  ،ويرا ُد به الكثjرة  .وقjال أبjو عبيjدة :
أي  :أص ِلحُ وا بين ك ِّل أخوين (4) . ((...وھjذا المjذھب فjي العربيjة عمومًjا  ،وفjي القjرآن الكjريم علjى
وجه الخصوص مذھب شائع  ،وھو يدخل ضمن باب االتساع في اللغة  ,وأبو الفتح في توجيھjه ھjذه
القراءات يسعى جاھ ًدا على حملھا على المعنى الذي جاءت به قراءة الجماعة .

ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ

) (2المحتسب . 270 /2 :
) (3قوله تعالى  ﴾ $ ُ]%$ , Wَ 1 $I" ,?4$2َ`َQ ﴿ :بلفظ التثنية  .سورة الحجرات . 10 / 49 :
) (4المحتسب .278 / 2 :
) (1فتح القدير  ،للشوكانيّ . 63 / 5 :
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أقسام العطف عند النحاة ثالثة ): (1
jائم وال قاعٍ jد ( بjjالخفض ،
أحAAدھا  :العطjjف علjjى اللفjjظ  ،وھjjو األصjjل  ،نحjjو  ) :لjjيس زيٌ jد بقٍ j
وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف  ،فال يجوز في نحو  ) :ما جاءني من امرأ ٍة وال زي ٍد ( إال
الرفع عط ًفا على الموضع ؛ ألنَّ )مِن( الزائدة ال تعمل في المعارف .
ً
قاعدا(  ،بال َّنصب  ،وله عندھم ثالثة
بقائم وال
والثاني  :العطف على المحل  ،نحو ) :ليس زي ٌد
ٍ
شروط :
 .1إمكان ظھوره في الفصيح  ،فال يجوز  :مررت بزي ٍد وعمرً ا ؛ أل َّنه ال يجوز  :مررت زي ًدا .
 .2أنْ يكون الموضعُ بحق األصالة  ،فال يجjوز )ھjذا الضَّ jاربُ زيً jدا وأخيjه( ؛ ألنَّ الوصjف ،
وھو اسم الفاعل مستو ٍ
ف لشروط العمل  ،واألصل إعماله ال إضافته .
jان( ؛ ألنَّ
 .3وجjjود المُحjjرز  ،أيْ  :الطالjjب لjjذلك المحjjل  ،فjjال يجjjوز ) :إنَّ زي ً jدا وعمjjرٌ قائمِ j
الطالب لرفع عمرو ھو االبتداء  ،وھو قد زال بدخول )إنَّ ( .
والثالث  :ھو عطف التوھُّم  ،نحو  ) :ليس زي ٌد قائمًا وال قاع ٍد ( بjالخفض  ،علjى تjوھم دخjول
الباء في الخبر  ،وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوھَّم  ،وشرط حُسْ نِه كثرة دخوله ھناك ،
وقد سبق أنْ أشرنا إلى أنَّ النحاة يفضلون تسمية ھذا النوع من العطjف إذا ورد لjه شjاھ ٌد فjي القjرآن
الكريم بالعطف على المعنى .
ووجه بالعطف على المحل قراءة الحسن واألعمش والثقفjي  ،ورويjت عjن أبjي عمjرو " ) :ـ 
  ((2)N +"/بالعطف على المحل  .قال :

))

وقد يجjوز أنْ يكjون مرفjوع الموضjع عطفjا علjى الموعjد ،

فكأ َّنه قال  :إنجاز موعدكم وحشر الناس ضحى في يوم الزينة  ،أيْ  :ھذان الفعالن في يjوم الزينjة ،
فكأنه جعل الموعد عبارة عن جميع ما يتحدد في ذلك اليوم  :من الثواب  ،والعقاب  ،وغيرھما سوى
الحشر  ،أال تراه عطفه عليه ؟ (( .

)(3

) (2ينظر  :مغني اللبيب  ، 179 -165/ 2 :واإلتقان . 167-164/2 :
) (1قوله تعالى  ﴾ 3 O%.C w$,% ﴿ :بالرفع  .سورة طه . 59 / 20 :
) (2المحتسب . 53 / 2 :
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وممَّا وجھه بالعطف على المحل ما روي عن أ َبان بن تغلب ) :

َ     ْ  َ  

) ((1بالجزم .

قال  )) :ھو معطوف على قوله َm ًN07, Jَ #َِa ﴿:ـ ، ﴾ً4M+وموضjع ذلjك جjزم ؛ أل َّنjه جjواب الشjرط
الذي ھو قوله S z S َ  , 2 ﴿ :ـ ْ:fـ ِ ﴾  ،فكأ َّنjه قjال  :و َمjن أعjرض عjن ذكjري يع ْ
ِjش عيشjة ضْ jنكا
ونحشره  ،كما تقول َ :من يزرْ ني يجبْ له دِرھم عليَّ  .وعليه قراءة أبي عمرو بن العالء َq QَGَa ) :
 . (3) (( ((2) *5 46   /, #ُ:َ2ومعلو ٌم أنَّ قراءة أبي عمرو بن العالء التي ختم بھا توجيھه العطف فيھjا
على ظاھر اللفظ  ،وليس على المحل كما في القراءة المشھورة  ،والقراءة المروية عن أبان .
ومنه قراءة أبي نھيك) (4وأبي مجلز) ، ( (ِ" ) : (5بكسر الباء  .وقد وجھھا بالعطف على المحل
 ، ﴾ + mفكأ َّنjه قjال :
بقوله  )) :ھو معطوف على موضع الجjار والمجjرور مjن قولjه 2$ َ ﴿:ـ!{!ِ" /ـ 
برا بوالدتي  ،وأشعرني ًّ
وأَلزمني ًّ
برا بوالدتي ؛ أل َّنه إِذا أوصاه به فقد ألزمه إيَّاه  .وعليه بيت الكتاب
:

) (3قوله تعالى  ﴾ l-$Dَ 3 !IUْ  w ,$ % V(v$?َ/ ﴿ :برفع الفعل )نحش ُر(  .سورة طه . 124 / 20
) (4قوله تعالى  ﴾ Z? !{ 1 . 1ُ َ َ2َ`َQ ﴿ :بجزم الفعل )أكن(  .سورة المنافقون . 10 / 63 :
) (5المحتسب ، 60 / 2 :
) (1ھو عثمان بن نھيك أبو نھيك األزدي الفراھيدي  ،صاحب القراءات  ،بصري يختلف إلى خراسان روى عن ابن
عباس  ،وعمرو بن أخطب  ،روى عنه قتادة  ،وزياد بن سعد الخراساني  ،والحسين بن واقد  .الجرح والتعديل
للرازي)327ھ(  , 171 / 6 :وينظر  :تھذيب الكمال للمزي  ، 501 / 19 :وتھذيب التھذيب البن حجر - 142 / 7 :
.143
) (2ھو الحق بن حميد أبو مجلز السَّ دوسي بصري تابعيُّ ثقة وكان يحب عل ًّيا رضي _ تعالى عنه  ،روى عن ابن
عمرو ابن عباس  ،وأنس  ،وجندُب  ،روى عنه قتادة  ،وآخرين  .مات بالكوفة سنة 110ھ  .ينظر  :معرفة الثقات
للعجلي  , 230 / 2 :والجرح والتعديل  ، 124/9 :ومشاھير علماء األمصار البن حبان .147 :
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* ي َْذھَ ْبنَ مِن َنجْ ٍد وَ َغ ْورً ا َغا َئرَ ا )*(1
أي  :ويسلكن غورً ا (( .

) (2

أصل نحويٍّ ؛ بل على فرع من فروع األبواب
ونرى أ َّنه عندما يجد قراءة ً ما لم ترد على
ٍ
النحوية  ،كما ھي الحال في توجيھه قسمًا من القراءات بالعطف على المحل  ،فھو يضع بإزاء ھذا
الوجه وجھًا َ
آخر  ،أو أكثر  ،ويخيِّر القارئ بينھما ؛ فاألصل في العطف ھو ما ذكرناه العطف على
اللفظ  .أمَّا ما يمكن حمله على المعنى  ،أو على المحل  ،فجُ ُّله يدخل في باب التوسع في المعنى ،
وھو ما يجد فيه النحاة والمفسرين  -ومنھم أبو الفتح  -أُفقا واسعًا لالجتھاد في عرض األوجُه الداللية
التي يحتملھا التركيب  ،وھذا ما نجده لدى الزمخشري
حيان

) (6

 ،واآللوسي

)(7

)(3

 ،والرازي

) (4

 ،والبيضاوي

) (5

 ،وأبي

 ،وغيرھم ؛ فما ال يأتي على أصله في التعبير يفتح باب الداللة االحتمالية

للتركيب والسيما في األساليب األدبية الرفيعة  .فما بالك بأسلوب القرآن المحكم ؟ وھذه النظرة مبنية
أساسًا على فكرة أنھم ال يعللون ما يأتي على أصله من الكالم ؛ فيتبعون في درسه المنھج الوصفي .
أما ما لم يأت على أصله  ،فيعملون فيه قياساتھم ومعاييرھم  ،فھم ال يعللون البناء في الفعل الماضي
 ،في حين يعللون إعراب الفعل المضارع ؛ ألنَّ األول جاء على أصله  ،وھو البناء  ،واآلخر جاء

) (3وصف ضعائن مرة يأتين نج ًدا  ،وھو ما ارتفع في بالد العرب  ،وأخرى يسلكن الغور  ،وھو تھامة  ،وھي ما
انخفض من بالد العرب  ،والبيت في الكتاب منسوب إلى العجاج  .ينظر  :كتاب سيبويه . 94/1 :
) (4المحتسب . 43 / 2 :
ٌ
محدث( بالرفع أيضً ا ،
) (1ينظر  :الكشاف  562 ، 17 / 2 :في توجيھه قراءة ابن أبي عبلة )وال طائرٌ ( بالرفع  ،و)
وقراءة  (V}n = 1 ] !) :بالرفع أيضا  .ينظر . 85 / 2 :
) (2ينظر  :توجيھه نصب )وقو َم( في قوله تعالى  : (ZUK!Q ,/!  ,/ w,J) :التفسير الكبير )مفاتح الغيب( 225/28
.
) (3ينظر  :توجيھه رفع )وال طائر(  :تفسير البيضاوي . 406 / 2 :
) (4ينظر :البحر المحيط  :توجيھه نصب ) :وبشرى( . 60/ 8 :
) (5ينظر  :تفسير اآللوسي  ) :وذكرى للمؤمنين(  ، 77/ 8 :و )محدث( بالرفع . 7/ 17 :
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معرَ ًبا على خالف األصل عندھم  (1).ولو جاءت القراءة بالعطف على اللفظ كما ھو األمر في معظم
ما يأتي على العطف في اللغة لما وجد أبو الفتح وغيره ھذا المتسع في ذكر الوجوه النحوية ،
وترجيح وجه منھا على آخر .
ومتدبر المحتسب إذا أراد أنْ يستقصي فيه ما جاء من مسائل نحوية يج ُد مسائل أ ُ َخر غير التي
ذكرناھا في بحثنا ھذا  ،ولكنھا مسائل نحوية تقليدية مما عكف عليه الدارسون منذ نشأة ھذا العلم ،
واستقصاؤھا ال يدخل ضمن اإلطار الذي ألزمنا به أنفسنا في خطة البحث ھذه .

ﺍﳋــــﺎﲤـــﺔ
) (6ينظر في سبيل المثال  :شرح المفصل  :المجلد الثالث  235/ 7 :وما بعدھا .
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ونحن نصل إلى نھاية المطاف في ھذه البحث الذي تناولنا فيه التوجيه النحوي للقراءات
القرآنية الشاذة في كتاب المحتسب البن جني نعرض في خاتمته أھم النتائج التي خرجنا بھا
منه  ،وھي على النحو اآلتي :
.1

التقط الباحث ما وجده في كتاب المحتسب من إشارات صوتية وصرفية وظفھا أبو الفتح
بن جني في توجيھه النحوي من أجل فك رموز التركيب  ،وھي دعوة إلى النظر إلى النحو
من منظار جديد يكون أقرب إلى واقع اللغة من غيره  ،فھو يرتبط بما يُفھم من النص  ،ال
بما درج عليه معظم الباحثين من اقتفاء أسلوب القدماء في التبويب على موضوعات النحو
التقليدية التي يحكم جلَّھا اإلعراب .

 .2وقف الباحث مع الرأي القائل بإنكـار تواتر القـراءات  -مشھورھا وشاذھا  -؛ إذ إن
القـرآن الكـريم في رأينا ھـو المتواتـر ليس القـراءات ؛ ألنَّ
متغايرتـان

((

))

القـرآن والقـراءات حقيقتـان

 ،فالقـرآن ھو الوحي المنزل على ، ( Τللبيان واإلعجاز  ،والقـراءات ھي

اختالف قراءة ألفـاظ الوحي المذكـور في كتابة الحـروف أو كيفيتھا ؛ من تخفيف وتثقيـل .
أمّـا تواتـرھا عن النبي( ففيه نظر .
 .3منھج ابن جني في توجيه القراءات القرآنية ال يختلف عن منھجه الحرّ في اللغة عامة ،
ذلك المنھج الذي ينم على عقلية فذة ال تتأثر بالماضي ؛ لذا وجدناه يوظف معرفته بدقائق
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العربية  ،وإحاطته بأسرارھا  ،للكشف عن المعاني البالغية الرائعة التي تقف وراء
اختالف القراءات القرآنية ؛ وابن جني ال يقنع بالمعاني التي ألفھا النحاة  ،وتعارفوا عليھا
؛ بل نجده قد َّ
وظف مقدرته العلمية المعروفة في اللغة عامة  ،وفي النحو والصرف خاصة
 ،وبراعته في التحليل والتعليل والقياس  ،وكان ھ ُّمه أنْ يستطلع اللغة  ،ويستكشف فيھا
أسرارھا الجديدة  .وعلى ھذا نجده يؤكد ارتباط النحو بالمعاني .
َ
.4

دأب ابن جني في حمل القراءة الشاذة على نظيراتھا من القراءات الفاشية أو الشاذة ؛ فھو
مع تسليمه بتقديم القراءة الفاشية على رسيلتھا الشاذة في األع ِّم األغلب غير أ َّنه كان يرى
أنَّ من اإلنصاف أال ّ تـ ُطرح األخيرة بحجة أنَّ األولى أقوى منھا  ،وقد يحمل القراءة على
النظير من كالم العرب المنثور مثلما فعل في توجيه جملة من القراءات الشاذة في كتابه
المحتسب .

 .5نظر أبو الفتح بن جني إلى القراءات باعتدال  ،وقد سلك مسلك سيبويه في نقل ما يرد
مخالفا ً للجمھور من دون أنْ يقطع بتخطئته ما وجد له تأويالً  .والفرق بين موقف الرجلين
– فيما نرى – أنَّ أبا الفتح تصدى إلى البحث في موضوع القراءات الشاذة ليص ِّنف فيھا
كتابًا مستقالً  ،فكان ال ب َّد له من المقارنة والترجيح  ،والتوجيه  ،ومناقشة آراء من سبقه ؛
والنحو عل ٌم قائ ٌم على سوقه  ،تصدى إلى تأسيسه سيبويه  ،ولم يكن آنذاك للقراءات القرآنية
َ
فتمايز الموقفان لتمايز الغايتين من
ما لھا من الجدل واالختالف في عصر ابن جني ؛
التأليف  .فسيبويه كانت غايته أنْ يؤسس لعلم العربية  ،وابن جني أراد أن يُبيِّن أوجُه
الصحَّ ة في طائفة من القراءات التي سمّاھا أھل زمانه شاذة ال لشيء إال أل َّنھا خرجت عن
سبعة ابن مجاھد ؛ فموقف ابن جني في كتابه المحتسب كان موقف المدافع  ،والمدافع مُلزم
بإثبات الحجة ؛ لذا فھو يلجأ إلى تسمية األشياء بمسمياتھا  ،فيرجح قراءة على أخرى ،
ويورد أدلة ھذا الترجيح أو ذاك بما امتلكه من ناصية اللغة وعلم بأسرارھا .
.6

كان يحرص على اختيار أعلى الوجوه وأحسنھا لحمل القراءة عليه ؛ فليس كل ما يجوز
في العربية يجوز في القراءة  ،فكان يعلق على توجيه األخفش ألحدى القراءات بقوله :
يجوز على ھذا في العربية ال في القراءة ؛ أل َّنھا سنة ال تخالف

((

))

 .فھو يؤمن بسن َّية

القراءة  ،لذا ينبغي أن يُصْ طـَفى لتوجيھھا أعلى مذاھب العربية  ،فالقراءة عنده يصونھا
السند الذي يضفي عليھا سِ مة القداسة فضال عن أنَّ بعضھا يمثل صور اختالف ألفاظ
الوحي القرآني المنزل على Τبن عبد _(  ،وبعضھا اآلخر يمثل تفسيرً ا وتبيي ًنا للقرآن
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الكريم سجله الصحابة الكرام ) (ξإليضاح مقاصد الوحي ومراميه لمن يأتي من بعدھم ،
وھو ما اصطلح عليه بالقراءات التفسيرية .
.7

إذا وجد أبو الفتح في القراءة وجھًا مقبوالً  ،كان ال يتوانى في بيانه  ،وقد عبر عن ھذا
قوله :

))

ليس ينبغي أن يقال على شي ٍء له وجه من العربية قائم وإنْ كان غيره أقوى منه

أ َّنه غلط (( ؛ لذا فھو يعتمد في توجيھه القراءات الشاذة على التماس الوجوه المقبولة التي
تليق بحمل ما جاء في ھذه القراءة أو تلك عليھا  ،وكان يقدم ھذه الشواذ في االحتجاج على
الشعر  ،ويلجأ إليھا أوال إنْ وجدت  ،ثم يعطف عليھا بعض األساليب األخرى .
.8

تباين ظاھر موقفه من تخ ُّير بعض القراء قراءته من غير التفات إلى السند  ،ففي حين
أنكر ذلك  ،وراح يدافع عن القراء في مواضع من كتابه المحتسب  ،منھا دفاعُه عن قراءة
األعمش التي رواھا عن أنس  (#2."  2 Jَ ِ)  َ ) :لقوله تعالى ﴾#5."  2 Jَ ِ)  َ ﴿ :
)سورة التوبة  . (57/ 9:ورأى أنَّ القراءات جميعھا مسموعة عن النبي ( Τ؛ لقوله ::نزل
ف كا ٍ
القرآن على سبعة أحرف كلھا شا ٍ
ف  ...ال نجد َّن َفس الدفاع عن القراءة الشاذة ،
والذب عنھا عنده في تعليقه على قراءة أبي ال َّسمّال ) :ﻓﺤﺎﺳﻮا(  ،بالحاء  ،فقال ) )) :حاسوا
وجاسوا( واحد وھذا يدل على أنَّ بعض القراءة يُتخيّر بال رواية  ،ولذلك نظائر

((

،

والظاھر من كالمه ) بعض القراءة ُي َتخيَّر( أنَّ التخيير يكون من القراء اجتھا ًدا من عند
أنفسھم ؛ وليس ھو من المنقول الصحيح عن الرسول األكرم ،!(Τفھو يصرح بأنَّ بعض
القراءة ُي َتخ َّي ُر بال رواية .
 .9كان أبو الفتح حريصًا على ترسيخ ما يرتضيه من أصول النحو البصري  ،فحفلت
توجيھاته النحوية بذكر تلك األصول التي قام عليھا النحو  ،فيعللھا  ،أو يعلل بھا  ،وقد
ذكرناھا في مواضعھا .
 .10على الرغم من إنصاف ابن جني للقراءات الشاذة كان موضوعيًا في نظرته إلى القراءات
المشھورة  ،إذ غالبًا ما كان يرجحھا على رسيلتھا الشاذة  ،ودليل الباحث على صحة ما
ذھب إليه غلبة عدد القراءات المشھورة التي فضلھا على عدد القراءات الشاذة في كتابه
المحتسب .
 .11من آرائه التي لم يقفوه بھا أحد  ،ويرى الباحث صوابھا ودقتھا ما فرق به بين بنائي ) َفعْ ل
وفِعال( لدى توجيھه قراءة  (*,4S U Jُ6َa2) :إذ قال :

))

صال ؛ أل َّن ُه
من ال ِف َ
أع ّم ُ َ
ال َفصْ ُل َ
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مستعمل في الرّ ضاع وغيره  ،والفصا ُل ھنا أوقع ؛ ألنه موضع يختص بالرضاع (( .وقوله
) :والفصال ھنا أوقع( ترجيح بيِّن للقراءة المشھورة على نظيرتھا الشاذة معتمدا فيه على
معرفته العميقة بدالالت األلفاظ  ،واالستقراء يؤيد ما ذھب إليه لما في بناء ف َِعال المزيد
على ) َفعِل( من تخصيص  ،فالصيام أخص من الصوم  ،والقتال أخص من القتل  ،وھذا
المعنى يغنينا عما ذكر من معاني )فِعال( التي ذھب إليھا علماء اللغة من امتناع  ،وقرب ،
وحينونة  ،ووسم  ،وكلھا فيھا التخصيص  .وھذا في حدود ما اطلعنا عليه من مصادر لم
يُسبق إليه ابن جني  ،ولم يقفوه به أحد  ،وھو أقرب إلى واقع اللغة مما ذكر عند غيره .
 .12لم يكن الوضوح في التوجيه النحوي سمة عامة في منھجه  ،ففي حين رأى أنَّ حذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه  ...ليس بمستحسن في القياس  ،وأكثر مأتاه إ َّنما ھو في
الشعر  ،عاد في مواطن أخرى إلى التوجيه بحذف الموصوف  ،فنقض رأيه ھذا في
الكتاب نفسه من دون اإلشارة ال إلى خصوصية التعبير القرآني  ،وال إلى ما توافق عليه
النحاة الذين استقرؤا أساليب العرب  ،فوجھوا طائفة من التراكيب الفصيحة على حذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه  .فقد كان حذف الموصوف وإقامة الصفة جائز في
التوجيه النحوي عنده  ،ولكنه تشدد في القياس على حساب ما يحتمله المسموع والسيما أ َّنه
قد بدأ كتابه بالدفاع عن ھذا المسموع  ،وقد استقرأ الباحث ھذه الظاھرة عنده وعند طائفة
من نحاة العربية إغنا ًء للموضوع .
 .13استعانة أبي الفتح بالفاصلة النطقية )الوقف( لتوجيه طائفة من القراءات القرآنية التي
أوردھا في كتابه المحتسب يعد معلمًا من معالم االتجاه الصوتي الذي يمم وجھه إليه في
توجيھه النحويّ  ،بدليل كثرة األمثلة التي نحا فيھا ھذا المنحى .
 .14رجح الباحث ما ذھب إليه الخليل وسيبويه ووجد أنَّ مذھبھما أسلم وأقرب إلى واقع اللغة
؛ وذلك أ َّنھما حمال جزم الجواب بالطلب على جزم جواب الشرط  ،فتعليق الثاني باألول
وعدم استغنائه عنه في الطلب مقيس على تعليق الثاني باألول في الشرط  .فھما أُسلوبان
متعادالن على رأي الخليل وسيبويه  ،وال داعي إلى التقدير الذي ذھب إليه أكثر من جاء
بعدھم من النحاة فيما ذكره المبرد وابن السراج .
 .15رجَّ ح الباحث أنْ السَّكت يتحقق في سياق الطلب حتى مع جزم الجواب  ،ليس مع رفعه
فحسب كما ذھب إليه الدكتور مصطفى النحاس .
 .16لعل ما ميَّز ابن جني من غيره أ َّنه كان يبحث دائمًا عن سرٍّ جديد بين األشياء المألوفة ،
فكان يكفيه أنْ يقول إن قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود) (Πويحيى واألعمش) :

7

ﻳَ َﺎﻣﺎل ِ◌( لقوله تعالى ) ﴾y 4, 4" 2\4َ2﴿ :سورة ُّ
الزخرُ ف  . (77/43:جاءت على الترخيم ،
والترخيم في األسماء الرباعية مذھب شائع في العربية  ،ولك َّنه يأبى إالّ أنْ يؤكد أصالته
في البحث اللغوي  ،فراح يربط بين صغر الكلمة بالترخيم واختصارھا  ،وضعف القوى
وذ ِّل األنفس  ،بإزاء ھول الموقف  ،وشدة العذاب  ،الذي يكسر شوكة المعاندين  ،فيتي َّقنوا
من ُخسرانھم المبين  ،فتذ ُّل أنفسھم  ،ويص ُغر كالمھم  ،وربط الباحث بين ھذا االنكسار
وحركة الكسرة في قولھم  ، (ِH4, 4") :ورأى أنَّ التغاير في العالمة اإلعرابية في اللفظ
الواحد قرينة على اختالف المعنى .
 .17كان أبو الفتح يميل إلى تقويه القراءة بالرفع  ،وترجيحھا حتى على نظيرتھا المشھورة ،
وھذا يد ُّل – في األرجح – على رسوخ قاعدة اإلسناد في النحو العربي في ذھنه  ،فھو
ينظر إلى كالم العرب عامة بمنظار المسند والمسند إليه  ،وما خرج عن دائرة اإلسناد فھو
فضلة حقه أن يكون دون ركني اإلسناد في االھتمام .
ھذه ھي أھم النتائج التي تمخض عنھا ھذا البحث  ،وفيه نتائج أ ُ َخر تركنا ذكرھا اعتما ًد على
حكمة القارئ الكريم  ،ونظره الثاقب  .والحمد ^ ربِّ العالمين .
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 ـ
 أبحاث في أصوات العربية  ،د .حسام سعيد النعيميّ  ،الطبعة األولى  ،دار الشؤون الثقافية
العامة  ،العراق – بغداد  1998م .
 إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع  ،لعبد الرحمن بن إسماعيل أبي شامة
المقدسي )ت590ھ(  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه  ،مصر  1349ھ .
 ابن جني النحوي  ،د .فاضل صالح السامرائي  ،ساعدت جامعة بغداد على نشره  ،طبع بمطابع
دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع  ،بغداد 1389ھ 1969 -م .
 إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل  ،محمد علي بن عالن الصديقي  ،تحقيق إبراھيم
شمس الدين  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  -بيروت 2001 -م
 إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر  ،شھاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني
الدمياطي الشھير بالبناء)ت1117ھ(  ،تحقيق أنس مھرة  ،الطبعة األولى دار الكتب العلمية
 ،لبنان 1419 ،ھ 1998 -م .
 اإلتقان في علوم القرآن  ،تأليف اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
الشافعي)ت911ھ(  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم  ،مكتبة فخر الدين عن طبعة مصر
1387ھ 1967 -م .
 أثر اختالف اللھجات العربية في النحو  ،تأليف د .يحيى علي يحيى المباركي  ،ط ، 1دار
النشر للجامعات  ،القاھرة 2007م .

7

 أثر القراءات في األصوات والنحو العربي  ،د .عبد الصبور شاھين  ،ط ، 1مكتبة الخانجي
بالقاھرة 1408ھ 1987 -م.
 أثر النحاة في البحث البالغي  ،الدكتور عبد القادر حسين  ،القاھرة 1975م .
 أحكام القرآن  ،للجصاص الحنفي )ت370ھ( ،مطبعة دار األوقاف اإلسالمية 1335ھ .
 أخبار القضاة  ،لمحمد بن خلف بن حيان )ت306ھ( عالم الكتب  ،بيروت ) -من دون ذكر
لتاريخ النشر( .
 أساس البالغة  ،جار _ الزمخشري )ت538ھ(  ،دار صادر  ،بيروت  1979م .
 أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  ،الدكتور قيس إسماعيل األَوسي  ،وزارة التعليم العالي
 ،بيت الحكمة  ،بغداد 1988م .
 اإلصابة  ،البن حجر )ت852ھ(  ،تحقيق الشيخ عادل حمد عبد الموجود والشيخ علي محمد
معوض  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1415ھ .
 األصوات اللغوية  ،د .إبراھيم أنيس  ،مطبعة األنجلو المصرية  ،طبعة  1937م .
 أصول الفقه  ،للشيخ محمد رضا المظفر )ت1388ھ(  ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
المدرسين بقم المقدسة ) ،من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 األصول في النحو  ،أبو بكر بن السّراج النحوي البغدادي)ت316ھ(  ،تحقيق د .عبد الحسين
الفتلي  ،ط  ، 3مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1988م .
 أضواء البيان للشنقيطي )ت1393ھ(  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،بيروت 1415ھ 1995-م.
 اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم  ،دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البالغي لصيغة الكلمة ،
الدكتور عبد الحميد أحمد يوسف ھنداوي  ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ،بيروت  ،صيدا
 2002 – 1423م .
 إعراب القرآن  ،ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس)ت338ھ(  ،تحقيق د .زھير غازي زاھد ،
مطبعة العاني ببغداد  1980م .
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 األعالم  ،لخير الدين الزركلي)ت1410ھ(  ،ط  ، 5دار العلم للماليين  ،بيروت  ،لبنان 1980
م.
 أعالم الفكر اللغوي  ،كيس فير ستيج  ،ترجمة الدكتور أحمد شاكر الكالبي  ،الطبعة األولى ،
دار الكتب الجديدة المتحدة  ،بيروت 2007م .
 أعيان الشيعة السيد محسن األمين تحقيق وتخريج حسن األمين دار التعارف للمطبوعات -
بيروت – لبنان .
 االقتراح في علم أصول النحو  ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي)ت911ھ(  ،تحقيق أحمد
محمد قاسم  ،ط ، 1مطبعة السعادة بالقاھرة 1976 ،م .
 أمالي السيد المرتضى  ،تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساني الحلبي  ،الطبعة األولى ،
منشورات مكتبة آية _ العظمى المرعشي النجفي 1325 ،ھ  1907 -م .
 إمالء ما من به الرحمن  ،أبو البقاء العكبري )ت616ھ(  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت  ،لبنان  1399 ،ھ 1979 -م .
 اإلنصاف فيما تناوله الكشاف  ،ابن منير االسكندري )ت683ھ(  ،شركة مكتبة ومطبعة
الخانجي الحلبي وأوالده بمصر  ،عباس ومحمد ومحمود الحلبي وشركاھم  ،مصر  1385ھ -
 1966م .
 البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر  ،د.أحمد مختار عمر  ،الطبعة
الثامنة  ،عالم الكتب  ،القاھرة 2003م .
 البرھان في علوم القرآن  ,لإلمام بدر الدين محمد بن عبد _ الزركشي )ت794ھ(  ,تحقيق
محمد أبو الفضل إبراھيم  ،ط ، 1دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البابي الحلبي وشركاؤه
مصر 1376ھ 1957 -م .
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي)ت911ھ(  ،ط 1
 ،مطبعة السعادة  ،بجوار محافظة مصر  1326 ،ھ .
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 بالغة الكلمة في التعبير القرآني  ،الدكتور فاضل صالح السامرائي  ،دار الشؤون الثقافية العامة
 ،منشورات دار الزھراء  ،بغداد 2000م .
 البالغة تطور وتاريخ  ،للدكتور شوقي ضيف  ،مصر 1965م .
 البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة  ،لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي)ت817ھ(  ،تحقيق محمد
المصري  ،الطبعة األولى  ،جمعية إحياء التراث اإلسالمي  ،الكويت 1407ھ .
 البنى النحوية  ،نعوم جومسكي  ،ترجمة يوئيل يوسف عزيز  ،ط ، 1دار الشؤون الثقافية العامة
 ،بغداد 1987م
 البيان في تفسير القرآن لإلمام األكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي)ت1411ھ(
 ,ط , 3مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ,بيروت  ،لبنان 1394-ھ .
 تاج العروس في من جواھر القاموس  ،لمحمد مرتضى َّ
الزبيدي)ت1205ھ(  ،تحقيق علي
شيري  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت 1414ھ1994-م .
 تاريخ اإلسالم  ،للذھبي )ت748ھ(  ،تحقيق  :د .عمر عبد السالم تدمري  ،الطبعة األولى ،
دار الكتاب العربي  ،لبنان – بيروت 1407ھ  1987 -م .
 تاريخ اللغات السامية  ،تأليف أ .ولفنسون )أبو ذؤيب( مدرس اللغات السامية في الجامعات
المصرية  ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان )من دون ذكر لتاريخ النشر(.
 التبيان  ،ألبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي )ت460ھ(  ،تحقيق أحمد حبيب قصير
العاملي  ،ط  ، 1أوفسيت من الطبعة البيروتية  1409ھ.
 التبيان في إعراب القرآن  ،العكبري)ت616ھ(  ،أبو البقاء محب الدين عبد_ بن أبي عبد_
الحسين بن أبي البقاء عبد_ بن الحسين العكبري تحقيق  :علي محمد البجاوى إحياء الكتب
العربية  ،مصر .
 التبيان للشيخ الطوسي)ت460ھ( تحقيق وتصحيح  :أحمد حبيب قصير العاملي  ،الطبعة األولى
مكتب اإلعالم اإلسالمي  ،الحوزة العلمية  ،قم 1409ھ .
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 تذكرة الحفاظ  ،للذھبي  ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت748ھ(  ،تحقيق الشيخ
زكريا عميرات  ،ط  ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1419ھ  1998 -م .
 التسھيل لعلوم التنزيل  ،الغرناطي الكلبي )ت741ھ(  ،الطبعة الرابعة  ،دار الكتاب العربي ،
لبنان 1403ھ 1983 -م .
 التصريف الملوكي  ,تحقيق محمد بن سعيد النعسان  ,ط ، 1مطبعة التمدن الصناعية
بمصر1310ھ 1913 -م.
 تفسير ابن زمنين  ،ألبي عبد _ محمد بن عبد _ بن أبي زمنين)ت399ھ( تحقيق أبي عبد _
حسين بن عكاشة  ،محمد بن مصطفى الكنز  ،الطبعة األولى  ،مطبعة الفاروق الحديثة مصر،
القاھرة 1423 ،ھ 2002 -م .
 تفسير أبي السعود  ،ألبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت951ھ(  ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت )من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 تفسير البحر المحيط  ،ألبي حيان األندلسي )ت745ھ(  ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 ،والشيخ علي محمد معوض  ،شارك في التحقيق د .زكريا عبد المجيد النوفي  ،ود .أحمد
النجولي الجمل  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان – بيروت 1422ھ 2001 -م .
 تفسير البغوي )معالم التنزيل( ،ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت510ھ  ،أو 516ھ(
تحقيق  :خالد عبد الرحمن العك  ،بيروت  -دار المعرفة )من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 تفسير البيضاوي  ,ناصر الدين أبو الخير عبد _ بن عمر بن محمد البيضاوي )ت682ھ( ،
دار الفكر  ،بيروت ) ،من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 تفسير الثعالبي ] ،الجواھر الحسان في تفسير القرآن[ ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن
مخلوف الثعالبي)ت875ھ(  ،تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة  ،الشيخ علي محمد معوض
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،الطبعة األولى  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان
1418ھ .
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 تفسير الثعلبي  ،لإلمام أبي محمد بن عاشور الثعلبي )ت427ھ(  ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظير
الساعدي  ،الطبعة األولى  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان 1422ھ 2002 -م .
) 7أجزاء(
 تفسير الرازي )مفاتيح الغيب( لإلمام أبي بكر المعروف بالفخر الرازي )ت606ھ( الطبعة
الثالثة  ،مصر.
 تفسير السمرقندي  ،أبو الليث السمرقندي)ت383ھ(  ،تحقيق  :د .محمود مطرجي  ،بيروت ،
دار الفكر .
 تفسير السمعاني )ت489ھ(  ،تحقيق ياسر بن إبراھيم وغنيم بن عباس بن غنيم  ،الطبعة األولى
 ،دار الوطن  ،الرياض 1418ھ  1997 -م .
 تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(  ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت671ھ(  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان 1405ھ 1985 -م  12) .جزءًا(
 تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،ابن عطية األندلسي)ت546ھ(  ،تحقيق عبد
السالم عبد الشافي محمد  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان 1423ھ  1993 -م .
 تفسير الميزان السيد الطباطبائي )ت1412ھ(  ،منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
 قم المقدسة)من دون ذكر لتاريخ النشر(. تفسير الواحدي  ،الواحدي )ت468ھ( تحقيق  :صفوان عدنان داودي  ،الطبعة األولى  ،دار
القلم  ,الدار الشامية  ،دمشق  ,بيروت سنة الطبع 1415 :ھ .
 تفسير جوامع الجامع الشيخ الطبرسي)ت548ھ( تحقيق مؤسسة النشر اإلسالمي  ،الطبعة
األولى  ،منشورات مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 1421 ،ھ .
 تفسير زاد المسير  ،البن الجوزي )ت597ھ(  ،تحقيق محمد عبد الرحمن عبد _  ،الطبعة
األولى  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت 1407ھ  1987 -م .
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 تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي )ت548ھ( تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين
األخصائيين  ،تقديم  :السيد محسن األمين العاملي  ،الطبعة األولى  ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  -بيروت – لبنان 1415 ،ھ  1995 -م .
 التمھيـد في علوم القرآن  ,تأليف محمد ھادي معرفة  ,ط ,2مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة المدرّ سين بقم المشرّفة 1425ھ .
 التنغيم اللغوي في القرآن الكريم  ،سمير إبراھيم العزاوي  ،ط ، 1دار الضياء للنشر  ،عمان ،
األردن 1421ھ 2000 -م .
 تھذيب التھذيب  ،ابن حجر )ت 852ھ(  ،ط  ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت
 ،لبنان .
 تھذيب الكمال  ،للمزي )ت742ھ(  ،تحقيق وضبط وتعليق  :الدكتور بشار عواد معروف ،
الطبعة الرابعة  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،لبنان 1406ھ  1985 -م .
 توجيه النظر إلى أصول األثر  ،طاھر الجزائري الدمشقي  ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الطبعة
األولى  ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية – حلب 1416ھـ 1995 -م .
 تيسير الكريم الرَّ حمن من كالم الم َّنان  ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت1376ھ(  ،تحقيق
ابن عثيمين  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1421ھ2000-م .
 التيسير فى القراءات السبع  ،االمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو
الداني)ت444ھ(  ،الطبعة الثانية  ،دار الكتاب العربي  -بيروت 1404 -ھ 1984 -م.
 الثقات  ،البن حبان  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ت354ھ(  ،تحقيق :
السيد شرف الدين أحمد  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت ،
. 1975 - 1395
 جامع البيان عن تأويل القرآن  ،محمد بن جرير الطبري )ت310ھ(  ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان 1415ھ1995 -م .
 الجرح والتعديل  ،للرازي )ت327ھ(  ،ط  ، 1دار إحياء التراث العربي  ،بيروت 1372ھ -
 1952م .
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 الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا  ،الدكتور فاضل صالح السامرائي  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان  2002م 1422 -ھ .
 الجملة العربية نشأة وتطورً ا وإعرابًا  ،د .فتحي عبد الفتاح ال ُّدجَ نيّ  ،مكتبة الفالح  ،الكويت
)من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواھد للعيني  ،دار
الفكر  ،بيروت  ،لبنان  1424ھ  2003 -م .
 الحاشية على الكشاف  ،للشريف الجرجاني)ت531ھ(  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده بمصر  ،عباس ومحمد ومحمود الحلبي وشركاھم 1358ھ 1966 -م.
 حجة القراءات  ،عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة )ت403ھ( تحقيق  :سعيد األفغاني
 ،الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة  -بيروت .1982 – 1402
 حقائق التأويل في متشابه التنزيل  ،للشريف الرضي  ،مطبعة الغري بالنجف 1355ھ .
 خزانة األدب  ،لعبد القادر بن عمر البغدادي  ،تحقيق محمد نبيل طريفي  ،أميل بديع اليعقوب ،
الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1998م .
 الخصائص  ،ألبي الفتح عثمان بن جني )ت392ھ(  ،تحقيق محمد علي النجار  ،عالم الكتب ،
بيروت )من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 خالصة تھذيب تھذيب الكمال  ،الخزرجي األنصاري اليمني)ت923ھ(  ،قدم له واعتنى بنشره
عبد الفتاح أبو غده  ،الطبعة الرابعة  ،مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب  ،دار البشائر
اإلسالمية 1411ھ  ،طبعة مصورة عن طبعة بوالق في القاھرة 1301ھ .
 الدُرُّ المنثور  ،لجالل الدين السيوطي )ت911ھ(  ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بيروت –
لبنان .
 الدراسات اللھجية والصوتية عند ابن جني  ،الدكتور حسام سعيد النعيمي  ،منشورات وزارة
الثقافة واإلعالم  ،دار الرشيد للنشر  ،الجمھورية العراقية 1980م .
 الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية  -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ,الدكتور
ياسين جاسم المحيمد  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت  ،لبنان1422ھ2001-م .
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 دراسات في علم اللغة  ،أ .د فتح _ سليمان  ،دار اآلفاق العربية  ،مدينة نصر  ،القاھرة
1429ھ 2008 -م .
 دراسات في كتاب سيبويه  ،د .خديجة الحديثي  ،دار غريب للطباعة  ،القاھرة 1980م.
 دراسات قرآنية  ،تاريخ القرآن  ,تأليف الدكتور محمد حسين الصغير  ,ط  ، 2مكتب اإلعالم
اإلسالمي  ,الحوزة العلمية -قم 1413 ,ھـ
 دراسات ألسلوب القرآن الكريم  ،تأليف محمد عبد الخالق عضيمة  ،دار الحديث  ،القاھرة
)من دون ذكر لتاريخ النشر(.
 دروس في شرح األلفية  ،عب ُده الراجحي  ،دار النھضة العربية  ،بيروت  1980م .
 دالئل اإلعجاز في علم المعاني  ،اإلمام عبد القاھر الجرجاني  ،صحح أصله الشيخ محمد عبده
والشيخ محمد محمود  ،وقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا ،
مكتبة القاھرة باألزھر  1961م .
 ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس  ،شرح د .محمد حسين  ،المطبعة النموذجية  ،مكتبة
اآلداب بالجماھير  ،مصر 1950م .
 ذخائر العقبى  ،احمد بن عبد _ الطبري )ت694ھ(  ،مكتبة القدسي لصاحبھا حسام الدين
القدسي – القاھرة 1356ھ
 رجال الطوسي  ،للشيخ الطوسي )ت460ھ(  ،تحقيق جواد القيومي األصفھاني  ،الطبعة األولى
 ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 1415ھ .
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شھاب الدين محمود بن عبد _ الحسيني
اآللوسي )ت1270ھ(  ،ط  ، 1دار الفكر  ،بيروت 1987م .
 سر صناعة اإلعراب  ،ألبي الفتح عثمان بن جني )ت392ھ(  ،تحقيق حسن ھنداوي  ،ط، 1
دار القلم  ،دمشق  1985م .
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 سير أعالم النبالء  ،للذھبي )ت748ھ (  ،شرح وتخريج شعيب األرناؤوط  ،تحقيق مأمون
الصاغرجي  ،الطبعة التاسعة  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت – لبنان 1413ھ 1993 -م 10) .
أجزاء( .
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،لقاضي القضاة بھاء الدين عبد _ بن عقيل العقيلي
الھمداني المصري  ،مكتبة الھداية  ،العراق  -أربيل )من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 شرح الرضي على الكافية  ،رضيّ الدين االسترابادي )ت686ھ(  ،تصحيح وتعليق يوسف
حسن عمر  ،مؤسسة الصادق  ،طھران  1395ھ  1975 -م .
 شرح ألفية ابن معطي  ،عبد العزيز بن جمعة الموصلي )ت663ھ(  ،حققه علي موسى
الشوملي  ،مكتبة الخريجي  ،الرياض 1405ھ  1985 -م.
 شرح المفصل  ،للشيخ العالم العالمة جامع الفوائد موفق الدين ابن يعيش بن علي بن يعيش
النحوي )ت 643ھ(  ،تحقيق وضبط وإخراج أحمد السيد سيد أحمد  ،راجعه ووضع فھارسه
إسماعيل عبد الجواد عبد الغني  ،المكتبة التوفيقية  ،القاھرة – مصر )من دون ذكر لتاريخ
النشر( .
 شرح شافية ابن الحاجب  ،تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي )ت686ھ(
مع شرح شواھده للعام الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب ت عام  1093من
الھجرة  ،حققھا وضبط غريبھا  ،وشرح مبھمھما األساتذة محمد نور الحسن  ،محمد الزفزاف ،
محمد محيي الدين عبد الحميد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  1315ھ 1975 -م .
 الصحاح  ،للجوھري )ت393ھ(  ،تحقيق أحمد عبد الغفور العطار  ،الطبعة الرابعة  ،دار العلم
للماليين  ،بيروت  ،لبنان 1407ھ  1987 -م .
 الضعفاء الكبير  ،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي )ت322ھ(  ،تحقيق الدكتور عبد
المعطي أمين قلعجي  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1404ھ 1984 -م.
 طبقات الفقھاء  ،ھذب ُه  :محمد بن جالل الدين المكرم ابن منظور أبو إسحاق
الشيرازي)ت711ھ(  ،تحقيق إحسان عباس  ،الطبعة األولى  ،دار الرائد العربي  ،بيروت -
لبنان 1970م .
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 الطبقات الكبرى  ،محمد بن سعد )ت168ھ(  ،تحقيق إحسان عباس  ،ط ، 1دار صادر ،
بيروت 1968م .
 ظاھرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم  ،تأليف دكتور أحمد سليمان
ياقوت  ،دار المعرفة الجامعية  ،إسكندرية  1993م .
 الظواھر اللغوية في قراءة الحسن البصري  ،د .صاحب أبو جناح ط ، 1مطبعة جامعة
البصرة 1408ھ 1987 -م .
 عدَّة األصول  ،للشيخ الطوسي )ت460ھ(  ،تحقيق محمد رضا األنصاريّ القمِّيّ  ،الطبعة
األولى  ،قم 1417ھ .
 علم األصوات  ،دكتور كمال بشر  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاھرة -

2000

م.
 علم األصوات العام )أصوات اللغة العربية(  ،د .بسام بركة  ،مركز اإلنماء القومي  ،بيروت ،
لبنان ،
 علم الداللة  ،د.أحمد مختار عمر  ،الطبعة األولى  ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ،
الكويت 1402ھ–  1982م .
 علم اللسان العربي – فقه اللغة العربية  ,عبد الكريم مجاھد  ,دار أسامة للنشر والتوزيع ،
الطبعة األولى  ,عمان – األردن  2005م .
 عمدة القاري  ،لبدر الدين العيني )ت855ھ(  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان ) من
دون ذكر لتاريخ النشر( .
 غاية النھاية في طبقات القراء  ،البن الجزري)ت833ھ(  ،تحقبق ج  .برجستراسر  ،ط ، 1
مطبعة الخانجي بمصر 1351 ،ھ  1932 -م .
 فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  ،للشوكاني محمد علي بن محمد)1255ھ
 ،أو1250ھ(  ،طبعة عالم المعرفة )من دون ذكر لتاريخ النشر( .

8

 فقه القرآن القطب الراوندي )ت573ھ(  ،تحقيق  :السيد أحمد الحسيني  ،الطبعة الثانية  ،مكتبة
آية _ العظمى النجفي المرعشي 1405ھ .
 الفھرست  ،البن النديم  ،المطبعة الرحمانية بمصر  ،نشر المكتبة التجارية الكبرى  ،القاھرة
1348ھ .
 في األدب الجاھلي  ،د .طه حسين 1962 ،م .
 في اللھجات العربية  ،د .إبراھيم أنيس  ،الطبعة الرابعة  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاھرة
1973م .
 القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية  ،تأليف الدكتور حمدي سلطان حسن أحمد العدوي ،
الطبعة األولى  ،دار الصحابة للتراث بطنطا 1427 ،ھ 2006 -م .
 القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوي  ،الدكتور محمود أحمد الصغير  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر
بدمشق 1419ھ 1999 -م .
 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  ،د .عبد الصبور شاھين  ،ط ، 3مكتبة الخانجي
بالقاھرة 1427ھ 2007 -م .
 قراءة أُبيِّ بن كعب  ،دراسة نحوية ولغوية  ،تأليف الدكتورة خولة عبيد خلف الدليميّ  ،الطبعة
األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 2007م 1428 -ھ .
 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية  ،د .عبد العال سالم مكرم  ،دار المعارف بمصر
1968م .
 قضايا نحوية  ،د .مھدي المخزومي  ،المجمع الثقافي في أبو ظبي  ،ط ، 1أبو ظبي –
اإلمارات العربية المتحدة  2002م .
 القطع واالئتناف  ،ألبي جعفر النحاس )ت338ھ(  ،تحقيق  :أحمد خطاب العمر  ،مطبعة
العاني  ،بغداد 1398ھ .
 كتاب األفعال  ،ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي  ،الطبعة األولى  ،عالم الكتب  ،بيروت
 1983م .
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 كتاب السبعة في القراءات  ،أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد التميمي البغدادي
)ت243ھ(  ،تحقيق  :د .شوقي ضيف  ،الطبعة الثانية  ،دار المعارف  ،القاھرة 1400ھ .
 كتاب الطبقات عن أبي عمرو خليفة بن خياط )ت230ھ(  ،حققه االستاذ الدكتور سھيل زكار ،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  1414ھ1993-م
 كتاب العين ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي )ت 175ھ( ،تحقيق  :د .مھدي
المخزومي ود.إبراھيم السامرائي دار ومكتبة الھالل ) .عدد األجزاء (8 :
 كتاب الالمات  ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  ،تحقيق  :مازن المبارك الطبعة
الثانية  ،دار الفكر  ،دمشق 1985م .
 كتاب سيبويه  ،أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)ت180ھ(  ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد
ھارون  ،ط ، 1دار الجيل  ،بيروت ) ،من دون ذكر لتاريخ الطبع( .
 كتاب معاني القراءات  ،تصنيف الشيخ اإلمام العالمة أبي محمد بن أحمد األزھري ) ت
370ھ(  ،حققه و علق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي  ،الطبعة األولى  ،منشورات محمد علي
بيضون  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  1420ھ  1999 -م .
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  ،جار _ الزمخشري )ت538ھ(  ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  ،عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاھم ،
مصر  1385ھ 1966 -م .
 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث  ،إبراھيم بن سبط العجمي أبو الوفا الحلبي
الطرابلسي)ت841ھ(  ،تحقيق صبحي السامرائي  ،الطبعة األولى  ،عالم الكتب  ،مكتبة
النھضة العربية  ،بيروت 1407ھ 1987 -م .
 لسان العرب  ،لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي
المصري  ،نشر أدب الحوزة  ،قم  -إيران 1405ھ .
 اللغات السامية  ،ثيودور نولدكه  ،ترجمه رمضان عبد التواب  ،دار النھضة العربية  ،القاھرة
 1963م .

85

 اللغة  ،ج .فندريس  ،تعريب عبد الرحمن الدواخلي  ،محمد القصاص ) من دون ذكر لمكان
النشر وتاريخه ( .
 اللغة بين المعيارية والوصفية  ،الدكتور تمام حسان  ،ط  ، 4عالم الكتب  ،القاھرة 1421ھ -
 2001م .
 اللغة معناھا ومبناھا  ،تأليف الدكتور تمام حسان  ،الطبعة الثالثة  ،عالم الكتب  ،القاھرة
1418ھ 1998 -م .
 اللغة وعلم النفس  ،موفق الحمداني  ،مطابع مديرية دار الكتب  ،الموصل  ،العراق .
 لمع األدلة البن األنباري  ،تحقيق سعيد األفغاني  ،دمشق 1957م .
 اللھجات العربية في القراءات القرآنية  ،تأليف الدكتور عب ُده الراجحي  ،دار المعارف بمصر
1969م .
 لھجة قبيلة تميم وأثرھا في الجزيرة في الجزيرة العربية  ،غالب فاضل المطلبي  ،الطبعة
األولى  ،الدار العربية للموسوعات  ،بيروت  ،لبنان  2007م –  1427ھ .
 مباحث في علم اللغة واللسانيات  ،أ.د رشيد عبد الرحمن العبيدي  ،ط ، 1دار الشؤون الثقافية
العامة  ،بغداد 2002م .
 المبني للمجھول في الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم  ،دكتور محمود سليمان ياقوت
 ،الطبعة األولى  ،دار المعرفة الجامعية  ،إسكندرية ) من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 محاضرات في اللغة  ،الدكتور عبد الرحمن أيوب  ،ط بغداد  1966م .
 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنھا  ،تأليف أبي الفتح عثمان بن جني
)ت392ھ(  ،بتحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح
إسماعيل شلبي  ،لجنة إحياء كتب السنة  ،القاھرة 1424ھ 2004 -م .
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،ابن عطية األندلسي )ت546ھ(  ،تحقيق عبد السالم
عبد الشافي محمد  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان – بيروت 1413ھ 1993 -م .
) 4أجزاء(
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 مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع  ،البن خالويه )370ھ(  ،عني بنشره ج برجستراسر ،
المطبعة الرحمانية  ،مصر  1934م .
 مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة  ,الدكتور مصطفى
النحاس  ,الطبعة األولى  ,مكتبة الفالح  ,الصفاة  -الكويت1401ھـ 1981-م .
 المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  ،الدكتور رمضان عبد التواب  ،الطبعة الثالثة ،
مكتبة الخانجي بالقاھرة  1405ھ  1985 -م .
 مشاھير علماء األمصار  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ت354ھ( ،
تحقيق  :م .فاليشھمر  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1959 - ،م .
 مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به  ،د .عبدالعلي المسئول  ،الطبعة األولى  ،دار
السالم  ،جمھورية مصر العربية  ،القاھرة – اإلسكندرية 1428ھ 2007 -م .
 معاني األبنية في العربية  ،تأليف فاضل صالح السامرَّ ائي  ،الطبعة األولى  ،جامعة الكويت –
كلية اآلداب 1981 – 1401م .
 معاني القرآن  ،ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء)ت207ھ( ) ،الجزء األول( تحقيق أحمد
يوسف نجاتي ومحمد علي النجار  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،ط  1980 ، 2م ) ،الثاني
والثالث( طبع عالم الكتب  ،بيروت .
 معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،تحقيق :عبد الجليل عبدة شلبي  ،عالم الكتب  ،بيروت ،
1408ھ1988-م .
 معاني النحو  ،الدكتور فاضل صالح السامرائي  ،الطبعة الثانية  ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،عمان 1423ھ  2003 -م .
 معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشھر القراء  ،إعداد الدكتور أحمد مختار عمر
والدكتور عبد العال سالم مكرم  ،ط ، 1مطبوعات جامعة الكويت 1408 ،ھ1988-م .
 معجم رجال الحديث  ،للسيد أبي القاسم الخوئي  ،الطبعة الخامسة )طبعة منقحة ومزيدة(
1423ھ 1992 -م
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 معجم علم اللغة النظري  ،د .محمد علي الخولي  ،مكتبة لبنان 1982 ،م .
 معجم مقاييس اللغة  ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت395ھ( ،تحقيق  :عبد السالم
محمد ھارون  ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي 1404ھ .
 معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز
الذھبي)ت748ھ(  ،تحقيق بشار عواد معروف  ،شعيب األرناؤوط  ،صالح مھدي عباس ،
مؤسسة الرسالة بيروت 1404ھ .
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ،ابن ھشام األنصاري )ت671ھ(  ،قدم له ووضع حواشيه
وفھارسه حسن حمد  ،أشرف عليه وراجعه د .أميل بديع يعقوب  ،الطبعة األولى  ،منشورات
محمد علي بيضون  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1418ھ  1998 -م .
 المفردات في غريب القرآن للراغب األصفھاني أبي القاسم الحسين بن محمد ) ت502ھ( ،
تحقيق صفوان عدنان داودي  ،ط ، 2دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت 1422ھ 1997 -
م.
 المفصَّل في صنعة اإلعراب  ،تأليف أبي القاسم جار _ محمود بن عمر الزمخشري )ت
538ھ(  ،قدم له ووضع ھوامشه وفھارسه الدكتور أميل بديع يعقوب  ،الطبعة األولى  ،دار
الكتب العلمية 1420ھ 1999 -م .
 المقتضب  ،المبرد أبو العباس محمد بن يزيد )ت285ھ(  ،تحقيق  :محمد عبد الخالق عضيمة
 ،عالم الكتب  ،بيروت ) ،من دون ذكر لتاريخ النشر( .
 المقرب  ،ابن عصفور اإلشبيلي )ت669ھ(  ،تحقيق أحمد عبد الستار الجواري  ،عبد _
الجبوري  ،ط ، 1مطبعة العاني  ،بغداد  1972م .
 من قضايا اللغة  ،تأليف أ.د مصطفى النحاس  ،الطبعة األولى  ،مطبوعات جامعة الكويت ،
الكويت 1415ھ 1995 -م .
 مناھج البحث في اللغة  ،تمام حسان  ،ط  ، 1دار الثقافة  ،المغرب  1979م .
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Grammatical Justification of the Irregular Quraanic Recitation in Ibn- Jenny's Book (Almuhtasib)

Ghanim Kamel Saud Al Hassnawi

Summary
To compose a literary work in any language and its grammar is
something has special importance and special influence on the life of
societies , and especially in Arabic language ; because it is considered a
sacred language by its users ; because its the language used in their holly
book - Alquraán - .
Quraánic recitations represent the ways in which the holly Quraán is
recited . Many books and writings are composed to deal with this topic ,



but the first one who tries to justify the irregular recitations is Abu
Alfateh Uthman bin Jenny (died in 392h.) .
In his Last years , Ibn Jenny composes a book in titled (Almuhtasab
in the interpretation of the irregular Quraánic recitations) . Him aim is to
justify these recitations which are considered irregular by the people at
that time .
Ibn Jenny's book is considered very important ; because of many
reasons , among them are :
The importance of the topic and the negotiations aroused on that book
besides the scientific importance of the author . The other reason is
represented in the stylistics in that book .
Because of what is mentioned , the researcher chooses this book to
be the subject of his dissertation .
The research covers three directions , the phonological direction ,
the morphological direction and the syntactic direction .
In accordance with such directions , the research contains for
chapters with an introduction and prologue sheds light on the Quraánic
recitations and their importance and Ibn Jenny's openions about the
irregular recitations .
The first chapter investigates the methodology which Ibn Jenny
follows in the grammatical justification for such irregular recitations .
The second chapter deals with the phonological direction that Ibn Jenny follows
to discover the secrets of grammatical structure to these recitations . He investigates
the effect of phonological aspects on the grammatical justification to discriminate ,
after that , between the phonological aspects which Ibn Jenny considers the base for
his grammatical justification . He based on the relationship between the origin



supposed for the vowels and the real implementation of these vowels to analyze the
symbols of the grammatical structure .
The researcher in this chapter gives due attention to such phenomena as 'silence'
and 'pause' in structural analyzing and meaning , by defining each term and shows
how Ibn Jenny uses such phenomena in his grammatical justification . The researcher
ends this chapter by section on intonation and how Ibn Jenny uses intonation in his
grammatical justification .
The third chapter intitled the morphological direction in the grammatical
justification . In this chapter , The researcher sheds light on Ibn Jenny's awarance of
the relationship between morphology and syntax and the internal changing of the
words and its effects in the grammatical justification .then the researcher investigates
the active and passive voice which is considered as morphological matter that has a
syntactic effect which Ibn Jenny manipulates in his grammatical justification for the
irregular Quraánic recitations . this chapter deals with phenomena each as 'delition'
joining one word to another by a conjunction with accordance with the examples of
the recitations found in Almuhtasab book .
The fourth chapter deals with a number of the most important syntactic
issues , i . e . those that do not have adirect relevance with either the phonological or
the syntactic side .
In all what is mentioned , The researcher consolidates the opinions and compares
between them and analyzes and discussed those that need analyzing . The researcher
adopts a descriptive and analytic techniques .
The researcher ends his research with a conclusion mentioning in the most
important results he obtain . Among them are :
1. The need for a new look to grammar based on its relevance with actual use of
the language . This look most be based on what is understood from the text
and must not follow what most of the traditional researches do by following
what old grammarians use in dealing with such topics .
2.

The researcher agrees with the opinion that there is a difference between
Quraán and the recitation of Quraánic verse . So Quraán is something fixed
and divine while Quraánic recitation are not .



3. There is a controversy in his opinion concerning the way reciters recite Quraán
. Sometimes he criticizes this and in other places of his book , Almuhtasab , he
applauses such recitations .
4. Although Ibn Jenny approves the irregular recitations but he prefers the known
recitation when he makes a comparison between the two , and the approve for
that is the number of the preferred known recitation is greater than the number
of the irregular ones in his book .
5. One of Ibn Jenny's opinions , which the researcher finds very accurate , is his
differentiation between the structure of the two infinitives (FASL) , and
(FISAL) in his justification for the recitation

((

wa fasluhu fi áamain)) (the

weaning of the baby after two years) . He says: (( the infinitive (FASL) is more
restricted to the nursing a child

))

.

6. Clarity in Ibn Jenny's justification is not something always fixed . In one
place he sees that omitting the described noun and putting the adjective in his
place is something not preferable . In other places he sees that the described
noun must be omitted .
7. The researcher found that using the pause justify some of the recitations in his
book "Almuhtasab" is something belong to the phonological justification
which he adopts in his book .
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