
 

 اجلمهــورية اجلزائريـــة الدميقراطيــة الشعبيــة 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 1ابتنةاحلاج خلضر  ةــجامع

 العلوم اإلسالمية كلية
 اإلسالميةاللغة واحلضارة  قسم                         

 مطبوعة في مقياس: مطبوعة في مقياس: 
 

 
 

 
 لطلبة الماستر: تخصص لغة ودراسات قرآنية                               

 من إعداد الدكتور: نعمان بوطهرة               

 

 
 
 
 

م 2019 / 2018السنة اجلامعية: 



 

 



 

1 

 مقدمة: 
فهي  ، اجملتمعاتو  ال ميكن لعاقل أن ينكر األمهية البالغة اليت تكتسيها اللغة يف حياة األفراد      

 .1اللغة فيهما تنحصر البشرية "  و  " اليد: قال فندريس، أحد أركان احلياة الكربى

الكرمي    أوسعها على اإلطالق  الرتباطها ابلقرآنو  ال شك أن العربية من أشرف اللغاتو      
منها ، يف مواضع كثريةعلو منزلتها و  التنويه بفضلهاو  الذي ورد فيه ذكرها يف سياق الثناء عليها

د ونَ  الَّذ ي ل َِّسان   ﴿ : قوله تعاىل َذا ي  َأْعَجم   إ لَْيه   يـ ْلح  قوله  ، و [103النحل/ ] ﴾  مُّب ي   َعَرب    ل َسان   َوهََٰ

َِمنُي َعَلى قَ لأِبَك لَِتُكوَن ِمنأ الأُمنِذرِين بِِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبنٍي   ﴿: تعاىل يف موضع آخر نَ َزَل ِبِه الرُّوُح األأ
 . [195-193]الشعراء/ ﴾

اللحن  من  حرصا على صوهنالقد كان القرآن حمفزا هاما يف اإلقبال على تدارس العربية و      
  كافيا لنشأة علوم مل يعرفها العرب من قبل و  رئيسافكان عامال ، منذ أواخر القرن األول اهلجري

 .هي علوم اللسان العرب  و 
خصائصها و  أييت على رأس هذه العلوم علم النحو الذي خيتص بدراسة اجلملة العربيةو        

هذا  لقد استطاع علماء العربية بناء ، و الرتكيبية من خالل استقراء الفصيح من كالم العرب

 .  العربحمددة عرفت أبصول النحو إمجالية قواعد  و  اعتمادا على أدلةخ الصرح العلمي الشام

نتوخى من خالهلا تقدمي مادة واليت  ،اليت تعىن هبذه األصولهذه جمموعة من احملاضرات و       

هذا احلقل املعريف الزاخر  ملعارف رئيسة يف من بناء صورة مكتملة علمية حمددة متكن الطالب 
القرآن الكرمي  و  بذهلا علماء أفذاذ محلوا على عواتقهم عبء صون اللسان العربجبهود لسانية 

 اخلطأ. و  من الزيغ
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الدراسات القرآنية يف كنف كلية  و  يف اللغة املقرر اجلامعي لطلبة املاسرت  حماضرات تعتمدهي و  

 .  ما هو مقرر يف خمتلف جامعات الوطن العربو  ته يف موضوعا هو يتماشى، و الشريعة اإلسالمية
من اجلزء  ابنتقاهلا، مستوى الطلبة يف هذه املرحلةترتيبها و  تراعي يف مجعهااضرات هي حمو         

  املنهج الوصفي جبمع خمتلف اآلراء من أصوهلا  ةمن البسيط إىل املركب معتمد، و إىل الكل
 من مث إبداء مالحظاته، و اإلحاطة هباو  فق رؤية موضوعية متكن الطالب من استيعاهباو  عرضهاو 
 . حسبو  ال مستهلكا، من خالل تلقي مادهتا تلقيا علميا انقدا منتجا، آرائه جتاههاو 

كان احلرص شديدا على اإلفادة    ، عريف اللسايناحلقل امللغزارة املادة العلمية يف هذا نظرا و         
إن على مستوى  ، و املراجع املؤلفة يف اجملال ؛ إن على مستوى الرتاث و  مما هو متاح من املصادر 
يف أصول النحو ملع األدلة ، و اخلصائص البن جين: فكان من أمهها، الدرس اللغوي احلديث

ابإلضافة إىل  ، الشاوي  ارتقاء السيادة ليحىي أب زكري ، و للسيوطي  االقرتاح، و البن األنباري
أصول التفكري ، و بعض الدراسات احلديثة اجلادة ككتاب يف أصول النحو  لسعيد األفغاين

أصول النحو العرب حملمد  ، و أصول النحو العرب حملمود أمحد حنلة، و النحوي لعلي أب املكارم
 خري احللواين . 

ترتيبها على ما هي  و  أن وفقين جلمع هذه املادة  على  د هللا العلي الكرمي يف األخري  أمحو         

املوفق  هو و  شخصية الطالب العلميةمن اللبنات العلمية املكينة يف أسأله أن تكون ، و عليه
 .  املعني عليه و  للصواب
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 مدخل مفاهيمي لعلم أصول النحو احملاضرة األوىل: 
املضاف ) و  يتكون من املضاف إليه )النحو ( ، مصطلح أصول النحو مركب إضايف 

لتحديد مفهوم املصطلح يتعني علينا التعريف ابلنحو مث األصل لغة واصطالحا ، و أصول(

 لنخلص إىل تعريف دقيق للمصطلح املركب . 
 : مفهوما األصل –أوال

" اهلمزة والصاد والالم ثالثة أصول يتباعد  : (   ه395) ت  قال أمحد بن فارس لغة:األصل  .1

 .  1"الثالث ما كان من النهار بعد العشي، و الثاين احلية، و حدها أساس الشيءأ، بعضها عن بعض
ومجعه أصول ال يكسر على غري  ، " األصل أسفل كل شيء: (  ه711) ت  قال ابن منظورو      

 .2ثبت أصلها " : استأصلت الشجرة أي: يقال، ذلك

فاألب ، ما يستند وجود ذلك الشيء إليه: كل شيء " أصل  : ( ه1205)تبيدي قال الز  و      
اليت لو  أصل كل شيء قاعدته و  : قال الراغبو  قاله الفيومي، النهر أصل للجدول، و أصل للولد 

ت مرتفعة ارتفع ابرتفاعها سائره   ،  3"  تُ ُومهِي
،  مستنده ، و قاعدتهو  ومنه فإن دالالت األصل يف املعاجم العربية تدور حول أساس الشيء      
وعليه فإن أصل  ، 4وفرع الشجرة غصنها "، هو " أعلى كل شيء، و الفرعيقابل هذه الكلمة و 

أما فرعها فهو أغصاهنا املبنية  ، و جذعها املرتبط أبسفل األرضهو و  قاعدهتاو  الشجرة هو أسفلها
َأََلْ تـََر َكْيَف   ﴿: يطالعنا هذا املعىن يف قوله تعاىل، و وهي املمتدة إىل األعلى، على جذعها الثابت

،  [24]إبراهيم /  ﴾  َوفـَْرع َها ِف  السََّماء  َضَرَب اَّللَّ  َمَثالا َكل َمةا طَيِّ َبةا َكَشَجَرٍة طَيِّ َبٍة َأْصل َها ََثب ت  
 

 .01/109م.  1979 -ه1393. دار الفكر. حتقيق عبد السالم حممد هارون. أمحد بن فارس. مقاييس اللغة -  1
 . 115-01/114. ت د. د ط. بريوت. دار صادر. لسان العرب. مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور - 2
. 02ط. مطبعة حكومة الكويت. حتقيق مصطفى حجازي. حممد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي. اتج العروس من جواهر القاموس - 3

 .27/447م.1994 - ه1415
 . 11/164مج . املصدر نفسه - 4
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مقابل ، لكلمة األصل األولية و  الثباتو  القوة السياق القرآين يف هذه اآلية الكرمية يضفي معىنو 

 فأغصان الشجرة، اتليا لهو  الذي يكون اتبعاالذي هو مسة الفرع الثانوية و  التغري و  التجدد
إذا مل  ، و منت وازينتو  الغذاء عن طريق األصل اخضرتو  املاءمثارها فروع إذا وصلها و  أوراقهاو 

 . ماتتو  يصلها ذبلت
 :1بن يعمرلقيط  منها قول ، وردت هذه الكلمة يف الشعر اجلاهلي هبذه املعاينو      

 َمَعا ل ْلح ر وب     َواْسَتع دُّوا  َفَشمِّ ر وا  ***  َأْصَلك م     ََيَْتثُّ    ذ ي الَّ    الءاجلْ   ه وَ 

حقيقة أصل الشيء ما كان و  ": ( ه395) ت قال أبو هالل العسكري  األصل اصطالحا: .2
إن أصل اإلنسان  : من مث يقال، و ...و حقيقة أصل الشيء عندي ما بدئ منهعليه معتمده 

 . 2" أصل هذا احلائط حجر واحد ، و الرتاب

على  ، و يف الكليات أن مصطلح األصل يدل على " الراجح ابلنسبة للمرجوحرد و  و
على ما يبىن  ، و على الدليل ابلنسبة للمدلول، و القانون والقاعدة املناسبة املنطبقة على اجلزئيات

، كاألب ابلنسبة لالبن  املتفرع عليهعلى و  ...وعلى ما هو األوىل، وعلى احملتاج إليه، عليه غريه
األصول من حيث  و  الطهارة ...و  األصل يف األشياء اإلابحة: على احلالة القدمية كما يف قولكو 

 3"من حيث إهنا مسالك واضحة إليها مسيت مناهج ، و أساس لفرعها مسيت قواعدو  إهنا مبىن

فاألصول هي املعتمدة واملفتقر ، اللغويةداللته و  عليه فإن داللة األصل االصطالحية تتفقو 
القواعد الكلية  و  هي األسسو ، بني غريهاو  هي الراجحة إذا وقع الرتجيح بينهاو ، واحملتاج إليها

 اجلزئيات.و  األولية  اليت تبىن عليها الفروع 

 
 .47ص. م.د ط1971 -ه1291ة .مؤسسة الرسال. عبد املعني خان .دار األمانة. ديوانه .حتقيق د. لقيط بن يعمر - 1
 .162.ص 1998. د ط. القاهرة. الثقافةو  حتقيق حممد إبراهيم سليم .دار العلم. أبو هالل العسكري. الفروق اللغوية - 2
. م1998 -ه1419. 02ط . بريوت. مؤسسة الرسالة. حممد املصريو  عدانن درويش. أبو البقاء الكفوي. حتقيق د. الكليات - 3

 .122ص
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 النحو مفهوما: –َثنيا
حنوت  ، و كلمة تدل على قصدالواو  و  احلاءو  : " النون (  ه395) ت قال أمحد ابن فارس  لغة:. 1

ألنه يقصد أصول الكالم فيتكلم على حسب ما كانت العرب ، ولذلك مسي حنو الكالم، حنوه

 . 1تتكلم به "  
  حناه ينحوه ، يكون امساو  النحو القصد والطريق يكون ظرفاو  (: " ه711قال ابن منظور) ت و      

؛  حنوت حنوا : ألصل مصدر شائع ؛ أياهو يف و  حنو العربية منه ...، و انتحاه، و ينحاه حنواو 
 .  2مث خص به انتحاء هذا القبيل من العلم "  ،  كقولك قصدت قصدا

،  اجلهة: أيضا، و الطريق: : " النحو(  إىل هذه املعاين يف قوله ه1205ذهب الزبيدي )ت و 

يكون  و  ظرفا،يكون  القصد، النحو:و  حُنُوي ...و  ج: أحناء، جهته: : حنوت حنو فالن ؛ أييقال
،  اجلهة أو الناحيةو  الطريقو  منه فإن كلمة النحو تدور حول معان عدة منها القصد، و 3"   امسا

 والصلة بني هذه املعاين واضحة ؛ فالقصد ال يكون إىل جلهة ما عرب طريق ما .

: "   (ه316) ت  اج يف قولهملصطلح النحو تعريف ابن السر  من التعريفات القدمية   اصطالحا: .2
هو علم استخرجه املتقدمون فيه من ، و ا أريد به أن ينحو املتكلم إذا تعلمه كالم العربالنحو إمن

هو  و .  4حىت وقفوا منه على الغرض الذي قصده املبتدئون هبذه اللغة " ، استقراء كالم العرب
الغاية اليت وضع  ، و املعىن االصطالحي للنحو بقدر تركيزه على مصادره يركز على  تعريف ال

 ألجلها. 
 

 .5/403أمحد بن فارس . مقاييس اللغة -  1
 .13/213مج. ابن منظور. لسان العرب -  2
 . 40/41الزبيدي . اتج العروس - 3
 .01/36ابن السراج . األصول يف النحو  - 4
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" هو انتحاء مست كالم  : ( يف قوله  ه392ابن جين) ت  من أشهر تعريفات النحو ما ذكرهو       

 النسبو  اإلضافةو  التحقي والتكسريو  اجلمعو  غريه كالتثنيةو  من إعراب، العرب يف تصرفه
إن مل يكن  و  فينطق هبا ، الفصاحةليلحق من ليس من أهل العربية أبهلها يف ، الرتكيب وغري ذلكو 

يركز هو اآلخر  التعريف أنه  هذا علىما يالحظ ، و 1إن شذ بعضهم عنها رد به إليها " ، و منهم
مل يركز على ماهية النحو علما من علوم  ، و كالم العرب تباع طرق  اهي و  على الغاية من النحو

 اللسان العرب . 

" قانون يتوصل به إىل كالم  فهو عنده  ، حقيقة النحو (  ه643)تابن يعيش  قد المسو       
 .  2العرب "  

علم  هو " : فكان أكثر إحاطة ملفهوم النحو  حني قال  (   ه669) ت  ابن عصفور أما و      

املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت  ، مستخرج ابملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب
تبيني  و  تبيني أجزائه اليت أيتلف منها، و أجل ذلك إىل تبيني حقيقة الكالمفيحتاج من ، أتتلف منها

 .  3"   أحكامها 
بني املعنيني اللغوي  الوثيقة العالقة  يه من هذه التعريفات هوخنلص إل الذي و            

و أصل النحو يف اللغة  ": يف قوله(  ه790) ت الشاطيب  خلصها قد ، و واالصطالحي لكلمة النحو

يف هو ، و والنحو قصد إليه، الصوابو  هو ضد اللحن الذي هو عدول عن القصد، و القصد
يعىن ابألحوال  ، و األشكال اليت هبا تدل ألفاظ العرب على املعاينو  االصطالح علم ابألحوال

يعىن ابألشكال ما يعرض ، و وضع األلفاظ بعضها مع بعض يف تركيبها للداللة على املعاين املركبة

 
 .01/34ابن جين . اخلصائص -1
م.  2001-ه1422. 01ط. بريوت. الكتب العلميةحتقيق إمييل بديع يعقوب .دار . موفق الدين أبو البقاء بن يعيش. شرح املفصل - 2

01/66. 
 .01/45م.  1972 -ه1392. 01ط. عبد هللا اجلبوريو  علي بن مؤمن ابن عصفور. حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري. املقرب - 3
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التغيريات اليت هبا تدل ألفاظ العرب على  و  طريف اللفظ أو وسطه أو مجلته من اآلاثريف أحد 

 .1"املعاين 
أطلقه النحاة القدامى على دراسة بنية اللغة العربية من جوانبها  النحو مصطلح منه فإن و      

العرب يف القرن الثاين  ظل املصطلح هبذا املفهوم منذ نشأة النحو ، و النحويةو  الصوتية والصرفية
وتناول فيه القضاي  ، كتاب الكافية يف النحو  ه  ( 646إىل أن ألف ابن احلاجب )ت ، اهلجري

،  خصص لبنية الكلمة املفردة كتاب الشافية يف التصريف، و بناء اجلملة العربيةو  اخلاصة ابإلعراب

،  االستقالل عن مباحث علم الصرفمنذ ذلك احلني أخذت الدراسات النحوية يف طريقها إىل و 
قد عمق هذا التصور مجال الدين ابن ، و عالقاهتا الرتكيبيةو  أصبحت تعىن بدراسة نظام اجلملةو 

 يف كتابه مغين اللبيب عن كتب األعاريب الذي خصه لدراسة اجلملة (  ه761) ت هشام

 . أنواعهاو 
( الذي ألف كتابيه  املقرب يف   ه669األندلسي ) ت  األشبيليحذا حذوه ابن عصفور و      

 .  املمتع يف التصريف، و النحو
هو " العربية  و  إىل أن هناك مصطلحا آخر عرف به هذا العلم يف هذا السياق جتدر اإلشارة و      
فتح  ، و كان أول من اسنت العربيةو  " : (  يف قوله ه231ذكره ابن سالم  اجلمحي ) ت قد و  "

 .  2وضع قياسها أبو األسود الدؤيل  " ، و أهنج سبيلها، و ابهبا
الزهري )ت و  " اجتمعت أان: ( قال ه 125كما يدل عليه مبا روي عن عمر بن دينار )ت       

 . 3إنه ليفلق ابلعربية تفليقا": فقال الزهري، فتكلم نصر ، ( ه89نصر بن عاصم )ت و  (  ه124

 
. 01ط. جامعة أم القرى. سليمان العثيمني إبراهيم بن موسى الشاطيب. حتقيق عبد الرمحن بن . املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية - 1

 .18-01/17م.  2007 -ه1428
 .29م .ص 2001 –ه 1422. د ط. بريوت. دار الكتب العلمية. حممد ابن سالم. طبقات فحول الشعراء -  2
اجي .مطبعة مصطفى الباب  حممد عبد املنعم خف و  القاضي أبو سعيد احلسن السريايف .حتقيق طه حممد الزييت. أخبار النحويني البصريني - 3

 .16م. ص1955 -ه1374. 01ط. مصر. احلليب
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هو أول من أسس  و  " : (  انسبا نشأة النحو ألب األسود الدؤيل  ه379قال الزُّبيدي )ت و      

  صار سراة الناس ، و ذلك حني اضطرب كالم العرب، و وضع قياسها، و هنج سبلها، و العربية
  اجلر و  الرفع و  حروف النصب، و املضاف، و املفعول به، و فوضع ابب الفاعل، وجوههم يلحنونو 

 . 1اجلزم  "  و 
كذلك احلاجة إىل علم العربية فإن اإلعراب  و  " : (  ه395) ت ولهنص عليه ابن فارس يف ق و      

" كان  : هو ينسب نشأة النحو لعبد الرمحن بن هرمزو  قال أبو النضر ، و 2هو الفارق بني املعاين " 

     ، 3أنساب قريش ، و كان من أعلم الناس ابلنحو، و عبد الرمحن بن هرمز أول من وضع العربية
 :  عديد من املؤلفات اليت محلت هذا املصطلح نذكر منها ابإلضافة إىل

 (.  ه379الواضح يف علم العربية للزبيدي )ت -

 (.  ه392اللمع يف علم العربية البن جين )ت -
 (.  ه538املفصل يف علم العربية للزخمشري )ت -

 ( .  ه577أسرار العربية البن األنباري)ت -
 (.  ه745العربية ألب حيان)تاللمحة البدرية يف علم  -

القواعد املستنبطة من و  هو تلك القوانني النحو أو علم العربيةن إ وختاما ميكن القول

متكن متعلمها من أتليف الكالم العرب الصحيح من جهة النظر يف  ، و استقراء كالم العرب
هلا وظائفها من العالقات الرتكيبية اليت تربط كل مفردات اجلملة بعضها ببعض لتؤدي من خال 

 خالل التأثري يف بعضها بعض .

 
 .21املرجع نفسه ص - 1
 -ه1418. 01ط. بريوت. دار الكتب العلمية. ابن فارس. حتقيق أمحد حسن بسج . الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها - 2

 .35ص . م1997
.  1984. 02ط. بريوت. دار املعارف . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. احلسن الزبيدي أبو بكرحممد بن . طبقات النحويني واللغويني - 3

 .26ص



 

9 

 

 
 أصول النحو مفهوما:  -َثلثا 

أما النحو فهو  ، و هو ما يبىن عليه غريه و  املفتقر إليهو  عرفنا أن األصل هو  املعتمد عليه 
العالقات اليت تربط بني عناصرها للتعبري عن و  العلم الذي خيتص بدراسة قوانني اجلملة العربية

اليت  الكلية أصول النحو هو تلك القواعد والقوانني علم أن خنلص  منه، و املعاين برتاكيب سليمة

لقد صبت جل التعريفات هلذا العلم يف  ، و يف استنباط قوانني النحوتوخاها النحاة واعتمدوها 
 :ومنها، هذا املعىن

 أدلته اليت تفرعت منها فروعه" أصول النحو هي : ( يف قوله ه577تعريف ابن األنباري )ت      

 .  1"  تفصيله  و  كما أن أصول الفقه أدلة الفقه اليت تنوعت عنها مجلته  أصولهو 
" أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية  : (  قائال  ه911وعرفه السيوطي )ت     

 .2حال املستدل "  ، و وكيفية االستدالل هبا، من حيث هي أدلته
أن التساؤل الذي يتمحور حوله علم   نستطيع أن خنلص إىل من خالل هذين التعريفني     

 : حياول اإلجابة عنه هوو  أصول النحو

 هايف استنباط قواعدحناة العربية العقلية اليت استند عليها و  األسس النقليةو  ما هي األدلة    
 إثبات صحتها ؟.و 

يضم ثالثة حماور رئيسة   أن علم أصول النحو  هذين التعريفني من أيضا ميكن استنتاجه  ماو    
  :هي

 االستصحاب .و  اإلمجاع و  القياسو  هي السماع و : اإلمجالية للنحو العرب األدلة -
 

 .80ص. م1971 -ه1391. 2ط. دار الفكر .بريوت. حتقيق سعيد األفغاين . ابن األنباري. ملع األدلة - 1
 .21م. ص2006 -ه1427. 02ط. حتقيق عبد احلكيم عطية. دار البريوين. السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو - 2
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 االستدالل هبا . و  كيفية تطبيق هذه األدلة -

 املستدل هبذه األدلة . و  حال املشتغل يف هذا اجملال -
 نشأة علم أصول النحو:   - رابعا

يف سياق احلديث عن نشأة هذا العلم ال بد من اإلشارة إىل أن هناك فرق جلي بني نشأة      
،  -من جهة اثنية  -علما مستقال  ظهورهو  وبني تدوينه، -من جهة  –العلم على أرض الواقع 

وهذا ما ، وبني اتريخ تدوينه، غري يسري بني نشأة العلم ميدانيا افمن املسلم به أن هناك زمن

ن علم أصول النحو الذي بدأت عملية تدوينه يف القرن الرابع اهلجري قد نشأ  إميكننا أن نقول 
فال غرابة أن يقول أحد الدارسني  ، تزامنا مع نشأة النحو العرب، يف القرن الثاين اهلجري ميدانيا

تطبيقات قدمي قدم النحو ؛ ألن القبول والرتجيح و  النحو من حيث هو مبادئ" أصول : احملدثني

وما إىل ذلك كله يرجع إىل أصول إن مل تكن مكتوبة فهي معلومة مقررة يرجع ، والرفض والقياس
ومنها ما ، يقبل كالمه إليها النحاة ؛ فتقسيم النحاة العرب إىل قبائل  متباينة يف الفصاحة منها ما

،  مقدار النصوص اليت حييل القياس عليهاو  القياس، و حان العرب لقبول كالمه أو رفضهامت، و يرد
وكتاب سيبويه مليء  ، كل ذلك من صميم علم أصول النحو،  تشذيذهاو  تضعيف النصوصو 

 .  1هبذه األصول " 

أصول التفكري و  بناء على هذا التصور اهتدى علي أبو املكارم إىل التمييز بني أصول النحوو      
دراسة اخلطوط الرئيسة العامة اليت سار عليها  "  : -يف نظره  –النحوي هذا األخري الذي يعين 

وهذه اخلطوط العامة قدمية  ، فكرهم على السواءو  اليت أثرت يف إنتاج النحاة، و البحث النحوي

 
 .145. بغداد ص 1975. 1ط. فاضل السامرائي . أبو الربكات األنباري ودراساته النحوية - 1
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ة البحث يف حىت أن من املمكن أن نردها إىل البداية الباكرة لنشأ، جدا يف البحث النحوي

 . 1أوائل القرن الثاين " و  أي إىل أواخر القرن األول، النحو العرب
عليه فإن ظهور علم أصول النحو يف القرن الرابع اهلجري على يد العالمة ابن جين  و      

 والنحو، الذي تضمن مباحث يف علوم شىت على غرار فقه اللغة، ( يف كتابه اخلصائص ه392)ت
،  ال يعين أن ابن جين هو أول من تكلم فيه، تضمنه مباحث أصول النحوفضال عن ، الصرفو 

العلة  و  سالقياو  لإلشارة فقد تطرق إىل السماع ، و ليس يف التأسيسو  وإمنا فضله يف سبق التأليف

 غريها من مسائل أصول النحو . و  والفرعية واألصالة، واإلمجاع واالستحسان، النحوية
( ملا وسم كتابه ) األصول يف   ه316اج )تالسر   نبايف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن و      

فاملتصفح له سرعان ما يدرك أنه كتاب يف  ، النحو( مل يقصد علم أصول النحو مبفهومه الشائع 
قد ذكر ابن جين أنه سبقه إىل هذه  ، و النحو ال يف أصوله ؛ ملا احتواه من مسائل حنوية أساسية

فلم يلمم مبا حنن عليه إال حرفا أو  ، " كتاب أصول أب بكر: وعلق قائال ، سمية ابن السراجالت
 .2حرفني يف أوله "  

ملع األدلة يف  : هوو  املضمون و  استقر مصطلح أصول النحو مع أول كتاب مجع التسميةو      

استناده إىل ما  الذي مل خيف ، (  ه577علم أصول النحو ألب الربكات حممد بن األنباري )ت
 االستفادة منه . و  تضمنه كتاب اخلصائص

،  ( يف كتابه املوسوم ) االقرتاح يف أصول النحو (  ه911تاله جالل الدين السيوطي )تو      
السيوطي قد ألفا كتابيهما يف أصول النحو احتذاء بعلم  و  البد من التنويه ههنا أن ابن األنباريو 

 .أصول الفقه

 
 .17. ص2006. 1القاهرة .ط. دار غريب، د علي أبو املكارم. أصول التفكري النحوي -  1
 .01/02ابن جين . اخلصائص -  2
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مراحل عديدة  و  علم أصول النحو على غرار أي علم قد مر أبطوار إن ميكن القول  منهو       

 .مراحل  أربعميكن حصرها يف ، و الستكماله وبناء صرحه
 :  مراحل تطور علم أصول النحو -امساخ

وتقرتن  ، تزامنت هذه املرحلة مع اخلطوات األوىل يف وضع قواعد النحو العرب مرحلة النشأة: -
( الذي قال فيه ابن   ه117املرحلة ابلنحوي الشهري عبد هللا ابن أب إسحاق احلضرمي )تهذه 

فهو  ، 1شرح العلل" و  " كان أول من بعج )فتق( النحو ومد القياس : (  ه232 تسالم اجلمحي )

 ،  أول من متكن يف النحو متكنا أهله لالطراد يف القياس
 . ، 2عنهم    مل يسمع عن العرب على ما يسمع حبيث حيمل ما

( الذي مضى على هدي أستاذه يطرد القياس    ه149مث تاله عيسى بن عمرو الثقفي )ت    

  وقد " خطا ابلنحو خطوة كبرية إذ ألف فيه رسائل ومصنفات اشتهر منها ) اجلامع ( ، 3ويعممه
املسائل  و  القواعدمث رأى إكمال تلك ، قواعده يف أوهلماو  كأنه مجع مسائل النحو و  ) اإلكمال( و

مسى ما شذ عن  ، و وقد أقام قواعده يف ) اجلامع ( على األكثر يف كالم العرب ، يف الكتاب الثاين
 . 4ذلك لغات "

( بلغ على يديه القياس والتعليل غاية  ه175مبجيء تلميذه اخلليل بن أمحد الفراهيدي )تو      

 .5مل يقتصر على ما وضعه أسالفه ، و بسط القول يف العلة النحوية، و قصوى

 
 .30اجلمحي .صابن سالم . طبقات فحول الشعراء -  1
 .23ص. . د ت07ط. القاهرة. دار املعارف. املدارس النحوية .د. شوقي ضيف - 2
 .25املرجع نفسه .ص - 3
 .26ص. املرجع نفسه - 4
دار . حتقيق حممد حسن عواد. عبد الرحيم بن احلسن األسنوي. الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية - 5

 .56-54م. ص1985 -ه1405. 01ط. انعم. عمار
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ذاكرا يف كل ابب قدم كتابه مقسما إىل أبواب و  ( ه180و ملا جاء تلميذه سيبويه ) ت

أسلوب التعليل كما  و  يعلم طريق القياس ، قياس وعلةو  فكان كتاب حنو، أحكامه املؤيدة ابلعلل
واهتمامها بقياس  ، ابملعىنتعليالته شبيهة بعلل اخلليل من حيث عنايتها ، و يعلم احلكم النحوي

فراره من ، و واعتمادها ذوق العرب يف طلبه للخفة، محل النظري على نظريه، و الشبيه ابلشبيه
 . 1الثقلو  القبح 
( الذي   ه189ابلنسبة للكوفيني فقد عرف القياس لدى الكسائي )ت، و هذا عن البصريني     

  (    ه180)ت  مل خيتلف فيه مع معاصره سيبويهو  2به كل علم ينتفع " و  عرف النحو أنه " قياس يتبع
 إمنا خالفه يف مسائله الفرعية .، و يف صورته العامة

،  اتساع دائرتهو  ن هذه املرحلة هي مرحلة ظهور فكرة القياس النحويإ عليه ميكن القول و      

 . هو أصل مهم من أصول النحو العربو 
واتسمت إبفراد العلة  ، دائرة أصول النحو العرباتسعت يف هذه املرحلة : الثانيةاملرحلة  -

(   ه206فألف حممد بن املستنري وهو تلميذ سيبويه امللقب بقطرب )ت، النحوية مبؤلفات خاصة
،  ( كتاب علل النحو ه230ألف يف هذه املرحلة بكر بن حممد املازين )ت، و كتاب العلل يف النحو

وتسرب  ، التعقيدو  املرحلة قد اتسمت ابلغموضقد أشار  الدكتور مازن املبارك إىل أن هذه و 

ال يتفق ، و الذوق العربو  التعليل القياسي واجلديل الذي يصطدموظهور ، املنطق إىل علم النحو
هو من أهم ، و منه فإن هذه املرحلة هي مرحلة التأليف يف التعليل النحوي، و 3وصفاء العربية 

 مباحث أصول النحو. 

 
 .64 -59ص . د. مازن املبارك. تطورهاو   العلة النحوية نشأهتا. النحو العرب - 1
 .72ص . السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو -  2
 .70-69ص. مازن املبارك. النحو العرب - 3
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على يد ابن  ألول مرة فيها مصطلح أصول النحو  استخدموهي املرحلة اليت  املرحلة الثالثة: -

كتاب يف  -سبق أن بينا  -هو كما ، و وسم كتابه ) األصول يف النحو (ملا (   ه 316اج )تالسر  

 . ابلتايل فإن تسميته للكتاب كانت على سبيل االنتقاء ال التخصيص ، و النحو ال يف أصوله
 تقدم خطوة عمالقة إىل األمام مبجيء ابن جينو  أخذ علم أصول النحو نفسا جديداو       

ذلك أان مل نر أحدا من علماء البلدين  و  ": أتليفه لكتابه اخلصائص الذي يقول يف مقدمته و

فأما كتاب أصول أب بكر فلم  ، تعرض بعمل أصول النحو على مذهب أصول الكالم والفقه
 .1ه إال حرفا أو حرفني يف أوله "  يلمم فيه مبا حنن علي

ذلك بظهور كتاب ، و هي املرحلة اليت تبلور فيها أصول النحو علما مستقال و  املرحلة الرابعة: -
ملع األدلة يف أصول النحو البن األنباري الذي عاجل فيه مباحث أصول النحو  على منوال 

علم أصول  ، و علم اجلدل يف النحو: أحلقنا ابلعلوم الثمانية علمني مهاو  يقول: "، أصول الفقه

وقياس الطرد إىل غري ، وقياس الشبه، أقسامه من قياس اللغةو  تركيبهو  فيعرف به القياس ، النحو
 .2" فإن بينهما من املناسبة ما ال خيفى ، ذلك على حد أصول الفقه

وظهر بعد كتاب ملع األدلة البن األنباري كتاب االقرتاح يف أصول النحو للسيوطي        

،  عجيب الصنع ، " هذا كتاب غريب الوضع: قد عده األول من نوعه يف قولهو  ( ه911)ت
، يف علم مل أسبق  ، مل ينسج انسج على منواله، و مل تسمح قرحية مبثاله، طريف املبىن، لطيف املعىن

الذي هو ابلنسبة للنحو كأصول الفقه ، وهو أصول النحو، مل أتقدم إىل هتذيبه، و ترتيبهإىل 
 3 .ابلنسبة إىل الفقه "

 
 .01/02ابن جين . اخلصاص - 1
م. 1985  - ه1405. 03ط. األردن. الزرقاء. مكتبة املنار. حتقيق إبراهيم السامرائي . ابن األنباري. األدابءنزهة األلباء يف طبقات  - 2

 .76ص
 .15ص . االقرتاح يف أصول النحو - 3
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  لعل السيوطي قصد السبق يف الرتتيب ، و ملع األدلةو  واحلقيقة أنه سبق بكتاب اخلصائص

 .ليس التأسيس  و  التبويبو 
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 أصول النحو علم أصول الفقه ِف علم أثر احملاضرة الثانية:  

العلوم الشرعية قوية متينة لدرجة التمازج  و  العربية  ال شك أن العالقة بني علوم اللغة
،  الكرمي حول القرآن هذا ليس غريبا يف احلضارة اإلسالمية اليت نشأت جل علومها ، و أحياان

فاخلطاب القرآين نفسه وجه العقلية العربية  ، استكناه أسراره و  سرب أغوارهو  حماولة لتدبر معانيه
،  واحد همن معين هلتن  اليت  التكامل بني العلوم و  القائم على التصاهر اإلسالمية وفق هذا النهج 

قوف على أسرار  و الويف ، -من جهة  –النظر يف تدبر آيته و  ينص على إمعان الفكر فهو 

هي  ، و لتحقيق الغاية القصوى املنوطة بعقل اإلنسان -اثنية من جهة  –الكون والطبيعة 
 التوحيد. 

هذا ، يف هذا السياق عن أتثر علم أصول النحو بعلم أصول الفقهاحلديث من املنطقي  و       

صلى هللا عليه وسلم   –فقد نشأ منذ بعثة الرسول ، الذي اتسم ابألسبقية ظهورا وارتقاءاألخري 
هذا ما رجحه  حممود أمحد حنلة ، و -رضي هللا عنه  –عهد اإلمام الشافعيأما تدوينه فيعود ل، -

هو أول من دون أصوله يف  (  ه204)تالراجح أن اإلمام حممد بن إدريس الشافعي " : يف قوله
أرسلها إليه فسميت  و  (  ه198رسالة مستقلة كتبها استجابة لطلب عبد الرمحن بن مهدي )ت 

 .1" الرسالة 

كما    –فهي تعود ، فقد أتخرت مقارنة مع أصول الفقهأما نشأة أصول النحو الفعلية و       
وهذا ما  ، ( ه117إىل القرن الثاين اهلجرى على يد عبد هللا بن إسحاق احلضرمي )ت  –أسلفنا 

" إن املؤلفات النحوية اليت  : جعل أحد الدارسني يؤكد أتثر أصول النحو أبصول الفقه يف قوله
وبيان العلل هذه املؤلفات كلها  ، النظائرو  األشباه، و قياس الفرع على األصل، و اهتمت ابلتفريع

... هؤالء األئمة الذين وضعوا علم أصول الفقه فأرسوا  بعد زمن األئمة األربعة  أصحاهبا كتبها 

 
 بريوت . . . املكتبة العصرية2002 -1423. د ط. حتقيق درويش اجلويدي. عبد الرمحن ابن خلدون. املقدمة - 1
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من مث كان األول هو  و  وأصوله،هذا يظهر لنا جبالء أن علم أصول الفقه سبق النحو و  قواعده،

 1ليس العكس " و  املؤثر
طريقة  ف  مث املنهج عليه سنحاول الوقوف على مظاهر هذا التأثر على مستوى املصطلح و      

 التأليف. 
   على مستوى املصطلح: –أوال 

فتح و  فال ميكن فهم أي علم ، بالغة يف أي علم من العلومالمهية األاملصطلح  يكتسي      

ألن املصطلح لفظ  ، مفاتيح العلوم فاملصطلحات ، استيعاهباو  مغاليقه دون اإلحاطة مبصطلحاته
ما املعرفة إىل جمموعة من املفاهيم اليت يتداخل بعضها ببعض يف شكل منظومة ، و يعرب عن مفهوم

. 

ال يغيب عن أذهاننا أن املصطلح أيضا ضرورة من ضرورات املنهج العلمي ؛ إذ ال ميكنه و       
" اتفاق القوم على  : عرف املصطلح أنهي، و أن يستقيم إ ال إذا كان مبنيا على مصطلحات دقيقة

، 2إخراج الشيء عن املعىن اللغوي إىل معىن آخر لبيان املراد " : وقيل، وضع الشيء
" اتفاق طائفة خمصوصة  هو و  3االقتسام و  االصطالح من االفتعال فهو يدل على املشاركةو 

 .4على أمر خمصوص " 

املصطلح لفظ نقل من اللغة العامة إىل لغة خاصة بعلم الذي جيلو من هذه التعريفات أن و       
 ما ليحمل معىن جديدا خاصا به.

 
. د ط1994. اإلسكندرية. دط. دار املعرفة اجلامعية. أمحد سليمان يقوت. تطبيقها يف القرآن الكرميو  اإلعراب يف النحو العربظاهرة  - 1

 .157ص
 .129الكليات. أبو البقاء الكفوي. ص - 2
 .129ينظر : املصدر نفسه. ص  - 3
 .551/ 06اتج العروس. الزبيدي . - 4
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الناظر يف مصطلحات علم أصول النحو يدرك دون عناء أهنا مستعارة من علم أصول  و      

  وانتقاال إىل أدلته على غرار النقل والقياس أبركانه املقيس ، تعريفه و  بدءا من تسمية العلم، الفقه
غريها و  األصل والفرع و  استصحاب احلالو  ابإلضافة إىل اإلمجاع ، العلةو  احلكمو  يس عليهاملقو 

 .1من املصطلحات اليت انتقلت من أصول الفقه إىل أصول النحو مبسمياهتا 

 :  2فكل املصطلحات املشرتكة بني العلمني أخذها النحاة من أصول الفقه ، و منها  

األصوليني " رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر " ، و أطلق  و هو عند النسخ :  -
النحاة هذا املصطلح على عمل إن و أخواهتا و كان و أخواهتا يف اجلملة االمسية اليت 

 يتغري إعراب عناصرها من الرفع إىل النصب و مسيت عندهم ابلنواسخ . 

زوجها أو طلقها   : و يقصد به لدى الفقهاء املرأة املعلقة و هي اليت فقدت التعليق -
زوجها و مل تستوف بعد عدة النكاح ، فال هي متزوجة و ال تستطيع أن تتزوج يف الوقت  

إبطال عمل ظن و أخواهتا يف الفظ دون التقدير  نفسه" ، وقد أخذ النحاة هذا املعىن يف 
العرتاض ما له صدر الكالم بينها و بني معموليها حنو : علمت لزيد فاضل .فالعامل 

 و لكنه ال يؤثر يف املعمول .موجود 

: يعين عند الفقهاء و األصوليني إثبات حكم مثل حكم األصل يف الفرع ، و  التعدية  -
أخذه النحاة ليدل على جعل الفعل الالزم متعدي بتضعيفه أو ابهلمزة أو بزيدة ألف  

  املفاعلة .

هذا مظهر ، و أصول الفقهفجل املصطلحات اليت يرتكز عليها أصول النحو العرب مقتبسة من  
 التأثر بني العلمني. و  جلي من مظاهر التأثري 

 
 .17-15م. ص 1987 -ه1407. 01العربي. د محمود أحمد نحلة. دار العلوم العربية. بيروت. طينظر : أصول النحو  - 1

. ص 1994ينظر : ظاهرة اإلعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم . د. أحمد سليمان ياقوت . دار املعرفة الجامعية . االسكندرية . -

 2 .158 
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 : على مستوى املنهج  –َثنيا 

يتمثل  ، يعرف املنهج أبنه " استعمال املعلومات استعماال صحيحا يف أسلوب علمي سليم     
 ة ابألمثلةأتييد القضاي املعروض، و التزام املوضوعية التامة، و املناقشة اهلادئةو  يف أسلوب العرض

" الطريق املؤدي إىل  : وهناك من عرفه أبنه، 1الشواهد املقنعة من دون إجحاف أو حتيز" و 
حتديد و  الكشف عن احلقيقة يف العلوم بوساطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سري العقل

 .2عملياته حىت يصل إىل نتائج معلومة " 

املتتبع لعلم أصول النحو جيده متأثرا  ، و قائما بذاته دون منهج فال ميكن أن نتصور علما        

فقد استند النحاة يف أتصيلهم  ، أميا أتثر ابملنطلقات املنهجية اليت قام عليها علم أصول الفقه
 اروا على منهج قائم على السماع سحيث ، وجدوه يف أصول الفقه لقواعد النحو على ما

كان هلم طرازهم  و  يقول سعيد األفغاين :"، االستحسان وغريهاو  االستصحابو  اإلمجاع و  القياسو 

 بىن الفقهاء استنباط أحكامهم على السماع كما ،  القياس واإلمجاع و  يف بناء القواعد على السماع 
 .3"  ذلك أثر واضح من آاثر العلوم الدينية يف علوم اللغة و  اإلمجاع ؛و  القياسو 

استخراج  وتعدية احلكم يف ، احلملو  القياسو  طرقهم يف االستنباطكان أتثرهم واضحا بو       

فقد يكون يف أن  ، أما وجود الشبه بني النحوي والفقيهو  ": يقول مازن املبارك، قواعد النحو
أن النحوي كذلك  ، و قياساو  الفقيه يتلقى احلديث من احملدثني فيتصرف فيه تعليال واستنباطا

 .4ويتصرف هبا تصرف الفقيه يف احلديث " ، يتلقى اللغة عن أهلها

 
 .147ه. ص1403. 02جدة .ط. دار الشروق . ومصادر الدراسات اإلسالمية كتابة البحث العلمي   - 1
 .06. ص1968. د ط. القاهرة. دار النهضة. عبد الرمحن بدوي. د. مناهج البحث العلمي - 2
 105-104ص. م1987 -ه1407. د ط. بريوت. سعيد األفغاين .املكتب اإلسالمي. يف أصول النحو - 3
 .85ارك .ص مازن املب. النحو العرب - 4
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من بني مظاهر هذا التأثر اشتغاهلم بنظرية األصل والفرع اليت سايرت عملية التقعيد  و         

وقد كان أبو حنيفة سباقا  ، هي نظرية مستوحاة من أصول الفقه، و النحوي منذ مراحلها األوىل
كان يقبس منه ما يؤيد  و  كان معاصرا ألب حنيفة( إمام النحاة   ه80فاخلليل بن أمحد )ت، إليها

 . 1مسائله يف النحو
ومن ذلك قوله  ، تعبرياهتمو  وظف ألفاظهم، و ( أبقوال الفقهاء ه340وقد أتثر الزجاجي )ت      

وحنو يطرد  ، قد ذكران أن الشيء يكون له أصل يلزمهو  ": يف التعليل ملسألة اخلروج عن القاعدة

كما مثلنا لذلك ا للباب  ضفال يكون ذلك انق، لبعضهم علة خترجه عن مجهور اببهمث يعرتض ، فيه
الصالة : كما يقال ابإلطالق ،  ذلك موجود يف سائر العلوم حىت علوم الديانت، و فيما تقدم

 2مث جتد منهم من تلحقه علة تسقط عنه فرضها " ، النساءو  واجبة على البالغني من الرجال

جائز على  ، و خالف األوىلو  قة تقسيم احلكم النحوي إىل واجب وممنوع ابلنسبة لطريو         
فهي من إبداع األصوليني الفقهاء يف تقسيمهم للحكم الشرعي بناء على دليله  ، حسنو  السواء

 . 3هذا ممنوع وهكذا ، و هذا جائز ، و فقالوا هذا واجب، من األمر  أو النهي
حرصهم  ، و النحاة قد استلهموا فائق عنايتهم ابلنصوص مجعا واستقصاء م فإن للعلو         

، الشديد على السالمة من التحريف واالنتحال من األصوليني الفقهاء يف حتريهم صحة النقل

 حيث ربط النحاة السالمة اللغوية بضوابط، التحرز من املوضوع والضعيف، و المة املنتسو 
 . 4مكانية معلومة و  شروط زمانيةو 

 
 .19-17ص. د. حممود أمحد حنلة. ينظر : أصول النحو العرب- 1
-72ص . م1979 –ه 1399. 03ط . بريوت. دار النفائس. حتقيق د. مازن املبارك.. أبو يعقوب الزجاجي. اإليضاح يف علل النحو - 2

73. 
 د. حممود أمحد حنلة .ص .. العربينظر : أصول النحو  - 3
 .249.ص  2005دط .. القاهرة. التوزيعو  النشرو  دار غريب للطباعة. علي أبو املكارم. د. الفكر النحويتقومي  - 4
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ني مظاهر أتثر النحاة ابألصوليني الفقهاء انقسامهم إىل  بال نغفل يف هذا السياق أن من و         

منهما انبثق مذهب بغداد لينتقل فيما بعد  ، و املذهب الكويف و  مذاهب ؛ منها املذهب البصري
املذاهب  واملالحظ على هذه ، وقد عرفت هذه املذاهب ابملدارس النحوية، األندلسو  إىل مصر

هذا احتذاء ابنقسام املذاهب الفقهية األصولية إىل  ، و اتفاقها يف األصولو  اختالفها يف الفروع 
 احلديث النبوي الشريف . و  اتفاقهم يف األصل وهو القرآن الكرميو  أربعة مذاهب

 :  طرق التأليف –َثلثا 

صنفوا مؤلفاهتم على منوال مل خيف النحاة األوائل الذين اشتغلوا يف علم أصول النحو أهنم        
:  ( الذي يعود له الفضل يف تدوين هذا العلم يقول ه392فابن جين )ت، ما ألف يف أصول الفقه

تعرض لعمل أصول النحو على مذهب  –البصرة والكوفة  –" مل أر أحدا من علماء البلدين 

 .1أصول الكالم والفقه "  
)  ( أتثره ابألصوليني الفقهاء يف كتابه املوسوم  ه304أكد بعده ابن األنباري )تو          

واألدابء املتفقهني  ، " إن مجاعة من الفقهاء املتأدبني: إذ قال ( اإلنصاف يف مسائل اخلالف
ألوين أن  س  -رحم هللا ابنيها، و عمر هللا مبانيها  -بعلم العربية ابملدرسة النظامية  علي  املشتغلني

يشمل على مشاهري املسائل اخلالفية بني حنويي البصرة والكوفة على  ، أخلص هلم كتااب لطيفا

؛ ليكون أول كتاب صنف يف علم العربية على   حنيفة أبو  ترتيب املسائل اخلالفية بني الشافعي
 .2"  لرتتيب هذا ا

تأثره هو اآلخر ابألصوليني الفقهاء يف أتليفه لكتابه  ب(  ه911كما صرح السيوطي )ت           
مل  ، طريف املبىن، لطيف املعىن، عجيب الصنع، " هذا كتاب غريب الوضع: االقرتاح يقول 

 
 . 01/02اخلصائص  - 1
.  2002. 01ط. حتقيق جودة مربوك حممد مربوك. أبو الربكات بن األنباري. الكوفينيو  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني -2

 03ص 
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مل أتقدم إىل  ، و ترتيبه، يف علم مل أسبق إىل ، مل ينسج انسج على منواله، و تسمح قرحية مبثاله

 .1الذي هو ابلنسبة للنحو كأصول الفقه ابلنسبة إىل الفقه"، وهو أصول النحو ، هتذيبه
ومنه خنلص أن هناك إمجاع بني األوائل الذين ألفوا يف علم أصول النحو أهنم استلهموا          

العلوم الشرعية اليت  و  أمر طبيعي بني العلوم اللغوية اهذ، و طريقة التأليف من علم أصول الفقه
 نضجه.و  شكلت العقل العلمي العرب الراجح يف أوج ازدهاره

 

 
 
 

 
 

 
 . 15ص. االقرتاح يف أصول النحو - 1
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 املؤلفات العربية القدميةأصول النحو ِف علم  : احملاضرة الثالثة

كان أوهلا كتاب اخلصائص ، و أصول النحولقد سبقت اإلشارة إىل املصنفات الرتاثية يف علم       
( مث االقرتاح يف   ه577(، يليه ملع األدلة يف أصول النحو البن األنباري )ت   ه392البن جين )ت

ابإلضافة إىل كتاب ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، ( ه911أصول النحو للسيوطي )ت
 هذه احملاضرة هذه املصنفات بشيء  سنتناول يف ، و (  ه1096ليحىي بن حممد أب زكري الشاوي )ت

 من التفصيل .

 :  (ـه392البن جين ) تكتاب اخلصائص   .1
كتابه  ، و ( من رواد النحاة الذين أصلوا لعلوم اللسان العرب  ه392ال شك أن ابن جين )ت        

احليازة على الذي مكنه من ، فكره الثاقب، و اخلصائص خري دليل على عبقريته اللغوية الفذة

النظريت اللغوية اليت جاء هبا الدرس اللساين احلديث على  و  شرف السبق إىل كثري من املسائل
منها ما يتصل بفقه ، متنوعةو  قد حتدث فيه حول مسائل لغوية كثرية ، و غرار البنيوية الوظيفية

شتماله على فضال عن ا، علم النحو، و علم الصرف، و منها ما ينتمي إىل علم األصوات، و اللغة
 :1منها السماع الذي هو عنده قسمان ، و مباحث كثرية تنتمي لعلم أصول النحو

هو الكالم املنقول عن العرب مستفيضا يف استعماهلم يف اإلعراب يف صناعة و  :ردطَّ م  األول       

 النحو والصرف حبيث يطمئن إىل أنه كثري كي يصح أن يقاس عليه. 
مل  ، و الصناعي سخالف القيا، و كالم عرب أصيل فارق أصل اببههو كل  و  : شاذالثاين و       

 مل حيظ ابلشيوع عند العرب .، و تذكر له قاعدة كلية
   2.الشذوذو  رادأضربه األربعة يف ابب القول على االطيِ و  تطرق ابن جين إىل القياسو       

 
 .98/  01. ابن جين. اخلصائص - 1
 .97/ 01املصدر نفسه  - 2
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على الرغم من عده   ، 1قد بني سعيد األفغاين أن القياس قد بلغ ذروته لدى ابن جين و         

مث مسعت ، " اعلم أنك إذا أداك القياس إىل شيء ما: يقول، السماع أوىل من القياس إذا تعارضا
 .2فدع ما كنت عليه إىل ما هم عليه "  ، العرب قد نطقت فيه بشيء آخر  على قياس غريه 

إمجاع أهل العربية مىت يكون   ابلنسبة لإلمجاع فقد خصه بفصل أمساه ) القول علىو         
هو " ال يقصد  من ، و الكوفةو  هو هبذا يشرتط يف حجية اإلمجاع اتفاق حناة البصرة،  و 3(حجة

 .4إن مل يكن قد نزل منازهلم "  ، و الكوفينيو  إمنا من تبىن رأي البصريني، و سكن البلدين

،  أوىل ابن جين التعليل النحوي عناية فائقة يف اخلصائص فعقد هلا فيه أكثر من اببو         
 منها : 

 . 5ابب ذكر علل العربية أكالمية هي أم فقهية -

 .6ابب يف ختصيص العلل   -
 .7ابب تعارض العلل  -

 .8ابب يف دور االعتالل -
نفسه عن أحكام ابب يف الرد على من اعتقد فساد علل النحويني لضعفه هو يف  -

 .9العلل

 
 .82ص . سعيد األفغاين. ينظر : يف أصول النحو  - 1
 .01/126ابن جين . اخلصائص - 2
 .01/189املصدر نفسه   - 3
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  بني أن العلة النحوية أقرب من علل الكالميني ؛ كوهنا تقوم على الربهنة العقليةو         

أعين بذلك حذاقهم املتقنني ال  ، و قال:"اعلم أن علل النحويني، االستنباط من كالم العربو 
ذلك أهنم إمنا حييلون  و  املتفقهني ؛ألفافهم املستضعفني أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل علل 

وليس كذلك حديث علل الفقه ، أو خفتها على النفس، حيتجون فيه بثقل احلالو  على احلس 
فالعلة النحوية عنده " ال تكاد خترج عن اإلطار اللغوي البحت ؛ ذلك من حيث جنوح  ، 1"

ام وطرد األبواب على  وإحلاق شيء بشيء آخر طلبا لالنسج ، العلل يف اخلفة وبعدها عن الثقل

 . 2لذا رأى أهنا أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل املتفقهني " ، وترية واحدة
قسم ابن جين العلة النحوية إىل علة موجبة ؛ وهي اليت تؤدي إىل إجياب حكم حنوي ثبت  و       

 ابلسماع املطرد عن العرب كعلة رفع الفاعل . 

للفصيح أن يتحملها على جتشم واستكراه له أ كقلب الواو  علة جموزة ؛ وهي اليت ميكن و         
 .3يف أول الكلمة مهزة 

من مسائل أصول النحو اليت تعرض هلا ابن جين يف اخلصائص مسألة العمل النحوي و          
:  " إمنا قال النحويون: ليس اللفظ يف حد ذاته قالو  الذي بني أنه يف احلقيقة وظيفة متكلم اللغة

،  وعامل معنوي لريوك أن بعض العمل أييت مسببا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد ، لفظيعامل 

رفع الفعل ، و بعضه أييت عاري من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع املبتدأ ابالبتداء، و ليت عمرا قائم و 
فأما يف احلقيقة وحمصول احلديث ، عليه صفحة القولو  هذا ظاهر األمر، لوقوعه موقع االسم 

إمنا قالوا لفظي  ، و اجلزم إمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء غريهو  النصب واجلرو  الرفع فالعمل من 
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هذا و  أو ابشتمال املعىن على اللفظ ، ومعنوي ملا ظهرت آاثر فعل املتكلم ملضامة اللفظ للفظ

 .1واضح" 
لكن ، و ليس للفظ نفسه يف احلقيقةو  فالعمل النحوي عند ابن جين أثر لفعل املتكلم       

هذه   فهمها واستيعاهبا.و  النحاة ربطوه ابللفظ شكليا ألن هدفهم هو تسهيل تعلم اللغة العربية
 أبوابه . و  هي مرتبطة أبصول النحوو  أهم املسائل اليت أاثرها ابن جين

 :  (ـه577البن األنباري ) تكتاب ملع األدلة ِف أصول النحو   .2

األنباري  ابن املضمون لصاحبه أبو الربكات و  املصطلح هو أول كتاب يف أصول النحو محل       
:  ألف يف علوم كثرية منهاو  ؛الذي " أمل مبعظم فنون العربية اليت عرفت يف عصره ، ( ه577)ت

  العروض ، و النحو والصرف ، و اللغةو  األدب ، و التصوف ، و العقيدة، و علم الكالم، و أصولهو  الفقه

 .2السري "و  التاريخ ، و والبالغة، القوايف و 
أحلقنا  و  ": نص على هذا التأثر يف قوله، و هو كتاب أتثر فيه صاحبه بعلم أصول الفقهو         

فيعرف به  ، وعلم أصول النحو، مها: علم اجلدل يف النحوو  وضعنامهاعلمني 3ابلعلوم الثمانية
إىل غري ذلك من حد  ، قياس الطرد، و قياس الشبهو  تركيبه وأقسامه من قياس اللغةو  القياس
ضمنه ثالثني فصال من صميم أصول  ، و 4"فإن بينهما من املناسبة ما ال خيفى، الفقه أصول

،  هي عنده ثالثة " نقلو  أقسام أدلة النحو،و  فوائده و  النحو، تطرق فيه إىل معىن أصول النحو
 .5" مراتبها كذلكو  حالاستصحاب ، و قياسو 

 
 . 01/110اخلصائص  - 1
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 فائدته التعويل يف إثبات احلكم على احلجة و النحو يف قوله:" قد حدد فائدة أصول و          

فإن املخلد إىل التقليد   ؛االرتفاع عن حضيض التقليد إىل يفاع االطالع على الدليل ، و التعليلو 
 .1االرتياب " و  ال ينفك يف أكثر  األمر عن عوارض الشك، و ال يعرف وجه اخلطأ من الصواب

يدعو إىل إعمال العقل من خالل أدلة النحو  و  ه يرفض التقليدفابن األنباري يف كتاب        
غريها من أصول النحو جتعل و  القياسو  التشبث ابلنظرة العلمية الثاقبة " فمعرفة السماع ، و الثابتة

جتعل له فكرا متميزا قائما على ذلك  ، و ضوابطهو  النحوي على وعي أبسس التقعيد النحوي

 .2العلم "  
فأقواها هو النقل مث القياس مث  ، أدلة النحو عنده ختتلف يف حجيتها ودرجة االستدالل هباو         

 .3استصحاب احلال

ميكن القول إن إضافات ابن األنباري يف كتابه ملع األدلة  مل تقتصر على إفراد مصنف  و       
ولكن كانت له إضافاته القيمة يف جمال ، مجع فيه جمهودات العلماء قبلهلعلم أصول النحو 

 .4مث التطبيقات العملية هلذه األصول ، التقسيماتو  التعريفات
 :  (ـه911للسيوطي )تكتاب االقرتاح ِف علم أصول النحو   .3

السيوطي  لكن و  بعد ملع األدلة هو اثين مصنف يتفرد مبباحث علم أصول النحو       

عجيب الصنع،  ، " هذا الكتاب غريب الوضع:  ( صرح فيه أبسبقيته يف هذا العلم يقول ه911)ت
لعله قصد ابلسبق أنه جاء  . و 5مل أتقدم إىل هتذيبه " و  لطيف املعىن ...يف علم مل أسبق إىل ترتيبه
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أتصيله وتبوبه  ، وع " فجمعه وترتيبه صنع خمرت : ويفهم هذا من قوله، تبويبا من سابقيهو  أكثر ترتيبا 

 .  1سبعة كتب "و  وضع مبتدع...و رتبته على مقدمات
وبدا السيوطي  ، استصحاب احلالو  اإلمجاع و  سالقياو  السماع : أدلة النحو عنده أربعة هيو       

رتبته على حنو ترتيب أصول الفقه يف و  ": يف االقرتاح متأثرا هو اآلخر أبصول الفقه يقول
حمدث حاول تطبيق مناهج علماء  و  هذا ليس غريبا على عامل فقيه أصويل، و 2الرتاجم " و  األبواب

 . النحو و  األصول يف أكثر ما كتب يف اللغةو  الفقه واحلديث

على رأسها  ، اعتمد السيوطي يف كتابه على جمموعة من املصادر اليت استوعبها جيداو         
استمددت يف هذا الكتاب كثريا من كتاب اخلصائص البن  اعلم أين و  " : كتاب اخلصائص يقول

،  3لكن أكثره خارج عن هذا املعىن"، و مساه أصول النحو، و فإنه وضعه يف هذا املعىن، جين

كان  ، و اإلغراب يف جدل اإلعراب، و ابإلضافة إىل استناده على كتاب ملع األدلة يف أصول النحو
" رأيت الكمال بن األنباري  : يقولدائم اإلشارة إليها أمينا يف استناده على هذه املصادر فكان 

ابلعلوم الثمانية علمني وضعنامها: علم  أحلقنا و  قال يف كتابه )نزهة األلباب يف طبقات األدابء ( " 
على حد أصول  أقسامه ... و  تركيبهو  فيعرف به القياس، علم أصول النحو، و اجلدل يف النحو

كما أن الفقه ،  ألن النحو معقول من منقول ؛فإن بينهما من املناسبة ما ال خفاء به ، الفقه

أدخلته معزوا إليه يف خلل هذا ، و قد أخذت من الكتاب األول اللبابو  معقول من منقول ...
مل أنقل من كتبه حرفا إال مقروان ابلعزو  و  ضممت خالصة الثاين يف مباحث العلة ... ، و الكتاب

 .4ف مقام كتاب من كتابه" إليه ليعر 

 
 .15املصدر نفسه  .ص - 1
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 :  كتاب ارتقاء السيادة ِف علم أصول النحو  .4

تكمن أمهية هذا الكتاب  ، و 1لصاحبه الشيخ حيىي بن حممد أبو زكري الشاوي اجلزائري          
كما أنه أول كتاب ،  2كونه األول يف أصول النحو بعد االقرتاح مبدة زمنية طويلة تقدر بقرنني 

خمتصر يقول فيه حمققه عبد الرزاق  و  هو كتاب موجز، و يؤلف يف أصول النحو يف املغرب العرب
شامال معظم قضاي أصول  ، اإلجيازمتقن ، قد وجدت هذا الكتاب حمكم العبارةو  ": السعدي

،  اثقب النظر، واسع االطالع ، ومؤلفه عامل متقن، أوثق مصادر هذا الفنمستمدا من ، النحو

 .3" إنه سيبويه زمانه" "  : قال فيه بعضهم
،  ارتقاء السيادة حلضرة شاه زاده : وعنوانه األصلي هو، جعله على أسلوب كتاب االقرتاحو      

وما يزيد من أمهية هذا الكتاب الذي  ، سلطان األعظم حممد بن إبراهيم خانحيث جعله ابسم ال

 أخصر عبارة . و  تناقله العلماء دراسة وحفظا أنه مجع مباحث أصول النحو أبقل كالم
منابة ، و تعريف اللغة ووضعها، و أصولهو  قد رتبه يف مقدمة تطرق فيها لتعريف النحوو         

 عالمات الكالم العرب، و أنواعهو  احلكم النحوي، و أنواعهاو  والداللة النحوية، األلفاظ ملعانيها
 .4ابإلضافة إىل سبعة كتب يف أصول النحو ، العجميو 

آراء العلماء   ابإلضافة إىل ابن األنباري و  واعتمد يف ترتيب مادته العلمية على ابن جين       

 .5القدامى
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هي قليلة جدا إذا ما قورنت مبا  ، و يف أصول النحو قدمياهذه كل املصنفات اليت دونت      

مقارنة مبا يكتسيه هذا العلم من ، و -بعامة  –علوم اللسان العرب و  –خباصة  –ألف يف النحو 
هي على قلتها المناص ألي طالب للعلم يف هذا اجملال عنها  ، و أمهية ابلغة بني علوم اللغة العربية

. 
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 حديثا  أصول النحو علم التأليف  : احملاضرة الرابعة

 :كتاب ِف أصول النحو لسعيد األفغاين  .1
، الكتاب يف أصله عبارة عن حماضرات أربعة ألقاها األستاذ لطالب اجلامعات السورية        

هذا ما جعله ذا طابع تعليمي مع مراعاة  ، و اخلالفو  االشتقاق و  القياسو  متثلت يف االحتجاجو 
" حرصت يف هذه املباحث على أن يتزود الطالب مبادة  : قد بدا هذا يف قوله، و اجلانب التارخيي

 .1حاجتهم " و   راعيت فيها مستواهم، و صاحلة فيها مع مراعاة النظرة التارخيية قدر اإلمكان 

احتلت  ، ما مييز هذا الكتاب أنه أول حماولة يف الدراسات احلديثة يف علم أصول النحوو       
فضال عن كونه لبنة رئيسة يف كثري من  ، مكانة مرموقة لدى طلبة اللغة العربية يف جامعة دمشق

اخلالف بني املذهب و  هذا على الرغم من تركيزه على السماع والقياس، و 2البحوث اليت تلته 

كما  ،  استصحاب احلالو  إغفاله بقية األصول النحوية على غرار اإلمجاع ، و الكويف والبصري
 .-على أمهيته  –أغفل احلديث عن العامل النحوي 

وضحى ، االقرتاح يف أصول النحو للسيوطي: اعتمد الكتاب على مصدرين رئيسيني مهاو         
 اإلسالم ألمحد أمني .

إعادة ، و ختم األفغاين كتابه بتوصيات هامة ترتبط إبعادة النظر يف قواعد النحو العربو       

توجيهه من خالل إجراءات منهجية علمية دقيقة ترتكز على نقاط وضحها فيما يلي  و  متحيصه
3: 

تصنيفها وطريقة التعامل معها يف ضوء املناهج و  ة اللغويةإعادة النظر يف مجع املاد -
 .العلمية املختصرة ذات النتائج السريعة

 
 .04سعيد األفغاين. ص . النحويف أصول  - 1
 .08. ص 2011. 02ط. املغرب. أصول النحو العرب .د.  حممد خري احللواين .أفريقيا الشرق - 2
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األساليب الشائعة يف ، و الرتكيز على اللغة املستعملة حاليا املشرتكة بني مجيع العرب -

التاريخ وسائر الفنون احلضارية اليت  و  األدب، و احلديث النبوي الشريفو  القرآن الكرمي
 طرح غري الشائع منها إلعادة بناء القواعد حوهلا.، و خلفها األسالف

 اعتماد األشيع مث األقيس فيما فيه لغتان فصيحتان .  -

 القليلة عن النادرة . ، و متييز األحكام املطردة عن الغالبة -

 نسبة اللهجات إىل أصحاهبا .  -

 إفراد ما أجلأت إليه الضرورة الشعرية .  -
 متكننا من طرح ركام ضخم من قواعد وتفريعات -ب رأيهحس –هذه اخلطوات         

نصل إىل قواعد أقرب إىل روح  ، و استثناءات بنيت على جمهول أو لغة حمرفة أو ضرورة شعريةو 

فهناك أحكام  ، العربية من القواعد القدمية اليت أفقدها انسجامها حشو النحاة فيما هب ودب
على أن يدرس النحو احلايل  ، تدوينها إال يف شواهد اندرةكثرية ضخمت النحو مل تستعمل منذ 

 تطورا شريطة تنسيقه على أساس الروح العلمية . و  اترخياو  حواشيه مادةو  شروحهو  مبطوالته
   ضوء علم اللغة احلديث  حملمد عيد: و  رأي ابن مضاءو  أصول النحو العرب ِف نظر النحاة .2

  1:النحو العرب من ثالثة جوانب هيدراسة شاملة تناولت أصول      

الظروف العلمية اليت أثرت يف دراساهتم للغة يف  ، و قصد به ما فهمه من أقواهلم و  نظر النحاة:.أ
 ذلك العصر. 

 وكان قد أتثر مبذهب الفقه الظاهري، هو أحد حناة األندلس رأي ابن مضاء القرطيب )ت(: .ب
فوجه نقدا الذعا ، أصولهو  سه يف نظرته للنحووهنج النهج نف، موقفه من النصوص الدينيةو 

 أفكارهم يف كتاب مساه ) الرد على النحاة(. و  ومنهجهم ، للنحاة

 
 .06م  ص1989 -ه1410. 04ط . القاهرة. حممد عيد. عامل الكتب. أصول النحو العرب يف نظر النحاة - 1
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تناول فيه آراء ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث مبينا سبقه إىل كثري  علم اللغة احلديث: .ج

 األفكار اليت جاء هبا . و  من اآلراء
تكون الكتاب من مخسة فصول؛ تناول يف االول الصلة بني الثقافة العربية واألجنبية يف  و         

ابإلضافة  ، إيه ابلعلمياصفا و  موقفه من النحاةو  كما تناول ابن مضاء،  عصر نشأة علوم العربية
 إىل كلمة جمملة حول علم اللغة احلديث. 

واهتم يف الفصل الثاين ابحلديث عن القياس حيث قسمه إىل قياس استقرائي وقياس         

موضحا أن مصطلح القياس قد تطو مدلوله يف ضوء أتثر الدراسات اللغوية عند العرب  ، شكلي
 ابلثقافة اليواننية واملنطق األرسطي. 

تطوره مبينا أتثره هو اآلخر  و  تطرق يف الفصل الثالث إىل التعليل النحوي متتبعا نشأتهو         

 ابلثقافة اليواننية . 
 وخصص الفصل اخلامس لنظرية العامل. ، أما الفصل الرابع فتناول فيه التأويلو       

النحو العرب كغريه من ذهب إىل أن ، و وقد بدا حممد عيد متأثرا اببن مضاء القرطيب أتثرا واضحا
" يف تقومي الرتاث العرب ينبغي أن  : يقول، العلوم العقلية األخرى قد ترب إليه املنطق اليوانين

يف كثري من العلوم   –تفكريا و  مادة  –يوضع يف االعتبار العناصر الفلسفية واملنطقية اليت أثرت 

...و هذه الفكرة األخرية ضرورية يف البالغة والتفسري و  الدينية كالنحو وعلم الكالمو  اللغوية
إذ هتيأت الظروف العامة ، حيث أتثر التفكري يف النحو العرب ابملنطق، احلديث عن أصول النحو

 .1اليت فرضته فرضا على علمائه" 
قد بني أن نظرية العامل يف النحو العرب قد استمدت من املنطق اليوانين البعيد عن  و         

" إن منشأ فكرة التأثري ) العمل ( هو املنطق اإلغريقي الذي ترك  : يقول ، العربيةطبيعة اللغة 
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منها ، و فقد عرفوا املقوالت املنطقية، فنقلوا طريقتهم إىل دراستهم، ظالله على الباحثني يف النحو

ى  )القابلية(...فمنشأ الفكرة إذن من األفكار الفلسفية الدخيلة علو )الفاعلية(و مقولة ) امللك(
 . 1البحث يف اللغة جيب أن يكون لغوي خالصا منشؤه اللغة وغايته اللغة " ، و اللغة

مل ينظر إليها من الناحية الوصفية ، و إىل نظرية العامل نظرة سلبية احلقيقة أنه نظر و       
 دورها يف التمييز بني وظائف الكلمات داخل اجلملة. ، و الرتكيبية

 :  أصول النحو العرب حملمد خري احللواين .3

حاول  ، و كونه أمل ابلدراسات اليت سبقته،  من الكتب اجلديرة ابلوقوف عليها يف هذا السياق       
،  ما يتماشى وخصائص اللغة الرتكيبية، و يصححها يف إطار الدرس اللساين احلديثو  أن يقومها

عدم الغوص يف حبر هذه  ، و ل يف احلكمقد وصف هذه الدراسات ابلتهم النامجة عن التعج و 

 سوء الفهم . ، و األفكار العاتية أمواجها
وتطرق يف قسمه الثاين إىل االستدالل الذهين  ، تناول الكتاب يف قسمه األول السماع و       

  القياس  يكون عن طريق، و 2" احملاكمات العقلية اليت تستهدف استنباط احلكم وتصحيحه " وهو 
 االستحسان وغريها .و  استصحاب احلال واإلمجاع و  النحويةالعلة و 

ملنطق  أما القسم الثالث فخصصه لنظرية العمل منتقدا منتقديها داحضا حجة أتثرها اب       

من   –علم الكالم و  ابلعلوم اإلسالمية كعلم التوحيد –حسب رأيه  -فهي متأثرة، األرسطي
وتنزع  ، الرتاكيب العربية اليت ترتبط ابإلعرابوهي نظرية أمالها على النحاة طبيعة ، -جهة

مزايها  و  بيان خصائصها، و وقد بني دورها يف حتليل تراكيب العربية، النزعة الشكلية الوظيفية
التناقض يف  و  التأويلو  وسوء التقدير، على الرغم من مشكالهتا املتمثلة يف اختالف النحويني
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ال شك أن النحاة مل يبلغوا يف حديثهم عن نظرية العامل ما بلغوه إال  و  " : . يقول1بعض األحكام 

فالحظوا يف الرتكيب اللغوي مراعاة  ، وامتد هبم أمد االستقراءبعد أن طال أتملهم يف ظواهر اللغة 
 .  2رأوا أن بعض املظاهر اإلعرابية ختضع هلذا " ، و للجانب الشكلي أو اللفظي

تبسط أكثر األفكار  و  حتمل أدق املعاين، تعبريية يف لغة العرب" اإلعراب وسيلة : يقول      
أي إن  ، ولكننا إضافة إىل ذلك جند يف طبيعة اجلملة العربية نزعة واضحة إىل الشكلية، خفاء

ما ينجم عنه من عالقات تركيبية يؤثر يف اإلعراب أتثريا سافرا إىل جانب  و  نظام اجلملة اللفظي

 .3األثر املعنوي" 
" ولكن الشيء اجلديد هو احلديث عن النزعة الشكلية يف نظام اجلملة العربية تلك  : يقول      

تضع بني أيدي النحاة القدماء   –دون غريها  –هي ، و األحياناليت خيضع هلا اإلعراب يف بعض 

فيها  ما نراه والواقع أن من مسات اجلملة العربية ، مسوغا البتكار نظرية العامل يف دراسة النحو
 .4من خضوع اإلعراب لأللفاظ"

   :التفكري النحوي لعلي أبو املكارمأصول  .4
حتليلها الستجالء ، و مناهجه التقليديةو  هذا الكتاب دراسة معمقة يف أصول النحو العرب       

السلبية هبدف تقوميها و  استخالص عناصرها اإلجيابية، و دالالهتا االجتماعيةو  خصائصها الفكرية

. 
 ثالثة أبواب : و  واحتوى الكتاب متهيدا مطوال
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مصطلح أصول التفكري  ، و سلط الضوء يف التمهيد على التمييز بني مصطلح أصول النحو       

،  أما أصول التفكري النحوي فأقدم وجودا، بني أن " علم أصول النحو أحدث نشأة، و النحوي
أما أصول التفكري النحوي  ، ودة حمدودموضوعاته املعدو  مث إن علم أصول النحو مبضمونه احملدد

 . 1فتتم ابلشمول " 
وخلص  ، االستقراء يف النحو العربو  تطرق يف الباب األول إىل رصد العالقة بني القياسو         

مث حتور إىل املنهج القياسي بعد أتثره  ، إىل أن النحو العرب سلك املنهج االستقرائي يف بدايته

إىل تطور داللة مصطلح  كما خلص ،  لسفة واملنطق األرسطي الشكليالف، و ابلثقافة اليواننية
،  القياس الشكلي ) الصوري( و  القياس االستقرائي: وميز بني نوعني من القياس مها، القياس

 حتدث عن أثر هذا التطور الداليل يف الدرس النحوي.و 

النصوص اللغوية مروية أو  فالقياس االستقرائي " يركز على مدى اطراد الظاهرة يف        
تقومي ما يشذ من نصوص ، و واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي االلتزام هبا ، مسموعة

 .2" اللغة عنها
القياس الشكلي " هو عملية شكلية يتم فيها إحلاق أمر ما آبخر ملا بينهما من شبه أو و       
املقي و  املقيس: فإن هلذه العملية أطرافا أربعةومن مث ، فيعطي امللحق حكم ما أحلق به، علة

 3. واحلكم "، اجلامع بينهما، و عليه
الصلة التارخيية  ، و التعليلو  أما الباب الثاين فخصص للحديث عن العالقة بني التقعيد      

أثر هذه  ، و العللو  انتهى إىل حتديد أبعاد التغريات اليت حدثت يف العالقة بني القواعد، و بينهما
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صونه عن اخلطأ مث  و  بني أن اهلدف من التقعيد هو " حفظ القرآن، التغيريات يف الفكر النحوي

 .1تيسري تعلم اللغة ملن يريد ذلك من األعاجم " 
 بني أسبقية التقعيد على التعليل هذا األخري الذي بدأ بتأكيد ما يف العربية من خصائصو         

نشأة التعليل كانت استجابة لظروف وبواعث عربية إسالمية دون  منه فإن " ، و تربير قواعدهاو 
فتأثر  ، مث تغري أبثر حتول الثقافة العربية ابتصاهلا ابلفكر اإلنساين نتيجة الرتمجة، أتثري خارجي

وفق التعليالت  أصبح التعليل ال يقف عند القواعد بل يتعداها ليعدهلا ، و ابملنطق اليوانين

 . والتصورات الذهنية
    فتطرق فيه إىل  ، خصص الباب الثالث للحديث عن نصوص اللغة بني الرفض وااللتزامو          

وسيلة  ال ركز فيه على التأويل النحوي ابعتباره " ، و دراسة مواقف النحاة من النصوص اللغوية

يف الوقت نفسه  –املنسوبة ، وبني النصوص املخالفة هلا النحاة للتوفيق بني القواعدجلأ إليها اليت 
 إىل عصر االستشهاد .  –

فقد كان الرفض هو السمة  ، أما ما ال ينتسب إىل عصر االستشهاد من هذه النصوص      
يتخذ   –يف أكثر األحيان  –كان التعبري عن هذا املوقف ، و البارزة اليت توضح موقف النحاة منه

 .2"  مصطلح )الشذوذ(  

املتضمن لثالثة فصول إىل افتقار النحاة للنظرة العلمية الدقيقة يف  خلص يف هذا الباب و       
مبدأ ، و كمبدأ قصور النص الكمي عن األخذ به يف جمال التقعيد، تصنيفهم للمادة اللغوية

عدم حتديد مدلوالهتا  و  كما بني األثر السليب لتعدد املصطلحات،  االختالف النوعي بني النصوص
،  الغالب والكثري و  الشائعو  ابإلضافة إىل املطرد، الشاذو  النادر و  يلالقل: بدقة لدى النحاة مثل

 حيث أدى هذا إىل كثري من االضطراب يف الفكر النحوي العرب .
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  أهم ما اتسمت به هذه الدراسة أهنا أكدت على ضرورة الربط بني الواقع االجتماعي و         

كما أهنا  ، ينفصل عن هذا الواقعتطور الدرس النحوي الذي ال ميكن أن و  الثقايف السائدو 
  أتثره فيما بعد ابملنطق األرسطي ، و استطاعت أن تقف على النشأة العربية األصيلة للعلم

 الفلسفة اليواننية . و 
هذه أهم املؤلفات اليت تناولت أصول النحو العرب الذي كثر التأليف فيه حديثا مقارنة مع        

لعوامل أمهها إدراج مباحث علم أصول النحو ضمن  ثرة ولعل مرد هذه الك، املؤلفات القدمية

مناهجها و  ابإلضافة اطالع العرب على اللسانيات احلديثة، املعارف املقررة يف اجلامعات العربية
، األفكارو  النزوع إىل دراسة الرتاث اللغوي العرب يف ضوء هذه املناهج و  العلمية الصارمة

وال يتأتى هذا إال ابلنظر يف  ، تيسريهو  تقوميهو  العربفظهرت حماوالت تنزع إىل جتديد النحو 

 ضوابطه املنهجية قبل اخلوض يف تفاصيله وجزئياته . و  أصوله
ال بد يف هذا السياق أن ننوه ببعض الدراسات واجلهود احلديثة اليت استفادت منها  و         

 مل تذكرها يف هذه احملاضرة ومنها : و  الدراسة
 فكر األنباري حملمد سامل صاحل.أصول النحو دراسة يف  -

 أصول النحو يف كتاب سيبويه خلدجية احلديثي . و  الشاهد -

 وهناك مؤلفات تناولت أصال واحدا من أصول النحو منها :

 . مسائل تطبيقية حممود قدومو  القياس يف النحو العرب قضاي نظرية -

  .ة يف أصول النحو العرب حممد إمساعيل حممدساإلمجاع درا -

 . نظرية العامل يف النحو العرب عرضا ونقدا وليد عاطف األنصاري -

هو الدعوة إىل و  مهما كثرت وتعددت هذه الدراسات فإهنا تكاد جتمع على هدف واحدو       

  تعدد املقوالت النامجة عن اجلدل والتأويل و  ختليصه من االختالفاتو  تيسري النحو العرب
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قيمة ميكن أن تسهم يف تقومي هذا الصرح العلمي العظيم   كما أهنا إضافات،  التعليل الفلسفيو 

 الذي يشهد على عبقرية عربية فذة . 
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 )النقل(  اعـمالسَّ احملاضرة اخلامسة: 

عليه فإن السماع هو ، و يكمن العمل الرئيس للنحاة يف استقراء كالم العرب الفصحاء      
فقد اعتمد عليه النحاة كثريا يف مجع املادة  ،  أمهها و النحو العرباألصل األول من أصول 

 .  قد أطلق عليه ابن األنباري مصطلح " النقل " ، واللغوية و حتليلها 
أمشل ؛ إذ يشمل السماع و  يرى حممود أمحد حنلة أ ن مصطلح " النقل أعم هبذا املعىنو         

" ولعل ابن األنباري  : معلال استخدام ابن األنباري ملصطلح النقلقال ، و 1غري املباشر " و  املباشر

ومصادر معقولة ...و لعله آثر أيضا  ، مصادر منقولة: آثر النقل ليلمح أن مصادر النحو نوعان
عه من مصدره األصلي دون  مس ما نقله الناقل قد  شعر أبنيمصطلح النقل ألن السماع قد 

 .  2فاصل أو فواصل " 

 مهما اختلف املصطلحان فإهنما يعربان عن داللة مشرتكة يف كتب النحو العرب .و         
عرفه ابن األنباري يف قوله: "هو الكالم العرب الفصيح ) املنقول ابلنقل الصحيح (  تعريفه:  .1

املقصود أبن يكون الكالم خارجا من حد القلة إىل حد و  .3اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة" 
 4.مهم"ما شذ من كال ، و الكثرة " ما جاء يف كالم غري العرب من املولدين

  فشمل كالم هللا تعاىل ، ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته " ما: عرفه السيوطي يف قولهو         

بعده إىل أن  و  يف زمنهو  وكالم العرب قبل بعثته، كالم نبيه صلى هللا عليه وسلم، و هو القرآنو 
 .5عن مسلم أو كافر" ، نثرا و  األلسنة بكثرة املولدين نظمافسدت 
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الفصيح صفة ملن اكتسب اللغة  ، و فشرط النص املنقول أو املسموع هو الفصاحة       

ال ابلتلقني وصناعة النحو ؛ أي اكتسب لغته األوىل مساعا من بيئة حيث عدم انتشار  ، ابلسليقة
 لسماع وهي:وذكر السيوطي يف تعريفه مصادر ا، 1اللحن

 قراءاته . و  القرآن الكرمي -
 احلديث النبوي الشريف .  -
 كالم العرب الفصحاء. -

 .وسنحاول أن نقف على هذه املصادر بشيء من التفصيل
 مصادر السماع:   .2
 :  القرآن الكرمي .أ

،  عليها يقاس كل كالم مهما يكن قائله، و األمسىو  أمجع النحاة على أن لغته " هي األرقى        
لقد ظهر االستشهاد به يف كتب النحو ، و 2إن خالفه فهو دون ذلك"، و فإن وافقه فهو الفصيح 

 منذ بدايته األوىل. 
والفرق بني  ، ابلنص القرآين بل استشهدوا ابلقراءات القرآنيةمل يكتف النحاة ابالستشهاد و        

القراءات  و  اعلم أن القرآنو "(   ه794يقول الزركشي )تقراءاته واضح جلي و  القرآن الكرمي 

،  فالقرآن هو الوحي املنزل  على حممد صلى هللا عليه وسلم للبيان واإلعجاز ، حقيقتان متغايراتن
 تثقيلو  من ختفيف؛ القراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيتها و 

 3.غريها"و 
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د القرآن الكرمي يف كتاب سيبويه من  قد أحصيت شواهو  يقول حممود أمحد حنلة :"           

 فوجدت عدهتا ستة وتسعني، خالل فهرس كتاب سيبويه الذي وضعه األستاذ أمحد راتب النفاخ
أي أن نسبتها تصل تقريبا  ، مخني ومائة شاهدو  شواهد القراءات منها حنو سبعة، و ثالمثائة شاهدو 

اعتماده عليها  و  هي نسبة عالية تربز اهتمامه ابلقراءات، و من جمموع الشواهد القرآنية %40إىل 
"1 

عناية  ، و تواتر روايته نذكر سعيد األفغاين أنه " مل يتوفر لنص ما توفر  للقرآن الكرمي مو         

ء األثبات  ضبطها ابملشاهدة عن أفواه العلماو  تدوينها، و حتريرها متنا وسنداو  العلماء بضبطها
فهو النص   - سلم و  صلى هللا عليه -الفصحاء األبيناء من التابعني عن الصحابة عن الرسول 

  احلركاتو  العرب الصحيح املتواتر اجملمع على تالوته ابلطرق اليت وصل إلينا هبا يف اآلداء

 ومل تعن أمة بنص ما اعتىن املسلمون بنص قراهنم . ، السكناتو 
  الصرف و  يكون هو النص الصحيح اجملمع على االحتجاج به يف اللغة والنحوعلى هذا و         

 2قراءاته مجيعا الواصلة إلينا ابلسند الصحيح حجة ال تضاهيها حجة"، و علوم البالغةو 
،  بينت خدجية احلديثي أنه " مل يكن يف النص القرآين اختالف ألنه من لدن عزيز حكيم و         

ألن حقيقتها تغاير  ، من هنا وقف النحاة مواقف خمتلفة منها، و اءاتهإمنا كان االختالف يف قر و 

 3"حقيقة القرآن
فلقد اختلف النحاة يف االستشهاد ابلقراءات " فاالستشهاد ابلقراءات املتواترة غري         

  الشاذةأما االحتجاج ابلقراءات ، ار عليه الكوفيون سسار عليه البصريون كما  ساملخالفة للقيا
ألهنم مل  ، من منهج البصريني  سفهو لي ، واعتبارها أصال من أصول االستشهاد، القياس عليهاو 

 
 .34ص. أصول النحو العرب. د. حممود أمحد حنلة - 1
 .28سعيد األفغاين ص. يف أصول النحو - 2
 .29م  ص1974 -ه1394. د ط. مطبوعات جامعة الكويت. د. خدجية احلديثي. النحو يف كتاب سيبويهأصول و  الشاهد - 3



 

43 

فإن  أصوهلم املقررة و  أقيستهم و  يكونوا يعتربون من القراءات حجة إال ما كان موافقا لقواعدهم

 :  2وهلذا وضعت ضوابط للقراءة الصحيحة هي  .1خالفتها ردوها " 
 .  -صلى هللا عليه وسلم   -صحة السند إىل الرسول   -

 موافقتها لرسم املصحف العثماين .  -
 لو بوجه.و  موافقتها العربية -

بغريها من القراءات حيتجون هبا فيما له نظري ، و " فالكوفيون أيخذون ابلقراءات السبع        

يقيسون عليها فيجعلوهنا أصال ، و جييزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن العرب، و من العربية
 .3األحكام" و  من أصوهلم اليت يبنون عليها القواعد

"  : قوله تعاىل (  ه245الدمشقي )ت قد رفض البصريون االحتجاج بقراءة ابن عامرو         

رِِكنيَ  ِمنَ  ِلَكِثريٍ  وََكَذِلَك زَي نَ  جر )  و  بنصب )أوالدهم( [137األنعام/"] ُشرََكاُؤُهمأ  قَ تأَل َأوأاَلِدِهمأ  الأُمشأ

املضاف إليه ابملفعول يف غري ضرورة و  لعدم جواز الفصل بني املضاف، خطئوهاو  شركائهم (
املضاف إليه بغري  و  قاسوا عليها جواز الفصل بني املضافو  أما الكوفيون فقد أخذوا هبا ، الشعر

 . 4اجلار واجملرور  و  ظرف ال

  ف يَها  َلك مْ  َوَجَعلأَنا اأْلَْرض   يف  َمكَّنَّاك مْ  َوَلَقدأ  ﴿: من ذلك أيضا ردهم لقراءة انفع قوله تعاىلو          

هذه القراءة تواترت عن انفع بن نعيم وابن عامر  ، [137األنعام/]   ﴾  َتْشك ر ونَ  مَّا قَل يالا  َمَعاي شَ 
،  ال جيوز قلبها يف اجلمعو  ألن الياء يف )معايش( أصلية، مها من القراء الثقات، و الدمشقي
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وو صف املازين انفعا أبنه مل يكن  ، فالقلب يف احلرف الثالث يكون يف الزائد وليس يف األصلي

 .1يدري ما العربية 
عثمان   عدوا لغتها حلنا أو شذوذا  أبوو  هناك من النحاة الذين أنكروا بعض القراءاتو      

 . 2(   ه311) تأبو إسحاق الزجاج، و (  ه286) تأبو العباس املربد ، و (  ه249) ت املازين
لو خالفت جماري و  دافعوا عنها حىت و  أما النحاة املتأخرون فقد آثروا االحتجاج ابلقراءات      
ومنهم ابن مالك الذي احتج " على جواز العطف على الضمري اجملرور من غري إرادة  ،  العربية

على جواز الفصل بني  ، و [01النساء/ ] ﴾  َواأْلَْرَحامَ  ب ه   َتَساَءل ونَ   ﴿: ( ه156)تاجلار بقراءة محزة 
"  هم هم شركائِ : " قتل أوالدَ ( ه245) ت املضاف إليه مبفعول بقراءة ابن عامرو  املضاف

    ﴾ ْليَـْقَطعْ  ث َّ  ﴿: (  ه156) تكون الم األمر بعد مث بقراءة محزةسجواز  على، و [ 137/األنعام]

 3[ 15احلج/]
الذي أبدى محاسة واضحة يف الدفاع عن االحتجاج ابلقراءات يف ( ه414) تأبو حيان و       

قد أجاز كل  ، و 4وال جيوز هلم ذلك " ، كثري من هؤالء النحاة يسيئون الظن ابلقرأةو قوله: "
 .5املربد و  الزجاجو  القراءات اليت ردها املازين 

  " : من رد قراءة ابن عامر مقرئ أهل الشام فقال(  ه538)ت قد هاجم الزخمشري و         

أعجم ألعجمي ضعيف يف النحو يرد على عرب صريح حمض قراءة متواترة موجودا نظريها يف و 
 .6لسان العرب" 
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من كل هذا أن حناة العربية قد راعوا يف استشهادهم ابلقراءات القرآنية مبدأ الذي جيلو و         

هذا ما حذاه سيبويه ، و فالقليل ال ميكن أن يعتمد عليه يف بناء قواعد العربية، القلةو  الكثرة 
ابلقراءات  استشهد و  مل يعلق عليها معتربا إيها من القليل النادر ، و ي قراءة شاذةأب حيتج الذي مل 

 القرآنية املتواترة يف مواضع كثرية . 
 احلديث النبوي الشريف: .ب

ما إن الناظر يف االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف لدى حناة العربية جيده قليال جدا إذا         

فكثري من أئمة النحو سواء منهم املتقدمون أو املتأخرون " مل  ، قورن مبصادر السماع األخرى
حىت  ، تقرر األحكام، و تستنبط منه القواعد، حلديث النبوي الشريف أصال من األصوليعتدوا اب

إذا وقع احلديث النبوي يف كتب بعض النحاة كان تقوية ملا يستشهد به من قرآن أو كالم  

 .1للعرب": 
قد ذكر  أحد الدارسني أنه " على الرغم من عناية بعض اللغويني القدماء جبمع متون  و       

ال نرى النحاة  ، قطربو  األصمعي، و والنضر بن مشيل، كما فعل أبو عبيدة ،  األحاديث النبوية
ففي كتاب سيبويه  ، املعاصرين هلم حيتجون بلغة احلديث النبوي لألسباب اليت ذكرانها قبل قليل

ه ال  كما أن،  مل يصرح أبهنا أحاديث نبوية، و كله ال ترى غري مثانية أحاديث مل ينسبها إىل الرسول

 2وخيرج بعضها اآلخر " ، بل يستأنس ببعضها، حيتج هبا مجيعا
 : و حجة النحاة يف هذا 

فغالب األحاديث مروي  ، على اللفظ املروي  ملسو هيلع هللا ىلص ندرة احلديث الذي قاله سيدان حممد *    
 .ابملعىن
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  من املولدين ألن كثريا من الرواة كانوا ، وقوع الكثر من اللحن فيما روي من احلديث *    

قد تداولتها )األحاديث(  ، و فإن غالب األحاديث مروي ابملعىن" يقول السيوطي:، األعاجمو 
،  قدموا وأخروا، و فزادوا وتقصوا، فرووها مبا أدت إليه عبارهتم، املولدون قبل تدوينهاو  األعاجم

يف القصة الواحدة مروي على أوجه شىت  هلذا ترى احلديث الواحد ، و أبدلوا ألفاظا أبلفاظو 
 .1بعبارات خمتلفة "

وكان يذكر  ، مل يستشهد يف كتابه ابحلديث النبوي الشريف إال اندرا (  ه180)ت  فسيبويه        

ابقة من القرآن الكرمي ...و إما أن يذكر احلديث ليبني  سهذه الشواهد القليلة " إما تقوية ألمثلة 
التعبري جيوز فيه احلمل على أوجه متعددة من اإلعراب اليت يدل هبا عليها بعد أن  نوعا من 

يستدل على أحد األوجه بقراءة ...و إما أن يذكر احلديث وحده غري معتمد على شبيه من آية  

 .إمنا يفسره أبمثلة من عنده جارية على كالم العرب، كرمية أو من بيت من الشعر
:  ويصدره بقوله، بل جيعله من كالم العرب، ل ال ينص على أنه حديثوهو يف كل األحوا       

 2" من ذلك قوهلم  و  أو "، أما قوهلم "و  "

أرجعت خدجية احلديثي قلة االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف كونه " ال خيرج يف  و         
فاحلديث النبوي أصال بعد  –عز وجل  –األصول عما جاء يف كالم هللا و  شيء من القواعد

إال أن اآليت القرآنية  ، يف وجوب االستشهاد به أو مبا نثبت أنه قاله بلفظهو  القرآن يف املنزلة
إمنا حيتج النحاة   ، و م احلديث جاري عليها يف كل شيءمن غريها يف االحتجاج هبا ما دا أوىل

ابألحاديث ألن بني لغات قبائل العرب يرتكون االحتجاج ، و منثوره و بكالم العرب منظومه
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ال جتوز يف لغات أخرى ... إمنا  و  يف القواعد فتجوز يف بعض اللغات أمورو  اختالفا يف األساليب

 .1آيته الفصيحة "و  استغين عنه أبسلوب القرآن الكرمي 
مبا فيهم  كالم البشر و  –عز وجل  –كالم هللا ،  اعترب الكالم احملتج به نوعني فسيبويه "         

اعتربه  و  فاستشهد آبيت القرآن الكرمي ، الصحابة وغريهم   -صلى هللا عليه وسلم  –الرسول 
ما تكلم الرسول الكرمي إال  ، و األساس األول ...أما احلديث النبوي الشريف فهو من كالم البشر

 .2مبا تكلم به العرب " 

 :3ميكن حتديد موقف النحاة من االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف ثالث طوائف  و         
ميثلها أغلب النحاة الذين  ، و طائفة امتنعت عن االستشهاد ابحلديث النوي الشريف مطلقا. 1

 ردت هذا االمتناع إىل األسباب التالية : ، و جتنبوا االستشهاد به دون إاثرة هذه القضية

  الرتاكيب و  فتعددت األلفاظ، الرواة لنقل احلديث النبوي الشريف ابملعىنإجازة  -
:  -صلى هللا عليه وسلم  –مثال ذلك قوله ، و الروايت للقصة الواحدةو  الصيغو 

 ) خذها مبا معك (.، و)ملكتها مبا معك(، و)زوجتكما مبا معك من القرآن(

 لحن. فوقع فيه ال، املولدين برواية احلديثو  اشتغال األعاجم -

 براء منها .   –صلى هللا عيه وسلم  –الرسول ، و انتحاهلاو  وضع األحاديث -

ألن  ، جبمع اللغةهم اللغويون أصحاب املعاجم املهتمون و  :طائفة أجازت االستشهاد به. 2
هلذا كثر االحتجاج ابحلديث يف كتب  ، و رواية احلديث ابملعىن جائزة، و عمدهتم يف ذلك هو املعىن

 اللغة . 
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حجتهم  ، و ( ه761)تابن هشام و  (   ه672)ت  من النحاة القالئل يف هذه الفئة ابن مالكو         

وحديثه أصح سندا من كثري من  ، أفصح العرب لساان -صلى هللا عليه وسلم –أن الرسول 
 أشعار العرب اليت حيتج هبا .

( الذي   ه790الشاطيب )تعلى رأسها اإلمام أبو احلسن اجلواز: و  طائفة توسطت بي املنع .3
 :1قسم احلديث إىل قسمني 

 مل يقع به استشهاد أهل اللسان . ، و قسم اعتىن انقله مبعناه دون لفظه -

؛ كاألحاديث اليت قصد هبا بيان فصاحته قسم اعتىن انقله بلفظه ملقصود خاص  -
 . هذا يصح االستشهاد به، و سلمو  صلى هللا عليه

،  آحادو  م النقل )السماع( إىل تواتر س الذي ق كذلك ابن األنباريمن أعالم هذه الفئة  و       

" اعلم أن النقل ينقسم إىل  : قال، وعد ما تواتر من األحاديث دليال أصليا من أدلة النحو
 . آحاد و   تواتر: قسمني

وهذا القسم دليل قطعي من  ؛كالم العرب و  ما تواتر من السنة، و فأما التواتر فلغة القرآن        
 . 2"  أدلة النحو

لكن بشرط أن  و  ( االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف  ه911قد أجاز السيوطي)تو         

ه مبا ثبت أنه قاله على  يستدل منف، سلم و  أما كالمه صلى هللا عليهو  ": يقول، يكون مروي بلفظه
 .3"   األحاديث القصار على قلة أيضاإمنا يوجد يف ، ذلك اندر جدا،  و اللفظ املروي
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اعتمدها  ، ني ستة أنواع من احلديث اليت ينبغي االحتجاج هباس قد حدد حممد اخلضر حو          

 :  1هي، و جممع  اللغة العربية ابلقاهرة
من األحاديث القصار  -صلى هللا عليه وسلم –ما يروى لالستدالل على كمال فصاحته  .1

) مأزورات غري : -سلم و  صلى هللا عليه –املشتملة على شيء من حماسن البيان كقوله 
 قوله :) الظلم ظلمات يوم القيامة ( . ، و مأجورات(

 األدعية .و  األحاديث املتضمنة لألقوال املتعبد هبا كاألذكار  .2

 كان خياطب كل قوم بلغتهم .   –صلى هللا عليه وسلم  –ما يروى لالستدالل على أنه  .3

مما يدل على عدم تصرف الرواة يف  ، احتدت ألفاظهاو  األحاديث اليت تعددت طرقها .4
 لفظها. 

عبد امللك ، و كمالك ابن أنساألحاديث املدونة من قبل الناشئني يف بيئة عربية فصيحة   .5
 الشافعي. ، و بن جريح 

القاسم بن  ، و اجمليزين برواية احلديث ابملعىن كابن سرييناألحاديث املروية من قبل غري  .6
 علي بن املديين . ، و رجاء بن حيوة، و حممد

يف اخلتام ال بد من اإلشارة إىل أن احلديث النبوي الشريف مل يكن مصدرا مهما يف و       

األمر على حاله  بقي ، و استنباط قواعد النحو يف املشرق العرب حىت هناية القرن اخلامس اهلجري
 ابن خروف و  حىت القرن السادس اهلجري حيث حظي ابهتمام حناة األندلس على غرار السهيلي

 .2ابن مالكو 
 كالم العرب :   .ج

 
م. 1960 -ه1380. 02ط. دمشق. مكتب دار الفتح. املكتب اإلسالمي. حممد اخلضر حسني. اترخيهاو  ينظر : دراسات يف العربية - 1

 .177.ص
 .54ص . د. حممد خري احللواين. أصول النحو العرب - 2
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املقصود به " ما أثر عنهم من ، و هو املصدر الثالث من مصادر املادة اللغوية املسموعة           

كان  ، و 1شيوع اللحن " و  لسنة بكثرة املولدينإىل أن فسدت األ، بعدهو  شعر ونثر قبل اإلسالم
نظرا ألمهيته يف الثقافة ، اعتماد النحاة يف استشهادهم ابلشعر كثريا جدا إذا ما قورن ابلنثر

 فهو ديواهنم الذي جلوا فيه حياهتم بكل تفاصيلها وعربوا من خالله عن نفسياهتم، العرب
مقيد ، و حافظ مآثرهم، و ديواهنم، الشعر شعر العرب" : قال ابن فارس ) ت ، نظرهتم للحياةو 

وضاع منه كثري بسبب ، قد اعتمدوا يف تناقله بني األجيال على الرواية الشفوية، و 2" أحساهبم 

" ما انتهى إليكم مما  : قال أبو عمرو بن العالء، غياب ثقافة التدوين لدى العرب يف اجلاهلية
 .3شعر كثري " و   لو جاءكم وافرا جلاءكم علم ، و أقله قالت العرب إال 

يري منهجية صارمة متثلت فيما  معاو  لقد حدد النحاة كالم العرب املستشهد به بضوابطو         

 : يلي
كان حرص النحاة شديدا على أخذ اللغة عن العرب املوثوق بفصاحتهم ممن مل  معيار املكان:  .1

هي أجود  و  قريش: القبائل اليت أخذوا عنها جل ما استشهد به هيفكانت ، خيتلطوا ابألعاجم
  مث هذيل ، الذين أخذ عنهم املعظم د سأو  مث قيس ومتيم، العرب انتقاء لألفصح من األلفاظ

 . 4بعض الطائيني، و بعض كنانةو 

 : 5هيو  ومل أيخذوا عن القبائل املتامخة لألعاجم
 القبط . و  جذام جملاورمت ألهل مصرو  خلم -

 إيد جملاورهتم ألهل الشام . و  غسانو  قضاعة -

 
 .57ص. د. حممود أمحد حنلة. أصول النحو العرب -1
 .43ص. ابن فارس. الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها - 2
 .17ص. طبقات فحول الشعراء. ابن سالم اجلمحي - 3
 . 47السيوطي .ص. االقرتاح يف أصول النحوينظر :  - 4
 .48-47ص. ينظر : املصدر نفسه - 5
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 النمر جملاورهتم اليواننية.و  تغلب -

 الفرس . و  بكر جملاورهتم للنبط  -
 الفرس.  و  عبد القيس ألهنم كانوا سكان البحرين خمالطني للهند -

 الفرس. و  أزد عمان ملخالطتهم للهند -
 .احلبشة و  أهل اليمن ملخالطتهم اهلند -
سكان الطائف ملخالطتهم جتار األمم املقيمني و  ثقيف، و اليمامةسكان و  بنو حنيفة -

 عندهم . 
 حاضرة احلجاز ملخالطتهم غريهم من األمم. -
ذهب بعض احملدثني إىل تفنيد هذا  ، و ذكر السيوطي أنه مل يؤخذ عن حضري قطو            

 :  فئتان هم ، و بينوا أن النحاة األوائل قد أخذوا العربية " عن فصحاء احلضر، و الرأي
فظلوا  ، مقاماو  فئة من األعراب البداة اختذت من ضواحي املدن الكربى ابلعراق مستقرا هلا 

 فسلمت هلم لغتهم . ،  املولدينو  مبنجى عن االختالط ابألعاجم
استقامت ألسنتهم مبا حفظوا  ، و اللغويني سليقتهمو  فئة من أهل احلضر صحت عند النحاةو       

،  وكثري ، األخطل، و الفرزدق ، و جرير، و منهم عمر بن أب ربيعة، و ورةمرويت مأثو  من قرآن وشعر

ني :" ليس صحيحا ما قرره سقال أحد الدار ، 1"العجاج ، و رؤبة، و الكميت، و األحوصو 
كما أخذوا عن  ،  من أنه " مل يؤخذ عن حضري قط" فقد أخذ النحاة عن أهل احلضر السيوطي 

 2. أهل البادية " 

 
 .59ص. د. حممود أمحد حنلة. أصول النحو العرب - 1
 . 40ص. أصول التفكري النحوي .د.  علي أبو املكارم - 2
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هو املعيار الثاين الذي اشرتطه النحاة األوائل لكالم العرب الفصيح بعد معيار : معيار الزمان .2

قل  و  يةفاألعراب الفصيح هو الذي عاش يف الباد، املكان الذي " سيطر على عقول النحويني
 . 1سواء أكان من القرن األول أو الثالث للهجرة " ، مل يطل فيها مكثه، و اختالفه إىل املدينة

)  حددوا زمن الفصاحة مبرحلة اترخيية عرفت مبصطلح " على الرغم من هذا فإن النحاة و      
،  2"  ستشهاد ( ؛ أي قصر االحتجاج على نصوص مرحلة زمنية معينة ال تتجاوزها عصر اال

فبينوا أن املدة الزمنية لالحتجاج بكالم العرب " متتد قرابة ، الباديةو  ميزوا فيه بني احلواضرو 

من هذه الفرتة قرابة  ، على حني تصل إىل حوايل مخسة قرون يف البوادي، ثالثة قرون يف احلواضر
يف  ، و وبقية املدة متتد يف العصور اإلسالمية حىت عهد بين العباس، نصف قرن قبل اإلسالمقرن و 

تصور النحاة أن هذه الفرتة التارخيية متتاز خبصائص لغوية ابلغة األمهية ؛ هي سالمة نصوصها من 

 .3خلوصها من شوائب العجمة"، و وبراءهتا من اللحن ، اخلطأ
 :  4الزمن وزعوا الشعراء على أربع طبقات هيبناء على معيار و       

،  والنابغة الذبياين ، هم الشعراء الذين عاشوا يف اجلاهلية كامرئ القيسو  طبقة اجلاهليني:  -
 عنرتة ابن شداد. و 

لبيد  و  أدركوا اإلسالم كحسان بن اثبتو  هم الذين عاشوا يف اجلاهلية و  طبقة املخضرمني: -

 بن ربيعة . 
 عهد اخلالفة األموية كالفرزدق و  هم الذين عاشوا يف صدر اإلسالمو  اإلسالميني:طبقة  -

 جرير . و 

 
 .62ص. د. حممد خري احللواين. أصول النحو العرب - 1
 .221ص. .د.  علي أبو املكارمينظر : أصول التفكري النحوي  - 2
 .221ص. املرجع نفسه - 3
 .67-66د. حممود أمحد حنلة .ص. ينظر : أصول النحو العرب - 4
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  وأب ومنهم ، بشار بن برد أوهلم ، و هم كل من جاء بعد هذه الطبقات و  طبقة املولدين: -

 أبو الطيب املتنيب . ، و النواس
أحجموا عن االستشهاد و  الثالثة،و  الثانيةو  بشعراء الطبقة األوىل البصريون واستشهد

أما الكوفيون فقد  ، معيار الزمان الذي وضعوه للفصاحةبشعراء الطبقة الرابعة ألهنا مل تتوفر على 
حمدثة ، و إسالميةو  الشعر العرب جاهلية و  توسعوا يف االستشهاد معتمدين على كل الطبقات " 

 1ريا من أصوهلم عليه " أساسا بنوا كث ، و حمتجا للكوفيني، و مصدر من مصادر الدراسة الكوفية

هلذا قسموا املادة  ، و غري أن هذه املعايري ال تضمن السالمة اللغوية التامة يف نظر النحاة     
  تواتر : النقل ينقسم إىل قسمني" اعلم أن : قال ابن األنباري، آحادو  متواتر: اللغوية إىل قسمني

 .آحادو 

هذا القسم دليل قطعي  و  ؛كالم العرب و  ما تواتر من السنة ، و فأما التواتر فلغة القرآن        
 .2من أدلة النحو " 

كنقلة  ،  اشرتطوا يف املتواتر أن يبلغ عدد النقلة إىل حد ال جيوز فيه االتفاق على الكذبو         
 رواة احلديث الشريف. ، و لغة القرآن

هو دليل  ، و يوجد فيه شرط التواترمل ، و أما اآلحاد فما تفرد بروايته بعض أهل اللغة" و       

 مأخوذ به . 
  ) أنه يفيد العلم ( : زعم بعضهم ، و ذهب األكثرون إىل أنه يفيد الظنو : اختلفوا يف إفادتهو         

 . 3ليس بصحيح لتطرق االحتمال فيه "  و 

 
 .333ص. م1958 - ه1377. 02ط. مصر. شركة مصطفى الباب احلليب. د. مهدي املخزومي. مدرسة الكوفة - 1
  2. 83ملع األدلة .ص -
  84.3ص  . ينظر : املصدر نفسه -
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فالبد أن يكون عدال رجال  ، ضعوا لناقل اللغة شروطا أخرىو  كما حددوا املنقول بشروطو         

 .1فإن كان فاسقا مل يقبل نقله،  حرا كان أو عبدا، ان أو امرأةك

 

  85.1ص. ينظر : املصدر نفسه -
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 اســالقياحملاضرة السادسة: 

اثين األصول النحوية من  مصطلح قدمي استخدمه النحاة منذ عصور مبكرة ، و هو سالقيا
أمهيته البالغة يف التقعيد النحوي فبني   (  ه189)ت  قد أدرك الكسائي، و األمهيةو  حيث الرتتيب 

 : 1أن النحو كله قياس يف قوله
ـا  ي نـتَـَفـعْ  ِعلمٍ  ك ل ِّ  وِبه ف ي  **يـ تَّـبَـْع* ق ياس   النَّْحـو   إ َّنَّ

" مسألة واحدة من : ( على أمهميته يف االختصار يف قوله ه392كما وقف ابن جين )ت        
  حيث يقيس الظاهرة على ظاهرة أخرى ، 2أنبه من كتاب لغة عند عيون الناس" و  القياس أنبل 

 . اجلمل دون مساعهاو  ميكن من النطق بكم هائل من الكلم ، و حيكم هلا حبكمهاو 
 تعريفه:   .1

قيسه إذا قدره  و  اقتاسه، و قياساو  جاء يف اللغة أن القياس من " قاس الشيء يقيسه قيسا لغة: .أ

مجع الشريف اجلرجاين  ، و 4القياس يف املعجم الوسيط " رد الشيء إىل نظريه " ، و 3على مثاله " 
هو ، و سويتهو  قست النعل ابلنعل إذا قدرته: يقال، " عبارة عن التقدير : هذه املعاين يف قوله

 . 5ارة عن رد الشيء إىل نظريه " عب

  بارة عن املعىن املستنبط من النص؛هو " عو  القياس مصطلح شرعي أصويل  اصطالحا: .ب
 .6الفرع يف احلكم " و  هو اجلمع بني األصل، و لتعدية احلكم من املنصوص عليه إىل غريه

 
 .79ص . السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو - 1
 ابن جين .. اخلصائص - 2
 .234/ 11مج. ابن منظور. لسان العرب - 3
 .02/800جممع اللغة العربية ابلقاهرة . املعجم الوسيط - 4
 .290. ص 2007. 1ط. ......القاهرةدار . حتقيق نصر الدين تونسي. الشريف اجلرجاين . التعريفات - 5
 .290ص. املصدر نفسه - 6
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"  : عند ابن األنباريفهو ، قد دخل أصول النحو هبذا املعىن مع مراعاة ذلك يف اللغةو         

إجراء حكم  ، و هو محل فرع على أصل بعلة) : وقيل، عبارة عن تقدير الفرع حبكم األصل
بني  و  .1" )هو إحلاق الفرع ابألصل( ...و هذه احلدود كلها متقاربة : قيل، و (األصل على الفرع 

هلذا  ، و النحو كله قياسألن ، " اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق: أمهيته يف النحو قائال 
فمن أنكر القياس فقد   (النحو علم ابملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب)قيل يف حده: 

 .  2ال يعلم أحد من العلماء أنكره ؛ لثبوته ابلداللة القاطعة "، و أنكر النحو

محل كالمنا و  اللغويةحماكاة العرب يف طرائقهم : " القياس: عرفه عباس حسن يف قولهو          
،  3ما يتبع ذلك " و  ضبط احلروف وترتيب الكلماتو  فروعهاو  على كالمهم يف أصول املادة

 .4هو التعليالت "، و بعضه مستنبط ابلفكر والروية، و فالنحو " بعضه مسموع مأخوذ من العرب

،  إليه مقدما عليهفتقول اسم أسند الفعل ، من أمثلة القياس " رفع ما مل يسم فاعله و         
، الفرع هو ما مل يسم فاعلهو  فاألصل هو الفاعل، فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل

 .5العلة اجلامعة هي اإلسناد"، و واحلكم هو الرفع
   أركان القياس: .2

  عليهاملقيس : من خالل التعريفات السابقة يتنبني أن القياس يقوم على أربعة أركان هي

 املقيس عليه . و  العلة اجلامعة بني املقيس، و احلكم، و املقيسو 
،  مها مبعىن واحد يف القياس النحوي ، و يقابله مصطلح األصل عند األصوليني املقيس عليه:  .أ

 . 1ال ينعكس و  فكل مقيس عليه أصل، يف احلقيقة أن مصطلح األصل أعم من املقيس عليهو 

 
 .93ص. ابن األنباري. ملع األدلة - 1
 .95ص. املصدر نفسه - 2
 .22ص. د. عباس حسن. النحوو  اللغة - 3
 .80ص. السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو - 4
 .93ابن األنباري .ص. ملع األدلة - 5
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النحاة هو " النصوص اللغوية املنقولة عن العرب   مهما تعدد املصطلح فإن املقصود به عندو 

،  طريق املشافهة أو التدوين سواء كانت الرواية عن ، و سواء كان النقل بواسطة السماع أو الرواية
 2. "ها النحاة بعد مالحظة هذه النصوصكذلك القواعد النحوية اليت وضعو 

قد يكون حكما حنوي "  ، و كالم العربفاملقيس عليه نوعان ؛ فقد يكون ما اطرد من            
األحكام اليت وضعت بعد مالحظة النصوص أصال يقاس عليه غريه  و  إذ جتعل بعض تلك القواعد

 . 3يعد هذا النوع قياسا على األحكام ال على النصوص"، و من األحكام

وته يصلح  أحكام من استقرائهم لكالم العرب " بعد ثبو  فما توصل غليه النحاة من قواعد        
فأخذ  ، حنو قياهم ام الفاعل على الفعل املضارع ألنه أشبهه، أن يكون أصال بعد أن كان فرعا

بني املضارع وجه شبه و  ليس بينهاو  –مث قيت الصفة املشبهة على ام الفاعل ، حكمه يف العمل

 .  4فأخذت حكم اسم الفاعل "   –تقاس به عليه 
األصل يف و  "، أو شاذا، أو قليال ال يطرد ، يكون كثريا مطردا املنقول عن العرب قد و         

سواء أكان نصا أو قاعدة ؛ فإذا كان نصا ورد من النصوص  ، املقيس عليه أن يكون كثريا مطردا
 .5إذا كان قاعدة مل يكن يف القواعد ما يناقضها" ، و ما يتفق معه

" ليس من شرط املقيس  : ل السيوطيقا، هناك من النحاة من أجاز القياس على القليلو         

 6ميتنع عن الكثري ملخالفته له " ، و فقد يقاس على القليل ملوافقته للقياس ، عليه الكثرة

 
 .154. ص 2001. 01ط . عمان. دار الشروق. النحو العرب .د. حسن مخيس امللخالفرع يف و  نظرية األصل - 1
 .95ص. علي أبو املكارم. أصول التفكري النحوي - 2
 .315أصول النحو دارسة يف فكر األنباري .ص  - 3
 .315ص. املرجع نفسه - 4
 .95علي أبو املكارم .ص. أصول التفكري النحوي - 5
 . 84النحو.ص االقرتاح يف أصول  - 6
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مسه ب" ابب يف جواز القياس  و  ( هلذه املسألة اباب يف اخلصائص ه392عقد ابن جين )تو         

  -إىل أن تعرف صورته –" هذا ابب ظاهره : رفضه فيما هو أكثر منه " يقول فيه ، و على ما يقل
إال  ، يكون غريه أكثر منه، و ذلك أن يقل الشيء وهو قياس، و إال أنه مع أتمله صحيح ، التناقض

فجرت  ، من أمثلته قياسهم ) فعولة ( على ) فعيلة ( كحنيفة ألهنا أشبهتها، و 1أنه ليس بقياس " 
ألنه مل  ، شنئي مع أنه مل يسمع غريه: قالوا، حنفي: فكلما قالوا، واو ) شنوءة( جمرى يء حنيفة

 .2يسمع ما خيالفه

ومل جيز النحاة  ، فالقياس على القليل جائز بشرط أن ال يسمع ما خيالفه من كالم العرب       
أو  ، 3النصوص اللغوية مموعة أو مروية" و  وهو " ما خالف القواعد النحوية، القياس على الشاذ

 .4انفرد عن ذلك إىل غريه"  ، و قية اببههو " ما فارق عليه ب

الكثرة إىل أربعة أضرب  و  ه( املقيس عليه من حيث مبدأ القلة392قسم ابن جين )تو       

 :5هي
هو أقوى الكالم املنقول  ، و املبتدأو  كرفع الفاعل،  السماع معاو  مطرد يف القياس  -

 )املسموع( رتبة . 

 يدع .و  املاضي من يذرحنو ، مطرد يف القياس شاذ يف السماع  -

 استصوب . و  استحوذ: حنو ، مطرد يف السماع شاذ يف القياس -

ثوب  : حنو تتميم صيغة ) مفعول( فيما عينه واو كقوهلم، يف السماع و  شاذ يف القياس -
 على أن األصل يف السماع والقياس ) مصون (. ، مصوون

 

  1. 01/115اخلصائص -
  84.2ينظر : االقرتاح يف أصول النحو ص  -
  99.3أصول التفكري النحوي .د. علي أبو املكارم ص -
  4. 01/97اخلصائص  -
  99.5-97/ 01. ينظر : اخلصائص -
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، من النحاة من يستعمل مصطلح الفرع ، و يقابله مصطلح الفرع لدى األصوليني املقيس: .ب

 له صوراتن : و 
هو  ، و املفردات املنقولةو  املفردات غري املنقولة ابلصيغو  هو إحلاق الصيغ  قياس النصوص:  .1ب

قيس على كالم   مرونة يف استخدامها " فماو  التطور االجتماعي لضمان ثروة لغويةو  يتماشى
 1العرب فهو من كالم العرب"

تقا فيه األحكام على األحكام ؛ كونه قياسا على القواعد ال   األحكام:و  قياس الظواهر .2ب

ذلك عندما يكون احلكم معلوما فيؤكد النحاة هذا احلكم أبصل مشابه له يف ، و على النصوص
 هو نوعان: ، و جيعلون وجه املشاهبة علة، و احلكم

املقيس عليه معروفا مطردا كقياس األمساء على األفعال يف و  املقيس أن يكون كل من  -

 العمل.

  فيلحق غري املطرد ابملطرد ، املقيس ال يطرد، و أن يكون املقيس عليه مطردا معروفا -

مثل ال اليت تعمل عمل ليس كما تعمل  ، يشيع هذا النوع يف العمل، و أيخذ حكمهو
 عمل إن . 

فهي "  ، وظيفتها يف إحلاق املقيس ابملقيس عليه فيثبت حكمه عليهتكمن  : النحويةلة ـالع .ج

 األمر  الذي يزعم النحويون أن العرب الحظته حني اختارت يف كالمها وجها معينا من التعبري
 .  2الصياغة"و 

شرح  ، و النفوذ إىل ما ورائها و  هي عند حممد خري احللواين: "تفسري الظاهرة اللغويةو         
 . 3األسباب اليت جعلتها على ما هي عليه"

 
 .8375 01اخلصائص  - 1
 مازن املبارك . العلة النحوية. النحو العرب - 2
 .105ص. العرب. د. حممد خري احللواينأصول النحو  - 3
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تشعبت ، و قد نشأت العلة النحوية مع نشأة النحو العرب بيطة ساذجة مث تطورت معهو         

 أفردها النحاة بتصانيف خاصة منها:، و مسائلها
 (.  ه206العلل يف النحو حملمد بن املستنري املعروف بقطرب ) ت -

 (.  ه320كيسان )تاملختار يف علل النحو البن   -
 (.  ه337اإليضاح يف علل النحو للزجاجي)ت -

جدلية  ، قياسية، ( العلة النحوية إىل ثالثة أقسام ؛ تعليمية ه337قسم الزجاجي ) أقسام العلة:  -

علل  ، و علل قياسية، و علل النحو بعد هذا على ثالثة أضرب ؛ علل تعليميةو نظرية؛ يقول: "
ألان مل نسمع حنن وال  ، التعليمية فهي اليت يتوصل هبا إىل معرفة كالم العربجدلية نظرية ؛ فأما 

مثل ذلك أان ملا مسعنا قام زيد  ، إمنا معنا بعضا فقسنا عليه نظريه ، و غريان كل كالمها منها لفظا

إن زيدا  : فمن هذا النوع من العلل قولنا، فهو قائم ...عرفنا ام الفاعل فقلنا: ذهب فهو ذاهب
  ألان كذلك علمناه ، ترفع اخلرب و  إن قيل مب نصبتم زيدا ؟ قلنا: إبن ألهنا تنصب االسم، قائم

 وبه ضبط كالم العرب. ، ما أشبهه من نوع التعليمو  فهذا، نعلمهو 
مل وجب  ، و إن زيدا قائم : نصبت زيدا إبن يف قوله: فأن يقال ملن قال: فأما العلة القياسية        

أخواهتا ضارعت الفعل املتعدي إىل  و  ألهنا: فاجلواب يف ذلك أن يقالأن تنصب إن االسم ؟ 

املرفوع  ، و فاملنصوب هلا شبه ابملفعول لفظا، فحملت عليه فأعملت إعماله ملا ضارعته، مفعول
 ما أشبه ذلك. ، و فهي تشبه من األفعال إىل ما تقدمه مفعوله على فاعله، هبا شبه ابلفاعل لفظا

فمن  : فكل ما يعتل به يف ابب " إن " بعد هذا مثل أن يقال: العلة اجلدلية النظريةأما و         
أم  ، أبي األفعال شبهتموها ؟ أ ابملاضية أم املستقبلةو  أي جهة شاهبت هذه احلروف األفعال ؟

حني شبهتموها ابألفعال ألي شيء عدلتم  و  أم املنقضية بال مهلة ؟، أم املرتاخية، احلادثة يف احلال

فاعله على  هال شبهتموها مبا قدم ، و حنو ضرب زيدا عمرو، ا إىل ما قدم مفعوله على فاعلههب
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ذاك فرع اثن ؟ فأي علة دعتكم إىل إحلاقها ابلفروع دون األصول ...  و  ألنه هو األصلمفعوله 

 1النظر" و  فهو داخل يف اجلدل، وكل شيء اعتل به املسئول جوااب عن هذه املسال
الناظر يف هذه األقسام جيدها عبارة عن مراحل لتطور العلة النحوية اليت هي مصطلح  و         

فتغريت ، تطورت مسالكه بعد اتصال النحاة ابملنطق األرسطيو  "، قدمي يف البحث النحوي
 .2مناهجها " و  أبعادهاو  حدودها

الرد  ) : املوسوم بهاجلدلية يف كتاو  العلل القياسية(   ه592)تقد رفض ابن مضاء القرطيب و       

كوهنما ال يرتكزان على  ،  يل من الدرس النحوي يف شيءو  حبجة أهنما افرتاضا جدليا( على النحاة
العلل الثواين  و  الفرق بني العلل األول )التعليمية(و  ": يقول ، واقع اللغةو  أسس علمية تتماشى 

املعرفة ابلنطق بكالم العرب املدرك منا اجلدلية( أن العلل األول مبعرفتها حتصل لنا و  )القياسية

 .3ال تفيدان إال أن العرب أمة حكيمة "، و الثواين هي املستغىن عنها يف ذلك العلل ، و ابلنظر 
مفادها أنه فاعل مرفوع  و  تكون العلة تعليمية، قام زيد: فعندما نعلل لرفع الفاعل يف قولنا       

أما العلة اجلدلية فمفادها ، و املفعولو  فمفادها للفرق بني الفاعلأما العلة الثانية ، يف كالم العرب
خص  ، و فخص القليل )الفاعل( ابلرفع ألنه ثقيل، املفعول كثري يف لغة العربو  أن الفاعل قليل

فهذه العلل ال  ، يكثر اخلفيفو  ليقل الثقيل يف كالمهم ، الكثري )املفعول( ابلنصب ألنه خفيف

 . 4تقراء املتواتر من كالم العربسكون الفاعل مرفوعا بناء على ا  تفيد متعلم اللغة شيئا عن

 
 .65 -64ص.. أبو القاسم الزجاجي. اإليضاح يف علل النحو - 1
 .109ص. أصول التفكري النحوي .د.  علي أبو املكارم - 2
 .131ابن مضاء القرطيب ص. الرد على النحاة  - 3
 . 131-130املرجع نفسه .ص - 4
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أما الغاية من العلتني ، و يه فإن " الغاية من العلة األوىل تعليمية يراد هبا حكم لغويل عو       

و سداد منهجهم   ،عمق تفكريهم، و الثالثة ) القياسية واجلدلية ( فإبراز فضل أهل اللغةو  الثانية
"1. 

فال  أما املتخصص يف علم اللغة ، لكن ما ذهب إليه ابن مضاء سليم ابلنسبة ملتعلم اللغةو      
 أئمتها يف الرتاث اللغوي العرب.و  بد له من هذه التعليالت العميقة لواقع اللغة

هو  ، و هو مصطلح مستمد من أصول الفقه كذلك ) احلكم الشرعي ( و  :احلكم النحوي .د

ينقسم إىل  ، و هي انتقال حكم املقيس عليه للمقيسو  ميثل مثرته، و ياسالركن الرابع من أركان الق
 : 2تة أقسام هيس

 جر املضاف إليه .، و نصب املفعول، و أتخريه عن الفعل، و كرفع الفاعل:  الواجب .1

 هكذا . و  كضد ما ذكر يف الواجب ؛ ممنوع نصب الفاعل أو جره:  املمنوع  .2
 : 3ماض كقول زهري كرفع املضارع الواقع جوااب لشرط :  احلسن .3

 .َحر م   َوال  مايل غائ ب   ال يَقول  . َمسأََلٍة*** يَومَ  َخليل   َأاته   َوإ ن
أن األداة حني مل تعمل يف فعل الشرط مع قربه كونه ماضيا حن أال تعمل  ووجه حسنه 

 أيضا يف اجلواب مع بعده. 
ألن  ، الفاعل مؤنثا) بئس ( إذا كان و ومن أمثلة احلسن كذلك حذف التاء مع ) نعم ( 

 :  4(   ه672)ت يقول ابن مالك ، جنس الفاعل واضح 
 .َبي ِّ    ف يه   اجل نس    َقصدَ  ألنَّ  *** اسَتحسَنوا  الَفَتاة   ن عمَ  يف  َواحلَذفَ 

 
 .93أصول النحو. د. حممد خان .ص - 1
 .32-30ص. ر : االقرتاح يف أصول النحوينظ - 2
 115م. ص 1988 -ه1408. 01بريوت .ط. دار الكتب العلمية . حتقيق علي حسن فاعور. ديوان زهري بن أب سلمى - 3
 . 236البيت  100ص - 4
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 كقراءة طلحة بن سليمان  ،  مثاله رفع املضارع الواقع بعد جزاء شرط مضارع و  : القبيح  .4

 برفع ) يدرككم (.  [ 78النساء / ]   ﴾أينما تكونوا يدرككم املوت  ﴿ : قوله تعاىل
كتقدمي املفعول به على الفاعل ،  أي ما يكون خمالفا للمطرد من كالم العرب : خالف األوىل .5

 ضرب غالمه زيد.: كقولنا،  رغم اتصال الفاعل بضمري يعود على املفعول به
كقوله  ،  ال مقتضيا لهو  فال مانع من احلذف، إثباتهو  اخلرب كحذف املبتدأ أو   :جائز على السواء .6

أو حذف اخلرب )فصرب  ، فإنه حيتمل حذف املبتدأ) فصربي صرب مجيل (" فصرب مجيل " : تعاىل

 . 1مجيل أمثل(
 اقتباس املصطلح . و  يبدو  أتثر النحاة يف هذا التقسيم للحكم النحوي واضحا يف العددو         

،  قياس شبه، و قياس علة: يقسم القياس ابعتبار العلة اجلامعة إىل ثالثة أقام هي :أنواع القياس  .3

 قياس طرد: و 
حنو محل ما ، هو  محل الفرع على األصل ابلعلة اليت علق عليها احلكم يف األصل :قياس العلة .أ

 .2مل يسم فاعله على الفاعل بعلة اإلسناد 
فحكم الرفع الذي هو أصل يف الفاعل يوجب يف ، احلكم يف األصل للفرع فهي علة توجب        
، أقاموا املفعول مقامه، هو انئب الفاعل بعلة إسناد الفعل إليه " ألهنم ملا حذفوا الفاعلو  فرعه

 .3فارتفع إبسناد الفعل إليه كما كان يرتفع الفاعل" 
ري املتمكنة على احلروف يف ومن األمثلة الدالة على هذا النوع كذلك قياس األمساء غ

 .4كيف  ، و أين، و كم، و من: ألهنا تضمنت معىن احلرف حنو، البناء

 
 . 32السيوطي .ص. ينظر : االقرتاح يف أصول النحو - 1
 .105ص. ينظر : ملع األدلة - 2
. م1999 –ه 1420. 01ط. بريوت. دار األرقم. حتقيق بركات يوسف هبود. كمال الدين أبو الربكات ابن األنباري.  العربيةأسرار  - 3

 .85ص
 .52 – 51ص. ينظر : املصدر نفسه - 4
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هو " أن حيمل الفرع على األصل بضرب من الشبه غري العلة اليت علق  و  :الشبه سقيا .ب

من أمثلته إعراب الفعل املضارع تشبيها له ابالسم ألنه " يتخصص ، و 1عليها احلكم يف األصل " 
 فكان معراب كاالسم . ، بعد شياعه كما أن االسم يتخصص بعد شياعه

فإذا أدخلت عليه الني اختص  ، االستقبالو  )يقوم( فيصلح للحال: بيان ذلك أن تقولو         
فإذا أدخلت عليه األلف والالم  ، كما أنك تقول )رجل( فيصلح جلميع الرجال،  تقبالسابال

م  ساال، و فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه فقد شابه االسم، فقلت )الرجل( اختص برجل بعينه

 معرب فكذلك ما شاهبه .
االسم معرب ، و أو يدل على إعرابه أبنه تدخل عليه الم االبتداء كما تدخل على االم        

قائم  ، و ) إن زيدا لقائم ( : ) إن زيدا ليقوم ( كما تقول: وبيانه أنك تقول، فكذلك هو الفعل

 . 2معرب فكذلك ما يقوم مقامه 
؛ أي تفقد املناسبة   3وتفقد اإلخالة يف العلة " ، هو " الذي يوجد معه احلكمو  : قياس الطرد .ج

و قد  4الفرع ( مع فقدان العلة املناسبة " و  أي " أن يوجد احلكم يف الطرفني ) األصل، يف العلة
فهو دليل   ، حجيته ؛ ألنه يفتقد إىل املناسبة يف العلةأقر بعدم و  رفض ابن األنباري هذا النوع 

 . 5ليس علة يف حد ذاته و  على صحة العلة
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 اعـاإلمج: احملاضرة السابعة

فابن جين وضعه يف ، اختلفوا يف ترتيبه بني أصول النحوو  رد اإلمجاع لدى النحاة القدامىو         
حيىي أبو زكري الشاوي يف املرتبة  و  بينما وضعه السيوطي، الثالثة بعد السماع والقياساملرتبة 

يف الوقت الذي مل يدرجه ابن األنباري ضمن أصول النحو يف كتابه  ، الثانية وقدماه على القياس
  لكنه اعتمده كثريا يف كتابه اإلنصاف يف ، و استصحاب احلالو  القياسو  واكتفى ابلنقل، ملع األدلة

 مسائل اخلالف .

 :  تعريفه .1
 :ردت لفظة ) إمجاع ( يف معاجم اللغة العربية مبعنينيو : لغةأ. 

وو  ، 1أمجعت على اخلروج " و  أمجعت اخلروج: تقول، العزمية على الشيءو  " إحكام النية أوهلما

  اعزموا: أي [71يونس / ] ﴾  َأْمرَك مْ  فََأمجْ ع وا ﴿: ردت يف القرآن الكرمي هبذا املعىن يف قوله تعاىل
" من مل جيمع الصيام  : -صلى هللا عليه وسلم  –جاء يف احلديث الشريف قوله ، و صمموا عليهو 

 مل ينو الصيام قبل الفجر. و  مل يعزم: أي، 2قبل الفجر فال صيام له " 
 . 3"... وجعل األمر  مجيعا بعد تفرقه االتفاق  يهما "نَثو

تصور املعىن الثاين من إثنني  ، و ينحصر الفرق بني املعنيني يف تصور األول من الواحدو 

  العزم: يف اللغة: " اإلمجاع : ( املعنيني يف قوله ه816مجع الشريف اجلرجاين ) تو  .4فأكثر 
 5.االتفاق"و 

 
 .198/ 03ابن منظور .مج. لسان العرب - 1
 .02/341سنن أب داود  - 2
 .710م. ص  2005 -ه1426. 08ط. دمشق. مؤسسة الرسالة. الفريوز أابدي. حتقيق حممد نعيم العرقسوسي. القاموس احمليط - 3
 .42ص. أبو البقاء الكفوي. الكليات - 4
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اللغة أن "  مقاييس فقد جاء يف ، يعودان ألصل واحدواحلقيقة أن املعنيني مهما اختلفا 

 .1العني أصل واحد يدل على تضام الشيء"و  اجليم وامليم
  حيث ، من املصطلحات الشرعية اليت دخلت أصول النحواإلمجاع هو اآلخر  : اصطالحا .2

يف عصر   –صلى هللا عليه وسلم  –يراد به يف أصول الفقه " اتفاق مجيع اجملتهدين من أمة حممد 
 . 2" العقدو  العزم التام على من مجاعة أهل احلل، و على أمر ديين

ابن فقد حتدث ، اكتفوا بذكر أنواعه، و  يقدم النحاة القدامى تعريفا له يف أصول النحوملو 

وعقد له فيه اباب أمساه " القول على إمجاع أهل العربية مىت  ، كتابه اخلصائصجين عن اإلمجاع يف  
إمنا يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده  " اعلم أن إمجاع أهل البلدين : قال فيه، يكون حجة "

 .  3املنصوص"  ال املقيس على و  أال خيالف املنصوص

 يقدم عليه السماع ، و الكوفينيو  فابن جين يؤكد يف هذا النص على إمجاع البصريني 
بني هو  و  السيوطي تبعه، و مل يقدم تعريفا واضحا لهو  يشرتط يف حجيته عدم خمالفتهما، و القياسو 

تبعهما يف ذلك أبو حيىي زكري  و  4الكوفة " و  البصرة : اآلخر أن " املراد به إمجاع حناة البلدين
 .  5الشاوي يف كتابه ارتقاء السيادة 

" هو اتفاق العرب أو  : خدجية احلديثي اإلمجاع يف قوهلا  هعرفتني فقد ابلنسبة للمحدثو 

 .6أو على صورة من صور التعبري " ، النحاة على أمر من األمور
 

 
 .01/479. أمحد ابن فارس. مقاييس اللغة  - 1
 .24الشريف اجلرجاين. ص . التعريفات - 2
 .189/  01ابن جين .. اخلصائص - 3
 . 73ص. االقرتاح يف أصول النحو - 4
 .55ص. أبو حيىي زكري الشاويينظر : ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو.  - 5
 .126خدجية احلديثي .ص . أصول النحو يف كتاب سيبويهو  الشاهد - 6
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جمتهدي النحاة على مسألة  أو ، أو الرواة ، أبنه " اتفاق العرب أو القراءاملشهداين عرفه و 

 . هو تعريف يشمل كل أنواع اإلمجاع ، و 1لسند"من مسائل النحو اتفاقا صرحيا أو سكوتيا  
 يقسم اإلمجاع حسب اجملمعني إىل ثالثة أقسام هي :  :أنواع اإلمجاع . 2

لكن أىن لنا  ، و إمجاع العرب أيضا حجةو  ": ونص عليه السيوطي يف قوله: إمجاع العربأ. 
 .  2"  يكتون عليه و  يبلغهمو  من صوره أن يتكلم العرب بشيءو  ابلوقوف عليه ؟ 

وقد يكون هذا االتفاق بني مجيع ، 3هو " اتفاق القراء على قراءة واحدة " و  :إمجاع القراءب. 

  َوَوَضعَ  رَفـََعَها  َوالسََّماء ﴿: كإمجاعهم على نصب السماء يف قوله تعاىل،  القراء على قراءة واحدة
يَزانَ   .[ 07الرمحن / ]   ﴾ اْلم 

   :السبعة دون غريهم كإمجاعهم على ثبوت النون يف قوله تعاىلوقد يكون بني القراء 

 . [53النساء / ] ﴾  نَق رياا النَّاسَ  يـ ْؤت ونَ  اَل  فَِإًذا﴿

فقد رد ابن  ، هو اتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من الشواهد النحوية : إمجاع الرواة .ج
 :4األنباري حكم الكوفيني بنصب ما بعد كما تشبيها ب كيما يف قول عدي بن زيد العبادي  

 َسااَل  سائل   َما  إ ذا َغْيبٍ  َظْهر   َعنْ  *** ُت َد ِّثه يـَْوماا   َكَما  َحد يثاا  اْْسَعْ 

املفضل  إالفلم يروه ابلنصب ، حبجة إمجاع الرواة من البصرة والكوفة على رفع ما بعد كما

 .5الضيب 

 
 .43. ص2013. 1ط. عمان. اإلمجاع دراسة يف أصول النحو العرب .د. حممد إمساعيل حممد املشهداين .دار غيداء للنشر والتوزيع - 1
 . 74ص. االقرتاح يف أصول النحو - 2
 .101ص. سة يف أصول النحو العرباإلمجاع درا - 3
 . 158ص. ديوانه - 4
 . 84. املسألة 02/472ينظر : اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - 5
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على صورة من صور التعبري   –الكوفة و  البصرة -هو اتفاق حناة البلدين  :إمجاع النحاة .د

،  فما أمجعوا عليه " دليل من أدلة النحاة يف االحتجاج ملا يقررون من أحكام حنوية ، اللغوي
 .1املخالفني "و  مستندا يستندون إليه يف رد آراء املعارضنيو 

استدالل النحاة إبمجاع هذين املصرين إىل أن نشأة النحو عليهما فعد إمجاعهم حجة مرد و 
 :2من املسائل اليت أمجعوا عليها  ،  و ملن جاء بعدهم

مثال ذلك واو القسم ملا كانت عوضا عن و  املعوض:و  عدم جواز اجلمع بني العوض -
 كذا. ابهلل ألفعل  و : فال يقال، ال جيوز اجلمع بينهما، الباء

، فحروف اجلر تعمل ألهنا ختتص ابألمساء فقط: ال يعمل احلرف إال إذا كان خمتصا -
 حروف اجلزم تعمل الختصاصها ابلفعل املضارع فقط .و 

فإن  ، األصولو  فال جيوز التسوية بني الفروع : الفروع تنحط دائما عن درجة األصول -

 هو األصل يف العمل .و  أضعف يف العمل عن الفعل ألنه فرع 

ألهنا  ، مثال ذلك جواب كيف الذي ال يكون إال نكرةو : ألضعف ال يعمل عمل األقوىا -
بينما جياب عن سائر أخواهتا ابملعرفة أو النكرة  ، سؤال عن احلال اليت ال تكون إال نكرة

 ألهنا ال جيوز اإلخبار عنها . 

هو العامل ، و االبتداءفالعامل يف رفع خرب إن هو : ال جيتمع معموالن على عامل واحد -

ال يصح أن تكون إن هي اليت رفعت اخلرب لكي ال جيتمع عامالن  ، و فيه قبل دخول إن 
 على معمول واحد . 

 

 
 .81ص . حممود أمحد حنلة. أصول النحو العرب - 1
 ما بعدها . و  177ص . عبد الرمحن السيد. د. مدرسة البصرة. و ما بعدهاو  91ينظر : املرجع نفسه .ص - 2
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إىل إمجاع  حسب طريقته  يقسم اإلمجاع كذلك، و هذه أنواع اإلمجاع حسب اجملمع بينهم

 .1إمجاع سكويتو  صريح 
، اجملمعون كلهم نطقا واحدا صرحيا ابلصنعة أو املسألة املنقولةهو أن ينطق و  :اإلمجاع الصريح  .أ

 إمجاع العرب على النطق ابملنادى املفرد مرفوعا غري منون. : أمثلته ومن
يسكت الباقون  عنه بعد  ، و هو أن ينطق بعض اجملمعني قوال أو حكماو  :اإلمجاع السكويتب. 

قد  اختلف النحاة  ، و على أن السكوت معارضةويشرتط فيه أن ال يكون هناك دليل ، العلم به

 يف حجية هذا النوع من اإلمجاع.
 2  :متباينة منهاو  عرب النحاة عن اإلمجاع أصال حنوي أبلفاظ عديدة  :ألفاظ اإلمجاع  .3

املاضي ، و قد ورد بصيغة املصدر، و هو اللفظ الرئيس الذي مسي به هذا األصلو  )اإلمجاع(

كما ورد  ،  بصيغة )مجيع(، و بصيغة املضارع )جيمع(  اسم الفاعل ) جممع(كما ورد ،  )أمجع (
م الفاعل  س ا، و واملضارع ) جيتمع (، )االجتماع( ومنها املاضي )اجتمع(: بصيغة االفتعال أي

 واسم املفعول ) جمتمع عليه(. ، )جمتمع(
  تقاراب : الشيئاناتفق و  ... شيئنيالالءمة بني " ممنها أيضا ) االتفاق( الذي يدل على و 

،  رد بصيغة املاضي ) اتفق ( و ، و 3" كأهنما اجتمعا متوافقني ،  صادقته: وافقت فالان، و تالءماو 

 صيغة اسم املفعول ) متفق عليه ( . ، و صيغة اسم الفاعل ) متفق (و 
هذا  أطبق القوم على و  ": من األلفاظ الصرحية لإلمجاع ) اإلطباق ( يقول اخلليل يف معناهو 

 .4صارت كلمتهم واحدة " و  األمر أي اجتمعوا

 
 .127اإلمجاع دراسة يف أصول النحو العرب .ص ينظر :  - 1
 .79-60ص . ينظر : املرجع نفسه - 2
 .06/128أمحد بن فارس .. مقاييس اللغة  - 3
م. 2002-ه1454. 01بريوت .ط. دار الكتب العلمية . حتقيق د. عبد احلميد هنداوي. اخلليل بن أمحد الفراهيدي. كتاب العني  - 4
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معناه كما نص و  استعمل النحاة للداللة على اإلمجاع ألفاظا صرحية أخرى منها )قاطبة (و         

جاءت العرب  : يقال، الطاء والباء أصل صحيح يدل على اجلمع و  عليه ابن فارس :" القاف
  يَ   ﴿: منه قوله تعاىل، و هو لفظ يدل على اجلميعو  ) كافة ( و. 1قاطبة ؛ إذا جاءت أبمجعها"

"  : (  ه311) ت أبو إسحاق قال ، [ 208البقرة / ]     ﴾ َكاف ةً  الس ِّْلم   يف  اْدخ ل وا آَمن وا الَّذ ينَ  أَيّـَُها 

  ، 2شرائعه"ادخلوا يف السلم كله ؛ أي يف مجيع : فيجوز أن يكون معناه، اإلحاطةو  مبعىن اجلميع
ابإلضافة إىل بعض صيغ النفي مثل ، لفظ )عامة(و  ،3إطافة شيء بشيء لفظ )كل( الدال على و 

 )ال يقول(. ، )مل خيتلف ( و )ال خالف(

 :  ظهور املصطلح ِف كتب النحاةو  نشأة اإلمجاع  .3
الرئيسة يف  و  ة البصرة هي اليت وضعت اخلطوات األوىلسهناك خالف يف أن مدر  سلي      

مث جاءت بعدها مدرسة الكوفة اليت تتلمذ أعالمها األوائل على  ، مسرية بناء صرح النحو العرب
منه  ، و حيث قامت على أساس مبدأ موافقة ما أقره البصريون أو خمالفته، أيدي أعالم البصرة 

،  4هجها "وضعها ألصوهلا ومن، و ميكن القول أن اإلمجاع قد " نشأ مع نشأة حنو مدرسة الكوفة
ختتلفان يف املسائل و  يؤكد هذا الرأي تعريف اإلمجاع الذي يقتضي وجود مدرستني تتفقانو 

فإن هناك  ، املنهج و  " فإن كانت هناك نقاط اختالف بني الفريقني يف األصول،الصرفيةو  النحوية

اإلمجاع بينهما يف و  نشأ االتفاق و  هذا القاسم املشرتك نتج عنه، املنهج و  نقاط اتفاق يف األصول
 .5املسائل"
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اليت   على أن املتأمل يف كتاب سيبويه جيد أن اإلمجاع قد ورد فيه من خالل بعض العبارات    

إال  و  ": قوله، و 1" فالعرب تنصب هذا والنحاة أمجعون " : ترددت يف ثناي صفحاته منها قوله
هذا قول  ومنها " 3يف ذلك "  " فإن العرب ختتلف: قوله، و 2النحويني " و  العربمجيع خالف 

 . 5كذلك    إمجاع القراءحتدث عن ، و 4"   روايته عن العرب و  مجيع من نثق بعلمه
خصص لإلمجاع اباب يف كتابه اخلصائص و  لكنه مل يكن واضح املعامل إىل أن جاء ابن جينو       
من أصول النحو العرب  تناوله فيه أصال ، و 6ابب القول على إمجاع العرب مىت يكون حجة: أمساه

 بشكل مستقل .
اهتمت مبسائل اخلالف بني املدرستني  و  ورد مصطلح اإلمجاع بكثرة يف الكتب اليت تلتهو         

شرح  ، و التبيني للعكربي، و أسرار العربية البن األنباري، و ككتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف

 .7ومغين اللبيب البن هشام ، التسهيل البن مالكشرح ، و (   ه643)ت املفصل البن يعيش
: أمساه وعقد فيه اباب لإلمجاع ، ألف كتابه االقرتاح يف أصول النحو، و إىل أن جاء السيوطي       

 . 8الكتاب الثاين يف اإلمجاع 

لم يرد أصال مستقال من أصول النحو لدى كل  ف، ابلنسبة ملصطلح اإلمجاع لدى احملدثنيو         

لكنه ورد لدى كل من ، و الدكتور سعيد األفغاين، و الدكتور حممد عيد، و الدكتور متام حسان من
 . الدكتور حممد خري احللواين، و حممود أمحد حنلة الذي خصه بفصل مستقل
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 ل املتفق عليها بني حناة البلدين: ئمن املسا: اجملمع عليه .4
)يف و  مثال ذلك ")عندك رجل(، و نكرةاملبتدأ و  وجوب تقدمي اخلرب إذا كان شبه مجلة -

  ) ال امرأة يف الدار( و  ) رجل عندك ( : الدار امرأة ( ؛ فيجب تقدمي اخلرب هنا؛ فال تقول
 .1العرب على منع ذلك" و  أمجع النحاةو 

: يقول ابن هشام، ترتيبهاو  تسمية هذه األقسامو  حرف و  فعلو  يم الكلمة إىل اسمس تق -

، ها يف الثالثةعلى احنصار   -إال من يعتد خبالفه –النحاة -اعلم أهنم كما أمجعوا و "
الثاين ترتيبها هذا  و  تلقيبها هبذه األلقاب .... : أحدها: أمجعوا على أمرين آخرين

 .2" الرتتيب

  قال اخلليل ": (  ه337)ت  يقول الزجاجي: أصل البناء للحروفو  أصل اإلعراب لألمساء -
املستحق للبناء  ، و املستحق لإلعراب من الكالم األمساء: مجيع البصريني و  سيبويهو 

مث عرض لبعض األمساء علة منعتها من اإلعراب ، هذا هو األصل، احلروفو  األفعال
عرض لبعض األفعال ما أوجب هلا اإلعراب  و  تلك العلة مشاهبة احلرف.، و فبنيت

مل  ألنه ، كلها على أصوهلا مبنية  بقيت احلروفو  تلك العلة مضارعة األمساء.، و فأعربت

 3."يعرض هلا ما خيرجها عن أصوهلا

 
.  20ط. القاهرة. دار مصر للطباعة. دار الرتاث. حتقيق د. حممد حميي الدين عبد احلميد. ابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 1

 .01/240م. 1980 - ه1400
دط. . عمان. التوزيعو  دار اليازوري العلمية للنشر. حتقيق د. هادي هنر. الدين بن هشاممجال . شرح اللمحة البدرية يف علم العربية  - 2

 .252-251م .ص2007
 . 77ص. اإليضاح يف علل النحو .أبو القاسم الزجاجي - 3
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" أمجع الكوفيون والبصريون  : (  ه577) ت يقول ابن األنباري : إعراب الفعل املضارع  -

 .1" اختلفوا يف علة إعراهبا ، و على أن األفعال املضارعة معربة

 
 .76. املسألة 02/434ابن األنباري.  . اإلنصاف يف مسائل اخلالف - 1
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 استصحاب احلال: احملاضرة الثامنة

 تعريفه:.1
 الباء أصل واحد يدل على مقارنة شيءو  احلاءو  جاء يف مقاييس اللغة أن " الصاد: لغة .أ

جاء  و  1كل شيء الزم شيئا فقد استصحبه"و  اجلمع الصحب ... و  من ذلك الصاحب، و مقاربتهو 
 .2استصحبه "كل ما الزم شيئا فقد و  يف لسان العرب " استصحب الرجل دعاه إىل الصحة ؛

عدم و  استمرار صحبتهو  ومنه فإن معاين االستصحاب يف اللغة تدور حول مالزمة الشيء

 مفارقته.
دخل جمال النحو و  دليل من أدلة أصول الفقه و  االستصحاب مصطلح شرعي :اصطالحا .ب

به لدى األصوليني الفقهاء " بقاء األمر ما مل  فاملقصود ، مبعناه الفقهي لكن بنكهة حنويةالعرب 

عرفه ابن القيم  ، و املستقبلو  فاألصل بقاؤه يف احلاضرمبعىن أن ما ثبت يف املاضي ، يوجد ما يغريه
إثباات حىت يقوم دليل على  و  بقاء احلكم نفيا: أي، نفي ما كان منفيا، و أبنه استدامة ما كان اثبتا

 .  3تغيري احلال "
وانتقل هذا املعىن للمصطلح ألصول النحو  حيث ارتبط ابستصحاب األصل يف الوضع         

على ما يستحقه يف األصل عند عدم   بقاء حال اللفظ  هو، و ل اللغةئأو االستعمال يف بعض مسا

إن ما  ، و إمنا كان مبنيا ألن األصل يف األفعال البناء: كقولك يف فعل األمر،  النقل عن األصل
 .4فكان ابقيا على األصل يف البناء ، ال دليل على وجود الشبه ، و ه االسميعرب منها لشب
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العدول عنه إال  أو،  تركهو  فما يثبت من أحكام حنوية أو صرفية ابألدلة السابقة ال جيوز رده

ألن دليل النقل إن وجد  ، هذا ما جعله أضعف األدلة، و إذا ورد دليل للعدول عن ذلك األصل
 ال يف انعدام الدليل . تقدم عليه فال يؤخذ إ

أمهيته يف دفع  و  الفرعيةو  أكد متام حسان ارتباط مفهوم االستصحاب بنظرية األصالةو 
ما يرتبط بذلك من ، و ) أصل القاعدة (و ومعرفة ) أصل الوضع(، النحاة إىل جتريد األصول 

 1) رد إىل األصل( و  )عدول عن األصل (

 مصطلح االستصحاب ِف كتب النحاة : . 2
مثل له مبينا مكانته بني  و  عرفهو  أو من استخدم مصطلح استصحاب احلال من النحاةإن 

يف كتابه ( يف القرن السادس اهلجري  ه577نقال عن الفقهاء هو ابن األنباري )تسائر أدلة النحو 

:  أدلة صناعة اإلعراب ثالثةو  ": قال، القياسو  حيث جعله يف املرتبة الثالثة بعد النقل، ملع األدلة
( الذي جعله يف الرتبة الرابعة بعد  ه911تبعه السيوطي )ت، و 2استصحاب حال "، و قياس، و نقل

تبعه يف هذا الرتتيب أبو حيىي زكري الشاوي يف ارتقاء  ، و 3عرفه كما عرفه ابن األنباري ، و اإلمجاع 
دليل النقل  " هو إبقاء ما كان على ماكان عند عدم : عرفه يف قوله، و السيادة يف أصول النحو

 .4عن األصل"

تدل به سيبويه  سفقد ا، أما االستصحاب مبفهومه العملي فقد ظهر قبل هذه املدة بكثري 
" أما  : تقول خدجية احلديثي، ( يف القرن الثاين اهلجري يف كتابه على أنه مل يذكره صراحة ه180)ت
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مل يسمه ، و يصرح بهإن مل ، و ل يف مواضع كثرية من كتابهيتدل هبذا الدلسيبويه فقد اس

 .1أو استصحاب األصل"، استصحاب احلال
فقد   ،( يف كتابه اخلصائص بتسمية أخرى ه392كما ورد االستصحاب لدى ابن جين )ت

  ، 2( التحولو  عقد فيه اباب أمساه )ابب إقرار األلفاظ على أوضاعها األوىل ما مل يدع داع إىل الرتك
 ال شك أنه عىن به استصحاب حال األصل.و 

قد  ، و ابلنسبة للمحدثني فكثري منهم ممن ألف يف أصول النحو مل يرد عنده هذا الدليلو 

بل جعله يف املرتبة الثانية أمهية يف االستدالل  ، شذ عن هذا متام حسان الذي مل يكتف بذكره 
 الفرع و  ال يتم قبل معرفة األصل -حبسب رأيه –ألن القياس ، النحوي مقدما إيه على القياس

هكذا عقدت العزم على حماولة الكشف عن تفاصيل النظر يف هذا  و  " : يقول، املطردو  الشاذو 

ألن  ، القياسو  أن أضعه موضعه الصحيح يف ترتيب اخلطة النحوية متوسطا بني السماع ، و الدليل
 .3الشاذ" و  ف املطرد يعر ، و الفرع و  القياس ال يكون إال بعد أن يتضح األصل

ال من حيث ، عليه فإن االستصحاب " متقدم على القياس من حيث ترتيب االستدالل و 
تقراء املادة اجملموعة هي مرحلة سإذ إن جتريد األصول املستنبطة من ا، قوته يف االستدالل

عليها ما  إذ يعتمد القياس على هذه األصول اجملردة فيقي ، متهيدية لعملية القياسو  ضرورية

 .4عداها من فروع"
ال  القياس  مبينا أن ، جعل حممود أمحد حنلة يتبع القدماء يف جعله يف املرتبة الرابعة هذا ماو 

كونه اقرتن مبحاولة النحاة  ،  االستصحاب هو الذي دفع النحاة إىل جتريد األصول للقياس عليها
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ظل له  ، و يدور عليها االستعمال اللغوياألوائل وضع القواعد اليت تعني على معرفة القوانني اليت 

هناك من النحاة من جعل النحو كله قائما على القيا  و  بل، منكورة  عند النحاة مجيعا مكانة غري 
فالقياس من الناحية  .1قد ذكر املسائل النحوية اليت احتج فيها النحويون هبذا الدليل ، و س

،  هو عندهم أضعف األدلة و  عن الفقهاء إذا كان مأخوذا، و أهم من االستصحابو  العملية أسبق
 كذلك عومل من قبل النحاة .

قدمه على  ، و مثل له و  أما حممد خري احللواين فقد ذكره ضمن طرائق االستدالل الفرعيةو 

   2 .مل يذكر سبب ذلكو  اإلمجاع 
 األصالةاستصحاب احلال بنظرية و  القياس تبني لنا فيما سبق ارتباط  :الفرع و  مفهوم األصل .3
 فكان لزاما توضيح هذه املسألة يف هذا السياق ألمهيتها البالغة يف النحو العرب، الفرعيةو 

 .  أصولهو 
 امتدت يف مجيع فروعه، و تطورت معهو  فهي نظرية نشأت مع نشأة الدرس اللغوي العرب

دت إىل  امت، و الدالليةو  املعجميةو  ختصصاته بدءا من الدراسات الصوتية فالصرفية فالنحوية و 
،  أخرى أصوال هلاو  تفسر هذه النظرية جبعل بعض الوحدات اللغوية فروعا ، و العروضو  البالغة

التفريع على األصول فهو   أكد عبد الرمحن احلاج صاحل أمهية ، و استنادا إىل معايري لغوية دقيقة 

مرتبط ابحلدود اإلجرائية ؛  هو ، و علوم العربية كلهاو  بل، ينبين عليه النحو العرب " املفهوم الذي
 .3أي املثل اليت تتفرع عليها الفروع"

 :  4الفرع يف النحو العرب حول معان عدة منهاو  يدور مصطلح األصلو 
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فال شك أن اللغة العربية كانت متتد يف رقعة جغرافية واسعة يف شبه اجلزيرة  : أصل الكثرة -

،  مما أدى إىل ظهور هلجات عديدة، قبائل متفرق كان العرب يعيشون فيها على شكل ، و العربية
فاعتمدوا على معيار ، يدهاتقعو  كان مههم مجع لغة العربو  أدرك النحاة هذه االختالفاتو 

،  نصب املفعول بهو  املبتدأ ، و معناه أن هناك ظواهر لغوية مطردة كاطراد رفع الفاعلو  الكثرة ؛
اعتبار القليل  ، و للنحاة جتريد قواعد معياريةهذا االطراد أو الكثرة خولت ، و جر املضاف إليهو 

 . 1" فإمنا القياس على األكثر " : قال ابن السراج، اخلارج عليها شاذا

املقصود هبا تلك القواعد اليت جردها النحاة من استقراء املطرد من كالم  : أصل القاعدة -
تقدم الفاعل ، و املبتدأ، و انئبهو  كقاعدة رفع الفاعل،  حيث عدوا هذه القواعد أصوال، العرب

هو أصل معياري عام عده النحاة مقياسا للصواب ، و 2تقدم املوصول على صلته ، و على املفعول

 فق شروط معينة كجواز تقدم املفعول على الفعل . و  جيوز العدول عنه، و النحوي
 من تطبيقات استصحاب احلال ِف الدرس النحوي: .4

هو و  استصحاب حال األصل يف األفعال، و هو اإلعرابو  استصحاب حال األصل يف األمساءأ. 
فما يوجب  ، يوجد يف األفعال ما يوجب اإلعراب، و حىت يوجد يف األمساء ما يوجب البناء، البناء

تضمن ، و الذي: فشبه احلرف يف حنو، حلرفأو تضمن معىن ا، البناء يف األمساء وهو شبه احلرف

 .  3كيف :  معىن احلرف يف حنو
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إمنا يبىن منها  ، و " األصل يف األمساء اإلعراب: استصحاب احلال يف االسم املتمكن أن تقولب. 

فكان اب قيا  ، ال تضمن معناه، و هذا االسم مل يشبه احلرف، و أو تضمن معناه، ما أشبه احلرف
 1اإلعراب" على أصله يف 

إمنا يعرب  ، و أن تقول يف فعل األمر :" األصل يف األفعال البناء فعليف الال احلب ااستصح . ج
 . 2فكان ابقيا على أصله يف البناء " ،  هذا الفعل مل يشابه االسم، و منها ما يشابه االسم

،  " الشرطية مبعىن " إذ" الظرفية أحياان لدى الكوفيني  ن رفض البصريون مسألة وقوع " إ .د

األصل يف ) إذ (  ، و استنادا إىل استصحاب حال األصل ألن " األصل يف ) إن( أن تكون شرطا
فمن متسك  ، األصل يف احلرف أن يكون داال على ما وضع له يف األصل، و أن تكون ظرفا

ال  ، و األصل بقي مرهتنا إبقامة الدليلمن عدل عن ، و ابألصل فقد متسك ابستصحاب احلال

 .3دليل هلم على ما ذهبوا إليه "
"إن الناصب للمفعول به هو الفعل : قال البصريون يف مسألة عامل النصب يف املفعول به ـ.ه

أما الفاعل فال أتثري له يف  ، ذلك ألان أمجعنا على أن الفعل له أتثري يف العمل، و دون الفاعل
هو ابق  ، و األصل يف األمساء أال تعمل، و ألنه اسمفال أتثري له يف العمل ؛  أما الفاعل، العمل

 . 4على أصله يف االمسية"
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 العامل النحوي نظرية :احملاضرة التاسعة

فهو يسري يف كل  ، ال خالف يف أن مصطلح العامل يكتسي أمهية ابلغة يف النحو العرب       
استوعب فلسفة و  لن يتأتى ألي دارس فهم املسائل النحوية إال إذا فهم، و النحو العربمباحث 

حيث طفق النحاة يبحثون عن تفسري احلركات ، كما أنه يرتبط مباشرة ابإلعراب، العامل
فأفضت هبم أحباثهم  ، اختالفها من موضع آلخر، و أسباب وجودها، و كرو  فتح و  اإلعرابية من ضم
ما و  فما العامل النحوي ؟، النحوي اليت تفسر بعمل الكلمات بعضها يف بعض إىل نظرية العامل

 كيف كانت مواقف النحاة منه ؟ و  ؟أنواعه
 مفهوم العامل النحوي: .1
منه ، و عملهو  ملكهو  جاء يف لسان العرب أن " العامل هو الذي يتوىل أمور الرجل يف ماله: لغة .أ

قد وردت هذه  و  1"اجلمع أعمال ، و الفعلو  املهنة : العمل، و عامل: قيل للذي يستخرج الزكاة
َا ﴿: قال تعاىل، الكلمة يف القرآن الكرمي هبذا املعىن َوالأَمَساِكنِي َوالأَعاِمِلنَي   ل ْلف َقَراء   الصََّدقَات   إ َّنَّ

َها  .العاملني هنا هم السعاة الذين أيخذون الصدقات  و   .[60التوبة / ] ﴾  َعَلي أ
 إحداث الفعلو  وما يتضح مما سبق أن مادة عمل يف اللغة العربية يدور معناها حول السعي

 إصداره.و 
، مسائلهو  فهو يتغلغل يف كل أبوابه، العامل مصطلح ابلغ األمهية يف النحو العرب: اصطالحا .ب

من تعريفاته قول ابن  ، و النحو العرب دون اإلملام هبذا املصطلح فال ميكن ألي دارس فهم قواعد 
،  اجلازمو  الناصبو  كالفعل،  ما عمل عمال ما فرفع أو نصب أو جر: العامل يف العربيةو  ": منظور
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و قد عمل الشيء يف الشيء أحدث فيه  ، كأمساء الفعل، و كاألمساء اليت من شأهنا أن تعمل أيضاو 

 . 1نوعا من اإلعراب " 
ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه  : العاملو  " : ( يف قوله ه816عرفه اجلرجاين )تو       

 .2خمصوص من اإلعراب "
" العامل هو ما عمل يف غريه شيئا من رفع أو نصب  : ( يف قوله ه496بن اببشاذ) تا عرفه و      

 . 3أو جر أو جزم على حسب اختالف العوامل "

على ارتباط فكرة العامل النحوي يف اللغة العربية بظاهرة  فكل هذه التعريفات جتمع 
حيث تركز على األثر  اإلعراب الذي يعتور أواخر الكلمات حسب الوظائف اليت  ، اإلعراب

اجلر واجلزم على اختالف  و  النصبو  فهو املوجب للرفع، تؤديها يف الرتكيب اللغوي للجملة

) سلمت على زيد ( فإن العامل الذي أوجد حالة  : قولنا ففي ، عالمات هذه احلاالت اإلعرابية
) مل حيضر زيد (  : يف قولنا، و عالمة هذه احلالة هي الكسرة، و اجلر يف زيد هو حرف اجلر على

العالمة الدالة على حالة  ، و فإن مل هو العامل الذي أوجد حالة اجلزم يف الفعل املضارع حيضر 
 . اجلزم هي السكون 

عوامل و  قسم النحاة العوامل يف العربية إىل قسمني ؛ عوامل لفظية :النحويأنواع العامل  .2

إمنا قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي لريوك أن بعض العمل و  ": قال ابن جين، معنوية
بعضه أييت عاري من مصاحبة لفظ ، و ليت عمرا قائم، و كمررت بزيد،  أييت مسببا عن لفظ يصحبه

 .4رفع الفعل لوقوعه موقع االسم " ، و املبتدأ ابالبتداءيتعلق به كرفع  
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 عوامل لفظية قياسية . و  تنقسم بدورها إىل قسمني ؛ عوامل لفظية مساعيةو  :العوامل اللفظية .أ

،  ال يقاس عليها غريهاو  هي العوامل اليت  مسعت عن العرب  :العوامل اللفظية السماعية . 1.أ
  ثالثة عشر عامال لفظيا(  ه471)ت أحصى اجلرجاين ، و 1املشبهة ابلفعلاحلروف ، و كحروف اجلر

 :  هي 2 مساعيا 
،  واو القسم، حىت، منذو  مذ، الكاف، عن، على، رب، الالم، يف ، إىل، من: حروف اجلر -

 عدا . ،  خال ، حاشا، اتء القسم

 لعل . ، ليت،  لكن، كأن ،  أن، إن: احلروف املشبهة ابلفعل -

 ما املشبهان بليس . ، ال: ينصبان اخلرب و  االسمحرفان يرفعان  -

،  ي: حروف النداءو  إال لالستثناء،، الواو مبعىن مع: حروف تنصب االسم املفرد فقط -

 اهلمزة . ،  أي،  هيا، أي

 كي . ،  إذن ،  لن، أن: حروف تنصب الفعل املضارع  -

 ال الناهية . ، الم األمر، ملا، مل ، إن: حروف جتزم الفعل املضارع  -

،  مهما، مىت، ما، أي، من: اجلزاءو  أمساء جتزم الفعل املضارع على معىن )إن( للشرط  -
 إذما.، حيثما، أىن، أينما

،  كم ،  )من واحد إىل تسعة إذا ركبت مع عشرة: أمساء ينتصب ما بعدها على التمييز  -
 كذا(. ،  كأين

،  هاء، بله، رويد : بعضها ينصب، و سرعان، شتان ، هيهات: بعضها يرفع: اء األفعالمس أ -
 حيهل . ، عليك، دونك
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،  ابت، ظل، أضحى، أمسى، أصبح ، صار ، كان:  تنصب اخلرب و  أفعال انقصة ترفع االسم -

 ليس . ، صار

 أوشك .،  كرب،  كاد ،  عسى: أفعال املقاربة ترفع امسا واحدا -

 ساء، حبذا. ، بئس ، نعم: الذم ترفع االسم املعرفو  أفعال املدح -

زعمت متوطة  ، و خلت، حسبت، ظننت: اليقني، و وجدت، رأيت، علمت: أفعال الشك -
 اليقني . و  بني الشك

هي سبعة ، و 1يقاس عليها غريها "، و هي " ما مسعت عن العرب :العوامل اللفظية القياسية . 2. أ
:  االم التام، االم املضاف، املصدر، الصفة املشبهة، اسم املفعول، اسم الفاعل، الفعل: عوامل

 )عشرون دينارا(. مثل أن يكون على حالة ال ميكن إضافته معها 

 :تتمثل يف ، و ويعرف ابلقلب، هي  معىن من املعاين ال نطق فيه :العوامل املعنويةب. 
 اخلرب . و  هو العامل يف املبتدأو : االبتداء -

  (  ه577)ت  . يقول ابن األنباري2هو العامل يف رفع الفعل املضارع و : القيام مقام االسم -
فلما وقع يف ، إنه بقيامه مقام االسم قد وقع يف أقوى أحواله" : يف مسألة رفع املضارع 

أقوى اإلعراب الرفع ؛ فلهذا كان مرفوعا  ، و أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى اإلعراب

 .3"؛ لقيامه مقام االسم 
 :  4هناك عوامل معنوية أخرى  لدى الكوفيني هي و 
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إال أن  ، أن يكون يف الرتكيب على الربط بني شيئني أو أكثر يف احلكم :اخلالف أو الصرف -

اإلعرابية لتكون هذه املخالفة فيخالف يف احلركة ، الثاين من حكم األولاملتكلم يريد أن خيرج 
 من األمساء املنصوبة على اخلالف لديهم : ، و وسيلة لفظية ترمز للمعىن املراد

 النهر مفعول معه منصوب خمالفة للفاعل .،  جئت والنهر: املفعول معه كقولنا -
 أمامك ظرف منصوب خمالفة للمبتدأ.، الكتاب أمامك:  الظرف الواقع خربا مثل -
،  [157النساء / ]  ﴾ الظَّن ِّ  ات َِّباعَ  إ الَّ  ع ْلمٍ  ِمنأ  ب ه   هَلُمأ  َما ﴿: قوله تعاىلاملستثىن حنو  -

 خمالفة للمستثىن منه ) من علم (.  الظن إتباع نصب 

ال : أو الفاء مثل، تسرق و  ال تتصدق : الفعل املضارع املنصوب الواقع بعد الواو مثل -
 تتقاعس فتنجح . 

احلروف يف ضوء و  األمساءو  عاجل حناة العربية عمل األفعال :احلروفو  األْساءو  عمل األفعال. 3

األفعال هي األصول يف العمل  ف" : (  ه567)ت قال ابن اخلشاب، الفرعيةو  نظرية األصالة
يدلك على أهنا أصل يف  ، مشبهان هبا ، و عليها ن حمموال، و القسمان اآلخران فرعان هلا، و لغريها

إلخراجه عن أصله ملعىن عرض له كما بينوه  ، العمل أنك ال جتد فعال غري عامل إال األقل النزر 

"1   
إىل قوة األفعال يف العمل ألن " معموالهتا   ابلنحاة عالقاهتاو  أفضت تراكيب العربيةفلقد 

،  متييز النسبة، و كما تنصب احلال،  تنصب املعموالت مجيعا، و فهي ترفع الفاعل، كثرية متنوعة
فيما أتخر  ، و ال يقف أمرها عند هذا احلد بل إهنا تعمل فيما تقدم عليها، و تعمل يف اجلملو 

 .2" عنها
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  يقول ابن يعيش ، األمساء فيهو  النحاة فرعية احلروفبناء على أصالة الفعل يف العمل يبين و 

إذا علم ذلك فليعلم أن الفروع أبدا تنحط عن  ، و " أصل العمل إمنا هو لألفعال: ( ه643)ت
،  فلما كانت أمساء الفاعلني فروعا على األفعال كانت أضعف منها يف العمل، درجات األصول

فتكون خمريا بني أن تعديه  ، زيد ضارب لعمرو، و وار زيد ضارب عم: الذي يؤيد ذلك أنك تقولو 
ضربت  : فال تقول، ال جيوز مثل ذلك يف الفعل، و بني أن تعديه حبرف اجلر لضعفه، و بنفسه
 .1لزيد" 

فميزوا  ، جعلوا األفعال درجات يف العمل، الضعفو  وفقا هلذا التصور املبين على القوةو 
 لكنه يعمل يف معموالت أخرى كالفاعل، الذي ال يقوى على نصب املفعول به الالزمبني الفعل 

 التمييز . و  الظرفو  املفعول له، و املفعول املطلقو 

ألن عملها ال ميتد إىل ما  ، تنصب اخلرب أفعاال انقصةو  اعتربوا األفعال اليت ترفع املبتدأ و 
 لزمن . اكتفت ابو  كما أهنا فقدت الداللة على احلدث،  عمل يف الالزم

 أفعالهي ، و أطلقوا على األفعال اليت تعمل فيما تقدم عليها مصطلح األفعال اجلامدةو 
ألن الرتكيب الذي تقع فيه يكون مالزما حلالة خاصة ، االستثناءو  فعال التعجب، و الذمو  املدح

 .2سعيد ما أكرم : فال ميكن القول مثال ، غري متغرية الرتبة فهو جامد

  وبعد قوة الفعل  أصلها.و  درجة قوة الفعل يف العمل فإنه أقوى العواملمهما تباينت و 
قيدوه ابالختصاص ؛ فاحلروف ال ، و أصالته يف العمل استقرأ النحاة من لغة العرب عمل احلرفو 

هلذا أخرجوا حروف االستفهام ) اهلمزة  ، و أو مالزمة الفعل، تعمل إال إذا اختصت مبالزمة االسم
 األفعال .و  لدخوهلا على األمساء، لوهل( من دائرة العم
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أما احلروف  ، و األحرف املشبهة ابلفعل، و من بني احلروف العاملة يف االسم حروف اجلرو 

 جوازمه .و  العاملة يف الفعل فهي نواصب املضارع 
فهناك  ، ميزوا كذلك بني احلروف، كما ميز النحاة بني األفعال من حيث قوة العملو 

، وهناك حروف فرعية يف العمل كاألحرف املشبهة ابلفعل، وف اجلرلية يف العمل كحر صحروف أ
، اعتربوا عمل احلروف أضعف من عمل الفعل ألهنا ال تعمل يف متقدمها، و وحرف النداء

 حروف اجلر ال خترج عن اجلر . و 

  قال الزجاجي، ألهنا خمتصة ابإلعراب، اء فاألصل فيها أن تكون معمولة ال عاملةمس أما األو 
كل اسم رأيته  ، و ملا ذكران لك" فكل اسم رأيته معراب فهو على أصله ال سؤال فيه : ( ه311)ت

 .1"لعلة حلقته فأزالته عن أصله ، مبنيا فهو خارج عن أصله 

ميزوا كذلك بني درجات عمل  ، احلرفو  كما ميزوا بني درجات العمل ابلنسبة للفعلو 
فإن ما شابه الفعل أقوى  ، اهبة الفعل أو احلرففإذا كانت العلة يف عمل االسم هي مش ، األمساء

 أقوى األمساء اليت أشبهت الفعل عمال هو اسم الفاعل ملشاهبته املضارع لفظا، و مما شابه احلرف
لكن إذا كان مصوغا من غري ، و لفظاو  يليه اسم املفعول ألنه يشبه املضارع معىن، و معىنو 

يف داللته جزئيا ؛ فهي أحياان تدل على  مث تليهما الصفة املشبهة ألهنا تشبه املضارع ، الثالثي

 كون البياض مستمرا ابلنسبة لفالن . ،  فال أبيض اللون: االستمرارية يف مثل قولنا
  هو أصل للفعل يف ، و مث أييت عمل املصدر ألنه يشبه الفعل يف داللته على احلدث

يتقدم ، وهو لديهم أضعف عمال من املشتقات " ألنه ال 2اإلعمالالفعل أصل له يف ، و االشتقاق 
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شيء من الصلة على  -كما علمت   -ال يتقدم ، و ألهنا يف صلته، شيء من معموالته عليه

 . 1"  املوصول 
 

ال تقبل ، و أمساء األفعال اليت تتضمن معىن الفعل، و ابإلضافة إىل عمل اسم التفضيل
 .2املبهمة اليت تنصب التمييز املفرد مثل ألفاظ العقود األمساء ، عالماته

 فهي قسمان: ،  أما األمساء اليت تعمل ألهنا أشبهت احلروف       

،  أىن، حيثما، أينما، أين ، مىت، مهما، ما، من: هيو  قسم يتضمن معىن احلرف -
 فهذه األمساء تتضمن معىن إن الشرطية اجلازمة .، أي، كيفما

  يكون املعىن قلم ، قلم زيد : املضاف ؛ ففي حنو قولنا : هوو  احلرفقسم ينوب عن و  -

،  ينوب عنه املضاف يف جر االسم الذي بعده، و فيسقط حرف اجلر اختصارا، لزيد
ألن  ، أنه يتصل به ضمري يعود على املضاف إليهما يدل على عمل املضاف و 

، حلرف ألنه معربانئب عن ا: قد قالوا، و الضمائر ال تتصل إال مبا كان عامال فيها
 .3يكون االسم املتضمن للحرف مبنيا  و 

قواعد تقوم عليها ميكن  و  جعل النحاة لنظرية العامل أسا أسس نظرية العامل النحوي:  .4

 تلخيصها يف العناصر التالية :
فاحلركات اإلعرابية سواء األصلية أو الفرعية منها ال تكون   كل تغيري إعراب سببه عامل:  .أ

إذا أعملت  و  : "يبويهسقال ، فإن مل يظهر هذا العامل يف اجلملة قدر، إال بعامل يوجبها
تريد:  ، بلدو  تقول:، الرفعو  النصبو  العرب شيئا مضمرا مل خيرج عن عمله مظهرا يف اجلر
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فكله يعمل ، هذا اهلالل: تريد، تقول اهلالل، و عليك زيدا: تريد، و زيدا: تقول، و ورب بلد

 . 1عمله مظهرا" 
   إعراب املعمول يتوقف على نوع عامله " فإن مل تظهر احلركة قدروها حبسب العمل يف و      

إن كان انصبا حكمت أبنه  ، و فإن كان العامل رافعا عرفت أن موضعه الرفع، مثل االسم املقصور
 .2موضعه النصب "

عمال  فاملعمول الواحد ال يعمل فيه عامالن خمتلفان  َيتمع عامالن على معمول واحد: ال  .ب

بناء على هذه القاعدة رفضوا أن يكون اخلرب معموال للمبتدأ أو  ، و واحدا وال عملني متناقضني
كما رفضوا أن يكون  ،  فعل الشرط معاو  الشرطية ألنأن يكون جواب الشرط معموال ، و االبتداء

   3.الفاعل معاو  املفعول به معموال للفعل

  فال ، املعمول واحدو  هو وجود عاملني، و واستنادا على هذه القاعدة وجد ابب التنازع 
 ينب للثاين العمل املعنوي.، و فالعمل ألحدمها، يصح هلما

مل جيز النحاة  ، ففي مثل قولنا: زيدا ضربته :عامل الواحد ِف معمولي متماثليال يعمل ال .ج
ضربت زيدا  : اجلملة عندهم لفأص، قدروا عمال مضمرا عمل فيه، و نصب زيد للفعل املذكور 

هذا على الرغم من وقوع ، و 4حذف الفعل هنا واجب ألن الفعل املذكور مفسر له ، و ضربته

معناه أن الفعل اشتغل عن و  ابالشتغال ؛هو ما يعرف ، و الفعل املذكور على زيد يف املعىن
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فلم يعد قادرا على أن  ، استنفذ طاقته احلسية على العمل، و املفعول زيد ابلضمري الدال عليه

 .1يؤثر يف مفعول آخر
ومثال ذلك حروف اجلر اليت ال ميكن أن يتقدم   األصل ِف العامل أن يتقدم على معموله: .د 

 املضارع املنصوب أو اجملزوم الذي ال يتقدم على انصبه أو جازمه .، و جمرورها عليها
زيدا  ، و ضربت زيدا: فنقول، أما الفعل ابعتباره أقوى العوامل فيعمل سواء تقدم أو أتخر

 التأخري .و  فزيد منصوب للفعل يف رتبيت التقدمي، ضربت

أما  ، بني معموهلاو  فاألصل يف احلروف أن ال يفصل بينهامعموله: و  ال يفصل بي العامل ـ.ه
 .2بني معموليها و  لو فصل بينهاو   اء احملمولة عليه فيجوز أن تعملمس بعض األو  الفعل

،  جاز أن يهمل عمله يف معمول آخر يقع بعده، إذا مل يظهر عمل العامل يف معمول يليه .و

 :3قول زهري ذلك يف حنو و 
 َحر م   وال مايل   غائب   ال  يقول   *** َمْسَغَبةٍ  يوم  خليل   أاته   وإنْ 

  هو فعل ماض مبين، ، و فقد وقع الفعل املاضي بعد إن الشرطية اجلازمة لفعلني مضارعني
 . 4هبذا جيوز رفع الفعل املضارع ) يقول( ألن اجلزم مل يقع يف فعل الشرط  و 

جواز رفع املعطوف على اسم إن يف قوله   (  ه207)ت  ر الفراءأقوبناء على هذه القاعدة 
، فعمل إن ال يظهر  [ 69املائدة / ]النصارى " و  الصابئونو  الذين هادواو  تعاىل: "إن الذين آمنوا

 .5فجاز رفع املعطوف عليه ) الصابئون(  ، )الذين( ألنه مبينيف امسها 
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 نظرية العامل ِف نظر النحاة : احملاضرة العاشرة

من ، و عرفنا فيما سبق أن نظرية العامل من النظريت املتجذرة يف جل أبواب النحو العرب       
الكوفة  و  كما أهنا حمل أمجاع بني حناة البصرة،  الصرح العلمي أهم النظريت اليت شيد عليها هذا 

على الرغم من هذا فقد تعرضت هذه النظرية لنقد  ، و -على اختالفهم يف تفاصيلها الدقيقة  –
 اإلنكار. و  صل أحياان إىل درجة الرفضو  ال ذع 

،  1 (  ه592)تومن بني النحاة القدامى الذين اثروا على نظرية العامل ابن مضاء القرطيب

هناك من متسك هبذه  ، و مصطفى إبراهيمو  ان س تمام حثر به بعض النحاة احملدثني كالذي أت
  هناد املوسى  الدكتوردافع عنها مبينا قرهبا من أفكار الدرس اللغوي احلديث ومنهم و  النظرية

 عبده الراجحي.و 

نظرية   الدعوة إىل إلغاءمكنه ضلوعه يف النحو العرب من  :( ـه592)ترأي ابن مضاء القرطيب  .أ
يبدو هذا يف قوله: "قصدي يف هذا الكتاب أن  ، و العامل متاما يف كتابه املمى )الرد على النحاة(

 اخلطأ فيه . أنبه على ما أمجعوا على، و أحذف من النحو ما يستغين النحوي عنه
أن الرفع  ، و لفظياجلزم ال يكون إال بعامل و  اخلفضو  فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب          

)ضرب زيد  : عربوا عن ذلك بعبارات توهم يف قولنا، و بعامل معنويو  منها يكون بعامل لفظي

 .2إمنا أحدثه )ضرب( " ، النصب الذي يف )عمرو(و  ا( أن الرفع يف )زيد( و عمر 
لعله استند يف ، و لكنه املتكلم نفسه، و حيث نفى أن يكون الرافع والناصب هنا هو الفعل       

املعنوية بعد أن ميز و  ( يف سياق حديثه عن العوامل اللفظية ه392ا الرأي على ابن جين )تهذ

 
كما كان عمدة يف النحو األمر الذي مكنه  ،  احلديثو  األصولو  مجع علوم عدة منها الفقهو  هبا تعلم، ه513بقرطبة سنة حنوي أندلسي ولد  - 1

. 01ط. د. مصطفى بن محزة. ه. ينظر : نظرية العامل يف النحو العرب دراسة أتصيلية تركيبية592تويف سنة ، التدريسو  من االشتغال ابلقضاء
 .336م. ص2004 - ه1425

 .85م.ص 1947 –  ه1366. 01ط. دار الفكر العرب. شوقي ضيف. نشر وحتقيق د. ابن مضاء القرطيب. الرد على النحاة  - 2



 

91 

حمصول و  أما يف احلقيقة  و  " : قال، بني هذه األقسام مبينا غلبة العوامل املعنوية على اللفظية 

 .1إمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء غريه " ،  اجلزمو  النصبو  فالعمل من الرفع، احلديث
ولكن الناظر  ، فقد بدا البن مضاء من هذا القول أن ابن جين قد اثر على نظرية العامل       

فنصه " مسوق لبيان أن العامل ال  ، يف مؤلفات ابن جين يقف على عكس ما ظنه ابن مضاء
املتكلم ال شك يقصد من إيراد األلفاظ  ، و ذلك ألن اإلعمال حيدثه املتكلم، يكون إال معنوي

 . 2من أجله ساق اللفظ " و  فهو قاصد إىل املعىن، معانيها ال نصوصها

  فلو كان ابن جين يهدف إىل دحض نظرية العامل خلصص هلا ما يناسبها من حجم يتماشى        
 .3أمهيتها يف النحو العربو 

 : 4إنكارها ابألدلة التالية و  احتج ابن مضاء يف ثورته على نظرية العاملو       

إما يكون ابلطبع كعمل ، و احليوانو  إن عمل العامل إما أن يكون ابإلرادة كعمل اإلنسان -
 ال ابلطبع . و  أما العامل الذي قال به النحاة فال يعمل ابإلرادة ، و النارو  املاء

العامل النحوي ال  ، و لكي يكون العامل عامال ينبغي أن يكون موجودا عندما يقوم بعمله -
إن زيدا  : ففي قولنا، ألن اإلعراب ال حيدث إال بعد انعدامه، ميكن أن ينسب إليه العمل

 ال ينصب زيد إال بعد انعدام إن ؛ أي االنتهاء من نطقها . ، قائم

فهي تدفع النحويني  ، حطه عن درجة البالغةو  تؤدي نظرية العامل إىل تغيري كالم العرب -
تقديرهم متعلقات اجملرورات  : مثال ذلك، و واقع اللغة العربيةو  اشىإىل تقديرات ال تتم

التقدير:  و  متعلقان مبحذوفكما قال النحاة )يف الدار(  اجملرور و  فاجلار، زيد يف الدار : حنو

 
 .110-01/109ابن جين . اخلصائص - 1
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  )رأيت يف الدار اهلالل يف السماء( إذ يعلقون اجلار : حنو قولنا ، و )زيد مستقر يف الدار(

والتقدير )رأيت يف الدار اهلالل كائنا أو مستقرا يف ، السماء( مبحذوفاجملرور )يف و 
 السماء( . 

حيث يقدر النحاة أن زيدا مفعول به ، حنو: زيدا ضربته، تقدير العامل يف ابب االشتغال  -
هذا ال ، و ضربت زيدا ضربته: فتقدير اجلملة عندهم، لفعل حمذوف يفره الذي يليه

 ة الفصيحة.طبيعة اللغة العربيو  يتماشى

سرعان ما  ، الناظر يف هذه احلجج اليت أوردها ابن مضاء يف ثورته على نظرية العاملو         
ألن غايتهم يف  ، ما قصده النحاة من هذه التقديرات، و يقف على عدم إحاطته بنظام العربية

" ليس يف : يف قوله (  ه643)ت هذا ما أشار إليه ابن يعيش، و املعاين املرادة من الكالم يذلك ه

أما اللفظ  ، أو ما هو مبعىن الفعل يف اللفظ أو التقدير، علفهو متعلق بو  الكالم حرف جر إال
أما تعلقه ابلفعل يف ، فاحلرف الذي هو )إىل( متعلق ابلفعل الذي قبله، فقولك: ذهبت إىل بكر

أن هذه احلروف إمنا  ، هفثبت مبا ذكران ، أو يستقر يف الدار، زيد يف الدار: املعىن فنحو قولك
أو ما هو يف معىن الفعل إىل ما بعدها من  ، موصلة ملا قبلها من األفعالو  جيء هبا مقوية

 . 1األمساء"

هذا ما جعل أحد الدارسني  ، و ليس اللفظو  فالتقدير للعامل هو من ابب مناسبة املعىن          
يقول: "ليست الغاية من النقد أن هندم ما  ليس املرمم له و  يصف حماولة ابن مضاء ابهلادم للبناء 

والب د لتنفيذ هذه الغاية أن  ، أن نقوم اعوجاجه، و إمنا الغاية منه أن نصلح البناء، و بناه الناس
كني بدعائم  س مم، عرفني أبسباب ضعفه، نكون حميطني ابلبناء واعني مبا يطرد فيه من نظام
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فابن مضاء ، 1قادرا على حتقيق هذا كله "  -كما بدا يف كتابه  –مل يكن ابن مضاء ، و إصالحه

، يبدو يف انتقاده مقوضا ملا بناه النحاة يف حتليل تراكيب العربية وفق التعالق العاملي بني عناصره
هذا يدل على أن فهمه لنظام العربية مل يصل إىل املستوى املطلوب من  ، و ال يقدم بديال لهو 

على الرغم من هذا  ، و ين عليها صرح النحو العربالشمول لرفض هذه النظرية اليت بو  اإلحاطة
فقد أثرت أفكاره يف لفيف من الدارسني احملدثني الذين نزعوا إىل إعادة النظر يف هذا الكيان  

 جتديده. و  العلمي

يقول:  ، انتقد منهج النحاة فيها، و رفض هو اآلخر نظرية العامل الدكتور إبراهيم مصطفى: .2
غريها عوارض للكالم تتبدل بتبدل الرتكيب على نظام فيه شيء من و  ابحلركات"رأوا أن اإلعراب 

مل يقبلوا أن يكون  ، و أثر ال بد له من مؤثر، و عرض حادث ال بد له من حمدث: فقالوا، طرادضاال

، طلبوا هلذا األثر عامال مقتضياو  ؛ألنه ليس حرا فيه حيدثه مىت شاء ، املتكلم حمداث هذا األثر
 .2وا قوانينها" مسر ، و فعددوا هذه العوامل، حبثوا عنها يف الكالم، و علة موجبةو 

،  البحث عما جلبها سليو  بني أن اهلدف املبتغى هو البحث عن معاين هذه العالماتو 
حنن نبحث عن معاين و  " : يقول، ال للدرس النحوي جديداو  هذا األخري الذي ال يقدم للعربية

وجدان عاصما ، فإذا متت لنا اهلداية إىل هذايف تصوير املعىن  عن أثرها، و هذه العالمات اإلعرابية

مل يكن لنا أن نسأل  ، و حكما يفصل يف خصوماهتم العديدة املتشعبة، و يقينا من اضطراب النحاة 
 .3"لكن ماذا تشري إليه من معىن ، و ما عاملهاعن كل حركة 

املتكلم يعرب وفقا ملا ، و املتكلم بدال من العاملقد أرجع مصطفى إبراهيم اإلعراب إىل و          
 :التمس حلركات اإلعراب معاين خاصة، و تقتضيه املعاين
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 يتحدث عنها . و  دليل أن الكلمة املرفوعة يراد أن يسند إليها، و " فأما الضمة فإهنا علم اإلسناد

واء كان هذا االرتباط  ، إشارة إىل ارتباط الكلمة مبا قبلها، و أما الكسرة فعلم اإلضافةو          
ال الكسرة عن الداللة و  ال خترج الضمةو  وكتاب حملمد.، كما يف كتاب حممد،  أو بغري أداة أبداة

 أو يف نوع من اإلتباع.، إال أن يكون ذلك يف بناء،  على ما أشران إليه
احلركة اخلفيفة املستحبة ال دالة على شيء ؛ بل هي و  فليست عالمة إعرابأما الفتحة         

فهي مبثابة السكون يف لغة العامة "  ؛اليت يراد أن تنتهي هبا الكلمة ما أمكن ذلك ، عند العرب
1. 

ال  ، و فالكلمة املفتوحة هي اليت ال تقع مسندا، ابلتايل هو خيرج الفتحة من دائرة اإلعرابو       
 ا جمرورا .مس تصلح لتكون مضافة أو ا كما أهنا ال ،  مسندا إليه

على الرغم من اطراد ما ذهب إليه يف كثري من أساليب العربية إال أنه واجه ما يدحض  و         
لكنه جاء  ، و وكان من الالزم أن يكون مرفوعا حبب نظريته، أخواهتا مند إليهو  نظريته " فاسم )إن(

مشر  األستاذ عن  ، و ضموم وليس مبسند إليهاملنادى املفرد العلم م ، و منصواب يف نصوص اللغة
فكان يف عمله أكثر  ، لتعليل ما اصطدم بهراح يلتمس أوهى األسباب ، و التمحلو  اعد التأويل 

 .2وء التقدير " س، و التأويلو  من القدماء إيغاال يف التعسف

 اللغة يثبت ذلك. واقع ، و عليه فإن احلركات اإلعرابية ال تدل على املعاين النحويةو         
فض هو اآلخر  العامل الذي بين عليه صرح النحو العرب جاعال منه ر الدكتور متام حسان: .3

" يتضح أن  : يف سياق حديثه عن قرينة العالمة اإلعرابيةنظرة سطحية لرتاكيب العربية يقول 
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  إليها النظر السطحي كل ما أثري حوله من ضجة مل يكن أكثر من مبالغة أدى و  نحوي( العامل ال)

 .1" األخذ أبقواهلم على عالهتا و  اخلضوع لتقليد السلف و 
إن وضع اللغة جيعلها  ، " ما العامل إذا ؟ احلقيقة أن ال عامل: ويقول يف موضع آخر

يتكون من عدد من الطرق  ، و كل جهاز منها متكامل مع األجهزة األخرى، و منظمة من األجهزة
فكل طريقة تركيبية منها تتجه إىل بيان معىن من املعاين ، ابملعاين اللغوية الرتكيبية العرفية املرتبطة

فإذا كان الفاعل الفاعل مرفوعا يف النحو فألن العرف ربط بني فكريت  ، الوظيفية يف اللغة

  كان من اجلائز جدا أن يكون الفاعل منصواب، و الرفع دون ما سبب منطقي واضح و  الفاعلية
   .2أن املصادفة العرفية مل جتر على النحو الذي جرت عليه "لو  ، املفعول مرفوعاو 

فاملقصود أبي  ، الرفعو  فبحسب رأيه الفاعل مرفوع ألن العرف ربط بني فكريت الفاعلية       

 بني معىن وظيفي خاص.، و حركة إعرابية هو الربط بينها
تراكيب العربية نظرية تضافر القرائن  إلبعاد نظرية العامل اقرتح متام حسان لتحليل و            

املعنوية اليت أطلق عليها مصطلح ) التعليق ( الذي أشار إىل أنه أخذه من عبد القاهر و  اللفظية
املقصود به عنده "إنشاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى  ، و (  ه471اجلرجاين )ت

 .3احلالية " و   املعنويةو  ابلقرائن اللفظية

  ة قاصر  اليت ابلغ النحاة يف االهتمام هبا حلد بناء النحو عليها العامل فكرة أكد أن و            
قف عند تفسري اختالف العالمات اإلعرابية اليت هي قرينة  ت األهن، عن حتديد املعاين النحوية

 . 4إال بتضافر القرائن النحوية األخرى  لفظية واحدة عاجزة عن تفسري املعاين النحوية
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الشمولية فتفسريه للعالمات و  الذي يبدو من نظرية متام حسان أهنا تفتقد إىل الدقةو         

فقد  ، واقع اللغة يدحضه، و اإلعرابية ابلعرف الذي ربط بينها وبني معانيها الوظيفية ليس مقنعا
 املفعول به .و  كذلك املبتدأو  أييت الفاعل جمرورا

عند تفسري اختالف احلركات اإلعرابية نسيب ألن العامل لدى حناة  قوله أبن العامل يقف و         
هذا هو مفهومه ، و العالمة الدالة عليهاو  ألنه يدل على احلالة اإلعرابية، العربية ال يقف عند هذا

 . 1الشائع

قد بني حممد خري احللواين أن هذه احملاوالت التجديدية يف النحو العرب مبوجب الثورة  و       
االفتقار إىل  و  اجلزئيةو  أغراضهم و  رية العامل أبهنا تتسم ابلسطحية يف فهم كالم القدماءعلى نظ

  عدم اإلحاطة بتاريخ النحو و  ال تطرد يف حتليلها و  الشمول يف ال متو لتفسري ظواهر العربية

  .2أساليب أراببه  و  دقائقهو 
أقرب إىل الدرس اللساين احلديث  بني أهنا و  أشاد بنظرية العاملالدكتور عبده الراجحي:  .4

يرى أهنا تلتقي مع النظرية التوليدية التحويلية اليت تقول " أن  ، و القائم على الوصف العلمي
البنية العميقة متثل العملية العقلية ، و النحو العرب ينبغي أن يربط البنية العميقة ابلبنية السطحية

لبنية تقتضي فهم العالقات العتبارها وظائف على  دراسة هذه ا، و أو الناحية اإلدراكية يف اللغة

احلق أن قضية ، و التأثري يف التصورات العميقةو  لكن ابعتبارها عالقات للتأثر، و املستوى الرتكييب
قد عادت اآلن يف املنهج التحويلي على صورة  ، و العامل يف أساسها صحيحة يف التحليل اللغوي

 .3اءت يف النحو العرب"ال تبتعد رمبا كثريا عن الصورة اليت ج
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فهو يرى أهنا مبا جتلبه من أتثري  ، من الذين دافعوا عن نظرية العامل ى: سالدكتور هناد املو  .5

 .1الصيغ غري املعلمة لدى البنيويني و  مشاهبة لنظرية العالمة اللغوية اليت متيز بني الصيغ املعلمة
 . 2كما أهنا مشاهبة للسانيات التحويلية حيث متكن من إبراز العناصر الكامنة يف اجلملة 

أكثر دنوا من و  ختاما ميكن القول إن " نظرية القدماء يف العامل أقرب إىل الصوابو         
تنقى مما علق  و  أمشل تفسريا لظواهر العربية على أن ختلص من شوائب التكلف، و املنهج الوصفي

 .3هبا من آاثر املنطق وسوء التأويل" 

 
 .41د. هناد املوسى. ص. النحو العربنظرية  - 1
 .61ص. املرجع نفسه - 2
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 الضرورة الشعريةاحملاضرة احلادية عشرة: 

 تعريفها:  .1
محلتين الضرورة على  : تقول، جاء يف لسان العرب أن " الضرورة اسم ملصدر االضطرار : لغة .أ

ألن التاء مل حيسن  ، فجعلت التاء طاءبناؤه ) افتعل ( ، كذا و  قد اضطر فالن إىل كذا، و كذاو  كذا
 .1لفظه مع الصاد" 

،  مث قلبت التاء طاء فصار الفعل اضطر ، فالضرورة مشتقة من الفعل اضرت بزنة افتعل       

ارتكاب ما ال ميكن جتنبه لوجود ما  ، و يدور معناها حول اللجوء على الشيء الذي ال مفر منهو 
َا : لقرآن الكرمي يف قوله تعاىلقد وردت هبذا املعىن يف ا، و يدفع إليه َتةَ  َعَلْيك م   َحرَّمَ  إ َّنَّ   َوالدَّمَ  اْلَميـْ

،  [ 173البقرة/ ]"   ...َعَلْيه   إ ثَْ  َفاَل  َعادٍ  َواَل  اَبغٍ  َغرْيَ  اْضط رَّ  َفَمن   ۖ   اَّللَّ   ل َغرْي   ب ه   أ ه لَّ  َوَما اخلْ نز ير   َوحَلْمَ 

 هو حمظور. تضطره إىل ما و  فاحلاجة تلجئ اإلنسان
رين مبعىن جتاوز أصل أو قاعدة  س املفو  الضرورة مصطلح شرعي ورد لدى الفقهاء اصطالحا: .ب

 . 2فقهية إذا دعت ضرورة إىل ذلك شريطة عدم خمالفة الشريعة اإلسالمية 
سواء كان للشاعر مندوحة أم ، يف الشعر مما ال يقع يف النثر عهي لدى النحاة " ما وقو         

فالشعر   ، فالشاعر قد يلجأ إىل خمالفة ما اطرد من كالم العرب لضرورة دفعته هلذه املخالفة، 3ال"

تبد بقائله حاالت شعورية تشغله عن مراعاة القواعد س ت، و قافيةو  خيتلف عن النثر ألنه مقيد بوزن 
 .  اللغوية

 
 . 33/ 09مج. ابن منظور. لسان العرب - 1
 .47ص. د.وهبة الزحيلي. ينظر : نظرية الضرورة الشرعية  - 2
 .31م. ص1983. 01ط. القاهرة. عة حسانمطب . د. إبراهيم حسن. الضرورة الشعريةو  ينظر : سيبويه - 3
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،  التقدمي، و احلذف، و النقصانو  سبعة أوجه هي :" الزيدةتنحصر ضرورة الشعر يف  و         

،  وأتنيث املذكر ،تغيري وجه من اإلعراب إىل وجه آخر على طريق التشبيه، و اإلبدال ، و التأخري و 
 :2من أمثلتها قول زهري ، و 1تذكري املؤنث " و 

 الثقلوالَتعانيُق ف َسلمى َوَأقَفَر ِمن ***َيسلو ال  كادَ  َوَقد َسلمى َعن الَقلب   َصحا
 .3حيث أحلق الواو آخر الثقل إتباعا لضمة الالم  

 : موقف النحاة من الضرورة الشعرية .2
هناك  ، و تضاربت آراء النحاة حول موضوع الضرورة الشعرية ؛ فهناك من أجازها إبطالق 

 من قيدها بشروط :
 اجمليزون للضرورة الشعرية إبطالق:أ. 
أجاز الضرورة الشعرية دون أي شرط من منطلق   (:ـ ه180اخلليل بن أمحد الفراهيدي ) ت -

" الشعراء  : فروي عنه أنه قال، بني لغة النثر و  الفرق بينهاو  وعيه العميق خبصوصية لغة الشعر
من ، و تقييدهو  جيوز هلم ماال جيوز لغريهم من إطالق املعىن، و أمراء الكالم يصرفونه أىن شاءوا

استخراج ما  ، و التفريق بني صفاته، و ع بني لغاتهاجلم، و مد املقصور، و تعقيدهو  تصريف اللفظ

يبعدون  ، و فيقربون البعيد، إيضاحهو  األذهان عن فهمه، و لغتهو  كلت األلسنة عن وصفه
 . 4ال حيتج عليهم " و  حيتج هبم، و القريب

ابلتايل فإن الضرورات اليت أتيت  ، و فهو يقر مبعرفة الشعراء البالغة لكالم العرب  فهم أمراؤه
إمنا متثل وجها من أوجه العربية يف ، و جراء االنكباب وراء معان معينة ليست من ابب اخلطأ

 
 .34م.  ص 1985 -ه1405. 01ط. بريوت. دار النهضة العلمية. حتقيق د. رمضان عبد التواب. أبو سعيد السريايف. ضرورة الشعر - 1
 .96ص. ديوان زهري بن أب سلمى - 2
 .34ص. أبو سعيد السريايف . ينظر : ضرورة الشعر - 3
 .123 -122بريوت ص . دار الغرب اإلسالمي. حتقيق حممد اجليب ابن اخلوجة. حازم القرطاجين. سراج األدابءو  منهاج البلغاء - 4
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،  فيجب أن يكون كالمهم مؤوال على الصحة ، 1هلجات أخرى مل تقد يف دائرة التقعيد اللغوي 

: خليل بن أمحد يف قولهعن هذا التوجه لل (  ه684) ت علق حازم القرطاجين، و ال يردو  حيتج بهو 
ليس ينبغي  ، و التوقف عن ختطئتهم فيما ليس يلوح له وجه، و ب أتويل كالمهم على الصحةجي"

 . 2أن يعرتض عليهم يف أقاويلهم إال من تزاحم رتبته يف حسن أتليف الكالم " 
ابب ما حيتمل  : حتدث عن ضرائر الشعر يف مواضع متفرقة من كتابه منها (:ـ ه180سيبويه )ت -

" اعلم أنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من صرف ما ال ينصرف من : يقول فيه، 3الشعر

استعمل حمذوفا  و  يشبهونه مبا قد حذف، حذف ما ال حيذف، و ألهنا أمساء كما أهنا أ مساء، األمساء
 .  5ابب ما رمخت الشعراء يف غري النداء اضطرارا  ابإلضافة إىل 4"

أما و  " : أكدت خدجية احلديثي عدم تقييد سيبويه الضرورة الشعرية بشروط يف قوهلاو       

غري ، سيبويه فقد نسب إليه أنه يرى الضرورة فما يضطر إليه الشاعر حيث ال مندوحة إىل غريه
مل جيئ يف  و  النصوص الواردة يف الكتاب أن الضرورة ما جاء يف الشعرأننا نستطيع أن نتبني من 

 .6اضطر إىل ذلك أم مل يضطر " ، النثر
" الذي نستطيع أن نقوله مطمئنني  : هذا ما ذهب إليه إبراهيم حسن إبراهيم الذي يقولو         

أي سواء  ، نثر مطلقاإىل أن ما ذهب إليه سيبويه يف الضرورة هو أن يقع يف الشعر ما ال يقع يف ال

 . 7كان للشاعر عنه مندوحة أم ال " 

 
 ينظر : مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حىت هناية القرن الرابع اهلجري.د. سامي معوض. جملة دراسات يف اللغة العربية  - 1
 .59ه. ص1390م. 2011. 06عدد. آداهباو 
 .122ص . حازم القرطاجين. سراج األدابءو  منهاج البلغاء - 2
 .01/26م.  1988 -ه1408. 03ط.  القاهرة. مكتبة اخلاجني. حتقيق عبد السالم حممد هارون. سيبويه. الكتاب 3-
 . 01/26. املصدر نفسه - 4
 .269/ 02. املصدر نفسه - 5
 .305ص. خدجية احلديثيأصول النحو يف كتاب سيبويه. د. و  الشاهد - 6
 .21ص. إبراهيم حسن. د. الضرورة الشعريةو  سيبويه - 7
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الشعرية  ذهب ابن جين مذهب اخلليل وسيبويه يف اعتبار أن الضرورة (: ـه312ابن جين ) ت -

"  : هذا ما يؤكده قوله، و ما وقعت يف الشعر دون النثر سواء أكان للشاعر مندوحة عنه أم ال
فاعلم أن  ، اخنراق األصول هباو  الضرورات على قبحهافمىت رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه 

  فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله ، تعسفهو  إن دل من وجه على جوره، و ذلك على ما جشمه منه
 .1ال قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته"، و يل بقاطع دليل على ضعف لغته، و ختمطهو 

احنراف األصول فإنه يرى أن الضرورة تقع  و  فعلى الرغم من وصفه لضرائر الشعر ابلقبح         

 يف الشعر واء أكان للشاعر مندوحة أم ال. 
 القائلون بتقييد الضرورة الشعرية:  . ب
" اعلم أن  : بني السريايف املقصود من ضرورة الشعر يف قوله :ـ(ه368أبو سعيد السرياِف )ت -

خيرجه عن صحة الوزن حىت حييله عن النقص منه و  تكون الزيدة فيه، الشعر ملا كان كالما موزوان
غري ذلك مما و  نقصانو  استجيز فيه لتقومي وزنه من زيدة، طريق الشعر املقصود مع صحة معناه

 .2ال يستجاز يف الكالم مثله " 
قد حددا  ، و ال جيوز يف غريه من الكالمو  منه فإن الضرورة عنده هي ما جيوز يف الشعرو         

ال لفظ  ، و ال نصب خمفوض، و ليس يف شيء من ذلك رفع منصوبو  ": بشروط فقالو  بضوابط

مل يدخل يف ضرورة ، و مىت وجد هذا يف شعر كان ساقطا مطرحا، و يكون املتكلم فيه ال حنا 
"  : قال، فالضرورة عنده جائزة شريطة عدم اإلخالل ابإلعراب الذي يبني عن املعاين، 3الشعر"

فيزيله  ، اعلم أن الشاعر قد يضطر حىت يضع الكالم يف غري موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه

 
 .02/392اخلصاص  - 1
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املفعول ، و فيجعل الفاعل مفعوال، اإلعراب سيعكو  عن قصده الذي ال حيسن يف الكالم غريه

 :  1فمن ذلك قول األخطل   .فيما ال يشكل معناهأكثر ذلك  ، و فاعال 
 َدرُ    ِعنأَد التيفاُرِط إيراٌد وال ص     ***   مأ  أما كليُب بن يربوِع فليَس هل            

 جَنأراَن أوأ ُحديثتأ سوءاهِتم َهَجرُ     ***     على الِعياراِت َهدياجوَن، قدأ بَلَغتأ 
تنتقل من مكان  ألن السوءات ، ذلك وجه الكالم، و أو هجرَ  سوءاهُتم أراد: بلغت جنرانَ        

فسبب اخلروج عن القواعد  ، 2ال يَبُلغن " ، و إمنا يُبَلغنو  البلدان ال ينتقلن، ، و فتبلغ مكاان آخر

 راء  فال بد أن تكون قافية البيت الثاين ، النحوية هو أن الشاعر مقيد بقافية رائية مضمومة
  .مضمومة

 :الرافضون لضرورة الشعر .ج

( الذي ألف رسالة حتت عنوان   ه395ميثل هذا االجتاه اللغوي الشهري أمحد ابن فارس ) ت
من  و  من قدما الشعراء أان الذي دعاان إىل هذه املقدمة أن و يقول فيها: "و  )ذم اخلطأ يف الشعر(

فجعل انس من أهل  ، ذلكري من س أخطئوا يف الي، و بعدهم أصابوا يف أكثر ما نظموه من شعرهم
،  حىت صنعوا فيما ذكران أبوااب، يتمحلون لذلك أتويالت، و العربية يوجهون خلطأ الشعراء وجوها

ما الوجه يف إجازة ما ال جيوز إذا قاله : صنفوا يف ضرورات الشعر كتبا ...فيقال جلماعتهمو 

مل  ، و الشعراء أمراء الكالمألن : الكاتب ؟ ...فإن قالواو  اخلطيب و  ما الفرق بني الشاعرو  شاعر؟
يقولوا ما مل يقله غريهم ؟...فإن قالوا إن الشاعر يضطر إىل ذلك  و  أجزان هلؤالء األمراء أن خيطئوا

من اضطره أن يقول  و : قيل هلم، لو أنه مل يفعل ذلك مل يستقم شعره، و ألنه يريد إقامة وزن شعره
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إن الشاعر يعن له معىن فال ميكنه إبرازه إال  : قالواشعرا ال يستقيم إال إبعمال اخلطأ ؟ ...فإن 

 . 1وأعيب "  هذا اعتذار أقبح : قيل هلم، مبثل اللفظ القبيح املعيب
أبو عبيد هللا حممد بن شرف القريواين  و  ( ه366ذهب القاضي عبد العزيز اجلرجاين )تو          

،  فارس يف رفض ضرورة الشعر( مذهب أمحد ابن   ه 395أبو هالل العسكري )ت، و ( ه460ت)
فإهنا قبيحة تشني  ، إن جاءت فيها رخصة من أهل العربيةو  ينبغي أن جتتنب الضروراتو  ": قال

ألن بعضهم  ، و إمنا استعملها القدماء يف أشعارهم لعدم علمهم بقباحتهاو  تذهب مبائه ؛، و الكالم

هبرج  و  لو قد نقدت، و رهمما كان أيضا تنقد عليهم أشعا، و البداية مزلة، و كان صاحب بداية
 .2يبهرج من كالمهم ما فيه أدىن عيب لتجنبوها" و  منها املعيب كما تنقد على شعراء هذه األزمنة

 : 3مثل هلا بقول الشاعر و 

َا    ***    تـَْنم ي َواألن أَباءُ  َيَْت يكَ  أَلَْ   ز َيد   َبين   لَب ون   اَلَقتْ  ِب 

 4" أمل أيتيك " فلم جيزم : فقال
،  عد الضرورات الشعرية من األخطاء اللغويةو  قد تبىن رمضان عبد التواب هذا الرأيو         

هي خروج على النظام املألوف يف العربية مستثنيا بعض الضرورات اليت هي خصائص لغوية متيز  و 

للغة دعا إىل إحصائها ابستقراء أشعار العرب لتبىن عليها قواعد ، و لغة الشعر عن لغة النثر 
 .5الشعر
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 الرتجيح و  التعارض:  احملاضرة الثانية عشرة

 : الرتجيح و  التعارض تعريف .1
يقتضي أصل آخر حكما يف املسألة و  التعارض " أن يقتضي أصل حكما يف مسألة           

فقد يقتضي ، 2الرتجيح أن ترجح أحد املتعارضني من هذا أو ذاك و . 1يف الوقت نفسه "و  ذاهتا
يقتضي دليل آخر حكما حنوي مغايرا لألول يف املسألة الواحدة فرتجح ، و دليل حكما حنوي

 على األخرى بناء على قواعد معينة . إحدامها 

 الرتجيح ِف كتب النحو:و  التعارض .2
فقد ، ( يف كتابه اخلصائص ه392األدلة هو ابن جين )تأول من تعرض ملسألة تعارض         

بني ما ينبغي األخذ به يف الرتجيح عند تعارض األصول  ، و 3القياسو  عقد فيه اباب لتعارض السماع 
4. 

الرتجيح ثالثة فصول يف كتابه ملع  و  خصص للتعارضو  (  ه577جاء بعده ابن األنباري )تو         

اهتم يف ، و تطرق يف الثاين ملعارضة النقل ابلنقل، و بيان معىن املعارضةحتدث يف األول عن ، األدلة
 .5الفصل الثالث مبعارضة القياس ابلقياس 

( الذي خصص الفصل السادس من كتابه االقرتاح يف أصول   ه911تالمها السيوطي )تو         

: خرى أمههاابإلضافة إىل مسائل أ، حيث تطرق ملعارضة األصول، الرتجيح و  النحو للمعارضة
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 . 01/385املصدر نفسه  - 4
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ما  ، ترجيح لغة على أخرى، املقتضيو  تعارض املانع، تعارض قولني لعامل واحد، تعارض قبيحني

 .1الكوفيني و  الرتجيح بني مذهب البصريني ، رجحت به لغة قريش
 :  تعارض أدلة النحو .3

الرتجيح يكون يف شيئني؛  ، و إذا تعارض مموعان أخذ أبرجحهما تعارض مسموعي )نقلي(: أ.
 اآلخر املنت . و  أحدمها اإلسناد

ذلك  و  أحفظو  فأما الرتجيح يف اإلسناد فأن يكون رواة أحدمها أكثر من اآلخر أو أعلم 

 : 2يقول الشاعر، كأن يتدل الكويف على النصب ب ) كما ( إذا كانت مبعىن ) كيما (
 عن ظهر غيب إذا ما سائل سأال *** يوما حتدثهامسع حديثا كما  

مل يرو أحد  ، و الرواة اتفقوا على أن الرواية ) كما يوما حتدثه( ابلرفع : فيقول له املعرتض        

فكان األخذ برواية من ، أكثرو  أحفظو  من رواه ابلرفع أعلم، و 3ابلنصب غري املفضل بن سلمة
 . 4روى ابلنصبروى الرفع أوىل من األخذ برواية من 

اآلخر  ، و أما الرتجيح يف املنت فأن يكون أحد النقلني ) املسموعني ( على وفق القياسو         
مع احلذف من غري البدل بقول  كاستدالل الكويف على إعمال ) أن ( ،  على خالف القياس

 :5الشاعر

ر ي أَيّـَُهذا َأال ْلدي أَنتَ  هل، اللَّذَّات   َأْشَهدَ  وَأن ***  الوَغى  َأْحض رَ   الزاج   ؟  ُم 

 
 ما بعدها. و  145ينظر : االقرتاح يف أصول النحو ص - 1
.  دار اجلمهورية للنشر . املعيبدحتقيق حممد جبار . ينظر : ديوانه . هو من أشهر شعراء اجلاهلية النصارىو  البيت لعدي بن زيد العبادي - 2

 .158م. ص1965- ه1385. دط. بغداد
 ثعلب.و  عن ابن السكيتو  هو أبو طالب املفضل بن سلمة الضيب النحوي اللغوي أخذ عن أبيه سلمة بن عاصم - 3
 .136ص. ينظر : ملع األدلة - 4
. . دار الكتب العلمية. بريوت. دطابن عبد هللا احلسني الزوزين. البيت من معلقة طرفة ابن العبد البكري ينظر : شرح املعلقات السبع  -  5 

 51ص. دت
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فكان األخذ برواية ، هي على وفق القياس و  فيقول له املعرتض: الرواية )أحضر( ابلرفع         

فإعمال )أن( املخففة يكون بعلة ، الرفع ملوافقة القياس أوىل من رواية النصب ملخالفة القياس
عجبت  : املعىن، و عجبت من أن زيدا قائم: مثل ، )أني( املشددة فكالمها مصدريتان مشاهبتها ل

ألهنا فرع ، )أن( أن ال تعمل حمذوفة مبا أن )أن( املشددة ال تعمل حمذوفة فاألوىل ب، و من قيام زيد
 .1األصل أقوى من الفرع، و عليها

نقل أو   هو أن يكون أحدمها موافقا لدليل آخر من، و إذا تعارض قياسان أخذ أبرجحهما .ب

فمثل أن يقول  أما املوافقة للقياس ، و ة النقل فنحو ما قدمناه يف املثال السابققياس؛ فأما موافق
ألهنا فرع على الفعل يف العمل  ، ال تعمل يف اخلرب الرفع، و الكويف: )أني( تعمل يف االسم النصب

)البصري(:  فيقول له املعرتض ، فضعفت عن درجته فبقي اخلرب مرفوعا مبا يرتفع به قبل دخوهلا

فالقياس  ، يعمل الرفعو  هذا فاسد ألنه ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف االسم النصب إال 
خربها مشبه ، و بيان ذلك أن امسها مشبه ابملفعول، و يقتضي أهنا ترفع اخلرب كما تنصب االسم

 ذلك من مخسة أوجه:، و ابلفاعل ؛ ألهنا مشبهة ابلفعل
 ل كذلك. الفعو  أهنا مبنية على ثالثة أحرف -
 الفعل املاضي كذلك.و  أهنا مبنية على الفتح  -

 أهنا تلزم االسم كما أن الفعل يلزم االسم.  -
 أهنا تدخلها نون الوقاية كما الفعل )إنين(.  -

 أهنا يف معىن الفعل ألهنا مبعىن )أكدت(.  -
  ذلك ال جيوز. و  خمالفة لألصول لغري فائدة، و فالقول بعدم رفعها اخلرب ترك للقياس        

من الفرع أضعف ، و فالكوفيون استدلوا بعدم رفع )إن( للخرب ألهنا فرع على الفعل يف العمل

 
 .138 -137ص. ينظر : ملع األدلة - 1
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والبصريون  ، مل تقو على رفع اخلرب ، و األصل فضعفت عن درجته يف العمل فنصبت االسم

  فهي تشبهه لفظا، استدلوا على رفع اخلرب ب )أن( ابلقياس أيضا ألن مشاهبتها للفعل قوية
 وجه فوجب أن تعمل عمل الفعل . ة أس معىن من مخو 

ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف  : رجح ابن األنباري رأي البصريني بقياس آخر هوو         
 .1يعمل الرفع و  األمساء النصب إال

مبينا أن هناك عوامل يف  ، قد فند أحد الدارسني القياس الذي ذهب إليه ابن األنباريو          

  ذ ي  يـَْومٍ  يف  إ ْطَعام   َأوأ  ﴿: كعمل املصدر يف قوله تعاىل،  ال تعمل الرفعو  النصبالعربية تعمل 

أقبل أحد  : كنصب املميز للتمييز يف مثل قولنا، و [15-14البلد / ] ﴾  َمْقَربَةٍ  َذا  يَت يماا  َمْسَغَبةٍ 
 .2مل يرفع  و  فاملميز هنا نصب، عشر رجال 

مسألة نصب خرب )ما ، ترجيح أحدمها ابلنقل )السماع(و  قياسني من أمثلة التعارض بني و          
ذلك ألن القياس يف )ما( أن ال  ، و " إمنا قلنا إهنا ال تعمل يف اخلرب : حيث قال الكوفيون، النافية(

كحرف اخلفض ملا اختص ، ألن احلرف إمنا يكون عامال إذا كان خمتصا، تكون عاملة البتة
إذا كان غري خمتص فوجب أن  ، و اجلزم ملا اختص ابألفعال عمل فيهاحرف ، و ابألمساء عمل فيها

 .3العطف و  ال يعمل كحرف االستفهام

ذلك أن )ما(  ، و " الدليل على أن )ما( تنصب اخلرب : قال البصريون حمتجني ابلقياسو         
 بني ليس من وجهني:و  ووجه الشبه بينها، أشبهت ليس

 اخلرب . و  كما أن ليس تدخل على املبتدأ،  اخلرب و  املبتدأأحدمها: أهنا تدخل على 

 كما أن ليس تنفي ما يف احلال.،  والثاين: أهنا تنفي ما يف احلال

 
 .151-150ص . ينظر : أسرار العربية - 1
 .173ص. د. فاضل صاحل السامرائي . دراساته النحوية و  ينظر : أبو الربكات األنباري - 2
 . 20. املسألة 144ص . األنباريابن . اإلنصاف يف مسائل اخلالف - 3
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،  يقوي الشبه بينهما من هذين الوجهني دخول الباء يف خربها كما تدخل يف خرب ليسو         

ورجح ابن األنباري   .1جمراه" فإذا ثبت أهنا قد أشبهت ليس من هذين الوجهني فوجب أن جتري 
كان  :  أما قوهلم ) إن القياس يقتضي أال تعمل ( قلناو  " : يقول، رأي البصريني استنادا إىل النقل

،  هي لغة القرآن، و بني ليس مشاهبة اقتضت أن تعمل عملهاو  هذا هو القياس إال أنه وجد بينها
َذا َما ﴿قال هللا تعاىل:  "  [ 02اجملادلة/] ﴾ أ مََّهاِت  مْ  ه نَّ  مَّا ﴿وقال تعاىل:  [31يوسف/ ] ﴾ َبَشراا هََٰ

2  

تبني للنحاة أن يف ظواهر اللغة ما مل خيضع لقياسهم أو لقواعدهم   السماع:و  تعارض القياس  .ج
فليس من الواجب  ، فأوجبوا أن يتبع فيها السماع ال القياس، اليت بنوها على الكثري ) املطرد (

ال يقاس عليها بقية  ، و تقبل كما هي ألهنا لغة الفصحاءو  فهذه الظواهر تؤخذ، خمالفة الفصحاء

 .الكالم 
القياس ( نطقت ابملسموع على ما جاء  و  يقول ابن جين: " إذا تعارضا ) يقصد السماع 

" استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا  : ذلك كقول هللا تعاىل، و مل تقسه يف غريه، و عليه
، فهذا ليس  [19اجملادلة / ]ان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون " أولئك حزب الشيط

مث إنك من بعد ال  ، حتتذي ذلك أمثلتهم، و ألنك إمنا تنطق بلغته، لكن ال بد من قبوله، بقياس

 .3ال يف استباع استبيع"، و استقوم: أال تراك ال تقول يف استقام، تقيس عليه غريه

 
 . 19/166املصدر نفسه  - 1
 الصفحة نفسها .. املصدر نفسه - 2
 .116/  01. اخلصائص - 3
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ألن من عاداهتم أن يقلبوا الواو أو  ، كالم العرب الفصحاءاستنوق شذوذ يف  و  فاستحوذ

استجاب ، و استقال من الوظيفة، و استباح احلرمات، و ابهللاستعاذ ، فيقولون، الياء ألفا يف كالمهم
 .1له 

  إن شذ الشيء يف االستعمال و  ": فكثرة االستعمال مقدمة على القياس كما يقول ابن جين
 .2استعمال ما كثر استعماله أوىل " كان ،  قوي يف القياسو 
يف هذه احلالة ال عربة : تعارض استصحاب احلال مع دليل آخر من نقل أو قياس .د

استصحاب احلال من أضعف  و  " : يقول ابن األنباري، ابستصحاب احلال ألنه أضعف األدلة
حب إمنا جرده  ألن " األصل املستص، 3هلذا ال جيوز التمسك به ما وجد هناك دليل " ، و األدلة

فإذا عارضه ، مل يكن من عمل العرب صاحب السليقة الفصيحةو  النحاة فأصبح من عملهم

إذا عارضه القياس  ، و جيرده النحوي السماع فالسماع أرجح ؛ ألن ما يقوله العرب أوىل مما
 .4إن كان جتريدا فهو محل على ما قاله العرب  سأرجح ألن القيا سفالقيا
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 خامتة:

نلخص أهم ما توصلنا إليه  ، أصول النحو العربثناي يف هذه اجلولة العلمية املمتعة  بعد          
 : من نتائج فيما يلي 

فال ، القرن الثاين اهلجريتعود نشأة علم أصول النحو العرب عمليا إىل نشأة النحو يف  -
ميكن للنحاة األوائل أن يستنبطوا قواعد النحو العرب من استقرائهم لكالم العرب دون  

أما تدوين هذه األصول ألول مرة فيعود  ، اعتمادهم عليهاو  متثل هذه األصول يف أذهاهنم

اء ابن  إىل أن ج، ( يف كتابه اخلصائص ه392للقرن الرابع اهلجري على يد ابن جين )ت 
 صياغة منهجية يف ضوء أصول الفقه . صاغ هذه األصول و  ( ه577األنباري )ت

،  علوم اللسان العربو  التأثر بني العلوم الشرعيةو  علم أصول النحو مثرة من مثار التأثري   -

تطوره؛ إن على مستوى  و  فلقد كان لعلم أصول الفقه األثر البالغ يف نشأة هذا العلم 
 طريقة التصنيف.و  مستوى املنهج إن على و  املصطلح ؛

اخلصائص : قل التصنيف يف علم أصول النحو قدميا حيث مل يتجاوز أربعة مؤلفات هي -
االقرتاح يف أصول النحو ، و ( ه577ملع األدلة البن األنباري ) ت، و ( ه392البن جين )ت

ثر  بينما ك. أخريا ارتقاء السيادة ليحىي أب زكري الشاوي ، و (  ه911للسيوطي ) ت 

يتمثل األول يف إدراج هذا العلم ضمن : مرد هذه الكثرة لعاملنيو  التصنيف فيه حديثا
يتمثل الثاين يف أتثر الباحثني مبا أفرزته احلركة ، و املقررات اجلامعية يف الدول العربية

تيسريه يف و  جتديدهو  هم إىل إعادة النظر يف النحو العربتنزعو  اللسانية الغربية من تطور 
 املناهج .و  هذه األفكارضوء 

فهي تتغلغل يف جل ، نظرية العامل النحوي أهم ما بىن عليه النحاة هذا الصرح العلمي -

  سواء الرافضني هلا، فال غرابة أن تلقى اهتماما كبريا من قبل الدارسني ، تفاصيلهو  مباحثه
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بل  ، إطالقافليس من املمكن إلغاء هذه النظرية ، أو املدافعني عنها، الداعني إللغائها و 

املناهج  ذلك إبعادة قراءهتا يف ضوء، و التأويلو  الواجب يقتضي تنقيتها من اخلالف
 اللسانية احلديثة. 

يقوم مفهوم الضرورة الشعرية على أساس أنه جيوز للشعراء ما ال جيوز لغريهم ؛ كوهنم   -
،  ةفالشعراء مقيدون ابألوزان من الناحية الشكلي، معنويةو  خيضعون ملعايري شكلية

هي من بني مظاهر  ، و الت شعورية تستبد هبم يف أثناء نظم أشعارهماينقادون وراء حو 

 الضرورات تبيح احملظورات . : قول األصوليني الفقهاءو  ألهنا تتماشى، أتثري أصول الفقه

الوقوف على  ، و أدلته اإلمجاليةو  معارف  النحو العربو  إن القراءة الفاحصة لنظريت -
 بناء قواعد العربية من خالل استقراء النصوص اللغوية الفصيحةتصور النحاة يف 

كان له  الذي  ، اجلو الفكري السائدو  السياق التارخيي تتطلب مراعاة، القياس عليهاو 
فمن  ، شخصياهتم العلمية جيال بعد جيل بناء، و النحاة عقلياتتشكل الدور اهلام يف 

من مث ، و عليهااجتثاثها من الواقع املهيمن و  النظريتو  عزل هذه املعارف غري املنصف
   . احلكم عليها ابلقصور
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 فهرس اآليت القرآنية
 الصفحة السورة ورقم اآلية اآليــــة

َا ﴿ َتةَ  َعَليأُكمُ   َحر مَ   ِإمن  ِنزِيرِ   َوحلَأمَ   َوالد مَ   الأَمي أ  َفَمنِ  ۖ   اَلل ِ   ِلَغريأِ   بِهِ   ُأِهل    َوَما  اخلأ

 ﴾   َعَليأهِ   ِإمثأَ   َفاَل   َعادٍ  َواَل   اَبغٍ   َغريأَ   اضأطُر  
 91 173البقرة /  

 65 208البقرة /   ﴾  َكاف ةً  السِيلأمِ  يف  ادأُخُلوا  آَمُنوا ال ِذينَ   أَي َُّها  يَ    ﴿

َرأضِ  يف  َمك ن اُكمأ  َولََقدأ ﴿ ُكُرونَ   م ا َقِلياًل  ۖ   َمَعاِيشَ  ِفيَها َلُكمأ  َوَجَعلأَنا األأ  َتشأ

َرأَحامَ   بِهِ   َتَساَءُلونَ   ﴾   َواألأ
 40 01النساء/

تُونَ   اَل  فَِإًذا ﴿  62 53النساء /   ﴾   نَِقريًا  الن اسَ   يُ ؤأ

 78 157النساء /   ﴾   الظ نِي   اتِيَباعَ   ِإال    ِعلأمٍ  ِمنأ  ِبهِ  هَلُمأ  َما  ﴿

رِِكنيَ  ِمنَ  ِلَكِثريٍ  وَكَذِلَك زَي نَ   ﴿  39 137األنعام/ ﴾  ُشرََكاُؤُهمأ  قَ تأَل َأوأاَلِدِهمأ  الأُمشأ

َا  ﴿ َها لِلأُفَقَراءِ   الص َدَقاتُ   ِإمن   74 .60التوبة /  ﴾   َوالأَمَساِكنِي َوالأَعاِمِلنَي َعَلي أ

ُعوا  ﴿  60 71يونس /   ﴾   َأمأرَُكمأ   فََأمجِأ

َذا  َما  ﴿  101 31يوسف/ ﴾ َبَشًرا  هََٰ

ُلَها اَثِبٌت َوفَ رأُعَها     ﴿ ُ َمَثاًل َكِلَمًة طَيِيَبًة َكَشَجَرٍة طَيِيَبٍة َأصأ َأملَأ تَ َر َكيأَف َضَرَب اَلل 

 ﴾  يف الس َماءِ 
 03 24إبراهيم /  

َذا َأعأَجِمي    ِإلَيأهِ   يُ لأِحُدونَ   ال ِذي  لِيَسانُ     ﴿  01 103النحل/ ﴾  مُِّبنيٌ  َعَرِب    ِلَسانٌ  َوهََٰ

 40 15احلج/ ﴾    لأيَ قأَطعأ   مثُ    ﴿

َِمنُي َعَلى قَ لأِبَك لَِتُكوَن ِمنأ الأُمنِذرِين ِبِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبنٍي    ﴿ نَ َزَل ِبِه الرُّوُح األأ

﴾ 
-193الشعراء/

195 
01 

 101 02اجملادلة/ ﴾   أُم َهاهِتِمأ   ُهن    م ا  ﴿

 62 07الرمحن / ﴾ الأِميَزانَ   َوَوَضعَ   رَفَ َعَها  َوالس َماء  ﴿
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مٍ  يف  ِإطأَعامٌ  َأوأ   ﴿ َغَبةٍ  ِذي  يَ وأ َربَةٍ  َذا  يَِتيًما  َمسأ  100 15-14البلد /   ﴾   َمقأ

 
 فهرس األبيات الشعرية

 الصفحة الشاعر البيت الشعري الروي

 الدال 
 96 قيس بن زهري زَِيد  َبيِن   ونُ  لَبُ   اَلَقتأ  مبَا ت َنأِمي** اءُ   َ َواألن أب أيَأتِيكَ   أملَأ 

ُضرَ   الزاِجِري  أَي َُّهذا  َأال َهدَ   وَأن*** الوَغى  َأحأ  98 طرفة بن العبد ؟ خُمألدي  أَنتَ  هل الل ذ اتِ  َأشأ

 الراء 
 أما كليب بن يربوع فليس هلا   ***     عند املفاخر إيراد وال صدر  و

 مثل القنافذ هداجون قد بلغت *** جنران أو بلغت سوءاهتم هجر
 95 األخطل

 العي
َلُكمُ    جَيأَتثُّ    ال ِذي   اجلأالء  ُهوَ  َتِعدُّوا  َفَشمِيُروا  ***  َأصأ  04 لقيط بن يعمر َمَعا   لِلأُحُروبِ    َواسأ

 50 الكسائي  يُن تَ َف عأ  ِعلمٍ  ُكلِي  وِبه ف ي  *** يُ ت  بَ عأ   ِقياسٌ   الن حأ وُ   ِإمن  ا

ماً   َكَما  َحِديثاً   امسأَعأ  الالم ثه  يَ وأ رِ   َعنأ  *** حُتَدِي  َسااَل   سائلٌ   َما ِإذا  َغيأبٍ   َظهأ
عدي بن زيد 

 العبادي
62 

َغَبةٍ  يوم  خليلٌ   أاتهُ   إنأ  امليم  َحرِمُ   وال مايل  غائبٌ   ال  يقولُ  *** َمسأ
زهري بن أب 

 سلمى
83 

ُ   ِفيهِ  اجلِنسِ   َقصدَ   ألن    ***  اسَتحسَنوا  الَفَتاةُ   نِعمَ  يف َواحلَذفَ  النون  57 ابن مالك َبنيِي
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