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 شكر وتقدير
بعظيـ الشكر كالعرفاف عمى ستيتية اأتقٌدـ ككٌمي امتنافه إلى شيخي األستاذ الدكتكر سمير           

عمى أتـٌ صكرة  ج ىذا العمؿي خري بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي، كعمى حرصو عمى أف يى  تفٌضمو

كٌيتو كشأنو. فمـ يأؿي جيدنا في إسداء النصيحة في كٌؿ ما يقٌكـي ىذا العمؿ كييعمي مف س كأحسنيا،

أشكر لو ىذه الركح الطٌيبة التي يحمميا، كتمؾ البسمة التي لـ تفارؽ محٌياه، كأدعك اهلل لو بتماـ 

 الصحة كالعافية، كأف ينفعو كينفعنا بو.

كال أنسى أٍف أتقٌدـ بالشكر أيضا إلى أعضاء المجنة الكراـ األستاذ الدكتكر عبد الحميد           

دكتكر عبد القادر مرعي بني بكر، كاألستاذ الدكتكر فايز القرعاف، كاألستاذ األقطش، كاألستاذ ال

الدكتكر منير شطناكم، عمى تفضميـ بقبكؿ قراءة ىذه األطركحة كمناقشتيا، كرصد ما مف شأنو 

ـي اعكجاجيا، شاكرنا ليـ جيدىـ في ذلؾ، كأسأؿ اهلل العمي القدير أف يعمي مف شأنيـ، كأٍف  تقكي

 تو لمعمـ كالمعرفة.يديميـ منارا
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 الممّخص
، االصطالح والمعالجة واألدواتالِحجاج في المناظرات النحوّية، سباعي، عمر محمد تيسير، 

 ـ، )المشرؼ: األستاذ الدكتكر سمير شريؼ استيتية(.َُِٔأطركحة دكتكراه، جامعة اليرمكؾ، 

تتناكؿ ىذه الدراسة الًحجاجى في المناظرات النحكٌية، كتسعى إلى تتٌبع معالـ الًحجاج في         

نصكص المناظرات النحكٌية كالكشؼ عنيا. كتقكـ ىذه الدراسة عمى ثبلثة فصكؿ، خيٌصص األكؿ 

منيا لمحديث عف الحدكد الضابطة لمصطمحي المناظرة كالحجاج، كأدبيات كبل المصطمحيف 

شركط العاٌمة ليما. كخيٌصص الثاني لمحديث عف عناصر العممٌية الحجاجٌية في نصكص كال

المناظرات النحكٌية، كاألدٌلة االستداللٌية الحجاجٌية النقمٌية كالعقمٌية المكظَّفة مف قبؿ المتناظريف في 

و كأساليبو. سياؽ االحتجاج. أٌما الفصؿ الثالث فخيٌصص لمحديث عف أدكات ذلؾ الًحجاج كًتقنٌياتً 

كاعتمدت الدراسة في ذلؾ كٌمو المنيج الكصفٌي التحميمٌي؛ فكانت تقؼ عند نصكص المناظرات 

النحكٌية بالقراءة الفاحصة الكاشفة، كمف ثىـٌ تستنبطي األطرى النظرٌيةى لمحجاج الكامف في تمؾ 

 النصكص.

ضكر األدكات كاألساليب خميصت الدراسةي إلى جممة مف النتائج، كاف مف أىٌميا أٌف ح        

المغكية، كاالستفياـ كالنفي كالشرط كالتككيد في نصكص المناظرات النحكٌية كاف كبيرا بالمقارنة مع 

، التي شيدت غيابا كاضحا في معظـ النصكص. كاتضح  الصكر البيانٌية، كاالستعارة كالتمثيؿ مثبلن

في شخصٌية المٌدعي )المستفيـ أك أيضا أٌف بركز الًحجاج في شخصٌية المعترض كاف أكثر منو 

الممتحف(. كما أٌف الحجاج في المسائؿ النحكٌية كاف أكثر منو في المسائؿ الصرفٌية. أضؼ إلى 

بالمناظرة إٌنما كاف ذلؾ مف جية  -المينعًقدة بيف النحاة –ذلؾ أٌف تسمية كثير مف المجالس 

ف المصطمحات كالمحاكرة كالمجادلة لـ يكف التغميب؛ ذلؾ أٌف الخطَّ الفاصؿ بيف المناظرة كغيرىا م

 حادِّا. 

ٌجة، اإلقناع.الكممات المفتاحية  : الًحجاج، المناظرة، النحك، االستدالؿ، الحي
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 مقدمةال

القائؿ في كتابو خالًؽ اإلنساف كالمساف، كمكجد القمـً كالبياف، رب العالميف،  الحمد هلل

ـٍ بالتي ىي أحسف"العزيز: " كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث كاٌفة لمناس بشيرا كنذيرا، الذم  .كجاًدٍليي

ا منيرنا كدحض الباطؿ، داعيا في ذلؾ إلى اهلل ما حاكر أحدا إال إلظيار الحؽّْ  ، كعمى بإذنو كسراجن

 آلو كصحبو األطيار. كبعد: 

ببل حجاج، إف  ىا كاستمرارىا ببقاء اإلنسانية، فبل حياةى كجكدي  ميارة عقمية مرىكفه  جاجي فالحً         

أداة تكاصؿ بيف أبنائيا، كالتكاصؿ يتحقؽ في  فالمغةي  ؛كجيو الحسف، أك في كجيو المذمكـ في

بعض جكانبو بالحكار، كالحكار ىك السبيؿ الصحيح إلى إقناع اآلخر بما تراه مف رأم، كما تقبمو 

 مف كبلـ.

عقد مف حيف آلخر بيف عمماء النحك األفذاذ كالمناظرات النحكية، تمؾ المقاءات التي كانت تي         

إلظيار الميارة العقمية في الحجاج إلثبات صحة رأم مقابؿ نفي ىي حقؿ خصب كميداف كاسع 

الكامف في تمؾ ىذه الدراسة إف شاء اهلل تعالى عف معالـ ذلؾ الحجاج كستكشؼ  صحة اآلخر.

 .المناظرات النحكية

، كالمتمثؿ في الكشؼ عف إلى تحقيقوىدفيا الذم تسعى أىمٌيتىيا مف  الدراسةي ىذه تسب تك

كبياف أصكلو الناظمة لو، كبياف ما استخدـ فيو مف ، النحكٌية المناظرات الكائف فيلحجاج معالـ ا

يا كمَّ استحضرىا المتناًظري ، لغكٌية ذات أبعاد كقيـ حجاجٌية أدكاتو حجاجٌية كأساليبى ك ٌية استداللأدٌلة 

مدل الكقكؼ عند مصطمح المناظرة، كمبلحظة . أضؼ إلى ذلؾ سعييا إلى إلثبات رأم كنفي آخر

عميو لممناظرة،  المتفؽى  في ذلؾ المفيكـى  ةن بيف ما يدكر في المناظرة، محكّْماالتفاؽ المكجكد بينو ك 
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عف ككنيا مف أثر في إخراجيا ة اج الكائف في المناظرات النحكيالحج طبيعةما لإلى بياف  ةن ساعيك 

 ثبل.أك الجدؿ المذمكـ م المنازعة أك المكابرة أك المعاندةإلى حقؿ  مناظراتو 

تقعي ىذه الدراسة في مقدمة كتمييدو كثبلثة فصكؿ كخاتمة. أٌما المقدمة فجاءت مكٌضحة         

ـٌ لمدراسة مف حيث المنيج كالمضمكف. كأٌما التمييد كفصكؿ الدراسة فجاءت عمى النحك  لئلطار العا

 اآلتي:

 جاجى الحً  ثـٌ تناكؿكاصطبلحا،  لغةن فتناكؿ الحجاجى تضٌمف التمييد كقفةن عاٌمة عند الحجاج،         

الثقافة اإلسبلمٌية، في القرآف الكريـ كالسنة النبكٌية. كختـ ذلؾ بالكقكؼ عند الحجاج في في 

 .الغربٌييفالدراسات المغكية الحديثة، عند العرب، كعند 

 ثبلثة مباحث،ناظرة كالًحجاج: الحدكد كالغايات" المكعنكانيو "ؿ األكٌ  لفصؿي تضٌمف ا

تيا كسماتيا العامة، كالغاية مف عقدىا. أيا كنشلدراسة المناظرة؛ مفيكمً  ؿاألكٌ  لمبحثي ا ٌصصفخي 

كبيف  لبياف مدل المبلبسة بيف مصطمح المناظرة كما أٌصؿ لو العمماءٌصص المبحث الثاني كخي 

 صكؿ الناظمةاألك  دكدحلبياف ال المبحث الثالثٌصص حقيقة ما يجرم في المناظرات النحكٌية. كخي 

لحجاج بيف الجدؿ ، كقضٌية اجاجية بيف الكاجب كالممكفصكرة المسألة الحً لمحجاج، فتناكؿ 

 ، كقضٌية أثر المنطؽ في الحجاج.كالخطابة

" ثبلثة يا كطرؽ تكجيييا كمآليالعممية الًحجاجٌية: أركاناكعنكانيو " تضمف الفصؿ الثاني

، كلبياف عترضلمكاي ٌدعمال؛ جاجيةركاف العممية الحالمبحث األٌكؿ لبياف أمباحث، فخيٌصص 

التكجيو النحكٌم في لبياف طرؽ  ثاني. كخيٌصص المبحث ال، كآلية الكشؼ عنياالدعكل ماىيتيا

. كخيٌصص االستدالؿ بالدليؿ العقميٌ ، كعند االستدالؿ بالدليؿ النقميٌ ، فكقؼ عند العممية الحجاجية
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، حقيقة اإلقناع في العممٌية الحجاجٌية، فبٌيفى مآؿ العممية الحجاجيةالمبحث الثالث لمحديث عف 

 .صكر انتيائياك 

" ثبلثة مباحث، فخيٌصص كًتٍقًنٌياتيو يُّ الحجاجدكات النصُّ أتضمف الفصؿ الثالث كعنكانيو "        

، القصدٌية في النٌص الحجاجيٌ ، فتناكؿ قضية جاجيٌ أدكات الٌنٌص الحً عف لمحديث  ألكؿاث المبح

. ٌيةجاجحً كقيميا الالمكظَّفة في نصكص المناظرات النحكٌية المغكٌية  عمى األدكاًت كمف ثىـٌ عٌرج 

، لسخرية كالتيكـ، فكقؼ عند ًتقنٌية اات النٌص الحجاجيٌ قنيٌ تً عف لمحديث  المبحث الثانيكخيٌصص 

عف  لمحديث المبحث الثالث. كخيٌصص الصكر البيانٌية، كمف ثىَـّ عند الستدراج كالمجاراةكًتقنٌية ا

أسمكب ، ك سمكب النفي، فكقؼ عند أشائعة في النٌص الًحجاجٌي كداللتيا الحجاجٌية لغكيةو  أساليبى 

 .أسمكب التككيد، ك أسمكب الشرط، ك االستفياـ

 .تكصياتك نتائج مف  تضمنت ما خميصٍت إليو الدراسةي كأٌما الخاتمة، فقد  

فكقفٍت  ،التحميميالكصفٌي  المنيجى في معالجتيا لمقضايا المطركحة فييا الدراسةي اعتمدت 

معالـ الكاشفة، التي تسٌيؿ الكصكؿ إلى بياف فاحصة القراءة البعند نصكص المناظرات النحكٌية 

 ناتو كما يتعمؽ بو.  جاج كمككٌ الحً 

الثاني نيف القر التي دارت بيف نحاة المناظرات النحكية ارتأيتي أف اقتصر الدراسة عمى 

استكعبت عمماء ىذه الفترة الزمنٌية  ؿ: أفٌ األكٌ ؛ سباب ثبلثةألككاف ذلؾ  اليجرييف.كالثالث 

يا دارت بيف أعبلـ ىاتيف المناظرات كأىمَّ  ؿَّ جي ككما ىك معمكـه، فإٌف المدرستيف البصرية كالككفية، 

مف نيف القر يف حقؽ مرادىا بمناقشة ما دار في ىذاعتقادم أٌف الدراسة ستالثاني: ك المدرستيف. 

دكف  األمرً  ؾي ا عمى عدـ اإلطالة؛ فنصكص المناظرات النحكية كثيرة، كترٍ حرصن  كالثالث مناظرات،

 ال تيحمىد عمييا الدراسة.  ممقكتةتحديد قد يدخمنا في إطالة 
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" لمزٌجاجيّْ مجالس العمماء" تابي ككأٌما المصادر التي أفدتي منيا في ىذه الدراسة فيشٌكؿي 

كقد  .المناظرات التي تناكلتيا الدراسة بالتحميؿ كالمناقشة نصكصكاألساسٌي ل ؿى ىػ( الرافد األكٌ ّّٕ)

األشباه كالنظائر" لمسيكطي المناظرات، فكجدتي كتاب " نصكصى  تٍ نظرتي في كتبو أخرل جمع

قد ككاف الزجاجيُّ ا بيف مجمسو كمناظرة، ىػ( قد ذكر في الجزء الثالث منو سبعةن كعشريف نصٌ ُُٗ)

، كالثاني بيفى بكرو بًف حبيب جرل يف، األٌكؿي في مجالسو إال نصٌ  كمَّياذكرىا  بيفى ابًف دريد كرجؿو

كتاب ذكرىما الزجاجيُّ في كتابو "أمالي الزجاجٌي". لذا، لـ يكف قد السيمي كشبيب بف شيبة، ك 

 مصدرا رئيسا مف مصادر الدراسة. "األشباه كالنظائر"

ا  كمف الكتب التي نظرتي فييا بيذا الخصكص اف تذكرة النحاة" ألبي حيٌ " كتابي أيضن

ا، ذكر الزجاجيُّ منيا اثنيف كقد جمع المؤلؼي في كتابو ىذا أربعةن كثبلثيف نصٌ  .ىػ(ْٕٓ) األندلسيٌ 

ا. كبعد النظر في تمؾ "، كلـ يذكر اثني عشر نصٌ يف نٌصا في كتابو "مجالس العمماءكعشر 

مكافقةو لمنيج الدراسة في اختيار النصكص الذم يقتضي النصكص المذككرة كجدتييا جميعىيا غيرى 

في النٌص المختار أف تكتمؿ فيو أركافي المناظرة األربعة؛ الدعكل كالمٌدعي كالمعترض، كحصكؿ 

المكضكعة لمدراسة ىذا، باإلضافة إلى أٌنو يشترط في المناظرة  .تقابؿ فعمٌي بيف المٌدعي كالمعترض

. لذا، لـ يكف كتاب "تذكرة النحاة" مصدراجرٍت بيف طرفيف أأف تككف قد  مف  رئيسنا حدىما نحكمّّ

 مصادر الدراسة أيضا.

كتاب ىػ(، ك ِّٗالبف جني ) "الخصائص"كمف الكتب التي نظرتي فييا أيضا كتابي 

ىػ(، ككتاباف آخراف في التراجـ، األٌكؿ ٕٕٓألبي بركات األنبارم ) "اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ"

ىػ(، كالثاني "معجـ األدباء" لياقكت ّٕٗ) األندلسيٌ  نحكييف" ألبي بكر الزُّبيدمٌ طبقات الكتابي "

ا كثيرة لممناظراتِٔٔالحمكم ) ، إاٌل أٌف تمؾ ىػ(، فكجدت أٌف ىذه  الكتب األربعة قد ذكرٍت نصكصن
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ب مذككرةه عند الزجاجٌي في كتابو "مجالس العمماء"، لذا، لـ أعتمد ىذه الكت -في أكثرىا -النصكص

 .لمدراسة إاٌل في نصٍّ أك نصيفرئيسا األربعة مصدرا 

ا بثبكت إعبلمن  ،إلى غير مصدرفي كثير مف األحياف المناظرة  ىذا، كقد كنت أحيؿ نصَّ 

ىك المصدر األٌكؿ كاألساس لمنظر في  تاريخٌيتيا، مع العمـ بأٌف كتاب "مجالس العمماء" لمزجاجيٌ 

نصكص المناظرات كما أسمفنا؛ ففي النظر إلى سنة الكفاة ألكلئؾ العمماء نجد أٌف الزجاجٌي تيكفي 

، لذا، كاف كتابي   الكتب التي انبرل أصحابييا لجمع تمؾ النصكص. و أقدـى قبميـ بسنكات طكيمةو

بقضايا النحك االفتراضٌي، فأبعدًت  سة اىتماـه لـ يكف لمدراكمٌما تجدر اإلشارة إليو ىنا أٌنو 

ذلؾ أٌف النحك االفتراضٌي قائـ في أساسو عمى الفمسفة  ناظراًت التي كانت مف ىذا القبيؿ؛الم

كاالفتراض البعيد عف الكاقع المغكم، كلٌما كاف حالو كذلؾ، كلـ يكف فيو النفع الكبير لمتعممٌي المغة 

 ارتأيتي إسقاطو مف الدراسة.

سيجد أٌف بعض المسائؿ كالنصكص قد تكرر ذكرىا القارئ ا تجدري اإلشارة أيضا إلى أٌف كم

في  قد تناكلتيا ىا كانت الدراسةي ر ذكري كرٌ األمر ىك أٌف المسألة التي قد تفي غير مناسبة، كحقيقةي 

كدُّ ىنا أك  مناسبة قضٌية كجية خاٌصة. ي كؿٌ ، ففأخرلكجيةو مختمؼ كٌؿ مكطف أك مناسبة مف كجوو 

إلى أٌف ىذه الدراسة تعالج المناظرة حسبما جاءت بيا الركايات، كلسنا بصدد إثبات  أٍف أنٌبو القارئ

صحة تمؾ الركايات أك بطبلنيا، لذا، أرجك أاٌل يرل القارئ محاكمةى الدراسة لبعض العمماء، 

تعامؿ مع نٌص المناظرة كما كالكسائٌي مثبل، طعننا منيا بيـ، كجرأةن ممقكتة منيا عمييـ، بؿ إٌنيا ت

ٍف شٌيد ىذا الصرح حتى  كصؿ بصرؼ النظر عف شخص المتناظر. كيبقى أكلئؾ الثٌمة الطيبة ىـ مى

 كمُّنا عياؿه عمى سيبكيو كالكسائٌي كأمثاليما.   ف ،كصمنا عمى ىذه الصكرة المتقنة
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كمتعددة، في  ثيرةه كفيي التي طرقت باب الحجاج أٌما في ما يخٌص الدراساًت السابقةى 

في حدكد ما اٌطمعتي  –أعثر إاٌل أٌنني لـ  كثيرةه  تمؾ الدراساتً أٌف كمع  .كالتطبيقيٌ  النظرمٌ يف بالجان

كاستكفت  ،جاج كمعالمو في نصكص المناظرات النحكيةعف مبلمح الحً  كشفتٍ  عمى دراسةو  -عميو

 إلى بيانيا في ىذه الدراسة.، كأٌطرت لو كالصكرة التي أسعى جكانب المكضكع في عناصره المختمفة

في بعض الجكانب، إاٌل أٌف ما  قاطعت مع دراستيبعض الدراسات التي ت كال أنفي بكبلمي ىذا كجكدى 

، منطمقةن منيا يمٌيز دراستي عف تمؾ الدراسات أٌنيا جاءت متخصٌصةن بنصكص المناظرات النحكٌية

ـٌ لمحجاج في المناظرات النحكيٌ   كمف أبرز تمؾ الدراسات: .ةنحك كضع تأطير نظرٌم عا

، لصاحبيا عبد اهلل صكلة. كاعتنت "الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية" -ُ

، كلـ يكف ليا عبلقة ىذه الدراسة بالكشؼ عف معالـ الحجاج الكامف في القرآف الكريـ

 بالمناظرات النحكية. 

كىي رسالة ماجستير ، "نبارمٌ اإلنصاؼ لؤل دراسة في كتابفي تكظيؼ الركاية كجدلية البرىاف " -ِ

قفت الباحثة في دراستيا عمى عدد مف المسائؿ الخبلفية المذككرة قد ك لصاحبتيا خكلة القرالة. ك 

تاب اإلنصاؼ، فتناكلتيا بالتحميؿ كالمناقشة لمكشؼ عف طرؽ االستدالؿ المتبعة مف قبؿ في ك

و. فكاف بناء عمى ذلؾ تقارب بيف دراستيا البصرييف كالككفييف في إثبات صحة ما يذىبكف إلي

قائمةه فارقة بيف الدراستيف؛ فدراستيا  عدُّ مف المحاكر التي تي  كدراستي ىذه. إاٌل أٌف ىناؾ العديدى 

عمى الكشؼ عف مبلمح المنطؽ األرسطٌي كالفكر الفمسفٌي في استدالالت األنبارٌم عمى 

الحجاج مذىب البصرييف كالككفييف، في كتابو اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ. كىذا يعني أٌف 

ىـ ه أحدي ؛ ذلؾ الحجاج الذم ينٌفذي تتصدل دراستييا لبحثو ىك حجاج بالقكة ال بالفعؿالذم 

ٌما أكيقٌكم أحدىا عمى اآلخر. جكد طرفيف متناظريف، فيعرض آراءىـ كحججيـ، مفترضا ك 
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كمف ثَـّ اشترطتي في ، ال بالقٌكة في الحجاج الذم ىك حجاج بالفعؿ ياعمتي جقد دراستي ف

المناظرة التي تككف حقبل لمدراسة أف يككف قد تحقؽ فييا التقابؿ الفعمٌي بيف طرفييا. كعميو، 

التي حصمت بيف  ،الركاية صحيحةً  ،ةفي المناظرات الحقيقيٌ دراسة متمثمةه فإٌف مادةى ىذه ال

 عمماء المدرستيف البصرية كالككفية.

كتاب  ، كىي"نياية القرف الثالث اليجرمٌ  المناظرات النحكٌية كالصرفٌية، نشأتيا كتطٌكرىا حتى" -ّ

مف تأليؼ الدكتكر أسامة رشيد الصٌفار. كتطٌرؽ المؤلؼ فيو إلى كثير مف القضايا المتعمقة 

عاٌمة، إاٌل أٌنو لـ يكف معنٌيا بالدرجة ال ياكسمات ياافعك كدتيا كنشأالمناظرة بالمناظرة؛ مف تعريؼ 

 ساليبو.كعف أدكاتو كتقنٌياتو كأ األكلى بالكشؼ عف معالـ الحجاج في نصكص المناظرات

، عرض "النحك كالصرؼ في مناظرات العمماء كمحاكراتيـ حتى نياية القرف الخامس اليجرمٌ " -ْ

كنقد، كىي في األصؿ رسالة دكتكراه لصاحبيا آدـ محمد الزاكي، كقد تناكؿ فييا كثيرنا مف 

تمؾ المناظرات بالتحميؿ كالنقد، ككٌجو اىتمامو إلى تحميؿ المسائؿ النحكٌية كالصرفٌية في 

المناظرات، كنقد ما قيؿ فييا مف آراء، كمع ىذا، إاٌل أٌنو لـ يكف معنٌيا بصكرة الحجاج في تمؾ 

 المناظرات.

كتعٌد ىذه الدراسة بحؽٍّ مف أقرب  .، كىي بحث لمدكتكر محمد الباتؿ"مناظرة المسألة الزنبكرٌية" -ٓ

عف معالـ الحجاج في تمؾ  الدراسات منيجا كىدفنا إلى دراستي، فقد كشؼ الباحث في دراستو

. كلكٍف، يبقى لدراستي ميزةه في أٌنيا كٌسعت مجاؿ بحثيا، فتناكلت بالتحميؿ مناظراتو المناظرة

 كثيرةن، كلـ تقتصر عمى مناظرة كاحدة.
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، كىي بحثه "آليات الحجاج في مناظرة السيرافٌي لمٌتى بف يكنس القنانٌي، دراسة تحميمٌية" -ٔ

سالـ. كتقترب ىذه الدراسة أيضا مف دراستي كثيرنا مف حيث اليدؼ لمدكتكر رامي جميؿ 

 بمسألة نحكٌية.    يتٍ نً كالمنيج التحميمٌي، إاٌل أٌف مكضكعيا لـ يكف في المناظرات التي عى 

كثيرة طرقت باب الحجاج بصكرة عاٌمة لـ أذكرىا ىنا؛ إذ كانت  ىذا، كتبقى دراساته 

فمنيا ما كاف ميدانيا القرآف  صكص المناظرات النحكٌية؛صة بنمتخصٌ  كالدراسات السابقة غيرى 

 الكريـ، كمنيا ما كاف ميدانيا الشعر، كمنيا ما كاف ميدانيا الببلغة، كغيرىا.

جاج في تأسيسا عمى ما سبؽ، كانت ىذه الدراسة ىي األكلى في الكقكؼ عند الحً 

 تيا.، كمف ىنا اكتسبت أىميٌ كأساليبو كأدكاتوًتقنٌياتو المناظرات النحكية كقكفا يكشؼ عف مككناتو ك 

يبقى ىذا العمؿ عمبل بشرٌيا، فما بو مف تكفيؽ كصكاب فمف اهلل، كما بو مف زلة كخطأ         

ذلؾ كالقادر  و كليُّ إنٌ  ينفعني كطمبة العمـ بيذا العمؿ،سائبل رٌبي عٌز كجؿ أف فمف نفسي كالشيطاف، 

 عميو.

 

 الباحث                                                                                        
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 لتمييدا

يعٌد الحجاجي أداةى تكاصؿو لسانية تشترؾي فييا المغاتي جميعييا، يستخدميا ابف المغة ليعبر 

مىده مف مسائؿى كقضايا كأفكار، كيمجأ إلييا  ليثبتى صحةى رأيو، كيقنع الطرؼ اآلخر عٌما يدكر في خى

بو. كيظيري الغرضي مف ىذا التمييد في الكشؼ عف معالـ الحجاج عبرى مختمؼ العصكر كالثقافات، 

 كذلؾ لبياف حقيقة الحجاج الكائف في نصكص المناظرات النحكية، كتحديًد مكقعو مف ذلؾ كٌمو.

ـى الدقيقة لمصطمح الحجاج،  ، تحدد في مجمكعياثبلثاسنتناكؿ في التمييد جزئيات  المعال

 كىي:

 أكال: الحجاج لغة كاصطبلحا 

 اإلسبلميةالعربية الحجاج في الثقافة نيا: ثا 

 : الحجاج في الدراسات المغكية الحديثة:ثالثا

 غربٌييفعند ال- أ

 عند العرب - ب

 أوال: الحجاج لغة واصطالحا

جَّ بيتى اهلل الحجاجي لغةن آتو مف المادة المغكية ح ج ج، كحجج  دى، كمنو: حى ٌجان: قىصى حى

. كمىحٌجةي الطريؽ ىي (ُ)الحراـ؛ أم: قصد التكجوى إلى البيت باألعماؿ المشركعة فرضا كسٌنة

المىٍقًصدي كالمىسىمؾ
ا، فالحجاجي يحمؿ داللةى القصدٌية، قصدٌية التكٌجًو إلى شيءو معٌيف، منكٌم فيو إ .(ِ) ذن

                                                             
 .(ح ج ج)، دار صادر، بيركت، د.ط، د.سنة، مادة لسان العربابف منظكر، انظر:  -ُ
 .(ح ج ج)مادة المصدر السابؽ، انظر:  -ِ
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ٌج، معناه: لٌج فغمب مىٍف الٌجو قضاءي حاجة. جاء في المساف: " كمف أمثاؿ العرب: لىٌج فحى

جو"  .(ِ). كلٌج في األمر: تمادل عميو، كأبى أف ينصرؼ عنو(ُ)بحيجى

ٌجة كغمبو بيا ا كميحاٌجة، أم نازعو الحي اجن كعمى ىذا المسار نجد الفعؿى حاٌجو ًحجى
. فالذم (ّ)

ٌجة في ذلؾ، فيككف الطرؼ يقًصدي التكجوى إلى شيء معٌيف لقضائو أك إلثباتو يم زمو إظياري الحي

ما معترضا، فإف كاف الثاني  أصبحنا أماـ  -كىك مف مقاصد الحجاج –اآلخر إما مكافقا، كا 

: التخاصـ" دي مف التخاصـ الغمبة.(ْ)تخاصـ. جاء في الصحاح: "التحاجُّ  . كييقصى

ٌجة قامةي الحي . كىذا مٌما يقٌربو مف كعميو، فمف ميبلزمات الحجاج القصديةي كالتخاصـي، كا 

ًدؿه إذا كاف أقكل  مصطمح الجدؿ؛ جاء في المساف: "جادلتي الرجؿى فجدٍلتيو جٍدال أم غمبتيو، كرجؿه جى

دىؿ، كىك شٌدةي الخصكمة. كفي  في الخصاـ. كجادلو أم خاصمو مجادلة كجداال، كاالسـي الجى

ٌجة"؛ الجدىؿ مقابمةي (ٓ)الحديث: ما أكتي الجدؿى قكـه إال ضٌمكا ٌجة بالحي مىٍت مادة )ح ج ج( (ٔ)الحي مى . كحى

: العظـي  جاجي كالًحجاجي كمادة )ج د ؿ( دالالتو لغكيةن متقاربةن جدا، ظير ذلؾ في مشتقاتيما؛ "فالحى

" : كػػؿُّ عظػـو ميػكفَّػػرو كمػػا ىك، ال ييكػػػػسىري كال ييخمطي بو (ٕ)النابتي عميو الحاجبي ٍدؿي كالًجٍدؿي . "كالجى

غيريه"
(ٖ). 

                                                             
 .(ح ج ج)مادة ابف منظكر، لساف العرب،  -ُ
 .(ح ج ج)المصدر السابؽ، مادة  انظر: -ِ
 .(ح ج ج)المصدر السابؽ، مادة انظر:  -ّ
، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عٌطار، دار العمـ الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم، إسماعيؿ بف حٌماد،  -ْ

 .(ح ج ج)، مادة َُٗٗ، ْلممبلييف، بيركت، ط
 بٌيف ابف منظكر أف المقصكد بالجدؿ ىك الجدؿي  بالباطؿ كطمبي المغالبة بو ال إلظيار الحؽ. -ٓ
 .(ج د ؿ)لساف العرب، مادة ابف منظكر،  -ٔ
 .(ح ج ج)، مادة ابف منظكر، لساف العرب انظر: -ٕ
 .(ج د ؿ)المصدر السابؽ، مادة  انظر: -ٖ
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        " ًدؿه . كفي ىذا الكبلـ ما يشير إلى (ُ)كجاء في المساف أيضا: "كىك رجؿ ًمٍحجاجه أم جى

 كجكد ترادؼ بيف المصطمحيف. 

 كتأسيسا عمى ما سبؽ تظيري جميا درجةي المقاربًة المغكية بيف مصطمحي الحجاًج كالجدؿ.         

ساتي التي اىتمت بمكضكع الحجاج عمى مستكاه كأما الحجاجي اصطبلحا، فقد كىثيرٍت الدرا

النظرم، كعمى التطبيقي أيضا، كتفاكتت كجياتي نظر الدارسيف حكؿ تعريؼ الحجاج؛ فاستخدمكا 

ٍت عمى مفيكـ كاحد، كلكٍف، لـ تكف تمؾ  مصطمحاتو متعددةن عمى ككنيا مترادفاتو اصطيمحى

تمؾ المصطمحات: الجدؿ، كالخطابة، المصطمحاتي عمى درجة كاحدة مف الدقة كالمقاربة. كمف 

 كالميحاٌجة... كغيرىا.

 اإلسالميةالعربية : الحجاج في الثقافة نياثا

حامبل رسالةن ربانٌية شأنيو في ذلؾ  -صمى اهلل عميو كسمـ -بعث اهلل عٌز كجؿ سيدنا محمدا

ـي حياةو جديده، فيو األكامري  كالنكاىي، كفيو ىدـه شأف الرسؿ مف قبؿ. كفي مضمكف تمؾ الرسالة نظا

أف يقٌدـ ىذا  -صمى اهلل عميو كسمـ –لمعتقداتو فاسدةو، كتغييره لمفاىيـ خاطئة، فكاف عمى الرسكؿ 

 النظاـ الجديد أماـ قكمو، كأف يدعكىـ إليو.

دكف بيافو ألسس تمؾ الدعكة التي  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كلـ يترؾ اهللى عٌز كجٌؿ الرسكؿى 

ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھٹ ٹ چسيقـك بيا، 

 .ُِٓالنحؿ/چ﮲ۓ

                                                             
 .(ح ج ج)مادة ابف منظكر، لساف العرب،  انظر: -ُ
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قامةي الديف الجديد عمى ما أراد اهلل عٌز كجٌؿ أمره يستمـز أٍف يمتمؾ الرسكؿي  صمى اهلل  –كا 

أدكاًت التأثير كاإلقناع التي ستكصمو إلى ىدفو المنشكد، الذم ىك تغيير المعتقدات  -عميو كسمـ

قداتي الجديدة التي جاء بيا الرسكؿي الكريـ. كامتبلؾي أدكاًت التأثير القديمة، كأف تيستبدىؿى بيا المعت

 كاإلقناع كاستعمالييا يضعنا أماـ الحجاج الذم يحمؿ داللة القصدية؛ قصدية التكجو إلى الشيء.

إٌف النظر في مادة )ح ج ج( في القرآف الكريـ كما اشتيٌؽ منيا يضعنا أماـ تصٌكرو عاـٌ 

رآف الكريـ، ففيو دٍعكةه إلى أف يككف الحجاج مستندا إلى العمـ، قاؿ لصكرة الحجاج في الق

 چھھھےےھڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہچتعالى:

ـي، ٔٔآؿ عمراف/ ، كال تحكمو قكاعدي كضكابط سيعمكه الخصا . فالحجاج الذم ال ينبني عمى عمـو

 كالجداؿي بالباطؿ، كالتعنتي بالرأم مع عمـ الميحاًجج بخطئو.

كالناظر فيما جاء في القرآف مف ألفاظو دالةو عمى الحجاج كالجدؿ يدرؾي أفَّ ميٍجمىؿى تمؾ 

األلفاظ يدعك إلى البعد عف المتاىات الكبلمية التي طابعييا الًعنادي كالمكابرة، بؿ كيقطع القرآف الكريـ 

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ەئى  ائ  ائ  ىې  ېٹ ٹچ الطريؽى إلى ذلؾ، 

  يبحب    خب  مب  ىب   جبحئ   مئ  ىئ  يئ  جئی  ی  ی  یىئ  ىئ   ىئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ُٓالشكرل/چىت  يت  جث     متجت  حت  خت

كبٌيف اهلل تعالى أٌف جٌؿ ما يقع عمى الرسؿ عمييـ السبلـ في دعكتيـ أقكامىيـ إلى عبادة اهلل 

 .ّٓالنحؿ/چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چكحده ىك الببلغي المبيف، 
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ىذه اآلية قطعٍت الميحاٌجةى مع الكافريف لٌما قصدكا اإلفحاـ كأشار ابفي عاشكر إلى أٌف 

. كقٍطعي المحاٌجًة التي طابعييا العنادي سدّّ لباب الخصاـ الذم ال ييٍسًفري عف فائدة؛ فترؾي (ُ)كالتكذيب

المجادلة في أمرو ليس دليبل عمى اإلقرار بو. فيذا سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ لٌما حاٌجو النمركد 

: أنا أحيي كأميت، لـ يقؿ سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ: إٌنؾ كٌذاب يا نمركد، بؿ ترؾى األمرى إلى فقاؿ

ـ: ژ  ڑ  ڑ  ک     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ شيء آخر، قاؿ اهلل تعالى عمى لساف إبراىي

.  كاإلتياف بالشمس مف المشرؽ ال يىقًدري عميو غيري اهلل. ِٖٓالبقرة/ چگگگ  ک  ک  ک

ال جداؿ فيو. كاألكلى تىٍرؾي ما فيو جداؿه إلى ما ال جداؿى فيو. إاٌل أٌف قىٍطعى المحاٌجة كىك أمره 

كاالبتعادى عف الدخكؿ في المعاندة كالمكابرة ال يعني أاٌل يقٌدـ الرسكؿي ما يدعـي رسالتىو كيقٌكييا مف 

، فالمدٌقؽي في كممة )المبيف( في اآلية أعبله يممح أمرنا مف اهلل بتقديـ الحيجج كاألدلة  أدلة كبراىيفى

ـي السابقة، كتيثبّْتي ما جاء بو الرسؿي عمييـ  كالبراىيًف الكاضحًة التي تدفع ما اٌدعاه المشرككف أك األقكا

 السبلـ.

كعميو، فالحجاج المقصكد في القرآف ىك عبارةه عف سياؽ تكاصمٌي بيف الرسؿ عمييـ السبلـ 

عي، يكشفكف فيو عف رساالتيـ التي يحممكف كشفا كاضحا مدعكما كبيف أقكاميـ، قصديهي البياف كاإلقنا

دى الًمراءى كالعناد كالجدؿ المذمكـ.      ٌجة البالغة التي ال ييمارم فييا إال مف اتبع ىكاه، كقىصى  بالحي

كمما ال شؾ فيو أٌف لمقرآف أسمكبا حجاجٌيا فريدا، كطابعا خاٌصا، كىذا ما سعى إلى بيانو 

سيف، منيـ عبد اهلل صكلة في كتابو "الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ كثيره مف الدار 

خصائصو األسمكبية"، فبٌيف في مقدمتو ضركرة أف يككف لمحجاج مفيكـه مغايره لما كاف عميو 

مصطمح الجدؿ مف جية، كمصطمح الخطابة مف جية أخرل، فيك يرل أفَّ كبٌل مف الجدؿ 

                                                             
، ُْ، مجمدُْٖٗ، الدار التكنسية، د. ط، تفسير التحرير والتنويرانظر: ابف عاشكر، محمد الطاىر،  -ُ

 .ُْٕص
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ك لنقؿ األرسطي، ال ينطبؽ عمى القرآف الكريـ، كال يحاكي الصكرة كالخطابة بمفيكميما المنطقي أ

 . كمف ىنا راح ينٌظر لمحجاج القرآني مف خبلؿ النص القرآني نفسو.(ُ)الحجاجية فيو

كتكصؿ عبد اهلل صكلة بعد النظر في عدد مف النظريات الحجاجية، كنظرية "بيرلماف 

الحجاجى في القرآف ال يككف كفقا ألمٍّ مف تمؾ  كتيتيكا"، كنظرية ماير، كغيرىـ، تكصؿ إلى أفٌ 

ـى النصَّ القرآني،  النظرياًت إذا أخذناىا كما ىي، بؿ البٌد مف إجراء بعض التغييرات عمييا لتيبلئ

فكاف أف كقؼ مكقفا كسطا بيف ما كاف عميو "بيرلماف كتيتيكا" كبيف "ديكرك كأنسكمبر"، ليتكصؿ 

 .(ِ)ىك أقرب ما يككف إلى ككنو خطابا يقتضي اإلقناع كالتأثير إلى أٌف الحجاج في القرآف الكريـ

إستراتيجيةي خطابو تفترضي متكمما  -كما يرل عبد اهلل صكلة-إذنا، فالحجاج القرآني  

 .(ّ)كسامعا مع تكافر مٍقًصًد التأثير بكجو مف الكجكه في ىذا السامع

اج في القرآف الكريـ" بٌيف مفيكـ الحج" كتكر لميابة محفكظ ميارة بعنكافكفي بحث لمد

اجى الذم يدعك إليو القرآف الكريـ، كيقكـي عميو ىك حجاجه يترٌفع عف المعنى المذمكـ  الباحث أٌف الًحجى

. كيصؿ الباحث إلى أٌف الحجاج في القرآف الكريـ ىك (ْ)لممحاٌجة، كيخمك مف العناد كاٌتباع اليكل

كاإلقناع، كذلؾ باستخداـ الدالئًؿ العقمية كالعممية كالمغكية...، "الحكاري الذم ييرادي بو اإلبانةي كاإلببلغ 

 .(ٓ)كالبٌيناًت القرآنية كالككنية، إثباتا لحقيقة اإلسبلـ كاإليماف باهلل"

                                                             
دار الفارابي، بيركت،  ،األسموبّية صوئالحجاج في القرآن الكريم من خالل أىّم خصا عبد اهلل، صكلة،انظر:  -ُ

 .َِ، ُٖ، ُٔص ص  ،ََِٕ، ِط
 .ُْ-ّٗص ص المرجع السابؽ،  -ِ
 .ُْصالمرجع السابؽ، انظر:  -ّ
، مجمة مجمع المغة العربية مصطمحيةمفيوم الحجاج في القرآن الكريم، دارسة انظر: لميابة محفكظ ميارة،  -ْ

 .ُٖٓ، صّ، جُٖبدمشؽ، مجمد 
 .ِٓٓالمرجع السابؽ، ص -ٓ
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كيرل الدكتكر زكريا بشير إماـ في بحثو المكسكـ بػ "أساليب الحجاج في القرآف الكريـ" أٌف 

فضبل عمى  .(ُ)أسمكب أصيؿ في تكجيو الخطاب إلى العالميفالحجاج القرآني حكاره كجداؿه بٌناء، ك 

أنو استيخدمت فيو أساليبي الحجاج الحٌؽ كاإلقناع الصادؽ، كاعتمد االستدالؿى الصحيح، مف قياسو 

، كاستقراء ، كاستنباطو  .(ِ)برىانيٍّ

لو كالكاضح أٌف الباحثيف الثبلثة ذىبكا إلى أٌف الحجاج القرآني ذك طابع خاٌص كفريد، 

ٌجة البٌينة الكاضحة، كينًبذي المراءى كالعناد  و، يستند إلى العمـ، كيقكـي عمى الحي أساليبيو كخصائصي

كالجدؿ المذمكـ. فالحجاج القرآنٌي غايتيو اإلقناعي الذم يجرم عمى االستدالؿ كالتمكيف مف النظر، 

 دكف عنؼ. ،(ّ)كباالختيار

ؿ المذمكـ الذم قكاميو العناد كالمراء كالمكابرة، نيى القرآف الكريـ كما بٌينا سابقا عف الجد

كلـ يكف لمسنة النبكية مساره أك منيج جدلي آخر غير ذلؾ المنيج الذم دعا إليو القرآف الكريـ؛ فقد 

 چائ ى ى ې ېچفي سياؽ الكبلـ عف قكلو تعالى:  –صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي 

كجاء في تفسير القرطبي:  .(ْ)ىدلن كانكا عميو إاٌل أكتكا الجدؿ" قاؿ: "ما ضٌؿ قكـه بعد ٖٓالزخرؼ/

. فما جاء في الحديث ىك نييه عف أف (ٓ)ما ضربكه لؾ إال إرادةى الجدًؿ، فيـ مجادلكف بالباطؿ

                                                             
، مجمة اآلداب، أساليب الحجاج في القرآن الكريم، نماذج من الحجج االستنباطيةانظر: زكريا بشير إماـ،  -ُ

 .ُُٔ، صَُٗٗجامعة اإلمارات، العدد السادس، 
 .ُٗٓالمرجع السابؽ، ص -ِ
 .ِٔ، صّتفسير ابف عاشكر، ج انظر: -ّ
، تحقيؽ: مصطفى المستدرك عمى الصحيحينانظر: الحاكـ النيسابكرم، الحافظ أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل،  -ْ

 .ّْٕٔ، حديث رقـ ْٖٔ، صِ، جََِِ، ِعبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط
ألحكام القرآن والمبّين لما تضمنو من السّنة وآي الجامع حمد، اهلل محمد بف أ انظر: القرطبي، أبك عبد -ٓ

 .ٖٔ، ص ُٗ، جََِٔ، ُ، تحقيؽ: عبداهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالفرقان
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يككف الجدؿي غايةن يقًصديىا المرءي، ال نيي عف الجدؿ مطمقا، ذلؾ أٌف الجدؿ الذم ىك غاية في حٌد 

 ذاتو ال كسيمة إلظيار الحؽ كتثبيتو، مف شأنو أف يىًضٌؿ صاحبيو كيتكهى عف طريؽ الحؽ. 

اجه في سيدنا عيسى عميو السبلـ مع كفد نجراف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ككاف لمنبي  ًحجى

ـي أٌنو عبدي اهلل. فقاؿ  حيف قالكا لو: "ما شانيؾ تذكري صاحبىنا؟ فقاؿ: مف ىك؟ قالكا: عيسى، تزعي

 فأنزؿ اهلل تعالى قكلو:( ُ)محمد: أجؿ، إٌنو عبدي اهلل. قالكا لو: فيؿ رأيتى مثؿ عيسى، أك أينبٍئتى بو؟

رادِّا  .ٗٓآؿ عمراف/ چخبمبهبجتحتختمتهتحبييجئحئخئمئهئجبچ

يـ. كفي اآلية استدالؿ عقمي أداتيو التمثيؿ، كفحكاه: إف كانت حجتكـ ادعاءىىـ، كمفنّْدا  جى يا  -حيجى

،  فيك  -مف اٌدعيتـ ألكىٌية عيسى  ـٌ أٌنو ليس لو أب، فيك ليس مخمكقا، فإٌف آدـ ليس لو أب كال أ

اد أكلى مف عيسى بأاٌل يككف مخمكقنا. "كىك عند اهلل ال يزيد عمى آدـ شيئا في ككنو خمقا غيرى معت

 . فيذا دليؿه قاطعه مف اهلل ميمزـه ليـ عمى ككف عيسى مخمكقا.  (ِ)لكـ"

دى  -صمى اهلل عميو كسمـ -كيتضح مف سياؽ الحجاج السابؽ مع كفد نجراف أٌف النبي   قىصى

ٌجة البالغة كالدليًؿ القاطع، فمٌما ظير الحؽُّ كاضحا، كرأل النبي صمى  -إظيارى الحٌؽ كتمكينىو بالحي

يـ، كدعاىـ إلى  -و كسمـاهلل عمي منيـ العنادى كالمكابرةى كرٍفضى الرجكًع عف الباطؿ، تىرىؾى حجاجى

 .(ّ)المباىمة بالمبلعنة، "كىك إلجاءه ليـ إلى أٍف يعترفكا بالحٌؽ أك يكٌفكا"

في حديث الدٌجاؿ قكليو: "إٍف يىخرٍج كأنا فيكـ،  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كثبت عف النبي 

و، ك  ف يخرج كلستي فيكـ، فامرؤه حجيجي نفًسو"فأنا حجيجي ٍعنىى اٍلفىاًعًؿ ًمفى (ْ)ا  . كحجيجو ىنا "فىًعيؿه ًبمى

                                                             
، تحقيؽ: عبداهلل بف عبد المحسف جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر: الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير،  -ُ

 .َْٔ، صٓ، جََُِ، ُقاىرة، طالتركي، دار ىجر، ال
 .ِّٔ، صّانظر: تفسير ابف عاشكر، ج -ِ
 .ِٓٔ، صّالمرجع السابؽ، ج -ّ
ٌجاج،  -ْ ، اعتنى بو: أبك قتيبة نظر محمد صحيح مسممالنيسابكرم، اإلماـ الحافظ أبك الحسيف مسمـ بف الحى

 .ُُّْ، المجمد األكؿ، ص ََِٔ، ُالفاريابي، دار طيبة، الرياض، ط
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ةي الدًَّليؿي كىاٍلبي  مىٍيًو، كىاٍلحيجَّ ًة عى جَّ ميغىاًلبيوي ًبًإٍظيىاًر اٍلحي وي كى اجُّ ، أم ميحى ًة، كىًىيى اٍلبيٍرىىافي جَّ "اٍلحي ٌنما (ُ)ٍرىىافي . كا 

ظيار الحٌؽ، كألٌنو عمى  -عميو كسمـ  صمى اهلل -تصدل النبي  لمحاٌجة الدٌجاؿ لكشؼ الباطؿ كا 

كذب الدٌجاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عمـ كمعرفة بو كبحيمو كأالعيبو، كبيذا العمـ سيكشؼ النبي 

 كافتراءه.

ـي فصاحتىو كببلغتىو، فيىٍقًمبى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كحٌذر النبي  مف أف يستغؿ المسم

ٍنيىا أىفَّ رىسيكؿى اهلًل الحؽَّ  مىمىةى رىًضيى اهللي عى صمى اهلل  -باطبل كالباطؿى حقا، كذلؾ مف حديث أيْـّ سى

ٍيتي لىوي  -عميو كسمـ  ٍف قىضى ، فىمى ًتًو ًمٍف بىٍعضو جَّ في ًبحي ـٍ أىٍلحى كي لىعىؿَّ بىٍعضى ، كى ـٍ تىٍختىًصميكفى ًإلىيَّ : "ًإنَّكي قىاؿى

ؽّْ أىًخيًو شىٍيئنا ًبقى  ٍذىىا"ًبحى ا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمفى النَّاًر، فىبلى يىٍأخي ٍكًلًو فىًإنَّمى
. كىذا نييه صريح عف الجداؿ (ِ)

 المذمكـ الذم غايتيو تقرير الباطؿ بدال مف الحؽ.

مف ىذا يظيري أٌف الحجاج في القرآف الكريـ كالسنة النبكية يقكـ عمى العمـ، كيستند إلى 

ٌجة البالغة، كيىنٍ  ًبذي العناد كالمكابرة كالجدؿ المذمكـ. كيظيري أٌف الحجاجى المطمكب في الثقافة الحي

، يستند إلى العمـ،  اإلسبلمية خطابه أك حكار يدكر بيف طرفيف، أحدىما مٌدعو كاآلخر معترضو

ًج كالبراىيف البلزمة لذلؾ، كمف ثىـٌ الكصكؿ  جى كيسعى إلى إثبات صحة رأم ما أك بطبلًنو بتقديـ الحي

 إلى إقناع الطرؼ اآلخر، بعيدا عف العناد كالجدؿ المذمكـ. 

 

 

 

                                                             
، اعتنى بو: أبك عبداهلل عون المعبود عمى شرح سنن أبي داودظيـ آبادم، أبك عبد الرحمف شرؼ الحؽ، الع -ُ

، بيركت، ط  .ُّٖٗ، صََِٓ، ُالنعماني األثرم، دار ابف حـز
، ََِِ، ُدمشؽ، ط -، دار ابف كثير، بيركت صحيح البخاريالبخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ،  -ِ

 .ْٓٔكتاب الشيادات، ص 
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 رابعا: الحجاج في الدراسات المغوية الحديثة

 غربّيينالحجاج في دراسات ال -ٔ

كمتعددة، كأخذ عدد  إلى الحجاج، فتشكمت كفقا لذلؾ رؤلن جديدةه  غربٌييفاختمفت نظراته ال

 بيًرٍلماف الباحثيفً بصياغة مفيكـ عاـ لمحجاج يتفؽ كالرؤل التي تبناىا فكريهي. كنذكر منيـ  يـمن

(Perelmanكتيتيكا ) (Tytecaكال ،) ًديكرك باحثيف (Ducrotكأنٍسكيمبر ) (Anscombre .) 

، المذاًف ييعىٌداًف مف أتباع مدرسة الببلغة (Tyteca) كتيتيكا( Perelman) أٌما بيًرٍلماف

البرىانية، فقد انطمقا في نظريتيما الحجاجية مف كحي صياغًة رؤيةو جديدة  لمخطابة، كىي رؤيةه 

فمسفية، كظير ذلؾ في كتابيما المكسكـ بػ "مصنَّؼه في الحجاج، الخطابة الجديدة" الذم سعيا فيو 

اجاف: حجك؛ فالحجاج األرسطي إلى إخراج الحجاج مف دائرة الثنائية التي ظير بيا عند أرسط

، فأرادا "تخميص الحجاج مف التيمة البلئطة بأصؿ نسبو، كىك  حجاجه جدلٌي، كحجاجه خطابيّّ

الخطابة، كىذه التيمة تيمةي المغالطًة كالمناكرة كالتبلعب بعكاطؼ الجميكر، كبعقًمو أيضا، كدفًعو 

وي مف ناحية أخرل  مف صرامة االستدالؿ دفعا إلى القىبكؿ باعتباطية األحكاـ كال معقكليتيا. كتخميصى

 .(ُ)الذم يجعؿ المخاطىبى في كٍضًع ضركرةو كخضكع كاستبلب"

تعريفا جديدا لمحجاج، فكاف الحجاج عندىما "درسي تقنياًت الخطاًب التي  باحثافكضع ال

مف شأنيا أٍف تؤدم باألذىاف إلى التسميـ بما ييعرىضي عمييا مف أطركحات، أك تزيدي في درجة ذلؾ 

كىما بذلؾ يحاكالف ضـٌ قكًة العقؿ التي تظير في الجدؿ، إلى قكة اليكل المتمثمًة  .(ِ)التسميـ"

بالعاطفة المميبة كالمشاعر الجٌياشة، كالتي تظير في الخطابة، ألٌنيما يرياف أٌف قكةى العقؿ كعممييا 

                                                             
، سمسمة آداب، جامعة اآلداب في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم أىم نظريات الحجاجحٌمادم صٌمكد،  -ُ

 .ِٖٗ، صكالفنكف كالعمـك اإلنسانية، تكنس
 . ِٕصكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، ص -ِ
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ـي مؤديةه حتما إلى العمؿ السمككي، لتصبح القكتاف قكلن متضامنةن  التأثيري النظرمُّ كاإلذعافي كالتسمي

يا عف بعض  .(ُ)متفاعمة ال قكلن منعزال بعضي

أٌف ثمة فرقا بيف اإلقناع كاالقتناع، فجعبل الحجاج الذم يسعياف إلى تشكيؿ  باحثافكبٌيف ال

نظريتيما فيو حجاجا غايتيو االقتناعي، عمى أساس "أٌف المرءى في حالة االقتناع يككف قد أقنع نفسو 

 .(ِ)بكاسطة أفكاره الخاصة، أٌما في حالة اإلقناع فإٌف الغير ىـ الذيف يقنعكنو"

يرا بيف اإلقناع كاالقتناع، بؿ إٌف االقتناع حالةه ناتجة مف اإلقناع، ذلؾ أٌف كال أجد فرقا كب

مف أشير معاني صيغة )افتعؿ( المطاكعةى، نقكؿ: جمعتيو فاجتمع، كأسمعتيو فاستمع، كأقنعتيو 

فاقتنع، فاالقتناعي مطاكعةي اإلقناع؛ فالخصـ يقدـ دعكاه مشفكعة بالحجج كاألدٌلة ليقنع خصمو بيا 

ـي فيو الميحاًججي التكضيحى فيقت نع أك ال يقتنع. كىما عمى ذلؾ متبلزماف في إطار عممٌية حجاجٌية ييقٌد

ٌف اإلقناع "ىك إشار إليو الدكتكر سمير مف قكلو كالشرح البلزميف لحصكؿ اإلقناع. كىذا ما أ

 .(ّ)تبصيري الطرؼ اآلخر بالرأم الذم نكصمو إليو"

حجاج يجد أٌنيما لـ ييخرجا الحجاجى إخراجا كامبل مف دائرة كالناظري في تعريفيما السابؽ لم

إلى البحث عف   -كما اتضح سابقا  -الخطابة، كال الجدؿ أيضا؛ فالخطابة األرسطية تسعى 

الكسائؿ المكجكدة المكصكلة إلى اإلقناع، كىما في تعريفيما يجعبلف الحجاج باحثا عف التقنيات 

ـي كجوه مف كجكه اإلقناع. الخطابية التي يريدكف منيا أف تؤ  دم بالسامعيف إلى التسميـ، كالتسمي

ـي  ـي، إلزا كيريداف مف ناحية أخرل أف ييخرجا الحجاج مف دائرة الجدؿ الذم مف أىـ غاياتو اإللزا

طرؼو بأطركحة طرؼ آخر، كالحقيقة أٌف عبارتىيما "أف تؤدم باألذىاف إلى التسميـ" فييا مف اإللزاـ 

                                                             
 .ِٗصصكلة، الحجاج في القرآف الكريـ،  -ُ
 .َُّحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ِ
، المجاؿ كالكظيفة كالمنيج، عالـ الكتب الحديث، إربد، جدارا لمكتاب العالمي، عماف، المسانياتاستيتية، سمير،  -ّ

 .ََٕ، صََِٖ، ِط
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د أٌف )بيرلماف كتيتيكا( ظٌمٍت نظريتيما الحجاجية مقاربةن بصفة أك بأخرل لمنظرية ما فييا. لذا، أج

األرسطية، أك بقيت في إطارىا. كبٌيف عبد اهلل صكلة أنيما أشارا إلى ذلؾ في غير مكضع مف 

مع كجكد بعض العبارات عمى الجية األخرل في كتابيما تشير إلى أٌف ما جاءا بو يشكؿ  كتابيما،

. كيبقى قربي نظرية بيرلماف كتيتيكا أك بعديىا (ُ)جديدة مقطكعة الصمة مع المنطؽ القديـخطابة 

نظرية الحجاج األرسطية مدارى خبلؼ بيف الدارسيف
(ِ) . 

أنٍسكيمبر المذاًف ييعىٌداًف مف أتباع المدرسة البرغماتية التداكلية، فكانت ك  ديكرك الباحثافأٌما  

عمى التداكلية المسانية التي تنطمؽ مف الفكرة التي تقكؿ: "إٌننا نتكمـ عاٌمةن  نظريتيما الحجاجية قائمةن 

كاإلقناعي كما عٌرفو حاـز القرطاجٌني: "حمؿي النفكس عمى فعؿ شيء أك اعتقاًده،  .(ّ)بقصد التأثير"

كمّْو،  . فيرل ديكرك أٌف التأثير مقصكده في الكبلـ الذم نستعممو(ْ)أك التخمي عف شيء أك اعتقاًدًه"

لدرجة أٌنوي يىعيٌد كؿَّ قكؿو حجاجا عمى الخبلؼ مف بيرلماف الذم يرل أٌف السمة الحجاجية ليست 

ذا كاف الحجاج كائنا في دائرة الخبلؼ كما ىك متفؽ عميو عند المنطقييف (ٓ)مكجكدة في كؿّْ قكؿ . كا 

عي مفيكمىو ليككف ىك المعنى كالفبلسفة كالدارسيف، فإٌف ديكرك ييخرج الحجاج مف دائرة الخبلؼ، كيكسٌ 

. ففي عبارة "أنا متعب ىذا اليكـ" مثبل، التي لك عيرضت عمى (ٔ)نفسيو، ال أٌنو كامف في المعنى

                                                             
 .ِٗ، ِِ، ُِص ص صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ،انظر:  -ُ
الدكتكر عبد الرزاؽ بنكر فيـ األستاذ عبد اهلل صكلة لمقصكد نظرية بيرلماف فعمى سبيؿ المثاؿ انتقد الباحث  -ِ

كتيتيكا، كذلؾ في بحثو لو بعنكاف "األطر اإليديكلكجية لبعض نظريات الخطاب"، مثبتو في كتاب الحجاج 
 مفيكمو كمجاالتو.

، ََِٔ، ُاإلنسانية، الرباط،ط، كمية اآلداب كالعمـك التحاجج، طبيعتو ومجاالتو ووظائفوالٌنٌقارم، حٌمك،  -ّ
 . في بحث ألبي بكر العزاكم بعنكاف" الحجاج كالمعنى الحجاجي".ٓٓص

ْ- ، ، تحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، دار الغرب وسراج األدباء ءمنياج البمغا القرطاجٌني، أبك الحسف حاـز
 .َِ، صُّٖٗ، ّاإلسبلمي، بيركت، ط

، ِ، جََُِ، ُ،عالـ الكتب الحديث، إربد، طالحجاج، مفيومو ومجاالتوانظر: عمكم، حافظ إسماعيمي،  -ٓ
 . ُِّص

 ، في بحث لػ ىشاـ الريفي بعنكاف "الحجاج عند أرسطك".ُِّانظر: حٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ٔ
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ٌنما يكجينا  بيرلماف لما رأل فييا حجاجا يرل ديكرك أٌف الكبلـ ال يتكقؼ عمى اإلخبار بالتعب، كا 

ليكـ، لف أخرج إلى العمؿ أك تمزمني مراجعةي إلى دالالت تداكلٌية متعددة، كأف نقكؿ: أنا متعب ا

الطبيب. فعمى ىذه الحاؿ أصبحت عبارة "أنا متعب اليكـ" حجاجا، كىذا كٌمو نابعه مف رؤيتو "أٌف 

. كىي الرؤية التي أسس عمييا ديكرك نظريةى (ُ)الحجاج ليس في المعنى، بؿ ىك المعنى عينو"

ة كأكلكيًتيا عمى الظكاىر التي تتعامؿ معيا؛ فعناصري الحجاج في المغة التي تقكؿ باستقبللية المغ

ٌددي بعناصرى غيًر لغكية . باإلضافة إلى أٌف العناصرى المغكية تحمؿ في داخميا السمةى (ِ)المغة ال تيحى

التكجييية؛ تكجيوى المخاطىب إلى الداللة، فالحجاجي كامفه في عنصر التكجيو. كىذا ظاىر في اىتماـ 

 .(ّ)اللة في تحديد مقصد القكؿديكرك باتجاه الد

ٌجة مف  كييفيـي مف ذلؾ أٌف الحجاجى عند ديكرك: "إنجازه لعمميف ىما عمؿي التصريح بالحي

ناحية، كعمؿ االستنتاج مف ناحية أخرل، سكاءن كانت النتيجةي مصرحا بيا أك مفيكمةن مف 

إلى التسميـ بقكؿ آخر ريًمزى لو بػػ ( إلى القكؿ الذم يقدمو المتكمـ، فيفضي ُ. كييٍرمىزي بػ )ؽ(ْ)("ُ)ؽ

 . (ٓ)(ِ)ؽ

لكثيرو مف النقد،  كسيٌجمت عمييا  -كغيرىا مف النظريات  -كقد تعرضٍت ىذه النظريةي 

المآخذي التي أضعفٍت مف  مقبكلٌيتيا. كليس المقاـ مناسبا لعرض ذلؾ؛ إذ يكفينا ىنا بياف الخطكط 

 العريضة لمحجاج كما تراه تمؾ النظريات.

 

                                                             
 .ُِّ، صِانظر: عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج -ُ
 .ِّٖ-ِّٕانظر: المرجع السابؽ، ص ص  -ِ
، في بحث لػ ىشاـ الريفي بعنكاف "الحجاج عند أرسطك". ُِّانظر: حٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ّ

 ، في بحث لػ شكرم المبخكت بعنكاف "نظرية الحجاج في المغة".ِّٓكانظر: ص 
 .ّّصكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، ص  -ْ
 .ّّانظر: المرجع السابؽ، ص -ٓ
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 الحديثة الحجاج في الدراسات العربية -ٕ

لقد كاف لمدارسيف العرب في العصر الحديث إسياماته متنكعة في مجاؿ الدرس الببلغي، 

سعت إلى إقامة مشركع ببلغٌي جديد، يطٌكر الدرسى الببلغي العربي كيعيدي صياغتىو إعادةن فييا 

كمحمد العمرم، كطو عبد الرحمف،  التجديدي المفيد. ككاف مف أبرز ىؤالء الدارسيف صبلح فضؿ،

 إلى المغرب العربٌي. -في معظميـ –كحٌمادم صٌمكد، كعبد اهلل صكلة، الذيف انتمكا مىٍسكىننا 

ككاف ليؤالء الباحثيف دراساته أقامكا فييا نقدا كتحميبل لمنظريات الببلغية السٌيما النظرية 

، أمثاؿ بيرلماف كأكستيف الغربٌييفات الحجاجية مف أرسطك إلى العصر الحديث المتمثؿ في دراس

كديكرك، كغيرىـ. فخرج عمينا صبلح فضؿ بكتابو "ببلغة الخطاب كعمـ النٌص". ككاف لمحمد 

لرؤية العمرم عدد مف األبحاث كالمؤلفات في ىذا الخصكص، منيا كتابو "المكازنات الصكتية في ا

"تداخؿ الحجاج كالتخييؿ"، كغيرىما. ككاف لطو عبد الرحمف مؤلفاته بػ الببلغية"، كبحثو المعنكف 

عديدة في ذلؾ، نذكري منيا عمى سبيؿ المثاؿ: كتابو  المكسكـ بػ "في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ 

 الكبلـ"، ككتابو "المساف كالميزاف"، كغيرىما.         

ماميو بالدرس الببلغي كاضحا، ممف ذكرنا، فظير اىت اكلـ يكف حٌمادم صٌمكد أقٌؿ اىتمامن 

إلى جانب اىتمامو بالدراسات الحجاجية، مف مؤلفاتو كأبحاثو، منيا كتابو الذم جمع فيو عددا مف 

األبحاث ذات العبلقة بالحجاج المعنكف بػ "أىـٌ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى 

ثو في الببلغة كالحجاج أشرؼ ىك عميو. ككاف اليكـ". كظير مف خبلؿ كتابو ىذا تشكيميو فريؽى بح

ىدفو إعادة النظر في التراث الببلغي العربي. كتطٌمب ذلؾ ضركرةن العكدةى إلى األصكؿ التنظيرية 

 األكلى لمحجاج، فعادكا إلى أرسطك، ثـٌ ساركا بالدارسة كالنقد كالتحميؿ إلى العصر الحديث.
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اسات الناقدة كالمحممة لمنظريات الحجاجية، منيا: أٌما عبد اهلل صكلة، فقدـ العديد مف الدر 

 -الخطابة الجديدة  -بحثو "الحجاج، أطيرهي كمنطمقاتو كتقنياتو، مف خبلؿ مصنَّؼو في الحجاج 

 لبيرلماف كتيتيكا"،  ككتابو "الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية". 

جاج في القرآف الكريـ" أف يبني إستراتيجية كحاكؿ عبد اهلل صكلة مف خبلؿ كتابو "الح

محكمة تصمح لدراسة الحجاج في القرآف الكريـ، فكقؼ لذلؾ عمى النظريات الحجاجية مف أرسطك 

إلى العصر الحديث ليخرجى بتكليفة دقيقة تناسب النصَّ القرآني، كتتفؽي كبناءىه الحجاجٌي، كليأخذى ما 

ا ال يراه مناسبا. كأشار إلى مقًصده ىذا في غير مكضع مف يراه مناسبا لمنٌص القرآنٌي، كيترؾ م

 .(ُ)كتابو

كتبقى الدراسات العربية المعاصرة حكؿ الحجاج دراساًت نقدو كتحميؿ، كلـ تصؿ بٍعدي إلى 

 بناء نظريات جديدة ليا استقبلليتيا كبناؤىا الخاٌص.

صركف الذيف ذكرناىـ في كقد كاف لمباحثة ليمى جغاـ عرضه ألبرز ما قٌدمو الدارسكف المعا

 .(ِ)مجاؿ النظرية الحجاجية، كذلؾ ضمف أطركحتيا التي قٌدمتيا لنيؿ درجة الدكتكراه

أٌما مصطمحي الحجاج في المناظرات النحكية، فيذا ما ستكشؼ عنو الفصكؿي القادمة مف 

كالمعالـ الميشىكّْمىًة الدراسة بحكؿ اهلل تعالى، بعد تحميؿ نصّْ المناظرة تحميبلن يضعنا أماـ الحدكًد 

لمصطمح الحجاج، فينتجي المصطمح مف داخؿ المناظرة نفًسيا. كىذا ىك غرض الدراسة، أف نضع 

تأطيرا عاٌما لمحجاج الذم مارسو النحاة في مناظراتيـ، عمى أف يككف ذلؾ التأطيري نابعا مف 

 نصكص المناظرات ال مف غيرىا.

                                                             
 .ُْ، َْ، َِالقرآف الكريـ، ص ص  صكلة، الحجاج فيانظر:  -ُ
، رسالة دكتكراه، قسـ اآلداب كالمغة "الحجاج في كتاب البيان والتبيين لمجاحظ"(، َُِّانظر: ليمى جغاـ) -ِ

 .ْٗ- ِّبسكرة،  الجزائر، ص ص  -العربية، كمية اآلداب كالمغات، جامعة محمد خيضر 
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المبحث األول

 المناظرات النحوية

 المفيكـ كالنشأة كالسمات العامةالَمطمُب األول: 

 مفيوُميا:

. كجاء في المساف: المناظرةي مف الجذر المغكم )ف ظ ر(، كفعمييا  ناظىرى مناظىرىةن فيك ميناًظره

كناظرتي فبلننا أٍم ًصرتي لو  .(ٔ)"يريؾ الذم ييراكضيؾى ك تيناًظريه"كالتناظيري التراكضي في األمر. كنظ

 فالمناظرة إذنا مخاطىبىةه تحدث بيف طرفيف.  .(ٕ)نظيرا في المخاطىبىة

الجزئٌية التي تشكؿ بمجمكعيا المعنى الكمٌي  كتحمؿ المناظرةي في داخميا العديدى مف المعاني

العاـ؛ فالمناظرةي مف النظر الذم ييراد بو "تقميبي البصيرة إلدراًؾ الشيء كرؤيًتو، أك التأٌمؿي 

"  . (ٖ)كالفحصي

الفكري في الشيء تقدّْريهي كتقيسيو"مف النظر الذم ييراد بو " كتىككف المناظرة أيضا
كقد تككف  .(ٗ)

تَـّ كبلـي اآلخر، ال أف يتكمـ في ذم يقتضي أٍف ينتظرى أحدي المتخاصميف إلى أٍف يى مف االنتظار ال

مة، كىي بذلؾ تقتضي كجكدى طرفيف متقابميف؛ فالتقابؿي مف  .(٘)كسط كبلًمو كالمناظرةي عمى كزف ميفاعى

                                                             
 .(ف ظ ر)ابف منظكر، لساف العرب، مادة  -ُ
 .(ف ظ ر)السابؽ، مادة  صدرانظر: الم - ِ
 .(ف ظ ر)الجكىرم، الصحاح، مادة  -ّ
اعتنى بو ككضع حكاشيو: عبد المنعـ ، تاج العروس من جواىر القاموسًبيدم، محمد مرتضى الحسيني، الزَّ  -ْ

 .(ف ظ ر)مادة ، ََِٕ، بيركت، ُخميؿ إبراىيـ ك كريـ سيد محمد محمكد، دار الكتب العممية، ط
دستور العمماء أو جامع العموم في اصطالحات رم، كى الرسكؿ األحمد نى انظر: القاضي عبد النبي بف عبد  -ٓ

 .ِّّ، صّ، جََُِ، ُطعٌرب عباراتو الفارسٌية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممٌية، بيركت، ، الفنون
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الًمٍثؿي كالشبيو : "ري كالميناظً  .(ٔ)"قابىؿي دالالت المناظرة أيضا. جاء في الصحاح: "كديكرينا تىناظىري أم تى 

قد تككف "مف النظير، بمعنى أٌف  كفي ىذا المعنى األخير إشارةه إلى أٌف المناظرةى  .(ٕ)"شيء في كيؿٌ 

 كىك إظيار الصكاب كالحٌؽ. .(ٖ)كاحده" مأخذى الطرفيف فييا

 أسيمتبما اشتيؽَّ منو مف كممات  (ف ظ ر)إٌف المعاني المغكيةى التي أفادىا الجذري المغكم 

في تشكيؿ المعالـ كالحدكد الخاصة بمصطمح المناظرة، إضافة إلى الكشؼ عف بعض الضكابط 

كاآلداب المتعمقة بيا. كسيظير ذلؾ في الصفحات القادمة مف ىذا المىطمب في الجزئية المتعمقة 

 بالسمات العامة لممناظرة.

جـ المصطمحات كاحدةن؛ أٌما المناظرةي اصطبلحا فتكادي تككفي التعريفاتي المكجكدةي في معا

 كىي: .(ٗ)"نسبة بيف الشيئيًف إظيارا لمصكابالنظري بالبصيرة مف الجانبيف في الىي "فالمناظرة 

كفي الكميات لمكفكم جاء تعريفيا .(٘)"نسبة بيف الشيئيًف إظيارا لمصكاب"تكٌجوي المتخاصميًف في ال

ًىيى الٌنظر بالبصيرة مف : "عندهف مع إضافة بسيطة؛ فالمناظرة عمى صكرة التعريفيف السابقي

عى نىفسو قد يككف مى كىاب، كى ٍيئىٍيًف ًإٍظيىارنا لمصَّ اًنبىٍيًف ًفي النٍّْسبىة بىيف الشَّ كقد يككف مع .فقكلو: "(ٙ)"اٍلجى

نفسو" ييقصدي بو أٌف النظرى قد يككفي بيف الشخًص كنفًسًو دكفى كجكًد شخصو آخرى يقابيميو، كلعٌمو أدخؿى 

نساًف مع نفسو في عداد المناظرة لتحقؽ معنى التقابؿ فيو، الذم ىك مف المعاني البلزمة تناظرى اإل

                                                             
 .(ف ظ ر)الجكىرم، الصحاح، مادة  -ُ
 .(رف ظ )الزبيدم، تاج العركس، مادة  -ِ
 .ِّّ، صّج لقاضي نكرم، دستكر العمماء،ا -ّ
ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار ، معجم التعريفاتالشريؼ الجرجاني، عمي بف محمد،  -ْ

 .ِِّ-ُِّص ، صُّٖٗ ،ُ، بيركت، طالكتب العممية
 .ِّّص ،ّء، جكؿ األحمد نكرم، دستكر العمماالقاضي عبد رب النبي بف عبد رب الرس -ٓ
، اعتنى بو: د. الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغويةالكفكم، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني،  -ٔ

 .ْٖٗ، صُٖٗٗ، ِعدناف دركيش كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، ط
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، كذلؾ إذا ما  في المناظرة. كبٌيف ابفي سينا أٌف اإلنسافى يجكز أٍف يككفى ميناًظرا كمناظىرا في آف كاحدو

اإلنسافي قد حصكؿي العمـ، ك  -عند ابف سينا- شٌكؿ مف نفسو طرفا مقاببل، ألٌف غرضى المناظرة

إاٌل أٌف ىناؾ أشياء تمٌر بيا عمميةي المناظرة تجعمني أرل أٌف المناظرة  .(ٔ)يككف معٌمما لنفسو كمتعٌمما

تتطمب كجكدا حقيقيا لطرفيف، ال يتحقؽ في اإلنساف مع نفسو، كاالٌدعاء كالمعارضة كالنقض كالمنع 

 ثناء المناظرة. كاالستفسار كاالنتقاؿ، كغيرىا مف األشياء التي قد تظير أ

ىي المناظرة التي تككف بالفعؿ ال بالقكة، لذا، لف يككف  -كما أرل -إٌف المناظرة الحقيقية 

عند المناظرات المفترضة، كالتي صنعيا األنبارم في كتابو  مف شأف ىذه الدراسة الكقكؼي 

 اإلنصاؼ، لعدـ كجكد فعمٌي لطرفي المناظرة. 

مفى المخاطبات القياسية، كىي: التعميـ، كالميجاراة، كالمناظرة، كقد أدرجى ابفي سينا المناظرةى ض

ثـٌ عٌرفيا ببياف الغرًض منيا بقكلو:  .(ٕ)كالمعاندة، كاالختبار، كالمجادلة، كالخطابة، كاإلنشاد

أعني ٌميف؛ "المناظرةي مشتقةه مف النظر كاالعتبار، فالغرضي فييا المباحثةي عف الرأييف المتقابميف الميتىكىفَّ 

يتكىٌفؿي كؿَّ كاحدو منيما كاحده مف المتخاطبيًف ليىبيفى لكمييما المحؽُّ منيما، فيساعده الثاني 

كيظيري في تعريؼ ابف سينا األسمكبي الذم تقكـ المناظرة عميو، كالنيج الذم تسير عميو، .(ٖ)عميو"

يا األكؿي بيافي الحٌؽ، كىذا ما جعؿ أطرافى  ذكف التعصبى كالمعاندةى يا ينبً فيي عممٌيةه تخاطبٌيةه غرضي

التي تعتني  راح كؿُّ كاحدو يساعد اآلخرى في تجميًة الحٌؽ كبياًنو، فبل تجدي تمؾ الخصكمةى ، بؿ جانبا

ظيارىا عمى مىٍف سكاىا.  بالذات كا 

                                                             

، ّ، مجمدََِٖ، ُ، تحقيؽ: محمد عثماف، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، طكتاب المنطقانظر: ابف سينا،  - ُ
 . ْٔص 

 . ِّ، ص ّمجمدالمصدر السابؽ، انظر:  - ِ
 .ِّ، صّمجمدالمصدر السابؽ،  - ّ
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ككاف ابفي سينا حريصا في اختيار ألفاظو في تعريفو لممناظرة، لدرجة أٌنو عمى خبلؼ 

يستعمؿ لفظة الخصـ أك المتخاصميف، كاستبدؿ بيا لفظةى المتخاطبيف حرصا التعريفات األخرل لـ 

، كيرمي بعيدا ما يناقضيما.           ـى  منو عمى رٍسـ نىٍيجو كاضحو لممناظرة يتبنى الحؽَّ كالعم

تشترؾي التعريفاتي السابقةي في أٌنيا ترل أٌف المناظرة إٌنما تيعقدي قصدى إظياًر الصكاب كالحٌؽ. 

أبعد مف ذلؾ حيف رأل أٌف كاجب كٌؿ طرؼ أف يساعد الطرؼ إلى  -كما قمنا -ابفي سينا  كذىب

يما ليس إاٌل حصكؿى اآلخر في بيا اٌل بما العمـ، فبل ينتفعاف بالذات إ ف الحٌؽ كالصكاب؛ إذ إٌف "غرضى

ـى كييفيديه  .(ٔ)"ييكًقعي العم

ا سينا يدرؾ أٌف ىناؾ مسافةن بيف مسٌيما تعريؼ ابًف التعريفات السابقة ال إٌف الناظرى في 

، ال سٌيما إٍف نظر فيما حصؿ مثبل في المناظرة جاء فييا كبيف ما ىك ماثؿ في المناظرات النحكٌية

كسيككف مف  .بالمسألة الزنبكرية ق( التي اشتيرتُٖٗق( كالكسائي )َُٖالتي قامت بيف سيبكيو )

 القضية.شأف المبحث الثالث في ىذا الفصؿ بيافي ىذه 

 نشأُتيا:

ترتبطي نشأةي المناظراًت النحكية ارتباطنا كثيقنا بظيكر الخبلًؼ النحكم كرسكًخ المذىبٌية فيو، 

. إاٌل أٌف المناظراًت النحكيةى  ٌنما كاف لنشكئيا أسبابه كعبلماته كدالئؿي فيي لـ تنشأ فجأةن أك صدفة، كا 

ظيار الحٌؽ،  التي اتسمت بالتنافس كالعصبية لممذىب، كابتعدت قمي بل أك كثيرا عف قصد التعٌمـ كا 

فما كاف يدكري في المجالس التي كانت تجمعي أكائؿى النحاة كاف عبارةن  ،تجٌمٍت متأخرةن بعضى الشيء

 عف مناقشاتو عممٌية تخمك مف العصبية، كتيدؼي إلى تحصيؿ العمـ، كدفًع المحف عف المغة قدرى 

غيرى أٌننا نرٌجح أٌف التنافسى بيف نحاًة البصرة ، فيقكؿ: "ؾكيشير ميدم المخزكمي إلى ذل اإلمكاف،
                                                             

 .ِّ، صّ، مجمدكتاب المنطؽابف سينا،  - ُ
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كألمح إلى ذلؾ .(ٔ)"ق(َُٗ) كأبي جعفر الرؤاسي ق(ُٕٓ) كالككفة ال كجكد لو في عيد الخميؿ

في الككفة كالخميؿ في البصرة، ثـٌ  (ٕ)بدأ الخبلؼي ىادئا بيف الرؤاسيأحمد أميف بقكلو: " األستاذي 

 .(ٖ)"الككفة كسيبكيو في البصرةائي في اشتدَّ بيف الكس

لقد كاف لنشأة الدراسات المغكية مسٌكغاته دعت النحاةى إلى تقعيد المغة، كمف ذلؾ ما رأكه 

ما بعدما اتسعت رقعةي الدكلة اإلسبلمية، كدخؿ في مف خطر تفشي المحف في المغة العربية، ال سيٌ 

أفراد تمؾ األمـ بحكـ العيش معا في ك  رب، فحصؿ اختبلطه بيف العربالع اإلسبلـ أمـه أخرل غيري 

العرب معيـ، كتكاصمىيـ مع  ظؿّْ دكلةو كاحدة، كتحت رايًة ديفو كاحد، فأكجب ىذا حتما تكاصؿى 

كال شؾ أٌف في ىذا التكاصؿ ما يفتحي بابى تأثًر العرب بيـ عمى مستكل المغة أك غيرىا.  العرب،

فخكؼي  .(ٗ)"أٌثرٍت كيؿّّ منيما عمى صاحبتيا خرل،إذا احتٌكٍت لغتاًف إحداىما باأليقكؿ فندريس: "

 العرب عمى لغتيـ دفعيـ إلى كضع ما يضبطي المسافى كيمنعيو مف المحف. 

كتشػػػير الركايػػػاتي التػػاريخيػػة بمػػػا يخػػػصُّ بػػدايػػػػةى النػػػحك إلػػػػػػػى أٌف "البصػػػػػرييف ىػػػػػـ الذيػف 

، كانػػػػت فيو الككفةي منصرفةن عنو بما شغميا مف ركاية دكه بالرعكضعػػػكه كتعيٌ  ػػػاية قرابػػػػػػةى قػػػرفو

لى أٌنو مٌر في أطكار عدة، بدأت بطكر الكضع كالتككيف، ككاف  ،(٘)األشعار كاألخبار ...." كا 

، ثـٌ ؿ عصر الخميؿ بف أحمد الفراىيدمىػ( إلى أكٌ ٗٔبصريا، امتد مف عصر أبي األسكد الدؤلي )

كامتد مف أكؿ عصر الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كأبي  بصريا ككفيا، ، ككافًر النشكء كالنمكٌ طك 

                                                             

، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، مصر، مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحوالمخزكمي، ميدم،  - ُ
 . ٔٔ، ص ُٖٓٗ، ِط

، إنباه الرواة عمى أنباه النحاةانظر ترجمتو: كانظر: القفطي، الكزير جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ،  - ِ
 .َُٓ، صْ، جُٖٔٗ، ُتحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي، القاىرة، ط

 .ِْٗ، ص ِ، جُّّٗ ،َُط ، دار الكتاب العربي، بيركت،ضحى اإلسالمأحمد أميف،  - ّ
 . ّْٗ، تعريب: عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، مكتبة األنجمك المصرية،  صالمغةفندريس،  - ْ
 .ِٔص المرجع السابؽ، - ٓ
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ىػ(، ثـٌ طكًر النضكج ِْْىػ( كابف السٌكيت )ِْٖ) جعفر الرؤاسي إلى أكؿ عصر المازنيٌ 

إلى آخر عصر  (ٔ)كامتد مف أكؿ عصر المازني كابف السكيت ،كالكماؿ، ككاف بصريا ككفيا كذلؾ

كاتسـ ىذا الطكري األخيري  الترجيح ككاف بغداديا، كأخيرا طكرً  .(ٕ)ىػ(ُِٗىػ( كثعمب )ِٖٓالمبرد )

 .(ٖ)بأٌف أساسىو المفاضمةي بيف المذىبيف البصرم كالككفي

في الطكريف الثاني كالثالث، فقد كاف بمفيكميا االصطبلحٌي  أٌما ظيكر المناظرات النحكية

ت في الطكر الثاني السٌيما في عصر الخميؿ كالرؤاسي ذاتى أجكاء تنافسية ىادئة أكثر إاٌل أٌنيا كان

 مما كانت عميو في الطكر الثالث. 

ككاف مما بعث عمى الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف التبايفي المكجكد في المنيج المتبع 

جكف مف دائرة اعتمادىـ معظـى ا المدرستيف، فبينما كاف البصريكف ييخرً تكالمصادر التي اعتمدتيا كم

القبائؿ، كييبقكف العددى القميؿى منيا متمثمةن في قبائؿ قيس كتميـ كأسد... ثـ ىذيؿ كبعض كنانة 

كة، مما أبعدىا عف مخالطة األعاجـ، فسممت األٌفٌ ىذه القبائؿى مكغمةه في البد ،(ٗ)كبعض الطائييف

كاف الككفيكف يكٌسعكف دائرةى السماع، فيأخذكف  بينما كاف حاؿ البصرييف كذلؾ،لغتيا مف الفساد، 

 .(٘)المغةى عف القبائؿ التي أخذ عنيا البصريكف، كعف غيرىا ممف رفض البصريكف االعتدادى بكبلميا

 .(٘)بكبلميا

                                                             

بيدم، أبترجمتو:  انظر - ُ ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ طبقات النحويين والمغويينبكر محمد بف الحسف،  كالزُّ
، ْإنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ج . كانظر: القفطي،َِِص ،ُّٕٗ، القاىرة، ُمكتبة الخانجي، طإبراىيـ، 

 .ٔٓص
، تعميؽ: عبد العظيـ الشناكم كمحمد عبد الرحمف نشأة النحو وتاريخ أشير النحاةمحمد، الطنطاكم، انظر:  - ِ

 .ّٓ، َّ، ِٕ، ص ص ُٗٔٗ، ِالكردم، د. ناشر، ط
 .ُٗٓانظر: المرجع السابؽ، ص - ّ
 .ْٓ،ُٓالمخزكمي، مدرسة الككفة ، ص ص - ْ
 .ُّّ-َّّص ص  المرجع السابؽ، - ٓ
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كلـ يقؼ األمري بالبصرييف عند استبعاد كثير مف القبائؿ العربية، إذ كاف ليذا االستبعاد أثره 

قرآنية، كىذه دائرة خبلؼي أخرل؛ ذلؾ أٌف القبائؿ لٌما اختمفت لغاتييا مف ثـٌ في مكقفيـ مف القراءات ال

كػػػاف ليػػذا الخػػػػبلؼ نتائػػػػػػػػػػػج: منيا اختبلؼي القراءات فػػػػي القػػػػرآف، فإٌنيا تيميت حسػػػػػػػػب جاتيا "كليػػػػػ

ما بصػػريي القػػرف الثالػػػػػػػث كىػػػذا ما جعؿ البصرييف ال سيٌ  .(ٔ)"رب في لغاتيـ كليجاتيـاختبلؼ العػػػ

 .(ٖ)يخٌطئكف بعضى القٌراء الذيف جاءت قراءاتييـ مخالفةن ألصكؿ البصرييف كأقيستيـ ،(ٕ)اليػػػجرم

كأٌما فيما يتعمؽ بالمنيج، فيناؾ مف اآلراء ما يؤكد أٌف البصرييف كالككفييف قد اجتمعكا حكؿ 

، إاٌل أٌف البصرييف راحكا ينٌمكف ما تتممذكا جميعا عميو. إٌنو الخميؿ بف أحمد الفراىيدمٌ منبع كاحد، ك 

أخذكه عف الخميؿ متبعيف في ذلؾ منيجو، كراح الككفيكف بعد أف أخذكا النحك عنو يرسمكف نيجا 

 جديدا لدراساتيـ المغكية يغاير أك ينماز بعض الشيء عف نيج الخميؿ. كمف ىنا صار لمبصرييف

 .(ٗ)يـ كمنيجيـ الخاٌص أيضا، كلمككفييف مذىبي يـ كمنيجيـ الخاصُّ مذىبي 

كيرل بعضي الدارسيف المغكييف أٌف االختبلؼى في المنيج بيف البصرييف كالككفييف لـ يبلمس 

فقد  ؛(٘)الثكابتى كاألصكؿ، كلـ يكد يختمؼي منيجي النظر النحكم في الككفة عٌما كاف عميو في البصرة

جماع كغيرىا.  فقد اعتمد كؿّّ  منيما األصكؿى ذاتىيا في معالجة المسائؿ النحكية، مف سماعو كقياس كا 

إطبلقو، كما فعؿ ىك أٌف البصرييف لـ يأخذكا بالمسمكع عمى  ،كيبقى الفرؽي الكاضح بيف حاليما

لك سمعكا بيتا كاحدا فيو جكازي شيء مخالؼو لؤلصكؿ جعمكه أصبل كبٌكبكا الككفيكف، الذيف "

                                                             

 .ِْْ، صِأحمد أميف، ضحى اإلسبلـ، ج - ُ
 .ُٗ، د.ت، صٕ، دار المعارؼ، القاىرة،  طالمدارس النحويةانظر: شكقي ضيؼ،  - ِ
 . ُّْ، ّّٕانظر: المخزكمي، مدرسة الككفة، ص ص  - ّ
 . ّْص المرجع السابؽ،انظر:  - ْ
، ُٕٔٗناشر، د. ط،  ، د.في تاريخ العربية أبحاث في الصورة التاريخية لمنحو العربيانظر: نياد المكسى،  - ٓ

 .  ُُ، صُٕٔٗ
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بؿ كاف ىُـّ البصرييف السعيى إلى طرد الباب عمى كتيرة كاحدة، لذا، لـ يحفمكا بالسماع إذا  .(ٔ)عميو"

 .(ٕ)خالؼ قكاعدىىـ، بؿ كانكا ييسقطكف ذلؾ بدعكة الشذكذ كالندرة، كعدـ معرفة القائؿ

كأٌما القياسي فكاف لمفريقيف اعتماده كاضح عميو، مع اختبلفات في اإلجراء كالتطبيؽ؛ 

الغالب، في حيف كاف الككفيكف يترخصكف في القياس،  يكف ال يقيسكف إال عمى العاـٌ فالبصر 

فيقيسكف عمى القميؿ كالكثير كالنادر كالشاذ، حتى قاؿ فييـ بعض الدارسيف: " كاف الككفيكف أكثر 

 .(ٖ)قياسا مف البصرييف، إذا راعينا )الكـ(؛ فيـ يقيسكف عمى القميؿ كالكثير كالنادر كالشاذ..."

ا في بناء العقمية  مبيئة الثقافيةكلعٌؿ ل كاالجتماعية في كيؿٍّ مف البصرة كالككفة أثرنا كاضحن

المغكية؛ فالبصريكف كانكا أىؿ منطؽ كفمسفة، كظير تأثريىـ بالمنيج الكبلمٌي في تعقيدىـ لمغة، إذ 

عدةى الشأفى العظيـ، حٌكمكا المقاييس العقمٌية في كثير مف كبلـ العرب، كأعطكا بناءن عمى ذلؾ القا

كىما في قىبكؿ الكبلـ أك رفضو  .(ٗ)كنٌصبكىا مف ثـٌ حى

فأئمة متأثريف في ذلؾ بمنيج القٌراء، "كأٌما الككفيكف فظير اىتمامييـ كاعتداديىـ بالركاية، 

القراءة ال يعممكف في شيء مف حركؼ القرآف عمى األفشى في المغة، كاألقيس في العربية، بؿ عمى 

األثر، كاألصحّْ في النقؿ، كالركايةي إذا ثبتت عنيـ لـ يردَّىا قياسي عربيةو، كال فيشكُّ لغةو،  األثبت في

ألٌف القراءةى سٌنةه متبعة، يمزـي قبكلييا كالمصير إليو"
(٘). 

                                                             

 . َِٕصد. مكاف، د. طبعة، د. سنة، ، مطبعة جامعة دمشؽ، في أصول النحوسعيد،  ،األفغاني - ُ
رسالة زنة"، ا"كتب مسائل الخالف، دراسة تحميمية نقدية مو  (، ََِّانظر: النعيمي، ناصر إبراىيـ صالح ) - ِ

 . ُٖدكتكراه، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف،  ص
 . َِٖاألفغاني، في أصكؿ النحك، ص - ّ
 .َٓ-ْٕانظر: المخزكمي، مدرسة الككفة، ص ص - ْ
 .ْٖ-ْٕص ص  رجع السابؽ،الم - ٓ
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ـي مناظراتو بيف  كانطبلقا مما ظير سابقا مف اختبلفات بيف البصرييف كالككفييف، كاف قيا

إذا ما أخذنا بعيف االعتبار الركحى التنافسية، كالتعصبى  ،إف لـ يكف الزما الفريقيف أمرنا طبيعيا،

 ما المتأخريف منيـ، أمثاؿ المبرد كثعمب.السيٌ  ،لممذىب بيف أئمة المدرستيف

أٌما أكلى المناظراًت النحكية، فتجدري اإلشارةي بيذا الخصكص إلى أٌف المناظراًت مصطمحه 

 يف، كذلؾ بيف الفقياء كالمتكمميف،طبيقية قبؿ اشتياره بيف النحكيكاف معركفا بصكرتو العممية الت

فالجدؿي الديني إذنا، سابؽه عمى الجدؿ النحكٌم، كيتمثؿ ذلؾ في الجداؿ الذم قاـ بيف المعتزلة 

 .(ٔ)كخصكميـ مف أصحاب النحؿ كالعقائد مف غير المسمميف

حتى نضكًجو كاكتمالو كتصنيًؼ مكضكعاتو و نشأتً  النحك منذي  أٌف الخبلؼى لـ يبرحً  كلٌما تقررى 

في مؤلفات، كأٌف الخبلؼى يبعث عمى إجراء مناقشاتو عممية فييا أٍخذه كردّّ، كفييا دفاعه عف الرأم 

كتدليؿه عميو، كاف مف الطبيعٌي أٍف تكجدى مناظراته نحكيةه أك مناقشاته كمحاكرات بيف أكائؿ النحاة، 

ىػ( كأبي عمرك بف العبلء ُْٗ) الثقفي عيسى بف عمرىػ( ك ُُٕكعبداهلل بف أبي إسحاؽ )

 ىػ(، كغيرىـ، مع أنيـ كانكا ينتمكف لمبصرة جميعا. ُْٓ)

ٍف يقطعي بأٌف ىذه المناظرةى  كيبقى أمري تحديًد أكلى المناظرات محاطا بدائرة الشؾ؛ فبل نجدي مى

ال سٌيما إذا افترضنا أٌف أك تمؾ ىي األكلى؛ إذ مف الصعب تحديدي األكلٌية في كثير مف األمكر، 

الركاياًت المتعمقةى بنصكص المناظرات النحكية لـ تصؿ إلينا كمُّيا، أك لنقؿ أٌف كثيرا مف المناظرات 

 ظمت دكف تدكيف، فاندثرت مع مركر السنيف.

مىنا مف نصكص ليا، فتشير الركاياتي  كأٌما الحديثي عف أكلى المناظرات في حدكد ما كصى

ة جاءت متأخرةن بعضى يًت التي كانت تيعقدي بيف أتباع المدرستيف البصرية كالككفإلى أٌف المناظرا
                                                             

 .ْٗ-ْٖص ص، زكمي، مدرسة الككفةانظر: المخ - ُ
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بصرييف، بحكـ أٌف النحك في مراحًؿ  بيف نحكييف الشيء؛ فالثابت أٌف المناظراًت األكلى عيقدتٍ 

ف ب نشأًتو األكلى كاف بصريا، فكاف منيا ما جمع التمميذى بأستاذه، كتمؾ التي جمعت أبا عمرك

ق َُِفي مجمس ببلؿ بف أبي بردة ) .(ٔ)اهلل بًف أبي إسحاؽ الحضرمي بأستاذه عبدً  العبلء

 .          قَُٗبفي عبًد اهلل القسرٌم سنة  دي قاضي البصرة كأميًرىا، كاٌله عمييا خال ،(ٕ)تقريبا(

، منيا ما اختٌص بجمع المناظرات كتبكيبيا، ككتاب  ككصمت إلينا المناظراتي في مؤلفاتو

الزجاجي". كمنيا ما كاف ميتما بالمغة كالنحك كاألدب كالشعر بصكرة عامة، فكانت  "مجالس

مكسكعيةن بعضى الشيء، إف جاز التعبير، فذىكرٍت شذراتو مف المناظرات النحكية فييا، ككتاب تذكرة 

النحاة ألبي حياف األندلسي في قسـ المجالس منو، ككتاب األشباه كالنظائر لمسيكطي في فف 

رات كالمجالسات كالمذاكرات...، ككتاب خزانة األدب لمبغدادم. كككتب األمالي، كأمالي المناظ

الزجاجي، كأمالي القالي. فضبل عف كتب التراجـ، كطبقات النحكييف كالمغكييف لمزُّبيدم، كمراتب 

إاٌل  النحكييف ألبي الطيب المغكم الحمبي، كأخبار النحكييف البصرييف ألبي سعيد السيرافي، كغيرىا.

اعتمدٍت كتاب الزجاجي "مجالس العمماء" مصدرا رئيسنا في  -كما أشرنا في المقدمة  -أٌف الدراسة 

 الكقكؼ عمى المناظرات المراد تحميمييا.

 سماُتيا:

سنقؼ في ىذه الجزئية مف الرسالة عند ضكابط المناظرة، المتمثمة في أسسيا، كآدابيا، 

لؾ أساسا مف التعريفات لمصطمح المناظرة التي سبؽ أف أشرنا كالمنيجية العاٌمة ليا. كننطمؽ في ذ
                                                             

، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة مجالس العمماءؽ، االقاسـ عبد الرحمف بف إسح كانظر: الزجاجي، أب - ُ
بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، صُْٖص ،ُٗٗٗ، ّط الخانجي، القاىرة،  .ُّ. كانظر: الزُّ

، تيذيب التيذيبالفضؿ أحمد بف عمي بف حجر،  كانظر ترجمة ببلؿ بف أبي بردة: العسقبلني، الحافظ أب - ِ
. كانظر: ِّٓ، صُج ،ََِٖ، ُ، طبيركت اعتنى بو: إبراىيـ الزيبؽ كعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة،

 .ْٗ-ْٖالمخزكمي، مدرسة الككفة، ص ص
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كزاد ابفي سينا  ،أٌف المناظرةى تيعقدي قصدى إظياًر الصكاب كالحؽٌ  يا فيالتي اشتركت جميعي ، ك إلييا

 التعريؼى تقييدا عندما حدد الغرض مف المناظرة في حصكؿ العمـ كاالنتفاع بو.

فَّ "المناظرةى مشتقةه مف النظر كاالعتبار، سينا القائؿ إ ناظر في تعريؼ ابفأٌما أيسسييا، فال

ٌميف؛ أعني يتكىٌفؿي كؿَّ كاحدو منيما كاحده مف فالغرضي فييا المباحثةي عف الرأييف المتقابميف الميتىكىفَّ 

يما حصكؿى العمـ، فبل  المتخاطبيًف ليىبيفى لكمييما المحؽُّ منيما، فيساعده الثاني عميو. كيككف غرضي

ـى كييفيديه." ينت مف أٍف تقكـ  ليا يجد أٌف المناظرة ال بدٌ فالناظر في ىذا فعاف بالذات إاٌل بما ييكًقعي العم

 :ما يأتي عمى

التقابؿ الفعمٌي في كؿ شيء؛ فبل بٌد مف كجكد طرفيف متقابميف، يحمؿ كؿُّ طرؼ رأيا مقاببل  -ُ

  لرأم الطرؼ اآلخر، فنككف أماـ دعكل، كمٌدعو كآخر معترض.

الغرض مف المناظرة حصكؿ العمـ، كبياف الحٌؽ. كأٌم تقابؿ فعمٌي بالصكرة المذككرة في النقطة  -ِ

كالجدؿ  السكفسطائيةاألكلى ال يحقؽ ىذا الغرض، كال يقكـ عميو يىخرج مف المناظرة إلى 

 المذمكـ.                                     

في القكاعد الضابطة لمنيجية المناظرة بدءا مف كفٌصؿ عمماءي ففّْ المناظراًت الحديثى 

ؿ لمنيج المناظرة، مركرا بالقكؿ الذم يصمح التناظر فيو،  ـٌ المؤصّْ كصكال إلى الحاالت ك اإلطار العا

 التي تنتيي بيا المناظرة. 

 :(ٔ)بمجمكعة مف الشركط، كىي ففي ما يتعمؽ باإلطار العاـ لمنيج المناظرة فقد ضبطو العمماءي 

 بٌد لممناظرة مف جانبيف ال -ُ
                                                             

، َََِ، ِ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طعمم الكالمفي أصول الحوار وتجديد طو عبد الرحمف،  - ُ
 .ْٕص



36 

 

 ال بٌد ليا مف دعكل -ِ

 ا مف مآؿ يككف بعجز أحد الجانبيفال بٌد لي -ّ

 ال بٌد لكٌؿ مف الجانبيف مف آداب ككظائؼ. -ْ

 كقد تبٌينٍت ىذه النقاط في ثنايا التعريؼ الذم قٌدمو ابف سينا لممناظرة.        

متمثؿه في المركب  -عمى األصؿ-يك كأٌما القكؿي الذم ىك محؿُّ البحث كالمناظرة، ف

إثبات أمرو ألمرو بالفعؿ، أك لتصديؽ ىك "الخبرٌم التاـ، كىك المسٌمى بالتصديؽ أك بالقضية. كعمـ ا

كمصطمح )المركب( ىنا مقابؿه لمصطمح )المفرد( الذم ىك "كؿُّ ما ليس  .(ٔ)"نفيو عنو بالفعؿ

. ففي المفرد كما ىك كالتقييدمٌ  كمفردة )إنساف(، ككالمركب الناقص؛ اإلضافيٌ  .(ٕ)بإسناد خبرٌم تاـ"

، الذم ىك إدراؾ لمعنى المفردة، مف غير  في حكمو كالمركب اإلضافي كالتقييدم نككف أماـ تصكرو

أٌما في المركب الخبرم التاـ فنككف أماـ تصديؽ؛ ألننا  .(ٖ)تعرض إلثبات شيء لو كال لنفيو عنو

ر، كالخبري يحتمؿي التصديؽى كالتكذيب. كمثاؿ ذلؾ: )الكاتب إنساف(، فإدراكينا معنى )الكاتب( أماـ خب

ـي تصكرو كذلؾ. أٌما إدراكينا معنى التركيب  دراكنا معنى )إنساف( ىك عم ، كا  ـي تصكرو فقط ىك عم

ـي تصديؽو؛ ألٌف فيو إخبارا  ديؽ كالتكذيب.كاإلخباري يحتمؿي التص .(ٗ))الكاتب إنساف( كامبل، فيك عم

كالصدؽي كالكذبي إٌنما تمحؽي المعاني المعقكلةى كاأللفاظى الداٌلةى عمييا متى ريكّْبى يقكؿ ابف رشد: "

                                                             

تحقيؽ: سعكد بف عبد العزيز آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار الجكني،  - ُ
 .ُِىػ، صُِْٔ، ُالعريفي، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، ط

 .ِٓالسابؽ، ص رجعالم - ِ
 .ُُصمرجع السابؽ، الانظر:  - ّ
 .ُِصالمرجع السابؽ، انظر:  - ْ
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، كأٌما متى أيخًذٍت مفردةن  يا مف بعضو يا إلى بعضو أك فيًصؿ بعضي فإٌنو ليس تدؿُّ عمى صدؽ بعضي

 .(ٔ)"كال كذب

فيو المناظرة. كأٌما المفرد كما ىك في حكمو، فيذه  ىك ما تجرم إذنا، فالمركبي الخبرٌم التاُـّ 

أمكره ال تجرم فييا المناظرة عمى األصؿ؛ ألنيا ال تتضمف تصديقا. كينطبؽ ىذا عمى الجممة 

 اإلنشائية، كاألمر كالنيي كاالستفياـ، فيي ال تجرم فييا المناظرة أيضا.

ال تشتمؿ عمى يا "نشائية، ألنٌ كلـ تجًر المناظرةي في األصؿ في المفرد كال في الجممة اإل

لكٌف عمماءى فف  .(ٕ)"عمييا دعكل تككف محبل لمنزاع، أك يسكغ مف الناحية الشكمية االعتراضي 

ا في المناظرة ضمف اعتباراتو تيؤخذي بالحسباف؛ المناظرات جعمكا لممفردات كلممركب الناقص حظِّ 

و االستفسار إف كاف غامضا أك مبيما. أصبل، قد يجرم في فالمفرد الذم ال تجرم فيو المناظرةي 

كاألمر كالنيي كاالستفياـ، كالذم ال تجرم فيو المناظرة أيضا، ييطمبي مف المتكمـ  كالمركب اإلنشائيٌ 

كأٌما المركبي الناقص؛ اإلضافيُّ كالتقييدم، فتجرم فيو المناظرةي  .(ٖ)تصحيحي النقؿ إف نقمو عف غيره

باعتبار ما يتضمنو مف دعاكل خبرية ضمنية في حاؿ ككنو جزءا مف قضية ما، فالمركب 

التقييدم: "حيكاف ناطؽ"، ال تجرم فيو المناظرة عمى حالو ىذا دكف سياؽ أك قضية يدخؿ فييا، 

ٌف "اإلنساف حيكاف ناطؽ" جرت فيو المناظرةي إلقضية القائمة فإذا كاف عمى سبيؿ المثاؿ ضمف ا

بكصفو جزءا مف القضية. ككذلؾ الحاؿي بالنسبة لممركب اإلضافي، فكجكديه ضمفى قضية ما يجعميو 

                                                             

، ُِٗٗ، ُ، تحقيؽ: جيرار جيامي، دار الفكر المبناني، بيركت، طنص تمخيص منطق أرسطوابف رشد،  - ُ
 .ِٖ، كتاب العبارة، صّمجمد

، ْؽ، طدار القمـ، دمش ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة،الميداني، عبد الرحمف حسف حنبكة،  - ِ
 .ّٕٕص ُّٗٗ

 .ُِْانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص - ّ
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األسد طكيمة" فيو ادعاءه أٌف لؤلسد قركنا، كىذا يفتح بابى  فقكؿي أحدىـ: "قركفي  ،(ٔ)ةمحبٌل لممناظر 

ٌف األسد ال قركف لو، فأصبح المركب اإلضافي محبٌل لممناظرة لٌما صار االعتراض مف جية أ

 يجرم عميو النقض كاالعتراض. عاءن مع ككنو يحمؿ في ذاتو ادٌ  (ٕ)ضمف قضية معينة.

ليس  ،كأرل أٌف ىذا االعتبار الذم قٌدمو العمماء لجعؿ المركب الناقص محبل لممناظرة

ىك  ،محٌصنا مف االعتراض، ذلؾ أٌف ما جعؿ المركب اإلضافي "قركف األسد" محبٌل لممناظرة

تقديميوي معمكمةن خاطئة كمغمكطة عمى كجو الحقيقة، فكانت المناظرة في لفظة "قركف" ذاتيا مف حيث 

د ذاتو، كذلؾ كجكديىا كعدمييا، كلك كاف مركبا يحمؿ معمكمةن صحيحةن لما كاف محبٌل لممناظرة في ح

ممناظرة في المركب ل تركيبي "قركف الغزاؿ طكيمة"، فأمُّ كجوو كأف نستبدؿ الغزاؿ باألسد، فيصبح ال

اإلضافي "قركف الغزاؿ"؟ ال كجو لممناظرة فيو في ذاتو إاٌل إذا أيًخذى عمى أنو جزءه مف مركب خبرم 

م "قركف الغزاؿ طكيمة" كامبل. كمف تاـ، كىك المسند إليو، فكقتيا تجرم المناظرة في المركب الخبر 

ىنا كانت المناظرةي جارية في المركب الخبرم التاـ مطمقا، ككانت جارية في غيره ضمف اعتبارات 

ال فبل.  حددىا المنطقيكف، فإٍف كجدت تمؾ االعتبارات جرت فييا المناظرة كا 

التي ضبطكا بيا كمف االعتبارات التي كضعيا المنطقيكف في ما تجرم فيو المناظرات تمؾ 

كالتقسيمات، ففي ما يخٌص التعريفات مف مثؿ قكلنا: اإلنساف ىك "الحيكاف الناطؽ"،  التعريفاتً 

يككف لدينا معرَّؼه بفتح الراء المشددة، كىك اإلنساف، كيككف لدينا معرّْؼه بكسر الراء المشددة، كىك 

عرضي لو بنقض كال منع كال معارضة بحٌد "الحيكاف الناطؽ"،  فبٌيف العمماء أٌف مثؿ ىذا التعريؼ ال يي 

                                                             

. كانظر: الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ ُِْص، انظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة - ُ
 .ّٕٗ-ّٕٕكالمناظرة، ص ص

 .ّٖٕانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص - ِ
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ٌنما ييعرضي ليذه األمكر ضمف اعتبارات تحكم دعاكل ضمنٌيةن  ـي  ذاتو، كا  التعريؼ، رآىا  يٌدعييا مقٌد

 (ٔ)كىي اآلتي: ،شركطا في قبكؿ التعريؼ كجكازه -أعني االعتبارات-العمماء 

فيك تعريؼ  . أٌما الرسـ(ٕ)كالفصؿ جنسحدّّ ال رسـ. كالحدُّ ىك تعريؼي الماىٌية بال التعريؼي  -ُ

 .(ٖ)الماىٌية بالجنس كالخاصة

 ات، ال العرضيات.مف الذاتيٌ  مؤلؼه  التعريؼي  -ِ 

 جامع لكؿ أفراد المحدكد. التعريؼي  -ّ

 مانع مف دخكؿ غير المحدكد. التعريؼي  -ْ

كٌقؼي الشيء ال يستمـز شيئا مف أنكاع الميحاؿ، كالدكر السبقي، كالتسمسؿ. كالدكر ىك "ت التعريؼي  -ٓ

كاألصؿ في التعريؼ أف تتكقؼ معرفةي المحدكد عمى معرفة الحٌد،  .(ٗ)"عمى ما يتكٌقؼي عميو

الحٌد عمى معرفة المحدكد كاف دكرا. كذلؾ في مثؿ تعريؼ العمـ بأنو "معرفة  فإٍف تكقفت معرفةي 

لمعمكـ" فبل يمكف إدراؾ ىذا؛ ألف المعمكـ مشتؽ مف العمـ، كالمشتؽ ال ييعرىؼ إال بعد معرفة ا

                                                             

 .ُّْص البحث كالمناظرة، الشنقيطي، آدابانظر:  - ُ
. كالجنس ىك ما يقع تحتو أفراد كثيركف مختمفة حقائقيـ، كىك جزء الماىية ٕٓانظر: المرجع السابؽ، ص - ِ

الذم ىك أعـٌ منيا؛ كالحيكاف بالنسبة لئلنساف، فالحيكاف جنس يقع تحتو أفراد كثيركف منيـ اإلنساف كغير 
.( كالفصؿ ىك مٌيزة أك صفة ذاتية في ْٖ-ْٕالمناظرة، ص صاإلنساف.)انظر: الشنقيطي، آداب البحث ك 

الشيء ال عرضية، يفصؿ بيا الشيء عف بقية أفراد جنسو؛ كصفة "الناطؽ" في تعريؼ اإلنساف بأنو حيكاف 
ناطؽ، " ناطؽ" ىذه تمثؿ فصبل لئلنساف عف بقية األفراد الذيف ينضككف معو إلى جنس الحيكاف كالفرس كالبغؿ 

 .(ْٗذاتي ىك ما ال يكف إدراؾ ماىية الشيء بدكنو. )انظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، صكغيرىا. كال
. كالخاٌصة ىك صفة عرضٌية في الشيء، كليست جزءا مف ماىيتو، تمٌيزه عف ٕٓانظر: المرجع السابؽ، ص - ّ

تية، ككىي عرضٌية؛ ألٌف غيره مف أفراد جنسو. كخاصٌية الضحؾ بالنسبة لئلنساف، فيي خاصٌية عرضية ال ذا
 .(ْٗانتفاءىا عف اإلنساف ال يخرجو مف دائرة اإلنساف. )انظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص ص

 .َُٓالجرجاني، معجـ التعريفات، ص -ْ
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ٌف "المعرّْؼى يجب إالقائؿ  كلتكضيح ذلؾ أكثر ننطمؽ مف كبلـ اإلماـ التفتازانيٌ  .(ُ)المشتؽ منو

ال ييعمـ قبؿ  تصكرىهي سببه لتصكرىا، كالشيءي  أف يككف معمكما قبؿ الماىية المعرَّفة، ألفٌ 

أٌف المعرَّؼ )المحدكد( متكقؼه عمى معرفة المعرّْؼ  كيظيري مف كبلـ التفتازانيٌ  .(ٕ)"نفسو

ا كضركرةن، كىذا يعني أٌف الحدَّ عمةه لمعرفة المحدكد.  كمن )الحٌد(؛ ألٌف الحدَّ معمكـه قبمو حي

تكقفةه معرفةي أحدىما عمى كحاصؿي الدكر إذا كيًجد في التعريؼ أٌف يككف المعرَّؼي كالمعرّْؼي م

)الحٌد( عمةن لممعرَّؼ)المحدكد(، كالمعرَّؼ عمةن لممعرّْؼ، كىذا  معرفة اآلخر، فيككف المعرّْؼي

أك يستمـز "أف يككف الشيء معمكما قبؿ أف يككف  .(ّ)"يستمـز تكٌقؼى الشيء عمى نفسو"

ككف بالتالي متقدما عمى كمف ثـٌ أف يككف الشيء متقدما كمتأخرا في آف كاحد، في،(ْ)معمكما"

 كىذا يستمـز المحاؿ.  .(ٓ)نفسو

فيككف ،(ٙ)".، كالتسمسؿ في العمؿ كالمعمكالتكأٌما التسمسؿي فيك "ترتيب أمكرو غيًر متناىية..

ٌنما كجكديىا متكقؼه  الشيءي عٌمةن لسابقو، كمعمكال لبلحقو، فنصبح أماـ أشياءى ليس ليا كجكده بذاتيا، كا 

آخر، كذلؾ الشيءي اآلخري ليس لو كجكد بذاتو، بؿ ىك متكقؼه أيضا عمى كجكد عمى كجكد شيء 

 .(ٕ)شيءو ثالث، كىكذا في سمسمة مف العمؿ كالمعمكالت غير المتناىية، فنككف أماـ محاؿ

                                                             

 .ِٔانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص - ُ
، عمى الشمسية في المنطق لإلمام الكاتبي فتازانيّ شرح اإلمام التاهلل،  ، مسعكد بف عمر بف عبدالتفتازانيٌ  - ِ

 .ُِٗ، صَُُِ، ُتحقيؽ: جاد اهلل بساـ صالح، دار النكر المبيف، عىٌماف، ط
 .ّٓ، صُِٖٗ، ّ، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، طمعالم الفمسفة اإلسالميةمغنٌية، محمد جكاد،  - ّ
 .َُْ، صُٓٗٗ، ّدار التعارؼ، بيركت، ط المنطق،الًمٍظفىر، محمد رضا،  - ْ
 .ْٓانظر: مغنٌية، معالـ الفمسفة اإلسبلمية، ص - ٓ
 .ٕٓالجرجاني، معجـ التعريفات، ص -ٔ
 .ْٓانظر: مغنٌية، معالـ الفمسفة اإلسبلمية، ص - ٕ
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ما حرؼ، فحاليو كحاؿ  ما فعؿ كا  كأٌما بالنسبة لمتقسيـ في مثؿ قكلنا: الكممةي: إما اسـه كا 

ال تجرم فيو المناظرةي بحٌد ذاتو، كلكٌنيا تجرم عمى اعتبار كجكد دعاكل التعريؼ مف حيث أٌنو 

ـي التقسيـ، كىي اآلتي: ضمف ىذا التقسيـ، يٌدعييا مقٌد
(ُ) 

ـالت -ُ  قسيـ حاصره لجميع أنكاع المقسَّ

 خصُّ مطمقا مف المقسَّـاألقساـ المذككرة كؿُّ كاحدو منيا أ -ِ

 فه لآلخرف األقساـ المذككرة مبايكؿ كاحد م -ّ

 ال يدخؿ في التقسيـ شيءه مما ليس مف أنكاع المقسَّـ.   -ْ

 (ٕ)كفي المحصمة يظير أٌف القكؿ الذم تجرم فيو المناظرة أصبل كضمنا عمى ثبلثة أقساـ:       

 المركب الخبرٌم التاـ -ُ

 التعريؼ -ِ

 .التقسيـ -ّ

الضكابط العاٌمة ليا األدبٌياتي التي  كمٌما يدخؿي في دائرة السمات العاٌمة لممناظرة كييعىدُّ مف

ـي بيا، كأجممىيا العمماءي المختصٌ   :(ٖ)كف بفٌف المناظرات في ما يأتيينبغي عمى المتناظريف االلتزا

 أف يككف المتناظراف متقاربيف معرفة كمكانة.  -ُ

                                                             

 .ُْْانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة،  ص  - ُ
 كما قبميا.ُْٓص المرجع السابؽ، انظر:  - ِ
 . كانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص صِْٕصالمرجع السابؽ، انظر:  - ّ

 .ّّٕ-ِّٕ. كانظر: الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص صٕٓ-ْٕ
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 و حتى يستكفي مسألتو.خصمى  ناًظري تييميؿ الم أفٍ  -ِ

إلى خصمو بالقكؿ أك بالفعؿ، كأف يسخر منو، كيتطاكؿ عميو  اإلساءةى  ناًظري تأف يتجنب الم -ّ

 بالتنقيص كالشتـ.

بو، كأف ينبذا المعاندة كالتباىي بالرأم ميما  كاالعتراؼى  الحؽّْ  أف يقصد كبل المتناظريف إظيارى  -ْ

 كاف.

ما بإفحاـ  المعمّْؿ )الميجيب(كييعمىفي انتياءي المناظرًة بحصكؿ أحد أمريف، إٌما بإلزاـ السائؿ، كا 
(ٔ). 

 الغاية مف عقد المناظرات النحكيةالمطمب الثاني: 

ذكرنا أٌف ابفى سينا يٌعرؼي المناظرة بأٌنيا "المباحثةي عف الرأييف المتقابميف الميتىكىٌفٌميف؛ أعني 

الثاني عميو، يتكىٌفؿي كؿَّ كاحدو منيما كاحده مف المتخاطبيًف ليىبيفى لكمييما المحؽُّ منيما، فيساعده 

ـى كييفيديه منيا" يما  ليس إاٌل حصكؿي العمـ، فبل ينتفعي المتخاطباًف إاٌل بما ييكًقعي العم  .(ٕ)فغرضي

كيظيري مف تعريفو السابًؽ أمكره ثبلثةه، األٌكؿي أٌف غرضى المناظرًة ىك حصكؿي العمـ، كبيافي 

يساعدي الطرؼى المقابؿ لمكصكؿ إلى الحٌؽ المحؽّْ مف المتخاطبيًف، كالثاني أٌف كبٌل مف المتخاطبيًف 

أٌف كبل المتخاطبيف ينًبذي التعصبى ألٌم شيءو  -كىك نابع مف األٌكؿ كالثاني -كالقىبكًؿ بو، كالثالثي 

، كال يجادؿي جداال مذمكما، فترتفعي المنافعي الشخصية، كتثبتي منفعةه كحيدة  كاف، فبل يعاندي، كال يكابري

 في الحؽَّ. ىي حصكؿي العمـً كبيا

                                                             

 .ِّٕانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص - ُ
 .ِّ، صّالمنطؽ، مجمد ابف سينا، كتابانظر:  - ِ



43 

 

كقد أٌكد ىذه الغايةى العمماءي الذيف تعٌيدكا المناظرةى بالدراسة كالتأصيؿ، فيي عندىـ تيعقد 

إظيارنا لمصكاب
مىنا مف نصكًص المناظراًت ما يحمؿي داللةى (ٕ)كصيانةن لمذىف عف الضبللة ،(ٔ)  . ككصى

، التي كأبي عمرك بف العبلء الثقفي ففي المناظرًة المشيكرة التي جرٍت بيف عيسى بًف عمرى ذلؾ؛ 

، كلـ  "، ظير أٌف الغاية مف المناظرًة عممٌيةه صرؼه حممت مسألة "ليس الطيبي إاٌل المسؾي أك المسؾى

اعتراًؼ  كدُّ الجميؿي بيف طرفييا، فضبل عفيعٌكٍر صفكىىا معاندةه كال تعصبه كال مكابرة، بؿ ظير ال

عبلء، ككاف ختامييا أف أخرج عيسى بفي عمر عيسى بًف عمرى بصحة ما قالو أبك عمرك بفي ال

ـي، بيذا كاهلًل فيٍقتى الناس" ـى مف يده كقاؿ ألبي عمرك بف العبلء: "لؾى الخات الخات
(ٖ). 

: "إٌنما  ق(ُِٓ) كييركل أٌف األخفشى  بعد أٍف برع جاء سيبكيو يناظريهي، فقاؿ لو األخفشي

ففي ىذا الكبلـ إشاراته كاضحةه . (ٗ)ناظرتيؾ ألستفيدى ال لغيره. فقاؿ سيبكيو: أتيراني أشؾُّ في ىذا؟!"

 إلى سبلمًة القصًد كصفاًئو.

ذا ما كانت الغايةي مف المناظرة بيافى الحؽّْ كحصكؿى العمـ كاف مف السيؿ ع مى أطراؼ كا 

، ككاف مف السيؿ أيضا بصرؼ النظر عف الجية التي يككف فييا الصكاب الصكاب المناظرة قىبكؿي 

أف يمتمس أحدي الطرفيف عذرا لمطرؼ اآلخر عمى عدـ معرفتو، كىذا ما حصؿ مف أبي الخطاب 

ا ىػ(، الذم كاف في مجمس أبي عمرك بف العبلء لمٌ ُٕٓتكفي عمى األرجح في )األخفش الكبير 

                                                             
. كانظر: ْٖٗ. كانظر: الكفكم، معجـ الكميات، صِّّص ،ّج القاضي نكرم، دستكر العمماء،انظر:  -ُ

شراؼ: د. رفيؽ العجـ، تحقيؽ: د. عمي كّشاف اصطالحات الفنون والعمومالتيانكم، محمد عمي،  ، تقديـ كا 
 .ُِٓٔ، صُٔٗٗ، ُدحركج، مكتبة لبناف ناشركف، لبناف، بيركت، ط

 .ِِٔ، صِجالقاضي نكرم، دستكر العمماء،انظر:  -ِ
 .ٓانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ
تحقيؽ:  أخبار النحويين البصريين ومراتبيم وأخذ بعضيم عن بعض،السيرافي، أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل ،  -ْ

 .ٓٔ، صُٖٓٗ، ُمحمد إبراىيـ البنا، دار االعتصاـ، ط
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، كأنكر أف تيجمع عمى األيادم إال في النعـ . كبعد أف انقضى (ٔ)سئؿ عف جمع )يد( فقاؿ: أيدو

ا إٌنيَُِالمجمسي قاؿ أبك الخطاب ألبي عبيدة معمر بف المثنى ) ا في عممو، إاٌل أٌنيا لـ ىػ(: "أمى

ٌف ذلؾ غاب عف كمقصكدي كبلًمو أٌف )يد( تجمع عمى )األيادم( في غير النعـ، إاٌل أ .(ٕ)"تحضريه

أبي عمرك بف العبلء، فعذره، كاستشيد ببيتو شعرم لعدٌم بف زيد الًعبادم جيمعت فيو )يد( عمى 

 )األيادم(.         

إٌف ما اتضح بيانيو مف أٌف الغاية مف عقد المناظرات النحكية ىي بيافي الحٌؽ كحصكؿي 

ٌما تناكلكا أدب البحث كالمناظرة بالدراسة، ل العمـ، إٌنما يككف ذلؾ عمى األصؿ الذم أٌصؿ لو العمماءي 

ـي بتمؾ اآلداب التي تضبطي المناظرةى كتحفظ ليا مسارىىا.  فكاف كاجبا عمى المتناظريفى   االلتزا

كلكٍف لنا أٍف نقكؿى إٌف حالةى الكٌد كتكٌجوى النٌيًة إلى بياًف الحؽّْ كاالنتفاًع بالعمـ ال تكجد دائما 

نا مف نصكص مى تككفي الغايةى المرجكةى كاليدؼى المنشكد؛ فالناظر في ما كصى  بيف أطراؼ المناظرة، كال

المناظرات يجد أٌف ىذه الغايةى غابت عف أجكاًء كثيرو مف المناظرات، كحضر عكضا منيا التعصبي 

 كالمعاندةي كالمكابرة، مٌما حاد بالمناظرات النحكية عف المسار الذم ريًسـ ليا.

ـي مف ىذا الفصًؿ عف أمكرو كثيرةو خالفٍت ما رسمىوي العمماءي مف كسيكشؼي المبحثي القاد

ذلؾ فجكةه كبيرةه بيف مصطمًح المناظرًة كما  مف جٌراءً معاييرى كضكابطى لممناظراًت النحكية، فتكٌلدٍت 

 الكاقًع الماثًؿ في ما كصمنا مف نصكص.    ؿى لو العمماءي كبيف أصٌ 

 

                                                             
. كاستشيد أبك الخطاب األخفش عمى جكاز أف تككف )األيادم( في ُِْانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ

شناُقيا إلى األعناقغير النّْعىـ ببيت عدٌم زيد الًعبادم القائؿ فيو:    أنكَرْت ما تبّينْت في أياديـــــ       ـــنا وا 
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص -ِ
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 المبحث الثاني

 بين المفيوم والتطبيقح "المناظرة" مصطم

بٌيٌنا سابقا أٌف الخبلؼى النحكٌم ساىـ إلى حدٍّ كبيرو في نشكء المناظراًت النحكية، ككاف          

ىا منيجا جعؿ الخبلؼى الذم كاف أٌكال بيف ٌف نشكءى مدرسًة الككفة كاستقرار عبلمةن بارزةن فييا، إاٌل أ

ا، فبدأت العصبيةي  ليظيرى  يـ ينتقؿي عمماء البصرة أنفسً  بيف مدرستي البصرة كالككفة مشتدِّا كمتأججن

ذلؾ بالظيكر كالتجٌمي، كصار كؿُّ فريؽو ينحازي إلى مذىًبو النحكمّْ  جٌراءً مف العممية المذىبٌية ك 

ا ييخًرجي المناظرةى عف غايًتيا الميثمى.   انحيازا كاضحن

كشركطا تحدد ما  كضبط عمماءي المنطًؽ كالمناظرة مصطمحى المناظرة، ككضعكا لو معاييرى         

ييعىدُّ  -كذيًكر سابقا -عنو. كلعٌؿ الكبلـى الذم قالو ابفي سينا عف المناظرة  خرجي و كما يى ضمنى  دخؿي يى 

النظر كاالعتبار، فالغرضي بيانا تاما لتمؾ المعايير كالشركط، قاؿ ابف سينا: "المناظرةي مشتقةه مف 

فييا المباحثةي عف الرأييف المتقابميف الميتىكىفَّمىٍيًف؛ أعني يتكىٌفؿي كؿَّ كاحدو منيما كاحده مف المتخاطبيًف 

فالمتخاطباًف عمى حٌد ما بٌينو ابفي سينا  .(ٔ)"ه الثاني عميوحؽُّ منيما، فيساعدي ليىبيفى لكمييما المي 

يما ليس إاٌل حصكؿي ال ـى كييفيديه مف المناظرة.غرضي  عمـ، كىما ال ينتفعياًف إاٌل بما ييكًقعي العم

أساسا  اذ، اتيخً اثنيف قكـي أمري ىذا المبحًث عمى معياريفكانطبلقا مف كبلـ ابف سينا السابؽ ي        

الماثًؿ في  الكاقًع المممكسظرة كما أٌصؿى لو العمماءي، ك بيف مصطمًح المنا كجكدةفي بياًف المسافًة الم

 :نصكص المناظرات، كىما

، كحصكؿً  -ُ  تقابؿو فعمٌي بيف طرفييا.  اكتماؿي أركاف المناظرة، مف دعكل كمدعو كمعترضو

 الغايةي مف عقد المناظرة بيافي الحٌؽ كحصكؿي العمـ كاالنتفاعي بو. -ِ
                                                             

 .ِّ، صّؽ، مجمدابف سينا، كتاب المنط - ُ
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ا مع ككف المسألًة في يٌ ا أك لغك كطيبّْؽى ىذاف المعياراًف عمى المناظرات التي كاف أحد طرفييا نحكيٌ 

 .مسألةن نحكيةن  تمؾ المناظرات

يجد أٌف  في نصكص المناظراًت  أركاف المناظرة، فالناظري  ، كىك اكتماؿي المعياُر األّولأٌما 

بينيما تقابؿه  المناظرات حٌققٍت ىذا المعيار؛ فكاف لممناظرة دعكل يتجاذبيا مدعو كمعترضه  أكثرى 

. إاٌل أٌف ىناؾ  ى سمٌ ينبغي أاٌل تدخؿى ضمف ما يي ، لذا، لـ تحقؽ ىذا المعيار اتو مناظر فعميّّ

 بالمناظرات النحكٌية. كاألمثمةي عمى ذلؾ كثيرةه، أكردىا الزٌجاجيُّ في كتابو "مجالس العمماء". كمنيا:

 ( َُِىػ( كأبا عبيدة معمر بف المثنى )ُْٓالمجمس الذم جمع أبا عمرك بف العبلء)ىػ. 

لتىًخٍذتى عميو أجرنا"، فسأؿ أبك : "كدارٍت قضيةي المجمس حكؿ قراءة أبي عمرك بف العبلء        

 .(ٔ)فصيحة. كانقضى المجمسي بعد ذلؾ يا لغةه أبا عمرك عنيا فأخبره أنٌ  عبيدةى 

يف الطرفيف، ككاف ىناؾ ب قد حصؿ فيو تقابؿه فعميٌ  وكالناظري في ىذا المجمس يتبٌيف أنٌ         

شبو بالدعكل قٌدميا أبك عمرك، إاٌل أٌف االعتراضى لـ يظيٍر؛ فبل يعدك أف يككف كل، أك ما ىك أدع

ىذا المجمسي استفسارا كاستيضاحا مف أبي عبيدة، ال سٌيما إذا عرفنا أٌف أبا عبيدة كاف كٌقافا عند 

 (ٕ)الممٌزؽ العبدم: المسمكع الذم قٌدمو أبك عمرك لٌما أنشد قكؿى 

ٍنًب غىٍرز تى  كقد          ًؽ ًخذىٍت ًرٍجًمي إلى جى  ىا          نسيفا كأيٍفحكًص القطاة المطرّْ

 ( كأبا الخطاب األُْٓالمجمسي الذم جمع أبا عمرك بف العبلء )ىػ(ُٕٓخفش الكبير)ىػ. 

                                                             

 .ِٓٓنظر: الزجاجي، مجالس العمماء، صا - ُ
 .ِٓٓنظر: المصدر السابؽ، صا - ِ



47 

 

، فقاؿ:          ، كذلؾ لٌما سأؿ سائؿه أبا عمرك عف جمع يدو كدارت قضيةي المجمس حكؿ جمع يدو

، كأنكر أف تككف األيادم إال في النعـ  .(ٔ)أيدو

؛ إذ ال كجكدى لدعكل و مناظرةن ال يمكف أف ييصطمحى عميو كالناظري في ىذا المجمس يدرؾي أنٌ         

كىما المذاف حددىما الزجاجيُّ طرفيف لممجمس، كال كجكدى  ،(ٕ)بيف أبي عمرك كأبي الخطاب األخفش

ذاالعتراض كذلؾ كاف أبك الخطاب األخفش قد بٌيف أٌف ما ذكره أبك عمرك لـ يكف صحيحا، فإٌف  ، كا 

كقاـ أبك الخطاب األخفش منو،  ذلؾ لـ يكف أثناء المجمس، بؿ حصؿ بعد أف انقضى المجمسي 

 بيف الطرفيف معدكما. كبذلؾ يككف التقابؿي الفعميُّ 

 ىػ(.َُٖىػ( كسيبكيو )ُٕٓالخميؿ ) المجمس الذم جمع 

ـ( في قكلو تعالى:دارت  ڍ  ڇ ڇ  ڍ چ  چ ڇ ڇچ قضيٌةي المجمس حكؿ رفع )أيُّي

. كبٌيف الخميؿي أٌنو مرفكعه عمى الحكاية. إاٌل أٌف سيبكيو غٌمطى ذلؾ، كبٌيف ٗٔمريـ/چڌ ڌ

 .(ٖ)في مكضع نصب بالفعؿ )لننزعٌف(أٌف )أٌييـ( بتأكيؿ )الذم(، كىك 

كالمدقؽي في ىذا المجمس ال يجدي تقاببل فعمٌيا بيف الخميؿ كسيبكيو، ككؿُّ ما جرل أٌف سيبكيو         

لـ يحصؿ بينيما قكؿي  عيًرضى عميو رأمي الخميؿ في المسألة، فقاؿ: ىذا غمطه. كما يقٌكم أٌف التقابؿى 

..."، فقكؿ سيبكيو: "كألزمو" يشير أٌنو يتحدث جيز: يي  أفٍ  وي كألزمى سيبكيو: " ألضربىٌف الفاسؽي الخبيثي

عف الخميؿ بصيغة الغائب، كلك كاف الخميؿ مكجكدا لقاؿ لو: ىذا غمطه، كيىٍمزميؾ كذا ككذا، فمٌما 

استعمؿ سيبكيو صيغة الغائب دٌؿ عمى أف التقابؿ بينو كبيف الخميؿ لـ يحصؿ في ىذه المسألة. 

 طي المجمسى مف عداد المناظرات النحكية.قً سكىذا ما يي 
                                                             

 .ُِْنظر: الزجاجي، مجالس العمماء، صا - ُ
 ُٓ، صِنظر ترجمتو: القفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، جا - ِ
 .ِِّ-ُِّنظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص صا - ّ
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 ىػ(.ُّٔىػ( كالزجاج )ِٖٓذم جمع المبرد )المجمس ال 

 آخرى  دارٍت قضيةي المجمس حكؿ مسألة ناصب )زيدا( في مثؿ قكلنا: ما أحسفى زيدنا، كعددو 

 .(ٔ)مف المسائؿ

، ـثكب السائؿ المستفيً كلمناظر في تمؾ المسائؿ أٍف ييدرؾى أٌف الزجاجى قد ظير فييا كمّْيا ب        

كلـ ييبًد أمَّ اعتراضو عمى ما سمعو مف المٌبرد، ىذا مع أٌنو بٌيتى النٌيةى مسبقا أٍف يقطعى المبردى إٍف 

لكٌد كاالحتراـ، كساده الحرصي عمى ناظره، إاٌل أٌف ذلؾ لـ يحصؿ، بؿ اتسـ الجكُّ العاـ لممجمس با

طمب العمـ. ككاف عدـي كجكًد اعتراضو بٌيفو مف أحًد طرفي المجمس سببنا في إخراًج المجمًس مف 

 عداًد المناظرات. 

 ( ُِٔىػ( كاألصمعيَّ )ُٕٓالمجمس الذم جمع الخميؿى.)ىػ 

إذ دخؿ األصمعيُّ يكما عمى  دارٍت قضيةي المجمس حكؿى مسألًة الفرًؽ بيفى الخفض كالجٌر،         

: ما الفرؽي بيف الخفض كالجٌر؟ فأجاب األصمعيُّ عف سؤاًؿ الخميؿ بعد تفكيرو  الخميؿ فسألو الخميؿي

 .(ٕ)طاؿ قميبل

كالناظري في ىذا المجمس يتبٌيفي لو أٌف اعتراضى الخميؿ عمى ما قٌدمو األصمعيُّ مف جكاب         

كلعٌؿ في صمًت  تماما بعد إجابة األصمعيّْ عف السؤاؿ. كاف معدكما، بؿ غاب شخصي الخميؿً 

، ال سٌيما أٌف األصمعيَّ ذكر في  الخميًؿ كعدـً إبدائو أمَّ اعترضو إعجابنا منو بما قٌدمو األصمعيُّ

، كالنداءي بمثؿ ىذه العبارًة اعتراؼه  ركايتو أٌنو عندما دخؿ عمى الخميًؿ ناداه الخميؿي بقكًلو: يا كيّْسي

 المنادل، كذكائو المغكٌم. بقيمةً 

                                                             

 .ُِٓمجالس العمماء، صنظر: الزجاجي، ا - ُ
 .ُّٗنظر: المصدر السابؽ، صا - ِ
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كذكر الزٌجاجيُّ مجالسى أخرل غيرى السابقًة كاف االعتراضي فييا معدكمنا، كىي المجالسي         

، في كتابو "مجالس العمماء". ُُْ، ُّٔ، ُّٓ، َُْ، ٖٔ، ْٔ، ُٔ، ِّ، ِّذات األرقاـ 

 ًغرار ما ذكرتي مف مجالس.  كسيًكتى عنيا في ىذا المقاـ خشيةى اإلطالًة، كألٌنيا جاءٍت عمى

كتجدري اإلشارةي ىنا إلى أٌف عدـى كجكًد اعتراضو في المجالس السابقة كاف ألسبابو عديدةو         

 كما أرل، أىمُّيا: 

أٌف طرفي المجمًس في بعض المجالس كانا ينتمياف إلى مذىب نحكٌم كاحد، كىذا أمره يدفعي  -ُ

ـي مف أحد طرفي المجمس العصبٌيةى المكلّْدةى لبلعتراًض ج انبنا، ال سٌيما إذا كاف الرأمي الميقدَّ

صائبا قكٌيا. كىذا كاضح في المجمس الذم جمع أبا عمرك بف العبلء كعيسى بف عمر 

 .(ٔ)الثقفي

أٌف بعض المجالس كاف أحدي طرفييا ممف اعتيرؼ بجبلؿ قىٍدًره في النحك، فمقي مف جٌراًء ذلؾ  -ِ

ـى كالتقدير،  مٌما جعؿ المجالسى التي تجمعيو مع غيره تىظيري كأٌنيا حمقةه عممٌيةه بيف شيخو االحترا

كتبلميذه. كىذا كاضحه في المجمس الذم جمع أبا إسحاؽ الزجاج كجماعةن كانت ىي مف ركل 

 .       (ٕ)المجمسى 

كاالعتراضي ركف مف  -كفي المحصمة، يتبٌيفي لي أٌف عدـ كجكد اعتراضو في المناظرة 

مف الًحجاًج؛ فبل تشيدي معارضةن كال  إلى حدٍّ كبيرو  أمره يجعؿي )المناظرة( خاليةن  -المناظرة  أركاف

ا، كفقدافي  يحٌكؿي المناظرة إلى مجمس عممٌي تيعرىض فيو األسئمةي ًء ىذه األشيا ميداراةن كال منعنا كال نقضن

 .    يقٌدمييا شيخه لتبلميذهكاآلراءي دكف إبداء أمّْ اعتراض، فنككفي أماـ حمقة عممٌية 

                                                             

 .ّنظر: الزجاجي، مجالس العمماء، صا - ُ
 .ِِٔص المصدر السابؽ،نظر: ا - ِ
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الغايةي مف عقد المناظرة، فيك معيار ذك أىمٌية كبيرة في تكجيو كىك  المعيار الثانيكأٌما         

المناظرة نحك النجاًح أك نحك الفشؿ؛ فالغايةي قد تجعؿي اإلنسافى يرل الكسيمةى غيرى المشركعًة 

تجعميو يرل الباطؿى الذم يدافعي عنو حٌقا، كالحٌؽ الذم مشركعةن، كاألمرى غيرى المنطقٌي منطقيا، بؿ قد 

ـى  . فالغايةي إذنا، مف شأًنيا أٍف تقمبى المكازيفى اإلنسانيةى كالعممٌيةى، كتضعىنا أما يقدميو خصميوي باطبلن

 حربو كبلمٌية ىدفييا األٌكؿي إسقاطي الطرًؼ اآلخر الذم يينظىري إليو عمى أٌنو خصـه يجبي إسقاطيو.

مي مصطمح المناظرة اتفقكا جميعا عمى أٌف الغرضى مف المناظرة إظياري          بٌيٌنا سابقا أٌف ميؤىصّْ

، كاالنتفاعي بيما، إاٌل أٌف ىذا الغرضى أك ىذه الغاية لـ تتحقٍؽ في جميع  الصكاب، كبيافي الحٌؽ كالعمـً

لمغاية؛ فتارة تجدىا غايةن ما كصمنا مف نصكص المناظرات النحكٌية. ككاف لذلؾ أٍف رأينا تبدُّال 

ظيار الذات، لكٌنؾ قد تجديىا في بعض  عمميةن ًصٍرفنا، كتارة أخرل تجديىا عممٌيةن بقصد التنافس كا 

مٌفعةن بالعصبٌية العممٌية أك السياسية.  النصكص مي

إٌف أكجى االختبلًؼ كأشدَّه ظير في المناظرات التي كانت تيعقىدي بيف عمماء المدرستيف         

البصرية كالككفية، بخبلًؼ المناظرات التي كانت تيعقىدي بيف عالميف بصرييف أك عالميف ككفييف، 

دِّا كأدبنا. كبٌيف ميدم المخزكمي أٌف االختبلؼ بيف البصرييف كالككفييف  كالتي كانت أكثرى عممٌيةن ككي

ككفة مف اليمنييف، كأكثري كاف متعددنا كمتنكعنا؛ فيناؾ اختبلفاته في األصؿ العنصرم؛ فأكثري أىًؿ ال

أىًؿ البصرة مف الميضرييف. كىناؾ اختبلفاته مف الناحية الحزبٌية؛ فالككفةي عمكٌيةه، كالبصرة عثمانٌيةه. 

كىناؾ اختبلفاته مف الناحية العممٌية؛ فأىؿي الككفة أصحابي فقوو كحديث كقراءة، كأىؿي البصرة 

 . (ٔ)أصحابي عمكـو كفمسفات

                                                             

 .ٔٔنظر: المخزكمي، مدرسة الككفة، صا - ُ
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، كغيرىىا مف االختبلفات الكاقعة بيف          كالظاىري أٌف ىذه االختبلفاًت التي عرضيا المخزكميُّ

المدرستيف في مصادر تقعيًد المغة كالمنيًج المتبع في ذلؾ تشكؿي بمجمكعيا أسبابا كدكاعي أظيرٍت 

 ي ندكاتيـ كمجالًسيـ.الخبلفاًت النحكيةى بينيـ، فظير مف جٌراء ذلؾ التنافسي كالنٌدٌيةي بينيـ ف

لقد كجدتي بعدى النظًر في كتاب "مجالس العمماء" لمزجاجي، أٌف المجالسى التي جمعيا في         

كتابو لـ تكف الغايةي منيا كاحدةن، كبدأتي أصٌنؼي المناظراًت كٍفؽى الغاية منيا، فكصمتي إلى أٌف الغايةى 

 مف عقد المناظرات النحكية كانت عمى أربع صكر:

عميو  تقكـى  أفٍ  الذم يجبي  األصؿي ىك كىذا  العمم. الصورُة األولى: إظياُر الصواب وحصولُ 

اجيُّ في كتابو "مجالس الزج في عددو مف المناظرات التي ذكرىا . كتظيري ىذه الغايةي المناظرةي 

ؿّْ تمؾ المناظرات حسب رقـ المجمس:  العمماء". كفي الجدكؿ اآلتي بياف لجي

 :ٔجدول رقم

 مناظرات بيف بصرمٍّ كككفيٍّ  مناظراته بيف نحكييًف ككفييف مناظراته بيف نحكييًف بصرييف

، ّٗ، ّٕ، ّٓ، َّ، ُرقػػػػػػػػـ: 

َْ ،ِٓ  ،ٔٔ ،ُِْ ،ُْْ ،

. باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى منػػػػػػاظرة ُْٔ

 (ٔ)بيف يكنس كسيبكيو.

. باإلضػػػػػػػافة ْٖ، ُّ، َُرقػػػػػػػـ:  ال يكجد 

 (ٕ)إلى مناظرة المازني كالفراء.

 

                                                             

تحقيؽ: إحساف عباس، دار  إرشاد األريب إلى معرفة األديب، معجم األدباء،نظر: الحمكم الركمٌي، ياقكت، ا - ُ
 ، ترجمة عمرك بف عثماف بف قنبر.ُِِٗ، ص ٓ، جُّٗٗ، ُدار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط

، بيركت، ِ، تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار اليدل، طالخصائصنظر: ابف جني، أبك الفتح عثماف، ا - ِ
 .َّّ، صّ، جُُّٗ
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في المناظرات السابقة تبٌيف لي أٌف مما يجعؿي الغايةى مف المناظرة إظيارى كبعد النظر 

الصكاب حصكلييا بيف طرفيف ينتمياف إلى مذىب نحكٌم كاحد، كيتضح ىذا األمر جميِّا مف 

المناظرات التي دارت بيف نحكييًف بصرييًف؛ كالمناظرة التي جمعٍت أبا عمرك بف العبلء كعيسى بف 

ٌجةى عمى عيسى بف عمر، كأظير بعدىا عيسى بفي عمر كانتيٍت بإق امة أبي عمرك بف العبلء الحي

عمر مكقفا طٌيبنا، إذ قًبؿى ما قٌدمىو أبك عمرك بف العبلء  كرىًضي بو، بؿ أثنى عمى أبي عمرك بقكلو: 

ألخفش . ككاف ىذا حاؿى المناظرة الحاصمة بيف ا(ٔ)"لؾى الخاتـ يا أبا عمرك، بيذا كاهلًل، فقتى الناس"

ـي، كانتيت تمؾ المناظرةي بأٍف  كالمازنٌي التي تعدُّ بحؽٍّ نمكذجا مثالٌيا لممناظرة النحكية التي غايتييا العم

ا بما كصبل إليو، فقاؿ  ، كلـ يغضٍب، بؿ أظيرى ًرضن ، كلـ يسخًط األخفشي أقنعى المازنيُّ األخفشى

: "كما أحسفى ما احتججتى بو"  .(ٕ)مخاطبا المازنيَّ

 -في حدكد ما قرأتي  -يخصُّ المناظراًت النحكٌيةى التي جرت بيف ككفييًف، فمـ أقٍؼ  كفي ما

عمى مناظرةو نحكيةو كاحدة، مما اكتممٍت فييا أركافي المناظرًة األربعةي ككانت المسألةي فييا نحكٌيةن، 

 ككاف أحد طرفييا نحكيا أك لغكيا.

كذكر الزجاجيُّ في مجالسو مىٍجمسيفً 
ىػ( ُٖٗيًف ككفييف، ىما الكسائي )جمعا نحكي (ٖ)

ىػ(، إاٌل أٌف ىذيًف المجمسيًف لـ يحققا ركننا ميما مف أركاف المناظرة، كىك االعتراض، َِٕكالفراء )

بؿ لـ تظيٍر المسائؿي التي ناظر الفراءي الكسائيَّ فييا، كاكتفى الفراء بقكلو: "فسألتيو عف مسألة 

. كقٍد ظير الفراءي في (ٗ)عف أخرل فأجابني بخبلؼ ما معي"فأجابني بخبلؼ ما معي...، ثـ سألتيو 

. كمع أٌف الفراء ألمحى فيما ركاه أٌنو ينكم تخطئةى  و يجيبي المجمسيًف بثكًب التمميذ الذم يسأؿي كشيخي

                                                             

 .ٓالزجاجي، مجالس العمماء، ص - ُ
 . ِِْصالمصدر السابؽ،  - ِ
 .ُِٕ، كمجمس  رقـ َُُجمس رقـ انظر: المصدر السابؽ، م - ّ
 .َِٓ، صمصدر السابؽال - ْ
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الكسائٌي إاٌل أٌني أرل أٌف المجمسيًف إٌنما عيقدىا لئلعبلء مف شأف الكسائي، كبياننا لذكائو المغكم. 

ذا كبلـي الفراًء في نياية أحًد المجمسيف، إذ قاؿ: "لـ نرى مثؿى الكسائٌي، كال نرل مثمىو أبدا. كيؤكٌد ى

كٌنا نظفُّ إذا سألناه عف التفسير أٌنو ال يجيبي فيو الجكابى الثاقب، فإذا سألناه عنو أقبؿ يرمينا 

الكسائي: "فأعجبتني نفسي،  كقاؿ الفراء أيضا لٌما سيئؿ عف سبب كثرًة اختبلًفو إلى .(ٔ)بالشٍُّيباف"

 .   (ٕ)فناظرتيو كسايمتو، فكأٌني كنتي طائرنا يٍغًرؼي مف بحر"

ىػ(، كأبي الحسف ابف ُِٗدارٍت فيو مناظرةه نحكٌيةه بيف ثعمب ) (ٖ)كذكر الزجاجٌي مجمسنا        

ميؿي إلى ىػ(، إاٌل أٌف أبا الحسف ابف كيساف كاف بصرٌيا ككفٌيا، بؿ ذيًكرى أٌنو أِٗٗكيساف )

فيما كصمنا مف نصكص كعمى الشركط التي كضعٍتيا  -. كىذا يؤكدُّ أٌنو لـ تحصؿ (ٗ)البصرييف

مناظرةه بيف نحكييف ككفييف تعالجي مسألةن نحكيةن، كلـ أجٍد سببا لذلؾ إاٌل أٌنو لٌما أدرؾ  -الدراسةي 

ًخ قكاعًده دخمكا في تأسيس النحكٌيكفى الككفٌيكفى أٌف البصرٌييف قد سبقكىـ في ميداف النحك كترسي

، كبدأكا مف جٌراء ذلؾ يدخمكف في تنافسو محمكـ مع النحكٌييف البصرٌييف ترسيخا (٘)مذىبيـ الخاص

ظيارا لذاتيـ، مٌما جعميـ ينشغمكف بمناظرة النحكٌييف البصرٌييف عف مناظرة أنفًسيـ.   لمذىبيـ، كا 

كأٌما تمؾ المناظراتي النحكٌية التي جرت بيف نحكييف أحديىما بصرمّّ كاآلخري ككفيّّ ككانت         

غايتييا عمميةن ًصٍرفا، فيي مع كجكدىا إاٌل أٌنيا كانت قميمةن جدا مقارنةن بالمناظرات التي اتسمت 

أٌف عددىىا ال يتجاكزي بالتنافس أك بالتعصب كالحرًص عمى إسقاط اآلخر. كالجدكؿي السابؽي ييظير 

 أربعى مناظراتو في حدكد ما ذكره الزجاجي في مجالسو.

                                                             

 .ُِٔصزجاجي، مجالس العمماء، ال - ُ
 .َِٔالمصدر السابؽ، ص - ِ
 .ِْْانظر: المصدر السابؽ، ص - ّ
بيدم، طبقات النحكييف، ص  - ْ  .ُّٓانظر: الزُّ
 . ِْٖ، صِانظر: أحمد أميف، ضحى اإلسبلـ، ج - ٓ
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ًبؿ إكلعٌمنا نستطيعي القكؿى  .الصورُة الثانيُة: التنافُس العممي   ، كىك مٌما جي ٌف التنافسى ىك أمره طبيعيّّ

دي كييحمىدي صاحبيو ىك ذاؾ التنافسي الذم  فيو خدمةه عظيمةه اإلنسافي عميو. لكٌف التنافسى الذم ييحمى

لمعمـ كلمعمماء. كقد أظيرٍت مجمكعةه مف المجالس مبلمحى ذلؾ التنافس، ىي كما ىك مثبته في 

 الجدكؿ اآلتي:

 :ٕجدول رقم

 مناظراته بيف بصرٌم كككفيٌ  مناظرات بيف ككفٌييفً  مناظراته بيف بصرٌييفً 

، َٓ، ْٗ، ِٔ، ِٓرقـ:  ال يكجد ، ُّْ، ٕٔ، ُْ، ِْرقـ: 

ّٓ ،ٓٓ، ٓٔ ،ٕٖ ،َٖ ،

، مناظرة بيف الفراء ُُٗ

 (ٔ)كالجرمي.

 

كالمدقؽي في ىذه المناظرات يجدي كثيرا مف العباراًت التي تشير أك تدؿُّ عمى التنافسية بيف         

ىػ( أظير ثعمبه فيو استخفافا ِٕٓىػ( كالرياشٌي )ُِٗجمع ثعمبا )(ٕ)طرفي المناظرة؛ ففي مجمس

ثعمبه مخاطبا الرياشي: "تقكؿي لي ىذا في العربية، إٌنما أصيري إليؾ ليذه ، فقاؿ (ٖ)بسؤاؿ الرياشيٌ 

. فيذه العبارةي تيظير مدل ثقًة ثعمبو بنفسو في اإلجابًة عف مثًؿ ىذه (ٗ)المقٌطعات كالخرافات"

  األسئمًة، باإلضافة إلى أٌف اختيار مثؿ ىذه المقطعات كالخرافات إٌنما يككف بقصد التنافس كالندٌية.  

                                                             

 .ِٗٗ، صّنظر: ابف جني، الخصائص، جا - ُ
 .ِٓمجمس رقـ الزجاجي، مجالس العمماء، انظر:  - ِ
بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، ص - ّ  .ٕٗانظر ترجمتو: الزُّ
 .ْٕانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص - ْ
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ىػ( كشؼ المازنيُّ ِْٖىػ( كالمازنٌي )ُِٔجرٍت المناظرةي فيو بيف األصمعٌي ) (ٔ)كفي مجمس آخرى 

قصدى األصمعي إلى تخطئتو أماـ الناس، لٌما سألو عف الفرؽ بيف الرفع كالنصب في المعنى في 

: "فعىًمٍمتي مرادىه كخشيتي أفٍ ْٗ/القمر چيت ىت مت خت حتچٱٱقكلو تعالى: ييغرمى  ،  فقاؿ المازنيُّ

: "قد قيؿ فيو لمجرميّْ  ،ىػ(ِِٓىػ( كالجرميَّ )َِٕكفي مجمس ثالثو جمع الفراءى ) .(ٕ)العاٌمة بي"

ككأٌني بالمجمس إٌنما عيًقد مف أجؿ التنافس ال مف أجؿ طمًب العمـ  (ٖ)"أطاؿ سؤالؾ؛ أفبل تسأليوي!

 كبياًف الصكاب كحصكًؿ االنتفاع بو.

ىػ( ظير أٌف الزجاج لٌما أدرؾ ُّٔىػ( كالزٌجاجى )ِٖٓجمع المبردى )  (ٗ)كفي مجمسو رابع        

ٌجة عميو، إاٌل أٌنو لما كانت المناظرةي بينيما  قامًة الحي عيمكَّ شأًنو في النحك عـز عمى مناظرة المبرد كا 

لزجاجى . كمع أٌف ا(٘)عمـ الزجاجي مكانةى المبرد المغكيةى، فمـ ييظير اعتراضا عمى ما سمعو مف المبرد

لـ يعترٍض عمى شيء قٌدمىو المبردي إاٌل أٌنو لـ ييعمٍف قىبكلو كرضاه بما سمعو منو إعبلنا صريحا، كلـ 

يكشؼ عنو، كاكتفى بأٍف يبقى االعتراؼي بينو كبيف نفسو، إذ قاؿ كاصفا ما قٌدمو المبردي: "فقمتي في 

" ع الزجاجى مف أف ييعمف ىذا االعتراؼى . فيا تيرل ىؿ من(ٙ)نفسي: ىذا ىك الحؽُّ، كما سكل ذلؾ باطؿه

 االعتراؼى عمى المؤل إاٌل خشيتيو عمى شخصيتو النحكية مف اليزيمة.

يظيري لي مف فحكل ما جرل في المجالس األربعة المذككرة آنفنا كفي معظـ المناظرات         

في شيكع التنافسية ( أٌف إظيارى الذاًت ال سٌيما النحكيةي منيا ييعىدُّ سببا كاضحا ِالمثبتة في الجدكؿ )

 بيف المتناظريف.
                                                             

 .ُّْمجمس رقـ ، الزجاجي، مجالس العمماءانظر:  - ُ
 .ِِْصالمصدر السابؽ،  - ِ
 .ِٗٗ، صّابف جني، الخصائص، ج - ّ
 .ٕٔمجمس رقـالزجاجٌي، مجالس العمماء، انظر:  - ْ
ذيكر ىذا المجمس في بداية ىذا المبحث ٌلما كاف الحديث عف المناظرات التي فقدت ركف االعتراض، فخرجٍت  - ٓ

جئتي بو ىنا ألبٌيف أٌف قصد منافسة المبرد كاف مكجكدا عند فخرجٍت مف جٌراء ذلؾ مف عداد المناظرات، كقد 
 الزجاج.

 .ُِٕالزجاجي، مجالس العمماء، ص - ٔ
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كفضبل عف حرص المتناظريفى عمى إظيار ذكاًتيـ كاإلعبلًء مف شأًنيا كاف ىنالؾ دكاعو         

أخرل بعثٍت عمى التنافس بينيـ، إٌنيا الحظكةي السياسيةي لدل الخمفاء كاألمراء كالكزراء كنيؿي العطايا 

ىػ( كالمبرد ُِٗجيمع فيو بيف ثعمب ) (ٕ)د اهلل بف طاىرعند محمد بف عب (ٔ)كالجكائز، ففي مجمسو 

لدل كؿٍّ ظير أٌف األمير قد نكل عقد ىذه المناظرة قصدنا منو إلى إظيار القكة النحكية  ىػ(ِٖٓ)

، فيستمعي لما يقكليو المبردي كثعمبه في  ف ييدير المناظرةى، ككاف ىك مف يسأؿي منيما، فكاف ىك مى

كمما فرغا مف مسألةو انتقؿ بيما إلى مسألةو أخرل بقكلو: خٌبراني عف المسألة المعركضة. ككاف 

فالدافعي  ككاف مف األمير في نياية المجمس أف ضـٌ ثعمبا إلى كلده، كضـٌ المبرد إلى نفسو. .(ٖ)كذا

 االقتصادمُّ إذنا حاضره في بعض المناظرات النحكٌية.

اجتمع فيو ثعمبه كالمبرد أيضا عند محمد بف عبد اهلل بف طاىر أظير  (ٗ)كفي مجمسو آخرى 

و عمى التقرب مف األمير بما يقٌدميوي مف آراءو كتكٌجياتو نحكٌية، كذلؾ لٌما التقى ثعمبه  المبردي حرصى

 أسأؿى  أفٍ  ما كأريدي قد اجتمعتي المبردى كعميَّ بفى عبد الغفار بدار األمير، فقاؿ عميُّ بفي عبد الغفار: "

 چٿ ٺٿچ كعز: جؿٌ  اهللً  . فقاؿ: ما معنى قكؿً ؿٍ لو: سى  )ثعمب( . فقمتي عف مسألةو 

ـى عٍ ليي  الكاؼى  دخؿي تي  : معناه ليس مثمو، كليس كمثمو، المعنى فيو كاحده، كالعربي . فقمتي ُُالشكرل/  م

إذا دخمنا  ، كلكفٍ و فقاؿ: ىذا جكابه مقنعه بف يزيد فسألى  إلى محمدو  فالتفتى  .مثؿو  يا كاألسماء كمثؿي أنٌ 

 .(٘)"فييا يؾ بما بقو حتى أخبرى ا بحضرتً إلى األمير فسمني عني الساعةى 

ا بحضرتو إلى األمير فسمني عني ، كلكف إذا دخمنا الساعةى ىذا جكابه مقنعه إٌف قكؿى المبرد: "        

"، فيو ما يكفي مف الدليؿ عمى حرص المبرد عمى نيؿ الحظكة لدل فييا يحتى أخبرؾ بما بق

ما في التكسُّب المتناظر  مما يكٌضح قصدى ك األمير، كسعيو إلى ذلؾ عبرى منافسًة ثعمبو أك غيًره. 
                                                             

 .ٓٓمجمس رقـالزجاجي، مجالس العمماء، انظر:  - ُ
 ىػ.ِّٓىك أميره كلي نيابة بغداد في أياـ المتككؿ. تكفي سنة  - ِ
 .ٓٗ-ْٗانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص ص  - ّ
 .ّٓمجمس رقـ المصدر السابؽ، انظر:  - ْ
 .ُٗ، صمصدر السابؽال - ٓ
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ا فبل  ىاركفى ركم عف المبرد مف أٌنو ناظر يكمنا  الحائؾ الضرير النحكم، فقاؿ لو المبرد: أراؾى فىًيمن

فقاؿ ىاركف: يا أبا العباس، أبذيؿي جيدم في النحك؛ ألٌنو خبزينا كمعاشينا، فقاؿ لو المبردي: إذا تيكاًبٍر؛ 

. فيذه دعكةه صريحةه مف المبرد إلى التنافس مف أجؿ الماؿ، بؿ ىي (ٔ)كاف خبزىؾى فكاًبٍر إذنا كابٍر!

ند أىًؿ المناظرة "ىي دعكةه إلى ما ىك أبعدي مف التنافس، ىي دعكة إلى المكابرة. كالمكابرةي ع

، كىي ضدُّ المناظرًة"  .(ٕ)المنازعةي ال إلظياًر الصكاب، كال إللزاـً الخصـً

ا، يتبٌيف لنا مما جاء في المجالس السابقة أٌف التنافسى الذم كاف يسيطري عمى المناظرات          إذن

عبلًء شأًنيا أك لنيًؿ حظكةو ل  دل الكزيًر أك األمير أك الخميفة. النحكية إٌنما كاف ألجًؿ إظيار الذات كا 

كتيعدُّ التسميةي كالمسامرةي دافعا مف الدكافع الباعثًة عمى عقد الصورة الثالثُة: التسميُة والمسامرُة. 

المناظرات النحكية أك غيًرىا، ال سٌيما إف جرٍت في حضرة خميفةو أك أمير أك كزير، فيركم المازنيُّ 

ق(، كاجتمع جماعةي نحكٌيي الككفة، فقاؿ ِِّالخميفة الكاثؽ باهلل )ىػ( أٌنو حضر يكما مجمسى ِْٗ)

، ىات مسألةن  فأٍف يطمبى الخميفةي مف المازنٌي مسألةن أمره يدؿُّ عمى أٌف  .(ٖ)لو الكاثؽي: يا مازنيُّ

التسميةى كالمسامرة مقصكدتاًف في ىذا المجمًس. كمثؿي ىذا المجمس مجمسه جمعى المازنيَّ كيعقكبى بفى 

ىػ( عند محمد بف عبد الممؾ الزيات كزيًر المعتصـ باهلل، فقاؿ محمدي بفي عبد الممؾ ِْْلسٌكيت )ا

ٍموي عف مسألة . كلنا أٍف نعيٌد ىذه الصكرةى )التسمية كالمسامرة( فرعا عمى الصكرة الثانية (ٗ)لممازنٌي: سى

 )التنافس(؛ فقد يككف التنافسي دافعيو التسميةي كالمسامرةي.

سقاُط الخصم. لصورُة ا كقد حضرٍت ىذه الغايةي في عدد ليس بالقميؿ مف الرابعُة: التعصُب وا 

المناظرات، كال أرل أٌف ىذه الغايةى منقطعةه تماما عف غاية التنافس التي ظيرت في الصكرة الثانية؛ 

                                                             

 .ُّٔ، صّانظر: القفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ج - ُ
، ص صالتيانكم - ِ  .ُّْٔ-ُّّٔ، كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
بيدم، طبقات النحكييف، ص - ّ  .ٖٗانظر: الزُّ
 .َِّصانظر: المرجع السابؽ،  - ْ
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 فقد يككف التنافسي بيف العمماء في إظيار ذكاتيـ كنيًؿ الحظكة لدل األمراء ىك المكصؿى إلى

 التعصب كالمعاندة كالمنازعة، لذا، يمكننا أٍف نعٌد ىذه الصكرة امتدادا لمصكرة الثانية كمتكٌلدةن منيا.

ْـّ التعصبي كالقصدي إلى          كفي الجدكؿ اآلتي بيافه لتمؾ المناظرات التي سٌيطر عمى جٌكىا العا

 إسقاط الخصـ:

 :ٖجدول رقم

 مناظراته بيف بصرٌم كككفيٌ  ككفٌييفً مناظراته بيف  مناظراته بيف بصرٌييفً 
، ُُّ، َُِ، ٕٗ، ُٕ، ٖ، ٓ، ْ ال يكجد .َُْ، ٓٔ، ِِ، ُِ

، باإلضافة إلى مناظرة ُُٓ، ُّّ
 (ٔ)بيف الفراء كالجرمي

 

كالمدقؽي في ىذه المناظرات يقؼي عمى عدد مف األمكر التي تعيبي المناظرةى، كتنحرؼي بيا         

عف مساًرىا المكضكًع ليا، فتكادي تخرجي مف دائرة المناظرة إلى أشياءى أخرل، كالمكابرة كالمنازعة 

 كالمجادلة. كبيافي ذلؾ في النقاط اآلتية:

مف القمؽ كاالضطراب. كىذا ما حصؿ بالفعؿ مع سيبكيو  محاكلةي إدخاًؿ الخصـً في حالةو  -ُ

ق(، فاستقبمىو األحمري ُٖٗق( لٌما حضر لمناظرة الكسائٌي )َُٖ)
بفي المبارؾ  عميُّ  (ٕ)

ق( بنٌية إسقاًطو كاستفزاًزه، فما سيئؿى سيبكيو عف مسألةو مف األحمًر أك مف الفراًء َِٔ)

. حتى َِٕ) قاؿ: لستي أكٌمميكما أك يحضرى صاحبيكما حتى ق( مف بعده إال قاال لو: أخطأتى

أناظرىه
(ٖ) . 

                                                             

، تحقيؽ: جكدة مبركؾ صريين والكوفيينباإلنصاف في مسائل الخالف بين الاألنبارم، أبك البركات، انظر:  - ُ
 . ْٓص  د. سنة، ،ُمبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

بيدم، طبقات النحكييف ُّّ، صِانظر ترجمتو: القفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ج - ِ . كانظر: الزُّ
 .ُّْكالمغكييف، ص

 .ٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص - ّ
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ازدراءي الخصـً كاحتقاريه الناتجي مف األىنىكٌيًة التي يشعري بيا أحدي المتناظريًف. كمثاؿي ذلؾ العبارةي  -ِ

لٌما قاؿ لو أبك (ٔ)التي أطمقيا الكسائيُّ في مجمسو لو مع أبي محمد يحيى بف المبارؾ اليزيدمٌ 

ق(: "يا أبا الحسًف، تأتينا عنؾ أشياءي نيٍنكرىا. فقاؿ: كأمُّ شيءو مع الٌناس َِِزيدمُّ )محمد الي

 .  (ٕ)إاٌل فضؿي بزاقي"

الضحؾي الممزكج بالييزًء كالسخرية تعبيرا عف رفض ما قٌدمو الطرؼي اآلخر. كذلؾ عمى نحك ما  -ّ

، فأجاب الكسأُِصدر مف األصمعٌي ) ئيُّ جكابا لـ ييعجًب ق( لٌما تناظرى كالكسائيَّ

 .(ٗ).  كالتيانيؼي الضحؾي بالسخرية(ٖ)األصمعيَّ فضحؾ منو كتىيانىؼى 

ـي الخصـً بالجيؿ كعدـً المعرفة. كمثاؿي ذلؾ ما حصؿ بيف أبي حاتـ السجستانٌي ) -ْ ق( ِٓٓاتيا

س( عف كممة )الفردك  (ٙ)سأؿ السجستانيٌ  (٘)ق(، فيركل أٌف التٌكزمٌ َِّكأبي محمد التٌكزٌم )

 ، . فأنكر التٌكزمُّ ذلؾ كقاؿ لمسجستانٌي: يا غافؿي أمذكره ىي أـ مؤنث، فأجابو السجستانيُّ مذكره

ـي، األعمى ىا ىنا  : يا نائ أمىا تسمعي الٌناسى يقكلكف: أسأليؾ الفردكسى األعمى. فردَّ السجستانيُّ

نيُّ يصفيو بالنائـ. فأمُّ . فالتٌكزمُّ يصؼي السجستانيَّ بالغافؿ، كالسجستا(ٚ)أفعؿ كليس بفىٍعمى

 مناظرةو ىذه التي تقكـ عمى السباب كالشتـ!

                                                             

بيدم، طبقات النحكييف ُّ، صْانظر ترجمتو: الًقفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ج - ُ . كانظر: الزُّ
 .ُٔكالمغكييف، ص

 .ُُانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص - ِ
 .ِٕٓصالمصدر السابؽ، انظر:  - ّ
 نظكر، لساف العرب، مادة )ق ف ؼ(.انظر: ابف م - ْ
 .ُِٔ، صِانظر ترجمتو: الًقفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ج - ٓ
بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، صٖٓ، صِانظر ترجمتو: المصدر السابؽ، ج - ٔ  .ْٗ. كانظر: الزُّ
 .ُْانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص - ٕ
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ـي انتظاًره حتى ييكمؿى مرادىه. كذلؾ عمى نحك ما كجدناه مف  -ٓ إسكاتي الخصـً كاعتراضي كبلًمو كعد

الكسائيّْ لٌما تناظر كاألصمعيَّ حكؿ رفع )رئماف( أك نصًبيا، فركاىا الكسائيُّ بالرفع، كقاؿ 

: "اسكٍت، ما أنتى كىذا؟"  (ٔ)ىي بالنصب، األصمعيُّ   .   (ٕ)فقاؿ لو الكسائيُّ

فىرىحي أحًد المتناظريًف بخطأ الطرًؼ اآلخر. كمثاؿي ذلؾ ما حصؿ بيف الكسائيّْ كأبي محمد  -ٔ

، فضرب اليزيدمُّ قمنسكتىو باألرض تعبيرا  اليزيدمّْ لٌما تناظرا بحضرة الرشيد، فأخطأ الكسائيُّ

و بعضي الحضكر عمى تصرفو راح يقكؿ معتذرا: لٌذةي عف فرًحو،  كقاؿ: أنا أبك محمد. فمٌما المى

. كتفسيري ما حصؿ مف اليزيدٌم أٌف المناظرةى إٌنما عيقدٍت (ٖ)الغىمىًب أنستني مف ىذا ما أيحسف"

ظياًر الصكاب. سقاًط الخصـ، ال ألجًؿ العمـً كا   بينو كبيف الكسائي لغرض المنافسًة كا 

كبعدي، فقد بٌينا في ىذا المبحثي حاؿى المناظراًت النحكٌية، قربىيا أك بعدىىا عٌما أٌصمو عمماءي         

: اكتماؿي أركاف المناظرة؛ الدعكل، كالمٌدعي،  . ككاف ذلؾ استنادا إلى معياريف اثنيًف، األٌكؿي ىذا الففّْ

. كالثاني: الغايةي مف عقد المناظرات.   كالمعترض، كالتقابؿ الفعميّْ

كتبٌيف أٌف المعيارى األٌكؿ قد كاف لو األثري الكبيري في تحديد ما ىك داخؿه في دائرة المناظرًة،         

يا مف دائرة المناظرة، بؿ  كما ىك خارجه منيا؛ فغيابي ركف مف أركاف المناظرة األربعة يعني خركجى

يا مف دائرة كثيرو مف المصطمحات التي تمتقي مع المناظرة في اإل طار العاْـّ، كالمنازعًة خركجى

 ف األربعة المكجكدة في المناظرة.كالمكابرة كالمعاندة كالمجادلة التي تقتضي كجكد األركا

كأٌما المناظرات النحكيةي التي حققٍت األركافى األربعةى فقد تعددت الغايةي منيا، فكانت عمى         

بيف ما ىك ماثؿه في  إبعادىالمسافة أك أربع صكر، كاف لكؿّْ صكرةو منيا دكره ميـه في تقريب ا

                                                             

تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، مغني المبيب عن كتب األعاريب، انظر: األنصارم، ابف ىشاـ،  - ُ
 .ٔٓ، صُ، جُُٗٗالمكتبة العصرم، بيركت، 

 . ّٓانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص - ِ
 .ُٓٗصالمصدر السابؽ، انظر:  - ّ
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المثمى المتعارؼ عمييا عند المتناظريف، نصكص المناظرات كبيف مصطمًح المناظرة عمى الصكرة 

ؿ ليا مف بعدي عند  عمماءي فف المناظرة. كقد كانت الصكرة الرابعة ىي أكثر ما أٌثر في إبعاد كالمؤصَّ

ضكع ليا في األصؿ، فابتعدًت مف جٌراء ذلؾ عف غرًضيا المناظرًة كاالنحراًؼ بيا عف خطّْيا المك 

زمرة األساًس المتمثًؿ في إظيار الصكاب، حتى كاد ينخمعي عنيا مصطمحي المناظرة لتدخؿى في 

 كالمنازعة كالمجادلة كالمكابرة كالمعاندة. ؛مصطمحات أخرل

عمى الصكرًة  -في معظميا - كخبلصةي األمًر أٌف المناظراًت النحكٌيةى التي كصمتنا لـ تكف        

كؿ الميثمى كاإليجابٌيًة التي تسعى إلى إظياًر الصكاب، كحصكًؿ العمـ كاالنتفاع بو، كلـ تمتزـٍ ب

عمماءي آداب البحث تعارؼ عمييا المتناظركف، كالتي اتًُّفؽى عمييا مف الضكابط كاآلداب التي 

 كالمناظرة، فكاف مف ذلؾ أٍف نراىا في ثكب العممٌية تارةن، كفي ثكًب السكفسطائية تارة أخرل.   
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 المبحث الثالث

 الحجاج وحدوده وأصولو الناظمة لو

قد يظيري مف عنكاف ىذا المبحث أٌنو تىكراره لما جاء في التمييد، كلكنَّو في الحقيقة بيافي         

ٍت لبعض المصطمحاًت ككشؼه عنيا انطبلقا مٌما جاء في نصكص المناظرات النحكية التي اعتيمد

 :مادة لمدراسة. كىك مطالب ثبلثة

 المسألة الحجاجية بين الواجب والممكن صورةُ : المطمُب األول

ترمي الدراسةي في ىذا المطمًب إلى بياًف حاًؿ المسائؿ التي كانت تيعرىضي لممناظرًة أىي         

أـ ىي فييما معا. كيتعمؽي ىذاف المصطمحاًف بمقدمات االستدالؿ  الممكنأـ  الواجبكاقعةه في 

بطاًؿ قكؿ  خصمو. كقضاياه الذم يمجأي إليو أحدي المتناظريًف في سعيو إلى تصحيًح قكًلًو كا 

كقٌدـ عمماءي المنطؽ كصفا مطٌكالن لحاؿ قضايا االستدالؿ مف جيات عديدةو، كجاء عنيـ أٌف         

،  فالكاجبةي ىي التي تككف فييا نسبةي (ُ)القضايا مف جية مادًتيا تككف كاجبةن كممكنةن كممتنعةن 

نسبةى ضركرمّْ الكجكًد في نفس األمر، كىي إٌما مكًجبةه، كأٍف نقكؿ:  (ِ)المحمكؿ إلى المكضكع

ٌما سالبةه، كأٍف نقكؿ: اإلنسافي ليس حيكانا. كأٌما الممكنةي فيي التي تككف فييا  ، كا  اإلنسافي حيكافه

نسبةي المحمكؿ إلى المكضكع نسبةى ما ليس ضركرٌيا، ال كجكده كال عدمو، كىي إٌما مكجبةه، كأف 

ٌما سالبةه، كأٍف نقكؿ: اإلنساف ليس كاتبا. كأٌما الممتنعةي فيي التي تككف  نقكؿ: ، كا  اإلنسافي كاتبه

 ، فييا نسبةي المحمكؿ إلى المكضكع نسبةى ضركرٌم العدـ، كىي إٌما مكجبةه، كأٍف نقكؿ: اإلنساف حجره

ٌما سالبةه، كأٍف نقكؿ: اإلنساف ليس حجرا  .   (ّ)كا 

                                                             
 .ُِٔ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ُ
ؿ مصطمحى المكضكع مصطمحي المسند إليو أك المبتدأ أك المخبىر عنو. كيقابؿ مصطمحى المحمكؿ مصطمحي يقاب -ِ

 المسنىد أك الخبر أك المخبىر بو.
 .ُِٔانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ص -ّ
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مصطمحي الكاجب كالممكف يضعينا ًلزاما أماـ صكرتيف لبلستدالؿ؛ إٌف الحديثى عف         

االستدالؿ البرىانٌي، كاالستدالؿ الحجاجٌي. كبٌيف عمماءي المنطًؽ كالمشتغمكف بو أٌف بيف ىذيف 

النكعيف مف االستدالؿ تشابينا في الصكرة؛ "فكبلىما حركةي انتقاؿ ضركرٌيةه مف مقدماتو إلى نتائج. 

"الضركرة" في البرىاف تقع في مستكييف اثنيف: في الصكرة، كفي المادة. ... أٌما غيرى أٌف صفةى 

الحجاجي فصفةي "الضركرة" فيو ال تقع إاٌل في الصكرة، لذلؾ كاف البرىاف ضركرٌيا في صكرتو 

اضطرارٌيا في نتيجتو، ككاف الحجاجي ضركرٌيا في صكرتو غيرى اضطرارٌم في نتيجتو في الغالب، 

. كيقكدينا ىذا الكبلـ إلى بياف أٌف (ُ)طرار ىذا ىك المشرّْعي لقياـ حجاجاتو مضاٌدةو"كعدـي االض

الحجاجى قد تككفي قضاياهي ضركرٌيةن كاجبةى القىبكؿ كقضايا البرىاف، كلكٍف، مع اختبلؼو في جية 

اجي التي ىي أٌما قضايا الحج ،(ِ)الكجكب؛ فقضايا البرىاف كاجبه قىبكلييا لذاتيا، ال لسبب خارجو عنيا

ٌنما ىك مف جيًة عمكـً االعتراؼ بيا . كمع (ّ)مف المشيكرات فكجكبي قىبكليا ليس نابعنا مف ذاتيا، كا 

ذلؾ فقد ترتفعي قضايا الحجاًج حتى تكاد تصؿي إلى درجة اليقيف الذم ىك مدار البرىاف. كىذا 

ي عرضو لعدد مف المسائؿ. متكقؼه عمى األدٌلة المقدَّمة حكؿ تمؾ القضايا، كسيتضح ذلؾ الحقا ف

 كلنا أٍف نيٍجمؿى الفرؽ بيف الكاجب كالممكف في النقاط اآلتية:

، كالممكفي كاقعه في دائرة التناقض كالتنازع (ْ)الكاجبي في ذاتو ليس محبلِّ لمتناقض كالتنازع -ُ

 كالخبلؼ. لذا، كاف الكاجبي ميدافى البرىاف، ككاف الممكفي ميدافى الحجاج.

. (ٔ)، فالكاجبي في ذاتو كاجبه مف جميع جياتو(ٓ)في الكاجًب القبكؿي بيا نابعه مف ذاتيا القضيةي  -ِ

ٌنما مف أسباب خارجٌيةو عنيا. لذا،  أٌما الممكفي فبل ينبعي القىبكؿي بالقضية التي فيو مف ذاتيا، كا 

                                                             
 .ُُِحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ُ
 .ّْْص، ُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ِ
 .ِّٗ. كانظر: المظفر، المنطؽ، صَّٓ، صُانظر: المصدر السابؽ، ج -ّ
 .ُْٗ، صٓانظر: عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج -ْ
 .ِِٖ. كانظر: المظفر، المنطؽ، صّْْ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ٓ
، ِ، دار األضكاء، بيركت، طالمعروف بنقد المحّصلتمخيُص الُمحّصل انظر: الطكسي، الخكاجة نصير الديف،  -ٔ

 .َُِ، صُٖٓٗ
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العتراؼ كانت قضايا الممكًف في قسـ منيا مف المشيكرات التي يجبي قىبكلييا مف جية عمكـً ا

 بيا.

حصكؿي اليقيف كتحقُّقو، أٌما الغايةي في الممكف  -الذم ىك ميداف البرىاف -الغايةي في الكاجب  -ّ

 .(ُ)فيي متمثمةه في إلزاـ الخصـ أك إفحامو

كفي ما يأتي عرضه لممسائؿ التي سنكشؼي بيا عف حاؿ القضايا أكاجبةه ىي أـ ممكنة، مع         

 ا تقترب مف درجة اليقيف إف اقتربٍت:بياف المقتضى الذم جعمي

 (ِ)مسألةي رفًع كممة )المسؾ( أك نصبيا في عبارة: ليس الطيبي إاٌل المسؾي أك المسؾى  -ُ

تدكري ىذه المسألةي عمى العمكـ في فمؾ الممكف، كلكفَّ كجكدى أسبابو خارجٌية عف المسألة         

لؾ بفعؿ مقتضى ظركًؼ المكاًف؛ فالرفعي لغةه كاجبةه جعؿ المسألةى تقتربي إلى درجة اليقيف كثيرنا، كذ

عند تميـ كجكبا يجعؿ كجوى النصب عندىـ ممتنعنا، كالنصبه لغةه كاجبةه عند أىؿ الحجاز كجكبا 

يجعؿ كجوى الرفع ممتنعنا. كذلؾ ظاىره مف كبلـ أبي عمرك: "ليس في األرض حجازمّّ إاٌل كىك 

، كال في األرض تميميّّ إاٌل كى ك يرفع". إذنا، ييشٌكؿي كبلـي أبي عمرك مقتضىن يجعؿي لممسألًة ينصبي

كجييًف كبلىما كاجبه كممتنعه في آفو كاحد؛ فالكجو كاجبه عند أناس كممتنعه عند آخريف. كلكٌف 

المسألةى لك أيًخذىٍت بمعزؿو عف مقتضى ظركؼ المكاف، كخرجنا مف ثكب الحجازٌية كالتميمٌية لكانت 

س لكجوو فيو رجحافه بيّْفه عمى الكجو اآلخر؛ فالكجياف ممكناف عند مف ىـ ليسكا في الممكف الذم لي

 بحجازيٌيف كال تميمٌييف، كىما لغتاف فصيحتاف. 

 

                                                             
 .ِْٔ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ُ
 .ّ، صُانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ِ
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 . المشيكرة بالمسألة الزنبكرٌية(ُ)مسألةي "فإذا ىك ىي أك فإذا ىك إٌياىا" -ِ

ذىب سيبكيو إلى أٌف القكؿ في المسألة ىك "فإذا ىك ىي"، كذىب الكسائيُّ إلى أٌف القكؿ         

لٌحف سيبكيو في ما ذىب إليو. كالناظري في ىذه المسألًة  أفٍ ىك "فإذا ىك إٌياىا"، كزاد عمى ذلؾ 

لعمكـً االعتراؼ بيا؛ فما ذىب ييدرؾي أٌف الكجوى الذم تبٌناه سيبكيو ييعىدُّ مف القضايا التي يجبي قىبكلييا 

، كىك ما عميو جميكري النحكييف، بؿ إٌف الكسائيَّ نفسىو  كالذم أظير رأيا  -إليو سيبكيو ىك القياسي

يعترؼي بصحة رأم سيبكيو بدليؿ قكلو: "العربي ترفعي في ذلؾ كٌمو كتنصب".  -مخالفا لرأم سيبكيو 

 كجوو ىك مٌما اعتيًرؼى بو عمى العمكـ! فكيؼ لمكسائٌي بعد ذلؾ أٍف ييمٌحفى سيبكيو في

ا، القضيةي دائرةه في فمؾ الممكف، كلكٍف، فييا رجحافه يرتفعي بأحد الكجييًف إلى درجة          إذن

اليقيف، كسببي ذلؾ الرجحاًف أٌف الكجو الراجحى ييعدُّ مف المشيكرات التي يجبي قىبكلييا مف جية عمكـً 

 االعتراؼ بيا.

كى الرجؿ"مسألةي قمب  -ّ الياء كاكنا لضمة الضاد في: "لقىضي
()ِ 

يعدُّ قمبي الياء كاكنا في العبارة السابقة مف الممكف الذم جرل االتفاؽي عميو مف عمكـ أىؿ         

ـي ذلؾ؛ كىك أٌف الياءى المسبكقةى بضمةو تيقمبي كاكنا، فبعدى أٍف كانت  المغة لكجكد مقتضىن لغكمٍّ ييحٌت

يى  ( بفعؿ ذلؾ المقتضى. كلـ يكف الخبلؼي بيف األخفش كالمازنٌي في الكممةي )لقىضي كى ( أصبحٍت )لقىضي

، كعدـ رٌدىا إلى األصؿ في قكلو: ٌنما كاف الخبلؼي حكؿ إبقاء األخفًش الكاكى )لقىٍضكى  ىذا األمر، كا 

، إاٌل أٌف األخفشى لـ  الرجؿ(، فمع أٌف الضمةى  التي عمى الضاد قد ذىبٍت، كحمٍَّت محمَّيا السككفي

 ييرجع الكاك إلى األصؿ المنقمبًة عنو، كىك الياء، فاعترض المازنيُّ عمى ذلؾ.

                                                             
 .ٗ، صْانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ُ
 .ْٔ، صِْمناظرة رقـ المصدر السابؽ، انظر:  -ِ
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ككاف لؤلخفش سببه جعمو يبقي الكاك دكف رٌدىا إلى األصؿ المنقمبة عنو، كذلؾ أٌنو سٌكف         

ةى فييا. كيستند األخفشي في ذلؾ إلى مقتضى لغكمٍّ مفاديهي "أٌف اإلعبلؿى يزكؿي الضادى كىك ينكم الضمٌ 

. فالسببي في قمب الياء كاكنا في قكلو: )لقىٍضكى الرجؿ( زاؿ لفظا (ُ)إٍف زاؿ السببي لفظنا كقصدنا"

ٍؿ قصدنا عند األخفش؛ فيك ما زاؿ ينكم الضٌمةى في الضاد ، كىذا بتسكيف الضاد، كلكٌف السببى لـ يزي

الكاك دكف رٌدىا إلى األصؿ المنقمبة عنو. جاء في شرح الكافية الشافية البف مالؾ:  بقيجعمو يي ما 

( فيرٌدكا الياء  (. كلـ يقكلكا: )ديٍعكى (: )ديٍعيى ، كقكليـ في )ديًعيى ٍكا كجكدى السببى يبقى اإلعبلؿي ف نكى "كا 

 .(ِ)"الكسرة ساقطةه لفظا ثابتةه قصدناإلى أصميا، ألٌف 

إذنا، فقضيةي إبقاًء الكاك دكف ردّْىا إلى األصؿ المنقمبة عنو مع زكاؿ سبب إعبلليا قضٌيةه 

منعى إبقاءى الكاك لٌما زاؿ سببي إعبلليا، كالثاني أجاز إبقاء الكاك مع  اكتنفيا رأياف ممكناف، األكؿ

لغكمٍّ أعطاه الرجحاف إلى مقتضى  -كصاحبيو األخفش  -زكاؿ سبب إعبلليا. كاستند الرأمي الثاني 

 كالمقبكلٌية عمى حساب رأم المازنٌي.

 (ّ)مسألةي "ىمزة بيف بيف" أساكنةه أـ متحركةه  -ْ

كذىب ثعمبه في ىذه المسألة إلى أٌف ىمزةى بيف بيف ال ساكنةه كال متحركةه، كرٌد المبردي كبلـ         

ال متحركةه أقٌر أٌنيا ساكنةه، كقكليو ال ثعمب باالستناد إلى مقتضىن منطقيٍّ كلغكٌم، كىك أٌف قكلو: 

ساكنةه أقٌر أٌنيا متحركةه، فيككف ثعمبه بذلؾ مخالفا لمقتضى المغة التي ال يكجد فييا حرؼه يخمك مف 

، إذ رفعى عف الشيء  الحركة كالسككف في آفو كاحد، كيككف بذلؾ أيضا قد كقع في محظكر منطقيٍّ

 كالحركة.نقيضيف ال يرتفعاف معا، ىما السككفي 

                                                             
تحقيؽ عبد المنعـ أحمد ىريرم، شرح الكافية الشافية،  بف مالؾ، جماؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل،ا -ُ

 .ُِْٖ، صْ، جُِٖٗ، ُدار المأمكف لمتراث، ط
 .ُِْٗ، صْجالمصدر السابؽ،  -ِ
 .ٔٗ، صٓٓانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ّ
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عمٍت بيف اليمزة كبيف ما منو حركتييا. فنككف بذلؾ          ٌففٍت فجي كبٌيف المبردي أٌف ىمزة بيف بيف خي

أماـ قضٌيةو جاء فييا رأياف ممكناف إاٌل أٌف لرأم المبرد األفضمٌيةى كالرجحافى بدليؿ ما استند إليو مف 

 مقتضيات لغكيةو كمنطقٌية. 

األربعي السابقةي قد كصؿ أحدي الرأييًف فييا إلى درجة اليقيف أك كاد، فإفَّ  إٍف كانت المسائؿي         

في المناظرات النحكٌية مسائؿى أخرل ربما تككف قد كصمت إلى درجة اليقيف حتى رأيتييا قضايا 

ا كال تنازعنا، كليسٍت محبلِّ لمخبلؼ، كالتصديؽي  بيا برىانٌيةن ال حجاجية، مف جية أٌنيا ال تقبؿ تناقضن

. كفي ما يأتي عرضه كتحميؿه لعدد مف تمؾ المسائؿ:  ضركرمّّ

 (ُ)مسألةي اختياًر "بدأف أك بديف" في قكؿ الشاعر: -ُ

 قد كيٌف ييٍكنٌف الكجكهى تسٌترا         فاآلف حيف بدٍيفى لمٌنظار                  

، ككاف السائؿ في إحدل جاء في المناظرة ركايتاف كاف المسؤكؿ فييما أبا عمر الجرميٌ         

الركايتيف األصمعٌي، كفي األخرل المازنٌي. كجاء ىذا السؤاؿي بعد أف أظير أبك عمر الجرمٌي 

ا  نرجسٌية عالية حيف اٌدعى أٌنو أعمـ الناس بالنحك، فحاؾ لو األصمعيُّ أك المازنيُّ السؤاؿ قصدن

سقاطو.   منيما إلى إحراج الجرمٌي كا 

قد أجاب عف السؤاؿ بقكلو: بدأف، فخٌطأه األصمعٌي أك المازنيُّ عمى ذلؾ،  ككاف الجرميُّ         

، مأخكذة مف الفعؿ بدا يبدك، كىي إجابةه  ( بمعنى ظيرفى كبٌينا لو أٌف اإلجابةى الصحيحةى ىي )بىدىٍكفى

ال تقبؿ تناقضا كال تنازعا، كال تككف محبٌل لمخبلؼ، لذا، ظيرٍت القضٌيةي في ثكب البرىاف الذم 

 يدكر في فمؾ اليقينيات.

ـي لمجرمٌي ال يقبؿي إاٌل إجابةن كاحدةن، كقد          إذنا، نحف أماـ قضٌية ال حجاجى فيو، كالسؤاؿي المقٌد

 جيء بو مف قبؿ األصمعٌي أك المازنٌي لييغالىطى الجرميُّ فيقعى في الخطأ، كىذا ما حصؿ فعبل.

                                                             
 .ِّْ، ُُُ، ص َُْ، ٓٔمناظرة رقـ  ،انظر: الزجاجي، مجالس العمماء -ُ
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" مسألةي رفًع )مير( الثانية في قكؿ الشاعر: -ِ "ال يككفي الميري ميري
(ُ). 

 فقد أنشد اليزيدمُّ الكسائيَّ البيتيف اآلتييف:         

بػػػنا           رى  عنو البيضى صقري             نىػػػػػػػػػػ           ػػػقَّر مػػػػػػػا رأينا خى

 ال يككفي العيري ميرنا           ال يػػػػػػػكػكفي المييػػػػري ميري           

. ففرح اليزيدمُّ بخطأ الكسائٌي فرحا شديدنا، كبٌيف أٌف          : قد أقكل الشاعري فقاؿ الكسائيُّ

الكسائٌي قد أخطأ في جكابو؛ إذ ال إقكاء في البيت. كرأل الكسائٌي أٌف الشاعر قد أقكل ألٌف حٌؽ 

.)مير( الثانية النصب، ألٌنيا خبر )يككف(، فرفعيا الشاعري إقامةن لمقصيدة عم  ى حرؼ ركمٍّ كاحدو

كعٌمؿ اليزيدمُّ تخطئتو الكسائيَّ بأٌف )ال يككف( الثانيةى تأكيده لػ )ال يككف العير ميرا(، كالميري         

(. كيقؼي المعنى في صٌؼ اليزيدٌم؛ فالقضٌيةي ال تحتمؿ إاٌل كجيا كاحدنا،  ميري استئناؼه )مبتدأه كخبره

 القضايا التي ال تناقض فييا كال تنازع. كىذا يضعنا أماـ قكؿو يظيري كأٌنو مف

 (ِ)مسألةي "كزف نكتؿ" -ّ

كممخص المناظرة أٌنو طيمب إلى المازنٌي أٍف يسأؿ يعقكب بف السكّْيت عف مسألة، فسألو         

عف كزف )نكتؿ( فقاؿ: نٍفعؿ، فحاكؿ المازنيُّ أٍف يمفتى انتباهى ابف السكيت إلى الجكاب الصحيح، 

 .فسألو: ما ماضيو؟ لعٌمو يعكد عف جكابو الخاطئ إاٌل أٌنو طاؿ تفكيره كخجؿ مف ذلؾ

كالقضٌية ليست محبلن لمتناقض كال لمتنازع، إذ ال خبلؼى بيف اثنيف مف أىؿ المغة العارفيف         

 أٌف كزف )نكتؿ( ىك )نفتؿ(، كلكٍف، أيٍلًبسى األمري عمى ابف السٌكيت فأخطأ التقدير.

؛ إ         ذ كانت ال تحتمؿي إٌف المسائؿ الثبلث السابقة ظيرٍت فييا القضٌيةي برىانٌيةن إلى حٌد بعيدو

إاٌل كجيا كاحدنا مف الصحة. كىذا فيو إشارةه إلى أٌف الممكف قد يرتفع إلى درجة البرىاف لشبوو حاصؿ 

                                                             
 .ُٓٗ، صَُِانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ُ
 .َِّ، صُّٕ، مناظرة رقـالمصدر السابؽانظر:  -ِ
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بينيما. كلمناظر في ىذه المسائؿ أف يدرؾى أٌنيا مف قبيؿ األسئمة ذات اإلجابة الصحيحة الكاحدة، 

 بيؿ االختبار كاالمتحاف.عمى س -حسبما ظير مف الجٌك العاـ لممناظرات -كقد سيقٍت 

كبعدي، فقد ظير لنا مف المسائؿ المعركضة سابقا أٌف القضايا قد تككف مف الممكف الذم         

يحتمؿ كجييف ألحدىما رجحافه كأفضمٌيةه عمى اآلخر، كقد تككف مف القضايا التي ترتفع في يقينيا 

 حتى تككف برىانا مف جية ما. 

ايا كقعٍت في الممكف الذم ال رجحاف فيو لرأم عمى آخر، فيناؿ كلكٍف، يبقى ىناؾ قض        

مف القىبكؿ، كمثاؿ ذلؾ ما قٌدمو كؿّّ مف الكسائيّْ كاألصمعٌي مف  -تقريبا -الرأياف الدرجةى نفسىيا 

 رأم حكؿ كزف )طيؼ( في المناظرة التي جمعت بينيما، كبيانييا:

 "مسألةي "كزف طٍيؼ(ُ) 

، فقاؿ (2)عف كزف )طٍيؼ( في قراءة: "طٍيؼه مف الشيطاف" كسأؿ األصمعيُّ الكسائيَّ 

 ، . فخٌطأ األصمعيُّ الكسائيَّ : فىٍيعؿ، كقاسيا عمى مٍيت مٌيت، كىٍيف ىٌيف، حصؿ فييا حذؼه الكسائيُّ

 كبٌيف أٌف )طٍيؼ( عمى كزف )فٍعؿ(، كىي مصدر مف طاؼ يطيؼ طٍيفا. 

كفه مف جيتو، كليس ألحد الرأييف فضؿي يتجاذبييا رأياف كبلىما مم -كما نرل -فالمسألةي 

 سبؽو كاضحو عمى اآلخر، كتخطئةي األصمعٌي الكسائيَّ ليست مانعةن قىبكؿ الكجو الذم قٌدمو الكسائٌي.

 المطمُب الثاني: الِحجاُج بين الجدل والخطابة

لتي تككف ظير لنا في المطمب السابؽ أٌف الحجاج مجاليو الرئيسي ىك الممكف مف القضايا، ا        

 -عمى العمكـ –مف المشيكرات التي يجبي قىبكلييا مف جية عمكـ االعتراؼ بيا. كالممكفي يستكعبي 

ف كاف أرسطك  قد جعؿ  -كما سيأتي -مصطمحي الجدؿ كالخطابة، كينضكياف في األصؿ تحتو، كا 
                                                             

 .ٓٓ، صُّمناظرة رقـ، انظر: الزجاجي، مجالس العمماء -ُ
انظر: الخطيب، عبد المطيؼ،  . كىي قراءةه ابف كثير كأبي عمرك بف العبلء كالكسائي كيعقكب.َُِاألعراؼ/ -ِ

 . ِْٖ، صّ، جََِِ، ُ، دار سعد الديف، دمشؽ، طمعجم القراءات
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بالكبير. كظير الخطابة في المحتمؿ مف القضايا، كالجدؿ في الممكف منيا، إاٌل الفارؽ بينيما ليس 

-في التمييد أٌف المنطؽى لدل أرسطك منطقاًف: منطؽي البرىاًف، كمنطؽي الرجحاف، ككاف األٌكؿي 

كالثاني  ،البرىان ماثبل في مجاؿ الضركرٌم كاألٌكلٌي كالصادؽ مف األمكر، كىذا ىك مداري  -عنده

 . والخطابة الجدلِ ماثبل في مجاؿ الممكف كالمحتمؿ، كىك مداري 

فإٌف الصكرة التي مف المفترض أٍف نجد عمييا الحجاجى في المناظرات ، عمى ذلؾ تأسيسا

النحكٌية ىي صكرةي الجدؿ أك صكرة الخطابة أك شيءه منيما. كلتجميًة ذلؾ كبيانو يمزمينا شيءه مف 

 البسط لمصطمحي الجدؿ كالخطابة.

دىؿى          ، فيك مأخكذه مف الفعؿ جى : "جادلتي الرجؿى فجدٍلتيو جٍدال أم ، جاء في المسافأٌما الجدؿي

دىؿ،  ًدؿه إذا كاف أقكل في الخصاـ. كجادلو أم خاصمو مجادلةن كجداال، كاالسـي الجى غمبتيو، كرجؿه جى

ٌجة" ٌجة بالحي دىؿي مقابمةي الحي .كالجدؿي عند أرسطك "امتحافي قكؿو لبناءو قكؿو (ُ)كىك شٌدةي الخصكمة. كالجى

. كىك عند المناطقة عاٌمةن "القياسي المؤلَّؼي مف مقدماتو (ِ)بو مف اليقيف في مجاؿ الممكف" نقتربي 

ـي الخصـ"(ّ)أك مسمَّمة" مشيكرةو  بطاؿى (ْ). كالغرضي منو إلزا . كيىٍقًصدي فيو كؿُّ طرؼو تصحيحى قكًلو، كا 

 . (ٓ)قكًؿ خصمو

                                                             
 .(ج د ؿ)انظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة  -ُ
 .َُُحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ِ
ف حتى ال يكادي . كالمشيكرات قضايا تقارب اليقيّٓٓ، صكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـكانظر: التيانىكم،  -ّ

يا ربما كاف ممكنا، كىي دكف مرتبة اليقيف ، إاٌل أٌنيا أعمى درجاًت الظٌف  يخطري عمى الفكر أٌف نقيضى
 .(ُِٓالراجح.)انظر: الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص

 .ٕٔانظر: الشريؼ الجرجاني، معجـ التعريفات، ص -ْ
، تحقيؽ: عبد المجيد المنياج في ترتيب الحجاج كتاب الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد،انظر: الباجي، أبك  -ٓ

 .ُُ، صُٕٖٗ، ِتركي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
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مف مقدماتو مقبكلةو أك مظنكنة مف شخصو أٌما الخطابةي فيي عند المناطقة "قياسه مرٌكبه         

ىي مف الممكنات المتساكية التي ال ميؿى فييا إلى  (ِ). كمقدماتييا المقبكلةي أك المظنكنةي (ُ)معتىقىدو فيو"

. كمداريىا عند أرسطك متمثؿه في "إنتاج قكؿو (ّ)أحد الطرفيف، فيي مٌما يتساكل فيو الصدؽي كالكذبي 

 . (ْ)المحتمؿ" نبني بو اإلقناعى في مجاؿ

كيظيري مف كبلـ أرسطك أٌنو مٌيز الجدؿى مف الخطابة؛ إذ جعؿ الجدؿى في مجاؿ الممكف،         

قد يصؿي فيو أحدي الرأييف  -كما ظير في المطمب السابؽ-كالخطابةى في مجاؿ المحتمؿ. كالممكفي 

مكـ، فضبل إلى درجة اليقيف لككنو مف المشيكرات المطمقة التي جرل فييا اتفاؽه كاعتراؼه عمى الع

دي بو ذلؾ الرأمي مف مقتضيات تقٌربيو إلى اليقيف كتبعد اآلخر.   عف ما ييعضى

أٌما المحتمؿي فمعٌمو يككف في مرتبة الشؾ التي تتساكل فييا االحتماالتي تساكيا تاٌما، أك في         

مرتبة الظٌف المرجكح التي تقابؿ مرتبةى الظفّْ الراجح المتمثًؿ في الممكف مف األشياء، كالظفُّ الراجحي 

 . (ٓ)أقربي إلى اليقيف، كالظفُّ المرجكح أقربي إلى الكىـ

كقد كانت الخطابةي قبؿ أرسطك تأثيرٌيةن تعتمدي الحيؿى كالمغالطاًت لمتأثير بالسامعيف، مٌما         

أرسطك أراد أٍف يبني خطابةن جديدةن تسعى إلى تحقيؽ اإلقناًع  جعميا أقربى إلى السكفسطائية. لكفٌ 

اعى بقدر ما ىي بعيدا عف المغالطات، فقد بٌيف أرسطك أٌف غرضى الخطابة أك ميمتىيا ليست اإلقن

                                                             
 .ٕٖانظر: الشريؼ الجرجاني، معجـ التعريفات، ص -ُ
اـ ييٍحسىفي بو الظفُّ كالمقبكالتي ىي المقدماتي التي تؤخذ عف جماعة كثيرة مف أىؿ التحصيؿ أك مف نفر أمف إم -ِ

ـي بيا العقؿي حكما راجحا ال جازمنا. انظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات،  كالمظنكنات ىي المقدمات التي يىحك
 . كيبدك لي أٌف الثقةى في المقبكالت نابعةه مف صاحب الكبلـ أكثر  مف الكبلـ نفسو.ّٔٓ، صُج

 .ْْٔ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ّ
 .َُُحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ْ
 .ُِٓانظر: الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص -ٓ
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. كجعؿ أرسطك دكرى الخطيب كدكر الطبيب (ُ)البحثي في كؿ حالة عف الكسائؿ المكجكدة لئلقناع

 ، الذم يسعى كيبحثي عف كٌؿ ما يحقؽي الشفاءى لمريضو، لكٌنو ليس مطمكبا منو أٍف يشفي المريضى

ٌنما المطمكبي منو البحثي عف السبؿ المكجكدة لمشفاء ده "كؿُّ شيء فييا مجعكؿه عن . فالخطابةي ِ()كا 

 . (ّ)لمتأثير، كمرتَّبه بحسب السامع"

كيبٌيفي عبد اهلل صكلة أٌف أرسطك كجد نفسىو في بنائو لخطابتو الجديدة أماـ حجاجيف: األٌكؿ         

، يخاطب جميكرا خاٌصا، غايتيو إسكات أىكاء ىذا الجميكر، كالتأثير في الذىف إللزاـ  حجاج جدليّّ

ًو عمى اإلذعاف كالتسميـ بمكضكعية القضايا المطركحًة لمنقاش. كالثاني حجاجه خطابيّّ الخصـ كحممً 

حداثي التأثير في السامعيف لبمكغ درجة عاليةو مف اإلذعاف  .(ْ)غايتيو إثارةي العكاطؼ كا 

في ىذا المقاـ الكشؼي عف ماىٌيًة الحجاًج الماثؿ في نصكص المناظرات  يعنيناكما         

ة، كمبلحظةي قرًبًو أك بعًدًه عف الجدؿ كالخطابة، كييعينينا في التكصؿ إلى ذلؾ النظري في النحكيٌ 

 النقاط اآلتية:

طبيعةي الجميكر أك المتمقي أك الخصـ. كالمدقؽي في المناظرات النحكٌية التي ىي مادةي الدراسة  -ُ

ي العمـ أك تقاربه إلى حٌد ييدرؾ أٌف طرفي المناظرة نحكياف أك نحكٌم كلغكٌم، بينيما تكافؤه ف

بعيد، كيسعى عمى الغالب كؿّّ منيما إلى إلزاـ خصمو أك إفحامو بإقامة الحجة كالدليؿ عمى 

ُـّ لممناظرة ممتمئه باألخًذ كالردّْ كاالٌدعاء كاالعتراض، بؿ ال  صحة ما يذىبي إليو، فالجكُّ العا

ـي أمري المناظرة دكف كجكد ىذه األمكر، كىذا ييقرٌ  بي المناظراًت النحكٌيةى مف مصطمح الجدؿ، يستقي
                                                             

 .ِٖانظر، أرسطك، الخطابة، ص -ُ
 .ِٖصالمصدر السابؽ، انظر:  -ِ
 .ُْٕحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ّ
، ُمسكيمياني لمنشر كالتكزيع، تكنس، طنظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات،  في عبد اهلل، انظر: صكلة، -ْ

 .ُٕ، صَُُِ
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كيبعديىا عف مصطمح الخطابة التي يككف جميكريىا في الغالب سمبيِّا مف حيث المناقشةي 

، بينما يكتفي الجميكري باالستماع  كالحكار، إذ يككف الكبلـي في الخطابًة لطرؼ كاحد ىك الخطيبي

سطحيُّ التفكير، بمعنى أٌنو ال يممؾي الصبرى إلى ما يقكلو الخطيب. ىذا فضبل عف أٌنو جميكره 

ٌما أٍف يرفضيا  عمى التأٌمؿ كالتفكير في محاكمة األدٌلة كالبراىيف، فإٌما أٍف يقبؿى القضٌية برٌمتيا، كا 

برٌمتيا كذلؾ، فبل يقكـي بتمحيصيا كالكشًؼ عف المقبكؿ فييا كغيًر المقبكؿ. أضؼ إلى ذلؾ أٌنو 

ثر مف تأثره باألدٌلة النقمية كالعقمٌية، فيك يقتنع بالعبارات البٌراقة جميكره يتأثر بالعاطفة أك

كالمثيرات الصكتٌية التي يحرصي الخطيب الناجحي عمى إظيارىا في صكتو، كرفع الصكت 

ـي المقاـ  .(ُ)كخفضو بما يبلئ

ف نجدي مكضكعي القضايا في الخطابة مختمؼه تماما عٌما ىك ماثؿ في المناظرات النحكٌية؛ فنح  -ِ

دي فييا إثباتي  ، كييقصى أٌف مكضكعى المناظرات النحكية ىك المطالبي العممٌيةي التي ييطمبي فييا اليقيفي

ـي البراىيف العممٌيًة كالمسائًؿ الدقيقة إللزاـ الخصـ،  صحًة رأم أك إبطالييا، كيىٍحسيفي فييا استخدا

عظمو ماثؿه في إثبات فضيمة شيءو كىذا ما يككف عميو الجدؿ. أٌما مكضكعي الخطابًة فيك في م

، كالذم رأيناه مف أبي عمر الجرمٌي في المناظرة (ِ)أك نفييا، أك إثباًت نفع شيء ما أك ضرره

ـي الناس بالنحك" ، إلى مغالطتو األصمعيُّ  صدى فقى .(ّ)التي جمعتو باألصمعٌي لٌما قاؿ: "أنا أعم

ذاؾ أف ييثبتى فضيمةى نفًسو، كال عممٌية في  ككاف لو ما قصد إليو. فالجرميُّ إذنا، يريدي بكبلمو

 مطمبو. كىذا النكع مف المطالب قميؿه في ما درسناه مف نصكص لممناظرات.

                                                             
 .ّٕٔلمكقكؼ عمى سمات جميكر الخطابة انظر: المظفر، المنطؽ، ص -ُ
 .ّٖٕانظر: المظفر، المنطؽ، ص -ِ
 .ُُُانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ
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الغايةي التي تسعى إلييا المناظرةي في أصؿ كضعيا ىي إقامةي العمـ كبيافي الحٌؽ كالصكاب، كىي  -ّ

ما ألغراض غير عممٌية، كالتعصب غايةه يسعى إلى إقامتيا كبل الطرفيف، فبل يمتفت أحده مني

سقاط الخصـ كالطعف فيو، كال يعبأاًف في أم صٌؼ كاف الصكاب، بقدر  ظيار الذات كا  كا 

حرصيما عمى الكصكؿ إلى الصكاب نفسو، كقد يساعدي أحديىما اآلخرى في ذلؾ، كلعٌؿ ىذا األمرى 

مصطمح الخطابة ىك الكحيد الذم كاف مف شأنو إبعادي المناظرة عف مصطمح الجدؿ، كعف 

كذلؾ، فأٌما الجدؿ فؤلٌنو جعؿ مف إلزاـ الخصـ أك إفحامو غايةن كبرل يسعى إلى تحقيقيا حتى 

ري  لك كاف الصكاب كالحؽُّ في جانب ذلؾ الخصـ. كأٌما الخطابةي فؤلٌنيا جعمت اإلقناعى غايةن تيبرَّ

ييرضي الخطيبى  ألجميا الكسائؿي بصرؼ النظر عف ككنيا مشركعةن أك غيرى مشركعة، فما

و ىك أف يرل الكبلـ الذم قٌدمو إلى جميكره قد أصبح ميترجما في الكاقع فعبل كممارسة.  كييفرحي

بناءن عمى النقاط الثبلث السابقة، يتبٌيفي لنا أٌف مبلمحى الجدؿ في نصكص المناظرات         

 النحكٌية كاف أكثر بركزا كحضكرنا مف مبلمح الخطابة. 

 .: أثُر المنطِق في الِحجاجالمطمُب الثالث

تيعدُّ قضية التأثر كالتأثير بيف العربية كما سبقيا مف ثقافات لغكٌية كاليكنانٌية كاليندٌية         

كغيرىما قضٌيةن جدلٌية، فتناكليا الباحثكف كالدارسكف بيف مؤٌيدو كمعارض، بيف قابؿو لتأثر العربية 

 . (ُ)بالثقافات األخرل كبيف رافض لذلؾ

                                                             
منطق أرسطو والنحو العربي، مجمة مجمع المغة بيكمي،  ثر انظر: مدككر، إبراىيـلمكقكؼ عمى قضية التأ -ُ

الفارابي وتصحيح العالقة كانظر: اليبللي، الحسف، . ٖٙٗ-ٖٖٛ، ص صٖٜ٘ٔ، ٚالقاىرة، العدد-العربية
. كانظر: ىيثـ ٕٓ-ٔٔ، ص صََِٔ، تمكز، ْٓمجمة آفاؽ الثقافة كالتراث، العدد بين النحو والمنطق، 

. كانظر: الحمكاني، محمد ََِٓ، السنة ُٖٗمجمة أفكار، العددنحو العربي، المنطق اليوناني والسرحاف، 
، ص ص َُٖٗ، ٗ، المجمدُ، مجمة المكرد، العددبين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسيم الكالمخير، 
ُٗ-ِٔ. 
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ٍف تأثر حقيقةن بالمنطؽ اليكناني إاٌل أٌنو استطاع          كيرل فريؽه ثالثه أٌف النحك العربي كا 

إخضاع ذلؾ التأثر لمذىنٌية العربٌية كأعطى الحقائؽ المنطقية طابعىو الخاص، فحافظ عمى نقائو 

 . (ُ)كخصكصيتو

يكناني محؿَّ خبلؼ، كال يقطعي ما يبقى تأٌثري النحًك العربي في صكرتو العاٌمة بالمنطؽ ال        

ٌنما األمري مجردي افتراض منطقي  قٌدمو الدارسكف حكؿ ىذه القضية قطعا يقينيا بكجكد ذلؾ التأثر، كا 

ال يستند إلى دليؿ مممكس. إاٌل أٌنو مف المتفؽ عميو في الغالب أٌف نشأة عمـ النحك كانت عربٌية 

ف كاف التأثر المنطؽ اليكناني مك  جكدا فقد ظير بعد منتصؼ القرف الثالث اليجرٌم، كبدأ خالصة، كا 

ق( أٌما قبؿ ذلؾ فمـ يكف لممنطؽ األثر ُّٔيتضح في القرف الرابع اليجرٌم، عمى يد ابف السٌراج )

 .(ِ)الكاضح

كأرل أٌف ما ظير مف تشابوو بيف النحك العربي كالمنطؽ اليكناني ليس مف باب التأثر         

اياه؛ فيناؾ مف األمكر ما تشترؾ فييا المغاتي جميعيا، كال تككف حكرا عمى كالتأثير في جميع قض

لغة أك ثقافة دكف أخرل. فالمغات قد تتقاطع في كثير مف األمكر، كلعٌؿ منيا التعميؿى كالقياس 

 كالتقدير، كغيرىا.

ف بفكرو إلى كبٌيف ابف خمدكف أٌف عمـ المغة مف العمكـ التأممٌية التي ييتدم فييا اإلنسا        

بأٌنيا مشتركة بيف األمـ، كذلؾ يعني  -بحسب كبلمو -مسائميا كمكضكعاتيا، كتتمٌيز ىذه العمكـ 

                                                             
، عمي،  -ُ ىيثـ . كانظر: ُُٔ، صََِٓدار غريب، القاىرة، د.ط، تقويم الفكر النحوي، انظر: أبك المكاـر

 .ْْ-ّْص ص ،سرحاف، المنطؽ اليكناني كالنحك العربي
، تقكيـ الفكر النحكم، ص  -ِ كما بعدىا. كانظر: ىيثـ سرحاف، المنطؽ اليكناني  َُٖ، صُٖانظر: أبك المكاـر

 .ْٔص ،كالنحك العربي
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أٌف االستقراء المغكم عند العرب كعند غيرىـ مف األمـ كصؿ إلى بنية المغة، كحٌمميا إلى أجزائيا، 

 .(ُ)فتشابيت العناصري العامة، كلكف اختمفت النظرةي بيف أٌمة كأخرل

كظير لنا خبلؿ حديثنا في المطالب الثبلثة السابقة مف ىذا المبحث شيءه مف المبلمح         

المنطقية، كالكاجب كالممكف، ككالتشابو بيف الجدؿ األرسطي كبيف ما ىك مكجكده في المناظرات 

كدة في النحكٌية، ككالمغالطات التي قد يقع فيو الخصـي عمدا أك خطأ. كلتجمية مبلمح المنطؽ المكج

الحجاج الماثؿ في المناظرات النحكية أقؼ عند بعض المسائؿ التي رأيتي فييا مبلمحى شابيت أك 

 قاربت المبلمحى المنطقٌية:

اعدة المنطقية العقمية فمسفةي العامؿ، كترتبطي بيا فمسفةي التقدير. كينطمقكف في ىذه الفمسفة مف الق -ُ

، كقد دفعيـ ىذا األمري إلى الكقكع في فمسفة رو مؤثّْرناؿ أث، كلكٌف لكؿ حادث ميحًدثناالقائمة إ

 التقدير، فغالكا في تقديراتيـ في كثير منيا.

كتقكـ فمسفةي التقدير عمى عمؿ جدلٌية تنطمؽ مف الفىرىض ال مف الكاقع، كتيدؼ إلى تأييد         

جاء في المناظرات النحكٌية . كمف األمثمة عمى ذلؾ مما (ِ)الكاقع عف طريؽ التدبير العقمي المنطقي

ما جرل بيف يكنس كالكسائٌي في المناظرة التي جمعت بينيما، فسأؿ الكسائيَّ بعضي مف حضر 

 كيؼ تنشدي بيت الفرزدؽ:

 كالخمري  السدائؼً  بيطاتً فو عى يٍ صى طعنةه ... حي  أصرـى  البفً  تٍ غداة أحمٌ 

و: فعبل، كأنٌ  قاؿ: أضمرتي : عمى أم شيءو رفعت؟ ففقاؿ: أينشده برفع )الخمر(، فقيؿ لو

فؤلجًؿ أف يستقيـ التركيبي لمكسائٌي . (ّ)يتوأحسف كاهلل ما كجٌ  فقاؿ يكنس: ما .ت لي الخمري كحمٌ 

                                                             
 .ِٔانظر: الحمكاني، بيف منطؽ أرسطك كالنحك العربي، ص -ُ
، عمي، -ِ  .ُِٕ، صََِٔ، ُدار غريب، القاىرة، ط ل التفكير النحوي،أصو انظر: أبك المكاـر
 .َِانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ
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ذىب إلى تقدير عامؿو افترض أف يككف )حٌمٍت(. كآلخر أف يفترض عامبلن غير الذم افترضو 

 المغكم الذم آلتيو العقؿي المنطقٌي.الكسائٌي، فتككف فمسفةي التقدير فمسفةن قائمة عمى االجتياد 

 ؾ اهللي ما صبٌ )ف أجاز : مى أبا عثماف فقمتي  سألتي كمثاؿي ذلؾ أيضا ما يركيو المبرد مف قكلو:        

. فالتقدير عميَّ  اهللي  ؾى و قاؿ: خيرا أـ شرا صبٌ كيؼ يككف تقديره؟ فقاؿ: كأنٌ  ،ما( حاال، فجعؿ )(عميٌ 

 حاضره لتأييد الكاقع الماثؿ في التركيب السابؽ، كالذم جعؿ )ما( بمثابة )كيؼ(. 

. كمثاؿي ذلؾ ما نجده في (ُ)الكجكدي في منطؽ أرسطك كجكداف: كجكده بالقكة، ككجكد بالفعؿ -ِ

قكؿ: لؤلخفش: كيؼ تقاؿ  لمازنيَّ ، فيركل أٌف ا(ِ)المناظرة التي جمعت بيف األخفش كالمازنيٌ 

يا ني : كيؼ تسكٌ اؿ المازنيٌ فقالضاد.  الياء كاكا لضمةً  ي قمبتي الرجؿ؟ قاؿ: كذا أقكؿ، ألنٌ  كى ضي لقى 

:الرجؿ فأسكف. ق كى ضٍ ؟ قاؿ: أقكؿ لقى األمري  ـى مٍ في قكؿ مف قاؿ: عي  الكاك  ال تردٌ  ـى فمً  اؿ المازنيُّ

، فأنا أنكم ؿى ػعي يا مف فى ني أسكٌ ما ي إنٌ في الضاد قد ذىبت؟ فقاؿ: إنٌ  إلى األصؿ إذا كانت الضمةي 

 فييا. الضمةى 

ف زاؿ لفظا فيك         فالمبلحظي أٌف األخفش لـ يردَّ الكاك إلى أصميا كىك الياء، ألٌف السبب كا 

 مازاؿ مكجكدنا بالقكة قصدنا، كما زالٍت لو اعتباراتيو المغكيةي المتعمقة بو.

ني كاحد ال تعددى فيو ىك القدري المشترؾ بيف اسـي الجنس في عمـ المنطؽ يدؿُّ عمى معنىن ذى -ّ

ٌنما يككفي التعددي في األفراد الخارجٌية المشتركة فيو . كمثاؿي ذلؾ ما جرل بيف (ّ)أفراد الجنس، كا 

 :ؾ عف مسألةو سألنا عنيا األخفشي ي سائمي ، فيركل أٌف الرياشٌي قاؿ لثعمب: إنٌ (ْ)الرياشٌي كثعمب

 ري مف الرجاؿ عمى أخكاؾ، كالمعبّْ  كىك جنسه  ا الرجؿى نعـ الرجبلف أخكاؾ، فثنكٍ  :قالت العربي  ـى لً 

 جمع. ى كال يي ثنٌ عف الجنس ال يي 

                                                             
 .ُُُ، صُُٗٗ، ٔ، دار المشرؽ، بيركت، طأصول الفمسفة العربّيةانظر: قمير، يكحٌنا،  -ُ
 .ْٔانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ِ
 .ِٖانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص -ّ
 .ْٖانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ْ
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ظي مف كبلـ الرياشٌي: "        " أٌف التشابو كالتقاطع بيف جمعى كال يي ثنٌ عف الجنس ال يي  ري كالمعبّْ فييٍمحى

 الفكر المغكم العربي كالفكر المنطقي قائـه مكجكد.

، (ُ)المازنيٌ ك األخفش استخداـ بعض المصطمحات المنطقية. كمثاؿ ذلؾ في ما جرل بيف  -ْ

جازم كأي  بأمٌ  تضرب أضرب. أستفيـي  فٍ مى  عف: أمُّ  األخفشى  سألتي فيركل أٌف المازنٌي قاؿ: 

 ضاؼ إلى شيءو معمكـ ىك بعضو، فيككف أمٌ ما يي االستفياـ إنٌ  بمف؟ فقاؿ: ال، ألفٌ 

 االستفياـ. حدّ شائعه كاف البعض شائعا، كليس ذا  فٍ مخصكصا، فإذا أضفتو كمى 

، كىذا فيو إشارة الحدٌ ظ مف كبلـ األخفش أٌنو استخدـ مصطمحى محى يي         ، كىك مصطمحه منطقيّّ

 إلى األثر الذم تركو المنطؽي بمصطمحاتو كقضاياه في الفكر المغكم العربي. 

 . كمثاؿي ذلؾ ما كقع فيو (2)اجتماعييما محاؿه كارتفاعيما محاؿ النقيضاف في عمـ المنطؽ، -ُ

، فيركل أٌف ثعمبا لٌما سئؿ عف ىمزة بيف بيف (3)ثعمبه في المناظرة التي جمعت بينو كبيف المبرد

يا أنٌ  و ال ساكنة قد أقرَّ : قكلي المبرد قاؿأساكنةه ىي أـ متحركة، قاؿ: ال ساكنةه كال متحركة، ف

فقيؿ ال متحركة!  متحركةه  ال ساكنةه  ، فيي ساكنةه يا ساكنةه أنٌ  قد أقرٌ  و كال متحركةه ، كقكلي متحركةه 

 عمت بيف اليمزة كبيف ما منو حركتيا.فقد جي  فتٍ فٌ يا إذا خي ألنٌ  اؿ:ميت بيف بيف؟ فقسي  ـى : فمً لممبرد

نقيضاف،  فقكؿي ثعمب: ال ساكنة كال متحركة أكقعو في المحاؿ؛ ذلؾ أٌف السككفى كالحركة       

 كالنقيضاًف ال يجتمعاف معا كال يرتفعاف معا. 

بيذا ينتيي الحديثي عف القضايا المصطمحٌية المتعمقة بمصطمحي المناظرة كالحجاج، كفي        

أركاف العممٌية الحجاجٌية كمآليا، كطرؽ تكجيييا في المناظرات  مىالفصؿ الثاني سننتقؿ لمحديث ع

 النحكية المكضكعة لمدراسة.

 
                                                             

 .ْٔانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ّْانظر: الشنقيطي، آداب البحث كالمناظرة، ص -ِ
 .ٔٗصالزجاجٌي، مجالس العمماء، انظر:  -ّ
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 الفصل الثاني

 ومآليا توجييياطرق و يا أركان: العممية الِحجاجّية
 العممية الحجاجيةأركاف  المبحث األول:

 عترضملكاي ٌدعمال المطمب األول:

 ، كآلية الكشؼ عنياالدعكل، ماىيتيا المطمب الثاني:

 العممية الحجاجيةالتكجيو النحكٌم في  المبحث الثاني:

 بالدليؿ النقميٌ االستدالؿ  المطمب األول:

 االستدالؿ بالدليؿ العقميٌ  المطمب الثاني:

 العممية الحجاجيةمآؿ  :ثالثالمبحث ال

 حقيقة اإلقناع في العممٌية الحجاجٌيةالمطمب األّول: 

 صكر انتياء العممٌية الحجاجٌيةالمطمب الثاني: 
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 المبحث األول

 العممية الحجاجيةأركان 

 والمعترضمّدعي اللمطمب األول: ا

يشكؿي المٌدعي كالمعترضي ثنائيةن متبلزمةن في العمميًة الحجاجٌية، فبل غنى لمعممية الحجاجية 

ديراف صراع اإلثبات كالنفي في العممية الحجاجية؛ كىما يي بدكنيما.  حجاجه  عف أمٍّ منيما، كال يقكـي 

يسعى إلى دفع تمؾ الدعكل  فأحدىما يسعى إلى إثبات دعكل معٌينة، كيحاكؿ الحفاظى عمييا، كاآلخري 

سقاطيا ذلؾ بكىما  .نقمٌية أك عقمٌيةتدالالت المشفكع باس جاجيُّ الحً  الحكاري كمستندي ذلؾ كٌمو  .كا 

، تختمؼ متياتيبنى بيا العممٌيةي الحجاجٌية برُّ  ،بأدكارو  اف فيويضطمع ،كظيفٌي محدد خطٌ  كفؽى  افً سير ي

 .تقكـ عمييا العممية الحجاجٌية تيحسب الدعكل ال ،الشيء بعضى  ،تمؾ األدكار

حسبما  ،كيىحسفي بنا في ىذا المقاـ أف نبٌيف الحقائؽى المتعمقة بكؿٍّ مف المٌدعي كالمعترض

 :ةاآلتيالنقاط يظير في نصكص المناظرات النحكٌية. كالبياف في 

 وثقافُتيما المّدعي والمعترض مذىبُ  -ُ

 ،جٌؿ المناظرات النحكيةالعممية الحجاجية في المكضكعة لمدراسة إلى أٌف  تشير النصكصي 

كريصدٍت إلى جانب ذلؾ مجمكعةه مف  .ككفيّّ  كاآلخري  ،ىما بصرمّّ أحدي  ،بيف طرفيفتقكـ كانت 

 ،فيفيف بصرييف. أٌما أف يككف الطرفاف ككفيٌ دارت العمميةي الحجاجية فييا بيف طر التي  ،المناظرات

التي عددا قميبل مف المناظرات أٌف ىناؾ إاٌل  -في حدكد بحثي - مـ أجده في المناظرات النحكيةف

كالحديث ىنا ما جرل بيف الطرفيف ىك مناظرة حقيقية، أٌف  ياقد يظير لمناظر في طرفاىا ككفٌياف،



81 

 

ثعمبا كأبا الحسف ابف  تٍ جمعالمناظرة التي ، كعف (ُ)الكسائٌي كالفراء اتجمع فمتيلا تيفظر المناعف 

كجكد عمى  احقيقين  مثاال عدُّ تي ا ال أٌني مكره أٌكدتٍ أ ه المناظراتذثير حكؿ ىأي إاٌل أٌنو . (ِ)كيساف

 .(ّ)، ألسبابو أيشير إلييا سابقاقامت بيف طرفيف ككفييف، مناظرات نحكية

بيذا، تككف مناظرةي الككفيّْ الككفيَّ غائبةن إلى حدٍّ بعيد عف ساحة المناظرات النحكية، عمى        

مٌما أكرده الزجاجيُّ في كتابو "مجالس  ،األقؿ في حدكد ما حٌممناه مف نصكص في ىذه الدراسة

 .  العمماء"

ة جاجيٌ مف العمميات الحً أٌف المٌدعي كالمعترض، فقد تنكعت ثقافة الطرفيف؛ فنجد  ثقافةُ أٌما 

بيف نحكٌم كلغكم، كمنيا ما كاف بيف نحكٌم كشاعر، أك بيف  قاـ بيف نحكييف، كمنيا ما ما قاـ

جاجٌية عمى المستكل نفسو مف كال يمكفي أف تككف العممٌية الحً  .كفقيو ، أك بيف نحكمٌ كأمير نحكمٌ 

ميات الحجاجية التي مبينيا كبيف الع رنةن إذا ما جرت بيف نحكٌم كشاعر مثبل، مقا ،القكة كالصبلبة

ة بيف طرفي العممية الحجاجيٌ  أماـ ضركرة أف يككف التكافؤي  جرت بيف نحكييف. كيضعنا ىذا األمري 

فيف الفائدة في تنقيب كبل الطر  العممٌية اإليجابية، كتحضري  الندٌيةي مف جيةو تحضري مكجكدا؛ فبكجكده 

ة، كذىكؿ أحد الحجاجيٌ  العمميةى  أخرل أمكره قد تضرُّ  جيةو مف كتغيب ، عف األدلة كالحجج كالبراىيف

ستصغار اك كأ، الخصـ عمىاألخذ كالرٌد مف  و ذلؾ الذىكؿي عنم، فيوكشأن الخصـ الطرفيف أماـ ىيبة

 ا يؤدم إلى التياكف أحيانا، كعدـً أٍخًذ المسألة عمى محمؿ الجٌد.، ممٌ كاحتقاره وخصمى أحد الطرفيف 

المناظرة أمكرنا رأكىا مف أخبلقيات المناظرة كآدابيا، كمف ذلؾ "أٍف يككف  ففّْ  عمماءي كضع كقد 

                                                             
 . َِٓ، ُِٔانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
 . ِْْالسابؽ، ص صدرانظر: الم -ِ
 .ّٓ، صالدراسةانظر: ىذه  -ّ
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ـي كمكانةن  المتناظراف متقاربيف معرفةن  ه لو إلى أٍف ك استحقاري أ ىما اآلخرى أحدً  ، حتى ال يؤدم استعظا

 .(ُ)فيو" جتو، أك يتياكفى عف القياـ بحي  ؼى عي ضٍ يى 

عدده مف الثنائٌيات التي تكرر التقاؤىا لمتناظر؛ كثنائٌية ظير في المناظرات النحكية قد ك 

بيف  كلك لـ يكف التقاربي  .(ْ)كثعمب المبٌردثنائٌية ، ك (ّ)، كثنائٌية األخفش كالمازنيٌ (ِ)مٌ الكسائٌي كاليزيد

، نجد أٌف ثنائٌية  كثعمب  المبٌردىذه الثنائٌيات مكجكدا لما قامت بينيا مناظراته نحكٌية كثيرة. فمثبلن

ذلؾ عمى أٌف التنافس العممٌي بيف  كانت في معظميا تحت رعاية رسمٌية مف أمير أك كزير، كيدؿُّ 

ٍف ىـ النحاة كاف مقصكدا في تمؾ المقاءات، ال سٌيما المقاءات التي كاف ييحضَّ  ري ليا مسبقا مف ًقبىؿ مى

 كتنافسه قكياف.     بينيما ندٌيةه  ،عى بيف متناظريففي القصر. فكاف مف الطبيعي أف ييجمى 

انطبلقا مف كجكد التكافؤ أك عدـ كجكده، أٌف النظر في المناظرات النحكية، بعد ظير لنا 

 تيف اثنتيف:المناظرات النحكٌية كانت عمى صكر 

 .وىي صورٌة يظير فييا طرفا العممّية الحجاجّية متكافئين معرفًة ومكانةالصورة األولى: 

تكلدٍت مف جٌراء ذلؾ الندٌيةي القكٌية، كبرزٍت الميارةي العقمٌية في الحجاج، مف تدليؿ كنقض ك    

 عمى سبيؿ المثاؿ: منيانذكري كمعارضة. كاألمثمة عمى ىذه الصكرة كثيرة، 

 المجمس الذي جمع أبا عمرو بن العالء وعيسى بن عمر الثقفي(٘) 

في  مكانتيما المعركفةي ليما  ،نحكٌياف كبيرافة في ىذا المجمس الحجاجيٌ العممية فطرفا 

و بقكلو كمّْ  ؤخذى يي  ينبغي أفٍ  لك كاف أحده حبيب يقكؿ في أبي عمرك بف العبلء: " بفي  النحك؛ فيذا يكنسي 
                                                             

 .ٕٓ-ْٕطو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص ص  -ُ
 .ُّّ، َُِ، َٖ، ٖٕ، ٓالمجالس الزجاجٌي، مجالس العمماء، انظر:  -ِ
 . ُْٓ، ُِْ، ُْ، َْ، ّٕ، ِْالسابؽ، المجالس صدر انظر: الم -ّ
 .ٔٓ، ٓٓ، ّٓ، َٓ، ْٗالسابؽ، المجالس،  صدرانظر: الم -ْ
 .ٓ-ّص صمصدر السابؽ، نظر: الا -ٓ
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مف  آخذه  إال كأنتى  و. كلكف ليس مف أحدو ؤخذ كمُّ أبي عمرك أف يي  كاحد لكاف ينبغي لقكؿً  في شيءو 

ما أحدث عيسى  يبٌيف أٌف النحك باطؿه جميعيو غيرى  الخميؿ بف أحمد الفراىيدمٌ  اكىذ .(ُ)"و كتارؾقكلً 

 .(ِ)عمر بفي 

عممٌية، شيد ليما بيا غيري كاحد مف النحاة الكبار، أمثاؿ يكنس بف حبيب،  فممطرفيف مكانةه         

بف العبلء في رفع )المسؾ( مف  كعمر  اأب عيسى بف عمر أف ييحاجج جٍ كالخميؿ بف أحمد. كلـ يتحرٌ 

بف العبلء مف تسجيؿ اعتراض عمى  ك"، إذ لـ تمنعو مكانةي أبي عمر قكليـ: "ليس الطيبي إاٌل المسؾي 

تجكيز أبي عمرك رفع )المسؾ(، كلـ يتياكف أبك عمرك في دفع ذلؾ االعتراض، كلـ يضعؼ عف 

بيف طرفيف ال تكافؤ النحك لك جرت  ذلؾ. فيذه الصكرة الحجاجٌية بينيما ما كانت لتظير عمى ىذا

 بينيما.

  (3)جمع الكسائّي ويونسالمجمُس الذي 

ال يخمك مف االحتراـ المتبادؿ  ،حضكرنا حجاجٌيا كاعيافي ىذا المجمس الطرفيف  كبل أظير

ف حضر في مى  لقى عميو بعضي جمس إلى يكنس في حمقتو، فأركل أٌف الكسائٌي يي فبيف الطرفيف؛ 

 الفرزدؽ: يتى المجمس ب

 كالخمري  السدائؼً  بيطاتً يفو عى صى طعنةه  حي  البف أصرـى  تٍ أحمٌ  غداةى 

و: فعبل، كأنٌ  شيءو رفعت؟ فقاؿ: أضمرتي  : عمى أمٌ ، فقيؿ لمكسائيٌ برفع )طعنةه(فأنشده 

 الفرزدؽ ينشده: ي سمعتي أنٌ  ما كجيتو، غيرى  كاهللً  . فقاؿ يكنس: ما أحسفى لي الخمري  تٍ كحمٌ 

 السدائؼ كالخمري  بيطاتي يفو عى صى ... حي  ضربةن  البف أصرـى  تٍ أحمٌ  غداةى 

 : ىذا عمى ىذا كجوه.. فقاؿ الكسائيٌ عمى الرفع كالقصيدةي ، جعؿ الفاعؿ مفعكال
                                                             

بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، ص -ُ  .ّٓالزُّ
 .ْٗانظر: السيرافٌي، أخبار النحكييف البصرييف، ص -ِ
 َِانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ



84 

 

كبلىما مقبكؿه كحسف، مع  ،جييفعف ك  أعمف ،فبل يخفى ما في ىذه المناظرة مف تكافؤ        

جتو عمى دليؿ ، في حيف أقاـ الكسائٌي حي نقميٌ  جتو عمى دليؿو إلى جية يكنس؛ لككنو أقاـ حي  ميؿو 

ككاف  ،فرع، فإذا حضر األصؿ أصؿ، كالدليؿ العقميٌ  كالدليؿ النقميٌ  كيؿ.، لٌما تكٌجو إلى التأعقميٌ 

 فاألخذي بو أكلى.  صحيحا،ثابتا ك 

 المجمس الذي جمع المازنّي واألخفش(ٔ) 

كساء كساكاف  تثنيةى كدارت العممية الحجاجٌية بينيما حكؿ الكجو الذم أجاز بو سيبكيو 

كاف لكمييما الظيكري الحسف فيو. كراح كؿّّ منيما  ،. فأظير المازنٌي كاألخفش حكارا حجاجٌيابالكاك

ـي االستدالالًت النقميٌ  نتيت كا إثباتو. التي تخدـ الكضع الذم يراه صحيحا، كيسعى إلى ،ةى كالعقمٌيةيقٌد

 ، فأظير األخفشي رضاه بما كصبل إليو، كقاؿ لممازنٌي:المازنيُّ األخفشى  العممٌية الحجاجٌية بأف أقنع

 لو". كما أحسف ما احتججتى "

 . وال مكانة وىي صورٌة يظيُر فيو طرفا العممية الحجاجية غير متكافئين معرفًة، الصورة الثانية:

قد كاف النعداـ التكافؤ عمى مستكل المعرفة كالعمـ أثره كاضح في إبراز الضعؼ في ل  

في محاججتو، كعدـ إعطاء المسألة لتياكف إف كاف ذلؾ في احتقار الخصـ كاالعممٌية الحجاجٌية؛ 

الجدٌيةى المطمكبة، أك في استعظاـ الخصـ كاستصغار النفس أمامو، فيدفع ىذا إلى السككت أحيانا 

ف حضر ذلؾ الردُّ عف ا  . كمف األمثمة عمى ىذه الصكرة، المجالس اآلتية:لرٌد، كا 

  ّالمجمس الذي جمع الكسائّي واألصمعي(ٕ) 

 األصمعيُّ ( بالرفع، فاعترض )ريمافي  ، كركل فيياأنشد أبياتا مف الشعر لكسائيٌ يركل أٌف ا

ما كاف مف الكسائٌي إاٌل أف دفع ذلؾ االعتراض بطريقة ف .مبٌينا أف الكجو ىك النصبي  ،عمى ذلؾ

                                                             
 .ُِْص ،انظر: الزجاجي، مجالس العمماء -ُ
 .ّٓص المصدر السابؽ،انظر:  -ِ
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عمى عبارة  . كقد عٌمؽ الزجاجيُّ "...، بقكلو: "اسكت. ما أنت كىذا؟فييا شيء مف االستيانة

 ". عربٌية بقكلو: "كلـ يكف األصمعيُّ صاحبمبررا سككت األصمعي،  ،الكسائيٌ 

ينبغي  الباحثيف "مخصصه إلنتاج قراراتو  جاج كما بٌينو بعضي اإلشارة ىنا إلى أٌف الحً  جدري ت

ااتخاذي  فيما يتعمؽ  لئلحاطة الشاممة بالمسألة، كخاصة، ىا مف دكف أف يككف الكقت متاحن

كعمى ىذا األساس، . (ُ)أف تتضح كمٌيةن جميعي معطياتيا بصكرة قبمٌية" دي بالمكضكعات التي ييستبعى 

 ىما خارجى قد يككف مف السيؿ تفنيدي  ،ةٌية الحجاجيٌ ذيف يككناف في العمممفإٌف االٌدعاء كاالعتراض ال

الكافي لذلؾ؛ لضيؽ الكقت في المناظرة النحكية، كلمزكـ سرعة  العممٌية الحجاجٌية، لك أتيح الكقتي 

 التي قد ال تحضر أحياننا. ،لدفع اعتراض الخصـ البلزمةالقكٌية  كتحضير الحيجج ،الردٌ 

أٌف ابفى  فٍ مً ك كيؤٌكدي ىذا االفتراضى ما جاء عف الشجرٌم مف أٌنو قد صٌكب إنكارى األصمعٌي،         

يكحي بأٌنو لـ يكف مكافئا  ،. فسككتي األصمعيٌ (ِ)ىشاـ قد بٌيف أٌف حؽَّ اإلعراب كالمعنى النصبي 

في عمـ النحك كقكاعده، كىذا بشيادة ما قالو الزجاجيُّ في نياية المناظرة،  -عمى األقٌؿ  -لمكسائٌي 

 لو المجاؿي  حٍ تى يي ، أك أٌنو لـ الكسائيٌ  و، كيدفعي بيا رأمى أك أٌنو لـ تحضريه الحجةي التي يؤٌيدي بيا رأيى 

 الكافي لمرٌد.

  عبيد اهلل وزير الميديّ  أبا، و محمد اليزيديّ  اأبالمجمس الذي جمع(ٖ) 

يا د( أك منعيا، فذىب أبك عبيد اهلل إلى أنٌ سى ت المناظرة بينيما حكؿ مسألة صرؼ )أىكدار 

فاعترض اليزيدمُّ عمى  ، كأحمر.عمى بناء )أفعؿ( -عمى حٌد قكلو  -ممنكعة مف الصرؼ؛ ألٌنيا 

ٌنما ىي عمى )فعى  لكممة. كتبٌيف ؿ(، بدليؿ عدد حركؼ اذلؾ، مبٌينا أٌف )أسد( ليست عمى )أفعؿ(، كا 

                                                             
 .ٖٗ، صٓكمجاالتو، جعمكم، الحجاج، مفيكمو  -ُ
 .ٕٓ-ٔٓ، ص ص ُانظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج -ِ
 .ُِٖانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ
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ٌف أبا عبيد الصرفٌية مف أبسط المسائؿ، إاٌل ألة ىذه المسأه الذم كقع فيو. كتعدُّ ألبي عبيد اهلل خطؤي 

 الصحيح فييا. فاتو الجكابي اهلل 

 ه(ٜٖٕوعمارة بن عقيل ) أبا حاتم السجستانيّ ع المجمس الذي جم(ٔ) 

ا: إٌنما ىي  ر فيو )األرياح(، فقاؿ السجستانيٌ كذأنشد شعرا، فيركل أف عمارة    معتًرضن

 چڄڄچبقكلو تعالى:  واستشيد عمى صحة كبلمك األركاح. إاٌل أٌف عمارة لـ يقبؿ ذلؾ، 

كاح(، قي أٌف ىذا القياس خاطئه  السجستانيٌ  فبٌيف .ٓ، كالجاثية/ُْٔ/البقرة  مبتٍ ، كأٌف أصؿ الرياح )الرّْ

: كح. فقاؿ السجستانيٌ جمع ري  لمكسرة قبميا، فدفع ذلؾ عمارةي، كقاؿ: إٌنما األركاحي  فيو الكاك ياءن 

ألخيرة إشارةه كاضحة إلى انعداـ ا عبارة السجستانيٌ كفي عتمدي عميو في المغة. فعممتي أٌنو ليس ممف يي 

 بينو كبيف عمارة بف عقيؿ.التكافؤ 

و، الطرفيف خصمى  في احتقار أحدً  ةي ه السمبيٌ متكافئيف ال تنحصر آثاري  إٌف تناظر طرفيف غيرً 

ٌنما ي أك التياكفً  فبل تكشؼ  ؛ة ساذجةن جاكز أثري ذلؾ إلى جعؿ العممٌيًة الحجاجيٌ تفي محاججتو، كا 

األجدر فينا أاٌل ندخؿ مناظرة ال نككف فييا فة في تقديـ األدلة كمحاكمتيا. لذا، عف الميارة العقميٌ 

كلنا في  ؾ المناظرة؛كال نقيصة في امتناعنا عف دخكؿ تم ا مكافئا لمطرؼ اآلخر، كال عيبى طرفن 

 لٌماكذلؾ  ،مـعٍ نى ال ما حتذل في تجٌنب الدخكؿ في نمكذجه يي فة يكسؼ صاحب أبي حني أبيلقاضي ا

 أبياتا مف الشعر يسألو فييا عف قكؿ الشاعر: كتب إليو الرشيدي 

ـي       كالطبلؽي عزيمةه  فأنًت طالؽه  ٍؽ أعؽُّ كأظمى ٍف يىٍخرى ثبلثنا كمى
(ِ) 

                                                             
. كعمارة بف عقيؿ شاعره فصيح يسكف البصرة. انظر ترجمتو: ُْٖص زجاجي، مجالس العمماء،الانظر:  -ُ

 .ّٕ، صٓ، جََِِ ،ُٓ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، طاألعالمالزركمي، خير الديف، 
 .ِٗٓانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ِ
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( ك)عزيمةه ثبلثنا(، فبكـ تىٍطميؽي بالرفع؟ كبكـ  كقاؿ الرشيد: لقد أينشد البيت )عزيمةه ثبلثه

ف  فقمتي فييا بظٌني لـ آمى  فقيٌية نحكٌية، إفٍ  ىذه مسألةه "تطمؽ بالنصب؟ فقاؿ أبك يكسؼ:  الخطأ، كا 

عف  فسأؿ أبك يكسؼ الكسائيَّ . "ىذا القضاة، كال تعمـ مثؿى  قمت ال أعمـ، قيؿ لي كيؼ تككف قاضيى 

 المسألة، كبعث بالجكاب إلى الرشيد.

كأٌنيا لقد أٌدل انعداـ التكافؤ بيف طرفي العممٌية الحجاجٌية إلى جعؿ كثير مف المجالس تبدك        

إذ ظير فييا أحدي  ؛(ُ)مصطمح المناظرةإلى منو العممٌية كالمناقشة  مصطمح المحاكرةإلى أقرب 

بيف طرفي العممٌية  ةي فغابت التفاعميٌ ثكب التمميذ الذم يجمس بيف يدم شيخو كمعٌممو، في  الطرفيف

، كينتظر أف أك التمميذ و الميريدي ي سؤاؿ ميستٍفًيـو يقٌدمي ة، كانحصر الحكار بيف الطرفيف فالحجاجيٌ 

ـ لشيخو ؿ الميسمّْ في ثكب الميتنازً  ـ. كأٌدل ذلؾ إلى أف يظير الميريدو مف الشيخ أك المعمٌ يسمع جكابى 

تقكد إلى االقتناع بما يقكلو الخصـ، كبما  ،ةجيٌ ة حجاما يقكلو، فبل نككف حينيا أماـ عمميٌ  بكؿٌ 

ٌنما نككف أميقٌدمو مف أدٌلة كحي   ة التفاعمٌية.كالتنافسيٌ  مٌية تفتقد النٌدٌيةى اـ عبلقة سمجج، كا 

 قكـ عنده عمى طرفيف: معٌمـو أك شيخو تيعدُّ ىذه الصكرة كالصكرة التي رسميا أفبلطكف، التي ت       

كالتمييد  ،الميريد في المصاحبةكتنحصر كظيفة . (ِ)في جيةو مقابمة ميريدأك  تمميذو ك  ،في جيةو 

ا بالحكار، في حيف يكتفي دِّ بذلؾ مستبً  شيخالشيخ، فيككف الىا التي يقصدي  ،ؿ لمنتائجالمكص ،بالسؤاؿ

ظيار إعجابو بما يسمع، أك بالتعبير عف رٌدة فعؿو  قد ال تصؿ إلى درجة  ،الميريد باالستماع، كا 

 حادٌم الجانب.حكارٌم أي  اض. كعمى ىذا، نككف أماـ بناءو االعتر 
                                                             

النحو والصرف في مناظرات العمماء ومحاوراتيم حتى نياية القرن الخامس انظر: الزاكي، محمد آدـ،  -ُ
الفرع المغكم، كمية المغة العربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة،  -رسالة دكتكراه، قسـ الدراسات العميا اليجري،

. مٌيز ىذا الباحث بيف المناظرة كالمحاكرة، ككضح مبلمح كؿ منيما، كعمى أساس ّ-ِ، ص صُلسعكدية، جا
 ذلؾ كاف يصنؼ المجالس إلى مناظرة أك محاكرة.

، ص َُِّ، ُمنشكرات ضفاؼ، بيركت، طبالغة اإلقناع في المناظرة، انظر: عبد المطيؼ عادؿ،  -ِ
 . ُّٔ-ُّٓص
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ة أك المعرفة التي يقٌدميا يككف خاليا مف المعمكمقد تجدر اإلشارة ىنا إلى أٌف ذىف الميريد        

ـي دير الحكارى فيو عمى طرؼ كاحد، يي  يتكقؼ األمري  ،تعميميٌ  يجعمنا أماـ خطابو ، كىذا الشيخ  ، كيقٌد

 الميريد.  تعميـً  لغرضً يا عمى نفسو ضي ما ينقي يا، كربٌ كأدلتى  اآلراءى 

 مف المجالس التي تجسد ىذه الصكرة: عدده يأتي كفيما        

  ًمن النحويين المجمس الذي جمع المازنّي وجماعة(ٔ) 

النحكييف دعكل  "، فقٌدـ جماعةي زيدا قائـه  إفٌ دار المجمس حكؿ رافع خبر إٌف في مثؿ قكلنا: "

ذا قمنا: إٌف زيدنا قائـه، عممت )إٌف(  ه.خبري  (قائـه )ك ابتداءه  (زيده )، فػ قائـه  زيده أٌننا إذا قمنا:  :مفادىا في كا 

كنسبكا ىذا  ىا خبر االبتداء.ال تعمؿ في الخبر، فخبري  (إفٌ )الخبر عمى حالو؛ ألفٌ  يكبق ،االبتداء

فقاؿ: أخبركني عف  ،ىذا خطأه. ثـ سأليـ: بقكلو ،يـكبلمى  كرٌد المازنيُّ  .كسائيٌ الكبلـ إلى مذىب ال

عندكـ  زيدا قادـه، زيده  قاؿ ليـ: فإذا قمتـ: إفٌ ية بالفعؿ. مشبٌ يا عندكـ؟ قالكا: ألنٌ  لـ نصبتٍ  ،(إفٌ )

كبيف قادـه  (إفٌ ). قاؿ: فبيف (إفٌ )و مفعكؿ مقدـ. قاؿ: فما الفعؿ فيو؟ قالكا: و ماذا؟ قالكا: عندنا أنٌ إنٌ 

الفعؿ إذا لـ  حاؿ، ألفٌ كلـ يرفع شيئا؟ قالكا: ىذا مي  نصبى  ؿ: فيؿ رأيتـ فعبل قطُّ سبب؟ قالكا: ال. قا

و إف فبل ينبغي أف ينصب فقط كال يرفع؛ ألنٌ  ،و بالفعؿبٌ يرفع خبل مف الفاعؿ. قاؿ: فالشيء إذا شي 

كذا يجب.  ،و ال فعؿ في الكبلـ نصب كلـ يرفع. قالكا: أجؿفميس ىك مشبيا بفعؿ، ألنٌ  ،كاف كذلؾ

كيككف  ،قاؿ ليـ: فيجب في الحرؼ المشبو بالفعؿ أف يككف االسـ المنصكب بعده بمنزلة المفعكؿ

ال فميس ىذا مشبيا. ،الخبر بمنزلة الفاعؿ  حتى يككف ىذا الحرؼ مشبيا، كا 

دقؽ في ىذا المجمس أٌف المازنٌي قد اضطمع بالحكار الحجاجٌي دكف أف ال يخفى عمى الم

ة عمى أسئمة المازنٌي الحجاجيٌ  في ذلؾ الحكار، فما رأينا منيـ سكل الردّْ  خر دكره يككف لمطرؼ اآل

                                                             
 .َُّالعمماء، صانظر: الزجاجي، مجالس  -ُ
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بطاؿ دعكاىـ. ،ة إلى إفحاميـة الحجاجيٌ ا في نياية العمميٌ التي أكصمتن كأشار إلى ىذا المازنيُّ في  كا 

 .(ُ)تـ بو المجمستعميؽ خي 

  المبّردالمازنّي و المجمس الذي جمع(ٕ) 

فييا  المبٌردعمى المازنٌي، كظير  المبٌردا مف األسئمة التي طرحيا عددن  حكل ىذا المجمسي 

ا، دكف أف يككف لو اعتراضه  ري بو الذم تيسبى  ردٌ إاٌل في حدكد ال - عمى المعنى الدقيؽ -كٌميا مستفًيمن

 . أعماؽي المسألة

سألت أبا  :المبٌرد قاؿ أبك العباس لمتمثيؿ عمى ذلؾ نقتطع نٌصا مف المجمس، جاء فيو:        

و قاؿ: كيؼ يككف تقديره؟ فقاؿ: كأنٌ  ،( حاال، فجعؿ )ما"عميٌ  ؾ اهللي ما صبٌ "فقمت: مف أجاز  ،عثماف

سأؿ بيا عف ما يي إنٌ  (ما)سأؿ عف الحاؿ بكيؼ، كما يي لو: إنٌ  ، فقمتي ؾ اهلل عميٌ ا صبٌ خيرا أـ شرٌ 

غيرىـ، كقكلؾ: ما عندؾ؟ فيقكؿ: حماره أك تمر. كتقكؿ: ما عبد اهلل؟  كذاتً  ،صفات اآلدمييف

 الحتممتٍ  ،فتككف سؤاال عف حاؿ (كيؼ)أف تدخؿ عمى  (ما)أك أحمؽ. كلك احتممتٍ  ظريؼه  :فيقكؿ

 (،كـ)فيسأؿ بيا عف المكاف، كعمى  (،أيف)فيسأؿ بيا عف الزماف، كعمى  (،متى)أف تدخؿ عمى 

 أفٌ  -أم المازنٌي  -ا تقكؿ: كيؼ ذىب عبد اهلل أراكبان أـ ماشيان؟ فذكر فيسأؿ بيا عف العدد، كم

نٌ و. فيذا القياسي ما استكرىى إنٌ  ،ما(ف أجاز ذلؾ في )مى   (،كـ)فأدخميا عمى  ،الشاعري  ما اضطرٌ . كا 

 كىك الفرزدؽ:-فقاؿ 

 كال افتقارا  نخاؼي الِّ عبد اهلل فينا فبل ذي  يا ابفى  فما تؾي 

بمنزلة الككف، جعمو كقتا، مثؿ  (يككف)ك (ما)أراد: كـ أقمت فينا، كلك رفع يككف لكانت 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چمقدـ الحاج. قاؿ اهلل تبارؾ كعبل:  ، أم دكامي فييـ.ُُٕالمائدة/چۈ    ۈ  
                                                             

 .َُّصالزجاجٌي، مجالس العمماء، انظر:  -ُ
 .ُُِص المصدر السابؽ،انظر:  -ِ
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  وأبا إسحاق الزجاج المبّردالمجمس الذي جمع(ٔ) 

كالمريد، إاٌل أٌف الشيء  الشيخ صكرةي  مف حيثي  ،وال يختمؼ ىذا المجمس عف سابقيٍ 

ا ، ظاٌنا أٌنو كعى عممن المبٌردفي مناظرة  قد بٌيت النٌيةى كاف اج في ىذا المجمس أٌف الزجٌ  ،المختمؼ

، المبٌردالعممٌية التي يحظى بيا  اج المكانةى بدأ المجمس حتى أدرؾ الزجٌ  فما إفٍ  ،في ذلؾ وي يعيني 

مع  ،باالستماعاج ، كاكتفى الزجٌ مريدهك  لشيخو  عمـو فانقمب المجمس إلى أشبو ما يككف بحمقة 

 .حكؿ المسألة المطركحة ري أٌنو خالي الذىف مف المعرفةظيً تي  استفساراتو 

الدعكل ثـ  ـي يقدٌ  المبٌردإلى حٌد بعيد، حتى رأينا  المبٌرداج لكبلـ كصمٍت درجةي إذعاف الزجٌ         

 زيدا؟ فقاؿ ما أحسفى  كيؼ تقكؿي سألو:  المبٌرداج لٌما جمس إلى فييركل أٌف الزجٌ ، وىك نفسي  ،ياينقضي 

ف زيدا، حسٌ  : التقدير شيءه المبٌرد و؟ فقاؿشيء تنصبي  بأمٌ  : زيده اجاؿ الزجٌ زيدا. ق  : ما أحسفى المبٌرد

فيقكؿ الفاعؿ، كزيدان مفعكؿ بو، كالمعنى معنى التعجب.  كفيو ضميري  ،هفما اسـه مبتدأ، كأحسف خبري 

 : ما تركتَ أقنعك ىذا الجواب؟ قمتُ  ،: عمى رسمكالمبّرد فقال لي ،ى المسألةأتخطٌ  فذىبتي اج: الزجٌ 

ا : مف أيف؟ قاؿ: كيؼ جاز أف تككف ما اسمن قمتي  يا تنتقض عميك.: فإنّ المبّرد فييا شيًئا. قال

نٌ  نحك: ما ا في الجزاء، نحك: ما تصنع أصنع، أك في االستفياـ ما تككف اسما تامٌ بغير صمة، كا 

كما بعدىا خبرىا، فكيؼ جاز أف تككف في غير ىذيف  ،يا رجؿ؟ كما عندؾ؟ فيي ابتداءه  صنعتى 

أك أعجبني ما، لـ يكف كبلما حتى تقكؿ: رأيت  رأيتي  :المكضعيف اسما بغير صمة؟ كأنت لك قمتى 

عندم فمـ يكف اج: قاؿ الزجٌ لمذم.  ا يككف صمةن ما صنعت، أك أعجبني ما عندؾ، كنحك ذلؾ ممٌ 

ح أف تككف ما في االستفياـ ما صمي يقاؿ: إنٌ  : الجكاب عف السؤاؿ أفٍ المبٌرد في ىذا جكاب. فقاؿ

نٌ اسما بغير صمة، ألنٌ  ا يجيؿ، كما تقكؿ: مف أبكؾ؟ فمك السائؿ عمٌ ما يسأؿ يا لك كصمت عممت، كا 

                                                             
 .ُِٓص الزجاجٌي، مجالس العمماء،انظر:  -ُ
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جيمتو. ككذلؾ في الجزاء ا عمٌ  رو مستخبً  كغيرى  ،وا عممتى مى مخبرا لً  قمت: مف في الدار أبكؾ، كنتى 

مرككب. ككقكلؾ: مف  ، فذلؾ كاقع عمى كؿٌ ركبتي  تقكؿ: ما ركبتى . مبيمةه  يا ىناؾ شائعةه ىي، ألنٌ 

 يأتني آتو. فيذا كاقعه عمى جميع الناس.

المٌدعي كالمعترض، كاكتفى  مارس دكرمٍ  المبٌردجاجٌي أٌف إذنا، يظير مف ىذا الحكار الحً 

 ، دكف دفعيا أك محاكمتيا. المبٌرداج بتمقي المعمكمة مف الزجٌ 

 الحجاجّية وظائف المّدعي والمعترض -ٕ

ه أف يعتقد بصحة الدعكل التي يقٌدمييا، كأف يطالب ما ييبلزـي اٌدعاء ىُـّ ، فأالمّدعيا أمٌ 

و مف المٌدعي بصحة دعكاه، أك لـ يطالب خصمى  فإذا لـ يحصؿ اعتقاده . (ُ)و بتصديقيا أيضاخصمى 

 كىمٌية، كغيرً بتصديقيا، كلـ يكف مستعدِّا إلقامة الدليؿ عمييا، فإٌف ذلؾ يضعنا أماـ عممٌية حجاجٌية 

الحرص عمى إثبات  حقيقية. كالناظر في المناظرات النحكية يدرؾ أٌف المٌدعي كاف حريصا كؿَّ 

إلى دىٍفًع االعتراضات التي كاف قدر اإلمكاف جج، كسعى لحي كا صحة دعكاه، فقٌدـ لذلؾ األدلةى 

 .سٌجميا الخصـي عمى الدعكلي

و )المٌدعي(، كيككف مي و خصيقٌدمي  اٌدعاءو  ، فيسعى جاىدنا إلى تمحيص أمّْ المعترُض  كأٌما

و ٌما عمى جزئٌية منيا. كعمى العمكـ، فإٌف العممٌية إٌما عمى الدعكل كمّْ  ،اعتراضي الحجاجٌية يا، كا 

"يبدأ المٌدعي بالكبلـ، فيقدـي دعكاه كيدلؿي عمييا. ثـٌ  ،كفؽ خٌط كظيفي تسير ،باٌدعائيا كاعتراضيا

منيما  ججو الميضاٌدة. كبالتالي، يقدـ كؿّّ ببسط حي  ،بمنازعة ىذا الكضع )الدعكل( يقكـ المعترضي 

                                                             
 .ٕٓانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص -ُ
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الدعكل أٌف كثيرنا مف العممٌيات . كسيظير الحقا في الحديث عف (ُ)ججا تسعى إلى تثبيت مكقفو"حي 

ٌنما بدأىا المعترض.  الحجاجٌية لـ يبدأىا المٌدعي، كا 

بٌيف عمماء فف المناظرة أٌف االعتراض عمى دعكل المٌدعي يككف في الصكر ىذا، كقد 

 الثبلث اآلتية: 

مف  االعتراضي عمى لفظ الدعكل؛ كذلؾ باالستفسار عٌما قد تحتكم عميو الدعكل :الصورة األولى

. فإذا دفع المٌدعي ذلؾ االستفسار لـز المعترض ، أك غيرىا مٌما يمـز تكضيحوألفاظ غريبة أك ميمًبسة

أف يثبت الغرابة أك الميبس الذم اٌدعى كجكده في دعكل المٌدعي، فإذا أثبت المعترض ذلؾ أصبح 

ا عمى المٌدعي رفعي تمؾ الغرابة أمرنا الزمن
"عمى أٌم شيء  لمكسائٌي:قكؿ يكنس كمثاؿ ذلؾ  .(ِ)

عندىا أف الكسائٌي اعتراض أٌكلٌي عمى دعكل الكسائٌي. كلـز ؟" فكاف ىذا االستفسار بمثابة رفعتى 

"، كىذا ما حصؿ منو، إذ قاؿذلؾ االعتراضيرفع   .(ّ): "أضمرتي فعبلن

منشئنا. ، كيككف المٌدعي ىنا ناقبلن لمدعكل ال االعتراض عمى صحة نقؿ الدعكل الصورة الثانية:

اٌل كانت دعكاه باطمةن  . كمثاؿ ذلؾ المناظرة التي جمعت (ْ)كعمى المٌدعي أف يصحح نقمو، كا 

كاحد عف أبي  ، ككاف الحضرمٌي قد اٌدعى أٌنو قد حٌدثو غيري (ٓ)السجستانٌي كيعقكب الحضرميٌ 

 .ِْٗالبقرة/چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چعمرك أٌنو كاف يدغـ في قكلو تعالى: 

                                                             
 .ِِٔ، صُعمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج -ُ
 .ٖٕفي أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، صانظر: طو عبد الرحمف،  -ِ
 .َِالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ
 .ٕٗانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ْ
 .ُٓانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ٓ



93 

 

السجستانٌي اعترض عمى كجكد اإلدغاـ، مشٌككا في صحة النقؿ، إذ قاؿ: أٌتيـ الركاة فإٌنيـ إاٌل أٌف 

 .(ُ)لـ يضبطكا عنو"

. كقد سٌجمت ىذه الصكرة مف االعتراض (ِ)االعتراض عمى مضمكف الدعكل الصورة الثالثة:

لبلعتراض. كاألمثمة عمييا حضكرنا بارزا ككبيرنا في المناظرات النحكٌية، قياسنا مع الصكرتيف األكلييف 

 .(ّ)كثيرة

 ركنةن تككف مق عكلدفيناؾ  تبعا لمحاؿ الذم تككف عميو؛عمى الدعكل  يختمؼ االعتراضي 

الدعكل أك  منعككف االعتراض عمييا متمثبلن في ي فاألولىبدليؿ.  بدليؿ، كأخرل غير مقركنةو 

، كفييا يطمب المعترض (ْ)يككف االعتراض عمييا متمثبلن في المنع والثانية تيا.معارضيا أك نقض

قكؿ المبرد في المناظرة التي جمعتو كثعمبنا: مف المٌدعي التدليؿ عمى صحة دعكاه. كمثاؿ ذلؾ 

" ككاف ذلؾ لٌما اٌدعى ثعمبه أٌف )برمء( ييجمع عمى )بيراء( بكزف (ٓ)"أيُّيا األمير، سٍمو مف أيف؟

كبٌيف العمماء أٌف لممنع عباراتو خاٌصةن  رض تجاه دعكل المٌدعي.فعؿ المعت ىك رٌدةي  كالمنعي  فيعىاؿ.

: "ال أسٌمـ لؾ ىذه الدعكل"، أك أف يقكؿ: "أمنع ىذه الدعكل"تي  . (ٔ)ظيره، فمممعترض أف يقكؿ مثبلن

ل عف منعو دعك  عٌبر بيا المعترضي  كثيرةن  كالناظر في نصكص المناظرات النحكٌية يرصد عباراتو 

 . فالمنع الصريح منعان: منع صريٌح، ومنع ضمّنيّ العبارات قد كجدتي أٌف المنع في تمؾ ك  ،المٌدعي

                                                             
 .ُٓص الزجاجي، مجالس العمماء،  -ُ
 .ٕٗانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ِ
 . كغيرىا.َٓ، ْٖ، ُّ، َّ، ِِ، ُٕ، ْ، ُانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، المجالس ذات األرقاـ  -ّ
 .ٕٗانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ْ
 .ٓٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ٓ
 .ٕٗانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ٔ



94 

 

، أك "ال أقكؿ (ْ)"أخطأت" ، أك(ّ)"فحصبني" ، أك(ِ)، أك "اسكت"(ُ)كأف يقكؿ المعترض: "لحنت"

كأف المنع الضمٌنٌي، فأٌما ك .(ٖ)، أك "ىذا ال يجكز"(ٕ)، أك "ما قاؿ ىذا أحده"(ٔ)، أك "ىذا خطأ"(ٓ)ذا"

: "ما شيءه ف لقكؿ  ، أك "ىذا مخالؼه (َُ)"؟مىف رٌكاؾ ىذا" ك، أ(ٗ)بمغني أٌنؾ تجيزه" كأف يقكؿ المعترضي

، أك "لك سألني األمير ألجبتيو بأحسف مف ىذه (ُِ)أك "ال ينسخ القرآف إاٌل مثمو"، (ُُ)"لقكؿ صاحبؾ

 .(ُْ)أك "فضحؾ األصمعٌي كتيانؼ" ،(ُّ)العٌمة"

، كىك المنع المجردأّوليما قٌسـ العمماء المنع مف حيثي تبريري المنع كعدميو إلى قسميف:         

ثانييما المنع ك. (ُٓ)الذم يكتفي فيو المعترض باعتراضو، دكف تبرير منو لذلؾ االعتراض

في  الحؽُّ لممٌدعي . ك (ُٔ)، كفيو يجكز لممعترض أف يذكر سندنا لمنعو، بغية تقكية اعتراضوالمستند

يكٌضح ميراده مف الدعكل إذا كانت مف البدييٌيات، ، كذلؾ بأٍف دفع المنع الذم يقٌدمو المعترض

ما جرل بيف أبي عمرك بف العبلء كعيسى بف عمر، فبعد أف منع  كييسٌمى ذلؾ تنبيينا. كمثاؿ ذلؾ

                                                             
 .َُالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ّٓالمصدر السابؽ، ص -ِ
 .ُٓالمصدر السابؽ، ص -ّ
 .ٓٓالمصدر السابؽ، ص -ْ
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص -ٓ
 .ْٖالمصدر السابؽ، ص -ٔ
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص -ٕ
 .ُُٗالمصدر السابؽ، ص -ٖ
 .ّالمصدر السابؽ، ص -ٗ

 .ُٕالمصدر السابؽ، ص -َُ
 .ْٖصالمصدر السابؽ،  -ُُ
 .ٓٗالمصدر السابؽ، ص -ُِ
 .َِِالمصدر السابؽ، ص -ُّ
 .ِٕٓالمصدر السابؽ، ص -ُْ
 .ٕٗانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ُٓ
 .َٖانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد الكبلـ، ص -ُٔ
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، دفع أبك عمرك بف  عيسى بف عمر الرفع في كممة )المسؾ( مف قكليـ: ليس الطيبي إاٌل المسؾي

، كذلؾ حيف قاؿ: "نمتى يا أبا عمر مف البدييٌيات كجو الرفع ىكٌف أالعبلء ذلؾ المنعى بالتنبيو عمى 

 .(ُ)إاٌل كىك يرفع" إاٌل كىك ينصب، كال في األرض تميميّّ  ، ليس في األرض حجازمّّ كأدلج الٌناسي 

كلبلٌدعاء كاالعتراض تفاصيؿي سكل المذككرة، سكتنا عف ذكرىا، إذ ال تعنينا كثيرنا في ىذا         

 المقاـ. 

 ، ماىّيُتيا وآلية الكشف عنياالدعوى المطمب الثاني:

تشٌكؿ الدعكل المكضكعى الرئيسى الذم تيعقدي مف أجمو المناظرة، كعٌرفيا بعض العمماء بأٌنيا: 

ٌجة""استحقاؽ أمر ال   لـكبٌيف العمماء أٌف المٌدعي لـ ييسَـّ مدَّعيا إاٌل لتقديمو دعكل . (ِ)يثبتي إاٌل بالحي

مىف يقٌدـ دعكل لـ ييقـً البٌينةى عمى صحتيا ميٌدعيا، فإذا ما قٌدـ تمؾ  سمَّكا، لذا ،إثباتييا بٍعدي  ظيرٍ يى  لـ

مف دليؿو محذكؼ  بمنزلة النتيجةكتيعىدُّ الدعكل في حقيقة أمرىا . (ّ)البٌينة سيمّْي عندىـ ميحقِّا

قٌسـ العمماء كقد  .(ْ)يٌدعييا أف يثبت صحتيا إذا كقع االعتراض عمييا فٍ إذ يىمـز كؿَّ مى المقٌدمات؛ 

؛ الدعكل في التعريفات، كالدعكل في قساـثبلثة أفجعمكىا في  -مف حيث مكضكعييا -الدعكل 

كالدعكل في التصديقات )المركب الخبرم التاـٌ(. كأيشير إلى ذلؾ في الفصؿ األٌكؿ لٌما التقسيمات، 

 .(ٓ)كاف الحديثي عف سمات المناظرة

 :تيفآلتيطتيف افي ىذا المقاـ ىك بياف النقيعنينا إٌف ما 

                                                             
 .ّالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ْٕ، صِج القاضي نكرم، دستكر العمماء، -ِ
 .ْٕ، صِالمصدر السابؽ، ج -ّ
المغرب، السنة الثانية،  -، مجمة المناظرة، الرباطمسألة الدليل، اإلضمار في الدليلانظر: طو عبد الرحمف،  -ْ

 .ُِّ، صُُٗٗ، ْعدد
 .، كما بعدىاّْصىذه الدراسة، انظر:  -ٓ
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 ماىّية الدعوى أّوال:

حكـ ب متعمقنا الدعاكل ما كافمف لنا بعد دراسة نصكص المناظرات كتحميميا أٌف  بٌيفى تى         

مف مناظرة الكسائٌي  ،التي تمثٌمت في حكـ رفع )رئماف( أك نصبيا أك جٌرىا كالدعكل نحكٌم،

أبي عمرك بف العبلء ف مناظرة م،(المسؾ)رفع أك كالدعكل التي تمثمت في حكـ  ،(ُ)كاألصمعيٌ 

حٌد كممة )خظاتا( أسـه كالدعكل التي تمثمت في ، نحكمٌ  كمنيا ما متعمقنا بحدٌ .(ِ)كعيسى بف عمر

؟ مف مناظرة المبرد كثعمب مف  ،الفاعؿ كالمفعكؿ أك كالدعكل التي تمثمت في حدٌ ، (ّ)ىي أـ فعؿه

كـ نحكٌم، كالدعكل التي تمثمت كمنيا ما كاف متعٌمقنا بعٌمة ح، (ْ)مناظرة الكسائٌي كضرار المعتزليٌ 

، أك (ٓ)مى )بحرانٌي(، مف مناظرة الكسائٌي كأبي محمد اليزيدمٌ في عٌمة النسبة إلى )البحريف( ع

 . (ٔ)كالدعكل التي تمثمت في عٌمة تثنية )كساء( عمى )كساكاف(، مف مناظرة األخفش كالمازنيٌ 

أٌف كثيرا مف المناظرات كانت تتجاكز الحديث عف قكاعد النحك إلى كتجدري اإلشارة ىنا 

مف الخكض في العمة كالتعميؿ. كقد كجد النحاة في العٌمة كالتعميؿ  ري كثً الحديث عف فمسفة النحك؛ فتي 

حقبلن خصبنا لمتناظر، كالتجادؿ أحياننا، ال سٌيما أٌف البحث في عمؿ األحكاـ النحكٌية عمؿه عقمٌي يجدي 

كسيأتي تكضيح ذلؾ في  فيو المتناًظري الفرصة لمكشؼ عف قدرًتو في تكجيو المسائؿ كتعميميا.

 اني مف ىذا الفصؿ.المبحث الث

 

                                                             
 .ّٓالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، صانظر:  -ُ
 .ّبؽ، صالمصدر الساانظر:  -ِ
 .ٕٖ-ٖٔلمصدر السابؽ، ص صانظر: ا -ّ
 .ُْٕٗ-ُْٖٕ، صْالحمكم، معجـ األدباء، جظر: ان -ْ
 .ُِِ-َِِلزجاجٌي، مجالس العمماء، ص صانظر: ا -ٓ
 .ُِْلمصدر السابؽ، صانظر: ا -ٔ
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 آلية الكشف عن الدعوى ثانًيا:

ييشار في كتب المناظرة كآداب البحث إلى أٌف المٌدعي ىك مىف يبدأ العممٌية الحجاجٌية بتقديـ 

بعض الشيء في المناظرات النحكٌية؛  . لكٌف األمر مختمؼه (ُ)ي يسعى إلى إثباتيادعكاه الت

الحجاجٌية، إذ يقٌدـ سؤاالن يدفع المٌدعي إلى  العممٌيةى حياف فالمعترض ىك مف يبدأ في كثير مف األ

كمثاؿ ذلؾ  المعترض بتكجيو نقضو أك معارضتيا لتمؾ الدعكل. ـثـٌ يقك  الكشؼ عف رأيو كدعكاه.

ٌف إإذ تقكؿ الركاية  ، التي عيرفت بالمسألة الزنبكرٌية،(ِ)المناظرة التي جمعت سيبكيو كالكسائيٌ 

؟ فقاؿ سيبكيو: ال، بؿ سمني أنت. تسألني أو أسألكالكسائٌي قد افتتح العممٌية الحجاجٌية بقكلو: 

كمثاؿ  . فسؤاؿ الكسائٌي جعؿ سيبكيو يكشؼ عف دعكاه التي اعترض عمييا الكسائٌي بعد أف سمعيا

َمْن أجاز العممٌية الحجاجٌية بقكلو: المبرد ، إذ بدأ (ّ)المبرد كالمازنيٌ جمعت المناظرة التي  أيضا ذلؾ

ظيرى بعدىا ف سؤالو، ليى مازنيُّ عفأجاب الما صّبَك اهلُل عمّي، فجعل )ما( حاال، كيف يكوُن تقديُره؟ 

 .مازنيٌ اب الك جبرد اعتراضي الم

ف كانت قميمة –فيناؾ مف المناظرات  دائما؛ يكف المعترضي ىك البادئي بالسؤاؿ لـك   -كا 

اجٌية فييا، كمثاؿ ذلؾ المناظرة التي جمعت أبا عبيدة معمر ىك مف بدأ العممٌية الحجكاف المٌدعي 

ٌف أبا عبيدة قٌدـ دعكل مفادىا أف النحكييف كذبكا حيف قالكا إ، فتقكؿ الراكية (ْ)بف المثنى كالمازنيٌ ا

لدعكل؛ لما رآه ٌف ىاء التأنيث ال تدخؿ عمى ألؼ التأنيث. كلـ يمًض المازنٌي كثيرا في إبطاؿ تمؾ اإ

 يحكؿ بينو كبيف الفيـ.  مف ضعؼ في خصمو

                                                             
 .ّْٕالميدانٌي، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، صظر: ان -ُ
 .ٗالعمماء، ص الزجاجٌي، مجالسظر: ان -ِ
 .ُُِالمصدر السابؽ، صظر: ان -ّ
 .ِْالمصدر السابؽ، صظر: ان -ْ
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 كاألميرً ، ثالث طرؼه بسؤاؿ يقٌدمو  مرىكنةن قد تخرج البداية مف المٌدعي كالمعترض، فتككف 

كمثاؿ ذلؾ ممف حضر. آخر  أك شخصو بحضرتو،  مجر ترعى تمؾ المناظرة ك يالذم  أك الخميفةً 

ففي  ،(ُ)في حضرة األمير محمد بف عبد اهلل بف طاىر اثعمبن ك جمعتا المبرد  افتمالمناظرتاف ال

فأجاب ثعمبه عف سؤالو، ثـ كٌجو  المناظرة األكلى سأؿ األمير ثعمبا: ما تقكؿ في بيت امرئ القيس؟

. كفي المناظرة (ِ)المبرد، فأجاب بإجابة أخرل عارض فييا إجابة ثعمب األمير السؤاؿ نفسو إلى

 چۓ ۓ ے ے  ھ ھچالثانية كٌجو سؤاالن إلى الطرفيف، كقاؿ: خٌبراني عف قكلو تعالى: 

مثؿ ىذه المناظرات التي كانت تعقد بحضرة أمير أك ٌف ال يخفى أك  كـ فيو مف لغةو؟ .ْالممتحنة/

الحظكة السياسية لدل خميفة إٌنما كانت تعقىدي مف أجؿ التنافس العممٌي، الذم يكصؿ الفائز إلى نيؿ 

 ذلؾ األمير.

أسمكب االستفياـ حاضره بقٌكة في العممٌية الحجاجٌية، تأسيسنا عمى ما سبؽ، يظير لنا أٌف 

كلـ يقؼ دكر االستفياـ عمى ميمة في بدء العممٌية الحجاجٌية. المستخدمة األكلى  ؿ األداةى مثٌ قد ف

عند الحديث بيانيا عمى سنأتي ة ذات أىمٌية كبيرة، بدء العممٌية الحجاجٌية، فقد كاف لو أدكاره حجاجيٌ 

 عف أدكات الحجاج في الفصؿ الثالث إف شاء اهلل.

 

 

 
                                                             

ٌمكاف، أبك العباس شمس  ىػ. انظر ترجمتو: ابفِّٓىك أميره كلي نيابة بغداد في أياـ المتككؿ. تكفي سنة  -ُ خى
تح: إحساف عباس، دار صادر، بيركت، د. طبعة، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حمد بف محمد، الديف أ

 .    ِٗ، صٓد. سنة، ج
 .ٖٔالزجاجٌي، مجالس العمماء، صانظر:  -ِ
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 لمبحث الثانيا

 التكجيو النحكٌم في العممية الحجاجية

كف إلى ؤ كشفت المناظراتي الٌنحكٌية عف طرؽ متعددة في تكجيو المسألة النحكٌية، فتارة يمج

كأخرل إلى االستدالؿ بمستند عقمٌي، كنجدىـ أحياننا يضطركف إلى التأكيؿ االستدالؿ بمستند نقمٌي، 

تعقيد تككف مكغمة أحياننا في ال الذم يقكمكف فيو برٌد المسألة إلى أصؿ القاعدة بتخريجاتو 

كقع فيو أصحابييا في أخطاء أصكلٌية، كمنطقٌية،  . كما كشفت المناظرات عف استدالالتو كضكالغم

 في بعض األحياف. جعمت اآلراء النحكية المرتكزة عمى تمؾ االستدالالت ضعيفةن، كمغمكطةن 

كمف ىنا  .(ُ)ه بودي السبيؿي الذم تقصً  الكبلـً  وي ككجٍ كالتكجيو لغةن مأخكذه مف الفعؿ )كٌجو(، 

و نحك  تكجيوى تتعددي الكجكهي بتعدًُّد القصًد كالفيـ، كيككف مداري العممٌيًة الحجاجٌية  المتناًظًر خصمى

"إيراد الكبلـ عمى كجوو  إذنا، التكجيوي ف .معٌينةتكجييٌيةو كميحدّْداتو  ، عبر قكاعدى الكجو الذم يقصديه

عممٌيةه فكرٌيةه مستندة إلى قكاعدى أك ىك  .(ِ)"الخصـ ، أك كجوو يينافي كبلـى يندفع بو كبلـي الخصـ

 تحديدنا يندفعي بو كبلـي الخصـ. (ّ)تحديدي كجوو ما لمحكـ"يا "في ىد، معرفٌية كأصكؿو 

 فتضبطو كتسٌكغو. يسير في فمكيا، جيو النحكٌم ال بٌد لو مف قكاعد كمحدّْداتو ٌف التك إ قمنا

عديدة مف المناظرات التي في تحميؿ نصكصو  عف تمؾ القكاعد كالميحدّْداتمضينا لمكشؼ لذا، 

                                                             
 ك ج ق(.لساف العرب، مادة )انظر:  -ُ
 .ٗٔصالجرجاني، معجـ التعريفات،  -ِ
 .َِٔ، ص َََِ د. طبعة، ، عالـ الكتب، القاىرة،األصولتماـ حساف،  -ّ
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المتناًظرى قد كتكصمنا بعد النظر في تمؾ النصكص إلى أٌف .(ُ)اكتممت فييا أركاف المناظرة األربعة

بطاؿ دعكل خصمو كفؽى سار في إثبات صحة   :افاآلتي افلباالمطضمُّيا يى  عديدةو  مسالؾى  دعكاه كا 

 النقميّ دليل الب االستداللُ  المطمب األول:

كقد .(ِ)استدٌؿ "بالشيء عمى الشيء اتخذه دليبل عميو"ف، الدليؿ في المغة طمبي  االستدالؿي 

كىـ .(ّ)مجيكلة مف قضية أك عدة قضايا معمكمة" قضٌيةو  كاألصكلٌيكف بأٌنو "استنتاجي  عٌرفو المناطقةي 

اأنٌصا  الدليؿي فيو جكف ما كاف رً خٍ بتعريفيـ ىذا يي   .(ْ)أك قياس عٌمة ك إجماعن

المكصمة إلى معرفة األحكاـ،  "الطريقةي لكٌننا نأخذي االستدالؿى في ىذه الدراسة مف جية أٌنو          

ىذا  كيدعـي  .(ٓ)كالمعقكؿ" فييا المنقكؿي  ، كحججو مؤيّْدة، يجتمعي بقكاعدى عقمٌيةو مبنٌية عمى براىيفى 

فالتعريؼ  ؛(ٔ)الدليًؿ إلثبات المدلكؿ" ىك "تقريري ما جاء في تاج العركس مف أٌف االستدالؿ  االتجاهى 

، بؿ جعمو مطمقا.   بقسميو النقمٌي كالعقمٌي. ؛نظم الدليل فن   فاالستدالؿكعميو، السابؽ لـ يقٌيًد الدليؿى

ـي ما ييستىدىؿُّ بو عمى صحة عمى فييا يتكجبي  عممٌيةه فكرٌيةكىك  طرفي العممٌية الحجاجٌية تقدي

 .مف جيةو أخرل عتراضاال، أك ما ييستدؿُّ بو عمى صحة مف جيةو ، الدعكل

                                                             
 .ْٔ-ْٓاألكؿ، المبحث الثاني، ص ص الفصؿ المعايير في  أشير إلى ىذه -ُ
د ؿ كتبة اإلسبلمية، إسطنبكؿ، مادة )مجمع المغة العربية، الم المعجم الوسيط،القاىرة،  –مجمع المغة العربية  -ِ

 ةاإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلّ ؿ(. كانظر: األنبارم، أبك البركات عبد الرحمف كماؿ الديف بف محمد، 
 .ْٓ، صُٕٓٗتح: سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السكرية، د. مكاف، د. طبعة،  في أصول النحو،

 .ُْٗالميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص -ّ
، مكتبة الرشيد، طرق االستدالل ومقدماتيا عند المناطقة واألصوليينانظر: الباحسيف، يعقكب بف عبد الكىاب،  -ْ

 .َِّ، َِِ، صََُِ، ِالرياض، ط
، أحمد،  -ٓ ، ََِٗدار الكتب العممٌية، بيركت،  االستدالل في معاني الحروف، دراسة في المغة واألصول،كرـك

 .ٔٓص
 د ؿ ؿ(.الزبيدم، تاج العركس، مادة ) -ٔ
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ال يخفى عمى دارسي المغة كالمشتغميف بيا أٌف السماع قد لعب دكرا كبيرا في إرساء قكاعد          

األكائؿ في تقعيد المغة، كمف ثىَـّ أصبحكا  ؿ لذلؾ مصدرنا أساسٌيا، اتكأ عميو النحاةي المغة كبنائيا، فشكٌ 

المسمكعى في ما ييعرىضي عمييـ مف مسائؿ، فكاف السماع في ذلؾ معيارا لفصؿ  حٌكمكف ذلؾيي 

 الصحيح مف الخاطئ، كالمقبكًؿ مف المرفكض، كالحسًف مف القبيح. 

 النبكم الشريؼ، ككبلـً  الكريـ، كالحديثً  : القرآفً ثبلثةو  مصادرى في النقمّي  الدليلُ  كيتمثؿي          

، كلغاتي العرب، كأقكاؿ النثر عف كيتفرع ىـ كنثرىـ، شعرً  ،بعربيتيـ العرب المكثكؽً  األمثاؿي

في  استدؿَّ بو النحاةي  ؿه آخر،دلي مف شعر العرب كنثرىـ ة السابقةتصؿ باألدٌلة النقميٌ كي .الفصحاء

ٌنما .السمطة النحوّيةب االستدالؿي  المناظرات النحكٌية، أال كىك  كال أريد بالسمطة ىنا التسمط كالقير، كا 

؛ فسيبكيو مثبلن حٌجةه، ككبلميوي ييستدؿُّ بو عمى صحة (ُ)المراد ىك السمطاف بمعنى "الحٌجة كالبرىاف"

 كقد قٌيد العمماءي  الحقا. باألمثمة كسيأتي بيانيو طئيا، كىذا حصؿ في بعض المناظرات،المسألة أك خ

ييكثىؽ  فٍ بقيد الثبكت، يقكؿ السيكطي في تعريفو السماع: كىك "ما ثبت في كبلـ مى  المسمكعى 

بدرجة القىبكؿ نفسيا لدل النحاة؛ فالقرآف الكريـ حجةي الحجج،  إاٌل أٌف المسمكع لـ يحظى  .(ِ)بفصاحتو"

كأٌما الحديث النبكم الشريؼ فدارى حكلو خبلؼ عريضه في  .كاالستدالؿي بو ال خبلؼى حكلو

، بحجة أٌف الركاة جٌكزكا نقؿ الحديث بالمعنى، كاألىـي ىك المفظ المسمكع مف فـ النبٌي االستدالؿ بو

غير العرب بطبعيـ كسميقتيـ. ككاف  فٍ ىـ مً  فٍ صمى اهلل عميو كسمـ، كبحجة أٌف مف الركاة مى 

عمى بالحديث النبكم الشريؼ، أتت فييا  مطٌكلة عند االحتجاج خديجة الحديثي كقفةه  ةلمدكتكر 

، كتكصمت في بحثيا إلى أٌف النحاة األكائؿ قد احتجكا بالحديث النبكم جكانب المكضكع كٌميا

مف مثبل كيظير ذلؾ كانعكسٍت ىذه القٌمةي عمى المناظرات النحكٌية؛  .(ّ)الشريؼ عمى قٌمة في ذلؾ
                                                             

 س ؿ ط(.انظر: الجكىرم، الصحاح، مادة ) -ُ
، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد سميماف ياقكت، دار المعرفة النحواالقتراح في عمم أصول السيكطي، جبلؿ الديف،  -ِ

 .ْٕ، صََِٔالجامعٌية، األزاريطة، د. طبعة، 
، دار الرشيد، العراؽ، د. طبعة، موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريفانظر: الحديثي، خديجة،  -ّ

ُُٖٗ. 
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كتاب ي اعتنت بذكر المناظرات النحكية، ككالمؤلفات الت محقؽ ارس األحاديث الذم كضعيافي

، كلـ لحديث نبكم شريؼ ذكره  اكرد فيي مكاضعى  سكل سبعةً  لـ يحكً  فيك جالس العمماء لمزجاجي؛م

ٌؿ بو عمى مسألة غير دً ستي ا، فمنيا ما أك أخرل نحكٌية تيذكٍر عمى سبيؿ االستدالؿ بيا في مسألةو 

 .(ِ)أثارت السؤاؿ االستفسار عف كممة فيوبقصد ، كمنيا ما كاف ذكره (ُ)نحكية

كىك  .(ّ)بقكلو: "ما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ بعربيتيـ" كأٌما كبلـ العرب، فقٌيده السيكطيُّ          

 شعرا كاف أك نثرا.حتجّّ بو، مي  مصدره 

 المصدر األول: القرآن الكريم  

ثباتيا، شريطةى أف يككف لبلستدالؿ بو ييعدُّ القرآفي الكريـ حجةن كبرل في تدعيـ الدعكل   كا 

كجوه في تمؾ الدعكل، كال يفٌكتي المتناظركف فرصةن لبلستدالؿ بالقرآف الكريـ ما كجدكا إلى ذلؾ 

 :في المناظرات النحكٌيةيا ب ؿي الستدتي جرل االال مف المكاطف القرآنٌية سبيبل، كفيما يأتي عدده 

ڀ چقكلو تعالى:  الموطن األّول:  ٔالمائدة/ چڀ  ڀ پ   پ  

: ما تقكؿ (ٓ)سأؿ يكما عبد اهلل بف المثنى األنصارمٌ  (ْ)كالمسألةي أٌف رجبل يدعى أبا عاصـ         

قسـي ألؼي درىـ مف دار سميماف بف ثكبة إلى دار بني عمير، أترل يي في رجؿ حضره المكت، فقاؿ: 

أراىا يا أبا عاصـ، فقاؿ أبك عاصـ  الداريف داخمةن في ىذه الصدقة؟ فقاؿ عبد اهلل بف المثنى: ال

معترضا عمى كبلـ عبد اهلل بف المثنى: لكٌني أراىما داخمتيف؛ كاستدٌؿ لذلؾ باآلية السابقة، كقاؿ: 

، كلـ ييسٌجٍؿ عميو اعتراض.ىذا استدالؿ ك  .(ٔ)أال إٌف المرفقيف داخبلف في الذراعيف  قكمّّ

                                                             
 .ُّٕ، صٖٓانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ُ
 .ُّٔ، ُُُ، ٔٗ، ّٖ، ٗٔالمناظرات ذات األرقاـ مصدر السابؽ، انظر: ال -ِ
 .ََُالسيكطي، االقتراح، ص -ّ
ىك أبك عاصـ النبيؿ الضحاؾ بف مخمد، صٌنفو الٌزبيدم في طبقاتو: انظر ترجمتو: الزبيدم، طبقات النحكييف  -ْ

، تح: محمد أبك ات المغويين والنحاةبغية الوعاة في طبق. كانظر: السيكطي، جبلؿ الديف، ْٓكالمغكييف، ص
 .ُِ، صِ، جُٓٔٗ، ُالفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ط

 .ُِِ، صٔج ،انظر ترجمتو: الزركمي، خير الديف، األعبلـ -ٓ
 .ُّٖ، صٖٔانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ  -ٔ
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 إضاءة في المسألة: 

فبٌيف المرادٌم المسألة تفصيؿ؛ اختمؼ النحاةي في دخكؿ ما بعد إلى في حكـ ما قبميا، كفي  

كاف مف  إفٍ أٌنو : ياثالث"كبدأ بقكلو: ، ألكؿ كالثانيا أغفؿ الرأييفلكٌنو ثبلثة، ك  في ذلؾ أقكاالن  أفٌ 

اٌل   .(ُ)" فبلجنس األكؿ دخؿ، كا 

ذا دٌلت قرينىةه "كذكر ابف ىشاـ تفصيبل فييا، إذ قاؿ:           ا بٍعدىىا نىٍحك كىاً   قىرىأتي  :عمى ديخيكؿ مى

كجو نىٍحك ،اٍلقيٍرآف مف أىكلو ًإلىى آًخره نىٍحك ،}ثَـّ أىتمكا الٌصياـ ًإلىى المٍَّيؿ{ :أىك خيري  ،}فنظرة ًإلىى ميسرىة{ :كى

الَّ فىقيؿ ،ؿ بيىامً عي  قيؿ ،ًإف كىافى مف اٍلًجٍنس ٍدخؿي يى  :كىاً  قيؿ ،يٍدخؿ ميطمقنا :كى كىىيكى  ،الى يٍدخؿ ميطمقنا :كى

ًحيح عى اٍلقىًرينىة عدـ الدُّخيكؿ أًلىفٌ  ؛الصَّ دُّد ،اأٍلىٍكثىر مى مىٍيًو ًعٍند التَّرى  .(ِ)"فىيجب اٍلحمؿ عى

كيظير مف كبلـ ابف ىشاـ مسألتاف: األكلى أٌف الرأييف المذيف سكت عنيما المرادم ىما:          

دخكلييا مطمقا، كعدـ دخكليا مطمقا. كالثانية أٌف القرينةى ىي األساسي في تحديد ذلؾ إف حصؿ 

 د.التردٌ 

 .ُِٓآؿ عمراف/چڇ  ڇ  ڍ چقكلو تعالى: الموطن الثاني: 

في بيت فركة بف ميسيؾ  َتُحس  بياف معنى باآلية السابقة في  (ّ)ر بف شٌبةكاستدٌؿ عم         

 :المرادمٌ 

 ٌني أشدُّ عمييـ *** كلكٍف رأكا نارنا تىحيسُّ كتىسفعي فما جبينكا أ

: تقتؿ، مف قكلو تعالى، كذكر اآلية  . (ْ)فقاؿ: تحيسُّ

                                                             
، تح: فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ، دار عانيالجنى الدانّي في حروف المالمرادٌم، الحسف بف قاسـ،  -ُ

 .ّٖٓ، صُِٗٗ، ُالكتب العممٌية، بيركت، ط
 .ُٗ، صُابف ىشاـ، مغني المبيب، ج -ِ
 .ْٕ، صٓانظر ترجمتو: الزركمي، األعبلـ، ج -ّ
 .ُّْ، صَٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ْ
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ې ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئچقكلو تعالى:  الموطن الثالث:  .ِٕ، ِٔالحاقة/ چې  ې   ې  

ۈئ چكقكلو تعالى:    .ِٗ، ِٖالحاقة/چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  

 :الرقٌيات كالمسألةي أٌف رجبل مف المدينة أنشد بيت ابف قيس         

ًتيىوٍ إٌف الحكادث بالمدينة قد *** أكجعنني كقرٍعفى مى  ٍركى
(ُ) 

فانتيره أبك عمرك بف العبلء كقاؿ: ما لنا كليذا الشعر الٌرخك، إٌف ىذه الياء لـ تدخؿ في كبلـ إال 

، كقاؿ: قاؿ اهلل عٌز باآلية القرآنٌية السابقة ستدالِّ مأرختو، فاعترض الرجؿي عمى كبلـ أبي عمرك، 

أبك عمرك انكسارنا شديدناانكسر فالراكم: يقكؿ  .كجٌؿ ذلؾ كتعيبو
(ِ). 

 :إضاءة في المسألة 

كبابييا أف تيزاد في الكقؼ دكف الكصؿ، ىاء السكت،  (كتابيومثؿ )كتسٌمى الياء في          

و أٌف الياء تزاد الذم الذم يعنينا ىنا ىك القيد  كلزيادتيا قيكده، كالقيدي   عمى حركةو  كؿ مبنيٌ مع "نصُّ

ا، كلـ يي  بناءن  دائـ،  . كبالثاني ما بناؤه غيري فخرج باألكؿ المعربي ، قيكدو  ، فيذه ثبلثةي شبو المعربدائمن

ػ ككذلؾ المستكفي ليا ىاء السكت، جاز إلحاؽي  فإذا استكفيت القيكدي ... كبالثالث ما أشبو المعرب

و يقكؿ في الكقؼ: "كاؼ" الخطاب. فإنٌ ػفي الكصؿ، كك كػ"ىي" ك"ىك" فيمف فتحيفٌ ك "ياء" المتكمـ، 

                                                             
. انظر: مركتيو: الناقة غزيرة المبف، كىي في  -ُ تاج الصحاح كلساف العرب المرية بالياء. كقرعف بمعنى أصبفى

 (م مادة )مر
 .ُْْ، صُٗانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ  -ِ
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 ]القارعة: ًىيىٍو{ }مىا التنزيؿ: كفي الفتحة، عمى محافظةن  السكت ىاء ؽبإلحا كىيو، كىكه"، "غبلميو،

اًليىٍو{ ]الحاقة/[َُ  .(ُ)"كاألصؿ: مالي، كسمطاني ،[ِٗ، ]الحاقة:، ك: }سيٍمطىاًنيىٍو{[ِٖ، ك: }مى

كيبقى  ،كلياء السكت أحكاـ في زيادتيا، فتارة تككف الزيادة جائزة، كتارة تككف كاجبة         

 بياف الحركة كعمةي ،(ِ)ىك بياف الحركةسكاء أكانت جائزة أـ كاجبةن الغرضي مف اجتبلب ىاء السكت 

 يا لغرضو محدد ىك ما جعؿ المرادٌم يعدُّىا مف حركؼ المعاني، إذ قاؿ:كلعٌؿ مجيئى . عّمٌة صوتّية

ىا مع الحركؼ ذكرى  إفٌ  . كقد قاؿ ابف الحاجب، كغيره:معنى فكاضحه  السكت حرؼى  ا ككف ىاءً أمٌ ... 

 .(ّ)"الزكائد ليس بجيد. كىك كما قاؿ. كاهلل أعمـ

 .و إٍف صحت الركاية لـ يكف العتراض أبي عمرك كجوه نٌ إأف نقكؿ يمكف 

 .ُٕٗالبقرة/  چٱ  ٻ   ٻچ : قكلو تعالى الموطن الرابع:

ـى كيسرت العيف (ْ)كالمسألةي أٌف الميث بف المظفر          ـٍ  سأؿ الخميؿ بف أحمد ًل مف )عشريف( كل

 (ٓ)فأجابو الخميؿ: ألٌف العشريف مأخكذه مف الًعشر تيكسر السيف مف )سبعيف( كالخاء مف )خمسيف(؟

تسعةو كفي العاشر ترد  ظـءى  شري أليس العً عمى كبلـ الخميؿ بقكلو:  ال مف العشرة، فاعترض الميثي 

فذلؾ ثمانية عشر  ،أياـ كالعشر الثاني تسعة أياـ شر تسعةي الماء. فإف كاف األمر كما قمت فالعً 

                                                             
، تح: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب شرح التصريح عمى التوضيحانظر: األزىرم، خالد بف عبد اهلل،  -ُ

 .ِّٔص ،ِ، جَََِ، ُالعممٌية، بيركت، ط
مد رشدم شحاتة، دار ، تح: محمد حسف إسماعيؿ كأحسر صناعة اإلعرابانظر: ابف جني، أبك الفتح عثماف،  -ِ

، رضي الديف، محمد بف الحسف، . كانظر: اإلستراباذمٌ ُِٗ، صِ، جَُِِ، ّالكتب العممٌية، بيركت، ط
، ِط عة قار يكنس، بنغازم،، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر، منشكرات جامشرح الرضّي عمى الكافية

 .ُِٓ. كانظر: المرادٌم، الجنى الدانٌي، صْٗٗ، صْج ،ُٔٗٗ
 .ُّٓالمرادٌم، الجنى الدانٌي، ص -ّ
 .َِٕ، صِانظر ترجمتو: السيكطي، بغية الكعاة، ج -ْ
 ع ش ر(.لعاشر، انظر: لساف العرب، مادة )كالًعشري ًكٍردي اإلبؿ اليكـى ا -ٓ
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 فقاؿ: أخذتي  ،. كراح الخميؿي يدفع اعتراضى الميث مستدالِّ باآلية السابقةشرتيفكليس ىذا بعى  ،يكما

{ىذا مف قكؿ اهلل عز كجؿ: }الحج أشيره   اؿ الميث:: كـ أشير الحج؟ فقالخميؿ ؿ.ثـ قامعمكماته

شيريف كعشرة أياـ  كعزٌ  ى اهلل جؿٌ : قد سمٌ الخميؿ مف ذم الحجة. فقاؿ اؿ، كذك القعدة، كعشرةه شكٌ 

 كلـ يعترض الميثي عمى استدالؿ الخميؿ. .(ُ)أشيرا

التكميؿ كيريد الخميؿ أٌف يبٌيف أٌف اهلل سٌمى )شيريف كعشرة أياـ( )أشير(، كىك جمعه عمى  

ككذلؾ الحاؿ في الًعشر كالًعشر المذيف مجمكعيما ثمانية عشر يكما   ،(ِ)عمى حٌد قكؿ العكبرمٌ 

 عمى التكميؿ. أطمؽ عمييما )عشريف(

 إضاءة في المسألة: 

في بياف عٌمة كسر العيف مف )عشريف(، ككاف في ذلؾ مذاىب متعددة، خاض النحاة  

شعارنا بتثنية العىشر حمبلن  ؛ ألٌنيما ثنتيفاك  اثنيفعمى أبرزىا: أٌف كسر العيف مف عشريف كاف تنبيينا كا 

ككصؼ العكبرمُّ  كغيرىـ. (ٓ)كالسييميٌ  (ْ)كابف يعيش (ّ)السيرافيٌ ذىب إليو ما كىذا  مكسكرا األٌكؿ،

 .(ٔ)بالبعد ما ذىب إليو الخميؿي 

                                                             
 .َُٗ، صُُٕالعمماء، مناظرة رقـ انظر: الزجاجي، مجالس -ُ
، تح: المباب في عمل البناء واإلعرابانظر: العكبرٌم، أبك البقاء محب الديف عبد اهلل بف الحسيف البغدادم،  -ِ

 .َِِ، صََِٗ، ُمحمد عثماف، مكتبة الثقافة الدينية، ط
، تح: أحمد حسف ميدلي كعمي سيبويوشرح كتاب انظر: السيرافٌي، أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف،  -ّ

 .ُٗ، صِ، جََِٖ، ُسٌيد عمي، دار الكتب العممٌية، بيركت، ط
، إدارة المطبعة المنيرية، القاىرة، د. طبعة، شرح المفصلانظر: ابف يعيش، مكفؽ الديف يعيش بف عمي،  -ْ

 .ِٖ، صٔ، جََُٗ
 ع ش ر(.، مادة )لعاشر، انظر: لساف العربكالًعشري ًكٍردي اإلبؿ اليكـى ا -ٓ
 .َِِانظر: العكبرٌم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ص -ٔ
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قرب إلى الصكاب ما جاء في تاج الصحاح مف قكلو: "كعشركف اسـه مكضكع ليذا العدد األلعٌؿ ك 

في تعميمو  بأصل الوضعيستدٌؿ  فٍ ألبابنا ناًظر و: "اسـ مكضكع" يفتحي لممي قكلي ف .(ُ)كليس بجمعو لعشرة"

 صؿ إلى حدّْ ك يكفي نفسىو مغٌبةى التأكيؿ الذم يف ،العيف مكسكرةى عت ضً كي ػ)عشركف( ؛ فكسر العيف

 الغمكض أحياننا كثيرة. 

 .ِّالجاثية/چجس    حس  خس    مسچقكلو تعالى:  الموطن الخامس:

: عمى أمّْ كجوو أجاز سيبكيو تثنية كساء عمى           كأصؿ المسألة أٌف األخفشى سأؿ المازنيَّ

: تشبيينا ليا بػ)حمراكاف( ك)بيضاكاف(. ثـ قاؿ األخفش: يمـز سيبكيو أف  )كساكاف(، فقاؿ المازنيُّ

لشيء فقد كجب أف يقكؿ: )حمراءاف( تشبيينا ليا بػ)كساءاف(، معٌمبلن ذلؾ بأٌف العرب إذا شٌبيت ا

)ليس كما(، كما  يككف المشٌبو بو مثمىو في بعض المكاضع. كضرب األخفش تدعيما لمكقفو مثاؿ

ا كتنصب خبرنا، تشبيينا ليا بػ  بينيما مف تبادؿ لمخصائص، فبٌيف أف )ما( الحجازٌية ترفع اسمن

عمى ذلؾ قكليـ: "ليس ىممت فمـ تعمؿ تشبينيا ليا بػ)ما(، كضرب مثاال )ليس(، كأٌف )ليس( قد أي 

" برفع االسميف.ا فبٌيف أٌف في  )المسؾ(، كراح األخفش يفٌسر عمى أٌم كجو ريًفع لطيبي إاٌل المسؾي

أف ييضمر في )ليس( اسيميا، كتككف الجممة )الطيبي  -كىك كجو االستدالؿ–ف: أحدىما يرفعو كجي

( خبرنا لػ )ليس(. كحصؿ ىنا أٍف فيصؿ ب م خبر )ليس(، كيمتنع ذلؾ، كلكي بيف جزأ (إاٌل ػ)المسؾي

خفشي التركيب مف دائرة المنع قٌدر أٌف أصؿ التركيب يككف بتقديـ )إاٌل(، فيقاؿ: ليس إاٌل ييخًرجي األ

، كاستدٌؿ لذلؾ ب  .(ِ)چجس    حس  خس    مسچقكؿ تعالى: الطيبي المسؾي

                                                             
 ع ش ر(.الجكىرم، الصحاح، مادة ) -ُ
 .ُِْ، صُِْانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، مناظرة  -ِ
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ا عمى االستدالؿ بالنٌص القرآني، ككاف اعتراضو في أٌف أمر           كلـ يسٌجؿ المازنيُّ اعتراضن

ال ينطبؽ عمى )كساء كحمراء(؛ ألٌنو لك  )ليس كما( كما جرل بينيما عمى نحك ما كٌضحو األخفشي 

)حمراءاف( يث في أجاز سيبكيو )حمراءاف( في تثنية حمراء حمبل عمى )كساءاف( لكقعت ىمزة التأن

 .(ُ)ف تككف متطرفةيا أمتكسطة، كحقُّ 

 :ط:انقثبلث كفييا  إضاءة في المسألة 

تشبيينا بػ في محاكلة إثبات مقبكلٌية تثنية حمراء عمى )حمراءاف(  انطمؽ األخفش :ىالنقطة األول

إذا شٌبيٍت شيئنا بشيءو فحممتو عمى  فالعربي اعدة سٌنتيا العرب، ")كساءاف(، انطمؽ في ذلؾ مف ق

ا فحممت اآل  .(ِ)لمعنى الشبو بينيما" اخر عمى حكـ صاحبو، تثبيتنا ليما، كتتميمن حكمو عادٍت أيضن

لمعٌمة التي بٌينيا ؛ حمبلن عمى )كساءاف( في حمؿ تنثية حمراء عمى )حمراءاف(لكٌف ذلؾ ال يصمح 

 .المازنيُّ آنفنا

بٌيف المازنٌي أٌف سيبكيو أجاز تثنية كساء عمى )كساكاف( تشبيينا ليا بػ)حمراكاف(،  ة:ثانيالنقطة ال

إذ جاء عف سيبكيو أٌف كساء تثٌنى عمى )كساكاف( تشبيينا ليا بػ)عمباكاف(كىذا غير صحيح؛ 
؛ (ّ)

عمى ٌنى تثفعمباء . كأٌما(ٓ)، ككمتاىما مصركفةه (ْ)الشبو أٌف اليمزتيف فييما ليستا لمتأنيث كعٌمةي 

كعمى ىذا، فبل كجوى .(ٔ)زتيف فييما زائدةه ميالشبو أٌف ال )عمباكاف( تشبيينا ليا بػ)حمراكاف(، كعٌمة

 . لمحاكلة األخفًش تسكيغ )حمراءاف( تشبييا ليا بػ )كساءاف(؛ إذ ال عبلقة كال شبو بينيما أصبلن

                                                             
 .َُٓ، صْ. كانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، جِِْالزجاجي، مجالس العمماء، صانظر:  -ُ
 .َّٖ، صُخصائص، جانظر: ابف جٌني، ال -ِ
 .ِّٗ-ُّٗ، ص صّانظر: سيبكيو، الكتاب، ج -ّ
 .َّٖ، صُانظر: ابف جٌني، الخصائص، ج -ْ
 .ِّٗ، صّانظر: سيبكيو، الكتاب، ج -ٓ
 .ُّٗ، صّانظر: المصدر السابؽ، ج -ٔ
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التي تفرضيا ألجكاء السائدة بسبب ا ألخطاء التي يقع فييا المتناظركف،كىذه المسألة مثاؿه عمى ا

طبيعة المناظرة أحياننا، كحاجة المتناًظر إلى أٍف يتخذ القرار بسرعةو، دكف إحاطةو شاممة بالمسألة، 

 أك نظرو متركٍّ فييا.

"، ليككف خفاستدٌؿ األ النقطة الثالثة: شي حيف قٌدر تقديـ )إاٌل( في قكليـ: "ليس الطيبي إاٌل المسؾي

، استدٌؿ في ذلؾ بقكلو تعالى: "إٍف نظٌف إاٌل ظٌنا"، عمى تقدير: إف  التركيب: "ليس إاٌل  الطيبي المسؾي

، ك)ظٌنا( مصدر (ُ)نحف إاٌل نظٌف ظٌنا؛ ألٌف التفريغ يككف في جميع المعمكالت إال المصدر المؤكّْد

النحكٌية، فقٌدر لمقاعدة  -الظاىر في -مف مخالفتيا  خرج اآليةى مؤكد، لذا كاف ال بٌد مف تأكيؿو يي 

 تقديـ إاٌل. األخفشي 

كلكٌف بعض النحاة ذىب في تخريج اآلية إلى تقدير صفة محذكفة، ليككف التركيب: إف          

أك ظٌنا عظيمنا، (ِ)نظٌف إال ظٌنا ضعيفنا
قاؿ الخفاؼ ك  .المصدر مبٌيننا لمنكع ال مؤكّْدافيككف  ،(ّ)

ذؼ فيو ا حي كيككف ممٌ  ، في مكضعياتككف إاٌل  كىذا عندم أف"اإلشبيمي في شرح الجمؿ قاؿ: 

 ،و قد ثبت حذؼ الصفةألنٌ  ؛كىذا أكلى ...إال ظنان ضعيفان  و قاؿ: إف نظفٌ كأنٌ  ،المعنى لفيـً  الصفةي 

 . (ْ)" في غير مكضعياكلـ يثبت كضع إاٌل 

)ليس( بمنزلة  ؿى )المسؾ(، كىك أٍف تيجعى  و رفعي ب ؿي عمٌ آخر يي  اكبٌيف األخفش أٌف ىناؾ كجين          

كأرل أٌف ىذا الكجو ىك الكجو األكلى باألخذ؛ ال سٌيما أٌف  في خبرىا.يا لدخكؿ إاٌل غى عممي ميي )ما(، ف
                                                             

 .ُْٓانظر: المرادٌم، الجنى الدانٌي، ص -ُ
ـ، مؤسسة جمع الجوامعىمع اليوامع في شرح  انظر: السيكطٌي، جبلؿ الديف، -ِ ، تح: عبد العاؿ سالـ مىكرى

 .ُِٓ، صّ، جُِٗٗالرسالة، بيركت، د. طبعة، 
، دار الفكر، د. حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل عمى ألفّية ابن مالكانظر: الخضرم، الشيخ محمد،  -ّ

 .َِٔ، صُمكاف، د. طبعة، د. سنة، ج
تح: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، خزانة األدب ولّب ُلباب لسان العرب، البغدادم، عبد القادر بف عمر،  -ْ

 .ّْٕ، صّ، جُٕٗٗ، ْالقاىرة، ط
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لغةه فبل يمكف  –إذا ثبت  -إىماؿ )ليس( في ىذا التركيب لغةه ثابتةه عف تميـ، "كاإلىماؿي 

. ، (ُ)التأكيؿ" إىماؿ ليس  –إلى أٌف األخذ بيذا الكجو  فةن إضافبل تيترؾي لغةه ثابتة إلى تأكيؿو ميتكمَّؼو

. كال أدرم كيؼ نعت األخفشي الكجو األٌكؿ الذم فيو مف تقدير )إاٌل( في غير مكضعيايخٌمصنا  -

 .(ِ)إضمار اسـ ليس بقكلو: "ىك األجكد"

راض صريحو أك ضمنٌي مف سٌجؿ أمُّ اعتلـ يي  أٌنو ف األربعة األكلىظي في المكاطحى ييم         

االستدالؿ بو في تمؾ المكاطف. ىذا، مع  النٌص القرآنٌي المستدٌؿ بو مف حيث صحةي الخصـ عمى 

بف الميثي مف أجمو ٌؿ الذم استد خالؼ الكجوى يي كجينا في بعض المسائؿ أٌف مف النحاة مف رأل 

مسألة كسر ر إليو سابقا في كرأم السيرافي كابف يعيش كالسييمي المشا، القرآنيٌ  بالنٌص المظفر 

 . العيف مف عشريف

قكلو أٌكلكا إذ و، نٌي نفسى آالقر  مٌس النٌص قكؿه آخر  وفيكاف لمنحاة ف ،أٌما المكطف الخامس 

 الذم أرادهنحك العمى  ييبًؽ لبلستدالؿ بالنٌص القرآنٌي كجيناكيبلن لـ أت تعالى: "إف نظٌف إاٌل ظٌنا"

 األخفش.

بٌينةو، كمف األمثمة  عمى قٌمةو  ،حضكره بيف المتناظريف ّيةنآقراءات القر البكاف لبلستدالؿ          

، في قراءة نيسبٍت ألبي السٌماؿ العدكٌم، حيث قرأ : ٕالقيامة/ چے ھھچتعالى:  كلوقعمى ذلؾ 

 چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچكقكلو تعالى: ، "فإذا بمؽ البصر" بالبلـ بدال مف الراء

اختمفا في )برؽ البصر(؛ فالخميؿ  (ّ)كالمسألةي أٌف الخميؿ كىاركف بف مكسى القارئ .ّٔالشعراء/

ٌف أعرابيِّا طمع . كتقكؿ الركايةي إا يقكؿ ىاركف: برىؽ، بفتحيامنسر الراء، بيكيقكؿ: بًرؽ البصر، ب
                                                             

 .ُٖ، صِالسيكطي، ىمع اليكامع، ج -ُ
 .ُِْانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
 .َِّ، صِانظر ترجمتو: السيكطي، بغية الكعاة، ج -ّ



111 

 

ٌنما يقكؿ: بمى  مستدالِّ بقراءة أبي  بالبلـ،ؽ، عمييما فسأاله عف المسألة فأجاب أٌنو ال يقكليما، كا 

السٌماؿ العدكٌم: "فإذا بمىؽ البصر"، كمدٌعما ذلؾ بما ركم عف يعقكب أف بعضيـ قرأ: " فانفمؽ فكاف 

 في استداللو بالقراءتيف القرآنٌيتيف. كلـ ييسٌجٍؿ أمُّ اعتراضو عمى األعرابيٌ  .(ُ)كؿ فٍمؽ"

اعتراض الخصـ عمييا، فيناؾ مكاطف سٌجؿ إذا كانت المكاطف القرآنٌية السابقة سممت مف  

ک ک ک ک گ  چ :الخصـ اعتراضا عمييا، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ قكلو تعالى

(، اختمفا في جنس )الفردكس كالتٌكزمٌ  كالمسألةي أٌف أبا حاتـ السجستانيٌ  .ُُالمؤمنكف/ چگ

، فاعترض  التٌكزمُّ عمى كبلـ السجستانٌي، كقاؿ أمذكر أـ مؤنث؟ فذىب السجستانٌي إلى أٌنيا مذكره

، كاستدؿٌ  بالنٌص القرآنٌي السابؽ، لكٌف السجستانٌي دفع اعتراض التٌكزٌم، كأبطؿ استداللو  ىي مؤنثه

، (ِ)عمى المعنى، إذ ذىب إلى معنى الجٌنة فأٌنث باآلية الكريمة، معٌمبلن ذلؾ بأٌف اآلية فييا حمؿه 

ک   ک ک کچ باستداللو بقكلو تعالى: ما ذىب إليو مف الحمؿ عمى المعنى كأسند السجستانيُّ 

، كالمثؿ مذكر، لكٌنو ذىب بو إلى معنى الحسنات، لذا، جاء بالعدد َُٔاألنعاـ/ چگ گ

)عشر( مذكرنا
 . كمسألة الحمؿ عمى المعنى كثيرة في العربٌية.(ّ)

ٍف كاف محتمبلن في الناظري في المكاطف القرآنٌية السابقة يجد أٌف   لبلستدالؿ بيا كجينا، كا 

 غير صحيح، كبياف ذلؾ في المكطنيًف اآلتييف:كجوو  اؾ مكاطفي استيًدؿَّ بيا عمىبعضيا، لكٍف، ىن

                                                             
، ٔ، جمعجـ القراءاتكقرأ بيا أبك المتككؿ، كأبك الجكزاء، كعاصـ الجحدرم، انظر في ذلؾ: الخطيب،  -ُ

 .ِْٕص
تح: عبد الحسيف المبارؾ، دار الرشيد، العراؽ، د. طبعة،  ،أخبار أبي القاسم الزجاجيانظر: الزجاجٌي،  -ِ

. كانظر: السيكطي، ُْ، صُِ. كانظر: الزجاجٌي مجالس العمماء، مناظرة رقـ ُٗٓ -ُٖٓص ص ،َُٖٗ
، تح: إبراىيـ محمد عبد اهلل، مجمع المغة العربٌية، دمشؽ، د. طبعة، األشباه والنظائر في النحوجبلؿ الديف، 

 .ْٕ، صّ، جُٕٖٗ
 .ْٕ، صّانظر: السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك، ج -ّ
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 ٓالجاثية/ك  ُْٔالبقرة/ چچ  چ  چقكلو تعالى: الموطن األّول: 

أنشد أبا حاتـ السجستانٌي شعرنا جاءت  (ُ)ربف جري ؿأٌف عمارة بف عقيؿ بف ببل كالمسألةي  

إٌنما ىي )األركاح(، لكٌف عمارة دفع  )األرياح(، فاعترض عمييا السجستانٌي، كقاؿ:فيو كممة 

اعتراض السجستانٌي مستدالِّ بقكلو تعالى: "كتصريؼ الرياح"، كىك استدالؿه خاطئه؛ إذ إٌف الرياح 

كاح(، فقيمبتٍ  ا استدالؿ عمارة كقاؿ السجستانٌي كاصفن  ة الكسرة قبميا،الكاك ياء لمناسب أصميا )الرّْ

 .(ِ)باآلية الكريمة: أخذ عمارةي طريؽى القياس فأخطأ

 ْ/الممتحنةچے    ۓ  ۓ چ: قكلو تعالى الموطن الثاني:

فسأليما:  ،محمد بف عبد اهلل بف طاىر كالمسألةي أٌف المبرد كثعمبا اجتمعا يكمنا في مجمس 

: كبيراءه أيُّيا  كـ لغةن في جمع برمء؟ فقاؿ المبرد: بيرآء مثؿ كيرماء، كًبراءه مثؿ ًكراـ، فقاؿ ثعمبه

طمب المبرد دليبل مف ثعمب عمى ذلؾ، فاستدٌؿ ثعمبه بقكؿ أعرابٌية نقبل عف الفراء، إذ جاء ، فاألمير

تيٌنو، فطيرحًت اليمزةي، فدفع المبردي استدالؿ ثعمب ة أٍنتيٌنو، تريد: أال في السكءة أنٍ ك عنيا: أال في السَّ 

. ككأٌني بالمبرد يردُّ الجمع اهلل لقكؿ أعرابٌية رعناء بقكلو: ال ينسخي القرآفى إاٌل مثمو... ال ييترؾي كتابي 

ٌجًة مجيء )بيرآء( في   .(ّ)، كعدـ مجيء)بيراء( فيودكف حذؼ الكريـ القرآفالذم اٌدعاه ثعمبه بحي

في الحقيقة، ال يستقيـ استدالؿي المبرد باآلية الكريمة في دفع )بيراء(، ذلؾ أٌف اٌدعاء ثعمب          

أٌف )برمء( ييجمع عمى )بيراء( ال ينفي صحة )بيرآء( الكاردة في القرآف الكريـ، فضبل عمى أٌف ثعمبا 

في  ، ك)بيراءه(ما صٌكر لنا المبردلٌما اٌدعى لغة )بيراء( لـ يكف يقصد نسخ )بيرآء(، كلـ يطمب تركيا ك

ف لـ يذكٍرىا القرآف الكريـ.  المحصمة، لغةه إلى جانب لغات كا 

 
                                                             

 .ّٕ، صٓجىك شاعره مف أىؿ اليمامة، انظر ترجمتو: الزركمي، األعبلـ،  -ُ
 .ُْٖ، صْٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ  -ِ
 .ٓٗ -ْٗ،  ص صٓٓر السابؽ، مناظرة رقـصدانظر: الم -ّ
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 صدر الثاني: الحديث الشريفالم

أشرنا سابقنا إلى أٌف االحتجاج بالحديث الشريؼ في المناظرات النحكية كاف قميبل جدِّا، كلـ  

يا بالدرس كالتحميؿ، إاٌل دتي النحكية التي تعيٌ أقؼ عمى استدالؿ صريح بحديث شريؼ في المناظرات 

بالحديث الشريؼ؛ ففي المسألة التي عرضناىا سابقا أٌف ىناؾ مكطننا فيو اقتراب مف االستدالؿ 

"نسألؾ الفردكس  ( أمذكر أـ مؤنث؟ استدٌؿ التٌكزٌم بالدعاء المشيكرالفردكسبشأف كممة )

 لمسألة في النقطتيف اآلتيتيف:كبياف ا ، ليثبت أف الفردكس مؤنث.(ُ)األعمى"

ٍنوي قىاؿى ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف حديث  النقطة األولى: ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى  :أىًبي ىيرى

ـى  :قىاؿى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى " :رىسيكؿي المًَّو صى ا صى ةى كى بلى ـى الصَّ ًبرىسيكًلًو كىأىقىا فى ًبالمًَّو كى ٍف آمى افى كىافى مى مىضى رى

ًلدى ًفييىا مىسى ًفي أىٍرًضًو الًَّتي كي اىىدى ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك جى نَّةى جى مىى المًَّو أىٍف ييٍدًخمىوي اٍلجى قِّا عى يىا  :فىقىاليكا ،حى

ةو  :قىاؿى  ؟أىفىبلى نيبىشّْري النَّاسى  ،رىسيكؿى المَّوً  نًَّة ًمائىةى دىرىجى دَّىىا ،ًإفَّ ًفي اٍلجى اًىًديفى ًفي سىًبيًؿ المَّوً  أىعى  ،المَّوي ًلٍمميجى

اًء كىاأٍلىٍرضً  ا بىٍيفى السَّمى تىٍيًف كىمى نًَّة  ؛فىاٍسأىليكهي اٍلًفٍردىٍكسى فىًإذىا سىأىٍلتيـي المَّوى  ،مىا بىٍيفى الدَّرىجى فىًإنَّوي أىٍكسىطي اٍلجى

نَّةً  نَّةً  ،فىٍكقىوي عىٍرشي الرٍَّحمىفً  أيرىاهي  ،كىأىٍعمىى اٍلجى ري أىٍنيىاري اٍلجى ًمٍنوي تىفىجَّ  .(ِ)"كى

فمعٌؿ في العبارة المخطكط تحتيا ما يشير إلى أٌف ىناؾ استدالالن بحديث النبي صمى اهلل          

ف كاف ذلؾ بالمعنى.  عميو كسمـ، كا 

( مؤنث استدالؿه بيذا الدعاء المشيكر عمى أٌف )الفردكس إٌف استدالؿ التٌكزمٌ النقطة الثانّية: 

خاطئه؛ فقد ظٌف التٌكزمُّ أف كممة )األعمى( الكاردة في الدعاء عمى كزف )فعمى(، فدفع السجستانٌي 

ٌجتي؛ ألٌف )األعمى( مف صفات الذُّكراف، ألٌنو أفعؿ، كلك  ـي، ىذه حي استدالؿ التٌكزٌم، كقاؿ: "يا نائ

"كاف مؤنثنا لقاؿ )العميا(، كما قاؿ: األكبر كالكبرل، ك   .(ّ)األصغر كالصغرل، فسكت التٌكزمُّ خجبلن
                                                             

 .ْٖ، صّ، كانظر: السيكطي، األشباه كالنظائر، جُْ، صُِمناظرة رقـانظر: الزجاجي، مجالس العمماء،  -ُ
 . ُٗٔص  كتاب الجياد كالسير، صحيح البخارّي،البخارٌم،  -ِ
 .ْٖ، صّالسيكطي، األشباه كالنظائر، ج -ّ
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بقي أف نشير إلى أٌف صكر االعتراض عمى النٌص القرآنٌي المستٌدؿّْ بو ليست عمى اتساع؛  

بؿ قميمةه، فالقرآف حٌجةي الحجج، كال ييعترضي عميو بككنو شاذِّا، أك بككف النٌص مصنكعا، أك بتخطئة 

تمثمت في  ،عتراضنا مف المكاطف السابقة صكرة كاحدة لبلكظير لالقائؿ، تنٌزه اهللي ككتابيو عف ذلؾ. 

: "إف جٌنات الفردكس ىـ فييا خالدكف"، كقكلوكما ىك الحاؿ في قكلو تعالى: "، االعتراض بالتأويل

 ذلؾ ىنا. غني عف إعادةبما يي  مكضع سابؽو في كتكممنا عنيما  نظٌف إاٌل ظٌنا".

 المصدر الثالث: كالم العرب

. كأثبت (ُ)"ما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ بعربيتيـ"المحتجَّ بو ذكر اإلماـ السيكطٌي أٌف  

؛ فبٌيف القبائؿ التي نيقًمٍت عنيا العربية، كأٌنو لـ يؤخذ عف حضرٌم قطُّ، السيكطٌي تفصيبلت في ذلؾ

ف اختمفت.   ال ييحتجُّ  وكبٌيف أنٌ كأٌف المسمكع منو المطرد، كمنو الشاٌذ، كأٌف المغات كمُّيا حٌجةه، كا 

 كغيرىا مف األمكر المتعمقة بالمسمكع. ،(ّ)كال بشعر أك نثرو ال ييعرؼي قائميو ،(ِ)بشعر المكلَّديف

بما  تنٌكع استدالؿ المتناظريف بكبلـ العرب في المناظرات النحكٌية؛ فاستدٌلكا بالشعر، كالنثر 

 ، إلى جانب االستدالؿ باإلجماعكاألمثاؿ كلغات العرب كأقكاؿ الفصحاء ،فيو مف تفرعات

 كفي ما يأتي بياف تفصيمٌي لذلؾ: السمطة النحكية.االستدالؿ بك 

 أّوال: الشعر

كثير مف ظير بعد النظر في نصكص المناظرات النحكٌية أٌف المتناظريف قد استدٌلكا في          

استدالالتيـ؛ فقد استدٌؿ بعضيـ و، لكٌف األمر لـ يكف عمى ذلؾ في كؿ مي األحياف بشعرو معمكـ قائ

ٌجة أحياننا، كسنأتي بب اف ذلؾ في مكاطنو يبشعر مجيكؿو قائميو، ككاف لذلؾ األثري في إضعاؼ الحي

                                                             
 .ََُالسيكطي، االقتراح، ص -ُ
 .ُْْص ر السابؽ،صدالم -ِ
 .ُْٗالسابؽ، ص صدرالم -ّ
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التي استيًدٌؿ بيا مف قبؿ طرفي العممٌية الحجاجٌية إلثبات الشعرٌية ممكاطف بياف لالحقنا. كفي ما يأتي 

 دعكل ما، أك دحضيا:

ٍمقى كفي ميٍككرً رؤبة  قكؿالموطُن األّول:  العٌجاج: فحطَّ في عى
(ُ) 

 قاؿ في مجمسو جمعو كالمازنٌي: ما أكذب النحكييف!... (ِ)كأصؿ المسألة أٌف أبا عبيدة         

ممحقةه كليست  ىقمٍ األلؼ التي في عى  ىاء التأنيث ال تدخؿ عمى ألؼ التأنيث، كأفٌ  إفٌ  :يقكلكف

: ؿالمتأنيث. فق  رؤبة ينشد: مف ذلؾ؟ قاؿ: سمعتي  كما أنكرتى  المازنيُّ

 ... ركً كٍ قى كفي مي مٍ في عى  فحطٌ 

 .(ّ)مقاةه : عى مقى؟ قاؿ: فما كاحد العى المازنيُّ  ؿ لوافق

أف يثبتى كذب النحكييف؛ فػيك يعرؼ أٌف )عمقى( ببيت رؤبة في استداللو عبيدة  كأبأراد  

ذكره الرضيُّ في شرحو ىذا ما ك ، كىذا يعني أٌف ألفيا لمتأنيث ال لئللحاؽ، رؤبة غير منكنةو  في بيت

: "قاؿ شارح شكاىد أبي عمي الفارسي: كسيمع عمقى في ىذا البيت مف رؤبة ، إذ قاؿعمى الشافية

يا لمتأنيث، كىذا ال خبلؼ فيو عمى أٌف ألفى  إذنا، مجيء )عمقى( غير منكنةو عبلمةه  .(ْ)غير منكف"

زنٌي كأبي عبيدة، لكٌف الخبلؼ بدأ لٌما سأؿ المازنيُّ أبا عبيدة عف مفرد )عمقى(، فأجاب: بيف الما

)عمقاةه(، كعمى حٌد جكابو، تككف ىاء التأنيث قد دخمت فعبلن عمى ألؼ التأنيث، كلكٌف األمر ليس 

                                                             
، ُٔٗٗ، ُدار الكتب العممٌية، بيركت، طالمعجم المفصل في شواىد المغة العربية، انظر: إميؿ بديع يعقكب،  -ُ

 . ُِٗ، صَُج
بيدم، طبقَُِلغكٌم بصرٌم، تكفي سنة معمر بف المثنى،  -ِ ات النحكييف كالمغكييف، ق. انظر: ترجمتو: الزُّ

 . ُٕٓص
 .ِْ، صِِانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ّ
تح: محمد نكر الحسف، كمحمد الزقراؼ  شرح شافية ابن الحاجب،، رضٌي الديف محمد بف الحسف، اإلستراباذمٌ  -ْ

 .ُْٖ، صْ، جُِٖٗبد الحميد، دار الكتب العممٌية، بيركت، د. طبعة، كمحمد محيي الديف ع
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 أخطألذا، ، معنا كاقعة عمى المفرد كالجمعتككف ، ك ال مفردى لياكذلؾ؛ فػ)عمقى( التي ألفيا لمتأنيث 

مقى)مفرد  فٌ إلٌما قاؿ أبك عبيدة   : عمقاةه.التي في البيت (عى

 :إضاءة في المسألة 

نظر النحاة إلى )عمقى( مف جيتيف: جيةو عٌدكا فييا ألؼ )عمقى( لمتأنيث، كىي عمى ذلؾ  

فييا ألؼ كجيةو عٌدكا ليا، كىكذا ركيت في البيت المستدىؿّْ بو،  مف الصرؼ، كال مفردى  ممنكعةه 

، كبو تككف ىاء التأنيث داخمة عمى )عمقى( لئللحاؽ، كىي عمى ذلؾ مصركفة، كمفردىا )عمقاة(

ٌنما ىي لئللحاؽ.  ستدالؿي فاكعميو،  .(ُ)كىذا ىك ما استيشكؿ عمى أبي عبيدة ألؼ ليست لمتأنيث، كا 

ليثبت دخكؿ استدالؿ صحيح، لكٌف استداللو بو  لمتأنيثعمى أٌف ألؼ )عمقى( أبي عبيدة بالبيت 

ال كجو لو، كال يستقيـ، كلخصمو أف يعترض عميو مف جية أٌف  ىاء التأنيث عمى ألؼ التأنيث

 .(ِ)كىذه صكرة مف صكر االعتراض عمى الدليؿ النقميٌ  الدليؿ لـ ينطبؽ عمى الحكـ الميراد تقريريه.

 بي خراش اليذلٌي: بيت أ الموطن الثاني:

ـٍ كلـ يًطؼً ما لديبيَّة منذ اليكـ ل ـ أرىهي *** كسط الٌندل فمـ ييمم
(ّ) 

أبي عمرك ك كالمسألةي أٌف األصمعٌي سأؿ الكسائٌي عف كزف )طىٍيؼ( مف قراءة ابف كثير          

ذفٍت منو الياء، فكزنو عمى )فٍعؿ(. : فىٍيعؿ، حي  كالكسائٌي نفسو: "طىٍيؼه مف الشيطاف"، فقاؿ الكسائيُّ

، فطمب الكسائٌي بياف جية الخطأ، فذىب  كاعتراض األصمعٌي عمى كبلـ الكسائٌي بقكلو: أخطأتى

، كاستدٌؿ عمى ذلؾ ببيت أبي خراش السابؽ َـّ  .(ْ)األصمعي ليقكؿ: طاؼ يىطيؼي طىٍيفنا، إذا أل

                                                             
 .ُْٖ-ُْٕ، ص صْجاإلستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب، انظر:  -ُ
 .ُْٔ – ّْٓص ص  مسائؿ الخبلؼ في ضكء االعتراض عمى الدليؿ النقمٌي،انظر: السبيييف،  -ِ
 .ُٓٓ، صِ، جُٓٗٗ، ِالقاىرة، ط، دار الكتب المصرٌية، ديوانال اليذلٌيكف، انظر: -ّ
 ٓٓ، صُّانظر: الزٌجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ْ
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مع الناظر في قكلي الكسائٌي كاألصمعٌي، يجدي أٌف كزف )طيؼ( عندىما )فٍعؿ(، لكٍف،          

ا بمعنى )طائؼ( حصؿ فييا الكممةيرل  اختبلؼ في الرؤية؛ فالكسائيُّ  ، كاألصمعيُّ حذؼه  اسمن

كفي الحقيقة، الرأياف ال ينفي أحدىما اآلخر،  يراىا مصدرا مف الفعؿ طاؼ، كال حذؼ فييا.

رأم صحة رأيو، مع التنبيو إلى أٌنو ليس فيو ما يبطؿي  تثبيي و ما كاستدالؿ األصمعٌي بالبيت في

 كأكرد السيكطي،(ُ)كما ظير مع اختبلؼو في التأكيؿ، محتمبلف صحيحاف، كىما ، فالرأيافالكسائيّْ 

. (ِ)إلى ما قالو األصمعيٌ  ، كلـ يمتفتاكجو الذم قالو الكسائيٌ ال كاألنبارٌم في البياف في المزىر

مصدرا لمفعؿ طاؼ ببيٍعد ما ذىب إليو األصمعٌي مف ككف )طيؼ( البقاء العكبرٌم كصٌرح أبك 

، ًمٍثؿي ()طىٍيؼه " يطيؼ، يقكؿ: ا: أىٍصميوي طىيّْؼه ديىيمى ٍجيىاًف: أىحى ًفيًو كى ، : : ييٍقرىأي ًبتىٍخًفيًؼ اٍليىاًء، كى يّْتو مى

 ، : ىيكى مىٍصدىري يىطيكؼي ًقيؿى اطى ًبالشٍَّيًء. كى ، ًإذىا أىحى . كىالثَّاًني: أىنَّوي مىٍصدىري طىاؼى يىًطيؼي فّْؼى قيًمبىًت اٍلكىاكي فىخي

ا قيمً  اًكنىةن، كىمى ٍف كىانىٍت سى ، يىاءن، كىاً   .(ّ)"َوُىَو َبِعيدٌ بىٍت ًفي أىٍيدو

صحيح، لكٌنو ال ييبطؿي رأم  ببيت أبي خراش اليذليّّ استدالؿه  إذنا، استدالؿ األصمعيٌ  

ا. ـٍ يدفًع الكسائيُّ اعتراضى األصمع الكسائٌي لكجاىةو فيو أيضن ـى ل  ٌي.كال أعمـ ًل

                                                             
، ٓ، تح: سعيد األفغانٌي، مؤسسة الرسالة، طحّجة القراءاتانظر: ابف زنجمة، أبي زرعة عبد الرحمف بف محمد،  -ُ

 .ِْٗ – ِْٖ، ص ّ. كانظر: الخطيب، معجـ القراءات القرآنٌية، جَّٔ -َّٓ، ص صُٕٗٗ
، صححو كضبطو: محمد جاد المكلى كعمي المزىر في عموم المغة وأنواعياانظر: السيكطي، جبلؿ الديف،  -ِ

. كانظر: األنبارٌم، ُِٕ، صِ، د. سنة، جّمحمد البىجاكٌم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار التراث، القاىرة، ط
، تح: طو عبد الحميد طو، كمراجعة: مصطفى السقا، الييئة البيان في غريب إعراب القرآنأبك البركات، 

 . ِّٖ، صِ، جَُٖٗالمصرية العامة لمكتاب، د. طبعة، 
، تح: عمي محمد البجاكٌم، عيسى البابي التبيان في إعراب القرآنالعكبرٌم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف،  -ّ

 .َٗٔ، صُالحمبي، د. مكاف، د. طبعة، د. سنة، ج
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 بيت كثٌير عزة:  الموطن الثالث:

 (ُ)لعٌزة مكحشنا طمؿي 

، إاٌل أٌف أبا محمدو   استدٌؿ الكسائيُّ ببيت كثٌير عمى جكاز قكليـ: مررتي حٌجامنا برجؿو

ا؛  التركيبيف مختمؼه ٌي بيذا البيت؛ بحٌجة أٌف األمر في اليزيدٌم اعترض عمى استدالؿ الكسائ تمامن

 .(ِ)فالفعؿي )مٌر( عييد عميو مجيئيو متبكعنا بخافضو دكف الفصؿ بينيما

 :إضاءة في المسالة 

( ال"قكليـ: أٌف ذىب سيبكيو إلى   ا برجؿو ؛ ألٌنو صار قبؿ العامؿ في يجكز )مررتي قائمن

؛ ألٌف صاحب (ّ)االسـ" الحاؿ . كسيبكيو عمى ذلؾ يمنع تقٌدـ الحاؿ عمى صاحبو المجركر بحرؼو

 .(ْ))رجؿ( ال يجكز أف يتقدـ عمى العامؿ فيو )حرؼ الجر(، ككذلؾ الحاؿ ال يجكز أف يتقدـ عميو

إذنا، فاستدالؿي الكسائٌي بالبيت السابؽ ال كجو لو؛ ألٌف الحكـ فيو مختمؼ عٌما عميو          

؛  ا برجؿو صاحبيا  إذ ذىب النحاة إلى عدـ جكاز تقٌدـ الحاؿ عمىالتركيب: مررتي حٌجامن

و عمى استدالؿ الكسائٌي ببيت كيثٌير عٌزة. .(ٓ)المجركر  كىذا ما جعؿ اليزيدٌم يسٌجؿي اعتراضى

 بيت امرئ القيس الموطن الرابع:

 (ٔ)ًقٍؿ في مقيؿو نحسيوي متغيًّْب ظٌؿ لنا يكـه لذيذه بنعمةو *** فف

                                                             
. َٔٓ، صُُٕٗجمعو كشرحو: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، د. طبعة،  الديوان، ،عٌزة كثٌيرر: انظ -ُ

 مكحشا طمؿ. ةلميّ  كجاءت فيو الركاية:
 .ُِّ -ُُّ، ص صَٖانظر: الزٌجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ِ
 .ُِْ، صِسيبكيو، الكتاب، ج -ّ
. كانظر: ناظر الجيش، محٌب الديف محمد بف يكسؼ، ِْٓ، صِانظر: السيرافٌي، شرح كتاب سيبكيو، ج -ْ

تح: عمي محمد فاخر كجابر محمد البراجة، شرح التسييل المسمى بـ: تمييد القواعد بشرح تسييل الفوائد، 
 . ِِّّ، صٓ، جََِٕ، ُمصر، ط –كغيرىما، دار السبلـ، اإلسكندرٌية 

 .ِٔ، ِْ، صِستراباذم، شرح الكافية، جانظر: اإل -ٓ
، ٓ، ضبطو كصححو: مصطفى عبد الٌشافي، دار الكتب العممٌية، بيركت، طيوانالدامرؤ القيس، انظر:  -ٔ

 .ّٕ، صََِْ
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برجؿو أبكه قائـه؟ فأجابو ابف كأصؿ المسألة أٌف ثعمبا سأؿ ابف كيساف كيؼ تقكؿ: مررتي          

؟ فترفع  : مررتي برجؿو أبكه قائـو كيساف: برفعيما جميعا، يقصد )أبكه، كقائـه(، فقاؿ ثعمب: فيؿ تجيزي

بو )يقصد اسـ الفاعؿ( مؤخرنا كما رفعت بو مقٌدما ) مف قكليـ: مررتي برجؿو قائـو أبكه(، فقاؿ ابف 

عمبه اعتراض ابف كيساف باستداللو ببيت امرئ القيس:              . فدفع ث(ُ)كيساف: ذلؾ غير جائز عند أحدو 

 مقيؿو نحسيوي متغيًّْب  فىًقٍؿ في...................            

 :إضاءة في المسالة 

تراكيب، اثناف جائزاف عند ثعمب كابف كيساف، كثالث يمنعو  ىذه المناظرة ثبلثةي في ض عير  

كمررتي برجؿو أبكه قائـه،  ،ابف كيساف، كيجيزه ثعمب، فالتركيباف الجائزاف ىما: مررتي برجؿو قائـو أبكه

، كفي ىذا التركيب حصؿ أف عمؿ اسـ مررُت برجٍل أبوه قائمٍ كأٌما التركيب المختمؼي فيو، فيك: 

، كىذا ما لـ يجٍزه ابف كيساف. الفاعؿ الرفع في ره ابف كيساف أٌف اسـ الفاعؿ كحٌجة  )أبكه(، كىك مؤخَّ

يعمؿ الرفع في ال الفعؿ، فإذا كاف الفعؿ الذم ىك األصؿ جرل في ذلؾ مجرل عمؿ الرفع عندما 

 .(ِ)، فمف باب أكلى أاٌل يعمؿ الفرع )اسـ الفاعؿ( ذلؾقبموشيء 

، فينطمؽ فيو مف أٌف أصؿ البيت: متغٌيبو نحسيوي، أٌما استدالؿ ثعمب ببيت امرئ القيس         

)متغٌيب(، مع بقاء رفعو )نحسيوي(، كىذا ممنكع قطعا  فحصؿ فيو تقديـ كتأخير؛ إذ تأخر اسـ الفاعؿ

 .(ّ)جكاز ذلؾ عند البصرييف؛ فقد ذىبكا إلى أٌنو يجب تقديـ العامؿ الفاعؿ. كذىب الككفٌيكف إلى

                                                             
 .ِْْ، صُْْانظر: الزٌجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ُ
 .ِْْص ر السابؽ،صدانظر: الم -ِ
، ُ، تح: حسف ىنداكم، كنكز إشبيميا، طالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسييلانظر: األندلسي، أبك حٌياف،  -ّ

 .ُٕٔ، ص ٔ، جََِٓ
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برفعو المسند إليو،  خؿُّ تأخر المسند ال يي  كزعـ بعض الككفييف أفٌ ابف مالؾ في شرح التسييؿ: "قاؿ 

نىٍحسيوي ميتىغيًب"فىًقٍؿ في مىقيؿ ...  مف ذىب إلى ىذا بقكؿ امرئ القيس: كاستدؿٌ 
(ُ) . 

الكبلـ قد تـٌ عند )نحسيوي(، الشاىد في بيت امرئ القيس عمى أٌف تأٌكؿ ابف كيساف مكطف          

، يقكؿ ابف كيككف التقدير: فىًقٍؿ في مقيؿو نحسيوي، فتككف )نحسيوي( نائب فاعؿ السـ المفعكؿ )مقيؿ(

مفعكؿ مف ًقٍمتيو بمعنى أقمتو،  "مقيبل" اسـه  الثاني أفٌ ك .، ..."ؿ مف كجييف:كاب عف األكٌ كالجمالؾ: "

 ككال يخم .(ِ)"وىو قول ابن كيسانأم فسٍخت عقد ميبايعتو، فاستعممو في مكضع متركؾ مجازا، 

 ىذا التقدير مف الغمكض، كما قاؿ بو ابف مالؾ إاٌل محاكلةن منو لرٌد البيت إلى القاعدة القائمة

 بكجكب تقديـ العامؿ عمى الفاعؿ.

 عدٌم بف زيد: بيت :الخامسالموطن 

ا *** فتكٌلى لـ ييمٌتٍع بكى   (ّ)فىفٍ قتمكا كسرل بميؿو ميحًرمن

عف معنى بيت  ، فسأؿ الرشيدالرشيدعند يكما اجتمعا  الكسائيٌ أٌف األصمعٌي ك كالمسألةي          

 الراعي:

قتمكا ابف عٌفاف الخميفة ميحًرما *** كدعا فمـ أرى مثمو مخذكال
(ْ) 

أحـر بالحٌج، فمـ يقبؿ األصمعٌي ىذا كاعترض عميو قائبل: كاهلل ما أحـر  فقاؿ الكسائٌي: كاف قد

بالحٌج، كال دخؿ في شير حراـ، فقاؿ الكسائي: ما ىك إاٌل ىذا، فاستدٌؿ األصمعي ببيت زيد بف 

أٌف عثماف لـ يأًت شيئنا يكجب  النميرمٌ  عدم السابؽ، كقاؿ: أمُّ إحراـ لكسرل؟ إٌنما أراد الراعي
                                                             

، تح: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف، دار شرح التسييلابف مالؾ، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل،  -ُ
 .َُٖ، صِ، جَُٗٗ، ُمصر، ط –ىجر، الجيزة 

 .َُٖص، ِجالمصدر السابؽ، انظر:  -ِ
، ُٓٔٗ، تح: محمد جٌبار الميعيبد، دار الجميكرية لمنشر، القاىرة، د. طبعة، يوانالدعدٌم بف زيد، انظر:  -ّ

 .ُٖٕص
، َُٖٗ، تح: رايٍنيرٍت فاييرٍت، دار فرانتس شتاينر، بيركت، د. طبعة، يوانالدالراعي النُّميرٌم، انظر:  -ْ

 .ُِّص
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كىذا استدالؿه صحيحه .(ُ)فأعجب الرشيد بكبلمو، كقاؿ: ما تطاؽ في الشعر يا أصمعيٌ  .وتحميؿ دم

 كقكمّّ مف األصمعٌي لـ يسٌجًؿ الكسائيُّ أٌم اعتراض عميو.   

القائؿ، فحصؿ أف استدٌلكا  يـ جميعييا بأشعار معمكمةً لـ تكف استدالالتي  ٌف المتناظريفى إقمنا          

، لكٌف األٌكؿ لـ كالمكاطف الخمسة السابقة بمعمكـ القائؿ كمجيكلو، كالمكطناف اآلتياف معمكما القائؿ

 ييصرح المبردي بو، كالثاني لـ يقبمو األصمعيُّ حٌجةن:

 قكؿ الشاعر: الموطن األّول:

ـى سٌيارو مع القكـ لـ يدٍع *** تعرُّضي آفاًؽ السماك   لو ثغراكأىت

لـ يصٌرح باسمو، لنسيافو أصابو، أك لشيرة رآىا في  ٌمة، لكٌف المبردكىذا البيت لذم الرُّ          

كأقكـ مف  كعمى العمكـ، يبقى االستدالؿ بمعمكـ القائؿ أقكل حٌجةن  صاحبو. ، تغني عف ذكرالبيت

في مكطف  ، دكف تغييرو . كالبيت في ديكاف ذم الٌرٌمة عمى ركاية أخرل، لكفٍ االستدالؿ بمجيكلو

 الشاىد، يقكؿ ذك الٌرٌمة:

 (ِ)كأقصـى سٌيارو مع الحٌي لـ يدٍع *** تراكيحي حافاًت الٌسماك لو صدرا

كالمسألةي أٌف األمير محمد بف عبد اهلل بف طاىر جمع يكما في مجمسو المبردى كثعمبنا،          

فدارت بينيما مناظرة طكيمة أتيا فييا عمى عدد مف المسائؿ، كمنيا مسألة أصؿ اليمزة في )سماء(، 

، فقاؿ األمير فذىب المبرد إلى أٌف أصميا )سماك(، فطمب األمير منو دليبل، فقاؿ: سماكة كسماكات

ٌمة السابؽ هأنشدني في ىذا بيتنا، فأنشد ٌف أصؿ سماء )سماك( مستًدالِّ بو عمى أ ،المبرد بيت ذم الرُّ

. كالبيت دليؿ صحيحه عمى أٌف أصؿ سماء )سماك(، كلـ  بالكاك. كلـ يكف لثعمب في ىذه المسألة رأمه

 ييسٌجؿ عميو اعتراضه مف أحد.
                                                             

 .ِٕٓ، صُُٓمناظرة رقـ انظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء،  -ُ
، ُٓٗٗ، ُقٌدـ لو كشرحو: أحمد حسف بسج، دار الكتب العممٌية، بيركت، ط يوان،الدذك الرُّمة،  انظر: -ِ

 .َٗص
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 زيد: بيت الكميت بف الموطن الثاني:

 (ُ)أٍبًرٍؽ كأرعد يا يزيػػ *** ػػػػػػدي فما كعيديؾ لي بضائرٍ 

: رعد فبلفه لنا كبرىؽ، كال ييقاؿ: كالتيديد ٌنو يقاؿ في الكعيداألصمعٌي اٌدعى أكالمسألةي أٌف          

راكم المناظرة أبك حاتـ استدٌؿ ك ارٌم: بؿ ييقاؿ ذلؾ. ػػػػد األنصػػػػك زيػػػاؿ أبػػػرىؽ. فقػػػبلف كال أبػػػد فػػػأرع

 االستدالؿ بيذادفعى  األصمعيَّ إاٌل أٌف ، ليدفعى مٍنعى األصمعيٌ  محمد بف سيؿ ببيت الكميت السابؽ

تـ الشعري بإبراىيـ بف ىرمة ؿ عف األصمعيٌ قً كني .(ِ)ليس بحٌجةو  البيت، كقاؿ: الكميتي  قكليوي: "خي
(ّ) ،

كىك آخري الحيجج"
منسكب، مستدالِّ بو عمى صحة رأيو كفساد رأم  بيتنا غيرى األصمعيُّ أنشد ثـٌ . (ْ)

 :خصمو

 (ٓ)*** فقيٍؿ ألبي قابكس ما شئتى فارعيدف ذات ًعٍرؽو ثنٌيةن ٍت مً إذا جاكزى 

، كلـ ييسٌجٍؿ أبك زيد  كالناظر  ال أبك حاتـ أٌم اعتراضو عمى استدالؿ األصمعٌي.ك كانقطع المجمسي

في اعتراض األصمعٌي يجده متمٌثبلن في صكرتيف: األكلى االعتراض بعدـ حٌجٌية القائؿ، كالثانية 

. كالمعارضة: "إقامة الدليؿ عمى خبلؼ ما أقاـ عميو (ٔ)عتراض بمعارضة دليؿ الخصـاال

 .(ٕ)الخصـ"

                                                             
، َََِ، ُ، تح: محمد نبيؿ طريفي، دار صادر، بيركت، طيوانالداألسدم، الكميت بف زيد،  انظر: -ُ

 .ُِّص
 .َُٗ، صّٔمناظرة رقـانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء،  -ِ
معجم الشعراء ق. انظر ترجمتو: عزيزة فكاؿ بابتي، ُّٖق، كقيؿ ُٕٔكتكفي إبراىيـ بف ىرمة سنة  -ّ

. أٌما الكميت بف زيد ُُٓ، صِ، جُٖٗٗ، ُلبناف، ط -دار جركس برس، طرابمس المخضرمين واألمويين،
 معٌي.ق، فيك خارج عصر االحتجاج عند األصِِٔاألسدم، فقد تكفي سنة 

 . ُْٖالسيكطي، االقتراح، ص -ْ
بىعٌي، انظر:  -ٓ بىعٌي، البيت لمميتمٌمس الضي ، عيني بتحقيقو كشرحو كالتعميؽ عميو: حسف كامؿ يوانالدالمتمٌمس الضُّ

 .َِٖ، صَُٕٗالصيرفٌي، د. مكاف، د. طبعة، 
 .ِٓانظر: األنبارٌم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب، ص -ٔ
، ص. ك ُِٗصريفات، التعمعجـ الجرجانٌي،  -ٕ  .ُُٕٓالتيانكم، كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
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قد استدٌلكا بشعر معمكـ المكاطف االستداللية الشعرٌية السابقة أٌف المتناظريف في ظير          

قد  راف أٌف المتناظريفى القائؿ، فتارة صٌرحكا بقائمو، كأخرل لـ يصٌرحكا. أٌما المكطناف اآلتياف، فييظيً 

 في دفع الدليؿ بالتأكيؿ، أك دفعو مطمقنا. كالمكطناف ىما: استدٌلكا بمجيكؿ القائؿ، ككاف لذلؾ األثري 

 قكؿ الشاعر: الموطن األّول:

 (ُ)إاٌل ذك الفقار *** كال فتى إاٌل عميٌ ال سيؼى 

 كقكؿ اآلخر: 

 (ِ)رل ىك أذرل مف جفانيـ *** مثؿ الجكابي عمى عادٌم أعدادً ال ذى 

، كسبب المنع عنده أٌف )زيده( يجكز: ال رجؿى زيده البٌتةى  كأصؿ المسألة أٌف المازنٌي قاؿ: ال 

لمجنس( بمعرفة. فاعترض ثعمبه عمى منع  في التركيب معرفةه، كال يجكز أف ييخبر عف )ال النافية

 المازنٌي ذلؾ، كراح يستدٌؿ بشعرو ككبلـو يشير ظاىريه إلى مجيء خبر )ال النافية لمجنس( معرفةن.

كبٌيف بطبلفى االستدالؿ بيا بتكجيييا تكجيينا  ،استدالالًت ثعمب كمَّيا كقد دفع المازنيُّ  

يككف التركيب: ال سيؼى مكجكده إاٌل ذك الفقار. كالثاني تأكيميِّا؛ فاألٌكؿ عمى تقدير خبر محذكؼ، ك 

 أمَّ  ثعمبه سٌجٍؿ كلـ يعمى تقدير خبر محذكؼ كذلؾ، كاعتبار )ىك أذرل( جممةن صفةن لمنكرة )ذرل(. 

ككاف لممازنٌي أٍف يعترض عمى البيتيف السابقيف مف جية أنيما مجيكال القائؿ، اعتراضو عمى ذلؾ. 

 عف المازنٌي عناء التأكيؿ، الذم قد يككف غامضا أحياننا. يرفعكىك اعتراضه صحيحه 

 

                                                             
البيت مجيكؿ القائؿ، كنيسب في غير ما  مصدر إلى سيدنا جبريؿ . ك ِٖانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ

كقاؿ عميو السبلـ، كىذا كبلـ غير عممٌي؛ إذ لـ يصمنا بسند صحيح متصؿو عف النبٌي صمى اهلل عميو كسمـ، 
". انظر: العجمكني، عنو صاحب كشؼ الخفاء: "ىك في أثرو كاهو عف الحسف بف عرفة.... كىك باطؿ عقبل كنقبلن 

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتير من األحاديث عمى ألسنة الناس، خ إسماعيؿ بف محمد، يشالمفٌسر ال
 . ّّٔ، صِق، جُُّٓد. مكاف، د. طبعة،  مكتبة القدسي،

 في غير كتاب مجالس العمماء. لـ أصؿ إلى أثرو لو. ك ّٖالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص انظر: -ِ
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 :إضاءة في المسألة 

بٌيف النحاةي أٌنو يجب تنكير خبر )ال النافية لمجنس(؛ ألٌف اسميا نكرةه، فبل ييخبىري عنيا  

 ففي قكلنا: ال إلو إاٌل اهلل، كفي تركيب: ال سيؼ إاٌل ذك الفقار، ال يصمح أف نىعيدَّ )لفظ بمعرفة.

خبر بالمعرفة عف النكرة، إذ إٌف ذك الفقار( خبرنا؛ ألٌنيما معرفةه، كاسـ )ال( نكرة، فبل يي ك الجبللة، 

، كالمعرفة شيءه خاصّّ  ، فبل نقكؿ مثبل: الحيكافي النكرة شيءه عاّـّ ، كال ييخبىري بالخاٌص عف العاـٌ

 .(ُ)إنساف

عف سمت ة ثعمب مة حكؿ أدلٌ بلتو المقدَّ ػػػػػفي تأكي يُّ ػػػػػػػالمازنخرج يى لـ عمى ىذا،  بناءن  

 .(ِ)ةؼ الجادٌ ػػػػػػخاليي  يءه ػاء شػػـ جػػث ،يءو ػػى شػػعم ةي ادٌ ػػت الجػػأكيؿ إذا كانػػػكغي التػػػػػػالعرب؛ إذ يس

، بالتأكيؿ أاٌل يعتريو الغف سي كيىح ، كردُّه إلييا.لمقاعدة تطكيعي االستعماؿى  -ةن حقيق- ؿي ػكالتػػػػأكيػػ مكضي

قريبا مف ركح المغة؛ "فالحجازيُّكف في تقديره خبرنا محذكفنا  كاف المازنيُّ ك  فيككف قريبنا مف ركح المغة.

كعٌمؿ ابف الحاجب عدـ إثبات بني تميـ  .(ّ)بتكنو في كبلميـ أصبل"ذفكنو كثيرا، كالتميمٌيكف ال يثيح

خبر )ال( بأمريف: أظيريىما أٌف الخبر مراده عندىـ، كلكٌنيـ حذفكه حذفنا الزمنا، كما يحذؼ خبر 

 . (ْ)المبتدأ في مكاضع حذفنا الزمنا

 

 

 
                                                             

حاشية الصّبان عمى شرح األشمونّي عمى . كانظر: الصٌباف، َُٕ، صُانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج -ُ
.  ِْ، صِ، ج، تح: طو عبد الرؤكؼ سعد، المكتبة التكفيقٌية، د. مكاف، د. طبعة، د. سنةألفّية ابن مالك

 .َِِ، ِكانظر: السيكطي، ىمع اليكامع، ج
 .ََّ، صْانظر: أبك حياف األندلسٌي، التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ج -ِ
 .َُٕ، صُابف يعيش، شرح المفصؿ، ج -ّ
يركت، ، تح: فخر صالح سميماف قداره، دار الجيؿ، بأمالي ابن الحاجبانظر: ابف الحاجب، أبك عمرك عثماف،  -ْ

 .َّٔ، صِ، جُٖٗٗدار عٌمار، عٌماف، د. طبعة، 
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 قكؿ الشاعر : الموطن الثانيّ 

 (ُ)*** بسٌكيفو مكثَّقة النّْصاب ناـ غادةى قيرٍّ فعٌيثى في السَّ 

سأؿ المازنٌي عف جنس )السكٌيف(، أمذكر أـ  (ِ)كأصؿ المسألة أٌف أبا جعفر الطبرمٌ  

، كال يؤنٌ مؤنث؟ فقاؿ المازنٌي:  أف يدفع دعكل المازنٌي، الطبرمُّ ثو فصيح. فأراد السٌكيف مذكره

)السٌكيف( مؤنثة، لكٌف المازنٌي أبطؿ ذلؾ االستدالؿ، بحٌجة بالبيت السابؽ الذم جاءت فيو  فاستدؿٌ 

ـٌ أٌف البيت المستدىؿَّ بو مصنكعه، إذ قاؿ: لمف ىذا كمف صاحبيو؟  ثـٌ . (ّ)ما أراه إاٌل أيخرج مف الكي

 :ًدالِّ بو عمى تذكير السٌكيفت، مسأبي ذؤيب اليذليٌ عارضو ببيت 

 (ْ)فذلؾ سٌكيفه عمى الحمؽ حاذؽي 

فالطبرٌم أتى ؛ مف باب االعتراض عمى الدليؿ النقمٌي بالمعارضةما فعمو المازنٌي ىك ك  

ا، فأتى بدليؿ كأقامو عمى خبلؼ ما أقاـ  بدليؿ كأقامو عمى تأنيث السٌكيف، ثـ جاء المازنٌي معاًرضن

 الطبرمُّ دليمو عميو؛ إذ أقامو المازنيُّ عمى تذكير السٌكيف. 

اعتراض  اٌدعاء المازنٌي أٌف البيت مصنكع، كلـ يسٌجؿ أمَّ أبك جعفر الطبرٌم  كلـ يدفع     

أقكل حجةن مف المازنٌي استدالؿ بالٌرغـ مف أٌف عمى استدالؿ المازنٌي ببيت أبي ذؤيب السابؽ، ك 

نعةى ص المازنيّْ  إاٌل أٌنو كاف مف الممكف لمطبرٌم أف يدفع اٌدعاءى استدالؿ الطبرٌم ببيت مجيكؿو قائمو، 

                                                             
البيت مجيكؿ القائؿ، كأنشده الفراء كما جاء في الركاية. انظر: . ك َُُانظر: الٌزجاجي، مجالس العمماء، ص-ُ

 .ّٖٔ، صُإميؿ بديع يعقكب، المعجـ المفصؿ في شكاىد العربية، ج
معجـ  ق، انظر ترجمتو: الحمكم،َّْ، تكفيالطبرمأحمد بف محمد بف يزداد بف رستـ أبك جعفر النحكم -ِ

 .ْٕٓ، صُاألدباء، ج
 .َُُ، صٖٓانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ّ
ذا خبل"، انظر: -ْ ا فيما بدا كا   .ُُٓ، صُ، جديكاف اليذلييف البيت ألبي ذؤيب، كصدره "ييرل ناصحن
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ثّْؽ في المغة قيبؿ ٍف كي ٌجة سماعو مف الفراء، كالشاىد إذا أنشده أحده ممَّ . كأظٌف أٌف الفراء (ُ)البيت بحي

 عتمد عميو.يي  ثقةه 

 :إضاءة في المسألة 

جاء في  ،مذٌكره أٌف السٌكيف عمى  المغكييفيجد أٌف أكثر المصادر النحكٌية الناظري في  

. قاؿ: كسألتي أبا زيد األنصارٌم، ؤلنبارٌم: المذكر كالمؤنث ل : ىك مذكره "كالسٌكيف، قاؿ السجستانيُّ

كذىب الكسائٌي كالفراء إلى أٌنيا . (ِ)كاألصمعٌي، كغيرىـ، ممف أدركنا، فكمُّيـ يذكُّره، كيينًكر التأنيث"

، كقد يؤٌنث، ككذلؾ ابف جٌني تذكيرىا عمى أٌف كالمغكٌيكف يجمعكف النحاة عمى ىذا، يكاد . ك (ّ)مذكره

 عند بعضيـ. المغة األفصح، مع احتماؿ تأنيثيا ىك

 ثانيا: النثر

لـ يكف االستدالؿ بالفصيح مف النثر عمى الكثرة كالغزارة التي جاء عمييا االستدالؿ          

ولغات العرب وأقوال الفصحاء والسمطة  األمثالمتمثمة في المكاطف النثرٌية  تكجاءبالشعر، 

 في اآلتي:كبيانيا النحوية. 

 األمثال -أ

طرفي المناظرة في  استدٌؿ بيا أحدي الناظر في نصكص المناظرات يجدي أٌف األمثاؿ التي          

 مسألة نحكٌية ال تتجاكز بضعة مكاطف، كمنيا:

ًريٍت بؾ زنادم" الموطن األّول:  ، كقكليـ: "أساء سمعنا فأساء جابةن"قكليـ: "كى

                                                             
 .ُٔ، صُانظر: البغدادم، خزانة األدب، ج -ُ
، تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة، كزارة األكقاؼ المصرية، القاىرة، د. المذكر والمؤنثابف األنبارٌم، أبك بكر،   -ِ

 .ُْٔ- ُْٓ، ص ص ُ، جُُٖٗطبعة، 
 .ُْٔ، صُجابف األنبارٌم، المذكر كالمؤنث، انظر:  -ّ
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)ال النافية لمجنس(، كعدـ جكاز مجيئو معرفة، كأتينا عمى يتعمؽ ىذا المثؿ بمسألة خبر  

معرفة  (فية لمجنساال الن)، كما يعنينا ىنا أٌف ثعمبنا استدٌؿ عمى جكاز مجيء خبر (ُ)المسألة سابقنا

ـ بل"، لكٌف المازنٌي دفع االستدالؿ بيذا الكبلـ بالتأكيؿ؛ فأصؿ الكال مكضعى صدقة أنت"بقكليـ: 

ذا جاء اسميا معرفةن "مكضع صدقة ال أنت في"عنده:  و رفعكجب  ، جاء اسـ )ال( معرفةن، كا 

 يفكفٌسر المازنٌي عدـ تكريرىا ىنا أٌف ىذا التركيب جرل مجرل األمثاؿ، كاستدٌؿ بالمثم. ىاتكرير ك 

ًريٍت بؾ زنادم"، يفالسابق رىٍت بؾ كأصمو : "كى في  لكٌنيـ أثبتكا الياء)الـ الفعؿ( نادم"،ز أف يقاؿ: "كى

، كقكليـ: "أساء سمعنا فأساء جابةن"، أصمو: "... فأساء إجابة"، فحذفكا اليمزة في أٌكؿ )كًريىٍت(

ا منيـ في العبارات التي جرت مجرل األمثاؿ.. كفعمكا ذلؾ في التركيبيف ترخُّ (ِ)الكممة  صن

النحكٌية، فأتت ٌكلكف ىذه العبارات لتطكيعيا لمقاعدة ؤ راح كثيره مف النحاة يفٌسركف كيك  

األسماء الستة دكتكر فكزم الشايب في بحثو لو عف إعراب الامضة متكمَّفة، كقد أشار تأكيبلتيـ غ

"، األكلى أٌف إلى  التخريجات  ترؾي في مثؿ قكليـ: "ميٍكرهه أخاؾ ال بطؿ"، ك"الصٌيؼى ضيٍَّعًت المبفى

خارجةه مخرج المثؿ، فيي تيؤخذ كفؽ استعماؿ  البعيدةى كالمتكمَّفة، السٌيما أٌف ىذه العبارات التأكيبلتك 

كعميو، فإٌف تفسير المازنٌي السابؽ لعدـ تكرير )ال( في قكليـ: "ال مكضع صدقة . (ّ)العرب ليا

في الكبلـ كٌمو، دكف قيًد حٍمؿو أك عض النحاة عدـ تكرير )ال( بكأجاز لو الحظُّ الكبير مف القىبكؿ. 

مف نحك قكليـ: ال زيده  عدـ تكرير )ال( مع المعرفةأٌنيما أجازا المبرد كابف كيساف تشبيو، فجاء عف 

 .(ْ)في الدار

                                                             
 .ُِْ-ُِّنظر: ىذه الدراسة، ص صا -ُ
 .ِٖ، صْٖرة رقـ انظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظ -ِ
، َُمجمة جامعة الممؾ سعكد،  مجمدإعراب األسماء الستة: أصمو وتطوره، انظر: الشايب، فكزم حسف،  -ّ

 .ِّٓ-ُّٓ، ص صُٖٗٗ، ِاآلداب
 .ُُٔ، صِانظر: اإلستراباذم، شرح الكافية، ج -ْ
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 (ُ)أىٌر ذا ناب" قكليـ: "شرّّ  الموطن الثاني:

كأصؿ المسألة أٌف الزجاج أراد مناظرة المبرد، فأتاه كسألو عف عبارة: "ما أحسفى زيدنا"، بأٌم          

تقدير: شيءه حٌسف زيدنا. كاقتنع الزجاج بالجكاب، ككادت  المبرد: عمى )زيدا(، فقاؿشيء نيًصب 

كىي نكرة. يي، إاٌل أف المبرد أثار سؤاالن آخر حكؿ جكاز االبتداء بػ )ما التعجبٌية(، تالمناظرة أف تن

ئ لمبرد لتكضيح المسألة، كبٌيف أٌنو إٌنما ابتدإاٌل أٌف الزجاج لـ يكف عنده جكاب عمى ذلؾ، فانبرل ا

ا بعينو. فػ)ما(  بنكرة في مثؿ قكلنا: "ما أحسف زيدنا" لقصد اإلبياـ؛ إذ ليس الذم حٌسف زيدا شيئا ميرادن

( نكرة، تركيب التعجب كحمؿ المبرد  مبيمة غير مخصكصة. عمى المثؿ: "شره أىٌر ذا ناب"، فػ)شره

ٌنما ابتدئ بيا عنده ألٌنيا مبيمة غير مخصكصة ىذه المناظرة دكر  كلعب المبرد في.(ِ)كذلؾ كا 

المٌدعي كالمعترض؛ فكاف إذا ما قٌدـ دعكل ما، كأقنع بيا الٌزجاج، عاد فنقضيا عمى نفسو، كمف 

ا  فيا مبتدأ، عاد ليقكؿ: كيؼ جاز أف تكك ذلؾ أٌنو لٌما قرر )ما التعجبية( عمى أنٌ  بغير )ما( اسمن

ًعمت بغير صمة، كلك  اين نكالقكؿ أٌنو لٌما كاف األمر مع )ما التعجبية( مب (ّ)؟صمة عمى اإلبياـ جي

كيًصمت لصار االسـ معمكما
كلـ يسٌجؿ الزجاجي أٌم اعتراض عف قصده كجيتو.  ، كلخرج الكبلـي (ْ)

 مف المبرد. وما سمعاستحسف عمى ما قٌدمو المبرد كاستدٌؿ بو، بؿ 

 :إضاءة في المسألة 

( مبتدأ كىك نكرة؛ ألٌنو في معنى الفاعؿ، كالفاعؿ بٌيف   النحاة أٌنو إٌنما جاز أف يككف )شره

، فالمعنى  يجكز أف يككف نكرة، كأصؿ التركيب مبنٌي عمى النفي، كالتقدير: ما أىٌر ذا ناب إاٌل شره

                                                             
لمحاؿ في نفس  عظيـه تييضرب ىذا المثؿ في ظيكر أمارات الشر، كفيو . ك ُِٔالٌزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ

 ق ر ر(.: ابف منظكر، لساف العرب، مادة )المتكمـ كالسامع. انظر
 .ُِٔ-ُِٓ، صٕٔانظر: الزجاجٌي/ مجالس العمماء، مناظرة رقـ  -ِ
 .ُِٓانظر: المصدر السابؽ، ص -ّ
، تح: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، صول في النحواألانظر: ابف السٌراج، أبك بكر محمد بف سيؿ،  -ْ

 .ٗٗ، صُ، جُٔٗٗ، ّط
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كفيما يخصُّ تركيب التعجب "ما أحسف زيدنا"،  .(ُ)عمى النفي، كىذا مف مسٌكغات االبتداء بنكرة

فالمعنى: شيء جعمو حسننا، كالميراد: ما جعمو حسننا إاٌل شيءه 
(ِ). 

 لغات العرب -ب

في أكثر السياقات  قكٌية حٌجةن االستدالؿي بمغات العرب في المناظرات النحكٌية شٌكؿ          

لكٌف االستدالؿ بيا كاف في مناسبات . العرب ، ال سٌيما إذا كانت تمؾ المغة ثابتة عفالحجاجٌية

 ٌؿ فييا بمغة مف لغات العرب:دً كفيما يأتي بياف لبعض المكاطف التي استي قميمة. 

 "إاٌل المسؾي  لغة تميـ: "ليس الطيبي  الموطن األّول:

كأصؿ المسألة أف عيسى بف عمر اعترض عمى أبي عمرك بف العبلء في تجكيزه "ليس  

"، فدفع أبك عمرك اعتراض عيسى بف عمر ببيانو الطيبي إاٌل المس ثابتة عف  رفع "المسؾ" لغةه  أفٌ ؾي

مىف يمٌقنيو الرفع، فأبى إاٌل  –كىك حجازمّّ  –كفي الركاية أٌف أبا عمرك أرسؿ إلى أبي الميدم  تميـ.

ف يمٌقنيو النصب، فأبى إاٌل الرفع، فكاف قد تكٌمـ كؿّّ  النصب، كأرسؿ إلى أبي المنتجع التميمي مى

منيما بمغتو كرفض تركيا إلى غيرىا. كفي الركاية أٌف عيسى بف عمر رضي بما سمعو مف أبي 

 . (ّ)عمرك، كاعترؼ بفضمو عمى سائر الٌنحاة

 .ٕٕالكيؼ/ (ْ)قراءة مف يقرأ "لىتىًخٍذتى عميو أجرنا" ني:الموطن الثا

                                                             
. َُُ. كانظر: العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، صُّٗ، صُانظر: ابف جني، الخصائص، ج -ُ

. ٖٔ، صُ. كانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، جٕٓٓ، صِكانظر: ابف الحاجب، أمالي ابف الحاجب، ج
 .ِّّ، صُ، شرح الكافية، جستراباذمٌ كانظر: اإل

 .ُْٔ، صٕانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج -ِ
 .ّ، صُانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ّ
كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب كابف محيص كاليزيدم كالحسف كابف مسعكد كقتادة كأبك بحرية كمجاىد  -ْ

، ٓاهلل صمى اهلل عميو كسمـ. انظر: الخطيب، معجـ القراءات القرآنٌية، جكابف عباس، كىي ركاية عف رسكؿ 
 .ِٕٗص
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مثنى سمع أبا عمر بف العبلء يقرأ القراءة السابقة، فسألو لمسألةي أٌف أبا عبيدة معمر بف الكا 

 ؽ العبدٌم:قكؿ الممزَّ باٌل عمى فصاحتيا . كأنشد مستىدً (ُ)عمرك: ىي لغة فصيحةه  عنيا، فقاؿ أبك

 (ِ)طاة المطٌرؽً فحكص القى ىا *** نسيفنا كأي جنب غىٍرزً  ًخذىٍت رجمي إلىتى كقد 

أٌف التاء مف )تخذ( ليست بدال مف شيء، بؿ ىي فاء في البيت السابؽ بٌيف ابف جٌني  

 .في معجمييما ، كجعميا الٌزبيدمُّ كابف منظكر مادةن مستقٌمة(ّ)، بمنزلة اتبعت مف )تبع(مكممةأصمٌية ل

 .اعتراض عمى كبلـ أبي عمرككلـ يسٌجؿ أبك عبيدة أٌم 

 أقوال الفصحاء -ج

كاف لمفصحاء األثري الكاضح في سيركرة العممٌية الحجاجٌية، فقكليـ مكثكؽي الفصاحة عند  

قكاليـ في المسائؿ النحكية التي يتناظركف فييا. كقد رصدتي ـ يستدٌلكف بأكىذا ما جعمي، المتناظريف

 تيظير ذلؾ، كمنيا: بعض المكاطف التي 

 ْ()المناظرة التي جمعت سيبكيو كالكسائٌي، المعركفة بالمسألة الزنبكرٌيةالموطن األّول: 

قد اختمفتما كأنتما رئيسا بمديكما فمف ذا ": البرمكٌي قاؿ يحيى بف خالدأٌف كتقكؿ الركاية  

 أكب، ككفدت عميؾ مف كؿٌ  يـ مف كؿٌ يحكـ بينكما؟ فقاؿ الكسائي: ىذه العرب ببابؾ، قد جمعتى 

الككفة كأىؿ البصرة منيـ،  المصريف، كسمع أىؿي  ع بيـ أىؿي اس، كقد قنً النٌ  صقع، كىـ فصحاءي 
                                                             

 .ِٓٓ، صُْٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ُ
. ُٓٔ، صُّٔٗ، ٓركت، طتح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، د. ناشر، بي األصمعّيات،انظر:  -ِ

ط ر ؽ(. كانظر ابف منظكر، لساف العرب، مادة )ؼ ح ص(. ىرم، الصحاح، مادة )ف س ؼ، كانظر الجك 
خٌرج  شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية،كانظر: الزبيدم، تاج العركس، مادة )ت خ ذ(. كانظر: 

 .ُٕٖ، صِ، جََِٕ، ُالشكاىد كصٌنفيا: محمد محمد حسف شيٌراب، مؤسسة الرسالة، ط
 . ِٕٖ، ِانظر: ابف جني، الخصائص، ج -ّ
 .ٗ، صْانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ْ
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 ، فيحضركف كيسألكف. فقاؿ يحيى كجعفر: لقد أنصفت. كأمر بإحضارىـ، فدخمكا كفييـ أبك فقعسو

بعكا فتائمكا عف المسائؿ التي جرت بيف الكسائي كسيبكيو، كأبك زياد، كأبك الجراح، كأبك ثركاف، فسي 

: تقكؿ الركايةيا الرجؿ. فقاؿ لو: قد تسمع أيٌ  ،فأقبؿ يحيى عمى سيبكيوالكسائي كقالكا بقكلو. 

 ".فاستكاف سيبكيو

الناظر في الكبلـ السابؽ ييدرؾ األثر الذم تركو األعراب الفصحاء في العممٌية الحجاجٌية،  

استخدميا الكسائيُّ في إثبات صحة رأيو  -بصرؼ النظر عف تكاطئيـ أك عدمو –فكانكا حٌجةن قكٌيةن 

بطاؿ رأم سيبكيو، ككاف لو ما أراد.   كا 

 (ُ) في السكًَّة أٍنتيٌنو"قكؿ األعرابٌية: "أالى الموطن الثاني: 

في إثبات صحة دعكاه في أٌف )بيراء( مف الجمكع التي السابؽ استدٌؿ ثعمبه بقكؿ األعرابٌية  

. كاليمزة في الجمع )برمء( ييجمع عمى )بيرآء، كًبراء( ييجمع عمييا )برمء(، ككاف المبرد قد ذكر أفٌ 

مف قكؿ األعرابٌية، كىي )السٌكة(، كعمى ىذا،  الذم أكرده ثعمب محذكفةه بداللة الكممة المقيس عمييا

ة(، كىذا قياسي حمؿ يككف ثعمب قد حمؿ حذؼ اليمزة في الجمع )بيراء( عمى حذفيا في كممة )السكٌ 

الكريـ لقكؿ  القرآفي  بحٌجة أٌنو ال ييترؾي  ،ثعمب بقكؿ األعرابٌية كلـ يقبؿ المبرد استدالؿى  لفظ عمى لفظ.

 لميمزة. أعرابٌية، كفي ىذا إشارة إلى الجمع )بيرآء( الذم جاء في القرآف الكريـ دكف حذؼ

 (ِ)عد"قكؿ األعرابٌي: "إٌنؾ لتيبًرؽ لي كتير  :لثالموطن الثا

أرعد كاف األصمعٌي قد اختمؼ كأبا زيد األنصارٌم حكؿ قكليـ: "رىعىد فبلف لنا كبىرىؽ" أك " 

فبلف كأبرؽ"، فذىب األصمعٌي إلى أٌنو ييقاؿ: رعد كبرؽ، كال يقاؿ أرعد كأبرؽ. كاستدٌؿ كؿُّ طرؼ 

                                                             
 .ٓٗ، صٓٓمناظرة رقـالزجاجي، مجالس العمماء، انظر:  -ُ
 .َُٗ، صّٔمناظرة رقـ ر السابؽ،صدالمانظر:  -ِ
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، فاحتكما . ككاف أٍف مٌر بيـ (ُ)بشعر عمى دعكاه. كأشير إلى ذلؾ في ذكرو سابؽ لممسألة أعرابيّّ

، إاٌل أٌف األصمعي رفض ذلؾ كدفع بيت لشاعر جاىمي جاء فيو "... و بإليو، فقاؿ بقكؿ أبي زيدو

 فارعيد".

المناظرة التي جمعت أبا محمد اليزيدٌم كالكسائي، كدارت حكؿ قصر )الٌشراء( أك  الموطن الرابع:

 .(ِ)مٌده

كأصؿ المسألة أٌف أبا محمد اليزيدٌم ذىب إلى أٌف )الشراء( ممدكده، كذىب الكسائيُّ إلى  

. فجرل بينيما حكار حجاجٌي إلى أف قاؿ الكسائٌي: ما سمعت أعرابيِّا إاٌل كىك يقصره.  أٌنو مقصكره

عف المسألة  فقاؿ اليزيدٌم: برح الخفاء، ادعي باألعراب فيـ ىا ىنا حكلؾ.  فديعي باإلعراب، كسئمكا

 بعد أف رضي الطرفاف بيـ حكما، فقالكا بقكؿ اليزيدٌم.   

الناظر في مكاطف االستدالؿ بأقكاؿ الفصحاء أعبله يجد أمريف: األٌكؿ أٌف أقكاؿ الفصحاء  

نةن مف االعتراض كالمنع بٌي اعرابٌية، كاألصمعٌي دفع قكؿ األعر فالمبرد دفع قكؿ األ؛ ليست محصَّ

كالثاني أٌف الفصحاء في أكثر المكاطف مجيكلك الييكٌية؛ كما ىك الحاؿ في مناظرة أبي محمد  كذلؾ.

اليزيدٌم كالكسائٌي السابقة، كىذا يضعنا في ريب مف األخذ برأييـ، ال سٌيما إذا حصؿ تكاطؤه بينيـ 

 ، كىذا قد يحصؿ.كبيف أحد طرفي العممٌية الحجاجٌية

 السمطة النحوّية ثالثًا:

كبٌيف  لحٌجة كالبرىاف ال التسمط كالقير.ا سابقنا إلى أٌف المقصكد بالسمطة ىنا اأشرن 

ٌجة السمطة أك في  العمماء،تتعدد، فتظير في اإلجماع، أك في الرأم العاـ، أك في  الدارسكف أٌف حي

                                                             
 .ُِِر: ىذه الدراسة، صانظ -ُ
 .ُِٗ، صٖٕانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ِ
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قد ثبت في عدد مف ف ،. كما يعنينا ىنا ىك السمطةي التي تظير في أشخاص العمماء(ُ)الفبلسفة

ٌجةن في إثبات دعكل  رضىمىف كاف يي المناظرات أٌف مف النحاة  ا كحي كىمن أك دفع أخرل. كظير ما حى

 :ذلؾ بيافه لما ييجٌمي . كفيما يأتي، كغيرىـكأبي عمرك بف العبلء كسيبكيوذلؾ مع عدد مف النحاة، 

 (ِ)كيعقكب الحضرميٌ المناظرة التي جمعت أبا حاتـ السجستانٌي : الموطن األّول

ڄ   ڦ ڦچكفي الركاية أٌف أبا حاتـ قرأ في حضكر يعقكب الحضرمٌي قكلو تعالى:  

، فقاؿ السجستانٌي:  ،ِْٗالبقرة/ چڄ ڄ ڄ ىذا ال يجكز اإلدغاـ فيو. فحصبو يعقكبه

ـى، كقد حٌدثني غيري يعقكبفقاؿ  فقاؿ السجستانٌي: أٌتيـ  كاحد عف أبي عمرك أٌنو كاف ييدغـ؟ : ًل

 الركاة، فإٌنيـ لـ يضبطكا عنو. 

ٌجةن اتٌ السجستانٌي كيعقكب أٌف يعقكب  إذنا، يظير مف ىذا الحكار بيف   خذ  أبا عمرك حي

كمنا الركاة في عدـ قراءة اإلدغاـ بأف اٌتيـ ، لكٌنو دفع ، كرضي السجستانٌي بوفي اإلدغاـ كحى

 عمرك، كيرفض الركاية التي جاءت عنو.ضبطيـ عف أبي عمرك، فيك يقبؿ أبا 

كلـ تيشر الركاية إلى مكطف اإلدغاـ بشكؿ دقيؽ، كلكٍف، جاء في معجـ القراءات القرآنية  

لمخطيب أٌف أبا عمرك كيعقكب قرأا اآلية السابقة باإلدغاـ في مكطنيف اثنيف: األكؿ ىاء )جاكزه( في 

 .(ّ)ىاء )ىك(. كالثاني كاك )ىك( في كاك العطؼ بعدىا

 .(ْ)المناظرة التي جمعت المبرد كثعمبا الموطن الثاني:

عبد اهلل بف طاىر، كأصؿ المسألة أٌف المبرد كثعمبنا اجتمعا في مجمس األمير محمد بف  

 امرئ القيس: فسأليما عف بيت
                                                             

 .ّّٓأىـ نظريات الحجاج، صانظر: حٌمادم صٌمكد،  -ُ
 .ُٓ، صِٖانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ِ
 .ّْٓ، صُانظر: الخطيب، معجـ القراءات القرآنٌية، ج -ّ
 .ٖٔ، صَٓانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، مناظرة رقـ -ْ
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ظاتا كما *** أكٌب عمى ساعديو النٌ  تافً نى تٍ ليا مى   (ُ)رٍ مً خى

: ما قاؿ ثعمبه  ؿا. فق(كما)ما أراد في خظاتا اإلضافة، أضاؼ خظاتا إلى إنٌ فقاؿ المبرد:  

لمحمد بف عبد اهلل: ال كاهلل ما قاؿ ىذا  اؿ ثعمبه . فقبمى، سيبويو يقولو المبرد:قاؿ فىذا أحده. 

 ر.ضى حٍ و فميي ، كىذا كتابي سيبكيو قطُّ 

و بكركده عف سيبكيو. يظير مف الحكار الحجاجٌي السابؽ أٌف المبرد استدٌؿ عمى صحة رأي 

ٌجةن، كيظير ذلؾ مف قكلو:  كما كحي ، كىذا ما قاؿ ىذا سيبكيو قطُّ  ال كاهللً كرضي ثعمبه بسيبكيو حى

 عبلمةن  فقد كاف ما جرل ،بصرؼ النظر عف صحة ما نسبو المبرد إلى سيبكيوك  ر.ضى حٍ و فميي كتابي 

ٌجةن  عمى أٌف سيبكيو ييشٌكؿي  كسنأتي ببيافو كتفصيؿو  كقت الخبلؼ.كسمطة نحكٌية، ييحتكـي إلييا  حي

 العقمٌية.كاألدٌلة لممسألة في مكطف الحؽو في الحديث عف الحجج 

ا، ظير لنا في المكاطف االستداللٌية النقمٌية السابقة صكره عديدة لبلعتراض عمى           ختامن

 :(ِ)الدليؿ النقمٌي، كفي اآلتي بياف لتمؾ الصكر

: صاحب ىذا البيت ليس بحٌجة.االعتراض عمى الدليؿ مف  -ُ  جية سنده، بأٍف يقاؿ مثبلن

 االعتراض عمى الدليؿ مف جية سنده بككف الدليؿ مصنكعنا. -ِ

 االعتراض عمى الدليؿ مف جية سنده بتخطئة الناقؿ أك الراكم. -ّ

االعتراض عمى الدليؿ مف جية متنو بأٍف ييؤٌكؿى البيتي تأكيبل ييخرجو عف جية االستدالؿ،  -ْ

 فيبطؿ االستدالؿ بو.
                                                             

 .ُٕديكاف امرئ القيس، ص. كانظر: ٖٔالزجاجي، مجالس العمماء، صانظر:  -ُ
ف األنبارم في كتابو اإلغراب صكر االعتراض عمى الدليؿ النقمٌي كالعقمٌي، كذكر عددا مف صكره. كالصكر بيٌ  -ِ

 -ْٔنبارٌم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب، ص ص ما جاء عند األنبارٌم. انظر: األ المذككرة أعبله مف كحي
سائل الخالف في ضوء االعتراض م. كانظر في ذلؾ أيضا: السبيييف، محمد بف عبد الرحمف بف عبد اهلل، ِٔ

 . ََِٓ، ُ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، طعمى الدليل النقميّ 
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الحكـ مختمفتاف؛ فبل  الدليؿ كجيةى  االعتراض عمى الدليؿ مف جية متنو بأٍف ييبيَّف أٌف جيةى  -ٓ

 ينطبؽ الدليؿ عمى الحكـ.

االعتراض عمى الدليؿ مف جية متنو بالمعارضة، حيف ييقاـ دليؿه عمى خبلؼ عمى أقاـ الخصـ  -ٔ

 دليمو عميو.

 بالدليل العقميّ  المطمب الثاني: االستدالل

ناًظري إلى إعماؿ عقمو فييا، تفيذىب الم، ياديىا أك يدحضي قد تفتقر المسألة إلى نٌص يعضي  

قرر الحكـ لييحٌكمىيا في المسألة كي فيقرع باب القياس أك التأكيؿ أك يفزع إلى القكاعد كالحدكد النحكٌية

في تعميالتيم لم تكن في معظميا في العقمية النحاة استدالالت أشار الدارسون إلى أّن و  فييا.

ّنما كانت في تفسير تمك القواعد وتعميميا، ذاتيا القواعد النحوّية وبيان انسياقيا إلى قانون ، وا 

كىذا كبلـه يصدؽي تماـ الصدؽ عمى الكاقع  .(ُ)وصحة غرضيا والكشف عن صور ضبطياالمغة، 

 أك تغيير آخر، إلثبات حكـ نحكٌم،غالبنا كف الماثؿ في المناظرات النحكٌية، فيـ لـ يككنكا يتناظر 

ٌنما كاف تناظرىـ في تعميؿ حكـو نحكٌم ثابت باالستقراء في كبلـ العرب. كىذا ما أ  خرج العمؿى كا 

النحك جاٌفةن صعبة  مسائؿي  ت، فصار كفمسفتو النحكمف دائرة النحك إلى دائرة نظرٌية  االستدالليَّ 

 األمكر اآلتية:التي استخدميا المتناظركف في استدالالتيـ في دٌلة العقمٌية كتتمثؿ األ المراس.

 االستدالل بالقياسأّواًل: 

جدر اإلشارة بداية إلى أٌف القياس مصطمحه متعدد الداللة، كيظير ذلؾ مف استخدامات ت  

 فالنحاة لو في مؤلفاتيـ، فتارةن يستخدمكنو بمعنى األصؿ، كأخرل بمعنى القاعدة المٌطردة، فضبل ع

                                                             
، عالـ أصول النحو العربّي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عمم المغة الحديثانظر: عيد، محمد،  -ُ

نظرية التعميل في . كانظر: الممخ، حسف خميس سعيد، ُِٕ -ُِٔ، ص ص ُٖٗٗ، ْالكتب، القاىرة، ط
 .ُٖٗ،ُٕٖ، صَََِ، ُ، دار الشركؽ، عماف، طالنحو العربي بين القدماء والمحدثين
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عمى صكر متعددة، ىي: القياس القياس حتى صار  .لمؤٌصؿ لو عند المناطقة كالفقياءمعناه ا

ىذه صكرتاف مف كقد ظيرت  ، كقياس التمثيؿ.ياس الجدلٌي، كقياس الغمطاالستعمالٌي التعميمٌي، كالق

عمى النحك  ذلؾكبيافي  في نصكص المناظرات المكضكعة لمدارسة، بشكؿ جميٌ الصكر القياسٌية 

 اآلتي:

 التعميميّ  القياس االستعماليّ  -ُ

مف جية المتكمـ حدُّه المغة، ففي  حثً كالنحكٌم البا يينظر إلى ىذا النكع مف جيتي المتكمـً       

كفؽ المغة أك يكٌلدىا  متعمؽ باألنماط المغكية التي يتكمـ بيا ابفي  كىك قياسه . (ُ)كبلـ العرب انتحاءي 

ا ؛دةك مقصكال منو  ةو كى ميدرى  غيرً  ذىنٌيةو  قكانيفى  يحصؿ مع األطفاؿ حيف يقيسكف، فإذا قمنا  كما تمامن

: )خركؼ( سنجد عممة / أك ميندس ميندسة /أك طكيؿ طكيمةم –أماميـ )معمـ  ( ثـ قمنا مثبلن

ف ذلؾ الزجاجي بقكلو: "إٌنا لٌما سمعنا كبيٌ  .يـ مف يقيس عمى الكممات السابقة فيقكؿ: )خركفة(نم

، عرفنا اسـ  ، كأكؿ فيك الفاعؿ فقمنا: ذقاـ زيده فيك قائـه، كركب فيك راكبه ىب فيك ذاىبه

كيقكؿ ابف جٌني: "...أال ترل أٌنؾ لـ تسمع أنت كال غيريؾ اسـ كٌؿ فاعؿ كال مفعكؿ، .(ِ)آكؿه"

ٌنما سمعت ال ذا سمعت )قبكا  (، ك)كريـ عض فقست عميو غيره. كا  اـ زيده( أجزتى )ظريؼ بشره

كغ القياسٌي، الذم ىك مف عمؿ المتكمـ بالمغة ال مف ىذا ما سٌماه محمد عيد بالصَّ ك . (ّ)خالده("

                                                             
 .ُُٓانظر: تماـ حساف، األصكؿ، ص -ُ
، ُٕٗٗ، ّ: مازف المبارؾ، دار النفائس، بيركت، ط، تحاإليضاح في عمل النحوانظر: الزٌجاجي، أبك القاسـ،  -ِ

 .ْٔص
 .ّٕٓ، صُابف جٌني، الخصائص، ج -ّ
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كعبارات  تكليدٌية، فبل تتكقؼ عند جمؿو  حٌيةن  لغةن  كبو تصبح المغةي  .(ُ)عمؿ النحكٌم الباحث فييا

 نطؽ بيا أبناء المغة األكائؿ.  لغكٌيةو  كقكالبى 

 المغكمٌ  المتكٌمـً  نشاطى النحكٌم في كصؼ  كأٌما مف جية النحكٌم الباحث، فيظير ىذا القياسي   

، كتنساؽ إلى قانكف يـالتي تٌطرد عمى كبلمالنحكٌية  كصفا يضًبط كبلـى العرب، كييبٌيف العٌمةى 

، كما يقتضيو ذلؾ اٌطراد الظكاىر المغكٌية كشيكعيا"مدل تعمؽ بػكلعٌؿ ىذا القياس ىك ما ي .(ِ)لغتيـ

نحكٌيةن كمعاييرى  قكاعدى كصارت تمؾ الظكاىر المٌطردة .(ّ)"المغكٌية كاستقراء ماٌدتيا جمع النصكص مف

 ييحتكىـ إلييا لقبكؿ نمطو لغكٌم ما أك رفضو.

كائؿ كمؤلفاتيـ، فقد األمعنى االٌطراد في كبلـ النحاة الذم ىك بصكرة ىذا القياس ظيرت ك          

قاؿ: كرد عف ابف أبي إسحاؽ أٌف سائبلن سألو: ىؿ يقكؿ أحد مف العرب: "الصكيؽ" في "السكيؽ"؟ 

كلتجمية . (ْ)"يّطرد وينقاسكما تريد إلى ىذا؟ عميؾ بباب مف النحك نعـ، عمرك بف تميـ تقكليا. 

فييا ىذا القياس بمعنى القاعدة عند عدة مكاطف في مؤلفات النحاة جاء ىذه الصكرة أكثر نقؼ 

الناظر في ىذا الكتاب . ك كتاب سيبكيو الذم ىك دستكر النحك اتفاقنالذلؾ مثاالن كنأخذ  ،المٌطردة

استخدـ فييا سيبكيو مصطمح القياس بمعنى القاعدة المٌطردة، كمف ذلؾ  كثيرةو  يقؼ عمى مكاطفى 

و ليس ، ألنٌ وىو القياسمكنيا في شيء ميعا كىؿ، أم ال جركنيا مجرل أمٌ كأٌما بنك تميـ فيي "قكلو: 

كبلـ: كجو ال كقكليو: "كمٌما جرل نعتان عمى غير. (ٓ)ليس، كال يككف فييا إضمار"ػ بفعؿ كليس ما ك

ًربو  بٍّ خى ٍحري ضى ًربى وىو القياُس "، فالكجوي الرفعي، كىك كبلـي أكثًر العرًب كأفصحًيـ. "ىذا جي ، ألٌف الخى
                                                             

 .ْٗ-ّٗص ص ،أصكؿ النحك العربيٌ انظر: عيد،  -ُ
 .ِٔٓانظر: السيكطي، االقتراح، ص -ِ
، عمي،  -ّ  .ٕٕ، ِٕ، ص ََِٔ، ُ، دار غريب، القاىرة، طأصول التفكير النحويّ أبك المكاـر
، الدار الجامعٌية، اإلسكندرٌية، د. القياس في الدرس المغوّي بحث في المنيجانظر: حمكدة، طاىر سميماف،  -ْ

 .ُٗ، صُِٗٗطبعة، 
 .ٕٓ، صُسيبكيو، الكتاب، ج -ٓ
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ٍحًر كالجحري رفعه نعتي  كظير . (ِ)"القياسكجه، فجاءكا بو عمى كج كىي ىٍ كقالكا: أى. كقكليو أيضا: "(ُ)"الجي

 كغيرىما. .(ْ)، كشرح المفصؿ البف يعيش(ّ)ىذا في كثيرو مف مؤلفات النحاة، كالمقتضب لممبرد

 كتركنا ذكر المكاطف خشية اإلطالة.

ذا ما ذىبنا لمنظر   كجدنا مكاطف عديدة استدٌؿ فييا المتناظركف مناظرات في نصكص الكا 

كنضرب عمى ذلؾ أمثمة، منيا قكؿ المازنٌي: "ككاف  ،القاعدة النحكية المٌطردةبالقياس الذم ىك 

بما بعده مبتدأ كخبرا، كىي لغة بني تميـ. قاؿ سيبكيو: كلغة بني تميـ  (ما)أف يككف  القياس

فقمت: أييا األمير، لك قالكا في النسب إلى ...كمنيا أيضا قكؿ أبي محمد اليزيدٌم: " .(ٓ)"أقيس

إلى البحريف كقعت أـ إلى البحر، فزادكا ألفا كنكنا لمفرؽ  در: النسبةي اللتبس فمـ يي  البحريف بحرمٌ 

 كا حصنيٌ فقال ،بو متبسي . كلـ يكف لمحصنيف شيء يي بينيما، كما قالكا في النسب إلى الركح ركحانيٌ 

إذ "سأؿ مركاف سعيد بف مسعدة  ،كمنيا أيضا ما جرل بيف مركاف كاألخفش .(ٔ)"القياسعمى 

شيءو تختاره فيو؟ فقاؿ: أختار النصب لمجيء ألؼ  و أـ عمرا، فقاؿ: أمُّ األخفش: أزيدا ضربتى 

الفعؿ كقكلؾ: أزيدا  وعن ما تختار في االسـ النصب إذا كاف المستفيـي إنٌ  االستفياـ. فقاؿ: ألستى 

ضربتو، أعبد اهلل مررت بو؟ فقاؿ: بمى. فقاؿ لو: فأنت إذا قمت: أزيدان ضربتو أـ عمرا، فالفعؿ قد 

نٌ عندؾ أنٌ  استقرٌ   ما تستفيـ عف غيره، كىك مف كقع بو الفعؿ، فاالختيار الرفع، ألفٌ و قد كاف، كا 

كييمحظي مف ذلؾ أٌف األخفش  .(ٕ)"القياسكؿ عنو اسـ كليس بفعؿ. فقاؿ لو األخفش: ىذا ىك ؤ المس

                                                             
 .ّْٔ، صُسيبكيو، الكتاب، ج -ُ
 .ْٗٔ، صّالمصدر السابؽ، ج -ِ
محمد عبد الخالؽ عضيمة، لجنة إحياء التراث ، تح: المقتضب انظر: المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد، -ّ

 .ُْْ، صْ/ جُْٓ، ّ، جُْٗٗاإلسبلمي، القاىرة، د. طبعة، 
 .ُُّ، ُِٗ، ْ، صِ/ جَُٗ، َٕ، صُانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج -ْ
 .َٗانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ٓ
 .َِِانظر: المصدر السابؽ، ص -ٔ
 .ِْٖص ر السابؽ،صدالمانظر:  -ٕ
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ـ إلى سمكؾ عممٌي؛ إذ يبدك أٌف األخفش قد  اختار قد اقتنع بكبلـ مركاف، إاٌل أٌف اقتناعو لـ ييترجى

، كىك في ذلؾ يسير في فمؾ النحكييف الذيف اجتمعكا عمى ىك القياس الرفعى  أفٌ ه ر النصب مع إقرا

 .(ُ)اختيار النصب في ىذا

 الجدليّ المنطقّي القياس  -ِ

قياسنا برىانيِّا، ييؤٌلؼي مف مقدمات صادقة أىكلٌية تساكم القياس الصكرم األرسطٌي قد يككف  

المبادئ، فبل تحتاج إلى برىاف عمى صدقيا، ألٌنيا قطعٌية يقينٌية. كقد يككف قياسنا جدليِّا، ييؤلَّؼي مف 

، بؿ ال مف حيثي ىي كاجبة القىبكًؿ في ذاتيامقدمات مشيكرةو، تككف عبارة عف قضايا يجبي قىبكلييا، 

كيعنينا ىنا  كقد يككف قياسنا سكفسطائيِّا يتأتى مف مقدمات كاذبة. مف حيثي عمكـي االعتراؼ بيا.

 .ال يككف إاٌل في القضايا اليقينٌية ، ذلؾ أٌف القياس البرىانيٌ الجدليٌ  القياسفي المقاـ األٌكؿ 

ـٌ لمقياس، فيك "قكؿه مؤلَّؼه مف قضايا متى حصؿ  ال يخرج القياسي   الجدلٌي عف المعنى العا

. كىك عمى ذلؾ مؤلَّؼه مف مقدمتيف: كبرل كصغرل، كمف (ِ)التسميـ بيا لـز عنو لذاتو قكؿه آخر"

كال يككف ليذا القياس أىمٌية حجاجٌية إاٌل إذا انطمؽ مف مقدماتو تكافؽ نتيجة مستنبطة مف مقدمتيو. 

كمف أمثمتو في نصكص المناظرات النحكٌية طرفا العممٌية الحجاجٌية، فكانت مقبكلةن عندىما.  عمييا

 :افاآلتي افالمكطن

ييركل أٌف مناظرة جمعت الكسائٌي كأبا محمد اليزيدٌم، فسيئبل عف )الشراء( أمقصكر  :ّولاأل الموطن 

 فذىب اليزيدٌم إلى أٌنو ممدكد، كذىب الكسائٌي إلى أٌنو مقصكر، فخٌطأ اليزيدمُّ  ؟أـ ممدكد

ال : أشرية. قالكسائيّ  ؟ قالرىً كيف تجمع شِ : اؿ اليزيدمٌ ككيؼ ذاؾ؟ ق: الكسائٌي، فقاؿ الكسائيُّ 

                                                             
 .ِْٖ، ُٔانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ِِٖالميدانٌي، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص -ِ
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كبلـ  كيمكننا تحميؿ.(ُ)بالياء وممدوٍد جماع شراء ممدود؛ ألن كلّ  ىذا دليل عمى أنّ  : فإنّ اليزيديّ 

 اليزيدٌم عمى صكرة قياس جدلٌي عمى النحك اآلتي:

 كؿ ما ييجمع عمى بناء أفعمة ىك اسـ ممدكد /مقدمة كبرل

 الشراء ييجمىع عمى أشرية )بكزف أفعمة( /مقدمة صغرل

 الشراء اسـ ممدكد /نتيجة

كانطمؽ اليزيدمُّ في قياسو مف المقدمة المشيكرة التي مفادىا أٌف االسـ الممدكد ييجمع عمى          

أفعمة. كيؤٌكدي ىذه المقدمةى ما جاء عف النحاة مف أٌف تكسير "بنات الكاك كالياء عمى )أفعمة( نحك 

. فإذا (ّ)رباعٌي قبؿ آخره مدّّ  . كأٌف )أٍفًعمة( مٌطرد في كٌؿ اسـ(ِ)سماء كأسمية. ككرىكا بناء األكثر"

 ـ رباعٌي مذكر قبؿ آخره مٌد، أال كىك الشراء. عيمـ ذلؾ عيمـ أٌف )أشرية( جمعه الس

ظي ىنا أٌف مقدمتٌي القياس السابؽ مقبكلتاف عند الكسائٌي كاليزيدٌم، كىذا يجعؿ النتيجة ك           ييمحى

لغتي المٌد كالقصر مسمكعتاف عف العرب إاٌل أٌني  بالرغـ مف أفٌ ك  الزمةن في نفسيا ميمزمةن لمكسائٌي.

ه ذي أجد أٌف لغة المٌد أقكل مف لغة القصر؛ إذ إٌف )أشرية( ىك الجمع الكحيد لمشرل أك الشراء، فأخٍ 

عمى أٌنو جمع لمشراء أكلى؛ ألٌنو عمى القياس كما ظير، كألٌف ًشرل )ًفعىؿ( ال ييجمىع عمى أفعمة إاٌل 

 .(ْ)شذكذا

                                                             
 .ُِٗانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
، ِ. كانظر: اإلستراباذٌم، شرح شافية ابف الحاجب، جْْٗ، صِابف السٌراج، األصكؿ في النحك، ج -ِ

 .ُِٕص
، ضبطو كشرحو ككضع فيارسو: د. محمد أحمد شذا الَعرف في فّن الصرفالشيخ أحمد،  انظر: الحمبلكم، -ّ

 .ُُٓ، صََُِقاسـ، المكتبة العصرٌية، بيركت، د. طبعة، 
 انظر: الجكىرم، الصحاح، مادة )شرل(. -ْ
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، فاعترض أبك حاتـ السجستانٌي (ُ)كييركل أٌف األخفش قرأ "كقكلكا لمٌناس حيسنى" :ثانيالموطن ال

. (ِ)ُحسنى ال يجوُز؛ ألّن ُحسنى مثل فضمى، وال يكون إال باأللف والالمعمى ىذه القراءة، كقاؿ: 

 كبتحميؿ كبلـ السجستانٌي تظير لنا الصكرة القياسٌية اآلتية:

 فضمى( / مقدمة صغرلحسنى عمى كزف فعمى )مثؿ 

 حسنى ال تككف إاٌل باأللؼ كالبلـ /نتيجة

كييعدُّ ىذا القياس قياسنا مضمرنا؛ إذ أيضمرت مقدمتو الكبرل القائمة )كؿُّ فعمى مؤنث أفعؿ          

ال تككف إاٌل باأللؼ كالبلـ(. ككاف اعتراض السجستانٌي اعتراضا صحيحا، كاستدالليو القياسٌي 

؛ ذلؾ أٌف القياس في )فيعمى( أاٌل تيستعمؿ إاٌل مضافة إلى م ببلـ  عرفة أك مقركنةن استدالال مقبكالن

 .(ّ)التعريؼ

. كقد أضمرت (ْ)كالقياسي المضمر ىك الذم تيضمر إحدل قضاياه الثبلث أك اثنتاف منيما         

ا  ىنا المقدمة الكبرل القائمة بأف )كٌؿ أفعؿ ال ييجرل(. كييمحظ مف ىذا القياس أٌف النتيجة متكٌلدة لزامن

؛ إذ ال يأتي بمعمكمة أك بحكـ جديدو (ٓ)القياس الصكرٌم عقيمناعف مقدمتي القياس، كىذا ما يجعؿ 

ثبتٍت بأدكاتو أخرل كاالستقراء.  خارج عف نطاؽ المقدمتيف، بؿ ال يتعدل الكشؼى عف حقائؽى لغكٌيةو 

حكـ المذككريف بمثؿ عٌمتو في  كيؤٌكد ذلؾ تعريؼي الجرجانٌي لمقياس، إذ قاؿ: "القياسي إبانةي مثؿً 

                                                             
مضافنا إلى معرفة أك قرأ بيذه القراءة  أيبٌي كطمحة كالحسف، كقيؿ: ىي ضعيفةه ألٌف فيعمى كأفعؿ ال ييستعمؿ إاٌل  -ُ

 .َُْ، صُمعٌرفنا باأللؼ كالبلـ. انظر: الخطيب، معجـ القراءات، ج
 .ُُٗانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
شرح شذور الذىب في معرفة . كانظر: األنصارٌم، ابف ىشاـ، ٓٗ، صٔانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج -ّ

 . ْٖٓ، صُٔٗٗ، دار الطبلئع، القاىرة، د. طبعة، ، تح: محمد محيي الديف عبد الحميدكالم العرب
، ُُٗٗ، ْ، مجمة المناظرة، السنة الثانية، العدداإلضمار في الدليل -مسألة الدليلانظر: طو عبد الرحمف،  -ْ

 .ُِِ-ُُِص ص 
 .ُِْ، صُٕٔٗ، ُٔ، دار النيضة العربية، القاىرة، طأسس الفمسفةانظر: الطكيؿ،  -ٓ
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في كبياف ذلؾ  .(ُ)ثبت"ره لمحكـ ال مي ظيً ار لفظ اإلبانة دكف لفظ اإلثبات؛ ألٌف القياس مي اآلخر، كاختي

قكؿ اليزيدٌم: "كؿ ممدكد جماعو بالياء"، فيذه إحدل قضايا القياس المعركض سابقا، كىي قضية 

، مستًدالِّ بيا عمى تضـٌ حقيقةن لغكٌية ثبتت عند النحاة باالستقراء، فاستخدميا اليزيدمُّ قضٌيةن قياسٌيةن 

 حكـو فيد إاٌل في إبانة يي  غـ مف أٌف القياس الصكرٌم الكبالرٌ  ٌف الشراء اسـه ممدكد.إدعكاه القائمة صحة 

 ،كما قاؿ النٌقاد عف تحصيؿ معرفة جديدةغـ أيضا مف أٌنو عاجزه مسبقا كالكشؼ عنو، كبالرٌ  تو ثبى مي 

يجاد الركابط بينيا، كدفًع التناقض عنيا. كىك إاٌل أٌنو يىنـٌ عف ميارةو عقمٌية في تصريؼ ال قضايا كا 

دعكاه أك إبطاؿ دعكل  المتناظر في بياف صحة الٌية يمجأ إلييفي المحصمة أداةه كطريقة استدال

 خصمو.

كبٌيف الباحث طو عبد الرحمف أٌف اإلضمار في الدليؿ إٌنما يككف لئليجاز، أك لمعمـ          

. كجاء اإلضمار في القياسات السابقة قصد اإليجاز أك لمعمـ (ِ)بالمضمر، أك لقصد التدليس

 بالقضية المضمرة، كلـ أجد فيو قصدا لمتدليس.

 : االستدالل باالستقراءنًياثا

، نكعيف: استقراء تاـٌ في االستقراء العمماء كالمنطقٌييف جعمكا بدايةن إلى أٌف تجدر اإلشارة  

الذم ييستكفى في األقساـ حقيقةن ىك استقراءه تاـٌ، كيقع في . كرأكا أٌف االستقراء كاستقراء ناقص

البرىاف، كيفيد القطع كاليقيف. كأٌف االستقراء الذم ييٌدعى فيو االستيفاء، كييؤخذي عمى أٌنو مستكفىن 

كعمى ىذا، فإٌف ما  .(ّ)بحسب الشيرة ىك االستقراء الناقص، كيككف في الجدؿ، كيفيد الظٌف الغالب

.يعنينا في ىذ ـٌ  ا المقاـ ىك االستقراء الناقص، ال التا

                                                             
 .ُُٖالتعريفات، صالجرجانٌي، معجـ  -ُ
 .ُُٔ-ُُٓ، ص صْانظر: طو عبد الرحمف، مسألة الدليؿ، مجمة المناظرة، عدد -ِ
، ْ. كانظر: ابف رشد، نٌص تمخيص منطؽ أرسطك، مجمدّٕٔ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ّ

 .ِّٓص
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الحكـي عمى كٌمٌي لكجكده في أكثر جزئياتو"" يعٌرؼ العمماء االستقراء بأٌنو:         
كاالستقراء  .(ُ)

 ىك نظر في المسمكع عف العرب لتقرير القكاعد كاألحكاـ الكٌمٌية. 

 .(ِ)بحكميا عمى أمر يشمؿ تمؾ الجزئيات": "تصفُّحي أمكر جزئٌية لنحكـ بأٌنو غزاليكعٌرفو اإلماـ ال

 .كمّْيا أك بعضيا كاالستقراء ىك حصره حاصؿه بتتبُّع الجزئياتً 

كص المناظرات في نص استدالؿو  كأداةً  بناءن عمى التعريفات السابقة، فقد حضر االستقراءي          

 كنضرب لذلؾ األمثمة اآلتية: .النحكٌية في غير مكطف

أبي عمرك بف العبلء: "ليس في األرض حجازٌم إاٌل كىك ينصب، كال في قكؿ الموطن األول: 

عمى أبي عمرك رفعو )المسؾ( في بف عمر كذلؾ لٌما أخذ عيسى  .(ّ)األرض تميميّّ إاٌل كىك يرفع"

." ا قكليـ: "ليس الطيبي إاٌل المسؾي كمن ، مفاده: الحجازٌيكف ا كميِّانحكيٌ  يشكؿ قكؿ أبي عمرك السابؽ حي

ٌنما  ينصبكف، كالتميمٌيكف يرفعكف. كال ييعقؿ أٌف أبا عمرك تتٌبع الحجازٌييف كٌميـ كال التميمٌييف كٌميـ، كا 

، فطرد ذلؾ الحكـى عمى الجزئٌيات كٌميا. لذا، سيٌمي ىذا النكع مف االستقراء بنى عمى الغالب األعـٌ 

ا.  استقراءن ناقصن

كذلؾ لٌما كاف  .(ْ)عمة إاٌل قميؿ نحك تتفمة"قكؿ المبرد: "ليس في كبلـ العرب تفٍ  الموطن الثاني:

 الحديث عف كزف )تكراة(، إذ قاؿ ثعمب: تفعمة. فقاؿ المبرد كبلمو السابؽ.

كيعكد  .(ٓ)قكؿ الكسائٌي: "ليس ىذا كبلـ العرب، العربي ترفع في ذلؾ كٌمو كتنصب" الموطن الثالث:

كىك ردّّ  كعرفت بالمسألة الزنبكرٌية. بسيبكيو،التي جمعت الكسائي شييرة ىذا القكؿ إلى المناظرة ال

                                                             
 .ُٖالجرجانٌي، معجـ التعريفات، ص -ُ
، تح: محمد سميماف األشقر، مؤسسة الرسالة، المستصفى من عمم األصولمد، الغزالٌي، أبك حامد محمد بف مح -ِ

 .َُّ، صُ، جُٕٗٗ، ُبيركت، ط
 .ّالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ
 .ٓٗص ر السابؽ،صدالم -ْ
 .َُالمصدر السابؽ، ص -ٓ
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كتجدر اإلشارة ىنا  عمى سيبكيو حيف بٌيف أٌف الكجو ىك الرفع في )فإذا ىك ىي(، كال يجكز النصب.

إلى أٌف في قكؿ الكسائٌي "...العرب ترفع في ذلؾ كٌمو كتنصب" تعميمنا إف لـ نقؿ فاسده، ففيو جانب 

بيف كجيي الرفع كالنصب في المسألة، كالمعركؼ أٌف كجو الرفع ىك كبير مف عدـ الدٌقة؛ إذ ساكل 

 الكجو، ككجو النصب ال يستقيـ إاٌل بالتأكيؿ، كالتأكيًؿ المكغًؿ في الغمكض كالتعقيد أحياننا.

كذلؾ لٌما سيئؿ الكسائيُّ عف  .(ُ)قكؿ الكسائٌي: "ما سمعتي أعرابٌيا إاٌل كىك يقصيره"الموطن الرابع: 

)الشراء( أممدكد أـ مقصكر؟ فقاؿ: مقصكر. فخٌطأه الطرؼ اآلخر، كقاؿ: إٌنما ىك ممدكد. فقاؿ 

 الكسائي كبلمو السابؽ.

ظ مف المكاطف السابقة أٌف االستقراء حكـه ييرافقو التعميـ، كالتع          ميـ ميما بمغت دقة ييمحى

كىك في  ، أك لنقؿ يبقى ىناؾ أفراده ال يدخمكف ضمف ذلؾ الحكـ.فيو ىامشه لمخطأ حكمو يبقى

ميكجب لمعمـ الصحيح غيري  -كما كصفو ابف سينا -حقيقتو
 ٌنما يغمب عميو الظٌف.ا  ، ك (ِ)

 

  

                                                             
 .ُِٗص ،الزجاجي، مجالس العمماء -ُ
 .ّٖٔ، صُانظر: ابف سينا، اإلشارات كالتنبييات، ج -ِ
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 المبحث الثالث

 مآؿ العممٌية الحجاجٌية

لعدـ كفاء مف المسمـ بو عند عمماء فف المناظرة أٌف انتياء العممٌية الحجاجٌية أمره محتكـ؛  

.كفي ضكء تمؾ الطاقة البشرية تتفاكت العممٌيات الحجاجية (ُ)الطاقة البشرية عمى استمرار المناظرة

ميما مف حيث طكلييا أك قصرىا؛ كيعتمد ذلؾ عمى ما يمتمكو المتناظراف مف الطاقة الحجاجٌية التي 

جاجٌية يخكضيا ٌية حكمف ىنا كاف ال بٌد مف كضع نياية لكؿ عمم. محدكدةن  عظيمت تبقى

 لمتناظركف.ا

األٌكؿ كلبياف مآؿ العممٌية الحجاجٌية في المناظرات النحكٌية سنأتي عمى مطمبيف اثنيف:          

 صكر انتياء العممٌية الحجاجٌية.الثاني العممٌية الحجاجٌية، ك حقيقة اإلقناع في 

 العممّية الحجاجّيةحقيقة اإلقناع في  المطمب األّول:

رأم الذم نكصمو لقناع بأٌنو: "تبصير الطرؼ اآلخر باستيتية اإلاالدكتكر سمير يعٌرؼ  

ليست اإلقناعى بقدر ما ىي البحثي ؛ فيي عنده أرسطك إلى ميمة الخطابةبٌيٌنا سابقنا نظرة ك . (ِ)إليو"

سمير . كالناظر في كبلـ أرسطك ككبلـ الدكتكر (ّ)في كؿ حالة عف الكسائؿ المكجكدة لئلقناع

ستيتية يدرؾ أٌف ميمة الخطيب أف يحٌضر الكسائؿ التكضيحٌية التي مف شأنيا أف تحقؽ اإلقناع ا

وه  إلى قير المتمقي أك إلزامو عمى أف يقبؿ بالرأم أك الفكرة  كتكجده. دكف أف يككف مف الخطيب تكجُّ

                                                             
 .ُٕٗانظر: عبد المطيؼ عادؿ، ببلغة اإلقناع، ص -ُ
 .ََٕاستيتية، المسانيات، ص -ِ
 .ِٖانظر، أرسطك، الخطابة، ص -ّ
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ف كٌؿ ما كدكر الطبيب الذم يسعى كيبحثي ع -كما بٌينو أرسطك –فدكر الخطيب  .قسرنا المطركحة

 .(ُ)يحقؽي الشفاءى لمريضو، دكف أف يككف مطمكبا منو أٍف يشفي المريضى 

يمتقي مصطمحا اإلقناع كاإللزاـ في أٌنيما يقكماف بالضركرة عمى تقديـ األدٌلة كالحجج  

في كمكجكدا كما ىك يما ظاىرنا الفارؽ بينلكٍف، يبقى  كالبراىيف التي تسٌيؿ أك تكفؿ حصكليما.

فالمتكمـ الذم ىدفو اإلقناع ال ييمـز نفسو  التشبييٌية التي شٌبو فييا أرسطك الميقًنعى بالطبيب؛الصكرة 

 حصؿ بعد ذلؾ اإلقناعي  إقناع الطرؼ اآلخر بقدر ما ييمزمييا تكضيح الدعكل كشرحيا كبيانيا. فإفٍ 

ف لـ يحصؿ لـ يغضب ك  سيرَّ  و اإللزاـ فيدخؿ يغالط. أٌما المتكمـ الذم ىدفلـ يشٌغب ك لـ كرضي، كا 

لزامو،  سقاطو. المناظرة بقصد إفحاـ خصمو كا  يظير مف ىنا، كال ييرضيو شيء إاٌل ىزيمة خصمو كا 

لنا أّن أىّم ما يمّيز اإلقناع من اإللزام ىو أّن اإلقناع ُيرافق الرضا بما وصمت إليو العممّية 

متمئة بالضيق والحنق والغضب الحجاجّية، في حين تكون العممّية الحجاجّية المنتيية باإللزام م

التي  منيا عمى سبيؿ المثاؿ المناظرةي فكفي المناظرات النحكٌية أمثمة عديدة تبٌيف ذلؾ،  وعدم الرضا.

بأف رمى اليزيدمُّ بقمنسكتو األرض كقاؿ: أنا أبك  كانتيت، كأبا محمد اليزيدمٌ  جمعت الكسائيٌ 

 .(ِ)ٌذة الغىمب أنستني ًمف ىذا ما أيحسفمحمد. كلـ ييخًؼ فرحو بفكزه عمى خصمو، إذ قاؿ: لى 

ا عف الرؤية المقدمة مف قبؿ أرسطك كالدكتكر   لكٌف كاقع المناظرات النحكية مختمؼ تمامن

ظي أٌف ستيتية اسمير   –اإلقناع الذم يسعى طرفا العممٌية الحجاجٌية إلى تحقيقو متمثؿه لئلقناع؛ فييمحى

؛ فاألٌكؿي أداتيو مخاطبةي العقؿ، كىميٌ  ، كآخر سمبيّّ حقيقيٌ  في نكعيف: إقناعه إيجابيّّ  –بحسب رأيي 

كفيو يمتزـي المٌدعي بأف يبٌصر المعترضى بالدعكل المعركضة، فيكٌضحيا، كيقٌدـ األدٌلة كالبراىيف 

. دراكيا اإلدراؾ التاـٌ كىذا  كالحجج الداعمة ليا، سعينا منو إليصاؿ المعترض إلى فيـ تمؾ الدعكل كا 
                                                             

 .ِٖانظر: أرسطك، الخطابة، ص -ُ
 .ُٓٗانظر: الزٌجاجي، مجالس العمماء، ص -ِ
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وي المٌدعي المعترضى نحك فقط كالثاني أداتيو مخاطبةي العاطفة كالرؤية األرسطٌية.ينطبؽي  ، كفيو يكجّْ

ليصبح التفكيرى العقمٌي المنطقٌي،  إلى حدٍّ بعيد تغٌيبي دعكل، عبر إستراتيجيات مختمفة القبكؿ بال

ا سمبٌيا مر رىف العاطفة،األ ، قد ال يستمر ىميِّاك  فيصؿ المٌدعي إلى إقناع المعترض بالدعكل إقناعن

، فينتيي بانقضاء المجمس، كانتياء العممٌية الحً  جاجٌية، ككأٌف المٌدعي في ىذا النكع مف لمحظاتو

 اإلقناع يسرؽ القبكؿ بالدعكل مف المعترض سرقة، دكف كعي مف ىذا األخير.

الخصـ إلزاـ  نحك تكٌجوه مج حاجً المي  ناظرات النحكٌية يدرؾي أٌف قصدى إٌف المدقؽ في الم 

المناظرات النحكٌية عنكاننا عمى انتياء أغمب  يحتى صار اإللزاـ ف بؿ،بالدعكل أك إفحامو بشٌتى السُّ 

بطاؿ رأم خصمو.  كقد العممٌية الحجاجٌية، كعمى نجاح أحد طرفييا أك فشمو في تصحيح رأيو كا 

إلى صكرة الجدؿ منو أشرنا في الفصؿ األٌكؿ إلى أٌف الحجاج الماثؿ في المناظرات النحكٌية أقرب 

كأٍخذي ف؛  فيمُّيـ إلزاـ الخصـ أك إفحامو، ك إذ ظير أٌف أكثر المتناظريف جدليٌ  ،(ُ)إلى صكرة الخطابة

كال بصحة الدعكل، أك اقتناعو الخصـ   يعطكف كبير اىتماـ إلقناعكالاالعتراؼ بصحة الدعكل، 

ف كاف يعمؿ الخصـ بما يقكلكف، فكؿُّ ىٌميـ أف يعترؼ يعنييـ أف  بمقبكلٌية دعكاىـ، حتى كا 

 االعتراؼ آنيِّا ينتيي بانتياء المناظرة.

ـى  إٌف اإلقناع الحقيقيَّ           جاجٌية محددة، يسير كفؽ سمسمة حً ىك ذلؾ اإلقناع الذم  السمي

أدكات ، ال اإلقناع الذم يحصؿ عبر المناسبة مغكٌيةال كسائؿى المنطقٌية ك ال جاجٌيةى حً ال تستخدـ األدكاتً 

كاإلقناع في منظمة، ال تخدـ العممٌية الحجاجٌية بقدر ما تخدـ قصد الميحاًجج كىكاه.  اعتباطٌية غيرً 

ج قبؿ كلكٍف، يمزـي الطرؼى المحاجً  كالقدرة عمى تكجييو نحك الدعكل. ،حقيقتو ىك التأثير في اآلخر

                                                             
 .ْٕ-ٗٔانظر: ىذه الدراسة، ص ص -ُ
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بتكضيح المٌدعي لدعكاه ان لزامتبدأ  ،سمسمة تأثيرأف يصؿ إلى إقناع الطرؼ اآلخر أف يسير كفؽ 

 الرسـ اآلتي:باقتناع المعترض بتمؾ الدعكل. كتكضيح ذلؾ في أحياننا كتنتيي كتفسيرىا، 

 اإلفياـ                    الفيـ              اإلقناع                االقتناع        

 مف جية المٌدعي       مف جية المعترض     مف جية المٌدعي       مف جية المعترض 

مزـي المٌدعي في العممٌية الحجاجٌية أٍف يقدـ كؿَّ ما مف شأنو إيصاؿي المعترض إلى درجة كيى          

يظير  الفىٍيـ، كىك بذلؾ يككف قد بحث في الكسائؿ التي تكصمو إلى إقناع المعترض بالدعكل. كىنا

ٌما أف يقؼ منيا مكقفنا  ٌما أف يرٌدىا، كا  . (ُ)محايدنا"دكر المعترض تجاه الدعكل؛ "فإٌما أٍف يصدقيا، كا 

كنضرب لذلؾ مثاالن مف المناظرات النحكٌية، المناظرة التي جمعت أبا حاتـ السجستانٌي كعيمارة بف 

يا، ك (ِ)عقيؿ ا مقصور و  األنصاري قال: العَ قال أبو حاتم: حدثني أبو زيد سعيد بن أوس : "نصُّ

ا، وّ العَ  بن عقيل بن بالل بن جرير شعرا لو فمدّ  . فأنشدني عمارةُ د  مَ مؤنث: اسم كوكب، ال يُ 

و عميو ولم أقبمو منو ولم أثق بعممو في ذلك، وذاك أنو أنشدني شعرا فيو األرياح، فقمت فرددتُ 

القياس  في المصحف: }وتصريف الرياح{ فأخذ طريقَ  ما ىي األرواح. فقال: أما ترى أنّ إنّ 

 و:منيم، وأنشدتُ  كَ د  يم يقولون األرواح، وجَ كمّ  : الشعراءُ فأخطأ، فقمتُ 

 الشتاء الزعازع ... أرواحُ  إذا ىب  

واح. فمم لمكسرة التي قبميا في الراء، واألصل الر   بت الواو ياءً مِ ما قُ لو في الرياح: إنّ  وقمتُ 

 "....مد عميو في المغةعتَ و ليس ممن يُ أنّ  جمع الروح. فعممتُ  ما األرواحُ إنّ يفيم وقال: 

كما يعنينا في ىذه المناظرة أٌف عمارة بف عقيؿ لٌما قاؿ في شعرو أنشده )األرياح( بدالن مف  

)األركاح( اعترض عميو السجستانيُّ منكرنا كممة )األرياح(. كلـ يترؾ السجستانٌي اعتراضو دكف 
                                                             

 .َُٕاستيتية، المسانيات، ص -ُ
 .ُْٗ-ُْٖمجالس العمماء، ص صانظر: الزجاجٌي،  -ِ
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فبدأ عيمارةى بف عقيؿ أٌف )األرياح( خطأ، كالصحيح ىك )األركاح(،  ُيفيم كبياف، إذ حاكؿ أفٍ تدليؿ 

الرياح في قكلو قاؿ: ؛ فخاًطئه  عيمارة بقكلو تعالى: "كتصريؼ الرياح" استدالؿه  ببياف أٌف استدالؿى 

كاح، ك  نما قمبت الكاك ياء لمكسرة التي تعالى: "كتصريؼ الرياح" أصميا :الرّْ . ثـٌ قبميا في الراءا 

عيمارةى بذلؾ. كمف  إاٌل أٌنو لـ ييٍقنع ،استخدـ دليؿ االستقراء، فبٌيف أٌف الشعراء كمَّيـ يقكلكف: "األركاح"

ىنا، يظير لنا أٌف السجستانٌي قد سار كفؽ سمسة التأثير الحجاجٌية المكٌضحة في الرسـ السابؽ، 

كضٌحيا كقٌدـ األدٌلة ك طرؼ اآلخر، فبٌصره بالدعكل فراح يقٌدـ ما مف شأنو تحقيؽ اإلقناع لدل ال

التي تعضدىا، كؿ ذلؾ في سبيؿ إيصاؿ الطرؼ اآلخر إلى درجة اإلقناع الذم في النياية لـ 

 يحصؿ.

 جاجّيةصور انتياء العممّية الحِ  المطمب الثاني:

 إٌما أف يككف في جاجٌية، فبٌينكا أٌف األمرتكٌمـ عمماء فٌف المناظرة في انتياء العممٌية الحً  

كمف ثىـٌ عجزه عف االستمرار في  إقامة الدليؿ عمى صحة دعكاه،عف  أك المٌدعي عجز المعمّْؿ

ٌما أف يككف في عجز السائؿفيككف مي  العممٌية الحجاجٌية، ا، كا  من عف التعرض لدعكل  أك المعترض فحى

افيككف مي  جاجٌية،كمف ثىـٌ عجزه عف االستمرار في العممٌية الحً  خصمو كنقضيا، من مزى
لكٌف األمر  .(ُ)

إفحاـ المعٌمؿ  لـ يظير عمى ىذا الكضكح؛ ففضبل عف -كثير منيا في –في المناظرات النحكٌية 

لزاـ السائؿ ظيرت لنا حاالته  أسفرت عف إقناع أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر بالدعكل المقٌدمة،  كا 

جاجٌية ال يبدك فييا إفحاـه حقيقٌي كال إلزاـه حقيقٌي؛ كذلؾ حيف تيغمىؽ العممٌية الحً  كحاالته أخرل

كاقتناع أـ  تسميـو  م أىك سككتي ر د، فبل نبسككت مفاجئ مف أحد طرفييا، أك انقطاعو مف أحدىما

ذا كاف مف المعمكـ عند عمماء ىذا الفٌف أفٌ سككت شيء آخر. ك  مةه عبلاستمرار العممٌية الحجاجٌية  ا 

                                                             
. كانظر: الشنقيطٌي، آداب ْٓٓ، ّٕٔانظر: الميدانٌي، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ص -ُ

 .ِّٕالبحث كالمناظرة، ص
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في الظاىر  فأك االنقطاع يداٌل  فإٌف ذلؾ السككتى عمى رفعو،  ىا عبلمةه عمى بقاء التناقض، كانتياء

يا كلـ ذلؾ؛ فكثير مف المناظرات انتيت مجرياتي  عمى أٌف التناقض قد ريفع، لكٌف حقيقة األمر خبلؼي 

بشكؿ  -يجعؿ المناظرات كىذا ما  مف بيف طرفي العممٌية الحجاجٌية أـ ال؟ ع التناقضي فً نعرؼ أري 

 عديمة الفائدة، فقيرة الميخرجات. -عاـٌ 

تجدر اإلشارة قبؿ المجيء عمى بياف صكر انتياء العممٌية الحجاجٌية إلى أٌف ىناؾ عباراتو  

عمى انتياء العممٌية الحجاجٌية، كمف أبرز تمؾ  كانت عبلمةن ظيرت كثيرنا في المناظرات النحكية 

 العبارات ما يأتي:

 .(ُ)"سؾ كلـ يقؿ شيئنافأم" -

 .(ْ)"فخجؿ الكسائيٌ " -/  .(ّ)"فسكت" -/  (ِ)"اسكت ما أنت كىذا؟" -

 .(ٕ)"فانقطع" -/  .(ٔ)"فمـ يدر ما يقكؿ" -. /(ٓ)"فمـ يكف عنده شيءه " -

 .(ٖ)"كاستخٌفني الميدم كضحؾ" -

فقد تكصمتي بعد النظر في المناظرات النحكية  ة،صكر انتياء العممٌية الحجاجيٌ أٌما          

 كتحميميا إلى أٌف صكر انتياء العممٌية الحجاجٌية متمثمة في صكر ثبلث:

 إقناع أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر بصحة الدعكل أك بطبلنيا. الصورة األولى:

                                                             
 . ٕٖالزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ّٓالمصدر السابؽ، ص -ِ
 . ٕٔالمصدر السابؽ، ص -ّ
 .ُِٗالمصدر السابؽ، ص -ْ
 .ْٔالمصدر السابؽ، ص -ٓ
 .ُْٕٗ، صْالحمكم، معجـ األدباء، ج -ٔ
 .َُِالزجاجي، مجالس العمماء، ص -ٕ
 .ُِّالمصدر السابؽ، ص -ٖ
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ـي شرحو كتكضيح كبياف مف قبؿ المٌدعي لم دعكل سبؽ أف أشرنا إلى أٌف اإلقناع يمزمو تقدي

التي يريد إثبات صحتيا، كىك بذلؾ يسمؾ الطريؽ التي قد تكصمو في نياية العممٌية الحجاجٌية إلى 

إقناع خصمو بالدعكل. كلـ تخؿي المناظرات النحكٌية مف العبارات التي تدٌؿ بالتصريح أك التمميح 

ٍف كاف ذلؾ قميبلن  ا بالنيايات التي أسفرت عف إ ،عمى حصكؿ اإلقناع، كا  لزاـ أحد الطرفيف أك قياسن

 عمى حصكؿ اإلقناع:مف عبارات اآلتية ىي أبزر ما دٌؿ ك  إفحامو مف قبؿ اآلخر.

 .(ُ)"لؾ الخاتـ، بيذا كاهلل فقتى الٌناس" -

 .(ِ)"ما أحسفى كاهلًل ما كجيتىو" -

 .(ّ)"ىذا عمى ىذا كجوه" -

 .(ْ)"ىذا جكاب مقنعه" -

 .(ٓ)"كما أحسف ما احتججتى لو" -

 .(ٔ)ىذا التقدير" "ىذا لعمرم كجوه عمى -

 .(ٕ)ىذا ىك القياس"" -

 .(ٖ)"ما أحسفى ىذا" -

كنقؼ ىنا لبياف بعضيا  سبات كمكاطف سابقة.في منابعض ىذه العبارات  قد بٌينا دالالتً ك 

 :بشيء مف التحميؿاآلخر، كالكشؼ عف دالالتيا الحجاجٌية، 

                                                             
 . ٓالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .َِالمصدر السابؽ، ص -ِ
 .َِالمصدر السابؽ، ص -ّ
 .ُٗالمصدر السابؽ، ص -ْ
 .ِِْالمصدر السابؽ، ص -ٓ
 .ِْٓص المصدر السابؽ، -ٔ
 .ِْٖالزجاجي، مجالس العمماء، ص -ٕ
 .ُِِٗ، صٓالحمكم، معجـ األدباء، ج -ٖ



152 

 

فييا عف عٌمة رفع )الخمر( ، كجرل الحديث المناظرة التي جمعت يكنسى كالكسائيٌ  الموطن األّول:

.  في قكؿ الشاعر: .... عبيطاتً  كقد بٌيٌنا المسألة في ىذه البيت في مكطف سابؽ السدائًؼ كالخمري

، إذ أضمر . (ُ)بما يغني عف إعادتو ىنا كقد انتيت العممٌية الحجاجٌية بإقناع الكسائيّْ يكنسى

. كأبد "ما فقاؿ: يكنسي استحساننا برأم الكسائٌي،  لالكسائيُّ فعبل، فكاف التقدير: كحٌمت لي الخمري

لـ يترجـ اعترافو بصحة رأم الكسائٌي إلى سمكؾ عممٌي،  إاٌل أٌف يكنس .(ِ)أحسن واهلل ما وجيَتو"

 ؽى يينشد البيت:أخرل ترفع الحاجة إلى إضمار فعؿ، إذ سمع الفرزد أٌف في البيت ركايةن فقد رأل 

 السدائؼ كالخمري  بيطاتي يفو عى صى حي  ***ضربةن  البف أصرـى  تٍ أحمٌ  غداةى 

 "ىذا عمى ىذا وجٌو".ه بصحة رأم يكنس، إذ قاؿ: رضاه كاعتقادى  مف جيتو كأظير الكسائيُّ 

كفي المحصمة، كصؿ كؿّّ منيما إلى االقتناع برأم اآلخر، إاٌل أٌني أراىما قد رضيا بأف يبقى كؿُّ 

 كاحد عمى رأيو.

 ٺچ، ككاف السؤاؿ عف معنى قكلو تعالى: (ٖ)المبرد كثعمباالمناظرة التي جمعت  الموطن الثاني:

: ". ُُالشكرل/چٿ ٿ ٺچ معناه ليس مثمو، كليس كمثمو، المعنى فيو كاحده، فقاؿ ثعمبه

ـى عٍ ليي  الكاؼى  دخؿي تي  كالعربي  فأظير المبردي رضاه برأم ثعمب، إذ قاؿ:  ."مثؿو  يا كاألسماء كمثؿي أنٌ  م

ذا فعبارة المبرد فييا مف الداللة عمى .(ٗ)"ىذا جواٌب مقنعٌ " كاف  اقتناعو برأم ثعمب ما فييا، كا 

، فإٌف ذلؾ لما كاف بينيما مف تنافس عممٌي،  المبرد قد أظير أٌف جكاب ثعمب عف المسألة ناقصه

 األمير أك الخميفة. لكحرصو عمى نيؿ الحظكة لد

                                                             
 .ّٖ، ٕٕ-ٕٔاسة، ص صانظر: ىذه الدر  -ُ
 .َِانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
 .ُٗص المصدر السابؽ، - ّ
 .ُٗص المصدر السابؽ،- ْ
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كٌنا قد كقفنا عند ىذه المناظرة في ك . بف كيساف لمناظرة التي جمعت ثعمبنا كمحمدا الموطن الثالث:

أظير  أٌف ثعمبايعنينا في ىذا المقاـ كما . (ٔ)بما يغني عف تفصيميا ىنا مكضع سابؽ مف الدراسة

كتدؿُّ ىذه العبارةي  ."ىذا لعمري وجٌو عمى ىذا التقدير"قاؿ: ك رضاه بالكجو الذم قٌدمو ابف كيساف، 

 ابف كيساف في المسألة.اقتنع برأم ثعمبنا قد  أفٌ 

، فسألو: ، كنٌصيا (ِ)المناظرة التي جمعت يكنسى كسيبكيو الموطن الرابع: كيؼ أٌف سيبكيو أتى يكنسى

: ؟ فقاؿمررت بو المسكيفً  تقكؿي  : فمررت سيبكيو فقاؿ لوف أجٌره عمى البدؿ مف الياء، أ جائزه  يكنسي

 : ىذا خطأ ألٌف المضمر قبؿ الظاىر.يكنسي  مررت بو، فقاؿ عمى معنى المسكيفي  ،بو المسكيفي 

قاؿ: فمررت بو  .: ىك خطأيكنس كأنشد فييا أبياتا، فقاؿ ،الخميؿ أجاز ذلؾ : إفٌ سيبكيو فقاؿ لو

: عمى الحاؿ، فقاؿ يكنس : عمى أٌم شيء ينصب؟ فقاؿسيبكيو فقاؿ .: جائزه يكنسي  ، فقاؿالمسكيفى 

: صدقت، ثـ قاؿ يكنس الحاؿ ال تككف باأللؼ كالبلـ؟ فقاؿ لو سيبكيو: أليس أنت أخبرتني أفٌ 

، (ّ)و ينصب عمى الترخيـقاؿ لي إنٌ  لسيبكيو، فما قاؿ صاحبؾ فيو، يعني الخميؿ؟ فقاؿ سيبكيو:

كتظير عبارة يكنس األخيرة رضاه برأم سيبكيو الميسنىد أصبلن إلى  .(ْ)"ما أحسن ىذا": يكنس فقاؿ

 ٌف النصب إٌنما يككف عمى الترحـ، ال عمى الحاؿ.إو اقتنع بالرأم الذم يقكؿ الخميؿ، كتدؿُّ عمى أنٌ 

أظيرت لنا المكطف األربعة السابقة أٌف اإلقناع أمره قد سعى المتناظركف إلى تحققو في         

عمى ذلؾ مف شرح كتكضيح لمدعكل. أضؼ إلى ذلؾ أٌف  عيفي نياية العممٌية الحجاجٌية، فقامكا بما يي 

                                                             
 .َُِ-ُُٖانظر: ىذه الدراسة، ص ص - ُ
 .ُِِٗ -ُِِٖ، ص ص ٓاألدباء، جانظر: الحمكم، معجـ  -ِ
ـٌ لتركيب: مررتي بو  الترخيم -ّ إسقاط شيء مف االسـ في النداء. كال لمعنى لكجكد ىذه الكممة في السياؽ العا

. كيدٌلؿي ىذا عمى أٌف كممة )الترخيـ( المكجكدة في ركاية المناظرة قد البسيا شيءه مف التصحيؼ، فبعد  المسكيفى
يف يجعؿ حصكؿ التصحيؼ أمرنا ممكننا أف كانت )الترحـ(، صارت )الترخيـ(، كالقرب في الشكؿ بيف المفظت

. انظر: سيبكيو، الكتاب، الترحملدرجة كبيرة. كقد جاء في الكتاب لسيبكيو أٌف نصب )المسكيف( يككف عمى 
 .  ٕٔ -ْٕ، ص صِج

 .ُِِٗ، صٓالحمكم، معجـ األدباء، ج -ْ
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 خًؼ في بعض المكاطف اقتناعو كرضاه بالرأم المقدَّـ مف الطرؼ اآلخر. إاٌل أفٌ الميتناًظر لـ يي 

عمى أٌف أحدنا  بكضكحو  يدٌلؿي شيء في المكاطف السابقة ال  ماظيرٍت مبلمحيف ذيماالقتناع الك  اإلقناع

"كيتُـّ اإلقناع بمجرد اعتقاد . كىذا ما بٌينو الدكتكر سمير مف قكلو: إلى سمكؾ عمميٌ  يماقد ترجم

ٍف لـ يترجـ عممو إلى سمكؾ يترتب عمى اقتناعو  الطرؼ اآلخر بصحة الرأم أك الفكرة، حتى كا 

 .(ُ)بالضركرة"

قد ترجـ اقتناعو إلى سمكؾ  ظير في المناظرات النحكٌية ما يشير إلى أٌف أحد المتناظريفً         

عممٌي، إاٌل أٌف ذلؾ كاف قميبلن ال ييذكر. كتعدُّ المناظرة التي جمعت أبا حاتـ السجستانٌي كيعقكب 

 قكلو تعالى:في حضرة يعقكب . فيركل أٌف أبا حاتـ السجستانٌي قرأ (ِ)الحضرمٌي مثاالن عمى ذلؾ

دكف إدغاـ فرٌده يعقكب ليدغـ، فقاؿ السجستانٌي .ِْٗالبقرة/ چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ

ٌف إىذا ال يجكز اإلدغاـ فيو. كبٌيف السجستانٌي عمة المنع، فاقتنع بيا يعقكب. كتقكؿ الركاية 

م المشايخ، واهلل ال قرأ يعقوب بعدىا إال كما عمّ م ما يُ عمّ تُ  تأبى إال أنْ األخفش قاؿ لمسجستانٌي: "

 ."قمتَ 

بقكؿ السجستانٌي في المسألة، كزاد عمى ذلؾ أٍف ترجـ اقتناعو  الحضرميُّ  يعقكبي  اقتنعإذنا،         

 قميؿه جدِّا في المناظرات النحكٌية التي كصمت إلينا. -كما أسمفنا–إلى سمكؾ عممٌي. لكٌف ذلؾ 

 الحجاجٌية أك إلزامو. ةأحد طرفي العمميٌ  إفحاـ لصورة الثانية:ا

أىـٌ ما ييمٌيز اإلقناعى مف اإلفحاـ كاإللزاـ ىك أٌف اإلقناع ييرافقو رضا بما انتيت إليو قمنا إٌف 

العمـ  العمميات الحجاجٌية التي انتيت باإلقناع كاف القصد فييا إلى حصكؿي فالعممٌية الحجاجٌية، 

                                                             
 .ََٕاستيتية، المسانيات، ص -ُ
 . ُٓانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
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أك إلزاـ  كطمب الصكاب أكثر كضكحا كظيكرنا مف تمؾ العممٌيات الحجاجٌية التي انتيت بإفحاـ ىذا

 كالحرص عمى إسقاط الخصـ. ،بطابع التنافسية -في أكثرىا  –بعت ذاؾ، كالتي طي 

 :يفاآلتي يفطنالعممٌية الحجاجٌية نقؼ عند المك كلتجمية صكرة اإللزاـ كاإلفحاـ في         

يا: (ُ)المناظرة التي جمعت الكسائٌي كاألصمعيٌ  الموطن األّول: عن حدثنا حماد بن إسحاق "، كنصُّ

 كنا عند الرشيد فحضر األصمعي والكسائي، فسأل الرشيد عن بيت الراعي وقولو: أبيو قال:

 و مخذوالمثمَ  ما ... ودعا فمم أرَ حرِ مُ  ان الخمفيةَ عفّ  قتموا ابنَ 

فقال لو الرشيد: ما  ،فقال الكسائي: كان قد أحرم بالحج. فضحك األصمعي وتيانف

، وأعامَ  رَ يَ عندك؟ فقال: واهلل ما أحرم بالحج وال أراد أيضا أنو دخل في شير حرام، كما يقال أشْ 

ال فما معنى اإلحرام؟ قال إذ دخل في شير وفي عام. فقال لو الكسائيّ  : ما ىو إال ىذا، وا 

 : فخبرني عن قول عدي بن زيد:األصمعي  

 . فتولى لم يمتع بكفنقتموا كسرى بميل محرما ..

: يريد أن عثمان لم يأت األصمعي   أي إحرام لكسرى؟ فقال الرشيد: فما المعنى؟ فقال

شيئا يوجب تحميل دمو، وكل من لم يحدث مثل ذلك فيو في ذمة. فقال الرشيد: يا أصمعي، ما 

 .تطاق في الشعر"

ا( في بيت الراعي ىك اإلحراـ بالحٌج. -  الدعكل: إٌف معنى )ميحرمن

 المٌدعي: الكسائٌي. -

 المعترض: األصمعٌي. -

                                                             
 .ِٕٓنظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، صا -ُ
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ظي أٌف العممٌية الحجاجٌية انتيت بإفحاـ المٌدعي )الكسائٌي( مف قبؿ المعترض           ييمحى

)األصمعٌي(. كلـ يسٌجؿ الكسائيُّ أٌم رٌد عمى كبلـ األصمعٌي. كأبدل الرشيد إعجابو بكبلـ 

 ر. األصمعٌي، إذ قاؿ: يا أصمعٌي، ما تيطاؽ في الشع

 ،(ُ)أبا عبيدة معمر بف المثنى كاألحمر عمي بف المبارؾالمناظرة التي جمعت : الموطن الثاني

ن حضر الفضل بن الربيع وعنده أبو از قال: حدثني مَ حدثني أحمد بن الحارث الخزّ " :كنٌصيا

ىا، أبو عبيدة وىمزَ  . فمدّ (ِ)(كطاؤُ ريْ مُ  ينشق   أنْ  عبيدة واألحمر، فسألو عن قول عمر: )كدتَ 

، ولم عميو األحمرُ  فسئل فقال بقول أبي عبيدة، وردّ  ولم ييمزىا، فدخل األصمعي   وقصرىا األحمرُ 

 ه".و حتى قيرَ يحاج   يزل األصمعي  

 ميريطاؤؾ اسـ ممدكد. الدعكل: -

 المٌدعي: األصمعٌي. -

 المعترض: األحمر. -

تيظير لنا المناظرة السابقة أٌف العممٌية الحجاجٌية فييا انتيت بإلزاـ األصمعيّْ األحمرى في          

عٌد كممة )قيره( المذككرة في نٌص المناظرة عنكانا كبيرنا عمى أٌف أٌف )ميريطاؤؾ( اسـ ممدكد. كتي 

كمثيبلتيا. كلك رأل الراكم أٌف الطرفيف يسعياف إسقاط الخصـ ىك اليدؼ المنشكد كراء ىذه المناظرة 

و حتى  . لكٌف الراكم استخدـ أقنعوإلى إظيار الصكاب دكف التعصب لقاؿ: كلـ يزؿ األصمعٌي ييحاجُّ

كلـ تذكر الركايةي كممو )قيره( كترؾ كممة )أقنعو( لٌما رأل حرص كٌؿ طرؼ عمى إسقاط اآلخر. 

 بيف األصمعٌي كاألحمر.الحجاجٌية التي دارت  ةأحداث العمميٌ 

                                                             
 .ُْٕانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
ميريطاؤؾ مأخكذة مف الفعؿ مرط، كىي المنطقة ما بيف الٌسٌرة كالعانة. كقاؿ عمر بف الخٌطاب ألبي محذكرة حيف  -ِ

 )ـ ر ط(. أٌذف كرفع صكتو: "أمىا خشيتى أف تنشؽَّ ميريطاؤؾ". انظر الجكىرم، الصحاح، مادة
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كيتفرع مف ىذه الصكرة صكرة أخرل تتمثؿ في انقطاع أحد الطرفيف. كاالنقطاع ىك عدـ قكؿ 

كاألمر ينطبؽ عمى المعترض كذلؾ. كمف األمثمة عمى انقطاع أحد  .(ُ)المٌدعي أك فعمو ألٌم شيء

كذلؾ لٌما  ،(ِ)األعرابيٌ  بف زياد ناظرة التي جمعت األصمعٌي كمحمدى طرفي العممٌية الحجاجٌية الم

 العجاج: ٌعاد( مف قكؿقعف كممة )الاألصمعيُّ سئؿ 

 بآدو آدا ... لـ يكف يناد فأمسى انآدا تي تبدلٌ  إفٍ  فٍ مً 

 ...اداعّ فقد أراني أصل القُ 

 فانقطع ؟!اإذن  قكاعدي  اؿكجماعه لمرج .اد: جماعه لمنساء: القعٌ ابف األعرابيٌ  ؿافقاؿ: النساء. فق

، فإٌف االنقطاع مف جية المٌدعي إفحاـه، كمف جية المعترض إلزاـه.  األصمعٌي. كعمى كيؿٍّ

 كال إلزاـ حقيقٌياف. ، فبل يظير فييا إفحاـه غير كاضحةميبيىمةه النياية  ة:لثالصورة الثا

كالسككت  يسيطر عمى العممٌية الحجاجٌية التي تيختىـ بنياية غيًر كاضحة عناصري متعددةه،        

، كعدـ اإلتياف بما ىك مقنعه، كترؾي المسألة إلى مسألةو أخرل دكف الكصكؿ إلى نتيجة في المفاجئ

ناًظرى قد ال ييسعفيو الكقت لتحضير حججو؛ إذ ت. كيضعنا ىذا أماـ حقيقًة أٌف المي المسألة األكلى

لخصـ، السٌيما في ييطمب منو السرعةي في تقديـ الحجج الداعمة لدعكاه، كالردّْ عمى حجج ا

يا في  المناظرات التي تككف تحت رعاية رسمٌية، بحضرة أمير أك كزير أك خميفة، كالتي يككف غرضي

أغمب األحياف نيؿ الحظكة السياسٌية، أك التنافس العممٌي. كيغمب عمى مثؿ ىذه المناظرات النحكٌية 

كىذا ما يجعؿ العممٌية الحجاجٌية عدـ التحضير المسبؽ ليا، فتعقد دكف استعداد تاـٌ مف أطرافيا. 

 ضعيفةن مف جية، كغير دقيقة الميخرجات كالنتائج النحكٌية مف جية أخرل.

 

                                                             
 .ٖٕانظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص -ُ
 .َُِانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
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 كاضحة: كغيرً  ميبيمةو بصكرة العممٌية الحجاجٌية كفي ما يأتي مثاالف عمى انتياء         

يا:  ،(ُ)معمر بف المثٌنى المناظرة التي جمعت المازنٌي كأبا عبيدةالموطن األّول:  "حدثني كنصُّ

 إسماعيل بن محمد قال: حدثني أبو العباس محمد بن يزيد قال: حدثني أبو عثمان المازني قال:

ىاء التأنيث ال  ذلك؟ فقال: يقولون إنّ  لو: لم قمتَ  قال لي أبو عبيدة: ما أكذب النحويين؟ فقمتُ 

: وما ممحقٌة وليست لمتأنيث. قال: فقمتُ  ىعمقاأللف التي في  عمى ألف التأنيث، وأنّ  تدخلُ 

 رؤبة ينشد: من ذلك؟ قال: سمعتُ  أنكرتَ 

 في عمقى وفي مكور ... فحطّ 

و كان أغمظ لو: فما واحد العمقى؟ قال لي: عمقاٌة. قال أبو عثمان: فمم أفسره لو ألنّ  فقمتُ 

 يفيم مثل ىذا...". من أنْ 

 .التأنيث ال تدخؿ عمى ألؼ التأنيثٌف ىاء إ كذب النحكيكف حيف قالكاالدعكل:  -

 المٌدعي: أبك عبيدة معمر بف المثنى. -

 المعترض: المازنٌي. -

كال بإفحاـو  لـ تنتًو بإلزاـو فييا العممٌية الحجاجٌية المقاـ أف نبٌيف أٌف  ىذا في يعنيناما         

ظ مف نٌص المناظرة السابؽ أٌنو اختمط عمى أبي عبيدة أمري )عمقى( التي في بيت حقيقٌييف؛  فييمحى

كبذلؾ تككف ىاء التأنيث قد دخمت عمى ألؼ التأنيث، فثبتٍت دعكل رؤبة، فظٌف أٌف مفردىا )عمقاة(، 

لؼ فييا ليا؛ ذلؾ أٌف األ ال مفردى )عمقى( التي في بيت رؤبة  لعٌمو غاب عنو أفٌ ي عبيدة. كلكٍف، بأ

"فمم أفسره لو ألّنو كان أغمظ من أن يفيم مثل إلى أٍف يقكؿ:  كىذا ما دفع المازنيَّ  لمتأنيث.

 .(ِ)ىذا"

                                                             
 .ّْ-ِْانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص ص -ُ
 .ِْص ر السابؽ،صدالمانظر:  -ِ
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إٌف عبارة المازنٌي "فمـ أفسره لو..." تشير إلى أٌف المازنٌي لـ يبٌصر أبا عبيدة بالدعكل، كلـ         

يقٌدـ الشرح البلـز الذم يقكد إلى الفيـ، ظنِّا منو أٌف أبا عبيدة لف يفيـ ما يقكلو المازنٌي، لذا، ارتأل 

ؼ أظٌؿ أبك عبيدة عمى رأيو في أٌف المازنٌي أف يغمؽ العممٌية الحجاجٌية مف جيتو، دكف أف نعر 

 النحكييف كذبكا في مقكلتيـ: "ىاء التأنيث ال تدخؿ عمى ألؼ التأنيث"، أـ غٌيره؟ 

يا:  ،(ُ)المناظرة التي جمعت الكسائٌي كأبا محمد اليزيدمٌ  الموطن الثاني: فمما دخمنا عمى ... "كنصُّ

؟ صنيّ فقالوا حِ  ، أو إلى الحصنينِ حرانيّ فقال: كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا بَ  أقبل عميّ  الميديّ 

: النسبة إلى البحرين درَ اللتبس فمم يُ  حريّ يا األمير، لو قالوا في النسب إلى البحرين بَ : أي  فقمتُ 

. ولم حانيّ أم إلى البحر، فزادوا ألفا ونونا لمفرق بينيما، كما قالوا في النسب إلى الروح رو  وقعتْ 

يقول لعمر بن  الكسائي   فسمعتُ  عمى القياس. صنيّ بو فقالوا حِ  ُس متبَ يُ  شيءٌ  نينِ صْ يكن لمحِ 

ك ىذا يزعم أنّ  األمير، إنّ  : أصمح اهللُ ة. فقمتُ و بأحسن من ىذه العمّ زيع: لو سألني األمير ألجبتُ بَ 

: أصمح اهلل األمير، كرىوا أن الكسائي   و. فقالو أجاب بأحسن من جوابي. فقال: قد سألتُ لو سألتَ 

لذلك.  واحدة فقالوا بحرانيّ  يقولوا حصناني فيجمعوا بين نونين، ولم يكن في البحرين إال نونٌ 

بينو  فجمعتَ  يّ نّ : جِ قياسك قمتَ  لزمتَ  نان؟ إنْ : فكيف تنسب إلى رجل من بني جِ ال اليزيدي  فق

نْ نّ وبين المنسوب إلى الجِ  بين ثالث نونات.ثم  عن قياسك وجمعتَ  رجعتَ  يّ نانجِ  قمتَ  ، وا 

 يم أو خيرىم بتة زيٌد...".من خير القوم وأفضمِ  لو: كيف تقول: إنّ  تفاوضنا الكالم إلى أن قمتُ 

ظ في المناظرة السابقة أٌف الدعكل متعددة، فمميزيدٌم دعكل، كلمكسائٌي دعكل أخرل  ييمحى

عياف ىذه العممٌية الحجاجٌية دعكياف، كمدٌ  ض بيا دعكل اليزيدٌم، لذا، ظير لدينا فير عا

 كمعترضاف. 

                                                             
 .ُِِ-َِِانظر: الزجاجي، مجالس العمماء، ص ص -ُ
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: العٌمة في النسبة إلى البحريف عمى )بحرانٌي( لمتفريؽ بيف النسبة إلى البحر، األكلى دعكلال -

 كلـ يقكلكا )حصنانٌي( لعدـ كجكد ما ييمتبس بو. كالنسبة إلى البحريف.

 .المٌدعي: اليزيدمٌ  -

 .المعترض: الكسائيٌ  -

ية: العٌمة في النسبة إلى البحريف عمى )بحرانٌي( أٌنيـ كرىكا أف يقكلكا الدعكل الثان -

 )حصنانٌي( لئبٌل يجمعكا بيف نكنيف، كىذا غير مكجكد في البحريف، فقالكا: )بحرانٌي(.

 المٌدعي: الكسائٌي. -

 المعترض: اليزيدٌم. -

 ،بإفحاـ كال إلزاـ حقيقٌييفً كالمدقؽ في ىذه المناظرة يدرؾ أٌف العممٌية الحجاجٌية فييا لـ تنتًو 

من خير القوم  لو: كيف تقول: إنّ  ثم تفاوضنا الكالم إلى أن قمتُ كدليؿ ذلؾ قكؿ اليزيدٌم: "

فكبلـ اليزيدٌم يشير إلى أٌنيما تركا المسألة األكلى دكف أٍف تظير  يم أو خيرىم بتة زيٌد...".وأفضمِ 

 كلى.دة ال عبلقة ليا بالمسألة األالغمبة ألحدىما عمى اآلخر، ثـ دخبل في مسألة جدي
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 الفصل الثالث

 وِتْقِنّياُتوأدواتو  ي  جاجالحِ النص  

 ةيٌ جاجحً ال المغكٌية كقيميا دكاتي األالمبحث األول:

 شائعة في النٌص الًحجاجٌي كداللتيا الحجاجٌيةأساليب لغكية : المبحث الثاني

 االستفياـأسمكب ول: المطمب األ 

 نفيأسمكب الثاني: المطمب ال

 أسمكب الشرطثالث: المطمب ال

 أسمكب التككيدرابع: المطمب ال

 تقنيات النٌص الحجاجيٌ  :لثالمبحث الثا

 السخرية كالتيكـالمطمب األّول: 

 االستدراج كالمجاراةالمطمب الثاني: 

 الصكر البيانٌيةالمطمب الثالث: 
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 المبحث األول

 الًحجاجٌيةالمغكٌية كقيميا  دكاتي األ

الذم  حاًججي يختمؼ النصُّ الحجاجٌي عف غيره مف النصكص مف حيثي البناءي كاألدكات؛ فالمي 

عميو أف يقٌدـ  –بصرؼ النظر عف صحتيا أك خطئيا  –يريد أف يصؿ إلى إقناع خصمو بدعكاه 

ا حً  ما يصبك إليو. كسنتناكؿ في ىذا الخصكص  تحقيؽى تضمفي لو  ا قكيِّا، فيو عناصري جاجيِّ نصِّ

 .اهلدعك  جاجٌي خدمةن في النٌص الحً التي قصد الميحاًججي إلى تكظيفيا األدكات المغكية 

الناظر في التمييد أٌف مف معاني الًحجاج قصدى التكجو إلى شيء معٌيف. ك في  ظير سابقا

المعنى  -حسب قصده –ييا المتكمـ نصكص المناظرات النحكٌية يجد فييا عباراتو كتراكيبى تجاكز ف

؛ فبعضي التراكيب تحمؿ في ظاىرىا معنى اإلخبار، كلكٌنيا ال األكٌ  ؿى الظاىرى إلى معنى آخرى خفيٍّ

ـي متخ ضعنا ىذه القضية أماـ نظرية معنى المعنى كتلشيء ما.  ك مف معنى آخر قصد إليو المتكم

فييا بيف المعنى كمعنى المعنى؛ إذ بٌيف أٌف التي جاء بيا عبد القاىر الجرجانٌي، كالتي فٌرؽ 

)المعنى( ىك الشيء المفيكـ مف ظاىر المفظ، كالذم نصؿي إليو بغير كاسطة، كأٌما )معنى المعنى( 

فيك أف نعقؿى مف المفظ معنى ثـٌ ييفضي بنا ذلؾ المعنى إلى معنى آخر
كقد بٌيف جيفرم ليتش  .(ُ)

ٌف الفرؽ بيف داللة الكبلـ كداللتو التداكلٌية متكقؼه عمى أستاذ المسانٌيات في جامعة لكنكاستر أ

 تفريقنا بيف الجممتيف اآلتيتيف:

 (ِ)ماذا تعني لؾى أ؟ -ِماذا تعني أ؟                   -ُ

                                                             
 .ِّٔاإلعجاز، ص انظر: الجرجانٌي، دالئؿ -ُ
، ٓ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمـك اإلنسانٌية(، العددفي تداولّيات القصدانظر: إدريس مقبكؿ،  -ِ

 .ُُُِ، صَُِْ، ِٖالمجمد
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التحميمية لمقصائد الشعرٌية؛ إذ نجد أٌف لمقصيدة  كأقرب تمثيؿ لياتيف الجممتيف القراءاتي 

ا متعددة كمختمفة، بؿ نجد لمبيت الكاحد تحميميف كرؤيتيف مختمفتيف. كقد يككف المعنى  شركحن

 المقصكد في نفس الشاعر عمى غير كٌؿ الكجكه التأكيمٌية المقٌدمة. 

ذا كاف الشاعر ال يعبأ   الميحاججى  فيـ المتمقي ليا، فإفٌ ة بكيفيٌ  –بعد قكلو القصيدة  –كثيرنا كا 

عمى عكس ذلؾ؛ فيك معنيّّ تمامنا بأف يصؿ قصديه كميراده إلى المتمقيف  مف المفركض أف يككف

اٌل، فكيؼ ييظيري قكةى  لى خصمو خاٌصة، كا  ؟ كلتكضيح ذلؾ جج خصموحي  ججو، كضعؼى حي  عاٌمة، كا 

زنٌي كأبي جعفر الطبرٌم مف أٌف نضرب مثاالن مف المناظرات النحكٌية، كذلؾ ما جرل بيف الما

، لمازنيٌ قاؿ ا)السكيف( مذكره أـ مؤنث، ف  .(ُ)و فصيٌح"ثُ ؤنّ يُ  وال: "مذكره

"، كىك المدقؽ في قكؿ المازنٌي إٌف  السابؽ يجد فيو تركيبيف خبرٌييف؛ األٌكؿ قكلو: "مذكره

. كالثاني قكليو: " "، كيظير لمناظر يؤنثو فصيحكال خبر لمبتدأ محذكؼ، كتقدير الكبلـ: السكيف مذكره

ٌنما قصد أٌف المازنٌي لـ يالخبرٌم  في ىذا التركيب ا إلى قصد اإلخبار العممٌي، كا  وى نقدنا الذعن أف ييكجّْ

لى المازنٌي كاف  كال أشؾُّ أفٌ  ،يث )السكيف(كٌؿ مف يقكؿ بتأن يعنيو أف يصؿ قصديه إلى المتمٌقيف، كا 

 .خصمو

د بف عبد اهلل محم ريماأل جرل بيف المبرد كثعمب في مجمسمف األمثمة عمى ذلؾ أيضا ما         

فقاؿ  .ّٔالنكر/چڑژ ژ ڈڈچبف طاىر، كذلؾ لٌما سأليما عف قكلو تعالى: 

ذا كاف مف ليذت فيك ًلياذنا.ثعمب:  ، كا  فقاؿ المبرد: ىذا  إذا كاف الكذت كقاكلت فمصدريه ًلكاذنا كًقكاالن

مف إٌف قكؿ المبرد "كأنا أفيـ األمير" ال يخفى عمى المدقؽ ما فيو  .(ِ)"وأنا أُفيُم األميرصكابه 

                                                             
 .َُُانظر: الزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ْٖانظر: المصدر السابؽ، ص -ِ
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ٌنما يتخٌطى ذلؾ إلى  ؛ فاألمر فيو ال يقؼ عند اإلخبار الذم ىك المعنى الظاىر، كا  معنىن خفيٍّ

 كالتقٌرب منو عمى حساب ثعمب.معنى آخر قصده المبرد كأراده، ىك نيؿ الحظكة لدل األمير 

ا ىي المعاني التي أظيرٍتيا األدكاتي  إٌف ما يزيدي القصد         في النٌص الحجاجٌي كضكحن

كالتقنٌياتي كاألساليبي المغكٌية التي كٌظفيا المتناظر في كبلمو الحجاجٌي. كسيظير ذلؾ جميِّا في ما 

 يأتي مف الدراسة.

كمتنكعة  متعددةه الحجاج سياؽ  التي تأتي في الحجاجٌيةى  دكاًت أشار الدارسكف إلى أٌف األ

 األدكاًت ما تظير كظيفتييا في بناء ترابطو  تمؾ ؛ فمفالحجاجيٌ  في الٌنصّْ  تضيو األمري حسب ما يق

حجاجٌي بيف مقدمات الدعكل مف جية، أك بيف الدعكل كالنتيجة مف جية كأخرل. كمنيا ما تظير 

كمف ثَـّ إقصاء ما ال يخدـ يا في بياف األكجو الممكنة لممسألة، أك حصر تمؾ األكجو، كظيفتي 

 معممٌية الحجاجٌية نحك ذلؾ الكجولتكجيو ٌص، كفي ذلؾ نشئ النٌ الحجاجٌية مف كجية نظر مي  العممٌيةى 

بطاؿ ما سكاهالذم يسعى مي  في كيأتي ىذا في إطار نظرية الحجاج  .(ُ)نشئ النٌص إلى إثباتو كا 

؛ في في المغة ذاتيا الفرنسي ديكرك، كقامت نظريتو عمى أٌف الحجاج كامفه  سيا المغكمُّ المغة التي أسٌ 

 .(ِ)كظركؼو كأدكاتمفرداتيا مف أسماءو كأفعاؿ 

إٌف ما يعنينا في المقاـ األٌكؿ ىنا ىك الكشؼي عف القيـ الحجاجٌية التي انطكت عمييا 

البارز  كاف لتمؾ القيـ الحجاجٌية الدكري قد ، فنصكص المناظراتةي  بصكرة عاٌمة في كيالمغاألدكات 

 –يا نصكصه قد زخرٍت نٌ في تكجيو العممٌية الحجاجٌية. كفي النظر في نصكص المناظرات نجد أ

فاء قيمة حجاجٌية تيسيـ بقصد إضاألدكات الحجاجٌية المستخدمة ب -كغيرىا مف النصكص الحجاجٌية

ـٌ لتمؾ  في إقناع الطرؼ اآلخر بالدعكل. لكٌف الناظر في نصكص المناظرات، كبعد استقراءو عا
                                                             

 .  ٓٔ-ّٔانظر: النقارٌم، التحاجج، ص ص -ُ
مصطمح الحجاج بواعثو ، كانظر: عباس حشاني، ّٔ-ّٓلة، الحجاج في القرآف الكريـ، ص صانظر: صك  -ِ

 .ُِٕ-َِٕ، ص صَُِّ، مجمة المىٍخبىر،  الجزائر، العدد التاسع، وتقنياتو
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مف بقٌية األدكات، كالحديث ىنا  كاف استخداميا كتكظيفيا أكثرى  األدكات فييا، يجد أٌف ىناؾ أدكاتو 

لما تكاداف ال تغيباف في أغمب نصكص المناظرات؛  ، كعف )لكٍف(، فياتاف األداتاف)إٌنما(مثبل عف 

 الحجاجٌي. في الٌنٌص مختمفة في بناء قيـو حجاجٌية ليما مف دكر كاضحو 

في تصنيؼ  لقد كاف لبعض الدارسيف المغكييف مف أصحاب النظريات المسانٌية رؤيةه         

حجاجٌية، اليا الحجاجٌية، فجعمكىا في صنفيف؛ األٌكؿ العكامؿ األدكات المغكية مف حيث كظيفتي 

تقييدىا، كمف ثـٌ تكجيو العممية الحجاجية ك اإلمكانات الحجاجٌية  حصرً كتؤدم في الغالب كظيفةى 

ربط تلربط جزئيات النٌص الحجاجٌي، فحجاجٌية، كتككف الابط ك كالثاني الر حجاجٌي كاحد.  تجاه إمكافو 

 .(ُ)بيف المقدمات كالنتائج تارة أخرلك ، تارة بيف المقدمات نفسيا

حجاجٌية  كقيـو معافو  عدةي ، فإٌنو ظير لنا لؤلدكات المغكٌية كبصرؼ النظر عف التقسيـ السابؽ        

 معنىن  -إلى معنى اإلخبار إضافةن  -الكبلـي  ؿى مّْ فحي ، جاجيٌ المغكٌية عمى النٌص الحً  دكاتي يا األأضفتٍ 

ـي   كفي يأتي بيافه لتمؾ المعاني كالقيـ الحجاجٌية:. آخرى قصده المتكم

: )إٌنما، في نصكص المناظرات النحكيةحسبما ظير  أدكاتوىـٌ أ كمف الحصر والتقييد، -ٔ

 أبدنا(. كالمكاطف اآلتية تبٌيف ذلؾ:بدَّ، الما...إال، 

 .(ِ)أراد في )خظاتا( اإلضافة..." إّنماقكؿ المبرد: " الموطن األول:

 كثعمب عف قكؿ الشاعر:ككاف األمير محمد بف عبد اهلل بف طاىر قد سأؿ بحضكر المبرد 

ٍتنتافً   و النًَّمٍر يٍ دى بَّ عمى ساعً كى ما    أىظاتا كى خى  ليا مى

                                                             
، عالـ الكتب القرآني الموّجو إلى بني إسرائيلالبعد التداولي والحجاجّي في الخطاب انظر: قدكر عمراف،  -ُ

 . ّٕ-ّٓ، ص صَُِِ، ُاألردف، ط –الحديث، إربد 
 .ٖٔالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
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، ثـ قاؿ: أعٌز اهلل األمير،          فقٌدـ ثعمبه رأيو في ذلؾ، إاٌل أٌف المبرد لـ يقتنع بما قالو ثعمبه

ٌنما أراد في )خظاتا( اإلضافة، أضاؼ )خظاتا( إلى )كما(. كال يخفى عمى المدق ؽ ما أظيرتو كا 

الكجكه كأثبت  كتقييد لمكجكه الممكنة في المسألة؛ إذ أبطؿ المبرد بقكلو كؿٌ  األداة )إٌنما( مف حصرو 

 كجينا كاحدنا.

" إّنماقكؿي اليزيدٌم: ..." الموطن الثاني: ابتدأ فقاؿ: الميري ميره
(ُ). 

 ككاف اليزيدمُّ قد سأؿ الكسائٌي عف قكؿ الشاعر:        

با نػػ    ػػػػػػقَّرى عنو البىٍيضى صى ما رأينا  رى  قري خى

 يري يري مي رنا   ال يككف المي يٍ ال يككف العىٍيري مي 

: قد أقكل الشاعر. لكٌف اليزيدٌم لـ يقبؿ بقكلو، و ال إقكاء في البيت، كبٌيف أنٌ  فقاؿ الكسائيُّ

. كال  كال كجوى لو إاٌل أٍف يككف قد انتيى الكبلـ عند )ال يككف( الثانية، ثـٌ ابتدأ فقاؿ: الميري ميري

، مع نفي بقٌية الكجكه )إٌنما( قد أٌف األداة المغكٌية  المدٌقؽيخفى عمى  جعمٍت المسألة في كجوو كاحدو

 ير مدل تأٌكده كاقتناعو بصحة رأيو.الممكنة، كأٌف استخداـ اليزيدٌم ليا قد أظ

ظيرت في أكثر االستعماالت المغكٌية. عدُّ معنى الحصر في )إٌنما( معنى أصيبل، كعميو يي         

الحصر، كىذا ما سيظير في  ب )إٌنما( كظيفة جديدة غيرى سً كٍ لكٌف بعض السياقات كانت كفيمة بأٍف تي 

 كالتنبيو. النقطة الثانية عند الحديث عف معنى التنكيو

(، كذلؾ في ال بدّ في ىذه العممٌية الحجاجٌية أيضا أداة حجاجٌية أخرل، ىي ) كٌظؼ الكسائيُّ         

ٌف الشاعر قد إككاف الكسائٌي قد كرر قكلو  .(ِ)ب المير الثاني عمى أٌنو خبر"نصى قكلو: "ال بدَّ أف يي 

أقكل، فطمب اليزيدٌم منو أف ينظر في المسألة جٌيدا، فمـ يجد الكسائٌي فييا إاٌل ما بٌينو مف إقكاء 

                                                             
 .ُٓٗالزجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ُٓٗص ر السابؽ،صدالم -ِ
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ظ ىنا أٌف الكسائٌي  الشاعر، كلتأكيد ذلؾ قاؿ: "ال بٌد أف ينصب المير الثاني عمى أٌنو خبر". كييمحى

كىذا ظاىر في تكظيفو األداة الحجاجٌية  دفع كٌؿ الكجكه اإلعرابٌية الممكنة، كأبقى كجو النصب،قد 

 )ال بٌد(.

 .(ُ)"أبًدا، كحدُّ المفعكؿ بو النصب أبًداحدُّ الفاعؿ الرفع قكؿ الكسائٌي: " الموطن الثالث:

ـي ظٌ النٌ كأتى          فقا أف يسأاله عددا مف األسئمة اتٌ ا قد كانك ، يكما الكسائيٌ  المعتزليٌ  كضرار ا

ظي  سة، فسألو ضرارالميمبً  عف حٌد الفاعؿ كالمفعكؿ بو، فأجاب الكسائي بالقكؿ السابؽ أعبله. كييمحى

، ككأٌنو دجاجٌي بمسار محدٌ )أبدنا( قد أسيـ في تقييد الٌنٌص الحً  أٌف استخداـ الكسائٌي الظرؼى 

باستخدامو ىذه األداة قد أغمؽ الباب أماـ تغٌير حاؿ الفاعؿ مف الرفع إلى النصب أك الجر، ككذلؾ 

مر بالنسبة لممفعكؿ بو. كلعٌؿ تكظيؼ الكسائي الظرؼ )أبدنا( في ىذا السياؽ ىك ما دفع ضرار األ

ـى  ًرب زيده؟  قاؿ الكسائٌي: ضيرب زيده. قاؿ ضرار: فًم إلى أف يسأؿ الكسائٌي فيقكؿ: فكيؼ تقكؿ ضي

 رفعتى زيدنا، كقد شرطت أٌف المفعكؿ بو منصكبه أبدنا". 

باأللؼ  إال يككف  السنى ال يجكز، ألٌف حسنى مثؿ فضمى، كحي السجستانٌي: " قكؿ الموطن الرابع:

 .(ِ)كالبلـ"

كقكلكا لمٌناس حسنى"، فمنع السجستانٌي ذلؾ، كقاؿ كاف األخفش قد قرأ قكلو تعالى: "ك         

كبلمو السابؽ، مكٌظفنا أسمكب الحصر في إبطاؿ ما اٌدعاه األخفش، كىك بذلؾ يكٌجو العممٌية 

 جاجٌية لصالحو.الح

)إٌنما(.  األداةي  النحكية ظير في نصكص المناظراتكمف أىـٌ أدكاتو حسبما  ،والتذكير التنبيو -ٕ

فقد نقكؿ  ككاف الجرجانٌي قد بٌيف أٌف )إٌنما( قد تأتي في بعض السياقات عمى كجو غير اإلخبار،

                                                             
 .ُْٕٗ، صْالحمكم، معجـ األدباء، ج -ُ
 .ُُٗالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
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"إٌنما ىك صاحبؾ"، كليس مقصكدنا ىك  ك صاحبو: "إٌنما ىك أخكؾ"، كلمف أخطأ في حٌؽ أخيو أ

ٌنما مقصكدنا التنكيو كالتنبيو  خ كالتذكير بحٌؽ األأف نخبر الشخص الميخاطىب شيئنا يجيميو، كا 

 .ْٓالنازعات/چمب      ىب  يب    جت  حت چ  :كمف ذلؾ قكلو تعالى .(ُ)كالصاحب كحرمتيما

ىك أٌف اإلنذار إٌنما يككف تأثيره عف تذكير بأمرو ثابتو معمكـ،  السابقة تكشؼ اآليةي الكريمة        

ف يؤمف  كالساعة. كىذا يعني أٌف اآلية الكريمة ال تحمؿ معنى   كيخشاه كيصٌدؽ بالبعثباهللمع مى

ٌنما تحمؿ معنى التنبيو كالتذكيراإلخبار المجرد الذم يي  لمتمثيؿ عمى ك  .(ِ)قدَّـ لمف يجيؿ الخبر، كا 

 مف نصكص المناظرات نقؼ عمى المكطف اآلتي: ىذا المعنى

 .(ّ)ييسأؿي عف الحاؿ بػ كيؼ" إّنماقكؿ المبرد: "...-

يـ ككاف المبرد قد سأؿ المازنٌي عف قكليـ: )ما صٌبؾ اهللي عمٌي(، عمى أٌم كجوو جعؿ بعضي         

عمٌي، فقاؿ المبرد: إٌنما ييسأؿي عف  )ما( حاال، فقاؿ المازنٌي: عمى تقدير: خيرنا أـ شرِّا صٌبؾ اهللي 

ظ في كبلـ المبرد اعتراضه عمى تقدير المازنٌي؛ إذ إٌف الحاؿ مقيَّده باستخداـ  الحاؿ بػ كيؼ. كييمحى

ٍف أجاز استخداـ )ما( لمحاؿ إٌنما  )كيؼ(، ال باستخداـ )ما(. كىذا ما جعؿ المازنٌي يبٌيفي لممبرد أٌف مى

فيك مف باب الضركرة، كليس األمر فيو عمى إطبلقو. كمف المعمكـ أجازه عمى استكراه منو لو، 

الثابت عند النحكييف أٌف السؤاؿ عف الحاؿ يككف بػ )كيؼ(، كلـ يكف قصدي المبرد مف قكلو السابؽ 

ٌنما كاف قصده أف ينبٌ   يو إلى ذلؾ كيذٌكره.أف يخبر المازنٌي بشيء يجيمو، كا 

 (. ، غير أفٌ )لكفٍ النحكية ظير في نصكص المناظرات حسبماكمف أىـٌ أدكاتو  التحف ّظ، -ٖ

                                                             
، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد دالئل اإلعجازبف عبد الرحمف بف محمد،  انظر: الجرجانٌي، أبك بكر عبد القاىر -ُ

 .َّّ، صُِٗٗ، ّمحمد شاكر، مطبعة المدني، القاىرة، كدار المدني، جٌدة، ط
 .ُّّ-َّّانظر: المرجع السابؽ، ص ص -ِ
 .ُُِالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ
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كظيرٍت  حرؼ عطؼ،، كتككف ( تككف حرؼ ابتداءذكر النحاة في مصٌنفاتيـ أٌف )لكفٍ 

في ىذا الشأف النحاة  كبٌيف بعضي . (ُ)أظيرت بعض الخبلؼ بيف النحاة بشأنيا ذلؾ حكؿ تفصيبلته 

ذا كانت .(ِ)مع احتماؿ أف تككف لئلضراب في جميع مكاضعيا معنى االستدراؾ،أٌف )لكٍف( تفيد  كا 

)لكٍف( تفيد معنى االستدراؾ نحكٌيا فإٌنيا تفيد معنى التحٌفٌظ حجاجٌيا، كىك معنى قد يتضمنو 

مف المعاني؛ فالمتكمـ عندما يستدرؾ إٌنما يستدرؾ لغرض في نفسو، كقد يككف  هاالستدراؾ مع غير 

 افاآلتي افرؼ اآلخر، كىذا ما يكٌضحو المكطنظ عمى شيء سمعو مف الطذلؾ الغرض ىك التحفٌ 

 مف نصكص المناظرات:

إذا دخمنا الساعة إلى األمير فسمني عنيا  لكنْ ىذا جكابه مقنعه، كقكؿ المبرد: " الموطن األّول:

 .(ّ)بحضرتو"

ٌف المبرد كثعمبا قد اجتمعا عمى باب األمير محمد بف عبد اهلل بف طاىر، إتقكؿ الركاية         

عبد الغفار فسأليما عف قكلو تعالى: "ليس كمثمو شيء"، فأجاب ثعمبه بما أجاب، ثـ  بفى  فمقيا عميَّ 

 عبد الغفار إلى المبرد ليسألو، فقاؿ المبرد كبلمو السابؽ.  التفت عميُّ بفي 

ما مبنا في ييمحظي مف قكؿ المبرد، كال سٌيما في تكظيفو األداة المغكية )لكٍف( أٌنو كاف مكافقنا ثع        

ٌنما ىي  ذىب إليو في المسألة مع شيء مف التحٌفظ؛ فػ )لكٍف( أظيرٍت أٌف المكافقة لـ تكف مطمقة، كا 

شر إليو ثعمب حيف مقٌيدة، كىذا ما دٌلؿ عميو بيافي المبرًد أٌف الكاؼ ىنا لمتأكيد، كىك معنى لـ يي 

 أجاب عف المسألة.

 .(ْ)سمعت الفرزدؽ ينشده كذا غير أّنيا كٌجيتىو قكؿ يكنس: ما أحسفى كاهلل م الموطن الثاني:

                                                             
 .ِّّ-ُِّ، ص صُانظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج -ُ
 .ُٗٓانظر: المرادٌم، الجنى الداني، ص -ِ
 .ُٗالزٌجاجي، مجالس العمماء، ص -ّ
 .َِص ر السابؽ،صدالمانظر:  -ْ
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مف حضر عف قكؿ  كالمسألة أٌف الكسائٌي جمس إلى يكنس في حمقتو، فسألو بعضي          

 الشاعر: 

يفو عبيطاًت السدائًؼ كالخمري طى  رـى صٍ أى فً ٌمٍت البٍ حى غداةى أى  عنةه    حيصى

، كالتقدير: كحى  )الخمر(، فأجاب الكسائيٌ  عى فى عمى أمٍّ شيء رى  . فقاؿ  ٌمتٍ بأٌنو أضمر فعبلن لي الخمري

)غير( كما بعدىا مف معنى التحٌفظ؛  ؽ أف ييدرؾ ما أظيرٍتو األداةي يكنسي كبلمو السابؽ. كلممدقٌ 

مف تكجيوو لممسألة، إاٌل أٌنو في نفس الكقت كشؼ عف كجوو  الكسائيٌ  وفيكنس أظير إعجابو بما قٌدم

 كسائٌي. فكاف لذلؾ إعجابيو مقٌيدنا بشيء مف التحٌفظ.  آخر، يدفعي ما قٌدمو ال

. كبياف (لكفٍ )النحكية ظير في نصكص المناظرات حسبماأدكاتو كأبرز  ،(ُ)التعارض والتعاند -ٗ

 طف اآلتي:ذلؾ مف نصكص المناظرات في المك 

عاٌمةي القٌراء إاٌل ، أبٍت لكنْ قكؿ المازنٌي: "...سيبكيو يذىب إلى أٌف الرفع فيو أقكل مف النصب، ك -

 .(ِ)النصب"

ىت   مت خت حتچككاف المازنٌي قد اجتمع كاألصمعٌي، فسألو األصمعٌي عف قكلو تعالى:          

، فقاؿ المازنٌي كبلمو السابؽ. كقد كٌظؼ المازنٌي األداة )لكٍف( تكظيفنا حجاجٌيا؛ ْٗالقمر/ چيت

 ياتي ثبً بالرفع، كالثانية تي  القراءةى  تي ثبً األكلى تي فأظير بيا أٌف ىناؾ دعكييف متعاندتيف كمتعارضتيف: 

أٌف عاٌمة القراءة يقرؤكنيا و يأخذ بكجو النصب، معٌمبل ذلؾ ببالنصب. ككاف المازنٌي قد أظير أنٌ 

 بالنصب، كالقراءة سٌنة متبعة.

 (.، لكفٍ لكفٌ )النحكية ظير في نصكص المناظراتحسبما  أدكاتوأىـٌ كمف  لتبرير والتوضيح،ا -٘

 كبياف ذلؾ في المكطنيف اآلتييف:

                                                             
 .ٔٔانظر: النٌقارم، التحاجج، ص -ُ
 .ِِْانظر: الزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
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" لكّنوقكؿ الكسائٌي: "... فىٍيعىؿ، ك الموطن األّول: ، كىٌيفه كىٍيفه  .(ُ)حذؼ كما قيؿ مٌيته كمٍيته

قكلو تعالى: "طٍيؼ مف كزف )طيؼ( في كالمسألة أٌف األصمعي سأؿ الكسائٌي عف          

. كعمـ الكسائيُّ (ِ)الشيطاف" أٌف قكلو: ىي )فيعؿ( ال يستقيـ في الظاىر؛ ألٌف  ، فقاؿ الكسائي: فٍيعؿه

حركؼ )طيؼ( ثبلثة، كحركؼ )فيعؿ( أربعة، فكٌضح المسألة بقكلو: كلكٌنو حذؼ كما قيؿ مٌيته 

...  قيمةه الذم كاف مف المتكقع أف يقع، فكاف ليذه األداة  المُّبسى )لكٌف( كما بعدىا  الخ، فرفعتٍ كمٍيته

 -عمى العمكـ  –ٍتو، كىذا ال شٌؾ أٌنو  ييكًسبي الدعكل ر سائي كبرٌ الك جكاب تححجاجٌيةه؛ إذ كضٌ 

 تحظى برضا الطرؼ اآلخر كقىبكلو.قٌربييا مف أٍف ة، تيقٌكة إقناع

لٌما كاف أحده لـ  لكنْ قكؿ السجستانٌي: "... فاهللي جٌؿ كعٌز معرفةه، كأحدي نكرة، ك الموطن الثاني:

 .(ّ)يكصؼ بو غير اهلل صار معرفة"

كالمسالة أٌف رجبلن سأؿ أبا حاتـ السجستانٌي فقاؿ: تينعىت المعرفة بنكرة؟ فقاؿ نعـ، إذا لـ          

ثـ ، ُاإلخبلص/چٱ ٻ ٻ ٻچييكصؼ بو غيره كانت النكرة كالمعرفة. كاستدٌؿ بقكلو تعالى: 

حده لـ يكصؼ بو بقكلو: فاهللي جٌؿ كعٌز معرفةه، كأحدي نكرة، كلكٍف لٌما كاف أذلؾ كٌضح السجستانٌي 

ظي مف ىذا أٌف )لكٍف( قد تصٌدرت نٌصا حجاجٌيا أسيـ في تكضيح . غير اهلل صار معرفة كييمحى

الدعكل كتبريرىا، فاكتسبت لذلؾ قيمةن حجاجٌية جديدة تضاؼ إلى مجمكعة مف القيـ الحجاجٌية 

 األخرل التي ظيرت ليا سابقنا.

)الفاء، الضمائر،  النحكية في نصكص المناظراتظير حسبما أدكاتو كأبرز  الوصل والتعميق، -ٙ

عدُّ ىذا المعنى عنكاننا لظاىرة الربط التي جعميا تماـ حساف قرينة مف عدة أسماء اإلشارة، إٌف(. كيي 

                                                             
 .ٓٓالزٌجاجي، مجالس العمماء، ص -ُ
كأبي عمرك كالكسائي كيعقكب. كسبؽ اإلشارة إلييا في غير مف سكرة األعراؼ، كىي قراءة ابف كثير  َُِاآلية  -ِ

 .ُُٕ-ُُٔ، ٗٔف في ىذه الدراسة، انظر: ص صمكط
 .ُُٓالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ
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ا جميِّاك  في فيـ النٌص ء العبلقات السياقٌية، كتعيف قرائف لفظٌية تيسيـ في بنا ظيار المعنى كاضحن  .(ُ)ا 

عٌدة في نصكص المناظرات النحكية، نكرد منيا عمى سبيؿ المثاؿ  ي مكاطفى كقد ظير ىذا المعنى ف

 المكاطف اآلتية:

 .(ِ)قكؿ المبرد: "... فإٌنيا تنتقض عميؾ"الموطن األّول: 

كفي  جميعيا. بعض المسائؿ فأجاب المبرد عنياإسحاؽ الزجاج قد سأؿ المبرد  كأبكاف ك          

الجكاب؟ فقاؿ الزٌجاجي: ما تركتى فييا شيئا. فقاؿ المبرد: ىذا : أقنعؾى سألة منيا قاؿ المبرد لمزٌجاجم

قكؿ المبرد السابؽ رابطيف ميميف؛ الرابط األكؿ في كال يخفى عمى المدقؽ أٌف  فإٌنيا تنتقض عميؾ.

ىا . كلكالا عميوكمترتّْب كجعمتو مكصكالن كمتعمقا بو الزٌجاج،قكؿ كبلـ المبرد ب تٍ ربطى ، فقد )الفاء(ىك 

 لكاف ما بعدىا إخبارنا جديدنا مقطكعنا عما قبمو، كمقصكدنا لذاتو، كغيرى مبنٌي عمى شيء سابؽ.

كالرابط الثاني ىك الضمير المتصؿ بػ )إٌف(، كييعىدُّ الضمير مف أىـٌ عناصر اإلحالة التي تؤدم 

لٌما  الكصؿ كالتعميؽ معنىككاف لمجرجاني كقفة عند  بدكرىا كظيفة الربط بيف عناصر النٌص.

 تحدث عف )إٌف( كبعض ما تفيده مف معنى التعميؽ كالربط في قكؿ الشاعر:

 (ّ)بكّْرا صاحبيَّ قبؿ اليجيًر     إٌف ذاؾ النجاحى في التبكير

يقكؿ الجرجانٌي: "كاعمـ أٌف مف شأف )إٌف( إذا جاءت عمى ىذا الكجو، أٍف تيغني غىناء  

 ، فأنت ترل الكبلـ بيا مستأنفنا  ُتفيد من ربط الجممة بما قبميا أمًرا عجيًبا.وأن )الفاء( العاطفة مثبلن

غير ميستأنؼ، كمقطكعنا مكصكالن معنا"
(ْ). 

                                                             
، ُْٗٗالمغرب، د. طبعة،  –دار الثقافة، الدار البيضاء  المغة العربية معناىا ومبناىا،انظر: تماـ حساف،  -ُ

 .ُِٔ-ُِّ، َِٓص ص
 .ُِٓالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
شرح كتكميؿ: محمد الطاىر ابف عاشكر، مطبعة لجنة  يوان،الدالبيت لبشار بف برد، انظر: بشار بف برد،  -ّ

 .َِّ، صّالتأليؼ كالترجمة، القاىرة، د. طبعة، د. سنة، ج
 .ِّٕالجرجانٌي، دالئؿ اإلعجاز، ص -ْ
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 .(ُ)ىذا دليؿ عمى أٌف شراء ممدكده" فإنّ قكؿ اليزيدٌم: "...  الموطن الثاني:

إاٌل أٌننا كٌنا نتناكؿ المسألة في كٌؿ ، (ِ)شير إلى المسألة في غير مكضع مف ىذه الدراسةأي          

كما  كىذا شأف كثير مف المسائؿ، كقد نيكّْه إلى ذلؾ في مقدمة الدراسة. فة،مختممف جية مكضع 

 عمى ذلؾ، فطمب الكسائيُّ  مقصكر خٌطأه اليزيدمُّ  ٌف )شراء( اسـه إيعنينا ىنا أٌف الكسائي لٌما قاؿ 

، قاؿ الكسائٌي: أشرية. فقاؿ اليزيدٌم:  ا لسبب التخطئة، فقاؿ اليزيدٌم: كيؼ تجمع شرلن منو تكضيحن

أداة الربط  هٌف اليزيدٌم قد كٌظؼ الكبلـ الذم تتصدر ىنا أظي كييمحى فإٌف ىذا دليؿ عمى أٌف شراء ممدكده. 

بطاؿ رأم الكسائٌي؛ يقصد كزف  -كد ًجماعيو بالياء إذ بٌيف أٌف كؿَّ ممد )الفاء( في تصحيح رأيو، كا 

( تيجمع عمى أشرم بكزف )أفعمة(،  –أفعمة  مثؿ: كساء أكسية، كبناء أبنية...الخ. كما داـ أٌف )شرلن

 فيي اسـ ممدكد. 

ربطو ككصؿ كتعميؽ قيمةن حجاجٌية؛ إذ بيا ظير الكبلـي  إذنا، أظيرًت )الفاء( بككنيا أداةى          

ع فػ)الفاء(ربطت بيف المقدمة )شرلن تيجمى  عميو، ترّتباومُ بالذم قبميا  الذم بعدىا متعمقا كمكصكال

لى ىذا أشار الجرجانٌي؛ إذ بٌيف أٌف الكبلـ الذم بعد  عمى أشرية( كالنتيجةً  )شراء اسـ ممدكد(. كا 

حي ما قبميا، كيىحتجُّ لو، كييبيّْفي الفائدة فيو  .(ّ))الفاء( ييصحّْ

 

 

 

 

                                                             
 .ُِٗالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .َُْ-ُّٗ، ُِّر: ىذه الدراسة، ص صانظ -ِ
 .ِّّانظر: الجرجانٌي، دالئؿ اإلعجاز، ص -ّ
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 المبحث الثاني

 شائعة في النٌص الًحجاجٌي كداللتيا الحجاجٌيةأساليب لغكية 

يا بعيدنا عنو، فبل المغكٌية أساسنا ال تقكـ الٌمغة بدكنو، كال تؤدم غرضى  تشٌكؿ األساليبي  

اإلشارة إليو ىنا ىك دكري جدري تىا، كلكٍف، ما أك نفي أك تككيد أك شرط أك غيرً  ببل استفياـو  تكاصؿى 

تيسيـ في ثراء العممٌية  جاجٌيةكقيـ حً  أبعادو ما تحمميو مف جاجٌي، ك بناء النٌص الحً تمؾ األساليًب في 

فيكظّْفييا في إثبات  يستثمر ىذه األساليبى  الحجاجٌية كتكجيييا؛ فبل شٌؾ أٌف المتناًظر الكاعي كالفطفى 

 كبعد النظر في نصكص المناظرات النحكٌية كجدنا أفٌ  صحة دعكاه، أك إبطاؿ دعكل خصمو.

 أساليبى لغكٌيةى كانت أكثر شيكعا كظيكرنا مف غيرىا، كبيانيا في المطالب األربعة اآلتية:

 أسمكب االستفياـ المطمب األّول:

ـى بأٌنو: "طمبي حصكًؿ صكرًة الشيء في الٌذىف؛ فإف كانت الصكرةي   يعٌرؼ العمماءي االستفيا

اٌل فيك التصٌكر"كقكعى نسبة بيف الشيئيف أك ال كقكعيا، فحصكلييا ىك  . كيرل أىؿي (ُ)التصديؽ، كا 

. كيؤٌكدي ذلؾ (ِ)النظر أٌف السؤاؿى في عمـ المناظرة ىك االعتراضي نفسيو، كالسائؿ ىك المعترض

الطبيعةي التي كانت عمييا نقطةي البدايًة في المناظرات النحكٌية؛ فمعظمييا يبدأ بسؤاؿو يقدّْميو 

مف خبلؿ اعتراضو عمى الجكاب الذم سيقدّْميو الطرؼ المعترض، بقصد أف يكشؼى عف دعكاه 

 اآلخر )المٌدعي(.

في  يا؛ فالمدقّْؽي ممٌية الحجاجٌية كأساسي أٌف أسمكب االستفياـ ىك منطمؽي الع كى رٍ غى ال  

ا أٌف العممٌية الحجاجٌية في تمؾ المناظرات قائمةه  األسمكب عمى  المناظرات النحكٌية يدرؾ تمامن

مف أٌكليا إلى نيايتيا. كقد أشارت دراساته كنظريات ًحجاجٌية كثيرةه إلى ذلؾ، كلعٌؿ مف تفيامٌي ساال
                                                             

 .ُّالجرجانٌي، معجـ التعريفات، طبعة دار الرشاد، ص -ُ
، ص -ِ  .َِٗانظر: التيانكم، كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
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أٌف السؤاؿ "ىك اإلمكانٌية الكحيدة صاحبييا أبرزىا "نظرية المساءلة" لميشيؿ ماير، التي بٌيف فييا 

التي ييسمىحي بيا السؤاؿي عف جكىر الكبلـ"
لذا،  .(ِ)شالنقا بؿ بٌيف أٌننا دكف السؤاؿ نككف خارج ،(ُ)

ا عمى الدراسة أف تبٌيف  .(ّ)فإٌف الحجاجى ينبثؽي مف نظرية التساؤؿ كمف صمبيا كمف ىنا، كاف لزامن

 بعض النقاط المتعمقة باألسمكب االستفيامٌي، التي تخدـ العممٌية الحجاجٌية بريمَّتيا، فينبغي بياف دكرً 

تظير جمٌيا في النٌص الحجاجٌي،  السؤاؿ التي كبياف أنكاعالسؤاؿ في افتتاح العممٌية الحجاجٌية، 

 .كبياف الدالالت التي يحمميا السؤاؿ المقٌدـ مف المٌدعي أك مف المعترض

أٌف بداية العممٌية الحجاجية عادةن ما تككف عبر  (ْ)ظير لنا في مكضع سابؽ مف الدراسة 

، كاألمي ر الذم حٌضر لتمؾ المناظرة سؤاؿ يقدّْميو أحدي طرفي العممٌية الحجاجٌية، أك طرؼ ثالثه

. كظير كذلؾ أٌف المعترض ىك البادئ عادة بالسؤاؿ، قصدنا منو إلى الكشؼ عف دعكل  أك مثبلن

مة عمى ذلؾ في نصكص المناظرات كثيرةه جٌدا، كمف ذلؾ ما يسعى إلى إثباتيا، كاألمثأطركحةو 

وي إلى أبي عمرك بف العبلء: "ما شيءه بمغني أٌنؾ تجيزه"عمر  بفعيسى  سؤاؿي  ىذا . ككاف (ٓ)المكجَّ

إاٌل  السؤاؿ كاشفنا عف دعكل عيسى بف عمر في مسألة رفع )المسؾ( مف قكليـ: "ليس الطيبي 

"؛ فيك يرل أٌف الكجوى ىك ا  لنصب.المسؾي

، كال دائمابذاتو  مقصكدناالًحجاجٌية ات العمميٌ  بدايةعادةن في المطركح  لـ يكف السؤاؿي          

كسيمةن لمكصكؿ إلى سؤاؿ آخر يكشؼ بو  -في أكثر األحياف –ميختمىفنا فيو في الغالب، بؿ كاف

كى  السائؿي  عف دعكاه التي يٌدعي، كمثاؿ ذلؾ سؤاؿي المازنٌي المكٌجو إلى األخفش: "كيؼ تقكؿ لىقىضي
                                                             

 .ِّٗحٌمادم صٌمكد، أىـ نظريات الحجاج، ص -ُ
 .َِٕة اإلقناع، صانظر: عبد المطيؼ عادؿ، ببلغ -ِ
الحجاج رؤى نظرية كانظر: الممخ، حسف خميس،  .ٖٔ، صّانظر: عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج -ّ

 . ُْٔ، صَُِٓ، ُاألردف، ط –عالـ الكتب، إربد  ودراسات تطبيقية،
 .ٖٗ-ٕٗص صانظر: ىذه الدراسة،  -ْ
 .ّالٌزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ٓ



176 

 

؟" فالمازنٌي يعرؼي مسبقا الجكاب الذم سيقكليو األخفش، إاٌل أٌف ميراده ىك استثماري جكاًب  الرجؿي

جزءا مف كلتكضيح ذلؾ نكردي  .يكشؼ بو عف دعكل يسعى إلى إثباتيا األخفش في تكليد سؤاؿ آخر

كيف  لؤلخفش: : قمتي : قاؿ أبك عثماف المازنيٌ المبرد قاؿ أبك العباس محمد بف يزيد" :نٌص المناظرة

يا نُ كيف تسك  : الياء كاكا لضمة الضاد. قاؿ: فقمتي  ي قمبتي قاؿ: كذا أقكؿ، ألنٌ  ؟الرجلُ  وَ ضُ قَ تقول: لَ 

الواو إلى األصل  فمم ال تردّ : ف. قمتي فأسكّْ  الرجؿي  كى ضٍ قي لى  قاؿ: أقكؿي  ؟األمرُ  مَ مْ في قول من قال: عُ 

ة ؿ، فأنا أنكم الضمٌ عي يا مف فى ني ما أسكّْ ي إنٌ فقاؿ: إنٌ  إذا كانت الضمة في الضاد قد ذىبت؟

 .(ُ)..."فييا

إلى األخفش، كلممدقؽ أف ييدرؾ  بلثةي أسئمة مف المازنٌي، مكٌجيةكرد في النٌص السابؽ ث         

 بالسؤاليف األٌكؿ كالثاني لمكصكؿ إلى السؤاؿ الثالث الذم ىك مبتغاهي كميراديهقد مٌيد  أٌف المازنيٌ 

كىذا ييظير أٌف الجكاب في العممٌية الحجاجية ال يقتصري دكره عمى تحقيؽ المعرفة  .كحاضفي دعكاه

 فقط، بؿ ىك كاقعه ضمف سمسمة ًحجاجٌية مترابطة يؤدم السابؽي فييا إلى البلحؽ؛ فجكابي األخفشً 

سؤاؿ المازنٌي األٌكؿ كٌلد السؤاؿى الثاني، ثـٌ إٌف جكابى األخفش عف السؤاؿ الثاني كٌلد السؤاؿ  عف

 الثالث، كىكذا.

ا المناظرة التي جمعت ثعمبنا كابف كيساف، كجاء فييا: "أخبرنا أبك           كمف أمثمة ذلؾ أيضن

فأجبتو بخفض قائـ  قائٍم أبوه؟كيف تقول مررت برجل الحسف بف كيساف قاؿ: قاؿ لي أبك العباس: 

أو ليس ىو عندكم اسما، وتعيبوننا فقمت: بقائـ. فقاؿ:  شيء ترفعو؟ بأيّ كرفع األب. فقاؿ لي: 

ذا كقع مكقع الفعؿ المضارع كأدٌ فقمت: لفظي  بتسميتو فعال دائما؟ ل معناه عمؿ و لفظ األسماء، كا 

 .(ِ)"و قد يعمؿ عمؿ الفعؿ ما ليس بفعؿ إذا ضارعوعممو؛ ألنٌ 

                                                             
 .ْٔالعمماء، صالزٌجاجٌي، مجالس  -ُ
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص -ِ
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إٌف الناظر في نٌص المناظرة السابؽ يجد أٌف سؤاؿ ثعمب الثالث متكٌلده عف سؤاليو األٌكؿ          

و الحقيقٌي عمى ابف كيسافكالثاني، بؿ ىك مقصكده بذاتو؛ إذ بو   .سٌجؿ ثعمبه اعتراضى

ا، ما جرل في المناظرة التي جمعت بيف يكنس كسيبكيو          ككاف سيبكيو  ،(ُ)كمثاؿ ذلؾ أيضن

أف أجٌره عمى البدؿ مف  جائزه  يكنس: فقاؿ ؟كيف تقول مررت بو المسكينِ "قد جاء يكنسى فسألو: 

 ؛: ىذا خطأيكنس ، فقاؿمررت بو عمى معنى المسكينُ  بو المسكينُ  فمررتُ : سيبكيو فقاؿ لو الياء،

: ىك يكنس الخميؿ أجاز ذلؾ كأنشد فييا أبياتا، فقاؿ : إفٌ سيبكيوفقاؿ  ألٌف المضمر قبؿ الظاىر.

: عمى أٌم سيبكيو فقاؿ .: جائزه يكنس ، فقاؿبو المسكينَ  فمررتُ : سيبكيو خطأ، فغٌمني ذلؾ، قاؿ

الحاؿ ال تككف  : عمى الحاؿ، فقاؿ سيبكيو: أليس أنت أخبرتني أفٌ يكنس شيء ينصب؟ فقاؿ

سيبكيو، فما قاؿ صاحبؾ فيو، يعني الخميؿ؟ فقاؿ باأللؼ كالبلـ؟ فقاؿ لو: صدقت، ثـ قاؿ ل

ـ، فقاؿ: ما أحسف ىذا، كرأيتو مغمكما بقكلو نصبتو عمى حٌ نصب عمى التر و يي قاؿ لي إنٌ  سيبكيو:

 ."الحاؿ

ظي مف النٌص السابؽ أٌف   عمى األقؿ في نٌص  –لـ يظير  سيبكيو قد بدأ المناظرة بسؤاؿو ييمحى

عمى جكاب يكنس ردّّ يكف مف سيبكيو لـ  خبلؼه فيو بيف سيبكيو كيكنس، كدليؿي ذلؾ أٌنو -المناظرة

كال معارضة، أٌما السؤاالف اآلخراف، فظاىره أٌف لسيبكيو فييما دعكل يريد إثباتيا، كىذا ما ظير 

ٌنما ىك عمى الترحـ، فاستحسف  حيف أقنع يكنسى أٌف كجو النصب في )المسكيف( ليس عمى الحاؿ، كا 

 يكنسي ذلؾ منو. 

ا          ظ كذلؾ مف النصكص الثبلثة السابقة، كمف غيرىا أيضن أٌف المتناظريف كانكا  ،كييمحى

عمى  –بصيغو استفيامٌية محٌددة، فالناظر في نصكص المناظرات  يـ الًحجاجٌيةى يفتتحكف عممٌياتً 

                                                             
 .ُِِٗ، ٓالحمكم، معجـ األدباء، ج -ُ
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ا لبدء ، ككانت عنكانن (ُ)ةمر غير يجد أٌف الصيغة االستفيامٌية )كيؼ تقكؿ؟( قد تكررت  -العمكـ

ا )ما تقكؿ في...؟(  .(ِ)العممٌية الًحجاجٌية. كمف تمؾ الصيغ االستفيامٌية أيضن

في  ساسي األ -كما ظير –فيك  عديدة؛ ًحجاجٌيةه  كقيـه  االستفياـ كظائؼي  أسمكبى ترافؽ  

أداةه بالغة األىمٌية يمجأ إلييا المتناظركف في كلى في ذلؾ. كىك األ افتتاح العممٌية الًحجاجٌية، كاألداةي 

أطكار العممٌية الًحجاجٌية المختمفة؛ فتارةن يأتي السؤاؿ طمبنا لتكضيح لفظ أك عبارة معٌينة، كتارة أخرل 

         كقد يأتي السؤاؿ بقصد اختبار الخصـ كالكشؼ عف جيمو. أك لتقريرىا. يأتي طمبنا لتبرير مسألة ما، 

 يأتي بياف تفصيميّّ ألنكاع األسئمة في العممٌية الحجاجٌية كأىـٌ كظائفيا:كفي ما 

 ةَ االستيضاحيّ  األسئمةَ  -ُ

سئمة في معرض طمب التكضيح حكؿ المسألة المطركحة، كضركرة رفع تأتي ىذه األ 

، أك ضركرة إشباع اإلجابة تكضيحا، ال سٌيما اإلجابات األالغ كلٌية رابة عف لفظ ما، أك تفسيره مثبلن

 المكطناف اآلتياف يبٌيناف ذلؾ:ك  تي قد تككف سطحٌية، أك غير كاممة،ال

ككاف الجرمٌي قد سأؿ الفراء عف أصؿ  .(ّ)كالفراء الجرميٌ المناظرة التي جمعت بيف الموطن األّول: 

. فقاؿ الجرمٌي:  ـٍ (، فقاؿ الفراء: اٍقكي ـٍ فقاؿ الفراء: استثقمكا الضٌمة عمى  فصنعوا ماذا؟فعؿ األمر )قي

الكاك إذا سكف ما قبميا جرت الكاك، فأسكنكىا، كنقمكا الضمة إلى القاؼ. فقاؿ الجرمٌي: ىذا خطأه؛ 

 مجرل الصحيح، كلـ تيستثقٍؿ الحركاتي فييا.

( ىك           ـٍ ظ في الكبلـ السابؽ أٌف الجرمٌي لـ يكف لو اعتراض عمى أٌف األصؿ في )قي ييمحى

(، ك  ـٍ أٍف يسبر ما قاصدنا دليؿ ذلؾ أٌنو ترؾ الجكاب كتجاكزه إلى السؤاؿ عف العٌمة المكجبة لو، )اٍقكي
                                                             

 . ُٖٔ، ُُّ، ُِٓ، ُُُانظر: الزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص ص -ُ
 .ِِْ، ُِٗ، ٖٔانظر: المصدر السابؽ، ص ص -ِ
 .ِٗٗ، صّانظر: ابف جٌني، الخصائص، ج -ّ
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بو في إطار طمب ، فسأؿ سؤالو: "فصنعكا ماذا؟"، كىك سؤاؿ جيء في ذلؾ عمؿ اء مففي فكر الفر 

شباعيا بياننا.  تكضيح المسألة كا 

ككاف ثعمبه قد دخؿ عمى  .(ُ)المناظرة التي جمعت بيف محمد بف قادـ كثعمب الموطن الثاني:

 : ىذه غمط الفراء فييا. فقاؿاؿ محمد: كيؼ تقكؿ: الذم أظنؾ زيده؟ فقوفقاؿ ل (ِ)محمد بف قادـ

المعرفة، ثـ أضمره فقاؿ: الذم أظنؾ  ضمر خبري ال يي  أفٍ  ؿى : أصٌ اؿ محمدق من أين غمط؟: ثعمب

: الذم اؿ  محمدق : فكيف أراد أن يقول؟ثعمب قاؿ كو، كالياء خبر الكاؼ فأضمره.زيد، يريد أظنٌ 

 ؛ء راجعة إلى الذم فالمسألة فاسدةأظف إياؾ، فتضمر االسـ. فإف قاؿ: الذم أظنو زيد فجعؿ اليا

الظف يبقى بغير خبر. فإف جعؿ الياء كناية عف مذككر كأنو قاؿ: الذم أظنو أخاؾ ثـ كنى  ألفٌ 

اه زيد. و إيٌ عنو بعد ذكره كعمـ المخاطب بو فأضمره ىاء يرجع إلى الذم، كأنو يريد: الذم أظنٌ 

      .بدكنيامناظرة مف األسئمة كثيرة، بؿ ال تكاد تقكـ كاألمثمة عمى ىذا الصنؼ  فالمسألة جيدة.

 األسئمة التبريرّية -ٕ

في المحصمة ضمف طمب الدليؿ عمى ما يقٌدمو المتناظر مف دعكل،  تقع ىذه األسئمة 

 كمف األمثمة المبٌينة ليذا الصنؼ مف األسئمة المكطناف اآلتياف: تبريرنا ليا.

 األصمعيُّ ؿ سأ كجرل أف .(ّ)الكسائٌي كاألصمعيٌ المناظرة التي جمعت بيف الموطن األّول: 

: "طيؼه مف قراءة ابف كثير كأبي عمرك بف العبلء كالكسائيٌ عف كزف )طيؼ( في  الكسائيَّ 

الشيطاف"، فقاؿ الكسائي: فيعؿ. كصار جكاب الكسائٌي بمثابة دعكل، فاعترض األصمعٌي عمى 

                                                             
 .َُٕانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
بيدٌم، طبقات النحكييف، ص  -ِ ىك أبك جعفر محمد كيقاؿ أحمد بف عبد اهلل بف قادـ، أستاذ ثعمب. انظر: الزُّ

 .ُّٗ-ُّٖص
، مف ىذه ُُِ-َُِص ص. كمٌر الحديث عف ىذه المسألة في ٓٓانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ

 الدراسة.
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الكسائٌي طمبا مف  فكاف سؤاؿي  ما يدريك؟: الكسائيٌ  . فقاؿأخطأتى  تمؾ الدعكل، كقاؿ لمكسائي:

 تناظريًف، كال يجكز لممٌدعيالدليؿ حؽّّ لكبل الطرفيف الماألصمعٌي لتبرير تخطئتو الكسائٌي. كطمبي 

 ذلؾ.المعتًرضي مب منو ، ال سٌيما إذا طة دعكاهعمى صح ـ الدليؿى أاٌل يقدٌ 

ككاف  .(ُ)ر الميدمٌ المناظرة التي جمعت بيف أبي محمد اليزيدٌم كأبي عبيد اهلل كزي الموطن الثاني:

: )إٌف أسدى(، غير مصركفة، فقاؿ أبك محمد أف قاؿ أبك عبيد اهلل يممي كاتبو فجرل في كبلمو

فقاؿ اليزيدٌم:  -يقصد ىمزة )أسد( -اليزيدٌم: )إٌف أسدنا(، فقاؿ أبك عبيد اهلل: األلؼ ما تفعؿ ىنا؟ 

ٌنما ىي فاء الفعؿ، فقاؿ أبك عبيد  .وما الدليل عمى ىذا؟ اهلل: األلؼ ىنا ليست زائدة، كا 

ظي مف الحكار الًحجاجٌي السابؽ أٌف لميزيدٌم دعكل مؤٌداىا أٌف اليمزة في )أسد( ىي فاء           ييمحى

ريىا، كىذا ما طمبو أبك عبيد اهلل مف اليزيدٌم.  الفعؿ، ال زائدة. كىذه دعكل يمزمييا دليؿه يبرّْ

تبقى األسئمة التبريرٌية حاضرة بشكؿ مكٌثؼو في العمميات الحجاجٌية؛ لما ليا كعمى العمكـ،          

 عمى االقتناع الخصـحمؿ مف دكر في كشؼ الغمكض كالمُّبس عف الدعكل كشفا قد يؤٌدم إلى 

 بيا.

 األسئمة التقريرّية -ٖ

حاكلة كحة لممحاججة، كىي متأتي األسئمة التقريرٌية في سياؽ سبر أعماؽ المسألة المطر  

و، الذم قد يككف عالما بجكاب السؤاؿ المطركح خصمالتأثير في نفس  يصؿ إلى ر ألفٍ اظً نتمف المي 

ظر مف ىذه األسئمة إلى "اإلشياًد عمى ما يتبٌنى خصميو، ال سٌيما أٌف المناظرة ناتالمكييدؼ مسبقا. 

حتى يحصره  تتـ في مجمس كبحضكر جميكر، كما ييدؼ إلى تأكيد اعتقاد خصمو بكضكحو 

 كالمكطناف اآلتياف يبٌيناف ذلؾ: . فبل يككف منو مف ثىَـّ تيربه أك تمبيس.(ِ)فيو"

                                                             
 ، مف ىذه الدراسة.ٖٗ-ٖٖث عف ىذه المسألة في ص. كمٌر الحديُِٖانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .َُِعبد المطيؼ عادؿ، ببلغة اإلقناع في المناظرة، ص -ِ
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ر محمد بف عبد يممعت بيف المبرد كثعمب في حضرة األالمناظرة التي ج الموطن األول:

: ، "ؾ آكؿه طعامى  زيده مسألة "إلى ككاف المبرد كثعمب قد كصبل .(ُ)اهلل  و لفظي لفظي  آكؿه فقاؿ ثعمبه

: فيجكز فسألو ثعمبه ؿ كيفعؿ. عى ؿ فى مى ؿ عى مً اسـه عى  األسماء كمعناه معنى األفعاؿ. فقاؿ المبرد: آكؿه 

أليس : لممبرد محمد بف عبد اهللاؿ قف: ىذا خطأ. ثعمب ؿا: نعـ. فقالمبرد آكبل؟ فقاؿ ؾ رأيتي طعامى 

: فيذا محمد بف عبد اهلل قاؿ لوفنعـ.  :المبرد قاؿف و إذا نصب أكل ويأكل؟تأويمُ  آكال اسمٌ  أنّ  زعمتَ 

 .(أكؿ كيأكؿ ؾ رأيتي طعامى )و ال يككف ألنٌ  ؛خطأه 

فقد يككف مثؿ ىذا السؤاؿ  ،وبقصد تقريرو أمرو ما في نفس جاءقد ييمحظي أٌف سؤاؿ األمير          

حيف قاؿ فعبلن ما ظير إلزاـ خصمو أك إفحامو. كىذا في مفتاحا يكٌظفو المتناظر  عميو كالجكاب

ككاف األمير عمى عمـ د، إذنا، كاف الغرض مف السؤاؿ تخطئة المبر  األمير لممبرد: فيذا خطأه.

ر المبردى بما يستند إليو في تخطئتو إٌياه فسألو السؤاؿى  وكلكنٌ بالجكاب مسبقنا،   أعبله.  أراد أف يقرّْ

 سأؿ قدمركاف ككاف  .(ِ)المناظرة التي جمعت بيف األخفش كمركاف بف سعيد الموطن الثاني:

ال تدري من  كونا ثابتا ولكنْ  مّ ثَ  أنّ  أفميس قد عممتَ عندؾ أـ عمرك،  : أزيده األخفش فقاؿ: إذا قمتى 

 ؟ما جيمتَ  أفميس قد عممتَ قاؿ: بمى. قاؿ: فإذا قمت: قد عممت أزيد عندؾ أـ عمرك،  يما ىو؟أيّ 

 قاؿ: بمى. قاؿ: فمـ جئت باالستفياـ؟

سؤاالف تقريرٌياف، كٌظؼ مركافي السؤاؿى األٌكؿ لمكصكؿ إلى لحجاجٌي السابؽ في الحكار ا 

أف يكشؼ عف العٌمة مركاف بف سعيد الثاني الذم ىك مناطي األمر، كمدار المحاججة. ككاف قٍصدي 

مثؿ (. كال يخفى أٌنو ب)قد عممتي أزيده عندؾ أـ عمركالكامنة كراء المجيء باالستفياـ في قكليـ: 

                                                             
 .ْٖانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص  -ُ
 .ٕٔانظر: المصدر السابؽ، ص -ِ
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؛ فيي أسئمة تحاصر الخصـى كتكٌجيو (ُ)إلى "إقرار الحٌجة كترسيخيا" المتناًظر األسئمة قد يصؿ ىذه

 نحك جكاب معٌيف، يٌتخذيه المتناظري أساسا ينطمؽ منو نحك مقصكده الحقيقٌي.

 : األسئمة االختبارّية -ٗ

تعدُّ ىذه األسئمة غايةى كثيرو مف المناظرات كمنطىمىقيا؛ كظير ذلؾ سابقا لٌما كاف الحديث  

عف الغاية التي تعقد مف أجميا المناظرات؛ إذ ظير أٌف عددا كبيرا مف المناظرات قامت عمى أساس 

سقاطو  الكسائٌي جمع المناظرات التي كانت ت. كتيعدُّ (ِ)أحياناأك تجييمو اختبار الخصـ كمنافستو، كا 

 :ييبٌيناف ذلؾ المكطناف اآلتيافك . مف أبرز األمثمة في ىذا اإلطارالمبرد كثعمب كأبا محمد اليزيدٌم، ك 

قد تضمنت ك  .(ّ)بف عبد اهللناظرة التي جمعت بينيما في مجمس األمير محمد الم الموطن األّول:

كمف تمؾ المسائؿ  .المبرد كثعمبالتي راح األمير يعرضيا عمى ئؿ مساة عددنا مف الالمناظر ىذه 

، كمنيا ": }ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِيْم ِإن ا ُبَرآُء ِمْنُكْم{ كم فيو )من( لغة؟وعزّ  راني عن قول اهلل جلّ خبّ "قكلو: 

راني عن قول اهلل عز وجل: }إذ األغالل فخبّ "، كمنيا أيضا: "راني عن توراٍة ما وزنيا؟فخبّ قكلو: "

مير كاف مى المدقؽ في ىذه األسئمة أٌف األكال يخفى ع ."تكون لما مضى؟في أعناقيم{ أليس إذ 

: "فضـٌ ، إذ قاؿالراكم في نياية المناظرة كبلـي قاصدا اختبار كٌؿ مف المبرد كثعمب، كيؤٌكد ذلؾ 

 .(ْ)أحمد بف يحيى لكلده، كضـٌ محمد بف يزيد إلى نفسو"

                                                             
، َُِٓ، ُاألردف، ط –عالـ الكتب، إربد  نظرّية الحجاج، تطبيق عمى نثر ابن زيدون،عزيز لدية،  -ُ

 .َُٗص
 .ُٔ-ْٓص صانظر: ىذه الدراسة،  -ِ
 .ْٗانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ّ
 .ٕٗانظر: المصدر السابؽ، ص -ْ
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ككاف الميدٌم قد جمع . (ُ)كأبي محمد اليزيدمٌ ت بيف الكسائٌي المناظرة التي جمع الموطن الثاني:

كيف  فقاؿ الكسائٌي:فقاؿ اليزيدٌم: سٍؿ.  أسأُلك أم تسألني؟يكما فقاؿ الكسائٌي لميزيدٌم:  بينيما

.كما قمتى : فقاؿ اليزيدمٌ  تقول: مررُت حّجاًما برجٍل؟  . فقاؿ الكسائٌي: أخطأتى

ال يخفى عمى المدقؽ في المناظرة السابقة، أٌف كبٌل مف الكسائٌي كاليزيدٌم كاف قاصدنا          

لزامو أك إفحامو إف أمكف، اختبار اآلخر،   .(ِ)كىذا ما ظير في مناظرات أخرل جرت بينيماكا 

تأسيسا عمى ما سبؽ، يظير لنا أٌف أسمكب االستفياـ ال يحضر كثيرنا بمعناه الحقيقي؛  

ٌنما يحضر محٌمبلن بدالالت كمعاني ًحجاجٌية أخرل، تكشؼ  الذم ىك استعبلـه عف شيء نجيميو، كا 

 كالتقرير، كالتبرير، كاالختبار. عف قصد المتكمـ،

 أسمكب النفي المطمب الثاني:

الحجاجٌي في أصؿ بنائو في دائرة صراعو بيف اإلثبات كالنفي، كالنفيي كسيمةي  يتشكؿ العمؿي  

بطاليا. كعٌرؼ العمماء النفي بأٌنو:  اعتراضو يكٌظفيا المتناًظري  في دحض دعكل الخصـ كحججو كا 

"اإلخباري عف ترؾ الفعؿ"
ا إلى مصطمحي المكضكع كالمحمكؿ المنطقييف .(ّ) ، أك إلى كاستنادن

بيف الحكمٌية  النسبةارتفاع بأٌنو: يعٌرؼ طو عبد الرحمف النفي  ند كالمسند إليو،مصطمحي المس

عه لحكـ الحضكر عف زيد. كالنفي في الجممة فٍ ، ففي قكلنا: )لـ يحضٍر زيده( رى (ْ)المكضكع كالمحمكؿ"

 السابقة في حقيقتو كصؼه متعٌمؽه بحاؿ مف أحكاؿ زيد.

في إطار العمؿ النفي في العممٌية الحجاجية الدائرة بينيما  يكٌظؼ المتناظراف أسمكبى  

الحجاجٌي المتكامؿ الذم يقكـ عمى إثبات صحة دعكل ما أك إبطاليا. كقد عٌده أحمد المتككؿ 

                                                             
 .ُُّص ،زجاجي، مجالس العمماءالانظر:  -ُ
 .ُٓٗانظر: المصدر السابؽ، ص -ِ
 .ِّٕالجرجاني، معجـ التعريفات، طبعة دار الرشاد، ص -ّ
 .ّْطو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص -ْ
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الطبيعٌية لمداللة عمى قسطو مف فعؿو لغكمٍّ عاٍـّ يمكف  "كسيمة صرفٌية تركيبٌية تستخدميا المغاتي 

كعمى ىذا، يتشكؿ النفيي بصكرتو العاٌمة في محكر  .(ُ)"بفعل االعتراضاالصطبلح عمى تسميتو 

فأكثر التراكيب المنفٌية في نصكص المناظرات ىي ردّّ كاعتراضه عمى دعكل سابقة، االعتراض؛ 

 كيتضح ذلؾ بالمثاليف اآلتييف:

ا عمى دعكل (ِ)"ما قال ىذا أحٌد"قكؿ ثعمب:  - قٌدميا المبرد حكؿ . كقد جاء ىذا النفي ردِّا كاعتراضن

ٌنما أراد في خظاتا  ظاتا كما(، إذ قاؿ: "كا  ٍتنىتاًف خى كممة )خظاتا( مف قكؿ امرئ القيس: )ليا مى

 اإلضافة، أضاؼ )خظاتا( إلى )كما(".

ا عمى دعكل سيبكيو (ّ)"ليس ىذا كالم العرب"الكسائٌي: قكؿ  - . كقد جاء ىذا النفي ردِّا كاعتراضن

.المتمثمة في أٌف رفع )ا ـي  لقائـ( ىك الكجو الصحيح في قكليـ: خرجتي فإذا عبد اهلل القائ

ارتجاعٌيا ال ابتدراٌيا؛ ذلؾ أٌنو يتعٌقبي قكالن سبؽ اٌدعاؤه أك  يىعيدُّ بعض الدارسيف النفي فعبلن  

ف كانت ىي  كىذا ما فٌسركا بو عدـ مجيء النفي في بداية المناظرات. .(ْ)إثباتو كلكٌف ىذه الحالة كا 

األبرز كاألكثر إاٌل أٌف ىناؾ مناظراتو بدأٍت بتركيب نفي شٌكؿ بو المتناظري دعكل أراد عرضيا 

ثباتى ك  ، ككاف المازنٌي قد بدأ (5)التي جمعت بيف المازنٌي كثعمب أمثمة ذلؾ المناظرةي كمف  صحتيا، ا 

: ال رجؿى زيده البتٌ  ة، ال عمى التكرير كال المناظرة بدعكل شٌكميا في تركيب منفي، إذ قاؿ: "ال يجكزي

 عمى اإلفراد".

                                                             
مقاربات كظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العربية، منشكرات عكاظ،  -المتككؿ، أحمد، الكظيفة كالبنية -ُ

 .َُُالرباط، د. ط، د. سنة، ص
 .ٖٔالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
 .َُالمصدر السابؽ، ص -ّ
 .ِِٕمطيؼ عادؿ، ببلغة اإلقناع في المناظرة، انظر: عبد ال -ْ
 .ِٖانظر: الزٌجاجي، مجالس العمماء، ص -ٓ
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عمكـ التراكيب المنفٌية المكٌظفة في السياقات المدقؽ في المناظرات النحكٌية يجدي أٌف إٌف          

كيقكدنا ذلؾ إلى بياف أٌف النفي قد يككف  .بأداة نفي ىي في أصؿ كضعيا لمنفي رةه صدَّ مالحجاجٌية 

ا، كقد يككف نفيا  داة المستخدمة في التركيب، كلتكضيح ذلؾ ب األضمنٌيا، كذلؾ بحسنفينا صريحن

 آلتييف:ا نضرب المثاليف

 .ال يستكم العالـ كالجاىؿ -أ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچقكلو تعالى:  -ب  .ٗالزمر/چۆئ  ۈئ  ۈئ  

 كلكٌف النفي في المثاؿشيراف إلى نفي االستكاء بيف العالـ كالجاىؿ، إٌف المثاليف السابقيف ي         

داة خركج أ، متحٌصؿه مف بفعؿ أداة النفي )ال(، كىك في المثاؿ الثاني ضمنيّّ  األكؿ صريحه 

 مف السياؽ العاـ ىك النفي. مفيكـو  الحقيقي إلى معنى مجازمٍّ  االستفياـ )ىؿ( عف معناىا

 -كما يظير في نصكص المناظرات –أدكات النفي المكٌظفة في التراكيب المنفٌية تمثؿ ت         

 الحضكري  (، ماات النفي )ال، ليسك كقد كاف ألد : )ال، ما، ليس، لـ، لف(،ي خمس أدكات، ىيف

دائرة استخداميا سببنا كراء ذلؾ؛ فػ )ال، كما(  األكبر بيف تمؾ األدكات، كلعٌؿ في تصٌرفيا كاتساعً 

 تسبقاف االسـ كالفعؿ، بخبلؼ األداتيف )لـ، كلف( المتيف تختصاف بالفعؿ دكف االسـ.

و كاعتراضو عمييا، بؿ رٌده دعكل خصمً ال يكتفي المتناظري أحيانا باستخداـ أداة النفي في          

 نجده يجتيد في تحقيؽ ذلؾ باستخداـ أدكات حجاجٌية داعمة، تجعؿ النفي مستغرقا كعاٌما، كمف

 أف تستغرؽ كؿَّ  ذلؾ استخداميـ لمظرفيف )أبدنا، كقطُّ(، أك استخداميـ كممة )أحد( التي يريدكف منيا

 أفراد الجنس المعنييف. كيتضح ذلؾ في األمثمة اآلتية:
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 أنّ : "، إذ بٌيف أٌف عٌمة ذلؾ ىيالمازنٌي في عٌمة إعراب المثنى )الٌمذاف(، كبناء المفرد كالجمع قكؿ -

مبنيا  الكاحدي ا كاف قد يككف لو أبنيةه، فيك كالكاحد، فممٌ  ، كالجمعي أبدا والجمعَ  التثنية ال تخطئ الواحدَ 

 .(1)"كاحدة إال عمى طريقةو  ما لـ يكف قطُّ  بفً أإذ كاف يختمؼ، كلـ  ؛الجمعى  بنيتي 

 .(2)"ال واهلل ما قال ىذا سيبويو قط "ثعمب: قكؿ  -

كقد كاف ىذا الكبلـ رٌدا عمى سؤاؿ ثعمب: فيؿ  .(3)""ذلك غير جائٍز عند أحدٍ  قكؿ ابف كيساف: -

 تيجيزي أف تقكؿ: مررتي برجؿو قائـه أبكه". 

ٌف مف مقاصد النفي في العمؿ الًحجاجٌي تفنيدى رأم اآلخر كدعكاه ظير مف السابؽ أ 

ـي  ٌجتو، كىذا يحٌت عمى المتناظر أٍف يتقف تكظيؼ أسمكب النفي لتحقيؽ ذلؾ، فتجده يستخدـ  كحي

يجاب، يقصد في القسـ األكٌ تراكيب  ثبات أك سمب كا  دعكل خصمو،  ؿ منيا إنكارى مرٌكبة مف نفي كا 

 خٌط سير الحجاج لصالحو. كبياف ذلؾ في األمثمة اآلتية: القسـ الثاني تحكيؿى كفي 

ّنما رفعناه بالعائد عمى زيدٍ  لم نرفْعو بالياء،"قكؿ الفراء:  -  . (4)"وا 
يجاب                    نفي كسمب            إثبات كا 

ضربتو" لـ رفعتـ زيدنا؟ فقاؿ: بالياء  أخبرني عف قكليـ: "زيده  كاف الجرمٌي قد قاؿ لمفراء:ك  

؟ فقاؿ الفراء: نحف ال نبالي مف ىذا؛ االسـي  فكيؼ يرفعي  : الياء اسـه العائدة عمى زيد، فقاؿ الجرميُّ 

يجكز أف : الجرميٌ  لصاحبو، فقاؿ " رافعنامنطمؽه  "زيده  مف االسميف إذا قمتى  كاحدو  ا نجعؿ كؿٌ فإنٌ 

، كأما الياء اآلخرى  في نفسو فجاز أف يرفعى  منيما مرفكعه  اسـو  كؿَّ  ألفٌ  ؛يككف كذلؾ في "زيد منطمؽ"

 فقاؿ الفراء قكلو السابؽ. في "ضربتو" ففي محؿ النصب، فكيؼ ترفع االسـ؟

                                                             
 . ُُّالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 . ٖٔالمصدر السابؽ، ص -ِ
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص -ّ
 . ْٔاألنبارم، اإلنصاؼ، ص-ْ
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ولكّني أقول: إّنما انجزم الفعالن في الجزاء المتناع وقوع األسماء  أقول ذا،ال "قكؿ المازنٌي:  -

يجاب   .(1)"فيو  نفي كسمب                               إثبات كا 

ككاف األخفش قد بدا المناظرة بعرض دعكاه المتمثمة في أٌف الفعؿ األكؿ في جممة الشرط  

 الفعؿ األٌكؿ، فرٌد عميو المازنٌي بقكلو السابؽ.إنما ينجـز بحرؼ الشرط، كانجـز الثاني ب

بطالو دعكل خصمو،           سبؽ أف بٌيٌنا أٌف المتناظر يسعى جيدىه إلى إثبات صحة دعكاه، كا 

عف قصد أك عف غير - ثي بو ييحدً ، سمبٌيامتناظر أسمكب النفي تكظيفا كفي ىذا المقاـ قد يكٌظؼ ال

كيعٌكري عميو صفكى بنائو الًحجاجٌي، ال سٌيما إذا كاف النفي لدل الخصـ،  إرباكنا كاضطرابنا -قصد

ككاف  .(2)ما أراه إال ُأخرج من الُكّم"" . كمثاؿ ذلؾ قكؿ المازنٌي ألبي جعفر الطبرٌم:برسـ االٌتياـ

نفس ، ككاف لو األثر في عمى تأنيث )السكيف( أبك جعفر الطبرمٌ استدٌؿ بو  ىذا القكؿ رٌدا عمى بيتو 

كجئنا عمى ىذه المسألة بشيء مف  كلـ ييجٍب. -حسب الركاية –؛ إذ سكتى أبي جعفر الطبرمٌ 

 .(3)التفصيؿ في مكضع سابؽ مف الدارسة

، يسعى بو في معظـ مكاطنو تأسيسا عمى ما سبؽ، يمكننا القكؿ إٌف النفي ًحجاجه مضادّّ          

كب النفي في نصكص ألسمك نبرم المٌدعي إلثباتيا كالدفاع عنيا. المتناظري إلى إبطاؿ الدعكل التي ي

كالتأثير عميو لمقىبكؿ بالدعكل،  في بناء العممٌية الًحجاجٌية، كتكجيو الخصـ، المناظرات دكره كاضحه 

 االقتناع بيا.ك 

 أسمكب الشرط المطمب الثالث:

اظرات النحكٌية، شأنيو في الشرط عف البناء الًحجاجٌي في نصكص المن لـ يغب أسمكبي          

لتي شيدناىا في االستفياـ اصكرة الذلؾ شأف أسمكبي االستفياـ كالنفي، كلكٌف حضكره لـ يكف عمى 
                                                             

 . ٖٔالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص  -ُ
 . َُُالمصدر السابؽ، ص -ِ
 .ُِٔ-ُِٓص صانظر: ىذه الدراسة،  -ّ
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مف حيث الكثافة كالكثرة. كمع ذلؾ يبقى ألسمكب الشرط كظيفتيو الًحجاجٌية التي تغني الٌنٌص  كالنفي

 الحجاجٌي كتقٌكيو.

ـي لمشرط أدكاته متعددة، تيكظَّؼ   إلى تحقيؽ ميراده،  في سياقات مختمفة، يرمي بيا المتكم

كالكشؼ عنو. فتارة يستخدـ أداة الشرط )لك(، كتارة أخرل يستخدـ أداة الشرط )إٍف(، كثالثة يستخدـ 

يا التركيبٌي كالكظيفي الذم يستدعييا دكف سكاىا. كفي ما )إذا(، مع عدـ إغفاؿ أٌف لكٌؿ منيا سياقى 

ٌظفٍت في سياؽ المحاججة:يأتي عدد مف الترا  كيب الشرط التي كي

ذا كان لُ واذا وقِ لِ ه وقاولت فمصدرُ  تُ إذا كان الوذْ ثعمب: " قكؿ - ككاف  .(1)"ياذالِ فيو  تُ ذْ واال، وا 

 المبرد كثعمب قد التقيا يكما في مجمس األمير محمد بف عبد اهلل، فسأليما األمير عف قكؿ تعالى:

، فأجاب ثعمب بقكلو السابؽ. كيظير  مف ّٔالنكر/چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژچ

عرض الكجكه المحتممة لممسألة؛ إذ بٌيف أٌف في المسألة كبلـ ثعمب كيؼ كٌظؼ أداة الشرط )إذا( في 

تبلزميف؛ األٌكؿ بيف )الكذتي كًلكاذا(، كالثاني بيف )ليٍذتي كلياذا(. كبذلؾ يككف ثعمب قد سٌد الطريؽ 

أتى عمى االحتماالت كٌميا، كلـ يترؾ لخصمو المبرًد إاٌل التصديؽ بما  أماـ أٌم إضافة أخرل؛ إذ

."  قالو، كاالعتراؼ بصحتو، إذ قاؿ المبرد: "ىذا صكابه

بينو  فجمعتَ  ،يٌ : جنّ ك قمتَ قياسَ  لزمتَ  إنْ فكيف تنسُب إلى رجٍل من بني جّنان؟ "قكؿ اليزيدٌم:  -

نْ وبين المنسوب إلى الجنّ  ككاف  .(2)"عن قياسك وجمعت بين ثالث نونات رجعتَ  ،اني  جنّ  قمتَ  ، وا 

اليزيدٌم كالكسائي تناظرا حكؿ العٌمة كراء قكليـ في النسبة إلى البحريف )بحرانٌي(، كقكليـ في النسبة 

إلى الحصنيف )ًحصنٌي(، فقاؿ الكسائٌي: كرىكا أف يقكلكا: حصانٌي، فيجمعكا بيف نكنيف، كلـ يكف 

                                                             
 .ْٖالزٌجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ُِِالمصدر السابؽ، ص -ِ
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عدـ كىجاىتو، كبٌيف  الكسائيٌ  قكؿى  فرٌد اليزيدمُّ  لذلؾ. كاحدة فقالكا بحرانيٌ في البحريف إاٌل نكفه 

 التركيبيف الشرطييف السابقيف.مستخدمنا في ذلؾ 

الكجكهى المحتممةى لمنسبة إلى جٌنانٌي، ثـٌ  السابؽ ييدرؾ كيؼ سبر كالمدقؽ في كبلـ اليزيدمٌ 

 .بٌيف أٌف القكؿ بأٌم مف الكجييف ييكقع الكسائٌي في تعارضو مع ما ذىب إليو

كقد كٌظؼ اليزيدٌم ىذا التركيب الشرطٌي  .(1)كان أربعة أحرف" (أفعلأسٌد) "لو كان قكؿ اليزيدٌم: -

منكعة مف الصرؼ لتكىمو أٌنيا عمى كزف في تفنيد قكؿ أبي عبيد اهلل الذم رأم أٌف )أسدا( م

)أفعؿ(، فبٌيف اليزيدٌم أٌنيا لك كانت عمى )أفعؿ( لكاف عدد حركفيا أربعة، فثبت بذلؾ فساد رأم 

كممة أف تككف  ، فمٌما امتنعممتنعيفأبي عبيد اهلل. كمف المعركؼ نحكٌيا أٌف )لك( تجمع بيف شيئيف 

 ككنييا ممنكعةن مف الصرؼ. )أسد( عمى أربعة أحرؼ، امتنع

الحيحجى باالفتراض، كاالفتراضي  صبغي كعمى كٌؿ حاؿ، يبقى الشرط بأدكاتو المختمفة مٌما يى         

 يعيف المتناظرى في عممو الحجاجٌي، فيسبري بكاسطتو اآلراءى، كيفٌنديىا.

 أسمكب التككيد المطمب الرابع:

لتثبيت دعكاه  ىا المتناظري كسيمةن خذي كاضحة، يتٌ ييعىدُّ التككيد كسيمة حجاجٌية ذات أىمٌية 

يقكؿ أبك ىبلؿ العسكرٌم: "... كال  كتقريرىا، أك كسيمةن لدحض دعكل الخصـ كحججو، كالتأثير فيو.

 كلعٌؿ في التككيد استمالةن  .(2)ٌجة عمى المأمكر بو"يقتصري عمى ذلؾ حتى يؤٌكد كييكررى لتأكًُّد الحي 

لمخصـ نحك االقتناع بالدعكل؛ إذ يتحقؽ بو تثبيتي الدعكل في الذىف مف جٌراء اإللحاح الذم 

يصدري عف التككيد بأشكالو المختمفة. كبٌيف الدكتكر سمير استيتية أٌف اإللحاح يصؿ بالمتمقي إلى 

المتمقي يصؿ بالضركرة، كلكٍف، ألٌف  االقتناع بمضمكف الرسالة )الدعكل(، ال ألٌف الرسالة صادقةه 
                                                             

 .ُِٖالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
تح: عمي محمد البجاكم  الكتابة والشعر، -الصناعتينكتاب  العسكرٌم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ، -ِ

 . ُٔٓ، صُِٓٗ، ُكمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ط
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ما كاف صاحب الرسالة قادرنا عمى أف يمنحيا ىذا الجيد  إلى نتيجة مؤٌداىا، أٌنو لكال الصدؽي 

إذنا، ال يخفى ما لمتككيد مف دكر حجاجٌي كاضح في التأثير في  .(1)المتكاصؿ مف اإللحاح...

التككيد ال يتكقؼ كتجدر اإلشارة ىنا إلى أٌف استخداـ  الخصـ، كدفعو أحياننا إلى االقتناع بالدعكل.

كاالقتناع بيا،  في التعبير عف مدل رضاه بدعكل خصمو رضي تع، فقد يستخدمو المٌدعيعمى الم

، فما استخداـ يكنس لمقسـ ىنا إاٌل داللةه (2)ما وّجيتو" واهللِ "ما أحسَن كمف ذلؾ قكؿ يكنس: 

.كاضحة عمى تأكيده أٌف تكجيوى الكس  ائٌي لممسألة كاف تكجييا حسننا كمقبكالن

حضكره مكٌثؼه في نصكص المناظرات النحكٌية المكضكعة  -عمى أىمٌيتو–لـ يكف لمتككيد 

. كمع ىذا، ال نعدـ بعض المكاطف التي مف استعراض ثبلثيف نٌصا أك يزيدذلؾ ظير قد ك لمدارسة، 

 ذلؾ:يأتي بياف نجد فييا أسمكب التككيد حاضرنا. كفيما 

كٌظؼ الكسائيُّ أسمكب التككيد  .(3)"وتنصب كم والعرب ترفع في ذلك : "لسبيكيو قكؿ الكسائيٌ  -

بنكعو المعنكٌم )كٌمو( ردِّا عمى سيبكيو، الذم بٌيف عدـ جكاز النصب بحاؿ مف األحكاؿ في مثؿ 

ـي.  قكليـ: خرجتي فإذا عبد اهلل القائ

ككاف أبك حاتـ السجستانٌي قد  .(4)"أحسْن أحسْن"قكؿ يعقكب الحضرمٌي ألبي حاتـ السجستانٌي:  -

تنبييو عمى يعقكب الحضرمٌي ، فأراد الذيف آمنكا معو" دكف إدغاـىك ك قرأ قكلو تعالى: "فمٌما جاكزه 

أٌف الكجو الصحيح  بتكرار كممة )أحسف(، تأكيدنا منو أسمكب التككيد بنكعو المفظي،خطئو، فاستخدـ 

 قراءتييا مدغمة ال غير مدغمة. 

                                                             
 .َّٕاستيتية، المسانٌيات، ص -ُ
 .َِالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
 .َُالمصدر السابؽ، ص -ّ
 ة.مف ىذه الدراس ُّّص. كمٌر الحديث عف ىذه المسألة في ُٓالمصدر السابؽ، ص -ْ
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لمن ىذا؟ وَمْن صاحُبو؟ وأين صاحب ىذا عن أبي ذؤيب إذ قكؿ المازنٌي ألبي جعفر الطبرٌم: " -

ا قاطعا  .(1)يقول: فذلك سّكيٌن عمى الحمق حاذُق" ظي مف قكؿ المازنٌي السابؽ أٌنو رافضه رفضن ييمحى

؛ تأكيدنا رأم مف يقكؿ بجكاز تأنيث كممة )سٌكيف(،  فقد كٌرر المعنى نفسىو بتراكيبى استفيامٌيةو ثبلثةو

 منو لذلؾ الرفض. 

، وال أراد أيًضا أّنو دخل في شير  واهللِ "قكؿ األصمعٌي لمكسائٌي بحضكر الرشيد:  - ما أحرم بالحج 

ا( مف ق قد بٌيف أٌف المقصكدككاف الكسائٌي  .(2)حرام..." قتمكا ابف عٌفاف "كؿ الشاعر: بكممة )ميحرمن

" ىك اإلحراـ بالحٌج، فرٌد األصمعٌي كبلـ الكسائٌي، كبٌيف عدـ كجاىتو، كأٌكد ذلؾ الخميفة ميحًرمنا

 قسـ في كبلمو السابؽ.باستخدامو أسمكب ال

ـي تأسيسا عمى ما سبؽ، يظير أف المتناظر قد ا         الصورة األولى التككيد في صكرتيف: ستخد

ككيد المشيكرة، مثؿ: )إٌف، كالبلـ(، كالمتمثؿ كذلؾ أدكات التالمتمثؿ في  القواعدّي، النحوي   لتوكيدُ ا

المفظ، أك بتكرار  الكائف بتكرار التككيد المفظيك  بأداكتو المعركفة مثؿ)كٌؿ(، في التككيد المعنكم

في  المتمٌثؿ، الوظيفي   التوكيدُ  ةالصورة الثانيو  المعنى، كما ىك ظاىره في قكؿ المازنٌي أعبله.

كمف ثىـٌ تأكيد الدعكل كتثبيتيا في ذىف الخصـ، استخداـ أسمكب القسـ، الذم يؤٌدم ال محالة إلى 

 . ياعمى التصديؽ ب وحمم

، فإٌف المتناًظرى          إلى في حجاجو تكظيؼ أسمكب التككيد بصكره المختمفة يرمي بكعمى كؿٍّ

ثباتيا  .(3)"الكبلـي إذا تكٌرر تقٌرر، فػ"تقرير الدعكل كا 

 

 

                                                             
 .َُُالزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ِٕٓالمصدر السابؽ، ص -ِ
تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار  البرىان في عموم القرآن،الٌزركشي، اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد اهلل،  -ّ

 .َُ، صّالتراث، القاىرة، د. طبعة، د. سنة، ج
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 لثالمبحث الثا
 ات الٌنٌص الحجاجيٌ قنيٌ تً 

بياف المعاني كالقيـ سعيو إلى مف جية  يفالسابق يفيسير ىذا المبحث عمى خطى المبحث

بعد النظر في كقد كصمنا العممٌية الحجاجٌية.  المتناظريفى في يا كبلـي ميع ينطكمالحجاجٌية التي 

مف الًتٍقنٌيات الحجاجٌية التي كٌظفيا المتناظركف في لى عدد إنصكص المناظرات النحكية كتحميميا 

 ة ًتٍقنٌيةي كالتيكـ، كالثاني السخريةً  ًتٍقنٌيةي ى األكلثبلث:  حجاجٌية نٌياًت قٍ تً كىي متمثمة في كبلميـ، 

كال يخفى أٌف ليذه الًتقنٌيات  .، كالتمثيؿ كالكنايةالبيانٌية الصكرً  ة ًتقنٌيةي كالثالث ،كالمجاراة االستدراجً 

ذلؾ كبيافي  أبعادنا ببلغٌيةن أسيمت في بناء النٌص الًحجاجٌي كفؽ ما يقصده المتناًظر كيسعى إليو.

 :اآلتي النحكعمى 

 السخرية كالتيكـّول: المطمب األ 

أبعدت سخرية كاالستيزاء كالتيكـ أشياء أشرنا في جزئية سابقة مف ىذه الدراسة إلى أٌف ال

، كقٌربٍتيا مما يي المناظرات النحكٌية  ؛ إذ ظير ؼ بالمكابرة كالمعاندة كالمجادلةعرى عف ككنيا مناظراتو

كىذه أمكر  .(1)العممٌي، كالتعصب المذىبٌي، كالجداؿ المذمكـأٌف غاية المتناظر فييا ىي التنافس 

عف ىدفيا الحقيقي، الذم يكمف في الكصكؿ إلى الحٌؽ كحصكؿ العمـ  -كما قمنا –تبتعد بالمناظرة 

 كاالنتفاع بو.

 في صكر عديدة، مف أىٌميا: الضحؾي كاليزء بالخصـ.السخرية كالتيكـ  تقنٌيةي تظير 

خصـ بالمسألة المعركضة، كقصكره المعرفٌي فييا، فضبل عف انعداـ الكفاءة الجيؿ التمميحي إلى ك 

كقعنا في النفس كتأثيرنا كبيرنا، قد يدفع تصرفات ال مثؿ ىذهال شٌؾ أٌف لك  التي تؤٌىموي لمتناظر.

                                                             
 .َٔ-ٖٓانظر: ىذه الدراسة، ص ص -ُ
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كمف ىنا،  بالدعكل. سمبيّّ ال يعٌبر عف اقتناعو كلكٌنو سككته  ،المخاطىبى إلى السككت كاالنقطاع

أٌف لمسخرية كالتيكـ دكرنا في تأثير أحد المتناظريف في خصمو، كمف ثىَـّ تكجيو العممٌية ثبتى 

ا نافذنا في الحجاج عٌدىا بعضي لذا، فقد الحجاجٌية تبعنا لذلؾ.  –كلكٌنو سبلحه  .(1)الباحثيف سبلحن

رة. كىك أصكؿ عممٌية مقبكلة لدل عمماء البحث المناظيستند إلى  غير عممٌي؛ إذ ال –بحسب رأيي

ال يتعٌدل أف يككف بديبل لمحجاج العممٌي الذم يعتمد الحٌجة كالدليؿ أساسنا لقبكؿ الدعكل أك 

 . (2)رٌدىا

 االستدراج كالميجاراةثاني: المطمب ال

قنٌيات الببلغٌية الحجاجٌية ذات األثر الكبير في العممٌية قنٌية االستدراج مف التً تعدُّ تً 

يممؾ حنكة كفطنة في تكظيؼ ىذه التقنٌية يككف أقدر عمى تسيير عممٌية الحجاجٌية؛ فالمتناظر الذم 

تمؾ التسميـ بك اإلذعاف ، كمف ثىَـّ يككف أقرب إلى حمؿ خصمو عمى بما يخدـ دعكاه الحجاج

المناظرة التي جمعت بيف الجرمٌي كالفراء، كجاء فييا: كلعٌؿ مف أبرز األمثمة عمى ذلؾ  .الدعكل

: أخبرني أبو عمر الَجْرِمي وأبو زكريا يحيى بن زياد الَفر اء، فقال الفراء لمجرميّ و اجتمع كي أنّ وحُ "

: باالبتداء، قال لو الفراء: ما معنى رفعوا زيًدا؟ فقال لو الجرميّ  مَ ب" منطمقٌ  عن قوليم "زيدٌ 

 ،ال ُيْظَير معنىً : ىذا و من العوامل، قال لو الفراء: فأظيره، قال لو الجرميّ االبتداء؟ قال: َتْعِريتُ 

كاليوم عاماًل، ال ُيْظَير  : ال يتمثل، قال الفراء: ما رأيتُ الجرميّ لو قال لو الفراء: فمثمو إًذا، فقال 

رفعتم زيًدا؟ فقال: بالياء العائدة  مَ ب: أخبرني عن قوليم: "زيد ضربتو" فقال لو الجرميّ  ،لوال يتمث  
                                                             

، ِمجمة عالـ الفكر، العدد آليات الحجاج في كشف ما ىو في الحقيقة لجاج،انظر: الحسيف بنك ىاشـ،  -ُ
 .  ِٓ، صَُُِ، َْالمجمد

، دار الكتاب الجديد، الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوارانظر: رشيد الراضي،  -ِ
الَحيدة واالعتذار لعبد اج في مناظرة "الِحج(، َُِِد ). نقبلن عف: ليتيمي مراَّ، صََُِ، ُبنغازم، ط

قسـ األدب العربي، جامعة مكلكد معمرم، الجزائر،  –كمية اآلداب كالمغات  رسالة ماجستير، ،"العزيز الكنانيّ 
 .  َُْص
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ا االسم؟ فقال الفراء: نحن ال نبالي من ىذا؛ فإنّ  عُ رفَ يَ فكيف  ،: الياء اسمٌ عمى زيد، فقال الجرميّ 

يكون  : يجوز أنْ لصاحبو، فقال الجرميّ  منطمق" رافًعا واحد من االسمين إذا قمت "زيدٌ  نجعل كلّ 

ا الياء في ، وأمّ اآلخرَ  يرفعَ  فجاز أنْ  ،في نفسو منيما مرفوعٌ  اسمٍ  كل   منطمق" ألنّ  كذلك في "زيدٌ 

نّ نرفعْ  م؟ فقال الفراء: لاالسمَ  النصب، فكيف ترفعُ "ضربتو" ففي محل  ما رفعناه بالعائد و بالياء، وا 

: أظيره، قال ر، قال الجرميّ ظيَ ال يُ  : ما معنى العائد؟ قال الفراء: معنىً عمى زيد، قال الجرميّ 

فيما َفَرْرَت : لقد وقعت ل، قال الجرميّ مو، قال: ال يتمثّ : فمثّ الفراء؛ ال يمكن إظياره، قال الجرميّ 

 .(1)"منو

ظ مف نٌص المناظرة السابؽ أٌنو كاف لكؿٍّ مف الجرمٌي كالفراء دعكل حاكؿ كؿّّ منيما          ييمحى

كالدفاع عنيا. ككاف الفراء قد اعترض عمى دعكل الجرمٌي التي مؤٌداىا أٌف االبتداء تيا إثبات صح

لرفضو أف يككف ىناؾ عامؿه ال  الدعكل،ىك العامؿ في المبتدأ، كراح الفراء يحاكؿ إبطاؿ ىذه 

كلـ  قد أفحـ الجرمٌي؛ إذ سكت الجرميُّ  ر كال يتمٌثؿ. كقد يظير لقارئ ىذه المناظرة أٌف الفراءى ظيى يي 

األكلى كراح يسأؿ الفراء عف مسألة أخرل  ترؾ المسألةى  في ىذه المسألة. لكٌف الجرميَّ  حر جكابنايي 

. كييحسىبي لمجرمٌي فطنتو في  مضمرنا في نفسو أٍف ييمـز الفراءى  بما فٌر منو، كىذا ما حصؿ فعبلن

 استدراج الفراء نحك ذلؾ.

مف مقدمات كقضايا مشتركة بينو كبيف قد ينطمؽ المتناًظري في تكظيفو تقنٌية االستدراج         

طمقنا ليجعؿ منو من مى جكاب كاحد، فيأخذ ذلؾ الجكابى معو فييا عيتفؽ  فيطرح عميو أسئمةن خصمو، 

عف  األخفشى سأؿ مركاف  أفٌ كمف أمثمة ذلؾ  كالتسميـ بالدعكل. نحك حمؿ خصمو عمى اإلذعاف

: األخفش يفيد معنى ليس في اسميا؟ قال (كان)أليس خبرُ كانتا اثنتيف{  كجؿ: }فإفٍ  قكؿ اهلل عزٌ 

)كانتا( معنى ما أراد فمم يحتج إلى اثنتين[ أليس قد أفاد بقولو  نعم. قال: فأخبرني عن: ]كانتا

                                                             
 .ْٔ-ْٓاألنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ص ص -ُ
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فقاؿ: إنما أراد: فإف كاف مف ترؾ اثنتيف، ثـ أضمر مف عمى معناىا. قاؿ: فبإضماره مف  الخبر؟

 .(1)عمى معناىا أفاد معنى ما أراد

ظي           عنوالننٌص السابؽ أٌف مركاف انطمؽ مف سؤاؿ عرؼ مسبقا أٌف جكاب األخفش مف ييمحى

 الحقيقيٌ  السؤاؿى  ليبني عمى ىذا الجكابً  ،سيككف باإليجاب، كقد انتظر منو أف يجيب بػ )نعـ(

 ، كيككف بذلؾ قد انطمؽ مف مقدمة مشتركة بينو كبيف األخفش.المقصكد أصبل مف المناظرة

. (2)سائٌي كمركاف بف سعيد بحضرة يكنسالمناظرة التي جمعت بيف الك اكمف ذلؾ أيض        

 . فقاؿ(ما، كمف): الكسائيُّ  مف الكبلـ؟ فقاؿ (أمٌ )شيءو تشبو  : أمُّ الكسائيَّ مركافي سأؿ  فييا:كجاء 

: مركاف قاؿ .في الدار فٍ مى  ألضربفَّ : الكسائيُّ  في الدار؟ قاؿ فٍ مى  : ألضربفَّ : كيؼ تقكؿي مركاف

 : فكيؼ تقكؿ: ضربتي مركاف ما تركب. قاؿ فَّ : ألركبى الكسائيُّ  . قاؿما تركبي  فكيؼ تقكؿ: ألركبفَّ 

 ؟ قاؿما ركبتى  : فكيؼ تقكؿ: ركبتي مركاف قاؿ .في الدار فٍ مى  : ضربتي الكسائيُّ  قاؿ في الدار؟ فٍ مى 

: الكسائي   يم في الدار؟ قالأي   : ألضربن  : فكيف تقولُ مروان قال. ما ركبتى  : ركبتي الكسائيُّ 

 : ال يجوز.الكسائي   يم في الدار؟ قالأي   ضربتُ  : فكيف تقول:مروان قال يم في الدار.أي   ألضربن  

 ىكذا خمقت! : أمُّ الكسائيُّ  : لـ؟ قاؿمركاف قاؿ

ظ مف نٌص المناظرة السابؽ أٌف مركاف حاكؿ استدراج خصمو الكسائٌي عبر مجمكعة          ييمحى

تمييدنا  ىذه األسئمة شٌكمتٍ ، كاف الكسائي قد أجاب عنيا بنفس جكاب مركاف. كقد مف األسئمة

يم في أي   : ألضربن  فكيف تقولُ في قكؿ مركاف: ) يف، المتمثميفالمقصكد يفالحقيقيٌ  يفكأساسنا لمسؤال

)فكيف تقول: ضربُت أي يم في الدار؟  كفي قكلو:، (يم في الدارأي   : ألضربن  الكسائي   الدار؟ قال

: ال يجوز(. ظ  قال الكسائي  و أراد أف يؤسس أنٌ مف األسئمة التي طرحيا مركاف بف سعيد كييمحى

                                                             
 .ُٔانظر: الٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
 .ُٖٔانظر: المصدر السابؽ، ص -ِ



196 

 

ا معربنا،ألمريف: األٌكؿ جكاز أف يككف العامؿ في )أٌم( ماضيا، كالثاني اعتباره  كمف ىنا  )أيَّيـ( اسمن

بٌيف عدـ جكاز: )ضربتي أيَّيـ إاٌل أٌف الكسائٌي  ذلؾ.أراد مف الكسائٌي أف ييتابعو في مف ثَـّ ك  نصبيا.

. كبٌيف أٌف )أيُّيـ( في: )ألضربفَّ أيُّيـ (1)دار(؛ الشتراطو في العامؿ في )أٌم( أف يككف مستقببلن في ال

؛ إذ أيضيفت كحيذؼ صدر صمتيا، كالتقدير: ألضربفَّ أيُّيـ ىك في في الدار( اسـه مبنيُّ  عمى الضـٌ

 .(2)كىذا ىك مذىب سيبكيو، كىك األكثر الدار.

 الصكر البيانٌية ثالث:المطمب ال

 في لفت انتباه المتمٌقي ا كبيرنادكرن  يؤٌكد عمماء المسانٌيات الحجاجٌية أٌف لمصكر البيانٌية

حضكرو ما  كالتأثير فيو لصالح ىذه الدعكل أك تمؾ. كتيدؼ الصكر البيانٌية بحسب قكليـ إلى إبراز

لكٌف الكاقع في  .(3)مفيد أك نعتبره غيرى و لمعىياف ما قد نفيمي  تمؾ الصكري تجمك  كما ،كتككيده أك تمطيفو

نصكص المناظرات النحكٌية ال يعكس ىذه الرؤية؛ فحضكر الصكر البيانٌية فييا ال يتجاكز أف يككف 

ا ما عف الخطابة مكاضع قميمة جٌدا ، كلعٌؿ ىذا يعكد بنا إلى أٌف طبيعة المناظرات النحكٌية تبتعد نكعن

تمفة التي يكٌظفيا المتكمـ بغية أف يؤثر في المتمقيف، كتقترب مف التي تتمكف بالصكر الببلغٌية المخ

ز. ثيـٌ إٌف طبيعة المكضكعات كالمسائؿ بطابع الحقيقة ال المجافي غالب أحكالو الجدؿ الذم ينطبع 

التي يعالجيا النحاة في مناظراتيـ تفرض عمييـ طابع الجٌد، كتبعدىـ كثيرنا عف المغة األدبٌية بما 

                                                             
المكتبة  أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك،انظر: األنصارٌم، أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف ابف ىشاـ،  -ُ

 .ُِٓ-ُُٓ، ص صُبيركت، د. طبعة، د. سنة، ج -العصرية، صيدا
 .ُٔ، صّانظر: اإلستراباذٌم، شرح الكافية، ج -ِ
 .ّٕٗنظريات الحجاج، صانظر: حٌمادم صٌمكد، أىـ  -ّ
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إلى فيو  الحقيقةي  "كلطمب اليقيف ال تيترؾي  ٌي:السٌكاكيقكؿ  ثيؿ كاستعارة ككناية، كغيرىا.تمفييا مف 

 .(1)إلى الكناية" المجاز، كال التصريحي 

جٌدا، كلـ يكف  إذنا، كاف حضكر الصكر البيانٌية في نصكص المناظرات النحكٌية قميبلن         

سة المتناظر يمتفت إلييا كثيرنا، كلكٍف، ظير لنا بعد استعراض نصكص المناظرات المكضكعة لمدرا

الصكر البٌيانٌية في إطارو حجاجٌي. كفي ما يأتي  المكاضع التي كٌظؼ فييا المتناظركفعدد مف 

 بياف لتمؾ المكاضع:

أٌنو أبي عمرك يظير مف قكؿ .(2)وأدلج الّناس""نمَت يا أبا عمر قكؿ أبي عمرك بف العبلء:  -

اء ليعترض عمييا ليس فييا كجو ٌف المسألة التي جى بف عمر إلعيسقكؿ لي استخدـ أسمكب الكناية،

مفيكمة عند الناس، كبٌيف ذلؾ بقكلو: ليس في األرض حجازٌم إال كىك  اعتراض، كقد باتت مسألةن 

 فع.ينصب، كال في األرض تميميّّ إاٌل كىك ير 

جاء ىذا ك .(ّ)حممَت الماء؟"قد ما كنَت  "أال ترى أّنك لو حممَت كوًزا وفيو ماءٌ قكؿ المازنٌي:  -

قد بٌيف أٌف )منذ( حرؼه اف المازنٌي الكبلـ في سياؽ الحديث عف )منذ( كعمميا في الذم بعدىا، كك

جاء  : حرؼه لممازنيٌ  زرعةؿ أبك يعمى بف أبي قافكاحدنا.  شيئناجاء لمعنى، مثؿ أيف، ككيؼ، كأيلًزـ 

، و يعمؿ عمميف ينصب كيجرُّ : كقد رأيتي المازنيٌ  ؟ فقاؿكرفعو  يعمؿ عمميف جرٍّ  و قطُّ لمعنى ىؿ رأيتى 

ما إنٌ  ىي األفعاؿي  العكامؿي : ئبلن كتابع المازنٌي كبلمو قا كخبل زيدا. خبل زيدو  : أتاني القكـي مثؿ قكلؾى 

ترفع  كال يجكز أفٍ كعمرك. مثؿ قاـ زيده  ،يئيف إال بحرؼ عطؼو ش ىا رفعتٍ الكاحد، كلـ أرى  الشيءى  ترفعي 

                                                             
تح: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية،  مفتاح العموم،انظر: السٌكاكٌي، أبك يعقكب يكسؼ بف محمد،  -ُ

 .ُٓٓ، صَََِ، ُبيركت، ط
 .ّالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ِ
 . ْٓالمصدر السابؽ، ص -ّ
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 قاـ زيده  أيضا، إذا قمتى  الصفة ىك مرتفعه  : فإفٌ فقاؿ أبك يعمى بف أبي زرعة باالبتداء المبتدأ كخبره.

أال  قد اشتمؿ عمى الصفة. : المكصكؼي المازنيُّ  فقاؿ شيئيف بغير حرؼ عطؼ. ، فقد رفعتى العاقؿي 

 حممَت الماء؟ترى أّنك لو حممَت كوًزا وفيو ماٌء ما كنَت قد 

يظير مف قكؿ المازنٌي أٌنو قد كٌظؼ أسمكب التمثيؿ لييبٌيف ألبي يعمى أٌف حاؿ الصفة         

 كحاؿ الككز الذم، كاشتمؿ عميياصفة مكصكؼ حكل المختمؼ عف حاؿ االسـ المعطكؼ؛ فال

 ا كاحدنا. شيئن اشتمؿ عمى الماء حتى صار ىك كالماءي 

. كالجرُّ أٍف كاليد إذا جعمَتيا تحَت الر جلالخفضي عندم الشيءي دكف الشيء، صمعٌي: "قكؿ األ -

، فزيد أقمتىو مقاـ التنكيف  .(1)"تميؿ الشيء إلى الشيء، كتقيـ شيئنا مقاـ شيء، كقكلؾ: ىذا غبلـي زيدو

مف الكاضح أٌف األصمعي لٌما أراد بياف حقيقة )الخفض( لجأ إلى الصكرة المحسكسة،         

مخفكضة تحت الرّْجؿ. كال شٌؾ فاستخدـ أسمكب التشبيو، إذ شٌبو )الخفض( بحاؿ اليد التي تككف 

دة إلى يعيف عمى فيـ المسألة، فبو يخرجي األمر مف دائرة الصكرة المعنكٌية المجرٌ ىنا أٌف التشبيو 

ا، في أٌف ذلؾ يزيد في نسبة التأثير في المتمقي، كمف ثىـٌ إقناعو  الصكرة المحسكسة. كال شؾ أيضن

 بالدعكل المقدَّمة.

 

 

 

 

                                                             
 . ُّٗالٌزجاجٌي، مجالس العمماء، ص -ُ
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 الخاتمة

إلى الكشؼ عف مبلمح الًحجاج الكامف في نصكص المناظرات  قصدٍت ىذه الدراسةي 

كسعت إلى بياف حاؿ تمؾ المناظرات مف حيث التزامييا بمجمكعة الشركط كاألسس النحكٌية، 

في عددو أسفرت بعد النظر كالتحميؿ كقد الناظمة لمصطمح المناظرة كما أٌصؿ لو عمماء ىذا الفٌف. 

 :عمى النحك اآلتييا ، بياني عة مف النتائج كالتكصياتك عف مجممف تمؾ النصكص 

 :النتائج

المتناظركف عقمٌية حجاجٌية فٌذة عكسٍت قدرتيـ عمى تقميب الحيجج كمقابمتيا  أظير النحاةي  -ُ

، الدعكلفنٌكعكا طرؽ االستدالؿ كأٌدلتو بما يخدـ النحكٌية،  المسائؿال سٌيما في  ببعضيا،

 ككشفكا عف عمؽ فيميـ كتفكيرىـ الحجاجٌي.

طرؽ االستدالؿ في لما عميو جاج في المناظرات النحكية مماثمة جاءت طرؽ االستدالؿ في الحً  -ِ

الدرس النحكم عاٌمة، فحضر الٌنٌص القرآني كالحديث النبكم الشريؼ كأقكاؿ العرب، مف أمثاؿ 

 كأقكاؿ لمفصحاء، كلغات.

كاف بركزي الًحجاج في شخصٌية المعترض أكثر منو في شخصٌية المٌدعي )المستفيـ أك  -ّ

 الممتحف(. 

مع مقارنةن  ،إلييا قميمةه جدا كانت غايتييا طمبى الحقيقة كالكصكؿى  التيإٌف المناظرات النحكٌية  -ْ

 ة المذمكمة كالمبارزة المعرفٌية.التنافسيٌ التعٌصب المذىبي ك تمؾ التي قامت عمى 

لـ تكف المناظرات النحكٌية جميعييا عمى مستكل كاحد مف حيث إفادةي الدرس النحكٌم؛ فإذا كاف  -ٓ

ىناؾ مناظراته نحكٌية خدمت الدرس النحكٌم كأغنتيو، فقد كاف عمى الجية األخرل مناظرات لـ 
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اآلراء في ثراء  –إلى حٌد بعيد  –مـ تيسيـ فكرٌيا كطريقا مشركعا لمتكسُّب، ف تتجاكز ككنيا ترفا

، كليس ليا عتدُّ بويي تزيد في بناء النحك شيئنا النحكٌية؛ ذلؾ أٌف كثيرا مف المسائؿ المقٌدمة فييا ال 

 كجو قكمّّ في العربٌية؛ إذ تصٌب في فمسفة النحك ال في النحك نفسو.

معٌينة، لة ة بيف الطرفيف المتناظريف حكؿ مسأالعاٌمة تقريبي المساف إذا كاف مف أىداؼ المناظرةً  -ٔ

، أصبلن  النحكم المكجكد بيف الطرفيف المتناظريف فإٌف بعض المناظرات النحكٌية عٌززت الخبلؼى 

بؿ أضافت إليو خبلفا عمى المستكل الشخصٌي، فبدؿ أف يخرج المتناظراف متفقيف، يخرجاف 

 ئيا.مف إجرا أفضؿى  -برأيي –كثيرو منيا كاحد منيما لآلخر. لذا، كاف ترؾي عدٌكيف يكيد كؿُّ 

ثٌمةى ىٌكةه كبيرة بيف مصطمح المناظرة كما أٌصؿ لو عمماء البحث كالمناظرة كبيف ما ىك كاقع  -ٕ

كماثؿ في نصكص المناظرات النحكٌية؛ فمـ نجد التزاما مف المتناظريف بالضكابط كالشركط 

 العاٌمة لممناظرة، ال مف حيثي اليدؼ الذم ىك الكصكؿ إلى الحٌؽ، كال مف حيثي المنيج.

في النصكص  جال تنفي الدراسة كجكد مقاربة بيف الًحجاج في المناظرات النحكٌية كالًحجا -ٖ

األخرل؛ كالنٌص القرآنٌي، كالنصكص األدبٌية، الشعرٌية منيا كالنثرٌية، كلكٌنيا تعتقد أٌف لكٌؿ 

غيره. كلعٌؿ مف أىـٌ عف بيا نماز الخاٌصة، التي ي وو كأساليبى كتقنٌياتً  و األسمكبٌيةى خصائصى  ًحجاج

انطباعو بمبلمح الحجاج الجدلٌي، الذم جاج في نصكص المناظرات النحكٌية يمٌيز الحً ما 

عدـ رككنو كثيرنا تظير غايتو المثمى في الكصكؿ إلى إلزاـ الخصـ أك إفحامو. أضؼ إلى ذلؾ 

كر األدكات حضفي الكقت الذم كاف  ككنايةكتمثيؿ يانٌية مف استعارة كتشبيو الصكر البإلى 

 .كبيرا تمؾ النصكصفي  كاألساليب المغكية، كاالستفياـ كالنفي كالشرط كالتككيد
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 :لتوصياتا

ـٌ لممناظرة  -ضركرة البحث في أثر المناظرات النحكٌية  -ُ  –السٌيما الخارجةي منيا عف اإلطار العا

 في بناء األحكاـ النحكٌية.

النحكٌم الكاحد، المعركضة في المناظرة، كالمدٌكنة في ضركرة البحث في مدل التكافؽ بيف آراء  -ِ

ا المصادر التراثٌية لمنحك العربٌي. كيأتي ىذا األمر انطبلقنا مف أٌف التعٌجؿ كعدـ الركٌية الزمى 

، الذم يالمناظرة  جكَّ  غير  بالتنافس كالتعصب اكثير مف األحياف مشحكنن ككف في العاـٌ

 أماـ أدنى نظر. -لركاكتيا –ال تسمـ  جٌراء ذلؾ آراءه فيصدر عف النحكٌم مف ، المحمكد
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

 .ُّّٗ ،َُط ، دار الكتاب العربي، بيركت،ضحى اإلسالمأحمد أميف،  .ُ

 باذٌم، رضي الديف، محمد بف الحسف:اإلسترا -

، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف شرح الرضّي عمى الكافيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ِ

 .ُٔٗٗ، ِطعمر، منشكرات جامعة قار يكنس، بنغازم، 

تح: محمد نكر الحسف، كمحمد  الحاجب،شرح شافية ابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ّ

 .ُِٖٗالزقراؼ كمحمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممٌية، بيركت، د. طبعة، 

، ُريفي، دار صادر، بيركت، ط، تح: محمد نبيؿ طيوانالداألسدم، الكميت بف زيد،  .ْ

َََِ. 

 العراؽ، د. ط، د. ت.، ترجمة كشرح: عبد الرحمف بدكم، دار الرشيد، الخطابةأرسطك،  .ٓ

، تح: محمد باسؿ عيكف السكد، شرح التصريح عمى التوضيحاألزىرم، خالد بف عبد اهلل،  .ٔ

 .َََِ، ُدار الكتب العممٌية، بيركت، ط

تح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف،  األصمعّيات،األصمعٌي، عبد الممؾ بف قريب، .ٕ

 . ُّٔٗ، ٓد. ناشر، بيركت، ط

 ، د.ط، د.ف مكاف، د.سنة.، مطبعة جامعة دمشؽفي أصول النحوسعيد،  ،األفغاني .ٖ

، ضبطو كصححو: مصطفى عبد الٌشافي، دار الكتب العممٌية، ديوانال، امرؤ القيس .ٗ

 .ََِْ، ٓبيركت، ط
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دار الكتب العممٌية، بيركت، المعجم المفصل في شواىد المغة العربية، إميؿ بديع يعقكب،  .َُ

 . ُٔٗٗ، ُط

 :بف عبيد اهلل ت عبد الرحمف كماؿ الديف بف محمدالبركا، أبك األنبارمٌ  -

تح:  في أصول النحو، اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدّلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُُ

 .ُٕٓٗسعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السكرية، د. مكاف، د. طبعة، 

، تحقيؽ: صريين والكوفيينباإلنصاف في مسائل الخالف بين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُِ

 ، د.سنة.ُجكدة مبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

، تح: طو عبد الحميد طو، ن في غريب إعراب القرآنالبياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُّ

 .َُٖٗية العامة لمكتاب، د. طبعة، كمراجعة: مصطفى السقا، الييئة المصر 

، تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة، المذكر والمؤنث، محمد بف القاسـ ، أبك بكرابف األنبارمٌ  .ُْ

 .ُُٖٗكزارة األكقاؼ المصرية، القاىرة، د. طبعة، 

، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل، حٌياف محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسٌي، أبك .ُٓ

 .ََِٓ، ُتح: حسف ىنداكم، كنكز إشبيميا، ط

 مد عبد اهلل جماؿ الديف ابف ىشاـ:األنصارٌم، أبك مح -

 -المكتبة العصرية، صيدا مالك،أوضح المسالك إلى ألفّية ابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُٔ

 نة.بيركت، د. طبعة، د. س

، تح: محمد محيي شرح شذور الذىب في معرفة كالم العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُٕ

 .ُٔٗٗالطبلئع، القاىرة، د. طبعة، الديف عبد الحميد، دار 

تحقيؽ: محمد محيي الديف مغني المبيب عن كتب األعاريب، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُٖ

 .ُُٗٗعبد الحميد، المكتبة العصرم، بيركت، 
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، تحقيؽ: المنياج في ترتيب الحجاج كتاب الباجي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد، .ُٗ

 .ُٕٖٗ، ِدار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طعبد المجيد تركي، 

، طرق االستدالل ومقدماتيا عند المناطقة واألصوليينالباحسيف، يعقكب بف عبد الكىاب،  .َِ

 .ََُِ، ِمكتبة الرشيد، الرياض، ط

 –دار ابف كثير، دمشؽ  صحيح البخارّي،البخارٌم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ،  .ُِ

 .ََِِ، ُبيركت، ط

شرح كتكميؿ: محمد الطاىر ابف عاشكر، مطبعة لجنة التأليؼ  ،الديوان، بشار بف برد .ِِ

 .كالترجمة، القاىرة، د. طبعة، د. سنة

تح: عبد السبلـ خزانة األدب ولّب ُلباب لسان العرب، البغدادم، عبد القادر بف عمر،  .ِّ

 .ُٕٗٗ، ْىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

شرح اإلمام التفتازاني عمى الشمسية في المنطق اهلل،  التفتازاني، مسعكد بف عمر بف عبد .ِْ

ٌماف، طلإلمام الكاتبي  .َُُِ، ُ، تحقيؽ: جاد اهلل بساـ صالح، دار النكر المبيف، عى

 تماـ حٌساف: -

 .َََِ، عالـ الكتب، القاىرة، د. طبعة، األصولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ِٓ

 –دار الثقافة، الدار البيضاء  المغة العربية معناىا ومبناىا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــ .ِٔ

 .ُْٗٗالمغرب، د. طبعة، 

شراؼ: د. رفيؽ العجـ، كّشاف اصطالحات الفنون والعمومالتيانكم، محمد عمي،  .ِٕ ، تقديـ كا 

 .ُٔٗٗ، ُلبناف ناشركف، لبناف، بيركت، طتحقيؽ: د. عمي دحركج، مكتبة 

، قرأه كعٌمؽ دالئل اإلعجازالجرجانٌي، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد،  .ِٖ

 .ُِٗٗ، ّرة، كدار المدني، جٌدة، طعميو: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني، القاى
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 ابف جني، أبك الفتح عثماف: -

، تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار اليدل، بيركت، الخصائصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ِٗ

 .ُُّٗ، ِط

، تح: محمد حسف إسماعيؿ كأحمد رشدم سر صناعة اإلعرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .َّ

 .َُِِ، ّالكتب العممٌية، بيركت، طشحاتة، دار 

، تحقيؽ: أحمد عبد الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم، إسماعيؿ بف حٌماد،  .ُّ

 .َُٗٗ، ْالغفكر عٌطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط

، تح: فخر صالح سميماف قداره، دار أمالي ابن الحاجبابف الحاجب، أبك عمرك عثماف،  .ِّ

 .ُٖٗٗار، عٌماف، د. طبعة، الجيؿ، بيركت، دار عمٌ 

، المستدرك عمى الصحيحينالحاكـ النيسابكرم، الحافظ أبي عبداهلل محمد بف عبداهلل،  .ّّ

 .ََِِ، ِتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

، دار الرشيد، العراؽ، د. موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريفالحديثي، خديجة،  .ّْ

 .ُُٖٗطبعة، 

، ضبطو كشرحو ككضع فيارسو: د. شذا الَعرف في فّن الصرفالحمبلكم، الشيخ أحمد،  .ّٓ

 .ََُِالعصرٌية، بيركت، د. طبعة،  محمد أحمد قاسـ، المكتبة

، سمسمة ، أىم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومحٌمادم صٌمكد .ّٔ

 كالعمكـ اإلنسانية، تكنس. فآداب، جامعة اآلداب كالفنك 

ٌية، ، الدار الجامعالقياس في الدرس المغوّي بحث في المنيجحمكدة، طاىر سميماف،  .ّٕ

 .ُِٗٗاإلسكندرٌية، د. طبعة، 



216 

 

تحقيؽ: إحساف عباس،  إرشاد األريب إلى معرفة األديب،، معجم األدباءالحمكم، ياقكت،  .ّٖ

 .ُّٗٗ، ُدار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط

، دار حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل عمى ألفّية ابن مالكالخضرم، الشيخ محمد،  .ّٗ

 الفكر، د. مكاف، د. طبعة، د. سنة.

 . ََِِ، ُ، دار سعد الديف، دمشؽ، طمعجم القراءاتالخطيب، عبد المطيؼ،  .َْ

ٌمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد،  .ُْ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابف خى

 تح: إحساف عباس، دار صادر، بيركت، د. طبعة، د. سنة.

، ُالكتب العممٌية، بيركت، طقٌدـ لو كشرحو: أحمد حسف بسج، دار  يوان،الدذك الرُّمة،  .ِْ

ُٗٗٓ. 

 ينر، بيركت، د. طبعة،، تح: رايٍنيرٍت فاييرٍت، دار فرانتس شتايوانالدالٌراعي الٌنميرم،  .ّْ

َُٖٗ. 

تحقيؽ: جيرار جيامي، دار الفكر  كتاب العبارة،، نص تمخيص منطق أرسطو،ابف رشد .ْْ

 .ُِٗٗ، ُالمبناني، بيركت، ط

الكتاب ، دار الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحواررشيد الراضي،  .ْٓ

 .ََُِ، ُالجديد، بنغازم، ط

 :عبد الرحمف بف إسحاؽ الزٌجاجي، أبك القاسـ -

أخبار أبي القاسـ الزجاجي، تح: عبد الحسيف المبارؾ، دار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .ْٔ

 .َُٖٗالرشيد، العراؽ، د. طبعة، 

ؾ، دار النفائس، المبار ، تح: مازف اإليضاح في عمل النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ْٕ

 .ُٕٗٗ، ّبيركت، ط
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، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، مجالس العمماءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ْٖ

 .ُٗٗٗ ،ّالقاىرة، ط

الفضؿ  ، تحقيؽ: محمد أبكطبقات النحويين والمغويينبكر محمد بف الحسف،  كيدم، أبالزُّبى  .ْٗ

 .سنة ، د.ِـ، دار المعارؼ، القاىرة، طإبراىي

،  تحقيؽ: عبد العميـ تاج العروس من جواىر القاموسًبيدم، محمد مرتضى الحسيني، الزَّ  .َٓ

 ، د. طبعة، د. مكاف، د. سنة.اكم، مطبعة حككمة الككيتالطحٌ 

تح: محمد أبك  البرىان في عموم القرآن،الٌزركشي، اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد اهلل،  .ُٓ

 لتراث، القاىرة، د. طبعة، د. سنة.الفضؿ إبراىيـ، دار ا

 .ََِِ، ُٓ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، طاألعالمالزركمي، خير الديف،  .ِٓ

، أساليب الحجاج في القرآن الكريم، نماذج من الحجج االستنباطيةزكريا بشير إماـ،  .ّٓ

 .َُٗٗمجمة اآلداب، جامعة اإلمارات، العدد السادس، 

فغانٌي، مؤسسة ، تح: سعيد األحّجة القراءاتزرعة عبد الرحمف بف محمد،  ابف زنجمة، أبك .ْٓ

 .ُٕٗٗ، ٓالرسالة، ط

مسائل الخالف في ضوء االعتراض عمى السبيييف، محمد بف عبد الرحمف بف عبد اهلل،  .ٓٓ

 .ََِٓ، ُياض، ط، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الر الدليل النقميّ 

الفتمي، ، تح: عبد الحسيف األصول في النحوبك بكر محمد بف سيؿ، ابف السٌراج، أ .ٔٓ

 .ُٔٗٗ، ّمؤسسة الرسالة، ط

تح: عبد الحميد ىنداكم، دار  مفتاح العموم،السٌكاكٌي، أبك يعقكب يكسؼ بف محمد،  .ٕٓ

 .َََِ، ُالكتب العممية، بيركت، ط

 ، أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل:السيرافيٌ  -
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 ذ بعضيم عن بعض،أخبار النحويين البصريين ومراتبيم وأخْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٖٓ

 .ُٖٓٗ، ُتحقيؽ: محمد إبراىيـ البنا، دار االعتصاـ، ط

تح: أحمد حسف ميدلي كعمي سٌيد عمي، ، شرح كتاب سيبويوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٗٓ

 .ََِٖ، ُممٌية، بيركت، طدار الكتب الع

 :، أبك عمي الحسيف بف عبد اهللابف سينا -

تحقيؽ: د. سميماف دنيا، دار المعارؼ، إلشارات والتنبييات، ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .َٔ

 .، د. سنةّىرة، طالقا

، تحقيؽ: محمد عثماف، مكتبة الثقافة الدينية، كتاب المنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُٔ

 . ََِٖ، ُالقاىرة، ط

 :عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، جبلؿ الديف -

، تح: إبراىيـ محمد عبد اهلل، مجمع األشباه والنظائر في النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ِٔ

 .ُٕٖٗالمغة العربٌية، دمشؽ، د. طبعة، 

، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد سميماف االقتراح في عمم أصول النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ّٔ

 .ََِٔزاريطة، د. طبعة، ياقكت، دار المعرفة الجامعٌية، األ

، تح: محمد أبك الفضؿ بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ْٔ

 .ُٓٔٗ، ُإبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ط

، صححو كضبطو: محمد جاد المزىر في عموم المغة وأنواعياــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ٓٔ

 ، د. سنة.ّالمكلى كعمي محمد البىجاكٌم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار التراث، القاىرة، ط

سالـ ، تح: عبد العاؿ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٔٔ

 .ُِٗٗمىكرىـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، د. طبعة، 
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خٌرج الشكاىد  شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٕٔ

 .ََِٕ، ُشيٌراب، مؤسسة الرسالة، طكصٌنفيا: محمد محمد حسف 

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء ، التعريفات، دالشريؼ الجرجاني، عمي بف محم .ٖٔ

 .ُّٖٗ ،ُ، بيركت، طبإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية

تحقيؽ: سعكد آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار الجكني،  .ٗٔ

 ىػ.ُِْٔ، ُبف عبد العزيز العريفي، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، ط

 ، د.ت.ٕ، دار المعارؼ، القاىرة،  طالنحوية المدارسشكقي ضيؼ،  .َٕ

، تح: طو عبد الرؤكؼ حاشية الصّبان عمى شرح األشمونّي عمى ألفّية ابن مالكالصٌباف،  .ُٕ

 طبعة، د. سنة.سعد، المكتبة التكفيقٌية، د. مكاف، د. 

 صكلة، عبد اهلل: -

، الحجاج في القرآن الكريم من خالل أىم خصائصو األسموبيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ِٕ

 .ََِٕ، ِدار الفارابي، بيركت، ط

مسكيمياني لمنشر في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ّٕ

 .َُُِ، ُكالتكزيع، تكنس، ط

، تحقيؽ: عبداهلل جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، أبي جعفر محمد بف جرير،  .ْٕ

 .ََُِ، ُبف عبد المحسف التركي، دار ىجر، القاىرة، ط

، تعميؽ: عبد العظيـ الشناكم كمحمد نشأة النحو وتاريخ أشير النحاةمحمد، الطنطاكم، .ٕٓ

 .ُٗٔٗ، ِالرحمف الكردم، د. ناشر، طعبد 

، المركز الثقافي العربي، الدار في أصول الحوار وتجديد عمم الكالمطو عبد الرحمف،  .ٕٔ

 .َََِ، ِالبيضاء، ط
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، دار األضكاء، تمخيُص الُمحّصل المعروف بنقد المحّصلالطكسي، الخكاجة نصير الديف،  .ٕٕ

 .ُٖٓٗ، ِبيركت، ط

 .ُٕٔٗ، ٔدار النيضة العربية، القاىرة، ط، أسس الفمسفةالطكيؿ، تكفيؽ،  .ٖٕ

 .ُْٖٗ، الدار التكنسية، د. ط، تفسير التحرير والتنويرابف عاشكر، محمد الطاىر،  .ٕٗ

 .َُِّ، ُمنشكرات ضفاؼ، بيركت، طبالغة اإلقناع في المناظرة،  عبد المطيؼ عادؿ، .َٖ

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتير خ إسماعيؿ بف محمد،  يشالعجمكني، المفٌسر ال .ُٖ

 ق.ُُّٓد. مكاف، د. طبعة،  مكتبة القدسي،من األحاديث عمى ألسنة الناس، 

، تح: محمد جٌبار الميعيبد، دار الجميكرية لمنشر، القاىرة، د. طبعة، يوانالدعدٌم بف زيد،  .ِٖ

ُٗٔٓ. 

 -دار جركس برس، طرابمس معجم الشعراء المخضرمين واألمويين،عزيزة فكاؿ بابتي،  .ّٖ

 .ُٖٗٗ، ُلبناف، ط

األردف،  –عالـ الكتب، إربد  نظرّية الحجاج، تطبيق عمى نثر ابن زيدون،عزيز لدية،  .ْٖ

 ،َُِٓ، ُط

، اعتنى بو: تيذيب التيذيبالفضؿ أحمد بف عمي بف حجر،  كالعسقبلني، الحافظ أب .ٖٓ

 .ََِٖ، ُ، بيركت، طإبراىيـ الزيبؽ كعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة

تح:  الكتابة والشعر، -كتاب الصناعتين العسكرٌم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ، .ٖٔ

، ُلكتب العربية، القاىرة، طعمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء ا

ُِٗٓ. 

، عون المعبود عمى شرح سنن أبي داودالعظيـ آبادم، أبي عبد الرحمف شرؼ الحؽ،  .ٕٖ

، بيركت، طاعتنى بو:   .ََِٓ، ُأبك عبد اهلل النعماني األثرم، دار ابف حـز
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 عبد اهلل بف الحسيف:ميحٌب الديف ، أبك البقاء العكبرمٌ  -

، تح: عمي محمد البجاكٌم، عيسى التبيان في إعراب القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٖٖ

 مكاف، د. طبعة، د. سنة.لحمبي، د. البابي ا

، تح: محمد عثماف، مكتبة الثقافة المباب في عمل البناء واإلعرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ٖٗ

 .ََِٗ، ُالدينية، ط

، ُ،عالـ الكتب الحديث، إربد، طالحجاج، مفيومو ومجاالتوعمكم، حافظ إسماعيمي،  .َٗ

ََُِ. 

أصول النحو العربّي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عمم المغة محمد، عيد،  .ُٗ

 .ُٖٗٗ، ْ، عالـ الكتب، القاىرة، طالحديث

، تح: محمد سميماف المستصفى من عمم األصول، ، أبك حامد محمد بف محمدالغزاليٌ  .ِٗ

 .ُٕٗٗ، ُاألشقر، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

، الدكاخمي كمحمد القصاص، مكتبة األنجمك المصرية، تعريب: عبد الحميد المغةفندريس،  .ّٗ

 د. مكاف، د. طبعة، د. سنة.

دستور العمماء أو جامع العموم في رم، كى القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نى  .ْٗ

عٌرب عباراتو الفارسٌية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممٌية، بيركت، ، اصطالحات الفنون

 .ََُِ، ُط

، بعد التداولي والحجاجّي في الخطاب القرآني الموّجو إلى بني إسرائيلالقدكر عمراف،  .ٓٗ

 .َُِِ، ُاألردف، ط –عالـ الكتب الحديث، إربد 

، القرطاجٌني، أبك .ٔٗ ، تحقيؽ: محمد الحبيب ابف وسراج األدباء ءمنياج البمغا الحسف حاـز

 .ُّٖٗ، ّالخكجة، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
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الجامع ألحكام القرآن والمبّين لما تضمنو من حمد، عبد اهلل محمد بف أ القرطبي، أبك .ٕٗ

، ُاهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط ، تحقيؽ: عبدالسّنة وآي الفرقان

ََِٔ. 

، إنباه الرواة عمى أنباه النحاةالقفطي، الكزير جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ،  .ٖٗ

 .ُٖٔٗ، ُالفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي، القاىرة، طتحقيؽ: محمد أبك 

 .ُُٗٗ، ٔ، دار المشرؽ، بيركت، طأصول الفمسفة العربّيةقمير، يكحٌنا،  .ٗٗ

 .ُُٕٗ، جمعو كشرحو: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، د. طبعة، يوانالدكيثىٌير عٌزة،  .ََُ

لكتب دار ا واألصول،االستدالل في معاني الحروف، دراسة في المغة كركـ، أحمد،  .َُُ

 .ََِٗالعممٌية، بيركت، 

الكميات معجم في المصطمحات والفروق الكفكم، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني،  .َُِ

 .ُٖٗٗ، ِ، اعتنى بو: د.عدناف دركيش كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، طالمغوية

 لؾ، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل:ابف ما -

، تح: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف، شرح التسييلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .َُّ

 .َُٗٗ، ُمصر، ط –دار ىجر، الجيزة 

عـ أحمد ىريرم، دار تحقيؽ عبد المنشرح الكافية الشافية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .َُْ

 .ُِٖٗ، ُالمأمكف لمتراث، ط

، تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة، لجنة إحياء المقتضب المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد، .َُٓ

 .ُْٗٗإلسبلمي، القاىرة، د. طبعة، التراث ا

بىعٌي،  .َُٔ ، عيني بتحقيقو كشرحو كالتعميؽ عميو: حسف كامؿ الصيرفٌي، د. يوانالدالمتمٌمس الضُّ

 .َُٕٗمكاف، د. طبعة، 
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بية، المكتبة اإلسبلمية، مجمع المغة العر  المعجم الوسيط،القاىرة،  –مجمع المغة العربية  .َُٕ

 إسطنبكؿ، د.طبعة، د. سنة.

، مكتبة مصطفى مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحوالمخزكمي، ميدم،  .َُٖ

 . ُٖٓٗ، ِالبابي الحمبي، مصر، ط

، تح: فخر الديف قباكة كمحمد الجنى الدانّي في حروف المعانيالمرادٌم، الحسف بف قاسـ،  .َُٗ

 .ُِٗٗ، ُتب العممٌية، بيركت، طنديـ فاضؿ، دار الك

 .ُٓٗٗ، ّدار التعارؼ، بيركت، ط المنطق،الًمٍظفىر، محمد رضا،  .َُُ

 .ُِٖٗ، ّبيركت، ط، دار كمكتبة اليبلؿ، معالم الفمسفة اإلسالميةمغنٌية، محمد جكاد،  .ُُُ

، عمي،  .ُُِ  .ََِٔ، ُ، دار غريب، القاىرة، طأصول التفكير النحويّ أبك المكاـر

 الممخ، حسف خميس: -

 –عالـ الكتب، إربد  الحجاج رؤى نظرية ودراسات تطبيقية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُُّ

 .َُِٓ، ُاألردف، ط

، دار نظرية التعميل في النحو العربي بين القدماء والمحدثينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .ُُْ

 .َََِ، ُالشركؽ، عماف، ط

 ، دار المعارؼ، القاىرة، د.ط، د.ت.لسان العربابف منظكر،  .ُُٓ

دار  االستدالل والمناظرة،ضوابط المعرفة وأصول الميداني، عبد الرحمف حسف حنبكة،  .ُُٔ

 .ُّٗٗ، ْالقمـ، دمشؽ، ط

شرح التسييل المسمى بـ: تمييد القواعد ناظر الجيش، محٌب الديف محمد بف يكسؼ،  .ُُٕ

تح: عمي محمد فاخر كجابر محمد البراجة، كغيرىما، دار السبلـ، بشرح تسييل الفوائد، 

 .ََِٕ، ُمصر، ط –اإلسكندرٌية 
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، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية، طبيعتو ومجاالتو ووظائفوالتحاجج، الٌنٌقارم، حٌمك،  .ُُٖ

 . ََِٔ، ُالرباط،ط

، د.ناشر، د. في تاريخ العربية أبحاث في الصورة التاريخية لمنحو العربينياد المكسى،  .ُُٗ

 . ُٕٔٗط، 

ٌجاج،  .َُِ ، اعتنى بو: أبك صحيح مسممالنيسابكرم، اإلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف الحى

 .ََِٔ، ُحمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، طقتيبة نظر م

 .ُٓٗٗ، ِلكتب المصرية، القاىرة، ط، دار اديوان، الاليذلٌيكف .ُُِ

، إدارة المطبعة المنيرية، القاىرة، د. شرح المفصلابف يعيش، مكفؽ الديف يعيش بف عمي،  .ُِِ

 .ََُٗطبعة، 

 الجامعّية: لئالرسا
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Abstract 

Sebai, Omar Mohammad Taysir, Argumentation in Syntactic Debates, 

Terminology, Treatment and Tools, A Ph.D. Dissertation, Yarmouk 

University, 6102, (Supervisor Prof. Sameer Sharif  Staityieh). 

 This study deals with argumentation in syntactic debates, and seeks 

to trace and detect the features of argumentation in the texts of syntactic 

debates. This study includes three chapters, the first of which is devoted to 

the parameters of  the two terms "debate" and "argumentation", and  their 

general conditions. The second was devoted to the elements of the process 

of argumentation in the texts of syntactic debates, and mental and narrated 

argumentation evidences employed by debaters. The third chapter was 

devoted to talk about argumentation tools, procedures and techniques. The 

study adopted the descriptive and analytical approach. The texts of the 

syntactic debates were critically read and analyzed thoroughly to devise 

underlying argumentation theoretical frameworks in these texts. 

The study reached a number of conclusions; the most important of 

these was the presence of  linguistic tools and methods such as 

interrogation, negation, condition and emphasis in the texts of these 

syntactic debates was significant compared to the graphic images such as 

metaphor and simile which have been absent in most of these texts. The 

study showed that the presence of argumentation in the character of the 

objector was more than in the character of the examiner. It also showed that 

argumentation in syntactic matters was more than in matters of 

morphology. In addition, the naming of many of these councils, which 

were held among Arab grammarians, as debate was a matter of preference, 

because the dividing line between the debate and other terms such as 

dialogue and argumentation was not sharp. 

Keywords: argumentation, debate, syntax, reasoning, persuasion. 
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