
 

 
1 

 المرحلة : الماجستير                                 البصرةجامعة    
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 رسنأحمد : د. أستاذ المادة                                  اللغة العربيةقسم 
 

 م2018ـ 2017ـ  النحوي المعاصرالبحث 
 في هذه المحاضرة بحًثا نحوي ًا يدرس الفكر النحوي القديم وهو :نختار 

ول لسنة المجلد األ٣٣العدد  الكوفة آدابمجلة (بي حيان في المسائل النحويةاختيارات أ)
 .م٢٠1٧

ا يأتي يتألف البحث م  :م 

  مقدمة 
 سماء.في األـ 1
 فعال .في األـ ٢
 في الحروف .ـ ٣
 في المبنيات.ـ 4

 :عنوان البحث
بي أ اختياراتنهما درسا بعض أشارا إلى أ ن الباحثين  هذا العنوان بالمقدمة نجد أ نوازنعندما 

اختيارات جميع  يشمل العنوان ؛ ألنعنوان البحث لحيان في المسائل النحوية وهذا يشكل مخالفة 
 ا.اثني عشر اختيارً اختصرا على  قد المسائل النحوية وهمابي حيان في أ

وهما قد رجعا إلى  رما ندال إ (البحر المحيط )كانت من تفسيرهن هذه االختيارات أويالحظ 
وبعد هذه التذييل والتكميل( و،ارتشاف الضرب )بي حيان في بعض المسائل مثل بعض كتب أ
في البحر النحوية ندلسي بعض اختيارات ابي حيان األ)ن يكون العنوان ينبغي أالمالحظات 

 ويكون موجًزا. العنوان مع المحتوىحتى ينطبق  ( المحيط
 ؟النحويهذا العنوان جديد في البحث  هل وهو : وهنا يأتي سؤال

ي موضوع من الموضوعات قبل أن يلج إلى أينبغي على الباحث  هذا السؤال عن لإلجابة ج/
د من أن يكون الموضوع ذلك مراجعة  من ه حق   ولم يستوف  أ . مدروس من قبلغير  والتأك 

 :وهذا الموضوع فيه دراسات منهاالبحث والدراسة العلمية 
 /جامعة بغداد/عبد العزيز علي /دكتوراه /الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيطـ 1

1٩٩٢. 
 /السعودية /بدر ناصر/ا ودراسةبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعً اختيارات أـ ٢

٢٠٠٠. 
الرابع الهجري من خالل وائل القرن حتى أمن متقدمي النحاة بي حيان النحوية مواقف أـ ٣

 .٢٠٠٠//علي ابن محمد الزهرانيودراسة  اتفسيره البحر المحيط جمعً 
مجلة جامعة  /بو حيان في البحر المحيط د. علي مطرمسائل نحوية متفرقة رجحها أـ 4
 .٢/٢٠٠٩العدد /نباراأل

ى والثانية ولي هذه الدراسات عدا المسألتين األالمسائل المذكورة في هذا البحث موجودة فهذه و
فالموضوع فيه  أو غيرها من الدراسات النحوية. في هذه الدراسات نان موجودتيربما تكونو

من غير نظرة جديدة وهذه ن يعاد البحث في هذا العنوان ة وليس من الصحيح أدراسات كثير
، والبحث العلمي يذكر جهود جميع ليهما الباحثان في هذا البحث إلم يشر  السابقةدراسات ال

 الدارسين السابقين وفضلهم في السبق العلمي.
 مقدمة البحث:

 قد ذكر فيها الباحثان جملة من النتائج منها : 
 ه القاعدة النحوية.با حيان يوج  أ ن  إـ 1



 

 
٢ 

 يعلن مذهبه النحوي .ـ ٢
 .صوب بالنقد ويختار منها األ اآلراءيتناول ـ ٣
 تفرد في اعتماده على المعنى السياقي .ـ 4

 من المخالفات وهذاوالنتائج موقعها المناسب في الخاتمة  ، من النتائج فكار تعد  كل هذه األ
 .؛ ألنه ال يوجد خاتمة لهذا البحث هما في خاتمةنتائج االباحثان لم يذكرف،  ة في البحثمنهجيال

بحسب أبواب األسماء  تيارات في هذه المسائلالخت االى خطة البحث وتقسيموقد أشارا إ
 ن  غير أ، ذكر تقسيمات البحث فالمقدمة تن . وذلك أمر صحيح أوالمبنياتفعال والحروف واأل

 :هنا أسئلة 
فعال والحروف سماء واألي االختيارات في األأصحيحة  التقسيمات هذههل :  األولالسؤال 
 ؟ والمبنيات

تقسيم ، والمبني (اسم وفعل وحرف )نوع الكلمة  ساسأ ن يكون علىالتقسيم إما أ ن  إ : وابجال
تقسيم فرعي من  وهو، فعال قسم منها مبني وقسم معرب األ نأل؛ فعال من فروع األ فرعي

 .مبني  وما همعرب ومنها  وما همنها  فاألسماء .سماءفروع األ
القسم الثاني  المبني و ولالقسم األفنقول  .ن نقسم البحث على قسمينأهل يصح الثاني : ؤال سال

 المعرب ؟
سماء المعرب ستختلط فيه األلنا المبحث فلو ق .قسامتقسيم صحيح ولكن ستختلط األ هو /والجواب
 وما همنها  فاألسماء .فعال والحروفسماء واألبحث الثاني المبني ستختلط فيه األوالم لواألفعا

فالقسمة الصحيحة هذا ل بين األقسام المختلفة.القسمة في ن نخلط يجوز أ فال .فعالمبني وكذلك األ
منفصلة عن قواعده يبحث وحده وتذكر ن كل  قسم أل ؛ اسم وفعل وحرف: هي القسمة الثالثية 
 .غيره من األقسام

والذي لم يتطرق له  (تاالختيارا)لى تعريف مفهوم بعد أن وضعنا القسمة الصحيحة نحتاج إ
 .الباحثان 
لكن هل يوجد  .وينتقي يصطفيبمعنى يختار فهو االصطفاء واالنتقاء في اللغة  واالختيار

 فهو قريب من الترجيح .ويفضل مراجعة كتب النحو لبيان هذا المصطلح ؟ تعريف اصطالحي
 . خرويرجح بعضها على اآل، راء نحوي يختار مجموعة من اآلالن أي أ

م أم فعل أهي اسم أنعرف ما نوعها ن يجب أف وهو المبنيات في البحث لو رجعنا للقسم الرابع
 لة وهي :مسائل قليفي هذا القسم و؟ حرف 
 "ظرف"داة شرط أهي عنوان المسألة فهي  "ذا"إفلو كانت  :الشرطية)إذا (لالناصب ـ 1

)اذا( وهو الفعل فتدخل هذه لن العنوان هو عن الناصب : إن قلنا إسماء وفتدخل مع األ
فينبغي أن توضع مع  )الفعل الناصب لها(  والحديث هنا عن الناصب فعاللة مع األأالمس
 .فعال األ
ن الظرف اسم أل؛ سماء األ من وهيحال  مأهي ظرف أوالتي اختلف فيها  :كلمة )آنفا(ـ ٢
 . فعال وال الحروفتقع مع األ فال
عنى مالحسب بوهي  او اسمً أ ازائدً  احرفً  ن تكونأي إما أ :واالسمية الكاف بين الزيادةـ ٣
 فعاًل كونها ا اختاروان  .ا فهي مع الحروفحرفً كونها ا ن اختارإف ان.الباحث هيرجح لذيا
هذه الفقرة  ن  إلذلك ف؛ سماء تدخل مع األفهي . ان تكون اسمً أ الباحثان اختار و .فعالمع األف

 .لى الفقرات الثالث السابقةإترجع 
 :فهي ما المسائل أ

 ولى : المسألة األ: واًل أ
وكان من  ي تركيب ناقص )جار ومجرور(أ سماء ( وهو عنوان ناقصتبدأ ) أوال في األ - أ

 ." سماءاأل  في اختياراته"ي أذكر جملة تامة أن ت   األفضل
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وهناك تقسيم  ..( 1،٢،٣) باألرقامتبدأ الفرعية  فتكون المسائل يبدأ بأواًل  جعال الترتيب - ب

 :وال أن تقسيمهم كان أير غ، ،ب،ت..(أ(وليست بالحروف ..( ٣-٢،1-1، 1-1خر وهو )آ

 . تقسيم الفرعيللحتى يترك المجال  باألرقامن يكون أفضل األوكان أ ،ب،... 
ية ويقصدان بها اآل (الضمير المتصل على الحال من  "غير"نصب  )ولى هيلمسألة األا - ت

دخلت على  "على"." عليهم غير المغضوبنعمت أراط الذين ص"السابعة في سورة الحمد 
 . نها حال من )هم ( المجرورأ)هم( و)غير( منصوبة على الضمير 

 عليها مالحظات : هذه المسألةو
ية ولم يخرجها جب تخريجها من كتب القراءات القرآنبالنصب وي قرآنيةهذه قراءة  -１

"عمر وابن مسعود وعلي  قراءة هانأ اذاكرً  هتفسيرخرجها في  " حيان أبا"ن ع أالباحثان م
نية مثل السبعة البن مجاهد آكتب القراءات القر منلى مصادرها ولم يحلها إ وابن الزبير"

وقراءة  في كتب القراءات،ولى مصادرها األ تخرج مني قراءة تذكر في البحث العلمي أف
 تكون على حالتين : إذ راءآ هافي هالنصب هذ

 وفيها ليه بعد "غير"إر اسم مضاف تقدي دال يوج ي  أ .من غير تقدير قراءة النصب تكون - أ
 :منها نحوية معان  

 ألنه "بي حيانأ"وهذا هو اختيار )عليهم( المجرور الضميرحال من ول ي األأالرـ 1
ومن  ،اتعريفً  دضافة لفظية ال تفيا وإضافته إن )غير( اسم مبهم يكون نكرة دائمً يرى أ

 .ن يكون نكرة شروط الحال أ
داة تكون هي األف .ن تكون استثناءأهو  الرأي الثاني لهذه القراءة من غير تقديرـ ٢

 "بقوله الفراء  "رفض هذا المعنى وقد"و الزجاج خفش ألا"وهذا عند  وهي المستثنى 
هنا " ال " ي "غير المغضوب عليهم وال الضالين "فأ ال بعد نفيال تزاد إ(: إن )ال
فهنا ال " غيرنعمت عليهم مثبتة "صراط الذين أ فاآلية .يوجد في الكالم نفي الوزائدة 

ما خر : مثال آ ، "ما" نافية فال رسول .." إ"وما محمد يوجد نفي كما في قوله تعالى 
 يوجد نفي فال اآليةما في أنها مسبوقة بنفي أل؛ "ال" تزاد هنا  ف .قلموال كتاب  يعند

وهي هنا استثناء داة نفي وليست أفي اآلية ليست  "غير" نإهو يقول  .خرآبمعنى 
لة أ)مسوهناك اختالف في هذه المسألة .فخالف الشيء ليس نفيه" ذلك بمعنى "خالف

نهما اعتمدا على رأي أخر آي بمعنى أ بي حيانأ اتوهي ليست من اختيار االستثناء(
 .و هذا المعنى النحويأه القراءة الفراء في رفض هذ

المعاني وفيها ( المغضوبراط وهي قراءة النصب مع تقدير اسم )غير صالقراءة الثانية   - ب
 :النحوية اآلتية 

صفة  غير""عراب إوهنا يكون  .ليه مجرورإراط " مضاف صفهم يقدرون كلمة "ـ 1
راط" الصمن "راط الذين " ص" تم تقديم البدل  ألنه؛ بو حيان . وهذا ال يقبله أراط صلل

 ا.ذن فهي ليست نعتً إ"غير" على الصفة  منه لالمبد
 ذا رأي ذكره الباحثان ولم يناقشاوليست صفة للمبدل منه وهراط الذين ()ص صفة للبدلـ ٢

 ه .تفاصيل
 افيه تكرارً ن بأعلى ذلك  بو حيانويرد أ "الذينراط ص"من  بدل وأ" راط الص"بدل من ـ ٣

على لم يوضحه الباحثان  وهذا ما .الفما الثاني . ألألولذا كان ويكون تكرار البدل إ ، للبدل
ين غير مذكورة راط الذصن أمذكورة عند النحاة "فقد يقصد هي غير و"شارته إالرغم من 

النحاة وهو  عندلها  و ذكرأجماع إنه ليس هناك إ : ن يقولأخر انه يريد آعند النحاة بمعنى 
 وغير محتمل. معنى بعيد

 :مالحظات عامة 
نحتاج   فهناالجواب ال  مشتق ؟ "غيركلمة "فهل  ،ان يكون مشتقً الحال يشترط فيه أ إن  ـ 1
:  مثلا يؤول بمشتق ذا كان االسم جامدً إقالوا  فالنحاة .نائب الفاعليكون  لى التأويل بمشتقإ
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بي حيان أي أ على رذا جعلنا "غير" حااًل إالخالصة و. ا"منفردً " بأولوه وحدك ،  داجته
 .لى تأويل إفنحتاج 

 .بالجر " غير"هي  ن قراءة المصحف،ألهذه القراءة مخالفة للمصحف  ن  إـ ٢
وهو  ، صفة للموصوف )الذين(تكون بالجر  "غير"ن ا آخر وهو أعرابً إابن هشام ذكر ـ ٣

،  ؟ معرفةال لفلماذا جاءت صفة للذين االسم الموصو .تبقى نكرة "غير"ن يريد أن يقول : إ
 فأبونكرة ا من القريبً يبقى " ل الجنسية أ " ذا دخلت عليهن االسم إذلك بأ حيان بوألل يع

في حالة  ن تكون حااًل وان أضيفت تبقى نكرة مما يجعلها تصلح أن غير حتى حيان يقول : إ
 .ا نكرة يضً أب وحتى لو كانت في حالة الجر هي النص

العالمين "  "الحمد هلل رب   اآليةفي ( نصب )رب   سماء وهيا في األيضً أ:  المسالة الثانيةا :ثانيً 
توهم : فقاال  .توهم الشيء معنى حيث ذكر الباحثان( بنصب )رب  على التوهم في قراءة ثانية 

ي ابن في المعجم العربي. ثم ذكرا رأ هذا المعنى يحيال على مصدر ولم تخيلهالشيء يعني 
لم ا نهمإلى أ اشاريين أبعد هذين التعريفين اللغو( ،غلط)بمعنى  (وهم )ن أالذي ذكر  منظور

ل قوله تعالى عندما حل   سيبويه عن الخليل هعن التوهم سوى ما نقلا وافيً ا ا اصطالحيً يجدا تعريفً 
نها بأكن( بالجزم أخرج )ذ إمن الصالحين"  كن  أ و فاصدق  جل قريب ألى إخرتني لوال إذا أ" 

 .نها مجزومة في أمنصوبة لكن حصل توهم  يهو، "فأصدق"معطوفة على توهم جزم 
ن يتحدثا أوكان ينبغي  باحثاننهما أل؛ مر غير منهجي أتحدثا في البحث بلغة المفرد وهو ثم 

التام المكون من الجنس والفصل  بالحد  ن التعريف الوافي يكون األمر اآلخر أو بصيغة الجمع .
رسم تام، رسم والرسم : ناقص ،  حد  ، تام  حد   : الحد   تكون نوعان : تعريفاتال)، القريبين
ا ا جامعً لم يعرف التوهم تعريفً  فالخليل عن الخليل سيبويه هما نقلفهذا االستثناء سواء (ناقص
والتعريف ، في مسألة واحدة في العطفنما هو تعريف بالمثال إو ًيا.ا فليس تعريفه وافمانعً 

ف سيبويه ببعض أمثلة االسم ) فمثلة المعر  أا لكل جامعً  نال يكوبالمثال  لم يذكر مثالً عندما عر 
ضمن الرسم في بالمثال في التعريف وغيرها فهو يدخل  شارة والضمائر والموصولسماء اإلأ

 (.والذي يشمل الخاصة فقط الناقص
 يفصالن و كان من األولى أاالصطالحي بين التعريف اللغوي و التعريفقد خلطا بين  والباحثان

 نعرض عدة مالحظات على التوهم :، وهنا بين التعريفين
المفعول المطلق وبعده ابن  قد توسع في مفهوم التوهم حيث ذكره في العطف وفي ن سيبويهإ *

بو حيان فقد خصصه بالعطف أما أب بواه ظاهرة نحوية شائعة في جميع األالذي عد  هشام 
؛ بي حيان أرفض وسبب ( هللا رب نحمدعلى توهم فعل ناصب ) "العالمين رب"ورفض نصب 

التوهم ، على وال يوجد عطف في اآلية لذلك يرفض النصب ن التوهم عنده مختص بالعطف ،أل
عندما رفض النصب على التوهم ، بو حيان ليه ألم يذكرا المعنى الذي ذهب إ ولكن الباحثين
ن التوهم نوع من إ )والذي يقول اآليةبعد تحليل هذه حد الباحثين المحدثين ا ألوذكرا تعريفً 

ن يوضع مع فكان ينبغي أ، هنا محله  سالتعريف ليوهذا مور غير موجودة ( التخيل العقلي أل
 .التعريف االصطالحي 

 :قراءة النصب على التوهم على  هناك مالحظات*
 نية مخالفة للمصحف.آهذه قراءة قرـ 1
زيد لبو حيان فقد ذكر هذه القراءة أما أ لى القارئ ومصدر هذه القراءةإم يشر الباحثان لـ ٢
منصوب وكذلك  )رب   سماءالذي قرأ بالنصب لكل األوبن علي بن الحسين )عليهم السالم( ا

 .( الرحمن والرحيم
المنصوبة وهو النعت المقطوع على  ( لكلمة )ربلى المعنى النحوي حيان أشار إ بايبدو أن أ و

بدل منصوب بالجر حيم بالجر( حمن الر  )الر  بعده ا وم" العالمين  اعني رب   عني "أفعل  تقدير
بن : "قرأ زيد بو حيان وهذا النص فيه إشارة إلى النعت المقطوع قال أ"هللا" من لفظ الجاللة 

 زيد الكريم   جاءنينحو  "بالنصب على المدح وهي قراءة فصيحة "العالمين رب  "ة علي وطائف
 .عني"أضمير "هو" وبالنصب تقدير الفعل "بتقدير ، الكريم بالرفع  /الكريم  
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نه نصبه ومن زعم أ : حيان أبي  قولمنها  المسألةراء كثيرة لم يذكرها الباحثان في هذه آهناك و
من لفظ الجاللة  ن بعضهم جعله بداًل أي أ" الرحمن الرحيم  ه "بقولعلى البدل فضعيف للفصل 

 ي ضعيف .أحمد هللا..( وهو رأ)حمد" أال بتقدير فعل "إوذلك ال يتم 
 فعال :األ : الثالثةالمسألة ا: ثالثً 

ا : والتنازع معروف وهو يدخل في نظرية العامل  واحدً مسألة تنازع العاملين معمواًل ـ 1
أوجدها ،  وهذه النظرية ا  واحدً ن لكل معمول عاماًل أث يذكر الباحثان قاعدة كلية وهي حي

ساس فكرة ؛ لتكون متناسقة على أبواب النحوية والمسائل النحوية النحاة لغرض تنظيم األ
لفاظ ليست ن األ؛ ألن قضية العوامل ليست صحيحة والحقيقة أ "العامل"واحدة وهي فكرة 
. فهو يضع لى المتكلم الذي وضع اللغةاللغة راجع إالتأثير في  نماوإموجودات مؤثرة 

. واألقرب إلى طبيعة اللغة هو أن لتكون دالئل على المعاني النحوية؛ عرابية العالمات اإل
خرى حتى تتكون لدينا تراكيب ت واألسماء تحتاج إلى كلمات أالعولى مفاألفعال تحتاج إ

لى وجود هذه المسألة في النص وأشار الباحثان إ .قاصد التي نبتغيهامفيدة نعبر بها عن الم
ا" التنازع في هذا النص يتمثل فرغ عليه قطرً ومن ذلك قوله تعالى " قال آتوني أ القرآني

وكل فعل " اقطرً "هو و و مفعول به واحدأول واحد ومعم "فرغآتوني وأ"بوجود عاملين هما 
مفعول  لىإ" يحتاج فرغأ"لى مفعولين وفيحتاج إ "تىآ"الفعل ما . ألى مفعولإيحتاج منهما 
ي يجوز استعماله مع أا هذا المفعول للفعلين معً معنى عندنا مفعول واحد مع مناسبة و .واحد

ي أا . ففرغ قطرً أوأا توني قطرً آن تقول :أا فيجوز لك ا مفيدً ويبقى المعنى تامً  .الفعلين
 اختلف النحاة :؟  للمفعول بهالفعلين يكون هو الناصب 

عنده بسبب قلة استعماله  اول قبيحً األ للفعلبه فعول الم يعد   لكن .مرينسيبويه أجاز األ أـ
كر وهو وجود الفاصل بين الفعل األسبب آفي كالم العرب مع   .ول والمفعول بهخر ذ 

التسهيل شرح لى المقتضب ووالباحثان قد رجعا في ذلك إ، والفاصل هو الفعل الثاني 
البحث" غير مرتبة  هوامشويبدو أن "مباشرة . عليهما أن يرجعا إلى كتاب سيبويه وكان 

بي أإلى لسيبويه ونسباه  انصً ذكرا  واختياره بي حيانأ يأرعندما تكلما عن نهما والدليل أ
 (.٦٧( من الصفحة )٢٧حالة )في اإلفي هذه المسألة  حيان
نصاف في اإل"ل وهذا الرأي نقاله من والكوفيون فقد رجحوا إعمال الفعل األ ماأـ ب 

إلى ا لعالم بصري نسبه ذا وجد رأيً إف .اآلراءم صاحبه يعم   و لألنباري "مسائل الخالف
ه شكاالت عليخير الحلواني هذا الكتاب وبين اإلالدكتور محمد  نقدقد و ا ،لبصريين جميعً ا

"الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب  بالموسومة دكتوراه لل أطروحتهفي 
ى بها الموضوعية التي تحل  وطبيعة النقد العلمي  لفهم اليهإيفضل الرجوع االنصاف" 

 .فضاًل عن الجهد الكبير في متابعة اآلراء  الباحث


