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 –أثر الػؽر النحوي يف تأويل الؼرآن عند املعتزلة 
*اف منوذجاالؽّش

 

 **خمتار لزعر

إنمايؼقؼةماظيتماتػقمسؾقفاماظعؼالءماظذؼنمسرصوامضدرماظعؼلماًاظصماظواحد،م
ةمومأسمايقمومعـارماهلدى،مبهمراحتماظذاتمؼأنماًطابماظؼرآغيمػومأمماهلدا

ماألعةم مترصعمذأنمػذه ماظؼددقةماىؾقؾة محؿىممم متؼقممصرحمذبدػا مضدرػا،مو و
مطاغتمطؾؿؿفامػيماظعؾقا،مومطانمهلاماحمللماظالئقميفمضؾوبماظعاممطؾه.

مالم ماظعؿقؼة مدربمأشواره مو مإدراكمععاغقه ماًطابماظؼرآغيمو ميفمصفم ماظلر إن
ؼؿأتىمإالمباظعؽوفمسؾىمدرادؿهمومادؿكراجمطـوزمػداؼؿهماظيتمتلؿعنيمبفاماظـػسم

ماظ ػطرؼةماظيتمبـفامصاحبماظرساؼةماٌطؾؼةمصقفا،مومبؿؾكماٌؾؽةماظؾشرؼةمبؼدرتفا
ماظيتم ماظعربقة،مذظكمأنماظروحماإلغلاغقة ماظيتمتؿؿـلميفماظؾغة ماظـزؼفة مو اظلؾقؿة

     بـفاماظربميفمػذهماظـػسمػيمأضوىمذيءميفمػذاماظوجود،مومباظؿاظيمعنمصػام
ادؿطاعمأنمؼأتيمومتفذبمومحلنمتوجقفهمومتأدبمبأدبمبفذاماًطابماظؼرآغيم

ماظذيم ماظعطشان مذأن ماظـػسمذأغفا مػذه متؽون محؿىمال مػذا باظعفبماظعفابمو
مميوتمعنماظظؿأموماٌاءمبنيمؼدؼه.

وماىدؼرمباظذطرمأنماظدارسمظؾػؽرماظعربيمطؾه،موماظـقوماظعربيمخباصةمسربم
إسادةماظـظرميفمػذاماهلقؽلماظذيمؼؼوممسؾقهماظػؽرمربطاتهماٌكؿؾػةمؼدركمضرورةم

مظعربيمومذظكمبشأنماظؽـريمعنماظؼضاؼاماظعاعةموماًاصةمعنمحقثماٌـفجمومطـريا

                                                                                                              
ماظوزقػيم)دـةم* معاجلؿريميفماظـقو ماظػـون،مم(1000 عذطرة ماظؾغاتمو ماآلدابمو ماألدبماظعربيمطؾقة ضلم

مجاععةموػران.
مؿغاٍ.أدؿاذمعشاركمبؼلمماظؾغةماظعربقةمومآدابفا،مطؾقةماآلدابموماظػـون،مجاععةمعلم**
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   عنماٌػاػقم،مطؿامأغهمؼؾؿسماضطرابامطؾرياميفمتؾكماظؿؾعقةمظؾػؽرماظغربيمبعؾوعهم
صقلب،ممظقلتمعؼصورةمسؾىماظػؾلػةموماظـقومومصروسهماٌكؿؾػةمحبقثمصبدػا

ماظؿأثري.ماضحمهلذاصإنماظػؾلػةموماظـقومظقسمأطـرمعنمأمنوذجمو
م    ومسؾىمػذاماألداسمراحتمومشدتماظعؼؾقةماظعربقة،مترتؾطمغؿقفةماظؿأثري

،موماظيتمترتؽزموماظؿأثرمباظـؼاصاتماظواصدةمسؾقفامبعاعةموماالسؿزاظقةمبشؽلمخاص
ماظعؼؾي ماىاغب مأوممسؾى ماظعؼائدي ماظوجودي مباىاغب متعؾق معا مدواء اظػؾلػي

ذظكمأنمػذاماٌلؾكماظذيمدؾؽهماٌعؿزظةمطانمالبدمماىاغبماٌعريفمبؽلمذباالته،
مممعـهمألغهمأذؾهمبردمصعلمياظةمبعضماظعؼائدماظيتمطاغتمتؼوممسؾىمعؾدأماظؿػوؼضم

موماظؿلؾقمموماظوضوفمسـدماظـصوصمدونمذباوزتفا.
 ومظؼدمطانمظؾؿؿؽؾؿنيمآراءمخاصةميفمحدوثماظعاملموميفموحداغقؿهموميفمسدظه،م

ؼامصؾلػقة،متأثروامصقفاممبذاػبمصالدػةماظقوغانمومأرادوامأنمومعامإظبمذظكمعنمضضا
      ؼربػـوامسؾقفامومؼؼقؿواماظدظقلمسؾىمصقؿفا،مثممؼؤؼدوامآراءػممبـصمدؼين.م

ومحبـواماٌلائلمدواءمعاممومباظؿاظيمراحوامصبرؤونمسؾىمعامملمصبرؤمسؾقهمشريػم
صقفامإظبمآراء،مثممسؿدواممتعؾقمباىاغبماظعؼائديمأوماظؾغويمحبـامسؼؾقا،مومتوصؾوا

مأ معن ماظؿأوؼل مصؽان مإظقه ماغؿفوا معن مدباظف ماظيت ماآلؼات متأوؼل معظاػرمإظب ػم
ماٌؿؽؾؿنيمحقثمباظغوامصقهمأعاممعنمالمؼؼرمبلؾطاغهموماىاغبماظعؼؾي.

م مطؿاب ماٌعؿزظي ماظززبشري متـاوظت ماظيت ماظدرادات مأػم مظعل "منهج و
ومطؿابمه" لؾدكتور مصطػى اجلويين و بوان إعجاز الزخمشري يف تػسري الؼرآن

م"الزخمشري لغويا و مػسرا"  مطؿاب مثم ماهلل، مآؼة معرتضى "جار اهلل ظؾدطؿور
مربؿدم "الزخمشري و آثاره يف الدراسات النحوية ماظرغبن مسؾد ظؾدطؿور

مذاػني...مومشريػامعنماٌصـػاتماظيتمأظػتمحولمػذهماظشكصقة.
مؼؾد مإمنا مإناز مأي مأن مإظب ماإلذارة مودر مو مبػؽرة، ماظيتمؼلعىمأ ماظػؽرة و

   اظؾاحثمظؿقؼقؼفامػيمإسادةماظـظرميفمتراثـامسؿوعاموماظرتاثماظـقويمخصوصام
وماظـفوضمبهمعنمخاللمعـظورماظؾعدماظدالظيمحؿىمؼؽونماالغلفامموماظرتابطمبقـهم
ومبنيماظواضعماظؾغويماًاظصمثممعامؼـريهمػذاماٌـظورمعنمعشؽالتمسؾىماٌلؿوؼنيم

وماظػؽريمسؾىماظلواءموماألصاقماظيتمميؽنمأنمؼػؿقفامأعاعـامػذاماٌـظورماظوجوديم
ثرؼةموادعةمومميؽنمأؼضاميفماظوضتمغػلهمأنمؼضيءمظـاماظؽـريمعنماىواغبماظيتم
معنم ماظؽـري متصقح مأن مذأغفا ماظيتمعن مو متراثـا ميف مذبفوظة ماآلن ميد متزال عا

موجهماًصوص.األصؽارماظشائعةموماٌلؿؼرةميفمتراثـاماظـقويمسؾىم
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 ومظعلمعنمأػممػذهماألصؽارماظشائعةموماٌلؿؼرةميفمذػـقةمػذهماألعةمبشؽلمسامم
ماظؼدعاءمحنيمغفضوام مبشؽلمخاصمػيمتؾكماٌؿاػاتماظيتموضعمصقفا مباحـقفا و

ؿؿاذىموماظواضعماظؾغويمظؿأدقسماظـقومإذمملمؼراسوامجاغؾهماظوزقػيماظؾقتماظذيمؼ
طلمذيءمإظبموصفماظؽالممومتصـقػه،مبلمراحواماظواحدمباسؿؾارهمسؾؿامؼفدفمضؾلم

  طبؾطونمععهمطلمعامظقسمبهمسالضةمباظؾغةمزؼادةمسؾىمأنمعزجهمباظصرفمواظػؼهم
مععفؿ أصؾحمطلمعشؿغلمباظؾغةماٌرتاعقةماألررافمؼلؿىممقةمومشريهمحؿىومعادة
مغػلهمسبوؼا.

ؼؾقدؼةمتعربماظؼدؼممطاغتمظغةمتارطبقةمتمومودرماإلذارةمإظبمأنماظؾغةميفمتراثـا
سنموضائعمتارطبقةمأطـرمعنمتعؾريػامسنماظػؽرمومباظؿاظيموجدغاميفماظؿارؼخمايـػقةم

    وماٌعؿزظةموماألذاسرةمقةميفمذبالمأصولماظػؼه،مؾوماٌاظؽقةموماظشاصعقةمومايـؾ
وماًوارجميفمأصولماظدؼن،موماظؽـديموماظغزاظيمومابنمدقـامومابنمرذدميفماجملالم

ومابنم اظػؾلػي،مومرابعةماظعدوؼةمومايلنماظؾصريموماظلفرورديمومابنمسربيم
مباظؿ ماظػؽاتمادؾعنيميفماجملالماظؿصويفمو معنمػذه ظيمطاغتماألظػازميفمطلمصؽة

مرطبي.ؼلودػاماظطابعماظذيمظهمسالضةمباظواضعماظؿا
ماظيتمغشأتم ماٌذاػبماظػؽرؼة مهلذه مغظرا مػيمو مو ماظؿؼؾقدؼة ماظؾغة مػذه صقفا
اٌعاغيماظؽاعـةميفماظؾغةماظؿؼؾقدؼةمترتؾطمارتؾاراموثقؼامبؾقؽؿفاماظـؼاصقةمومغظرامألنم

جةمومعـؾـؼةميفموضتموميفمزروفمععقـة،مرهلامعنماالدؿؼرارمومألصاظةمألغفامخا
ماظؾغةمعنماظوحيمصإنمضضقةماظؿفدؼدماظ ؾغويمتصؾحمضرورةمرؾقعقةمتلؿؾدلمصقفا

ماٌؿطورة مو مبؾغةمضدميةمعنمأجلماظؿعؾريمسنماٌعاغيماٌؿفددة ماٌؿغريةمماىدؼدة و
مم ممممرؾؼامٌؼؿضىماظواضع.

مظؽلم مصورتفا مودد مصبعؾفا مسام مبشؽل ماظؾغة مايدؼثمسن مطان مإذا مإغه ثم
ألعرمؼالعسمأؼضاماظرتاثمضؾتمإذامطانماألعرمطذظكموماياظةمػذه،مصإنمام،عوجود

اظػؽريماظـقويماظذيمػوميفمأعسماياجةمإظبمودؼدهمعنماظداخلمضؾلمودؼدهم
عنماًارجممبعـىمطقفمميؽنمظـامأنمغصقحمتصورغامهلذاماظرصقدماظـقويمإظبمعام

مذظكمميؼـؾغ ماظـقو مسن مؼؾعد ماظؾغوي ماٌـطؼي ماظعؼل مصبعل معا مػو مو مؼؽون أن
ؽؾؿاتميفماىؿلمممامؼعرضلمحرطقةماظؽؾؿةمألنماىاغبماظؿشرضبيماظؼاديمسؾىماظ

متلؾحميفموجودهمومػيمتؿقؾىمبؾغةماإلرالقمألغفامعـهمومػومعـفا.
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ومسؾىمػذاماألداسمصإنماظؾغةماظعربقةمأنمتؿؿاذىمععمواضعماًطابماظؼرآغيم
ماًقطم مذظك مربو ميف مدؾؾا مؼؽون ماظذي ماألصقل مسبوه معع مباظؿاظي مو اًاظص،

موماظؿشدقمباألظػازموماٌػاػقمماظصعؾة.ميفمصؽرغاماٌعاصرمماظؿؼعقديماظؾغويماظلائد
مسؾقفام مؼلري ماظيتمطان ماٌـففقة متؾك ميف ماظـظر مإسادة معن مالبد مطان مػـا عن
شاظؾقةماظذؼنمتعاعؾوامععماىاغبماظـقويمومعصطؾقاتهمومأصوظهمومعذاػؾهمبعقدام

ػؽريماظزاخرمهدوغاميفمذظكماظغريةمسؾىمتراثـاماظمسنمسارػةماظؿؼدؼسموماظؿؿفقد
 اــقـؿـؾـالمسـقـؾـهمهـيفمذباالتهمطؾفامومتدصعـاماٌلؤوظقةماألطادميقةمسؾىمهؾقؾ

ومعوضوسقامعنمخاللمواضعامظغوؼامصؼط،مالمؼؿعداه،مذظكمأنمضضقةماظؾقثميفمأصاظةم
اظػؽرماظـقويماظعربيمػومايدماظرئقليموماألعـلماظذيمؼضؿنمظهموحدتفاماظضائعةم

مهمعـذمزعنمبعقد.وماٌػؼودةمععمععاغق
ماظـؼاطم مألػم موجقزا مشبؾصمدبؾقصا مأن مضري مال مصإغه مأعر معن مؼؽن معفؿا و
األدادقةماظيتمتوضػتمسـدػامػذهماظرداظةمومػيمتؿـاولماظػؽرماظـقويمسـدمبقؽةم
متؿعاعلمععم مػي ماظيتموزػتماىاغبماظعؼؾيمو ماظوحقدة مأغفا سرصتميفماظؿارؼخ

مػامومعنمأػؿهمعامؼؾي اظـلقمدواءمأطانمظغوؼامأممصؾلػقامأممشري
متوجقهم ميف مذظك مو ماظـقو مععطقات مطشاصه مخالل معن ماظززبشري مدكر ظؼد
اًطابماظؼرآغيمبؿأصقلمتؾكماألصولماالسؿزاظقةماظيتمطانمؼؤعنمبفامإمياغامجازعام

مومضارعا.
ظؼدمطانماظززبشريمبصرياميفمطـريمعنماظؼضاؼاماظـقوؼةماظيتمتوضفمسـدػامم-

معواضعمطـريةمأؼضا.مشريمأغهمرأيماظؽوصقنيميف
    طؿامأغـامالمغـلىمتؾكماإلضاصاتماظـقوؼةماظيتمندػامعؾـوثةميفمطشاصهمم-

ومذظكمعـلمعؼرراتماٌعاغيموماظؾقانمطفوازهمأنمؼؽونمسطفماظؾقانمومعؿؾوسهم   
معبؾؿنيمومعـعهمعنمتعارفمإغشاءموماًربمإبدالمأحدػؿامعنماآلخر.

دمػذامايدمبلمندهمسؾىمعامأذرغامومالمتؼفمػذهماإلضاصاتماظـقوؼةمسـم-
مسؾقهمضدمطانميفماظؽـريمعنماٌوارنمطبرجمسنمإعباعماظـقاتمومآرائفم.

ومعنمثممصإنماألعرمظقسمجاععامعاغعامحبقثمالمزؼادةمٌلؿزؼدمأومأغهمالمذبالم
إظبماإلضاصةمأوماظؿوجقه،مإمناماٌوضوعميفمحؼقؼةمأعرهمعامدامميفمػذاماظوجودمومؼلريم

غهمؼعؿربمأودعمعنمذظك،ميفماإلدراكموماٌوضوسقةمومعامإاظؿارطبقةمصمععمصريورته
المومػمماظعربمومػممعنمأذظكمإالمأنمايدؼثمؼؿصلمبؾغةمضوممضدمسرصواماظؿارؼخم
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ػمميفماظػصاحةموماظؾقانمثممػذاماألعرمؼؤديميفماظـفاؼةمإظبمصفمماإلسفازماظؼرآغيم
مبؾغةماًطابماظؼرآغيمومغصوصه.

همػومغػضماظغؾارمسؾىمػذهماظؾغةماظعربقةمبؿؾكماٌالبلاتمإنماظذيمسبرصمسؾق
معنمضؾلماظـ ماظرتاطؿاتماظيتمأظؾلتمسؾقفا مسؾقفا،مثمميفماألخريمو ؼاصاتماظواصدة

همـقـؾـؼوممسـسنمذظكماظرتاثماظـقويماظذيمؼعؿربممبـابةمطقاغفامومدطقفاماظيتمت
أنمؼؿقؼقمومػوممومػذامؼؤديميفمغفاؼةماٌطافمإظبموجودمذظكماظؿطابقماظذيمغأعل

مماظؿطابقموماالغلفاممبنيماًطابماظؾغويماظواحدموماًطابماظـقوي.


