وزارة ّالتعليم العالي والبحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ⵏⴰⵏⵙⵓⵉⴸⴰⵏⵓⴴⴴⵉⵏⵏⵓⴸⴻⵎⵍⴻⵙⵓⵏⴼⵉⵍⵖⴰ
ⵓⵣⵣⵓⵉⵣⵉⵝⵏⵕⴻⵎⵎⴻⵄⵎⵝⴰⴸⵓⵍⵓⵎⵍⵏⵝⵉⵡⴰⴸⵙⴰⵝ
ⵏⵉⵢⴰⵍⵝⵓⵝⴸⵏⵉⵡⵉⵍⴿⴻⵙⵜⵏⵝⵢⴰⴷⴷⴻⵣⴰⵝ

جامعة مولود معمري ،تيزي-و ّزو
كلية آالداب ّ
ّ
واللغات
ّ آ
العربية وادابها
قسم ّاللغة

UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DETIZI-OUZOU
FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES
Département de Langue et Littérature Arabes

الدكتوراه
أطروحة لنيل شهادة ّ
وتداوليات الخطاب
غوي القديم
التخصصّ :
ّ
الدرس المّ ّ
ّ

الدين يحي
إعداد الطّالب :صالح ّ

العربي في ضوء التّفكير
أصول ال ّنحو
ّ
ساني المعاصر
المّ ّ

أعضاء لجنة المناقشة:
ئيسا؛
أ.د صالح بلعيد ،أستاذ التّعليم العالي؛ جامعة مولود معمري ،تيزيّ -
وزو...................ر ً

وزو......مشرفة ومقررة؛
د .فتيحة حداد ،أستاذة محاضرة صنف (أ)؛ جامعة مولود معمري ،تيزيّ -
وزو............مناقشة؛
أ.د ذهبية حمو الحاج أستاذة التّعليم العالي؛ جامعة مولود معمري ،تيزيّ -
أ.د بوزيد بومدين ،أستاذ التّعليم العالي؛ جامعة وهران....................................مناق ًشا؛
أ.د مطهري صفية ،أستاذة التّعليم العالي؛ جامعة وهران..................................مناقشة؛
وزو............مناقشة؛
د .حياة خليفاتي أستاذة محاضرة صنف (أ)؛ جامعة مولود معمري ،تيزيّ -

المناقشة2012/00/00 :
تاريخ ُ

321

ﭧﭨﭽ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﭼ
سورة إبراهيم اآلية 42

الشكر والتقدير
استجابة لقولو تعالى :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ

البقرة 251
أتوجو ّأوال وآخ اًر بالحمد والشكر هلل سبحانو وتعالى ،الّذي أمدني بعونو إلنجاز
إلتمام صفحاتيا.
ىذه األطروحة ،ومن عمي بتوفيقو ّ
وأتوجو بأسمى آيات الشكر الجزيل واالمتنان إلى الدكتورة «فتيحة حداد» الّتي
تحممت عبء عناء البحث ،والّتي انتيى إلييا اإلشراف عمى ىذه األطروحة بعدما
غادر شيخي األستاذ الدكتور «صالح بمعيد» وأوكل ليا اإلشراف.
أتقدم باالمتنان والشكر الجزيل إلى أستاذي البروفيسور «صالح بمعيد»
كما ّ

غوية في الجزائر
رئيس المجمس األعمى لمغة العر ّبية ،ومدير مخبر الممارسات المّ ّ
الّذي تفضل باإلشراف ّأوال ،فتتسابق الكممات ،وتتزاحم العبارات لتنظم عقد آيات
وزو.
الشكر واالمتنان لك ،والى ك ّل أساتذتي بجامعة مولود معمري تيزي ّ
كما أتوجو بآيات الشكر والحكمة إلى أعضاء لجنة المناقشة األكارم ،ممثمين

باألستاذ الدكتور صالح بمعيد ،واألستاذة الدكتورة ذىبية حمو الحاج ،واألستاذ
الدكتور بوزيد بومدين ،واألستاذة الدكتورة صفية مطيري ،والدكتورة حياة خميفاتي.
يم حق سعيكم فكان السعي مشكو اًر وان جف
إن قمت شك ار ف ّإني شاكٌر عم ٌ
حبري عن التعبير أوفيكم بك ّل الحب والوفاء ،وبأرق كممات الشكر والثناء.
ولي التوفيق
واهلل ُّ

الباحث صالح الدين يحي

قــــــــــدمــة
مــــ
ّ

مق ّدمة
ً ً
ً
الصالة
مقدّمة :الحمد هلل كحده ،عمى ما ىم َّف بًو م ىف اإليماف ،كالعمـ بًالم ىساف ،الٌذم نزؿ بو القرآف ك ٌ
كص ٍحبً ًو ،كالتٌابعيف ليـ بإحساف
ك ٌ
السالـ عمى ما ىم ٍف ال نبي بعده ،الداعي إلى دار الرضكاف ،كعمى آلو ى
الديف ،كبعد؛
كعمى ىم ٍف ىس ىار عمى ىن ٍي ًج ًيـ إلى يكـ ٌ
ُّ
سانيات
ساني المعاصر في أصكؿ ٌ
النحك بحث ضمف أبحاث دراسات المٌ ٌ
يعد البحث في التفكير المٌ ٌ
التطبيقية كالميدانيٌة
النظرٌية ك
سانيات كدراساتيا ٌ
ٌ
العر ٌبية المعاصرة فيك عمـ تقررت دراستو ضمف عمكـ المٌ ٌ
النحك كعمـ التٌركيب
الصرؼ كالتٌصريؼ كعمـ ٌ
الصكت كعمـ كظائؼ األصكات كعمـ ٌ
لعمكـ المٌغة مف عمـ ٌ

سانيات في مجمميا كتفصيميا جمعت العمكـ
ٌ
أف المٌ ٌ
حكم كعمـ الداللة كعمـ معاني الدالالت بيذا تبيَّف ٌ
الن ٌ

سانيات أـ العمكـ المعاصرة كمٌيا ،-كمف ىنا اعتنى المٌسانيكف العرب
كمٌيا لدراسة المٌغة كالمٌغات-فالمٌ ٌ
ساني تفكير
حكم لعمماء أصكؿ ٌ
بي ،كبالتٌفكير ٌ
بالبحث في عمـ أصكؿ ٌ
الن ٌ
النحك ،فالتفكير المٌ ٌ
النحك العر ٌ
حكم قاـ في جكىره عمى البحث في أصؿ العمـ
أصكلي ،كالتفكير األصكلي بحث في صميـ التٌفكير ٌ
الن ٌ

ألم
كفي األصكؿ كما تيبنى عمييا العمكـ مف األصكؿ باألدلٌة القاطعة كالحجج الدامغة ،فيؿ ىناؾ معرفة ٌ
عمـ مف العمكـ دكف معرفة أصكلو؟ أتتأتى معرفة العمكـ بمعرفة األصكؿ؟ كيؼ نتمكف مف معرفتيا إف

كجدت؟ أنبحث في العمكـ بعضيا مف بعض؟ أنبحث في األصكؿ لمعرفة العمكـ؟ أـ بالبحث في العمكـ
إف دراسة العمكـ جديرة بدراسة ك ٌؿ األصكؿ مف العمكـ
كالعمكـ أصكؿ كاألصكؿ معرفة أصكؿ ك ٌؿ عمـ؟ ف ٌ
ألف معرفة العمكـ ال تتأتى إالٌ بمعرفة األصكؿ ،كمف العمـ معرفة أصكؿ كؿ عمـ ،ك ًمف العمـ معرفة ك ٌؿ
ٌ

ًً
أف أساس ك ٌؿ و
عمـ معرفة
كمما ال ريب فيو ٌ
عمـ بأصكلو ،فالعمـ أصؿ ،كاألصؿ معرفة أصكؿ ك ٌؿ عمـٌ ،
ًً
ً
النحك ،كمف الم ٍعمي ً
ي
بي منذ نشأتو يبنً َّ
أف ٌ
أىـ العمكـ العر ٌبية عمـ أصكؿ ٌ
كـ ٌ
ى
أصكلو لمعرفتو ،كمف ٌ
النحك العر ٌ
ً
النحك مف حيث
العمـ بو عمـ بأحكاـ ٌ
عمى أصكؿ كأسس سار عمييا ٌ
النحاة ،كاتبعكىا كألزمكىا ل ىم ٍف بعدىـ ،ك ي

العمـ بأصكلً ًو ،ككجب عمى متعمـ
أدلٌتيا
عية؛ كلذا كجب عمى العالـ بعمـ ٌ
التفصيمية بأحكاميا الفر ٌ
ٌ
النحك ي
النحك ً
الن ً
حك بتمكيف أصكلو كتيذيب فصكلو ،كليس ينبغي أف ىي ٍنظي ىر في ىذه
النحك لمعرفة ٌ
الع يمـ بأصكؿ ٌ
ٌ
كؿ قىٍبمىيا ،فإف األيص ى ً
الم ىك ًط ىئةي لمفركع ،فما ىك معمكـ عمـ
النحك) ىمف لى ٍـ يي ٍح ًك ٍـ
المسائؿ (عمـ ٌ
ٌ
ي
ي
األص ى ى
كؿ ى ىي ي
صكلىوي» كما لـ نحمؿ «أي يس ىسوي ال يكمٌٌية»
ضركرةٌ ،أنو ال يمكف-أبدان-أف نفيـ عممان مف العمكـ ما لـ نفيـ «أي ي
حكية الفر َّ
عية.
أصكلية
كفصكلو) دراسة
تأصيمية لمعرفة أصكلو كفصكلو كفركعو كمسائمو ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ

التحدث فيو عف
بد منو في فيـ كيانو ،فما يعيف عمى
ٌ
فإف الرجكع إلييا أمر ال ٌ
كما داـ ٌ
لمنحك أصكالن ٌ

بصيرة ،كيد ٌؿ عمى تقدير أصحاب ىذه القكاعد ليا ،كمدل ما يجيزكنو بكجكب أك جكاز مف التٌصرؼ فييا
بنفي أك إثبات.
1

مق ّدمة
عية كالعمكـ
كتظير مكانة عمـ أصكؿ ٌ
النحك في العمكـ العر ٌبية ،في التفاعؿ القائـ بيف العمكـ ال ٌشر ٌ
المٌغكية ،كال ٌشرط الكاجب عمى الفقيو ً
العٍم يـ ب َّ
النحك في تكجيو الفقو كأصكلو كأثر
النحك كأصكلو ،كيظير أثر ٌ
ٌ
الكصفييف
سانييف
أصكؿ الفقو في تكجيو أصكؿ ٌ
ٌ
النحك ،فقد ىكثيرت اإلشكاالت كالتساؤالت بيف المٌ ٌ
إف
النحك ،كبيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
المعاصريف حكؿ الصمٌة بيف أصكؿ المنطؽ كأصكؿ ٌ
النحك؛ حيث ٌ
ىذه الكشائج ال تكجد إالٌ باإلشارات المضمرة كالمقتصرة ،كاالٌ البعض منيا في المصادر القميمة في أصكؿ

النحك ،كقد يستطيع الباحث اإللماـ بيا ،فيستخرجيا بعد العناء
الفقو ،كالقميمة النادرة منيا في أصكؿ ٌ

الكد الشديد في البحث؛ فقد َّ
ب ذلؾ ،كأضعو عمى نسج لـ ينسج ناسج عمى
الشديد مف ٌ
تعد ي
يت أف أيقى ًر ى

العربي وعمـ ال ّنحو وصمتيما بعمـ أصوؿ الفقو
غوي لعمـ أصوؿ ال ّنحو
ألبي ىف
ّ
منكالو ى
إشكالية التأصيؿ المّ ّ
ّ
وبعدىما عف أصوؿ المنطؽ في مراحؿ نشأتيما األولى.
النحك حقٌيا
-إشكالية األطروحة :لـ تأخذ ىذه المسألة عند المؤلفيف في االتجاه التأصيمي ألصكؿ ٌ

أف
اف َّ
عمي ٍ
مف العناية بالبحث كالتنقيب ،فحاكلت أف ىأك ىفييا حقٌيا مف ذلؾ؛ كلمعالجة ىذا المكضكع ىك ى
بي ،كصمٌتيا
إشكالية رئيسيةن ىي :فيـ تى ٍك يم يف
أطرح
حكم ألصكؿ ٌ
غكم ك ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
إشكالية التأصيؿ المٌ ٌ
النحك العر ٌ
النحك
بعمـ أصكؿ الفقو كأصكؿ المنطؽ؟ أبأثر أصكؿ المنطؽ؟ أـ بأثر أصكؿ الفقو؟ كما ىك أثر أصكؿ ٌ

ألخصيا في اآلتي:
كتتفرع عنيا بعض التساؤالت ٌ
في التٌفكير المٌساني المعاصر؟ ٌ

النحك؟ في المنيج؟ كالمصطمحات؟ كاألدلٌة؟
-أيف ينتأ التأثير كالتأثر بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ

كترتيبيا؟ كتصنيفيا؟ ككضعيا؟ أفي االتباع؟ أـ في االبتداع؟

عية تأثرت بعمكـ المنطؽ ،ىؿ حدث ىذا التأثر في مرحمة
غكية العر ٌبية كالشر ٌ
-باعتبار العمكـ المٌ ٌ

ت ذلؾ ىم ٍف ىد ىعا إلى ىذا التأثر في مرحمة النشأة؟
النشأة كالتقعيد عند ٌ
األكليف؟ كىؿ أىثٍىب ى
النحاة كالمٌغكييف ٌ
عالـ استند دليمو؟ أفميس كتاب سيبكيو يمثؿ تمؾ المرحمة؟ كلما لـ يظير ذلؾ في الكتاب؟

ساني المعاصر؟ ما مكانة أصكؿ
كيؼ تناكؿ الكصفيكف أدلٌة أصكؿ ٌالنحك في ضكء التٌفكير المٌ ٌ
سانيات كنظرياتيا؟
ٌ
سانيات المعاصرة؟ كفيـ عرض ىؤالء الكصفييف أدلٌتيا أماـ المٌ ٌ
النحك كمكقعيا في المٌ ٌ
األكليف؟
كيؼ كجو معظـ المٌسانييف انتقادات الذعة لمادة أصكؿ ٌ
النحك كا ٌلنحاة ٌ

بكم الشريؼ في تقعيد
األكليف االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث ٌ
ألـ ييمؿ ٌالن ٌ
النحاة ٌ
بي؟ أـ ٌأنيـ أىممكا القرآف كقراءاتو ،كالحديث الشريؼ ،كاحتجكا بكالـ العرب! ىؿ ىي
قكاعد عمـ ٌ
النحك العر ٌ
ينية (قداسة القرآف الكريـ) كرىبتيـ مف القرآف الكريـ كقراءاتو حرمتيـ مف دراسة القرآف الكريـ
القداسة ٌ
الد ٌ
بكم ال ٌشريؼ ،كالتقعيد مف ىذه المصادر؟
كقراءاتو كالحديث ٌ
الن ٌ
2

مق ّدمة
أف األخذ مف
غكم معيار جائر في ٌ
أكاف كضع ٌحؽ المٌيجات العر ٌبية؟ ك ٌ
السماع المٌ ٌ
النحاة لشركط ٌ

غكية في المٌغة العر ٌبية كتنكعيا؟ ألـ يحرـ
المٌغة
النمكذجية المشتركة؟ قانكف جائر أماـ ٌ
تعدد المستكيات المٌ ٌ
ٌ

كتية في المٌيجات العر ٌبية؟
ٌ
الص ٌ
األكليف أنفسيـ ،كيحرمكننا مف دراسة التنكعات ٌ
النحاة ٌ
النحك؟ أيمكف اعتبار اإلجماع مف
لماذا أىمؿ معظـ الكصفيكف اإلجماع في دراساتيـ ألصكؿ ٌاألصكؿ الضعيفة ال المعتبرة كالمعتمدة؟ أفميس اإلجماع منكط النقؿ ال العقؿ؟ كلماذا أىمؿ معظـ

السماع
الكصفيكف استصحاب أصؿ الحاؿ في أصكؿ ٌ
النحك؟ أليست األصكؿ المعتمدة كالمعتبرة أربعةٌ :
كالسماع
كاإلجماع كالقياس ،كاستصحاب أصؿ الحاؿ؟ أألف استصحاب أصؿ الحاؿ ليس دليال قكيا
ٌ
كاإلجماع كالقياس ،بؿ إ ٌنو إقرار ألحكاـ ىذه األدلّة واألصوؿ القوية.

أىميا ما أثارتو ىذه اإلشكاالت الكبيرة ،كالتساؤالت
انطمقت في ىذه ٌ
ي
الدراسة مف فرضيات كثيرةٌ ،

ساني المعاصر في
غكم القديـ ،كما تزاؿ أثارىا كاضحة ٌ
العديدة في التٌفكير المٌ ٌ
جمية في التٌفكير المٌ ٌ
الدرس المٌغكم القديـ
سانيكف فييا عف ٌ
سانيات المعاصرة؛ حيث أثارت جدال كبيرا ،فمـ يغفؿ الباحثكف المٌ ٌ
المٌ ٌ
النحك بأصكؿ الفقو ،كما بينيا
ك ُّ
أىميا عمـ ال ّنحو وأصولو وأصالتيما ،كعالقتيما بعمـ الفقو ،كتأثر أصكؿ ٌ
النحك ،كتزداد ىذه اإلشكاالت تعقيدا في أثر تكجيو منيج أصكؿ الفقو
مف كشائج في أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ

النحك عند
النحك ،كدعكة البعض ألثر تكجيو منيج أصكؿ المنطؽ كالفمسفة لمنيج أصكؿ ٌ
لمنيج أصكؿ ٌ

أف أصكؿ
األكليف الكاضعيف ،كتىتىىبيَّف عالقة أصكؿ ٌ
ٌ
النحك بأصكؿ الفقو أكثر كضكحان إذا عممنا ٌ
النحاة ٌ
النحك-كأدلٌة أصكؿ الفقو
النحاة قكاعد عمـ ٌ
بالسماع صاغ ٌ
النحك ىي مف حيث ثبتت بيا األحكاـ ٌ
ٌ
الن ٌ
حكيةٌ -
السماع كالقياس كاستصحاب أصؿ الحاؿ
عية فأدلٌة أصكؿ ٌ
ىي :مف حيث ثبتت بيا األحكاـ ال ٌشر ٌ
النحك ك ٌ
الم ٍبنًَّي ًة عمى أصكؿ الفقو؛ حتٌى أعتبر كتاب ابف األنبارم (اإلغراب
الم ىبَّي ىن ًة في أصكؿ ٌ
النحك ،ك ى
كأدلٌة شتٌى ي

النحك كأصكؿ المٌغة.
في جدؿ اإلعراب ولمع األدلّة) كتاب في (أصوؿ الفقو) منقكؿ إلى أصكؿ ٌ

النحك لدل المٌسانييف
كتبدأ اإلشكاالت القائمة كاإلجابة عمى التساؤالت ،كحؿ اإلشكاالت في أصكؿ ٌ

بي كأصكلو ،كفي مرحمة النشأة؛ حيث يرل الكثير مف
الكصفييف المعاصريف مف بداية نشأة ٌ
النحك العر ٌ
بي كأصكلو قد تأثر بأصكؿ المنطؽ كفالسفة اليكناف منذ النشأة ،كال يجدكف دليال
أف ٌ
ٌ
الكصفييف ٌ
النحك العر ٌ
حكيكف
عمى ذلؾ ،كيحاكلكف إثبات ذلؾ بالتقسيـ الثالثي لمكالـ في المٌغة العر ٌبيةٌ ،أنو كاف نتيجة تأثر ٌ
الن ٌ

غكيكف العرب بفالسفة اليكناف كأصكؿ المنطؽ؛ حيث تتفؽ ك ٌؿ لغات العالـ في تقسيميا الثالثي لمكمـ
كالمٌ ٌ

ؼ ىذا التقسيـ في عيد قديـ مع الحضارة اليكنانية كفالسفة
مف «اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ (أداة)» كمنذ أف يع ًر ى
3
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اليكنانية إلى «اسـ ،كفعؿ ،كأداة» ادعا نفر مف الكصفييف
اليكناف كنحاتيـ ،كتقسيميـ أقساـ كمـ المٌغة
ٌ

النحكييف تأثركا بذلؾ ،كال كجكد ألم دليؿ عندىـ.
أف ٌ
المٌسانييف ٌ

الرحمف الحاج
ككقؼ اتجاه ثاني رادان عمى ذلؾ االدعاء بأصالة ٌ
بي كأصكلو منيـ (عبد ٌ
النحك العر ٌ
اجحي) ك(حامد ناصر الظالمي) فقامت أدلٌة ىؤالء الكصفييف
صالح) ك(إبراىيـ ٌ
السامرائي) ك(عبده ٌ
الر ٌ

العربي وأصولو ،عمى دالئؿ تاريخية عر ٌبية أصيمة ،فأثبت حامد ناصر
المعاصريف ألصالة ال ّنحو
ّ
بي استنادا
الظالمي مف خالؿ استقراءه كتاب (االمتناع كالمؤانسة) ألبي حياف التكحيدم ،أصالة ٌ
النحك العر ٌ

السيرافي) كعالـ المنطؽ (أبك بشر متٌى بف يكنس)
بي أصيؿ بيف عالـ ٌ
النحك (أبك سعيد ٌ
لدليؿ تاريخي عر ٌ
بي كأصكلو.
فىتيبيف ىذه المناظرة أصالة ٌ
النحك العر ٌ
كرد الحاج صالح
ٌ

ادعاء المستشرقيف الباطؿ م ٌما أراد إثباتو أنياس جويدي ()l.Guidi

فأما جكيدم فقد زعـ ىذا الزعـ دكف أف يأتي ببرىاف شاؼ بؿ اقتصر عمى
وأدالبير مركس (ٌ )A. Merx

سانييف العرب ،تأثرىـ بالمنيج الكصفي
اإلشارة الكجيزة ،كعاب إبراىيـ السامرائي عمى الوصفييف المّ ّ

النحك القديـ مف
يجرد ٌ
إف ىذا (المنيج الوصفي) في دراسة ٌ
كدراستيـ ٌ
بي بو ،ف ٌ
بي ٌ
النحك العر ٌ
لمنحك العر ٌ
صمبو المعيارم ،كفي ما أشار ىؤالء الباحثكف مف التٌعميؿ الٌذم ىك أثر مف آثار المنطؽ الٌذم كاف في
النحك عمى زعميـ
رأييـ
ن
غكم كأصحاب ىذا المنيج الكصفي جعمكا المنطؽ الٌذم أفسد ٌ
إفسادا لمدرس المٌ ٌ
يكنانيا ،كلكنيـ لـ يككنكا كاثقيف مف األمر كلـ يستطيعكا أف يثبتكا ىذا الٌذم بدا ليـ ،بؿ ٌإنيـ لـ يبتعدكا

الصمة المباشرة بيف بف أبي إسحاؽ (111ق)
صور واالفتراض .كاذا كانت الدالئؿ الٌتي تؤكد ٌ
عف التّ ّ
الدليؿ
النحك السرياني مجيكلة إلى اآلف ،فكيؼ نقيـ نتائجنا عمى الظٌف كالش ٌ
ؾ كبعدـ ثبكت ٌ
كالمنطؽ ك ٌ

كبعدـ اليقيف ،كاألمر الثالث الٌذم استند إليو إبراىيـ السامرائي ما اعترؼ بو المستشرؽ برككمماف مف

النحك انبثؽ مف
أف عمـ ٌ
أصالة ٌ
بي كأصكلو كحقيقة عمـ أصكؿ العر ٌبية؛ حيث أثبت برككمماف ٌ
النحك العر ٌ
األكليف كأثبت
العقمية
ّ
( ّ
العربية المحضة) دكف تأثر بأصكؿ المنطؽ اليكناني أك تأثير فالسفتو عمى العرب ٌ
الدرس الحديث بحث في المنيج) استنادا إلى دراسة مقارنة بيف
الراجحي في كتابو (ال ّنحو
العربي و ّ
عبده ٌ
ّ
بي ،كثبت ما
نصكص المنطؽ األرسطي ككتاب سيبكيو؛ فأثبت نقاء كتاب سيبكيو مف أم أثر غير عر ٌ

أمة أحواؿ تخصو كما كقع في عمـ
ٌ
ميزه الفارابي بيف عمكـ المٌساف كعمكـ المنطؽ ،ككذلؾ في لساف ك ّؿ ّ

النحك مف حيث ىك مكجكد في ذلؾ المٌساف
فإنما أخذه أىؿ ٌ
األمـ كمٌياٌ ،
ٌ
النحك مف أشياء مشتركة أللفاظ ٌ

النحكييف مف العرب :أقساـ الكالـ في العر ٌبية :اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ ككقكؿ
النحك لو كقكؿ ٌ
الٌذم عمؿ ٌ
4
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العربية
نحكيي اليكنانييف :أجزاء القكؿ في اليكنانية :اسـ ،ككممة كأداة ،وىذه القسمة ليست إ ّنما توجد في
ّ
ٌ
فقط ،أو اليونانية ،بؿ في جميع األلسنة ،كقد أخذىا نحكيك العرب عمى ٌأنيا في العر ٌبية ،كنحكيك

اليكنانييف عمى ٌأنيا في اليكنانية ،كنجد ىذا التقسيـ في العر ٌبية كأكؿ مف قاؿ بو اإلماـ عمي بف أبي طالب
الدؤلي 96ق) سأضع كتابا في(أصكؿ العر ٌبية) كمنذ أف ظير ىذا
حينما قاؿ (ألبي األسكد
ٌ
التقسيـ الثالثي لمكممة في المٌغة العربيَّة شاب العربيَّة كعمكميا قضية شائكة ،كمسألة عظيمة تمثمت في
األكليف أف قالكا بتأثير المنطؽ
مجمكعة مف االدعاءات الكاىمة الٌتي قيمت في حقيا
ٌ
كحؽ عممائيا ٌ
النحاة ٌ
اليكناني في المٌغة العربيَّة كعمكميا فبدأ البعض مف الباحثيف العرب كالمستشرقيف الغرب ،كالمٌسانييف
العربية وتراثيا ،كىذا ما
العربي وأصولو ،ونقاء المّغة
المعاصريف األخذ بيا متجاىميف أصالة ال ّنحو
ّ
ّ
النحك
عممت عمى تفنيده كدحضو ،كاثبات نقيضو في ىذا البحث بادئ ذم بدء إثبات الصمة بيف أصكؿ ٌ

ئيسية ،الٌتي دفعتني في ىذا
بي كأصكؿ الفقو كأثر أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
النحك ،كىذا مف الدكافع الر ٌ
العر ٌ
ساني المعاصر).
البحث ،كفي ىذا المكضكع( :أصوؿ ال ّنحو
العربي في ضوء التفكير المّ ّ
ّ

بي منذ مرحمة النشأة
النحك ،ك ٌ
ت في ىذا البحث االتجاه التأصيمي في عمـ أصكؿ ٌ
ىكتىىبنَّ ٍي ي
النحك العر ٌ
النحك كأصكلو صنكاف نشئا معان ،كانا تكأميف ،كلدا معان كنميا سكيةن دكف تفريؽ
كأصالتيما فييا؛ حيث إ ٌف ٌ

حكم)
بي كاف قائما عمى (القياس ٌ
أف ٌ
كبي ي
بيف فرع كأصؿٌ ،
نت في ىذه الدراسة مف ىذا البحث ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
الحضرمي ت111ق ،ككما ذكرت ذلؾ
الدؤلي ،قبؿ أبي إسحاؽ
غكم) منذ عيد أبي األسكد
ك(التعميؿ المٌ ٌ
ٌ
ٌ

َّنت صمة
كتب الطبقات أكؿ مف أسس العر ٌبية ،كنيج يسبميا ،ووضع قياسيا ،أبو
األسود الدؤلي ،كبي ي
َ

يصكليوي ثابتة أصيمة
ثـ ترل ٌ
بي كأثر ٌ
أصكؿ الفقو ٌ
بي أ ي
بي عمى أصكؿ الفقوٌ ،
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
بالنحك العر ٌ
بي عمى أصكؿ الفقو
بي محمكلة عمى أصكؿ الفقو ،كأثر ٌ
ألف أصكؿ ٌ
بأصالة فركعو؛ ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
الدليؿ القاطع أصالة
ينتأ بجالء كمف ىنا تثبت المصادر-كتب الطبقات-كالمراجع القديمة كالمعاصرة ب ٌ

األكليف ،فقد أثبت ذلؾ عند المفكريف المٌسانييف المعاصريف ،كعمى رأسيـ
بي كأصكلو لدل ٌ
ٌ
النحاة ٌ
النحك العر ٌ
النحك
سانيات العر ٌبية الحديثة-فالحاج صالح ينفي مطمؽ النفي تأثر ٌ
الرحمف الحاج صالح-أبك المٌ ٌ
عبد ٌ
النظر ،كيحكـ بفصؿ الخطاب حامد ناصر الظالمي في كتابو (أصكؿ
بي بالمنطؽ اليكنانيٌ ،
كيدقؽ ٌ
العر ٌ
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف).
الفكر المٌ ٌ
غكم العر ٌ
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العممية بينيما ،كضركرة التفريؽ بيف أبكابيما في عمـ
كدفعني لمبحث في ىذه المسائؿ تمؾ الكشائج
ٌ

النحك كأبكابو ،كلع ٌؿ ىذه المسألة قديمة ظيرت منذ القدـ ،كمنذ أف ألؼ ابف السراج
النحك كعمـ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك.
النحك ضمف كتابو ،كدرس مسائؿ كأبكاب عمـ ٌ
النحك؛ فيك لـ يدرس أدلٌة ٌ
كتابو أصكؿ ٌ

كقد كاف لتداخؿ ىذه المسائؿ كاألبكاب أثر عمى بعض الدارسيف المٌسانييف المعاصريف فمـ ي ٍف ً
صميكا
ى

النحك في بعض
بي ،كنتأ تأثيره عمييـ في تكسيع أصكؿ ٌ
النحك ك ٌ
في مؤلفاتيـ بيف أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
مركب إضافي مف لفظتيف ،لفظة «أصكؿ»
أما أصكؿ ٌ
النحك فيي لفظ ٌ
األحياف أك تضييقيا مرة أخرل ،ك ٌ
ركيبية ،نستطيع الكقكؼ عمى مكضكع ىذا العمـ ككظيفتو
كلفظة « ٌ
النحك» كبتحميؿ المفظ كمعرفة أجزائو التٌ ٌ

النحك
النحك تعني عمـ ٌ
غكم ،عمى األصؿ الٌذم ييبنى عميو ،كلفظة ٌ
فتد يؿ لفظة األصكؿ في بياف معناىا المٌ ٌ
السماع كاإلجماع
النحك ،كاألصكؿ ىي األدلٌة
النحك الٌتي يي ٍب ىنى عمييا عمـ ٌ
كاألصكؿ أدلٌة ٌ
ٌ
اإلجمالية (مف ٌ

النحك فرع عف األصكؿ ،كتفرعت
كالقياس كاستصحاب حاؿ األصؿ )...الٌتي َّ
بني عمييا عمـ النٌحك ،كعمـ ٌ

حكية الجز ٌئية.
عنيا فركعو كفصكلو كأبكابو كمسائمو ٌ
الن ٌ

النحك لدل المٌسانييف المعاصريف إجحافيـ كتقصيرىـ ليا
كمما دفعني إلى البحث أيضا في أصكؿ ٌ
ٌ

السماع ،كالقياس ،كاإلجماع ،كاستصحاب حاؿ األصؿ ،يميمميف بذلؾ ما ذكره
في األدلٌة األربعةٌ :
النحك-ابف األنبارم ،كالسيكطي ،كيحيى الشاكم-في
المصنفكف كالمؤلفكف الكاضعكف األكليف في أصكؿ ٌ
النحك ،كما تضمنت تمؾ المؤلفات التطبيقات
النحك ،ككمٌيا في تطبيقات كتنظيرات أصكؿ ٌ
أدلٌة أصكؿ ٌ

النحك بدء مف
النحك ظير كعمـ تطبيقي مع كضع عمـ ٌ
ألف عمـ أصكؿ ٌ
النظرٌية ألصكؿ ٌ
العممية ٌ
ٌ
النحك؛ ٌ

الحضرمي ،كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،ثـ بعد ذلؾ جمع ابف األنبارم
أبي األسكد الدؤلي كأبي إسحاؽ
ٌ
النحك لـ تعرؼ حدكدىا كأدلتيا بالتعريفات
ألف أصكؿ ٌ
كالسيكطي ،كيحيى الشاكم ،بيف التطبيؽ كالتنظير؛ ٌ
كالتفريعات كالتنظيرات كالتطبيقات إالٌ عند ىؤالء في مرحمة متأخرة ىؤالء ىـ مف نظركا لتطبيقات أصكؿ

بي عند األكليف.
ٌ
النحك العر ٌ
النحك مع
النحك؛ حيث نشأ عمـ ٌ
النحك إثبات حقيقة نشأتيا مع عمـ ٌ
كدفعني إلى البحث في أصكؿ ٌ
الزمف
النحك لـ يظير كعمـ مستقؿ بذاتو إالٌ بعد يم َّد وة متأخرة مف ٌ
أف عمـ أصكؿ ٌ
أصكلو في آف كاحد إالٌ ٌ
أف كتاب-سيبكيو-لـ
النحك ،الذم نتأ منذ بداياتو األكلى كعمـ مستقؿ بذاتو ،ك ٌ
ليس كعمـ ٌ
الدليؿ عمى ذلؾ ٌ
النحك.
النحك؛ حيث امتأل كتابو بالقكاعد
العامة ألصكؿ ٌ
يخ يؿ مف مادة عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
األصكلية ٌ

النحك لدل المٌسانييف المعاصريف رصد استشيادىـ بيا في
كدفعني إلى البحث أيضا في أصكؿ ٌ

حوي
ٌ
رفي ،والمستوى ال ّن ّ
وتي ،والمستوى ّ
ساني األربعة :المستوى ّ
الص ّ
الص ّ
مستكيات مجاالت التٌحميؿ المٌ ٌ
6

مق ّدمة
اللي في ضبط مقاصد الكالـ ،فمع ٌؿ عمـ األصكات كعمـ كظائؼ األصكات العر ٌبية في
والمستوى ّ
الد ّ
آنية كالمٌيجات العر ٌبية ،كىذا
سانيات المعاصرة حظي بشيء كبير كفائدة عظيمة مف عمـ القراءات القر ٌ
المٌ ٌ
ساني المعاصر.
أكبر دليؿ نبي ٍف ىب ٍي ىف مباحث ٌ
الدرس المٌ ٌ
غكم القديـ كالدرس المٌ ٌ
َّ
حميمي كىك المناسب
ب مني مكضكع األطركحة اعتماد المنيج
المنيج المتّبع :تطم ىالوصفي التّ ّ
ّ

لذلؾ ،فيك يقكـ عمى كصؼ الظاىرة فتحميميا ،ثـ نقد الظٌاىرة كالتقعيد ليا ،كاصدار األحكاـ ،كقد َّ
ت
تمك ٍن ي
ٌ
النحك-عند القدماء كالمعاصريف
الدراسة مف تتبُّع مراحؿ ٌ
في ىذه ٌ
بي-أخص أصكؿ ٌ
تقدـ الدرس المٌ ٌ
غكم العر ٌ

سانيات
المٌسانييف الكصفييف ،ككصؼ جيكد ٌ
األكليف ،كعرض آرائيـ ،كمعارضتيا مف كجية نظر المٌ ٌ
النحاة ٌ
ثـ
المعاصرة بدء مف تحميميا ،كاستقراء مضامينيا ،كتصنيفيا كترتيبيا كتبكيبيا ككضعيا كاالبتداع فيياٌ ،

النحك ،كفقا لما تقتضيو طبيعة المكضكع مستيدفان
سانييف المعاصريف في أصكؿ ٌ
الكقكؼ عند جيكد المٌ ٌ

سانيات العر ٌبية المعاصرة ،ككما يقكـ ىذا المنيج عمى
إبراز ما ألصكؿ ٌ
يتـ عرضيا في المٌ ٌ
النحك مف مادة ٌ
سانيات المعاصرة ،كاغفاليـ
ٌ
النقد بيدؼ اكتشاؼ المغاالة الشديدة ،كالكلع الكبير لمسانييف الكصفييف بالمٌ ٌ

األكليف كالمٌغكييف ،كقمت في إطار ذلؾ
محاسف تمؾ الجيكد الجبارة الٌتي بذليا أكلئؾ الجيابذة مف ٌ
النحاة ٌ
األكليف بآراء المٌسانييف الكصفييف محاكال في ذلؾ اكتشاؼ محاسف تمؾ الجيكد ،كما قد
بمقاربة آراء ٌ
النحاة ٌ
تطكر
يتخممٌيا ىنا أك ىناؾ مف مآخذ كنقائص ،ك
ي
اعتمدت إلى جانب ذلؾ المنيج التاريخي بيدؼ رصد ٌ

سانية الجديدة.
ٌ
غكية المٌ ٌ
غكية القديمة في كجيتيا المٌ ٌ
الدراسات المٌ ٌ

بي ىي عدـ عناية المصادر كالمراجع
كا ٌف ما ٌ
شدد رغبتي في البحث كالتنقيب في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك بأصالتيا أصيمة كانت في نشأتيا كمكلٌدىا في مراحميا األكلى ،كصمتيا بأصكؿ
في عمـ أصكؿ ٌ

حوية مف الفروع
الفقو ،فمـ أجد إالٌ كتاب األسنكم 117ق (الكوكب الد ّري فيما يتخرج عمى األصوؿ ال ّن ّ
الفقيية) مف الكتب القديمة ،كلـ تكف إالٌ مجرد عرض إشارات عند ىمف ألَّؼ فييا ،كعند ىمف جاء بعده
ّ
إف البحث في ىذه المصادر
ثـ ٌ
دكف التعرض ليا باألدلٌة كالبراىيف حتٌى بحث فييا المٌسانيكف المعاصريفٌ ،
النحك ،ككذلؾ نرل يش َّح الدراسات فييا قديما
كالمراجع لـ يخرج عف البحث في األدلٌة األصك ٌلية ألصكؿ ٌ
سانية المعاصرة.
كحتٌى في العصر المعاصر قمة المصادر كالمراجع بحجـ تمؾ ٌ
الدراسات المٌ ٌ

سانيات
كما ٌ
شدد انتباىي في دراسة أصكؿ ٌ
ساني الحديث كالمعاصر عمى المٌ ٌ
النحك أثر التفكير المٌ ٌ
خاصة ،فكاف ليـ مف األثر ما أعادكا
النحك
عامة ،كعمى المٌسانييف العرب الٌذيف بحثكا في أصكؿ ٌ
ٌ
العر ٌبية ٌ
سانيات المعاصرة العر ٌبية كالغر ٌبية ،في االحتجاج باألصكؿ بدعكة االحتجاج
النظر فيو مف كجية نظر المٌ ٌ

األكليف ،ككما كجدكا ذلؾ في
ا
بالقرآف الكريـ ،ك ٌأنو أكلى مصادر االحتجاج ،ككجدكا فيو
تقصير مف ٌ
النحاة ٌ
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الصكتية في المٌيجات العر ٌبية ،كقد أخذت مكقعا ىاما في
آنية ،ىكًق ىد ٍـ الدراسات
ٌ
االحتجاج بالقراءات القر ٌ
كتية العربيٌة
مما دعـ ىذا ٌ
الص ٌ
الدراسات المٌ ٌ
ساني المعاصر في الدراسات ٌ
سانية المعاصرة ،كذلؾ ٌ
الدرس المٌ ٌ

األىـ منيا ما دعا إليو
سانية المعاصرة
سانيات ،ك َّ
كخاصة مف عمـ القراءات إلى عمـ ٌ
النحك إلى عمـ المٌ ٌ
المٌ ٌ
ٌ
سانيكف الكصفيكف باالحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،فقد اتفقكا عمى ضركرة االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ كقد
المٌ ٌ

عارضكا مذىب القدماء المانعيف االحتجاج بالحديث الشريؼ بحجة ٌأنو َّ
ركم بالمعنى ال بالمٌفظ ،ك ٌ
أف يرىكاتىوي
كرد بعض
النحكييف-سيبكيو-لـ يحتج بالحديث ،فقد أبطؿ المفيرسكف ىذا القكؿ ٌ
أف إماـ ٌ
مف األعاجـ ،ك ٌ

ألف سيبكيو قد احتج بالحديث الشريؼ في كتابو.
المٌسانييف المعاصريف ذلؾ القكؿ أك ذاؾ االدعاء؛ ٌ

سانية العر ٌبية المعاصرة ،في ضكء
كقد شغمت أصكؿ ٌ
بي حي از كبي ار في الدراسات المٌ ٌ
النحك العر ٌ
بي-نظرٌية
النظرٌية
حكلية في أصكؿ ٌ
الكصفية كأصكؿ ٌ
ٌ
كليدية كالتٌ ٌ
بي ،كا ٌلنظرٌية التٌ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
ب
األصؿ كالفرع-كنقؼ عند كتاب (تقكيـ الفكر ٌ
حكم عند المٌسانييف العرب) لسمماف ٌ
صي
الن ٌ
عباس عيد ،ىي ٍن ى
بي القديـ
حكية العر ٌبية الحديثة الٌتي تحمؿ طابعان نقديان ٌ
بحث ىذا الكتاب حكؿ الدراسات ٌ
الن ٌ
لمنحك العر ٌ
سانيات الغر ٌبية في الغالب ،ليضعيا
يدية) ممف يستندكف إلى المٌ ٌ
كتنضكم تحت لكاء دعاة (التيسير) ك(التكلٌ ٌ

بي
يبيف ما المعايير الجديدة الٌتي جاء بيا المحدثكف في سبيؿ إصالح ٌ
في ميزاف التقكيـ ك ٌ
النحك العر ٌ
بي كأصكلو
كممف كاف منيـ مكلعا بكتاب ابف مضاء الٌذم أثار فيو ثكرة حقيقية عمى ٌ
القديـٌ ،
النحك العر ٌ
سانيات الغر ٌبية المعاصرة كنظرياتيا.
كايمانا بو ،ككلعيـ بو كبالمٌ ٌ

بي في نظرٌية المعرفة ،الٌتي عالجيا(عمي جاسب الخزاعي) في
كتظير مكانة أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك
فية لمنيج أصكؿ ٌ
كتابو ( ٌ
بي في ضكء المذىب الذاتي في نظرٌية المعرفة) األسس المعر ٌ
النحك العر ٌ
النحك لدل المحدثيف ،فقد أخذت عندىـ
في عمـ أصكؿ الفقو ،كبحثو في أسس نظرٌية المعرفة في أصكؿ ٌ
األطركحة بعدا تاريخيا؛ إذ غمب عمى دراساتيـ أرخنة ك ٌؿ أصؿ مف األصكؿ الٌتي أقرىا مؤسسك ىذا

االتجاه.
النحك عند المٌسانييف المعاصريف ،ككجدت ٌأنيـ ينقسمكف إلى
كحسبي ٌأني قمت بدراسة أصكؿ ٌ

يكرر ما جمع كصنؼ ككضع
قسميف :القسـ األكؿ :ما كاف منيـ ينقؿ أصكؿ ا ٌلنحك؛ أم نقال تاريخيا ٌ

ب السيكطي في كتابو االقتراح ،كلـ يضؼ إليو ما يذكر بجديد؛ كىـ بذلؾ يألفكف كتبا تعميمية
ب ىكىرتى ى
كب ىك ى
ى
أما
النحك مما جمعكه في محاضراتيـ الجامعية الٌتي ييمىًقينكنيا عمى طالبيـ في أصكؿ ٌ
في أصكؿ ٌ
النحك ،ك ٌ
القسـ الثٌاني :الٌذم ينقسـ إلى اتجاىيف :األكؿ منو فتمثؿ عند العديد مف المٌسانييف المعاصريف الٌذيف لـ
النحك بؿ منيـ مف
يكرركا ما ذكره السيكطي ،كمف سبقو في أصكؿ ٌ
يكتفكا بالنقؿ أك السرد التاريخي ،كلـ ٌ
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اعتنى بالمنيج النقدم مريدان بذلؾ أف ييقىكىـ طالبو ىذا ،كيبدعكف بما يمكف أخذه مف فكر إلى نظرٌيات
كف كيقي يمكف كيضعكف منيجان جديدان عمى أساس منو متيف ،فكانت
جديدة لـ تكف مف ذم قبؿ ،ىكييقىك يم ى

النحك محاكلة بذلؾ اإلضافة الفكرٌية لما
مؤلفات العديد منيـ تيناقش كتىطرح كتيحمؿ ك ٌؿ ما كرد في أصكؿ ٌ
بي كمٌو
بكم ال ٌشريؼ ،كأف يعاد بناء ٌ
كاف أصكب؛ كاالحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو كالحديث ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
المقررة لدل المٌسانييف المحدثيف ،فيؤالء لـ تقتصر مؤلفاتيـ
عمى القرآف الكريـ كقراءاتو كىذه مف الحقائؽ ٌ

عميمي فقط بؿ ألكثر مف ذلؾ فتبعث النظرة االستش ارفية إلى المنيج اإلبداعي ال المنيج
عمى الغرض التٌ ٌ
ساني المعاصر.
االتباعي في عمـ أصكؿ ٌ
النحك في ضكء التٌفكير المٌ ٌ

النحك ،فأغمب
كرغـ ىذه االجتيادات إالٌ أننا نقؼ عمى تقصير معظميـ في تناكؿ أدلٌة أصكؿ ٌ

السماع كالقياس فقط ،غير معتمديف األصكؿ المعتمدة كالمعتبرة في
ىؤالء الباحثيف اقتصركا البحث في ٌ

السماع ،كاإلجماع ،كالقياس ،كاستصحاب حاؿ األصؿ ...الخ ،كلـ نقؼ عمى مراتب
أصكؿ ٌ
النحك مف ٌ

كصنفيا كرتٌبيا السيكطي في كتابو (االقتراح) ،كيتجو االتجاه الثٌاني في
ىذه األدلٌة عندىـ كما جمعيا
ٌ

كخاصة عمى أساس
النحك،
بالسرد التاريخي ألصكؿ ٌ
ٌ
القسـ الثٌاني مف المٌسانييف الكصفييف الٌذيف لـ يكتفكا ٌ
ً
الرحمف الحاج صالح
االتجاه التأصيمي ليا ،فال يقكـ بالنقد لما أيث ىر مف التٌراث بؿ ييقىيـ ي
كيقىكـ-عبد ٌ
مي عند جيابذة
كصالح بمعيد فكانت إبداعاتيما في أصكؿ العر ٌبية يمنطمقييا مف المنيج المٌ ٌ
غكم العم ٌ
صا أصيال-
عما أثركه عف ىؤالء إبداعا لسانيا عربيان
ٌ
متخص ن
ألكليف ككضعكا بناءات شامخة ٌ
المٌغة ا ٌ
المتخصصة-في عمكـ العر ٌبية كيترككا لطالبيـ كقراءىـ في مؤلفاتيـ كنكز منيج دقيؽ
سانيات العر ٌبية
المٌ ٌ
ٌ
عممية فيو لمعمكـ بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،ال ننكر التٌراث ،كبالتٌراث
صحيح حقيقي ال قطيعة
ٌ

نقدس التٌراث ىكىي ٍج ىم ىد فكرنا ،كنعجز عف محاكاة العمـ في كاقعنا
نبني عممنا اإلبداعي الجديد ،كال ٌ
المعاصر.
بي
ٌ
كتعد أعماؿ عبد ٌ
الرحمف الحاج صالح في االستقراء كاالستنطاؽ كاالستنباط كالتقصي لمتٌراث العر ٌ
العممي
سانيات المعاصرة مف أجؿ االتجاه التأصيمي
عمكمان ،ك ٌ
بي كأصكلو خصكصان في ضكء المٌ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ

ساني ،كجعؿ
لممعارؼ المٌ ٌ
بي ،كجعؿ مككناتو مصادر البحث المٌ ٌ
سانية كمناىجيا المعاصرة مع التٌراث العر ٌ
سانيات
ىذا التٌراث يكتسي الصفة
العالمية في ٌ
أف المٌ ٌ
الدراسات المٌ ٌ
ٌ
سانية المعاصرة في حمٌة جديدة ،باعتبار ٌ

الفكرية الجديدة حاوؿ استنطاؽ ىذه األخيرة
بي أثار العديد مف التّطمعات
العممية و ّ
ّ
المعاصرة عمـ غر ٌ

9

مق ّدمة
العربي ،كبيا ىنفتح الجديد عمى التٌراث كنعيد إحياءه في
لمكشؼ عف أعماؽ أسرار تقاطعيا مع التّراث
ّ
أرقى معالمو الفكرٌية؛ فيك دائما يحمؿ كنك از ييضمرىا أكثر مما ييظيرىا إلى العياف.
النحك الحظ الكفير في العديد مف مؤلفاتو ،مصيبا أىدافو منيا في دراساتو
كاكتسبت مادة أصكؿ ٌ

سانييف الكصفييف العرب في ك ٌؿ تصكراتيـ الكاىمة فييا ،كالٌتي
كرادا كمعارضا في ذلؾ لمعديد مف المٌ ٌ

عما يمكف أف يككف إبداعان فكريان عمميان لسانيان .كنظرتيـ القاصرة لمتٌراث
جعمت نظرتيـ قاصرة يغفمكف ٌ
أف التٌراث حتٌى في زماننا المعاصر لـ يعرض في صكرتو
جعمتيـ ينظركف
ٌ
لمسانيات ٌأنيا نظرٌية متكاممة ،ك ٌ

المتكاممة.

كنرل في ما كضعو االتجاه الثٌاني في القسـ الثٌاني مف المٌسانييف المعاصريف مف حمكؿ ُّ
تفؾ تمزؽ
سانيات المعاصرة ،كاألسئمة تطرح نفسيا بإلحاح أيضا :ما موقفنا مف التّراث
بي منذ فجر المٌ ٌ
فكرنا العر ٌ
سانيات المعاصرة-؟ وما موقفنا مف الواقع المباشر؟ ىذه
القديـ؟ وما موقفنا مف العموـ
الغربية-المّ ّ
ّ
تكوف جوىر موقفنا الحضاري
المعضالت الثالثة الّتي يعيشيا فكرنا
العربي المعاصر حتّى اآلف ،والّتي ِّ
ّ
العربي اآلف المعاصر محاصر بيف الموروث والوافد!!!
وفكرنا
ّ

كقد دفعني إلى ىذا البحث ما الحظتو مف غياب نظرٌية متكاممة تبيف بدقة أدلّة أصوؿ ال ّنحو

ي
وىيكمو ال ّنظر ّ

بي-
ٌ
النحك العر ٌ

العربية مف أدلٌة فرعية-
طبيقي في المّغة
و
ي والتّ
ّ
التطبيقي ،وما يتعمؽ بيذا الييكؿ ال ّنظر ّ
ّ
ّ
النحك-كالحظت كجكد تداخؿ بيف بعض
كبياف مكضعيا مف تمؾ األدلٌة
األصكلية-أصكؿ ٌ
ٌ

سانيكف بتحديد
المفاىيـ أثرت في تحديد مكضكعات ىذا العمـ لدل المٌسانييف الكصفييف-فمـ يعتف ىؤالء المٌ ٌ

السماع كالقياس ،كاإلجماع
المصطمحات الدقيقة لعمـ أصكؿ ٌ
النحك في تعريفو ،كال في تعريؼ أدلٌتو مف ٌ
النحك باعتباره عمما مستمدا مف عمـ
النحك ،ك ٌ
كاستصحاب أصؿ الحاؿ ...كفي مسائؿ كبرل بيف أصكؿ ٌ

السماع ،كاإلجماع
أصكؿ ٌ
النحك ،كمف ثىىـ ر ي
أيت ضركرة التفريؽ ىب ٍي ىف بعض المسائؿ المتداخمة نحكٌ :
ثـ
السماع ىك ٌ
كالقياس ،كاالستصحاب ...كمراتبيا ،كلـ يعتف المٌسانيكف بمراتبيا؛ ٌ
ألف ٌ
الدليؿ األكؿٌ ،

الدليؿ الثٌاني ،باعتبارىما منكطا العقؿ ال النقؿ ،ثـ القياس ،ثـ استصحاب أصؿ الحاؿ باعتبارىما
اإلجماع ٌ
النحك كما ىي في أصكؿ الفقو.
منكطا العقؿ ،كىذه ىي األصكؿ األربعة المعتمدة كالمعتبرة في أصكؿ ٌ

عامة ،ومناىج البحث
كالدليؿ الثٌاني ىك البحث في أصكؿ ٌ
النحك يستدعي البحث في مناىج المّغة ّ

النحك ،كفي أصكليا كفركعيا مف
غوي خصوصاً ،كفي أسبقية المنيج األصكلي لدل عمماء أصكؿ ٌ
المّ ّ

النحك
عية الجز ٌئية المستنبطة منيا في عمـ ٌ
األصكؿ المعتبرة كالمعتمدة في أصكؿ ٌ
النحك إلى مسائمٌيا الفر ٌ
السماع كالقياس
كمف استقراء كاستنباط المدكنة المٌ ٌ
غكية العر ٌبية مف كالـ العرب كمناىج جمعيا مف ٌ
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السبر كالتقسيـ ،كفي
كاإلجماع ،كاستصحاب حاؿ األصؿ ،كاالستدالؿ ،ككيفية االستدالؿ كاالستحساف ،ك ٌ

حكية
مما يتكصؿ بيا إلى األحكاـ ٌ
الن ٌ
التٌعارض كالتٌرجيح ،كأحكاؿ مستنبط ىذا العمـ كمستخرجو ...كغيرىا ٌ
األصكلية إلى االستدالؿ باألصكؿ.
كدالالتيا المستنبطة مف القكاعد
ٌ

ساني المعاصر في دراسات المٌغة
أما عف أدلٌة مادة عمـ أصكؿ ٌ
كٌ
النحك فقد تبيَّف أثىيرىىا في الدرس المٌ ٌ
كطرؽ جمعيا كتصنيفيا الٌتي استعمميا األكليف في االستنباط كاالستقراء اخترعكا بيا منيجا عمميا دقيقا
النحك بػ (المنيج
سانيات المعاصرة بػ (المنيج الكصفي) قبؿ كضع عمـ ٌ
تنتأ صكره بصكرة أخرل في المٌ ٌ

المعيارم) كمنيج التحرم لدل األكليف نحاة كلغكيكف تى ىحرييكف الٌذيف اعتمدكا االستقراء كاالستنباط كالكصؼ
كاإلحصاء كالمشاىدة كالتدكيف كالتقنيف كالتقعيد في عمكـ المٌغة العر ٌبية.

النحك لـ يكف صعبا في مصادره كمراجعو ،كال في قمتيا ،بؿ عمى عكس
كالبحث في مادة أصكؿ ٌ

مف ذلؾ فيي كفيرة كثيرة ،كالصعكبة الحقيقية تكمف في كثرتيا؛ أعني كثرت الدراسات المختمفة في أصكؿ
لسانية معاصرة.
النحك ،كتنكع كجيات النظر فييا مف دارس آلخر اعتمادا عمى مدكنة
ٌ
ٌ

النحك تكمف في كثرة المؤلفات العديدة في أصكليا ،فنجد العديد مف
فإف
العناية الفائقة لمادة أصكؿ ٌ
ٌ
ٌ

النحك ،كنجد منيا
كتب المٌسانييف الكصفييف الٌتي
السماع كأصؿ مستقؿ مف أصكؿ ٌ
اختصيا أصحابيا ب ٌ
ٌ

اختصيا
النحك ،كنجد منيا الكتب الٌتي
الكتب الٌتي
اختصيا أصحابيا بالقياس كأصؿ مستقؿ مف أصكؿ ٌ
ٌ
ٌ
اختصيا أصحابيا
النحك ،كمنيا الكتب الٌتي
بالسماع كالقياس كأصميف مستقميف مف أصكؿ ٌ
ٌ
أصحابيا ٌ
اختصيا أصحابيا باستصحاب حاؿ األصؿ
النحك كمنيا الكتب الٌتي
باإلجماع كأصؿ مستقؿ مف أصكؿ ٌ
ٌ

النحك باعتبارىا أصكؿ معتبرة معتمدة ال أصكال ضعيفة.
كأصؿ مستقؿ مف أصكؿ ٌ

سانيات؛ حيث
كتميزت نظرة المٌسانييف المعاصريف ألصكؿ ٌ
النحك مف كجية نظر عممية في عمـ المٌ ٌ
ٌ

اآلنية
العممية الخالصة القائمة عمى (المنيج
بالصفة
سانيات
الكصفي) القائـ عمى الدراسة ٌ
ٌ
اتٌصؼ عمـ المٌ ٌ
ٌ
ٌ
طكر التاريخي) كفي مقابؿ (المنيج المعيارم) لدل األكليف.
ٌ
السنكركنية ،ال المنيج الدياكركني (التٌ ٌ
األكليف في
كبيذا اتٌصؼ بحث المٌسانييف العرب الكصفييف بالنظرة
النقدية ،ذكركا مآخذ عمى ٌ
ٌ
النحاة ٌ
الراجحي ،كابراىيـ أنيس
النحك ،منيـ سعيد األفغاني،
أصكؿ ٌ
الرحمف أيكب ،كعبده ٌ
كمحمد عيد ،كعبد ٌ
ٌ
كمحمد خير الحمكاني ،كعبد اهلل حمد الخثراف كحسف
حساف،
كتماـ ٌ
ٌ
كأميف الخكلي ،كأحمد محمكد نحمةٌ ،

كمحمد خضر حسيف ،كرمضاف عبد التكاب ،كعبد الكريـ خميفة ،كمصطفى إبراىيـ كفجاؿ
عبد العزيز
ٌ

بيدم ،كعمي أبك المكارـ ،كعباس حسف ،كمازف المبارؾ كأحمد
محمكد ،كعبد الفتاح سميـ ،كسعيد جاسـ ٌ
الز ٌ
الديف الجندم ،كأحمد عمر مختار كلد ٌاباه  ...الخ.
عمـ ٌ
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الرحمف الحاج صالح ليؤالء في
كفي مقابؿ ىذا االتجاه نقؼ عمى اعتراضات كجيية ىك َّجيىيىا عبد ٌ

األكليف ،كألزمكىا لمف بعدىـ بضكابط ىج ٍم ًع المٌغة ،كالتقعيد
النحك ،كمعاييرىا الٌتي كضعيا ٌ
أصكؿ ٌ
النحاة ٌ
النحاة االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كعدـ غفمتيـ عنو ،بؿ
زمانية
ليا بشركط
كمكانية ،كاعتماد ىؤالء ٌ
ٌ
ٌ
األكليف مف االحتجاج بالقرآف
غفمت ىؤالء المٌسانييف عف فيـ الحقيقة الٌتي كقؼ عمييا ٌ
النحاة كالمٌغكييف ٌ
بكم ال ٌشريؼ محصكريف في فترة
الكريـ كقراءاتو أماـ كالـ العرب ،فكاف القرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث ٌ
الن ٌ

مما يسمع مف القرآف الكريـ
زمنية معينة ليس مثؿ كالـ العرب الٌذم امت ٌد ٌ
السماع فيو أربعة عصكر أكثر ٌ

فمدكنة مادة كالـ العرب (شع ار كنثرا) أكثر مف القرآف كالحديث
كقراءاتو كالحديث ٌ
الن ٌ
بكم ال ٌشريؼ ،كلذا ٌ
بكم ال ٌشريؼ.
حكم أكثر مف القرآف كالقراءات ،كالحديث ٌ
كعمييا كضع التقعيد ٌ
الن ٌ
الن ٌ
غكم ال القياس
سانييف
ٌ
كنقؼ عند مبحث القياس في دراسات المٌ ٌ
الكصفييف المعاصريف مف القياس المٌ ٌ

السماع (قاعدة
حكم الٌذم اعتنى بو ٌ
ٌ
األكليف في تقرير القكاعد اعتمادىـ عمى استقراء الغالب في ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ
حكم بحثا معمقا عند الباحثيف المٌسانييف؛ مف حيث ىك
المطٌرد كالشاذ /األصؿ كالفرع) ،فأخذ القياس ٌ
الن ٌ
تعمـ
حكية الٌتي تصدؽ عمى ٌ
األحكاـ ٌ
النصكص المٌ ٌ
الن ٌ
ثـ ٌ
غكية الكاردة بطريقة كاحدة ،أخذت منيا القاعدةٌ ،

حكم إلى القياس
النصكص الٌتي لـ ترد عند العرب،
كتطكر مف خالليا القياس ٌ
تمؾ القاعدة عمى ٌ
الن ٌ
ٌ
غكم.
المٌ ٌ

غكم عند
كقد كجد عمـ المٌ ٌ
سانيات الغر ٌبية صدل عظيما بيف المٌسانييف العرب ،كأخذ القياس المٌ ٌ

كتماـ حساف
الكصفييف المٌسانييف المعاصريف العرب شأكا كبي ار منيـ إبراىيـ أنيس كرمضاف عبد التكاب ٌ
سانية
كمحمد خضر حسيف،
بيدم،
كمحمد حسف عبد العزيز ،مستفيديف مف المناىج المٌ ٌ
كسعيد جاسـ الز ٌ
ٌ
ٌ

الرابع عف
سانيات
الغر ٌبية المعاصرة كتكمٌـ دم سكسير في كتابو (محاضرات في المٌ ٌ
العامة) في الفصؿ ٌ
ٌ
العممية الجديدة ،كثراء
غكم ،كأثره في تنمية المٌغة باأللفاظ كالمفردات كالصيغ كالمصطمحات
ٌ
القياس المٌ ٌ

بي ىذا كعند
غكم في المٌغة ،كنجد في عمـ المٌ ٌ
غكم لمغات ،كاتساع باب االستعماؿ المٌ ٌ
المعجـ المٌ ٌ
سانيات الغر ٌ
ساني عنده في المٌغات ،كأثره في تنمية
كاضعيا-دم سكسير-قد شغؿ القياس المٌ ٌ
غكم مكانتو في الدرس المٌ ٌ
السماع ،فيتٌسع المخزكف الذاكرم
الممكة المٌ ٌ
غكم الذاكرم مف ٌ
غكية عند الطفؿ بعد تحصيؿ المخزكف المٌ ٌ
غكم بالقياس.
المٌ ٌ

كقد أشار عمي أبك المكارـ كأحمد محمكد نحمة إلى نكعيف مف القياس ،القياس االستقرائي كىك

رمي ،كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم
القياس النٌ ٌ
حكم الٌذم ظير عند أبك األسكد الدؤلي ،كأبي إسحاؽ الحض ٌ
ألف ىذا النكع ابتعد
كالثٌاني القياس
غكم؛ ٌ
سماه عمي أبك المكارـ كىك في الحقيقة القياس المٌ ٌ
الشكمي كما ٌ
ّ
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غكية ،كلـ يعد مجرد الكقكؼ عمى مدل اطراد الظكاىر
عف الكضع ٌ
حكم ،إلى المٌغة كتنميتيا المٌ ٌ
الن ٌ
غكية أك الٌنصكص بعضيا
كشيكعيا؛ كاٌنما صار يد ٌؿ عمى
العممية الٌتي يتـ فييا إلحاؽ بعض الصيغ المٌ ٌ
ٌ

جني
ببعض ،فأخذ طابعا شكميا في أكاخر القرف الثالث اليجرم عند أبك عمي
الفارسي ،كتمميذه ابف ٌ
ٌ
(ت669ىػ).
حساف
كتماـ ٌ
كقد أخذ القياس المٌ ٌ
غكم شأكا كبي ار عند الكصفييف المٌسانييف العرب منيـ إبراىيـ أنيسٌ ،

بيدم ،كحسف عبد العزيز كعمي
كعباس حسف ،كميدم المخزكمي ،كرمضاف عبد التكاب ،كسعيد جاسـ ٌ
الز ٌ

كمحمد خير الحمكاني ...كغيرىـ كثير ،كذلؾ أف أصؿ الحاجة إليو في المٌغة
كمحمد عيد،
أبك المكارـ،
ٌ
ٌ
غكم بأدكات تشتغؿ عمييا المٌغة مف
تطكرىا ،كعالقة ذلؾ بنشأة المٌغة كتدرجيا كجمعيا ،كارتبط القياس المٌ ٌ
ٌ
االشتقاؽ كاالشتراؾ كالتٌرادؼ كالتضاد كالتكلٌيد كالتٌرجمة ككضع المصطمحات ،كأما مستكياتو الٌتي اختمؼ

حكم
غكم عف ٌ
الن ٌ
فييا القياس المٌ ٌ

التطكر في المٌغات بالمستكل
لمستكيات األربعة لمغة؛ حيث يبدأ
ىي ا
ٌ
ٌ
النحاة
حكم (في قكاعد المٌغة عند ٌ
جني) كالمستكل ٌ
(محاكالت ابف ٌ
الن ٌ

في
كتي ،ثـ المستكل ٌ
ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
المعجمي) ،كشغؿ القياس الزائؼ أك الخاطئ حي از كبي ار في دراسات
(التطكر
اللي
األكليف) كالمستكل ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الد ٌ
التكىـ)
لألكليف إشارات دقيقة لبعض القياسات المٌ ٌ
غكية الزائفة في المٌغةٌ ،
كسمكىا (قياس ٌ
المٌسانييف كما كاف ٌ
غكية الخاطئة ،كىي األخطاء
أك (الحمؿ) كىك (قياس القبح) عند سيبكيو ،كىك ما شاع باالستعماالت المٌ ٌ
العامة في العمكـ ،كعند األطفاؿ في الخصكص.
المٌ ٌ
غكية الشائعة في المٌغة العر ٌبية المعاصرة عند ٌ

غكم القديـ طيمة العصكر
بنية األطروحة :كلمكشؼ عف جيكد المٌسانييف المعاصريف في ٌ
 ّالدرس المٌ ٌ

األكؿ
القديمة كالمعاصرة ارتأيت أف يأتي
ي
ككنة مف أربعة فصكؿ :عالجت في الفصؿ ٌ
البحث كفؽ خطة يم ٌ
غوي ألصوؿ ال ّنحو وصمّتيا بأصوؿ الفقو) :فقسمتو
مف األطركحة الٌذم كسمتو بػ (
ّ
إشكالية التأصيؿ المّ ّ

النحك ،تناكلت فيو ستة مطالب
األكؿ :تعريفات ٌأك ٌلية كمفاىيـ
تأسيسية ألصكؿ ٌ
ٌ
إلى مبحثيف ،المبحث ٌ
األكؿ :تعريؼ األصكؿ لغة ،كالمطمب الثٌاني :تعريؼ األصكؿ اصطالحا ،كقي ًس ىـ إلى
احتكل المطمب ٌ
النحك لغة كاصطالحا
قسميف :أ-تعريؼ الفرع لغة ب-عالقة األصؿ بالفرع ،كالمطمب الثالث :تعريؼ ٌ

الرابع :تعريؼ
النحك لغة ،ب-تعريؼ ٌ
فقسـ بدكره إلى قسميف :أ-تعريؼ ٌ
النحك اصطالحان ،كالمطمب ٌ
النحك مجمالن عند القدماء ب-
النحك مجمالن اصطالحان ،فىقي ًس ىـ بدكره إلى قسميف :أ-تعريؼ أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك مجمالن عند المٌسانييف الكصفييف المعاصريف ،كالمطمب الخامس :الفرؽ بيف عمـ
تعريؼ أصكؿ ٌ

ساني
غاية عمـ أصكؿ ٌ
النحك كعمـ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك كالمطمب السادسٌ :
النحك ،ك ٌ
أما المبحث الثٌاني :التٌفكير المٌ ٌ
النحك كأثر أصكؿ المنطؽ ،فتضمف ستة مطالب ،احتكل المطمب
بيف أثر أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
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الراجحي كابراىيـ أنيس ،كالمطمب
الرحمف أيكب
كمحمد عيد كعبده ٌ
اني عند عبد ٌ
ٌ
ٌ
األكؿ :التٌفكير المٌس ٌ
ساني عند أميف
ساني عند سعيد األفغاني كمازف المبارؾ ،كالمطمب الثٌالث :التٌفكير المٌ ٌ
الثٌاني :التفكير المٌ ٌ
ساني عند
الخكلي ،كالمطمب ٌ
ساني عند إبراىيـ السامرائي ،كالمطمب الخامس :التٌفكير المٌ ٌ
الرابع :التٌفكير المٌ ٌ
الديف الجندم.
ساني عند صالح بمعيد كأحمد عمـ ٌ
عبد ٌ
الرحمف الحاج صالح ،كالمطمب السادس التٌفكير المٌ ٌ
الوصفييف
سانييف
ِّ
غوي عند العرب واعتراضات المّ ِّ
(السماع المّ ّ
أما الفصؿ الثٌاني الٌذم جاء بعنكاف ّ
كٌ

غوي ،تناكلت فيو مطمبيف
األكؿ كسمتو بػ:
ّ
السماع المّ ّ
ماىية ّ
المعاصريف) فقسمتو إلى مبحثيف :المبحث ٌ
السماع اصطالحاً وشروط
اني :تعريؼ ّ
األكؿ :تعريؼ ٌ
السماع لغة ،ك ٌ
احتكل المطمب ٌ
أما المطمب الثٌ ٌ
سانييف
غوي عند العرب واعتراضات المّ ِّ
اني ،الٌذم كسمتو بػ :االحتجاج المّ ّ
ي المّ ّ
التّحر ّ
غوي ،ك ٌ
أما المبحث الثٌ ٌ
األكؿ :االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو
ِّ
الوصفييف المعاصريف تضمف ثالث مطالب ،احتكل المطمب ٌ

اني :االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ
كاعتراضات المٌسانييف الكصفييف المعاصريف ،ك ٌ
أما المطمب الثٌ ٌ
ً
المعاصريف والمطمب الثّالث :االحتجاج بكالـ العرب واعتراضات
كاعتراضات المٌسانييف الكصفييف

تطور القياس ال ّنحوي عند
سانييف
ِّ
المّ ِّ
أما الفصؿ الثٌالث الٌذم جاء بعنكافّ ( :
الوصفييف المعاصريف ،ك ٌ

حوي
المّ ّ
األكؿ كسمتو بػ :ماىية القياس ال ّن ّ
سانييف الوصفييف المعاصريف) فقسمتو إلى مبحثيف :المبحث ٌ
األكؿ :تعريؼ القياس لغة
عند القدماء والمّسانييف المعاصريف ،احتكل ثالث مطالب ،المطمب ٌ
غوي عند المٌسانييف الكصفييف
كاصطالحان عند القدماء كأنكاعو كالمطمب الثٌاني :تعريؼ القياس المّ ّ

أما المبحث
المعاصريف ،كالمطمب الثٌالث :قضايا القياس المّ ّ
غوي عند المّسانييف الوصفييف المعاصريف ،و ّ

الوصفييف المعاصريف ،كتضمف أربعة
سانييف
ّ
الثّاني فقد وسمتو بػ :أقساـ القياس عند القدماء والمّ ّ

الكصفييف المعاصريف ،والمطمب
أما المطمب األكؿ :المقيس عميو (األصؿ) عند المٌسانييف
ٌ
مطالبٌ :

الكصفييف المعاصريف ،كالمطمب الثالث :الجامع (العمّة) عند
الثّاني :المقيس (الفرع) عند المٌسانييف
ٌ

حوي ،ب-
المٌسانييف
ٌ
غوي بداية التقعيد ال ّن ّ
الكصفييف المعاصريف ،فقسمتو إلى قسميف :أ-التّعميؿ المّ ّ

سانييف
حوي عند المٌ ٌ
الرابع :الحكـ ال ّن ّ
التّعميؿ ال ّن ّ
حوي عند المّسانييف الوصفييف المعاصريف ،والمطمب ّ

الرابع الٌذم جاء بعنكاف( :اإلجماع
الكصفييف المعاصريف ككاف ٌ
ٌ
البد لي في ىذه األطركحة مف الفصؿ ٌ

سانييف) فقسمتو إلى مبحثيف :المبحث
واستصحاب الحاؿ واالستدالؿ والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ِّ

الكصفييف المعاصريف ،كقسمتو إلى ثالث مباحث
األكؿ :اإلجماع كاالستصحاب في دراسات المٌسانييف
ٌ
ٌ
األكؿ :مكانة اإلجماع عند أحمد محمكد نحمة كالمطمب الثٌاني :أقساـ اإلجماع كىما نكعاف-1 :
المبحث ٌ
فأما الشرعي فأقسامو
إجماع صريح -7إجماع سككتي ،ينقسـ ك ٌؿ منيما إلى قسميف :شرعي
ٌ
كلغكمٌ ،
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غكم فأقسامو ثالثة أيضا-1 :إجماع
أما المٌ ٌ
ثالثة :إجماع األصكلييف كاجماع الفقياء ،كاجماع القراء ،ك ٌ

النحاة .كالمطمب الثٌالث استصحاب الحاؿ في دراسات المٌسانييف
الركاة-7 ،إجماع العرب -6 ،إجماع ٌ
ٌ
أما المبحث الثٌاني :االستدالؿ كالتٌعارض كالتٌرجيح في دراسات المٌسانييف
ٌ
الكصفييف المعاصريف ،ك ٌ
الكصفييف المعاصريف فقد ىح ًم ىؿ ىذا الفصؿ الفيـ العميؽ االىتماـ البميغ ألصميف معتبريف معتمديف في
النحك ،كالٌتي أىمميما معظـ الدارسيف فنقؼ عند اعتناء أحمد محمكد نحمة بػ(اإلجماع) ،كالتأسيس
أصكؿ ٌ
حساف الفيـ العميؽ (الستصحاب
تماـ ٌ
لو كأصؿ يستحؽ العناية الفائقة مف قكاعد المٌغة العر ٌبية ،كيكلي ٌ

أف ىذا األصؿ لـ يعطو المؤلفكف
النحك في التقعيد ٌ
كي ٌبيف مرتبتو مف أصكؿ ٌ
حكم لمغة ،كيذكر ٌ
الحاؿ) ي
الن ٌ
النحك ،كرأل تقصيرىـ فيو ٌأنيـ حينما يبدؤكف بذكر االستصحاب
حقٌو مف العناية عند عرضيـ ألصكؿ ٌ

اكتفكا بشرح المصطمح دكف الدخكؿ في تفصيؿ النظر كأف يرددكا مصطمحات مثؿ :أصؿ الكضع ،كأصؿ
حساف العزـ
تماـ ٌ
القاعدة ،كاألصؿ المجيكر ،كالعدكؿ عف األصؿ ،ك ٌ
الرد إلى األصؿ كالكجو ،كىكذا عقد ٌ
عمى محاكلة الكشؼ عف تفاصيؿ النظر في ىذا الدليؿ كأف يضعو مكضعو الصحيح في ترتيب الخطٌة

السماع كالقياس ،كلكف ىناؾ مف المٌسانييف مف رأل ٌأنيما مف األصكؿ الضعيفة ال
ٌ
الن ٌ
حكية متكسطان بيف ٌ
بالسماع أك القياس دكنيما كاستصحاب الحاؿ
القكية ٌ
فإف تعارض ه
السماع أك القياس فنأخذ ٌ
أم منيما مع ٌ

ت
كالسماع أك اإلجماع أك القياس كلكنو إقرار األحكاـ ليذه األصكؿ كاألدلٌة القكية ،كأ ٍىنيى ٍي ي
ليس دليال قكيا ٌ

أى َّـ النتائج الٌتي استخمصتيا مف خالؿ البحث العميؽ كاالىتماـ البميغ بأصكؿ
تشم يؿ ى
األطركحة بخاتمة ى

النحك قبؿ الكضع الٌذم كضعو ابف األنبارم كالسيكطي ،كذلؾ ما كنت أحاكؿ البحث فيو في نشأة أصكؿ
ٌ

النحك يمؤسسة لو مع أبي إسحاؽ الحضرمي
النحك إف لـ تكف أصكؿ ٌ
تأسس عمـ ٌ
ٌ
النحك كتأسيسيا فكيؼ ٌ
النحك
كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كتشمؿ الخاتمة جيكد المٌسانييف المعاصريف في التأصيؿ ألصكؿ ٌ
سانيات المعاصرة
تطكر البحث
كالكقكؼ عند ك ٌؿ أصؿ مف أصكليا،
العممي في المٌ ٌ
ٌ
كخاصة فيما تقدـ مع ٌ
ٌ
أتبعت الخاتمة بقائمة المصادر كالمراجع ،كفيرس المكضكعات.
ثـ
ي
ٌ
خاصة ،كفي العمكـ ٌ
عامةٌ .
النحك في ضكء
 ِّمما يذكر مف أىـ ٌ
الضكء عمى أصكؿ ٌ
الدراسات الٌتي سمَّطىت ٌ
الدراسات السابقةٌ :

العممي
سانية الحديثة كالمعاصرة كفقان لممنيج
سانيات المعاصرة في فترة برزت فييا ٌ
الدراسات المٌ ٌ
المٌ ٌ
ٌ
المكضكعي في دراسة المٌغة لذاتيا كمف أجؿ ذاتيا.
ٌ
تماـ
إبستيم
-1كتاب (األصوؿ دراسة
ّ
ولوجية لمفكر المّ ّ
العرب ال ّنحو-فقو-البالغة) ّ
ّ
غوي عند َ

مرت بيا أصكؿ
ألـ فيو
حساف الٌذم َّ
بأىـ عكامؿ نشأة أصكؿ ٌ
ّ
النحك ،كالمراحؿ التأسيسية الٌتي ٌ
ٌ
النحكى كالجيكد األكلى لمبصرييف كالككفييف في أحضاف إنشاء ثقافة عر ٌبية؛ فيي طكراف :التصنيؼ قبؿ
ٌ
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حساف منصب أكثر عمى إب ارز الييكؿ
التجريد ،وال ّنحو بيف الصناعة والمعرفة ،مع ٌ
تماـ ٌ
أف اىتماـ ٌ

كقسمو إلى قسميف :مباشر ،كغير مباشر
البنيوي لم ّنحو
العربي ،كاعتبر االستدالؿ مف األصكؿ المعتبرة َّ
ّ
َّ
الدليؿ الثٌاني
كلو أنكاع ىي :القياس ،كاالستقراء كالتمثيؿ،
السماع ،ك ٌ
كركز بعد ذلؾ عمى ٌ
األكؿ ٌ
الدليؿ ٌ

النحك عند السيكطي ،التٌعارض
الدليؿ الثٌالث القياس كذكر ٌ
االستصحاب ،ك ٌ
الدليؿ السادس في أصكؿ ٌ
أف كتابو ىك الكتاب الكحيد
كالتٌرجيح ،كقكاعد التكجيو ،كتكجييات ٌ
بالرغـ مف ٌ
النحاة .كلـ يذكر اإلجماع ٌ

جني (667ق) كابف
الٌذم َّ
مما ذكره ابف ٌ
ألـ بمعظـ أدلٌة أصكؿ ٌ
كما جمعيا السيكطي ٌ
النحك المعتبرة ٌ

عممية في االستصحاب لـ يذكرىا أحد قبمو مف القدماء كالمحدثيف.
األنبارم (711ق) .كأضاؼ دراسة ٌ

محمد
-2كتاب (أصوؿ ال ّنحو
العربي في نظر ال ّنحاة ورأى ابف مضاء وضوء عمـ المّغة الحديث) ّ
ّ
محمد عيد في دراسة تأصيمية ألصكؿ عمكـ العر ٌبية ،دراسة تمييدية تي ٌبيف الصمة بيف
عيد ،بحث فيو ٌ
األكليف كلـ
الثقافة العر ٌبية ك
ٌ
األجنبية في عصر نشأة العمكـ العر ٌبية) كحاكؿ إثبات تأثر عمماء العر ٌبية ٌ
يحالفو الحظ كثبت باألدلٌة القاطعة أصالة العمكـ العر ٌبية في زمف نشأتيا ،كارتكزت دراستو عمى ابف مضاء

الدرس
كمكقفو
النحاة ،فحشد كتابو بعصر ابف مضاء كاسيامات عمماء األندلس في تأصيؿ ٌ
العممي مف ٌ
ٌ
األندلسية كالمغر ٌبية ككلع ىك
العممية
السابع اليجري ٍَّيف ،كتأثر بيذه الحضارة
ٌ
ٌ
ٌ
حكم خالؿ القرنيف السَّادس ك ٌ
الن ٌ
الرد عمى ال ّنحاة» منذ أف حقَّقو شكقي ضيؼ ،فارتكز كتابو في الفصؿ الثٌاني عمى
كأقرانو بكتاب « ّ

النحك ،كرأم ابف مضاء في فكرة القياس
النحاة ،كقياس المنطؽ كمسمكو إلى الفقو ك ٌ
القياس ،في نظر ٌ

محمد عيد في الفصؿ
كاضطرابو ،كالغاء قياس التماريف غير
ٌ
ساني عمى ٌ
العممية ،كىنا يظير أثر الفكر المٌ ٌ
الثٌاني القياس في ضوء عمـ المّغة الحديث والصوغ القياسي واالستقراء ،والتعميؿ في ضوء عمـ المّغة
النحاة ،كفي ضكء عمـ المٌغة
الغاية ،التّعميؿ والبحث
العممي ،كالتأكيؿ في نظر ٌ
الحديث بيف الوصؼ و ّ
ّ
النحاة ،كفي نظر ابف
ثـ نظرٌية العامؿ في نظر ٌ
الحديث التأكيؿ بيف جادة الصناعة كظاىر ٌ
النص ٌ
حوية لمكممات في الجمؿ.
مضاء ،كفي ضوء عمـ المّغة الحديث العامؿ والوظائؼ ال ّن ّ

الرحمف الحاج صالح ،بحث
غوي
(السماع المّ ّ
-3كتاب ّ
العممي عند العرب ومفيوـ الفصاحة) عبد ّ
ّ
غكم:
فيو عف أصوؿ البحث
غوي كما يجب أف تكوف في نظرنا ،العر ٌبية كمعيارىا المٌ ٌ
العممي في التّراث المّ ّ
ّ

مكضكعية ،كارتكز في الباب الثٌاني عمى المٌغة العر ٌبية كأسطكرة «المٌغة المشتركة
محاكلة تحديدىا بمقاييس
ٌ

قدمكا انتقادات لما كضعو
األدبية» إزاء المٌيجات العر ٌبية ،كجاء ىذا ردنا ناقعا لمعديد مف المٌسانييف الٌذيف ٌ
ٌ
الرابع في
النحاة مف معايير تضبط
ٌ
المدكنة المٌ ٌ
غكية العر ٌبية الفصيحة ،ك ٌ
فصؿ الحديث في الباب الثالث ك ٌ
ٌ
ساني فتمثؿ في كتبو األخرل كالٌتي عنكنيا بحكث
غكية ك
ٌ
السماع كالتٌحرٌيات المٌ ٌ
ٌ
الميدانية .ك ٌ
أما أثر الفكر المٌ ٌ
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النحك بالمٌغة العر ٌبية كالفرنسية ،مدخؿ إلى
كدراسات في عمكـ المٌساف ،تناكؿ فيو العديد مف قضايا أصكؿ ٌ

سانية عند قدماء الينكد ،كعند قدماء
ألىـ مفاىيمو كمناىجو ،العمكـ المٌ ٌ
عمـ المٌساف الحديث تحميؿ كنقد ٌ

اليكنانييف ،كعند عمماء العرب ،دراسة تأصيمية ،كمدخؿ إلى عمـ المٌساف الحديث في القرف التاسع عشر

سانيات في النيكض بمستكل مدرسي المٌغة العر ٌبية .ككتابو
األكؿ مف القرف العشريف ،كأثر المٌ ٌ
كالنصؼ ٌ
اىتـ فيو بأكبر قضايا عمـ العر ٌبية كعالقتيا
األوؿ)
سانيات
َّ
ّ
(بحوث ودراسات في المّ ّ
العربية الجزء ّ
النظرٌية الخميمية
التأسيسية ك
بالنظرٌية
التأصيمية لعمكـ العر ٌبية ٌ
سانيات الحديثة كتكنكلكجيا المٌغة ،كاعتنى ٌ
ٌ
ٌ
بالمٌ ٌ
َّ
ظرية
سانيات
فصؿ فيو الحديث عف ال ّن ّ
ّ
الحديثة ككتابو (بحوث ودراسات في المّ ّ
العربية الجزء الثاني) ّ

فأما كتاب (الخطاب
وتيات
ّ
الص ّ
الخميمية الحديثة وعالقتيا بالمّ ّ
ّ
سانيات وفي قضايا ّ
العربية والفنولوجيةٌ ،
العربية) فمـ يممـ فيو بما نحف عميو إالٌ حرفا أك حرفيف في ٌأكلو
نظرية الوضع واالستعماؿ
والتخاطب في
ّ
ّ

سانية
فعنى فيو ٌ
كتيبان في عمـ أصكؿ العر ٌبية ،ى
بالنظرٌية المٌ ٌ
مما ألؼ مف المقاييس ٌ
كقد تعمٌؽ عميو بو ٌ

غوي
عامة ،كبعمكـ البالغة
المعاصرة التٌ ٌ
خاصة ،ى
كبي ى
َّف فيو مفيوـ الوضع المّ ّ
ٌ
داكلية كصمتٌيا بعمكـ التٌراث ٌ

(النظرية
عند ال ّنحاة وعمماء األصوؿ .كتمي ىَّز كتابو (منطؽ العرب في عموـ المّساف) وكذلؾ كتاب
ّ
العربية وعمى رأسيا عمـ ال ّنحو وأصولو عند
األساسية) بإقرار أصالة العموـ
الخميمية الحديثة مفاىيميا
ّ
ّ
ّ

العممي الرياضي والمنيج
وخاصة عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدي وبفضؿ الخميؿ ومنيجو
األوليف
ّ
ّ
الحاسوبية.
سانيات
ّ
ساني بالبحث في المّ ّ
اإلحصائي استفاد الدرس المّ ّ
عما سبقيا مف دراسات سبقتيا في ٌأنيا ال تقتصر عمى ما َّ
قدمو ىؤالء المٌسانيكف مف
ٌ
كتتميز دراستي ٌ

جميع الجيكد الٌتي بذليا أقرانيـ في القرف التاسع عشر
جيكد بذلكىا في أصكؿ العر ٌبية فقط ،بؿ تشمؿ
ى

النحك سعيد األفغاني ،كأحمد محمكد نحمة في
األكؿ مف القرف العشريف ،ك ٌأكليـ في أصكؿ ٌ
كالنصؼ ٌ
غوي في دراسات القدماء
النحك،
كمحمد خير الحمكاني أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك ،ككتاب (أصوؿ الفكر المّ ّ
ٌ

والمحدثيف دراسة في البنية والمنيج) حامد ناصر الظالمي ،كمنيـ الكثير فال يسعني المقاـ لذكرىـ ،كأثر

خاصة ،كلكف لـ أقؼ عند ىذا الحد عندىـ بؿ
عامة كأصكليا
المٌ ٌ
ٌ
سانيات في النيكض بعمكـ العر ٌبية ٌ
عامة ،كأصكؿ
تعديت ذلؾ إلى التأصيؿ البعيد (عند القدماء) كالقريب (عند ىؤالء) في أصكؿ العر ٌبية ٌ

خاصة.
النحك
ٌ
ٌ

التطكرات المختمفة في
أىميا التٌ ٌ
كقد كاجيتني في إنجاز ىذا البحث بعض ٌ
الصعكباتٌ ،
غيرات ك ٌ
البنيكية
فما نمبث أف تستقيـ لنا نظرٌية حتٌى تنشأ نظرٌية أخرل عمى أنقاضيا ،فمف
ٌ
المٌ ٌ
سانيات المعاصرةٌ ،
فانية ...الخ ،ككذلؾ في دراسات المٌسانييف المعاصريف
صية إلى ا
إلى ٌ
داكلية إلى العر ٌ
لسياقية إلى التٌ ٌ
ٌ
الن ٌ
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بالسماع لكحده تارة مستقمة ،كتارة أخرل مع
لألصكؿ المعتمدة كالمعتبرة في أصكؿ ٌ
النحك فتارة يعتنكف ٌ
القياس أك اإلجماع أك االستصحاب أك االستدالؿ أك االستحساف أك االستقراء أكفي أدلٌة شتَّى كمنيا
السبر كالتقسيـ أك في التٌعارض كالتٌرجيح كغير ذلؾ مف األصكؿ ،في مراعاتيـ
الدليؿ
ٌ
المسمى بالباقي أك ٌ
ٌ

السماع كأصؿ قكم عمى األصكؿ األخرل إذ حاكؿ
األصكؿ تارة كاىماليـ إياىا أخرل ،كما يخص ٌ
النحاة ليتسع ال ٌسماع مف المحدثيف
سانيكف أعضاء مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة خرؽ معايير ٌ
المٌ ٌ

م) الٌذم
سانيات المعاصرة الٌتي تعتمد (المنيج
كالمعاصريف في ضكء المٌ ٌ
الكصفي) ال (الكضع المعيار ٌ
ٌ
النحاة كمبدأ
األكليف مف مبدأ طبيعة المٌغة العر ٌبية كفصاحتيا .كبما يخص القياس عند ٌ
فرضو ٌ
النحاة ٌ
سانيات الحديثة الغر ٌبية عند دم
أساسي في كضع قكاعد المٌغة عند ٌ
النحاة األكليف ،كمبدأ أساسي في المٌ ٌ

غكم لعكامؿ
سانيات
الرابع مف كتابو «محاضرات في المّ ّ
العامة» أف ينشأ التٌ ي
غير المٌ ٌ
سكسير-في الفصؿ ٌ
ّ

الزماف كالمكاف؛ ألف ك ٌؿ شيء قابؿ لتغيُّر في الزماف
التغير االجتماعي ،كينشأ الختالؼ العصكر ،ك ٌ
ٌ
كالمكاف.

كختاـ قكلي :أدعك اهلل أف يتجاكز عني َّ
أم زلؿ كخطأ ،كأف يجعؿ عممي متقبالن صالحان خالصان
محمد
لكجيو الكريـ .كاهلل أعمـ كصمى اهلل كسمَّـ كبارؾ عمى النبي
ٌ

كعمى آلو كصحبو

أجمعيف.

وزو
صالح الديف يحي جامعة تيزيّ -
2012/03/30
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األول:
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصل ّتها
إشكال ّية التأصيل اللّ ّ
بأصــــول الفقه
تأسيسية ألصول ال ّنحو؛
األول :تعريفات ّأو ّلية ومفاىيم
ّ
المبحث ّ
األول :تعريف األصول لغة؛
المطمب ّ
المطمب الثّاني :تعريف األصول اصطالحا؛
المطمب الثالث :تعريف ال ّنحو لغة واصطالحا؛
الرابع :تعريف أصول ال ّنحو اصطالحا مجمال؛
المطمب ّ
المطمب الخامس :الفرق بين عمم ال ّنحو وعمم أصول ال ّنحو؛
السادس :غاية عمم أصول ال ّنحو؛
المطمب ّ
ساني بين أثر أصول الفقو عمى أصول ال ّنحو وأثر أصول المنطق؛
المبحث الثاني :التّفكير المّ ّ
الراجحي وابراىيم أنيس؛
الرحمن أيوب
المطمب ّ
ومحمد عيد وعبده ّ
ساني عند عبد ّ
ّ
األول :التّفكير المّ ّ
ساني عند سعيد األفغاني ومازن المبارك؛
المطمب الثّاني :التّفكير المّ ّ
ساني عند أمين الخولي؛
المطمب الثّالث :التّفكير المّ ّ
ساني عند إبراىيم السامرائي؛
المطمب ّ
الرابع :التّفكير المّ ّ
الرحمن الحاج صالح؛
ساني عند عبد ّ
المطمب الخامس :التّفكير المّ ّ
الدين الجندى؛
ساني عند صالح بمعيد وأحمد عمم ّ
المطمب ّ
السادس :التّفكير المّ ّ
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األول :تعريفات أولية ومفاىيم تأسيسية ألصول ال ّنحو.
المبحث ّ

غكية مف معجـ إلى آخر قديميا كحديثيا ،كقد اتفقت في
ٌ
تعدد ذكر لفظة األصكؿ في المعاجـ المٌ ٌ

بينيا ،كال نكاد
غكم المشترؾ ٌ
غكم ،كقد كردت لفظة األصكؿ في المعاجـ المٌ ٌ
غكية بمعناىا المٌ ٌ
بياف معناىا المٌ ٌ
انفرد بعضيا عف
نعثر في معجـ مف ىذه المعاجـ عف اختبلؼ لمفظة األصكؿ عما جاء في غيرهٌ ،
بينما ٌ

الراسخ الٌذم يي ىبنى
النحك كأصكؿ الفقو؛ بمعنى ٌ
بعض بمعناىا ٌ
الدقيؽ في عممي أصكؿ ٌ
الدليؿ الثابت ك ٌ
فما ىي ماىيتو؟ كما ىي داللٌتو في عممي
حيز نا
عميو .كقد شغؿ ىذا المصطمح نا
بارز بيف المعاجـ المٌ ٌ
غكية ٌ

بي؟
ثـ البحث أيضا في إشكالٌية تأصيؿ عمـ أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك كأصكؿ الفقو؟ ٌ
النحك العر ٌ
الحسّْيف
كردت لفظة األصكؿ في معجـ مقاييس المٌغة لػأبي ي
المطمب ّ
األول :تعريف األصول لغةٌ :
بعضيا مف
أحمد بف فارس بف زكريا (ت513ق)":أصؿ اليمزة كالصاد كالبلٌـ ،ثبلثة أصكؿ متباعد
ي

الحٌية ،كالثٌالث ما كاف مف َّ
فأما األكؿ فؤلىص يؿ
النيار بعد
بعض ،أحدىا أساس ال ٌشيء كالثٌاني ى
العشيٌ ،
ٌ
ص ىؿ المّْساف .كيقاؿ
ىص ىؿ كال فى ى
صؿ لو ٌ
الح ىس ي
إف األصؿ ى
ب ،كالفى ٍ
أىص يؿ ال ٌشيء ،قاؿ الكسائي في قكليـ :ال أ ٍ
ىصي هؿ .كأما األصمىةي فالحية ً
م ٍج هد أ ً
الزماف
أما ٌ
يمةي ،كفي الحديث في ذكر ٌ
الدجاؿ :كأ ى
أسوي أ ى
ىف ىر ى
ٌ ى
ى
ىصمىةه ،ك ٌ
ٌ
العظ ى
ى
فاألصيؿ بعد ً
أص يؿ كآصا هؿ .كيقاؿ :أصي هؿ كأصيمىةه ،كالجمع أصائؿ .قاؿ:
العش ٌي كجمعو ي
ى
ًً 1
البيت أ ً
ىقع يد في أى ٍف ىيائً ًو باألىصائؿ" تد يؿ لفظة األصكؿ في
ت
يكريـ أ ٍ
ي
لع ٍمرل ىأل ٍىن ى
ىىمىوي
كأ ي
ى
الش ً
معجـ مقاييس المٌغة عمى ثبلثة معاف تقترب في ك ٌؿ معنى مف المعنى الذم يسبقو ،فاألكؿ :أساس َّ
يء

ً
الزماف الذم يككف بعد
الع ًش ُّ
ي كىك ( ٌ
أما الثالث ٌ
أصميوي كالثانيٌ :
ك ٍ
الزماف فاألىصي يؿ بعد ى
الحية العظيمة ك ٌ

تدؿ عمى معنى كاحد كىك أصؿ ال ٌشيء.
العصر إلى المغرب) فكمٌيا متقاربة ٌ

الجىبؿ
(ت355ق) " :أىص ى
َّؿ :قىع ى
ىص ًؿ ى
َّد في أ ٍ
ت ال ٌشيء ً
تأصيبلن ،كانٌو
لىوي كال لً ىساف ،ك َّ
أصٍم ي

م
ككردت لفظة األصكؿ في أساس الببلغة ٌ
لمزمخشر ٌ
ٌ
ب
الحائًط،
ه
ص ىؿ أم ال ىن ىس ى
ىص ًؿ ى
أص ىؿ لىوي كال فى ٍ
كفبلف ال ٍ
كأ ٍ
ً
ً
ً
ً
ُّؿ أ َّ
باقيا ال
ىم ىك بيا ال يزاؿ ن
ىصالةن ،كا ٌف النَّ ٍخ ىؿ بًأ ٍىرض ىنا ألىصي هؿ؛ أ ٍ
الع ٍقؿ ،كقد أيص ى ى
الرأم كأىصٍي يؿ ى
ألىصٍي يؿ ٌ
تميدةه يعيش بيا .كجاؤا ً
كسمعت أىؿ الطائؼ يقكلكف :لفبلف أ ً
بأصٍيمىتً ًي ٍـ؛ أم
يفنى
ىصيمةه أم أرض ى
ي

بًأ ٍ ً
استأص ىؿ اهلل شأفىتىيـ :قطع دابرىـ .كيقاؿ
ىصمييىا .ك
أصمى ٍ
ت ىذه ال ىشجرةي :ىن ىبتىت كثىيب ى
ت أ ٍ
ىج ىمع ًي ٍـ .كقد ٍ
ى
استى ى
ً
ً
ً
ب عمى اإلنساف
ىصمىة ،كىي ىحَّيةه قىتَّالىةه تىث ي
إما مف األ ى
أصمىوي عٍم نما ي
ى
يأصميوي أصبلن بمعنى قىتىمو عٍم نما ،كىك ٌ
1
محمد ىاركف( ،د .ط) .بيركت
 أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا (513ق) ،معجـ مقاييس المٌغة ،تح :عبد ىالسبلـ ٌ
النشر كالتٌكزيع ،ج ،9ص.990-901
9511ق9151ـ ،دار الفكر لمطٌباعة ك ٌ
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1
اخبلن في األ ً
صبلن أم ىد ً
ً
ً
كتدؿ
بلنا أم نع ًشيِّا .كلقيتو يم ىؤ َّ
ىصيؿ" ٌ
يص ٍي ن
يص ٍيبلالن كأ ى
يصبلن كأ ى
فىتييم يكوي .كلقيت أصيبلن كأ ي

لفظة األصكؿ في أساس الببلغة عمى أصؿ ال ٌشيء كبمعنى الثبكت كالقكة كأصؿ الجبؿ كأصؿ الحائط
الزماف العشي
الحَّيةي كعمى ٌ
ٌ
كما دلٌت في معجـ مقاييس المٌغة عمى ى
كتدؿ لفظة األصكؿ في أساس الببلغة ٌ

غكم ألصكؿ في أساس الببلغة عما جاء في مقاييس المٌغة .غير ٌأنو أضاؼ ليا
فمـ يختمؼ المعنى المٌ ٌ
أصمىوي ًعٍم نما
م في أساس الببلغة ك
معنى جديد في قكؿ ٌ
الزمخشر ٌ
استأص ىؿ اهلل شأفىتىيـ :قطع دابرىـ .كيقاؿ :ى
ى
ً
ً
ب عمى اإلنساف فىتييمً يكوي .كىي مف
ىصمىة؛ كىي ىحَّيةه قىتَّالىةه تىث ي
إما مف األ ى
ي
يأصميوي أصبل بمعنى قىتىمو عٍم نما ،كىك ٌ
غكية الٌتي تحممُّيا لفظة األصكؿ.
المعاني المٌ ٌ
ىص يؿ :أسفؿ ك ٌؿ
ككردت لفظة األصكؿ في قامكس لساف العرب لػابف منظكر (ت199ق) "األ ٍ
ٌ

جني
ٍصكؿ يقاؿ :أىص هؿ يم ىؤصَّؿ ،كاستعمؿ ابف ٌ
يصكؿ ال يكسر عمى غير ذلؾ؛ كىك ى
اليأ ي
شيء كجمعو أ ي
فإنيا إذا بدال مف أصؿ
األصمية مكضع التأصؿ فقاؿ :األلؼ كاف كانت في أكثر أحكاليا بدال أك زائدة ٌ
ٌ
ىصمً ىيةى ىم ٍج ىراه ،كىذا لـ تنطؽ بو العرب ٌإنما ىك شيء استعممو األكائؿ في بعض كبلميا
ىج ىر ٍ
ت في األ ٍ
َّ ً
يمَّيةي اليي ىذلً ٌي:
ىكأ ٍ
ىص يؿ الش ٍيء :صار ذا أصؿ ،قاؿ أ ي
َّ ً
كما ُّ
ب
الش ٍغ يؿ إًال أىنَّني يمتىيىٍي ي
ىى

لً ًعر ً
ض ىؾ ما لىـ تى ٍج ىع ًؿ َّ
ٍص يؿ "2كذكر ابف منظكر
يء ىيأ ي
الش ى
ٍ
ى ٍ

لكنو لـ ينحاز عما جاء بو ابف فارس في معجـ مقاييس المٌغة
غكم لؤلصكؿٌ ،
في لساف العرب المفيكـ المٌ ٌ
غكية في تحديدىا لمفظة
ككذلؾ عما جاء بو ٌ
م في أساس الببلغة؛ كتعتبر ىذه المعاجـ المٌ ٌ
الزمخشر ٌ

الدقيؽ في عمـ أصكؿ الفقو أك عمـ
الضيؽ؛ فيي لـ تشر إلى المعنى ٌ
غكم ٌ
األصكؿ قاصرة في معناىا المٌ ٌ

النحك كلك بكجو مف الكجكه؛ بمعنى األصؿ الٌذم يي ٍبنى عميو غيره ،كال يبنى ىك عمى غيره .كىذا ما
أصكؿ ٌ
سين ً
الدقيؽ في المٌغة بما
بلحظيوي في معجـ التعريفات ل ٌشريؼ الجرجاني الٌذم أعطى لمفظة األصكؿ معناىا ٌ
ى
النحك كأصكؿ الفقو.
تشممو في عممي أصكؿ ٌ

محمد باسؿ عيكف السُّكد
 -1أىبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمار بف أحمد ٌ
الزمخشر ٌ
م (ت355ق) ،أساس الببلغة ،تحٌ :
ط .9بيركت9191 :ق9115-ـ ،دار الكتب العممية ،ج ،9ص.01

2
مكرـ بف عمي بف أحمد بف أبي القاسـ
الديف األنصارم
محمد بف جبلؿ ٌ
 أبك الفضؿ جماؿ ٌالخزرجي اإلفريقي بف ٌ
الديف ٌ
ٌ
بف حبقة بف منظكر (ت199ق) ،لساف العرب البف منظكر ،تح :أحمد فارس صاحب الجكائب( ،د .ط) .بيركت9500 :
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رجانًي
ككردت لفظة األصكؿ في معجـ التعريفات لػ عمي بف
الج ى
محمد السَّيد ال ٌشريؼ ي
ٌ
ٌ

ىص يؿ " :ىك ما ينتيي عميو غيره .األصكؿ جمع أصؿ ،كىك في المٌغة :عبارة عما يي ٍفتىقىير
(ت591ق) :األ ٍ
إليو ،كال ىي ٍفتىًق ير يى ىك إلى ىغ ٍي ًرًه ،كفي ال ٌشرع :عبارة عما يي ىبنى عميو ىغ ٍي يرهي ،كال يبنى ىك عمى ىغ ٍي ًرًه.
كي ىبنى عميو غيره .أصكؿ الفقو :ىك العمـ بالقكاعد الٌتي ييتىكصَّؿ بيا
كاألصؿ :ما ييثٍبً ي
ت يحكمو ٌبنفسو ،ي
إلى الفقو ،كالمراد مف األصكؿ في قكليـ :ىكذا في ركاية األصكؿ الجامع الصغير ،كالجامع الكبير

1
كتدؿ لفظة األصكؿ في القامكس المحيط لػمفى ييركز آبادم (ت591ق)" :األصؿ أسفؿ
الزيادات" ٌ
كالمبسكط ك ٌ
ىص ىؿ
يصك هؿ
ىصميوي ،كتىأ َّ
ىص وؿ ،أك ثىىب ى
كرس ىخ أ ٍ
أص ىؿ ،ك ىك يرىـ :صار ذا أ ٍ
ت ى
كآص هؿ .ك ي
ي
ال ٌشيء كاليأصكؿ ،ج :أ ي
ً
جاد كاأل ً
باألن ىدلي ً
الثابت
ب
ىصي يؿ :اليبل ي
ت ،كاألىصيمى ًة فييماٌ ،
كد ٍ
كالرأم :ى
ي
الم ًك ي
أص هؿ ،كالعاق ي
س ،ىك ىم ٍف لو ٍ
ؾ كى
ً
ً
يص و
بلف:
الر ً
يص ه
غير أ ٍ
بلف كآصا هؿ كأصائ هؿ ،كتى ٍ
يص هؿ بضمتيف ،كأ ٍ
أص ىؿ ك ىك يرىـ ،كالعش ُّي ،ج أ ي
أم ،كقد ي
ص ه

ًً
أيص ٍي ه ً
َّ
بأصمً ًو
ىصمىتً ًو َّ
محركةن؛ أم يكموي ٍ
اص ىؿ :ىد ىخ ىؿ فيو .كأخذه بأىصيمىتو ىكأ ى
يص ٍيبل هؿ .ىك ى
بلف نادهر كبما قيؿ :أ ى
ى
ً
ً ً َّ ً
ؾ
ىصمىةي ،يم َّ
ص ّّ
صغيرةه ،أك عظيمة تي ٍيمً ي
ي
ككزىب ٍي ور ي
حركةن :ىحَّيةه ى
حابي .كاأل ى
ابف عبد اهلل الييذل ُّي أك الغفى ًارمُّ :ى
ً
ً
ً
و َّ
ؾ
يصٍيمىتي ىؾ :ىج ًميعي مالً ىؾ أك ىن ٍخمىتي ى
أص يؿ كأص ىؿ الماء كفى ًرىح :أس ىف مف ىح ٍمأىة ،كالم ٍح يـ :تى ىغي ىَّر .كأ ى
بًىن ٍفخيىا ،ج :ى
2
ً
ً
ً
مما ذكره الفيركز آبادم
ىصمىةي :كثىىب ٍ
ىصمىتٍوي األ ى
نصمىوي عٍم نما :قىتىمىوي كأ ى
كأ ى
الم ٍستىأٍص يؿ" كنستنتج ٌ
ت عميو .كك ىكتؼ :ي
لكنو لـ يذكر فييا معنى األصؿ عمى ما يبنى
في القامكس المحيط مف معاني مختمفة لمفظة األصكؿ ٌ

كما كردت عند الجرجاني في معجـ التعريفات؛ فيك كمف سبقو ذكر المعاني الٌتي ذكرىا ابف
عميو غيرهٌ ،

م في أساس الببلغة ،ككذلؾ ما ذكره ابف منظكر في لساف
ذكره ٌ
الزمخشر ٌ
فارس في معجـ التعريفات ،كما ٌ

النحك كفي أصكؿ عمـ
أف بطرس البستاني ىب ٍع ىدهي ذكرىا بعناىا الدقيؽ في أصكؿ عمـ ٌ
العرب؛ برغـ مف ٌ

العركضييف ،كقد أعطى بشكؿ تفصيمي مفيكـ األصكؿ ككذلؾ معنى
الفقو ،كذكر معنى األصكؿ عند
ٌ

األصكلي.

ككردت لفظة األصكؿ في محيط المحيط لػ بطرس البستاني" :األصؿ أسفؿ ال ٌشيء ،كأصؿ الجبؿ
المرجكح ،كعمى القانكف كالقاعدة
مثبل ،كيطمؽ األصؿ عند الفقياء ك
ٌ
األصكلييف عمى ٌ
الراجح بالنسبة إلى ٌ

1
صديؽ ً
ً
المن ىشاكم( ،د .ط)
محمد ٌ
محمد السَّيد الشريؼ ي
الجر ىجاني (591ق9195-ـ) ،معجـ التٌعريفات ،تحٌ :
عمي بف ٌ
 ٌالقاىرة0001 :ـ ،دار الفضيمة ،ص.01-01
2
الرسالة ط.5
محمد بف يعقكب الفيركز
 ىم ٍج ًد ٌٌ
آبادم (ت591ق) ،القامكس المحيط ،تح :مكتب التٌراث في مؤسسة ٌ
الديف ٌ
الرسالة ،ص.119
بيركت9101 :ق0003-ـ ،مؤسسة ٌ
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الدليؿ كعمى ما يبنى عميو غيرة ،كعمى المحتاج إليو ،كعمى ما ىك األكلىى أك الكثير كعمى المتفرع
كعمى ٌ
عميو ،كعمى الحالة القديمة.
السبب كالفاصمة ،كأصكؿ األفاعيؿ
الكتد ك ٌ
كاألصكؿ عند العركضييف ما تتركب منو األركاف أم ٌ
الديف
عندىـ ىي األجزاء الٌتي أكليا كتد ،كأصكؿ الفقو :ىك العمـ بالقكاعد ييتىكصَّؿ بيا إلى الفقو ،كأصكؿ ٌ

البينة بنفسيا المسمٌمة في
ىك عمـ الكبلـ .كيسمى بالفقو األكبر ،كاألصكؿ المكضكعة ىي المبادئ غير ٌ
ً
الزائد
نصمً ُّي خبلؼ الفر ُّ
يفييف خبلؼ ٌ
عي ،كالحرؼ األصم ُّي عند التصر ٌ
العمـ عمى سبيؿ حسف الظف ...كاأل ٍ
كؿ العمكـ أك المتمسؾ باألصكؿ أك السالؾ بمقتضاىا األ ً
مؽ في أيص ً
ىصٍيؿ اليبلؾ
األص ُّ
المتى ىع ي
ي
ك ي
كلي العالـ ي
كالمكت ،كمف لو أصؿ .كالعاقب المح ىكـ الرأم ،كالكقت بعد العصر إلى المغرب أك ً
يصؿ
العش ُّي ج أ ي
ى
ي
ً
الما ،كمنو قكؿ النابغة
يص ٍي ه
يص ه
كأ ٍ
نادر كربما قيؿ أ ي
بلف كآصا هؿ إًصائؿ ،كتصغيره أ ى
بلف ه
يص ٍيبل هؿ بإبداؿ النكف ن
فت ًفييا أيص ٍيبلالن أيسائًميا .األ ً
ىصٍيمىة األصيؿ كذات األصؿ ج أىصائًؿ"1كذكر بطرس البستاني
كقى ي ى ى
النحك
معاني عديدة لمَّفظة األصكؿ؛ حيث اشتممت المعنى ٌ
الدقيؽ حسب استعماليا في عممي أصكؿ ٌ

غكية الٌتي لـ تيعرىا المعاجـ األخرل قبمو اشتماال.
كأصكؿ الفقو ،كذلؾ مف معانييا المٌ ٌ
كردت لفظة األصكؿ في المعجـ الكسيط (لمجمع المٌغة العربية)(" :أ ً
ىصبلن :تغير
ىص ىؿ)
ككما ٌ
ٌ
المحـ-أ ى
ٌ
ي
متميز ك َّ
ؼ
نا
مبتكر
نا
ٍم :جاد كاستحكـ .كاألسمكب كاف
شر ى
الن ي
م .كال أر ي
ىصالةن :ثبت ىكقى ًك ى
ىص ىؿ)-أ ى
كفسد( .أ ي
سب :ي

يء :جعؿ لو أصبلن ثابتنا يي ٍب ىنى عميو.
إيصاالن :دخؿ في الكقت األىصيؿَّ .
(أص ىؿ) ال ٌش ى
(آص ىؿ) ى
فيك أىصيؿ .ى
ىص ىؿ.
(تىأىص ى
َّؿ) :أ ي

يء قمعو بأىصمو.
ٍصؿ) ال ٌشيء :ثبت أىصميو ىكقىكل .كال ٌش ى
(استىأ ى
النسب :عراقتو.
ىصالىة) في ال أرٍم :جكدتو .كفي األسمكب :ابتكاره .كفي ٌ
(األ ى

النسب .كيقاؿ :ما
كم ٍن ىش يؤهي الذم ينبت منو .كاألىصؿ :كرـ ٌ
ٍ
(أصؿ) ال ٌشيء :أساسو الذم يقكـ عميو .ى
َّ
المعتمدة .كمنو :أىصؿ الحكـ
النسخة األكلى
ىصبلن (محدثة) كفي ما ينسخٌ :
ىصبلن أم قطه .كال أفعمو أ ٍ
فعمتو أ ٍ
كأيصكؿ الكتاب (محدثة).

االحتياطي ،أك المقمَّد.
الزائد ،أك
عي ،أك ٌ
مي) :ما كاف أ ٍ
(األ ٍ
ٌ
ىصبلن في معناه .كيقابؿ بالفر ٌ
ىص ٌ
ىصمىة) :ىحٌيةه قصيرة خبيثة ،تثب كتي ٍيمؾ.
(األ ى
1
مطكؿ لمٌغة العر ٌبية( ،د .ط) .بيركت9151 :ـ ،مكتبة لبناف ساحة رياض
 بطرس البستاني ،يمحيط المحيط قامكس ٌالصمح ،ص.99
ٌ

00

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

يصكلي"1كمف المعاجـ
يصكؿ) :أصكؿ العمكـ :قكاعدىا الٌتي تبنى عمييا األحكاـ .كالنسبة إلييا أ
(األ ي
ٌ
الٌتي َّ
الكسيط لممجمع المٌغة العربٌية ،كمف المعاني الٌتي
أمدت لفظة األصكؿ معناىا الحقيقي المعجـ ٌ

أضافيا المعجـ الكسيط لمفظة األصكؿ :أصكؿ العمكـ أم قكاعدىا الٌتي تبنى عمييا األحكاـ.

غكية كىك القكاعد الٌتي تي ىبنى
غكية لؤلصكؿ معنى مشترؾ في المعاجـ المٌ ٌ
كتجمع ىذه التٌعريفات المٌ ٌ

القكم الذم يبنى عميو كالمحتاج
الراسخ
عمييا األحكاـ ،كىك القانكف ك ٌ
ٌ
الدليؿ الٌذم يبنى عميو غيره ،كالثابت ٌ

الزائد أك االحتياطي أك
إليو ك
ُّ
عي ،أك ٌ
األصمي ما كاف أصبلن في معناه ،ثبت أصميو كقكم ،كيقابؿ بالفٌر ٌ
كمو بنفسو؛ كىك عبارة عما يي ٍفتىقىير
عي ما اتسـ ٌ
بالزيادة عمى خبلؼ األصؿ ،كاألصؿ ما ثبت يح ي
المقمٌد كالفر ٌ
ينبت منو غيره ،كاألصؿ ما
إليو كال ىي ٍفتىًق ير ىك إلى غيره ،كىك األساس الذم يقكـ عميو غيره ،كالمنشأ الذم ي
ينتيي عميو غيره.

المطمب الثاني :تعريف األصول اصطالحا :تتٌسع لفظة األصؿ لتشمؿ جميع العمكـ ،كلك ٌؿ عمـ
النحك أصكلو ،كلعمـ الفقو أصكلو كلعمكـ الببلغة أصكلييا ،كلعمـ الكبلـ أصكلو" ،كمف
أصكلو؛ لعمـ ٌ
دالالت لفظ العمـ ،كمما تقرر عند العمماء أف لفظ ً
يطمؽ إطبلقنا حقيقيِّا عمى األصكؿ كالقكاعد ،كىي
العٍمـ
ي
ٌ
ٌ

ؼ منيا أحكاـ جزئيات مكضكعيا كعمى التٌصديؽ بيذه األصكؿ كالقكاعد ،كعمى
القضايا الكمٌٌية الٌتي ييتى ىع َّر ي
2
مم ٌكة استحضارىا الحاصمة مف تكرير التٌ ّْ
أف لك ٌؿ عمـ أصكليو كقكاعده الكمٌية
صديؽ بيا" ك ُّ
المراد مف ىذا ٌ

الٌتي تتفرع عنيا قضاياه الجزئية ،ىفمّْ يك ّْؿ ظاىرة َّ
خاصة بيا؛ حيث تطمؽ لفظة العمـ
مدركسة أصكالن كقكاعد
ٌ
ؼ منيا أحكاـ جزئيات مكضكعيا.
عمى األصكؿ كالقكاعد الٌتي تيعرؼ بيا القضايا الكمٌٌية الٌتي تي ٍع َّر ي
ً
غكم
ٌ
كتمتد فكرة األصؿ "كىي عماد القياس كما ىي ٍستىتٍبً يعوي مف تعمٌيؿ إلى مختمؼ مجاالت البحث المٌ ٌ

الفقيية الٌتي كانت تنصرؼ إليو الستقرار مسائمو
مف نحك ،كصرؼ ،كاشتقاؽ؛ كما يطا يؿ المسائؿ
ٌ

ليصح القياس عميو ،دكف أف نتكمؼ استنتاجا ،كنتحمؿ
المتشعبة كلممقيس عميو أحكاـ ٌ
البد أف تتكافر فيوٌ ،
ٌ

الميك كالعبث
استنباطا كيسمـ مف شبية كاعتراض ،كأالٌ نغمك فيو كنبعد،
َّ
فتتحكؿ مسائمو إلى ضرب مف ٌ
3
األقرب دون األ ْب َعد) يطمؽ لفظ (األصؿ)
جني في (باب مراجعة األصل
مما ال طائؿ كراءه" كنجد ابف ٌ
ُ
ٌ
الي ٍكًـ)
عمى الحاؿ األكلى الٌتي يككف عمييا ال ٌشيء ،مف ذلؾ تعمٌيمو
لضـ ال ٌذاؿ في قكليـ(" :ما ىأرٍىيتيوي يم يذ ى
ٌ

1
المعجـ الكسيط ،ط .1القاىرة9103 :ق0001-ـ ،مكتبة الشركؽ ال ٌدكلية ،ص.00
 مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،يُّ
السبلـ
-2
محمد عبد العزيز عبد الدايـٌ ،
النظرٌية المٌ ٌ
بي ،ط .9القاىرة9101 :ق0001-ـ ،دار ٌ
ٌ
غكية في التراث العر ٌ
ص.911
3
كتطكره ،ط .9عماف9111 :ـ ،دار الشركؽ ،ص.09
بي نشأتو
 سعيد جاسـ ٌبيدم ،القياس في ٌ
الز ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
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غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

األول
الفصل ّ

الضـ في
ألف أصميا
اكنيف لـ يكسركىاٌ ،
الس ٍ
ضمكىا؛ ٌ
حرككىا اللتقاء ٌ
(م ٍذ) بالتسكيفٌ :إنيـ ٌ
لكنيـ ٌ
ٌ
كاألصؿ ي
1
ً
ثـ عمى رسكـ العرب في
يم ٍن يذ" ك ٌ
أما ابف فارس فىىي ىرل في القكؿ عمى مكضكع المٌغة ك ٌأكليَّتيا كمنشئياٌ ،
أف متكسّْمان باألدب لـ يعمـ ما إذا كانت العرب تتكمٌـ
نا
مخاطبتًيا كما لىيىا مف االفتناف تحقيقنا
كمجاز " فمى ٍك ٌ
ردد دينو أك
ألف ذلؾ يي ٌ
في ٌ
النفي بما ال تتكمٌـ بو في اإلثبات ىلنقىصو في شريعة األدب عند أىؿ األدب؛ ٌ
بالنحك لى ٍك يسئًؿ عف أصؿ القى ىسـ ككـ يحركفيو ،كما ىي الحركؼ الخمسة
أف
متكس نما ٌ
يج ُّره لمأثـ .كما ٌ
ي
ٌ
اـ
بأنو لى ٍـ يي ىش َّ
جب لى يح ًك ىـ عميو ٌ
المشبية باألفعاؿ الٌتي يككف االسـ بعدىا منصكبا كخبره مرفكعا؟ فمـ يي ٍ
ٌ
ُّ 2
البصرييف كالككفييف في
صناعة ٌ
أكرد يح ىج ىج ٌ
النحك قط" كتابعو في ذلؾ ابف األنبارم (ت311ق) الذم ٌ
الكفكم " :كاألصؿ في الكبلـ
البن ىائيف" :الفعؿ كالمصدر أصبلن لممشتقات"3كيقكؿ أبك البقاء
ككف أحد ى
ٌ
الحقيقة ،كاٌنما يعدؿ إلى المجاز لثقؿ الحقيقة أك بشاعتيا أك جيميا لممتكمٌـ أك المخاطب ،أك شيرة

المجاز ،أك غير ذلؾ ،كاألصؿ في األلفاظ اختبلفيا كاألصؿ في الكبلـ التٌصريح كىك اإلظيار؛ أم
النقؿ ال العقؿ ،كاألصؿ في المسائؿ االعتقادية أف
إظيار معاني الكبلـ ،كاألصؿ في بحث األلفاظ ىك ٌ

كما يتمثٌؿ األصؿ في الحكـ الذم يستحقُّوي
يقاؿ ما اعتقدتو كقمت بو حؽ يقينان ،كما قالو غيرم باطؿ يقينانٌ .

ال ٌشيء بذاتو فأصؿ األسماء اإلعراب ،كأصؿ اإلعراب أف يككف بالحركات ،كأصؿ الفعؿ كالحرؼ البناء
كاألصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف"
الكفكم
كذكر أبك البقاء
ٌ

ٌأنيا تظؿ األساس الذم ي"ي ٍب ىني

4

تشعب فكرة األصكؿ إال
في ٌ
الكميات ٌ
الرغـ مف ٌ
أف لك ٌؿ شيء أصؿ ،كعمى ٌ
ً
كما
عميو غيره ي
كي ٍفتىقىير إليو ،كال ىي ٍفتىق ير ىك إلى غيره ،كعمى المحتاج إليو ٌ

بالنسبة إلى المرجكح .كعمى القانكف كالقاعدة
يقاؿ( :األصؿ في الحيكاف الغذاء) .كيطمؽ عمى الراجح ٌ

بالنسبة إلى َّ
كما يقاؿ:
المناسبة المطبقة عمى الجزئيات .كعمى ٌ
الدليؿ ٌ
المدلكؿ .كعمى ما ىك األكلى ٌ
(األصؿ في اإلنساف العمـ)؛ أم العمـ أكلى كأحرل مف الجيؿ ...كاألصكؿ مف حيث ٌإنيا مبنى ،كأساس

1
العممية دار
محمد عمي النجار9519 ،ق9130-ـ ،المكتبة
 ابف ٌٌ
جني أبي الفتح يعثماف (ت510ق) ،الخصائص ،تحٌ :
الكتب المصرية ،ج ،0ص.510
2
الصاحبي في فقو المٌغة العر ٌبية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،تح:
زكريا بف فارس 513قَّ ،
 أبك يالحسيف أحمد بف ٌ
أحمد حسيف بسج ،ط .9بيركت9195 :ق9115-ـ ،دار الكتب العممية ،ص.53-51
3
محمد
 -ابف األنبارم أبك البركات (ت311ق) ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ،تح :جكدة مبركؾ ٌ

مبركؾ ،كرمضاف عبد التٌكاب.ط .9القاىرة0000 :ـ ،مكتبة الخانجي ،ص.010-051

4
غكية
الحسيني
الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المٌ ٌ
الكفكم (ت9011ق9115-ـ)ٌ ،
 أبك البقاء أيُّكب بف مكسى يٌ
مؤسسة الرسالة ،ص .901-900
محمد المصرم ،ط .0بيركت9191 :ق9115-ـٌ ،
تح :عدناف دركيشٌ ،

01

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

1
ً
ً
أف لك ٌؿ شيء
لفرعيا يسميَّت قكاعد .كمف حيث ٌإنيا مسالؾ كاضحة إلييا يسميَّت مناىج .كمف المبلحظ ٌ

الكفكم في الكميَّات َّ
كفركعيا كقد فصَّؿ في ىذا المبحث
أف لمٌغة أصكلييا
أصؿ ،كفي ما ذكره أبي البقاء
ي
ٌ
نممحوي في مختمؼ األصكؿ كالقضايا الٌتي
ألصكؿ المٌغة" .فيصير بذلؾ الحكـ الذم يستحقٌو بذاتو؛ كىذا ما ي

مجردة أك صكرة ذىنية تتمثٌؿ ىي
ٌيرد فييا ذكر األصؿ كالفرع .كبيذا االعتبار ،فيك يكاد أف يككف فكرة ٌ
ألف فيو مف التى َّم يح ًؿ كالتَّقعيد ما تتعده
يتفرع عنيا في تطبيقاتًيا
ٌ
المشخصة ،كلـ ٌيرد بو االستعماؿ ٌ
كما ٌ
الناشئة كشداة ا ٌلنحك الذيف يرمكف إلى
المطَّردة ،فستصعب عمى ٌ
الكجكه اإلعر ٌ
ابية فبل تنتظـ القكاعد ي
الٌتيسير" 2ككرد في معجم مصطمح األصول–معجـ معاصر-في ما ذكره ىيثـ ىبلؿ قكلو عف األصؿ:
عقمياً كالمعمكؿ عمى
اء أكاف بناء حسياً ،كالجدراف عمى األساس ،أك
ّ
"كىك في المٌغة ما ُي ْبتََنى عميو .سك ن
العمٌة ،ك َّ
الدليؿ.
المدلكؿ عمى ٌ
كيستىعم يؿ في األصكؿ بمعنى «ك ّل ما لَ ُو فرع» كالصبلة ليا فى ٍرعه ىك السجكد أك الرككع .كيعبّْركف
ي

بو عف معنى الطريؽ إلى ال ٌشيء كالكتاب« :أصل األحكام» ككذلؾ يطمقكنو عمى أصؿ القياس ،أم الحكـ

3
إف األصؿ ىك ما
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
غيرهيٌ ".
المقيس عميو ،كعمى الحكـ الذم يقاس عميو ي

يبنى عميو غيره ،كفي االستعماؿ ىك أكلى حاالت الحركؼ أك الكممة قبؿ أف يط أر عمييا تغيير كأف يقاؿ:

تحركت َّ
المادتىاف كانفتح ما قبميما
(بيع) َّ
ٌ
(قكؿ) كأصميا في (باع) ياء ى
ثـ ٌ
"إف أصؿ األلؼ في (قاؿ) كاك ى
فتحركت الباء كانفتح ما قبميا فقمبت ألفا 4".كيذكر صالح بمعيد َّ
"أف مبدأ
فقمبت ألفنا ،كا ٌف أصؿ باع ى
(ب ىي ىع) ٌ
ألف االشتقاؽ
ياضي خصكصان في االشتقاقات الٌتي بينيا صّْبلت القرابة؛ ٌ
األصؿ يعتمد عمى مفيكـ ر ٌ
األصغر بتقاليبو الكثيرة؛ فالثبلثي يعطي لنا  1كممات ،أما الرباعي فيعطي  01كممة كأما الخماسي

الداللة عمى
الداللة عمى الكميَّة أم ٌ
فيعطي  900كممة أضؼ إلى ىذا اعتماد حركؼ الزياد .فمف حيث ٌ
األشياء ،كنجد التٌعبير بصيغة اإلفراد كالتٌثنية كالجمع بحيث جعؿ العمماء المفرد ىك األصؿ كما سكاه فرعه

5
المؤنث فرع عميو6.فإذا
أما مف حيث ٌ
الداللة عمى الجنس كالعدد ،فقد جعمكا الم ٌذكر ىك األصؿ ك ٌ
لوٌ ".

1
غكية ،ص .900
الحسيني
الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المٌ ٌ
الكفكمٌ ،
 أبك البقاء أيُّكب بف مكسى يٌ
2
كتطكره ،ص.01
بي نشأتو
بيدم ،القياس في ٌ
 سعيد جاسـ الٌز ٌٌ
النحك العر ٌ

3
لمنشر كالتٌكزيع ،ص.55
 ىيثـ ىبلؿ ،معجـ مصطمح األصكؿ ،ط .9القاىرة9101 :ق0005-ـ ،دار الجيؿ ٌ4
الصر ٌفية ،ط .9بيركت9153 :ـ ،مؤسسة الرسالة ،ص.99
محمد سمير نجيب المٌبدم ،معجـ المصطمحات ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
ٌ -

 -5ينظر :صالح بمعيد ،في قضايا فقو المٌغة العر ٌبية ،الجزائر9113 :ـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية بالجزائر ،ص.901
6
كتطكره ،ص.00-09
بي نشأتو
 سعيد جاسـ ٌبيدم ،القياس في ٌ
الز ٌ
ٌ
النحك العر ٌ

03

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

محمد (محمدكف) كيجكز محامدة
تأممنا كثرة الجمكع في المٌغة العر ٌبية؛ ُّ
فأم الجمكع نستخدـ فجمع كممةٌ :
1
تقدـ
كمما ٌ
أك التفريؽ بيف المذكر كالمؤنث عمى القياس يككف بإضافة التاء المربكطة فنقكؿ :رجؿ (رجمة)ٌ .

بأف األصؿ في بعض األشياء كذا ،كلعمٌو كذا ليست مف باب
ذكره مف أمثمة ٌ
أف عمماء المٌغة ٌ
يتبيف لنا ٌ
ٌ

تسميط االعتبارات العقمية عمى أكضاع المٌغة ،كاٌنما ىي أحكاـ كقكانيف مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب

تقدـ لنا تفسي ار بينان لمظكاىر
كمما
سمكىا أصكالن ٌ
ٌ
يصدؽ قكليـ ىذا ٌ
أف ىذه األشياء الٌتي ٌ
كعقد المقارناتٌ .

تتقبمو الٌبداىة ،فمك ٌؿ شيء أصؿ.
الٌتي نممحيا في الكاقع كىك تفسير ٌ

كسيبكوغ .فالفى ٍرعي؛
الراء كالعيف أصؿ صحيح يد ٌؿ عمى يعميٍّك كار و
كس يم ٍّك ي
تفاع ي
أ-تعريف الفرع لغة :الفاء ك ٌ
ت َّ
الش ٍي ىء فى ٍرنعا :ىعمى ٍكتيو .كيقاؿ :أى ٍف ىرعى
كيجمعي عمى فركع ال ييكسَّر عمى غير ذلؾ .كفى ىرٍع ي
كىك أعمى ال ٌشيء ي
2
َّ ً
ع.
اـ ال ٌش ٍعر كقد فى ًر ى
بنك فبلف؛ إذا انتجعكا في ٌأكؿ ٌ
الما يؿ الطائ يؿ ى
المع ٌد ،كاأل ٍف ىرعيٌ :
الريجؿ التٌ ٌ
الناس .كالفى ىرعي ى

بالزيادة.
كالفرع خبلؼ األصؿ كىك المكسكـ ٌ

غكية القديمة بمعنى الكممة ،كما تد ٌؿ عميو فحسب ،بؿ
ب-عالقة األصل بالفرع :لـ تعف المعاجـ المٌ ٌ

اعتنت كذلؾ بالبحث بأصكؿ الكممات ،كأبنتيا كتصريفيا كاشتقاقاتيا ،كبشكؿ الكممة كمادتيا؛ حيث تأخذ

فإف بحث االشتقاؽ ىكَّرُّد األلفاظ إلى
ىذه المعاجـ المٌ ٌ
غكية القديمة بمبدأ التغير في المبنى تغير المعنى " ٌ
يتغير فيو المعنى فيك الذم يعيف عمى معرفة األصؿ كيد ٌؿ عميو ،فالمعاجـ الكبرل
الب َّد أف ٌ
يصكلًيىا ي
أ ي

كالمخصص البف سيده
الجامعة الٌتي رتبت عمى أساس معاني األلفاظ ال عمى أساس األصكؿ ،كالمكاد
ٌ
غة العرب مقاييس صحيحةن كأصكالن كفركعا تيحم يؿ عمييا " إن ِلمُّ ِ
األندلسي3".كقد قاؿ ابف فارس أف لًمي ً
غة
ٌ
ن
ى
اس في جوامع المّغة ما ألفوا ولم ُيعربوا
العرب
مقاييس صحيح ًة ،وأصوالً تتفرعُ منيا فروع ،وقد ألف الن ُ
َ
ٍ
شيء من ذلك عن مقياس من تمك المقاييس ،وال أصل من األصول .والذي أ َْو َمأْ َنا إليو باب من
في
4
ٍ
جني
خطر
يتفرع منو مسائمُو ".كيقكؿ ابف ٌ
عظيم ،وقد صد ْرَنا كل فصل بأصمو الذي ّ
العمم جمي ٌل ،ولو ٌ
ٌ

يرؾ اسـ
أنت كالى ىغ ى
تس ىمع ى
في (باب أن ما قيس عمى كالم العرب فيو من كالم العرب) "أالى ترل ٌأنؾ لى ٍـ ٍ
ك ٌؿ فاعؿ كال مفعكؿ ،كاٌنما ً
ؼ بً ٍشهر)
ت (ظى ير ى
ىج ٍز ى
غيره .فإذا ىس ًم ٍع ى
سم ٍع ى
(قاـ ىزٍي هد) أ ى
الب ى
ت ى
عض فقست عميو ى
ت ى
 -1صالح بمعيد ،في قضايا فقو المٌغة العر ٌبية ،ص.10
 -2ابف فارس ،معجـ مقاييس المٌغة ،ج ،1ص.119

3
بي األصيؿ في
 ٌمحمد المبارؾ ،فقو المٌغة كخصائص العر ٌبية دراسة تحميمية يمقارنة لمكممة العر ٌبية كعرض لممنيج العر ٌ
التٌجديد كالتٌكليد ،ط .0القاىرة9555 :ق9111-ـ ،دار الفكر ،ص.931
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01

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

1
المقيس ،ك َّ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى
أف األصؿ ىك
أف الفرع ىك
ك( ىك يرىـ ه
خالد) فىيي ٍفيى يـ منو ٌ
ي
ي
المقاس عميوٌ ".
تكاممية؛ حيث تعتبر األصكؿ ًم ٍق ىياسان صحيحا تي ٍح ىم يؿ عمييا
إف عبلقة األصؿ بالفرع ىي عبلقة
ٌ
القكؿٌ :

كفركعا تحمؿ عمييا .كذلؾ ألف لغة
ّْيس صحيحةن كأصكالن
كما قاؿ ابف فارس ٌ
ن
أف لمٌغة العرب ىمقىاي ى
الفركعٌ ،
و
جني ٌأنؾ ٍلـ تسمع كبلـ العرب
قياس فروع عمى
أصؿ فالفرع ما يي ٍب ىنى عمى األصؿ ،ككما قاؿ ابف ٌ
العرب ي
كلكف قست عميو فحممت الفرع عمى األصؿ؛ فالفرع محاكاة لؤلصؿ .ككذلؾ في قكلو :ما قيس عف كبلـ

العرب فيك مف كبلـ العرب كيقكؿ عبد الرحمف الحاج صالح في كتابو بحكث كدراسات في عمكـ المٌساف:
النحاة مف مجارم الكبلـ أصكالن كقكانيف حاكلكا أف يضبطكا بيا ىذه المجارم
كليذا السبب استنبط ٌ

2
بني عمييا فيذه القكاعد
ر
الع
حك
لمن
أف
ف
فيتبي
النحك بذاتو)".
بي أصكال َّ
ٌ
كيحصركا كثرتيا (كىذه ىي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النحاة األكليف.
حكية بنيت عمى أصكؿ العر ٌبية الٌتي تتبعيا ٌ
ٌ
الن ٌ

المطمب الثالث :تعريف ال ّنحو لغة واصطالحا:

النحك ىك مصدر نحك ،كالمتتبع ليذا الجذر في معاجـ المٌغة العر ٌبية يجد ٌأنو
أ-تعريف ال ّنحو لغةٌ :

تعدد األلفاظ ٌلداللة عمى معنى كاحد مشترؾ ليا كعمى
عدة ألفاظ تشترؾ في المعنى ،كقد نبلحظ ٌ
يدؿ عمى ٌ
ٌ

النحك في مقاييس المٌغة:
قصد ،كمث هؿ،
سبيؿ المثاؿ ال الحصر ( ه
كمقدار ،كناحيةه...الخ) ،ككرد مفيكـ ٌ
ه
النكف كالحاء كالكاك كممةه ُّ
ألنو ىيقصد
تدؿ عمى قصد.
ت ىن ٍح ىكه .كلذلؾ ّْ
حك الكبلـٌ ،
"(نحو) ٌ
كنحك ي
ٍ
سمي ىن ى
َّ
َّ
أما (أىؿ)
كـ مف العرب .ك َّ
أصول الكالم فيت ىكم يـ عمى ىح ىسب ما كاف العرب تتكمـ بو .كيقاؿ :إً َّف بني َن ْح ٍو :ق ه
3
ً
و
ككما
فبلف
انتحى ه
اء غير األقارب ،كمف الباب :ى
الم ٍن ىحاة فقد قيؿ :القىكـ ي
لفبلف :قى ى
الب ىع ىد ي
ص ىده ىك ىع ىرض لوٌ ".
ى
نحك
كن ىح ي
كردت في أساس الببلغة" :نحو :ىك عمى أنحاء شتى ال يثبت عمى ىن ٍح ًك كاحد ،ى
ٌ
نحكه .كعنده ه
كت ى
الن ً
مف ً
مائة و
م مف ُّ
حاة ،كانتحاه :قصده كانتحى ًلقرنو:
رجؿ ،كًاٌنكـ لتنظركف في ين يحك كثيرة ،كفبلف ىن ٍح ًك ٌ

َّ
متمـ( :مف الطكيؿ)
عرض لو .كانتحى عمى ًشقّْو األيسر،
اعتمد عميو .كتنحى عمى سيفو؛ قاـ ٌ
ً
كىكف ك ً
الح ىشا
دت أنتَحي
الج ي
جدم ى
بعد ىما ًك ي
كؼ ك ى
السيؼ حتٌى ىيخريج ي
ىعمىى ى
َّ ى

خدؾ .كناحيتو مناحات ،صرت
الدمع عف ٌ
كن َّح ٌ
كتنح ٌ
كنحاه عف ٌ
عني .ى
تنحيةن فتنحَّى ٌعنوٌ ،
مكانو ٌ
ٌ

السيؼ.
نحكم .ك ى
بالسكط ك ٌ
أنحى عميو ٌ
نحكه كصار ٌ
ى

1
جني ،الخصائص ،ج ،9ص.357
 ابف ٌ2
الرحمف الحاج الصالح ،بحكث كدراسات في عمكـ المٌساف ،الجزائر0001 :ـ ،منشكرات المجمع الجزائرم لمٌغة
 -عبد ٌ

العر ٌبية مكفـ لمنشر ،ص.090
 -3ابف فارس ،معجـ مقاييس المٌغة ،ج ،3ص.105
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األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

كمف المجاز :ىك ىن ًحٌية القكارع أم تنتحيو ال ٌشدائد ،كنحف نحايا األحزاف؛ قاؿ البعيث (:مف الطكيؿ)
َن ِح ّي ُة أحز و
نفاضةي دمع مث يؿ ما دمع الكشؿ
اف ىج ىرت مف يجفيكنًو

كأنحى عميو بالمٌكائـ إذا أقبؿ عميو ،كأنا في ناحية فبلف ،كضربو بناحية سكطو ،كأتاه مف ناحية

1
ال ٌكرـ فكجده كريما ،كمف أم ناحية أتيتو كجدتو م ً
ككما كٌردت في لساف العرب البف منظكر:
رضٌيا".
ٌ
ٌ
ى
ي
ن
ً
ً
كف ًعٍم ىـ
ت ىع ٍف أ ٍ
م :ثىىب ى
كف بًمسان ًيـ كلي ىغت ًيـ ،أَّىنيي ٍـ يي ىس يم ى
الع ًارفي ى
المتىٍرًج يم ى
ىى ًؿ يي ى
كف ى
(نحا) األ ٍىزىى ًر ي
كناف ،في ما ىي ٍذ يك ير ي
الع ىنايةى بً ً
ً ً
ّْيف ،كلً ىذلً ىؾ يس ّْمي يك ىحَّنا ً
اإل ًس ىك ٍن ىدرانً ُّي ىي ٍح ىيى
كاف في ىبل هف ًم ىف ٌ
الب ٍحث ىع ٍنوي ىن ٍح نكا ،ى
األىٍلفىاظ ك ى ى
كف ى
كيقيكلي ى
ى ي
الن ٍحكي ى ى

ً ً
َّ
يف.
الن َّ
الي ى
حكم لًمًَّذم ى
الم ٍع ًرفىة بًمي ىغة ي
كن ّْانيً ى
ص ىؿ لىيي ى
كان ىح ى
مف ى
ً
الع ىربً ّْي .ك َّ
ص يد كالطَّ ًر ي
يؽ ،ىي هك ه
كف ظى ٍرفنا ى
ىكالن ْح ُو :إً ٍعر ي
كي يك ي
كف ٍ
الن ٍح يك :القى ٍ
اس نما ،ىنحاهي
اب ال ىكبلىـ ى
ً
ً ً
ً
صرًفو ًم ٍف إًعر و
كي ٍن ىحاهي ىن ٍح نكا ك ٍانتى ىحاهيَّ ،
اب
ى
الع ىرب في تى ى
الع ىربًيَّة م ٍنوي ،إًَّن ىما يى ىك انتحاء ىس ٍمت ىكبلىـ ى
كن ٍح يك ى
ى

ىي ٍن يحكهي
كغ ٍي ًرًه
ى

ىى ًؿ المُّ ىغ ًة العربًي ً
ً
الن ً
ير ك ً
الج ٍم ًع كالتَّ ٍح ًق ً َّ ً
ضافى ًة ىك َّ
َّة
سب كغير ىذلً ىؾ ،لًىيٍم ىح ى
ؽ ىم ٍف لى ٍي ىس ًم ٍف أ ٍ
اإل ى
كالتٌثٍنية ك ى
ىى
ير ىكالتكب ً ى
ً
ً
بًأ ٍ ً
َّ
ىص ًؿ
صاح ًة فىىي ٍن ًط ى
ؽ بًيىا ىكًاف لى ٍـ ىي يك ٍف م ٍنيي ٍـ ،أ ٍىك إً ٍف ىشذ ىب ٍع ي
ىىميىا في الفى ى
ضيي ٍـ ىع ٍنيىا يرَّد بًو إًلى ٍييىا ،ىك يى ىك في األ ٍ
ت قىص ندا ،ثيـ يخ َّ ً ً ً
ً ً ًً
كما َّ
أف
ىم ىن ىح ٍك ي
ص ٍد ي ٍ
در شائعه أ ٍ
ىم ٍ
ص بًو ا ٍنت ىح ي
ت ىن ٍح نكا ،كقكلؾ :قى ى
صه
اء ىى ىذا القىبًيؿ م ىف العٍمـٌ ،
ى

الشي ًء ،أىم عرٍفتيو ثيـ يخ َّ ً ً
ً
الش ًريع ًة ًم ىف التَّحمً ً
ت َّ
يؿ كالتَّ ٍح ًر ًيـ ...ىكأ ٍىن ىش ىد
ص ىد ىر فىًق ٍي ي
ىص ًؿ ىم ٍ
ص بًو عٍم يـ َّ ى
الف ٍقوى في األ ى
ٍ ىى ي ى
ٍ
الح ىس ًف:
أيىبك ى

تىرًمي األىم ً
بًأ ٍىريج وؿ ىرك وح يم ىجَّنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػبات
اع ىيز بً يم ٍج ىمرات
ى
ي ٍح يدر بًيا يك ُّؿ فىتىى ىي ً
َّ
عامدات
الب ٍي ًت
َّات
ى
ىك يى َّف َن ْح َو ى
ى
ى
ً ً
كىذا ىقمًيؿ ،كفي بع ً ً
كف في
اء ين ّّ
يكىا بً يعتيٍّك ى
حك قا ىؿ س ىيب ىكٍيوَّ :ش ىب ى
ىك ى
الع ىر ًب :إًَّنكـ لىتىٍنظيير ى
ىٍ
ض ىكبلىـ ى
الجمعي أ ٍىن ىح ي
الن ٍح ًك َّشبييا بًعتيك ،كالك ٍجو في ًم ٍث ًؿ ىًذ ًه الكاك ً
ً
ضر و
كب ًم ىف َّ
اء
ات إًذا
ٍ
جاءت في ىج ٍم ًع ى
ى ي
نحك ىكثيروة أ ٍ
الي ي
ىى ي
ىم في ي ي
ى ٌ
ً
كح ًق ّّي.
كقى ٍكلً ًيـ في جمع ثى ٍد ّّ
كعص ّّي ي
م ي
ً
ىسكًد ُّ
يب :ىكىبمى ىغنا أ َّ
ت َّن ٍح ىك ى
ص ي
الج ٍك ىى ًرمُّ :ييقا يؿ ىن ىح ٍك ي
الد ىؤلً َّي ىك ى
ص ىد ىؾ .التَّ ٍيذ ي
ى
دت قى ٍ
ؾأٍ
ض ىع يك يجكهى
ىم قى ى
ىف أ ىىبا األ ٍ ى

العربي ً
قاؿ لً ً
مناس ٍان يحكا ىن ٍح ىكهي فى يس ّْم ىي ىن ٍح نكا.
َّة ىك ى
ىى
ً
ّْ ً
ص ىدهي ،كىن ىحا َّ
يء ىي ٍن ىحاهي ىكىي ٍن يحكهي إً ىذا ىح َّرفىوي ،ىك ًم ٍنوي يس ّْمي َّ
الن ٍح ًك ُّ
م ألىنَّوي
الش ى
حكهي إً ىذا قى ى
ى
ا ٍب يف السّْكيت :ىن ىحا ىن ى
ى
2
ت ا َّ
ت َّ
اإل ٍعر ً
ؼ ال ىكبلـ إًلى ك يجكًه ً
يي ىحّْر ي
َّي ي
ىم ٍمتيوي أ ٍىن يحكهي ىكأ ٍىن ىحاهي .ىكىنح ٍ
ابٍ .اب يف يبهزهرىج :ىن ىح ٍك ي
يء ىكىن ىح ٍكتيوي
لش ى
الش ى
يء أ ى
ى
ي
1
م ،أساس الببلغة ،ج ،09ص.031
 ٌالزمخشر ٌ
 -2ابف منظكر ،لساف العرب البف منظكر ،ج 93ص.590

05

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

رجانًي (ت591ق) :الن ْحو :ىك
الج ى
محمد السَّيد ال ٌشريؼ ي
ٌ
ككردت في معجـ التٌعريفات لػ عمي بف ٌ
اب كالبً ً
ىحكا يؿ التَّراكيب العربي ً
اإلعر ً
َّة ًم ىف ً
ناء ىك ىغ ً
قيؿ َّ
عرؼ بً ًو
ىما ،ىك ى
النحك" :عمـ يي ي
عمـ بقكانيف يي ي
عرؼ بًيىا أ ٍ
ير ى
ً 1
عرؼ بًيا ً
ىحكا يؿ ال ىكمّْـ مف حيث ً
النحك معاني
ص ٌحةي الكبلىًـ
اإلعبلؿ ،كقيؿ :عمـ
كفساده ".لعمـ ٌ
بأصكؿ يي ي ى
ي
أٍى
النحك
عديدة لع ٌؿ ما يثير انتباىنا منيا عمم بأصول يعرؼ بيا الكبلـ الصحيح كفساده ،فتتبيَّف عبلقة ٌ
كردت في المعجـ الكسيط( :نحا) إلى
باألصكؿ المٌ ٌ
ككما ٌ
غكية لمكبلـ الفصيح الصحيح لفظا كمعنىٌ ،

أبعده كأ ازلىوي.
حكا :ماؿ إليو كقصدهي فيك و
ناح ،كىي ناحية كال ٌشيء قصده ،ككذا عنو :ى
ال ٌشيء – ىن ن
ً
ً
ً
نحكت نحكهي:
(الن ْح ُو) :القصد ،يقاؿ:
قدار كالنَّكعي
قصدت قصدهي .كالطَّر ي
ي
ي
يؽ كالجيةي كالم ٍث يؿ كالم ي
اء ،ىكين يح ُّك .كىك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ أكاخر الكبلـ بناء كاعرابا.
(ج)أ ٍىن ىح ي
و
َّ
معاف لمادة (ف ح ك) في
الداكدم سبعة
بالنحك( .ج) ىن ٍح ًكيُّكف 2".كجمع اإلماـ
(الن ٍح ًكمُّ) :العالـ ٌ
ٌ

المٌغة يقكؿ اإلماـ َّ
الداكدم:

ضمف ب و
جمعتييا ً
بل
يت يم ٍفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرود ىك يم ى
ى ى
ىى ى
3
رؼ فى ٍ ً
الطيب
بعض ىك ىح ه
ىنكعه ىك ه
محمد بف ٌ
المثىبلى كقد ذكر ٌ
الحفىظ ى

لمن ٍح ًك ىس ٍبعي ىم و
ت لي ىغةن
ٌ
عاف قىد أىتى ى
صد ك ًمث هؿ ك ًمقدار ك ً
ناحي ػ ػ ػةه
ه ى
قى ه ى
صمىيىا ابف عبلٌف
الفاسي في كتابو " :فيض االنشراح ًمف ركض طي االقتراح معاف ٌ
النحك المٌ ٌ
غكية أ ٍىك ى
و
معاف ،قاؿ" :كقد أكثركا أيضا في معناه لغةن كنياية ما ذكركه مف
الصديقي (ت9031ق) إلى عشرة
ٌ
معانيو لغةن عشرةه عمى و
بعض فقاؿ:
بحث فييا ،كقد نظميا ه
يب ،ه ً
و
ػدار
ص هد كذا ًمثٍ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ
ٌ
ب ،كقىر ه
كجانً ه
النحك في لغة ،قى ٍ
بعض ،مقػ ػ ػ ػ ػ ه
4
معاف ليا في ٍّ
و
كمما سبؽ ذكره
الكؿ أسريار
ىع ٍش ير
عقب
بعدا ذا
بياف ،ى
نكعه ،كمث هؿ ،ه
ي
ٌ

تعدد ألفاظيا إالٌ ٌأنيا تد ٌؿ عمى معنى كاحد كىك انتحاء
النحك لغة رغـ ٌ
إف تعريفات ٌ
نخمص إلى القكؿٌ :

الجرجاني (591ق-
سمت كبلـ العرب كما قاؿ ابف جنٌي في الخصائص ،ك ٌ
النحك كما ذكر الشريؼ ي
9195ق) عمـ بأصكؿ ييعرؼ بيا صحة الكبلـ كفساده.

1
جاني ،معجـ التٌعريفات ،ص.01-01
محمد السَّيد الشريؼ ي
عمي بف ٌ
الجر ٌ
 ٌ -2مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،ص.908

3
محمد بف مصطفى الخضرم ،حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ ،القاىرة9531 :ق ،مصطفى البابي الحمبي ،ج9
 ٌص.90
4
الطيب الفاسي (ت9990ق9910-ق) ،فيض نشر االنشراح ًمف ركض طي االقتراح ،تح:
محمد بف ٌ
 أبك عبد اهلل ٌاإلسبلمية كا ٍحىياء التٌراث ،ج ،9ص.001
اسات
محمكد يكسؼ فجاؿ ،دبي9105 :ق0000-ـ .دار البحكث ٌ
ٌ
لمدر ى

01

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

عدد مف التٌعريفات أيضان ،كأشيرىا ما ذكره ابف
أما اصطبلحان فمَّو ه
ب-تعريف ال ّنحو اصطالحاً :ك ٌ
ً
ًً
ً
الع ىر ًبً ،في
ٌ
جني (ت510ق) في كتابو الخصائص( :في باب القول عمى ال ّنحو) :ي
اء ىس ٍمت ىكبلىـ ى
"ى ىك ا ٍنت ىح ي
ً َّ ً
تىص ً ً
الن ىس ًب ،كالتَّرًك ً
ً و
ير ،ك ً
َّم ًع كالتَّ ٍح ًق ً
ضافى ًة ،ك ّْ
ؽ مف
كغ ٍي ىر ىذلً ىؾ ،لًىيٍم ىح ى
يب ،ى
اإل ى
ٍ
ي
َّرفو مف إ ٍع ىراب ىك ىغ ٍيره ىكالتثٍنية ،كالج ى

َّة بًأ ٍ ً ً
ىى ًؿ العربًي ً
َّ
ضيي ٍـ ىع ٍنيىا يرَّد بً ًو إًلى ٍييىا.
اح ًة فىىي ٍن ًط ى
ؽ بًيىا ىكًا ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف منيي ٍـ ،ىكًا ٍف ىشذ ىب ٍع ي
ص ى
ىىميىا ف ٍي الفَّ ى
لى ٍي ىس مف أ ٍ ى ى
ً
ً
ص بً ًو ًا ٍنتً ىحاء ىى ىذا القىبً ً
يؿ مف
ص ندا ،ثيَّـ يخ َّ
ص ٍد ي
ىم ىن ىح ٍك ي
ت قى ٍ
ص ىد ير ىشائع ،أ ٍ
ىص ًؿ ىم ٍ
ىك يى ىك ف ٍي األ ٍ
ي
ت ىن ٍح نكا ،ىكقى ٍكلً ىؾ :قى ى
العٍمًـ ىك َّما أ َّ ً ً
ً
ص بً ًو ًعٍمـ ال ىش ًريع ًة ًم ىف التَّ ٍحمً ً
ت َّ
يؿ
ىم ىع ىرٍفتىوي ،ثيَّـ يخ َّ
ص ىد ير فىًق ٍي ى
الش ٍي ىء أ ٍ
ىص ًؿ ىم ٍ
ىف الف ٍقوى ف ٍي األ ٍ
ى
ي
كت يكمُّيا هلل ،كلىو ىن ى ً ً
كالتَّ ٍح ًر ًيـ ،ىك ىك َّما أ َّ
اف ىشائًعان ًفي
ب ىكًا ٍف ىك ىان ٍ
ىف ىب ٍي ى
ى ي
ت ي
ت اهلل ال ىك ٍع ى
ص ًر ىما ىك ى
ظائ ير في قى ٍ
البيي ي ى
ً
ًً
ًج ٍن ًس ًو عمىى أ ً
ص ىد ير 1".كيعرفو السيكطي (ت199ق)
الع ىر ي
ى
ى
لم ٍ
ب ظى ٍرفان ،ىكأ ٍ
ىحد أ ٍىن َّكاعو ،ىكقى ٍد ا ٍستى ٍع ىممىوي ى
ىصميوي ا ى
ً
ؼ ،بحسب استعماليـ؛
اعةي ًعٍم ًمٌيةُّ ،ىينظيير لىياى
أصحابياى في ألفاظ العرب مف ًجيى ًة ما ىيتىأىلَّ ي
قائبلنٌ " :
ي
النحك ص ىن ى

2
فيتبيف مف تعريؼ
النظـ ،كصكرة المعنى ،فىييتىىكص ى
عر ى
ؼ النسبةي بيف صيغة ٌ
َّؿ بإحداىما إلى األخرلٌ ".
لتي ى

بناء كاعرابا في نظمو ككضح لفظو كمعناه ،فيتكصؿ بالمفظ إلى
السيكطي ٌ
لمنحك ىك طريقة أداء الكبلـ ن

فالنحك عنده تتبع طريقة العرب في كبلميا مف خبلؿ االلتزاـ
جني ٌ
المعنى المراد كالمقصكد كأما ابف ٌ
الجرجاني
بالقكاعد كالمعايير المٌ ٌ
كيعرؼ ال ٌشريؼ ي
غكية كتراكيبيا في المٌغة العر ٌبية الٌتي تكممت بيا العربٌ .

يعرؼ بيا أحكاؿ التراكيب العر ٌبية مف اإلعراب
النحك فيقكؿ " :ىك عمـ بقكانيف
ي
(ت591ق9195-ـ) ٌ

النحك :عمـ يعرؼ بو أحكاؿ الكمـ مف حيث اإلعبلؿ كقيؿ :عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا
كالبًناء كغيرىما ،كقيؿ ٌ
3
ً
اعةه
صحة الكبلـ كفساده ".كيذكر أبك سعيد عمي بف مسعكد الفىُّرخاف(ت315ق) تعريؼ ٌ
ٌ
النحك" :أَّىنوي ص ىن ى
ً
ً
ؼ ّْ
الن ٍس ىبةي ىب ٍي ىف
ًعٍم ًم ىيةه ىي ٍن ى
ؼ بً ىح ىس ًب ًا ٍستً ٍع ىمالً ًي ٍـ؛ لًتي ٍع ىر ى
الع ىر ًب ًم ٍف ًجيى ًة ىما ىيتىأىلى ي
ظ ير لىيىا أ ٍ
ىص ىح يابيىا في أىٍلفىاظ ى
4
ً
الن ًٍ
ص ً
يغ ًة َّ
األندلسي (ت113ق)
حياف
الم ٍع ىنى ،فىىيتىىك َّ
ُّ
اى ىما إًلىى األ ٍ
ص ى
يخ ىرل ".كيرل أبك ٌ
ص يؿ بًًإ ىح ىد ي
ظـ ىك ي ى
كرة ى

لممعر ً
ٌأنوً :
ً
ائتمؼ ًم ٍنيىا 5".كيعرؼ عبد اهلل بف يكسؼ
فة أحكاـ أجزاء
الع ىر ًب
"عٍم هـ
َّ
ّْ
ى
مؤص هؿ بً ىمقىاي ٍّْي ىس ىكبلىـ ى

1
جني ،الخصائص ،ج .9ص.51
 ابف ٌ2
النحك ،تح :محمكد سميماف الياقكت9101.ق0001-ـ .دار المعرفة
السيكطي ،جبلؿ ٌ
الديف ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌالجامعية ،ص.09
3
عجـ التٌعريفات ،ص.000
الج
رجاني ،يم ى
السيد الشريؼ ي
محمد ٌ
 عمي بف ٌٌ
-4
المستكفىى في َّ
محمد بدكم المختكف9151،ـ .القاىرة :دار الثقافة
الن يحك ،تحٌ :
عمي بف مسعكد الفرخاف (ت315ق) ،ي

العر ٌبية ،ج 9ص.5
-5
الرحمف ط9
محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي (ت113ق) ،تقريب
أبك حياف أثير ٌ
المقرب ،تح :عفيؼ عبد ٌ
ٌ
الديف ٌ
بيركت9150 :ـ ،دار المسيرة ،ص.19
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ّ
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بأنو" :عمـ بًأيص و
عرؼ بيا أحكا يؿ الكمٌمة العربيَّة مف جية اإلعراب كالبناء.
كؿ تي ي
النحك اصطبلحا ٌ
الج ىد ٍيع ٌ
ي
ه ي
ىم ٍك ّْ
حكية) مثؿ
النحك نكعاف :نكع ظاىر :كىك ما يمكف التٌعبير عنو بػ (القاعدة ٌ
آخر ال ىكمّْ ىم ًة ،عمٌؿ ٌ
الن ٌ
ض يعوي ي

قكليـ( :ك ٌؿ فاعؿ مرفكع).

ً ً
كيسمى
منصكبا؟
فكعا؟ كالمفعك يؿ
َّ
كنكع ّّ
ن
صار الفاع يؿ مر ن
كم ٍعرفىة( :ل ىـ ى
خفي :كىك بياف سبب القاعدة ،ى
يـ معرفةي القكاعد لض ً
ُّ
َّ
َّ
ىذا َّ
بط الكبلـ1".كفي اصطبلح
الم ُّ
ى
النكع :عمة العمة ،كليس تعم يمو ضركريِّاَّ ،إنما ي

النحاة" :العمـ بالقكاعد الٌتي يعرؼ بيا أحكاـ أكاخر الكممات العر ٌبية في حاؿ تركيبيا مف اإلعراب كالبناء
ٌ
النحك :الكممات العر ٌبية مف حيث البحث عف أحكاؿ أكاخر الكممات العر ٌبية
أما مكضكع ٌ
كما يتبع ذلؾ .ك ٌ
اف ًمف ى ً
ً
ّْ
طً
القمًَّـ
الن ٍ
ؽكى
مف جية اإلعراب كالبناء ،كسبلمة الضبط .كفائدة عمـ ٌ
الخطىأ ًع ٍن ىد ي
ص ىمةي الم ىس ً ى
النحك :ع ٍ
ً
ً ً
ً
ً ً
ً
االستًع ىان ًة بً ًو ىعمىى الكص ً
كؿ إًلىى فىيًـ ًكتى ً
الح ىي ًاة
اب اهلل تى ىعالىى ،ىك يس ىنة ىر يسكلًو األىميف ،ىك يى يما كتى ىابا ى
ي ي
ع ٍن ىد الكتى ىابة ،ك ٍ ى
ٍ
2
الخ ىً
ىحي ً
اء ،كم ٍع ًرفى ًة الصَّك ً
بي ىك المستنبط مف
اب ك ى
طأ ًم ىف ال ىكبلىًـ ".كيقكؿ جناف التميميٌ ":
كاأل ٍ ى
ى
ى
فالنحك العر ٌ

ثـ قاسكا عميو كبلميـ .كاإلعراب تغير داللة الكممات تبعان
كبلـ العرب الٌذم تىتىىب ىعوي ٌ
النحكيُّكف باالستقراء ٌ
3
غكية قد
لتغير حركاتيا ،كمكجب اإلعراب ىك العامؿ".
كمما سبؽ ذكره ٌ
إف المعاجـ المٌ ٌ
نمخص إلى القكؿٌ :
ٌ
لمنحك؛ حيث اتفقت عمى المعنى الكاحد باختبلؼ األلفاظ؛ كالقصد ،كالطريؽ
أجمعت عمى تعريؼ كاحد ٌ
كالجية ك ً
لمنحك ،كالذم
المكحد ٌ
النكع ك ٌ
الم ٍث يؿ ،كالمقدار ،ك ٌ
الن ٌ
احية ككمٌيا اتفقت عمى المفيكـ االصطبلحي ٌ
ً
ًً
ً
الع ىر ًب ...كلع ٌؿ ىذا
جني مف مفيكـ ٌ
يمكف قصره عمى ما أتى بو ابف ٌ
اء ىس ٍمت ىكبلىـ ى
النحك يى ىك ا ٍنت ىح ي
غكم ،كالمفيكـ
التعريؼ ٌ
لمنحك أدؽ التعريفات لغة كاصطبلحا فتعريفو جامع مانع بيف المفيكـ المٌ ٌ
غكية ،كفي ما ذكره
ض ىمَّنيي ىما في االثنيف ،كلى ىع َّؿ ذلؾ ما ييثٍىب ي
ت في ما ىذ ىك ىرتٍوي المعاجـ المٌ ٌ
االصطبلحي ،فقد تى ى
لغكية كاصطبلحية .فكمٌيا لـ تى ًح ٍد عنو.
ٌ
النحاة مف تعريفات ٌ
غكم كاالصطبلحي
أكردنا المفيكـ المٌ ٌ
بعدما ٌ
المطمب ّ
الرابع :تعريف أصول ال ّنحو اصطالحاً مجمالً :ى

سنكرد مفيكـ عمـ
النحك لغة كاصطبلحا،
كبي ىَّنا مفيكـ ٌ
ككما ىبي ىَّنا العبلقة بيف األصكؿ كالفركع ،ى
ٌ
لؤلصكؿٌ ،
النحك نشأة متأخرة نسبيا بعد عمـ
النحك يم ٍج ىمبلن في بياف معناىا بشكؿ شامؿ ،كا َّف نشأة عمـ أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
1
الصرؼ ،ط .5بيركت9115 :ق0001-ـ ،مؤسسة
 عبد هللا بن يوسف الجديع ،المنهاج المختصر في عممي ٌالنحك ك ٌ
النشر ،ص.90-99
َّ
الرياف لم ٌ
طباعة ك ٌ

2
النحك ،القاىرة( :د.ت) ،المكتبة األزىرية لمتٌراث
محمد عبد الحميد ،التنكير في ٍتيسير التٌيسير في ٌ
 عبد الحميد السَّيد ٌص.3
3
سانيات الحديثة ،ط .9بيركت0095 :ـ ،دار الفارابي ،ص.91-95
 جناف التميميٌ ،بي في ضكء المٌ ٌ
النحك العر ٌ
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بي ىك ابف سراج في كتابو األصكؿ في
بي ،كا َّف أكؿ ىم ٍف أطمؽ مصطمح أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
النحك في أغمٌب مكضكعاتو.
كلكف ىذا الكتاب كتاب
نحكم كليس بكتاب في أصكؿ ٌ
ٌ
النحك ٌ
ٌ

النحك مركب إضافي مف لفظتيف
أ-تعريف أصول ال ّنحو مجمالً عند القدماء :مصطمح أصكؿ ٌ

النحك ،كتفصيبل كما سبؽ لنا ذكره
النحك» كمف ىذا المنطمؽ مجمبل لعمـ أصكؿ ٌ
لفظة «أصكؿ» كلفظة « ٌ
النحك.
النحك» بعمـ ٌ
مف تفريعيا فعرفنا «األصكؿ» بمعنى األصؿ ،كلفظ « ٌ
كما
تفرعت منيا
النحك" :أدلٌة ٌ
كيعرؼ (ابف األنبارم ت311ق) أصكؿ ٌ
ي
النحك الٌتي ٌ
فركعو كفصكليوٌ ،
ً
ً
الحجة كالتٌ ً
عميؿ
الحكـ عمى
تنكعت عنيا جممتيو كتفصيميو ،كفائدتو التٌعكيؿ في إثبات
أص ى
ٌ
ٌ
أف ي
كؿ الفقو الٌتي ٌ
ً
ً
الدليؿ 1".كيتبيف مف تعريؼ ابف األنبارم ألصكؿ
حضيض
كاالرتفاعي عف
التقميد إلى ً
يفاع االطبل ًع عمى ٌ
النحك مف أصكؿ الفقو
النحكٌ ،أنو يي ّْ
قرب تعريؼ أصكؿ ٌ
كص يؿ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك بأصكؿ الفقو ،كنبلحظ ٌأنو يي ي
الحجة كالتٌعميؿ ،إلى يفاع
العٍم ىم ٍي ًف عمى منيج كمبدأ كاحد؛ كىك التٌعكيؿ في إثبات الحكـ عمى
لتقارب ّْ
ٌ

النحك ،فكممة يفاع مف مصدر (يفع) بمعنى االرتفاع؛ أم
االطبلع عمى ٌ
الدليؿ؛ أم إلى يفاع عمـ أصكؿ ٌ
اليفىاع :ما ىعبلى مف األرض ،كمنو
عمى ما ارتفع مف العمـ ،كما عبل ًمنو ،كىي كممة ٌ
تدؿ عمى االرتفاع .فى ى
2
الدليؿ مف أصكؿ
شبابو ،فيك يافعه .كىك ارتفاع في بحث في عمـ ا ٌلنحك عمى ٌ
يقاؿ :أ ٍىيفىعى ي
الغبلى يـ ،إذا ىعبلى ي
بي.
النحك في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ

نسبيا ،كمتأث ار بأصكؿ الفقو لؤلمر الجامع بينيما في األدلٌة
كيتبيف أف أصكؿ ٌ
النحك نشأ متأخ ار ٌ

الفقيية األربعة المعتمدة (السماع ،كالقياس ،كاإلجماع ،كاستصحاب الحاؿ) فعبلقة التشابو تبدك
ٌ
حكية ك ٌ
الن ٌ

المصطمحات ،كفي تحديد األدلٌة ،كفي كيفية االستدالؿ ،كفي صياغة
جميةن بدلٌيؿ التشابو بينيما في ي

إف عمـ أصكؿ
ثـ في قكاعد التٌرجيح عند تعارض األدلٌة ،كيمكف أف نخمٌص إلى القكؿٌ :
القكاعد األصكلية ٌ
مجردة ،ثـ انعكس
النصكص
النحك العربي نحك عممي في نشأتو انطمؽ مف ٌ
ٌ
ٌ
العممية ،كليس مف األحكاـ ال ٌ

3
طمىقييىا عممي ثابت ،كبعد َّ
الزمف أصبح تأثير المنطؽ كعمـ
بي يم ٍن ى
مد وة مف ٌ
فإف نشأة أصكؿ ٌ
أمره؛ ٌ
النحك العر ٌ

1
محمد بف األنبارم (311ق) ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في
الرحمف كماؿ ٌ
 أبك البركات عبد ٌالديف بف ٌ
النحك ،تح :سعيد األفغاني ،دمشؽ9511 :ق9131-ـ ،مطبعة الجامعة السكرية ،ص.50
أصكؿ ٌ

 -2ابف فارس ،معجـ مقاييس المٌغة ،ج ،1ص.931

3
سانيات كالمٌغة العر ٌبية ،ص.93
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
بي ،ط .9بسكرة0090 :ـ .منشكرات مخبر المٌ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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(النحك
الكبلـ ر ن
عية ٌ
ائدا عمى ىذا العمـ بدء مف مسائؿ القكاعد الكمٌية (أصكؿ ٌ
النحك) إلى جزئياتو الفر ٌ

بي).
العر ٌ

النحك كعمـ أصكؿ الفقو في األدلٌة ،كفي كيفية االستدالؿ كفي
أما العبلقة الجامعة بيف عمـ أصكؿ ٌ
كٌ

ثـ في قكاعد التٌرجيح عند تعارض األدلٌة ،كفي ترتبيا ،ىذا ما نستخمصو
صياغة القكاعد األصكليةٌ ،
(السماع أك
بي الٌتي بنيت
أساسا عمى ٌ
كاستنتاج أكلي في نشأة عمـ أصكؿ ٌ
النصكص؛ أم ٌ
ن
النحك العر ٌ

بكم ال ٌشريؼ ،ككبلـ العرب) ،ككذلؾ عمـ أصكؿ الفقو الٌتي يبٌنيت
النقؿ؛ مف القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
ٌ
الن ٌ

بكم ال ٌشريؼ).
صيف
سماعا؛ أم عمى (القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
أساسا عمى ٌ
ن
الن ٌ
الن ٌ
ن

أىميا
كيجمع عمـ أصكؿ ٌ
مكحدة في العديد مف القٌضايا ،كلع ٌؿ ٌ
النحك مع عمـ أصكؿ الفقو عبلقة ٌ
ثـ في قكاعد التٌرجيح عند
تحديد األدلٌة ،كفي كيفية االستدالؿ بيا ،كفي صياغة القكاعد األصكليةٌ ،

تعارض األدلٌة ،كفي ترتبيا.

-1العالقة الجامعة بين أصول ال ّنحو وأصول الفقو.
أصكؿ الفقو

النحك
أصكؿ ٌ

تفرعت
النحك بأصكؿ
النحك :أدلٌة ٌ
 أصكؿ ٌ ابف األنبارم يكصؿ أصكؿ ٌالنحك الٌتي ٌ
ً
الفقو الٌتي
كؿ
النحك مف أصكؿ الفقو منيا
أص ى
قرب تعريؼ أصكؿ ٌ
كما ٌ
ي
كي ي
الفقو ي
أف ي
فركعو كفصكليوٌ ،
تنكعت عنيا جممتيو كتفصيميو ،كفائدتو التٌعكيؿ في
لتقارب ّْ
العٍم ىم ٍي ًف عمى منيج كمبدأ كاحد؛ كىك ٌ

ً
الحجة كالتٌ ً
عميؿ كاالرتفاعي عف
الحكـ عمى
إثبات
الحجة كالتٌعميؿ.
ٌ
التٌعكيؿ في إثبات الحكـ عمى ٌ
ً
ً
الدليؿ.
يفاع
حضيض
تفرعت
ً
التقميد إلى ً
االطبلع عمى ٌ
النحك :أدلٌة ٌ
 أصكؿ ٌالنحك الٌتي ٌ
ً
متأثر بأصكؿ الفقو.
الفقو الٌتي
كؿ
منيا
أص ى
أصكؿ ٌ
كما ٌ
ي
أف ي
فركعو كفصكليوٌ ،
النحك نشأ ن
النحك
النحك إلى عمـ أصكؿ ٌ
 -نسبة عمـ ٌ

تنكعت عنيا جممتيو كتفصيميو ،كفائدتو التٌعكيؿ في
ٌ
ً
الحجة كالتٌ ً
كنسبة عمـ الفقو إلى عمـ أصكؿ الفقو.
الحكـ عمى
إثبات
عميؿ كاالرتفاعي عف ٌ
ٌ
ً
ً
الدليؿ.
يفاع
حضيض
ً
التقميد إلى ً
االطبلع عمى ٌ

حكية كالفقيية:
 تشابو مصطمحات األدلٌة ٌالن ٌ

حكية كالفقيية:
 تشابو مصطمحات األدلٌة ٌالن ٌ

حكية :السماع أك النقؿ ،كالقياس األدلٌة اإلجمالية الفقيية :السماع أك النقؿ ،كالقياس
األدلٌة اإلجمالية النٌ ٌ
كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ.

كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ.

في تحديد األدلٌة كفي كيفية االستدالؿ بيا.

في تحديد األدلٌة كفي كيفية االستدالؿ بيا.
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في صياغة القكاعد األصكلية.

في صياغة القكاعد األصكلية.

في قكاعد التٌرجيح عند تعارض األدلٌة.

في قكاعد التٌرجيح عند تعارض األدلٌة.

في ترتبيا.

في ترتبيا.
أساسا عمى
عمـ أصكؿ الفقو الٌتي يبٌنيت
ن

أساسا
بي الٌتي بنيت
عمـ أصكؿ ٌ
ن
النحك العر ٌ
سماعا؛ أم مف (القرآف الكريـ ،كالحديث
صيف
النصكص؛ أم
(السماع أك النٌقؿ؛ أم مف ٌ
عمى ٌ
ن
الن ٌ
ٌ

بكم ال ٌشريؼ).
بكم ال ٌشريؼ ،ككبلـ ٌ
القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
الن ٌ
الن ٌ

العرب).

أصكؿ الفقو ٌأنو عمـ يبحث فيو عف أدلٌة الفقو
النحك ٌأنو عمـ يبحث فيو عف أدلٌة
أصكؿ ٌ
ككيفي ًة االستدالؿ
ككيفي ًة اإلجمالية مف حيث ىي أدلَّتيو،
النحك اإلجمالية مف حيث ىي أدلَّتيو،
ٌ
ٌ
ٌ
الم ٍستى ىد ٌؿ.
االستدالؿ بيا ،كحاؿ ي
كقد

حيث ىي
التٌعبير بو
العالً يـ بو،
ى

الم ٍستى ىد ٌؿ.
بيا ،كحاؿ ي

النحك اإلجمالية مف
النحكٌ " :أنو عمـ يبحث فيو عف أدلٌة ٌ
عرؼ السيكطي (ت199ق) أصكؿ ٌ
أدلَّتيو ،ككيفي ًة االستدالؿ بيا ،كحاؿ المستى ىد ٌؿ ،فقكلي ً
(عٍم هـ) أم صناعة ،فبل يرد ما أ ً
يكرىد عمى
ٌ
يٍ
ً
ً
ألنو صناعةه َّ
مد َّكىنةه يمقىَّررةه يك ًج ىد
العالً يـ بو؛ ٌ
في حد أصكؿ الفقو؛ مف ىك ٍكنًو يمزـ عميو فى ٍق ىدهي ،إذا فيق ىد ى
النحك) ،ي ٍخ ًرج يك َّؿ صناعة ًسكاهً ،
النحك ،وأدلّة ال ّنحو الغالبة
كس ىكل ٌ
أـ ال .كقكلي (عف أدلٌة ٌ
ي

السماع ،كاإلجماع ،كالقياس .كقاؿ ابف األنبارم
جني في الخصائص :أدلٌة ٌ
أربعة .قاؿ ابف ٌ
النحك ثبلثةٌ :
استصحاب ىح و
االستصحاب ،كلـ يذكر اإلجماع
اؿ .فى ىز ىاد
كقياس ،ك
النحك ثبلثة :ىن ٍق هؿ،
في أصكلو :أدلٌة ٌ
ى
ي
ه

أم و
ت ليا أربعةى
قكـ ،كقد تى ىحص ى
ٌ
َّؿ ًم َّما ىذ ىك ىراهي أربعة ،كقد ىعقى ٍد ي
فكأنو لـ ىي ىر االحتجاج بو في العر ٌبية ،كما ىك ر ي
1
كما ىي أدلّة أُصول الفقو أربعة ،كقد أشار إلى
يكتي وب" كيرل ٌ
السيكطي أف أدلّة ال ّنحو الغالبة أربعة ّ
النحك ثبلثة
جني في الخصائص أدلٌة ٌ
النحك ،كذكر قكؿ ابف ٌ
حكييف عف أدلٌة أصكؿ ٌ
الخبلؼ القائـ بيف ٌ
الن ٌ

أف إجماع أىؿ البمديف ٌإنما
السماع كاإلجماع كالقياس ،لقكؿ ابف ٌ
جني (ت 510ق) في الخصائص :اعمـ ٌ
ٌ
يككف حجَّة إذا أعطاؾ خصمؾ َّ َّ
فأما إف لـ يعط
المقيس عمى المنصكصَّ ،
ي
يده أال يخالؼ المنصكص .ك ى
ي
حجة عميو ،كذلؾ ٌأنو لـ ىي ًرد ٌممف يطاع أمره في قرآف كال يسَّنة ٌأنيـ ال
ى
يده بذلؾ فبل يككف إجماعيـ ٌ
يمتًي ال تجتمع
النص عف رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ-مف قكلو( :أ َّ
يجتمعكف عمى الخطأ؛ كما جاء ٌ

1
النحك ،ص.91-95
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -
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1
جني أالَّ يخالؼ اإلجماع
عمى ضبللة) كاٌنما ىك ًعٍمـ منتزع مف استقراء ىذه المٌغة ".يتبيف مف قكؿ ابف ٌ

السماع (مف
ٌ
المقيس عمى المنصكص كىك القياس ،فالقياس قياس عف ٌ
المنصكص؛ كىك ٌ
السماع ك ى

بكم ال ٌشريؼ ككبلـ العرب) عمى أف يككف اإلجماع بيف الجماعة
المنصكص أم القرآف الكريـ كالحديث ٌ
ٌ
الن ٌ

عمى تكافؽ ال خبلؼ فيو ،كما يتكافؽ المقيس مع المقيس عميو ،كيككف بذلؾ اإلجماع يح َّجةن ،كقد استدؿ

بالحديث عمى ٌممف يطاع أمره في القرآف ك َّ
األمة ال يجتمعكف عمى الخطأ كالضبللة.
السنة عمى ٌ
أف أىؿ ٌ

األمة في المسائؿ ال يككف عمى خطأ كباطؿ ،كاٌنما يجتمعكف عمى
نتكصؿ مف قكلو عمى ٌ
أف إجماع ٌ
ٌ
ككما ٌ
حجية
الصائب كالصحيح ما كافؽ القرآف الكريـ كالحديث ٌ
بكم الشريؼ كيستدؿ بيذا األصكليكف عمى ٌ
الن ٌ

اإلجماع .كيذكر السيكطي قكؿ ابف األنبارم في أصكلو :أقساـ أدلٌتو ثبلثة :نقؿ كقياس كاستصحاب حاؿ

2
النحك اإلجمالية ثبلثة :نقؿ كقياس
كمراتبيا كذلؾ ،ككذلؾ استدالالتيا ".كيرل ابف األنبارم أف أدلٌة أصكؿ ٌ

فزاد االستصحاب كلـ
النحكٌ ،
جني في أدلٌة أصكؿ ٌ
كاستصحاب الحاؿ ،كقد خالؼ في ىذا ما جاء بو ابف ٌ

النحك الغالبة أربعة ،كىك يجمع بيف الرأييف رأم ابف
أف أدلٌة أصكؿ ٌ
أما السيكطي فيرل ٌ
يأخذ باإلجماع ،ك ٌ

جني كرأم ابف األنبارم.
ٌ

النحك ،كتتبع
النحاة ،كاستنباط األدلٌة األربعة الغالبة في أصكؿ ٌ
النحك مف أقدـ ٌ
كبتتبع أدلٌة أصكؿ ٌ

إف نشأة عمـ أصكؿ
األثر البارز ألصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
بي ،يمكف أف نخمٌص إلى القكؿٌ :
النحك العر ٌ
(السماع
نا
عممية ،كبدأ
النحك العربي نشأ نشأة
ٌ
ٌ
فكما أدلٌة أصكؿ الفقو ٌ
متأثر آخ نذا مف عمـ أصكؿ الفقوٌ ،
محمد الشاكم
كالقياس ،كاإلجماع ،كاستصحاب الحاؿ) فكذلؾ ىي أدلٌة أصكؿ ٌ
النحك .كيذكر يحيى بف ٌ

النحك تميز بو عف تعريؼ ابف األنبارم
م (ت 9011ق9153-ـ) تعريفا دقيقان ألصكؿ ٌ
بي الجزائر ٌ
المغر ٌ
كتعريؼ السيكطي ،فيقكؿ " :كجدت بيف الجزئيَّات كالكمٌيَّات تى ىعاقيبان في األخذ كالتٌحكيؿ ،كلكمّْييما أصك هؿ
3
أف أصول
ليس إلى تفريعيا مف سبيؿ؛ فيي كمّْيَّات ٌ
الكميات كالجز ٌئيات يمٍمتىىزىمةه التأصيؿ ".فيتبيف مف قكلو ٌ

النحك فيقكؿ:
ال ّنحو كمّ ّيات الكمّيات ،وعمم ال ّنحو
الم ْمتَزَم ُة التأصيل .كيتحدث عف أدلٌة أصكؿ ٌ
ّ
الجزئيات ُ
ت ً
كؿ ً
اب أيص ً
الح ٍجًـ
اد ٍ
الف ٍق ًو ،فى ٍانقى ى
صغ ىيرةى ى
ت ىس ٍيمىةن يم ىسيَّمىةن لمتَّسييؿ فيي ىكاف ىك ىان ٍ ى
فى ىج ىم ٍعتييىا ىكىرتٍَّبتييىا عمى أ ٍىب ىك ً ي

1
جني ،الخصائص ،ج ،9ص.951
 ابف ٌ2
النحك ،ص.59
 ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ0
ً
النحك ،تح:
اء ّْ
السىي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
محمد أبي زكريا الشاكم المغربي الجزائرم (ت9011ق9153-ـ) ،ا ٍرتًقى ي
 يحيى بف ٌالرحمف السعيدم ،ط .9العراؽ9199 :ق9110-ـ ،دار االنبار ،ص .01
عبد الرزاؽ عبد ٌ
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1
النحك عمى أصكؿ الفقو في جمعيا كرتبتيا كترتيبيا عمى أبكاب
َّف ىح ٍمميوي ألصكؿ ٌ
العيف ".كيتبي ي
فإنسَّاف ى

أصكؿ الفقو كىذا كتاب لعالـ مف عمماء المدرسة المغربية ،كقد تميز كتابو بما جاء فيو مف عمـ أصكؿ

النحك ككثير ال يدرؾ قيمة ىذا المؤلىؼ أك حتٌى ال يسمع بو؛ كىك في جكدة التأليؼ كاختصار عمـ أصكؿ
ٌ

النحك كمٌيا فاؽ كتاب ابف األنبارم اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ككتاب السيكطي االقتراح؛
ٌ
كىك كتاب جاء متأخ ار بعد السيكطي انحاز بعصارة العمـ ممف سبقو في اختصارىا كمما يظير استقبللو

النحك
في اآلراء كشخصيتو في ما يذىب إليو مف أفكار .كيقكؿ في مكضع آخر يذكر فيو أدلٌة أصكؿ ٌ

غير يمحتى ًجب عف
صهر ىغاية
ى
بكماليا ال مقص ار عمى األربعة الغالبة فييا :ىذا كتاب يم ٍختى ى
االختصار يم ٌبيف ي
ً
اـ
األبصار ،كىك كأصكؿ الفقو معقكؿ مف منقكؿ كحاصؿ ما فيو معنى أصكؿ ٌ
النحك ،كفائ ىدتيوي ،كأى ٍق ىس ي
اتر ،كشرطي نقؿ اآلحاد ،كقييبكؿ نقؿ اآلحاد ،كأمر المرسؿ كالمجي ً
النق يؿ كأقساموي ،كشرطي ً
نقؿ التَّك ً
كؿ
ًأدلَّتً ًو ،ك ٌ
ٍ
ي
ي
ي

اس كح ٌؿ يشب وو تىًريد عمى ً
ً ً
كجك ياز اإلجازة ،القياس ً
الق ىي ً
اس،
كتركيبً ًو ،ك َّ
كقياس الطَّردٌ ،
كككنوي
الرُّد عمى يم ٍنك ًر الق ىي ً ى ى
ي
ي
ىى
شرطان في العمٌة ...،ككصؼ االستدالؿ كاالعتراض عمى االستدالؿ َّ
بالنقؿ أك بالقياس أك باستصحاب

2
النحك بعد ما عرضناه مف ذكر ذكره
الحاؿ ،كترتيب األسئمة ،كترجيح األدلٌة ".كيجمؿ تعريؼ أصكؿ ٌ

يصك يؿ النَّحك :ىدالئميوي اإلجماليَّةي ،كقيؿ :ىم ٍع ًرفىتييىا.
كتمييد لتعريؼ مكجز كمختصر فيقكؿ :أ ي
ىً
األصكلي :العارؼ بيا كبطيير ً
كم ٍستىًف ًيد ىىا.
ؽ
ك
ُّ
استفادتيا ،ي
كقياس ،كاستصحاب الحاؿ.
كاألدلٌة الغالبة أربعةه :سماعه،
ه

ؼ عمىى الض ً
ط ً
ً ًً
َّم ً
الم ٍرفيكًع
النحك:
كالع ٍ
كٌ
ى
العمـ باألحكاـ الجزئية المستنبطة مف أدلٌتيا التى ٍفصٍيميَّة ى
ير ى
ي
ً ً 3
َّة؛ ليرتفع عف ح ً
كر .كفائدة األصكؿ :التَّع ًكي يؿ عمىى إثبات الح ٍكًـ بالحج ً
ض ً
الم ٍج ير ً
كمما سبؽ
ى ى
ى
ي
ى
ٍ
يض التىٍقميدٌ ".
ىك ى
األصكلية ككذلؾ الكمٌيات
بي ىي تمؾ القكاعد الكمٌية
ذكره نخمُّص إلى القكؿ :إ ٌف عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
بي تمؾ
بي كجزئياتو؛ حيث يي ٍعتىىب ير ٌ
كالمبادئ الٌتي ٌبنيت عمييا تفريعات كمسائ يؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
النحك
بي كالقكاعد الجزئية المستنبطة مف القكاعد الكمٌٌية .كأصكؿ ٌ
المسائؿ الجزئية لعمـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
حكم ،كتدخؿ كؿ طائفة منيا في عدة
بمعنى القكاعد الكمٌية كالضكابط
العامة الٌتي يسير عمييا الفكر ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية ىك ىع ٍنيىا تستنبط األدلٌة
حكية في ٌأنيا تى ٍستىنً يد إلييا األحكاـ ٌ
أبكاب ،كيكمف بياف معنى األصكؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

1
ً
النحك ،ص .01
اء السىّْي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
محمد أبي زكريا الشاكم المغربي الجزائرم ،ا ٍرتًقى ي
 يحيى بف ٌ -2المصدر نفسو ،ص.51-55

 -3المصدر نفسو ،ص.51-53
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بكية ككبلـ العرب) كالقياس؛ دليؿ العقؿ ،كاإلجماع؛
السماع (القرآف الكريـ كاألحاديث ٌ
الن ٌ
األربعة الغالبةٌ :
إجماع األمة ،كاستصحاب الحاؿ.

بي
النحك يتجمٌى دكر أصكؿ ٌ
النحاة عمـ ٌ
النحك في أمريف فىىب ٍع ىد كضع ٌ
كيتمثؿ دكر أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
ّْ
النحك
في كشؼ المنيج الذم سار عميو
النحك؛ كالثاني :فتح عمـ أصكؿ ٌ
المتقدمكف في كضع قكاعد ٌ
النحك.
معينا عمى عمـ ٌ
ألف أصكؿ ٌ
بي لممتأخريف سبيؿ االستنباط قكاعد فرعية في عمـ ٌ
النحك ن
النحك؛ ٌ
العر ٌ
أما المٌسانييف الكصفييف
ب-تعريف أصول ال ّنحو مجمالً عند المّسانيين الوصفين المعاصرينٌ :

النحك فقد اكتفكا بإيرًاد ىذيف التٌعريفى ٍي ًف (تعريؼ ابف األنبارم ،كتعريؼ
المعاصريف الٌذيف تحدثكا عف أصكؿ ٌ

النحك في
تقرر في أحكاميـ مف مادة أصكؿ ٌ
السيكطي في كتبيـ) ،كلـ يتجاكزكا ما قاالهي إالٌ قميبلن ،مما ٌ
يسس الٌتي يبنً ىي عمييا
محمد عيد أصكؿ ٌ
دراساتيـ المٌ ٌ
ص يد بيا األ ي
النحك قائبلن :ي"ي ٍق ى
سانية المعاصرة ،كيعرؼ ٌ
ً
الن ً
ً
ككجيٌت عقكؿ ُّ
كخبلفيـ كجدلًيـ ،ككانت لمؤلَّفاتيـ
حاة ،في آرائيـ
ىذا ٌ
النحك في مسائمو كتطبيقاتو ،ى
ً 1
تمد الجسـ ً
كالشرٌاييف الٌتي َّ
بي لـ يكف يشمؿ عمـ
ر
الع
حك
الن
ألصكؿ
عيد
د
محم
يؼ
ر
كتع
الحيكية".
ٌ
بالدـ ك ٌ
ٌ
ى
ٌ
اإلجمالية الٌتي تستنبط منيا
النحك
النحك بأدلتو األربعة المعتمدة عمى حقيقتيا كداللتيا ،كىي أدلٌة ٌ
أصكؿ ٌ
ٌ
الخاصة ،فيقكؿ أحمد حامد عبد الباسط " :كىذا التٌعريؼ رغـ تأخر
العامة ك
أحكامو الجزئية كقضاياه
ٌ
ٌ
عمـ-كأصكؿ الفقو ،أك أصكؿ المٌ ً
ينطبؽ عمى أصكؿ أم و
غة مع
غير جامع ،كال مانع؛ إذ
ي
ٌ
صاحبو إالٌ ٌأنو ي
2
تغٌي ً
محمد عيد ليس
محمد عيد فيقكؿ " :كتاب ٌ
ير اسـ العمـ فقط ".كيقكؿ حامد ناصر الظالمي عف تعريؼ ٌ

النحك بؿ ىك دراسة في بعض ىذه األصكؿ إذ درس القياس كالتٌعميؿ فقط.
دراسة في أصكؿ ٌ

بي كأصكلو قد تأثرت بالمنطؽ األرسطكطاليسي ،كرأيو ىذا لـ يستند إلى
أف ٌ
كيرل المؤلؼ ٌ
النحك العر ٌ
3
محمد عيد فيقكـ عمى
دليؿ
أما كتاب ٌ
محمد عيد يقكؿ" :ك ٌ
محمد خير الحمكاني عمى كتاب ٌ
عممي ".كيعقب ٌ
ٌ
كما يسميو صاحبو
دراسة أصكؿ ٌ
النحك في نظر ابف مضاء القرطبي ،كعمى ضكء عمـ المٌغة الحديثٌ - ،
بي كتكضيحيا ،كقد
فيك إذا يختمؼ عف كتاب األستاذ األفغاني الذم يقتصر عمى كشؼ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ

1
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث ،ط .1القاىرة9190 :ق-
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
9151ـ ،عالـ الكتب ،ص.3
2
النحك عند عمماء أصكؿ الفقو ،ط9153 .9ق0091-ـ ،الككيت :الكعي
 أحمد عبد الباسط حامد ،مف قضايا أصكؿ ٌالثقافية ،ص.01
اإلسبلمية قطاع الشئكف
اإلسبلمي ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
ٌ
ٌ
-3
بي في د ارسات القدماء كالمحدثيف دراسة في البنية كالمنيج ،ط.9
حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌ
غكم العر ٌ
العامة ،ص.901-901
بغداد0099:ـ ،دار الشؤكف ٌ
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بي غير
محمد عيد جيدان قيّْمان في المكازنة بيف معطيات عمـ المٌغة الحديث ،كمعطيات عمـ ٌ
بذؿ ٌ
النحك العر ٌ
حوية القديمة ،فبل يكاد ً
ضيىا
أف الٌذم ما يؤخذ عميو ىك ضعؼ ما فيو مف اإلحاطة باألصول ال ّن ّ
ٌ
يعر ي
ضا ىس ًكيان ،بؿ ٌإنو ال يكاد يدرؾ أغراض القيدماء في كثير مف المكاضع ،فيك يناؿ منيـ كينعت
ىع ٍر ن

غكية مف دكف أف يسبر غكرىـ ،كيبمغ ما يريدكف ،كنحب أف نعرض ىنا
أساليبيـ ،بالبعد عف المناىج المٌ ٌ
نمكذجا كاحدا مف ذلؾ ،ليككف دليبلن عمى أمثالو:

بي متأثر بالمنطؽ اليكناني ،كحيف يصؿ إلى بحث العمٌة يحتج بكبلـ
محمد عيد أف ٌ
يرل ٌ
النحك العر ٌ
1
النحك أقرب إلى عمٌؿ أىؿ الكبلـ منيا إلى عمٌؿ الفقياء"
جني في الخصائص ،كىك أف عمٌؿ ٌ
مشيكر البف ٌ
محمد عيد " :أكالن العمٌؿ المقبكلة عنده ىي الٌتي بمعرفتيا تحصؿ المعرفة بالنطؽ بكبلـ العرب
ثـ يقكؿ ٌ
ٌ
َّ
غكم لمعرفة صحة نظمو كطريقة نطقو فنطؽ العرب كاستقراء
المدرؾ بالنظر ،فيي لخدمة ٌ
النص المٌ ٌ

الدين ٌية أساس األحكاـ الفقيية الٌتي ال تحتاج
النصكص ٌ
أف ٌ
كبلميـ ىما أساس العمٌؿ ٌ
الن ٌ
كما ٌ
حكية المقبكلةٌ ،
2
"ثـ يقكؿ الدكتكر عيد :كلكف
فيقكؿ:
عيد
د
محم
عف
اني
ك
الحم
أيضا
كيقكؿ
إلى استنباط أشياء كراءىا".
ٌ
ٌ
محمد
جني إذ تفاجئنا عبارة-أم عبارة ابف ٌ
ىذا االتجاه ال يستمر عمى إطبلقو عند ابف ٌ
جني (ككذلؾ يكتب ٌ

في ٍج ىمع بعضيا
النحاة-منيا العمٌؿ ٌ
بف الحسف إنما ينتزع أصحابنا – ٌ
ألنيـ يجدكنيا منثكرة في أثناء كبلميـ .ي

الرفؽ .كال تجد لو عمٌة في شيء مف كبلمو مستكفاة محَّررة .كىذا معركؼ عند
إلى بعض بالمبلطفىة ك ٌ

3
النحاة كانكا ينتزعكف العمٌؿ انتزاعا مف كتب
محمد عيد أف ٌ
غير منككر ".لقد ٌ
ظف ٌ
الحديث عند الجماعة ي

(النحاة) ،مع أف
جني بكممة ٌ
محمد بف الحسف كليذا يفسر كممة (أصحابنا) في كبلـ ابف ٌ
الفقياء أمثاؿ ٌ

البتة كال استيدفو ،بؿ أراد ٌأنو فعؿ « ما كاف يفعمو الفقياء المتأخركف في
ابف ٌ
جني لـ يقصد إلى ىذا ٌ

كتبيـ ،فكما ٌأنيـ َّ
محمد بف الحسف كجمعكىا كعرضكىا عمى شكؿ
عمدكا إلى األحكاـ المنثكرة في كتب ٌ
النحك القديمة مف العمٌؿ كاألقيسة ،كعمى ىذا تككف كممة
قكانيف ،انتزع ىك اآلراء المنثكرة في كتب ٌ

جني كاف فقييان حنفيان ،فبل
ألف ابف ٌ
(أصحابنا) تعني :فقياء الحنفية ،كال تعني ٌ
محمد عيد؛ ٌ
النحاة كما ظف ٌ
النحاة.
غرك أف يطمؽ عمى الفقياء مف مذىبو لفظ (أصحابنا) مثمما يفعؿ غيره مف الفقياء ك ٌ
ى

1
بي ،الرباط9155 :ـ ،الناشر األطمسي مطبعة إفريقيا الشرؽ الدار البيضاء
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
ص .1

2
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.953
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
3
جني ،الخصائص ،ج ،9ص.915
 -ابف ٌ
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ؽ في الحكـ
محمد عيد يي ىشّْر ى
كىذا كاضح جدان في سياؽ الكبلـ الٌذم قالو ابف ٌ
جني ،كمع ذلؾ نرل ٌ

بد مف ذكره في
كثير مف مثؿ ىذه (المعارض) ال مجاؿ لعرضيا ىنا ،كىناؾ شيء آخر ال ٌ
كيغرب ،كلو ه

يعد بعض
أف عمـ المٌغة الحديث قد استيكاه إلى درجة كبيرة جدا ،حتٌى جعمو ي
كتاب الدكتكر عيد ىك ٌ

(األصول) القديمة ضربا مف التأكؿ البعيد عف حقائؽ المٌغة كطرائؽ دراستيا ،كلنقؼ عمى نمكذج يدؿ عمى
أمثالو في كتابو ،جاء في الصفحة ( )000قكلو :ككما ال يكفي األساس النفسي لتفسير الجمؿ نحكيا كذلؾ
النحاة لمجممة؛ إذ خمطكا بيف الكاقع كالشكؿ أك بعبارة أخرل:
يرفض األساس المنطقي الذم قاـ عميو فيـ ٌ

غكم ،أك بمعنى آخر :حتمكا الصمة التامة بيف َّ
غكم
المدلكؿ كالرمز المٌ ٌ
فرضكا الكاقع الفمسفي عمى الشكؿ المٌ ٌ

حكية ما يحدث في الكاقع مف كجكد الذات كالحدث كقياـ العبلقة
عمى معنى :أف يتحقؽ في الجممة ٌ
الن ٌ

النص
نحكية المسند كالمسند إليو كقياـ العبلقة بينيما .فإذا غاب أحدىما قي ّْدر حتٌى يتفؽ ٌ
بينيما .أك بعبارة ٌ

غكية الحديثة ال تعترؼ بيذا اإللزاـ المنطقي ،كال تسمح إلحكاـ
غكم مع الكاقع الخارجي .كالدراسات المٌ ٌ
المٌ ٌ
المنطؽ الفمسفية أف تتحكـ في دراسة المٌغة فميس مف البلزـ في الجممة أف يكجد المسند كالمسند إليو

1
سانيات-كتقديسو ليذا
محمد عيد كتأثره بعمـ المٌغة الحديث-عمـ المٌ ٌ
كالعبلقة" كأكبر المآخذ الٌتي كقع فييا ٌ

إف مسألة أحكاـ المنطؽ كالفمسفة
ثـ ٌ
العمـ حتٌى غابت عنو الرؤية الكاضحة لمكضع المٌ ٌ
بي القديـٌ ،
غكم العر ٌ
بي كأصكلو كما أصابيما مف التأكيؿ أك كما ذكر ممف فرضكا الكاقع الفمسفي عمى
في عمـ ٌ
النحك العر ٌ
األكليف الكاضعيف األصكؿ كالمؤسسيف شيكخ سيبكيو مف
غكم؛ فيذا خمط بيف أكلئؾ ٌ
الشكؿ المٌ ٌ
النحاة ٌ
الخميؿ كغيره كما لـ يثبت تأثرىـ بالفمسفة كالمنطؽ األرسطي ،كما ثبت إالٌ عند ىمف جاءكا بعد عصر

المبرد (ت053ق) كتبلميذه.
ٌ

َّ
مستمد مف عمـ أصكؿ الفقو ،كيعمٌؿ لذلؾ بأثر
بي
بأف عمـ أصكؿ ٌ
كيرل طارؽ بكمكد ٌ
النحك العر ٌ
النحك بمنيج عمماء أصكؿ
النحك ،فيتجمٌى ذلؾ في استعانة عمماء أصكؿ ٌ
أصكؿ الفقو في تكجيو أصكؿ ٌ
الدرس
النحك ،كما امتدت فكرة األصؿ كالفرع في ظ ٌؿ ٌ
الفقو في ضبط المفاىيـ االصطبلحية لعمـ أصكؿ ٌ
حكية مف عمٌؿ الفقياء .فيقكؿ :كقد
جني ينتزع العمٌؿ ٌ
أف ابف ٌ
الن ٌ
غكم .كيرل ٌ
الفقيي إلى مجاالت البحث المٌ ٌ

النحك حيف تكمٌـ عف عمٌؿ الفقو
جني في كتابو الخصائص إلى أثر عمـ أصكؿ الفقو في أصكؿ ٌ
أشار ابف ٌ
محمد بف الحسف الشيباني صاحب أبي
خاصة ،فيقكؿ :ينتزع أصحابنا العمٌؿ (مف كتب
الحنفية
عند
ٌ
ٌ
ٌ

1
بي ،ط .9الرباط9155 :ـ ،الناشر األطمسي مطبعة أفريقيا الشرؽ الدار البيضاء
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
ص.1-1
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األول
الفصل ّ

ألنيـ يجدكنيا في أثناء كبلميـ يجمع بعضيا إلى بعض بالمبلطٌفة كال ٌرفؽ .كىذا يد ٌؿ عمى العبلقة
حنيفة) ٌ
َّ
استمد مف عمكـ مختمفة منيا المٌغة العر ٌبية كال َّ
سيما في
ألف عمـ أصكؿ الفقو قد
الكثيقة بيف العمميف؛ ٌ

النحك مف مصطمحات أصكؿ الفقو الٌتي استند
السنة؛ لذلؾ أخذ عمـ أصكؿ ٌ
دالالت األلفاظ مف الكتاب ك ٌ

النحكييف تحدثكا في أصكليـ عف مصطمح األصؿ كالفرع
أف ٌ
فييا إلى لغة العرب كظير ىذا التأثير في ٌ
السماع كمصطمح
الراجح ،كمصطمح العمٌة كالقياس ،كمصطمح ٌ
كمصطمح الكضع كالحاؿ األكؿ مصطمح ٌ

1
أف
اإلجماع كاستصحاب الحاؿ ،كاالستحساف كالتٌعارض كالتٌرجيح كغيرىا ".كيذكر أحمد سميماف ياقكت ٌ

بي ،كالٌتي بمكجبيا استطاع
قص يد بيا تمؾ األسس أك األركاف الٌتي قاـ عمييا ٌ
أصكؿ ٌ
النحك يي ى
النحك العر ٌ
النحاة أف يسيركا في ً
ستشيد بكبلميـ كأف يعرفكا ىما ىك صحيح
العرب الذيف يي
كفؽ ما ىس ىار عميو
ي
نحكىـ ى
ٌ
ي
فيتٌبعكه ،كما ىك فاسد فىىيتى ىج ىنيبكهي".

2

النحك كلـ
أما أحمد سميماف ياقكت فقد كاف تعريفو جزئيا؛ حيث تضمف دليبلن كاحدان مف أدلٌة أصكؿ ٌ
كٌ
دليؿ ك و
النحك" .كأرل ىذا التعريؼ قد اقتصر فيو صاحبو عمى و
احد كىك
يكف التٌعريؼ شامبلن ألدلٌة أصكؿ ٌ

3
النحك
كما ىذ ىك ىر ذلؾ تفصيبلن بعد إيراد ىذا التعريؼ ".كيذكر أحمد محمكد نحمة تعريؼ أصكؿ ٌ
القياس ٌ

النحك
عمى اعتباره ه
بحث لمصادر الٌتي أخذت عنيا ظكاىره كاستنبطت منيا أحكامو" ،فالبحث في أصكؿ ٌ

األساسية الٌتي أخذت عنيا ظكاىره كاستنبطت منيا أحكامو ،كال مناص لك ٌؿ دارس
بحث في مصادره
ٌ

بي مف قضايا كمٌية كمعالـ
بي مف الكقكؼ عمييا ،ك ٌ
ٌ
النظر فييا ،إذ ٌ
إف ك ٌؿ ما في ال ٌنحك العر ٌ
لمنحك العر ٌ
منيجية ،حكمت مساره قركنان متطاكلة4"...فيذا التٌعريؼ الى ىم ىس إلى ٍّ
بي ،كلكف
حد كبير أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك المعتمدة ،نجده تعريفان يمطكالن يرتكز عمى األدلٌة
ما يؤخذ عنو رغـ محاكلة صاحبو اإللماـ بك ٌؿ أدلٌة ٌ
الن ً
شأة
كاألصكؿ ،كلـ يكلي اىتمامان بالبحث في المصادر المستنبطة منيا أحكامو ،ككذلؾ لـ يشر إلى ٌ

النحك إالٌ مف كاف لو عمـ بو .كحديثو عف أدلٌتو غير
الٌتي ظير فييا ،كال يتكصؿ منو إلى عمـ أصكؿ ٌ
كاضحة فيي مجيكلة في التٌعريؼ.

1
العدد  ،05تيزم-
غكية في الجزائرٌ ،
 طارؽ بكمكد" ،أثر أصكؿ الفقو في تكجيو أصكؿ ٌالنحك" ،مجمٌة مخبر الممارسات المٌ ٌ
غكية في الجزائر ،ص.950
ٌ
كزك0091:ـ ،منشكرات مخبر الممارسات المٌ ٌ

2
جني .اإلسكندرية9111 :ـ ،دار الي ىم يعرفة الجامعية ،ص.13
نحكية في خصائص ابف ٌ
 أحمد سميماف ياقكت ،دراسات ٌ3
النحك عند عمماء أصكؿ الفقو ،ص.03
 أحمد عبد الباسط حامد ،مف قضايا أصكؿ ٌ4
بي ،ط .9بيركت9101 :ق9151-ـ ،دار العمكـ العر ٌبية ،ص.3
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

األول
الفصل ّ

حكم ،كنشأة عمـ أصكؿ
أما عمي أبك المكارـ فقد تعمؽ بفكره إلى حد كبير بيف نشأة التفكير ٌ
الن ٌ
كٌ

حكم ،كتناكؿ العبلقة بينيما" ،كانتيى مف ىذه
النحك كأصكؿ التٌفكير ٌ
النحك كذىب يميز بيف عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ

أما أصكؿ التفكير
المحدد كمكضكعاتو المعدكدة
النحك بمضمكنو
ه
ٌ
ٌ
أف عمـ أصكؿ ٌ
الدراسة إلى ٌ
محدكدٌ ،

حكم فتسـ بالشمكؿ؛ إذ تتناكؿ األسس الكمٌية الٌتي بنى عمييا العرب قكاعدىـ الجزئية كأحكاميـ
ٌ
الن ٌ

1
النحك
حكم ،كأصكؿ ٌ
التفصيمية ".كرغـ ما ليذا التٌعريؼ مف نظر األصيؿ المتعمؽ في أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ

النقؿ
بي ،فقد ىخصَّوي بأبكابو المحدكدة في أدلٌتو مف ٌ
إالٌ ٌأنو جاء قاص انر في تعريؼ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
حكم تمؾ المسائؿ الجزئية كالفرعية رأل فييا
أما أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ
كالقياس كاإلجماع كاالستصحاب ك ٌ

النحك
النحك فمسائمو كأبكابو كثيرة جدان ،كفي تحديد الفصؿ بيف أصكؿ ٌ
الشمكؿ كاالتساع فيذه حقيقة عمـ ٌ

النحك عمى
ألف أسبقية نشأة عمـ ٌ
حكم-عمـ ٌ
حكم ٌ
بي كىي األصكؿ كعمـ التفكير ٌ
النحك-الفركع؛ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
العر ٌ
النحك حقيقة مثبتة كلكف أصكؿ التفكير قد نمت سكية دكف تفريؽ بيف فرع كأصؿ ،بدأ التفكير
عمـ أصكؿ ٌ

النحك.
النحك مع أصكؿ ٌ
في ٌ

م) بيف اصطبلحيف ىما" :عمـ أصكؿ
عمي أبك المكارـ في بداية كتابو (أصكؿ التفكير ٌ
حك ٌ
الن ٌ
كميز ٌ
العامة الٌتي سار عمييا
حكم .كاألخير يعني لديو :دراسة الخطكط الرئيسية
النحك ،كأصكؿ التفكير ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ

العامة قديمة جدان في
النحاة كفكرىـ عمى السكاء ،كىذه الخطكط
حكم ،كالٌتي أثرت في إنتاج ٌ
البحث ٌ
الن ٌ
ٌ
بي ،كيرل
الم ٍم ًك ًف أف ىن يرىد ىىا إلى البداية الباكرة لنشأة البحث في ٌ
البحث ٌ
حكم ،حتٌى ٌ
الن ٌ
إف مف ي
النحك العر ٌ
النحاة لدراسة ىذه الخطكط الٌتي اتبعت
النحك ىك المحاكلة المباشرة مف ٌ
أف عمـ أصكؿ ٌ
عمي أبك المكارـٌ :

حكم 2".كقد
حكم .كىي محاكلة متأخرة فترة طكيمة عف الكجكد الكاقعي ألصكؿ التفكير ٌ
في اإلنتاج ٌ
الن ٌ
الن ٌ

النحك ككاف بذلؾ محقا في ما
النحك كمسائؿ أدلٌة أصكؿ ٌ
تنبو عبد اإللو نبياف إلى الخمط بيف مسائؿ ٌ

حوي) كمف آراء نقدية ذكرىا
مكجو لعمي أبك المكارـ في صفحات كتابو (ابن يعيش ال ّن ّ
عرضو مف نقد ٌ
النحاة ،كقد كجو عبد اإللو نبياف كبلمان بالغ األىمية كاضح البياف قكلو:
النحك ك ٌ
عمي أبك المكارـ ألصكؿ ٌ

فَ ِمن أين لنا وكيف السبيل إلى التيدي لمعرفة آراء المسبقة لممعاصرين الّذين نعرفيم فما بالنا

السنين".
بالغابرين وبيننا وبينيم مئات ّ

3

1
النشر .ص.99
حكم ،ط .9القاىرة0001 :ـ ،دار غريب لمطٌباعة ك ٌ
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
2
حكم 335ق115-ق ،ط .9دمشؽ9111 :ـ ،اتٌحاد الكتاب العرب ،ص.501-505
 عبد اإللو نبياف ،ابف يعيش ٌالن ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.503
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ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

كمف المعمكـ ٌأنو ال يتـ نشكء أم عمـ إالٌ بعد اكتماؿ مسائمو كقضاياه ،كأصكؿ الفقو لـ يتـ إالٌ بعد

كما ىك معركؼ ،كاألصؿ ىك ما يبنى عميو غيره ،كىك الذم يفتقر إليو ،كىك ال يفتقر إلى غيره
نمك الفقو ٌ
النحك
النحك العربي أصكالن كىي أصكؿ ٌ
كمف ىذا كجب أف يككف لك ٌؿ عمـ أصؿ كأصكؿ ،لذلؾ كاف لعمـ ٌ

بي اإلسبلمي كمٌما نضج عٍمـ مف العمكـ أمامو
السبلـ
ٌ
بي فيقكؿ عبد ٌ
المسدم" :كقد كاف التفكير العر ٌ
العر ٌ
نقدية ،ككاف كمٌما فعؿ ذلؾ أخذ اسـ العمـ ،كأضاؼ
عكؼ عمى دراسة أسسو ٌ
العامة دراسة ٌ
النظرٌية كمبادئو ٌ

عيان
إليو كممة (أصكؿ) كىكذا كاف ظيكر أصكؿ الفقو ،كأصكؿ الكبلـ ،كأصكؿ ٌ
النحك ...لذلؾ بدا لنا شر ٌ

1
الدارسيف المعاصريف
النحك ال تقتصر كما قصرىا معظـ ٌ
أف نترجـ األبستمكلكجيا باألصكلية ".كأصكؿ ٌ

بالسماع ،كالقياس ،كاإلجماع ،كاستصحاب الحاؿ .فيي باألربعة
في أدلٌتيا األربعة مف ٌ
النقؿ أك ما يعرؼ ٌ

جني في (الخصائص) ،كابف األنبارم
النحك المتأخريف عند ابف ٌ
ىذه يضاؼ إلييا كما جاء في كتب أدلٌة ٌ

في رسالتيو المختصرتيف (اإلغراب في جدؿ اإلعراب) ك(كليمع األدلٌة) ،كالسيكطي (االقتراح في عمـ
السماع ،كاإلجماع ،كالقياس
النحك)ٌ ،
السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النقؿ أك ٌ
النحك) ،كالشاكم (ارتقاء ٌ
كاالستصحاب كاالستدالؿ كاالستحساف ،كفي التعارض كالتٌرجيح ،في أحكاؿ مستخرج ىذا العمـ

كمستخرجو ...الخ.
النحك كىي
كيقكؿ حامد ناصر الظالمي" :كلكف أيف األصكؿ األخرل الٌتي ذكرىا أصحاب أصكؿ ٌ

االستحساف كالتعارض كالترجيح كالسبر كالتقسيـ ك  ...الخ؟" 2كقد كاف أثر أصكؿ الفقو بار از عمى أصكؿ

النحك تأخر ظيكره ،بؿ لنقؿ ٌإنو ظير
فإف أصكؿ ٌ
ٌ
الرسالة» لئلماـ الشافعي ٌ
النحك ،تجمى في كتاب « ٌ

كصكر ىذه النشأة المتدرجة
بالتدريج عمى نحك جزئي مستفيدا مف نضج العمكـ الشرعية كأصكؿ الفقو،
َّ

سعيد األفغاني في مقدمة كتاب (اإلغراب في جدل اإلعراب ولُ َمعُ األدلّة) بقكلو" :كلـ يكف لنا إالٌ محكالت

فف
جز ٌئية في مسائؿ قاـ بيا نكابغ أقكياء كالفارسي كابف ٌ
لكف أحدان لـ يحاكؿ كضع تصميـ إلحداث ٌ
جني ٌ
كما فعؿ أىؿ الشرع ...حتٌى جاء ابف األنبارم.
أصكلي في المٌغة ٌ

الزيادات
السيرٌ ،
محمد بف الحسف الشيباني كتبو (المبسكطٌ ،
كأصكؿ الفقو بنيَّت مسائمو منذ كضع ٌ

النحاة يحاكلكف ترسـ خطاىما عمى ضكء ىذه
الجامع الكبير ،اآلثار) ككضع الشافعي (الرسالة) ،فكاف ٌ

جني أظفرنا
إف ابف ٌ
الكتب كأمثاليا ،كعرؼ المتأخركف خطأ متقدمييـ ،كلـ يستطيعكا تقدمان يذكر؛ حتٌى ٌ
1
ّْ
المسدم ،األسمكبية كاألسمكب ،ط .9تكنس9150 :ـ ،الدار العر ٌبية لمكتاب ،ص.951-955
السبلـ
 عبد ٌ2
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف ،ص.999
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌغكم العر ٌ
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ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

1
أما الباحث أحمد عبد الغفار فيكصؿ مصطمح (األصكؿ)
ٌبنص أرخ فيو اإلخفاؽ مف حيث ال يريد ".ك ٌ

بالبيئة الٌتي نشأ فييا ،أك العمـ الذم نشأ فيو؛ كىك عمـ الفقو الذم كضع لو عمـ أصكؿ الفقو ،كمف ىنا
نممس في تعريفو لؤلصكؿ دقة في المفيكـ بعدما تناكؿ سبب نشأتو في العمكـ الشرعية فيقكؿ " :ففي

طمؽ مصطمح " عمـ األصكؿ" عمى عمـ أصكؿ الفقو ،كىك المنيج المنظـ لمتفكير
مجاؿ العمكـ اإلسبلمية يي ي

اـ عمييا األحكاـ الشرعية.
الفقيي في التشريع اإلسبلمي ،كيتناكؿ األساسيات الٌتي تيقى ي
بأف المعنى
ككممة (أصؿ) في المٌغة تعني أسفؿ ال ٌشيء أك جذكره أك قاعدتو ،كمف ىنا يمكف القكؿ ٌ

َّ
تستمد منو األفرع
غكم يقترب مف المعنى االصطبلحي لمكممة باعتبار أف عمـ األصكؿ ىك الجذر الذم
المٌ ٌ
2
غكم عند عمماء األصكؿ)
كالفقو بعض ما تفرع منو ".كنبلحظ ٌ
صكر المٌ ٌ
أف أحمد عبد الغفار في كتابو (التٌ ٌ
بالدراسة المعمقة ،كلكف لـ يشر إلى التفاعؿ
غكية كالعمكـ الشرعية ٌ
احتكل مضاميف مشتركة بيف العمكـ المٌ ٌ

نكرده في المبحث اآلتي بالتفصيؿ ىك مصطمح عمـ
الحقيقي ،كالتأثير المتبادؿ بيف العمميف ،كلع ٌؿ ىذا ما ّْ

األصكؿ َّ
الصكاب ،كيمكف لنا
حينما أشير إليو في البيئة الفقيية استطاع أف يدقؽ التعريؼ عمى كجو ٌ
النحك فنقكؿ:
ألم عمـ ،مثبل ألصكؿ ٌ
كضع التعريؼ إلى عمـ أصكؿ ٌ
النحك بدالن مف أصكؿ الفقو ككذلؾ ٍ

األصكلية ،كيتناكؿ األساسيات الٌتي تقكـ عمييا األحكاـ
حكم في القكاعد
ىك المنيج المنظـ لمتفكير ٌ
ٌ
الن ٌ

حكية الجز ٌئية.
حكية؛ حيث األدلٌة
النحك الٌتي تقكـ عمييا األحكاـ ٌ
اإلجمالية لؤلصكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
الن ٌ

َّ
اعتمده
بي ٌأنيا العمـ الذم
محمد خير الحمكاني فيذكر في مقدمة كتابو "أصكؿ ٌ
أما ٌ
كٌ
النحك العر ٌ
النحاة في استنباط قكاعد المٌغة فيقكؿ " :كعمٌة ذلؾ ٌأنيا كصمت كأناة إلى "األصكؿ" أك المبادئ الٌتي
ٌ
َّ
النحاة في استنباطيـ لقكاعد المٌغة العر ٌبية ،كعرضتيا بتكضيح كتيسير ،كاضعة نصب عينييا
اعتمدىا ٌ

حصؿ في سنكات ثبلث معظـ ما يمزمو أك يحتاج إليو في إدراؾ ىذه (األصكؿ)
الطٌالب الجامعي الذم ٌ
3
َّ
الديف الحمكاني قكلو عف
محمد خير ٌ
المعتمدة الٌتي تجمع بيف ٌ
السماع كالقياس ".كأكؿ ما نشير إليو عند ٌ
الدراسات العميا في بعض الكمٌيات
الرابعة ،كطمبة ٌ
ىذا الكتاب ٌأنو عبارة عف محاضرات لطبلٌب ٌ
السنة ٌ

نيكم
السكرٌية .ككاف ال يريد أف يعقد مكازنة بيف الظكاىر العر ٌبية ،كظكاىر لسانية ترجع إلى االتجاه ٌ
الب ٌ

حكيمي.
الكصفي ،أك االتجاه التٌكليدم التٌ
ٌ
ٌ

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة ،ص.00-91
2
غكم عند عمماء أصكؿ الفقو ،القاىرة9111 :ـ ،دار المعرفة الجامعية ،ص.1
السيد ،التٌصكر المٌ ٌ
 أحمد عبد الغفار ٌ3
بي ،ص.5
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ

15

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

كما
كمف خبلؿ قكلو" :حيف كضعت ىذا الكتاب ،لـ أكف أقصد إالٌ عرض األصكؿ ٌ
الن ٌ
حكية العر ٌبيةٌ ،
ىي عند ُّ ً
الفراء كالكسائي كأمثاليـ
الرىكاد األكائؿ مف رجاؿ ىذا العمـ ،كالسيما الخميؿ كسيبكيو كاألخفش ك ٌ
1
النظر في أصكؿ
أف ىذا الكتاب يدقؽ ٌ
مف رجاؿ المذىبيف :البصرم أك الككفي ".كلعمٌنا نتكصؿ مف قكلو ٌ

النحك َّلدل رجالو األكائؿ
المتقدميف ،كعمى األصكؿ األكلى الٌتي كضع عمييا ،فيك في بدايتو يعرض نقدان
ٌ
ٌ
النظر كينظر نظر
بي ،كلـ نجده يدقؽ ٌ
النحاة المعاصريف في كتبيـ في أصكؿ ٌ
لمف سبقو مف ٌ
ى
النحك العر ٌ
بي في
حكية ،كلع ٌؿ ذلؾ ما يبدكا في إشارتو لتعريؼ أصكؿ ٌ
المتعمؽ األصيؿ في األصكؿ ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ

َّ
قكلو تمؾ المبادئ الٌتي
النحاة في استنباطيـ لقكاعد المٌغة العر ٌبية ،كعرضيا بتكضيح كتيسير .أكالن
اعتمدىا ٌ
المتقدمكف المؤسسكف أـ أى ٍق ىرىانوي مف المعاصريف ،كال ريب في أف يككنكا أقرانو
النحاة
ٌ
أيعني في ىذا التعريؼ ٌ
حصؿ في سنكات ثبلث معظـ ما يمزمو
المعاصريف لقكلو :كاضعة نصب عينييا الطٌالب الجامعي الذم ٌ

النحك ليست ىي األصكؿ الٌتي تجمع
إف أصكؿ ٌ
أك يحتاج إليو في إدراؾ ىذه األصكؿ ،كما يمكف قكلوٌ :
السماع كالقياس قط.
بيف ٌ

النحك رغـ
كمف المعاصريف سعيد األفغاني في كتابو (في أصول النّحو) فيك لـ ييكرد تعريؼ أصكؿ ٌ

ذكره االحتجاج في المٌغة العر ٌبية ،كبدء حديثو فييا عف " :مقدمة تاريخية ،كالعمكـ الٌتي يحتج ليا ،ىمف
يحتج بو ،ما يحتج بو ،كبعض القكاعد في االحتجاج ،ثـ أتبعيا بخاتمة 2".كيذكر القياس في المٌغة

بي
البصرة كالككفة .ككاف مف الضركرم بمكاف التٌعريؼ بأصكؿ ٌ
كاالشتقاؽ كالخبلؼ بيف نحاة ٌ
النحك العر ٌ
النحك دكف أف يعرؼ ىذه األصكؿ
لب لباب أصكؿ ٌ
قبؿ التٌطرؽ إلى مضمكنيا؛ فيك تناكؿ مكضكعيا في ٌ
ثـ ذكر
السماع كىك ٌ
ثـ ذكر االشتقاؽ كلع ٌؿ االشتقاؽ مبحث عمـ ٌ
فذكر ٌ
الصرؼٌ ،
ثـ القياسٌ ،
الدليؿ األكؿٌ ،
النحك
فكأنو في كتابو يبحث في عمكـ المٌغة بك ٌؿ ًش ىعابًيىا ًمف ٌ
الخبلؼ القائـ بيف نحاة البصرة كالككفةٌ .

حكم بيف َّ
مدرسة البصرة
بي كأصكلو كعمـ الصَّرؼ كعمـ المعاجـ ،أضؼ إلى ذلؾ مبحث الخبلؼ ٌ
الن ٌ
العر ٌ
كما ذكره (االحتجاج في المّغة)
كالككفة .كلع ٌؿ ما نممسو في كتابو مف أصكؿ ٌ
بي إالٌ ٌ
السماع ٌ
النحك العر ٌ
كما ذكره أيضا (القياس في المّغة).
كالقياس ٌ

النحك ،كمكضكعات أخرل ال عبلقة ليا
كيقكؿ حامد ناصر الظالمي " :درس المؤلٌؼ بعض أصكؿ ٌ

النحك (المنيج) بؿ ىك يمثؿ مكضكعات مف
النحك مثؿ االشتقاؽ الذم ليس لو عبلقة بأصكؿ ٌ
بأصكؿ ٌ
1
بي ،ص.0-9
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
الجامعية ،ص.1
النحك9191 ،ق9111-ـ ،مديرية الكتب كالمطبكعات
 سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌٌ

11

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

مكضكعات بنية المٌغة ،ككذلؾ بحث المؤلؼ في تاريخ (الخبلؼ ،بيف نحاة البصرة كنحاة الككفة) ،كالبحث

في التاريخ ً
العامة ليذا الكتاب ،إذ درس القياس دراسة تاريخية منذ نشكئو حتٌى العصر الحديث؛
السمة
ٌ

النحك قائـ بذاتو ،كلكنو عرض ألركاف القياس كما جاءت في
فيك لـ يدرس القياس كأصؿ مف أصكؿ ٌ
كتاب االقتراح دكف نقد أك تحميؿ أك زيادة.

النحك األخرل ،كاإلجماع كاالستحساف كاالستصحاب كالتعارض كالترجيح كالسبر
أما أصكؿ ٌ
كٌ

كالتقسيـ كغيرىا الٌتي ذكرىا القدماء في كتبيـ لـ ترد عنده 1".فكاف كتابو نقؿ تاريخي ألصؿ أك أصميف

"أما
الديف الحمكاني في ىذا
ٌ
محمد خير ٌ
ألصكؿ ٌ
الصددٌ :
النحك .لـ يخرج فييا عما ذكره القدماء ،كيقكؿ ٌ
ت عميو أجياؿ مف
كتاب سعيد األفغاني فيك أكؿ محاكلة -عمى ما أعمـ-في ٌ
الدراسة المعاصرة ،كقد يرب ىّْي ٍ

طمبة المٌغة العر ٌبية في جامعة دمشؽ ،كيرجع إليو الفضؿ األكؿ في ظيكر كثير مف البحكث في سكرية
حكية ،كاألصكؿ المتبعة.
الباحثيف بكثير مف الحقائؽ ٌ
الن ٌ
كغيرىا مف أقطار العر ٌبية ،فقد بصر ٌ

كلكف كتاب األستاذ األفغاني كاف ينحك نحكان تعميميان صرفان ،كلذلؾ خضع لمنياج كمية اآلداب في

حكية
ذلؾ ٌ
السماع كالقياس تحدث عف المذاىب ٌ
الزمف ،إذ جمع أصكؿ ٌ
الن ٌ
فكما تحدث عف ٌ
النحك كتاريخوٌ ،
السماع كالقياس
كأىمؿ بحث العامؿ ٌ
كما تجاكز في بحثي ٌ
الن ٌ
حكم عمى الرغـ مف أىميتو في (األصكؿ)ٌ ،

كالضركرة الشعرٌية ،كطبيعة االستقراء
حكية،
كثي انر مف الحقائؽ الٌتي كاف ليا أثر بالغ في بناء القكاعد ٌ
ٌ
الن ٌ

كالعمٌة ،كألكاف االستدالؿ ،كما أشؾ في أف األستاذ األفغاني تجاكز ىذه األصكؿ عف ىع َّ
ألنو كضع
مد؛ ٌ
بي ،كلكال ذلؾ لكاف
نصب عينيو طبلب الجامعة يكمئذ ،كطبيعة المناىج المٌ ٌ
غكية في جامعات الكطف العر ٌ
أكلى مف غيره بيذه البحكث ،فيك الذم نشر كتابي أبي بركات األنبارم لمع األدلٌة ،كاإلغراب في جدؿ
اإلعراب كفييما مف ىذه األصكؿ ما فييما 2" ...كيقكؿ سعيد جاسـ الزبيدم " :أما األستاذ سعيد األفغاني
فقد جمع محاضراتو األربع (االحتجاج كالقياس ،كاالشتقاؽ ،كالخبلؼ) الٌتي ألقاىا عمى طمبة الجامعة
3
النحك
إف ما كتب في أصكؿ ٌ
سماه (في أصكؿ ا ٌلنحك) سنة 9115ـ ".كيقكؿ ٌ
السكرية فطبعيا في كتاب ٌ

النحك مقاؿ لممرحكـ إبراىيـ مصطفى في
قميؿ عند القدماء أك المعاصريف ،كأكؿ ما كتب في أصكؿ ٌ
إف في
النحكٌ ،
خمس صفحات منيا ذكر أصكؿ ٌ
كعدد صفحات المقاؿ أحد عشر صفحة ،كيذكرٌ " :

1
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف ،ص.900-11
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌغكم العر ٌ
2
بي ،ص.3-1
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ

3
بي نشأتو كتطكره ،ص.911
 سعيد جاسـ ٌالزبيدم ،القياس في ٌ
النحك العر ٌ

13

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

النحك التعريؼ بو إضاءة عمى جيكد قيمة تصدت لو فيما عزؼ عنو اآلخركف ،عمى الرغـ
عرض أصكؿ ٌ

مف أف ما ألؼ في ىذا قميؿ قمة القديـ.

النحك) سنة 9130ـ ،فقدـ بحديث عف نشأة
فقد كتب المرحكـ إبراىيـ مصطفى بحثو (في أصكؿ ٌ

النحك ،استغرؽ صفحات خمسا مف بحثو البالغ إحدل عشر صفحة.
ٌ

أما الفصؿ
أف األصؿ األكؿ مف أصكؿ ٌ
كرأل ٌ
النحك االستماع ممف سممت سميقتو ،كصحة عربيتوٌ ،

النحاة .ككـ كنت أتمنى أف ال يككف ىذا البحث مكج از ىذا القدر الكبير مف
الثاني فجاء مف دقة نظر ٌ

1
حساف الٌذم
تماـ ٌ
المبدع ٌ
اإليجاز غير أني لـ أظفر منو إالٌ باقتراح ".ك ٌ
المبتكر ك ي
أما الباحث المعاصر ي

أذاع نظرٌية جديدة في كتابو األخير " المٌغة العر ٌبية-معناىا كمبناىا" 2كىا ىك ىنا يعترؼ بما أنجزه األكلكف

النحك ،فيعترؼ بقكلو " :لـ أخؼ إعجابي بأصالة التفكير لدل نحاتنا القدماء ،كلـ أحجـ
في عمـ أصكؿ ٌ
بأنو (صرح شامخ) (وجيد عقمي من الطراز
م الٌذم جردكه تجريدا مف المسمكع ٌ
عف كصؼ بنائيـ ٌ
النظر ٌ

األول)".
ّ

3

يشد بعضيا
النحك بحاجة إلى نظرٌية متكاممة ٌ
أف أصكؿ ٌ
حساف مف كجية نظره ٌ
تماـ ٌ
كقد رأل ٌ

النحك يقكـ ىذا النقد عمى ترتيب بدأه أوليا:
بعضان كفي ىذا قدـ نقدا الذعان لك ٌؿ ىمف ألؼ في أصكؿ ٌ
النحاة الٌذم يجمع األخبلط المتباينة تحت القسـ
النحكم مف تقسيـ ٌ
بتصنيؼ الكمـ أجدل عمى التحميؿ ٌ

الكاحد مف أقساـ الكمـ وثانييا :إبراز دور القرائن الّتي غمطيا ال ّنحاة حقّيا من العناية بسبب انشغاليم
حوي
بقرينة واحدة مف بينيا عبلٌمة اإلعراب ،وثاليا :الكشف عن قيمة تضافر القرائن لبيان المعنى ال ّن ّ

وتمك فكرة تعصف بما تمسك بو ال ّنحاة من فكرة (العامل) ،ورابعيا :القكؿ بالترخيص كادخالو في البناء

سمكىا
م ٌ
ٌ
لمنحك بحيث يخفؼ مف استنكار لمشذكذ في االستعماؿ كيرد اعتبار القراءات القر ٌ
النظر ٌ
آنية الٌتي ٌ

حكم ،كجمع ىذه الظكاىر معان كتفسيرىا
شاذة ...وسادسا :بياف مكاف الظكاىر
السياقية مف بناء الييكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
بي الٌذم يكره تكالي األمثاؿ ،كتكالي األضداد ،كيألؼ تكالي األشتات.
في ضكء الذكؽ السميقي العر ٌ
حساف (نظرٌية
كلفتني في ىذه المبادئ الستة المستدركة عمى ٌ
تماـ ٌ
األكليف الٌتي َّبنى عمييا ٌ
النحاة ٌ
النحاة كالمٌغكييف األكليف كصب َّ
جؿ اىتماميـ
فإف ٌ
تضافر القرائف) في كتابو (المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا) ٌ
ٌ

1
بي نشأتو كتطكره ،ص.911
 سعيد جاسـ ٌالزبيدم ،القياس في ٌ
النحك العر ٌ
-2
النحك-فقو المٌغة –الببلغة ،القاىرة9100 :ق-
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
غكم عند ى
0000ـ .عالـ الكتب ،ص.1

 -3المرجع نفسو ،ص.1
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األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

ابية كداللتيا عمى المعاني المضمرة كالظاىرة في الكممة
بنظرٌية العامؿ ،كما تبعيا مف قكؿ بالحركات اإلعر ٌ

غكية األخرل.
دفعيـ ىذا إلى التعسؼ في النظر الشامؿ لمقرائف المٌ ٌ

مقررة في المٌغة أف يسكقكا منيجا كامبل
تقرر لدييـ مف أحكاـ ٌ
ككاف أكلى بالمٌسانييف المحدثيف بما ٌ

لؤلكليف
عامان كشامبلن ليذه القرائف كالمبادئ المٌ ٌ
تماـ ٌ
غكية في المٌغة العر ٌبية ،كعمى ىذا يضع ٌ
حساف نقده ٌ

عف أثناء عرض الفكرة بتنظيميا
فيقكؿ" :كىكذا كجدنا أف مف عنى مف األكليف بتسجيؿ أصكؿ ٌ
النحك ال يي ى

في صكرة نظرٌية متكاممة يشد بعضيا بعضان أك يأخذ بعضيا بحجر بعض ،كاٌنما ساقكا مف ذلؾ كبلما ىنا
كىناؾ ككبلمان ىناؾ أك نثركا العبارات العارضة الٌتي ال تثير انتباه القارئ في ثنايا مناقشاتيـ الفرعية1".كما

بي فيـ إف تجدىـ تناكلكا
تماـ حساف ىي ي
كاد يككف صحيحان عمى المؤلفيف في أصكؿ ٌ
ذىب إليو ٌ
النحك العر ٌ
السماع إالٌ كقصركا في حقٌو أك في مبحث مف مباحثو ،ككذلؾ القياس أك اإلجماع أك استصحاب الحاؿ.
ٌ
َّ
النحك سماع َّلكحده أك قياس َّلكحده
النظر فييا.
ككأف أصكؿ ٌ
كىذا إف تعرضكا إلى األدلٌة األربعة كدققكا ٌ

إبستيمولوجية لمفكر
حكية (األصول دراسة
كىكذا ساركا .كىك كذلؾ ييجحؼ في كتابو حؽ األصكؿ ٌ
ّ
الن ٌ

الدليؿ
ثـ ٌ
العرب ال ّنحو-فقو المّغة –البالغة)؛ حيث تناكؿ في بدايتو عكامؿ نشأة ٌ
المّ ّ
غوي عند َ
النحكٌ ،

الدليؿ الثاني االستصحاب ،كىك في
(السماع) ،كتناكؿ في كتابو باسـ ٌ
األكؿ في أصكؿ ٌ
النحك العربي كىك ٌ
الدليؿ الثاني ،كبعدىا في كتابو
الدليؿ الثالث (القياس) كىك في األصؿ ٌ
الرابع كبعدىا تناكؿ ٌ
األصؿ ٌ
الدليؿ ٌ
النحك
األصكؿ تحدث عف فقو المٌغة ،كالببلغة ،كتقكيـ الببلغة كىذه المسائؿ ُّ
أم الصمٌة تجمعيا بأصكؿ ٌ

بي.
بي .كقد أىدر ٌ
حؽ اإلجماع في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
العر ٌ
النحك العربي في قكلو" :كىناؾ كثير مف الكتب الٌتي
كقد أشار إلى قضية رئيسية في عمـ أصكؿ ٌ
النحاة مف حيث ىك منيج ،كاٌنما تعنى بأصكؿ القكاعد
كلكنيا ال تعرض منيج ٌ
تحمؿ كممة األصكؿ ٌ

2
أف مف الكتب
السراج ،كجمؿ األصكؿ ٌ
ا ٌلن ٌ
لمزجاجي كنحكىما ".كقد ذكر حقيقة ٌ
حكية ككتاب األصكؿ البف ٌ

بالدقة المتناىية .فيذكر
الكثيرة الٌتي تحمؿ مكضكع األصكؿ ،كىي بعيدة في تناكليا عف مكضكع األصكؿ ٌ

النحك) فيقكؿ" :كغرضي في ىذا الكتاب ذكر
ابف سراج غرضو الرئيسي مف تأليؼ كتاب (األصكؿ في ٌ
ألنو كتاب إيجاز 3".كيتبيف مما قالو ابف
العمٌة الٌتي كصؿ بيا إلى كبلميـ فقط ،كذكر األصكؿ كالشائع؛ ٌ

1
النحك-فقو المٌغة –الببلغة ،ص.90
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -2المرجع نفسو ،ص.99
3
النحك ،تح :عبد الحسيف الفتمي ،ط.5
حكم البغدادم (ت591ق) ،األصكؿ في ٌ
محمد بف ىسيؿ ٌ
الن ٌ
 ابف السراج أبي بكر ٌبيركت9191 :ق9111-ـ ،مؤسسة الرسالة ،ج ،9ص.51
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أف كتابو كتاب إيجاز كاختصار لقكاعد األصكؿ ،كما تستخرج منو حكمتيا في األصكؿ الٌتي
السرج ٌ
كضعتيا كتبيف بيا فضؿ ىذه المٌغة عمى غيرىا مف المٌغات ،كقد كفر اهلل تعالى مف الحكمة بحفظيا كجعؿ

النظر األصيؿ
تماـ حساف يدؿ عمى عبقريتو الف ٌذة كمكانتو الفكرية ذات ٌ
فضميا غير مدفكع .كما ذكره ٌ
ً
النحك-
أف ما يؤخذ عميو كفي كتابو "األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
المتى ىعمؽ إالٌ ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
غكم عند ى
ي
لمف سبقو إالٌ ٌأنو كقع في ما كقع
كما ٌ
فقو المٌغة –الببلغة ٌ
قدمو مف ثراء فكرم ينماز بو ،كمف حصاد فكرم ى
السماع كالقياس كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ
حكية تعنى باألدلٌة
أف األصكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
فيو غيره ٌ
اإلجمالية مف ٌ

حكية حقٌيا في كتاب األصكؿ بتناكؿ أدلٌتو مجممةن ،كبك ٌؿ جزئياتيا ككمٌياتيا .كلع ٌؿ
فيؿ ىكفىى لؤلصكؿ ٌ
الن ٌ
األعظـ مف ذلؾ لـ يشر إلى تعريؼ األصكؿ بكجو مف الكجكه قديمان أك معاص انر.

العربي نشأتو وتطوره) قكلو " :لع ٌؿ دراسة
الزبيدم في كتابو (القياس في ال ّنحو
كيذكر سعيد جاسـ ٌ
ّ
النقد
النحك) أجدر المعالـ عمى طريؽ تاريخو الطكيؿ ٌ
بالدرس ك ٌ
النحاة عمييا (عمـ ٌ
(األصكؿ) الٌتي اعتمد ٌ
النحاة جميعان ،قديمان كحديثان ،فكفقكا
ألف ىذه (األصكؿ) ،كمنيا القياس أصكؿ ٌ
متعددة ،تباينت فييا أنظار ٌ
ٌ

كقصركا كاستتبع ىذا الترجيح الباحثيف ذات اليميف ،كذات الشماؿ ،فمـ ينيض بحث بيذا بسطان ،كتكثيقا
ألف القياس ...يجنح نحك تكحيد
كنقدان كانتخابان لينتيي إلى (أصكؿ) كاضحة ،تنتظـ مسائؿ ٌ
النحك كمٌيا ٌ

1
النحك
األساليب اإلعرابية كأسمكب التٌركيب".
كمما ذكره سعيد جاسـ ٌ
الزبيدم عف نشأة عمـ أصكؿ ٌ
ٌ

النحك كىذا
النحاة عمييا في عمـ ٌ
حكية مف حقيقة بقكلو األصكؿ الٌتي ارتكز ٌ
بي ،كما يخص األصكؿ ٌ
الن ٌ
العر ٌ
لب ليىب ً
ُّ
بالدراسة كالنقد ليذه األصكؿ ،كقد عنى
النشأة عمؽ تاريخي ٌ
أف ليذه ٌ
اب عمـ أصكؿ ٌ
النحك ،كقد ذكر ٌ

النحاة في مسائمو كقضاياه قديمان كحديثان ،ككانت
ىك بكاحدة منيا أالٌ كىي القياس فقد ٌ
تعددت أنظار ٌ

النحاة لؤلصكؿ بيف التكفيؽ كالتقصير كالترجيح بيف اليميف كالشماؿ ،حتٌى انتيى البحث إلى
دراسات ٌ

النحك كمٌيا.
أصكؿ كاضحة تنتظـ مسائؿ ٌ

النحك
كاذا تناكلنا كتاب الباحثة عفاؼ حسانيف في "أدلّة ال ّنحو" كجدناىا قد كفقت في تناكؿ أدلٌة ٌ

بي مف سماع كقياس كاجماع كاستصحاب حاؿ ،كنحف في ىذا المبحث ال ننظر ما قدمتو في األدلٌة
العر ٌ
كىذا ما سنتناكلو في فصكؿ ىذا البحث ،كلعمٌنا في ىذا المبحث بال ٌذات نتساءؿ لماذا لـ تعرؼ أصكؿ
الدراسات
بي رغـ ما ذكرتو في التقديـ ،كىك شبيو بالتٌعريؼ قكليا" :في اشتغالي بفرع ا ٌلنحك مف ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك في مكضكعاتو كقكاعده
غكية درسان كتدريسان لىفىتىنًي ما كاف يمر بي في ك ٌؿ لحظة مف اعتماد ٌ
المٌ ٌ
1
بي نشأتو كتطكره ،ص.1
 سعيد جاسـ ٌبيدم ،القياس في ٌ
الز ٌ
النحك العر ٌ
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أف
كأصكلو عمى األدلٌة ...في تناكؿ األدلٌة جانبان ىاما مف جكانب االختبلفات بينيما ،كاستقر في كعيي ٌ

1
بي كبحثت في
ر
الع
حك
الن
أصكؿ
تناكلت
فيي
النحك يستحؽ الكقكؼ عنده كاالشتغاؿ بو".
ٌ
مكضكع :أدلٌة ٌ
ٌ
الدقة في األدلٌة
النحك العربي ،كرغـ معرفتيا كتحرم ٌ
أدلتو األربعة كلـ تخص الكتاب بتعريؼ أصكؿ ٌ

كالنظر األصيؿ المتعمؽ.

كقد ذكر فؤاد ىحنا ترزم في كتابو (في أصول المّغة وال ّنحو) في مقدمتو الٌتي تكمٌـ فييا عف أصكؿ

ثـ ازدادت الحاجة إلى
بي كعمـ أصكؿ ٌ
النحك كعف سبب نشأة عمـ ٌ
ٌ
النحك قكلو ..." :كمف ٌ
النحك العر ٌ
النحك .كأضحت أصكؿ المٌغة
السماع لجمع المٌغة .كالى القياس لكضع ٌ
تدكينيا ككضع قكاعدىا .فمجئ إلى ٌ
النحك مكضكعان لعمؿ منسَّؽ ،كدرس عميؽ ،ككاف نتيجة ذلؾ أف يح ّْددت أبعاد الكممة العر ٌبية كضركب
كٌ
كما ّْ
أف كثير مف المسائؿ الٌتي تفرعت عف
حد ىد مفيكـ الجممٌة العر ٌبية ككسائؿ صياغتيا ،غير ٌ
اشتقاقيا ٌ
ىذه األصكؿ بقيت –لؤلسؼ-مثا انر الختبلفات فردية أك َّ
مدرسية حتٌى اآلف .كميمة ىذا الكتاب الرئيسية

النحك ،أك ما تعمٌؽ منيا
تىتىبُّعي ىذه األصكؿ كما تفرع منيا ،سكاء ما اتصؿ منيا بالمادة األكلية لمغة ك ٌ
باألسس الٌتي نسّْقت بمكجبيا ىذه المادة2".يذكر حنا فؤاد ترزم في قكلو كبلمان يصعب إدراؾ معناه ،فبل
ٌ

النحك مكضكعان لعمؿ
بي :كأضحت أصكؿ المٌغة ك ٌ
نكاد نفقو كبلمو عمى ما قالو عف أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
أف
منسَّؽ ،كدرس عميؽ؛ حيث ذكر ألصكؿ المٌغة ك ٌ
النحك مكضكعان منسقان كدرس عميؽ ،كبعد ذلؾ يكرد ٌ
أف كثي انر مف المسائؿ الٌتي تفرعت عف ىذه األصكؿ بقيت
ىناؾ خبلؼ بيف ىذه األصكؿ في قكلو :غير ٌ

–لؤلسؼ-مثا انر الختبلفات فردية أك َّ
مدرسية حتٌى اآلف.

ثـ تتعارض اآلراء فيو .فكيؼ
كالعجيب في قكلو :يبدأ ال ٌشيء متفؽ عميو ثابت القكاعد كاألصكؿٌ ،
السماع ،كالقياس ،كاإلجماع
لمكضكع منسؽ كدرس عميؽ بنيت عميو قكاعد كأصكؿ ،كثبتت أدلٌتو مف ٌ
فإف أشار إلى الخبلفات
كاستصحاب الحاؿ .كاستنبط عمـ ٌ
أف يختمؼ فيو بعد كضع حدكد لو؟ ٌ
النحك منوٌ .

الفرعية فبل ريب في ذلؾ كالمسائؿ الخبلفية بيف َّ
أما األصكؿ الٌتي بنيت
المدرستيف البصرية ك ٌ
الككفيةٌ ،
السماع كالقياس كاإلجماع كاستصحاب
يح ًك ىـ بً ي
عمييا القكاعد كأ ٍ
نائيا كضبطت مفاىيميا كمقاييسيا مف ٌ

عية أك
حكييف
الحاؿ .فيذه األدلٌة ال خبلؼ فييا عند ك ٌؿ ٌ
قدماء أك معاصريف إالٌ في مسائميا الفر ٌ
الن ٌ
ن

1
النحك ،ط .9القاىرة9111 :ـ ،المكتبة األكاديمية ،ص.1
 عفاؼ حسانيف ،في أدلٌة ٌ2
النحك ،ط .9بيركت9111 :ـ ،دار الكتب ،ص.1-3
 -فؤاد حنا ترزم ،في أصكؿ المٌغة ك ٌ
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بي) ،كالخبلؼ يشمؿ األدلٌة مف حيث التفصيؿ ،ال مف حيث الجممة .كىذا ما أشار
الجزئية ٌ
(النحك العر ٌ
إليو أبك البركات األنبارم في كتابو (اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين).
ممف لـ يذكر مفيكـ أصكؿ
تناكلنا سابقان في كتب أصكؿ ٌ
ٌ
بي لممؤلفيف المعاصريف ى
ككما ى
النحك العر ٌ
بي ،فقد تناكؿ في الباب األكؿ أصكؿ المٌغة
بي ،كقد ذكر في كتابو أدلٌة أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ

النحك
ثـ
َّ
السماع ،كتكمٌـ بعده في أصكؿ ٌ
خص كتابو باألصكؿ أف ذكر الدلٌيؿ األكؿ أالٌ كىك ٌ
العر ٌبية ٌ
ص يجزئو األخير في مسائؿ
ثـ
النحك العربي كىك القياس ،كقد ىخ َّ
ضمنو ٌ
الدليؿ الثاني مف أصكؿ ٌ
ٌ
بيٌ ،
العر ٌ
كمف سبقو
ٌ
نحكية فرعية كأقساـ الكمٌمة ،كبنية الكممة ،كالبناء كاإلعراب ،كنظاـ التٌركيب في العبارة .كىك ى

بي) ،كبعدىا
النحك بفركعيا دكف تكضيح ليذه العممية ،تناكؿ األصكؿ (أصكؿ ٌ
يضمف أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
بي) .دكف الفصؿ بيف األصكؿ كالفركع أك تبيّْيف.
الفركع (عمـ ٌ
النحك العر ٌ
بي كنظركا نظر األصيؿ
النظر كاإلمعاف في أصكؿ ٌ
كمف المعاصريف الذيف دققكا ٌ
النحك العر ٌ
النحك العربي تعريفان ينتيي إليو ُّ
النحك
حد عمـ أصكؿ ٌ
المتى ىعمؽ الباحث صالح بمعيد ،فقد عرؼ أصكؿ ٌ
ي
ٌ

اإلجمالية ،من سماع ،وقياس
النحك
النحك :ىك العمـ الذم تبحث فيو أدلٌة ٌ
"فإف عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
فيقكؿٌ :

َّ
نحكية ُّ
غكم الٌتي أصمٌت مف القرآف
تعد
واجماع ،واستصحاب الحال ،كىي أصكؿ
ٌ
أعمدة االحتجاج المٌ ٌ

النحك
فإف أصكؿ ٌ
الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ككبلـ العرب (بعد عصر االحتجاج) .كفي تعريؼ آخر ٌ
النحك
النحكيكف عمى ما يركنو أصبلن في تككيف ٌ
ىي :إبطاؿ دليؿ بالرجكع إلى األصؿ أك تسمية يطمقيا ٌ

النحاة قكاعدىـ .أك ىك مجمكعة القكاعد الٌتي
مف سماع كقياس كعمٌة كاجماع ،كىي األسس الٌتي بنا عمييا ٌ
ألنيا تزف االستنباط
حكية مف أدلتيا
التفصيمية ،كعدت أصكالن ٌ
تكصؿ بيا إلى استنباط األحكاـ ٌ
ٌ
الن ٌ
يي ٌ

غكم قاـ عمى
فإف منيج ىذه المرحمة مف ٌ
الصحيح كتميزه مف االستنباط الباطؿ .كبالجممة ٌ
الدرس المٌ ٌ

التالية:
األسس ٌ

-9اعتماد منيج الفقياء في ضبط المٌغة.
-0االىتماـ بالمٌغة العر ٌبية باعتبارىا أداة لصكف القرآف الكريـ.
غكية في المقاـ األكؿ.
-5االعتماد عمى السميقة المٌ ٌ
-1عدـ إخضاع المنقكؿ إلى المعقكؿ بشكؿ جيد.

لمنحك.
-3الكصكؿ إلى بعض األصكؿ كاألسس ا
لقاعدية ٌ
ٌ
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ابية دكف الغكص في معرفة أسرار التعبير 1".كيبلحظ في ىذا
-1التركيز عمى تفسير الظكاىر اإلعر ٌ
النظر كالفراىة ،كبياف ً
كسرعة البداىة في إدراؾ
الف ٌ
التعريؼ ٌأنو يعبر عف اإلبداع كاالبتكار كتدقيؽ ٌ
طنة ي

المتعمؽ.
المكضكع تعمقان ،كبيانان كتبيّْينان ،كفي ٌ
النظر األصيؿ ي

السماع ،كالقياس كاإلجماع
ك ٌ
بأنو عمـ تعرؼ بو أدلٌة ٌ
النحك ٌ
حدد عمـ أصكؿ ٌ
النحك كأقساميا؛ كىي ٌ

النحك(االحتجاج)؛ أم (القكاعد
كاستصحاب الحاؿ ،كذكر كيفية إجرائيا مف أجؿ االستدالؿ عمى أحكاـ ٌ

أم بإثبات صحة ىذه األحكاـ
حكية الفرعية الجز ٌئية في عمـ ٌ
ٌ
الن ٌ
النحك كأبكابو) ،كاثبات صحة ىذه األحكاـ؛ ٍ
السماع ،أك القياس ،أك اإلجماع ،أك االستصحاب الحاؿ).
ٌ
بالدليؿ مف ٌ

بي كأدلٌتيا لـ تكف
كما يؤخذ عنو كسائر الباحثيف المعاصريف الذيف بحثكا في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
أربعة قط سماع كاجماع كقياس كاستصحاب الحاؿ ،بؿ يضاؼ ليا أدلٌة شتٌى مف االستدالؿ كاالستحساف
الدليؿ في ال ٌشيء عمى نفيو ،كاالستبلؿ
كاالستدالؿ بالعكس ،كاالستدالؿ ببياف العمٌة ،كاالستدالؿ بعدـ ٌ
المسمى بالباقي ،كفي التعارض
الدليؿ
باألصكؿ ،كاالستدالؿ بعدـ النظير كاالستحساف ،كاالستقراء ،ك ٌ
ٌ
كالترجيح ،إذا تعارض نقبلف أخذ بأرجحيما ،ترجيح لغة عمى أخرل ،إذا تعارض شذكذ كلغة ضعيفة ،إذا

السماع ،إذا تعارض قكة القياس ككثرة االستعماؿ ،في معارضة
تعارض قياساف ،إذا تعارض القياس ك ٌ

النحك
مجرد االحتماؿ لؤلصؿ كالظاىر ،في تعارض األصؿ كالغالب ...الخ كفي ٌ
الدليؿ السابع مف أصكؿ ٌ

المستنبط .فإذا لـ
النحك ،شركط المستنبط ك
في أحكاؿ مستخرج ىذا العمـ كمستخرجو ،في أكؿ مف كضع ٌ
ى
جني ،كبعده ابف األنبارم ،كبعده السيكطي ،كبعده
النحك فمما ذكرىا ابف ٌ
تكف ىذه األدلٌة مف أدلٌة أصكؿ ٌ

يحيى الشاكم الجزائرم المغربي مف القدامى كأىمميا المعاصركف؟؟؟

بي الذيف
إف مف الباحثيف المعاصريف في أصكؿ ٌ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
ٌ
النحك العر ٌ
المتقدميف مثؿ صالح
النظر في
النحك،
كخاصة في إمعاف ٌ
النظر في عمـ أصكؿ ٌ
دققكا ٌ
ٌ
ٌ
المؤسسيف األكائؿ ي

بي بأصكؿ الفقو كما ىك الحاؿ عند الكاضعيف
بمعيد كما ينماز بو مع غيره ممف أىٍل ىح ى
ؽ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
الدقيؽ في النظر األصيؿ المتعمؽ ،ككضع دقيؽ في
نجده في ىذا التٌعريؼ مف التحرم ٌ
األكائؿ .كذلؾ ما ٌ
َّ
مما ىك مكركث كمستكفي لؤلدلٌة كاألركاف كاألقساـ.
تعريؼ جديد
مستمد ٌ

النحك العربي تعريفان دقيقان ينتيي إليو ُّ
النحك
حد عمـ أصكؿ ٌ
كقد عرؼ بف لعبلـ مخمكؼ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك
النحك عمـ تعرؼ بو أدلٌة ٌ
فإف عمـ أصكؿ ٌ
بي كذلؾ في كتابو مبادئ في أصكؿ ٌ
النحك قكلوٌ ..." :
العر ٌ
1
النشر ،ص.01-05
النحك ،الجزائر0095 :ـ ،دار ىكمة لمطٌباعة ك ٌ
 -صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ
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النحك ،كاثبات صحة ىذه األحكاـ ،كلذلؾ عرفو ابف
كأقساميا ،ككيفية إجرائيا ألجؿ االستدالؿ عمى أحكاـ ٌ

النحك الٌتي تفرعت منيا فركعو كفصكلو 1".كنبلحظ في تعريؼ بف لعبلـ
النحك أدلٌة ٌ
األنبارم بقكلو :أصكؿ ٌ
النظر ،كبياف ً
فإف ما يؤخذ
الف ٌ
مخمكؼ مف الكضكح كتدقيؽ ٌ
كسرعة البداىة في إدراؾ المكضكع تعمقانٌ ،
طنة ي
النحك
كما يؤخذ عمى ىمف سبقكه ،كما تقدـ لنا ذكرىـ ٌ
بالدراسة مف المعاصريف ،عدـ إلحاؽ أصكؿ ٌ
عميو ٌ
بعمـ أصكؿ الفقو الٌتي نشأ متأث انر بيا كأخذان منيا كما قاؿ ابف األنبارم" :كما أف أص ى ً
تنكعت
ٌ ٌ ي
ٌ
كؿ الفقو الٌتي ٌ
ً
الحجة كالتٌ ً
ً
حضيض
عميؿ كاالرتفاعي عف
الحكـ عمى
عنيا جممتيو كتفصيمو ،كفائدتو التٌعكيؿ في إثبات
ٌ

ً
غيبيا فمك كاف قد
التقميد إلى يفا ًع
ً
االطبلع عمى ٌ
لما استدؿ بو بف لعبلـ مخمكؼ ،كقد ى
الدليؿ .كىذه تكممة ٌ
جني ،كابف األنبارم
بي مف ابف ٌ
أضافيا لكاف قد ألحؽ تعريفو بالتعريؼ الكاضعيف في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
بي.
كالسيكطي ،كيحيى الشاكم مف القدامى كذلؾ ٌلدقة نظره كتبصره كتعمقو في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
السماع ،كالقياس كاإلجماع
فقد ٌ
بأنو عمـ تعرؼ بو أدلٌة ٌ
النحك ٌ
حدد عمـ أصكؿ ٌ
النحك كأقساميا؛ كىي ٌ

حكية
النحك؛ أم (القكاعد ٌ
كاالستصحاب الحاؿ ،كذكر كيفية إجرائيا مف أجؿ االستدالؿ عمى أحكاـ ٌ
الن ٌ

بالدليؿ
النحك كأبكابو) ،كاثبات صحة ىذه األحكاـ؛ أم بإثبات صحة ىذه األحكاـ ٌ
الفرعية الجز ٌئية في عمـ ٌ

السماع ،أك القياس ،أك اإلجماع ،أك االستصحاب الحاؿ).
مف ٌ
ك َّ
النحك .فإذا
ب اىتمامو عمى األدلٌة
اإلجمالية ،كليس ما يخص جزئيات ٌ
ٌ
أكد عمى ٌ
صي
أف ىذا العمـ ىي ي

بي كنسجو
النحك تعرؼ بو أحكاـ ٌ
كاف عمـ ٌ
النحك كقكاعده الٌتي يستفاد منيا معرفة صحة تأليؼ الكبلـ العر ٌ
النحك
النحكيكف الستخراج أحكاـ ٌ
العقمية الٌتي لجأ إلييا ٌ
النحك ٌ
النحك تعرؼ بو أدلٌة ٌ
فإف عمـ أصكؿ ٌ
قمية ك ٌ
الن ٌ
ٌ
2
النحك) ال القكاعد الجز ٌئية (عمـ
كقكاعده ".كقد أصاب في ىذا القكؿ .أم القكاعد الكمٌٌية (أدلٌة أصكؿ ٌ

النحك كأبكابو.
النحك ،كعمـ ٌ
النحك كأبكابو) .كىذا ىك الفرؽ بيف أصكؿ ٌ
ٌ

حكم مف االستدالؿ عمى
أف ىذا العمـ يفيد في تمكيف ٌ
كقد قاؿ في مكضع آخر" :كمعنى ذلؾ ٌ
الن ٌ
النحك ،كعدـ إطبلقيا عمى عك ً
اىنًيىا دكف إثبات ،كتقميد األكائؿ دكف تبصر أك نظر.
أحكاـ ٌ
ىى
النحك تعرؼ بو قكاعد العر ٌبية كقكانينيا المبنية لييئات مفرداتيا
جممٌة القكؿ ٌأنو إذا كاف عمـ ٌ
َّ
النحكيُّكف
العقمية-الٌتي
اعتمدىا ٌ
أم الكسائؿ ٌ
فإف عمـ أصكؿ ٌ
قمية ك ٌ
الن ٌ
كتراكيبيا ٌ
النحك تعرؼ بو األدلٌة – ٍ

النحك بحثو ىك
النحك كاثبات صحتيا ،فالسؤاؿ المحكرم الذم يدير عميو المشتغؿ بأصكؿ ٌ
الستنباط أحكاـ ٌ
1
النحك ،الجزائر0090 :ـ ،دار األمؿ لمطباعة كالنشر ،ص.90-1
 مخمكؼ بف لعبلـ ،مبادئ في أصكؿ ٌ -2المرجع نفسو ،ص.99-90
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حكم في اكتشاؼ قكاعد نحك العر ٌبية
العقمية الٌتي استند إلييا ٌ
اآلتي :ما ىي األدلٌة كالكسائؿ ٌ
قمية ك ٌ
الن ٌ
الن ٌ
1
بي؛ كىك
ر
الع
حك
الن
أصكؿ
في
الحقيقي
البحث
يككف
كيؼ
مخمكؼ
لعبلـ
بف
كيذكر
كاثبات صحتيا".
ٌ
ٌ
ٌ
حكية الجزئية المستنبطة ،كما أشار إليو بف
النحك
اإلجمالية الٌتي بيا تعرؼ األحكاـ ٌ
بحث في األدلٌة ٌ
الن ٌ
ٌ

الضكء عميو
لعبلـ مخمكؼ ىك مقصكد بحثنا فيو ،كما كضعو في شكؿ إشكالية كبرل ،كىك ما قد سمطنا ٌ

عند المعاصريف الٌذيف سبؽ لنا ذكرىـ ،كمحاكلة البحث في آرائيـ فكجدنا بعضيـ قد أجحفكا البحث في
اإلجمالية ،كلسنا نذكر ىنا مف جديد ما ذكرناه آنفا .إالٌ ما يجب
بي ،كالبحث في أدلتو
أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك اإلجمالية الستنباط أحكامو الجزئية في
النحك بحث في األدلٌة ٌ
التنبيو عميو ىك البحث في أصكؿ ٌ

النحك كمسائمو.
أبكاب ٌ

بي الباحث عبد اهلل
المتى ىع ًمؽ في أصكؿ ٌ
كمف المعاصريف الٌذيف نظركا نظر األصيؿ ي
النحك العر ٌ
النحك
النحك :عمـ ييبحث فيو عف أدلٌة ٌ
العتّْيؽ في كتابو (الياقوت في أصول ال ّنحو) قكلو" :أصكؿ ٌ
يسميماف ي

العامة الٌتي ىي أصك هؿ في استخراج قكاعده كأحكاـ مسائمو ،ال التفصيمية الٌتي تتعمَّؽ
األربعة اإلجمالية،
ٌ
ببعض أجز ً
العامة ال يكبرل ،مف حيث أدلٌتو ال مف حيث مسائمًيا كضرب أمثمتيا ،كطيير ً
ؽ كيفية
اء المسائؿ
ٌ
عار ً
ض كنحكىا ،كحاؿ
التقديـ لؤلدلٌة عند الت ي
االستدالؿ بيا في مسائمو مف حيث معرفة األقكل كاألضعؼ ك ي
ؽ بو مف أحكاـ كأكصاؼ ك يشر و
كط لًىي َّ
النحك2".كذكر عبد اهلل
صح منو
المستدؿ بيا كما يتعمَّ ي
اإلثبات لمسائؿ ٌ
ي
ي

يكاد يككف جامعان مانعان بفكره
النحك ي
النحك بتعريفو ىذا ،فكاف تعريفو ألصكؿ ٌ
العتّْيؽ حقيقة أصكؿ ٌ
يسميماف ي
النحك الذم أيتيبً ىع فيو كىك منيج أصكؿ الفقو كىك في تعريفو ىذا يحاكي
المعاصر لك ألحؽ منيج أصكؿ ٌ
ي
بي ،كلـ يمحؽ منيج الفقياء الذم سار عميو األصكليكف في أصكؿ
تعريؼ السيكطي ألصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك ،كما َّ
الكبلمية ،ككذلؾ
الفقيية ال العمٌؿ
حكية بالعمٌؿ
جني في إلحاؽ العمٌؿ ٌ
دؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ

أصك ىؿ
تفرعت منيا
ما ٌ
نجده في تعريؼ ابف األنبارم في قكلو :أدلٌة ٌ
كما ٌ
ي
أف ي
النحك الٌتي ٌ
فركعو كفصكليو ٌ
ً
تنكعت عنيا جممتيو كتفصيميو .كىك كذلؾ ما يؤخذ عميو ٌأنو لـ يقمٌد السيكطي في قكلو :فقكلي
الفقو الٌتي ٌ
ً
(عٍم هـ) أم صناعة ،فبل يرد ما أ ً
يكرىد عمى التٌعبير بو في حد أصكؿ الفقو؛ مف ىك ٍكنً ًو يمزـ عميو فى ٍق ىدهي ،إذا فيًق ىد

مد َّكىنةه مقىَّررةه ك ًج ىد ً
النحك ٌأنو
كمما قمٌدهي فيو قكؿ السيكطي :أصكؿ ٌ
العالً يـ بو؛ ٌ
ى
ى
العال يـ بو ،أـ الٌ .
ألنو صناعةه َّ ي
ي

1
النحك ،ص.99
 مخمكؼ بف لعبلـ ،مبادئ في أصكؿ ٌ2
الرياض9101 :ـ ،www.pdffactory.com ،ص.1
العتّْيؽ ،الياقكت في أصكؿ ٌ
 عبد اهلل يسميماف يالنحكٌ ،
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ً
الم ٍستى ىد ٌؿ ،كقد
النحك اإلجمالية مف حيث ىي أدلَّتيو
عمـ يبحث فيو عف أدلٌة ٌ
ٌ
ككيفية االستدالؿ بيا ،كحاؿ ي

أطاؿ التٌعريؼ كالشرح في ما قمٌ َّد السيكطي.

النحك شيء جديدان كبعيدان عما ذكرناه لممعاصريف كالقدامى-
الصالح في أصكؿ ٌ
كيذكر صبحي ٌ

ألف ىذا
فيعترض عنيـ -كيرل بأف مصطمح أصكؿ األلسنية أجدر بأف يطمؽ عمى عمـ أصكؿ ٌ
النحك؛ ٌ
متعدد الدالالت أك الدالالت المفتكحة لمعديد مف
العمـ تصدؽ عميو داللة العمـ المفتكحة ضمف مكضكع
ٌ

األلسنية عند ال ّنحاة العرب) يبدأه
المقاربات كاالختصاصات كالدراسات ،في مقاؿ لو مكسكـ بػ (أصول
ّ

فيقول " :قد يككف مثؿ ىذا العنكاف الٌذم اخترناه لبحثنا مدعاةن لمدىشة عند عمماء المٌغة المعاصريف...
األلسنية مناىجيا كمبادئيا عمى
تكىـ القارئ أننا نقصد بأصكؿ
كتزداد الدىشة مف إثارة مكضكع كيذا إذا ٌ
ٌ

نحكيينا ما ننقمو كينقمو عنيـ غيرنا مف
السكاء ،غير مكتفيف بالجزئيات األكلٌية الٌتي يشيد بكفرتيا عند
ٌ

النحاة العرب
النصكص 1".كيبيَّف بذكره أصكؿ
سانيات العر ٌبية المعاصرة أصكليا عند ٌ
ٌ
األلسنية أك المٌ ٌ
ٌ
أف
بالتكفيؽ المسكغ لو بيف بحكث األقدميف كعمكـ المعاصريف .كيشير إلى ما اتسع لو مفيكـ األلسنية مف ٌ

بي أك لساف فرنسي أك لساف انجميزم ...كفي ما
المٌساف ىك المٌغة ك
ٌ
األلسنية مجمكع المٌساف ،مف لساف عر ٌ
األلسنية الٌتي نرجح أف
لسانية " ،تككف
األلسنية كما يتعمٌؽ بيا مف دراسات
اتسع لو بحث المعاصريف في
ٌ
ٌ
ٌ
يسميو المعاصركف (عمـ المٌغة الحديث) إذا
بعض
ٌ
نحكيينا القدامى عرفكا أصكليا ،أقرب شيء إلى ما ٌ
التمسنا البحث في جكىره الحقيقي الفعمي ال في مظيره الشكمي الخارجي ،كاذا َّ
تبن ٍي ىنا فكرة (النسبية) لدل

بكميات) المعاصريف ،غير كاقفيف عند الجزئيات كالتفاصيؿ 2".فيبدكا مف كبلمو
مقابمة (أصكؿ) أسبلفنا ( ٌ
تقصير المعاصريف في بحثيـ في أصكؿ القدامى فاعتمدكا المظير الشكمي الخارجي ال المضمكف

الجكىرم الحقيقي ،كعكارض المسائؿ ال أعماقيا ،فبحثكا في تفاصيؿ الجزئيات.
النحك لدل
كيذىب بعيدان بمصطمح أصكؿ
األلسنية كيعتبره أكسع مجاال ك ٌ
أدؽ داللة مف عبارة أصكؿ ٌ
ٌ

أدق داللة من
أف عبارة (أصول
األلسنية) ىنا أوسع مجاالً و ّ
القدامى " ،كال ٌ
ّ
بد مف التنبيو مع ذلؾ إلى ٌ

نحكم كبير كأبي البركات بف األنبارم (ت 331ق) كجعميا بمثابة
عبارة (أصول ال ّنحو)الٌتي تحدث عنيا
ّّ

حكم ،كجعؿ معرفتيا عممان قائمان بذاتو ،كاحتذل فييا المؤلفيف في أصكؿ
المناىج األساسية في البحث ٌ
الن ٌ

أف معنى أصكؿ
النحك ىي أدلٌة ٌ
الفقو ،كأنشأ يقكؿ " :أصكؿ ٌ
تفرعت عنو فركعو كفصكلو ،كما ٌ
النحك الٌتي ٌ
1
العدد  ،1-5تصدر عف
بي ،بيركت9111 :ـٌ ،
الصالح" ،أصكؿ األلسنية عند ٌ
 صبحي ٌالنحاة العرب" ،مجمٌة الفكر العر ٌ
بي ،ص.31
معيد اإلنماء العر ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.10
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سماه ابف
الفقو أدلٌة الفقو الٌتي تفرعت عنيا جممتو كتفصيمو .كالفارؽ الحاسـ بيف (أصول
ّ
األلسنية) كما ٌ
النحك كحده ،أك
غكية في ميداف ٌ
األنبارم (أصول ال ّنحو) يرتسـ بك ٌؿ كضكح في رفضنا حصر البحكث المٌ ٌ

الداللة
الصرؼ كحده ،أك الببلغة كحدىا ،أك ٌ
في أم مجاؿ كاحد مف مجاالت المٌغة المتشعبة كعمـ ٌ

كتية كحدىا في التجكيد كالقراءات كالمٌيجات ،ميما يكضع لك ٌؿ منيا
الص ٌ
ٌ
المعجمية كحدىا أك تحميؿ المادة ٌ

مف طرائؽ كميما ييعقد مف مقارنات بيف مناىج ك ٌؿ منيا كمناىج األصكلييف ،كميما يكف إعجابنا كاعجاب
غيرنا بأصكؿ الفقو الٌتي انتيى فييا أئمتنا الخالدكف إلى أدؽ النتائج في ضكء األدلٌة كالبراىيف ،حيف

1
النحك مف عمـ أصكؿ الفقو
عالجكا قضايا ال ٌشرع ك ٌ
الديف ".كيتبيف مما ذىب إليو في قكلو أخذ عمـ أصكؿ ٌ

كمناىجو صحيح إلى أف تكصؿ عمماءه إلى أدؽ النتائج في ضكء األدلٌة كالبراىيف .كما يؤخذ عنو بما

نسمي ىذا العمـ
سماه ابف األنبارم كغيره مف عممائنا أصكؿ ٌ
النحك صحيح كدقيؽ ما قالكه فبل يمكف أف ٌ
ٌ
المكضكعية
العممية ك
ألف ىذا األخير يعني كما ظير عند أصحابو-الغربييف-دراسة
أصكؿ
ٌ
ٌ
ٌ
األلسنية؛ ٌ

بي أك فرنسي أك انجميزم أك ألماني أك ياباني  ...الخ كتسمية
لمغات ،أم جميع ما نطؽ بو أم لساف عر ٌ
بي غير المٌساف الفرنسي أك
النحك أم عمـ القكاعد الكمٌية ٌ
القدامى ألصكؿ ٌ
بي أم لمساف العر ٌ
لمنحك العر ٌ
اإلنجميزم أك األلماني  ...الخ

الداللة أك
الصرؼ أك عمـ الببلغة أك عمـ ٌ
النحك في عمـ ٌ
كأما حصره أصكؿ ٌ
النحك كحده دكف عمـ ٌ

المخصص لك ٌؿ عمـ في
خصص ك
ٌ
الصكتية في التجكيد كالقراءات كالمٌيجات .فيذا مبدأ التٌ ٌ
تحميؿ المادة ٌ

حكم
ركيبي ٌ
مجاؿ المٌ ٌ
الن ٌ
سانيات المعاصرة كالمستكل الصكتي كحده ،كالمستكل ٌ
الصرفي كحده ،كالمستكل التٌ ٌ
اللي كحده .لك ٌؿ مف عمكـ المٌغة قكاعده كأركانو كأقسامو كأصكلو كفركعو.
كحده كالمستكل
المعجمي ٌ
الد ٌ
ٌ
الصالح كىك مف المٌسانييف المعاصريف كيضع المكـ في غير مكضعو فيقكؿ..." :
كيقكؿ صبحي ٌ

كىي في الحقيقة ضيقة النطاؽ مكغمة في التٌخصيص كالتقييد ...كلـ يتناكلكا «األصول» بقدر ما تناكلكا

(الفروع)كلـ يستخمصكا مف (المناىج) إالٌ النزر القميؿ الٌذم جاء في كبلميـ عفكان غير مقصكد2" .كىذا

نعدىا أكثر مف مراحؿ
القكؿ يتناقض مع ما قالو في بداية مقالو مف قكؿ " :كلـ يسعنا مف أجؿ ىذا أف ٌ
العممي الحديث القائم عمى أساس واضح من
األلسنية) بالمصطمح
تاريخية في مسيرة (عمم المّغة) أو (
ّ
ّ

1
النحاة العرب" ،ص.19
الصالح" ،أصكؿ األلسنية عند ٌ
 صبحي ٌ -2المرجع نفسو ،ص.19
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ظرية المتكاممة1".كيذكر محمكد فيمي الحجازم في عمـ المٌساف كعمكـ األدب
المنيجية الدقيقة وال ّن ّ
ّ
كالعمكـ العر ٌبية:

حكم عممان قائمان بذاتو
ككاف ابف األنبارم أكؿ مف اعتبر (عمم أصول ال ّنحو)؛ أم مناىج البحث ٌ
الن ٌ

النحك
النحك ىي أدلٌة ٌ
كقد ألؼ فيو محتذيان حذك المؤلفيف في عمـ أصكؿ الفقو .يقكؿ ابف األنبارم :أصكؿ ٌ

أف معنى أصكؿ الفقو أدلٌة الفقو الٌتي تفرعت عنيا جممتو
الٌتي تفرعت عنيا فركعو كفصكلو كما ٌ

2
بي مف العسير ضبط
كتفصيمو".
إف البحث في عمـ أصكؿ ٌ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
ٌ
النحك العر ٌ
ك ٌؿ مسائمو كمف العسير إضفائو بما ىك جديد عنو؛ ألف أصكلو مح ٌكمة ،كأدلتيا ال ريب كال جداؿ فييا

أف دراستو
كالباحث فيو ينفرد بذاتو في فركعو أك قضاياه الجزئية؛ كىك كذلؾ شديدة الصمة باألصالة؛ أم ٌ

النحك ،كلع ٌؿ ىذا
ال يمكف أف تبتر فييا ما خمفو المتقدمكف ،كاف حاكلنا ذلؾ سرنا في متاىات غير أصكؿ ٌ

كما نبتت في نشأتيا األكلى
ما جعؿ كثي ار مف المعاصريف الذيف ظمكا يتمسككف بأصكؿ ٌ
بيٌ ،
النحك العر ٌ
النحك بما ذكر القدماء (األنبارم أك السيكطي أك الشاكم) كلع ٌؿ
كما جعؿ ىؤالء يذكركف تعريؼ أصكؿ ٌ

النحك بعدما ذكر تعريفيما (ابف األنبارم كالسيكطي)
محمد خاف في تعريفو ألصكؿ ٌ
مف ىؤالء ما ذكره ٌ

المحتج بيا ،كمف
استنبطت مف نصكص العر ٌبية
النحاة ،ك
قاؿ " :لقد
النحك مف أعماؿ أقدـ ٌ
أخذت أصكؿ ٌ
ي
ي
ٌ

غكييف في ضبط
فإف أصكؿ ٌ
النحك ىي طريقة المٌ ٌ
الطرائؽ الٌتي عالجكا بيا المادة المٌ ٌ
غكية كبمعنى آخرٌ ،
3
الن ً
َّ
النحك
محمد خاف في تعريؼ أصكؿ ٌ
مد ٌكنة عمميـ ".كينحك التكاتي بف التكاتي إلى ذات ٌ
حك الذم ىن ىحاهي ٌ
بذكر ما قالو القدامى ،فيقكؿ :كقد اقتصرنا عمى تعريفيف؛ (أم تعريؼ ابف األنبارم كالسيكطي) فقط لما
4
أما من الناحية االصطالحية :فقد كفانا ابن األنباري
فييما مف الدقة ".كيقكؿ التكاتي ابف التكاتيّ " :

5
فإننا لـ نجد مف القدامى
والسيوطي البحث عن تعريفو فنكتفي بتعريفيما فقد حداه تحديدا جامعاً مانعاًٌ ".

النحك كلـ يضع ليذا العمـ كتابا
َّ
جني إالٌ ٌأنو لـ يذكر تعريفا ألصكؿ ٌ
النحك كابف ٌ
ممف تكمٌـ في أصكؿ ٌ
يخصص لو كتابا مستقبل كعمـ
النحك مع العمكـ األخرل .كلـ
مستقبل بذاتو ،فقد تكمٌـ عف عمـ أصكؿ ٌ
ٌ

خاص بذاتو .كلـ يذكر حتٌى اسـ ىذا العمـ كتعريفو بحيث تكمٌـ عف أدلٌتو.

1
النحاة العرب" ،ص.10
الصالح" ،أصكؿ
األلسنية عند ٌ
ٌ
 صبحي ٌالنشر ،ص.10
 -2محمكد فيمي حجازم ،أسس عمـ المٌغة العر ٌبية ،القاىرة0005 :ـ ،دار الثقافة لم ٌ
طباعة ك ٌ
3
سانيات كالمٌغة العر ٌبية ،ص.93
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
بي ،الجزائر0090 :ـ ،منشكرات مخبر المٌ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
4
النحك ،الجزائر0001 :ـ ،مطبعة ركيغي ،ص.1
 التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ -5المرجع نفسو ،ص.95
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السماع كالقياس
كيؤخذ عميو في كتابو مما أجاد فيو ذكر األصكؿ المعتمدة في أصكؿ ٌ
النحك مف ٌ

النحك
كاالستدالؿ ،فما يؤخذ عميو بالسمب إىماؿ اإلجماع ،كاستصحاب الحاؿ كأدلٌة معتمدة في أصكؿ ٌ

النبكم ال ٌشريؼ كأصؿ رابع بعد القرآف كقراءاتو ككبلـ
السماع مقتص ار فيو االحتجاج بالحديث
ٌ
كأما تناكلو ٌ

ألنو لـ يرد
العرب في المرتبة الثالثة ،كالحديث النبكم الشريؼ في المرتبة الرابعة ىذا ما يؤخذ عميو بالنقد؛ ٌ
عند القدامى كال المعاصريف الذيف أثبتكا االحتجاج بالحديث ،كأبطمكا متكىمات حجج المانعيف.

الدافع إلى تأليفو ىك ىدؼ تعميمي
كنحف ال نمقي عميو المكـ كال نستغرب؛ ألننا حيف نق أر لو كتابو ،ك ى
النحك في التٌرتيب أك التٌصنيؼ أك
ال تأصيمي كال تأسيسي ،كال ىك بحث تجديدم في مادة عمـ أصكؿ ٌ

أقدـ كتابي ىذا راجيا مف اهلل تعالى أف يجعمو مفيدا
النحك ،فيقكؿ :كأخي ار ٌ
إعادة االعتبار ألدلٌة أصكؿ ٌ

لمطّالب واألستاذ عمى السكاء ،كقد تكخيت فيو السيولة في العرض ،كجمعت فيو آراء ىمف سبقني مف أىؿ

العمـ كالفضؿ؛ فإف كفقت في الجمع والترتيب فذلؾ مف اهلل عميو تك ٌكمت كاليو أنيب كالحمد هلل ٌأكال
1
النحك كابف األنبارم كالسيكطي ،كلكنو لـ ييتد إلى ما
كأخيرا ".كيذكر ٌأنو جمع فيو مف آراء عمماء أصكؿ ٌ
كضعكه في ىذا العمـ ،فقد ذكر السيكطي في االقتراح االحتجاج بالحديث بعد القرآف الكريـ كقراءاتو.

النحك ًم ىمف لـ يكتؼ بإيرًاد ىذيف التٌعريفى ٍي ًف (تعريؼ ابف
أما المعاصريف الٌذيف تحدثكا عف أصكؿ ٌ
كٌ
األنبارم ،كتعريؼ السيكطي في كتبيـ) ،كحاكلكا أف يتجاكزكا ما قاالهي إالٌ قميبلن .فكانت إضافاتيـ شرحا أك
ً
الريادة في البحث ،كمف ىؤالء صالح
تفسي انر أك صياغة جديدة بأسمكب معاصر ،كلع ٌؿ ما يي ٍذ ىك ير لىيي ٍـ م ىف ٌ
العتّْيؽُّ ،
المتى ىع ًمؽ الفاحص
كيد يؿ ىذا عمى ٌ
بمعيد كابف لعبلـ مخمكؼ ،أك عبد اهلل يسميماف ي
النظر األصيؿ ي

النحك عمى حقيقتيا ليس كمف ذكرناىـ قبميـ ،ممف عالجكا أصكؿ
النظر في أصكؿ ٌ
الدقيؽ ،فقد دققكا ٌ

النحك حشكان ،كاف يكف أغمبيـ ينطمؽ في
النحك
ان
تقصير كتقميبلن ،ككذلؾ دمج مباحث مف المٌغة في أصكؿ ٌ
ٌ

النحك مف أدلٌتو كال يبدأ بالتٌعريؼ ،ككاف ال َّ
النظر في تعريؼ القدماء.
بد أكال التٌعريؼ أك ٌ
تأليفو في أصكؿ ٌ
يكاد
كمف المعاصريف ما يمكف القكؿ فيو ٌأنو لـ يي ًح ٍ
حكية القديمة ،فبل ي
ط اإلحاطة التٌامة باألصكؿ ٌ
الن ٌ
ً
يعرضيا عرضان سكيان ،بؿ ٌإنو ال يكاد يدرؾ أغراض القدماء في كثير مف المكاضع ،فيك يناؿ منيـ كينعت

بي) مف دكف أف يسبر غكرىـ ،كيبمغ ما
أساليبيـ ،بالبعد عف المناىج المٌ ٌ
غكية (التأثر بالدرس المٌ ٌ
غكم الغر ٌ
غكية الغر ٌبية الحديثة .كىذا ما سيتـ الكشؼ عنو في أدلٌتو.
يريدكف؛ كذلؾ لتأثر بالمناىج المٌ ٌ

1
النحك ،ص.1
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ
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دليؿ ك و
كا ٌف مف المعاصريف م ٍف اقتصر ىذا التٌعريؼ عمى و
احد؛ حيث تضمف دليبلن كاحدان مف أدلٌة
ى
بي .كمف المعاصريف الذيف لـ ييتدكا لمفرؽ
النحك ،كلـ يكف التٌعريؼ شامبلن ألدلٌة أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
بي –الفركع-كذلؾ ما حاكؿ تفسيره عمي أبك المكارـ لكف
النحك العربي –األصكؿ-ك ٌ
بيف أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
األسس الٌتي ىب ىنى
حكم –عمـ ٌ
ىفكة فكره جعمتو ينظر عكس ذلؾ .فرأل أف أصكؿ التفكير ٌ
النحك-ىي ٌ
الن ٌ
حكم ،كتناكؿ العبلقة بينيما
النحك كأصكؿ التفكير ٌ
النحاة قكاعدىـ ،كذىب ييميز بيف عمـ أصكؿ ٌ
عمييا ٌ
الن ٌ
أما
المحدد كمكضكعاتو المعدكدة
النحك بمضمكنو
ه
ٌ
كانتيى مف ىذه ٌ
أف عمـ أصكؿ ٌ
الدراسة إلى ٌ
محدكد ٌ

األسس الكمٌية الٌتي ىب ىنى عمييا العرب قكاعدىـ الجزئية
أصكؿ التفكير ٌ
حكم فتتسـ بال ٌشمكؿ؛ إذ تتناكؿ ٌ
الن ٌ

ثـ كتب بعض
السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
كأحكاميـ التفصيمية كيذكر محقؽ كتاب ارتقاء ٌ
النحكٌ ... " :
أف
المعاصريف كتابات في مكضكع محدد مف مكاضع أصكؿ ٌ
النحك .كقد رأيت-بعد متابعة كاستقصاءٌ -
النحك تشير إلى كضعو كاف
إف الركايات الٌتي تحدثت عف كضع ٌ
ٌ
النحك كأصكلو صنكاف نشئا معان؛ حيث ٌ

حكية كأصكليا كانا تكأميف كلدا معان
السماع ،كعمى ىذا فالفركع ٌ
الن ٌ
قائما عمى التٌعميؿ كالتٌحميؿ كالمقايسة ك ٌ
1
النحك أرجح فييا ما ذكر في كتاب (ارتقاء
كنميا سكية دكف تفريؽ بيف فرع كأصؿ ".كمسألة نشأة أصكؿ ٌ

النحك
ألف أدلٌة أصكؿ ٌ
النحك نشأ مع عمـ ٌ
أف عمـ أصكؿ ٌ
السيادة في أصكؿ ٌ
النحك صنكاف تكأميف؛ ٌ
النحك) ٌ
ٌ

الثانية من القواعد
النحك كالقياس عند أبي إسحاؽ الحضرمي ،الٌذم كضع القاعدة
ظيرت مع عمماء ٌ
ّ

األصولية ومقاييس عمم ال ّنحو وأصولو وىو القياس (ىذا ما نفصل البحث فيو في الفصل الثالث
ّ

أن ّأول من وضع أصول ال ّنحو وقياسو
القياس) .فيذكر صبلح الديف ٌ
الزعببلكم" :ويبدو عند التحقيق ّ
أن سيبويو قد سمى في كتابو من روى عنيم
ىو عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي (ت111ه) ذلك ّ

أصول ال ّنحو من األئمة ولم يتجاوز الحضرمي إلى إمام قبمو ،فالحضرمي عمى ىذا ىو رأس
2
حكم عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كقبؿ أف يظير كتاب سيبكيو في الكضع
البصرية ".كالتعميؿ ٌ
الن ٌ

النحك كأصكلو ،فقد تضمف الكتاب جميع عمكـ المٌغة العر ٌبية ،كعمى
حكم كأكبر دليؿ جامع بيف عمـ ٌ
ٌ
الن ٌ

النحك .لما استقاه وتمقفو سيبويو من شيخو الخميل بن أحمد الفراىيدي ،وممن
رأسيا عمـ أصكؿ ٌ

سبقوه.

1
ً
النحك ،ص.1-1
اء السىّْي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
محمد أبي زكريا الشاكم المغربي الجزائرم ،ا ٍرتًقى ي
 يحيى بف ٌ2
النحاة كما غاصكا عميو مف دقائؽ المٌغة كأسرارىا دراسة9110 ،ـ ،دمشؽ ،منشكرات اتحاد
 صبلح ٌالديف ٌ
الزعببلكم ،مع ٌ

الكتاب العرب ،ص.31
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نحكم كصؿ إلينا ،نجده
كيذكر التكاتي بف التكاتي " :فإذا تصفحنا كتاب سيبكيو كىك أقدـ نص
ٌ

تضمف قد انر مف القكاعد األصكلية مبثكثة في كتابو ،كلـ نجده قد أفرد ىذه القكاعد األصكلية ،كاٌنما يذكرىا

يعد جامعان
فإف كتابو ٌ
عند حديثو عف الفركع إذ ندر أف يخمك باب مف أبكابو مف قاعدة أصكلية كلذلؾ ٌ

1
ألف التأليؼ فيو كافراده بحث
لمنحك كأصكلو ".كمسألة نشأة أصكؿ ٌ
شامبلن ٌ
النحك كعمـ مستقؿ بذاتو متأخرة؛ ٌ

النحك في
ألنو جمع كصنؼ أصكؿ ٌ
خاص لـ يحدث ىذا إالٌ متأخ ار مع ابف األنبارم في أرجح األقكاؿ؛ ٌ
النحك» ،كلـ يسبقو ليذا أحد
كتاب خاص بيا كىك «اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ
النحك».
كىك قبؿ السيكطي الذم زعـ لنفسو ذلؾ في ٌ
مقدمة كتابو «االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ

الصنع ،لطيؼ المعنى ،طريؼ المبنى ،لـ تسمح
قاؿ السيكطي " :ىذا كتاب غر ي
يب الكضع ،عجيب ٌ
قريحة بمثالو ،كلـ ىينسج ناسج عمى منكالو ،في عمـ لـ أسبؽ إلى ترتيبو ،كلـ أتىقى َّدـ إلى تيذيبو؛ وىو

متفرقات كبلـ بعض
النحك كأصكؿ الفقو إلى الفقو ،كاف كقع في ّْ
أصول ال ّنحو الذم ىك بالنسبة إلى ٌ

كتبكيبو كضع مبتدع؛
صنع يمخترع ،كتأصيمو
ي
المؤلفيف كتشتَّتت في أثناء كتب المصنفيف ،فجمعو كترتيبو ي

النحك)
سميتو بػ (االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ألبرز في ك ٌؿ حيف لمطالبيف ما تبتيج بو أنفس الراغبيف .كقد ٌ
2
مقد و
حكية
كرتٌبتيو عمى ٌ
أف الكتب ٌ
مات كسبعة كتب ".كيذكر التكاتي بف التكاتي رأيا آخر " :كاف ٌ
الن ٌ
كنا نجزـ ٌ
النحك ،كافراده ببحث خاص لـ
لكف التٌأليؼ في أصكؿ ٌ
عامة أصكلية ٌ
ال ينعدـ فييا كجكد مسائؿ كقكاعد ٌ
و
جني
يحدث ىذا إالٌ متأخ انر ،كا ٌف ٌأكؿ ىمف فكر في كضع
لمنحك عمى ضكء ما فعمو الفقياء ىك ابف ٌ
أصكؿ ٌ
يد غيره إالٌ ٌأنو مف اإلنصاؼ
بحؽ عمى ٌ
كا ٌف فعمو ىذا يتسـ بطابع المحاكلة األكلى ،كاف إتماـ العمؿ كاف ٌ
3
جني الفقياء كضعكا لمفقو أصكالن كالمتكمميف
أف نقر قكؿ أحمد أميف ".كيقكؿ أحمد أميف " :كقد رأل ابف ٌ

النحك كذلؾ أصكال ،فكاف بذلؾ كاضع عمـ جديد 4".كاف كنا ال
كضعكا لمعقائد أصكال فأراد أف يضع لمغة ك ٌ

ننكر ذلؾ إالٌ أنٌو لـ يفرد بحث األصكؿ العر ٌبية بمؤلؼ خاص ،كاف الفضؿ الكبير في الكضع كالترتيب

فيصرح ىك نفسو في كتابو
جني كابف األنبارم،
كالتصنيؼ كالجمع لمسيكطي ،الٌذم جمع بيف ابف ٌ
ٌ

النحك قبمو أحد ،فيقكؿ " :كذلؾ ٌأنا لـ نر أحد مف
«الخصائص» ٌأنو لـ يسبؽ أف تعرض لعمـ أصكؿ ٌ
1
النحك ،ص.1-1
 التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ2
النحك ،ص.1-3
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -

3
النحك ،ص.90
 التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ-4
العدد  ،1مجمع المٌغة العر ٌبية
أحمد أميف" ،مدرسة القياس في المٌغة" ،مجمٌة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة9133 :ـٌ ،
بالقاىرة مطبعة ك ازرة المعارؼ العمكمية ،ص.531
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النحك عمى مذىب أصكؿ الكبلـ ،كأصكؿ الفقو ،فأما كتاب أصكؿ أبي
عمماء البمديف تعرض لعمؿ أصكؿ ٌ

بكر فمـ يممـ فيو بما نحف عميو إالٌ حرفا أك حرفيف في ٌأكلو ،كقد تعمٌؽ عميو بو ،كسنقكؿ في معناه.
كتيبا ،إذا أنت قرنتو
أف أبا الحسف (األخفش األكسط) قد كاف ٌ
صنؼ في شيء مف المقاييس ٌ
كعمى ٌ

بكتابنا ىذا عممت بذاؾ أننا نبنا عنو فيو ،ككفيناه يكٍمفة التعب بو ،ككافأناه عمى لطيؼ ما أكلىناه مف

عمكمو المسكقة إلينا ،المفيضة ماء البشر كالبشاشة عمينا ،حتٌى دعا ذلؾ أقكاما ينزرت مف معرفة حقائؽ

1
كتأخرت عف إدراكو أقداميـ ،إلى الطعف عميو ،كالقدح في احتجاجاتو ً
فإف
ىذا العمـ حظكظيـٌ ،
كعمٌموٌ ".

النحك دكف
جني ٌأنو حتٌى ىك يسبؽ في العمـ باإلشارات في بحث أصكؿ ٌ
ما يستكقفنا مف قكؿ ابف ٌ
تخصيصيا بمبحث خاص ليا ،كذلؾ ما سبقو إلييا باإلشارات المكجزة المختصرة كالمقتصرة أبي بكر بف

النحك) قاؿ عنو :فمـ يممـ فيو بما نحف عميو إالٌ حرفا أك
السراج (ت591ق) في كتابو (األصكؿ في ٌ
ٌ

النحك مفيدة،
حرفيف في ٌأكلو ،كقد قاؿ عنو ٌ
النحكييف كالمٌغكييف)" :كلو كتب في ٌ
بيدم في كتابو (طبقات ٌ
الز ٌ
النحك ،اختصر فيو
النحك ىو غاية من الشرف والفائدة ،كمنيا كتابو في مختصر ٌ
منيا كتاب في أصكؿ ٌ

2
النحك
السراج) في التأليؼ في أصكؿ ٌ
ممف سبؽ (ابف ٌ
أصكؿ العر ٌبية ،كجمع مقاييسيا ".كيذكر أيضا ٌ

بإشارات المجكزة (أبي الحسف األخفش األكسط ت 003ق) قد كاف صنؼ في شيء مف المقاييس كتيبا
إذا أنت قرنتو بكتابنا ىذا عممت بذاؾ أننا نبنا عنو فيو ككفيناه كمفة التعب بو ككافأناه عمى لطيؼ ما

أكلىناه مف عمكمو المسكقة إلينا المفيضة ماء البشر كالبشاشة عمينا حتٌى دعا ذلؾ أقكاما نزرت مف معرفة
حقائؽ ىذا العمـ حظكظيـ ،كتأخرت عف إدراكو أقداميـ إلى الطعف عميو كالقدح في احتجاجاتو كعمٌمو.
المطمب الخامس :الفرق بين عمم ال ّنحو وعمم أصول ال ّنحو.
النحك
عمـ أصكؿ ٌ

النحك
عمـ ٌ

تفرعت منيا
ال ّنحو :ىك انتحاء ىس ٍمت كبلـ العرب ،في
النحك :أدلٌة ٌ
أصكؿ ٌ
النحك الٌتي ٌ
ً
تنكعت
الجمع كالتٌحقير
أص ى
كما ٌ
تصرفو مف إعراب كغيره ،كالتٌثنية ،ك ٌ
ي
ٌ
أف ي
فركعو كفصكليوٌ ،
كؿ الفقو الٌتي ٌ
النسب ،كالتٌركيب ،كغير ذلؾ ،ليمحؽ عنيا جممتيو كتفصيميو ،كفائدتو التٌعكيؿ في إثبات
كاإلضافة ،ك ٌ

ً
الحجة كالتٌ ً
ً
حضيض
عميؿ كاالرتفاعي عف
الحكـ عمى
مف ليس مف أىؿ العر ٌبية بأىميا في الفٌصاحة
ٌ
ً
الدليؿ.
يفاع
فينطؽ بيا كاف لـ يكف منيـ ،كاف ش ٌذ بعضيـ عنيا
ً
التقميد إلى ً
االطبلع عمى ٌ
1
جني ،الخصائص ،ج ،9ص.5-0
 ابف ٌ2
النحكييف كالمٌغكييف ،ص.995-990
 ٌبيدم ،طبقات ٌ
الز ٌ
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 -االستنباط كالتٌقعيد؛

يرٌد بو إلييا.

الدليؿ ،األدلٌة)؛
 االستدالؿ (طمب ٌ الترجيح بيف اآلراء؛لمنصكص؛
 -التٌكجيو كالتخريج ٌ

النحك مسائمو كقضاياه كأبكابو فرعية
عمـ ٌ

النحك.
جزئية مبنية عمى عمـ أصكؿ ٌ

النحك
النحك يبحث عف أدلٌة ٌ
عمـ أصكؿ ٌ

اإلجمالية :السماع ،كالقياس ،كاإلجماع كاستصحاب
الحاؿ.

النحك ٌأنو عمـ يبحث فيو عف أدلٌة
النحك
أصكؿ ٌ
النحك يبحث فيو عف أبكاب ٌ
عمـ ٌ
ككيفي ًة
النحك اإلجمالية مف حيث ىي أدلَّتيو،
كمسائمو كقضياه الفرعية :الكبلـ كما يتألؼ منو ٌ
ٌ

الم ٍستى ىد ٌؿ.
المعرب كالمبنيٌ ،
النكرة كالمعرفة ،ى
العمى يـ ،اسـ اإلشارة االستدالؿ بيا ،كحاؿ ي
الم ىعرؼ بأداة التٌعريؼ ،كاف كأخكاتيا
يبحث في تحديد األدلٌة ،كفي كيفية
الم ٍك ي
صكؿ ،ي
ى
أفعاؿ المقاربة ،االبتداء ،الفعؿ ،كالفاعؿ ،كالمفعكؿ االستدالؿ بيا.

بو ،إعماؿ اسـ الفاعؿ ،كاعماؿ اسـ المصدر

يبحث

في

صياغة

القكاعد

األصكلية

إف كأخكاتيا (التقعيد).
المفعكؿ المطمؽ ،المفعكؿ ألجمٌوٌ ،
النعت ،التصغير ،النسب
النداءٌ ،
التعجب ،البدؿٌ ،

يبحث في قكاعد التٌرجيح عند تعارض األدلٌة.

النحك.
جمع التكسير ...كىي تقارب 11بابا في ٌ

يبحث في ترتبيا .القكاعد اإلجمالية الٌتي
عية
حوية الفر ّ
يتكصؿ بيا إلى استنباط األحكاـ ال ّن ّ
ٌ
والجزئية عف أدلٌتيا اإلجمالية الكمٌية.
النحك قكاعد أصكلية يكمّْية تبنى
قكاعد أصكؿ ٌ

النحك فرعية مستنبطة مف القكاعد
قكاعد ٌ
النحك الفرعية (األحكاـ الجزئية
النحك.
عمييا قكاعد ٌ
الكمٌية األصكلية المبنية ًمف أصكؿ ٌ
كمسائميا).

بي إجمالية بنيت
النحاة مف عمـ
قكاعد عمـ أصكؿ ٌ
النحك مف استنباط ٌ
قكاعد عمـ ٌ
النحك العر ٌ
النقؿ؛ أم
فركعو كفصكليو.
تفرعت منيا
(السماع أك ٌ
أساسا عمى ٌ
أصكؿ ٌ
ي
النصكص؛ أم ٌ
ن
النحك الٌتي ٌ
كىي قكاعد تفصيمية.

بكم ال ٌشريؼ ،ككبلـ
مف القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
الن ٌ

العرب).
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النحك ،تتمثؿ في العبلقة الٌتي نشأة
غاية عمم أصول ال ّنحو :كغاية عمـ أصكؿ ٌ
المطمب السادسّ :

غكية
بيا العمكـ العر ٌبية مع العمكـ الشرعية كفي تمؾ الركابط الكثيقة بينيا ،كما يتبيف ذلؾ في نشأة العمكـ المٌ ٌ

الصرؼ بعمـ الببلغة كبعمـ
كالركابط الدقيقة بينيا كالعبلقة بيف عمـ ٌ
الصرؼ كعبلقة عمـ ٌ
النحك كعمـ ٌ

فية ،ككذلؾ فصاحة الكبلـ ،مف
الصر ٌ
الفصاحة كشرط مف شركط الكممة الفصيحة كعدـ مخالفة المقاييس ٌ

حكم المشيكر ،كأما
شركط فصاحتو أف ال يككف ضعؼ التأليؼ بمعنى أف يككف جار عمى القانكف ٌ
الن ٌ
الديف ،كاألحكاـ
فإنيا في عمكميا تكصؿ إلى الفيـ الصحيح لمقاصد ٌ
عية ٌ
غكية كال ٌشر ٌ
الركابط بيف العمكـ المٌ ٌ
غكية كعمى رأسيا عمـ
عية المستنبطة ٌ
عية .كالٌتي ال يتـ الكصكؿ إلييا إالٌ بالعمكـ المٌ ٌ
النصكص ال ٌشر ٌ
ال ٌشر ٌ

النحك لمعرفة
الصرؼ كالداللة كالببلغة ،كمما كجب عمى الفقيو معرفتيا ،كغاية الفقيو معرفة ٌ
ٌ
النحك ك ٌ
النحك معرفة
النحك معرفة مقاصد ٌ
الديف كأحكاـ ال ٌشريعة كأما غاية عمـ أصكؿ ٌ
أصكؿ الفقو ،كغاية عمـ ٌ

الكمية.
ٌ
النحك كمعرفة مسائمو كأبكابو الجزئية ،لتتبيف مسائمو ٌ

كذكر الزٌجاجي في كتابو (اإليضاح في عمّل ال ّنحو) في باب ِّذ ْك ِر الفائدة في تعمّم ال ّنحو " :الفائدةي
عز َّ
فيو الكصكؿ إلى التكمٌـ بكبلـ العرب عمى الحقيقة صكابان غير م و
كجؿ
غير ،كتقكيـ كتاب اهلل ٌ
بدؿ كال يم ٌ
ي
َّ
الديف ك ُّ
النبي–صمى اهلل عميو كسمـ-كاقامة معانييا عمى
الدنيا ك
الٌذم ىك أصؿ ٌ
المعتمد ،كمعرفة أخبار ٌ
ألنو ال تفيـ معانييا عمى صحة إالٌ بًتى ٍكًف ىيتًيىا حقكقيا مف اإلعراب 1".كيقكؿ ابف األنبارم في
الحقيقة؛ ٌ
حضيض التٌ ً
الحكـ عمى الحج ً
ً
َّة كالتٌ ً
ً
قميد
عميؿ كاالرتفاعي عف
النحك قكلو" :كفائدتو التٌعكيؿ في إثبات
أصكؿ ٌ
ي

الدليؿ؛ َّ
الصكاب ،كال ينفؾ في
يفاع
ً
إلى ً
االطبلع عمى ٌ
المخمٌد إلى التقميد ال يعرؼ كجو الخطأ مف ٌ
فإف ي

2
النحك كعمـ أصكؿ
أكثر األمر عف عكض ال ٌشؾ كاالرتياب ".كيذكر طارؽ بكمكد مف مقاصد عمـ أصكؿ ٌ

األول :عمـ يتجو نحك ضبط
عامة-منحييف أساسييفّ :
الفقو فيقكؿ :حيث اتخذت ىذه العمكـ-بصفة ٌ

الديني لتبيانيا ككشفيا كتحقيقيا ،كالٌتي تتمثؿ في الفقو كالتفسير
النص ٌ
العامة الٌتي جاء ٌ
الغايات كالمقاصد ٌ
لمناس مف عقائد كعبادات كتحديد الحبلؿ
كالمعامبلت كغيرىا أم المتعمقة بمراد الشارع الٌتي أراد إيصاليا ٌ

كالحراـ ،كنحك ذلؾ ،والثّاني :عمكـ جاءت كأدكات مساعدة ككاشفة عف دالالت كمعاني الخطاب اإلليي

النحك كالتٌصريؼ كغيرىا ،كىي في مجممٌيا معينات تساعد الفقيو عمى فيـ
كمف أىما :عمكـ الببلغة كعمـ ٌ

1
النحك ،تح :مازف مبارؾ ،ط .5بيركت:
الرحمف بف إسحاؽ الزٌجاجي (551ق) ،اإليضاح في عمٌؿ ٌ
 أبك القاسـ عبد ٌالنفاس ،ص.13
9155ق9151-ـ ،دار ٌ
2
النحك ،ص.50
 -ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ
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يني 1".فتتبيف غايات عمـ أصكؿ الفقو في األساس األكؿ :كالمتعمقة بمراد الشارع الٌتي أراد
النص ٌ
ٌ
الد ٌ
بي في األساس
إيصالو لمناس مف عقائد كعبادات كتحديد الحبلؿ كالحراـ ،كغايات عمـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
الديني.
النص ٌ
الثٌاني :كىي في مجمميا تساعد الفقيو عمى فيـ ٌ

النحك ،كاألكثر
العامة الٌتي َّ
بني عمييا عمـ ٌ
كنقؼ عند أكثر مف ذلؾ في أصكؿ ٌ
النحك فيي المبادئ ٌ

العممي
العامة الٌتي بنيت عمييا أصكؿ العر ٌبية ،فنجد مبدأيف انطمؽ منيما التأسيس
مف ذلؾ أيضا المبادئ ٌ
ٌ
حكم لمغة
العامة في المٌغة؛ حيث ثبت ىذا في الكضع ٌ
الن ٌ
ألصكؿ العر ٌبية ،أوليما :االنطبلؽ مف األصكؿ ٌ

بي
العر ٌبية مع عمى بف أبي طالب-كرـ اهلل كجيو-كأبي األسكد الدؤلي ،وثانييما :بناء عمـ ٌ
النحك العر ٌ
النحك ،فبل نكاد نق أر صفحة مف صفحات كتاب سيبكيو-كىك كتاب في
كقكاعده كأحكامو عمى أصكؿ ٌ

النحك كأدلٌتيا.
ا ٌلنحك-تخمكا مف أصكؿ ٌ

المبحث الثاني :التّفكير المّساني بين أثر أصول الفقو عمى أصول ال ّنحو وأثر أصول المنطق:
ؾ فيو عند القدماء الكاضعيف لعمـ
مما ال ش ٌ
نرل أثر عمـ أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
النحك يبدك ىب ى
يانوي ٌ

أما
كما يتجمى ذلؾ في مؤلفاتيـ عند ابف ٌ
أصكؿ ٌ
جني ،كابف األنبارم ،كالسيكطي ،كيحيى الشاكمٌ -
النحك – ٌ
يخ ىرل؛ حيث صرفكا بحثيـ
بي ىفمىيي ٍـ يك ٍجيىةه نظر أ ٍ
بعض المسانييف المعاصريف الباحثيف في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك ومر ُّد هذا
النحك إلى التكىـ الخاطئ بتأثير أصكؿ المنطؽ عمى أصكؿ ٌ
عف حقيقة تأصيؿ أصكؿ ٌ

النحك مف كجية نظر عر ٌبية أصيمة تاريخية تثبت
التوهم إلى عدم التقصي الدقيؽ في بحث تأصيؿ أصكؿ ٌ

التكىـ مف صرؼ
تأثير أصكؿ الفقو ،استندكا في ذلؾ إلى كجية نظر غر ٌبية تأثركا بيا داعية إلى ذلؾ
ي

النحك عمى غير كجييا بتأثرىا بأصكؿ الفقو.
ال ٌشيء عف كجيتو الحقيقية أم جعمكا أصكؿ ٌ

ساني المعاصر ،ىذا
كأصبحكا يتناكلكنيا مف جديد مف كجيات نظر مختمفة ،كفي ضكء التٌفكير المٌ ٌ
ساني.
العممي لمعمكـ،
النحاة األكليف؛ بالكضع
التفكير انماز عما سبقو مف تفكير ٌ
ٌ
كتطكر التٌفكير المٌ ٌ
ٌ
أنيس:

الراجحي وابراىيم
الرحمن أيوب
المطمب ّ
ومحمد عيد وعبده ّ
ساني عند عبد ّ
ّ
األول :التّفكير المّ ّ
النحك بأصكؿ
يذىب العديد مف المٌسانييف الكصفييف إلى صرؼ َّ
التكىـ الخاطئ في تأثر أصكؿ ٌ

الرحمف
المنطؽ ،عمى عكس الذيف دعكا إلى تأثر أصكؿ ٌ
النحك بأصكؿ المنطؽ .كعمى رأس ىؤالء عبد ٌ

ُّ
كمرد ىذا التكىـ إلى عدـ التقصي الدقيؽ في
الراجحي ،كابراىيـ أنيس ...الخ،
أيكب،
كمحمد عيد ،كعبد ٌ
ٌ
1
النحك" ،ص.901.-950
 -طارؽ بكمكد" ،أثر أصكؿ الفقو في تكجيو أصكؿ ٌ
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النحك مف كجية نظر عر ٌبية أصيمة تاريخية تثبت تأثير أصكؿ الفقو ،إلى االكتفاء
بحث تأصيؿ أصكؿ ٌ
التكىـ مف صرؼ ّْ
رد ال ٌشيء عف كجيو؛ أم جعمكا أصكؿ
بكجية نظر غر ٌبية تأثركا بيا داعية إلى ذلؾ
ي

النحك عمى غير كجييا بتأثرىا بأصكؿ المنطؽ.
ٌ

ألنيـ كانكا في الكاقع متأثريف بالفمسفة
النحاة في ىذا الخطأ ٌ
الرحمف أيكب ":لقد كقع ٌ
كيقكؿ عبد ٌ

اإلغريقية عف المكجكدات .أكثر مما كانكا يدرسكف خصائص األلفاظ العر ٌبية ذاتيا ليقسمكىا عمى أساس

النحاة لمكممة كتقسيـ أفبلطكف لرأينا ما يمي:
مف ىذه الخصائص ...كلك قارنا بيف تقسيـ ٌ

الداللة أساسان لتقسيـ الكممة كتعريفيا .ككذلؾ فعؿ أفبلطكف .ككاف في ذلؾ عذره
النحاة ٌ
-9-9اتخذ ٌ

غكم لتكميؿ نظريتو الفمسفية.
فيك فيمسكؼ أكال كقبؿ ك ٌؿ شيء ،كقد جاء تفكيره المٌ ٌ

النحاة الكممة إلى أقساـ ثبلثة ،لنفس االعتبارات الذم قاـ عميو تقسيـ أفبلطكف.
-0-9قسـ ٌ

النحكييف لبلسـ كالفعؿ كالحرؼ ك ٌؿ االنطباؽ عمى أجزاء المكجكدات الٌتي
-5-9تنطبؽ تعريفات ٌ

ذكرتيا فمسفة أفبلطكف.

1
محمد عيد في كتابو
-1-9حصر ٌ
النحكيكف الكممة في ثبلثة أنكاع مع كجكد أنكاع أخرل ".كيذكر ٌ

النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث) في الفصؿ الثاني:
بي في نظر ٌ
(أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك ،كبدأ بتعريؼ القياس عند
القياس كأكؿ مكضكع ابتدأ حديثو بو قياس المنطؽ كمسمكو إلى الفقو ك ٌ

النحك السرياني .قكلو ..." :إذا
حكم تعكد إلى المنطؽ اليكناني ك ٌ
أف منشأ فكرة القياس ٌ
أرسطك كيرل ٌ
الن ٌ
لمنظر كالقياس ك ٌأنو
كضعت ىذه األمكر الثبلثة متجاكرة مف أف مف نسب لو القياس كاف لو استعداد ذىني ٌ

كجد في عصر تييأت فيو الظركؼ لمتأثر بالثقافة األجنبية ،ك ٌأنو كاف أحد المكالي الذيف ليـ صمٌة بمف

أف منشأ الفكر ىك المنطؽ اليكناني
يعرفكف ىذه الثقافة إذا كضعت ىذه الثبلثة متجاكرة ٌ
فإنيا تشير إلى ٌ
النحك السرياني فالمنطؽ في ذلؾ الكقت كاف أىـ ما عرؼ عف أرسطك كالقياس أحد أبحاث المنطؽ
كٌ

2
أف ىذا التأثر صار طاغيا
أف ٌ
بي قد تأثر بالمنطؽ األرسطي ك ٌ
الراجحيٌ :
الرئيسية ".كيقكؿ عبده ٌ
النحك العر ٌ
ثـ اىتـ
في القركف المتأخرة ،كقد أدل ذلؾ إلى أف يككف ٌ
بي «صكريا» كليس «كاقعيا» كمف ٌ
النحك العر ٌ

غكم «كما ىك» كلما كاف ىذا أىـ جانب في
بالتٌعميؿ كالتقدير كالتأكيؿ ،كلـ يركز درسو عمى االستعماؿ المٌ ٌ

3
أف
نقد الكصفييف ٌ
بي فإنا نفرد لو فصبل خاصان بعد ىذا إف شاء اهلل ".كيرل شكؽ ضيؼ ٌ
لمنحك العر ٌ

1
بي ،مصر9131 :ـ ،مؤسسة الصباح ،ص.99-1
الرحمف أيكب ،دراسات نقدية في ٌ
 عبد ٌالنحك العر ٌ
2
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.10
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ

3
الدرس الحديث بحث في المنيج ،بيركت9151 :ـ ،دار النيضة العر ٌبية ،ص.15
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
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المدرستيف البصرية كالككفية تأث ار بأصكؿ المنطؽ كعمـ الكبلـ كالفمسفة ،كعمـ الفقو " ،كأفادت المدرستاف
العممي الذم عبؽ أريجو في عممي الكبلـ
جميعا مف المنطؽ كالفمسفة ،كما أفادتا مف ك ٌؿ الجك
ٌ
محمد عيد مسألة عظيمة يمزـ التحرم الدقيؽ فييا؛ فمـ يثبت دلٌيؿ عمييا ،كلك كانت
كالفقو1".كيذكر
ٌ
كخاصة في
النحك كأصكلو.
صحيحةن لى يكجد ما
النحك السرياني عمى ٌ
يثبت ذلؾ مف المنطؽ اليكناني أك ٌ
ي
ٌ
بي كأصكلو .إف كاف الحضرمي تأثر بالمنطؽ ،فمماذا لـ
مراحمو األكلى عند الكاضعيف األكائؿ ٌ
لمنحك العر ٌ

حكم؛ أم عمـ
بي في كتاب سيبكيو؟ كأكؿ ىمف كضع طريؽ التقعيد ٌ
يكجد دليؿ عمى ذلؾ في ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
النحك الحضرمي كىك سابؽ لمخميؿ كسيبكيو بالقياس كالتٌعميؿ.
ٌ
يخية ترجح ىذا القكؿ ،فيك ييصرح
كعمـ أصكؿ ٌ
ثمة إثباتات تار ٌ
النحك لـ يؤثر المنطؽ عميو ،فميس ٌ

النحك السرياني بقكلو " :كاذا
الصمة بيف بف أبي إسحاؽ كالمنطؽ اليكناني ك ٌ
بعدـ كجكد دالئؿ تشير إلى ٌ

فإف الدالئؿ تؤكد
الصمة المباشرة بيف ابف أبي إسحاؽ كالمنطؽ ك ٌ
النحك السرياني مجيكلة إلى اآلفٌ ،
كانت ٌ
العامة لً ىن ىسبً ًو كعصره كعقمًو ،كتمؾ اآلراء
الصمة كتأثره بيا ،كتتمخص في تمؾ الظركؼ
حدكث تمؾ ٌ
ٌ

النحك كقاسو.
اإلجمالية الٌتي تناكلتو بالدراسة مف معاصريو كأصحاب الطبقات مف أكؿ ىم ٍف ىب ىع ىج ٌ
كك ٌؿ ىذا ُّ
حد التأكد –كاف لـ تكف مباشرة-عمى ٌأنو تأثر في إدخاؿ فكرة
يدؿ بطريقة تكاد تبمغ ٌ

2
محمد عيد لـ تي ًش ٍر إليو ،كلـ تذكره أميات الكتب الٌتي بدأنا
القياس في ٌ
النحك بالمنطؽ ".كما يذكره ىاىنا ٌ

م عندهٌ ،أنو تأثر بأصكؿ المنطؽ كلـ
البحث فييا عف القياس ٌ
حكم عند أبي إسحاؽ ككذلؾ التٌعميؿ المٌغك ٌ
الن ٌ

بيدم في
يشر إلى أم تأثر ابف سبلـ
الجمحي في «طبقات ال ٌشعراء» ،كلـ يشر إلى ذلؾ أيضا أبي بكر ٌ
الز ٌ
ٌ
حكييف
افي في «أخبار ٌ
«طبقات ٌ
الن ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
غكييف» ،كلـ يشر إلى ذلؾ أيضا أبي سعيد الحسف ٌ
السير ٌ

البصرٌييف» ،كلـ يشر إلى ذلؾ أيضا أبي البركات ابف األنبارم في «نزىة األلباء في طبقات األدباء» ،كلـ

الرىك ٍاة عمى أ ٍىن ىب ًاه ُّ
الن ىح ًاة» ،كلـ يشر إلى ذلؾ
الديف
القفطي في «ًا ٍن ىباهي ُّ
يشر إلى ذلؾ أيضا الكزير جماؿ ٌ
ٌ
حكييف) ...كغيرىا مف أميات المصادر كالمراجع القديمة ،إ ًذن
أيضا أبك الطيب عبد الكاحد في (مراتب ٌ
الن ٌ

النحك السرياني
الصمة المباشرة بيف بف أبي إسحاؽ كالمنطؽ ك ٌ
أَنى لَ ُو َى َذا؟؟؟كاذا كانت الدالئؿ الٌتي تؤكد ٌ

فإف
مجيكلة إلى اآلف ،فكيؼ نقيـ نتائجنا عمى الظٌف كالش ٌ
ؾ كبعدـ ثبكت ٌ
الدليؿ ،كبعدـ اليقيف ،كلذلؾ ٌ

أف فكرة منشأ القياس ترجع إلى المنطؽ ،إيغاؿ في الحدس كتمسؾ
"بأف ىمف يرل ٌ
مازف المبارؾ يقكؿٌ :
1
مقدمة ص ب.
النحكٌ ،
 الزٌجاجي ،اإليضاح في عمٌؿ ٌ2
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.10
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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1
أف يقسمكا مكاد الكبلـ عمى كثرتيا كتشعبيا
بأىداؼ الفركض ".كيقكؿ إبراىيـ أنيس " :كقد تعكد المٌغكيكف ٌ

ثـ اضطربكا في تفسير المراد بك ٌؿ مف ىذه األقساـ
إلى ذلؾ التقسيـ الثبلثي المشيكر :اسـ كفعؿ كأداة!! ٌ

كاختمفكا في ما بينيـ اختبلفا كبي ار اشترؾ فيو المحدثكف مف المٌغكييف.

قنع المٌغكيكف القدماء بذلؾ التقسيـ الثبلثي مف اسـ كفعؿ كحرؼ ،متبعيف في ىذا ما جرل عميو
2
محمد
فبلسفة اليكناف كأىؿ المنطؽ مف جعؿ أجزاء الكبلـ ثبلثة سمكىا :االسـ ،كالكممة ،كاألداة ".كيدافع ٌ

بي مف كضع اآلرامييف كالفرس) كىذه
بي فيقكؿ" :كيقكؿ أحدىـ صراحة ( ٌ
عيد عف ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
الفكرة بعيدة عف الصكاب ،فبجكار ىؤالء كمف قبميـ كاف مف العرب الخمٌص أبك عمرك بف العبلء المازني
(931ق) كالخميؿ بف أحمد األزدم (ت910ق) ،كسعيد بف أكس األنصارم (ت093ق) كاألصمعي

ثـ طبقو
(ت )091فالجميع قد تزاممكا دراسة المٌغة ،كلـ يرد إلينا تأثرىـ بمنيج نقؿ عف غيرىـ نقبلن ٌ
محمد عيد أصالة العمكـ العر ٌبية في مرحمة نشأتيا
الدارسكف عمى المٌغة عربان أك مستعربيف 3".كيؤكد
ٌ
أف دارسي العر ٌبية لـ ينقمكا عف اليكناف أك السرياف نيجا متكامبل كاف ليـ
كيقكؿ " :لكف ال ٌشيء المؤكد ٌ

فاألسس الٌتي كجيت دراستيـ-كقد سبؽ شرحيا-عر ٌبية خالصة كمادة المٌغة الٌتي طبقت عمييا ىذه األسس
طا
بكلغ في االحتياط لعربيتيا ،كما لـ يرد لنا عف عمماء المٌغة العرب ،كلـ يقؿ لنا غيرىـٌ ،أنيـ تتبعكا خط ن
4
النحك العر ً
األسس الٌتي بنا
أصكؿ
عمـ
إف
أك مناىج كانت لميكناف أك السرياف أك غيرىـ".
ٌ
ٌ
بي يبن ىي عمى ٌ
ٌ
عمييا األصكليكف عمـ أصكؿ الفقو ،كعمى تمؾ المبادئ الٌتي يعرؼ بيا عمـ أصكؿ الفقو .كلكف نرل بعد

كما تفشى المٌحف في كبلـ العرب ،كذلؾ مع
فترة كجيزة مف ٌ
الزمف تفشي كتغمغؿ المنطؽ في أصكؿ ٌ
النحك ٌ

النحك كمنيـ الزٌجاجي في كتابو( :اإليضاح في
اضعيف األكائؿ لمعمـ أصكؿ ٌ
الفئة الثانية مف ٌ
النحاة غير الك ٌ

الرماني الذم
النحك) ،كأبي عمي الفارسي الٌذم بمغ القياس عنده شأكا بعيدان ،كأبك عثماف المازني ،ك ُّ
عمؿ ٌ

النحك ما
إف كاف ٌ
حكية بالمنطؽ خمطان ممفتان ٌ
خمط المباحث ٌ
مما جعؿ أبا عمي الفارسي يقكؿٍ " :
الن ٌ
لمنظرٌ ،
النحك ما نقكلو ،فميس معو منو شيء 5".كبيذا أصبح
يقكلو ُّ
الرماني ،فميس معنا منو شيء كاف كاف ٌ

1
كتطكرىا ،بيركت9519 :ق9119-ـ ،دار الفكر ،ص.15
حكية نشأتيا
بي :العمٌة ٌ
 مازف المبارؾٌ ،الن ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
 -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ط .1القاىرة9115 :ـ ،مكتبة األنجمك المصرية ،ص.011-015

3
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،القاىرة9155 :ـ ،عالـ
 ٌالكتب ،ص.005

 -4المرجع نفسو ،ص.001

5
النحاة ،ط .0القاىرة9191 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.000
النحك كتاريخ أشير ٌ
محمد الطنطاكم ،نشأة ٌ
ٌ -
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الثانية غير الكاضعة-بتكسيع العمـ الٌذم
النحك كأصكلو كشاع فييما مع الفئة
المنطؽ يتسرب أبكاب ٌ
ٌ
كضعو السابقكف.

ددت معالمو كمبادئو الٌتي لـ يثبت عمى
النحك بعدما يح ٌ
كالمؤكد أف المنطؽ قد تكغؿ في أصكؿ ٌ

باألصكلييف بعمـ أصكؿ
ت التأثر
أصحابيا التأثر بالمنطؽ أك ّْ
ت التأثر فقد ثىيب ى
بي .كا ٍف ثىيب ى
ٌ
أم دخيؿ غير عر ٌ
بعدما ثبتت
بي كأصكلو بالمنطؽ إالٌ ٌ
النحك .فمـ يتأثر ٌ
كما ثبت ذلؾ في كتب أصكؿ ٌ
الفقو ٌ
النحك العر ٌ
أصكلو كمبادئو كقكاعده عمى منيج صحيح كدقيؽ مبني عمى عمـ أصكؿ الفقو.

بي كأصكلو بالمنطؽ ،كاف نتيجة محؿ التكسع في العمـ مع
كما ثبت مف تأثر ٌ
النحك العر ٌ
النحكية كالزٌجاجي ،كأبي عمي الفارسي
النحاة الٌذيف بالغكا في المسائؿ ٌ
غكية مف ٌ
االجتيادات المنطقية المٌ ٌ
النحك بالمنطؽ.
كأبك عثماف المازني ك ُّ
الرماني ...ممف تكغمكا في مسائؿ ٌ

أف عمـ أصكؿ
النحك كعمى رأسيـ ابف ٌ
األكليف في عمـ أصكؿ ٌ
أما الك ٌ
جني فيثبت ٌ
كٌ
اضعيف كالمؤلفيف ٌ
قصد كىدؼ
حكية بعمٌؿ الفقياء إالٌ مف كرائيا
ه
النحك يم ه
جني يمحؽ العمٌؿ ٌ
محؽ بعمـ أصكؿ الفقو ،كابف ٌ
ٌ
الن ٌ
النحكييف كأعني بذلؾ حذاقيـ المتًٍقنًيف ،ال ألفافيـ المستى ٍ ً
يف أقرب
أف عمٌؿ ٌ ٌ
قكلو في الخصائص " :اعمـ ٌ
ض ىعف ى
ي ى
يٍ

ُّكف فيو بثقؿ الحاؿ
إلى عمٌؿ المتكمميف منيا إلى عمٌؿ المتفقييف كذلؾ ٌأنيـ ٌإنما يحيمكف عمى
الحس ى
كي ٍحتىج ى
ٌ
النفس ،كليس كذلؾ حديث عمٌؿ الفقو 1".كىذا ما كجدناه عند أبك البركات األنبارم في ما
أك ًخفٌتيا عمى ٌ

بي في كتابو (اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع
سبؽ مف ٌ
الدراسة؛ كىك مف الكاضعيف في أصكؿ ا ٌلنحك العر ٌ
السيكطي في
النحك العربي
األدلٌة) كذلؾ أيضا ما كجدناه عند الكاضع كالمؤلؼ األخير في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
حكييف المتقنيف ،ال ألفافيـ المستضعفيف عممٌيـ أقرب إلى عمٌؿ المتفقييف ،ككذلؾ عمٌؿ
االقتراح مف ٌ
الن ٌ

الفقيييف المتقنيف ال ألفافيـ المستضعفيف الذيف تقرب عممٌيـ مف محاكاة المنطؽ كالفكر اليكناني ،بعمٌؿ أىؿ
العربيَّة كما أجاب عف عممٌو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم.
المطمب الثّاني :التّفكير المّساني عند سعيد األفغاني ومازن المبارك:
أن أصول ال ّنحو ممحقة بأصول
حوية نشأتيا
ُّ
وتطورىا) ّ
يرل مازف المبارؾ في كتابو (العمّة ال ّن ّ

بي عف
الفقو كما حكى ذلك ابن ج ّني وابن األنباري والسيوطي ،كيعمؽ البحث في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النظر في
النحك في مبحث العمٌة في نشأتيا
كتطكرىا ،كبيذا لـ يعمؽ ٌ
العمٌة؛ فيك يختصر بحث أصكؿ ٌ
ٌ
النحك كصمتيا بأصكؿ الفقو ،بؿ اكتفى بنقؿ ما تكصؿ إليو سعيد األفغاني مف قبؿ ،كما حكاه
أصكؿ ٌ
1
جني ،الخصائص ،ج ،9ص.15
-ابف ٌ
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النحك كأصكؿ الفقو كما حكى ذلؾ الكاضعيف األكليف في أصكؿ
سعيد األفغاني مف عبلقة بيف أصكؿ ٌ
ً
ً
كما كاف
النحك ،كلذلؾ يقكؿ سعيد األفغاني " :كلـ
ٌ
تنقض المائة الثىانية حتٌى كاف لمفقو كمذاىبو كأصكلوٌ ،

النحك يتقدـ
لمديف أيضان كتبو ٌ
ٌ
ثـ جاء ٌ
دكف أكالن الفقو كأصكلو كالحديثٌ ،
كجدلو كأصكلو كمتكممكه كفرقوٌ .
ثـ جاء بعد الطبقة األكلى طبقات كتميزت المذاىب فييا
ركيدان ركيدان ،كبدأ يي ىد َّكف كتينَّسؽ أبكابو كفصكلوٌ ،
ويقر ال ّنحاة بأ ّنيم احتذوا في أصوليم أصول الفقو عند
ثـ كاف لو أصكالن أيضانّ .
بعضيا مف بعضٌ ،

1
بأنيـ احتذكا في أصكليـ أصكؿ الفقو عند
الحنفية
النحاة ٌ
خاصة ".كنقؼ عند قكلو ىذا األخير منو (كيقر ٌ
ّ

النحاة محمكلة
الحنفية
النحاة عند ٌ
إف أصكؿ ٌ
خاصة) كىنا ٌ
ٌ
األكؿٌ :
ٌ
يتبيف مف قصده في ىذه العبارة أمريف ٌ
عمى أصكؿ الفقو عند الفقياء.

جني تمميذ أبي حنيفة الٌذم يعتبر
النحك كبالخصكص ابف ٌ
األكليف في أصكؿ ٌ
الثانيٌ :
إف الكاضعيف ٌ
ك ٌ
النحاة نيج أبي حنيفة في التحميؿ كاالحتجاج
النحك عمى أصكؿ الفقو ،كعميو أخذ ٌ
َّأك ىؿ ىمف كضع أصكؿ ٌ
محمد بف
حكية مف العمؿ
كقد تأثركا بقياس أبي حنيفة الٌذم كسع القياس ،كأخذكا العمؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
الفقيية مف كتب ٌ
الحسف الشيباني صاحب أبي حنيفة .كيتابع مازف المبارؾ نقمو عف سعيد األفغاني في ما كافقو مف الرأم

فيقكؿ سعيد األفغاني " :كقد عممت أف عمماء العر ٌبية احتذكا طريؽ المحدثيف مف العناية بالسند كرجالو

ثـ احتذكا
كتجريحيـ كتعديميـ كطرؽ تحمؿ المٌغة فكانت ليـ نصكصيـ المٌ ٌ
غكيةٌ ،
كما كاف ألكلئؾٌ ،

لمنحك أصكالن تشبو
ثـ حاككا الفقياء أخي انر في كضعيـ ٌ
المتكمميف في تطعيـ نحكىـ بالفمسفة كالتٌعمٌيؿٌ ،
السماع
كما تكمٌـ الفقياء ككاف ليـ طرازىـ في بناء القكاعد عمى ٌ
أصكؿ الفقو كتكممكا في االجتياد فيوٌ ،
السماع كالقياس كاإلجماع ،كذلؾ أثر كاضح مف
كما بنى الفقياء استنباط أحكاميـ عمى ٌ
كالقياس كاإلجماع ٌ

2
أف نبحث في العصر
آثار العمكـ ٌ
الد ٌ
ينية في عمكـ المٌغة ".كقد اىتـ مازف المبارؾ بتاريخ العمٌة ظنان منو ٌ

ينية
النحك-ك ٌ
غكية –عمـ أصكؿ ٌ
الٌذم نشطت فيو الحركة ٌ
الد ٌ
حكية كال نؤرخ لمبذكر األكلى ليذه العمكـ المٌ ٌ
الن ٌ
إف العصر الٌذم نشطت
فيقكؿ " :كليس مف شأننا أف نؤرخ اآلف لعمكـ ٌ
الديف أك الكبلـ ،بؿ حسبنا القكؿ ٌ

الديف مف حديث كفقو
النحك كاف متأث انر بما نشط فيو مف عمكـ ٌ
حكية ،كدكنت فيو كتب ٌ
فيو الحركة ٌ
الن ٌ
عامة ،كبيف عمكـ
كعمكـ العقؿ مف جدؿ ككبلـ ك ٌأنو قامت ىناؾ صمة شديدة بيف ىذه العمكـ جميعان بصكرة ٌ

1
النحك
حكية نشأتيا
أصكؿ ٌ
بي :العمٌة ٌ
 مازف المبارؾٌ ،الن ٌ
كتطكرىا ،ص .909كينظر :سعيد األفغاني ،في ي
ٌ
النحك العر ٌ
ص.900

 -2المرجع نفسو ،ص.903-901
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خاصة1".كيقكؿ في مكضع آخر " :كليس يعنينا اآلف أف نتحدث عف ىذه الصمة
النحك منيا بصكرة
الفقو ك ٌ
ٌ

الديف كالكبلـ ،كال أف نبيف َّ
مداىا ،كنكضح ترسـ خطا الفقياء كالمتكمميف ،كنسجيـ عمى
النحك كعمكـ ٌ
بيف ٌ
الزجاجي) 2".كا ٌف مف العجيب أف
منكاليـ ،بؿ حسبنا أف نقؼ عمى بعض آثار الفقو كالكبلـ في (إيضاح ٌ

حكية
النظر كاإلمعاف فيو كلع ٌؿ البحث في مبحث العمٌة ٌ
النحك كنطرؽ بابو دكف تدقيؽ ٌ
نبحث في أصكؿ ٌ
الن ٌ
مف المباحث الٌتي ىي أى ىش ُّد التصاقا ً
النحك؟ ألـ تكف ىناؾ صمٌة بيف العمٌة
بعٍم ىم ٍي أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
حكية؟
الفقيية كالعمٌة ٌ
الن ٌ
ٌ
محمد عيد عف القياس ،كقد تكمٌـ في ىذا البحث عف العمٌة ،كذكر فييا
كقد سبؽ لنا ذكر ما ذكره ٌ

حكية فيمحقيا بالعمٌة الفقيية تارة ،كيمحقيا بعمـ الكبلـ كالمنطؽ تارة أخرل ،كمع
جني في العمٌة ٌ
آراء ابف ٌ
الن ٌ
ّْف
ميمو إلى إلحاقيا بعمـ الكبلـ كالمنطؽ ،كذلؾ لفيمو الخاطئ البف ٌ
جني في حديثو عف العمٌؿ؛ حيث يبي ي

النحاة كانكا ينتزعكف العمٌؿ انتزاعا مف كتب
محمد عيد أف ٌ
محمد خير الحمكاني قكلو :لقد ٌ
ظف ٌ
ذلؾ ٌ
(النحاة)
جني بكممة ٌ
محمد بف الحسف الشيباني ،كليذا يفسر كممة (أصحابنا) في كبلـ ابف ٌ
الفقياء أمثاؿ ٌ
البتة كال استيدفو ،بؿ أراد ٌأنو فعؿ في كتاب الخصائص ما كاف يفعمو
مع أف ابف ٌ
جني لـ يقصد إلى ىذا ٌ
الفقياء المتأخركف في كتبيـ فكما ٌأنيـ َّ
محمد بف الحسف كجمعكىا
عمدكا إلى األحكاـ المنثكرة في كتب ٌ
النحك القديمة مف العمٌؿ كاألقيسة ،كعمى ىذا
كعرضكىا عمى شكؿ قكانيف انتزع ىك اآلراء المنثكرة في كتب ٌ

جني كاف
ألف ابف ٌ
تككف كممة (أصحابنا) تعني :فقياء الحنفية ،كال تعني ٌ
محمد عيد؛ ٌ
النحاة كما ٌ
ظف ٌ

غرك أف يطمؽ عمى الفقياء مف مذىبو لفظ (أصحابنا) مثمما يفعؿ غيره مف الفقياء
فقييان حنفيان ،فبل ى
الفقيية.
حكية عمى العمٌة
النحاة .كىذا دليؿ قاطع عمى حمؿ العمٌة ٌ
كٌ
ٌ
الن ٌ
النحك عمى نيج أصكؿ الفقو ابف اإلماـ أبي حنيفة كصاحبو ،فعظـ نيج
فإف ٌأكؿ مف كضع أصكؿ ٌ
ٌ
سمت جديد ،كاف انصبغ بصبغة عمـ المنطؽ إالٌ ٌأنو كاف منطمقا
لمنحك
ه
التعميؿ كاالحتجاج ،كبو أصبح ٌ

3
النحك السرياني.
إسبلميا".
حكم تعكد إلى المنطؽ اليكناني ك ٌ
أف منشأ فكرة القياس ٌ
محمد عيد ٌ
الن ٌ
ككما رأل ٌ
ٌ

حكية في القياس كالعمٌة مف فكر أرسطك كمف
محمد عيد كما قدمو في مباحث األصكؿ ٌ
الن ٌ
ثـ ٌ
إف الباحث ٌ
ٌ
فإنو لـ يجد دليبلن قاطعان لزرع المنطؽ كعمـ الكبلـ
دراسة معمقة ليذا الفكر اليكناني كالمنطؽ كعمـ الكبلـ ٌ

1
كتطكرىا ،ص.50
حكية نشأتيا
بي :العمٌة ٌ
 مازف المبارؾٌ ،الن ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.900
3
حكم عند العرب أصكلو كمناىجو ،بيركت9105 :ق0005-ـ ،الدار العر ٌبية لممكسكعات
 عمي مزىر الياسرم ،الفكر ٌالن ٌ
ص.1
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َّ
حامد ناصر الظالمي بدليؿ عظيـ استند إليو
اضعيف األكائؿ لماذا؟ فيبرر الباحث
في األصكؿ ٌ
حكية لمك ٌ
الن ٌ

بي كأصكلو فيكؿ" :ىذه النظرة الدكنية لمشرؽ
مف دراستو المعمقة في قضية تأثير المنطؽ في ٌ
النحك العر ٌ
بي عمى كجو الخصكص ،كيركنو أث انر مف
ىي الٌتي جعمت بعض المستشرقيف يدرسكف التٌراث المٌ ٌ
غكم العر ٌ
آثار الحضارة اليكنانية ،كتبعيـ في ذلؾ تبلميذىـ العرب كرددكا مقكالتيـ دكف فحص كتدقيؽ ،كبذلؾ أرادكا

فالنحك
تفكيؾ الفكر اإلسبلمي إلى مجمكعة مف العمكـ المنفصمة ،كارجاع ك ٌؿ عمـ إلى أصؿ بني عميوٌ ،

النحك السرياني ،كالببلغة العر ٌبية بنيت عمى خطابة
النحك كالمنطؽ اليكنانييف كعمى ٌ
بي بني عمى ٌ
العر ٌ
ماني ،كالتصكؼ اإلسبلمي ليس إسبلميا ،بؿ ىك ىندم أك
أرسطك ،كالفقو اإلسبلمي بني عمى القانكف ُّ
الر ٌ
بكذم أك أفبلطكني كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ شمؿ ىذا الحكـ الديف اإلسبلمي كمٌيان كذلؾ عندما

كرر ألقكاؿ السابقيف
محمد
قاؿ جكلد تسييرٌ :
إف النبي ٌ
لـ يبشر بأم شيء جديد بؿ ىك يم ي
1
إف
عميو مف أنبياء كغير أنبياء".
إف المعاصريف يميمكف إلى القكؿٌ :
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
ٌ
النحك محمكلة عمى أصكؿ الفقو كعمى رأسيـ سعيد األفغاني ،فيك ينظر بعيف فاحصة كنظر دقيؽ
أصكؿ ٌ

في لي ّْ
النحك مف خبلؿ صمتيا بعمـ
النحك ،فقد نظر نظرة األصيؿ المتعمؽ في أصكؿ ٌ
ب لباب عمـ أصكؿ ٌ
النحك كعمـ الكبلـ كأصكؿ
الفقو ،كنظر مف خبلؿ صمتيا بعمـ الكبلـ ،فمـ يجد ما يثبت الصمة بيف أصكؿ ٌ

النحك كعمـ أصكؿ الفقو فيي حقيقة مثبتة ال ريب فييا
أما النظٌر في الصمة بيف عمـ أصكؿ ٌ
المنطؽ ،ك ٌ
جني ،كأبك البركات األنبارم ،كالسيكطي.
النحك العربي المتأخرة مف ابف ٌ
كذلؾ ما كجد في مؤلفات أصكؿ ٌ
كىذا ما قرره أصحابيا كىذا ما قرره المعاصركف إالٌ م ٍف َّ
شذ منيـ.
ٌ
ٌ
ى
كاذا كاف ىناؾ في مسألة ما أمريف :األمر األكؿ يفتقد إلى دليؿ ،كاألمر الثاني يثبت بدليؿ قاطع

لمدليؿ ،أك نأخذ بالذم ثبت
فيو مف اليقيف ما ال يخفى عف أحدُّ .
فأم األمريف نأخذ؟ أنأخذ بما يفتقد ٌ
النحك محمكؿ عمى أصكؿ
ٌ
النحك كأصكؿ الفقو ،كا ٌف أصكؿ ٌ
الصمة بيف أصكؿ ٌ
بالدليؿ كىذا ما نممسو في ٌ

الصمة بيف العمـ أصكؿ
الفقو ٌ
أما ما يي ي
ثبت ٌ
األكلكف .ك ٌ
بالدليؿ القاطع ٌ
كما سبؽ لنا كأثبتنا ذلؾ كما حكى ٌ

كخاصة مع القكاعد كاألصكؿ الٌتي كضعت األكلى ،كالٌتي رسمت
النحك كالمنطؽ كعمـ الكبلـ فبل دليؿ،
ٌ
ٌ
ثـ كيؼ نش ٌكؾ في الكضع األكؿ لممبادئ كالقكاعد األكلى أف تتأثر
بيا حدكد العمـ بيف المٌغكييف ك ٌ
النحاةٌ ،

1
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف ،ص.93
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌغكم العر ٌ
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النحاة يشغميـ الشاغؿ صيانة المٌغة كالقرآف الكريـ مف المٌحف؟ أفي ىذا
بالمنطؽ كعمـ الكبلـ ككاف آنذاؾ ٌ

الدليؿ؟
الزماف فأيف ٌ
النحك العربي كأصكلو؟ كاف كاف في ذلؾ ٌ
ٌ
الزماف بدأ تأثير المنطؽ كعمـ الكبلـ في ٌ

ساني عند أمين الخولي :يرل أميف الخكلي في كتابو (مناىج تجديد في
المطمب الثالث :التّفكير المّ ّ
لمنحك
النحك محمكلة عمى أصكؿ الفقو .فيقكؿ " :كما داـ ٌ
ال ّنحو والبالغة والتفسير واألدب) أف أصكؿ ٌ
بد منو في فيـ كيانو فيما يعيف عمى التحدث فيو عف بصيرة ،كيد ٌؿ عمى
فإف الرجكع إلييا أمر ال ٌ
أصكؿ ٌ

الناظر في ىذه
تقدير أصحاب ىذه القكاعد ليا ،كمدل ما يجيزكنو مف التصرؼ فييا بنفي أك إثبات .ك ٌ

النحاة منذ أكؿ الدىر ،قد ربطكا أصكليـ بأصكؿ الفقو؛ بؿ حممكىا
النحك-يرل ٌ
األصكؿ –أم أصكؿ ٌ

عمييا ...فيذا ابف األنبارم المتكفي سنة 311ق حيف يعد عمكـ األدب يذكر ٌأنو ألحؽ بيا عمـ أصكؿ
النحك ،فيعرؼ بو القياس ،كتركيبو ،كأقسامو ،مف قياس الًعمٌة ،كقياس َّ
الش ىبو ،كقياس الطٌرد ،إلى غير ذلؾ
ٌ
أف الفقو
ألف ٌ
كما ٌ
فإف بينيما مف المناسبة ما ال يخفى؛ ٌ
عمى حد أصكؿ الفقوٌ ،
النحك معقكؿ مف منقكؿٌ ،

معقكؿ مف منقكؿ كيعمـ ىذا حقيقة أرباب المعرفة بيما كيمضي أميف الخكلي إلى جيكد المتأخريف في ىذا

المجاؿ ،فيشير إلى جيكد السيكطي في القرف العاشر الذم يزعـ َّ
أف صنيعو في كتابو (االقتراح في أصول
ٌ
ال ّنحو) صنيع مخترع ،كتأصيمو كتبكيبو كضع مبتدع ،ال يمبث أف يقكؿ ىك بنفسو عف ىذا االختراعٌ :أنو

كما يقكؿ في ثنايا كتاب
رتبة عمى نحك ترتيب أصكؿ الفقو ،في األبكاب كالفصكؿ كالتراجـ ...الخٌ .
االقتراح ،ىذا معمكـ مف أصكؿ الشريعة كأصكؿ المغة محمكلة عمى أصكؿ الشريعة1".فيرل أميف الخكلي

َّ
جني تكفي 515ق قد
أف المسألة ليست بنت القرف العاشر أك السادس؛ بؿ ىي أسبؽ مف ذلؾ كأقدـ فابف ٌ

جني كضع كتابو الخصائص في ىذا
كما يقكؿ
إف ابف ٌ
زاكؿ أصكؿ ٌ
السيكطي المخترع بنفسوٌ :
النحكٌ ،
ٌ
مما ركينا
المعنىَّ ،
جني ،في صمة ٌ
النحك ،كقكؿ ابف ٌ
كسماه أصكؿ ٌ
النحك كأصكلو بالفقو كأصكلو ،أكثر ٌ
محمد بف الحسف
كأكضح ،إذ ينقؿ عنو ٌأنو قاؿ في الخصائص :اعمـ ٌ
أف أصحابنا انتزعكا العمٌؿ مف كتب ٌ

الرفؽ.
ىج ىم يع ى
كىا منيا بالمبلطفة ك ٌ

مما استقر أمره
ىصمىٍي ًف ،كحمؿ أصكؿ ٌ
كعمى ك ٌؿ حاؿٌ ،
الصمة بيف األ ٍ
فإف ٌ
النحك عمى أصكؿ الفقوٌ ،

في نظر األقدميف عمى ما نقمنا ،كاف زاد ابف جنٌي عمى ذلؾ أصكؿ المتكمميف كضمنيا إلى أصكؿ الفقياء
كرأل أ ٌف عمٌؿ المتكمميف منيا إلى عمٌؿ المتفقييف ،كجعؿ عمٌميـ في منزلة بيف التعمٌيميف الكبلمي كالفقيي

1
النحك كالببلغة كالتفسير كاألدب ،ط .9القاىرة9119 :ـ ،دار المعرفة ،ص.05-09
 -أميف الخكلي ،مناىج تجديد في ٌ
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ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

فيي متأخرة مف عمٌؿ المتكمميف ،متقدمة عمى عمٌؿ المتفقييف1".كالحقيقة الٌتي يعتقد بيا أميف الخكلي أف
العقمية العر ٌبية قكلو " :يستشؼ العقمية المنطقية
الحقيقة األصكلية الٌتي ضبطت بيا العمكـ العر ٌبية ىي
ٌ

2
أف أصكؿ
مما سبؽ ذكره مف قكؿ أميف الخكلي ٌ
الٌتي ضبطت ىذه العر ٌبية كأحكمت مصايرىا ".كنستنتج ٌ

جني كابف األنبارم كالسيكطي كبذلؾ يككف قد
النحك محمكلة عمى أصكؿ الفقو استنادان إلى ما ذكره ابف ٌ
ٌ
النحك ،فيرل أف ىذه العمكـ قد
ىب ىنى يح ٍك ىموي مف خبلؿ فترة متأخرة عاش فييا عمـ أصكؿ الفقو كعمـ أصكؿ ٌ

تى َّـ ين يم ُّك ىىا بنضج في مراحؿ متأخرة؛ فيي مقتصرة عمى المرحمة األخيرة الٌتي كضعت عمييا في زمف متأخر

يكطي ،كىك لـ يكغؿ البحث في البدايات األكلى ليذه العمكـ كقد
مع ابف ٌ
جني ،كأبك البركات األنبارم ،ك ٌ
الس ٌ
النحك.
حكية .كحكى ما حكاه ىؤالء الكاضعيف في أصكؿ ٌ
أخذ ما جاء بو المتأخركف في األصكؿ ٌ
الن ٌ

ائي:
ساني عند إبراىيم ّ
المطمب ّ
السامر ّ
الرابع :التّفكير المّ ّ
بي كأصكلو ،فيقكؿ إبراىيـ
بالنظر العميؽ في البحث الدقيؽ في ٌ
السامرائي ٌ
كيذىب إبراىيـ ٌ
النحك العر ٌ
النحك القديـ
يجرد ٌ
إف ىذا «المنيج الكصفي» في دراسة ٌ
السامرائي عف الكصفييف العربٌ " :
بي ٌ
النحك العر ٌ
إفسادا لمدرس
في ما أشار ىؤالء الباحثكف مف التٌعميؿ الٌذم ىك أثر مف آثار المنطؽ الذم كاف في رأييـ
ن

النحك عمى زعميـ يكنانيا ،كلكنيـ لـ
غكم .كأصحاب ىذا المنيج الكصفي جعمكا المنطؽ الذم أفسد ٌ
المٌ ٌ
يككنكا كاثقيف مف األمر ،كلـ يستطيعكا أف يثبتكا ىذا الٌذم بدا ليـ.

العممي ،بؿ ٌإنيـ لـ يبتعدكا
الدرس
كىذب آخركف إلى مثؿ ىذا التأثرػ كلكنيـ لـ يثبتكا شيئا يرضي ٌ
ٌ
النحك
الصمة المباشرة بيف بف أبي إسحاؽ كالمنطؽ ك ٌ
عف التٌصكر كاالفتراض .كاذا كانت الدالئؿ الٌتي تؤكد ٌ

الدليؿ ،كبعدـ اليقيف ،كلذلؾ
السرياني مجيكلة إلى اآلف ،فكيؼ نقيـ نتائجنا عمى الظٌف كالش ٌ
ؾ كبعدـ ثبكت ٌ
أف فكرة منشأ القياس ترجع إلى المنطؽ ،إيغاؿ في الحدس كتمسؾ
"بأف ىمف يرل ٌ
فإف مازف المبارؾ يقكؿٌ :
ٌ

3
النحاة العرب
السامرائي يعيب عف المٌسانييف الكصفييف قكليـ تأثر ٌ
بأىداؼ الفركض ".كنرل ٌ
أف إبراىيـ ٌ

معمقة تاريخية باألدلٌة
بما أنجزه اليكناف كبمنطؽ أرسطك خصكصا .كيبطؿ افتراضاتيـ كادعاءاتيـ بدراسة ٌ

الحقيقية:

1
النحك كالببلغة كالتفسير كاألدب ،ص.05-09
 أميف الخكلي ،مناىج تجديد في ٌ -2المرجع نفسو ،ص.05
3
بي في مكاجية العصر ،ط .9بيركت9193 :ق9113-ـ ،دار الجيؿ ،ص.90
السامرائيٌ ،
 إبراىيـ ٌالنحك العر ٌ
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ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

أف الخميؿ لـ يعاصره حنينا ،فكفاة الخميؿ كانت في سنة 913ق أك بعد ذلؾ بقميؿ ،في حيف
ٌ -1

كانت كالدة حنيف في سنة 911ق تقريبان ،فمـ يدرؾ إذا حنيف الخميؿ كال رآه ،كالزعـ باطؿ مف أساسو".

1

بي] أنقى العمكـ العر ٌبية عركبة .كالى مثؿ ىذا
-2ىذا ما أثبتو (األب فميش)ٌ :إنو [أم ٌ
النحك العر ٌ
2
بي
ذىب «إنك ليتماف» فقاؿٌ :إنو نبت عند العرب كما تنبت الشجرة في أرضيا ".كيتبيف أصالة ٌ
النحك العر ٌ
كأصكلو عند المستشرقيف الغرب ،فالشجرة ال تنبت كال تثمر إالٌ في أرضيا كالنخيؿ ال يثمر إالٌ في

بي كأصكلو.
األرض الٌتي يككف فييا أصبلن .ككذلؾ ٌ
النحك العر ٌ
أف أكائؿ عمـ المٌغة العر ٌبية ستبقى دائما محطكطة بالغمكض كالظبلـ
-3كيقكؿ برككمماف " :يبدكا ٌ
ثـ ال يمكف
ألنو ال يكاد ينتظر أف يكشؼ النقاب بعد مصادر جديدة تعيف عمى بحثيا كمعرفتٌيا .كمف َّ
ٌ

إصدار حكـ قطعي مبني عمى مصادر ثابتة لمحسـ برأم في إمكاف تأثر عمماء المٌغة األكليف بنماذج
العربية
العقمية
النحك انبثؽ مف
أف عمـ ٌ
ّ
ّ
ٌ
أجنبية ...كالرأم الذم يتكرر دائما عند عمماء العرب؛ كىك ٌ

النظر عف الركابط بيف اصطبلحات ىذا العمـ كمنطؽ أرسطك .كفي ما عدا ال يمكف
المحضة بغض ٌ
اليندية 3".كيبطؿ دعكل أكلئؾ
األجنبي ،ال مف القكاعد البلتينية ،كال مف
إثبات كجكه أخرل مف التأثير
ٌ
ٌ
أف إبراىيـ
الكصفييف المحدثيف بنقمو إثبات أصالة ٌ
بي عند المستشرؽ برككمماف كالحقيقة ٌ
النحك العر ٌ

بي كأصكلو ،كابطاؿ دعكل الكصفييف إبراىيـ مدككر
السامرائي ،كما ذىب إليو مف إثبات أصالة ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
كأحمد أميف كابراىيـ  ...كغيرىـ الكثير ىك عمؿ يد ٌؿ عمى حقيقة البحث باألدلٌة ال االدعاءات
بي في ضكء
محمد عيد في كتابو ٌ
كاالفتراضات الزائفة ،أك محاكلة خمؽ التشابو الزائؼ كما فعؿ ٌ
النحك العر ٌ
بي كأصكلو
عمـ المٌغة الحديث كرأل ابف مضاء ،بدراسة المنطؽ األرسطي كتعريفو كمقاربتو ٌ
لمنحك العر ٌ

عقمية عر ٌبية محض.
أف ٌ
بي كأصكلو ٌ
كيبيّْف المستشرؽ برككمماف ٌ
النحك العر ٌ
السامرائي بحث في األصكؿ التأصيمية ألصكؿ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
إف إبراىيـ ٌ

بي كأصكلو ،فكانت نشأتيما عر ٌبية
النحك فأثبت مف خبلؿ ىذه الدراسة
التأصيمية أصالة نشأة ٌ
ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
بالعقمية العر ٌبية المحضة حتٌى اكتمؿ كضعيا في كتاب سيبكيو ،كما حدث مف تأثر بعيدا عف
أصيمة
ٌ
النحك صنكاف نشئا معان تكأميف
النحك مع عمـ ٌ
الكضع كالتقعيد في مرحمة ما بعد النشأة؛ كا ٌف نشأة أصكؿ ٌ

1
بي في مكاجية العصر ،ص.99
السامرائيٌ ،
 إبراىيـ ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.90
3
النجار ،ط .1القاىرة9115 :ـ ،دار المعارؼ ،ج 0ص-905
بي ،ترجمة :عبد الحميـ ٌ
 كارؿ برككمماف ،تاريخ األدب العر ٌ.901
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ّ
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النحك كعمـ مستقؿ بذاتو كانت
سكية دكف تفريؽ بيف أصؿ كفرع ،كلكف نشأة أصكؿ ٌ
كلدا معان كنميا ٌ

متأخرة.

بي ،كما ذكر التكاتي بف التكاتي
النحك ك ٌ
كيمثؿ كتاب سيبكيو نظرٌية متكاممة في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك عنده آالتو
ككما يذكر شكقي ضيؼ " :كخمفو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم األزدمَّ ،
فتمت لعمـ ٌ

َّ
ىدم إمبلءاتو (الكتاب)
كتكامؿ منيجو كاف كاف لـ يؤلؼ مصنِّفان ير ٌ
أف تمميذه سيبكيو الفارسي ألؼ عمى ٍ

1
السامرائي باعتراؼ المستشرؽ (كارؿ
فأحاط فيو بأصكؿ ٌ
النحك كقكاعده كافٌة ".كيتكصؿ إبراىيـ ٌ

الرحمف الحاج صالح إلى تفنيده كدحض ادعاءات
برككمماف) بأصالة ٌ
بي كأصكلو كيتكصؿ عبد ٌ
النحك العر ٌ
بي كأصكلو باألصالة العمكـ العر ٌبية.
المستشرقيف الباطمة في ٌ
حؽ ٌ
النحك العر ٌ
َّ
بي
بي أصيؿ ،كدلٌيؿ قاطع عمى أصالة ٌ
النحك العر ٌ
كيثبت حامد ناصر الظالمي بسند تاريخي عر ٌ
بي القديـ
كأصكؿ ىدل نحاتنا القدماء في كتاب أبي ٌ
حياف التكحيدم (اإلمتاع كالمؤانسة) كفي تراثنا العر ٌ

الراجحي في دراستو لكتاب سيبكيو محاكال
كيثبت أصالة ٌ
بي كأصكلو ،كأثبت كذلؾ عبده ٌ
النحك العر ٌ
بي كأصكلو مف كتاب
البحث عف سبؿ أثر المنطؽ في كتاب سيبكيو فأثبت بذلؾ أصالة ٌ
النحك العر ٌ

بي كأصكلو في مرحمة النشأة.
سيبويو .كتثبت ىذه ٌ
الدراسات عمى اختبلفيا-كما ذكرنا-أصالة ٌ
النحك العر ٌ
كمحمد عيد
الرحمف أيكب،
كأضيؼ إلييا دليبل آخر يفند كيدحض دعكل الكصفييف منيـ عبد ٌ
ٌ
كشكقي ضيؼ ،كابراىيـ أنيس ...كغيرىـ ،كفي ما بحثت فيو كأثبتو مف كتاب الفارابي (إحصاء العمكـ)
كىك عالـ بأصكؿ المنطؽ ،فقد عقد فصبل في (عمـ المنطؽ) كفصبل في (عمـ المٌساف) كيتكمٌـ في كتابو
أف التقسيـ
الثبلثي مف اسـ كفعؿ كحرؼ (أداة) ال تكجد لغة مف لغات العالـ إالٌ
عف ىذا المنطؽ ٌ
كيبيف ٌ
ٌ
أف ك ٌؿ لغة تتميز ينحكىا عف األخرل ،فكيؼ يدعك ىؤالء إلى مثؿ ىذا؟!
كليا ىذا التقسيـ كما ٌ
أف الفاعؿ مرفكع كالمفعكؿ بو
يقكؿ الفارابي " :كىا ىنا أحكاؿ تخص لسانان دكف لساف :مثؿ ٌ

فإف ىذه ككثي انر غيرىا يخص لساف العرب.
منصكب كالمضاؼ إليو ال يدخؿ فيو ألؼ كالـ التعريؼٌ :

األمـ
النحك مف أشياء مشتركة أللفاظ
أمة أحكاؿ
تخصو؛ كما كقع في عمـ ٌ
ٌ
ككذلؾ في لساف ك ٌؿ ٌ
ٌ
النحكييف مف
فإنما أخذه أىل ال ّنحو من حيث ىو موجود في ذك المّسان الذي عمل ال ّنحو لو .كقكؿ ٌ
كمٌيا ٌ

اليكنانية
نحكيي اليكنانييف :أجزاء القكؿ في
إف أقساـ الكبلـ في العر ٌبية اسم وفعل وحرف .ككقكؿ
ٌ
العرب ٌ
ٌ

1
مقدمة ص أ.
النحكٌ ،
 -الزٌجاجي ،اإليضاح في عمٌؿ ٌ
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ّ
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اليكنانية فقط ،بؿ في جميع
اسـ ككممة كأداة .كىذه القسمة ليست ٌإنما تكجد في العر ٌبية فقط ،أك في
ٌ

األلسنة ،كقد أخذىا نحكيك العرب عمى ٌأنيا في العر ٌبية ،كنحكيك اليكنانييف عمى ٌأنيا في اليكنانية.

األمة ،كفي ما ىك مشترؾ لو كلغيره ال
فعمـ ٌ
النحك في ك ٌؿ لساف ٌإنما ينظر في ما يخص لساف تمؾ ٌ

النحك
مف حيث ىك مشترؾ ،لكف مف حيث ىك مكجكد في لسانيـ
خاصة ،فيذا ىك الفرؽ بيف نظر أىؿ ٌ
ٌ

أمة ما ،كيأخذ ما ىك
أف ٌ
في األلفاظ ،كبيف نظر أىؿ المنطؽ فييا :كىك ٌ
النحك يعطي قكانيف تخص ألفاظ ٌ
النحك
مشترؾ ليا كلغيرىا ،ال مف حيث ىك مشترؾ ،بؿ مف حيث ىك مكجكد في المٌساف الذم يعمؿ ذلؾ ٌ

لو.

كالمنطؽ فيما يعطي مف قكانيف األلفاظ ٌإنما يعطي قكانيف تشترؾ فييا ألفاظ األمـ ،كيأخذىا مف

أمة ما ،بؿ يكصي أف يؤخذ ما يحتاج إليو مف
حيث ىي مشتركة ،كال ينظر في شيء مما يخص ألفاظ ٌ
ذلؾ عف أىؿ العمـ بذلؾ المٌساف 1".كليس شيء َّ
النحك
أدؿ مف ىذا ،فيذه األدلة القاطعة تثبت أصالة ٌ

أم دليؿ عمى ذلؾ التأثر
ألنو ال يكجد ُّ
كمف رأل غير ىذا فيـ يتخبطكف عمى غير ىدل؛ ٌ
بي كأصكلو ى
العر ٌ
بي كأصكلو.
أك تأثير أصكؿ المنطؽ عمى ٌ
النحك العر ٌ

العممي
النحك القديـ كعسره كابتعاده عف النظر
كيقكؿ إبراىيـ السامرائي " :كحيف كثرت الشككل مف ٌ
ٌ
كجدت
النحك القديـ أفسده ما شاع فيو مف أصكؿ المنطؽ كعمـ الكبلـٌ ،
أف ٌ
غكم ،صاحب ىذه الشككل ٌ
المٌ ٌ
حكية دكف الكصكؿ إلييا تأكيبل
النحك
الكصفي؛ كىك االكتفاء بكصؼ الكبلـ مف الناحية ٌ
لدييـ فكرة ٌ
الن ٌ
ٌ
النحاة المتأخركف 2".كيذكر
كتعميبل ،كنبذ الزيادات «الغر ٌبية» الٌتي أفسدت ىذا العمـ؛ كالٌتي أكثر منيا ٌ
ىاىنا ما كنا نسعى إليو مف غفمة الكصفيكف كىي:

األكليف.
أكالٌ :
رد أثر أصكؿ المنطؽ عمى ٌ
النحاة ٌ

النحاة المتأخريف
بي كأصكلو مف ىذا المنطؽ كأصكلو عند ٌ
ثانيا :غفمتيـ مف تخميص ٌ
النحك العر ٌ
المبرد (ت053ق).
الٌذيف جاءكا بعد عصر ٌ
أف لمغة منطقيا الخاص ال
كيقدـ إبراىيـ السامرائي نقدا كجييا لمكصفييف بما أثبتو المنيج الكصفي ٌ

الرحمف الحاج صالح في اعتراضو لممستشرقيف كأتباعيـ الكصفييف
منطؽ العقؿ كما ذكرنا ىذا عند عبد ٌ

النحك لدل الغربييف كغيرىـ يت ٌشبث
كلما عمـ أصحابنا ٌ
أف الدرس الحديث في ٌ
الدارسكف العرب ٌ
العربٌ " .

 -1الفارابي ،إحصاء العمكـ ،ص.91-91
2
بي في مكاجية العصر ،ص.95
السامرائيٌ ،
 إبراىيـ ٌالنحك العر ٌ
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الدرس الحديث كنبذ
الدارسكف إلى ٌادعاء ٌ
ع ىؤالء ٌ
بالفكر المنطقي؛ كىك منطؽ المٌغة في الكقت نفسو ،ىى ىر ى

1
الدرس
حو
ن
ال
(
كتابو
في
اجحي
ر
ال
عبده
كعمد
النحك الكصفي بالت ٌشبث بالفكر المنطقي"
ّ
العربي و ّ
ما أسمكه ٌ
ّ
الحديث بحث في المنيج)إلى دراسة مقارنة بيف نصكص المنطؽ األرسطي ككتاب سيبكيو؛ حيث يمثّْؿ

كيثبت عدـ
خبلصة أصكؿ العر ٌبية لشيخو الخميؿ كشيكخ الخميؿ مف عمماء الطبقة األكلى،
ىذا الكتاب
ي
ٌ
الراجحي لممنيج
تأثر كتاب سيبكيو بالمنطؽ اليكناني حتٌى كلك كاف بحرؼ ،كبعد استقراء تاـ قاـ بو عبده ٌ

األرسطي في التعريؼ؛ الٌذم ظ ٌؿ يؤثر في الغرب قركنا طكيمة ،كاستقراء تاـ لمكتاب ،فيقكؿ " :ككتاب
سيبكيو يكاد يخمك مف التعريؼ عمى كجو العمكـ .فيك مثبل لـ يعرؼ الفاعؿ كال الحاؿ كال البدؿ كال غير
ثـ يبدأ مباشرة في عرض
النحك؛ كىك يكتفي بالتمثيؿ في األغمب
ذلؾ مف أبكاب ٌ
األعـ بذكر اسـ الباب ٌ
ٌ
القكاعد المستخمصة مف االستعماؿ ،فيقكؿ مثبل« :ىذا باب الفاعؿ الٌذم يتعداه فعمو إلى مفعكلو ،كذلؾ
2
النداء ك ٌؿ اسـ
أف ٌ
قكلؾ :ضرب عبد اهلل زيدان ،فعبد اهلل ارتفع ىينا كما ارتفع في ذىب »...أك يقكؿ اعمـ ٌ

مضاؼ فيو فيك نصب عمى إظياره المتركؾ إظياره ،كالمفرد رفع في مكضع اسـ منصكب" 3كمف النادر

بأنو " :أمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء
جدا أف نجد عنده تعريفا كالتعريؼ الٌذم ٌ
قدمو عمى الفعؿ ٌ
مضى كلما يككف كلـ يقع ،كما ىك كائف لـ ينقطع ،كاٌنما ج ٌؿ تعريفاتو تقكـ عمى التمثيؿ كقكلو:
كبنيت لما ٌ

" االسـ :رجؿ ،كفرس كحائط"4فكتاب سيبكيو يخمك مف التعريفات كىذا يبيف نقاء الكتاب مف أم أثر
كخاصة منيـ أستاذه الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
خارجي ،كيبيف ذلؾ صفاء عمـ عمماء العر ٌبية قبؿ سيبكيو
ٌ

الٌذم نسب إليو البعض تأثره بفكر اليكناف ،كأف الخميؿ عاصر إسحاؽ بف حنيف الٌذم كاف يترجـ العمكـ
عرؼ
كالفنكف اليكنانية إلى العر ٌبية .كقد تميز كتاب سيبكيو ٌ
الم ٌ
بأنو لـ يعرؼ ال ٌشيء بخكاصو أك تمييز ي

بشيء مف خكاصو كقكلو :كالتضعيؼ أف يككف آخر الفعؿ مف مكضع كاحد كذلؾ نحك رددت كاجتررت

5
فإف كتابو كمٌو عمى شمكلو ال يخرج عف ىذه األمثمة مف التعريؼ؛ كىك
كانتقددت كاستعددت " ...كىكذا ٌ

دليؿ عمى ٌأنو لـ يطبؽ المنيج األرسطي فيو كقد يككف دليبل عمى ٌأنو لـ يعرؼ ىذا األصؿ في المنطؽ

1
بي في مكاجية العصر ،ص.95
السامرائيٌ ،
 إبراىيـ ٌالنحك العر ٌ
2
محمد ىاركف ،القاىرة9105 :ق-
 سيبكيو أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،الكتاب كتاب سيبكيو ،تح :عبد السبلـ ٌ9155ـ .مكتبة الخانجي ،ج ،9ص.91

 -3المصدر نفسو ،ج ،9ص.505
 -4المصدر نفسو ،ج ،9ص.0
 -5المصدر نفسو ،ج ،9ص.935
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األرسطي معرفة كاف مف الجائز أف يبدك ليا أثر في الكتاب قبكالن أك رفضا1".كيتبيف مف استقراء عبده
بي في مراحمو األكلى أك مرحمة النشأة
اجحي لممنطؽ اليكناني ،ككتاب سيبكيو عدـ تأثر ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
الر ٌ
بأنو لـ يضع التعريفات كىذا لسببيف
بالمنطؽ اليكناني ،كاف كاف البعض ىنا كجو انتقادات لكتاب سيبكيو؛ ٌ

رئيسييف:

غاية بؿ كسيمة لتحفظ المٌساف مف المٌحف؛
األكؿ :لـ يكف عمـ ٌ
النحك عند القدماء ٌ
ٌ
بي األصيؿ الٌذم أخذه عف شيخو الخميؿ ،كشيكخ شيخو؛ كىك ذكر اسـ الباب
كالثاني :المنيج العر ٌ

المستخمصة مف االستعماؿ؛ حيث يثبت التنظير ال التطبيؽ.
ثـ يبدأ مباشرة في عرض القكاعد
ٌ

النحك كأصكلو في مرحمو النشأة بالمنطؽ اليكناني؛ الٌذم يقكـ عمى
كتحقٌؽ بيذا إثبات عدـ تأثر ٌ

عرؼ أك (ماىيتو)؛ باعتباره
الم ِّ
المنيج األرسطي في التعريؼ :عمى ٌأنو ييدؼ إلى الكصكؿ إلى (جكىر) ي

لعربي وال ّنظر العقمي األرسطي.
ّ
غاية ال وسيمة .وىذا الفرق َ
الب ِّي ُن بين النظر العقمي ا ّ
الزمني متٌى كقع ىذا التأثر فيقكؿ " :فإذا تركنا سيبكيو في القرف
اجحي بالتتبع ٌ
كيكضح عبده ٌ
الر ٌ
تطك انر ىينا في التٌعريؼ ،كىك يكاد يمتزـ طريقة سيبكيو
الثاني إلى ٌ
المبرد في القرف الثالث فإننا ال نجد إالٌ ٌ
2
المبرد
الم َّ
عرؼ باإلسناد إلى أحكامو كدكرانو في االستعماؿ .كالتمثيؿ لو ".كاف تبيف عمى ٌ
مف حيث تقديـ ي
المبرد
ٌأنو لـ يخالؼ النيج الٌذم نيجو سيبكيو في أصكؿ العر ٌبية ،كاألخذ عف شيخو كشيكخو .كلـ يتأثر ٌ

بالمنطؽ األرسطي.

الراجحي " :كمعنى ذلؾ أننا ال نزاؿ بعيديف عف التأثر بالتعريؼ األرسطي رغـ دخكؿ
كيقكؿ ٌ

المنطؽ إلى الفكر اإلسبلمي في ىذا الكقت عمى كجو التأكيد ،كلكف تأثير سيبكيو كاف ال يزاؿ عظيما
3
المبرد لـ يتأثر
الراجحي ٌ
أف ٌ
ككاف االلتزاـ بو أم ار يكاد يصؿ إلى درجة الكجكب ".كيتبيف لنا مف قكؿ عبده ٌ

بالمنطؽ األرسطي رغـ تأثر العمكـ اإلسبلمية بالمنطؽ في زمنو-القرف الثالث ،-كىنا يتبيف أثر المنطؽ

ألنو كاف تأثير منيج
النحك كأصكلو-بالمنطؽ؛ ٌ
خاصة ٌ
أكال في العمكـ اإلسبلمية ،كلـ تتأثر العمكـ المٌ ٌ
غكيةٌ -
أصكؿ العر ٌبية عمى سيبكيو عظيمان ،ككاف االلتزاـ بو أم انر يكاد يصؿ إلى درجة الكجكب في عمكـ المٌغة.

اجحي " :فإذا انتقمنا إلى القرف الرابع كجدنا األمر يختمؼ اختبلفا كبيرا ،كتأكد اتصاؿ
كيقكؿ عبده ٌ
الر ٌ
النحاة بالمنطؽ األرسطي ،كبمنيجو في التعريؼ .كليس ميما أف يككنكا قد طبقكه في تعريفاتيـ ،كانما
ٌ
1
الدرس الحديث بحث في المنيج ،ص.15
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.11

 -3المرجع نفسو ،ص.11
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الميـ أف كجكده بيف أيدييـ أفضى بيـ إلى مناقشة كاعية نتج عنيا اختيار طريقة أخرل في التعريؼ".

1

المبرد ،كبعد دخكليا في القرف
غكية بعد القرف الرابع بعد
كيتبيف لنا أثر المنيج األرسطي في العمكـ المٌ ٌ
ٌ

الرابع
الثالث في العمكـ اإلسبلمية أكال ،ثـ ليثبت التأثر في بيئة ٌ
الرابع ،كبعد القرف ٌ
النحكييف في القرف ٌ

م في القرف السادس في كتاب
النحاة ،كنمثؿ لذلؾ بمثاؿ مف ٌ
سيطر التٌعريؼ األرسطي عمى كتب ٌ
الزمخشر ٌ
2
النحك ترجع
المفصؿ ،كمف شرح ابف يعيش عميو في القرف السابع ".كاف تكف البدايات األكلى لعمـ أصكؿ ٌ

الرجؿ ىك
كما سبؽ ذكره؛ حيث عاش أكؿ رجؿ ينسب إليو استخداـ القياس ،ىذا ٌ
إلى القرف الثاني ىجرم ٌ
عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي (ت991ق) ىك أكؿ مف ك ً
النحكَّ ،
كمد القياس ،كشرح
ص ى
بأنو ىب ىع ىج ٌ
ؼ ٌ
ى ي
ٌ
النحك) كعمـ قائـ بذاتو ظير مؤخ انر ،كلكف في الحقيقة ظيرت أصكلو منذ البدايات
العمٌؿ ،فنشأة (أصكؿ ٌ
النحكَّ ،
كمد
بي؛ ألف أكؿ مف بعج ٌ
غكية العر ٌبية؛ فكانت مصاحبة لنشأة ٌ
األكلى لظيكر العمكـ المٌ ٌ
النحك العر ٌ
الحضرمي .فيقكؿ ابف سبلـ الجمحي " :ثـ كاف مف بعدىـ عبد اهلل بف
القياس عبد اهلل بف أبي إسحاؽ
ٌ
النحك َّ
كمد القياس كالعمَّؿ ،ككاف معو أبك عمرك بف العبلء كبقي
أبي إسحاؽ
الحضرمي فكاف ٌأك ىؿ ىمف ىب ىع ىج ٌ
ٌ
بعده بقاء طكيبل ككاف أبك إسحاؽ َّ
أشد تجريدان لمقياس ،ككاف أبك عمرك أكسع عممان بكبلـ العرب

3
النحك بدأ مف عمي بف أبي طالب في كتاب أراد فيو أصكؿ العر ٌبية ،كثـ تـ
فإف كضع أصكؿ ٌ
كلغاتياٌ ".

ثـ زاد عميو بإشارة
إف أبا
األسكد قد أخذ عمـ ٌ
كضع ٌ
النحكٌ ،
عمي بف أبي طالب ٌ
كرـ اهلل كجيو ٌ
ى
النحك عف ٌ
الركاية عمى َّ
النحك أمير المؤمنيف عمي بف أبي
أف ٌأكؿ مف كضع ٌ
منو قاؿ القفطي :الجميكر مف أىؿ ٌ

السبلـ-فرأيتو
طالب -كرـ اهلل كجيو-قاؿ أبك
عمي –عميو ٌ
ى
األسكد –رحمو اهلل-دخمت عمى أمير المؤمنيف ٌ
كتابا في أصكؿ
مطرقا نا
مفكر فقمت :فيـ تفكر يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ :سمعت ببمدكـ ن
لحنا فأردت أف أضع ن
إلي صحيفة فييا:
ثـ أتيتو بعد أياـ فألقى َّ
العر ٌبية .فقمت لو :إف فعمت ىذا أبقيت فينا ىذه المٌغة العر ٌبيةٌ ،
الم ىس ىمى ،كالفعؿ ما أنبأ عف
الرحمف ٌ
بسـ اهلل ٌ
الرحيـ .الكبلـ كمٌو اسـ كفعؿ كحرؼ فاالسـ ما أنبأ عف ي

ثـ قاؿ :تىتىىب ٍعوي كزد فيو ما كقع لؾ كاعمـ أف
الم ىس ىمى ،كالحرؼ ما أنبأ عف معنى ليس باسـ كال فعؿٌ ،
حركة ي
كمضمر كشيء ليس بظاىر كال مضمر ،كاٌنما يتفاضؿ العمماء في معرفة ما ليس
ظاىر
األشياء ثبلثة:
ه
ه
إف ،ك َّ
النصب ،فذكرت منيا َّ
أف
بمضمر كال ظاىر فجمعت أشياء كعرضتيا عميو ،فكاف مف ذلؾ حركؼ ٌ

1
الدرس الحديث بحث في المنيج ،ص.13-11
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.11

 -3محمد بف سبلـ الجمحي ت059ق ،طبقات ُّ
الشعراء ،تح :جكزؼ ىؿ ،كطو أحمد إبراىيـ ،بيركت9100 :ق0009-ـ
ٌ
دار الكتب العممية ،ص.50
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َّ
َّ
ككأف ،كلـ أذكر لكف ،فقاؿ :لً ىـ تىىرٍكتىيىا؟ فقمت :لـ أحسبيا منيا .فقاؿ :بمى ىي منيا فزدىا
كلعؿ،
كليت،
ى
1
النحك بأمر مف عمي ابف أبي طالب-كرـ اهلل
أف أكؿ مف كضع ٌ
فييا ".ككما يذكر ابف سبلـ الجمحي ٌ
األسكد الدؤلي الذم كضع أصكؿ العر ٌبية نحكىا كقياسيا " كاف ألىؿ البصرة في العر ٌبية قدمو
كجيو-ألبي
ى
َّ
َّس العر ٌبية كفىتى ىح بابيا كأنيج سبيميا ككضع قياسيا
بالنحك كبًميغات العرب كالغريب عناية ككاف َّأك ىؿ ىمف أس ى

أم قاؿ
الد ىؤًلي كىك ظالـ بف عمرك بف سفياف بف جندؿ ككاف رجؿ أىؿ البصرة ككاف
َّ
ىس ىكًد ي
الر ٍ
يأبك األ ٍ
عمكم ٌ
يكنس ىـ ثمثة ُّ
الدك يؿ مف حنيفة ساكف الكاك ك ّْ
الدىي يؿ في عبد القيس ساكنة الياء كالدؤؿ في كنانة رىط أبي
باب
كبلـ العرب
ٍ
فغمبت السميقية فكاف سرةي الناس ىيٍم ىحينكف فكضع ى
األسكد كاٌنما قاؿ ذاؾ حيف اضطرب ي
2
ً
المفعكؿ كالم ً
ً
ً
الن و
صب ك ً
فع ،ك َّ
النحك مع عمـ
ضاؼ،
الفاعؿ ،ك
الر ً
الجر ،ك َّ
كحركؼ ّْ
الجزـ ".كتتبيف نشأة أصكؿ ٌ
ي
النحك الذم نتأ كعمـ قائـ بذاتو مبك ار لحاجة العمكـ اإلسبلمية لو كلمعرفة مقاصد الشريعة ،كفيـ القرآف
ٌ

بي حيث
النحك ال التبحر فيو كمعرفة الخميؿ كسيبكيو ٌ
الكريـ ،فقد يكضع شرطا عمى الفقيو معرفة ٌ
لمنحك العر ٌ
عية لو كىك
نشأ القياس ٌ
غكية كالعمكـ الشرعية .كحاجة العمكـ الشر ٌ
حكم لتؾ العبلقة الكطيدة بيف العمكـ المٌ ٌ
الن ٌ

بي الحفاظ عمى القرآف الكريـ كلغتو
النحك ،ككانت الغاية مف ٌ
قياس فطرم في الشرع أك في ٌ
النحك العر ٌ
كفيـ مقاصده فيمان صحيحا.
ىىؿ العمـ كالفيتٍيا إلى معرفة المٌغة العر ٌبية ،كقد
كقد عقد ابف فارس بابان َّ
عنكىنوي "باب القكؿ في حاجة أ ٍ
ؽ مف ً
اجب عمى ك ٌؿ متعمٌ و
جاء في ىذا الباب قكلُّو " :أقكؿ َّ
العٍمًـ بالقرآف كالسُّنة
إف العمـ بميغة العرب ك ه
كالفيتٍيا بسبب ،حتٌى ال ًغ ىنى و
بأحد منيـ عنو ،كذلؾ ِّ
أف القرآف ىن ًازهؿ بمغة العرب كرسكلو –صمى اهلل عميو

عز كج ٌؿ-كما في َّ
سنة رسكلو
كسمٌـ-عر ّّ
بي ،فى ىمف أراد معرفة ما في كتاب اهلل – ٌ
َّ
استمداده –أم عمـ
عر ٌبية أك نظـ عجيب لـ يحد مف العمـ بالمٌغة العر ٌبية يبدان3".كقاؿ اآلمدم "كأما ما منو

مف ك ٌؿ كممة

أما عمـ العر ٌبية فمتكقؼ معرفة دالالت األدلٌة
أصكؿ الفقو-فعمـ الكبلـ كالعر ٌبية كاألحكاـ ال ٌشر ٌ
عية ...ك ٌ
األمة عمى معرفة مكضكعاتيا لغة ،مف جية
المٌ ٌ
فظية مف الكتاب كالسُّنة ،كأقكاؿ أىؿ الح ٌؿ كالعقدة مف ٌ

الحقيقة ،كالمجاز كالعمكـ ،كالخصكص كاإلطبلؽ ،كالتقييد ،كالحذؼ كاإلضمار ،كالمنطكؽ ،كالمفيكـ
 -1أبك البركات بف األنبارم 311ق ،نزىة األلباء في طبقات األدباء .تح :إبراىيـ السامرائي ،األردف9103 :ق9153-ـ
مكتبة المنار ،ص.91-95

 -2ابف سبلـ الجمحي ،طبقات ُّ
الشعراء ،ص.01
ٌ
3
الصاحبي في فقو المٌغة العر ٌبية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،تح :أحمد
بف
أحمد
الحسيف
زكريا بف فارسَّ ،
 أبك يٌ
حسيف بسج ،ط .9بيركت9195 :ق9115-ـ ،دار الكتب العممية ،ص.11
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مما ال يعرؼ في غير عمـ العر ٌبية 1".كنجد ك ٌؿ ىذه القضايا كالمسائؿ
كاإلشارة كالتنبيو كاإليماء ،كغيرهٌ ،
َّ
اآلمدم (األحكام في
الفقيية قد تناكلتيا مؤلفات كتب الفقو كصمتيا بعمـ العر ٌبية ،كعمى سبيؿ المثاؿ مؤلؼ

أصول اإلحكام) عمى نحك ما نجده عند المؤلفيف في كتب الفقو كمٌيا؛ ألف مسائؿ الفقو ال غنى ليا عف
النحك.
عمـ ٌ

َّ
حامد الغزالي (130ق303-ق) في كتابو (المستصفى من عمم األصول) َّ
أف
كمما أشار إليو أبك
ٌ

لما ٌلنحك مف فائدة تخص الكتاب كالسُّنة في
النحك كاجبة عمى المجتيد في أركاف االجتياد َّ
معرفة المٌغة ك ٌ
و
الكتاب
ص فائدتو
تخ ُّ
فيـ خطاب العرب ،كىذا ي
قكلو " :معرفة المٌغة ك ٌ
ى
النحك عمى كجو يتيسر لو بو ي
النحك أعني القدر الذم يفيـ بو خطاب العرب ،كعادتيـ في االستعماؿ إلى ّْ
حد
كالسنة ...فعمـ المٌغة ك ٌ
ً
كمطمقو
حكمو ،كمتشابيّْة،
كعامو
كم ّْ
يميز بيف صريح الكبلـ ،كظاىره كمجممٌو ،كحقيقتًو ،كمجازهّْ ،
ٌ
كخاصو ،ي
المبرد
كنصو كفحكاه كلحنًو كمفيكمو .ك
كمقيًَّدهّْ ،
ي
التخفيؼ فيو ٌأنو ال يشترط أف يبمغ درجة الخميؿ بف أحمد ك ٌ
السنة ،كيستكلي بو عمى
كال أف يعرؼ جميع المٌغة كيتعمؽ في ٌ
النحك ،بؿ القدر الذم يتعمؽ بالكتاب ك ٌ

2
محمد شندكؿ " :كيتضح مف ذلؾ بركز مبدأ القياس بيف
مكاقع الخطاب كدرؾ دقائؽ المقاصد منو ".فيقكؿ ٌ

ألنو لك لـ
غكم .كقد كاف مفيكمو ناضجا في أذىانيـ؛ ٌ
أعبلـ الطبقة األكلى كأصؿ مف أصكؿ التقعيد المٌ ٌ

محمد بف سبلـ الجمحي
يكف كذلؾ لما أخذ بو ابف أبي إسحاؽ كعمؿ .كيتجمٌى ىذا الكعي في ما ركاه ٌ
(ت050ق511-ـ)3".كنستنتج مما سبؽ لنا ذكره لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم قكلو :إف ً
العمَّ ىؿ مكجكدة في
ٌ
ٌ
النظر فييا نظر األصيؿ المتعمؽ
كبلـ العرب كاف لـ يينقؿ ذلؾ عنيـ ىيٍم ىحظييىا
العالـ بالمٌغة الحريص عمى ٌ
ي
الرجميف لـ تتأثر بمؤثرات غير مكجكدة
فإف البدايات األكلى لؤلصكؿ ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية الٌتي تككنت عمى يد ىذيف ٌ
ً
في كبلـ العرب ككانت تتصؼ بمكافقتيا ُّلرك ًح العربي ً
ً
فزماف ىؤالء الكاضعيف
كطبيعة
َّة،
الكبلـ العر ّْ
بي – ٌ

كالمؤلفيف لـ يظير فيو امتزاج الحضارات غير زمف الفئة الٌتي بعدىـ-كىذا ىدلّْي يؿ قكؿ الخميؿ بف أحمد

النحك بالمنطؽ بعد ثبكت األصؿ كالفرع ،كما كاف عمميـ
أما الفئة الٌتي ذكرناىا كالٌتي أكصمت ٌ
الفراىيدم ك ٌ
إالٌ َّ
النحك كأصكلو أكقعيـ في مؤثرات غير مكجكدة في كبلـ العرب.
محؿ التىَّكسع في عمـ ٌ
َّ -1
محمد ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تح :عبد الرزاؽ عفيفي ،ط .9الرياض9101 :ق9151-ـ ،دار
اآلمدم ىعمي بف ٌ
الصميعي ،ج ،1ص.00-21
2
محمد الطُّكسي ،المستصفى مف عمـ األصكؿ .تح :ناجي السكيد ،المدينة المنكرة ،ج0
محمد بف ٌ
 أبك حامد الغزالي ٌص.011-013
تأصيمية لممفاىيـ ،األردف0093 :ـ ،عالـ الكتب الحديث ،ص.90-99
بي دراسة
-3
محمد شندكؿٌ ،
ٌ
الدرس المٌ ٌ
ٌ
غكم العر ٌ
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النحك-
الكاضعيف القدامى األكائؿ أك المؤلفيف لمعمـ أصكؿ ٌ
كىذه الفئة الثانية مف ٌ
النحاة -غير ٌ
النحك) ،كأبي عمي الفارسي الذم بمغ القياس عنده شأكان
كمنيـ الزٌجاجي في كتابو (اإليضاح في عمؿ ٌ

لمنظر ،ىؤالء الٌذيف
بعيدان ،كأبك عثماف المازني ،ك ُّ
حكية بالمنطؽ خمطان ممفتان ٌ
الرماني الذم خمط المباحث ٌ
الن ٌ
محمد عيد في
تىىرٍع ىر ى
ع المنطؽ في عقكليـ حتٌى زرعكه في ٌ
النحك كأصكلو ،كىؤالء ىـ الٌذيف يستشيد بيـ ٌ

النحك
كتابو (أصول ال ّنحو
العربي في نظر ال ّنحاة ورأى ابن مضاء وضوء عمم المّغة الحديث) بتأثر ٌ
ّ
بالدراسة في كتابو لثبكت الدلٌيؿ عنيـ .كلـ يثبت ىذا التأثر عند
بي كأصكلو عندىـ ال غير،
كيخصيـ ٌ
ٌ
العر ٌ

النحك بالمنطؽ بعدما
غيرىـ مف ا ُّلنحاة األكليف في مرحمة النشأة،
كمحمد عيد لك ٌأنو نقب في ما يش ّْكهى مف ٌ
ٌ

بي كأصكلو في العصر المعاصر ،كمف الضركرم أف
اف رائد عمـ ٌ
تعرض لكتاب ابف مضاء لى ىك ى
النحك العر ٌ
النحك كمٌو
يككف ىناؾ مف المسائؿ المختمطة بالمنطؽ ك َّ
المشكىة ،كىذه الٌتي يمكف الطٌعف فييا .كليس في ٌ

النحاة كمٌيـ حتٌى الٌذيف لـ يثبت التأثر كالتأثير فييـ بالمنطؽ كعمـ الكبلـ أيستحؽ الطعف فييـ؟
أك ٌ

الرحمن الحاج صالح:
اني عند عبد ّ
المطمب الخامس :التّفكير المّس ّ
إف ىذه
الرحمف الحاج صالح في مبحث لو بعنكاف( :ال ّنحو
العربي ومنطق أرسطو) ٌ
يقكؿ عبد ٌ
ّ

العربي بالمنطق اليونانيَ ،و َمتَى
الدراسة نتيجة لجيكد بذلت لئلجابة عف ىذه األسئمة :ىل تأثر ال ّنحو
ٌ
ّ
فإف
العربي ىو في جوىره
أن ال ّنحو
اريخية والعقمية ّ
وتبي َن باألدلّة التّ ّ
وقع ذلك؟ ّ
لغوي محض كليذا ٌ
ّ
ّ
مفيكـ اإلفادة-في الجممة المفيدة-ىك أقرب إلى عمـ اإلعبلـ منو إلى عمـ المنطؽ .كعمى ىذا يمكف الغمط
في التخطيط بيف جانبيف اثنيف لكظيفة الكبلـ :فاألكؿ :يخص المٌغة كأداة تبميغ (بمفظ كضع لمعنى أم
النحاة
بنية متعارؼ عمييا) كالمٌغة كأداة لمتحديد كالحكـ كالبرىاف فالمٌغة ليا أيضا ىذه الكظيفة كأغراض ٌ
العرب األكليف ىي دراسة البنى المتعارؼ عمييا (المنتمية إلى كبلميـ كغيره) مع كيفية تأديتيا لممعاني.

أما ما زعمكا مف اقتباس العرب لمتقسيـ الثبلثي لمكبلـ مف أرسطك فيجب قبؿ ك ٌؿ شيء أف نعرؼ أيف كفي
ألنو
النحك مف لفظي االسـ كالفعؿ غير غرض أرسطك منيما؛ ٌ
ثـ غرض ٌ
أم كتاب ٌ
صرح أرسطك بذلؾ ٌ
يرل فييما ما يسميو المكضكع كالمحمكؿ كالمجمكع يككف دائما حكما عقميا ،كال ييتـ أرسطك بالجانب
كخاصة
المبرد (ت053ق) كتبلميذه
ٌ
المٌ ٌ
غكم ليما .أما مف الناحية التاريخية فأكؿ تأثير نممسو ىك زماف ٌ

ابف كيساف ،كابف السراج في نياية القرف الثالث اليجرم (كقد يككف الفقو قد تعرض ليذا التٌأثير قبؿ ذلؾ
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1
النحك
ساني لمغة العر ٌبية ك ٌ
في نياية القرف الثٌاني)" كيتبيف مف قكؿ عبد الرحمف الحاج صالح التنظير المٌ ٌ
نحكىا كأصكلً ًو بالمنطؽ ،فكاف اجتياده تنظي ار ال تطبيقا ،كليذا
بي كأصكلو بعدـ تأثر المٌغة العر ٌبية في ٌ
العر ٌ

العربي في دراسات القدماء
غوي
انتقده الباحث حامد ناصر الظالمي في كتابو (أصول الفكر المّ ّ
ّ
والمحدثين دراسة في البنية والمنيج) :فيقكؿ ":كدراستنا ىذه ،تريد كذلؾ الرد عمى مقكلة األثر األجنبي

بي كقد سبقتيا مجمكعة مف الدراسات إلى ذلؾ أك إلى بعض ذلؾ ،كلكف تمؾ
في الفكر المٌ ٌ
غكم العر ٌ
الرحمف الحاج صالح) دراسة
الدراسات افتقرت في أحياف كثيرة إلى المعالجة الشمكلية ،فقد كتب (عبد ٌ

النحك العرب ٌي كمنطؽ أرسطك) ،كلكف بحثو ىذا كاف سردا (تاريخيا) في أكثر المكاضع ،إذ درس تاريخ
( ٌ
َّ
النحكييف
بي) كلـ
يعتمد كثي ار عمى نصكص المٌغكييف ك ٌ
فكرة التأثير (أم تأثير منطؽ أرسطك في ٌ
النحك العر ٌ
بي ،ككذلؾ فيك لـ يعالج رأل أك
في ذلؾ ،كلـ يقارف بيف نصكص المنطؽ األرسطي كنصكص ٌ
النحك العر ٌ
2
الرحمف الحاج صالح
مكقؼ القدماء مف المسألة".
مما ٌ
ٌ
قدمو حامد ناصر الظالمي مف نقد لعبد ٌ
كيتبيف ٌ

فإف ما استند إليو كدليؿ نقدم لبحث الحاج صالح كتنظيرات
ليس صحيحا؛ ٌ
ألنو لـ يطمع عمى ك ٌؿ مؤلفاتو ٌ

ألف الحاج صالح ذكرىا في كتابو (منطق
لـ يستند فييا إلى المرجعية العر ٌبية التاريخية ليست صحيحة؛ ٌ

العرب في عموم المّسان) الّذي قال فيو " :ومن الحجج الّتي عرضيا المناظرة المشيورة الّتي جرت بين
حوي ،وأبي بشر متّى المنطقي في سنة 323ه في بغداد3".إذ قام في ىذا
السيرافي ال ّن ّ
أبي سعيد ّ

الكتاب والكتب األخرى الّتي ألفيا بدراسة وتحميل ىذه ال ّنصوص لدى المّغويين وال ّنحويين ،وقارن بينيا
وبين نصوص المنطق األرسطوطاليسي ،واألكثر من ذلك أ ّنو فند ودحض ادعاءات المستشرقين
العربية وفي عموميا فأبطل ك ّل ىذه األقاويل منيم
الغربيين الّذين حاولوا زرع ىذا التأثر في لعمماء
ّ

ووقف في وجو المّسانيين المعاصرين الّذين تأثروا بيذه األقاويل المزعومة من المستشرقين لتشويو

العربية.
العموم
ّ

أف ىذا التقسيـ
كمف تكىـ أف العرب اقتبسكا التقسيـ الثبلثي لمكبلـ مف أرسطك ،فيجب أف يثبت أكالن ٌ
ى

لـ يذكره اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو .كىك الكاضع ليذا التقسيـ في أصكؿ العر ٌبية فيؿ

يمكف أف نقكؿ َّ
أف اإلماـ عمي بف أبي طالب تأثر بالمنطؽ األرسطي؟ كىؿ يمكف إثبات ىذه المقولة؟

1
سانيات العربيَّة ،الجزائر0001 :ـ ،منشكرات المجمع الجزائرم لمٌغة
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌالعربيَّة مكفـ لمنشر ،ج ،9ص.10
2
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف دراسة في البنية كالمنيج ،ص.5
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌغكم العر ٌ
3
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،الجزائر0090 :ـ ،مكفـ لمنشر ،ص.19
 -عبد ٌ
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العربي وأصولو في نشأتيما أصيالن لم يتأثر أي عمم منيما بأي أثر كان غير
فإن ال ّنحو
ومن ىنا ّ
ّ
عربي؟
ّ

ثـ لك لـ يكف مف الداللة عمى
كيخبرنا ابف األنبارم عف اإلماـ عمي-رضي اهلل عنو-فيقكؿٌ " :
كنبو عمى فركعو كفصكلو ذلؾ الحبر العظيـ عمي بف أبي
أف أكؿ ىمف كضع قكاعد أصكلو ٌ
صحتو إالٌ ٌ

األمة ،فما ظنؾ
طالب لكاف ذلؾ كافيا؛ ٌ
فإنو إذا كاف قكؿ كاحد مف الصحابة ٌ
حجة في قكؿ ألشرؼ أئمة ٌ
بقكؿ ذلؾ الحبر العظيـ عمي بف أبي طالب كالرسكؿ صمكات اهلل عميو في حقٌو( :أنا مدينة العمم وعمي

األمة منو ذلؾ الكضع
بابيا) كيقكؿ في حقٌو( :الميـ أدر
ٌ
الحؽ مع عمي حيثما دار) كيؼ كقد تمقٌت ٌ
حجة قاطعة .قاؿ عميو السبلـ:
بالقبكؿ ،كلـ ينكر ذلؾ منكر مع إشياده كاظياره فكاف إجماعا ،كاإلجماع ٌ

1
ثـ
فإف ٌأكؿ ىمف كضع ٌ
أمتي ال تجتمع عمى ضبللةٌ ".
ٌ
النحك كأصكؿ العر ٌبية اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيوٌ ،
النحك كأبكابو كمسائمو كقضاياه األصكلية كالفرعية.
بأمر منو ألبي األسكد الدؤلي َّ
تـ كضع عمـ ٌ

النحاة كالمٌغكييف كالكقكؼ عند رأم القدماء مف مسألة
كيذىب الحاج صالح في تحميؿ نصكص ٌ

حكية ،كي ٌبيف
بي كعالج ىذه المسألة مف منطمقاتيا العر ٌبية كمقارباتيا ٌ
تأثير المنطؽ عمى ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
النحك
أف ٌ
أف المٌغة منطقياٌ ،
كلمنحاة منطؽ المٌغة؛ أم منطؽ المٌغة العربيَّة الخاص ك ٌ
الحاج صالح مف ذلؾ ٌ

األكليف ،كذلؾ مما ىك مستنبط مف كبلـ
م محض .كذلؾ ما ثبت عند ٌ
بي ىك في جكىره لغك ٌ
النحاة ٌ
العر ٌ
أجنبي فيتكصؿ
ألم أثر
العرب ،كمما ىك منتمي إليو مف كبلميـ ،كمما مستكحى مف المٌغة العر ٌبية ال أثر ٌ
ٌ
أف عمكـ المٌغة منطقيا المٌغة العر ٌبية ،كعمماء العر ٌبية عمكميـ مستكحاة مف المٌغة العر ٌبية ،ككما يقكؿ
إلى ٌ

الخاصة الٌتي يجيب عرضيا كتفسيرىا ال في
إبراىيـ أنيس :لمغات منطقيا الخاص ،كألساليبيا طرقيا
ٌ

غوي ،وفي ضوء العوامل النفسية الّتي قد
غوي واالستعمال المّ ّ
ضوء المنطق العام بل في ضوء المنطق المّ ّ
لغوي خاص ...الخ"2كيقكؿ
يتأثر بيا المتكمّم والسامع حين التعبير عما يدور بخمد ك ّل منيما ،بأسموب
ّ

إبراىيـ أنيس أيضا " :لك ّل لغة منطقيا الخاص ونظاميا الخاص ،يراعيو المتكمٌـ بيا كيتمسؾ بو في
غكية الكاحدة كاذا أخؿ المتكمٌـ بيذا النظاـ حكـ
كبلمو؛ ألنو شرط الفيـ كاإلفياـ بيف الناس في البيئة المٌ ٌ

غوي بعيد ك ّل البعد عن المنطق العقمي العام
السامع عمى كبلمو بالغرابة كالشذكذ ،ولكن ىذا المنطق المّ ّ
ٌ

غوي نظام
عامة ،في حين ّ
أن المنطق المّ ّ
الذي ييدي التفكير اإلنساني في ك ّل البيئات ،فيو نظام لمناس ّ

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.15-11
 -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.911
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غوية) فالمّغة منطق
خاص ال ينتظم إالّ طائفة
خاصة من الناس ،ىم الذين يطمق عمييم (أبناء البيئة المّ ّ
ّ
ألن ليا نظاما تخضع لو ويرتبط ىذا النظام بعقول أصحاب المّغة ،وتفكيرىم إلى حد كبير ،ولكنو النظام
ّ
1
يتبيف أيضا مف قكؿ الحاج صالح في تحميمو لنصكص
الخاص الذي يختمف من لغة إلى أخرى "...كمما ٌ

األكليف مع دراسة
النحاة كالمٌغكييف إذا تتشابو دراسة ٌ
القدماء كمما اعتمد عميو مف نصكص ٌ
الن ٌ
حكييف ٌ
فيتبيف االختبلؼ في الغرض-كىذا ىك األساس كالجكىر-فحكـ
أرسطك؛ حيث يككف دائما حكما عقمياٌ ،

النحك كالمنطؽ
لغكم ،كحكـ أرسطك عقمي ال
النحاة
غكم .كالفرؽ بيف ٌ
ٌ
لغكم ،كال ييتـ أرسطك بالجانب المٌ ٌ
ٌ
ٌ

وية والمنطق صناعة عقمية إلى العقل والمعقوالت ،كما ذكر ىذا الفارؽ الجكىرم
أ ّن ال ّنحو صناعة لغ ّ

أف نسبة صناعة
النحك كالمنطؽ الفارابي بقكلو :كىذه الصناعة تناسب صناعة ٌ
بيف صناعة ٌ
النحك :ذلؾ ٌ

النحك إلى المٌساف كاأللفاظ .فك ٌؿ ما يعطينا عمـ ا ٌلنحك مف
المنطؽ إلى العقؿ كالمعقكالت كنسبة صناعة ٌ

فإف عمـ المنطؽ يعطينا نظائرىا في المعقكالت2".كىذا ما أشار إليو تماـ حساف
القكانيف في األلفاظ؛ ٌ

بي كأصكلٌو صناعة لغكية طبيعية ال مأخكذة
إف ٌ
بقكلو( :مف المنطؽ الطبيعي ال الصكرم) ذلؾ ٌ
النحك العر ٌ
م ليذه المسائؿ
مف المنطؽ الصكرم (ألرسطك) فيقكؿ :فإذا عني الطٌالب أك المعمـ بفيـ األساس ٌ
النظر ٌ

بي في رأيو بسيط البنية سيؿ الفيـ منسجـ
كاف أقدر عمى ٌ
رد ك ٌؿ فرع منيا إلى أصمو كبدا ٌ
النحك العر ٌ
التككيف منطقي التفكير (مف المنطؽ الطبيعي ال الصكرم)3".كيذكر إبراىيـ أنيس في كتابو (مف أسرار
المٌغة) في الفصؿ الثاني عنكانو :منطؽ المٌغة .ربط القدماء بيف المٌغة كالمنطؽ ،دعا فبلسفة اليكناف
خاصة لمييمنة عمى التفكير اإلنساني ،كالسيطرة عمى ما يدكر
كحكماؤىـ إلى األخذ بأساليب معينة كطرؽ
ٌ
في األذىاف ،كقد جعمكا تمؾ األساليب كالطرؽ في صكرة بديييات ال تقبؿ النقاش كال يصح أف تككف

ثـ اتخذكا مف تمؾ البديييات مقدمات لقضايا عقمية ينتيكف منيا إلى حكـ خاص ال
مكضع جدؿ أك نزاعٌ ،
يتردد العقؿ في قبكلو 4".كيقكؿ حسف منديؿ العكيمي " :المٌغة نظاـ ليا منطؽ خاص بيا يتمثؿ بكاقعيا

حكم
االستعمالي ،الٌذم ينأل عف المنطؽ العقمي العاـ ،كالخمط بينيما يؤدم إلى انحراؼ الدرس ٌ
الن ٌ
النحك
غكم
النحك المنطقي العقمي المعيارم كبيف ٌ
كيضر بيما البحث يسمط الضكء عمى الفارؽ بيف ٌ
كالمٌ ٌ
ٌ

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.955
محمد الفارابي (010ق551-ق) ،إحصاء العمكـ( ،د .تح)9119 ،ـ ،مركز اإلنماء القكمي
محمد بف
 -2أبك نصر
ٌ
ٌ
ص.95
3
النحك-فقو المٌغة –الببلغة ،ص.90-99
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -4إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.950
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1
النحاة كالمٌغكييف
بأف ٌ
غكم كالمنطؽ العقمي العاـ ".كيذكر تماـ حساف ٌ
غكم االستعمالي أك بيف المنطؽ المٌ ٌ
المٌ ٌ

بي كأصكلو فيقكؿ :كقد دعاني إلى إخراج ىذا البحث لمقراء ما
القدماء لـ يعتنكا بكضع كامؿ ٌ
لمنحك العر ٌ
بي لـ يعرض حتٌى اآلف في صكرتو المتكاممة عمى رغـ جيكد عمماء أفاضؿ
أف ٌ
اعتقده مف ٌ
النحك العر ٌ
النحاة أنفسيـ .كلكنيـ صادفكا
صرفكا الجيد المشككر في استخراج أصكلو مف بطكف الكتب كمف أقكاؿ ٌ
عقبة كأداء في الطريقة الٌتي اختارىا الشراح العرب لكتابة شركحيـ ،لقد كاف مما أخذه العرب عف السرياف

َّ
تعتمد عمى إقحاـ الشرح بيف كممات المتف كعمى شرح
طريقة شرح المتكف ككانت الطريقة السريانية
الكممات المفردة كما يتعمؽ بيا مف أفكار فرعية كايضاح َّ
العامة
لمدلكالتيا دكف المجكء إلى شرح اليياكؿ
ٌ
ألفكار المتف كنظراتو الشاممة .كىكذا حبسكا أنفسيـ كحبسكا قراء شركحيـ في أسر الكممات كشؽ عمى مف

ألف ىذه الفمسفة قد
يتصدل بعد ذلؾ لئلحاطة بفمسفة أفكارىـ أف ييتدم بسيكلة إلى عالـ ىذه الفمسفة؛ ٌ
األكليف
اختفت كراء غابات كثيفة مف العناية بدالالت األلفاظ المفردة .كىكذا كجدنا ٌ
أف مف عنى مف ٌ

عف أثناء عرض الفكرة بتنظيميا في صكرة نظرٌية متكاممة يشد بعضيا بعضا أك
بتسجيؿ أصكؿ ٌ
النحك ال يي ى

يأخذ بعضيا بحجر بعض كاٌنما ساقكا مف ذلؾ كبلما ىنا ككبلما ىناؾ أك نثركا العبارات العارضة الٌتي ال

تثير انتباه القارئ في ثنايا مناقشاتيـ لممسائؿ الفرعية.

حكية
النحاة في تأليؼ المتكف ٌ
حساف أثر الفمسفة المتأخر في فكر ٌ
الن ٌ
كيتبيف مف قكؿ تماـ ٌ

ألف
كالمنظكمات كىذا يبيف فترة التأثر ٌ
بالنحك السرياني في القرف السادس كالسابع ،كطريقة شرح المتكف؛ ٌ

َّ
تماـ
الطريقة السريانية
تعتمد عمى إقحاـ الشرح بيف كممات المتف كعمى شرح الكممات المفردة .كيذكر ٌ
حساف " :حدث ذلؾ كمٌو في ظؿ منطؽ أرسطك الذم كاف شائعا في بداية العصر العباسي ،كما بعده مف

الدينية كغير ال ٌدينية في ذلؾ العصر .كالٌذم أصاب
العصكر ،كالذم كاف يعتبر فيصبل في المناقشات ٌ
عدكاه ك ٌؿ نكاحي النشاط الفكرم اإلسبلمي ،كعمـ الكبلـ ،كالفقو ،كدراسة المٌغة 2".كيقكؿ إبراىيـ أنيس عف

األكليف جيابذة المٌغة العر ٌبية مف الطبقة األكلى كأبي إسحاؽ الحضرمي ،كتمميذه عيسى بف عمر
ٌ
النحاة ٌ
كأبك عمر بف العبلء ،كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كتمميذه سيبكيو يتقيدكف بمنطؽ المٌغة كيتعبدكف بو دكف
تأثر ،فيقكؿ :كقد كاف طبيعيان أف نرل أكلئؾ المفكريف القدماء أصحاب العقكؿ الكبيرة يحصركف أنفسيـ
ألنو ىك الذم يميؽ بأمثاليـ مف طبقة ممتازة
في محيط معيف ال يتعدكنو في تفكيرىـ ،كال يخرجكف عنو؛ ٌ
1
العدد
دبية كالفكرٌيةٌ ،
حكم في ضكء المنطؽ األرسطي" ،مجمٌة جيؿ ٌ
 حسف منديؿ حسف العكيمي" ،الفكر ٌالدراسات األ ٌ
الن ٌ
الرابع ،سكؽ أىراس ،الجزائر0091 :ـ ،مركز جيؿ البحث العممي ،ص.05
ٌ

2
الكصفية ،القاىرة0000 :ـ ،عالـ الكتب ،ص.13-11
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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نسبكا ليا ك ٌؿ الفضؿ ،كخصكىا بك ٌؿ المزايا 1".كيتبيف لنا مما ذكره إبراىيـ أنيس بعد البحث المعمؽ الدقيؽ
بك ٌؿ ما اطمع عميو مف أبحاث في ك ٌؿ مرة يكشؼ بيا عف الجديد عف المٌغة العر ٌبية كأسرارىا مف أسرار

المٌغة كأسرار عمماءىا ،عدـ تأثرىـ بالمنطؽ كصفاء عمميـ كعقميتيـ مف أم أثر غير أثر البيئة العر ٌبية.
النحاة العرب المتأخركف ىـ الٌذيف تأثركا بالمنطؽ كخمطكا
كيقكؿ حسف منديؿ حسف العكيمي :ك ٌ
إف ٌ
الحؽ ٌ

المتقدمكف فقد تأثركا بمنطؽ الفقو اإلسبلمي كطبقكه عمى عمكـ
النحاة
ٌ
أما ٌ
بينيما لمشبو الكبير بينيماٌ ،

اإلسبلمية ،فالحضرمي معاصر الحسف البصرم استخدـ الرأم في
العر ٌبية؛ كىك نابع مف منطؽ العقيدة
ٌ

النحكٌية مثمو ،كتبعو تمميذه عيسى بف عمر ،كأبك عمرك بف العبلء ،كالخميؿ بف أحمد تأثركا
الظكاىر ٌ
محمد بف الحسف الشيباني (951ق) الٌذم
بقياس أبي حنيفة الٌذم كسع القياس كسيبكيو تأثر بأبي يكسؼ ٌ
تأثر بو نحاة كثيركف منيـ الفراء.

أف منيجو في التأليؼ في أصكؿ
كيذكر ابف األنبارم في كتابو (اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ) ٌ

فإف جماعة مف الفقياء المتأدبيف
النحك
ٌ
خاصة كفي عمكـ العر ٌبية عمكما مف أصكؿ الفقو ،فيقكؿٌ " :
ٌ
عمي بعمـ العر ٌبية ،بالمدرسة النظامية ،عمر اهلل مبانييا ،كرحـ اهلل بانييا
كاألدباء المتفقييف ،المشتغميف َّ

نحكيي البصرة كالككفة عمى
سألكني أف ألخص ليـ كتابا لطيفا ،يشمؿ عمى مشاىير المسائؿ الخبلفية بيف ٌ
ترتيب المسائؿ الخبلفية بيف الشافعي كأبي حنيفة".

2

ككاف بعض ال ٌنحاة يفتي الناس مف كتاب سيبكيو

صرح بذلؾ ،كتبعو آخركف كالسيما أبك البركات األنبارم
جني ٌ
كربط ابف ٌ
النحك بالفقو كاضح في كتبو كقد ٌ

3
في ٌبيف لنا تاريخ حدكث ذلؾ التٌأثير
كغيرهٌ ".
الرحمف الحاج صالح التنقيب كالنظر في البحث ي
كيدقؽ عبد ٌ

النحاة كفي نياية القرف الثاني
كيفصؿ الحديث فيو في ىذا المبحث في نياية القرف الثالث ىجرم ،ىذا مع ٌ

إف
اليجرم ىذا مع الفقياء .كقد دحض كفند عبد الرحمف الحاج صالح تمؾ المقكلة لممستشرقيفٌ " :

َّ
غكيكف العرب مأخكذة مف المنطؽ األرسطكطاليسي الذم كصؿ إلى
حكية الٌتي
األصكؿ ٌ
اعتمد عمييا المٌ ٌ
الن ٌ
4
بي
العرب بكاسطة العمماء السرياف ".كيدحض كيفند تمؾ اآلراء الٌتي حاكلكا فييا إثبات تأثر ٌ
النحك العر ٌ
إف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كاف مقربا مف إسحاؽ بف حنيف ،كاسحاؽ بف حنيف
بمنطؽ أرسطك بقكليـٌ :

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.955
2
محمد ،ط0000 ،9ـ :القاىرة
 ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ،تح :جكدة مبركؾ ٌمكتبة الخانجي ،ص.5
3
حكم في ضكء المنطؽ األرسطي" ،ص.01
 حسف منديؿ حسف العكيمي" ،الفكر ٌالن ٌ
4
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.13
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 -عبد ٌ
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الفصل ّ

كاف يترجـ مف عمـ اليكناف كىنا حدث التأثير بالمنطؽ ،كفي التقسيـ الثبلثي لمكبلـ :اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ
ثـ دفعو إليو
إف خمكاف ٌ
إذ يقكؿ" :قاؿ ٌ
إف عميا كضع لو الكبلـ كمٌو ثبلثة أضرب :اسـ كفعؿ ،كحرؼٌ ،
تم ٍـ عمى ىذا".
كقاؿ لوٌ :

1

فإف التقسيـ الثبلثي لمكمـ
فإف حاكلكا إثبات تأثر الخميؿ بعمـ المنطؽ ك ٌ
ٍ
النحاةٌ ،

النحك ألمر منو
لـ يبتدعو الخميؿ كما تيرجحو أغمب اآلراء أف اإلماـ عمي بف أبي طالب أكؿ ىمف كضع ٌ
ألبي األسكد الدؤلي فيك أكؿ ىمف أشار بيذا التقسيـ ،فيؿ يككف ذلؾ التأثر قد حدث عند اإلماـ عمي؟ كىك

النحك :اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ!!!
أكؿ مف كضع التقسيـ الثبلثي في عمـ ٌ

بي األصيؿ الذم تكصؿ إليو العرب مف دكف تأثر بالمنطؽ ،قكلو" :قد
ككذلؾ أشار إلى التقسيـ العر ٌ
أبدعكا تقسيما ثنائيا مكافقا لؤلصكؿ الجدلية السامية (أصؿ-فرع ،عم َّدة-فضمة ،مبتدأ-خبر)2.كتعرض
الحاج صالح ألكلئؾ المعاصريف الذيف حالكا االنجراؼ كراء أقكاؿ المستشرقيف ،كعمى رأسيـ أحمد أميف
في كتابو ضحى اإلسبلـ ،بدحض كالنقد كالتفنيد لما جاء بو مف أقكاؿ المستشرقيف "كجاء بعده إبراىيـ

بي) عمى ما قالو عمماء الغرب بؿ اكتفى
مدككر فما زاد في أطركحتو عف (أثر األرجانكف في العالـ العر ٌ
النحك
النحك .كنشر في  9115بحثا بعنكاف (منطؽ أرسطك ك ٌ
يظنو قد كقع في كضع ٌ
باإلشارة إلى التأثير ٌ

3
يبيف فيو كيؼ حصؿ التأثير ككانت حجتو غير
بي) كفي مجمة مجمع المٌغة العربيَّة بالقاىرة حاكؿ أف ٌ
العر ٌ
مقنعة4".كينقد كيدحض الحاج صالح ما قالو الميدم المخزكمي" :كقد ألٌؼ الميدم المخزكمي كتابا عف

َّ
النحك
(مدرسة الككفة) سالكا فيو ىذه السبيؿ بانيا جميع ما يثبتو عمى القكؿ بتأثير المنطؽ عمى ٌ
كبالخصكص عمى َّ
مدرسة البصرة .جاء في كتابو المذككر :قد ميدت ىذه الفمسفات لبلنتفاع بالمنطؽ
اليكناني (كفي البصرة ظيرت الترجمة األكلى لمنطؽ أرسطك .ترجمة عف اليكناف أك الفارسية عبد اهلل بف
النحك في زمف
أف تأثير عمـ الكبلـ أك الثقافة البصرية اليكنانية ٌإنما ظير ٌ
محمد  ...كالكاقع ٌ
المقفع أك ابنو ٌ

مبكر منذ أكائؿ القرف الثاني كىي الفترة الٌتي ظيرت الفمسفة الكبلمية ظيك ار كاضحا ،كلـ يكف الخميؿ بف

أحمد أكؿ مف ظير في نحكه تأثير ىذه الثقافة الجديدة بميمو إلى القياس كالتٌعميؿ فقد سبقو إلى ذلؾ عبد

1
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.13
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ج ،9ص.11

3
بي" ،مجمٌة مجمع المٌغة العر ٌبية ،الجزء السابع ،القاىرة9135 :ـ
 إبراىيـ بيكمي مدككر" ،منطؽ أرسطك ك ٌالنحك العر ٌ
مطبعة ك ازرة المعارؼ العمكمية ،ص.530-555
4
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.11
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 -عبد ٌ
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"كخبلصة
لغكم .فيقكؿ الحاج صالح:
نحكم أك
اهلل بف أبي إسحاؽ 1".كىؿ كاف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ
ٌ
ٌ
ٌ
النحك العربي ،كلـ ً
أم
يأت ُّ
أف جميكر الباحثيف كالمؤرخيف قد قنعكا بكجكد تأثير يكناني في نشأة ٌ
القكؿ ٌ
كاحد منيـ بدليؿ قاطع المٌيـ إالٌ ما أخرجو مركس مف مقارنتو لبلصطبلحات العربيَّة اليكنانية .فاآلف كقد

ألىـ ما افترضو الباحثكف نكجو أنظارنا لما طرحو عمينا مركس .كنحاكؿ أف ننقد أقكالو
عرضنا
ٌ
كاستدالالتو مجتيديف في ذلؾ ،غير مبتغيف إالٌ كجكه الصحة 2".كالحقيقة ٌأنو ال تكجد دالئؿ تاريخية تثبت

النحك
الصالح عف أثر أصكؿ المنطؽ في ٌ
ىذا التأثر أك التأثير بالمنطؽ األرسطي كيقكؿ صبحي ٌ

كأصكلو " :كانتقمت عدكل المنطؽ األرسطي أيضا إلى العر ٌبية عند تطبيؽ المقكالت العشر عمى أبكاب

أف ىذه المقكالت ىي :الجكىر كالكـ كالكيؼ كالزماف كالمكاف كاإلضافة
ٌ
النحك كمباحثو ،كمف المعمكـ ٌ
حكية العر ٌبية ،كتمؾ المقكالت إذا
كالكضع كالممؾ كالفاعمية كالقابمية ،كمف السيؿ أف نقارف بيف ٌ
الدراسات ٌ
الن ٌ

3
يرد كما ذكر في ىامش الصحيفة
تجردنا في نظرتنا إلى بحكث بعض العمماء المعاصريف ".كىك بيذا ٌ

حساف ،كمف سار عمى ىذا النيج بعدـ الفصؿ بيف المقكالت المنطقية كالدراسات
(الصفحة) عمى تماـ ٌ

بي
غكية لمقدماء .كتذكر الباحثة صالحة حاج يعقكب ،في مبحث ليا بعنكاف «صفاء ٌ
ٌ
حكية المٌ ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
حكية العر ٌبية ال عبلقة ليا
مف التأثيرات
بأف القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ
األجنبية» :ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ القكؿ ٌ
العممية الترجمة
بالفكر اليكناني كنستعرض بعض األدلٌة عمى عدـ تأثره بالثقافات األخرل ،كمف ىذه األدلٌة
ٌ

الخارجية بغير العر ٌبية إلى العر ٌبية .بدأ
تحكؿ المعمكمات
ٌ
في العصر العباسي؛ الٌتي ىي مفتاح أساس في ٌ
أف العرب األكائؿ نطقكا عمى
تقعيد ٌ
بي في عيد عمي بف أبي طالب-رضي اهلل عنو-عمى ٌ
النحك العر ٌ

غكية
السجية كالطبيعة كما يتضح مف بعض األشعار القديمة ،كنستعرض ىنا بعض آراء العرب المٌ ٌ
كالقياس في بعض آيات القرآف الكريـ كالنثر كال ٌشعر مما يساعدنا في إبراز المعمكمات الصحيحة عف
بي4".كىنا يراكدني تساءؿ لماذا لـ يتأثر الشعراء بالمنطؽ اليكناني كالفكر اليكناني؟
عممية تقعيد ٌ
النحك العر ٌ
كخاصة في العصر العباسي
كلماذا لـ نجد في كبلـ العرب شع انر كنث انر ما ىك مف الحضارات األخرل
ٌ

كلدل طبقة المكلٌديف؟

1
النحك ،ط .0بغداد9135 :ـ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي
 ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌكأكالده ،ص.10-33
2
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.11
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ3
الصالح ،دراسات في فقو المٌغة ،ط .1بيركت0001 :ـ ،دار العمـ لممبلييف ،ص.50-01
 -صبحي ٌ

4
السبلـ ،ص.991
 صالحة حاج يعقكب ،دراسة نقدية في التفكير ٌبي ،ط .9القاىرة9153 :ق0091-ـ ،دار ٌ
الن ٌ
حكم العر ٌ
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غوي) ك(النظام المنطقي) "فالنظاـ المنطقي غير النظاـ
ٌ
كيبيف الحاج صالح الفرؽ بيف (النظام المّ ّ

غكم الذم خمؽ لئلفادة أم لتبميغ أغراض المتكمـ لممستمع  Communicationفيك آلة لمتبميغ جكىره
المٌ ٌ

النحاة
فف المكاصبلت أقرب منو إلى قكاعد المنطؽ .كقد فيـ ٌ
تابع لما كلى مف أمر اإلفادة فيك إلى قكانيف ٌ

غوي
العرب ىذه الظاىرة فيمان صحيحان إذ بنك عمـ ٌ
النحك عمى مبدأ التخفيؼ كالفرؽ ،كىذا مبدأ االقتصاد المّ ّ

الٌذم أثبتو المٌغكيُّ كف المعاصركف .كىك يقكؿ أف اإلنساف ال يبذؿ مف الجيكد العبلجية أك الذىنية في

ىـ المتكمـ أف يبمٌغ أكبر
أف َّ
إعمالو لآللة الخطاب إالٌ بقدر ما يستطيع إفادة المخاطب ،أك بعبارة أخرل ٌ
عدد ممكف مف الفكائد بأق ٌؿ عدد ممكف مف الجيكد ،كىذا أصؿ التعميبلت الٌتي يشاىدىا المطٌمع عمى كتب

النحاة القدماء كيتراءل ذلؾ أيضا في عبارات الببلغييف عف الكبلـ المؤثر ٌأنو :ما ق ٌؿ لفظو ككثر معناه".
ٌ

1

فمسفية أجنبية .كىذا
عممية أك
كيقكؿ الحاج صالح أيضا" :مشابية األصكؿ ٌ
ٌ
حكية العربيَّة ألصكؿ ٌ
الن ٌ

بي ،إالٌ أننا يمكننا أف
ما حاكؿ مركس أف يثبتو بيف أصكؿ المنطؽ األرسطكطاليسي ،كأصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
بد مف مشابية عميقة عريقة بيف المنيجيف حتٌى تثبت القرابة إذ قد تككف المشابية
نقكؿ :مف اآلف ٌأنو ال ٌ
سطحية أك الٌتي تظير كأنيا أصيمة مف محض االتفاؽ فكثي ار ما تتكارد األفكار إذا كانت المعاني مما
تشترؾ فيو جميع العقكؿ 2".كقد فند كدحض كنقد عبد الرحمف الحاج صالح في غير مكضع أقكاؿ مركس

كمما يزيد اقتناعا بجيؿ مركس
كادعاءاتو الباطمة كنذكر منيا عمى سبيؿ االختصار ال الحصر قكلوٌ " :

بي بؿ لخصائص المٌغة العر ٌبية ،ذىابو إلى معنى اإلعراب مقابؿ لمعنى السميقة .يقكؿ:
ألسرار ٌ
النحك العر ٌ
"ليس اإلعراب إالٌ ما نقمكه مف الكممة اليكنانية  Hellénismeفكذلؾ يقابؿ المعرب في العربيَّة السميقي
أف كممة سميقي
كمعناه الناطؽ نطقان صحيحان يقابؿ الناطؽ الذم ال يحافظ عمى قكاعد ٌ
النحك ،كيظير لي ٌ
ثـ يستشيد بعد ذلؾ بيذا البيت:
ىي نفسيا مف أصؿ يكنانيٌ .
كلكف سميقي أقكؿ فأعرب
حكم [يمكؾ لسانو]
كليست ٌبن ٌ

النحك) .كىؿ يحتاج ىذا
كيفسر معنى سميقي في ىذا البيت ىكذا :ىك (التٌكمـ بالتغافؿ عف قكاعد ٌ

أف السميقي ىك الذم يتكمٌـ عف طبع ال عف
التفسير الساذج إلى ٌ
رد؟ ٌإنو يعرؼ ك ٌؿ ذم ٌ
لب كدراية بالعربيَّة ٌ
بالنحك كانكا يتكمٌمكف بالسميقة-أم
تعمٌـ ،كليس معنى ذلؾ ٌأنو يمحف كيسقط ،فالعرب األقحاح قبؿ عيدىـ ٌ

عف طبع-كال يكصفكف بالمحف .فالسميقة تقابؿ اإلعراب ال مف حيث الفصاحة كعدميا ،بؿ مف حيث

1
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.30
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ج ،9ص.30
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اكتساب المٌغة عفكا كعف طبع ،كاكتسابيا تعمٌمان كتمفنان بشرط أف ييراد باإلعراب تعمٌـ أقيسة المٌغة ،كمعنى

النحك
تمكف ٌ
اإلعراب عند الشاعر المذككر البياف كاإلفصاح ،كاٌنما أراد أف ٌ
يبيف ٌأنو مطبكع ال يحتاج إلى ٌ
(أما السميقي بمعنى البلحف فيطبؽ عمى القركم ال األعرابي الفصيح)" .1كقد أثبت عبد الرحمف الحاج
بي بالمنطؽ األرسطي ،إالٌ بعد نشكئو كاكتيالو
صالح في غير مكضع متٌى حدث ذلؾ التأثر ٌ
الن ٌ
حكم العر ٌ
ثـ قكؿ
نحكا عربيان أصيبلن كيحدد ذلؾ بأدلة كمقكالت بدأىا بمقكلة السيكطي في كتابو (صكف المنطؽ)ٌ ،

النحك
الشافعي ،ككذلؾ مقكلة ابف تيمية ،كقكؿ إبراىيـ الحربي ،فيقكؿ:
أف أكؿ مف استحسنكا مزح ٌ
"كنظف ٌ
ٌ
حكية ،كىـ الفراء (ت001ق) الٌذم أثر عنو تعاطى الفمسفة كقد ألٌؼ كتابا
بالمنطؽ ىـ أصحاب الحدكد ٌ
الن ٌ

النحك) كىشاـ بف معاكية (001ق) صاحب الكسائي ،كقد ألؼ كتابان أسماه (الحدكد العر ٌبية)
أسماه (حدكد ٌ
المبرد (ت053ق) قد
كال ش ٌ
ؾ أيضا ٌ
أف األخفش األكسط (ت091ق) ،كالمازني (011ق) الٌذم أخذ عنو ٌ

تأثر بالمنطؽ ،إالٌ ٌأننا ال يمكننا الجزـ بذلؾ لعدـ ثبكت نص.

النحك
النحك العربي إالٌ بعد نشكء ٌ
أف المنطؽ األرسطكطاليسي لـ يجد مكانة في ٌ
كيبيف الحاج صالح ٌ

يخية يجب أف ننظر إلى أحداث
كاكتيالو أم بعد إغبلؽ باب االجتياد ،كلكي نفيـ ىذه الظاىرة التار ٌ
النحك
أف ٌ
الزماف ال كأحداث متفرقة ال ارتباط بينيا كما يفعمو بعض المؤرخيف ...كنختـ مقالنا مقتنعيف ٌ

فإنو ال
بي لـ يتأثر في ابتداء نشأتو بمنطؽ أرسطك ال في مناىج بحثو ،كال في مضمكنو التحميمي ٌ
العر ٌ
يديف ب ٌشيء أصبلن في ما تبناه أكؿ أمره لمثقافة اليكنانية 2".كقد اعترؼ شكقي ضيؼ رئيس مجمع المٌغة
الرحمف الحاج
غكية
ٌ
العر ٌبية بالقاىرة ،كرئيس اتحاد المجامع المٌ ٌ
العممية العر ٌبية في تقديـ لو لكتاب عبد ٌ
الرحمف الحاج صالح أف
صالح «بحكث ودراسات في المٌ ٌ
سانيات العر ٌبية الجزء األكؿ» فيقكؿ :كينكر عبد ٌ

يتحدث عف مستمزمات
بي متأث ار بالمنطؽ اليكناني فيك في جكىره
بي محصف .ك ٌ
يككف ٌ
ٌ
لغكم عر ٌ
النحك العر ٌ
3
بي ىك منطؽ المٌغة العر ٌبية ،أليس
بناء قاعدة آلية لممفردات
إف ٌ
ٌ
الحاسكبية ".كأرجح بقكليٌ :
النحك العر ٌ

بي كأصكلو في
النحك السرياني عمى ٌ
النحك يدعكنا لتعمـ المٌغة العر ٌبية كال أثر لممنطؽ اليكناني ك ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
حكم كأصكلو ،كىذا ما
اصة في التأصيؿ ٌ
الن ٌ
نشأتيما ككضعيما .كىذا ما لـ يبينوي الكثير مف الباحثيف خ ٌ
ثبت في كتاب سيبكيو.

1
سانيات العربيَّة ،ج ،9ص.10
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ج ،9ص.15

 -3المرجع نفسو ،ج ،9ص.1
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النحك بالمنطؽ األرسطي ،عمى إطبلقو فيو
كيذكر كليد عاطؼ األنصارم " :ك ٌ
أف القكؿ بتأثر ٌ
الحؽ ٌ

بي :مرحمة النشأة
شيء مف التعسؼ ،كيبدكا لي أننا ينبغي أف نميز بيف مرحمتيف في حياة ٌ
النحك العر ٌ
بي ،كتمتد خبلؿ القرنيف
كمرحمة ما بعد النشأة .كأعني بمرحمة النشأة المرحمة الٌتي تأسس فييا ٌ
النحك العر ٌ
بي قد نبت كنما في بيئة عر ٌبية حتٌى استكل عمى سكقو .فقد
أف ٌ
األكؿ كالثاني لميجرة .كعندم ٌ
النحك العر ٌ
بي لخدمة القرآف الكريـ ضبطان كفيمان 1".كيعيب حامد ناصر الظالمي عمى عبد الرحمف
نشأ ٌ
النحك العر ٌ

بي كالمنطؽ
الحاج صالح عدـ االستناد إلى ىذا الدلٌيؿ التاريخي الذم فصؿ بيف أصالة ٌ
النحك العر ٌ
َّ
بي في
األرسطي-الحقيقة غير ذلؾ-كذكره
حامد ناصر الظالمي في كتابو (أصكؿ الفكر المٌ ٌ
غكم العر ٌ

السيرافي (ت515ق) في
دراسات القدماء كالمحدثيف) مكقؼ القدماء مف أصالة ٌ
بي أ-أبك سعيد ٌ
النحك العر ٌ
النحاة كىك أبك سعيد السيرافي
سنة 501ق ،كفي حضرة الكزير ابف الفرات جرت مناظرة بيف أحد ٌ

المعتزلي ،مع أحد المناطقة كىك أبك بشر متٌى بف يكنس القنائي المنطقي (ت505ق) قاؿ فييا السي ارفي

كرد
لمتٌى (حدثني عف المنطؽ ما تعني بو؟ فإنا إذا فيمنا مرادؾ فيو .كاف كبلمنا معؾ مف قبكؿ صكابو ٌ
مرضي كطريقة معركفة.
خطئو عمى ىس ىن ًف
ٌ

عرؼ بيا صحيح الكبلـ مف سقيمو كفاسد المعنى مف
قاؿ متٌى :أعني بو ٌأنو آلة مف آالت الكبلـ يي ى

فإني أعرؼ بو الرجحاف مف النقصاف كالشائؿ مف الجانح.
صالحو كالميزاف ٌ

ألف صحيح الكبلـ مف سقيمو يعرؼ بالنظـ المألكؼ كاإلعراب المعركؼ
قاؿ أبك سعيد :أخطأت؛ ٌ

إذا كنا متكمـ العر ٌبية ،كفاسد المعنى مف صالحو يعرؼ بالعقؿ إذا كنا نبحث بالعقؿ 2".كيتبيف الفرؽ بيف

بي تحت لكاء المٌغة
بي ميزاف العر ٌبية؛ حيث يكزف الكبلـ ٌ
بي كالمنطؽ ككف ٌ
ٌ
بالنحك العر ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
لغة الجماعة ،كأما ميزاف المنطؽ لمكبلـ فيك ميزاف العقؿ الفردم؛ حيث يتكمٌـ الفرد بميزاف عقمو كىذه
ألف المتكمٌـ يخضع إنشاء
أف المٌغة مف إنشاء المتكمٌـ .كىذا خطأ يقع فيو الكثير؛ ٌ
المسألة كقكؿ ىمف قاؿ ٌ
نحكىا .فمك كانت المٌغة مف إنشاء المتكمٌـ لكاف ك ٌؿ متكمٌـ يتكمٌـ بكبلمو كيفما
كبلمو لمٌغة كمنطقيا؛ أم ٍّ
شاء ال بالمٌغة الجماعة .فالمغة الجماعة كمنطقيا تفرض سمطتيا عمى المتكمٌـ .كال يكجد أكبر دليؿ مف
بي كأصكلو ما ذكره أبك سعيد في ىذه المناظرة ،كىذا الكتاب خير دليؿ
نفي كتفنيد لممنطؽ مف ٌ
النحك العر ٌ
كمف قرأه ق أر عجائب العمـ كالمعرفة كتاب (اإلمتاع كالمؤانسة) ألبي حياف التكحيدم ،كقاؿ أبك سعيد..." :
ى
1
بي عرضا كنقدان ،األردف9153 :ق0091-ـ ،دار الكتاب الثقافي ،ص.90
 كليد عاطؼ ،نظرٌية العامؿ في ٌالنحك العر ٌ
 -2أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،تح :ىيثـ خميفة الطعيمي ،بيركت9150 :ق0099-ـ ،المكتبة العصرية ،ج9
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األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

كلكف مع ىذا أيضا إذا كانت األغراض المعقكلة كالمعاني َّ
المدركة ال يكصؿ إلييا إالٌ بالمٌغة الجامعة
لؤلسماء كاألفعاؿ كالحركؼ ،أفميس قد لزمت الحاجة إلى معرفة المٌغة؟ قاؿ :نعـ .قاؿ :أخطأت قؿ في ىذا
المكضع :بمى .قاؿ :بمى ،أنا أقمٌدؾ في مثؿ ىذا .قاؿ :أنت إذان ليست تدعكنا إلى عمـ المنطؽ ٌإنما تدعك

صرت تدعكنا إلى لغة ال تفي بيا؟ كقد ىعفىت
إلى تعمـ المٌغة اليكنانية ،كأنت ال تعرؼ لغة اليكناف فكيؼ
ى
منذ زماف طكيؿ ،كباد أىمييا كانقرض القكـ ،الٌذيف كانكا يتفاكضكف بيا ،كيتفاىمكف أغراضيـ بتصاريفيا
ثـ
محكلة بالنقؿ مف لغة
عمى ٌأنؾ تنقؿ مف السريانية فما تقكؿ في معاف َّ
يكناف إلى لغة أخرل سر ٌ
ى
يانيةٌ ،
1
مف ىذه إلى أخرل عر ٌبية؟"

النحك مف المنطؽ كىك عالـ بالمنطؽ اليكناني مف
كتشتد المناظرة حتٌى يعترؼ–متٌى-بأصالة ٌ

النحك منطؽ المٌغة العر ٌبية .قاؿ أبك سعيد :فيؿ كصمتىو بجكاب قاطع كبياف
إف ٌ
العرب القدماء ،كيقكؿٌ :
ناصع؟ كدع ىذا؛ أسألؾ عف حرؼ كاحد ،كىك دائر في كبلـ العرب ،كمعانيو ّْ
متميزة عند أىؿ العقؿ

معانيو مف ناحية منطؽ أرسطكطاليس الٌذم تيًد ٌؿ بو كتيباىي بتفخيمو ،كىك (الكاك) ما
فاستخرج أنت
ى
أحكامو؟ ككيؼ مكاقعو؟ كىؿ ىك عمى كجو أك عمى كجكه؟

حكم حاجة
ألنو ال حاجة
فَ ُب ِي َ
بالمنطقي إليوٌ ،
النحك لـ أنظر فيو؛ ٌ
النحك ،ك ٌ
ت متّى وقال :ىذا ٌ
كبالن ٌ
ٌ
المنطقي بالمٌفظ
مر
ألف المنطؽ يبحث عف المعنى ،ك ٌ
شديدة إلى المنطؽ؛ ٌ
النحك يبحث عف المٌفظ ،فإف ٌ
ٌ

فبالع ىرض كالمعنى أشرؼ مف المٌفظ ،كالمٌفظ أكضع مف المعنى2".كال
فبالع ىرض ،كاف ىعثىر ٌ
الن ٌ
حكم بالمعنى ى
ى

بي عف المنطؽ اليكناني؛ كىك
ىييي يم ىنا بادئ ذم بدء ىينا إالٌ اعتراؼ صاحب المنطؽ بأصالة ٌ
النحك العر ٌ
النحك كالمنطؽ كعمؿ ك ٌؿ كاحد منيما
بيف ٌ
أعرؼ أكلئؾ الذيف يدعكف تأثر ٌ
النحك بالمنطؽ ،فيثبت الفصؿ ٌ
النحك .كأما كبلمو عف عمـ لـ ينظر فيو كيريد أف يقمّْؿ منو في البحث
كمكانة ك ٌؿ كاحد منيما ،فقاؿ :ىذا ٌ
ألف الكبلـ كالنطؽ
عف المفظ ،كيرفع مف المنطؽ في البحث عف المعنى ،فكاف جكاب أبك سعيد :أخطأت؛ ٌ

مني كالنيي كالحض
كالمٌغة كالمفظ كاإلفصاح كاإلعراب كاإلبانة كالحديث كاإلخبار كاالستخبار كالعرض كالتٌ ٌ
كالدعاء كالنداء كالطمب كمٌيا مف كاد كاحد بالمشاكمة كالمماثمة3".كبعدىا قرر متٌى أف يقكؿ يكفيني تأثر
بي بالمنطؽ في التقسيـ الثبلثي (اسـ كفعؿ كحرؼ) ىذا التقسيـ في المٌغة العر ٌبية قد كاف
ٌ
النحك العر ٌ

-9

أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،ج ،9ص.19

 -2المصدر نفسو ،ج ،9ص.15
 -3المصدر نفسو ،ج ،9ص.15
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الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

فإني أتبمغ بيذا القدر إلى
مكجكدا في لغة اليكناف ،فقاؿ :يكفيني مف لغتكـ ىذه االسـ كالفعؿ كالحرؼٌ ،

أغراض قد ىذبتيا لي اليكناف.

ألنؾ في ىذا االسـ كالفعؿ كالحرؼ فقير إلى كصفيا كبنائًيا عمى الترتيب
قاؿ أبك سعيد :أخطأت؛ ٌ

فإف
الكاقع في غرائز أىميا؛ ككذلؾ أنت محتاج بعد ىذا إلى حركات ىذه األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ؛ ٌ

الخطأ كالتحريؼ في الحركات كالخطأ كالفساد في المتحركات ،كىذا باب أنت كأصحابؾ كرىطيؾ عنو في
أف تعمٌـ لغة مف المٌغات ال تيطابًؽ لغةن أخرل
أف ىاىنا ٌا
سر ما ىعمً ى
ؽ بؾ ،كال أسفر لعقمؾ؛ كىك ٌ
غفمة؛ عمى ٌ
مف جميع جياتيا بحدكد صفاتيا .في أسمائيا كأفعاليا كحركفيا كتأليفيا كتقديميا كتأخيرىا كاستعاراتيا

كتحقيقيا كتشديدىا كتخفيفيا ،كسعتيا كضيقيا كنظميا كنثرىا كسجعيا ،ككزنيا كميميا ...الخ
قاؿ ابف الفراتٌ :أييا الشيخ المكفَّؽ :أجبو بالبياف عف مكاقع «الكاك» حتٌى تككف َّ
أشد في إفحامو

كحقٌؽ عند الجماعة ما ىك عاجز عنو ،كمع ىذا فيك ّْ
مشنع بو 1.كىذا أصدؽ كتاب-اإلمتاع كالمؤانسة

ككأف الكثير مف القدماء لـ يطمعكا عميو ،كسار
بي كأصكلو
ألبي حياف التكحيدم-يثبت أصالة ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
ثـ سار عمى دربيـ مف المٌسانييف العرب المعاصريف .فيكؿ حامد ناصر
عمى دربيـ أكلئؾ المستشرقيف ٌ

النحك بالمنطؽ األرسطي ،إذ لك كاف ىناؾ أثر
الظالمي " :كانت القضية المطركحة ىنا ىي عبلقة ٌ

بي لقاؿ بو أبك بشر متٌى بف يكنس ،بدال مف المجادلة كالمناظرة إذ كاف
لممنطؽ األرسطي في ٌ
النحك العر ٌ
لمرد عمى السيرافي كلكف أبا بشر
فحـ السيرافي بذلؾ األثر لك كاف مكجكدا ،ككاف ذلؾ يكفي ٌ
يستطيع أف يي ى
بي غير متأثر بالمنطؽ األرسطي 2".كيقكؿ إبراىيـ أنيس " :فمنستمع إلى
أف ٌ
كاف يعرؼ ٌ
النحك العر ٌ
النحك منطؽ كلكنو مسمكخ عف العر ٌبية ،كالمنطؽ نحك كلكنو مفيكـ بالمٌغة،
السيرافي يقكؿ في المناظرة " :ك ٌ
أف لك ٌؿ لغة
أف المٌفظ طبيعي كالمعنى عقمي .كمع ىذا كاف السيرافي يرل ٌ
كاٌنما الخبلؼ بيف المفظ كالمعنى ٌ

خصائصيا الٌتي ال يمكف أف تخضع لمنطؽ اليكناف إالٌ مع التكمؼ كالتعسؼ ،إذ يقكؿ :عمى أف ىاىنا س انر
ما عمؽ بؾ كال أسفر لعقمؾ ،كىك أف تعمـ أف لغة مف المٌغات ال تطابؽ لغة أخرل مع جميع جياتيا بحدكد
3
مما
صفاتيا في أسمائيا كأفعاليا كحركفيا كتأليفيا كتقديميا كتأخيرىا كاستعارتيا كتحقيقيا...الخ"
ٌ
كيتبيف ٌ

َّ
بي كأصكلو لدل نحاتنا
قدمو
ٌ
حامد ناصر الظالمي مف سند تاريخي كدلٌيؿ قاطع عمى أصالة ٌ
النحك العر ٌ
يخية عر ٌبية أصيمة إلثبات
فإف ما ذىب إلى إليو مف كجية نظره تار ٌ
بي القديـٌ ،
القدماء ،كفي تراثنا العر ٌ
 -1أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،ج ،9ص.13-15
2
بي في دراسات القدماء كالمحدثيف ،ص.51
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌغكم العر ٌ
 -3إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.951
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الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

الرحمف الحاج الصالح الٌذم ذىب
أصالة ٌ
بي كأصكلو عند عمماء ىن ٍح ّْكنا القديـ ىذا ما يذكره عبد ٌ
النحك العر ٌ
إلى أكثر مف ذلؾ إلى اتجاه آخر كىك تفنيد ما أراد إثباتو المستشرقيف مف طعف في العر ٌبية فيدحض
غكية لمنصكص ىؤالء المستشرقيف أنياس جكيدم ( )l.Guidiكأدالبير مركس ( A.
بالتحميؿ كالمعاينة المٌ ٌ

 ) Merxفأما جكيدم فقد زعـ ىذا الزعـ دكف أف يأتي ببرىاف شاؼ بؿ اقتصر عمى اإلشارة الكجيزة".

1

كمف كجية نظر غر ٌبية كبما حاكلكا االستناد إليو مف مقكالت المنطؽ األرسطي فيقكؿ " :أما ما زعمكا مف

صرح أرسطك
اقتباس العرب لمتقسيـ الثبلثي لمكبلـ فيجب قبؿ ك ٌؿ شيء أف نعرؼ أيف؟ كفي أم كتاب ٌ
ألنو يرل فييما ما يسميو
النحك مف لفظي االسـ كالفعؿ غير غرض أرسطك منيما؛ ٌ
ثـ غرض ٌ
بذلؾٌ ،

2
بي كالمنطؽ
ر
الع
حك
الن
يف
ب
االختبلؼ
صالح
الحاج
حمف
الر
عبد
ثبت
كي
بف
ي
كىكذا
المكضكع كالمحمكؿ".
ٌ
ي
ي
ٌ
ٌ
بي كأصكلو بالمنطؽ األرسطي بما حاكؿ
األرسطي مف كجية نظر غر ٌبية ،كعدـ تأثر ٌ
النحك العر ٌ

المنطقية متٌى حدث ىذا التأثير " أما مف الناحية التاريخية
المستشرقكف ادعاءه ويبيُّن بالحجج كاألدلٌة
ٌ
السراج في نياية
المبرد (ت053ق) كتبلميذه
كخاصة ابف كيساف كابف ٌ
ٌ
فأكؿ تأثير نممسو ىك في زماف ٌ

3
أف
القرف الثالث اليجرم (كقد يككف الفقو تعرض ليذا التأثير قبؿ ذلؾ في نياية القرف الثاني) ".نبلحظ ٌ

َّ
اعتمد عمى المصادر كالمراجع الغر ٌبية القديمة كالعر ٌبية كذلؾ الٌتي ذكرت
الرحمف الحاج صالح قد
عبد ٌ

فييا ىذه االدعاءات ،ففند باألدلٌة المطمقة ك ٌؿ ادعاءات مركس ،كمف ىنا يتبيف لنا دليبلف في أصالة
النحاة كالمٌغكييف كالنصكص الكاردة
بي كأصكلو ٌأكليما ٌ
بي التاريخي لقدماء عمماءنا ٌ
ٌ
الدليؿ العر ٌ
النحك العر ٌ
َّ
الدليؿ الثاني كىك تفنيد كدحض حجج المستشرقيف الغرب
عنيـ كىك ما ذكره
حامد ناصر الظالمي ،كأما ٌ
الرحمف الحاج صالح .كبما فند بو كذلؾ ىمف اتبع ىؤالء
مف كجية نظر غر ٌبية؛ كىك ما ذكره عبد ٌ
المستشرقيف مف العرب المحدثيف المٌسانييف الكصفييف.
بي كأصكلو في نشأتيما كفي كضعيما كتألفييما مف خبلؿ دليميف
كنستنتج مف ىذا أصالة ٌ
النحك العر ٌ
الرحمف
بي مستكحى مف عند نحاة العرب القدماءػ كأما الثاني فيك دليؿ غربي ما قاـ بو عبد ٌ
أكليما عر ٌ
الحاج صالح بإثباتو بدليؿ إبطالو كتفنيده ادعاءات المستشرقيف الغرب ،كما تبعيـ فيو مف العرب المحدثيف

الرحمف
دكف تمحيص أك تنقيب مف الغث كالسميف .كيقكؿ حسف خميس الممخ " :كقد برىف الدكتكر عبد ٌ
النحاة المتقدميف بطرقتيف:
الحاج صالح عمى إيمانو ٌ
حكية عند ٌ
النظرٌية ٌ
بدقة ٌ
الن ٌ

1
سانيات العر ٌبية ،ج ،9ص.11
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ج ،9ص.10

 -3المرجع نفسو ،ج ،9ص.10
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غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

طكر
األكلى :تتبع تاريخ عمـ المٌساف مف أقدـ اإلشارات التٌار ٌ
يخية لو حتٌى العصر الحديث ،كرصد التٌ ٌ

المنيجي في ك ٌؿ عصر ...كىذا التٌتبع التٌاريخي تاريخ مكجز لعمـ المٌساف البشرم حقؽ منو
م
ٌ
النظر ٌ
ٌ
النحك
الرحمف الحاج صالح ىدفيف :التٌأريخ
أف نظرٌية ٌ
لتطكر عمـ المٌساف البشرم ،كاثبات ٌ
الدكتكر عبد ٌ
ٌ

حكم نبع مف المٌغة العر ٌبية كلـ يتأثر بمقكالت المنطؽ إالٌ
بي عر ٌبية في جذكرىا كأصكليا .فالتٌعميؿ ٌ
الن ٌ
العر ٌ
النظرٌية دقٌة عممية في البحث كالتفسير ،كىذا ما سعى إليو في
الرابع اليجرم ،كتمثؿ أصكلو ٌ
في القرف ٌ
متقدمة عمميا قادرة عمى تفسير المٌغة
الطريقة الثٌانية الٌتي سمكيا لمبرىنة عمى كجكد نظرٌية
نحكية عر ٌبية ٌ
ٌ

1
بي في ضكء المذىب الذاتي في
العر ٌبية نحكان كصرفان ".كيذكر عمي جاسب الخزاعي في كتابو ( ٌ
النحك العر ٌ
حكم بيف المفيكـ األرسطي كالمفيكـ الذاتي كالٌذم
نظرٌية المعرفة) في مبحث لو بعنكاف :منيج االستقراء ٌ
الن ٌ

ُّ
حوي؛ بحيث ٌأنو استقراء جزئي ناقص ،كاالستقراء األرسطي؛ بحيث
يبيف الفصؿ كالفرؽ بيف االستقراء ال ّن ّ

النحكييف ال يعتقدكف بإمكاف تحقؽ ىذا المكف مف االستقراء في
إف ٌ
أنو االستقراء الكامؿ التٌاـ ،فيقكؿ " :إذ ٌ

غوي فقد أشاركا في أثناء كبلميـ عف قكاعد العربيَّة ،كسننيا ،كأحكاميا إلى استحالة حصر المٌغة
الواقع المّ ّ

التامة بيا حتٌى قيؿ :ال يحيط بالمٌغة إالٌ بني ،كعمى الرغـ مف َّ
أف العمماء قد بذلكا جيكدا كبيرة
كاإلحاطة ٌ

اء تاما يستطيع أف يزعـ معو ٌأنو لـ
في استقراء كبلـ العرب لـ يتييأ ألحد منيـ أف يستقرم المٌغة استقر ن

فرد ما أف
ألف المٌغة العر ٌبية كاسعة ،كمكاردىا متشعبة ،فمف المحاؿ أف يستطيع ي
ىيفيتوي شيء مف المٌغة كذلؾ ٌ
يميـ بيا .لذلؾ كاف منيج عمماء العر ٌبية منيجا استدراكيا تكميميان ،ك ٌؿ طبقة تكمؿ عمؿ الطبقة السابقة ليا

النحاة شيء ما ،نرل نحكيا آخر ،أك
فجاء استقراءىـ كبلـ العرب مكمبل بعضو بعضا ،فإذا فات أحد ٌ

النحاة يستدرؾ عمى بعض
النحك كثي ار ما يرل أف بعض ٌ
أكثر يستدرككف عميو ما فاتو .كالناظر في كتب ٌ
كخاصة
أم عالـ أف يستكعب المٌغة كمٌيا؛ كليذا لـ يسمـ نحكم مف االستدراؾ،
آخر ،إذ مف المتعذر عمى ّْ
ٌ

لساف العرب
المبرد (ت053ق) كقد نقؿ السيكطي عف الشافعي قكلو:
ي
المتقدميف أمثاؿ سيبكيو كالفراء ،ك ٌ
أكثرىا ألفاظا؛ كال نعمـ أف يحيط بجميع ًعٍم ًمو إنساف غير نبي 2".كيذكر في مكضع
أكسعي األلسنة مذىبان ،ك ي
أف
آخر الفرؽ بيف القياس ٌ
ألف سبب نشكئو استحالة إحصاء كبلـ العرب كالقياس األرسطي ،حيث ٌ
حكم ٌ
الن ٌ

أف استحالة تحقؽ االستقراء
الفمسفة األرسطية تؤمف بإمكاف تحقؽ االستقراء الكامؿ ،فيكؿ " :كىذا يعني ٌ

1
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ط .9عماف0093 :ـ ،دار الشركؽ لمنشر
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التٌعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
كالتكزيع ،ص.011-015
2
بي في ضكء المذىب الذاتي في نظرٌية المعرفة ،ط .9كندا0091 :ـAli Jasem ،
 عمي جاسب الخزاعيٌ ،النحك العر ٌ
 ،DrBy:AL-Khozaeyص.51-55
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الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

إف فكرة تعذر حصر كبلـ العرب ىي ما دفعت
التاـ ،أك الكامؿ مف مبادئ االستقراء عند ٌ
النحكييف ،بؿ ٌ

"إف األئمة-رحميـ
ٌ
النحاة إلى القياس ،كىك ما أشار إليو ابف خركؼ في شرحو كتاب سيبكيو ،إذ يقكؿٌ :

اهلل-لما نظركا كبلـ العرب ،ككجدكه متسعا ال تضبطو الحدكد ،كال يحصره القياس ،أعممكا أنفسيـ في
عمؿ عمييا فيعمـ بذلؾ مف كبلـ العرب ما ال يمكف ضبطو بالحفظ
حصر ما أمكف منوٌ ،
كرده إلى قكانيف يي ى
كمف ىنا احتاجكا إلى الكبلـ في أكثر العمؿ ،كما لـ يدخؿ ليـ تحت القياس أثبتكه في كتب لمحفظ ال
النحك ،كالعربيَّة أعظـ في
يقاس عميو ،كال عمة لو ،فصار النكع الذم يدرؾ بالقياس كىك الذم يسمى ٌ

يسمى المٌغة كيستكم
نفكسيـ ،كأضبط لمعارفيـ ،كأنبو لمخكاطر ،كأنفع لمناظر فيو كفي غيره مف النكع الٌذم ٌ

1
إحصاء
بي
ر
الع
الكبلـ
إحصاء
استحالة
ة
ر
فك
عمى
حكم
الن
اء
ر
االستق
تكاز
ر
ا
ك
في حممو العالـ كالجاىؿ".
ٌ
ٌ
ن
ٌ
يقسـ االستقراء إلى إحصاء تاـ كآخر ناقص
أف ٌ
تاما ،يدؿ عمى ٌ
النحكييف لـ يعممكا عمى كفؽ المفيكـ الذم ٌ
ن

ألف
كما فعؿ المذىب األرسطي ،كىذا يثبت االختبلؼ بيف مفيكـ االستقراء ٌ
حكم كمفيكمو األرسطي؛ ٌ
الن ٌ

2
لغكم لمغة.
النحكم استقراء
الفمسفة األرسطية تؤمف بإمكاف تحقؽ االستقراء الكامؿ ".فاالستقراء ٌ
ٌ

الدين الجندى:
ساني عند صالح بمعيد وأحمد عمم ّ
المطمب السادس :التّفكير المّ ّ
الكاضعيف
حذك ىؤالء العظماء المؤلفيف في أصكؿ ٌ
بي أك ٌ
كمف المعاصريف الٌذيف حذكا ى
النحك العر ٌ
حكية مف القدماء كالمعاصريف صالح بمعيد في مؤلفاتو منيا في قضايا فقو
مؤلفات عظيمة في األصكؿ ٌ
الن ٌ

بصدد تحميؿ مقارباتو
المٌغة العر ٌبية ،كالمؤلؼ الثاني :فقو المٌغة العر ٌبية ،كالمؤلؼ الثالث كالٌذم نحف
ٌ

النحك بعيف فاحصة كنظر
الم ىؤلؼ أصكؿ ٌ
كمنطمقاتو كتدقيؽ البحث فيو (أصول ال ّنحو)؛ حيث قصد ي

ثـ تبلٌىا
دقيؽ ،كبحث عميؽ معمؽ تناكؿ فيو الباحث صالح بمعيد بعد ٌ
ماىية أصكؿ ٌ
مقدمة ٌ
بيٌ ،
النحك العر ٌ
الدليؿ الثاني كىك القياس ،كتفحص كتحصى
السماع ،ثـ ٌ
البحث في أدلٌتيا ،كبدأ البحث بأكؿ دلٌيؿ أالٌ كىك ٌ

ثـ نظرٌية العامؿ ،كفي مبحث اإلعراب ،كختمو بمبحث
كمحص ٌ
النظر في مباحثو أكال :في مبحث العمٌةٌ ،
َّ
النحك العربي أف جمع شتات َّ
بالمدرسة
مدارسيا بداية
االحتجاج كقد ضبط البحث كالتنقيب في أصكؿ ٌ
ٌ

األندلسية ،ك َّ
البغدادية ،ك َّ
الككفية ك َّ
ثـ َّ
األكلى َّ
المدرسة المصرٌية
المدرسة
المدرسة
المدرسة
ٌ
ٌ
ٌ
المدرسة البصرٌية ٌ
ك َّ
الدراسة كالكشؼ أف ذكر في مبحث
بي مف ٌ
كمما أكفى بو البحث لؤلصكؿ ٌ
المدرسة المغر ٌبية ٌ
النحك العر ٌ
النحك.
حكم ،ككاف معتمدا في ذلؾ الكتاب عمى األصكؿ المعتمدة في أصكؿ ٌ
مف مباحثو الخبلؼ ٌ
الن ٌ

1
محمد عمي الحضرمي االشبيمي بف خركؼ (ت101ق) ،شرح كتاب سيبكيو تنقيح األلباب في شرح
 أبك الحسف عمي بف ٌمحمد خميفة بديرم ،ط .9طرابمس9103 :ق9113-ـ ،منشكرات كمٌية الدعكة اإلسبلمية ص.051
غكامض الكتاب ،تحٌ :
2
بي في ضكء المذىب الذاتي في نظرٌية المعرفة ،ص.10
 عمي جاسب الخزاعيٌ ،النحك العر ٌ
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غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

بي
فكاف في بحثو ينظر بعيف فاحصة ،كنظر دقيؽ ،كتنقيب في لب لباب عمـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
ً
صمتيا بعمـ الكبلـ فكاف الحكـ األقرب
فقد بحث في أصكؿ ٌ
النحك مف خبلؿ صمتيا بعمـ الفقو ،كبحث في ٌ
يصرح
أف أصكؿ ٌ
كالفاصؿ في األمر بالحقيقة كاليقيف ٌ
النحك محمكلة عمى أصكؿ الفقو .فيقكؿ" :كىذا ما ٌ

النحك) كاف ينسج عمى منكاؿ
بأنو في كتابو (لمع األدلٌة في أصكؿ ٌ
بو ابف األنبارم في (نزىة األلباء) ٌ

أن
ألن ال ّنحو معقول من منقول ،كما ّ
بأف بينيما مف المناسبة ما ال يخفى؛ ّ
أصكؿ الفقو ،كيعمٌؿ ذلؾ ٌ
األساسية كمبادئو الٌتي تبنى
النحك؛ كالٌتي ىي قكاعده
الفقو معقول من منقول ،كىذا ما يقصد بو أصكؿ ٌ
ٌ
َّ
أعمدتيا عمى المسمكع المتكاتر ،كخرج عمـ يسمى
عمييا فركعو العديدة ،كىكذا بدأت األركاف األكلى تضع

1
النحك مستمد مف أصكؿ الفقو في منيجيتو كفي
إف أصكؿ ٌ
ٌ
النحك ".كيذكر التكاتي بف التكاتيٌ " :

جني ىك أكؿ مف
كب َّ
ني عمى غ ارره ،كمتأثر بو إلى ٌ
حد بعيد ،كاذا كاف ابف ٌ
مصطمحاتو كما قيس عميو ،ي

فإف شأف ىذا العمـ كغيره مف العمكـ كانت بداية نشأتو متكاضعة ،كليذا ال
فكر فيو كعمـ قائـ برأسو ٌ
2
ني
نستغرب تىىناثيىر قكاعده
النحك كأصكلو يب َّ
أف عمـ ٌ
العامة في كتاب «الخصائص» ".كيذكر في مكضع ٌ
ٌ

يتطكر شيئان فشيئان إالٌ أف أصبح
عمى منيج عمـ الفقو كأصكلو ،فيقكؿ" :لقد نما مع عمكـ مختمفة ،كأخذ
ٌ
عممان قائمان بمناىجو كأسسو ،بعدما أخذ أبعادان تفصيمية دقيقة ،كاستقاـ عمى الكضع الذم آلى إليو محكمان

الديف ،أك ما
مفصبلن مع نياية القرف الرابع اليجرم .فنراه ينشأ كصفيان لصيقان بمختمؼ العمكـ كخاصة عمكـ ٌ
ٌ
الفقيية
يسمى بعمم أصول الفقو الذم كضعت لو مراتب باعتبارىا أدلٌة الشرع ،كعمى ذلؾ يبنيَّت المسائؿ
ٌ
باالستدالؿ العقمي (معقول من منقول) ككاف ذلؾ المنيج عممي صارـ اقتضتو طبيعة المحافظة عمى

بي –تاريخ-أعبلمو-نصكصو-مصادره:
كبلـ اهلل3".كيقكؿ
محمد سميماف ياقكت في كتابو ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحاة الذيف
فإنو كانت ىناؾ صمة بينيـ كبيف ٌ
"كألجؿ ىذا المنيج الذم كاف في أيدم عمماء أصكؿ الفقو ٌ
حكم حيف االتصاؿ بالفقياء ،كما في أيدييـ مف
شعركا بالفائدة
العممية الٌتي يمكف أف تعكد عمى ٌ
ٌ
الدرس ا ٌلن ٌ
كنوي بأصكؿ
منيج .كلقد ظيرت قيمة ىذا المنيج حيف حاكؿ بعض العمماء كضع أصكؿ ٌ
النحك كانكا يقر ى

4
النحك كأصكلو كعمـ الفقو كأصكلو في المراحؿ األكلى
الفقو ".كيذكر صالح بمعيد نقطة االلتقاء بيف عمـ ٌ

1
النحك ،ص.99-90
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ2
النحك ،ص.90
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ

3
النحك ،ص.90
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ4
الجامعية
بي –تاريخ-أعبلمو-نصكصو-مصادره ،القاىرة9111 :ـ ،دار الي ىم يعرفة
محمد سميماف ياقكتٌ ،
ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
ص.099

11

األول
الفصل ّ
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ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

غكم " كىذه المرحمة يسميت بمرحمة التأليف المختمط وكانت كمّيا أصوالً ،كفي ذات
الٌتي بدأ فييا التدكيف المٌ ٌ
األصولي في الفقو الٌذم أخذت مبادئو الكبرل في
المؤصمة لمٌغة باعتماد القياس
الدراسات
الكقت بدأت ٌ
ٌ
ّ
السباقة ليذا
تأصيؿ المٌغة أثناء جمعيا ،كعمى اعتبار ٌأنيا اتٌصمت ٌ
بالنص القرآني مباشرة ،بؿ كانت ٌ

1
النص القرآني
األمر ".كيكضح صالح بمعيد نقطة االلتقاء بيف العمميف ٌأنيما يتصبلف بشكؿ مباشر مع ٌ

بي
كىذه الحقيقة ال ريب فييا ،فكانت بدايات عمـ الفقو كأصكلو مف القرآف الكريـ ككذلؾ عمـ ٌ
النحك العر ٌ
كأصكلو فكاف المنطمؽ كالغاية كاليدؼ بينيما كاحدة .كينتأ نتكء ما كانت عميو عمكـ المٌغة العر ٌبية في ذلؾ

ينية
الزماف مف
النحكم اإللماـ بك ٌؿ العمكـ ٌ
ٌ
المكسكعية الشاممة لك ٌؿ العمكـ ،ككاف عمى العالـ الفقيو أك ٌ
الد ٌ
ٌ
حكية ...الخ ،كىذا ىك الفرؽ بيف زماننا كرمف أكلئؾ العمماء العظماء؛ حيث قاـ العمـ في
غكية ك ٌ
الن ٌ
كالمٌ ٌ

النحك ،كآخر في الببلغة ...الخ
زماننا عمى
التخصص العممي حتٌى في عمكـ المٌغة ،بيف عالـ في عمـ ٌ
ٌ
النحك السرياني ك ٌأنو
بي بعمـ الكبلـ كالمنطؽ ك ٌ
ّْف في صدد آخر ٌأنو ال ًعبلقة ألصكؿ ٌ
كيبي ٍ
ي
النحك العر ٌ
التفصيمية ،تميز بخروجو عن شكمية المنطق
يتكصؿ بيا إلى األدلٌة
قديـ ًق ىد ىـ القكاعد األكلى الٌتي
ٌ
ٌ

التجريدية
الذىنية
ألن استنتاجاتو تأتي من الواقع العممي الستعمال المّغة ،ال من العمميات
األرسطي ّ
ّ
ّ
يتكصؿ بيا إلى األدلٌة
النحك قديـ ييراد بو القكاعد األكلى الٌتي
االفت ارضية فيقكؿ" :كىكذا نرل عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
العممي الستعماؿ
ألف استنتاجاتو تأتي مف الكاقع
التفصيمية ٌ
تميز بخركجو عـ شكمية المنطؽ األرسطي؛ ٌ
ٌ
ألنو كذلؾ كصفيان لمنظاـ المحكـ الٌذم اكتسبو
المٌغة ،ال مف العمميات
اضية ،ك ٌ
يدية االفتر ٌ
الذىنية التجر ٌ
ٌ

تصرفان يكاد يككف آليان بسبب كفاءة ىذا النظاـ الٌذم ال
بي في صغره؛ حيث
يتصرؼ بمكجبو بعد ذلؾ ٌ
ٌ
العر ٌ
يشعر بقكاعده إالٌ إذا نبو إليو ،كىذا مف الخصائص الٌتي تشترؾ فييا كتتساكل جميع المٌغات مف حيث

2
بي خالص
ر
ع
فكر
نتيجة
ىك
بي
ر
الع
حك
الن
أصكؿ
كعمـ
ككنيا أنظمة كافية كافية بحاجات مستعممييا".
ٌ
ٌ
ٌ
العممي االستعمالي
الصمة كااللتصاؽ بالبيئة العر ٌبية الٌتي نشأ فييا؛ حيث تى ىك َّك ىف نتيجة الكاقع
فيك شديد ٌ
ٌ

إف العرب نطقت عمى سجيتيا
كما ذكرنا سابقان عف -الخميؿ حينما سئؿ عف العمٌة كأجابٌ -
لمٌغة ،كذلؾ ٌ
بي
كطباعيا كعرفت مكاقع كبلميا ،كقاـ في عقكليا عمٌمو ،كاف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا .كعمـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
مما عرؼ عنيا مف مكاقع كبلميا ،كما قاـ في عقكليا مف عمٌمو
قائـ عمى لغة العرب كسجيتيا كطباعيا ٌ

1
النحك ،ص.95
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ -2المرجع نفسو ،ص.00
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األول
الفصل ّ

كيتبيف مف قكؿ الخميؿ بف أحمد أف ً
العمَّ ىؿ مكجكدة في كبلـ العرب ،كاف لـ يينقؿ ذلؾ عنيـ يبلحظيا
ٌ

النحك ليس
المتعمؽ ،ككاف دكر الخميؿ عمى ىذا ٌ
العالـ بالمٌغة الحريص عمى ٌ
النظر فييا نظر األصيؿ ي
ي
دكر الخالؽ بؿ دكر المكتشؼ -فيك يعمٌؿ-فإف أصاب فذاؾ ،كاف رأل آخركف عمٌبلن غير الٌتي رآىا فميس
حكية عند الخميؿ عمى ما يبدكا ىك كبلـ العرب ال غير "كيكضح
بً يم ٍمتىنً وع ىعمى ٍي ًي ٍـ ىذلً ىؾ .فمصدر العمٌة ٌ
الن ٌ

إف العرب نطقت عمى
الخميؿ أساس ٌ
النحك ،فقيؿ :لو :عف العرب أخذتيا أـ اخترعتيا مف نفسؾ؟ فقاؿٌ " :

سجيتيا كطباعيا .كعرفت مكاقع كبلميا كىذا دليؿ مبلحظتو إلى ظاىرة المٌغة كانتظاميا في نسؽ معيف

العممي حاكؿ التكصؿ إلى معرفة أسباب الظاىرة كعمميا بما تكصؿ إليو تفكيره كيكضح ٌأنو
كالخميؿ بتفكيره
ٌ
غكم يعتمد عمى براىيف كأدلٌة منطقية 1".كلكف ما تكصؿ إليو الخميؿ ال يعني
متيقف مف ٌ
أف ىذا البناء المٌ ٌ
ألف " العمـ ال يعترؼ بشيء اسمو
المزكـ المطمؽ لمحقائؽ
ٌ
العممية المنطقية لك ٌؿ العصكر عمى اختبلفيا ٌ
الحقائؽ النيائية الٌتي تسرم عمى ك ٌؿ زماف كمكاف ،بؿ يعمؿ حسابا لمتغيير كالتطكر بصكرة قاطعة ،ال
إف المقصكد مف ذلؾ أف البرىاف العممي يقنع ك ٌؿ مف يستطيع
يعني أف الحقائؽ تعمك عمى التغيير .بؿ ٌ

العممية إلى حقيقة تفرض
أما أف تتحكؿ القضية
ٌ
فيـ ىذا البرىاف في ضكء حالة العمـ في عصر معيفٌ ،

نفسيا عمى الناس في جميع العصكر ،فيك شيء يتنافى مع طبيعة ىذا العمـ 2".كىك ما أشار إليو الخميؿ

محمد
بقكلو :فإف سنح لغيرم عمٌة لٌما عمٌمتو مف ٌ
مما ذكرتو بالمعاكؿ فميأت بيا ".كيؤكد ٌ
النحك ىك أليؽ ٌ
غكية...
أف التٌعمٌيؿ الكصفي في المٌغة يحققو استخبلص نظرٌية استقرائية ييعتقد ٌأنيا تفسير الظاىرة المٌ ٌ
عيد ٌ

فإف فيـ التٌعمٌيؿ الكصفي يتفؽ مع منيج البحث
العممي ،كاالستدالؿ بالعمٌؿ ينتج برىانان صادقان
كفكؽ ذلؾ ٌ
ٌ
فإنو يؤدم لما يسمى
يقينية مؤدية لمعمـ أما إذا اعتمدت عمى مقدمات ظنية ٌ
إذا اعتمد عمى مقدمات ٌ
باألغاليط أك السفسطة".

3

النحاة تأثركا في فتروة الحقة بما اتَّبعو األصكليكف في كتبًيـ
أف ٌ
كالمبلحظ ٌ

السيكطي في كتابو (االقتراح):
كيمكف معرفة ذلؾ في تقسيـ العمٌة ٌ
الن ٌ
حكية إلى (بسيطة) ،ك(مرٌكبة) قاؿ ٌ
و
و
ً ً ً ً ً
ً
الم ىش ىابيى ًة
العمٌةي قد
ي
تككف بسيطة كىي الٌتي ىيقىعي التعمٌي يؿ بيا مف كجو كاحد كالتٌعمٌيؿ باال ٍستثٍقىاؿ كالج ىك ًار ك ي
يؿ ىقٍم ًب ً
كنحك ذلؾ ،كقد تككف مرَّكبةن مف ًع َّد ًة أىكص و
اؼ؛ اثنيف فصاعدان ،كتى ٍعمً ً
(م ىيزاف) بكقكع (الكاك) ساكنة
يى ى
ٍ ى
مجرد سككنيا ،كال كقي ً
كعيىا بعد كس ورة؛ بؿ مجمكع األمريف .كذلؾ كثير ِّ
جدا".
بعد كس ورة ،فالعمٌةي ليست ٌ

1
بي في ضكء المٌسانيات الحديثة ،ص.91
 جناف التميميٌ ،النحك العر ٌ
العممي ،القاىرة0001 :ـ ،دار الكفاء ،ص.51
 -2فؤاد زكريا ،التفكير
ٌ

3
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.995
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
4
النحك ،ص.011
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -
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ً
خصص ليما أبك البركات
ب-اختبلؼ ٌ
النحاة حكؿ ككف (الطٌرد) ك(العكس) شرط نا في العمٌة ،كقد ٌ

ابف األنبارم الفصميف :السابع عشر (في كون الطّرد شرطاً في العمّة) ،كالثامف عشر (في كون العكس

1
تحدث عف ىذا الخبلؼ تحت
أما
السيكطي فقد ٌ
شرطاً في العمّة) ".لمحديث عف اختبلؼ ٌ
النحاة فييما .ك ٌ
ٌ
عنكاف( :ذكر القوادح في العمّة).2".

النحاة كذلؾ في التٌعمٌيؿ بالعمٌة القاصرة " :كقد أفرد ليا السيكطي المسألة السابعةى مف
ج-اختبلؼ ٌ

الرابع في (العمّة :التعمّيل بالعمّة القاصرة) لمحديث عنيا ،كنقؿ كبلـ أبي البركات األنبارم في
الفصؿ ٌ
االستدالؿ ً
ً
ثـ عرض
بصحَّتًيىا؛ عمى ٌأنيا ساكت العمةى
ٌ
المتعدية في المناسبة كزادت عمييا بظاىر النقؿٌ ،
3
ً
العمؿ بيا".
منع
لرأم ابف مالؾ في ً
كما عند الفقياء ثمانية فقد ذكرىا
حكية مف األصكؿ
 يالفقيية ،كىي عند ٌ
نقؿ مسالؾ العمٌة ٌ
ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ

النص ،اإليماء ،الس ٍَّب ير كالتقسيـ ،المناسبة
السيكطي في االقتراح في (ذكر مسالك العمّة) " :كىي اإلجماعٌ ،
4
َّ
النحاة.
حكية عند ٌ
الش ىبوي ،الطَّ ٍريد ،إلغاء الفارؽ ".كىذه كمٌيا مسائؿ العمٌة الفقيية مثمٌيا العمؿ ٌ
الن ٌ
األصكلييف (عمـ أصكؿ الفقو) يستطيع أف
المتصفح لكتب
إف
ٌ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
ٌ
ٌ

حكية) بتمؾ األصكؿ الفقيية ،ككيؼ نقمكىا
يممح بكضك وح كيؼ تأثر النٌحاة في تنظير أصكليـ (األصكؿ النٌ ٌ
حكية
النحك مع ما بيا ًمف خبلؼ عند
النحك ،فأتكا باألمثمة ٌ
األصكلييف ،بعد أف نحك بيا إلى طريؽ ٌ
إلى ٌ
الن ٌ
ٌ
فرعكا عمى تمؾ األصكؿ الفقيية تفريعات جديدة لـ
بدالن ًمف أمثمة
األصكلييف الفقيية ،ثيَّـ لـ يمبث النُّحاة ٍ
ٌ
أف ٌ
يتعرض ليا الفقياء لمثميا.

النحك كعمـ أصكؿ الفقو كالصمٌة بيف التأثير كالتأثر
كبعدما ٌبينا العبلقة الجامعة بيف عمـ أصكؿ ٌ

بي عمى عمـ الفقو كاضح البياف ،ككاف تأثير أصكؿ الفقو كذلؾ كاضح البياف عمى
تأثير ٌ
فكاف ي
النحك العر ٌ
العممية في التأثير المتبادؿ بيف العمكـ
الدراسة إلى الحقيقة
بيَّ ،
كتكصمنا مف ىذه ٌ
عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
الدينية ،ككانت كمٌيا منبعيا القرآف الكريـ
غكية بسبب العمكـ ٌ
أف نشأة العمكـ المٌ ٌ
المٌ ٌ
غكية كالعمكـ الشرعية ،ك ٌ

النحك بعمـ أصكؿ الفقو –ىذا ال ريب فيو-
كمف الحقيقة الٌتي عالجناىا في ىذا المكضكع تأثر عمـ أصكؿ ٌ

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة ،ص.991-990
2
النحك ،ص.551-550
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ -3المصدر نفسو ،ص.051-051
 -4المصدر نفسو ،ص.559-590

900

األول
الفصل ّ

غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

ً
النحك متأثر بالمنطؽ
تكجو كجية غير ىذه ُّ
أف عمـ أصكؿ ٌ
بأف رأل ٌ
الكجيةٌ ،
إالٌ ٌ
أف مف المعاصريف ىمف ٌ
كعمـ الكبلـ.
أف ىناؾ دلٌيؿ قطعي كحجة داحضة استند إلييا بعض
كفي مقابؿ تمؾ اآلراء المزعكمة نرل ٌ

النحك
النحك منذ البداية ،كتاريخ أصكؿ ٌ
النظر في تاريخ أصكؿ ٌ
الرد عمى ىؤالء؛ كىي ٌ
المعاصريف في ٌ
فإف أكؿ و
النحك
رجؿ ينسب إليو استخداـ القياس في ٌ
البعيد ىك تاريخ القياس ٌ
حكم .كما داـ األمر كذلؾ؛ ٌ
الن ٌ
الحضرمي ،فقد قيؿ عنو ٌإنو كاف " :شديد التجريد لمقياس ك ٌأنو
حكم المشيكر عبد اهلل بف إسحاؽ
الن ُّ
ىك ٌ
ٌ
ُّ
أشد تجريدان لمقياس مف أبي عمركا بف العبلء ،كىك أ َّىك ىؿ ىم ٍف ىب ىع ىج َّ
كم َّد القياس ،وشرح العمّل ككاف
الن ٍح ىك ،ى

ابف أبي إسحاؽ باليمز يكمئذ ،فنظرت فيو بعد ذلؾ
مائبلن إلى القياس في ٌ
النحك ...قاؿ أبك عمرك :فغمبني ي

كبالغت.

ًً
أم يى ىك
قاؿ ابف سبلـ :سمعت أبي يسأؿ يكنس عف أبي إسحاؽ ىك ًعٍممو ،فقاؿ :ىك كالبحر سكاءٍ ،
الناس اليكـ أحد ال يعمـ إالٌ عممو يكمئذ
الناس اليكـ! قاؿ :لك لـ يكف في ٌ
الغايَّة .قاؿ :فأيف ًعٍم يموي مف عمـ ٌ

الناس .قاؿ ابف سبلٌـ :فقمت أنا ليكنس:
لض ى
أعمـ ٌ
ي
حؾ منو ،كاف فييـ ىم ٍف لىوي ذىنو كنفاذه ،كنظر ى
نظره لكاف ى
السكيؽ ،قاؿ:
أحد (الص ِويق)؟ يعني
ىؿ
سمعت مف ابف أبي إسحاؽ شيئاى؟ قاؿ :نعـ ،قمت :ىؿ يقكؿ ه
ى
ى
1
الكاحد بف
عبد
كذكر
النحك يطٌرد كينقاس".
نعـ :عمرك بف تميـ تقكليا ،كما تريد إلى ىذا؟ عميؾ بباب مف ٌ
ٌ
كف
غكم في كتابو (مراتب ٌ
الن ٌ
عمي أبك ٌ
ميم ي
الطيب المٌ ٌ
حكييف) عف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ " قاؿ :ككاف ي

ثـ تكفي كليس في أصحابو أحد مثؿ عبد اهلل
كنى أبا عبد اهلل ،ف أرىس الناس بعد ٍ
يي ى
عنبسة ،كزاد في الشرح ٌ
بف أبي إسحاؽ الحضرمي ،ككاف يقاؿ :عبد اهلل أعمـ ً
كقاسوي ،كتكمٌ ىـ في
البص ًرة ،ك ى
أعقمييـ فىفىر ى
ع ٌ
أىؿ ٌ
النح ىك ى
ي
ٌ
2
الناس كك ً
احدىـ ".كيقكؿ عنو أبي الحسف عمي بف
مؿ فيو
اليمز حتٌى يع ى
مما أمبله ،ككاف رئيس ٌ
ه
كتاب ٌ

كمد القياس كشرح العمٌؿ عبد اهلل بف أبي إسحاؽ3".فابف
يكسؼ
النحك ٌ
القفطي (ت101ق)ٌ " :أكؿ ىمف ىب ىع ىج ٌ
ٌ
أف ىذا
أبي إسحاؽ
الركايات كالمصادر ٌ
الحضرمي –إذف-فاتح باب القياس ،ككاضع بذكره األكلى ،فتيبي ي
ّْف ٌ
ٌ
1
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ط.0
الزبيدم
محمد بف الحسف ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
األندلسي ت511ق ،طبقات ا ٌلن ٌ
غكييف ،تحٌ :
 أبك بكر ٌٌ
القاىرة9191 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.50-59

2
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،بيركت9150 :ق0001-ـ
غكم ،مراتب ٌ
الن ٌ
 أبك الطيب عبد الكاحد بف عمي المٌ ٌحكييف ،تحٌ :
المكتبة العصرية .ص.03
ً
الركاةٍ عمى أ ٍىنب ًاه ُّ ً
محمد أبك الفضؿ
-3
القفطي الكزير جماؿ ٌ
ى
الديف أبي ى
الن ىحاة ،تحٌ :
عمي بف يكسؼ ت101ق ،ا ٍنىباهي ُّ ى
الح ىسف ٌ
ٌ
بي ،ج ،0ص.903
إبراىيـ .بيركت9101 :ق9151-ـ ،دار الفكر العر ٌ
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الركاية كفي
الرجؿ قد ىبمى ىغ الغاية في ُّ
الكليكًع بالقياس ،كاألخذ بو .ىذا ما ثبت في قكؿ ٌ
الز ٌ
بيدم في ىذه ٌ
ٌ

مستمد
الحضرمي يعني
غكم كذلؾ ،فالقياس عند ابف أبي إسحاؽ
ه
الكاحد بف عمي أبك ٌ
الطيب المٌ ٌ
ركاية عبد ٌ
ٌ
كمتماشي مع ركح المٌغة العر ٌبية ليس فيو تفريع كال تفصيؿ ،كال فمسفة ذىنية محضة ،فمفظ القياس كمفيكمو

و
محمد عيد
ه
كما ٌ
يدعي ٌ
مستمد بركح عر ٌبية أم ٌأنو ال يتصؿ بمصادر أجنبية خارجية عف نطاؽ العر ٌبية ٌ
حكم
بأف فكرة القياس أك نشأتو كانت فكرة عر ٌبية كلّْدت في أرض عر ٌبية لتقعيد ٌ
كمف ىنا يمكف القكؿ ٌ
الن ٌ

إف القياس ىك عمؿ العقؿ ،أليس لمعربي عقؿ يعمؿ
ككضع عمـ ٌ
ثـ ٌ
النحك؛ كىك مأخكذ مف قياس الفقوٌ ،
حكم إلى مؤثرات خارجية كالمنطؽ كعمـ الكبلـ؟
ب القياس ٌ
بو؟ كلماذا يي ٍن ىس ي
الن ٌ

بي كأصكلو مف تسربات المنطؽ كالكبلـ مع الفئة
كال يغفؿ الباحث صالح بمعيد عما ى
لحؽ ٌ
النحك العر ٌ
حكية األكلى بسيطة
حكم إلى ما ال يرجى "كمف كراء ذلؾ نشأت ٌ
الدراسات ٌ
الثانية الٌتي زاغ بيا البحث ٌ
الن ٌ
الن ٌ

1
كمما سبؽ لنا
ثـ أخذت تفمسؼ ككضع ليا الفركع
باعتبارىا تسجيبلت لكقائع ٌ
العامةٌ ".
ٌ
لغكية كتعميبلتٌ ،
األسس الٌتي ىب ىنى عمييا األصكليكف -عمماء
بي يبنً َّ
إف عمـ أصكؿ ٌ
ذكره يمكف القكؿٌ :
ي عمى ٌ
النحك العر ٌ

أصكؿ الفقو-كعمى تمؾ المبادئ الٌتي يعرؼ بيا عمـ أصكؿ الفقو؛ حيث عرضنا في ىذا البحث إشكالية
تطكره كنضجو في المٌغة العر ٌبية ،ككما عرضنا اآلراء
تأصيؿ عمـ أصكؿ ٌ
بي ،ككذا مراحؿ ٌ
النحك العر ٌ
المختمفة حكؿ ىذه المراحؿ بيف القدماء كالمحدثيف.

النحك كأصكؿ الفقو كما يقكؿ حسف خميس سعيد الممخ في
كتبيَّفى لنا التفاعؿ الحقيقي بيف أصكؿ ٌ

النحاة بعيديف عف الفقياء ،كىـ
بي بيف القدماء كالمحدثيف " لـ يكف ٌ
كتابو نظرية التٌعميؿ في ٌ
النحك العر ٌ
النحاة
أف ينظر ٌ
يضعكف لمفقو أصكالن يستعينكف بيا في بحث مسائؿ الفقو المختمفة؛ ليذا كاف مف المعقكؿ ٍ
الزجاجي
في تجربة الفقياء الناجحة في استخبلص أصكؿ الفقو لبلستفادة منيا في دراسة ٌ
النحك ،فتأثر ٌ

م ىذا التأثر كضع
بي بأصكؿ الفقو ،ككاف مف ٍ
ىد ٌ
جني ،كابف األنبارم ،ك ٌ
يكطي ،كيحي المغر ٌ
الس ٌ
كابف ٌ
ىدم أصكؿ الفقو لما بينيما مف المناسبة ،فكبلىما معقكؿ مف منقكؿ.
أصكؿ ٌ
النحك عمى ٌ

الدراسة ببحث تفاعؿ مسالؾ العمٌة كقكادحيا في أصكؿ الفقو مع مسالؾ العمٌة كقكادحيا
كتكتفي ىذه ٌ

حكم 2".كمف المعاصريف ال ٌذيف استفاضت لدييـ ىذه
النحك لئبل تخرج عف مسار التٌعميؿ ٌ
في أصكؿ ٌ
الن ٌ

الفقيية
الديف الجندل في مقاؿ لو بعنكاف (في األصول والفروع بين الدراسات
الدراسة أحمد عمـ ٌ
ّ
1
النحك ،ص.00
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ2
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ط .9عماف0000 :ـ ،دار الشركؽ
 حسف خميس سعيد الممخ ،نظرٌية التٌعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
لمنشر كالتٌكزيع ،ص.911
ٌ
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جني الذم يشير فيو
النحك فيكرد قكؿ ابف ٌ
حوية) يشير إلى التفاعؿ الحقيقي بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
وال ّن ّ

جني (515ق) إلى ذلؾ بقكلو:
حكية منزكعة مف عمٌؿ كتب الفقو ،فيقكؿ " :يشير ابف ٌ
إلى العمٌؿ ٌ
الن ٌ
محمد بف الحسف
ككذلؾ كتب ٌ

جني مف
حكية .فأصحاب ابف ٌ
ٌإنما ينتزع أىصحابنا منيا العمٌؿ ٌ
الن ٌ

النحاة أىخذكا عمٌميـ مف كتب ىذا الفقيو الحنفي كانتزعكىا منو بالمبلطفة كالرفؽ" 1كما يتردد الربط بيف
ٌ

النحك كأصكؿ الفقو في مناسبات عديدة منيا:
أصكؿ ٌ

 -9الكبلـ في معظـ أىبكاب أىصكؿ الفقو كمسائمو مبني عمى عمـ اإلعراب.
 -0أصكؿ المٌغة محمكلة عمى أصكؿ الشريعة.
النحكم عنو قاؿ ىذا مسمكع.
 -5إذا عجز الفقيو عف تعمٌيؿ الحكـ قاؿ ىذا تعبدم ،كاذا عجز ٌ

يمخص ليـ كتابان
-1أف جماعة مف الفقياء المتأدبيف ،كاألدباء المتفقييف سألكا ابف األنبارم أف ٌ
لطيفا يشتمؿ عمى مشاىير المسائؿ الخبلفية بيف نحكم البصرة كالككفة عمى ترتيب المسائؿ الخبلفية بيف
الشافعي كأبي حنيفة ليككف أكؿ كتاب صنؼ في عمى العر ٌبية عمى ىذا الترتيب.

بأف بينيما مف المناسبة ما
-3كابف األنبارم نفسو يربط مرة أخرل بيف أصكؿ ٌ
النحك كأصكؿ الفقو ٌ

أف الفقو معقكؿ مف منقكؿ ،كيعمـ حقيقة ىذا أرباب المعرفة
ألف ٌ
النحك معقكؿ مف منقكؿ ،كما ٌ
ال يخفى؛ ٌ

بيما

ىف أصكؿ الفقو :أىدلٌة الفقو
النحك :أىدلٌة ٌ
 -1أصكؿ ٌ
النحك الٌتي تفرعت منيا فركعو كفصكلو ،كما أ ٌ

الٌتي تنكعت عنيا جممتو كتفصيمو.

أف السيكطي قد رتب كتابو (االقتراح) عمى ترتيب أصكؿ الفقو .كـ أشار في صدر األىشباه
ٌ -1

الديف في الفقو.
بأنو في العر ٌبية يشبو كتاب القاضي تاج ٌ
كالنظائر ٌ

 -5كاستمع إلى قكؿ إلى قكؿ ابف الطراكة في تقسيـ األلفاظ إلى كاجب كممتنع كجائز ،فالكاجب

رجؿ كقائـ ،كنحكىما مما يجب أىف يككف في الكجكد كال ينفؾ المكجكد عنو .كالممتنع ال قائـ كال رجؿ؛ إذ
ألنو جائز أىف يككف أىك ال
يمتنع أف يخمك الكجكد مف أنف يككف ال رجؿ فيو كال قائـ .كالجائز زيد كعمرك ٌ

يككف.

1
جني ،الخصائص ،ج .9ص.915
 -ابف ٌ
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بي عند الحديث عف األىصؿ كالفرع-كسنكلي ذلؾ
 -1كيظير أىثر المباحث
الفقيية في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
1
بي
ر
الع
حك
الن
أصكؿ
شاب
ما
ا
أم
ك
فضؿ البياف ،إذ البحث الذم أقيمو اآلف لمحتو كسداه :األصؿ كالفرع".
ٌ
ٌ
ٌ

كما تفشى المٌحف في كبلـ العرب
بعد فترة كجيزة مف ٌ
الزمف مف تفشي كتغمغؿ المنطؽ في أصكؿ ٌ
النحكٌ ،

الزجاجي في كتابو:
اضعيف األكائؿ لمعمـ أصكؿ ٌ
كذلؾ مع الفئة الثانية مف ٌ
النحك كمنيـ ٌ
النحاة غير الك ٌ

النحك) ،كأبي عمي الفارسي الذم بمغ القياس عنده شأكان بعيدان ،كأبك عثماف المازني
(اإليضاح في عمٌؿ ٌ
لمنظر .كمف المؤكد أف نشير إلى أف المنطؽ قد
ك ُّ
حكية بالمنطؽ خمطان ممفتان ٌ
الرماني الذم خمط المباحث ٌ
الن ٌ

أم
النحك بعدما يح ّْددت معالمو كمبادئو الٌتي لـ يثبت عمى أصحابيا التأثر بالمنطؽ أك ّْ
تكغؿ في أصكؿ ٌ

بي
ت التأثر
باألصكلييف بعمـ أصكؿ الفقو .فمـ يتأثر ٌ
ت التأثر فقد ثىيب ى
بي .كا ٍف ثىيب ى
ٌ
النحك العر ٌ
دخيؿ غير عر ٌ
بعدما ثبتت أصكلو كمبادئو كقكاعده كمعالمو عمى منيج عممي دقيؽ " فيذه القركف
كأصكلو بالمنطؽ إالٌ ٌ
األكلى بعد اليجرة كانت كمٌيا إبداعان كأصالة كالسيما الفترة األكلى منيا مف زماف أبي العبلء إلى زماف
النحك ،كقد ًزيد عمييا شيء بعد
األصمية
العممية
سيبكيو ،إذ ظيرت في آخرىا ك ٌؿ المفاىيـ
األساسية في ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ذلؾ ،إالٌ ٌأنو لـ يبمغ ىذا الذم أضافكه قيمة ما كضع قبؿ ذلؾ .فبل ينبغي ىينا أيضا أف يجعؿ ك ٌؿ ما
ظير مف المفاىيـ ،كطرؽ التحمٌيؿ طيمة ىذه َّ
المدة إلى أيامنا مرك ار بعصكر الجمكد الفكرم شيئا كاحدا مف

العممية.
حيث القيمة
ٌ

األكؿ :أالٌ تجعؿ الفترة التي بأبي عمرك بف العبلء ،كتنتيي بعبد القاىر
كىذا أصؿ ثاف يتفرع عف ٌ
الجرجاني مساكية في قيمة اإلنتاج العممي في عمكـ المٌساف بما جاء بعد ذلؾ إالٌ ما شذ عف ذلؾ.
المنطقية األرسطية في عمكـ المٌساف قد ال يستطيع
الكبلمية ك
إف ىذا الذم دخؿ مف المفاىيـ
ٌ
ٌ
ثـ ٌ
ٌ

ال باحث أف يميز بينو كبيف المفاىيـ األصمية .كليذا ينبغي أف يتتبع أيضا عبر الزماف ىذا الذم اقتبسو
العمماء المٌغكيكف مف غيرىـ ،كاليدؼ مف ىذا ىنا ليس مجرد التتبع التاريخي إلثبات الكقائع ،بؿ المقصكد
النظرٌية العر ٌبية األصمية كما ىك دخيؿ عمييا ...فمف ذلؾ ضركرة
ىك التمييز الصريح بيف ما ينتمي إلى ٌ
ص ىؿ ىك ىعمىى أ ٍىيًدم ىم ٍف ،كفي أم ظركؼ؟ " 2كفي ىذا البحث
النظر في تأثير منطؽ أرسطك ،ىمتىى ىك ىك ٍي ى
ؼ ىح ى

النحك كأصكلو كالفقو كأصكلو في
أشدد القكؿ بيذه ٌ
ٌ
الدراسة الٌتي أثبتت التفاعؿ الحقيقي كالمطمؽ بيف ٌ
1
حكية" ،مجمٌة مجمع المٌغة العر ٌبية ،الجزء التاسع
الدراسات
الديف الجندل" ،في األصكؿ كالفركع بيف ٌ
 أحمد عمـ ٌالفقيية ك ٌ
الن ٌ
ٌ
كالخمسكف ،القاىرة9101:ق9151-ـ ،مطبعة ك ازرة المعارؼ ،ص.91-91

العدد 00
غكم
غكيةٌ ،
بي" ،مجمٌة الممارسات المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالح" ،أصكؿ البحث في التٌراث المٌ ٌ
 -2عبد ٌ
العممي العر ٌ
ٌ
غكية في الجزائر ،ص.99
الجزائر0099 :ـ ،مخبر الممارسات المٌ ٌ
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مراحمو األكلى ،كىذا إثبات ما عرضناه مف األدلٌة القطعية المثبتة الٌتي بحثنا فييا عند القدماء
األصكلييف
بي محمكلة عمى أصكؿ الفقو مطمقان عند أغمب
بأف أصكؿ ٌ
ٌ
كالمعاصريف ،كرأينا ٌ
النحك العر ٌ
القدماء ،ككذلؾ عند ك ٌؿ الباحثيف المعاصريف ،كلـ أجد في ىذا البحث مف الباحثيف مف حاكؿ تأصيؿ عمـ
أف
أصكؿ ٌ
بي كتأثير عمـ أصكؿ الفقو عميو مف القدماء إالٌ اإلماـ األسنكم فيقكؿ :كىكذا نرل ٌ
النحك العر ٌ
النحك كأصكؿ الفقو تمتاز بنزكع العمكـ اإلسبلمية إلى
ىذه الصكرة الثانية مف صكر التفاعؿ بيف أصكؿ ٌ
النحك ،كىذا عمـ التٌفسير ،كىذا عمـ الفقو  ...الخ
التبمكر في أشكاؿ محددة ،فيذا عمـ الحديث ،كىذا عمـ ٌ
1
النحك محمكلة عمى
أف أصكؿ ٌ
كاشارات ابف ٌ
جني ،كابف األنبارم كالسيكطي إلى القكؿ بالدلٌيؿ القاطع ٌ

أصكؿ الفقو كأما المعاصريف فقد أشاركا إلييا كذلؾ بدكف تخصيص ليا أبكابا كال كضع فصكؿ مستقمة بيا

بي بعمـ أصكؿ الفقو.
غكم ك
العممي لعمـ أصكؿ ٌ
ي
ليثبت التأصيؿ المٌ ٌ
النحك العر ٌ
ٌ
لغكييف
محمد عابد الجابرم في كتابو (بنية العقل
العربي) " :لقد تبنى عمماء العر ٌبية مف ٌ
كيقكؿ ٌ
ّ
كييف ،ككذلؾ فعؿ الببلغيكف ،كاف بصكرة ضمنية تبنكا جميعا الييكؿ الصكرم لعمـ أصكؿ الفقو
كنح ٌ

شأنيـ في ذلؾ
كما جعمكا ٌ
فجعمكا ٌ
النص ٌ
(السماع أك النقؿ) كاإلجماع ،كالقياس األصكؿ الثبلثة األساسيةٌ ،

2
السبكي في كتابو
شأف
ٌ
األصكلييف كالفقياء مف االستحساف كاالستصحاب ...أصكالن مكممة" كيقكؿ ٌ

فإف العمكـ كاف كانت تتعالى شرفان ،كتطمع في أفؽ الفخار مف كككبيا يش ىرفا
(اإلبياج في شرح المنياج)ٌ " :
كعقدىا ،بو يعرؼ
فبل مرية في أف الفقو نتيجة مقدماتيا ،كغاية نياياتيا ،ككاسطة عقدىا كرباط حمٌيا
ٌ

يتكصؿ طٌالب ،كاف جسد
الحراـ مف الحبلؿ كتستبيف مصابيح اليدل مف ظبلـ الظبلؿ ،كىييات أف
ٌ
فإنو
النياية فيو ٌ
النصب عميو إالٌ بعد العمـ بأصكؿ الفقو كالمعرفة ك ٌ
المسيرة إليو أك يتحصؿ بعد اإلعياء ك ٌ

الصفة 3".فقد ذكر في قكلو شرؼ عمـ الفقو كأصكلو عمى العمكـ سائرىا
صفتو ،ككيؼ يفارؽ المكصكؼ ٌ
في مقدماتيا كنياياتيا ككاسطة عقدىا كيذكر في آخر الكتاب" :كا ٌف عمـ أصكؿ الفقو لى ًمف أعظـ العمكـ
العمكـ ثبلثة أصناؼ:
فإف
نفعان عند ىمف أنصؼ كلـ ييعاند ٌ
ى

1
الرحيـ بف الحسف ت111ق ،الكككب ُّ
حكية مف
 األسنكم جماؿ ٌالدٌرم فيما يتخرج عمى األصكؿ ٌ
الن ٌ
محمد عبد ٌ
الديف أبي ٌ
لمنشر كالتٌكزيع .ص.900-95
الفركع
محمد حسف عكار ،ط .9عماف9103 :ق9153-ـ ،دار عمار ٌ
ٌ
الفقيية ،تحٌ :

2
الكحدة العر ٌبية ،ص.901
محمد عابد الجابر ٌ
 ٌبي ،ط .0بيركت9151 :ـ ،مركز د ارسات ٌ
م ،بنية العقؿ العر ٌ
الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ
 -3السبكي عمي بف عبد الكافي (ت131ق) ،اإلبياج في شرح المنياج شرح عمى منياج ُّ
لمقاضي البيضاكم (ت153ق) ،تح :أحمد جماؿ َّ
الديف عبد الجبار صغيرم ،ط.9دبي9101 :ق0001-ـ
الزمزمي ،كنكر ٌ

لمدراسات اإلسبلمية كاحياء التٌراث ،ج .9ص.595-590
دار البحكث ٌ
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النجكـ ،كالطب.
عقمية محضة :كالحساب ،كاليندسة ،ك ٌ

الع يركض ،كالقكافي ،كالبياف.
ولغوية :كعمـ المٌغة ،ك ٌ
ّ
النحك ،كالتٌصريؼ ،ك ن

عية أشرؼ األصناؼ الثبلثة
أف الشر ٌ
السنة ،كتكابعيما .كال ريبة في ٌ
وشرعية :كىي عمكـ القرآف ،ك ٌ

في الكسائؿ كالمقاصد ،كأشرؼ العمكـ الشرعية بعد االعتقاد الصحيح ،كأنفعيا معرفة األحكاـ الٌتي تجب
المجردة يستفرغ ذماـ ال ٌذىف 1".فقد ذكر كذلؾ
لممعبكد عمى العابد ،كمعرفة ذلؾ بالتٌقميد كنقؿ الفٌركع
ٌ
فإف أعظـ ىذه العمكـ الشرعية كعند تفرعيا تككف
أصناؼ العمـ الثبلثة عقمية محضة،
ٌ
كلغكية ،كشرعية؛ ٌ

ألف الفقيو أك األصكلي يستنبط األحكاـ الٌتي تكجب عمى العابد
عمكـ الفقو كأصكلو أعظـ العمكـ الشرعية؛ ٌ
أصكؿ الفقو ،كىؿ إالٌ ين ىب هذ
عبادة المعبكد ،كقد فصؿ في عمـ أصكؿ الفقو كقاؿ " :فإف قمت :قد عظَّمت
ى
يج ًم ىعت ًمف و
عمكـ يمتفرقة:
النحك :كىي الكبلـ في معاني الحركؼ الٌتي يحتاج إلييا الفقيو ،كالكبلـ في االستثناء كما
نبذةه مف ٌ

القبح ،كالكبلـ في الحكـ الشرعي كأقسامو كبعض
سف ك ي
أشبو ذلؾ .كنبذة مف عمـ الكبلـ :كىي الكبلـ ي
الح ي

النسخ كأفعاؿ .كنحك ذلؾ.
الكبلـ في ٌ

النييً ،
كص ىيغ العمكـ ،كالمجمؿ ،كالمب ىَّيف ،كالمطمىؽ
كنبذةه مف المٌغة :كىي الكبلـ في معنى األمر ك ٌ

كالمقيَّد ،كما أشبو ذلؾ.

كنبذة مف عمـ الحديث :كىي الكبلـ في األخبار.
كالعارؼ بيذه العمكـ ال يحتاج إلى أصكؿ الفقو في شيء مف ذلؾ ،كغير العارؼ بيا ال تيغنيو
أصكؿ الفقو في اإلحاطة بيا ،فمـ يبؽ مف أصكؿ الفقو إالٌ الكبلـ في اإلجماع ،كالقياس ،كالتعارض
مما يستقبؿ
كاالجتياد كبعض الكبلـ في اإلجماع مف أصكؿ ٌ
الديف .كبعض الكبلـ في القياس كالتعارض ٌ

بو الفقيو فصارت فائدة أصكؿ الفقو بال ٌذات قميمةن جدان ،بحيث يجّْرد الذم ينفرد بو ما كاف شيئان

2
غكية عمى
عية ،كرغـ أثر العمكـ المٌ ٌ
غكية كالشر ٌ
يسي انر ".كيذكر كذلؾ في ذكر آخر في التفاعؿ بيف العمكـ المٌ ٌ

النحاة كالمٌغكييف في استنباطيـ المعاني الدقيقة الٌتي تحممٌيا األلفاظ
فإف األصكلييف فاقكا ٌ
العمكـ الشرعية؛ ٌ
فإف األصكلييف دقَّقيكا في فى ٍيـ أشياء
كالٌتي ال يستطيع أف يدركيا إالٌ األصكلي يقكؿ " :ي
قمت :ليس كذلؾٌ ،
النظر فيو متشعب
فإف الكبلـ العرب متسع جدان ،ك ٌ
مف كبلـ العرب لـ يصؿ إلييا ٌ
النحاة كال المٌغكيُّكفٌ ،

الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،ج .0ص.5
 -1السبكي ،اإلبياج في شرح المنياج شرح عمى منياج ُّ

 -2المصدر نفسو ،ج ،0ص.15-14
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الدقيقة الٌتي تحتاج إلى نظر األصكلي
ضبط باأللفاظ كمعانييا الظٌاىرة ،دكف المعاني ٌ
فكتب المٌغة تى ٍ
و و
غكم.
كاستقراء زائد عمى استقراء المٌ ٌ
مثؿ داللٌة صيغة "افعؿ" عمى الكجكب ،ك "ال تفعؿ" عمى التٌحريـ ،كككفُّ :
كؿ كأخكاتًيا لمعمكـ ،كما
تب المٌغة لـ تجد فييا شيئا في ذلؾ ،كال تعرضان لما
أشبو ذلؾ مما ذكر السائؿ ٌأنو مف المٌغة ،لك
ى
فتشت يك ى

طمبت معنى االستثناء ،كأف اإلخراج ىؿ ىك قبؿ الحكـ أك بعد
النحك لك
ب ٌ
ى
ذكره األصكليكف ،ككذلؾ يكتي ى
الدقائؽ الٌتي تعرض ليا األصكليكف ،كأخذكىا باستقراء خاص مف كبلـ العرب ك و
ً
أدلة
الحكـ ،كنحك ذلؾ مف ٌ
َّ
ينكر 1".كذكر ابف األنبارم
خاصة ال تقتضييا صناعةي ٌ
النحك ،فيذا كنحكه ما تكفؿ بو أصكؿ الفقو ،كال ي

النحك كالمٌغة كالفقو ،كالعركض
فإف عمكـ األدب ثمانيةٌ :
في (نزىة األلباب في طبقات األدباء) قكلٌوٌ ...":
كالقكافي كصنعة الشعر ،كأخبار العرب ،كأنسابيـ ،كألحقنا بالعمكـ الثمانية عمميف ككضعناىما كىما :عمـ

النحك ،فيعرؼ بو القياس كتركيبو كأقسامو مف قياس العمٌة ،كقياس ال ٌشبو
النحك ،كعمـ أصكؿ ٌ
الجدؿ في ٌ
النحك
كقياس الطرد إلى غير ذلؾ عمى ٌ
ألف ٌ
فإف بينيما مف المناسبة ما ال يخفى؛ ٌ
حد أصول الفقوٌ ،
كما َّ
باب المعرفة بيما 2".كقاؿ ابف
أف الفقو معقكؿ مف منقكؿ ،كيعمـ حقيقة ىذا أر ي
معقكؿ مف منقكؿ ٌ

النحك" :اعمـ أيدؾ اهلل ،بالتكفيؽ
األنبارم في ٌ
مقدمة كتابو «نزىة األلباء في طبقة األدباء» عف نشأة ٌ
كض ىع عمـ العر ٌبية ،كأسس قكاعده ،كحد حدكده ،أمير المؤمنيف عمى
كأرشدؾ إلى سكاء الطريؽ ٌ
أف ٌأكؿ ىم ٍف ى

3
ثـ يذكر سبب كضع عمي بف أبي طالب-
بن أبي طالب ،رضي اهلل عنو كأخذ عنو أبك األسكد الدؤليٌ ".

رضي اهلل عنو-ليذا العمـ ما ركل أبك األسكد-سبؽ لنا ذكر ىذه الركاية-قاؿ :دخمت عمى أمير المؤمنيف

عمي بف أبي طالب-رضي اهلل عنو-فكجدت في يده رقعة .فقمت :ما ىذا يا أمير المؤمنيف فقاؿٌ :إني
تأممت كبلـ الناس فكجدتو قد فسر بمخالطة ىذه الحمراء (يعني األعاجـ) فأردت أف أضع ليـ شيئا

َّ
إلي الرقعة كفييا مكتكب «الكبلـ كمٌو اسـ كفعؿ كحرؼ فاالسـ ما
يرجعكف إليو
ثـ ألقى َّ
كيعتمدكف عميوٌ .
4
السبكي أف األصكلييف
أنبأ عف
المسمى .كالفعؿ ما أنبئ بو كالحرؼ ما جاء لمعنى "....كيتبيَّف مف قكؿ ٌ
ٌ
ألف
أدؽ المسائؿ الٌتي لـ ّْ
نقبكا في المٌغة عمى ٌ
يصؿ إلييا ال المٌغكيكف كال ٌ
النحكيكف في دراساتيـ المٌ ٌ
غكية؛ ٌ

النظر فيو متشعب فكتب المٌغة تضبط باأللفاظ كمعانييا الظٌاىرة .كضرب لنا
كبلـ العرب متسع جدان ،ك ٌ
1
الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،ج ،0ص.91-93
 -السبكي ،اإلبياج في شرح المنياج شرح عمى منياج ُّ

 -2ابف األنبارم ،نزىة األلباء في طبقات األدباء ،ص.5
 -3المصدر نفسو ،ص.91
 -4المصدر نفسو ،ص.95
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الداللة لصيغة افعؿ عمى
مثاالن ٌلداللٌة صيغة "افعؿ" عمى الكجكب ،ك "ال تفعؿ" عمى التٌحريـ ،فيذه ٌ
غكية
غكييف كقد أشار إلى بعض ٌ
الكجكب ،كال تفعؿ لمتٌحريـ مف صنع األصك ٌلييف ال ٌ
الدقائؽ المٌ ٌ
النحاة كال المٌ ٌ
النحاة كمعنى االستثناء .كأخذ األصكليكف باستقراء خاص
الٌتي بحث فييا األصكليكف ،كال تجدىا في كتب ٌ
مف كبلـ العرب ،ك و
النحك فيذا كنحكه ما َّ
تكفؿ بو عمـ أصكؿ الفقو .كمف
أدلة
خاصة ال تقتضييا صناعةي ٌ
ٌ

الديف في
حكم الباحث مصطفى جماؿ ٌ
الدراسات المعاصرة الٌتي أثبتت بياف أثر أصكؿ الفقو في ٌ
ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ

ثـ تعرض
الضكء عمى نحك
حوي عند
ٌ
األصوليين) بدأ فيو بتمييد ألقى فيو ٌ
ّ
كتابو (البحث ال ّن ّ
األصكلييفٌ ،

نحكية ،مف تقسيـ الكمٌمة ،كالمصدر ،كمصدر االشتقاؽ ،كاألكصاؼ المشتقة
في ستة فصكؿ لمكضكعات
ٌ
النحاة
كالفعؿ ،كالحرؼ ،كمعناه ،كالجممة .كفي ىذه الفصكؿ الستة عقد المؤلؼ مقارنة بيف أقكاؿ ٌ

ك
صٍم ًب عمـ األصكؿ ،كاٌنما كانت تمر عرضان
ٌ
األصكلييف ،عمى ٌ
أف أغمب مكضكعات المقارنة لـ تكف مف ي

العناية بمؤلفات المعاصريف عند البحث كالمقارف.
في مؤلفات بعض
كما يمحظ عميو تغميب ٌ
ٌ
األصكلييفٌ ،

السبكي في رأيو مف أف األصكليكف نقبكا في المٌغة
أم مصطفى جماؿ ٌ
الديف مع رأم ٌ
كقد اقترب ر ي

ألف كبلـ العرب
أدؽ المسائؿ الٌتي لـ ّْ
عمى ٌ
غكيكف كال ٌ
حكيكف في دراساتيـ المٌ ٌ
الن ٌ
يصؿ إلييا ال المٌ ٌ
غكية؛ ٌ

النظر فيو متشعب فكتب المٌغة تضبط باأللفاظ كمعانييا الظٌاىرة .كقد تكصؿ مصطفى جماؿ
متسع جدان ك ٌ
النتيجة مفصبلن فييا الكبلـ ،كأضاؼ فييا لما جاء بو السبكي ،كما قد سبقو إلييا
ٌ
الديف في كتابو إلى ىذه ٌ

ابية ،كىي مؤدية لممعنى
النحاة
ٌ
النحك عند ٌ
فيك يفرؽ بيف ٌ
بككنو نحكان إعرابيان متعمٌؽ بالحركات اإلعر ٌ
الفاعمية
كضعت ليا تراكيب مختمفة مثؿ
كالمقاصد في فيـ الخطاب قكلو" :فيناؾ إذف (معاف
ٌ
نحكية) ٌ
ٌ

النفي ،كنحكىا .كليس كظيفة األصكلي إالٌ إدراؾ ىذه
ك
المفعكلية ،كاإلضافة كالتٌعجب ،كاالستفياـ ،ك ٌ
ٌ

لمداللة عمى اختبلؼ
أما الحركات فيي عبلمات كضعت ٌ
المعاني ٌ
الن ٌ
حكية المختمفة باختبلؼ التٌراكيبٌ ،

ىذه المعاني عند اختبلؼ الحركة ،كابف خمدكف المتكفي سنة (505ق) يصؼ صناعة العر ٌبية في عصره
بعممية االقتضاء ِّ
الذىني ال مف جية محامؿ المٌساف كتراكيبو ،بقكلو " :فأصبحت صناعة العر ٌبية عندىـ

الج َدل ،كبعدت عف مناحي المٌساف كمم ٌكتو؛ كأفاد ذلؾ حممتيا
كأنيا مف جممة قكانيف المنطق
ٌ
ّ
العقمية أو َ
1
الديف
في ىذه األمصار كآفاقيا البعد عف المم ٌكة
ككأنيـ ال ينظركف في كبلـ العرب ".كيقكؿ بياء ٌ
بالكميةٌ ،
ٌ

فإف الخبر كاإلنشاء المٌذيف يتكمٌـ فييما
أف عممي أصكؿ الفقو كالمعاني في غاية التٌداخؿ؛ ٌ
السبكي" :كاعمـ ٌ
1
محمد الدركيش
خمدكف ،تح :عبد اهلل
الرحمف بف
محمد 150ق505-قٌ ،
 ابف خمدكف كلي ٌمقدمة ابف ي
الديف عبد ٌ
ٌ
ٌ
9103ق0001-ـ ،دمشؽ :دار يعرب ،ص.551
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األول
الفصل ّ

النيي
لمكجكب ،ك ٌ
المعاني ،ىما مكضكع غالب األصكؿ ،كا ٌف ك ٌؿ ما يتكمٌـ عميو األصكلي مف ٌ
ككف األمر ٌ
قييد ،كاإلجماؿ كالتٌفصيؿ ،كالترجيح ،كمٌيا
الخصكص كاإلطبلؽ كالتٌ ٌ
لمتٌحريـ ،كمسائؿ اإلخبار كالعمكـ ك ٌ

الحكـ
كبلـ ال ٌشارع عف غيره ،إالٌ ي
ترجع إلى مكضكع عمـ المعاني .كليس في أصكؿ الفقو ما ينفرد بو ي
ال ٌشرعي كالقياس كأشياء يسيرةَّ 1".
غكية العر ٌبية فيقكؿ سعيد
فإف العمكـ ٌ
السبب في نشأة العمكـ المٌ ٌ
الد ٌ
ينية ىي ٌ
سانية 2".كحقيقة
األفغاني " :إذا عرفت ذلؾ كمٌو أدركت األثر البعيد الذم لمعمكـ
الدينية في نشأة العمكـ المٌ ٌ
ٌ

الديني ،كالحفاظ عمى الكتاب المقدس ،كما عرؼ ىذا عند
غكم عند العرب ك الغرب ىك الدافع ٌ
البحث المٌ ٌ
العرب في الحفاظ عمى (القرآف الكريـ) كلغتو الٌتي ىي المٌغة العر ٌبية ،كعرؼ كذلؾ عند الغربييف الحفاظ

غكية.
عمى الكتاب المقدس (الفيدا) في المٌغات القديمة؛ إذف العمكـ ٌ
ينية كانت بحاجة ماسة لمعمكـ المٌ ٌ
الد ٌ
عية.
سانية) والعموم ال ّ
شر ّ
غوية(المّ ّ
أشكال التفاعل بين العموم المّ ّ

القرآن الكريم

عية
العمكـ ال ٌشر ٌ

القرآف الكريـ

عمـ الفقو

غكية
العمكـ المٌ ٌ

القرآف الكريـ

الحديث النبكم الشريؼ

النحك
عمـ ٌ

عمـ أصكؿ الفقو

الحديث

كبلـ العرب

النحك
عمـ أصكؿ ٌ

الصورة األولى من تفاعل بين عمم ال ّنحو وعمم الفقو

 -1السبكي ،عركس األفراح في شرح تمخيص ً
الم ٍفتاح ،تح :عبد الحميد ىنداكم ،ط .9بيركت9105 :ق0005-ـ ،المكتبة
العصرية ،ص.15-11
2
النحك ،ص.901
أصكؿ ٌ
 -سعيد األفغاني ،في ي
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النحك
الصكرة الثانية مف تفاعؿ أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
أدلٌة أصكؿ الفقو

السماع
ٌ

القياس

النحك
أدلٌة أصكؿ ٌ

السماع
استصحاب الحاؿ
ٌ

اإلجماع

السماع في أصكؿ الفقو
ٌ

القرآف الكريـ

الحديث ال ٌشريؼ

القياس اإلجماع استصحاب الحاؿ
بي
السماع في أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ

القرآف الكريـ

أقساـ القياس

الحديث ال ٌشريؼ
أقساـ القياس

فياس العمٌة قياس الشبو قياس الطرد

فياس العمٌة قياس الشبو قياس الطرد

أركاف القياس
األصؿ

الفرع

كبلـ العرب

أركاف القياس
الحكـ

العمٌة

األصؿ

الفرع

العمٌة

الحكـ

غوية
صور االتصال بين العموم ال ّ
عية والعموم المّ ّ
شر ّ

عية أصكليا أربعة
العمكـ ال ٌشر ٌ

عمـ الفقو

غكية أصكليا أربعة
العمكـ المٌ ٌ

النحك
عمـ ٌ

عمـ أصكؿ الفقو
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الفصل ّ
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ّ
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عمكـ التفاسير

الصرؼ
عمـ ٌ

عمـ الحديث ال ٌشريؼ

عمـ المٌغة (المعاجـ)

النحك كصمتيا بأصكؿ الفقو؛ يبيف
غكم ألصكؿ ٌ
خالصة الفصلٌ :
إف البحث في إشكالية التأصيؿ المٌ ٌ

النحك ،كبعد أثر أصكؿ المنطؽ عمى
بطريقة مباشرة أك أخرل غير مباشرة أثر أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ

النحك عند المؤسسيف األكليف ،كحيث أخذت
َّف أثر منيج أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
النحك؛ حيث تبي ى

بي كأصكلو.
ىذه المسألة بعدا تاريخيا عربيا كآخر غربيا ،تبيف فيو أصالة ٌ
النحك العر ٌ
كأخذت المسألة تزداد تعقيدا عند الباحثيف المٌسانييف المعاصريف فميـ مف أخذ رأيو في ىذه المسألة
بأنيا مأخكذة مف العمكـ اليكنانية كالركمانية
مف رأم المستشرقيف الذيف بحثكا في العمكـ العر ٌبية ،كقالكا ٌ

كغيرىا مف الحضارات الٌتي اختمط بيا العرب زمف الفتكحات اإلسبلمية ،كليس ىذا ىك فصؿ الخطاب بؿ

النحك عمـ مستنبط مف عمـ أصكؿ الفقو كك ٌؿ
فإف أصكؿ ٌ
نقؼ في ىذه المسألة عمى رأم ىك األرجح فيياٌ ،

ىذه العمكـ العر ٌبية مستنبطة مف العقمية العر ٌبية المحضة ال أثر كال تأثير لغيرىا عمييا.

كنرجح في ىذه المسألة الٌتي تباينت فييا اآلراء بيف ىذا كذاؾ نرجح ما ذىب إليو نفر مف المٌسانييف

المعاصريف عمى رأسيـ عبد الرحمف الحاج صالح ،كحامد ناصر الظالمي ،كعبده الراجحي كغيرىـ إذ بينكا
-

كبي ىف الحاج صالح-
ىؤالء أصالة ٌ
بي ليذه العمكـ .ى
بي كأصكلو ،كبينكا فييا األثر العر ٌ
النحك العر ٌ
أم منيما بأثر غير عربيَّ ،
كرد في ذلؾ عمى العديد مف المسانييف
بي كأصكلو لـ يتأثر ّّ
أف ٌ
ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
كمحمد عيد ،كابراىيـ أنيس ،كعبد
الذيف تأثركا بفكر المستشرقيف كعمى رأسيـ إبراىيـ بيكمي مدككر،
ٌ

ال ٌرحمف أيكب كأميف الخكلي ،ففند الحاج صالح رأم المستشرقيف منيـ أنياس جكدم كماركس ،كنقؼ في
الرحمف الحاج صالح باإلشارة الكجيزة تمؾ المناظرة العممية بيف ىمتَّى
ذلؾ عمى سند تاريخي اتكأ عميو عبد ٌ
النحك الٌتي أثبت فييا أصالة ال ٌنحك مف المنطؽ.
عالـ المنطؽ كأبي سعيد السيرافي عالـ ٌ
ي
كعقد عبده الراجحي مقارنة بيف كتاب سيبكيو كمنطؽ أرسطك أثبت فييا أصالة ٌ
النحك العرب ٌ
أم
كأصكلو مف خبلؿ كتاب سيبكيو ،كعسى نجد أثر لممنطؽ في كتاب سيبكيو ،كيخمكا كتاب سيبكيو مف ٌ

أثر لممنطؽ عمى الكتاب ،كنمخص ما أخمص إليو في ىذا الجدكؿ.
خبلصة أصكؿ العر ٌبية
يمثؿ كتاب سيبكيو
ٌ

كتاب سيبكيو يخمك مف التعريؼ ،كيكتفي بالتمثيؿ

يثبت عدـ تأثر شيخو كشيكخ شيخو بالمنطؽ
ي

أما المنطؽ فيتيـ بتعريؼ األشياء ال التمثيؿ ليا.

منيج الكتاب يخمك مف التعريؼ ،كيخضع لمنطؽ كأما المنيج األرسطي فيقكـ عمى التعريؼ بجكىر
المعرؼ.
المٌغة ،كالمٌغة ليا منطقيا الخاص بيا يتمثؿ بكاقعيا ال ٌشيء ي
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ّ
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االستعمالي.
بي منطؽ المٌغة العر ٌبية منيج المنطؽ ىي مبادئ العقؿ ،كليس العقؿ
منيج الكتاب كالفكر العر ٌ
اليكناني بؿ العقؿ البشرم اإلنساني عمكما.
كعمييا كضع الكتاب مف العقؿ العربي المحض.
يمثؿ الكتاب خبلصة الفكر العربي لمخميؿ ،كمف ييدؼ المنيج األرسطي في التعريؼ إلى الكصكؿ
عرؼ أك (ماىيتو) باعتباره غاية ال
الم ى
سبقو مف عمماء العر ٌبية ،كيحقٌؽ بذلؾ عدـ تأثرىـ إلى جكىر ي
بالمنطؽ كأصكلو عمى عمكميـ.

كسيمة.

بي باعتباره كسيمة ال غاية فيختمؼ عف فالنظر العقمي المنطقي األرسطي البدييي ال
ٌ
النحك العر ٌ
المعرؼ غاية ال كسيمة .النظر العقمي المٌغكم في المٌغة العر ٌبية أك أم لغة
منيج المنطؽ الٌذم يعتبر ي
كانت مف المٌغات.

النحك يستمداف مف مصدر أصكؿ المنطؽ تجمعيا قاعدة كبرل ىي (الفكر
أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
كاحد ىك (المنيج اإلسبلمي) كتجمعيما قاعدة العقمي) أك (مبادئ العقؿ) عمكما ،كتمخص ىذه

كبرل في أصكؿ الفقو تجعؿ المصمحة (غاية) القاعدة الكبرل في أصكؿ المنطؽ عبارة الكصكؿ
عرؼ) أك (ماىيتو) باعتباره (غاية
كتقابميا قاعدة كبرل في أصكؿ ٌ
(الم ى
النحك تجعؿ إلى جكىر ي
(الفائدة) ىي (الغاية) كتمخص المصمحة في ال كسيمة).
أصكؿ الفقو عبارة (ال ضرر كال ضرار) كالفائدة
النحك تمخصيا عبارة (ال خطأ كال
في أصكؿ ٌ
لبس).

النحك تمؾ القكاعد المستخمصة مف أما عمـ المنطؽ فيك مستخمص مف مبادئ العقؿ
يمثؿ عمـ ٌ

غكم المطرد في المٌغة العر ٌبية كتتميز عمكما لدل ك ٌؿ البشر كىي بديييات الفكر كالعقؿ
االستعماؿ المٌ ٌ

ك ٌؿ لغة بنحكىا.

اإلنساني.

بي ميزاف العر ٌبية؛ حيث يكزف الكبلـ
أثبت مناظرة أبي سعيد السيرافي كمتٌى بف يكنس ٌ
النحك العر ٌ
بالنحك العربي تحت لكاء المٌغة لغة الجماعة ،كأما
بي ،كالمنطؽ األرسطي
ٌ
البيف بيف ٌ
الفرؽ ٌ
النحك العر ٌ
كىذا استنادا إلى الدليؿ التاريخي العربي القديـ ميزاف المنطؽ (البديييات) في العقؿ؛ حيث

الٌذم برىف فيو أبي سعيد السيرافي االختبلؼ بيف تخضع لمبادئ العقؿ الفردم لك ٌؿ كاحد منا منطؽ
النحك كالمنطؽ األرسطي.
ٌ

عقمو كتفكيره.
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ّ
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السماع
أثبتت كتب القدماء في أصكؿ ٌ
النحك كتاب ابف أصكؿ المنطؽ ليس فيو مف مبادئ العقؿ ٌ

حكم كما القياس العقمي ،كال اإلجماع
جني ككتاب ابف األنبارم ،ككتاب السيكطي كال القياس ٌ
الن ٌ
السبر كالتقسيـ كال المعارضة
ككتاب يحي الشاكم أثر أصكؿ الفقو ،ك ٌ
أف أصكؿ كال االستصحاب ،كال ٌ

النحك غير
النحك مستمدة كمأخكذة مف أصكؿ الفقو ،ال أثر كال الترجيح ،كفي أدلٌة شتٌى ألصكؿ ٌ
ٌ
ألصكؿ المنطؽ.

أصكؿ المنطؽ.
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

بي ،كيعرؼ
السماع كىك ٌ
األكؿ في أصكؿ ٌ
غويٌ :
السماع المّ ّ
األول :ماىية ّ
المبحث ّ
الدليؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحك
بي ":أصكؿ ٌ
ابف األنبارم األدلٌة جمع دلٌيؿ ،كما ذكرىا ابف األنبارم في مفيكـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
ً
تنكعت عنيا جممتيو كتفصيميو
تفرعت منيا
أدلٌة ٌ
فركعو كفصكليو ،كما ٌ
ي
أف ي
النحك الٌتي ٌ
أصك ىؿ الفقو الٌتي ٌ
ً
الحجة ك ً
ً
يفاع االطال ًع
حضيض
التعميؿ ،كاالرتفاعي عف
كفائدتو التعكيؿ في إثبات الحكـ عمى
التقميد إلى ً
ٌ
1
النظر
الدليؿ ".كيقكؿ ابف األنبارم "ك ٌ
عمى ٌ
الدليؿ ما يرشد إلى المطمكب ،كقيؿ :معمكـ يتكصؿ بصحيح ٌ

ار كالداؿ كالداللة بمعناه ،فإذا الداؿ فاعؿ بمعنى فعيؿ كعالـ
فيو إلى عمـ ما ال يعمـ في العادة اضطرنا
2
الدليؿ ىك ما
الداؿ ناصبو) كاألكؿ أكثر استعماال ".ك ٌ
الدليؿ ك ٌ
كقادر أصمو (داؿ) ،كقيؿ( :الداللة فعؿ ٌ
م :اعمـ
يستدؿ بو عمى الكالـ الصحيح الفصيح كفي المسائؿ كالقضايا ٌ
حكية ك ٌ
الن ٌ
الفقيية فيقكؿ ابف األنبار ٌ

أف االستفياـ طمب الفيـ كاالستعالـ طمب العمـ .كقيؿ :االستدالؿ بمعنى
أف االستدالؿ طمب ٌ
الدليؿ كما ٌ
ٌ
الدلٌيؿ كاالستقرار بمعنى القرار كاالستيقاد بمعنى اإليقاد ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾3أم أكقد .كالدلٌيؿ عبارة عف معمكـ
4

النظر فيو إلى عمـ ما ال يعمـ في مستقر العادة اضط اررا".
يتكصؿ بصحيح ٌ
(النقؿ)
النحك
َّ
كيسمى ٌ
السماع ىك األصؿ األكؿ مف أصكؿ ٌ
السماع لغةٌ :
األول :تعريف ّ
المطمب ّ

السماع كىك (القرآف الكريـ
أيضان ،كىك أكؿ األدلٌة في أصكؿ الفقو ،كأدلٌة أصكؿ الفقو الغالبة أربعة كأكليا ٌ

السماع كىك (القرآف
كالحديث الشريؼ) ال تنيض إالٌ بو ،ككذلؾ أكؿ األدلٌة في أصكؿ ٌ
النحك العربي ٌ

النحك إالٌ بو فما ىي ماىيتو؟
الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،ككالـ العرب؛ كال تنيض أدلٌة أصكؿ ٌ

السماع عمى ك ٌؿ األدلٌة كعمى رأسيا القياس ،في
كيذكر ابف ٌ
جني في كتابو «المنصؼ» مكانة ٌ

بالسماع» كمنيا ال يؤخذ إالٌ بالسَّماع ،كال يمتفت فيو إلى
مبحث لو بعنكاف« :ما ال يؤخذ مف المٌغة إالٌ ٌ

يقد يـ عميو القياس ،بؿ ييرجع فيو إلى
كح ىجر ،فيذا مما ال ٌ
القياس؛ كىك الباب األكثر ،نحك قكليـ :ىريجؿ ،ى
5
النحك.
بالسماع في أصكؿ ٌ
السماع ".كال دليؿ ،كال أصؿ مف األصكؿ إالٌ ٌ
ٌ
السيف كالميـ كالعيف أص هؿ كاحد ،كىك إيناس ال ٌشيء باألي يذف
كرد في معجـ مقاييس المٌغة( ":سمع) ٌ
ت ال ٌشيء سمعا ،كالسَّمعٍّ :
الناس ٍّ
الذ ٍكر الجميؿ ،يقاؿ قد ىذ ىىب ىس ًم ٍعوي في
مف ٌ
ككؿ ذم أي يذف ،تقكؿ :ىس ًم ٍع ي
ىٍ ن

1
النحك ،ص.80
 ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ -2المصدر نفسو ،ص.81

 -3سكرة البقرة ،اآلية.17
4
النحك ،ص.45
 ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ5
جني أبي الفتح عثماف ،الم ٍن ً
حكم لكتاب التٌصريؼ لإلماـ أبي عثماف
ص ي
جني ٌ
ؼ شرح اإلماـ أبي الفتح عثماف بف ٌ
 ابف ٌالن ٌ
ي
حكم البصرم ،تح :إبراىيـ مصطفى ،كعبد ا﵀ أميف ط .1القاىرة1373 :ق1954-ـ ،إدارة إحياء التٌراث القديـ
المازني ٌ
الن ٌ
ص .3
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اع بمعنى استى ًمع .كيقاؿ س ً
الناس أم ً
َّ
الم ٍس ًم ىعة
صيتو .كيقاؿ ىس ىم ً
ٌ
َّم ٍع ي
ٍ
ت بال ٌشيء ،إذا أشعتىو يليتىكمـ بو .ك ي
الم ىغٍّنية ك ً
الدلك ،قاؿ
الغ ٍر ًب ييجع يؿ فييا حب هؿ ليعدؿ ٌ
لمغ ٍرب ،كىي عركة تككف في كسط ى
الم ٍس ىمع :كاألذف ى
ي ى
1
الغرب ً
الشاعر :ى ً
غكية ما جاء
بالم ً
رمنا***** كما يع ى
سمع" كمف بيف التٌعريفات المٌ ٌ
دؿ ى ي
المٍيؿ إف ى
كنعدؿ ذا ى
سمعتيو ً
في أساس البالغة تعريؼ السماع لغة(" :سمع)ً :
عت بو ،كاستمعكه كتسامعكا بو كاستمع إلى
كسم ي
ي
ٌ
ً
نكه بو
سمع .ى
كم ى
حديثو كألقى إليو ىس ٍم ىعو ،كمأل م ٍس ىمعيو كمسامعو كسامعتو ،كىك مني بمرأل ى
كس ٌمع بوٌ ،
كفعؿ كذا رياء ،كسمعة كسمعة ،كاٌنما يفعؿ ىذا تى ً
الناس صيتو ،كيقاؿ :ال
سمعةن كترئية كذىب ًس ٍمعو في ٌ
ىٍ
يٍ
ً
كس ٍم ًع ا﵀ يعنكف ال كذكر ا﵀ قاؿ األعشى مف الطكيؿ:
سمعت ً
الباع ك ً
الجكد ك َّ
ت برشائًكا
بس ٍم ًع ً
ت ىدٍل ًكم فاستىقى ٍ
الندل ***** فأٍلقى ٍي ي
ي
الضبع .كضربو عمى أـ السَّمع ٍأـ السَّميع كىي ٍأـ الدماغ.
سم وع) :كىك كلد ال ٌذئب مف ٌ
أسمعي مف ٍ
(ك ى
ً
السماع 2".كمف
السماع كقبيح في ٌ
معا ال بًٍم نغا) ،بالفتح كالكسر .كىذا حسف في ٌ
ك(المٌيـ ىس ٍم نعا ال ىبٍم نغا كس ن

السمعًُ :ح ُّس األي يذ ًف .كفي التٍَّن ًز ً
يؿ
تعريفات ٌ
السماع لغة ما جاء في لساف العرب البف منظكر( " :سمع) َّ ْ
3
ب :معناه ىخالى لىوي ،ىفمىـ ىي ٍشتى ًغ ٍؿ بً ىغ ٍي ًرًه ،كقد ىس ًم ىعوي ىس ٍم نعا
َّم ىع ىك يى ىك ىش ًي ه
يد﴾ سكرة ؽ .37كقاؿ ثى ٍعمى ه
﴿أىك أىٍلقىى الس ٍ
ً
كسماعا كسماعةن كسم ً
َّمعي أيضا:
اع ىيةن .قاؿ المٍّ ٍحيانً ُّي :ى
كقاؿ ىب ٍع ي
ى
ى ن
َّمعي اٍل ىم ٍ
ٍّمعي :اال ٍس يـ كالس ٍ
ص ىد ير ،كالس ٍ
ضيي ٍـ :الس ٍ
ى
ٍّ ً
َّمع ىس ٍمع ً
اإل ٍن ً
لي:
احدا
كجمعا ،ك َّ
أما قىك يؿ اليي ىذ ٍّ
ساف كغيره ،ىي يككف ك ن
األي يذ يف كاٍل ىج ٍمعي أ ٍ
ن
ىسماعه .ابف السٍّكيت :الس ٍ ي ي
سامعو إليو ***** كجمَّى عف ع ً
مما رَّد ً
ىى ى ى ى
مايتو ىعماهي
ى
ىف َّ ى
ً
غير
كس َّم ىعوي ى
كر لمكاف اٍل يع ٍ
ىس ىم ىعوي إًيَّاهي .كقكلو تعالى :ك ٍ
الخ ىب ىر كأ ٍ
ض ًك .ى
اس ىم ٍع ى
فىإَّنوي ىع ىنى بالسَّامع األُ ُذ ُن ،كىذ ى

ً
إف تي ٍس ًمعي إالٌ ىمف يؤمف بآياتنا؛ أم ما تيسمع إالٌ
اس ىم ٍع ال ىس ًم ٍع ى
ت .كقكلو تعالىٍ :
يم ٍسمع فسره ثعمب فقاؿٍ :
ألنو إذا لـ يقبؿ كلـ يعمؿ فيك بمنزلة مف لـ
مف يؤمف بيا ،كأراد باإلسماع ىينا القبكؿ كالعمؿ بما يسمع؛ ٌ
َّمع إليو4".كيدؿ ىذا
استى ىمعى لو.
ىصغى ،فإذا أدغمت قمت اس َّ
َّ
كتسمع إليو :أ ٍ
أسمعوٍ :
كس َّم ىعو الصكت ك ى
يسمع ى
لمسماع ٌأنو دا هؿ عمى العضك (السمعي األيذنيف) المذيف يتمقفاف األصكات ،ككذلؾ دا هؿ عمى
غكم ٌ
التعريؼ المٌ ٌ

حسف اإلصغاء؛ حيث يككف العقؿ سماعان بالعمؿ.

 -1ابف فارس ،معجـ مقاييس المٌغة( ،مادة سمع) ،ج ،3ص.102
2
م ،أساس البالغة( ،مادة سمع) ،ج ،1ص.474
 ٌالزمخشر ٌ
 -3سكرة ،ؽ.37

 -4ابف منظكر ،لساف العرب( ،مادة سمع) ،ج ،8ص.162
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الم ٍفركش في
السماع لغة في معجـ التعريفاتَّ " :
الس ْمع :ىك ى
كجاء تعريؼ ٌ
مكد ىعة في العصب ى
ً
الص ىماخ.
الصكت إلى ٍّ
يمقىعَّر ٍّ
الص ىماخ .تيدرؾ بيا األ ٍ
ىصكات بطريؽ كصكؿ اليكاء المتكيٍّؼ بً ىك ٍيفٌية ٌ

السماع ،كفي االصطالح :ىك ما لـ يذكر فيو قاعدة يكمٌية
السماعي :في المٌغة :ما ينسب إلى ٌ
ٌ
1
"سمع الصكت يسمعو سمعا ً
كس ٍم نعا
السماع في محيط المحيط:
ً
مشتممة عمى جزئياتو ".ككما جاء تعريؼ ٌ
ى ي ى ن
ً
كس ىم ن
كس ىماعةن ى
اعا ى
(أك بالفتح المصدر كبالكسر االسـ) ى
كس ىماع ىيةن أدركوي بحاسَّة األذف .كفي الكمٌيات ىس ٍمعي
ً
َّ
َّ
كب َّ
عدل بنفسو نحك قكلكا انظرنا كاسمعكا (أم
اإلدراؾ متعمقوي األصكات كسمع الفيـ كالعقؿ متعمقوي المعاني .ي
اسمعكا ما ً
عدل بالالـ نحك ىس ًم ىع ا﵀ لمف َّ
كس ٍمعي اإلجابة ىيتى َّ
أمرتـ بً ًو ٍّ
حمده .كسمع القبكؿ كاالنقياد
بجد) .ى
تعدل بمف كما َّ
سماعكف لمكذب .كىذا بحسب المعنى .كاذا كاف السياؽ يقتضي القبكؿ
يتعدل بالالـ نحك َّ
ٌ
مفعكؿ ك و
و
يتعدل بالالـ ،كالصحيح أف سمع ال َّ
يتعدل بمف كاذا اقتضى االنقياد َّ
َّ
احد ،كالفعؿ
يتعدل إال إلى

الكاقع بعد المفعكؿ في مكضع الحاؿ .فمعنى سمعتو يقكؿ كذا سمعتو حاؿ ً
كسمعت حديث فالف
قكلو كذا،
ي
ي
ي
2
كسمعت إلى حديث و
السماع
يفيد اإلدراؾ.
ي
فالف يفيد اإلصغاء مع اإلدراؾ ".يتبيف مف خالؿ تتبع تعريؼ ٌ

السماع ما يؤخذ باألذف مف الكالـ كىك االستماع إلى الحديث ،كالى ما يركل مف
في المعاجـ المٌ ٌ
غكية أف ٌ
الكالـ باألذف مباشرةً ،
ت بال ٌشيء إذا أ ىشعتيوي ليتكمَّ ىـ بو كالسَّماع يفيد اإلدراؾ كاإلصغاء ،كىك سمع
كسم ٍع ي

بي ىك يشمؿ تمؾ المصطمحات الٌتي كردت
لسماع في أصكؿ ٌ
العقؿ كالفيـ كادراؾ المعاني ،كا ٌ
النحك العر ٌ
السماع ،كاالستماع ،كاإلنصات؛ حيث َّ
عميمية يفرؽ
سانيات التٌ ٌ
أف عمـ المٌ ٌ
في حقؿ المٌسانيات التٌ ٌ
عميمية مف ٌ
ثـ االستماع السمع مع استعماؿ العقؿ (االستماع عمى كجو
بيف المصطمحات ٌ
السماع مف السمع لمكالـٌ ،

السماع مع اإلدراؾ كالفيـ.
السماع؛ حيث يككف ٌ
ثـ اإلنصات كىك أعمى درجات ٌ
عقمي؛ اإلدراؾ) ٌ
غكية يختمؼ بحسب
عميمية ضمف حقؿ الميارات المٌ ٌ
سانيات التٌ ٌ
السماع في عمـ المٌ ٌ
كالمالحظ ٌ
أف ٌ

بي ك ٌؿ المعاني
بينما يأخذ مصطمح
(السماع) في عمـ أصكؿ ٌ
استعماالت مصطمحاتو؛ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
لمسماع مف
عميمية بدكف أف يفرؽ بينيا ،كبيف الدرجات
ٌ
سانيات التٌ ٌ
كالمستكيات في عمـ المٌ ٌ
المتعددة ٌ

األكؿ في
السماع المٌ ٌ
(السماع ،كاالستماع كاإلنصات) كىي كمٌيا ضمف مجاؿ كاحد ،كىك ٌ
ٌ
غكم األصؿ ٌ
النحك).
أصكؿ الٌديف (الفقو) ،كفي أصكؿ المٌغة (أصكؿ ٌ
األكؿ مف
غويٌ :
السماع اصطالحا وشروط التحري المّ ّ
المطمب الثّاني :تعريف ّ
السماع ىك األصؿ ٌ
النحك
النقؿ عمى أنو ٌ
الدليؿ األكؿ في أصكؿ ٌ
النقؿ أيضا ،كيكرد ابف األنبارم تعريؼ ٌ
النحك كيسمى ٌ
أصكؿ ٌ

1
عمي السَّيد ال ٌشريؼ الجرجاني ،معجـ التٌعريفات( ،مادة سمع) ،ص.105-104
 ٌمحمد بف ٌ
2
مطكؿ لمٌغة العر ٌبية( ،مادة سمع) ،ص.468-467
 -بطرس البستاني ،يمحيط المحيط قامكس ٌ
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

حد
حد القمٌة إلى ٌ
بالنقؿ الصحيح) الخارج عف ٌ
بي الفصيح (المنقكؿ ٌ
السماع إ نذا ٌ
كىك ٌ
النقؿ ىك الكالـ العر ٌ
1
بي الفصيح المطَّرد كالشائع
الكثرة ".كيتبيف مف تعريؼ ابف األنبارم ٌ
لمنقؿ أك ٌ
السماع ىك الكالـ العر ٌ
السماع؛ حيث يتضمف التعريؼ شركط السماع أف
الخارج مف حد القمٌة إلى حد الكثرة .كذلؾ كفؽ شركط ٌ
السماع.
غوي في ّ
ي المّ ّ
يككف وفق شروط التّحر ّ

بي فيتحركف فيو
بي فصيحاى؛ أف يككف كالمو فصيحا .كقد ال يككف عربيان قحان " .كأما العر ٌ
َّأوالً :العر ٌ
2
سالمة لغتو كسميقتو"
ثانياً :النقؿ الصحيح أف يككف الناقؿ مف الثيقى ً
ات " .كأما الراكم فالصدؽ كالضبط.
حد الكثرة .باالعتداد بفصحاء األعراب المعركفيف في كتب األدب
حد القمٌة إلى ٌ
ثالثا :الخارج عف ٌ

3
السماع عند السيكطي" :كأعني بو
الذيف كانكا مف مفاخر البصرة الٌتي يعتدىا البصريكف ".كجاء تعريؼ ٌ

نبيو صمى ا﵀ عميو
ؽ بفصاحتو؛ فى ىش ى
ت في كالـ ىم ٍف ييكثى ي
ما ثىىب ى
مؿ كالى ىـ ا﵀ تعالى ،كىك القرآف ،ككالـ ٌ
كنثرا ،عف
كسمـ ،ككالى ىـ العرب ،قبؿ بعثتو ،كفي زمنو ،كبعده ،إلى أف فى ىس ىدت األىلسنةي بكثرة المكلًَّديف ،ىن ٍ
ظ نما ن
4
مسمـ أك و
كيسمى (النقؿ) أيضان ،كالسَّماع :مصدر
النحك،
َّ
السماع ىك األصؿ َّ
األكؿ مف أصكؿ ٌ
كافر ".ك ٌ
س ًمعو ً
اعا ،إذ أدرؾ األصكات بالحاسَّة المعمكمة-األذف .كقد أشار
كس ىم ن
كسم ىع إليو ،كلو ،كمنو ىس ٍم نعا ى
ى
ى
السماع في
كعرؼ بعض الصرفييف
السيكطي لممعنى االصطالحي لمسماع بقكلو( :كأعني بوَّ .)...
ى

ً
النظر عف الكقؼ ،لـ ىيقي ٍـ بو ضابط
االصطالح بقكلو :ما َّ
ي
تقرر بو كجكد شيء بالكقؼ؛ بحيث لك قيطعى
القياس 5".كعرفو يحيى الشاكم " :المراد بو الكالـ الٌذم اتُّفؽ عمى فصاحتو
شعر بو ،كيرشد إليو كخالفو
ي
يي ي
كنبييو؛ حيث تحقٌؽ ٌأنو كالمو صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كلـ يحتج المحققكف بالحديث لجكاز نقمو
ككالـ ا﵀ٌ ،
بالمعنى أك ج كاز لحف ناقمو ممف ليس بفصيح ،ككالـ العرب ،كالعرب المأخكذ عنيـ ىـ المكثكؽ

6
السماع أنو الكالـ
بعربيَّتيـ ،كىـ قيس ،كتميـ ،كأسد ،ثـ ىذيؿ كبعض الطائييف ".ككما نستنتج مف تعريؼ ٌ

الفصيح الٌذم يكثؽ بفصاحتو؛ فيشمؿ االحتجاج بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ،ككالـ العرب الٌذم
الرسكؿ-صمى ا﵀ عميو كسمـ-كفي زمنو ،كبعده؛ أم في عصكر
حددكه بال ٌشركط ٌ
ٌ
الز ٌ
منية؛ قبؿ بعثت ٌ
1
النحك ،ص.81
 ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ2
النحك ،بيركت( :د .ت) ،دار الفكر ،ص.65
 -سعيد األفغاني ،مف تاريخ ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.65

4
النحك ،ص.74
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ -5المصدر نفسو ،ص.74

6
ً
النحك ،ص.47
اء السىٍّي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
محمد أبي زكريا الشاكم المغربي الجزائرم ،ا ٍرتًقى ي
 -يحيى بف ٌ
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

االحتجاج العصر الجاىمي ،كعصر المخضرميف ،كالعصر اإلسالمي كما بعده في العصر األمكم قبؿ أف
النحاة في االحتجاج بالمٌغة العر ٌبية منيج
تفسد فصاحة العرب بكثرة المكلٌديف ،كنستطيع أف نستنتج منيج ٌ

كبـ يحتج لمٌغة العر ٌبية؟ كما ىي مراتب
االستقراء ،كقد اختمؼ عمماء العر ٌبية في شركط االحتجاج َّ

النحاة ألزمكا أنفسيـ البحث في
أف ٌ
االحتجاج فييا عند المٌسانييف المعاصريف؟ ٌ
السماع؛ ٌ
كيتبي يف في تعريؼ ٌ

ؽ
التعم ى
مصادر المٌغة األربعة عمميا (القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
النبكم ،كال ٌشعر كالنثر) كفي فصاحة المٌغة ،ك ي
غكية كذلؾ
في أصكليا ،كفي كيفية االحتجاج بيا كفي ترتيبيا؛ حيث أخذكا القرآف الكريـ أكؿ ىذه األدلٌة المٌ ٌ
بكم ال ٌشريؼ ،ككالـ
لما لمقرآف الكريـ مف مكانة عظيمة؛ كىك في أعمى درجات الفٌصاحة مف الحديث ٌ
الن ٌ

العرب (شع ار كنثرا).

ِ
المعاصرين:
الوصفيين
سانيين
ّ
غوي عند القدماء واعتراضات المّ ّ
اني :االحتجاج المّ ّ
المبحث الثّ ّ
ِ
المعاصرين:
الوصفيين
سانيين
ِّ
األول :االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاتو واعتراضات المّ ِّ
المطمب ّ

النحك " يي ىر ياد باالحتجاج ىنا إثبات صحة قاعدة ،أك
يقكؿ سعيد األفغاني في كتابو في أصكؿ ٌ
استعماؿ كممة أك تركيب ،بدلٌيؿ نقمي صح س ىن يده إلى عربً ٍّي فى ً
السميقة 1".كيذكر في مكضع آخر
ص ً
يح سميـ ٌ
ىى ى ي
ىى

بي لغرضيف :غرض لفظي يدكر
في حديثو عف االحتجاج ،كالعمكـ الٌتي يحتج ليا " يحتج بالكالـ العر ٌ
أف
الصرؼ ،كغرض
حكؿ صحة االستعماؿ مف حيث المٌغة ك ٌ
معنكم ال عالقة لو بالمٌفظ ،كالظٌاىر ٌ
ٌ
النحك ك ٌ

فريؽ مف العمماء حجَّر كاسعان فأسقط االحتجاج بكالـ اإلسالمييف كالمكلٌديف في المٌفظ كالمعنى جميعان ،كلـ
يمتفت الجميكر إلى ىذا التحجير لعمقو كبعده عف طبيعة الحياة ،بؿ قصركا االحتجاج بكالـ المكلٌديف
عمى المعاني فقط ،كاحتجكا بكالـ القدماء في المٌفظ كالمعنى 2".كيتبيف مف كالـ سعيد األفغاني يحتج

الصرؼ
بي لغرضيف :غرض لفظي يدكر حكؿ صحة االستعماؿ مف حيث المٌغة ك ٌ
النحك ك ٌ
بالكالـ العر ٌ
أف الغرض المعنكم ما شاع مف مصطمحات جديدة في
كغرض معنكم :ال عالقة لو بالمٌفظ كالظٌاىر؛ أم ٌ

كالـ بعض اإلسالمييف كالمكلٌديف تكافؽ في معناىا كالـ العرب ال في لفظيا ،فيذا الٌذم يحتج بو في
الصرؼ بؿ في عمـ البالغة (عمـ المعاني كعمـ
معناه ال في لفظو ،فال يستشيد بكالميـ في المٌغة ك ٌ
النحك ك ٌ

البياف ،كعمـ البديع) الٌتي ترجع إلى الذكؽ العاـ كالخاص .كيذكر سعيد األفغاني " :كخير ىمف يمثؿ ىؤالء
جني ،فقد احتج في باب المعاني بشعر المتنبي كىك مكلٌد ،كلعمٌو تكقع إنكا ار مف المتزمتيف فاتبع
ابف ٌ

1
النحك ،ص.6
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.16
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

احتجاجو بعمة مقبكلة معرضا بمذىب التزمت ىذا ،قاؿ في صدد كالمو عمى مجيء القكؿ كالكالـ مما ال
1
جني في الخصائص " :قاؿ عنترة:
يعقؿ ".كينقؿ ما ذكره ابف ٌ

لك كاف يدرم :ما المحاكرة؟ اشتكى ****** كلكاف-لك عمـ الكالـ-مكممي

كامتثمو شاعرنا (يعني المتنبي) آخ انر فقاؿ:
فمك قدر الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناف عمى لس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ****** لقاؿ لؾ السن ػ ػ ػػاف كما أقػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ
كقاؿ أيضا:
لك تعقؿ ال ٌشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجر الٌتي قابمت ػ ػ ػػيا ****** َّ
مدت محيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إليؾ األغصػ ػ ػػنا
الرجؿ-كاف كاف مكلٌدان-في أثناء ما نحف عميو مف ىذا المكضع كغمكضو
كال تستنكر ذكر ىذا ٌ

المبرد) –كىك كثير التعقب
كلطؼ متسر بوٌ ،
فإف المعاني يتناىبيا المتقدمكف ،كقد كاف أبك العباس (يعني ٌ

لجمة الناس-احتج بشيء مف شعر حبيب بف أكس الطائي في كتابو (االشتقاؽ) لما كاف غرضو فيو معناه
دكف لفظو فأنشده فيو لو:
لك رأينا التككيػ ػ ػ ػ ػ ػػد خطة عجز******* ما شفعػ ػ ػ ػ ػ ػػنا اآلذاف بالتثكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب
2
ً َّ
ثـ استقر
كاياؾ ك
الحنبمية بحتاٌ ،
ٌ
فإنيا خمؽ ذميـ ،كمطعـ عمى عالتو كخيـ ".كيقكؿ سعيد األفغانيٌ " :
جني مف أئمة المائة الرابعة لميجرة ففصمكا بيف العمكـ الٌتي يحتج ليا بكالـ
فصؿ ابف ٌ
الرأم عمى ما ٌ

كتبمكر ىذا الرأم كأصبح مف
عامة قدماء كمكلٌديف،
َّ
القدماء كالعمكـ الٌتي يحتج ليا بكالـ الفصحاء ٌ
المسَّممات فيذا عبد القادر البغدادم صاحب خزانة األدب كمف أعياف العمماء في المائة الحادية عشر
يعبر عنو بعد سبعة قركف بنقمو كالـ الرعيني األندلسي مف عمماء المائة الثامنة في شرح بديعية رفيقو ابف

3
النحك
األمر
في
البغدادم
القادر
عبد
كيقكؿ
جابر".
األكؿ :في الكالـ الذم يصح االستشياد بو في المٌغة ك ٌ
ٌ
الصرؼ
الصرؼ ،قاؿ األندلسي في شرح بديعية رفيقو ابف جابر " :عمكـ األدب ستة المٌغة ك ٌ
النحك ك ٌ
ك ٌ

كالمعاني كالبياف كالبديع كالثالثة األكلى ال يستشيد عمييا إالٌ بكالـ العرب (يريد القدماء) دكف الثالثة

ألنيا راجعة إلى المعاني ،كال فرؽ في ذلؾ بيف العرب كغيرىـ
فإنو يستشيد عمييا بكالـ المكلٌديف ٌ
األخيرة ٌ

إذ ىك أمر راجع إلى العقؿ كلذلؾ قبؿ مف أىؿ ىذا الفف االستشياد بكالـ البحترم ،كأبي تماـ كأبي

1
النحك ،ص.16
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.25-24
 -ابف ٌ

3
النحك ،ص.17
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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الفصل الثّاني

ِ
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السماع المّ ّ
ّ

الطيب ،كىمـ جر 1".كمما يتبيف في كتاب سعيد األفغاني االحتجاج بكالـ المكلٌديف ،كيظير ذلؾ في ما
جني في كتابو الخصائص ،كعبد القادر البغدادم في كتابو خزانة األدب ،في تقسيـ القدماء
نقمو عف ابف ٌ

الجاىمي كعصر المخضرميف كالعصر
تـ االحتجاج بالعصر
عصكر االحتجاج إلى عصكر مختمفة؛ حيث ٌ
ٌ
النحك
اإلسالمي كحتٌى العصر المكلٌديف فقد احتجكا بو في البالغة فقط ،كلـ يستشيد بكالميـ في المٌغة ك ٌ
ٌ
الصرؼ؛ ٌأنو ىناؾ مف رفض االحتجاج بو لظيكر فئة جديدة سمية بالمكلٌديف بحيث امتزجت فييا
ك ٌ

بي كغيرىا مف األجناس كغياب الفصاحة عف ألسنة العرب
األجناس بيف عربي كفارسي أك ىندم كعر ٌ
بفعؿ ذلؾ االمتزاج.
جني مف عرض
كيتضح مف ك ٌؿ ىذا ىك دعكل االحتجاج بطبقة المكلٌديف ،كىذا ما يي ىبييٍّنوي ابف ٌ

أما ما نقمو مف دلٌيؿ عمى
المقارنة بيف المتنبي كعنترة بف شداد ،رغـ الفارؽ ٌ
الزمني البعيد بينيما ،ك ٌ

االحتجاج بكالـ المكلٌديف في كتاب عبد القادر البغدادم خزانة األدب بنقمو كالـ الرعيني األندلسي مف
الصرؼ
عمماء المائة الثامنة في شرح بديعية رفيقو ابف جابر قاؿ الرعيني :عمكـ األدب ستة المٌغة ك ٌ
النحك ك ٌ

كالمعاني كالبياف كالبديع؛ كالثالثة األكلى ال يستشيد عمييا إالٌ بكالـ العرب (يريد القدماء الٌذيف عرفكا
كتبرز فصاحتيـ في المفظ كالمعنى بال تكمٌؼ ،كال تصنع ،كعدـ
السجية كالفطرة،
ي
بفصاحتيـ كسميقتيـ عمى ٌ
مخالطتيـ لألجناس األخرل غير العر ٌبية) كىذا يي ىبٍّي يف ما َّ
عمد إليو عمماء العر ٌبية القدامى في اختبار

غكم؛ حيث تمثمت ىذه َّ
َّ
المد ٌكنة
غكية
المد َّكنة المٌ ٌ
خاصة فتخيركىا لتككف مكضكعان لبحثيـ كاستقرائيـ المٌ ٌ
ٌ
غكية في المنطكؽ مف الكالـ المسمكع ،كبيذا الكضع الذم أراده القدماء في دراساتيـ َّ
غكية
لممد ٌكنة المٌ ٌ
المٌ ٌ

غكية َّ
اختمفكا مع نظراءىـ الغربييف الٌذيف اختاركا َّ
المد ٌكٌنة -مكضكعا
غكية المكتكبة – ٌ
النصكص المٌ ٌ
المد ٌكنة المٌ ٌ
غكية المعاصرة كلكف بعد ذلؾ عدلكا عف اختيارىـ؛ حيث تبيَّف ليـ أسبقية المنطكؽ عمى
ٌلنظرياتيـ المٌ ٌ
غكية المعاصرة أسبقية المسمكع عمى
المكتكب ،كلـ ييتدكا لمصكاب بصنيعيـ؛ كىذا ما أثبتتو ٌ
النظرٌيات المٌ ٌ

َّ
غكم الذم ييقى ٍّد يـ
المد َّكف -المنطكؽ عمى المكتكب -كبيذا كاف لمعرب القدماء فضؿ السبؽ في البحث المٌ ٌ
بالسماع.
ٌ
األكلكية لممنطكؽ عمى المكتكب ،كظمكا مرتبطيف ارتباطان كثيقان ٌ
ٍّ
غكية المعاصرة؛ بحيث
النحكييف
المتقدميف عمى العديد مف ٌ
كيعكد الفضؿ لمٌغكييف ك ٌ
النظريات المٌ ٌ

اعتمدكا في التقصي َّ
َّ
غكية عمى الجانب االستعمالي المتداكؿ في المٌغة العر ٌبية-ما كاف مستعمالن
لممدكنة المٌ ٌ
سانية المعاصرة
لدل العرب مف الكالـ-المطٌرد الشائع الكثير بيف الناس ،كلعؿ ىذا ما أثبتتو ٌ
النظرٌية المٌ ٌ

 -1عبد القادر بف عمر البغدادم 1030ق1093-ق ،خزانة األدب ُّ
السالـ ىاركف
محمد عبد ٌ
كلب لباب لساف ى
العرب ،تحٌ :
ط ،4القاىرة1418 :ق1998-ـ ،مكتبة الخانجي ،ج ،1ص.6-5
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السماع المّ ّ
ّ

النظرٌية المعاصرة التي ظيرت عمى أنقاض العديد
ياقية الحديثة –
التداكلية-ىذه ٌ
الٌتي عرفت ٌ
ٌ
الس ٌ
بالنظرٌية ٌ
نقدا الذعا .كأثبت دكر الجانب االستعمالي لمٌغة
سانية الٌتي سبقتيا-البنيكية-كقامت ٌ
بنقدىا ن
مف ٌ
النظريات المٌ ٌ
المتداكلة لدل األفراد.

المتقدميف إلى االحتجاج بطبقات الثالثة دكف الطبقة األخيرة
النحكييف
ٌ
كىذا ما دفع بعض المٌغكييف ك ٌ

ألنيا راجعة إلى المعاني ،كال فرؽ في ذلؾ بيف العرب كغيرىـ إذ ىك
فإنو يستشيد عمييا بكالـ المكلٌديف ٌ
ٌ

أمر راجع إلى العقؿ ،كلذلؾ قيبؿ مف أىؿ ىذا الفف االستشياد بكالـ البحترم ،كأبي تماـ كأبي الطيب كىمـ

أف ىؤالء
جر .كمف المالحظ مف قكؿ عبد القادر البغدادم ٌإنو يجكز االحتجاج بكالـ المكلٌديف عمى رغـ ٌ

المكلٌديف قد خالطكا األعاجـ مف األجناس األخرل غير العر ٌبية الٌذيف يمحنكف في كالميـ .بيذا كاف
كالميـ ال يحاكي كالـ القدماء في االحتجاج.

كيذكر سعيد األفغاني الشركط الٌتي كضعيا المٌغكيكف لالحتجاج بالمٌغة العر ٌبية في قكلو ممف يحتج

بو بحث عمماء العر ٌبية فيمف نقؿ الركاة عنيـ مف أىؿ َّ
المدر كالكبر قدماء كمحدثيف .كتقصكا أحكاليـ
كنقدكىا فاجتمعكا عمى االحتجاج بقكؿ مف يكثؽ بفصاحتو كسالمة عربيتو ،كنحف عارضكف ألصناؼ

الزماف فقد قبمكا االحتجاج بأقكاؿ عرب الجاىمية كفصحاء اإلسالـ حتٌى
فأما ٌ
ىؤالء زمانا كمكانا كأحكاالنٌ .

جاىمييف لـ
أما الشعراء فقد صنفكا أصنافا أربعة:
ٌ
منتصؼ القرف الثاني سكاء أسكنكا الحضر أـ الباديةٌ .
يدرككا اإلسالـ كمخضرميف أدرككا الجاىمية كاإلسالـ ،كاسالمييف لـ يدرككا مف الجاىمية شيئان كمحدثيف".

1

كينقؿ قكؿ السيكطي " :أكؿ ال ٌشعراء المحدثيف بشار بف برد 2".كيذكر عبد القادر البغدادم" :كشبو
اإلجماع انعقد عمى صحة االستشياد بالطبقتيف األكلييف كاختمفكا في الطبقة الثالثة ،كذىب عبد القادر
3
النحاة كالمٌغكييف؛ حيث رأل ٌأنيـ
البغدادم إلى جكاز االستشياد بيا ".كعارض سعيد األفغاني شركط ٌ

احتجكا بشعر كنثر طبقة المحدثيف رغـ اختالط أصحاب ىذه الطبقة باألعاجـ ،كلكف فصاحتيـ لـ تتعثر

بمحف ىؤالء األعاجـ.
خاصة ،ككاف آخر ىمف
الصرؼ
الرابعة فال يستشيد بكالميا في عمكـ المٌغة ك ٌ
ٌ
النحك ك ٌ
أما الطبقة ٌ
كٌ

يحتج بشعره عمى ىذا األساس باإلجماع إبراىيـ بف ىرمة (70ق150-ق) الٌذم ختـ األصمعي بو

1
النحك ،ص.19
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

2
النحك ،ص.32
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ3
العرب ،ج ،1ص.20
 عبد القادر البغدادم ،خزانة األدب ٌكلب لنباب لساف ى
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ّ

1
ألنو ىجاهي لترؾ االحتجاج
السيكطي " :كقد احتج سيبكيو في كتابو ببعض شعره تىقيُّربا إليو ٌ
ال ٌشعر ".كيقكؿ ٌ
اىيـ بف ىى ٍرىمة .كىك آخر
بشعره ذكر المرزباني كغيره ،كنقؿ ثعمب عف األصمعي قاؿ :يختً ىـ
ي
الشعر بإبر ى
2
الرابع
أما أىؿ البادية فقد استمر العمماء يدكنكف لغاتيـ حتٌى فسدت سالئقيـ في القرف ٌ
الحجج" ٌ
3
إف سعيد األفغاني أراد االحتجاج بكالـ المكلٌديف
اليجرم ".كمما سبؽ ذكره يمكف أف نخمص إلى القكؿٌ :

النحكييف بكالـ المكلٌديف لغرض معنكم-في البالغة-ال عالقة لو
استنادان لما ذكره مف استشياد المٌغكييف ك ٌ

جني بشعر المتنبي؛ كىك مكلٌد ،كاتبع احتجاجو بعمٌة
بالمٌفظ كما استند إليو مف دليؿ عمى احتجاج ابف ٌ

جني يستند لمف جاءكا بعده مف أئمة المائة الرابعة لميجرة
مقبكلة معرضا بمذىب المتزمتيف ،كبعد ابف ٌ

الصرؼ-كالعمكـ الٌتي يحتج ليا بكالـ
ففصمكا بيف العمكـ الٌتي يحتج ليا بكالـ القدماء-المٌغة ،ك ٌ
النحك ،ك ٌ
عامة قدماء كمكلٌديف-عمكـ البالغة ،المعاني ،كالبياف ،كالبديع-كاستشيد بكالـ صاحب خزانة
الفصحاء ٌ

األدب عبد القادر البغدادم في قكلو :كال فرؽ في ذلؾ بيف العرب كغيرىـ إذ ىك أمر راجع إلى العقؿ

أف عمـ
كلذلؾ قبؿ مف أىؿ ىذا الفف االستشياد بكالـ البحترم ،كأبي تماـ ،كأبي الطيب ،كىمـ جر .كيتبيف ٌ

ألف عمماء البالغة كانكا معتزليف (مذىب
البالغة أك عمكـ البالغة احتج فييا بكالـ القدماء كالمكلٌديف؛ ٌ
العقؿ كعمكمو) كصاحب كتاب مفتاح العمكـ لسكاكي ،كفي شركح التمخيص لمتفتازاني كصاحب كتاب

الزمخشرم صاحب كتاب الكشاؼ ،كصاحب
الديف الرازم ،كمنيـ ٌ
نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز لفخر ٌ
كتاب دالئؿ اإلعجاز ،ككتاب أسرار البالغة لعبد القاىر الجرجاني ،كصاحب كتاب البياف كالتٌبييف أبي
ألف المعاني تستقيـ دكف العمكـ الثالثة األكلى.
عثماف عمرك بف بحر الجاحظ؛ ٌ

ألنو ىجاه
كاستنادا لما ذكره السيكطي في احتجاج سيبكيو بشعر بشار بف برد في كتابو تقربا إليو؛ ٌ

كيتضح مف ىذا االستشياد بكالـ المكلٌديف ،كلكف ليس بالقدر الٌذم احتج بو مف طبقة الجاىمييف أك
أف عمماء العر ٌبية اتخذكا معايير
ذكره سعيد األفغاني ٌ
المخضرميف ،أك اإلسالمييف .كيتبيف مف ك ٌؿ ما ٌ
الزمني الٌذم صنؼ األدب كال ٌشعراء إلى طبقات أكليا طبقة الجاىمييف
لالحتجاج ،كعمى رأسيا المعيار ٌ
كالمخضرميف كاإلسالمييف كالمكلٌديف؛ حيث أثارت ىذه األخيرة اختالفات كبيرة بيف مؤيد لالحتجاج بيا
كرافض لالحتجاج " ىذا كبعضيـ يرل االحتجاج بالطبقة الرابعة مستدالن باستشياد سيبكيو بشعر بشار بف

1
النحك ،ص.20-19
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

2
النحك ،ص.42
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ3
النحك ،ص.20
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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بأنيا ٌإنما فعؿ ذلؾ خكفان مف لسانو 1".كيذكر سعيد األفغاني المعيار
برد في (الكتاب) كيرد المعترضكف ٌ

أما المعيار المكاني أك بعبارة أخرل القبائؿ ،فقد اختمفت درجاتيا في االحتجاج عمى اختالؼ
المكاني :ك ٌ
باألمـ المجاكرة فاعتمدكا كالـ القبائؿ في قمب جزيرة العرب ،كردكا كالـ
قي ٍربًيىا أك يب ٍعًد ىىا مف االختالط
ٌ
القبائؿ الٌتي عمى السكاحؿ أك في جكار األعاجـ كاليؾ تصنيؼ أبي الفارابي ليـ في االحتجاج :كانت
قريش أجكد العرب انتقاء لألفصح مف األلفاظ كأسيميا عمى المٌساف عند النطؽ ،كأحسنيا مسمكعا ،كأبينيا
عما في النفس ،كالذيف عنيـ نقمت المٌغة العر ٌبية ،كبيـ اقتدم ،كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ

فإف ىؤالء ىـ الٌذيف أيخذ عنيـ أكثر ما أيخذ كمعظمو ،كعمييـ اتكؿ في
العرب ىـ :قيس وتميم وأسد ٌ
ثـ ىذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ،كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر
الغريب كفي اإلعراب كالتصريؼٌ .
قبائميـ .كيذكر في اليامش كمع ىذا فمـ تكف لغات ىؤالء بالمرضية دائما :قاؿ الحسف البصرم يكما

(تكضيت) فقيؿ لو( :أتمحف يا أبا سعيد؟!) فقاؿ ٌإنيا لغة ىذيؿ ،كفييا فساد 2".كيقكؿ حامد ناصر الظالمي
لمسماع فقد أضاؼ إلى ما كتبو القدماء ضكابط أخرل لـ يذكركىا ،كىي:
أما دراستو ٌ
عف سعيد األفغانيٌ " :

(-1يحتج لمقاعدة بكالـ لو ركيتاف متساكيتاف في القكة إحداىما تؤيدىا كاألخرل ال عالقة ليا بيا.

الحتماؿ أف تككف الثانية ىي الٌتي قاليا المتكمٌـ كالشاىد المتقدـ في القاعدة ،كالقاعدة عند األفغاني تقكؿ
(كثي انر ما تركل األبيات عمى أكجو مختمفة ،كيككف الشاىد في بعض دكف بعض ... :الخ
-2الضابط الثاني( :ال يبنى عمى شاىد قبؿ تحريو كالتكثؽ مف ضبطو ،إذ كثي انر ما ترد الشكاىد في
محرفة ،كيككف مكضع التحريؼ ىك مكضع االستشياد عمى القاعدة ،كلك يحٍّرىر الشاىد ما كاف
كتب ٌ
النحاة ٌ

لمقاعدة مؤيد ،كاليؾ بعض األمثمة  ...الخ

-3الضابط الثالث( :ال يكتفي بالكالـ األبتر إذ كثي انر ما يككف داعية الخطأ في البني كالمعنى
فيجب الرجكع إلى الشاىد في ديكاف صاحبو إف كاف شعرا ،كفي مصادره المحققة األكلى إف كاف نث انر
لمعرفة ما قبمو كما بعده .كأكرد لذلؾ مجمكعة مف األمثمة.
الرابع :كينقؿ عنو قكلو( :ينبغي التفريؽ بيف ما يرتكب لمضركرة ال ٌشعرية ،كما يؤتى بو
-4الضابط ّ

السعة كاالختيار فإف اطمأنت النفس إلى بناء القكاعد عمى الصنؼ الثاني ،ففي جعؿ الضركرات
عمى ٌ

1
النحك ،ص.20
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.21

123

الفصل الثّاني

ِ
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ال ٌشعرٌية قانكنا عامان لمكالـ نظمو كنثره الخطأ ك ٌؿ الخطأ)1كيقكؿ حامد ناصر الظالمي:

كبعد ىذه

السماع بأربع مالحظات جديرة بالتقدير ،المؤلؼ إذف
اإلضافات نقد المؤلؼ تعامؿ ٌ
النحاة مع مكضكع ٌ

السماع إذ أجاد فيو ،كالثاني القياس فكانت دراستو ليذا األصؿ
درس أصميف مف أصكؿ ٌ
بي ىما ٌ
النحك العر ٌ
تاريخية ،كنقؿ تقسيمات القياس مف االقتراح ،كأما مكضكعات الكتاب األخرل فميس ليا عالقة بأصكؿ

النحك 2".كيقكؿ فيد سالـ خميؿ الراشد " :فمف الخطكرة بمكاف أف نضع قكاعد ليذه المٌغة بقبيمة دكف أخرل
ٌ

أف المٌغة العر ٌبية تمثؿ
إذ يجب مراعاة جميع المٌيجات العر ٌبية حتٌى يتسنى لنا تككيف لغة فصحى،
خاصة ك ٌ
ٌ

3
جني المٌغات عمى
مجمكعة ليجات عر ٌبية؛ فال يحؽ لنا أف نفاضؿ أك نمايز بيف كاحدة كأختيا ".كقاؿ ابف ٌ

حجة في" باب اختالؼ المٌغات ككمٌيا حجة 4".كقاؿ أيضا " :كليس لؾ أف ترد إحدل المٌغتيف
اختالفيا ٌ
5
إف لغة
ألنيا ليست ٌ
بصاحبتياٌ ،
أحؽ بذلؾ مف رسيمتيا ".كيقكؿ فيد سالـ خميؿ الراشد " :كقد يقكؿ قائؿٌ :

دبية مشتركة .إف صح عمييا القكؿ ،فذلؾ
قريش مميزة عمى ك ٌؿ المٌغات .نقكؿ :إذا كنا نعد لغة قريش لغة أ ٌ

أف الطائي ال يتحدث لغة قريش في طيء ،كالتميمي
ٌ
ألنيا مفيكمة كليست متداكلة في البيئة نفسيا بمعنى ٌ
النحاة كال نؤاخذىـ لكضعيـ ضكابط كمعايير
ال يتحدث لغة قريش في تميـ ،كىكذا .كنحف بذلؾ ال نمكـ ٌ

لمٌغة العرب ٌية ،كحصرىا في قبائؿ معينة كمحدكدة ال تخرج منيا كىي (قيس كتميـ كأسد كىذيؿ كبعض

كنانة كبعض الطائييف) ،بؿ عمى العكس تماما فميـ الفضؿ ك ٌؿ الفضؿ ٌأنيـ حفظكا لنا فصاحة المٌغة

العر ٌبية ،كليس معنى ىذا بأننا سكؼ نستغني عف بقية ليجات القبائؿ العر ٌبية أك نستيجنيا 6".كيقكؿ سعيد

األفغاني :ككأف ىذا التصنيؼ حاز القبكؿ ،كجرل عميو العمؿ ،ككاف الخركج عميو َّ
النقد ،كلما
مدعاة إلى ٌ
َّ
اعتمد ابف مالؾ عمى لغات لخـ كجذاـ كغساف ،تعقبو بالمٌكـ أبك حياف فقاؿ في شرح التسييؿ :ليس ذلؾ
مف عادة أئمة ىذا الشأف7".كيتبيف مف المعيار المكاني الغرض الرئيسي الٌذم سعى إليو المٌغكييف العرب
كىك أخذ المٌغة العر ٌبية عف القبائؿ البعيدة عف االختالط (الفصاحة العر ٌبية) كالتأثر بالمٌغات األخرل ،كفساد
1
غكم في دراسات القدماء
 سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌالنحك ،ص .55كينظر :حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌ
كالمحدثيف دراسة في البنية كالمنيج ،ص.103-100
2
غكم في دراسات القدماء كالمحدثيف دراسة في البنية كالمنيج ،ص.103
 حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌ3
َّ
التمدف المحدكدة
أدبية مح ٌكمة ،السكداف2010 :ـ ،مطبعة
لغكية بحكث كدراسات ٌ
الراشد ،محطات ٌ
 -فيد سالـ خميؿ ٌ

ص.73

4
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.12-10
 -ابف ٌ

 -5المصدر نفسو ،ج ،2ص.10

6
أدبية محكمة ،ص.74
لغكية بحكث كدراسات ك ٌ
 فيد سالـ خميؿ الراشد ،محطات ٌ7
النحك ،ص.21
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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أما القبائؿ األخرل الٌتي رفض االحتجاج بيا كاف لسبب مخالطتيـ األعاجـ ،كتأثر لغتيـ
السميقة العر ٌبية ك ٌ

عددا غير قميؿ مف ألفاظ كمصطمحات ال تعرفيا
ليذه المخالطة (غياب الفصاحة) ،حتٌى حمؿ شعرىـ ن
العرب ،كلكف تبيف احتجاج المٌغكييف كالنحكييف بالقبائؿ العر ٌبية األخرل غير القبائؿ الستة ،فاحتج ابف

األكليف لـ يمتزمكا المعيار المكاني في االحتجاج
أف ٌ
مالؾ بمغة لخـ كجذاـ كغساف .كيتبيف مف ىذا ٌ
النحاة ٌ
بالقبائؿ الستة ،فقد احتجكا بكالـ القبائؿ العر ٌبية األخرل ،كعمى ىذا عارض بعض المٌسانييف ىذا

االحتجاج.

كيذكر األفغاني في مكضع آخر قكلو مما ينقمو ":بينما يذىب فريؽ إلى االحتجاج بكالـ الشافعي
حجة)
ىف (كالـ الشافعي في المٌغة ٌ
المتكفي في القرف الثالث لميجرة ،حتٌى نص اإلماـ أحمد بف حنبؿ عمى أ ٌ
لسالمة نشأتو كتقمبو في البيئات العر ٌبية السميمة .قيؿ لبشار " :ليس ألحد مف شعراء العرب شع انر إالٌ كقد

قاؿ فيو شيئا استنكرتو العرب مف ألفاظيـ ك يش ىؾ فيو ،كاٌنو ليس في شعرؾ ما يشؾ فيو .قاؿ( :كمف أيف

يأتيني الخطأ؟) كلٌدت ىينا كنشأت في حجكر ثمانيف شيخا مف فصحاء بني عقيؿ ما فييـ أحد يعرؼ

ىيفعت فأبديت إلى أف أدركت؛ فمف أيف
كممة مف الخطأ ،كاف دخمت إلى نسائيـ فنساؤىـ أفصح منيـ ،كأ ي
يأتيني الخطأ 1".ككممة بشار ىذه دليؿ قاطع عمى كجكد بيئات في المدف سميمة مف المٌحف في زمنو في

إف قريش كانت تبعث أبناءىا إلى البكادم مف أجؿ الفصاحة العر ٌبية.
المائة الثانية لميجرة .كقد قيؿٌ :
المد ًر كما أ ً
جني قكالن حصيفنا في ىذا المكضكع في باب (ترؾ األخذ عف أىؿ َّ
يخ ىذ عف
كيطرح ابف ٌ

أىؿ الكبر) :عمٌة امتناع ذلؾ ما عرض لمٌغات الحاضرة ،كأىؿ المدر مف االختالؿ كالفساد كالخطؿ ،كلك

عمـ أف أىؿ مدينة باقكف عمى فصاحتيـ كلـ يعترض شيء مف الفساد لمٌغتيـ لكجب األخذ عنيـ كما يؤخذ
عف أىؿ الكبر ،ككذلؾ أيضا لك فشا في أىىؿ الكبر ما شاع في لغة أىؿ َّ
المدر مف اضطراب األلسنة
ً
انتقاض عادة الفصاحة كانتشارىا ،لكجب رفض لغتيا ،كترؾ تمقٍّي ما يرد عنيا ،كعمى ذلؾ العم يؿ
كخباليا ك
فصيحا .كاف نحف آنسنا منو فصاحة في كالمو لـ نكد نعدـ ما يفسد
في كقتنا ىذا؛ ألنا ال نكاد نرل بدكيا
ن

2
حني أدلٌة عمى فساد سميقة األعراب في زمنو فقاؿ " :كقد كاف
ثـ ذكر ابف ٌ
كي يغ ٌ
ذلؾ كيقدح فيو ،ى
ض منوٌ ".

ط أر عمينا أحد مف يدعي الفصاحة البدكية كيتباعد عف الضعفة الحضرية فتمقينا أكثر كالمو بالقبكؿ لو

ئؤىا
كميزناه تميي انز حسف في النفكس مكقعو إلى أف أنشدني يكمان شع انر لنفسو يقكؿ في بعض قكافيو (أى ىش ي
1
بي ،ط1
 أبي فرج األصفياني عمي بف الحسيف 356ق976-ـ ،كتاب األغاني ،تح :مكتب دار إحياء التٌراث العر ٌالنحك ،ص.23
بيركت1994 :ـ ،ج ،3ص .26كينظر :سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
2
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.5
 -ابف ٌ
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كأ ٍىدأ يىؤىا) [بكزف أشععيا كأدععيا] فجمع بيف اليمزتيف كما ترل .كستأنؼ مف ذلؾ ما ال أصل لو .وال قياس

ألنو لك التقت ىمزتاف عف
ِّ
يسوغو ،نعـ كأبدؿ إلى اليمز حرفا ال حظ لو في اليمز ،بضد ما يجب؛ ٌ
كجكب صنعة لمزـ تغيير إحداىما .فكيؼ أف يقمب إلى اليمز قمبان ساذجان عف غير صنعة ما ال حظ لو

ثـ يحقؽ اليمزتيف جميعان ىذا ما ال يبيحو قياس كال كرد بمثمو سماع 1".كيقسـ سعيد األفغاني
في اليمزٌ ،
السماع إلى أقساـ ثالثة تكمـ عمى ك ٌؿ منيا بالترتيب:
في كتابو في أصكؿ ٌ
النحك الكالـ المحتج بو مف ٌ

-1القرآن الكريم-2 ،الحديث الشريف-3 ،كالم العرب :كيقكؿ األفغاني " :لـ يتكفر ٌلنص ما تكفر

لمقرآف الكريـ مف تكاتر ركاياتو ،كعناية العمماء بضبطيا كتحريرىا متنان كسندان ،كتدكينيا كضبطيا بالمشافية
النص
عف أفكاه العمماء الفصحاء مف التابعيف عف الصحابة ،عف الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمـ فيك ٌ

بي الصحيح المتكاتر المجمع عمى تالكتو بالطرؽ الٌتي كصؿ إلينا بيا في األداء كالحركات كالسكنات
العر ٌ
النص الصحيح المجمع عمى
أمة بنص ما اعتنى المسممكف بنص قرآنيـ ،كعمى ىذا يككف ىك ٌ
كلـ تعتف ٌ
الصرف وعموم البالغة ،كقراءاتو جميعان الكاصمة إلينا بالسند الصحيح
االحتجاج بو في المّغة وال ّنحو و ّ

أما طرقو المختمفة في األداء فيي كذلؾ؛ إذ ٌأنيا مركية عف الصحابة كقراء
حجة ال تضاىييا حجةٌ ،

التابعيف ،كىـ جميعان ممف يحتج بكالميـ العادم بمو قراءاتيـ الٌتي تحركا ضبطيا جيد طاقتيـ كما

أف أئمة القراء كأبي عمرك بف العالء كالكسائي كيعقكب
سمعكىا مف رسكؿ ا﵀ ،كال ننسى بعد ذلؾ ٌ

النحك أيضا .كقد جرل عرؼ العمماء عمى االحتجاج بركاياتو سكاء أكانت
الحضرمي ىـ أئمة في المٌغة ك ٌ
متكاترة أـ ركايات آحاد أـ شاذة .كالقراءة الشاذة الٌتي منع القراء قراءتيا في التالكة يحتج بيا في المٌغة

2
أما القرآف ُّ
فكؿ ما ىكىرىد ٌأنو قي ًرئ بو جاز االحتجاج بو
النحك ".كىذا ما ذكره السيكطي في االقتراح قكلوَّ " :
كٌ

ادا ،أـ ىشا نذا.
آح ن
في العر ٌبية سواء كان ُمتوات ارً ،أك ى

معمكما؛ بؿ كلك
قياسا
ؽ
كقد أى ٍ
ط ىب ى
الناس عمى االحتجاج بالقراءات الشا ىذة في العر ٌبية إذا لـ تخالؼ ن
ي
ن
خالفتو ييحتى ُّج بيا3" ...فالقراءات الشاذة يحتج بيا رغـ سقكط شرط مف شركط القراءة الصحيحة.
بي غير
كيقكؿ :إذ ىي –عمى ك ٌؿ حاؿ-أىقكل سندان مف ك ٌؿ ما احتج بو العمماء مف الكالـ العر ٌ
النحك
إف عمى عمماء المٌغة ك ٌ
القرآف .كلئف كاف القراء أسقطكا القراءة بيا لعدـ كثكقيـ ٌأنيا قراءة ٌ
بي نفسوٌ .
الن ٌ

أف يضعكا عمييا بالنكاجذ؛ إذ كاف ركاتييا األعمكف عربا فصحاء سميمة سالئقيـ .تيٍب ىنى عمى أقكاليـ قكاعد

1
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.6
 -ابف ٌ

2
النحك ،ص.29-28
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

3
النحك ،ص.75
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -
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فألف يحتجكا
أف ٌ
النحاة يحتجكف بكالـ مف لـ تفسد سالئقيـ مف تابعي التابعيفٌ ،
العر ٌبية .كأنت تعرؼ ٌ
حكية عمى شكاىد
غكية ك ٌ
الن ٌ
بقراءة أعياف التابعيف كالصحابة أكلى ،كرجحاف قراءات القرآف في حجيتيا المٌ ٌ

النحاة يعرؼ قديـ تعاكره العمماءُّ 1".
النحاة مف القراءات بقكلو " :كىنا أمر ينبغي التنبيو إليو
كيرد مكقؼ ٌ
ٌ
النصكص العر ٌبية حيف كضعيـ القكاعد فيو خمؿ
النحاة مف ٌ
أف مكقؼ ٌ
بشيء مف التفصيؿ فالحؽ ٌ

أف مكقؼ القراء عمميان كمنطقيان كمنيجيان سديدان متسؽ كاليؾ البياف :أقؿ
كاضطراب مف الناحية
ٌ
المنيجية ك ٌ

ما يشترط القراء لصحة القراءة شركطا ثالثة:
 -1صحة السند بيا إلى الرسكؿ

.

 -2مكافقتيا رسـ المصحؼ المجمع عميو (الرسـ العثماني).
 -3مكافقتيا كجيان مف الكجكه العر ٌبية (قكاعد المٌغة العر ٌبية).

السماع
صرحكا في مناسبات عدة ٌ
أف القراءة سنة متبعة ،ك ٌأنيا ال تخضع لغير ٌ
ككثي انر ما ٌ

الصحيح ...كأئمة القراء ال تعمؿ في شيء مف حركؼ القرآف عمى األفشى في المٌغة ،كاألقيس في العر ٌبية

بؿ عمى األثبت في األثر كاألصح في النقؿ ،كالركاية إذا ثبتت عندىـ لـ يردىا قياس عر ٌبية ،كال فشك لغة

ألف القراءة سن ة متبعة يمزـ قبكليا كالمصير إلييا...ىذا دستكر القراء أثبتكه في كتبيـ ،ككانكا في تطبيقو
ٌ

2
كيكجو سعيد
النحاة كذلؾ؟" َّ
عمى غاية مف ٌ
الدقة كاألمانة ،فكانكا منيجييف منطقييف قكالن كعمالن؛ فيؿ كاف ٌ

النقد يجد في صؼ
النحاة ،كذلؾ قكلو":
ٌ
أف ٌ
بأف النقد الحقيقي ما يجب التزامو اتجاه ٌ
الحؽ ٌ
األفغاني القكؿ ٌ

النحاة ،كفي قكاعد نحكىـ ثي يغ انر عدة ينفذ منيا إلى الصميـ ،فيـ يريدكف بناء قكاعدىـ عمى كالـ العرب
ٌ

فيجمعكف نتفان نثرية كشعرية مف ىذه القبيمة كمف تمؾ ،مف أعرابي في الشماؿ إلى امرأة في الجنكب ،كمف
شعر ال يعرؼ قائمو إلى جممة غير منسكبة ،يجمعكف ىذا إلى أقكاؿ معركفة مشيكرة كيضعكف قكاعد
ثـ
تصدؽ عمى أكثر ما كصؿ إلييـ بيذا االستقراء الناقص الذم ال يستند إلى خطة محكمة في الجمعٌ ،
يسددكف ىذه القكاعد بمقاييس منطقية يريدكف اطرادىا في الكالـ ،حتٌى إذا أىتت بعضيـ قراءة صحيحة
حكم
السند تخالؼ قاعدتو القياسية طى ىع ىف فييا كاف كاف قارئيا أبمغ كأعرب مف كثير ممف يحتج ٌ
الن ٌ
بكالميـ!! فال استقراؤه كامؿ أك كاؼ كال لشكاىده الٌتي استند إلييا بعض ما لمقراءة الصحيحة مف القكة كال

المٌغة تخضع لممقاييس المنطقية الٌتي ابتدعيا .كخير ما يصؼ اضطراب مكقفيـ ىذا قكؿ الرازم " :إذا

1
النحك ،ص.29
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.31-30

127

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

النحكييف في تقرير
جكزنا إثبات المٌغة بشعر مجيكؿ ،فجكاز إثباتيا بالقرآف العظيـ أىكلى ،ككثي انر ما ترل ٌ

فإنيـ
األلفاظ الكاردة في القرآف ،فإذا استشيدكا في تقريرىا ببيت مجيكؿ فرحكا بو ،كأنا شديد التعجب منيـ ٌ
إذا جعمكا كركد ذلؾ البيت المجيكؿ عمى كفقيا دليالن عمى صحتيا ،فألف يجعمكا كركد القرآف دليالن عمى

صحتيا كاف أىكلى 1".كبعض المٌغكيكف المعاصريف ظير فيميـ عمى ىذا القكؿ البف حزـ في كتابو الفصؿ
النحاة مف ينتزع مف
كىذا ما يحتج بو سعيد األفغاني بما نقمو عنو ،كقكؿ ابف حزـ في الفصؿ " مف ٌ

ثـ تعرض لو آية عمى خالؼ ذلؾ
المقدار الٌذم يقؼ عميو مف كالـ العرب حكمان لفظيان كيتخذه مذىبانٌ ،
الحكـ فيأخذ في صرؼ اآلية عف كجييا.

كقاؿ في مكضع آخر :كال عجب أعجب ممف إف كجد ألمرئ القيس أك لزىير أك لجرير أك الخطيئة
أك الطرماح أك ألعرابي أسدم أك يسممي أك تميمي أك مف سائر أبناء العرب لفظان في شعر أك نثر جعمو
ثـ إذا كجد ﵀ تعالى خالؽ المٌغات ،كأىميا كالمان لـ يمتفت إليو ،كال
في المٌغة ،كقطع بو ،كلـ يعترض فيوٌ ،
حجة كجعؿ يصرفو عف كجيو كيحرفو عف مكضعو كيتخيؿ في إحالتو عما أكقعو ا﵀ عميو!" 2كيقكؿ
جعمٌو ٌ
أسمى الصكر
التكاتي بف التكاتي " :كاذا كانت لغة القرآف ىي الٌتي اجتمع الرأم (كما أسمفنا) عمى ٌأنيا ٌ

حكية عميو
العر ٌبية فمف نجد مف أحد اعتراضا عمى اختيارىا حيف نقتصر عمى القرآف في عرض القكاعد ٌ
الن ٌ
فما جاء مكافقا إزاء لظكاىر القرآف أبقياه ،كما جاء مخالفا أىممناه مف غير أف نقبؿ تأكيال أك نرضى بما
يسمكنو (القميؿ كالشاذة) مع االحتراز إلى ٌأنو يجب ىينا أف نحترز مف كقكع في التقكؿ أك رفض ما
صحت القراءة بو كقيؿ عنو قراءة شاذة .أما القكاعد الٌي لـ نجد ليا شاىدا مف القرآف الكريـ كليست مخالفة

بي الذم جاز شيرة الذيكع ما جعمو مشاعا بيف القبائؿ
لنصكص القرآف رجعنا قبؿ إقرارىا إلى الكالـ العر ٌ
أف أمارة الشيكع ىك أف يككف الحكـ الذم يستنبط منو مكافقا لغة القبائؿ كمٌيا أك أكثرىا
العر ٌبية كنذكر ىنا ٌ

حكية المستنبطة منو منطبقة عمى كالـ تمؾ القبائؿ 3" ...كيدفع ادعاء
مشتركا بينيا كأف تككف القاعدة ٌ
الن ٌ
محمد عيد كغيره
ابف حزـ باتٍّزاف ٌ
النظر خالؼ ىذا القكؿ الٌذم بنا عميو المحدثكف آرائيـ كعمى رأسيـ ٌ

أف ابف حزـ
الكثير في نقد ٌ
النحاة؛ حيث يرل مطير بف حسيف المالكي خالؼ ذلؾ فيقكؿ :كاذا عرفنا ٌ
ظاىرم ال مذىب اتضح لنا معنى قكلو ،كعمى ىذا فال يقكـ قكلو ىذا حجة لمف يحتج بو مف المحدثيف

النحاة عمى بعض القراءات لـ يكف في حقيقة األمر اعتراضان عمى فصاحتيا أك
كلعؿ اعتراض بعض ٌ
صحة عربيتيا ،كلكف أرادكا أف غيرىا أفصح منيا 4".كفي ىذا يقكؿ عبد العزيز عبده ما ذكره القاضي

1
النحك ،ص.32-31
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.32

3
النحك ،ص.72
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ

4
النحك العربي1422 ،ق1423-ق ،المممكة العر ٌبية
 -مطير بف الحسف المالكي ،مكقؼ عمـ المٌغة الحديث مف أصكؿ ٌ

كمية المٌغة العر ٌبية كآدابيا ،ص.11
السعكدية ،قسـ ٌ
الدراسات العميا العر ٌبية ،فرع المٌغة ك ٌ
النحك ،جامعة ٌأـ القرل ٌ
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فإنو كاف
صدر ٌ
الديف مكىكب الجزرم " البارم جمت قدرتو لو أساليب مختمفة عمى مجارم تعريؼ أقدارهٌ ،
محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
بنبكة ٌ
قاد انر عمى إلجاء المشركيف إلى اإلقرار ٌ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ ﭐ1لكنو سبحانو أرسؿ رسكلٌو عمى أساليب األسباب كالمسببات

الزماف ...كيبتدئ أمر األنبياء بأسباب خفيفة كال تزاؿ تنمى كتشتد ،ك ٌؿ
كجارم العكائد الكاقعة مف أىؿ ٌ
أف أساليبيـ في اإلرساؿ عمى ما المألكؼ كالمعتاد مف أحكاؿ غيرىـ ،فإذا عرؼ ذلؾ كاف
ذلؾ يدؿ عمى ٌ
ألنو تحداىـ بمعارضتو عمى المعتاد فمك كقع عمى غير
مجيء القرآف بغير األفصح كاألممح جميعو؛ ٌ
عز َّ َّ
المعتاد لكاف ذلؾ نمطان غير النمط الذم أراده ا﵀ َّ
آف عمى
كجؿ كلما كاف عمى ما كصفناه جاء القر ي
بالحجة ،كقد اختار الشيخ
نيج إنشائيـ الخطب كاألشعار ليحصؿ ليـ التمكف مف المعارض فيظير الفمج
ٌ
أف َّ
كؿ ما في القرآف عمى أرفع الدرجات في الفصاحة 2".كلع ٌؿ
عز ٌ
الديف في كتابو (المجاز) ٌأنو ال يدعى ٌ

مف الصكاب ما ذىب إليو الباحثاف عبد العزيز عبده ،كمطير بف حسيف المالكي ،في ىرًد ادعاء ما ذىب
النحاة عمى بعض
إليو بعض المٌغكييف المعاصريف ،كعمى رأسيـ سعيد األفغاني ،كلع ٌؿ اعتراض بعض ٌ

سندىا أك صحة عربيتيا كلكف أرادكا أف غيرىا
القراءات لـ يكف في حقيقة األمر اعتراضان عمى صحة ٌ
كخاصة عمكـ
إف الكثير مف الباحثيف في التٌراث
ثـ ٌ
ٌ
أفصح منيا .كيقكؿ عبد ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ " :

عدد مف الكتب القديمة كالمطبكعة في الغالب! -كقد ال يتصفحكنيا كاممة-
بالنظر في ٌ
العر ٌبية يكتفكف ٌ
اء تصير في أذىانيـ راسخة ،بؿ إلى نظرٌية ال تقؿ
كيفضكف بعد ىذا النظر القاصر السطحي إلى آر ى

بأنيـ يبنكف قكاعدىـ عمى شاىد كاحد-كىذا قد سبقيـ إليو ابن حزم ألسباب
النحاة ٌ
رسكخان .كأف يحكـ عمى ٌ
أف الشكاىد ليست إالٌ أمثمة قميمة جدان مما ىد َّكينكهي كتصفحكه ،فالسبب ىينا ىك االقتصار عمى
أخرل – مع ٌ

النظريات
المكضكعية
النظر في عدد محدكد مف المصادر؛ ك
العممية تقتضي أف يككف ك ٌؿ ما يصدر مف ٌ
ٌ
ٌ
النصكص المتعمقة بوُّ 3".
كيعد عبد
مبنيان عمى أكبر كمية ممكنة مف المعطيات ،كفي ميداف ىذا عمى ك ٌؿ ٌ

فإننا ككما
الرحمف الحاج صالح-
سانييف المعاصريف المنصفيف لعمماء العر ٌبية ٌ
مف العمماء المٌ ٌٌ
سانية كالفمسفية كالفكرٌية ،كحتٌى أصكليا األكلى كأدرؾ
أسمفنا الذكر ٌأنو درس العمكـ الغر ٌبية بنظرياتيا المٌ ٌ
يقدـ أية
األكليف ،كلـ ٌ
فإنو كاف منصفا ٌ
مصادرىا كأدرؾ مصادر العمكـ العر ٌبية فيراىا غر ٌبية محضةٌ ،
لمنحاة ٌ
إف ٌأكؿ ما اشتغؿ بو
مما لمسناه في ك ٌؿ مؤلفاتو الٌتي تحقؽ لنا البحث فييا فيقكؿ ٌ ":
نقد اتجاىيـ كذلؾ ٌ
النص القرآني؛ مف حيث المٌغة باستقرائو استقراء كامال
عمماء المٌغة العرب ىك النظر المنتظـ في ٌ

 -1سكرة الشعراء ،اآلية .04

2
حكييف ،ط .1طرابمس1977 :ـ ،دار الكتاب ،ج ،1ص.53-51
 عبد العزيز عبده ،المعنى كاإلعراب عند ٌالن ٌ

3
بي" ،ص.06
غكم
الرحمف الحاج صالح" ،أصكؿ البحث في التٌراث المٌ ٌ
 عبد ٌالعممي العر ٌ
ٌ
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1
ألنيـ لـ يستطيعكا
َّف عجز ا ٌلنحاة أماـ معجزات القرآف؛ ٌ
كالكصكؿ إلى إثبات بعض الضوابط ".كاف تبي ى
أف كالـ العرب غير كالـ ا﵀ سبحانو
الكصكؿ إلى تمؾ المعجزات المٌ ٌ
غكية في القرآف الكريـ كقراءاتو؛ حيث ٌ

النحاة إلى ما يستطيعكف الغكص كالخكض فيو بفكرىـ كىذا ما يظير بيانو جميان في
كتعالى ،كليذا لجأ ٌ
ألنو تحداىـ
قكؿ الشيخ الجزرم فإذا عرؼ ذلؾ كاف مجيء القرآف بغير األفصح ،كاألممح جميعو ٌ
عز َّ
بمعارضتو عمى المعتاد فمك كقع عمى غير المعتاد لكاف ذلؾ نمطان غير النمط الذم أراده ا﵀ َّ
كجؿ
َّ
آف عمى نيج إنشائيـ الخطب كاألشعار ،ليحصؿ ليـ التمكف مف
كلما كاف عمى ما كصفناه جاء القر ي
حجة عمى سائر الخمؽ كالمخمكقات.
إف القرآف الكريـ ىك أقكل ٌ
المعارض فيظير الفمج بالحجة؛ بحيث ٌ

غكم؛ حيث كاف
كالقرآف الكريـ كقراءاتو لـ يكف فيو مف غير المعتاد لدل العرب ككقع اإلعجاز المٌ ٌ
النحاة ،كمف البدييي أف يككف ك ٌؿ ما في القرآف عمى أرفع الدرجات في
مألكفان لدل العرب ،كأدركو ٌ

الفصاحة كالبياف ،كالبالغة .فيقكؿ شكقي ضيؼ عف العصر الجاىمي " :كاٌنما أطمنا في تصكير ما قدمناه
عف العصر الجاىمي َّ
الصكر ككانكا
لندؿ عمى ٌ
أف الشعراء حينئذ كانكا يقفكف عند اختيار األلفاظ كالمعاني ك ٌ

كم ٍف يتصفَّح
يسكقكف أحيانان مالحظات ال ريب في ٌأنيا أصؿ المالحظات
ٌ
البيانية في بالغتنا العر ٌبية ،ى
يجدىا تزخر بالتشبييات كاالستعارات ،كتتناثر فييا مف حيف إلى حيف ألكاف مف المقابالت
أشعارىـ ٌ
كالجناسات ،مما ُّ
كف عناية كاسعة بإحساف الكالـ ،كالتففف في
يدؿ داللة كاضحة عمى ٌأنيـ كانكا يي ٍع ىن ى
2
أف لغة الشعر الٌتي كاف الشعراء يتغنكف بيا ليست لغة االستعماؿ اليكمي؛ فيي
معارضو البميغة ".فيتبيف ٌ
مف حيث الصكر البيانية تزخر بالتشبييات كاالستعارات كالمجازات ،كليست لغة االستعماؿ اليكمي يقصد

الصكر بقدر ما يقصد بيا التكاصؿ كأداء التبميغ لألغراض ،كىذه
فييا ىذا االعتناء األلفاظ كالمعاني ك ٌ
المسألة أخذت بحثا طكيال بيف المٌسانييف في احتجاج األكليف بالمٌغة النمكذجية المشتركة (القرآف الكريـ
كقراءاتو ،كالحديث الشريؼ ،ككالـ العرب) في القبائؿ الستة.

كما يذكره شكقي ضيؼ عف العصر الجاىمي ،كما كانت العرب تتغنى بو مف أشعار ،كما تزخر كتفخر بو

فإف القرآف الكريـ معجزة
بيف القبائؿ ،كحتٌى عمى العديد مف
ألف العرب يعرفَّت بأ ٌشعارىا ،كرغـ ىذا ٌ
األمـ؛ ٌ
ٌ
الكليد بف المغيرة
أتت عمى أشياء لـ يعيدكىا في كالـ العرب مف قبؿ " ،كليس أد ٌؿ عمى ذلؾ مف مكقؼ ٌ

كلكنو كجد لمقرآف الكريـ في نفسو كقعان لـ يعيده ،فقاؿ لقريش حينما طمبكا
مف القرآف الكريـ –كىك مشرؾٌ -
مني فقد عرفت رجزه
منو أف يقكؿ في القرآف قكالن ذائعان :ما منكـ رجالن أعرؼ بكالـ العرب كأشعارىا ٌ
كىزجو كمقبكضو كمبسكطو ،فك ا﵀ ما يشبو الذم يقكؿ شيئان مف ىذا ،كا َّف لقكلو حالٌكة كا َّف عميو طالٌكة
3
دكنو 1".كقد سأؿ إبراىيـ
كا َّف أعاله لمثمر ،كا َّف أسفمو لمغدؽ ،كاَّنو ليعمك كالٌ ييعمى عميو ".كاٌنو ليحطـ ما ى

1
الرحمف الحاج صالح ،الخطاب كالتٌخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية ،ط .1الجزائر2012 :ـ ،المؤسسة
عبد ٌالكطنية لمفنكف المطبعية ،ص.9
2
تطكر كتاريخ ،ط .1القاىرة1919 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.13
 شكقي ضيؼ ،البالغة ٌ3
بي القديـ عند العرب ،ط .1القاىرة1998 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.56
الرحمف ،في ٌ
 إبراىيـ مصطفى عبد ٌالنقد العر ٌ
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بف إسماعيؿ الكاتب أحد كتاب الفضؿ ابف الربيع أبا عبيدة عف قكلو تعالىﭐ﴿ﭐﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﴾

2

قائالنٌ :إنما يقع الكعد كاإليعاد بما عرؼ مثمو كىذا لـ يعرؼ ،فقاؿ أبك عبيدةٌ :إنما كمـ ا﵀ تعالى العرب
عمى قدر كالميـ ،أما سمعت قكؿ امرئ القيس:

في مضاجعي ****** كمسنكنة رزؽ كأنياب أغ ػ ػ ػكاؿ
أيقتميني كالمشر ُّ

كىـ لـ يركا الغكؿ قطٌّ كلكنيـ لٌما كاف أمر الغكؿ ييكليـ أيكعدكا بو ،فمف رأم الجزرم كأبي عبيدة يتضح

فإف
أف القرآف نزؿ عمى عادة العرب في ألفاظيا كمعانييا ليتحقؽ بو اإلعجاز
غكم ،كعمى ىذا ٌ
البالغي كالمٌ ٌ
ٌ
ألف
ٌ
النحاة الذيف ضعَّفكا بعض القراءات ٌإنما كاف ذلؾ في القياس ال في صحة سندىا كتخطئتيا كلكف ٌ

ؼ عف األخفش (ت215ق) ٌأنو ربما فضؿ قراءة عمى
غيرىا أصح منيا في جكاز القياس عمي ،كقد يع ًر ى
حكية كمف ذلؾ قكلو تعالى في اآلية ﴿:ﲩ ﲪ ﲫ ﴾ 3جزـ
ألنيا أقيس كأكثر مجاراةن لمقكاعد ٌ
أخرل ٌ
الن ٌ
ألنيا جكاب النيي كقد رفع بعضيـ ،كال تمنف تستكثر ،يريد مستكث انر كىك أجكد المعنييف .كغير
ٌ

ذلؾ4".واألخفش أكثر تضعيفا لمقراءات من سيبويو فقد نعت قراءة بالرداءة 5".كيتبيف مف رأم الجزرم

النحاة لـ يخطئكا القراءات القرآنية في فصاحتيا كصحتيا كلكف نظركا إلييا عمى ٌأنيا
أف ٌ
كأبي عبيدة ٌ
ضعيفةن في القياس كلع ٌؿ ما ذىب إليو األخفش كاف األفضؿ في تفضيمو قراءة عف أخرل–كىذا كجو
النحاة أنفسيـ
الصكاب-بدؿ تفضيؿ كالـ العرب عف ٍّ
أم قراءة كانت صحيحة أك شا ٌذة فكمٌيا كباعتراؼ ٌ

بنيت عميو
ٌ
يحؽ االحتجاج بيا؛ حيث ٌأنيا أقيس كأكثر مجاراةن لمقكاعد ٌ
ألف كالـ العرب كاف ٌ
الن ٌ
حكية؛ ٌ
بي ال يخطئ ،ك ٌأنو
القكاعد فقد ظير اختالؼ بيف لغات العرب " ،كقد اتفؽ جميكر العمماء عمى ٌ
أف العر ٌ
حجة في ك ٌؿ ما يقكؿ؛ أل ٌنو صاحب المٌغة يصرفيا كيؼ يشاء .كأما ما ذكره العمماء مف األخطاء كالٌتي
ٌ
ذكرىا أبك القاسـ الحسف بف بشر ابف يحيى اآلمدم (ت371ق) في كتابو «المكازنة بيف الطائييف» كجالؿ

الرحمف بف الكماؿ أبي بكر السيكطي (ت911ق) في «المزىر» كالقاضي أبك الحسيف عمي بف
ٌ
الديف عبد ٌ
مقدمتو «الكساطة بيف المتنبي كخصكمو» فيك مف باب اختالؼ
عبد العزيز الجرجاني (ت392ق) في ٌ
المٌيجات6".ككاف كالـ العرب َّ
محؿ خالؼ بيف الدارسيف كالباحثيف القدماء كما ىك الشأف في عمـ القراءات
بأف المٌحف لـ
فتختمؼ القراءات باختالؼ المٌغات كيختمؼ كالـ العرب شع ار كنث ار باختالؼ المٌغات " ،نقطع ٌ
فإنما ىك لغات
يكف في الجاىمية البتة ،كك ٌؿ ما كاف مف بعض القبائؿ في خكر الطباع كانحراؼ األلسنة ٌ

1
النقد األدبي ،القاىرة1407 :ق1987-ـ ،دار المعارؼ ،ص.22
محمد تطمى ،في ٌ
 عبد البديع ٌ -2سكرة الصافات ،اآلية .65

 -3سكرة َّ
المدثر ،اآلية .06

 -4األخفش األكسط ت215ق ،معاني القرآن ،تح :فائز فارس ،الككيت1981:ـ ،المطبعة العصرية ،ج ،2ص.515

5
وتطوره ،ص.85
بيدم ،القياس في ال ّنحو العربي نشأتو
 سعيد جاسـ ٌّ
الز ٌ
6
حكم ،ط .1اإلسكندرية1993 :ـ ،دار المعرفة الجامعية ،ص.13
تطكر ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
 -عبد ا﵀ بف حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ
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الفصل الثّاني

1
حكم لدل القدماء كالمحدثيف ،كمما َّ
عقد عمى الناشئة
ال أكثر ".كىذه المسائؿ كأخرل ما أصاب ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
النحك؛ بحيث تتضارب اآلراء بيف ىذا كذاؾ.
حكية ،كأدل بيـ إلى النفكر مف ٌ
استيعاب القكاعد ٌ
الن ٌ

النحك) لدييـ كتبقى
غكيكف المحدثيف ح ٌؿ إشكاليتو كما عرؼ بػ (تيسير ٌ
كىذا ما حاكؿ الكثير مف المٌ ٌ

بي كتاب سيبكيو الٌذم جمع فيو آراءه وآراء
ىذه المعضمة قديمة قدـ أكؿ كتاب كصؿ إلينا في ٌ
النحك العر ٌ
2
بي تقكـ عمى أسس
السعراف ":كال ٌ
شؾ في أف كثي ار مف «أصكؿ» ٌ
أستاذه الخميؿ ".كيقكؿ محمكد ٌ
النحك العر ٌ
بأنيا
صكتية كذلؾ كالتٌصكر الخاص بػ «الحرؼ» ك«الحرؼ المتحرؾ» ك«الحرؼ الساكف» -مع التسميـ ٌ

مف الطبقة الٌتي ندعكىا حديثا «الصكائت» ،كليست مف تمؾ الٌتي نطمؽ عمييا «الصكامت» -ككالعالقة
النحاة بيف «الحرؼ» ك«الحركة» ،كبينو كبيف «السككف» ...الخ ككتفسير كثير مف اآلثار
الٌتي تصكرىا ٌ
«اإلعرابية» الٌتي تط أر عمى بعض الكممات ...الخ

صكتية إلى ما أثر عف الخميؿ كسيبكيو
كقد أسيـ عمماء «القراءات القرآنية» في إضافة تفصيالت
ٌ

صكتية تنفرد
فيـ قد سعكا إلى كصؼ «تالوة» القرآف الكريـ حسب القراءات المختمفة فسجمكا خصائص
ٌ
بي ،بما فيو الكصؼ
آنية ككضعكا رمك انز كتابية تمثؿ ىذه الخصائص ،قد ٌ
قدر ٌ
بيا التالكة القر ٌ
لمنحك العر ٌ
كتي أف يتأثر بو جماعة مف نحاة العبرييف ،كأف يتخذكه أساسا لكصؼ المٌغة العبرية ،كمف ىؤالء ابف
ٌ
الص ٌ

3
غكية
سانيات المعاصرة أثر البارز في استنباط خصائص كآليات ٌ
النظرٌية المٌ ٌ
حيكج " كىينا يتبيف مف المٌ ٌ

العربية» قائال:
ساني في الحضارة
ّ
عند العرب ،كيذكر ذلؾ عبد السالـ المسدم في كتابو «التفكير المّ ّ
ساني عند العرب فجمكنا نظرٌياتو المختمفة في
فبيذا المنظكر إذف استطعنا أف نقؼ عمى عصارة الفكر المٌ ٌ

غكية منذ مبتدأ النشأة كأصؿ التككيف كحصرنا المكقؼ المتباينة في نظرٌية مركزٌية ىي
شأف الظاىرة المٌ ٌ

4
آنية ال ٌشا ٌذة
عزكز في كتابو
محمد السَّيٍّد أحمد ٌ
ي
غكييف مف القراءات القر ٌ
مكقؼ المٌ ٌ
نظرٌية المكاضعة "...كيذكر ٌ

إف إعراب القراءات القرآنية ال ٌشا ٌذة كالمتكاترة
ال ٌشا ٌذة في الفصؿ الثاني :المٌغكيكف كالقراءات القرآنية ال ٌشا ٌذةٌ " ،
القراء كجدت محاكالت لتخريجيا كالدفاع عنيا
امتداد لالحتجاج بيا كالدفاع عنيا ،فمنذ كانت القراءات ك َّ
النحاة كالقراء باالحتجاج ليا ،فكجَّيكىا ككشفكا عف عمٌميا كحججيا عمى اختالؼ
كاالحتجاج ليا كاشتغؿ ٌ

آنية ال ٌشا ٌذة إلى التٌخريج
بيف الفريقيف في النزعة كمنيج التناكؿ ،كمما ال ش ٌ
ؾ فيو أف احتياج القراءات القر ٌ

1
حكم ،ص.13
تطكر ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
 عبد ا﵀ بف حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ2
النحاة ،ط .2القاىرة1995 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.43
النحك كتاريخ أشير ٌ
محمد الطنطاكم ،نشأة ٌ
ٌ -

3
بي ،بيركت( :د .ت) ،دار النيضة العر ٌبية ،ص.96-95
عراف ،عمـ المٌغة ٌ
حمكد ٌ
الس ى
 ىم يمقدمة لمقارئ العر ٌ
4
ساني في الحضارة العر ٌبية ،ط .1تكنس1986 :ـ ،الدار العر ٌبية لمكتاب ،ص.368
السالـ
ٌ
 عبد ٌالمسدم ،التفكير المٌ ٌ
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غكيكف إزاء االستشياد بالقراءات القرآنية ال ٌشا ٌذة
كالتٌكثيؽ ك ٌ
النقؿ الصحيح شيء ال مراء فيو ،كقد انقسـ المٌ ٌ
إلى قسميف:
الرد
القسم األول :قسـ محايد بمعنى ٌأنو لـ يقؼ مف القراءات القرآنية ال ٌشا ٌذة مكقؼ المعارضة ك ٌ

كالتضعيؼ ،كمف ىؤالء الخميؿ بف أحمد كالزجاجي كابف السيرافي كأحمد بف فارس.

غكييف ،فيـ في أحياف كثيرة يتصدكف لمقراءات ال ٌشا ٌذة يخطئكنيا حينان
القسم الثّاني :كىـ غالبية المٌ ٌ

الفراء كاألخفش
كيضعكنيا حينان آخر ،كيؤيدكنيا حينان ثالثا .أك
ٌ
يردكنيا مرة أخرل ،كمف ىؤالء سيبكيو ك ٌ

1
أف الٌذيف عارضكا القراءات القرآنية لـ تكف معارضتيـ ثابتة
المبرد ....كغيرىـ ".كمف المالحظ ٌ
كالزجاج ك ٌ

أف ك ٌؿ
حيث ٌأنيا لـ تكف مطمقة فتراىـ مرة يؤيدكنيا ،كمرة يعارضكنيا ،كمرة يضَّعفكنيا؛ كىذا ٌ
يدؿ عمى ٌ

النحك بدليؿ االحتجاج بالقراءات الشاذة ،كلكف في بعضيا ما تعسر عمى
القراءات مكافقة لمقكاعد المٌغة ك ٌ

النحاة القياس عميو الستنباط الحكـ أك القاعدة منيا كمف القرآف العظيـ ،ككاف التفاضؿ بيف القراءات مف
ٌ
ألف كالـ كاف كقع التحريؼ كالتغيير
ثـ ٌ
حيث فصاحتيا بيف القبائؿ العر ٌبية ،كتيسر أمره في كالـ العرب؛ ٌ
كالخطأ فيو ال ضرر كال يجكز ىذا في القرآف الكريـ كقراءاتو ككذلؾ في الحديث ال ٌشريؼ.

النحاة عمى االحتجاج بجميع القراءات في المٌغة ،فما كافؽ قكاعدىـ ٌأيدكا بو تمؾ القكاعد ليككف
كقد أجمع ٌ
السماع ،كلـ يبنكا عميو
دليالن نقميان عمى قياسييا كاطرادىا ،كما خالؼ قكاعدىـ حفظكه كاقتصركا فيو عمى ٌ

النحاة مف القراءات ال ٌشا ٌذة
قكاعدىـ ،ككنو خارجان عنيا أك قميالن ال يصؿ إلى ٌ
حد االطراد ،كقد كقؼ بعض ٌ
السماع ،كلـ يقيسكا غيرىا عمييا كمف
مكقؼ التكجيو؛ فإذا لـ يجدكا ليا كجيان في قكاعدىـ أكقفكىا عمى ٌ
كجو بعض العمماء مف قدماء كمحدثيف
المبرد كاألخفش ،ك ٌ
أكلئؾ ٌ
م ،كقد ٌ
الزمخشر ٌ
ني ،ك ٌ
النحاة ٌ
الفراء ،كالماز ٌ
النحاة ٌأنيـ َّ
غكم ال يمكف أف
أصابع االتٌياـ إلى ٌ
يحكمكف قكاعدىـ في القراءات القر ٌ
آنية فذلؾ التعدد المٌ ٌ
النحاة تسجيالن ليا كما كجدكىا في ال ٌشعر الجاىمي كاإلسالمي كفي
النحاة " بؿ كاف جيد ٌ
يككف مف صنع ٌ

2
آنية
إف ٌ
النحاة لـ يحتجكا بالقراءات القر ٌ
القرآف الكريـ كعند القبائؿ المعترؼ بفصاحتيا ".كا ٌف الحكـ بالقكؿٌ :
ألنو ثبت االحتجاج بيا كمع ٌأكؿ كتاب كصؿ إلينا كىك كتاب سيبكيو ،كىذا ما ذكره سعيد جاسـ
خطأ؛ ٌ

بي نشأتو كتطكره فيقكؿ " :كعمينا –قبؿ الخكض في نحك
ٌ
بيدم في كتابو القياس في ٌ
الز ٌ
النحك العر ٌ
القراءات -أف نفرؽ في البدء بيف االحتجاج لمٌغة القرآف ،كاالحتجاج بيا ،فاألكؿ تككف فيو القراءة القرآنية
النحاة ،كلذلؾ يمتمس
النحك ،أك مخالفة لمشائع مف الظكاىر ،أك مجافية لقياس ٌ
غير متفقة مع قكاعد ٌ

1
آنية ال ٌشا ٌذة ،ط .1بيركت2001 :ـ ،عالـ الكتب ،ص.41
محمد السَّيٍّد أحمد ٌ
غكييف مف القراءات القر ٌ
عزكز ،مكقؼ المٌ ٌ
 ٌ2
النشر ،ص.241
 -محمكد فيمي حجازم ،أسس عمـ المٌغة العر ٌبية ،القاىرة2003 :ـ ،دار الثقافة لمطٌباعة ك ٌ
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النحك عمى غرار ما فعمو أبك عمي الفارسي في
حكم ليا األعذار كالنظائر ،حتٌى يثبت ٌأنيا مقبكلة في ٌ
ٌ
الن ٌ
جني في (المحتسب).
كتابو (الحجة) ،كابف ٌ

ٍّ
الدالة عمى صحة االستنباط كالقياس
أما الثاني فتككف فيو لغة القرآف ىي
المصححة لألصكؿ ،ك ٌ
كٌ
1
آنية
إف عمؿ ٌ
حكم في دراسة القراءات القر ٌ
كىذا ما سنعتمد عميو في ىذا الفصؿ ".كيتبيف مف قكلو ىذا ٌ
الن ٌ

غكية-يثبت
في استنباط القكاعد كاألحكاـ ٌ
حكية ،كالقياس عمييا –كحتٌى إف خالفت الشائع مف الظكاىر المٌ ٌ
الن ٌ
ألف القكاعد
االحتجاج بيا ،كىي غير متفقة مع قكاعد ٌ
النحك؛ كمف كجية نظرم ىذا ىك كجو الصكاب؛ ٌ
بي) لـ تكجد إالٌ بعد كجكد القرآف الكريـ كقراءاتو ،ككاف كجكدىا لخدمة لمقرآف الكريـ
حكية ٌ
ٌ
الن ٌ
(النحك العر ٌ
كقراءاتو .فكيؼ أف نخضع الالحؽ لمسابؽ؟ كاألكلى أف نخضع الالحؽ لمسابؽ؛ بحيث تخضعي القكاعد

الزبيدم قياس سيبكيو عمى القراءات
(النحك العربي) لمقرآف الكريـ كقراءاتو!!! كقد ذكر سعيد جاسـ ٌ
حكية ٌ
ٌ
الن ٌ
2
أف قاؿ :في (باب ما لفظ بو مما ىك مثنى كما لفظ بالجمع) .كىك أف
القر ٌ
آنية " فمف قياسو عمى القراءةٌ :
يككف الشيئاف ك ٌؿ كاحد منيما بعض شيء مفرد مف صاحبو كذلؾ قكلؾ :ما أحسف رؤكسيما كأحسف
3

ﲆ﴾ كفي قكلو تعالى﴿ :ﱏ ﱐ
ﲇ
عز كج ٌؿ﴿:ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
عكالييما ،كقاؿ ٌ

ﱑ ﱒ﴾ 4كجاء في (باب ما يككف مضم ار فيو االسـ متحكال عف حالة إذا أظير بعده االسـ)

قكلو " :كذلؾ لكالؾ كلكالم ،إذا أضمرت االسـ فيو جر كاذا أظيرت رفع .كلك جاءت عالمة اإلضمار
عمى القياس لقمت لكال أنت ،كما قاؿ سبحانو﴿:ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ﴾5كلكنيـ جعمكه مضم ار مجركرا".

6

إما بضمير منفصؿ أك
كذىب إلى عدـ جكاز العطؼ عمى الضمير المرفكع في اختيار الكالـ إالٌ بفصمو ٌ
غيره 7".كقكلو تعالى﴿:ﱊ ﱋ ﱌ﴾ 8كقكلو تعالى﴿:ﲦ ﲧ ﲨ ﴾ 9كجاء في (باب ما
ألنو ليس مف اسـ ما قبمو كال ىك) قكلو :كقد ق أر ناس﴿:ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾10قاؿ الخميؿ:
ينتصب ٌ
جعمو بمنزلة مستكيات ،كتقكؿ :ىذا درىـ سكاء كأنؾ قمت :ىذا درىـ تاـ11".كيكجد الكثير مف
1
كتطكره ،ص.82-81
النحك العربي نشأتو
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌٌ
 -2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.222-221

 -3سكرة التحريـ ،اآلية .4
 -4سكرة المائدة ،اآلية .38
 -5سكرة سبأ ،اآلية .31

 -6سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.379
 -7المصدر نفسو ،ج ،2ص.379-378
-8سكرة المائدة ،اآلية .24
 -9سكرة البقرة ،اآلية .35
 -10سكرة فصمت ،اآلية .10

 -11سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.119
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االستشيادات القرآنية في الكتاب عند سيبكيو ،كقد يساؽ أكثر مف شاىد في القرآف الكريـ كقراءاتو ،كرغـ

فإف مف المحدثيف المتأخريف ىمف َّ
ٍّ
أف
رد زعـ كادعاء المحدثيف
المتقدميف عمى ٌ
ذلؾ ينكر البعض ذلؾٌ ،
آنية كخطئكىا كضعفكىا ،ك ٌأنيـ احتجكا بكالـ العرب ،كلـ يعتنكا بالقراءات
ٌ
النحاة لـ يحتجكا بالقراءات القر ٌ
حكييف احتجاجو بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كاف لـ يكف في مستكل االحتجاج
فقد ثبت عف سيبكيو إماـ ٌ
الن ٌ
الرد عف ىؤالء.
بكالـ العرب فقد ٌ
الرحمف الحاج صالح في ٌ
فسر ذلؾ عبد ٌ
النحاة
ثـ يمضي األستاذ حمكدة في سرد شكاىد أخرل كأدلٌة أخرل عمى مغاالة ٌ
كيقكؿ حسيف عكفٌ ":

أف المؤلؼ
كتقديسيـ لقكاعدىـ مع عدـ بصرىـ بالعر ٌبية كما يجب ،كقد يبدكا في كثير مف المكاقؼ ٌ

النحاة
النحاة كلكف تحاممو ال يمبث إالٌ أف يككف تعبي انر عف الكاقع االجتماعي حينما نرل آراء ٌ
متحامؿ عمى ٌ
النحك؛ الٌتي ىي مف صنيعيـ دكف
بالنسبة لقراءات القرآف كتخطئتيـ لمقراء كمٌما لمسكا فييـ مجافاة لقكاعد ٌ

أف ينظركا إلى ك ٌؿ المٌيجات العر ٌبية نظرة دقيقة شاممة1".كيقكؿ السيكطي " :القاعدة العر ٌبية أ ٌف المٌفظ يكتب

النحاة لو أصكال كقكاعد ،كقد خالفيا في
يكتب بحركؼ
ىجائية مع مراعاة االبتداء كالكقؼ عميو ،كقد ميد ٌ
ٌ

2
التامة فيـ قيَّدكا
بعض الحركؼ اإلماـ ".ك ٌ
النحاة حيف بدأكا تقصي المٌغة العر ٌبية لـ يحيطكا بيا اإلحاطة ٌ

المٌغة بالقبائؿ المعترؼ بفصاحتيا فقط .كالقراءات لـ تكف مخصكصة بالقبائؿ المعترؼ بفصاحتيا في

عدة منيا
لمنحاة مكاقؼ ٌ
أف القرآف الكريـ لك ٌؿ القبائؿ عمى اختالؼ ليجاتيا العر ٌبية .ككاف ٌ
المٌغة ،كما ٌ

تمسكيـ الشديد بحرفية القكاعد الٌتي كضعكىا أك تمقكىا؛ مف ىذه المكاقؼ ما نجده في بعض الشكاىد

األدبية كطريقة تحكميـ في فيميا ،كفي بعض اآليات القرآنية كمحاكلتيـ فرض قكاعدىـ عمى قراءتيا،
لمنحاة فال ين ٍس ًي ىـ
كتخطئة القراء إف ىـ أخمكا بتمؾ القكاعد .عمى ٌأنو ينبغي أف نحتاط في ىذا الحكـ بالنسبة ٌ
النحاة ،كعمى رأسيـ
أف منيـ كىـ أكائؿ ٌ
جميعا بيذا الجمكد في التفكير كالصالبة في تطبيؽ القكاعد؛ إذ ٌ

الفراء مف كانت درايتو بالمٌغة كاسعة ،كذكقو في إدراكيا سميـ3".ككما يرل بعض
الخميؿ بف أحمد كسيبكيو ك ٌ
ألف لمٌغة العر ٌبية ليجات كتختمؼ ُّ
كؿ ليجة عف
أف ٌ
الن ٌ
حكييف ينتقكف القراءة األفصح؛ ٌ
الباحثيف المحدثيف ٌ
النحاة القبائؿ الستة في جمع َّ
غكية ،كيظير التفاضؿ
األخرل في درجات فصاحتيا كلماذا اختار ٌ
المد ٌكنة المٌ ٌ
السامية أك المٌغة العر ٌبية السامية ،فيقكؿ
بيف المٌيجات العر ٌبية في درجة فصاحتيا كاألقرب منيا إلى المٌغات
ٌ
الديف الجندل " :كما كرد في المصادر ما يفيد مف أف طيئا إذا تحركت الياء بفتحة غير إعرابية
أحمد عمـ ٌ
1
كتحميمية كمقارنة ،ط .1اإلسكندرية1952 :ـ ،مكتبة لساف العرب ،ص.91
يخية
 حسيف عكف ،المٌغة ك ٌٌ
النحك دراسات تار ٌ

2
آنية المدينة
الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،تح :مركز ٌ
الدراسات القر ٌ
 ٌالسيكطي ت911ق عبد ٌ
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،ج ،2ص.430
المنكرة1426 :ق2005-ـٌ ،
3
كتحميمية كمقارنة ،ص.87
يخية
 حسيف عكف ،المٌغة ك ٌٌ
النحك دراسات تار ٌ
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أف الظاىرة كردت ليا شكاىد في شعر شعراء مف مزينة مضر ،كتميـ ،كقيس كبني
فتقمب تمؾ الياء ألفا إالٌ ٌ

سامية قديمة احتفظت بيا
القيس مف قضاعة ككندة كبمحارث بف كعب ،كال يبعد أف تككف ىذه الظاىرة
ٌ
ألف
ثـ ٌ
قمدتيا القبائؿ المجاكرة لطيء :كأسد ،كمزينة ،كتميـ؛ ٌ
طيء ،كقبمتيا كظيرت آثارىا عمى شعرائياٌ ،
العالقة الجغرافية بينيما ثابتة فظيرت في أسد ...فيؤالء الشع ارء –مف غير طيء -الٌذيف سمعنا تمؾ

المٌيجة في أفكاىيـ ربما قد تأثركا بما لطيء مف ليجة ليا قكتيا كصكلتيا كالسيما اإلنساف مطبكع عمى
(إف طيئا ال تأخذ مف لغة ،كيؤخذ مف لغاتيا) كيقكؿ السيكطي:
تقميد األقكل .يفسر ىذا قكؿ ٌ
الزمخشرمٌ :

موذجية الفصحى يجمع جمع مؤنث سالمان عمى –
تكسع في المٌغات) .كذلؾ فإٌنو في المّغة ال ّن
ّ
(كلطيء ٌ

فعالت-بإسكاف العيف بعد الفاء المفتكحة ،مثؿ قكلؾ :في جمع بيضة كعكرة :بيضات كعورات ،لكف
وعورات بفتح
ىذيالن سارت في طريؽ مخالؼ ٌ
ألنيا حركت حرؼ العمٌة بالفتح كلـ تعمو فتقكؿَ :ب َيضات َ

الياء كالكاك ،ككاف عمى ىذيؿ أف تعؿ ىذه الصيغة ...كلقد أيد القرآف ليجتيـ فق أر بيا األعمش (ثالث
روضات الجنات)
عورات لكـ :سكرة النكر ،اآلية  .58بفتح الكاك كالجميكر بالتسكيف ،كقكلو تعالى( :في َ
َ

سكرة الشكرل ،اآلية  .22بفتح الكاك1".كيقكؿ ابف مالؾ " :كالتزـ فى ٍعالت في لى ٍجنبة ،كغمب في ىرٍبعة لقكؿ
بعضيـ لجبة كربعة ،كال يقاس عمى ما ندر مف كيالت ،خالفا لقطرب ،كيسكغ في لى ٍج ىبة القياس كفاقا

فعالت اختيا ار في ما استحؽ فى ىعالت ،إالٌ العتالؿ الالـ ،أك شبو الصفة ،وتفتح
ألبي العباس ،كال يقاؿ ٍ
2
ومما سبق ذكره نخمُّص إلى القول:
وبيضات ونحوىما ،واتّفق عمى ِع َيرات ش ُذوذا".
ُى َذيل عين جوازات َ
ّ

النحاة القدماء لـ يخطئكا القراءات ،كلـ يضعفكىا عمى قدر ما كانت تختمؼ درجات الفصاحة فييا
إف ٌ
ٌ
باختالؼ درجات الفصاحة كالبياف كالبالغة لدل القبائؿ العر ٌبية ككانكا ينتقكف كيتخيركف القراءة األفصح

عورات بفتح الواو
مف األخرل لكضع القكاعد ،فيظير ٌ
أف قراءة طيء أفصح مف قراءة ىذيؿ الٌتي تق أر َ
غكية في عمـ األصكات الٌتي تباينت
بيضات بفتح الياء .كمف الظكاىر المٌ ٌ
روضات بفتح الواو ،ك َ
ككذلؾ َ

أيت
أف قبيمة ربيعة كانت تقؼ عمى ساكف في مثؿ قكؿ العرب :ر ي
في القراءات القرآنية لدل القبائؿ العر ٌبية ٌ
يد .فزيدان مفعكؿ بو منصكب كفي قكاعد المٌغة العر ٌبية
زيدان ،فقبيمة ربيعة تقؼ عمى ساكف فيقكلكف :رأيت ز ٍ
األكلكف-مف
كنحكىا المفعكؿ بو منصكب كليس ساكف ،كأرجح في نظرم-ىنا إلى ما ذىب إليو ٌ
النحاة ٌ

1
رفي" ،مجمٌة مجمع المٌغة العر ٌبية ،الجزء التاسع
 أحمد عمـ ٌكتي ٌ
الديف الجندم" ،بيف األصكؿ كالفركع في التغيير ٌ
الص ٌ
الص ٌ
العدد  ،79القاىرة1991 :ـ ،مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.47-46
كالستكفٌ ،
2
الجياني األندلسي 600ق672-ق ،شرح التسييل البن مالك ،تح :عبد
 ابف مالؾ جماؿ ٌمحمد بف عبد ا﵀ الطائي ٌ
الديف ٌ
النشر كالتٌكزيع كاإلعالف ،ج ،1ص.100
الرحمف السيد،
كمحمد بدكم المختكف ،ط1990 .1ـ ،ىجر لمطٌباعة ك ٌ
ٌ
ٌ
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ألنيا لـ تكف في مستكل كاحد مف
االحتجاج بالقراءات الفصحى الصحيحة كالشاذة كالمفاضمة بينيا؛ ٌ

ألف القرآف الكريـ عمى أرفع الدرجات
الفصاحة المٌ ٌ
غكية ،ككذلؾ األكثر مكافقة لقكاعد المٌغة العر ٌبية كنحكىا؛ ٌ

األكليف كانكا يقفكف عند أرفع الدرجات في الفصاحة كالبياف
في الفصاحة كالبياف كالبالغة ،ك ٌ
الن ٌ
حكيكف ٌ
غكيكف
كالبالغة ،كليس كما ذىب الكثير مف المٌسانييف المحدثيف بضركرة االحتجاج بك ٌؿ القراءات فمبدأ المٌ ٌ

األكلكف ىك اختيار أرفع درجات الفصاحة كالبياف كالبالغة في لغات ىذه القبائؿ ككانت ىذه
كٌ
النحكيكف ٌ
طقية
كتية ٌ
الن ٌ
ص ٌ
القبائؿ تختمؼ في ما بينيا في درجات الفصاحة كالبياف كالبالغة ،كفي المظاىر ال ٌ
لمنحاة األكليف كىـ يؤسسكف
حكية ك
المعجمية ٌ
اللية ،كمف ىنا نتساءؿ كيؼ يمكف ٌ
ركيبية ٌ
الد ٌ
ٌ
الن ٌ
فية كالتٌ ٌ
الصر ٌ
ك ٌ

حكم األفصح في درجات الفصاحة كالبياف
النحك أف ال ينتقكف مف القبائؿ الكضع ٌ
غكم قكاعد ٌ
الن ٌ
لمكضع المٌ ٌ

النحاة لميجات العر ٌبية كمٌيا عمى عكس ما ذىب إليو البعض فيقكؿ
كالبالغة؟ كيتبيف مف ىذا استقراء ٌ

محمكد السعراف " :كلـ يكتؼ عمماء العر ٌبية بالكشؼ عف األصكؿ الٌتي يصح بمراعاتيا الكالـ ،بؿ عنكا
1
النحاة في انتقاء األفصح مف
بالبحث في أسباب فصاحة (الكممة) كبالغة الكالـ ...الخ" كلـ يكف عمؿ ٌ

غكية في التقعيد
المٌغات عيبا يعاب عنيـ في الكضع ٌ
حكم ،كلـ يكف ىذا ىد ار لمغة ،كمستكياتيا المٌ ٌ
الن ٌ
بني عمييا
حكم كما ذىب إلى ذلؾ بعض الكصفييف المٌسانييف ،كلع ٌؿ القياس ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكم مف األدلٌة الٌتي ى
النحك ،كيعيب عمى المٌسانييف
النحاة في االنتقاء كاختيار المٌغات األفصح لكضع ٌ
بي يي ٌبيف معيار ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
العممي الكضعي لمغة العر ٌبية ،فيقكؿ " :كلـ يكف
الكصفييف سعيد األفغاني قصكر نظرىـ في ىذا المسار
ٌ
إلى الصكاب مف عاب عمييـ مف المحدثيف ٌأنيـ بتعميـ ىذه القكاعد قد أىدركا شيئا مف المٌغة ،فيـ حيف

يختاركف بيف المٌغتيف أشيعيما كأقربيما إلى القياس ،قد قامكا بخير ما يمكف أف يقكـ بو ىمف ييريد حفظ
المٌغة 2".كيقكؿ عبد الرحمف أيكب " ال يخمص إلى قاعدة مف مادتو ،بؿ ٌإنو يبني القاعدة عمى أساس مف
ثـ يعمد إلى المادة ،فيفرض عمييا القاعدة الٌتي يقكؿ بيا ،كىذا نكع مف التفكير ال
اعتبارات عقمية أخرلٌ ،
3
أف مف الباحثيف ىمف ش ٌكؾ في
يمكف أف يكصؼ ٌ
بأنو تفكير عممي بالمعنى الحديث ".كاألكثر مف ذلؾ ٌ

الجاىمي أك الكالـ األفصح فقط ،كاف كانت لغة
تمؾ المٌغة الفصحى؛ حيث ٌأنيا لـ تكف إالٌ لغة ال ٌشعر
ٌ
العامة فبما تميَّز ال ٌشعر؟ كالمٌغة الٌتي كصمتنا عف العصر الجاىمي قديمان ىي لغة ال ٌشعر! كيقكؿ محمكد
ٌ
النحك
ت كتب المٌغة ك ٌ
غكم لمفصحى كالمٌيجات " تيثٍبً ي
فيمي حجازم في مبحث لو حكؿ قضية االستخداـ المٌ ٌ

1
ُّ
ٍّ
بي ،ص.327
محمكد ٌ
 يالسعراف ،عمـ المغة مقىدمة لمقارئ العر ٌ
2
النحك ،ص.71-70
 -سعيد األفغاني ،مف تاريخ ٌ

3
بي ،ط ،1مصر1957:ـ ،مؤسسة الصباح ،ص (د).
نقدية في ٌ
محمد أيكب ،دراسات ٌ
 عبد ٌالرحمف ٌ
النحك العر ٌ
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األكؿ
كجكد اختالفات في المٌيجات الٌتي سادت شماؿ الجزيرة العر ٌبية ككسطيا في فجر اإلسالـ كالقرنيف ٌ

كالثٌاني لميجرة ،كتختمؼ العر ٌبية الفصحى كما نعرفيا في ال ٌشعر الجاىمي اختالفات بعينيا عف ك ٌؿ ليجة

مف المٌيجات العر ٌبية القديمة ،فالثابت ٌأنيا كانت لغة ال ٌشعر ،كقد أثار بعض الباحثيف منذ أكاخر القرف

التاسع عشر قضية لغة الحديث اليكمي في جزيرة العرب في ىذه الفترة ،تساءؿ البعض ىؿ كانت المٌغة

الفصحى لغة ال ٌشعر فقط؟ أـ ٌأنيا كانت أيضا لغة التعامؿ في األمكر غير اليكمية كلغة التعامؿ بيف
الرسكؿ
القبائؿ كارتبط بيذا التساؤؿ تساؤؿ آخر حكؿ المٌغة الٌتي كاف ٌ

يستخدميا في قراءتو

كتية لمٌغة الفصحى أم لغة ال ٌشعر
الص ٌ
لمقرآف ىؿ كاف يق أر القرآف بميجة الحجاز ،أـ كفؽ الخصائص ٌ

غكييف المحدثيف حتٌى أكاخر القرف التاسع
غكييف العرب قديمان كالمٌ ٌ
المتعارؼ عميو عند المٌ ٌ
الجاىمي! ككاف ي
عشر أف لغة ال ٌشعر الجاىمي ،كلغة القرآف الكريـ تمثالف العر ٌبية الفصحى ،كما أشكؿ عنيـ مف القرآف
أف ىذه
الكريـ كأعجزىـ عادكا فيو إلى كالـ العرب ليحاكلكا فيمو ،كىك «ديكاف العر ٌبية» .كالمقصكد بيذا ٌ

بي أيضا ،كلغة التعامؿ الراقي كلغة التعامؿ بيف
المٌغة لـ تكف مجرد لغة ٌ
أدبية ،بؿ كانت لغة العمـ العر ٌ
متخصص ألماني في المٌغة العر ٌبية كثي ار مف الشككؾ حكؿ
أبناء القبائؿ المختمفة ،كقد أثار فكلرز كىك
ٌ

ككف ىذه المٌغة قد استخدمت في الحديث اليكمي كفي التعامؿ الشفكم في الفترة الٌتي أيلؼ فييا الشعر

الجاىمي ،كلذا رفض فكلرز تسمية ىذه المٌغة باسـ (العر ٌبية الفصحى) كاقترح تسميتيا باسـ (المٌغة المكتكبة
األقدـ) كبيذا عد فكلرز المعايير المتعارؼ عمييا حكؿ العر ٌبية الفصحى ،كالٌتي سجمٌتيا األمثمة الكاردة في

أف لغة الحديث اليكمي في
النحك شيئا مصنكعا أقامو ٌ
كتب ٌ
النحاة كدعكا إليو ،كمعنى ىذا في رأم فكلرز ٌ

السمات الٌتي تنسب
عصر تأليؼ ال ٌشعر
الجاىمي كفي صدر اإلسالـ كانت تخمك مف عدد كبير مف ٌ
ٌ
غكييف العرب صنعكا ظاىرة اإلعراب ،كلـ يكف
أف المٌ ٌ
لمعر ٌبية الفصحى ،كمنيا مثالن اإلعراب .فيرل فكلرز ٌ

أما القرآف الكريـ فرأل فكلرز اعتمادان عمى المصاحؼ المخالفة لممصحؼ
ليا كجكد حقيقي مف قبؿٌ .

المتداكؿ كاعتمادان عمى بعض القراءات – ٌأنو كاف يق أر في صدر اإلسالـ عمى نحك محمي-أم كفؽ

العادات الصكتية ألىؿ الحجاز في مكة ك َّ
أما قراءاتو كفؽ معايير الفصحى فقد كاف عمالن متأخ انر
المدينةٌ ،
ىذه خالصة رأم فكلرز.

النحك ،ككتب الطبقات مع
كيقكـ ىذا الرأم عمى بعض المعمكمات الٌتي جاءت بيا كتب المٌغة ك ٌ

تجاىؿ البعض اآلخر فالمٌغكيكف العرب في القرف الثٌاني اليجرم لـ يعتمدكا عمى ال ٌشعر كالقرآف فقط ،بؿ
غكيكف العرب
السمات الٌتي الحظيا المٌ ٌ
اعتمدكا أيضا عمى لغة األعراب الفصحاء ،ككاف األعراب مف أىـ ٌ
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عند ركاتيـ كاعترفكا بصحة لغة مجمكعة مف القبائؿ ،فعدكا أبنائيا حجة في قضايا المٌغة ،كلك كانت لغة
الحديث اليكمي عند ىذه القبائؿ تخمكا مف اإلعراب لما أمكف االعتماد عمييا .كليس مف الممكف أف ينتظـ
أف ىذه المٌغة كانت
استخداـ النيايات اإلعرابية في ال ٌشعر كالقرآف الكريـ عمى ىذا ٌ
النحك المطرد لك ٌ

1
رد عميو
رد (نكلدكة) باالستدالؿ السامي المقارف عمى أصالة اإلعراب في العر ٌبية كما ٌ
مصنكعة ".كقد ٌ

إف مكاقع كالـ القرآف االختيارية ال تترؾ أث انر لمشؾ في إعرابو 2".فالمٌغة النمكذجية
(يكىاف فؾ) بقكلوٌ " :

النحاة
النحاة ،كالٌتي عارض فييا المسانييف القدماء كانت مما أراده المستشرقيف في نقد ٌ
الٌتي احتج بيا ٌ
النحاة كالمٌغكيكف حرمكا أنفسيـ
بأف ٌ
كالمٌغكييف ،كاتبعيـ المٌسانييف في ذلؾ .كلـ ينظركا بعيف فاحصة ،كقالكا ٌ
كحرمكنا مف تنكع المٌيجات كتنكع المٌغات بيف القبائؿ العر ٌبية في أخذىـ عف القبائؿ الستة .كيرل حافظ

ساني الحديث في ما ذىب إليو ركاد
إسماعيمي في كتابو مف قضايا المٌغة العر ٌبية في اتجاىات البحث المٌ ٌ
بي" شكمت
ساني الحديث مف دعكات التجديد في المٌغة العر ٌبية كنحكىا كنقد التٌراث المٌ ٌ
غكم العر ٌ
البحث المٌ ٌ
غكية إلى مصر البداية الفعمية
البية إلى أكركبا
لمتخصص في العمكـ المٌ ٌ
بداية عكدة أفراد البعثات الطٌ ٌ
ٌ

النخراط الثقافة العر ٌبية في المٌسانيات البنيكية فمع ىؤالء ستنفتح مصر كمعيا الثقافة العر ٌبية عمى منيج

يمة مف البحث كالتٌدريس كالتٌطبيؽ عمى المٌغة
جديد في مجاؿ ٌ
الدراسات المٌ ٌ
غكية ،كمعو ستبدأ مرحمة يم ٌ

الرحمف أيكب ،كتماـ حساف ،كمحمكد السعراف
العر ٌبية ،كمف أشير ىؤالء العائديف إبراىيـ أنيس كعبد ٌ
أف الكصفييف
غكم3".كيقكؿ "
كخالصة ما نيتدم إليو ٌ
ٌ
ككماؿ بشر ...الٌذيف شكمكا جيؿ ركاد التجديد المٌ ٌ

النظرٌية الٌتي اعتمدىا الكصفيكف
بي المنطمقات كاألسس ٌ
العرب اعتمدكا في نقدىـ لمتٌراث ٌ
الن ٌ
حكم العر ٌ
لمنحك التقميدم ،كمف أىـ المآخذ الٌتي تكرر في كتاباتيـ نشير إلى ما يمي ...فمك ٌؿ ىذه
الغربيكف في نقدىـ ٌ
4
الرىد عمى تمؾ
االعتبارات ارتضى الكصفيكف العرب المنيج الكصفي بديال عف ٌ
بي ".كلع ٌؿ ٌ
النحك العر ٌ

إف أئمة العر ٌبية
االدعاءات ىك ما ذكره الطاىر بف عاشكر في كتابو التحرير كالتنكير
ٌ
(المقدمة السادسة) " ٌ

قركه بميجات العرب الذيف كانكا بيف ظيرانييـ في األمصار الٌتي كزعت عمييا المصاحؼ:
لما ق أركا القرآف أ
المدينة ،كم ٌكة كالككفة ،كالبصرة ،كالشاـ ،قيؿ :كاليمف كالبحريف ككاف في ىذه األمصار قيراؤىا مف
ٌ
الصحابة قبؿ كركد مصحؼ عثماف إلييـ فق أر ك ٌؿ فريؽ بعربية قكمو في جية األداء ال في زيادة الحركؼ
 -1محمكد فيمي حجازم ،أسس عمـ المٌغة العر ٌبية ،ص .239-237

التحكؿ إلى الفصحى ،ط .1عماف1987 :ـ ،دار الفكر ،ص.59
 -2نياد مكسى ،قضية
ُّ

3
ساني الحديث ،الرياض1434 :ق2013-ـ ،مف
 حافظ إسماعيمي ،مف قضايا المٌغة العر ٌبية في اتجاىات البحث المٌ ٌإصدارات كرسي الدكتكر عبد العزيز المانع لدراسات المٌغة العر ٌبية كآدابيا .ص.9

 -4المرجع نفسو ،ص.16-15
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كنقصيا ،كال في اختالؼ اإلعراب دكف مخالفتو مصحؼ عثماف ،كيحتمؿ أف يككف القارئ الكاحد قد ق أر
بكجييف يلي ًرم صحتيما في العر ٌبية قصدان لحفظ المٌغة مع حفظ القرآف الذم أنزؿ بيا ،كلذا يجكز أف يككف

بي
كثير مف اختالؼ القراء في ىذه الناحية اختيا انر ،كعميو يحمؿ ما يقع في كتابي ٌ
الزمخشر ٌ
م كابف العر ٌ
1
إف القراءات السبع
مف نقد بعض طرؽ القراءة ".كيذكر عبد العزيز عبده ما كرد في جمع الجكامعٌ ":
متكاترة كىي قراءة الككفييف كحمزة ،كالكسائي كعاصـ كالبصرم ،كأبك عمرك كالشامي ابف عامر ك َّ
المدني

بأف قراءة يعقكب كأبي جعفر كخمؼ
نافع ،كالمكي ابف كثير كذلؾ بال خالؼ ،كصرح في منع المكانعٌ :

متكاترة ،كالشاذ ما كراء العشر "كيذكر عبد العزيز عبده عف أبي حياف ما يتميز بو ك ٌؿ عمـ مف العمكـ
النحك كعمـ المٌغة ،كعمـ الحديث ،كعمـ أصكؿ الفقو ،كعمـ الكالـ كعمـ القراءات كأبك
كعمى رأسيا عمـ ٌ
عرؼ األحكاـ الٌتي لمكمـ العر ٌبية مف جية إفرادىا كمف
النحك تي ي
أف لك ٌؿ عمـ ًم ىيزتيوي كفضمو ،فبعمـ ٌ
حياف يرل ٌ

جية تركيبيا ،كبعمـ المٌغة تعرؼ معاني األسماء كاألفعاؿ الٌتي ال يفيـ المقصكد مف كالـ ا﵀ كألفاظو إالٌ

ب معرفتو كاالطالع عميو كبعمـ الحديث يتعيف المبيـ كيتبف المجمؿ ،كسبب النزكؿ كالنسخ ،كبأصكؿ الفقو
يعرؼ اإلجماؿ كالتبييف كالعمكـ كالخصكص كاإلطالؽ كالتقييد كداللة األمر كالنيي كما أشبو ذلؾ كبعمـ
الكالـ يعرؼ ما يجكز عمى ا﵀ تعالى ،كما يجب لو ،كما يستحيؿ عميو كالنظر في النبكة ،كفي األنبياء
كاعجاز القرآف كبعمـ القراءات يعرؼ اختالؼ األلفاظ بزيادة أك نقص أك تغيير حركة أك إتياف بمفظ بدؿ
2
أف أبا حياف يضيؽ ذرعان
لفظ كذلؾ بتكاتر كآحاد ".كيذكر في مكضع آخر عف أبي حياف " مف ىذا نفيـ ٌ

بالصناعة اإلعرابية ك ٌأنو يحبذ اإلعراب الجارم عمى سنف كالـ العرب المكضح المعنى كىك متأثر

النصكص ،كالذم نشأ في
بالمذىب الظاىرم في الفقو اإلسالمي الذم يبطؿ القياس كالعمؿ كيأخذ بظاىر ٌ
النحك بيذه الدعكة فظير ابف
ثـ كفد عمييا بعد أف خبا في المشرؽ ،كقد تأثر ٌ
غير بيئة األندلس كمف ٌ

النحك مف النزعة الشرقية المؤمنة بالقياس كالتٌعميؿ المغرؽ في التأكيؿ
مضاء القرطبي مناديا بتحرير ٌ

كالتمحالت ...كلعؿ أىـ ما في نحك األندلس بعد األفكار الٌتي حمميا ابف مالؾ كأبك حياف مف األندلس
إلى مصر كالشاـ فقد نزحا إلى ىذيف اإلقميميف العربييف كنش ار عمميما فييا فنشأ نحاة كاف ليـ أكبر األثر

3
كتية خصكصا كالقضايا
في كضع ٌ
الص ٌ
النحك مكضعو األخير ".كقد ميد عمـ القراءات لكثير مف األبحاث ٌ

سعي ُّ
ألف عمـ القراءات يعرؼ بو
غكية عمكما؛ حيث كاف
ُّ
ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
النحاة كراء تخريج القراءات؛ ك ٌ

1
لمنشر ،ج ،1ص.52
محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير( ،د .ط) ،تكنس1984 :ـ ،الدار التكنسية ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ج ،2ص.543
3
حكييف كنظرٌية العامؿ ،ج.547 ،2
 عبد العزيز أبك عبد ا﵀ عبده ،المعنى كاإلعراب عند ٌالن ٌ
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اختالؼ األلفاظ بزيادة أك نقص أك تغيير حركة أك إتياف بمفظ بدؿ لفظ ،كذلؾ بتكاتر أك آحاد .كمف
المالحظ العالقة المتشابية بيف عمـ اإلعراب كعمـ القراءات .كاف اختمؼ العمميف في المنيج فقد اتفقا في
غكية لمٌغة.
ٌ
الدراسة المٌ ٌ

أف تطكير الكتابات
الس
م " كما ٌ
يميائي لمخطاب ال ٌشعر ٌ
كيقكؿ عبد الممؾ مرتاض في كتابو التٌحميؿ ٌ
ٌ
نص القرآف العظيـ أفضت إلى
ٌ
التأكيمية ،التفسير الٌذم ينيض عمى تأكيمية اإلجراء الٌتي كقعت مف حكؿ ٌ

اللية الٌتي ال حدكد
العقمية ك
صكرات
الجمالية ك ٌ
الد ٌ
ٌ
ٌ
تطكير سيمائية التأكيؿ ،كالكثب بيا إلى أبعد التٌ ٌ
1
غكم لمٌغة العر ٌبية ،كفي مصادرىا كأصكليا كلع ٌؿ
ليا ".كلمٌ ٌ
شأك كبير في البحث المٌ ٌ
غكييف العرب القدماء ه
العناية الكبرل كالعظيمة الٌتي عنيت بيا المٌغة العر ٌبية تكمف في البحث في مصدرىا األكؿ أالٌ كىك القرآف

النحك
كلمنحاة األكائؿ جيكد في إثبات صحة القراءات كتكجيييا لتكافؽ قكاعد ٌ
الكريـ كأصؿ فصاحتياٌ " .
الفارسي في كتابو (الحجة) كابف ٍّ
جن ٌي في (المحتسب) ،كمف الباحثيف
كمف ذلؾ ما فعمو أبك عمي
ُّ
المحدثيف مف اتٌيـ نحاة البصرة باستبعاد القراءات الٌتي ال يسندىا شعر أك قياس مف منيجيـ 2".كلع ٌؿ

حكية كقكاعدىا
حجة إلثبات األحكاـ ٌ
الن ٌ
غكية تثبت غير ذلؾ فكثي ار ما كانت القراءات القرآنية ٌ
الحقيقة المٌ ٌ
حكية عند العرب ،فاألصكؿ ال تحيد عف أصكلٌيا
بحيث ىي أصؿ مف أصكؿ ٌ
غكية ك ٌ
الن ٌ
الدراسات المٌ ٌ
كاألصؿ ال يحيد عف أصكلٌو.

كاألمر الٌذم يجب التنكيو كالتنبيو إليو في ىذا المبحث ما ركز عميو سعيد األفغاني قكلو " كأئمة
القراء ال تعمؿ في شيء مف حركؼ القرآف عمى األفشى في المٌغة ،كاألقيس في العر ٌبية ،بؿ عمى األثبت

ألف القراءة سنة
في األثر كاألصح في النقؿ ،كالركاية إذا ثبتت عندىـ لـ يردىا قياس عر ٌبية كال فشك لغة؛ ٌ
3
أف األمر في القراءات القرآنية؛ مف حيث ثبتت ال مف
متبعة يمزـ قبكليا ،كالمصير إلييا ".كيعني ىذا ٌ

النبي
حيث نبتت كيعني ىذا مف حيث ثبت إسنادىا أك سندىا عف ٌ

ال مف حيث ثبتت

حكية .كاألمر الثٌاني الذم يجب التنبيو إليو في ما أراده سعيد األفغاني مف تسميط أصابع االتياـ
القكاعد ٌ
الن ٌ

حكييف بعدـ االحتجاج لمقراءات القرآنية ،كما حاكؿ إثباتو مف ك ٌؿ نقؿ استدؿ بو مف قكؿ ابف حزـ
عمى ٌ
الن ٌ
في مكضع آخر" كال عجب أعجب ممف إف كجد ألمرئ القيس أك لزىير أك لجرير أك الخطيئة أك الطرماح

1
الحمبي ،ط.1
المستكياتي لقصيدة شناشيؿ ابنة
م (تحميؿ باإلجراء
ائي لمخطاب ال ٌشعر ٌ
 عبد الممؾ مرتاض ،التٌحميؿ ٌٌ
ٌ
السيمي ٌ
دمشؽ2005 :ـ ،منشكرات اتحاد الكتٌاب العرب ،ص.7
2
حكية ،ط1978 .2ـ،مؤسسة عمي جراح الصباح ،ص.97
 عبد العاؿ سالـ مكرـ ،القرآف الكريـ كأثره في ٌالدراسات ٌ
الن ٌ
3
النحك ،ص.30
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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أك ألعرابي أسدم أك يسممي أك تميمي أك مف سائر أبناء العرب لفظان في الشعر أك نثر جعمو في المٌغة
حجة
ثـ إذا كجد ﵀ تعالى خالؽ المٌغات كأىميا كالمان لـ يمتفت إليو كال جعمو ٌ
كقطع بو ،كلـ يعترض فيوٌ ،
عما أكقعو ا﵀ عميو!
كجعؿ يصرفو عف كجيو كيحرفو عف مكضعو ،كيتخيؿ في إحالتو ٌ
النحاة النظر في القراءات الصحيحة السند ،فما خالؼ قكاعدىـ
كالمنيج السميـ في ذلؾ أف يمعف ٌ

النحك بالخير ،أما تحكيـ قكاعدىـ المكضكعة
صححكا بو تمؾ القكاعد كرجعكا النظر فييا ،فذلؾ يعكد عمى ٌ

في القراءات الصحيحة الٌتي نقميا الفصحاء العمماء فقمب لألكضاع ،كعكس لممنطؽ إذ كانت الركايات
الحؽ ،كتعصبيـ الٌذم نستطيع
الصحيحة مصدر القكاعد ال العكس ،كسيتضح لؾ مجافاة بعضيـ لمعمـ ك ٌ
النظر في ما قعدكا مف
رد بعضو إلى جيميـ بفف القراءة كتاريخيا ،بيذه األمثمة الٌتي تثبت كجكب إعادة ٌ
قكاعد ككضعكا مف مقاييس1".كالمالحظ عمى سعيد األفغاني ٌأنو كاف متأث ار بآراء ابف حزـ كىك صاحب

يقدميا كأدلٌة لما ذىب إليو ،ككذلؾ تمؾ
مذىب ظاىرم ،كذلؾ ما تثبتو جميع االستشيادات الٌتي كاف ٌ

االستشيادات الٌتي استشيد بيا عف أبي حياف؛ كىك متأثر بالمذىب الظاىرم في الفقو اإلسالمي الٌذم
األكليف ،فيقكؿ سعيد
النحك عف ٌ
كىما يستنكراف ٌ
يبطؿ القياس كالعمٌؿ ،كيأخذ بظاىر ٌ
النصكصٌ ،
النحاة ٌ
ألف المٌغة
األفغاني في تفسيره تعقيبا عمى نقؿ الزجاج المتقدـ( :ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة)؛ ٌ
النحاة بعدـ
فإنو ىيتيٍّـ ٌ
تثبت بالنقؿ ال بالمقاييس المبنية عمى االستقراء الناقص ".كاألكثر مف ذلؾ ٌ

النحاة مع القراءات
االحتجاج بالقراءات القرآنية! كتخطئت القراء كتضعيؼ القراءات! فيؿ ىذا ما فعمو ٌ

فحؽ القكؿ فييـ كما نقؿ
النحاة
المتقدميف الذيف قصدكا ذلؾ ٌ
ٌ
القرآنية حقًّا؟ كىـ مف القراء!!! كاف كاف مف ٌ
النحاة المتقدميف يعيبكف عمى عاصـ كحمزة كابف عامر قراءات بعيدة في
ذلؾ عف السيكطي ،كاف قكـ مف ٌ

فإف
العر ٌبية
ي
(قمت :يعني العر ٌبية الصناعية الٌتي كضعكىا) كينسبكنيـ إلى المحف كىـ في ذلؾ مخطئكف ٌ
قراءاتيـ ثابتة باألسانيد المتكاترة الصحيحة الٌتي ال مطعف فييا كثبكت ذلؾ دليؿ عمى جكازه في العر ٌبية
رد 2"...كلعؿ ما يثبت ما لمسناه عند سعيد
رد المتأخركف منيـ ابف مالؾ ،عمى مف عاب ذلؾ بأبمغ ٌ
كقد ٌ

لمزمخشرم (كىك صاحب كتاب في تفسير القرآف الكريـ الكشاؼ) فيك عالـ بالقرآف
األفغاني ىك نقده ٌ
النحاة في القرف الثٌاني كما بعده في
الكريـ كقراءاتو –تفسير بالرأم-قكلو " :ليس غريبان أف يككف ىذا مف ٌ

زمف انقساـ َّ
النحك ،كلكف الغريب أف يتـ تدكيف
المدرستيف ،كتحزب األشياع ليما في عيد البدء بتدكيف ٌ

الزمف عمى
النحك كتدكيف غيره مف العمكـ كالتفسير كالحديث كالقراءات كالمٌغة ،كتحرر مسائميا كيمضي ٌ
ٌ

1
النحك ،ص.33-32
-سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.41-38
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م في المائة السادسة (تكفي سنة 538ق) كىـ
ثـ يأتي ٌ
الزمخشر ٌ
ذلؾ حتٌى تنضج كتحترؽ-كما يقكلكفٌ -

الحؽ أف يرسؿ األحكاـ في فف لـ يتقنو إتقاف أىمو ،فيرد ىذه
حكم البميغ ،فيرل لنفسو
ٌ
العالـ المفسر ٌ
الن ٌ
1
م في تخطئتو
مما ذىب إليو مف نقد قدمو ٌ
لمزمخشر ٌ
القراءات المتكاترة بكالـ خطابي ىذا نصو ".كيتبيف ٌ

النحاة األكليف كانكا
ألف ٌ
لقراءة ابف عامر كلكف ال يجب تعميـ ىذا الخطأ عمى جميع ٌ
النحاة في المٌغة؛ ٌ
لغكييف كنحكييف كقبؿ ذلؾ كانكا قراء كأبي عمرك بف العالء (ت145ق) كاف أعمـ الناس بالقراءة ،كثقة

الحضرمي يعقكب البصرم (205ق) ،كالكسائي
محمد بف إسحاؽ
في ٌ
الديف مف البصرييف ،ككذلؾ أبك ٌ
ٌ
ككنو بحث في إعجازىا ،ك ٌأنيا أرفع درجة مف
عمي بف حمزة (189ق) مف الككفييف ،كلع ٌؿ ٌ
م ٌ
الزمخشر ٌ
ال ٌشعر كالنثر؛ فإف كاف في ال ٌشعر أك النثر تغيير حركة أك لفظ لكاف سمجان مردكدان .كما أدراؾ إف كاف في

ً
م ال غير
النقد
ب الخطأ ٌ
معمما عمى جميع ٌ
كالـ ا﵀ تعالى!!!فقد كاف ٌ
النحاة كالمٌغكييف ،كاف ينس ى
لمزمخشر ٌ
ٌ
الدىـ شركائًيـ) برفع القتؿ ،كنصب
كيقكؿ ٌ
أما قراءة ابف عامر (قت يؿ أك ى
الزمخشر ٌ
م في تفسير الكشاؼ" :ك ٌ
األكالد كجر الشركاء عمى إضافة القتؿ إلى الشركاء ،كالفصؿ بينيما بغير الظرؼ؛ فشيء لك كاف في

كرد ... :فكيؼ بو في القرآف المعجز بحسف نظمو
الضركرات كىك ال ٌشعر لكاف سجمان مردكدا ،كما سمج ٌ
ٌ
كجزالتو!؟

2

كما ذكره السيكطي في االقتراح عمى تمؾ القراءة قائالن " :كقراءة ابف عامر شيء ،لك كاف في مكاف
بحسف
الضركرات كالشعر لكاف سمجان مردكدان ،فكيؼ بو في كالـ منثكر؟ فكيؼ بو في القرآف المعجز ي
الرسكؿ صمى ا﵀
ىن ٍ
ظمو كجزالتو .كال يجكز األخذ باعتراض ٌ
م عمى تمؾ القراءة؛ ٌ
الزمخشر ٌ
ألنيا متكاترة عف ٌ
3
م في تخطيء القراءة
عميو كسمـ ،كابف عامر قرأىا كما سمعيا ".كيأخذ سعيد األفغاني خطأ ٌ
الزمخشر ٌ

النحاة عدـ استيعابيـ إياىا
عامة " كأكبر عيب يكجو إلى ٌ
ليسمط نقده الالذع عمى جميع ٌ
األكليف ٌ
النحاة ٌ
4
أشد إحكامان".
كاضاعتيـ عمى أنفسيـ كنحكىـ مئات مف الشكاىد المحتج بيا ،كلك فعمكا لكانت قكاعدىـ ٌ
النحاة عدـ استيعاب قكاعدىـ لمقراءات كاضاعتيـ عمى
غكيكف المحدثكف عمى ٌ
كمف ىنا أخذ العمماء المٌ ٌ

النحاة.
أنفسيـ كنحكىـ مئات الشكاىد المحتج بيا ،كال يجكز تعميـ ما كقع عند ٌ
م عمى جميع ٌ
الزمخشر ٌ
1
النحك ،ص.42
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

2
كعيكف األقاكيؿ في
 ٌجار ا﵀ أبي القاسـ محمكد بف عمر (467ق538-ق) ،الك ٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ي
الزمخشر ٌ
م ٌ
الرحمف أحمد حجازم ،ط .1الرياض:
معكض ،كفتحي عبد ٌ
كجكه التأكيؿ ،تح :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعمي ٌ
محمد ٌ

مكتبة العبيكاف ،ج ،2ص.401

3
النحك،ص.17
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ4
النحك.45 ،
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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أىـ عمماء العر ٌبية الٌذيف جمعكا مادتيا
كلعؿ الممفت لالنتباه ىمف كاف يقصد سعيد األفغاني بكالمو؟ ي

كأصكليا ،كحافظكا عمييا مف كباء المحف ،كالٌذيف كانت مؤلفاتيـ غير محدكدة في خدمة المٌغة كصيانتيا أـ
حني كاجتياداتو في كتابو
ثـ يثني عف ابف ٌ
غيرىـ؟ كيتكمٌـ عف ٌ
النحاة ٌ
عامة كال يستثني منيـ أحدان ٌ

كلغكم؟؟!!
بنحكم
جني
(المحتسب) أليس ابف ٌ
ٌ
ٌ
كيذىب شكؽ ضيؼ في كتابو َّ
السماع كالقياس كقبضيما
ارس ٌ
الن ٌ
حكية في فصؿ بعنكاف( :بسط ٌ
المد ي

الن ٍّ
َّف دافعيـ مف ذلؾ " كلع ٌؿ
الدراسة
حتٌى في القراءات) فيك بعد ٌ
المعمقة آلراء ٌ
حكييف لمقراءات كالقراء ،ىبي ى
ٌ
بأنو كأمثالو ممف كانكا يردكف بعض القراءات الٌتي ال تعدكا حركفا معدكدة
في ىذا ما يشيد شيادة قاطعة ٌ

لـ يكف دافعيـ إلى ذلؾ الطعف كالتضعيؼٌ ،إنما كاف دافعيـ الرغبة الشديدة في التحرم كالتثبت 1".كيذكر

شكقي ضيؼ في مكضع آخر قكلو " :كليس في كتاب سيبكيو تخطئةه كاحدة لقراءة مف القراءات مع كثرة
إف القراءة ال
ما استشيد بو منيا كقد َّ
صرح بقبكليا جميعان ميما كانت شاذة عمى مقاييسو ،إذ قاؿٌ " :

2
غكييف المحدثيف ىمف كقؼ مكقفان معتدالن؛ حيث قرر أف القراءات قد
تخالى ي
ؼ ٌ
ألنيا س ىُّنة ".كمف العمماء المٌ ٌ
َّ
النحاة لـ يتأكلكىا أك
أمدت ٌ
حكم بما كسع مف أفقو ،كأغنتو ،كبما تعطيو مف حياة كاتساؽ لك أف ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
3
الراجحي
أف مف القراء ىـ أنفسيـ ٌ
يخرجكىا لكي تساكؽ قكاعدىـ ".كنشير إلى ٌ
النحاة كما يقكؿ عبده ٌ

النحاة بالقراءة ،فقد كاف أبك األسكد قارئا ،ككاف عيسى بف عمر الثقفي (149ق) أحد
كمنذ البداية اشتير ٌ

النحك كتابي (الجامع) ك(المكمؿ) أما أبك عمرك
قراء البصرييف ،كىك الٌذم ركل عنو ٌأنو أكؿ مف ألؼ في ٌ
بف العالء (154ق) كالكسائي (189ق) فيما مف القراء السبع.

الراجحي مف الق ارءات القرآنية مكقؼ المنصؼ العادؿ ،كلعنا ال نقع
الميـ أف ين ىبٍّي ىف مكقؼ عبده ٌ
كمف ي
بالنص
ألنيا أكثقيا اتصاال ٌ
في مبالغة حيف نقرر أف (القراءات القرآنية) كانت مف أىـ عمكـ المسمميف؛ ٌ

ثـ
القرآني ،ك ٌ
غوي ،بما ٌ
ألنيا ىي الٌتي أصَّمت منيج ال ّنقل المّ ّ
أصمت مف االعتماد عمى الركاية ليس غيرٌ ،

ٌإنيا ثالثان :وضعت منيجاً في نقد الرواية يفوق منيج المحدثين.

آنية عمـ نقمي ال يعرف التّعميل وال الفمسفة وال المنطق؛ ٌإنيا عمـ غير عقمي عمى
كالقراءات القر ٌ

4
الراجحي مف عمـ القراءات عمـ نقمي ال
كجو العمكـ ".كمما سبؽ ذكره يمكف القكؿٌ :
إف ما ذىب إليو عبده ٌ

1
حوية ،ط .6القاىرة1966-1965 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.223
َّارس ال ّن ّ
 شكقي ضيؼ ،المد ُ -2المرجع نفسو ،ص.157
3
بي نشأتو كتطكره ،ص.90
 سعيد جاسـ ٌالزبيدم ،القياس في ٌ
النحك العر ٌ
4
الدرس الحديث بحث في المنيج ،ص.13
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
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الميـ في
عمـ عقمي ،كأصؿ مف أصكؿ المٌغة الثابتة بال منازع؛ حيث ٌإنيا شديدة االتصاؿ بالقرآف الكريـ ،ك ي
ألنيا
الركاية؛ ك ٌ
الراجحي أف عمـ القراءات يفكؽ منيج المحدثيف؛ ٌ
ألنيا كضعت منيجا في نقد ٌ
قكؿ عبده ٌ

العممي
الركاية ليس غير ،كفي الكضع
ىي الٌتي َّ
أصمىت منيج ٌ
النقؿ المٌ ٌ
غكم بما أصَّمت مف االعتماد عمى ٌ
ٌ
لعمـ األصكات متنان كسندان أكثؽ مف كالـ العرب شع انر كنث انر بتنكع المٌيجات العر ٌبية ما لـ يكف في ال ٌشعر
كالنثر.

ألنيا تحمؿ
غكم في معرفة المٌيجات العر ٌبية؛ ٌ
الراجحي ٌ
أف عمـ القراءات ىك المنيج المٌ ٌ
كيرل عبده ٌ

غكم في شبو الجزيرة قبؿ
غكم لمٌغة العر ٌبية؛ حيث المٌيجات الٌتي كانت سائدة آنذاؾ في الكاقع المٌ ٌ
التنكع المٌ ٌ
ً
غكم الذم كاف سائدا في شبو
اإلسالـ " فالقراءات القرآنية إذف ىي الم ٍرآةي الصادقة الٌتي تعكس الكاقع المٌ ٌ
الجزيرة قبؿ اإلسالـ ،كنحف نعتبر القراءات أصؿ المصادر جميعان في معرفة المٌيجات العر ٌبية ".كيتابع

بأنيا أكثؽ الشكاىد في الركاية ،ككضعت منيجا في نقد الركاية
قكلو في مكضع آخر عمى عمـ القراءات ٌ
َّ
النحاة عمى ركاة كالـ
الركاة
اعتمدىا ٌ
أم حددت ككضعت معايير نقؿ الركاية في عمـ القراءات عمى ٌ

ألف منيج عمـ القراءات في طريقة نقميا يختمؼ عف ك ٌؿ الطرؽ الٌتي نقمت بيا المصادر األخرل
العرب؛ ٌ
كال ٌشعر كالنثر بؿ يختمؼ عف طرؽ نقؿ الحديث ،كقد رأيت ما كاف مف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ

ثـ عرضو عمى جبريؿ ،كما كاف مف إقراءه الصحابة كقراءتيـ عميو1".كيقكؿ عبد الحميـ
مف تمقيو الكحي ٌ
كمتطكرة بدء مف نزكؿ القرآف
مر بمراحؿ متتالية
ٌ
محمد اليادم قابو " :عمـ القراءات-كغيره مف العمكـٌ -
بف ٌ
بأحرفو السبعة ،كانتياء باستق ارره عمما مدكنا مدركسا لو مبادئو كأصكلو كأسفاره كشيكخو كبيف ذلؾ

محطات مف الخدمة لو تتميز بكثرة المشاركيف2".كيذىب عبد الصبكر شاىيف إلى قكؿ أبعد مف ذلؾ في
سانيات
إف عمـ القراءات يصمح ٌ
لمدراسة الحديثة عمـ المٌ ٌ
كتابو القراءات القرآنية في ضكء عمـ المٌغة الحديثٌ ،
كية متنكعة تيغذم البحث المٌساني في ك ٌؿ
عمكما كعمـ األصكات خصكصا؛ ٌ
ألنيا تمثؿ ظكاىر لغ ٌ

كخاصة ٌأنيا " أكثؽ الشكاىد عمى ما كانت عميو ظكاىرىا
مستكياتو ،كتمثؿ مأثكرات المٌغة العر ٌبية،
ٌ
ٌ

بأف القراءات
فية ك ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
إف مف الممكف القكؿ ٌ
بعامة في مختمؼ المٌيجات بؿ ٌ
كتية ك ٌ
ٌ
غكية ٌ

غكية ،كالٌتي تصمح أساسان لمدراسة الحديثة 3".كالمالحظ عف
الشاذة ىي أغنى مأثكرات التٌراث بالمادة المٌ ٌ

1
آنية ،ط .1اإلسكندرية1996 :ـ ،دار المعرفة الجامعية ،ص.84-38
الراجحي ،المٌيجات العر ٌبية في القراءات القر ٌ
 عبده ٌ2
أحكاميا ،ط .1بيركت1999 :ـ ،دار
محمد اليىادم قابو ،القراءات القر ٌ
 عبد الحميـ بف ٌآنية تاريخيا ،يثبكتيا ،حجيتييا ،ىك ي

الغرب اإلسالمي ،ص.47

 -3عبد الصبكر شاىيف ،القراءات القرآنية في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ط .1القاىرة1996 :ـ ،مكتبة الخانجي ،ص.8-7
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بعض عمماء المٌغة المحدثيف تكجيو االتياـ الشديد كالعنيؼ بشيء مف التعسؼ؛ حيث لـ يثبت عف القدماء
حؽ المٌغة العر ٌبية ،كعمى عكس قكؿ إبراىيـ السامرائي " :نشأت
ُّ
أم دليؿ في تقصيرىـ أك إجحاؼ في ٌ

النحاة سرعاف ما عزفكا عنيا ،كلـ يفيدكا منيا الفائدة
أف ٌ
عمكـ العر ٌبية لمعناية بمغة القرآف إالٌ ٌ

1
النحك الذم نشأ باعتباره َّ
الديف كحارسان ليما ضد
مدافعان عف المٌغة ك ٌ
أف ٌ
الالزمة ".كبينما يرل خميؿ كمفت ٌ

المٌحف كأخطاره كاف مف المنطقي أف يفرض ديكتاتكريتو كديكتاتكرية عممائو ،ىذه الديكتاتكرية الٌتي كانت
النحك أنفسيـ ،كما يفعؿ ك ٌؿ منع لالجتياد
بحاجة لكي تتكاصؿ إلى أف تمنع االجتياد كأف تستعبد عمماء ٌ
النحك عف الحياة ،كعف لغة
كك ٌؿ قمع لحرية البحث العممي ،فكانت النتيجة المنطقية لك ٌؿ ذلؾ ىي انفصاؿ ٌ

النحك عف لغة الحياة كتعاليو عمييا مع إقفاؿ ك ٌؿ باب االجتياد إلى خمؽ ىكىـ
الحياة؛ كيؤدم انفصاؿ ٌ
غكية ،كال يحتاج إلى العكدة المتكاصمة إلييا2".كيرل
أف ٌ
النحك عمـ يعمكم ال يتصؿ بالجماعة المٌ ٌ
مؤداه ٌ

النحك القدماء مف االحتجاج كاالستشياد بالقرآف الكريـ كالقراءات
أف تحرز عمماء المٌغة ك ٌ
البعض األخر ٌ

الم َّكثقة مف
ركة المٌ ٌ
القر ٌ
غكية ي
آنية ،كالحديث ال ٌشريؼ ،أفقدىـ الكثير الٌذم غفمكا عنو قصدان مف ىذه الثٌ ى
النصكص ،كمف أكثؽ الشكاىد في االستشياد.
ٌ
النحاة صرفكا أنفسيـ قصدان مف االستشياد بالقرآف كالحديث مع عمميـ بكجكد
أف ٌ
محمد عيد ٌ
كيرل ٌ

الديني بينيـ
النصكص إالٌ ٌأنيـ تحرجكا مف استخداميا في دراستيـ ،ككقؼ
ُّ
التحرز ٌ
المكثقة مف ٌ
ىذه الثٌركة ٌ
الديني» كمع ىذا السبب لـ يستطع
التحرز ٌ
كبيف اإلفادة منياٌ ،
إف الٌذم يفسر ك ٌؿ ذلؾ سبب كاحد كىك « ٌ

ثـ يعمف ىذا في آرائو أماـ
أحد مف عمماء المٌغة الٌذيف تحدثكا عف االستشياد بنص القرآف أف ينكر حجيتوٌ ،
أحد.

الديني» نفسو صرفكا أنفسيـ عف االحتجاج بو كاستنباط القكاعد مف نصو
التحرز ٌ
كمف أجؿ ىذا « ٌ

المكثؽ ،كالحرج الٌذم شعر بو عمماء المٌغة أماـ القراءات يعكد إلى ىذا السبب نفسو؛ ذلؾ أف طبيعة
النص
التٌفكير الٌذم فرض نفسو عمى دارسي المٌغة يحمؿ بيف طياتو ٌ
تعدد اآلراء ،كاعماؿ الذىف في ٌ
النص القرآني ال يحتمؿ ذلؾ كال يطيقو ،فكاف ال بد ليـ مف
النحك-ك ٌ
غكم-كما ىك كاضح في كتب ٌ
المٌ ٌ

ينية في نفكسيـ ،كفي نفكس غيرىـ ،كيحقٌؽ ليـ في الكقت نفسو
مكقؼ دراسي يحفظ لمقرآف قدسيتو ٌ
الد ٌ

بالنص َّ
المدركس فكاف المكقؼ السابؽ الذم تقرر في ما سبؽ كقد أشار ليذا
الحر ٌ
رغبتيـ في التٌصرؼ ٌ

1
يخي ،بيركت1968 :ـ ،دار األندلس ،ص.81
طكر المٌ ٌ
 إبراىيـ السامرائي ،التٌ ٌغكم التٌار ٌ
2
بي جديد ،ط .1القاىرة2008 :ـ ،المجمس األعمى لمثقافة ،ص.16
 -خميؿ كمفت ،مف أجؿ نحك عر ٌ
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ِ
المعاصرين
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ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

1
النحاة
أف ٌ
محمد عيد ٌ
المعنى بعض العمماء األقدميف أنفسيـ مما يدؿ عميو ما يمي مف كالميـ"  .كيرل ٌ

الديني مف قداسة القرآف الكريـ ،كالقراءات القرآنية ،كالحديث ال ٌشريؼ
كالمٌغكيُّكف القدماء بتحرزىـ الكازع ٌ
المكثقة.
غكية َّ
أفقدىـ اإلفادة مف ىذه األصكؿ كالمصادر المٌ ٌ

النحاة سمككا مسمكان مضادان لما كاف ينبغي فذىبكا يكثقكف نصكص القرآف
أف ٌ
كيذكر في مكضع آخر ٌ
كالحديث بما ىك أقؿ تكثيقان في ما أطمؽ عميو (كالـ العرب) كيرل أف :تدخؿ الع ً
الديني في مكقؼ
ام ىؿ ٌ
ى

السنة آمر جانب التكفيؽ مف كجية النظر الحديثة؛ باعتباره عامالن دخيالن لـ
ٌ
النحاة مف نصكص القرآف ك ٌ

النحاة أف يكجيكا جيكدىـ ٍّلدراسة القرآف كالحديث
يكف مف المفيد اعتباره في دراسة المٌغة ،ككاف مف كاجب ٌ
الدينية الٌتي حرمتيـ كحرمتنا معيـ مف االعتماد
بعد التأكد مف تكثيؽ القراءات كاألحاديث بدال مف الرىبة ٌ

السنة ،كيرل أنو مف المفيد اآلف أف نعيد تصحيح ما َّ
سنو لنا األقدمكف
عمى نصكص مكثقة ىي القرآف ك ٌ
الرىبة ٍّ
لسنة
الدينية أماـ نصكص القرآف كا ٌ
في ىذا المكضكع مف سنة غير حسنة ،كأف ننحى عف أذىاننا ٌ
لغكية لنصكص القرآف كالحديث.
باعتبارىا رىبة مفتعمة لـ يكف ليا ما يسكغيا في دراسة ٌ

النحاة عف نص القرآف مصد ار لمدراسة كما كاف ىك
التحرز ٌ
الديني» كراء انصراؼ ٌ
كىكذا كاف « ٌ

أف القرآف نص مكثؽ يحتج بو 2" .كفي قكلو نكع مف الكجاىة أيغفؿ
نفسو كراء االنقياد المظيرم بتقرير ٌ

النحك قديمان عف االستشياد بالقرآف الكريـ ،كالقراءات كالحديث ال ٌشريؼ ،كقد ثبت االحتجاج
عمماء المٌغة ك ٌ
ؼ قى ٍد ىر ىن ٍف ًس ًو مف ىذه
عامة عمى قدر ىم ٍف ىع ًر ى
أما قداسة ىذه العمكـ الٌتي لـ يغفؿ عنيا القدماء ٌ
بيا ،ك ٌ

لغكية ٌلنصكص القرآف
األصكؿ .كال يمكف القكؿٌ :
بأنيا رىبة مفتعمة لـ يكف ليا ما يي ىس ٍّك يغيىا في دراسة ٌ
كالحديث .كمف فينا ال يعجب بإعجاز القرآف الكريـ ،كقراءاتو ،كىما معجزة ا﵀ تعالى ،كقد عجز عمى

النحاة
إف مسألة االستشياد بالقرآف كالقراءات القرآنية فنجد ٌ
ثـ ٌ
اإلتياف بمثمو مف تحداىـ في لغتيـٌ ،
غكية فيدفيـ كاضح لمحفاظ عمى
أما تحديدىـ المدكنة المٌ ٌ
كالمٌ ٌ
غكيكف قد استشيدكا بيـ كلـ يغفمكا عنيما ،ك ٌ

المٌغة العر ٌبية الفصيحة الٌتي تكمٌـ بيا العرب قبؿ أف يشيع اختالطيـ بأعاجـ.

سانييف الغر ٌبييف مفيكـ
الرحمف الحاج صالحٌ " :
يحدد البنيكيكف ( )Sructuralistsمف المٌ ٌ
كيقكؿ عبد ٌ

َّ
النصكص يجمعت في مكاف
عممي ،كمعيار
غكية عمى تحديد
لغكم ثابت " :ىي مجمكعة مف ٌ
المد َّكنة المٌ ٌ
ٌ
ٌ
غكية .كتعتبر ىذه المجمكعة كمجمكعة
معيف كزماف معيف .بغية كصفيا الكصؼ
العممي مف ٌ
الناحية المٌ ٌ
ٌ

مس بتغيير أك زيادة أك بحذؼ كيتكقؼ كصؼ المٌغة باالعتماد
تـ الجمع فال يجكز أف تي َّ
معطيات ،كاذا ٌ
1
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.106
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.107
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ِ
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الوصفيين
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ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

1
الرحمف الحاج صالح لمٌسانييف الغربييف مف تعريؼ
عمى ما يكجد فييا ليس إالٌ ".كيتبيف مف ترجمة عبد ٌ
َّ
احية
غكية الدافع مف جمعيا كفؽ معايير زمانية كمكانية ىك كصفيا الكصؼ
العممي مف ٌ
المد ٌ
الن ٌ
كنة المٌ ٌ
ٌ
تـ الجمع فال يجكز أف تي ىم َّس بتغيير أك زيادة أك حذؼ ،كيتكقؼ كصؼ المٌغة عمى ما يكجد
المٌ ٌ
غكية ،كاذا ٌ

فييا ليس إالٌ لضبط معاييرىا كقكاعدىا فإف نحف لـ نتقيد بيا ،فنضع ليا معايير ليست مف لدنيا.

النحاة كصفكا َّ
الدينية الٌتي حرمتيـ كحرمتنا
بالرىبة ٌ
أف ٌ
المدكنة المٌ ٌ
محمد عيد ٌ
غكية العر ٌبية ٌ
كيرل ٌ

السنة ،كيرل ٌأنو مف المفيد اآلف أف نعيد تصحيح ما
معيـ مف االعتماد عمى نصكص مكثقة ىي القرآف ك ٌ

الرىبة ٍّ
َّ
الدينية أماـ
سنو لنا األقدمكف في ىذا المكضكع مف سنة غير حسنة ،كأف ننحى عف أذىاننا ٌ
لغكية لنصكص القرآف
السنة باعتبارىا رىبة مفتعمة لـ يكف ليا ما يسكغيا في دراسة ٌ
نصكص القرآف ك ٌ
كالحديث .فذاؾ الغربي اعترؼ ما لي َّ
محمد عيد إلى أف ننزؿ القرآف
المدكنة المٌ ٌ
غكية مف قداسة ،كيدعك ٌ
ٌ
كالقراءات كالحديث منزلة كالـ العرب.
السنة صحيحة أك غير صحيحة ينبغي أف
محمد عيد في مكضع آخر إلى " ٌ
أف القرآف ك ٌ
كيكرد ٌ

الديني ،كما أدل إليو قديمان مف االنصراؼ عف استنباط
غكم إلييا ما دخمو مف العرؼ ٌ
ينحى مف النظر المٌ ٌ

القكاعد منيا .كما ينبغي في ضكء ىذا الفيـ درسيا مف جديد باعتبارىا مصد انر ميمان يمثؿ نثر الفصحى

في عصر ظيكر اإلسالـ2".كيظير بجالء تأثر المٌسانييف العرب بالمٌسانييف الغربييف الذيف كانت ليـ
النظر في ك ٌؿ
الرحمف الحاج صالح " بعد أف أعاد ىؤالء ٌ
إبداعات معاصرة في عمـ المٌسانيات فيقكؿ عبد ٌ

المعمكمات كالمناىج الٌتي تركيا ليـ الباحثكف السابقكف ،كما كانت في الحقيقة إعادة نظر فحسب بؿ ثكرة

عمى المفاىيـ كاألساليب المسممة الٌتي ما كاف يجرؤ أحد قديما عمى جداليا كانزاليا مف مستكل التقديس
النظر كالتمحيص .بؿ كانت في الكاقع ثكرات تكالت طيمة قركف كنصؼ أنعشت
األعمى إلى مستكل ٌ

النظرٌية
البحث العممي ٌأيما إنعاش ،كنتج عف ىذه الحركات الفكرٌية العميقة الٌتي تزعزعت ليا المباني ٌ
اإلنسانية يصبك إلى
الغر ٌبية القديمة تفاعؿ منيجي كاسع النطاؽ ،إذ صار ك ٌؿ فف مف فنكف الدراسات
ٌ
النظريات 3".كىؿ نجح المٌسانييف
تحصيؿ نفس النتائج مف حيث الكـ كالكيؼ بامتثالو نفس المناىج ك ٌ

1
غكم عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،الجزائر2007 :ـ ،منشكرات المجمع الجزائرم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌلمٌغة العر ٌبية ،مكفـ لمنشر ،ص.267
2
الرك ٌاية كاالستشياد بالمٌغة( ،د .ط) ،القاىرة1976 :ـ ،عالـ الكتب ،ص.260-260
محمد عيدٌ ،
 ٌ3
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في عمكـ المٌساف ،ص.7
 -عبد ٌ
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ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

سانية الحديثة
بي؟ فقد أبدل الغربيكف نجاحا باى ار في ٌ
العرب في تطبيؽ ٌ
الدراسات المٌ ٌ
ساني الغر ٌ
الدرس المٌ ٌ
غكية القديمة.
عمى حساب ٌ
الدراسات المٌ ٌ
النقد الخاطئ لمقدماء يكمف في عدـ الفيـ
أف ٌ
الرحمف الحاج الصالح في مكضع آخر ٌ
كيقكؿ عبد ٌ

غكية لف يككف ليا أم شأف إذا لـ يرجع أصحابيا إلى الخميؿ بف
أف ال ٌدراسات المٌ ٌ
الدقيؽ؛ حيث يقكؿ ":أيقنا ٌ
أحمد كيحاكلكا أف يتفيمكا ما قصده ىذا الرجؿ العبقرم لتعميالتو لظاىرة المٌغة ،كذلؾ بالرجكع أكالن إلى
حؽ اإلدراؾ مثؿ ابف
كتابو سيبكيو كشركحو الٌتي ال تزاؿ مخطكطة ،كبالرجكع ثانيا إلى ىمف أدرؾ مقاصده ٌ

جن ٌي ،كذلكـ العالـ الف ٌذ :الرضي االسترابادم .كيا حب ٌذا لك ٌدرسكا في نفس
السراج كأبي عمي الفارسي كابف ٌ
ٌ
ألنو فييا مف المعاني كالمفاىيـ ،لك تدبركا لكجدكىا شديدة الشبو بما
الكقت نظريات عمـ المٌساف الحديث؛ ٌ
النحك
يجدكنو في تمؾ الكتب القديمة ،كربما ساعدتيـ عمى إدراؾ ما ال يزاؿ غامضان لدييـ مف نظريات ٌ

نسيت معانييا الدقيقة في غالب األحياف ،بؿ صارت ألفاظان
بي إذ ٌ
إف المصطمحات العر ٌبية القديمة قد ى
العر ٌ
مدلكالت أخرل غير َّ
تدؿ في المجتمع العربي المعاصر عمى َّ
مدلكالت الٌتي قصدىا الخميؿ كأصحابو ،كذلؾ
ٌ

إما الستعماؿ معاصرينا ليذه الكممات عمى غير ما يكضع ليا 1".كيقكؿ رمضاف عبد التكاب " :كمف
راجع ٌ
يغير مف طبيعتيا ،شأنو في ذلؾ شأف الباحث في
غكم أف يدرس المٌغة كما ىي ،فميس لو أف ٌ
كاجبات المٌ ٌ
أم عمـ مف العمكـ ،فميس لو أف يقتصر في بحثو عمى جكانب مف المٌغة مستحسنا إياىا ،كينحى جكانب
أخرل استيجانا ليا ،أك استخفافا بيا ،أك لغرض في نفسو ،أك ألم سبب آخر مف األسباب.
الدراسة نفسيا
كال ترمي دراسة عمـ المٌغة إلى أغراض
غكم يدرس المٌغة لغرض ٌ
ٌ
عممية؛ فالباحث المٌ ٌ

فيك يدرسيا دراسة
مكضكعية تستيدؼ الكشؼ عف حقيقتيا ،فميس مف مكضكع د ارستو أف يحقؽ أغراضان
ٌ
فإف عممو يجب أف يقتصر عمى
تربكية مثالن ،أك تصحيح جكانب منيا ،أك القضاء عمى عكج فيياٌ ،

2
إف قكلو :بػ
كصفيا كتحميميا بطريقة
ٌ
محمد عيد " ٌ
مكضكعية ".كيقكؿ مطير بف حسف المالكي ردان عمى ٌ

النحاة لمقرآف كالحديث
(التحرز ٌ
النحاة قصدان عف االستشياد بالقرآف كالحديث ،كتكثيؽ ٌ
يني) كانصراؼ ٌ
الد ٌ
النحاة
بما ىك أقؿ منيا فصاحة ك ٌؿ ذلؾ غير صحيح ،كال يثبت أماـ الحقيقة
العممية بؿ ٌإنو ينافي جيكد ٌ
ٌ

في خدمة القرآف كالحديث ،كمعاني القرآف ،كمجاز القرآف ،كاعراب القرآف 3".كأضيؼ معقبا عف كالـ
1
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في عمكـ المٌساف ،ص.10
 عبد ٌ2
غكم ،ط .2القاىرة1985 :ـ ،مكتبة الخانجي ،ص.9
 -عبد التكاب رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المٌغة كمناىج البحث المٌ ٌ

3
النحك العربي ،رسالة ماجستير ،إشراؼ :سميماف بف
 -مطير بف حسيف المالكي ،مكقؼ عمـ المٌغة الحديث مف أصكؿ ٌ

إبراىيـ العايد ،السعكدية1422 ،ق1423-ق ،كمٌية المٌغة العر ٌبية كآدابيا ،جامعة ٌأـ القرل ،ص.18
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غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

سانيات الغر ٌبية-قبؿ دم سكسير كاف الدافع في نشأتيا ىك
ساني الحديث -المٌ ٌ
ٌ
محمد عيد إف كاف البحث المٌ ٌ
بي
بي أك غير عر ٌ
الحفاظ عمى الكتاب المقدس ،كالحفاظ عمى تمؾ المٌغة الٌتي نزؿ بيا فكيؼ ألم باحث عر ٌ
الديني ليذه العمكـ؛ أم أف ينزع قداسة القرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث الشريؼ .فيقكؿ
أف ينزع العرؼ ٌ

إف المتتبع
األكؿ الفصؿ الثانيٌ " :
أحمد مختار عمر في كتابو (البحث المٌ ٌ
غكم عند العرب) في الباب ٌ
أف ك ٌؿ دراسة ،كفي ك ٌؿ عصر كاف ليا ىدؼ معيف
لتاريخ ٌ
الدراسات المٌ ٌ
غكية منذ نشأتيا سيالحظ ٌ

فالدراسات القديمة كانت في معظميا لغرض ديني؛ فيي منذ الينكد لممحافظة عمى لغة دينيـ ،كعمى
ٌ

المعجمية منيا-ألنيـ ال يسمحكف باألخطاء في لغتيـ ،ككذلؾ عند اإلغريؽ
خاصة
ٌ
كتابيـ المقدس – ٌ

الدراسات العر ٌبية القديمة؛ حيث كاف اليدؼ
كغيرىـ مف الشعكب ،كيمكف مالحظة ذلؾ بكضكح في ٌ

ثـ المحافظة عمى لغتو 1".كىذا
األساسي منيا ىي األخرل المحافظة عمى القرآف بالدرجة األكلى ،كفيمو ٌ
الصكاب أك قاربكه في ما يتصؿ بمكضكع قداسة
ما يظير جميا عند عمماء العر ٌبية القدامى فقد جانبيـ ٌ

(محمد عيد) تمؾ الجيكد
لسانية حديثة .كمما أغفمو أيضا
القرآف الكريـ كقراءاتو ىذا ما أثبتتو دراسات
ٌ
ٌ
لمغكييف ك ُّ
بكم ال ٌشريؼ
المضاؼ
النحاة العرب في خدمة القرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث ٌ
ٌ
الن ٌ
الجبار ،كالعمؿ ي
كىذا ما أثبتتو المؤلفات الضخمة كذلؾ .فالغاية تبرر الكسيمة.

أف الحكـ عمى جيكد
كيضيؼ مطير بف حسيف المالكي معقبا عف كالمو أيضا " كبيذا يتضح ٌ

النحاة القدماء ليـ الفضؿ بعد ا﵀ في الحفاظ
ألف ٌ
ٌ
النحاة مف خالؿ كجية النظر الحديثة حكـ غير دقيؽ؛ ٌ
غكية يستشيد ليا القاصي كالداني مف عرب كغيرىـ ،فمـ ينحكا القرآف عف
عمى لغة القرآف كبحكثيـ المٌ ٌ
دراستيـ بؿ خدمكا لغتو ،كاتصمت معظـ جيكدىـ بو فكتاب سيبكيو يحكم ما يربك عمى ثالث مائة آية

النحاة كعدـ اعترافو
جاءت لدعـ شكاىده أك تقرير قكاعده .كمف الكاضح تحامؿ ىذا الباحث عمى ٌ

بي جممةن كتفصيالن في
بجيكدىـ حيف يرل أف يبدأ مف حيث ىك ليقيـ نحكان غير نحكىـ
ككأف ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
2
أف الباحث في كتب بعض المحدثيف سيجدىا مؤلفةن
نظره ال يصمح أف يككف نحكان ".كلع ٌؿ األكثر مف ذلؾ ٌ

ت ذلؾ ٌأنيـ ينتقدكف كال يأتكف بالبديؿ ،كينأكف عف جيكد جبارة ىأر ٍىك ىىا يأرىل
في ٌ
النقد الكجيو لمقدماء كما ييثٍبً ي
السراب ،كذىبكا يخدشكف في ثغرات ال مفر منيا ،كيبالغكف في دعكة إلى تأسيس الجديد ،كىـ لـ يجدكا
ٌ

كعي ،كال تأمؿ كال تدبر بما يفعمكف
ألنيـ ييدمكف األسس كالقكاعد كاألصكؿ مف غير ذم
ٍّ
البديؿ؛ ٌ
1
غكم عند العرب مع دراسة لقصية التأثير كالتأثر ،ط .8القاىرة2003 :ـ ،دار عالـ الكتب
 أحمد مختار عمر ،البحث المٌ ٌص.57
2
بي ،ص.18
 مطير بف حسيف المالكي ،مكقؼ عمـ المٌغة الحديث مف أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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كتضرب آرائيـ أساسان في األصكؿ ،كاف كاف لك ٌؿ عمـ أصكلو ،ككاف مف الكاجب عمييـ بناء تمؾ الثغرات
محمد الخضر حسيف في كتابو القياس في المٌغة العربيَّة
ليككف البناء محكمان متصالن متكامالن .كما يقكؿ ٌ

فالكاجب عمى المتأخر التكقؼ حتٌى يدخؿ مف حيث دخؿ المتقدـ ،فإف كجد األمر مستنبطان مطردان عمى
خالؼ ما قاؿ األكؿ ،لـ يسعو إالٌ مخالفتو كاف لـ يجده كذلؾ فميتكقؼ 1".كيرل بعض المٌغكييف المحدثيف
النحاة القدماء بما لـ ينتأ لو دلٌيؿ عمى ما أراد كمنيـ إبراىيـ مصطفى في كتابو
مما حاكؿ الدىس في ٌ
ٌ

حكم لمٌغة العر ٌبية كأف أرفع عف المتعمميف إصر ىذا
النحك قكلو " :أطمع أف أغير منيج البحث ٌ
إحياء ٌ
الن ٌ
النحك ،كأبدليـ منو أصكالن سيمة يسيرة تقربيـ مف العر ٌبية كتيدييـ مف الفقو بأساليبيا2".كمف غير الممكف
ٌ

دىس أصكالن ثبتت بناياتيا فكيؼ لو أف يطم ع بتغيير منيج قكيـ؟ كيأمؿ بيذا أف ييدم المتعمميف إلى

نكيد أف
المٌغة العربيَّة ،كيبدليـ أصكال غير أصكليا ،كنحكان غير نحكىا!! فيقكؿ خميفة عبد الكريـ " :كلكننا َّ

نتساءؿ عف َّ
النحك» مف ىذه األىداؼ الكبيرة الٌتي كاف-رحمو ا﵀-
مدل ما حققو صاحب كتاب «إحياء ٌ

فإف
يطمح إلييا ....كعمى ك ٌؿ ٌ
3
محمد
تبديؿ المنيج ".كقد قاؿ ٌ

العممي في أم مجاؿ مف مجاالت المعرفة قد ال يستمزـ بالضركرة
البحث
ٌ
َّ
صعب كفي آخرًه
حك في َّأكلً ًو
النحك" :
كلكف ٌ
بف صالح العثيميف عف ٌ
ه
الن ى

صعب الدخ ً
دخمت؛ ىسيي ىؿ عميؾ
كؿ لكف إذا
كبابوي مف حديد ،يعني ٌأنو
ى
ي
ص وب ي
سي هؿ ،كقد مثؿ :ببيت مف قى ى
ًً
و
ُّ
يسي ىؿ عميو الباقي .كال عبرةى ً
ُّ
بقكؿ ىم ٍف
شيء كليذا ينبغي لإلنساف أف
كؿ
ى
يحرص عمى تعمـ مبادئو حتٌى ٍ ي
فإف ىذا ليس صحي وح ،كلكف ٍّ
لف يتمكف منو َّ
رك ٍز عمى َّأكلً ًو
صعب؛ حتٌى
النحك
ى
إف ٌ
ه
الب ٌأنو ٍ
قاؿٌ :
يتخيؿ الطٌ ي
ى
4
النحك العربي بابو مف حديد ى ً
ب؛ حيث يصعب عمى ىمف أراد
أف ٌ
صه
ىي ٍسيي يؿ عميؾ آخره ".كذلؾ ٌ
كداخميوي قى ى
ٌ
ألف بابو مف حديد ،كاف تمكف الباحث فيو مف دخكؿ بابو تتيسَّر عميو
معرفتو في بادئ األمر صعب؛ ٌ
ً
ً
بي ليس بتبديؿ منيج أصكلو ،كتبديميا
إف تيسير تعميـ ٌ
ثـ ٌ
عٍم يموي كتعمي يموي؛ ٌ
ممو عمـ بأبكابوٌ .
ألف ع ي
النحك العر ٌ
النحك ،فإف
بي أك تعميـ ٌ
مما ال يصدؽ عف أصكؿ ٌ
بأبكاب سيمة يسيرة تقربيـ مف العر ٌبية فيذا ٌ
النحك العر ٌ

النحك محمكلة عمى أصكؿ
إف أصكؿ ٌ
كانت معقدة صعبة األخذ ىفمٍّ ىما لـ تكف أصكؿ الفقو صعبة؛ حيث ٌ
حكم» إذ
الفقو " .كنجده في المقدمة ذاتيا يفصؿ ىذا الطمكح كيكضحو في ما دعاه «تغيير منيج ٌ
الن ٌ
النحك جيكد مجيدة ،كاصطنعت أصكؿ التٌعميـ اصطناعا بارعا ليككف قريبا
يقكؿ :كلقد بذؿ في تيكيف ٌ

1
محمد الخضر حسيف ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،القاىرة1353 :ق ،المطبعة السمفية كمكتبتيا ،ص.73
 ٌ2
النحك ،ط .2القاىرة1413 :ق1992-ـ ،دار الكتاب اإلسالمي ،ص أ.
 -إبراىيـ مصطفى ،إحياء ٌ

 -3عبد الكريـ خميفة ،تيسير العربيَّة بيف القديـ كالحديث ،األردف1986 :ـ ،منشكرات مجمع المٌغة العربيَّة األردني ،ص.69
4
اآلجُّرك ًمٌية ،ط .1الرياض1426 :ق2005-ـ ،مكتبة الرشد ناشركف ،ص.10-9
محمد بف صالح العثيميف ،شريح ي
ٌ -
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كاضحا ،عمى ٌأنو لـ يتجو أحد إلى القكاعد نفسيا ،كالى طريقة كضعيا ،كأف يككف الدكاء في تبديؿ منيج

1
النحك»
حكم لمٌغة العر ٌبية ".كمف االنتقادات الٌتي عيبت عف إبراىيـ مصطفى في كتابو «إحياء ٌ
البحث ال ٌن ٌ

أف عالمة اإلعراب تشير إلى معنى في تأليؼ الجممة
ما كره عبد الكريـ خميفة" :كيستخمص مف ىذا كمٌوٌ ،

النحك
كربط الكالـ .كنجد أف فكرة الكصؿ بيف حكـ اإلعراب كمعنى الكالـ كفكرة نقض نظرٌية العامؿ في ٌ

الضمة عمـ اإلسناد ،كالكسرة عمـ
كالتصدم ليا تسيطراف عمى مجمؿ كتاب «إحياء ٌ
أف ٌ
النحك» .فقد رأل ٌ
اإلضافة ،كأف الفتحة كىي أخؼ الحركات ،ليس عالمة إعراب ،أما السككف فقد كقؼ بو عند قكؿ ابف

مالؾ :كاألصؿ في المبني أف يسكنا» كرأل المؤلؼ أف «األصؿ» تعني ىنا الراجح كالمصطحب ،كال
الصباف في شرح الخالصة 2".كيقكؿ السيكطي " :ككذلؾ مثاؿ ىذه
تعني الغالب .كىذا ما ذىب إليو
ٌ

الحركؼ العكامؿ في األسماء كاألفعاؿ ،كاف لـ تكف أجسامان فنقكؿ :الحركؼ سابقة لعمميا في ىذه األسماء
النصب ،كالخفض ،كالجزـ ،كال يجب مف ذلؾ أف تككف سابقة لألسماء كاألفعاؿ
الرفع ،ك ٌ
كاألفعاؿ الٌذم ىك ٌ

3
إف مف
محمد مختار كلد أباه في ذكر فكر الشمكبيفٌ " :
نفسيا كىذا شيء ٌبيف ككاضح .انتيى ".كيذكر ٌ

أكضح اآلراء الٌتي يتسـ بيا فكر الشمكبيف التزامو باألصكؿ الثابتة كالغاء العكارض المتغيرة ،كمف أمثمة
ذلؾ كالمو في أصكؿ الكمـ كصرؼ األسماء ،كفي حد اإلعراب كعالماتو في األسماء الخمسة ،كفي
فإف االسـ أصؿ لمفعؿ كالحرؼ ،كلذلؾ جعؿ فيو التنكيف دكنيما ليدؿ عمى ٌأنو
إلحاؽ تاء التأنيث بالفعؿٌ ،

ألف الكالـ المفيد ال يخمك مف االسـ أصالن كيكجد كالـ كثير ال يككف فيو فعؿ
أصؿ كانيما فرعاف كذلؾ ٌ

4
يتبيف مف ىذا
كال حرؼ .كالفعؿ يخبر عنو ،كالحرؼ ال عنو كال بو كاالسـ بو كعنو ٌ
فد ىؿ عمى ٌأنو أصؿٌ ".

أف األصؿ في الكمـ ىك االسـ (الجممة االسمية) فال يخمك الفعؿ مف االسـ ،كال معنى لو سكاه
القكؿ ٌ
ألف االسـ (الجممة االسمية) يستقيـ لذاتو ال بالحرؼ كال بالفعؿ .كاف كاف بينيما مف
ككذلؾ الحرؼ ك ٌ

النحكييف ٌإنما يعتقدكف أبدان قكانينيـ عمى األصكؿ ال عمى
إف ٌ
االشتراؾ في أنكاع الجمؿ" ،كقاؿٌ :

بأنو تغيير أكاخر الكالـ الختالؼ العكامؿ الداخمة عمييا ،كمف األسماء
العكارض ،كلذلؾ حدكا اإلعراب ٌ

فإف األصؿ فييا أف تتغير لكف
المعربة ماال تغيير فيو ،كال اختالؼ كالظركؼ كالمصادر الالزمة لمنصبٌ .

-1عبد الكريـ خميفة ،تيسير العربيَّة بيف القديـ كالحديث ،ص.69
 -2المرجع نفسو ،ص.90

3
مكرـ ،ط .1بيركت1985 :ـ ،مؤسسة
 جالؿ ٌالنظائر في ٌ
السيكطي ،األشباه ك ٌ
الديف ٌ
الن ٍح ًك ،تح :عبد العاؿ سالـ ٌ
الرسالةج ،1ص.134-132
4
العممية ،ص.296
بي في المشرؽ كالمغرب ،ط .2بيركت2008 :ـ ،دار الكتب
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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منع مف ذلؾ قمة تمكنيا فيي في حكـ ما يتغير نظ ار إلى األصؿ ،كالغاء لمعارض 1".كيقكؿ مصطفى
أشد مكضكعات الحديث خط انر كأكثرىا جريانان في ما كاف يككف بيننا مف
النحك ٌ
إبراىيـ في مكضع :ككاف ٌ
حكار .ضقنا بأصكلو القديمة منذ عيد األزىر ،كأخذنا ننكر ىذه األصكؿ أياـ الجامعة القديمة كأخذنا

نمتمس لو أصكالن جديدة منذ التقينا في الجامعة الجديدة».

2

النحك ضاربة في التاريخ أ ىىنى
كاف كانت أزمة ٌ

كن ً
النحك كال
ض ى
أم تجديد في ٌ
يؽ بأصكلو القديمة ،كلـ تكف آراءنا إالٌ في القراءات ٌ
لنا أف ننكر ى
الن ٌ
قدية بدكف ٌ
لمنحك شيئا ،كلـ تي ىغي ٍٍّر في أصكلو مثقاؿ ىذ َّ ورة
قدية الٌتي لـ تضؼ ٌ
إضافة لو ككصفت محاكالتيـ بالقراءة ٌ
الن ٌ
بي إالٌ بما صرَّح بو في كتابو
األكليف ،فى ىم ٍف ىع ًم ىؿ مثقاؿ ىذ َّروة ىخ ٍي نار ىي ىرهي في أصكؿ ٌ
عما جاء بو ٌ
النحك العر ٌ
يصكر صاحبو أدؽ تصكير
األكليف بقكلو " :كالكتاب ىب ٍع ىد ىذا أك قبؿ ىذا
ٍّ
معترفا بما جاء بو ٌ
النحاة ٌ

المجددكف في لكف مف ألكاف العمـ ،فإذا
كأصدقو كأبرعو ،فيك برئ ك ٌؿ البراءة مف ىذا الغمك الٌذم يمتاز بو
ٌ

ىـ يفتنكف بآرائيـ الجديدة ،كيفنكف فييا ،كينسكف ك ٌؿ قصد كاعتداؿ ،كيتكمفكف في سبيؿ ذلؾ ما يقبؿ كما
ال يقبؿ مف الرأم كيحتممكف في سبيؿ ذلؾ ما يطاؽ كما ال يطاؽ مف التبعات 3".كيذكر كذلؾ حقيقة
النحاة األكليف كمنيجيـ في البحث
حكم الٌتي ال مفر منيا ،كال ريب فييا ،فيقكؿ عف ٌ
االستقصاء ٌ
الن ٌ

النحك
كلكنو يستقصي كيمعف في االستقصاء .كاذا المسألة الٌتي يدرسيا مف مسائؿ ٌ
حكم لمغة العربيَّةٌ :
ٌ
الن ٌ
قد أصبحت عنده كائنا حيا لو تاريخو ،فيك يتتبع ىذا التاريخ مف أصكلو .يرجع إلى أصؿ ىذه المسألة

حكيكف األكائؿ 4".كيقكؿ عبد الكريـ خميفة بعد قراءة متفحص كتمحيص
كيؼ نشأت ،ككيؼ تصكرىا ٌ
الن ٌ

عممية دقيقة لما أكرده صاحبو مف دراسة " :كاف استثنينا
دقيؽ عممي بنقض كتاب إحياء ٌ
النحك مف كجية ٌ
النحك» عما اختطو
بعض اآلراء االجتيادية ،نجد المؤلؼ ال يخرج في منيجو العاـ في كتابو «إحياء ٌ

الزجاج .ىذا مع العمـ أف الكتاب قد اقتصر مع األسؼ ،عمى
النحك مف السمؼ .السيما ٌ
بعض أئمة ٌ

«إعراب االسـ» كحده .كعمى الرغـ مف ىذا الجيد المبدع الذم بذلو عالـ جميؿ-رحمو ا﵀ كأجزؿ لو

حددىا المصنؼ منذ البداية في مقدمتو ....كبقي البحث
فإف الكتاب لـ يحقؽ األىداؼ الٌتي ٌ
الثكابٌ -

نحكية بغيرىا ...كىك في ذلؾ كمٌو لـ
ٌ
حكم يراكح في إطار مف الغمكض كاإلبياـ ،كاستبداؿ مصطمحات ٌ
الن ٌ
يستكؼ قكاعد العر ٌبية ،كلـ ٍّ
يقدـ يمصنفا عمميا متكامال .يمكف أف يترجمو المؤلؼ ذاتو أك غيره «كتاب

1
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.296
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
النحك ،ص ز.
 -إبراىيـ مصطفى ،إحياء ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص ط.

 -4المرجع نفسو ،ص ؾ.
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نحكىا كصرفيا إلى اإلفياـ كيحببيا إلى النفكس1".كا ٌف الطعف في
تعميمي» يسيؿ تعميـ العربيَّة كيقرب َّ
ألنو ال يمكف الحكـ عمى القراءة الصحيحة
القراءات كالقراء ليس مف باب الصائب الصحيح في الكالـ؛ ٌ
الرسكؿ
بالمٌحف ،كىي متكاترة عف ٌ

الركاية صحيحة السند فيذكر السيكطي في االقتراح" كاف
كٌ

ٍّ
المتقدميف يعيبكف عمى عاصـ كحمزة كابف عامر قراءات بعيدة في العر ٌبية كينسبكنيـ إلى
النحاة
قى ٍكهـ مف ٌ
ط ىع ىف فييا ،كثبكت
المَّحف كىـ مخطئكف في ذلؾ؛ فإف قراءاتيـ ثابتة باألسانيد المتكاترة الصحيحة الٌتي ال ىم ٍ
ً
المتأخريف
ذلؾ دلٌيؿ عمى جكازه في العر ٌبية 2".كيقكؿ في ىامش الصحيفة" :
ٌ
كالمبرد كتىب ىعوي مف ي
الزمخشرم ،فأكثر مف طى ىع ىف في القراءات المشيكرة .فكيؼ ليؤالء القراء أف يترككا لغيرىـ ثغرة تككف عبئا
ٌ
أف كصؼ المٌغة كاف كصفان دقيقا ال
عمييـ؟ كيعابكف عمييا؟ كلكف يبدكا لك ٌؿ ىمف تبحر في عمـ القراءاتٌ .
ريب فيو ،فيقكؿ رمضاف عبد التكاب " :في زماف أكلئؾ القدماء ،الذيف كصفكا ما سمعكه ،كأصابكا في ىذا

3
غكم بالقاىرة ،كالمجمع
محمد الخضر يح ىسيف –شيخ الجامع األزىر-كعضك المجمع المٌ ٌ
الكصؼ ".كلمشيخ ٌ

بي بدمشؽ-رأم في القياس عمى القراءات الٌتي ال تكافؽ االستعماؿ الجارم في لغة العرب
العممي العر ٌ
بي مبيف ،كال
حيث يقكؿ :كأفضؿ ما يحتج بو في تقرير أصكؿ المٌغة القرآف الكريـ ٌ
فإنو نزؿ بمساف عر ٌ
يمترم أحد في ٌأنو بالغ في الفصاحة كحسف البياف الذركة الٌتي ليس بعدىا مرتقى فنأخذ بالقياس عمى ما
كردت عميو كممو كآياتو مف أحكاـ لفظية ،كال فرؽ عندنا بيف ما كافؽ االستعماؿ الجارم في ما كصؿ إلينا

مف شعر العرب كمنثكرىـ ،كما جاء عمى كجو انفرد بو ،كال تتبع سبيؿ مف يحيدكف عف ظاىره كيذىبكف
4
محمد الخضر
حكية ".ي
بو مذىب التأكيؿ ليكافؽ آرائيـ ٌ
الن ٌ
محمد حسف عبد العزيز عمى الشيخ ٌ
كيرد الباحث ٌ

بقكلو " :كلسنا نرل ما رآه الشيخ الجميؿ مف القياس عمى القراءات ال ٌشا ٌذة الٌتي ال تكافؽ االستعماؿ الجارم

في لغة العرب ألمكر:
النحاة االحتجاج بما كرد في القراءات (متكاترة أك شاذة) مخالفان ما كرد
أف المشيكر بيف ٌ
 -مف ذلؾ ٌ

عف العرب في ذلؾ الكارد بعينو كال يقاس عميو ،كفي ذلؾ يقكؿ السيكطي " :كقد أطبؽ الناس عمى

االحتجاج بالقراءات ال ٌشا ٌذة في العر ٌبية ،إذ لـ تخالؼ قياسان معركفان ،بؿ كلك خالفتو يحتج بيا في مثؿ ىذا

 -1عبد الكريـ خميفة ،تيسير العربيَّة بيف القديـ كالحديث ،ص.91
2
النحك ،ص.80-79
 جالؿ ٌالسيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
الديف ٌ
3
غكم ،ص.62
 -عبد التكاب رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المٌغة كمناىج البحث المٌ ٌ

4
محمد الخضر يحسيف ،دراسات في العر ٌبية كتاريخيا ،ط .2دمشؽ1380 :ق1960-ـ ،مكتبة دار الفتح ،ص.31-30
ٌ -
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الحرؼ بعينو ،كاذ لـ يجز القياس عميو ،كما يحتج بالمجمع عمى كركده كمخالفتو القياس في ذلؾ الكارد
بعينو كال يقاس عميو.
 كما ٌأنو لك جاز القياس عمى القراءات ال ٌشا ٌذة الضطربت القكاعد ،كأصبح لك ٌؿ ما يخالفيا مندكحة1
محمد الخضر يح ىسيف مف
بقراءة تجيز ما خالؼ فيو ".كيضيؼ عبد الصبكر شاىيف تعقيبا عمى ما ارتآه ٌ

محمد الخضر يح ىسيف عف عبد الصبكر
القياس عمى ما ال يكافؽ االستعماؿ الجارم عند العرب نقمو
ٌ
كثمة أمر ثالث يذكره عبد الصبكر شاىيف تعميقان عمى ما ارتآه الشيخ مف القياس عمى ما ال يكافؽ
شاىيفٌ :
االستعماؿ الجارم عف العرب يقكؿ :كالشيخ يدافع عف تركيب كرد في قراءة ابف عامر كحده مف بيف

2
أف ىذه
القراء السبعة (يقصد قراءتيو ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ كصحيح ٌ
غكم عمى ٌأنو مثاؿ ييحتذل
القراءة مشيكرة صحيحة كلكف ليس ك ٌؿ مشيكر صحيح بمقبكؿ ال ٌذكؽ المٌ ٌ

فأما أف نجعميا نمكذجان نقيس عميو كبابان مف أبكاب
كحسبنا أف نسمـ ليذه القراءة
ٌ
بالصحة كنتمقاىا بالقبكؿٌ ،
بي فأمر آخر يحكمو ال ٌذكؽ كاالستعماؿ كاإللؼ كىك ما لـ نجده في تراكيب
التكسع في التعبير العر ٌ
القدماء ،كربما كاف السبب في ذلؾ تركيب يحتاج إلى جيد كتعمؿ ليمكف فيمو فضالن عف أف يتذكؽ
كيؤلؼ كلذلؾ لـ يستعمؿ في أبكاب القكؿ الفصيح عمى اختالؼ العصكر3" .كمما سبؽ ذكره نخمُّص إلى

النحاة األكليف
غكييف المعاصريف ،كعمى رأسيـ سعيد األفغاني ييفندكف كينقدكف أراء ٌ
إف بعض المٌ ٌ
القكؿٌ :
كذلؾ ما سار عميو نفر منيـ عمى نيج سعيد األفغاني؛ بما نقمكه مف قكؿ الرازم كابف حزـ في الفصؿ
ألنيـ ناقمكف كما نقؿ ىك فكأنيـ ينقمكف عمف ثبتت عصمتو مف الغمط كالخطأ " ،كقد سار عمى نيج أبي
كٌ
النحاة ،كابف الحاجب ،عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس المصرم (ت646ق) الٌذم
حياف نفر مف ٌ
ألنيـ ناقمكف عمف ثبتت عصمتو مف
النحكيكف كالقراء كاف المصير إلى القراء أكلى ٌ
يرل ٌأنو إذا اختمؼ ٌ

ثـ لك سمـ أف ذلؾ ليس بمتكاتر فالقراء أعدؿ
ألف القرآف ثبت متكاتر كما نقمو ٌ
الغمط؛ ك ٌ
النحكيكف فآحادٌ ،
ألنيـ شارككىـ في القراءات السبع كقريب
حكييف بدكنيـٌ ،
فالرجكع إلييـ أكلى ،كأيضا ال ينعقد إجماع ٌ
الن ٌ
بف أبي بكر بف عمر القرشي المخزكمي المعركؼ بابف

محمد
الديف
مف ىذا ما ذىب إليو بدر ٌ
ٌ
الدماميني( ت837ق) ،أيضا حيث يقكؿ :ال يككف نقؿ القراء ىذه األشياء أقؿ مف نقؿ ناقمي العر ٌبية مف
األشعار كاألقكاؿ ،فكيؼ يطعف في ما نقمو القراء الثقات 4".كيقكؿ عبد ا﵀ حمد الخثراف في كتابو مراحؿ
م ،كيتضح ذلؾ مف مكقفو
النحاة ال ٌذيف تابعكا البصرييف
المتشدديف ٌ
ٌ
تطكر ٌ
حكم " كمف ٌ
الدرس ٌ
الزمخشر ٌ
الن ٌ
ٌ

1
بي ،ص.83
 ٌمحمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ط .1القاىرة1415 :ق1995-ـ ،دار الفكر العر ٌ
 -2سكرة األنعاـ ،اآلية .137
3
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العربٌية ،ص.84
 ٌ4
حكم ،اإلسكندرية1413:ق1993-ـ ،دار المعرفة الجامعية ،ص.184
تطكر ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
 -عبد ا﵀ حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ
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الفصل الثّاني

مف قراءة عبد ا﵀ بف عامر في قكلو تعالى﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﴾

1

م :كالفصؿ بينيما (أم بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو)
كجر (شركاء) قاؿ ٌ
الزمخشر ٌ
ببناء (زٌيف) لممجيكؿ ٌ
بغير الظرؼ شيء لك كاف في مكاف الضركرات ،كىك ال ٌشعر لكاف سمجان مردكدان ،فكيؼ بو في القرآف

المعجز بحسف نظمو كجزالتو! كالذم حممو (يعني عبد ا﵀ بف عامر) عمى ذلؾ ٌأنو رأل في بعض
أف ىذه القراءة مصنكعة مف لدف القارئ
المصاحؼ (شركائيـ) مكتكبة بالياء...كيفيـ مف كالـ ٌ
م ٌ
الزمخشر ٌ

أكقعو فييا نقط األلفاظ ،كما يرل أف القراءة عند القراء اختيارية ،كليست ركاية كنقالن عف رسكؿ ا﵀ صمى

ا﵀ عميو كسمٌـ.

الد َّس عمى القرآف
كقد تمقؼ المستشرؽ (جولد تسيير) رأم ٌ
م في قراءة ابف عامر كحاكؿ ى
الزمخشر ٌ
الكريـ َّ
مدعيان أف القراءة مصنكعة ،كأف السبب في اختالفيا إلى سبع قراءات أك أكثر يرجع إلى سببيف
أف المسمميف قد ق أركا
ىما :عدـ نقط األلفاظ ،كعدـ كجكد حركات اإلعراب ،كفي ىذا الرأم المسكـ إيياـ ٌ

محمد
القرآف كما شاءكا ،كحرفكا في حركفو كألفاظو دكف كحي مف ا﵀ أك أمر مف الرسكؿ ٌ

كيفىٍّند ً
ركيت كشاعت قبؿ تدكيف المصاحؼ ،كما كاف
أف ىذه القراءات ٍّ
كي ٍدحض رأم ىذا المستشرؽ ٌ
ي
ىي
القرآف الكريـ محفكظا في الصدكر قبؿ كتابتو في المصاحؼ .فكانت القراءات عمى حسب ما يرككف

السماع حتٌى يتصؿ اإلسناد بالصحابي الٌذم أخذ عف
كينقمكف مع اشتراط العمماء في القراءات المشافية ك ٌ
الرسكؿ
ٌ

عز كج ٌؿ-كال التفات إلى كالـ
كلكنيا تكقيفية –مف عند ا﵀ ٌ
فيي ليست اختياريةٌ ،

م الٌذم يفيـ منو ٌأنيا اختيارية مف الفصحاء كاجتياد مف البمغاء.
ٌ
الزمخشر ٌ
َّ
َّ
كلكنيا لـ
العمدة في القراءة ،بؿ
الخط ليس ىك
ف ٌ
ألف ىناؾ قراءات يستكعبيا الخطٌ ،
العمدة الركاية؛ ٌ

2
أف القراءات القرآنية
تعتمد في القراءات السبع ،كال األربع عشرةٌ ".
كيتبي يف مف رأم عبد ا﵀ بف حمد الخثراف ٌ

تكقيؼ مف عند ا﵀ ال لمعمماء كال لمقراء اجتياد فييا؛ حيث يشترط فييا السند بالصحابي الٌذم أخذ عف

الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ.
ٌ
فيي

محمد
كالقراءات مكصكلة بالنقؿ عف الثقات إلى رجؿ مف الصحابة إلى ٌ
بي ٌ
الن ٌ
آنية ىك تيسير القراءة –كىذه معجزة القرآف؛ حيث كاف االختالؼ في
حجة ،كا ٌف الدافع مف القراءات القر ٌ
ٌ

ألف القرآف الكريـ تحدل العرب في لغتيـ فصعب عمى العرب قاطبة قراءتو كتفسيره
القراءات لمتٌيسير؛ ك ٌ
الرحمف الحاج صالح " جاء في
كادراؾ معانيو ،فكانت ك ٌؿ قبيمة مف القبائؿ تق أر القرآف بمغتيا .كيقكؿ عبد ٌ

 -1سكرة األنعاـ ،اآلية .137

2
حكم ،ص.183-182
تطكر ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ
 -عبد ا﵀ حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ
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كتاب فضائؿ القرآف ألبي عبيد القاسـ بف سالـ " :باب لغات القرآف كأم العرب أ ٍين ًز ىؿ القرآف بمغتيـ ،قاؿ
ثـ قاؿ
فيو " :قاؿ رسكؿ ا﵀
ٌ ":
إف ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فأق أركا منو ما ٌ
تيسر ٌ
ليس معنى تمؾ السبعة أف يككف الحرؼ الكاحد يق أر عمى سبعة أكجو .ىذا غير مكجكد ،كلكنو عددنا ٌأنو
نزؿ عمى سبع لغ ات متفرقة في جميع القرآف مف لغات العرب فيككف الحرؼ منيا بمغة قبيمة ،كالثاني بمغة

أخرل سكل األكلى كالثالثة بمغة ثالثة سكاىا ،كذلؾ إلى السبعة ،كبعض األحياء أسعد بيا كأكثر حظان فييا
مف بعض ،كذلؾ ٌبيف في أحاديث فترل " كقاؿ :حدثني عبد الرحمف بف ميدم عف إبراىيـ بف سعد عف
أبي شياب عف أنس بف مالؾ أف عثماف قاؿ لمرىط القرشييف الثالث حيف أمرىـ أف يكتبكا المصاحؼ :ما

فإنو نزؿ قاؿ :نزؿ القرآف عمى سبع لغات منيا خمس
اختمفتـ فيو أنتـ كزيد بف ثابت فاكتبكه بمساف قريش ٌ
بمغة العجز مف ىكازف .قاؿ أبك عبيد :كالعجز ىـ سعد بف بكر كنصر بف معاكية كثقيؼ .كىذه القبائؿ

ىي الٌتي يقاؿ ليا عميا ىكازف كىـ الذيف قاؿ فييـ أبك عمرك ...أفصح العرب عميا ىكازف كسفمى تميـ...
المبرد بعد أبي عبيد ببضع سنيف فقط " :كاٌنما يقاؿ بنك فالف أفصح مف
أما سفمى تميـ فبنك دارـ .كقاؿ ٌ
ٌ
أف القرآف نزؿ بك ٌؿ لغات العرب ".كىذا الكالـ الصريح
بني فالف أم أشبو بمغة القرآف كلغة قريش عمى ٌ

الكاضح عف كجكد لغات مف ك ٌؿ لغات العرب في الكتاب العزيز يسانده ما قالو أبك عمركا بف عبد البر
في كتاب التمييد.
ألف لغة غير قريش مكجكدة في
قكؿ مف قاؿ :نزؿ القرآف بمغة قريش معناه عندم :في األغمب؛ ٌ

الديف بف مالؾ صاحب األلفية :أنزؿ
جميع القرآف مف تحقيؽ اليمزة كنحكىا كقريش ال تيمز ،كقاؿ جماؿ ٌ

1
أف
فإنو نزؿ بمغة التميمييف.".
القرآف بمغة الحجازييف إالٌ قميالن ٌ
كمما ىك معركؼ ال يجيمو أم عاقؿ ٌ
ٌ

القرآف الكريـ ىك كالـ ا﵀ الذم جاء بالمٌغة العر ٌبية متحديا لغة العرب في فصاحتيا كبيانيا كبالغتيا ،كما
أف لغة العرب لغات (ليجات) تتفاكت مراتب الفصاحة العر ٌبية فييا بيف لغة كأخرل
ىك معركؼ أيضا ٌ
أف القرآف نزؿ بك ٌؿ لغات
فنزؿ القرآف العظيـ متحديا تمؾ الفصاحة كالبياف كالبالغة المٌ ٌ
غكية العر ٌبية؛ حيث ٌ

الفراء في معاني القرآف " :كالكتاب أعرب كأقكل في
العرب .ك ٌ
أف القرآف العظيـ ىك أقكل الحجج فيقكؿ ٌ

2
النحك القدماء مف عمـ القراءات
الحجة مف الشعر".
كيبيف عبد الرحمف الحاج صالح ماذا استفاد عمماء ٌ
ي

النحاة األكلكف كتناساه العمماء في
بدكف أف ينظر إلى ىذا عمماءنا المعاصريف " بؿ ىك ال ٌشيء أخرجو ٌ

1
غكم عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.285-201
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌ2
النجار ،كأحمد يكسؼ نجاتي ،ط .3بيركت1403 :ق-
محمد عمي ٌ
 ٌالفراء أبي زكرٌيا يحيى بف زياد ،معاني القرآف .تحٌ :

1993ـ ،عالـ الكتب .ج ،1ص.14
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ألف أساسيا (العمـ الضركرم)
زماننا ىذا .كىي الطريقة الكحيدة الٌتي تكفؿ لمتحميؿ المكضكعية المطمقة؛ ٌ

1
أن الوقف واالبتداء ىما مفيومان
أم
الحس كالمشاىدة المباشرة ".كيقكؿ أيضا " :يعرف ك ّل واحد ّ
ٌ
عالجيما عمماء القراءات ولكن َّ
قل َمن يعرف أ ّنيما األساس في تجزئة الكالم إلى وحدات بنيوية

صحيحة ،وال نعمم أحداً من المّسانيين حاول قبل اليوم-في زماننا-أن يتخذىما مقياساً لتجزئة

2
ً
لمنحاة كتدبركا كأدرككا العطاء
غكييف ال ٌذيف أنصفكا ٌ
الرحمن الحاج صالح مف المٌ ٌ
ال ّنصوص ".ولع ّل عبد ّ

غكم المعاصر
ضاؼ في ٌ
لمنحاة في ٌ
العممي ٌ
الم ٌ
الدرس المٌ ٌ
الدرس المٌ ٌ
بي القديـ ،كمف العطاء ي
غكم العر ٌ
ٌ
النحاة األكليف منو في باب
سانيات العر ٌبية) ،كيضرب الباحث مثاالن في عمـ القراءات كما استنبطو ٌ
(المٌ ٌ
مما يميو ،فيك جزء
الكقؼ كاالبتداء " فك ٌؿ ما يمكف أف يبتدأ بو ،كأف ييكقى ى
ؼ عميو أك عمى ما يتصؿ بو ٌ
يصمح أف يبنى عميو أك عمى غيره أم كحدة يمكف أف تتككف منيا أبنية الكالـ .فيذا المقياس كطريقة

3
مما سبؽ ذكره نخمُّص ما نخمص إليو
التجزئة المبنية عميو ال سبيؿ إلى كجكدىا في المٌسانيات الغر ٌبية ".ك ٌ

غكييف المتأخريف
إف ٌ
النحاة األكليف لـ يغفمكا عمى االحتجاج بالقراءات القرآنية كما ذىب إليو المٌ ٌ
مف القكؿٌ :

الديني ،كقداسة القرآف الكريـ كقراءاتو كاف كاف ىذا ىك الدافع
النحاة القدامى تحرصكا مف العرؼ ٌ
بأف ٌ
ٌ

سانية الحديثة؛ حيث كاف منطمقيا الحفاظ عمى الكتاب المقدس
العممي لمٌغة مما أثبتىوي كاقع ٌ
الدراسات المٌ ٌ
ٌ
غكييف ك ُّ
النحاة القدامى في خدمة القرآف الكريـ ،كقراءاتو
كمما أغفمو المحدثكف أيضا تمؾ الجيكد الجبارة لمٌ ٌ
ٌ
بأف آراء
كالحديث ٌ
بكم ال ٌشريؼ ،كىذا ما أثبتتو المؤلفات الضخمة كذلؾ .كفي ما يرل مف المتأخريف ٌ
الن ٌ

النحك الٌتي ىي مف
النحاة بالنسبة لمقراءات القرآنية كتخطئتيـ لمقراء كمٌما لمسكا فييـ مجافاة لقكاعد ٌ
ٌ
صنيعيـ دكف أف ينظركا إلى ك ٌؿ المٌيجات العر ٌبية نظرة دقيقة شاممة ىذا ليس صحيحا؛ حيث ثبت عمى
النحاة القدامى لـ يخطئكا القراء ،كلـ
األكليف عنايتيـ بفصاحة الكممة كبالغة الكالـ،
أف ٌ
ٌ
كيتبي يف مف ىذا ٌ
يضعفكا القراءات القرآنية عمى قدر ما كانت تختمؼ درجات الفصاحة فييا مختمفة ،ككانكا يتخيركف القراءة

عكرات بفتح
األفصح مف األخرل لكضع القكاعد ،فيظير ٌ
أف قراءة طيء أفصح مف قراءة ىذيؿ الٌتي تق أر ى
كبيضات بفتح الياء.
ركضات بفتح الكاك ،ى
الكاك ،ككذلؾ ى
ألنيـ لـ يكتفكا بالكشؼ عف األصكؿ قط
النحاة لمٌيجات العر ٌبية كمٌيا؛ ٌ
كيتبيف مف ىذا كذلؾ استقراء ٌ

آنية فكانكا يحتجكف بالقراءة
أما مسألة االحتجاج بالقراءات القر ٌ
عمى عكس ما رآه سعيد األفغاني كغيره ...ك ٌ
1
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في عمكـ المٌساف ،ص.214-213
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ص.214

 -3المرجع نفسو ،ص.213
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النحاة قارئا ،-كيستعينكف أيضا بالقراءة الٌتي
الٌتي ىـ عمييا فمتمسكا فييا الفصاحة العر ٌبية – ىمف كاف مف ٌ
ثـ غبر زمف صارت فيو القكاعد
كاف يق أر بيا غيرىـ ،كفي ىذا ٌ
الصدد يقكؿ ٌ
محمد خير الحمكانيٌ " :
المحصَّمة تمتزج بالقراءة القرآنية ،ككاف معظـ مقرئي القرآف الكريـ نحاة ،كابف أبي إسحاؽ الحضرمي كأبي
أف القرآف نزؿ
أف ىناؾ ظاىرة قر ٌ
آنية معركفة ،ىي ٌ
عمر بف عالء ،كعيسى بف عمر ،كالكسائي .ككما ٌ

النحاة يحتجكف بالقراءة القرآنية
بأم حرؼ شاءكا ،كليذا كاف ٌ
عمى سبعة أحرؼ ،كيجكز لممسمميف أف يق أركا ٌ

الٌتي ىـ عمييا ،كيستعينكف أيضا بالقراءات الٌتي كاف يق أر بيا غيرىـ ،فسيبكيو كالخميؿ مثال كانا يحتجاف
بقراءة أىؿ البصرة؛ أم بقراءة أبي عمر بف العالء ،كلكنيما لـ يصدا عف قراءة ابف مسعكد كغيره مف قراء
ُّ
يحتج بقراءة الكسائي كحمزة ،كابف مسعكد كلكٌنو ال
الفراء ،كىك سيد نحاة الككفة،
األمصار ككذلؾ كاف ٌ
يصد عف قراءة األمصار األخرل كقراءة أىؿ البصرة ك َّ
ُّ
المدينة كم ٌكة كالشاـ.
النحاة
ٌ
آنية ...كقصد ٌ
كحؽ لنا أف نقدـ بعض األمثمة عمى االحتجاج لمقاعدة ٌ
حكية بالقراءات القر ٌ
الن ٌ

بعد مف ىذيف العمميف يحتجكف بمغة القرآف الكريـ ،كيستنبطكف منيا ما فات أسالفيـ مف قكاعد ،أك
يصححكف ما يسبًقكا إليو مف أصكؿ ،حتٌى أصبح نحكا قرآني أغزر المصادر في ىذا العمـ.

النحاة لـ يككنكا عمى منيج كاحد في أمر القراءات القرآنية الٌتي تخرج عف قراءة الجميكر
أف ٌ
إالٌ ٌ

حجة 1".كيقكؿ تماـ حساف
فمنيـ مف ٌ
رد بعضيا كقبؿ بعضان آخر ،كمنيـ ىمف جعؿ قراءات القرآف كمٌيا ٌ
النحاة لك فيمكا
ألف ٌ
كحيف نقكؿ «القرآف» ال نعني نص الشمكؿ الكمٌي المكحد المتجانس لمكتاب الحكيـ؛ ٌ
بالمٌفظ ىذا المعنى لما كاف ألحد منيـ أف يجادؿ في االحتجاج بآية كاحدة مف أفصح نص بالعر ٌبية ،كال

النحاة اختراعا كجردكىا تجريدا .كاٌنما نقصد بالقرآف عددا مف
النص ألقيسة اخترعيا ٌ
أف يخضع ىذا ٌ

القراءات الٌتي يككف بيف إحداىا كاألخرل خالؼ صكت أك لفظ أك تركيب نحكم آلية مف آيات

2
مما يجب تقديمو ليـ ،فيـ
النظر ٌ
حساف فيو مف المبالغة ك ٌ
تماـ ٌ
النقدم لمقدماء أكثر ٌ
القرآف ".كا ٌف كالـ ٌ

النص
النص القرآني ،كفي االحتجاج بآياتو كما ىسينبيٍّف احتجاج سيبكيو بذلؾ ،كلـ يخضعكا ىذا ٌ
نظركا في ٌ

حكية بؿ نظركا في لغات القبائؿ كاألصح منيا باالحتجاج ،كعمى االختالؼ القائـ بينيا في
لقكاعدىـ ٌ
الن ٌ

النحاة أنفسيـ جيدكا كأبمكا بالء
أف ٌ
المستكيات المٌ ٌ
ٌ
غكية .فيستدرؾ ىع ىممىييـ الجبار في القراءات فيقكؿ :عمى ٌ
حسنا في الدفاع عف ىذه القراءات بالتخريج تجد في ذلؾ في كتب األعاريب كفي كتب مثؿ المحتسب ال

السماع
بف ٌ
جني ...كلكف معنى ىذا مف جية أخرل أف اتخاذ القرآف (أم القراءات) عنص ار مف عناصر ٌ
1
بي ،ص.35-33
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.92
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
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قد خضع لشركط محددة كلـ يكف قبكلو عمى إطالقو كىذا مجمؿ ما يقاؿ في ذلؾ 1".كيذكر الحمكاني في
صح سندىا ال تعني ٌأنيا تتساكل في قكتيا كفصاحتيا بؿ تعني ٌأنيا
أف لغة القراءات كاف ٌ
مكضع آخر ٌ
كلكنيا قميمة كالقميؿ ال تبنى عميو القاعدة ،ما داـ المطرد كاألصح فصاحة كقكة مف حيث ىي
مسمكعةٌ ،

النحاة
النحاة القدماء ك ٌ
أف ثمة ليغة شائعة كثيرة ،فيقكؿ " :كىكذا تختمؼ طبيعة االستقراء لمٌغة القرآنية بيف ٌ
ٌ
أما خمفاؤىـ فقد جعمكا
المتأخريف ،فقد كاف األكائؿ يحذركف مف القراءات الٌتي تخالؼ قراءة الجميكرٌ ،

أف الجميع متفقكف عمى
قراءات القرآف كمٌيا مجاالن الستقرائيـ ،كاستنباط القاعدة أك البناء عمى الظاىرة ،إالٌ ٌ

أف ثمة لغة شائعة كثيرة ،كأخرل قميمة نادرة فإذا صحت
شيء كاحد قد يككف أساسان
ٌ
لعممية االستقراء؛ ىك ٌ

فإف صحتيا ال تعني قكتيا كفصاحتيا ،بؿ
لغة القراءة الشاذة أك لغة القراءة الٌتي عمييا أحد القراء السبعةٌ ،

2
النحاة لـ يش ٌكككا في
أف ٌ
تعني ٌأنيا مسمكعة ،كلكنيا قميمة ،كالقميؿ ال تبنى عميو القاعدة ".كبيذا يتبيف لنا ٌ

صحة القراءات القرآنية بقدر ما بحثكا فييا مف أجؿ االستقراء في الٌتي ىي أكثر شيكعا مف األخرل ككذلؾ
في الٌتي فصاحتيا كقكتيا أكثر مف األخرل.
النحك كعمـ القراءات
كيذكر عبد الرحمف الحاج صالح الحقيقة
العممية لعمـ القراءات ،كالعالقة بيف ٌ
ٌ

النحك كعمـ القراءات قديمة جدان إذ القراءات الصحيحة ىي مف
كتاريخيا العريؽ فيقكؿ" :فالعالقة بيف ٌ

يدكنو مف كالـ العرب .كليس مف الغريب أىف يككف
حكم مثؿ ما كاف ٍّ
المصادر الٌتي كاف يعتمد عمييا ٌ
الن ٌ
النحكييف ،كأىف يككف مف سمكا «بأيمة األمصار» مف
مؤلفك كتب القراءات في أىقدـ العصكر كمٌيـ مف ٌ

القراء ىـ أيضا أيمة في المٌغة أك ممف كاف عارفا بمٌغة العرب ،كأبي عمرك بف العالء كالكسائي كقبميما
ابف ىرمز األعرج ،كعاصـ بف أبي النجكد ،كابف كثير ،كابف أبي إسحاؽ كغيرىـ .كليس مف الغريب أيضا
3
َّ
يبيف عبد
أف يككف ىؤالء ىـ الذيف كضعكا األصكؿ الٌتي
اعتمد عمييا العمماء لتصحيح القراءات ".إذ ٌ

الرحمف الحاج صالح في فصؿ عنكانو (أصكؿ تصحيح القراءة عند مؤلفي كتب القراءات كعمكـ القرآف
ٌ

ىف مؤلفك كتب
أف عمـ القراءات أصؿ األصكؿ في استنباط القكاعد ٌ
الن ٌ
حكية حيث ثبت أ ٌ
قبؿ القرف الرابع) ٌ
النحكييف كالمٌغكييف ،كبما ثبت مف شركط القراءة الصحيحة كحتٌى
القراءات في أىقدـ العصكر كمٌيـ مف ٌ

بكم ال ٌشريؼ فيقكؿ:
لمنحاة أف ال يحتجكا بيا في كضع القكاعد ،كىي أىصدؽ أىثر كالحديث ٌ
ال ٌشا ٌذة فكيؼ ٌ
الن ٌ
1
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.93
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
2
بي ،ص.38
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ

3
سانيات العر ٌبية ،الجزائر2007:ـ ،منشكرات المجمع الجزائرم لمٌغة
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌالعر ٌبية .مكفـ لمنشر ،الجزائر ،ج ،2ص.202
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الفصل الثّاني

ليس مف أثر يؤثرٌ ،أيا كاف محتكاه ،إالٌ مصدر يجب التٌأكد مف صحتو عمميان ،كذلؾ بإسناده في أ ٌىكؿ

بكم ،كعمى القراءات عمى السكاء ،كلذلؾ يخضع العمؿ
األمر إلى مف ركاه ،كىذا ينطبؽ عمى الحديث ٌ
الن ٌ

العممية العظيمة الٌتي كضعيا عمماء الحديث في أقدـ
المنيجية
السند لألصكؿ ،ك
ٌ
ٌ
العممي في تصحيح ٌ
ٌ
1
العممي
العصكر ،كعمؿ بيا بعد تحسينيا عمماء القرف الثٌالث ".كيتابع كالمو عف عمـ القراءات كالمنيج
ٌ

ىص يح قكؿ في صفة اإلمامة ىك ما أشار إليو أبك عبيد ،كمف جاء بعده (إلى غاية الطبرم)
المتىبع فييا " ،كأ ى
ي
الناس عنيـ كيقتدكف بيـ فييا؛ أم يأخذ
مف ٌأنيـ صاركا بذلؾ (أم بالعمؿ
العممي الٌذم قامكا بو) يأخذ ٌ
ٌ
ىذا الكثير مف العمماء عنيـ جيال بعد جيؿ .فكثرة مف أخذ عنيـ سماعا كتالكة مف العمماء المعركفيف ال

الركاة المجيكليف ىي في الحقيقة الميزة األساسية لإلمامة في القراء ،فيذا الذم يسميو الطبرم «نقل
ٌ

وراثة» كأخذ منو ابف خالكيو ىذه العبارة العميقة الداللة ،فقد قاؿ في كتابو القراءات" :ففي ذلؾ ما كرد

عمينا مف القراءة عمى لفظتيف فصاعدا غير مخالؼ لممصحؼ ،كاإلعراب كتكارثتو األئمة غير متضاد في
المعنى ...ككثي ار ما تذكر ىذه الركايات إذا خالفت القراءة المنقكلة باإلقراء كالسيما إذا اجتمع عمييا
يبينكا مع ذلؾ ضعؼ الرك ٌاية بتضعيؼ اإلسناد ،كقد
ليبينكا شذكذىا كيحاكلكف دائما أف ٌ
األيمة ،كذلؾ ٌ
صح سندىا الختيار قراءة فتككف حينئذ عندىـ حجة2".كعمى ىذا تككف
الركايات إذا
ٌ
يمجئكف إلى ىذه ٌ

فإف الذم نقؿ مف القراءات ٌإنما نقؿ
مما تكترىا جميكر القراء ،كتككف ٌ
بالنقؿ المجمع عميو " ٌ
القراءات ٌ
بقناتيف اثنتيف:

السماع باالعتماد عمى مف قاـ بذلؾ مف األيمة ،بيذا كضع عمماء القراءات
-1قناة ٌ
النقؿ بالعرض ك ٌ

السند الصحيح في النقؿ ،كعميو سار عمماء المٌغة في الجمع كالتدكيف كالتأليؼ.

بالركاية المحضة؛ كىك ما يسميو الداني بػ« :القراءات المنقكلة عف رسكؿ ا﵀
-2قناة ٌ
النقؿ ٌ
أف القراءة المتكاترة عف
نقؿ األحاديث الٌتي ال يجكز إثبات قرآف بيا .كيقكؿ في مكضع آخر ٌ

األصح باإلتباع حتٌى كاف خالفت
األيمة القراء المشيكرة المطٌردة؛ كىي قراءة أكثر القراء ال تخالؼ؛ كىي
ي
أفشى المٌغات" ،ففي أقدـ األزمنة ،كما رأيناه؛ أم في زماف أيمة األمصار أنفسيـ ،يعتبر أكلئؾ األيمة
أف القراءة الٌتي ال تخالؼ ىي قراءة أكثر القراء فقراءة عيسى بف عمر منفردة بيذا االعتبار ،كاف
كالعمماء ٌ

أف الكاجب ىك إتباع القراءة الفاشية عند األيمة
كانت العر ٌبية تجيز ما ق أر بو كىك أفشى لغات العرب إالٌ ٌ

1
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌسانيات العر ٌبية ،ج ،2ص.202
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غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

الفصل الثّاني

1
الرحمف الحاج صالح
ال الٌتي تكافؽ أفشى المٌغات (ىذا عند سيبكيو كمف تبعو)".
ٌ
فيتبيف مف دراسة عبد ٌ

النحاة احتجكا بالقراءات ،كلـ يضعفكىا كلـ يخطئكا قيراءىا عمى قدر ما أركا فييا
أف ٌ
لعمـ القراءات ٌ

قراءة أكثر القراء ،كاف كانت القراءة في أفشى المٌغات ،فال يعتبر ليا كزف إف ىي منفردة .كيذكر في كثير
الحجَّة ،كىي القراءة
حجة لقكؿ ٌ
مف المكاضع قراءة القراء مجتمعة ٌ
النحاة ،فقراءة الجماعة الذيف بيـ تقكـ ي

الٌتي قامت الحجة بيا مف جية اإلجماع .ىذه القراءة الٌتي عمييا جماعة الحجة ،كما يركل مف غيرىا يقع
في االضطراب ككذا أكثر القراءات الخارجة عف الجماعة ،كاف كقعت في األسانيد الصحاح ...كىذا أيضا

ألف كتاب ا﵀ ال
يكره أف تعارض بو قراءة الجماعة بما لـ يق أر بو ،كبحديث إف صح لـ تكف فيو حجة؛ ٌ

العامة عمى خالفيا كقؿ ما
يحمؿ عمى المقاييس ،كاٌنما يحمؿ عمى ما تؤديو الجماعة .ىذه القراءة شاذة ك ٌ
العامة إالٌ فيو مطعف .كالديانة تحظر الطعف عمى القراءة الٌتي ق أر بيا الجماعة يقكؿ
يخرج شيء عف قراءة ٌ
الطبرم :إلجماع الحجة مف القراء عمى قراءة ذلؾ كذلؾ ...كما انفرد بو مف كاف جائ از عميو السيك
كالخطأ .كالصكاب ...ما عميو قراء األمصار ...إلجماع الحجة مف القراء عمى صحة ذلؾ ،كما اجتمعت
2
الرحمف
عميو حجة ،كما انفرد بو المنفردة عنيا فرأم ،كال يعترض بالرأم عمى
ٌ
الحجة ".كبيذا يقرر عبد ٌ

أف األصؿ ال يحيد عف األصكؿ .كىكذا
أف قراءة القراء المتفؽ عمييا ىي أصؿ يأخذ بو ،ك ٌ
الحاج صالح ٌ
ألنيا القراءات الٌتي عمييا
لمنحاة أك المٌغكييف تضعيؼ القراءة كال ردىا مما يق أر بو أيمة الجماعة؛ ٌ
فال يمكف ٌ

الحجَّة.
اتفاؽ القراء كتقكـ بيا ي

فينظر في ك ٌؿ قراءة مف حيث مكافقتيا
كأما إذا اختمؼ القراء المشيكريف مف الجميكر اختالفا كسعان
ي

لممصحؼ (الرسـ العثماني) كالعر ٌبية (قكاعد المٌغة العر ٌبية) ،كقد كاف ينظر لمقراءة مف حيث ىي عند
أغمب قراء جميكر ،فتككف بذلؾ القراءة عمى كجو مف كجكه لغات العرب الفصيحة ،كبيذا أرادكا أف

الرحمف
غكم عا ٌمة ،كيمكف أف نستخمص
ٌ
يخضعكا القراءات لالستعماؿ المٌ ٌ
الخالصة الٌتي تكصؿ إلييا عبد ٌ
الحاج صالح

حوية
ستَ ْن ِبطُ منيا ال ّنحاة القواعد ال ّن ّ
باعتبار عمم القراءات أصل األصول الّتي َي ْ

حجة في ذاتيا ولذاتيا.
واالحتجاج بيا كأصل األصول بأ ّنيا ّ

-1القراءة ىي نقؿ محض فال يق أر بشيء إالٌ إذا ق أر بو إماـ مف أيمة األمصار ،كال يصح عف إماـ

كاحد.
1
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ّ

الفصل الثّاني

السماع كالعرض أما
الركاية المحضة مثؿ األحاديث ،كطريؽ ٌ
-2ىذا النقؿ حصؿ بطريقتيف :طريقة ٌ

األكؿ فيحتاج إلى سند صحيح كال يحتج بو إالٌ إذا ق أر بو إماـ معركؼ أك أيمة ،كقد يحتج بو في أحكاؿ
معينة في االختيار أما إذا خالؼ المصحؼ أك العر ٌبية فال يصح ،كأما الثاني فيك إما مجتمع عميو أك

مختمؼ فيو.

-3القراءة المجتمع عمييا (أكثر القراء المعركفيف مف أيمة األمصار كالصحابة كالتابعيف) ىي أصل
حجة في ذاتيا فال تحتاج إلى أي وسيمة عقمية أو نقمية لتصحيحيا ،كذلؾ بحكـ اجتماع
يرجع إليو؛ أي ّ

الحجة عمى القراءة بيا ،فال تحتاج إلى مكافقة المصحؼ؛ إذ يستحيؿ اجتماع القراء عمى
مف تقكـ بيـ
ٌ

مخالفتو كال إلى «فشك المٌغة» إذ قد تككف عمى لغة كثيرة كلكنيا دكف األكثر في كالـ العرب (السارؽ
لسماع أكال كقد يبطؿ القياس .فيي إذف
كالسارقة بالرفع مثال) .كال دخؿ لمقياس فييا ،كفي غيرىا؛ ٌ
ألف ا ٌ

أصؿ يحتج بو كال يحتج لو.

-4المختمؼ فيو إما أف يككف االختالؼ فيو بيف جماعتيف (أك ثالث نادرا) فالقراءتاف المختمفتاف
تعداف غالبا مستفيضتيف فتعتبر ك ٌؿ كاحدة منيما قريبة مف القراءات المجتمع عمييا ،كقد تختار بيف ىاتيف
النبي
القراءتيف الٌتي توافق األفصح من كالم العرب .كعند الكثير الٌتي تكافؽ قراءة ركيت بدكف إقراء عف ٌ
أك الكثير مف الصحابة.
كخاصة
العربية ليس إالّ
-5المختمؼ فيو الكثير المختمفيف فيو محؾ صحتو ىو موافقة المصحف و ّ
ٌ

القراءة الٌتي ينفرد بيا قارئ كاحد ،كال يراعى المتقدمكف.

المتقدمكف في تقد قراءة المنفرد بيا إذا ابتعدت عف العر ٌبية كيسمكنيا كما رأينا بال ٌشا ٌذة
يتشدد
ٌ
ٌ -6

ككذلؾ المخالفة لممصحؼ فيي شا ٌذة أيضا لخركجيا عف اإلجماع.

المبرد ،كفي بعض األحياف
-7كقد يبالغ بعضيـ في ىذا الت ٌشدد إلى حد التعسؼ.
ٌ
كخاصة المازني ك ٌ

كخاصة إذا كاف فيو ظمـ
التشدد،
أبك عبيد كأبك حاتـ ،بدأ العمماء في نياية القرف الثٌالث يتحرجكف مف ىذا
ٌ
ٌ
لمقارئ أك غمط فادح بعدـ التحقيؽ .كيظير ىذا التحرج بكضكح عند الزجاج كتمميذه النحاس .كىذه النظرة

لمنظرة المقابمة ليا الٌتي ظيرت في بداية القرف السادس.
كىذا السمكؾ سيخالفيما بعض الرائديف ٌ

إف ىذه النظرة ،كىذا السمكؾ قد
أ) تحكؿ نظرة
ٌ
المتقدميف مع المقارنة بيف المتقدميف كالمتأخريفٌ ،
تغي ار دفعة كاحدة بعد اختيار ابف مجاىد لسبعة قراء ،كالفصؿ بينيـ ،كبيف غيرىـ بتأليفو لكتاب السبعة

أف ىذا التحكؿ لـ يمس
كالكتاب الٌذم اعتمد عميو ابف جني فيما بعد يعده مف الشكاذ ،كيجب أف نالحظ ٌ
النظرة كمٌيا ،بؿ أصاب فقط عند ابف مجاىد كيفية التناكؿ لمقراءات المخالفة لمعربية كغير ذلؾ مثؿ
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

الرابع ما زالت كما قمنا
تضعيؼ القراءات المخالفة لمعربية ،كغير ذلؾ (ثـ ٌ
إف الكتب الٌتي ظيرت في القرف ٌ
1
الدارسيف
المتقدميف).
تستعمؿ المصطمحات الٌتي شاعت عند
إف ٌ
ٌ
ص إليوٌ :
كمما سبؽ ذكره أيلخص ما أىخمي ي
ٌ

المنصفيف لمصحيح الظاىر في
المٌ ٌ
سانييف المعاصريف كعمى رأسيـ عبد ٌ
الرحمف الحاج صالح ،كاف مف ي
عمـ القراءات باعتبارىا المصدر كأصؿ األصكؿ الٌتي بنيت عمييا قكاعد المٌغة العر ٌبية ،كعميو نضع تساؤال

أف القرآف الكريـ كقراءاتو يبٍّن ىيا عمى القكاعد
حكية عمى ٌ
ىؿ بنيَّت القكاعد ٌ
الن ٌ
النص القرآني كقراءاتو؟ أـ ٌ
حكية؟ كىؿ تخضع القراءات القرآني إلى المعيار الثاني مف القراءات الصحيحة؛ كىك مكافقتييىا لقكاعد
ٌ
الن ٌ

آنية؟ أىي
غكم القراءات القر ٌ
المٌغة العر ٌبية؟ ىؿ قكاعد المٌغة العر ٌبية ىي الٌتي تخضع لقكاعد المصدر المٌ ٌ
آنية؟
غكية أـ القراءات القر ٌ
القكاعد المٌ ٌ
النحاة لمكالـ
أف أفصح الكالـ كالـ ا﵀ تعالى ،ككالـ رسكلو الكريـ ،جاء استنباط كاستقصاء ٌ
كبما ٌ
العربي الفصيح؛ حيث يثبت في كتاب سيبكيو في غير مكضع احتجاجو بعمـ القراءات كاستنباط القكاعد

النصب باألداة "ما" في قكلو تعالى﴿:ﱚ ﱛ ﱜ ﴾2في لغة أىؿ الحجاز
الرفع ك ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية منيا فيقكؿ في ٌ
ً 3
صحؼ ".كيتبيف مف قكلو ىذا الفرؽ بيف "ما" الحجازية الٌتي
الم ى
كبنك تميـ يرفعكنيا إالٌ ىمف ىدرل كيؼ ىي ي

كيسمى خبرىا
الرفع في ما بعدىا فيصبح اسـ اإلشارة "ىذا" اسميا مرفكع ،كتنصب الثٌاني "بش انر"
تعم يؿ ٌ
ٌ
منصكب.

"بشرا" في
كٌ
أما الميـ التٌميمية الٌتي ال تعمؿ في ما بعدىا فيككف "ىذا" اسـ إشارة في محؿ رفع مبتدأ ،ك ن
ألنو ال يككف فيو إضمار كال يجكز أف
محؿ رفع خبر .قكلو " :كال يجكز ذا في "ما" في لغة أىؿ الحجاز؛ ٌ

ألنو ال ىيستقيـ ،كما ال ىيستقـ في كاف كليس أف ٍّ
تقدـ ما
عبد ا﵀ ضاربان ،كما ز ن
يدا ي
تقكؿ :ما ز ن
يدا أنا قاتالن؛ ٌ
يعم يؿ فيو ً
كأنؾ
أما زيدان فأنا
ضارب ٌ
ه
اآلخ ير .فإف ر ى
فعت الخبر ىح يس ىف حممو عمى المٌغة التَّ ٌ
ميمية ،كما قمتٌ :
ىٍى

4
كيتبيف مكقؼ سيبكيو مف االحتجاج بالقراءات
ضارب.
ككأنؾ لـ تذكر ما ،قمت :زيد أنا
أما ٌ
ه
ٌ
لـ تذكر ٌ
النحاة
القرآنية حتٌى ال ٌشا ٌذة منيا عمى عكس ما ادعاه المحدثكف منيـ سعيد األفغاني بعدـ احتجاج ٌ

يتردد في قبكؿ القراءة ال ٌشا ٌذة كاالحتجاج بيا مثميا مثؿ سائر
بالقراءات القرآنية فيذا سيبكيو يحتج بيا ،كلـ ٌ
حكية ،كمثاؿ ذلؾ قكلو " :كقد ق أر بعضيـ قكلو تعالى
المصادر ما دامت تكافؽ البناء الصحيح لمقكاعد ٌ
الن ٌ

1
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌسانٌيات العر ٌبية ،ج ،2ص.228-222
 عبد ٌ -2سكرة يكسؼ ،اآلية .31
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

﴿ﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ً 1
اؼ كالقي ٍر ً
يف كالقي ٍر ً
آف) -ىي قراءة شا ٌذة مخالفة لمرسـ-إذ يعمٌؿ
آف) ك (قى ى
ى
(ياس ى
ياسيف).
ثـ قاؿ( :أىذ يكر
سيبكيو ذلؾ بقكلو :فمف قاؿ ىذا ٌ
ى
فكأنو جعمو اسما أعجميًّاٌ ،
ًّ
كلكنو يجكز
أما
ي
ألف ىذا البناء كالكزف مف كالميـٌ ،
(صاد) فال تحتاج إلى أف تجعمو اسما أعجميا؛ ٌ
كٌ

أف يككف اسمان لمسُّكرة فال تصرفو2".فيذه القراءة ال ٌشا ٌذة تكافؽ كجينا في العر ٌبية؛ بمعنى ٌأنيا كافقت القكاعد
النحاة
حكية رغـ ككنيا شاذة حيث خالفت شركط القراءة الصحيحة -الرسـ العثماني-ك ُّ
أف ٌ
ٌ
الن ٌ
األىـ مف ذلؾ ٌ

في تفضمييـ لقراءة عمى أخرل-رٌبما كاف المعيار-ىك كثرة االستعماؿ ،فاألكثر تداكال في كالـ العرب
حكية ىذا ال
آنية ال تكافؽ القكاعد ٌ
كاألكثر سماعان كتكافقان مع القكاعد ٌ
الن ٌ
حكية ،كاف كانت القراءات القر ٌ
الن ٌ

النحاة كالمٌغكييف ال يمكف ليـ إحصاء جميع كجكه العر ٌبية ،كقد كاف بناء قكاعدىـ
ألف ٌ
أف فييا لحنان؛ ٌ
يعني ٌ
عدد قميؿ مف القبائؿ العر ٌبية ذلؾ باعترافيـ-كذلؾ ما سنفصؿ فيو الكالـ في االحتجاج بكالـ
عمى ٌ

الفراء يقكؿ في كتابو معاني القرآف" :كالكتاب
كيتبيف مكقؼ ٌ
العربٌ -
النحاة مف القرآف الكريـ كقراءاتو فيذا ٌ

3
أف القرآف الكريـ كقراءاتو أ ٍىكلىى فىأ ٍىكلىى في االحتجاج مف كالـ
أعرب كأقكل في
ٌ
الحجة مف ال ٌشعر ".كذلؾ ٌ
العرب شع انر كنث انر ،كتحمؿ مف كالـ العرب ما ال يحممو ال ٌشعر كالنثر مف تنكع المٌيجات العر ٌبية.

ص َّح
النحاة
ٌ
يتشدد لمقكاعد ٌ
كلكف ال ننكر ىمف كاف مف ٌ
النحك ،كينظر في القراءات القر ٌ
آنية الٌتي ى
َّ
السبب في
سن يد ىىا كاف أسرفكا في التأكيؿ كالتقدير في اآليات القرآنية الٌتي تخالؼ قياس العر ٌبية كقكاعدىا ،ك ٌ

حكم ،كما يبدك بينيما مف تنافر غير حقيقي كبذلؾ
النص كقانكنيـ ٌ
ذلؾ ىك رغبتيـ في إزالة التنافر بيف ٌ
الن ٌ
لمجرد إظيار كاثبات
قعدكه مف قكاعد؛ فتأكيالتيـ تمؾ كانت
يظير االنسجاـ بيف ما كجيكه ،كبيف ما ٌ
ٌ

صحة قكاعدىـ كليس رغبة منيـ في تكذيب القراءات كالطعف فييا 4".كنمحظ في ىذا القكؿ لتكاتي بف
ٌ
النحك عمى القراءات القرآنية ،كتكذيبيا كالطعف
النحاة أرادكا أف يي ىغمٍّيبكا قكاعد ٌ
بأف ٌ
التكاتي ىرٌّد عمى ىمف قاؿ ٌ

حكية.
فييا عند عدـ مكافقتيا لقكاعدىـ ٌ
الن ٌ

إف المٌغة
الرحمف الحاج صالح في الرد عمى المستشرقيف في مسألة المٌغة النمكذجية " ٌ
كيقكؿ عبد ٌ

خاصة بال ٌشعر كبالقرآف لـ تكف
المكحدة (المّغة النموذجية) الٌتي جعميا المستشرقكف كأتباعيـ مف العرب
ٌ
كسنبينو أيضا في ما يمي ،كدليؿ قكم آخر عمى ذلؾ كما قمنا ،ىك
مختمفة عف لغة التخاطب كما بيَّناه
ٌ

 -1سكرة ياسيف ،اآلية .2-1
 -2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.285
3
الفراء ،معاني القرآف ،ج ،1ص.14
 ٌ4
النحك ،ص.113
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ
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السماع المّ ّ
ّ

الفصل الثّاني

أما القرآف فالقراءات المختمفة الٌتي قرئ بيا
مجيء الخاصيات المٌيجية بكثرة في القرآف الكريـ كفي ال ٌشعرٌ ،

أف «المٌغات» ىي جزء ال يتج أز مف العر ٌبية ،كعمى ىذا فمغة التخاطب الٌتي
كافية تماما لمداللة عمى ٌ
حصرىا المستشرقكف في المٌيجات ىي كلغة القرآف شيء كاحد نعـ األسموب الذي نزل بو القرآن غير

فإن القرآن خاطب العرب بمغتيم لكن بأسموب معجز
أسموب المّغة العادية ولكن األسموب ليس ىو المّغةّ .
انفرد بو

(كبيف قبؿ سكسير الفرؽ
.وقد كتب عبد القاىر الجرجاني كتابا كامال ليوضح ذلك ٌ

1
أف القراءات القرآنية ىي المٌغة
األساسي القائـ بيف المٌغة ككضع كنظاـ الكالـ كاستعماؿ الفرد)".
ٌ
فيتبيف ٌ

العر ٌبية الٌتي كاف تستعمميا القبائؿ العر ٌبية ،كقد كردت في القرآف الكريـ كفي كالـ العرب مف شعر كنثر

إذف ىي جزء ال يتج أز مف العر ٌبية ،كلكف القرآف الكريـ انفرد بمعجزة األسمكب في المٌغة ليصبح حجة عمى

العرب في لغاتيـ .كيقكؿ أيضا " :كعمى ىذا األساس يمكف أف نتساءؿ كيؼ سمح لمعرب أف يق أركا القرآف

«بمغاتيـ» أم بما اختص بو ك ٌؿ قكـ أك ناس كثير مف الخصائص الميجية كغير الميجية إذا كانت لغة
القرآف مختمفة عف لغة التخاطب؟ بل كيف يمكن أن ُيق أر القرآن بيذه المّغات إذا كانت لغة أدبية محضة

ال عالقة ليا بمغة التخاطب (وليس األمر خاصاً باألصوات فقط) وىل كان العرب كمّيم يفيمون ىذه
2
محمد
المّغة المشتركة
ّ
األدبية وأنى ليم ذلك وقد اختمفت ليجاتيم كما يزعمون ".كيقكؿ خضر مكسى ٌ

النحاة َّ
إف الحكمة في
النحك ك ٌ
حمكد في كتابو ٌ
ارس كالخصائص في الفصؿ الثٌالث في عمـ القراءاتٌ ":
المد ي

األمة الٌتي شكفيت
األمة اإلسالمية كمٌيا ،خصكصان ٌ
نزكؿ القرآف عمى األحرؼ السبعة ىي التيسير عمى ٌ

فإنيا كانت قبائؿ كثيرة ،ككاف بينيا اختالؼ في المٌيجات كنبرات الصكت ،كطريقة األداء كشيرة
بالقرآفٌ ،

بعض األلفاظ في بعض َّ
بي العاـ.
المدلكالت عمى رغـ ٌأنيا كانت تجمعيا العركبة كيكح ي
ٍّد بينيا المٌساف العر ٌ
يشؽ عمى القاىرم منا أف يتكمٌـ بميجة
لشؽ عمييا كما ٌ
فمك أخذت كمٌيا بقراءة القرآف عمى حرؼ كاحدٌ ،
األسيكطي مثالن.
تعدد اآليات ،كذلؾ ضرب مف ضركب البالغة ،يبتدئ مف جماؿ ىذا
إف تنكع القراءات يقكـ مقاـ ٌ
ٌ

التنكع مف البراىيف الساطعة ،كاألدلٌة القاطعة
اإليجاز ،كينتيي إلى كماؿ اإلعجاز ،إضافة إلى ما في ٌ
أف القرآف كالـ ا﵀ ،كعمى صدؽ ما جاء بو كىك رسكؿ ا﵀
عمى ٌ

فإف ىذه االختالفات في
ٌ

1
غكم العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،الجزائر2007 :ـ ،منشكرات المجمع
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌالجزائرم لمٌغة العر ٌبية ،مكفـ لمنشر ،ص.168

 -2المرجع نفسو ،ص.168
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ّ

الفصل الثّاني

القراءة عمى كثرتيا ال تؤدم إلى تناقض في المقركء كتضاد ،كال إلى تيافت كتخاذؿ؛ بؿ القرآف كمٌو عمى
يصدؽ بعضو بعضا ،كيبيف بعضو بعضان ،كيشيد بعضو لبعض ،عمى نمط كاحد في يع ٌمك
تنكع قراءاتو،
ٌ
ٌ
ً
تعدد اإلعجاز بتعدد
سمك اليداية كالتٌعميـ؛ كذلؾ–مف غير شؾ-يفيد ٌ
األسمكب كالتعبير ،كىدؼ كاحد مف ٌ

1
ألف لميجة
الرسكؿ الكريـ الناس قراءة كاحدة لمتيسير عمييـ؛ ٌ
القراءات كالحركؼ"  .كقاؿ أيضا " :كلـ يمزـ ٌ

النحك أضحت المٌغة العر ٌبية عند نزكؿ
السف سمطانان كبي انر عميو ،كفي ٌ
اإلنساف كخصكصا إذا كاف كبير ٌ
بالسماع كال
إف ٌ
القرآف الكريـ لغة ظكاىر كلـ تعد لغة ليجات؛ لذا قاؿ ٌ
النحك قياس يتبع ك ٌ
النحاة ٌ
أف المٌغة ٌ
تؤخذ بالقياس ،فاليدؼ مف إباحة القراءات المتعددة كما ذكرت التيسير كجذب القمكب بمراعاة الكاقع

محمد حمكد األمر الحقيقي
العممي لمعرب الذيف يقبمكف عمى نكر القرآف .فيتبيف مف قكؿ خضر مكسى ٌ

تعدد القراءات جاء ألمر التيسير عمى القبائؿ العر ٌبية؛ حيث لـ تكف ك ٌؿ القبائؿ
أف ٌ
الٌذم ال ريب فيو ٌ
أما االتجاه التجديدم فقد سار
النحاة قضية الظكاىر ٌ
العر ٌبية عمى ليجة كاحدة كأضحت المٌغة عند ٌ
الن ٌ
حكيةٌ ،

في ثالث مسارات :األكؿ :االحتجاج لمقراءات كتعمٌيميا ككاف مف السابقيف إليو ابف درستكيو ككتابو
االحتجاج لمقراء ،كأب ك بكر النقاش ،ككتابو السبعة بعمميا ،كسار عمى منيجيما ابف خالكيو ككتابو الحجة
الحجة في القراءات2".ككما يتبيف أيضا بشكؿ كاضح
حكم ككتابو
في القراءات السبع ،كأبك عمي ٌ
ٌ
الن ٌ
الدارسيف القدماء .كقاؿ أيضا :كانت قريش مع فصاحتيا كحسف لغاتيا
االحتجاج بالقراءات القرآنية عند ٌ
كرقة ألسنتيا إذا أتتيـ الكفكد مف العرب تخيركا مف كالميـ كأشعارىـ أحسف لغاتيـ كأصفى كالميـ
تخيركا مف تمؾ المٌغات إلى نحائزىـ كسالئقيـ الٌتي طبعكا عمييا فصاركا بذلؾ أفصح العرب أالٌ
فاجتمع ما ٌ
ترل ٌأنؾ ال تجد في كالميـ عنعنة تميـ ،كال عجرفية قيس ،ككشكشة أسد كال كسكسة ربيعة كال الكسر
الذم نسمعو مف أسد كقيس مثؿ( :تًعممكف) (نًعمـ) كمثؿ ً
(شعير كبًعير)3".كيتبيف ما قاـ بو جيابذة المٌغة
فصمكىا ،كجمع جمعكه كتمييز بيف صحيح كشاذ ميزكه ،فكيؼ لنا أف نقكؿ
أصمكىا كأركاف ٌ
بكضع أصكؿ ٌ

عنيـ ٌأنيـ غفمكا عف ىذه األصكؿ؟ كلـ يحتجكا بيا؟

النحكييف ٌأنيـ لـ يضعفكا القراءات كلـ يخطئكا القراء سكاء أكانت
أف المٌغكييف ك ٌ
كيقكؿ خضر مكسى ٌ
النحكية المنيج البصرم" كاف
الرابع خصائًص المناىج ٌ
القراءة شاذة أك غير شاذة ،في حديثة في الفصؿ ٌ
النحاة َّ
ارس كالخصائًص ،ط .1بيركت1423:ق2003-ـ ،عالـ الكتب
-1
النحك ك ٌ
محمد حمكد خضر مكسىٌ ،
المد ي
ٌ
ص.233
 -2المرجع نفسو ،ص.237
 -3المرجع نفسو ،ص.232
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السماع المّ ّ
ّ

ليـ مكقؼ َّ
المدافع مف القرآف الكريـ كقراءاتو ،كقامكا عمى آياتو الظكاىر الكاردة في كالـ العرب كأجازكا
القكاعد الٌتي كردت في لفظة أك في تكاتر مف قراءاتو ،مع العمـ ٌأنو لـ يصدر منيـ أم احتجاج أك طعف

قسـ ابف مجاىد ليا ،كلـ يحد
القراء ،سكاء أكانت شاذة أك غير شاذة حسب ما ٌ
في قراءة أك تخطئة ألحد ٌ
عف ذلؾ أحد منيـ ،كك ٌؿ ما فعمكه أماـ بعض القراءات الخارجة ٌأنيـ كانكا يخرجكنيا إما بتفسير كتقدير

يتطمبو المعنى كيكحي بو كا ٌما بعدىا كاردة عمى إحدل لغات العرب الٌتي لـ ً
يبف البصريكف عمييا أقيستيـ

1
النحاة كالمٌغكييف مف القراءات القرآنية
لضعفيا أك لقمة المتكمميف بيا ".كيتبيف مف قكلو أيضا تقرب ٌ

لمنحاة مكقؼ مف القراءات القرآنية ،كعدـ االحتجاج بيا فمٌما لـ يظير ذلؾ
كدراستيـ ليا فإف كاف حقيقة ٌ

الدارسكف
عمى األقؿ في القراءات ال ٌشاذة-كقد بيَّنا سابقا احتجاج سيبكيو بيا-؟؟ ىذا التساؤؿ يطرحو ٌ
كمحمد عيد!!
المعاصركف أمثاؿ سعيد األفغاني،
ٌ

غكم بالقاىرة مف االحتجاج بالقراءات " ،كالمجمع كما احتج بالقراءات
كيتضح مكقؼ المجمع المٌ ٌ

النحكييف كابف مالؾ
المتكاترة احتج بالقراءات الشاذة ،كلـ يفرؽ بينيا ،متابعان فيو متأخرم ٌ
ألف كثي ار منيـ
كغيره.2".كاعترض بعض المعجمييف
منيج ٌ
النحكييف في التقعيد كاالستدالؿ بالقرآف؛ ٌ
ى

يخضعكف القرآف لتمؾ القكاعد الٌتي كضعكىا ،كربما استدلكا لصحة إعراب آية أك تكجيييا بأبيات مف

الحؽ
ال ٌشعر ،ككاف األكلى أف يقبمكا ما جاء في القرآف كاف خالؼ القاعدة ،كما فعؿ ابف مالؾ ،ككاف
ٌ
عمييـ أف يستشيدكا بالقرآف عمى صحة الشعر ال العكس 3".كيذكر عبد الرحمف الحاج صالح مسألة

النحاة
النحاة بكالـ العرب أكثر مف القرآف الكريـ قكلو في مبحث لو بعنكاف
(السر في اعتماد ٌ
احتجاج ٌ
ٌ

أكثر عمى كالـ العرب) " :كقكؿ آخر ادعاه أصحاب القكؿ السابؽ :كىك «تياون» العمماء القدامى

بالقرآف في استنباطيـ لقكاعدىـ حتٌى دعا أحدىـ إلى إعادة العمؿ االستنباطي باالعتماد عمى القرآف
كحده! كىذا القكؿ في اعتقادنا إجحاؼ كظمـ أيضا ،فك ٌؿ ىذه األجياؿ مف العمماء الذيف عنكا بالنظر في
النحاة ككانكا في األكؿ كمٌيـ مف القراء-ثـ في كالـ العرب يككنكف قد
النص القرآني-كىك أكؿ ما قاـ بو ٌ
ٌ

قدمكا ال ٌشعر عمى القرآف في ىذا العمؿ االستنباطي-بدليؿ العدد
ارتكبكا ىذا الخطأ الفظيع :أف يككنكا ٌ

القميؿ مف الشكاىد القرآنية الٌتي كردت في كتاب سيبكيو كىك يمثؿ في الكاقع نصؼ العدد لما استشيد بو
1
النحاة َّ
ارس كالخصائًص ،ص.251
النحك ك ٌ
محمد حمكد خضر مكسىٌ ،
المد ي
 ٌ2
يفية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة جمعان كدراسة كتقكيمان إلى
 خالد بف سعكد فارس العصيمي ،الق اررات ٌحكية كالتٌصر ٌ
الن ٌ

الستيف عاـ 1415ق1995-ـ ،ط .1الرياض1424 :ق2003-ـ ،دار التدمرية ،ص.675
نياية ٌ
الدكرة ٌ
الحادم ك ٌ
 -3المرجع نفسو ،ص.676
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السماع المّ ّ
ّ

مف الشكاىد الشعرية 1".كيتبيَّف مما ذكره عبد الرحمف الحاج صالح حقيقة االحتجاج بالقرآف الكريـ
حكية مف كالـ العرب أكثر مف القرآف ،كلكف ىذا القكؿ في اعتقادنا إجحاؼ
النحاة القكاعد ٌ
كاستنباط ٌ
الن ٌ

النحاة
النص القرآني-كىك أكؿ ما قاـ بو ٌ
كظمـ أيضا ،فك ٌؿ ىذه األجياؿ مف العمماء الذيف عنكا بالنظر في ٌ

ككانكا في األكؿ كمٌيـ مف القراء ،كاف كانت حقيقة االحتجاج بكالـ العرب أكثر مف القرآف فيذا ليس بدليؿ
النحاة باالستشياد بالشكاىد القرآنية ،كيكضح ىذا عبد الرحمف الحاج صالح بقكلو " :فصحيح
عمى تياكف ٌ

جد
أف ىذا ٌ
أف الشكاىد ال ٌشعرٌية ىي في العدد ضعؼ ما استشيد بو العمماء مف اآليات القرآنية كالحؽ ٌ
ٌ
النحاة العرب-معاذ ا﵀ -كاالستدالؿ عمى ذلؾ يحتاج إلى
طبيعي كال يدؿ أبدا عمى أم تياكف مف قبؿ ٌ

َّ
يعتمد عمييا في الكصؼ العممي
غكية الٌتي
معرفة عممية
خاصة باأللسنة البشرية كعمكميا .فالمك ٌاد المٌ ٌ
ٌ

تتككف مف نص كاحد ال
لمغات (كمنو استخرجت الثكابت) ليست كمٌيا مف نكع كاحد ،فمنيا المنغمقة الٌتي ٌ
النص فمٌو إذف ىح ُّد أم بداية
غكم مكتمؿ بيذا ٌ
نطير لو في ىذه المادة المٌ ٌ
غكية فبما أف ىذا المصدر المٌ ٌ
لمنحاة مصدر لغكم محدكد
النص القرآني فيك بالنسبة ٌ
كنياية ،كعناصره عمى ىذا معدكدة ،كىكذا ىك ٌ

كخاصة في عصر
الحجـ كالعناصر ،كليس مثؿ ما كاف كالـ العرب شع ار كنث ار في زماف الفصاحة
ٌ

التدكيف إذ كان مصد ارً لغويا مفتوحا فمـ يزؿ العمماء يسمعكف مف فصحاء العرب بدون انقطاع حتٌى
المعيف".
الزماف
بد أف تككف عناصره غير محدكدة العدد بالنسبة إلى ىذا ٌ
نياية الفصاحة العفكية فال ٌ
ٌ
الرحمف الحاج صالح
كيتبيَّف مف قكؿ عبد ٌ

2

النحاة بالتياكف مف االحتجاج
الرد عمى الذيف اتيمكا ٌ
ٌ

بأنيـ
كاالستشياد كاالستدالؿ بالقرآف أك بالقميؿ منو أك باالنصراؼ عنو إلى كالـ العرب ،أك لمف كصفيـ ٌ

غكية
بسبب «التحرز الديني»  ...الخ؛ ليستبيف األمر كما ذكر عبد الرحمف الحاج صالح فالمكاد المٌ ٌ

غكم
مختمفة ىناؾ المفتكحة (الكالـ العربي) كىناؾ المغمقة ٌ
(النص القرآني)؛ حيث ٌ
إف ىذا المصدر المٌ ٌ
النص القرآني فيك
النص فمٌو إذف ىح ُّد أم بداية كنياية كعناصره عمى ىذا معدكدة ،كىكذا ىك ٌ
مكتمؿ بيذا ٌ
النحاة
أما كالـ العرب فيك مفتكحا؛ حيث بقي ٌ
بالنسبة ٌ
لمنحاة مصدر لغكم محدكد الحجـ كالعناصر ،ك ٌ
يسمعكف الكالـ فترة زمنية طكيمة حتٌى سمعكا مف طبقة الشعراء المحدثيف ممف احتج بيـ ،كليس مثؿ ما
كخاصة في عصر التدكيف إذ كان مصد ارً لغويا مفتوحا
كاف كالـ العرب شع ار كنث ار في زماف الفصاحة
ٌ

1
غكم العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.333
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ص.333
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بد أف تككف
فمـ يزؿ العمماء يسمعكف مف فصحاء العرب بدون انقطاع حتٌى نياية الفصاحة العفكية فال ٌ
المعيف.
الزماف
عناصره غير محدكدة العدد بالنسبة إلى ىذا ٌ
ٌ

كيقكؿ عبد الرحمف الحاج صالح " :فإذا كاف األمر كذلؾ فال عجب أف نجد كالـ العرب في

الشكاىد متفكقان في الكـ عمى الشكاىد القرآنية .كالغريب ىك أف ال نعجب مف كجكه ىذا الفرؽ نفسو في
دكنت أكبر حجمان بالطبع مف
دكف مف المسمكع غير الشكاىد :فالدكاكيف ال ٌشعرٌية الفصيحة الٌتي ٌ
الٌذم ى
الرحمف الحاج صالح
النص القرآني ،كال يمكف أف يككف األمر إالٌ كذلؾ 1".كىذا دليؿ قكم
ٌ
ٌ
يكضحو عبد ٌ
النحاة مف االستشياد بشكاىد القرآف فيـ غمب عمييـ ما كاف أكبر كمان مف
عمى الذيف ادعكا تياكف ٌ

النص القرآني فكيؼ لمف أراد الطعف في
المسمكع كالدكاكيف ال ٌشعرٌية الفصيحة أكبر حجما بالطبع مف ٌ

النحاة ،كىك يغفؿ عف ىذه المسألة الفرؽ بيف كالـ العرب كالقرآف!!!
ٌ

المبرد " :ليس ك ٌؿ
كيذكر الحاج صالح :كقد تفطف إلى ذلؾ عممائنا يقكؿ األعمـ الشنتمرم ٌ
ردان عمى ٌ

لغة تكجد في كتاب ا﵀ جؿ كعز كال ك ٌؿ ما يجكز في العر ٌبية يأتي بو القرآف كال ٌشعر كلممبرد مذاىب

2
يقبحف عندؾ
القراء ال تق أر بك ٌؿ ما يجكز في العر ٌبية .فال
ٌ
تجكزىا لـ تكجد في القرآف ".كقاؿ الفراء " :ك ٌ
ٌ
3
تشنيع ٍّ
مما يجكز ".كقاؿ أبك عبيدة القاسـ بف سالـٌ ... " :إنيا تجكز في العر ٌبية
مما لـ يقرأه القراء ٌ
مشنع ٌ

قر بما يجكز إالٌ أف تثبت ركاية
كاٌنو ال يعرؼ أحدا ق أر بيا ،كقاؿ الزجاجي نفسو " :كال ينبغي أف يي أ

أف بحرؼ لـ يق أر بو كاف كاف ثابتا في العر ٌبية
صحيحة أك يق أر بو كثير مف القراء ،كقاؿ أيضا :فال تق أر ٌ
فما في المسمكع مف كالـ العرب نظما كنثرا ،ىك بالطبع كما قمنا ،أكبر حجما مما في القرآف الكريـ مف

العبارات فكيؼ يالـ عمماء العر ٌبية بكثرة استشيادىـ بكالـ العرب ،كقد نزؿ القرآف بكالميـ؟

4

الوصفيين المعاصرين :الحديث
سانيين
ِّ
اني :االحتجاج بالحديث ال ّ
شريف واعتراضات المّ ّ
المطمب الثّ ّ
لمصحابة
مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير ،كما نسب ٌ

محمد
النبكم ال ٌشريؼ ىك ك ٌؿ ما نسب ٌ
ٌ
بي ٌ
لمن ٌ
بي
الصحابة عف ٌ
مما ركم عنو أك ما كقع في زمنو ،كما يركيو التابعيكف عف ٌ
مف قكؿ أك فعؿ أك غيره ٌ
الن ٌ
محمد
ٌ

كىك الذركة في البالغة كالفصاحة كالبياف ،كيأتي في المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ

1
غكم العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.334
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌيكسؼ بف يسميماف بف عيسى األعمـ (410ق475-ق) ،النكت في تفسير كتاب سيبكيو ،تح:
 -2الشنتمرم أبي
ٌ
الحجاج ي
رشيد بمحبيب ،المغرب1420 :ق1999-ـ ،المممكة المغر ٌبية ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،ج ،1ص.457
3
الفراء ،معاني القرآف ،ج ،1ص.245
 ٌ4
غكم العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،الجزائر ،ص.334
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 -عبد ٌ
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حكية ،كبعده يأتي كالـ العرب في المرتبة الثالثة في االحتجاج ،كعمى
في االحتجاج عمى إثبات القكاعد ٌ
الن ٌ

كمحدثيف.
غكيكف قدماء
ٌ
ىذا أجمع ٌ
النحاة كالمٌ ٌ

الرسكؿ
كيقكؿ الجاحظ (150ق255-ق) عف ٌ

 " :فمـ ينطؽ إالٌ عف ميراث حكمة كلـ

ؼ بالعصمة ،كشيٍّد بالتأييد ،كي ًسر بالتكفيؽ ،كىك الكالـ الٌذم ألقىى ا﵀ عمى ً
يتكمَّـ إالٌ بكالـ قد يح َّ
يو المحبَّة
ى
ي
ً
َّ
اإلفياـ كًقمَّ ًة عدد الكالـ ،مع استغنائو عف
كب ٍي ىف يح ٍس ًف
كج ىم ىع لىوي بيف الميابة كالحالكة ،ى
كغشاهي بالقبكؿ ،ى
ًً
بارت لو يحجَّة .كلـ يقـ لو
معاكدتو .لـ تسقط لو كممة ،كال ىزلٌت بو قى ىدـ .كال ٌ
إعادتو ،ىكقمٌة حاجة السامع إلى ى
الخ ً
صـ إالٌ بما يعرفو
ب الطٍّكاؿ بالكمًـ القصار .كال يمتمس
إسكات ى
ىخصـ ،كال أفحمو خطيب بؿ يب يذ ي
ى
الخطى ى

بالحؽ ،كال يستعيف بالخالبة ،كال يستعمؿ المكارىبة ،كال
الخصـ ،كال يحتى ُّج إالٌ بالصٍّدؽ كال
يطمب الفمج إالٌ
ٌ
ي
ً
ً
و
بكالـ قىطٌ أعما نفعان كال
الناس
ثـ لـ ىي ٍسمع
ييمز كال يممز ،كال يبطئ كال ٍ
ي
يع ىجؿ ،كال ييس ًيب كال ىي ٍح ى
صرٌ .
أفصح
أسيؿ مخرجان ،كال
أحسف مكقعاى ،كال
أكرـ مطمبان ،كال
أعدؿ كزنان كال
أقص ىد لفظان كال
ى
ى
ى
ى
ى
ى
أجمؿ مذىبان ،كال ى

1
شيخ
فحكل مف كالمو
كثيرا ".كيقكؿ الجاحظ في مكضع آخر " :ككاف ه
ى
معنى كال ى
أبيف في ى
ً
قرض ٍّ
ب ،كال ىي ً
الشعر ،كال
إف ا﵀ ٌإنما جعؿ نبيَّو ٍّ
مف البصريٍّيف يقكؿٌ :
ب كال ينس ي
يحس ي
أميًّا ال يكتي ي
ب كال ي
َّ
كيقصره عمى معرفة مصالح
أحكاـ الشريعة،
يتكمَّؼ ى
ي
الخطابة ،كال يتعمد البالغة ،لينفرد ا﵀ بتعميمو الفقوى ك ى

ٍّ
دكف م ا تتباىى بو العرب :مف قيافة األثر كالبشر كمف العمـ باألنكاء كبالخيؿ ،كباألنساب كباألخبار
الديف ى
كتكمُّؼ قكؿ األشعار ،ليككف إذا جاء القرآف الحكيـ كتكمَّـ بالكالـ العجيب ،كاف ذلؾ َّ
مف ا﵀
أدؿ عمى ٌأنو ى
ص حظًّا مف الحاسب
كزعـ ٌ
أف ا﵀ تعالى لـ يمنعو معرفةى آدابيـ كأخبارىـ كأشعارىـ ليككف أنقى ى

الكاتب كمف الخطيب َّ
فإنما نقصو
الناسب ،كلكف ليجعمو نبيًّا ،كليتكلى مف تعميمو ما ىك أزكى كأنمىٌ ،
كلـ يي ًرٍد إالٌ الخير ،كقاؿ
كحجبو عف القميؿ ليجمٍّ ىي لو الكثير .كقد أخطأ ىذا
كم ىن ىعو
ي
ليعطيو ،ى
ى
الشيخ ٍ
ليزيده ،ى
ً
ً
قرض ال ٌشعر كركاية جميع َّ
الن ىسب ،قد
بمبمغ عممو كمنتيى رأيو .كلك زعـ أداة
الحساب كالكتابة ،كأداةى

ص ىرؼ تمؾ القي ىكل كتمؾ االستطاعة إلى ما ىك
تامة كافرة كمجتمعة كاممة ،كلكنو
ى
كانت فيو ٌ
أبمغ البمغاء كاذا احتاج إلى الخطابة
بالنبكة كأشبو بمرتبة الرسالة ،ككاف إذا
أزكى
احتاج إلى البالغة كاف ى
ى
ٌ
أنسب َّ
كؿ مف ناسب ،كأ ٍق ىكؼ مف ك ٌؿ قائؼ كلك كاف في ظاىره كالمعركؼ مف شأنو
كاف أخطب الخطباء ك ى

1
محمد ىاركف ،ط .7القاىرة
 الجاحظ أبي عثماف عمرك بف بحر 150ق255-ق ،البياف كالتبييف ،تح :عبد ا ٌلسالـ ٌ
1418ق1998-ـ،مكتبة الخانجي ،ج ،2ص.18-17
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ً
النبكة1".كىكذا
ٌأنو كاتب حاسب كشاعر ناسب،
ٍّ
كمتفرس فائؽٌ ،
ثـ أعطاه ا﵀ برىانات الرسالة ،كعالمات ٌ
ُّ
نجد الخالؼ قائمان في االحتجاج بالحديث فنعرضو عرضان كئيدان ليأخذ بعضو بحجز بعض لتبقى مسألة
النحاة إلى ثالثة أصناؼ ،صنؼ
االحتجاج بالحديث في إثبات القكاعد مثار االختالؼ فييا حيث انقسـ ٌ
النحاة ىمف
يرل منع االحتجاج بالحديث المنقكؿ بالمعنى ال بالمفظ؛ كقد نقمو األعاجـ ،كصنؼ ثاني مف ٌ

احتج بو كأكثر مف ذلؾ ،كصنؼ ثالث تكسط بيف المنع كالجكاز.

غكييف القدماء عف الحديث النشغاليـ بكالـ العرب
كيرل سعيد األفغاني انصراؼ ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ

الحؽ بالبداىة أف يتقدـ الحديث سائر كالـ العرب مف نثر كشعر في باب
فيقكؿ " :كقد كاف مف النيج
ٌ
تعد العر ٌبية في تاريخيا بعد القرآف الكريـ بيانان أبمغ مف الكالـ
االحتجاج في المٌغة كقكاعد اإلعراب ،إذ ال ٌ
النفس ،كال أصح لفظان ،كال أقكـ معنى؛ كلكف ذلؾ لـ يقع كما ينبغي
بكم ،كال أركع تأثي اىر كال أفعؿ في ٌ
ٌ
الن ٌ
خاصة انصرافان استغرؽ
يزكدىـ بو ركاة األشعار
حكييف المتقدميف إلى ثقافة ما
ٌ
غكييف ك ٌ
الن ٌ
النصراؼ المٌ ٌ
ٌ

جيكدىـ ،فمـ يبؽ فييـ لركاية الحديث كدرايتو بقية ،فتعمٌمكا لعدـ احتجاجيـ بالحديث بعمؿ كمٌيا كارد بصكرة
2
(مقدمة في عمكـ
أقكل عمى ما احتجكا بو ىـ أنفسيـ مف شعر كنثر ".كيرل البدراكم زىراف في كتابو ٌ

بكم الشريؼ " :ىك كالـ الرسكؿ
أف الحديث ٌ
المٌغة) ٌ
الن ٌ

كىك يأتي في المرتبة الثالثة في

النحاة
غكم لـ يحتج أئمة ٌ
غكم بعد ك ٌؿ مف كالـ العرب كالقرآف الكريـ كىذا المصدر المٌ ٌ
االحتجاج المٌ ٌ
الركاة ليسكا عرنبا بالطبع فكقع المٌحف في كالميـ كىـ ال
المتقدميف بشيء منو كحجتيـ ٌ
أف كثي انر مف ٌ
3
إف ما ذىب إليو البد اركم باعتبار الحديث الشريؼ ىك المصدر الثالث في االحتجاج ىذا
يعممكفٌ ".

ألنو كما أسمفنا الذكر كاف مف
خاطئ برغـ مف كجكد بعض ىمف رفض االحتجاج بالحديث مف
ٌ
المتقدميف؛ ٌ

فإف
محمد المختار كلد ٌاباه " :كلنفرض ٌأنو ركم بالمعنى؛ ٌ
ٌركاة الحديث األعاجـ ،ك ٌأنو نقؿ بالمعنى؛ كيقكؿ ٌ

ركاتو أكثرىـ مف العرب ،إما باألصالة كاما بالكالء ،كىذا ما يؤكده النظر في رجاؿ مكطأ اإلماـ مالؾ عمى
فإف أكثر أحاديثو ركية عف ثالثة أجياؿ :كىـ جيؿ صحابة رسكؿ ا﵀
سبيؿ المثاؿ ٌ

كال

ثـ ركل عنيـ أبناؤىـ كأبناء المياجريف كاألنصار أمثاؿ ىشاـ بف عركة بف
نحتاج إلى إثبات حجية لغتيـٌ ،
كمحمد بف شياب الزىرم القريشي ،كعبد ا﵀ بف دينار األنصارم ،كاسحؽ بف عبد ا﵀ بف أبي
الزبير
ٌ
 -1الجاحظ  ،البياف ك ٍّ
التبييف ،ج ،4ص.33-32

2
النحك ،ص.46
 سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ3
مقدمة في عمكـ المٌغة ،ط .5القاىرة1993 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.48
 -زىراف البدراكمٌ ،
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الفصل الثّاني

الرحمف بف ىرمز األعرج الذم قيؿ ٌإنو مف أكؿ مف كضع العر ٌبية".
طمحة الخزرجى ،كعبد ٌ

1

أف أئمة
إالٌ ٌ

النحاة كعمى رأسيـ سيبكيو ثبت عنو االحتجاج بالحديث بشيء منو لدل المتأخريف .كترل الباحثة خديجة
ٌ

بي في
النحاة المؤلفيف في ٌ
أف ٌ
محمد عيد " ٌ
الحديثي بما ثبت عف الباحثيف المتأخريف كما يقكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النحاة
فكأنما كاف المسمؾ األكؿ سمكو شيخ ٌ
مؤلفاتيـ سادة ظاىرة تمثمت في إتباعيـ لسيبكيو كطريقتو ٌ

2
محمد عيد
قانكنان مطردان نفذه ٌ
النحاة مف بعده مف غير مناقشة كال نظر ".كتعارض خديجة الحديثي قكؿ ٌ

حياف كترد الباحثة خديجة الحديثي ىذا االدعاء الكاىـ
محمد عيد عف أبي ٌ
كىذا القكؿ في الحقيقة أخذه ٌ
ٍّ
المتقدميف في
النحك
أف أئمة ٌ
بأف ٌ
أف الرأم السائد ىك ٌ
األكليف لـ يستشيدكا بالحديث فتقكؿ " :مع ٌ
ٌ
النحاة ٌ

حياف في كتابو (شرح التسييؿ) كمتابعة
البصرة كالككفة ما كانكا يحتجكف البتٌة ،كىذا استنادا إلى قكؿ أبي ٌ
أف ُّ
األكليف استبعدكا االحتجاج بو كأبي عمرك بف العالء كعيسى بف عمر كالخميؿ
لو ،يم َّ
صرحان ٌ
النحاة ٌ
المتأخركف مف نحاة
ثـ تبعيـ عمى ىذا النيج
ٌ
كسيبكيو مف البصرييف كالكسائي كا ٌ
لفراء مف الككفيٍّيفٌ ،
ألنو ىك بنفسو استشيد بالحديث في مكاضع
البصرة كالككفة كبغداد كسكاىـ ،ولكن قولو ذلك َو ْى ٌم منو؛ ٌ
كثيرة في تفسيره (البحر المحيط)3".كيقكؿ محمكد فجاؿ" :ككذلؾ ابف الضائع الٌذم ىذ ىك ىر في (شرح الجمؿ)

ؾ
بالنحاة األكائؿ الٌذيف ذكرىـ فال ش ٌ
النحاة لـ يستندكا إلى الحديث في إثبات صحَّة القكاعد ،فما بالنا ٌ
أف ٌ
ٌ
ٌأنيـ استشيدكا بكالـ النبي

كحتٌى بأقكاؿ الصحابة

ٍّف
؛ ٌ
ألف محتكل مؤلٌفاتيـ ييبي ي

تماما حتٌى كا ٍف كانت بنسبة قميمة مقارنةن بكالـ العرب؛ حيث قيؿ عف سيبكيو ٌإنو استشيد بتسعة
العكس ن
أحاديث في كتابو ،كىناؾ مف يقكؿ سبعة كآخركف ثمانية ،كلكف الالفت لالنتباه ٌأنو لـ يكف يرفعيا إلى

الرسكؿ
ٌ

الفراء الٌذم بمغت
مرة كاحدا بؿ
ٌ
احتج بيا عمى أساس ٌأنيا مف كالـ العرب ،ك ٌ
كال ٌ

مكاضع استشياده بالحديث في كتابو (معاني القرآف) ثمانية كستيف مكضعان تيمثٌؿ خمسة كثالثيف منيا

الرسكؿ
أحاديث ٌ

السراج استشيد بستٌة أحاديث
القكلية كثالثيف مف األحاديث
ٌ
ٌ
الفعمية ،كابف ٌ

صرح
في األصكؿ ،ك ٌ
الزجاجي بأربعة أحاديث في (الالمات) كبحديثيف في (الجمؿ) ،كال يينسى المبرد ٌ

1
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.30
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
محمد عيد ،الرك ٌاية كاالستشياد بالمٌغة ،ص.130
ٌ -

3
حكم ،أطركحة الدكتكراه ،ط .1بغداد1966 :ـ ،مطبعة دار التضامف ،ص.436
حياف ٌ
 خديجة الحديثي ،أبك ٌالن ٌ
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1
بما تكصؿ إليو الباحثكف المتأخركف مف
باألحاديث الٌتي استد ٌؿ بيا في (المقتضب)" كتستدؿ الباحثة ٌ

احتجاج سيبكيو بالحديث " اآلف كبعد ىذا العرض لألقكاؿ الٌتي كصمت إلينا في شكاىد كتاب سيبكيو ،كفي
عدـ احتجاجو بالحديث ،أك ٌأنو احتج بحديث كاحد ،ليس أمامنا إالٌ أف نعكد إلى ما كتبو الباحثكف

عما
المتأخركف فأثبتكا فيو احتجاج سيبكيو بأكثر مف حديث في كتابو ،كنعكد إلى فيارس كتابو نبحث فييا ٌ
يمكف أف يككف حديثان كلـ يتنبو إليو ال الباحثكف كال المحققكف كال المفيرسكف.

بكم مف الباحثيف المحدثيف في
لقد كاف عثماف فكي أكؿ مف تنبو إلى احتجاج سيبكيو بالحديث ٌ
الن ٌ
النحك العربي) حيث عثر عمى ثالثة أحاديث في كتابو َّ
فعدهَّ ،أكؿ ىمف احتج بالحديث
بحثو (االستشياد في ٌ
ٌ
النحاة.
مف ٌ
كلما كضع األستاذ أحمد راتب النفٌاخ كتابو (فيرس شكاىد سيبكيو) عثر عمى حديثيف آخريف مع

2
محمد خير الحمكاني في قضية احتجاج سيبكيو بالحديث بأنؾ
ىذه الثالثة فصارت خمسة أحاديث ".كيذكر ٌ

ال ترل في كتاب سيبكيو غير ثمانية أحاديث نبكية فيقكؿ " :ففي كتاب سيبكيو كمٌو ال ترل غير ثمانية

كي ىخٍّريج بعضيا اآلخر.
أحاديث نبكية ،كما ٌأنو ال يحتج بيا جميعا ،بؿ يستأنس ببعضيا ،ي

الفراء فزادت عنايتو بالحديث عمى عناية سيبكيو فقد جاء في كتابو معاني القرآف ،ما ييربي
ثـ جاء ٌ
ٌ

أما األحاديث األخرل فقد
عمى ثالثة عشر حديثا ،احتج بأربعة منيا صراحة ،كالحديث لتأخذكا مصافكـٌ ،

خاصة 3".كتقكؿ خديجة الحديثي في كتاب آخر ليا بعنكاف
نحكية
عامة ال
ٌ
كانت شكاىد لظكاىر ٌ
ٌ
لغكية ٌ

النحك في كتاب سيبكيو) " :كقد استطاع األستاذ أحمد راتب النفٌاخ صاحب (فيرس
(الشاىد كأصكؿ ٌ
أما عمى الصكرة الٌتي ذكرىا سيبكيو أك مغيرة عنيا كقد يككف
سيبكيو) أف يجد بعضيا في كتب الحديث ٌ

إما تقكية ألمثمة سابقة
حديثا تاما أك جزء مف حديث .ككانت طريقة احتجاجو بيذه األحاديث ٌأنو يذكرىا ٌ
مف القرآف الكريـ 4".كفي ىذا يككف ُّ
النحاة اتبعكا
أف ٌ
رد المتأخريف عمى بعض المتقدميف الذيف يركف ٌ
الجمؿ) " تجكيز
سيبكيو في ترؾ االحتجاج بالحديث كما في قكؿ ":أبك الحسف بف الضائع في (شرح ي

الركاية بالمعنى ىك السبب عندم في ترؾ األئمة –كسيبكيو كغيره-االستشياد عمى إثبات المٌغة ،ك َّ
اعتمدكا
ٌ
1
السمؼ ،ص .110-109كينظر حاتـ
بكم في ٌ
 محمكد فجاؿ ،الحديث ٌالرياض1997 :ـ ،أضكاء ٌ
الن ٌ
بي ،طٌ .2
النحك العر ٌ
النحك ،دبي2002 :ـ ،مركز جمعة الماجد لمثٌقافة كالتٌراث ،ص.7-2
صالح الضامف ،االستشياد بالحديث في المٌغة ك ٌ
2
لمنشر منشكرات ك ازرة
الرشيد ٌ
 خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌالنحاة مف االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،العراؽ1981:ـ ،دار ٌ
اقية ،ص.52
الثقافة كاإلعالـ الجميكرٌية العر ٌ
3
بي ،ص.53-52
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
4
النحك في كتاب سيبكيو .الككيت1974 :ـ ،مطبكعات جامعة الككيت ،ص.69
 -خديجة الحديثي ،ال ٌشاىد كأصكؿ ٌ
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في ذلؾ عمى القرآف كصريح النقؿ عف العرب ،كلكال تصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعنى في الحديث
ألنو أفصح العرب .قاؿ :كابف خركؼ
ٌ

بي
لكاف األكلى في إثبات فصيح المفظ كالـ ٌ
الن ٌ
يستشيد بالحديث كثي انر ،فإف كاف عمى كجو االستظيار كالتبرؾ
ٍّ
بالمركم فحسف ،كاف كاف يرل ٌ
أف مف قىٍبمىوي

أغفؿ شيئان كجب عميو استدراكو فميس كما أرل1".كما ذىب إليو أبك حيَّاف بصيغة الجزـ الٌتي تدؿ عمى
الكالـ في ىذه المسألة؛ لئال يقكؿ مبتدئ :ما
أمعنت
النحاة بالحديث ال ٌشريؼ بقكلو "كاٌنما
عدـ احتجاج ٌ
ي
ى
م في الحديث بنقؿ العدكؿ
با يؿ ٌ
الن ٌ
حكييف يستدلكف بقكؿ العرب ،كفييـ المسمـ كالكافر ،كال يستدلكف بما يرًك ى

2
ً
ثـ
أدرؾ السبب الذم ألجمو لـ يستدؿ ٌ
البخارم كمسمـ ،كأض اربيما؟ فمف طىالى ىع ما ذكرناه ى
النحاة بالحديثٌ .

النحاة عف االحتجاج باألحاديث الشريفة إلى أمريف:
ع از بسبب عزكؼ ٌ

أف الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى.
ٌأكليماٌ :
ألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب 3".كقد
حف كثي انر في ما ركم مف الحديث؛ ٌ
كثانييماٌ :أنو ىكقىعى المٌ ي

غكيكف المتأخركف احتجاج سيبكيو بالحديث ،عمى عكس ما ذىب إليو أبك حياف مف عدـ احتجاج
أثبت المٌ ٌ
سيبكيو بالحديث ،كىؤالء ىـ أصحاب المذىب األكؿ الذيف يركف منع االحتجاج بالحديث.

النحاة-كعمى رأسيـ سيبكيو االحتجاج
كقد كاف كاضح مف كالـ ابف الضائع في ترؾ األئمة – ٌ

غكييف المتأخريف ،كليكف بذلؾ
بالحديث حيث لـ يثبت ذلؾ .كثبت االحتجاج بالحديث لدل سيبكيو عند المٌ ٌ

حجة المانعيف مف االحتجاج بالحديث
أف ٌ
أف ٌ
النحاة لـ يستدلكا بالحديث ٌ
ما ذىب إليو ىؤالء ال ٌذيف يركف ٌ
أف مذىب مانعي
ضعيفة فأئمة ٌ
النحك كعمى رأسيـ سيبكيو ثبت االحتجاج بالحديث عنو ،كىكذا يتبيف ٌ
االحتجاج بالحديث لـ ينتبيكا إلى ما تنبو إليو المحدثكف فجيكدىـ مشككرة تستحؽ الثناء كاإلكبار ،كلكف

النحكيٍّيف سيبكيو بالحديث ،فيـ قد
النحكييف بشيء منو ،كعمى رأسيـ إماـ ٌ
كاف عمييـ إثبات عدـ احتجاج ٌ

المحدثيفَّ ،
كمدل صحة
األىمية حكؿ إثبات االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ لدل
أثاركا مكضكعان في بالغ
ٌ
ٌ

الحجة كما فعؿ المحدثكف نسبة الكثرة أك
حكية ،كلكف لـ يثبتكا
االحتجاج بالحديث في إثبات القكاعد ٌ
ٌ
الن ٌ

الندرة أك القمٌة.

بكم كانكا أقرب مف الكصفييف
النحاة الذيف قبمكا االستشياد بالحديث ٌ
إف ٌ
كيقكؿ مصطفى غمفافٌ " :
الن ٌ

النبكية إلى اكتماه الحدس
ألنيـ حاكلكا مجاكزة األحاديث
التصنيفييف إلى ركح المنيج التكليدم التحكيمي ٌ
ٌ
1
كلب لباب لساف العرب ،ج ،1ص.10
 عبد القادر البغدادم ،خزانة األدب ٌ2
النحك ،ص.94
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -
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بي
غكم ٌ
المٌ ٌ
لمن ٌ

جني كالسيكطي
النحاة كالمٌغكييف العرب القدامى –أمثاؿ ابف ٌ
كما أف بعض ٌ
دكف االكتفاء بكصؼ ظاىر الحديث1".كقد

بي
غكية ٌ
حاكؿ أف يكشؼ عف السميقة المٌ ٌ
لمن ٌ
ذىبت طائفة أخرل إلى جكاز االستدالؿ بالحديث ال ٌشريؼ مطمقان ،منيـ ابف خركؼ ،كالصفار كالسي ارفي
كابف عصفكر ،كابف مالؾ ،كابف ىشاـ ،كغيرىـ الكثير".

2

كقد ذ ىك ىرت لنا ىذه المكاتبة حجتيـ في ذلؾ؛ إذ

كردت في سؤاؿ الدماميني ،كنصيا ":كخالؼ في ذلؾ-أم :خالفكا الفريؽ األكؿ الذم منع كما سيأتي-
بعضيـ محتجان بأف تطرؽ االحتماؿ الذم يكجب سقكط االستدالؿ بالحديث ثابت في أشعار العرب
أف االستدالؿ بالحديث ٌإنما
ككالميـ ،فيجب أف ال يستدؿ بيا أيضان ،كىك خالؼ اإلجماع كزعـ ىذا القائؿ ٌ
َّ
أف
أف الحديث
أف لفظو كاف كذا ك ٌ
المستدؿ بو ليس مف لفظو عميو الصالة كالسالـ ،ك ٌ
سقط إذا أثبت المنكر ٌ

3
الديف الدماميني حكؿ مسألة
البمقيني في سؤالو لبدر ٌ
الناقؿ غيره إلى كذا ".كيتبيف مف قكؿ سراج ٌ
الديف ي

كحجة المناعيف االستدالؿ بالحديث فيي ذاتيا تقع عمى
االستدالؿ بالحديث في إثبات القكاعد ٌ
حكية ٌ
الن ٌ
فإف
البمقيني ٌ
كالـ العرب (شع انر كنث انر) فيجب أف ال يستدؿ بيا أيضا .فقد أجاد الشيخ الدماميني في سؤاؿ ي

حجة منع االستدالؿ بالحديث تقعي عمى كالـ العرب فمماذا لـ يرد االحتجاج بكالـ العرب؟
ٌ
كقد دفع الدماميني رأم المانعيف ،كأيد رأم المجكزيفَّ ،
برد مشيكر
ذكره أبك حياف ٌ
كرد الدماميني ما ٌ

ذكرتو أكثر الكتب الٌتي عرضت ليذه المسألة ،كقد بدأه ببياف أ ٌف ابف مالؾ قد أكثر مف االستدالؿ
َّ
المحتج بو لفظو
إف ما استند إليو مف ذلؾ
باألحاديث
ٌ
النبكية ،ثـ ذكر أف أبا حياف قد شنع عميو كقاؿٌ :

ثـ ذكر ما يمقي ضكء عمى المكاتبة الٌتي بيف أيدينا؛ إذ قاؿ
عميو الصالة كالسالـ ،حتٌى تقكـ بو الحجةٌ ،
بعد ذلؾ :كقد أجريت ذلؾ لبعض مشايخنا فصكب رأم ابف مالؾ في ما فعمو .كقد رد ابف مالؾ لمحديث

النحاة األكليف لـ يحتجكا بالحديث بؿ إضافة
أف ٌ
مكانتو مف االحتجاج بو في قكاعد المٌغة ،ليس ذلؾ ٌ

المتقدميف ،كأعاد مكانتو في كضع القكاعد " فمعؿ سراج
االعتماد بالحديث بقدر أكبر عمى ما اعتمده
ٌ
الديف ىك كاحد مف شيكخو الذيف كاتبيـ لالستفسار عف ىذه المسألة ،ثـ دلؼ الدماميني إلى الرد الٌذم
ٌ
يمكف حصره في ما يأتي:
المنيجية ،المغرب :مطبعة
 -1مصطفى غمفاف ،المٌسانيات العر ٌبية الحديثة دراسة نقدية في المصادر كاألسس ا ٌلنظرٌية ك
ٌ
فضالة ،ص.144

2
حكية تح :رياض بف حسف
الديف (ت826ق) ،االستدالؿ باألحاديث
 الدماميني بدر ٌالنبكية الشريفة عمى إثبات القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ

الخ َّكاـ ،بيركت1418 :ق1998-ـ ،عالـ الكتب ،ص.5
ى
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-1أف اليقيف ليس بمطمكب في ىذا الباب ،كاٌنما المطمكب غمبة الظف الٌذم ىك مناط األحكاـ

ألف األصؿ عدـ التبديؿ
الشر ٌ
عية كال يخفى ٌأنو يغمب عمى الظف أف ذلؾ المنقكؿ المحتج بو لـ يبدؿ؛ ٌ
المحدثيف".
السيما كالتشديد في الضبط كالتحرم في نقؿ األحاديث شائع بيف النقمة ك ٌ

1

كحصؿ في
دكف
أف الخالؼ في جكاز النقؿ بالمعنى ٌإنما ىك في ما لـ َّ
ٌ -2
ٌ
يدكف كال كتب ،كأما ما ٌ
بطكف الكتب ،فال يجكز تبديؿ ألفاظو مف غير خالؼ بينيـ ،ثـ نقؿ رأم ابف الصالح في مقدمتو؛ إذ
إف الخالؼ ال نراه جاريان كال أجراه الناس –في ما نعمـ-في ما تضمنتو بطكف الكتب ،فميس ألحد
يقكؿٌ " :

َّ
مصنؼ كيثبت فيو لفظان آخر.
أف يغير لفظ شيء مف كتاب

الركايات كقع في الصدر األكؿ قبؿ فساد العر ٌبية
ٌ -3
أف تدكيف األحاديث كاألخبار بؿ ككثير مف ٌ
حيف كاف كالـ أكلئؾ ٍّ
المبدليف عمى تقدير تبديميـ يسكغ االحتجاج بو ،كغايتو يكمئذ تبديؿ لفظ بمفظ يصح
االحتجاج بو ،فال فرؽ بيف الجميع في صحة االستدالؿ ،ثـ دكف ذلؾ َّ
المبدؿ –عمى تقدير التبديؿ-كمنع
مف تغييره كنقمو بالمعنى فيبقى حجة في بابو ،كال يضر تكىـ ذلؾ السابؽ في شيء مف استدالليـ المتأخر
كا﵀ أعمـ بالصكاب 2".كبيذا دفع الدماميني رأم المانعيف ،كأيد رأم المجيزيف ،كقد أثنى البغدادم عميو
دره!
رد ىذا المذىب الذم ذىبكا إليو البدر الدماميني في شرح التسييؿ ،ك﵀ ُّ
فصدر رأيو ىذا بقكلو " :كقد ٌ
ً
ص ىرٍي ًف (البصرة كالككفة) عف
ٌ
أما ذكره أبك حياف في مقدمة نصو عف عزكؼ عمماء الم ٍ
فإنو أجاد في ٌ
الرد ،ك ٌ
بأنو ال يمزـ منعدـ
ردان عميو أف ذكره فقاؿٌ " :
االستشياد باألحاديث ،فقد ذكر البغدادم ٌ
كرد الثاني ٌ

عدـ صحة االستدالؿ بو ،ثـ أيَّد بعد ذلؾ البغدادم رأم المجيزيف بالقكؿ " :كالصكاب
استدالليـ بالحديث ي
3
كيمحؽ بو ما ركم عف الصاحبة كأىؿ البيت".
النبكم
جك ياز االحتجاج بالحديث
لمنحكم في ضبط ألفاظو ،ي
ٌ
ٌ
رد الدماميني كالبغدادم حجج المانعيف 4".كىناؾ طائفة ثالثة تكسطت بيف صنؼ المانعيف
كىكذا ٌ
فجكز االحتجاج باألحاديث الٌتي أيعتينً ىي بنقؿ
كالمجيزيف االستدالؿ بالحديث الشريؼ ،كتكسط الشاطبي ٌ
النحكييف استشيد بكالـ أجالؼ العرب كسفيائيـ ،الٌذيف
ألفاظيا ،قاؿ في شرح األلفية " :لـ نجد أحدان مف ٌ
الفحش ،كيترككف األحاديث الصحيحة؛ ألٌنيا تنقؿ بالمعنى
يبكلكف عمى أعقابيـ ،كأشعارىـ ،الٌتي فييا
ه

فإف ركاتو اعتنكا بألفاظيا لما يبنى عميو مف
كتختمؼ ركاياتيا كألفاظيا ،بخالؼ كالـ العرب كشعرىـ ٌ
1
كلب لباب لساف العرب ،ج ،1ص.14
 البغدادم ،خزانة األدب ٌبتصرؼ.
 -2المصدر نفسو ،ج ،1ص.15
ٌ

 -3المصدر نفسو ،ج ،1ص.10-9

حكية ،ص.6
 -4الدماميني ،االستدالؿ باألحاديث
النبكية الشريفة عمى إثبات القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ
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كقفت عمى اجتيادىـ قضيت منو العجب ،ككذا القرآف ككجكه القراءات .كأما الحديث فعمى
النحك ،كلك
ٌ
ى
استشياد أىؿ المٌساف ،كقسـ عرؼ اعتناء ناقمو
قسميف :قسـ يعتني ناقمو بمعناه دكف لفظو فيذا لـ يقع بو
ي

قصد بيا بياف فصاحتو
بمفظو لمقصكد خاص .كاألحاديث الٌتي
ى

 ،ككتابو َّ
ليمداف ،ككتابو

يفصؿ ىذا التفصي ىؿ
بكية؛ فيذا يصح االستشياد بو في العر ٌبية .كابف مالؾ لـ ٍّ
لكائؿ ابف حجر كاألمثاؿ ٌ
الن ٌ

فإنو أتى
الضركرم الذم ال ٌ
بد منو ،كىبنى الكالـ عمى الحديث مطمقان ،كال أعرؼ لو سمفان إالٌ ابف خركؼ؛ ٌ

ً
بعض المسائؿ حتٌى قاؿ ابف الضائع :ال أعرؼ ىؿ يأتي بيا مستدال بيا ،أـ ىي مجرد
بأحاديث في
ى

أف ابف مالؾ غير مصيب في ىذا فكأنو بناه عمى امتناع نقؿ الحديث بالمعنى ،كىك قكؿ
التمثيؿ؟ ك ٌ
الحؽ ٌ
ضعيؼ 1".كقد تبعو السيكطي في االقتراح قاؿ فيو " :كأما كالمو

فيستد يؿ منو بما أيثبت

فإف غالب
ٌأنو قالو عمى المفظ المركم ،كذلؾ نادر جدانٌ ،إنما يكجد في األحاديث القصار عمى قمٌة أيضانٌ ،

فرككىا بما َّأدت إلو عباراتيـ
األحاديث
ٌ
مركم بالمعنى ،كقد تداكلتاىا األعاجـ كالمكلٌدكف قبؿ تدكينيا ،ى
كقدمكا كأخركا ،كأبدلكا ألفاظان بألفاظ؛ كليذا ترل الحديث الكاحد مركيان عمى أكجو شتى
فزادكا كنقصكا ٌ

حكية باأللفاظ الكاردة في الحديث 2".كقد
ثـ أ ٍين ًك ىر عمى ابف مالؾ إثباتو القكاعد ٌ
الن ٌ
بعبارات مختمفة ،كمف ى
محمد الخضر حسيف بعد جكالت لو مع المجيزيف كالمانعيف كارتأل أف
استثمر ر ى
أم الشاطبي ىذا ،الشيخ ٌ
محمد الخضر حسيف في كتابو
النبكية ىي 3:فيقكؿ الشيخ
يستشيد-بال خالؼ-بأنكاع مف األحاديث
ٌ
ٌ

(دراسات في العر ٌبية كتاريخيا) " :مف األحاديث ما ال ينبغي االختالؼ في االحتجاج بو في المٌغة؛ كىك

ستة أنكاع:

إحداىما :ما يركل بقصد االستدالؿ عمى كماؿ فصاحتو عميو الصالة كالسالـ كقكلو :حمى
الكطيس كقكلو" :مات حتؼ أنفو" كقكلو " :الظمـ ظممات يكـ القيامة" إلى نحك ىذا مف األحاديث القصار
إف ا﵀ ال يمؿ حتٌى
المشتممة عمى شيء مف محاسف البياف كقكلو" :مأزكرات غير مأجكرات" كقكلوٌ " :

تممكا.

ثانييما :ما يركل لبياف أقكاؿ كاف يتعبد بيا أك أمر لتعبد بيا ،كألفاظ القنكت كالتحيات ،ككثير مف
األذكار كاألدعية التي كاف يدعك بيا في أكقات خاصة.

1
كلب لباب لساف العرب ،ج ،1ص.13-12
 البغدادم ،خزانة األدب ٌ -2المصدر نفسو ،ج ،1ص.13

حكية ،ص.12
 -3الدماميني ،االستدالؿ باألحاديث
النبكية الشريفة عمى إثبات القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ
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أف الركاة
ثالثيما :ما يركل شاىدان عمى ٌأنو كاف يخاطب ك ٌؿ قكـ مف العرب بمغتيـ .كمما ىك ظاىر ٌ

يقصدكف في ىذه األنكاع الثالثة لركاية الحديث بمفظو.

تعدد الطرؽ
فأف اتحاد األلفاظ مع ٌ
رابعيا :األحاديث الٌتي كردت مف طرؽ ٌ
متعددة كاتحدت ألفاظيا؛ ٌ
تتعدد طرقيا إلى النبي
أف الركاة لـ يتصرفكا في ألفاظيا ،كالمراد أف ٌ
دليؿ عمى ٌ

أك إلى

1

بي فصيحان.
الصحابة أك التابعيف الٌذيف ينطقكف الكالـ العر ٌ
دكنيا ىمف نشأ في بيئة عر ٌبية لـ تنشر فييا فساد المٌغة كمالؾ بف أنس
خامسيا :األحاديث الٌتي َّ
كعبد الممؾ بف جريح كاإلماـ الشافعي.

سادسيا :ما عرؼ مف حاؿ ركاتو ٌأنيـ ال يجيزكف ركاية الحديث بالمعنى مثؿ :ابف سيريف كالقاسـ

محمد ،كرجاء بف ىح ٍيكةى ،كعمي بف َّ
مدني 2".ثـ قرر مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة بعد مناقشتو لممسألة
بف ٌ
ى
محمد الخضر حسيف في (االستشياد بالحديث في المٌغة) كدرس أنكاع الحديث
كاستفادتو مما قدمو الشيخ ٌ

الٌتي ذكرىا فيو ،كالشركط الٌتي كضعيا لما يصح االحتجاج بو منيا كلما ال يصح االحتجاج بو ،ككضع

النبكية لجكاز ركايتيا بالمعنى كلكثرة األعاجـ
ق ارره اآلتي " :اختمؼ عمماء العر ٌبية في االحتجاج باألحاديث
ٌ
كقد رأل المجمع االحتجاج ببعضيا في أحكاؿ خاصة مبينة في ما يأتي:

أ-ال يحتج في العر ٌبية بحديث ال يكجد في الكتب َّ
المد ٌكنة في الصدر األكؿ ،كالكتب الصحاح
الستة فما قبميا.
ب-يحتج بالحديث َّ
المد َّكف في ىذه الكتب األنفة الذكر عمى الكجو اآلتي:
-1األحاديث المتكاترة المشيكرة.
-2األحاديث الٌتي تستعمؿ ألفاظيا في العبادات.
-3األحاديث الٌتي ُّ
تعد مف جكامع الكمـ.
النبي
-4كتب ٌ
كاف يخاطب ك ٌؿ قكـ بمغتيـ.

-5األحاديث المركية لبياف ٌأنو

-6األحاديث الٌتي عرؼ مف حاؿ ركاتيا أنيـ ال يجيزكف ركاية الحديث بالمعنى مثؿ :القاسـ بف
محمد ،كرجاء بف ىح ٍي ىكةى ،كابف سيريف.
ٌ
 -1محمّد الخضر يح ىسيف ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.38-32
 -2المرجع نفسو ،ص.178-177
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المحدثكف عمى تأييد االحتجاج
-7األحاديث المركية مف طرؽ متعددة كألفاظيا كاحدة1".كقد تتابع
ى

النحك) كانتيى بعد أف فند
بالحديث النبكم الشريؼ ،فناقش سعيد األفغاني ىذه المسألة في كتابو (أصكؿ ٌ
غكيكف مف االنتفاع بيذا
ثـ ال أدرم لً ىـ ترفع ٌ
النحكيكف عما ارتضاه المٌ ٌ
حجج المانعيف إلى القكؿٌ ..." :
الشأف كاالستقصاء مف ينبكعو الفياض بالعذب الزالؿ فأصبح ربع المٌغة بو خصيبان بقدر ما صار ربع
النحك منو جديبان2".كالى ذات الطرح تذىب خديجة الحديثي بعد أف عرضت لكجكه المسألة عند القدماء
ٌ
أىـ النتائج الٌتي
ك ٌ
المحدثيف قكليا في خاتمة كتابيا (مكقؼ ٌ
النحاة مف االستشياد بالحديث الشريؼ) كمف ٌ
يصح االحتجاج بالحديث كفؽ الشركط الٌتي كضعكىا
تكصمت إلييا في ىذا البحث " :كانتييت إلى ٌأنو
ٌ

كبما كرد في الكتب َّ
المدكنة في الصدر األكؿ مما جاء في كتب األدب كالبالغة كغيرىا محتجا بمفظيا
خص ىذا البحث
بالغي مستخمصيف منيا القكاعد 3".كأما الباحث محمكد فجاؿ فقد
أدبي أك
لغرض
ٌ
ٌ
ٌ
بي) ككتاب (السير الحثيث إلى االستشياد بالحديث في
بكم في ٌ
بكتابيف رائعيف (الحديث ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ

ص عمى نتيجة حتمية ،كأذىب مذىب
بي) كأكرد األدلٌة التي دفعتو إلى القكؿ كبيذه النتائج ٍ
ٌ
أخمي ي
النحك العر ٌ
بكم
مف قاؿ بجكاز االستشياد بالحديث قكلو " :إنني أجزـ بضركرة االستشياد كاالحتجاج بالحديث ٌ
الن ٌ

الثابت عف رسكؿ ا﵀

كأنبذ غير ذلؾ مف اآلراء الساقطة المتيافتة.

ألنو
كأذىب
مذىب ىم ٍف قاؿ بجكاز االستشياد بالحديث مطمقان ،سكاء أكاف مركيان بالمفظ أـ بالمعنى؛ ٌ
ى

ألنو شرط الراكم بالمعنى أف يككف مف أىؿ الضبط كاإلتقاف كالحفظ
ال ينتج ضرر عف الركاية بالمعنى؛ ٌ

الم ٍّ
حدثيف لـ يشترطكا
كما تقدـ بتفصيؿ مفيد ،كسكاء أكانت الركاية مف ركاية العرب أـ العجـ؛ ٌ
ألف النقاد ك ي
أف يككف عربيان ،كأالٌ يككف مف العجـ ،بؿ اإلجماع عمى جكاز شرح الشريعة لمعجـ بمسانيا لمعارؼ بو
ألف جميع الركاة يتحركف المفظ ،فإذا ىرىكل أحدىـ بالمعنى أكجبكا عميو أف يقكؿ« :أك كما قاؿ» ك« أك
ك ٌ
نحكه» ك« أك ًش ٍبييوي » .كما أشبو ذلؾ.
ي

كفي ىذا داللة قاطعة عمى ٌ َّ
مار ىس ىذا العمـ
أف جؿ اىتماميـ الركايةي بالمفظ .كىذا أمر يعرفو مف ى
كحكمو في ىذا الباب
ؼ ىذه الحقيقة،
الشريؼ ،كىذا الفف الجميؿ ،أما مف لـ َّ
يشـ رائحة ىذا العمـ فال ىي ٍع ًر ٍ
ي
تخبط في ظمماء َّ
ط عشكاء.
ط ىخ ٍب ى
كخ ىب ى
مدليمة ى
حكـ ىمف ٌ
ي

 -1خديجة الحديثي ،مكقؼ ال ّنحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ،ص.418-417
2
النحك ،ص.55
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

3
النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ ،ص.427
 -خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌ
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َّعنا دائرة االستشياد ،باعتبار الحديث الشريؼ
كبتبني فكرة االستشياد بالحديث مطمقا ،نككف قد ىكس ٍ

النحك بو
مصد ار مف مصادر االستشياد .كباالستقاء مف ينبكعو الفياض ،العذب الزالؿ ،يصبح ىرٍبعي ٌ
النبكية مطمقا كما ذكره محمكد فجاؿ بعد
المحدثيف االستشياد باألحاديث
خصيبان 1".كيتبيف مف رأم
ٌ
ٌ
االستقصاء كالتحرم الدقيؽ لممسألة ،كيبيف ضركرة االستشياد بالحديث الشريؼ مطمقا سكاء أكاف مركيا

ركاتو العرب أـ العجـ .كيناقش عبد الفتاح سميـ ىذه القضية في كتابو
بالمفظ أك بالمعنى ،كسكاء كاف َّ
(المعيار في التخطئة كالتصكيب) رفض فيو المذىب المتكسط بقكلو أقكؿ " :ينبغي أالٌ يخدعنا ىذا الرأم
المتكسط الٌذم أخذ بو الشاطبي ثـ السيكطي؛ إذ لف نظفر مف كرائو بجديد كثير .كتكقؼ عند رأم الشيخ
بأف " :تنيض جماعةه مف رجاؿ الحديث
محمد الخضر حسيف إذ قاؿ عنو ٌ
بأنو أكلى بالقبكؿ .ثـ نادل ٍ
ٌ
الشريؼ في العصر الحاضر ،كتتحمؿ تىبًعةى تمييز األحاديث ً
و
بعض ،ما يد ٍّك ىف منيا في الصدر
بعضيا مف
ى
كعدـ
رؼ في تىىقمىتً ًو العجمةي
األكؿ ،كما يد ٍّك ىف في غيره ،كما طي ًع ىف في رجالو ،كما ىسمً ىـ مف الطعف كما يع ى
ي
ؼ عنو غير ذلؾ ،إلى آخر ما أجممو الشيخ سابقا مف أمكر ،كعندئذ
غكية طبعان كاكتسابان ،كما يع ًر ى
الدراية المٌ ٌ

غكية عمى ىذه األحاديث قكةن كضعفان كصحةن كخطأ ،فىتي ٍح ىس يـ ىذه المسألة
ٌ
لمنحاة أف يصدركا أحكاميـ المٌ ٌ
الٌتي ىد َّ
ب فييا الخالؼ منذ متقدمي الٌنحاة ،كال تزاؿ حتٌى اليكـ 2".كيرل سعيد األفغاني بعد عرضو لمذىب
المتقدميف احتجكا بالحديث فمـ يكف
ألف أيمة مكثكقيف مف
ٌ
أف ىذا الزعـ ال يقؼ عمى رجميو؛ ٌ
المانعيف " ٌ

3
محمد عيد ردان عمى تعميالت مذىب المانعيف االحتجاج بالحديث
ابف مالؾ بدعان في أئمة ٌ
النحك ".كيقكؿ ٌ

ىذه التعالٌت-كما قمت-غير مقنعة!! كاٌنما المقنع حقان االعتراؼ بحقيقة األمر الذم صرفيـ عف ىذه
النصكص المكثقة ،كحقيقة األمر ،إف لـ يجانبف الصكاب-كاف «التحرز الديني» تمامان كما حدث في

إف ذلؾ ىك
القرآف4".كيقكؿ في مكضع آخر " كال عجب أف يتدارؾ المتأخركف ما فات
ٌ
المتقدميف ،بؿ ٌ
المنتظر المعقكؿ ،إذا كاف العالـ مف األكائؿ يعمـ ركايات محدكدة كخيرىـ مف نصؼ مفردات المٌغة في

ثـ جاءت طبقة بعدىـ كصؿ إلييا ك ٌؿ ما صنؼ السابقكف فكانت أكسع
مكضكع كاحد كاألصمعي مثالٌ .
ثـ جاءت طبقة بعد طبقة ،كألفت المعاجـ المحيطة بك ٌؿ ما اطمع عميو أصحابيا مف تصانيؼ
إحاطةٌ ،
نحكية أك
كنصكص غاب أكثرىا عف األكليف فكانكا أكسع عممان ،كلذلؾ نجد ما لدل المتأخريف مف ثركة
ٌ

1
بي ،ط .2الرياض1417 ،ق1997-ـ ،أضكاء السمؼ ،ص.315-314
بكم في ٌ
 محمكد فجاؿ ،الحديث ٌالن ٌ
النحك العر ٌ
 -2عبد الفتاح سميـ ،المعيار في التخطئة كالتصكيب ،القاىرة1411 :ق1991-ـ ،دار المعارؼ ،ص.111-110
3
النحك ،ص.48
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

4
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.114
ٌ -
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حديثية شيئان كاف انر مكنيـ مف أف تككف صكرة أشمؿ كأحكاميـ أسد 1".كيقرر بثبكت االحتجاج
لغكية أك
ٌ
ٌ

المتقدميف لك تأخر بو الزمف
أف ىمف يستشيد بالحديث مف
ٌ
بالحديث في مكضع آخر فيقكؿ " :كاغمب الظف ٌ
إلى العيد راجت فيو بيف الناس ثمرات عمماء الحديث مف ركاية كدراية لقصركا احتجاجيـ عميو بعد القرآف

ؾ إذا كزنت بمكازيف فف الحديث
الكريـ ،كلما التفتكا قط إلى األشعار كاألخبار الٌتي ال تمبث أف يطكقيا الش ٌ
مية الدقيقة ...كجرل عمى ذلؾ العمماء حتٌى عصرنا الحاضر منيـ المرحكـ األستاذ طو الراكم ،فقد
العم ٌ
صح منيا دكف قيد كال شرط ،كيعرض لمذيف اعترضكا بكجكد أعاجـ في
كاف يذىب إلى االحتجاج بما ٌ

بأف في ركاة ال ٌشعر كالنثر المذيف يحتج بيما فإ ٌف فييـ الكثير مف
ركاة بعض األحاديث فيقكؿ :كالقكؿ ٌ
األعاجـ ،كىؿ في كسعيـ أف يذكركا لنا محدثا ممف يعتد بو يمكف أف يكضع في صؼ (حماد الراكية)

الٌذم كاف (يكذب ،كيمحف ،كيكسر) كمع ذلؾ لـ يتكرع الككفيكف كمف نيج منيجيـ عف االحتجاج بمركياتو
2
يعمف
كلكنيـ تحرجكا في االحتجاج بالحديث " ...كاذا عدنا إلى بداية كالمو عف الحديث ٌ
نجده مف البداية ي

الحؽ بالبداىة أف يتقدـ
رأيو في االحتجاج بالحديث مطمقان دكف قيد كال شرط فيقكؿ " :كقد كاف مف المنيج
ٌ
الحديث سائر كالـ العرب مف نثر كشعر في باب االحتجاج في المٌغة كقكاعد اإلعراب إذ ال تعيد العر ٌبية

أصح لفظان كال
في تاريخيا بعد القرآف الكريـ بيانا أبمغ مف الكالـ النبكم كال أركع تأثي ار كال أفعؿ في ٌ
النفس ك ٌ
يزكدىـ بو
النحكييف
المتقدميف إلى ثقافة ما ٍّ
ٌ
أقكـ معنى؛ كلكف ذلؾ لـ يقع كما ينبغي النصراؼ المٌغكييف ك ٌ

خاصة ،انصرفا استغرؽ جيكدىـ ،فمـ يبؽ فييـ لركاية الحديث كدرايتو بقية ،فتعممكا لعدـ
ركاة األشعار
ٌ

احتجاجيـ بالحديث بعمؿ ،كمٌيا كارد بصكرة أقكل عمى ما احتجكا بو ىـ أنفسيـ مف شعر كنثر 3".كيتبيٌف
الدارسيف ممف جاءكا بعد سعيد األفغاني كىك منيـ قد راجت بيـ دراسة
أف المتأخريف مف ٌ
مما عرضناه ٌ
عمـ الحديث بأف تدارؾ المتأخركف عمـ الحديث ،كأقركا بضركرة االحتجاج بو دكف قيد كال شرط كقد التمس
المتأخركف لمذىب المانعيف دحضا كتفنيدا آلرائيـ حكؿ امتناع االحتجاج بالحديث.
ألف صنيع األقدميف كاف منسجمان
حساف قصكر ٌ
النحاة األكائؿ إلى التماس العذر؛ ٌ
تماـ ٌ
كيصؼ ٌ

النحاة ال تستقيـ عمى
أف نسبة القصكر إلى ٌ
تماـ االنسجاـ مع الظركؼ الٌتي صادفتيـ ،فيقكؿ " :غير ٌ

كلكنيـ
النحاة لك كانكا شافيكا امرئ القيس كابف ىرمة في كقت معا لقامت عمييـ الحجة؛ ٌ
ألف ٌ
إطالقيا؛ ٌ
أم شاعر مف الشاعريف ،كاٌنما استنبطكا قكاعدىـ مف مادة مكتكبة
كما سبؽ أف أشرنا إلى ذلؾ لـ يشافيكا ٌ

1
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.49
 ٌ2
النحك ،ص.55
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.46
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الفصل الثّاني

لدييـ ال تفرؽ سطكرىا بيف ليجة امرئ القيس كليجة ابف ىرمة .كلقد كاف عمييـ أف يالحظكا (كقد
الحظكا) اختالؼ التٌراكيب بيف ليجة كأخرل (قارف مثال "ما" الحجازية ك "ما" التميمية) ك ٌؿ ذلؾ يدعكنا
األقدميف كاف
ألف صنيع
ٌ
إلى التماس العذر لنحاتنا األقدميف (كليس ىذا دفاعان عف ٌ
النحاة المتأخريف)؛ ٌ

منسجمان تماـ االنسجاـ مع الظركؼ الٌتي صادفتيـ.

بالنصكص
أف االعتداد ٌ
السماع كىي ٌ
بقيت نقطة أخيرة أحب أف أشير إلييا في ما يتصؿ بظاىرة ٌ

النصكص ،كتكثيؽ نسبة الكالـ إلى قائمو كلقد
النحاة إلى اصطناع منيج المحدثيف في نقد ٌ
المركية ألجأت ٌ
النبكم الٌذم تؤخذ أحكاـ شرعية في العبادات
صح األخذ بو في تكثيؽ الحديث ٌ
أف ىذا المنيج إف ٌ
نعمـ ٌ

النصكص المستعممة في استخراج القكاعد لـ تكف
كالمعامالت كالعقائد ،كآداب السمكؾ اإلسالمي فإف ٌ

النصكص ا َّ
فمما لـ تكف ىذه المٌغة بنت
أف ٌ
تتطمب ك ٌؿ ىذا التزمت لك ٌ
لمدركسة كانت منطكقة ال مكتكبةٌ ،

النحاة إلى تكثيؽ الرك ٌاية كما فعؿ رجاؿ
كقتيا ،ككانت مركية عف عصكر سابقة جاىمية كاسالمية ،اضطر ٌ

العامة لالستدالؿ
الحديث بالحديث مف جية ،كما اضطركا كاألصكلييف مف جية أخرل لكضع المبادئ
ٌ

1
نحمة أف يككف االحتجاج بالحديث مف كجييف تكجيو القرآف
مف ٌ
النصكص المركية ".كيرل محمكد أحمد ٌ

السنة يم ىبيٍّنة لكتاب ا﵀ فيقكؿ " :كاف المضنكف أف يككف حديث رسكؿ
الكريـ ،في كثير مف آياتو ،ككركد ٌ

النحكم يمي القرآف الكريـ في حجيتو ،كما كاف كذلؾ في
مصد ار مف مصادر ٌ
الدرس ٌ

ا﵀

السنة إلى الكتاب مف كجييف:
أصكؿ الفقو ،كال نعمـ فيو خالفا عندىـ! بؿ ىـ يرجعكف ٌ

أحدىما :تكجيو القرآف الكريـ ،في كثير مف آياتو ،إلى العمؿ بالسنة ،كاستنباط األحكاـ منيا...

النحك يد ٌؿ عمى عمكـ الطاعة لمرسكؿ سكاء في ذلؾ ما كرد لو ذكر في كتاب ا﵀ ،أك لـ
كاألمر عمى ىذا ٌ

يرد لو ذكر فيو.

كعز﴿:ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ثانييما :كركد السنة يمبيٍّنةن لكتاب ا﵀ ،بدلٌيؿ قكلو ج ٌؿ ٌ

2
مبينة لمكتاب الكريـ مفصمة لمجممو3".كبعد عرض رأم محمكد أحمد
فالسنة ٌ
ﱜ ﱝ ﱞ﴾ ٌ
النبكم ال ٌشريؼ
نحمة مف االحتجاج بالحديث ،يترؾ فينا تساؤال قد طرحو في قكلو أالٌ كىك لما أخذ الحديث ٌ

بكم
النحاة؟ أليس الحديث ٌ
مصد انر كأصالن ثاف في االحتجاج بعد القرآف الكريـ ،كلـ يكف كذلؾ عند ٌ
الن ٌ
النحك؟؟!
الشريؼ في أصكؿ الفقو ىك ذاتو في أصكؿ ٌ

1
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.104-103
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -2سكرة النحؿ ،اآلية .44

 -3أحمد محمكد نحمة ،أصول ال ّنحو العربي ،ص.47-46

183

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

ينية مف القرآف كالحديث كالتعامؿ معيما عمى ٌأنيما مادة
محمد عيد إلى نزع الضكابط ٌ
الد ٌ
كيدعك ٌ

أف
الديني،
غكم ال العرؼ ٌ
ٌ
كخالصة الرأم في ىذا المكضكع ٌ
ٌ
لغكية ،كالتعامؿ معيما مف كجية النظر المٌ ٌ
غكم إلييا ما
السنة-صحيحة أك غير صحيحة ،ينبغي أف ينحى مف النظر المٌ ٌ
نصكص القرآف ككذلؾ ٌ

الديني ،كما أدل إليو قديما مف االنصراؼ عف استنباط القكاعد منيا ،كما ينبغي في
داخمو مف العرؼ ٌ
ضكء ىذا الفيـ درسيا مف جديد باعتبارىا ميمان يمثؿ «نثر الفصحى» في عصكر ظيكر اإلسالـ ،بؿ ما
قبمو مف لغة الجاىمية 1".كيضيؼ سعيد جاسـ الزبيدم الكثير كالعديد مف التساؤالت في قكلو " :اآلف
ألف الحديث
الكضع كثر كتزايد بحيث صعب عمى ٌ
النحاة أف يميزكا ما ىك حديث ،كما ىك ليس منو؟ أـ ٌ
حكم أف يركف
ألف ألفاظ الحديث الكاحد تعددت ركايتيا فمـ يعد بمكنة ٌ
ركم بعض منو بالمعنى؟ أـ ٌ
الن ٌ

ألف ركاتو ال يحسنكف العر ٌبية
ألف ٌ
النحاة لـ يجدكا ما يكفييـ مف الحديث لالحتجاج بو ،أـ ٌ
إلييا ،أـ ٌ
الديني؟ أـ ألسباب فكرية مذىبية كسياسية؟"2كيرل في مكضع
ألف ذلؾ كاف بفعؿ التحرز ٌ
فيمحنكف؟ أـ ٌ

أف االحتجاج بالحديث أف يككف بجعمو أصال مف أصكؿ االستنباط ،كبما استشيد بيا عمى ما قرر
آخر ٌ
قاعدة ككاف أصال ،ال ما ذكر منيا استئناسا ،أك تبركا ،أك تكثيقا ،أك تكجييا كتخريجا ...فضال عف أنيـ

لـ يتخذكه أصال ليؤسسكا حكما كيقرركا قاعدة فسأقتصر عمى ما أكرده ابف مالؾ مف قكاعد كأصكؿ
استنبطيا منو كما عداه فتقميد ال جديد فيو سكل االتساع .كقد كاف يقصد بكالمو ىذا ما ذكره في ىامش
َّ
اعتمد عمى الحديث
ألني أتحدث عف منيج كاضح
الصحيفة مف قكلو " :ال يقدح ىذا في ما ذىبت إليو ٌ
3
محمد عيد " :أخيرا :ىؿ كاف مف الصكاب إبعاد
النبكم ،كىذا لـ يتضح عند ابف الطراكة كال غيره ".كيقكؿ ٌ

النحاة مصد انر ميماي كاف خميقان بالتقدير كالقبكؿ؟!
نصكص الحديث المكثقة عف الدراسة ،أك أف ذلؾ حرـ ٌ

4
بيدم " :كلكنو مع
سؤاؿ يجاب عنو في الفصؿ األخير مف ىذا البحث إف شاء ا﵀ ".كيقكؿ سعيد جاسـ ٌ
الز ٌ

النبكم ال ٌشريؼ كجعمو أصالن
ىذا يبقى أثره كبي انر في ٌ
حكية بحيث يؤرخ بو االحتجاج بالحديث ٌ
الدراسة ٌ
الن ٌ

النحاة المتأخركف فتأثر قسـ منيـ خطى ابف
مف أصكؿ االستنباط ،كىكذا سار االحتجاج بالحديث كتتابع ٌ
5
النحاة
.
ثـ ليتكصؿ بالقكؿ عف االحتجاج بالحديث كأثره عمى ٌ
مالؾ كالدماميني كابف ىشاـ ،كابف عقيؿ" ٌ

أف االحتجاج
غكية الجديدة ،قكلو " :كال ش ٌ
المعاصريف كالباحثيف كالمٌغكييف في ٌ
الدراسات ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
ؾ في ٌ
1
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.246
 ٌ2
بي نشأتو كتطكره ،ص.96
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌالنحك العر ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.101

4
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.114
 ٌ5
بي نشأتو كتطكره ،ص.104
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌالنحك العر ٌ
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النحاة المعاصريف كيتيح ليـ أف ينظركا في األصكؿ المستنبطة ،فقد يغير بعض األصكؿ
بالحديث يعيف ٌ

1
محمد الخطيب في
كيفتح مجاال كاسعا لمدراسات ٌ
الن ٌ
حكية الجديدة ".كالى ذات االتجاه يذىب عبد المطيؼ ٌ

األكليف ،كلكف
النحاة
كتابو (ابف يعيش كشرح
ٌ
أف االحتجاج بالحديث كاف مكجكدا عند ٌ
المفصؿ) ٌ
ٌ
المتقدميف ٌ
فإف األقكاؿ الٌتي تسقط احتجاج الحديث مف
عمى نطاؽ ضيؽ كأخذ يتسع تدريجيا فيقكؿ " :كاذا ثبت ذلؾ ٌ
الدليؿ الكاضح الذم سقتو إليؾ .عمى أف يكفيني أف أثبت –كقد
عمؿ البصرييف أقكاؿ ال قيمة ليا أماـ ٌ

فعمت-أف االحتجاج بالحديث لـ يكف ميمال كاٌنما بدأ في نطاؽ ضيؽ ،كأخذ يتسع تدريجيا حتٌى كجدنا
الخطكة الكاسعة الجزئية عند ابف مالؾ كأمثالو في القرف السابع اليجرم.

محمد الخضر حسيف أف ممف أجاز االحتجاج بالحديث كعدكه في األصكؿ الٌتي
كقد ذكر األستاذ ٌ

كعد مف أصحاب ىذا المذاىب الجكىرم كابف سيدة
يرجع إلييا في تحقيؽ األلفاظ ابف مالؾ ،كابف ىشاـٌ ،
النحك
جني كالسييمي ،كأبك عمي الفارسي احتج بالحديث في المٌغة ك ٌ
كابف فارس كابف خركؼ كابف ٌ

2
محمد عيد أ ٌف االحتجاج بالحديث
الصرؼ ".كغير ٌ
ك ٌ
أف مف المعاصريف ما ذىب في اتجاه مغاير فيرل ٌ

بد منو ،كبعد عرضو لممذاىب الثالثة المانعيف كالمجكزيف كالمتكسطيف في االحتجاج بالحديث يرل
أمر ال ٌ
النحاة بسبب قد ذكره كىك التحرز الديني منعيـ مف االحتجاج بالحديث النبكم ال ٌشريؼ؛ حيث
تعسؼ ٌ

أف المٌغكييف تتبعكا طرؽ عمماء الحديث
يذكر في مبحث لو عنكنو بمكقؼ ٌ
النحاة مف مصادر االستشياد ٌ

في األخذ كالركاية في ضبط ركاية المٌغة ،فقد التزـ عمماء المٌغة بما كضعو عمماء الحديث مف خصائص
كصفات دينية مكجيا قكيا كعامال فعاال في تكثيؽ الركاية أك تضعيفيا أك في تصكيبيا أك تخطئتيا .كيذكر
حقيقة األمريف بيف عمماء الحديث كعمماء المٌغة:
الركاية.
األكؿ :بياف الصمة بيف ما صنعو عمماء الحديث كعمماء المٌغة في ضبط ٌ
ٌ
3
الثٌاني :أساس التصكيب كالتخطئة في ضبط المٌغة عف ىذا الطريؽ الصعب الغريب ".كيذكر في
مكضع آخر " :كاف اختمؼ األمر بينيما بعد ذلؾ حيف طرحت الفكرة لمبحث كالنظر فمـ يجرؤ أحد عمى
السنة كذلؾ تبعا
التصريح ٌ
بأف القرآف ال يحتج بو في المٌغة ،بينما صرح بذلؾ بعض العمماء في نصكص ٌ

1
بي نشأتو كتطكره ،ص.104
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌالنحك العر ٌ
2
المفصل ،الككيت1999:ـ ،جامعة الككيت لجنة التٌأليؼ كالتعريب
محمد الخطيب ،ابن يعيش وشرح
ّ
 عبد المطيؼ ٌكالنشر ص.154-153

3
محمد عيد ،االستشياد كاالحتجاج بالمٌغة ركاية المٌغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المٌغة الحديث ،ص.74
ٌ -
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السنة 1".كالحقيقة الٌتي
الختالؼ درجة التنزيو كالتقديس في نفكس العمماء
عامة بيف القرآف ك ٌ
ٌ
خاصة كالناس ٌ
أما المعاصريف فيؤالء انقسمكا إلى قسميف قسـ
يجب إيضاحيا في ىذه الدراسة بيف القدماء كالمعاصريفٌ ،
يثني الثناء األكبر عمى القدماء في االحتجاج بالقرآف الكريـ ،كالحديث النبكم الشريؼ ،كأما اآلخر فيجحد

سانيات المعاصرة ،كيعمؿ ذلؾ بمرجعية ال أساس ليا مف الصحة كالصكاب ؾ-التحرز
بالثناء األكبر لمٌ ٌ

غكية بك ٌؿ مباحثيا؟ كاألمر الثاني :ألـ تكف
الديني-كأقكؿ :ألـ يكف العامؿ ٌ
ٌ
الديني سببا في نشكء العمكـ المٌ ٌ

فإف
كتب ٌ
النحكييف متضمنة الشكاىد القرآنية ،كاألحاديث النبكية؟ كاذا كاف الفارؽ بينيا ككالـ العرب ٌ
تفسير ذلؾ ال يخرج عما ذكره عبد الرحمف الحاج صالح-رحمو ا﵀-ككف كالـ العرب أكبر في استنباط

النص فمٌو إذف ىح ُّد أم بداية كنياية كعناصره عمى ىذا
غكم مكتمؿ بيذا ٌ
المٌغةحيث ٌ
إف ىذا المصدر المٌ ٌ
أما كالـ
النص القرآني فيك بالنسبة ٌ
معدكدة .كىكذا ىك ٌ
لمنحاة مصدر لغكم محدكد الحجـ كالعناصر .ك ٌ

النحاة يسمعكف الكالـ فترة زمنية طكيمة حتٌى سمعكا مف طبقة الشعراء
العرب فيك مفتكحا حيث بقي ٌ
كخاصة في عصر
المحدثيف ممف احتج بيـ كليس مثؿ ما كاف كالـ العرب شع ار كنث ار في زماف الفصاحة
ٌ

التدكيف إذ كان مصد ارً لغويا مفتوحا فمـ يزؿ العمماء يسمعكف مف فصحاء العرب بدون انقطاع حتٌى
الزماف
بد أف تككف عناصره غير محدكدة العدد بالنسبة إلى ىذا ٌ
نياية الفصاحة العفكية فال ٌ

المحدد.
ٌ

حكييف ،كعمى رأسيـ سيبكيو ،كىذا ال يتقبمو العقؿ
أما مسألة عدـ احتجاج األئمة القدماء مف ٌ
الن ٌ
كٌ

النحك
بي كسيمة لمحفاظ عمى المٌغة العر ٌبية ،كأدائيا أداء سميما ،أفمـ يكف ٌ
حكية ،ك ٌ
ألف القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
حكييف الٌتي ذكرىا
أما مسألة إماـ ٌ
الن ٌ
بي قد كضع لقراءة الحديث النبكم الشريؼ قراءة صحيحة ،ك ٌ
العر ٌ
رد المتأخريف المحققيف عمى عكس ذلؾ.
مذىب المانعيف كحجة لمنع االحتجاج بالحديث ،فقد كاف ٌ

كىنا تبيَّف النقطة األساسية الٌتي لـ يذكرىا المتأخركف بعد التحقيؽ في كتاب سيبكيو ،كاثبات
أف سيبكيو احتج بالحديث الشريؼ كباقي كالـ العرب؛ حيث لـ يذكر
االحتجاج بالحديث الشريؼ ،كىي ٌ
أف سيبكيو كىك فارسي األصؿ كلد
كىذا يي ٌبي يف ٌ

الرسكؿ
التكاتر أم ٌ
أف ىذا الحديث عف ٌ

ثـ ىاجر أىمو إلى البصرة فنشأ بيا ككانت أقرب
بالبيضاء ،كمسقط رأسو كاف باألىكاز ببالد الفرسٌ ،
المياجر إلى أىؿ فارس ىي َّ
يحميكف بيا
مد يف العراؽ الثالثة :البصرة ،كالككفة ،كبغداد ،فكاف اختيار أسرتو ي
كيحيا فتاىـ في أرجائيا يطمب العمـ ،فيبني لنفسو مجدا خالدا.

1
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كطفؽ سيبكيو يطمب العمـ بيا ،فكاف الحديث كالفقو مف أكؿ ما يدرس العمماء ،فأعجبو ذلؾ
النبي
كصحب الفقياء كأىؿ الحديث ،ككاف يستممي قكؿ ٌ

 :ليس مف أصحابي إالٌ مف لك

حماد :لحنت
شئت ألخذت عميو ليس أبا الدرداء ".فقاؿ سيبكيو( :ليس أبك الدرداء) ٌ
كظنو اسـ ليس .فقاؿ ٌ
يا سيبكيو ،ليس ىذا حيث ذىبت ،كاٌنما ليس ىينا استثناء! فقاؿ :ال جرـ ،سأطمب عمما ال تمحنني فيو.

حماد :فكاف
حماد بف سممة :أف جاء إليو سيبكيو مع قكـ يكتبكف شيئان مف الحديث قاؿ ٌ
كخبر آخر يركيو ٌ
في ما أمميت ذكر الصفا ،فقمت " :صعد رسكؿ ا﵀
النبي

الصفا" ككاف ىك يستمؿ ،فقاؿ :صعد

فمما فزع مف مجمسو
الصفاء ".فقمت :يا
ُّ
فارسي ال تقؿ :الصفاء؛ ٌ
ألف الصفا مقصكرٌ ،

كسر القمـ ،كقاؿ« :ال أكتب شيئا حتٌى أحكـ العر ٌبية» 1".كلع ٌؿ ىاتيف الحادثتيف المثيرتيف مع حكادث

المتقدميف-مذىب المانعيف-كالمتأخريف في احتجاج سيبكيو بالحديث؛ ىي الٌتي حدت
أخرل-لـ ينتبو إلييا
ٌ
كجعمتو يحتج بالحديث

بي
سيبكيو إلى تعمٌـ العر ٌبية كالبحث فييا ،كعف ذكر التكاتر عف ٌ
الن ٌ
ألف ذلؾ ال يقبؿ ،فسيبكيو
الشريؼ كما احتج بكالـ العرب ،كال يمكف أف نقكؿٌ :أنو بدافع التحرز ٌ
الديني؛ ٌ

النحاة-كما فسر ذلؾ عبد الرحمف الحاج
احتج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كفسرنا كثرة كالـ العرب عنده كعند ٌ

صالح-فكيؼ ال يتحرز مف القرآف الكريـ كقراءاتو كىما أعظـ مف الحديث الشريؼ؟ أـ حسب الٌذيف

ً
بكم الشريؼ ساء ما
األكليف بقكليـ ٌأنيـ لـ يحتجكا بالقرآف الكريـ كقراءاتو كالحديث ٌ
النقد ٌ
ا ٍجتىىريحكا ٌ
الن ٌ
لمنحاة ٌ
يحكمكف ،ليثبت االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو لدل ا ٌلنحاة األكلكف كثبت لدل المٌغكييف المتأخريف
بكم الشريؼ ،كذلؾ ما ذكره المحققكف كالمفيرسكف لكتاب سيبكيو ،كما ذكره
احتجاج سيبكيو بالحديث ٌ
الن ٌ
بعض الباحثيف المعاصريف كعمى رأسيـ الباحثة خديجة الحديثي في كتابيف ليا األكؿ« :موقف ال ّنحاة من

شريف» والكتاب الثاني« :الشاىد وأصول ال ّنحو في كتاب سيبويو» .فتبيف في
االحتجاج بالحديث ال ّ
النحكييف بالحديث الشريؼ حينما تبدأ دراستيا في الفصؿ األكؿ :بمذاىب االحتجاج
األكؿ احتجاج ٌ

الرابع المكسكـ بػ:
كالفصؿ الثاني نحاة ما قبؿ االحتجاج كالفصؿ الثالث ٌ
النحاة المحتجكف ،كفي الفصؿ ٌ

إف الدافع إلى القياـ بيذا البحث ما لمستو مف
أيصح االحتجاج بالحديث؟ كتختـ الكتاب بقكلياٌ " :

بكم ال ٌشريؼ كما
اضطراب اآلراء كاألقكاؿ كالنقكؿ عف القدماء كالمحدثيف في جكاز االحتجاج بالحديث ٌ
الن ٌ

 -1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.8
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النحاة األكائؿ مف تركيـ االحتجاج بالحديث1"...كقد اختمفت اآلراء حكؿ مسألة االحتجاج
يمحؽ إلى ٌ

كمف أفاض الحديث عف االحتجاج
بالحديث النبكم الشريؼ بيف قدماء كمعاصريفٌ ،
فأما المعاصريف ى
محمد المختار كلد ٌاباه في
بالحديث ،كمسألة احتجاج إماـ ٌ
النحكييف سيبكيو بالحديث أك عدـ احتجاجو بو ٌ

بي في المشرؽ كالمغرب» معقبا عما ذكره القاضي أبي سعيد الحسف بف عبد ا﵀
كتابو «تاريخ ٌ
النحك العر ٌ
الديف عبد
حكييف البصرييف» (ص )34كعما ذكره أبي البركات كماؿ ٌ
افي في كتابو «أخبار ٌ
الن ٌ
ٌ
السير ٌ
محمد بف األنبارم (ت )577في كتابو «نزىىة األلباء في طبقات األدباء» (ص )54فيقكؿ:
ٌ
الرحمف بف ٌ
أف الحديث
كتحاشى ٌ
النحاة األكائؿ االستشياد بالحديث ،كجاء تعميؿ الذيف تابعكىـ مف متأخرم العمماء ب ٌ

بكم قد ركاه المحدثكف بالمعنى ،مستدليف باختالؼ الركايات في الحديث الكاحد .كسكؼ نرل رد ابف
ٌ
الن ٌ
أف سيبكيو
مالؾ عمى ىذا االعتراض مع أنا نعتقد أف ىذا التحاشي جاء عف طريؽ الصدفة؛ إذ سنرل ٌ

الٌذم دون ال ّنحو في كتابو كاستمرت شكاىده سارية في المصنفات لـ يكف ذا معرفة بالحديث .كقد يمكف

النحك كابتعد
ألنو طمبو أكال .كلحف فيو فانصرؼ إلى ٌ
أف يقاؿ ٌإنو بقيت في نفسو عقدة من تعمم الحديث ٌ
2
محمد المختار كلد ٌاباه في مسألة عدـ احتجاج سيبكيو
عف الحديث ".كنحف ىينا نرجح ما ذىب إليو ٌ

أف يرىكاتيوي كانكا
ركم بالمعنى ك ٌ
بالحديث لـ تكف كليدة ما نادل بو مذىب المانعيف ،كما جاء بو تعميميـ؛ ٌأنو ى
كنرد عنيـ بحجة جديدة ككف سيبكيو لـ يكف ذا معرفة بالحديث؛ بؿ ٌإنو بقيت في نفسو
مف األعاجـ .ي

عقدة من تعمم الحديث كأف تحاشي سيبكيو لمسألة االحتجاج بالحديث جاءت عمى الصدفة ،كلكف ما
يمكف أف يؤخذ عميو بالنقض في قكلو حجتيف الثانية أقكل مف األكلى؛ حيث تبطميا ،في قكلو كقد يمكف

النحك كابتعد
ألنو طمبو أكال ،كلحف فيو فانصرؼ إلى ٌ
أف يقاؿ ٌإنو بقيت في نفسو عقدة مف تعمـ الحديث؛ ٌ
عف الحديث كىذه الحجة الثانية الٌتي تدمغ األكلى ،كىذا ىك الصكاب كالحقيقة الٌتي جعمت سيبكيو يبتعد

عف الحديث استعظاما لما فيو ،كاستصعابا لو ،ككذلؾ ما يؤخذ عميو ٌأنو كاف ذا معرفة بالحديث ،كقد

استشيد بو كباقي كالـ العرب ليتبيف استعظامو كاستصعابو عميو .فقد كاف يعمـ ما في العر ٌبية مف عمكـ
ذرة في نحكىا كال في
كما يخرج منيا كما ينزؿ منيا ،كما يعرج فييا .عالـ لمعر ٌبية ال يعزب عنو مثقا يؿ ٌ

صرفيا ،كال أصغر مف ذلؾ ،كال أكبر إالٌ ىك في كتاب سيبكيو.

كالٌذيف بحثكا عف الحجج عدـ االحتجاج بو معجزيف ،أكلئؾ الذيف ادعكا ٌأنو ركم بالمعنى كأف يرىكاتىوي

ألف قميال منيـ كانكا مف أىمو ثـ
كانكا مف األعاجـ " ،كلقد قمد ٌ
النحاة سيبكيو في عدـ االستشياد بالحديث؛ ٌ
1
النحاة مف االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،دار الرشيد لمنشر ،ص.423
 -خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌ

2
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.29
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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أف ركاتو كانكا مف األعاجـ.
صاركا بعد يبحثكف عف الحجج لعدـ االحتجاج بو .فادعكا ٌأنو ركم بالمعنى ،ك ٌ

الركاة سكاء أكانكا عربا أك مكالي يحرصكف حرصا شديدا عمى تتبع ألفاظ الحديث
كالحقيقة ٌ
أف ىؤالء ٌ
َّ
متعمدا فميتبكأ
كذب ىعمى َّي
لتكاتر الحديث القائؿ « :ىمف
ى

مخافة أف يكذبكا عمى رسكؿ ا﵀

1
أف
مقعده مف النار ».كاذا خامرىـ الش ٌ
محمد مختار كلد ٌاباه ٌ
ؾ في عبارة ىب ىيينكا كجو ذلؾ ".يتبيف مف قكؿ ٌ

ثـ كيؼ ليؤالء الركاة كىـ يعممكف
مذىب المانعيف لـ يككنكا مف أىؿ ٌ
النحك ،إالٌ قميؿ منيـ كانكا مف أىموٌ ،
عظمة الحديث النبكم الشريؼ مف العرب أك المكالي أف ينقمكا ما ليس مف كالـ الرسكؿ

حساف:
فقد كانكا يحرصكف ك ٌؿ الحرص عمى ركاية الحديث ،كما ركل عنيـ ىذا الحديث .فيقكؿ تماـ ٌ
أفصح العرب ،كأ ٌف الحديث إذا صحت

أف النبي
كأما الحديث فمع إجماع ٌ
النحاة عمى ٌ

نسبتو إليو كثبت ٌأنو قالو بمفظو فال مجاؿ لدفعو في االستشياد ،كال في االحتجاج بو في التقعيد ،كلكف

النحاة لـ يعترفكا بتحقيؽ ىذه الشركط إالٌ لعدد قميؿ مف األحاديث القصيرة كقكلو
ٌ

ب
 :ىم ٍف ىك ىذ ى

مدا يمتى ىع َّ
ىعمىي ىع ٍا َّ
مدا ىفٍم ىيتىبكأ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىف َّ
الن ًار .أما ما لـ تثبت نسبتو إلى النبي
ى
ألف أغمب ذلؾ مركم بالمعنى .أم بألفاظ غير ألفاظو عميو السالـ ... ،كاذا كاف ما
في ٌ
النحك مرفكض؛ ٌ
فاالحتجاج بو

صحت نسبتو إلى النبي

فإف معنى كقكؼ
مف القمة بحيث ال يكاد يفي بشيء في ىذا الباب ٌ

النحاة ىذا المكقؼ أ ٌنيـ مف الناحية التٌطبيقية البحتة منعكا االحتجاج بالحديث .كاذا كاف لنا مف تعقيب
ٌ

أف الذيف تمقكا ىذه األحاديث تمقيا مباش ار عف الرسكؿ
فإنو كاف ينبغي ٌ
عمى ىذا المكقؼ ٌ
لمنحاة أف يراعكا ٌ
صمكات ا﵀ عميو كانكا مف الصحابة كىـ عرب خمص مف ذكم الفصاحة كالسميقة ،فمك أ ٌف كاحدا منيـ
خانتو ذاكرتو في خصكص المفظ ألدل المعنى بألفاظو فصحيحة مف عنده فإذا سممنا بذلؾ انتقمنا مف

ألنيـ كانكا إما عربا أقحاحا
بعدىـ إلى ركاة الحديث مف التابعيف كتابعي التابعيف فكجدناىـ أحد فرقيفٌ :

يصدؽ عمييـ ما صدؽ عمى الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ ،كاما مف األعاجـ الذيف عرفكا بصدؽ حرصيـ

عضكا بالنكاجد عمى ما كاف لدييـ ،ثـ ٌإنيـ
عمى حرفية ٌ
النصكص ،كأنيـ إذا تمقكا عف صحابي أك تابعي ٌ

كاف ليـ مف البصر بقؿ الحديث سندا كمتنا ما يدعكا إلى االطمئناف عمييـ كالييـ مف حيث المحافظة
البد أف يككف قد خفؼ الحمؿ عف ذاكر
النص ،كالسيما أف االعتماد عمى التدكيف في ذلؾ العصر ٌ
عمى ٌ
1
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.30-29
 مح ٌمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌالنحك العر ٌ
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الحفاظ مف المحدثيف ،ال نقكؿ ٌإنو شجعيـ عمى النسياف ،كاٌنما نقكؿ أعانيـ عمى عدـ النسياف ،كعمى

النص ،بالصكرة الٌتي تمقكه بيا عف الصحابي أك التابعي ذم السميقة .زد عمى ما تقدـ أف ىؤالء
ضبط ٌ

حكية في ظؿ مجتمع
النحاة الٌذيف بدأكا جيكدىـ ٌ
األعاجـ لـ يككنكا يرككف األحاديث في عالـ غير عالـ ٌ
الن ٌ

بي
فصيح ... ،كلـ نسمع ٌ
أف األحاديث الٌتي كانكا يرككنيا خالفت القكاعد أكثر مما خالفيا ال ٌشعر العر ٌ
النحاة يقيمكف نحكىـ عمى ال ٌشعر كىك لغة
المشتمؿ عمى الضرائر كالرخص ،كعمى الرغـ مف ذلؾ نرل ٌ

خاصة غير النثر ،كيترككف األحاديث كىي أقؿ مخالفة لقكاعدىـ مف ال ٌشعر ...فمماذا تككف الركاية
ٌ

بالمعنى مانعا مف االحتجاج بالنسبة لمحديث دكف الشعر؟  ...قاؿ تماـ :كأرل ابف مالؾ أكثر إنصافان

1
فإنيـ
إف ركاة الحديث كانكا مف الصحابة كالتابعيف كتابعي التابعيف؛ ٌ
كأصح منيجان ".كيذكر تماـ حساف ٌ

كأنٌو كاف مف الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ عربا

جميعا سماعا الحديث عف رسكؿ ا﵀

أف الٌذيف تمقكا ىذه
فإنو كاف ينبغي ٌ
أقحاحا ،كاذا كاف لنا تعقيب عمى ىذا المكقؼ ٌ
لمنحاة أف يراعكا ٌ

األحاديث تمقيا مباش ار عف الرسكؿ صمكات ا﵀ عميو كانكا مف الصحابة كىـ عرب خمص مف ذكم

الفصاحة كالسميقة ،فمك أف كاحدا منيـ خانتو ذاكرتو في خصكص المفظ ألدل المعنى بألفاظو فصيحة مف
عنده فإذا سممنا بذلؾ انتقمنا مف بعدىـ إلى ركاة الحديث مف التابعيف كتابعي التابعيف فكجدناىـ أحد
عضكا
فرقيف :ألنيـ كانكا إما عربا أقحاحا يصدؽ عمييـ ما صدؽ عمى إذا تمقكا عف صحابي أك تابعي ٌ
بالنكاجد عمى ما كاف لدييـ زد عمى ما تقدـ أف ىؤالء األعاجـ لـ يككنكا يرككف الحديث في عالـ غير

حكية في ظ ٌؿ مجتمع فصيح".
النحاة الذيف بدأكا جيكدىـ ٌ
عالـ ٌ
الن ٌ

2

كجاء في كتاب اإلنصاؼ في مسائؿ

الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف في ما ذكره المحقؽ عف ابف األنبارم كاستشياده بالحديث كقكلو بحجة

فإف ركاة األحاديث كانكا
أف الحديث ركم بالمعنى " :كىذه حجة كاىية بالطبعٌ ،
المانعيف باطمة في قكليـ ٌ
يعيشكف في حيٍّز عصكر االحتجاج ،كحتٌى لك سممنا جدال بأنيـ رككا األحاديث بالمعنى كصاغكىا

3
غكييف
أما مسألة التحرز ٌ
الديني فال كقع ليا في نفكس ٌ
بعباراتيـ؛ ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
فإنيـ ممف ييحتى يج بمغتيـ ".ك ٌ
األكليف إالٌ لعظمة ىذيف َّ
األكليف عف
نحكم كال
المدكنتيف المٌغكيتيف ،كاألكثر مف ذلؾ فمـ يتكاف
ٌّ
ٌّ
لغكم مف ٌ
ٌ

بكم الشريؼ) إالٌ
دراستيما ،كالبحث في عممييما كما كاف احترازىـ فييما (القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
الن ٌ

شريف" :
الديف ال ّ
محمد صالح ٌ
احت ار از مف الخطأ في فيـ أحكاميما ،كما يقكؿ ٌ

فميست الجممة []...

1
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.95-93
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -2المرجع نفسو ،ص.95

 -3ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف ،ص .34
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منيجي كاضح مسير بنظرٌية
كمقننة بتمشي
تأدية
عفكية لممعنى [ ]...بؿ تأدية مبحكث عنيا ٌ
ٌ
ٌ
النصكص
النصكص
نحكية ذات أبعاد
األدبية بحثان عف معناىا ،ك ٌ
تطبيقية في معالجة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
1

غكييف األكليف في
عية احت ار ا
ٍّف ٌ
شدة بحث ٌ
النحاة كالمٌ ٌ
ز مف الخطأ في فيـ أحكاميا ".كىذا ييبي ي
ال ٌشر ٌ

النحاة
أف ٌ
القرآف الكريـ كقراءاتو ،كفي الحديث ٌ
محمد عيد بقكلو ٌ
الن ٌ
بكم الشريؼ عمى عكس ما ذىب إليو ٌ
ألف
األكليف أضاعكا عمى أنفسيـ الكثير مف العمـ في ىذيف المصدريف بسبب التحرز ٌ
الديني ،كىذا خطأ؛ ٌ

شدة البحث فييما إلى تأليؼ مؤلفات ضخمة
النحاة كالمٌغكيكف األكليف بحثكا في ىذيف المصدريف ككانت ٌ

(كمعاني القرآف لمفراء ،ككتاب معاني القرآف لألخفش ككتب إعراب القرآف الكريـ ...الخ) كاف كاف التحرز
عية كلـ يضيعكا عمى أنفسيـ تحصيؿ الفائدة
الذم ذكره ٌإنما ىك احت ار از مف الخطأ في فيـ األحكاـ ال ٌشر ٌ

العممية مف ىذيف المصدريف األساسييف لمغة العربيَّة.
العظيمة ك ٌ

كيذكر التكاتي بف التكاتي " :تأثير الحديث في أصول ال ّنحو :بقيت مسألة كىي تأثير الحديث في

الديف؟ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ نكاد
النحك إلى أصكؿ ٌ
النحك كما مدل ىذا التأثير؟ كما حاجة ٌ
أصكؿ ٌ
النحك كأصكلو بنسبة مف القكة ال تق ٌؿ عف تأثير الحديث في الفقو
نرل رأم العيف تأثير الحديث في ٌ
كالتفسير كلكف الزاكية الٌتي ننظر مف خالليا إلى التأثير كالتأثر في ىذا المضمار أصيمة مبتكرة ليس فييا

كب ٍعد مداه كاف عمى
أف تأثير الحديث في أصكؿ ٌ
شيء مف التقميد ،عمى ٌ
النحك عمى اتساعو كعمقو ي
كجييف:

النحك قبؿ أف يكتمؿ منيجا ،كيتعمؽ دراسة كتحميال.
أحدىما :رافؽ نشأة ٌ

والثاني :شيد اكتماؿ ىذا العمـ بعد أف نضج كآتى أكمو اليانع الشيي 2".كما نضيفو مف أثر عمـ

النحك ،كما يتبيف في ما سنعرضو مف االحتجاج كاالستشياد بكالـ العرب.
الحديث في أصكؿ ٌ

الركاة كالنقؿ في الحديث
بكم الشريؼ في أصكؿ ٌ
ٌأكالن :أثر منيج الحديث ٌ
الن ٌ
الركاية ك ٌ
النحك منيج ٌ
النقد كالتٌجريح كالتٌرجيح كالتٌخريج
الركاة كمقاييس ٌ
كالتٌحر ٌ
الركاية ك ٌ
م كاالستنباط كاالستقراء ،كشركط قبكؿ ٌ
كأساليب التصنيؼ ،كمعايير المكازنة.

العممية في عمكـ المٌغة العر ٌبية بعد القرآف الكريـ كقراءاتو
النبكم أصؿ مف األصكؿ
ثانيا :الحديث
ٌ
ٌ

النحك.
سانييف المعاصريف في أصكؿ ٌ
كما أثبت ذلؾ كرجحو الباحثيف المٌ ٌ

1
التكنسية
النص إلى ما يد ٌؿ عمى المتكمٌـ ،حكليات الجامعة
محمد صالح ٌ
الديف الشريؼ ،تطابؽ المٌفظ كالمعنى بتكجيو ٌ
ٌ
 ٌعدد  ،43تكنس1999 :ـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ص.40
2
النحك ،ص.149
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ
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كرجح مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة االحتجاج بالحديث ،حتٌى ظيرت تعقيبات مف بعض الدارسيف

في ذلؾ ،فيقكؿ خالد بف سعكد العصيمي " :كقد ظيرت لي ممحكظات عمى قضية احتجاج المجمع بمفظ
الحديث النبكم ،أجمميا في ما يأتي:

أف المجمع في أكثر استدالالتو باألحاديث لـ يكف إالٌ متابعا لمف سبقو مف العمماء ،مع ٌأنو
أكالٌ :

يمكف أف يصؿ مف نصكص الحديث الكثيرة جدا إلى تغيير بعض األحكاـ أك التكسع في بعض القكاعد.

ثانيا :لـ يأت في أم مسألة مف المسائؿ الٌتي استدؿ بيا المجمع باألحاديث االعتماد عميو كحده في
إثبات القاعدة ...الخ
أف القرار الذم صدر باالحتجاج باألحاديث في مجاالت المٌغة مع ككنو مضبكطا بضكابط
ثالثاٌ :

أف المجمع لـ يراعيا في ق ارراتو فحديث« :الناس قكارم ا﵀ في أرضو» ليس في الكتب الٌتي
ٌ
عممية ،إالٌ ٌ

دكنت في الصدر األكؿ ،كحديث« :فكقعتا ركبتاه قبؿ أف تقعا كفاه» ليس مف الركايات المشيكرة 1 .كيتبيَّف
أف مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة أقر ضركرة االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ كاستنباط
مما سبؽ ذكره ٌ

حكية .عمى مطمؽ االحتجاج بالحديث النبكم
حكية مف الحديث ،كعميو يتـ كضع القكاعد ٌ
األحكاـ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
الحؽ في
أف
ٌ
محمد الخضر حسيف باالحتجاج بالحديث ٌ
بكم في المٌغةٌ " :
الن ٌ
الشريؼ ،كذلؾ عمى قكؿ ٌ
جانب مف يراىا كافية في المٌغة ،كاف مجاؿ البحث في عمكـ المٌغة أكسع ،ككجدنا مف المساعدة عمى

بي
إعالء شأف المٌغة ما ال نجده عندما تقصر
ٌ
الحجة في القرآف الكريـ ،كما يبمغنا مف كالـ عر ٌ
2
بكم الشريؼ في المٌغة ،كرفضكا مذىب
سانيكف الكصفيكف إلى االحتجاج بالحديث ٌ
فصيح ".كيذىب المٌ ٌ
الن ٌ
أف
المانعيف مف االحتجاج بالحديث ،كيردكف في ىذه المسألة عمى ما استند إليو مذىب المانعيف مف ٌ

أف الحديث كقع فيو المٌحف.
الحديث ٌ
الركاة كانكا أعاجـ ،ك ٌ
بكم الشريؼ ركم بالمعنى ال بالمٌفظ ،ك ٌ
الن ٌ
أف ٌ

إف
بكم الشريؼ َّ
كاف كاف الحديث ٌ
محمد خافٌ " :
ركم بالمعنىٌ ،
الن ٌ
فإف ٌ
الراكم كاف عر ٌبياى ،يقكؿ ٌ

الركاية بالمعنى احتماؿ عقمي يمكف حدكثو ،كقد ال يحدث ،كما األمر في ىذا الشأف إالٌ البناء عمى
تجكيز ٌ

المغير لمفظ إذا كاف
فإف الراكم
ٌ
األصؿ كاألصؿ في الركاية المٌفظ ،كلك فرضنا كقكع التغيير في المٌفظ ٌ

3
أما كقكع المٌحف في ما ييركل مف أحاديث فيك قميؿ كذلؾ ،كال ُّ
يعد شيئا
أعرابيًّا فكالمو ٌ
حجة في المٌغة ".ك ٌ

بكمية األحاديث المدكنة بؿ المركية بالمشافية ،كليس مف المعقكؿ أف يرفض االحتجاج
ذا باؿ ،إذا قكرف ٌ

1
يفية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.663
 خالد بف سعكد فارس العصيمي ،الق اررات ٌحكية كالتٌصر ٌ
الن ٌ
2
محمد الخضر حسيف ،دراسات في العر ٌبية كتاريخيا ،ص.166
 ٌ3
بي ،ص.38
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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بالحديث بسببيا ،كقد نصكا عمى كجكب إعراب الحديث ،كتصكيب ما لحقو مف لحف ،يقكؿ اإلماـ
1
كتبيف
فإن القوم كانوا عربا» ويقول« :ال بأس بإصالح المّحن في الحديث»
األكزاعي« :أعربوا الحديث ّ
ٌ

الركاة كانكا عربا
فإف القكـ كانكا عربا دليال قاطعا عمى ٌ
مف قكؿ اإلماـ أعربكا الحديث ٌ
أف أغمب أك ك ٌؿ ٌ
الركاة مف األعاجـ ،كىـ يمحنكف في الحديث ،فكيؼ؟ كىـ نشئكا بيف العرب كما نشأ كتعمٌـ
كاف كاف ٌ
سيبكيو ،فمماذا لـ يمحف سيبكيو في الكتاب؟ كاذا كاف الحديث المركم بالمعنى ما اختمؼ لفظو ،فقد كاف

بأف في ركاة الحديث أعاجـ باطؿ ،ككالـ العرب
ىذا المفظ كمٌو عف العرب-لـ يكف لفظا أعجميا -كالقكؿ ٌ

الركاة العرب عمى اختالؼ
حجة في المٌغة ،كاف كقع المٌحف فيو ٌ
كمٌو ٌ
الركاة مف األعاجـ ،بؿ ٌ
فإنو لـ يكف ٌ
لفظ ىؤالء العرب باختالؼ قبائميـ ،كما ىك الحاؿ في اختالؼ قراءاتيـ الٌتي َّ
سندىا لتيسير القراءة
صح ٌ
كيقكؿ سعيد األفغاني " :كجرل عمى ذلؾ العمماء حتٌى في عصرنا الحاضر ،منيـ المرحكـ األستاذ طو
صح منيا دكف قيد كال شرط-أم يحتج بالحديث المركم
الراكم؛ فقد كاف يذىب إلى االحتجاج بما
ٌ
ركم عف العرب-كيعرض لمذيف اعترضكا بكجكد أىعاجـ في ركاة بعض األحاديث فيقكؿ:
ألنو َّ
بالمعنى؛ ٌ

ألف ذلؾ يقاؿ في ركاة الشعر كالنثر المذيف يحتج بيما
بأف في ركاة الحديث أعاجـ ليس بشيء؛ ٌ
كالقكؿ ٌ
فإف فييما الكثير مف األعاجـ؛ كىؿ في كسعيـ أف يذكركا لنا محدثنا ممف يعتد بو يمكف أف يكضع في

الرك ىاية)؟ الذم كاف (يكذب ،كيمحف ،كيكسر) كمع ذلؾ لـ يتكرع الككفيكف ،كمف نيج منيجيـ
صؼ (حماد َّ

عما
عف االحتجاج
بمركياتو كلكنيـ تحرجكا في االحتجاج بالحديث ...ثـ ال أدرم ىلـ ترفٌع ٌ
الن ٌ
ٌ
حكيكف ٌ
الفياض بالعذب الزالؿ ،فأصبح ربع المٌغة
غكيكف مف االنتفاع بيذا الشأف ،كاالستقاء مف ينبكعو ٌ
ارتضاه المٌ ٌ

2
أف ما ذىب إليو القدماء-
بو خصيبا بقدر ما صار ربع ٌ
محمد خاف" :كالحقيقة ٌ
النحك منو جديبا ".كيقكؿ ٌ

مذىب المانعيف االحتجاج بالحديث-مف حذر في قبكؿ الحديث في المٌغة أك االمتناع عف االستشياد بو

ألف العمماء (عمماء الحديث كجدكا ك ٌؿ األحاديث صحيحة في كتب الصحاح الست
س َب ُب ُو؛ ٌ
قد زال َ

المحدثيف قد
النحكييف سيبكيو)
ٌ
النحاة القدماء بالحديث كعمى رأسيـ إماـ ٌ
كالمفيرسكف الٌذيف حققكا احتجاج ٌ

صححكا كثي ار مف األحاديث؛ كىي معركفة المصادر.
ٌ

كذىب العمماء المعاصركف إلى جعؿ الحديث النبكم مكردا بعد القرآف الكريـ لالحتجاج بو في

المٌغة.

1
بي ،ص.38
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
-2
النحك ،ص.50
سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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السماع المّ ّ
ّ

النحك ،كشاىد مف شكاىد أصكلو ،كثاني أدلٌتو بعد القرآف الكريـ
حجة في قكاعد ٌ
إف الحديث ٌ
بكم ٌ
ٌ
الن ٌ

كمرتبتو قبؿ ال ٌشعر كالنثر.

غكم بالقاىرة االحتجاج بالحديث الشريؼ؛ حيث جاء في ق ارراتو ()1962-1932
كقرر المجمع المٌ ٌ
ٌ

النحك كالمٌغة ،كاذا كاف قد كرد في كتب الصحاح الست ،أك ما قبميا مف مدكنة
بكم في ٌ
يحتج بالحديث ٌ
ٌ
الن ٌ

1
إف المٌسانيٍّيف المعاصريف يقرركف باالحتجاج بالحديث
الحديث ".كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :

النبكم الشريؼ ،كيرفضكف مذىب المانعيف ،كيدحضكف كيفندكف أراءىـ في منع االحتجاج بالحديث
ٌ

غكية باعتبارىا
سانيات المعاصرة االحتجاج بالمدكنة المٌ ٌ
ساني المعاصر في المٌ ٌ
الشريؼ كأثبت التفكير المٌ ٌ
الدينية بؿ باعتبارىا عكامؿ
محمد عيد-بعيدا عف العكامؿ
ٌ
مادة ٌ
لغكية ال باعتبارىا مف كجية نظرة دينيةٌ -

غكية ،فجاءت ق اررات مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة تدعك إلى
لغكية يت ٌـ تحميميا كاستقراءىا كفؽ مستكياتيا المٌ ٌ
ٌ
ضركرة االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ باعتباره مكردان لغكيان كدينيان صحيحان.
ِ
المعاصرين:
الوصفيين
سانيين
ِّ
المطمب الثالث :االحتجاج بكالم العرب واعتراضات المّ ِّ
أىـ
أف االحتجاج بالقرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
َّف لنا في ما سبؽ ذكره ٌ
تبي ى
الن ٌ
بكم ال ٌشريؼ كاف مف ٌ

األكليف ،كقد أثار المٌسانيُّكف
القضايا
بي لدل ٌ
األصكلية في أصكؿ ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
غكييف ٌ
النحك العر ٌ
المعاصركف اعتراضاتيـ حكؿ مسألة االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كمسألة االحتجاج بالحديث
ال ٌشريؼ قدماء كمحدثيف كمعاصريف ،كبينكا ضركرة االحتجاج المطمؽ بالقرآف الكريـ كقراءاتو كالحديث
غكييف
النحاة َّ
أف ٌ
تبينكا مرتبة االحتجاج بيذيف المصدريف المٌ ٌ
األكليف كالمٌغكييف قد ٌ
النبكم الشريؼ كتبيَّف ٌ
سانييف المعاصريف ليـ في االحتجاج بيما.
بالرغـ مف اعتراضات بعض المٌ ٌ

األكليف ،كلدل المٌسانييف المعاصريف في
كيأتي كالـ العرب باعتباره مصد ار لغكيا ٌ
لمنحاة كالمٌغكييف ٌ
النحاة كالمٌغكييف
المرتبة الثالثة بعد القرآف كالقراءات كالحديث .كعميو نطرح
اإلشكاليات :فيـ تمثؿ احتجاج ٌ
ٌ

سانيكف المعاصركف في االحتجاج بكالـ العرب؟
األكلكف بكالـ العرب شع انر كنث انر؟ كما ىي اعتراضات المٌ ٌ
ٌ
األكليف في مسألة االحتجاج بكالـ العرب؟ كما ىك مكقفيـ مف
سانيكف المعاصركف مع ٌ
كىؿ اتفؽ المٌ ٌ
النحاة ٌ

المعايير الٌتي كضعكىا؟ كفيـ تمثمت إضافاتيـ؟

كثير عف المٌغة الٌتي
األكليف بكالـ العرب الٌذيف ابتعدت لغتيـ قميالن أك نا
كىؿ احتج ٌ
النحاة كالمٌغكيكف ٌ
نزؿ بيا القرآف الكريـ؛ كىي لغة العرب الذيف كانكا في عيد الرسكؿ
1
بي ،ص.39
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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كك ٌؿ ىمف اكتسب العربيَّة

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

األكلكف كالـ العرب مف الذيف ابتعدت لغة بيئتيـ األكلى عف
مثميـ ،كلـ تتغير ألسنتيـ؟ ألـ ييمحص ٌ
النحاة ٌ
األكليف في االحتجاج بمغة العرب الذيف اكتسبكا لغتيـ
النحاة كالمٌغكيكف َّ
ىذه المٌغة؟ أليس ىذا معيار ٌ
بكم
بالسميقة كنطقكا بيا في سائر أكقاتيـ مف بيئتيـ ،كلـ تبتعد لغتيـ عف لغة القرآف الكريـ كالحديث ٌ
الن ٌ

ال ٌشريؼ كك ٌؿ العرب الذيف كانكا مثميـ ،فيؤالء كانكا أصحاب السميقة الفصيحة؟ كفيـ تمثؿ معيار الفصاحة
األكليف؟ كما الفرؽ بيف الفصيح السميقي ،كالفصيح غير السميقي لدييـ؟ كىؿ التزـ
لدل ٌ
النحكييف كالمٌغكييف ٌ
المكانية الٌتي كضعكىا؟ كما مكقؼ المٌسانيكف المعاصريف
مانية ك
األكليف بالشركط ٌ
ٌ
ٌ
الز ٌ
النحاة كالمٌ ٌ
غكيكف ٌ
منيا؟ كما ىي القبائؿ الٌتي يخصَّت باالحتجاج؟ كلماذا لـ يحتج بالقبائؿ األخرل؟ ألـ تكف قبيمة قريش

كفيـ تمثمت اعتراضات المٌسانيكف المعاصريف في االحتجاج بكالـ العرب؟ كما ىي عصكر
أفصح القبائؿ؟ ى
االحتجاج بكالـ العرب؟

بكم ال ٌشريؼ مصدريف لغكييف ليما ٌّ
حد؛ أم بداية كنياية
ألـ يكف القرآف الكريـ كالحديث ٌ
الن ٌ

النحاة األكليف مصد انر لغكيان محدكدة
النص القرآني بالنسبة إلى ٌ
كعناصرىما عمى ىذا محدكدة؟ كىكذا ٌ

النحاة يسمعكف كالـ العرب فترة زمنية
مدكنة مفتكحة؛ حيث بقي ٌ
الحجـ كالعناصر؟ ك ٌ
أما كالـ العرب فيك ٌ
ممف احتج بيـ؟ كليس مثؿ ما كاف كالـ العرب شع انر كنث انر
طكيمة حتٌى سمعكا مف طبقة ال ٌشعراء المحدثيف ٌ
النحكييف
في زماف الفصاحة
كخاصة في عصر التٌدكيف إذ كاف مصد انر لغكيان ،فمـ يزؿ العمماء مف ٌ
ٌ
كالمٌغكييف يسمعكف مف فصحاء العرب بدكف انقطاع حتٌى نياية الفصاحة العفكية فال َّ
بد أف تككف عناصره
الزماف المعيف المحدكد
بكم الشريؼ ،كالى ىذا ٌ
غير محدكدة ٌ
العدد بالنسبة إلى القرآف الكريـ كالحديث ٌ
الن ٌ
بنزكؿ القرآف ،كبحياة الرسكؿ

النحكييف األكليف بالتركيز عمى األصؿ األكؿ
!! كينتأ منيج ٌ

النحاة
َّف عناية ٌ
(السماع) أصؿ األصكؿ باعتباره أساس القاعدة ٌ
في أصكؿ ٌ
الن ٌ
حكية ،كيتبي ي
بي ٌ
النحك العر ٌ
السماع
تـ التركيز كالتمسؾ بأكلكية ٌ
األكليف ٌ
بالسماع في استكماليـ مباحثو كمكاطف االستشياد فيو؛ حيث ٌ
ٌ
األكؿ الٌذم تبنى عميو األصكؿ (القياس كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ) ،كيقكؿ
كمف حيث اعتباره األصؿ َّ

حكم» " :تكفرت الدكاعي عمى أف تجعؿ مف «تقكيـ الفكر
عمي أبك المكارـ في كتابو «تقكيـ الفكر ٌ
الن ٌ
أف
المًم ىحةَّ .
ٌ
كمريد ىذه الحيكية إلى ٌ
الن ٌ
حكم» مكضكعا يتصؼ بالحيكية الدائمة كالخصكبة البالغة كالضركرة ي

ىذا-المكضكع في جكىره-تقديـ جديد كشامؿ معا لعمـ مف أعظـ العمكـ العر ٌبية أصالة ،كأكسعيا مادة
ئيسية الٌتي قاـ عمييا بنيانو
كأغزرىا تراثا؛ كىك عمـ ٌ
بي ،مف خالؿ تحميؿ أصكلو الفكرٌية الر ٌ
النحك العر ٌ
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

1
حكم قضيةن ضاربةن في التاريخ ،كتختمؼ الدراسات فييا
أف دراسة الفكر ٌ
الكمي ".كيتبيَّف مف قكلو أيضا ٌ
الن ٌ

حسب ك ٌؿ عصر مف العصكر ،كقد تميزت ىذه الدراسات المتتالية بما يضفي الرفض ببعض الظكاىر ،أك

أف الحاجة إلى تقكيـ
حكية ،فيقكؿ " :كفي
ٌ
الذم يرتكز عمى إلغاء بعض التقسيمات ،أك التعميالت ٌ
الن ٌ
الحؽ ٌ

ىذا العمـ ليست كليدة عصرنا ىذا كحده ،إذ تضرب في أعماؽ التاريخ إلى َّ
مدل بعيد ،كتتخذ صك ار

مختمفة كأشكاال متعددة ،كتتفاكت ىذه الصكر كاألشكاؿ في َّ
مدل كفائيا بتمبية ىذه الحاجة مف المكقؼ
الفج الٌذم يقكـ عمى أساس رفض بعض الظكاىر ،أك يرتكز عمى دعامة مف إلغاء بعض التقسيمات ،أك
لككنيا أكثر نضجا كلكنيا غير مقبكلة
يكتفي بتغيير بعض المصطمحات إلى مكاقؼ قد تككف معقكلة ٌ
إف التعقيب
الرتباطيا المطمؽ بالفكر المنطقي الشكمي أك تسميميا الكامؿ بالفصؿ المرحمي التاريخي ،ف ٌ

عمى مثؿ ىذا القكؿ مما يثير جدال عميقا في الباحثيف ،كأساسو ىذه اإلشكالية :ما َّ
مدل تقكيـ الفكر
حكم ؟ إذ كاف ىذا التقكيـ كليد عصكر مختمفة ،كليس كليد عصرنا ىذا كحده؟ كفيـ تمثؿ أساس رفض
ٌ
الن ٌ
بعض الظكاىر؟ كعالـ ارتكز في رفض دعامة مف إلغاء بعض التقسيمات ،أك يكتفي بتغيير بعض

لككنيا أكثر نضجا كلكنيا غير مقبكلة الرتباطيا المطمؽ بالفكر
المصطمحات إلى مكاقؼ قد تككف معقكلة ٌ

غكم
المنطقي الشكمي؟ كىذه اإلشكالية مما يثار البحث فييا،
كخاصة في أساس البناء ٌ
حكم كالمٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
العربييف .كحيكية ىذا المكضكع المتجدد ،كغناه العظيـ ،ليسا كحدىما مرد الضركرة الٌتي تفرض بإلحاح

فإف جكار ىذيف السببيف الدائميف سببان
أكثر مف أم كقت مضى حتمية التصدم لو كمعالجة مشكالتوٌ ،
مباش ار يمتد عف مكقفنا الفكرم في عالمنا المعاصر ،كينماز البحث بصفة التجدد كاالستم اررية مما يكجب

أف
ٍّف مكقؼ دراساتنا المعاصرة في البحكث ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
غكية ،كبما تميز بو العصر بدراساتو أـ ٌ
عمينا أف ين ىبي ى

الرابع) كما ىك حاؿ
عصرنا ىك عصر الد ارسات القديمة (القرف األكؿ اليجرم كالثاني ،كالثالث أك حتٌى ٌ

بي
بعض مؤلفات المعاصريف في الدراسات األصكلية ك ٌ
غكية ك ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
الداللية " .كنحف في كطننا العر ٌ
تحدد-أك ينبغي
نعيد صياغة حياتنا
إف ىذه الخصائص ىي الحقيقة الكمٌٌية الٌتي ٌ
ٌ
اإلنسانية مف جديد…إذ ٌ

تحدد-مسار التاريخ لك ٌؿ جيؿ كتصقؿ اإلضافة الٌتي تقدميا األجياؿ المتتابعة لتشكيؿ النمط الحضارم
أف ٌ

اإلنسانية بأسرىا 2".كيذكر عمي أبك المكارـ ما كاف الكاجب عمينا تقكيمو مف
الخاص كاثراء الحضارة
ٌ

غكم ،كىك خضـ يزخر باالتجاىات
التٌراث فيقكؿ " :كيتطمب أيضا إحاطة بالحقائؽ األساسية في التٌراث المٌ ٌ
بالرغـ مف ك ٌؿ ما ب ٌذؿ فيو مف جيكد يككف مجيكؿ األبعاد
ثـ ٌإنو يكاد ٌ
كاآلراء كالقضايا كالمشكالٌت ٌ

1
النشر كالتٌكزيع ،ص.3
حكم ،القاىرة2005 :ـ ،دار غريب لمطٌباعة ك ٌ
 عمي أبك المكارـ ،تقكيـ الفكر ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.6-4
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

النحكييف أـ
غكم لـ تكف قائمة في تصكر ٌ
كالخصائص ذلؾ ٌ
أف الفكاصؿ الحاسمة بيف مستكيات التحميؿ المٌ ٌ

غكم ...كىكذا
لـ تكف قادرة عمى أف تعزؿ تناكليـ لمستكل التركيب عف غيره مف مستكيات التحميؿ المٌ ٌ

النحاة ،بؿ اختمطت أيضان
اختمط البحث في األصكات كالصيغ ك ٌ
النحك في تراث ٌ
الدالالت مع البحث في ٌ

غكم بمستكياتو المختمفة مف حيث الصحة كالخطأ بدراسة مف حيث الجماؿ كالقبح1".كيبيٍّف
دراسة النشاط المٌ ٌ

النص كاحد " .إذ
متتالية متقاربة
ما لمتٌراث مف دراسات
حكم باختالؼ الفيـ ،ك ٌ
متطكرة مختمفة في الفكر ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
تطكر فكرم قد أسمـ دائما إلى رغبة في تفسير
إف االمتداد الزماني كالمكاني لمتٌراث ٌ
ٌ
الن ٌ
حكم بما صحبو مف ٌ

النص الٌذم ينسب إلى الخميؿ بف
النحك مثال-كاف ٌ
النصكص بما يتفؽ مع ما يجد مف أفكار .عمى-ىذا ٌ
ٌ
يقدمو السيرافي لو في شرحو لمكتاب أك
أحمد في كتاب سيبكيو يحمؿ مضمكنا يختمؼ عف المفيكـ الٌذم ٌ
النحاة يتناكؿ
ٌ
جني ،أك يتصكره األسفراييني أك الدماميني أك أبك حياف ،فقد كاف ك ٌؿ كاحد مف ٌ
يحدده ابف ٌ

النصكص األقدميف مف خالؿ ما استقر في فكره مف قكاعد كما ثبت عنده مف أصكؿ
نصا أم نص مف ٌ

النص ال يعبر في الحقيقة عما قصد إليو
دكف كعي أحيانا بتغير القكاعد كاختالؼ األصكؿ ،كبذلؾ كاف ٌ
بي باعتبار
قائمو بقدر ما يعبر عما فيمو منو شارحو ،كىذه إحدل أكبر معضالٌت عمـ أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
النصكص؛ حيث ذىب العديد مف
النحك-مف أصكؿ ٌ
غكية –عمـ ٌ
األدلٌة الٌتي بنيت عمييا القكاعد ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ

الذاتية ال إلى ما
األكليف إلى تفسيرات كشركح تعبر عف كجية نظرىـ
الخاصة ك ٌ
ٌ
ٌ
األصكلييف القدماء ٌ
ثـ كاف االتصاؿ المباشر بأفكار
غكم ك ٌ
يستمزمو ٌ
الن ٌ
النص مف الدليميف المٌ ٌ
حكم كعمميف في العربيَّة" ،كمف ٌ
مكضكعية األحكاـ ،كفي الكقت نفسو كاف الكقكؼ عمى
النحاة دكف كاسطة مف ال ٌشركح ضركرة تفرضيا
ٌ
ٌ

التطكر التاريخي لمفكر
العممي لمسار
لمنص الكاحد ضركرة أيضا يي ىحتميما التحميؿ
ال ٌشركح المختمفة ٌ
ٌ
ٌ
حكم 2".كيقكؿ عبد الكريـ خميفة :ككاف ىناؾ مصدراف أساسيافَّ ،
النحاة كعمماء العربيَّة بالمادة
يمداف ٌ
ٌ
الن ٌ
األساسية الٌتي كانكا يستنبطكف منيا قكاعد العربيَّة كقكانيف تراكيبيا كأساليبيا .كيتمثؿ المصدر األكؿ في

النص القرآني كاالحتكاـ إلى لغة قريش عند جمعو ،كبالتالي ما أخذ عف القراء ليذا الذكر الحكيـ .كأما
ٌ

الخمٌص الذيف يكثؽ بفصاحتيـ .كلذا نجد ىؤالء العمماء
المصدر الثاني فيك األخذ عف أفكاه العرب ي
يرحمكف إلى مكاطف الفصاحة كعمى العمكـ إلى منازؿ تميـ كقيس كأسد كطيء كىذيؿ ،كبعض عشائر

كنانة في شبو الجزيرة العربيَّة ،يحدثكنيـ كيشافيكنيـ كيأخذكف عنيـ ال ٌشعر كالمٌغة.

1
حكم ،ص.5
 عمي أبك المكارـ ،تقكيـ الفكر ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.9
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السماع بمصدريو القرآني كما أخذ عف فصحاء العرب مف ال ٌشعر كاألمثاؿ كالمفردات
كالى جانب ٌ
نطقا كتركيبا كأساليب ،كاف ىناؾ مصدر آخر َّ
يمد العربيَّة بالحيكية كالنماء ،كىك القياس الذم أصبح
1
النحك أك في أصكؿ الفقو كعميو
السماع ىك أقكل األدلٌة
األصكلية في أصكؿ ٌ
ٌ
أصال مف أصكؿ العربيَّة ".ك ٌ

األكليف كمٌو ينصب
تقكـ األدلة األخرل مف قياس ،كاجماع ،كاستصحاب الحاؿ ،فميذا كاف جيد ٌ
النحاة ٌ
النحاة نمكذجا معينا لمعر ٌبية الفصيحة ،كيتمثؿ ىذا
محمد مختار كلد ٌاباه " :لقد انتقى ٌ
عمى ٌ
السماع فيقكؿ ٌ

النمكذج في أعمى درجاتو في لغة القرآف الكريـ ،الٌذم ىك المثؿ المعجز ،فيك أرقى حدكد البالغة؛ كاىتـ
َّ
يعتمدكف مف ىذه األحرؼ ما ىك
النحاة األكائؿ بسماع قراءاتو الٌتي كصمتيـ عمى عدة أحرؼ؛ فصاركا
ٌ
أقرب لسماعيـ مف فصحاء العرب.

ثـ حصر ىؤالء الفصحاء في الزماف كالمكاف .فالعرب الٌذيف يستشيد بيـ ابتدأ تاريخيـ مف الجاىمية
إلى أكاخر القرف الثاني .فآخر مف استشيد بو سيبكيو ىك إبراىيـ بف ىرمة المتكفي سنة 176ق .أما الذيف
جاءكا بعده مف محدثيف كمكلٌديف فقد تيرككا لفساد لغتيـ ،كانتقاؿ المٌغة مف صيغتيا الفصيحة إلى كضع
أف القرف الثالث لميجرة شاعت فيو ليجات عامية ،ليست
ال ٌ
عامية كىي حقيقة تؤكدىا ركايات تاريخية تبيف ٌ

السماع مف ناحية المكاف فقد
معربة .حتٌى ٌ
أف اإلعراب في الكالـ العادم صار مستقبحا ...أما تحديد لغة ٌ
جاء حصره في كسط الجزيرة بيف صحراء ،كأعالي نجد ،كتيامة ،كالحجاز ،كبيف المٌغكيكف أسباب ىذا

التحديد كىك االبتعاد عف لغة أطراؼ القبائؿ الٌتي خالطتيا الفرس في أعمى العراؽ كعماف كمازجتيا الركـ
2
بي كأصكلو
النحك بيف القديـ كالحديث» مكانة ٌ
كي ٌبي يف عباس حسف في كتابو «المٌغة ٌ
في الشاـ ".ي
النحك العر ٌ
إف منزلة
سانيات المعاصرة) أك في العمكـ المٌ ٌ
سانية المعاصرة (المٌ ٌ
في الدراسات المٌ ٌ
سانية " ،ككاف مما قمتوٌ :

َّ
تستمد عكنو ،كتستميـ ركحو
سانية منزلة الدستكر مف القكانيف الحديثة ىك أصميا الٌذم
ٌ
النحك مف العمكـ المٌ ٌ
النحك ،أك
كترجع إليو في جميؿ مسائميا ،كفركع تشريعيا؛ فمف تجد عممان مف تمؾ العمكـ يستقؿ بنفسو عف ٌ
3
فإف تفسير ىذا القكؿ ال يخرج عمى أف يككف ما
يستغني عف معكنتو ،أك يسترشد بغير نكره كىداهٌ ".

ساني المعاصر" .كىذه العمكـ النقمية
بي كأصكلو مف قيمة
عممية يقكـ عمييا ٌ
ٌ
لمدرس ٌ
ٌ
الدرس المٌ ٌ
النحكم العر ٌ
عمى عظيـ شأنيا ،كعميؽ أثرىا-ال سبيؿ الستخالص حقائقيا ،كالنفاذ إلى أسرارىا-بغير ىذا العمـ
الخطير؛ فيؿ ندرؾ كالـ ا﵀ تعالى ،كنفيـ دقائؽ التفسير ،كأحاديث الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ كأصكؿ
 -1عبد الكريـ خميفة ،تيسير العربيَّة بيف القديـ كالحديث ،ص.26
2
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.29
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
 -3عباس حسف ،المّغة وال ّنحو بين القديم والحديث ،القاىرة1966 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.60
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الفصل الثّاني

النحك
العقائد ،كأدلة األحكاـ ،كما يتبع ذلؾ مف مسائؿ فقيية ،كبحكث شرعية مختمفة-إالٌ بالياـ ٌ

1
األكلكف في
األكليف مف ىذا العمـ المنير فيقكؿ" :فتمؾ العناية الٌتي بذليا ٌ
كارشاده؟" كيبيٍّف منزلة كمكانة ٌ
العامة كالفرعية ،كحياطتيا بسياج متيف مف اليقظة الكاعية
كلـ شتاتيا ،كاستنباط أحكاميا
جمع أصكلياٍّ ،
ٌ

كالحيطة الكافية ،كالتضحية الغالية؛ كأبقاىا عمى الدىر ،كقيركا التاريخ عمى الشيادة ليـ بالصبر الصابر

كالكدح الدائب ،كالفناء في الجالئؿ ،حسبة كاتجارا ...كتعترؼ بنصيبيـ األكمؿ؛ مف الدقٌة كالتحرم
كالضبط ،كاألمانة ،ككفرة التحصيؿ ،كيذكر ضخامة التأليؼ إلى حد ٌأنو يعجز الباحثيف المعاصريف عمى

قراءتو فيقكؿ " :كال طاقة لكثير مف المعاصريف المثقفيف بتصفحو ،فما الظٌف بتدبره ،أك تحصيمو أك إعداد
مسائمو؟ كيبيف عباس حسف عظيـ فكر عمماءنا القدماء ،كما أنتجكه مف تأليفات ضخمة عظيمة كىك يميز
بي كباختالؼ العصكر تغيرت
بي القديـ؛ ٌ
ألف تراثنا العر ٌ
بيف الشائؾ كبيف النقي الصافي في تراثنا العر ٌ
األكليف الذيف حاكلكا الحفاظ عمى التٌراث مف أم
األفكار كالمعطيات
العممية الٌتي نستقي منياٌ ،
ٌ
فالنحاة ٌ

دخيؿ ،كأم غريب عف المٌغة كما احتكتو ،كفئة أخرل مزجت بيف العربي األصيؿ ،كما ىك دخيؿ ،كما ىك
غريب عنيا ،فيقكؿ " :كقد اندست تمؾ األدراف كالشكائب بيف الحقائؽ العممية النقية بعمؿ طكائؼ مختمفة؛

2
كمما زاد مف
أىميا طائفتاف :كيذكر ما أصاب ٌ
بي كأصكلو في مطمع عصر النيضة الحديثةٌ ،
النحك العر ٌ
بي كأصكلو بدال مف تصحيح ما كجكدكا فيو مف نقص ،كترميـ ما كاف فيو بحاجة إلى
أزمة ٌ
النحك العر ٌ

بي ليذا النامكس
إصالح فقد كاف يشكبو النقص مف عيكب كامنة فيو ،فيقكؿ« :كلقد خضع ٌ
النحك العر ٌ
كشب كبمغ الفتاء-عمى
الطبيعي؛ فكلد في القرف األكؿ اليجرم ضعيفا ،كحبا متدرجا ٌأكؿ القرف الثاني،
ى
الرغـ مف عيكب كامنة فيو الزمتو ،آخر ذلؾ القرف ،كسنكات مف الثالث-كما تقدـ-؛ حيث لمع مف أئمتو

بعض األعالـ ،كعبد ا﵀ بف أبي إسحاؽ ،كالخميؿ ،كأبي زيد ،كسيبكيو ،كالكسائي ،كالفراء ،ك ....ثـ تكالت
أخالفيـ بعد ذلؾ-عمى تفاكت في المنيج كالمادة-إلى عصر النيضة الحديثة-عندنا اليكـ-الٌتي يجرم
النحك القديـ
اسميا عمى األلسنة اليكـ كيتخذكف مطمع القرف التاسع عشر مبدأ ليا .كمنذ ىذا المبدأ دخؿ ٌ
في طكر جديد مف الكىف كالضعؼ لـ يشيده مف قبؿ ،كتمألت عميو األحداث ،فأظيرت مف عيبو ما كاف

ًّ
يقك عمى زحاميا ،كخمفتو كراءىا كميال
مستك ار كأثقمت مف حممو ما كاف خفا ،كزحمتو العمكـ العصرية فمـ ى
مبيك ار كنظر الناس إليو فإذا ىك في الساقة مف عمكـ الحياة ،كاذا أكقاتيـ ال تتسع لمكثير بؿ لمقميؿ مما
تحتكيو مراجعو المتكارثة كاذا عيكبو الٌتي برزت بعد كمكف؛ ككضحت بعد خفاء-تزىدىـ فيو-كتزيدىـ نفا ار
1
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.60
 -عباس حسف ،المٌغة ك ٌ

بتصرؼ.
 -2المرجع نفسو ،ص.8-7
ٌ
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منو ،كاذا النفار كالزىد يكسراف عمى تمؾ العيكب ،فيحيالف الضئيؿ منيا ضخمان ،كالقميؿ كثيرا ،كالمكىكـ
كاقعا كاذا معاىد العمـ َّ
المدنية تزكر عنو ،كتجير بعجزىا عف استيعابو ،كفيـ كتبو المأثكرة كباستغنائيا
1
بي
ر
الع
حك
الن
في
الحقيقية
األزمة
ف
ا
ك
عف أكثره كتقنع منو باليسر أك ما دكف اليسير؛ فيستكف كيرضى".
ٌ
ٌ
ٌ
كأصكلو عمى الرغـ مف عيكب كامنة فيو الزمتو لـ تكف بمستكل األزمة كالعيكب كالنقائص الٌتي زادتو في

عصر النيضة-عند بعض المٌسانييف المعاصريف-بتكجيو النقد مف الثغرات كالحجج الكاىية يتحججكف بيا

ً
ظيىير
أف ليذه العمكـ مف عيكب ال تى ٍ
منيا ما ظير مف عمكـ حديثة جديدة ثائرة عمى القديـ ،كاف ىعم يمكا ٌ
بي القديـ ٍأن يممىة اإلصبع الٌذم في الظُّفر ،كأما حججيـ كزحمتو بالعمكـ العصرية
كب ٌ
ىم ىعيىا يعيي ي
النحك العر ٌ
ألف معظميـ تمقؼ العمكـ الغربية مف الغرب ،كقد اتخذكىا مبدأ مف مبادئ الكىـ
بي؛ ٌ
متأثريف بالمنيج الغر ٌ
النحك بإضافة إلى ىذه األزمات كالعيكب ما لـ تكف مف ذم قبؿ كالحقيقة تثبت عدـ
كىـ سبب تعقيد ٌ

تمكنيـ مف إغالؽ فجكة العيكب الٌتي كجدكىا كامنة فيو كليتخذكىا ذريعة كاىية لما أرادكا إضافتو مما
ظير مف عمكـ العصر ،كالحقيقة الثانية :تثبت عجزىـ ،كعجز العمكـ الحديثة عف استيعابو كفيـ كتبو
المأثكرة.

النحك بيف القديـ كالحديث» أنصؼ ليذه األزمة الٌتي زادت
كلع ٌؿ عباس حسف كفي كتابو «المٌغة ك ٌ

بي كأصكلو ،بدال مف مراجعتو كسد ثغراتو بإضفاء عيكب كاىية ،كىك يعترؼ
مف حدة تعقيد ٌ
النحك العر ٌ
النحك الكامنة فيو ،كالكصكؿ إلى الدكاء ،بدكف أف يضفي عميو عيكب ليس
بصعكبة حؿ مشكالٌت كعيكب ٌ
الحؽ كيزىؽ الباطؿ ،فيقكؿ " :كلقد حاكلت أف أىتدم إلى مرجع يعرض لتمؾ المشكالٌت
ليا كجكد ليظير
ٌ

مجتمعة كيستقصي أسبابيا كاحدة فكاحدة-عمى الرغـ مف تشابؾ الكثير منيا ،كتداخؿ بعضيا في بعض
كما قمنا-كيتصدل لنتائجيا القريبة أك البعيدة ،كيقترح الدكاء الناجع ليا؛ فمـ أكفؽ إالٌ لمقميؿ ،كلست أدرم
النحاة كالدارسيف؟
أذلؾ لقصكر مني في السعي ،أـ لتقصير مف ٌ

كسأحاكؿ في ىذا البحث أف أتعرض ألىـ ما ترؾ ،كأستدرؾ ما فات مف كصؼ عالجو ،كلكف

باإليجاز كالممح المذيف يفرضيما المقاـ؛ فإف المشكالت متعددة ،كتكفيتيا حقيا مف الكصؼ كالعالج
2
بي كأصكلو
يتطمب كتبان كثيرة ".كىذه الحقيقة الثالثة الٌتي نفر منيا الذيف دعكا إلى نقد كتيديـ ٌ
النحك العر ٌ
الحجج تقصي ار منيـ ،فمك كاف ك ٌؿ كاحد منيـ اشتغؿ عمى مشكمة
حجة ،فكانت ىذه ٌ
باتخاذ تمؾ المشكالٌت ٌ

بي كأصكلو بدكف تقصير كال معنى ليذه العيكب ،كىذا خطأ
مف ىذه المشكالٌت ألتممنا بناء ٌ
النحك العر ٌ

1
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.65-64
 -عباس حسف ،المٌغة ك ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.65
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بي كأصكلو بإضافة الداء إلى الداء
ىؤالء الدارسيف ،كىـ القطرة الٌتي أفاضت كأس عكيص ٌ
النحك العر ٌ
النحك كأصكلو كاف عكيصو بأثر المنطؽ ،ثـ ىؤالء الذيف تأثركا بالعمكـ
ألف ٌ
كليس الدكاء إلى الداء؛ ٌ

بي كأصكلو.
مما لـ يقبمو ٌ
الغر ٌبية ،كأرادكا تطبيؽ منيجيا عمى ٌ
بي كأصكلو ،كىذا ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
الرحمف الحاج صالح " :ككمٌنا يعرؼ ،مع ذلؾ ،ما كاف يظيره عمماءنا القدماء مف
كيقكؿ عبد ٌ

بالسماع أم بالتتبع كالتصفح لكالـ العرب ،كتدكينو عمى شكؿ دكاكيف شعرية َّ
كمدكنات
االىتماـ الكبير ٌ
كاسعة لكالميـ المنثكر كرصدىـ الستعماؿ العرب أينما كانكا ،كبحثيـ عف َّ
مدل اتساع ىذا االستعماؿ
كمف ىـ الذيف يكثركف مف استعماؿ ىذه المفردة أك تمؾ بيذه الصيغة كبيذا المعنى ،كىؿ ىك كثير في
1
سانييف االعتراضات الكاضحة لممعايير الٌتي
كالميـ أـ ال .كىا ىي بعض األمثمة لذلؾ ":كيضع بعض المٌ ٌ

لما كاف ليـ االحتفاظ بتمؾ المٌغة
كضعيا ٌ
األكليف في االحتجاج بكالـ العرب ،كلكال تمؾ المعايير ٌ
النحاة ٌ
العر ٌبية.
كذكر السيكطي :أكؿ ال ٌشعراء المحدثيف (المكلٌديف) بشار بف برد ،كقد احتج سيبكيو في كتابو

ألنو كاف ىجاهي لترؾ االحتجاج بشعره ،ذكره المرزباني كغيره ،كنقؿ ثعمب عف
تقربا إليو؛ ٌ
ببعض شعره ي
2
ً
األمكية
الدكلة
عر بإبراىيـ بف ىرمة ،كىك آخر الحجج ".كىك مف مخضرمي ٌ
ٌ
األصمعي قاؿ :يخت ىـ ال ٌش ي
كالعباسية .ككاف شعر إبراىيـ بف ىرمة (ت176ق) آخر ما احتجكا بو ،كقد كقفكا عنده لتفشي المٌحف بعد
ألنو في عصرىـ كادت تختفي الفصاحة في
ذلؾ في الحكاضر ،كلـ يحتجكا بشعراء المكلٌديف (المحدثيف)؛ ٌ
الحكاضر بسبب كثرة االختالط مع األعاجـ ،رغـ ٌأنو ظير شعراء مكلٌدكف بعد ابف ىرمة قدمكا أجكد

ممف سبقيـ في الزمف كاحتج بشعرىـ كأبي نكاس ،كأبي تماـ ،كالمتنبي
كتفكؽ بعضيـ عمى بعض ى
ال ٌشعر ى
َّ
الحمداني ممف قالكا أجكد ال ٌشعر ،كلكف ىؤالء ال ٌشعراء قد كانت بيئتيـ
كمع ذلؾ كابف الركمي كأبي فراس
ألنيـ كانكا يقطنكف الحكاضر كىـ مف طبقة المكلٌديف (المحدثيف)؛ فقد أصاب أىؿ
غكية غير فصيحة؛ ٌ
المٌ ٌ
جني " :عمٌة امتناع ذلؾ ما عرض لمغات الحاضرة كأىؿ َّ
المدر مف االختالؿ
الحضر المٌحف كما يقكؿ ابف ٌ
كالفساد كالخطؿ .لك عمـ أف أىؿ َّ
مدينة باقكف عمى فصاحتيـ ،كلـ يعترض شيء مف الفساد لمغتيـ ،لكجب

األخذ عنيـ كما يؤخذ عف أىؿ الكبر ،ككذلؾ أيضا لك فشا في أىؿ الكبر ما شاع في لغة أىؿ َّ
المدر مف
اضطراب األلسنة كخياليا .كانتقاض عادة الفصاحة كانتشارىا ،لكجب رفض لغتيا .كترؾ تمقي ما يرد
1
سانيات العر ٌبية ،ج ،2ص.150
الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المٌ ٌ
 عبد ٌ2
محمد حسف إسماعيؿ ،ط .3بيركت2011:ـ ،دار الكتب
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌمحمد حسف ٌ
النحك ،تحٌ :

العممية ،ص.42
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

عنيا 1".كىذه المسألة الٌتي أثير حكليا جدؿ كبير كعميؽ لدل القدماء كالمحدثيف ،كنحف في ىذا المقاـ
المثارة في بحكث
ساني المعاصر ،باعتبار ىذه المسألة المٌ ٌ
غكية إحدل البحكث ي
نسمط البحث في التٌفكير المٌ ٌ
بي ،فنحاكؿ رصد قضاياىا لدل ىؤالء المٌسانييف المعاصريف.
مؤلفات أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
بي الفصيح الذم يصح أف
كيرل حممي خميؿ في كتابو «مقدمة لد ارسة عمم المّغة» بقولو :العر ٌ
تؤخذ عنو العر ٌبية ال يشترط فيو أف يككف عربيا أصيال قحا 2".كيقكؿ في ذلؾ عبد الرحمف الحاج صالح

أما مف اكتسب فصاحتو بعد نشأتو عمى لغة أخرل أك عر ٌبية مغيرة عف لغة القرآف مثؿ الكثير مف ال ٌشعراء

ألف الفصيح غير
الذيف ظيركا في زمف سيبكيو فكاف العمماء يمتنعكف مف األخذ بمغتيـ-عمى فصاحتيـٌ -
السميقي في أية لغة كانت كأم زماف غير مأمكف عميو الخطأ؛ إذ تعاكده لغة منشئو العادة األكلى كما

يقكؿ الجاحظ بمجرد ما يعتريو أدنى استرخاء كاسترساؿ في كالمو3".كيتبيف الفرؽ الدقيؽ بيف المٌغة
الفصحى كالمٌغة الفصيحة المكتسبة ،كالٌتي يكتسبيا اإلنساف ،كأما المٌغة الفصحى فيي المٌغة الٌتي نطؽ
األكلى في نشأتو كلـ يكتسبيا ،ككذلؾ مع جميع المٌغات الطبيعية األخرل .كقد نبو عبد الرحمف الحاج
العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة» كذكر أسماء شعراء كانكا مف
غوي
السماع المّ ّ
صالح في كتابو « ّ
ّ
ألنيـ اكتسبكا الفصاحة بالعر ٌبية في صباىـ
بي كاستشيد بشعرىـ ك ٌؿ المٌغكييف ال لشيء إالٌ ٌ
أصؿ غير عر ٌ
فمـ تكف ليـ لغة غيرىا كلـ تكف ىناؾ لغة أخرل تؤثر فييـ فقد كتب ليـ أف ينشئكا في بيئة عر ٌبية

4
بي األصيؿ شيئان مف
ر
الع
العرب
كالـ
نقؿ
في
ا
ك
يشترط
لـ
ف
حكيي
الن
ك
غكييف
م
ال
أف
كيتبيف
فصيحة".
ٌ
ٌ
ٌ
ى
الشركط ،إالٌ كاشترطكا أف تككف نشأتو في بيئة فصيحة يحتج بيا.

كيذكر صالح بمعيد " :مشافية العرب الخمٌص الساكنيف أعالي نجد ،كأعالي السافمة كسافمة العالية
الميـ في ىذا أالٌ يككف مطعكنا في أخالقو5".كيذكر بف لعالـ
دكف تفرقة بيف امرأة كرجؿ كصبي ،ك ٌ
الرحمف الحاج
مخمكؼ ما أغفمو المٌغكيكف ك ٌ
حكيكف في االحتجاج بكالـ العرب ،كقد ذكر ذلؾ عبد ٌ
الن ٌ
صالح-المنتج بف النبياف-كىك سندم األصؿ صبي صغير ككبر في كسط فصيح مف بني تميـ ،كما ال
أم شرط يخص السن أك الجنس ،فقد أخذت المٌغة عف الصبي والمرأة
بي الفصيح ي
يشترط في العر ٌ
1
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.5
 -ابف ٌ

 -2خميؿ حممي ،مقدمة لدراسة عمـ المٌغة ،اإلسكندرية1999 :ـ ،دار المعرفة الجامعية ،ص.114
3
غكم العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.62
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌ -4المرجع نفسو ،ص.71
5
النحك ،ص.40
 -صالح بمعيد ،في أصكؿ ٌ
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

الفصل الثّاني

1
بي
والشيخ ".كيقكؿ السيكطي في كتابو «المزىر في عمكـ المٌغة كأنكاعيا» :ككذلؾ لـ يشترطكا في العر ٌ
2
حساف" :كالمقصكد بكالـ العرب «ما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ
الٌذم يحتج بقكلو البمكغ ".كيقكؿ تماـ ٌ

ألف الجرح كالتعديؿ ال ينطبؽ عمى
بعربيتيـ» حتٌى إف كانكا مف األطفاؿ كالمجانيف كالفتاؾ كالصعاليؾ؛ ٌ

تماما كما كانت الحاؿ بالنسبة لمقراءات
الفصيح الذم قاؿ كاٌنما ينطبؽ عمى الراكية كالركاية.
ن
3
غكيكف مف شركط االحتجاج بكالـ العرب أنيـ لـ يشترطكا الثقة
كاألحاديث ".كذكر ما أغفمو ٌ
النحاة كالمٌ ٌ

ككأنيـ لـ يأخذكا بمنيج نقؿ الحديث الثقة في الركاة ،فيقكؿ :الثاني :قاؿ الشيخ
(العدالة) فيمف ينقؿ عنيـٌ ،

َّ
ُّ
اعتمد في العر ٌبية عمى أشعار العرب كىـ كفار
الديف بف عبد السالـ مف كبار أصحابنا الشافعية:
عز ٌ
مد في الطب كىك األصؿ مأخكذ عف قكـ كفار كذلؾً .
لبعد التدليس فييا .كما اعتي َّ
بي الذم
فعم ىـ ٌ
ي
أف العر ٌ
يي ُّ
حدثني
حتج بقكلو ال يشترط فيو العدالة؛ نعـ تي ٍشتىىرطي في راكم ذلؾ ككثي ار ما يقع في كتاب سيبكيو كغيرهٌ :
مف ال أتٌ ًيـ ،كمف أثؽ بو؛ كينبغي االكتفاء بذلؾ كعدـ التكقؼ في القبكؿ كيحتمؿ المنع.
حكم قاؿ :ك ٌؿ ما قالو سيبكيو في كتابو «أخبرني الثقة» فأنا
كقد ذكر المرزباني عف أبي زيد ٌ
الن ٌ

طنا ٌأنيا لمعرب 4".كيذكر أيضا في
كدسكىا عمى األئمة فاحتجكا بيا ٌ
أخبرتو ،كقد كضع المكلٌدكف أشعا ار ٌ

بيت مجيك هؿ لـ ينسبو ال ٌشراح إلى أحد فسقط االحتجاج
مسألة االحتجاج ببيت مجيكؿ القائؿ " كقاؿ ىك ه

ؼ قائمكىا
ألؼ بيت قد يع ًر ى
فإف فيو ى
بو كلك صح ما قالو لسقط االحتجاج بخمسيف بيتنا مف كتاب سيبكيوٌ ،
كخمسيف مجيكلة القائميف".

5

غكم العممي عند
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالح في كتابو « ٌ
كيضع عبد ٌ

العرب كمفيكـ الفصاحة» تفسيرات ليذه المسائؿ العكيصة-سنذكرىا بعد ذكر آراء بعض المٌسانييف
المعاصريف-الٌتي أثاركىا حكؿ احتجاج القدامى بكالـ العرب رغـ ما كجيكه مف انتقادات كنقائص بقكليـ
ٌأنو ال يصح االحتجاج بكالـ العرب ،كاألكلى االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث ال ٌشريؼ.

كذكرنا سابقا مختمؼ آراءىـ في االحتجاج بالقرآف كقراءاتو كالحديث .كنخص بالذكر ىا ىنا مسألة

النحاة كالمٌغكييف اعتمادىـ عمى ال ٌشعر كثي ار
االحتجاج بكالـ العرب .فقد عاب المٌسانيكف الكصفييف عمى ٌ
لغكم نظامو كقكانينو ،كال ٌشعر لو نظامو
أف لك ٌؿ مستكل
إلى جانب النثر في تقعيد القكاعد ،عمى الرغـ مف ٌ
ٌ

1
النحك ،ص.60
 -مخمكؼ بف لعالـ ،مبادئ في أصكؿ ٌ

2
محمد
الرحمف جالؿ ٌ
 ٌالسيكطي ،عبد ٌ
محمد أحمد جاد المكلى بؾ ،كعمي ٌ
الديف ،المزىر في عمكـ المٌغة كأنكاعيا ،تحٌ :
كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط .3القاىرة2008 :ـ ،مكتبة دار التٌراث ،ج ،1ص.140
البجاكم،
ٌ
3
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.95
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
4
محمد حسف إسماعيؿ ،ص.36
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌمحمد حسف ٌ
النحك ،تحٌ :

 -5المصدر نفسو ،ص.46
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

األدبية
األدبية كاعتمادىـ كثي ار عمى ىذا المستكل مف المٌغة
الٌذم يختمؼ عف نظاـ غيره مف المستكيات
ٌ
ٌ
جمالية
أدل إلى استنباط قكاعد أبعدتيـ عف الشائع في ىذه المٌغة ،فال ٌشعر لغتو تسعى إلى تحقيؽ غايات
ٌ

فإف ال ٌشعر عندىـ ال يمثؿ نظاـ العر ٌبية
حتٌى كلك كاف عمى حساب صحة التركيب المطرد في النثر كلذلؾ ٌ
1
أف لغة ال ٌشعر كما تمنحو
ٌ
حساف ٌ
تماـ ٌ
حؽ التمثيؿ .ككاف ينبغي أف يفصمكا بيف ال ٌشعر كالنثر ".كيذكر ٌ

غكم
لمشاعر مف الضركرة ال ٌشعرٌية؛ ىي ما يجكز لمشاعر ما ال يجكز لغيره ،ىذه إحدل مطبات الكضع المٌ ٌ
فإف لغة ال ٌشعر بما نسبناه إلييا مف خصكصية
كالتقعيد ٌ
حكم لممادة المٌ ٌ
غكية العر ٌبية المحتج بيا فيقكؿٌ :
الن ٌ

البناء كالتٌركيب كالضرائر كالرخص تقتصر دكف تمثيؿ المٌغة الفصحى تمثيال كامال أك مقبكال حتٌى مع
األدبية دكف غيرىا (عمى عكس ما يقكؿ بو
النحك ىي المٌغة
التسمـ بأف تككف المٌغة الٌتي يستنبط منيا ٌ
ٌ

التركيبية الٌتي تمنح لمشاعر قد انر مف الحرية الٌتي ال يتمتع بيا غيره في
المنيج الحديث) .كىذه الخصائص
ٌ
النحاة أماـ المسمكع مف ال ٌشعر بصكرة الٌتي ال تمتزـ التزاما تاما بغير المعايير
تركيب الجمؿ كضعت ٌ

حكية
النحاة حكؿ ٌ
النصكص ال ٌشعرٌية إلى األصكؿ ٌ
رد ٌ
الجمالية ،فساعد ذلؾ عمى نشأة الخالؼ بيف ٌ
الن ٌ
ٌ
النحك يعترفكف بالضركرة كالرخصة .أيف ىذا مف مكقفيـ مف
النحاة عف التكفيؽ بيف ال ٌشعر ك ٌ
كعندما يعجز ٌ

2
ألنيا محؿ
أف لغة ال ٌشعر ال تصمح دائما لتقعيد القكاعد؛ ٌ
محمد خاف " :كالحقيقة ٌ
القرآف كالحديث؟" كيقكؿ ٌ

النحاة تختمؼ عف المٌحف أك الخطأ ،ذلؾ أف مستعمميا يحاكؿ كجيا مف كجكه
الضركرات كالضركرات عند ٌ

3
ركيبي
الت
البناء
مسألة
ف
بي
ي
اف
حس
تماـ
إليو
ذىب
كما
القياس ،أك يراجع أصال مترككا مف أصكؿ المٌغة".
ٌ
ٌ
ي
ٌ
ٌ
(الحمى) لمضركرة أك الرخصة أك
بي فقد تجد في بيت ال ٌشعر كممة مختصرة أك مقتصرة في ى
لم ٌشعر العر ٌ

البيانية
كالصكر
لحجة المعايير الجمالية؛ أم استقامة الكزف كالبحر كالتفعيمة كالقافية كأغراض بالغية
ٌ
ٌ
حكم كبناء القاعدة في كممة حذؼ نصفيا في الشعر (الحمى) يريد الحماـ؟ كيذكر
كلكف أيف الغرض ٌ
الن ٌ
شعر» اعمـ ٌأنو يجكز في ال ٌشعر ما ال يجكز في الكالـ مف
سيبكيو في قكلو« " :ىذا باب ما يحتمل ال ّ
ً
كحذؼ ما ال
ألنيا أسماء كما ٌأنيا أسماء.
يشبيكنو بما ينصرؼ مف األسماء ٌ
صرؼ ما ال ينصرؼٌ ،
يحذؼ؛ أم حذؼ ما ال يحذؼ .يشبيكنو بما قد حذؼ كاستعمؿ محذكفا كما قاؿ العجَّاج :قىك ً
اطننا مكةى مف
ي
ى
4
ؽ ً
الرخصة الشعرٌية منيا المستقبحة
بأف ىناؾ نكعيف مف ُّ
الحمى ،يريد الحماـ " .كيذكر السيكطي ٌ
يكٍر ً ى

1
النحك ،ص.70-69
 -مخمكؼ بف لعالـ ،مبادئ في أصكؿ ٌ

2
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.96
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
3
بي ،ص.45
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ

 -4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.26
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

ينصرؼ
كصرؼ ما ال
و ُّ
ي
الرخصة المستحسنة "فالضركرة الحسنةي ما ال ييستيٌجف ،كال تستكحش منو ٌ
النفس ٌ
كقصر الجمع الممدكد ٍّ
كمد الجمع المقصكر .كأسيؿ الضركرات تسكيف عيف فى ٍعمىة في الجمع باأللؼ
فس مف زفراتيا) 1".كالضركرة الحسنة ما سممت الكممة فييا
كالتاء؛ حيث يجب االتباع كقكلو( :فتستريح النَّ ي

مف الزيادة المستقبحة أك النقص المستقبح ،والعدول من صيغة ألخرى؛ حيث يتـ الخركج بيا عف
كر) فيذا خرؽ
األصؿ في الشعر كمثؿ كممة (أنظر) أتى بيا الشاعر في الشعر بيذه الصكرة (فأنظي ي

لمقكاعد األصكلية لأللفاظ ،كمثؿ لفظة (شمالي) بيذه الصكرة (شيمالي).

(المنازؿ) في ىذه الصكرة
كمف النقص المستقبح؛ حيث يحذؼ نصؼ الكممة في ال ٌشعر في مثؿ:
ى

(الم ىنا) ،والضرورة المستقبح ُة ما تستكحش منو النفس كاألسماء المعدكلة ،كأما ما َّأدل إلى التباس جمع
ى
فإنو يؤدم إلى التباس مطعـ بمطعاـ .قاؿ حازـ في منياج
كرٌد مطاعـ إلى مطاعيـ ،أك عكسو ٌ
بجمع ،ى

البمغاء ،ك ُّ
أشد ما تستكحشو النفس تنكيف أفعؿ مف قاؿ ،كأقبح ضر ار الزيادة لما ليس أصال في كالميم
كقكلو( :مف حيث ما سمككا أدنك فأنظكر).
المؤدية لما يقل في الكالم ،كقكلو( :طأطأت ًشيمالي).
أم أنظيير ،أك الزيادة
ّ
أراد شمالي ،ككذلؾ يستقبح ال ّنقص المجحف ،كقكؿ لبيد:

الم ىنا بً يمتىالً وع فأبانا)
ى
(د ىر ىس ى

المنازؿ ،ككذلؾ العدول من صيغة ألخرى ،كقكؿ الخطيئة:
أراد
ى
حكية ،ككيؼ
(ج ٍدالى ىء يم ٍح ىك ىم وة ًم ٍف ىن ٍس ًج ىسالَّـ)".كقد أجيز لمشاعر لمضركرة ال ٌشعرٌية ،خرؽ القكاعد ٌ
الن ٌ
ى

حكية عمى مثؿ ىذه الشكاىد؟ كيقكؿ بف لعالـ مخمكؼ :كىذا حكـ متحامؿ عمى
يجكز بناء القاعدة ٌ
الن ٌ

أف بعض
المٌغكييف القدماء؛ ٌ
النيـ ميزكا حقا بيف المستكييف كخصصكا أبكابا لمضركرة ال ٌشعرٌية كنبيكا إلى ٌ

غكية تقتصر عمى ال ٌشعر فحسب كاحتجكا بما جاء في شعرىـ مف ضركب مف التراكيب
االستعماالت المٌ ٌ
ليا نظائرىا في كالميـ المنثكر كىك األكثر في شعرىـ كنثرىـ ،كلممحدثيف مآخذ أخرل غير ىذه عمى

غكية كاالحتجاج بيا كتقعيد القكاعد منيا 2".كيقكؿ صالح بمعيد
منيج المٌغكييف القدماء في نقؿ المادة المٌ ٌ

حكم ،فيك
حكم ٌ
ألف لمشاعر حسان لغكيان خاصان ال يعرفو ٌ
فإنو ليس ٌ
كرغـ ىذا ٌ
حؽ تخطئة أمثاؿ ىؤالء؛ ٌ
الن ٌ
لمن ٌ
ُّ
حكم رصد
أف كظيفة ٌ
كقكتو ،كالحقيقة مف كراء ك ٌؿ ىذا ٌ
الن ٌ
أعمـ بمغتو ،فك ٌؿ خركج عف العرؼ لو داللتو ٌ
تاـ لمغة
ثـ كضع قكاعدىا بعد استقراء ٌ
كالـ أبناء تمؾ المٌغة كمٌيـ ،كتسجيؿ ما يدكر عمى ألسنتيـٌ ،
1
محمد حسف إسماعيؿ ،ص.21-20
 السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌمحمد حسف ٌ
النحك ،تحٌ :
2
النحك ،ص.70
 -مخمكؼ بف لعالـ ،مبادئ في أصكؿ ٌ
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كاستقصاء عميؽ ليا ،كىذا رٌبما كاف أحد فمتات تضييؽ المدكنة".

1

محمد حسف جبؿ حسف
كيضع
ٌ

أف َّ
الزماني في
مرد ىذا التحديد المكاني ك ٌ
خالصة دراستو في االحتجاج بكالـ العرب قائال " :ككاضح ٌ

جني
كالـ اإلسكندرم ىك الفصاحة كسالمة المٌغة ،كذلؾ ىك المعيار األساسي الٌذم دار عميو كالـ ابف ٌ
كيرد إليو كالـ األئمة السابقيف ،بؿ ىك المعيار األساسي الٌذم نشأت عنو ك ٌؿ المعايير السابقة بأنكاعيا إذ

إف لسميقة الفصاحة تمؾ حقكقيا...
لـ نكف يكف ٌّ
غكم كسالمتوٌ .
أم منيا إالٌ إطا انر لضماف فصاحة الرافد المٌ ٌ
فإنو ينبغي حماية طابعيا كخصائصيا ،بأالٌ ينسب إلييا إالٌ ما ىك منيا .بأف يثبت صدكره عف أىؿ
كلذا ٌ

كحؽ
حؽ ىذه المٌغة السميقية
ٌ
السميقة فييا أك يككف جاريان مجرل ما صدر عنيـ في جممتو كتفصيمو ،ذلؾ ٌ

لعممية أيضا ،كمف ىنا كجب عمى ك ٌؿ مف أصدر حكمان عف العر ٌبية :في متنيا أك
أىميا،
ٌ
كحؽ األمانة ا ٌ
أصكاتيا ،أك ليجاتيا ،أك دالالتيا ،أك في نحكىا ،أك في صرفيا ،أف يأتي بشكاىد مف كالـ أصحاب

السميقة تصدؽ كجكد ذلؾ في كالـ العرب ،أك أخذه منو2".كيذكر ميدم المخزكمي قضية تبيف حقيقة ما
بي كذلؾ في قكؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم حينما خاطب
تفرضو القاعدة ٌ
الن ٌ
حكية عمى ال ٌشعر العر ٌ
محمد بف مناذر فيقكؿ :كفرض ا ٌلنحاة أنفسيـ حتٌى عمى ال ٌشعراء
ال ٌشعراء كبالخصكص ال ٌشاعر البصرم ٌ
كنفر ال ٌشعراء منيـ ٌأكؿ األمر كقاكمكىـ ،كلنيـ استسممكا ليـ كاضطركا أف يحاكركىـ طمعا في تأييدىـ
ُّ
محمد بف يمناذر ،ال ٌشاعر البصرم كالـ
قرب مف السمطاف ،كقد دار بيف الخميؿ بف أحمد ك ٌ
لنيؿ الشيرة كالتَّ ي

فقاؿ لو الخميؿٌ :إنما أنتـ-معشر ال ٌشعراء-تبع لي ،كأنا يس َّكاف السفينة ،إف قرظتكـ كرضيت قكلكـ ىنفى ٍقتيـ كاالٌ
الركاد لطالب العمـ مف الدارسيف ،كطالب ُّ
الشيرة مف ال ٌشعراء 3".كتيىبيٍّف
كسدتـ .لذلؾ كانت البصرة مقصد ُّ

بي
حكم عمى ال ٌشعر ال ٌشعراء في البناء التٌركيبي ٌ
ىذه المقكلة لمخميؿ مصداقية الحكـ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكم لم ٌشعر العر ٌ
حكية كىذا ما تيثبتو مقكلة الخميؿ بف
األكليف يأخذكف مف ال ٌشعر ما كاف فصيحا مكافقا لممعايير ٌ
ٌ
الن ٌ
فالنحاة ٌ
َّ
النحك أداة فعَّالة في تقكيـ ىذا الجدؿ كاالستفادة منو كقد أقبؿ
أخمد الفراىيدم .كيقكؿ المخزكمي " :ككاف ٌ
الدارسكف عميو إقباال ،أما العرب فمتقكيـ منطقيـ ،كأما األعاجـ فمالستفادة منو في تعمـ العر ٌبية الٌتي

اضطركا أف يتعممكىا ،لمشاركة العرب في حياتيـ كدينيـ ،ى ً
بي لغتو
كلمع ٍيش باطمئناف في ظ ٌؿ حكـ عر ٌ

1
النحك ،ص.119
 -صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ

2
بي
 ٌمحمد حسف جبؿ حسف ،االحتجاج بال ٌشعر في المٌغة الكاقع كداللتيو ،القاىرة1406 :ق1986-ـ ،دار الفكر العر ٌ
المرجع نفسو ،ص.84-47
3
النحك ،ص.38
 -ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌ
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1
أثره
ساني المعاصر في المٌسانييف المعاصريف ،ك ي
الرسمية ىي العر ٌبية ".كذكر المخزكمي أثر التفكير المٌ ٌ
كمرت القركف حتٌى بدت اليقظة الفكرٌية الحديثة ،كرأل الدارسكف أنفسيـ في
بيَّ " :
كذلؾ في ٌ
النحك العر ٌ

المالئمة لمدراسات المختمفة ،كظيرت دراسات جديدة ،لـ يي ٍعف القدماء
تكافرت فيو عناصر ٌ
الدرس ،ي
عصر ى
الدراسات عمى نحك المٌغات
غكم ،كطيبٍّقت ىذه ٌ
بيا ،كلـ يعرفكىا ٌ
كالنحك المقارف ،كعمـ االجتماع المٌ ٌ

2
ساني المعاصر
األجنبية ،فنجحت في تجديده كاصالحو إلى ٌ
حد كبير ".كيذكر تماـ حساف أثر الفكر المٌ ٌ
أف المنيج الحديث في
غكية القديمةٌ -
كنقده لمدراسات المٌ ٌ
النحاة كالمٌغكييف-فيقكؿ " :كلقد أشرنا مف قبؿ إلى ٌ

دراسة المٌغة يربط الدراسة بالمٌغة الحية المنطكقة كيعتبر المٌغة األدبية صكرة مف صكر االستعماؿ كأسمكبا
النحاة العرب قد اختاركا ىذه المٌغة
أف ٌ
مف األساليب ينبغي أف يعنى بو ٌ
ثـ عرفنا ٌ
النقاد ال طالب المٌغةٌ ،

النحك .فماذا عسى أن يكون موقفنا من ال ّنحاة في ضوء ىذه
األدبية دكف سكاىا ليستخرجكا منيا ٌ
ٌ

ألنيـ خالفكا مقاييس كطرقان منيجية لـ يكف ليا كجكد في زمانيـ؟ أـ نرل ما أركا مف
المالبسات؟ أنمكميـ ٌ
3
النحاة كالمٌغكييف جمعكا المٌغة مف منابع مختمفة
ضركرة األخذ بيذه المٌغة
أف ٌ
ٌ
األدبية؟" كيذكر تماـ حساف ٌ

النحاة
أم أف لغات القبائؿ تختمؼ " ،كىذا الٌذم ال يرضاه المنيج الحديث ىك نفسو الٌذم ارتضاه منيج ٌ
لغكية مختمفة باختالؼ قيس كتميـ كأسد كطيء كىذيؿ كاستخرجكا
العرب إذ أجركا االستقراء عمى أشكاؿ ٌ

النحاة لمخالفتيـ المنيج الحديث؟ كيرل أف انتقاء
قكاعدىـ مف ىذه األمشاج مجتمعة .فيؿ نتيـ صنيع ٌ

غوي مف عصر إلى عصر كاف
غكية
ٌ
الزماف الذم كضعو ٌ
النحاة لـ يكف كفؽ المعايير المٌ ٌ
لمتطور والتغير المّ ّ
ّ

اىتـ بو المٌغكيكف مف جية ،كمؤرخك األدب كنقاده مف جية أخرل .فأما المٌغكيكف فحسبيـ أف يمتفتكا مثالن
إلى التفريؽ بيف الميجكر كالدخيؿ ،كأما مؤرخك األدب كنقاده فقد كاف لدييـ مف األسباب ما يدعكىـ إلى
النحاة كاحدة) إلى عصكر مختمفة كالعصر الجاىمي كالعصر اإلسالمي
تقسيـ ىذه الفترة (الٌتي رآىا ٌ
كالعصر األمكم كالعصر العباسي األكؿ .كما كاف ليـ مف دقة النظر ما مكنيـ مف مالحظة التغير في

شعر الشاعر الكاحد المخضرـ ما بيف العصريف الجاىمي كاإلسالمي 4".كيذكر كمرة أخرل نتساءؿ عما قد
النحاة ،أيرتضكنو أـ
يرل أصحاب المناىج الحديثة في ىذا االنتقاء الزماني الٌذم بنى عميو منيج ٌ

غكم كيفرؽ بينيما تفريقا جذريا ،أكليما
يرفضكنو؟ ٌ
إف المنيج الحديث يرتضي اتجاىيف في البحث المٌ ٌ
1
النحك ،ص.38-37
 -ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.399

3
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.97
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -4المرجع نفسو ،ص.102-100
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الفصل الثّاني

غكية مف عصر إلى عصر فيختار مف ىذه الظكاىر كاحدة
االتجاه التاريخي الذم يرصد تغير الظكاىر المٌ ٌ

تطكرىا عمى مر العصكر ...كاالتجاه الثٌاني ىك االتجاه الكصفي كىك ال يقنع بالظكاىر
كيتتبع سيرىا في ٌ
1
األكؿ كاٌنما بتناكؿ النظاـ كامال متجانسا في مرحمة بعينيا".
المنعزلة عمى نحك ما رأينا في االتجاه ٌ
النحاة العرب في ضكء ما يقكلو المحدثكف؟ الرأم عندم أف نتكقؼ معتذريف ليـ مف
كيقكؿ :فيؿ نديف ٌ

كجييف:

(أ)

أف الفارؽ الزمني بيننا كبينيـ يعطي المحدثيف مف تجارب القركف السابقة ما لـ يتييأ مثمو

لمنحاة العرب الٌذيف كانكا طالئع في ىذا العمؿ .كعذر الطميعة دائما ٌأنو حسبو أف أنار الطريؽ كميدىا
ٌ
بكسائمو المتاحة لو دكف أف يككف عالة عمى حكمة مكركثة عف السابقيف كلك أننا سممنا بيذه الحقيقة لبدا

النحاة كأنو لـ يكف.
قصكر ٌ

النحاة لك كانكا شافيكا
ألف ٌ
أف نسبة القصكر إلى ٌ
النحاة ال تستقيـ عمى إطالقيا؛ ٌ
(ب) غير ٌ

الحجة ،كلكنيـ كما سبؽ أف أشرنا إلى ذلؾ لـ يشافيكا
امرئ القيس كابف ىرمة في كقت معان لقامت عمييـ ٌ

أيا مف الشاعريف ،كاما استنبطكا قكاعدىـ مف مادة مكتكبة لدييـ ال تفرؽ سطكرىا بيف ليجة امرئ القيس
النحاة
كليجة ابف ىرمة ...ك ٌؿ ذلؾ يدعكنا إلى التماس العذر لنحاتنا األقدميف (كليس ىذا دفاعا عف ٌ

ألف صنيع األقدميف كاف منسجمان تماـ االنسجاـ مع الظركؼ الٌتي صادفتيـ.
المتأخريف)؛ ٌ

بالنصكص
أف االعتداد ٌ
السماع كىي ٌ
بقيت نقطة أخيرة أحب أف أشير إلييا في ما يتصؿ بظاىرة ٌ

النصكص كتكثيؽ نسبة الكالـ إلى قائمو .كلقد
النحاة إلى اصطناع منيج المحدثيف في نقد ٌ
المركية ألجأ ٌ
أف ىذا المنيج إف صح األخذ بو في تكثيؽ الحديث النبكم الٌذم تؤخذ مف نصكصو أحكاـ شرعية في
نعمـ ٌ

النصكص المستعممة في استخراج القكاعد لـ
فإف ٌ
العبادات كالمعامالت كالعقائد كآداب السمكؾ اإلسالمي ٌ
النصكص المدركسة كانت منطكقة ال مكتكبة .فمما لـ تكف المٌغة بنت
أف ٌ
تكف تتطمب ك ٌؿ ىذا التزمت لك ٌ

النحاة إلى تكثيؽ الركاية كما فعؿ رجاؿ
كقتيا ،ككنت مركية عف عصكر سابقة جاىمية كاسالمية ،اضطر ٌ

العامة لالستدالؿ
الحديث بالحديث مف جية ،كما اضطركا كاألصكلييف مف جية أخرل لكضع المبادئ
ٌ

النصكص المركية ،كلقد فرقكا بيذه المبادئ بيف األصؿ كالفرع ،كالكثير كالقميؿ ،كالفصيح كالشاذ
مف ٌ

المحفكظ كغير المحفكظ إلخ ،كفي ما يمي مف ىذه المبادئ الٌتي سنضعيا تحت عنكاف قكاعد التكجيو".

2

بأنيا ستككف مترىمة إذا سمح القائمكف عمييا-كمف كجية
إف كصؼ المٌغة ٌ
ثـ ٌ
كيقكؿ أمؿ عبد ا﵀ الراشدٌ :
1
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.103-102
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
 -2المرجع نفسو ،ص.104
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النحاة-بتراكيب جديدة تخالؼ قكاعدىـ؛ يدؿ عمى عدـ اإليماف بحياة المٌغة مف جيتيـ كال
نظرىـ ىـ ٌ

حؽ أحد
فإنو ليس مف ٌ
االقتناع بككنيا دائمة التّغير و ّ
سانية الحديثة ٌ
التجدد ،كمف كجية نظر الدراسات المٌ ٌ

ألف ىذا مف شأنو أف يجعؿ المٌغة
أف يتدخؿ لمحد مف ىذه
التطكرات ،أك الحفاظ عمى ك ٌؿ ما ىك قديـ؛ ٌ
ٌ
النحكييف في
أف المٌغة منذ نشأتيا حتٌى ٌ
قعدىا أكائؿ ٌ
مترىمةٌ ،
فالنحكيكف التقميديكف بطبيعة الحاؿ يركف ٌ
القرف الثاني اليجرم كتمة كاحدة تحفظ كيعاد استعماؿ تراكيبيا كما استعمميا األكلكف 1".كيقكؿ تماـ

طكر في نظميا كأجيزتيا؛
أف التزاـ الفرد بمعايير
حساف " :يتضح مف ذلؾ ٌ
ٌ
ٌ
خاصة ال تعفي المٌغة مف التٌ ٌ
النحاة المحدثكف األلمانييف الٌذيف درسكا
طكر الٌذم مر بالمٌغة ،كما فعؿ ٌ
فإذا أراد العمماء أف يدرسكا ىذا التٌ ٌ

2
بي القديـ في ىذه
أف مشكمة ٌ
الص ٌ
كتية ،كانت ىذه الدراسة كصفية ".كيقكؿ أيضا :إلى ٌ
القكانيف ٌ
النحك العر ٌ
عامة تتعمؽ بتقابالت مفترضة في المٌغة ،كقد يككف السبب في
القضية كغيرىا االنطالؽ مف تصكرات ٌ

نشأة ىذه التصكرات ىك تخيؿ كماؿ المٌغة ك ٌأنيا نشأت عظيمة بيذا الكضع ،كما عمى الدارس إالٌ تتبع
مكاضع ىذه العظمة ،كمعرفة ما تخفيو مف أسرار 3".كنالحظ اختالؼ الكضع لدل الدارسيف في أصكؿ

بي كالمناىج
ٌ
النحك ،كأثر التفكير المٌساني المعاصر فيذكر رشيد حميـ في دراسة لو بيف منيج ٌ
السماع العر ٌ
السماع أك ما يطمؽ عند بعضيـ بمنيج النقؿ ،لو أقطار تقاطعو مع
المٌ ٌ
سانية المعاصرة " ،كبيذا ،فمنيج ٌ
أف
بعض أسس المناىج الحديثة،
الدارسكف كرحبكا بنظرياتو ،ك ٌ
خاصة الكصفي الٌذم استعاله ٌ
الحؽ نقكؿٌ :
ٌ

السماع
بعض قكاعد ىذا المنيج مرسخة في تأصيؿ عممائنا القدامى كأعني بالتٌخصيص في أصكؿ منيج ٌ
كعندئذ يصبح التساؤؿ حكؿ طبيعة ىذا المنيج مشركعا ،كالتساؤؿ عف ضركب التداخؿ بينو كبيف المناىج

سانية ،كذلؾ محقان؟
المٌ ٌ

العممي المعاصر
بالدرس
أف اإلجابة عف السؤاليف كاجب
عممي ،كايصاؿ اإلجابة كربطيا ٌ
كنعتقد ٌ
ٌ
ٌ
4
غكية في كالـ
سانييف عف ٌ
النحاة اقتصار المدكنة المٌ ٌ
كاجب حضارم أكالن كعمميان ثانيان ".كعاب نفر مف المٌ ٌ

العرب عمى لغات مخصكصة (تمثمت في ستة قبائؿ) دكف أخرل ،كالجدير االحتجاج بيا كمٌيا ،كال يصح

النحاة حرمكا أنفسيـ مف ثراء كتنكع المٌغة في ليجاتيا كمستكياتيا
ٌ
إف ٌ
رد إحداىا باألخرل ،كفي ىذا قالكاٌ :
1
بي" ،مجمة تحميؿ الخطاب ،منشكرات تحميؿ الخطاب
 أمؿ عبد ا﵀ الراشد" ،تحميؿ فعؿ الككف في التفكير ٌالن ٌ
حكم العر ٌ
كزك ،الجزائر2017 :ـ ،العدد  ،24ص.102
تيزم ٌ
2
الكصفية ،ص.101
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ3
بي ،ص.110-109
 أمؿ عبد ا﵀ الراشد ،تحميؿ فعؿ الككف في التفكير ٌالن ٌ
حكم العر ٌ
4
بي دراسة تأصيمية مقاربتيو في أسس المنيجيف" ،مجمة اآلداب
 رشيد حميـ" ،بيف منيجي ٌبي كالكصؼ الغر ٌ
السماع العر ٌ

الرابع2005 ،ـ ،كرقمة ،الجزائر ،ص.370
كالمٌغات-األثرٌ -
العدد ٌ
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ّ

الدرس المٌساني المعاصر ،كذكر ابف مالؾ ىك االعتداد بما قالو
كالتنكع المٌيجي كىذا ما اعتنى بو ٌ
أف لغات العرب كمٌيا جديرة
الفصحاء الٌذيف يكثؽ بيـ ،كيطمئف إلييـ ،ككاف بعض العمماء يركف ٌ

رد إحداىا باألخرل فقادركف كنحكه مف المعبر بو عف ا﵀ تعالى مف المقصكر عمى
باالعتبار ،كال يصح ٌ

السماع ...فأما أسماء ا﵀ تعالى فمعنى الجمعية فييا ممتنع كما كرد منيا بمفظ الجمع فتعظيـ فيو عمى
ٌ
السماع في ىذا أحؽ1" .كيقكؿ
سماع أصال ،كما يتكقؼ عميو في غيره مف الثناء كالحمد بؿ التكقؼ عمى ٌ
أف المٌيجات العر ٌبية كذلؾ تغيرت كثي انر في األلؼ سنة األخيرة كما يبدكا مما بيف
تماـ حساف " :كالش ٌ
ؾ ٌ

كتطكرىا
أيدينا مف تسجيؿ كتابي لميجة القاىرية في العصر الفاطمي ،كما داـ الفرد ذا أثر في نمك المٌغة
ٌ

2
أف الركاة كالمٌغكييف
فال ٌ
تطكرٌية أخرل ".كيذكر أيضا " :عمى ٌ
بد أف تتحكؿ ليجاتنا المعاصرة إلى حاالت ٌ
الركاة يأخذكف مف كالـ األعراب ما
أنفسيـ لـ يككنكا في بعض األحياف فكؽ مستكل الشبيات فقد كاف ٌ

كافؽ ىدفيـ ،كيترككف منو ما ال يعجب بو الناس في الحاضرة كال ينفع المٌغكييف ،أك ال يحفؿ بو المٌغكيكف
النحاة قد قعدكا القكاعد أكال ليبحثكا
حساف نكع مف الغرابة أكاف ٌ
لبعده عما قعدكه مف قكاعد ،كفي كالـ تماـ ٌ

النحاة لك فطنكا إلى
أف ٌ
في كالـ العرب عما يكفقيا كيأخذكف مف كالـ العرب ما كافؽ ىدفيـ ،كالحقيقة ٌ

مراعاة العنصر االجتماعي في المٌغة لما تكرطكا في أمكر مثؿ:

-1القكؿ بعدـ جكاز أف نصكغ نحف الكممات الجديدة قياسان عمى ما قالو األقدمكف ...الخ
بأف السميقة طبع ال اكتساب ناتج عف االحتكاؾ بيف الفرد كبيئتو ...الخ
-2القكؿ ٌ

-3الدخكؿ في االعتماد التاـ عمى التماريف العقمية ،كخمؽ األمثمة عمى القكاعد حيف ال تكجد
3
حساف " :كا ٌف الٌذم حدث لـ ىك اقتصار المٌغكييف
تماـ ٌ
الشكاىد كما حدث في باب التنازع ...الخ" كيقكؿ ٌ

عمى نصكص القرآف كالحديث ،كاٌنما ىك تعدييـ إياىما إلى اختيار ليجات قبائؿ معينة حددتيا عكامؿ

أىميا قرب ىذه القائؿ إلى البصرة ،كسيكلة الرحمة إلييا ،كالرجكع منيا عمى الركاة
جغرافية
ٌ
خاصة ٌ

كأصحاب األخبار كالمٌغة ...فما الفكرة المنيجية الٌتي حدت بالمٌغكييف إلى تخصيص ىذه القبائؿ دكف
سمكه لغة قريش في دراسة كاحدة غير متجانسة تفرض القكاعد
غيرىا ،كجمعيا بيف القرآف كالحديث كما ٌ
عمى المٌيجات ،فما كافقيا منيا قبؿ ،كما لـ يكافقيا كاف شاذا أك سماعيا ال يقاس عميو ،أك غريبا أك قميال

1
الجياني األندلسي ،شرح التسييؿ البف مالؾ ،تح:
 ابف مالؾ (600ق672-ق) جماؿ ٌمحمد بف عبد ا﵀ الطائي ٌ
الديف ٌ
كمحمد بدكم المختكف1410 ،ق1990-ـ ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ج ،1ص.81-78
الرحمف السيد،
عبد ٌ
ٌ
2
الكصفية ،ص.101-100
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -3المرجع نفسو ،ص.87-85
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إف الٌذم نشاىده ٌأنيـ يصفكف بعض قراءات القرآف بالشذكذ ،بؿ يصفكف بذلؾ بعض
أك نحك ذلؾ؟ ٌ
1
النحاة عندما كجدكا المٌغة الفصحى مشتركة بيف
أف ٌ
حساف ٌ
التراكيب مف القراءات المقبكلة ".كيذكر تماـ ٌ

القبائؿ ،لـ يستطيعكا التفريؽ بينيا ،كبيف ما تكممت بو القبائؿ العر ٌبية مف ليجات قبمية ،كميجة قريش

كليجة طيء ،كليجة بني تميـ كىمـ ج ار ،كيثير تساؤال ىؿ كانت المٌغة الفصحى مخصكصة في ال ٌشعر
بالصدفة أك
ابية إلى بنتيا أك كلدىا أك إلى عابر سبيؿ يحدث
كالنظـ؟ قكلو :كأما كالـ األعرابي أك األعر ٌ
ٌ

النصكص مسكغا في قكالب
يككف ركاية مف ركاة المٌغة ،كاٌنما يغمب ظني أف يككف بعض ىذا النكع مف ٌ

غكم فيو ما ال يتفؽ مع القرآف كالحديث
المٌيجات المحمية لمقبائؿ .فال غرابة حينئذ أف يصادؼ الباحث المٌ ٌ
ٍّ
النحك شرط الصدؽ في ما ينقمكف عف
كاألدب
كعرؼ عف ُّ
الركاة الثقة مف عمماء المٌغة ك ٌ
الجدم ...ي

بي؟ كىؿ الفصاحة معيار دليؿ عمى
األعراب ،كلكف كيؼ َّ
تـ الثقة في األعراب المنقكؿ منيـ الكالـ العر ٌ
الركاة قد فطنكا إلى ضالة ىؤالء
بي القح ،فقد يككف األعراب الضاربكف في الصحارم الٌتي طرقيا ٌ
العر ٌ

الناس ،كالى ٌأنيـ يجركف كراء غريب المٌغة أك غريب التٌراكيب ،كيحسنكف إلى مف ينيميـ ىذا المطمب

كليس ببعد كذلؾ أف بعض األعراب قد اتخذ مف التجارة بالغريب كسيمة لمرزؽ ليس مف صالحو أف تفنا

فإذا ما نضب معيف ما عنده مف المٌغة عمد إلى االختراع كبالغ في ذلؾ ،كالسيما حيف فطف إلى سركر
2
غكييف
أف ٌ
النحاة كالمٌ ٌ
الركاة بما يقكؿ كاحتفاليـ بو ".كيقكؿ عمي أبك المكارـ " :عمى ٌأنو ال يفكتنا أف نسجؿ ٌ

العممية بتحميؿ الركاة تحميال دقيقا أخالقيا
التالية-مف الناحية
لـ ييتمكا كثي ار-حتٌى في المراحؿ
ٌ
ٌ
3
المكانية ليستدؿ
مانية ك
النحاة كالمٌغكييف ككضعيـ لشركط الفصاحة ٌ
كمكضكعيان ".كالمتعمؽ في نظر ٌ
ٌ
الز ٌ

بذلؾ عمى ٌأنيـ كانكا عمى اطالع عظيـ بالقبائؿ العر ٌبية كبميجاتيا ،كبفصاحة ليجة عف أخرل ،فكاف

قصدىـ القبائؿ الفصيحة الٌتي اختاركىا كتختمؼ أسباب رفض االحتجاج بميجات بعض القبائؿ ،بيد ٌأنيا
تمتقي جميعا في عدـ سالمتيا التصاؿ ىذه القبائؿ بمغات أخرل ،نتيجة لممكقع الجغرافي الٌذم تعيش فيو

كما كاف يفرضو كجكدىا في ىذا المكقع مف احتكاؾ ال فكاؾ منو بمغات أخرل غير عر ٌبية4".كيقكؿ عمي

النحاة أمر كاقع ال سبيؿ إلى رفعو ،كلـ يكف بد منو إذ ىك نتيجة حتمية لفيـ
أف تناقض ٌ
أبك المكارـ " :إذ ٌ

طبيعة المٌغة ،ىذا الفيـ الذم تميزه سمتاف ىامتاف:
1
الكصفية.84-83 ،
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.85-84
3
حكم ،ص.63
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -4المرجع نفسو ،ص.59
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الفصل الثّاني

األكلى :عدـ التفرقة بيف مستكل المٌغة كمستكل المٌيجات.
الثانية :عدـ مالحظة الفكارؽ النكعية بيف خصائص المٌغة الفصحى كبيف ليجة قريش.
ك ٌ

غكية ،كىذه العدالة ،أمر ضركرم حتٌى يطمئف الدارسكف
-2كاألساس الثٌاني :عدالة الناقؿ لممادة المٌ ٌ

كالباحثكف إلى ما نقؿ إلييـ مف مادة المٌغة ،صحيح أكال ،كأنو يمثؿ في دقة كدكف تحريؼ ظكاىر المٌغة
غكية المركية قبؿ أف تالحظ
كخصائصيا ثانيان .كقد أدرؾ الخميؿ بف أحمد ضركرة التثبت مف ٌ
النصكص المٌ ٌ

ألف.
غكم ٌ
بعيف االعتبار في مجاؿ الدرس المٌ ٌ

1

بما أدخمكا عمى الناس ما ليس مف كالـ العرب إرادة المٍَّبس كالتَّ ٍعنًيت.
النحارير ير َّ
ٌ

قمنا :فميتى ىح َّر آخذ المٌغة كغيرىا مف العمكـ أىؿ األمانة كالثقة كالصدؽ كالعدالة ،فقد بمغنا مف أمر

بعض مشيخة بغداد ما بمغنا 2".كقد أيدت تجارب ابف فارس مف بعده ،مالحظة الخميؿ الذكية ،إذ اكتشؼ
أف بعض شيكخ بغداد يخمطكف في دراسة المٌغة كالتقعيد ليا كيمجئكف لتأييد ما يقرركف مف اتجاىات كآراء
ٌ

لمنحاة ،فمـ يثبت في
إلى كسائؿ مدخكلة ،كمسألة االحتجاج بمجيكؿ القائؿ فتبقى دكف القانكف الكضعي ٌ
االحتجاج بكالـ العرب كشركطو االحتجاج بو ،أف كضعكا ىذا الشرط ،كىك عدـ االحتجاج بمجيكؿ

القائؿ.
-3األساس الثالث :كيتصؿ باألساس السابؽ كيبنى عميو ،ىك اتصاؿ السند ،كمف ثـ كقؼ جميكر
3
النحاة كالمٌغكييف في شركط أخذ
العمماء مف المرسؿ كالمجيكؿ مكقفا
ن
مترددا بيف الرفض كالقبكؿ ".ككضع ٌ

المٌغة عمى أف تككف مف البكادم ال سكاف الحضر " ،ككاف مذىب أبي عمرك بف العالء يقصر األخذ عمى
النحاة فأباحكا األخذ عمف يفد إلى الحضر مف سكاف البادية.
سكاف البادية ،أما جميكر المٌغكييف ك ٌ

ثانية الطريقيف :األخذ عف فصحاء الحضر ،كىـ فئتاف :فئة مف األعراب البادية اتخذت مف

ضكاحي المدف الكبرل بالعراؽ مستق انر ليا كمقامان ،فظمكا بمنحى عف االختالط باألعاجـ كالمكلٌديف فسممت
النحاة سميقتيـ ،كاستقامت ألسنتيـ بما حفظكا مف قرآف
غكييف ك ٌ
ليـ لغتيـ كفئة أىؿ الحضر صحت عند المٌ ٌ
كشعر كمركيات مأثكرة ،كمنيـ عمر بف أبي ربيعة ،كجرير ،كالفرزدؽ كاألخطؿ ،ككثير ،كاألحكص كبشار

4
ثمة خطأ أساسيان كقع فيو أكلئؾ العمماء
كرؤبة كالعجاج ،كغيرىـ ".كيقكؿ عمي أبك المكارـ " :كلكف ٌ

1
حكم ،ص.63-61
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -2ابف فارس ،الصاحبي في فقو المٌغة العر ٌبية كمسائميا كسنف العرب في كالميا ،ص.34
3
حكم ،ص.64-62
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
4
بي ،ص.59
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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(النحاة كالمٌغكييف) الذيف رحمكا إلى البادية ليسمعكا كيدكنكا ،أك رحؿ إلييـ أعراب البادية فسمعكا منيـ
ٌ

غوية المختمفة الٌتي كانكا يأخذكف عنيا ،فقد اعتبركا ك ٌؿ ما
كدكنكا ،كىك خمطيـ بيف
المستويات المّ ّ
ّ

متعددة ينبغي
أف ما يسمعكنو ينتمي إلى مستكيات ٌ
يسمعكنو (عر ٌبية) كنسكا شيئا ىامان كخطير األثر؛ كىك ٌ

ثـ مستكل المٌيجات .كعمى الرغـ مف إدراكيـ
التفرقة الحاسمة فييا بيف مستكييف :مستكل المٌغة الفصحى ٌ
فإنيـ لـ يقفكا كثي انر عند تأثير المٌيجات في الظكاىر
لكجكد ظكاىر صكتية تنتمي إلى المٌيجات القبمية ٌ
التركيبية أك المعجمية لمغة كما لـ يدرسكا الخصائص التركيبية كالمعجمية لميجات ذاتيا ،كلكال بعض

حكية لقميؿ مف ىذه
النكادر الٌتي حكتيا كتب المٌغة عف ىذه اآلثار كالخصائص ،كبعض التخريجات ٌ
الن ٌ
1
النحاة كالمٌغكييف كشغميـ
غكية غامضة ك ٌؿ الغمكض ".كىدؼ ٌ
الظكاىر لظمت ىذه الناحية مف الدراسة المٌ ٌ

الشاغؿ جمع المٌغة الفصحى كتدكينيا كالتقعيد ليا؛ كىـ لـ يقصدكا المٌغة غاية بؿ كسيمة لمحفاظ عمييا

غكية
كليذا كانت دراساتيـ تنصب في البحث عنيا كالفصيح منيا ال غاية لذاتيا ،كدراسة مستكياتيا المٌ ٌ
ً
كىا كلـ يقفكا عمييا مف مبدأ حفظ
ركيبية ك
المعجميةٌ ،
فإنيـ ىعم يم ى
ٌ
كتية كالتٌ ٌ
الص ٌ
المختمفة ،كليجاتيا كظكاىرىا ٌ
المعجمية لميجاتيا ،كمبدأىـ حفظ المٌغة
التركيبية ك
المٌغة بالمٌغة ،كال بالتبحر في ظكاىرىا كمستكياتيا
ٌ
ٌ
غكية المختمفة لميجات كظكاىرىا كخصائصيا التٌركيبيٌة
الفصحى بالمٌغة الفصحى؛ فال عبرة بمستكيات المٌ ٌ
المعجمية.
ك
ٌ

كيقكؿ عمي أبك المكارـ " :كاذف ليس صحيحان ما قرره السيكطي مف ٌأنو «لـ يؤخذ عف حضرم

3
2
غكية
قط» فقد أخذ ٌ
أف تحديد مصادر المادة المٌ ٌ
النحاة عف أىؿ الحضر كما أخذكا عف أىؿ البادية ".عمى ٌ

غكية إلى قسميف :متكاتر كآحاد
التامة ،فكضعكا ضكابط لضماف ذلؾ ،كقسمكا المادة المٌ ٌ
ال يعني سالمتيا ٌ

حدا ال يجكز فيو عمى مثميـ االتفاؽ عمى الكذب ،كاآلحاد ما تفرد
كجعمكا شرط التكاتر أف يبمغ عدد النقمة ن

بنقمو بعض أىؿ المٌغة ،كىك دليؿ مأخكذ بو ،كاعتدكا األكؿ دليالن قطعيان يفيد العمـ ،أما الثاني فيفيد الظف.

حر كاف أـ عبدان.
كاشترطكا أف يككف ناقؿ المٌغة عدالن ،رجالن كاف أـ امرأة ،نا

غكية...
كاعتمدكا بمبدأ الشيكع في استخراج الظاىرة ٌ
حكية مف المادة المٌ ٌ
الن ٌ

1
حكم ،ص.38-37
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
2
النحك ،ص.33
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ3
حكم ،ص.40
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
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الفصل الثّاني

تمؾ كانت خطة البصرييف في المركيات النثرية ،أما الككفيكف فقد أخذكا عمف أخذ عنيـ البصريكف
1
أف سيبكيو استشيد
كزادكا عميو لغات أخرل أبى البصريكف االستشياد بيا ".كيقكؿ أيضا " :كلعمؾ لحظت ٌ

النص الذم ذكرناه لؾ
بمغة قريش ،كاعتدىا المٌغة األكلى القدامى فال صحة إذف لما أكرده السيكطي في ٌ

أف العمماء لـ يأخذكا المٌغة مف حاضرة الحجاز ،فحاضرة الحجاز ىي مكة ،كمكة مقاـ
مف قبؿ ،كىك ٌ

القريشييف ،فاستشيد سيبكيو بمغة قريش يعني شيئيف:

-1أخذ المٌغة عف الحضر .ككانت مكة حاضرة الحجاز ،كقبكؿ لغة معرضة لمتأثر بمغات األمـ
األخرل ،إذ كانت مكة مركز االتصاؿ التجارم بيف الشرؽ كالغرب؛ كىك مف أككد أسباب االختالط بأمـ
النحك
شتى كالتأثر بمغاتيا .كالٌذم نراه أقرب إلى القبكؿ عندنا أف نعكد فنذكر باليدؼ الذم مف أجمٌو نشأ ٌ

أف عمماء العر ٌبية لـ
فقد نشأ صكنا لمقرآف الكريـ أف تمتكم بو ألسف أك تزيغ عف فيمو ألباب ،كمف الثابت ٌ
تـ ليـ ذلؾ مف خالؿ اىتماميـ
يتجيكا
ابتداء إلى كضع عمـ يعرؼ بو صكاب الكالـ مف خطئوٌ .إنما َّ
ن

النص القرآني فكجدكا
بالنص القرآني ،كانصرافيـ إلى إيضاح تراكيبو كفيـ معانيو ،كلقد نظر العمماء في ٌ
ٌ

2
آنية الٌتي ُّ
تعد
فيو مف المٌغات ما جعؿ بعضيـ يفرد مصنفات لو ".كيقكؿ " :ىذا فضالن عف القراءات القر ٌ

كبخاصة
بدا مف االىتماـ بالمٌيجات-
النحاة بذلؾ لـ يجدكا ن
معينان ال ينضب ليجات العرٌبة .فمما ككجو ٌ
ٌ

ألنو ال يمكف إغفاليا ،كفي القرآف كقراءاتو
الفصيحة منيا بمعيارىـ-مصد انر مف مصادر ٌ
حكم؛ ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ

النحاة ال ٌشعراء إلى أربع طبقات طبقتيف ىما:
منيا كثير ،كيضيؼ محمكد أحمد نحمة في تقسيـ ٌ

-5طبقة المحدثيف( :كقصر الطبقة الرابعة عمى المكلٌديف) ،كىـ الذيف جاءكا بعد المكلٌديف كأبي

تماـ.
أف قبكؿ الركاية
-6طبقة المتأخريف :كىـ الٌذيف جاءكا بعد المحدثيف كالمتنبي ،كيذكر أيضا " :عمى ٌ

منكط بمعرفة الشاعر ،فإف كاف شعر مجيكؿ القائؿ لـ يجز االحتجاج بو (إالٌ أف يككف ناقمو ثقة مأمكنان)
 ...فمـ يعيبكا ذلؾ عمى سيبكيو ،كال شكككا فيما ركل لثقتيـ فيما ركل ،لثقتيـ في عدالتو كضبطو3".كعاب
سانيات المعاصرة كما سبؽ كذكرنا ذلؾ
الراجحي عف ٌ
النحاة كالمٌغكييف القدامى مف كجية نظر المٌ ٌ
عبده ٌ

ساني المعاصر يقتصر دراسة المٌغة لذاتيا كمف اجؿ ذاتيا ال
عمى ما ذكره تماـ ٌ
حساف كغيره فالمنيج المٌ ٌ
المٌغة غاية لمحفاظ عمى المٌغة الفصحى ،كلغة القرآف كقراءاتو ،كالحديث ،ككالـ العرب الفصيح كمف بيف
1
بي ،ص.60
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.64-63

 -3المرجع نفسو،

ص.70-67
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بي لـ يقعد لمعر ٌبية كما يتحدثيا
أف ٌ
المآخذ الٌتي يأخذىا الكصفيكف عمى ٌ
بيٌ " ،
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
أصحابيا ،كاٌنما قعد لعر ٌبية مخصكصة تتمثؿ في مستكل معيف مف الكالـ ىك في األغمب شع انر أك أمثاؿ
أك نص قرآني؛ أم ٌأنو لـ يكسع درسو ليشمؿ المٌغة الٌتي يستعمميا الناس في شئكف الحياة كاٌنما قصره عمى

أف لك ٌؿ
درس المٌغة
ٌ
أف ىناؾ مستكيات مختمفة مف الكالـ ،ك ٌ
أف الكصفييف يقرركف ٌ
األدبية ،كقد أشرنا إلى ٌ
أف الشعر عمى كجو الخصكص لو نظامو الٌذم يختمؼ عف نظاـ غيره مف
مستكل نظامو كقكانينو ،ك ٌ

حكم عمى ىذا المستكل أفضى بيـ إلى كضع قكاعد العر ٌبية
مستكيات المٌغة
ص ير ٌ
الدرس ٌ
ٌ
األدبية ...ىكقى ٍ
الن ٌ
النصكص المختارة مما أبعدىـ عف االستعماؿ الشائع في ىذه المٌغة ،كلـ يكف مناص مف
عمى أساس مف ٌ

األدبي تخالؼ ما كضعكه مف قكاعد ،فاضطركا إلى المٌجكء إلى
أف يكاجيكا نصكصا مف ىذا المستكل
ٌ
الضركرة أك الشذكذ ،بؿ إلى كضع ٌنصكص تسند ىذه األحكاـ 1".كيقكؿ ميدم المخزكمي :كلنا عمى
ٌ
الككفييف كالبصرييف جميعا مآخذ ،كقد سبؽ لمدكتكر إبراىيـ أنيس أف عرض ليذا أيضا في كتابو( :مف

أسرار المٌغة ص 248فما بعدىا) ذلؾ ٌأنيـ لـ يحاكلكا الفصؿ بيف ال ٌشعر كالنثر في تقعيدىـ القكاعد...
أف
حتٌى لقد كانكا يتشبثكف في كثير مف األحياف بأبيات مف ال ٌشعر في تصحيح قاعدة ،أك تأييد أصؿ ،مع ٌ

الخاصة بوَّ ...
كلكنا نعني
بي ،فمم ٌشعر لغتو
ٌ
االقتصار عمى ال ٌشعر كحده خطكة متعثرة في إثبات أسمكب عر ٌ
غكية ،حرية يح ًرميا الناثر.
أف لمشاعر في التٌ ُّ
حرر مف كثير مف القيكد المٌ ٌ
ٌ

فاالعتماد في تقعيد القكاعد ،ككضع األصكؿ عمى ال ٌشعر كحده ،كاف مما أدل إلى اضطراب ُّ
النحاة

2
المكضكعي الدقيؽ في دراسة المٌغة
العممي
ساني عمى منيج الكصفي
ٌ
ٌ
في بعض أحكاميـ ".قاـ التفكير المٌ ٌ
غكم المكاني
تتابعية تكشؼ مراحؿ
دياكركنية
لذاتيا ،كمف أجؿ ذاتيا ،كعمى مبادئ كمعايير
ٌ
ٌ
التطكر المٌ ٌ
ٌ

النحاة
كسانكركنية اآلنية ٌ
منية؛ كمف ىنا تطمع المٌسانيكف العرب المعاصريف ما كشؼ ليـ عيكب ٌ
الز ٌ
ٌ

النحك ،كىذا ما أثبتتو الدراسة فيقكؿ أحمد
كالمٌغكييف القدامى في ٌ
غكم القديـ ،كفي عمـ أصكؿ ٌ
الدرس المٌ ٌ
الزماف
النحاة تجافكا عما يريد ليـ المحدثكف مف إطالؽ قيد ٌ
أف ٌ
محمكد نحمة :كالمنصفكف مف العمماء عمى ٌ
ألف ىدفيـ
كالمكاف كاستبعاد المٌغة
األدبية مف المادة المٌ ٌ
ٌ
غكية ،كالفصؿ بيف ال ٌشعر كالنثر إلى غير ذلؾ؛ ٌ

أدبية عالية ال يمكف فيميا كدراسة تراكيبيا إالٌ في ضكء
كاف خدمة القرآف الكريـ كالقرآف نزؿ بمغة ٌ

تتطكر ىذه االستعماالت كتتغير بسبب االحتكاؾ الثقافي
األدبية عند العرب قبؿ أف
االستعماالت
ٌ
ٌ

1
الدرس الحديث بحث في المنيج ،ص.49-48
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
2
النحك ،ص.335
 -ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌ
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1
الميمة
النحاة العرب لـ يتصدكا ليذه
إف ٌ
حسافٌ " :
تماـ ٌ
ٌ
كالحضارم باألمـ الٌتي دخمت في ديف ا﵀ .كيقكؿ ٌ

النص القرآني مف أف تتسرب
النحك) إالٌ لخدمة القرآف ،فمكال عنايتيـ بالمحافظة عمى ٌ
الجميمة (ميمة إنشاء ٌ

النحك ،كالقرآف نص أنزؿ بالمٌغة
إليو ظاىرة المٌحف ما فكركا في ذلؾ ّ
الزمان بعينو والمكان بعينو في إنشاء ٌ

يكد المحافظة عمى القرآف أف يدرس المٌغة الٌتي أنزؿ
األدبية ،كليس بمغة التخاطب العادية فكاف عمى مف ٌ
ٌ
النحك مف لغة التخاطب لما كصمكا إلى ما يريدكف ،كلكاف ذلؾ منيـ خيانة
النحاة استخرجكا ٌ
أف ٌ
بيا ،كلك ٌ

لمغاية الٌتي سعكا إلييا كاجياضا لمغرض النبيؿ الذم عممكا مف أجمٌو .أضؼ إلى ذلؾ:
أف المنيج الذم تسمطو اآلف عمى عمميـ لـ يكف معركفا في زمانيـ.
ٌ -1

األدبية ،فمـ يكف مف
أف لغة التخاطب كانت أكثر اختالفا كتشبعا عمى ألسنة القبائؿ مف المٌغة
ٌ
ٌ -2

األدبية نحك كاحد.
الممكف أف ينشأ ليا نحك كاحد كما نشأ لمغة
ٌ

األدبية إلى ككنيا لغة القرآف ىي لغة الدكلة كالحياة المشتركة أيضا .كىي المٌغة الٌتي
أف المٌغة
ٌ
ٌ -3

يعرؼ بيا العرب لدل األمـ األخرل.

2
إف لغة القرآف ىي لغة
فإذا عرفنا ذلؾ التمسنا العذر لنحاتنا إذ باينكا مطالب المنيج الحديثٌ ".

غكم فرؽ بينيا كبيف
اإلعجاز ال المٌغة
ٌ
لما كاف لمغة اإلعجاز المٌ ٌ
األدبية أك لغة العرب؛ كلك كانت كذلؾ ى
األدبية العر ٌبية؛ كىي في أعمى درجات الفصاحة ،كلك كاف القرآف في مستكل فصاحة كالـ العرب
المٌغة
ٌ
يؿ ٌإنو كالـ العرب ،كليذا كانت معجزة القرآف تتحدل كالـ العرب كتفكقو فصاحة ،كىنا
لىما كاف قرآنا ،ىكلىًق ى
النحكييف كالمٌغكييف.
غكم لمقرآف الكريـ لكالـ العرب ،ك ٌ
اإلعجاز المٌ ٌ

بي جعمو نحكان ال
أف ىذا األصؿ مف أصكؿ ٌ
الراجحي " :كيقرر الكصفيكف ٌ
كيقكؿ عبده ٌ
النحك العر ٌ
يمثؿ العر ٌبية ،كاٌنما يمثؿ جانبان كاحدان منيا؛ فيك ال يصكر إالٌ ىذه العر ٌبية الٌتي حددكىا مكانا كزمانا

بي في بيئاتو المختمفة ،بؿ يذىب بعض عممائنا إلى
كمعنى ذلؾ ٌأنو نحك ناقص ال يقدـ قكاعد الكالـ العر ٌ
محمد كامؿ حسيف:
أف ىذا األصؿ في تحديد البيئة المٌ ٌ
ٌ
غكية ال يقدـ العر ٌبية الصحيحة ،فيقكؿ الدكتكر ٌ
كنحف ال نقرىـ عمى تحديد الصحيح مف المٌغة ،مكانا بالجزيرة العر ٌبية ،أك زمانا بما قبؿ عصر التدكيف ...
كال نقرىـ عمى أف ك ٌؿ ما كرد في عصر بعينو صحيح ،فأكثره مضطرب كمتناقض كاإلبقاء عميو عبث

كعمى أف ك ٌؿ ما لـ يرد خطأ ،فيذا قالب مف حديد كضع المٌغكييف لغتنا فيو ال يسمح المحدثكف ألنفسيـ أف

1
بي ،ص.72
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
2
النحك-فقو المٌغة –البالغة ،ص.103-99
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌغكم عند ى
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1
يقعدىا حدد أيضا بيئة مكانية
أف ٌ
يتقيدكا بو ".كيقكؿ أيضاٌ " :
بي مع تحديده لمستكل المٌغة الٌتي ٌ
النحك العر ٌ
كزمانية ليذه المٌغة؛ فيك لـ يسمح بالتقعيد إالٌ عمى المٌغة المستعممة في بكادم نجد كالحجاز كتيامة ،كمف

لغكية أخرل ،عمى ٌأننا ينبغي إف نفيـ
قبائؿ مخصكصة لـ تتأثر بحياة الحضر أك باالتصاؿ ببيئات ٌ

النص القرآني
النحك-شأف العمكـ اإلسالمية-األخرل-نشأ (لفيـ) ٌ
األشياء في (سياقيا)؛ فقد أشرنا إلى إف ٌ

النص الذم ىك مناط األحكاـ في الحياة اإلسالمية كالٌذم
النحاة ىي ىذا ٌ
الكريـ ،فالمٌغة الٌتي تكجو إلييا ٌ
خاصة الستخالص
النصكص األدبية-كالشعرٌية منيا
ىك أيضا (إعجاز)
لغكم ،كمف ثـ كاف تكجييـ إلى ٌ
ٌ
ٌ

القكانيف الٌتي تدكر عمييا العربٌية الٌتي نزؿ بيا القرآف الكريـ ،فمعجزة القرآف الكريـ عمى كالـ العرب كعمى

األدبية كال ٌشعرٌية كالنثرٌية منيا؛ لفيـ لغة القرآف
النصكص
النحاة كالمٌغكييف جعمتيـ يتكجيكف إلى ٌ
ٌ
ٌ
غكية لمقرآف الكريـ .فكيؼ نساكم القرآف
غكية الٌتي نزؿ بيا ،كبياف المعجزة المٌ ٌ
كاستخالص القكانيف المٌ ٌ
األدبية إلى ككنيا لغة القرآف!!!
أف المٌغة
بالنصكص
ٌ
ٌ
ٌ
األدبية؟ أك نقكؿٌ :

النص القرآني؛ ىك الٌذم أدل إلى تحديد
أف القصد إلى «فيـ» ٌ
الراجحي " :ذلؾ ٌ
كيقكؿ عبده ٌ

النحاة لـ يذكركا
«مستكل»
إف ٌ
لغكم معيف؛ كىك الٌذم أدل إلى تحديد «مكاف» ك«زماف» ليذا المستكلٌ .
ٌ
العامة الٌتي يستعمميا أصحبيا في ك ٌؿ شأف ،كالٌتي تتخذ مظاىر مختمفة باختالؼ
يقعدكف لمعر ٌبية
ٌأنيـ ٌ
ٌ

يقعدكف ليذه العر ٌبية الٌتي تصمح لفيـ لغة القرآف .فالبحث عف
المكاف كالزماف كاٌنما ىـ يؤكدكف ٌأنيـ ٌ

بي لـ يميز حدكدا
أف ٌ
غكم ،ك ٌ
«نقاء» المٌغة ك«فصاحتيا» كانت غاية مف غاياتيـ في الجمع المٌ ٌ
النحك العر ٌ
غكم» ،كاٌنما اختمطت فيو ىذه المستكيات اختالطا شديدان فقد ظمٌت كتب
كاضحة «لمستكيات التٌحميؿ المٌ ٌ

2
َّف لمباحث الناظر في
فية إلى ٌ
ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
حكية ".كيتبي ي
كتية إلى ٌ
النحك منذ كتاب سيبكيو تجمع الظكاىر ٌ

سانية المعاصرة أثر تأثر المٌسانييف العرب الكصفييف بالمٌسانييف الغربييف «ممثمو مدرسة
ٌ
الدراسات المٌ ٌ

ال ّنحاة الجدد الرئيسيون»3كيظير تأثرىـ الكاضح بيـ في دراسات المٌسانييف الكصفييف الغربييف في
النحاة الجدد ىي
االعتناء بالمٌغة األصؿ كالمٌيجات؛ فالمٌغة األصؿ  Ursparacheبالنسبة لمدرسة ٌ

بأنيا زمف االزدىار ،كالحط مف الفترات األحدث بكصفيا تعبي ار
غكية السحيقة ٌ
افتراض ،كتقكيـ األحكاؿ المٌ ٌ
عف التدىكر-عمى نحك ما رأل أكجست شالبشر األمر-بالنسبة ليـ استنتاج خاطئ ،فال يمكف لممرء أف

1
الدرس الحديث بحث في المنيج ،ص.51
بي ك ٌ
الراجحيٌ ،
 عبده ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.52-49

 -3بارتشت بريجيتو ،مناىج عمـ المٌغة مف ىرماف باكؿ حتٌى ناعكـ تشكمسكي ،تر :سعيد حسف بحيرم ،ط .1القاىرة:
1425ق2004-ـ ،مؤسسة المختار ،ص.31
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لغكية ،كالمسجؿ عف نحك
يبحث كيؼ تحيا المٌغات
َّ
غكم المسجؿ في آثار ٌ
كتتطكر إالٌ مف خالؿ التاريخ المٌ ٌ

1
طكر
أفضؿ في المٌغة المعاصرة كالمٌيجات ".ككانت نظرت ىؤالء المٌسانييف الغربييف رافضة لمقكؿ ٌ
بأف التٌ ٌ

ألف المٌغة ال تثبت عمى مدل
غكم (غياب الفصاحة)؛ ٌ
كالتغير في المٌغة األصؿ يعبر عف التدىكر المٌ ٌ

تتطكر كتتغير مف خالؿ التاريخ ،كيثبت ذلؾ
النحكييف القدامى-بؿ
التاريخ عمى معيار كاحد-كما أراد ٌ
ٌ
النحك الجديد عند الكصفييف العرب مع إبراىيـ
لغكية في ك ٌؿ المٌغات ،كتتمثؿ بداية ٌ
غكم في آثار ٌ
التاريخ المٌ ٌ

ألف الكتاب جديد كما قمت ،في أصمو كصكرتو ،كىك مف أجؿ ذلؾ
مصطفى في كتابو «إحياء ٌ
النحك» ٌ
مما ألؼ الناس ،كقد يغير كثي ار جدان مما ألؼ الناس .فال غرابة في أف يمقكه بالدىشة
يخالؼ كثي ار جدا ٌ

2
النحك الجديد» .كبعد ذلؾ
كفي أف يثكر بو الثائركف ".كتابعو في ذلؾ عبد المتعاؿ الصعيدم في كتابو « ٌ

النحاة» كمف ىنا
الرد عمى ٌ
التفت شكقي ضيؼ إلى مخطكطة ابف مضاء القرطبي فحقٌقيا في كتاب « ٌ
النحك الجديد الرئيسيكف العرب الكصفييف.
تعالت صيحات كدعكات ٌ

األكليف أمك انر منيا:
كيعيب سعيد األفغاني عمى ٌ
النحاة ٌ
الجمالية ،كال تخضع
أكالن :كثرة االستشياد بال ٌشعر ،كتحمميـ الضركرة ال ٌشعرٌية الٌتي تخضع لممعايير
ٌ

ألنيـ حممكا كؿ ال ٌشعر الٌذم ال يتفؽ مع قكاعدىـ لمضركرة ال ٌشعرٌية " ،الٌتي ٌبنكىا عمى
حكية؛ ٌ
لمقكاعد ٌ
الن ٌ

النظرٌية عمى األقؿ.
الناحية ٌ
أف أساس تمؾ القكاعد كالقكانيف غير متيف مف ٌ
استقراء ناقص جدان ،عرفت ٌ

ثانيا :لـ يكف استشيادىـ بالشكاىد النثرية عمى كثرة استشيادىـ بالشكاىد ال ٌشعرٌية " ،كنحف إذا قبمنا

ال ٌشكاىد النثرٌية عند ىؤالء كأكلئؾ بالشكاىد ال ٌشعرٌية كجدناىا ضئيمة جدان .فإذا أضفت إلى ذلؾ كمٌو ،حمميـ
عمى الضركرة ال ٌشعرٌية ك ٌؿ ٌشعر لـ ينطبؽ عمى قكاعدىـ كمقاييسيـ.

المنيجية الدقيقة الشاممة في التحرم كالـ العرب مف القبائؿ " ،لـ يصدركا في تنسيؽ
ثالثا :غياب
ٌ

شكاىدىـ عف خطة محكمة شاممة ،فأنت تجد في البحث مف بحكثيـ قكاعد عدة ،ىذه تستند إلى كالـ

النحاة ،فمك
رجؿ مف قبيمة أسد ،كتمؾ إلى كالـ رجؿ مف تميـ ،كالثالثة إلى كممة لقرشي ...كىذا نفسو فعمو ٌ
سئمنا :عمى لغة أية قبيمة ينطبؽ نحككـ الذم تدرسكنو اليكـ؟ ما استطعنا تسمية القبيمة باطمئناف ،بؿ

نككف أقرب إلى دقة إذا أجبنا ٌأنو أسس عمى خميط ال نظاـ لو مما ركم عمى ٌأنو تكممت بو

طرد
العرب3".رابعان :غياب خطٌة
ٌ
الم ٌ
عممية مضبكطة كقصكرىا في األخذ فقد كاف أخذىـ مف كالـ العرب ي
 -1بارتشت بريجيتو ،مناىج عمـ المٌغة مف ىرماف باكؿ حتٌى ناعكـ تشكمسكي ،ص.41
2
النحك ،ص(ج).
 إبراىيـ مصطفى ،إحياء ٌ3
النحك ،ص.71-60
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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الفصل الثّاني

أف الخميؿ بف
كىك ٌ
الحجة كعاب عمى الخميؿ قكلو« :أحمؿ عمى األكثر ،كأسمي ما خالفني لغات ».كعمى ٌ

أف إماـ البصرييف
أحمد-رحمو ا﵀-كضع بما أكتي مف ذىف رياضي
عممي منظـ خطة قريبة...فأنت ترل ٌ
ٌ
مما يتكمٌـ بو العرب لتسمـ لو قكاعد
خط ٌ
لمنحك خطٌة ىي أشبو بالتشذيب منيا بالتنظيـ ،فقد أىدر مثي انر ٌ
غالبية بقدر اإلمكاف.

النبكم ال ٌشريؼ ،فقد أخذكا المٌغة
الركاة كما أخذت ركاية الحديث ٌ
خامسا :إغفاليـ منيج األخذ عف ٌ

الركاة ما
الركاة كأحكاليـ ،كمف منيـ الثقة الضابط ،كالكضع المخمط ،فمـ نعرؼ عف طبقات ٌ
كلـ يدرسكا ٌ
غكية ببعض ما حظي بو فف ركاية الحديث.
الركاية المٌ ٌ
عرفناه عف طبقات المحدثيف ،كال حظي فف ٌ

سادسان :االستشياد بمجيكؿ القائؿ أك نسبة ال ٌشعر إلى غير قائمو ،كبنكا قكاعدىـ عمى مكضع الخطأ

أما السند فكثي ار ما تجد الشاىد في كتبيـ منسكبان
منو " ،كلـ يحققكا ٌ
النصكص الٌتي بنكا ال سندا كال متناٌ ،
إلى غير قائمو ،كأما المتف فكثي ار ما تجده مركيا عندىـ عمى غير الصحيح كيبنكف قاعدتيـ عمى مكضع

الخطأ منو.
بكم ال ٌشريؼ ،تفريطيـ بقسـ كبير مف المٌغة
سابعا :إىماليـ االحتجاج بالقراءات القرآنية ،كالحديث ٌ
الن ٌ

حيف أىممكا االحتجاج ببعض القراءات الٌتي قرئ بيا القرآف الكريـ ،كأىممكا االحتجاج بالحديث النبكم كفي
كمف تبعو مف
بي كأعاله ،كيأتي تعقيبنا لقكؿ سعيد األفغاني ،ى
إىدار لجزء غير يسير مف أبمغ الكالـ العر ٌ
ألف ىذيف المدكنتيف قيدكا بفترة
أف ٌ
النحاة لـ يأخذكا بأبمغ الكالـ؛ أم مف القرآف كالحديث؛ ٌ
الكصفييفٌ ،
زمنية مخصكصة ،كأما كالـ العرب فكاف قد شمؿ فترات مختمفة مف العصكر.

إف ما مر بؾ مف ىذا البحث حتٌى اآلف عف نقص في النظاـ
كيختـ سعيد األفغاني بقكلوٌ " :

النحاة ،يجعمؾ تسمـ بما ذىب إليو ىذا العالـ دكف تردد 1".كيقكؿ إبراىيـ
كالتحرم في مركيات المٌغكييف ك ٌ

النحاة بصدد
النحاة ال تتفؽ مع كالـ العرب المطٌرد مف ك ٌؿ القبائؿ " ،كاذا كانت آراء ٌ
إف قكاعد ٌ
أنيس ٌ

ابية عمى تمؾ الصكرة مف االضطراب كاالختالؼ الشائع في كتبيـ فيؿ بعد ك ٌؿ ىذا يطمئف
األصكؿ اإلعر ٌ
الباحث المنصؼ إلى قكاعده".

2

فالنحاة القدماء قد سمعكا شيئا كأخطأكا تفسيره
كيقكؿ إبراىيـ أنيسٌ " :

كاستنبطكا قكاعده قبؿ أف يتـ ليـ االستقراء ،سمعكه في ليجات متعددة ،كسمعكه في المٌغة النمكذجية
السماع ،كدكف االقتصار
ٌ
األدبية ،كسمعكه في القراءات القرآنية الٌتي ال تكاد تحصى ،ثـ قبؿ أف يتـ ليـ ٌ
عمى مصدر كاحد كما ىك الكاجب في تقعيد القكاعد بدأكا يقعدكف قكاعدىـ فاختمطت عمييـ اآلراء ككثرت

1
النحك ،ص.76-27
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ

 -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.248
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ابية فرضكىا عمييـ ...كاٌنما نيدؼ
األقكاؿ ،فأىمكا ما أىممكا كقاسكا ما ،ثـ خرجكا عمى الناس بقكاعد إعر ٌ
العممي البحت مستعينيف بأحداث اآلراء في عمـ األصكات ،كمستمديف الخيكط األكلى في ىذا
إلى البحث
ٌ
النحاة في كتبيـ ،كالٌتي تتصؿ اتصاال كثيقان بكصؿ الكالـ؛ كىي
البحث مف تمؾ الظاىرة الٌتي يشير إلييا ٌ

النحاة مف
يسمى «التقاء الساكنيف» 1كيقكؿ
محمد حسف عبد العزيز " :مالحظات عمى مكقؼ ٌ
ٌ
ما ٌ
النحاة الٌذيف جاءكا بعده عف البحث
أف انصراؼ ٌ
االستشياد بشعر المكلٌديف ...كبك ٌؿ أسؼ كاف سببان في ٌ
النحك
النحاة كقد استكممكا بناء ٌ
أف ٌ
عف مادة جديدة ،كما قد يبني عمى ىذا مف القكاعد .أضؼ إلى ذلؾ ٌ

بي أسرعكا بتحكيـ قكاعده عمى ٌشعر معاصرييـ مف المكلٌديف فتتبيف ليـ ما فيو مف مخالفة ليذه
العر ٌ
القكاعد بالقياس إلى شعر القدماء.
كخاصة في اعتراضيـ لطبقة المكلٌديف-في قياس كالـ المكلٌديف بكالـ العرب القدماء-كما دعا لذلؾ
ٌ

م-مع
م-ككذلؾ قياس المٌغة العر ٌبية القديمة بالمٌغة العر ٌبية القديمة ،كلـ يقدر لمحاكلة ٌ
ٌ
الزمخشر ٌ
الزمخشر ٌ

النحاة
شف عميو ٌ
أف تغير ما استقر عند ٌ
النحاة ،كقد رأينا كيؼ ٌ
انتشار تيار النقؿ كانحسار منيج العقؿٌ -

2
أف بعض األحكاـ الٌتي
محمد حسف عبد العزيز " :كال ش ٌ
ؾ في ٌ
المتأخركف أعنؼ الحمالت ".كيقكؿ ٌ

ثـ فيي
أطمقيا ٌ
النحاة عمى بعض ال ٌشعراء المكلٌديف كانت شخصية ال عالقة ليا بمكضكع البحث ،كمف ٌ
العممي يأبى أف يقبؿ القديـ كيحتج بو لقدمو
العممي فميس مكضكعيا ...كالمنيج
تجافي أصكؿ المنيج
ٌ
ٌ
عممي مكضكعي
فحسب ،أك أف يرفض الحديث كال يحتج بو لحداثتو فحسب ،كيفرض أف يكضع معيار
ٌ
يحتكـ إليو في ما يرفض أك يقبؿ ...كال يعني ىذا أننا نسكغ لحف المكلٌديف بالقياس إلى لحف المتقدميف بؿ
ألنيـ حكمكا أىكاءىـ
النحاة لـ يككنكا منصفيف حيف أرادكا أف يكيمكا بكيميف ،كما كاف ذلؾ إالٌ ٌ
إف ٌ
نقكؿ ٌ

كأذكاقيـ في إعظاـ القديـ كنصرتو كفي التيكيف مف شأف الحديث كانكاره ،ككاف عمييـ أف يضعكا معايير

3
مما ذكره حسف عبد العزيز مف
ٌ
عممية مكضكعية يحكمكف بيا عمى القديـ كالحديث عمى السكاء ".كيتبيَّف ٌ

األكليف ال يمكف التسميـ بو ما لـ نكف منصفيف ،كأف يككف القارئ حصيفا ليذا
اعتراض شديد ٌ
لمنحاة ٌ
غكم بيف زمف
النحاة األكليف
كأكلئؾ ،فمنيج ٌ
العممي كالمكضكعي يتكقؼ عمى معيار حقيقة الفارؽ المٌ ٌ
ٌ
تطكر المٌغة كتغيرىا ،كىـ عنكا المٌغة العر ٌبية في كصفيا الزماني
كآخر ،كما يدرس المنيج التاريخي ٌ

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.249

2
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.118
 ٌ -3المرجع نفسو ،ص.120-118

220

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

كالمكاني ،ال النظر ليا بالمنيج التاريخي ،كىدفيـ مف دراستيـ ال يخفى عف أم كاف مف دراسة المٌغة
العر ٌبية .كىذا ما أغفمو الكصفييف المعاصريف.

كيقكؿ حممي خميؿ " :كمف حيث التحديد الزماني ،فقرناف فضال عف ٌأنيـ بالحدكد الزمانية أىدركا

غكم ،كما حجب عمماء
جانبا كبي ار مف الثركة المٌفظية كالظكاىر ٌ
الن ٌ
حكية الٌتي طرأت عمى االستعماؿ المٌ ٌ
1
النحك بعد القركف األكلى مف درس العر ٌبية عمى أساس أف ما َّ
جد مف استعماالت ال يحتج بيا".
المٌغة ك ٌ
ألف ما دخؿ عمى المٌغة
األكليف في تحديدىـ الزماني كالمكاني دليؿ عمى نظرىـ
كٌ
العممي الحنذيذ؛ ٌ
النحاة ٌ
ٌ
غكم ،لـ تكف تعبر عف نمك المٌغة العر ٌبية في
مف ثركة لفظية كظكاىر ٌ
نحكية الٌتي طرأت عمى االستعماؿ المٌ ٌ
غكية
لغكم ال يمكف التسميـ بو في
الطبيعية في تصادـ المٌغات ،بؿ ما حدث ليا مف خرؽ
حالتيا
التنمية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

النحاة بما يحدث لمغة العر ٌبية مف خرؽ ليا ليكقفكا ذلؾ كلـ يككنكا بصدد
في مستكياتيا األربعة .ككاف عمـ ٌ

كتغيرىا أك تنميتيا ،كلـ يقصدكا بكضعيـ جمكد المٌغة ،فمكال ذلؾ الفعؿ لما عممنا
كنمكىا
ٌ
تطكرىا ٌ
البحث في ٌ
المٌغة العر ٌبية الفصحى .أك حتى لغة القرآف ،كنقرأىا اليكـ كطالسـ ال نفقو ليا شيئا.
غكم في قبائؿ مخصكصة
كرغـ ىذا ،يعيب عباس حسف عمى ٌ
األكليف اقتصارىـ البحث المٌ ٌ
النحاة ٌ
"كبسبب االقتصار في األخذ عف القبائؿ الستة قد كلَّدت المشكمة السالفة ،كمشكالت أخرل نعرض الساعة

ال ثنيف منيما:
بي مف تمؾ القبائؿ السٍّت بمغة معينة ،معركفة النسب ،كلكنيا لقبيمة غير
ٌأكليما :أف ينطؽ عر ٌ
قبيمتو...
بي منيا بمغة لقبيمة غير معينة كغير معركفة االسـ كالكنو المميز ليا مف
ثانيتيما :أف ينطؽ عر ٌ
2
النحاة األكائؿ قصَّركا كأساءكا-غير
سكاىا" كيقكؿ أيضا " :كلع ٌؿ في ما ٌ
أف ٌ
تقدـ ما ينيض دليال عمى ٌ

قاصديف-برغـ ما ليـ مف فضؿ سابغ ال يجحده منصؼ ،كجميؿ ال يمارم فيو إالٌ جاىؿ أك مكابر...
فيبحثكا أكؿ ما يبحثكف مسألة المٌغة في القبائؿ المختمفة؛ أمتساكية لدييـ جميعا؛ في الفصاحة ،كسالمة
المبنى ،كصحة التركيب ،أـ متفاكتة؟ كماذا كراء البحث؟" 3كيذكر أحمد مختار عمر بعد استناده إلى آراء
النحاة األكليف التفرقة بيف
الراجحي ،كأخذ عمى ٌ
أقرانو المٌسانييف الكصفييف ،كمنيـ ميدم المخزكمي كعبده ٌ

النقد مف بعض
القبائؿ العر ٌبية ،فيؿ كانت متساكية في الفصاحة ،كيقكؿ :كذلؾ كانت ىذه القائمة محؿ ٌ
1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.115-114
 ٌ2
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.76-57
 -عباس حسف ،المٌغة ك ٌ
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غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

أف التفرقة بيف القبائؿ خطأ منيجي كيرح ذلؾ
المعاصريف ،كما فعؿ الدكتكر ميدم المخزكمي الٌذم يرل ٌ
النص المكتكب ،كاٌنما
الركاية لـ يجيزكا االعتماد عمى ٌ
بقكلو ...كيالحظ ٌ
أف عمماء المٌغة جميعان في حاؿ ٌ

المدكف ،كحذركا المتعمـ مف
النص
استندكا أساسان عمى المشافية كالتٌمقي كحذركا العالـ مف االعتماد عمى ٌ
ٌ
تمقي العمـ عمى مف يفعؿ ذلؾ .كمف أقكاليـ المشيكرة «ال تأخذكا العمـ عف صحفى ،كال القرآف عف
غوي ،ويعتمد عمى
مصحفي» وىم بذلك ال يختمفون كثي ار عن المنيج الحديث الذي يعتمد عمى الراوي المّ ّ
1
لمنحاة األكليف في
الكالم المنطوق دون المكتوب ".فما نجده عند أحمد مختار عمر مف نقد كجيو ٌ

العممي
النحاة بينيا في أعمى درجات الفصاحة ،يكقعو في االعتراؼ بيذا المنيج
المٌيجات العر ٌبية كتفرقة ٌ
ٌ
ساني الحديث سار عمى ىذا العمؿ.
غكم ليـ ٌ
كالمٌ ٌ
بأف المنيج المٌ ٌ
كيقكؿ " :ولكننا نأخذ عمييم بعض مآخذ مثل:

-1عدـ استمرار المشافية طكاؿ فترة الدراسة ،كلجكء بعضيـ إلى مشافية اآلخريف يعتمدكف عمييا.
-2تكميؿ الثغرات بالمنطؽ كالقياس ال بمعاكدة المشافية.
أف المٌغة شيء كراثي يتناقمو األبناء عف اآلباء ،كترضعو األميات لألطفاؿ ...الخ
-3اعتقادىـ ٌ

حساف كسعيد
ٌ
كيقدـ أحمد مختار عمر االنتقادات الالذعة لعمماء ٌ
تماـ ٌ
النحك كالمٌغة كما ذكر ذلؾ ٌ

كمحمد عيد ،كابراىيـ أنيس ...الخ دكف إضافة ما ىك جديد لما ذكركه.
األفغاني،
ٌ

عامة تجمعيا مع ٌأنو مف
 -4خمطيـ ال ٌشكاىد ال ٌشعرٌية بال ٌشكاىد النثرٌية ،كمحاكلة استخالص قكاعد ٌ

الخاصة الٌتي ينفرد بيا.
أف لم ٌشعر قكاعده ،كنظمو
المعركؼ ٌ
ٌ

ألنو مف
غكم؛ ٌ
ٌ -5أنيـ لـ يكثركا مف االستشياد بالحديث مع ٌأنو أىـ مف ال ٌشعر في ميداف البحث المٌ ٌ

غكم صكرة صحيحة لركح عصره
النثر الٌذم ال تحكمو ضركرة مف كزف أك قافية؛ ك ٌ
ألنو يعطي الباحث المٌ ٌ
بخالؼ ال ٌشعر الٌذم يحتكم عمى كثير مف الصيغ الفنية كالعبارات المتكمفة الٌتي تبعده عف تمثيؿ الحياة
العادية ،كتنيئو عف الركح السائدة في عصرهُّ 2".
كنرد عميو قكلو خمطيـ الشكاىد ال ٌشعرٌية بال ٌشكاىد النثرية ٌأنو

النحك القديمة كالحديثة تخمط بيف الشكاىد؟ كىؿ
ال يستند إلى دليؿ قاطع ،فيؿ كتاب سيبكيو أك كتب ٌ

أما قكلو مف االستشياد
عامة كأف تككف قكاعد الفاعؿ ىي قكاعد المنصكبات؟ ك ٌ
القكاعد الٌتي احتكتيا قكاعد ٌ

غكم ،كما يؤخذ عنو فقد ذكرناه سابقا ذلؾ ٌأنو
أىـ مف الشعر في ميداف البحث المٌ ٌ
بالحديث صحيح مع ٌأنو ٌ

1
غكم عند العرب مع دراسة لقضية التأثير كالتأثر ،ط .6القاىرة1988 :ـ ،عالـ الكتب
 أحمد عمر مختار ،البحث المٌ ٌص.54-53
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ّ

مدكنة امتدت لفترة طكيمة ،ككانت
مدكنة لغكية محصكرة في زماف كمكاف ،كلـ يكف الحديث ككالـ العرب ٌ
ٌ
بكم الشريؼ ،كالقرآف الكريـ .ىذا كلـ يقؼ عنده بؿ تابع ذكر
مدكنة ضخمة عظيمة أكبر مف الحديث ٌ
الن ٌ
ٌ
ما ذكره أقرانو ،فيقكؿ:
األدبية النمكذجية
ٌ -6أنيـ خمطكا مستكييف مف المٌغة ال يصح الخمط بينيما ،كىما مستكل المٌغة
ٌ

العامية المتمثمة في
الممثمة في القرآف الكريـ كالحديث كال ٌشعر كالخطب كاألمثاؿ ،كمستكل المٌيجات
ٌ

العامية ،كلغة
آنية في مستكل المٌيجات
ٌ
آنية كلغة الخطاب .كأقكؿ( :فيؿ القراءات القر ٌ
القراءات القر ٌ

النمكذجية نفسيا مف لغة التخاطب؟؟؟)
التخاطب؛ الٌتي قد يمحف فييا األفراد؟؟؟) كأقكؿ( :أالٌ تستمد المٌغة
ٌ
كيجيبنا عف سؤالي في انتقاد آخر.

ألف المٌغة بنت الحاجة كاالستعماؿ ،كالمٌغة
ٌ -7أنيـ لـ يككنكا عمى ٌ
حؽ في ربطيـ الفصاحة بالبداكة؛ ٌ

ال تنشأ في فراغ ،كاٌنما لتعبر عف تجارب كاحتياجات كثقافات معينة ...كلذلؾ ليس مف المعقكؿ أف تغنى

الحؽ أف نعد لغة البدكم أرقى مف لغة الحضر برغـ مف ٌأنيا ال
إحدل المٌغتيف عف األخرل ،كليس مف
ٌ
1
إف كالمو معقكؿ ،كلكنو متناقض في األكؿ عاب عنيـ اعتبار لغة التخاطب جزءا مف
تفي باحتياجاتوٌ ".

العامية كلغة التخاطب
المٌغة النمكذجية ،كعاب عنيـ الفصؿ بينيا مف حيث الفصاحة ،كعنايتيـ بالمٌيجات
ٌ
حؽ في ربط الفصاحة بالبداكة .أالٌ يتناقض القكالف؟؟؟ كسيأتي
ثـ يناقض قكلو بالقكؿ :أنيـ لـ يككنكا عمى ٌ
ٌ
إثبات ذلؾ في قكلو.
أف عنايتيـ بالمٌيجات العر ٌبية كانت ضئيمة ،فيـ أكال قد أبعدكا جزءا منيا مف مجاؿ التسجيؿ
ٌ -8

غكم ،كىـ ثانيا :لـ يككنكا حريصيف عمى تسمية المٌيجة ،مما تركنا في ظالـ دامس حيف نريد تتبع
المٌ ٌ
الظكاىر المٌيجية الحديثة كنردىا إلى أصميا القديـ .كفرؽ بيف أف نسجؿ المٌيجة كننسبيا ،كبيف أف نقيـ

ثـ
عمييا قاعدة تككف نمكذجا لمف يريد أف يحتذم الصكاب ،إذف ىنا حكـ عمى ٌ
النحاة بالعناية بالمٌيجاتٌ ،
آنية كلغة الخطاب .أقيـ عمييا قكاعد
أف ىذه المٌيجات
العامية المتمثمة في القراءات القر ٌ
ٌ
إف ما يؤخذ عميو ٌ
ٌ

غكم الكمٌي كالشامؿ لمٌغة العر ٌبية
الصكاب .إذف فالمٌيجات مف النظاـ المٌ ٌ
لتككف نمكذجا لمف يريد أف يحتذم ٌ
يقدمو مف نقد انماز بو عف أقرانو قكلو:
النحاة بيف
غكية .كما ٌ
كلـ يخمط ٌ
المستكيات المٌ ٌ
ٌ

أف جميع عمماء المٌغة لـ يككنكا يعرفكف شيئا عف المٌغات السامية كالعبرية كالسريانية معرفة
ٌ -9

صحيحة ،فنشأ عف ذلؾ ٌأنيـ لـ يكفقكا في بياف المعاني الدقيقة الٌتي تؤدييا كثير مف الكممات العر ٌبية في

أف معرفتيـ المحدكدة
أصؿ كضعيا كنشأ عف ذلؾ أيضا كقكعيـ في أغالط في ما يتعمؽ باالشتقاؽ ،كما ٌ
1
غكم عند العرب مع دراسة لقضية التأثير كالتأثر ،ص.56-55
 -أحمد عمر مختار ،البحث المٌ ٌ
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السماع المّ ّ
ّ

1
كنرد عميو
رد كثير مف الكممات المعربة إلى أصكليا األجنبية".
ٌ
بالمٌغات األجنبية جعمتيـ غير مكفقيف في ٌ

السامية أك ما دخؿ منيا إلى العر ٌبية ،كلـ تكف دراساتيـ
ٌأنو لـ يكف نحاتنا األكليف ىدفيـ دراسة المٌغات
ٌ
كردىا إلى لغاتيا .بقدر ما
تيدؼ إلى تنمية المٌغة العر ٌبية أك البحث في جذكرىا كأصكؿ الكممات األجنبية ٌ

كغاية المٌغكييف مف جمع المٌغة كتدكينيا!!!
كغاية نحاتنا مف كضع ٌ
نعمـ كمنا غاية ٌ
النحكٌ ،
بيٌ ،
النحك العر ٌ
غكم لمغة العر ٌبية بالقاىرة مف مصادر
كيتعرض
محمد حسف عبد العزيز إلى مكقؼ المجمع المٌ ٌ
ٌ

االستشياد " أوالً :االستشياد بالقرآن الكريم وقراءاتو :ال يختمؼ المجمعيكف في االحتجاج بالقرآف الكريـ
كالدكتكر كطو حسيف-مف
النحك ،كفي أف يككف األصؿ في ما ينبغي أف ييقاس عميو .بؿ ٌإنيـٌ -
في المٌغة ك ٌ

النحك ليككف مطابقا لما في
النحك بالقياس إلى القرآف الكريـ؛ «بأف نصمح عمـ ٌ
يدعك إلى أف ييعاد درس ٌ

صحة ما
أف ٌ
النحاة أساءكا-غير عامديف طبعان-إلى القرآف الكريـ حيف استشيدكا عمى ٌ
القرآف الكريـ ،كيرل ٌ
صحة ال ٌشعر2".كصحيح ق اررات
الحؽ عمييـ أف يستشيدكا بالقرآف عمى
لـ يفيمكه مف أساليبو ،ككاف
ٌ
ٌ

السماع كالقياس
غكم لمغة العر ٌبية بالقاىرة مف مصادر االستشياد ،ك ٌ
أف القرآف الكريـ األصؿ في ٌ
المجمع المٌ ٌ
كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ كفي ك ٌؿ األدلٌة ،لكف نتساءؿ أيف دليؿ الخالؼ بيف القرآف الكريـ كقكاعد

لما كاف يتباىى بو العرب مف ال ٌشعر ،كال يساكم ال ٌشعر
ٌ
النحك؟ كالقرآف الكريـ معجزة في البياف كاألسمكب ى
النحاة بالقرآف الكريـ كقراءاتو كقد أثبتنا ذلؾ في
القرآف ميما بمع مف البالغة كالفصاحة!! إذف فقد استشيد ٌ
ٍّد
لغكية ضخمة لـ تقيد بما قيي ى
مدكنة ٌ
بي ككنو ٌ
استشياد سيبكيو بالقرآف كقراءاتو .كتظير عنايتيـ بال ٌشعر العر ٌ
بو القرآف الكريـ بزمف النبكة.
فتذكر خديجة الحديثي مكانة القرآف الكريـ عند سيبكيو كاستشياده بالقرآف الكريـ في كتابيا الشاىد
النحاة تمسكا بالشاىد القرآني كاجالال لو ،ككاف
النحك في كتاب سيبكيو " :ككاف سيبكيو مف أكثر ٌ
كأصكؿ ٌ
ألنو يمثؿ العر ٌبية األصيمة ،كاألساليب
ألنو أبمغ كالـ نزؿ كأكثؽ نص كصؿ؛ ك ٌ
يضعو في المرتبة األكلى؛ ٌ
الرفيعة ،كيخاطب العرب بمغتيـ ،كعمى ما يعنكف 3".ككاف القرآف الكريـ كقراءاتو مصد ار ميما لسيبكيو

ألنو مف لدف عزيز حكيـ ،كاٌنما
حينما كضع القكاعد َّ
النص القرآني اختالؼ؛ ٌ
كدكف األصكؿ ،كلـ يكف في ٌ
ألف حقيقتيا تغاير حقيقة القرآف".
كاف االختالؼ في قراءاتو كمف ىنا كقؼ ٌ
النحاة مكاقؼ مختمؼ؛ ٌ

1
غكم عند العرب مع دراسة لقضية التأثير كالتأثر ،ص.56
 أحمد عمر مختار ،البحث المٌ ٌ2
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.231
 ٌ3
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.31
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ
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الفصل الثّاني

ألنيـ جعمكا لغات قبائؿ كسط الجزيرة كحدىا
النحاة في التقعيد؛ ٌ
محمد بيجة األثرم عمى منيج ٌ
كيعترض ٌ

ثـ أخضعكا القرآف كالحديث لسمطاف ىذه القكاعد ،كذىبكا-كىما فكؽ مستكل
أصال ،كبنكنا عمييا قكاعدىـٌ ،
التأكيالت يؤكلكف منيما في تكمٌؼ كثير َّ
أف في القرآف إلى جانب المتكاتر
كؿ ما خالفيما ،كجرؤكا فزعمكا ٌ

إف
المقيس عميو آحاد كشكاذ ال يقاس عمييا ،كمف أغرب ما صرح بو بعضيـ مف مثؿ ىذا المذىب قكلوٌ :

1
أما مسألة ٌأنيـ جعمكا لغات قبائؿ
القرآف قد يأتي بما ال يقاس عميو ،كاف كاف فصيحان في القياس لقمتو ".ك ٌ

ثـ أخضعكا القرآف كالحديث لسمطاف ىذه القكاعد ،فقد
كسط الجزيرة كحدىا أصال ،كبنكا عمييا قكاعدىـٌ ،

أف مقكلة
الرحمف الحاج صالح-رحمو ا﵀-كمحمكد أحمد نحمة ٌ
أثبت الكصفيكف المٌسانيكف منيـ عبد ٌ
غكيكف قد اعتمدكا
الفارابي ،كما نقمو عنو السيكطي في القبائؿ الستة لـ يكف صحيحان ،كاف كاف ٌ
النحاة كالمٌ ٌ

الغالب منيا ،فقد سمعكا عف القبائؿ األخرل كذلؾ.

أما مسألة ما في القرآف إلى جانب المتكاتر المقيس عميو آحاد كشاذ ال يقاس عمييا؛ فيي مسألة
كٌ
َّ
يتبيف لنا الصحيح مف الخاطئ مما نقؿ ،كنجمع ىذه
تحتاج البحث فييا كالكقكؼ عمى حقيقتيا؛ حتٌى
المسألة في كممة «استحكذ» الٌتي كردت في القرآف مرة كاحد في سكرة المجادلة اآلية .19
النحاة في معالجة ال ٌشاذ ،أك ما ال يقاس عميو فاألستاذ
كيذكر بعض آراء الباحثيف في " االعتراض عمى ٌ
يقدـ مذكرة مدعكمة بما يزيد عمى ستيف كممة جمع اسـ فاعؿ المبدكء بميـ زائدة كاسـ
عمي السباعي ٌ

العدد نخريج مف ال ٌشاذ إلى الكثير كقد
المفعكؿ جمع التكسير؛ وىو شاذ عند ال ّنحاة ،يقكؿ في ىذا :كبيذا ٌ
الرحمف تاج في
عممت ّ
ثـ يأخذ في سكؽ الشكاىد مبتدئا  ...كيقكؿ الشيخ عبد ٌ
أن القرآن ال يأتي بالشاذٌ .
استعماؿ أفعؿ التفضيؿ في غير بابو :ىذا كاستعماؿ أفعؿ التفضيؿ عمى الكجو الٌذم ليس فيو مشاركة
بيف اثنيف في أصؿ معنى الصيغة ال ينبغي أن يقال إ ّنو شاذ أو ضعيف؛ فإ ّنو ورد في آيات كثيرة من

ثـ يأخذ في تعداد اآليات كفي تفسير معناىا 2".كيذكر بعدىا ق اررات المجمع في االحتجاج
الكتاب العزيزٌ ،
أف القراءات القرآنية
ثـ فقد انتيى المجمع في أحد ق ارراتو إلى ٌ
بالقراءات القرآنية الصحيحة أك ال ٌشاذة ،كمف ٌ
المشيورة كمّيا مناط احتجاج .كيذكر بعد ذلؾ أمثمة االحتجاج المجمع في بعض ق ارراتو بالقراءات ال ٌشاذة
لمنحاة القدامى-كنحف لـ ندرؾ قصدىـ في ىذا الكضع-فيقكؿ :كقد صدر ىذا
كفييا تجريح كنقد الذع ٌ
النحاة متقدميف كمتأخريف لنظير ىذا االستعماؿ مف قراءة﴿ﲣ ﲤ ﲥ
القرار عمى الرغـ مف تخطئة ٌ

ﲦ﴾3كجعمنا لكـ فييا معايش كىي قراءة سبعة البف عامر كنافع1".كفي مسألة ما كرد في القرآف الكريـ
ﲧ
1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.231
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.232-231

 -3سكرة األعراؼ ،اآلية  .10كسكرة الحجر ،اآلية .20

225

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

محمد حسف عبد
مف القميؿ كحيرة نحاتنا المتقدميف منو ،تدكر أحداث ىذه المسألة لما نقرأه في كتاب ٌ
العزيز ألعضاء المجمع بالقاىرة ،فيقكؿ" :كقد دار خالؼ بيف المجمعييف في مسألة القمة كالكثرة كانطباقيا
عمى ما في القرآف الكريـ مف استعماالت.

قدـ األستاذ عباس حسف اقتراحا بجكاز رفع المستثنى بػ إالٌ بعد كالـ تاـ مكجب ،فعمؽ عميو األستاذ

الديف يسأؿ عف االستثناء المكجب في القرآف الكريـ مثالن كـ مرةن كرد كىك منصكب؟ فإذا
عبد الرزاؽ محي ٌ

ما كرد  95أك  99مرة منصكبان ،فكركده مرة أك مرتيف مرفكعان في القرآف ال يعني تأسيس قاعدة كال حؿ
قاعدة؛ لذلؾ يجب أف نقعد قكاعدنا كنمتزميا عمى أساس الشائع كاألكثر المطمؽ ،ككجكد مثاؿ أك مثاليف
في القرآف يجب أف نؤكليما.
النحاةُّ ،
كبينكا غرضا مف أغراضيـ
غكم بالقاىرة ساركا عمى يخ ى
طا ٌ
كىكذا يتبيف أف أعضاء المجمع المٌ ٌ

المطرد في القرآف أك الحديث أك ال ٌشعر أك النثر ،فكذلؾ لفظة استحكذ كغيرىا مف
في التقعيد ٌ
الن ٌ
حكم عمى ي
مما كرد مرة
القميؿ في القرآف الكريـ؛ ك ٌ
ألف القرآف الكريـ اشتمؿ الشائع الٌذم كرد  95مرة أك  99مرة أكلى ٌ
أك مرتيف .كاستحؽ التخريج كالتأكيؿ .كال يجكز إنكاره أك رفضو أك اعتراضو ،كيذكر حسف عبد العزيز

الديف عبد ا لحميد " :أما ما كرد في القرآف الكريـ مرة أك مرتيف ال يؤخذ بو كال يحتج بو
قكؿ الشيخ محي ٌ
إف ما كرد في القرآف الكريـ نزؿ بمغة قريش المشيكرة ،ك ٌأنو ما استعمؿ إالٌ
كال يؤسس قاعدة فغير صحيحٌ ،

أفصح استعماؿ في ك ٌؿ أسمكب تطرؽ إليو .كككف القرآف يجيء مرة كاحد عمى نحك ما ،كال يجيء في بقية

بي أف يتكمٌـ بو ،كيجكز لو الكجياف.
المرات عمى ىذا ٌ
النحك فيك مسمـ لو ،كعمى ٌأنو أفصح ما يمكف لمعر ٌ
إف التعبيرات
كيكضح صاحب االقتراح األستاذ عباس حسف مكقفو في ىذه القضية الشائكة بقكلوٌ :

المتماثمة كردت في القرآف ،كبعضيا أكثر مف بعض ،كقاؿ المٌغكيكف فييا :ما كرد مف أمثاؿ ىذا يدخؿ

النسبية كالٌتي ترد في القرآف ،كىي يسيرة كال عيب
الذاتية؛ كالقمٌة
النسبية ال القمٌة
يسمى القمٌة
تحت ما َّ
ٌ
ٌ
ٌ

ألنيا قميمة بالنسبة لما كرد في القرآف نفسو ،ككالىما فصيح كمف ثـ فال ينبغي أف نخطئ مستعممو
فييا؛ ٌ

غويون أنفسيم بو في تقعيد القواعد
فيتبين ّ
حويون والمّ ّ
عما ألزم ال ّن ّ
بأن المجمع وأعضائو لم يخرجوا ّ
كيذكر حسف عبد العزيز الخالؼ الذم قاـ بيف المجمعييف في مسألة االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ

بيف الشيخ أحمد اإلسكندرم الذم يرفض االحتجاج بالحديث كمذىب المانعيف كيؤيدىـ ،كقاؿ« :كأما
إف مسألة االحتجاج بمفظ الحديث في المٌغة مسألة
الحديث فال يحتج بو» ٌ
كرد الشيخ حسف كالي قائالٌ :

1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.234
ٌ -
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1
كتتكك يف لجنة لدراسة المكضكع ،كتنتيي الخالفات ككما سبؽ
الصراع في مسألة الحديث،
َّ
خالفية ".كيشتد ٌ

محمد خضر حسيف " الٌذم قدـ إلى المجمع بحثو ،...كقد اعتمدت المٌجنة في
أف ذكرنا في بحث الشيخ ٌ

قرارىا عمى ىذا البحث ،كىذا نصو :اختمؼ عمماء العر ٌبية في االحتجاج باألحاديث النبكية ،لجكاز ركايتيا

خاصة مبنية فيما
بالمعنى ،كلكثرة األعاجـ في ركاتيا كقد رأل المجمع االحتجاج ببعضيا في أحكاؿ
ٌ

2
غكم بالقاىرة ٌأنو جكز
يأتي ":كذكرنا ىذا في بحثنا عف االحتجاج بالحديث ،فكاف مكقؼ المجمع المٌ ٌ

حمد خضر حسيف ،سبؽ ذرىا في كتابو
االحتجاج بالحديث
ٌ
النبكم الشريؼ لشركط كضعيا الشيخ م ٌ
حكم لدل مجمع المٌغة العر ٌبية في القاىرة حتٌى 1974ـ ،في كتاب بيذا العنكاف
كتتمثؿ مظاىر التجديد ٌ
الن ٌ

تجكز االحتجاج بالحديث كفؽ
ألفو ياسيف أبك الييجاء ،فقد كانت ق اررات مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ٍّ
شركط كضعيا المجمع في ق ار ارتو ،ككانت ىذه الق اررات مساندة لما ذىب إليو المٌسانييف المعاصريف مف

االحتجاج بالحديث ،كقد رأل المجمع االحتجاج ببعضيا في أحكاؿ خاصَّة مبينة فيما يأتي3":كىكذا نرل
مصدر ٌثر مف مصادر العر ٌبية ،كركف مف
أىمية التفات المجمع إلى ىذه القضية مبكرا ،فالحديث الشريؼ
ه

بالمتشدد الٌذم يرد
أركاف نيضتيا كنمائيا ،كقد كعى أعضاء المجمع ىذه المسألة فمـ يكف قرارىـ
ٌ

االستشياد بالحديث ،كال بالمتحمٌؿ الذم ترؾ األمر مطمقان دكف قيد أك شرط ،بؿ تكخي اإلفادة مف ىذا
4
محمد اعتراضات صحيحة عمى مكقؼ
قدر المستطاع ".كيذكر في ىذا الشأف حسف عبد العزيز ٌ
المصدر ى

مما سبؽ أف انتيى إليو
المجمع :مالحظات عمى موقف المجمعيين من االحتجاج بالحديث :نستخمص ٌ
األكؿ كالكتب
الشيخ ٌ
محمد الخضر يحسيف بعدـ االحتجاج بحديث ليس في الكتب المدكنة في الصدر ٌ
الصحاح الست فما قبميا كبالكجكه الٌتي ذكرىا لالحتجاج بالحديث الكارد في ىذه المدكنات ،كقد أضاؼ
ٌ

بي
المجمع إلييا كجييف ىما :األحاديث المتكاترة كالمشكرة ،كاألحاديث الٌتي تتضمف كتب ٌ
الن ٌ
النحاة مف
يحكي الحكار بيفالمجمعييف مانعيف كمجكزيف كمتكسطيف ما حدث بيف متأخرم ٌ
ٌ

يرددكف ما ذكره السيكطي لمقدماء).
(أف أعضاء المجمع ضمكا ٌ
أقكاؿ؛ أم ٌ

1
بتصرؼ.
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.235
ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.237
3
حكم لدل مجمع المٌغة العر ٌبية في القاىرة حتٌى عاـ 1984ـ ،ط .1األردف:
 ياسيف أبك ىيجاء ،مظاىر التجديد ٌالن ٌ
2008ـ ،عالـ الكتب الحديث .ص.13
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مما يعني
-لـ يحسـ المجمع قضية االستشياد باألحاديث الكاردة في كتب المٌغة فمـ يتخذ فييا ق ار انرٌ ،

ألف
أف أمرىا مكككؿ إلى تقدير أعضائو كخبرائو ،ك ٌ
أف المجمع-كالعيد بو-كقد تحكط في ق ارره؛ ٌ
الحؽ ٌ
ٌ
الصحاح ال تكاد تنحصر ،كأكثرىا مطعكف في نسبتو أك في لغتو ككضع
األحاديث غير الكاردة في الكتب ٌ
مثؿ ىذه األحاديث في االعتبار سكؼ يؤدم حتمان إلى اضطراب القكاعد كاألحكاـ.

نحكم أك لصحة استعماؿ عمى الحديث
قمٌما يقتصر المجمعيكف في احتجاجيـ لصيغة أك لحكـٌ

كحده ،بؿ الغالب أف تتضافر الشكاىد مف القرآف ،كالحديث ،ككالـ العرب متٌى تكافرت أك بالقياس

1
بكم ال ٌشريؼ ،كما
محمد حسف عبد العزيز ضركرة االحتجاج بالحديث ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكم ".كنستنتج مما ذكره ٌ

ذىب إلى ذلؾ نفر كبير مف المٌسانييف المعاصريف كعمى رأسيـ خديجة الحديثي .كيتبيف مكقفو ىذا في

غكية ،كفي تقرير
كتابو ،كقع الخالؼ بيف عمماء العر ٌبية في االحتجاج بالحديث في إثبات األلفاظ المٌ ٌ
بي المتفؽ عمى االحتجاج بو
األحكاـ ٌ
الن ٌ
حكية ،مع ٌ
أف كثي انر مف األحاديث دكنت قبؿ أف يدكف ال ٌشعر العر ٌ
مما يستكجب تقديمو في االحتجاج عميو ،كيرجح
كٌ
أف الحديث نثر ليس فيو مف ضركرات ال ٌشعر شيء ٌ

أف كتب المٌغة
كيؤيد ما ذىبت إليو خديجة الحديثي مف إثبات قدامى المٌغكييف في احتجاج بالحديث ،ك ٌ

غكية تعتمد اعتمادان كبي انر عمى الحديث ،كتأتي ألفاظو المحتج بيا في
كالسيما غريب الحديث كالمعاجـ المٌ ٌ

الكثرة بعد ألفاظ الكتاب العزيز إف لـ تكف أكثر منيا ،كمف قدامى المٌغكييف الذيف ذكرىـ ىؤالء الباحثكف
كنسبكا إلييـ االستشياد بالحديث أبك عمرك بف العالء ،كالخميؿ ،كالكسائي ،كاألصمعي كأبك عبيد كابف
األعرابي  ...كصناع المعاجـ كاألزىرم ،كالفارابي ،كابف فارس ،كالجكىرم  ...الخ 2كيذىب إلى أكثر مف
خصصتو ليذه القضية
إف الدكتكرة خديجة الحديثي تثبت في كتابيا الٌذم
ذلؾ في التأييد كيقكؿ :بؿ ٌ
ٌ

3
النحاة األكائؿ
إف ٌ
(مكقؼ ٌ
النحاة مف االستشياد بالحديث ال ٌشريؼ)"  .كيذكر إثباتيا بمقكلتيا مف كتابياٌ " :

الصرؼ بالحديث كمف ىؤالء سيبكيو الذي تثبت أنّو استشيد بثالثة عشر
كانكا يستشيدكف في ٌ
النحك ك ٌ

حديثا ،كاف كانت غير منسكبة إليو

كغالبا ما تتصدرىا العبارة (كمف ذلؾ قكليـ) ككذا

الزجاجي بستة أحاديث
المبرد في ثالثة عشر مكضعان ،كاحتج ٌ
استشيد الفراء بقريب مف ىذا ٌ
العدد كاحتج ٌ

4
النحكيكف القدامى مف
قرره المٌغكيكف ك ٌ
عما ٌ
 ...الخ" كيتبيف مف ق اررات المجمع كبحكث أعضائو لـ يخرجكا ٌ
1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.241-240
 ٌ2
النحاة مف االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،ص.38
 -خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌ

3
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.85
 ٌ4
النحاة مف االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،ص.107-77
 -خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌ
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و
بكم ال ٌشريؼ؛ في حيف استطاعة خديجة الحديثي في كتابيف ليا من
جدؿ حكؿ االحتجاج بالحديث ٌ
الن ٌ

شريف ،وأن تضع ق ار ارً لمسانيين
بوي ال ّ
اثبات قدامى المّغويين وال ّنحويين في احتجاج بالحديث ال ّن ّ
الدليل ما فاقت بو ابن مالك ،كما ذىب إلى
المعاصرين في االحتجاج بالحديث
النبوي ال ّ
شريف بإثبات ّ
ّ
الرد عمى مذىب المانعين.
ذلك بضرورة ووجوب االحتجاج بالحديث و ّ
عاما يمكذ
وّ
أما مسألة االستشياد بكالم العرب أو ليجاتيا " تىىبَّنى المجمع منذ إنشائو إلى اليكـ مبدأ ن
بو كمٌما أراد أف يستنبط حكمان أك يقيس صيغة في معنى ،أك يجيز أسمكبان أك لفظان؛ كىك أف يقيس عمى ما

جني :الناطؽ عمى قياس لغة مف لغات
جاء عف لغة العرب ،كغالبان ما يستشيد عمى ذلؾ بقكؿ ابف ٌ

العرب مصيب غير مخطئ ،كاف كاف غير ما جاء بو خي انر منو  ...كحيف يقيس عمى لغة مرجكحة في
فإنما يككف ذلؾ لغرض مف األغراض الٌتي يجمعيا الكفاء بحاجة الناس إلى التٌعبير عف
االستعماؿ ٌ
مقاصدىم العصرية في العموم والفنون وأمور المعاش1".كيتبيَّف ًمف تىبني المجمع ىذا القرار منذ إنشائو
مكقؼ ابف ج ٌني مف القياس فقد عقد بابا في كتابو الخصائص الجزء األكؿ مف الصفحة 357إلى370

أن ما قيس عمى كالم العرب فيو من كالم العرب .ىذا مكضع شريؼ .وأكثر الناس
كذكر فييا :باب في ّ
ِ
ساند إليو يمقى ىك يم ٍجود ،كقد نص أبك عثماف
يضعف عن احتمالو؛ لغموضو
ولطفو ،والمنفع ُة بو َّ
عامة ،كالتَّ ي

غيرؾ اسـ ك ٌؿ
عميو فقاؿ :ما قيس عمى كالـ العرب فيك مف كالـ العرب؛ أالٌ ترل ٌأنؾ لـ تسمع أنت كال ي
فاعؿ كال مفعكؿ ،كاٌنما سمعت البعض ً
ظ يرؼ بً ٍشر ،ككرـ
فقست عميو غيره ،فإذا سمعت «قاـ زيد» أجزت ى
2
م لما اتسعت لو المٌغة مف مصطمحات كمفردات
خالد ".كيتبيف مف كالـ ابف ٌ
جني حديثو عف القياس المٌغك ٌ

كأساليب كألفاظا لـ تسمع مف كالـ العرب ،كىذا نمك المٌغة بالمفردات كالمصطمحات كاأللفاظ كاألساليب
كىذا ما سنفصؿ الحديث فيو في البحث القادـ في القياس .كمف ىنا لـ يأت المجمع بما ىك جديد لـ يذكره

جنة في المكضكع ككافقت عمى الجكاز ،كأقرىا مؤتمر المجمع ،كىذا ىك القرار:
القدامى " .كقد نظرت المٌ ٌ
إف تأنيث (فى ٍعالف) بالتاء لغة في بني أسد كما في (الصحاح) ،كلغة بني أسد كما في
مف حيث ٌ

(المخصص) ،كقياس ىذه المٌغة صرفيا في النكرة كما في (شرح المفصؿ) ،والناطق عمى قياس لغة من

جني-ترل المٌجنة
لغات العرب مصيب غير مخطئ ،وان كان غير ما جاء بو خير منو ،كما في قكؿ ابف ٌ

ٌأنو يجكز أف يقاؿ :عطشانة ،كغضبانة كأشباىيما ،كمف ثـ يصرؼ (فعالف) كصفا ،كيجمع (فعالف)

1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.241
 ٌ2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص .257
 -ابف ٌ
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السماع المّ ّ
ّ

محمد
كمؤنثو جمع تصحيح ،كقد أثار ىذا القرار ناشان كاسعان بيف أعضاء المجمع ،ككتب في مكضكعو ٌ

الرحمف تاج ،كالشيخ أميف الخكلي.
عمي النجار كالشيخ عبد ٌ

أم
ككاف جكىر النقاش يدكر حكؿ :ىؿ يجكز القياس عمى أية لغة مف لغات العرب ،كىؿ يؤخذ ر ي

الرحمف تاج فيرل أف تككف
ابف ٌ
جني عمى إطالقو؟ كيدكر النقاش الحاد بيف أعضاء المجمع فالشيخ عبد ٌ

المٌغة مطردة في االستعمال في قولو ليست لغة بني أسد جميعاً ،فال ينبغي متابعة بني أسد في ما
انفردوا بو من صرف (فَ ْعالن) ،كأف لغة ىؤالء قد كصفت بالضعؼ كالرداءة ،كيقرر كذلؾ أف كالـ ابف

عامة لقبائميا
ثـ ٌإنيا ال ٌ
ٌ
بد أف تككف ٌ
جني في االحتجاج ما كاف لغة قبيمة ال ينطؽ عمى الحالة الٌتي معناٌ ،
إف المٌغة الٌتي أباح القياس عمييا لـ تتكافر
ال لبعضيا  ...ىذا كقد رفض الشيخ تاج قرار المجنة مف حيث ٌ

محمد عمي النجار ،كأميف الخكلي ...كعمى
فييا الشركط الٌتي استخمصيا مف كالـ ابف ٌ
جني .كقد عارضو ٌ

بالرد عميو الشيخاف الخكلي كالنجار لـ تر
الرغـ مف اعتراضات الشيخ عبد الرحمف تاج ،كالٌتي تكفؿ
ٌ

جني دكف تقييد ،كينبني عمى
المجنة ما يدعكىا إلى العدكؿ عف قرار المجمع مما يعني ثقتيا بمقكلة ابف ٌ

أف المجمع ال يرفض االحتجاج بالمٌغات المرجكحة أك غير المشيكرة أك المخالفة لممطرد إذا ما كجد
ىذا ٌ

في ذلؾ سبيالن لتيسير التعبير كالكفاء بمقاصد الناس 1".كاف كاف المجمع قد أجاز القياس عمى لغات
مما يعكد بالنفع لصالح العاـ كلنمك المٌغة ككفائيا بتعبير عف أغراض أصحابيا كمقاصدىـ في
العرب فيذا ٌ
أم زماف كاف أك في أم مكاف كاف ،كلكف لمقياس ضكابط كشركط كمعايير ييك ًجيبيىا عمى القائس ،كاف لـ

الرحمف تاج.
يصرح بيا ابف ٌ
جني في كالمو كاستنبطيا الشيخ عبد ٌ

كمسألة مكقؼ المجمع من االستشياد بكالم المولّدين فقد أجاز المجمعيكف االستشياد بو ،كما

ذىب إلى ذلؾ نفر مف الكصفييف المٌسانييف ،كأثبتكا مثاال لذلؾ احتجاج سيبكيو بشعر بشار بف برد تخكفان
مف ىجائو الالذع لو .كقد ذكر بعضيـ ذلؾ اليجاء.
كاف المجمعيكف كاعيف بما صارت إليو العر ٌبية لعيدىـ مف ضيؽ معجميا بمطالب الكتاب

كالمترجميف مف ألفاظ الحضارة الحديثة كمصطمحات العمكـ كالفنكف ،كمف ثـ كاف اىتماميـ منذ عاميـ

كبحؽ المحدثيف في الكضع.
األكؿ بالمجمع بمكضكع (المولّد والمحدث) كبإباحة ما استعممو المكلٌدكف،
ٌ
الم ىكلًّد ىك
 ...بيد ٌ
أف قرار المجمع في ىذا المكضكع جاء متأث انر باتجاه المحافظيف ،كىذا ىك « :ي
المفظ الٌذم استعممو المكلٌدكف عمى غير استعماؿ العرب؛ كىك قسماف:

1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.243
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ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

-1قسم جروا فيو عمى أقيسة كالم العرب من مجاز أو اشتقاق أو نحوىا كاصطالحات العموم
عربي سائغ.
وح ْك ُم ُو أ ّنو
والصناعات وغير ذلكُ ،
ّ
-2وقسم خرجوا فيو عن أقيسة العرب:
إما باستعماؿ لفظ تعربو العرب (كقد أصدر المجمع في ىذا النكع ق ارراه) ،كا ٌما بالتحريؼ في المفظ

أك في الداللة ال يمكف معو التخريج عمى كجو صحيح ،كاما بكضع المٌفظ ارتجاالن.

كالمجمع ال يجيز النكعيف األخيريف في فصيح الكالـً 1".
محمد عبد العزيز عف قرار
ي
كي ىعقب حسف ٌ

المجمع كأعضائو مف االستشياد بكالـ المكلٌديف بمجمكعة مف التعقيبات فيقكؿ :كلنا عمى ىذا القرار
المالحظات اآلتية:
ستشيد بكالميـ ،كىـ عرب األمصار
كي
ي
-1المراد بالعرب في القرار العرب الذيف يكثؽ بعربيتيـ ،ي

الرابع.
إلى نياية القرف الثاني ،كأىؿ البدك مف جزيرة العرب إلى أكاسط القرف ٌ

-2يقضي قرار المجمع في التعريب ،كالمشار إليو في قرار المكلٌد ٌأنو يجيز أف يستعمؿ بعض

األعجمية عند الضركرة عمى طريقة العرب في تعريبيـ( .كالقرآف الكريـ فيو مف األلفاظ المعربة).
األلفاظ
ٌ

المتقدمة ،كال يستشيد
-3يراد بالمكلٌديف ىمف تعممكا العر ٌبية بالصناعة ،كىـ مف نشأكا بعد التكاريخ
ٌ

ألف البالغة ترجع إلى الذكؽ العاـ أك الخاص" ...
بكالميـ في لغة أك نحك ،كيستشيد بو في البالغة؛ ٌ

2

بالسماع ،كقد
عامة عمى مكقؼ المجمع مف االستشياد ٌ
محمد عبد العزيز مالحظات ٌ
كيذكر حسف ٌ

أف المجمعييف حريصكف حيف تككف
ذكر العديد منيا اخترت بعضا منيا األكثر داللة كقكلو :تبيف لي ٌ
العامة ،عمى إبقائيا
المسألة المعركضة في األصكؿ أك في الصيغ المشيكرة أك في القكاعد أك الضكابط
ٌ
تتعدد في ىذه الحالة أشكاؿ
الم ٍرًع ٌي أف ٌ
عمى حاليا إالٌ لضركرة كاضحة يقدركنيا بحساب ،كليذا كاف ى

بوي الشريف ،ومن كالم العرب ،ومن استدالالت ال ّنحاة كأف
االحتجاج مف القرآن الكريم ،ومن الحديث ال ّن ّ

3
السماع إلى
تكثر الشكاىد كثرة كاضحة ".إذف يتبيف مف قرار المجمع كأعضائو ٌ
تعدد أشكاؿ االحتجاج مف ٌ

السماع بعد القرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ ،ككالـ
الرابعة فييا استدالالت ال ّنحاة؛ كدليؿ رابع في ٌ
أربعة ،ك ٌ
جني في استداللو عمى مقكلو أبك عثماف :ما قيس عف
العرب .كالقرار الذم أصدره المجمع لمكقؼ ابف ٌ

كالـ العرب فيك مف كالـ العرب.

1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.204-202
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.249-246

 -3المرجع نفسو ،ص.252
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ّ

محمد عبد العزيز " :االتجاه العاـ الٌذم نتبينو مف مكقؼ المجمع مف قضية االستشياد
كيقكؿ حسف ٌ

متشدديف أك متسامحيف ،مف خالؿ النقاش الذم
النحاة كالمٌغكييف القدماء
ٌ
ىك التكازف الدقيؽ بيف آراء ٌ
يرددكف احتجاجات المٌغكييف القدماء عمى
أف أعضاءه
ٌ
عرضناه حكؿ االحتجاج بالقرآف الكريـ تبيف ٌ

ب إلى المجمع أف
اختالؼ مشاربيـ فبعضيـ يتحرج مف إثبات القكاعد الكمٌٌية بآية أك بقراءة  ...إلخ ،كيطمي ي
يؤكليا عمى نحك ما فعؿ القدماء ،عمى حيف ماؿ بعضيـ إلى االحتجاج باآلية أك بالقراءة كما يفعؿ ابف

مالؾ كشيء مف ىذا أيضا كجدناه عند االحتجاج بالحديث ،بيد ٌأنو-في الكقت ذاتو-ال يحكؿ دكف

االجتياد الناتج عف الحاجة.

كيتبيف مكقؼ المجمع في تعارض كاختالؼ أعضائو بالكساطة بيف المكقؼ كمعارضيو كالجمع بيف
النحكييف " .كقد حرص المجمعيكف في غير
الخالؼ؛ ىك الميؿ حقيقةن آلراء
ٌ
المتقدميف مف المٌغكييف ك ٌ
مناسبة أف َّ
بأف المجمع حيف يتخذ القياس منيجان ال يبتدع قواعد جديدة ،كال يخرج بق ارراتو عف
يذكركا ٌ
أف باب االجتياد ال يفتحو المجمع عمى مصراعيو ،فممٌغة أصكؿ كمعالـ
طبيعة المٌغة كنظاميا المكركث ،ك ٌ
َّ
يتعجؿ في الحكـ فييا ،كأف يعالجيا في أناة
لغكية يؤثر المجمع أالٌ
ال ينبغي أف تمس ،كىناؾ مشكالت ٌ

1
السماع من المحدثين» كأفاض
الرابع المكسكـ بػ « ّ
محمد عبد العزيز في الفصؿ ٌ
كتريث ".كيذكر حسف ٌ

الحديث فيو بمعايير كضكابط المجمع كما كضعو أعضائو في مصطمحات العمكـ كالفنكف كاصطالحات

ومما وضعو المجمع في وضع المعاجم المعجم الوسيط والكبير.
العموم والصناعات وغير ذلك ...الخّ ،

الرواية
وأشار إلى التفريق بين كممة المولّد والمحدث :فالمولّد ىو الذي استعممو الناس بعد عصر ّ

والمحدث ىو الّذي استعممو المحدثون في العصر الحديث.

حق المحدثين في الوضع المطمق .رابعا :مخاطر
حق المحدثين في الوضع مقيد .ثانياًّ :
أوالّ :
العربية عن الوضع .سادسا :نتائج
لغوي .خامساً :سبب وقوف عمماء
استشارة القدماء في ك ّل إصالح
ّ
ّ
حق المحدثين في الوضع .ثامنا :دور المجمع في الوضع ،وفي ىذه
إغالق باب الوضع .سابعاً ّ
المسألة دار جدال حاد بين أعضائو وانتيى المجمع بقرارين ،ىما:
-1تدرس الكممات الشائعة عمى ألسنة الناس عمى أف تككف الكممة مستساغة ،كلـ يعرؼ ليا مرادؼ
سابؽ صالح لالستعماؿ.
السماع مف المحدثيف بشرط أف تدرس ك ٌؿ كممة عمى حدة قبؿ إقرارىا
-2كافؽ المجمس عمى قبكؿ ٌ

1
بتصرؼ.
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.253
ٌ
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ّ

حؽ العمماء في الكضع
تاسعا :المجمع يقبؿ ما يضعو المحدثكف كفؽ شركطو .كالشرط العاشرٌ :
حؽ جميكر
كالحادم عشر :حرية التفكير كحرية التعبير .الثاني عشر حقكؽ ككاجبات .كالثالث عشرٌ :
المثقفيف في الكضع .كال اٌربع عشر :شيكع الكمٌمة كاؼ لالعتداد بيا .كالخامس عشر :الغرض مف األلفاظ.
المعتد بمغتو .كالثامف عشر :مكقؼ
كالسادس عشر :كاجب عمماء المٌغة .كالسابع عشر :الجميكر المثقؼ
ي

المٌغكييف مف الجميكر المثقؼ .التاسع عشر :المٌغة بالجميكر المثقؼ في مكضعيا .كالشرط العشركف:
دكر أجيزة اإلعالـ في إذاعة الكممات الفصيحة كتسكيغيا .الكاحد كالعشركف :مصير الكممات الميجكرة
الرابع
العامة في الكضع .الثالث كالعشركف :عناية المجمع بالمٌغة
كالغريبة الثاني كالعشركفٌ :
ٌ
الخاصةٌ .
حؽ ٌ
العامة .الخامس كالعشركف :دكر المجمع .السادس كالعشركف :معاجـ
كالعشركف إىماؿ المجمع لغة
ٌ

المجمع كالمٌغة العر ٌبية المعاصرة .أ-المعجـ الكسيط ،ب-المعجـ الكبير .ألفاظ محدثة .تكممة مادة (نغـ).

1
قرره المجمع كأعضائو بما يجعؿ كالـ
السابع كالعشركف اإللحاؽ بيف ٌ
مما ٌ
السماع كالقياس  " ...كيتبيف ٌ

السماع من المحدثين» يقاس عميو من كالم المعاصرين
المحدثيف مف األصكؿ المٌ ٌ
غكية العر ٌبيةّ « .

لغوية جديد في المّغة
المقيس ،وكالم المحدثين المقيس عميو؛ بما تولّد لدييم من ألفاظ ومصطمحات ّ

العربية لم تكن مستعممة.
ّ

كيعقب خالد بف سعكد فارس العصيمي عف ق اررات مجمع المٌغة العر ٌبية " :كممحكظاتي عمى

احتجاج المجمع بكالـ العرب أجمميا في ما يأتي:

-1قمة االستشياد بالنثر ،سكاء أكاف حكمة أـ مثالن أـ قكالن سائ ار مع أف في كتب األمثاؿ كالسير
كالتكاريخ أقكاال نثرية كثيرة ،يمكف أف يستفاد منيا في االستدالؿ لبعض التراكيب أك االستعماالت.
أف المجمع قاؿ بقياسية بعض الصيغ بعد إحصاء ما ىك مكجكد في المعجمات مف تمؾ الصيغ
ٌ -2

أف المجمع لـ ييعف بتكثيؽ الشكاىد الشعرية أك النثرية ،فكثير مف األبيات لـ تخرج مف دكاكيف
ٌ -3

الركاة األكائؿ أك كتب المجمكعات.
أصحابيا أك كتب ٌ

أف «الناطؽ عمى قياس لغة مف لغات العرب مصيب غير مخطئ» ال
أف كالـ ابف ٌ
جني في ٌ
ٌ -4
فإنو يجب أف يككف مقصكدا فيو إتباع تمؾ المٌغة غير المشيكرة .كىذا ىك الذم يككف نطقا
يفيدٌ ...
يعد كالمو صكابان؛ ألنٌو لـ ينطؽ عمى
عمى قياس لغة مف المٌغات ،أما إذا لـ يقصد اإلتباع ،فال ٌ

قياس لغة مف لغات العرب2 ".كأما مسألة احتجاج مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة بكالـ المكلٌديف فكاف
1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.294-255
 ٌ2
يفية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.690-689
 خالد بف سعكد فارس العصيمي ،الق اررات ٌحكية كالتٌصر ٌ
الن ٌ
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ينقسـ إلى قسميف القسـ األكؿ ىك قسـ الجيؿ األكؿ في الدكرة األكلى ،كالذم كاف مكقفو كمكقؼ
المتقدميف برفض االحتجاج بكالـ المكلديف " كالمجمع في ق ارره قد أخذ برأم المتقدميف مف العمماء في
مسألة تحديد المكلٌد كقبكلو ،كليذا كانت ق اررات المجمع في دكراتو األكلى ال تستند إلى كالـ مكلٌد
سكاء كاف شع ار أـ نث ار كسكاء كاف اعتمادا أـ استئناسا 1".كبعد القسـ األكؿ مف الجيؿ األكؿ كالدكرة
األكلى ،كبعد رحيؿ الجيؿ األكؿ مف المجمعييف ،كمجيء جيؿ جديد يدعك إلى التجديد زادت أصكات
مد عصر االستشياد ،إلى العصر
الداعيف لقبكؿ كالـ المكلديف كالمحدثيف ،فدعا طو حسيف إلى ٌ
الٌذم نعيش فيو.
رد االعتبار إلى المكلٌد ليرتفع إلى مستكل الكممات القديمة ،كاطالؽ
كاقترح بعده أحمد حسف الزيات ٌ
السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف المجتمع كالحدادين والنجارين
ّ

والبنائين وغيرىم 2".كتجتمع آراء الكصفييف المعاصريف ،كدكف أعضاء المجمع ،كتجمع آراءىـ عمى رأم

األكليف ،كلـ يككنكا منصفيف ليـ ،كىدفيـ المقصكد مف تقعيد في المٌغة
كاحدة في عتاب ٌ
النحاة كالمٌغكييف ٌ
التغير غير الطبيعي
مي
طكر ك ٌ
مكضكعي يصكف المٌغة بكصفيا الطبيعي ال التٌ ٌ
ٌ
العر ٌبية مف كضع منيج عم ٌ
الٌذم يي ُّ
غكم الحاصؿ في المٌغة طبيعيا ال غير
ككأنيـ عمى عمـ بذلؾ ٌ
محؽ ىد انر كخرقان بقانكنياٌ ،
النمك المٌ ٌ

عاقبي.
الطبيعي لك ٌؿ المٌغات الناتج مف خالؿ التحميؿ المٌ ٌ
غكم بآليات المنيج التاريخي الت ٌ

الرحمف الحاج صالح
كنرل مف الكصفييف الٌذيف أنصفكا ٌ
لمن ٌ
األكليف مف المعاصريف عبد ٌ
حكييف ٌ
الرد بما تضمنو الكتاب
العممي
الرد
المكضكعي في كتاب ضخـ مف الصعكبة بمكاف استقراء ىذا ٌ
فيكرد ٌ
ٌ
ٌ
العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة)
غوي
السماع المّ ّ
الٌذم قاربت صفحاتو  500صفحة .جاء بعنكافّ ( :
ّ
كيمكننا استقراء ما نحف بصدد البحث فيو ،كأكؿ ما نستنتجو مف تنقيب عميؽ كبحث دقيؽ في الكتاب

األدبية ،بعنكاف كضعو الحاج
أف ما ذىب إليو الكصفييف مف مسألة المٌغة المشتركة أك المٌغة
ٌ
ٌ
نتبيف منو ٌ

خص ليا عددا كبي ار
األدبية بإزاء المّيجات
العربية وأسطورة المّغة المشتركة
صالح «المّغة
ّ
ّ
ّ
العربية» فقد ٌ

مف الصفحة  151إلى الصفحة  .196أثبت بيا تعسؼ المستشرقكف قبؿ المٌسانييف العرب ال ٌذيف تأثركا

األكليف خمٌطكا بيف الفصحى كالمٌيجات
أف عمماء المٌغة ك ٌ
بيـ دكف كعي أك بكعي منيـ ،في قكليـ ٌ
النحك ٌ
التعسؼ أف نقكؿٌ :إنيـ خمٌطكا بيف الفصحى كالمٌيجات مع ما نالحظ مف التداخؿ
محض
فيقكؿ " :كمف
ٌ
ٌ
النصكص أيا كانت حتٌى في القرآف الكريـ
التنكع في ٌ
الحقيقي المطٌرد العميؽ بيف الفصحى ،كىذا ٌ

1
بتصرؼ.
يفية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.696
 خالد بف سعكد فارس العصيمي ،الق اررات ٌحكية كالتٌصر ٌ
الن ٌ
ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.698-696
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

1
كيريد الحاج صالح عف الكصفييف المحدثيف كافتراضات العمماء العرب حكؿ أصكؿ العر ٌبية
كال ٌشعرٌ ".

تطكر المٌغات ىك شيء غريب عمى العمماء
كتحكليا عبر الزماف ،فيقكؿ " :يعتقد أكثر المحدثيف ٌ
أف فكرة ٌ
ٌ
كخاصة المٌغكييف
طكر كما فيمو عمماء المٌغة الغربييف
ٌ
القدامى كىذا صحيح إذا كاف المقصكد مف ذلؾ التٌ ٌ

يخية المقارنة لمغات 2".كيتبيف ىنا صدؽ ما
مف القرف التاسع عشر الٌذيف
تخصصكا في الد ارسة التار ٌ
ٌ

الرد عف بعض الكصفييف الٌذم أخذكا بالنقد عمى القدامى في كضع شرط الزماف
تكصمنا إليو سابقا في ٌ

غكم كفؽ المنيج التاريخي المقارف لمغات ،كتكصمنا كذلؾ
طكر المٌ ٌ
كالمكاف الٌذم يقؼ جدا ار مانعا أماـ التٌ ٌ
أف القدا مى لـ يكف ىذا بغريب عمييـ كىـ يعممكنو ،كليس ىدفيـ ،كىذا ما نجد الحاج صالح يثبتو في
إلى ٌ
النحكييف كالمٌغكييف
قكلو ىذا الذم نقمناه ،ككما سبؽ الذكر مف اليدؼ المنشكد الذم يسعى لو القدامى مف ٌ

طكر
كأشرنا أنيـ كانكا عمى عمـ بذلؾ التٌطكر غير الطبيعي لمغة العر ٌبية ،فيقكؿ الحاج صالح " :فالتٌ ٌ

طكرية لك ٌؿ
كاف عندىـ يخضع لقكانيف معينة ،ككاف اجتيادىـ منكبان أساسان عمى البحث عف ىذه الثكابت التٌ ُّ
العممية الٌتي يتطمبيا
بالدقة
مستكل مف مستكيات المٌغة كالتفسير مع ذلؾ لك ٌؿ ما ش ٌذ عف ذلؾ ...ك ٌؿ ذلؾ ٌ
ٌ

الزماف بؿ ككانت ليـ فكرة كاضحة
العمـ
تحكؿ المٌغات مع مركر ٌ
المكضكعيٌ ...
فإنيـ مع ذلؾ تفطنكا إلى ٌ
ٌ
كيبيف الحاج صالح عمـ
جدا في ذلؾ ،كاف كانت غير مطابقة لفكرة التٌ ُّ
طكر؛ أم المركر عمى أطكار ،ي

حكؿ
عمماء المٌغة ك ٌ
األكليف بالتٌغير المٌ ٌ
غكم في المٌغة العر ٌبية أفي زماف كاحد أـ تالحؽ تابع بفارط؟ فالتٌ ٌ
النحك ٌ
تحكؿ عناصر مف المٌغة
تحكؿ مف نظاـ إلى آخر أك جزء منو إلى آخر كليس ٌ
الزماني لمغة ىك عندىـ ٌ
غكية
منفصمة بعضيا عف بعض كما كاف يعتقده كيعمؿ بو المٌغكيكف
المتخصصكف في البحكث المٌ ٌ
ٌ

يخية ،كيقرب الحاج صالح عمماءنا القدامى مف المٌغكييف الكصفييف المحدثيف الغربييف " إلى التفسير
التار ٌ
الدياكركني ،كال يخص النظاـ أم الكصؼ السنكركني 3.كيرد الحاج صالح عمى الكصفييف المحدثيف في

نظرىـ في أكؿ األمر لمفيكـ المٌغة كتفريقيـ بيف المٌيجات العر ٌبية األخرل ،ككذلؾ رأييـ في نظرىـ لمقدامى

غكية ،كعاب عنيـ الحاج صالح ىذا ،حتٌى ساد االعتقاد بكجكد ليجات عر ٌبية
لخمط بيف المستكيات المٌ ٌ

النصكص المنقكلة عف السمؼ
النمكذجية
غير مسايرة لمغة
أف ٌ
ٌ
ٌ
األدبية المشتركة في البيئة العر ٌبية ،كالحقيقة ٌ

أف المٌغة تعني كيفية محمية مخصكصة في استعماؿ جماعة لكحدة لغكيةٌ كاحدة ،كالمٌغة ظاىرة
ٌ
تبيف ٌ

اجتماعية ،كنظاـ المٌغة كاحد ،كما تدؿ لفظة المٌغة عمى طريقة الكالـ عمكما؛ بؿ ٌإنو يعد ىذا القكؿ مف
ٌ
1
العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص .195
غكم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.196

 -3المرجع نفسو ،ص.198-196
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

النقؿ كالعقؿ معا .فيقكؿ الحاج صالح ":كقد
األكىاـ الٌتي كقع فييا الكصفيكف المحدثكف ،مما ال يؤيد ٌ

شاعت في زماننا بعض التٌصكرات الخاطئة حكؿ ىذا المعيار ،كحكؿ ما قاـ بو المٌغكيكف مف أعماؿ .مف
خاصة باإلنتاج األدبي
بأف المٌغكييف العرب لـ يتفطنكا إلى كجكد لغة مشتركة في ذلؾ الزماف
ذلؾ :القكؿ ٌ
ٌ
كىي عند الكثير مف معاصيرنا لغة القرآف كلغة ال ٌشعر ،ككجكد ليجات منفصمة عنيا ،يتخاطب ك ٌؿ قكـ

منيـ بإحدل ىذه المٌيجات .كبالتالي أخطئكا الغرض تماما عندما خمطكا في كصفيـ لما ظنكا ٌأنو لغة

العممي في
كاحدة بيف «الفصحى» ك«الميجات» فجاءت أكصافيـ مضطربة كىذا بعيد عف الكصؼ
ٌ
زعميـ.
حد سكاء في التخاطب (قديما) كفي
أف ىذا الٌذم يسمكنو بالمٌيجات مكجكد عمى ٌ
كقد حاكلنا أف ٌ
نبيف ٌ

1
يفند كيدحَّض قكؿ الكصفييف
القرآف كفي الشعر ،فال تنفرد بما ىك
ليجي لغة التخاطب أبدا ".كىك بيذا ٌ
ٌ
غكية ،كلـ يأخذكا بالمٌغات األخرل بؿ أخذكا
أف القدامى أخمطكا بيف المستكيات المٌ ٌ
مما ذكرناىـ بقكليـ ٌ

لسماع
النمكذجية المشتركة (لغة القرآف كلغة الشعر) ،كيفسٍّر الحاج صالح المبادئ
األدبية
بالمٌغة
ٌ
ٌ
ٌ
العممية ٌ

لسماع
ألف المبدأ
عند عمماء العرب في تكثيؽ كالـ العرب عمى منيج الركاية كالنقؿ في الحديث؛ ٌ
العممي ٌ
ٌ
ني عمييا تدكيف الحديث الشريؼ
عمماء العرب لمعطيات المٌغة كتكثيقيا
خاصة مغايرة لممبادئ الٌتي يب َّ
ٌ
النحاة الذيف جاؤكا قبمو عاشكا
كاألحداث التاريخية ،كذلؾ الختالؼ الظركؼ كاختالؼ الزماف .فسيبكيو ك ٌ

كيدحض الحاج صالح مقكلة االستشياد بشعر مجيكؿ القائؿ ،كيفسٍّرىا تفسي انر
في زماف الفصاحة السميقيةٌ ،
عمميان دقيقان كما أشار إلى ذلؾ أحمد محمكد نحمة ،فإف كاف شعر مجيكؿ القائؿ لـ يجز االحتجاج بو (إالٌ

أف يككف ناقمو ثقة مأمكنان)  ...فمـ يعيبكا ذلؾ عمى سيبكيو ،كال شكككا فيما ركل لثقتيـ فيما ركل لثقتيـ
في عدالتو كضبطو فيقكؿ الحاج صالح مفس انر ذلؾ عمميان " :كأصؿ األصكؿ ىنا ىك ثبكت فصاحة
النحاة كالمٌغكييف الذيف ُنقل
أف ٌ
فيبيف ٌ
المنقول بثبكت فصاحة القائل منو أك الناقل من العرب الفصحاء ،ي
عنيم كالم العرب بأخذىم عن فصحاء العرب في القرن األول اليجري من سنة  09تقريبا إلى غاية

القرن الرابع وبينا أن جل ما ُحصد من المّغة ينحصر في زمان المّغويين الكبار من تالميذ أبو عمرو بن

2
ألنو نقؿ كالـ العرب عف
أف ذكر اسـ الشاعر-كـ فعؿ سيبكيو-لـ يكف ضركرة ٌ
العالء ".كيتبيف مف ذلؾ ٌ

العمماء الذيف ثبتت قفة نقميـ ،فيستنتج مف ذلؾ أف اسـ الشاعر في زماف التحريات في عيف المكاف ،غير

1
العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.401-400
غكم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.403
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

1
بي المنقكؿ فصيحا فمماذا يذكر اسـ قائمو؟ كاليدؼ ىك كالـ
غكمٌ ".
مطالب بذكره العالـ المٌ ٌ
ألف الكالـ العر ٌ
كيدحض الحاج صالح مقكلة االستشياد بشعر مجيكؿ القائؿ " :فقكؿ مف قاؿ:
العرب الفصيح ال قائمو؟
ٌ

غكم في
إف ال ٌنحاة يستشيدكف عمى كالـ العرب ببيت مجيكؿ القائؿ .غير كارد أبدا ىينا ٌ
ٌ
السماع المٌ ٌ
ألف ٌ
الميـ ىنا أف يككف الناقمكف-العمماء
الظركؼ الٌتي عرفتيا المٌغة العر ٌبية غير الركاية لمحديث النبكم؛ إذ
ي
ألنيـ ىـ
الذيف جمعكا المٌغة-ىـ المسمكع عنيـ مف فصحاء العرب المعركفيف بذلؾ عند جميع العمماء؛ ٌ
كحدىـ تكارثكه كىـ فصحاء كلـ يككنكا بالضركرة في القرنييف األكؿ كالثاني لصحة ما ينقؿ2"...ككاف

معيار ال ٌشعر عمماء العر ٌبية المستقرئيف لكالـ العرب فال تثبت صحتو إالٌ إذا كاف معركفا عند ىؤالء
العمماء ،كليذا أخذ سيبكيو الشعر عف ىؤالء كىـ الثقة في النقؿ .فال يحتاج إلى ذكر اسـ الشاعر.

كيرد الحاج صالح عمى كثير مف الكصفييف الذيف ثارت ثائرتيـ عمى القدماء ،كاتياميـ باالستشياد
بشعر مجيكؿ القائؿ كما حالكا إثباتو عند سيبكيو كمنيـ القدماء ،كنحف اليكـ نطمئف إلى ما ركل سيبكيو
ألنو لـ يأت أم باحث عمى اإلطالؽ بحجج مقنعة عند
بالسماع عف فصحاء العرب كحدىـ ك ٌ
ٌ
ألنو ركاه ٌ
جميع العمماء تناقض ما أتى بو سيبكيو مف المسمكع ،كسنرل كيؼ كاف ذلؾ ككيؼ أبطؿ العمماء ك ٌؿ ما
كجو إيو بعده مف اتيامات بالخطأ في الركاية أك التحريؼ3" ...كيفند الحاج ادعاء الكصفيكف المٌغكييف
ٌ

حكيكف لغة ال ٌشعر غير لغة النثر ،كىي لغة مخصكصة بالمعايير الجمالية ،كالمكسكمة
اعتماد ٌ
الن ٌ
ألف الضركرة ال ٌشعرٌية ال تجكز لمشاعر الخركج عف نظاـ المٌغة
غكم لمغة؛ ٌ
بالضركرات ،فتخالؼ النظاـ المٌ ٌ

أف المٌغكييف العرب
(قكاعد ٌ
النحك) ليمحف .فيقكؿ " :كمف األكىاـ الخطيرة أيضا نذكر ما ٌادعاه بعضيـ مف ٌ
أف لغة ال ٌشعر غير لغة النثر
اعتمدكا أكثر عمى ال ٌشعر في سماعيـ ،كفي استنباطيـ لمقكاعد كتجاىمكا ٌ

ألف نظاـ المٌغة كاحد كما بيناه ثـ يختص ال ٌشعر يبرخص سمكىا بالضركرات ال ٌشعرٌية
كىذا غير صحيح؛ ٌ

يرخص لمشاعر المرتجؿ في استعمالو لما ييعتبر أصال مف حيث االشتقاؽ أك التفريع
كىي مف جممة ما ٌ

ؾ المدغـ ككالفصؿ بيف الجار كالمجركر كصرؼ ما ال ينصرؼ؛ كىي أشياء معدكدة
مف األصكؿ كف ٌ
محصكرة ،كىذا ال يعني ٌأنو يجكز لمشاعر أف يخرج عف نظاـ المٌغة فيمحف 4".كيعيب الحاج عف الكصفييف

النحكييف عمى الشعر كحده في االستشياد قكلو :خالفا لما راج في زماننا مف
المٌسانييف قكليـ اعتماد ٌ
1
العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.258-257
غكم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.259

بتصرؼ.
 -3المرجع نفسو ،ص.265-260
ٌ
 -4المرجع نفسو ،ص.402-401
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

النحاة العرب عمى الشعر كحده مع شيء قميؿ مف النثر1"...كينتقد الحاج صالح
األكىاـ حكؿ اعتماد ٌ

النحاة األكليف في كضعيـ القكاعد عنكا بالمٌغة المكتكبة
أف ٌ
الكصفييف (مما سبؽ ذكر آرائيـ) في قكليـ ٌ

الٌتي جمعكىا ال المٌغة المسمكعة كلغة المشافية ،فيقكؿ " :كتمسؾ المٌغكيكف في أخذىـ عف العرب بمبدأ
آخر صارـ؛ كىك االعتماد أساسان عمى السمع والمشافية ،كاالمتناع المطمؽ مف الرجكع إلى ما ىك
مكتكب ككانكا يسمكف المصادر المكتكبة بػ «الصحؼ» كيحطكف مف قيمة ك ٌؿ ما أخذ عف ىذه الصحؼ
مف ال ٌشعر كالمٌغة ،كأما مسألة األخذ عف الصبي أك المرأة أك الشيخ أك أيا كاف عاقال أك غير عاقؿ ،فيبيٍّف
أما
النحكييف كالمٌغكييف ،كيرد بذلؾ عمى ىمف ادعى أخذ ٌ
الحاج صالح مبدأ ٌ
النحاة مف غير الثقة فيقكؿٌ " :

فيما يخص الثقة في ما ييركل فكاف ليـ مقياس عممي اعتمد عميو جميع العمماء قديما كىك أف يككف
لمركاية أكثر مف مصدر (أف تصدر مف أكثر مف كجو مكثكؽ) فك ٌؿ ما ىك «مجتمع عميو» كما كانكا

مرد لو أبدا ،كيتبيف مما ذىب إليو عبد الرحمف الحاج صالح ىك
يقكلكف بما في ذلؾ القراءات القرآنية فال ٌ
أف الكالـ لـ يسمع عف الصبي كحده ،كال عف المرأة كحدىا ،كال عف الشيخ كحده
كثرة المستعمميف؛ أم ٌ
كيثبت ذلؾ الحاج صالح ببحثو الدقيؽ لكتاب سيبكيو ككثرة االطالع عميو ،فيقكؿ :كىذا الٌذم يشير إليو

سيبكيو في ك ٌؿ صفحة مف كتابو« :ىذا عربي كثير ،كىذا أكثر كأعرؼ ،كىذا قميؿ أك ال يكاد يعرؼ .فإذا
عامة العرب» .فيذا المقياس؛ ىك
كثر كثرة ال مزيد عميو قاؿ :ىك أعرب؛ كىك الذم يمثؿ عنده لغة « ٌ

2
ؾ ٌأنو كاف كثي ار جدان إذ المثاؿ
الذم يجعؿ مف مكقؼ المٌغكييف العرب مكقفان عمميان بحتان ".كيقكؿ " :كال ش ٌ

الكاحد يحتاج ليصير قاعدة أف ييسمع مف المئات مف الناطقيف كلسيبكيو عبارات صريحة تدؿ عمى ذلؾ
كىك ثقة 3".كيقكؿ عبد الحاج صالح ٌأنو ال يمكف كصؼ المٌغة إالٌ بتحديد مكقعيا الجغرافي كما فعؿ

عامة العرب» أك «لغة
بي عند لغكيينا ىك «لغة ٌ
األكلكف كبضبط معيار ٌ
عامة العرب ،فيقكؿ :فالمعيار العر ٌ
ألنو معيار لمغة األغمبية ال لفئة قميمة ،وىذا المبدأ ىو
جني ،كىك معيار موضوعي ٌ
الكافة» كما يقكؿ ابف ٌ
اآلن المعمول بو في وصف المّغات .فال تكصؼ لغة إالٌ إذا يح ٌدد كيانيا الجغرافي كمجمكعة الناطقيف بيا
كاعتبار األكثر األغمب مف ضركب كالميـ مع التنبيو عمى القميؿ في االستعماؿ 4".كيذكر الحاج صالح

العممية كالمكضكعية في جمع
رد غير مباشر عف الكصفييف الذيف اتيمكا األكليف بغياب المنيجية
في ٌ
ٌ
1
العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.398
غكم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌٌ
بتصرؼ.
 -2المرجع نفسو ،ص.399
ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.398
 -4المرجع نفسو ،ص.400
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غكية ،ككاف عمميـ ىذا عمميان بحتاى مف حيث المكضكعية ،كمف حيث دقة المناىج الٌتي ساركا
المدكنة المٌ ٌ

غكم الٌذم عزمكا
أما المكضكعية فتتمثؿ في
غكم؛ أم الكياف المٌ ٌ
تصكرىـ الكاضح أكال لممعيار المٌ ٌ
عميياٌ .
ٌ
التعرؼ عمى الناطقيف بيذا المعيار .كلجأكا في ذلؾ إلى مقاييس
عمى كصفو كتدكينو ،كثانيا لكيفية
ٌ

النحكييف لـ
أف التحرم المٌغكييف ك ٌ
مكضكعية ...كالنتيجة الكبرل نجد الحاج صالح كالكصفييف اتفقكا عمى ٌ

المسمى «األلفاظ
يكف في لغات مخصكصة-ستة قبائؿ-الٌتي نقمٌيا السيكطي عف الفارابي في كتابو
ٌ
كالحركؼ» كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ ،كلـ يؤخذ عف حضرم قطُّ ،فقد أخذ عنيـ ،ككما ذكر
أف العمماء
أحمد محمكد نحمة ،فال صحة إذف لما أكرده السيكطي في ٌ
النص الٌذم ذكرناه لؾ مف قبؿ كىك ٌ

لـ يأخذكا المٌغة مف حاضرة الحجاز فحاضرة الحجاز ىي مكة ،كمكة مقاـ القريشييف فاستشيد سيبكيو بمغة
كتجكؿ المٌغكيكف العرب في أكثر األقاليـ مف شبو جزيرة العرب كلـ يترككا
قريش ،كيقكؿ الحاج صالح" :
َّ
أم بطف كأم قبيمة ،إالٌ سمعكا مف أفرادىا خالفان لما قالو الفا اربي في نصو المشيكر ،كأكبر دليؿ عمى

النصكص الٌتي كصمت إلينا كمف ال ٌشعر
النصكص نفسيا فيكفي أف نتصفح
المدكنة العظيمة مف ٌ
ذلؾ ىي ٌ
ٌ
1
ومما سبق ذكره نخمّص إلى
ٌ
خاصة لنتبيف أف أكثر القبائؿ العر ٌبية ليا ما يمثميا فيو كلك بشاعر كاحدّ ".

غكم لمقرآف كقراءاتو فقد
القولٌ :
إف مسألة االحتجاج بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،قد جاءت لتيبيٍّف اإلعجاز المٌ ٌ
جاء القرآف مخالفا لكالـ العرب في أعمى درجات الفصاحة ،كلك كاف في مستكل فصاحة كالـ العرب ،لى ىما

الرازم (ت606ق) في كتابو
كاف قرآنا ،كلىقيؿ ٌإنو كالـ العرب ،كيذكر اإلماـ فخر ٌ
محمد بف عمر ٌ
الديف ٌ
«نياية اإليجاز في ِدراية اإلعجاز في عموم البالغة وبيان إعجاز القرآن الكريم» في الفصل األول في

أن اإلعجاز في فصاحتو .فيقول ... " :كىك ٌأنو لك كاف كالميـ مقاربان في الفصاحة
أن القرآن معجز و ّ
ّ
قيبً ىؿ التحدم لفصاحة القرآف لكجب أف يعارضكه بذلؾ ،ىكلى ىكاف الفرؽ بيف كالميـ بعد التحدم ككالميـ قبمو
بد مف أمر
كالفرؽ بيف كالميـ بعد التحدم ككالميـ قبمو كبيف القرآف ،كلما لـ يكف كذلؾ بطؿ ...كال ٌ
معقكؿ حتٌى يصح التحدم بو كيعجز الغير عنو ،كلـ يبؽ كجو معقكؿ في اإلعجاز سكل الفصاحة عممنا

أف الكجو في ككف القرآف معج از ىك الفصاحة 2".كليذا كانت معجزة القرآف تتحدل كالـ العرب كتفكقو
ٌ

آنية ،فقد
غكم لمقرآف الكريـ لكالـ العرب ،ك ٌ
النحكييف ،كالمٌغكييف كأما القراءات القر ٌ
فصاحة ،كىنا اإلعجاز المٌ ٌ
كاف القرآف ،يق أر بميجات العرب تيسي ار لمقراءة كمنيا القراءة الصحيحة أك الشاذة ككمٌيا جاز االحتجاج بيا

1
العممي عند العرب كمفيكـ الفصاحة ،ص.398
غكم
السماع المٌ ٌ
الرحمف الحاج صالحٌ ،
 عبد ٌٌ
2
محمد بف عمر ت 606ق ،نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز في عمكـ البالغة كبياف إعجاز القرآف
الرازم فخر ٌ
 ٌالديف ٌ

الكريـ ،مجمكعة محققيف بمكتبة اإلسكندرية ،القاىرة1317 :ق ،مكتبة اإلسكندرية ،ص.7-5
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النحاة تخطيء القراءة ،كالقراء كذلؾ ما ذىب إليو سعيد األفغاني عمى
كقد عاب المٌسانيكف عمى بعض ٌ

الزمخشرم في تخطئتو قراءة ابف عامر؛ كىي قراءة صحيحة.

كما يؤخذ عمى سعيد األفغاني نقده لمجميع نحاتنا األكليف دكف كعي منو لممبدأ الذم انطمقكا منو
فيك انطمؽ مف مبدأ لـ ينطمقكا ىـ منو فيقكؿ عمي أبك المكارـ " :فيـ يرتكزكف عمى قاعدة غير الٌتي
السماع عمى
انطمؽ منيا األستاذ األفغاني كىي «التدليؿ عمى صحة القياس كنتائجو» كليس «أفضمية ٌ

القياس» كما ذىب ،كقد حاكؿ سعيد األفغاني أف يدعـ ىذا االتجاه الذم يحتج بك ٌؿ القراءات القرآنية بما

النحاة في احتجاجيـ بيذه القراءات ،إذ يبدأ مف مسممة
فييا القراءات الشاذة منطمقا مف نقطة بدأ منيا ٌ
1
النحكيكف في فصاحة كالـ العرب كأدرككىا
غكيكف ك ٌ
السماع» ".كبحث المٌ ٌ
عنده ٌ
بأف «القياس يتضاءؿ عف ٌ

محمد
كبحثكا في فصاحة القرآف ،كعممكا اإلعجاز في فصاحتو .ككانت معجزة الرسكؿ ٌ

في

نبي معجزة قكمو ،فالعرب كانت أفصح األجناس ،كالمٌغة العر ٌبية أفصح المٌغات
الفصاحة كما كاف لك ٌؿ ٍّ

كبيضات
عكرات ى
البيئة العر ٌبية أفصح البيئات .كقد كانت تختمؼ القراءات في درجات الفصاحة ،كقراءة ى
النحاة يتخيركف الق ارءة األفصح في أغمبيـ ال يخطئكف
بفتح الكاك كالياء في قراءة مف القراءات ،ككاف ٌ
الزمخشرم لقراءة ابف عامر؛ كىي
القراء أك القراءات ،إالٌ البعض كما ذىب إليو سعيد األفغاني في تخطئة ٌ
ي
قراءة مف القراءات السبع المتكاترة ،كقد كجدنا في كتاب سيبكيو االحتجاج بالقراءات القرآنية في غير

النحاة القدامى في االحتجاج
آنية ،كىذا معيار ٌ
مكضع .كىذا دليؿ عمى احتجاج ٌ
النحاة بالقراءات القر ٌ
آنية كىـ لـ يخطئكا القراءات أك القراء أك يضعفكىا أك يشكككا في عربيتيا ،كفي فصاحتيا بؿ
بالقراءات القر ٌ

بكم الشريؼ فقد كاف اعتراض
أما الحديث ٌ
الن ٌ
احتجكا بيا عمى معيار االختالؼ بيف قراءة كأخرل ،ك ٌ

أف الحديث نقمكه األعاجـ أكالن ،كنقمكه بالمعنى ال بالمٌفظ ثانيان ،فقد
المٌسانييف عمى مذىب المانعيف ٌ
بحجة ٌ

كاف بحث المٌسانييف في ىذا ك ُّ
النحاة ،كفي عصر
الرد عميو ،ألـ يكف األعاجـ في بيئة الفصاحة ،كزماف ٌ

يتشددكف في نقؿ الحديث
االحتجاج ،ككانكا ينقمكف عمى الصحابة أك التابعيف أك تابعي التابعيف ،ككانكا ٌ
عمي متعمدا فميتبكأ مقعده في النار ،كاف
كما ركم الحديث عف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ مف كذب َّ
غكية العر ٌبية ،كقد ذىب في ىذا الشأك إلى حد
كانكا ىن ىقميكه بالمعنى ٌ
فإنو كاف فصيحا معتمدا في الفصاحة المٌ ٌ

رد عميو المٌسانيف المعاصريف
كمما ٌ
محمد حسيف الخضر ،كأجاز االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼٌ ،
كبير ٌ
النحكييف سيبكيو بالحديث فقد أبطؿ المحققكف كالمفيرسكف
بحجة عدـ احتجاج إماـ ٌ
في مذىب المناعيف ٌ

1
حكم ،ص.128
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
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ىذا االدعاء بعد التمحيص كالتفحص لكتاب سيبكيو بثبكت االحتجاج بالحديث النبكم ال ٌشريؼ في كتابو
أما مسألة
كىذا ما نممسو مف اتفاؽ لدل المٌسانييف المعاصريف حكؿ االحتجاج بالقرآف كقراءاتو كالحديث ،ك ٌ

أف كالـ العرب مدكنة
االحتجاج بمدكنة كالـ العرب أكثر كأكبر مما احتجكا بالقرآف كقراءاتو كالحديث ذلؾ ٌ

لغكية لـ تكف َّ
مدة
السماع فييا ،كلع ٌؿ ما يثبت ذلؾ عصكر االحتجاج بكالـ العرب؛ كىك مدكنة ٌ
ىكثيىر ٌ
االحتجاج بيا مقصكرة كمخصكصة بفترة زمنية كالقرآف كقراءاتو كالحديث ليما بداية كنياية ،بؿ كانت

األكليف
أف ٌ
أكسع منيا في االحتجاج بيا ،كذىب نفر مف المٌسانييف الكصفييف في دراساتيـ بتكىميـ ٌ
النحاة ٌ
كالمٌغكييف قد بالغكا في االستشياد بكالـ العرب ،كترككا باالستشياد بالغة النثر مع لغة ال ٌشعر ،ككاف
أف االستشياد بال ٌشعر الٌذم يخضع لمضركرات؛ الٌتي ظيرت ليـ ككأنيا لحف ،كالضركرة تجيز
تكىميـ ٌ

النحاة ىذا الشعر بيتا محتجا بو؟؟؟
حكية ،كاالٌ كيؼ اعتبر ٌ
لم ٌشعر ما ليس ىك لحف كخرؽ لمقاعدة ٌ
الن ٌ

ألف مرتكبيا ٌإنما يحاكؿ
محمد خير الحمكاني " :كالضركرة عند ٌ
النحاة تختمؼ عف المٌحف كالخطأ؛ ٌ
كيقكؿ ٌ

1
النحاة
أف ٌ
كجيان مف كجكه القياس ،أك يراجع أصالن مترككان مف أصكؿ المٌغة ".كتكىـ المٌسانييف الكصفيف ٌ

األدبية المشتركة الفصحى
كية بيف القبائؿ كمسألة المٌغة
ٌ
األكليف كالمٌغكييف لـ يفرقكا بيف المستكيات المٌغ ٌ
ٌ
الرحمف الحاج صالح فممٌغة نظاـ كاحد ،كاف اختمفت
(لغة القرآف كال ٌشعر) ،كىذا ما أخذه عنيـ عبد ٌ

غكم كالتغيُّر في مستكيات المٌغة إالٌ ٌأنيـ أركا
المٌيجات .ككاف ٌ
طكر المٌ ٌ
النحاة األكليف كالمٌغكيكف عمى عمـ بالتٌ ٌ
َّ
أف القدامى
في ىذا التغير غير الطبيعي لمغة كما أصاب المٌغة مف المٌحف فغفمكا عنو
كظف الكصفيكف ٌ

أخمكا ببعض ما صار إليو عمـ المٌغة المعاصر.

غكية أك المٌيجات المحمية
أف المستكيات المٌ ٌ
ساني المعاصر ٌ
كيذكر رمضاف عبد التكاب في البحث المٌ ٌ
االجتماعية ال تختمؼ عف المٌغة األصؿ في مبحث لو بعنكاف« :المٌغة المشتركة كالمٌيجات» كيقكؿ" :كسكاء
ت بصمة كثيقة لمغة المشتركة .كقد يككف كال النكعيف متشعبان
أكانت المٌيجات محمية أـ اجتماعيةٌ ،
فإنيا تى يم ي
2
بي متغافميف
اني الغر ٌ
عف المٌغة األصؿ ".كيثبت تأثر الكصفييف المٌسانييف العرب بمناىج البحث المٌس ٌ
بي ،بؿ أخذكا ينظركف إليو مف كجية نظر غر ٌبية ،ال مف
البحث الدقيؽ في أصالة البحث المٌ ٌ
غكم العر ٌ

ألف َّ
نرد عمييـ اعتقادىـ ،كسبؽ كذكرنا ما رده الحاج صالح عنيـ.
كجية نظر عر ٌبية فال يسعنا المقاـ؛ ٌ

الرحمف الحاج صالح في االستشياد
كالنتيجة الكبرل في اتفاؽ ك ٌؿ المٌسانييف الكصفييف كمنيـ عبد ٌ

النحكيكف بكالـ طبقة المكلٌديف
بكالـ العرب كالمعايير الٌتي كضعكىا ما سقط منيا :استشيد المٌغكيكف ك ٌ
1
بي ،ص.77
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
غكم ،ص.169
 -رمضاف عبد التكاب ،المدخؿ إلى عمـ المٌغة كمناىج البحث المٌ ٌ
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

كأخذت المٌغة عف بعض شعراء الحضر .كما ذكره السيكطي في أف البيت مجيكؿ القائؿ سقط االحتجاج
بو خطأ؛ ألف المٌسانييف الكصفييف أثبتكا االحتجاج بأبيات مجيكلة القائؿ ،كأما عبد الرحمف الحاج صالح
ألف أبيات الشعر فصيحة فال حاجة لمف
كفسرىا إلى عمماء المٌغة الذيف جمعكا
فأكليا
المدكنة المٌ ٌ
غكية ،ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لمسماع في قبائؿ مخصكصة مف العرب ،كالحقيقة لـ
قاليا .العبرة بفصاحة الكالـ ،تمثؿ المعيار المكاني ٌ

السماع في قبائؿ مخصكصة دكف غيرىا ،بؿ تتفاكت درجات األخذ مف لغة إلى أخرل لتفاكت
يختصركا ٌ
1
جني " :كليس لؾ
درجات الفصاحة بينيا " كال تيىرًّد إحدل المٌغتيف باألخرل؛ بؿ ترٌجح بمكجب ".كقاؿ ابف ٌ
2
ألنيا ليست ُّ
جني " :فإذا كاف األمر
أف ٌ
أحؽ بذلؾ مف رسيمتيا ".كيقكؿ ابف ٌ
ترد إحدل المٌغتيف بصاحبتيا؛ ٌ

أف
في المٌغة
َّ
المعكؿ عمييا كعمى ىذا فيجب أف يقؿ استعماليا ،كأف يتخير ما ىك أقكل (كأشيع) منيا؛ إالٌ ٌ

3
النص الٌذم
إنسانا لك استعمميا لـ يكف مخطئا لكالـ العرب ،لكنو كاف يككف مخطئان ألجكد المٌغتيف ".ك ٌ

فإنو لـ يثبت صحيح كالمو في األخذ عف المٌغات كمٌيا كاف كاف األخذ متفاكت
نقمو السيكطي عف الفارابي ٌ
ً
محمد
غكم في ٌ
السماع المٌ ٌ
بينيا ،فأغمب ما أيخ ىذ عف الستة .ألجكد ما أخذ عنيا ،كنختـ ىذا البحث في ٌ
رد ٌ
السماع
خير الحمكاني عمى أقراف عصره كتعسؼ نظرىـ إلى القدامى فيقكؿ :ننتيي من ىذا كمّو ،إلى ّ
أن ّ

العربي كان في وعي ال ّنحاة كامالً ناضجاً ،وال يحط منو أ ّنيم لم يحيطوا بك ّل شيء ،أو
في تاريخ ال ّنحو
ّ
ألن القوم عاشوا في زمن غير زماننا ومع ىذا لم
أ ّنيم أخموا ببعض ما صار إليو عمم المّغة المعاصر ّ
يقدم زماننا عمى ما َّ
جد فيو من مزايا الفكر المعاصر شيئا يذكر فضال عمى ما قدمو نحاتنا القدماء".

4

الرغـ مف اجتيادات
كنأخذ انتقادات عمى الكصفييف العرب ما يذكره حافظ إسماعيمي " :عمى ٌ

فإنيا ظمٌت فردية ،كلـ يفمح الكصفيكف في خمؽ إطار جماعي مكحد لالشتغاؿ كقد كاف
الكصفييف العديدةٌ ،
ذلؾ سببا في ضياع الكثير مف الجيد ،كتكرار معالجة مجمكعة مف القضايا ،صدكر الكصفييف عف
منطمؽ منيجي كاحد لـ يخؼ كجكد اختالفات كاضحة بينيـ في طرائؽ التناكؿ ،كىذا ما يطرح أكثر مف
تساؤؿ بالنسبة إلى القارئ المتتبع عف جدكل المقاربة الكصفية الٌتي لـ تتكحد حكؿ رؤية منسجمة مف
المنيجية ،عمى الرغـ مف مبالغة الكصفييف في نقد
النظرٌية ك
المفركض أف تستمد مف كحد المنطمقات ٌ
ٌ

النحاة؛ بؿ مف الكصفييف مف
فإف تحميالتيـ ظمٌت في مجممٌيا تدكر في فمؾ كالـ ٌ
بي؛ ٌ
التٌراث المٌ ٌ
غكم العر ٌ
1
ً
النحك ،ص.105
اء السىٍّي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
 يحيى الشاكم ،ا ٍرتًقى ي2
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.10
 -ابف ٌ

 -3المصدر نفسو ،ج ،2ص .12

4
بي ،ص.85
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

بي ،كلـ يستطع الكصفيكف
كاف ينتصر ألفكار ٌ
النحاة كأطركحاتيـ رغـ نقده الالذع لمتٌراث المٌ ٌ
غكم العر ٌ
فإف ما اقترحكه مف
بي ،فرغـ النقائص الٌتي كجدكىا في كتب ٌ
إعادة تأسيس كمٌي لصرح ٌ
النحاة ٌ
النحك العر ٌ
النحاة كفؽ تصكر مختمؼ شكال ال
بدائؿ لف يتعد حدكد المٌغة الكاصفة ،كاعادة تبكيب ما جاء في كتب ٌ

إف المبالغة في االنتصار لممنيج البنيكم جعمتيـ ال ينتبيكف إلى خطكرة كعكاقب ما أقدمكا عميو
مضمكناٌ ،

فقد كانت ردكد الفعؿ قكية جداى ،كقادت إلى صراع ما زالت مستتبعاتو قائمة عمى اليكـ1" ...كأكبر عبء

يؤخذ عمى الكصفيكف ٌأنيـ تكىمكا تطبيؽ مطمؽ المنيج الكصفي بك ٌؿ آلياتو عمى المٌغة العر ٌبية ،كىذا ما ال

تتقبمو ك ٌؿ المٌغات رغـ اتفاقيا فمٌيا اختالفات دقيقة تيميزىا بعضيا عف بعض .فال يمكف تطبيؽ المنيج

كصفي ،فميما
بي نحك معيارم ال نحك
أف ٌ
الكصفي المعاصر عمى المٌغة العر ٌبية بك ٌؿ حذافيره ،ك ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك أك كضع نحك جديد فال يمكف ذلؾ في
النحك بالمنيج الكصفي ،كحاكلكا تجديد ٌ
حاكؿ ىؤالء تيسير ٌ

بي ،كاف حدث عمى مستكل البالغة العر ٌبية مف المعيارية القديمة إلى البالغة الكصفية الجديدة.
ٌ
النحك العر ٌ
األكليف ،كنقؼ عند إحدل
ككما يمكف لنا استنباط آليات المنيج الكصفي مف دراسات نحاتنا ٌ
العربي» اعتمد الباحث في ىذا البحث
الدراسات لعمر بكرناف بعنكاف «المنيج الوصفي في ال ّنحو
ّ
بي ،معتمدا عمى بعض ما جاء في كتاب سيبكيو
استظيار المنيج الكصفي في الدرس ٌ
الن ٌ
حكم العر ٌ
بي ،كعمى
باعتباره أقدـ مصدر
نحكم بيف أيدينا ،كككنو حامال أمينا آلراء المؤسسيف األكائؿ ٌ
ٌ
لمنحك العر ٌ
2
أما عف دراسات
ضكئو نحكـ عمى المنيج المتبع عند ٌ
النحاة القدامى ".كيقكؿ حامد ناصر الظالميٌ " :

النحك ،فقد أعاد المحدثكف غالب ما كتبو القدماء دكف نقد كفحص حقيقييف لتمؾ
المحدثيف ألصكؿ ٌ
األصكؿ ،بؿ كاف ذلؾ عمى شكؿ سرد تاريخي أحيانا كلـ يفصمكا بيف األصكؿ الثابتة كاالجتيادية ،كلـ

النحك سكاء
ينتقدكا غالبا ما كتبو القدماء عف األصكؿ .إضافة إلى ذلؾ فقد رأل بعضيـ أف بعض أصكؿ ٌ

أكانت ثابتة أـ اجتيادية قد تأثرت بالمنطؽ األرسطي .كفي ىذه الدراسات بعض األخطاء المنيجية

سنشير إلييا في مكاضعيا3" ...كلـ نر مف ىؤالء المٌسانييف الكصفيف المحدثيف كالمعاصريف ىمف أتى بجديد
كمما ترتٌب عمى االعتداد بالمذىب اإليجابي ىك ما
أصيؿ لـ يكف مسبكقان إليو ،فيقكؿ الحاج صالحٌ " :
حصؿ مف اإلتباع المطمؽ لك ٌؿ ما يقكلو أتباعو مف المٌسانييف ،كنخص بالذكر أصحاب البنيكية األكركبية

1
ساني الحديث ،ص.49-48
 حافظ إسماعيمي ،مف قضايا المٌغة العر ٌبية في اتجاىات البحث المٌ ٌ2
العربي ،الجزائر2011 ،ـ ،منشكرات مخبر
اسي حكؿ المناىج المنيج الوصفي في ال ّنحو
 عمر بكرناف ،اليكـ ٌّ
الدر ٌ

غكية في ص.55-49
الممارسات المٌ ٌ

بي في دراسات القدماء كالمحدثيف دراسة في البنية كالمنيج،ص.99
 -3حامد ناصر الظالمي ،أصكؿ الفكر المٌ ٌ
غكم العر ٌ
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

عممية حقيقية قبؿ ىذا العصر كلـ
أف المٌغات لـ تدرس دراسة
( )Structuralismeالٌتي ٌ
ٌ
يدعي أصحابيا ٌ
يتخذ العمماء ىذا االتجاه العممي الصرؼ الذم نشاىده اليكـ إالٌ في بداية القرف العشريف بظيكر سكسكر

كدعكتو إلى البحث في المٌغة «في ذاتيا كمف أجؿ ذاتيا» كاإلمتاع ،بالتالي مف النظرة المعيارية ،كمف
غكية
مسؾ بالكصؼ ليس غير .فسنرل ٌأنيـ قصركا الدراسة
العممية في كصؼ الظكاىر المٌ ٌ
ٌ
جية أخرل التٌ ٌ

بي كعف دكره
كظكاىر فقط ،كنذكر ىينا صنفنا آخر ممف كاف لو
تصكر خاطئ عف حقيقة ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
1
كيتبيف ىينا صريح النقد الذم كجيو الحاج صالح إلى المٌسانييف
كأكثرىـ ينتمكف إلى النزعة
الكصفيةٌ ".
ٌ
الغربييف قبؿ المٌسانيف العرب المتأثريف بيـ ،فأما المٌسانييف الغربييف ككنيـ يتكىمكف ٌأنيـ أبدعكا شيئا لـ
النحاة العرب كعمى
يكف مكجكدا في دراسة المٌغات؛ أم الدراسة
أف دراسات ٌ
ٌ
العممية .كيثبت الحاج صالح ٌ

لغكية ،كتعقيبا
رأسيـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كتمميذه سيبكيو كانت دراستيـ لمغة العر ٌبية دراسة
عممية ٌ
ٌ
عف كالـ شيخنا الحاج صالح-

تقدـ شيئا جديدا لـ
سانيات المعاصرة الغر ٌبية خصكصا لـ ٌ
إف المٌ ٌ
ٌ-

سانيات
ألف المٌ ٌ
سانيات العر ٌبية التٌر ٌ
يذكره المٌسانييف العرب القدامى أك المٌ ٌ
اثية ،لكف الحقيقة تثبت غير ذلؾ؛ ٌ

عامة لك ٌؿ لساف
المعاصرة الٌتي كضعيا دم سكسير لـ تكف تعنى بمغة كاحدة لذاتيا بؿ سف أسسا كقكانيف ٌ
سانية المعاصرة بدء مف
أم لكؿ المٌغات كمستكيات تحميميا ،كما تأسس مف نظريات تبعتيا مف المدارس المٌ ٌ

التركيبية عند أندرم مارتيني ،كالمدرسة التكزيعية
حمقة براغ كمدرسة ككبف ىالجف ،كالمدرسة الكظيفية
ٌ
التداكلية عند سيمكف
الكظيفية
ياقية عند فيرث ،ك
كليدية عند تشكمسكي ،ك ٌ
ٌ
ٌ
الس ٌ
حكيمية التٌ ٌ
كالمدرسة التٌ ٌ
النظرٌية ٌ

أسس ككضع
المكضكعي
عممي
سانيات المعاصرة
ألف المٌ ٌ
ٌ
دايؾ؛ ٌ
كسف ٌ
ٌ
ٌ
كخاصة الغر ٌبية منيا بكضعيا ال ٌ
عامة عمى ك ٌؿ لساف؛ أم عمى ك ٌؿ المٌغات.
قكانيف المٌ ٌ
سانيات المعاصرة ٌ
كذلؾ ليكمف الفرؽ الجكىرم في ما تي ٍّ
سانيات المعاصرة مف عمـ كضعي كأسس كقكانيف
قدمو المٌ ٌ
اثية العر ٌبية منيا أك الغر ٌبية لـ تكف إالٌ دراسات مخصكصة في لغة
سانيات التٌر ٌ
أما المٌ ٌ
معيارية لك ٌؿ المٌغات ،ك ٌ

مستكيات
سانيات المعاصرة ككضعيا
ٌ
سانيات العر ٌبية القديمة ،كأما المٌ ٌ
ساني؛ كىذه ىي المٌ ٌ
لذاتيا بالتٌحميؿ المٌ ٌ
سانية أعني
ساني لك ٌؿ المٌغات ،كال يكجد تحميؿ
ألم لغة مف المٌغات إالٌ بيذه المستكيات المٌ ٌ
لغكم ٌ
ٌ
التٌحميؿ المٌ ٌ

اللي
حكم  ،كالمستكل ٌ
في ،كالمستكل ٌ
المستكيات المٌ ٌ
الن ٌ
كتي ،كالمستكل ٌ
سانية األربعة :المستكل ٌ
الد ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
سانيات العر ٌبية القديمة في
سانيات القديمة-العر ٌبية أك الغر ٌبية-مرىكنة بقكاعد لغة لذاتيا كالمٌ ٌ
إذف كانت المٌ ٌ
ساني
حدكد المٌغة العر ٌبية
خاصة ال المٌغات األخرل ،كال بقكاعد المٌ ٌ
سانيات المعاصرة ٌ
ٌ
أم قكاعد التٌحميؿ المٌ ٌ

1
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،ص.12
 -عبد ٌ
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ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

سانيات
ساني ،الذم مارستو المٌ ٌ
ٌ
عامة؛ أم ما يقع عمى مف تحميؿ عمى ك ٌؿ المٌغات كمستكيات تحميميا المٌ ٌ
ساني لمغات عمى كجو الخصكص كمنو أصبحت
المعاصرة عمى
ٌ
اإلنسانيات ٌ
عامة ،كفي التٌحميؿ المٌ ٌ

العالمية في
غكم بيف المٌغات
ٌ
المٌ ٌ
غكم كالتداخؿ المٌ ٌ
سانيات المعاصرة أداة نقدية كفيمة بمعالجة الصراع المٌ ٌ

ساني
ساني في المٌغات مف
ٌ
عكلمة ٌ
المحمية إلى مجاالت البحث المٌ ٌ
عامة ،كأخرجت مجاالت البحث المٌ ٌ
ساني المعاصر كالقديـ ككف القاسـ
عممية
لمغات
ٌ
العالمية ،كأشير كذلؾ إلى مسألة ٌ
ٌ
مكضكعية في البحث المٌ ٌ

ساني
المشترؾ بينيما ىك المكضكع المشترؾ دراسة بنية المٌغات؛ حيث تنعقد ٌ
الصالت بيف الخطاب المٌ ٌ
عممية بيف العمكـ» ،قديميا
ألنو ال تكجد قطيعة
ساني المعاصر كما تفترؽ؛ « ٌ
ٌ
القديـ كالخطاب المٌ ٌ
كمعاصرىا ،كيقكؿ الحاج صالح " :كلمخميؿ بف أحمد الفضؿ الكبير في ما قاـ بو مف االعتماد عمى ىذه

العممي
القسمة الرياضية كغيرىا ،كما سنراه في تحميمو لمغة العر ٌبية ،كربما سبقو إلى التمثيؿ بمعناه
ٌ
لممتغيرات (انظر
( )Simulationيلب ىنى الكمـ عبد المٌو بف أبي إسحاؽ باستعماؿ حركؼ :ؼ/ع/ؿ /كرمكز
ٌ
مجاز القرآف ألبي عبيدة  .)377-376/1كىك اختراع عظيـ سنتطرؽ إليو في دراستنا ىذه إف شاء ا﵀
كيكجد مثؿ ىذه األشياء ما يي ُّ
النحاة األكلكف كيعتبر جديدا أك حديثا بالنسبة
عد بالعشرات في ما كضعو ٌ

خاصة عمى الرغـ مف ظيكرىا قبؿ اليكـ بأكثر مف ألؼ
سانيات الحديثة
لممنيجية
عامة كالمٌ ٌ
ٌ
ٌ
العممية ٌ

سنة 1"...كيقكؿ إبراىيـ أنيس " :كمثؿ الفريقيف مثؿ ما قد تراه اآلف بيف قكـ اقتصرت ثقافتيـ عمى الثقافة
الغر ٌبية ففتنكا بيا كخصكىا بك ٌؿ فضؿ كأرادكا حممنا عمى انتياجيا كآخريف نيمكا مف الثقافتيف الغر ٌبية
كالشرقية ،كأخذكا مف ىذه كتمؾ ،فاعتدلكا في أحكاميـ كلـ يسرفكا في تقميد غيرىـ2".كممف اعتدلكا في

األكليف كماؿ بشر بحيث نقؼ عند مكقفو اإليجابي لجيكد ىؤالء العمماء كالنظر
أحكاميـ لعمماء العر ٌبية ٌ
في مقصدىـ الحقيقي لمغة العر ٌبية في ىدفيف أكليـ :ىدؼ ديني ،في خدمة اإلسالـ كالمحافظة عمى كتاب

عامة أو
ا﵀ ،كاليدؼ الثاني :تمثؿ في تجميع الميجات المتفرقة كتكجيييا نحك مار كاحد يتمثؿ في لغة ّ
مشتركة (ىي الفصحى) فيقكؿ " :انطالقا مف ىذيف اليدفيف كتحقيقا ليما انصرؼ العرب إلى دراسة لغتيـ

كالنظر في أسرارىا كظكاىرىا بغية ضبطيا كتعييف حدكدىا بالتقعيد كالتقييف فأخذكا في جمع المادة مف
غوي الحديث عمى تحقيقو وتطبيقو.
بيئاتيا األصمية واتبعوا في ذلك مبدأً عممياً دقيقاً ،يصر البحث المّ ّ

ذلك ىو مبدأ «المشافية» ونعني بو تمقي المّغة عن أصحابيا بطريق االستماع المباشر إلى الكالم
الحي المنطوق في بيئتو وسياقو ،وسمكوا في سبيل ذلك طريقين متكاممين :يمثل أحدىما (وكان األشيع
1
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،ص.12-11
 عبد ٌ -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة العر ٌبية ،ص.136

245

الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

استخداماً) في نزول المّغويين أنفسيم إلى البوادي والبيئات الّتي عينوىا مصد ارَ صالحاً لألخذ منيا
ثم يعودون بيا إلى مقارىم لمنظر والتحميل والتقعيد ،أما ثاني
فيختمطون ويالحظون ويسجمون مادتيم ّ
ىذين الطريقين فيأخذ وجية أخرى تمك ىي نزوح بعض الرواة أو رجال القبائل أنفسيم إلى حين يقطن

العمماء ويعيشون ويمدونيم بحاجاتيم من نصوص أو أمثمة أو شواىد ،تسد نقصا أو تضيف جديداً أو
تؤكد ظاىرة أو قاعدة.
غكييف
بي كأصكلو تتبع منيج ٌ
إف مف المباحث العكيصة في ٌ
النحاة كالمٌ ٌ
خالصة الفصلٌ :
النحك العر ٌ
عممي
األكليف ،فقد اجتيدكا اجتيادا عظيما في جمع المٌغة ،كالتقعيد ليا ،كالكضع لعمكميا ،كفؽ منيج
ٌ
ٌ

أم باحث أف يجمؿ كيجمع ك ٌؿ
غكية العميقة ،فعسى ُّ
لغكم ال يمكف التكصؿ إلى ك ٌؿ تفاصيمو في بحاره المٌ ٌ
ٌ
ما تحتكيو المٌغة مف أسرارىا ،كبفضؿ أكلئؾ العمماء الٌذيف اجتيدكا ليذا العمـ أف كضعكا منياجا كمنيجا

العممي ،كعمى أساس منو إذ ىك
غكم
السماع المٌ ٌ
يستندكف إليو في بحار المٌغة العر ٌبية؛ حيث اعتمدكا منيج ٌ
ٌ
النحاة كالمٌغكييف
السماع لدل ٌ
األكؿ مف األصكؿ المعتمدة كالمعتبرة في أصكؿ ٌ
النحك؛ ٌ
فإف منيج ٌ
األصؿ ٌ

كشركطو استقراء كاستنباطا الٌتي عمؿ بيا ىؤالء تجمى كبك ٌؿ نجاح ،كنجاع العمؿ في الحفاظ عمى المٌغة

العر ٌبية مف المحف كالزلؿ كالخطأ في القراءة كالكتابة كالنطؽ كالكالـ.

التعميمية
سانيات
ٌ
عامة ،كفي المٌ ٌ
أف ىذا المنيج قد ظيرت معالمو في المٌ ٌ
كال ننسى ٌ
سانيات المعاصرة ٌ

غكم في
خاصة إذ غدا أساسا رئيسيا في مياراتيا
ٌ
السماع المٌ ٌ
التعميمية لدل المتعمـ ،كلكف لـ يؤخذ ٌ
ٌ
سانيات
عميمية كما طبقو عمماء العر ٌبية كمنيج لمحفاظ عمى المٌغة ،فمك طبؽ عمماء المٌ ٌ
سانيات التٌ ٌ
المٌ ٌ
السماع
التعميمية ىذا المنيج في
ٌ
ٌ
التعميمية كما طبقو عمماء العر ٌبية لكاف أنجح لممتعمـ في تعمـ المٌغة؛ ٌ
ألف ٌ
ىك أكؿ ميارة يكتسبيا المتعمـ لتعمـ المٌغة قبؿ النطؽ أك الكالـ أك القراءة أك الكتابة.

أف العرب بذلكا جيكدان جبارة في خدمة لغتيـ ،كنظركا في ك ٌؿ
كيقتضينا العدؿ كاإلنصاؼ أف نقر ٌ

سانيات
ساني (المٌ ٌ
جكانبيا نظرات ٌ
عممية شاممة ،كلـ يفتيـ في كاقع األمر شيء يعرض لو الدرس المٌ ٌ
غكم المٌ ٌ
المعاصرة) الحديث مف مسائؿ تتعمؽ بمادة المٌغة ،بؿ زادكا عمييا كأضافكا إلييا مكضكعات انفردت بيا
عممية؛ حيث دفعيـ حرصيـ عمييا كاالعتزاز بيا إلى
المٌغة العر ٌبية ،ككانت نظرتيـ إلى لغتيـ نظرة
ٌ

دراستيا دراسة جادة تضمف صيانة لغة القرآف الكريـ مف التحريؼ كالتصحيؼ كالمحف عمى ك ٌؿ المستكيات
غكية الٌتي يعرفيا كيقكـ ببحثيا كالنظر فييا
أف جممة المكاضيع أك األبكاب المٌ ٌ
المٌ ٌ
غكية ...كمعنى ىذا كمٌو ٌ

المحدثكف مف رجاؿ المٌغة-ىذه المكاضيع كاألبكاب قد عرفيا العرب كعرضكا ليا بكجو أك بآخر.
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الفصل الثّاني

ِ
المعاصرين
الوصفيين
سانيين
ِّ
غوي عند المّ ِّ
السماع المّ ّ
ّ

إف مياديف البحث في المٌغة عند العرب تشبو أك تماثؿ مف حيث
كبعبارة أخرل نستطيع أف نقكؿ ٌ

العمكـ كالشمكؿ تمؾ الٌتي نشغؿ أنفسنا بيا اليكـ كنكرس كثي ار مف جيدنا لمناقشتيا ،كربما يدؿ عمى ىذا
العممية كالمكضكعية الٌتي قررىا
سانية بكجيتيا
ٌ
االختالؼ كاإلتالؼ؛ فإف اختمفت الدراسات المعاصرة المٌ ٌ
غكم عند عمماء العر ٌبية
فالسماع المٌ ٌ
رائدىا الغربي دم سكسير عمى ك ٌؿ الٌمغات ،فيذا لزمانو ،كذاؾ لزمانوٌ ،

العممي
سانية المعاصرة في ك ٌؿ مستكياتيا ،كتعدل منيجيا الكصفي كقكاميا
تمثؿ مف حيث الدراسة المٌ ٌ
ٌ
كالمكضكعي ،كاف لـ يكف ذلؾ باسـ العمـ كتخصصاتو كالبنيكية التركيبية كالبنيكية السياقية ،كغيرىا مف

غكم عند العرب شمؿ ك ٌؿ مستكيات المٌغة مف البنيكية التركيبية
العمكـ المٌ ٌ
سانية المعاصرةٌ ،
السماع المٌ ٌ
فإف ٌ
مف األصكات كتركيبيا كالكممات كتضاميا كالجمؿ كتككينيا نصكصا قائمة بذاتيا ،إلى العناية باأللفاظ

كالمعاني الدالة مفردة كمركبة ،فالمفردة الٌتي تمثمت في المعاجـ ،كالمركبة الٌتي تمثمت في النصكص
كالنص القرآني ،أك الحديث النبكم الشريؼ ،أك كالـ العرب شع ار كنثرا.
ٌ
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الفصل الثالث :تطور القياس النحوي عند اللسانيين
الوصفيين المعاصرين
سانيين المعاصرين وأنواعه؛
حوي عند القدماء والمّ ّ
األولّ :
ماهية القياس ال ّن ّ
المبحث ّ
األول :تعريف القياس لغة واصطالحاً عند القدماء وأنواعه؛
المطمب ّ

الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
غوي عند المّ ّ
المطمب الثّاني :تعريف القياس المّ ّ
 -أنواع القياس أربعة:

-1قياس المنطق وقياس الفقه؛
-2قياس ال ّنحو وقياس المنطق؛
-3قياس الفقه وقياس ال ّنحو؛
غوي-قياس البالغيون؛
حوي والقياس المّ ّ
-4القياس ال ّن ّ
-القياس العام أو القياس األصمي؛

مي؛
القياس ال ّنظر ّي-القياس التّعمي ّ
غوي؛
مراحلّ
عمميات القياس المّ ّ

غوي؛
غوي والصوغ القياسي العام ،وأركان القياس المّ ّ
-القياس المّ ّ

الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
غوي عند المّ ّ
المطمب الثّالث :قضايا القياس المّ ّ
غوي عند دوسوسير؛
-تعريف القياس المّ ّ

غوية الشائعة؛
القياس الخاطئ واألخطاء المّ ّ
غوي غير الطبيعي لمغات؛
طور المّ ّ
التّ ّ

غوية الخاطئة؛
الصيغ القياسية واالستعماالت المّ ّ

فظية؛
ق اررات مجمع المّغة
غوي لزيادة الثروة المّ ّ
ّ
العربية الّتي تجيز القياس المّ ّ

الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
المبحث الثّاني :أقسام القياس عند القدماء والمّ ّ

الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
األول :المقيس عميه (األصل)عند القدماء والمّ ّ
المطمب ّ
الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ِّ
المطمب الثّاني :المقيس (الفرع) عند القدماء والمّ ِّ
الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ِّ
المطمب الثالث :الجامع (العمّة) عند القدماء والمّ ِّ
الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
حوي عند القدماء والمّ ّ
الرابع( :الحكم) ال ّن ّ
المطمب ّ

الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

ُّ
النحك مف العمكـ الٌتي عنيت باىتماـ كبير؛ حيث يقصد بيا األسس الٌتي بني عمييا
يعد عمـ أصكؿ ٌ

النحاة في آرائيـ كجدليـ كخالفاتيـ
طبيقية ،كبيا كجيت عقكؿ ٌ
بي في مسائمو ٌ
عمـ ٌ
النظرٌية كالتٌ ٌ
النحك العر ٌ
بي المعاصر عند المٌسانييف الكصفييف العرب ،كأثر ذلؾ عمى
ساني العر ٌ
ككاف ليذا أف ظير أثر التٌفكير المٌ ٌ

بي.
النحك ك ٌ
أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ

أىـ األدلٌة األصكلية
كيأتي ىذا الفصؿ الثالث لممراجعة كالفحص
العممي كاإلبستمكلكجي لكاحد مف ٌ
ٌ
حكم»
سانية المعاصرة مسا عنيفا ،كسنقؼ عند «القياس ٌ
ٌ
حكية ،الٌتي مستيا تمؾ الدراسات المٌ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
بي القديـ كالمعاصر محاكليف إزالة ما بقي مف غمكض حتٌى
ك«القياس المٌ ٌ
غكم» في إطار النمكذج العر ٌ
بي
بي كالغر ٌ
ساني المعاصر العر ٌ
يتضح مصطمحا كمادة كمنيجا ،فقد أخذ نصيبا كاف ار في ضكء التفكير المٌ ٌ
لغكيان ال يمكف االستغناء عنو في المٌغة كمنيا
كقد أيلفت مؤلفات
خاصة مستقمة تارة بيذا ٌ
الدليؿ ككنو أصال ٌ
ٌ
النحك (دراسة كصفية) لديتا يكلياني
خصيص (القياس عند سيبكيو في أصكؿ ٌ
عمى سبيؿ المثاؿ ال التٌ ٌ

مخص إبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتٌعميؿ البف حزـ األندلسي ،تحقيؽ سعيد األفغاني
ككتاب :يم ٌ

لمحمد الخضر
كتطكره لسعيد جاسـ الزبيدم كالقياس في المٌغة العر ٌبية
بي نشأتو
ُّ
كالقياس في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحك لمنى إلياس ،كالقياس في
يحسيف كالقياس في المٌغة العر ٌبية
لمحمد حسف عبد العزيز ،كالقياس في ٌ
ٌ

ساني المعاصر
ٌ
بي قضايا نظرٌية ،كمسائؿ تطبيقية لمحمكد قدكـ ...الخ) فما ىك أثر التفكير المٌ ٌ
النحك العر ٌ
النحك أقكل مف
في ٌ
حكم؟ كىؿ القياس كدليؿ في أصكؿ ٌ
النحك؛ أك في القياس ٌ
الدليؿ الثاني ألصكؿ ٌ
الن ٌ
أف اإلجماع أقكل مف القياس ككنو إذا اتفؽ العمماء عمى القياس كجب ،كاف لـ يتفقكا عميو
اإلجماع؟ أك ٌ
ثـ ال مستند لإلجماع سكل
بطؿ؟ كما يقكؿ أبي حامد الغزالي" :
ي
كككف القياس حجةن ثبت أيضان باإلجماعٌ ،

1
سانيات
النص؛ فيك فرع اإلجماع ،كاإلجماع فرع
ساني المعاصر ىنا؟ ىك المٌ ٌ
ٌ
ٌ
النص ".فما نقصد بالفكر المٌ ٌ
غكية مصادر كقكاعد تستند إلييا في المعالجات ،كحؿ اإلشكاليات
المعاصرة الٌتي تعتمد األصكؿ المٌ ٌ

كاإلجابة عمى التساؤالت؟ كتدخؿ في ىذه المعالجات معادالت كثنائيات ترمز إلى صعكبة التعاطي مع

ساني المعاصر! باعتبارىا خاضعة لالجتيادات ذاتية كانتماءات جغرافية كزمانية
عممية اإلنتاج الفكرم المٌ ٌ
التطكرات كالتٌغيرات الطارئة في ك ٌؿ المٌغات!
كمكانية كاجتماعية ،فضال عف
ٌ
كيعد مكضكع القياس في المٌغة العر ٌبية
ٌ

أف نظرٌية
ككغيرىا مف المٌغات األخرل؛ حيث ٌ

النحاة منذ زمف مبكر
أىـ المكاضيع الٌتي اعتنى بيا ٌ
مف ٌ
غكم ضركرة مؤسسة في ك ٌؿ لغات العالـ ،كليذا
القياس المٌ ٌ

 -1أبي حامد الغزالي ،المستصفى من عمم األصول ،ج ،2ص.127
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الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

ُّ
اليكنانية كالحضارة
اإلسالمية ،إلى الحضارة
تمتد جذكره إلى العمكـ الٌتي سبقت عمكـ المٌغة العر ٌبية؛ كالعمكـ
ٌ
ٌ

يقية كالقياس المنطقي في المٌغة ،كما تقكؿ الباحثة دكككرم ما يسر " :كجد القياس منذ القديـ عند
اإلغر ٌ
اإلغريؽ كظير نتيجة لطبيعة المٌغة كعالقتيا بالفكر الٌتي تبيف مكانة القياس في نمك المٌغة كاستم ارريتيا

الدراسات
أىمية كبيرة في ٌ
تمبية حاجات اإلنساف .فأصبحت دراسة القياس-بسبب ذلؾ-ذات ٌ
كفعاليتيا في ٌ

الدراسة منذ أزمنة غابرة؛ حيث اندلع صراع
غكية ،كصارت ركيزة مف أىـ الركائز الٌتي قامت عمييا ٌ
المٌ ٌ

النحك التقميدم اإلغريقي ،كذلؾ في ما يتعمؽ
حكالي القرف الثاني قبؿ الميالد كاستمر طكيال بيف مؤسسي ٌ

باستقامة المٌغة كسالمتيا أك عدـ سالمتيا فتكلٌد مف ذلؾ اتجاىاف :اتجاه يقكؿ بالقياس ()Analogiste
السماع أك (الشذكذ)
ألنيا نظاـ
أف المٌغة منتظمة كمطٌردة؛ ٌ
كٌ
كصفي كاتجاه معاكس يتجو نحك منيج ٌ
ٌ
إنسانية 1".كال يسعنا
ألنيا فطرة
أف االطراد في المٌغة ال يشكؿ إالٌ جزءا بسيطا؛ ٌ
ٌ
( )Anomaliesكيرل ٌ
المقاـ في ىذا البحث لمسرد كاالستطراد ليذا التأصيؿ التاريخي ٌلنظرٌية القياس المنطقي عند اإلغريؽ أك

يخص بحثي ىك القياس في المٌغة العر ٌبية .فما ماىيتو؟ كىؿ يختمؼ القياس في المٌغة العر ٌبية
اليكناف ،فما
ُّ
النحكيكف العرب كالمعاصركف
عف القياس المنطقي كعف القياس المنطقي؟ كفيـ اختمؼ القدامى المٌغكيكف ك ٌ

حكم كالقياس المٌغكم كالقياس المنطقي كالقياس األصكلي
المٌسانيكف في القياس؟ كما الفرؽ بيف القياس ٌ
الن ٌ
الفقيي؟ كما الفرؽ بيف القياس عند القدامى كعند المٌسانييف الكصفييف المعاصريف؟ كىؿ يستكم األصؿ

غكم في أركاف
كالفرع كلماذا القياس؟ أيكمف الفرؽ بيف القياس المنطقي كالقياس األصكلي ك ٌ
حكم كالمٌ ٌ
الن ٌ

القياس؟ فما ىي أركاف القياس في األنكاع الثالثة؟ أالٌ تكجد في القياس المنطقي؟

سانيين المعاصرين وأنواعو:
حوي عند القدماء والمّ ِّ
األول :ماىية القياس ال ّن ّ
المبحث ّ

األول :تعريف القياس لغة واصطالحاً عند القدماء وأنواعو:
المطمب ّ

تعريؼ القياس لغة :كردت لفظة القياس في معجـ لساف العرب مف مادة «قيس» بمعنى التقدير

الم ٍقياسً :
ً
ً ًً
ً
َّسوي إذا َّ
الم ٍق ىد يار2".يتبيَّف مف
قد ىرهي ىعمىى مثىالو ...ك ى ي
اسوي ،كقىي ى
يسوي قيسان ىكًق ىياسان ،كا ٍقتى ى
قاس ال ٌش ٍي ىء ىيق ي
ى
غكم يقترب مف المعنى
غكم لمقياس؛ ىك حمؿ شيء عمى نظريوٌ ،
فإف القياس في معناه المٌ ٌ
التٌعريؼ المٌ ٌ

حكم أك الفقيي .كيعرؼ ابف األنبارم القياس " :كأما القياس فيك حمؿ غير
االصطالحي لمقياس النٌ ٌ

المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه كرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ في ك ٌؿ مكاف كاف لـ يكف ك ٌؿ ذلؾ

العالمية ككالة
 -1دكككرم ما يسر ،القياس في المٌغة بيف عمماء العر ٌبية كدم سكسير مفاىيـ كتطبيقات ،مجمٌة جامعة المدينة
ٌ
البحكث كالتطكير ،العدد الثاني ،فبراير 2012ـ ،ماليزيا ،ص .4
 -2ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة قيس ،ج ،6ص.187
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حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

منقكال عنيـ؛ كاٌنما لما كاف غير المنقكؿ عنيـ في معنى المنقكؿ كاف محمكال عميو ،ككذلؾ ك ٌؿ مقيس في
1
غكم؛ أم إلحاؽ
صناعة اإلعراب ".ىذا تعريؼ أكؿ لمقياس عند ابف األنبارم؛ كىك تعريؼ لمقياس المٌ ٌ

الكالـ بكالـ العرب برفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ في ك ٌؿ مكاف كاف لـ يكف ذلؾ منقكال عنيـ ...ككذلؾ ك ٌؿ
مقيس في صناعة اإلعراب.
كيقكؿ ابف األنبارم القياس" :ىك حمؿ فرع عمى أصؿ بعمٌة ،كاجراء حكـ األصؿ عمى الفرع .كيذكر
غكية
غكية كغير المٌ ٌ
تعريفا ثاني لمقياس كىك تعريؼ عاـ؛ حيث يمكف إسقاط ىذا التعريؼ عمى ك ٌؿ العمكـ المٌ ٌ

بد لألصؿ كالفرع بعمٌة جامعة بينيما.
منيا ،فك ٌؿ عمـ أصؿ كفرع ،كال ٌ

كقيؿ :ىك إلحاؽ الفرع باألصؿ بجامع .كقيؿ ىك اعتبار ال ٌشيء بال ٌشيء بجامع .وىذه الحدود كمّيا
بد لك ٌؿ قياس مف أربعة أشياء :أصؿ ،كفرع ،كعمٌة ،كحكـ 2".كيذكر تعريفا آخر لمقياس؛ كىك
متقاربة .كال ٌ
غكم لمقياس ،فقد قاؿ
في الحقيقة لـ يبتعد عف التعريؼ األكؿ ،كال عف التعريؼ الثاني كال عف التعريؼ المٌ ٌ

حكم الذم يعنيو ،كما ثبت بو عند
وىذه الحدود كمّيا متقاربة .كلع ٌؿ ال ٌشيء الذم استدركو في القياس ٌ
الن ٌ

حكم كالقياس المنطقي-ىذا ما سنفصؿ فيو القكؿ-األركاف
أبي إسحاؽ
الحضرمي كما يفرؽ بيف القياس ٌ
الن ٌ
ٌ
األربعة لمقياس :األصؿ كالفرع ،كالعمٌة ،كالحكـ ،كيقكؿ ابف األنبارم " :ال ّنحو عمم بالمقاييس المستنبطة
3
كيتبيف مف تعريؼ القياس عند ابف
من استقراء كالم العرب ،فمن أنكر القياس فقد أنكر ال ّنحوٌ ".

النحك تركيب
حكم كىك عمى حد قكلو " :كعمى ىذا ٌ
األنبارم؛ ىك معرفة األصؿ مف الفرع؛ كىك القياس ٌ
الن ٌ

النحك" ،كيقسـ ابف األنبارم القياس إلى ثالثة أقساـ ىي :قياس عمٌة ،كقياس
القياس ،ك ٌؿ قياس مف أقيسة ٌ
أف
شبو ،كقياس طرد .في الفصؿ الثالث عشر« :في معرفة انقسام القياس» .يقكؿ ابف األنبارم " :اعمـ ٌ

فأما قياس العمّة فيك معمكؿ بو
القياس ينقسـ إلى ثالثة أقساـ :قياس عمّة ،وقياس شبو ،وقياس طردٌ ،
باإلجماع عند العمماء كافة .كأما قياس الشبو فيك معمكؿ بو عند أكثر العمماء ،كأما قياس الطرد فيك

معمكؿ بو عند كثير مف العمماء 4".كدكف أف نفصؿ الحديث في ما ذكره ابف األنبارم ككف ىذه األقساـ
يسمي عمي أبك المكارـ العمة بالجامع
الثالثة تختمؼ في المصطمحات كتشترؾ في الجامع بينيا؛ كما ّْ
ألنيا تشترؾ في قياس العمٌة كقياس الشبو كقياس الطرد؛ أم ىـ شيء كاحد ،كيقكؿ طارؽ النجار بعد
ٌ
1
النحك ،ص.46-45
 ابن األنباري ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلي ىمعي األدلٌة في أصكؿ ٌ -2المصدر نفسو ،ص.93

 -3المصدر نفسو ،ص.95

 -4المصدر نفسو ،ص.105
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

فإف التمحيص لممصطمحات الثالثة
دراسة ليذه األقساـ الثالثة لمقياس عند ابف األنبارم " ،كحقيقة القكؿ ٌ

حكم ىك قياس العمٌة فقط ،فقياس الشبو كقياس الطرد ىما في حقيقتيما قياس عمٌة إذ
أف القياس ٌ
يؤكد ٌ
الن ٌ
إف الشبو كالطرد ىما في حقيقتيما عمتاف1".كممخص القكؿ :إ ٌف قياس العمٌة :ىك حمؿ اسـ الفاعؿ عمى

(الطعاـ) نائب فاعؿ ،ك(زيد)
الطعاـ كذىب زيد بعمٌة جامعة بينيما ىي اإلسناد؛ أم
يكؿ
الفاعؿ ،نقكؿ :أ ى
ي
ي
فاعؿُّ ،
ككؿ منيما مسند إليو .كالمسند ىك الفعؿ .كالحكـ ىك الرفع.
كأما قياس الشبو :ىك حمؿ الفعؿ المضارع غير متخصص باالسـ المتخصص بعد شيكعو ،كقكلنا:
(سيقكـ) ،كما ٌأنؾ تقكؿ:
يقكـ فيصمح لمحاؿ كاالستقباؿ ،فإذا أدخمت عميو السيف اختص باالستقباؿ
ي
ي
(رج هؿ) فيصمح لجميع الرجاؿ ،فإذا أدخمت عميو األلؼ كالالـ فقمت (الرجؿ) اختص برجؿ بعينو؛ فمما
اختص ىذا الفعؿ بعد شيكعو كما كاف االسـ يختص بعد شيكعو فقد شابو االسـ كاالسـ معرب.
فإف
كمف دليؿ قياس الشبو إعراب الفعؿ المضارع لحممو عمى قياس الشبو لالسـ كاالسـ معرب؛ ٌ

قكلنا :جاءني رجؿ قائـ ،كيقكـ فقائـ كيقكـ تشترؾ في نفس المعنى بعينو ،فكذلؾ ما شابيو .أك يدؿ عمى

إعرابو بأف تدخؿ عميو الـ االبتداء كما تدخؿ عمى االسـ ،كاالسـ معرب فكذلؾ ىذا الفعؿ ،كبيانو ٌأنؾ

لقائـ) ك(قائـ) معرب فكذلؾ ما قاـ مقامو .أك ما يدؿ عمى
(إف زيدان
ليقكـ) كما تقكؿٌ :
تقكؿٌ :
(إف زيدان ه
ي
فإف
إعرابو بأنو يدؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ ...أك ما يدؿ عمى إعرابو ٌ
بأنو عمى حركة االسـ كسككنو؛ ٌ

أف (ضاربان) معرب فكذلؾ ما أشبيو.
(ي ٍ
ض ًرب) عمى كزف (ضارب) ككـ ٌ
قكلؾ ى

كالعمٌة الجامعة بيف الفرع كاألصؿ في القياس األكؿ :ىي االختصاص بعد الشيكع ،كالعمٌة الجامعة

بيف الفرع كاألصؿ في القياس الثاني :ىي دخكؿ الـ االبتداء عميو ،كالعمة الجامعة بيف الفرع كاألصؿ في
الرابع :جريانو عمى االسـ المعرب
القياس الثالث االشتراؾ ،كالعمة الجامعة بيف الفرع كاألصؿ في القياس ٌ
في حركاتو كككنو 2".كأما قياس الطرد :كىك الذم يكجب شيكع الحكـ ،فالفعؿ (ليس) غير متصرؼ ،كك ٌؿ
أف
أف األصؿ في األفعاؿ البناء ،كاألصؿ في األسماء اإلعراب " .اعمـ ٌ
فعؿ غير متصرؼ مبني ،كما ٌ
الطرد ىك الذم يكجد معو الحكـ كتفقد اإلخالة ،في العمٌة ،كاختمفكا في ككنو حجة ،كاختمفكا في ككنو حجة

ألف مجرد الطرد ال يكجب غمبة الظف ،أالٌ ترل ٌأنؾ لك عمٌمت بناء (ليس)
فذىب قكـ إلى أنو ليس حجة؛ ٌ

1
بي ،القاىرة1438 :ق2017-ـ ،مكتبة اآلداب عمي حسف
 طارؽ النجار ،نظرٌية األصكؿ كالفركع في ٌالنحك العر ٌ
ص.213

 -2ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص .109-105
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ّ

بعدـ التٌصرؼ ال طراد البناء غي ك ٌؿ فعؿ غير متصرؼ1".كنخمص مما ذكره ابف األنبارم مف األقساـ
النحك .الذم ىك فرع مف
الثالثة لمقياس :قياس ،العمة كقياس الشبو ،كقياس الطرد كمٌيا تنظـ تحت قياس ٌ
كيقدـ عمي أبك المكارـ اعتراضا كاضحا لتعريؼ القياس عند ابف األنبارم فيك لـ يقدـ
غكمٌ ،
القياس المٌ ٌ
أف ابف األنبارم بيذه التعريفات
تعريفا كاحدا لمقياس؛ ألنو ذكر أكثر مف ثالثة تعريفات ،كيرل أبك المكارـ ٌ

النحك
حكم في تقعيد عمـ ٌ
لمقياس لـ يصؿ إلى المفيكـ الدقيؽ لمقياس في مرحمو األكلى كىك القياس ٌ
الن ٌ
يحدد مضمكنو عمى ىذه الصكرة المنطقية بعد أف يفرغو مف
عند أبي إسحاؽ
الحضرمي (117ق) ،فقد " ٌ
ٌ
مفيكمو الذم استقر لو في المرحمة .كيحاكؿ ابف األنبارم ممثال االتجاىات الغالبة بيف عمماء ىذه المرحمة

غكم ،كأف يجعؿ ىذه العممية الشكمية الٌتي تتـ في القياس امتدادان
جميعا أف يستغؿ في تعريفو المدلكؿ المٌ ٌ

ألنيا تغفؿ التأثير العميؽ لممنطؽ كاألصكؿ معان".
غكم كىي محاكلة ساذجة؛ ٌ
طبيعيا كذاتيا لممدلكؿ المٌ ٌ

2

النحك
ّْف أثر أصكؿ الفقو عمى أصكؿ ٌ
ٌ
كيتبيف ٌ
أف ابف األنبارم في كتابو كباعترافو-كما ذكرنا-يريد أف يبي ى
أم منيما بأصكؿ المنطؽ
النحك لـ يتأثر ّّ
أف نشأة القياس ك ٌ
كبعيدا عف أثر أصكؿ المنطؽ فيك يرل ٌ

كيثبت أثر األصكؿ (أصكؿ الفقو) عمييما ،رغـ ما أصابيما مف تأثر
فيحافظ عمى ىذا الصفاء كالنقاء ،ي
بيدم أريا آخر عمى تعريفات ابف األنبارم
بالمنطؽ عند المتأخريف الٌذيف سبقكه ،كيضيؼ سعيد جاسـ ٌ
الز ٌ

إف التعريفات الٌتي ذكرىا ابف األنبارم لمقياس تختمؼ تماما عف مفيكميو المذيف م ار في المرحمتيف األكلى
"ٌ

حكم ،كما أصابو
كالثانية كاف أردنا الدقة فيك قد نقميا مف تعريفات الفقياء ،فكانت المرحمة نياية لمدرس ٌ
الن ٌ

بالنحك حدكده الطبيعية.
فييا مف جمكد كعقـ مما تجاكز ٌ

إن كتاب ابن األنباري (لمع األدلّة في أصول ال ّنحو) كتاب في (أصول الفقو)
وخالصة القول ّ

3
ألف التعريفات الٌتي
فإف تعريفات ابف األنبارم ال
تحاكي القياس ٌ
حكم؛ ٌ
منقول إلى المّغة ".كالحقيقة ٌ
الن ٌ
ٌ
حكم مف (مرحمة النشأة) مع
غكم أك تحاكي نمك
كتطكر القياس ٌ
الن ٌ
م تحاكي التعريؼ المٌ ٌ
ذكرىا ابف األنبار ٌ
ٌ

حكية
أبي إسحاؽ
حكم ،كالمراد ىنا بالقياس ،القاعدة ٌ
الحضرمي (117ق) كمبدأ أساسي في الكضع ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ
4
غكية مركية ،أك مسمكعة ،كتقكيـ ما يشذ مف نصكص المٌغة عنيا".
كمدل اطرادىا في ٌ
النصكص المٌ ٌ
حكم كامؿ نضجو عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (100ق175-ق) (مرحمة
كبعده يستكمؿ القياس النٌ ٌ

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.110

2
حكم ،ص.78-77
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
3
كتطكره ،ص.20-19
بي نشأتو
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌٌ
النحك العر ٌ

 -4المرجع نفسو ،ص.18
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أف القياس كصؿ عمى يد الخميؿ إلى كامؿ نضجو ،كتماـ قكتو ،ك ٌأنو أصبح أساسا
المنيج) مما يدؿ عمى ٌ
حوية الّتي تبنى عمييا القواعد ،كيكزف بيا الكالـ.
من أسس الدراسة ال ّن ّ

حكم دكف التنظير
كالقياس مع أبي إسحاؽ
الحضرمي كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم يمثؿ التقعيد ٌ
الن ٌ
ٌ
العممي لمقياس في وضع عمم ال ّنحو ،كيأتي ابف األنبارم ليؤسس لػ
ككأنيا مرحمة التطبيق
ليذا العمـ؛ ٌ
ّ

ظرية ألصول ال ّنحو تعريفاً وتفريعاً في مبحث أو رسالة أو كتاب
(مرحمة التنظير) بوضع األصول ال ّن ّ

الفقيية .منيجا وتعريفا لتصنيف
وفييا يتصدى أبو البركات األنباري (ت577ه) متأث ار بالبحوث
ّ

1
حكم الٌذم يعرؼ منذ المرحمة األكلى في
كتاب في أصول ال ّنحو حدده عمى أصول الفقو ".كىذا القياس ٌ
الن ٌ

غكم الٌذم ظير متأخ ار
النحك ،كلـ يكف إالٌ مبدأ مف مبادئ الكضع ٌ
نشأة عمـ ٌ
حكم ،كىك غير القياس المٌ ٌ
الن ٌ

غكم؛ أف األخير لـ
النحاة المتأخريف الٌذيف جاءكا بعد الخميؿ إذ الفارؽ بيف القياس ٌ
مع ٌ
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
يعنى باألسس الٌتي تبنى عمييا القكاعد.

نقدية لتعريؼ ابف األنبارم لمقياس ،فيقكؿ " :عمى ٌأننا نجد مف
ٌ
كيقدـ أبك المكارـ اعتراضات ثالثة ٌ

2
األكؿ :ىك ما أشرنا إليو مف محاكلة الربط بيف
المحتـ أف نسجؿ عمى ىذا التعريؼ أمك انر ثالثة:
ٌ
غكم :مصدر قايس :بمعنى قدر ،كالمقايسة
غكم كاالصطالحي لمفظ القياس .فالقياس المٌ ٌ
المدلكليف :المٌ ٌ

غكية :تعني تقدير شيء بشيء فتتضمف بالضركرة ركنيف ىما :المقدر كالمقدر عميو ،كلكف المدلكؿ
المٌ ٌ

فإف
غكم يقؼ عند ىذا الحد ،دكف أف يشير إلى كجكد شركط ٌ
محددة يتـ فييا كبيا ىذا التقدير .كلذلؾ ٌ
المٌ ٌ

شكمية يتـ بيا إلحاؽ شيء بشيء؛ دكف شركط تحكـ ىذا
غكم لمفظ يشير إلى كجكد عممية
ٌ
المدلكؿ المٌ ٌ
اإللحاؽ لتتـ بيا صكرتو.

غكم
كالثٌانيٌ :
أف المفيكـ االصطالحي-في تصكر عمماء ىذه المرحمة لـ يغير كثي ار مف المدلكؿ المٌ ٌ

إذ اعتمده ثـ امتد عنو؛ فيك-بدكره-عممية شكمية يتـ فييا إلحاؽ فرع بأصؿ ،كلكف المفيكـ االصطالحي
تـ بو تحديد العالقة الٌتي تنظـ ىذه العممية الشكمية؛ كىك ضركرة كجكد (جامع) يجمع
أضاؼ شيئان جديدان َّ
بيف الركنيف األساسييف :المقيس كالمقيس عميو ،كبتحقؽ كجكد ىذا الجامع ينتقؿ حكـ المقيس عميو إلى
المقيس؛ أم حكـ األصؿ إلى ما يحمؽ بو مف فركع.

1
كتطكره ،ص.19
بي نشأتو
بيدم ،القياس في ٌ
 سعيد جاسـ الز ٌٌ
النحك العر ٌ
2
حكم ،ص.80-77
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
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كلكف اشتراط كجكد ىذا الجامع لـ يحدد-بصكرة قاطعة-عالقة مكضكعية بيف ركني القياس المقيس
تحدد
عية في ىذا الجامع ال ترتبط بمقاييس ثابتة ،كعدـ ربطيما بمقاييس ٌ
عميو ،كالمقيس ،إذ األصالة الفر ٌ

أنماطيا كتسجؿ أبعادىا م ٌكف الباحث أف يمحؽ ما يشاء بما يشاء ،معتب ار ما يشاء مف الظكاىر أك
النصكص فركعان لذلؾ األصؿ.
النصكص أصال .كما يشاء مف الظكاىر ك ٌ
ٌ

كقد أفسح ذلؾ المجاؿ لالضطراب في تحديد الظكاىر ثـ تقنينيا ،كمف ثـ انفتح الباب-عف سعة-

لمخمط في األحكاـ الصادرة عف عممية القياس بأسرىا.
تحددىا النقطتاف السابقتاف-تيدؼ إلى إضفاء األصالة عمى مفيكـ
أف ىذه المحاكلة-كـ ٌ
كالثالثٌ :

ككأف ىؤالء العمماء يقكلكف:
غكم؛
الجديد لمقياس؛ إذ تكاد تجعمو امتدادا تمقائيا
ٌ
كتطك ار طبيعيا لمدلكلو المٌ ٌ
ٌ
حكم؛ إذ ىك حقيقة معركفة تكشؼ عنيا دالالت
إف القياس بيذا المعنى ليس أم ار جديدا عمى الباحث ٌ
ٌ
الن ٌ

األلفاظ.

كىذه المحاكلة-بما تسعى إليو مف إضفاء صفة األصالة ،كبما فعمتو مف الربط بيف المدلكليف:
غكم كاالصطالحي-قد كقعت في خطأيف بارزيف:
المٌ ٌ

العممية؛ إذ لك كاف
النحاة عف مقتضيات الدقة
ٌأكليما :أف تممس الصمة بيف ىذيف المعنييف قد أبعد ٌ
ٌ
حكم ،ذلؾ الذم استكحاه العمماء مف الداللة
لفظ القياس قد أخذ ىذا المدلكؿ الجديد عميو في البحث ٌ
الن ٌ

حكم معان ،كذلؾ غير صحيح
حكم ،كفي البحث ٌ
غكية ،لعرؼ بو مف قديـ ،كلتىىر ىؾ آثاره في التفكير ٌ
المٌ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

حكم يبرأ ،أك يكاد ،مف ىذا
النحاة في المرحمة السابقة ال يعرفكف ىذا المعنى ،ككجدنا البحث ٌ
فقد رأينا ٌ
الن ٌ
المفيكـ الشكمي؛ الذم ال يعني بقدر ما ييتـ بتحقيؽ شركط المنطؽ األرسطي كقضاياه.

النحاة
غكم أساس المعنى االصطالحي كمنطمقان لو قد أفسد عمى ٌ
كالثٌانيٌ :
أف اعتبار المعنى المٌ ٌ

مكضكعي ليا ،كمف ذلؾ ٌأنيـ لـ يحاكلكا تحميؿ
حكم ،فتجاكزكىما دكف بحث
بعض مكضكعات البحث ٌ
الن ٌ
ٌ
تطكر .بعد أف كقعكا أسرل
المؤثرات الحقيقية في المعنى الجديد لمقياس ،كتقكيـ أثارىا في ما أصابو مف ٌ

طكر ،كمصادره
تصديؽ ما اختمقكه مف كىـ امتداد مدلكلو عف المعنى المٌ ٌ
غكم ،كمف ثـ ظمت أسباب ىذا التٌ ٌ
حكم ،كال نكاد نجد مشاركة جادة في الكشؼ عف ىذه األسباب
بعض النقاط الغامضة في البحث ٌ
الن ٌ
النحاة .كيستند أبك المكارـ إلى دليؿ دقيؽ في نقده لتعريفات ابف
كالمصادر في ما بيف أيدينا مف ت ارث ٌ

أف لمنكر
األنبارم في كتابو «في الفصؿ الثاني عشر :في حؿ يش ىبو تكرد عمى القياس» يقكؿ " :اعمـ ٌ
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القياس أف يقكؿ :االعتراض عمى ما ذكرتمكه مف القياس مف ثالثة أكجو1".كبعد التعرض لما ذكره ابف
غكم عمى كجو
المكجو ضد القياس منيجا لمبحث المٌ ٌ
األنبارم يحكـ عمى ذلؾ أبك المكارـ بقكلو " :ىذا النقد ٌ
خاصة ،كالذم يش ٌكؾ في ك ٌؿ ما يصدر عنو مف نتائج ،أالٌ يكشؼ عف كجكد تيار
حكم بصكرة
العمكـ ،ك ٌ
ٌ
الن ٌ
إف مف المحقؽ
طكر أك التغير الجذرم في مضمكف القياس يياجمو ،كيرفض أحكامو؟؟ ٌ
مضاد ليذا التٌ ٌ
أف ىذا التغير في مضمكف القياس لـ ينـ في سيكلة كيسر ،بؿ مف المؤكد ٌأنو قد حدث صراع
عندنا ٌ
عظيـ بيف أنصار االستقراء كأنصار ىذا القياس الشكمي ،كليس تصكرنا ليذا الصراع قائما عمى غير

أساس مكضكعي ،فنحف نمحظ باالعتبار حقائؽ ثالثان ،تشير إلى حتمية ىذا الصراع 2".كالحقيقة الٌتي نراىا
النحك مع أبي إسحاؽ
حكم؛ أم قياس ٌ
تطكر القياس مف مرحمة نشكئو ،كالقصد منيا الكضع ٌ
الن ٌ
مف ٌ
الكمي بما يظـ تحتو القياس
غكم
الحضرمي (117ق) كمف بعده ،إلى أف تغيير القياس إلى القياس المٌ ٌ
ٌ
ٌ
النحك كالبحث عف
حكم ،ككضع عمـ ٌ
حكم المقصكد منو التقعيد ٌ
ّْف ،فالقياس ٌ
ٌ
حكم ،كالفرؽ بينيما ىبي ه
الن ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ؼ ذلؾ عند أبي إسحاؽ ،كتقكيـ
نظرٌية األصؿ كالفرع في المٌغة العر ٌبية ،كالمطٌرد منيا كالشاذ كما يع ًر ى
النحاة األكليف تنمية المٌغة بقكاعدىا
غكم فمـ يكف المقصكد منو عند ٌ
بي الفصيح ،كأما القياس المٌ ٌ
الكالـ العر ٌ
ألنو ثبت
كمعاييرىا كما َّ
النحك ٌ
طكركا ذلؾ ىمف جاءكا بعدىـ ،يقكؿ ابف االنبارم :فإف قيؿ« :نحف ال نكر ٌ
فإنو
استعماال كنقال ال قياسا كعقال» قمنا :ىذا باطؿ؛ ألنا أجمعنا عمى ٌأنو إذا قاؿ األعرابي« :كتب زيد» ٌ

مسمى تصح منو الكتابة سكاء كاف عربيان أك عجميان نحك :زيد
يجكز أف يسند ىذا الفعؿ إلى ك ٌؿ اسـ ٌ
كعمرك كبشير كأردشير إلى ما ال يدخؿ تحت الحصر كاثبات ما ال دخؿ تحت الحصر بطريؽ النقؿ

3
المقيد؛ أم
غكم ،كالمطمؽ منو ال
ٌ
محاؿ ".كقد سبؽ ابف األنبارم (ت577ق) إلى ىذا القياس المٌ ٌ

جني
بالعمميات
الذىنية َّ
الصرؼ ىك عثماف بف ٌ
غكم في ٌ
ٌ
النحك ك ٌ
المكسعة في تطكير القياس المٌ ٌ

الكمية مف المنطؽ
(ت396ق) .كيقكؿ أبك المكارـ " :كيريدكف تطبيؽ منيج جديد يعتمد عمى اإلفادة ٌ
4
حدده عمي أبك المكارـ في الفصؿ
األرسطي
الشكمي :في تصكر المٌغة .كتحديد منيج دراستيا ".كما ي ٌ
ٌ
حكم؛ مف التقعيد
طكر الٌذم حدث في القياس ٌ
الن ٌ
كـ الشكمي لمقياس» ،ىك ذلؾ التغير كالتٌ ٌ
الثاني «المفيي ي

غكم ،كىكذا انتيت مرحمة االنتقاؿ الٌتي شيدت ىذا الصراع
ٌ
طكر المٌ ٌ
حكم ،إلى القياس المٌ ٌ
الن ٌ
غكم كىك التٌ ٌ

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.105-100
2
حكم ،ص.81
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -3ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.98
4
حكم ،ص.83
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
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حكم؛ كىك المنيج القياسي ،الٌذم ال
الحاد بيف اتجاىيف كمنيجيف باستقرار المنيج الجديد في البحث ٌ
الن ٌ

يتصؿ بالقديـ إالٌ بمفظ القياس كحده ،كأما ما سكل المفظ الفارغ مف كؿ مدلكؿ فجديد.

إف قسمات ىذا المنيج تتضح-بصكرة تكاد تجسدىا :كشفان لمعالميا كتحديدا ألبعادىا-مف دراسة
ٌ

أركاف القياس األربعة :المقيس ،كالمقيس عميو ،كالجامع ،كالحكـ( .كىي ما سنحاكلو بإيجاز في الصفحات
التالية)1".كيعرفو أبك حامد الغزالي :ىك ىح ُّدهي ٌأنو « نح ٍم يؿ معمكـ عمى معمكـ في إثبات حكـ ليما ،أك نفيو
عنيما بأمر بينيما ،مف إثبات حكـ أك صفة ليما ،أك نفييما عنيما.
ثـ كاف الجامعي مكجبان لالجتماع في الحكـ ،كاف قياسان صحيحان ،كاالٌ كاف فاسدان.
ٌ
كاسـ «القياس» يشتمؿ عمى الصحيح كالفاسد في المٌغة.

بد في ك ٌؿ قياس مف فرع كأصؿ كعمٌة كحكـ2".كيعطي أبك حامد الغزالي مدلكال جديدا لمقياس
كال ٌ
غكم قسميف :قياس صحيح ،كقياس خاطئ.
ألف القياس ٌ
كىك في ىذا المدلكؿ دقيؽ؛ ٌ
حكم أك القياس المٌ ٌ
الن ٌ

كيذكر أبك حامد الغزالي في مبحث كسمو بػ نقد بعض الحدكد األخرل لمقياس ،كعميو نستنبط الفارؽ

غكم الٌذم ظير متأخ انر مع المتأخريف
حوي الّذي نشأ مع تقعيد ال ّنحو ،كالقياس المٌ ٌ
الجكىرم بيف القياس ال ّن ّ
جني ،كذلؾ ىك الفرؽ كما قاؿ الغزالي بيف القياس كاالجتياد فيقكؿ " :أما قكؿ ىمف قاؿ
عمى رأسيـ ابف ٌ
الحؽ؛ أك :العمـ الكاقع بالمعمكـ عف نظر ،أكُّ :
رد غائب إلى
الدليؿ المكص يؿ إلى
ٌ
حد القياسٌ :إنو ٌ
في ٌ
ي

أخص .كال حاجة إلى اإلطناب في إبطالو 3".كالنتيجة األكلى
كبعضو
أعـ مف القياس،
شاىد فبعض ىذا ُّ
ي
ٌ

األكؿ فاألكؿ بعضو أخص
غكم؛ ككف ىذا األخير ُّ
لمفرؽ الجكىرم بيف القياس ٌ
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
أعـ مف ٌ
حكم أف تثبت األصكؿ قياسان كالفركع تثبت باألصكؿ
حكم .كالقياس ٌ
أعـ مف القياس ٌ
الن ٌ
الن ٌ
كالثاني بعضو ٌ

لعمٌة جامعة كحكـ كاحد.

مقد ً
متيف يحص يؿ منيما نتيجة كقكؿ القائؿ
أبعد منو إطالؽ الفالسفة اسمو عمى تركيب ٌ
كيقكؿ " :ك ي

المقدمتيف ال
فإف لزكـ ىذه النتيجة مف
ٌ
أف ك ٌؿ نبيذ حراـٌ .
ك ٌؿ مسكر حراـ ،كك ٌؿ نبيذ مسكر ،فيمزـ منو ٌ
ننكره .لكف القياس يستدعي أمريف يضاؼ أحدىما إلى اآلخر بنكع مف المساكاة ،إذ تقكؿ العرب فالف إلى
ٌ

إضافي بيف شيئيف4".كيتبيف مف كالـ
فالف في عقمو كنسبو ،كفالف يقاس إلى فالف؛ فيك عبارة عف معنى
ٌ
1
حكم ،ص.84
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -2أبي حامد الغزالي ،المستصفى مف عمـ األصكؿ ،ج ،2ص.185

 -3المصدر نفسو ،ج ،2ص.185
 -4المصدر نفسو ،ج ،2ص.185
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حكم كالقياس المنطقي عند الفالسفة؛ ككف األخير يتركب مف
أبك حامد الغزالي الفرؽ بيف القياس ٌ
الن ٌ

محمد مختار كلد ٌباه-كما نستنتجو مف فرؽ
ٌ
مقدمتيف يحصؿ منيما نتيجة-كسنكرد تفصيؿ ذلؾ مما ذكره ٌ

النحك فقياس المنطؽ ينطمٌؽ مف مقدمتيف متساكيتيف
جكىرم عند أبك حامد الغزالي بيف قياس المنطؽ ك ٌ
حكم فينطمؽ مف األصؿ كالفرع دكف تساك ليمحؽ حكـ األصؿ الفرع لعمٌة جامعة بينيما .فال
كأما القياس ٌ
الن ٌ

ألنو ال يتساكل األصؿ كالفرع في القياس
يضاؼ الفرع إلى األصؿ في الحكـ إالٌ بالمساكاة كعمٌة جامعة؛ ٌ

حكم إالٌ بعد العمٌة الجامعة كالحكـ الكاحد.
ٌ
الن ٌ

أعـ
ألف
االجتياد ُّ
ى
كيقكؿ أبك حامد الغزالي :كقاؿ بعض الفقياء :القياس ىك االجتياد .كىك خطأ؛ ٌ

ألنو قد يككف بالنظر في العمكميات ،كدقائؽ األلفاظ ،كسائر طرؽ األدلٌة سكل القياس .ثـ
مف القياس؛ ٌ

ٌإنو ال ينبئ في عرؼ العمماء إالٌ عف بذؿ المجتيد يك ٍس ىعوي في طمب الحكـ ،كال يطمؽ إالٌ مف يجيد نفسو
كيستفرغ الكسع .فمف ىح ىم ىؿ خردلىةن ال يقاؿ :اجتيد .كال ينبئ ىذا عف خصكص معنى القياس ،بؿ عف
الجيد الذم ىك حاؿ القائس 1".كيتبيف مف قكلو ىذا بصريح معنى لفظ عباراتو ليس القياس ىك االجتياد

األكليف اجتياد ،كليس عند المتأخريف اجتياد كما فعؿ ابف
أم في أصكؿ ٌ
النحك كذلؾ ليس القياس عند ٌ
حكم؛ كذلؾ ما سنممسو
غكم
األعـ مف القياس ٌ
ٌ
الن ٌ
غكم؛ كىك االجتياد؛ فيك القياس المٌ ٌ
جني في القياس المٌ ٌ
ٌ
كك ٍس ىعوي في طمب الحكـ
عند ابف ٌ
جني في الخصائص الذم يجيد نفسو ،كيستفرغ الكسع عف بذؿ الجيد ي
ليساكم الفرع باألصؿ كالـ المكلديف بكالـ العرب الفصيح.

النحاة
األكليف أف تثبت األصكؿ قياسان ،كىذا ما ظير كعرؼ عند ٌ
حكم عند ٌ
فالقياس ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ
حكم تحريا لغكيا لكالـ العرب
األكليف كىـ يجمعكف المٌغة العر ٌبية سماعا مف متكممييا؛ فكاف القياس ٌ
الن ٌ
ٌ

حك عمـ مستخرهج بالمقاييس
الفصيح المطرد الذم َّ
عرفو السيكطيٌ :
ألف عمـ ٌ
بني عميو ٌ
النحك؛ ٌ
النحك كما ٌ
الن ي
ً
مقاييس كالـ
كعمـ
المستنبطة مف استقراء كالـ العرب المكصمة إلى معرفة أجزائو الٌتي ائتمؼ منيا...
ٌ
ي

النحك".
العرب ىك ٌ

2

ً ً
ّْ
فع"
ىكبًو ف ٍي يكؿ أ ٍىم ور يي ٍنتى ٍ

الن ٍحك ًق ىي ه َّ
اس ييت ىبعي
كيقكؿ الكسائيٌ :إن ىما ٌ ي

3

 -1أبي حامد الغزالي ،المستصفى مف عمـ األصكؿ ،ج ،2ص.186
2
النحك ،ص.23-22
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ3
الد ً
يف ت626ق1089-ـ ،معجـ األدباء في عشريف
الركمي
ُّ
الحمكم البغدادم شياب ٌ
 أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل ٌالعامة المصرية مطبكعات
النشر كالثقافة
الصحافة ك ٌ
جزءا ،تح :أحمد فريد رفاعي ،راجعتو ك ازرة المعارؼ العمكمية مديرية ٌ
ٌ

الطبعة األخيرة1936 ،ـ ،دار المأمكف ،ج ،13ص.191
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حكم المعكؿ عميو في بناء المٌغة كارتقاءىا1".كتتبيف حقيقة
كيذكر حسف منديؿ العكيمي :القياس ٌ
الن ٌ

بي كأبي إسحاؽ
ألنو يقترف باسـ الكاضعيف األكائؿ ٌ
النحك ٌ
حكم في ٌ
القياس ٌ
الن ٌ
لمنحك العر ٌ
الحضرمي(117ق)-الطبقة الثٌالثة-كاف يممـ كمممان بالعر ٌبية كالقراءة إماما فييما ،ككاف شديد التجريد
لمقياس كيقاؿ ٌإنو كاف أشد تجريدا لمقياس مف أبي عمرك بف العالء ،ككاف أبك عمرك بف العالء أكسع
عمما بكالـ العرب كلغاتيا كغريبيا.

أف أبا إسحاؽ الحضرمي كاف أشد الناس تسميما لكالـ العرب ،فقد كاف ييقى ًكيـ ما قالو الفرزدؽ
كيذكر ٌ
حكم أف يضع الكالـ الفصيح في مكانو دكف لحف " ،كقاؿ يكنس:
في شعره مف الكالـ ،ككاف قياسو ٌ
الن ٌ
كاف أبك عمرك أشد الناس تسميما لمعرب ،ككاف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ ،كعيسى بف عمر يطعناف عمى

2
حكم أك
النحك ،مستدال فييا بالقياس ٌ
العرب ككاف مكالي " ...فكاف ألبي إسحؽ اعتراضات مشيكرة في ٌ
الن ٌ

حكييف البصرييف» :عبد اهلل ابف أبي إسحاؽ
السيراف ٌي في كتابو «أخبار ٌ
قياس ٌ
الن ٌ
النحك ،كيذكر ٌ
الثقفي ،كأبك عمرك بف العالء ،كمات ابف
ضرمي ،ككاف في زماف ابف أبي إسحاؽ عيسى بف عمرك
الح ٍ
ى
ٌ
إف ابف أبي إسحاؽ كاف أشد تجريدا لمقياس ،ككاف أبك عمرك أكسع عمما بكالـ
أبي إسحاؽ قبميما كيقاؿٌ :

العرب كلغاتيا كغريبيا 3".كذلؾ ما ذكره ابف سالـ الجمحي عف أبي اسحؽ الحضرمي ،كال نعيد ما يذكر
كنذكر المضاؼ إليو منو ،كيذكر معارضتو لمفرزدؽ " قاؿ أبي أسحؽ أسأت ٌإنما ىي ر هير ككذلؾ قياس
جائز فمما ألحكا عمى الفرزدؽ قاؿ :ىزك ً
ؼ تيزجييا
اح ى
ال ّنحو في ىذا المكضع ،كقاؿ يكنس كالذم قاؿ ه ٌ ٌ
ى
4
مح ً
الناس ىذا كرجعكا إلى القكؿ األكؿ ،ككاف يكثر َّ
بيدم
ترؾ
اس يير قاؿ ثـ ى
الرد عمى الفرزدؽ ".كيذكر ٌ
ىى
الز ٌ
ي
نظره لكاف أعمـ الناس قاؿ ابف سالٌـ :فقمت أنا
األندلسي ..." :كاف فييـ ىمف لو ذىنو كنفاذه ،كنظر ى
أحد «الص ً
السكيؽ
َّكيؽ»؟ يعني
ليكنس :ىؿ
سمعت مف أبي إسحؽ شيئا؟ قاؿ :نعـ ،قمت لو :ىؿ يقكؿ ه
ى
ى
النحك يطٌرد كينقاس 5".إثبات األصؿ
قاؿ :نعـ ،عمرك بف تميـ تقكليا كما تريد إلى ىذا؟ عميؾ بباب مف ٌ

النحك عند أبي إسحاؽ معرفة كالـ العرب الفصيح
مف الفرع؛ كىك إثبات األصكؿ بالفركع ،ككاف قياس ٌ

1
حكم في ضكء المنطؽ األرسطي ،ص.25
 حسف منديؿ حسف العكيمي ،الفكر ٌالن ٌ
 -2ابف األنبارم ،نزىة األلباء في طبقات األدباء ،تح :إبراىيـ السامرائي ،ط .2األردف1405 ،ق1985-ـ ،مكتبة المنار

ص.28-26
3
كمحمد عبد
محمد الزيني
افي أبي سعيد الحسف بف عبد اهلل (284ق368-ق) ،أخبار ٌ
الن ٌ
 ٌٌ
حكييف البصرٌييف ،تح :طو ٌ
السير ٌ
المنعـ خفاجي ،ط .1القاىرة1374 ،ق1955-ـ ،شركة كمكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ص.20

 -4الجمحي ،طبقات ال ٌشعراء ،ص.31
5
غكييف ،ص.32
 ٌالزبيدم ،طبقات ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
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المطٌرد .فقد كاف ابف أبي إسحاؽ أعمـ الناس معرفة بكالـ العرب قياسا بمعرفة شاذه كمطٌرده .كمنو يعتبر
ُّس أصكؿ العر ٌبية قياس ال ّنحو؛ أي عمم ال ّنحو وأصولو .بضركرة االلتزاـ
ىس َّس أيس ى
أكؿ مف كضع ىكأ ى
حكية المستنبطة مف كالـ العرب فكاف يمزـ ال ٌشعراء الجاىميكف بيا ،كاف لـ يمتزمكنيا خطأىـ.
بالقكاعد ٌ
الن ٌ

كتذكر منى إلياس عف أبي إسحؽ الحضرمي " :فمفيكـ القياس عنده إذفٌ ،إنما ىك القانكف المطٌرد

كقد ظ ٌؿ ىذا المفيكـ مييمنا إلى حد غير قميؿ عمى معظـ أشكاؿ القياس كصكره لدل الطبقات التالية مف

أف حقيقة الدكر الٌذم اضطمع بو ابف أبي إسحؽ ٌإنما ىك التنبيو إلى ىذا المبدأ
ٌ
النحكييف .كيظير ٌ

العممي ،كاف كاف لـ يتكصؿ إلى كبير شيء في باب تقنيف القكانيف
األساسي مف مبادئ التفكير
ٌ
1
النحك لمعرفة
حكية ".كيرجع الفضؿ ألبي إسحاؽ الحضرمي في كضع األصؿ الثاني مف األصكؿ في ٌ
ٌ
الن ٌ
النظرٌية الكاممة لعمـ
كالـ العرب الفصيح كما إف تمضي ٌ
مدة زمنية حتٌى ييتدم بعده عمماء الطبقات إلى ٌ
أف ابف أبي إسحاؽ أقدـ ىمف يحكى
ٌ
النحك كأصكلو .فتقكؿ منى إلياس " :كيصدؽ ما قالو ابف السالـ إذ ٌ
النحك
أف ىمف ٌ
تقدمو إلى التفكير في أمكر ٌ
عنو بعض األحكاـ ٌ
الن ٌ
حكية مف المكصكفيف بيذا العمـ ،كيظير ٌ
النحاة يتخبطكف عمى غير ىدل ،حتٌى جاء ابف أبي
مف لدف أبي األسكد حتٌى أياـ ابف أبي إسحاؽ ظؿ ٌ

فرق
إسحاؽ فكضع ٌ
النحك عمى الطريؽ الذم ينبغي أف يسير عميو في تناكؿ مسائؿ ىذا العمـ ،كذلؾ حيف ّ
بين الظواىر الّتي ينتظميا قانون جامع (من كالم العرب) وىو ما كان يعنيو بالقياس-وبين ما ال

2
كمف تبعو؛ فيك نكع مف المساكاة بيف ما
غكم عند ابف ٌ
أما القياس المٌ ٌ
يخضع لمثل ىذا القانون ".ك ٌ
جني ى

سمع مف كالـ العرب كما لـ يسمع مف كالـ العرب في العصكر الٌتي لـ يكف االحتجاج بيا؛ كىك القياس

حوي .كما يقكؿ حسف العكيمي ":الٌذم يراد بو االستدالؿ الذىني الستنباط
غوي
األعم من القياس ال ّن ّ
المّ ّ
ّ
إف في تحكـ
فإف في الغمك فيو بعدان عف خصائص المٌغة كنأيا عف طبيعتيما ،لذلؾ ٌ
القكاعد كتعميقيا ٌ
النحك تضيؽ كاسع يمنع سائغا ،بؿ يحضر صحيحان فصيحان (مف
المقاييس العقمية في كثير مف مسائؿ ٌ

النحك ما ىك سماع ال قياسان) فطرائقيـ العر ٌبية ال تقاس بمقاييس عقمية كما تقاس مسائؿ المنطؽ كقضايا
ٌ
النحك قياسا كمٌو ،كما يذكر الكسائي ،كتبعو أبك البركات األنبارمُّ 3".
كيرد ابف
الفمسفة كعمـ الكالـ ،كليسف ٌ

شتق بعض الكالم من بعض؟» عمى ابف
فارس في «باب القول عمّة لغة العرب ىل ليا قياس ،وىل ُي ُ

1
النحك مع تحقيؽ باب الشاذ مف المسائؿ العسكريات ألبي عمي الفارسي ،ط .1دمشؽ ،سكرية:
 منى إلياس ،القياس في ٌ1405ق1985-ـ ،دار الفكر ،ص.12

 -2المرجع نفسو ،ص.11
3
حكم في ضكء المنطؽ األرسطي ،ص.25
 حسف منديؿ حسف العكيمي ،الفكر ٌالن ٌ
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جني ،فيقكؿ ابف فارس" :كليس لنا اليكـ أف نخترع كال أف
غوي»الذم غاؿ فيو ابف ٌ
ٌ
جني في «القياس المّ ّ
طالف حقائقيا .كنكتةي الباب
ألف في ذلؾ ى
نقكؿ غير ما قالكه ،كال أف نقيس قياسان لـ يقيسكه؛ ٌ
فساد المٌغةي ي
كب ى

أف المٌغة ال تؤخذ قياسان نقي يسوي اآلف نحف 1".كيضع ابف فارس حدكدا فاصمة لمقياس؛ إذ ٌإنو ال يرفض
ٌ
أف لمغة قياسا ،كأف العرب تشتؽ بعض
غكم مطمقا ،فيقكؿ " :أجمع أىؿ المٌغة-إالٌ مف ش ٌذ منيـٌ -
القياس المٌ ٌ
الكالـ مف بعض 2" ...كينقد شكقي ضيؼ ابف جني " :كنرل تمميذه ابف جني في كتابو الخصائص

بأنو ىك الذم فتح لو ىذا الباب أك ذاؾ ِّ
فاكا لطالسمو كألغازه كمثي ار لمشاكمو كمسائمو .ككاف
يعترؼ دائما ٌ
تارة ينتخب لنفسو مف اآلراء البصرية ،كتارة ثانية ينتخب مف اآلراء الككفية كتارة ثالثة يجتيد كينفرد بآرائو

3
تطكر القياس مف القياس
مكثقا ليا بالسماع كالتعميؿ الرائؽ ،كالقياس الثاقب ".كيقكؿ عمي أبك المكارـ عف ٌ
تطكر مضمكف القياس ،أصبح مف
ٌ
حكم إلى القياس المٌ ٌ
الن ٌ
غكم المكسع كالمطمؽ في المٌغة " :ثـ حيف ٌ

التطكر
التطكر في المقياس غير سميـ شأنو في ذلؾ شأف
النصكص ،كلكف ىذا
الطبيعي أف تقاس إليو ٌ
ٌ
ٌ
المتطكر-تمتد عف التصكر المنطقي لمغة
ألف نتائج القياس-بمفيكمو الجديد
الذم أصاب القياس بأسره؛ ٌ
ٌ
مطردة لمجرد مخالفتيا لما
فإنيا ترفض األخذ بنصكص ثابتة ،كظكاىر
ٌ
كمحاكلة طرد قكاعدىا ،كمف ثـ ٌ
يسمـ إليو المنطؽ القياسي مف أحكاـ 4".كال يي ٍج ىرل القياس إالٌ بالمقاييس المستنبط مف المٌغة ،كال أصؿ مف

تتفرع
األصكؿ ،يقكؿ ابف فارس :قاؿ أحمد :أقكؿ كباهلل التكفيؽٌ :
إف لمغة العرب مقاييس صحيحةن ،كأصكال ٌ
الناس في جكامع المٌغة ما ألٌفكا ،كلـ ييعربكا في شيء مف ذلؾ عف مقياس مف تمؾ
منيا فركع ،كقد ألٌؼ ٌ

المقاييس ،كال أصؿ مف األصكؿ".

5

غكم بمطمقو فيقكؿ " :فمسنا نسمٌـ
كيقكؿ السيكطي رافضا القياس المٌ ٌ

6
النحك ما
أف قياس ٌ
أف [المٌغة] تثبت بالقياس؛ كاٌنما تي ي
َّف لنا مف قكؿ ابف فارس ٌ
ٌ
ثبت نقال عف العرب ".كيتبي ي

كخاصة المطمؽ منو فال يجكز لنا بو؛
غكم
ٌ
كاف جاريا عمى قياس القدامى كما يعرؼ عندىـ كأما القياس المٌ ٌ

غكم المقيد بالمٌغة الٌتي
ٌ
ألنو اختراع لكالـ ليس مف المٌغة ،كذلؾ فساد المٌغة ي
أما القياس المٌ ٌ
كبطالف حقائقيا .ك ٌ

الصاحبي في فقو المٌغة العر ٌبية كمسائميا كسنف العرب في كالميا ،ص.36
-1ابف فارسَّ ،
 -2المرجع نفسو ،ص.35
3
حكية ،ص.370
 شكقي ضيؼ ،المدارس ٌالن ٌ
4
حكم ،ص.74-73
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ

 -5ابف فارس ،معجـ مقاييس المٌغة ،ج ،1ص.1

6
السيكطي ،المزىر في عمكـ المٌغة كأنكاعيا ،ج ،1ص.62
ٌ -
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نقيس عمييا لأللفاظ الٌتي نتكيؼ بيا عصرئذ فال غرك أف نضع كالمنا عمى كالميـ مف المٌغة قياسا لغكيا
مقيدان.
لغكم فيو فساد المٌغة كبطالف حقائقيا ما يذكره في «باب في جواز
جني مف قياس
كما يذكره ابف ٌ
ٌ

القياس عمى ما يقل ،ورفضو في ما ىو أكثر منو .ىذا باب ظاىره-إلى أف تعرؼ صكرتو-ظاىر

تأممو صحيح ،كذلؾ أف ًيقؿ ال ٌشيء كىك قياس ،كيككف غيره أكثر منو ،إالٌ ٌأنو ليس
التناقض إالٌ ٌ
أف ٌ

1
غكم البياني الذىني العقمي االجتيادم؛ حيث لـ يتبيف استعماؿ تمؾ
بقياس ".كيذكر أمثمة مف القياس المٌ ٌ

كأنو يريد قياس
الكممات المقيس مف كالـ شعراء المكلديف أك غيرىـ عمى المقيس عميو مف كالـ العربٌ ،

فإنو عند سيبكيو
بأف ىذا مرفكض عند األكليف فيقكؿ " :فيذا كاف كاف أكثر مف شنئي؛ ٌ
شاذ بشاذ ،كيقر ٌ
ً
مي2".كيذكر أيضا في «باب ما
ضعيؼ في القياس .فال يجيز عمى ىذا في سعيد ىس ىعد ٌ
م ،كال في ىكريـ ىك ىر ٌ
جني
قيس عمى كالـ العرب فيك مف كالـ العرب» ىذه مقكلة أبك عثماف ،كأبك عمي ،كبيما فتح ابف ٌ

فساد
غكم فيو ى
غكم عمى مشرعيو دكف أف تستكقفو حدكد المٌغة العر ٌبية ،فنسي ٌ
أف مطمؽ القياس المٌ ٌ
القياس المٌ ٌ

ضعؼ
المٌغة
كبطالف حقائقيا كما قاؿ ابف فارس ،فيقكؿ ابف ٌ
ى
جني " :ىذا مكضع شريؼ ،كأكثر الناس ىي ي
ٍ 3
ِ
بأف فيو مف االجتياد
عف احتمالو؛ لغموضو
ولطفو والمنفع ُة بو َّ
عامة ،والتسا ُند إليو ُمقَ َو ُم ْجد ".يعترؼ ٌ
كك ٍس ىعوي في طمب الحكـ .ليساكم الفرع باألصؿ كالـ
الٌذم يجيد نفسو ،كيستفرغ الكسع عف بذؿ الجيد ي

غكم.
المكلديف بكالـ العرب الفصيح .أشبو أصكؿ كالـ العرب بمطمقو ال مقيده؛ أعني مطمؽ القياس المٌ ٌ
كىذا النكع مف القياس لـ يكف عند األكليف كأبي إسحاؽ الحضرمي كالخميؿ ،كسيبكيو ...الخ فقد كاف أبي

حكم ييقى ّْكيـ ال ٌشعر ،ال يعمد إلى
طالف حقائقيا بما ذكر بعيدان
ى
إسحاؽ الحضرمي بالقياس ٌ
فساد المٌغةي ي
كب ى
الن ٌ
عنيا بالقياس ليقاس عنيا ما لـ يسمع
حكية كما
أف يضع الشعر كالكالـ مكضع القكاعد ٌ
الن ٌ
كحاكؿ ابف أبي إسحاؽ الحضرمي بالقياس ٌ

حكية " ،وتخطئتو لمفرزدق في عدة مناسبات يد ّل عمى حرصو الكامل عمى
تفرضو القاعدة كالقكانيف ٌ
الن ٌ

حوي
إن ىذا
ّ
االلتزام بالقاعدة المستقرة من كالم العربّ ،
التشدد لو عالقة بظروف بداية الدرس ال ّن ّ
حوي؛ أل نّو
ونرجع فنقولّ :
إن من األولويات الّتي كان يناشدىا ىذا التيار عمى التقيد الصارم بالقياس ال ّن ّ

1
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.115
 ابف ٌ -2المصدر نفسو ،ج ،1ص.116

 -3المصدر نفسو ،ج ،1ص.375
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1
جني :كمما يدلٌؾ عمى
ىو الوحيد الذي يجعل القاعدة
ّ
مطردة ،والّتي ال يجوز الخروج عنيا ".كيذكر ابف ٌ

فإنو مف كالميا ٌأنؾ لك مررت عمى قكـ (يتالقكف بينيـ مسائؿ) أبنية
أف ما قيس عمى كالـ العرب ٌ
ٌ

ب) كمف القتؿ (قىتىٍممىؿ) كمف األكؿ
(ض ىرٍب ىر ى
(ص ىم ٍح ىمح) مف الضرب :ى
التٌصريؼ ،نحك قكليـ في مثاؿ :ى

(دخٍم ىخ ىؿ) كفي مثؿ (سفرجؿ) مف
(خ ىر ٍج ىرىج) كمف الدخكؿ ى
ب) كمف الخركج ى
(أى ىكٍم ىكؿ) كمف الشرب ( ىش ىرٍب ىر ى
(زىب ٍر ىج ىج) كمف ثيرتـ (ثىىرتٍ ىم ىـ) كنحك ذلؾ ،فقاؿ لؾ قائؿ:
ب) كمف ًزبروج ى
(صقى ٍع ىب ى
جعفر ى
(ج ىع ٍف ىرر) كمف صقعب ى
بأم لغة كاف ىؤالء يتكممكف؟ لـ تجد يبدان مف أف تقكؿ :بالعر ٌبية ،كاف كانت العرب لىـ تنطؽ بكاحد مف ىذه
ٌ

الحركؼ.

حدثكـ بو أبك صالح السميؿ بف أحمد بف عيسى بف الشيخ عف أبي عبد
فإف قمت :فما تصنع بما ٌ
األصمعي ىذه
النكشجاني قاؿ :قرأت عمى
حدثنا الخميؿ بف أسد
اهلل
محمد بف العباس اليزيدم قاؿٌ :
ٌ
ٌ
ٌ
األرجكزة لمعجَّاج:
صاح ىؿ تعرؼ رسمان يمكرسا
يا
ً

بمغت:
فمما
ي
ٌ
تقاعس ُّ
العز بنا فاقعنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسا

األصمعي :قاؿ لي الخمي :أنشدنا رجؿ:
قاؿ لي
ٌ
العز بنا فارفنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػععا
ترافع ٌ
لمعجاج أف يقكؿ:
فقمت :ىذا ال يككف .فقاؿ :كيؼ جاز ٌ
تقاعس ُّ
العز بنا فاقعنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسا

النحك مف األبنية عمى ٌأنو
فيذا يد ٌؿ عمى امتناع القكـ مف أف يقيسكا عمى كالميـ ما كاف مف ىذا ٌ

مف كالميـ؛ أالٌ ترل إلى قكؿ الخميؿ كىك سيّْد قكمو ،ككاشؼ قناع القياس في عممو ،كيف منع من ىذا

2
النحاة
ولو كان ما قالو أبو عثمان صحيحاً ومذىباً َمرضياً لما أباه الخميل وال َم َن َع منو ".فيتبيَّف معارضة ٌ

طالف حقائقيا بما ذكر بعيدان عنيا بالقياس ليقيس عنو
غكم ى
فساد المٌغةي ي
كب ى
األكليف إلى نحك ىذا القياس المٌ ٌ

ما لـ يسمع .كقياس الكالـ عمى كالـ العرب إالٌ إذا كاف مكافقا لو في معناه لكالـ العرب ،كال يقاس الكالـ
الذم ال يجرل في معناه عمى كالـ العرب؛ أم إذا لـ يكف المقيس في نفس معنى المقيس عميو ،فال يجكز

1
العدد
حكم في عصر ما قبؿ سيبكيو خالؼ أـ اختالؼ" ،مجمٌة المجمع الجزائرم لمغة العر ٌبيةٌ ،
 خالد بكزياني" ،القياس ٌالن ٌ
الثانية ،الجزائر1428 :ق2007-ـ ،يصدرىا المجمع الجزائرم لمغة العر ٌبية .ص.130-129
الخامس ،السنة ٌ
2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.361
 -ابف ٌ
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يأب ىي ً
اف ذلؾ
األكليف ،فيذكر ابف ٌ
ىذا القياس ،كىذا ما قرره عمماء ٌ
جني ":ككاف الخمي يؿ كسيبكيو ى
النحك ٌ
كيقك ً
معنى في
قيس عمى كالـ العرب فيك مف كالميـ ،كما لـ يكف في كالـ العرب ،فميس لوي ى
الف :ما ى

1
غكم
كالميـ
ى
فكيؼ نجعؿ مثاال مف كالـ قكـ ليس لو في أمثمتيـ معنى؟" كرغـ كلَّع ابف ٌ
جني بالقياس المٌ ٌ

أف سماعا كاحدا غمب
إالٌ ٌأنو يقكؿ " :كاذا كاف األمر كذلؾ عممت َّ
السماع كغمبتو لمقياس؛ أالٌ ترل ٌ
قكة ٌ

2
أف جميع المٌغة تيستدرؾ باألدلٌة قياسان 3".كليس ك ٌؿ
جني " :ىك ىم ىعا ىذ اهلل أف ٌ
قياسيف اثنيف ".كيقكؿ ابف ٌ
ندعي ٌ
ألنو ىناؾ مف كالـ العرب مما ال يجكز القياس عميو ،كما رأينا ابف
ما يسمع مف كالـ العرب نقيس عميو؛ ٌ

ب) ،فيقكؿ الحاج صالح :فجزء من المّغة مما ال يقاس وىو
ٌ
(ض ىرٍب ىر ى
اجني يغالي في ذلؾ في مثؿ :ى
ينحصر في المفردات؛ تسمعُ وتحفظ فقط ،وجزء ال يقل عنو أىمية وىو التّراكيب الّتي تجري مجرى

األمثال؛ وىي المجموعة الكبيرة من العبارات المسموعة الّتي ال تخضع لمقياس ويجب أن تستعمل كما
بد أن يحترم س ّنن أىميا في كالميم
يدعي أ ّنو يتكمّم بمغة فال ّ
ألن من ّ
استعمميا أصحاب ىذه المّغة؛ ّ
ميما كان4".كيذكر سعيد األفغاني السرد التاريخي لمقياس؛ أم مف تاريخ القياس قياس أبي إسحاؽ ،كمف

جني فيقكؿ " :أما إذا كصمنا إلى ابف جنٌي
قياس الخميؿ كسيبكيو كقياس الفارسي ،كصكال إلى قياس ابف ٌ

فإف كتابو (الخصائص) ال يزاؿ محط
فقد تبكأ ذروة القياس وفمسفتو ،لقد كاف أعمى عمماء العر ٌبية ٌ

جني ىك مبتدع نظرٌية االشتقاؽ الكبير
أف ابف ٌ
إعجاب عمماء العرب كالغرب عمى السكاء ،كحسبؾ ٌ
كمؤسس عمى فقو المٌغة عمى ما يحسف أف يفيـ عميو ىذا العمـ اليكـ ،أما التٌصريؼ فيك إمامو دكف

منازع ،كقمما تق أر كتابا فيو كال يككف ابف جنٌي مرجع كثير مف مسائمو ،ككتابو (سر الصناعة) مف خير ما

حفظ الزماف مف ىذا التٌراث5".كال يجكز القياس في المٌغة إالٌ بما تبيحو المٌغة ،كال يككف إالٌ بالمعايير الٌتي
تفرضيا ىذه المٌغة فيجكز القياس عمى معظميا كال يجكز عمى بعضيا ،كال يككف القياس إالٌ بمعاييرىا
غوي المطمق كأف نقيس ما
كتية ك ٌ
فية و ّ
الصر ٌ
الن ٌ
الص ٌ
الداللية ،كيقكؿ ابف مالؾ في رفض القياس المّ ّ
حكية ك ٌ
ٌ
ىك مف كالمنا عمى ما ليس مف كالـ العرب الشائع أك النادر ،كالغريب فمذلؾ يالحظ الشاذ في كالـ

1
جني ،المنصؼ ،ج ،1ص.180
 ابف ٌ2
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.46
 -ابف ٌ

 -3المصدر نفسو ،ج ،2ص.43

4
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،ص.159-158
 عبد ٌ5
النحك ،ص.91
 -سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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ب)
(ص ىم ٍح ىمح)
العرب عف القكاعد المطٌردة كاالستعماالت النادرة كما ذكرنا عند ابف ٌ
ك(ض ىرٍب ىر ى
ى
جني في ى
ك(قىتىٍممىؿ) ...الخ كالتعابير الضركرية في األساليب الفنية.
فيقكؿ ابف مالؾ:
كال تقس عمى الٌذم منو أثر

كبالندكر احكـ لغير ما ذكر

1

كيقكؿ أيضا:
الب ىاب ً
يف يحكمان يرًس ىما
ىخالى ى
ؼ في ى

كحائو هد ع ًف ً
الق ىي ً
اس يك ّّؿ ىما
ىى ى
جني يكثر التفكير في المٌغة العر ٌبية ،كالقياس عنده؛ ىك المغاالة في تجريد كتغيير
ككاف منيج ابف ٌ
2

جني كثير األنس
التٌراكيب ك ٌ
حكم ،ال في المٌغة العر ٌبية " .فابف ٌ
الدالالت كاألحكاـ كالقكاعد في التٌصكر ٌ
الن ٌ

غكية يقمبيا عمى كجكىيا المختمفة ،كيكثر التفكير فييا ،ثـ يقابؿ بيف المٌغات الٌتي يعرفيا ليككف
بالتجربة المٌ ٌ

حكمو الشامؿ في المٌغة العر ٌبية حيف يرده إلى طبيعة الحس صحيحا إلى حد بعيد ،كالظاىر ٌأنو يعرؼ
3
غكم المطمؽ
الفارسية فقد عرض ليا في حديثو عف اجتماع الساكنيف ".كيقكؿ السيكطي عف القياس المٌ ٌ

أف ذلؾ تكقيؼ؛ حتٌى ينتيي األمر إلى
إف العرب تفعؿ كذا بعدما كطٌأناه ٌ
رافضا إياه " :قمنا نحف نقكؿٌ :

المكقؼ األكؿ ،كمف الدلٌيؿ عمى عرفاف القدماء مف الصحابة كغيرىـ بالعر ٌبية كتابتيـ المصحؼ عمى

النحكيكف في ذكات الكاك ،كالياء ،كاليمز ،كالمد ،كالقصر فكتبكا ذكات الياء بالياء ،كذكات الكاك
الذم يعمٌمو ٌ

باأللؼ كلـ يصكركا اليمزة إذا كاف ما قبميا ساكنا في مثؿ :الخبء كالدؼء كالمؿء؛ فصار ذلؾ كمٌو

4
غكم
حجة ،كحتٌى كره مف كره مف العمماء ترؾ إتباع المصحؼ ".كتتمثؿ مغاالة ابف ٌ
ٌ
جني في القياس المٌ ٌ

ألف لإلنساف أف يترجؿ مف المذاىب ما يدعك إليو
ك َّ
التكسع في دائرة القياس قكلو :كاٌنما لـ يكف فيو قىطع ٌ

فإنني ٌإنما أضع مف ك ٌؿ شيء مثاال
القياس ،ما لـ يمك بنص يحرمة شرع ،فقس عمى ما ترل؛ ٌ
مكجزا5".كالحقيقة ٌأنو يقيد ما تفشا في المٌغة مف االستعماؿ بمعاييرىا ،كال يسقط مف القياس "فإذا فشا

شيء في االستعمال وقوى في القياس فذلك ما ال غاية وراءه ،نحو منقاد المّغة من النصب بحروف
ال ّ

1
النحك
محمد جماؿ ٌ
الديف بف عبد اهلل بف عبد اهلل بـ مالؾ األندلسي 672ق ،ألفية ابف مالؾ في ٌ
 ابف مالؾ أبك عبد اهلل ٌالعيكني ،الرياض1428 :ق ،مكتبة دار
النحك ،تح :سميماف بف عبد العزيز بف عبد اهلل
كالتٌصريؼ
ُّ
المسماة الخالصة في ٌ
ٌ

.

المنياج المممكة العر ٌبية السعكدية ،ص128
 -2المصدر نفسو ،ص.168

3
النحك ،ص.92
 سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ4
السيكطي ،المزىر في عمكـ المٌغة كأنكاعيا ،ج ،2ص.346
 ٌ5
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.189
 -ابف ٌ
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قوي في
مما ىو فاش في االستعمال ّ
الجر بحروف ّ
النصب ،و ّ
الجر ،والجزم بحروف الجزم ،وغير ذلك ّ
1
جني أف يككف ما تفشا في المٌغة مف االستعماؿ جاريا عمى قكانينيا ،مف األلفاظ
ابف
ل
كير
القياس".
ٌ
كالصيغ كالتراكيب الجديدة في المٌغة مف كالـ مكلٌد ،كيعرؼ السيكطي القياس بما ذكره ابف األنبارم كلـ

النحك قياس
النحك ك َّ
المعكؿ في غالب مسائمو عميو ،كما قيؿٌ :إنما ٌ
يزد عميو إالٌ قكلو " :كىك معظـ أدلٌة ٌ
حدهٌ :إنو عمـ بمقاييس مستنبطة مف استقراء كالـ العرب .كقاؿ صاحب المستكفىى ُّ
كؿ
يتبع ،كليذا قيؿ في ٌ
ي
2
النصكص ،كبعضو باالستنباط كالقياس ،كبعضو باالنتزاع مف عمـ آخر".
بالسماع ك ٌ
عمـ؛ فبعضو مأخكذ ٌ
فإف ىمف
أف ٌ
السماع لما كجد القياس ٌ
كيتبيف مما ذكره السيكطي ٌ
السماع كالقياس ،كلكال ٌ
النحك عمـ منتزع مف ٌ

ألف القياس مستنبط مف
قاؿٌ :
بالرد عمى منكر القياس؛ ٌ
النحك كمٌو قياس ،ال يصح ذلؾ إالٌ بفيـ المقصكد ٌ

ألنو أنكر
النحك) ٌ
النحك سماع كقياس .كيقكؿ السيكطي تعميقا لما ذكره ابف األنبارم (فقد أنكر ٌ
السماع؛ ك ٌ
ٌ

3
مما ليس مف كالميا ،كالغرض منو
معظمو كقكامو ".كيعرؼ بالقياس ٌ
الن ٌ
حكم ما ىك مف كالـ العرب ٌ

النحك فطريا مع المٌغة .ال لمتكسع فييا بؿ لمعرفة
معرفة كالـ العرب ،كليذا نشأ القياس منذ نشكء عمـ ٌ

حكم عند القدماء ظير ٌلنظرٌية األصؿ كالفرع في المٌغة؛ حيث
أصكلو كالمطرد منيا ،كيعتبر القياس ٌ
الن ٌ

جني عف الخميؿ " :أالٌ
يمكف الفصؿ بيف كالـ العرب كغيره مما ليس ىك مف كالـ العرب .فقد قاؿ ابف ٌ
ًً 4
جني لـ يراع في
أف ابف ٌ
ترل إلى قكؿ الخميؿ كىك سيّْد قكمو ،ككاشؼ قناع القياس في عممو ".كأما ٌ
بحكثو ما اقترح األخذ بو مف منيج ،فألف المنيج الذم يطرد في ىذه البحكث ىك المنيج القياسي الشكمي

دكف أف نمحظ كجكد منيج آخر ينازعو ،أك حتٌى يترؾ ضالال مف التأثير فيو كلع ٌؿ أبرز ما يكضح طبيعة
كصيغا كتركيبان كتبو الثالثة :الخصائص ،كالمنصؼ
جني في دراسة المٌغة أصكاتا
ن
المنيج الذم اتبعو ابف ٌ
أف
كسر الصناعة ،كىذه الكتب نفسيا تنطؽ بشكمية التناكؿ دكف مراعاة ٌ
لمنصكص ،كحسبنا أف نشير إلى ٌ
ٌ

صك انر عديدة مف االشتقاقات الٌتي تدخؿ تحت باب الفرض .إذ لـ تي ٍس ىم ٍع كلـ
في الخصائص كالمنصؼ َّ
جني ىك صاحب التقسيـ المشيكر
أف ابف ٌ
تيٍن ىق ٍؿ كاٌنما يبنيت قياسا عمى األكزاف المسمكعة ،كأف نعرؼ ٌ

لمكالـ إلى أربعة أقساـ:

مطرد في القياس كاالستعماؿ.1
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.126
 ابف ٌ2
النحك ،ص.203
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -

 -3المصدر نفسو ،ص.206

4
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.361
 -ابف ٌ
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كشاذ في القياس كاالستعماؿ.كمطرد في القياس شاذ في االستعماؿ.بالتشدد
كمطرد في االستعماؿ شاذ في القياس 1".كيصؼ إبراىيـ أنيس ىذا التقسيـ لمكالـٌ
جني-أبي عمي
لالحتجاج بكالـ المكلٌديف كأبي تماـ ال االحتجاج بكالـ العرب ،كيرجعو إلى شيخ ابف ٌ

أف كثيريف مف غالة المٌغكييف ينكركف ىذا الرأم ،كيأبكف األخذ
الفارسي-كينكر عمييـ ذلؾ ،فيقكؿ " :غير ٌ
2
غكم
بو كىؤالء ىـ المتزمتكف أك المحافظكف الذيف قسمكا الظكاىر المٌ ٌ
غكية أقساما ":كنذكر خطر القياس المٌ ٌ

بمطمقو حينما ال يجدكف ما يماثؿ المقيس كالمقيس عميو كيتكمفكف في االبتداع فذلؾ خطر عمى المٌغة كلك
غكم " ،فإذا أعجزىـ كجكد شبو ما
كاف بحجة تنميتيا كاثرائيا باأللفاظ كالمصطمحات كذلؾ ىك التمحؿ المٌ ٌ

راحكا يفترضكف كجكده كيفرضكنو فرضا ،حتٌى لك أسمميـ ذلؾ إلى التمحؿ كالتكمٌؼ ،كحاكلكا تبرير ذلؾ
المتجددة لممجتمع ،كقد كاف فتح
بأنو ضركرة إلثراء المٌغة ،كتنمية قدراتيا في مكاجية الحاجات المتغيرة ك
ٌ

النحك يحمؿ-بالضركرة-أخطا ار شتٌى عمى المٌغة ،بما ينمي فييا الشذكذ بالقياس
باب القياس عمى ىذا ٌ
تتعدد ،كمع تعددىا تختمؼ كجيات نظر الباحثيف ،كمع اختالؼ كجيات
إف صكر اإللحاؽ ٌ
عميو؛ إذ ٌ

3
السماع ىك مصدر
نظرىـ تضطرب األحكاـ حتٌى تتناقض "...كبعدما عرؼ ٌ
النحاة كالمٌغكيكف األكائؿ ٌ
أف ٌ

حكية ىك القياس ،ويعرفو
القاعدة كحدكده بحدكد زمنية كمكانية كضعكا منيجا آخر في كضع القكاعد ٌ
الن ٌ

النحك كلذا قيؿ في
يحيى الشاوي " :كىك حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ في معناه ،كىك معظـ مسائؿ ٌ
4
ّْ ً
حوي إلى ثالثة تيارات:
حده :عمـ مستخرج بالمقاييس ".وينقسم القياس ال ّن ّ
أ-التيار القياسي :بزعامة عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي كتمميذه عيسى بف عمر ،كأبرز

خصائص ىذا التيار تجريد القياس كعد األخذ بالمسمكع إذا خالفو.
ب-التيار المنيجي :بزعامة أبي عمرك بف العالء كتمميذه يكنس بف حبيب ،كمف أىـ دعائمو التقيد
بالسماع كلك بأقؿ الشكاىد ،فيك ال يخرج عف طبيعة المٌغة.
ٌ
بالنصكص كالتمسؾ ٌ

1
حكم ،ص.90-89
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.13

3
حكم ،ص.119
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
4
ً
النحك ،ص.61
اء السىّْي ى
اده في عمـ أصكؿ ٌ
 -يحيى الشاكم ،ا ٍرتًقى ي
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ج-التيار الخميمي :كيمثمو الخميؿ بف أحمد كتمميذه سيبكيو ،كيشترؾ مع التيار القياسي في
1
حكم
إف ىذا التقسيـ الثالثي لمقياس ٌ
اصطناع القياس ،كالميؿ إليو ،كلكنو يختمؼ معو في استخداموٌ ".
الن ٌ

حكم كالقاعدة المشيكرة
حقيقة يثبت حقيقةى القياس عند ىؤالء القدامى؛ مف حيث ضركرة االلتزاـ بالقانكف ٌ
الن ٌ

أم باحث مف القدامى أك المعاصريف عف ىؤالء إالٌ التمسؾ بطبيعة المٌغة
في كالـ العرب ،كلـ يذكر ي

حكم؛ حيث يتمثؿ
حكية اعتمدت القياس ٌ
إف ىذه التيارات ٌ
الن ٌ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
الن ٌ
العر ٌبيةٌ ،

بي؛ أم عمـ
بمثابة األصؿ القانكني ،في ضبط القكاعد كالتقعيد ليا ،كالٌتي تأسس عمييا الدرس ٌ
الن ٌ
حكم العر ٌ
بي في تقعيد عمـ
النحك كباألصكؿ أسست قكاعد ٌ
النحك منذ نشأتو حيث نشأت األصكؿ مع عمـ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ

حكم عمى الكضع الذم ذكرناه عند أبي
حكية .كتتبيَّف حقيقة القياس ٌ
النصكص ٌ
بي كتأصيؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
كلكننا نميؿ
حكية ال تنمية المٌغة بالقياس ،فيقكؿ عبد اهلل بف حمد الخثرافٌ " :
إسحاؽ في ضبط القكاعد ٌ
الن ٌ
حكم...الخ" 2كيذكر
حكية أك الضبط ٌ
مع بعض الباحثيف إلى المراد بػ (مد القياس عنده ىك القاعدة ٌ
الن ٌ
الن ٌ

غكم الذم ينمي المٌغة فيقكؿ الخثراف :لقد اختمؼ
تكىـ بعض الباحثيف المعاصريف بشأف القياس المٌ ٌ

أف المراد بو عنده ىك
الباحثكف المعاصركف في المراد بػ « ٌ
مد القياس كتجريده» عنده .فذىب بعضيـ إلى ٌ

(أف تحكـ المٌغة بضكابط جديدة يفرضيا المنطؽ عمى المتكمميف بالمٌغة جميعا دكف نظر إلى كاقع المٌغة
كاختالؼ البيئات كالقبائؿ 3".كما يمفت االنتباه ىك تنبيو الحاج صالح-رحمو اهلل-الباحثيف المعاصريف إلى
حكم كما يختمؼ بو عف قياس المنطؽ كما يشترؾ بو مع قياس الفقو ،كما يفترؽ بو عف القياس
القياس ٌ
الن ٌ

ننبو القراء الكراـ؛ قبؿ أف نتطرؽ إلى ىذا المفيكـ الياـ
غكم العاـ كالشامؿ المطمؽ فيقكؿ " :ينبغي أف ٌ
المٌ ٌ
أشد التحفٌظ مف ك ٌؿ ما كتبو المتأخركف مف العمماء في تحديدىـ
أننا نتحفظ ٌ
حكم ٌ
الذم؛ ىك القياس ٌ
الن ٌ
النحك كأخذ تحديد
حكم كأخص بالذكر أبا البركات ابف األنبارم ،فقد ألؼ كتابا في أصكؿ ٌ
لمقياس ٌ
الن ٌ

أىـ
الفقياء األصكلييف لمقياس كجعمو مماثال لقياس ٌ
فتعكد الباحثكف في عصرنا ...كال ٌ
يتطرقكف إلى ٌ
النحك؛ ٌ
حكم كالفقيي في
فإف اشترؾ القياساف ٌ
صفة لمقياس ٌ
حكم؛ كىك ٌأنو يخص البنى المٌ ٌ
غكية إفرادا كتركيبا؛ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
أف مجالو ىك
فإف لمقياس ٌ
ىامة كىي ٌ
صفات أساسية يفترقاف فييا عف القياس األرسطي ٌ
الن ٌ
حكم خصكصية ٌ

 -1أحمد مكي األنصارم ،يكنس البصرم حياتو كآثاره كمذاىبو ،ط .1القاىرة1393 :ق1973-ـ ،دار المعارؼ ،ص.322
حكم في عصر ما قبؿ سيبكيو خالؼ أـ اختالؼ" ،ص.123
كينظر :خالد بكزياني" ،القياس ٌ
الن ٌ
2
حكم ،ص.77
تطكر الدرس ٌ
الن ٌ
 عبد اهلل بف حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ -3المرجع نفسو ،ص.77-76
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1
غكم
المثؿ المٌفظية مف أكزاف لمكمـ كتراكيب الجمؿ؛ فبنية الكممة كبنية الكالـ ىك مجالو الكحيد ".كالقياس المٌ ٌ
ي
كاقع استعماؿ المٌغة بمصطمحات كعبارات جديدة في المبنى كالمعنى الٌتي تسير عمى قكاعد المٌغة األكلى

غكم ىك
غكية ك ٌ
الن ٌ
عمى أف ال تخرج المٌغة الثانية المحدثة عف المعايير المٌ ٌ
حكية في المٌغة األكلى ،فالقياس المٌ ٌ
الطبيعية الٌتي يقكـ بيا ك ٌؿ متكمٌـ في كالمو دكف ما شعكر منو .فيك مسار تكليدم
تسمية لمعممية
ٌ

( )Générative procèsينتجو المتكمٌـ عند إحداثو لكالمو ليكون كالمو ىذا موافقا لما يقتضيو نظام
المّغة الّتي ينطق بيا.

غكم " .فالقياس ىك
غكم دكف التصريح بمفظ القياس المٌ ٌ
كيفسّْر لنا الحاج صالح عممية القياس المٌ ٌ

مفيكـ يكتشؼ أكال كقبؿ ك ٌؿ شيء في االستعماؿ مف خالؿ ما يالحظ فيو مف اطراد عناصر الباب الكاحد
محصؿ في الكاقع2".كيذكر عمي أبك المكارـ
متصك ار في الذىف غير
كقد ال يالحظ ىذا االطراد فيبقى
ٌ
ٌ
حكم الذم ظير عند أبي إسحاؽ ،فيقكؿ " :أما أكليما
مدلكالت مختمفة لمقياس األكلى متعمقة بالقياس ٌ
الن ٌ

غكية مركية أك مسمكعة كاعتبار ما يطرد مف ىذه
فيرتكز عمى مدل اطراد الظاىرة ،في ٌ
النصكص المٌ ٌ
فإنو يرفض األخذ
الظكاىر قكاعد ينبغي االلتزاـ بيا ،كتقكيـ ما يشذ مف نصكص المٌغة عنيا ،كمف ثـ ٌ
بالنصكص الٌتي تحمميا ميما كاف مصدر ىذه
بالظكاىر الشاذة ،كيرد ىذه الظكاىر ،كما يرفض األخذ ٌ

3
طردة كالشائعة.
ة
حكي
الن
ك
ة
غكي
م
ال
اىر
ك
الظ
االستنباط
ك
اء
ر
االستق
في
حكم
الن
القياس
فيتمثؿ
النصكص".
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الم ٌ
ي

حكية كيصكبيا بنظرٌية
غكية ،كالظكاىر كأحكاـ القكاعد ٌ
كفي تقكيـ كتمحيص الشاذ مف ٌ
الن ٌ
النصكص المٌ ٌ

غكم " :كأما المدلكؿ الثاني لمقياس فيك ٌأنو عممية
األصؿ كالفرع ،كالمدلكؿ الثاني لمقياس؛ أم القياس المٌ ٌ
شكمية يتـ فييا إلحاؽ أمر ما بآخر لما بينيما مف شبو أك عمٌة ،فيعطى الممحؽ حكـ ما ألحؽ بو .كمف ثـ

فإف ليذه العممية أطرافا أربعة :المقيس كالمقيس عميو ،كالجامع بينيما ،كالحكـ 4".كىذا قياس المٌغة في
ٌ

كتطكرىا.
نمكىا
ّْ
طرائؽ ّْ

حوي عند أبي إسحاؽ؛ ىك نكع مف االستقراء الذم ينتقؿ مف الجزئي إلى الكمٌي؛ أم
والقياس ال ّن ّ

يقدـ ىنا العمـ
النصكص إلى الكشؼ عف قانكف سيرىا أك قكاعد ضبطيا؛ فيك ٌ
مف الكقائع الٌتي ىي مف ٌ

1
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،الجزائر ،ص.159
 عبد ٌ -2المرجع نفسو ،ص.160
3
حكم ،ص.27
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -4المرجع نفسو ،ص.27
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1
حكم ىك ما يسميو أحمد محمكد
بالقكاعد
المطردة الٌتي يحاؿ بيف المتكمٌـ كالخطأ في المٌغة ".كالقياس ٌ
الن ٌ
ٌ

النحاة األكائؿ كضع أسس
نحمة «القياس االستقرائي» فيقكؿ " :لقد كرد لفظ «القياس» مقركنا بمحاكلة ٌ

مقدمة ىؤالء أبك
بي تحفظ المٌساف مف المحف .كتعيف عمى فيـ القرآف الكريـ ،كضبط أدائو ،كفي ٌ
ٌ
لمنحك العر ٌ
حكم نحك تحديد منيج البحث فيو
االسكد الدؤلي ...حتٌى جاء عبد اهلل ابف أبي إسحاؽ فخطا ٌ
بالدرس ٌ
الن ٌ
ى
برصد الظكاىر المٌغكٌية المطردة ،كالنظر إلى ما خالفيا عمى ٌأنو مف الشاذ الذم ال يعكؿ عميو ...كذلؾ

كاف تمميذه عيسى بف عمر يأخذ بالمطٌرد مف الظكاىر ويصوغ منيا قواعد ممزمة ال يجيز الخروج عمييا
كال يبالي عندئذ إف كاف مف خرج عمييا مف فصحاء العرب الذيف يحتج بيـ ،فقد ذكركا ٌأنو عمد إلى
2
حكم عند أبي إسحاؽ عمى مبدأيف أساسيف ىما:
تخطئة النابغة الذبياني " .كيقكـ القياس ٌ
الن ٌ

العامة الشائعة في المٌغة ،قبؿ الظكاىر
أف ميمة البحث ٌ
األكؿٌ :
الن ٌ
حكم ىي تحرم كاستقراء الظكاىر ٌ

النادرة الٌتي تنتسب في كثير مف األحياف إلى المٌيجات.

المطردة ،أف ً
يصكغيا في قكاعد
العامة
أف عمى الباحث ٌ
الثانيٌ :
الن ٌ
ٌ
حكم بعد أف يقؼ عمى الظكاىر ٌ

3
النحاة كالمٌغكيكف كضع أبي إسحاؽ لمقياس
ممزمة؛ بحيث ال يقبؿ خركجا عمييا كال نقضا ليا ".كما لبث ٌ

غكية
ٌ
السماع ،حتٌى بدأت االجتيادات المٌ ٌ
حكم في تقعيد القكاعد ،كتقرير القاعدة عمى استقراء الغالب مف ٌ
الن ٌ
غكية غير الخاضعة
كٌ
غكم لتسع القكاعد ك ٌؿ شيء ،كتدخؿ الظكاىر المٌ ٌ
الن ٌ
حكية الٌتي تمثمت في القياس المٌ ٌ

لممبادئ الٌتي كضعيا أبي إسحاؽ ،ككاف ىذا التكسع نتيجة لتضافر عامميف:

األكؿ :استخداـ التأكيؿ لتصحيح ما يخالؼ القكاعد المكضكعة مف نصكص.
كالثاني :ما أسمـ إليو التأكيؿ مف تطكير لمفيكـ االطراد ال عمى ٌأنو الشائع الٌذم تتضافر عمى

النصكص ،ثـ اختمفت مكازيف
النصكص ،كاٌنما عمى ٌأنو الٌذم يكجد (غالبا) في (كثير) مف ٌ
تأكيده (ك ٌؿ) ٌ

4
حكية ال تبنى إالٌ عمى الشائع كالغالب الكثير مف النصكص؛ أم ما تتفؽ
النحاة ".فالقاعدة ٌ
الكثرة بيف ٌ
الن ٌ

النحكية.
النصكص في حكـ مف األحكاـ أك في قاعدة مف القكاعد
فيو أغمب ٌ
ٌ
غوي
المطمب الثّاني :تعريف القياس المّ ّ

حكم
عند
سانييف مف القياس ٌ
الكصفييف المٌ ٌ
ٌ
الن ٌ

تطكر مدلكؿ القياس
سانيين
ّ
عند المّ ّ
الوصفيين المعاصرينٌ :
طكرٌية لمغة
إلى القياس المٌ ٌ
غكم ،ككاف ذلؾ تبعا لمحركة التٌ ٌ

1
حكم ،ص.79
تطكر الدرس ٌ
الن ٌ
 عبد اهلل بف حمد الخثراف ،مراحؿ ٌ2
بي ،ص.103-102
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
3
حكم ،ص.31
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -4المرجع نفسو ،ص.32
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جني تبكأ ذركتو في فمسفة القياس
كالٌتي َّ
عرفىيا القياس مف زمف نشكئو إلى أف أصبح قياسا لغكيان عند ابف ٌ

الداللة.
الصكت ك ٌ
غكم ،كيشمؿ ذلؾ قكاعد المٌغة مف ٌ
الصرؼ ك ٌ
النحك ك ٌ
المٌ ٌ

سانيات ،كأثار ذلؾ أث انر كبي ار عند
تطك ار كبي انر كعظيمان مع عمـ المٌ ٌ
كالالفت لالنتباه ٌ
تطكر ٌ
أف القياس ٌ
سانيات العر ٌبية كال
غكية الحديثة في عمـ المٌ ٌ
المٌسانييف الكصفييف العرب؛ حيث أصبح القياس أحد المناىج المٌ ٌ

بي ،كما يكجد ذلؾ في البحث
ساني العر ٌ
نجد أحدان مف المٌسانييف العرب لـ يتناكؿ القياس في بحثو المٌ ٌ
سانيات َّ
صدل عظيما بيف المٌسانييف العرب ،كقد
بي ،كيقكؿ الحاج صالح فقد " كجد عمـ المٌ ٌ
ساني الغر ٌ
المٌ ٌ
اضطمع بالتعريؼ بمفاىيمو كمناىجو العمماء الركاد الذيف درسكا في أكركبا مثؿ الدكتكر عمي عبد الكاحد
كافي كالدكتكر إبراىيـ أنيس كالدكتكر محمكد السعراف كالدكتكر تماـ حساف كالدكتكر كماؿ بشر كغيرىـ،
العربية-الذي
سانيات
كقد أحدث ىؤالء الركاد تغيي ار شامال في ما أصبح َّ
ّ
بي-عمم المّ ّ
يسمى عمـ المٌغة العر ٌ
1
الخميمية
ظرية
يدرس المّغة
ّ
الرحمن الحاج الصالح في كتابو (ال ّن ّ
ّ
العربية بالمناىج الحديثة ".ويقول عبد ّ

األساسية) :فالقياس في كتابو ىو كما سنراه تكافؤ إجرائي في المجري أو البنية بين
الحديثة-مفاىيميا
ّ

اطراد الباب ىو في الحقيقة توافق ىذه المجموعات في البنية ال في
العناصر ألكثر من مجموعة و ّ

وب َنى وليست فقط صفات مميزة
الصفات الخارجة عن البنية ،وىذا تقتضيو المّغة ،فالمّغة كمّيا مجاز ُ

حوي األصيل ،ويختمف عن
ونظاما من المتقابالت كما كان يزعم البنيويون ،وىذه ىي ميزة القياس ال ّن ّ

ألن الخميل تفطن إلى الفوارق الّتي يفترق فييا ميدان المّغة وميدان
قياس الفقياء؛ أل ّنو يخص المّغة؛ و ّ

2
الرحمف الحاج
الفقو ،ويختمف أيضا عن قياس أرسطو (السموجسموس)اختالفا جذريا ".كيذكر عبد ٌ

النحاة األكليف بو ،فيقكؿ:
النحك بالمنطؽ كتأثر ٌ
صالح خطأ المٌسانييف المعاصريف لفيميـ الخاطئ كلتخميط ٌ

"فالتخميط امتد كاستمر إلى زماننا ىذا بؿ كقد اتسعت رقعة انتشاره.

النحاة األكليف كبيف المتأخريف
كقد انتبيت إلى ىذا كأنا طالب عمـ كالسيما تمؾ الفكارؽ القائمة بيف ٌ

منيـ كىي عميقة عمى الرغـ مف اتحاد المصطمحات في الغالب3".كىذا ما يبيف الفرؽ بيف النظر العقمي
غكم المحض.
المنطقي كالنظر العقمي المٌ ٌ
أنواع القياس أربعة:

1
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.132-131
 ٌ2
العممي
األساسية ،بكزريعة2007 :ـ ،مركز البحث
الخميمية الحديثة-مفاىيميا
النظرٌية
الرحمف الحاج صالحٌ ،
ٌ
ٌ
 عبد ٌٌ
كالتٌقني لتطكير المٌغة العر ٌبية بالجزائر ،ص.6
-3المرجع نفسو ،ص.7
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-1قياس المنطق وقياس الفقو :كلـ يقتصر القياس في قكاعد المٌغة فحسب؛ بؿ اتسع القياس
المعاني كعمـ البياف ،كعمـ البديع ،كيذكر
يحتكم عمـ
جميع عمكـ المٌغة مف نحك كفقو كعمـ البالغة بما
ٌ
ٌ
نقدية لنظـ المعرفة في الثقافة العر ٌبية»
بي دراسة
تحميمية ٌ
ٌ
محمد عابد الجابر ٌ
ٌ
م في كتابو «بنية العقؿ العر ٌ
عية الصحراكية ،فيقكؿ:
يمثؿ القياس عند العرب ضربا مف االستدالؿ البياني
المؤسس مف البيئة الطبي ٌ
ٌ
االستدالؿ البياني بنيتو األصمية في نكع نشاط كفعالية ذات الكعي :أعني في الممارسة الفكرية لعرب

ألف آلية التشبيو ىي نفسيا آلية القياس
ألف بنية التشبيو ىي نفسيا بنية القياس؛ ك ٌ
الجاىمية ...بؿ أيضا ٌ

أف االستعارة ضرب مف
كىذا ما أبرزه المحممٌكف البالغيكف مف عمماء البياف أنفسيـ فالجرجاني مثال يؤكد ٌ

التشبيو كنمط مف التمثيؿ كالتشبيو قياس .كابف األثير يقكؿ :المجاز ٌإنما كاف ضربا مف القياس في حمؿ

ال ٌشيء عمى ما يناسبو كيشاكمو 1".كيقكؿ الجابرم " :يحتؿ «القياس» مكقعا مركزيا في التفكير البياني ،بؿ
أف العمكـ البيانية
إف التفكير البياني ٌإنما ىك «بياني» ٌ
ألنو يقكـ عمى «القياس» كما ٌ
يمكف القكؿ ٌ

االستداللية مف نحك كفقو كبالغة ٌإنما كانت «استداللية» العتمادىا القياس منيجان2".كيعرؼ القياس في
النحك كالمٌغة كالبالغة) :كىكذا فػ«القياس» لغة ىو تقدير شيء عمى مثال شيء
العمكـ البيانية (الفقو ك ٌ
آخر وتسويتو بو".

3

النحك كقياس الفقو العربييف المتساكييف
-2قياس ال ّنحو وقياس المنطق :كيفرؽ الجابرم بيف قياس ٌ

كالقياس المنطقي المخالؼ ليما فيقكؿ :نعـ لقد استعمؿ المناطقة كالفالسفة لفظ «القياس» ترجمة لػ

«السمكجسمكس» syllogismosالذم عرفو أرسطك بأنٌو :قكؿ مؤلؼ مف أقكاؿ إذا كضعت لزـ عنيا
بذاتيا ال بالعرض قكؿ آخر غيرىا اضط ار انر .كقكلنا :ك ٌؿ إنساف فاف ،كسقراط إنساف ،إذف سقراط فاف.

أف ىذا ليس مف «القياس» في شيء .فالقياس كما قكلنا ىك تقدير
كلكف يجب أف ال يغيب عف أذىاننا ٌ

شيء عمى مثاؿ شيء آخر ،أما السمكجسمكس؛ كىي لفظة مشتقة مف سمكجيف الٌذم معناه في المٌغة
اليكنانٌية «الجمع» فيك فعال التأليؼ كالجمع بيف أقكاؿ بطريقة مخصكصة بحيث يمزـ عنيا لزكمان منطقيان
غكم
قكؿ آخر غيرىما ،كيفصؿ الجابرم الفرؽ الجكىرم بيف القياس ٌ
حكم كالقياس الفقيي كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
أف القياس في العمكـ
البالغي
ك
فيسمييـ القياس البياني خالفا لمقياس المنطقي األرسطي " فمنسجؿ إذف ٌ
ٌ
ٌ

1
نقدية لنظـ المعرفة في الثقافة العر ٌبية ،ط .1بيركت1986 :ـ
بي دراسة
تحميمية ٌ
ٌ
محمد عابد الجابر ٌ
 ٌم ،بنية العقؿ العر ٌ
مركز دراسات الكحدة العر ٌبية ،ص.245-243

 -2المرجع نفسو ،ص.137
 -3المرجع نفسو ،ص.137

271

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

الفصل الثالث

كلنسمو القياس البياني تميي از عف القياس المنطقي األرسطي-ال يعني استخراج نتيجة تمزـ ضركرة
البيانيةٌ -

مقدمتيف أك أكثر ،بؿ يعني إضافة أمر آخر «بنكع مف المساكاة»ٌ .إنو ليس عممية جمع كتأليؼ بؿ ىك

عممية مقايسة كمقاربة".

1

النحك كالمٌغة كالبالغة في قكلو:
كتتضح آلية اشتغاؿ القياس البياني في الفقو ك ٌ

يمدد حكـ األصؿ إلى الفرع ،إثباتان أك نفيان
"إف القائس ال يصدر حكمان مف عنده ،ال يبتدئو ،بؿ ٌإنما ٌ
ٌ

اعتمادان عمى ما يجده ىك مف شبو بينيما يبرر القياس2".فإذا خال الشبو بينيما بطؿ القياس فال يمكف
القياس بيف شيئيف مختمفيف ال جامع بينيما.

النحاة مف المنيج
حكم استنبطو ٌ
أف القياس ٌ
-3قياس الفقو وقياس ال ّنحو :كيذكر الجابرم ٌ
الن ٌ

النحك ،قد استنسخكا الييكؿ اإليبيستيمكلكجي لػ
فإنيـ في مجاؿ التنظير ألصكؿ ٌ
العممي ألصكؿ الفقوٌ ،
ٌ
3
النحك ".كيسكم
«أصكؿ الفقو» لقد بقي عمـ أصكؿ الفقو عمى الدكاـ النمكذج الذم يفكر بو عمماء أصكؿ ٌ
النحك مثؿ
حكم كالقياس الفقيي ،فيقكؿ " :ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فالقياس في ٌ
بيف القياس ٌ
الن ٌ

4
عي
ر
ش
ال
لقياس
ا
فميس
؛
غكم
م
ال
القياس
ك
)
(الفقيي
عي
ر
ش
ال
القياس
بيف
السيكطي
كيفرؽ
القياس في الفقو".
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
5
غكم غير مطٌرد...
غكم في المعنى؛ ك ٌ
ألف المعنى في القياس ال ٌشرعي يمطٌرد كفي القياس المٌ ٌ
كالقياس المٌ ٌ

غوي :كيذىب عبد الصبكر شاىيف إلى ما ذىب السيكطي فيؤيده
حوي والقياس المّ ّ
-4القياس ال ّن ّ

غكم بتأخير درجتو عف القياس ال ٌشرعي؛ ىك الذم نرل منو
بذلؾ كىذا الذم انتبيكا إليو إلبطاؿ القياس المٌ ٌ

ألف المسافة
غكم؛ ٌ
عي كالقياس المٌ ٌ
نحف آية ثبكتو ،كبرىاف صالحيتو؛ إذ يجب فعال الفصؿ القياس ال ٌشر ٌ
غوي ال يراد منو ذلؾ دائما؛
بينيما كاسعة ،ككظيفة ك ٌؿ منيما تختمؼ عف كظيفة اآلخر؛ ّ
فإن القياس المّ ّ

ألف مجاالتو تختمؼ م ف أصكات ،إلى مفردات ،إلى تراكيب ،إلى دالالت ،كحسبو أف يجرل في كممة
ٌ

6
محمد مختار كلد ٌاباه :مصطمح
كاحدة ليضيؼ إلى المٌغة جزئية جديدة تغنى بيا كتزداد ثركتيا ".كيقكؿ ٌ

العممية الٌتي يتناكليا القياس؛ فيك مصطمح مشترؾ
لمسياؽ كلممادة
ٌ
القياس يشمؿ عدة مفاىيـ تختمؼ تبعا ٌ

-1
نقدية لنظـ المعرفة في الثقافة العر ٌبية ،ص.138
بي دراسة
تحميمية ٌ
ٌ
محمد عابد الجابر ٌ
ٌ
م ،بنية العقؿ العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.139

 -3المرجع نفسو ،ص.141
 -4المرجع نفسو ،ص.141

5
السيكطي ،المزىر في عمكـ المٌغة كأنكاعيا ،ج ،1ص.61-60
ٌ -

6
العدد الثالث1970 ،ـ
 عبد الصبكر شاىيف ،مشكالت القياس في المٌغة العر ٌبية ،مجمٌة عالـ الفكر ،الككيت :المجمد ٌ ،10ك ازرة اإلرشاد كاألنباء ،ص.188
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النحك إلى نكع مف الخمط الذم يؤكؿ إلى االلتباس كالغمكض".
بيف عمكـ مختمفة ،كأدل استعمالو في ٌ

1

إف القياس ينقسـ إلى أنكاع عديدة بحسب العمكـ؛ فمنيا قياس المنطؽ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
الذم ظير مع اليكناف كالعقؿ المنطقي؛ كىك القياس األرسطي ،والقياس األصولي (الفقو) الٌذم ظير في

النحاة األكائؿ كأبي إسحاؽ الحضرمي
حوي الذم ظير مع ٌ
عمـ الفقو كالشريعة اإلسالمية ،والقياس ال ّن ّ

غوي الٌذم ظير مع
حكم مع نشأة ٌ
كالخميؿ بف أحمد الفرىكدم ،كنشأة القياس ٌ
بي ،والقياس المّ ّ
الن ٌ
النحك العر ٌ
جني ،كبعده ابف األنبارم ...إلى زماننا المعاصر.
عمماء المٌغة كابف ٌ

صكره في التشبيو كأركانو األربعة:
وقياس البالغيون عمماء عمـ البالغة إذ يتمثؿ بصكرة مف َّ

المشبو (الفرع/المقيس) ،كالمشبو بو (األصؿ/المقيس عميو) ،كاألداة (الحكـ؛ الٌذم هيعرؼ بو نكع التشبيو)
ألف آلية التشبيو ىي نفسيا آلية القياس.
ألف بنية التشبيو ىي نفسيا بنية القياس؛ ك ٌ
ككجو الشبو (الجامع)؛ ٌ

أف االستعارة ضرب مف
كىذا ما أبرزه المحممٌكف البالغيكف مف عمماء البياف أنفسيـ فالجرجاني مثال يؤكد ٌ
التشبيو كنمط مف التمثيؿ والتشبيو قياس .كابف األثير يقكؿ :المجاز ٌإنما كاف ضربا مف القياس في حمؿ

محمد مختار كلد ٌاباه:
ال ٌشيء عمى ما يناسبو كيشاكمو .كالبالغيكف يساككف بيف التشبيو كالقياس ،كيذكر ٌ
أف
حكم؛
ٌ
فالبد مف تمييزه مف القياس المنطقي ،كالقياس األصكلي ،كالمعركؼ ٌ
كلمحاكلة تكضيح القياس النٌ ٌ
إف ك ٌؿ
القياس األرسطي يتمثؿ في استنتاج شكمي مف مقدمتيف مسمـ بيما؛ كمف أمثمة أشكالو المشيكرةٌ ،

إف سقراط فاف ،كىذا النمط مف القياس ٌإنما ىك شكؿ صكرم ال
إنساف فاف ،كا ٌف سقراط إنساف ،كالنتيجة ٌ
النحك أك الفقو
يستعد تطبيقو في كسائؿ اإلثبات بالبراىيف العقمية دكف أف يصمح منيجا لعمـ معيف مثؿ ٌ

النحاة بو لـ يظير بكضكح إالٌ في القرف الرابع اليجرم ،ككاف اعتماده في التعريفات
أف تأثر ٌ
كسنرل ٌ
حكم كعف
كالحدكد أكثر منو في القياس كيختمؼ القياس األصكلي عف القياس المنطقي كعف القياس ٌ
الن ٌ

غكم ،فالقياس األصكلي " كبالخصكص قياس العمٌة؛ فيك منيج خاص يستيدؼ معرفة عمٌة
القياس المٌ ٌ

النص؛ أم األصؿ كاضفاء الحكـ نفسو عمى المماثؿ الذم ال نص فيو كىك الفرع كذلؾ
الحكـ الكارد في ٌ
إف عمٌة تحريـ الخمر ىي اإلسكار ،كاف النبيذ مسكر ،فالنبيذ محرـ بسبب
بجامع العمٌة ،كمف أشير أمثمتو ٌ

ألف كمييما حمؿ غير المنقكؿ
ىذه العمٌة ،كال أحد ينكر أكجو الشبو بيف القياس األصكلي كالقياس ٌ
حكم؛ ٌ
الن ٌ
2
حكم دكف التفريؽ
عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه ".كيتكمٌـ بعض الباحثيف في دراساتيـ عف القياس ٌ
الن ٌ

1
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.33
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.33
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غكم بالمنطؽ ،فتقكؿ
غكم كتأثر الدراسات المٌ ٌ
غكية العر ٌبية بالمنطؽ؛ أم تأثر القياس المٌ ٌ
بينو كبيف القياس المٌ ٌ

غكية في
فاطمة الياشمي بككشٌ " :
عد القياس أساسا في المنيج المعيارم الذم كضعت بو الدراسة المٌ ٌ
النحك األساس
مرحمة مف مراحميا؛ أما عالقة القياس بالمنطؽ فيي عالقة الكسيمة بالمنيج ،كىك في ٌ

النحكيكف
غكم؛ كقد استعممو ٌ
السماع كيتخذ صكرتيف :الصكرة األكلى ىي القياس المٌ ٌ
الثاني الذم يأتي بعد ٌ
غكم".
الرابع لميجرة .ككاف يقكـ عمى االستقراء المٌ ٌ
األكائؿ منذ ابف أبي إسحاؽ (ت117ق) حتٌى القرف ٌ

1كيتبيف مما ذىبت إليو الباحث فاطمة الياشمي ككغيرىا مف الباحثيف قدماء كمعاصريف مف كجكد

النحك؛ إذ ىك
حكم الذم بدأت مالمحو مع كضع عمـ ٌ
غكم العاـ كالقياس ٌ
الن ٌ
صكرتيف لمقياس ىي القياس المٌ ٌ
النحك مف القياس االستقرائي لمغة العر ٌبية كمعرفة مطردىا مف
مبدأ أساسي في تقعيد القكاعد ككضع عمـ ٌ

حوي؛ إذ ىو محور
شاذىا في قكاعدىا .كعدـ تأثره بالمنطؽ " وال سبيل عند ال ّنحاة إلى إلغاء القياس ال ّن ّ
التقعيد .ومن ثم ال مجال عندهم لتجاهل العلّل؛ أل ّنها محور القياس ،وبهذا يكون ال ّتعليل ضرورة
2
غكم
فرضها المنهج المتبع في البحث ال ّن ّ
حوي "».كيؤخذ عنيا حديثيا عف القياس ٌ
حكم ال القياس المٌ ٌ
الن ٌ

كتطكر
غكية المتأخرة في طرائؽ نمك المٌغة
الذم تتضح مالمحو كعمـ كمي كشامؿ في الدراسات ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
ٌ

النحك كقياس المٌغة كقياس
حكم .كيؤخذ عنيا أيضا كما أسمفنا الذكر في الفرؽ بيف قياس ٌ
القياس ٌ
الن ٌ

النحك كالمٌغة فيقكماف
أف قياس المنطؽ يقكـ عمى مقدمتيف كنتيجة مكجبة بالضركرة ،أما قياس ٌ
المنطؽ ٌ
عمى أركاف أربعة ىي :األصؿ كالفرع كالعمٌة كالحكـ؛ بحيث تقكؿ " :كالصكرة الثانية ىي القياس المنطقي

الشكمي الذم يعتمد المنطؽ كأطرافو أربعة ىي :المقيس ،كالمقيس عميو ،كالعمٌة ،كالحكـ ،كىذه الصكرة
كعدىا غير صالحة لممنيج العممي حيف يعني إيجاد القاعدة ،ثـ إدخاؿ ما
الٌتي رفضيا بعض المٌسانييف ٌ
يمكف إدخالو تحتيا مف مسائؿ3".كيتميز المفيكـ الشكمي لمقياس في المرحمة التالية أخذ القياس مفيكما
مغاي ار لممفيكـ السابؽ ،كلـ يعد مجرد الكقكؼ عمى مدل اطراد الظكاىر كشيكعيا ،كما يقتضيو ذلؾ مف
غكية كاستقراء مادتيا ،كاٌنما صار القياس يدؿ عمى العممية الٌتي يتـ فييا إلحاؽ بعض
جمع ٌ
النصكص المٌ ٌ

ككأنو امتد منو
النصكص ببعض .فأخذ طابعا شكميا أقرب ما يككف إلى المفيكـ المنطقيٌ .
الظكاىر أك ٌ

1
بي ،ط .1القاىرة1937 :ق-
ساني العر ٌ
بي الحديث دراسة في النشاط المٌ ٌ
ساني العر ٌ
 فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المٌ ٌ2004ـ ،إيتراؾ لمنشر كالتكزيع ،ص.67
2
حوي ،ص.183
 عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ3
بي ،ص.68
ساني العر ٌ
بي الحديث دراسة في النشاط المٌ ٌ
ساني العر ٌ
 -فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المٌ ٌ
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سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

1
حكم مف نظرٌية االطراد كالشذكذ
تطكر القياس ٌ
الن ٌ
كتفرع عنو ".كالمفيكـ الشكمي لمقياس يتمثؿ في عممية ٌ
العممية الذىنية المنطقية في المٌغة الٌتي يتـ فييا إلحاؽ
غكية ،إلى
ٌ
في المٌغة ككضع األحكاـ كالقكاعد المٌ ٌ

حكم.
النصكص ببعض؛ كىي امتداد طبيعي لممدلكؿ القياس ٌ
بعض الظكاىر أك ٌ
الن ٌ

خص بو
حكم
َّ
غكم؛ فالقياس ٌ
محمد مختار كلد ٌاباه بيف القياس ٌ
الن ٌ
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
كال يفصؿ ٌ

معرفة كالـ العرب الفصيح مف غير الفصيح؛ كىك معرفة األصكؿ مف الفركع في كالـ العجـ عند

بي
حكية المطردة.
كيتضح القياس ٌ
النحكيكف كالمٌغكيكف األكائؿ ،كفي تقعيد القكاعد ٌ
ٌ
الن ٌ
ي
الن ٌ
حكم في كالـ العر ٌ
أف األسماء
كما ذكره أبي حامد الغزالي في كتابو «المستصفى مف عمـ األصكؿ» في الفصؿ الثاني« :في ٌ

أف لغة العرب الفصيحة أك كالـ العرب الفصيح كضع كتكقيؼ كمٌيا ،ليس
المٌ ٌ
غكية ىؿ تثبت قياسا» فيثبت ٌ

ً
قياس التصريؼ الذم يعرؼ منيـ بالتكقيؼ فال سبيؿ
ليس عمى
فييا قياس أصال ،فيقكؿ " :فإذا ك ٌؿ ما ى
أف
إلى إثباتو ككضعو بالقياس .كقد أطنبنا في شرح ىذه المسألة في كتاب «أساس القياس» .فثبت بيذا ٌ

2
غكم الٌذم برزت مالمحو بقكة عند ابف
أما القياس المٌ ٌ
المٌغة كضعه كمٌيا كتكقيؼ ليس فييا قياس أصالن ".ك ٌ

جني في تنمية المٌغة العر ٌبية ككالـ العرب الفصيح بكالـ المكلٌديف كما ظير مف ألفاظ حاكؿ إلحاقيا بكالـ
ٌ

العرب الفصيح في كتابو الخصائص كتبعو ابف األنبارم في ذلؾ في كتابو «اإلغراب في جدؿ اإلعراب

حكم عند الكاضعيف األكليف ،كامتداد نسبي
غكم ىي امتداد كمٌي لمقياس ٌ
الن ٌ
كلمع األدلٌة» .كحقيقة القياس المٌ ٌ
بأصكؿ المنطؽ.

م إلى
أف ابف األنبارم كتبعو السيكطي ،تجاك از ىذا االستقراء ٌ
كيقكؿ مختار كلد ٌاباه " :غير ٌ
النظر ٌ

غكم ،كالقياس األصكلي فجعال أركانوٌ أربعة كىي :األصؿ كالفرع كالحكـ
المقارنة بيف القياس ٌ
حكم المٌ ٌ
الن ٌ
أف السيكطي كابف األنبارم قىٍبمىوي ابتعدا عف المنيج المٌغكم الذم يعتبر في
كالعمة ...كيقكؿ :كنالحظ ىنا ٌ

السماع
الحقيقة تصو ار استقرائيا يرتكز أساسا عمى القاعدة المّ ّ
غوية الّتي يتم تقريرىا بعد رصد ظواىر ّ

الّتي تصل إلى مستوى االطراد ،واألولى تصنيفو عمى ثالثة أقسام3".كيقكؿ التكاتي بف التكاتي " :أما

النصكص لتالئـ متغيرات
القياس في مجاؿ الفقو فيك األداة الٌتي يستطيع بيا العقؿ اإلنساني تطكير داللة ٌ

الزماف كالمكاف في مجاؿ األحكاـ الشرعية كىي األداة الٌتي يقكـ عمييا التأكيؿ في الجكانب األخرل
حكم فيك كذلؾ األداة التنظيمية الٌتي تحكؿ الكالـ إلى لغة
فإف القياس في الميداف ٌ
لمنصكص الدينية ٌ
الن ٌ
1
حوي ،ص.77
 عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ -2الغزالي ،المستصفى مف عمـ األصكؿ ،ج ،2ص.14-13
3
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.34
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

1
حكم فيك
كترد التغاير ك ٌ
التعدد إلى نسؽ كنظاـ ".كيتضح مما ذكره التكاتي بف التكاتي حقيقة القياس ٌ
الن ٌ

القانكف التنظيمي لمكالـ ،كما كاف عند ابف أبي إسحاؽ مما ىي ُّريد الكالـ إلى المٌغة الفصيحة الصحيحة مف

غكم.
التحكؿ كالتغير كالتٌ ٌ
عدد إلى قانكف النسؽ كالنظاـ العاـ المٌ ٌ

النحك كما ىك في
ألف القياس في ٌ
كيساكم التكاتي بف التكاتي بيف القياس الفقيي كالقياس ٌ
النحكم؛ " ٌ

الفقو يعتمد أساسا عمى التأكيؿ سكاء مف حيث استخراج الحكـ أك مف حيث استنباط العمٌة أك مف حيث
2
حكم في ككنيما
محمد مختار كلد ٌأباه بيف القياس الفقيي كالقياس ٌ
الن ٌ
نقؿ حكـ األصؿ إلى الفرع ".كيجمع ٌ

يشتركا في أركاف القياس مف المقيس عميو كالمقيس كالعمٌة كالحكـ ،كفي ىذا يختمؼ القياس األصكلي
حكم الذم خص بو كالـ العرب الفصيح
حكم عف القياس المنطقي كيتكمٌـ عف القياس ٌ
كالقياس ٌ
الن ٌ
الن ٌ

السماع .كيرل تقسيمو عند ابف األنبارم
المطرد كأساس القاعدة المٌ ٌ
تـ تقريرىا بعد رصد ظكاىر ٌ
ٌ
غكية الٌتي ٌ
أف
كالسيكطي ليس صحيحا كيقترح تصنيفا آخر مف ثالثة أقساـ .كيقكؿ مختار كلد ٌاباه " :كنالحظ ٌ

غكم الذم يعتبر في الحقيقة تصك انر استق ارئيا يرتكز
السيكطي كابف األنبارم قبمىوي ابتعدا عف المنيج المٌ ٌ

السماع الٌتي تصؿ إلى مستكل االطراد
أساسان عمى القاعدة المٌ ٌ
غكية الٌتي يتـ تقريرىا بعد رصد ظكاىر ٌ
حكم).
كاألكلى تصنيفو عمى ثالثة أقساـ( :كىك ما ذكره أبك القاسـ السيمي كمذىبو ٌ
الن ٌ

-1القياس العام :وبعضيم يسميو القياس األصمي :كىك إلحاؽ المفظ بنظيره المسمكع كالمماثؿ

النحكيكف في كثير مف األحكاـ .كبالخصكص في أبنية المصادر ،كالجمكع ،كتصريؼ
كلقد استعممو ٌ

فية.
الصر ٌ
األفعاؿ كالصيغ ٌ

ي :ىك إلحاؽ المفظ ،بنظير غير مماثؿ ،أك بنظير غير مسمكع ،فمثاؿ األكؿ
-2القياس ال ّنظر ّ

قرر
أما الثاني فنراه في صيغ مفردة ٌ
قياس ترخيـ المركب المزجي عمى األسماء المنتيية بتاء التأنيثٌ ،

النحكيكف ٌأنيا تدخؿ في باب القياس ،مثؿ قكليـ :شنئي في النسبة إلى شنكءة ،كلـ لـ يكف ليا نظير تقاس
ٌ

عميو.

إف الفعؿ المضارع
عميمي :كىك ما يرد لمتنبيو عمى عمٌة الحكـ ،مثؿ قكؿ ٌ
النحكييف ٌ
والقياس التّ ّ
عدة معاف ال يتبيف المراد منيا إالٌ باإلعراب 3".كنالحظ
أعرب قياسا عمى االسـ لمشابيتو لو في احتماؿ ٌ
حكم كتصنيفو إلى ثالثة أقساـ ،فالصنؼ األكؿ كالثالث صحيح ما قالو فيو كبو
في حديثو عف القياس ٌ
الن ٌ
1
النحك ،ص.152
 التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ2
النحك ،ص.152
 -التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ

3
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.35-34
محمد مختار كلد ٌاباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

جني كما تبعو
غكم الٌذم لـ يظير إالٌ عند ابف ٌ
عمؿ ٌ
األكليف ،كأما الثٌاني فنعتبره مف القياس المٌ ٌ
النحاة ٌ
نحكم؛ كىك المتعمٌؽ
م في ككنيما قياس
بالقميؿ منو ابف األنبارم .فيتبيَّف الفرؽ بينيما كالقياس ٌ
ٌ
النظر ٌ
غكم؛
حكية المتعمٌقة بكالـ العرب الفصيح المبنية عميو ،كأما القياس ٌ
بالقكاعد ٌ
الن ٌ
م فيك القياس المٌ ٌ
النظر ٌ

جن ي .كىذا التقسيـ الذم أشار إليو مختار كلد أباه كاف نتيجة لما قالو ابف األنبارم مف
الذم أراده ابف ٌ
انقساـ القياس إلى ثالثة متأث ار بو :قياس العمّة ،وقياس الشبو ،وقياس الطرد.

كيقكؿ التكاتي بف التكاتي " :ىي يرُّد َّ
حكم في طرائقو كمظاىره إلى تأثيره
الدارسكف المحدثكف القياس ٌ
الن ٌ

غكية كتقسيـ
أف الٌذم أدل بيـ إلى ىذا ىك تعميالت ٌ
النحاة لمظكاىر المٌ ٌ
بعمـ أصكؿ الفقو ،كأغمب الظٌف ٌ

معنكية1".كيذكر الحاج الصالح في كتابو «منطؽ العرب في
لفظية كأخرل
ٌ
المتأخريف منيـ العمٌؿ إلى عمؿ ٌ

بي :حقيقتو كأىميتو .فيقكؿ :مف المعركؼ
عمكـ المٌساف» يقكؿ في مبحث لو بعنكاف :القياس في ال ٌنحك العر ٌ
أف القياس كمصدر لفعؿ قاس ،يقيس يد ٌؿ عمى إجراء المتكمٌـ في كالمو لمفردة أك تركيب عمى مثاؿ مف
ٌ

يمثيؿ كالـ العرب كلك لـ يسمع ذلؾ منيـ أك مف فصيح ،كربما لـ ينطؽ بذلؾ أحد في أم كقت كلكنو
مدكنا مما يجكز مف العبارات
بي يكضع كما قمنا لتدكيف ما لـ يكف ٌ
يجريو عمى قياس كالميـ ،كال ٌنحك العر ٌ

ثـ األصكؿ.
كمف َّ

حكم الذم يعرؼ بو كالـ العرب مما ليس ىك مف كالـ العرب
كيتكمٌـ الحاج صالح عف القياس ٌ
الن ٌ

إف
الرحمف الحاج صالح مستدال عمى قكلو بقكؿ ابف ٌ
جنيٌ " :
كمما يكصميـ لمعرفة أصكلو .كيذكر عبد ٌ

كنثبتو مف ىذه القكانيف ٌإنما ىك أف ييمحؽ مف ليس مف أىؿ المٌغة
الغرض في ما ين ىد ّْكينوي مف ىذه الدكاكيف ي
بأىميا كيستكم مف ليس بفصيح كمف ىك فصيح ،كالقياس لمصدر قاس يقيس ىك مف اآلليات األساسية

أىميا ،كيذكرٌ " :إنما نقيس ما لـ يأت عمى ما أتى مف كالـ العرب كالغرض
لمممكة المٌ ٌ
غكية كقد يككف ىك ٌ

مف صناعة اإلعراب كالتٌصريؼ؛ ٌإنما ىك أف يقاس ما لـ يجئ عمى ما جاء2" .كيتبيف ىينا مف ىذا القكؿ

أف معرفة كالـ العرب الفصيح مف غيره مف الكالـ ال يتبيف إالٌ بالقياس كأف يقاس ىذا الكالـ عمى ما جاء
ٌ

غكم ،كما قاؿ ابف فارس لمغة العربية مقاييس تؤخذ عمييا كيذكر
مف كالـ العرب .ككمٌو مف قبيؿ القياس المٌ ٌ
حكم-فمـ يذكره بصريح عبارتو بؿ ما استنتجناه مف
الحاج صالح النكع األكؿ مف القياس كىك القياس ٌ
الن ٌ
غكم-يذكر النكع الثاني مف القياس؛ كىك
كالمو عف القياس ،كلـ يفصؿ بيف القياس ٌ
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ

1
النحك ،ص.153
 التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ ٌ2
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،ص.157
 -عبد ٌ
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الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

أف القياس يصمح فقط لتولّيد
يظف
الظاف حسب ما يبدكا مف ىذا الكالـٌ ،
ٌ
غكم فيقكؿ " :كرٌبما ٌ
القياس المٌ ٌ

المفردات الجديدة-مثل المصطمحات-كالكاقع أف المتكمٌـ بمغة مف المٌغات ال ينفؾ يقيس كىك يتكمٌـ بدكف
غكية
شعكر منو؛ ٌ
ألنو يرٌكب في كالمو التٌراكيب الٌتي لـ يسمعيا أبدان بنفس المحتكل مف الكمـ كالكحدات المٌ ٌ
غكية .فك ٌؿ متكمٌـ بمغة مف المٌغات يقيس
كيككف ذلؾ عمى قياس خاص بالمٌغة الٌتي اكتسب فييا ميارتو المٌ ٌ

في ك ٌؿ لحظة في أثناء كالمو ،كاتقانو لذلؾ ىك إتقاف لجزء ىاـ مف لغتو1".كيتبيف مف كالـ الحاج صالح
غكم كتنمية المٌغة بالمصطمحات الجديدة مف خالؿ القكانيف كالقكاعد الٌتي يمتزميا
عمى القياس المٌ ٌ

حكم؛
غكم أشمؿ كعاـ مف القياس ٌ
الن ٌ
المتكمٌـ مف المٌغة فيستعمميا في المصطمحات الجديدة ،كالقياس المٌ ٌ

حكية األكلى الٌتي بدأ يحكـ بيا أبي إسحاؽ الحضرمي عمى كالـ
حكم؛ القكاعد ٌ
حيث يتضمف القياس ٌ
الن ٌ
الن ٌ

أما القياس
العرب؛ فتثبت األصكؿ قياسا ،كتثبت الفركع باألصكؿ ،كيضبط كالـ العرب بالقكاعد ٌ
الن ٌ
حكية ،ك ٌ

في ،كالمستكل
فإنو يتضمف
غكم ٌ
ٌ
كتي ،كالمستكل ٌ
ساني المستكل ٌ
المٌ ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
مستكيات أربعة مف التٌحميؿ المٌ ٌ
سنفصؿ الحديث فيو عند
اللي .كىذا ما
حكم-الٌذم عمؿ بو أبي إسحاؽ الحضرمي-كالمستكل ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
الد ٌ
بي
غكم .إذ نجد الييئات
العممية ،كالمجامع المٌ ٌ
ٌ
المٌسانييف الكصفييف في القياس المٌ ٌ
غكية في الكطف العر ٌ
تنصب جيكدىـ بما يط أر عمى طرائؽ نمك المٌغة كأصكليا القياسية ،كىذا ما نجده عند مجمع القاىرة الذم
فية
تأسس لخدمة أصكؿ المٌغة كأقيستيا معتمدا عمى ما كضعكا العرب القدماء مف قكاعد
نحكية كصر ٌ
ٌ

2
غكم في بحث مجمع المٌغة العر ٌبية استجابة لركح العصر ،كتنمية المٌغة
ٌ
كلغكية أخرل ".كيمتد القياس المٌ ٌ

العر ٌبية بالقياس وىذا تثبيت المّغة بالقياس في معجميا كصيغيا كتراكيبيا بالجديد منيا ،كيجمع سعيد

األفغاني ق اررات مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة منذ تأسيسو ،أكال :قرار التضمين ،والتضمين أن يؤدي فعل

أو ما في معناه مؤدى فعل آخر أو ما في معناه فيعطي حكمو في التعدية والمزوم ...وقرار التعريب:

يجيز المجمع أف يستعمؿ بعض األلفاظ األعجمية-عند الضركرة-عمى طريقة العرب في تعريبيـ.
قرار المولّد :المكلٌد ىك المٌفظ الذم استعممو المكلٌدكف عمى غير استعماؿ العرب؛ كىك قسماف:
-1قسـ جركا فيو عمى أقيسة كالـ العرب مف مجاز كاشتقاؽ أك نحكىما كاصطالحات العمكـ
غكم عند ابف
بي سائغ( .كذلؾ فعؿ ابف ٌ
جني ،أنظر القياس المٌ ٌ
كالصناعات كغير ذلؾ ،كحكمو ٌأنو عر ٌ
1
الرحمف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المٌساف ،ص.157
 عبد ٌ2
األساسية ،المجمد
غكم في دائرة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،مجمٌة كمٌٌية التر ٌبية
ٌ
محمد صالح ياسيف عباس ،القياس المٌ ٌ
 ٌالعدد الثمانكف ،جامعة ديالى ،كمٌٌية التر ٌبية لمعمكـ اإلنسانية ،ص.180
ٌ 19
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جني) ،فالقياس يبيح ألم لغة مف المٌغات تنميتيا بالمصطمحات كالمفردات الٌتي تعبر عف ك ٌؿ زمف يختمؼ
ٌ
عف اآلخر ،كليس بالضركرة أف يككف االختالؼ كبي ار بؿ عمى مستكل بسيط مف مستكيات المٌغة.

-2كقسـ خرجكا فيو عف أقيسة كالـ العرب إما باستعماؿ لفظ أعجمي لـ تعربو العرب (كقد أصدر
المجمع في شأف ىذا النكع قرار التعريب السابؽ) كاما بتحريؼ في المفظ أك الداللة ال يمكف معو التخريج
عمى كجو صحيح؛ كاما بكضع المفظ ارتجاال.
ق اررات في الصياغة كاالشتقاؽ :قرار (فيعالة) لمحرفة ،قرار (فعالف) لمقمب كاالضطراب ،قرار (فيعاؿ)
(فعاؿ) لمنسبة إلى ال ٌشيء ،قرار
لممرض ،قرار (فيعاؿ) ك(فعيؿ) لمصكت ،قرار المصدر الصناعي ،قرار ٌ

(فعل) بتشديد العيف
اسـ اآللة ،قرار اشتقاؽ مف أسماء األعياف ،قرار يمطاكع (فعؿ) الثالثي ،قرار مطاوع ّ

العامة1"...كيقكؿ أحمد
(فعمؿ) ،قرار التعدية باليمزة ،ممحقات األصكؿ
قرار مطاكع (فاعؿ) ،قرار مطاكع ٍ
ٌ

تطور
غكم وىو من الحقائق المقررة لدى المّسانيين المحدثين في ّ
مختار عمر في االعتداد في القياس المٌ ٌ

غوي دليل
تطور الداللة في الصناعة
ّ
المعجمية المعاصرة في معجم الصواب المّ ّ
المّغة بالقياس من خالل ّ

التوسع في القياس واستخدام جممة من القواعد
ومما صححناه عن طريق
المثقف
العربي ،فيقولَّ ":
ّ
ّ
أقر بعضيا مجمع المّغة المصري :قياسية (فُعالة) لمداللة عمى بقايا األشياء مثل :األُكالة
الكمّ ّية الّتي ّ
الحدادة ،واالنتقال من فتح العين في الماضي إلى الضم أو الكسر في المضارع 2".وقد أباح
والفُراكة و ُ

العممية في المّغة منذ زمن سيبويو
أن ىذه
غوي التنوع في صيغ األفعال فيذكر شوقي ضيف ّ
ّ
القياس المّ ّ
لغوية أخرى يقول" :اطّراد صيغة
ومن جاء بعده من ال ّنحاة الّذين أضافوا عميو صيغا
صرفية قياسية ّ
ّ
َ

الساميات بكثرة
تميزت مف بيف أخكاتيا
«تمفعل» في المّغة
ٌ
أف العر ٌبية ٌ
ّ
العربية المعاصرة :مف المعركؼ ٌ
التفنف في صيغ األفعاؿ كالتنكيع فييا ،عمى نحك ما نرل في الفعؿ الثالثي كمزيداتو ،كىي عند سيبكيو

علَّ -
فعل-فاعل-تفَّعل-تفاعل-افتعل-انف َّ
افعول-
افعل-استفعلَّ -
اثنتا عشرة صيغة عمى ىذا النمط :أفعلَّ -
افعوعل-افعا ّل.
غويون عميو سبع صيغ ،ىي:
واستدرك ال ّنحاة والمّ ّ
َّ
َّبج إذا لبس الديباج.
افعل ومثاليا :اد َ
اج َأوى الفرس إذا عمتو كدرة.
اف َْعمَى ومثالياْ :

1
النحك ،ص.128-120
 سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ2
بي ،ط .1القاىرة2008 :ـ ،عالـ الكتب ،ص :ب.
 أحمد مختار عمر ،معجـ الصكاب المٌ ٌغكم دليؿ المثقؼ العر ٌ
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اى َبيَّخ الرجل إذا تبختر في مشيتو.
افعيَّل ومثالياْ :

ْع ْولَ َل مثل :اعثَْو َجج البعير إذا أسرع.
اف َ

ص َل الطائر إذا أخرج حوصمتو.
اف َْوْن َع َل ومثالياْ :
اح َوْن َ

اسمَ ْنقَى الرجل إذا نام عمى ظيره.
ْعنمَى ومثالياْ :
اف َ
اس َح ْن َك َك الميل إذا اشتدت ظممتو.
ْع ْن َ
مل ومثالياْ :
اف َ

أن ال ّنحاة والمّغويين ع َّز عمييم أن يجدوا
ولفتني في ىذه الصيغ السبعة المستدركة عمى سيبويو ّ

لك ّل منيا في المّغة أكثر من مثال واحد ،وىو مثال-كما نرى-نادر وشديد الغرابة ،ولع ّل ذلك ما جعل
سيبويو ييمميا جميعا.
وكان أولى بالمّغويين وال ّنحاة أن يستدركوا عمى سيبويو صيغة «تمفعل» الّتي ساق ليا ابن ج ّني
في كتابو الخصائص ستة أمثمة ،واحتج ليا1".كقد كضع مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة مجمكعة ق ارراتو في

لغكية جديدة تساير حياة الحاضر كمتطمباتيا
غكم لتعبر المٌغة عف متطمبات العصر بمادة ٌ
القياس المٌ ٌ

كعي
غكم في ق اررات المجمع «التضمين» يقكؿ ياسيف أبك الييجاءٌ " :
المعقدة كمف آليات القياس المٌ ٌ
إف ى
المجمع المب ٌكر لمسألة التضميف يد ٌؿ عمى أىمية ىذه المسألة ،كما تش ٌكمو مف عقبات لمناطقيف بالعر ٌبية،
كتعريؼ المجمع لمتىضميف ُّ
يعد في ما أرل أشمؿ كأ ٍىم ىرىف تعريؼ لو عمى مدل معالجة ىذه القضية ،فقد

حد مف مركنتو
ثمة ىى ىنات تى ٌ
ترفع عف كثير مف الخالفات فضال عف تصريحو بقياسية التضمين .غير ٌ
أف ٌ
المتكخاة لمعر ٌبية ،كما رأينا عند مناقشة بعض شركطو ،كلع ٌؿ مف أبرز تمؾ اليىنات-فيما
ىذه ،كخدمتًو
ٌ

الجر؛ كىي أشم يؿ مف ذلؾ
قضية التضميف تنحصر في مسألة ٌ
أىرل-إظيار ٌ
التعدم كالمٌزكـ كنيابة حركؼ ٌ
كأكسعي2".كنحف في العصر الحاضر ال نخرج عف ىذا المنيج فقضيةي التضميف؛ ىي قضية انزياح داللي
غكم بعيدا
بالدرجة األكلى ،قبؿ أف تككف مفيكمان نحكيان أك بالغيا ،كاذا أردنا ليذه
ٌ
القضية أف تأخذ مداىا المٌ ٌ

أف
المنطقي ًة ،كالمسالؾ المعقٌدة،
مف اإلشكاالت
كمما ال ش ٌ
ٌ
ؾ فيو ٌ
ي
فيجب أف تي ى
درس تحت ىذا البابٌ ،

األكؿ كراء تمؾ االنزياحات ،كاف لـ يكف الكحيد...
المجاز القائـ عمى اإلبداع كاالبتكار البياني ىك الرائد َّ

غكم ...فالتضميف
كىك كفيؿ بتتٌبع ىذه الظاىرة
دالليةه
عممية إلحاؽ ٌ
ٌ
ٌ
طكر المٌ ٌ
األسمكبية ،الٌتي تنبثؽ مف التٌ ٌ
3
غكية
فية،
مقابؿ
كعممية اإللحاؽ ٌ
عممية تتٌبع الظكاىر المٌ ٌ
غكم ٌ
الن ٌ
ٌ
عممية اإللحاؽ الصر ٌ
ٌ
حكيةٌ ".
فإف القياس المٌ ٌ
1
لغكية ،القاىرة1990 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.102-98
 شكقي ضيؼ ،تيسيرات ٌ2
حكم لدل مجمع المٌغة العر ٌبية في القاىرة حتٌى عاـ 1984ـ ،ص.23
 ياسيف أبك ىيجاء أبك الييجاء ،مظاىر التجديد ٌالن ٌ
 -3المرجع نفسو ،ص.25
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غكية في حقب زمنية مختمفة ،يعمؿ بآلية التضميف الذم يبدأ
كتطكراتيا الداللية لأللفاظ كالمصطمحات المٌ ٌ
ٌ
عممية اإللحاؽ
في ثـ مقابؿ
طكر
ٌ
كتي كمقابؿ عم ٌمية اإللحاؽ ٌ
الداللي ،مقابؿ عممية اإللحاؽ ٌ
بالتٌ ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
ٌ

مستكيات المٌغة ،كالقياس بدأ كغيره مف العمكـ العر ٌبية عند العرب في المٌغة العر ٌبية أصال
حكم .في ك ٌؿ
ٌ
ٌ
الن ٌ

حكم لمكالـ ،كىذا ما ثبت عند أبي إسحاؽ
غكية ككضع القانكف ٌ
في تقعيد القكاعد ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

أف
(ت117ق) ،كفي معرفة األصؿ مف الفرع؛ كىك القياس ٌ
حكم؛ كىي مرحمة " القياس االستقرائيٌ :
الن ٌ
بي يرجع إلى اعتماده عمى ما يصطمح عميو
لعبد اهلل بف أبي إسحاؽ دك انر بالغ
األىمية في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحكم 1" .كبعدما ك ً
كتطكر لدل
النحك ،ىن ىما
ض ىع القياس في عمـ ٌ
ٌ
الركاة كالمؤرخكف بالقياس ٌ ٌ
النحاة ك ٌ
ٌ
ي
نمكىا الٌتي تأسست لخدمة أصكؿ المّغة وأقيستيا
تنمية المٌغة كطرائؽ ّْ
المتأخريف بشكؿ مباشر في ٌ

لغوي استعمالي
جني ...كغيره مف المتأخريف؛ حيث أصبح قياس
ومقاييسيا ،كذلؾ ما تجمى عند ابف ٌ
ّ

غكية الشائعة ،كىذا األخير بما ٌأنو
غكم الخاطئ؛ كىك ما عرؼ باألخطاء المٌ ٌ
لمغة .كمنيا إلى القياس المٌ ٌ
تطكر طبيعي
ؾ مشاع
استعمالي -يمٍم ه
ٌ
لمعامة كالجميع-ال يقؼ مستعممو عمى مقاييس المٌغة كمعاييرىا ،كىك ٌ
تركيبية إلى
النص مف ظكاىر
كلكنو غير سميـ ،أما أنو طبيعي فألف محكر ىذا المقياس ىك قياس ما في ٌ
ٌ

غكية مف نتائج
الظكاىر
التركيبية الشائعة كالمطردة؛ أم مقارنة ٌ
النص بما يسمـ إليو االستقراء لمظكاىر المٌ ٌ
ٌ
تطكر مضمكف القياس أصبح مف الطبيعي أف تقاس إليو
كىك مفيكـ القياس في ىذه المرحمة ،ثـ حيف ٌ
التطكر الذم أصاب القياس
طكر في المقياس غير سميـ؛ شأنو في ذلؾ شأف
ٌ
ٌ
النصكص .كلكف ىذا التٌ ٌ
المتطكر-تمتد عف التصكر المنطقي لمغة ،كمحاكلة طرد
ألف نتائج القياس-بمفيكمو الجديد
بأسره ٌ
ٌ

فإنيا ترفض األخذ ٌبنصكص ثابتة ،كظكاىر مطردة لمجرد مخالفتيا لما يسمـ إليو
قكاعدىا ،كمف ثمة ٌ
2
حكم كصؼ بعض الكالـ
المنطؽ القياسي مف أحكاـ ".كمما أخذه المعاصركف عمى القدماء في القياس ال ٌن ٌ

بالشذكذ حتٌى في القرآف الكريـ مثؿ كممة «استحكذ» " بؿ لقد بالغكا فنسبكا الشذكذ إلى بعض االستعماالت

الٌتي كردت في القرآف الكريـ حيف نادكا بعدـ جكاز حذؼ «أف» المصدرية".

3

بؿ اختمفكا فيو بعض

سماه أبك عمرك «باألكثر» سماه غيره بالكثير أك الباب أك باألصؿ ،كغير ذلؾ مف
االختالؼ ،فما ٌ

مصطمحات كردت في كتب البصرييف مف المٌغكييف4".كلع ٌؿ حكمة نحاتنا كالمٌغكييف األكليف في القياس

1
حكم ،ص.25
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.74-73

 -3إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.12-9
 -4المرجع نفسو ،ص.13-11
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حكم في تقعيد القكاعد كتنظيـ مسائؿ المٌغة ،إذ يترتب عميو خمك المٌغة مف االطراد كاالنسجاـ ،كىما
ٌ
الن ٌ
1
جني
شرط ىاـ في الفيـ كاإلفياـ ،كمقياس دقيؽ يقاس بو ما بمغتو ك ٌؿ لغة مف نمك
كتطكر ".كيقكؿ ابف ٌ
ٌ

غكم
تطكر عنده القياس مف القياس ٌ
حكم عند القدماء إلى القياس المٌ ٌ
الن ٌ
في القياس المٌ ٌ
غكم؛ كىك الذم ٌ
يكصؿ إلى ذلؾ إالٌ مف طريؽ التٌصريؼ؛ َّ
المضارعى
العاـ " :كقد ييؤخذ جزء مف المٌغة كبير بالقياس ،كال ٌ
إف ي
يكرـ ،بفتح الراء
ًمف فى يع ىؿ الى ىي ًجئي ًإالَّ عمىى ىي ٍف يعؿ
كرـ ،ى
بضـ العيف .أالٌ ترل ٌأنؾ لك سمعت إنسانا يقكؿ :ي
ٌ

كنحكه مما
يكرـ أـ لـ تسمعيـ ...فيذا
في المضارع لقضيت ٌ
بأنو تارؾ لكالـ العرب ،سمعتيـ يقكلكف :ي
ي
2
غكم ،فتككف المٌغة مبنية عمى
ييستدر ي
ؾ مف المٌغة بالقياس ".كيككف القياس ٌ
حكم جزءا مف القياس المٌ ٌ
الن ٌ
السماع ،لتخضع
فية كالمقاييس الٌتي بنيت مف القياس ٌ
القكاعد ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكم مف كالـ العرب ،أك ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
جني في
المٌغة غير المسمكعة لقكاعد كمعايير المٌغة المسمكعة في مستكياتيا األربعة .كيتبيف عمؿ ابف ٌ

حكم
القياس ليشمؿ دائرة التٌصريؼ كىذا ما لـ يكف عند القدماء الذيف سبقكه جميا الذيف اعتنكا بالقياس ٌ
الن ٌ
غكم ،كما يتجمٌى ذلؾ في كتابو الخصائص
مما يذكره ابف ٌ
جني ك ٌؿ مرة في حديثو عف القياس المٌ ٌ
كيتبيف ٌ

النحكٌية .فيقكؿ في «باب في المٌغة المأخكذة قياسا» كذلؾ
كما عرضو في العديد مف األبكاب كالمسائؿ ٌ
و
و
و
أرجاز في
أحماؿ كاف لـ تسمع
أرجاز قياسا عمى
كأف يحتاج عمى تكسير الرجز ...فكنت قائال ال محالة:
3
أف عكامؿ
غكم كأثره في المٌغة فيقكؿ ابف األنبارمٌ " :
ىذا المعنى ".كقد تكمٌـ ابف األنبارم عف القياس المٌ ٌ

األلفا ظ يسيرة محصكرة كاأللفاظ كثيرة غير محصكرة .فمك لـ يجز القياس كاقتصر عمى ما كرد في النقؿ

ألدل ذلؾ أالٌ يفي ما نخص بما ال نخص كبقي كثير مف المعاني ال يمكف التعبير عنيا
مف االستعماؿ ٌ

لعدـ النقؿ ،كذلؾ مناؼ لحكمت الكضع ،فذلؾ كجب أف يكضع كضعان قياسان عقميا ال نقميان 4".كيتكمٌـ عف
أف المٌغة ليست تكقيؼ ،كاٌنما ىي كضع كاصطالح؛ لذا كجب القياس ،فيقكؿ " :أالٌ
ّْف ٌ
القياس في المٌغة كيبي ي
سميت
أف القاركرة ٌإنما سميَّت قاركرة الستقرار ال ٌشيء فييا ،كال َّ
يسمى ك ٌؿ ما يستقر فيو :قاركرة ،ككذا ٌ
ترل ٌ

5
غكم-عند المتأخريف ابف
الدار دا ار الستدارتيا ،كال يس َّمى ك ٌؿ شيء مستدير دارا؟" كيتبيف ٌ
أف القياس المٌ ٌ

غكية ،كمما
ٌ
غكية في التعبير عف المقاصد المٌ ٌ
التنمية المٌ ٌ
غكم ك ٌ
كمف بعدهي-أخذ مكانتو في االستعماؿ المٌ ٌ
جني ،ى
 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.12
2
جني ،المنصؼ ،ج ،1ص.2
 ابف ٌ -3المصدر نفسو ،ج ،2ص.42-41

 -4ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.99
 -5المصدر نفسو ،ص.100
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يندمج في مسألة المٌغة ك ٌأنيا كضع كاستعماؿ في التغير االجتماعي كالمحيط بك ٌؿ آلياتو يفرض ذلؾ في

أم زماف ،إذ تعبر المٌغة عف ك ٌؿ زمف غير الزمف األخر بالمفردات الٌتي لـ تكف أنداؾ فما نقمناه مف المٌغة
ال يمبي حاجاتنا في التعبير عف مقاصدنا في زماننا
حوي كفرع جزئي مف
كييتدم إبراىيـ أنيس عند حقيقة القياس في المٌغة العر ٌبية بدء مف القياس ال ّن ّ

كتطكر مف الداللة األكلى " :كىي الٌتي نمخصيا بكضكح لدل
غكم كقسـ كمٌي بدء بسيطا فنما
القياس المٌ ٌ
ٌ
المتقدميف مف عمماء العر ٌبية؛ أم عمماء القرنيف األكؿ كالثاني مف اليجرة ...فقد أرادوا بالقياس وضع

العامة لمغة .أو وضع القواعد لتمك ال ّنصوص التي انحدرت إلييم ،فسيبويو مثال حين استعمل
األحكام
ّ

في كتابو كممة القياس لم يكن أكثر من أن ظاىرة ما من ظواىر المّغة روى ليا عن العرب قدر من

1
النحاة
عامة ".كبالرغـ مف إدراكو الفارؽ بيف دالالت القياس عند ٌ
األمثمة يكفي؛ ألن توضع ليا قاعدة ّ

تطكر العمكـ فقد نشأ
حكم في تقعيد أحكاـ القكاعد ٌ
األكليف كقياسيـ ٌ
الن ٌ
حكية ،لـ يدرؾ ٌ
الن ٌ
أف ىذا مف باب ٌ
غكم " ىنا أخذ
كعاـ في المٌغة لدل ٌ
النحاة المتأخريف؛ كىك القياس المٌ ٌ
تطكر إلى قياس كمٌي ٍ
القياس جزئيا ثـ ٌ
غكم معنى جديدا لـ يكف مألكفا لدل سيبكيو كال المتقدميف مف معاصريو؛ كىك استنباط شيء
القياس المٌ ٌ

العامة لمغة ،أو وضع
جديد في صكرة صيغ أك دالالت أك تراكيب .وىذا المعنى بعيد عن وضع األحكام
ّ

طكر؛ حيث
القواعد لتمك ال ّنصوص التي انحدرت إلييم .كيكاد يقؼ عند حقيقة القياس مف النمك كالتٌ ٌ
أف
حكم كأحد القكاعد
غكم القياس ٌ
ٌ
العممية الٌتي يشتغؿ بيا القائس ،كليس معنى ذلؾ ٌ
الن ٌ
يتضمف القياس المٌ ٌ
العمماء في القرف الرابع قد انصرفكا عف المعنى األكؿ انصرافا تاما ،بؿ عاش المعنياف جنبا إلى جنب في
ىذا القرف ،كلكف المعنى الجديد ىك الذم كانتا لو السيطرة ،كاكتسب الشيكع ،فحيف كاف يطمؽ مصطمح
2
غكم بدأ بمعنى معيف ىك كضع القكاعد
القياس ال يكاد ينصرؼ إلى المعنى الجديد ".قمنا ٌ
إف القياس المٌ ٌ

النصكص الٌتي انحدرت إلى العمماء مف أسالفيـ كأجدادىـ العرب .كلـ يكف
العامة ،أك األحكاـ لتمؾ ٌ
ٌ
األمر
يخطر بباؿ أحد مف ىؤالء العمماء أف يستنبط جديدا في المٌغة كصيغة أك تركيب أك داللة 3".كيحتـ
ي

غكم عند الكصفييف
غكم باعتباره أصؿ
لغكم ال يمكف االستغناء عنو ،كقد أخذ القياس المٌ ٌ
ٌ
القياس المٌ ٌ
المٌسانييف المعاصريف شأكا كبيرا ،كما ظير ذلؾ عند أعضاء المجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة كفي مجمع

غوي»
محمد صالح ياسيف عباس " :يقكـ ىذا البحث عمى دراسة «القياس المّ ّ
المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،فيقكؿ ٌ
 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.18
-2المرجع نفسو ،ص.19

 -3المرجع نفسو ،ص.23
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في دائرة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة؛ كىك أحد طرائؽ نمك المٌغة؛ كىك أساسيا كقانكنيا العاـ 1".حرص

المجمع منذ إنشائو عمى أف تككف المٌغة العر ٌبية لغة العمـ كالثقافة ،كاألدب كالفنكف كالعمكـ ،قريبة مف

المتطكرة ،كتالءـ بينيا
الخاصة كافيةن بحاجات أىؿ العمـ كالمٌغة كاألدب ،تكاكب الحياة العصرية
العامة ك
ٌ
ٌ
ٌ
كبيف القديـ ،كقد سمؾ المجمع طريقيف لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ.
الطريؽ األكؿٌ :أنو كضع ألفاظا كأسماء لمسميات أنتجتيا الحضارة الجديدة ،أك اصطمح عمييا أىؿ

كرصد الكممات العر ٌبية الٌتي يحتاج إلييا العالـ كالمتعمـ في ىذا الكقت كثيرا ،كجمع ك ٌؿ المعاجـ
عمـ ما،
ى
كالمعجـ الكجيز ،كالمعجـ الكسيط ،كالمعجـ الكبير ،كمعجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،كمعاجـ لممصطمحات

2
غكم الذم
الطبية كاليندسية كالكيميائية كغيرىا ".كاىتـ عمماؤنا القدماء بالمسائؿ المٌ ٌ
غكية ،كالسيما القياس المٌ ٌ

يعد أساس المٌغة كقانكنيا؛ إذ بحث القدماء في مسائؿ نمك المٌغة كتقعيدىا كأكثركا فييا العناية؛ أما القياس
ٌ

ىك األساس الذم ييبنى عميو ك ٌؿ ما يستنبطكنو مف قكاعد في المٌغة أك صيغ في ألفاظيا أك دالالتيا ،إذ

النحك ،كبدأ التأليؼ فيو3".كيعرؼ إبراىيـ أنيس القياس " :كليس
لجأ القدماء إلى القياس منذ نشأة عمـ ٌ

غكم صيغة مف مادة مكاد المٌغة عمى نسؽ صيغة
القياس إالٌ استنباط مجيكؿ مف معمكـ ،فإذا اشتؽ المٌ ٌ

4
ألف
أف ىذا القياس ىك قياس
مألكفة في مادة أخرل؛
َّ
سمي عممو ىذا قياساٌ ".
لغكم ٌ
كيبيف ىنا إبراىيـ أنيس ٌ
ٌ

غكم بيذا النكع مف القياس يريد ابراز لغة جديدة لـ تكف مكجكدة مف ذم قبؿ ،كتمحؽ بتمؾ المٌغة األكلى
المٌ ٌ
بكم ال ٌشريؼ ككالـ
فتككف ىذه المٌغة الجديدة عمى نسؽ كنظاـ المٌغة المألكفة مف القرآف الكريـ كالحديث ٌ
الن ٌ

األكليف؛ ىك معرفة األصؿ كالفرع
حكم عند ٌ
العرب عف غيره مف الكالـ ،كالفرؽ بيف القياس ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ
غكم
بي األصيؿ في عركبتو كفصاحتو .كأما القياس المٌ ٌ
كضبط المٌغة العر ٌبية بأصكليا ،كضبط الكالـ العر ٌ

النحاة المتأخريف كبعدىـ الكصفييف المٌسانييف المعاصريف في تنمية المٌغة باأللفاظ
فقد تمثؿ عند ٌ
كالمصطمحات الجديدة في المٌغة العر ٌبية كغيرىا مف المٌغات.

غوي ":ىك مقارنة كممات بكممات أك صيغ بصيغ أك
كالنكع الثاني مف القياس :ىك القياس المّ ّ

5
أف
غوي ،وحرصاً عمى اطراد الظواىر المّ ّ
غوية ".كيرل إبراىيـ أنيس ٌ
استعماؿ باستعماؿ رغبة في التوسع المّ ّ

1
غكم في دائرة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.179
محمد صالح ياسيف عباس ،القياس المٌ ٌ
 ٌ2
يفية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.663
 خالد بف سعكد فارس العصيمي ،الق اررات ٌحكية كالتٌصر ٌ
الن ٌ
3
غكم في دائرة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،ص.180
محمد صالح ياسيف عباس ،القياس المٌ ٌ
 ٌ -4إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.8

 -5المرجع نفسو ،ص.8
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عممية ذىنية يقكـ بيا المٌغكيكف في ك ٌؿ زمف تختمؼ عف الزمف اآلخر فالقياس لدل المحدثكف
القياس
ٌ
كمف بعده ،كقياس األكليف كابف
كمف عاصره ،ى
جني ى
المٌسانييف يختمؼ عف قياس المٌغكيكف المتأخريف كابف ٌ
أبي إسحاؽ كالخميؿ ،كليس قياس المٌسانيكف كيؤالء فيقكؿ " :القياس عممية عقمية يقكـ بو الفرد كمما احتاج
إلى كممة أك صيغة؛ كىي عممية مستمرة في ك ٌؿ لغة ،كفي ك ٌؿ عصر ،كيقكـ بيا ك ٌؿ فرد مف أفراد
1
غكم ،كحرصان عمى اطراد
الجماعة المٌ ٌ
التكسع المٌ ٌ
غكية ".كيتبيَّف مف النكع الثاني مف القياس؛ كىك رغبة في ٌ
غكية؛ أم غرض المٌغكيكف منو تنمية المٌغة بالكممات كالصيغ كاالستعماالت الجديدة-كلكف في
الظكاىر المٌ ٌ

أف ىذا الزمف
حدكد ما تفرضو المٌغة -كىذا النكع يمثؿ كجية نظر الكصفييف المحدثيف لمقياس،
كخاصة ٌ
ٌ
غكية كالكممات كالصيغ كاالستعماالت العر ٌبية الجديدة
المعاصر تزايدت فيو العديد مف الظكاىر المٌ ٌ
األجنبية األخرل؛ الٌتي ال مفر منيا ،كليس ليا
المذىمة بالمٌغات
كاالف ارزات
ٌ
العممية بالمفردات المٌ ٌ
ٌ
غكية ي

غكم إلحاؽ الكالـ بالكالـ كالمٌغة بالمٌغة أك كضع كالـ
مما دعت الحاجة إلى القياس المٌ ٌ
مقابالت عر ٌبية ٌ

غكم " ،الٌذم يعمؿ عمى الثراء
بي الذم يجرم عمى القياس المٌ ٌ
مستحدث جديد عمى مقاييس الكالـ العر ٌ
2
محمد الخضر
غوي،
غكم ،كتنمية األلفاظ ".كأكؿ المٌسانييف المعاصريف الذم ٌ
تنبوى إلى القياس المّ ّ
المٌ ٌ
ٌ
حسيف ،في كتابو «القياس في المٌغة العر ٌبية» ،كذكر في مبحث لو «الحاجة إلى القياس في المّغة» يقكؿ:

فالقياس طريؽ يسيؿ بو القياـ عمى المٌغة ،ككسيمة تم ٌكف اإلنساف مف النطؽ بآالؼ مف الكمـ كالجمؿ دكف
أف تقرع سمعو مف قبؿ أك يحتاج في الكثكؽ مف صحة عربيتيا إلى مطالعة كتب المٌغة أك الدكاكيف
الجامعة لمنثكر العرب كمنظكميا 3.كىذا كجو الحاجة إلى فتح باب القياس في نظـ الكالـ ،كما يعرض
4
محمد
مف لمكمـ نحك التقديـ كالتأخير كاالتصاؿ كاالنفصاؿ ،كاإلعراب كالبناء ،كالحذؼ كالذكر "...كيذكر ٌ

النحك ،كالقياس الثاني قياس التمثيؿ؛ كىك
الخضر حسيف أنكاع القياس يبدأ بالقياس األصمي؛ كىك قياس ٌ

غكم ،كىذا النكع مف القياس ،كالنكع الذم قبمو ىما مكقع النظر كمجاؿ البحث في ىذه المقاالت
القياس المٌ ٌ
كاخترت لمفرؽ بينيما التعبير عف األكؿ بالقياس األصمي ،كعف الثاني بقياس التمثيؿ".

5

كمظاىر القياس

محمد الخضر حسيف ،أمر دعت إليو الحاجة فيؤخذ بيا عمى مقدارىا كأفرد كتابو بمبحث كبير
المٌ ٌ
غكم عند ٌ
 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.26-25

2
النحك ،ص.47
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ3
محمد الخضر حسيف ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.24
 ٌ -4المرجع نفسو ،ص.25

 -5المرجع نفسو ،ص.27
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«القياس في صيغ الكمم واشتقاقيا» قاؿ فيو " :نمقي في ىذا الفصؿ نظرة عمى القياس في المصادر
كاألفعاؿ ،كاسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ،كأفعؿ التفضيؿ ،كالصفة المشبو ،كفعؿ التعجب ،كالنسب
1
غكم في المٌغة العر ٌبية كخصائصيا؛ فال يمكف أف
كالتصغير كالجمكع".
ي
كيبيف ىاىنا مكاضع القياس المٌ ٌ

غكية في المٌغة العر ٌبية ،ككذلؾ حاؿ أم لغة مف المٌغات ،في
نجرم القياس عمى غير ىذه المقاييس المٌ ٌ

كنمكىا الطبيعي
تطكرىا ٌ
ٌ
النحاة
كأما قياس التمثيؿ؛ فيريد بو إلحاؽ نكع مف الكمـ بنكع آخر في حكـ ،كىك ما ينكره بعض ٌ
إف المٌغة ال تثبت بالقياس2".كيقكؿ في «شرط صحة قياس التمثيل» يككف قياس
كيعنكنو في قكليـٌ :

التمثيؿ صحيحا ،كيتـ االستدالؿ بو عمى تقرير حكـ مف أحكاـ المٌفظ؛ متٌى كاف كجو الشبو بيف األصؿ
كالفرع كاضحان ،أك ظير أف ما ذكره المستدؿ عمى كجو التعميؿ ىك العمٌة الٌتي يرتبط بيا حكـ األصؿ
كيضاؼ إلى ىذا أف ال يكجد بيف األصؿ كالفرع فارؽ يؤثر في عدـ تعدية حكـ األصؿ إلى الفرع ،كيزيد
حد القياس 3".كنذكر نقدا صريحا
بعضيـ عمى ىذا أف ال يككف حكـ األصؿ مخالفا لألصكؿ خارجا عف ٌ
غكم ،كىذا ما لمسناه عند أبي إسحاؽ
ككجييا الىتماـ القدامى بالقياس ٌ
حكم يمغيبيف القياس المٌ ٌ
الن ٌ
ألف ىذا
الحضرمي الذم كاف أقؿ معرفة بكالـ العرب ،فكاف يختمؼ مع أبي عمر بف العالء في القياس؛ ٌ
ٌ
ألنو أ ٍىك ىسع معرفةن بكالـ
حكم؛ ٌ
غكم ال عمى القياس ٌ
الن ٌ
األخير تقكـ حقيقة منيجو في القياس عمى القياس المٌ ٌ

بالسماع كلك بأقؿ الشكاىد،
العرب كتمميذه يكنس بف حبيب ،كمف أىـ دعائمو التقيد ٌ
بالنصكص كالتمسؾ ٌ

(التكسع في ألفاظ المٌغة/كما فعؿ
فيك ال يخرج عف طبيعة المٌغة ،لتظير بذلؾ مالمح القياس المٌ ٌ
غكم ٌ
غكم كعمـ بذاتو مع
الككفيكف في القياس عمى الشاذ) تنظي ار بجانب القياس ٌ
حكم حتٌى يستقؿ القياس المٌ ٌ
الن ٌ
جني بشكؿ تطبيقي مباشر في المٌغة العر ٌبية ،كيقكؿ صالح بمعيد " :ما أيثّْىر مف بعض العرب ،كتغييب
ابف ٌ
غكم الذم يتعمٌؽ بداللة األلفاظ
فرقكا بيف القياس ٌ
البعض اآلخر ،كما ٌ
حكم ،كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
أف العمماء ٌ
النحك قياس» 4".كيذكر صالح بمعيد اجتيادات مثمرة لمجمع
حكم» « ٌ
فتركزت جيكدىـ عمى «القياس ٌ
الن ٌ

لتمس
قدـ مف اجتيادات ترتقي بالقياس
المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،فيقكؿ " :رأم مجمع المٌغة العر ٌبية ماذا ٌ
ٌ

ينص عمى مجمكعة مف ق اررات القياس
عميمية أم
ٌ
العممية التٌ ٌ
ٌ
عممية التٌيسير ،فنراه في باب أقيسة المٌغة ٌ
1
محمد الخضر حسيف ،القياس في المٌغة العر ٌبية ،ص.50
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.74

 -3المرجع نفسو ،ص.79
4
النحك ،ص.50
 -صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ
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ّ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ
1

كيتضح مكقؼ المجمع مف القياس في قكؿ إبراىيـ أنيس:

النحاة كنقاشيـ في بعض المسائؿ ،كلكنو لـ يأخذ بك ٌؿ آراء
أف المجمع قد كضع حدان لجدؿ ٌ
"كىكذا نرل ٌ
المجدديف مف أعضائو أكلئؾ الذيف أرادكا تكسيع القياس إلى أقصى مداه بحيث ال يشمؿ فقط القياس في

األلفاظ ،بؿ يشمؿ أيضا القياس في األساليب كاالستعماالت 2".كقد تنبو مجمع المٌغة العر ٌبية إلى المغاالة

جني في المٌغة ،كقد سبؽ لنا ذكره ،كىك بيذا متأثر بشيخو أبك عمي
غكم كالذم فعمو ابف ٌ
في القياس المٌ ٌ

أف
غكم كرأل ٌ
الفارسي (ت377ق) ،كاتجو مجمع المٌغة العر ٌبية في القاىرة منذ إنشائو إلى قضية القياس المٌ ٌ
ٌ
التنمية الحقيقية أللفاظ المٌغة ٌإنما تككف عف طريؽ ىذا القياس ،غير ٌأنو بدأ تفكيره في القياس عمى حذر
أم لـ يندفع في أكؿ األمر إلى األخذ بالقياس بالمعنى الذم أراده أبك عمي الفارسي في ك ٌؿ ما يعف
ألعضائو ،فمـ يحاكؿ القياس في الدالالت كال في التراكيب ،كلما دعا بعض أعضائو إلى القياس في
التراكيب سئؿ :كىؿ نتكقع تراكيب في العر ٌبية جديدة يمكف أف تقع في كالـ المحدثيف كليس ليا نظائر بيف
أف المجمع الستنباط الصيغ أك الكممات الجديدة في صيغ قديمة".
العرب القدماء؟ أم ٌ

3

المعجمية في بحث القياس مما يبيح ليا استكماؿ نقص كبير في المعاجـ
كاستفادت الدراسات
ٌ

كتنميتيا باأللفاظ كالمفردات كالتعابير الجديدة .كادماج الكممات األجنبية إلى المٌغة العر ٌبية قياسا عمى
مسمؾ القدماء مف العرب في كممات كثيرة فارسية كيكنانية ...في ىذه األمكر كما عمى شاكمتيا نجد مجاؿ

القياس كاضحا جميا .كىذا ىك القياس الطبيعي الذم نعيده في ك ٌؿ المٌغات ،كالذم بو تنمك مادة المٌغة
طكر االجتماعي كما يتطمبو مف تجديد في المٌغة4".كيشير إبراىيـ أنيس إلى الخالؼ
كتتسع فتساير التٌ ٌ
القائـ بيف القدماء البصرييف كالككفييف ،فالبصريكف يشترطكف في القياس أف يككف عمى الشائع الكثير
النحك لـ يكف لو مف
أف القياس في نشأة ٌ
المطرد ،أما الككفيكف فيقيسكف عمى النادر القميؿ الشاذ " ،عمى ٌ
ٌ

العممي بيف مدرستي البصرة كالككفة حيف اختمؼ في أمره ،كاقتصر
الشأف ما كاف في عيد الصراع
ٌ
أف الككفييف
البصريكف عمى جكاز القياس عمى المشيكر الشائع ،كأبكا القياس عمى القميؿ النادر؛ في حيف ٌ
قد أجازكا القياس عمى الشاىد الكاحد أك الشاىديف 5".كىذا عبء مف األعباء الٌتي أخذىا المعاصركف

1
النحك ،ص.54-53
 صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ -2إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.17

 -3المرجع نفسو.34-28 ،
 -4المرجع نفسو ،ص.15

بتصرؼ.
 -5المرجع نفسو ،ص،9-8
ٌ
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النحكييف البصرييف كلـ يأخذكىا عمى الككفييف في كصؼ بعض القرآف الكريـ أك كالـ العرب بالشاذ
عمى ٌ

ألف الككفييف كانكا أكثر سماعا لممدكنة العر ٌبية عمى عكس البصرييف " ،كالحقيقة
كالنادر كالقميؿ كالردمء؛ ٌ

أف الككفييف إف صح أنيـ قامكا بيذا لـ يكف ىذا المسمؾ منيـ نكعا مف القياس ،كال شيئا مف القياس ،كاٌنما
ٌ
بالنص كعدـ التفريط في ىذا ال ٌنص المكركث ...أما الككفيكف فمـ يتكرطكا في مثؿ
ىك مظير اعتزازىـ ٌ
النص قرآنيا أك في شعر قديـ ،كلكنيـ في نفس
ىذه النعكت كالشاذ كالردمء ،كخصكصا حيف يككف ٌ

العامة ،عمى أساس األمثمة كثيرة".
الكقت كانكا أيضا يضمكف القاعدة ٌ
كثمرة الخالؼ بيف المدرستيف قد تظير في أمريف:

لمنص القديـ ،ال يصفكنو بالنعكت المألكفة لدل البصرييف حيف يككف
( )1أف الككفييف أكثر احتراما ٌ

قميال أك نادرا.

غكية إالٌ شاىدا كاحدا أك شاىداف كاف البصريكف ال يأبيكف لو كال يركنو
( )2إذا لـ يرد لمظاىرة المٌ ٌ

مما يستحؽ أف تكضع لو قاعدة .في حيف أف الككفييف كانكا يركف كضع القاعدة ليذا الشاىد المنفرد".

1

كاألكلى األخذ بيذا الشاىد المنفرد بدال مف التأكيؿ كالتقدير ،كاالجتياد البعيد في المٌغة .كيقكؿ
تطكره ،عالقتو ذلؾ بنشأة المٌغة كتدرجيا كجمعيا.
عباس حسف عف القياس " :أصمو ،الحاجة إليوٌ ،
المٌغة العر ٌبية قديمة الميالد ،عتيقة النشأة ،ال يستطيع أحد أف يقطع برأم في عصر كالدتيا ،بدأت

حياتيا ضعيفة اإلبانة ،عاجزة األداء ،معدكدة الكممات :شأف المٌغات جميعان 2".كيتبيَّف مما ذكره عباس
غكم لك ٌؿ المٌغات ،في خمؽ األلفاظ كابتكار الكممات تارة ،كتارة
حسف عف القياس كالمو عف القياس المٌ ٌ

لتطكر العمـ ،فأحسكا
العممية أصكاتيا الٌتي يسمعكنيا مف مصطمحات تكنكلكجية
محاكاة الطبيعة
ٌ
متطكرة ٌ
ٌ
أف القكاعد
أف المٌغة العر ٌبية في ٌ
أشد الحاجة إلى ألفاظ جديدة ،كيقكؿ عباس حسف :مما سبؽ يتضح ٌ
ٌ

بي األصيؿ مباشرة ،كأننا نحف نأخذ أنفسنا بيا نستطيع أف
غكية (كمنيا ٌ
الن ٌ
المٌ ٌ
حكية) مستمدة مف الكالـ العر ٌ
نحاكي العرب كنجعؿ كالمنا مثؿ كالميـ ،كنجريو معو في مضمار كاحد ،كذلؾ ىك «القياس» في المّغة
غوية ،وحمل كالمنا عمى كالميم؛ في صوغ أصول
وفروعيا .وأعني بو :محاكاة العرب في طرائقيم المّ ّ
المادة ،وفروعيا وضبط الحروف ،وترتيب الكممات ،وما يتبع ذلك من إعالل وابدال وادغام وحذف

3
غوي» :فيك معيار لضبط حركة
وزيادة "...ويضيف حسن منديل العكيمي في كالمو عن «القياس المّ ّ

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.26-25

2
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.14-13
 عباس حسف ،المٌغة ك ٌ -3المرجع نفسو ،ص.22
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تطكرىا لتراكيب
االستعماالت المٌ ٌ
غكية الجديدة ،كعدـ خركجيا عف سنف الفصحى .كالمٌغة تحتاج إليو في ٌ
غوي عمى مراحل :أو
طكر الحاصؿ بمناحي الحياة الٌتي تنعكس عمى المٌغة 1".كتتـ
ّ
عممية القياس المّ ّ
التٌ ٌ
غوي.
مراحل
ّ
عمميات القياس المّ ّ

فية كتقرير
الصر ٌ
-1رصد الظكاىر المٌ ٌ
ابي أك الصيغ ٌ
غكية كتصنيفيا بحسب تماثميا في التركيب االعر ٌ
السماع.
القاعدة اعتمادا عمى استقراء الغالب في ٌ
م.
السماع ،كلك كانت مكافقة لمقياس ٌ
النظر ٌ
-2استبعاد الصيغ الٌتي لـ ترد في ٌ

المطردة سماعا منقكال ،ال يقاس عميو الشاذ كالنادر كما دعت إليو
-3اعتبار ما خرج مف القاعدة
ٌ

2
غكم كاضحة " كالقياس بيذا المعنى كاضح الغاية سيؿ الفيـ
الضركرة ".كدعكت عباس حسف لمقياس المٌ ٌ

يغنينا عف التفصيؿ ،كالتشعيب ،كااللتكاء ،كالتعقيد الذم سمكو كثير مف القدامى كالمحدثيف كفتحكا بسببو

أبكابا مف المشكالت ،تكد العقؿ ،كترىؽ الفكر ،كعقدكا بينو كبيف القياس في «عمـ أصكؿ الفقو» ركابؾ
لغكية كشرعية ،كأسرفكا في التفصيؿ كالتفريع 3"...كيقكؿ سعيد جاسـ
كأشباىا رتبكا عمييا أحكاماى عجيبةٌ ،

أشد االختالط السيما في أمثمتو ،فدعكنا إلى
غكم ٌ
الزبيدم " :كرأينا أف القياس ٌ
حكم مختمط بالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
طكر4".كيتبيف مف قكلو الذم َّ
قدمو كنقد لكثير مف
الفصؿ بينيما ،كتحديد ضكابطيما في ٍ
ىدم الحاجة كالتٌ ٌ
النحك عندىـ بقياس الفقو كىك أراد قياس المٌغة الحديثة بكالـ العرب
النحكييف إلحاؽ القياس ٌ
القدامى ك ٌ
حكم الٌذم كضعو القدماء يكشؼ عف المجيكؿ مف المٌغة العر ٌبية حينما دخمت ألفاظ غير عر ٌبية
كالقياس ٌ
الن ٌ

خاصة بعد الفتكحات اإلسالمية " ،فتسرب إليا كممات أجنبية أك تتغير أبنية بعض األلفاظ أك يختؿ ضبط
ٌ
بعض حركفيا ،أك تركيب جمميا كأساليبيا كلقد ظير تأثر الفعمي يسي ار أياـ الرسكؿ عميو السالـ ،كالخمفاء

حرصا عمى لغتيـ ،كلغة كتابيـ الكريـ ،كبادركا إلى اتخاذ الكسائؿ لدفعو ،كدرء
الراشديف ففزع المسممكف
ن

خطره5".كيذكر ميدم المخزكمي تعريفا لمقياس لـ يذكره مف سبقو ،كلكف ذىب فيو عمى مذىبيـ في

غكم ،كىذا ما ذكره في المدخؿ قبؿ ذكر التعريؼ ،أما تعريفو
القياس ٌ
حكم كىك يعني بكالمو القياس المٌ ٌ
الن ٌ
1
كمية التر ٌبية لمبنات ،المجمد 19
حسف منديؿ العكيمي" ،القياس ٌغكم" ،مجمٌة ٌ
حكم بيف التجريد العقمي كاالستعماؿ المٌ ٌ
الن ٌ
2008ـ ،جامعة بغداد ،ص.1
2
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.36
محمد مختار كلد اٌباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
3
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.22
 عباس حسف ،المٌغة ك ٌ4
كتطكره ،ص.8
بي نشأتو
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌٌ
النحك العر ٌ
5
النحك بيف القديـ كالحديث ،ص.18
 -عباس حسف ،المٌغة ك ٌ
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فقاؿ :القياس ىك حمؿ مجيكؿ عمى معمكـ ،كحمؿ ما لـ يسمع عمى ما سمع ،كحمؿ ما يكجد مف تعبير
عمى ما اختزنتو الذاكرة ،كحفظتو ككعتو مف تعبيرات كأساليب كانت قد عرفت ،أك سمعت ،كىذا قياس-
كما قمت-ىك الطريؽ الطبيعية لنمك مادة المٌغة كاتساعيا 1".كيعترؼ ىنا بنكعيف مف القياس .القياس

لكنو لـ ي ٍف ً
ص ٍؿ في التعريؼ بينيما كيتضح الفرؽ بينيما كما سبؽ كذكرنا عند
غكم ٌ
ٌ
ى
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ

بد
القدامى كالمٌسانييف الكصفييف كيؤخذ عمى تعريفات ىؤالء لمقياس عدـ ذكرىـ ألركاف القياس؛ إذ ال ٌ
لمقياس مف تكفر أربعة أركاف كما ذكرىا ابف األنبارم (األصؿ كالفرع كالعمٌة كالحكـ) كا ٌف أغمب التعريفات
قد غيبت ىذه التعريفات كبعضيا أضمر منيا البعض ،كال يككف التعريؼ تاما إالٌ إذا كاف جامعا مانعا
كتذكر الباحثة خديجة الحديثي لتعريفات القدامى لمقياس ما َّ
كحده ابف
حده بو الركماني (384ق)ٌ ،

األنبارم (577ق) ،كتشير لتعريؼ المعاصريف منيـ ميدم المخزكمي ،كتعريؼ إبراىيـ أنيس ،كتقكؿ بعد
غكية ،كحمؿ كالمنا عمى كالميـ كلف تتٌـ لنا ىذه
ذلؾ " :كما القياس إالٌ محاكاتنا لمعرب في طرائقيـ المٌ ٌ
النحك بعد استقرائيـ الكالـ
فية الٌتي كضعيا مؤسسك ٌ
غكية ك ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
المحاكاة إالٌ إذا أخذنا بالقكاعد المٌ ٌ
حكية ك ٌ

الحد
كتعدد مساكنيا كتنكعيا عمى ٌ
بي األصيؿ في فصاحتو كعركبتو عمى اختالؼ القبائؿ المتكممة بو ٌ
العر ٌ
2
السامرائي تعريفات القدامى لمقياس ،كذكر في
السماع ".كيذكر فاضؿ صالح ٌ
مر بنا في كالمنا عمى ٌ
الٌذم ٌ
األخير تعريؼ ميدم المخزكمي مف المعاصريف الذم نقمتو عنو خديجة الحديثي ،كلـ يذكر تعريفيا كقاؿ:

كقد أجمعت الدكتكرة خديجة الحديثي التعريفات السابقة فقالت :القياس حمؿ مجيكؿ عمى معمكـ كحمؿ
3
أف
غير المنقكؿ عمى ما نقؿ كحمؿ ما سمع في حكـ مف األحكاـ كبعمٌة جامعة بينيما ".كيرل تشكمسكي ٌ

غكم بفرع مف
غكم ضركرة مؤسسة في ك ٌؿ لغات العالـ ،كقد خص نظرٌية القاس المٌ ٌ
نظرٌية القياس المٌ ٌ
َّ
أف أعدادا غير متناىية تكلد مف أعداد متناىية.
فركعيا "
معتمدا القباس الرياضي منيجا ينطمؽ مف ٌ
حكية مف غير
النحك ىي عزؿ الجمؿ ٌ
فالمٌغة ذات الحركؼ المعدكدة تكلٌد جمال ال حصر ليا .ككظيفة ٌ
الن ٌ

4
بي
حكية كالمقبكلة مف غير المقبكلة ".كقد قدـ الباحث عبد اهلل الجياد قضية محكرية حكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
1
بي ،ص.20
 ميدم المخزكمي ،في ٌبي نقد كتكجيو ،ط .2بيركت1406 :ق1986-ـ ،دار الرائد العر ٌ
النحك العر ٌ
2
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.222-221
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ

3
حكية حتٌى نياية القرف الثالث اليجرم ،ط.2األردف1430 :ق2009-ـ ،دار عمار
السامرائي ،الحجج ٌ
الن ٌ
 فاضؿ صالح ٌص.151
4
غكم الحديث»
ساني المعاصر «نظرٌية ٌ
بي في ضكء مناىج النظر المٌ ٌ
النحك العر ٌ
 عبد اهلل الجياد ،نياد المكسى كالمنيج المٌ ٌسانيات ،دراسات-مراجعات-شيادات-تكريما ألستاذ الدكتكر نياد المكسى ،ط.1
نمكذجا .مقتطؼ مف كتاب آفاؽ المٌ ٌ

بيركت2011 :ـ ،مركز دراسات الكحدة العر ٌبية ،ص.428
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ساني المعاصر فيقكؿ :كلكف سدنة الحفظ كاالستظيار ىـ الذيف يتصدكف لك ٌؿ جديد كلك ٌؿ فكر
كالدرس المٌ ٌ
بي ىيكؿ قائـ بذاتو؛ كىك عبارة
يتسمح بركح االجتياد كيتيمكنو بالبدعة ،كك ٌؿ بدعة ضاللةٌ .
فالنحك العر ٌ

لتطكر ،كال يحتاج إلى مشركعيتو مف خارجو ،فال ننتظر مف الدرس
عف سمسمة مف مظاىر االجتياد كا ٌ
1
بي ىيكؿ قائـ بذاتو كال
إف ٌ
ساني المعاصر أف يقدـ شيادة حسف الجكدة ٌ
بيٌ ".
النحك العر ٌ
لمنحك العر ٌ
المٌ ٌ
بي ،كحسب الحقب الزمنية الٌتي م ٌر
أف حقيقة ٌ
يحتاج إلى أف يقدـ لو شيادة حسف الجكدة ،إالٌ ٌ
النحك العر ٌ
بيا مف أطكار تاريخية اتصفت بركح االجتياد كاإلبداع لدل القدماء كالمعاصريف كليست ىا ىنا أذكر ما

ساني المعاصر انماز باإلبداع
ذكره القدماء مف إبداع
نحكم ،إالٌ ٌ
ٌ
أف المٌسانييف المعاصريف كدرسيـ المٌ ٌ
النحك
حكية المعاصرة الٌتي أفصح ٌ
حكم-كما سبؽ لنا ذكره-في نشأة المؤلفات ٌ
كاالجتياد في الدرس ٌ
الن ٌ
الن ٌ
بي فييا مف تغمؿ المنطؽ كالفمسفة ،كتعقيده بما يثقؿ كاىؿ المتعمـ الناشئ .كلـ يتصؼ بما اتصؼ بو
العر ٌ
حكية ،كىي أيضا تعبر عف مرحمة تاريخية
بي في عصر الضعؼ؛ حيث نشأة المنظكمات ٌ
ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
بي.
مف مراحؿ االجتياد كاإلبداع في ٌ
النحك العر ٌ

غكية في تنمية المٌغة العر ٌبية مع ظركؼ
ساني المعاصر في دكر المجامع المٌ ٌ
كتمثؿ القياس المٌ ٌ
أف المجمع قد أخذ عمى عاتقو
غكم؛ إذ ٌ
الحضارة كالصكغ القياسي يحتؿ جانبا ىاما مف نشاط المجمع المٌ ٌ

ثـ أف يضع اسما لك ٌؿ مخترع،
عبء تطكيع المّغة
ّ
العربية الفصحى لظروف الحضارة؛ فكاف عميو مف ٌ
منيجية في ك ٌؿ فرع مف فركع المعرفة فإذا كاف شيء ما مف ىذه المخترعات قد شاع
كاصطالحا لك ٌؿ فكرة
ٌ
بيف الناس باسـ أجنبي ،نظر المجمع في ىذا االسـ ،كأخضعو مع غيره ألحدل الطرؽ اآلتية في

الصياغة.
بي مف حيث
 -1التعريب؛ كذلؾ بأف تؤخذ الكممة األجنبية المستعممة ،فتكضع في قالب عر ٌ
أصكاتيا كصيغيا ،عمى ما جرل في فمسفة كىرطقة ،كسفسطة ،الٌتي اتخذت كمٌيا حركفا عر ٌبية كبدت في

صيغة عر ٌبية في صيغة «فعممة».

بي لمكممة األجنبية المستعممة ،مع مراعاة الشركط الٌتي ىي في
 -2الترجمة؛ كذلؾ بإيجاد مقابؿ عر ٌ
الفني.
االصطالح ٌ

1
ساني المعاصر ،ص.430
 -عبد اهلل الجياد ،نياد المكسى كالمنيج المٌ ٌ
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 -3ارتجاؿ كممة جديدة تراعى فييا شركط الصياغة العر ٌبية ،كما تراعى فييا الشركط الٌتي في

الفني كذلؾ1".كنستخمص مما سبؽ ذكره في بحثنا لمقياس في المٌغة العر ٌبية؛ بحيث يتجمى
االصطالح ٌ

حكية ،كمعرفة األصكؿ مف الفركع ،كمعرفة األصكؿ المطردة منيا
حكم في تقعيد األحكاـ ٌ
القياس ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكم ،كبعدما ظير خالؼ منيجي في
أف القياس نشأ كعمـ مقيد بالكضع ٌ
كالشاذة منيا أيضا فيتبيف ٌ
الن ٌ

النحك ،كىذا ما يسميو سعيد جاسـ الزبيدم القياس المطرد :كىك ما
حكية بقكاعد ٌ
تأسيس كتقعيد األحكاـ ٌ
الن ٌ

2
جني
استمر مف الكالـ في اإلعراب كغيره مف مكاضع الصناعة مطردا".
كتطكر مدلكؿ القياس عند ابف ٌ
ٌ
غكية ،كمف
غكم بشيء قميؿ إلى مدلكلو الجديد في العمميات
مف القياس ٌ
القياسية المٌ ٌ
ٌ
حكم إلى القياس المٌ ٌ
الن ٌ

تطك ار مع عمـ
تطكر القياس بمدلكلو الجديد في عمـ المٌ ٌ
ٌ
سانيات العر ٌبية المعاصرة ،كأصبح أكثر ٌ
ثـ ٌ
سانيات العر ٌبية المعاصرة ،كيتحدث جاسـ الزبيدم عف أقساـ القياس؛ كىي في الحقيقة شيء كاحد ىك
المٌ ٌ

المطرد ،كالقياس الشاذ ،كالقياس المتركؾ (الميجكر) كينحؿ
حوي ،كتمؾ أقسامو بدء مف القياس
القياس ال ّن ّ
ٌ

القياس ىنا بحسب العمٌة إلى ثالثة أضرب :قياس العمٌة ،كقياس المساكم ،كقياس األكلى ،كقياس األدكف
(كىك حمؿ ضد عمى ضد) كقياس الشبو كقياس الطرد ،ثالثا :كينحؿ القياس ىنا بحسب المعنى كالمفظ

فظي ،كينحؿ القياس رابعة بحسب الكضكح كالخفاء إلى ضربيف:
إلى ضربيف :القياس
ٌ
المعنكم كالقياس المٌ ٌ
حكم
القياس الجمي ،كالقياس الخفي ،كىذاف الضرباف منقكالف نقال حرفيا مف القياس الفقيي إلى القياس ٌ
الن ٌ

النحك جممة.
لذلؾ نرل أف يحذفا مف ٌ

أف القياس قد تحكؿ إلى صناعة ذىنية ،كرياضية عقمية
إف ىمف يطالع في جزئيات ىذا الفصؿ يجد ٌ
ٌ
عامة لمظكاىر المشترؾ .ليستعيف بيا
ابتعدت بو عف أف يككف الطريؽ الٌتي يسيؿ بيا أف نضع ضكابط ٌ
3
إف عناية
المتعمـ صيانة لسانو كقممو قراءة ككتابة مما أفضى إلى نفكر عاـ مف القياسٌ ،
فالنحك ".كالحقيقة ٌ

حكم ،كلكف مما نتأ في
سعيد جاسـ الزبيدم بالقياس نشأتو
كتطكره لـ يتكاف فييا عما نتأ في القياس ٌ
الن ٌ
ٌ
كتطكر المٌغة.
غكم كبعده ابف األنبارم في نمك
حكم مف نمك
كتطكر عند ابف ٌ
القياس ٌ
جني في القياس المٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
حكم في
كارتأت مدرسة الككفة بعد ذلؾ العمؿ بشكؿ غير مباشر إلى تطكير القياس مف الكضع ٌ
الن ٌ

حكم إلى طرائؽ نمك المٌغة ،كفتح باب االستقراء القياسي لمغة العر ٌبية بأخذ المٌغة دكف الكصؼ
التقعيد ٌ
الن ٌ
1
الكصفية ،ص.43-42
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
كتطكره ،ص.34
بي نشأتو
بيدم ،القياس في ٌ
 سعيد جاسـ الز ٌٌ
النحك العر ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.45-34
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غكم بشكؿ غير مباشر ،كتظير
السمبي لمكالـ مف الردمء كالشاذ كالنادر كالضعيؼ تأسيسا لمقياس المٌ ٌ

غكم
غكم كعمـ مستقؿ بذاتو في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف بنكع مف التمحؿ المٌ ٌ
مالمح ىذا القياس المٌ ٌ
جني بابا مف أبكاب كتابو
جني أبك عمي الفارسي ،كفي مقكلتو المشيكرة ،كالٌتي أعطاىا ابف ٌ
مع شيخ ابف ٌ

الخصائص «ما قيس عف كالـ العرب فيك مف كالـ العرب» .كىذا ما تنبو إليو الكصفييف المٌسانييف
غكم المقيد بحدكد
المعاصريف في القياس،
كخاصة مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة فأعضاءه أخذكا بالقياس المٌ ٌ
ٌ

أمر طبيعيا في أم لغة مف المٌغات.
المٌغة .كما يككف ذلؾ ا

كأعطى بعض الكصفييف المعاصريف منيـ تماـ حساف كابراىيـ أنيس أث ار ممنيجا لدل الطفؿ في
غكية لمغة الطفؿ ،كىذا عند بعض الباحثيف
االستقراء القياسي لمٌغة ،ك ٌأنو منيج
تعميمي في التنمية المٌ ٌ
ٌ
خاصة في
كتطكره
غكم في مستكيات المٌغة األربعة
ٌ
الغربييف المعاصريف ،كيمكف أف نجمؿ القياس المٌ ٌ
ٌ
الكصفية:
مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،كنكجز كصؼ خالصة القياس في ىذه الخطاطة
ٌ
غوي
غوي أو (الصوغ القياسي العام) أركان القياس المّ ّ
القياس المّ ّ

كتي
المستكل ٌ
الص ٌ

حكم
المستكل ٌ
الن ٌ

في
المستكل ٌ
الصر ٌ

اللي
المستكل ٌ
الد ٌ

صيغة «فعممة»

التٌرجمة كالتٌعريب

التٌعريب في األصكات

مع مراعاة االصطالح الفني

فمسفة

ىرطقة

سفسطة

غكية)
حكم (تقعيد القكاعد ٌ
القياس ٌ
حكية المٌ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
االستقراء كالتقعيد
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الفرع

األصؿ

المقيس عميو

العمٌة

المقيس

الحكـ

الجامع

الحكـ

متعددة بدءا مف دراسة األصكات بيف صكت
غكم في المٌغة تتشكؿ في دراسات ٌ
كدراسات القياس المٌ ٌ

الصرؼ ،كدراسة بيف
كتي ،كدراسة العالقة بيف صيغة كصيغة في عمـ ٌ
كصكت آخر في عمـ التشكيؿ ٌ
الص ٌ
النحك ،كدراسة في عالقة بيف معنى كممة
تركيب كممة ككممة في جمؿ كنصكص كخطابات في عمـ ٌ
ككممة في عمـ المعاني ،كحيف يستقيـ الكالـ نحكيا قد ال يستقيـ المعنى .كدراسة عالقة معاني الكممات

المعجمي.
السياؽ غير داللتيا في المعنى
مفردة ىك مف صميـ عمـ المعجـ؛ ٌ
ألف داللة الكممات في ٌ
ٌ

كأصبح المٌسانيكف الكصفيكف المعاصريف مكلعكف بالمنيج الكصفي معتبريف االستقراء القياسي

حكم الذم سار عميو
حكم في المٌغة شيئا معياريا مف الفكر المعيارم الكضعي لمغة ،كينتقدكف القياس ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ

ألنيـ يركف المٌغة-المنيج الكصفي-كصفا مف لدف المتكمـ ال معيار قكاعد المٌغة
كمف بعدهٌ ،
أبي إسحاؽ ى
عمى متكممييا فيقكؿ تماـ حساف في دراستو لمغة بيف المعيارية كالكصفية؛ بيذه الدراسة في كتابو أراد

سانييف الغربيف ،فيقكؿ " :كلكف عممية الصكغ القياسي عمى
األكليف مف ٌ
غكييف كالمٌ ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
المقارنة بيف ٌ
معياريتيا ال تدخؿ في صمب المنيج؛ فيي تتصؿ بنشاط مف يستعمؿ المٌغة كمف يبحث فييا ،كاف الفرؽ
بينيما ىك فرؽ ما بيف الفرزدؽ كابف أبي إسحاؽ ...كىكذا ال ييعتبر اعتراؼ المنيج الكصفي في الدراسات

غكية بفكرة الصكغ القياسي خيانة لطابعو الكصفي؛ فيك لـ يعترؼ بيا كفكرة منيجية ،كاٌنما الحظيا
المٌ ٌ
لغكم ...كعمى حد تعبير دم سكسير مؤسسة عمى المنطؽ ،خالية مف ك ٌؿ كجية نظر
ككصفيا كنشاط
ٌ

عممية ،كىي ال تيتـ بالمٌغة نفسيا ،بؿ ترل فقط أف تسف القكاعد الٌتي تفرؽ بيف االستعماالت الصحيحة
كغير الصحيحة ،كىذا منيج معيارم ،بعيد عف المالحظة الخاصة ،يفرض كجية نظره فرضا 1".كيعتبر
تماـ حساف المنيج الكصفي مخالفا لممنيج المعيارم؛ حيث يقيد المنيج المعيارم المٌغة بنفس المعايير في
1
الكصفية ،ص.44-43
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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ك ٌؿ زماف كمكاف ،كأما المنيج الكصفي فيتمثؿ في كصؼ المٌغة حسب ك ٌؿ عصر مف العصكر كحسب ك ٌؿ
زمف مف األزمنة ،فاالستقراء القياسي الكصفي لمغة القديمة يختمؼ عف االستقراء القياسي لمغتنا المعاصرة
حيث تنتأ ألفاظ كصيغ جديدة في لغتنا لـ تكف آف ذاؾ .كيتكصؿ مف مكقؼ ابف أبي إسحاؽ في حكمو
معترضا عمى الفرزدؽ شعره ككالـ الفرزدؽ ىنا يكحي بالفرؽ بيف نكعيف مف المعايير؛ أكليما معايير
حكم الٌتي خمقيا بنفسو كيريد
المتكمٌـ الٌتي يراعييا باعتبارىا مستكل صكابي اجتماعيا ،كثانييما معايير ٌ
الن ٌ

غكم الحديث ىليعترؼ بالمستكل
أف يفرضيا عمى االستعماؿ كيتخذىا مستكل صكابي دراسيا ،كا ٌف المنيج المٌ ٌ
الصكابي األكؿ الذم دافع عنو الفرزدؽ كينكر مستكل الصكاب الثاني الذم دافع عنو ابف أبي إسحاؽ".

1

بد لنا منو كىك أف ابف أبي إسحاؽ لـ يكف يخمؽ المعايير مف نفسو
لكف في ىذا االستخالص تعقيبا ال ٌ
ابي االجتماعي المعيارم
ٌ
ألنو بادئ ذم بدء عالـ بالمٌغة أم بكصفيا كبحدكدىا المٌ ٌ
غكية بمستكاىا الصك ٌ
فبحث في ما ىك منو أكثر اطرادا مما ىك شاذا كقكؿ الفرزدؽ ،كالحقيقة تكمف في التكامؿ بيف المنيجيف
الكصفي كالمعيارم ،فاالستقراء القياسي بدأ كصفيا ثـ أصبح معياريا ،كال يمكف أف نقكؿ ٌأنو معيارم دكف

أف يمر بمرحمة الكصؼ ،ليذا قسمنا الكتاب إلى بابيف :سمينا أكليما المعيارية ،كسمينا الثاني الكصفية
كربطنا بيف المعيارية كبيف أمكر استعماليو كاعترضنا عمى الربط بينيا كبيف المنيج ،كربطنا بيف الكصفية
غكية في العصر الحاضر ،فأما
إف المنيج الكصفي ىك جكىر الدراسات المٌ ٌ
كبيف أمكر منيجية ،كقمنا ٌ

كيتككف
األمكر االستعمالية الٌتي ربطنا بينيا كبيف المعيارية؛ فيي القياس ،كالتٌعميؿ ،كالمستكل الصكابي؛
ٌ
بيا أثر الفرد في نمك المٌغة".

2

الوصفيين المعاصرين:
سانيين
ّ
غوي عند المّ ّ
المطمب الثالث :قضايا القياس المّ ّ

غكم لدل الكصفييف في المٌغة الفصحى ،كما تنماز بو المٌغة الفصحى
أخذت دراسة القياس المٌ ٌ

بخصائص تختمؼ بيا المٌغات بينيا عف المٌيجات أك المٌيجة مف ميزات جزئية ليا ،كتختمؼ نظرة
الكصفييف المٌسانييف عف نظرة القدامى األكليف بيف القياس االستقرائي المعيارم كالقياس االستقرائي
الكصفي لمغات أك المٌيجات " ربما تحظى المٌغة الفصحى أك المعيارية مثال بمكانة متميزة عند الجماعة
غكية بالقياس إلى المٌيجة المحمية كىي نظرة ربما يككف ليا ما يسكغيا عند ىذه الجماعة فقد يككف ذلؾ
المٌ ٌ
غكم الكصفي ال ينظر إلى المٌغة ىذه النظرة
ألسباب دينية أك قكمية أك اجتماعية ...كلكف المٌ ٌ

1
الكصفية ،ص.20
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.13
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ّ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

غكية الخالصة ،كمف ثـ فميست الفصحى-مف حيث
الخاصة(المعيارية) بؿ ينظر مف حيث الخصائص المٌ ٌ
ٌ
ىي أصكات-أكثر دقة أك أجمؿ تعبي ار أك أكثر اطرادا مف الميجة المحمية ،كليست الميجة المحمية في ىذا

1
محمد حسف عبد العزيز مقابمة بين نظرة القدماء والمحدثين إلى القياس:
المجاؿ فسادا أك انحرافا ".كعقد ٌ
كيتجمَّى ذلؾ أكثر كضكحا عندما نتبيف المنيج الكصفي الذم ينظر إلى المٌغة في حقب زمنية مختمفة؛

غكية في المٌغة الكاحدة ،ال المعيارية المفركضة في ك ٌؿ زماف كمكاف.
طكرات المٌ ٌ
حيث يتـ رصد التٌ ٌ
النحك اآلتي:
يعقد الدكتكر أنيس ىذه المقابمة عمى ٌ

النصكص الٌتي سمعت عف العرب ،كقد حدد زمانيا كمكانيا عند
-1ما يقاس عند القدماء ىك ٌ

جميكر العمماء ،أما الذم يقاس عميو لدل المحدثيف فيك ما يختزنو الفرد في حافظتو مف مسائؿ المٌغة.

الحضرمي-أما
-2حاكؿ البصريكف تحديد نسبة شيكع الظاىرة الٌتي يقاس عمييا-أبي إسحاؽ
ٌ

أف المرء ال يقكـ بعممية القياس عمى أساس نسبة الشيكع فحسب ،بؿ قد يككف قياسو في
المحدثكف فقد أركا ٌ
بعض األحياف عمى قدر سيطرة ذلؾ المذخكر (المخزكف) في الحافظة عمى شعكر صاحبو ،كاف تمثؿ في

قميؿ مف الشكاىد ،فقد يحدث أف يتـ القياس في ذىف المرء عمى أساس مثؿ كاحد أك مثاليف.
أف عممية القياس ٌإنما يقكـ بيا أكلئؾ الذيف كرسكا حياتيـ
-3كاف القدماء مف عمماء المٌغة يظنكف ٌ

لخدمة المٌغة ،أما أصحاب المٌغة مف الفصحاء الذيف يحتج بكالميـ فال يكادكف يمجئكف إلى ىذا القياس في
السماعي.
القياسي ك
يسمى
حياتيـ ،كليذا ظير في بحكثيـ ما ٌ
ٌ
ٌ
كينبّْو الدكتكر أنيس إلى خصكصية العر ٌبية في ىذا المجاؿ فيي ليست-كغيرىا-مف المٌغات مترككة

العامة ،بؿ القياس فييا مباح فحسب لممكثكؽ مف أدباءنا
طكر ،كالقياس فييا بأيدم األطفاؿ ك ٌ
لسنة التٌ ٌ
كشعرائنا.
َّن تأثير آراء (سوسير) في القياس في موقف الدكتور أنيس ،وسنرى
كأظف القارئ الكريـ قد تبي َ

في حديثنا عن القياس في المجمع كيف كان تأثير ىذه اآلراء في ق ارراتو حين انظم إليو الدكتور
أنيس".

2

سانيين العرب :أثمر منيج البحث المٌساني
الوصفيين
غوي بين
الغربيين والمّ ّ
ّ
ّ
أوال :القياس المّ ّ

العممي الكضعي
اإلنسانية ،كعمى ك ٌؿ المٌغات الحية مما حدده المنيج
الكصفي في مختمؼ دراسات العمكـ
ٌ
ٌ
1
العربية ،ص.126
محمد عبد العزيز ،القياس في المّغة
ّ
 حسف ٌ -2المرجع نفسو ،ص.133
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في ك ٌؿ الدراسات؛ حيث أصبح مف الممكف بمكاف دراسة أم لغة مف المٌغات كفؽ مستكيات المٌغة ،كطرائؽ
كتطكر
المحمية،
كتطكرىا التاريخي عبر حقب زمنية مختمفة ،كاألكثر مف ذلؾ دراسة المٌيجات
نمكىا،
ٌ
ٌ
ٌ
التحكيمية ...إلى نظرٌيات أخرل
التكليدية
البنيكية إلى
سانية المعاصرة مف
ساني إلى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النظرٌيات المٌ ٌ
البحث المٌ ٌ
سانية.
العامة كتطمعاتيا المٌ ٌ
معر ٌ
فية ما زالت في طكر التنظير كاالكتشاؼ لمبادئيا ٌ

غكم
كالمؤسس الركحي لعمـ المٌ ٌ
ساني في المٌغة عف القياس المٌ ٌ
سانيات سكسير لـ يغفؿ بحثو المٌ ٌ
حددىا (سكسير) في كتابو الشيير (محاضرات في
أىـ المفاىيـ الٌتي ٌ
كالقياس عند سكسير  analoyمف ٌ
عمـ المٌغة العاـ) إذ خصو بالفصؿ الرابع كالخامس مف الجزء الثالث بعمـ المٌغة التاريخي.

غكم في عمـ المٌسانيات العاـ عند سكسير؟ كما تأثير آراء سكسير في عمـ
فكيؼ تجمٌى القياس المٌ ٌ

خاصة؟ كما تأثير آراء سكسير عمى أعضاء
غكم
سانيات في المٌ ٌ
المٌ ٌ
ٌ
عامة ،كفي القياس المٌ ٌ
سانيات العر ٌبية ٌ

مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة؟ كما تأثيره عمييـ في ق اررات مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة؟ كما الجديد الذم

سانيات المعاصرة حكؿ القياس الخاطئ كالتكىـ؟
أثارتو المٌ ٌ
غوي عند سوسير:
تعريف القياس المّ ّ

كالقياس كما عرفو سكسير محاكاة صيغة لصيغة أخرل باطراد ،كمف ثـ فالصيغة القياسية (المقيس)

ىي الصيغة الٌتي كضعت طبقا لصيغة أخرل (المقيس عميو) بحسب قاعدة معينة.
النحك اآلتي:
كقد حدد سكسير العممية القياسية بطريقة رياضية في شكؿ معادلة عمى ٌ
 =órátóermفإف = órátor

كلنأخذ مثاال مف العر ٌبية لتكضيح المعادلة السابقة:
فإف جمع
إذا كاف جمع نصيحة = ٌ
نصائح

فريدة =

X

honor =x=honpremhonor

س = فرائد

س

القياس الزائؼ أك الخاطئ:
كالقياس عنده ال يتكقؼ عمى كجكد صيغة مثالية كاممة أك (فصحى) ينبغي أف تحتذل تماما
فالصيغة القياسية-عنده-متٌى حاكت نمكذجا آخر ،كاف عده المٌغكيكف شاذا أك خطأ 1".كيتكمٌـ تماـ حساف
غكم كالصكغ القياسي في المٌغة الٌذم ال يككف إالٌ مف خالؿ مبدأيف رأسييف:
عف القياس المٌ ٌ

غكم كقكاعده؛ حيث تكمف قكاعد المٌغة القياسية
أكليما :الرجكع إلى صيغ كتراكيب الصكغ القياسي المٌ ٌ

1
العربية ،ص.128-127
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المّغة
ّ
ٌ -
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كثانيا :الصكغ القياسي في صكرة معادلة خارج أطر قكاعد المٌغة القياسية ،تتكلٌد مف إنشاء نطؽ
لغكم يقتضي منو أف يستعمؿ مؤنث
ثـ يط أر لو مكقؼ
ٌ
جديد مبتدع في المٌغة .كما يقكؿ تماـ حسافٌ " :
أحمر فعندئذ يختار ىذا المؤنث عف طريؽ القياس اآلتي:
إذا كاف
÷

طكيؿ
أحمر

:

طكيمة

:

س

كسنرل أف (س) ىذه تضيؼ أداة التأنيث إلى أحمر بنفس الطريقة فتجعميا «أحمرة»".

1

كيشير الحاج صالح عف ىذه المسألة في حديثو عف القياس بالتكافؤ " ،فاالنتقاؿ مف المذكر إلى
الخاصة الّتي يتحقق بيا ىذا االنتقال.
المؤنث يخضع لقياس أي لتكافؤ جميع التحويالت
ّ

فالميـ في ىذا البحث عف التكافؤ بين التحويالت ،كأنكاع ىذه التحكيالت كثيرة كاالنتقاؿ من

المفرد إلى المثنى إلى الجمع وفي تصاريف مختمف األفعال
المكبر إلى المصغر في التصغير ،ومن
ّ
ّ
وىذا قد يمزم منو دائما الزيادة لعنصر وقد يكون ىناك حذف أو إبدال أو قمب أو إدغام وغير ذلك من

2
وتي لمصيغ
الص
ر
طو
ت
ال
انين
و
ق
في
غوي
م
ال
القياس
يبحث
وتية".
ّ
ّ
صريفية والتّ
العمميات التّ
الص ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صريفية ّ
ّ
غوية من اإلبدال والحذف والزيادة وفقا لقوانين
األصمية في الكممات تحدث عمى مستوى
التغيرات المّ ّ
ّ

غوي ىي االشتقاق واالشتراك ،والترادف والتضاد والمجاز
وتي وآليات اشتغال القياس المّ ّ
طور ّ
التّ ّ
الص ّ
غوية من معنى إلى معان أخرى.
تطور معجماتيا المّ ّ
والترجمة ،ىذه اآلليات الّتي تنمي المّغة والّتي ّ
تبين ّ
طور الصوتي نتيجة عامل بيئي ساعد عمى ذلك " ،فحين نقارن
ويتحدث إبراىيم أنيس عن التّ ّ

تطو ار
بين «الجثل والجفل) بمعنى النمل ،نالحظ أن إحدى الكممتين يمكن أن تعتبر أصال واألخرى ّ

ليا".

3

غكم المطمؽ؛ ىك (القياس الخاطئ) يككف فيو الكالـ خركجا عف المألكؼ كانزياحا عف
كالقياس المٌ ٌ

غكية عما يجب أف تككف عميو المٌغة أصكاتا كتصريفا كتركيبا كداللة ،كىذا الٌذم يعيبو مجمع المٌغة
المكاد المٌ ٌ
غكية
غكم بالصيغ كالتٌراكيب المٌ ٌ
العر ٌبية بالقاىرة كأعضائو في طرائؽ نمك المٌغة ،عمى أف يجرل القياس المٌ ٌ
الٌتي تفرضيا قكاعد المٌغة؛ حيث تبيح ذلؾ قكاعد المٌغة القياسية .ال أف تكجد ألفاظ في المٌغة ال تقبميا

1
الكصفية ،ص.40-39
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
الرحمف الحاج صالح ،منطق العرب في عموم المّسان ،ص.173-172
 -عبد ٌ

 -3إبراىيـ أنيس ،في المٌيجات العر ٌبية ،القاىرة2003 :ـ ،مكتبة األنجمك المصرية ،ص.155
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بعد بالمّغة
قكاعدىا فمؤنث أحمر «حمراء»؛ قياس
ألن الطفل ليس ُممِ ًما ُ
لغكم مطمؽ؛ أم قياس خاطئ؛ ّ
ٌ

غوي إالّ بالمّغة الفصيحة .وال يقبل قياسو.
الفصيحة وال يتقيد بيا .وال ُيجرى القياس المّ ّ

ألف
غكم عما يريد التعبير عنو؛ ٌ
كالحقيقة أف القياس الٌذم يمجأ إليو الطفؿ نتيجة قمة مخزكنو المٌ ٌ

خاصة بيا في ذاكرتو ،ليستخدميا عند الحاجة
السماع ،في مجاميع
ٌ
الطفؿ في بداية حياتو يعتمد عمى ٌ
غكية ما يحتاج إليو مف الكممات فال يجده فييا بمعنى
إلييا غير ٌأنو يحدث أحيانا أف يفتقد في ذخيرتو المٌ ٌ
أنو قد يصادؼ شيئا لـ يسمع كممة تدؿ عميو ،فسرعاف ما يخترع كممة مف عنده بالقياس عمى ما لديو مف

كممات تشبييا :فيضع مثال كممة مسَّاحة (لألستيكة إ) ،أك كقافة (لمفرممة إ) أك نظافة (لمفرشاة إ) كغير
ذلؾ 1".كالسؤاؿ الذم يراكد الباحث ىاىنا ،ىؿ يمكف تكليد صيغ كتراكيب ككممات جديدة ال يكجد ما
يشبييا في المٌغة؟ كالجكاب ال تكجد صيغ كتراكيب ككممات في المٌغة دكف أف نجد شبيييا ،أك ما يشبييا
غكم ،كىكذا يستعمؿ األطفاؿ في مرحمة تعمٌميـ لمغة عددان
كىننا تتحقؽ نظرٌية األصؿ كالفرع في القياس المٌ ٌ

كبي انر مف الصيغ الجديدة كذلؾ باستجابتيـ لداعي القياس ،كلكف الجزء األكبر مف ىذه المبتكرات ييصمح

ألنيا في غالب األحياف ،ليست إالٌ عكارض فردية ناتجة عف حس غير صائب ،أك معرفة
فيما بعد؛ ٌ

فإف بناء (اتٌبع) مف( :تبع) مثال ،أدل
ناقصة بالمٌغة ،كقد يؤدم القياس إلى نشكء كممات جديدة في المٌغةٌ ،

أف (اتخذ) مأخكذة مف (تخذ) ،مع ٌأنيا مف (أخذ) كبذلؾ نشأت كممة جديدة ىي (أخذ) 2".كقد
تكىـ ٌ
إلى ٌ
التكىـ» أك «الحمؿ» أك
عرؼ قدماء المٌغكييف العرب ىذه الظاىرة ،ظاىرة القياس الخاطئٌ ،
كسمكىاٌ « :

3
فإنو
«القياس الخاطئ» ".كيقكؿ سيبكيو عف القياس الخاطئ؛ كىك الغمط مثال " :فأما قكليـ :مصائب؛ ٌ

غمط منيـ كذلؾ ٌأنيـ تكىمكا أف مصيبة فعيمة ،كاٌنما ىي يم ٍف ًعمىة4".كيقكؿ أيضا " :كيدخؿ عمى مف قاؿ ىذا
َّ
كضعت (نًي) في غير
أف القياس قد قُبح إذا
ى
نفسو[ :قد] منحتىنيني ،أال ترل ٌ
أف يقكؿ الرجؿ إذا منحتو ى

مكضعيا5".كىذا ما يسميو المٌسانيكف المعاصركف بالقياس الخاطئ " إذا خالؼ ىذا القياس ما شاع في

غكيكف المحدثكف
المٌغة ٌ
فإننا حينئذ نعمـ ٌأنو مف عمؿ الفرد كليس مما سمعو مف قبؿ ،كىذا ىك ما يسميو المٌ ٌ

1
غكم مظاىره كعمٌمو كقكانينو ،ط .1القاىرة1410 :ق1990-ـ ،مكتبة الخانجي ،ص.99
طكر المٌ ٌ
 رمضاف عبد التكاب ،التٌ ٌ.بتصرؼ.
 -2المرجع نفسو ،ص107-99
ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.114

 -4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.367
 -5المصدر نفسو ،ج ،2ص.365
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غوية المعاصرة الخاطئة الٌتي تعرؼ
«بالقياس الخاطئ» 1".كترجع األسباب
الحقيقية في االستعماالت المّ ّ
ٌ
غوية الشائعة» في المٌغة العر ٌبية المعاصرة ،ككغيرىا مف لغات العالـ إلى القياس الخاطئ
«باألخطاء المّ ّ
ثـ قد ال
طور المّ ّ
والتّ ّ
غوي غير الطبيعي " ،كالقياس الخاطئ ،يبدأ عادة عند فرد يقكـ بو لممرة األكلىٌ ،
غوية الشائعة» الٌتي
يصمح فينتشر كيزيد ،كيقمده غيره مف الناس كمف ىنا ينشأ ما َّ
يسمى «باألخطاء المّ ّ

تتطكر ،كتغمب عمى القديـ .كتسكد كحدىا في أذىاف الناس 2".فقد شيدت " الكممات الالتينية
يمكف أف
ٌ
تـ تحكيميا مف معناىا األصمي كفؽ سمسة مف التحكالت ،كالكممات الفرنسية
المتغيرة في النطؽ ،كغالبا ما َّ
(ذات تككيف الشعبي؛ أم كليدة االستعماؿ) كلكف في كقت مبكر مف العصكر الكسطى شيع األدباء
النحك
كالعمماء كممات أخرل بشكؿ مباشر عف طريؽ تتبعيـ إلى الكممات الالتينية (تشييع عممي) عمى ٌ

اآلتي:

غكم (لالستعماؿ الشائع).
تطكر الكممات الالتينية إلعطاء البديؿ المٌ ٌ
 ٌ3
يتـ شيكع االستعماؿ الجديدة مف االستعماؿ".تطكر الصيغ والداللة في بعض األحياف4" ...ويقول دي سوسير:
ولمقياس الخاطئ أثر كبير في ٌ
كتية كتيعدلٌو؛ كىي القياس ،فإليو ترجع جميع
أف ىناؾ قكة ٌ
الص ٌ
كمف حسف الحظ ٌ
تحد مف مفعكؿ التغيرات ٌ

صكتية كالٌتي تصيب مف الكممات مظيرىا الخارجي
أسباب التغيرات العادية الٌتي ليست ذات طبيعة
ٌ

كيقتضي القياس كجكد منكاؿ كمحاكاة منتظمة لذلؾ المنكاؿ .فالصيغة القياسية إ ّنما ىي صيغة صنعت

5
كتية
الص ٌ
غكم إالٌ بالمعايير ٌ
عمى منوال صيغة أو صيغ أخرى طبقا لقاعدة معمومة ".فال يجرل القياس المٌ ٌ

غكية الشائعة المطردة ىذا ما أشار إليو
حكية ك ٌ
كتية ك ٌ
اللية لمغة كباستعماؿ الصيغ المٌ ٌ
الد ٌ
الن ٌ
الص ٌ
الصر ٌ
فية ك ٌ
ك ٌ

المطردة ،كفي
حكم ،كعند ابف أبي إسحاؽ كنظرٌية المٌغة
سكسير ،كذكره نحاتنا األكليف قبمو في القياس ٌ
الن ٌ
ٌ

المٌغة اإلنجميزية البريطانية ،يجب استخداـ االقتراف البسيط في كثير مف األحياف مع الجمؿ الثانكية
1
غكم ،ط .1القاىرة2000 :ـ ،مكتبة زىراء الشرؽ ،ص.48
طكر المٌ ٌ
 رمضاف عبد التكاب ،لحف ٌالعامة كالتٌ ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.48

Jean Duboi, LAROUSSE LIVRES DE BORD Grammaire les notions Fondamentales Toutes les règles
2005.

Aout

France

en

Imprimé

logique,

et

grammaticale

Analyse

expliquées

3

-

clairement

IMPRESSION: I.M.E.-25110 Baume-les-Dames. P ; 6.
4
غكم ،ص.51-48
طكر المٌ ٌ
 رمضاف عبد التكاب ،لحف ٌالعامة كالتٌ ٌ
محمد عجينة ،طرابمس
األلسنية
 -5فرد يناف دم سكسير ،دركس في
ٌ
محمد ال ٌشاكشٌ ،
العامة ،تعريب :صالح القرمادمٌ ،
ٌ
1985ـ ،الدار العر ٌبية لمكتاب ،الجماىيرية العر ٌبية المٌ ٌبية ،ص.243
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بد أف أرل عمر سأخبره
بشركط ىذا البناء ما يستخدـ عادة في المعنى المطمكب ،كنكرد مثاال :إذ كاف ال ٌ
بماذا أفكر ،في ىذا االستعماؿ ،يجب أف يستخدـ المعنى المطمكب ،ىذا ىك االستخداـ األكثر شيكعا في
المٌغة اإلنجميزية األمريكية 1".كيقكؿ دم سكسير " :كيعتمد القياس عمى كجكد نمكذج كالمحاكاة النظامية
صّْنعت طبقا لنمكذج صيغة أخرل أك أكثر ،حسب قاعدة
لو ،كالصيغة القياسية ىي الصيغة الٌتي ي

2
غكية المألكفة كعمى
غكم عند سكسير ال يككف إالٌ بإجراء المٌغة الجديدة عمى النماذج المٌ ٌ
معينة ".فالقياس المٌ ٌ

غكم أم
غكم يكشؼ ذلؾ
التطكر المٌ ٌ
غكم .فالقياس المٌ ٌ
طكر كالتغير المٌ ٌ
ٌ
المٌغة المثالية النمكذجية األكلى؛ أم التٌ ٌ
أف القياس يعادؿ أثر التحكيالت
حكية ك ٌ
فية ك ٌ
الد ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
اللية ،كيقكؿ سكسير " :بيد ٌ
كتية ك ٌ
التحكيالت ٌ

كتية الٌتي تحدث لمجزء الخارجي
الص ٌ
الص ٌ
كتية .فالقياس يتحكـ في جميع التٌغييرات االعتيادية غير ٌ
ٌ

3
ركيبية
لمكممات ".كمف أىـ الكظائؼ ٌ
حكية لمصكغ القياسي تككيف الجمؿ بحيث تطابؽ النماذج التٌ ٌ
الن ٌ

أف المتكمٌـ إذا لـ يكف ذا دربة في االستعماؿ
فية ،فال ش ٌ
الصر ٌ
ؾ ٌ
المعترؼ بيا .أما مف حيث الصيغ ٌ
4
فية لك ٌؿ
غكم في الصيغ الصر ٌ
غكم ".كتظير أكبر مالمح القياس المٌ ٌ
غكم ،فسيبالغ في عممية القياس المٌ ٌ
المٌ ٌ

في لمٌغات.
الصر ٌ
فية أك الميزاف ٌ
المٌغات؛ حيث يتـ بيا معرفة المقاييس ٌ
الصر ٌ
غكم ليس خطأ ،كيعيب عف القدامى
كأما عالـ المٌ ٌ
سانيات الغر ٌبية فيرل سكسير في ىذا االستعماؿ المٌ ٌ

غكم عند ىؤالء
األكليف مثؿ ىذا االعتراض في المٌغة-كما فعؿ أبي إسحاؽ-فيرل ٌأنو مف قبيؿ النمك المٌ ٌ
ٌ
كتية ،كالظكاىر
الص ٌ
األجياؿ فك ٌؿ عصر يختمؼ عف اآلخر كك ٌؿ جيؿ كذلؾ ،ككذلؾ المٌغة .في التعبيرات ٌ
القياسية ليست تغييرات.

سمكىا «بالقياس الكاذب»
فيقكؿ سكسير " :لـ يفيـ المٌ ٌ
غكيكف األكائؿ طبيعة ظاىرة القياس الٌتي ٌ

بحؽ الٌنمط األساس  honórعندما ابتكرت الصيغة  honorإذ كانكا
أف الالتينية ارتكبت خطأ
ٌ
فظنكا ٌ

يعدكف ك ٌؿ شيء يخرج عمى الحالة األصمية شذكذا كتشكييا لصيغة مثالية فكقعكا في الكىـ الذم كاف
ٌ
سائدا في عصرىـ .حين نظروا إلى الحالة األصمية لمغة عمى أ ّنيا شيء مثالي كامل ،كنتج عف ذلؾ

ٌأنيـ لـ يسألكا أنفسيـ سؤاال بسيطا :ىؿ سبقت تمؾ الفترة المثالية فترة أخرل".

5

أف االشتقاؽ ىك
ٌ
كيتبيف ٌ
1

;-Mary Ansell, FREE ENGLISH GRAMMAR. Second edition. Copyright, system dil egitim merkexi 2000, p

147.

 -2فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيز ،ط .1بغداد1985 :ـ،دار أفاؽ عر ٌبية ،ص.184
 -3المرجع نفسو1985 ،ـ ص.184
4
الكصفية ،ص.40
حساف ،المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -5فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيز ،دار أفاؽ عر ٌبية ،بغداد1985 ،ـ ص.185
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غكم كالتكليد كالتٌرجمة ككضع المصطمح ،كيقكؿ دم سكسير " :كقد اشتؽ
أداة مف أدكات القياس المٌ ٌ

بالصكتييف( -m :كما في bim
عدد مف األفعاؿ .الٌتي تشبو األفعاؿ االغريقية المنتيية
الصكت  mمف ٌ
ٌ
ٌ

¸ )gum¸ stam¸tuomكطغت ىذه األفعاؿ عمى تصريؼ األفعاؿ الضعيفة كمٌيا فغيرت نياية الفعؿ
1
فإف سكسير ال
أف القياس ىنا لـ يبمغ فرقا صكتيا بؿ شاع أسمكبا في الصياغة ".كمما سبؽ ذكره ٌ
كيالحظ ٌ

يعتبر القياس خركجا عف المٌغة؛ أم ال يعتد بالقياس الخارج عف المٌغة كال ىي ُّ
عتد الخركج عمى القياس-بيذا

ألف ىذا االستعماؿ حريةي تمارسيا ك ٌؿ لغة كما
المفيكـ-خطأ ما داـ االستعماؿ الجديد قد استقر في المٌغة؛ ٌ
القياس الذم استقرت عميو لغة إالٌ حريةي سبقت مف قبؿ أف تصبح قياسا يراد لو أف يستبد بالمٌغة2".كلع ٌؿ
مف الضركرم بمكاف أف تككف ىناؾ عالقة جامعة بيف المقيس كالمقيس عميو في المٌغة ،كىي عمة القياس
ٌأنو ال يمكف الخركج عف المٌغة القديمة إلى المٌغة الجديدة المستحدثة؛ بحيث تخضع لمستكيات المٌغة مف
الداللة ،كتشرؾ في نفس الحكـ تحت مظمة المٌغة الكاحدة
النحك كعمـ ٌ
الصرؼ كعمـ ٌ
الصكت كعمـ ٌ
عمـ ٌ

غكم المقيد كنمك طرائؽ المٌغة بو ،لكف في حدكد المقيس عميو؛ أم محتكيات
كيؤيد سكسير القياس المٌ ٌ

اللية فيقكؿ
غكية
حكية ،كالمعاني ٌ
فية كالتٌراكيب ٌ
الد ٌ
الن ٌ
(السماع) مف األصكات كالصيغ الصر ٌ
الذخيرة المٌ ٌ
ٌ

إف عممية االبتداع-ميما كاف نكعيا-ينبغي أف يسبقيا مقابمة ال شعكرية لمحتكيات الذخيرة
سكسيرٌ " :

 Storehouse of Languageحيث تقبع الصيغ حسب عالقاتيا السياقية  syntagmaticكالجدكلية
".associative

3

غوي في ك ٌؿ المٌغات ليذا " ،أصدر مجمع المٌغة
غوي توجبو ضرورة االستعمال المّ ّ
والقياس المّ ّ

العر ٌبية بالقاىرة كثي ار مف الق اررات الٌتي تجيز القياس لزيادة الثركة المفظية ،كتطكيعيا لمطالب الحياة

المعاصرة.

المكلٌد :ىك الذم استعممو المكلدكف عمى غير استعماؿ العرب كىك قسماف:
قسـ جركا فيو عمى أقيسة كالـ العرب مف مجاز ،أك اشتقاؽ ،أك نحكىما ،كاصطالحات العمكـبي سائغ.
كالصناعات كغير ذلؾ .كحكمو ٌأنو عر ٌ
كقسـ خرجكا فيو عف أقيسة كالـ العرب. -1فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.185

2
العربية ،ص.128
محمد حسف عبد العزيز ،القياس في المّغة
ّ
 ٌ -3فرديناف دم سكسير ،محاضرات في عمـ المٌغة العاـ ،ترجمة :يكئيؿ يكسؼ عزيز1988 ،ـ ،بيت المكصؿ ،ص-188

.189
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االشتقاؽ :يجيز المجمع االشتقاؽ لمضركرة مف أسماء األعياف ،كيراعي في ذلؾ القكاعد الٌتي سار
عمييا العرب.
العممية".
النحت :يجكز النحت عندما تدعك إليو الضركرة
ٌ

1

الوصفيين المعاصرين:
سانيين
ّ
المبحث الثّاني :أقسام القياس عند القدماء والمّ ّ

الوصفيين المعاصرين :كىك األصؿ
سانيين
ّ
األول :المقيس عميو (األصل)عند القدماء والمّ ّ
المطمب ّ

غكية المنقكلة عف العرب الذيف يحتج بكالميـ ،سكاء كاف النقؿ سماعا أك
النحاة؛ أم ٌ
عند ٌ
النصكص المٌ ٌ
2
ألنو إما أف
إف المقيس عميو أحد أمكر ثالثةٌ :
ثـ ٌ
ركاية ،مشافية أـ تدكينا لينبني عمييا حكـ المقيسٌ ".
حكيكف األكليف القياس عمى المقيس عميو
غكيكف ك ٌ
الن ٌ
يككف كثي ار مطردا أك قميال ال يطرد أك شاذا ،كأجاز المٌ ٌ

المطٌرد ىك الكثير الشائع
المطرد كالقميؿ ،كلـ يجيزكا القياس عمى الشاذ ،كمنو ال ٌ
بد مف كضع الفرؽ بينيا ي

النصكص ما يتفؽ معو ،كاذا كاف قاعدة لـ
النحكٌية فإذا كاف نصا كرد مف ٌ
غكية كالقكاعد ٌ
مف ٌ
النصكص المٌ ٌ
يكف في القكاعد ما يناقضيا 3".كالقميؿ؛ ىك عكس المطٌرد؛ أم أقؿ منو في الشيكع أقؿ منو في الكـ كالشاذ
الذم ال يقاس عميو؛ ىك النادر ،كىذا الفرؽ بيف القميؿ كالشاذ ،فالقميؿ ليس النادر ،كالقميؿ ىك الذم لـ
غكية المسمكعة أك مركية ،كقد يككف كممة كاحد كلكنا اعتبرنا القياس فييا
يخالؼ القكاعد ،ك ٌ
النصكص المٌ ٌ

فإنو ىك ما خالؼ
ألنو لـ يرد ما يناقضيا ،كأما الشاذ؛ ٌ
قياسا عمى القميؿ كليس قياسا عمى الشاذ؛ كذلؾ ٌ

غكية مسمكعة أك مركية ،ففارؽ ما عميو بقية بابو ،كانفرد عف ذلؾ إلى
حكية ك ٌ
القكاعد ٌ
النصكص المٌ ٌ
الن ٌ
غيره .كيختمؼ مكقؼ العمماء مف إباحة القياس عمى الشاذ كفقا لمضركرة أك االختيار 4".كلكف السيكطي

جني في خطأيفٌ :أكليما :تقسيمو المقيس عميو إلى قسميف فحسب :المطرد كالشاذ ،كاغفالو كجكد
تبع ابف ٌ
قسـ ثالث ىك (القميؿ) 5".كالمقيس عميو مف كجية نظر سكسير كالمٌسانييف الكصفيف ىك ما تركب في
أف
غكية ،كالٌتي ال ٌ
الذاكرة مف الذخيرة المٌ ٌ
بد منيا في القياس ،فال يمكف أف نقيس إالٌ بو كيتضح لؾ مف ىذا ٌ

6
منى إلياسٌ " :أنو الحكـ الذم يستحقو
المقيس عميو ذك حكـ ثابت ،كأف المقيس بحاجة إلى حكـ ".كتقكؿ ٌ

1
بي ،ص.87
محمد خاف ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
بي نشأتو كتطكره ،ص.20
 سعيد جاسـ ٌالزبيدم ،القياس في ٌ
النحك العر ٌ
3
حكم ،ص.95
عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ

 -4المرجع نفسو ،ص.99-97
 -5المرجع نفسو ،ص.95

6
بي ،ص.92
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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ال ٌشيء 1".كيقكؿ سكسير :كالغرابة في المٌغة ،كأكؿ مف كضع القياس في مكانو المناسب ىك مدرسة
تطكر
الص ٌ
القكاعد الجديدة إذ بينت ىذه المدرسة ٌ
أف القياس ،كالتغيرات ٌ
كتية ،ىما العامالف األساساف في ٌ
المٌغات؛ كىك األسمكب الذم بو تمر المٌغات مف حالة مف التنظيـ إلى حالة أخرل كلكف ما الظكاىر
إف الحقيقة القياسية تتألؼ مف تفاعؿ ثالثة
القياسية؟ يعتقد الناس عادة ٌأنيا تغييرات .فيؿ ىي كذلؾ؟ ٌ
عناصر ىي:

 -1العنصر التقميدم؛ كىك الكريث ال ٌشرعي (مثاؿ ذلؾ  .)honósالمقيس عميو؛ األصؿ.
 -2العنصر المنافس ( .)honorالمقيس؛ الفرع.
 -3كالطبيعة الجماعية الٌتي تتألؼ مف الصيغ الٌتي خمقت المنافس (¸órátóremóhonóremrátor
كغيرىا".

2

سماىا عمي أبك المكارـ
كالعنصر الثالث الذم يقصده سكسير في القياس المٌ ٌ
غكم ىك العمٌة كما ٌ

غكم مف مدلكؿ السبب إلى مدلكؿ التفسير في نظريات عمـ
تطكر مدلكؿ العمٌة في القياس المٌ ٌ
الجامع؛ كقد ٌ
3
المٌغة الحديث".
عية عند دوسوسير :كيتضح لنا مما سبؽ لنا ذكره في حديث
الصيغةاألصمية والصيغة الفر ّ
ّ

سكسير عف القياس كما عرفو سكسير محاكاة صيغة لصيغة أخرل باطراد ،كمف ثـ فالصيغة القياسية
(المقيس) ىي الصيغة الٌتي كضعت طبقا لصيغة أخرل (المقيس عميو) بحسب قاعدة معينة.
حدد سكسير األطر كالعناصر الثالثة لمقياس كىي :األصؿ المقيس عميو؛ كىك الحالة القديمة
كقد ٌ
أك الصيغة األصمية ،كالفرع المقيس؛ كىك الحالة الجديدة أك الصيغة الفرعية ،كالعمة الجامع أداة االشتراؾ
بينيما في المٌغة .كالعنصر الرابع الذم لـ يصرح بو سكسير إالٌ ٌأنو يظير جميا بشكؿ مضمر في حديثو
عف القياس ىك اشتراكيما في نفس الحكـ .كما يحتـ عممية القياس في المٌغات ىك االستعماؿ.

النحاة األكليف؛ كىك االطراد " كلع ٌؿ أكلى ىذه األصكؿ
كذلؾ شرط مف شركط المقيس عميو عند ٌ

4
أف
النظرة «الكمية» فيـ يشترطكف أف يككف المقيس عميو كثي ار شائعا في أعراؼ المٌغة ".كيرل سكسير ٌ

غكم ليس بالضركرة أف تككف الصيغ الفرعية حالة جديدة عف الصيغ األصمية ،كاٌنما القياس
القياس المٌ ٌ

غكم يؤدم إلى خمؽ صيغ لغكية جديدة ليست فرعية عف الصيغ األصيمة ،كال تحؿ محؿ أم شيء منيا
المٌ ٌ
 -1م ّنى إلياس ،القياس في ال ّنحو ،ص.32

 -2فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.186

العربي بين القدماء والمحدثين ،ص.15
نظرية التّعميل في ال ّنحو
 -3حسف خميس الممخ،
ّ
ّ
4
العربي ،ص.95
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
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ّ

أف خمؽ صيغة جديدة عف طريؽ القياس كاختفاء الصيغة
فحيثما تتبعنا مجرل الحكادث المٌ ٌ
غكية ،كجدنا ٌ
القديمة ىما شيئيف مختمفاف ،كال نجد تحكيال في أم مف ىذه األمثمة.

يتميز القياس؛ إذف باستخداـ صيغة عكضا عف صيغة أخرل ،بؿ يؤدم إلى خمؽ صيغ ال تحؿ
ال ٌ

محؿ أم شيء 1".كال يككف المقيس عميو مف المٌغة القديمة لمغة الجديدة .بؿ مف المخزكف ذىف المتكمـ
الكصفي ،فيقكؿ " :فالصكغ القياسي لدل
محمد عيد ىنا برأم سكسير كالمنيج
كشعكره ،كيتضح تأثر ٌ
ٌ
غوية العرفية (االستعمال) الّتي
المحدثيف عمؿ يقكـ بو المتكمٌـ ال ٌ
النحاة ،والمقيس عميو ىو النظم المّ ّ
تختزن في ذىن المتكمّم وشعوره دون مجيود وليست القواعد المحفوظة المقررة.

والمقيس ىو الحدث الكالمي الذي يتحقق فعال وليس إخضاع ما ورد من كممات لمقوانين"

2

محمد عيد إلى أف يككف المقيس فعال كالميا ال يخضع لمقكانيف المقيس عميو ،كىذا مف
كيدعك ٌ

غكم ،كفي
الخطأ الذم كقع فيو نتيجة التتبع الحقيقي لما أراده سكسير في عمـ المٌ ٌ
سانيات مف القياس المٌ ٌ

حكم كاالستقراء ،فالقياس العقمي كاالستقراء
ثـ القياس ٌ
الن ٌ
المبحث الثالث يتناكؿ الصكغ القياسي المٌ ٌ
غكمٌ ،
3
االجتماعي".
غكم
فاالضطراب في القياس كخطة المنيج لمنعو ،كأخير التماريف غير العممية كالصرؼ المٌ ٌ
ٌ
غكم إالٌ مرحمة عممية مف حياة المٌغات في الزمف القديـ كالحديث كالمعاصر ،كيثبت ذلؾ
كليس القياس المٌ ٌ

إف الكىـ الذم يقكؿ
غكم بيف الكالـ في المٌغات القديمة كالمٌغات الحديثة ،كما يقكؿ سكسيرٌ " :
التكافؽ المٌ ٌ
إف القياس تغيير ٌإنما ىك ناتج عف إقامة عالقة بيف الصيغة الجديدة كالصيغة الٌتي تحؿ محمٌيا 4".كلكف
ٌ

سكسير في بحثو عف القياس يذىب بو بعيدا فيتحدث عف القياس بيف المٌغات الفرنسية كاأللمانية
كاالنجميزية ،كما يؤخذ عنو ىك اعتبار ىذه الصيغ الجديدة مف المٌغة ليست مف الصيغ القديمة األصمية مف
المٌغة؛ حيث ال تككف الصيغ الجديدة فرع مف الصيغ األصيمة ،كلكف تشترؾ تمؾ الكممات في أصكاتيا
كتركيبيا كصرفيا كداللتيا؛ إذ االختالؼ فييا جزئيا في أحد ىذه المستكيات ،كما يشجع ذلؾ ىك
غكم عف ظيكر صيغ جديد منافسة تنشأ دكف أف تحؿ محؿ صيغة أخرل.
االستعماؿ كيتكمٌـ في القياس المٌ ٌ
عامة فما ىذا المبدأ 5".كمما
كيرل سكسير " ٌ
أف القياس عمى ما يبدكا يمتزج بمبدأ االبتكار المٌ ٌ
غكم بصكرة ٌ

 -1فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.185

2
القرطبي ،ص.99
النحاة كنظر ابف مضاء
بي في نظر ٌ
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
 ٌٌ
النحك العر ٌ
3
وتطوره ،ص.177
العربي نشأتو
بيدم ،القياس في ال ّنحو
ّ
 سعيد جاسـ الز ٌّ

 -4فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.187
 -5المرجع نفسو ،ص.188
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ُّ
جني
غوي ىك ما دعا إليو ابف ٌ
ص إلى القكؿٌ :
إف ما ذىب إليو سكسير مف مبدأ االبتكار المّ ّ
سبؽ ذكره نخم ي

غكم في قياس لغة المكلٌديف بكالـ العرب شع ار كنث ار كيتجمٌى ذلؾ
كشيخو أبك عمي الفارسي مف القياس المٌ ٌ

جني بيف شعر المكلٌديف كشعر العرب (عنترة ،كالمتنبي) ،كىك يريد بذلؾ االحتجاج بكالـ
عند مقارنة ابف ٌ

بأف ىذا يؤدم إلى االنزالؽ
المكلٌديف ،كقد عاب ىذا عمى ابف ٌ
جني كشيخو أبك عمي الفارسي ابف فارس ٌ
غكم (القياس الخاطئ عند المٌسانييف المعاصريف) عف المٌغة إلى ال ٌشيء الذم ليس
كاالنحراؼ كاالنزياح المٌ ٌ

ابي :أرأيت إنسانا يتكمّم بما ليس من لغتو
جني حينما سألو قاؿ األعر ٌ
مف المٌغة .كما قاؿ األعرابي البف ٌ
كاهلل ال أقكليا أبدا .ككما قاؿ ابف فارس (ىذا ما سبؽ ذكره) :كليس لنا اليكـ أف نخترع ،كال أف نقكؿ غير
أف المٌغة
ألف في ذلؾ
َ
وب َ
طالن حقائقيا .كنكتةي الباب ٌ
ما قالكه ،كال أف نقيس قياسان لـ يقيسكه؛ ٌ
فساد المّغ ُة ُ
أف المٌغة ال تؤخذ قياس ىذا ما يؤخذ عنو
نقيسوي اآلف نحف .كالحقيقة في كالـ ابف فارس ٌ
ال تؤخذ قياسان ي
جني كشيخو أبك عمي
برفض القياس ،فالمٌغة اليكـ نحف نأخذىا قياسا عف أسالفنا كال نأخذىا كما أراد ابف ٌ

غكم
الفارسي كبعدىـ سكسير بمبدأ االختراع عند ابف ٌ
جني كشيخو (القياس الخاطئ أك ما أسميو القياس المٌ ٌ
غكم عند سكسير؛ أم أف ال تككف المٌغة الحديثة محاكاة بأم شيء لمغة القديمة
المطمؽ) ،كمبدأ االبتكار المٌ ٌ

األصيمة ،كال تكجد قطيعة بيف المٌغات أك بيف المٌغة الكاحدة قديميا كحديثيا.

سانيكف الكصفيكف المعاصريف العرب أك الغرب ،كعمى رأسيـ دم سكسير القياس
كما يسميو المٌ ٌ

الصرؼ كاألصكات كالتراكيب كالصيغ
الخاطئ؛ حيث يخالؼ ىذا القياس ما شاع في المٌغة مف قكاعد ٌ

إف القياس جزء مف
غكية .كيقر سكسير بالعالقة الٌتي تربط بيف الصيغ المٌ ٌ
كالدالالت المٌ ٌ
غكية بقكلوٌ " :

ينطكم عمى شعكر المرء كادراكو كجكد عالقة بيف الصيغتيف ،كال مكاف لممعنى في التغيير
القكاعد فيك
ٌ

الصكتي في حيف يدخؿ المعنى في القياس".
ٌ

1

غكية ىك كجكد تمؾ
كلع ٌؿ أكبر دليال لمعالقة بيف الصيغ المٌ ٌ

كتية
الص ٌ
األصكات أك الحركؼ في صيغة المٌغتيف القديمة كالحديثة ،كاف تغير تركيبيا كترتيبيا ككظيفتيا ٌ
غكم عمى
حكية ك ٌ
فية ك ٌ
الد ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
اللية في المعنى .كيرل سكسير ٌ
غكم يتجمى في الكصؼ المٌ ٌ
أف القياس المٌ ٌ
ك ٌ

إف القياس بأكممو يقع ضمف
مبدأ الدراسة اآلنية ٌ
الزمنية في الظكاىر المٌ ٌ
غكية السنكركنية التعاقبية ،فيقكؿٌ " :
القكاعد كالظاىرة السنكركنية .كالطبيعة السنكركنية لمقياس تكحي لنا بمسألتيف تؤكداف ما قمتو عف

االعتباطية النسبية المطمقة 2".كيبحث سكسير في القياس بيف المٌغات السامية كالمٌغات القديمة جدا الٌتي

 -1فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.188
 -2المرجع نفسو ،ص.189
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ّ

تفرعت عنيا المٌغات الحديثة كيبحث في المٌغة الالتينية؛ الٌتي انحدرت منيا عدت لغات ،كفي اليندية
تحدد العناصر الناتجة مف التحميؿ ،ثـ تستخدـ ىذه العناصر إلعادة بناء كممات
السانسكرتية " الٌتي ٌ
1
غكم عند سكسير
بأكمميا ،فجميع معاجم السانسكرتية ترتب األفعال حسب جذورىا ".كيدرس القياس المٌ ٌ

غكية كالمٌكاحؽ كالسكابؽ فيقكؿ " :فالشعكر بأجزاء الكممة؛ إذف (كالجذكر
غكم كالجذكر المٌ ٌ
لمغات االشتقاؽ المٌ ٌ

كالمٌكاحؽ كغيرىا) كترتيبيا كاف قكيا في الالتينية القديمة كربما لـ يكف ىذا الشعكر قكيا بيذه الدرجة في

2
األكليف في المقيس عميو شرطا
المٌغات الحديثة ،كلكنو في األلمانية أقكل منو في الفرنسية ".كاشترط ٌ
النحاة ٌ
آخر " ،يقؼ بجانب ىذه النظرة األصكلية نظرة أخرل تقكـ عمى «الكيفية» تبحث في طبيعة المقيس

عميو؛ مف حيث الفصاحة كالقدـ؛ كمف حيث كقكعو في الشعر أك النثر ،كقد مر بنا ىذا في القسـ األكؿ
3
عما
السماع كاالستقراء ".كفضؿ القياس عظيـ؛ ٌ
حيف تحدثنا عف ٌ
ألنو حمؿ مف كاف يتعاطاه عمى البحث ٌ

كيبرر ذلؾ دائما بكيفية مكضكعية".
ٌ
يصح ،كما ال يصح بالمجكء إليو ٌ

4

النظرٌية
كيقؼ الحاج صالح عمى ٌ

العممية ،كتميزىـ عف
غكية القياسية الٌتي ابتدعيا عممائنا العرب األكائؿ كنجاحيـ في ذلؾ مف الناحية
ٌ
المٌ ٌ

حد بعيد إذ لـ يمجئكا إلى التقطيع كاالستبداؿ المذيف
البنيكييف " ،ككفقكا في ذلؾ مف الناحية
العممية إلى ٌ
ٌ
غكية بؿ ذىبكا إلى أبعد مف
امتاز بو البنيكيكف في زماننا في محاكلتيـ الكتشاؼ الكحدات المٌ ٌ
حكم فيدمجيا
ىذا5".كيتحدث
محمد خير الحمكاني كغيره مف المٌسانييف غير كاضع حدكدا لمقياس ٌ
الن ٌ
ٌ

حكم " ،كاذا تأممت في
غكم
الكمي ،ال عمى ٌأنو جزئي منو ،فيدمج القياس المٌغكم بالقياس ٌ
الن ٌ
بالقياس المٌ ٌ
ٌ
حكم ينفذ إلى ذىف المتكمـ ،كيسبر غكر
النحكييف كجدتيا ذات جكانب تمفت االنتباه ،فأحيانا ترل ٌ
أقيسة ٌ
الن ٌ

العممية النفسية العفكية الٌتي دارت فيو ،كيحمميا كيفتت أجزاءىا مستعينا بما لديو مف نصكص فصيحة

6
حكم فيستطرد بعده الحديث عف
مسمـ بيا ".كما يمفت االنتباه في مثؿ ىذا ىك الحديث عف القياس ٌ
الن ٌ

حكم ،فيتبيف ذلؾ عند الحمكاني
غكم إذ ىذا األخير بشكؿ غير مباشر يضـ تحتو القياس ٌ
الن ٌ
القياس المٌ ٌ
حكم؛ فيك ينبع مف التفاعؿ القائـ
أف القياس ىنا مف عمؿ المتكمـ الفصيح ،ال مف عمؿ ٌ
كغيره كالكاقع ٌ
الن ٌ

 -1فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.190
 -2المرجع نفسو ،ص.190

3
العربي ،ص.96
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
4
الرحمف الحاج صالح ،منطق العرب في عموم المّسان ،ص.171
 -عبد ٌ

 -5المرجع نفسو ،ص.172

6
العربي ،ص.96
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
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ّ

غكية في الذاكرة (المقيس عميو)) ،كتجدد الحاجات الٌتي تتطمب صيغا
بيف الذىف اإلنساني (الذخيرة المٌ ٌ

لغكية جديدة.
ٌ

غوي الخاطئ وأسباب شيوعو في المّغة نماذج عند األطفال :كيتضح حديثو عف
-القياس المّ ّ

غوية لديو كىذا ما تحدث عنو ،إبراىيـ
غوي لدى الطفل والتنمية المّ ّ
غوي ،وأثره في االكتساب المّ ّ
القياس المّ ّ
بالسماع؛ حيث يكتسب في تمؾ المرحمة
أنيس كتماـ حساف،
كمحمد خير الحمكاني ،فالطفؿ يبدأ حياتو ٌ
ٌ

غكم في ذاكرتو مف المٌغة ،كال يحتكم ك ٌؿ المٌغة كبعد مدة زمنية قريبة أك بعيدة
شيئا كبي ار مف المخزكف المٌ ٌ
غكية ينمك تفكير عقمو كينضج فكره ،لتبدأ عممية القياس لديو في تكليد األلفاظ
حسب الكفاءة العقمية كالمٌ ٌ

كالمفردات كتنمك لغتو بنمك تفكير عقمو ،فيقكؿ الحمكاني " :فالطفؿ ال يستطيع أف يحيط بك ٌؿ معطيات

ألنو يكاجو
المٌغة دفعة كاحدة كلكنو يبدأ عممية القياس منذ أف تتككف عنده أكلى بكادر النظر كالتفكير ٌ

غكية الٌتي تربطو بيا،
بد مف التفاعؿ معيا ،كال ٌ
البيئة ،كك ٌؿ ما فييا مف جديد كال ٌ
بد أيضا مف الكسيمة المٌ ٌ

يككف صيغا جديدة أك كممات جديدة أحيانا .مقايسة عمى ما عرؼ مف قبؿ1.ككذلؾ الحاؿ عند الكبار
كىنا ٌ
النحاة محاكاتو مف كالـ العرب الفصيح .كيتجمى ذلؾ بنكع مف
غكية لدييـ ،كىذا ما حاكؿ ٌ
في تنمية المٌ ٌ

جني كشيخو أبك عمي الفارسي .كيضيؼ الحاج صالح-رحمو اهلل-قيمة إيجابية
غكم عند ابف ٌ
التمحؿ المٌ ٌ

غكم؛ ىي إتقاف المتكمٌـ لمقياس ىك إتقاف لمغتو ،فك ٌؿ متكمٌـ بمغة مف المٌغات يقيس في ك ٌؿ لحظة
لمقياس المٌ ٌ

2
جني يسأؿ أعرابيا فصيحا ىك أبك
في أثناء كالمو ،كاتقانو لذلؾ ىك إتقاف لجزء ىاـ مف لغتو ".ككاف ابف ٌ

عبد اهلل الشجرم ،كيبني أحكامو عمى أجكبتو ،كقد ركل لنا ىذا الخبر ،قاؿ :كسألتو يكما ،فقمت لو :كيؼ

(د َّك نانا) ،فقاؿ :دكاكيف ،قمتً :
فس ٍرحانان :سراحيف قمت :في ٍقرطانا ،فقاؿ :قى ىراطيف ،قمت :فعثماف؟ قاؿ:
تجمع :ي
عثمانكف ،فقمت :ىىالَّ قمت :أيضا عثاميف؟ قاؿ :أ ٍىيش عثاميف! أرأيت إنسانا يتكمّم بما ليس من لغتو ،كاهلل

3
جني أف ال يخرج عف
ال أقكليا أبدا".
غكم كما ذكر األعرابي البف ٌ
ٌ
كيتبيف مف ىذه المسألة ٌ
أف القياس المٌ ٌ

حدكد المٌغة كاف كاف ذلؾ بكممة كاحدة أصبح يتكمـ بما ليس مف لغتو ،كما نستخمصو مف ىذا القياس
غكم فكممة عثماف اسـ ذكر
غكم بكجو الخصكص ٌأنو ال يمكف خرؽ القاعدة ٌ
الن ٌ
حكية في القياس المٌ ٌ
المٌ ٌ
كجمعيا جمع المذكر السالـ ،فاألعرابي ىنا عمى كعي كامؿ بأف عثماف ،ال تقاس عمى دكاف كأمثاليا ،بؿ

تقاس :عمى زيد ،كخالد ،كأحمد ،مف األعالـ الٌتي تجمع جمع مذكر سالما ،كليذا لـ يقؿ :عثاميف ،كما
1
العربي ،ص.97
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
2
الرحمف الحاج صالح ،منطق العرب في عموم المّسان ،ص.157
 -عبد ٌ

 -3ابن ج ّني ،الخصائص ،ج ،1ص.242

308

الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

قاؿ :دكاكيف بؿ قاؿ :عثمانكف ،كما يقاؿ :زيدكف كخالدكف ،كأحمدكف 1".كيتضح في ىذه المسألة الٌتي
جني ال يككف لفظ أك كممة في المٌغة صحيحا إالٌ ما شاع باالستعماؿ الجار في المٌغة كيقكؿ
تكمـ عنيا ابف ٌ

سكسير في الفصؿ الخامس القياس كالتطكر " :ال يدخؿ إلى المٌغة شيء إذا لـ يختبر في الكالـ ،ك ٌؿ
طكر تنبع جذكرىا مف الفرد2".كقد تظير كممات جديدة في المٌغة مف قبيؿ االستعماؿ
ظاىرة مف ظكاىر التٌ ٌ
غكم فتدخؿ إلى المٌغة الفصيحة ،كما يقكؿ سكسير " :ابتكر أحد
الفردم ثـ يشيع ىذا االستعماؿ بالقياس المٌ ٌ

كتكررت الكممة عمى لساف غيره حتٌى شقت طريقيا إلى المٌغة الفصيحة ،كليس
المتكمميف الكممة الجديدةٌ ،
غكم تدخؿ المٌغة " ،كلكف الحظ ال يحالؼ جميع االبتكارات القياسية ،فقد
ك ٌؿ الكممات الجديدة بالقياس المٌ ٌ
تظير كممات جديدة لف تتبناىا المٌغة أبدا .كىذا ما نجده في لغة األطفاؿ؛ إذا تزخر بمثؿ ىذه الكممات؛

ممما بعد بالمّغة الفصيحة وال يتقيد بيا".
ّ
ألن الطفل ليس ً

3

غكم جانبيف أك
كيظير مف ىذا القياس المٌ ٌ

لغكم في لغة كاحدة في زمف كاحد أم زمف الفصاحة ،كبيف ألفاظ ككممات المٌغة.
اتجاىيف األكؿ :قياس
ٌ
لغكم في لغة كاحدة في عصكر مختمفة ،بيف زمف الفصاحة ،كزمف غير الفصاحة بما لحقو
كالثاني :قياس
ٌ

مف العصكر حتٌى زماننا ىذا.

عـ لو دكنو في فصاحتو ،ككاف
جني أيضا " :سألت مرة الشجر َّ
كقاؿ ابف ٌ
م أبا عبد اهلل ،كمعو ابف ٌ

اليت مف
صنا ،فقمت ليما :كيؼ تحقٌراف (حمراء)؟ فقاال :حميراء ،قمت :فسكداء؟ قاال :سكيداء ،كك ي
اسمو :يغ ٍ
ذلؾ أحرفا ،كىك يجيئاف بالصكاب ،ثـ دسست في ذلؾ ً
(عمباء) فقاؿ غصف :عميباء ،كتبعو الشجرم ،فمما
عميبي .كراـ الضمة في الياء فكانت تمؾ عادة لو إالٌ ٌأنيـ أشد
ىـ بفتح الباء تراجع كالمذعكر ،ثـ قاؿ :آه،
ٌ
ٌ
4
ألف بعضيـ قد ينطؽ بحضرتو بكثير مف المٌغات فال ينكرىا".
استنكا ار لزيغ اإلعراب منيـ لخالؼ المٌغة؛ ٌ

ألف اليمزة
أف :عمباء ال تقاس عمى مثؿ حمراء؛ ٌ
كىذا الخبر أكثر داللة مف األكؿ ،فالشجرم يدرؾ ٌ

فييا لإللحاؽ كليست لمتأنيث ،كمعنى ىذا ٌأنيا تقاس عمى مثؿ :عصفكر ،كقرطاس ،فكما يقاؿ :عصيفير
ألف ما زيد لإللحاؽ ٌإنما يقاس عمى الحرؼ األصيؿ ،ال عمى الحرؼ الزائد.
كقريطيس ،يقاؿ:
عميبي؛ ٌ
ٌ

1
العربي ،ص.98
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
 -2فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.191

 -3المرجع نفسو ،ص.191

4
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.26
 -ابف ٌ
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الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

حكم تقكـ عمى الكشؼ ،كسبر العممية الذىنية
كعمى ىذا نرل القياس مف عمؿ المتكمـ كميمة ٌ
الن ٌ

1
غكم في
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
إف القياس المٌ ٌ
غير المقصكدة الٌتي دارت في ذىف المتكمـٌ ".

مؤنث أحمر كىك حمراء ال يككف قياسا عمى مؤنث طكيؿ كىك طكيمة بتاء التأنيث ،كاٌنما يرجع إلى
تعدد عالمات التأنيث في المٌغة العر ٌبية إلى ثالث عالمات لمتأنيث
معرفتنا بالمٌغة العر ٌبية الفصحى؛ حيث ٌ

غكم الصحيح المقيد
ىي :التاء واأل لف المقصورة ،واأللف المدودة ،كىذا راجع إلى شرطيف في القياس المٌ ٌ
عمى القائس إتباعيما:

السماع يبيح لنا القياس
(- )1المعرفة المٌ ٌ
غكم مف ٌ
غكية الكاسعة كما ذكرنا أف يككف المخزكف المٌ ٌ

عـ لو ،في القياس كمكضعو " .فبدال مف أف يككف في المٌغة الكاحدة
كذلؾ ىك الفرؽ بيف الشجرم كابف ٌ
ثالث عالمات لمتأنيث تصبح فييا عالمة كاحدة لك ٌؿ أنكاع المؤنث (ىي التاء)  ...في لغة الطفؿ الذم
نجده يميؿ إلى تأنيث المؤنث بالتاء كحدىا؛ ألنيا ىي العالمة الكثيرة الشيكع في لغة الكبار مف حكلو فتراه
يقكؿ« :قمـ أحمر ككراسة أحمرة»؛ كىك بيذا يعمؿ عف غير قصد عمى اطراد القاعدة"...

2

غكم مكضعو
حكية ك ٌ
فية ك ٌ
الد ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
اللية :كضع القياس المٌ ٌ
كتية ك ٌ
غكم ٌ
(– )2معايير القياس المٌ ٌ

أف المٌغة
الن َّ
ٌ
الصرؼ ،كالداللة .مف معايير المٌغة كقكاعدىا " .فنحف نعرؼ ٌ
الصكت ،ك ٌ
حكم منو؛ مف حيث ٌ

العر ٌبي ة الفصحى تممؾ ثالث عالمات لمتأنيث ىي :التاء كاأللؼ المقصكرة ،كاأللؼ الممدكدة ،كما نالحظ

العربية الحديثة ،وحمّت محمّيا العالمة األولى؛ وىي
أن العالمتين الثانية والثالثة قد ضاعتا في المّيجات
ّ
ّ
التاء ،فنحن نقول :في حمراء ،وبيضاء وصفراء وميناء وعرجاء ،حمره ،وبيضو ،وصفره ،وعميو ومينو

وعدوى وفتوى :حبمو ،وسممو ،وخبيزه ،وعدوه
وسممى و ُخ ّبازى،
َ
وعرجو ،كما تقول فيُ :ح ْبمى َ

3
طكر كاف حمكؿ الصيغ الجديدة محؿ الصيغ
وفتوهٌ ".
إف القياس كحده ال يمكف أف يككف قكة مف قكل التٌ ٌ
سمة في تغيير المٌغات .ففي ك ٌؿ مرة تظير فييا كممة جديدة ،كتستقر في
القديمة بصكرة مستمرة ىك أبرز َّ

المٌغة لتطرد الكممة المنافسة؛ يعني خمؽ شيء كاندثار شيء آخر كبذلؾ يمثؿ القياس مكانة ميمة في
4
غكم دك ار ميما
طكر؛ بحيث يمعب القياس المٌ ٌ
نظرٌية التٌطكر ".وليس القياس المٌ ٌ
غكم ىك األداة الكحيدة في التٌ ٌ
طكر الطبيعي لمغة في خمؽ صيغ جديدة كتككف ىذه الصيغ الجديدة في
في المٌغات كىك يتجمى في التٌ ٌ
1
العربي ،ص.98
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
2
غوي ،ص.52
طور المّ ّ
العامة والتّ ّ
 رمضاف عبد التكاب ،لحن ّ -3المرجع نفسو ،ص.52

 -4فرديناف دم سكسير ،عمـ المٌغة العاـ ،ص.191
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سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

لغكم صحيح مقيد؛ (بما ىك شائع
غكم نكعيف قياس
ٌ
المٌغة عف نتاج طبيعي يحدث في المٌغة ،كالقياس المٌ ٌ

الدراسات
في المٌغة) كقياس
العامة في ضكء ٌ
ٌ
لغكم مطمؽ خاطئ ،كيتكمٌـ عبد العزيز مطر في كتابو «لحف ٌ

الذىنية الٌتي تتـ
العممية
إف
ٌ
ٌ
المٌ ٌ
الرابع :أثر القياس الخاطئٌ " ،
غكية الحديثة» في الباب الثالث ،في الفصؿ ٌ
فييا المقارنة بيف الكممة أك الصيغة المجيكلة كنظيرتيا المعمكمة قد تككف عمى أساس التشابو التاـ بينيما

1
غكم الصحيح الذم يخضع
كتسفر حينئذ عف كممة أك صيغة قد تعارؼ عمييا أىؿ المٌغة ".كالقياس المٌ ٌ

غكية األربعة " كاف كانت مجيكلة لممتكمٌـ لـ يسمعيا مف قبؿ ،كفي
غكية لمٌغة أم المستكيات المٌ ٌ
لممقاييس المٌ ٌ
القياسية عف كممة أك صيغة
العممية الذىنية
بأنو صحيح ،أما إذا أسفرت ىذه
ىذه الحالة يحكـ عف القياس ٌ
ٌ
ٌ

لـ يتعارؼ عمييا أىؿ المٌغة أك قامت المقارنة عمى أساس تشابو مكىكـ بيف الكممتيف المجيكلة كالمعمكمة؛
2
إف ىذا القياس الخاطئ ما يؤدم
إف القياس خاطئ".
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
فيقاؿ حينئذ ٌ
ٌ

غكم
بالمٌغات إلى الخركج عف مسارىا الطبيعي في تعاقبيا الزمني في حقب زمنية مختمفة،
كتطكرىا المٌ ٌ
ٌ
غكية غير الثابتة في مسارىا الطبيعي .كقد ضاؽ العديد مف
كتنميتيا باأللفاظ كالمصطمحات كالصيغ المٌ ٌ

غكية الشائعة الحديثة
المٌسانييف الكصفييف المعاصريف مف ىذا القياس الخاطئ ،كالذم شاع في األخطاء المٌ ٌ

كالمعاصرة ،كعمى رأسيـ أعضاء مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة ،كقد كضع المجمع ق اررات ترفض القياس

الخاطئ ،كما دعا إلى ذلؾ إبراىيـ أنيس ،كابراىيـ السامرائي ،كعبد العزيز مطر ،كرمضاف عبد التكاب
كغيرىـ الكثير ...الخ
كيكضح رمضاف عبد التكاب نماذج مف القياس الخاطئ في األصوات بكضع صكت مكاف صكت
آخر " ،كقد كتب لي بعض الطٌمبة بحثا قرأت فيو« :في القرآف تقريظ لمكفار»؛ كىك يقصد «تقريع لمكفار»
فقد اشتبو عمى ىذا الطٌالب التقريع بالتقريظ الشتراكيما في أكثر األصكات ،فقاس الكاحدة عمى األخرل

ؾ ٌأنو قاس
في المعنى قياسا خاطئا .كما سمعت خطيبا يقكؿ« :تًٍب نعا لذلؾ» بدال مف تىىب نعا لكذا» ،كال ش ٌ
ت ىك ىذا» قياسا
فت كذا» بكسر الراء إالٌ لقياسيا عمى « ىعمً ٍم ي
قياسا خاطئا عمى «طبقان لكذا» كما شيكع « ىع ًر ي
خاطئا كذلؾ ،كقد عرؼ القدماء ىذه الظاىرة ،ظاىرة القياس الخاطئ ،سمكىا «بالتكىـ» أك «الحمؿ» أك

3
غكم في شعر
«القياس الخاطئ» أيضا "".كمف مظاىر مخالفة القياس ٌ
حكم ،كمخالفة القياس المٌ ٌ
الن ٌ

غوية الحديثة ،القاىرة1386 :ق1966-ـ ،الدار القكمية
 -1عبد العزيز مطر ،لحن
العامة في ضوء ّ
الدراسات المّ ّ
ّ
ص.335
 -2المرجع نفسو ،ص.336-335
3
غوي ،ص.49
طور المّ ّ
العامة والتّ ّ
 -رمضاف عبد التكاب ،لحن ّ
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ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

غكم مف القياس الخاطئ؛ حيث يتـ
األعشى ،كيمكف أف نعد ىذه الظكاىر الخالفية في القياس ٌ
حكم كالمٌ ٌ
الن ٌ
غكية الٌتي تفرضيا المٌغة كاستعماؿ حرؼ الباء مكاف حرؼ الجر (الفاء) ،كغيرىا
خرؽ القكاعد ٌ
حكم كالمٌ ٌ
الن ٌ
مف الخرؽ " فتكثر كجكه المخالفة في ىذا الباب مف أبكاب مخافة القياس في شعر األعشى؛ فنجده
يستخدـ الحرؼ مكاف حرؼ آخر ،أك يستخدـ الحرؼ أك االسـ أك الفعؿ في غير مكانو الذم كضع لو
المعنكم ،كالتصرؼ
كيصرؼ ما ال ينصرؼ ،أك يترؾ صرؼ ما ال ينصرؼ؛ كنجده عند القمب
ٌ

بالضمائر؛ كنجد ترؾ إعماؿ ما حقو أف يعمؿ ،كاعماؿ ما حقٌو أالٌ يعمؿ؛ كنجد ترؾ حذؼ ما يجب
حذفو ،كحذؼ ما ال دليؿ عميو ،أك يجب إثباتو؛ كنجده يخالؼ مذىب العرب في تركيب الجممة مف تقديـ
الصيغ عمى غير ما تستعمميوي العرب كزيادة حرؼ حيث ال تزيده ،ككضع المفرد
كتأخير ،كاستعماؿ بعض
ٌ

1
حكم في
بدؿ الجمع ،كالجمع بدؿ المفرد .كغير ذلؾ مف أمكر ".كيميز الحمكاني حقيقة نشأة القياس ٌ
الن ٌ

النحك تقريبا ،إذ لجأ
حكم في معناه الضيؽ ،ظير منذ ظيكر ٌ
معناه الضيؽ ،فيقكؿ " :ىذا ىك القياس ٌ
الن ٌ
إليو ابف أبي إسحاؽ الحضرمي كتمميذه عيسى بف عمر ،ثـ نماه الخميؿ كسيبكيو ،وأوغل فيو أبو عمي

الفارسي وتمميذه ابن ج ّني ،ثـ تحدث عنو األصكليكف أمثاؿ أبي البركات األنبارم كالسيكطي ،كلـ نجد
كالسماع".
نحكيا بصريا أك ككفيا ،أالٌ كالقياس عنده مقدس ٌ

2

بد أف
بد مف أف تتكافر في المقيس عميو ،كلممقيس عميو أحكاـ ال ٌ
النحكيكف شركطا ال ٌ
كقد اشترط ٌ

تتكافر فيو ،ليصح القياس عميو ،دكف أف نتكمؼ استنتاجا ،كتمحؿ استنباطان ،كيسمـ مف شبية كاعتراض
كأالٌ نغمكا فيو كنبعد فتتحكؿ مسائمو إلى ضرب مف الميك كالعبث مما ال طائؿ كراءه.
فأحكامو ىي ... :كقد ذكر تسعة أحكاـ".

3

الوصفيين المعاصرين :كىك ك ٌؿ كالـ
سانيين
ِّ
المطمب الثّاني :المقيس (الفرع) عند القدماء والمّ ِّ
يقدر عمى كالـ ،كمحمكؿ عميو كيقاس عميو بعمٌة جامعة بينيما كحكـ كاحد ،فالمقيس ىك غير المنقكؿ
كىك المجيكؿ أك الجديد أك المستحدث كما لـ يكف في كالـ العرب ،كما لـ تسمعو مف كالـ العرب ،كىك
الكالـ غير المعركؼ كغير المألكؼ كشرطو أف يشترؾ مع المقيس عمى في حكمو بعمٌة جامعة؛ " كىك

العدد 111
-1
بي ،دمشؽٌ :
محمد شفيؽ البيطار" ،مخالفة القياس ال ّن ّ
ٌ
حوي في شعر األعشى" ،مجمة التٌراث العر ٌ
1429ق2008-ـ ،السنة الثامنة كالعشركف ،تصدر عف اتحاد الكتٌاب العرب ،ص.16-15
2
العربي ،ص.107
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
3
العربي نشأتو وتطوره ،ص.24-21
الزبيدم ،القياس في ال ّنحو
 سعيد جاسـ ٌّ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

الفصل الثالث

1
غكم يجب أف يككف جاريا عمى عرؼ
المحمكؿ عمى كالـ العرب تركيبا أك حكما ".كالمقيس في القياس المٌ ٌ

المقيس عميو أصكاتا كتركيبا كنحكا كداللة؛ حيث يتبيف شرطو األكبر أف يككف في معناه مجاريا لمعنى
المقيس عميو " ،ككاف الخميؿ كسيبكيو يأبياف ذلؾ كيقكالف :ما قيس عمى كالـ العرب فيك مف كالميـ كما

لـ يكف في كالـ العرب ،فميس لو معنى في كالميـ فكيؼ نجعؿ مثاال مف كالـ قكـ ليس لو في أمثمتيـ
معنى؟"

2

المقيس نوعان: -1إما أن يكون استعماال يتحقق القياس فيو؛ بأن نبني الجمل الّتي لم تسمع من قبل عمى نمط
الجمل الّتي سمعت:
-2

واما أن يكون حكما نحويا نسب من قبل إلى أصل مستنبط من المسموع3".كالمقيس

ألنيا إما نصكص ،أك
النحاة أنكاع شتى ،كلكنيا عمى تنكعيا تندرج جميعا تحت قسميف رئيسييف؛ ٌ
عند ٌ

أحكاـ تحمؿ عمى أحكاـ ،كمف ثـ يمكف أف نقسـ القياس-بحسب نكع المقيس-إلى قياس ال ّنصوص
وقياس الظواىر أو األحكام.
طكر االجتماعي الٌتي تتطمب مركنة في استخداـ
-1قياس ال ّنصوص :ضركرة تحتميا ظركؼ التٌ ٌ
غكية لمالحظة ىذا التٌطكر كالتعبير عنو ،كمف صكر ىذه المركنة إلحاؽ الصيغ كالمفردات غير
المادة المٌ ٌ

تتعدد
ثـ تنكيع أشكاؿ االشتقاؽ كاألبنية مما لـ تتنكع مشتقاتو كلـ ٌ
المنقكلة بالصيغ كالمفردات المنقكلةٌ .

مبانيو".

4

غكم بنكعيف ىما :قياس صيغ لغة مجيكلة بصيغ لغة معمكمة
لقد تميز المقيس في القياس المٌ ٌ

غكية.
كبنائيا عمى معاييرىا ،في ما تسمح بو حدكد المٌغة المسمكعة .كىذا قياس ٌ
النصكص المٌ ٌ

فإف ىذا النكع مف القياس ُّ
يعد في جكىره األسمكب الطبيعي الذم تمجأ إليو المٌغة لزيادة حصيمتيا
ٌ

تمبية لحاجات المجتمع المتغيرة كالنامية5".كيمثؿ ىذا النكع مف المقيس في دكره األساسي الرئيس كالمباشر

ألنو
غكية لمغات؛ كمف حيث ٌأنو يمثؿ نكعا مف االستقراء الناقص في اآلف ذاتو؛ ٌ
في تنمية كزيادة الثركة المٌ ٌ

1
العربي نشأتو وتطوره ،ص.20
الزبيدم ،القياس في ال ّنحو
 سعيد جاسـ ٌّ
2
جني ،المنصف ،ج ،1ص.180
 ابف ٌ3
العربي نشأتو وتطوره ،ص.26
الزبيدم ،القياس في ال ّنحو
 سعيد جاسـ ٌّ
4
حوي ،ص.85
 -عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ

 -5المرجع نفسو ،ص.85
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غكية الثابتة في المٌغات ،الذم ليس فيو خركج عف قكاعد ىذه المٌغات .كال يمثؿ
يعبر عف امتداد المعايير المٌ ٌ

غكم في ىذه المٌغات؛ فيك بحث الجزء مف الك ٌؿ.
ك ٌؿ البحث المٌ ٌ
وقياس ال ّنصوص أمران:

فإنيا تمحؽ بالصيغ كالمفردات المنقكلة ،كتعامؿ معاممة ما
ّأوليما :الصيغ كالمفردات غير المنقكلة؛ ٌ

غكم...
تمحؽ بو .كبذلؾ تصبح جزءا مف النشاط المٌ ٌ

فإنيا تمحؽ باالشتقاقات المسمكعة ،كعمى ىذا تبنى مف المادة
ثانييما :االشتقاقات غير المسمكعة؛ ٌ

غكية المحفكظة اشتقاقات مختمفة ،ربما لـ تسمع كمٌيا أك بعضيا1" ...كيشتد الخالؼ حكؿ االشتقاقات
المٌ ٌ

غكية غير المسمكعة في اتجاىيف األكؿ يرل ضركرة التحرر في ىذه االشتقاقات كيمثؿ ىذا االتجاه
المٌ ٌ

األخفش-أبك الحسف عمى بف سميماف-كأما االتجاه الثاني :يرل ضركرة االقتصار عمى المنقكؿ بالفعؿ مف
االشتقاقات؛ ك ٌأنو ليس لنا أن نبني عمى ما نشاء ،بل نتوقف عند البناء عمى المحفوظ المنقول الّذي

غكم كضكابطو فال يمكف
أقرتو المّغة واطرد في أساليبيا وتراكيبيا .كتكضح ىذه االشتقاقات القياس المٌ ٌ

لغكم مقيد-إالٌ ما تقره المٌغة عمى المحفكظ كالمنقكؿ منيا كالمطرد في أساليبيا كتراكيبيا
التٌحرر فيو-قياس
ٌ
كصيغيا .ال أف يككف قياسا لغكيا مطمقا ،كما يتعجب منو الباحث كما تعجب عمي أبك المكارـ مما قالو

أف أبا عمي الفارسي ثـ ابف
كلكف العجب حقٌان ٌ
غكم أك االشتقاقات غير المسمكعة؛ ٌ
ابف ج ٌني في القياس المٌ ٌ
جني يرجحاف المذىب المنسكب إلى الخميؿ كسيبكيو عمى االتجاه المنسكب إلى األخفش 2".كسبؽ أف
ٌ

غكم إلى تجاكز ما قالكه عمى
ذكرنا أف ابف ٌ
جني كشيخو أبك عمي الفارسي امتد بيـ البحث في القياس المٌ ٌ

فإنؾ قد
ما تقره المٌغة مف المحفكظ كالمنقكؿ كالمطرد في أساليبيا كتراكيبيا كصيغيا .كاف كاف غير ىذا؛ ٌ

بي.
شرعت في تفسير ما لـ ينطؽ بو عر ٌ

كيقدـ عمي أبك المكارـ نقدا صريحا " ولكن ابن جنّي ذكر ىذا المنيج في غير موضعو أوال ،ثم لم
ٌ

أما أ ّنو ذكره في غير موضعو فأل ّنو أراد بو أن يكون اعتراضا عمى محاولة أبي
يراعو في بحوثو ثانياّ ،
الحسن األخفش ومن تبعو في توسيع دائرة اإلفادة من المواد المحفوظة عن طريق تنويع اشتقاقاتيا

ومعنوية؛ وىو ما يقصده األقدمون باصطالح «البناء
مادية
ّ
بما يتالءم مع ما يقصد بيا من مدلوالتّ :

3
جني اعتماده القياس الشكمي العمميات الذىنية في االجتيادات
عمى ما نشاء»  "...كما يؤخذ عف ابف ٌ
1
حوي ،ص.87-86
 عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّبتصرؼ.
 -2المرجع نفسو ،ص.88
ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.89

314

الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

غكية دكف مراعاة منيج نصكص المٌغة ،كمعاييرىا أصكاتا كتصريفا كتركيبا كصيغا ،رغـ معرفتو كذكره
المٌ ٌ

فألف المنيج الذم يطرد في ىذه البحكث ىك
ليا " ،كأما ابف ٌ
جني لـ يراع في بحكثو ما اقترح مف منيج؛ ٌ

منج القياس الشكمي ،دكف أف نمحظ منيج آخر ينازعو ،أك حتٌى يترؾ ظالال مف التأثير فيو ،كلع ٌؿ ما
جني في دراسة المٌغة ،أصكاتا كصيغا كتركيبا كتبو الثالثة:
يكضح طبيعة المنيج الذم اتبعو ابف ٌ

لمنصكص
كسر الصناعة ،كىذه الكتب نفسيا تنطؽ بشكمية التناكؿ دكف مراعاة ٌ
الخصائص كالمنصؼ ٌ

صك انر عديدة مف االشتقاقات الٌتي تدخؿ تحت باب
أف في الخصائص كالمنصؼ َّ
كحسبنا أف نشير إلى ٌ

جني ىك
أف ابف ٌ
الفرض .إذ لـ تي ٍس ىم ٍع كلـ تيٍن ىق ٍؿ كاٌنما يبنيت قياسا عمى األكزاف المسمكعة ،كأف نعرؼ ٌ
1
األكؿ ،في
صاحب التقسيـ المشيكر لمكالـ إلى أربعة أقساـ ".كقد رجح المجمع المٌ ٌ
غكم األخذ باالتجاه ٌ
عددا مف الق اررات الٌتي أجاز فييا
محاكلتو تنمية المٌغة لمالحظات احتياجات مجتمعنا النامي ،فأصدر ن

بعض صكر ىذا النكع مف القياس .كلكننا نمحظ أف المجمع ال يجعؿ لق ارراتو صفة العمكـ ،إذ ال تطرد

ق ارراتو الٌتي يصدرىا ،كاٌنما يربطيا بشكؿ مستمر بجزئيات األحكاـ الٌتي تتناكليا ،دكف تصد حاسـ

لمكاجية األصكؿ الٌتي تنبني عمييا ىذه األحكاـ.

النحك بقياس األحكاـ ،كتقاس فيو األحكاـ
-2قياس الظواىر أو األحكام :قياس الظكاىر يعرؼ في ٌ

النصكص .كأنكاع ىذا القياس كثيرة كمرد ىذا التنكع إلى
عمى األحكاـ؛ فيك قياس عمى القكاعد ال عمى ٌ
النحك اآلتي:
تحديد ك ٌؿ مف القيس كالمقيس عميو عمى ٌ
أ-قياس المعركؼ َّ
المطَّرد.
المطرد عمى المعركؼ ي
ي
ب-قياس المجيكؿ عمى المعركؼ.
جػ-قياس المعركؼ عمى المشككؾ في ثبكتو.
2
النصكص
إف قياس ٌ
د-قياس المشككؾ فيو عمى المشككؾ فيو ".كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :

ال يككف إالٌ بقياس الظكاىر؛ أم بقياس األحكاـ كالقكاعد ،كما ال يككف قياس الظكاىر إالٌ بقياس
أف ىناؾ تكامؿ بينيما إف بدت
ٌ
النصكص أم أيف تبرز ىذه الظكاىر أك األحكاـ كالقكاعد .كمنو نالحظ ٌ
أف التكامؿ بينيما أكثر كضكحان.
بينيما فكارؽ إالٌ ٌ

1
حوي ،ص.89
 عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ -2المرجع نفسو ،ص.90
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إذ بقياس الظكاىر يتـ استنباط القكاعد األساسية الٌتي تككف أساس المٌغة ،كأف ىذه القكاعد ما ىي
النصكص ،ككسيمة لتكليد الصيغ الجديدة ،كال صيغا غير تمؾ الصيغ الصحيحة
إالٌ جياز أك كسيمة لقياس ٌ

الفصيحة األصيمة ،كالمتماشية مع القكاعد ،فال أحكاـ إالٌ باألحكاـ األكلى.

تماـ
كقؼ المٌسانييف الكصفييف في دراسة المقيس دراسة تطبيقية لما قاـ بو ٌ
النحاة األكليف ،فنجد ٌ

حساف 1كفؤاد حنا ترزم 2كغيرىـ في دراسة المقيس لـ يخرجكا عف المسائؿ التطبيقية في مادة أصكؿ
ٌ

النحك
النحك عمكما ،كفي القياس خصكصا ،في
العمميات الذىنية التجريدية ،ال المسائؿ النظرٌية ألصكؿ ٌ
ٌ
ٌ
النحك بدأ كعمـ تطبيقي مع
أف عمـ أصكؿ ٌ
متجاكزيف حدكد المفاىيـ كمصطمحات العمـ كحدكدىا ،كالحقيقة ٌ
ثـ ظير كعمـ مستقؿ بتطبيقاتو كتنظيراتو في كقت متأخر عند ابف األنبارم ،كالسيكطي
نشأة عمـ ٌ
النحكٌ ،
كيحيى الشاكم.
ِ
المعاصرين :كيطمؽ مصطمح
الوصفيين
سانيين
ِّ
المطمب الثالث :الجامع (العمّة) عند القدماء والمّ ِّ
ألنو مصطمح
الجامع بيف المقيس عميو كالمقيس مف الكصفييف المٌسانييف المعاصريف عمي أبك المكارـ؛ ٌ

األكليف كما كاف شائعا ىك
يشمؿ ك ٌؿ الخصائص المشتركة بينيما ،كىذا المصطمح لـ يكف متداكال عند ٌ
مصطمح العمٌة.

ال يمحؽ المقيس بالمقيس عميو إالٌ إذا كاف بينيما صمة مف نكع محدد؛ أم بشرط أف تتكفر فييما
مجموعة من الصفات تُ َك ِّو ُن ما يمكن أن يعد جامعا بين طرفي القياس :المقيس والمقيس عميو.

كالجامع بيف الطرفيف أحد ثالثة :العمٌة ،كالشبو ،كالطٌرد .كاستخداـ ىذه االصطالحات غير دقيؽ في

حكم؛ إذ يطمؽ عمييا جميعيا حينا لفظ :العمٌة ،كآنا اصطالح :الشبو ،كذلؾ النكع مف التكسع في
البحث ٌ
الن ٌ

استخداـ االصطالح يعكد إلى ما بينيا كمٌيا مف بعض التشابو ،كلكنو يغفؿ كجكد فكارؽ دقيقة بينيا كمف
ثـ نفضؿ-مراعاة ليذه الفكارؽ-استخداـ ىذه االصطالحات الدقيقة في شرح الجامع كتحديد صكره".

3

الكمية
أف مصطمح الجامع أدؽ لفظ في البحث ٌ
حكم؛ ككنو يجمع الصفات ٌ
كيرل عمي أبك المكارـ ٌ
الن ٌ

لممقيس عميو بالمقيس ،كمصطمح العمٌة إذ يمثؿ نكعا مف أنكاع ىذه الصفات ،كمصطمح الجامع لفظ
يشمؿ ك ٌؿ ىذه األنكاع كالصفات بيف المقيس كالمقيس عميو.

1
غكم عند العرب ،ص.159
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
النحك ،ص.129
 فؤاد حنا ترزم ،في أصكؿ المٌغة ك ٌ3
حوي ،ص.108
 -عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ
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إف الصمة بيف طرفي القياس :المقيس عميو ،كالمقيس ال تتحقؽ إالٌ بجممة صفات مشتركة يطمؽ
ٌ

سميت (العمٌة) ،أك (العمٌة الجامعة) الٌتي ىي أحد أركاف القياس.
عمييا (الجامع) ،كربما ٌ

ألف مف بيف أنكاع الجامع العمٌة ليؤمف المٌبس عمى ما
كقد اختار باحث معاصر مصطمح (الجامع)؛ ٌ

يبدك لي مف ذلؾ 1".كالعمٌة أحد أنكاع الجامع بيف المقيس كالمقيس عميو؛ كىي السبب الذم تحقؽ في
المقيس فأكجب لو حكـ المقيس عميو ،فألحؽ بو فأخذ حكمو.
النظرٌية2".ويستوقفنا البحث في
عميمية ،كالعمٌة القياسية ،كالعمٌة الجدلية ٌ
كالعمٌة أنكاع ثالثة :العمٌة التٌ ٌ

حوي ىو محور الوضع ال ّنحوي
حوي ،كما عممنا ّ
أن القياس ال ّن ّ
نشأة العمّة؛ إذ ىي محور التقعيد ال ّن ّ

حوي كانت مرافقة لنشأة
ونشأة القياس كانت مرافقة لنشأة ال ّنحو متزامنة معو ،وكذلك نشأة التّعميل ال ّن ّ

حكم مما
حوي عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الذم ظير منذ التقعيد ٌ
الن ٌ
ال ّنحو متزامنة معو ،والتّعميل ال ّن ّ
حكم-كالٌتي
يكضّْح
نظرية التكامل بين أصول ال ّنحو وعمم ال ّنحو منذ النشأة ،فأصالة العمٌة في البحث ٌ
ّ
الن ٌ
الحضرمي ،كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم ّْ
يتض يح منيما
تعد ركنان مف أركاف القياس-منذ عبد المٌو بف إسحاؽ
ٌ
ٌ
النحك.
النحك ك ٌ
النظرٌية التكاممية بيف أصكؿ ٌ
بناء ٌ

إف
حكم المتزامنة مع نشأة عمـ ٌ
حكم ،كنشأة التٌعميؿ ٌ
كنخمص مف نشأة القياس ٌ
النحك؛ حيث ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ي
فإف نشأة أصول ال ّنحو مع علم ال ّنحو
النحك تنتأ مع نشأة ٌ
نشأة أصكؿ ٌ
بي؛ كىي أصكؿ العر ٌبية؛ ٌ
النحك العر ٌ
صنوان نشئا معا ً توأمين ولدا معا ً ونميا سوية دون تفريق بين فرع وأصل.
جاجي في (باب القول في عمّل ال ّنحو) ما
النحك في كتاب سيبكيو ،كذكر ٌ
كقبؿ أف يظير عمـ ٌ
الز ٌ
أف
َّ
ركم عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (100ق175-ق) قكلو عف العمٌؿ فيقكؿ" :كذكر بعض شيكخنا ٌ

النحك فقيؿ لو :عف العرب أخذتيا أـ
الخميؿ بف أحمد–رحمو اهلل -يسئً ىؿ عف العمٌؿ الٌتي يعتؿ بيا في ٌ
إف العرب نطقت عمى سجيتيا كطباعيا كعرفت مكاقع كالميا ،كقاـ في
اخترعتيا مف نفسؾ؟ فقاؿٌ :
عقكليا عمٌمو ،كاف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا كاعتممٌت أنا بما عندم ٌأنو عمَّة لٌما عمٌمتو ،منو.

التمست .كاف تكف ىناؾ عمٌة لو فمثمي في ذلؾ مثؿ رجؿ حكيـ
أصبت العمٌة فىيي ىك الٌذم
فإف أكف
ي
ي
صحت عنده حكمة بانييا ،بالخبر الصادؽ أك
دخؿ دا انر محكمة البناء؛ عجيبة النٌظـ كاألقساـ؛ كقد
ٌ
الدار عمى شيء منيا قاؿٌ :إنما فعؿ ىذا
بالبراىيف الكاضحة كالحجج الالئحة ،فكمٌما كقؼ ىذا الرجؿ في ٌ

1
العربي نشأتو وتطوره ،ص.26
الزبيدم ،القياس في ال ّنحو
 سعيد جاسـ ٌّ
2
حوي ،ص.108
 -عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ
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ىكذا لعمٌة كذا ككذا ،كلسبب كذا ككذا ،سنحت لو كخطرت ببالو محتممة لذلؾ ،فجائز أف يككف الحكيـ
أف
لمدار فعؿ ذلؾ لمعمٌة الٌتي ذكرىا ىذا الٌذم دخؿ ٌ
الباني ٌ
الدار ،كجائز أف يككف فعمٌو لغير تمؾ العمٌة ،إالٌ ٌ
النحك ىك أليؽ
أف يككف عمٌة لذلؾ؛ فإف سنح لغيرم عمٌة لٌما عمٌمتو مف ٌ
الرجؿ محتمؿ ٍ
مما ذكره ىذا ٌ
ذلؾ ٌ

1
النحك متزامنة معو".
حكم كانت مرافقة لنشأة ٌ
فإف نشأة التٌعميؿ ٌ
مما ذكرتو بالمعاكؿ فميأت بيا ".ككذلؾ ٌ
الن ٌ
ٌ

2

النحاة الظكاىر
النحك كنشأتو رافقتيا نشأة العمؿ الٌتي يفسر بيا ٌ
إف عممية بناء ٌ
فيقكؿ صاحب أبك جناحٌ " :

حكيكف يريدكف بيا عمى تساؤالت الدارسيف لمغة كنصكصيا كالمعنييف بأمرىا 3".إذ تمثؿ العمٌة
غكية ك ٌ
الن ٌ
المٌ ٌ

تـ استقراء كاستنباط
غكية ك ٌ
غكم ك ٌ
الن ٌ
حكم الذم يبحث في سبب مكضكع الظكاىر المٌ ٌ
الن ٌ
السؤاؿ المٌ ٌ
حكية كبيا ٌ
النحك كلٌد معو مساندا
النحك ،كىكذا يقكؿ حسف خميس الممخ :فالتٌعميؿ تكأـ ٌ
كتقعيد القكاعد ككضع عمـ ٌ

4
أف
األكلي في كجو السؤاؿ البشرم المتكارث «لماذا»".
يقدـ ليا التفسير
حكية ٌ
لمقاعدة ٌ
ٌ
الن ٌ
كيتض يح لنا بذلؾ ٌ
ٌ
حكيكف بيا اىتماما بالغا ،حتٌى بمغ الشأف فييا
النحك كمما يبيف لنا ذلؾ اىتماـ ٌ
العمة أصال مف أصكؿ ٌ
الن ٌ

أف العمٌة في
حكم الذم أكجبيا في تقعيد عمـ ٌ
غكم ك ٌ
النحكٌ ،
كيتبيف ٌ
الن ٌ
عند المتأخريف الخركج عف األصؿ المٌ ٌ

نشأتيا كانت نتيجة لميغة العر ٌبية كطبيعتيا ،فيقكؿ عمي أبك المكارـ " :كانت نشأت التٌعميؿ إذا استجابةن

5
حكم في العر ٌبية
لظركؼ كبكاعث عر ٌبية كا
بي ".كحقيقة التٌعميؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
سالمية معا ،دكف تأثير خارجي غير عر ٌ
تبدأ قبؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم مع أبي إسحاؽ الحضرمي(ت117ق) ،فيذكر ذلؾ ابف سالـ بعد

كي ٍح ىيى بف ىي ٍع ىمر
حديثو عف أصحاب الطبقة األكلى كالثانية مف ٌ
النحكييف كالمٌغكييف كأبي األسكد الدؤلي ،ى

كم ٌد القياس
عبد اهلل بف أبي إسحاؽ
فيقكؿ " :ثـ كاف مف بعدىـ ي
الحضرمي فكاف ٌأك ىؿ ىم ٍف ىب ىع ىج ٌ
النحك ى
ٌ
6
كمد القياس
إسحاؽ
أبي
عف
األندلسي
بيدم
الز
كيقكؿ
كالعمىؿ".
النحكٌ ،
ٌ
الحضرمي " :كىك ٌأكؿ مف ىب ىع ىج ٌ
ٌ
ٌ

1
النفاس
 أبي القاسـ ٌالنحك ،تح :مازف مبارؾ ،بيركت1399 :ق1989-ـ ،دار ٌ
جاجي ت337ق ،اإليضاح في عمٌؿ ٌ
الز ٌ
ص.66-65

العدد 34
 -2كماؿ رقيؽ" ،العمّة في ال ّنحو
العربي «المفيوم والمصطمح» نماذج من كتاب سيبويو" ،مجمٌة المٌغة العر ٌبيةٌ ،
ّ
السداسي األكؿ ،الجزائر2016 :ـ ،المجمس األعمى لمغة العر ٌبية بالجزائر ،ص.105

 -3صاحب أبك جناح ،من أعالم البصرة سيبويو ،ىوامش ومالحظات حول سيرتو وكتابو ،بغداد ،العراؽ1974 :ـ ،دار
الحرية لمطباعة ،ص.100

4
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.16
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
5
حوي ،ص.62
 -عمي أبك المكارـ ،أصول التفكير ال ّن ّ

6
السالـ الجمحي ،طبقات ُّ
الشعراء ،ص.31
 ابف ٌٌ
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ك ىشرح ً
كمد القياس ،كشرح
العمىؿ1".كيقكؿ عنو أبي الحسف عمي بف يكسؼ
النحك ٌ
القفطيٌ " :أكؿ ىمف ىب ىع ىج ٌ
ىى
ٌ
2
اىيدمٌ ،أنو استنبط مف
العمٌؿ عبد اهلل بف أبي إسحاؽ ".كيذكر أصحاب الطبقات ٌ
أف الخميؿ بف أحمد الفر ٌ
النحك ما لـ يستنبط أحد ،كما لـ يسبقو إلى مثمو سابؽ"3".كاستنبط مف العركض كعممىو ما لـ
عمؿ ٌ
يستخرجو أحد ،كلـ يسبقو إلى عممو سابؽ مف العمماء كمٌيـ".

4

بي
كتظير عناية األكليف مف أبي إسحاؽ
الحضرمي ،كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم في ٌ
النحك العر ٌ
ٌ
حكم ،كما حاكؿ عمي أبك المكارـ بشكؿ غير مباشر
غكم في التقعيد ٌ
الن ٌ
كأصكلو بالقياس كالتٌعميؿ المٌ ٌ
إف ابف أبي إسحاؽ قد شرح العمؿ ،كلكف الخميؿ أكؿ مف
تكضيح ذلؾ ،فيقكؿ مختار كلد ٌأباه " :لقد قمنا ٌ

التصكر الكاضح لطبيعة ىذه العمؿ ،كطريقة استقراءىا ،كالعمؿ في عيد الخميؿ جاءت بمثابة تفسير
أبرز
ٌ
لغوي يستكشف من طبيعة الكالم ،فكان:
ّ

ٌأكالن :محاكلة تكضيح الخطاب؛ كىك ما سمي فيما بعد بعمٌة «الفرؽ» أك «أمف المبس».
ثانيان :الميؿ إلى تسييؿ النطؽ باأللفاظ ،كبالخصكص إذا كانت ىذه األلفاظ مما يكثر استعمالو

غوية لـ تنقؿ عف العرب نقال ،ك ٌأنو
أف العمل المّ ّ
عرؼ بػ«استعماؿ األخؼ» كلقد انتبو الخميؿ إلى ٌ
كىذا ما ٌ
قد استقراىا بتأممو كتفكيره.

أف التعميؿ عنده ييدؼ إلى
كسكؼ نتعرض لمنيجو في التعميؿ في الفصؿ الخاص بو ،لنتبيف ٌ

توضيح أسس القواعد واألحكام الّتي سنيا العرب في كالميم .ولقد رسم الخميل لم ّنحاة من بعده منيجا
غوية البحتة5".كيقكؿ فؤاد حنا ترزم عف القياس
لمبحث عن العمل المناسبة ،اعتمادا عمى األسس المّ ّ

أف الخميؿ بف أحمد كتمميذه سيبكيو يمثالف أكج المرحمة
ٌ
حكم عند الخميؿ كتمميذه سيبكيو " :كالكاقع ٌ
الن ٌ

بي ،تمؾ المرحمة الٌتي تنتيي بنياية القرف الثاني اليجرم كتتسـ بالقياس
األكلى ،مف مراحؿ القياس العر ٌ
6
السر في ذلؾ
تامة أك شبيية
بالتامة ".كيقكؿ " :كيبدكا ٌ
أف ٌ
ٌ
الطبيعي ،الٌذم ال تسيطر عميو الفمسفة سيطرة ٌ
1
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
محمد بف الحسف ٌ
بيدم األندلسي ت379ق ،طبقات ٌ
حكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
الز ٌ
غكييف ،تحٌ :
 أبي بكر ٌمصر1919 :ـ ،دار المعارؼ ،ص.31
2
ً
الركاةٍ عمى أ ٍىنب ًاه ُّ ً
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .بيركت:
عمي بف يكسؼ
 جماؿ ٌى
الديف أبي ى
الن ىحاة ،تحٌ :
القفطي ،ا ٍنىباهي ُّ ى
ٌ
الح ىسف ٌ
بي ،ج ،2ص.105
1406ق1986-ـ ،دار الفكر العر ٌ
3
غكييف ،ص.47
 الزبيدم ،طبقات ٌحكييف كالمٌ ٌ
الن ٌ
الرىك ٍاة عمى أ ٍىنىب ًاه ُّ
الن ىح ًاة ،ص.377
 -4القفطيً ،ا ٍنىباهي ُّ

5
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.37
محمد مختار كلد اٌباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
6
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.121
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
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أما التٌعميؿ فمـ يقصدكا إليو
ىك ٌأنيـ كجيكا جؿ عنايتيـ كمعظـ جيكدىـ ناحية التقعيد لمظكاىر المٌ ٌ
غكيةٌ ،
1
أف العمٌة قد
الرحمف السيد " :فإذا ما كصمنا إلى الخميؿ كجدنا ٌ
كمف ثـ لـ يتكسعكا فيو ".كيقكؿ عبد ٌ

النمك إلى درجة
النحاة قد أشرفكا عمى الغاية بيا ،كاٌنيا قد كصمت في مراحؿ ٌ
أف ٌ
استكممت أسبابيا ،ك ٌ
النضج ،فقد اتضحت معالميا كأصبحت أداة فعالة لمتفرقة بيف حاالت الكممة المختمفة كضركب األساليب

المتباينة 2".كيقكؿ رقيؽ كماؿ " :كخير شاىد عمى ذلؾ «كتاب سيبكيو» الذم ال تخمك مسألة مف مسائمو
مف تعميؿ كتكجيو .فنراه يكثر التعميالت في كتابو منطمقا مف تأصيمو القكم 3".كيقكؿ سيبكيو في الكتاب
كليس شيء يضطركف إليو إالٌ كىـ يحاكلكف بو كجيان".

4

حوي:
غوي بداية التّقعيد ال ّن ّ
أ-التّعميل المّ ّ

تعد العمٌة مبحثا مف مباحث عمـ أصكؿ
حكم؛ حيث ٌ
غكم بداية التقعيد ٌ
الن ٌ
كيتضح مف التٌعميؿ المٌ ٌ

النحك كما يقكؿ شكقي ضيؼ :ال
فإنو ال تكجد قاعدة
نحكية بدكف عمٌة ،كىي سبب في نشأة عمـ ٌ
النحك ٌ
ٌ
ٌ
يعمٌؿ فقط لما كثر في ألسنتيـ كاستينبطت عمى أساسو القكاعد ،بؿ يعمٌؿ أيضا لما يخرج عف تمؾ القكاعد

عامة فنجد
ككأنو ال يكجد أسمكب ،كال تكجد قاعدة بدكف عمٌة5".كالتعميؿ مبدأ
ٌ
أساسي في عمكـ المٌغة ٌ
ٌ
التعميؿ في عمـ العركض كما ذكر القفطي عف الخميؿ ٌأنو استنبط مف العركض كعممىو ما لـ يستخرجو

النحك
أحد ،كلـ يسبقو إلى عممو سابؽ مف العمماء كمٌيـ ،ككذلؾ سيبكيو قد أصؿ لمتعميؿ في كتابو في عمـ ٌ
كمدىا في قكاعدىما ،كيقكـ شكقي ضيؼ بدراسة مستفيضة في كتاب سيبكيو ،فيقكؿ " :كك ٌؿ
الصرؼٌ ،
ك ٌ

ىذه التعميالت في الصفحات األكلى مف الكتاب؛ إذ لـ نتجاكز حتٌى اآلف الصفحة السابعة فيو ،كبذلؾ

الصرؼ َّ
كمدىا في جميع قكاعدىما كمسائميما .فميس ىناؾ شيء ال
ثبَّت سيبكيو جذكر التٌعميؿ في ٌ
النحك ك ٌ
6
حكم
حكم في التقعيد ٌ
يعمَّؿ ،بؿ لك ٌؿ شيء عمتو ".كيقكؿ أيضا مما يبرىف عما أردناه مف القياس ٌ
الن ٌ
الن ٌ

الجمحي
السالـ
(كضع عمـ ٌ
النحك) ما يذكره ابف ٌ
ٌ
أسس العر ٌبية
كضع عمـ ٌ
النحك :ككاف َّأك ىؿ مف ٌ

الد ىؤلي في كضع القياس ،كىك الٌذم
عف أبي
األسكد ي
ى
األسكد
كفتى ىح بابيا كأنيج سبيميا ككضع قياسيا أبك
ى

1
حكم ،ص.168
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
2
وتطورىا ،ط1968 .1ـ :القاىرة ،دار المعارؼ ،ص.229
حوية نشأتيا
الرحمف السيد ،مدرسة البصرة ال ّن ّ
ّ
 -عبد ٌ

العربي «المفيوم والمصطمح» نماذج من كتاب سيبويو" ،ص.107
 -3كماؿ رقيؽ" ،العمّة في ال ّنحو
ّ
 -4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.32
5
حكية ،ص.82
 شكقي ضيؼ ،المدارس ٌالن ٌ
 -6المرجع نفسو ،ص.86
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ُّ
النحك ،كأخرجو مف العدـ إلى الكجكد ،كاٌنو
لي 1".كيقكؿ
الد ىؤ ُّ
إف أبا األسكد ىك ٌأكؿ مف استنبط ٌ
القفطيٌ " :
ٌ
2
رأل بخطو ما استخرجو ،كلـ يع يزه إلى و
بي قبؿ أف يتجمٌى
ر
الع
حك
الن
لنشأة
افقة
ك
م
القياس
فنشأة
أحد قبمو".
ٌ
ىٍ
ٌ
الدؤلي ،ككذلؾ مف التٌعميؿ في كضع عمـ
الحضرمي فنتأ عند أبي األسكد
ذلؾ األمر عند أبي إسحاؽ
ٌ
ٌ
ألنو
الصرؼ .فيقكؿ شكقي ضيؼ :كطبيعي أف يكثر القياس في كتاب سيبكيو كثرة مفرطة؛ ٌ
ٌ
النحك ك ٌ

فية كاطٌرادىا؛ كىك يعتمد في أكثر األمر عمى الشائع
األساس الذم يقكـ عميو كضع القكاعد ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
3
الصرؼ عند كمٌو أقيسة4".كىكذا يقكؿ حسف
في االستعماؿ عمى ألسنة العرب ".كيقكؿ شكقي ضيؼ " :ك ٌ

األكلي في كجو
يقدـ ليا التفسير
حكية ٌ
النحك كلٌد معو مساندا لمقاعدة ٌ
خميس الممخ " :فالتٌعميؿ تكأـ ٌ
الن ٌ
ٌ
5
كتطكرىا حتٌى القرف
حكية في نشأتيا
السؤاؿ البشرم المتكارث «لماذا» ".كيؤرخ مازف المبارؾ لمعمٌة ٌ
الن ٌ
ٌ
النحك مرتبط
تطكر ٌ
حكية مالزـ لتاريخ ٌ
أف تاريخ العمٌة ٌ
الن ٌ
النحك كالتأليؼ فيو ،ك ٌ
العاشر لميجرة .كيرل ٌ
أف ٌ
6
النحكيكف األكليف بسمات الكضع
حكم لدل المٌغكيكف ك ٌ
غكم في التٌقعيد ٌ
الن ٌ
بتطكرىا ".كيتسـ التٌعميؿ المٌ ٌ
ٌ

النحاة في الغاية مف
النحك ،فيقكؿ جعفر نايؼ عبابنة " :إذ التقى الخميؿ مع ىمف سبقو مف ٌ
حكم في عمـ ٌ
ٌ
الن ٌ
7
غكية
التٌعميؿ كىي فيـ كالـ العرب ".كيتضح بيذا دكر العمٌة عند الخميؿ كمف سبقو في استقراء المدكنة المٌ ٌ
حكم يستمزـ العمٌة.
فإف التقعيد ٌ
غكية العر ٌبية الٌتي سمعكىا كاستنباط األحكاـ كالقكانيف ٌ
الن ٌ
المٌ ٌ
حكية منيا ٌ
الن ٌ

النحك
النحك فيقكؿ شكقي ضيؼ " :كال نغمك إذا قمنا ٌإنيا كانت أىـ مادة شاذ بيا بناء ٌ
تـ كضع عمـ ٌ
كبيا ٌ
نصو دائما عمى ما يخالفو،
الكطيد 8".ككاف ىي ٍبنًي القياس عمى الكثير المطرد مف كالـ العرب ،مع ّْ

النحك كاف ّْ
يسج يؿ القياس كالشاذ عميو ،محاكال
كمحاكلتو في أكثر األحياف أف يجد لو تأكيال ...كعمى ىذا ٌ
دائما أف يجد مخرجا لما َّ
شذ عمى األقيسة ،بؿ كثير ما كاف يستمد مف ذىنو الخصب قياسا لو ...كقد
أف الخميؿ ُّ
يعد
حكم؛ أم عمـ ٌ
أخرج القياس مخرج التٌعميؿ في التقعيد ٌ
النحك ،ككاضح مف ك ٌؿ ما قدمنا ٌ
الن ٌ

 -1ابف سالـ الجمحي ،طبقات ُّ
الشعراء ،ص.29
ٌ
ِ
النح ِ
الروا ْة عمى أَ ْنب ِ
ُّ
اة ،ج ،2ص.42
اه
-2
َ
َ
القفطي ،ا ْن َباهُ ُّ َ
ٌ
3
حوية.86 ،
 -شكقي ضيؼ ،المدارس ال ّن ّ

4
حوية ،ص.89
 شكقي ضيؼ ،المدارس ال ّن ّ5
بي بيف القديـ كالحديث ،ص.16
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
العربي :العمّة ال ّنحوية نشأتيا وتطورىا ،ص.6-5
 -6مازف المبارؾ ،ال ّنحو
ّ

7
النحك ،ط .1عماف1984 :ـ ،دار الفكر ،ص.103
 جعفر نايؼ عبابنة ،مكانة الخميؿ بف أحمد في ٌ8
حكية ،ص.51
 شكقي ضيؼ ،المدارس ٌالن ٌ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

1
بي كأصكلو
كاممية في ٌ
بي في صكرتو المركبة ".كبذلؾ كاف اكتماؿ ٌ
كاضع ٌ
النظرٌية التٌ ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
تكونت نيائيا
فإن ال ّنحو وأصولو وقواعده
عمى يد الخميؿ كتمميذه سيبكيوفيقول شوقي ضيفّ " :
ّ
األساسية ّ

عية تتسع وتضيق
عمى يد سيبويو وأستاذه الخميل ،وكأ ّنيما لم يتركا لألجيال التالية سوى خالفات فر ّ

2
النحك ،ذلؾ الكتاب ال ريب فيو ،إذ يمثل
حسب المدارس وحسب ال ّنحاة ".كيظير كتاب سيبكيو في عمـ ٌ

الدستور الذي ال يغادر صغيرة وال كبيرة إالّ أحصاىا ،وال يمكن أن ننحاز عنو أو ننزاح فيو حتّى في
النحك
النحك كأصكؿ ٌ
زماننا المعاصر؛ كىك أكبر دليؿ جامع بيف عمكـ العر ٌبية عمكما ،كبيف عمـ ٌ
النحكً ،ل ىما استقاه كتمقفو سيبكيو
خصكصا ،فقد تضمف جميع عمكـ المٌغة العر ٌبية ،كعمى رأسيا عمـ أصكؿ ٌ
مف شيخو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (175ق) كممف سبقكه الذيف بفضؿ عقميتيـ الف ٌذة؛ جمع سيبكيو فكر
كصنفيا كبكبيا كرتبيا كألؼ فييا كتاب سيبكيو ،كالذم يمكف
ك ٌؿ ىؤالء الجيابذة مف عمكـ المٌغة العر ٌبية
ٌ

كاممية في عمكـ المٌغة العر ٌبية .الذم لـ يسبقو إليو أحد ،كلـ ينسج ناسج
القكؿ عنوٌ :إنو كتاب ٌ
النظرٌية التٌ ٌ
عمى غير منكالو.

كتاب أبي بشر عمرك بف عثماف بف قىنبر المعركؼ بسيبكيو ،حتٌى
كلـ يزؿ أىؿ العر ٌبية يفضّْمكف
ى

َّ
المصنفة
أف الكتب
محمد بف يزيد :لـ يي ٍع ىمؿ
ه
كتاب في عمـ مف العمكـ مث يؿ كتاب سيبكيو ،كذلؾ ٌ
لقد قاؿ ٌ
3
جني في سيبكيو:
طرة إلى غيرىا،
ض َّ
ككتاب سيبكيو ال يحتاج مف فيمو إلى غيره ".كيقكؿ ابف ٌ
في العمكـ يم ٍ
ي
النحكيُّكف بالعرب الحقيف ،كعمى سمتيـ آخذيف ،كبألفاظيـ متحمٌيف كلمعانييـ كقصكدىـ
كلما كاف ٌ
سيبكيوٌ :

اعوي ،كشرع أكضاعو كرسـ أشكالو ،ككسـ أغفالو،
ّْ
آميف جاز لصاحب ىذا العمـ (سيبكيو) الذم جمع ىش ىع ى
كزـ شكارده ،كأفاء فكارده ،أف يرل فيو نحكا مما أركا ،كيحذكه عمى أمثمتيـ
كخمج أشطانو كبعج أحضانوَّ ،

السيما كالقياس إليو مصغ .كلو قابؿ،
الٌتي ح ىذكا ،كأف يعتقد في ىذا المكضع نحكا مما اعتقدكا في أمثالوٌ ،
كعنو غير متثاقؿً .
ضطربا كأف سيبكيو الحؽ
فاعرؼ إ نذا ما نحف عميو لمعرب مذىبا ،كلمف شرح لغاتيا يم ى

المكضع عميو أحد مف أصحابو ،كال غيرىـ ،كال
بيـ كغير بعيد فيو عنيـ ،كلذلؾ عندنا لـ يتعقٌب ىذا
ى
4
حكم،
غكم لتقعيد ٌ
الن ٌ
أضافكا إلى ما ىنعكه عميو ".كيذكر عمي أبك المكارـ بعد بحث مستفيض في التٌعميؿ المٌ ٌ
حكية .كتحميؿ التعميالت المكجكدة في ما بيف
حكم " ،ىذه ىي المقكمات الٌتي أنبتت عمييا العمؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
1
حكية ،ص.54-53
 شكقي ضيؼ ،المدارس ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.95

 -3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.5
4
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.309-308
 -ابف ٌ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

النحك عف دقة بالغة في ما قدمو السيكطي مف حصر لمسالؾ التحميؿ التفصيمي في
أيدينا مف كتب ٌ

حكم ،كال نكاد نجد تعميال كاحدا يختمؼ طريقة عف ىذه الرؽ الثمانية ،أك يأخذ مسمكا مباينان
البحث ٌ
الن ٌ

1
حكم؛ إذ ىك محكر التقعيد ،كمف ثـ ال مجاؿ عندىـ
النحاة إلى إلغاء القياس ٌ
ليا ".كال سبيؿ عند ٌ
الن ٌ

ألنيا محكر القياس ،كبيذا يككف التٌعميؿ ضركرة فرضيا المنيج المتبع في البحث
لتجاىؿ العمٌؿ ٌ

2
ضحا
حكمَّ ،
حكم عند األكليف كاف منيجان متينان محكمان مدعكمان بالقياس ٌ
فإف التٌعميؿ ٌ
ٌ
حكمٌ ».
كمك ن
الن ٌ
الن ٌ
الن ٌ

باألمثمة».

3

األكليف
غكم ألحكاـ المٌغة) عند ٌ
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
إف العمٌة (التعميؿ المٌ ٌ
ٌ
النحكييف ٌ

حكم
حكم عند أبي إسحاؽ الحضرمي (117ق) محكر التقعيد ٌ
حكم كما كاف القياس ٌ
محكر التقعيد ٌ
الن ٌ
الن ٌ
الن ٌ
النحاة
النحك عند ٌ
حكم بقكاعد ٌ
غكم عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كأما ارتباط التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
ككذلؾ التٌعميؿ المٌ ٌ

أف بمغت عنايتيـ
األٌكليف ،فمـ يغمؽ االجتياد في باب التٌعميؿ لمف جاء بعدىـ فاتسع البحث في العمٌة إلى ٌ

حكييف صنفاف :عمٌة تطٌرد
حكم فيذكر السيكطي " :اعتالالت ٌ
بيا ككلعيـ الغاية المرجكة مف التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

عمى كالـ العرب كتنساؽ إلى قانكف لغتيـ كعمٌة تيظير حكمتيـ كتكشؼ عف صحة أغراضيـ كمقاصدىـ
في مكضكعاتيـ.
أشد تداكال؛ كىي كاسعة ُّ
أف مدار المشيكرة منيا عمى أربعة
وىم لألولى أكثر استعماال ك ٌ
الشعب إالٌ ٌ

4
حكم إظيار االجتيادات المبالغ بيا لدل المتأخريف الذيف
كعشريف نكعا ".إذ يتبيَّف ىينا مف التٌعميؿ ٌ
الن ٌ

حكم ،كمما تقدمو مف
حكم عند أبي إسحاؽ ،كالخميؿ في صناعة محكر التقعيد ٌ
كلعكا بالتٌعميؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

حكية؛ إذ ىي سبب نشأة القاعدة .إلى أف أكلكىا تأكيالت بعيدة عف الكضع الٌذم
التفسير األكلي لمقكاعد ٌ
الن ٌ
نشأة مف أجمو.

تطكر التٌعميؿ بعيدا عف الغاية الٌتي أرادىا أبي إسحاؽ كالخميؿ ،كفي القرف
ٌ
كيبيف مختار كلد ٌأباه ٌ
حكية مذاىب المتكمميف ،كأشكاؿ المنطؽ األرسطي ،كأخذ البحث
الرابع اليجرم ،تسربت إلى المناىج ٌ
الن ٌ
ٌ

5
النحكييف أقراف ىؤالء
في العمؿ طابعان يتجاكز التفسير الكصفي لقكاعد المٌغة ".كتظير ردكد بعض ٌ

1
حكم ،ص.202
 عمي أبك المكارـ ،أصكؿ التفكير ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.183
3
النحك ،ص.103
 جعفر نايؼ عبابنة ،مكانة الخميؿ بف أحمد في ٌ4
السيكطي ،االقتراح في عمم أصول ال ّنحو ،ص.71
ٌ -

5
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.37
محمد مختار كلد اٌباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
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تطور القياس ال ّن ّ
ّ

بتعدد العمٌؿ ،فابف مضاء لـ يمغ
حكم ٌ
المتأخريف في ٌ
الرد عنيـ بالخركج عف الغاية المرجكة مف التعميؿ ٌ
الن ٌ

الجامع بيف المقيس كالمقيس عميو بؿ أراد إلغاء كثرة العمٌؿ الٌتي تثقؿ عمى كاىؿ المتعمـ ،كىي عمٌؿ ابتداع
النحك كالمٌغة .كيذكر صبحي
غكية كالمنطقية في ٌ
غكية كالمنطقية أك االجتيادات المٌ ٌ
البراعة أك الحكمة المٌ ٌ
النحاة في كتابو «دراسات في فقو المٌغة»
الرد عمى ٌ
ٌ
الصالح رأيو في عف العمٌة مؤيدا رأم ابف مضاء في ٌ

لذلؾ نادل ابف مضاء بسقكط كثير مف العمٌؿ الٌتي ال يراد بيا إالٌ إثبات الحكمة كالمنطؽ التٌعميمي لمعرب

النحك العمٌؿ الثكاني كالثكالث ،كذلؾ مثؿ سؤاؿ السائؿ عف (زيد) مف
فقاؿ " :كمما يجب أف يسقط مف ٌ
فالصكاب أف يقاؿ
ألنو فاعؿ ،كك ٌؿ فاعؿ مرفكع ،فيكؿ :كلً ىـ رفع الفاعؿ؟
قكلنا( :قاـ زيد) ًل ىـ يرًفع؟ فيقاؿٌ :
ٌ
لو كذا نطقت العرب ثبت ذلؾ باالستقراء مف الكالـ المتكاتر .كال فرؽ بيف ذلؾ ،كبيف مف عرؼ َّ
أف شيئان
فإف الجكاب عمى
ما حراـ ٌ
بالنص ،كال يحتاج فيو إلى استنباط عمٌة ،لينقؿ حكمو إلى غيره فسأؿ ىلـ يح ٌرـ؟ ٌ
غير كاجب عمى الفقيو1".كمف االستطراد في العمٌة بالفكر المنطقي الذم تنتأ مالمحو أكثر برك از في
ذلؾ ي
النحك بالمنطؽ " كمف الذيف جاؤكا بيف الخميؿ كالركماني نحاة ككفيكف
الرابع مع الركماني الذم مزج ٌ
القرف ٌ
الفراء (ت207ق) الذم عني بالتعميؿ ،كلـ تكف عممو تخمكا
كبصريكف اعتمدكا عمى التٌعميؿ كثيرا .منيـٌ :

2
المبرد (ت285ق) كمف عاصره
مف الطابع الفمسفي ،كاف لجأ في بعضيا إلى السيكلة كالكضكح ".ككاف ٌ

حكم ال تفارقو ،كال ينبغي ليا في اعتقادىـ
مف نحاة القرف الثالث اليجرم يعتبركف العمٌة رديؼ الحكـ ٌ
الن ٌ

أف تفارقو .ككاف شديد االىتماـ بالتٌعميؿ يتخذ منو سالحا لممناقشة كالبحث ...حتٌى كانت المطالبة بالعمٌة
3
المبرد
ىي السالح الذم شير في مناقشتو مع الزجاج (ت311ق) كمف معو مف حمقة ثعمب "...غير ٌ
أف ٌ

فإنيما لـ يفرداىا بالبحث ٌإنما جاء حديثيما عنيا في مؤلفاتيما
(ت285ق) كالفراء كاف تكمٌما في العمٌة ٌ
محمد بف المستنير
أما الذيف أفردكا العمٌة بالتأليؼ كالبحث فقد كاف مف أكليـ تمميذ سيبكيو
ٌ
العامةٌ .
ٌ

النحك».
المعركؼ بقطرب المتكفي 206ق فقد كرد في ترجمتو أنٌو ألؼ كتاب «العمؿ في ٌ

النحك»4".كليس ىينا
كجاء أبك عثماف المازني المتكفي في حدكد سنة 230ق فألؼ كتاب «عمؿ ٌ

ألف البحث في تاريخ نشأتيا كالمؤلفات الٌتي ألفت فييا عديدة
في ىذا البحث أف نذكر تاريخ نشأة العمٌةٌ ،
جدا لدل القدماء كالمحدثيف ،كما نعنيو مف بحث العمٌة في ىذا البحث العمٌة لدل الكصفييف المٌسانييف

1
الصالح ،دراسات في فقو المٌغة ،ص.30-29
 صبحي ٌ2
شاىد وأصول ال ّنحو في كتاب سيبويو ،ص.319
 -خديجة الحديثي ،ال ّ

 -3المرجع نفسو ،ص.319
 -4المرجع نفسو ،ص.319
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حكم بيف مؤيديف
غكم ،كما يستكقفنا في ىذا البحث رأل المٌسانييف في التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
كمكقعيا مف القياس المٌ ٌ

حكم ،كمكقعو مف نظريات
كرافضيف لمعمٌة .كسنعرض بعد ذلؾ إف شاء اهلل المدلكؿ الجديد لمتعميؿ ٌ
الن ٌ

التفسير في عمـ المٌغة الحديث.

الوصفيين المعاصرين:
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
ب-التّعميل ال ّن ّ

حكم لدل الكصفييف المٌسانييف بشكؿ مباشر بيف
يتجمى الصراع الحقيقي الذم أثاره بحث التعميؿ ٌ
الن ٌ

حكية كالتفسيرات الفمسفية المنطقية المبتدعة
غكية ك ٌ
الن ٌ
مؤيد لمعمٌة ،كآخر رافض ليا بدعكل االجتيادات المٌ ٌ

النحك .كما تجمٌى ذلؾ الصراع عند القدماء.
لمبراعة العقمية في المٌغة ك ٌ

الفارسي
عمي
جني (ت396ق) كشيخو أبك
حكم تبدأ مف ابف ٌ
كحقيقة الصراع في التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
(ت 377ق) " .الذم أرسى قكاعد القياس كاف يقكؿ :لئف أخطئ في خمسيف مسألة مما بابو الركاية أحب
الفارسي
عمي
َّ
إلي ًمف أخطئ في مسألة كاحدة قياسية .كتابعو في ىذا تمميذه ابف ٌ
ٌ
جني ...كقد أكثر أبك ٌ
النحك كعمٌؿ المتكمميف كعمٌؿ المتفقييف
جني أف يقارف بيف عمٌؿ ٌ
جني مف التٌعميؿ ،كحاكؿ ابف ٌ
كتمميذه ابف ٌ
النحك أقرب إلى عمٌؿ أىؿ الكالـ منيا إلى عمٌؿ أىؿ الفقو 1".كقد رفض ذلؾ ابف فارس
أف عمٌؿ ٌ
كاستنتج ٌ

النحاة أكلكا
كىك اإليغاؿ في القياس ،ككيؼ ألبي عمي الفارسي أف يقدس القياس عمى النقؿ كالركاية ،إذ ٌ

النقؿ عمى العقؿ .كال ضرر أف نعيد ذلؾ كليس لنا اليكـ أف نخترع ،كال أف نقكؿ غير ما قالكه كال أف نقيس

ألف في ذلؾ
َ
وب َ
طالن حقائقيا .كنكتةي الباب ٌ
قياسان لـ يقيسكه؛ ٌ
نقيسوي
فساد المّغ ُة ُ
أف المٌغة ال تؤخذ قياسان ي
اآلف نحف.

جني كاف نتيجة
غكم) عند أبي عمي الفارسي كتمميذه ابف ٌ
كاالجتياد المكسع في المٌغة (القياس المٌ ٌ

أثر أصكؿ المنطؽ عمى المٌغة العر ٌبية .كالذليؿ عمى ذلؾ أثر أصكؿ المنطؽ ثبتت عند الفراء (ت207ق)

كما ذكرنا ذلؾ في دراسة خديجة الحديثي لمعمؿ في كتاب معاني القرآف قبميما ،كالذم لـ تكف عممٌو تخمكا

جني كشيخو أبي عمي
فإف ذلؾ ليس ببعيد عف ابف ٌ
مف الطابع الفمسفي؛ كىك الذم سبقيما في التأثر ٌ
النحك كقربيا لعمؿ المتكمميف ال لعمؿ المتفقييف.
جني لعمٌؿ ٌ
الفارسي كما يثبت ذلؾ استنتاج ابف ٌ

كخاصة
جني متأث ار بيذه األصكؿ المنطقية؟
كيبيف ىذا معرفتو ألصول المنطق ،فكيؼ ال يككف ابف ٌ
ٌ

النحك كعمؿ الفقو كعمؿ
ٌأنو أراد االجتياد َّ
المكسع في عمكـ المٌغة؟ ككيؼ تمكف مف المقارنة بيف عمؿ ٌ
النحك!!! كيتصؼ القياس
مكسعة بيذه العمكـ؛ أم عمـ الفقو ،كعمـ الكالـ ،كعمـ ٌ
المتكمميف دكف معرفة ٌ

1
شاىد وأصول ال ّنحو في كتاب سيبويو ،ص.319
 -خديجة الحديثي ،ال ّ
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فية كتجريد قكاعد
جني أك قبمو شيخو أبي عمي الفارسي في مغاالة األحكاـ ٌ
غكم عند ابف ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
المٌ ٌ
القياسي فييا ،كظؿ النقاش سائدان بيف العمماء بصدد ىذا القياس الٌذم ابتكره
المٌغة ال في المٌغة كاالستنباط
ٌ
أبك عمي الفارسي في معظـ عصكر المٌغة ،ال ينتصر لو إالٌ القمة مف العمماء ...كمع معارضة معظـ

العامة
المتأخريف مف العمماء لفكرة القياس بالمعنى الجديد ظمكا يستمسككف بقياس
ٌ
المتقدميف؛ أم باألحكاـ ٌ
الٌتي كضعكىا ،كلكف ىؤالء المتأخريف جاءت أحكاميـ المتأخرة في صكرة تعميالت كتأكيالت كتفسيرات
الدارس ،كال قيمة ليا في غالب األحكاؿ ،بؿ بمغ
شحنت بك ٌؿ ما متكمٌؼ متعسؼ مف اآلراء الٌتي ترىؽ ٌ
بأم
األمر بيؤالء المتأخريف أف أصبحكا يستعممكف مصطمح القياس في مكاضع ال تمت لمقياس ٌ

1
الحضرمي كالخميؿ
إسحاؽ
أبي
عند
نشأتو
في
القياس
إف
إليو:
أخمص
ما
ألخص
ه
ذكر
سبق
ومما
صمة".
ٌ
ٌ
كيتبيف ذلؾ عند إجراء أحمد محمكد نحمة مقارنة بيف القياس كاالستصحاب
حكم،
كاف نتيجة التقعيد ٌ
ٌ
الن ٌ

النحاة إلى تجريد األصكؿ
أف القياس ،ال االستصحاب ىك الذم دفع ٌ
فيقكؿ " :كالذم نراه أقرب إلى القبكؿ ٌ
النحاة األكائؿ كضع القكاعد الٌتي تعيف عمى معرفة القكانيف
لمقياس عمييا ،فالقياس كما رأينا اقترف بمحاكلة ٌ

النحاة جميعان مكانة غير منككر حتٌى لقد جعؿ ابف
غكم ،كظ ٌؿ لو عند ٌ
الٌتي يدكر عمييا االستعماؿ المٌ ٌ
جني
النحك كمٌو قائمان عمى القياس 2".ثـ نما
كتطكر القياس عند أبك عمي الفارسي كتمميذه ابف ٌ
األنبارم ٌ
ٌ
غكم كالمغاالة في تجريد كتغيير األحكاـ كالقكاعد
عمى حاؿ غير
ٌ
طبيعية في المٌغة العر ٌبية ،إلى القياس المٌ ٌ
تطكر
كالتٌراكيب ك ٌ
حكية-في عمـ ٌ
الدالالت ٌ
الصرؼ كقكاعدىما-ال المٌ ٌ
الن ٌ
النحك ك ٌ
غكية-في المٌغة كتنميتيا-كأما ٌ
القياس بمدلكلو الجديد عند الكصفييف العرب المعاصريف:

ٌأكالن :في المٌغة العر ٌبية؛ حيث االستنباط القياسي في المٌغة تنمية المٌغة بالصيغ كالمفردات الجديدة ،ال
المتقدميف ،كما فعؿ أبك عمي الفارسي ،كتمميذه
النحك لدل
غكم بالقكاعد َّ
ٌ
المكسعة مف قكاعد ٌ
في ٌ
النحك المٌ ٌ

جني.
ابف ٌ

ثانيا :االكتفاء باالستنباط القياسي لمصيغ كالكممات الجديدة في صيغ قديمة.

أف
غوي كرأل ٌ
كيظير ذلؾ عند مجمع المٌغة العر ٌبية في القاىرة منذ إنشائو إلى قضية القياس المّ ّ

التنمية الحقيقية أللفاظ المّغة؛ إ ّنما تكون عن طريق ىذا القياس غير أ ّنو بدأ تفكيره في القياس عمى

حذر أم لـ يندفع في أكؿ األمر إلى األخذ بالقياس بالمعنى الذم أراده أبك عمي الفارسي في ك ٌؿ ما يعف

.28-27

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص

2
بي ،ص.148
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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ألعضائو فمـ يحاكؿ القياس في الدالالت كال في التراكيب .كلما دعا بعض أعضائو إلى القياس في
التٌراكيب سئؿ :كىؿ نتكقع تراكيب في العر ٌبية جديدة يمكف أف تقع في كالـ المحدثيف ،كليس ليا نظائر
أف المجمع اكتفى بالقياس الستنباط الصيغ أك الكممات الجديدة في صيغ
بيف العرب القدماء؟ أم ٌ

قديمة1".كتكاد الباحث خديجة الحديثي التكصؿ إلى ىذه النتيجة عف ابف جني في مقارنتو بيف العمؿ

حكية؛ فيي تتابع دراستو المقارنة بيف العمؿ ،كتالحظ ما قد خاؼ أف
الفقيية كالعمؿ المنطقية كالعمؿ ٌ
الن ٌ
النحك أقرب مف عمؿ المتكمميف منيا إلى المتفقييف ،فتقكؿ " :ثـ يستدرؾ ما قد يفيـ
أف عمؿ ٌ
يفيـ مف قكلو ٌ

2
جني:
حكم عند ابف ٌ
مف ىذا القكؿ مما لـ يكف قاصدا إليو ".كيقكؿ حسف خميس الممخ عف التٌعميؿ ٌ
الن ٌ

3
ندعي أف عمؿ أىؿ العر ٌبية
جني في ىذا بيف " :فأكؿ ذلؾ أنا لسنا ٌ
فقيية ".كقكؿ ابف ٌ
 ،...كثقافة كالمية ٌ

الفقيية 4"...كىذا مما ييبيّْف أثر عمـ
"في سمت العمٌؿ الكالمية البتة ،بؿ ندعي أنيا أقرب إلييا مف العمٌؿ
ٌ
الموسع في عموم
أصكؿ المنطؽ في عقمية عمـ ابف ٌ
جني ،فقد تشبع بأصكؿ المنطؽ مما ى
منحوي االجتياد ّ

العربية.
المّغة
ّ

كليس أدؿ شيء عمى األخذ بالنقؿ قبؿ العقؿ ،فكيؼ نحبذ أف نخطئ في باب الركاية كالنقؿ مف أف

جني مف ىنا مكلعا بالعمميات
جني أبك عمي الفارسي .كأصبح ابف ٌ
نخطئ في القياس كما قالو شيخ ابف ٌ

ربية .فنجده يقكؿ في الدفاع
العقمية ،كيدافع عف كلعو بالقياس كالعمٌة واالجتياد َّ
الموسع في عموم المّغة الع ّ

فقيية» 5.كباب آخر« :باب
عف العمٌة .كقد عقد أبكابا عدة فييا «باب ذكر عمؿ العر ٌبية
أكالمية ىي أـ ٌ
ٌ

النحكييف لضعفو ىك في نفسو عف إحكاـ العمٌة ...الخ
الرد عمى ىمف اعتقد فساد عمؿ ٌ
في ٌ
إف الفاعؿ رفع ،كالمفعكؿ بو
المكسع في المٌغة العرب ٌية مف قكؿ ٌ
النحكيكفٌ :
كيتكمٌـ ىاىنا باالجتياد ٌ
إف
جني " :يقكؿ ٌ
حكية ،فيقكؿ ابف ٌ
التكسع في ىذا فتخالؼ القكاعد ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكيكف ٌ
نصب ،فيكرد مكاضع ٌ
ّْ
يد فنرفعو كاف كاف
الفاعؿ رفع ،كالمفعكؿ بو نصب ،كقد ترل األمر
ض ًرب ز ه
بضد ذلؾ؛ أالٌ ترانا نقكؿ :ي
فنجره كاف كاف فاعال
إف زيدان قاـ فننصبو كاف كاف فاعال ،كنقكؿ:
عجبت مف قياـ زيد ُّ
ي
مفعكال بو كنقكؿٌ :
(حيث) كاف كاف بعد حرؼ الخفض .كمثمو
ت) .فرفع
ي
(ك ًم ٍف ىح ٍي ي
كنقكؿ أيضا :قد قاؿ اهلل ٌ
رج ى
ث ىخ ٍ
عز كج ٌؿ :ى

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.28

2
شاىد وأصول ال ّنحو في كتاب سيبويو ،ص.319
 خديجة الحديثي ،ال ّالعربي بين القدماء والمحدثين ،ص.66
نظرية التّعميل في ال ّنحو
 -3حسف الخميس الممخ،
ّ
ّ

4
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.53
 ابف ٌ -5المصدر نفسو ،ج.48 ،1
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بعد) كما يجرل ىذا المجرل .كلك بدأ األمر
عندىـ في الشناعة قكلو ٌ
عز كج ٌؿ (هلل األمر مف قب يؿ كمف ي

1
بي
ر
الع
حك
الن
في
،
النقمي
ال
العقمي
سع
المك
اجتياده
ف
كيبي
بإحكاـ األصؿ لسقط عنو اليى ىكس كذا المٌغك".
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جني (ت396ق) في
النحكييف كما يقكؿ حسف خميس الممخ " :يعني أبك الفتح عثماف ابف ٌ
كفي أحكاـ ٌ

بي ،يتجاوز توضيح حاالت (أحكام) الرفع والنصب
م ٌ
كتابو «الخصائص» بإقامة ىيكؿ نظر ٌ
لمنحك العر ٌ
والجزم إلى اكتشاف ما وراء ىذه الحاالت (األحكام) من أوضاع ومبادئ2".كنجد إق ارره بيذا في كتابو
الخصائص؛ إذ يقكؿ " :كليككف ىذا الكتاب ذاىبا في جيات النظر؛ إذ ليس غرضنا فيو الرفع ،كالنصب

المصنفة فيو منو كاٌنما ىذا الكتاب مبني عمى إثارة
ألف ىذا األمر قد فُرغ في أكثر الكتب
ٌ
الجر ،كالجزـ ٌ
ك ٌ

اشي 3".كالحقيقة
معادف المعاني كتقرير حاؿ األكضاع كالمبادئ ،ككيؼ ىس ىرت أحكاميا في األنحاء كالحك ٌ
غكم ،كأفاض فيو الكأس عف المقصكد منو عند األكليف أبي إسحاؽ
أف ابف ٌ
ٌ
جني أكمؿ بحث التٌعميؿ المٌ ٌ

جني "كالكالـ في العمؿ تكامؿ عمى يدم
اىيدم ،إلى فمسفة العمؿ عند ابف ٌ
الحضرمي كالخميؿ بف أحمد الفر ٌ
ٌ
جني كىك كما يظير في مكاضع مختمفة مف كالمو ٌإنما يعمؿ في ذلؾ عمى ىدم تكجيو شيخو أبي
ابف ٌ
عمي الفارسي في ىذا الباب ،كلـ يقتصر عمى بياف العمؿ كانتزاعيا مف كالـ المتقدميف كما قد يعف لو مف

تقميب كجكه النظر في أعطاؼ المأثكر مف كالـ العرب بؿ تجاكز ذلؾ إلى ما يمكف أف يسمى فمسفة
4
جني ىاىنا بالمنيج العقمي لممتكمّمين
العمؿ ،كذلؾ في كتابو الكبير (الخصائص) ".كحيث ييقّْر ابف ٌ

تعسف المتكمّمين في ىذا المكضع
نص سيبكيو ،فنجده يقكؿ " :كقد عممت بذلؾ ّ
كذىابيـ في ذلؾ عف ٌ
ً
نص سيبكيو فيو ،كفصمو
كض ى
يؽ القكؿ فيو عمييـ ،حتٌى لـ يكادكا يفصمكف بينيما .كالعجب ذىابيـ عف ٌ
يرد عمى المتكمميف في الخركج عف نص سيبكيو؛ فيذا ُّ
بيف الكالـ كالقكؿ 5".كاف كاف بذلؾ ُّ
يدؿ مف جية
أخرل ٌأنو عمى عمـ كبير بأصكؿ المنطؽ ،كالتبحر فيو .كيقكؿ حسف خميس الممخ " :فالخصائص بحث

بي مع بعضيا بعضا عمى
النحك يستيدؼ الكصكؿ إلى األصؿ العميؽ لتناسؽ أحكاـ ٌ
فيما كراء ٌ
النحك العر ٌ
النحاة إلى محاكلة كشؼ أس ارره ،كسبر أغكاره
ىيئة نظاـ فائؽ ٌ
السيما ٌ
الدقة ،يستثير قرائح المشتغميف بو ،ك ٌ

بي عمى إشارات
جني منيج الفقياء في استنباط العمٌؿ ،إذا كقع في استقرائو ٌ
ليذا انتيج ابف ٌ
النحك العر ٌ
1
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.185-184
 ابف ٌ2
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.65
 حسف الخميس الممخ ،نظرٌية التٌعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
3
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.32
 ابف ٌ4
بي مع تحقيؽ باب الشاذ مف المسائؿ العسكريات ألبي عمي الفارسي ،ص.64
 منى إلياس ،القياس في ٌالنحك العر ٌ
5
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.32
 -ابف ٌ
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كالمية
حكم ،كثقافة
النظر ٌ
النحاة ،جمع بعضيا إلى بعض بما أكتي مف دقة في ٌ
متناثرة في كتب ٌ
ٌ
الن ٌ

فقيية 1".كحقيقة التٌعميؿ الٌتي يجب الكقكؼ عندىا عند األكليف كما تقكؿ منى إلياس " :كمف تأمؿ أكثر ما
ٌ
النحكيُّكف األكائؿ كالسيما الخميؿ كسيبكيو ثـ ىمف قىفىا أثرىما ير أف ما اعتمكا بو ٌإنما ىي عمؿ
يعتؿ بو ٌ
لسانية .ييبينيا الحس قبؿ أف ينفذ إلى إدراكيا الذىف ،كليست كما يزعـ
لغكية بحت مدارىا عمى أسباب
ٌ
ٌ
بعضيـ مبنية عمى اعتبارات عقمية عف طبيعة المٌغة.

لسانية بحت 2".كتذكر منى إلياس ما ىك مف باب التعميؿ العقمي
 ...فإنا نراىا تعكد إلى أسباب
ٌ

أف الخميؿ كصاحبو سيبكيو ،كجميرة
عند الخميؿ كتمميذه سيبكيو مف طبيعة المٌغة العر ٌبية المحضة " ،عمى ٌ

النحاة مف بعدىـ كانكا ربما عممكا بعض األحكاـ بعمؿ عقمية ،كذلؾ عندما يتعمؽ الحكـ بمعقكلية الكالـ
ٌ
كما جاؤكا بو مف كجكه التعميؿ في ىذا الجانب ال مغمز فيو مف جية ٌأنو فرض العتبارات عقمية عمى

المٌغة يبنك عنيا كاقعيا ،إالٌ ٌأنو يستند إلى معمكمات بالضركرة تتعمؽ بأغراض الكالـ كالفائدة المتكخاة
3
حكم-عمـ
النحك-عند األكليف ترؾ أث ار كبي ار ال في التقعيد ٌ
غكم-المٌغة ال ٌ
منيا ".كيتبيَّف ٌ
الن ٌ
أف التعميؿ المٌ ٌ

النحك-فقط ،بؿ حتٌى في عمـ البالغة ،كما كاف أثر القياس مساك لمتشبيو عند البالغييف ،فتقكؿ منى
ٌ

غكم منو في صحة العبارة كسالمة
إلياس " :كىذا التعميؿ أدخؿ في عمـ المعاني ،كأسرار التركيب المٌ ٌ

التركيب ،كال جرـ كانت ىذه المسألة كأشباىيا مف األمكر الٌتي أكحت إلى عبد القاىر نظريتو في عمـ

العقمية العر ٌبية
المعاني 4".كلكف ليس لنا أف نفيـ أنيا تعني بالتعميؿ العقمي ،أصكؿ المنطؽ األرسطي؛ بؿ
ٌ
غكم لمغة العر ٌبية بعقميتيـ العر ٌبية الفذة ،كىذا مؤشر كالميا
المحضة؛ أم دراسة الخميؿ كتمميذه لمتعميؿ المٌ ٌ
بما تعنيو مف قكليا " ،فيذا الضرب مف العمٌؿ لما كاف يتساند إلى بديييات العقؿ عندما يككف األمر متعمقا

بمعقكلية الكالـ يجرم مجرل الضرب السابؽ مف العمؿ الٌتي تتساند إلى بدائو الحس ،كتستند عمى أسباب
5
لمنحاة
غكم ٌ
ٌ
إف الدليؿ عمى ٌ
لسانية بحت ".كمما سبؽ ذكره ألخص قولي في ما أخمص إليوٌ :
أف التٌعميؿ المٌ ٌ

النحك ،كأما نظر
األكليف ىك استجابة لركح المٌغة ،كتقعيدا لمقكاعد كاألحكاـ التٌي تكجبيا العمؿ في كضع ٌ
النحك
حكم بعد أبي إسحاؽ
الحضرمي كالخميؿ ،فكاف استقراء لم ٌنحك كأحكاـ عمٌمو في كضع ٌ
التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
ٌ

1
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.66
 حسف الخميس الممخ ،نظرٌية التٌعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
2
بي ،ص.48-47
 منى إلياس ،القياس في ٌالنحك العر ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.55-54
 -4المرجع نفسو ،ص.57
 -5المرجع نفسو ،ص.60
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فتعددت العمؿ .كليذا فيذه العمؿ ليس مف األحكاـ القاعدية لمغة؛ بؿ تنبع مف أحكاـ عمؿ الكاضعيف في
ٌ
دراسة ال ٌنحك؛ أم لـ تكف مستنبط مف المٌغة كقكاعدىا كأحكاميا؛ فكانت لمف جاء بعد الكاضعيف الٌذيف
النحاة األكليف.
النحك؛ أم تعميالت ٌ
أرادكا تطكيرىا كتغييرىا عف ثكابت المٌغة بالنظر لعمؿ ٌ

النحك ال عمؿ المٌغة ،كىذا ىك التٌعميؿ
بي ال المٌغة العر ٌبية .إذف عمؿ ٌ
كىذا استقرائيـ ٌ
النحك العر ٌ
حكية المطٌردة ،ككضع عمـ
حكم ،كالذم بو َّ
تـ كضع األحكاـ ٌ
غكم في التقعيد ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
حكم ال التٌعميؿ المٌ ٌ
الن ٌ

غكم ما كاف ظير
حكم عند ابف ٌ
النحك .كىكذا يتبيَّف الفرؽ الرئيسي بيف التٌعميؿ ٌ
ٌ
جني ...الخ ،كالتٌعميؿ المٌ ٌ
الن ٌ

الحضرمي ،كالخميؿ ابف أحمد الفراىيدم ،كما جاء بعد كتاب سيبكيو ىك مف باب التعميؿ
مع أبي إسحاؽ
ٌ
غكم.
النحك .ال عمؿ المٌغة .كىكذا كما بينا الفرؽ بيف القياس ٌ
حكم؛ عمؿ ٌ
ٌ
حكم كالقياس المٌ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

حكم في التٌعميؿ مراحؿ الطريؽ الٌتي
كيقكؿ مختار كلد ٌأباه " :لقد سمؾ
التطكر التاريخي لممنيج ٌ
الن ٌ
ٌ
تطكر إلى التعميؿ المنطقي في
الحظناىا في تصكر القياس ،بدأ التعميؿ المٌ ٌ
غكم عند الخميؿ كسيبكيوٌ ،
ثـ ٌ

جني كابف األنبارم مف
عيد ابف السراج كعمى يد ٌ
ثـ جاء دكر التٌعميؿ األصكلي لدل ابف ٌ
جاجيٌ ،
الز ٌ
1
النحك
تطكر العمٌة كتغييرىا عما كاف المقصكد منيا في تقعيد ٌ
كيتبيف ىاىنا عند ابف ٌ
بعدىـٌ ".
جني ٌ

التكسع في القكاعد
باألحكاـ كالقكاعد ،كأصبح التٌعميؿ ضرب مف التعديؿ كالتغيير كالتطكير في األحكاـ ،ك ٌ
2
الزبيدم كالمو في العمٌة :ىذه مف أىـ القكادح
إقناعيو
ألن العمل وجوه
اجتيادية ".كيمخص سعيد جاسـ ٌ
" ّ
ّ
ّ
إف قراءة متصفحة متفحصة ليذه القكادح تكفي أف نقر تمحؿ
في العمٌة الٌتي جمعيا السيكطي فأقكؿٌ :

ألف
النحاة في التعميؿ كاغراقيـ النظر لالختالؼ القائـ بيف ٌ
ٌ
النحاة فييا مما يصؿ في كثير إلى التناقض؛ ك ٌ

حكية منيجا كأسمكبا أك طرحيا لما فييا بؿ ذىبكا يسكقكف العمؿ تمك
النحاة لـ يمتزمكا تصحيح العمؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
العمؿ كيبتكركنيا ليعززكا ىذا الرأم كنقض ذلؾ فأدت بيـ ىذه السبيؿ إلى ىذا التفتف في العمٌة كمسالكيا
غكم السميـ بما يعقده كيذىب بو مذىبا بعيدا عف المٌغة فيتحكلكف بو إلى
كقكادحيا ،كاغراؽ المنيج المٌ ٌ

الرحمف المخمي
محكمات عقمية نظرٌية3".كيأتي بعد ذلؾ ابف مضاء
القرطبي أبي ٌ
العباس أحمد عبد ٌ
ٌ
وتعدد العمّة؛ المتمثل في رفض العمّل الثواني
الموسع في العمّةّ ،
(592-513ق) ليرفض بذلؾ االجتياد ّ
حكم.
والثوالث ،الّتي ال جدوى منيا ،كال تحقٌؽ الغاية المرجكة مف التقعيد ا ٌلن ٌ

1
بي في المشرؽ كالمغرب ،ص.36
محمد مختار كلد اٌباه ،تاريخ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.16
 حسف الخميس الممخ ،نظرٌية التٌعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
3
كتطكره ،ص.33
بي نشأتو
حكم في ٌ
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس ٌالن ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
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النحاة «الدعكة إلى إلغاء العمٌؿ الثكاني كالثكالث» فيقكؿ " :كمما
الرد عمى ٌ
كيكرد فصال في كتابو ٌ

النحك العمٌؿ الثكاني كالثكالث ،كذلؾ مثؿ سؤاؿ السائؿ عف (زيد) مف قكلنا (قاـ زيد) لـ
يجب أف يسقط مف ٌ

ألنو فاعؿ ،كك ٌؿ فاعؿ مرفكع ،فيقكؿ كلـ رفع الفاعؿ؟ فالصكاب أف يقاؿ لو :كذا نقطت
رفع؟ فيقاؿ ٌ

العرب .ثبت ذلؾ باالستقراء مف الكالـ المتكاتر.

بالنص ،كال يحتاج فيو إلى استنباط عمٌة".
كال فرؽ بيف ذلؾ .كبيف مف عرؼ أف شيئا ما حراـ ٌ

1

أف عمٌة «كذا نقطت العرب» ثبت ذلؾ باالستقراء مف الكالـ المتكاتر
كيرل قاسـ عبد الرضا كاصد ٌ

ليس تعميال؛ فإجابة «ىكذا نطقت العرب» ليست تعميال بل تج ّنب لمتعميل 2".كىكذا بعد تحقيؽ شكقي

القرطبي ،الٌذم كجو عقكؿ الدارسيف إلى تمؾ االجتيادات
النحاة البف مضاء
الرد عمى ٌ
ضيؼ كتاب ٌ
ٌ
حكية بعدما فتح بابيا الخميؿ بقكلو :فإف سنح لغيرم عمٌة
حكم ،كمف تنكع العمؿ ٌ
المكسعة في التٌعميؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ

النحاة في االجتياد في باب العمٌة
مما ذكرتو بالمعاكؿ فميأت بيا ،كىكذا بدأ ٌ
لٌما عمٌمتو مف ٌ
النحك ىك أليؽ ٌ
عميمية
إلى أف جاء عصر ابف مضاء فعارضيـ كرد عمييـ عمى تنكع العمؿ كقبؿ فييا العمة األكلى التٌ ٌ

الجدلية ،كقد نيج نيجو أغمب المٌسانيكف في رفض العمؿ.
القياسية ،كالعمٌؿ الثكالث
كرفض العمٌؿ الثكاني
ٌ
ٌ

كما يؤخذ عنو رفض نظرٌية العامؿ؛ إذ ىك ال يرفض نظرٌية العامؿ عمى مطمقيا؛ بؿ عند ىمف بالغكا

بي مف بعد الخميؿ فنجده ،كفي مكاضع دكف أخرل ،يقكؿ " :فإف قيؿ :أنت قد أبطمت أف
في ٌ
النحك العر ٌ
النحك .قمت :أورد ىذا في
يككف في الكالـ عامؿ كمعمكؿ ،فأرنا كيؼ يتأتى ذلؾ مع الكصكؿ إلى غاية ٌ
النحك كمٌيا؛ فإف قضى اهلل
أبواب تدل عمى ما سواىا باألحرى ،كقد شرعت في كتاب يشمؿ عمى أبكاب ٌ

3
كيتبيف مف قكؿ
تعالى بإكمالو انتفع بو مف لـ يعقو عنو التقميد ،كاالٌ فيستدؿ بيذه األبكاب عمى غيرىا".
ٌ

فإنو ال يرل أف الفعؿ عامؿ
ابف مضاء ىذا ٌأنو ال يرفض «نظرٌية العامؿ» بؿ يريد أف يأتي بالبديؿ عنياٌ ،
في الفاعؿ أك في المفعكؿ بو ،أك أف العامؿ في المبتدأ االبتداء ،أك العامؿ في الخبر ىك المبتدأ ،فنجده

النحاة البف مضاء» ،كأشار في قكلو ىذا ٌأنو أراد تأليؼ كتاب يشمؿ عمى أبكاب
في كتابو « ٌ
الرد عمى ٌ

النحك كمٌيا ،كال ندرم أيف ىذا؟ فمـ يظير ىذا الكتاب ،كيقكؿ أيضا " :قصدم في ىذا الكتاب أف أحذؼ
ٌ
القرطبي
الرد عمى ال ّنحاة البن مضاء
 -1ابف مضاء
القرطبي أبي ٌ
الرحمف المخمي 592-513قّ ،
العباس أحمد عبد ٌ
ّ
ٌ
تحقيؽ :شكقي ضيؼ ،القاىرة :دار المعارؼ.ص.130
العربي ،رسالة ماجستير ،البصرة ،العراؽ1974 :ـ ،جامعة
 -2قاسـ عبد الرضا كاصد ،محاوالت حديثة في تيسير ال ّنحو
ّ
البصرة ص.275-135
النحاة ،ص.94
 -3ابف مضاء
الرد عمى ٌ
القرطبيٌ ،
ٌ
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حكم عنو ،كأنبو عمى ما أجمعكا عمى الخطأ فيو .فمف ذلؾ ادعاؤىـ أف النصب
النحك ما يستغني ٌ
مف ٌ
الن ٌ
معنكم كعبركا عف
كالخفض كالجزـ ال يككف إالٌ بعامؿ لفظي ،كأف الرفع منيا يككف بعامؿ لفظي كبعامؿ
ٌ

ذلؾ بعبارات تكىـ في قكلنا (ضرب زيد عمرا) أف الرفع الذم في زيد كالنصب الذم في عمرك ٌإنما أحدثو

1
حساف في كتابو «المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا» أف
تماـ ٌ
ضرب ".كحاكؿ أحد الكصفييف المعاصريف كىك ٌ

النحكييف األكليف متأث ار ببعض المٌسانييف الغربييف ،كاٌنما ينبغي لنا أف نتصدل
يغير نظرٌية العامؿ لدل ٌ

ياقية» أك ما يسميو الغر ٌبيكف
لمتعميؽ ٌ
الس ٌ
حكم بالتفصيؿ تحت عنكانيف أحدىما «العالقات ٌ
الن ٌ
المفظية» كآراء ابف مضاء فمنذ بداية الفصؿ
 ayntagmatic relationكالثاني ىك القرائف «القرائف
ٌ

كم» يذكر نقده البف مضاء في عدـ االتياف بتفسير مقبكؿ الختالؼ العالمات
الخامس «النظاـ ٌ
النح ٌ

حساف :يستعمؿ ابف
اإلعرابية ،إذف ىك الذم أكحى إليو ىذا البحث بكتابو ٌ
الرد عمى ٌ
النحاة ،فيقكؿ تماـ ٌ

النحاة) 2".كمفس ار بو نظرٌية العامؿ في
مضاء اصطالح «التعميؽ» بمعنى قريب مما نقصد بو ٌ
(الرد عمى ٌ

المعنكية :اإلسناد-
فظية-فذكر القرائف
بي بنظرٌية تضافر القرائف-القرائف
ٌ
ٌ
المعنكية كالقرائف المٌ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
التعدية الغائية-المعية-الظرفية-التقكية-المالبسة-التفسير-اإلخراج-الخالؼ-النسبة-التبعية.
كالقرائف المفظية :العالمة اإلعرابية-الرتبة-الصيغة-المطابقة-الربط-التضاـ-األداة-التنغيـ.
كالقرائف الٌتي تغني عف العكامؿ :اطراح القرينة :اطراح العالمة اإلعرابية ،اطراح الرتبة ،اطراح
الصيغة ،اطراح المطابقة ،اطراح الربط ،اطراح التضاـ ،اطراح األداة ،اطراح التنغيـ...
جني عف نظرٌية العامؿ في ىك
كدليمنا عمى ٌأنو لـ يرفض مطمؽ نظرٌية العامؿ فيك يأخذ قكؿ ابف ٌ

الجر كالجزـ ٌإنما ىك لممتكمٌـ نفسو ،ال
المتكمٌـ ،كما يقكؿ ذلؾ ابف ٌ
جني " :فالعمؿ مف الرفع كالنصب ك ٌ

لشيء غيره".

3

ألنو لك كاف
أف العامؿ ىك المتكمٌـ خاطئة؛ ٌ
ككجية نظر ابف ٌ
جني في نظرٌية العامؿ ٌ

العامؿ ىك المتكمٌـ لكاف لك ٌؿ متكمٌـ لغتو؛ أم ٌأنو في مطمؽ حريتو كيفما شاء ،كما ينسب إليو سائر أفعالو
االختيارية كال تتفؽ مجمكعات البشر كيتكاضعكا لمغة كاحدة .كسننيا كقكاعدىا .فالعامؿ ىك قكانيف تمؾ

االجتماعية
المٌغة
ٌ

النحاة المبالغيف في نظرٌية العامؿ ،كعمى األكليف في مكاضع دكف أخرل
ٌ
كرد ابف مضاء عمى ٌ

النحاة ،فمنيـ مف عده
النحكييف فييا " كاف المسألة في العامؿ خالفية عند ٌ
خالفيـ فييا ،كيناقش خالؼ ٌ
النحاة ،ص.76
 -1ابف مضاء
الرد عمى ٌ
القرطبيٌ ،
ٌ
2
تماـ حساف ،المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا ،الدار البيضاء ،المغرب1994 :ـ ،دار الثقافة ،ص.189
 ٌ3
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.110
 -ابف ٌ
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المتكمٌـ كمنيـ ىمف عدة غير ذلؾ 1" ...كابف جني يرل ٌأنو المتكمٌـ عمى خالؼ األكليف ،فيك كذلؾ يرفض
جني-ما ذكرناه سابقا-يتبعو قكؿ ابف
أف العامؿ ىك المتكمٌـ ،فبعد نقمو لكالـ ابف ٌ
عف ابف ٌ
جني قكلو ٌ
فإف ىذه األصكات؛ ٌإنما ىي مف فعؿ اهلل تعالى
مضاء " :وىذا قول المعتزلة .كأما مذىب أىؿ
ٌ
الحؽ؛ ٌ
حكية فمـ يقؿ بيا عاقؿ
كاٌنما تنسب إلى اإلنساف كما ينسب إليو سائر أفعالو االختيارية ...كأما العكامؿ ٌ
الن ٌ
2
كيتكىـ ميدم المخزكمي رفض ابف مضاء المطمؽ
ال ألفاظيا كال معانييا؛ ألنيا ال تفعؿ بإرادة كال بطبع".
ٌ

بأنو ليس في المٌغة عامؿ ،كدكف التدبر في قكلو ىذا برفض نظرٌية العامؿ في المٌغة فيقكؿ
ٌلنظرٌية العامؿ ٌ

النحاة؟
ميدم المخزكمي " حركؼ الجر تعقبيا أسماء مجركرة ال شؾ في ذلؾ ،فيؿ الجر بيا كما زعـ ٌ
النحاة كقرركا ،فال الفعؿ
أف حركؼ الجر ليست عاممة ،كما ٌأنو ليس في المّغة عامل ،كما تصكر ٌ
الكاقع ٌ
كما ال يشبيو كال الحركؼ المختصة بقادرة عمى أف تعمؿ كال ىي بعمل وأسباب ،كما أف الحركات ليست

نحوية تؤدييا الكممة في ثنايا،
لغوية ،أو معان إعرابية ،أو قيم
ّ
لغوية لوظائف ّ
آثا ار ليا ،كاٌنما ىي أعالم ّ
والجممة أحيانا في ثنايا الكالم3".كأكؿ ما يستكقفنا في قكلو ىذا ،وىذا قول المعتزلة .أم ٌأنو يريد أف يقكؿ

جني كاف مف المعتزلة معتزلي ،أك إذا كاف غيره فيك يريد أف يقكؿ ٌأنو متأثر كعالـ بعمكميـ كمكلع
أف ابف ٌ
ٌ
ككأف ابف مضاء يعارض المعتزلة-أصحاب المذىب العقمي-كىك
بيا ،كىذا مكقفو عمى مكقؼ المعتزلة.
ٌ

ألنيا كانت
م .كيقكؿ فؤاد حنا ترزم :كنشط القياس عمى يد المعتزلة؛ ذلؾ ٌ
مف أصحاب المذىب الظاىر ٌ

أىـ رجاؿ ىذه الطائفة الذيف أسيمكا في ىذا
تعمؿ عمى تنشط األحكاـ العقمية ،كالقياس حكـ
عقمي .كلع ٌؿ ٌ
ٌ
الميداف أبك عمي الفارسي كتمميذه ابف جنٌي مف رجاؿ القرف الرابع اليجرم ،كفي كتاب الخصائص كثير

مف الشكاىد عمى قياس ك ٌؿ منيما ،كما أف فيو كثي ار مف األحكاـ الٌتي تتصؿ بالمكضكع.

كيبدك مف ىذه الشكاىد كاألحكاـ أف القياس قد خطا في ىذا القرف خطكة ف ٌذة بحيث أصبح يمثؿ
4
كيكجو شكقي ضيؼ انتقادا لمخميؿ بف أحمد
مرحمة مميزة تتسـ بتشعب البحكث الٌتي تتصؿ بو كفمسفتياٌ ".
في في بعض االجتيادات
كتمميذه سيبكيو في االجتيادات َّ
غكم ك ٌ
حكم ك ٌ
الن ٌ
المكسعة في البحث المٌ ٌ
الصر ٌ

أف
عميمية؛ حيث ىما المذاف فتحا باب التماريف غير
ٌ
القياسية كالتٌ ٌ
العممية عمى مصرعيو ،فيقكؿ " :كفي رأينا ٌ

1
حكم بيف مؤيديو كمعارضيو كدكره في التٌحميؿ
 أحمد خميؿ عمايرة ،دراسات كآراء في ضكء عمـ المٌغة المعاصر العامؿ ٌالن ٌ
غكم1406،ق1985-ـ ،جامعة أنديانا أمريكا ،ص.71
المٌ ٌ

2
القرطبي ،ص.79-77
النحاة البف مضاء
الرد عمى ٌ
 ابف مضاءٌ ،ٌ
3
بي نقد كتكجيو ،ص.77
 ميدم مخزكمي ،في ٌالنحك العر ٌ
4
النحك ،ص.127
حنا ترزم ،في أصكؿ المٌغة ك ٌ
 -فؤاد ٌ
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الخميؿ كتمميذه سيب كيو ىما المذاف فتحا باب التماريف غير العممية عمى مصرعيو؛ حيث نرل سيبكيو
النحاة ذلؾ فيما
يتكقؼ في كتابو م ار ار ليسأؿ أستاذه عف تطبيؽ قاعدة في مثاؿ لـ يأت عف العربَّ .
كعمـ ٌ

الدقة في
النحاة عمى ٌ
بعد كاتسعكا فيو إظيا ار لمياراتيـ ،كقد يككف بعض ذلؾ لمحاكلة تدريب ناشئة ٌ

التطبيؽ 1"...كيقكؿ شكقي ضيؼ " :كاذا كنا الحظنا عند الخميؿ ٌأنو فتح باب التماريف عمى قكانيف ال ّنحو
فإن سيبويو قد توسع في فتحو بكمتا يديو سعة شديدة ،فإذا ىو يصوغ في ك ّل
الصرف وقواعدىما؛ ّ
و ّ
جانب من كتابو أمثمة توضح تمك القواعد والمقاييس ،وحقِّا ال يتسع بذلك في ال ّنحو كما اتسع بو في

2
أف مف القدماء ،كمف المعاصريف ٌأنيـ لـ يفيمكا القصد الذم أراده ابف مضاء في
الصرف ".كالحقيقة ٌ
ّ

إلغاء العمؿ الثكاني كالثكالث فيك لـ يمغ العمٌؿ األكلى ،بؿ أراد إلغاء االجتيادات المكسعة في التٌعميؿ

جاجي في كتابو كجدنا كثرتيا
نسقيا ٌ
ٌ
حكم .فيقكؿ شكقي ضيؼ" :كاذا أخذنا تصفح ىذه العمؿ الٌتي ٌ
الن ٌ
الز ٌ
حكية
النحك؛ كىي صحة النطؽ عند المتكمٌـ .إلى ما يمكف أف نسميو فمسفة العمؿ ٌ
تخرج عف الغاية مف ٌ
الن ٌ
نحكم ...كقد كانت ىذه العمؿ المتكمٌفة سببا في
كىي فمسفة في جميكرىا غير عممية ،كليس كراءىا طائؿ
ٌ

كخاصة نحاة البصرة ،فذىب يدعك إلى
النحاة فيو
النحك العر ٌبيػ كما أصمٌو ٌ
ثكرة ابف مضاء القرطبي عمى ٌ
ٌ

جرت إلى أكثر ىذه العمؿ الفرضية ،كـ دعا إلى إلغاء العمؿ الثكاني كالثكالث
إلغاء نظرٌية العامؿ الٌتي ٌ
3
حكم؛ حيث
غكم في التٌقعيد ٌ
كنفييا مف كتب ٌ
النحك ".كالحقيقة ٌ
الن ٌ
أف ابف مضاء لـ يرد إلغاء التٌعميؿ المٌ ٌ

غكية كأحكاميا ،كىي العمؿ األكلى ،بؿ أراد ابف مضاء
كاف تعميؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم لمظكاىر المٌ ٌ

حكية لمخميؿ .بالعمؿ الثكاني
النحكييف إلى تعميؿ العمٌة ٌ
حكية المكسعة حيث ذىب بعض ٌ
العمؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
كالثكالث ...الخ

النحاة ،كعامميـ لما أخذ
كيقكؿ أحمد خميؿ عمايرة " :إذ لك كاف ابف مضاء يرفض ك ٌؿ ما جاء عف ٌ

بالعمؿ األكؿ ،كرفض العمٌؿ الثكاني كالثكالث ،فالنكعاف الثاني كالثالث فمسفياف بعيداف عف التعميؿ الكصفي
غكية4".كيقكؿ إبراىيـ أنيس " :أما في عصرنا الحديث فقد ضاؽ كثير منا بيذا اإلعراب ككجدنا
لمظكاىر المٌ ٌ

المشقة كالعنت في فيـ عمٌمو كأسبابو ،فثاركا عميو ،كدعكا إلى تقكيض أركانو كالتخمص منو ،كمف

1
حكية ،ص.55
 شكقي ضيؼ ،المدارس ٌالن ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.91
3
جاجي ،اإليضاح في عمّل ال ّنحو ،ص د-ق.
 ٌالز ٌ
4
حكم بيف مؤيديو كمعارضيو ،ص.71
 أحمد خميؿ عمايرة ،دراسات كآراء في ضكء عمـ المٌغة المعاصر العامؿ ٌالن ٌ
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المحدثيف مف سمؾ مسمؾ ابف مضاء في مياجمة عمٌؿ اإلعراب كالدعكة إلى إلغاء نظرٌية العامؿ1".كنجد

ألف غرضنا التمثيؿ ال التطكيؿ بكثرة
ابف األنبارم في دراستو لمقياس كالتعريؼ بو كبآلياتو يقكؿٌ " :

2
حساف ببحث معمؽ في رأم ابف مضاء في التٌعميؿ ،كيحمؿ ما حاكؿ ابف مضاء
تماـ ٌ
التٌعميؿ ".كيبحث ٌ

النحك ،كأما
أف التعميؿ (العمة األكلى) عند
الحضرمي كالخميؿ قكاعد كضع عمـ ٌ
استقراءه مف العمؿ فيؤكد ٌ
ٌ
التعميؿ ع ند الذيف جاءكا بعد الخميؿ تعميميـ غائيا ،كيبف في تحميؿ دقيؽ آلراء ابف مضاء في العمؿ.
أف اإلجابة الثانية تمثؿ عمٌة
أف ابف مضاء استصكب اإلجابة
ٌ
الثانية .كالكاقع ٌ
حساف :كيالحظ ٌ
تماـ ٌ
كيقكؿ ٌ

أف اإلجابة
أف اإلجابة األكلى تمثؿ عمٌة غائية (الحظ ٌ
صكرية تناسب ما ينبغي لمباحث أف يمتزـ بو ،ك ٌ
3
أف اإلجابة الكحيدة ىي أشبو بالمنيج الكصفي في كالـ ابف مضاء قكلو
األكلى تبدأ بالـ التعميؿ) ".عمى ٌ

غكم في
فالصكاب أف يقاؿ لو :كذا نطقت العرب؛ ثبت ذلؾ باالستقراء مف الكالـ المتكاتر (التٌعميؿ المٌ ٌ

الحضرمي كالخميؿ) فيذا التعميؿ ىك الذم كاف يستعمؿ في المراحؿ األكلى لنشأة
حكم عند
التقعيد ٌ
الن ٌ
ٌ
النحاة إلى العمٌة ،كيمكف لنا بعد ك ٌؿ ما تقدـ أف
النحك ،كىذه العمٌة ىي ما يسمى« :عمٌة سماع» ،تمؾ نظرة ٌ
ٌ
النحك عمى الصكرة اآلتية:
نمخص تشعب العمتيف الصكرية كالغائية في ٌ

4

العمّة

صكرية (تستعمؿ في البحث)

غائية(تستعمؿ في الفمسفة كالتٌعميـ)
األكلى
تعميمية
ٌ

الثانية
ٌ

تركيبية(قياسية)

الثالثة
جدلية
ٌ

ألنو تارة يرضى
الثانية كالثالثة عتد تماـ حساف عمى البحث كاالجتياد في العمة األكلى؛ ٌ
كتد ٌؿ العمٌة ٌ

النحك (ابف مضاء) في رفض العمؿ الثكاني
بيذه العمة األكلى كمكانتيا في البحث ،كيكافؽ فييا نقاد ٌ

النحك العمٌة
كالثكالث كتارة يرل في العمة الثانية كالثالثة ٌأنيا مف زمرة الباحثيف ،فيقكؿ " :كلقد قبؿ نقاد ٌ

 -1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المٌغة ،ص.210

 -2ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.95
3
تماـ حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية ،ص.170
 ٌ -4المرجع نفسو ،ص.171
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األكلى كرفضكا الثانية كالثالثة ،ككانكا عمى صكاب في رفضيـ ىاتيف العمتيف ،كلكف قبكليـ العمٌة األكلى
يضعيـ في زمرة المعمميف ال زمرة الباحثيف ،لما سبؽ مف اإلشارة إلى صالحيتيا بقاعة الدرس دكف
1
بأنيـ في زمرة المعمميف الٌذيف
سانييف قبكليـ رأم ابف مضاء ،كيرل ٌ
حساف عمى المٌ ٌ
تماـ ٌ
البحث ".كيعيب ٌ

ينقمكف العمكـ ال زمرة الباحثيف فالعمؿ الثكاني كالثكالث ألكلئؾ الباحثيف في المٌغة ال يتكقفكف عند ما ىك

فكأف ابف مضاء جمد فكر المٌسانييف في مبحث العمٌة
معمكـ عندىـ بؿ يريدكف البحث في المسائؿ أكثرٌ ،

عميمي ،كالعمؿ الثكاني كالثكالث عمؿ بحث ،فيذكر مازف المبارؾ بؿ عمينا
التٌ ٌ
عميمية ال غير ،كفي ىدفيـ التٌ ٌ
النحك مف تعميـ كضبط لمغة كأف نترؾ اإللحاح في السؤاؿ عنيا2".كالحقيقة
أف نكتفي منيا بما يحقؽ غاية ٌ

الٌتي ال يمكف االبتعاد عنيا ىك السؤاؿ المطركح دائما ،كالٌذم يطرح نفسو بإلحاح ىؿ تؤدم العمٌة األكلى
تميزت نظرة المٌسانييف الكصفييف بيف مؤيد
اني كالثكالث؟ لقد ٌ
عميمي؟ دكف الحاجة إلى العمٌؿ الثك ٌ
غرضيا التٌ ٌ
عميمي منيا ،كرافض ليذه اآلراء متكىميف
آلراء ابف مضاء ،كاكتفى بالعمٌة األكلى ،كتحقيقيا الغرض التٌ ٌ

حكم مف الكصفييف (أتباع
رفض ابف مضاء لمعمٌة مطمقا ،كىذا غير صحيح .كىؤالء المؤيديف لمتعميؿ ٌ
الن ٌ

حكية» ،كعمي
حكم في عمكمو عبد الحميد حسف ،في كتابو «القكاعد ٌ
المنيج الكصفي) قبمكا التعميؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ

كمحمد الخضر حسيف «دراسات في المٌغة العر ٌبية»
النحكييف»
نجدم ناصؼ في كتابو «سيبكيو إماـ ٌ
ٌ

محمد ىاشـ عبد الدايـ «التعميؿ عند
النحك الكافي»،
كعباس حسف « ٌ
كمازف المبارؾ « ٌ
بي» ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
م «نحك التيسير»
ٌ
النحاة» ،كفؤاد عمي مخيمر «فمسفة عبد القاىر الجرجاني» ،كأحمد عبد الستٌار الجكار ٌ
حكم».
تكجيات ٌ
بي كاإلسالـ» كفخر ٌ
الدرس ٌ
الديف قباكة « ٌ
الن ٌ
كالسيد رزؽ الطكيؿ «المٌساف العر ٌ
عد مكقؼ األستاذ عمي نجدم ناصؼ نمكذجا بار از يد ٌؿ عمى مكقؼ سائر الباحثيف ،لما فيو
كيمكف ٌ

3
بي كفمسفة
بي كفيمو ".كيدافع عمي نجدم ناصؼ عف ٌ
مف إنصاؼ عمى سبر أغكار ٌ
النحك العر ٌ
النحك العر ٌ
َّف مكقؼ
النحاة كفمسفة ٌ
َّف مكقفو منيا مع ٌ
عممو ،فقد غاص في أعماؽ التعميؿ ٌ
النحك كعممو ،كبي ى
حكم كبي ى
الن ٌ

ينية قد
غكية ،ك ٌ
المؤيديف مف ٌ
الد ٌ
النحك كعممو " فقاؿ :أنضيؽ بفمسفتو؟ ككيؼ؟ كك ٌؿ شيء مف الثقافة المٌ ٌ

كحده ،كاالٌ لكاف عجبا
النحك ٌ
أف يسمـ منيا ٌ
دخمتو الفمسفة ،كأثٌرت فيو ،كصبغتو بصبغتيا كما كاف ممكنا ٍ

النحك 4".كيقكؿ أيضا:
مف العجب ،أك تمفيقا مف التمفيؽ ،ييراد بو إخفاء طابع الثقافة ،كسمة العصكر ،في ٌ
1
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية ،ص.171
تماـ ٌ
 ٌ2
كتطكرىا ،ص.164-163
حكية نشأتيا
النحك :العمٌة ٌ
 مازف المبارؾٌ ،الن ٌ
ٌ

3
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.222
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
4
النحاة ،ط .1مصر1953 :ـ ،مكتبة نيضة مصر ،ص.40
جدم ناصؼ ،سيبكيو إماـ ٌ
 عمي ٌالن ٌ
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"أـ نضيؽ ً
بعممو ،كحجج المختمفيف فيو؟ ككيؼ؟ كمف طبع اإلنساف البحث عف األسرار كالسؤاؿ عف
فالنحاة بما أتكا مف ىذا ٌإنما يستجيبكف لمطبع المستنير في استنباط
المجيكالت كاإلنكار في الحجاجٌ ،

المسائؿ ،كعرضيا عمى الناس ،فترضى العقك يؿ ،كتطمئف القمكب ،كتأخذ ما تأخذ عف ٌبينة ،كتدع ما تدع
1
إف المٌسانييف العرب الكصفييف ،أتباع المنيج الكصفي
كمما سبؽ ذكره نخمص إلى القكؿٌ :
عف ٌبينةٌ ".

حكم ،أما القسـ األكؿ فينفركف مف تعدد العمؿ ،كينفركف مف التعميؿ
انقسمكا إلى قسميف مف التعميؿ ٌ
الن ٌ

النحاة« :ىكذا
القائـ عمى المنطؽ كالفمسفة كالتأكيؿ كالتقدير كالمقايسة العقمية ،كيمخصكف العمٌة في قكؿ ٌ
نطقت العرب» ،كأبرز ممثمي المنيج الكصفي في ىذا القسـ األكؿ ،إبراىيـ أنيس في كتابو «مف أسرار

الرحمف أيكب في كتابو «دراسات
حساف في كتابو «المٌغة بيف المعيارٌية ك
ٌ
كتماـ ٌ
الكصفية» ،كعبد ٌ
المٌغة» ٌ

2

العربي» فيقكؿ :األمر كما قمت التماس لمعمؿ كالتشدؽ بما يشبو أف يككف فمسفة كال أكثر".
نقدية في ال ّنحو
ّ
ّ
بي :نقد كبناء» ،كفؤاد حنا ترزم في كتابو
كابراىيـ السامرائي في كتابيو «الفعؿ :زمانو كبنيتو» « ٌ
النحك العر ٌ

النحك» فيقكؿ" :غير ٌأننا لسنا في صدد إيراد ىذه العمؿ الغريبة كمناقشتيا فمبدأ العمٌة
«في أصكؿ المٌغة ك ٌ
غكية ،كقد أدخؿ عمى نحكنا كثير مف الترىات الٌتي ال جدكل منيا كال
فاسد مف أساسو في الدراسات المٌ ٌ

3
سانيات العر ٌبية المعاصرة ،فنجده
منفعة ".كلـ يكف التعميؿ في ٌ
بي كقفا لممنيج الكصفي في المٌ ٌ
النحك العر ٌ
النظرٌية التحكيمية :كاليدؼ مف دراسة
النظرٌية التحكيمية
التكليدية؛ بمعنى التفسير في ٌ
يأخذه مساره في ٌ
ٌ

بي؛ إذ التفسير نظاـ مف
النظرٌية
التحكيمية عقد حكار بينو ،كبيف التعميؿ في ٌ
التفسير في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
غكية ٌأيا كانت المٌغة الٌتي
التعميالت عمى شكؿ مجمكعة مف ٌ
تفسر انتظاـ الظاىرة المٌ ٌ
النظرٌيات كالمبادئ ٌ
4
التحكيمية المدلكؿ الشامؿ كالكبير لمتعميؿ؛ إذ ىك النظاـ التعميالت
النظرٌية
كيتبيف مف التفسير في ٌ
ٌ
تمثمياٌ ".

لغكم كامؿ يكشؼ عف
حكية ،كىك بمثابة تفسير
غكية كاألحكاـ ٌ
ٌ
الن ٌ
النظرٌية كالمبادئ التفسيرٌية لمظكاىر المٌ ٌ
ٌ

غكية ،كيذكر حسف خميس الممخ أكجو االتٌفاؽ ىبيف التعميؿ كالتٌفسير :يؤمف تشكمسكي
طبيعة الظكاىر المٌ ٌ
النحك كالصرؼ ،فتفسير (تعميؿ)
بأف أم لغة بشرٌية
طبيعية تخضع لنظاـ دقيؽ يختفي كراء قكاعدىا ،في ٌ
ٌ
ٌ

نيائي مف التٌطبيقات
حكية صحيحة منتجة لعدد ال
السر الٌذم يجعؿ القاعدة ٌ
الن ٌ
المٌغة سعي لمبحث عف ٌ
ٌ

1
النحاة ،ص.40
جدم ناصؼ ،سيبكيو إماـ ٌ
 عمي ٌالن ٌ
2
بي ،ص.226
نقدية في ٌ
الرحمف أيكب ،دراسات ٌ
 عبد ٌالنحك العر ٌ

3
النحك ،ص.179
 فؤاد حنا ترزم ،في أصكؿ المٌغة ك ٌ4
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.231
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
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الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

كىذا ما يؤمف بو نحاة العر ٌبية عمكما عندما يتطمبكف كجو الحكمة في القكاعد الٌتي كضعكىا (استنبطكىا)

بي.
ٌ
لمنحك العر ٌ

أف الفعؿ «أعطى»
الزجاج» يحكـ العقؿ بداىة بكجكد فاعؿ
ففي جممة « يكسر ٌ
حقيقي محذكؼ كما يحكـ ٌ
ٌ
كمتٌقيا كمتٌقى منو
كالفعؿ «اتٌقى» في قكلو تعالى ﴿:ﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﴾
ٌ
يتضمف يمعطيا كمعطى لو ،ي
أساسية
طحية لمجممة قد يككف ليا بنية عميقة فييا عناصر
ٌ
الس ٌ
كقد حذفت ىذه المكازـ لغرض ما ،فالبنية ٌ
1

2
أف التعميؿ ال يساكيو التفسير بك ٌؿ نظرٌياتو
البنية
ٌ
غير متحقٌقة في ٌ
السطحية ".كالحقيقة الٌتي نقؼ عندىا ٌ
تفسر أحكاما
الحديثة في تقرير األحكاـ ٌ
فإف التفسير في المنيج التٌحكيمي ىك مجمكعة نظرٌيات حديثة ٌ
مقررة سابقة عمييا زمنا ،كليذا فيي ليست جزءا مف نحك أم لغة في العالـ ،كلـ يؤد األخذ بيا-في
ٌ
نحكية ٌ

حدكد العمـ-إلى تقديـ نحك تنتظمو نظرٌياتيا؛ أم أنيا نظرٌيات منفصمة عف نحك المٌغة ال يؤدم عدـ األخذ
النحك إلى ضركرة كضع نحك جديد لو
بيا إلى انييار نحك أم لغة عمى حيف ٌ
يؤدم حذؼ التعميؿ مف ٌ

أحكامو كقكاعده كأسسو كنظرٌياتو ،فحذؼ أصؿ العمؿ يستدعي كضع نحك جديد يعمٌؿ حذؼ المبتدأ أك
الخبر أك الفاعؿ أك نائبو في حالة عدـ الظيكر كغير ذلؾ مما يقدر كيحذؼ كيؤكؿ3".كالحقيقة الٌتي يمكف
حكم؛
أف التعميؿ كالقياس ال يمكف االستغناء عنيما في الكضع ٌ
استخالصيا عند القدماء أك المحدثيف ٌ
الن ٌ
الدؤلي قبؿ أف يظير
النحك منذ مراحمو األكلى بيما ،كقد ظير القياس عند أبي األسكد
حيث كضع عمـ ٌ
ٌ
بي عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كتمميذه سيبكيو .إذف
عند أبي إسحاؽ
الحضرمي ،كيكتمؿ بو ٌ
النحك العر ٌ
ٌ
لك حذؼ التعميؿ أدل بالضركرة إلى كضع نحك جديد لو أحكامو.

تماـ حساف إلى الغاية الٌتي كاف ابف مضاء يقصدىا مف التعميؿ؛ كىك إبقاء العمٌؿ األكلى
كقد تنبو ٌ

النحك ،كتنبو أيضا إلى مسألة عظيمة كىي نظرٌية العامؿ فيك لـ يرد حذؼ
في تقعيد القكاعد ،ككضع عمـ ٌ
بي كىي أساس ىذا العمـ ،بؿ حاكؿ تجريدىا مف المسائؿ العكيصة فييا كأراد
نظرٌية العامؿ في ٌ
النحك العر ٌ
بي .كقد تنبو بعض المٌسانييف الكصفييف
تماـ حساف اإلتياف بالبديؿ لمتيسير ٌ
كما تنبو إلى ذلؾ ٌ
النحك العر ٌ

سانيات العر ٌبية المعاصرة
إلى ىذا التيسير ،ال حذؼ التعميؿ كال حذؼ نظرٌية العامؿ ،كأما التفسير في المٌ ٌ

نحكم لكصؼ
لغكية قائمة عمى كضع
في المنيج الكصفي أك في المنيج التحكيمي فميس إالٌ نظرٌيات ٌ
ٌ
غكية
لغكم
عممي دقيؽ ،فالتفسير نظر في التعميالت ٌ
غكية لمظكاىر المٌ ٌ
حكية ال ىك بحث في التعميالت المٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
النحك كأصكلو.
النحك .كىذا ما حاكؿ بعض المٌسانييف دراستو في عمـ ٌ
المختمفة .كال ىك منيج تقعيد عمـ ٌ

 -1سكرة الميؿ ،اآلية .5
2
بي بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.237
 حسف خميس الممخ ،نظرٌية التعميؿ في ٌالنحك العر ٌ
 -3المرجع نفسو ،ص.239
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الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

الكصفي منصي ار فيو
النحك بيف مؤيد لممنيج
كقد ٌ
تميزت نظرة الكصفييف المٌسانييف العرب ألصكؿ ٌ
ٌ
النحك كمنيج التعميؿ مبدأ عمميا ال يمكف
حكم ،كآخر يعتبر أصكؿ ٌ
مؤمنا بالنظر التفسيرم لمتعميؿ ٌ
الن ٌ

النحك .كأف التعميؿ أشمؿ مف التفسير في الكضع كالتقعيد.
االبتعاد عنو كمبدأ رئيسي في كضع عمـ ٌ
الوصفيين المعاصرين:
سانيين
المطمب ّا
ّ
حوي عند القدماء والمّ ّ
الربع :الحكم ال ّن ّ

حوية الّتي وضعيا ال ّنحاة
سانيين المعاصرين لألحكام ال ّن ّ
الرابع اتفاق المّ ّ
ونالحظ في ىذا المطمب ّ

العربية ،وال نالحظ اعتراضاتيم ليا كرفع الفاعل أو المبتدأ أو الخبر او نصب
من استقراء المّغة
ّ

المفعول وجر المضاف وفي اتباع الصفة الموصوف .فقبموا ىذه األحكام والضوابط دون المّجوء إلى
التيسير أو التغيير أل ّنيا القواعد الّتي ال مفر منيا في المّغة.
النحاة مف األصؿ (المقيس عميو) إلى الفرع (المقيس) بعمٌة جامعة بينيما.
كىك األمر الذم نقمو ٌ

أما الحكم :فشرطو أف يككف قد ثبت استعمالو عف العرب ،كقد اختيمؼ في القياس عمى األصؿ
المختمؼ في حكمو ،فأجازه قكـ ،كمنعو آخركف".

1

كىك إلحاؽ المقيس بالمقيس عميو يتضمف إعطائو حكمو".

2

حكم إلى ستة أقساـ :كاجب ،كممنكع ،كحسف ،كخالؼ األكلى ،كجائز
كيقسـ السيكطي الحكـ ٌ
الن ٌ

عمى السكاء.

كجر المضاؼ إليو ،كتنكير الحاؿ
فالواجب :كرفع الفاعؿ كتأخيره عف الفعؿ ،كنصب المفعكؿٌ ،

كالتمييز كغير ذلؾ؛

والممنوع :كأضداد ذلؾ؛ كنصب الفاعؿ كتقديمو عف الفعؿ (ال يتقدـ الفعؿ عف الفاعؿ البتة) ،كرفع
المفعكؿ ...الخ
و
ماض؛
اء بعد شرط
و َ
س ُن :كرفع المضارع الكاقع جز ن
الح َ
بيح :كرفعو ىب ٍع ىد شرط المضارع؛
والقَ ُ

الموي ىزٍي ندا»
وخالف األولى :كتقديـ الفاعؿ في نحك« :
ى
ضرب يغ ي

والجائز عمى السواء :كحذؼ المبتدأ أك الخبر ،كاثباتو حيث ال مانع مف الحذؼ كال مقتضى لو".

1
النحك ،ص.130
حنا ترزم ،في أصكؿ المٌغة ك ٌ
 فؤاد ٌ2
كتطكره ،ص.34
بي نشأتو
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌٌ
النحك العر ٌ
النحك ،ص.19
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -3
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3

الفصل الثالث

الوصفيين المعاصرين
سانيين
ّ
حوي عند المّ ّ
تطور القياس ال ّن ّ
ّ

الفقيية عمييما فيذه األحكاـ مف
بي كأصكلو أثر األحكاـ
حكم في ٌ
كيتبيف مف الحكـ ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
إسالمية
الكاجب ،كالممنكع ،كالحسف ،كالقبيح ،كخالؼ األكلى ،كالجائز عمى السكاء أحكاـ فقيية شرعية
ٌ

النحاة المتأخريف تقسيمات
حكية مأخكذة مف عند الفقياء" ،كليس ىناؾ ش ٌ
ؾ في تأثر ٌ
فيذه األحكاـ ٌ
الن ٌ
الفقياء لمحكـ الفقيي ،كخمطيـ ىذا بذاؾ؛ كىك ذليؿ آخر ينيض في رفض ىذا المنيج".

1

السماع كاإلجماع ،لككف القياس
خالصة الفصل :يعتبر القياس في أصكؿ ٌ
النحك األصؿ الثٌالث بعد ٌ

حكم منذ
األكليف عمى القياس كمبدأ أساسي في الكضع ٌ
منكط العقؿ ال منكط النقؿ ،كقد ارتكز ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ
زمف أبي األسكد الدؤلي كما ذكر عنو ذلؾ ابف سالـ الجمحي ،كيعتبر أكؿ رائد في التأسيس كالتأصيؿ
حكية ،كمعرفة المطرد مف الشاذ أبي إسحاؽ الحضرمي ،الٌذم كضع
لمبدأ القياس في كضع القكاعد ٌ
الن ٌ

المبدأ كاألصؿ الثٌاني في تقعيد القكاعد بعد أبي األسكد الدؤلي الٌذم اعتمد عمى النقؿ في تقعيد القكاعد

كمد
النحك ٌ
النحك العربي بعد أبي إسحاؽ الٌذم بعج ٌ
كيأتي بعدىما الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الٌذم عمؿ ٌ

القياس ،كك ٌؿ ىذه التيارات مف التيار القياسي مع أبي إسحاؽ الحضرمي كتمميذه عيسى بف عمر ،كأبرز
خصائص ىذا التيار االعتماد عمى المطرد في المٌغة ،كأما التيار المنيجي بزعامة أبي عمر بف العالء
بالسماع ،كيأخذ بك ٌؿ ما ىك مكجكد
كتمميذه يكنس بف حبيب ،كمف أىـ دعائمو التقيد ٌ
بالنصكص ،كالتمسؾ ٌ

في المٌغة ،ككذلؾ التيار الثٌالث كيمثمو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كتمميذه سيبكيو ،يكافؽ التيار القياسي أم

غكم بزعامة أبي عمي
يأخذ مف المٌغة ما كاف مطردا فييا ،كيقيس عميو ،كىناؾ تيار رابع كىك القياس المٌ ٌ

جني مف أىـ دعائمو قياس لغة عمى لغة أخرل أك صيغ لغكية عمى صيغ لغكية
الفارسي كتمميذه ابف ٌ

أخرل ،كأبرز خصائص ىذا التيار االعتماد عمى التعميؿ كالتقدير كالتأكيؿ ،كقد سعى ىذا التيار لقياس

لغة المكلديف عمى لغة العرب ،كقد تمثؿ ىذا االتجاه في مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة كأعضائو فقد عمؿ

يسمع مف لغة المحدثيف ،كتؤخذ لغة المحدثيف
أعضاء مجمع المٌغة العر ٌبية عمى تكسيع باب المسمكع حتٌى ى
لغكية بمصطمحات العصر
غكم ،كقد تمثمت مساعي المجمعييف في تأليؼ معاجـ ٌ
كالمعاصريف بالقياس المٌ ٌ
كالعمكـ كالفنكف كاآلداب كالمعجـ الكسيط ،كالمعجـ الكبير كاتبع معظـ المٌسانييف رأم ابف مضاء في رفض

حساف مكقفيـ ىذا فرأل
العمؿ الثكاني كالثكالث كقبمكا ما قبمو ىك العمٌة األكلى التٌ ٌ
تماـ ٌ
عميمية كعاب عنيـ ٌ

أف العمؿ الثٌكاني كالثكالث عمؿ بحث كتفكير ال عمؿ معمميف كلكف قبكليـ العمٌة األكلى يضعيـ في زمرة
ٌ
المعمميف ال زمرة الباحثيف ،لما سبؽ مف اإلشارة إلى صالحيتيا بقاعة الدرس دكف البحث.

1
كتطكره ،ص.34
بي نشأتو
 سعيد جاسـ الزبيدم ،القياس في ٌٌ
النحك العر ٌ
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الرابع :اإلجماع واالستصحاب واالستدالل وال ّتعارض
الفصل ّ
وال ّترجيح في دراسات اللّسان ّيين المعاصرين.
الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
المبحث األول :اإلجماع واالستصحاب في دراسات المّ ّ
المطمب األول :مكانة اإلجماع عند أحمد محمود نحمة؛

شروط اإلجماع لدى األصوليين من الفقهيين كما هي عند ال ّنحويين؛المطمب الثّاني :أقسام اإلجماع نوعان:
إجماع صريح؛إجماع صريح؛الرواة؛
-1-1إجماع ّ

حجة؛
-2-1إجماع العرب ّ
-3-1إجماع ال ّنحاة؛

االحتجاج باإلجماع؛العربية؛
االحتجاج باإلجماع واتحاد مجامع المّغةّ

المطمب الثالث :استصحاب الحال في دراسات المّسانيين الوصفيين المعاصرين؛
حسان؛
تمام ّ
-مكانة االستصحاب عند ّ

ِ
المعاصرين.
الوصفيين
سانيين
ِّ
المبحث الثَّاني :االستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ِّ
األول :األصول األولى لالستدالل عند القدماء؛
المطمب ّ

الوصفيين المعاصرين؛
المطمب الثّاني :االستدالل في دراسات المّسانيين
ّ
سانيين المعاصرين؛
المطمب الثّالث :أنواع االستدالل بين القدماء والمّ ّ

الوصفيين المعاصرين؛
سانيين
ّ
الرابع :التّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ
المطمب ّ
حسان؛
تمام ّ
المطمب الخامس :قواعد التّوجيه وتوجيهات ال ّنحاة في دراسات ّ

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

بي بدراسة عممية
تميزت نظرة
الكصفييف المٌسانييف المعاصريف العرب إلى أصكؿ ٌ
ٌ
لقد ٌ
النحك العر ٌ
النحك ،كاعادة النظر في تصنيؼ كترتيب أدلتيا ،كمحاكلة قراءة ىذه
تقييمية ،كنظرة تقكيمية في أصكؿ ٌ

ً
غكم لمغة العر ٌبية ،كدعكتيـ في ذلؾ إيجاد أدكات جديدة لقراءة
م كالمٌ ٌ
األصكؿ الٌتي يبن ىي عمييا التٌراث الفكر ٌ
النحك ،فنقؼ في
ساني المعاصر ،ىكتىبًعى ىذه ٌ
الدراسة اىتماـ بالغ بأدلٌة أصكؿ ٌ
كاعية في ضكء التٌفكير المٌ ٌ
النحك بالفيـ
بي» بدراسة يم ىع ىمقى وة لألصؿ الثٌاني مف أصكؿ ٌ
كتاب أحمد محمكد نحمة «أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر
حساف في كتابو األصكؿ دراسة
ٌ
تماـ ٌ
العميؽ ليذا األصؿ ،كنجد مف ىؤالء المٌسانييف ٌ

لسانية
عممية فكرٌية
النحك-فقو المٌغة-البالغة ،يقؼ عند استصحاب الحاؿ بدراسة
غكم عند العرب ٌ
ٌ
ٌ
المٌ ٌ
النحك ،فيجعمو األصؿ الثٌاني في
كيكلي ىذا األصؿ ما كاف يستحقو مف الدراسة
األصكلية في أصكؿ ٌ
ٌ

السماع كالقياس ،كليس كما اعتبره البعض مف األصكؿ-اإلجماع
أصكؿ ٌ
النحك المعتبرة كالمعتمدة مف ٌ
النحك باإلجماع تارة
َّف اىتماـ المٌسانييف الكصفييف المعاصريف بأصكؿ ٌ
كاالستصحاب-الضعيفة ،كىكذا يتبي ي

أف
مستقال ،كباالستصحاب تارة أخرل ،كيتبيَّف ىنا اختالفيـ في ترتيب أدلٌة أصكؿ ٌ
النحك فمنيـ ىمف ىي ىرل ٌ

النحك
السماع كىذا ما ذىب إليو أحمد محمكد نحمة ،في كتابو «أصكؿ ٌ
اني بعد ٌ
اإلجماع ىك األصؿ الثٌ ٌ
النحك ترتيبا كتصنفا لـ يسبقو إليو أحد قبمو
بي» متبعا في ذلؾ ترتيب السيكطي الٌذم جمع أصكؿ ٌ
العر ٌ
النحك-فقو المٌغة-
حساف في كتابو «األصكؿ دراسة
غكم عند العرب ٌ
ٌ
إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
كيرل ٌ
النحك ٌّ
ككؿ
أف األصؿ الثٌاني ىك استصحاب الحاؿ ،كلـ يذكر اإلجماع في دراستو ألصكؿ ٌ
البالغة» ٌ
منيما ينظر ليذيف األصميف اإلجماع كاالستصحاب مف األصكؿ المعتبرة كالمعتمدة األكلى بيا في أصكؿ

النحك.
ٌ

حكييف
األصكلية
فما ىي مرتبة اإلجماع في األدلٌة
حكية؟ كىؿ يعتبر جميكر الفقياء ك ٌ
الفقيية ك ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ

لمسماع؛ أم بعد القرآف الكريـ ،كالحديث عند الفقياء ،كبعد القرآف الكريـ كالحديث
اإلجماع دليال نقميا تاليا ٌ
النحكييف؟ أليس ذلؾ ىك اعتبار القياس منكط برجع النظر ،كاعماؿ العقؿ كالرأم في
ككالـ العرب عند ٌ

حكيكف في المسائؿ الٌتي لـ يرد فييا حكـ مف الكتاب كالسنة عند
ضكء المنقكؿ!!! عالـ يستند الفقياء ك ٌ
الن ٌ
األمة؛ فإذا نقؿ عنيـ اجتياد
الفقياء كمف الكتاب كالسنة ككالـ العرب عند ٌ
النحكييف ،أبجتياد عمماء ٌ

يتعدد حكـ اإلجماع في مسألتيف
(إجماع) في إثبات حكـ مف األحكاـ فال معنى إلعادة البحث فيو؟ كىؿ ٌ
أك أكثر إف تشابيت ىذه المسائؿ؟
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كقد ألفت كتب في اإلجماع قديمة في الفقو ككتاب «اإلجماع» البف المنذر (ت318ق) ،كتابعو في
ذلؾ ابف حزـ فألؼ كتابو «اإلجماع في العبادات كالمعامالت كاالعتقادات» عمى نيج كتاب ابف المنذر".

1

النحك-عف األصكؿ
كأما المؤلفات الحديثة الٌتي استقؿ اإلجماع فييا ٌ
حكية-في أصكؿ ٌ
بالد ارسات ٌ
الن ٌ

حكية» لمؤلفو حسيف رفعت حسيف ،ككتاب «اإلجماع
األخرل عمى قمتيا كتاب «اإلجماع في ٌ
الدراسات ٌ
الن ٌ

لمحمد إسماعيؿ المشيداني.
النحك»
دراسة في أصكؿ ٌ
ٌ

محمد عيد في
سانييف الٌذيف لـ يتناكلكا ىذا األصؿ مف أصكؿ ٌ
كنقؼ عند نفر مف المٌ ٌ
النحك مثؿ ٌ

محمد
بي في نظر ٌ
كتابو «أصكؿ ٌ
النحاة كرأل ابف مضاء كضكء عمـ المٌغة الحديث» ،ككذلؾ ٌ
النحك العر ٌ
النحك»
بي» ،كالحاؿ نفسو عند سعيد األفغاني في كتابو «في أصكؿ ٌ
خاف في كتابو «أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ

حكم» ،كىناؾ العديد مف
كنجد عمي أبك المكارـ يغف يؿ أيضا عف ىذا األصؿ في كتابو «أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ
لنبي ىف
المٌسانييف الذيف أىممكا ىذا األصؿ مف األصكؿ ،كلسنا في ىذا المقاـ يلن ىع ٍّدد أك نحصي ىؤالء إالٌ ٌ

حكية
عدـ اىتماميـ بيذا األصؿ فبعضيـ كما ذكرنا-في المبحث األكؿ-كفي البحث عف األصكؿ ٌ
الن ٌ

النحك في
النحك ،كنجد مف المٌسانييف الكصفييف مف اقتصر أصكؿ ٌ
حكم بيا أعني عمـ ٌ
تـ التقعيد ٌ
الن ٌ
كالٌتي ٌ
السماع حتٌى ال نكاد نرل أىمية لألصكؿ األخرل ،دكف اعتبار أك اعتماد لإلجماع أك االستصحاب
باب ٌ

كأصكؿ معتبرة كمستقمة عنف السماع كالقياس ،كاعتبار االستصحاب مف(طرائؽ االستدالؿ األخرل) كما
بي» أخذ ذلؾ مف السيكطي في كتابو االقتراح
محمد خير الحمكاني في كتابو «أصكؿ ٌ
اعتبره ٌ
النحك العر ٌ
السماع ثـ الكتاب الثٌاني :في اإلجماع ،ثـ الكتاب
كالٌذم رتب أدلٌة أصكؿ ٌ
النحك بدء بالكتاب األكؿ :في ٌ

أف االستصحاب
محمد خير الحمكاني يرل ٌ
الرابع :في االستصحابٌ ،
الثالث :في القياس ،ثـ الكتاب ٌ
فإف ٌ
مف طرائؽ االستدالؿ ،كىذا ليس الٌذم أراده السيكطي؛ كحتٌى كاف كاف االستدالؿ أحد العمميات الذىنية

ألنو دليؿ يقكـ عمى األدلٌة األخرل فيك يثبتيا كيقررىا؛ كىك طمب الدليؿ ،كىك
الٌتي تكجب إقرار األدلٌة؛ ٌ

سماه السيكطي ،كتحدث عنو في الكتاب الخامس :في أدلٌة شتى:
دليؿ مستقؿ عف األدلٌة األخرل كما ٌ
االستدالؿ بالعكس ،كاالستدالؿ ببياف العمٌة ،كاالستدالؿ بعدـ الدليؿ ،كاالستدالؿ باألصكؿ ،كاالستدالؿ
المسمى بالباقي ،كأما الكتاب السادس :في
بعدـ النظير ،كبعدىا تعرض لالستحساف ،كاالستقراء ،كالدليؿ
ٌ
التعارض كالترجيح ،كالكتاب السابع :أحكاؿ مستنبط ىذا العمـ كمستخرجو.

فكأنيـ يدرسكنيا عمى أكجو مختمفة ،كلكف حقيقة
كالمزلؽ نفسو عند بعضيـ في ترتيب ىذه األصكؿ ٌ

النحك» ،كبعد
تامة ككاممة عند السيكطي في كتابو «االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ىذه األصكؿ مكضكعة ٌ
1
حكية ،ط .1القاىرة2010 :ـ ،عالـ الكتب ،ص.7
 حسيف رفعت حسيف ،اإلجماع في ٌالدراسات ٌ
الن ٌ
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النحك» ،ككما ذكرناىا كاممة
السيكطي بقميؿ عند يحيى الشاكم في كتابو «ارتقاء السيادة في عمـ أصكؿ ٌ

جني الٌذم ذكر
أف السيكطي قد جمع األدلٌة كاألصكؿ كاممة بيف ابف ٌ
في سبعة أصكؿ .كالعجيب ٌ

كب ٍي ىف ابف األنبارم الٌذم ذكر االستصحاب ،كلـ يذكر اإلجماع ،أف
اإلجماع ،كلـ يذكر االستصحاب ،ى
النحك عند السيكطي ،كذاؾ أيضا عند يحيى الشاكم فيمثؿ
يذكر اإلجماع فيمثؿ األصؿ الثٌاني في أصكؿ ٌ

النحك .كلكف لـ يذكر حقيقة ىذا
الكتاب الثٌاني في اإلجماع في كتاب ارتقاء السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
الثانية مف األصكؿ عنده!!!
سانيكف إالٌ عند أحمد محمكد نحمة ،كأخذ اإلجماع المرتبة ٌ
الترتيب المٌ ٌ

النحك كمراتب أدلٌيتا كاممة
كيتبيف مف ىذه الدراسة تأمؿ أحمد محمكد نحمة الدقيؽ في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ

بانتظاـ كما قاـ بترتيبيا السيكطي؛ كىك القائؿ ذلؾ " :في عمـ لـ أسبؽ إلى ترتيبو ،كلـ أتىقى َّدـ إلى تيذيبو

1
النحك بعد
النحك ".كيفسر أحمد محمكد نحمة لماذا يأخذ اإلجماع المرتبة الثانية في أصكؿ ٌ
كىك أصكؿ ٌ

األصكلية عند أحمد محمكد نحمة لمكانة اإلجماع في الفقو قبؿ
كتتبيف حقيقة اإلجماع في األدلٌة
ٌ
السماعٌ ،
ٌ

ألف القياس منوط برجع النظر ،واعمال العقل والرأي في ضوء المنقول ،وأما اإلجماع كونّو
القياس؛ ك ٌ
السماع .كقد أخذ بحث اإلجماع عند أحمد محمكد نحمة شأكا كبي ار لمكانتو كأصؿ ثاني
دليال نقميا من ّ
كأكاله مف البحث ما لـ يميو السيكطي في االقتراح ،كيحيى الشاكم في ارتقاء السيادة.

الوصفيين المعاصرين:
سانيين
ّ
المبحث األول :اإلجماع واالستصحاب في دراسات المّ ّ
تعريف اإلجماع لغة :اإلجماع في المّغة يطمق عمى معنيين:
األول :العزم والتصميم عمى األمر ،ومن ىذا قولو تعالى ﴿ :ﱕ ﱖ ﱗ﴾ 2أم أعزمكا
كقكؿ رسكؿ اهلل

"ال صياـ لمف ال يجمع الصياـ مف الميؿ" أم يعزـ كيصمـ عميو .كيضيؼ

محمد إسماعيؿ المشيداني؛ أم لـ يعزـ كلـ ينك في الميؿ الصياـ.
ٌ
أف
الثّاني :االتفاق عمى األمر ،يقاؿ أجمع القكـ عمى كذا ،إذا اتفقكا عميو .كالفرؽ بيف المعنييف؛ ٌ
يتصكر إالٌ مف اثنيف أك أكثر .كيضيؼ
اإلجماع األكؿ يتصكر حدكثو مف الكاحد ،كبالمعنى الثٌاني :ال
ٌ
األكؿ؛ أم العزـ عمى األمر ٌإنما ىك جمع النفس لو ،يقاؿ
ٌ
محمد إسماعيؿ المشيداني؛ فالمقصكد بالمعنى ٌ
3
أجمع أمرؾ كال تدعو منتشرا ،كالمقصكد بالمعنى الثٌاني؛ أم االتفاؽ ٌإنما ىك االجتماع كعدـ التفرقة".

1
النحك ،ص.10
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ -2سكرة يكنس ،اآلية .81

3
محمد إسماعيؿ المشيداني ،اإلجماع
 خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌالنحك في كتاب سيبكيو ،ص .431كينظر ٌ
النحك2012 ،ـ ،عماف ،دار غيداء لمنشر كالتكزيع ،ص.40-39
دراسة في أصكؿ ٌ
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فإنو ال يحدث اإلجماع إالٌ
ألنو أقرب الداللة عميو ٌ
كلع ٌؿ أدؽ التعريفيف لإلجماع ىك المعنى الثٌاني؛ ٌ
باتفاؽ اثنيف أك أكثر ،كأما العزـ كالتصميـ قد يككف مف الفرد الكاحد كاجتياد العالـ في مسألة ما .كىذا

ألف ك ٌؿ التعريفات
غكم الثٌاني االتفاؽ؛ ٌ
ليس باجتماع الجماعة .كالدليؿ عمى صحة المفيكـ المٌ ٌ
االصطالحية عند األصكلييف مف الفقياء تكافؽ التعريؼ الثٌاني في االصطالح لممفيكـ المغكم ،تعريؼ

أبي إسحاؽ الشيرازم (ت246ق) ،كتعريؼ أبي سيؿ السرخسي (ت490ق) ،كتعريؼ أبي حامد الغزالي

الديف التفتازاني (792ق) ،كتعريؼ
الديف البخارم (ت730ق) ،كتعريؼ سعد ٌ
(ت505ق) كتعريؼ عالء ٌ
1

الديف شعباف ،كتعريؼ الدكتكر مصطفى الزلمي"...
الديف الزركشي (ت794ق) ،كتعريؼ زكي ٌ
بدر ٌ
تعريف اإلجماع اصطالحا عند المّسانيين المعاصرين :كتعرؼ خديجة الحديثي اإلجماع اصطالحا

النحاة عمى أمر مف األمكر أك صكرة
عند عمماء العر ٌبية :فاإلجماع في العر ٌبية إذف :ىك اتفاؽ العرب أك ٌ
2
تحدد لنا الحديثي نكعيف مف اإلجماع إجماع العرب فقط كىناؾ
مف صكر التعبير ".بيذا التعريؼ ٌ

إجماع الركاة كاجماع القراء لـ تذكرىما في تعريفيا.

كيعرؼ أسامة طو الرفاعي" :اإلجماع :ما أجمعت عمى صحتو العرب ،أك نحاة البصرة أك الككفة

حكم عف طريؽ القياس ،كلـ يخالؼ ذلؾ نصا كسمعو الجماعة فسكتكا عميو 3".كبيذا يقع
أك ارتجمو ٌ
الن ٌ
فإف ىذيف التعريفيف غير جامعيف
تعريؼ الرفاعي في نكعيف اثنيف مف أنكاع اإلجماع مثمو مثؿ الحديثيٌ .
كال مانعيف ،كال تبيف حقيقة اإلجماع كشركطو كأقسامو كأنكاعو كفي ما يرد اإلجماع أك في ما يأخذ.

محمد إسماعيؿ المشيداني تعريؼ معف عبد القادر بشير بعد عرضو لتعريؼ خديجة
كيحمؿ
ٌ
النحاة كما
الحديثي كأسامة طو الرفاعي ،كيذكر تعريؼ ىذا األخير ،اإلجماع :ىك ما أجمع عميو جميكر ٌ

ألف اإلجماع قد يقع مف القراء اك الركاة كىـ
أف ىذه التعاريؼ الثالثة غبر مانعة؛ ٌ
أجمع عميو العرب .إالٌ ٌ
النحاة فيكفي
غير داخميف في التعريؼ ،كال داعي لمتفصيؿ الٌذم ذكره الدكتكر كو أسامة الرفاعي إلجماع ٌ

النحاة) ففيو
أف يقكؿ بدال مف ذلؾ (اتفاقا صريحا اك سككتيا) ،كأما قكؿ الباحث معف عبد القادر (جميكر ٌ
4
السماع) إف شاء اهلل".
إشكاؿ؛ ٌ
ألف اإلجماع اتفاؽ الك ٌؿ ،كسنكضح ىذه المسألة في مبحث (ألفاظ ٌ
كتذكر خديجة الحديثي ما ذكره سيبكيو مف اإلجماع ،فتقكؿ" :كقد ذكر سيبكيو في كتابو اإلجماع

النحكييف ،كعبر عنو بعبارات مختمفة منيا لفظة أجمع أك
كصرح بو ،سكاء أكاف اجماع العرب أك اجماع ٌ
5
النحاة) أك نحكىما".
مجمعكف أك نحكىما كمنيا تعبيره بػ (ك ٌؿ العرب) أك ٌ
(كؿ ٌ
1
النحك ،ص.41-40
محمد إسماعيؿ المشيداني ،اإلجماع دراسة في أصكؿ ٌ
 ٌ2
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.126
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ

3
النحك أصكلو كنظامو"1412 ،ق1991-ـ ،العراؽ ،مجمة آداب المستنصرية ،ع20
 -أسامة طو الرفاعي" ،نظرة في ٌ

ك ،21القسـ األكؿ ،ص.122-97

4
النحك ،ص.43
محمد إسماعيؿ المشيداني ،اإلجماع دراسة في أصكؿ ٌ
 ٌ5
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.441
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ

344

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

المطمب األول :مكانة اإلجماع عند أحمد محمود نحمة.
ألف اإلجماع أصؿ مف أصكؿ
مكانة اإلجماع كأصؿ ثاني في أصكؿ ٌ
النحك ،كفي أصكؿ الفقو؛ ٌ

ألن
الفقو ييجمع عمى حجيتو جميكر الفقياء ،ويرونو دليال نقمياً تالياً في الترتيب لكتاب ا﵀ وسنة رسولو ّ
األمة فإذا
المرجع في المسائل الّتي لم يرد فييا نص صريح من الكتاب أو ّ
السنة ىو اجتياد عمماء ّ

نقل عنيم اجتياد في إثبات حكم من األحكام فال معنى إلعادة البحث فيو ،وىم يؤخرون عنو القياس

ألن القياس دليل عقمي منوط برجع النظر ،واعمال العقل والرأي في ضوء المنقول وعمى أساس منو وال
ّ

السنة واالّ كان قوالً في دين ا﵀ بغير عمم ،وانءاء لءرع لم
إجماع عندىم إالّ عن سند من الكتاب أو ّ
يأت بو ا﵀ ورسولو ،فإن لم يكن إجماع عمى مسألة من المسائل ،وجب الرجوع إلى القياس 1".كتظير

سماه «باب
منزلة اإلجماع في األصكؿ عند ابف ٌ
جني الٌذم خصص لو بابا مستقال في كتابو الخصائص ٌ
حجة» 2كاٌنو احتفى كثي ار باإلجماع ككضعو في نفس المرتبة
القكؿ عمى إجماع أىؿ العر ٌبية متَّى يككف ٌ
السماع ،فاإلجماع ،فالقياس ،كككف
الٌتي كضعو فييا الفقياء في أصكليـ ،كترتيب األدلٌة عنده ىكذاٌ :

ألف
اإلجماع يأتي في المرتبة
فإف ىذا دليؿ عمى منزلتو كمكانتو بيف األصكؿ ،كاٌنما ٌ
ٌ
السماع؛ ٌ
الثانية ٌ
قدـ ٌ

ألف كال مف اإلجماع كالقياس ال بد ليما مف
المٌغة كالشرع يؤخذاف عنو كبو ،كأخر اإلجماع كالقياس؛ ٌ

السماع ،كما ىما في الفقو كذلؾ ،كأ ٍّ
أما
يخر القياس عنيما ٌ
مستند مف ٌ
ألف القياس عقمي يستند إلى السماعٌ ،

اإلجماع فيك سماع كال مجاؿ لمعقؿ فيو.

كافراد اإلجماع بباب في الخصائص دليؿ عمى إدراؾ منزلتو منذ البداية األكلى لكضع عمـ أصكؿ
3
السماع ،كذكر مكانة كمنزلة
أف اإلجماع في المرتبة
ٌ
ٌ
أف ابف جنٌي لـ يذكر ٌ
النحك ".كالحقيقة ٌ
الثانية بعد ٌ

اإلجماع عند الجميكر في مسألة ما فيجب األخذ بيا في ك ٌؿ زماف كمكاف ،كال يعاد النظر فييا ،كاستشيد
بو بحديث عف رسكؿ اهلل

.

السماع إلى اإلجماع فالقياس ،كلك تتبعنا كتاب
كلـ يذر يذكر ترتيب األدلٌة في أصكؿ ٌ
النحك مف ٌ

السماع ،باب في تقاكد
ثـ يذكر أكؿ باب ذكر فيو ٌ
الخصائص لكجدناه اعتنى البحث أكال بالمٌغة العر ٌبيةٌ ،

السماع ،كتقارع االنتزاع ،كبعده باب في مقاييس العر ٌبية ،كباب في جكاز القياس عمى ما يقؿ ،كرفضو في
ٌ

فإنما يدؿ عمى عدـ ترتيب األدلٌة عند
السماع كالقياس ...ىذا كاف د ٌؿ ٌ
ما ىك أكثر منو ،كباب في تعارض ٌ

1
بي ،ص.77
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.189
 -ابف ٌ

3
حكية ،ص.28
 حسيف رفعت حسيف ،اإلجماع في ٌالدراسات ٌ
الن ٌ
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أما الترتيب الحقيقي ىك لمسيكطي كما قاؿ ىك في كتابو
ابف ٌ
جني ليس كما ذكر حسيف رفعت حسيف  ،ك ٌ

السماع ،كالكتاب الثٌاني :في اإلجماع ،كالكتاب الثالث:
األكؿ :في ٌ
في عمـ لـ أسبؽ إلى ترتيبو :الكتاب ٌ
الرابع :في االستصحاب ،كالكتاب الخامس :في أدلٌة شتٌى ،كالكتاب السادس :في
في القياس كالكتاب ٌ
التعارض كالترجيح كالكتاب السابع :أحكاؿ مستنبط ىذا العمـ كمستخرجو.

كأما ابف األنبارم إذا كاف مف الناحية التنظيرية لـ يعتد باإلجماع ،كلـ يجعمو قسمان مف األدلٌة إالٌ
الناحية التطبيقية؛ كفي الممع ذاتو كرد مصطمح اإلجماع مرات عديدة 1"...كيأخذ
ٌأنو قد اعتد بو كثي ار مف
ٌ

مدلكؿ اإلجماع في المٌغة معنييف مف مادة «جمع» األكؿ :بمعنى العزـ كاإلحكاـ ،كالثٌاني :ىك االتفاؽ
كىذا األخير ىك المدلكؿ الشائع في اصطالح األصكلييف.
كيقكؿ صالح بمعيد " :كاإلجماع :في األصؿ مصدر مف مصادر التشريع اإلسالمي األصمية كمعناه
حدكده باتٌفاؽ المجتيديف عمى قضية
النحاة في ضبط المختمؼ عميو ،بأف ٌ
العزـ كاالتٌفاؽ .كلقد استعممو ٌ

كقسمكه إلى إجماع مطمؽ كما كقع عميو اإلجماع ثبتا كال يحتمؿ الخالؼ أك الجكاز أك التأكيؿ مثؿ
ما.
ٌ
رفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ ،كانقساـ الزمف إلى ماض كمضارع كأمر ،كاإلجماع الثاني ىك ما يعنى

بالمسائؿ الٌتي يمكف أف يككف فيو لمتغيير مجاؿ كمقاـ ،كلكف الرأم قد أجمع عمييا مثؿ اإلجماع عمى
صالح حاضر/ليتما صالحان حاضر2".كاإلجماع
جكاز إعماؿ ليت كاىماليا إذا اتٌصمت بيا ما ،فتقكؿ :ليتنا
ه

محمد صمى اهلل عميو كسمـ في عصر مف
أمة ٌ
في اصطالح األصكلييف يطمؽ عمى اتفاؽ المجتيديف مف ٌ

العصكر بعد كفاتو عمى حكـ شرعي اجتيادم ،كلعمٌؾ لحظت أف اإلجماع ال ينعقد إالٌ «باتفاؽ
المجتيديف» فيؿ ينعقد اإلجماع باتفاؽ «ك ٌؿ» المجتيديف؟ أك باتفاؽ أكثرىـ؟ قكالف .كمفيكـ االتفاؽ أف
يككف عمى رأم كاحد ،فإف اختمفكا عمى قكليف انعقد اإلجماع في رأم بعض العمماء عمى أف ليس في

ألف
المسألة إالٌ أحد رأييف ،كال يجكز إحداث رأم ثالث ،كذىب بعضيـ إلى ٌأنو يجكز إحداث قكؿ ثالث؛ ٌ
إف رفع القكؿ ما اتفؽ عميو
الذم تقد ليس إجماعا ،بؿ ىك اختالؼ في االجتياد،
كفصؿ آخركف فقالكاٌ :
ٌ

مف أحد الرأييف امتنع ،كاال جاز 3".فال يصح نقد اإلجماع ،كاف نقد ىذا أصبح اختالؼ في االجتياد.

1
حكية ،ص.29
 حسيف رفعت حسيف ،اإلجماع في ٌالدراسات ٌ
الن ٌ
2
النحك ،ص.28-27
 -صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ

3
بي ،ص.78-77
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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حويين:
-1ءروط اإلجماع لدى األصوليين كما ىي عند ال ّن ّ

أكال :االتفاؽ عمى حكم واحد في مسألة ما ،كيككف ىذا االتفاؽ عمى الحكـ سارم المفعكؿ في ك ٌؿ

زماف كمكاف.
ثانيا :ال ينعقد اإلجماع إالٌ في حكـ كاحد لمسألة ما ،كال ينعقد اإلجماع في مسألة فييا رأييف أك
أكثر أم أف ينحصر اإلجماع في أحد الرأييف ،كالقكؿ برأم آخر خالؼ اإلجماع مردكد في العصر
الكاحد ،كجاز قكؿ ثالث لمف بعدىـ.
حجة؛ كىـ جماعة( .كىذا الشرط كطيدة
ثالثا :ال ينعقد اإلجماع إالٌ عند الذيف يعتبر إجماعيـ ٌ

العالقة بالشرط األكؿ ليكممو).

رابعا :تحيد المسائؿ المعتبرة في اإلجماع؛ ىي المسائؿ المنصكص عمى حكميا ،أـ تشمؿ المسائؿ
الٌتي لـ يرد فييا نص أيضا؟ (كىذا الشرؾ كطيد العالقة بالشرط الثاني ليكممو)
النبكم الشريؼ ،في الفقو
حجية اإلجماع إالٌ بالكتاب (القرآف الكريـ) كالحديث
خامسا :فال تككف ٌ
ٌ

النحك.
كبالقرآف كالحديث ككالـ العرب في أصكؿ العر ٌبية؛ أم أصكؿ ٌ

كيقكؿ عمر سميماف عبد اهلل األشقر :يذىب األصكليكف كالفقياء عدة مذاىب في تحديد مفيكـ

أف ىذه االتجاىات مبنية عمى أمريف:
ظني ٌ
اإلجماع ،كفي ٌ
األكؿ :تحديد الٌذيف يعتبر إجماعيـ.
ٌ

الثٌاني :تحديد طبيعة المسائؿ الٌتي تعتبر في اإلجماع 1".كالمجتيدكف كما تعمـ جمع مجتيد ،فال

إجماع لكاحد ،كاف لـ يكف في عصره غيره ،كالمقصكد بالمجتيديف أكلئؾ العارفكف بأدلٌة الفقو ،كطرؽ
ألنو ال عبرة باتفاؽ ليـ
استخراج األحكاـ ،فال نظر إلى اتفاؽ العكاـ ،كال إلى مف لـ يبمغ درجة االجتياد؛ ٌ

2
حجة .كاف لـ
أك اختالؼ ".كمف شركط اإلجماع أيضا :أال يككف اإلجماع لكاحد مف الجماعة ،كلك كاف ٌ

يكجد مف المجتيديف في عصره ،كاإلجماع ال ينعقد إالٌ ألكلئؾ العارفيف بأدلٌة الفقو ،كطرؽ استنباط

النحك ،كطرؽ استنباط
غكم ال ينعقد إالٌ ألكلئؾ العارفيف بأدلٌة أصكؿ ٌ
األحكاـ منيا ككذلؾ اإلجماع المٌ ٌ

حكيكف طرائؽ الفقياء كاستخدمكىا في استنباط
محمد خير الحمكاني " :فقد اقتبس ٌ
الن ٌ
األحكاـ منيا يقكؿ ٌ

غكية 3".كاإلجماع ال يككف باتفاؽ العكاـ بؿ باتفاؽ العمماء ،كالمجتيدكف في المٌغة ،كاإلجماع
القكاعد المٌ ٌ
 -1عمر سميماف عبد اهلل األشقر ،نظرات في أصكؿ الفقو ،ط .1األردف1436 :ق2015-ـ ،دار النفائس ،ص.13
العربي ،ص.78
 -2أحمد محمكد نحمة ،أصول ال ّنحو
ّ
3
العربي ،ص.127
محمد خير الحمكاني ،أصول ال ّنحو
 ٌّ
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النحاة؛ فيـ الٌذيف ينعقد اإلجماع عمييـ في أصكؿ
الركاة ،كاجماع ٌ
المٌ ٌ
غكم :ىك إجماع العرب ،كاجماع ٌ

النحك ،كالعاممكف بطرؽ استنباط األحكاـ منيا.
النحك كىـ العالمكف بأدلٌة أصكؿ ٌ
العر ٌبية ك ٌ
المراد بو إجماع نحاة البمديف :البصرة كالككفة".
كقاؿ السيكطي في اإلجماع :ك ي

1

حجة إذا أعطاؾ
كقاؿ ابف ٌ
أف إجماع أىؿ البمديف (البصرة كالككفة) ٌإنما يككف ٌ
جني " :اعمـ ٌ

(السماع القرآف كالحديث ككالـ العرب) ،كالمقيس عمى المنصكص
خصمؾ ى
يدهي أالٌ يخالؼ المنصكص ٌ
ي
2
حجة عميو".
(الحكـ الثابت بالقياس عمى المنصكص)َّ ،
فأما إف لـ يعط يده بذلؾ فال يككف إجماعيـ ٌ
المطمب الثّاني :أقسام اإلجماع نوعان:

و
سمع مف ك ٌؿ منيـ أك بفعؿ يشاىد منو في
 -1إجماع صريح :يككف باتفاؽ المجتيديف بقكؿ يي ى

عصر كاحد ،ال يختمؼ منيـ أحد.

 -2إجماع سكوتي :يككف بصدكر قكؿ أك فعؿ عف بعض المجتيديف يعمـ بو سائرىـ فيسكتكف ال
أف األكؿ منيما إجماع يحتج بو أما
يعمنكف مكافقة ،كال يذيعكف مخالفة ،كال خالؼ عند جميكر العمماء في ٌ

المصرحكف بو أكثر
يقر بو إف كاف
ٌ
الثاني فاختمفكا فيو بيف ناؼ لو مطمقا كقائؿ بحجيتو مطمقا ،كمتكسط ٌ

3
ألف اإلجماع
غكم؛ ٌ
مف الساكتيف ".كيظير التشابو الدقيؽ في اإلجماع بيف اإلجماع الشرعي ،كاإلجماع المٌ ٌ

السكوتي ،كقد
عي ،كنفس األقساـ :مف اإلجماع الصريح واإلجماع
المٌ ٌ
ّ
غكم يأخذ نفس شركط اإلجماع الشر ٌ
السككتي في مسألة
حجة ،كتكمٌـ في اإلجماع
ذكر السيكطي اإلجماع الصريح في مسألة إجماع العرب ٌ
ٌ

اإلجماع السككتي ،كاحداث قكؿ ثالث :قاؿ أبك البقاء في «التبييف» جاء في الشعر «لكالم» ك«لكالؾ»
جر.
فقاؿ معظـ البصرييف :الياء ،كالكاؼ في موضع ّ

كقاؿ األخفش كالككفيكف :في موضع رفع ،كقاؿ أبك البقاء :كعندم ٌأنو يمكف أمراف آخراف .فإف

إما
قيؿ :الحكـ ٌ
بأنو ال مكضع لو كأف موضعو نصب ،خالؼ اإلجماع إذ اإلجماع منحص ار في قكليفٌ :
خالؼ اإلجماع ،كخالؼ اإلجماع مردكد ،فالجكاب عنو مف كجييف:
الجر ،كالقك يؿ بحكـ آخر
ي
الرفع كا ٌما ٌ
ٌ

يصرحكا بالمنع مف قكؿ ثالث ،كاٌنما
أف ىذا مف إجماع يمستفاد مف السككت؛ كذلؾ ٌأنيـ لـ ٍّ
أحدىماٌ :

سكتكا عنو .كاإلجماع ىك اإلجماع عمى حكـ الحادثة قكال.

1
النحك ،ص.55
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.189
 ابف ٌ3
بي ،ص.79
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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الرابع
الفصل ّ

أف أىؿ العصر الكاحد إذا اختمفكا عمى قكليف ،جاز لمف بعدىـ إحداث قكؿ ثالث ،ىذا
الثٌانيٌ :

معمكـ مف أصكؿ الشريعة ،كأصكؿ المٌغة محمكلة عمى أصكؿ الشريعة1".كيكجد فرؽ بيف اإلجماع الشرعي

الرفع
الدينية
عية
غكم المتعمٌؽ باألحكاـ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
المتعمؽ باألحكاـ الشر ٌ
اإلسالمية ،كاإلجماع المٌ ٌ
حكية مف مكاضع ٌ
غكم
كمكاضع ٌ
الجر" ،كعمى ٌ
أف األصكليكف يفرقكف بيف اإلجماع الشرعي ،كاإلجماع المٌ ٌ
النصب ،كمكاضع ٌ

الديف كالحؿ كالحرمة ،أك الكجكب كاالمتناع ،أك نحك ذلؾ
فإذا كاف اإلجماع عمى حكـ شرعي مف أحكاـ ٌ
لغكم كإجماعيـ عمى
أما إذا كاف اإلجماع عمى حكـ
ٌ
كاف إجماعا شرعيا ييعنى بع عمماء أصكؿ الفقو ٌ
النحك".
جر في األفعاؿ مثال فذلؾ إجماع
لغكم يعنى بع عمماء أصكؿ ٌ
ٌ
الجر خاص باألسماء كال ٌ
ٌ
الكصفية لإلجماع:
كيمكف أف أيلى ًخص ما أخمص إليو في ىذه الخطاطة
ٌ

2

أقسام اإلجماع

اإلجماع الصريح

عي
ءر ّ

اإلجماع السكوتي

لغوي
ّ
الرواة
ّ

األصوليين

الفقياء

عي
ءر ّ
ال ّنحاة

العرب

القراء

لغوي
ّ
الرواة
ّ

األصوليين

الفقياء

العرب

ال ّنحاة

القراء

النحك ىي:3
غكم الٌتي عرض ليا عمماء المٌغة ك ٌ
كنستطيع أف نرصد ثالثة أنكاع مف اإلجماع المٌ ٌ
1
النحك ،ص.58
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ2
بي ،ص.79
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ

 -3المرجع نفسو ،ص.79

349

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

الركاة عمى ركاية معينة لشاىد مف الشكاىد ،كقد ذكر ذلؾ ابف
الرواة :كيككف باتفاؽ ٌ
 -1-1إجماع ّ

أف «كما» تككف بمعنى «كيما» ،كيجكز نصب ما
األنبارم في معرض ٌ
رده عمى الككفييف إذ ذىبكا إلى ٌ
حكية ال تجكز مخالفتو أك الخركج عميو ،ككاف الككفيكف قد أكردكا
بعدىا ،ك ٌ
اعتد بو أصال مف األصكؿ ٌ
الن ٌ

عدم بف زيد
شكاىد عمى أف «كما» تككف بمعنى «كيما» ،كأف الفعؿ ينصب بيا ،كمف ىذه الشكاىد قكؿ ٌ
العبادم:
ٌ

عف ظير ىغ ٍي وب إذا ما سائؿ سأال

تح ٍّدثىو
اسم ٍع حديثان كما يكمان ى
ى
أف الركاية :كما يكمان تحدثيو
أف ال ٌ
ألف الركاة اتفقكا عمى ٌ
حجة في ىذا البيت؛ ٌ
فقرر ابف األنبارم ٌ

1
فإنو كاف يركيو
بالرفع ".كقاؿ :كلـ يركه أحد« :كما يكمان تحدثىو» بالنصب ،إالٌ المفضؿ الضبي كحدهٌ ،

نحكم البصرة كالككفة عمى خالفو كالمخالؼ لو أقكـ منو بعمـ العر ٌبية2".كيذكر
الرواة مف
ٌ
منصكبا ،واجماع ّ

محمد بف يزيد المبرد (ت225ق) :ىذا معمكؿ عمى فساد كليس البيت الشاذ
ابف ٌ
السراج قكؿ أبك العباس ٌ

حجة عمى األصل المجمع عميو في كالـ كال نحك ،كال فقو كاٌنما يركف إلى
كالكالـ المحفكظ بأدنى إسناد ٌ
حجة معو ،كتأكيؿ ىذا كما أشبيو في اإلعراب كتأكيؿ ضعفو أصحاب
ىذا ضعفو أىؿ ٌ
النحك ،كمف ال ٌ

3
النحك ىك أصؿ مف األصكؿ
فإف اإلجماع في المٌغة أك الفقو أك ٌ
الحديث كأتباع القصاص في الفقوٌ ".

ألنو بالنظر إليو كالشاذ أك
كنظر إليو شاذا؛ ٌ
الكاجب إتباعيا ،كال يمكف الخركج عنيا كاف يكجد ما يخالفيا ،ي
النادر القميؿ ال يعتمد عميو كاإلجماع ال يككف لمنادر أك القميؿ بؿ يككف باتفاؽ الجماعة باتفاؽ األكثر

الركاة كاجتماعيـ في ركاية البيت «تحدثيو» بالرفع ،إالٌ مفضؿ الضبي
منيا عمى مسألة ما ،كذلؾ اتفاؽ ٌ

حجة
لمف انفرد منيـ بركايتو ،فاألصؿ المجمع عميو ٌ
كحده ،يركيو منصكبا ،فالحكـ يككف إلجماع ٌ
الركاة ال ى
بالرفع.
حجة ،كلكف ٌأنى لنا بالكقكؼ عميو
حجة :قاؿ السيكطي :كاجماع العرب أيضا ٌ
-1-2إجماع العرب ّ

بي بشيء كيبمغيـ كيسكتكف عميو ،قاؿ ابف مالؾ في «التسييؿ» استيد ٌؿ عمى
كمف صكره أف يتكمٌـ العر ٌ
جكاز تكسيط خبر ما الحجازية كنصبو بقكؿ الفرزدؽ:
اد اهلل نً ٍع ىمتىييـ
أع ى
ىص ىب يحكا قد ى
فىأ ٍ

ً
شر
إ ٍذ يى ٍـ قيىر ه
يش كاذ ىما مثمىييـ ىب ي

 -1ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف ،ص.472
 -2المصدر نفسو ،ص.473

3
النحك ،تح :عبد الحسيف الفتمي ،بيركت:
حكم البغدادم ت316ق ،األصكؿ في ٌ
محمد بف سيؿ ٌ
الن ٌ
 ابف ٌالسراج أبي بكر ٌ
1417ق1996-ـ ،مؤسسة الرسالة ،ج ،1ص.105
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َّ
بأف الفرزدؽ تميمي تكمٌـ بيذا معتقدا جكازه عند الحجازييف فمـ يصب.
كردهي المانعكفٌ :

مناىـ أف يظفركا لو بزلة
أضداد مف الحجازييف كالتميمييف كمف
بأف الفرزدؽ كاف لو
ه
ي
جابٌ :
كي ي
ي

ً
كف بيا عميو مبادريف لتخطئتو كلك جرل شيء مف ذلؾ لنقؿ لتكفر الدكاعي عمى التحدث بمثؿ ذلؾ
يي ىشن يع ى
إذا اتفؽ ،ففي عدـ نقؿ ذلؾ دليؿ عمى إجماع أضداده الحجازييف كالتميمييف عمى تصكيب

1
الركاة كاعتبر
قكلو ".كالمالحظ أ ٌػف السيكطي ٌأنو ذكر (إجماع العرب) ،كلـ يذكر إجماع ٌ
النحاة ،كال إجماع ٌ

سماه األصكليكف «اإلجماع
إجماع العرب ٌ
حجة " ،كلعمٌؾ لحظت ٌ
أف ىذا النكع مف اإلجماع داخؿ فيما ٌ

2
مع مف
مما أجمعت عميو
ي
السككتي» ".كقاؿ سيبكيو في الكتاب ٌ
العرب «إجماع العرب»" :ىذا كمٌو يس ى
العرب 3".كذكر ابف األنبارم إجماع العرب في مسألة «أفعؿ منؾ :ىؿ يصرؼ في الضركرة» فنقكؿ:

ً
ً
الكصؼ ،فصار بمنزلة
الصرؼ لكزف الفعؿ ك
الصرؼ ،كاٌنما امتنع ى
مف ٌ
اسـ ،كاألصؿ فيو ٌ
أى ٍف ىع يؿ م ٍن ىؾ ه
أحمر» يجكز صرفو في ضركرة ٍّ
الشعرًّ ،
ردا إلى األصؿ ،فكذلؾ
«أحمر» ككما كقع اإلجماع عمى أف « ٍ ى
أ ٍف ىع يؿ ًم ٍن ىؾ ثـ إذا جاز عندكـ في ضركرة ٍّ
الشعر ترؾ صرؼ ما أصمو الصرؼ-كىك عدكؿ عف األصؿ

صرؼ ما أصمو الصرؼ ،كىك رجكع عف غير أصؿ إلى أصؿ؟ كىؿ منع
إلى غير أصؿ-فكيؼ ال يجكز
ي
ذلؾ إال رفض القياس ،كبناء عمى غير أساس 4".كيستدؿ ابف األنبارم بإجماع العرب قاطبة في مسألة

«مذ كمنذ بـ يرتفع االسـ بعدىما» عف قكؿ الفراء ،قكلو ..." :مستعمؿ في لغة جميع العرب ،فكيؼ
استعممت العرب قاطبة «ذك» بمعنى «الذم» مع «مف» 5.كأما ما ذكره ابف األنبارم في مناظرة الكسائي
كحجة الكسائي في المناظرة الٌتي انتصر بيا ىي إجماع
أف العقرب»ٌ ،
لسيبكيو في مسألة «كنت أظف ٌ

العرب ترفع ذلؾ كمٌو كتنصبو ،فدفع ذلؾ سيبكيو ،كلـ
حجة في قكلو " :ليس ىذا مف كالـ العر ك ه
العرب ّ
يحكـ بينكما؟ فقاؿ
يجز فيو النصب ،فقاؿ لو يحيى ابف خالد :قد اختمفتما كأنتما رئيسا بمديكما ،فمف ذا
ي
فصحاء الناس
صقع ،كىـ
ي
الكسائي :ىذه العرب ببابً ىؾ ،قد اجتمعت مف كؿ أكب ككفدت عميؾ مف ك ٌؿ ي
ً
فيحضركف ،فقاؿ لو يحيى كجعفر:
كيسألكف ،ي
ص ىرٍي ًف ،كسمع أىؿ الككفة كالبصرة منيـ ي
كقد قنع بيـ أىؿ الم ٍ

ىم ىر بإحضارىـ .فدخمكا كفييـ ...فسئمكا عف المسائؿ الٌتي جرت بيف الكسائي كسيبكيو فكافقكا
قد
ى
أنصفت ،كأ ى
الكسائي.
1
النحك ،ص.56
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ2
بي ،ص.81-80
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ

 -3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.147

 -4ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف ،ص.392
 -5المصدر نفسو ،ص.333-332
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حجة) كافقت الكسائي ،كتكممت بمذىبنا كقد
أف
العرب (إجماع العرب ٌ
فكجو الدليؿ مف ىذه الحكاية ٌ
ى
س َع ًة ِم َن ُّ
الزْن ُب ِ
العقرب ُّ
فدؿ
أن
َّاىا» ٌ
ور فإذا ىو إي َ
ت أَظُ ُّن ّ
حكى أبك زيد األنصارم عف العرب «قَ ْد ُك ْن ُ
َ
أءد لَ ْ
1
حجة؛ كىك اتفاؽ العرب عمى مسألة ما
عمى صحة ما ذىبنا إليو".
أف إجماع العرب ٌ
ٌ
كيتبيف مما ذكرناه ٌ

بيف القبائؿ العر ٌبية كمٌيا أك أغمبيا ،كاألىـ مف ذلؾ القبائؿ المحتج بيا ،القبائؿ الستة المحتج بيا في

لما انتصر الكسائي عمى سيبكيو.
االحتجاج بكالـ العرب ،فمك لـ يكـ إجماع العرب ٌ
حجة ى
ً
ص ىرٍي ًف ،كىـ نحاة أىؿ البصرة كنحاة أىؿ
 -3-1إجماع ال ّنحاة :كالمقصكد بو إجماع أىؿ الم ٍ
الككفة كأما غيرىما مف نحاة أىؿ المدرسة البغدادية أك أىؿ المدرسة األندلسية فمـ نسمع بأم إجماع ليما.

النحك
أف اإلجماع ال يككف لكاحد مف العمماء في األصكؿ كالفقو فكذلؾ في المٌغة ك ٌ
ككما نعمـ ٌ

كاإلجماع ال يككف إالٌ لجميكر العمماء.

المحدثيف في المٌغة كالعر ٌبية".
قاؿ السيكطي :أجمعكا عمى ٌأنو ال ييحتج بكالـ المكلٌديف ك ي

2

النحاة مف البمديف البصرة كالككفة عمى ٌأنو ال يحتج بكالـ المكلٌديف في المٌغة كالعر ٌبية كىذا
كاجماع ٌ
ً
ص ىرٍي ًف.
األمر مف المسائؿ الٌتي أجمع عمييا أىؿ الم ٍ
ً
النحاة بكالـ المكلٌديف
ص ىرٍي ًف عمى ىذا مف األصكؿ الضعيفة ،فقد احتج ٌ
كلكف إجماع أىؿ الم ٍ
كالمحدثيف ،كقاؿ السيكطي :أكؿ المحدثيف بشار بف برد ،كقد احتج سيبكيو في كتابو ببعض شعره تقربا

أف اإلجماع مف األصكؿ
ألنو كاف ىجاهي لترؾ االحتجاج بشعره 3".كيرل
إليو ٌ
محمد خير الحمكاني ٌ
ٌ

النحاة أنفسيـ خرجكا عميو غير
الضعيفة ،عمى الرغـ مف تمسؾ المتأخريف بو-مف األصكؿ الضعيفة-ك ٌ

4
غكية معتبر خالفا لمف ىترَّدد فيو
مرة ،كالسيما ابف مالؾ ".كقاؿ السيكطي " :إجماع ٌ
النحاة عمى األمكر المٌ ٌ
ٌ
كخرقو ممنكع كمف ثىٌـ يرَّد.

كقاؿ ابف الخشاب (ت567ق) في «المرتجؿ» :لك قيؿ :إف « ىم ٍف» في الشرط ال مكضع ليا مف

المتقدميف ال
لكف مخالفة
ٌ
اإلعراب لكاف قكال ليا مجرل «إف» الشرطية ،كتمؾ ال مكضع ليا مف اإلعرابٌ ،

5
أف اإلجماع األكؿ ال يمكف مخالفتو ميما كاف ،كال يجكز انعقاد إجماع آخر عمى ذلؾ.
تجكز ".أم ٌ

 -1ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف ،ص.564-563
2
النحك ،ص.42
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ -3المصدر نفسو ،ص.42

4
بي ،ص.128
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
5
النحك ،ص.56
 -السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
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تكبو-ال نسمح لو باإلقداـ عمى
كيقكؿ ابف ٌ
كسكغنا مر ى
جني في الخصائص " :إالٌ أننا-مع ىذا ٌ
1
كتقدـ نظرىا ،كتتالت أك ً
اخ ىر عمى أكائًؿ ،كأعجا انز عمى كال كؿ".
مخالفة الجماعة الٌتي قد طاؿ بحثياٌ ،
حكم بيف المدرستيف البصرية كالككفية كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ البف
كالمتتبع لكتب الخالؼ ٌ
الن ٌ
األنبارم ،كمسائؿ خالفية لمعكبرم ،كائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة لعبد المطيؼ بف أبي

النحاة في االحتجاج لما يقركف مف أحكاـ
بكر الشجرم ٌ
بيدم ،كغيرىا ،يجد اإلجماع دليال مف أدلة ٌ
الز ٌ
رد آراء المعارضيف كالمخالفيف ،كلع ٌؿ مف المفيد ىنا أف ننقؿ مف كتاب
نحكية كمستندا يستندكف إليو في ٌ
ٌ

بأنيـ أجمعكا عمييا
«اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ» ن
حكية ،صرح بيا ابف األنبارم ٌ
عددا مف المسائؿ ٌ
الن ٌ

النحك 2"...فابف األنبارم يعتبر اإلجماع مف األدلٌة
مع ٌأنو لـ يذكر اإلجماع في لمع األدلٌة بيف أصكؿ ٌ
النحكية المعتبرة ،كلكف لـ يذكر ذلؾ في كتابو (اإلغراب في جدؿ اإلعراب) بؿ ذكر مسائؿ عديدة منو في
ٌ
إجماع أىؿ البمديف في كتابو (اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ).

 -4-1إجماع القراء :أم أف يتفؽ القراء السبعة عمى قراءة كاحدة دكف غيرىـ مف القراء كلع ٌؿ
أف قراءتيـ قد اجتمع عمييا أكثر قراء األمصار
الذم دفع ٌ
النحاة إلى االستدالؿ بإجماع ىؤالء السبعة ىك ٌ

النحاة بإجماع السبعة في عدة مكاضع 3".كتنقسـ أنكاع اإلجماع إلى
حتٌى بمغت حد التكاتر .كقد استشيد ٌ

النحاة مرتكزه
ألف إجماع ٌ
قسميف إجماع نقمي كاجماع عقمي؛ أما اإلجماع العقمي فتمثؿ في إجماع ٌ
النحاة؛ ٌ
محمد إسماعيؿ
العقؿ أكثر مما ىكا نقؿ ،كضـ اإلجماع النقمي إجماع العرب كاجماع القراء الركاة يقكؿ ٌ
المشيداني " :أم الفئات المجمعة إجماعا نقميا كىـ العرب كالق ارء كالركاة فك ٌؿ مف ىذه الفئات معتمد في

إجماعو عمى النقؿ؛ ألف إجماع العرب ىك إجماع عمى ما نطقت بع العرب كاجماع القراء ىك إجماع نقؿ
محمد
صكرة نطقية أك أدائية لما نزؿ بو الكحي عمى النبي ٌ

معيف عف العرب".

كاجماع الركاة إجماع عمى نقؿ

4

بي باإلجماع باعتباره أصال مف
األكليف في ٌ
االحتجاج باإلجماع :كمف احتجاج ٌالنحاة ٌ
النحك العر ٌ
محمد فاضؿ
حكية ،كقد ذكر منيا
النحاة في العديد مف المسائؿ ٌ
تقرر إجماع ٌ
أصكؿ ٌ
الن ٌ
النحك ،فقد ٌ
ٌ

1
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.190
 -ابف ٌ

2
بي ،ص.93-81
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
3
النحك.102 ،
محمد إسماعيؿ المشيداني ،اإلجماع دراسة في أصكؿ ٌ
ٌ -

 -4المرجع نفسو ،ص.93
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النحاة األكائؿ باإلجماع ما ذكره سيبكيو عمى ضمير الفصؿ 1".كيقكؿ سيبكيو
السامرائي " :كمف احتجاج ٌ
كىـ َّ
كى ىما كأ ٍىنتي ىما كأ ٍىنتيـ كصفا»
كىف كأ ٍىنتي َّف ي
كىي ٍ
في الكتاب «ىذا باب ما تككف فيو أنت كأنا كنحف ى
كىك ى

يغير ما بعده عف الحالة الٌتي كاف عمييا قبؿ أف يذكركا ذلؾ قكلؾ :حسبت زيدا
كاعمـ ما كاف فصال لـ ٌ
ىك خي انر منؾ ،ككاف عبد اهلل ىك الظريؼ ،قاؿ َّ
عز كج َّؿ ﴿:ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

2
أف يى ىك ىينا صفة فكيؼ يككف صفة كليس
ناس ٌ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ كقد زعـ ه
مررت بعبد اهلل ىك
بي يجعميا صفة لممظيىر ،يجعميا صفة لممظير كلك كاف ذلؾ كذلؾ لجاز
ي
في الدنيا عر ٌ

(إف كاف زيد
ستكرىة ال يتكمٌـ بيا
ألنو ليس مف مكاضعيا عندىـ ى
العرب؛ ٌ
كيدخؿ عميـ ٌ
ي
نفسو فيك ىينا يم ى
حويون أجمعون 3".كيذكر المبرد
ليي ىك الظريؼ) ،ك(إف كنا لحف الصالحيف)،
فالعرب تنصب ىذا ،وال ّن ّ
ي

النحاة عمييا كىي مسألة إدخاؿ (أؿ)
حكية الٌتي أجمع ٌ
ضب» مف المسائؿ ٌ
الن ٌ
(ت285ق) في كتابو «المقتى ى
ؼ كالالـ مف
القياس
حاكـ ىب ٍع يد ٌأنو ال ييضاؼ ما فيو األىلً ى
عمى االسـ المضاؼ إضافة محضة .قاؿ " :ك ي
ه
و
ؼ باإلضافة ،ككذلؾ ال
غير األىسماء المشتقَّة مف األفعاؿ ،ال تقكؿ( :جاءني
ألف (الغالـ) َّ
معر ه
الغالـ زيد) ٌ
ي
تقكؿ( :ىذه الدار ً
الثكب ز ويد).
عبد اهلل) كال (أخذت
ى
ي
4
حجة عمى َم ْن خالفَ ُو منيم".
حويون عمى ّ
أن ىذا ال يجوز ،واجماعيم ّ
كقد اجتمع ال ّن ّ
حجية
حكية الٌتي أجمع عمييا ٌ
كالمسائؿ ٌ
لنبيف ٌ
النحاة عديدة جدان ،كلسنا في ىذا المقاـ لنعددىا أك ٌ
الن ٌ

حكية ،كأبينيا
النحاة عمى قدر ما ييمنا ىك اعتبار اإلجماع أصال مف األصكؿ ٌ
حكم لدل ٌ
اإلجماع ٌ
الن ٌ
الن ٌ
السماع النقمي مف القرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ ،ككالـ العرب.
منزلة كمرتبة في الدرجة ٌ
الثانية بعد ٌ

النحاة عديدة ،فجمع منيا حسيف رفعت حسيف في كتابو
حكية الٌتي أجمع عمييا ٌ
أما عف المسائؿ ٌ
الن ٌ
كٌ

النحاة
الكثير «اإلجماع في ٌ
حكية» تناكؿ في الفصؿ األكؿ :المسائؿ المجمع عمييا مف ٌ
الدراسات ٌ
الن ٌ
كالفصؿ الثاني :المسائؿ المجمع عمييا مف نحاة البصرة.

محمد المشيداني العديد منيا
محمد إسماعيؿ
النحك»
كجمع كذلؾ «اإلجماع دراسة في أصكؿ ٌ
ٌ
ٌ

حجية اإلجماع كأصؿ مف األصكؿ في أصكؿ
نتبيف منزلة ٌ
أيضا .كلسنا لنعيد النظر في اإلجماع إالٌ أف ٌ

النحك كما ىك أصؿ مف األصكؿ في أصكؿ الفقو باعتباره الدليؿ الثاني ،كاألصؿ النقمي بعد القرآف الكريـ
ٌ

1
حكية حتٌى نياية القرف الثالث اليجرم ،ص.153
السامرائي ،الحجج ٌ
الن ٌ
محمد فاضؿ صالح ٌ
 ٌ -2سكرة سبأ ،اآلية .06

 -3سيبكيو الكتاب ،ج ،1ص.395-394

4
محمد عبد الخالؽ عضيمة ،القاىرة1415 :ق1994-ـ
 المبرد ،أبي ٌمحمد بف يزيد 285ق ،المقتضب ،تحٌ :
العباس ٌ
اإلسالمية لجنة إحياء التٌراث اإلسالمي ،ج ،1ص.173
المجمس األعمى لم ٌشئكف
ٌ
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النحك
كم الشريؼ في أصكؿ الفقو ،كبعد القرآف كالحديث الشريؼ ككالـ العرب في أصكؿ ٌ
كالحديث ٌ
النب ٌ

ألف اإلجماع منكط النقؿ ال العقؿ.
ٌ

العربية:
االحتجاج باإلجماع واتحاد مجامع المّغةّ

النحك
غكية في أصكؿ ٌ
تىمثؿ اإلجماع في مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة في العديد مف المسائؿ المٌ ٌ

السماع كالقياس ،كاجماع أعضائو في ىذه المسائؿ ،كقد ذكرنا منيا ق اررات مجمع فييا في ىذيف
كمنيا ٌ

خاصة باإلجماع
أما تخصيص اإلجماع كأصؿ مف األصكؿ مستقؿ بقضايا
األصميف مف أصكؿ ٌ
ٌ
النحك ،ك ٌ
فمـ يكف ذلؾ ،كلكف لفظ المجمع يفيـ منيا اإلجماع بمعنى االتفاؽ كالعزـ الذم أقدـ عميو أعضائو كىاىنا

غكية لمغة العر ٌبية ،كقد ألفت
غكية العر ٌبية كاتحادىا في اتخاذ الق اررات المٌ ٌ
تمثؿ اإلجماع في المجامع المٌ ٌ

فية لمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة جمعان كدراستان
مصنفات في ىذا اإلجماع منيا «الق اررات ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
الستيف عاـ 1415ق1995-ـ» مؤلفو خالد بف سعكد بف فارس
الدركة
كتقكيمان إلى نياية ٌ
ٌ
الحادية ك ٌ

حكم لدل مجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة حتٌى عمـ 1984ـ»
العصيمي ،كمنيا كتاب «مظاىر التجديد ٌ
الن ٌ

العممي بدمشؽ» صنفو
لمؤلفو ياسيف أبك الييجاء ،ككتاب «عثرات المٌساف في المٌغة مطبكعات المجمع
ٌ
بي بدمشؽ.
بي نائب رئيس المجمع العممي العر ٌ
عبد القادر المغر ٌ

غكية ،كعمميـ تحت بردتيا فمـ
كتىمثؿ اإلجماع عند المٌسانييف الكصفييف بحكـ انضماميـ لممجامع المٌ ٌ

داللية ....أك غيرىا مف مسائؿ
صكتية أك
فية أك
لغكية أك
ٌ
ٌ
نحكية أك صر ٌ
ٌ
يكف ىناؾ إجماع في مسائؿ ٌ

المٌغة إالٌ في المجامع ،كمجمع المٌغة العر ٌبية بالقاىرة كغيره مف المجامع فقد ضـ العديد مف الباحثيف

حجة في الق اررات إالٌ باتفاؽ
المٌسانيف العرب مف مختمؼ البمداف العر ٌبية ،فال يككف إجماع المجمعييف ٌ

المٌسانييف كاجماعيـ مف مختمؼ أمصار البمداف العر ٌبية.

السماع ،كالقياس في
كتمثمت دراسة أحمد محمكد نحمة لإلجماع في المرتبة
ٌ
الثانية مف األدلٌة بعد ٌ

ثـ يأتي
المرتبة الثالثة بعد اإلجماع؛ ٌ
ألف اإلجماع منكط النقؿ ال العقؿ فأكلى النقؿ بالنقؿ ،كالعقؿ بالعقؿٌ ،
ألنو مف األدلٌة العقمية.
الرابع بعد القياس؛ ٌ
استصحاب حاؿ األصؿ في المرتبة ٌ
الوصفيين المعاصرين:
المطمب الثالث :استصحاب الحال في دراسات المّسانيين
ّ

النحك
يمثؿ استصحاب حاؿ األصؿ مف األصكؿ الضعيفة عند
سانييف في عمـ أصكؿ ٌ
الكصفييف المٌ ٌ
ٌ
النحاة
حيث تتجمَّى منزلتو كأصؿ رابع ،كيأخذ مكانتو كأصؿ منكط بالعقؿ ،يقترب مف القياس ،لكف ٌ

النحك ،كلـ يذكر اإلجماع
القدامى كعمى رأسيـ ابف األنبارم الٌذم ذكر استصحاب الحاؿ في أدلٌة أصكؿ ٌ
النحك مف
أف استصحاب الحاؿ كأصؿ مف أصكؿ ٌ
فيرل ٌأنو مف األدلٌة المعتبرة في أصكؿ ٌ
النحك ،كالحقيقة ٌ
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ألنو مف األدلٌة المعتبرة في أصكؿ الفقو ،متأثريف بأكلئؾ
النحاة مف أصكؿ الفقو؛ ٌ
األصكؿ التٌي أخذىا ٌ

أصكلي معناه " :استدام ُة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان
صكلييف في عمـ الفقو؛ كىك مصطمح
األ ٌ
ٌ
بقاء األمر عمى ما كان عميو ما لم يوجد في غيره 1".كقد استخدمو أبك البركات األنبارم
منفياً .أو ىو ُ
كعرفىوي عمى
كخصَّص لو الفصؿ التاسع كالعشركف ًمف كتابو (اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة) َّ
أف استصحاب الحاؿ ًمف األدلٌة المعتبرة .كالمراد بو استصحاب
نمط تعريؼ
ٌ
األصكلييف ،فقاؿ " :اعمـ ٌ
ً
األصؿ في األفعاؿ كىك البناء؛ حتٌى يكجد في
حاؿ األصؿ في األسماء كىك اإلعراب ،كاستصحاب حاؿ

يكجب اإلعراب 2".كاستصحاب حاؿ األصؿ ىك إبقاء
البناء ،كيكجد في األفعاؿ ما
كجب
ي
األسماء ما يي ي
ى
المفظ عمى أصمو ما لـ يكجد دليؿ التغير ،كإبقاء األسماء عمى حاليا في األصؿ معربة ما لـ يكجد دليؿ

البناء.
أما استصحاب
كعرفو في مكضع آخر مف الكتاب في الفصؿ السابع-في االستدالؿ .قكلو " :ك ٌ

3
أف اعتماد
الحاؿ فإبقاء المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليؿ ٌ
النقؿ عف األصؿ ".كقاؿ ٌ

حكيكف لالستصحاب الحاؿ ليس مصد ار مف مصادر استنباط األحكاـ ،كلكنو إقرار ألحكام ثابتة
ٌ
الن ٌ
كاستصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلٌة ،كليذا ال يجكز التمسؾ بو ما كجد ىناؾ دليؿ؛ أالٌ ترل ٌأنو ال يجكز

التمسؾ بو في إعراب االسـ مع كجكد دليؿ البناء مف شبو الحرؼ أك تضمف معناه ككذلؾ ال يجكز
ٌ
التمسؾ في بناء الفعؿ مع كجكد دليؿ اإلعراب مف مضارعتو االسـ ،كعمى ىذا قياس ما جاء مف ىذا
ٌ

النحك 4".كقاؿ أيضا في االعتراض عمى االستدالؿ باستصحاب الحاؿ " :كىك أف يذكر دليال عمى زكاؿ
ٌ
5
النحك كاألصكؿ الٌتي
النحك " :فيذه جمعة أقساـ أدلٌة ٌ
استصحاب الحاؿ ".كقاؿ أيضا عف أدلٌة أصكؿ ٌ

تنكعت عنيا ىذه الفصكؿ ،كأما االعتراض عمى ك ٌؿ أصؿ مف ىذه األصكؿ الٌتي ىي النقؿ كالقياس
كاستصحاب الحاؿ فيميؽ بنص الجدؿ؛ كقد ذكرنا ذلؾ مستقصى في كتابنا المكسكـ بػ (اإلغراب) كاهلل أعمـ

6
النحك.
بالصكاب ".فال يجكز إنكار استصحاب الحاؿ كدليؿ مف أدلٌة أصكؿ ٌ

 -1عبد الكريـ زيداف ،الكجيز في أصكؿ الفقو ،بيركت1987 :ـ ،مؤسسة الرسالة ،ص.267

 -2ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.141
 -3ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.46
 -4المصدر نفسو ،ص.142
 -5المصدر نفسو ،ص.63

 -6المصدر نفسو ،ص.143
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كعرفو السيكطي :ىك إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليؿ النقؿ عف األصؿ
ٌ

قاؿ :كىك مف األدلٌة المعتبرة؛ كاستصحاب الحاؿ األصؿ في األسماء ،كىك اإلعراب ،حتٌى يكجد دلي يؿ

البناء ،كحاؿ األصؿ في األفعاؿ ،كىك البناء ،حتٌى يكجد دليؿ اإلعراب 1".كذكر السيكطي ما ذكره ابف

2
العممي بيف
فإف التقارب
األنبارم :كاستصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلٌة ،كليذا ال يجكز التمسؾ بوٌ ".
ٌ
نمط تعريؼ أصكؿ ً
النحك عمى ً
الفقو ،فأصك يؿ َّ
الن ٍح ًك
النحك كأصكؿ الفقو ىك تعريؼ النحاة ألصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ

أصكؿ الفقو أدلٌة
أف
تفرعت منيا
النحك التي َّ
ى
كما يراىا أبك البركات األنبارم :أدلٌة ٌ
كما ٌ
ي
فركعو كأصكليو ٌ
ٌ

تنكعت عنيا جممتو كتفصيمو.
الفقو التي َّ

أشمؿ ًمف تعريؼ أبي البركات األنبارم-الذم
النحك بتعريؼ
كلٌ ىما أراد
ى
السيكطي أف يعرؼ أصكؿ ٌ
ٌ
النحك عنده" :عمـ يبحث
أكلى َّ
حكية فقط-كاف متأث ار كذلؾ بأصكؿ الفقو أيضا؛ فأصكؿ ٌ
اىتمامو باألدلٌة ٌ
الن ٌ

ٍّ
الن ً
فيو عف أدلٌ ًة َّ
ككيفية االستدالؿ بيا ،كحاؿ
حك ًمف حيث ىي أدلٌتو،
المستدؿ .فيذا التعريؼ يشبو تمامان
ٌ
ً
ً
ككيفية حاؿ
عية،
تعريؼ
األصكلييف ألصكؿ الفقو ٌ
ٌ
بأنو " :أدلٌة الفقو ،ككجيات دالالتيا عمى األحكاـ الشر ٌ
ٌ
3
المستدؿ بيا مف ً
ثـ
جية الجممة ال مف جية التفصيؿ بخالؼ
ٌ
الخاصة المستعممة في آحاد المسائؿٌ ".
4
فإف استصحاب الحاؿ كمصطمح
عدد قميؿ ًم ىف المصطمحات التي تأثر فييا النحاة
يأتي ه
ٌ
باألصكلييفٌ ".
فإف قضاياه كمسائمو عرفت في كتاب سيبكيو كعند
لمسائؿ المٌغة ك ٌ
النحك لـ يعرؼ إالٌ مع ابف األنبارم؛ ٌ
عمماء العر ٌبية الذيف جاءكا بعده كقبمو ،كلـ تعرؼ ىذه القضايا كالمسائؿ في استصحاب الحاؿ المصطمح

النحك ،تقكؿ خديجة الحديثي" :أما سيبكيو فقد استدؿ
إالٌ في القرف السادس مع ابف األنبارم في أصكؿ ٌ

بيذا الدليؿ في مكاضع كثيرة كاف لـ يصرح بو كلـ يسمو استصحاب حاؿ أك استصحاب أصؿ .كما رأينا

النحاة .إالٌ أننا حاكلنا تتبع المكاضع الٌتي استدؿ عمييا
ذلؾ عند البصرييف كالككفييف كغيرىـ مف ٌ
باستصحاب األصؿ فييا كفي أمثاليا فكجدناىا كثيرة منيا ما يخص أبنية الكمـ كمنيا ما يخص األساليب

5
محمد خميؿ " :كقد قمبت النظر في عدد مف الكتب
محمد عاطؼ ٌ
كالعبارات كمنيا ما كاف عاما ".كيقكؿ ٌ

النحك البف السراج كغيرىا فمـ
الكتب منيا كتاب سيبكيو ،ككتاب المقتضب لممبرد ،ككتاب األصكؿ في ٌ
1
النحك ،ص.101
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ -2المصدر نفسو ،ص.102

 -3اآلمدم ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،ج ،1ص.21

4
النحك دراسة ككشاؼ معجمي ،ط .1القاىرة2001 :ـ ،دار غريب
 -أشرؼ ماىر النكاجي ،مصطمحات عمـ أصكؿ ٌ

النشر كالتٌكزيع ،ص.72-67
لمطباعة ك ٌ

5
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.453
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ
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1
النحاة عمى ىذا األصؿ
حساف عمى اعتماد ٌ
تماـ ٌ
أقع عمى مصطمح استصحاب الحاؿ ".كيؤكد ٌ

النظرٌية ،كيبرر ليـ
استصحاب الحاؿ في مسائمو كقضاياه التطبيقية كاستدالليـ بيا دكف مسائمو كقضاياه ٌ

بأنيـ في زمانيـ لـ يككنكا بحاجة إلى كضع المصطمح كالمفيكـ لمعمكـ لشيكعيا في زمانيـ كمعرفتيـ
ذلؾ ٌ
أك

ليا،

ألف

أف فيو خالؼ بيف األصكلييف فيناؾ مف يرفض ىذا
استصحاب الحاؿ مف أضعؼ األصكؿ عندىـ؛ أك ٌ

النحك فمقد
حساف :ىذا باب لـ يعطو المؤلفكف حقو مف العناية عند عرضيـ ألصكؿ ٌ
تماـ ٌ
األصؿ ،يقكؿ ٌ
دأبكا عند ذكر االستصحاب أف يكتفكا بشرح المصطمح دكف الدخكؿ في تفصيؿ النظر ،كأف يرددكا

مصطمحات مثؿ أصؿ الكضع ،كأصؿ القاعدة كاألصؿ الميجكر كالعدكؿ عف األصؿ كالرد إلى األصؿ
كالكجو الخ تاركيف لمقارئ أف يفيـ معاني ىذه المصطمحات مف سياؽ الكالـ .كليست أتيـ المؤلفيف في
النحك بأف تفاصيؿ نظرية االستصحاب لـ تكف كاضحة في أذىانيـ إذ لك كاف األمر كذلؾ لما
أصكؿ ٌ
2
العممية أبك
النظرٌية
النحك التطبيقية بمصطمحاتيا ٌ
استطاعكا أف يحسنكا التطبيؽ ".كأكؿ ىمف ربط مسائؿ ٌ
ٌ

البركات ابف األنبارم ،فقد فصؿ في كتابو االنصاؼ كاإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة إلى مسائؿ
محمد أبك يزيد
النحك عند البصرييف كالككفييف .كيقكؿ إبراىيـ
االستصحاب التطبيقية كالتنظيرٌية في ٌ
ٌ
خفاجة ":كلع ٌؿ الجديد الٌذم يقدمو ىذا البحث ىك محاكلة االستفادة مف استصحاب الحاؿ في تكجيو

حكية سكاء
فية كالقراءات القرآنية الٌتي جاءت مخالفة لمقياس كالقكاعد ٌ
كتفسير الشكاىد ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ

أكانت العمٌة في ذلؾ استصحاب أصؿ الكضع أـ أصؿ القاعدة أـ أصؿ االستعماؿ.

 ...كالمالحظ عمى جميع ىذه الدراسات الحديثة ٌأنيا لـ تقدـ جديدا؛ حيث اكتفى معظميا بذكر

التعريفات الٌتي كردت لو لدل القدماء مع ذكر بعض المسائؿ المتعمقة بو ،كالٌتي أكردىا ابف األنبارم في
حساف مف تفصيالت أدت إلى كشؼ بعض
تماـ ٌ
كتابو "اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ" .باستثناء ما قدمو ٌ

الغمكض الٌذم اكتنؼ ىذا الدليؿ ردحا مف الزمف ،كسيرد الحديث عف ىذه الدراسات كالرأم فييا في
المبحث األكؿ مف ىذه الدراسة.

1
النحك" ،مجمة جامعة أـ القرل لعمكـ الشرعية
محمد خميؿ" ،استصحاب الحاؿ بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ
محمد عاطؼ ٌ
 ٌكالمٌغة العر ٌبية كآدابيا ،ج ،18العدد1427 ،36ق ،جامعة أـ القرل ،ص.338

2
غكم عند العرب ،ص.107
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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خاصة في ىذا البحث تتبع اآلراء الٌتي ذكرىا العمماء كقاـ بجمعيا
كقد استخدـ الباحث طريقة
ٌ

غكية الٌتي تكضح نقاط البحث كتؤيد فكرتو
كحاكؿ مناقشتيا كالترجيح بينيا ،كما اجتيد في سرد األمثمة المٌ ٌ
كحاكؿ الجمع بيف النظرٌية كالتطبيؽ ،كمف ثـ فالمنيج الغالب عمى البحث ىك المنيج الكصفي".

1

كتقكؿ خديجة الحديثي :االستصحاب في المٌغة :المالزمة كعدـ المفارقة.

كعند األصكلييف :الحكـ ببقاء أمر في الزمف الحاضر ببناء عمى ثبكتو في الزمف الماضي حتٌى
يقكـ الدليؿ عمى تغييره.
فإنو يحكـ ببقائو بطريؽ االستصحاب لذلؾ الكجكد.
فك ٌؿ أمر عمـ بكجكده ثـ حصؿ الشؾ في عدمو ٌ

فإنو يحكـ باستمرار عدمو بطريؽ االستصحاب
كك ٌؿ أمر عمـ عدمو ثـ حصؿ الشؾ في كجكده ٌ

2
التغير مثؿ حاؿ
لذلؾ العدـ ".كيقكؿ صالح بمعيد " :ىك إبقاء حاؿ المٌفظ عمى أصمو عند عدـ كجكد دليؿ ٌ

أف األصؿ في األفعاؿ ىك البناء حتٌى يكجد دليؿ اإلعراب .كما
أصؿ األسماء ،فال يكجد دليؿ البناء ،كما ٌ

أف اإلجماع يتعمٌؽ كثي ار باستصحاب الحاؿ فيك مف األدلٌة المعتبرة ،فالمجتيدكف ضمف الكالـ المكجكد
ٌ
المسمكع كالمركم بالشكؿ المتعارؼ عميو فعندما ىي ٍش يكؿ األمر في استصحاب الحاؿ يمجئكف إلى

3
النحك مف عمـ الفقو
محمد خير الحمكاني :كمف طرائؽ االستدالؿ الٌتي انتقمت إلى ٌ
االجتياد ".كيعرفو ٌ

خاصةن ما يقاؿ لو( :است صحاب الحاؿ)؛ كىك إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليؿ
ٌ

حكية ،إالٌ إذا كاف ىناؾ دليؿ
النقؿ عف األصؿ ،كيعني ىذا أف تراعي األصكؿ في استنباط األحكاـ ٌ
الن ٌ
كاضح عمى انتقاؿ المفظ مف األصؿ المعركؼ لو إلى ظاىرة أخرل4".كيرل خير الحمكاني إجحاؼ

حكية ،كيعدكنو
حكية ،رغـ اعتمادىـ عميو في العديد مف المسائؿ ٌ
النحكييف ليذا األصؿ مف األصكؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
أف ابف األنبارم كالسيكطي فيعتبركنو مف األدلٌة المعتبرة-كعمى الرغـ مف اعتماد
مف األدلٌة الضعيفة-إالٌ ٌ

النحكييف ىذا الدليؿ في مكاضع كثيرة نجدىـ يزركف بو ،كيعدكنو مف األدلٌة الضعيفة بؿ ٌإنيـ يجعمكنو مف
ٌ
5
حساف ذلؾ اإلجحاؼ مف
أضعؼ األدلٌة ،كيمنعكف
تماـ ٌ
ٌ
التمسؾ بو إذا كاف ىناؾ دليؿ غيره ".كيرل ٌ

النحك «الدليؿ الثاني :االستصحاب» كيرل
الدليؿ،
المؤلفيف في ىذا ٌ
فيخصص لو فصكؿ مف أصكؿ ٌ
ٌ

1
غكية
الصر ٌفية" ،مجمٌة ٌ
محمد أبك اليزيد خفاجة" ،االستصحاب كدكره في تكجيو الشكاىد ٌ
الدراسات المٌ ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
 إبراىيـ ٌالثانية ،ديسمبر 2011ـ ،ص.99-98
األدبية ،العدد  ،02السنة ٌ
ك ٌ

2
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.446
 خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ3
النحك ،ص.28
 -صالح بمعيد ،أصكؿ ٌ

4
بي ،ص.126
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
 -5المرجع نفسو ،ص.127
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تقصيرىـ في دراستو بذكر المصطمح دكف الدخكؿ في التفصيؿ فيقكؿ :ىذا باب لـ يعطو المؤلفكف حقٌو
النحك فمقد دأبكا عند ذكر االستصحاب أف يكتفكا بشرح المصطمح دكف
مف العناية عند عرضيـ ألصكؿ ٌ

النظر ،كأف يرددكا مصطمحات مثؿ :أصؿ الكضع كأصؿ القاعدة ،كاألصؿ الميجكر
الدخكؿ في تفصيؿ ٌ

1
حساف بيذا الدليؿ في الدرس المٌساني
كالعدكؿ عف األصؿ ،ك ٌ
تماـ ٌ
الرد إلى األصؿ كالكجو ".كتظير عناية ٌ

كيكجو النقد فيقكؿ :كك ٌؿ ما
المعاصر ،كأكلى لو العناية الالزمة منو في الكضع كالتقعيد في أصكؿ ٌ
النحكٌ .
ألنيـ
ألنيـ اتكمٌكا عمى شيكعيا في زمانيـ ،أك ٌ
أكجيو إلييـ ٌأنيـ ترككا الكثير مف المعمكمات دكف إثبات؛ ٌ
ٌ

ألف االستصحاب كاف عندىـ مف أضعؼ األدلٌة ،كىكذا عقدت العزـ عمى
لـ يجدكا مف الضركرم إثباتيا؛ ٌ
محاكلة الكشؼ عف تفاصيؿ النظر في ىذا الدليؿ ،كأف أضعو مكضعو الصحيح في ترتيب الخطة

2
كتميزت دراستو في االستصحاب مف منطمؽ مبدأيف رئيسييف في
السماع كالقياس".
ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية متكسطان بيف ٌ

حكم منيا «التغيير» ك«التأثير» ،كبحسب مبادئ معينة لمتغيير كالتأثير ،فاقترحكا ليا أصال
التقعيد ٌ
الن ٌ
يخضع لمتغيير كالتأثير بحسب قكاعد معينة ،كسمكا أصؿ الحرؼ ،كأصؿ الكممة ،كأصؿ الجممة ،كىذا في

االستصحاب؛ ىك إبقاء حاؿ أصؿ الحرؼ ما لـ يكجد دليؿ التغيير كالتأثير ،كىك كذلؾ إبقاء حاؿ أصؿ
الكممة ما لـ يكجد دليؿ التغيير كالتأثير كىك كذلؾ إبقاء حاؿ أصؿ الجممة ما لـ يكجد دليؿ التغيير
كالتأثير ،كجمع ك ٌؿ ىذا كدرسو تحت اسـ جامع ىك «أصل الوضع» كىك حاؿ أصؿ الجممة ،كأصؿ
الكممة ،كأصؿ الحرؼ؛ كىك «أصؿ القاعدة» أك «القاعدة األصمية» ،كأما «القاعدة الفرعية» ىو حال
النحاة بيف القاعدة األكلى كما استثنى منيا
حساف :كعندئذ فرؽ ٌ
تماـ ٌ
وجود دليل التغيير والتأثير .فيقكؿ ٌ

فسمكا األكلى «القاعدة األصمية» أك «أصؿ القاعدة» كسمكا االستثناء« :القاعدة الفرعية» فمدينا إذا
«أصؿ الكضع» ك«أصؿ القاعدة» 3".ويءمل أصل الوضع :أصل وضع الحرف وأصل وضع الكممة
وأصل وضع الجممة.
النحك عمكما كلالستصحاب خصكصا بعد
سانية المعاصرة ألصكؿ ٌ
كنقؼ عند احدل الدراسات المٌ ٌ

النحك
محمد سالـ صالح أف يضيؼ الشرح كالتبسيط ألصكؿ ٌ
لتماـ ٌ
حساف ،حاكؿ ٌ
الدراسة الجامعة المانعة ٌ
تماـ
كيبحث بدراسة معمقة كشاممة لالستصحاب بعناية فائقة الٌتي لـ يكلييا قبمو أحد مف المٌسانييف إالٌ ٌ

1
غكم عند العرب ،ص.107
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.107

 -3المرجع نفسو ،ص.108
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حساف ،كحاكؿ أف يسير عمى مبدأه في محاكلة الكشؼ عف تفاصيؿ النظر في ىذا الدليؿ ،كأف يضعو
ثـ االستصحاب كلـ يذكر اإلجماع.
مكضعو الصحيح في ترتيب الخطة ٌ
الن ٌ
حكية بدءا ب ٌ
السماع كالقياس ٌ
أف مفردات المٌغة مف حيث بيانيا تنبني عمى
كبيف
محمد سالـ صالح في دراستو ليذا األصؿ ٌ
ٌ
يتبيف ىينا باالستصحاب الفرؽ بيف األصؿ كالفرع ،فاألصؿ ىك الدليؿ الثابت
األصؿ الفرع؛ حيث ٌ
الراسخ الٌذم يبنى عميو فاالسـ ىك األصؿ كالفعؿ فرع ،كاألصؿ في
الراسخ الٌذم يبنى عميو ،كىك الثابت ك ٌ
كٌ

العمؿ لألفعاؿ ،كاألصؿ في األسماء أالٌ تعمؿ ،كاسـ الفاعؿ فرع عمى الفعؿ في العمؿ كاف كاف ىك
األصؿ في غير العمؿ ،كاألصؿ في األسماء الصرؼ كمف ثـ فإف عمؿ منع الصرؼ ٌإنما كانت ألنيا

فركع.

النحاة مفردات المٌغة مف حيث داللتيا عمى الجنس كالعدد أصكال كفركعا فالمذكر أصؿ
كما جعؿ ٌ

كالمؤنث فرع ،كالمفرد أصؿ كالمثنى كالجمع فرع كاإلفراد أصؿ كالتركيب فرع ،كاألصؿ المظير كالمضمر

فرع ،كاألصؿ في األسماء التنكير كالتعريؼ فرع لو ،ىذا ىك األصؿ ،كىذه ىي األصكؿ المجردة الٌتي
استخدميا األنبارم في استدالالتو 1".كىذا مبحث استصحاب حاؿ األصؿ كىذا ما يتمسؾ بو استصحاب
ألف الفرع ىك المكسكـ بالزيادة عف األصؿ بالتغير كالتأثر؛ كىك العدكؿ عف األصؿ.
الحاؿ ٌ

محمد سالـ صالح" :الفرع كىك المعدكؿ بو عف ذلؾ األصؿ المجرد ،سكاء أكاف ىذا العدكؿ
كيقكؿ ٌ

عف أصؿ كضع الحرؼ أك الكممة أك الجممة.

-1وأما العدول عن أصل وضع الحرف :فكأف يتكالى مثالف أك متقارباف كلقد كره العرب تكالييما
كمف ثـ عدلكا عف أصؿ أحدىما كمالكا بو إلى مخرج األخر أك بعض صفاتو ،فآلكا بالنطؽ إلى اإلدغاـ
أك اإلخفاء أك اإلقالب إلخ 2".كلقد كاف عمى الكاتب أف يراعي الفركؽ بيف األصكؿ كيتجاىؿ الفركؽ بيف
الفركع ،فكاف عميو أف يراعي الفرؽ بيف النكف في (ناـ) كالقاؼ في (قاـ) كالصاد في (صاـ) كالسيف في
(ساـ) كالراء في (راـ) كالالـ في (الـ) 3"...كعندئذ نجد أصؿ النكف مككنا مف العناصر اآلتية:
-1األصؿ في النكف أف تنطؽ في المثة.
-2األصؿ في النكف أف تككف أنفية.
1
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.432
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
 ٌ2
غكم
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
حساف ،األصكؿ دراسة لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص .436ينظرٌ :
 ٌعند العرب ،ص.127
3
غكم عند العرب ،ص.127
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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الرابع
الفصل ّ

-3األصؿ في النكف أف تككف مجيكرة.
-4األصؿ في النكف أف تككف مرققة.
كك ٌؿ كاحد مف ىذه العناصر األربعة الٌتي يتككف منيا (أصؿ كضع النكف) صالح مف الناحية
النظرٌية البحتة) ألف يعدؿ عنو إلى غيره ،فيعدؿ عف المثة إلى أحد المخارج األخرل ،كعف األنفية إلى
ٌ
الفمكية ،كعف الجير إلى اليمس ،كعف الترقيؽ إلى التفخيـ"...

1

 -2وأما أصل وضع الحرف :ىك أصؿ نطقو كالصفات الٌتي تحدد نطؽ الحرؼ في حالة إفراده،
كبخاصة في كتابو (أسرار العر ٌبية) حيث أكضح في
كلقد اعتنى أبك البركات بإظيار أصؿ كضع الحرؼ
ٌ
باب اإلدغاـ ٌأنو ال طريقة لمعرفة تقارب الحركؼ إالٌ بعد معرفة مخارجيا كأصؿ النطؽ بيا كأقساميا"...

2

 -3والعدول عن أصل وضع الكممة :يككف بالتغيير في أصؿ االشتقاؽ أك أصؿ الصيغة 3".كيقكؿ

حساف" :كالعدكؿ عف أصؿ كضع الكممة إما أف يككف عدكال مطردا أك غير مطرد ،فإف لـ يكف
تماـ ٌ
ٌ

النحاة شاذا فإف كاف فصيحا يحفظ كال يقاس عميو ...أما إذا كاف العدكؿ
سماه ٌ
العدكؿ مطردا فذلؾ ما ٌ

فإنو يخضع لقاعدة تصريفية يفرد بيا اإلعالؿ أك اإلبداؿ أك النقؿ أك القمب أك الحذؼ أك الزيادة
مطردا ٌ

الخ كىي قكاعد تشبو طابع قكاعد اإلدغاـ ألنيا تنبئ عف الذكؽ العربي بالنسبة لالستثقاؿ

كاالستخفاؼ"...

4

النحاة كلقد أكثر
 -4وأما أصل وضع الكممة :فيككف بالبحث عف أصميا المجرد كىك مف اختراع ٌ

أبك البركات األنبارم مف البحث عف أصؿ كضع الكممات؛ ألنو يعمـ أىمية الدراية بأصكؿ األشياء قبؿ

مراعاة حاؿ األصؿ فييا 5"...كاألصؿ في ك ٌؿ الكممات التركيبية المحصكرة العدد ىك الجمكد كالبناء
كالرتبة كاالفتقار المتأصؿ ككميا كما ترل يتجو إلى التقييد ال إلى اإلطالؽ 6"...كأصكؿ الكممات يككف
بتجريدىا مما ىك مزيد فييا كالبحث عف داللة الكممات في المعاجـ كالبحث في معناىا المعجمي فكممة
استصحاب تجرد إلى أصميا مف مادة (صحب) كىذه إحدل طرؽ معرفة أصكؿ الكممات ،كمنيا أيضا

1
غكم عند العرب ،ص.109
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.433
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
ٌ -

 -3المرجع نفسو ،ص.436

4
غكم عند العرب ،ص.128
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ5
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.433
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
ٌ -

6
غكم عند العرب ،ص.110
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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فإف مكتكب اسـ المفعكؿ مف صيغتيا األصمية كتب ،ككذلؾ ضارب اسـ
كريقة معرفتيا بالصيغة الصرفية ٌ

الفاعؿ مف صيغتيا األصمية ضرب.

 -5والعدول عن أصل وضع الجممة :بالعدكؿ عف أم أصؿ مف أصكليا بكاسطة الحذؼ أك
1
حساف " :أما بالنسبة إلى العدكؿ عف
تماـ ٌ
اإلضمار أك الفصؿ أك التقديـ أك التأخير أك التكسع "...يقكؿ ٌ

أف ىذا األصؿ نمط خاص تتحقؽ بو اإلفادة ،كىذا النمط في الجممة
أصؿ كضع الجممة فقد عرفنا ٌ
اإلسمية مبتدأ كخبر كفي الفعمية فعؿ متقدـ يتمكه فاعؿ أك نائب فاعؿ 2".إذف العدكؿ في أصؿ الجممة كأف

حكية في الجممة
يككف الخبر مقدـ عمى المبتدأ ،أك يككف الفاعؿ مضم ار إلى غير ذلؾ مف الظكاىر ٌ
الن ٌ
بيف ركني اإلسناد الفعؿ كالفاعؿ ،كالمبتدأ كالخبر.

وأصل وضع الجممة " :فيك ما بيا مف عمدة ال تقكـ الجممة إالٌ بو ،كما عدا ذلؾ مما تشمؿ عميو
3
النحاة ركناف:
حساف" :لمجممة عند ٌ
تماـ ٌ
الجممة فيك فضمة يمكف أف يستغني عنو تركيب الجممة ".كيقكؿ ٌ

المسند إليو كالمسند فأما في الجممة اإلسمية فالمبتدأ مسند إليو كالخبر مسند ،كأما في الجممة الفعمية

فالفاعؿ أك نائبو مسند إليو كالفعؿ مسند .كك ٌؿ ركف مف ىذيف الركنيف عمدة ال تقكـ الجممة إالٌ بو كما عدا
عذيف الركنيف مما تشتمؿ عميو الجممة فيك فضمة يمكف أف يستغنى عنو تركيب الجممة .ىذا ىك أصؿ
الكضع بالنسبة إلى الجممة العر ٌبية كيضاؼ إليو ما يمي:

-1األصؿ الذكر ،فإذا عدؿ عنو إلى الحذؼ كجب تقدير المحذكؼ مف ركني الجممة.
-2األصؿ الكصؿ ،كقد يعدؿ عنو إلى الفصؿ.
 -3األصؿ الكصؿ ،كقد يعدؿ عنو إلى الفصؿ.
-4األصؿ الرتبة بيف عناصر الجممة كقد يعدؿ عنيا إلى التقدير كالتأخير.
-5األصؿ اإلفادة ،فإذا لـ تتحقؽ الفائدة فال جممة ،كتتحقؽ اإلفادة بالقرائف حيف يؤمف المبس.
كشرط جكاز العدكؿ عف أصؿ مف ىذه األصكؿ أف يؤمف المبس فتتحقؽ الفائدة كمف ىنا ال يككف

الحذؼ إال مع كجكد الدليؿ ،كال يككف اإلضمار إالٌ عند كجكد المفسر ،كال يككف الفصؿ إال بغير األجنبي
كال التقديـ كالتأخير إالٌ مع كضكح المعنى كحيث ال تككف الرتبة كاجبة الحفظ 4".ككضع أصؿ الجممة يقكـ
1
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.436
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
 ٌ2
غكم عند العرب ،ص.130
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -

3
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.435
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
 ٌ4
غكم عند العرب ،ص.110
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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يقكـ عمى أساسيف مف ركنييا كىما (المسند إليو) (المبتدأ) ك(المسند) (الخبر) ك(المسند) (الفعؿ) ك(المسند
إليو) (الفاعؿ) أك (نائب الفاعؿ) ،كما عدا ذلؾ مما تشتمؿ عميو الجممة فيك فضمة يستغنى عنو في
تركيب الجممة.
كمما سبؽ ذكره ألخص ما نخمص إليو مف القكؿ :يعتبر االستصحاب مف المباحث األصكلية لدل
النحك ،يرتبط االستصحاب بالقياس
األصكلييف في عمـ الفقو ،كمف األدلٌة المعتبرة عند األصكلييف في عمـ ٌ
أف االستصحاب متعمؽ بالقياس ،كىكذا تقترب
بالسماع كما ٌ
كما يرتبط اإلجماع بالنقؿ فاإلجماع متعمؽ ٌ

النحك بعضيا مف بعض ،كيقترب االستصحاب بشكؿ مباشر مف القياس في عمميات
األدلٌة في أصكؿ ٌ
االستدالؿ ،كبشكؿ أكبر مع القياس في ركنيو األساسيف األصؿ كالفرع في االستصحاب ،واألصل والفرع

بأنو المقيس عميو كىك المسمكع مف كالـ العرب الفصيح ،كالفرع
في القياس ،فيعرؼ األصؿ في القياس ٌ

حساف" :فاألصؿ
تماـ ٌ
المقيس غير المسمكع كىك المحمكؿ عمى كالـ العرب تركيبا أك حكما .فيقكؿ ٌ
بمفيكـ االستصحاب تجريد كبمفيكـ القياس بعضو تجريد كبعضو سماع كالفرع بمفيكـ االستصحاب

1
محمد سالـ صالح" :بأ ٌف العالقة بيف األصؿ كالفرع
مسمكع كبمفيكـ القياس معظمو غير مسمكع ".كيذكر ٌ

في القياس تقكـ عمى أساس أف يكجد في الفرع العمٌة الٌتي استكجبت الحكـ في األصؿ ،أك عمى نكع مف
التشابو يربط بينيما أك لمجرد الطرد ،مما يستمزـ أخذ الفرع حكـ األصؿ دكف أف تككف ىناؾ عالقة

أصمية كفرعية حقيقية بينيما ...كىذا خالؼ األصؿ كالفرع في االستصحاب؛ إذ يعد الفرع معدكالن بو عف
النحاة ،لمفرع سكاء كاف ىذا األصؿ أصال
األصؿ ،كما يعد األصؿ أصال مجردا ،كاف كاف مف كضع ٌ
لكضع الحرؼ أك الكممة أك الجممة أك أصال لمقاعدة فالمتأمؿ ليذه األصكؿ يدرؾ أف ىناؾ عالقة أصالة

كف رعية حقيقية بيف األصؿ كالفرع في باب االستصحاب ،كأف الفرع فيو ىك ما خرج عف ذلؾ األصؿ".

2

فالفرؽ بيف األصؿ كالفرع في القياس كاألصؿ كالفرع في االستصحاب فيعرفاف في القياس بالعمٌة كالحكـ؛
حيث يأخذ الفرع حكـ األصؿ ،كأما األصؿ كالفرع في االستصحاب فيعرؼ األصؿ بثالثة أكضاع أصؿ
كضع الحرؼ كأصؿ كضع الكممة كأصؿ كضع الجممة ،كأما الفرع فيعرؼ بالعدكؿ في أصؿ ىذه
األكضاع الثالثة.

1
غكم عند العرب ،ص.180
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.439
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
ٌ -

364

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

كأما األصؿ كالفرع في االستصحاب فاألصؿ ىك ما يبنى عميو بالثبكت كاالستمرار؛ حيث ما ثبت
عمى أصمو كاستمر تركيبا كحكما ،كأما الفرع فيك ما يعرؼ بالعدكؿ عف ذلؾ الكضع في األصؿ ،فيشمؿ
أصؿ الكضع الٌذم يشمؿ أصؿ كضع الحرؼ ،كأصؿ كضع الكممة ،كأصؿ كضع الجممة.
كيدلنا االستصحاب عمى فارؽ جكىرم بيف األصؿ كالمقيس عميو ،فيناؾ المقيس عميو الٌذم يطابؽ
حساف:
تماـ ٌ
األصؿ ،كىناؾ المقيس عميو الٌذم ال يطابؽ األصؿ كىك مسمكع مف كالـ العرب ،يقكؿ ٌ
النحاة (استصحاب األصؿ) كيقصدكف بو
النحاة ،كقد يسميو ٌ
كيسمى (استصحاب الحاؿ) عند األصكلييف ك ٌ
ٌ

(ألف المقيس عميو قد يختمؼ عف األصؿ فءرطو االطراد
مطابقة المقيس عميو لما جرده ٌ
النحاة مف أصؿ ٌ

ال مطابقة األصل ،فإذا طابؽ المقيس عميو األصؿ نشأت الحالة الٌتي يسمكنيا االستصحاب ،ففي (ضرب)
يسمى في
استصحاب كفي (قال) عدول عن األصل وكالميا مطرد يصمح ألن يكون (مقيساً عميو) وألن ّ
نطاق القياس (أصال) بمفيوم القياس 1".كيتبيف الفرؽ بيف المقيس عميو األصؿ في القياس ،كاألصؿ في

االستصحاب خالؼ لذلؾ؛ فاألصؿ في القياس شرطو االطراد كاف لـ يكف أصال حقيقيا مثؿ الفعؿ (قاؿ)
كاألصؿ في االستصحاب أصال حقيقيا مثؿ الفعؿ (ضرب) ،فالفعؿ (قاؿ) أصال في القياس كمقيسا عميو
ألف الفعؿ (قاؿ) أصمو (قكؿ) بدليؿ المضارع (يقكؿ) كاف كاف مسمكعا
كليس أصال في االستصحاب؛ ٌ

النحاة فيك في االستصحاب ليس أصال ،كىذا عدكؿ عف
كمطردا في كالـ العرب كمقيسا عميو عند ٌ
األصؿ ،كأما الفعؿ (ضرب) فيك أصؿ في االستصحاب كأصؿ في القياس ،كليس فيو عدكؿ عف األصؿ
كىذا ىك مبحث االستصحاب أف يككف المقيس عميو مطابقا لألصؿ فإذا طابؽ المقيس عميو األصؿ
نشأت الحالة الٌتي يسمكنيا االستصحاب.
-6وأما «أصل القاعدة» أو «القاعدة األصمية» كىك إبقاء أصؿ األحكاـ ما لـ يكجد دليؿ التغير
كالتأثير كاإلعراب لألسماء كالبناء لألفعاؿ ،ككإثبات القكاعد كاستمرارىا كالرفع لمفاعؿ كالمبتدأ كالخبر
فإف المبتدأ كالخبر إذا دخمت عمييـ
كلك ٌؿ المرفكعات ،كالنصب لممفعكالت كالجر لممضاؼ كالمضاؼ إليوٌ ،

(إف كأخكاتيا) تغير كتؤثر في حكـ القاعدة لممبتدأ كالخبر فيصبح
احدل النكاسخ مف (كاف كأخكاتيا) أك ٌ
إف أخكاتيا يصبح المبتدأ منصكبا كالخبر
المبتدأ مع كاف كأخكاتيا اسميا مرفكع كخبرىا منصكب ،كمع ٌ

إف أصؿ القاعدة إثبات كاقرار ألحكاـ القكاعد األصمية كاذا حدث
مرفكعا ،كىذا تغير أصؿ القاعدة؛ حيث ٌ
تغيير في القاعدة األصمية بيف المبتدأ كالخبر كالفعؿ كالفاعؿ كدخكؿ النكاسخ عمى المبتدأ كالخبر يسمى

1
غكم عند العرب ،ص.185
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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ىذا «القاعدة الفرعية» ىو حال وجود دليل التغيير والتأثير .فيقكؿ طارؽ النجار" :وأصل القاعدة أن ال
يغير وجو من اإلعراب إلى وجو آخر".

1

حساف" :نق أر أحيانا عف (القواعد األصمية) و(القواعد الفرعية) فنفيـ بالقاعدة األصمية
تماـ ٌ
كيقكؿ ٌ

أو (قاعدة األصل) أو (أصل القاعدة) تمؾ القاعدة السابقة عمى القيكد كالتعريفات كقاعدة رفع الفاعؿ

كنائب الفاعؿ كالمبتدأ كتقدـ الفعؿ عمى الفاعؿ كتقدـ المكصكؿ عمى صمتو كافتقار الحرؼ إلى مدخكلو
كىمـ جرا .كأكبر القكاعد األصمية عمى اإلطالؽ قاعدة اإلفادة أم قاعدة أمف المبس كىي الٌتي تقكؿ
(األصل في الكالم أن يوضع لمفائدة) ثـ يمييا في األىمية تمؾ القكاعد الٌتي تدكر حكؿ ما تتحقؽ بو
اإلفادة مف القرائف كقكليـ:
-1اإلعراب ٌإنما دخؿ الكالـ في األصؿ لمعنى.

-2األصؿ في المبتدأ أف يككف معرفة كفي الخبر أف يككف نكرة.

(قرينة إعراب)
(قرينة بنية)

-3األصؿ في الصفة أف تصحب المكصكؼ.

(قرينة تضاـ)

-4األصؿ في الكالـ أف يكضع عمى لفظو.

(قرينة بنية)
(قرينة تضاـ)

-5األصؿ في المعارؼ أال تكصؼ.
-6ال يجكز تقديـ ما يرتفع بالفعؿ عميو.

(قرينة رتبة)

-7مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط.

(قرينة رتبة)

-8حرؼ الخفض ال يدخؿ عمى حرؼ الخفض.

(قرينة تضاـ)

-9األصؿ في الجزاء أف يككف بالحرؼ.

(قرينة األداء).

2

فية عمى القكاعد
-7الرد إلى األصل (التأويل) :نقؼ في ىذه المسائؿ ٌ
الصر ٌ
حكية كالمٌ ٌ
الن ٌ
غكية ك ٌ

عية؛ حيث تبيف ىذه األخيرة كجكد التغيير كالتأثير ،إذ يمكف بكجو مباشر أك آخر
األصكلية كالقكاعد الفر ٌ
غير مباشر رد ىذه القكاعد إلى أصكليا ،كالرد إلى األصؿ ىينا بمعنى التأكيؿ" ،فنجعؿ التأكيؿ كالرد

(أكؿ)
مترادفيف؛ ٌ
ألف التأكيؿ كىك مصدر (أكؿ يؤكؿ) ينتمي إلى اشتقاؽ (آؿ-يئكؿ) أم عاد أك ارتد ،فمف ٌ

فى ٍرنعا فقد جعمو يئكؿ إلى أصمو؛ أم فقد رده إلى أصمو ،كعمينا اآلف أف نبيف الرد إلى أصؿ الحرؼ كالى
ثـ إلى أصؿ الجممة كأخي ار إلى أصؿ القاعدة شارحيف في سياؽ العرض أكجو التأكيؿ
أصؿ الكممة ٌ

1
بي ،ص.284
 طارؽ النجار ،نظرٌية الفركع كاألصكؿ في ٌالنحك العر ٌ
2
غكم عند العرب ،ص.124-123
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ -
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المختمفة 1".كيتبيف الرد إلى األصؿ في الحركؼ بيف الكتابة اإلمالئية كالكتابة العركضية فالكتابة اإلمالئية
كمد بيذا الشكؿ كتابة إمالئية بالشدة عمى حرؼ
شد ٌ
أصكلية كالكتابة العركضية فرعية؛ حيث يكتب الفعؿ ٌ
الداؿ ،كأما الكتابة الفرعية العركضية بتكالي حرؼ الداؿ شدد كمدد؛ ألف الكتابة العركضية الفرعية ك ٌؿ ما
ينطؽ يكتب ىذه قاعدة فرعية فييا ،كأما القاعدة األصكلية في الكتابة اإلمالئية ليس كؿ ما ينطؽ يكتب.
كالسامع كذلؾ يرد الفرع إلى أصمو ،فإذا كاف المتكمـ ال ينطؽ األصؿ كاحدا في جميع الحاالت
كانما يسعى عمى االقتصاد في الجيد بكاسطة اإلدغاـ أك اإلخفاء اك اإلقالب اك غيرىا مف ظكاىر
المقارنة بيف مخارج األصكات كصفاتيا؛ فإف السامع يرد ك ٌؿ ىذه الفركع ...فإف الكتابة اإلمالئية ىي
فإف المتكمـ
األصؿ كالكتابة العركضية ىي الفرع؛ حيث إف العكس ليس صحيحا" ،كاذا كاف األمر كذلؾ ٌ
يظف ٌانو نطؽ األصؿ كىك ينطؽ الفرع كالسامع يظف ٌأنو سمع األصؿ كىك يسمع الفرع فيك بذلؾ يرد

2
فإف أصؿ كممة
الفرع المسمكع غمى أصمو ".كأما الرد إلى األصكؿ في الكممات فيك مف تجريد ٌ
النحاة ٌ

حساف" :ننتقؿ بعد
(باع) ىك (بيع) مف تجريد ٌ
تماـ ٌ
النحاة كتأكيميـ ،ككذلؾ في (قاؿ) أصميا (قكؿ) ،يقكؿ ٌ
ذلؾ إلى الرد عمى أصؿ الكممة ،كالتأكيؿ ىنا أيضا ٌإنما يككف عف عدكؿ مطرد ،كاذا كاف لممتكمـ كالكاتب
ألف
كالسامع حدس بأصكؿ األصكات دكف فركعيا ٌ
فإنيـ بالنسبة لمكممات يعرفكف الفركع دكف األصكؿ؛ ٌ

النحاة ،كىؿ يمكف لمعربي الفصيح حيف ينطؽ بمفظ (قاؿ) أف يفكر في أف األصؿ
األصكؿ مف تجريدات ٌ
(قكؿ) كاف يقكده نطؽ (كساء) إلى التفكير بمفظ (كساك) أك أف يككف لو حدس أك كعي باألصؿ (بنام)

بدال مف كممة (بناء)؟
النحاة بنكىا عمى عالقة التقاطع بيف أصؿ االشتقاؽ كأصؿ الصيغة فيي
كىذه األصكؿ مف اختراع ٌ

إطار مف أطر المٌغة ال عمؿ مف نشاط الكالـ 3".كأما الرد إلى األصؿ في الجممة فيككف باألساس في ما

تعمؽ بركنييا األساسييف كىما المسند إليو كالمسند ،ففي الجممة اإلسمية الٌتي يتقدـ الخبر فييا عمى المبتدأ
يككف األصؿ في ىذه الجممة بردىا إلى األصؿ بتأكيميا ،ككذلؾ في الجممة الفعمية الٌتي تقدـ فييا المفعكؿ
أف لمجممة أصؿ كضع ىك نمطيا المككف مف ركنييا في األساس كقد
بو عمى الفعؿ كالفاعؿ " ،لقد عرفنا ٌ
يمحؽ بيذا النمط مف الفضالت ما يكمؿ معناه ،كعرفا كذلؾ أف أصؿ األصكؿ بالنسبة لمجممة ىك اإلفادة

فال يمكف العدكؿ عف ىذا األصؿ كال يقبؿ ىذا العدكؿ ميما كاف كلكف العدكؿ عف ىذا األصؿ أم النمط
1
غكم عند العرب ،ص.138
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ -2المرجع نفسو ،ص.139

 -3المرجع نفسو ،ص.140
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يككف باالستتار أو الحذف أو الزيادة أو الفصل أو التقديم والتأخير أو اإلضمار أو التضمين ،باالستتار
يكون في ضمائر الرفع ويكون الحذف في أي جزء من أجزاء الجممة ،كيككف الفصؿ بيف المتالزميف
كتككف الزيادة بالحرؼ اك الناسخ ،كيككف التقديـ كالتأخير حيف ال تككف الرتبة محفكظة كيككف اإلضمار
عند كجكد العمؿ دكف العامؿ ،كيككف التضميف إما في معنى أحد أجزاء الجممة أك في ضرب أسمكبيا
كفي ك ٌؿ حالة مف ىذه الحاالت يمكف أف يككف ىناؾ رد إلى األصؿ بصكرة مف الصكر في ضكء أصؿ
الكضع أك النمط ،ففي االستتار كالحذؼ نرد الفرع إلى أصمو بكاسطة تقدير المتغير أك المحذكؼ فنقكؿ
إف في قاـ مستتر تقديره ىك يعكد عمى زيد .كنقكؿ في (دنؼ) الٌتي يجاب بيا عف (كيؼ
في (زيد قاـ) ٌ
أف األصؿ (زيد دنؼ)) أما في الزيادة كالفصؿ كالتقديـ
إف المبتدأ محذكؼ كتقديره (زيد) (أم ٌ
زيد؟) ٌ

كالتأخير فالتقدير ليس لجزء الجممة كاٌنما ىك ألصؿ كضع الجممة بكاسطة استبعاد الزائد أك الفاصؿ أك
تصحيح الرتبة .ففي (ما زيد بقائـ) نقكؿ :الباء زائدة كاألصؿ (ما زيد قائـ) 1".والتقدير والتأخير نتيجة

حكية الٌتي عدؿ فييا
النحاة بعض التراكيب ٌ
بي حيث قابؿ ٌ
مباشرة لمقكؿ باألصكؿ كالفركع في ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
النحاة ظاىرة التقديـ كالتأخير
المتكمٌـ عف أصل وضعيا ىذه التراكيب جمال اسمية أـ جمال فعمية كقد رصد ٌ
بأف العرب ٌإنما يقدمكف الٌذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو
عمى ٌأنيا مف سنف العرب في كالميـ كعممكىا ٌ

2
بي) لمباحث طارؽ النجار
أعنى ".نقؼ في ىذه الدراسة مف كتاب (نظرٌية الفركع كاألصكؿ في ٌ
النحك العر ٌ
حيث يبيف في ىذه الدراسة نظرية الفركع كاألصكؿ في الجممة العر ٌبية الفعمية كاالسمية مبينا كذلؾ أصؿ

الكضع في بنياتيا كتراكيبيا مكضحا كذلؾ الرد ألصؿ كضعيا ،فعقد الفصؿ الثٌاني ليذه الدراسة عنكنو
بي :كقؼ فييا عمى اإلعراب المحمي واإلعراب التقديري كما
بنتائج القكؿ باألصكؿ كالفركع في ٌ
النحك العر ٌ
يمزـ فييما مف رد إلى أصؿ الكضع ،كاإلعراب التقديرم أيضا نتيجة مباشرة مف نتائج القكؿ باألصكؿ

بي ،فيك ناتج مف جعؿ االسـ الصحيح أصال كالمعتؿ فرعا عميو ،ومواضع اإلعراب
كالفركع في ٌ
النحك العر ٌ
بي جاء نتيجة مباشرة لمقكؿ باألصكؿ
التقديري ،والقول بالحذف والزيادة؛ كىذا باب كاسع في ٌ
النحك العر ٌ
النحاة لما جردكا أصال لمكضع في الجممتيف االمسية كالفعمية جعمكا
ألف ٌ
كالفركع في ٌ
بي؛ كذلؾ ٌ
النحك العر ٌ
كؿ تركيب يحذؼ منو شيء أك يزاد عميو فرعا عمى األصؿ الٌذم جردكه .ومنيا القول بالتوىم ،والحمل

النحاة بدءا مف سيبكيو ،أقركا بأف الشعر يحتمؿ ما
عمى المعنى ،والتقدير والتأخير .كعمى الرغـ مف أف ٌ

ال يحتممو النثر كأف ىذا يستجار في الشعر دكف النثر إالٌ ٌأنيـ طبقكا أصكؿ الكضع لمتراكيب النثرية عمى

1
غكم عند العرب ،ص.144
حساف ،األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
 ٌ2
بي ،ص.264
 طارؽ النجار ،نظرٌية الفركع كاألصكؿ في ٌالنحك العر ٌ
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النحاة أنفسيـ
التراكيب الشعرية فنتج عف ذلؾ أف صات التراكيب الشعرية معدوال بيا عن األصل ،كأدخؿ ٌ

في دكامة المحاكالت لمرد إلى األصل الٌذم كضعكه لمغة النثر ،عمى الرغم من أنو كان يكفييم أن يعدوا
لغة الءعر أصال ولغة النثر أصال ،ولك ّل أصل وضعو الخاص بو.
كيالحظ أف الضركرات الشعرٌية ىي نفسيا أكجو العدول عن أصمي الوضع والقاعدة.

فاألصل في الوضع عدـ الزيادة عمى التاـ ،كعدـ النقصاف مف التاـ ،كعدـ الحذؼ مف التاـ ،كعدـ

تقديـ ما حقو التأخير ،كعدـ تأخير ما حقو التقديـ ،كعدـ استبداؿ حرؼ بآخر حتٌى ال يختؿ المعنى كعدـ
تذكير المؤنث كعدـ تأنيث المذكر 1".كىذه معظـ المسائؿ المتعمقة بأصؿ كضع الحرؼ ،كأصؿ كضع
الكممة كأصؿ كضع الجممة ،ككؿ عدكؿ عف أصؿ كضع الحرؼ أك عف أصؿ كضع الكممة أك عف أصؿ
كضع الجممة يمكف باستصحاب كمعرفة األصؿ كالفرع فيو رد العدكؿ إلى أصؿ الكضع في الحرؼ
كالكممة كالجممة.
حسان:
تمام ّ
 -مكانة االستصحاب عند ّ

حساف ليذا الدليؿ فجعمو في مرتبة بيف
كيميز الدارس ألصكؿ ٌ
لتماـ ٌ
النحك دراستيف متميزتيف األكلى ٌ

السماع كالقياس ،كما تميز بو أحمد محمكد نحمة عف الكصفييف المٌسانييف المعاصريف الذيف أغفمكا ىذا
ٌ

النحك ،كتتجمٌى عنايتيـ
الدليؿ كاألصؿ الثٌاني (اإلجماع) في أصكؿ الفقو كاألصؿ الثٌاني في أصكؿ ٌ
السماع كالقياس فقط كىك لـ يتكاف كلـ يغفؿ عف األدلٌة األربعة المعتمدة في
الفائقة بأصكؿ ٌ
النحك في ٌ

بأنو أصؿ مف األصكؿ
الرابع االستصحاب ٌ
كيدقؽ البحث فيو ،كبالنظر إليو ٌ
أصكؿ ٌ
النحك فيذكر األصؿ ٌ

عني بدراسة مستقمة كأصؿ مف
الضعيفة .كاستصحاب حاؿ األصؿ كأصؿ مف األصكؿ مستقؿ بذاتو ،فقد َّ
السماع كالقياس كاإلجماع في رسالة ماجستير أشرؼ عمييا عمي أبك المكارـ بعنكاف
أصكؿ ٌ
النحك مف ٌ

الديف أنيس.
بي» لصاحبيا تامر عبد الحميد محيي ٌ
«االستصحاب في ٌ
النحك العر ٌ
كبدأ محمكد نحمة حديثو عف االستصحاب كغيره مف األصكؿ بمقاربتو بأصكؿ الفقو عند األصكلييف
الفقيية الستة الٌتي اختمؼ الفقياء في
مف الفقياء ،االستصحاب ،أك استصحاب الحاؿ ،أصؿ مف األصكؿ
ٌ

األخذ بيا أدلٌة األحكاـ ،كىي االستحساف ،كالمصالح المرسمة ،كاالستصحاب ،كالعرؼ ،كشرع مف قبمنا

2
السماع أك
كمذىب الصحابي ".كيذكر ٌأنو مف األصكؿ الضعيفة ،فمك اختمؼ استصحاب الحاؿ مع ٌ

ألنو
القكية في االستنباط؛ ٌ
اإلجماع أك القياس فنأخذ بأم منيما دكنوي ،كقد صرحكا ٌ
بأنو ال يعد مف األدلٌة ٌ
1
بي ،ص.284-241
 طارؽ النجار ،نظرٌية الفركع كاألصكؿ في ٌالنحك العر ٌ
2
بي ،ص.141
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
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مبني عمى غمبة الظف ،باستمرار الحاؿ ،فينبغي استمرار حكميا ،مف ثـ كانكا إذا كجدكا دليال (قكيا عميو)
ألنو كصؼ كحكـ عمى القاعدة
آخر يعارض االستصحاب ٌ
قدمكه عميو؛ إذف فاستصحاب حاؿ األصؿ؛ ٌ

حد ذاتو.
ليس ىك القاعدة في ٌ

كلكنو إقرار ألحكام ىذه األدلّة
كاالستصحاب ليس دليال قكيا
كالسماع أك اإلجماع أك القياسٌ ،
ٌ

واألصول القوية " فاالستصحاب في حد ذاتو ليس دليال مف أدلٌة الفقو كال مصد ار مف مصادر استنباط
األحكاـ ،كلكنو إقرار ألحكاـ ثابتة ،لـ نقؼ عمى ما يقتضي تغييرىا ،عمى ٌأنيـ اعتمدكا عميو في استمرار
األحكاـ الشرعية ما لـ يقـ دليؿ عمى انتياء العمؿ بيا ،أك تقييدىا بزماف 1".كىكذا استصحاب حاؿ

النحك باعتباره مف األصكؿ
األصؿ يأخذ نمط استصحاب حاؿ األصؿ مف أصكؿ الفقو إلى أصكؿ ٌ

تـ بو كضع القكاعد كتجريد
الضعيفة ،ال عالقة لو بتجريد األصكؿ-كضع القكاعد-بؿ القياس ىك الٌذم َّ

حساف عف االستصحاب كأثره في تجريد األصكؿ
تماـ ٌ
األصكؿ ،كيرد أحمد محمكد نحمة في ما ذكره ٌ
سمكه «أصؿ الكضع» ك«أصؿ القاعدة» كما ارتبط بذلؾ مف «عدكؿ عف
كاألحكاـ ،حتٌى كصمكا إلى ما ٌ

رد إلى األصؿ» بناء عمى قكاعد تكجييية محددة ،فيقكؿ محمكد أحمد نحمة :كالذم نراه أقرب
األصؿ» ك « ٌ
النحاة إلى تجريد األصكؿ عمييا ،فالقياس كما رأينا
أف القياس ،ال االستصحاب؛ ىك الذم دفع ٌ
إلى القبكؿ ٌ
النحاة األكائؿ كضع القكاعد الٌتي تعيف عمى معرفة القكانيف الٌتي يدكر عمييا االستعماؿ
اقترف بمحاكلة ٌ

النحاة كما صرح بذلؾ ابف
غكم ...كال كذلؾ الحاؿ في االستصحاب ...كىك عند األصكلييف مف ٌ
المٌ ٌ
األنبارم في غير مكضع مف كتابو «مف أضعؼ األدلٌة» كاذا عارضو دليؿ آخر مف سماع أك قياس أك

جني مف أدلٌة
إجماع فال عبرة بو ،مف ثـ لـ نر أحدان مف ٌ
النحاة احتفؿ لو ،بؿ لقد أسقطو ابف ٌ
متقدمي ٌ

النظريٌة
النحك ،كلـ يعرؼ لو اعتداد بو ،فميس بمستساغ عندنا أف ٌ
يرد إليو عنصر مف أىـ عناصر ٌ
ٌ
2
أف محمكد
ٌ
الن ٌ
حكية عند العرب ىك تجريد األصكؿ ،كاألكلى أف يرد إلى القياس .كيضاؼ إلى ىذا التفريؽ ٌ

ألف األصكؿ
نحمة قد جعؿ تجريد األصكؿ ألجؿ القياس عمييا ،كليس األمر عمى ىذا ٌ
النحك بالضبط؛ ٌ

المجردة منيا ما يطرد القياس عميو ،كمنيا ما يككف العدكؿ عنو ىك المطرد ،كاذا كاف ثمة لبس فزكالو
ٌ
بالتفريؽ بيف األصؿ في باب االستصحاب كاألصؿ بمعنى المقيس عميو 3".كال يمكف إسقاط استصحاب

1
بي ،ص.141
 أحمد محمكد نحمة ،أصكؿ ٌالنحك العر ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.148-147

3
بي1421 ،ق2001-ـ ،رسالة ماجستير ،إشراؼ عمي
 تامر عبد الحميد محيي ٌالديف أنيس ،االستصحاب في ٌ
النحك العر ٌ
الصرؼ كالعركض ،جامعة القاىرة ،ص.89
محمد أبك المكارـ ،كمٌية دار العمكـ ،قسـ ٌ
النحك ك ٌ
ٌ

370

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

حكية إالٌ باعتباره مف األصكؿ الضعيفة كما ىك الحاؿ في أصكؿ الفقو ،فمـ
حاؿ األصؿ مف األدلٌة ٌ
الن ٌ

نسمع عند األصكلييف مف الفقياء ىمف أسقط االستصحاب في أصكؿ الفقو بؿ اعتبركه مف األصكؿ
النحاة مف
أما مف حيث ما ذىب أحمد محمكد نحمة في ٌ
تـ ٌ
تماـ ٌ
الرد عمى ٌ
الضعيفةٌ ،
حساف بقكلو ٌأنو بو ٌ

رد إلى
تجريد األصكؿ إلى أصؿ الكضع كأصؿ القاعدة ،كما ارتبط بذلؾ مف «عدكؿ عف األصؿ» ك « ٌ

األصؿ» بناء عمى قكاعد تكجييية محددة ،كىذا ما نكافؽ بو أحمد محمكد نحمة عمى حذر أالٌ نسقط ىذا
رد
األصؿ ،كحقيقة ما ارتبط بأصؿ الكضع كأصؿ القاعدة ،كما ارتبط بذلؾ مف «عدكؿ عف األصؿ» ك « ٌ
إلى األصؿ» بناء عمى قكاعد تكجييية محددة ىك القياس ،ككما ذكرنا ذلؾ في الفصؿ الذم خصصناه
النحك كاف بالقياس كنشأتو كانت مع أبي األسكد الدؤلي ،كما ظير حقيقة في
أف كضع ٌ
لمقياس ،كقمنا ٌ
رد إلى األصؿ» بناء
تجريد أصؿ الكضع كأصؿ القاعدة ،كما ارتبط بذلؾ مف «عدكؿ عف األصؿ» ك « ٌ

محمد
عمى قكاعد تكجييية محددة عند أبي إسحاؽ
الحضرمي قبؿ الخميؿ بف أحمد الفرىكدم ،كيذىب ٌ
ٌ
أف االستصحاب مف قكاعد االستدالؿ في تجريد األصكؿ كالقكاعد المطٌردة ،يقكؿ " :فمف
سالـ صالح إلى ٌ

قكاعد التكجيو الٌتي استدؿ بيا ابف األنبارم ما يككف ميمتو ضبط عممية االستدالؿ باستصحاب الحاؿ
النحاة في قكاعد التكجيو كثي ار مف أصكؿ الكضع ،كحاكلكا تجريد
كبياف كيفية االستدالؿ بو ...كلقد ٌ
حدد ٌ
أصكؿ مطردة لكضع الحركؼ كالكممات كالجمؿ كي يبنكا قكاعدىـ عمييا كفي ما يمي طائفة مف القكاعد

الٌتي استعاف بيا ابف األنبارم في تحديد أصؿ الكضع المجرد لمحرؼ كالكممة كالجممة ،كالٌتي اعتمد عمييا
1
إف استصحاب حاؿ األصؿ باعتباره أصال مف
في االستدالؿ ".كمما سبؽ ذكر ألخص ما أخمص إليوٌ :

النحك إالٌ ٌأنو دليؿ معتبر مف ىذه األدلٌة ،كبو يمكف تجريد
األصكؿ الضعيفة في أصكؿ الفقو كأصكؿ ٌ

األصكؿ كالقكاعد كاف لـ يكف بمرتبة القياس ،فبالقياس نعرؼ األصكؿ كالفركع ،كعمٌميا كأحكاميا
كباستصحاب أصؿ الحاؿ نعرؼ األصكؿ مف العدكؿ عف ىذه األصكؿ ،كبو ينردىا إلى األصؿ ،كما
يتميز بو ىك معرفة تأثيؿ كترسيس األصكؿ في أصؿ الحرؼ كأصؿ الكممات كأصؿ الجمؿ كأصؿ

القكاعد .كتقكؿ خديجة الحديثي :فاستصحاب الحاؿ إذف دليؿ مف األدلٌة المعتبرة عند األصكلييف
النحكييف إالٌ ٌأنو مف أضعؼ األدلٌة ،فقد اعتبره األصكليكف دليال سمبيا ال دليال إيجابيا؛ إذ ٌأنو بقاء
كٌ

1
م ،ط .1القاىرة1430 :ق2009-ـ ،دار السالـ ،ص-470
محمد سالـ صالح ،أصكؿ ٌ
النحك دراسة في فكر األنبار ٌ
 ٌ.472
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الرابع
الفصل ّ

النحك قرر الفقياء ٌأنو آخر ما
ألنو سمبي عمى ذلؾ ٌ
األصؿ عمى ما ىك عميو لعدـ الدليؿ عمى التغيير؛ ك ٌ
يرجع إليو عند الفتكل".

1

السماع كاإلجماع كالقياس ،كلـ يذكر استصحاب
كذكر السيكطي خاتمة في اجتماع األدلٌة الثالثة ٌ

السماع كاإلجماع كالقياس دليال عمى مسألة.
حاؿ األصؿ ،قاؿ :قد يجتمع ٌ

قاؿ في «شرح التسييؿ» الباء في خبر «ما» التميمية خالفا لمفارسي الزمخشرم ،كيدؿ عميو

السماع كالقياس كاإلجماع.
ٌ

السماع :فمكجكد ذلؾ في أشعار بني تميـ كنثرىـ.
أما ٌ
ٌ

كأما القياس :فألف الباء دخمت الخبر لككنو منفيا ال لككنو منصكبا ،بدليؿ دخكليا بعد «ما»

المكفكفة كبعد « ىى ٍؿ».

السامرائي االحتجاج
كأما اإلجماع فنقمو أبك جعفر الصَّفار 2".كذكر
محمد فاضؿ صالح ٌ
ٌ

يمحو)
باستصحاب الحاؿ ،مثالو :استدالؿ سيبكيو باألصؿ ٌ
يم ى
(أف األفعاؿ ال تحقٌر) عمى عدـ جكاز (ما أ ى

3
أمٍيمى ىحوي) فقاؿ :لـ يكف ينبغي
قياسا كاٌنما ىك شاذ ".كيقكؿ سيبكيو " :كسألت الخميؿ عف قكؿ العرب (ما ي

كلكنيـ حقٌركا
ألف الفعؿ ال يحقٌر ،كاٌنما تحقٌر األسماء لمخالفتيا إياىا في أشياء كثيرة ٌ
أف يككف في القياس ٌ
َّح) شبيكه بال ٌشيء الذم تىمفظ بو أنت تىعني شيئا
(ممىي ي
ىذا المفظ كاٌنما يعنكف الذم تصفو بالممح كأنؾ قمت :ي
ً
ك(كصيد محميو يكماف) كنحك ىذا كثير في الكالـ ،كليس شيء مف
يؽ)،
آخر نحك قكلؾ:
(يطؤىـ الطر ي
ي

مما يس ٌمى بو الفع يؿ يحقٌر إالٌ ىذا كحده ،كما أشبيو مف قكلؾ( :ما أفعمو)4".كتظير أدلٌة أصكؿ
الفعؿ ٌ

السماع كاإلجماع كالقياس كاالستصحاب فتذكر خديجة الحديثي في كتابيا
ٌ
النحك في كتاب سيبكيو مف ٌ

النحك في كتاب سيبكيو) ك ٌؿ ىذه األدلٌة لكجكدىا في الكتاب حتٌى االستصحاب فتقكؿ:
(الشاىد كأصكؿ ٌ

أف سيبكيو استفادة مف ىذا األصؿ كثي ار كاعتمد عميو اعتمادا كبيرا ،كنستطيع اف نستنتج
"يظير مف ىذا ٌ
ألف ما كاف فيو دليؿ مف
كالسماع كالقياس كاف كاف أضعؼ منيما ٌ
منو ٌأنو أحد األدلٌة المعتبرة في نظره ٌ
سماع ،أك قياس عمى نص مسمكع معتبر صحيح ىك األصؿ في الكتاب ،كمع ضعؼ ىذا األصؿ فنحف

1
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.448
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ

-2
النحك ،ص.100
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ
3
حكية حتٌى نياية القرف الثالث اليجرم ،ص.154
السامرائي ،الحجج ٌ
الن ٌ
محمد فاضؿ صالح ٌ
 ٌ-4

سيبكيو الكتاب ،ج ،2ص.135
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النحاة أك يضعفيا
نراه يبني كثي ار مف األحكاـ كيضع العديد مف القكاعد معتمدا عميو ،كما يرد بعض آراء ٌ

أك يمنعيا مستندا في ذلؾ كمٌو إليو ،كما تبيف مف النصكص المتقدمة".

1

ِ
المعاصرين:
الوصفيين
سانيين
ِّ
المبحث الثَّاني :االستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ِّ

كما جمعيا السيكطي في كتابو «االقتراح في عمـ
يعتبر االستدالؿ مف األصكؿ المعتبرة المعتمدة ٌ
النحك كأدلَّتيا في كتابو
النحك» كألؼ عمى منكالو يحيى الشاكم في جمعو كترتيبو كتصنيفو ألصكؿ ٌ
أصكؿ ٌ
السماع ،كالكتاب الثٌاني في اإلجماع كالكتاب
السيادة فمـ أصكؿ ٌ
األكؿ في ٌ
«ارتقاء ٌ
النحك» فذكر الكتاب ٌ

فصؿ الحديث
الرابع في االستصحاب ،كفي الكتاب الخامس في أدلٌة شتى
ى
الثالث في القياس ،كالكتاب ٌ

فييا عف االستدالؿ ،كذكر العديد منو ،كاالستدالؿ بالعكس ،كاالستدالؿ ببياف العمٌة كجكدان كعدمان

النظير كضـ
كاالستدالؿ عمى نفي ال ٌشيء بعدـ ٌ
الدليؿ عميو ،كاالستدالؿ باألحكاؿ ،كاالستدالؿ بعدـ ٌ

المسمى بالباقي .كالكتاب السادس في التٌعارض كالتٌرجيح كىنا اتفؽ
الدليؿ
َّ
لالستدالؿ االستحساف ،كمنيا ٌ
النحك ىك التٌعارض
السيكطي في ترتيب كتصنيؼ كجمع األدلٌة أف كضع الدليؿ السادس في أصكؿ ٌ
مع ٌ
كالتٌرجيح.

كلكجية
حساف في كتابو «األصكؿ دراسة
إبستيم ٌ
تماـ ٌ
ٌ
أما االستدالؿ عند المعاصريف فقد تناكلو ٌ
كٌ

محمد
النحك-فقو-البالغة» ضمف مبحث الييكؿ البنيكم ٌ
العرب ٌ
لمفكر المٌ ٌ
بي ،كذكره ٌ
غكم عند ى
لمنحك العر ٌ
بي) في القسـ الثٌاني «االستدالؿ الذىني» تناكؿ فيو ضركب
خير الحمكاني في كتابو (أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ

أف ىؤالء المعاصريف تناكلكا االستدالؿ ضمف األدلٌة األخرل ،فنرل
االستدالؿ كطرائؽ االستدالؿ ،كنجد ٌ
فيتبيف مف
السماع مباشرةٌ ،
السماع ،كبعد قكاعد ٌ
محمد خير الحمكاني عرض الستدالؿ في القسـ الثٌاني بعد ٌ
ٌ

ثـ يكرد ط ارئؽ
بالسماع كقكاعده ،كبعد ذلؾ يعرض القياس ،كالعمٌة ٌ
الن ٌ
ىذا ٌأنو يربط االستدالؿ ٌ
حكيةٌ ،
حكم.
استدالؿ أخرل فيتبيف مف ىذا أيضا ربط االستدالؿ بالقياس ٌ
الن ٌ
أف االستدالؿ يستعمؿ في فركع مختمفة مف العمـ ،فيناؾ مثالن االستدالؿ
حساف يذكر ٌ
تماـ ٌ
كنرل ٌ

فإف
المنطقي ،كاالستدالؿ الفقيي ،كاالستدالؿ ٌ
حكم ،كاذا كاف االستدالؿ المنطقي نتاجان لمفكر اليكناني؛ ٌ
الن ٌ

2
محمد خير الحمكاني :كاف أسمكب العمكـ العر ٌبية
النحك نتاج
االستدالؿ في الفقو ك ٌ
إسالمي خالص ".كيقكؿ ٌ
ٌ
جميع الظكاىر ،كيخضيا لألسباب كالمسببات
اإلسالمية يقكـ عمى التٌحميؿ كالبرىاف ،كيرجع إلى العقؿ
ٌ
ى

1
النحك في كتاب سيبكيو ،ص.464
 -خديجة الحديثي ،الشاىد كأصكؿ ٌ

2
النحك-فقو-البالغة ،ص.65
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى
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كىذا كاضح جدان في العمكـ الرياضية كالطبية كالفمكية ،كربما كاف ىذا راجعان إلى الدعكة القرآنية الممحة إلى
تقديـ البراىيف ،كاخضاع الظكاىر لحكـ العقؿ.
حكية بؿ مسَّيا مسان شديدان فنقؿ إلييا يج َّؿ ما
كلـ َّ
يمر ىذا األسمكب غافالن في ساحات الدراسة ٌ
الن ٌ

كاف يدكر في دراسات الفقو كعمـ الكالـ حتٌى جارتيما في العمٌة ،كالقياس ،كالسبر كالتقسيـ ،كما شبييا مف

1
غكية المست إلى حد بعيد تمؾ المقاربات الفقيية.
ألكاف االستدالؿ الذىني ".فكؿ دراسات العمكـ المٌ ٌ

األول :األصول األولى لالستدالل عند القدماء:
المطمب ّ
لـ يغفؿ القدماء عف األصؿ الثابت مف األصكؿ أالَّ كىك االستدالؿ فيكليو ابف األنبارم مرتبتو مف

حكية في الفصؿ السابع في االستدالؿ ،كفي االعتراض عمى االستدالؿ بالنقؿ ،كفي
األدلٌة كاألصكؿ ٌ
الن ٌ
االعتراض عمى االستدالؿ بالقياس ،كفي االعتراض عمى االستدالؿ باستصحاب الحاؿ ،كيذكر في

الدليؿ.
األخير في االستدالؿ بعدـ ٌ
جني قد اعتنى باالستحساف كأصؿ ثابت مف األصكؿ ،فعقد لو بابا في الخصائص
ككما نرل ابف ٌ
و
سماه «باب في االستحسان» جاء فيو قكلوً :
مستحكمة؛ إالٌ فيو ضربان مف
أف عمٌتو ضعيفة غير
ماعو ٌ
"كج ي
ٌ
الب ٍق ىكل
التصرؼ مف ذلؾ تركؾ
ٌ
الفتكل ك ى
االتٌساع ك ٌ
األخؼ إلى األثقؿ مف غير ضركرة؛ نحك قكليـ :ى
كال ىش ٍرىكل كنحك ذلؾ؛ أالٌ ترل ٌأنيـ قمبكا الياء ىنا كاكا مف غير استحكاـ عمٌة أكثر مف ٌأنيـ أرادكا الفرؽ بيف
2
حساف" :االستحساف كىك االعتماد عند ترجيح حكـ
تماـ ٌ
االسـ كالصفة ،كىذه ليست عمٌة معتمدة؛" كيذكر ٌ

عمى حكـ عمى االتساع كالتصرؼ دكف عمٌة قكية كبيذا المعنى يصبح لالستحساف طابع شبو اعتباطي

3
أف االستدالل طمب
جعؿ ٌ
النحاة يعدكنو في االدلٌة الضعيفة ".كيقكؿ ابف األنبارم في االستدالؿ" :اعمـ ٌ
الدليل كاالستقرار
أن االستفيام طمب الفيم واالستعالم طمب العمم ،وقيل :االستدالل بمعنى ّ
ّ
الدليل كما ّ

بمعنى القرار واالستيقاد بمعنى اإليقاد ﴿:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

4
الدليل عبارة عن معموم يتوصل بصحيح النظر فيو إلى
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﴾ أم أكقد .و ّ

عمم ما ال يعمم في مستقر العادة اضط ار ارً".

5

فأما االستدالؿ فيك طمب
ٌ
كيتبيف مف قكؿ ابف األنبارم الفرؽ بيف االستدالؿ كاالستفياـ كاالستعالـٌ ،

الدليؿ عمى الحكـ كأف تقكؿ رفع الفاعؿ بالفعؿ فاالستدالؿ تقكؿ :بدليؿ اإلسناد ،أك كأف تقكؿ :رفع الخبر
ٌ
1
بي ،ص.89
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
جني ،الخصائص ،ج ،1ص.134-133
 -ابف ٌ

3
النحك-فقو-البالغة ،ص.186
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى
 -4سكرة البقرة ،اآلية .17

 -5ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.45
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ألنو إذا
بالمبتدأ فاالستدالؿ تقكؿ بدليؿ اإلسناد ،ككأف تقكؿ :رفع المبتدأ ،فاالستدالؿ قكلؾ رفع باالبتداء؛ ٌ

أما االستفياـ
أم اسـ كلـ يسبؽ بأم عامؿ كجب الرفع؛ ٌ
تقدـ ه
ألنو مبتدأ ،كبو يتـ معرفة ما لـ يعمـ ،ك ٌ
فطمب الفيـ ،كاالستعالـ طمب العمـ .كنجد بعد ابف األنبارم السيكطي كيحي الشاكم يفصالف الحديث في

السيكطي " :قاؿ ابف
االستدالؿ بتطبيقاتو دكف التعرض إلى تعريفو ،كيذكركف أنكاعو كأقسامو ،فيقكؿ ٌ

أف أنكاع االستدالؿ كثيرة ال تحصر.
األنبارم :اعمـ ٌ

منيا االستدالل بالعكس :كأف يقكؿ :لك كاف نصب الظرؼ في خبر المبتدأ بالخالؼ لكاف ينبغي

ألف الخالؼ ال يككف مف كاحد ،كاٌنما يككف مف اثنيف ،فمك كاف الخالؼ مكجبان
األكؿ منصكبان؛ ٌ
أف يككف ٌ
لمنصب في األكؿ ،فمما لـ يكف منصكبان َّ
أف الخالؼ ال يككف مكجبا لمنصب في الثٌاني .كذكر
دؿ عمى ٌ
ٌ
الدليؿ في ال ٌشيء عمى نفيو
أنكاع االستدالؿ :كمنيا االستدالؿ ببياف العمٌة ،كمنيا االستدالؿ بعدـ ٌ
المسمى بالباقي".
الدليؿ
كاالستدالؿ باألصكؿ ،كاالستدالؿ بعدـ النظير ،كاالستحساف ،كاالستقراء ،ك ٌ
ٌ

1

كيقكؿ يحيى الشاكم :منيا االستدالؿ بالعكس :كأف يقاؿ :لك نصب «خمفؾ» مف قكلؾ :زيد

ً
األكؿ فمـ ينصب الثٌاني بو".
ب زه
خمفؾ عمى الخالؼ-لىينص ى
يد؛ إذ الخالؼ نسبة بينيما فمـ ينصب بو ٌ
الوصفيين المعاصرين:
المطمب الثّاني :االستدالل في دراسات المّسانيين
ّ

2

المقدمة مف أف نكضح ما نريده مف
بد لنا في ىذه
كنبدأ بما ذكره
ٌ
محمد خير الحمكاني" :كال ٌ
ٌ

«االستدالل الذىني» قبؿ أف نكغؿ في تفصيؿ يجزئياتو؛ فيك المحاكاة العقمية الٌتي تستيدؼ استنباط الحكـ

3
فإف االستدالؿ ىك عممية
أك تصحيحو عف طريؽ القياس ،أك العمٌة أك ما يشبييا مف طرائؽ االستدالؿٌ ".

كما ٌبينا سابقا في رفع الفاعؿ مثال أك في رفع
عقمية يعتمدىا ٌ
الن ٌ
حكم في استنباط الحكـ أك تصحيحوٌ -

فإنو يتعمؽ بيا فكأف
عامة ،كبمبحث العمٌة
خاصة؛ ٌ
ٌ
محمد خير الحمكاني بالقياس ٌ
المبتدأ أك الخبر-كيربطو ٌ

االستدالؿ يجيب عف العمٌة.

السماع" :ككانت ىذه المحاكاة العقمية تجارم-أك
محمد خير الحمكاني فيما يتعمؽ باالستدالؿ ك ٌ
كيقكؿ ٌ

كلكنيا
األكؿ مف ىذا الكتابٌ ،
تكاد-عممية االستقراء (ذكر ٌ
السماع قبؿ ىذا) الٌتي تحدثنا عنيا في القسـ ٌ
ثـ اكتممت في القركف المتأخرة
األكؿ لميجرة ،كاتسعت في القرنييف الثالث ك ٌ
الرابعٌ ،
بدأت بسيطة في القرف ٌ

1
النحك ،ص.103
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ2
النحك ،ص.99
السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
 -يحيى الشاكم ،ارتقاء ٌ

-3

بي ،ص.90-89
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
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1
فإف االستدالؿ تارة أخرل
حيف أخذ المنطؽ اليكناني يتدخؿ في بنياف ٌ
بي كمحاكماتو الذىنيةٌ ".
النحك العر ٌ
أف االستدالؿ
غكم لمغة العر ٌبية ،كالحقيقة ٌ
بالسماع كشركطو كاالستقراء المٌ ٌ
محمد خير الحمكاني يتعمؽ ٌ
عند ٌ

السماع تارة كعمى القياس تارة كعمى االستصحاب مرة أخرل.
كأصؿ مف أصكؿ ٌ
النحك ينبني عمى ٌ

حكم فقد سبؽ أف ذكرنا ما قالو السيكطي مف ٌأنو ينبني عمى
أما االستدالؿ ٌ
الن ٌ
تماـ حساف " :ك ٌ
كيقكؿ ٌ

النحاة
تعدد المسمكع أك ٌ
السماع كالقياس كاالستصحاب ،كنشير ىنا إلى ٌأنو إذا ٌ
فإف ٌ
تعددت األقيسة؛ ٌ
ٌ
يضطركف في حالة التعارض كالترجيح إلى استعماؿ أدلٌة أخرل غير ىذه الثالثة كاالستقراء كاألصؿ كبياف

العمٌة كاالستحساف كالعكس كعدـ دليؿ النفي ،كعدـ النظير كالدليؿ الباقي".

2

سانيين المعاصرين:
المطمب الثالث :أنواع االستدالل بين القدماء والمّ ّ

-1أنواع االستدالل عند القدماء :يذكر ابف األنبارم في حديثو عف االستدالؿ في الفصؿ الثامف

األكؿ " :في االعتراض عمى االستدالل بالنقل .كفي الفصؿ التٌاسع النكع الثٌاني :في االعتراض عمى
النكع ٌ
االستدالل بالقياس ،كفي الفصؿ العاشر النكع الثالث :في االعتراض عمى االستدالل باستصحاب
3
أف أنكاع االستدالؿ كثيرة منيا االستدالؿ بالعكس ،كمنيا االستدالؿ ببياف العمٌة
السيكطي ٌ
الحال ".كذكر ٌ

الدليؿ في ال ٌشيء عمى نفيو ،كمنيا االستدالؿ باألصكؿ ،كمنيا االستدالؿ بعدـ
كمنيا االستدالؿ بعدـ ٌ

النظير 4".كذكر يحيى الشاكم" :في أدلٌة شتَّى ،منيا االستدالؿ بالعكس ،كمنيا االستدالؿ ببياف العمٌة في
النزاع كجكدان كعدمان ،لكجكد الحكـ أك يعدـ ،كمنيا االستدالؿ عمى نفي ال ٌشيء بعدـ ال ٌشيء بعدـ
محؿ ٌ

النظير".
الدليؿ عميو فيما لك ثبت لـ يخؼ ٌ
ٌ
الدلي يؿ ،كمنيا االستدالؿ باألصكؿ ،كمنيا االستدالؿ بعدـ ٌ

5

حساف
-2أنواع االستدالل عند المّ ّ
تماـ ٌ
سانيين المعاصرين :كيساكم (االستدالؿ المنطقي) عند ٌ

مقدمة أك أكثر لعالقة تجمع
(االستنتاج) فيقكؿ" :كاالستدالؿ المنطقي «استنتاج» أم استخراج نتيجة مف ٌ
متعددة كاف االستدالؿ
المقدمات
سم ىي االستدالؿ «مباش انر» كاذا كانت
بينيما؛ فإذا كانت
المقدمة كاحدة ٍّ
ٌ
ٌ
ٌ
ألف الحد األكسط المكرر في المقدمتيف كاف كاسطة بيف الحديف األكبر كاألصغر ،ككجكد
«غير مباشر»؛ ٌ

6
حساف إلى قسميف االستدالؿ
تماـ ٌ
الكاسطة يجعؿ االستدالؿ غير مباشر ".إذف ينقسـ االستدالؿ عند ٌ
1
بي ،ص.90
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
2
النحك-فقو-البالغة ،ص.66
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى
 -3ابف األنبارم ،اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلّة ،ص.64
4
النحك ،ص.104-103
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ5
النحك ،ص.101-99
السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
 -يحيى الشاكم ،ارتقاء ٌ

6
النحك-فقو-البالغة ،ص.65
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى
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الرابع
الفصل ّ

المباشر كاالستدالؿ غير مباشر ،كىذا كما يتضح بعد قميؿ في ىذا المخطط 1.كلكف قبؿ ذلؾ نذكر تعقيبا
أما االستدالؿ غير مباشر فيقكـ
حساف ،إذا كاف االستدالؿ المباشر يقكـ عمى ٌ
تماـ ٌ
مقدمة كاحدة ك ٌ
عف قكؿ ٌ

النحاة العرب باالستدالؿ
عدد مف
ٌ
عمى ٌ
غكم عند ٌ
المقدمات ،فيك بيذا يربط االستدالؿ ٌ
حكم أك المٌ ٌ
الن ٌ
المنطقي عند الفالسفة اليكنانييف ،كنكضح ذلؾ-كسبؽ أف أشرنا إلى ذلؾ في فصؿ القياس كالفرؽ بيف

ألف
حكم كاالستدالؿ
حكم كالقياس
المنطقي-كىذا ىك الفرؽ بيف االستدالؿ ٌ
القياس ٌ
المنطقي؛ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
المقدمة
ثـ النتيجة كنمثؿ لذلؾٌ ،
المقدمة الكبرل ك ٌ
مقدمتيفٌ :
االستدالؿ المنطقي يقكـ عمى ٌ
المقدمة الصغرل ٌ

العممية االستداللية
المقدمة الصغرى :الجدار إنسان النتيجة :الجدار فان ،فيذه
الكبرل :ك ّل إنسان فان ،و ّ
ٌ
صكر المٌفظي الحسي لكينكنة األشياء كما في المٌغة ال عمى
صكر المعنكم المجرد ال عمى التٌ ٌ
تعتمد عمى التٌ ٌ
تصكرىا المجرد في الذىف.
ٌ
االستدالل

غير مباءر

مباءر

ولو أنواع ىي

-1يعتمد عمى قوانين الفكر األساسية
نظرية الفئات وما صدقية طرفي القضية
-2يقوم عمى
ّ
-3يتم باستعمال فكرتي العكس والنقض

القياس

االستقراء

التمثيل

ولو أقسام ىي
العكس
القياس

النقض
االستقراء

الموافق

نقض الموضوع

نقض المحمول نقض عكس المستوى النقض التام

المخالف

الوصفية:
محمد خير الحمواني في ىذه الخطاطة
ّ
ونوجز طرائق االستدالل أخرى عند ّ
1
النحك-فقو-البالغة ،ص.66
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى
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طرائق استدالل أخرى

-1السبر والتقسيم

-2االستدالل باألولى

-3مراعاة ال ّنظير

-4االستحسان

بالموجب
-5القول
َ

-6استصحاب الحال
تمك ىي طرائق االستدالل الذىني

–7اإلجماع

1

الوصفيين المعاصرين:
سانيين
ّ
الرابع :التّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ
المطمب ّ

-1التّعارض والتّرجيح عند القدماء:

أف المعارضة أف يعارض المستدؿ بعمٌة مبتدأة ،كاختمؼ
يقكؿ ابف األنبارم في التٌعارض" :اعمـ ٌ

األكؿ
العمماء في قبكليا :فذىب األكثركف إلى قبكليا كذلؾ مثؿ أف يستدؿ مف يذىب إلى أف إعماؿ الفعؿ ٌ
بأنو سابؽ عمى الفعؿ الثٌاني كىك صالح لمعمؿ فكاف إعمالو أكلى لقكة االبتداء كالعناية بو2".كيقكؿ
أكلى ٌ

في التٌرجيح" :اعمـ ٌأنو إذا تعارض نقالن أخذ بأرجحيما ،كالتٌرجيح يككف في شيئيف :أحدىما اإلسناد

3

4
فأما التٌرجيح في اإلسناد فأف يككف ركاة أحدىما أكثر مف اآلخر أك أىعمـ [كأحفظ] كذلؾ
واآلخر المتن ٌ ،

مثؿ أف يستدؿ [الككفي] عمى النصب بػ(كـ) إذا كانت بمعنى (كيما)5".فيذكر ابف األنبارم في ىذا القكؿ:

ثـ كيؼ نرجح بيف ىذا التعارض كيككف التٌرجيح بينيما
النوع ّ
األول من التعارض كىك تعارض سماعينٌ ،
إما اإلسناد أك المتف.
بشيئيفٌ :

والمعارضة عند ابن األنباري نوعان :في معارضة النقل بالنقل ،وفي معارضة القياس بالقياس

أف القياسيف إذا تعارضا أخذ بأرجحيما؛ كىك أف يككف أحدىما مكافقان لدليؿ آخر مف
قال فيو " :اعمـ ٌ

1
بي ،ص.128-120
محمد خير الحمكاني ،أصكؿ ٌ
 ٌالنحك العر ٌ
 -2ابف األنبارم ،اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلّة ،ص.135
3
الركاة كىك التكاتر ،كيككف راك عف آخر ،كآخر عف أخر.
 يقصد باإلسناد النقؿ عف ٌ4
النص مركم بالنصب.
النص المركم عف الركاة بالسند ،كأف يككف ٌ
 -المتف ىك ٌ

 -5ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.136
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1
السماع بالقياس ،وتعارض القياس
بالسماع ،أو ّ
السماع ّ
طريؽ النقؿ أك طريؽ القياس ".إذف تعارض ّ

السادس :في التعارض كالتٌرجيح
السيكطي في الكتاب ٌ
بالسماع ،كالقياس بالقياس كالقياس باإلجماع ،كذكر ٌ
ّ
جني في الخصائص 2".كيقكؿ
تكسع فيو عند ابف ٌ
ما ذكره ابف األنبارم كلـ يضؼ إليو ما ىك جديد إالٌ ما ٌ
الركاة في أحد الجيتيف
يحيى الشاكم في الكتاب ٌ
السادس :في التعارض كالترجيح" :يككف التٌرجيح بككف ٌ

أكثر أك أعمـ أك أحفظ 3".فالتعارض ال يككف إال بيف الدليؿ األقكل كاألقكل كالسماع بالسماع أك السماع
ى
بالقياس ،أك القياس باإلجماع أك اإلجماع باستصحاب أصؿ الحاؿ.
سانيين العاصرين:
-2التّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

تماـ حساف في التعارض كالترجيح" :المقصكد تعارض األدلٌة كتعارض األقيسة ،كترجيح أحد
يقكؿ ٌ

حوي4؛
يسمى بالجدل ال ّن ّ
المتعارضيف مف ىذا أك ذاؾ ،كاذا تعارضت األدلٌة أك تعارضت األقيسة بدأ ما ٌ
النحاة لو قكاعده كأصكلو كآدابو كأدلٌتو المرتبطة بو ،كالٌتي ال ترتبط بالضركرة بصناعة
كىك حجاج بيف ٌ

5
السيكطي في
حساف عرض ليذه
َّ
ٌ
الصكر مف التعارض كالتٌرجيح في أدلٌة شتَّى عند ٌ
تماـ ٌ
النحك ".كيذكر ٌ

النحك ،فيذكر:
االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ

الصورة األولى :صورة تعارض سماعين :يعضد القياس أحدىما دكف اآلخر ،فيككف ما عضده
(أ) ُ

القياس ىك األرجح ،مثاؿ ذلؾ الركايتاف في قكؿ الشاعر:

ديار
كما عمينا إذا ما كنت جارتنا******** أالٌ يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكرنا إياؾ ٌ

كالركاية األخرل:

ديار
كما عمينا إذا ما كنت جارتنا******* أالٌ يجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكرنا سكاؾ ٌ

6
كيتبيف في ىذه المسألة حينما يتعارض
الركاية الثانية دكف األكلى ،فالثانية أرجح".
ٌ
كالقياس يعضد ٌ

سماعيف ،فيبطؿ القياس أحدىما ،كيرجح األخر ،فيذا المثاؿ ىك مف المسمكع مف كالـ العرب ،كالمسمكع
ىذا مختمؼ بأبييما نأخذ؟ كىما سماعيف؟ إذف نرجح أحدىما عف اآلخر بالقياس.

 -1ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلٌة ،ص.139-138
2
النحك ،ص.114-107
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
 ٌ3
النحك ،ص.111-104
السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
 -يحيى الشاكم ،ارتقاء ٌ

4
سماه في التٌرجيح بيف مذىبي البصرييف كالككفييف.
السيكطي في مبحث َّ
 ذكر ذلؾ ٌ5
النحك-فقو-البالغة ،ص.182
حساف ،األصكؿ دراسة
العرب ٌ
إبستيم ٌ
كلكجية لمفكر المٌ ٌ
تماـ ٌ
ٌ
 ٌغكم عند ى

 -6المرجع نفسو ،ص.182
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السماع دون اآلخر :كفي ىذه الحالة يككف
الصورة الثّانية :تعارض قياسين يعضد أحدىما ّ
(ب) ُ

السماع أرجح ،مثاؿ ذلؾ اختالفيـ في كجكب إبراز الضمير بعد اسـ الفاعؿ عند أمف المبس
الذم عضده ٌ

(كال خالؼ بالطبع إذا لـ يؤمف المبس) كذلؾ نحك« :زيد ىند ضاربيا ىك» ك«ىند زيد ضاربتو ىي»

فقياس عدـ كجكب اإلبراز عند أمف المبس يعضده قكؿ الشاعر:
قكمي ذرل المجد بانكىا كقد عممت****** بكنو ذلؾ عدناف كقحطاف
فيككف األرجح ٌأنو إذا أمف المبس لـ يجب إبراز الضمير ،كاٌنما يصبح جائ از كىذا رأم الككفييف كىك

األصح في رأم بسبب ما يعضده مف سماع.

الصورة الثالثة :تعارض قياسين أحدىما يعضده قياس آخر :كالثاني ال يعضده شيء ،فما
(ج) ُ

(إف) نفسيا؟ أـ رفعو بما كاف
(إف) أىك ٌ
عضده قياس آخر ىك األرجح ،مثاؿ ذلؾ اختالفيـ في رافع خبر ٌ

(إف)بالقاعدة القائمة 1.كيذكر ابف األنبارم في الفصؿ الثامف
بأف رافعو ٌ
لو مف قبؿ ،احتج القائمكف ٌ

أف القياسيف إذا تعارضا أخذ بأرجيما ،كىك أف يككف
كالعشركف في معارضة القياس بالقياس" :اعمـ ٌ

أحدىما مكافقا لدليؿ األخر مف طريؽ النقؿ أك طريؽ القياس.

فأما المكافقة مف طريؽ النقؿ فنحك ما قدمناه في الفصؿ الذم قبمو ،كأما المكافقة مف طريؽ القياس
ٌ

بأنيا فرع عمى الفعؿ
(أف) تعمؿ في االسـ كال تعمؿ في الخبر الرفعٌ ،
فيك مثالن أف يستدؿ [الككفي] عمى ٌ
تقك عمى أف تعمؿ في الخبر
في العمؿ ،فضعفت عف درجتو في العمؿ ،فعممت في االسـ النصب ،كلـ ى
ألنو ليس في كالـ
الرفع ،فبقي مرفكعا بما كاف يرتفع بو قبؿ دخكليا .فيقكؿ لو المعترض :ىذا فاسد ٌ

العرب عامؿ يعمؿ في االسـ النصب إالٌ كيعمؿ الرفع .فالقياس يقتضي ٌأنيا ترفع الخبر كما تنصب
ألنيا مشبية بالفعؿ 2".كقاؿ أيضا في
أف اسميا مشبو بالمفعكؿ كخبرىا مشبو بالفاعؿ؛ ٌ
االسـ ،كبياف ذلؾ ٌ

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف« :ليس في كالم العرب عامل يعمل في االسم

الرفع .فما ذىبوا إليو يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة األصول لغير فائدة ،وذلك
النصب إالّ وىو يعمل ّ

3
فيتبيف ىنا مكقؼ ابف
ال يجوز ،فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عممت في االسم النصب».
ٌ

غكية المعركفة المستنبطة مف كالـ العرب في
الرد عمى الككفييف كالحكـ عمييـ بالقاعدة المٌ ٌ
األنبارم في ٌ

(إف) ىي
فإف ٌ
الرفع؛ إذف ٌ
لغتيا ،فميس في كالـ العرب عامؿ يعمؿ في االسـ النصب إالٌ كىك يعمؿ فيو ٌ
1
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الٌتي عممت في المبتدأ النصب ،كفي الخبر الرفع .كالخالؼ القائـ بيف القياسيف يعني؛ أىي العاممة بنفسيا
مما كاف لو مف قبؿ؟ أم المبتدأ كاالبتداء العامؿ في المبتدأ ،كالمبتدأ العامؿ في الخبر ،إذف بما
فييما؟ أـ ٌ
(إن) ىو نفسيا.
األول :رافع خبر ّ
قالو ابف األنبارم ترجح القاعدة القياس ّ

األكؿ أرجح 1".كسيأتي بعد
حساف" :كلما لـ لمقياس اآلخر ما يعززه عمى ىذا ٌ
تماـ ٌ
كيقكؿ ٌ
النحك كاف ٌ
تعارض قياسيف ذكر آخر لتعارض قياسيف قياس بصرم ،كقياس ككفي أييما أصح في القياس؟ كأم

القياس نرجح إذا تعارض القياس البصرم مع القياس الككفي؟
الرابعة تعارض قياس بصري وآخر كوفي :كفي مثؿ ىذه الحالة جرل شبو اإلجماع
(د) الصورة ّ

النحاة عمى ترجيح القياس البصرم لما اشتير عف البصرييف مف تعمؽ بالقياس كتدقيؽ شركطو ،كلما
بيف ٌ

2
السيكطي في
بالسماع حتٌى ٌإنيـ ليقيسكف عمى الشاىد الكاحد ".كيذكر ٌ
عرؼ عف الككفييف مف اىتماـ ٌ

ألنيـ
أف البصرييف أصح قياسا؛ ٌ
السألة السادسة عشرة (في مبحث التعارض كالترجيح) يقكؿ :اتفقكا عمى ٌ
ال يمتفتكف إلى ك ٌؿ مسمكع ،كال يقيسكف عمى الشاذ ،كالككفيكف أكسع ركاية.
جني :الككفيكف عالٌمكف بأشعار العرب مطمعكف عمييا.
قاؿ ابف ٌ

كقاؿ أبك حياف في مسألة العطؼ عمى الضمير المجركر مف غير إعادة الجار اؿ|ذم يختار جكازه

الدليؿ.
لكقكعو في كالـ العرب كثي انر نظمان كنث انر ،قاؿ :كلسنا يمتى ىعبًَّديف بإتباع مذىب البصرييف بؿ نتبع ٌ
كقاؿ األندلسي في «شرح التسييؿ» :الككفييف لك سمعكا بيتان كاحدان فيو جكاز شيء مخالؼ لألصكؿ جعمكه
كبكبكا عميو بخالؼ البصرييف.
أصالن َّ

مما افتخر بو البصريكف عمى الككفييف أف قالكا :نحف نأخذ المٌغة عف ىح ىر ىش ًة الضباب ،كأ ىكمى ًة
كقاؿٌ :
3
اليرابيع ،كأنتـ تأخذكنيا عف أكمٌة َّ
الش ىكار ً
يز كباعة الككاميخ".
حساف :كفي ىذه الحالة يرجح
تماـ ٌ
(ق) الصورة الخامسة تعارض القياس واالستصحاب :يقكؿ ٌ

النحاة
أف األصؿ المستصحب ٌإنما جرده ٌ
ألف استصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلٌة ،كعمٌة ذلؾ ٌ
القياس؛ ٌ

فالسماع
السماع ٌ
بي صاحب السميقة الفصيحة فإذا عارضو ٌ
فأصبح مف عمميـ ،كلـ يكف مف عمؿ العر ٌ
ألف القياس إف
مما يجرده ٌ
حكم ،كاذا عارضو القياس فالقياس أرجح؛ ٌ
أرجح ٌ
الن ٌ
بي أكلى ٌ
ألف ما يقكلو العر ٌ

1
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1
فإف ىذه األصكؿ االستصحاب كاالستدالؿ كاالستحساف
كاف تجريدا فيك حمؿ عمى ما قالو العربيٌ ".

كالسبر كالتقسيـ كالتعارض كالترجيح مف أضعؼ األدلة ،ككمٌيـ عمتيـ ضعيفة غير مستحكمة ،كليست

ثـ القياس ثـ اإلجماع.
معتبرة كمعتمدة ،كال تبنى أدلٌتيـ كأحكاميـ إالٌ عمى األدلة األقكل ٌ
السماع ٌأكال ٌ
النحك كالمٌغة ،كقد ذكرنا مثال في تعارض
كلكنيا في الحقيقة مف األصول الرئيسية في كضع قكاعد ٌ
ٌ

تماـ حساف " :كيسممنا ىذا
بالسماع أك القياس بالقياس كيؼ نحتكـ لمقكاعد ٌ
السماع ٌ
ٌ
النحك كالمٌغة ،كيقكؿ ٌ
حكم في
التقديـ لفكرة التعارض كالترجيح إلى محاكلة عرض طائفة مف األدلٌة الٌتي تستعمؿ في الجدؿ ٌ
الن ٌ

البنية الييكمية لم ّنحو ،كاٌنما أطمقكا عمييا (أدلٌة
االستدالؿ ،كلكف ٌ
النحاة لـ يحددكا ليا ىذا المكقع مف ّ

2
أف األدلٌة الٌتي سنكردىا
أخرل) ٌ
السماع كاالستصحاب كالقياس ،كمعنى ىذا ٌ
ككأنيا في نفس المستكل مع ٌ

حكم عمى نحك ما
حكية ،كيرتبط ٌ
الدليؿ الجدلي بالدليؿ ٌ
ىنا أدلٌة جدلية تستعمؿ عند تطبيؽ األدلٌة ٌ
الن ٌ
الن ٌ
يبدك مف التخطيط التالي.3

حوي والدليل الجدلي
ّ
الدليل ال ّن ّ
السماع
ٌ
االستقراء

االستصحاب
األصل

القياس

استصحاب الحال بيان العمّة االستحسان العكس عدم النظير عدم دليل النفي

الباقي

حسان :كفي ىذا الفصؿ
تمام ّ
المطمب الخامس :قواعد التّوجيو وتوجييات ال ّنحاة في دراسات ّ

بي مف منيج أصكؿ
غكم ألصكؿ ٌ
األخير مف البحث نختـ بو ما بدئنا بو البحث في التأصيؿ المٌ ٌ
النحك العر ٌ
النحكييف كالمٌغكييف القدماء كالمٌسانييف المعاصريف ،فيتجمٌى إلى العياف
النحك عند ٌ
الفقو عمى منيج أصكؿ ٌ

النحك ،كال صمَّةى لمنيج
المنيج الكاحد لمعمميف؛ أالٌ كىك المنيج
اإلسالمي في أصكؿ الفقو كفي أصكؿ ٌ
ٌ
أصكؿ المنطؽ فييما.
استقصاء ،كالحرص الكامؿ عمى
بالنصكص جمعان ك
يقكؿ أحمد محمكد نحمة" :العناية البالغة ٌ
ن

ثـ االعتداد بيا فيما
زمانية
بما كضعكا ليا مف حدكد
النص ن
كمكانية ،كضكابط لنقد ٌ
ٌ
ٌ
سالمتيا ٌ
سند كمتنانٌ ،
يضعكف مف قكاعد استشيادان أك تأكيالن كتخريجان .كقد صرفيـ ذلؾ عف النظر العقمي المحض البعيد عف
1
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أىـ ما يميز
غكم كلـ يحرميـ نعمة التفكير الٌذم يتطمبو االجتياد ،فكانت إضافة العقؿ إلى النقؿ َّ
الكاقع المٌ ٌ
العمميف جميعان عمى ٌأنو عقؿ إسالمي إف َّ
أجنبي.
صح التعبير ال أثر فيو لتصكر
ٌ
ٌ
غاية
غاية تمخصيا عبارة (ال ضرر وال ضرار) كالفائدة في أصكؿ ٌ
النحك ٌ
كالمصمحة في أصكؿ الفقو ٌ
ستَ َم َد ِ
اإلسالمي".
ان من مصدر واحد ىو المنيج
يمكف أف تمخصيا عبارة (ال خطأ وال لبس) فيما ُي ْ
ّ

1

حساف :ىناؾ قاعدة كبرل في أصكؿ الفقو تجعؿ «تجعؿ
تماـ ٌ
ّأوالً :قواعد التوجيو :يقكؿ ٌ

(الغاية) ،كتمخص المصمحة
النحك تجعؿ (الفائدة) ىي
غاية ،كتقابميا قاعدة كبرل في أصكؿ ٌ
ٌ
(المصمحة) ٌ

في أصكؿ الفقو عبارة «ال ضرر وال ضرار» وقد وضعيا ابن مالك في ءطرة بيت من أبيات ألفيتو يقول:
وان بءكل خفيف ليس يجتنب

النحاة أف نقكؿ :إف كمتا الطائفتيف تغترؼ
فيؿ لنا في ضكء ىذا التشابو بيف منيج الفقياء كمنيج ٌ

ردا عمى الٌذيف يحمكا ليـ أف يذيعكا
مف معيف كاحد يمكف أف نطمؽ عميو «المنيج
اإلسالمي» كنجعؿ ذلؾ ن
ّ
الصكاب ،كأمف المٌبس حيف تكضع
باتياـ ٌ
النحاة باألخذ عف اليكناف؟ ميما يكف مف شيء ٌ
فإف الفائدة ك ٌ

بد أف تدكر ك ٌؿ قكاعد التكجيو في فمؾ ىذا
النحاة ،فال ٌ
ثالثتيا في صكرة مبدأ عاـ يحكـ ك ٌؿ نشاط قاـ بو ٌ

المبدأ بحيث يككف الغرض منيا جميعان أف تككف تفصيالن لمطرؽ المكصمة إلى ىذه الغايات الثالثة ،أيان
كاف العنكاف الخاص الذم تكضع تحتو أم طائفة مف ىذه القكاعد .كعمى أم حاؿ يمكف أف نمخص الكالـ
النحك التالي
الٌذم سبؽ عمى ٌ

2

الغاية من قواعد التوجيو

في أصول الفقو

في أصول ال ّنحو

«ال ضرر وال ضرار»

«ال خطأ وال لبس»

النحاة ليمتزمكىا عند النظر في المادة
كالمقصكد بقكاعد التكجيو تمؾ الضكابط المنيجية الٌتي كضعيا ٌ

غكية (سماعان كانت أـ استصحابان أـ قياسان) الٌتي تستعمؿ الستنباط الحكـ ،كلقد أصبحت ىذه القكاعد
المٌ ٌ
معايير ألفكارىـ كمقاييس ألحكاميـ كآرائيـ الٌتي يأتكف بيا فيما يتصؿ بمفردات المسائؿ3".ويقول أيضا
1
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حسان" :كاٌنما آثرت أف أسمي ىذه القكاعد «قواعد التوجيو» الرتباطيا بالتعميؿ كبتكجيو األحكاـ عند
تمام ّ
ّ
فيسمى «الوجو» أم
التأكيؿ ،كاعتبار كجو منيا أكلى مف اآلخر بالقبكؿ حتٌى ليصمح أف تمحؽ بو األلؼ
َّ

يسمى أيضا «الراجح» أو «المختار» كاذا كانت قكاعد التكجيو «ضوابط
الٌذم ال كجو أفضؿ منو ،كقد َّ
1
حساف مف الفكر العميؽ في بحث التعارض
منيجية» فيي «دستور» لم ّنحاة ".إذف ٌ
تماـ ٌ
مما ذكره ٌ
يتبيف ٌ

سمى ىذه القكاعد المستنبط مف
بي قكاعد َّ
كالترجيح أف استنبط مف ىذا األصؿ في أصكؿ ٌ
النحك العر ٌ
التعارض كالترجيح «قواعد التوجيو» ويفصل بعد ذلك الحديث فييا والفرق بينيا وبين «قواعد ال ّنحو»
أي «قواعد األبواب».
األصولية» كما ىي في أصول
حسان ىي «القواعد
وأقول ّ
ّ
إن قواعد التوجيو الّتي قصدىا ت ّمام ّ

ثم
فقو و ّ
أما «قواعد ال ّنحو» فيي في أصول الفقو «القواعد الفقيية» المستنبطة من القواعد األصوليةّ ،
األصولية» المستنبطة منيا «قواعد ال ّنحو»" .كمعنى ىذا أف بيف
ىي كذلك في أصول ال ّنحو «القواعد
ّ

النحك؛ ألنيا
النحك عالقة عمكـ كخصكص فقكاعد التكجيو أعـ كأشمؿ مف أدلٌة ٌ
قكاعد التكجيو كأدلٌة ٌ
2
حساف:
حكية
تشمؿ القكاعد الٌتي تضبط االستدالؿ باألدلة ،كغيرىا مف األفكار ٌ
الن ٌ
تماـ ٌ
العامة ".كيقكؿ ٌ
ٌ

النحك قد
عامة (قكاعد األصكؿ) ،كقكاعد األبكاب
النحك) كاذا كانت كتب ٌ
خاصة (قكاعد ٌ
ٌ
فقكاعد التكجيو ٌ

ألن جمع ىذه القواعد ىو الغرض الذي يكتب من أجمو
جمعت قواعد األبواب جمعاً مقصوداً ومعتمداً؛ ّ

أي كتاب لم ّنحو.

النحاة لـ يعنكا بجمعيا كتصنيفيا
ألف ٌ
فإف قكاعد التكجيو (قكاعد األصكؿ) ال يرد ذكرىا إالٌ لماما؛ ٌ
ٌ

إما في معرض الشرح أك في معرض
كاٌنما كانكا يشيركف إلييا كمما سنحت الفرصة لمثؿ ىذه اإلشارة ٌ

3
حكم كتب الخالؼ
النقاش كالمحاجة ".كترد ىذه القكاعد أكثر ما ترد في نكعيف مف أنكاع كتب تراثنا ٌ
الن ٌ

بد أف نتكقع)
ككتب أصكؿ ا ٌلنحك كلكنيا تسنح بدرجة أقؿ مف ذلؾ في كتب الشركح .كىذه القكاعد (كما ال ٌ
ال تدكر حكؿ األمكر الفرعية كقضايا المسائؿ المفردة ،كاٌنما تحاكؿ تنظيـ اإلطار العاـ ألنكاع االستدالؿ

كالسماع كالكثرة كالقمة كالندرة كالشذكذ كالفصاحة كالركاية كالشاىد كاالحتجاج بالمسمكع ،كما تتناكؿ أصؿ
ٌ
الكضع كأصؿ القاعدة كأصؿ المعنى كالعدكؿ عف األصؿ كالرد إلى األصؿ كاالطراد كالقياس كاألصؿ

الرتبة كالتقديـ
كالفرع كالحمؿ كالعمٌة كالحكـ ،كما تتناكؿ أصكؿ القرائف كاإلعراب كاإلعماؿ كالبناء ك ٌ
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كالتأخير كالتٌركيب كاالفتقار كاالستغناء كالتقدير كالتٌصرؼ كالتغيير كالتأثير كالتضاـ كالتنافي كالحذؼ
كالزيادة كالفصؿ كالكصؿ كالتكسع كالضرائر كالتنقؿ كالتعمؽ كاإلضمار كاالختصاص كالقكة كالضعؼ كغير
عدد مف األبكاب".
العامة الٌتي ال تحد بباب
نحكم ،كاٌنما يصدؽ ك ٌؿ منيا عمى ٌ
ذلؾ مف الظكاىر ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية ٌ

1

محمد سالـ صالح" :لقد أصبحت ىذه القكاعد معايير ألفكارىـ كمقاييس ألحكاميـ كآرائيـ
كيقكؿ ٌ

أف ذلؾ الخالؼ
الٌتي يأتكف بيا في ما يتصؿ بمفردات المسائؿ؛ فإذا اختمؼ النحكياف في مسألة كجدنا ٌ

راجع الختالفيما في اختيار القاعدة الٌتي بنى كؿ منيا حكمو عمييا.

كمعنى ىذا أف القكاعد ال تدكر حكؿ األمكر الفرعية كقضايا المسائؿ المفردة ،كانما تحاكؿ تنظيـ
النحاة ،سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ أدلٌة االستدالؿ كالنقؿ كالكثرة كالقمة
األطر
العامة لمقكانيف الٌتي يمتزـ بيا ٌ
ٌ
كالندرة كالشذكذ كالقياس كاألصؿ كالفرع كالعمٌة كالحكـ كاالستصحاب كأصؿ الكضع كأصؿ القاعدة كالعدكؿ

كالرد إلى األصؿ أك في مجاؿ أصكؿ القرائف كاإلعراب كاإلعماؿ كالبناء كالرتبة كالتقديـ كالتأخير كاإلفراد
كالتركيب كاالفتقار كاالستغناء كالحذؼ كالزيادة كالفصؿ كالكصؿ كالتعمؽ كاإلضمار كاالختصاص...
خاصة بتمؾ األبكاب
عامة كقكاعد األبكاب
فالفرؽ بيف (قكاعد ٌ
ٌ
النحك) ك(قكاعد التكجيو) أف قكاعد التكجيو ٌ
حساف في كتابو
تماـ ٌ
بعينيا .كتجدر اإلشارة إلى أف أبرز مف أكلى قكاعد التكجيو بالعناية ىك الدكتكر ٌ
(األصكؿ)؛ حيث أبرزىا كبيف معناىا كجمعيا مف شتات كتب الخالؼ كاألصكؿ محاكال تصنيفيا إلى

قكاعد استداللية كمعنكية كمبنكية تحميمية كتركيبية".

2

النحك أردت إالٌ
كقبؿ أف أختـ ىذا الفصؿ باالستصحاب كما يشممو مف مباحث أصكلية في أصكؿ ٌ

الس ْب ُر
حكم ،كأصال مف القكاعد
األصكلية؛ كىك « َّ
كأذكر قسمان مف أقساـ االستدالؿ في الكضع ٌ
ٌ
الن ٌ

ثـ يسبرىا؛ أم يختبر ما يصمح كينفي ما عداه
والتقسيم» قاؿ فيو ٌ
السيكطي " :بأف يذكر الكجكه المحتممة ٌ

3
عامة ،كمف
بطريقة ".كبيذا أكد التنكيو كببياف كالتبييف مف قرب السبر كالتقسيـ مف قكاعد التكجيو ٌ

التعارض كالترجيح خصكصان.

عالقة قواعد التوجيو بأدلّة ال ّنحو :إذا كانت قكاعد التكجيو ىي الضكابط المنيجية الٌتي التزـ بيا
النحاة كفؽ ضكابطو كقكاعده.
النحاة عند النظر في المادة كاستنباط األحكاـ؛ فيي إذف القانكف الٌذم يسير ٌ
ٌ
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النحك الثالثة؛ النقؿ كالقياس
كلكف ىذه القكاعد ،قد تضع ضكابط منيجية لكيفية االستدالؿ بأدلة ٌ

كاالستصحاب كاإلجماع فتبيف الضكابط المنيجية المتعمقة بالنقؿ كاالحتجاج بو كبياف الكثرة كالقمة كالندرة

كالشذكذ أك المتعمقة باالستدالؿ بالقياس كاألصؿ كالفرع كالعمٌة كالحكـ أك تمؾ المتعمقة باالستصحاب
كأصؿ الكضع كأصؿ القاعدة كالعدكؿ عف األصؿ كالرد إلى األصؿ.
العامة
حكية
النظرٌية لألفكار ٌ
كما تسيـ ىذه القكاعد في كضع ضكابط منيجية تضبط األبعاد ٌ
الن ٌ
ٌ

حكم كالحذؼ كالفصؿ كالحمؿ كاإلعراب كالبناء كالتقديـ كالتأخير كاالفتقار كاالستغناء كالتغيير
كالعامؿ ٌ
الن ٌ
كالتأثير كالتكسع ..الخ

أف القكاعد التكجييية منيا ما ييدؼ إلى ضبط عممية االستدالؿ كمنيا ما ييدؼ
كيتضح مما تقدـ ٌ

حكم 1".إذف تبيف قكاعد التكجيو
حكية
العامة ،كالٌتي ىي بمثابة أصكؿ التفكير ٌ
إلى ضبط األفكار ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ

النحك الٌتي بنيت عمييا؛ كفؽ عمميات االستدالؿ كىك طمب الدليؿ؛ أم
القكاعد األصكلية قكاعد أبكاب ٌ
السماع ،كعمميات االستدالؿ باإلجماع ،كعمميات االستدالؿ بالقياس ،كعمميات
عمميات االستدالؿ بالنقؿ ٌ

حكم الٌتي حاكؿ الدكتكر عمي أبك المكارـ في كتابة
االستدالؿ باالستصحاب .ىذه ىي أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ

حكم) اإلشارة إلييا.
(أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ

حساف" :كلقد استخرجت جممة صالحة مف ىذه القكاعد التكجييية مف عدد مف الكتب
تماـ ٌ
كيقكؿ ٌ

كأنيا غير مقصكدة ،ك ٌأنيا
بالنصكص فتركغ مف الٌذم ال يتطمبيا لذاتيا إذ تبدك ٌ
حيث تختمط ىذه القكاعد ٌ
ال تنتظـ في نسؽ ما ،فال تتـ عما كراءىا مف بناء نظرم شامخ الدعائـ ،أعمدتو ىذه القكاعد ،كلبناتو

األبكاب كالمسائؿ الٌتي يتمقاىا الطٌالب ،كيمكف عند ىذه النقطة أف نكرد تخطيطا يكضح بصكرة تقريبية ما
األقساـ الكبرل لقكاعد التكجيو

2

قواعد التوجيو

االستداللية
القواعد
ّ

القواعد المبنوية

المعنوية
القواعد
ّ
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التحميمية
ّ

التركيبية
ّ

قواعد اإلفادة

قواعد اإلعراب والبناء

قواعد اإلعمال

السماع
ّ

األساليب

القياس

التمسك بالظاىر
ّ

األصالة والزيادة

التعريف والتنكير

الصحيح والمعتل

االستصحاب
العدول

التقدير

االستثقال

الرد

النقل

اإلظيار واإلضمار

الحمل

التعمق إلخ

االختصاص
االفتقار واالستغناء
التغيير والتأثير
التضام

تحمل الضمير

الحذف

االستعمال

أقسام الكمم

التنافي

الكثرة والقمة

اإلفراد والجمع إلخ

الفصل إلخ

القوة والضعف األولى
العامة أك القكاعد التكجييية تقع في ثالث طكائؼ:
حساف" :كىكذا نجد ىذه األصكؿ
تماـ ٌ
ٌ
كيقكؿ ٌ
األكلى كىي جميكر القكاعد صادفت اتفاؽ نحاة البمدم ،كمف ثـ التزـ بيا المتأخركف كلـ يتنازعكا بشأنيا
كالثانية :قكاعد انفرد بيا البصريكف كعارضيا الككفيكف ،كالثالثة قكاعد ارتضاىا الككفيكف كخالفكا بيا
1
ىما :التكجيو االستداللي
أما التكجيو ٌ
الن ٌ
حكم فيك ينقسـ إلى قسميف أساسيف ٌ
البصرييف الٌذيف رفضكىا ".ك ٌ
2
لمنحاة في ىذه الخطاطة الكصفية.
حكم ٌ
كتكجيو تأكيمي كيمكف اختصار التكجيو ٌ
الن ٌ
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الرابع
الفصل ّ

حوي
التوجيو ال ّن ّ

التوجيو االستداللي

سماع

التوجيو تأويمي

قياس

التخريج ويكون

الرد ويكون

عند االييام

عند قرب
األصل وظيوره

حمل المّفظ

عمى المفظ

أو المنع

تعميل

عمى المعنى

بالقاعدة

بالعمّة
أوجو التأويل

أصل وضع الجممة وقواعده

أصل الحرف وأصل الكممة
رد إلى األصل

األصل ضاىر قريب
الحرف
إدغام

«رد»

الكممة
إقالب

إخفاء

زيادة حذف إعالل إبدال قمب نقل
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أصل بعيد أو محتمل
«تخريج»
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الرابع
الفصل ّ

التقدير

النيابة

التضمين

الفك

السبك

كالمتعدِّي و الالزم والحروف الخ
الزيادة الحذف الفصل اإلضمار التقديم محل المفرد
والتأخير

العامل

ا لمفسر

المستتر

في اإلعراب

عن الحرف عن المعوض عن الفعل
(الحروف)

في المعنى

عن الفاعل عن المصدر عن المءتق

عن الخبر

(العوض)
المصدر

يا لمنداء

إالّ

الحرف الحال

لالستثناء

الفاعل المفعول ما دل عميو

الجامد

ما عن كان

األصكلية المعتمدة في أصكؿ العر ٌبية
إف اإلجماع كاستصحاب الحاؿ مف المباحث
ٌ
خالصة الفصلٌ :
اإلسالمية؛ حيث يأخذ اإلجماع مكانتو في أصكؿ الفقو المرتبة
عية
(أصكؿ ٌ
ٌ
النحك) كفي أصكؿ العمكـ الشر ٌ

الثانية بعد القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ قبؿ القياس ،كىذا باتفاؽ ك ٌؿ الفقياء في الفقو اإلسالمي
ٌ
النحك قبؿ القياس في كتاب االقتراح لمسيكطي الٌذم جمع مادة
انية في أصكؿ ٌ
كقد أخذ اإلجماع مرتبتو الثٌ ٌ

جني الٌذم أشاد بمكانة اإلجماع ،كذكر مسائؿ في االستصحاب
النحك بعدما عرض متفرقيا ابف ٌ
أصكؿ ٌ
بابا خاصًّا
كلـ يذكر المصطمح بعينو كتناكؿ قضاياه التطبيقية فقد عقد ابف ٌ
جني في كتابو الخصائص ن
الستصحاب الحاؿ جعمو بعنكاف( :1باب في إقرار األلفاظ عمى أكضاعيا األكؿ ما لـ يدع داع إلى الترؾ
1
النحك دراسة في فكر األنبارم ،ص.448
محمد سالـ صالح ، ،أصكؿ ٌ
ٌ -

389

الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

كالتحكؿ) 1كبعده ابف األنبارم الٌذم لـ يذكر اإلجماع كدليؿ في كتابو اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع

النحك فقد أشار إليو في مكاضع عديدة مف كتابو
األدلٌة ،كلكف لـ يرفض اإلجماع كدليؿ في أصكؿ ٌ
اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف ،كلـ يذكر كذلؾ مصطمح اإلجماع بعينو إالٌ ٌأنو
أشار إلى مسائمو التطبيقية.

كينقسـ اإلجماع إلى قسميف إجماع صريح كىك المتفؽ عميو بيف جميع العمماء ،كاجماع سككتي
النحك إلى ثالثة أقساـ إجماع
غير متفؽ عميو بيف جميع العمماء ،كينقسـ اإلجماع الصريح في أصكؿ ٌ
النحاة ،كقد أخذ اإلجماع المكانة المرمكقة في الدراسات المعاصرة
الركاة ،كاجماع العرب (ح ٌجة) ،كاجماع ٌ
ٌ

أف اإلجماع دليؿ ضعيؼ
في المٌ ٌ
سانيات العر ٌبية عند أحمد محمكد نحمة ،كفي حيف اعتبر معظـ المٌسانييف ٌ
السماع في
فيك ليس إالٌ إقرار ألحكاـ األدلٌة ،كتظير عناية أحمد محمكد نحمة باإلجماع كأصؿ ثاني بعد ٌ
النحك كما ىك أصؿ ثاني في أصكؿ الفقو.
أصكؿ ٌ
النحك كيكليو المكانة
تماـ حساف باستصحاب حاؿ األصؿ كدليؿ ثاني في أصكؿ ٌ
كتظير عناية ٌ
أف استصحاب الحاؿ في المرتبة
الالزمة في تقعيد القكاعد كبياف أسرار أحكاـ المٌغة العر ٌبية؛ حيث ىب ىي ىف ٌ
محمد أبك يزيد خفاجة" :كىك في نظرم مقدـ
الثانية بعد ٌ
السماع كىك مقدـ عمى القياس ،كيقكؿ إبراىيـ ٌ
عمى القكؿ بالقياس؛ ألف القكؿ بالقياس يقتضي معرفة المقيس كالمقيس عميو ،فالمقيس فرع كالمقيس عميو

استصحاب لو كاستئناس بو ،كما ال يتـ الكاجب
أصؿ ،كمعرفة األصؿ كاجبة كمجيء ال ٌشيء عمى أصمو
ه
إالٌ بو فيك كاجب 2".فالمقيس عميو نكعاف قد يككف أصال كالفعؿ (ضرب) أك قد يككف مقيسا عميو مطردا
حساف أصؿ الكضع كأصؿ
غير أصؿ كالفعؿ (قاؿ) ك(باع)؛ ٌ
تماـ ٌ
ألف األصؿ (قكؿ) ك(بيع) ،كييبيف ٌ
الرد إلى األصؿ كاالطراد كالقياس كاألصؿ كالفرع كالحمؿ
القاعدة كأصؿ المعنى كالعدكؿ عف األصؿ ك ٌ
الرتبة كالتقديـ كالتأخير كالتٌركيب
كالعمٌة كالحكـ ،كما تتناكؿ أصكؿ القرائف كاإلعراب كاإلعماؿ كالبناء ك ٌ
صرؼ كالتغيير كالتأثير كالتضاـ كالتنافي كالحذؼ كالزيادة كالفصؿ
كاالفتقار كاالستغناء كالتقدير كالتٌ ٌ
كالكصؿ كالتكسع كالضرائر كالتنقؿ كالتعمؽ كاإلضمار كاالختصاص كالقكة كالضعؼ كغير ذلؾ مف

عدد مف األبكاب.
العامة الٌتي ال تحد كال تحيد بباب
حكية
نحكم ،كا ٌنما يصدؽ ك ٌؿ منيا عمى ٌ
الظكاىر ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
سانيات المعاصرة
ساني المعاصر في المٌ ٌ
كتظير مكانة ىذيف األصميف في تفعيؿ الدرس المٌ ٌ

النحك كمسائميا
حكم معتمدا في ذلؾ عمى مباحث أصكؿ ٌ
حساف أصكؿ التفكير ٌ
الن ٌ
تماـ ٌ
كقد بيف ٌ
جني فيعكد بيا إلى كتاب سيبكيو كمسائؿ االستصحاب
التطبيقية قبؿ النظرٌية عند المتأخريف بدءا مف ابف ٌ
الٌتي أشار إلييا أبي إسحاؽ الحضرمي كمف جاء بعده مف الخميؿ كتمميذه سيبكيو ،فىتيىبٍّيف قكاعد التكجيو
 -1ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص.457

2
رفية" ،ص.105-104
محمد أبك يزيد خفاجة" ،االستصحاب كدكره في تكجيو الشكاىد ٌ
الص ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
 -إبراىيـ ٌ
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الرابع
الفصل ّ

سانيين
اإلجماع واالستصحاب واالستدالل والتّعارض والتّرجيح في دراسات المّ ّ

النحك كمسائمو كقضاياه مف قكاعدىا
النحاة أبكاب عمـ ٌ
العامة الٌتي كضع عمييا ٌ
القكاعد كاألحكاـ كالضكابط ٌ
حكم باالستدالؿ كاالستصحاب كعمميات
النحك لتشمؿ االستدالؿ كأكجو التكجيو ٌ
األصكلية في أصكؿ ٌ
الن ٌ

بالسماع ،كعمميات االستدالؿ باإلجماع ،كعمميات االستدالؿ بالقياس كعمميات االستدالؿ
االستدالؿ
ٌ
ساني الحديث كالمعاصر لـ يترؾ صغيرة كال كبيرة في
باالستصحاب ،كمف ىذا ٌ
تماـ ٌ
فإف ٌ
حساف ىذا المٌ ٌ

النحك إالٌ كأشار إلييا مف قريب أك مف بعيد ،راغبا في ذلؾ ىك كمف المٌسانييف المعاصريف أقرانو
أصكؿ ٌ

رغبتيـ البحث في العمكـ التأصيمية (البحث في األصكؿ) بيف األصالة كالمعاصرة؛ حيث أصبح المٌسانيكف

سانيات
سانيات المعاصرة بال ٌدراسات التأصيمية لإلجابة عف معطيات المٌ ٌ
يجيبكف عف إشكاليات المٌ ٌ
األصكلية.
سانيات
ٌ
ساني أك المٌ ٌ
المعاصرة ،كىذا ىك التفكير المٌ ٌ

غكية كيكضح
أف االعتراؼ باالستصحاب كالعمؿ بو يمكف أف يحؿ لنا كثي ار مف المشكالت المٌ ٌ
ككما ٌ
حكيكف مذاىب شتٌى ،كما يمكف مف خاللو تكجيو
عددان كبي انر مف التأكيالت كالتفسيرات الٌتي يذىب فييا ٌ
الن ٌ

حكيكف بشذكذىا ،كيمكف أف تفسر في ضكئو بعض الشكاىد الشعرية
بعض القراءات القرآنية الٌتي قاؿ ٌ
الن ٌ
حكيكف فييا بالضركرة أك مخالفة القاعدة كالقياس ،فعمى سبيؿ المثاؿ األصؿ في األسماء
الٌتي قاؿ ٌ
الن ٌ
تصرؼ شاعر
الصرؼ ،كالمنع مف الصرؼ إنما يككف لعمٌة مكجبة لذلؾ ،كىك فرع عمى األصؿ ،فإذا ما َّ

حكييف يحممكف ذلؾ عمى الضركرة الشعرية 1".كأرجح ما ذىب إليو
فصرؼ الممنكع مف الصرؼ فإف ٌ
الن ٌ
حساف مف رد االعتبار إلى دليؿ االستصحاب كاجب التقدـ عمى القياس ،فبو يعرؼ األصؿ مف
تماـ ٌ
ٌ
المقيس عميو ،كبالنظر فيو تكضح مسائؿ القياس كتتضح قكاعد ،كتفسر اعتراضات قكاعد القياس ،كتحؿ
فية ...الخ
قضايا األصؿ المطرد كالشاذ ،كباالستصحاب تبنى القكاعد
غكية ك ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
األصكلية المٌ ٌ
ٌ
حكية ك ٌ

1
الصر ٌفية" ،ص.105
محمد أبك يزيد خفاجة" ،االستصحاب كدكره في تكجيو الشكاىد ٌ
الن ٌ
حكية ك ٌ
 -إبراىيـ ٌ
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الخاتمة
الخاتمة:

قؿ َّ
كىكذا لك ّؿ بداية نياية ،كخير العمؿ ما حسف آخره ،كخير الكالـ ما َّ
كدؿ ،كبعد

ىذا الجيد المتكاضع أتمنى أف أككف مكفقان في عرض نتائج البحث عرضا ال ممؿ فيو ،كال تقصير مبر از
العممية ،كفقني اهلل كاياكـ لما
اآلثار اإليجابية كالسمبية ليذا المكضكع الشائؾ كالشائؽ الممتع ذك الكشائج
ّ

فيو صالحنا جميعان ،كبحمد البارم كنعمة منو كفضؿ كرحمة نضع قطراتنا األخيرة بعد رحمة عبر أربعة

مكانئ بيف تفكر كتعقؿ ،كقد كانت رحمة جاىدة لالرتقاء بدرجات العقؿ كمعراج األفكار فما ىذا إالّ جيد
قميؿ في عظمة العمـ ،كال ندعي فيو الكماؿ ،كلكف عذرم ّأني بذلت فيو قصارل جيدم فإف أصبت فذاؾ

مرادم كاف أخطئت فمي شرؼ المحاكلة كالتّعمـ.

تكصميـ إلى إبراز
٭يعترؼ الكثير مف المّسانييف المعاصريف بفضؿ المّسان ّيات المعاصرة في ّ
اإلنساني ،أك في
غكية عند العرب ،سكاء بتنبيينا بمقكلة الحداثة ،كمنزلة التّراث
خصائص ّ
النظرّية المّ ّ
ّ

سانيات المعاصرة في بمكغ عممنا تمامو
الفعالة ك
تزكيدنا
المنيجيات االختيارّية ،ففضؿ المّ ّ
ّ
بالمتصكرات ّ
ّ

فضؿ «جكىرم» فيي الّتي كفّرت لنا سبيؿ التمازج بيف حقكؿ المعرفة؛ كىي الّتي أكصمتنا إلى مرتبة
بالنص
التأليؼ
الشمكلي؛ بؿ ىي الّتي ّ
النص ّ
أمدتنا أساسان بمقكلة القراءة مف حيث ىي مجير يستكشؼ ّ
ّ
كحجة عمى نفسو.
فيجعؿ الكالـ ركاية لذاتو ّ
غكم لمغة العر ّبية
م كالمّ ّ
٭ تمكف المّسانيكف مف إعادة قراءة األصكؿ الّتي ُبني عمييا التّراث الفكر ّ

قييمية
بأدكات جديدة كقراءة كاعية في ضكء األصكؿ
قكيمية التّ ّ
عممية التّ ّ
العامة ،اعتمادا عمى القراءة ال ّ
ّ

النحك.
غكم ،كاعادة النظر في تصنيؼ كترتيب أدلّة أصكؿ ّ
الجديدة في أصكؿ االحتجاج المّ ّ

لمنظرّية العر ّبية الكاممة فإ ّف أصكؿ
سانيات المعاصرة االىتداء ّ
٭تبيَّف لمسانييف المعاصريف بفضؿ المّ ّ

بي
بي ىي تمؾ القكاعد
األصكلية الكمّية؛ الّتي ّبنيت عمييا تفريعات أسس كمسائؿ ّ
ّ
ّ
النحك العر ّ
النحك العر ّ
النحك؛ كىك العمـ المستنبط مف
بي تمؾ المسائؿ الجز ّئية لعمـ أصكؿ ّ
كجزئياتو؛ حيث ُي ْعتب ُر ّ
النحك العر ّ

العامة كاألحكاـ الّتي يسير عمييا
النحك بمعنى القكاعد الكمّية كالضكابط
القكاعد الكمّّية
األصكلية ،كأصكؿ ّ
ّ
ّ

النحك نشئا معان كانا تكأميف كلدا معان
النحك كانت متزامنة مع نشأة عمـ ّ
فإف نشأة أصكؿ ّ
الفكر ّ
حكمّ ،
الن ّ
كنميا سكية دكف تفريؽ بيف فرع كأصؿ.

النحك إذ قاؿ ألبي األسكد
بي مع عمي بف أبي طالب نشأة أصكؿ ّ
٭ تبيَّف في نشأة ّ
النحك العر ّ
بي
الدؤلي سأضع كتابا في «أصكؿ العر ّبية» فكضع أصكؿ ّ
النحك ألبي األسكدّ ،
مما يتألؼ منو الكالـ العر ّ

(اسـ كفعؿ كحرؼ)؛ حيث بيف أصؿ الكضع (أصؿ كضع الحرؼ ،كأصؿ كضع الكممة ،كأصؿ كضع

النحك كعمـ
النحك ،كلكف نشأة أصكؿ ّ
ثـ تتبعيا أبي األسكد في كضع عمـ ّ
الجممة) ،كقاؿ لو زد عميو ّ
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ثـ تظير أكثر كضكحا عند ابف األنبارم كالسيكطي
مستقؿ بذاتو تبدأ بشيء أقؿ كضكحا عند ابف ّ
جني ّ
كيحي الشاكم المغاربي الجزائرم ،كتدخؿ كؿ طائفة منيا في عدة أبكاب كيكمف بياف معنى األصكؿ
السماع
حكية في ّأنيا ت ْستنِ ُد إلييا األحكاـ ّ
ّ
الن ّ
الن ّ
حكية كع ْنيا تستنبط األدلّة األربعة الغالبة المعتبرةّ :
النحك
كاإلجماع كالقياس كاالستصحاب ،كاألصكؿ ىي ما ُيبنى عمييا؛ فيذه األصكؿ الّتي ُبنِ َّي عمييا عمـ ّ
أف نشأة القياس تبدأ مع أبي
النحك كعمـ تطبيقي مع نشأة عمـ ّ
فبدأ عمـ أصكؿ ّ
النحك ،كما ُي ُ
ثبت ذلؾ ّ

ثـ ظير كعمـ مستقؿ بذاتو في كقت متأخر عند ابف
إسحاؽ الحضرمي كانت مصاحبة لنشأة عمـ ّ
النحكّ ،
جني كابف األنبارم كالسيكطي ،كيحيى الشاكم.
ّ

بي
النحك ،تجمَّى دكر أصكؿ ّ
النحاة عمـ ّ
النحك في أمريف :بعد كضع ّ
كيتمثؿ دكر أصكؿ ّ
النحك العر ّ
النحك؛
في كشؼ المنيج الّذم سار عميو
ّ
المتقدمكف في كضع قكاعد ّ

ألف
كالثّاني :فتح عمـ أصكؿ ّ
بي لممتأخريف سبيؿ استنباط قواعد فر ّ
عية في عمم ال ّنحو؛ ّ
النحك العر ّ
النحك في فيـ كيانو.
معينا عمى عمـ ّ
أصكؿ ّ
النحك ن
بي كأصكلو في مرحمة النشأة؛ حيث لـ يثبت
النحك أصالة ّ
ثبت البحث في أصكؿ ّ
٭ي ُ
النحك العر ّ
النحك الركماني إالّ بعد مرحمة النشأة بعد زمف
التأثر بأصكؿ المنطؽ األرسطكطاليسي كالفمسفة
اليكنانية ك ّ
ّ
حساف ،كعمي أبك المكارـ
تماـ ّ
المبرد كمع تالميذه ابف السراج ،كابف كيساف كمف بعدىـ؛ حيث أثبت ّ

النحك فيُما
النحك المنيج الكاحد بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ّ
كأحمد محمكد نحمة في بحثيـ في أصكؿ ّ

ُيستمداف مف مصدر كاحد ىك «المنيج اإلسالمي» وتجمعيما قاعدة كبرى في أصول الفقو تجعل

المصمحة (غاية) وتقابميا قاعدة كبرى في أصول ال ّنحو تجعل (الفائدة) ىي (الغاية) ،وتمخص المصمحة
في أصول الفقو عبارة «ال ضرر وال ضرار» والفائدة في أصول ال ّنحو غاية تمخصيا عبارة «ال خطأ وال
لبس».
بي تفنيد كدحض آراء العديد مف المّسانييف المعاصريف منيـ
ثبت الدراسة في أصكؿ ّ
٭ت ُ
النحك العر ّ
الرحمف أيكب
إبراىيـ بيكمي مدككر،
كمحمد عيد ،كميدم المخزكمي ،كأحمد أميف ،كابراىيـ أنيس ،كعبد ّ
ّ
خاصة في مرحمة النشأة كلـ
بي كأصكلّو
كغيرىـ َّ
ممف دعا أثر منطؽ أرسطكطاليس عمى أصالة ّ
ّ
النحك العر ّ
مجرد االفتراضات .كما حدث مف محادثات التأثر بعد مرحمة
يثبتكا ىذا التأثر كلك بدليؿ كاحد
عممي إالّ ّ
ّ

الرحمف الحاج صالح
النشأة كخصكصا كما ّ
حددىا عبد ّ

السراج
بعد زمف المبرد مع تالميذه ابف ّ

النحك أصالة العمكـ العر ّبية في نشأتيا عند
كابف كيساف ،كمف بعدىـ ،كعميو فقد أثبت البحث في أصكؿ ّ
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بي كأصكلو في
األكليف في القرنيف األكؿ كالثّاني لميجرة ،ككقؼ إلى ىذا المكقؼ مف أصالة ّ
ّ
النحك العر ّ
بي األصيؿ ،كدحض كتفنيد آراء أقرانيـ المّسانييف
نشأتيما باألدلّة
ّ
العممية القاطعة ،كالسند التاريخي العر ّ
الرحمف الحاج صالح
مف ىؤالء عبد ّ

بتفنيد كدحض آراء المستشرقيف الّذيف ادعكا تأثير المنطؽ؛

كىك تفنيد ما أراد إثباتو أنياس جكيدم ( )l.Guidiكأدالبير مركس ( )A. Merxفأما جكيدم فقد زعـ ىذا

حجة الداعيف ألثر المنطؽ مف
الزعـ دكف أف يأتي ببرىاف شاؼ بؿ اقتصر عمى اإلشارة الكجيزة ،ككانت ّ

عممي كاحد عمى األقؿ كمف
المّسانييف اتباع ىؤالء المستشرقيف في أقكاليـ دكف االستناد إلى دليؿ
ّ
المّسانييف الّذيف ساركا عمى نيج الحاج صالح أميف الخكلي ،كابراىيـ السامرائي ،كحامد ناصر الظالمي،
حساف كأحمد محمكد
الراجحي،
كتماـ ّ
كصالح بمعيد ،كعبده ّ
كمحمد خير الحمكاني ،كالتكاتي بف التكاتيّ ،
ّ

النحك محمكلة عمى أصكؿ الفقو ال أثر ألصكؿ المنطؽ عمييا.
أف أصكؿ ّ
نحمة ك أركا ّ

العربي مف كجية
ساني المعاصر أصالة ال ّنحو
٭ي ُ
ّ
ثبت البحث في أصول النّحو في ضوء التّفكير المّ ّ
نظر قديمة عر ّبية ذات السند التاريخي باألدلّة القاطعة أثبتيا أبي حياف في كتابو «اإلمتاع والمؤانسة»

النحك
افي عالـ ّ
حيث أثبتت المناظرة بيف أبك بشر متّى بف يكنس عالـ أصكؿ المنطؽ ،كأبي سعيد ّ
السير ّ
النحك
النحك أصالة ّ
بي كأصكلو ،كأثبتت الدراسة في أصكؿ ّ
في بغداد سنة (623ق) ،أصالة ّ
النحك العر ّ

بي القاطع مف كجية نظر قديمة أيضا ما ذكره أبك نصر الفارابي في كتابو
بي كأصكلو ذات الدليؿ العر ّ
العر ّ
«إحصاء العموم» فأثبت أصالتيما في الفصؿ الّذم عقده بيف «عمـ المنطؽ» ك«عمـ المّساف» كالفرؽ
بي كأصكلو مف أصكؿ المنطؽ ال مف قريب كال مف بعيد كاف تشابيا.
بينيما بعيد ،كال يقترب ّ
النحك العر ّ
تثبت الدراسة أصالتيما مف كجية نظر غر ّبية ،أثبتيا المستشرؽ كارل بروكممان في كتابة (تاريخ
٭ ُ

النظر عف الركابط بيف
العقمية
النحك كأصكلو انبثقا مف
األدب
العربية المحضة ،بغض ّ
فإف عمـ ّ
ّ
ّ
العربي)؛ ّ
ّ
بي كأصكلو عند
اصطالحات ىذا العمـ كأصكؿ منطؽ أرسطك ،كأثبت إبراىيـ السامرائي أصالة ّ
النحك العر ّ
إف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم عاصر حنيف كفند ىذه المقكلة
األكليف ،كفند تمؾ االدعاءات الّتي تقكؿ ّ
ّ
فإف الخميؿ لـ يعاصر حنينا ،فكفاة الخميؿ كانت في سنة (571ق) أك بعد ذلؾ بقميؿ
إبراىيـ السامرائيّ ،
في حيف كانت كالدة حنيف في سنة (591ق) تقريبان ،فمـ يدرؾ إذا حنيف الخميؿ كال رآه ،كالزعـ باطؿ مف

بي]
أساسو كقد أثبت ىذا مف كجية نظر المستشرقيف ما اعترؼ بو «األب فميش» ّإنو [أم ّ
النحك العر ّ
العربية عروبة ،كالى مثؿ ىذا ذىب «إنو ليتمان» فقاؿّ :إنو نبت عند العرب كما تنبت
أنقى العموم
ّ
الشجرة في أرضيا.
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الدرس
بي ك ّ
ساني المعاصر ،كفي كتابو « ّ
٭ي ُ
ثبت عبده ّ
النحك العر ّ
الراجحي في ضكء التفكير المّ ّ
بي في كتاب سيبكيو بالبحث عف أثر أصكؿ المنطؽ
الحديث بحث في المنيج» أصالة ّ
النحك العر ّ

بي ،كقارف بيف نصكص المنطؽ األرسطي ككتاب سيبكيو ،فأثبت عدـ
األرسطكطاليسي في ّ
النحك العر ّ
الراجحي لممنيج
تأثر سيبكيو بالمنطؽ اليكناني حتّى كلك كاف بحرؼ ،كبعد استقراء تاـ قاـ بو عبده ّ
أف
األرسطي في التعريؼ؛ الّذم ظ ّؿ يؤثر في الغرب قركنا طكيمة ،كاستقراء تاـ لكتاب سيبكيو ،أثبت ّ
الكتاب يخمك مف التعريؼ عمى كجو العمكـ.

النحك
غوي ألصول ال ّنحو وصمتيا بأصول الفقو ،كعدـ تأثر ّ
٭تحقّؽ إثبات إشكالية التأصيل المّ ّ

كأصكلو في مرحمو النشأة بالمنطؽ اليكناني؛ الّذم يقكـ عمى المنيج األرسطي في التعريؼ :عمى ّأنو

الب ِّي ُن بين
الم ًّ
عرف أو (ماىيتو)؛ باعتباره ّ
غاية ال وسيمة ،وىذا الفرق َ
ييدؼ إلى الوصول إلى (جوىر) ُ

العقمي األرسطي.
عربي ،وال ّنظر
النظر
ّ
العقمي ال ّ
ّ
العمميات
بي كأصكلو نتيجة استقراء ظكاىر استعماالت المّغة العر ّبية ال مف
٭ تبيَّف ظيكر ّ
ّ
النحك العر ّ
بي كأصكلو
المنطقية
عامة ،ك ّ
يدية االفتر ّ
الذىنية التجر ّ
ّ
اضية ،تمؾ ىي مرحمة نشأة العمكـ العر ّبية ّ
النحك العر ّ
خاصة مف السماع كالقياس كاإلجماع ،كاستصحاب حاؿ األصؿ ِ
أصيمة في نشأتيا ،كمنيا تثبت نشأة
ّ
ّ

النحك مع أبي األسكد
كالسماع كالقياس؛ فالقياس نشأ مع نشأة ّ
النحك في التقعيد ّ
النحك مع ّ
أصكؿ ّ
حكم ّ
الن ّ

العربية كما ذكرت
الدؤلي قبؿ أبي إسحاؽ الحضرمي ،كقبؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في وضع أصول
ّ

الروايات ،وكتب الطبقات ذلك عن اإلمام عمي كرم اهلل وجيو.

٭ َّ
حكية
بي كأصكلو عند القدماء الّذيف ألفكا المختصرات ّ
تبيف االىتداء إلى تيسير ّ
الن ّ
النحك العر ّ
بي كأصكلو مف أصكؿ المنطؽ كالفمسفة الّتي أصابتو في زمف متأخر كقد تنبو
محاكليف تخميص ّ
النحك العر ّ

بي كأصكلو في مرحمة ما بعد
إلى ىذا كدعا إليو ابف مضاء إلى إلغاء ىذه الفمسفة كتأثيرىا عمى ّ
النحك العر ّ
عقمية ال
ألنيا
حكم؛ حيث رفض العمّؿ الثّكاني كالثكالث؛ ّ
النشأة كيتضح ذلؾ في نظرّية التّعميؿ ّ
فمسفية ّ
ّ
الن ّ
حكية كالقياس
لغكية ال
تعميمية كالعمّؿ األكلى ،كتبع ذلؾ ما ال يمكف قبكلو كإلغاء بعض األصكؿ ّ
الن ّ
ّ
ّ
المعنكية استناد لنظرّية
فظية ك
ّ
ّ
حساف إلى نظرّية تضافر القرائف المّ ّ
تماـ ّ
الن ّ
حكم ،كنظرّية العامؿ؛ حيث تنبو ّ
العامؿ عند ابف مضاء الّذم نظر إلييا كمسألة نشأة المّغة فيي تكقيفية ،كاصطالحية مف كضع المتكمّـ
بي ثالثة
عند ابف ّ
تماـ ّ
اجني كنظرّية تضافر القرائف عند ّ
حساف .فتتقاسـ نظرّية العامؿ في التّراث العر ّ
جني ّأنيا مف كضع المتكمّـ ،كرأم ابف مضاء ّأنيا تكقيفية كنشأة
األكؿ ما ذىب إليو ابف ّ
اتجاىات االتجاه ّ
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تماـ حساف في ضكء التفكير المّسان ّي المعاصر إلى نظرّية «تضافر القرائن المّفظية
المّغة ،كرأم ّ
المعنوية».
و
ّ

حكييف العرب مع المّسانييف الكصفييف في دراسة المّغة بدء مف
غكية عند ّ
الن ّ
٭يتكافؽ منيج الدراسة المّ ّ

الزمنية اآلنية الّتي تكضح
دم سكسير الّذم قاـ بدراستو لمّغة كفؽ «المنيج
الوصفي» متمثمة في الدراسة ّ
ّ
مانية في
غكية بالحدكد ّ
حددكا ّ
حكيكف العرب فقد ّ
حقيقة دراسة المّغة في كقت ّ
أما ّ
الز ّ
الدراسة المّ ّ
الن ّ
محدد ،ك ّ
المكانية فتمثمت في القبائؿ الستة؛ كىي أسد ،كتميـ ،كقيس
فترة معينة بعصكر االحتجاج ،كأما الحدكد
ّ
أف النّحاة أخذكا مف القبائؿ
ككنانة ،كىذيؿ ،كبعض طي ،الّتي أُخذ منيا األغمب ،فقد رأل المّسانيكف ّ

األكليف
األخرل لكف ليس بنفس الكـ كالكيؼ الّذم أخذ بو مف القبائؿ الستة ،كبيذا يتضح اعتماد ّ
النحاة ّ

غكم استقراء ناقصا ال استقراء تامان ،كقد عاب كاعترض بعض المّسانييف
المنيج
السماع المّ ّ
الكصفي في ّ
ّ
عمى النّحاة اعتمادىـ االستقراء الناقص لمغة العر ّبية اعتمادا عمى القبائؿ الستة دكف االعتماد عمى ك ّؿ
القبائؿ العر ّبية.

النحك
األكؿ ألصكؿ ّ
سانييف المعاصريف إلى نقد منيج ّ
٭تكجيت معظـ آراء المّ ّ
النحاة في نيج الدليؿ ّ
النحاة ،كفي قواعد نحوىم ثُ ُغ انر عدة
السماع ،كعمى رأسيـ سعيد األفغاني ،ك ّ
النقد يكجد في صؼ ّ
أف ّ
الحؽ ّ
ّ
ينفذ منيا إلى الصميـ ،فيـ يريدكف بناء قكاعدىـ عمى كالم العرب فيجمعكف نتفان نثرية كشعرية مف ىذه

القبيمة كمف تمؾ ،مف أعرابي في الشماؿ إلى امرأة في الجنكب ،كمف شعر ال يعرؼ قائمو إلى جممة غير
منسكبة يجمعكف ىذا إلى أقكاؿ معركفة مشيكرة ،كيضعكف قواعد تصدق عمى أكثر ما كصؿ إلييـ بيذا
ثـ يسددكف ىذه القكاعد بمقاييس منطقية
االستقراء الناقص الّذم ال يستند إلى خطّة
ّ
محكمة في الجمعّ ،
يريدكف اطرادىا في الكالـ ،حتّى إذا أتت بعضيـ قراءة صحيحة السند تخالؼ قاعدتو القياسية ،طعف

حوي بكالميم!! فال استقراؤه كامال أك كاؼ كال
فييا كاف كاف قارئيا أبمغ كأعرب مف كثير َّ
ممف يحتج ال ّن ّ

المنطقية الّتي
لشكاىده الّتي استند إلييا بعض ما لمقراءة الصحيحة من القوة ،كال المّغة تخضع لممقاييس
ّ

النحاة في
سانييف المعاصريف سعيد األفغاني في اعتراضو عمى ّ
ابتدعيا كعمى ىذا اتبع الكثير مف المّ ّ

النحاة
النحك مف االحتجاج ،ككاف رد بعض اآلخريف عف ىؤالء كالكقكؼ عند اليدؼ الّذم أراده ّ
أصكؿ ّ
لغوي ،فعارضكىـ بقكليـ :فَ ِمن أين لنا وكيف السبيل إلى التيدي لمعرفة آراء المسبقة
مف معيار
ّ

السنين.
لممعاصرين الّذين نعرفيم فَ َما بالنا بالغابرين وبيننا وبينيم مئات ّ

حساف كميدم
الرحمف الحاج صالح عمى مكقؼ سعيد األفغاني،
٭
ُ
كتماـ ّ
يعترض عبد ّ
كمحمد عيدّ ،
ّ

النحكييف بالقرآف الكريـ كقراءاتو
المخزكمي ،كعمي أبك المكارـ ،كأحمد محمكد نحمة ...الخ ،كفسَّر احتجاج ّ
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غكية مف كالـ
أف ىذه
ّ
كالحديث ّ
غكية لمحمكلة المّ ّ
غكية ال تتسع حمكلتيا المّ ّ
المدكنة المّ ّ
بكم ال ّشريؼ عمى ّ
الن ّ

بناء
العرب ،كأثبت كقكفو إلى جانب ّ
النحاة ،كاحتجاجيـ بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث النبكم ال ّشريؼ ،ن
بكم ال ّشريؼ مصدريف لغكييف ليما ٌّ
حد؛ أم بداية
عمى ىذه اإلثباتات ،ألـ يكف القرآف الكريـ كالحديث ّ
الن ّ

النص القرآني بالنسبة إلى
كنياية مخصكصة بفترة غير أخرل ،كعناصرىما عمى ىذا محدكدة؟ كىكذا ّ

لغكية مفتكحة؛ حيث
ّ
مدكنة ّ
األكليف مصد انر لغكيان محدكد الحجـ كالعناصر؟ ك ّ
أما كالـ العرب فيك ّ
النحاة ّ
ممف احتج
بقي ّ
النحاة يسمعكف كالـ العرب فترة زمنية طكيمة حتّى سمعكا مف طبقة ال ّشعراء المحدثيف ّ
كخاصة في عصر التّدكيف إذ كاف
بيـ؟ كليس مثؿ ما كاف كالـ العرب شع انر كنث انر في زماف الفصاحة
ّ

غكييف يسمعكف مف فصحاء العرب بدكف
مصد انر لغكيان ضخما مفتكحا ،فمـ يزؿ العمماء مف ّ
حكييف كالمّ ّ
الن ّ
انقطاع حتّى نياية الفصاحة العفكية فال َّ
العدد بالنسبة إلى القرآف الكريـ
بد أف تككف عناصره غير محدكدة ّ

َّ
الرسكؿ
الزماف
بكم ال ّشريؼ ،كالى ىذا ّ
كالحديث ّ
الن ّ
المعيف المحدكد بنزكؿ القرآف الكريـ ،كبحياة ّ
!!
النحاة إلى
السماع أكسع مف المنيج الكصفي فقد تضمنتو ،كتجاكزه ّ
٭جاءت دراسات ّ
النحاة في ّ

األكليف بالمنيج التاريخي الّذم تمتد فيو دراسة المّغة
التقعيد كالكضع المعيارم ،كلـ يعتف ّ
النحاة كالمّ ّ
غكيكف ّ
الزماف كالمكاف ،فال يمكف إخضاعيا في حالة حركتيا كتغيرىا
مف خالؿ تعاقبيا التاريخي الممتد عبر ّ
فية
لممنيج
الصر ّ
الص ّ
كتية ك ّ
العممي الّذم تُبنى عميو القكاعد ،فالمنيج التاريخي تعاقبي تتغير فيو البنيات ّ
ّ
األولين في تقعيد القواعد ووضع عمم ال ّنحو ،الّذم
تركيبية ك ّ
الد ّ
كالّ ّ
اللية ،كىذا ما ال يتكافؽ مع منيج ّ
غكية في حالة تغير المّغة
يكجب دراسة المّغة في حالة ثباتيا ،فيؿ يمكف كضع القكاعد كالمعايير المّ ّ

عممية في
عممية
تطبيقية
األكليف دراسة تنظيرّية أك تعتمد التنظير بؿ ىي
ّ
ّ
ّ
كتطكرىا؟ كلـ تكف دراسة ّ
ّ
غكية المعاصرة كمبادئيا ،كال ينظركف ليا
غكية العر ّبية فتجدىـ يتكممكف في العديد مف العمكـ المّ ّ
المدكنة المّ ّ
بالمصطمحات كالتعريفات النّظرّية.

مانية
غكية بالحدكد ّ
٭ي ُ
سانيكف العرب في دراسات ّ
الز ّ
حكييف ،كفي تحديد الدراسة المّ ّ
الن ّ
ختمؼ المّ ّ

األدبية المشتركة «المّغة الفصحى» المتمثمة في
النموذجية
المكانية-إىماؿ المنيج التاريخي-في المّغة
ك
ّ
ّ
ّ

النبكم الشريؼ كلغة كالـ العرب (شع ار كنثرا) ،ك أركا ّأنيـ أىممكا المّغات
لغة القرآف الكريـ ،كالحديث
ّ
األخرل (الميجات األخرل غير الستة) فأخطأكا حينما حددكا المّغة بيذه المعايير في حدكد الفصاحة ،كيرل
العربية ،كىذا ما لـ يكف؛ فيي لغة التقعيد
غوية في المّيجات
النحاة أخمطوا بين
أف ّ
ّ
المستويات المّ ّ
ّ
بعضيـ ّ
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حوي في تفاضؿ لغات العرب كقبائميا ،فكانت قبيمة أفصح مف قبيمة أخرل فقبيمة ىذيؿ الّتي تق أر
ال ّن ّ
أن
أما قبيمة طي فأفصح من قبيمة ىذيل و ّ
روضات» بفتح الواو و « َ
عورات» و « َ
« َ
بيضات» بفتح الياء ،و ّ
أيت زيداً ،فقبيمة ربيعة تقف عمى ساكن
قبيمة ربيعة كانت تقف عمى ساكن في مثل قول العرب :ر ُ

العربية ونحوىا المفعول بو منصوب
ت َزْي ْد .فزيداً مفعول بو منصوب ،وفي قواعد المّغة
فيقولونَ :أرَ ْي ُ
ّ

المكانية حرمكا أنفسيـ مف المّغة
مانية ك
األكليف بكضعيـ القيكد ّ
أف ّ
ّ
الز ّ
وليس ساكنا ،كاعتبر بعضيـ ّ
النحاة ّ
مخصكصة ،كحرمكا أنفسيـ من ثراء وتنوع المّغة
كاتساعيا كتنكع ليجاتيا فقد اقتصركىا في ليجات
ّ

ساني لمسانيين العرب في نقد
الص ّ
ّ
العربية في ليجاتيا ومستوياتيا وتنوعاتيا ّ
وتية ،وامتد التفكير المّ ّ
حوية القديمة.
ظرية ال ّن ّ
ال ّن ّ

سانييف المعاصريف في احتجاج ال ّنحاة بالمّغة
٭ ي
الرحمف الحاج صالح لمكقؼ المّ ّ
ُ
عترض عبد ّ

األدبية المشتركة» ككجكد ليجات منفصمة
موذجية
األدبية» «المّغة ال ّن
العربية وأسطورة «المّغة المشتركة
ّ
ّ
ّ
ّ

عنيا أثبت بيا تعسؼ المستشرقيف قبؿ المّسانييف العرب ال ّذيف تأثركا بيـ دكف كعي أك بكعي منيـ ،في

التعسؼ أف نقكؿّ :إنيـ
األكليف خمّطكا بيف الفصحى كالمّيجات ،كمف محض
أف عمماء المّغة ك ّ
قكليـ ّ
ّ
النحك ّ
خمّطكا بيف الفصحى كالمّيجات مع ما نالحظ مف التداخؿ الحقيقي المطّرد العميؽ بيف الفصحى ،وىذا

بأف التّغير
نوع في ال ّنصوص ًّأيا كانت حتّى في القرآن الكريم وال ّ
شعر ،كأثبت الحاج صالح ِعْمـ ّ
النحاة ّ
التّ ّ

النحاة كأرادكا إبقاء ىذه المّغة بأصكاتيا كمدلكالتيا دكف تغير ،كىذا ىدفيـ
التاريخي
يعمموُ ّ
كتطكر المّغات ُ
ّ
تطكر المّغات ىك شيء غريب عمى العمماء
الحقيقي مف المّغة العر ّبية ،كيعتقد أكثر المحدثيف ّ
أف فكرة ّ
غكييف
خاصة المّ ّ
طكر كما فيمو عمماء المّغة الغر ّبييف ،ك ّ
القدامى ،كىذا صحيح إذا كاف المقصكد مف ذلؾ التّ ّ
يخية المقارنة لمغات.
مف القرف التاسع عشر الّذيف
تخصصكا في الدراسة التار ّ
ّ

غكم في المّغة العر ّبية أفي زماف
ثبت الحاج صالح ِعْمـ ُعمماء المّغة ك ّ
٭ ُي ُ
األكليف بالتّغير المّ ّ
النحك ّ
تحكؿ مف نظاـ إلى آخر أك جزء منو إلى
حكؿ ّ
الزماني لمغة ىك عندىـ ّ
كاحد أـ تالحؽ تابع بفارط؟ فالتّ ّ

تحكؿ عناصر مف المّغة منفصمة بعضيا عف بعض كما كاف يعتقده كيعمؿ بو المّغكيكف
آخر كليس ّ
الكصفييف
غكييف
ّ
يخية ،كيقرب الحاج صالح عمماءنا القدماء مف المّ ّ
غكية التار ّ
المتخصصكف في البحكث المّ ّ
ّ
المحدثيف الغربييف إلى التفسير الدياكركني ،كال يخص النظاـ أم الكصؼ السنكركني.

٭يرد الحاج صالح عمى المّسانييف المحدثيف في نظرىـ في أكؿ األمر لمفيكـ المّغة كتفريقيـ بيف
غوية ،كعاب عنيـ
المّيجات
العربية األخرى ،ككذلؾ رأييـ في نظرىـ لمقدامى لخمط بيف المستويات المّ ّ
ّ

األدبية المشتركة
النموذجية
عربية غير مسايرة لمغة
ّ
ّ
الحاج صالح ىذا ،حتّى ساد االعتقاد بكجكد ليجات ّ
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محمية
كيفية
أف ّ
ّ
أف المّغة تعنى ب ّ
النصكص المنقكلة عف السمؼ تُبي ُف ّ
في البيئة العر ّبية ،كالحقيقة ّ
اجتماعية ،ونظام المّغة واحد ،كما
مخصكصة في استعماؿ جماعة لوحدة لغوي ّة واحدة ،والمّغة ظاىرة
ّ

تدؿ لفظة المّغة عمى طريقة الكالـ عمكما؛ بؿ ّإنو يعد ىذا القكؿ مف األكىاـ الّتي كقع فييا المّسانيكف
ّ

النقؿ كالعقؿ معان ،كقد شاعت في زماننا بعض التّصكرات الخاطئة حكؿ ىذا
مما ال يؤيد ّ
المحدثكفّ ،
بأف المّغكييف العرب لـ يتفطنكا إلى وجود لغة
المعيار كحكؿ ما قاـ بو المّغكيكف مف أعماؿ مف ذلؾ :القكؿ ّ

شعر
الزماف
خاصة باإلنتاج األدبي كىي عند الكثير من معاصيرنا لغة القرآن ولغة ال ّ
مشتركة في ذلؾ ّ
ّ
ووجود ليجات منفصمة عنيا ،يتخاطب ك ّؿ قكـ منيـ بإحدل ىذه المّيجات ،كبالتالي أخطأكا الغرض

تماما عندما خمطكا في كصفيـ لما ظنكا ّأنو لغة كاحدة بيف «الفصحى» ك «المّيجات» فجاءت أكصافيـ

أف ىذا الّذم يسمكنو بالمّيجات
مضطربة ،كىذا بعيد عف الكصؼ
العممي في زعميـ ،كقد حاكلنا أف ّ
نبيف ّ
ّ
ليجي لغة التخاطب
حد سكاء في التخاطب (قديما) كفي القرآف كفي الشعر ،فال تنفرد بما ىك
مكجكد عمى ّ
ّ
لسماع عند عمماء العرب في تكثيؽ كالـ العرب عمى منيج
أبدا ،كيفسر الحاج صالح المبادئ
ّ
العممية ّ
لسماع عند عمماء العرب كفقا لمعطيات المّغة كلتكثيقيا
ألف المبدأ
الرواية والنقل في الحديث؛ ّ
العممي ّ
ّ
يخية ،كذلؾ الختالؼ
معايير
خاصة مغايرة لممبادئ الّتي ُب َّ
ني عمييا تدكيف الحديث الشريؼ كاألحداث التار ّ
ّ
النحاة الّذيف جاؤكا قبمو عاشكا في زماف الفصاحة السميقية ،كأصؿ
الظركؼ كاختالؼ الزماف .فسيبكيو ك ّ

فيبيف
األصكؿ ىنا ىك ثبكت فصاحة المنقكؿ بثبكت فصاحة القائؿ منو أك الناقؿ مف العرب الفصحاءُ ،

ِ
األكؿ اليجرم مف
أف ّ
ّ
النحاة كالمّغكييف الّذيف ُنقؿ عنيـ كالـ العرب بأخذىـ عف فصحاء العرب في القرف ّ
أف جؿ ما ح ِ
صد مف المّغة ينحصر في زماف المّغكييف الكبار
ُ
الرابع كبيف َّ ُ
سنة  99تقريبا إلى غاية القرف ّ
مف تالميذ أبك عمرك بف العالء ،كيدحض الحاج صالح مقكلة االستشياد بشعر مجيول القائل ،كيفسرىا

تفسي انر عمميان دقيقان كما أشار إلى ذلؾ أحمد محمكد نحمة ،كرمضاف عبد التكاب في كتابو (بحكث كمقاالت
غكم) أسطورة األبيات الخمسين في كتاب
في المّغة) الباب الثّالث مف الكتاب (في أصكؿ االحتجاج المّ ّ
سيبويو؛ فإف كاف شعر مجيكؿ القائؿ لـ يجز االحتجاج بو (إالّ أن يكون ناقمو ثقة مأموناً) فمـ يعيبكا

النحاة يستشيدكف
إف ّ
ذلؾ عمى سيبويو وال شككوا فيما روى لثقتيم فيما روى لثقتيـ في عدالتو كضبطوّ ،
غكم في الظركؼ الّتي عرفتيا
عمى كالـ العرب ببيت مجيكؿ القائؿ غير كارد أبدان ىينا؛ ّ
السماع المّ ّ
ألف ّ

الميـ ىنا أن يكون الناقمون-العمماء الّذيف جمعكا المّغة-ىـ
المّغة العر ّبية غير الركاية لمحديث النبكم؛ إذ
ُ
ألنيـ ىـ كحدىـ تكارثكه كىـ
المسمكع عنيـ مف فصحاء العرب المعركفيف بذلؾ عند جميع العمماء؛ ّ

األكؿ ،كالثّاني لصحة ما ينقؿ...الخ
فصحاء كلـ يككنكا بالضركرة في القرنييف ّ
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كرد قكؿ بعضيـ باالحتجاج بشعر ال يجكز االحتجاج بو لمضركرة الشعرّية ،كمف األكىاـ الخطيرة

أف المّغكييف العرب اعتمدكا أكثر عمى ال ّشعر في سماعيـ ،كفي
أيضا نذكر ما ّادعاه بعضيـ مف ّ
ألف نظاـ المّغة كاحد كما
أف لغة ال ّشعر غير لغة النثر ،كىذا غير صحيح ّ
استنباطيـ لمقكاعد كتجاىمكا ّ
عرية ،كىي مف جممة ما ُيرَّخص لمشاعر المرتجؿ
بيناه ثـ يختص ال ّشعر بُِرخص َّ
سمكىا بالضرورات ال ّ
ش ّ

ؾ المدغـ ككالفصؿ بيف الجار
في استعمالو لما ُيعتبر أصالن مف حيث االشتقاؽ أك التفريع مف األصكؿ كف ّ
كالمجركر كصرؼ ما ال ينصرؼ؛ كىي أشياء معدكدة محصكرة ،كىذا ال يعني ّأنو يجكز لمشاعر أف

النحكييف عمى
يخرج أو يخرق نظام المّغة فيمحن .كيعيب الحاج عف الكصفييف المّسانييف قكليـ اعتماد ّ

النحاة العرب عمى الشعر
ال ّشعر كحده في االستشياد خالفا لما راج في زماننا مف األكىاـ حكؿ اعتماد ّ
الضركرة
الضركرة الشعرّية .كىنا ّ
البد مف التفريؽ بيف ّ
كحده مع شيء قميؿ مف النثر ،كليس المحف ىك ّ

ال ّشعرّية كالمّحف أك الخطأ في المّغة.

األكليف كضعكا القكاعد بالمّغة
٭يفند كيدحض الحاج صالح كالـ المّسانييف في قكليـ إ ّف ّ
النحاة ّ
المكتكبة الّتي جمعكىا ال المّغة المسمكعة كلغة المشافية ،كتمسؾ المّغكيكف في أخذىـ عف العرب بمبدأ

آخر صارـ كىك االعتماد أساسان عمى السمع والمشافية ،كاالمتناع المطمؽ مف الرجكع إلى ما ىك مكتكب
ككانكا يسمكف المصادر المكتكبة بػ «الصحؼ» كيحطكف مف قيمة ك ّؿ ما أخذ عف ىذه الصحؼ مف
أما مسألة األخذ عن الصبي أو المرأة أو الشيخ أو أيا كان عاقال أو غير عاقل ،فيبيف
ال ّشعر كالمّغة ،ك ّ
أما فيما
النحكييف كالمّغكييف ،كيرد بذلؾ عمى مف َّادعى أخذ ّ
الحاج صالح مبدأ ّ
النحاة مف غير الثقةّ ،
يخص الثقة في ما ُيركل فكاف ليـ مقياس عممي اعتمد عميو جميع العمماء قديما كىك أف يككف لمرواية
أكثر من مصدر(أن تصدر من أكثر من وجو موثوق) فك ّؿ ما ىك «مجتمع عميو» كما كانكا يقكلكف بما

الرحمف الحاج صالح
في ذلؾ القراءات القرآنية فال ّ
مما ذىب إليو عبد ّ
مرد لو أبدان ،كيتبيف ّ

ىو

أف الكالـ لـ يسمع عف الصبي كحده ،كال عف المرأة كحدىا ،كال عف الشيخ كحده
كثرة المستعممين؛ أم ّ
كيثبت ذلؾ الحاج صالح ببحثو الدقيؽ لكتاب سيبكيو ككثرة االطالع عميو ،كىذا الّذم يشير إليو سيبكيو

في ك ّؿ صفحة مف كتابو« :ىذا عربي كثير ،وىذا أكثر وأعرف ،وىذا قميل أو ال يكاد يعرف .فإذا كثر
عامة العرب» .فيذا المقياس؛ ىك الّذم
كثرة ال مزيد عميو قال :ىو أعرب وىو الّذي يمثل عنده لغة « ّ

ؾ ّأنو كاف كثي ار جدان إذ المثاؿ الكاحد يحتاج
يجعؿ مف مكقؼ المّغكييف العرب مكقفان عمميان بحتان ،كال ش ّ

ليصير قاعدة أف ُيسمع مف المئات مف الناطقيف كلسيبكيو عبارات صريحة تدؿ عمى ذلؾ؛ وىو ثقة.
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األكلكف
٭ يثبت الحاج صالح ّأنو ال يمكف كصؼ المّغة إالّ بتحديد موقعيا الجغرافي كما فعؿ ّ

عامة العرب» أك «لغة األغمب
بي عند لغكيينا ىك «لغة ّ
كبضبط معيار ّ
عامة العرب ،فالمعيار العر ّ
ألنو معيار لمغة األغمبية ال لفئة قميمة ،وىذا المبدأ
جني ،كىك معيار موضوعي؛ ّ
والكثرة» كما يقكؿ ابف ّ

ىو اآلن المعمول بو في وصف المّغات .فال تكصؼ لغة إالّ إذا ُح ّدد كيانيا الجغرافي كمجمكعة الناطقيف
بيا كاعتبار األكثر األغمب المطرد من ضروب كالميم مع التنبيو عمى القميل في االستعمال.

العممية كالمكضكعية في
األكليف بغياب المنيجية
ّ
٭ يرد الحاج صالح عمى المّسانييف الّذيف اتيمكا ّ
المكضكعية ،كمف حيث دقة المناىج
غكية ،ككاف عمميـ ىذا عمميان منيجيان بحتا مف حيث
ّ
جمع المدكنة المّ ّ

غكم
المكضكعية فتتمثؿ في
أما
ّ
غكم؛ أم الكياف المّ ّ
تصكرىـ الكاضح أكال لممعيار المّ ّ
الّتي ساركا عميياّ ،
ّ
تعرؼ عمى الناطقيف بيذا المعيار ،كلجئكا في ذلؾ إلى
الّذم عزمكا عمى كصفو كتدكينو ،كثانيا لكيفية ال ّ
مكضكعية ...والنتيجة الكبرى نجد الحاج صالح
مقاييس
ّ

غكييف
أف تحرم المّ ّ
كالكصفييف اتفقكا عمى ّ

المسمى
حكييف لـ يكف في لغات مخصكصة-ستة قبائؿ-الّتي نقمّيا السيكطي عف الفارابي في كتابو
كّ
الن ّ
ّ

«األلفاظ والحروف» كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ ،كلـ يؤخذ عف حضرم قط ،فقد أخذ عنيـ
النص الّذم ذكرناه لؾ مف قبؿ ،كىك
ككما ذكر أحمد محمكد نحمة ،فال صحة إذف لما أكرده السيكطي في ّ

أف العمماء لـ يأخذكا المّغة مف حاضرة الحجاز فحاضرة الحجاز ىي مكة ،كمكة مقاـ القريشييف ،فاستشيد
ّ

كتجكؿ المّغكيكف العرب في أكثر األقاليـ مف شبو جزيرة العرب
سيبكيو بمغة قريش ،كيقكؿ الحاج صالح:
َّ
كلـ يترككا أم بطف كأم قبيمة ،إالّ سمعكا مف أفرادىا خالفان لما قالو الفارابي في نصو المشيكر ،كأكبر
النصكص الّتي كصمت إلينا
النصكص نفسيا فيكفي أف نتصفح
المدكنة العظيمة مف ّ
دليؿ عمى ذلؾ ىي ّ
ّ
خاصة لنتبيَّف أف أكثر القبائؿ العر ّبية ليا ما يمثمُيا فيو كلك بشاعر كاحد.
كمف ال ّشعر
ّ

األكليف لدراسة المّغة العر ّبية بالمنيج المعيارم لمحفاظ عمى المّغة كثباتيا ككقكفيـ
تبيف منيج ّ
٭ ّ
النحاة ّ
غكية
أف ك ّؿ زمف تختمؼ فيو األنظمة المّ ّ
أماـ المنيج التاريخي-كما رفض ذلؾ دم سكسير-إليمانيـ ب ّ

تحكؿ
فالتحكؿ ّ
تحكؿ مف نظاـ إلى نظاـ آخر أك جزء منو إلى آخر ،كليس ّ
ماني لمغة ىك عندىـ ّ
ّ
الز ّ
المتخصصكف في البحكث
غكيكف
عناصر المّغة منفصمة بعضيا عف بعض كما كاف يعتقده كيعمؿ بو المّ ّ
ّ

يخية.
غكية التار ّ
المّ ّ

بي المعاصر عند بعض الباحثيف
٭تبيَّف أثر المّ ّ
ساني العر ّ
سانيات الغر ّبية المعاصرة في التفكير المّ ّ
النحك ،كيظير ذلؾ في ق اررات مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة كأعضائو ،منيـ
العرب كفي دراستيـ ألصكؿ ّ
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حساف
إبراىيـ أنيس ،كعمي عبد الكاحد كافي ،كرمضاف عبد التكاب،
كتماـ ّ
كمحمد عيد ،كعبده ّ
اجحيّ ،
ّ
الر ّ
الركاد تغيي ار عظيما في
كمحمكد السعراف ،ككماؿ بشر ،كشكقي ضيؼ ...كغيرىـ الكثير ،كأحدث ىؤالء ّ

سانيات المعاصرة ،فظيرت ق اررات مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة كفقا
غكية العر ّبية بمناىج المّ ّ
ال ّدراسات المّ ّ
ليذا األثر.

ثـ عمى ما ىك
أف دراسات المّسانييف الكصفييف ألصكؿ ّ
٭تبينت الدراسة ّ
النحك قائمة عمى النقد َّأكالّ ،

النحك ،كلعمّنا في الكقكؼ عند دراسات الكصفييف
غكية في أصكؿ ّ
تطبيقي مف مسائؿ ىذه المادة المّ ّ

يدية ال المسائؿ
العمميات
المّسانييف المعاصريف عند المسائؿ
الذىنية التّجر ّ
ّ
التطبيقية-القياس خصكصا-ك ّ
ّ

أف عمـ
النظرّية ألصكؿ ّ
ّ
النحك نقؼ عند تحديد حدكد مفيكـ العمـ كالمصطمحات كتطبيقاتيا ،كالحقيقة ّ
ثـ ظير كعمـ مستقؿ بتطبيقاتو كتنظيراتو إالّ بعد كقت
النحك بدأ كعمـ تطبيقي مع نشأة عمـ ّ
أصكؿ ّ
النحكّ ،

السيكطي ،كيحيى الشاكم.
متأخر عند ابف األنبارم ،ك
ّ
النبكم الشريؼ؛ حيث رفضكا ما ادعاه مذىب
سانيكف المعاصركف االحتجاج بالحديث
٭ي ُ
ثبت المّ ّ
ّ

النحاة لـ يستشيدكا
بأف ّ
المانعيف مف االحتجاج بالحديث ال ّشريؼ ،أف رُدكا عمييـ كعارضكىـ في مقكالتيـّ ،
بالحديث الشريؼ فقد ثُبت احتجاج سيبكيو بالحديث ،كلـ يرفض االحتجاج بو ىك كشيكخو مف البصرييف
أما ادعاءات المانعيف
ككذلؾ الحاؿ مع الككفييف ،كأثبت ذلؾ المفيرسكف لكتاب سيبكيو إماـ ّ
النحكييف ،ك ّ

حجة .كىـ
بأف الحديث َّ
العرب كمّيم ّ
ركم بالمعنى ،ال بالمّفظ ،فإف ركم بالمعنى؛ ّ
ّ
الركاة كانكا عربا و ُ
فإف ّ
مف الصحابة

كأقر مجمع المّغة العر ّبية في ق ارراتو االحتجاج بالحديث بمطمقو (المركم بالمعنى

النبكية ال ّشريفة.
كالمركم بمفظو)؛ أل ّف كتب الصحاح الست أثبتت صحة األحاديث
ّ

م المّغكم
أف ّ
٭ي ُ
ثبت المّ ّ
سانيكف المعاصركف ّ
النحاة لـ يمتزمكا بالمعايير الّتي كضعكىا في منيج التّحر ّ

حكم بالمعايير الّتي كضعكىا في منيجيـ إما عف معيار تقسيـ الشعراء لطبقات العصر
كالتقعيد ّ
الن ّ

النحاة بشعر المحدثيف كالمكلّديف ،كاحتجاج
الجاىمي كاإلسالمي كاألمكم كالعباسي فقط ،فقد ثبت احتجاج ّ

السماع مف القبائؿ
سيبكيو بشعر بشار بف برد ،كأما معيار القبائؿ الست فقد احتجكا بجميع القبائؿ ،كأخذ ّ

أف الشعر ال يصمح
األخرل كاف لـ يكف االحتجاج بيا متساكم بينيا في األخذ ،كرأل معظـ المّسانييف ّ

الضركرة ال ّشعرّية خرؽ لمقكاعد ،كال يجكز التقعيد عمييا ،كال ينظر ليا في كجو
ألف ّ
دائما االحتجاج بو؛ ّ
النحاة
الضركرة الشعرّية عند ّ
مف كجكه القياس ،كرد عمييـ الحاج صالح ىذا القكؿ فميس المّحف ىك ّ
كالمّغكييف.
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بكم
بي عمى أصكلو مف القرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث ّ
سانيكف إلعادة بناء ّ
٭يدعك المّ ّ
الن ّ
النحك العر ّ
النحك مف كالـ العرب
حكم لعمـ ّ
الشريؼ في أغمبيا مف ىذه األدلّة ال االعتماد الغالب في التقعيد ّ
الن ّ

منظكمو كمنثكره ،كافؽ مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة عمى االحتجاج بكالـ المكلّديف ،كلكف انقسـ إلى

المتقدميف في االحتجاج بكالـ المكلّديف كبعد
األكؿ مف المجمع ساركا عمى مذىب
ّ
قسميف أصحاب الجيؿ ّ
األكؿ مف الم ْجمعييف ،كمجيء جيؿ جديد يدعك إلى التجديد زادت أصكات الداعيف لقبكؿ
رحيؿ الجيؿ ّ

مد عصر االستشياد ،إلى العصر الّذم
كالـ المكلّديف كالمحدثيف كالمعاصريف ،فدعا طو حسيف إلى ّ
نعيش فيو ،كاقترح بعده أحمد حسف الزيات رد االعتبار إلى المكلّد ليرتفع إلى مستكل الكممات القديمة
الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف المجتمع كالحدادين
السماع من قيود ّ
كاطالؽ ّ
والنجارين والبنائين وغيرىم.

السماع مف المحدثيف في العصر الحديث بشركط إقرار
٭يكافؽ مجمع المّغة في القاىرة عمى قبكؿ ّ

لغكية كالمعجـ الكبير كالمعجـ
المصطمحات كاأللفاظ المستعممة الحديثة ،كقد كضع لذلؾ المجمع معاجـ ّ

لمسماع مف المحدثيف كالمعاصريف.
الكسيط ...الخ كفي رد االعتبار ّ

النحاة بشعر
٭تظير معارضة المسانييف ل ّمنحاة في احتجاجيـ بشعر مجيكؿ القائؿ ،فقد احتج ّ

ألف فيو ألف بيت قد
مجيكؿ القائؿ في المّغة ،كظير احتجاج سيبكيو في الكتاب بشعر مجيكؿ القائؿ؛ ّ

النحاة فكضعكا عمييا النقد
ُعرف قائموىا وخمسين مجيولة القائمين ،بحث المّسانيكف في ثغرات ّ

ؾ
الركاية؛ ألنّو رغـ ىذا المعيار انفتح باب الش ّ
كعارضكىـ في التّحرم كاالحتجاج المّ ّ
الركاة ك ّ
غكم في ّ
نحكم أسمكبو في منيج القبكؿ كالرفض ،كدعا أعضاء مجمع المّغة العر ّبية إلى
كاالرتياب ،كصار لك ّؿ
ّ

غكم في المّغة العر ّبية عمى أف تككف المّغة مطّردة في االستعماؿ ىي لغة تعاممنا اليكمي ،فال
القياس المّ ّ

تككف لغتنا اليكـ ىي لغة بني أسد جميعاً ،فال ينبغي متابعة بني أسد في ما انفردوا بو من صرف

جني
غكم في القاىرة مقكلة ابف ّ
(فَ ْعالن) ،كأف لغة ىؤالء قد كصفت بالضعؼ كالرداءة ،كتابع المجمع المّ ّ
دكف تقييد ،فمممكلديف لغة انفردكا بيا كلممحدثيف كالمعاصريف لغة ينفردكف بيا لتيسير التّعبير كالكفاء
بمقاصد الناس كاصطالحات العمكـ كالصناعات كالفنكف كغير ذلؾ.
َّ
غكم بالقاىرة كق اررات أعضائو ال يبتدعون قواعد جديدة ،كال
غكم عند المجمع المّ ّ
٭ تمثؿ القياس المّ ّ

فتح باب
غكم ال القياس ّ
حكم -كال ُي ُ
الن ّ
يخرجكف بق ارراتيـ عف طبيعة المّغة كنظاميا المكركث-فالقياس المّ ّ

تكيات
االجتياد عمى مصراعيو ،فممّغة أصول ومعالم ال ينبغي أن تُ ْخ َر َ
غكم كفؽ المس ّ
قُ ،
كيجرل القياس المّ ّ
األربعة لمغة ،كبعدما ك ِ
تنمية
النحك ،نما
ضع القياس في عمـ ّ
كتطكر لدل المتأخريف بشكؿ مباشر في ّ
ّ
ُ
403

الخاتمة
جني
المّغة كطرائؽ ُنمكىا الّتي تأسست لخدمة أصول المّغة وأقيستيا ومقاييسيا ،كذلؾ ما تجمى عند ابف ّ
لغوي استعمالي لمغة .كمنيا كضع
كشيخو أبي عمي الفارسي ...كغيره مف المتأخريف؛ حيث أصبح قياس
ّ

غوية
غوي الخاطئ؛ كىك ما عرؼ باألخطاء المّ ّ
المجمع ضكابط كمعايير تقؼ جحر عثرة أماـ القياس المّ ّ

لمعامة كالجميع-ال يقؼ مستعممو عمى مقاييس المّغة
ؾ مشاع
الشائعة كىذا األخير بما ّأنو استعماليُ -مْم ه
ّ
كمعاييرىا كالقياس عند األطفاؿ الّذيف ال يمتمككف قد ار كفي ار لمعايير المّغة.

كتماـ
٭تم ّيز القياس المّ ّ
غكم عند المّسانييف المعاصريف كمنيـ إبراىيـ أنيس ،كرمضاف عبد التكاب ّ

سانيات
كمحمد خضر حسيف،
بيدم،
حساف ،كسعيد جاسـ ّ
كمحمد حسيف عبد العزيز ،كعند ارئد المّ ّ
الز ّ
ّ
ّ

الرابع في تنمية الممكة المّغكيّة
نيات
العامة دم سكسير في كتابو «محاضرات في المّسا ّ
العامة» في الفصؿ ّ
ّ
ّ
كتطكر المّغات.
غكية لمغات،
عند الطفؿ ،كالتنمية المّ ّ
ّ
٭يغالي العديد مف أعضاء مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة في العديد مف الق اررات في تيسير قكاعد

بالسماع بالمعايير الّتي
غكم ،في حيف لـ يتكاف ّ
النحاة كالمّ ّ
غكيكف في االحتجاج ّ
السماع المّ ّ
المّغة العر ّبية مف ّ

غكية العر ّبية أماـ المكلّديف كاألعاجـ ممف أحدثكا تغيي ار في
كضعكىا كلـ يتسامحكا في قكاعدىا كمعاييرىا المّ ّ

النحاة
السماع ،وقواعد المّغة
العربية ،فمك أجاز ّ
ّ
المّغة العر ّبية فال يجب المغاالة في تيسير معايير ّ
سانييف-لكاف لممكلّديف مف العرب كاألعاجـ لغة غير المّغة العر ّبية ،كلكاف لنا اليكـ
غكيكف ذلؾ-مثؿ المّ ّ
كالمّ ّ

النحك الذم نشأ باعتباره َّ
الديف كحارسان ليما
مدافعان عف المّغة ك ّ
أف ّ
لغة غير المّغة العر ّبية ،كيرل خميؿ كمفت ّ
ضد المّحف كأخطاره كاف مف المنطقي أف يفرض ديكتاتكريتو كديكتاتكرية عممائو ،ىذه الديكتاتكرية الّتي

النحك أنفسيـ ،كما يفعؿ ك ّؿ منع
كانت بحاجة لكي تتكاصؿ إلى أف تمنع االجتياد كأف تستعبد عمماء ّ

لالجتياد ،كك ّؿ قمع لحرية البحث العممي .فكانت النتيجة المنطقية لك ّؿ ذلؾ ىي انفصاؿ ا ّلنحك عف
النحك عف لغة الحياة كتعاليو عمييا مع إقفاؿ ك ّؿ باب االجتياد
الحياة ،كعف لغة الحياة كيؤدم انفصاؿ ّ

غكية ،كال يحتاج إلى العكدة المتكاصمة
أف ّ
النحك عمـ ُعمكم ال يتصؿ بالجماعة المّ ّ
إلى خمؽ كىـ مؤداه ّ

إلييا.

ظرية
٭ تبيَّف مف محاكالت المّسانييف المعاصريف جعؿ ّ
بي كأصكلو كصفيان كفؽ ال ّن ّ
النحك العر ّ
ألف
النحك ك ّ
النحك كتيسير ّ
بي الكصفي بمقكالت تجديد ّ
الوصفية ّ
ّ
النحك الجديد ،كىذا ما لـ يكف؛ ّ
النحك العر ّ
المعيارية ال يمكف الخمكص منيا ،كبيذا المبدأ
ظرية
بي ،كما كضعو ّ
ّ
ّ
األكليف كفؽ ال ّن ّ
النحاة ّ
النحك العر ّ
م؛ ك ّأنو بدأ كصفيان كانتيى معياريان.
النحك كصفيا ّ
تتأسس قكاعده كمبادئو ،فال يمكف جعؿ ّ
ألنو معيار ّ
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النحاة ليمتزمكىا عند النظر في المادة
التأسيسية ك
النحك ىي القكاعد
التأصيمية الّتي كضعيا ّ
٭أصكؿ ّ
ّ
ّ

السبر كالتّقسيـ
السماع
المّ ّ
العممي كالقياس كاإلجماع كاالستصحاب كاالستدالؿ كاالستحساف ك ّ
غكية كىي ّ
ّ
النحاة ،فأصبحت ىذه األصكؿ معايير ألفكارىـ كمقاييس
كالتّعارض كالتّرجيح كقكاعد التّكجيو ،كتكجييات ّ

منيجية
النحك باعتبارىا ضكابط
ألحكاميـ كآرائيـ الّتي يأتكف بيا فيما يتصؿ بمفردات المسائؿ في أصكؿ ّ
ّ

حكية مف المّغة العر ّبية.
دستكرّية كدستكرىـ في كضع القكاعد ّ
الن ّ

السماع كالقياس
تبيف في ثنايا البحث العرض المفصؿ في أصكؿ ّ
٭ ّ
النحك المعتمدة كالمعتبرة مف ّ

النحاة كىذه األصكؿ الّتي لـ ييمميا المّسانييف فكقفنا
كاإلجماع كاالستصحاب ،كعرفنا المقصكد منيا عند ّ
السبر كالتّقسيـ كالتّعارض كالتّرجيح كاالستحساف إلىماؿ بعض
عند اإلجماع كاالستصحاب كاالستدالؿ ك ّ

المّسانييف ليا فعرضنا المقصكد باإلجماع كىك اتفاؽ البمديف البصرة كالككفة ،كقفنا عند بحث أحمد محمكد
ثـ عرضنا أقساـ اإلجماع كىي اإلجماع الصريح
نحمة برد االعتبار إلجماع كمرتبتو مف األدلّة
ّ
األصكليةّ ،

واإلجماع السكوتي كينقسـ كؿ منيما إلى أقساـ ،إجماع العرب ،واجماع الرواة ،واجماع ال ّنحاة ثـ تطرقنا

النحك
بعد ذلؾ إلى ّ
الرابع االستصحاب؛ كىك كما قاؿ ابف األنبارم مف األدلّة المعتبرة في أصكؿ ّ
الدليؿ ّ

تماـ ّ
ساني المعاصر في ىذا األصؿ كعدهُ
كقفنا في ىذا األصؿ عند بحث ّ
حساف في ضكء التّفكير المّ ّ
أصال بعد ال ّسماع قبؿ القياس ،كعرفنا فيو أصل الوضع ،وأصل القاعدة ،وفسرنا المقصود باالستصحاب
وبالعدول وبالرد.

٭ االستصحاب مف األدلّة الضعيفة الّتي بيا يتـ إقرار أحكاـ األصكؿ ،كالّذم ال يبنى إالّ بيا فيبنى
الدليؿ كالفرؽ بينو كبيف االستفياـ
ثـ ذكرنا بعد ذلؾ االستدالؿ كىك طمب ّ
عمى ّ
السماع كالقياس كاإلجماعّ ،
النحاة في كضع القكاعد ،كاالستدالؿ بالعكس ،كاالستدالؿ ببياف
كاالستعالـ ،كعرفنا المقصكد منو عند ّ

الدليؿ في ال ّشيء عمى نفيو ،كاالستدالؿ باألصكؿ ،كاالستدالؿ بعدـ النظير
العمّة ،كاالستدالؿ بعدـ ّ
النحك
الدليؿ
كاالستحساف كاالستقراء ،ك ّ
ثـ عرضنا بعد ذلؾ إلى الدليؿ السادس في أصكؿ ّ
ّ
المسمى بالباقيّ ،

كىك التّعارض والتّرجيح فبينا المقصكد منو ،كأشرنا إلى أنكاعو الثالثة :التعارض والترجيح بين سماعين
السبر كالتقسيـ
والتعارض والترجيح بين قياسين ،والتعارض والترجيح بين القياس واالستصحاب ،كعرفنا ّ

ثـ
كاالستحساف كمّيا الّتي لـ يشر إلييا المّسانييف المعاصريف ،كىي قكاعد أصكلية معتبرة عند نحاتناّ ،
حكم جعمنا
حساف ذكرنا غير مسبكقيف الكشؼ عف كنز قديـ في تراثنا ّ
الن ّ
تماـ ّ
بتسميطنا الضكء في بحث ّ
النحاة في
عنكانو «قواعد التّوجيو وتوجييات ال ّنحاة» فرأينا الحشد الكبير مف ىذه القكاعد الّتي يستعمميا ّ

يسمييا السيكطي «أدلّة شتَّى».
الجدؿ كالتكجيو بأنكاعو كىي الّتي ّ
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النحك ضائع ىنا كىناؾ في
ميمة ال ّ
أف القسـ األكبر مف أصكؿ ّ
بد مف ذكرىا؛ كىي ّ
كثمة فكرة ّ
ّ

ساني المعاصر استقراءه األكبر لمادة أصكؿ
ساني المعاصر ،أك ال يزاؿ لـ يبمغ النصاب المّ ّ
التفكير المّ ّ
النحك فكقنا عند إحياء أصؿ منيا عند أحمد محمكد نحمة كىك (اإلجماع) ،ككقفنا عند إحياء أصؿ آخر
ّ

الشيء الّذم لـ يشر إليو القدماء كال
حساف ،الّذم أشار كأضاؼ فيو
تماـ ّ
منيا كىك (االستصحاب) عند ّ
ّ
السيكطي ،كيحيى
يزاؿ القدر الكبير منيا حبيس المؤلفات المصادر القديمة عند ابني ّ
جني كابف األنبارم ك ّ

النحك ىي القكاعد كاالحكاـ
ألف أصكؿ ّ
بي ،كليذا السَّبب نجيؿ عمـ ّ
النحك أقكؿ؛ ّ
الشاكم الجزائرم المغار ّ
فأنا لنا
النحك؛ أم ّأننا ما زلنا ال ندرؾ القكاعد
األصكلية ّ
كالمقاييس في عمـ أصكؿ العر ّبية الّتي تُبي ُف عمـ ّ
ّ
النحك نيج المنيج الّذم يقكـ عميو كيفسر كيانو كبيانو في
عية!! كتبقى ُمتابعة األصكؿ في ّ
بالقكاعد الفر ّ
النحك ،كالبحث فيو يثرم التّفكير
غاية
ألف إزاحة الستار عف ذاؾ اإلرث األصكلي في أصكؿ ّ
ّ
األىمية؛ ّ

سانيات في الحضارة العر ّبية
كمما ال ريب فيو كال ش ّ
طبيقية لمّ ّ
ؾ االتجاىات التّنظيرّية كالتّ ّ
ساني المعاصر ّ
المّ ّ
عامة.
المعاصرة ك
ّ
العالمية ّ
النحك ،كلـ ُيمممـ فيو بما نحف عميو
كفي الختاـ؛ أرجك أف تُحفز دراستي ال ِيمـ إلى بحث يممـ أصكؿ ّ

قدمتو
فما ّ
سانيات إالّ أصال أك أصمييف في أصكؿ ّ
مف المّ ّ
النحك ،فمـ يتـ اإللماـ بيا ،كقد تعمّؽ عمييـ ىذاّ ،
فييا إالّ مجرد خطكة تحتاج إلى خطكات كثيرة ،كتمييد يقتضي التَّفصيؿ كالتّكممة كالتّقكيـ.
تم بحمد اهلل وتوفيقو
َّ

406

قائـــمة المصادر
والمراجـــــع

قائمة المصادر والمرجع
 القرآن الكريم (رواية حفص)
 المعاجم:
مطول لمّغة العر ّبية ،بيروت7891 :م ،مكتبة لبنان ساحة
 بطرس البستانيُ ،محيط المحيط قاموس ّالصمح.
رياض ّ

الكميات معجم في
الكفوي (ت7981ه7711-م)،
الحسيني
ّ
 أبو البقاء أيُّوب بن موسى ُّ

محمد المصري ،ط .2بيروت7178 :ه7889-م
المصطمحات والفروق المّ ّ
غوية ،تح :عدنان درويشّ ،

الرسالة.
ّ
مؤسسة ّ

محمد بن مكرم ابن منظور (719ه177-ه) ،لسان العرب ،تح :أحمد
 جمال ّالدين أبو الفضل ّ

فارس صاحب الجوائب ،بيروت7199 :ه ،دار صادر.

محمد
 أبو الحسين أحمد بن زكريا ابن فارس (183ه) ،معجم مقاييس المّغة ،تح :عبد َالسالم ّ

النشر والتّوزيع.
ىارون ،بيروت7188 :ه 7898م ،دار الفكر لمطّباعة و ّ

الد ِ
الحموي ت727ه7998-م
ين ياقوت
ُّ
الرومي البغدادي شياب ّ
 -أبو عبد اهلل بن عبد اهلل ّ

معجم األدباء في عشرين جزءا (إرشاد األَريب ،إلى معرفة األَديب) ،تح :دبس مرجميوت ،تر :أحمد فريد
العامة المصرية مطبوعات الطبعة
الصحافة و ّ
رفاعي راجعتو و ازرة المعارف العمومية مديرية ّ
النشر والثقافة ّ

األخيرة 7817م ،دار المأمون.

 عمي بن محمد السَّيد َّمحمد
رجانِي (977ه7171-م) ،معجم التّعريفات ،تح:
الج َ
الشريف ُ
ّ
ّ
ّ
صديق ِ
المن َشاوي ،القاىرة2991 :م ،دار الفضيمة.
ّ
ي (ت319ه) ،أساس البالغة ،تح:
 أَبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد ّالزمخشر ّ

محمد باسل عيون السُّود ط .7بيروت7178 :ه7889-م ،دار الكتب العممية.
ّ
اث في
محمد بن يعقوب الفيروز
آبادي (ت971ه) ،القاموس المحيط ،تحَ :مكتَب التّر ُ
 َم ْجِد ّّ
الدين ّ
الرسالة.
محمد نعيم العر
قسوسي ،ط .9بيروت7127 :ه2993-م ،مؤسسة ّ
مؤسسة ّ
الرسالة ،بإشراف ّ
ّ

فية ،ط .7بيروت7893 :م
محمد سمير نجيب المّبدي ،معجم المصطمحات ّ
الصر ّ
الن ّ
حوية و ّ
ّ

مؤسسة الرسالة.

المعجم الوسيط ،ط .1القاىرة7123 :ه2991-م ،مكتبة الشروق
 -مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرةُ ،

الدولية.
ّ
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لمنشر
 -ىيثم ىالل ،معجم مصطمح األصول ،ط .7القاىرة7121 :ه2991-م ،دار الجيل ّ

والتّوزيع.

العربية:
 المصادر والمراجع
ّ
العربية:
ّ أوال :المصادر
ّ

المقرب ،تح:
محمد بن يوسف بن عمي األندلسي أبي حيان (ت113ه) ،تقريب
 أثير ّّ
الدين ّ

الرحمن ط 7بيروت7892 :م ،دار المسيرة.
عفيف عبد ّ
الدم ِ
النبوية
البمقيني(ت993ه) ،االستدالل باألحاديث
امينِي (ت927ه) ،سراج ّ
 بدر ّّ
الدين ُ
الدين ِّ َ
الخ َّوام ،ط .7بيروت7179 :ه7889-م ،عالم
حوية ،تح :رياض بن حسن َ
الشريفة عمى إثبات القواعد ّ
الن ّ

الكتب.

محمد ابن األنباري (ت311ه) ،اإلنصاف في مسائل
 أبو البركات عبد ّالرحمن كمال الدين بن ّ

محمد مبروك ،ورمضان عبد التّواب .ط .7القاىرة
الخالف بين البصريين والكوفيين تح :جودة مبروك ّ
2992م ،مكتبة الخانجي.
-

نزىة األلباء في طبقات األدباء ،تح :إبراىيم السامرائي األردن

7193ه7893-م ،مكتبة المنار.
النحو ،تح:
اإلغراب في جدل اإلعراب ولُ َمعُ األدلّة في أصول ّ
سعيد األفغاني ،دمشق7111 :ه7831-م ،مطبعة الجامعة السورية.
محمد
 أبي بكر مح ّمد بن الحسناألندلسي ّ
الزبيدي ت118ه ،طبقات ّ
حويين والمّ ّ
الن ّ
غويين ،تحّ :
ّ
أبو الفضل إبراىيم ط .2القاىرة7878 :م ،دار المعارف.
النحو ،تح :عبد
حوي البغدادي ابن السراج (ت177ه) ،األصول في ّ
محمد بن َسيل ّ
الن ّ
 -أبي بكر ّ

الحسين الفتمي ،ط .1بيروت7171 :ه7887-م ،مؤسسة الرسالة.

ي (171ه319-ه) ،الك ّشاف عن حقائق التنزيل
جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر ّ
الزمخشر ّ
ّ -

معوض ،وفتحي عبد
وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،تح :عادل أحمد عبد الموجود ،وعمي
ُ
ّ
محمد ّ
الرحمن أحمد حجازي ،ط .7الرياض :مكتبة العبيكان.
ّ
الرحيم بن الحسن األسنوي ت117ه ،الكوكب ُّ
الد ّري فيما يتخرج
 جمال ّمحمد عبد ّ
الدين أبي ّ

محمد حسن عوار ،ط .7عمان7193 :ه7893-م دار
حوية من الفروع
عمى األصول ّ
ّ
الن ّ
الفقيية ،تحّ :

لمنشر والتّوزيع.
عمار ّ
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محمد الطُّوسي الغزالي (393-139ه) ،المستصفى من عمم األصول ،تح:
محمد بن ّ
 -أبي حامد ّ

ناجي السويد ،المدينة المنورة.

محمد بن سالم التغمبي اآلمدي (337ه717-ه) ،اإلحكام في
 -أبو الحسن َعمي بن أبي عمي ّ

لمنشر
الصميعي ّ
أصول األحكام ،تح :عبد الرزاق عفيفي ،ط .7الرياض7121 :ه2991-م ،دار ّ

والتّوزيع.

 أبي حيان التوحيدي ،اإلمتاع والمؤانسة ،تح :ىيثم خميفة الطعيمي ،ط .7بيروت 7112ه-2977م المكتبة العصرية.
محمد عمي الحضرمي االشبيمي بن خروف (ت798ه) ،شرح كتاب سيبويو
 -أبي الحسن عمي بن ّ

محمد خميفة بديري ،ط .7طرابمس7123 :ه7883-م
تنقيح األلباب في شرح غوامض الكتاب ،تح:
ّ

منشورات كمّية الدعوة اإلسالمية.

 األخفش األوسط ت273ه ،معاني القرآن ،تح :فائز فارس ،الكويت7897 :م ،المطبعةالعصرية.
الرازي ت 797ه ،نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز في عموم البالغة
 فخر ّمحمد بن عمر ّ
الدين ّ

وبيان إعجاز القرآن الشريف ،مجموعة محققين بمكتبة اإلسكندرية ،القاىرة7171 :ه ،مكتبة اإلسكندرية.

النحو ،تح :مازن مبارك ،ط .1بيروت
 أبي القاسم ّجاجي (111ه) ،اإليضاح في عمّل ّ
الز ّ
النفاس.
7811ه7898-م دار ّ

الدين عمي بن عبد الكافي (ت111ه137-ه) عروس
الدين أبو حامد أحمد تقي ّ
السبكي بياء ّ
 ّاألفراح في شرح تمخيص ِ
الم ْفتاح ،تح :عبد الحميد ىنداوي ،ط .7بيروت7121 :ه2991-م ،المكتبة
العصرية.
-

الوصول إلى عمم األصول
اإلبياج في شرح المنياج شرح عمى منياج ُّ

لمقاضي البيضاوي(ت793ه) ،تح :أحمد جمال َّ
الدين عبد الجبار صغيري ط .7دبي
الزمزمي ،ونور ّ
لمدراسات اإلسالمية واحياء التّراث.
7121ه2991-م ،دار البحوث ّ
 سيبويو أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (799ه) الكتاب كتاب سيبويو ،تح :عبد السالممحمد ىارون ،القاىرة7199 :ه7899-م .مكتبة الخانجي.
ّ
-

كتاب سيبويو ،ط .7مصر7177 :ه7171-ه ،المطبعة الكبرى األميرية

ببوالق.
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حويين البصرّيين ،تح :طو
افي أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل (291ه179-ه) ،أخبار ّ
الن ّ
 ّالسير ّ
ومحمد عبد المنعم خفاجي ،ط .7القاىرة7111 ،ه7833-م ،شركة ومكتبة ومطبعة
محمد الزيني
ّ
ّ
مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر.

النحو ،تح :عبد
حوي البغدادي ت177ه ،األصول في ّ
محمد بن سيل ّ
الن ّ
 ابن ّالسراج أبي بكر ّ

الرسالة.
الحسين الفتمي ،بيروت7171 :ه7887-م ،مؤسسة ّ

يوسف بن ُسميمان بن عيسى األعمم ،النكت في تفسير
 الشنتمري (179ه113-ه) أبي ّالحجاج ُ

كتاب سيبويو ،تح :رشيد بمحبيب ،المغرب7129 :ه7888-م ،المممكة المغر ّبية و ازرة األوقاف والشئون

اإلسالمية.

محمد أبو الفضل إبراىيم ،ط7
غوي ،مراتب ّ
الن ّ
 أبو الط ّيب عبد الواحد بن عمي المّ ّحويين ،تحقيقّ :

بيروت7119 :ه2998-م المكتبة العصرية.

محمد (ت7779ه7719-ه) ،فيض نشر االنشراح ِمن روض
 ابن ّالطيب الفاسي أبو عبد اهلل ّ

اإلسالمية
اسات
طي االقتراح ،تح :محمود يوسف فجال ،دبي7121 :ه2992-م .دار البحوث ّ
ّ
لمدر َ

وا ْح َياء التّراث.

المستوفَى في َّ
محمد بدوي المختون7891 ،م
الن ُحو ،تحّ :
 -عمي بن مسعود الفرخان (ت319ه)ُ ،

القاىرة :دار الثقافة العر ّبية.

محمد عبد الخالق عضيمة القاىرة
 أبي ّمحمد بن يزيد المبرد (293ه) ،المقتضب ،تحّ :
العباس ّ

اإلسالمية لجنة إحياء التّراث اإلسالمي.
7173ه7881-م ،المجمس األعمى لم ّشئون
ّ

محمد
 أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 739ه233-ه ،البيَّان والتّبين ،تح :عبد ّالسالم ّ

ىارون ط .1القاىرة7179 :ه7889-م ،مكتبة الخانجي.

النظائر في
الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل جالل ّ
السيوطي (877ه) ،األشباه و ّ
الدين ّ
 -عبد ّ

الرسالة.
ّ
مكرم ط .7بيروت7893 :م ،مؤسسة ّ
الن ْح ِو تح :عبد العال سالم ّ
-

النحو ،تح :محمود سميمان الياقوت ،ط7
االقتراح في عمم أصول ّ

-

محمد حسن إسماعيل
االقتراح في عمم أصول ّ
محمد حسن ّ
النحو ،تحّ :

القاىرة7127 :ه2997-م .دار المعرفة الجامعية.
ط .1بيروت2977 :م ،دار الكتب العممية.
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-

آنية المدينة المنورة
اإلتقان في عموم القرآن ،تح :مركز ّ
الدراسات القر ّ

-

محمد أحمد جاد المولى بك
المزىر في عموم المّغة وأنواعيا ،تحّ :

مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف.
7127ه2993-مّ ،

ومحمد أبو الفضل إبراىيم ،ط .1القاىرة2999 :م ،مكتبة دار التّراث.
محمد البجاوي،
ّ
وعمي ّ

خمدون ،تح :عبد اهلل
الدين 112ه999-هّ ،
محمد ابن خمدون ولي ّ
مقدمة ابن ُ
 عبد ّالرحمن بن ّ

محمد الدرويش 7123ه2991-م ،دمشق :دار يعرب.
ّ

 عبد القادر بن عمر البغدادي 7919ه7981-ه ،خزانة األدب ُّالعرب ،تح:
ولب لباب لسان َ

السالم ىارون ،ط ،1القاىرة7179 :ه7889-م ،مكتبة الخانجي.
محمد عبد ّ
ّ

 -أبي فرج عمي بن الحسين األصفياني 137ه817-م ،كتاب األغاني ،تح :مكتب دار إحياء

بي.
بي ،ط 7بيروت7881 :م ،دار إحياء التّراث العر ّ
التّراث العر ّ
جني ت182ه ،الم ْن ِ
حوي
ص ُ
جني ّ
ف شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن ّ
 أبي الفتح عثمان ابن ّالن ّ
ُ
حوي البصري ،تح :إبراىيم مصطفى ،وعبد اهلل أمين ،ط7
لكتاب التّصريف لإلمام أبي عثمان المازني ّ
الن ّ

القاىرة7111 :ه7831-م ،إدارة إحياء التّراث القديم.
العممية دار الكتب المصرية.
ّ

محمد عمي النجار ،القاىرة7117 :ه7832-م المكتبة
الخصائص ،تحّ :

محمد (279ه118-ه) ،إحصاء العموم( ،د .تح)7887 ،م ،مركز
محمد بن ّ
 -الفارابي أبو نصر ّ

اإلنماء القومي.

النجار ،وأحمد يوسف
محمد عمي ّ
 ّالفراء أبي زكرّيا يحي بن زياد ت291ه ،معاني القرآن .تحّ :

نجاتي ،ط .1بيروت7191 :ه7881-م ،عالم الكتب.

الرَو ْاة عمى أ َْن َب ِاه ُّ
الن َح ِاة
عمي بن يوسف ت721هِ ،ا ْن َباهُ ُّ
القفطي الوزير جمال ّ
الدين أبي َ
الح َسن ّ
ّ
بي.
تحّ :
محمد أبو الفضل إبراىيم .بيروت7197 :ه7897-م ،دار الفكر العر ّ

الجياني األندلسي (799ه-
محمد جمال ّ
محمد بن عبد اهلل الطائي ّ
الدين ّ
 -ابن مالك أبو عبد اهلل ّ

ومحمد بدوي المختون ،ط7889 .7م ىجر
الرحمن السيد،
712ه) ،شرح التسييل البن مالك ،تح :عبد ّ
ّ

النشر والتّوزيع واإلعالن.
لمطّباعة و ّ
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-

النحو ،تح:
النحو والتّصريف
المسماة الخالصة في ّ
ألفية ابن مالك في ّ
ّ

العيوني ،الرياض7129 :ه ،مكتبة دار المنياج المممكة العر ّبية
سميمان بن عبد العزيز بن عبد اهلل
ُّ

السعودية.

 محمد بن سالم الجمحي (ت217ه) ،طبقات ُّالشع ارء ،تح :جوزف ىل ،وطو أحمد إبراىيم
ّ

بيروت7122 :ه2997-م دار الكتب العممية.

النحاة البن
 ابن مضاءالرد عمى ّ
القرطبي أبي ّ
الرحمن المخمي 382-371هّ ،
العباس أحمد عبد ّ
ّ
لقرطبي ،تح :شوقي ضيف ،القاىرة :دار المعارف.
مضاء ا
ّ

ِ
اده في
اء الس َِّي َ
محمد أبي زكريا الشاوي المغربي الجزائري (ت7987ه7793-م) ،ا ْرتِقَ ُ
-يحيى بن ّ

الرحمن السعيدي ،ط .7العراق7177 :ه7889-م ،دار األنبار.
عمم أصول ّ
النحو تح :عبد الرزاق عبد ّ

بالعربية:
 ثانياً المراجع
ّ

 إبراىيم أنيس ،من أسرار المّغة العر ّبية ،ط .7القاىرة7819 :م ،مكتبة األنجمو المصرية.-

الجيل.

في المّيجات العر ّبية ،القاىرة2991 :م ،مكتبة األنجمو المصرية.

بي في مواجية العصر ،ط .7بيروت7173 :ه7883-م ،دار
السامرائيّ ،
 إبراىيم ّالنحو العر ّ
يخي ،ط .7بيروت7879 :م ،دار األندلس.
طور المّ ّ
التّ ّ
غوي التّار ّ
النحو؛ ط .2القاىرة7171 :ه7882-م ،دار الكتاب اإلسالمي.
 -إبراىيم مصطفى ،إحياء ّ

بي القديم عند العرب ،ط .7القاىرة7889 :م ،دار
الرحمن ،في ّ
 إبراىيم مصطفى عبد ّالنقد العر ّ
المعارف.
اسة لقصية التأثير والتأثر ،ط .9القاىرة
 أحمد مختار عمر ،البحث المّ ّغوي عند العرب مع در َ

2991م دار عالم الكتاب.
-

معجم الصواب اللّغويّ دليل المثقف العربيّ ،ط .1القاهرة0220 :م ،عالم

الكتب.
النحو عند عمماء أصول الفقو ،ط7113 .7ه-
 -أحمد عبد الباسط حامد ،من قضايا أصول ّ

الثقافية.
اإلسالمية قطاع الشئون
2971م الكويت :الوعي اإلسالمي و ازرة األوقاف والشؤون
ّ
ّ

النحو والبالغة والتفسير واألدب ،ط .7القاىرة7877 :م ،دار
 -أمين الخولي ،مناىج تجديد في ّ

المعرفة.
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حوي بين مؤيديو
 أحمد خميل عمايرة ،دراسات وآراء في ضوء عمم المّغة المعاصر العامل ّالن ّ

غوي7197 ،ه7893-م ،جامعة أنديانا أمريكا.
ومعارضيو ودوره في التّحميل المّ ّ

جني .اإلسكندرية7887 :م ،دار
 أحمد سميمان ياقوت ،دراساتنحوية في خصائص ابن ّ
ّ

الُ َم ُعرفة الجامعية.

غوي عند عمماء أصول الفقو ،القاىرة7887 :م ،دار المعرفة
السيد ،التّصور المّ ّ
 -أحمد عبد الغفار ّ

الجامعية.

غوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ،ط .7القاىرة
 -أحمد عمر مختار ،البحث المّ ّ

7899م عالم الكتب.

بي ،ط .7بيروت7191 :ه7891-م ،دار العموم العر ّبية.
 أحمد محمود نحمة ،أصول الّنحو العر ّ أحمد مكي األنصاري ،يونس البصري حياتو وآثاره ومذاىبو ،ط .7القاىرة7181 :ه7811-مدار المعارف.
النحو دراسة وكشاف معجمي ،ط .7القاىرة
 -أشرف ماىر النواجي ،مصطمحات عمم أصول ّ

النشر والتّوزيع.
2997م ،دار غريب لمطباعة و ّ

النحو-فقو المّغة –البالغة
حسان ،األصول دراسة
العرب ّ
ّ
إبستيمولوجية لمفكر المّ ّ
تمام ّ
 ّغوي عند َ

ط .7القاىرة7129 :ه2999-م .عالم الكتب.
-

الوصفية ،ط .7القاىرة2999 :م ،عالم الكتب.
المّغة بين المعيارّية و
ّ

النحو ،الجزائر2997 :م ،مطبعة رويغي.
 -التواتي ابن التواتي ،محاضرات في أصول ّ

النحو ،ط .7عمان7891 :م ،دار الفكر.
 -جعفر نايف عبابنة ،مكانة الخميل بن أحمد في ّ

سانيات الحديثة ،ط .7بيروت2971 :م ،دار الفارابي.
 جنان التّميميّ ،بي في ضوء المّ ّ
النحو العر ّ
النحو ،دبي2992 :م ،مركز جمعة الماجد
الضامن ،االستشياد بالحديث في المّغة و ّ
 -حاتم صالح ّ

لمثّقافة والتّراث.

بي في دراسات القدماء والمحدثين دراسة في
 حامد ناصر الظالمي ،أصول الفكر المّ ّغوي العر ّ
العامة.
البنية والمنيج ،ط 7بغداد2977 :م ،دار الشؤون ّ
ساني الحديث ،الرياض
 حافظ إسماعيمي ،من قضايا المّغة العر ّبية في اتجاىات البحث المّ ّ7111ه2971-م ،من إصدارات كرسي الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات المّغة العر ّبية وآدابيا.
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بي بين القدماء والمحدثين ،ط .7عمان
 حسن خميس سعيد الممخ ،نظرّية التّعميل في ّالنحو العر ّ
لمنشر والتّوزيع.
2999م ،دار الشروق ّ
حوية ،ط .7القاىرة2979 :م ،عالم الكتب.
 حسين رفعت حسين ،اإلجماع في ّالدراسات ّ
الن ّ

وتحميمية ومقارنة ،ط .7اإلسكندرية7832 :م ،مكتبة
يخية
 حسين عون ،المّغة و ّّ
النحو دراسات تار ّ

لسان العرب.

 حممي خميل ،مقدمة لدراسة عمم المّغة ،اإلسكندرية7888 :م ،دار المعرفة الجامعية.يفية لمجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة جمعاً
 خالد بن سعود فارس العصيمي ،الق اررات ّحوية والتّصر ّ
الن ّ

الستين عام 7173ه7883-م ،ط .7الرياض7121 :ه-
ودراسة وتقويماً إلى نياية ّ
الدورة ّ
الحادي و ّ
َّ
دمرّية.
2991م ،دار الت ُ
الرشيد
 خديجة الحديثي ،موقف ّالنحاة من االحتجاج بالحديث ال ّشريف ،العراق7897 :م ،دار ّ

اقية.
ّ
لمنشر منشورات و ازرة الثقافة واالعالم الجميورّية العر ّ
-

الكويت.

النحو في كتاب سيبويو ،الكويت7811 :م ،مطبوعات جامعة
ال ّشاىد وأصول ّ

بي جديد ،ط .7القاىرة2999 :م ،المجمس األعمى لمثقافة.
 خميل كمفت ،من أجل نحو عر ّغوي ،ط .2القاىرة7893 :م مكتبة
 -رمضان عبد التواب ،المدخل إلى عمم المّغة ومناىج البحث المّ ّ

الخانجي.
-

الخانجي.

غوي مظاىره وعمّمو وقوانينو ،ط .7القاىرة7179 :ه7889-م مكتبة
طور المّ ّ
التّ ّ

غوي ،ط .7القاىرة2999 :م ،مكتبة زىراء الشرق.
طور المّ ّ
لحن ّ
العامة والتّ ّ
مقدمة في عموم المّغة ،ط .3القاىرة7881 :م ،دار المعارف.
 زىران البدراويّ ،وتطوره ،ط .7عمان7881 :م ،دار
بي نشأتو
 سعيد جاسم ّبيدي ،القياس في ّ
الز ّ
ّ
النحو العر ّ
الشروق
النحو ،بيروت( :د .ت) ،دار الفكر.
 سعيد األفغاني ،من تاريخ ّ-

النحو7171 ،ه7881-مَّ ،
الجامعية.
مديرية الكتب والمطبوعات
في أصول ّ
ّ

تطور وتاريخ ،ط .7القاىرة7878 :م ،دار المعارف.
 شوقي ضيف ،البالغة َّّ
حوية ،ط .7القاىرة7877-7873 :م ،دار المعارف.
ارس ّ
الن ّ
المد ُ
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-

لغوية ،القاىرة7889 :م ،دار المعارف.
تيسيرات ّ

الصالح ،دراسات في فقو المّغة ،ط .7بيروت2991 :م ،دار العمم لمماليين.
 -صبحي ّ

 صاحب أبو جناح ،من أعالم البصرة سيبويو ،ىوامش ومالحظات حول سيرتو وكتابو ،بغدادالعراق7811 :م ،دار الحرية لمطباعة.
النشر.
النحو ،الجزائر2971 :م ،دار ىومة لمطّباعة و ّ
 -صالح بمعيد ،أصول ّ

-

في قضايا فقو المّغة العر ّبية ،الجزائر7883 ،م ،ديوان المطبوعات الجامعية.

بي ،ط .7القاىرة7113 :ه2971-م
 صالحة حاج يعقوب ،دراسة نقدية في التفكير ّالن ّ
حوي العر ّ
السالم.
دار ّ
النحاة وما غاصوا عميو من دقائق المّغة وأسرارىا دراسة7882 ،م
الدين ّ
 صالح ّالزعبالوي ،مع ّ

دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب.

بي ،القاىرة7119 :ه2971-م ،مكتبة
 طارق النجار ،نظرّية األصول والفروع في ّالنحو العر ّ
اآلداب.
النحو بين القديم والحديث ،القاىرة7877 :م ،دار المعارف.
 -عباس حسن ،المّغة و ّ

حوي 331ه711-ه ،ط .دمشق7881 :م ،اتحاد كتاب العرب
 عبد اإللو نبيان ،ابن يعيش ّالن ّ
النقد األدبي ،القاىرة7191 :ه7891-م ،دار المعارف.
محمد تطمى ،في ّ
 -عبد البديع ّ

أحكاميا ،ط7
محمد اليَادي قابو ،القراءات القر ّ
 عبد الحميم بن ّآنية تاريخياُ ،ثبوتيا ،حجيتُياَ ،و ُ
بيروت7888 :م ،دار الغرب اإلسالمي.
النحو ،القاىرة( :د.ت)
 عبد الحميد السَّيدمحمد عبد الحميد ،التنوير في ْتيسير التّيسير في ّ
ّ

المكتبة األزىرية لمتّراث.

بي ،مصر7831 :م ،مؤسسة الصباح.
الرحمن أيوب ،دراسات نقدية في ّ
 عبد ّالنحو العر ّ
األساسية ،بوزريعة2991 :م مركز
الخميمية الحديثة-مفاىيميا
النظرّية
الرحمن الحاج صالحّ ،
ّ
ّ
-عبد ّ

العممي والتّقني لتطوير المّغة العر ّبية بالجزائر.
البحث
ّ
الخطاب والتّخاطب في نظرّية الوضع واالستعمال العر ّبية ،ط2972 .7م
الجزائر :المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية.
-

بحوث ودراسات في عموم المّسان ،الجزائر2991 :م ،منشورات المجمع

الجزائري لمّغة العر ّبية موفم لمنشر.
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الجزائري لمّغة العر ّبية ،موفم لمنشر.
-

منطق العرب في عموم المّسان ،الجزائر2972 :م ،منشورات المجمع
بحوث ودراسات في المّسانيات العر ّبية ،الجزائر2991 :م ،منشورات

المجمع الجزائري لمّغة العر ّبية ،موفم لمنشر ،الجزائر ،ج.7
-

بحوث ودراسات في المّسانيات العر ّبية ،الجزائر2991 :م ،منشورات

-

غوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،الجزائر2991 :م
السماع المّ ّ
ّ

المجمع الجزائري لمّغة العر ّبية .موفم لمنشر ،الجزائر ،ج.2
منشورات المجمع الجزائري لمّغة العر ّبية ،موفم لمنشر.
حوية
السيد ،مدرسة البصرة ّ
الن ّ
الرحمن ّ
 عبد ّنقدية
محمد أيوب ،دراسات ّ
 عبد ّالرحمن ّ

والتوزيع.

وتطورىا7879 ،م ،مطابع سجل العرب.
نشأتيا
ّ
لمنشر
بي7831 ،م ،مؤسسة الصباح ّ
في ّ
النحو العر ّ

السالم المسدي ،األسموبية واألسموب ،ط .7تونس7892 :م ،الدار العر ّبية لمكتاب.
 -عبد ّ

ساني في الحضارة العر ّبية ،ط .7تونس7897 :مالدار العر ّبية لمكتاب.
التّفكير المّ ّ
 عبد الصبور شاىين ،القراءات القرآنية في ضوء عمم المّغة الحديث ،ط .7القاىرة7887 :م مكتبةالخانجي.
حويين ونظرّية العامل ،ط .7ليبيا
 عبد العزيز أبو عبد اهلل عبده ،المعنى واالعراب عند ّالن ّ

7187ه7892-م ،منشورات دار الكتاب والتوزيع واالعالن والمطابع.

غوية الحديثة ،القاىرة7197 :ه7877-م
 عبد العزيز مطر ،لحنالعامة في ضوء ّ
الدراسات المّ ّ
ّ

الدار القومية.

حوية ،ط7819 .2م ،مؤسسة عمي
 عبد العال سالم مكرم ،القرآن الكريم وأثره في ّالدراسات ّ
الن ّ

جراح الصباح.

النحو ،ط .7القاىرة7887 :م ،المكتبة األكاديمية.
 -عفاف حسانين ،في أدلّة ّ

عبد الفتاح سميم ،المعيار في التخطئة والتصويب ،ط .7القاىرة7177 :ه7887-م ،دارالمعارف
 عبد الكريم خميفة ،تيسير العربيَّة بين القديم والحديث ،األردن7897 :م ،منشورات مجمع المّغةالعربيَّة األردني.
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 عبد الكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقو ،بيروت7891 :م ،مؤسسة الرسالة ،ص.271المفصل ،الكويت7888 :م ،جامعة الكويت لجنة
محمد الخطيب ،ابن يعيش وشرح
ّ
 -عبد المّطيف ّ

النشر.
التّأليف والتعريب و ّ

الصرف ،ط .1بيروت:
 عبد اهلل بن يوسف الجديع ،المنياج المختصر في عممي ّالنحو و ّ

النشر.
7179ه2991-م ،مؤسسة َّ
الريان لمطّباعة و ّ

بي في ضوء مناىج
ساني المعاصر «نظرّية ّ
النحو العر ّ
 عبد اهلل الجياد ،نياد الموسى والمنيج المّ ّسانيات ،دراسات-مراجعات-شيادات-تكريما
غوي الحديث» نموذجا .مقتطف من كتاب آفاق المّ ّ
النظر المّ ّ
ألستاذ الدكتور نياد الموسى ،ط .7بيروت2977 :م ،مركز دراسات الوحدة العر ّبية.

حوي ،ط .7اإلسكندرية7171 :ه7881-م ،دار
تطور ّ
الدرس ّ
الن ّ
 عبد اهلل حمد الخثران ،مراحل ّالمعرفة الجامعية.
-

عبد

اهلل

ُسميمان

www.pdffactory.com

العتِّيق،
ُ

الياقوت

في

أصول

النحو،
ّ

الرياض:
ّ

7128م

المستوياتي لقصيدة
ي (تحميل باإلجراء
الس
يميائي لمخطاب ال ّشعر ّ
 عبد المالك مرتاض ،التّحميل ّّ
ّ
الحمبي ،ط .7دمشق2993 :م ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب.
شناشيل ابنة
ّ
آنية ،اإلسكندرية7887 :م ،دار المعرفة
الراجحي ،المّيجات العر ّبية في القراءات القر ّ
 -عبده ّ

الجامعية
العر ّبية.

الدرس الحديث بحث في المنيج ،بيروت7898 :م ،دار النيضة
بي و ّ
ّ
النحو العر ّ

النشر والتّوزيع.
حوي ،القاىرة2993 :م ،دار غريب لمطّباعة و ّ
 عمي أبو المكارم ،تقويم الفكر ّالن ّ
-

النشر.
حوي ،ط .7القاىرة2997 :م ،دار غريب لمطّباعة و ّ
أصول التفكير ّ
الن ّ

بي في ضوء المذىب الذاتي في نظرّية المعرفة ،ط .7كندا
 عمي جاسب الخزاعيّ ،النحو العر ّ
2971م.Dr By: AliJasem AL-Khozaey ،
حوي عند العرب أصولو ومناىجو ،ط .7بيروت7121 :ه-
 عمي مزىر الياسري ،الفكر ّالن ّ

2991م الدار العر ّبية لمموسوعات.

جدي ناصف ،سيبويو إمام النّحاة ،ط .7مصر7831 :م ،مكتبة نيضة مصر.
 عمي ّالن ّ
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وزو 2977م
بي ،تيزي ّ
 عمر بورنان ،اليوم ّاسي حول المناىج المنيج الوصفي في ّ
النحو العر ّ
الدر ّ
غوية في الجزائر.
منشورات مخبر الممارسات المّ ّ
 -عمر سميمان عبد اهلل األشقر ،نظرات في أصول الفقو ،ط .7األردن7117 :ه2973-م ،دار

النفائس.
الفكر.

وتطورىا .بيروت7187 :ه7817-م ،دار
حوية نشأتيا
النحو العرب ّي :العمّة ّ
 مازن المباركّ ،الن ّ
ّ
النحو2972 ،م ،عمان ،دار غيداء
محمد إسماعيل المشيداني ،االجماع دراسة في أصول ّ
ّ

لمنشر والتوزيع.

محمد حسن جبل حسن ،االحتجاج بال ّشعر في المّغة الواقع وداللتُو ،القاىرة7197 :ه7897-م
ّ -

بي.
دار الفكر العر ّ

محمد حسن عبد العزيز ،القياس في المّغة العر ّبية ،ط .7القاىرة7173 :ه7883-م ،دار الفكر
ّ -

بي.
العر ّ

النحاة َّ
ارس والخصائِص ،ط .7بيروت7121 :ه-
النحو و ّ
محمد حمود خضر موسىّ ،
المد ُ
ّ

2991م عالم الكتب.

سانيات والمّغة
محمد خان ،أصول ّ
بي .ط ،7بسكرة2972 :م .منشورات مخبر المّ ّ
ّ
النحو العر ّ
العر ّبية.
محمد الخضر حسين ،القياس في المّغة العر ّبية7،ط .القاىرة7131 :ه ،المطبعة السمفية
ّ

ومكتبتيا.
الفتح.

دراسات في العر ّبية وتاريخيا ،ط .2دمشق7199 :ه7879-م ،مكتبة دار

بي ،الرباط7891 :م ،الناشر األطمسي مطبعة إفريقيا
محمد خير الحمواني ،أصول ّ
 ّالنحو العر ّ
الشرق الدار البيضاء.
ي ،ط .7القاىرة7119 :ه2998-م ،دار
محمد سالم صالح ،أصول ّ
النحو دراسة في فكر األنبار ّ
ّ -

السالم.

بي –تاريخ-أعالمو-نصوصو-مصادره ،القاىرة7881 :م ،دار
 ّمحمد سميمان ياقوت ،النّحو العر ّ
الجامعية.
الُ َم ُعرفة
ّ
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آنية ال ّشا ّذة ،ط .7بيروت2997 :م
محمد السَّيِّد أحمد ّ
غويين من القراءات القر ّ
عزوز ،موقف المّ ّ
ّ -

عالم الكتب.

تأصيمية لممفاىيم ،إربد2973 :م ،عالم الكتب
بي دراسة
محمد شندولّ ،
ّ
الدرس المّ ّ
ّ
غوي العر ّ
الحديث
اآلج ُّرو ِمّية ،ط .7الرياض7127 :ه2993-م ،مكتبة الرشد
محمد بن صالح العثيمين ،شرُح ُ
ّ -

ناشرون.

محمد الطاىر ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،تونس7891 :م ،الدار التونسية لمنشر.
 ّالنحاة ،ط .2القاىرة7883 :م ،دار المعارف.
النحو وتاريخ أشير ّ
محمد الطنطاوي ،نشأة ّ
ّ -

نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العر ّبية ،ط7
بي دراسة
تحميمية ّ
ّ
محمد عابد الجابر ّ
 ّي ،بنية العقل العر ّ
بيروت7897 :م ،مركز دراسات الوحدة العر ّبية.

ُّ
بي ،ط .7القاىرة7121 :ه-
محمد عبد العزيز عبد الدايمّ ،
النظرّية المّ ّ
ّ
غوية في التراث العر ّ
السالم.
2997م دار ّ

النحاة ورأى ابن مضاء وضوء عمم المّغة الحديث
بي في نظر ّ
محمد عيد ،أصول ّ
 ّالنحو العر ّ
ط .1القاىرة7179 :ه7898-م ،عالم الكتب.
-

االستشياد واالحتجاج بالمّغة رواية المّغة واالحتجاج بيا في ضوء عمم المّغة

الحديث القاىرة7899 :م ،عالم الكتب.
-

الرو ّاية واالستشياد بالمّغة ،ط .7القاىرة7817 :م ،عالم الكتب.
ّ

محمد المبارك ،فقو المّغة وخصائص العر ّبية د ارسة تحميمية ُمقارنة لمكممة العر ّبية وعرض لمنيج
 ّبي األصيل في التّجديد والتّوليد ،ط .2القاىرة7191 :ه7871-م ،دار الفكر.
العر ّ

بي في المشرق والمغرب ،ط .2بيروت2999 :م ،دار
محمد مختار ولد ّاباه ،تاريخ ّ
 ّالنحو العر ّ
العممية.
الكتب
ّ

محمد بن مصطفى الخضري ،حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل ،القاىرة7138 :ه
ّ

مصطفى البابي الحمبي.

السمف

بي ،بيروت( :د .ت) ،دار النيضة العر ّبية.
عران ،عمم المّغة ّ
حمود ّ
الس َ
 َم ُمقدمة لمقارئ العر ّ
بي ،ط .2الرياض7171 ،ه7881-م ،أضواء
بوي في ّ
 محمود فجال ،الحديث ّالن ّ
النحو العر ّ
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 -محمود فيمي حجازي ،أسس عمم المّغة العر ّبية ،ط .7القاىرة2991 :م ،دار الثقافة لمطّباعة

النشر.
وّ

النحو ،الجزائر2972 :م ،دار األمل لمطباعة والنشر.
 -مخموف بن لعالم ،مبادئ في أصول ّ

المنيجية
النظرّية و
 مصطفى غمفان ،المّسانيات العر ّبية الحديثة دراسة نقدية في المصادر واألسس ّّ

المغرب :مطبعة فضالة.

النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات ألبي عمي الفارسي
 -منى إلياس ،القياس في ّ

ط .7دمشق ،سورية7193 :ه7893-م ،دار الفكر.

بي نقد وتوجيو ،ط .2بيروت7197 :ه7897-م ،دار الرائد
 ميدي المخزومي ،في ّالنحو العر ّ
بي.
العر ّ
-

النحو ،ط .2بغداد7839 :م ،مطبعة
مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المّغة و ّ

مصطفى البابي الحمبي وأوالده.

النحو ،ط .7بيروت7878 :م ،دار الكتب.
 -فؤاد حنا ترزي ،في أصول المّغة و ّ

العممي ،القاىرة2991 :م ،دار الوفاء.
 فؤاد زكريا ،التّفكيرّ
حوية حتّى نياية القرن الثالث اليجري ،ط .2األردن:
السامرائي ،الحجج ّ
الن ّ
 -فاضل صالح ّ

7119ه2998-م ،دار عمار.

بي
ساني العر ّ
بي الحديث دراسة في النشاط المّ ّ
ساني العر ّ
 فاطمة الياشمي بكوش ،نشأة الدرس المّ ّلمنشر والتّوزيع.
ط .7القاىرة7811 :ه2991-م ،إيتراك ّ
أدبية مح ّكمة ،السودان2979 :م ،مطبعة
لغوية بحوث ودراسات ّ
الراشد ،محطات ّ
 -فيد سالم خميل ّ

َّ
التمدن المحدودة.

غوي بين القديم والحديث ،ط .7القاىرة2993 :م ،دار غريب لمطّباعة
 -كمال بشر ،التفكير المّ ّ

النشر والتوزيع.
وّ

التحول إلى الفصحى؛ ط.7عمان7891 :م ،دار الفكر.
 نياد موسى ،قضيةُّ

بي عرضا ونقداً ،األردن7113 :ه2971-م
 وليد عاطف أنصاري ،نظرّية العامل في ّالنحو العر ّ
دار الكتاب الثقافي.
حوي لدى مجمع المّغة العر ّبية في القاىرة حتّى عام
 ياسين أبو ىيجاء ،مظاىر التجديد ّالن ّ

7891م ط .7األردن2999 :م ،عالم الكتب الحديث.
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 الكتب المترجمة:
 بارتشت بريجيتو ،مناىج عمم المّغة من ىرمان باول حتّى ناعوم تشومسكي ،تر :سعيد حسنبحيري ،ط .7القاىرة7123 :ه2991-م ،مؤسسة المختار.
 فردينان دي سوسير ،عمم المّغة العام ،تر :يوئيل يوسف عزيز ،ط .7بغداد7893 :م ،دار أفاقعر ّبية.

محمد
األلسنية
 فرد ينان دي سوسير ،دروس فيّ
محمد ال ّشاوش ّ
العامة ،تر :صالح القرماديّ ،
ّ

عجينة ،طرابمس7893 :م ،الجماىيرية العر ّبية المّ ّبية ،الدار العر ّبية لمكتاب.

النجار ،ط .1القاىرة7879 :م ،دار
بي ،تر :عبد الحميم ّ
 كارل بروكممان ،تاريخ األدب العر ّالمعارف.
 المراجع بالمّغة األجنبية:
- Jean Duboi, LAROUSSE LIVRES DE BORD Grammaire les notions
Fondamentales Toutes les règles clairement expliquées Analyse grammaticale
et logique, Imprimé en France Aout 2005. IMPRESSION :I.M.E.-25110
Baume-les-Dames.
-Mary Ansell, FREE ENGLISH GRAMMAR. Second edition. Copyright,
system dilegitimmerkexi 2000.
الجامعية:
 األطاريح واألبحاث
ّ

بي7127 ،ه2997-م ،رسالة
 تامر عبد الحميد محيي ّالدين أنيس ،االستصحاب في ّ
النحو العر ّ
الصرف والعروض ،جامعة
ماجستير إشراف عمي
محمد أبو المكارم ،كمّية دار العموم ،قسم ّ
النحو و ّ
ّ

القاىرة.

حوي ،أطروحة الدكتوراه ،ط .7بغداد7877 :م ،مطبعة دار
حيان ّ
 خديجة الحديثي ،أبو ّالن ّ

التضامن

بي ،رسالة ماجستير ،البصرة
 قاسم عبد الرضا كاصد ،محاوالت حديثة في تيسير ّالنحو العر ّ
العراق 7811م ،جامعة البصرة.
النحو العربي7122 ،ه-
 -مطير بن حسين المالكي ،موقف عمم المّغة الحديث من أصول ّ

7121ه كمّية المّغة العر ّبية وآدابيا ،رسالة ماجستير ،كمّية المّغة العر ّبية وآدابيا ،جامعة ّأم القرى.
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 المجالّت:
بي ،مجمّة مجمع المّغة العر ّبية ،الجزء السابع
 إبراىيم بيومي مدكور ،منطق أرسطو و ّالنحو العر ّ
مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة ،القاىرة7831 :م.
فية" ،مجمّة
محمد أبو اليزيد خفاجة" ،االستصحاب ودوره في توجيو الشواىد ّ
الصر ّ
الن ّ
حوية و ّ
 -إبراىيم ّ

الثانية ،ديسمبر 2977م.
ّ
األدبية ،العدد  ،92السنة ّ
غوية و ّ
الدراسات المّ ّ

 -أحمد أمين ،مدرسة القياس في المّغة ،مجمّة مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة ،الجزء  ،21مجمع المّغة

العر ّبية بالقاىرة ،القاىرة7833 :م.

العدد  ،18مجمّة
فيّ ،
 أحمد عمم ّوتي ّ
الدين الجندي ،بين األصول والفروع في التغيير ّ
الصر ّ
الص ّ
بي ،الجزء التاسع والستون ،مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة ،القاىرة7887 :م،
مجمع المّغة العر ّ
حوية ،مجمّة مجمع
الدراسات
في األصول والفروع بين ّ
الفقيية و ّ
الن ّ
ّ

العدد  ،17مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة ،القاىرة7191 :ه-
المّغة العر ّبية الجزء التاسع والخمسونّ ،
7897م.

النحو أصولو ونظامو"7172 ،ه7887-م ،العراق ،مجمة آداب
 -أسامة طو الرفاعي" ،نظرة في ّ

المستنصرية ،ع 29و ،27القسم األول.

العدد
بي ،مجمّة تحميل الخطابّ ،
 أمل عبد اهلل الراشد ،تحميل فعل الكون في التفكير ّالن ّ
حوي العر ّ
وزو ،الجزائر2971 :م.
 ،21منشورات تحميل الخطاب ،تيزي ّ
كمية
حوي بين التّجريد
 حسن منديل حسن العكيمي ،القياس ّغوي ،مجمّة ّ
العقمي واالستعمال المّ ّ
الن ّ
ّ
التر ّبية لمبنات ،جامعة بغداد .المجمد 2999 ،78م.
-

الدراسات
حوي في ضوء المنطق األرسطي ،مجمّة جيل ّ
الفكر ّ
الن ّ

الرابع ،سوق أىراس ،مركز جيل البحث العممي ،الجزائر2971 :م،
األدبية والفكرّيةّ ،
ّ
العدد ّ

حوي في عصر ما قبل سيبويو خالف أم اختالف ،مجمّة المجمع
 خالد بوزياني ،القياس ّالن ّ

الثانية ،يصدرىا المجمع الجزائري لمغة العر ّبية ،الجزائر
العدد الخامس ،السنة
الجزائري لمغة العر ّبيةّ ،
ّ
7129ه2991-م.

 -دوكوري ما يسر ،القياس في المّغة بين عمماء العر ّبية ودي سوسير مفاىيم وتطبيقات ،مجمّة

العالمية وكالة البحوث والتطوير ،العدد الثاني ،ماليزيا ،فبراير 2972م.
جامعة المدينة
ّ
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بي دراسة تأصيمية مقاربتيو في أسس
 رشيد حميم ،بين منيجي ّبي والوصف الغر ّ
السماع العر ّ
الرابع ،ورقمة ،الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح
المنيجين مجمّة اآلداب والمّغات-األثرّ -
العدد ّ
ورقمة2993،م.

العدد  ،8-9بيروت
الصالح ،أصول
بيّ ،
األلسنية عند ّ
ّ
 صبحي ّالنحاة العرب ،مجمّة الفكر العر ّ
بي7818 ،م.
معيد اإلنماء العر ّ

غوية في
 طارق بومود ،أثر أصول الفقو في توجيو أصول ّالنحو ،مجمّة مخبر الممارسات المّ ّ

وزو2971 :م.
العدد  ،21تيزيّ -
الجزائر ّ

بي ،مجمّة الممارسات
غوي
الرحمن الحاج صالح ،أصول البحث في التّراث المّ ّ
 عبد ّالعممي العر ّ
ّ
غوية في الجزائر2977:م.
غويةّ ،
العدد  ،92منشورات مخبر الممارسات المّ ّ
المّ ّ
العدد  ،91الكويت
-عبد الصبور شاىين ،مشكالت القياس في المّغة العر ّبية ،مجمّة عالم الفكرّ ،

المجمد  ،79و ازرة االرشاد واألنباء7819 ،م.

بي «المفيوم والمصطمح» نماذج من كتاب سيبويو ،مجمّة المّغة
 كمال رقيق ،العمّة في ّالنحو العر ّ
العدد  ،11المجمس األعمى لمغة العر ّبية بالجزائر ،الجزائر2977 :م.
األولّ ،
العر ّبية ،السداسي ّ
العدد
بيّ ،
محمد شفيق البيطار ،مخالفة القياس ّ
الن ّ
 ّحوي في شعر األعشى ،مجمّة التّراث العر ّ
777السنة الثامنة والعشرون ،تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب ،دمشق7128 ،ه2999-م.
غوي في دائرة مجمع المّغة العر ّبية بالقاىرة ،مجمّة كمّّية
محمد صالح ياسين عباس ،القياس المّ ّ
ّ -

العدد  ،99المجمد  ،78جامعة ديالى ،كمّّية التر ّبية لمعموم اإلنسانية.
التر ّبية
األساسيةّ ،
ّ

النص إلى ما يد ّل عمى المتكمّم
محمد صالح ّ
الدين الشريف ،تطابق المّفظ والمعنى بتوجيو ّ
ّ

العدد  ،11ديوان المطبوعات الجامعية ،تونس7888 :م.
حوليات الجامعة
التونسيةّ ،
ّ

النحو ،مجمّة جامعة أم
محمد خميل ،استصحاب الحال بين أصول الفقو وأصول ّ
محمد عاطف ّ
ّ -

القرى لعموم الشرعية والمّغة العر ّبية وآدابيا ،ج ،79العدد7121 ،17ه ،جامعة أم القرى.
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ساني المعاصر
عنوان األطروحة :أصول ال ّنحو
العربي في ضوء التّفكير المّ ّ
ّ
النحو فاستيدفنا منو العالقة
مم ّخص األطروحة :تناول ىذا البحث
غوي ألصول ّ
ّ
إشكالية التأصيل المّ ّ

النحو ،والمصدر الوحيد الّذي يتغذى منو العممين وفق المنيج الواحد «المنيج
الوطيدة بين أصول الفقو وأصول ّ

األولين عن َّ
غويَ ،وبِتَتَُّبع
اإلسالمي» وقد صرف ىذا المنيج ّ
النظر العقمي المحض البعيد عن الواقع المّ ّ
النحاة ّ
المنيجيات االختبارية
الفعالة و
بي ،نقف عمى
سانيين المعاصرين ألصول ّ
ّ
جيود دراسات المّ ّ
المتص ّورات ّ
ّ
النحو العر ّ

غوية العر ّبية القديمة ،بل ىي الّتي َّ
أمدتنا
سانيات العر ّبية ،ويعود الفضل
لمسانيات في قراءتنا وتحميمنا ّ
لمنظرّية المّ ّ
ّ
لمّ ّ
وحجة عمى نفسو.
النص ّ
بمقولة القراءة من حيث ىي مجير يستكشف ّ
بالنص فيجعل الكالم رواية لذاتوّ ،

اء واستقصاء واستنباطاً
السماع المّ ّ
األولين بأدلّة أصول النّحو عمى رأسيا ّ
غوي جمعاً واستقر ً
وتظير عناية ّ
النص سنداً ومتناً واالعتداد
زمانية
بما وضعوا ليا من حدود
والحرص الكامل عمى المّغة َّ
ومكانية ،وضوابط لنقد ّ
ّ
ّ
النحو بك ّل أدلّتيا
سانيين بأصول ّ
بما يضعون من القواعد واألحكام استشياد وتأويالً وتخريجاً ،وتظير عناية المّ ّ

السبر والتّقسيم والتّعارض
السماع إلى القياس إلى اإلجماع إلى االستصحاب واالستدالل و ّ
المعتبرة والمعتمدة من ّ
النحاة ،وفي أحوال مستخرج ىذا العمم ومستخرجو.
والتّرجيح ،وفي قواعد التّوجيو وتوجييات ّ

سانيين
تقدم ّ
الدراسة تتبُّع مراحل ّ
وقد تضمنت ىذه ّ
بي مادة أصول ّ
النحو عند القدماء والمّ ّ
الدرس المّ ّ
غوي العر ّ
سانيات المعاصرة بدء
المعاصرين ،ووصف جيود ّ
األولين ،وعرض آرائيم ،ومعارضتيا من وجية نظر المّ ّ
النحاة ّ

ثم الوقوف عند جيود
من تحميميا واستقراء مضامينيا ،وتصنيفيا وترتيبيا وتبويبيا ووضعيا ،واالبتداع فيياّ ،
النحو من
لما تقتضيو طبيعة الموضوع مستيدفاً إبراز ما ألصول ّ
سانيين المعاصرين في أصول ّ
المّ ّ
النحو ،وفقا ّ
سانيات العر ّبية المعاصرة.
يتم عرضيا في المّ ّ
مادة ّ

Thesis Title: Fundamentals of Arabic Grammar in the Light of Contemporary Linguistic

;Thought

Abstract: This paper deals with the issue of the linguistic grammatical origins of Arabic. We
aimed at the close relationship between the principles of jurisprudence and the fundamentals of

grammar and the only source of nourishment according to one approach, «Islamic Approach».

This approach has drawn them from a logical-based ijtihad to a linguistic-based one, which was
purely Arabic in nature, where a foreign influence had no existence.

Following the efforts of contemporary linguists on the origins of Arabic grammar, we stand

on their confessions regarding the works of the early Arab linguists. Thanks to this heritage, and

contemporary linguistics, we were given effective experiences and experimental methodologies
that helped us reach the ends of our research. As it is, linguistics has an important role in our
readings and linguistic creativity. Furthermore, it has guided us to a better understanding of

classical Arabic linguistics, since it provides us with microscope-like tools to analyze texts by
texts, making speech a study in itself.
The attention of the early Arab linguists shows evidence of grammatical origins, especially, the
linguistic hearing of the text, the synthesis and extrapolation, survey and extraction. In addition to
this, early Arab linguists had given full attention to the language in terms of the temporary and

spatial limits; and the criteria for the critique of the text, and the emphasis on the rules and
provisions of citing, interpretation and guidance.
The attention of the linguists to the grammatical originsof Arabic with all the evidence,
considered and adopted, from the hearing to the analogy; from consensus to the root of the words
and reasoning. In addition toexamination and division, antonyms and support, and in the rules of
guidance and instructions of grammarians, and in the circumstances of the extract of this science.
In this study, I have been able to follow the stages of the progress of the Arabic language
course, especially, the grammatical origins of the early Arab linguists, and the descriptive
linguists.Moreover, I have described the efforts of the early grammarians, presenting their views
and opposing them from the point of view of contemporary linguistics; analyzing, extrapolating,

classifying, and then organizing it into various chapters. Furthermore, I have verified the efforts of
the contemporary linguists in the origins of grammar, as required by the nature of the subject,
aiming at highlighting theircontribution in enriching contemporary Arabic linguistics.
Intitulé : Originnes de la grammaire arabe à la lumière de la pensée linguistique
contemporaine
Résumé : Cette thèse traite de la question des origines linguistiques de la grammaire
arabe. Elle a pour objectif la relation étroite entre les principes de la jurisprudence, les principes
de la grammaire et la seule source des deux sciences selon «la méthode islamique». Cette
méthode a encouragé les premiers grammairiens à délaisser une réflexion purement logique loin
de la réalité linguistique sans qu’elle les prive de la réflexion que nécessite l’ijtihad. L’ajout de la
logique au était la principale caractéristique des deux sciences qui, ensemble, constituent une
réflexion purement arabe, où n’existait aucune influence étrangère. En suivant de près les efforts
consentis des linguistes contemporains pour l’étude des origines de la grammaire arabe, nous
avons mis la lumière sur les travaux des premiers linguistes arabes, et grâce à cet héritage, et à
la linguistique contemporaine, nous avons formulé des hypothèses efficaces et choisi des
méthodes expérimentales qui nous ont aidés à atteindre les objectifs de notre recherche. En effet,
la linguistique a joué un rôle important dans notre lecture et notre créativité linguistique
contemporaine. En outre, elle nous a conduit à une meilleure compréhension de la linguistique

arabe classique en nous fournissant l’outil de lecture comme étant une loupe qui analyse les
textes par des textes, faisant ainsi du discours une étude en soi, voire un argument.
Notre thèse montre l'intérêt des premiers linguistes arabes pour les preuves des origines de
la grammaire arabe, en particulier, l'audition linguistique du texte par la synthèse, l'extrapolation,
l'enquête et l'extraction. En plus, les premiers linguistes arabes avaient accordé toute l'attention à
la langue en matière de limites temporelles et spatiales, et en matière de critères pour la critique
du texte tout en mettant l’accent sur les règles et les dispositions de citation, d'interprétation et
d'orientation.
Elle montre également l'intérêt des linguistes pour les origines de la grammaire avec toutes
les preuves, considérées et adoptées, de l'audition à l’analogie ; du consensus à la racine des
mots et du raisonnement. En plus de l'examen et de la division, des antonymes et dans les règles
de l'orientation et des instructions des grammairiens, et dans les circonstances entourant cette
science.
Dans cette étude, nous avons pu suivre les étapes de la progression du cours de langue
arabe, en particulier les origines de la grammaire chez les anciens linguistes arabes et les
linguistes descriptifs. De plus, nous avons décrit les efforts des premiers grammairiens, en
présentant leurs points de vue et en les opposant au point de vue de la linguistique
contemporaine, et ce en les analysant, les extrapolant, les classifiant et les organisant en
différents chapitres. En outre, nous avons mis en lumière les efforts des linguistes contemporains
pour l’étude des origines de la grammaire, comme l'exige la nature du sujet, visant à mettre en
évidence la contribution des origines de la grammaire à l'enrichissement de la linguistique arabe
contemporaine.

