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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 
 



 ملخص البحث

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
شرف العربية بنزول القرآن بلسان عربي مبين ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة         الحمد اهللا الذي 

 للعالمين اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته وصحابته أجمعين إلى يوم الدين                      وبعد   
أت اللغة العربية مكانة فإن اللغة وعاء الفكر ، وهوية األمة ،ورمز عزتها ولسان حضارتها بين األمم ، وقد تبو

عظيمة بين لغات العالم وآانت وعاء الفكر اإلسالمي ، ولسان الحضارة اإلسالمية ، ومصدرًا من مصادر قوتها   
وسببًا الزدهار علومها وتنوع فنونها وآان الفضل  في ذلك يرجع بعد فضل اهللا تعالى  إلى عناية علماء العربية 

د شهدت الدراسات اللغوية في العالم العربي مع مطلع القرن العشرين تأثيرات بلغة القرآن رواية ودراية ، وق
الذي ) م١٩١٣فرديناند دي سوسير  ت(علم اللغة الحديث الذي ظهر في أوروبا على يد عالم اللغة السويسري 

مؤسسه موضوعًا له والذي يعرفه " اللغة "يعد المؤسس األول لعلم اللغة الحديث ، ذلك العلم الذي يتخذ 
فليس من موضوعه أن يحقق أغراضًا تربويًة " العلم الذي يدرس اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها "بأنه ) سوسير(

 .   أو أية أغراض علمية أخرى 
          ولقد تطلع أبناء العربية إلى اإلفادة من الدراسات اللغوية الغربية الحديثة إال أن موقف الباحثين العرب  

م اللغة الحديث لم يكن متجانسًا ، فمنهم من قبل منهجيته ، ومنهم من تحفظ على تطبيق مطالبه على اللغة من عل
 .العربية الختالف الهدف والموضوع والمادة  

موقف علم اللغة من أصول النحو (           آان هذا هو المنطلق الذي نشأت منه فكرة هذا البحث ، بعنوان 
 تلوتها برؤية المحدثين حسب ما م فيه رؤية علماء اللغة  القدماء للمسائل التي بحثتها ثتوقد استعرض) العربي 

يتيسر لي ؛ ليتضح لنا ما بين الرأيين من وجوه االتفاق  أو االفتراق، ويتسنى لنا معرفة أيَّ الرأيين أجدر بالبقاء 
 :وأحق باالقتفاء ، وقد جـعـلت هذا البحث في بابين

 ). الســماع ، والقياس ، واإلجماع ، واستصحاب الحال(ف علم اللغة من أدلة النحوعن موق:  األول 

 ).اإلعـراب،والعامل،والعـلـة، ونــظام الجملـة(عن موقف علم اللغة من الكليات في النحو العربي : والثاني

قد عند بعضهم وقليل       وقد آان موقف علماء اللغة المحدثين من هذه األدلة موقف الرفض عند أآثرهم والن
منهم من آان موقفه الرضى والقبول،وقد رجعنا السبب في رفض بعض المحدثين لبعض دراسات القدماء إلى 

 :النقاط التالية

 . التأثر بنظرة الدراسات الغربية الحديثة للغة واالعتماد على الترجمات الخاطئة لبعض النصوص  -١

لهدفها الذي أقيمت من أجله، وال تبصر بما تؤدي إليه الحكم على دراسات القدماء بالخطأ دون فهم  -٢
 .الدراسات الحديثة إذا ما طبقت مطالبها

  تحكيم النظريات الحديثة التي لم يكشف بعد عن عيوبها، في دراسات السلف، عن قصد، أو غير    -٣       

 .               قصد إلى تشويه التراث العربي في نظر أبنائه

 توفيقهذا وباهللا ال

       



 املقدمة
 املقدمة       املقدمة

 
 
 
 

 
 
 



)١( 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني، الذي بعثه اهللا هاديا 
 . ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا

     أما بعد

  وشيوخنا مفإن فكرة هذا البحث انطلقت مما غرسه فينا أساتذتنا الكرا
العريب ، وإخالص للبحث يف األفاضل حفظهم اهللا ونفع بعلمهم من حب لتراثنا 

قضاياه، بعيدا عن التعصب للقدمي لقدمه، أو االنصراف عن احملدث حلداثته ،وإمنا 
سبيلنا موقف احلق والعدالة ، مدركني أن لغتنا العربية حباجة إىل من يقف إىل جانبها ؛ 

 .  واللغة العربيةمليصد عنها سهام املغرضني من أعداء اإلسال

موقف ( الباعث  على تفكريي يف هذا البحث ، الذي جعلت عنوانه       كان هذا هو
 فيه رؤية القدماء للمسائل اليت توقد استعرض) علم اللغة من أصول النحو العريب 

 تلوا برؤية احملدثني ؛ ليتضح لنا ما بني الرأيني من وجوه االتفاق  أو حبثتها مث
 .  بالبقاء وأحق باالقتفاء االفتراق، ويتسىن لنا معرفة أي الرأيني أجدر

    وقد جـعـلت هذا البحث يف بابني ، وكل باب يتكون من أربعة فصول          
 .عن موقف علم اللغة من أدلة النحو األربعة : فالباب األول

 ) .  واستصحاب احلال -  واإلمجاع -  والقياس -الســماع               (

 غة من الكليات يف النحو العريب عن موقف علم الل: والباب الثاين 

 ).  ونــظام اجلملـة -  والعـلـة -  والعامل -اإلعـراب               (

 ما هلا من أمهية كربى يف الربط بني ى        إن اللغة وسيلة االتصال والتفاهم ،وال خيف
  )١("ارفواوجعلناكم شعوبا وقبائل لتع"أبناء األمة الواحدة بل بني  أمم األرض وشعوا 

ولن يكون التعارف بغري اللغة ،ومن هنا تربز مكانة العربية بني اللغات ألا لغة القرآن 

                                                 
 ١٣سورة الحجرات اآلية   (1) 



)٢( 

كتاب اهللا  ورسالته اخلامتة اليت بعث ا رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  إىل الناس 
كافة ،فكان لزاما على املسلمني أن يعلموا إخوام من غري العرب لغة الدين 

 العربية جبمع اللغة مث استنبطوا  قواعدهم من الكثري الغالب من ء، فبدأ علمااإلسالمي
كالم العرب وقاسوا ما مل يسمعوا على ما مسعوا ، وكان هدفهم من ذلك احلفاظ على 

 . لغة القرآن من أن يتسرب إليها اللحن ، ورسم معامل اللسان العريب ملن يتعلمه

لعربية أخذ العلماء من العرب وغريهم يتنافسون      ومنذ نشأة الدراسات اللغوية ا
 ةعلى خدمة هذه اللغة والعناية ا درسا وتأليفا ، وكانت عنايتهم منصبة على اللغ

 ، ا معربة وكانوا ينطقوا سليقة كما اكتسبوهمالفصحى اليت ورثها العرب عن آبائه
 ، ينثر ، اجلاهل ذلك لزوم اإلعراب يف  القرآن الكرمي ، والشعر، والىيدلنا عل

 شك وال اواإلسالمي ، فاإلعراب حقيقة قد بلغ مرتلة من الثبوت واليقني ال يساوره
 .    معاند رينكرها إال مكاِب

    وقد أنكر بعض املستشرقني من علماء اللغة  ظاهرة اإلعراب ومنهم فولرز الذي 
كان عمال متأخرا  زعم أن القرآن نزل بلهجة قريش اردة من اإلعراب وأن إعرابه 

، بل إن من أبناء العرب من تابعه،وأنكر داللة احلركات على املعاين فإبراهيم أنيس )١(
  )٢ (يرجع احلركات إىل أثر صويت وهو وصل الكلمات بعضها ببعض

 ثنايا هذا البحث  ،     وإلبراهيم مصطفى وشوقي ضيف واملخزومي آراء سنوردها يف
 من اللغويني احملدثني على التقليل  من شأن الفصحى حتت يتفق مضموا و آراء  كثري
 .مظلة التيسري على املتعلمني 

      ولعلماء اللغة من عرب ومستشرقني عناية كبرية باللهجات حىت عدوها اللغات 

اجلديرة بالدراسة دون الفصحى ، ونظروا إىل اللغات على قدم املساواة ،وهلذا 

فها البعيدة اليت يرمي إليها أعداء اإلسالم ،واليت نادى ا االهتمام وتلك النظرة ، أهدا
                                                 

   ، قضية التحول إلى الفصحى نهاد الموسى ص ٣٦دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح ص  ) 1(

 .٢٣٧ من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ص  ) 2(



)٣( 

 الفصحى لغة الدين فقط ، وعزل اتمع ةدعاة التغريب ؛ ليصلوا إىل جعل اللغة العربي

 .اإلسالمي عن لغة كتابه وتراثه 

     يبدو أنَّ هذا هو السر ، يف اهتمام علماء اللغة باللهجات ، وهو الذي جعلهم 

 .للغة لذاا ومن أجل ذاا دون تصحيح جوانبها أو ترقيتها وذيبها  يدرسون ا

ومن اإلعراب إىل اللهجات إىل ظاهرة ثالثة تربز عند علماء اللغة احملدثني إنها 

عدم تورعهم عن نسبة اخلطأ واخللط وعدم الفهم ، والدقة ،وتعيني املصطلحات ، 

ورعون أن ينسبوه إىل علمائنا األوائل يف والتأثر باملنطق األرسطي ، كلُّ هذا ال يت

معاجلتهم ألحباثهم اللغوية ، وهذا تنكر واضح وجحد صريح جلهود  علمائنا األوائل  

 .الذين أبلوا بالًء حسنا يف خدمة البحث اللغوي مجعاً وتصنيفاً وحبثاً وتأليفاً 

العرفان ويف ختام هذه املقدمة يسرين أن أقدم أمسى عبارات الشكر واجلميل و

لشيخي األستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد ، لقاء ما قدمه يل من توجيهات 

سديدة وآراء رشيدة  ، فله منا خالص الدعاء بأن يطيل اهللا عمره ويبارك يف علمه 

 .  وجيزيه عنا خري اجلزاء  



)٤( 

א א
 في أدلة النحو

 

 

 في السماع: الفصـل األول  

 في اإلجماع: لثاني الفصـل ا

 في القياس: الفصـل الثالث 

 في االستصحاب: الفصـل الرابع

 



)٥( 

א א
א

هو ما ثبت يف :"وهو األصل األول من أصول اللغة وقد عرفه السيوطي بقوله  

كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعاىل وهو القرآن الكرمي وكالم نبيه صلى 

وكالم العرب قبل بعثته ويف زمانه وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة اهللا عليه وسلم 

 )٣ ("املولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر

א: א א א
    للقرآن الكرمي مكانة خاصة يف نفوس العرب واملسلمني بصفة خاصة؛ لذا تواصلت 

نص  األول الذي احتج به النحاة يف اجلهود يف خدمته واحلفاظ على نصه فكان ال

إثبات قواعدهم، فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية سواًء كان 

 وقد أمجع النحاة على االحتجاج بالقراءات الشاذة يف )٤ (.متواتراً، أم آحاداً، أم شاذاً

لك احلرف بعينه، كما العربية إذا مل ختالف قياساً معروفاً، ولو خالفته حيتج ا يف مثل ذ

حيث القياس ) يأىب(و) استحوذ(حيتج ا يف امع على وروده وخمالفته القياس حنو 

القياس كسر الباء ألنه ليس يف العربية ) يأىب(إعالل الواو يف استحوذ بقلبها ونقلها ويف 

الم وليس بفتح العني يف املاضي واملضارع إال أن يكون حلقي العني أو ال) يفعل) (فَعل(

 )٥ (.هذا احلرف كذلك

ويصرح ابن جين بأنه ال يعلم خالفاً بني النحاة على االحتجاج بالقراءة الشاذة،  

 )٦ (.وإن اختلف يف االحتجاج ا يف أصول الفقه
                                                 

 .٤٨قتراح السيوطي ت أحمد محمد قاسم ص  اال ) 3(

 .٦٧ ص -هـ ١٤٠٩ اإلصباح في شرح االقتراح ، للسيوطي ط دار القلم  ) 4(

 ).٤/١٠٥(  ، الكتاب ٦٨ المصدر السابق ص  ) 5(

 .٣٣-١/٣٢ المحتسب  ) 6(



)٦( 

ومل يتوفر لنص ما توفر للقرآن الكرمي من تواتر رواياته وعناية العلماء بضبطها  

ا وضبطها باملشافهة عن أفواه العلماء  األثبات الفصحاء وحتريرها متناً وسنداً، وتدوينه

من التابعني ، عن الصحابة، عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو النص العريب 

الصحيح املتواتر امع على تالوته بالطرق اليت وصل إلينا ا يف األداء واحلركات 

 )٧ (.موالسكنات، ومل تعن أمة بنص  ما اعتناء املسلمني بنص قرآ

أما علماء القراءات فقد التزموا منهجـاً سديداً يف ضبط القراءة واشترطوا  

 :لصحة القراءة شروطاً ثالثة هي 

 .أن يصح سندها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتواتر -١

 .أن توافق رسم املصحف العثماين امع عليه -٢

 .أن توافق وجهاً من وجوه العربية -٣

راء والنحاة بأن القراءة سنة متبعة، وأا ال ختضع لغري السماع وقد صرح الق    

الصحيح ، أما القراءة الشاذة عندهم فهي ما ختلف أحد شروطها الثالثة والتواتر شرط 

أساسي لصحة القراءة فإذا ختلف مل تصح القراءة بذلك الشاذ يف الصالة ، وخري من 

وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف :"ميثل منهج القراء أبو عمرو الداينُّ يف قوله

القرآن على األفشى يف اللغة، و األقيس يف العربية، بل على األثبت يف األثر واألصح 

يف النقل والرواية إذا ثبتت عندهم مل يردها قياس عربية وال فشو لغة ألن القراءة سنة 

 )٨ (".متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها

א א אא
أمجع النحاة على االحتجاج جبميع القراءات يف اللغة، فما وافق قواعدهم أيدوا  

به تلك القواعد، ليكون دليالً نقلياً على قياسيتها واطرادها، وما خالف قواعدهم 
                                                 

 .٢٨أصول النحو ، سعيد األفغاني ص  ) 7(

 .١/١٠ النشر في القراءات العشر  ) 8(



)٧( 

حفظوه واقتصروا فيه على السماع ومل يبنوا عليه قواعدهم، كونه خارجاً عنها أو قليالً 

د ، وقد وقف بعض النحاة من القراءات الشاذة موقف ال يصل إىل حد االطرا

التوجيه، فإذا مل جيدوا هلا وجهاً يف قواعدهم أوقفوها على السماع ومل يقيسوا غريها 

 ومن أولئك النحاة الفراء، واملازينّ ، واملربد واألخفش والزخمشري، وقد وجه اعليه

 النحاة أم حيكَّمون قواعدهم يف بعض العلماء من قدماء وحمدثني أصابع االتهام إىل

 )٩ (.القراءات القرآنية

إن من النحاة من "    واحملدثون بنوا فهمهم هذا على قول  ابن حزم يف كتاب الفصل 

ينتزع من املقدار الذي يقف عليه من كالم العرب حكماً لفظياً ويتخذه منهجاً مث 

 )١٠ (".ة عن وجههاتعرض له آية على خالف ذلك احلكم فيأخذ يف صرف اآلي

وإذا عرفنا أن ابن حزم ظاهري املذهب اتضح لنا معىن قوله، وعلى هذا فال     
يقوم قوله هذا حجة ملن حيتج به من احملدثني، ولعل اعتراض بعض النحاة على بعض 
القراءات مل يكن يف حقيقة األمر اعتراضاً على فصاحتها أو صحة عربيتها ولكن أرادوا 

الباري : "ويف هذا يقول القاضي صدر الدين موهوب اجلزري. منهاأن غريها أفصح 
جلت قدرته له أساليب خمتلفة على جماري تعريف أقداره، فإنه كان قادراً على إجلاء 

إن نشأ نرتِّل عليهم "قال تعاىل . املشركني إىل اإلقرار بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
، لكنه سبحانه أرسل رسوله على )١١ (."من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني

ويبتدئ أمر ... أساليب األسباب واملسببات وجاري العوائد الواقعة من أهل الزمان
األنبياء بأسباب خفيفة وال تزال تنمى وتشتد، كل ذلك يدل على أن أساليبهم يف 

 املألوف واملعتاد من أحوال غريهم، فإذا عرف ذلك كان جميء واإلرسال على ما ه
لقرآن بغري األفصح، واألملح مجيعه، ألنه حتداهم مبعارضته على املعتاد فلو وقع على ا

                                                 
طالل عالمة ، ص . ، تطور النحو ، د ٢٣٤محمود فهمي حجازي ، ص . اللغة ، د  علم  ) 9(

 .١٢٢ دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح ، ص ٩٧

 .٣٢ أصول النحو سعيد األفغاني، ص  ) 10(

 .٤ سورة الشعراء ، اآلية  ) 11(



)٨( 

وملَّا كان األمر على ) عز وجلَّ(غري املعتاد لكان ذلك منطاً غري النمط الذي أراده اهللا 
ما وصفنا جاء القرآنُ على ج إنشائهم اخلطب واألشعار، ليحصل هلم التمكن من 

 ".لج باحلجةاملعارض فيظهر الف

أنه ال يدعى أن كلَّ ما يف القرآن على ) ااز(    وقد اختار الشيخ عز الدين يف كتابه 
 .)١٢ (أرفع الدرجات يف الفصاحة

 أبا - أحد كتاب الفضل ابن الربيع-وقد سأل إبراهيم بن إمساعيل الكاتب     
منا يقع الوعد واإليعاد إ:  قائالً)١٣ ("طلعها كأنه رءوس الشياطني"عبيدة عن قوله تعاىل 

إمنا كلم اهللا تعاىل العرب على قدر : مبا عرف مثله وهذا مل يعرف، فقال أبو عبيدة
 :كالمهم، أما مسعت قول امرئ القيس 

 ومسنونة زرق كأنياب أغوال أيقتلين واملشريفُّ مضاجعي     

 . به وهم مل يروا الغول قطُّ ولكنهم ملَّا كان أمر الغول يهوهلم أُوِعدوا

 فمن رأي اجلزري وأيب عبيدة يتضح أن القرآن نزل على عادة العرب يف     
ألفاظها ومعانيها ليتحقق به اإلعجاز البالغي واللغوي، وعلى هذا فإن النحاة الذين 
ضعفوا بعض القراءات إمنا كان ذلك يف القياس ال يف الصحة أو الفصاحة ولكن ألن 

 .أوىلغريها أفصح منها والقياس عليه 

    وقد عرِِف عن األخفش أنه رمبا فضل قراءة على أخرى ألا أقيس وأكثر جماراةً 
جزم ألا جواب : ")١٤ ("وال متنن تستكثر"للقواعد النحوية، ومن ذلك قوله يف اآلية 

    )١٥ (".وال متنن تستكثر، يريد مستكثراً وهو أجود املعنيني: النهي وقد رفع بعضهم
إن أئمة ) " املقدمة السادسة(ن عاشور يف كتاب التحرير والتنوير وقال الطاهر ب 

العربية ملا قرأوا القرآن قرءوه بلهجات العرب الذين كانوا بني ظهرانيهم يف األمصار 

                                                 
 .٥٣-٥١صـ / ١عبد العزيز عبده ، . المعنى واإلعراب عند النحويين   د ) 12(

 .٦٥ سورة الصافات ، اآلية  ) 13(

 .٦ سورة المدثر اآلية  ) 14(

 .١٥ ، القياس في النحو ، سعيد جاسم ، ص ٢/٥١٥:  معاني القرآن لألخفش  ) 15(



)٩( 

واليمن : املدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، قيل: اليت وزعت عليها املصاحف
ا من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم والبحرين وكان يف هذه األمصار قُراؤه

فقرأ كل فريق بعربية قومه يف جهة األداء ال يف زيادة احلروف ونقصها، وال يف 
اختالف اإلعراب دون خمالفته مصحف عثمان، وحيتمل أن يكون القارئ الواحد قد 

أنزل قرأ بوجهني ِليِري صحتهما يف العربية قصداً حلفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي 
ا، ولذا جيوز أن يكون كثري من  اختالف القراء يف هذه الناحية اختياراً، وعليه حيمل 

 )١٦ (".ما يقع يف كتايب الزخمشري وابن العريب من نقد بعض طرق القراء

لقد مهدت حبوث القراءات لكثري من الدراسات اللغوية واملسائل النحوية،  
أو احلركات دافعاً لكثري من العلماء إىل فكان اختالف اللفظ الواحد يف اإلعراب 

 .االجتهاد يف احلصول على خمرج سليم يتفق والقراءة ويتمشى مع سياق اآلية

إن القراءات السبع متواترة وهي قراءة الكوفيني ، ومحزة ، : ويف مجع اجلوامع 
ي والكسائي ، وعاصم ، والبصري أبو عمرو ، والشامي ابن عامر، واملدين نافع، واملك

بأن قراءة يعقوب وأيب جعفر : ابن كثري ، وذلك بال خالف، وصرح يف منع املوانع
 )١٧ (.وخلف متواترة، والشاذ ما وراء العشرة

إن القرآن الكرمي أصل قواعد النحو ال شك يف ذلك وإذا ورد بعض الكلمات  
ختالف املعهود يف أسلوب النحو فذلك حلكمة بالغة منها االختصار، والتفنن يف 
األسلوب، ومنها تنبيه الذهن للتأمل، واملعروف يف قواعد البالغة أن ما يراد تنبيه 
السمع إليه من املفردات أو اجلمل ، مييز على غريه إما بتغيري نسق اإلعراب قصداً إىل 

 .املعاين الثانوية، وإما برفع الصوت يف اخلطاب أو غري ذلك

القراءات وتوجيهها لتوافق قواعد وللنحاة األوائل جهود كبرية يف إثبات صحة  

) احملتسب(وابن جني يف ) احلجة(النحو ومن ذلك ما فعله أبو علي الفارسي يف كتاب 
                                                 

 .١/٥٢التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، تفسير  ) 16(

 ١/٥٥عبد العزيز عبده ، . المعنى واإلعراب عند النحويين  ، د ) 17(



)١٠( 

ومن الباحثني احملدثني من اتهم حناة البصرة باستبعاد القراءات اليت ال يسندها شعر أو 

 )١٨ (.قياس من منهجهم

كثرياً ما وقفت القراءة وحدها وهذا القول خيالف واقع الدراسات النحوية ف 

إلثبات قاعدة أو تقرير حكم، فالقرآن أصل من أصول الدراسات اللغوية والنحوية 

 .عند العرب

ومما وقفت القراءة فيه لتثبت حكماً حنوياً، ما ذهبوا إليه من عدم جواز العطف  

كقوله )١٩ (هعلى املضمر املرفوع يف اختيار الكالم إال بفصله إما بضمري منفصل أو غري

 )٢١ ().اسكن أنت وزوجك اجلنة( و)٢٠( )اذهب أنت وربك( تعاىل 

))((

ينبغي أن نعرف أن حناة البصرة ومن تابعهم  مل يكن قصدهم الطعن على القراء      

من حيث هو وإمنا كانوا يثبتون ويتوقفون يف مواضع التوقف حيث يعييهم أن جيدوا 

مة القراء ما يسندها من كالم العرب، وقد متسكوا بصورة للقراءة الشاذة على عا

كتابة املصحف، ومل يدلوا برأي خيالفها بوجه من الوجوه، فالفراء نفسه يتوقف عند 

ألا حمذوفة من ) آتاينَ( ويقول إنه مل يثبت الياء يف  "فما آتانِِ اهللا خري مما آتاكم" اآلية 

جيز زيادة الياء والواو احملذوفتني يف مثل اآلية الكتاب، ويذكر أن بعض القراء كان يست

) يدعو(والواو يف ) آتاين(فيثبت الياء يف  "ويدع اإلنسان بالشر " السابقة وقوله تعاىل 

إنه ال يأخذ بذلك بل يتقيد باملصحف وكتابته املأثورة : وليست يف املصحف، ويقول

                                                 
 .٩٧ن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، عبد العال سالم مكرم ، ص  القرآ ) 18(

 .٣٧٩-٢/٣٧٨ الكتاب  ) 19(

 ).٢٤(سورة المائدة ، اآلية  ) 20(

 ).٧٤(سورة المائدة ، اآلية  ) 21(



)١١( 

:  القرآن وال يلبث أن يقولمادام لذلك وجه من كالم العرب وما دام هو الذي قرأ به

إن هذان (  أي بدالً من القراءة العامة )٢٢ ( "إن هذين لساحران " كان أبو عمرو يقرأ 

 أي بدالً من )٢٣ (" فأصدق وأكون" ولست أجترئ على ذلك، وقرأ ) لساحران

 )٢٤ (.فزاد واواً يف الكتاب ولست أستحب ذلك) وأكن(القراءة العامة 

هد شهادةً قاطعة بأن الفراء وأمثاله ممن يرد بعض القراءات ولعل يف هذا ما يش

اليت ال تعدو حروفاً معدودة مل يكن دافعهم إىل ذلك الطعن والتنقص ، وإمنا كان 

 )٢٥ (.دافعهم الرغبة الشديدة يف التحري والتثبت

أما موقف النحاة األوائل من القراءة فكانوا يروا سنة متبعة ال يصح التعرض  

: مسعت أبا عمر بن العالء يقول:"خطئة أو تصويب، فقد أثر عن األصمعي قولـههلا بت

 ".لوال أنه ليس يل أن أقرأ إالَّ مبا قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا

أما موقف سيبويه من القراءات فكان موقف من يعترف بالقراءة وأا سنة  

 كان يذكر القراءة ليبني ا وجهاً من وجوه متبعة، فلم خيطئ قارئاً ومل يرد قراءة ، بل

، ومما يدل على احترام سيبويه رمحه اهللا للقراءة أننا نراه عند حديثه عن العطف )العربية

واتقوا " على الضمري ارور خيص ذلك بضرورة الشعر، دون أن يتعرض لقراءة محزة 

 .جبر األرحام) ٢٦ ("اهللا الذي تساءلون به واألرحام

                                                 
 .٦٣ سورة طة اآلية  ) 22(

 .٦٣ سورة المنافقين اآلية  ) 23(

 .١/١٦٨عبد العزيز عبده . ، المعنى واإلعراب ، د ٢/٢٩٣ معاني القرآن ،  ) 24(

 .٢٢٣المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص  ) 25(

 .١ سورة النساء اآلية  ) 26(



)١٢( 

ه ال جيوِّز الفصل بني املضاف واملضاف إليه إال يف ضرورة الشعر دون كما نرا
وكذلك زيِّن لكثٍري من املشركني قتلَ أوالدهم : (اإلشارة إىل قراءة عبد اهللا بن عامر 

  )٢٧ ().شركائهم

א א א א
قف الناقد لصنيع وقف بعض علماء اللغة احملدثني من االستشهاد بالقراءات مو 

النحاة، حيث اموا النحاة بتحكيم قواعدهم يف القراءات الصحيحة اليت نقلها 
 .)٢٨ (الفصحاء العلماء 

ويرون أن أقيسة النحاة أوهى من بيت العنكبوت، وأن البصريني منهم تسرعوا   
فوهوا بعض القراءات تعصباً ملقاييسـهم النظرية اليت وضعوها دون اسـتقراء 

  )٢٩(واف

     ومن هنا أخذ علماء اللغة احملدثون على النحاة عدم استيعاب قواعدهم للقراءات، 
 )٣٠ (.وإضاعتهم على أنفسهم وحنوهم مئات الشواهد احملتج ا

ومن علماء اللغة احملدثني من وقف موقفاً معتدالً حيث قرر أن القراءات قد  
ر العصور فهي مصدر من أمدت الدرس النحوي مبا وسع من أفقه، وأغناه على م

 )٣١ (.مصادر الدرس النحوي عند البصريني والكوفيني

   ومنهم من يرى أا من أهم العلوم اإلسالمية ألا أوثقها اتصاالً بالنص القرآين، 
وهي اليت أصلت منهج النقل اللغوي عند العرب مبا أصلت من االعتماد على 

 )٣٢(الرواية

                                                 
 .١٣٧سورة األنعام اآلية  ) 27(

 .٣٢ األصول ، سعيد األفغاني ، ص  ) 28(

 .٤٠ األصول ، سعيد األفغاني ، ص  ) 29(

 .٧٧ورة ، ص أحمد قد. ، فقة اللغة ، د ٤٥ األصول ، سعيد األفغاني ، ص  ) 30(

 .٨٩القياس في النحو ، سعيد جاسم الزبيدي ، ص  ) 31(

 .١٣عبده ص .  النحو العربي والدرس الحديث ، د ) 32(



)١٣( 

لماء اللغة احملدثني إال أن اامهم للقدماء يظهر فيه شيء     ومع تقديرنا جلهود بعض ع

نشأت علوم العربية للعناية بلغة القرآن إال أن "من التنكر لصنيعهم ومن ذلك قوهلم 

 .)٣٣ ("النحاة سرعان ما عزفوا عنها ومل يفيدوا منها الفائدة الالزمة

اً يف النقل ال يصـل إىل     ومن علماء اللغة احملدثني من رأى أن القراءات متثل منهج

وثاقتـه علم آخر، وأا مرآة صادقة تعكـس الواقع اللغوي الذي كان سائداً يف شبه 

، ومنهم من يرى أن علم القراءات من العلوم اليت )٣٤ (اجلزيرة العربية قبل اإلسـالم

ى ينبغي االعتماد عليها يف دراسة العربية الفصحى؛ ألن رواياا هي أوثق الشواهد عل

ما كانت عليه ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية واللغوية بعامة يف خمتلف اللهجات 

بل إن من املمكن القول بأن القراءات الشاذة هي أغىن مأثورات التراث باملادة اللغوية 

 )٣٥ (.واليت تصلح أساساً للدراسة احلديثة

شهاد بالقرآن واحلديث     ويرى حممد عيد أن النحاة صرفوا أنفسهم قصداً عن االست

مع علمهم بوجود هذه الثروة املوثقة من النصوص إال أم حترجوا من استخدامها يف 

 )٣٦ (.دراستهم، ووقف التحرز الديين بينهم وبني اإلفادة منها

    ويضيف حممد عيد أن النحاة سلكوا مسلكاً مضاداً ملا كان ينبغي فذهبوا يوثقون 

ويرى ) كالم العرب( هو أقل منها توثيقاً فيما أطلق عليهنصوص ا لقرآن واحلديث مبا 

تدخل العامل الديين يف موقف النحاة من نصوص القرآن والسنة آمر جانب : أن 

التوفيق من وجهة النظر احلديثة ؛ باعتباره عامالً دخيالً مل يكن من املفيد اعتباره يف 

                                                 
 .٨١إبراهيم السامراني ص .  التطور اللغوي ، د  ) 33(

 .١،٨٤اللهجات العربية في القراءات ، عبده الراجحي ، ص  ) 34(

، فقـه   ٨-٧غة الحديث ، عبد الصبور شـاهين ،ص          القراءات القرآنية في ضوء علم الل      ) 35(

 .١٣٣، ١٣٢محمود سليمان ياقوت ، ص . اللغة وعلم اللغة ، د 

 .٢٦١، ٢٦٠محمد عيد ، ص . الرواية واالستشهاد ، د  ) 36(



)١٤( 

لدراسة القرآن واحلديث دراسة اللغة، وكان من واجب النحاة أن يوجهوا جهودهم 

بعد التأكد من توثيق القراءات واألحاديث بدالً من الرهبة الدينية اليت حرمتهم 

وحرمتنا معهم من االعتماد على نصوص موثقة هي القرآن والسنة، ويرى أنه من املفيد 

اآلن أن نعيد تصحيح ما سنه لنا األقدمون يف هذا املوضوع من سنة غري حسنة، وأن 

ى عن أذهاننا الرهبة الدينية أمام نصوص القرآن والسنة باعتبارها رهبة مفتعلة مل ننح

 ))١(يكن هلا ما يسوغها يف دراسة لغوية لنصوص القرآن واحلديث

     وخيلص هذا الباحث إىل أن نصوص القرآن والسنة صحيحة أو غري صحيحة ينبغي 

الديين، وما أدى إليه قدمياً من أن ينحى من النظر اللغوي إليها ما داخله من العرف 

االنصراف عن استنباط القواعد منها، كما ينبغي يف ضوء هذا الفهم درسها من جديد 

  )٢(.باعتبارها مصـدراً مهماً ميثل نثر الفصحى يف عصر ظهور اإلسالم

وانصراف النحاة قصداً عن ) التحرز الديين(     ونقول حملمد عيد إنَّ قوله بـ

لقرآن واحلديث ،وتوثيق النحاة للقرآن واحلديث مبا هو أقلّ منها فصاحة االستشهاد با

 أمام احلقيقة العلمية بل إنه ينايف  جهود النحاة يف تكلُّ ذلك غري صحيح وال يثب

خدمة القرآن واحلديث ،تلك اجلهود اليت ظهرت على شكل مؤلفات عظيمة يف غريب 

 .رآن وإعراب القرآنالقرآن واحلديث  ومعاين القرآن وجماز الق

     وذا يتضح أنَّ احلكم على جهود النحاة من خالل وجهة النظر احلديثة حكم غري 

دقيق ؛ ألنَّ النحاة القدماء هلم الفضل بعد اهللا يف احلفاظ على لغة القرآن وحبوثهم 

اللغوية يشهد هلا القاصي والداين من عرب وغريهم ، فلم ينحوا القرآن عن دراستهم 

خدموا لغته واتصلت معظم جهودهم به فكتاب سيبويه حيوي ما يربو على ثالث بل 

                                                 
 .٢٦١، ٢٦٠محمد عيد ، صـ.   الرواية واالستشهاد، د    (1)
 .٢٦٢محمد عيد ، صـ. الرواية واالستشهاد، د     (2)



)١٥( 

ومن الواضح حتامل هذا الباحث على . مائة آية جاءت لدعم شواهده أو تقرير قواعده

النحاة وعدم اعترافه جبهودهم حني يرى أن يبدأ من حيث هو ليقيم حنواً غري حنوهم 

 .ظره ال يصلح أن يكون حنواًوكأن النحو العريب مجلةً وتفصيالً يف ن

وللشيخ حممد اخلضر حسني رأي يف القياس على القراءات اليت ال توافق  

وأفضل ما حيتج به يف تقرير أصول اللغة :"االستعمال اجلاري يف لغة العرب حيث يقول

القرآن الكرمي فإنه نزل بلسان عريب مبني، وال ميتري أحد يف أنه بالغ يف الفصاحة 

ن الذروة اليت ليس بعدها مرتقى فنأخذ بالقياس على ما وردت عليه كلمه وحسن البيا

وآياته من أحكام لفظية، وال فرق عندنا بني ما وافق االستعمال اجلاري فيما وصل إلينا 

 )٣٧ (".من شعر العرب ومنثورهم  وما جاء على وجه انفرد به

ولسنا "بقوله ويرد الدكتور حممد حسن عبد العزيز على الشيخ حممد اخلضر  

نرى ما رآه الشيخ اجلليل من القياس على القراءات الشاذة اليت ال توافق االستعمال 

 :اجلاري يف لغة العرب ألمور منها

خمالفاً ما ) متواترة أو شاذة( أن املشهور بني النحاة االحتجاج مبا ورد يف القراءات -١

ا ذكر ذلك السيوطي يف ورد عن العرب يف ذلك الوارد بعينه وال يقاس عليه، كم

 )٣٨ (.االقتراح

 كما أنه لو جاز القياس على القراءات الشاذة الضطربت القواعد وأصبح لكل ما -٢

 .)٣٩ (" خيالفها مندوحة بقراءة جتيز ما خالف فيه

ويورد الدكتور عبد الصبور شاهني تعليقاً على ما ارتآه الشيخ حممد اخلضر من 

والشيخ يدافع عن : "ال اجلاري عند العرب فيقولالقياس على ماال يوافق االستعم
                                                 

  ٣١،٣٠دراسات في اللغة العربية وتاريخها ، محمد الخضر حسين، ص  ) 37(

 .هـ١٤٠٩ت محمد فجال ، ط١٥٢ االقتراح في ًأصول النحو وجدله ، السيوطي ، ص  ) 38(

 .٨٣القياس في اللغة العربية ، محمد حسن عبد العزيز ص  ) 39(



)١٦( 

قتلُ " تركيب ورد يف قراءة ابن عامر وحده من بني القراء السبعة يقصد قراءته 

 وصحيح أن هذه القراءة مشهورة صحيحة ولكن ليس كل )٤٠ ("أوالدهم شركائهم 

ذه مشهور صحيح مبقبول يف الذوق اللغوي على أنه مثال حيتذى، وحسبنا أن نسلم هل

القراءة بالصحة، ونتلقاها بالقبول، فأما أن جنعلها منوذجاً نقيس عليه وباباً من أبواب 

 .)٤١ ("التوسع يف التعبري العريب فأمر آخر حيكمه الذوق واالستعمال واإللف

    ولبعض املستشرقني أغراض خبيثة حاولوا من خالهلا الدس على القرآن الكرمي 

ي الزخمشري يف قراءة ابن عامر مدعياً أن القراءة يتلقف رأ) جولد تسيهر(فهذا 

مصنوعة ، وأن السبب يف اختالف القراءات إىل سبع قراءات أو أكثر يرجع إىل سببني 

عدم نقط األلفاظ وعدم وجود حركات اإلعراب، ويف هذا الرأي املسموم إيهام : مها

اظه دون وحي من أن املسلمني قد قرءوا القرآن كما شاءوا، وحرفوا يف حروفه وألف

 )٤٢ (.اهللا أو أمر من رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

    ويدحض رأي هذا املستشرق أن هذه القراءات رويت وشاعت قبل تدوين 

املصاحف، كما كان القرآن الكرمي حمفوظاً يف الصدور قبل كتابته يف املصاحف، 

الذين أخذوها عن رسول فنقلت القراءات باملشافهة والسماع املتصل السند بالصحابة 

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليست القراءات اختياريه وإمنا هي توقيفية

يثري كثرياً من الشكوك حول لغة القرآن ويرفض تسميتها بالعربية ) فولرز(    وهذا 
الفصحى ، بل يقترح تسميتها باللغة املكتوبة األقدم وعد فولرز ما سجله النحاة من 

 .اًاألمثلة مصنوع

أن العربية يف عصر صدر اإلسالم كانت ختلو من كثري ) فولرز(    ومعىن هذا يف رأي 
إىل أن ) فولرز(من السمات اليت تنسب للعربية الفصحى ومنها اإلعراب، وخيلص 

                                                 
 .١٣٧ سورة األنعام اآلية  ) 40(

 .٨٢،٨٤حسن عبد العزيز ،ص  القياس في اللغة ، محمد  ) 41(

 .١٨٢،١٨٣عبد اهللا بن حمد الخثران ، ص.  مراحل تطور الدرس النحوي ، د  ) 42(



)١٧( 

القرآن كان يقرأ وفقاً لعادات أهل احلجاز الصوتية، أما قراءته وفق معايري اللغة 
 .اًالفصحى فقد كانت عمالً متأخر

باالستدالل السامي املقارن على أصالة اإلعراب يف العربية ) نولدكة(    وقد رد عليه 
إن مواقع كالم القرآن االختيارية ال تترك أثراً للشك "بقوله ) يوهان فك(كما رد عليه 

  .)١(" يف إعرابه

א: א
الذروة يف الفصاحة والغاية يف البيان؛     كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو 

وما أنا  من  "السيما وأنه  الكالم الذي قال تبارك وتعاىل لصاحبه قل يا حممد  
 وال ريب أن احلديث حيتل يف ترتيبه املرتلة الثانية بعد القرآن يف الفصاحة )٢(" املتكلفني

 –بالغة القرآن واحلديث والبالغة والبيان، ويأيت كالم العرب يف املرتلة الثالثة بعد 
 .  وعلى هذا الترتيب جيمع العلماء قدمياً وحديثاً-املروي باللفظ

    أما االستشهاد باحلديث يف إثبات القواعد النحوية فيستشهد منه مبا ثبت أنه قاله 
صلى اهللا عليه وسلم على اللفظ املروي، وذلك نادر جداً، إمنا يوجد يف األحاديث 

 .القصار

لفت آراء العلماء حول صحة االحتجاج باحلديث يف إثبات القواعد وقد اخت 
النحوية فمنهم من منع االحتجاج به وهؤالء مل يثبتوا منع النحاة األوائل لالحتجاج 
باحلديث، ومنهم من احتج به وأكثر من ذلك، ومنهم من توسط بني املنع 

 .واالستشهاد

 معزولة )٣( الكتاب خبمسة أحاديث     وقد أثبت بعض العلماء أن سيبويه استشهد يف

السند وهذا قدر قليل إذا ما قيس باآليات القرآنية وشواهد الشعر وكالم العرب، وقد 
                                                 

 .٥٩قضية التحول إلى الفصحى ، نهاد الموسى ، ص  (1) 
 .٨٦سورة ص  اآلية  (2) 

 .٥٢ موقف النحاة من االحتجاج بالحديث ، خديجة الحديثي ، ص  (3)



)١٨( 

علَّل بعض النحاة لقلة االستشهاد باحلديث بأنَّ أغلب األحاديث مرويةٌ باملعىن، ويف 

) هـ٦٨٠ت(ذلك يقول أبو احلسن علي بن حممد األشبيلي املعروف بابن الضائع

 االستشهاد - كسيبويه وغريه-جتويز الرواية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة"

على إثبات اللغة باحلديث، واعتمدوا يف ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، 

ولوال تصريح العلماء جبواز النقل باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة 

 .)٤٣ (" عليه وسلم ألنه أفصح العربكالم النيب صلى اهللا

إمنا ترك العلماء ذلك لعدم "    وقد تابع ابن حيان شيخه ابن الضائع يف هذا بقوله 

وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك جلرى جمرى 

 :القرآن يف إثبات القواعد الكلية وإمنا كان ذلك ألمرين

 .جوزوا النقل باملعىن أن الرواة :أحدمها

 أنه وقع اللحن كثرياً فيما روي من احلديث ألن كثرياً من الرواة كانوا غيـر :وثانيهما

 )٤٤ (.عرب، فوقع اللحن يف كالمهم وهم ال يعلمون ذلك

    وهلذين السببني وغريمها سكت النحاة األوائل عن االحتجاج باحلديث يف النحو 

 . ثالثة مذاهبوالصرف فانقسم النحاة بعدهم إىل

א:
وميثل هذا املذهب أبو حيان الذي شنع على ابن مالك كثرة استشهاده  

باحلديث وكان أكثر تشدداً يف منع االحتجاج باحلديث من شيخه ابن الضائع الذي 
كان أول من نبه إىل قضية االستشهاد باحلديث وأول من بني أن أئمة النحاة مل 

 .هيستشهدوا ب
                                                 

 عبد اهللا بن محمد ١٨٧، مراحل تطور الدرس النحوي ص  ١/٢٣ خزانة األدب ،  ) 43(

 .الخثران

 .١١٢-٧٨ سعيد األفغاني ، اإلصباح في شرح االقتراح ، ص ٤٧ في أصول النحو ص  ) 44(



)١٩( 

א:
وكان أوهلم السهيلي وقيل ابن خروف أما أكثرهم استشهاداً باحلديث فهو ابن  

مالك الذي رسم منهجاً مميزاً يف االستشهاد به، فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن مل 

يكن فيه شاهد عدل إىل احلديث وإن مل يكن فيه عدل إىل أشعار العرب، وقد متثل هذا 

ومل يقتصر ابن ) شواهد التوضيح ملشكالت اجلامع الصحيح(نهج بوضوح يف كتابه امل

مالك على نقل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده بل اتسع لكل ما مجع يف 

 )١(.الصحيح من كالم الصحابة

    وجيدر بنا أن نشري إىل أن النحاة املكثرين من االستشهاد باحلديث مل يستندوا فيما 

تجوا به من احلديث على الرواية واملشافهة كما كان يفعل املتقدمون ، بل أصبحوا اح

جيدون يف الكتب واألسفار وجمامع الصحاح مادة جيعلون منها حجة، من غري أن يأوا 

 )٢(.مبا ميكن أن جيره اخلط من سقط وحتريف

א:
والشيخ )  هـ٩١١ت(طي والسيو) هـ٧٩٠ت ( وهو مذهب الشاطيب      

 :حممد اخلضر حسني من احملدثني،وهؤالء العلماء قسموا احلديث إىل قسمني

 .يعتين ناقله مبعناه دون لفظه فهذا مل يقع به استشهاد أهل اللسان: أحدهما

 عرف اعتناء ناقله بلفظه ملقصود خاص كاألحاديث اليت قصد ا بيان ما: وثانيهما

لم مثل كتابه إىل مهذان، وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال فصاحته صلى اهللا عليه وس

النبوية فهذا القسم يصح االستشهاد به يف العربية، وابن مالك مل يفصل هذا التفصيل 

                                                 
  .١٠٣-١٠٠القياس في النحو ، سعيد جاسم الزبيدي ، صـ   (1)

 .١٠٤-١٠٠القياس في النحو، سعيد جاسم الزبيدي ، صـ   (2)



)٢٠( 

واحلق أن ابن مالك غري مصيب يف هذا ... الضروري وبىن الكالم على احلديث مطلقاً

 )١(.ضعيففكأنه بناه على امتناع نقل احلديث باملعىن وهو قول 

وقد عاجل موضوع االستشهاد باحلديث الشيخ حممد اخلضر حسني يف جملة 

جممع اللغة العربية على خري ما يعاجله عامل ثبت مترٍو وقاٍض منصف، فسار على ج 

الشاطيب يف التفريق بني ما يستشهد به وماال يستشهد به من احلديث الشريف ففرق 

 :بني ثالثة أنواع من األحاديث 

 .ماال ينبغي اخلالف يف االحتجاج به: ول األ

 .ماال ينبغي اخلالف يف عدم االحتجاج به:الثاني 

 .ما يصح أن ختتلف األنظار يف االستشهاد به: الثالث 

 )٢(:وللنوع األول الذي ال ينبغي االختالف يف االحتجاج به ستة أقسام

 : عليه وسلم كقولهما يروى بقصد االستدالل به على كمال فصاحته صلى اهللا: األول

 .إىل غري ذلك من األحاديث القصار" مات حتف أنفه: "وقوله" حِمي الوطيس  "

  ما يروى من األقوال اليت كان يتعبد ا صلى اهللا عليه وسلم أو أمر بالتعبد ا :الثاني

 .كألفاظ القنوت، والتحيات، واألذكار،واألدعية اليت كان يدعو ا يف أوقات خاصة

 . ما يروى شاهداً على أنه كان خياطب كل قوم من العرب بلغتهم:لثالثا

األحاديث اليت وردت من طرق متعددة واحتدت ألفاظها فإن ذلك دليل على : الرابع

 .أن الرواة مل يتصرفوا يف ألفاظها

                                                 
 .٩٠س في اللغة ، محمد حسن عبد العزيز ، صـالقيا   (1)

 .١٨٠-١٧٥دراسات في العربية وتاريخها ، محمد الخضر حسين ، صـ   (2)



)٢١( 

األحاديث اليت دوا من نشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها فساد اللغة : الخامس 

 .وعبد امللك بن جريح، واإلمام الشافعيكمالك بن أنس، 

 ما عرف من حال رواته أم كانوا ال جييزون رواية احلديث  : السادس 

 .باملعىن مثل ابن سريين، والقاسم بن حممد، ورجاء بن حيوة

   أما النوع الثاين الذي ال ينبغي االختالف يف عدم االحتجاج به فهي األحاديث اليت 

ول، وإمنا تروى يف كتب بعض املتأخرين، وال حيتج ذا النوع من مل تدون يف الصدر األ

 .األحاديث سواًء أكان سندها مقطوعاً أم متصالً

   أما النوع الثالث الذي يصح أن ختتلف األنظار حول االستشهاد به فيمثل األحاديث 

ع اليت دونت يف الصدر األول ومل تكن من األنواع الستة اليت ورد ذكرها يف النو

 :األول وهي على نوعني

 .حديث يرد لفظه على وجه واحد، والظاهر صحة االحتجاج به: األول

حديث اختلفت الرواية يف بعض ألفاظه، فيجوز االستشهاد مبا جييء يف رواية : الثاين

 .مشهورة مل تغمز

 )٤٥ (.   وال جيوز االستشهاد مبا جاء يف رواية شاذة أو غمزت من بعض احملدثني

אא א

وأما شواهد الكتاب فقدر ضخم من القرآن الكرمي  ":علي الجندي ناصف-١

 .)٤٦ ("وأشعار العرب وأرجازها

                                                 
 .٩٣-٩١ القياس في اللغة ، محمد الخضر حسين ، ص  ) 45(

 .١٤٩سيبوية إمام النحاة ، على الجندي ناصف ، ص  ) 46(



)٢٢( 

للكتاب مصدران من الشواهد مها القرآن الكرمي،  " :أحمد أحمد بدوي.  د-٢

 .)٤٧ ("وكالم العرب وأشعارهم وأمثاهلم وحكمهم

ليس يف الكتاب كله حديث من أحاديث " إىل أنه  ذهب: حسن عون-٣

وجعل سيبويه ذا الصنيع السبب يف إثارة قضية " الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 )٤٨ (.االحتجاج باحلديث

قرر أن سيبويه إمنا اسنت مبدرسته يف عدم االستشهاد :  شوقي ضيف-٤

 )٤٩ (.باحلديث

 استشهاد سيبويه باحلديث وكان أول من تنبه من احملدثني إىل:  عثمان فكي-٥

وذلك يف حبثه االستشهاد يف النحو العريب حيث أثبت أن سيبويه استشهد بثالثة 

أمحد راتب النفاخ يف كتابه فهرس شواهد سيبويه شاهدين . أحاديث، مث أثبت د

 )٥٠ (.آخرين

 برهنت على أن النحاة األوائل مل يهملوا احلديث وإمنا : خديجة الحديثي-٦

بغض النظر عن عدد األحاديث اليت احتج ا "  على قلة إذ قالت احتجوا به

إن سيبويه وشيخه : سيبويه وعن نوع التقدمي الذي قدم به هلا نستطيع القول 
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)٢٣( 

اخلليل بن أمحد، وأبا عمرو ابن العالء قد احتجوا باحلديث يف النحو والصرف، 

 .)١("وإن كان ما وصل إلينا من احتجاجهم قليالً

رد على يوهان فك الذي زعم أن أول من احتج باحلديث الشريف ابن  ويف هذا 

 )٢(.خروف وتبعه يف ذلك ابن مالك

א א א א
 يرى أن املنهج احلق أن يتقدم احلديث سائر كالم العرب من : سعيد األفغاني-١

 ال تعهد العربية يف تارخيها شعر ونثر يف باب االحتجاج يف اللغة وقواعد اإلعراب، إذ

بعد القرآن بياناً أبلغ من الكالم النبوي، ولكن ذلك مل يقع كما ينبغي النصراف 

اللغويني والنحويني املتقدِّمني إىل ثقافة ما يزوِّدهم به رواة األشعار خاصة، انصرافاً 

 . )٣(استغرق جهودهم، فلم يبق فيهم لرواية احلديث ودرايته بقيةٌ

وأغلب الظن أن من يستشهد باحلديث من املتقدمني لو تأخر به " األفغاين    ويضيف

الزمن إىل العهد الذي  راجت فيه بني الناس مثرات علماء احلديث من رواية ودراية 

 .)٤("لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن وملا التفتوا قط إىل األشعار واألخبار

ألفغاين غري صحيح فلم ينصرف علماء  اد   ونرى أنَّ ما ذهب إليه الدكتور سعي

بل _ مكما زع_ قواهم، ويهملوا احلديث ه تستنفذ روايتاللغة إىل رواية الشعر ومل

كان هلم فضل عناية باحلديث ،وكانت قدرم على التأليف واإلملام بصنوف املعرفة 

                                                 
 .٧٧موقف النحاة من االحتجاج بالحديث، خديجة الحديثي ، صـ   (1)

 .٢٢٧-٢٢٦النجار ، صـعبد الحليم . العربية، يوهان فك ، ترجمة د   (2)

 .٤٦في أصول  النحو ، سعيد األفغاني ، صـ   (3)

 .٥٤في أصول النحو، سعيد األفغاني ، صـ   (4)



)٢٤( 

تعينهم على ذلك ،لكن رواية احلديث باملعىن وكثرة الوضاعني يف زمام اضطرت 

 . شعر ونثر يف إثبات الظواهر اللغوية نلنحاة إىل االعتماد على كالم العرب ما

 يلقي متام حسان الالئمة على النحاة الذين مل يراعوا أن الذين :رأي تمام حسان -2

تلقوا األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا عرباً خلَّصاً أو أعاجم حريصني 

قام النحاة قواعدهم على الشعر وتركوا األحاديث على ضبط ما أخذوه، ومع ذلك أ

وهي أقل منه خمالفة لقواعدهم وجعلوا الرواية باملعىن سبباً يف ترك االحتجاج باحلديث 

دون الشعر مع أن كثرياً من الشواهد الشعرية اليت اعتز ا النحاة رويت باملعىن يشهد 

 ابن مالك أكثر إنصافاً وأصح بذلك تعدد رواية الشاهد الواحد،  ويرى متام حسان أن

 )١(.منهجاً

أثبتت الدكتورة خدجية احلديثي أن النحاة األوائل  : رأي خديجة الحديثي-٤

استشهدوا باحلديث وإن كان بشكل حمدود وكان أوهلم أبو عمرو بن العالء شيخ 

 .اخلليل و سيبويه، وأن االحتجاج ا على الصورة اليت أوردها سيبويه صحيح

دت ذا زعم الدكتور حممود حسين حممود الذي أنكر أن تكون تلك    وقد ر

 .العبارات احتجاجاً باحلديث عند سيبويه 

     كما ناقشت الدكتورة خدجية تعليلي ابن الضائع وتلميذه أيب حيان وأثبتت أما مل 

ة يعرفا عند النحاة األوائل وإمنا مها من تعليالت املتأخرين، مث جند الدكتورة خدجي

احلديثي تصرح مبخالفة مجيع الباحثني من قدماء وحمدثني فيما ذهبوا إليه من أن أبا 

حيان كان مينع االحتجاج باحلديث مطلقاً وإمنا كان رفضه للحديث الذي مل يثبت عن 

العرب الفصحاء، أو احلديث الذي مل يثبت أنه مروي بلفظه يئه على أكثر من رواية، 

                                                 
 .١٠٧-١٠٦األصول ، تمام حسان ، صـ   (1)



)٢٥( 

العرب الفصحاء وكانت روايته بلفظ واحد على اختالف الرواة أما ما تواتر نقله عن 

 )٥١ (.فإنه ال مينع االحتجاج به

 - كانت السنة بني أيدي علماء اللغة وهي صاحلة للدراسة اللغوية: محمد عيد-٥

 لكنهم صرفوا أنفسهم عنها قصداً للسبب نفسه –كما كان بني أيديهم القرآن الكرمي 

 رآن من أجله وهو التحرز الديين، إذ وقف اإلحساس الشديد الذي مل يعتمدوا على الق

 )٥٢ (بترتيه لغة القرآن مانعاً هلم من االجتاه إىل نصوصها بالتحليل والدراسة 

 ،وقد سبق ردنا ه   وقول حممد عيد هذا مبين على الظن وليس له من األدلة ما يسند

 )٥٣ (.عليه عند احلديث عن القراءات 

ى أن قلة ما ورد من أحاديث عند النحاة األوائل ومن تابعهم  ير: سعيد جاسم-٦

يعود إىل انشغال النحاة بالرواية عن أعراب البادية إذ انشغلوا بذلك عن رواية 

 )٥٤ (.احلديث إضافة إىل ما تتطلبه رواية احلديث من تفرغ وضبط يف السند واملنت

 .وهذا الرأي مطابق  لرأي األفغاين وكالمها تنقصه الدقة 

 يف االستشهاد باحلديث أن االحتجاج به مل يكن مهمالً عند القدماء :א

وإمنا بدأ على نطاق ضيق، وأخذ يتسع تدرجيياً حىت وجدنا اخلطوة الواسعة اجلريئة عند 

  .)٥٥ (ابن مالك يف القرن السابع اهلجري
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)٢٦( 

ه جممع اللغة  وما قاله الدكتور حممد اخلضر حسني يف االحتجاج باحلديث وارتضا

 )٥٦ (العربية هو الرأي احلق يف هذه املسألة واهللا أعلم

א: מ א
أما كالم العرب فيحتج منه مبا ثبت عن العرب الفصحاء املوثوق بعربيتهم  

 )٥٧ (.سواًء كان شعراً أم نثراً

 يف اللغة والنحو، وقد أمجع علماء العربية قدمياً وحديثاً على االحتجاج بكالم العرب

إالّ أم شرطوا لذلك شروطاً وحددوا االحتجاج زماناً ومكاناً، وأما احملدثون من 

 .علماء اللغة فكانت هلم آراء يف هذا سنوردها يف آخر هذا العرض

א: א
     قبل علماء اللغة االحتجاج بأقوال عرب اجلاهلية وفصحاء اإلسالم حىت منتصف 

رن الثاين اهلجري يف احلواضر ومنتصف القرن الرابع يف البوادي ،وعلى هذا الق

 :التحديد قسم علماء اللغة الشعراء إىل أربع طبقات هي

 . طبقة الشعراء اجلاهليني، وهم الذين مل يدركوا اإلسالم-١

 . طبقة الشعراء املخضرمني وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم-٢

سالميني، وهم الذين عاشوا يف العصر اإلسالمي األول والعصر  طبقة الشعراء اإل-٣

األموي ممن غلبت على شعرهم الفصاحة واألصالة كجرير والفرزدق واألخطل 

 .وغريهم

 . طبقة الشعراء احملدثني وكان أوهلم بشار بن برد-٤
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)٢٧( 

اجلاهليني (وقد أمجع علماء اللغة على االستشهاد بكالم الطبقتني األوليني 

 الطبقة الثالثــة ، فذهـب عبد القادر البغدادي صاحب واختلفوا يف) رمنيواملخض

 أما الطبقة الرابعة فال يستشهد بكالمها يف )١(خزانة األدب إىل جواز االستشهاد ا

علوم اللغة والنحو والصرف خاصة إال على سبيل االستئناس، ال على سبيل التأصيل 

إبراهيم بن هرمة ت ( هذا األساس باإلمجاع وكان آخر من حيتج بشعره على. والبناء

أما أهل البادية فقد ظل العلماء يدونون لغام حىت فسدت سالئقهم يف ) هـ١٥٠

 )٢(.منتصف القرن الرابع اهلجري

א: א
 علماء اللغة هذا التحديد ؛ الختيار لغات بعض القبائل الواقعة يف وسط م    وقد أقا

 : أساسني مهاىربية علاجلزيرة الع

 .توغل هذه القبائل يف البداوة -١

 .البعد عن االختالط بسكان احلواضر واألمم األخرى -٢

 :وعلى هذا صنف أبو نصر الفارايب لغات القبائل فقال

كانت قريش أجود العرب انتقاًء لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان "  

عما يف النفس، والذين عنهم نقلت اللغة عند النطق، وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة 

العربية وم اُقتدي وعنهم أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب هم قيس ومتيم 

وأسد ؛ فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتِكلَ يف الغريب 

هم من مث هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني ومل يؤخذ عن غري. واإلعراب والتصريف

وباجلملة فإنه مل يؤخذ عن حضري قط ،وال عن سكان الرباري ممن كان . سائر قبائلهم
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)٢٨( 

فلم يؤخذ ال من خلم وال . يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر األمم الذين حوهلم

من جذام ؛ فإم كانوا جماورين ألهل مصر والقبط ، وال من قضاعة وال من غسان 

نوا جماورين ألهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون يف صالم وال من إياد؛ فإم كا

بغري العربية، وال من تغلب وال النمر؛ فإم كانوا باجلزيرة جماورين لليونانية وال من 

بكر؛ ألم كانوا جماورين للنبط والفرس، وال من عبد القيس؛ ألم كانوا من سكان 

عمان؛ ملخالطتهم للهند والفرس وال من وال من أزد . البحرين خمالطني للهند والفرس

أهل اليمن ملخالطتهم للهند واحلبشة؛ ولوالدة احلبشة فيهم ، وال من بين حنيفة 

وسكان اليمامية، وال من ثقيف وسكان الطائف؛ ملخالطتهم جتار األمم املقيمني عندهم، 

ون لغة وال من حاضرة احلجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدءوا ينقل

 .)٥٨ ("العرب قد خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم

وهذا التصنيف كان قد حاز القبول وجرى عليه العمل، فأصبح اخلروج عليه       

مدعاة للنقد، فهذا أبو حيان يف شرح التسهيل يلوم ابن مالك العتماده على لغات خلم 

 ".ة هذا الشأنليس ذلك من عادة أئم"وجذام وغسان، فيقول أبو حيان 

حممد حسن جبل وثيقة الفارايب هذه ورأى أن التمحيص التطبيقي . وقد انتقد د

احتجاجات لغوية لشعراء كثريين من تلك ) اللسان(يكشف عن خالف ما قاله، ففي 

القبائل اليت قال إا مل يؤخذ عنها مثل قضاعة وغسان، وإياد وتغلب، وشعراء احلواضر 

 )٥٩ (.اخل.... ريةكاملدينة والطائف واحل
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)٢٩( 

 ولذا قال )٦٠ (وهـذا صحيح فيما يتصل بشعراء هذه احلواضر قبل مجع اللغة

ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدءوا ينقلون لغة :" الفارايب يف ختام وثيقته

 ".العرب قد خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم 

إال ما مسعت من ) قالت العرب: (ل ال أقو: "       وكان أبو عمرو بن العالء يقول 

عالية السافلة، وسافلة العالية، يريد ما بني جند وجبال احلجاز حيث قبائل أسد، ومتيم، 

ال ميلني يف مصاحفنا إال غلمان : "وبعض قبائل قيس، وكان عثمان رضي اهللا عنه يقول

 ".قريش وثقيف

بالد العجم فكان حيز وقد قام التصنيف املكاين على أساس البعد أو القرب من  

هذا التصنيف هو قلب اجلزيرة العربية حيث العرب اخللَّص الذين مل خيتلطوا بغريهم من 

سكان احلواضر، ألن االختالط يؤثر وال شك على الفصاحة ؛ لذا نبه  ابن جين يف 

: فقال) باب ترك األخذ عن أهل املدر كما أخذ عن أهل الوبر(كتاب اخلصائص 

لك ما عرض للغات احلاضرة وأهل املدر من االختالط، والفساد وعلة امتناع ذ"

واخلطل، فلو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ومل يعترض شيء من الفساد 

 )٦١ (".للغتهم ، لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر

وقد سار علماء اللغة والنحو من البصريني على ج ضمن هلم صحة االستقراء 

مىت وجد النحويون أعرابياً يفهم اللحن وأشباهه رجوه، ومل " اجلاحظ أنه حيث ذكر

يسمعوا منه، ألن ذلك يدل على طول إقامته يف الدار اليت تفسد اللغة، وتنقص البيان؛ 

ألن تلك اللغة إمنا انقادت ، واستوت واطردت وتكاملت باخلصال اليت اجتمعت هلا 

 )٦٢ (".يف تلك اجلزيرة ويف تلك اجلرية
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)٣٠( 

إن علماء اللغة وأخص البصريني منهم كان هلم عناية فائقة جبمع اللغة حىت  

صاروا ذا الصنيع أئمة للعلماء من بعدهم بل إن معاصريهم من علماء الكوفة تأثروا 

م يف ذلك فهذا أبو عمر بن العالء جياور البدو أربعني سنة ويروى أن كتبه يف النقل 

 )٦٣ (.بيتاً إىل قرب السقفعن العرب الفصحاء قد مألت 

وقد فضل أبو زيد األنصاري على أيب عمرو بن العالء ويونس بن حبيب  

لسالمة لغة من نقل عنهم من العرب ويف ذلك يسجل السيوطي يف االقتراح قول أيب 

أبو عمرو بن العالء وهو أول من : أئمة البصرة يف النحو وكالم العرب ثالثة: "املنهال

، و يونس بن حبيب وأبو زيد األنصاري وهو أوثق هؤالء كلهم وضع أبواب النحو

قالت العرب إال إذا مسعته : ما أقول: وأكثرهم مساعاً عن فصحاء العرب ، مسعته يقول

بكر بن هوازن وبين كالب وبين : من عجز هوازن ، ويف رواية إال إذا مسعته من هؤالء

 .)٦٤ ("قالت العرب:  وإال مل أقل هالل أو من عالية السافلة أو من سافلة العالية

ومن املالحظ أن علماء العربية استشهدوا بالشعر العريب أكثر من استشهادهم  

بالنثر العريب ولعل سبب ذلك يعود إىل شيوع حفظه وكثرة تداوله، مث إن رواية الشعر 

أحرى أن تكون أضبط ألن الضبط ميثل عنصراً من عناصر إيقاعه، وقد اعتمد سيبويه 

بيتاً ) ١٠٥٠( شواهده كثرياً على الشعر حىت بلغت شواهده من الشعر قرابـة يف

شاعراً ينتمون إىل ست وعشرين قبيلة من ) ٢٣٦(وكانـت هذه الشواهد لقرابة 

 )٦٥ (.قبائل العرب

أما النثر فكان استشهاد العلماء به على نطاق أقل من القرآن والشعر ونعين  
ليومي، وقد اعتمد علماء اللغة على لغة التخاطب اليومي بالنثر لغة األمثال واخلطاب ا

                                                 
 .٣/٤٤٦ وفيات األعيان  ) 63(

 .٢٠٧ االقتراح ، ص  ) 64(

 .١٢٠القياس ، سعيد جاسم ، ص  ) 65(



)٣١( 

ولغة األمثال كمصدر من مصادر االحتجاج، فهذا سيبويه يعتمد عليها منفردة يف بناء 
بعض قواعده وأصوله، وال خيتلف منهجه يف ذلك عن االستشهاد بالشعر، وكان 

اعدهم خللوه من املتوقع أن يكون النثر الدليل األول عند النحاة يف استنباط قو
الضرائر، وألن العرب حني تتكلم تتكلم على سجيتها وطباعها دون تكلف فيكون 
كالمها العفوي منطلقاً لتأصيل القواعد واألسلوب ولكن هذا مل حيصل فجاء النثر 

 )٦٦ (.دليالً متأخراً بعد القرآن والشعر

اب سيبويه مث وكتب النحاة مليئة باالحتجاج بلغات العرب وأمثاهلم وأوهلا كت 
معاين القرآن للفراء وغريها من كتب أئمة املذهبني البصري والكويف إال أا على 

 .كثرا مل تكن عند النحاة تعدل الشواهد الشعرية والقرآنية

 .ولقد تأمل ابن جين الكالم املسموع فوجده على ضربني مطرد وشاذ

 .ما تتابع واستمر من الكالم واألصوات: فاملطرد  

 .ما فارق ما عليه بابه وانفرد: لشاذ وا 

 :)٦٧ (مث قسم ابن جين الكالم من حيث االطراد والشذوذ إىل أربعة أقسام

 .مطرد يف القياس واالستعمال وعليه أكثر الكالم: األول 

 . ومررت بسعيد – وضربت عمراً –قام زيد / حنو 

 ع ويذر، وقوهلم مكان  مطرد يف القياس شاذ يف االستعمال حنو املاضي من يد: الثاين 

 .واألول مسموع أيضاً) باقل(هذا هو القياس واألكثر يف السماع ) مبقل         (

 استنوق   "و" استحوذ" مطرد في االستعمال شاذ في القياس ، نحو: الثالث 
 والقياس اإلعاللُ يف الثالثة  " أىب ، يأبى "و" استصوبت األمر"و "           الجمل

 . وكسر عني األخري          

 فرس  "و " ثوب مصوون"شاذ في القياس واالستعمال معًا ،نحو : الرابع 
 ".رجل معوود من مرضه"و "           مقوود 

                                                 
 .١٢٩ ص  القياس ، سعيد جاسم ، ) 66(

 .١/٦٧ الخصائص ،  ) 67(



)٣٢( 

א מ א א א א
::
راستهم للنصوص يف  يرى حممد عيد أنَّ النحاة األوائل حققوا نتائج باهرة يف د     

 - عن اضطرار أو قصد–بداية األمر مث ملا تعمقوا وتوسعوا يف دراستهم محلوا أنفسهم 

على السري بالنصوص يف طرق ملتوية ال تتفق مع ظاهر الرواية فيها فظهرت عليها آثار 

 )٦٨ (.الصنعة الذهنية وأخضعت بعض النصوص بغري حق للنحاة وقواعدهم

 التزام الرواة باملشافهة واحلفظ مل يكن على خري ويشري حممد عيد إىل أن

 )٦٩ (.الفروض، مما أدى إىل الكذب يف الرواية بالنحل والتحريف

ليس من حق النحاة : "وينكر حممد عيد على النحاة انتقاءهم للشواهد فيقول 

من بني مستويات، اللغة بل إن الواجب ) الفصحى(أن ينتقوا وخيتاروا مستوًى واحداً 

ي أن يالحظ عامل اللغة كل صور االستعمال دون االحتفاء ببعضها على حساب العلم

 .)٧٠ ("اآلخر

إن من غري املصرح به : " ما يقول بقول  بلومفيلد ىويربهن حممد عيد عل 

للغوي أن يتجاهل أي جزء من مادة دراسته أو خيطئه؛ ينبغي أن يالحظ اللغوي كل 

أن يراعي ظروف الناطقني باللغة حني يفرق صور  احلديث دون حتيز، ولكن من واجبه 

، فالذي ينبغي أن يراعى هو االستعمال وظروفه فقط )٧١ ("بني الصحيح وغري الصحيح

                                                 
 .٦٢-٦١محمد عيد ، ص .  الرواية واالستشهاد ، د ) 68(

 .٢٣٣ المصدر السابق ص  ) 69(

 ٢٣٤المصدر السابق ص  ) 70(

 .٢٣٦محمد عيد، ص .  الرواية واالستشهاد ، د  ) 71(



)٣٣( 

 فقد أساء إىل -كما فعل النحاة-، فإذا تدخل الباحث يف ذلك فانتقى واختار 

 .االستعمال والدراسة مجيعاً

ن بعض مادة اللغة جاءت ومما الحظه  حممد عيد على صنيع النحاة العرب، أ 

كما شاء هلا الرواة والنحاة أن تكون ال كما استعملها الناطقون من الشعراء واألعراب 

، وهذا يتعارض مع وجهة النظر احلديثة يف وصف استعمال الناطقني، فمهمة الدارس 

 موجود من غري و ينبغي أن تقتصر على وصف ما ه-على رأي أصحاب علم اللغة–

 موجود معوجاً فليس ألحد أن يقومه، وإمنا ينبغي وري ، فإن كان ما هتصرف وال تغي

أن يالحظ عوجه كما هو ، أما أن متتد األيدي واأللسنة لتعديل النطق والتصرف فيه 

 ويتعارض متاماً مع موقفه - على حد زعم الوصفيني-فهو أمر ينايف مهمة الباحث

 والنحاة األقدمون من التغيري مبقتضى الوصفي من النصوص ؛ولذا فإنَّ ما أجازه الرواة

عرفهم أمر مرفوض يف مجلته وتفصيله ، أما دورنا حنن وماذا نفعل اآلن، فاملسلك 

هو حماولة رد هذه النصوص اليت خضعت لتصرف - كما يراه حممد عيد -الصحيح

الرواة والنحاة فيها إىل أصلها قبل أن يتصرفوا فيها، وذلك مبراجعة دواوين الشعراء 

 .)٧٢ (وموسوعات األدب واللغة وعزل ماال نتمكن من صحته وتوثيقه

   ويؤكد حممد عيد على مهمة الباحث الوصفي أا تقتصر على وصف احلقائق ال 
 على حد زعم -فرض القواعد، ويف ضوء هذا الفهم يتبني مدى جتاوز النحاة العرب

دراستها بل قد تدخلوا أحياناً  ملهمتهم إذ مل يكتفوا بتحقيق املادة املروية و-الوصفيني
بالصنعة وأخرى بتحريف النصوص وافتراض الوجوه فيها على مقتضى القواعد ، 

 )٧٣ (.وهذا مسلك قد جانبه التوفيق يف مجلته وتفصيله
                                                 

 .٢٤٢محمد عيد ، ص .  الرواية واالستشهاد ، د  ) 72(

 .٢٤٩محمد عيد ، ص . د  الرواية واالستشهاد ،  ) 73(



)٣٤( 

    ومن وجهة النظر احلديثة يرى حممد عيد أن ترتبط نتائج الدراسة باملادة اللغوية ال 
 )٧٤ (.لنثر كما فعل النحاة الختالف املستوينيتطبق نتائج دراسة الشعر على ا

    وخيلص حممد عيد بعد عدة مالحظات ذكرها حول الرواة واملادة املروية إىل أن 
التفضيل باألعصار، ال (األساس الذي حتكم يف نظرة علمائنا لعصر االستشهاد هو 

والسنة من ، وأنه ينبغي أن ندرس نصوص القرآن ) مبادة اللغة من الكالم واألشعار
 . )٧٥ (جديد كوما مصدرين مهمني لنشر الفصحى

وهذا يعين أن نبدأ من حيث حنن ال من حيث انتهى اآلخرون ، وهل كانت 
 !علوم علمائنا األوائل  غري صاحل للبناء عليها؟

 إنَّ احلكم مبقتضى وجهات النظر اللغوية احلديثة على دراسات السلف دون 
 .    ما وقع فيه حممد عيد ومن على شاكلته من احملدثنيفهم هلا حكم غري دقيق وهذا

:מ.:
بعج ابن أيب إسحاق النحو "     انطلق النحاة يف رحلة السماع إىل البادية، بعد أن 

 وهنا وجد النحاة أنفسهم ينظرون يف املسموع ويف )٧٦ ("ومد القياس وشرح  العلل
ن عليها ويتخذوا معايري حىت ملا يقوله الفصحاء، ومعىن هذا أيديهم أصول ثابتة يقيسو

أن الفصاحة مل تعد املعيار الوحيد للقبول يف عرف النحاة كما كانت قبل اكتمال 
النحو، وإمنا أضاف النحاة إليها معياراً آخر للصواب واخلطأ استخرجوه هم من الكالم 

 .)٧٧ (الفصيح ، ذلك هو القواعد  النحوية

قد كان ميدان دراسة النحويني لغة العرب شعراً ونثراً، إال أن النحاة حفلوا       و
بالشعر كثرياً إىل درجة أهلتهم أو كادت تلهيهم عما عداه من الكالم ؛ وذلك ألن 

                                                 
 .٢٤٩محمد عيد ، ص .  الرواية واالستشهاد ، د  ) 74(

 .٢٦٢محمد عيد ، ص .  الرواية واالستشهاد ، د  ) 75(

 .١٩االقتراح ، ص  ) 76(

 .١٠٨ األصول ، تمام حسان ، ص  ) 77(



)٣٥( 

للشعر لغته اخلاصة اليت تتسم بالضرائر والرخص وتسعى إىل حتقيق اجلمال ، فهو ميثل 
 جند النحاة العرب قد اختاروا اللغة األدبية دون سواها اللغة األدبية إىل حٍد كبري؛ لذا

ليستخرجوا منها النحو، وإذا أدركنا أن النحاة مل يتصدوا ملهمة إنشاء النحو إال من 
أجل خدمة القرآن، والقرآن نص أنزل باللغة األدبية وليس بلغة التخاطب العادية، 

ادة اللغة وأن تركيزهم على اللغة أدركنا هدف النحاة من االنتقاء الزماين واملكاين مل
األدبية ممثلة يف لغة الشعر خدمهم يف توحيد منهجهم ، حيث اللغة األدبية أقل تشعباً 

 .من لغة التخاطب اليومية ، وهي لغة القرآن اليت متيزت بالفصاحة والبيان

املنهج وإذا أدركنا هذا  التمسنا لنحاتنا العذر إذا باينوا مطالب : متام.     ويضيف د
 .)٧٨ (اللغوي احلديث

    ومع أن متام حسان يرى أن اللهجات يف حقيقتها اختالف للتأثريات النامجة عن 
 .)٧٩ (مقابلة استعمال أبناء القبائل للغة املشتركة مع صور لغوية أقل فصاحة

    إالّ أنه أخذ على النحاة أم درسوا هلجات عربية متعددة ليستخرجوا منها نظاماً 
اً ومل يفطنوا إىل ضرورة الفصل بني مرحلة ومرحلة أخرى من تطور اللغة، فأخذوا حنوي

 )٨٠ (.شواهدهم من فترة لغوية دامت أكثر من مخسة قرون كاملة

    ومع ذلك يرى متام أن النحو يتسم باملوضوعية، وما يكون هلا من استقراء ناقص 

بنوا النحو على املسموع من وضبط، فأما االستقراء الناقص فيتضح من أن النحاة قد 

 .)٨١ (كالم العرب ، واملقصود هنا ما رِوي من اللغة األدبية ال لغة الكالم والتخاطب

                                                 
 ١١٠-١٠٨ األصول ، تمام حسان ، ص  ) 78(

 .١١١ األصول ، تمام حسان ، ص  ) 79(

 .١١١صول ، تمام حسان ، ص  األ ) 80(

 .١١٨ األصول ، تمام حسان ، ص  ) 81(



)٣٦( 

 كما يرى أنَّ صنيع النحاة منسجم مع الظروف اليت صادفتهم، وأن االعتداد  

، وأن )٨٢ (بالنصوص املروية أجلأ النحاة إىل منهج احملدثني يف نقد النصوص وتوثيقها

 )٨٣ (.لنحاة بنوا االنتقاء املكاين على معيار الفصاحةا

:א.:
    يرى الدكتور مهدي املخزومي أن االعتماد على الشعر يف تقعيد القواعد أدى إىل 

، وفتح باب احلمل على الضرورة، واخلالف )٨٤ (اضطراب النحاة يف بعض أحكامهم

 . ورد يف اإلنصاف البن األنباريبني البصريني والكوفيني كما

ويأخذ املخزومي على الكوفيني والبصريني مجيعاً مأخذاً قد سبق للدكتور  

ذلك أن النحاة مل  " )٨٥ ()من أسرار اللغة(إبراهيم أنيس أن عـرض له يف كتابه 

حياولوا الفصل بني الشعر والنثر يف تقعيدهم القواعد، حىت لقد كانوا يتشبثون يف كثري 

األحيان بأبيات من الشعر يف تصحيح قاعدة أو تأييد أصل مع أن االقتصار على من 

الشعر وحده خطوة متعثرة يف إثبات أسلوب عريب ما فللشعر لغته اخلاصة، وليس كل 

 .)٨٦ (ما جيوز يف الشعر جائز يف النثر

ا ؛     ونقول ألنيس و املخزومي إنَّ مهمة النحاة هي التقعيد للغة العرب شعرا ونثر

لذا فالقواعد املشتركة أكثر توحيدا للمنهج وأسهل تعلما على الدارسني مادام الشعر 

 . والنثر ينتميان إىل مستوى لغوي واحد 

:א:א
                                                 

 .١١٨ األصول ، تمام حسان ، ص  ) 82(

 .١١٠ األصول تمام حسان ، ص  ) 83(

 .٣٣٥مهدي المخزومي ، ص .  مدرسة الكوفة ، د  ) 84(

 .٢٤٨ من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، ص  ) 85(

 .٣٣٥ مدرسة الكوفة ، مهدي المخزومي ، صـ ) 86(

 



)٣٧( 

    يرى أن النحاة مل يكونوا منصفني حني حكموا أهواءهم وأذواقهم يف إعظام القدمي 

ن احلديث وإنكاره وكان عليهم أن يضعوا معايري علمية ونصرته ويف التهوين من شأ

 .موضوعية حيكمون ا على القدمي واحلديث على سواء

ويرى أن املنهج العلمي الدقيق يقتضينا أن نعيد النظر يف شواهد النحو وأمثلته  

بل يف مادة اللغة العربية الفصحى نفسها يف املراحل اليت أعقبت مرحلة االستشهاد، 

ن ذلك يكشف لنا عما أصاب بنية الكلمة واجلملة العربية من تغيري عرب ويرى أ

ويأسف حممد عبد العزيز على عدم تسجيل لغة النثر األديب اليت عرفتها األمة . األزمان

العربية على يد اجلاحظ وأيب حيان والكندي والفارايب وابن سيناء ويتمىن لو سجلت و 

 )١(.قُعِّد هلا

 احلديث وأنكروه ننحاة حكموا أهواءهم ونصروا القدمي لقدمه وهونوا م     أما أنَّ ال

فحكم فيه قسوة على النحاة ،وحيسن بنا أن حنسن الظن م ونقول إنما اضطرهم 

 .انتشار اللحن وفساد األلسنة إىل تفضيل القدمي 

מ: :א
تاتورية الزمان واملكان وال يرى أن البحوث العلمية اللغوية اجلديدة ترفض دك 

جتد فرقاً بني األجنيب عن اللغة و ابن اللغة الذي ترىب يف كنفها، وأنه ليس هناك روابط 

 )٢(.فردية بني اللغة واجلنس، فاللغة ملك من يتعلمها، وال أثر للوراثة أو اجلنس فيها

ه واستنبطوا      ويتهم أنيس النحاة القدماء بأم قد مسعوا شيئاً وأخطأوا تفسري
قواعدهم قبل أن يتم هلم االستقراء ، مسعوه يف هلجات متعددة ومسعوه يف اللغة 
النموذجية األدبية، ومسعوه يف القراءات القرآنية مث قبل أن يتم هلم السماع ، ودون 

 الواجب يف تقعيد القواعد بدءوا يقعدون واالقتصار على مصدر واحد كما ه

                                                 
 .١٢١-١٢٠محمد حسن عبد العزيز ، صـ. القياس في اللغة العربية ، د   (1)

 .٩٢المعنى واإلعراب ، عبد العزيز عبده ، صـ    (2)



)٣٨( 

راء وكثرت األقوال فأمهلوا ما أمهلوا، وقاسوا ما قاسوا قواعدهم فاختلطت عليهم اآل
 )٨٧ ( فرضاممث خرجوا على الناس بقواعد إعرابية فرضوها عليه

أنَّ النحو يتسم باملوضوعية وما "     ونرد على أنيس قوله مبا قاله الدكتور متام حسان 
لفصاحة ،وأن َّتركيز يكون هلا من استقراء ناقص ،وأنَّ النحاة بنوا انتقاءهم على معيار ا

النحاة على اللغة األدبية ممثلة يف لغة الشعر خدمهم يف توحيد منهجهم حيث اللغة 
 )٨٨ ("األدبية أقلَّ تشعبا من لغة التخاطب اليومي 

:א:
يرى أنه جدير بالنحويني ذيب النحو من اللغات املهجورة لتأخذ هذه اللغات  

علوم أخرى كتاريخ اللغة وفقه اللغة، فأما وضعها يف النحو فهو مما يطوح مكاا يف 
الناس يف جمهول العربية وجيعل العربية تشكو البطنة من كثرة مسائل النحو الفصيح 

 )٨٩ (.وغريه

::
    يدافع يوهان فك عن شعر احملدثني وينتقد علماء اللغة القدماء يف حصرهم 

 :اج على الطبقتني األوليني قائالً نسي القدماء أموراً مل أجدها يف العربية ومنهالالحتج

شواهد الطبقتني ليست بكافية لفهم تطور اللغة؛ لذا ترى الدراسة احلديثة وضع _ ١
 .شواهد أخرى من اللهجات العربية إىل جانب تلك الشواهد

ة فقرية يف قواعدها األساسية، االقتصار على شعر اجلاهليني واإلسالميني جيعل اللغ_ ٢
ألا تقوم على شعر طبقتني معينتني ال متثل أحوال األقوام املستحدثني وأفكارهم الدينية 

 .والفلسفية والعلمية

 .تناسى النحاة أن بعض شواهد تلك الطبقتني منحول_ ٣
                                                 

 .٢٤٩من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ، ص  ) 87(
 .١١٨-١٠٨األصول تمام حسان ص  ) 88(
 .١١٥-١١٤المعنى واإلعراب ، عبد العزيز عبده ، ص  ) 89(



)٣٩( 

مية،  تناسى النحاة أن تقديسهم لألسالف رمبا غلب عليهم يف حتري دقة األمانة العل-٤
فمن مبادئهم أنه ال حيتج بشعر أو نثر ال يعرف قائله خمافة أن يكون منحوالً ولكنهم 

 )١) خالفوا هذا املبدأ ففي كتاب سيبويه مخسون بيتاً مل يعرف قائلوها؟

إنَّ اقتصار النحاة يف استشهادهم على شعر اجلاهليني ): يوهان فك(ونقول لـ     

صحة االستقراء الذي وضعت الفصاحة معيارا له واإلسالميني ضرورة علمية لضمان 

 . ،وليس يف ذلك تأثري على سعة القواعد 

وأما اامه بانتحال الشواهد فيبطل هذا االام ما عرف عن النحاة من أم يترفعون 
 تعن رواية شعر شاعر جمهول احلال، أما جهالة العني فال تضر، والعريب إذا قوي

وارجتل ما مل يسبقه أحد قبله به وقد حِكي عن رؤبة فصاحته ومست طبيعته تصرف 
 .)٢(وأبيه أما كانا يرجتالن ألفاظا مل يسمعاها وال سبقا إليها 

::
يرى حلمي خليل أن شروط النحاة يف حتديدهم الزماين واملكاين يتحقق ا  

الء العلماء وهو اخللط بني توثيق املادة اللغوية ولكن مثة خطأ منهجي وقع فيه هؤ
مستويات االستعمال اللغوية املختلفة يف البيئة اليت أخذوا عنها اللغة ، حيث عدوا كل 

رغم إدراكهم ) لغة قريش(ما يسمعون ينتمي إىل مستوى متجانس وهو ما أطلقوا عليه 
لوجود ظواهر صوتية وصرفية وحنوية وداللية تنتمي إىل هلجات قبلية متعددة ، 

" أكلوين الرباغيث "ةبحنا نقرأ يف كتب النحو عن ما احلجازية أو ما التميمية أو لغفأص
أو لغة طيىء أو غريها، فلم يلتفت النحاة إىل هذه الظواهر عند وضع  القواعد، كما 

 .فام أن يدرسوا اللهجات العربية دراسة مستقلة لتتميز عن الفصحى

د الزماين، فقرنان يف احلواضر وأربعة ومن حيث التحدي" ويضيف حلمي خليل      
يف البوادي كفيلة بظهور استعماالت وتطورات لغوية مل تؤخذ يف احلسبان فضالً عن 

                                                 
 .١١٨-١١٦المعنى واإلعراب ، عبد العزيز عبده، صـ    (1)

 ٢/٢٥الخصائص  ابن جني    (2)



)٤٠( 

أم باحلدود الزمانية أهدروا جانباً كبرياً من الثروة اللفظية والظواهر النحوية اليت 
 قـرون  طرأت على االسـتعمال اللغوي ، كما حجب علماء اللغة والنحو بعد ال

 )٩٠ (.األوىل من درس العربية على أسـاس أن ما جد من استعماالت ال حيتج ا

ويبطل مالحظات حلمي خليل ما عرف عن النحاة من حرصهم على تدوين 
املستوى اللغوي الفصيح دون اللهجات ،إال ما ورد من هلجات يف استعمال فصيح 

 االستعمال الفصيح والتميمية أقيس التميمية اليت وردتا يف) ما(احلجازية و) ما(كـ
 . )٩١ (على رأي سيبويه 

:א:
 :يأخذ سعيد األفغاين على النحاة بعض املآخذ منها 

 . قلة االستشهاد بالنثر-١

ويرجح سعيد األفغاين أن .  أم محلوا كل شعر ال يتفق مع قواعدهم على الضرورة-٢
ت على أساس غري متني من الناحية النظرية على األقلقواعد النحاة وقوانينهم ب٩٢ (.ِني( 

 أم مل يصدروا يف تنسيق شواهدهم عن خطة حمكمة شاملة بل نكون أقرب إىل -٣
احلقيقة إن قلنا إن النحو أسس على خليط ال نظام له مما روي على أنه تكلمت به 

 )٩٣ (.العرب

) األكثر وأمسى ما خالفين لغاتأمحل على ( يتهم منهج اخلليل و أيب عمرو -٤
 )٩٤ (.بالقصور ويرى أن النحاة مل حيققوا هذا املنهج

 عدم دراسة أحوال الرواة ملعرفة الثقة والضابط والوضاع وعدم حتقيق النصوص -٥
 .اليت بنوا عليها قواعدهم ال سنداً وال متناً

                                                 
 .١١٥-١١٤مقدمة لدراسة علم اللغة ، حلمي خليل ، ص  ) 90(
 .١/٥٧الكتاب  ) 91(
 .٦٠في أصول النحو ، سعيد األفغاني ، ص  ) 92(
 ٧١المصدر السابق ، ص  ) 93(
 .٧٤المصدر السابق ، ص  ) 94(



)٤١( 

بعض كالم  إمهاهلم لبعض القراءات القرآنية من االحتجاج وإمهال احلديث و-٦
 )٩٥ (.الفصحاء كالشافعي من االحتجاج

إسرائيل (     وخيلص سعيد األفغاين بعد هذه املآخذ إىل التسليم مبا ذهب إليه العامل 
يف تاريخ اللغات السامية من أن حالة اللغة العربية عند ظهور اإلسالم جيب ) ولفنسون 

 .مثال مث يف الشعر على حتفظأن تبحث يف القرآن أوالً مث يف احلديث ثانياً مث يف األ

ونقول لسعيد األفغاين هذا جتاهل لصنيع النحاة وميش جلهودهم و حجة على  
 .صاحبه قبل أن يكون حجة له

    وعند املفاضلة بني حناة البصرة والكوفة يف أمر السماع والقياس يقول الدكتور 
وه، وضبطوه، واحترموه على احلق أن البصريني عنوا بالسماع فحرر" سعيد األفغاين 

حني زيفه الكوفيون وبلبلوه ، واألمر يف القياس على هذه الوترية ، نظَّمه وحرر 
قواعده وأحسن تطبيقه البصريون ، على حني هو يف يد الكوفيني مشوش غري واضح 

 )٩٦ (..."املعامل وال منسجم يف أجزائه وال مطرد

 ال هو مذهب مساع صحيح، وال مذهب املذهب الكويف"   ومييل األفغاين  إىل أن 
قياس منظم لكن التاريخ يؤيد وجود املذهبني مذهب السماع ومذهب القياس، ومها 

 .)٩٧ (" حقاً وجدا ولكن يف البصرة ال يف الكوفة 

ويرى الدكتور مصطفى السنجرجي أن الكوفيني مل يكن هلم أصول يبنون عليها  
 حيسنوه، مث جعلوا من عدم املنهج يف مساعهم غري ما أخذوه عن أساتذم البصريني، ومل

منهجاً خاصاً هلم ، فسمعوا الشاذ واللحن واخلطأ ، وأخذوا عمن فسدت لغته من 
األعراب، وأهل احلضر، فلما اقتضت املنافسة أن يكون هلم قياس كما ألولئك بنوه 

                                                 
 .٧٥لسابق ، ص المصدر ا ) 95(
 .٧٤سعيد األفغاني ص . من تاريخ النحو ، د  ) 96(
 .٧٥سعيد األفغاني ، ص . المصدر السابق ، د  ) 97(



)٤٢( 

فانتشرت على ما عندهم مما يترته عن روايته البصريون   مث جعلوا لكل شاذ قاعدة 
 )٩٨ (.قواعدهم ومل يعد هلا ما ميسكها من نظام أو منطق

::א
أكثر قواعد النحو والصرف يف كثري من اللغات قواعد كتابة ال " يرى أن    

قواعد نطق وفهم وإفهام، وأن اللغة متطورة ال تعرف اجلمود، وهذا ما فات الصرفيني 

 .)٩٩ ("القدماء أن يفهموه

 متثل تقدماً ورقياً يف اللغة )١٠٠ (ويرى أنيس فرحية أنَّ  العامية تطور لغوي 
 )١٠١ (.وسرعان ما ينقض هذا الرأي فريى أا لغات فاسدة ركيكة وهي احنطاط لغوي

::
ينتقد عباس حسن اللغويني والنحاة من أجل اقتصارهم على أخذ اللغة من     

 ما عداها من القبائل اليت جتاوز ثالثني قبيلة، ويتحسر عباس حسن قبائل ست تاركني
 )١٠٢ (.على أن النحاة مل يضعوا حنواً خاصاً لكل قبيلة

ويرى املهريي أن قراءة عباس حسن للتراث من النوع الذي انبهر أصحاا  

 ا على التراث بصفة آلية فيؤولم ببعض املفاهيم احلديثة دون التحكم فيها فيسلطو

األمر إىل نقيض ما يقتضيه منطقهم ، فمنطق ما اعتمد عليه عباس حسن حيتم على 

النحوي عمالً وصفياً حبتاً وحيظر عليه املواقف االنتقائية وجيعل منه جمرد مالحظ ال دور 

له يف توجيه حياة اللغة وال مسئولية له يف ما يطرأ عليها من تطورات، وموقف عباس 

                                                 
 .١٩٢مصطفى السنجرجي ، ص . المذاهب النحوية ، د  ) 98(
 .٨٠-٧٩نحو عربية ميسرة ، أنيس فريحة ، ص  ) 99(
 .١٠٢المصدر السابق ، أنيس فريحة ، ص  ) 100(
 .١٧١السابق ، أنيس فريحة ، ص المصدر  ) 101(
 ١١٥ ،٨١اللغة والنحو  عباس حسن صـ ) 102(



)٤٣( 

 عندما دعا إىل توسيع نطاق االستشهاد اللغوي مث نادى بعد حسن هنا يتسم بالتناقض

 )١٠٣ (.ذلك باختيار مثل لغوي بالغي أمسى ؛ ليكون مرجعاً الستنباط القواعد النحوية

::
وقف االستشهاد بتاريخ معني معناه إغالق باب " يرى الدكتور كمال بشر أن  

وكان ... ة بعد هذه الفترة اليت حددوها اية لدراستهم البحث العلمي يف هذه اللغ

 )١٠٤ (".الواجب يف نظرنا فتح باب الدراسة للغة يف فتراا املتعاقبة

اللغة بوصفها أداة : "ويصور كمال بشر هذه املسألة يف احلقل اللغوي بقوله 

ة مل تنقل قيد الفهم واإلفهام تتغري وتتطور أردنا أم مل نرد على حني ظلت قواعدها جامد

أمنلة عن الصورة اليت سجلت ا يف العصور اخلوايل ، وهكذا أصبحت القواعد يف 

كثري من احلاالت ال تصور  الواقع أو متثله، بل إا أحياناً تناقضه، وليس يف طوعنا 

اطِّراح لغتنا احلاضرة؛ ألا أداة التفاهم الواقعي وال إمهال القواعد التقليدية؛ ألا جزء 

 .)١٠٥ ("من تراثنا

ويرى كمال بشر أن مدرسيت البصرة والكوفة خرجتا عن حدود املنهج 

الصحيح يظهر ذلك من طريقة حبثهم اللغوي اليت تتسم بعدم التكامل ، واخللط بني 

 .املبادئ اللغوية، كما أا ال تلتزم خبط تفكري واحد

                                                 
 .١٠٧نظرات في التراث اللغو العربي ، عبد القادر المهيري ، ص  ) 103(
 .٥٢دراسات في علم اللغة ، كما بشر ، ص  ) 104(
 .٥٣المصدر السابق كمال بشر ص  ) 105(



)٤٤( 

 فهو مرة يرى )١٠٦ (ويبدو أن موقف كمال بشر من التحديد املكاين غري موحد 

أنه إهدار لقدر كبري من اللغة ومرة يرى أنه من الضروري وجود التحديد املكاين وأنه 

 .مبدأ جيد يتسق يف عمومه مع أسلوب الدرس احلديث

א: א :א

يرى عبده الراجحي أن عدداً غري قليل من القضايا اليت استقرت عليها املدرسة  

 غري صحيح من الناحية اللغوية ألا فسرته يف ضوء نظر عقلي معني ال يطابق البصرية

واحلق أن الدراسة املوضوعية ملدرسيت البصرة والكوفة تبني أن كثرياً . الواقع اللغوي

من املسائل اليت ذهب إليها الكوفيون أقرب إىل الواقع اللغوي وإىل املنهج النحوي 

بة على النحويني الكوفيني أم درسوا املادة اللغوية الصحيح، فقد كانت السمة الغال

أي بطريقة تقريرية تبتعد عن التعليل الفلسفي، وكلمة الكسائي ) وصفي(على أساس 

: ألضربن أيهم يقوم مل ال يقال: سئل يف جملس يونس عن قوهلم"يف ذلك مشهورة حني 

 املنهج الوصفي، وهكذا خلقت هي جوهر". ألضربن أيهم؟ فقال أي هكذا خلقت

 .)١٠٧ (واملنهج الوصفي هو أساس الدرس النحوي

إن النحو العريب مل يقعد :"     وحني يتحدث عبده الراجحي عن القواعد النحوية يقول

للعربية كما يتحدثها أصحاا وإمنا قعد لعربية خمصوصة متثل مستوى معني من الكالم 

 يوسع درسه ليشمل اللغة اليت هو يف األغلب شعر أو أمثال أو نص قرآين ، فلم

يستعملها الناس يف شئون احلياة، وإمنا قصر الدرس النحوي على اللغة األدبية مما 

أبعدهم عن االستعمال الشائع يف اللغة، ومل يكن مناص من أن يواجهوا نصوصاً من 

                                                 
 .٥٦المصدر السابق كمال بشر ص  ) 106(

 .١١،٩٠  ، ص عبده الراجحيلمذاهب النحوية ، دروس في ا ) 107(



)٤٥( 

ر املستوى األديب ختالف ما وضعوه من قواعد، فاضطروا إىل اللجوء إىل التأويل والتقدي

 )١٠٨ (.واعتساف التفسري

نشأ النحو لفهم النص القرآين الكرمي فينبغي أن نفهم "     ويضيف عبده الراجحي 

 .)١٠٩ ("ذلك، وحنسب أن هذا األمر ضروري لفهم طبيعة النحو العريب

ويقرر الوصفيون أن هذا األصل من "      ويورد رأي الوصفيني يف السماع قائالً 

واً ال ميثل العربية وإمنا ميثل جانباً واحداً منها، فهو ال ميثل أصول النحو العريب جعله حن

إال هذه العربية اليت حددوها مكاناً وزماناً، ومعىن ذلك أنه حنو ناقص ال يقدم قواعد 

، بل يذهب بعض علمائنا إىل أن هذا األصل يف )١١٠ (الكالم العريب يف بيئاته املختلفة

وحنن : " بية الصحيحة   فيقول الدكتور كامل حسني حتديد البيئة اللغوية ال يقدم العر

ال نقرهم على حتديد الصحيح من اللغة مكاناً باجلزيرة العربية ، أو زماناً مبا قبل عصر 

وال نقرهم على أن كل ما ورد يف عصر بعينه صحيح، فأكثره .... التدوين ، 

 ، فهذا قالب من مضطرب ومتناقض ، واإلبقاء عليه عبث وعلى أن كل ما مل يرد خطأ

 .)١١١ ("حديد وضع اللغويون لغتنا  فيه ال يسمح احملدثون ألنفسهم أن يتقيدوا به

::א
يرى أن حناة العربية أساءوا إىل الدرس النحوي وعوصوه مبا تعرضوا له من  

 خالفات يف املسائل النحوية مصدرها االعتماد على اللهجات العربية اليت ميكن أن

توضع جبانب هلجة قريش من حيث الفصاحة والصحة والسالمة مثل هلجة متيم وطيئ 

                                                 
 .٤٨النحو العربي والدرس الحديث ، عبده الراجحي ، ص  ) 108(
 .٤٩المصدر السابق ، ص  ) 109(
 .٥١المصدر السابق ، ص  ) 110(
محمد كامل حسين ، أصول علوم اللغة ، مجمع اللغـة العربيـة ، الـدورة الـسادسة                  . د ) 111(

 .١٧٩-١٤٥ص ) ٥٩/١٩٦٠( والعشرون 



)٤٦( 

وغريها، واشتمال اللغة على هلجات أمر طبيعي ال جمال إلنكاره أو تناسيه ولكن 

اجلديد هو أن النحاة هنا قد أخذوا يف اعتبارهم عدة هلجات لتقعيد قواعدهم، ولو 

أسيس قواعدهم وبناء قوانينهم ، خللصوا اقتصر النحاة على هلجة قريش وحدها لت

 )١١٢ (.النحو على األقل من شوائب اخلالفات الكثرية وآثار اجلدل العنيف

ويرى حسن عون أن اللهجات تطور طبيعي للغة، وأن صيغة التثنية تكاد ختتفي  

ولو أن متاماً من أحاديثنا العادية وأغانينا الشعبية، إال أا بقيت يف لغة التأليف والكتابة 

اللغة العربية سارت يف طريق التطور سرياً طبيعياً الختفت منها صيغة التثنية وحلت 

حملها صيغة اجلمع حبيث ال يعدو للعدد سوى صيغتني مها اإلفراد واجلمع على مثال ما 

 .حدث يف اليونانية

وخيلص حسن عون إىل أن النحو العريب واقعي إىل درجٍة كبريٍة ومتجاوب مع  

ويرى أن النحاة العرب حني . ته عليه الظروف االجتماعية يف عصر نشأتهما فرض

وضعوا قواعدهم على أكثر من لغة من لغات العرب مل يكونوا متجنني يف ذلك بل كان 

 )١١٣ (ذلك استجابة منهم لعوامل متعددة مل يكن هلم اخلرية يف تناسيها

:

حظات الدارسني احملدثني اليت رأوا فيها أن أمحد قدورة بعض مال. يرصد د

اللغويني القدماء وقعوا يف خمالفات منهجية تتصل بتحديد املستوى اللغوي ، وبنقص 

                                                 
 .٧٧-٧٦دراسات في اللغة والنحو ، حسن عون ، ص  ) 112(
 .٨٦المصدر السابق صـ *  ) 113(

 .٣٧-٣١في أصول النحو ، سعيد األفغاني  •

 .٤٤-٧٣اللغة والنحو ، عباس حسن ،  •
 .٢٥٥-٢٢٤علم اللغة العربية ، محمود فهمي حجازي ، ص  •



)٤٧( 

االستقراء ، وتعدد مصادر االستشهاد، وباملدة الزمنية اليت تعارفوا على  تسميتها بعصر 

 .االحتجاج

 حددوا املستوى اللغوي احلق أن اللغويني األوائل" أمحد قدورة .ويضيف د 

املدروس من خالل قصدهم تدوين العربية الفصحى اليت رأوها ممثلة يف القرآن الكرمي 

" والشعر اجلاهلي وكالم العرب املطرد املتناقل من اجلاهلية حىت القرن الثاين للهجرة 

ومن هنا يبدوا خطأ من يطالب النحاة واللغويني بتسجيل كل هلجة على حده وعدم 

 )١١٤ (.ط بني الشعر والنثراخلل

فال عجب إن تعددت مصادر االستشهاد ألن املقصود هو تتبع ذلك املستوى  

 . أياً كان وجوده يف فنون القول- الفصيح–

ويرى قدوره أن منهج اللغويني والنحاة سليم يعول على وضع احلدود  

ئق الدقيقة الضرورية للدرس اللغوي ويقوم على املالحظة والتسجيل، ويتوسل بالطرا

 .من القياس واالستنباط والتعليل

ويضيف قدوره والبد للباحث املنصف أن يقر أثر املعيار الصوايب يف احملافظة  

على كيان العربية الفصحى ومنع تشعبها إىل هلجات أو لغات متباعدة، فلوال ذلك 

ة واقتصرت املعيار يف مقاومة سنة التفرع يف اللغة النزوت الفصحى يف املعاهد الديني

            )١١٥(. على بعض الشعائر الدينية

                                                 
 .٧٩أحمد محمد قدورة ، ص . فقه اللغة العربية ، د  ) 114(
 .٨٠أحمد قدورة ، ص . المصدر السابق ، د  ) 115(
 
 
 



)٤٨( 

א א
א

     اإلمجاع أحد أدلة النحو املعتربة ويراد به إمجاع علماء البلدين البصرة والكوفة قال ابن              

 إمنا يكون حجة إذا مل خيالف املنصوص وال املقيس على املنـصوص             )١(جين يف اخلصائص  

– على اخلطأ،كما جاء النص بذلك       ند يف قرآن والسنة أم ال جيمعو      وإال فال ،ألنه مل ير    

ال جتتمع أميت علـى     "يعين يف علوم الشريعة استناداً لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

وإمنا هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ،فكل من فُُِرق له عن علـة صـحيحة                 "ضاللة

 له باإلقدام على    ح مع ذلك ال نسم    او فكره،إال أنن  وطريقة جة كان خليل نفسه وأبا عمر      

 وقد ذكر السيوطي يف     )٢("خمالفة اجلماعة اليت طال حبثها وتقدم نظرها إالبعدإمعان وإتقان        

االقتراح أن غري ابن جين يرى إمجاع النحاة على األمور اللغوية معترب خالفا ملن تردد فيـه        

يف الشرط ال موقع هلا     ) من(إن:لوقيل  :ملرجتلوخرقه ممنوع ويف هذا يقول ابن اخلشاب يف ا        

الشرطية ،وتلـك الموضـع هلـا مـن         ) إن(من اإلعراب ،  لكان قوالً،إجراًء هلا جمرى         

 .                           )٣(اإلعراب، لكن خمالفة املتقدمني الجتوز 

تقدمي خرب ليس        ومما وقف اإلمجاع فيه دون احلكم أن أبا العباس املربد أنكر جواز             

عليها،فاحتج عليه بأن هذا أجازه سيبويه وكافة البصريني والكوفيني، فإذا كان هـذا             

 .)٤(مذهب البلدين وجب أن يْنفَر من خالفه

يعين أن احملتار   )ومنع سبق خرب ليس اصطفي      (ويف توضح املقاصد واملسالك البن مالك     

وابن السراج وأكثر املتأخرين وذالك     منع تقدمي خرب ليس عليها وفقاًللكوفيني واملربد        

 .النافية ) ما(لضعفها بعدم التصرف وشبهها بـ 

                                                 
 ١٩٠  -١٨٩الخصائص ابن جني  ص   (1)
  ١٦٠– ١٥٩اإلصباح في شرح االقتراح  محمد فجال ص   (2)
 ١٦٣المصدر السابق ص   (3)
 ١٦١المصدر السابق ص   (4)



)٤٩( 

  )١(.والصحيح أن سيبويه ليس له يف ذلك نص ال باجلواز وال باملنع 

ومـن  " وإمجاع العرب حجة ولكن أنى لنا بالوقوف عليه       "      قال السيوطي يف االقتراح   

اسـتدل  :سكتون عليه قال ابن مالك يف شرح التسهيل       أن يتكَلَّم بشيء ويبلغهم وي    :صوره

  :قاحلجازية ونصبه بقول الفرزد)ما(على جواز توسيط خرب 

 ٢(فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم          إذ هم قريش وإذ ما مثلَهم بشر( 

  متيمي تكلم ذا معتقداً جوازه عند احلجازيني فلم يـصب          قبأنَّ الفرزد :وقد رده املانعون  

 كان له أضداد من احلجازيني والتميميني ومن مناهم أن يظفروا لـه             ق،وجياب بأن الفرزد  

بزلة يشنعون ا عليه ،مبادرين لتخطئته ولو جرى شئ من ذلك لنقل لتوفر الدواعي ،ففي               

 .)٣(عدم نقل ذلك دليل على إمجاع احلجازيني والتميميني على تصويب قول الفرزدق

א א
א א א א א

מ: א  أمجع النحاة األوائل ومن سار على جهم من العلماء على مـر             :מ
 ]اسم ،  فعل ،  حرف [  العصور على أن أقسام الكلم ثالثة

جاء ملعىن ليس باسـم     ) اسم ، وفعل ، وحرف    :( فالكلم"قال سيبوبه يف الكتاب     
 .رجل،وفرس،وحائط: فعل ،فاالسم وال

ـ                يكـون ومل    ا أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيت ملـا مـضى ومل
 )٤("يقع،وماهوكائن مل ينقطع 

   

 

                                                 
 ١٨المسألة ١٦٠ / ١اإلنصاف   (1)
  .٤/١٣٣زانة األدب  وخ٤/١٩١ والمقتضب ١/٦٠ البيت في الكتاب  (2)
  ١٦٥-١٦٤المصدر السابق ص  (3)
 ١٢عبد السالم هارون ص/الكتاب ت   (4)



)٥٠( 

 )١(:    قال أبو القاسم الزجاجي

  "اسم ، وفعل ، وحرف جاء ملعىن" أقسام الكلم ثالثة 

 ،أو دخل عليه حرف من حروف اخلفـض ،           أن يكون فاعالً أو مفعوالً     زما جا : فاالسم 

 ) . وزيد - وفرس -رجل(حنو  

 ) يقوم -قام(حنو  ) ماض أو مستقبل(ما دلَّ على حدث وزمان: والفعل

 ) من وإىل ومث (مادل على معىن يف غريه حنو: والحرف

مث مييز كل قسم عن     ) اسم  وفعل  مث حرف الكلم        : ( ويقول ابن مالك يف تقسيم الكالم     

 .))٢( على التفصيل الذي أورده يف ألفيته األخر

 مرضياً عند قسم من علمـاء       لكان هذا هو تقسيم علماء النحو للكالم قدمياً وال يزا         

اللغة احملدثني إال أن قسماً من علماء اللغة احملدثني خرجوا على اإلمجاع يف هذه املـسألة                

 :ء العلماء وجعلوا للكالم قسمة غري قسمة النحاة امع عليها ومن هؤال

 :الدآتور تمام حسان -١

ولقد تلقينا عـن الـسلف مـن        :"فقال))٣(     جعل الدكتور متام  للكالم قسمة سباعية      

غري أن هذا التقسيم يتـرك  ) اسم وفعل وحرف جاء ملعىن( النحويني أم قسموا الكلم إىل    

من األمساء بعض مفردات اللغة خارج نطاق كل من هذه األمساء فلقد جعلوا الضمائر مثال           

على الرغم من أا التدل على مسمى وإمنا تدل على مطلق حاضـر  أو غائـب وهـذا                   

 ةاإلطالق يدل على أن معناها عام حقه أن يؤدى باحلرف ،  ومن هنا كانت الضمائر مبني                

 .للشبه املعنوي 

) أمسـاء األفعـال      (ت يف بعض املواضع إىل تسمية بعض عناصر املفردا        اواضطرو

 .  نسبة هذه الطائفة إىل األمساء ونسبتها إىل األفعالفترددوا بني
                                                 

 ١على توفيق ص/الجمل في النحو للزجاجي ت  (1)
 ١/١٨شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك    (2)
 ٤١ -٤٠تمام حسان  ص. الخالصة النحوية  د  (3)



)٥١( 

מ מ א :מ
 .ومنه األعالم واألجسام واألحداث واألجناس والزمان واملكان :االسم-١

وهو ما صيغ للداللة على موصوف باحلدث على جهة الفاعلية أو ما شِبه ا              :الوصف  -٢

 .التفضيل،أو املفعولية أو املبالغة،أو 

 )  وأمر – ومضارع –ماض (وهو ما دلَّ على اقتران حدث وزمن وهو :  الفعل  -٣

املتكلم (وهو ما دلَّ على مطلق حاضر أو غائب ،فما دلَّ على احلاضر يضم              :  الضمري -٤

 ). واملوصول بضمري الغائ(وما دلَّ على الغائب يضم)واملخاطب واإلشارة 

 ،واملدح والذم ،وأمساء األفعال وأمسـاء األصـوات         وتشمل صيغ التعجب  :  اخلالفة   -٥

 . والندبة والتحذير ،واإلغراء 

 اجلامدة املبنية الدالة على زمان أو       ظوهذا القسم مقصور على عدد من األلفا      : الظرف   -٦

 مكان 

 .ويشمل هذا القسم األدوات وحروف املعاين :  األداة  -٧

 : محمد شيت الحياوي  -٢

تقـسيم  ) وحرف  – وفعل   –اسم  ( أن تقسيم األوائل للكلمة إىل         يرى حممد احلياوي  

 :  هي )١١٦( سبعة أقسام ناقص واقترح تقسيم الكلمة إىل

 .وهو مادلّ على معىن تام يف نفسه غري مقترنٍ بزمان:  االسم -١

 . وهو مادلَّ على معىن ذهين مستقل بنفسه مقترن بزمان:  الفعل -٢

معناها إالّ إذا استعملت مع غريها مثل  أدوات النـصب           وهي كلمة ال يتم     :  األداة   -٣

 . واجلزم واجلر واإلشارة واملوصول والضمائر

                                                 
   ٥١ صـ  م١٩٨٣-١٤٠٣من مجلة اللسان ) ٢٠(العدد  ) (116



)٥٢( 

فالوسيلة إذا كلمة مـشتركة بـني       .وهي أمساء األفعال ،وأفعال املدح والذم       : الوسيلة-٤

 .قسمني من أقسام الكلم 

وهي صيغة ينطبق معناهـا علـى املتـصف وبعـض مالـه عالقـة بـه                 :الوصف-٥

 ).كاتب،ومكسور ،وأبيض،وعطشان ،وفضلى (لمث

 .وهي كلمة ذات معىن مقيد مثل مصطلحات أقسام الكلمة : املصطلح-٦

 مثل  ة حرف فيه إىل كلمة أو مجل      لوهو لفظ مكون من حرف فأكثر يرمز ك       : الرمز   -٧

 .أي حممد بن إبراهيم بن ناصر الشمري) مانش(قولنا

 : إبراهيم أنيس -٣ 

دثني وفِِّقُُُوا يف تقسيم رباعيٍ للكلمة حيسب أنَه أدق  من تقسيم النحاة                    يرى أن احمل  

 :)١(األقدمني وهو يتمثل قي األقسام التالية

 :ويندرج حتته ثالثة أقسام :  االسم -١

 )شجرة ،إنسان ،كتاب(حنو : االسم العام -      أ 

 )حامت ،نريون ،إبراهيم (حنو :  العلم-         ب

 )كبري ،أمحر ( حنو :الصفة  –    ج      

 ) الضمائر ،وألفاظ اإلشارة واملوصوالت (ويضم :الضمري -٢

 وهو ما أفاد حدثا يف زمن معني :  الفعل  -٣

 ) احلروف ، والظروف الزمانية واملكانية(وتضم :  األداة -٤

 : مهدي المخزومي -٤

 :)٢(قسم املخزومي الكلمة إىل أربعة أقسام
                                                 

              ٢٨٢من أسرار اللغة إبراهيم أنيس  ص    (1)
 ٤٩-١٩في النحو العربي قواعد وتطبيق مهدي المخزومي ص      (2)



)٥٣( 

 ٠وهو مادل على معىن يف نفسه غري مقترن بزمان : االسم )أ (

 وهو مادل على معىن يف نفسه مقترن بأحد األزمنة:الفعل  ) ب(

 ماال يدل على معىن يف نفسه إال يف أثناء اجلملة :األداة  ) ج(

الضمائر ،واإلشارة ،واملوصـول جبملـة ، والكنايـات                [وتضم  :الكناية   ) د(

 ]نايات املشروط ا املستفهم ا ،والك

 : فؤاد حناترزي - ٥ 

 اليوم إال إعـادة     اال يسعن :"     استعرض فؤاد حنا تقسيم النحاة األوائل للكلمة مث قال          

النظر يف هذا التقسيم الثالثي الذي متسك به قدامى النحاة وخييل إلينا أن مـن املمكـن                 

 بني داللة اللفظة وعملها     يكون أدعى للجمع  ) ١١٧ (االستعاضة عنه بتقسيم آخر أفضل منه     

 : يلي االنحوي الغالب  وتركيبها ونقترح أن يكون التقسيم اجلديد كم

 .وهو ما دلّّ على اسم شخص أو حيوان أو مجاد أو كان  معنويا كاملصادر :االسم -١

 الـضمائر ،وأمسـاء اإلشـارة،     :(وهو ما يعوض عن االسم ويندرج حتتـه       : الضمري  -٢

 )واألمساء املوصولة 

 . وهي ما يوصف به االسم : الصفة -٣

 . وهو ما دلّ على حدث مقترن بزمان:  الفعل -٤

 .وهو ما دلّّ على زمان أو مكان : الظرف -٥

 . السابقة موهي تشمل احلرف وماال ينضوي حتت أيًًًً من األقسا:األداة-٦

ـ         ر كانت هذه آراء بعض من خرجوا عن إمجاع النحاة يف تقسيم الكلم ، وقد ذك

 حمورا للتقـسيم    د احنصار الكلمة يف أقسامها الثالثة حني جعل اإلسنا        ىاألمشوين دليال عل  

إما أن يقبل   : إنَّ الكلمة إما أن تصلح ركنا لإلسناد أو ال، والثاين احلرف ،واألول             : فقال  
                                                 

 .١٤٨في أصول اللغة والنحو ، فؤاد حنا ترزي ، ص  ) 117(



)٥٤( 

الفعل ،والنحويون جمتمعون على هذا      :االسم ، والثاين    :اإلسناد بطرفيه  أو بطرف،واألول    

  .)١١٨( من ال يعتد خبالفه إال

 - وفعـل  –اسـم   (ويقرر ليتمـان أصـالة تقـسيم الكلمـة يف العربيـة إىل                  

 )١١٩ (" إا كلمات عربية ما ترمجت وال نقلت "فيقول)وحرف

 –اسـم   :(وقد أيد جممع اللغة العربية يف القاهرة اإلبقاء على التقسيم الثالثي للكلمـة إىل             

 .  )١٢٠()  وحرف -وفعل

א: א א
 اإلعراب ودورهـا يف آداء      تأمجع علماء النحو قدميا وحديثا على وظيفة حركا            

املعىن وساد هذا الرأي أمهات الكتب النحوية ،وقد وجدنا أن صـفوة إمجـاع النحـاة                

املتقدمني عند ابن فارس ، الذي كان يرى أن اإلعراب هو الذي يفرق بني املعاين النحوية                

إال أنَّ من العلماء من خرج على هذا اإلمجاع وكـان           )١٢١( فاعلية واملفعولية واإلضافة  كال

وسنأيت إىل عرض آراء اخلارجني على إمجاع       )قطرب  (أول من خرج عليه تلميذ  سيبويه        

 .النحاة يف هذه املسألة من القدماء واحملدثني 

 ) :  قطرب ( محمد بن المستنير الملقب - ١

ب عن إمجاع النحاة املتقدمني حني رفض أن تكون احلركات اإلعرابية                   خرج قطر 

كما ذهب إىل ذلك مجهور النحاة الذين كانت        .دوالَّ على املعاين ،وآثارا للعوامل اللفظية       

أن األمساء ملّّا كانت تعتورها املعاين فتكون فاعلة ومفعولـة ومـضافة            "حجتهم يف ذلك    

 أدلة على هذه املعاين بـل كانـت مـشتركة          اوأبنيتهومضافا إليها ،ومل يكن يف صورها       
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)٥٥( 

فـدلوا  ) ضرب زيد عمـراً     ( جعلت حركات اإلعراب فيها لتنبئ عن هذه املعاين ،فقالوا        

 .)١٢٢ (على أن الفعل واقع به) عمرو(على  أن الفعل له ، وبنصب ) زيد(برفع 

مل : "الل وقـال          كان هذا رأي مجهور النحاة إال قطربا فإنه عاب عليهم هذا االعت           

يعرب الكالم للداللة على املعاين والفرق بني بعضها وبعض ، وإمنا أعربت العرب كالمها              

ألن االسم يف حال الوقف يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكـان               

 عند اإلدراج فلما وصلوا وأمكنـهم       نيلزمه اإلسكان يف الوقف والوصل ،وكانوا يبطئو      

 )١٢٣("  معاقبا لإلسكان ليعتدل الكالم ك جعلوا التحري ،كالتحري

       وقد انتقد العلماء التفسري الصويت للحركات اإلعرابية الذي انتهى إليه قطرب،ودلَََّّّ           

ذلك النقد على نفاذ نظرهم وقوة مالحظتهم حني الحظوا وجود نظام  لغوي ال دخـل                

 مـرده   ةيه ولو كان تغري احلركات اإلعرابي     إلرادة املتكلم فيه ،وال حرية له يف اخلروج عل        

التخلص من الثقل لترك زمام اخلرية للمتكلم ليحرك مىت شاء ويسكن مىت شاء فكان جائزا      

جر الفاعل مرة ورفعه أخرى ونصبه ،وجاز نصب املضاف إليه ألن القصد يف هذا إمنا هو                

تكلم أجزأته ،ويف هذا فساد     احلركة تعاقب سكونا يعتدل ا الكالم ،فأي حركة أتى ا امل          

  .)١٢٤( للكالم وخروج به عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم يف كال مهم

     ومن هنا يتضح وبإمجاع النحاة أن تسكني املتحرك وحتريك الساكن بأي حركة شاء             

 .املتكلم حلن وفساد للمعىن وذا يتضح فساد ما ذهب إليه قطرب 

كات اإلعراب يف إيضاح املعاين، و يف ذلك يقول عبد                وقد أدرك البالغيون أمهية حر    

إن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحهـا            : " اجلرجاين رالقاه
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)٥٦( 

وإن األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج هلا، وإنه املقياس  الـذي ال يعـرف                 

  )١٢٥( " إليهعصحيح الكال م من سقيمه حىت يرج

ر متام حسان رأي يف العالمة اإلعرابية انفرد به وإن استمد جذوره من فكرة                  وللدكتو

التعليق عند عبد القاهر اجلرجاين إال أنه مل يعط للحركة اإلعرابية ما أعطاه النحاه هلا مـن          

 )١٢٦(. األمهية 

 : إبراهيم مصطفى - ٢

        خرج إبراهيم مصطفى على إمجاع النحاة حني نادى يف كتابة 

بأن الفتحة ليست عال مة إعراب ،وال دالَّة على شيء بل هـي احلركـة               ) اء النحو إحي(

اخلفيفة املستحبة عند العرب،اليت يراد أن تنتهي ا الكلمة كلما أمكن ذلك ، كما خرج               

عن إمجاعهم حني نادى بأن الضمة علم اإلسناد ودليل على أن الكلمة املرفوعة يـراد أن                

لم اإلضافة وإشارة إىل ارتباط الكلمة مبا قبلها سواء كان هـذا           يسند إليها ،وأن الكسرة ع    

 . االرتباط بأداة أو بغري أداة

     هذا هو موقف إبراهيم مصطفى من حركات اإلعراب وهو موقف تعارضه نصوص            

اللغة كما يعارضه صنيع العلماء يف هذا امليدان قدميا وحديثا فلم يقل أحد من النحاة قبل                

بأن الفتحة ليست عالمة إعراب ،أما قوله بأن الـضمة علـم اإلسـناد              إبراهيم مصطفى   

والكسرة علم اإلضافة واحتجاجه بأن من أصول اللغة الداللة باحلركات  علـى املعـاين               

فقول باطل ؛ألن النحاة مل يثبت عنهم أم جعلوا اإلسناد كلّه بالضم ،واإلضافة كلّهـا               

ا ،وإمنا داللة احلركات على املعاين قصد ا النحاة بالكسر ،وتركوا املفعولية من غري علم هل     

ما يعتور األمساء من معاين الفاعلية واملفعولية اليت دخل اإلعراب األمساء من أجلـها، ويف               
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)٥٧( 

 املعاين بـاختالف أواخـر      ناإلعراب اإلبانة ع  :"ذلك يقول ابن يعيش يف  شرح املفصل         

 "الكلم لتعاقب العوامل يف أوهلا 

النحاة على أن الرفع والنصب واجلر كل واحد منها علم على معـىن مـن                      وجيمع  

 . )١٢٧ (معاين االسم اليت هي الفاعلية واملفعولية واإلضافة

يف ( املخزومي منهج أستاذه إبراهيم مـصطفى يف كتابيـه         ي     وقد اقتفى الدكتور مهد   
 )قواعد وتطبيق :نقد وتوجيه،يف النحو العريب:النحو العريب

وقد اعتدت العربية بالضمة والكسرة اعتدادا خاصا فجعلت الضمة علما          "يقول  ويف ذلك   
 )١٢٨("  لإلسناد ،والكسرة علما لإلضافة أما الفتحة فعلم ما ليس بإسناد وال إضافة 

 :إبراهيم أنيس -٣
      خرج إبراهيم أنيس عن إمجاع النحاة قدميا وحديثا حيث أنكر مـدلول حركـات              

 يف أذهـان    مل تكن احلركات اإلعرابية حتدد املعاين     :" صوتيا قائال  ااإلعراب وفسرها تفسري  
العرب القدماء كما يزعم النحاة ،بل ال تعدو  أن تكون حركات حيتاج إليها يف الكثري من         

  .)١٢٩ (األحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض
يف  من عناصر البنية     اوليست حركات اإلعراب يف رأيي عنصر     "    ويضيف إبراهيم أنيس    

الكلمات ،وليست دوالَّ على املعاين كما يظن النحاة بل إن األصل يف كل كلمـة هـو                 
سكون آخرها ،سواء يف هذا ما يسمى باملبين أو املعرب إذ يوقف على كليهما بالسكون               

 الفاعليـة   وتبقى مع هذا واضحة الصيغة مل تفقد من داللتها شيئا ،أما الذي حيدد معـاين              
 :)١٣٠(ا قاله أصحاب اإلعراب فريجع إىل أمرينواملفعولية وحنو ذلك مم

 .نظام اجلملة العربية واملعاين اللغوية :    أحدمها 

 .  ما حييط بالكالم من ظروف ومالبسات:    ثانيهما 
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)٥٨( 

 أنيس وهو يف احلقيقة مل يأت جبديد وإمنا هو رأي قطـرب             مكان هذا رأي إبراهي   
ات املعنوية ورأى أنَّ الغرض منـها       وإن مل يشر إىل ذلك حيث رفض قطرب داللة احلرك         

 .)١٣١ ( الكلمات بعضها ببعضلوص

  أنيس أن يثبت ما ذهب إليـه بـأقوال النحـاة األوائـل يف الوقـف                 ل     وقد حاو 

واختالس احلركات والضرورات الشعرية ولكن أنىله ذلك ألن داللة احلركات اإلعرابية           

 .  جماال للشك فيها على املعاين أثبتها العلماء األوائل مبا ال يدع

א: א
الضمة والكسرة   (       جيمع العلماء قدميا وحديثا على أن عالمات اإلعراب األصلية هي           

الواو واأللف والياء وحذف حرف العلة من املـضارع         (والفرعية هي   )والفتحة والسكون   

مجاع مهدي اخلزومـي    وقد خرج عن هذا اإل    )املعتل  وحذف النون من األفعال اخلمسة        

الذي يرى أنه ليس يف العربية غري الضمة رمزا لإلسناد أما الواو يف األمساء اخلمسة فليست                

إالّ ضمة ممطولة أرادت العربية مطلها لغرض لغوي خاص هو تكثري الكلمة وذلـك ألن               

ربية  نادرة يف الع   ءاألمساء اخلمسة كلمات بنيت على حرفني والكلمات الثنائية من  األمسا          

 الثالثي  فإذا تعرضت الثنائيـات       ءوسبب ندرا هو ثقلها بعد أن استروحت العربية البنا        

لالستعمال وكثر دوراا فيه مالت إىل التثليث وذلك مبطل احلركات فيها ،فإن كانـت              

أبوك وإن كانت كسرة صارت باملطل يـاء حنـو          :احلركة ضمة صارت باملطل واوا حنو       

 .)١٣٢(رأيت أباك :فتحة صارت باملطل ألفا حنومررت بأبيك وإن كانت :

؟:א ؟ !א
 العامية تشكل تطورا لغويا ومـن       ن من علماء اللغة احملدثني على أ             يتفق عدد كبري  

) رمضان عبد التواب ،وإبراهيم السامرائي ،وحسن عون ،وإبراهيم أنـيس         (هؤالء العلماء 
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)٥٩( 

) ذهـب (و) مينة  (على  )ميناء  (و) صحرة  (على  )صحراء  (مة  ففي نظر هؤالء أن نطق كل     
ال يعد حلنا وإمنا هو تطور لغـوي متـأثر بالبيئـة            ) حباية  (على  ) حبةٌ( و) دهب  (على  

 .)١٣٣(والعصر والثقافة 

 العربية يرجع إىل    ت     ويرى رمضان عبد التواب أن استمرار التطور اللغوي يف اللهجا         
،وموقفه هذا خيالف موقفه من اللهجات العربيـة يف         )١٣٤ (ليسرنظرية أو قانون السهولة وا    

إن اللهجات العربية يف فترة متتد      "ليوهان فك حيث يقول     ) العربية(مقدمة ترمجته لكتاب    
 ، وإذا قلبنا النظـر      )١٣٥ ( تطور ملحوظ يف أية مسألة       ا  عام مل يظهر فيه     ١٢٠٠أكثر من   
يقة تطورا طبيعيا للغة وجدنا أن صيغة التثنيـة    اللهجات العامية اليت تعترب يف احلق      نيف شؤو 

تكاد ختتفي متاما من أحاديثنا العادية لتحل صيغة اجلمع حملها حبيث مل يعد للعدد سـوى                
 .)١٣٦(صيغتني مها صيغة اإلفراد وصيغة اجلمع على مثال ما حدث يف اليونانية

أسـد وعقيـل مـن          ويرى علماء اللغة احملدثون أن ما نِسب إىل هذيل و طيـىء و            
االستعماالت غري املألوفة أو غري الـصحيحة إمنـا هـو مـن التطـور اللغـوي وأن                  

 .)١٣٧ (العاميات،واللهجات العربية احلديثة إمنا هي نتيجة هلذا التطور يف العربية الفصحى

      وعلى هذا يوجه علماء اللغة احملدثون اللوم إىل علماء اللغة القدماء بأم مل يعترفـوا               
 اللغة ظاهرة اجتماعية خاضعة للتطور ومتصلة باحلياة االجتماعية اتـصاال ال ينقطـع              بانَّ

)١٣٨(. 

     وقد فات على علماء اللغة احملدثني  أن يدركوا أن التطور قد يكون إجيابيا وقد يكون                
سلبيا ،ومن غري املعقول أن يكون تطور من غري وعي لغوي ،كما أنه من غري املعقول أن                 

 . سليب عن قصد وختطيط حيدث تطور
  زيادة الوعي اللغوي ومن لوازم زيادة الـوعي               إن من لوازم التطور اللغوي اإلجيايب     

اللغوي التعمق يف تفسري الظواهر اللغوية وكشف أبعادها، وإن العامية قد تنازلت عن أهم              
ي عـن   مميزات الفصحى،وهي اإلعراب ومن املؤكد أن هذا التنازل صدر من الرجل العام           
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)٦٠( 

غري قصد أو ختطيط ،فكيف ننسب العامية إىل التطور ، إن هذا نوع من ترويج الدعايـة                 
 .  للعامية واالستسالم ملا ينادي به دعاا 

א: א
  صعوبة العربية وتعدد مسائلها وحاجة قواعدها إىل التهذيب والتيسري والتسهيل ورمبا           -١

 .)١(حذف بعض األبواب أو دجمها أو نقلها من باب إىل آخر
 .)٢(تأثر النحو العريب بالفلسفة اليونانية يف نشأته وتطوره وتبويبه-٢
 .)٣(املنهج الوصفي جوهر الدراسات اللغوية يف العصر احلاضر-٣
 .)٤(التحليل النحوي ينبغي أن يكون شكليا -٤
 .)٥( اللغة لذاا ومن أجل ذاامهمة اللغوي هي وصف احلقائق ودراسة-٥
 )٦( مل تكن فكرة صحيحةدفكرة حتديد عصر معني لالستشها-٦
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 .٤٩، علم اللغة ، السعران ص ٩رمضان عبد التواب ص.  مدخل إلى علم اللغة د- ) ٥ (

 ٢٦٧محمد عيد ص.  الرواية واالستشهاد د-   (6)



)٦١( 

אא
א

:א
: قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساً وهو مصدر .التقدير: القياس يف اللغة 

 .؟)١٣٩ (قدرته

قول إذا كان يف هو محل غري املنقول على املن:ويف عرف علماء النحو 

 ء علم مبقاييس مستنبطة من استقرا إنه: "ويعرفه أبو علي يف التكملة فيقول.)١٤٠("معناه

 .)١٤١(" كالم العرب

:א
ترجع نشأة القياس يف النحو إىل عصر عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي الذي 

القاعدة :  هنا بالقياسواملراد. )١٤٢ ("وشرح العلل،  ومد القياس ،كان أول من بعج النحو"

 ، وتقومي ما يشذّ من  أو مسموعةًةًرادها يف النصوص اللغوية مرويطالنحوية ومدى ا

 .)١٤٣ (نصوص اللغة عنها

وقد كان ابن أيب إسحاق يسعى إىل اطراد القاعدة إذعاناً للقياس الذي حكّمه      

اء ما يروى عن يونس بن يف مسائل النحو ، ومن حماوالته املبكرة اليت نقلها عنه القدم

وهو الناعم من دقيق احلنطة هل ينطقها ) السويق(حبيب حني سأل احلضرمي عن كلمة 

                                                 
 .٩٣ لمع األدلة ص  ) 139(
 .٤٥ المصدر السابق ص  ) 140(
 .١٦٣ التكملة ص  ) 141(
 . ابن سالم ١٢ طبقات فحول الشعراء ص  ) 142(
 .١٨ القياس سعيد جاسم ص  ) 143(



)٦٢( 

:  متيم تقوهلا ، مث قال له قبيلة  بين، بالصاد ؟ فأجابه نعم ) الصويق(أحد من العرب 

 .)١٤٤ () عليك بباب من النحو يطرد وينقاس! ؟وما تريد إىل هذا(

احلضرمي بقواعد النحو قياساً ، ما رِوى من أن الفرزدق حضر ومن أمثلة التزام    

 : إسحاق احلضرمي فقال احلضرمي للفرزدق كيف تنشد هذا البيت أيب جملس ابن

 فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر      وعينان قال اهللا كونا فكانتا

قلت كان عليك لو   مافقال أبو إسحاق احلضرمي. كذا أنشده: فقال الفرزدق 

لو قال : فقال ابن أيب إسحاق . حتح لسببِّسلو شئت أن أُ: فعولني؟ فقال الفرزدق

 مها يفعالن باأللباب ما تفعل اخلمر: فعولني ألخرب أن اهللا خلقهما وأمرمها ولكن أراد

)١٤٥(. 

  : אא

 . وتالمذتهوقد مثلها أبو إسحاق احلضرمي: مرحلة النشأة -١

حيث أصبح  القياس أصالً من أصول الدرس النحوي وميثل هذه :  املنهجرحلة م-٢

 .املرحلة اخلليل بن أمحد وتلميذه سيبويه

فاخلليل وإن مل يكن أول من حتدث عن القياس إالَّ أنه سيد قومه وكاشف قناع    

وإذا عرفنا أن اخلليل صاحب أول معجم أُلِّف يف العربية وأنه  ، )١٤٦(القياس يف علمه

بتكر العروض لقياس الشعر مل نستكثر عليه إظهار معامل القياس ووضع رسومه ا

 )١٤٧(ومناهجه

                                                 
 .هـ ١٣٧٩ تحقيق محمد أبو الفضل ٢٤ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص  ) 144(
 ون  وما بعدها تحقيق عبد السالم هار٨٥ ص ٣٨المجلس . مجالس العلماء للزجاجي )  145(
 .١/٣٦١ الخصائص  ) 146(
 .٨٥-٨٤ في أصول النحو سعيد األفغاني ص  ) 147(



)٦٣( 

وقد استمر القياس يف التطور حىت بلغ املائة الرابعة للهجرة فبلغ ذروة جمده على يد     

أيب علي الفارسي وتلميذه ابن جين حيث ض هذان اإلمامان بالقياس ضة مل حيظ 

  .عدمها حىت اليوممبثلها قبلهما وال ب

 : مرحلة التنظري-٣

يف هذه املرحلة استقلت أصول النحو علماً قائماً له مصطلحاته ومسائله وتفريعاته    
وهو ذا يوازي علم أصول الفقه وميثل هذه املرحلة ابن األنباري يف ملع األدلة 

 .والسيوطي يف االقتراح

:א
و معظم أدلة النحو واملعول عليه يف غالب ه: "قال السيوطي عن القياس     

 : مسائله ويف ذلك يقول الكسائي

 )١٤٨ ( وبه يف كل علم ينتفع  إمنا النحو قياس يتبع 

اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق : ")١٤٩(قال ابن األنباري يف أصوله 
ة من استقراء النحو علم باملقاييس املستنبط" ألن النحو كله قياس ، وهلذا قيل يف حده 

فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو وال يعلم أحد من العلماء أنكره لثبوته " كالم العرب
فإنه جيوز أن " كتب زيد"بالداللة القاطعة ، وذلك أنا أمجعنا على أنه إذا قال العريب 

يسند هذا الفعل إىل كل اسم مسمو ) بشر (و ) عمرو (  منه الكتابة حنو ى تصح
إىل ماال يدخل حتت حصر، وإثبات ماال يدخل حتت احلصر بطريق النقل حمال ) أزدشري(

وكذلك القول يف سائر العوامل الداخلة  على األمساء واألفعال الرافعة والناصبة 
واجلارة واجلازمة فإنه جيوز إدخال كل منها على ماال يدخل حتت احلصر ، وذلك 

على ما ورد يف النقل من االستعماالت لبقي بالنقل متعذر ، فلو مل جيز القياس واقتصر 
كثري من املعاين ال ميكن التعبري عنها لعدم النقل، وذلك مناٍف حلكمة الواضع ، فوجب 

                                                 
 .٢/٢٦٧ انباه الرواه  ) 148(
  .١٠٠ ، ٩٥ صلمع األدلة ) 149(



)٦٤( 

 عقلياً ال نقلياً خبالف اللغة فإا وضعت وضعاً نقلياً ، والقياس ياًأن يوضع وضعاً قياس
    ٠)١٥٠( مد اخلضر حسنيطريق يسهل به القيام على اللغة على حد تعبري الشيخ حم

:אא
 :القياس يف عرف النحاة نوعان 

  . وقياس األمناط والقياس االستعمايل ،القياس اللغوي ويسمى القياس التطبيقي:األول

 .القياس النحوي ويسمى قياس األحكام: الثاين

كما   كالم العربتنتحاء مساأما القياس اللغوي فعمل يقوم به املتكلم وهو      

ذكر ذلك ابن جين وهو مقارنة كلمات بكلمات أو صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال 

وعلى هذا ،  )١٥١ (رغبة يف التوسع اللغوي ، وحرصاً على اطراد الظواهر اللغوية

فالقياس اللغوي تطبيق للنحو وليس حنواً، وهو وسيلة كسب اللغة يف الطفولة ، 

ن يكتسب اللغة اليت يسمعها من حوله بواسطة فللطفل ملكة فطرية جتعل يف استطاعته أ

استضمار نظامها وتشرب طرق تركيبها فما يشرف من عمره على اية السنة الثالثة 

 .)١٥٢ (حىت يكون قد استضمر كل التراكيب األساسية هلذه اللغة

وبالقياس اللغوي نكتسب أساليبنا فيكون لكل منا أسلوبه اخلاص يف الكتابة    

 والتكلم، 

  ؛)١٥٣(لغة العربية يف صوغ املصطلحات وألفاظ احلضارةلهذا القياس مما يطبقه جممع او

مع يف هذا احلقل هو القاعدة التوجيهية اليت حها ابن قَِذألن املبدأ الذي حيكم عمل ا

 ".قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب ما"جين عن شيوخه وهي 

                                                 
 .٢٤ القياس محمد الخضر حسين ص  ) 150(
 .٨ من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ص  ) 151(
 .١٧ األصول تمام حسان ص  ) 152(
 .١٧٧ المصدر السابق ص  ) 153(



)٦٥( 

محل غري املنقول على " به الباحث وهو فهو عمل يقوم: وأما القياس النحوي   

فإن القياس ) انتحاء(وإذا كان القياس اللغوي ،  )١٥٤ ("املنقول إذا كان يف معناه

 : النحوي

هو معرفته أن " مد القياس"ولعل الذي دعا ابن سالَّم إىل وصف احلضرمي بأنه ) حنو( 

ه علي بن أيب طالب التطبيقي الذي رمس) االنتحاء( من طابع النحواحلضرمي قد حول 

إىل الطابع ا لنظري الذي يتسم بقياس حكم "  هذا النحو يا أبا األسود )انح(:"بقوله

 : ويف هذا يروى عن الكسائي قوله . غري املسموع على حكم املسموع الذي يف معناه

 )١٥٥ (.وبه يف كل أمر ينتفع  إمنا النحو قياس يتبع 

ن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق ألن النحو اعلم أ: ")١٥٦ (ويقول ابن األنباري     

 وإذا بطل أن يكون النحو روايةً…  فقد أنكر النحو  فمن أنكر القياس ،كله قياس

 ".ونقالً ، وجب أن يكون قياساً وعقالً 

א א )١٥٧(מ

األصل وهو محل الفرع على األصل بالعلة اليت علق عليها احلكم يف : قياس العلة -١

 .مثل محل نائب الفاعل على الفاعل بعلة اإلسناد 

وهو أن يْحملَ الفرع على األصل لضرب من الشبه غري العلة اليت : قياس الشبه-٢

 . من عدة أوجهاالسمشبه نه أعلق عليها احلكم يف األصل كإعراب املضارع أل

خالة اإلو علة،خالة يف الإلوهو الذي يوجد معه احلكم وتفقد ا: قياس الطرد _ ١

  .كثرينألألا فعل جامد وهو ليس حبجة عند ا) ليس( املناسبة كأن تعلل بناء 

                                                 
 .٤٥ لمع األدلة ص  ) 154(
 .٢/١٦٤ بغية الوعاة  ) 155(
 .٩٩، ٩٨ لمع األدلة ص  ) 156(
 .١٤٩فاضل السامرائي ص . بن جني د ، ا١١٠ ، ١٠٧ ، ١٠٥ لمع األدلة ص  ) 157(



)٦٦( 

:א
 :للقياس أربعة أركان

 .وهو املقيس عليه: أصل -١

 .وهو املقيس: رع ف -٢

 .حكم -٣

 .علة جامعة -٤

وذلك مثل أن تركب قياساً يف الداللة على رفع مامل : )١٥٨ (قال ابن األنباري     
اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه ، فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً : فاعله فتقوليسم 

هو الرفع ، : واحلكم . مل يسم فاعله ما: هو الفاعل، والفرع : فاألصل. على الفاعل
واألصل يف الرفع أن يكون لألصل الذي هو الفاعل، . هي اإلسناد : والعلة اجلامعة 

 .مل يسم فاعله بالعلة اجلامعة اليت هي اإلسناد   ماوإمنا أجري على الفرع الذي هو

 .تفصيل القول يف أركان القياس  وإليك

 .وهو كالم العرب من شعر ونثر: يف املقيس عليه 

 شروط املقيس عليه: أوالً

أالَّ يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس فما كان كذلك ال جيوز القياس عليه  -١
 :وكحذف نون التوكيد يف قولهاستحوذ ، واستصوب ، : كتصحيح

 )١٥٩(ضربك بالسيف قونس الفرس   اضرب عنك اهلموم طارقها

ق بـه اإلسـهاب     ليووجه ضعفه يف القياس أن التوكيد للتحقيق وإمنا ي        ) اضربن(أي   
 .واإلطناب ال االختصار واحلذف

 ) :بن جيناقال . كما ال يقاس على الشاذ نطقاً ال يقاس عليه تركاً  -٢

                                                 
 .٩٣ لمع األدلة ص  ) 158(
 .٨٤٢، مغني اللبيب ص ٢/٥٦٨ ، اإلنصاف ٢/٣٦٧ ، المحتسب ابن جني ١٦٥ النوادر ص  ) 159(



)٦٧( 

 الشيء شاذاً يف السماع مطرداً يف القياس حتاميت ما حتامت العرب إذا كان" 
 ومن ذلك امتناعك من ،)١٦٠ ( "من ذلك وجريت يف نظريه على الواجب يف أمثاله

 )وذر(
 . ولو مل تسمعه)، وعدوزن(ألم مل يقولومها وال منع أن تستعمل نظريمها )  ودع( و

اس على القليل ملوافقته للقياس، ليس من شروط املقيس عليه الكثرة، فقد يق -٣

 .له وميتنع على الكثري ملخالفته

فقد اكتفى سيبويه ذا الوارد ألن . شنئي نسبة إىل شنوءة: فمثال األول  

السماع مل يرد خبالفه ال يف هذا اللفظ وال فيما كان من نوعه ، فقاس عليه وجعل وزن 

)ليفهو . ه من شواهده إال يف هذه الكلمة املفردةمع أنه مل يقع إلي) عولهفَ(قياساً يف ) فَع

 ).ي ِبلَ ، وحيِبكَر) ( وبهلُوبه، وحكُر(يقول يف النسب إىل 

ركويب ( :أما األخفش فجعله شاذاً ال يقاس عليه ونسب إىل ركوبه وحلوبه

 ةوذلك لتشابه فعول) يِئنش(لكن القياس يؤيد سيبويه يف قياسه على شنوءة ) وحلويب

 : من ثالثة أوجه ةليوفع

 .ان ثالثهما حرف لنيأما ثالثي: األول

 .أما ينتهيان بتاء التأنيث: الثاين

 .على املعىن الواحد حنو ، أثيم وأثوم  ورحوم) فعول وفعيل( توارد : الثالث

على هذا االستمرار جرت واو شنوءة ) ة وفعوليلة ،فع( فلما استمرت حالة       

 . قياساًيِئنحنفي قياساً قالوا ش: ا قالوا جمرى ياء حنيفة فكم

لة ي الستثقال ذلك يف باب فعيِرروح،  يِررض ) ة ، وحرورةضرور( وال يقال يف 

 .املضعف ، بل القياس فيه ضريري وجليلي

                                                 
  .١/١١٥الخصائص ابن جني  ) 160(



)٦٨( 

 فهو وإن  وسلمي وقرشيثقفي) : ثقيف و قريش وسليم( قوهلم يف : ومثال الثاين    

وال يف  ضعيفكان أكثر من شنئي ِديععند سيبويه يف القياس فال يقال يف سعيد س 

ِميحذف الياء الساكنة قبل آخر االسم عند )١٦٢ ( وقد أجاز املربد )١٦١ (.كرمي كَر 

ياء اإلضافة ل راإلضافة وذلك ألن الياء الساكنة حرف ميت وآخر االسم ينكس

 .لكفتجتمع ثالث ياءات مع الكسرة فحذفوا الياء الساكنة لذ

: ثقيفي  وإىل قريش: فينسبون إىل ثقيف . وسيبويه وأصحابه يقولون إثباا هو الوجه

قريشي، ٍمْيلَ وإىل س : ِمْيلَس ي. 

 )١٦٣ (:أقسام املقيس عليه أربعة: ثانياً

 ه كإعالل اجلمع إلعالل مفرد: محل فرع على أصل-١

 )ثورة: ثور ( أو تصحيحه لصحة املفرد حنو ) قيم: قيمه ( حنو 

أو تصحيحه ) قياماً: قام (محل أصل على فرع كإعالل املصدر إلعالل فعله  -٢

 محالً على  ،وكحذف احلروف يف اجلزم وهي أصولٌٌ) قواماً: قاومت: (لصحة فعله مثل

 و محل اجلر على  ،ى واجلمعوكحمل النصب على اجلر يف املثن. حذف احلركات

 .ال ينصرف النصب فيما

 :ى نظري يف اللفظ أو املعىن أو فيهما معاًمحل نظري عل-٣

املصدرية الظرفية واملوصولة ) ما(زيادة إن بعد ): احلمل على اللفظ(فمن األول 

 .النافية) ما(ألما بلفظ 

املوصولة ) ما(ا يف اللفظ على  هلالنافية محال) ما(االبتداء على ) الم(ودخول 

وحذف . الناهية) ال( يف اللفظ على الً هلامحالنافية ) ال(وتوكيد املضارع بالنون بعد 

 .يف التعجب ملشاته فعل األمر يف اللفظ) أّفِعل به ( فاعل 
                                                 

 .١٩١ األصباح في شرح االقتراح ص  ) 161(
 .٣/١٣٣ المقتضب المبرد  ) 162(
 .٢٠٨، ١٩٢اح ص  اإلصباح في شرح االقتر ) 163(



)٦٩( 

جواز غري قائٍم الزايدان محالً على ما قام ) احلمل على املعىن( ومن الثاين 

الزيدان ألنه يف معناه ولوال ذلك مل جيز ، ألن املبتدأ إما أن يكون ذا خرب أو ذا مرفوع 

 .املصدرية) ما(املصدرية مع املضارع محالً على ) أن ( ومنه إمهال . ين عن اخلربيغ

يف التعجب ) أفعل(اسم التفضيل و ) : احلمل على اللفظ واملعىن ( ومن الثالث 

يف التعجب وزناً وأصالً ) أفعل(فإم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بـ 

التفضيل ، قال ) أفعل(غري أفعل يف التعجب لشبهه بـوإفادةً للمبالغة ، وأجازوا تص

 ).أحسن(و ) أملح(ومل يسمع تصغريه إال يف : اجلوهري

فاألوىل ) لن(محالً على اجلزم بـ ) مل(ومن أمثلته النصب بـ : محل ضد على ضد -٤

 .لنفي املاضي والثانية لنفي املستقبل

د سبقهم إىل ذلك ن طلب االطراد يف اللغة فقمومل يكن القياسيون أول 

فإن األعرايب إذا "غة أنفسهم حيث اتسعوا يف طردها وتصريفها واشتقاقها لأصحاب ال

فقد ، )١٦٤ ("مل يسبقه إليه أحد قبله قويت فصاحته ومست طبيعته تصرف وارجتل ما

مل يأت به  حِكي عن رؤبه وأبيه العجاج أما قاسا اللغة وتصرفها فيها واقدما على ما

وأما كانا يرجتالن ألفاظاً مل يسمعاها وال سِبقَا إليها، وكان موقف النحاة من قبلهما 

ممن يرجتل اللغة ويتصرف فيها أن جيعلوا قوهلم ذلك عربياً صحيحاً لقول اخلليل الذي 

 .)١٦٥ ("كالم العرب فهو من كالم العرب على ما قيس" رواه ابن جين عن املازين 

اللغات على اختالفها كلها حجة والناطق " قوله وقد صرح ابن جين بصحته يف      

 اًجاء به خري على قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ ، وإن كان غري ما

 )١٦٦(".منه
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)٧٠( 

מ  :א

) إذ األصل أن يثبت بالسماع(جواز القياس على حكم ثبت بالقياس : األوىل

 –لضمري مىت جرت على غري من هي له قصور الصفة املشبهة عن حتمل ا: ومثال ذلك 

 قياساً على قصور اسم الفاعل السبيب عن فعله يف –صفة ، أو صلة ، أو حاالً أو خرباً 

 .حتمل الضمري ألنه فرع والفرع أضعف من األصل

زيد أخواك زائر إيامها (ويف اسم الفاعل) زيد أخواك زارمها( فتقول يف الفعل 

فأنت ترى حتمل الفعل ) زيد أخواك حسن يف عينه مها(   ويف الصفة املشبهة )هو

 له للضمري وعدم حتمل اسم الفاعل له ولذا رفع الظاهر بدليل عدم حلاق عالمة الثنية

 وكذا 

 .)١٦٧ (الصفة املشبهة فإا قياس على مقيس

إا نابت مناب فعل ) إالَّ(جواز القياس على أصل اْختِلف يف حكمه كقوهلم يف : الثانية

ه  إن : فمنهم من قالَ،النداء فإن إعماهلا مْختلَف فيه) يا(فهي تعمل عمله قياساً على 

 .)١٦٨ (فعل مقدر: ومنهم من قال ، العامل 

א :א
اعلم أن علل النحويني أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل علل : "قال ابن جين  

س وحيتجون فيه بثقل احلال أو خفتها على املتفقهني وذلك أم إمنا حييلون على احل

النفس، وليس كذلك علل الفقه ، ألا إمنا هي أعالم وأمارات، لوقوع األحكام، 

التعبدية ، خبالف النحو، فإن كلّّه أو  وكثري منها ال يظهر فيه وجه احلكمة كاألحكام

  . )١٦٩ ("أغلبه مما تدرك علته وتظهر حكمته
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)٧١( 

 .)١٧٠ ("ا يضطرون إليه إالَّ وهم حياولون به وجهاًوليس شيء مم"سيبويه قال    

…  ال شك أن العرب قد أرادت من العلل واألغراض ما نسبناه إليها :قال ابن جين و
آال ترى إىل اطراد رفع الفاعل ، و نصب املفعول، واجلر حبروفه، والنصب حبروفه ، 

، ب والتصغري وغريهاوالنس. واجلزم حبروفه، وغري ذلك من التثنية واجلمع واإلضافة
 .)١٧١ (فهل حيسن بذي لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع وتوارد اجته؟

א :מ
: قال أبو عبد اهللا احلسني بن موسى الدينوري اجلليس يف كتابه مثار الصناعة

 :اعتالالت النحويني صنفان

 .علة تطرد على كالم العرب وتنساق إىل قانون لغتهم -١

 . حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهمعلة تظهر -٢

 أربعا أكثر استعماالً وأشد تداوالً وهي واسعة الشعب ذكر السيوطي منها: فاألوىل
 .علةوعشرين 

مل صار الفاعل مرفوعاً : أن يقال: مثل) علة العلة(فهي ما أمساه ابن السراج : أما الثانية
 كما تكلمت العرب، وإمنا يستخرج  وهذا ال يكسبنا أن نتكلم،، واملفعول منصوباً 

 ويف علة  ،من حكمتها يف األصول اليت وضعتها ويتبني به فضل هذه اللغة على غريها
العلة يقول ابن جين يف اخلصائص  هذا الذي أمساه علة العلة ، إمنا هو جتوز يف اللفظ 

م ارتفع فل:  أنه إذا قيل ىفأما يف احلقيقة فإنه شرح وتفسري وتتميم للعلة أال تر
إمنا ارتفع ألنه فاعل حىت يسأل : قال إلسناد الفعل إليه، فكان مغنياً عن قوله الفاعل؟

اعلم أن علل النحويني على : ويضيف .)١٧٢ ( فيما بعد عن العلة اليت هلا رفع الفاعل
 :ضربني 
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)٧٢( 

 ل ألن النفس ال تطيق يف معناه غريه فهو الحق بعل–ما ال بد منه فهو واجب : أحدمها

 تكلمني وذلك حنو قلب األلف واواً النضمام ما قبلها، وياًء النكسار ما قبلها حنو امل

 . )١٧٣ (وامتناع االبتداء بالساكن) ضوِرب ، وقراِطيس( 

ز ، ومن ز وال جيوِّما ميكن النطق به على مشقة إمنا هو يف احلقيقة سبب جيوِّ: وثانيهما

. علة ذلك أن الواو انضمت ضماً الزماً مهزة ، ف) أُقِّتت ( ذلك علة قلب الواو يف 

وقِّتت فهذه علة اجلواز ال علة : وأنت مع هذا جتيز ظهورها واواً غري مبدلة فتقول 

  )١٧٤(.الوجوب

فإذا فقدت العلة اجلامعة ( وللعلة مكانة كبرية يف علم النحو كوا أحد أركان القياس 

 ولذا فقد اختصرت القول )١٧٥ ().من غري أصل وذلك حمال بطل القياس وكان الفرع 

 .فيها هنا ألنين جعلت هلا فصالً مستقالً يف الباب الثاين من هذا البحث وباهللا التوفيق

א א :א
للنحو العريب صلة كبرية بالفقه ألن العلمني جيمعهما هدف واحد هو خدمة 

ظ على النص القرآين من شيوع الدين اإلسالمي نصاً وتشريعاً ، فالنحو نشأ للحفا

كما كانت علوم الشريعة تعلم أحكام . اللحن ، وتعليم لغة القرآن لغري الناطقني ا

هذه نقطة اللقاء بني علم النحو . الدين اجلديد وتشرح وتفسر معاين اآليات القرآنية

عصر والفقه ، إال أن علم الفقه أسبق من علم النحو يف خدمة القرآن ، حيث بدأ منذ 

النبوة علماً بأن عصره صلى اهللا عليه وسلم مل يكن فيه جمال لالختالف الفقهي بني 

الصحابة ألن األحكام تتلقى بالوحي ويبينها صلى اهللا عليه وسلم مشافهة دون حاجة 

 .إىل نقل وال إىل نظر وقياس
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)٧٣( 

هكذا كان التشريع يف عصره صلى اهللا عليه وسلم، أما يف عصر الصحابة فقد  

 االجتهاد والرأي والقياس واتسع يف عصر التابعني لكثرة احلوادث اليت واجهتهم بدأ

واليت مل يواجهوا مثلها، فاجتهدوا فيها، وأضافوا إىل ما ورثوا عدة أحكام بالقياس 

 .واالستنباط مث توالت جهود األئمة الفقهاء حىت وضع الشافعي أصول الفقه

لدؤيل وتالمذته مث أخذ يف التطور مستعيناً أما النحو فقد بدأ بأيب األسود ا     

اهللا بن أيب إسحاق  حىت إذا وصلنا إىل عبد. بالنصوص ومناهج الفقه وأصحاب احلديث

ن بعج النحو ومد القياس مث جاء اخلليل بن أمحد فكان الغاية م لَ وجدناه أواحلضرميِّ

مث كان . ايفيف استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس كما يذكر ذلك السري

مثرة للجهود والدراسات النحوية اليت سبقت سيبويه فأدركها ممثلة باخلليل ) الكتاب(

 .وما أضاف إليها سيبويه نفسه

أنا منذ : "ولعل مقولة اجلرمي توضح مدى عالقة النحويني بالفقهاء حني يقول

وي بالقياس ومما يؤيد صلة القياس النح" ثالثني أفيت الناس يف الفقه من كتاب سيبويه

الفقهي ما رواه ابن خلكان من أن حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة سأل 

ما تقول يف رجل صلى فسها فسجد سجدتني للسهو فسها فيهما؟ ففكر : "الفراء 

؟ قال : ال شيء عليه فقال حممد : اء مث قال له الفرألن التصغري عندنا ال تصغري: وِلم 

 )١٧٦ (.متام الصالة فليس للتمام متامن اله وإمنا السجدت

وخنلص إىل أن أصول الفقه أصبحت علماً متكامالً يف أوائل القرن الثالث 

اهلجري، يف الوقت الذي ظلت أحباث علم أصول النحو متناثرة يف كتب النحو إىل أن 

يأ له أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جين، وابن األنباري فجعلوا منه علماً مكتمل 

والقياس النحوي الذي استقام أصالً من أصول النحو ، مل يكن قياس منطق . صولاأل
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)٧٤( 

بل كان قياساً فطرياً اعتمد اعتماداً كلياً على )١٧٧(وجدل كما زعم بعض الباحثني 

 العقلية 

 .)١٧٨ (العربية وإن ترسم خطى القياس الفقهي

א :א
لعقل والتفكري ، وكان أداةً لصوغ قوانني اللغة ارتبط القياس يف نظر القدماء با      

اليت تسري عليها، ووسيلة لتقومي الكالم العريب ليس فيها مغاالة   وضعت للتعليم  

 .)١٧٩ (وإرساء املبادئ واألصول حىت ال يكون هناك شذوذ يف القواعد العامة

العرب وقد اعتمدا النحاة وخاصة البصريني منهم على الكثري الغالب من كالم   

يف قياسهم ، فلم حيفلوا بالشاذ والقليل ولذا كانوا أصح قياساً، وكانت قواعدهم أكثر 

 وشبهوا الشيء )١٨٠ (حيث استعملوا ما استعملته العرب وأجازوا ما أجازته. انضباطاً

 . يف اطراد القواعد وضبط األقيسةةًرغب)١٨١ (بالشيء وإن خالفه

ء هو موافقة كالم العرب، فما خرج إن معيار اخلطأ والصواب يف منهج القدما

عن استعمال العرب رِمي باخلطأ وما وافقه كان قياساً، وعلى هذا يعد احلضرمي أكثر 

متسكاً بالقياس فما خرج عن قياسه كان شاذاً ، وأبو عمرو بن العالء يرى أن ما خرج 

 عمرو بن عن القياس فهو لغة من لغات العرب قال ابن نوفل مسعت أيب يقول أليب

. ال: ا أمسيته عربية، أيدخل فيها كالم العرب كله؟ فقالأخربين عما صنعت مم: العالِء

أعمل على األكثر : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: فقلت

 بني السماع والقياس _ يرمحه اهللا_وقد مجع منهج اخلليل.)١٨٢ (لفين لغاتاي ما خوأمسِّ
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)٧٥( 

 )١٨٣(خيالفه ما على دوماً املطرد من كالم العرب مع نصه ى الكثريعل فكان يبين القياس

 ويرى أن اختالف الوجوه اإلعرابية رهن ة املختلفِة اإلعرابيوكان يعتين بالوجوِه

مررت به ( لم الذي يصل به إىل معاٍن جديدة ففي قوهلم ـباختالف قصد املتك

 ع ـترف)  نيـاملسك

والنصب على إضمار ) هو ( ع على االبتداء وإضمار وتنصبه وجتره ، فالرف) املسكني( 

 –فعل الترحم، واجلر على أنه بدل من الضمري ارور وقد ورث سيبويه عن أستاذه 

 نظرته الدقيقة إىل ظواهر اللغة واحتفاله بالسماع والقياس، وتطبيق –اخلليل بن أمحد 

 مسموع وال نظري له يف  وقد يرد سيبويه الرأي النحوي، ألنه غري)١٨٤ (ذلك يف كتابه

وأما يونس وناس من : "كالم العرب، وإن كان لشيخ من شيوخه ويف ذلك يقول

اضربان زيداً واضربنان زيداً، فهذا مل تقله العرب وليس له نظري يف : النحويني فيقولون

 .)١٨٥("كالمها

يب وعلى يدي أيب علي الفارسي وتلميذه ابن جين اكتمل منهج القياس يف النحو العر

إيلَّ من أن أل" يقول فكان الفارسي ن أخطئ يف مخسني مسألة مما بابه الرواية أحب

إن مسألة : " وميضي ابن جين على ج أستاذه فيقول)١٨٦ ("أخطئ يف مسألة قياسية

 .)١٨٧ ("واحدة من القياس أنبل من كتاب لغة عند عيون الناس

א :א
ن والكوفيون يف نظرم إىل القياس فكان لكل فريق إذا اختلف البصريوالغرو 

 نظرة أخرى إىل القياس تنسجم مع بن مضاء القرطيبال ،أن يكونمنهجه وطريقته

 مطلقاً  وإمنا يرفض كل قياس ال يؤيدهمذهبه  الظاهري فهو ال يرفض القياس متاماً وال 
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)٧٦( 

، وعلى هذا يكون ابن يؤيده االستعمال اللغوي املطرد وال تدعمه النصوص املتواترة 

حه ، ورافضاً له إذا مل له من النصوص ما يصحِّ  إن وردغويداً للقياس اللُّ مؤيِّمضاٍء

  .)١٨٨ (ترد له نصوص تؤيده

 أمأو القياس العقلي حسب ابن مضاء فقد ) قياس األحكام  (ا القياس النحوي

م حيملون األشياء ناً أن النحاة مل يتحروا ال مبيِّواجهه حبكم مذهبه الظاهريدقة فيه أل

على األشياء دون أن تكون هناك صلة كاملة بني األصل والفرع من ناحية ومن ناحية 

أخرى يدعون أم تابعون للعرب يف ذلك ، وأن العرب قد أرادت ذلك وهم يف كال 

والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه شيئاً بشيء وحتكم عليه "األمرين قد جانبوا التوفيق 

م ال يقيسون أَه ، وعلة حكم األصل غري موجودة يف الفرع ، وقد عرف عنهم حبكم

 كما  ،الشيء وحيكمون عليه حبكمه إالَّ إذا كانت علة حكم األصل موجودة يف الفرع

ية يف  وأخواا باألفعال املتعدِّ"  إنَّ "   وتشبيه،فعلوا يف تشبيه االسم بالفعل يف العمل

 .)١٨٩ (العمل

ولكنه جيعله كقياس  ،  بل يثبته،ن ابن مضاء ال ينكر القياسوعلى هذا فإ

 .)١٩٠ (الفقهاء بأصل وفرع وعلة وحكم

 ، يف انتقاء القياس ابن مضاء استفاد من املنهج الظاهريِّ أنَّ:خالصة القول

 .)١٩١ (ولكنه مل يرفضه يف النحو كما فعل علماء الظاهرية يف الفقه

א א  א

 : كمال محمد بشر-١

                                                 
 .٨٤ أصول النحو العربي محمد عيد ص ) 188(
 .٨٥ المصدر السابق محمد عيد ص  ) 189(
 .١٦٧ القياس سعيد جاسم ص  ) 190(
 .١١٢د الكريم ص بكري عب.  أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء د  ) 191(



)٧٧( 

 القياس مبدأ مقبول مشروع يف كل العلوم شريطة أن يكون يرى كمال بشر أنَّ

هناك توافق بني املقيس واملقيس عليه يف السمات والصفات وأن يكون املقيس عليه له 

 للكالم ، ولكن علماء العربية بالغوا يف تطبيق هذا واقع ووجود يف االستعمال احليِّ

ا يف االلتزام بأحكامه حىت قبلوا ما جييزه القياس وإن مل يرد به مساع ، املبدأ وبالغو

واختذوا القياس مبدأ عاماً يف صنعة النحو وتصنيف مسائله وقضاياه ومل يقف م األمر 

عند هذا احلد بل جتاوزوه إىل توسيع دائرة القياس وتشعيب مسائله ، والنظر يف أركانه 

 .هم علة منطقيةوأصوله حىت أصبح لكل شيء عند

ع إليه كثرياً جر ويرى كمال بشر أن النحاة اختذوا القياس املنطقي هلم منهجاً و

 .)١٩٢ (من صعوبات النحو ومشكالته

ونقول إذا كان القياس أصل من أصول النحو ومبدأ مشروع يف كلِّ العلوم فال ضري 

وإمنا مسعت أن يوسعه النحاة ،فلم تسمع أنت وال غريك اسم كلّ فاعل وال مفعول 

     )١٩٣ (البعض فقست عليه غريه 

 : إبراهيم أنيس -٢

اللُُّيعرف إبراهيم أنيس القياس مقارنة كلمات بكلمات أو صيغ "  بأنه غوي

بصيغ أو استعمال باستعمال ، رغبة يف التوسع اللغوي، وحرصاً على اطراد الظواهر 

ونشري هنا : "النحوي حني يقول لكن إبراهيم أنيس يبدو أنه ينكر القياس )١٩٤("اللغوية

أُْعِرب املضارع قياساً على االسم، ونصبت : إىل ذلك القياس املصنوع من مثل قوهلم

 ملشاتها يف التوكيد، وليس "  إنَّ"اساً علىيالنافية للجنس االسم ورفعت اخلرب ق) ال(

                                                 
 .١٤١، ١٤٠ اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم ، آمال بشر ص  ) 192(
 .١/٣٥٧ الخصائص ابن جني  ) 193(
 .٨ من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ص  ) 194(



)٧٨( 

 علل النحاة  ألا من؛هذا إال صناعة حنوية ال متت إىل القياس اللغوي احلقيقي بصلة

١٩٥ (" العرب راعوها يف التفرقة بني األساليبأنَّ ياًعوا ظلماً وجتنِّاملخترعة اليت اد( 

 فلم يفرق بينهما حني ، خلط بني القياس النحوي والقياس اللغوياويبدو أن أنيس   

 :جعل للقياس اللغوي معنيني

 .د يف اللغةاستنباط شيء جدي: لثاين   وا)١٩٦ (وضع القواعد العامة: األول 

 .النحوي خيصان القياس ن ان املعنيا هذو

 : محمد عيد -٣

يرى حممد عيد أن اللغة بصفتها نشاط لألفراد ال ختضع دائماً للقياس ولذا تكثر     

فيها الظواهر اليت ال ختضع لقانون مطرد، وأن احملدثني نظروا إىل القياس من زاوية 

س لدى النحاة احملدثني عمل يقوم به املتكلم ال ختتلف عن زاوية النحاة األوائل فالقيا

النحاة واملقيس عليه هو النظم اللغوية العرفية اليت ختتزن يف ذهن املتكلم وشعوره دون 

جمهود وليست القواعد احملفوظة املقررة، واملقيس هو احلدث الكالمي الذي يتحقق 

اذ القاعدة أساساً مث فعله وليس إخضاع ما ورد من كلمات للقوانني، كما يرى أن اخت

فرضها على املفردات عمل جيايف الروح العلمية الصحيحة، ألنه يقوم أساساً على 

 .)١٩٧ ( والتحكم ال يتفق يف طبيعته مع الروح العلمية للمنهج الوصفي ،التحكم

ونرى أنَّ اختالف احملدثني مع النحاة يف أركان القياس ،يرجع الىاختالف هدفيهما ، 

 احملدثني على املنهج الوصفي جعلهم حيكمون على صنيع النحاة بأنه جيايف وأنَّ اعتماد

 .الروح العلمية ، وذلك غري صحيح 

 :إبراهيم السامرائي-٣

                                                 
 .١٥،١٤ المصدر السابق إبراهيم أنيس ص  ) 195(
 .٢٣ المصدر السابق إبراهيم أنيس ص  ) 196(
 .٩٩مد عيد ص  أصول النحو العربي  مح ) 197(



)٧٩( 

يرى إبراهيم السامرائي أن القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله غري مقبول يف    

 هذا العلم اللغوي العلم اللغوي وهو من غري شك استخدام لوسائل غريبة عن طبيعة

 وما ورد يف ، )١٩٨(الذي سبيله االستقراء ملا هو جاٍر على ألسنة الناس من شعر ونثر

  .كتاب اهللا وحديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم

 أنه كان ينبغي على النحاة أن يقتصروا على وضع شيء يعصم ويرى السامرائي     

 روا ارمي سـاهللا بن أيب إسحاق احلض أن النحاة ابتداًء من عبد اللسان من اللحن إال

يف سبيل حماكاة املناطقة واملتكلمني األمر الذي أدى م إىل ابتداع فكرة العمل 

 .)١٩٩(والعامل

إن الباحثني  احملدثني أرادوا أن مييزوا بني القياس القريب من الطبيعة "ويضيف 

ة وكأم بذلك قبلوا أن األقيسة األخرى البعيدة كل البعد عن احلقيقة اللغوي اللغوية و

يكون القياس أصالً من أصول النحو تستنبط به األحكام وأظنهم قد أخطأوا كل اخلطأ 

 .يف ذلك وأن قبوهلم هذا جعلهم يفسرون كل ظاهرة حنوية أو لغوية تفسرياً خاصاً

)٢٠٠( 

 لوال"يف اآلية الكرمية ) أكن(وقد وقف السامرائي عند قياس اخلليل للفعل ازوم    

ارور " سابق" على االسم )٢٠١ ("دق وأكن من الصاحلنيصأََ فَ قريٍبأخرتين إىل أجٍل

 .يف بيت زهري بن أيب سلمى

 )٢٠٢ (وال سابقٍ  شيئاً إذا كان جائيا  بدايل أين لست مدرك ما مضى

 .لتوهم دخول الباء يف خرب ليس) سابق(وهذا البيت شاهد على جر املعطوف 

                                                 
 .١٨ النحو العربي نقد وبناء إبراهيم السامرائي ص  ) 198(
 .١٩ المصدر السابق إبراهيم السامرائي ص  ) 199(
 .٢٠ المصدر السابق إبراهيم السامرائي ص  ) 200(
 .١٠ سورة المنافقون اآلية  ) 201(
   ٢٨٧صـ )صنعه ثعلب (شرح ديوان زهير )     202(



)٨٠( 

أنا ال أملح أي قرابة بني مسألٍة فيها فعل جمزوم وأخرى فيها و: قال السامرائي  

اسم جمرور، والذي يبدو لنا أن التماس املشاة بني هذه وتلك ليصح احلمل والقياس 

إن هو إال بسبب من حرية اخلليل يف تفسري اجلزم يف اآلية الكرمية وليس من عامل 

 .)٢٠٣ ("للجزم ، وهذا بداية تسرب فكرة العامل إىل النحو

والذي يظهر لنا من موقف السامرائي هذا أنه ينكر القياس ويعده غريباً عن      

طبيعة اللغة، إضافة إىل أنه مل يفرق بني القياس النحوي والقياس اللغوي بل كان حديثه 

ا وأغلبهم يقر القياس معاماً عن القياس يف حني أن علماء اللغة احملدثني يفرقون بينه

 .اللغوي

 أما نقد السامرائي لقياس اخلليل فمردود ألنَّ اخلليل قاس اجلزم يف اآلية على اجلر     

 يف بيت زهري ملا بني االسم والفعل املضارع من أوجه التشابه اليت ذكر العلماء منها 

)٢٠٤(: 

 .دخول الم االبتداء عليهما -٢   .       بعد الشيوع ص التخصي-١

 . جميء كلٍّ منهما وصفا  -٤    .      اشتراكهما يف املعاين -٣

 .  تشاهما يف احلركة والسكون -٥

 : عباس حسن -٥

هو حماكاة العرب يف طرائقها اللغوية، :" يعرف عباس حسن القياس بقوله

ومحل كالمنا على كالمهم يف أصول املادة وتفريعها وضبط احلروف وترتيب الكلمات 

واضح الغاية سهل الفهم يف نظره ولذا يأخذ  والقياس ذا املعىن ،)٢٠٥ ("وما يتبع ذلك

                                                 
 ٢١ء   إبراهيم السامرائي صـ  النحو العربي نقد وبنا ) 203(
 .٤٩ أسرار العربية ابن األنباري ص  ) 204(
 .١٦ ص ١٩٥١ األصول اللغوية والنحوية عباس حسن ط القاهرة  ) 205(



)٨١( 

على علماء اللغة القدماء واحملدثني تفصيلهم وتشعيبهم القياس حىت فتحوا أبواباً من 

 املشكالت تكد العقل وترهق الفكر وأسرفوا يف التفريع واالستدالل إسرافاً جاوز حد

 .)٢٠٦ (اإلبانة وإيضاح احلقائق العلمية

قرب إىل احلق والواقع حني أجازوا القياس على املثال ويرى أن الكوفيني أ    

الواحد املسموع ، وأن هذا رأي أيب زيد األنصاري شيخ سيبويه الذي كان جيعل 

 .)٢٠٧ (الفصيح والشاذ سواًء

 على املتعلمني وراحةًاويرى عباس حسن أن يف القياس على القليل تيسري     

ارد اللغة، ومتكني االنتفاع ا، وإقدارها على  هلم إضافة إىل ما فيه من تنمية مواوترغيب

 .)٢٠٨ (مسايرة  العصور املتجددة من غري أن يناهلا أذًى أو يتسرب إليها ضعف

واألمر يف القياس "...ونرد قول الدكتور عباس حسن مبا قاله سعيد األفغاين       

 هو يف يد على هذه الوترية ،نظمه وحرر قواعده ،وأحسن تطبيقه البصريون ،على حني

   )٢٠٩ ("الكوفيني مشوش غري واضح املعامل 

جعلوا من "كما يرده قول الدكتور السنجرجي عن الكوفيني حيث يرى أم     

عدم املنهج يف مساعهم منهجا ،فانتشرت قواعدهم ومل يعد هلا ما ميسكها من نظام أو 

   )٢١٠ ("منطق

 : سعيد جاسم الزبيدي-٦

ي اقترنت بدايته بعبد اهللا بن أيب اسحاق يرى سعيد جاسم أن القياس الذ

ويرى  أن ،ومدى اطرادها يف النصوص اللغوية،  يعين القاعدة النحوية احلضرمي

                                                 
 .١٧ ص ١٩٥١ المصدر السابق عباس حسن ط القاهرة  ) 206(
 .٣٤ ص ١٩٥١ المصدر السابق عباس حسن ط القاهرة  ) 207(
 .٣٦ المصدر السابق ص  ) 208(
 .٧٤ من تاريخ النحو سعيد األفغاني ص  ) 209(
 .١٩٢ المذاهب النحوية مصطفى السنجرجي ص  ) 210(



)٨٢( 

القياس نشأ نشأة فطرية تلتقي فيها األمور املتشاة والظواهر املتقاربة يف النصوص اليت 

وأصولٌاحندرت إليهم مث تستنبط من هذه األشباه والنظائر مقاييس فلم )٢١١ ( وأحكام 

 وال حموراً يدور حوله )٢١٣ ( وال اجتهاداً يف النص)٢١٢ (يكن القياس ضوابط حديدية

جيدر بنا أن نعتمد على القياس املطرد ونطّرح غريه لقربه من  ؛ لذا فإنه )٢١٤ (الكالم

 .)٢١٥ (ليه ع مسائل النحوجلّ الكتب النحوية واعتماد يف أمهات اللغة وكثرة دورانه

  النحاة مل يقفوا عند اجلمل وتقوميها من زاوية موافقتها للقياس فحسبنَّأيف  ويض    

 وأن ،لذا يرى أنه ينبغي أن يدرس علم املعاين يف النحو، بل تنبهوا إىل مقتضى احلال ،

 وفهم أساليب العرب يف  ،يدرس النحو يف منهج لغوي مبين على فقه طبيعة اللغة

 .)٢١٦(تعبريها

 : تمام بن حسان-٧

( قرر متام حسان أن القياس يف عرف النحاة إما ان يكون من قبيل القياس االستعمايل ي

وإما من قبيل القياس النحوي واألول انتحاء مست كالم العرب، أما الثاين فإنه ) اللغوي

 ".محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه" 

 وأن )٢١٧ (ب اللغة يف الطفولةأن القياس االستعمايل هو وسيلة كسمتام ويرى       

( القياس كااز اللغوي حباجة إىل عالقة  تربط بني طرفيه إما أن تكون عقلية كما يف 

فالعالقة العقلية يف القياس قد تكون ) االستعارة( أو ختييلية كما يف ) ااز املرسل

 مناسبة 
                                                 

 .١٨ القياس في النحو سعيد جاسم ص  ) 211(
 .١٠/٩٦ مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة مقالة مصطفى السقا  ) 212(
 .١/١٤ طبقات فحول الشعراء هامش المحقق  ) 213(
 . ٣٧١عبد العال سالم مكرم ص . النحو العربي  د الحلقة المفقودة في تاريخ ) 214(
 .٣٧سعيد جاسم ص .  القياس في النحو  د ) 215(
 .١٤٧ المصدر السابق ص  ) 216(
 .١٧٤تمام حسان ص .  األصول د ) 217(



)٨٣( 

  املقيس واملقيس عليهبني) الشبه(والعالقة التخييلية هي ) اطراد احلكم(أو ) العلة( 

)٢١٨(. 

 :إىل أنَّ  الدكتور متام حسان وخيلص 

القياس النحوي هو اجلانب التطبيقي ملبدأ احلتمية الذي يْجبر النقص يف االستقرار  -١

 )٢١٩ (الناقص ومينح العلم صفة الشمول

 هي من جتريدات النحاة واختراعهم لَوأصلها قَ) قال ( أصول الكلمات مثل  -٢

نوه على عالقة التقاطع بني أصل االشتقاق وأصل الصيغة فهي إطار من أُطُِر الذي ب

اللغة ال عمل من نشاط الكالم وحينما يكون االطراد تصبح القاعدة يف حيز 

 )٢٢٠(.مكاناإل

 : علي أبو المكارم-٨

يرى علي أبو املكارم أن وقوف النحويني عند حد التشابه السطحي اخلارجي     

طق جهالً حبقيقة املقومات واخلصائص اليت تصوغ هذا التشابه وحتدد بني النحو واملن

ثر من كون القياس عملية إحلاق أك إذ مل يفطنوا إىل  ؛مداه وقد وقع النحويون يف هذا

شكلية دف إىل إعطاء الفرع حكم األصل ومن هنا أدرك الشاطيب بفضل ثقافته 

نا أن نعرف ما الذي يرفع من االمسني وأرد) ضرب زيد عمراً(األصولية أنا إذا قلنا 

 فالبد من معرفة الفاعل من املفعول ، فإذا عرفنا الفاعل وميزناه حكمنا ،والذي ينصب

عليه مبقتضى املقدمة النقلية وهي أن كل فاعل مرفوع، ونصبنا املفعول ألن كل مفعول 

                                                 
 .١٧٩ المصدر السابق ص  ) 218(
 .١٧٩، ١٥ المصدر السابق ص  ) 219(
 .١٥٩ المصدر السابق ص  ) 220(



)٨٤( 

ية أي البد أن  فالشاطيب فطن إىل أن احلكم البد أن يعتمد على مقدمة نقل،منصوب

 .)٢٢١ (يبدأ من الواقع الذي تضافرت عليه النصوص

راً عميقاً يكاد يبلغ درجة  تأثُّويرى أبو املكارم أن القياس النحوي تأثر بالقياس املنطقيِّ
له وتتمثل تلك التبعية يف امتداد خصائص القياس النحوي عن  التبعية الدقيقة الكاملة

زة للقياس املناخلصائص املميفشكلية القياس  النحوي يف حتليل املقيس، واملقيس ،طقي 
عليه واضحة، وحتليل القياسات النحوية من حيث شكلها ينتهي بنا إىل تقرير ما ميكن 
أن يعد أصالً من األصول النحوية وهو إمهال النصوص وعدم االعتداد ا مع أا 

 .)٢٢٢ (ه القواعدني ومتتد عنـالتقن أن يبدأ منه ند الوحيد الذي جيبـالس

 .     وذا يتضح لنا أن أبو املكارم  يرى تأثر النحو باملنطق تأثراً عميقاً 

 : مصطفى السقا-٩

 يف قياس البصريني على األفشى واألكثر من كالم العرب يرى مصطفى السقا أنَّ       
ئل املخالفة جحافاً شديداً بكالم الفئات القلة من العرب الفصحاء  وإهداراً لكالم القباإ

من هنا وجد الكوفيون ثغرة  ؛ و األكثر من كالم العربوحلكم القياس على األفشى 
 وطعنوه يف الصميم حسب رأي السقا، إذ نفذوا من خالهلا إىل قلب املذهب البصريِّ

فنوم كلها تقوم على الرواية كالقراءات والتفسري والشعر، فأنكروا على البصريني 
زوا القياس على كل ما مسع  فصيح من كالم بعض القبائل، وجوإهدار ما أمسوه غري

 لكن مذهب  ،عن العرب حىت لو كان بيتاً واحداً وإن خالف الشائع من كالم العرب
 إىل الواقع اللغوي يعاب لكثرة ما يبىن على النصوص املختلفة يف هالكوفيني هذا مع قرب

سع اتساعاً  ات فالقياس الكويفُّ ،دـاملسألة الواحدة من قواعد ال تنضبط بضابط واح
ور ـشتت معه القاعدة وضيع معامل مسارها القياسي وهذا أحد جوانب القص

 .)٢٢٣ (ية يف املذهب الكويفـالرئيس
                                                 

 .١٣٣ على أبو المكارم ص  تقويم الفكر النحوي ) 221(
 .١١٥ المصدر السابق ص  ) 222(
 .١٩٥٨ يونيو ٩٦ العدد العاشر مجلة المجمع  ) 223(



)٨٥( 

 : يوهان فك - ١٠

يرى يوهان فك أن النحو البصري أقرب إىل روح التعليم وأقرب إىل العقلية      

نتشاره بني الناطقني بالعربية اليوم اهو السر يف األجنبية من النحو الكويف ولعل هذا 

لى أن يعطيهم عألم ينطقوا تعلماً واكتساباً ال فطرة وسليقة، فاملذهب البصري أقدر

قواعد دقيقة منظمة، ال جيدوا يف النحو الكويف مع أنه أقرب إىل طبيعة اللغة العربية 

 )٢٢٤ (.واشد متثيالً هلا من النحو البصري

 :دي المخزومي  مه-١١

وبدالً من أن يكون القياس والتأويل أداتني "يقول املخزومي يف قياس البصريني        

لتفسري اللغة ، كانا لديهم أداتني لصنع اللغة وخلق صورها، وإجياد صور من التعبري مل 

يكن يعرفها أصحاب اللغة أنفسهم حىت استحالت اللغة أو كادت إىل جمموعة من 

يت أفرغتها أدوام العقلية يف قوالب معينة ثابتة، ناسني أن اللغة وإن كانت القوانني ال

 اللغة وناسني أنَّ،  ليست هي الفكر نفسه ، وليست أحكامها أحكامه ،أداة للفكر

 .)٢٢٥ (تتطور وختضع لعوامل نفسية واجتماعية وبيئية

ه مشوشاً غري وليس مما يعاب به النحو الكويف أن كان قياس: " ويضيف املخزومي   

واضح املعامل وال مطرداً وال منسجماً يف أجزائه ، ألن القياس طارئ دخيل ناءت هذه 

الدراسة بتطفله ، وكان على األولني أن يدركوا هذه احلقيقة وأن جينبوا هذه الدراسة 

ا و اجتهد– إنصافاً جلهودهم  _ما من شأنه أن يتحكم فيها، ويفسدها ، ولكنهم

   .)٢٢٦( "فخام الصواب

                                                 
 .٢٦٩ العربية يوهان فك ترجمة النجار ص  ) 224(
 .٤٦ مدرسة الكوفة وأثرها في النحو واللغة مهدي المخزومي ص  ) 225(
 .٤١١ المصدر السابق ص  ) 226(



)٨٦( 

ويبدو أنَّ املخزمي ينكر القياس البصري حني يعده يتحكم يف الدراسة ويفسدها،  مع 

أنه أصل من أصول النحو الكويف الذي يرى املخزومي أنه يوافق الدراسة الوصفية للغة 

. 

א א א א
 : إبراهيم سالمة -١

مل يكن أرسطا طاليس غريباً عن العرب بل يكاد يكون من "يقول إبراهيم سالمة      

بني القدماء الوحيد الذي أغرم به العرب وقبلوا تفكريه، وانتفعوا به عندما أكبوا على 

 .)٢٢٧ (تدوين علومهم فانتفعوا به يف املنطق الذي وضع املقاييس للتفكري واالستنتاج

 : علي أبو المكارم-٢

 :ن أهم خصائص القياس املنطقي شيئان مهايرى أبو املكارم أ         

وهي امتداد مليتافيزيقية املنطق اليوناين وتتجلى يف االعتداد : اتسامه بامليتافيزيقية -١

بالقياس إىل حد جعله أسلوب االستدالل الوحيد مع أنه ليس إال نوعاً واحداً من أنواع 

 .االستدالل

. ن مظاهر صورية املنطق األرسطي اتصافه بالصورية والشكلية اليت هي مظهر م -٢

ودراسة القياس النحوي تكشف عن تأثره العميق باملنطق تأثراً يكاد يبلغ درجة التبعية 

 )٢٢٨ (.يف امتداد خصائص القياس النحوي عن اخلصائص املميزة للقياس املنطقي

وإذا كانت شكلية القياس املنطقي قد أحدثت آثارها يف األقيسة النحوية فإن 

زيقية القياس املنطقي قد تركت صداها يف األقيسة النحوية أيضاً، وأهم ااالت ميتافي

ال ينبين يف تصور اليت تتضح فيها هذه امليتافيزيقية هي احلكم، ذلك أن احلكم النحوي 

                                                 
 .٤ واليونان إبراهيم سالمة ص  بالغة أرسطو بين العرب ) 227(
 .١١٤ تقويم الفكر النحوي علي أبو المكارم ص  ) 228(



)٨٧( 

النحاة على النصوص اليت حتمله وال يعتمد على الظواهر اليت تؤيده ، وإمنا ميتد عن 

ورة امليتافيزيقية للقياس ـ النحوي املستمدة يف جوهرها من الصالفكرة الذهنية للقياس

 .)٢٢٩ (املنطقي

 : إبراهيم أنيس-٣

يرى أن أرسطو استطاع ان يقرب بني منطقه واللغة اليونانية، وأن املفكرين من 

األمم األخرى أعجبوا مبنطق أرسطو وحاولوا صب لغام يف تلك القوالب ولذلك ال 

 القدماء من العرب قد سلكوا هذا املسلك من الربط بني نعجب حني نرى اللغويني

ة واالستنباط ما ال ـاللغة واملنطق األرسطي وأن نشهد يف حبوثهم اللغوية من األقيس

 .)٢٣٠ (ميت لروح العربية بصلة ما

منطق أرسطو ( ويقتبس إبراهيم أنيس أجزاء من مقالة الدكتور إبراهيم بيومي يف حبثه   

تأثر النحو العريب عن قرب أو عن بعد مبا ورد على : ث يقول بيوميحي) والنحو العريب

لسان أرسطو يف كتبه املنطقية من قواعد حنوية وأريد بالقياس النحوي أن حيدد ويوضع 

" مث يعلق إبراهيم أنيس على هذه املقولة بقوله"على حنو ما حدده القياس املنطقي 

روا باملنطق األرسطي وأعجبوا به، وهكذا يرى صاحب البحث أن حناة العرب قد تأث

 .)٢٣١ (وترمسوا خطاه

 : إبراهيم مدآور-٤

حجة على ) املسند واملسند إليه (يرى إبراهيم مدكور أن يف حديث سيبويه عن     

تسرب اآلراء اليت عرب عنها أرسطو حول اإلسناد إىل العرب، كما يرى أن أهم حجة 

 –يف النحو العريب ) القياس(يب هي مكانة على الصلة بني املنطق والنحو العر يف نظره
                                                 

 .١١٦ المصدر السابق علي أبو المكارم ص  ) 229(
 .١٣٤، ١٣٣ من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ص  ) 230(
 .١٣٥ المصدر السابق ص  ) 231(



)٨٨( 

 الذي فلسفه النحاة وافتنوا فيه وحددوا شرائطه  الصحيحة كما حدد -ذلك القياس

 .)٢٣٢(أرسطو شرائط إنتاج قياسه املنطقي

 ال تتجاوز التخمني  اآلراء يف تأثر النحو العريب باملنطق اليوناينأنَّ املهريي ويرد 

 باملنطق خاصة يف القرنني األول والثاين ٍغبد لنحو مصطَ وأنه ال وجو،)٢٣٣(واالفتراض

 مل يثبت أن مؤلفات يونانية معينة كانت تدرس يف هذين القرنني، وهذا ذْ ِإ؛اهلجريني

جيعلنا نذهب إىل أن البحث النحوي عند العرب انطلق من مصدر لغوي عريب تدفعه 

ج ضمنه كل املعطيات روح لغوية   وحتدوه رغبة النحاة يف وضع نظام شامل تندر

 .)٢٣٤(مهما تباينت

 : إبراهيم السامرائي-٥

يرى السامرائي أن تأثر النحاة باألسلوب املنطقي قد بلغ حداً جعلهم يضيقون 

 وهو املعروف بالتماسه للقياس واألخذ به ي فهذا أبو علي الفارس،)٢٣٥ (به ذرعاً

قة اجلدل عند املتكلمني  الذي يغرق يف استخدام طريينكرعلى الرماين مذهبه النحوي

وإن كان ما  الرماين فليس معنا منه شيء، إن كان النحو ما يقوله: "واملناطقة فيقول

 .)٢٣٦("منه شيء نقوله فليس معه

 : محمد عيد -٥

 وجدت منذ بداية النحو وأا متكنت  القياس النحويِّ فكرةَيرى حممد عيد أنَّ

إليه القياس فإذا مجعنا  الذي هو  احلضرميِّمن نفس ابن أيب إسحاق ِسبأول من ن

  فإنَّ؛استعداد احلضرمي للنظر والقياس وتأثر عصره بالثقافة األجنبية وصلته باملوايل

                                                 
 .٨٨ نظرات في التراث اللغوي العربي عبد القادر المهيري ص  ) 232(
 .٩١ المصدر السابق عبد القادر المهيري ص  ) 233(
 .٩٨ المصدر السابق ، عبد القادر المهيري ص  ) 234(
 .١٩ النحو العربي نقد وبناء إبراهيم السامرائي ص  ) 235(
 .٢١٨ نزهة األلباء ابن األنباري ص  ) 236(



)٨٩( 

 والنحو هذه األمور الثالثة تشري إىل أن منشأ فكرة القياس هو املنطق  اليوناينُّ

 .)٢٣٧(السرياينُّ

 : آمال محمد بشر-٦

ء العربية إىل املنطق يلتمسون منه العون يف يرى كمال بشر أن التجاء علما 

تقعيد قواعدهم وضبط أحكامهم واختاذهم القياس املنطقي منهجاً وطريقاً من طرائق 

التفكري يف النحو هو سبب خروج بعض أعماهلم وخمالفتهم للواقع اللغوي واالستعمال 

شيء غري يسري  النحو واضطراب نبى إىل تعقيد بعض جوااحلي للغة ، األمر الذي أد

 .)٢٣٨ ( والشكوى منه قدمياً وحديثاً،من قوانينه

א א א
 : عبده الراجحي ردُّ-١

يرى عبده الراجحي أن فكرة القياس على ما قيل فيها مل تكن عند سيبويه غري     

ألن "قول سيبويه جنده يف )٢٣٩(متابعة الكالم العريب ويف الكتاب إحلاح على هذا التصور

فهو قبيح ال تكلم به العرب، ولكن " أو قوله" كالمهم وهو القياسيف هذا أكثر 

 ".النحويني قاسوه

الذي هو قمة العلم وغاية الفكر عند أرسطو والذي ) التعريف(ويرى الراجحي أن     

دليالً يعد الوسيلة الوحيدة لتقرير املعىن مل جنده عند سيبويه وعدم تطبيقه له قد يكون 

 .)٢٤٠ (على أنه مل يعرف هذا األصل يف املنطق األرسطي

وخيلص الراجحي إىل أن املنطق األرسطي مل يكن معروفاً معرفة كافية أيام 

اخلليل وسيبويه ومها صاحبا التأثري احلقيقي يف النحو العريب، وأنه من غري املنطقي أن 
                                                 

 .٧٢-٧١ أصول النحو العربي محمد عيد ص  ) 237(
 .١٣٩وء الفهم آمال بشر ص  اللغة العربية بين الوهم وس ) 238(
 .٥٧ النحو العربي والدرس الحديث عبد الراجحي ص  ) 239(
 .٧٣، ٦٩ المصدر السابق عبد الراجحي ص  ) 240(



)٩٠( 

 املنطق الختالف الغاية يف كل منهما راً كامالً مبنهج أرسطو يفر النحو العريب تأثُّيتأثَّ

وأن قضية التأثري إن وجدت فهي ال ترتبط باألصالة والتقليد ألن النحو قد اكتمل قبل 

يف النحو العريب وهو ) العقلي(ثبوت ذلك التأثري وإمنا هي دليل على مكانة اجلانب 

يئة اإلسالمية يف املناخ العام الذي ساد الب) النقلي(جانب كان موجوداً مع اجلانب 

 .)٢٤١ (وقت نشأة هذه العلوم وازدهارها

 : الدآتور عبد القادر المهيري ردُّ-٢

يرى عبد القادر املهريي أن القائلني بتأثر النحو العريب بالفكر اليوناين يذكرون 

تصرحياً أو تلميحاً بالظروف الثقافية اليت نشأ فيها النحو العريب وترعرع ، فماركس 

سطوريني أدخلو فلسفة أرسطو إىل فارس قبل اإلسالم فانتقلت من يشري إىل أن الن

هناك إىل العرب، أما إبراهيم مدكور فيلمح إىل رواج مؤلفات أرسطوا املنطقية يف 

سالمية ، حيث ترمجت وشرحت واختصرت ، وتواىل اإلالقرون الوسطى املسيحية و

 .البحث يف املنطق لدى املدارس اإلسالمية املختلفة

 أن نعترب مثل هذه اإلشارات - يف نظرنا –ومن العسري "  املهرييويضيف 

حججاً تقنع بتأثر الفكر النحوي العريب بالفكر اليوناين؛ فليس لدينا ما يثبت أن 

مؤلفات يونانية معينة كانت تدرس خالل القرنني األول والثاين من اهلجرة دراسة متكن 

 )٢٤٢ (.لعربيةمن اقتباس معطياا وتوطينها يف املؤلفات ا

والذي يبدو اآلن ثابتاً هو أن أقدم ما ترجم من مؤلفات أرسطو مل ينقل إىل  

وإن وجد املنطق إىل النحو سبيالً مبقوالته .. العربية قبل منتصف القرن الثاين اهلجري

وإمنا ابتداًء من القرن الثالث ) وتأصيله(ومبادئه و فرضياته فليس ذلك يف عهد نشأته 

                                                 
 .١٠٤ ، ١٠٣ المصدر السابق عبد الراجحي ص  ) 241(
 .٨٩ نظرات في التراث اللغوي العربي عبد القادر المهيري ص  ) 242(



)٩١( 

 هلا، وجمادالت هدفها اإلقناع على أساس حو ميدان مناقشات ال حدحيث أصبح الن

 )٢٤٣ (.متطلبات العقل ال على أساس مقتضيات اللغة

                                                 
 .٩٢ المصدر السابق ص  ) 243(



)٩٢( 

א א א
א א

:
هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه يف األصل عند عدم :" يقول ابن األنباري  

 ".ملعتربة وهو من األدلة ا .)١(دليل النقل عن األصل 

استصحاب حال األصل يف األمساء وهو اإلعراب واستصحاب حال األصل يف : مثاله 

ىف األفعال ما يوجب د ويوج، األفعال وهو البناء حىت يوجد يف األمساء ما يوجب البناء 

) كيف ( اإلعراب فما يوجب البناء يف األمساء هو شبه احلرف أو تضمن معناه يف حنو 

 يف األفعال هو مضارعة االسم يف حنو يذهب ويكتب وما أشبه وما يوجب اإلعراب

  .)٢(ذلك

 :ومن أمثلة استصحاب احلال عند ابن األنباري ما يلي 

بأن األصل اإلفراد ) كم(احتجاج البصريني على عدم تركيب  -١

ومن ، ومن متسك باألصل خرج عن عهدة املطالبة بالدليل ، والتركيب فرع

 عن األصل واستصحاب احلال هقامة الدليل لعدولعدل عن األصل افتقر إىل إ

 )٣(.من األدلة املعتربة 

احتجاج البصريني على أنه ال جيوز اجلر حبرف حمذوف بال عوض بأن  -٢

إمنا ، تعمل مع احلذف  ف اجلر أن الوأمجعنا على أن األصل يف حر: قالوا 

ما عداه  ومل يوجد هنا فبقي في،عوض  تعمل معه يف بعض املواضع إذا كان له
                                                 

 ٤٦ص.إلعراب في جدل اإلعراب ا  )١(
 عطية عامر / ت ٨٦لمع األدلة في أصول النحو ص  )٢(
 ١/٣٠٠اإلنصاف   )٣(



)٩٣( 

األصل متسك باستصحاب احلال وهو من األدلة املعتربة ك بعلى األصل والتمس
)١(. 

إن كان وأخواا ال تدل على احلدث فهو :  من قال )٢(:وقال ابن مالك       

 فال يقبل ) احلدث والزمن(مردود بأن األصل يف كل فعل الداللة على املعنيني 

 .إخراجها عن األصل إال بدليل 

 املسائل اليت استدل فيها النحاة باألصل كثرية جداً ال "أنَّ  :)٣(السيوطيى وير

واألصل يف احلروف ، األصل يف البناء السكون إال ملوجب حتريك " حتصى كقوهلم 

 .عدم الزيادة حىت يقوم دليل عليها من االشتقاق وحنوه 

لضمري يف لوالك استدل الكوفيون على أن ا: وقال األندلسي يف شرح املفصل       

قام هذا الضمري مقامه مرفوع أمجعنا على أن الظاهر الذي : وحنوه مرفوع بأن قالوا

 . يكون كذلك يف الضمري بالقياس عليه واالستصحاب نفوجب أ

 )٤(. وقد صحح ابن األنباري يف اإلنصاف ما ذهب إليه الكوفيون يف هذه املسألة       

:א
 إىل األصل من املصطلحات اليت عرفها النحاة منذ ل والرداستصحاب األص 

نشأة النحو ومنذ وضع النحاة لقواعدهم أصوالً وفروعاً ، ففي الكتاب لسيبويه جند أن 

فأما : "بويه واعتمد عليها ومن ذلك قوله يالتمسك باألصل من األصول اليت طبقها س

اعل وإمنا جاز يف اليت و اسم الفهاألصل األكثر الذي جرى جمرى الفعل من األمساء ف

                                                 
 ١/٣٩٦اإلنصاف   (1)
 ٥٣-٥٢صـ التسهيل   (2)

 ٣٥٥الصباح في شرح االقتراح صـا   )٣(
 ٦٨٩ ، ٢/٦٨٧ ، ١/٧٠ اإلنصاف  (4)



)٩٤( 

بنيت للمبالغة ألا بنيت للفاعل من لفظه واملعىن واحد وليس باألبنية اليت هي يف 

 )١(" األصل أن جتري جمرى الفعل يدلك على ذلك أا قليلة

أكثر يف كالم العرب ألم يردونه إىل األصل حيث ، ويا أخانا زيداً" ومنه قوله  

 .)٢(نادىملذي يكون فيه أزالوه عن الوضع ا

 فنصب فإمنا نصب ألن هذا  والنضرْن قال يازيدـّومنه قول اخلليل رمحه اهللا م 

:  فيها الشيء إىل أصله فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولونضع اليت يرداكان من املو

يازيدأوِّياجبالُ: " وقرأ األعرج والنضر ٣(.فرفع" يب معه والطري( 

)٤(:מ

دلة النحو مل يعطه املؤلفون حقه من أيرى متام حسان أن هذا الدليل من  -١

أصل الوضع ، وأصل القاعدة، (العناية بل اكتفوا بذكر بعض املصطلحات مثل 

دون أن يدخلوا يف تفاصيل تلك ) والعدول عن األصل والرد إىل األصل 

 .املصطلحات 

 تفاصيل نظرية االستصحاب ووضعه عقد متام حسان العزم على كشف -٢

 .يف موضعه الصحيح يف ترتيب اخلطة النحوية متوسطاً بني السماع والقياس 

ن عرفهما النحاة يرجعهما متام حسان إىل اذل التغيري والتأثري الامصطلح -٣
تفاعل مباين اللغة ، وبتأثري من ذلك التفاعل تتعدد صور احلرف ، والكلمة 

 احلروف وقلبها وتصرف إدغام ألحوال من واجلملة حبسب مقتضيات ا
 .الكلمات وإسنادها والزيادة يف اجلملة واحلذف واإلضمار واالستتار 

                                                 
 .عبد السالم هارون/ ت١/١١٧الكتاب    )١(
 .عبد السالم هارون/ ت٢/١٨٥الكتاب    )٢(
 .عبد السالم هارون/ ت ١٨٧-٢/١٨٦الكتاب    )٣(
 ١٢٣،١٢٢األصول تمام حسان ص )٤(



)٩٥( 

ومن هنا وجد النحاة ضرورة جتريد أصل للحرف والكلمة واجلملة ووضعوا له امساً 
مث وجدوا أن أصول القواعد حتتمل بعض االستثناءات ) أصل الوضع ( مشتركاً هو 
 . أن ينصوا على ذلك فنشأت القواعد الفرعية فكان عليهم

حاول متام حسان كشف مصطلحات النحاة يف باب االستصحاب ليأخذ مكانته 
 :احلقيقية بني األدلة النحوية وفيما يلي أهم املصطلحات اليت درسها يف هذا الباب 

:א:
 :وينقسم إىل ثالثة أقسام 

إىل أصل وضع احلرف عن طريق فكرة ذوق احلروف وقد وصل النحاة :في الحرف -أ
 أن تشكل احلرف بالسكون وتأيت – كما حددها اخلليل وسيبوبه –والطريق إىل ذلك 

) األصل ( عندها يتبني خمرج احلرف وصفته اليت متثل ، به منطوقا بعد مهزة مكسورة 
 . )١(وما عدى هذا املخرج وهذه الصفة فهو عدول عن األصل

 هلذا الغرض هام خمارج احلروف وصفاا من خالل اجلدول الذي رمس وقد أوضح مت
  .)٢(وجعل وضع احلرف هو تقاطع حمور املخرج مع حماور الصفات

 إىل قسمني  وتنقسم حبسب االشتقاق واجلمود :في الكلمة -ب

 . اشتقاقيه -١ 

 .تركيبية-٢

 ) األمساء واألفعال والصفات ( فاالشتقاقية تضم 

، الضمائر ( أما التركيبية  فهي تضم .عدم احلصر وقابلية النقص والزيادة ومن طبيعتها 

ومن طبيعتها أا حمصورة العدد ،)  واحلروف ،  والظروف ،شاراتواإل، املوصوالت و

 .  من الدخيل واملعرب بكوارابة وال غوال توصف بال، غري قابلة للزيادة والنقص 

                                                 
 ١٢٤األصول ص  )١(
 ١٥٢األصول ص  )٢(



)٩٦( 

 جردوا نوعني من ن أصل وضعها إال بعد أ يصل النحاة إىلوالكلمات املشتقة مل

 .األصول اليت تسبق أصل الوضع 

 –قتل ( وبه تتضح صلة القرابة بني الكلمات مثل ) أصل االشتقاق :( أحدها 

نها هي اشتراكها يف حروف ثالثة ترد يفإن صلة القرابة ب)  مقتول – قاتل –ل تيق

فاء الكلمة وعينها والمها  وهذا األصل يتمثل يف )  ل–ت –ق (  معني هو بترتيب

واألصل االشتقاقي ثابت مهما اختلفت صور الكلمات املنتمية إليه بل وقد تصب فيه 

  .)٢٤٤ (كلمات أخرى مشتقة منه

وهي حروف الكلمة اليت تقابل حروف امليزان ) أصل الصيغة  : ( والثاين 

شتقاق وأصل الصيغة والعالقة بني أصل اال ) والالم، والعني ، الفاء ( الصريف الثالثة 

هي عالقة التقاطع اليت ينتج عنها أصل جمرد يف الذهن أو منوذج وصورة معقولة ال 

 فكما تنتمي ، خالل النظر إىل االستعمال من منطوقة حياول النحوي أن يكشف عنها 

اليت ) ضرب( يكون األمر بالنسبة إىل ن اليت يف الذه) قول ( اليت يف النطق إىل ) قال ( 

 .لنطق وضرب اليت يف الذهن يف ا

 هذا أن الكلمة سواء أكانت صحيحة أم معتلة تعود إىل أصل وضع ومعىن

وفائدة هذا األصل أنه معيار اقتصادي ترد إليه الكلمة وتقاس به إذا ،  هلا النحاة هجرد

 ا االستعمال عن مطابقته مبا أصاا من تغيري أو تأثري كاإلعالل واإلبدال جتاىف

 )٢٤٥ (.اخل .… والنقل واحلذف والزيادة ،والقلب

وقد مجع العلماء يف قواعد التوجيه كثرياً من أصول الوضع للكلمات جاءت 

 :ممبعثرة يف الشروح وكتب األصول وكتب اخلالف ومن هذه القواعد قوهل

 ٣٠٠ص٤٠/اإلنصاف م،  األصل هو اإلفراد والتركيب فرع -١
                                                 

 ١٣٢- ١٢٩األصول ص  ) 244(
 .١٣٣-١٣٢األصول ص  ) 245(



)٩٧( 

 ٤٤٨ص٦٢/صاف م اإلن.األصل هو اإلظهار واملضمر فرعه-٢

  ٧٣٥ص١٠٦/اإلنصاف م.  الكلمة والـفهو أول أح األصل يف األمساء التذكري-٣

ني مها املسند إليه واملسند نأصل الوضع يف اجلملة أن تتكون من رك  : في الجملة-ج
ني ن وكل ركن من هذين الرك ، اجلملة االمسية املبتدأ مسند إليه واخلرب مسند ،ففي

ين عنه تركيب غمها فهو فضلة ميكن أن يستاوما عد،  إال به عمدة ال تقوم اجلملة
 :وهذا أصل وضع اجلملة يف العربية يضاف إليه ، اجلملة 

 . احلذف جيب تقدير احملذوف من ركين اجلملة فعند:  الذكر -١

 .ر أحد ركين اجلملة وجب تفسريه مفإذا أض: اإلظهار -٢

 .وقد يعدل عنه إىل الفصل : الوصل-٣

 .وقد يعدل عنها إىل التقدمي والتأخري : ة الرتب-٤

 .فإذا مل تتحقق الفائدة فال مجلة : اإلفادة -٥

وشرط جواز العدول عن أي أصل من هذه األصول هو أمن اللبس وحتقق 
وال فصل إال بغري  ، مبفسروال إضمار إال ، ولذا فال حذف إال بدليل ، ادة فاإل

 )١(.ىنضوح املعوال تقدمي أو تأخري إال مع و، األجنيب

:א:
  ، كقاعدة رفع الفاعلوالتفريعاتونعين به تلك القاعدة السابقة على القيود  

، وتقدم الفعل على الفاعل وتقدم املوصول على صلته ،  واملبتدأ  ،ونائب الفاعل
 .)٢( احلرف إىل مدخوله وافتقار

ها ما حتقق به من قرائن كاإلعراب والرتبة ويلي، وأكرب القواعد األصلية قاعدة اإلفادة 
 .ريها غو. …والتضام 

 

                                                 
 ١٣٨األصول ص  )١(
 ١٤٠األصول ص  )٢(



)٩٨( 

:אא:
العدول يف احلرف يكون بالتغيري يف أصل خمرجه أو صفته :يف احلرف  -١

 باألصل ولو خالف لسانه ذلك بإدغام أو حنوه بطولكن يظل حدس املتكلم مرت

. 

  بنطقها ال بأصل وضعها ألنَّاًتبطيكون حدس املتكلم مر: يف الكلمة  -٢

وال يعرف عنه املتكلم شيئاً إال أن ، أصل وضع الكلمة من اختراع النحاة 

 .يتعلمه تعلماً 

 نظر  يفوالعدول عن أصل الكلمة إما أن يكون مطرداً أو غري مطرد وكل ذلك      

  .)٢٤٦ (متام حسان من قبيل الترخص عند أمن اللبس

ولذا حيفظ وال يقاس ، وإن كان فصيحاً ) شاذ(ري مطرد فهو فما كان العدول فيه غ

وما كان العدول فيه مطرداً فإنه خيضع لقاعدة تصريفية يطرد ا اإلعالل أو ، عليه 

 )٢٤٧ (.اخل . …اإلبدال أو النقل أو القلب أو احلذف أو الزيادة 

 :يف اجلملة  -٣

ون يف اجلملة االمسية من عرفنا أن أصل وضع اجلملة منط خاص تتحقق به اإلفادة ويتك

 وأصل ، فاعل أو نائب فاعل هويف اجلملة الفعلية من فعل متقدم يتلوأ وخرب ،مبتد

ظهار والوصل والتضام والرتبة إل كالذكر واىوضع اجلملة يشتمل على أصول أخر

 .والعامل

                                                 
 .١٤٥األصول تمام حسان ص  ) 246(
 .١٤٦سان ص األصول تمام ح ) 247(



)٩٩( 

ويكون العدول عن ،  هذه مجلة من األصول يتكون منها أصل وضع اجلملة 

 أو الفصل اإلضماردول عن أي من هذه األصول بواسطة احلذف أو صل بالعذلك األ

وهذا العدول على قسمني مطرد أو ، أو تشويش الرتبة أو التوسع يف اإلعراب 

اً رأو قليالً أو نا) ضرورة (أو ) اً شاذ(غريمطرد فإن كان غري مطرد فالنحاة يسمونه 

من اللبس وذلك عندما وكل هذا يف رأي متام حسان ميكن تفسريه بالترخص عند أ

 .)٢٤٨(ينسب إىل العريب الفصيح ذي السليقة 

  اآلتيةأما إذا كان العدول مطرداً فإنه عندئذ خيضع لالعتبارات 

 .الفائدة رغم العدول  -١

 . يف ضوئها واالطراداخلضوع لقواعد معينة يتم العدول  -٢

 .خضوع العدول لإلطار العام للصناعة النحوية  -٣

 .ة كالعدول عن أصل الوضع والعدول عن أصل القاعد

فغري املطرد حيفظ إن كان فصيحاً وال يقاس ، اً أو غري مطرد دإما أن يكون مطر       

 االطراد  ألن يقاس عليه ألنَّأهل وأما املطرد فإن اطراده جيعله ،وذهذعليه بسبب ش

ن وسواء كان املطرد مستصحباً أو معدوالً به عن أصله فإنه يصلح أل، مناط القياس 

 .)٢٤٩(يقاس عليه غريه 

א:א )א(א
ن أليعدل املتكلم عن أصول األصوات إىل فروعها  :يف احلرف  -١

والكاتب ال يرمز يف ، األصول ال تنطق وإمنا تنطق األصوات وهي الفروع 

                                                 
 .١٤٨األصول تمام حسان ص  ) 248(
 .١٥٢األصول تمام حسان ص  ) 249(



)١٠٠( 

وإمنا يرمز إىل أصول ، الكتابة إىل األصوات املنطوقة وهي كثرية متشعبة

 فالنون تنطق من أكثر من خمرج وعلى أكثر من صفة كما أوضح ،احلروف 

اختصاراً يف ) ن(ومع ذلك تكتب برمز واحد )٢٥٠ (ذلك الدكتور متام حسان

 .كما يعدل املتكلم عن األصل اقتصاداً يف جهد النطق، الكتابة 

وإذا كان ، التأويل يف الكلمة يكون عن عدول مطرد :يف الكلمة  -٢

امع حدس بأصول األصوات دون فروعها فإم بالنسبة للمتكلم والكاتب والس

وإمنا األصول من جتريدات النحاة ، للكلمات يعرفون الفروع دون األصول 

 .)٢٥١(واختراعهم

وقد يكون العدول يف الكلمة إما يف أصل اشتقاقها أو بنيتها باإلعالل أو اإلبدال أو 

 .اخل .. …النقل أو القلب أو احلذف أو اإلعراب 

 : رد التركيب إىل أصله بالتأويل على أحد الوجوه التالية وميكن

 اخل . …والتأخري ، والتقدير ، والفصل ، واإلضمار ، والزيادة ، احلذف 

ومن هنا يظهر سبب اختالف النحاة يف توجيه النصوص وذلك لتعدد األصول 

بب إطالة وهذا س، الصاحلة للتأويل حيث خيتار النحوي وجهاً وخيتار غريه وجهاً آخر 

 )٢٥٢(.نصوص النحو العريب يف نظر الدكتور متام حسان 
 
 
 
 

                                                 
 .١٢٦األصول تمام حسان ص  ) 250(
 .١٥٩األصول تمام حسان ص  ) 251(
 .١٦٨األصول تمام حسان ص  ) 252(



)١٠١( 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني                                       

 في الكليات 

 

 

 .اإلعراب : الفصـل األول 

 .العامل : الفصـل الثاني 

 .العلة : الفصـل الثالث 

 .نظام الجملة : الفصـل الرابع 



)١٠٢( 

 الفصل األول
 راباإلع

א: א
أعرب الرجل عما في نفسه إذا " يقال )٢٥٣( البيان :في اللغة اإلعراب 
أي تبين " ب تعرب عن نفسها يالث" السالم  ومنه قوله عليه، أبان عنه 

 .رضاها بصريح النطق 

  :في االصطالح

 :عرف سيبويه اإلعراب كما عرف الفعل عن طريق التمثيل فقال :عند سيبويه-١
وحروف اإلعراب لألمساء املتمكنة ، فالرفع والنصب واجلزم حلروف اإلعراب "

، والتاء ، اهلمزة :  أوائلها الزوائد األربع  يفولألفعال املضارعة ألمساء الفاعلني اليت
 )٢٥٤(" والنون ، والياء 

ضم : خر الكلمة حركات ثالث آأن يتعاقب : اإلعراب " :عند ابن السراج-٢
كتان وسكون باختالف الفواصل ، فإذا  ر حركتان منها فقط أو حوفتح  وكسر أو

 )٢٥٥(" زال العامل زالت احلركة أو السكون 

خر الكلم الختالف ا أن تختلف أو:اإلعراب :"الفارسي عند أبي عل -٣
 )٢٥٦("العوامل

اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر  :"عند ابن هشام -٤
 )٢٥٧(" المضارعاالسم المتمكن أو الفعل 

                                                 
 .٧٣شرح المفصل ابن يعيش ص  ) 253(

 .١/١٣الكتاب  ) 254(

 .٢٨الموجز ابن السراج ص  ) 255(

 .١١لفارسي ص األيضاح أبو علي ا ) 256(

 .٣٤شذور الذهب ابن هشام ص  ) 257(



)١٠٣( 

 هل اإلعراب لفظي أو معنوي على َفِلخُتا" قال :   عند السيوطي -٥
 :قولين 

فالجمهور على األول وإليه ذهب ابن خروف والشلوبين وابن مالك ونسبه 
أثر : ( ا ذه على هوحدَّ، إلى المحققين وابن الحاجب وسائر المتأخرين 

 ) .و اآلخر ر يجلبه العامل في محل اإلعراب وهدظاهر أو مق

اربة إلى أنه معنوي ونسب لظاهر غهب األعلم وجماعة من الم    وقد ذ
التغيير لعامل لفظا أو : (  أبو حيان وعلى هذا فحّده ه سيبوبه  ورجحلقو

 )٢٥٨ () .تقديرًا 

א: א א
 من اللغويني حدبلغت أصالة اإلعراب يف العربية درجة من اليقني مل يرتب فيها أ 
 مجيعاً حبقيقة واحدة ولعل تنطقوقد عربوا عن هذه الظاهرة بأساليب متنوعة ، القدماء 
ويوقف ، ه متيز املعاين بفأما اإلعراب ف: "  ابن فارس لراء قو لتلك اآلخالصة  أوىف

 ما أحسن(   أو ) زيداًما أحسن:( وذلك أن قائالً لو قال ، على أغراض املتكلمني 
( أو ) زيدالذي أراد وللعرب يف ذلك ماليس أبان باإلعراب عن املعىن )  زيدٍٍٍما أحسن 

 غريها بني املعاين يقولون ِمفْتح لآللة اليت يفْتح ا لغريهم فهم يفرقون باحلركات و
للموضع الذي يكون فيه ) صقَم( لة القص وآل) ص قَمِِِ( ملوضع الفتح و ) ح تفْم( و

    )    ٢٥٩ ( …القص

( ومن العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب:"يضيف ابن فارسو 
الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة وبه يعرف الخبر الذي هو ) اإلعراب 

                                                 
 .١/١٤همع الهوامع السيوطي  ) 258(

 .٣١٠ -٣٠٩الصاحبي أحمد بن فارس ص  ) 259(



)١٠٤( 

، أصل الكالم ولواله ما ميز فاعل من مفعول وال مضاف من منصوب 
 )٢٦٠ (" وال صدر من مصدر ،والتعجب من استفهام

 العربية يدلنا على ذلك وضوح ظاهرة واإلعراب من أبرز خصائص 
 في الشعر الجاهلي وأن العرب قد حافظت على هذه يرف اإلعرابصالت

  شعورهم بوراثة لغتهم معربة هو الذي حملهم على أنالظاهرة وربما آان
 ولوال )٢٦١ (بونه اجتناب بعض الذنوءقرينبوا اللحن فيما يكتبونه أو تيج

متن القرآن الكريم عليهم بنزوله بلسان أصالة اإلعراب في لغة العرب ما ا
 المعربة ولغة ن إلى انتفاء الفرق  بين لغة القرآوهو بهذا يشير، عربي مبين 

 وإليك آراء الطاعنين العرب في عهده من أهل الفصاحة والبيان واإلعراب
 .في آصالة اإلعراب والقائلين بها

 الطاعنون في أصالة اإلعراب: أوالً

لتشكيك يف أصالة اإلعراب والنحو العريب مصدره آراء مما ال خيفى أن ا
ظهر مع مرحلة النهضة ، ني ألن هذا املوضوع من األمور الطارئة على النحو قاملستشر

ني املنشورة كتباً ققت يف دراسات املستشرب تلك اآلراء اليت عمت وط،األدبية احلديثة
قلوها إىل كتبهم دومنا نو، ومقاالت وحماضرات واليت وصلت إىل الدارسني العرب 

 )٢٦٢ (.متحيص، وال مناقشة

 :ين تنحصر فيما يلي قوخالصة آراء المستشر

 .تأثري الفرس على الدراسات النحوية منذ مراحلها األوىل _ ١

 . بصورة مكتملةومفاجئة هوصل ؛ لزعم سيبويه ثارة الشكوك حول كتابإ_ ٢

 .نشأة النحو يف العراق _ ٣
                                                 

 .٧٦الصاحبي أحمد بن فارس ص  ) 260(

 .٥٦الصاحبي أحمد بن فارس ص  ) 261(

 .٩٧تطور النحو العربي طالل عالمة ص  ) 262(



)١٠٥( 

أما تأثري الفرس على النحو : ة على هذه اآلراء بقوله مل عالوقد رد الدكتور طال    
 تالعريب فإن القائلني به تناسوا أو جتاهلوا أن مشاركة األعاجم يف العمل النحوي كان

ومن خالل اختاذهم ، من خالل انتمائهم اللغوي إىل العربية حبكم الوالء بعد تعرم 
وهم إن ،  والدم أو تربيتهم بني العرب بعد، ري وعبادة وعلم باللغة العربية لغة تع

تأثروا جبنسهم فذلك يف جمال الرغبة العلمية اليت دفعتهم إىل التحصيل العلمي 
 )٢٦٣ (.واملنافسة

جب عرد على من يتنو"  طالل عالمة بقولههوأما ظهور كتاب سيبويه فجأة فريد     
 األسود حىت أيام استاذه قته من أيام أيبب اليت سمن عمل سيبويه بأن اخلطوات األوىل

 .)٢٦٤(اخلليل بن أمحد هي اليت مهدت له وساعدت على اجياده ذا الشكل التام 

ألن حاجة ، فذلك ، قاليم  أرض العراق دون غريها من األ يفوأما نشأة النحو     
ختالطهم بغريهم من االناس يف هذا اإلقليم إىل تعلم العربية كانت أسبق لكثرة 

 )٢٦٥ (.القبائل العربية هناكالشعوب وتعدد 

א:
بأن القرآن نزل أول األمر بلهجة "  مل يتورع عن القول قوهذا املستشر  :زرفول -١

 من قواعد ومقاييس تضوهمكة اردة من ظاهرة اإلعراب حىت نقحه العلماء على ما ار
، )٢٦٦ ("ضرب األمثال  يف الفصاحة ما يقرأ ذا البيان العذب الصايف وغدىحىت أضح
 . رأيه هذا ه وسف،زركة على فولدوقد رد نول

وجود اإلعراب يف الشعر لوقد ذهب إىل إمكان إعراب القرآن   :آوهين -٢
 .)٢٦٧ (واخلطابة ولكنه أنكره يف احلياة العامة والعادية بني األشخاص

                                                 
 .٩٩المصدر السابق طالل عالمة ص  ) 263(

 .٥٧تطور النحو العربي طالل عالمة ص  ) 264(
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 .٩٨تطور النحو طالل عالمة ص  ) 267(



)١٠٦( 

 اللغة إن تسرب الفساد إىل: وقد ذهب إىل أن الرواية اليت تقول  :فون آريم  -٣
رواية ال   اللغة من اللحنذالعربية كان هو السبب ىف وضع القواعد النحوية إلنقا

، طالقاً فالنحو العريب من وضع األجانب لتعلم اللغة العربية إأساس هلا وال يعول عليها 
 )٢٦٨ (.وقراءا على وجه صحيح

א:
ومناهجهم اليت  ستشرقني يف أعماهلم امل يف أصالة اإلعرابتابع الطاعنون من العرب   

 الظن وواستخدمون طرائقهم نفسها يف احلدس، واإلعراب ، أنكروا ا أصالة النحو 
تشابه النحو العريب مع حنو  والتخمني دون أصل تارخيي موثق وإمنا حجتهم يف ذلك 

 : بعض الشعوب األخرى، ونذكر منهم 

   عن حركات اإلعرابه عند حديثسه وظنةدالذي اعتمد على ح : جرجي زيدان -١
 "يف العراق ن جريانه أوالسريا اندقتبس ذلك من الكلا األسود ا أبنأجح األر"قائال

)٢٦٩( 

قحاماً وأصبح ظاهرة إ يف العربية أُقِْحم اإلعراب أنَّ زعمالذي : إبراهيم أنيس -٢
 يس أنَّ أنىوير ، ه منذ أن ألف سيبويه كتابىطغت على كل الظواهر اللغوية األخر

ات بل إىل بعض القراء،)٢٧٠ ( الشعراءلوا يف نسب اخلطأ إىل فحوعالنحاة مل يتور 
 )٢٧١( "اِمـاءلون به واألرحـقوا اهللا الذي تسـوات" زة ـرآنية ومنها قراءة محـالق
عة يف ـد القراء السبحام وأـ الشىءو قراءة ابن عامر قار،رامليم يف األرحام ـبكس

 )٢٧٢("هم ركاِئـ شْمه أوالدركني قتلُـثري من املشـ لكوكذلك زين" قوله تعايل
 .) شركائهم (وجر ) أوالد( ونصب ) قتل( عـبرف

                                                 
 .٩٠بدر ص : الحضارة اإلسالمية فون كريم ت  ) 268(

 .٢١٢-٢١١ ، ص ١تاريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان ج  ) 269(

 .٢٠٠من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ص  ) 270(

  .١سورة النساء األية  ) 271(

 .١٣٧سورة األنعام اآلية  ) 272(



)١٠٧( 

 يف الكلمات البنية عنصراً من عناصر تويرى أنيس أن حركات اإلعراب ليس
وليست دالئل على املعاين كما يظن النحاة بل إن األصل يف كل كلمة هو سكون 

لسكون با يوقف على كليهما  إذمي باملبىن أو املعربسواء يف هذا ما يس، آخرها 
ها شيئاً أما الذي حيدد معامل الفاعلية أو ة مل تفقد من معاملغوتبقى مع هذا واضحة الصي

له أصحاب اإلعراب فريجع إىل نظام اجلملة وما حييط  ا عرضمماملفعولية وحنو ذلك 
  )٢٧٣ (.بالكالم من ظروف ومالبسات

ام إالدراك أن النحاة قد ابتكروا بعض ظواهر مت ندرك على أننا"يضيف أنيسو
 "أصوله رغبة منهم يف الوصول إىل قواعدمطردة منسجمة وقاسوا بعض ، اإلعراب

)٢٧٤(. 

للهجات العربية من ظاهرة اإلعراب دليالً على عدم اجعل أنيس خلو قد و
احد هذا الرأي  الدكتور على عبد الورد وقد، شيوعه يف مراحل اللغة العربية األوىل 

 )٢٧٥ (.وأثبت فساده 

 تدرس عالمات اإلعراب على أا دوال على نيرى أ الذي  :ىإبراهيم مصطف -٣
والكسرة علم اإلضافة أما الفتحة فليست عالمة ،  علم اإلسناد فالضمة، معاين 

وال دالة على شىء بل هي احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب اليت يراد أن ، إعراب 
 .فهي مبثابة السكون يف لغة العامة ،  ا الكلمة كلما أمكن ذلك تنتهي

، وليستا بقية من مقطع ،  والكسرة فقط الضمةولإلعراب  " ىويضيف مصطف 
بل مها من عمل املتكلم ليدل ما على معىن يف تأليف ، وال أثر لعامل من اللفظ 

 )٢٧٦ (.اجلملة ونظم الكالم 

                                                 
 .٢٤٣-٢٤٢المصدر السابق ص  ) 273(

 .٢١٦المصدر السابق ص  ) 274(

 .٢١٢فقة اللغة على عبد الواحد وافي ص  ) 275(

 .٥٠-٤٩إحياء النحو إبراهيم مصطفى ص  ) 276(



)١٠٨( 

 فهو صناعي ال أثرله يف الكالم ىراهيم مصطفم النحوي يف نظر إبـاما احلك 
 من أوجه الصناعات النحوية هوليس مما يصحح به أسلوب أو يزيف وإمنا هو وج

 )٢٧٧ (.ب أن نتحرر منه ـلتزمه بل حنناملتكلفة ال يعنينا أن 

 أن العربية اليت ورثناها ال تتعدى اإلسالم ىيرالذي  :رأي إبراهيم السامرائي -٤
وأن هذه اللغة ممثلة يف القرآن لغة عالية قد سلخت من ، مين كثرياً يف التاريخ الز

تارخيها مراحل طويلة حىت انتهت إىل هذا الشكل من الكمال  وأن لغة القرآن قد 
وخيلص ، قليمية إلطبعت العربية بطابع واضح مبني وقضت بذلك على أثار اللهجات ا

أصوهلا وقواعدها أا التزمت اإلعراب بت من ثالسامرائي إىل أن هذه اللغة العالية قد 
 .)٢٧٨ (ما التزمت به نصوص القرآن الذي مل يكن شائعاً ومستعمالً على حنو

 يف أصالة اإلعراب يف اللغة العربية قبل نزول القرأن ك والسامرائي ذا يشك   
 إن اإلعراب ظاهرة سامية مل ختتص ا العربية وحدها وإمنا تشترك فيه " قولهويناقض 

وإذا كان األمر كذلك فإن ظاهرة اإلعراب تكون ظاهرة قدمية يف ، اللغات السامية 
 )٢٧٩ (.العربية ورثتها عن أمها السامية 

 ثقيل اإلعراب  على أنَّات دليالًقويتخذ السامرائي من شيوع اللحن يف خمتلف الطب  
 كانت ففيها لغة  منذالتعابري سليقة العرب اللغوية ويقرر أن العربية شفعية هملتال حت

 يقوهلا الناس ىفصيحة يتوخاها الكاتب يف كتابته ملتزمة بضوابط اإلعراب ولغة أخر
 .)٢٨٠ (ويستعملوا دون أن يلزموا أنفسهم بقيود الضوابط اإلعرابية الثقيلة

  هذه بعض آراءاحملدثني من عرب ومستشرقني ممن طعنوا يف أصالة النحو واإلعراب  
ألعاجم يف العمل النحوي كانت من خالل انتسام اللغوي إىل ناسني أنَّ مشاركة ا

 .العربية لغة وديناً وموطناً 
                                                 

 .٥٥إبراهيم مصطفى ص إحياء النحو  ) 277(
 .٥٧التطور اللغوي التاريخي إبراهيم السامرائي ص  ) 278(
 .١١٩فقة اللغة المقارن إبراهيم السامرائي ص  ) 279(
 .٦٨التطور اللغوي إبراهيم السامرائي ص  ) 280(



)١٠٩( 

אא: א
א:
وقد دافع يف كتابه هذا ) تاريخ األدب العريب ( صاحب كتاب  :نوآلمابرآارل -١

در عن روح عربية خالصة ويورد ص، إن النحو العريب " عن أصالة النحو حيث يقول 
وهو الفارق بني ، اإلعراب من العلوم اجلليلة اليت خصت ا العرب :" بن فارس ا لقو

اء د من املمكن إبليسإنه  :"  قائالًنروكلماب مث يتابع )٢٨١ ("املعاين املتكافئة يف اللفظ 
وا على سجنوق به عن مسألة اتصال علماء اللغة األوائل بنماذج أجنبية ثرأي مو
 )٢٨٢(".منواهلا
الذي يؤكد أصالة علم النحو نافياً إمكان الشك يف ذلك على ما   :يلف دجوتهل-٢
حفظت لنا :" الذي يقول فيه ) نصاف يف مسائل اخلالف اإل( قله عنه مقدم كتاب ن

سلك حنو والطبقات وصفاً مل، الرواية العربية يف جمموعات خمتلفة من كتب التراجم 
 )٢٨٣ (" هو أجدر العلوم أن يعد عربيا حمضاً هذا العلم الذي

يل قاضي البصرة دون أن يعلق ؤ النحو األوىل مع الدالذي يؤكد بدايات :قلوجل-١
فهو عنده أول عامل بالنحو بعد أن أخذ عن اإلمام على مث بىن وأكمل ، بأي نقد 
 .)٢٨٤ ("…أجيال طريقته وتعليمهبضعة  لوتالميذهم خال، تالميذه 

 علم النحو أثر رائع من آثار العقل العريب مباله من دقة يف نلذي يرى أا :دي بور-٢
، قدير له تعلى ال فيه وهو أثر يرغم الناظر، ومن نشاط يف مجع ما تفرق ، املالحظة 

 .)٢٨٥ (به خروافوحيق للعرب أى ي
علم النحو وأنه ال يوجد يف كتاب  واد العرب قد أوجنأ" الذي يرى  :ليتمان-٣

 )وحرف، وفعل ، اسم (وأن كلمات .. …ما اخترعه هو والذين تقدموه  إال يهسيبو
 .)٢٨٦ (" اصطالحات عربية ما ترمجت وال نقلت 
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)١١٠( 

ان هيو" هذا وقد أكد أصالة اإلعراب عدد كبري من املستشرقني من بينهم 
 .وغريهم  )٢٨٩ ("روبرجشتراس" )٢٨٨ (نسون فول"و  " )٢٨٧(كف

א:
اب من علماء العربية هم األغلبية الساحقة الذين اهتموا القائلون بأصالة اإلعر

وتطورها ،  وحتدثوا عن مسائله ،فكتبوا يف هذا العلم نشأة وإجياداً، بالنحو والنحاة 
 مقتفني يف ذلك أثر املتقدمني من علماء العربية األوائل ،على خمتلف املذاهب واألزمنة

ة قيحمه حىت عهود سدعراب فيها وقالذين أمجعوا على إعراب اللغة وأصالة ذلك اإل
  .)٢٩٠ (يدهلم على ذلك أقدم ما وصل إليهم من نصوصها شعرا ونثرا، ضاربة يف القدم

א א א א
:

ستاذه سيبوبه يف داللة احلركة اإلعرابية أ) قطرب ( لف حممد بن املستنري امللقب اخ    
رق بني فوال، رب الكالم للداللة على املعاين ـمل يع" أنكر ذلك بقوله على املعىن ف

  وأمساء خمتلفة، كالمهم أمساء متفقة يف اإلعراب خمتلفة املعاين يف ا جند نبعضها وبعض أل
إن زيداً أخوك ولعل : ما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك ماإلعراب متفقة املعاين ف

اختلف معناه ومما اختلف إعرابه واتفق واتفق إعرابه ، ك  ن زيداً أخوأوك، زيداً أخوك 
فلو كان ، تفق معناه ااختلف إعرابه و "وما زيد قائم ، ما زيد قائماً : معناه قولك 
ا دخل الكالم للفرق بني املعاين لوجب أن يكون لكل معىن إعراب يدل مناإلعراب إ

ت العرب كالمها ألن االسم يف وإمنا أعرب .ويضيف قطرب ، زواله بعليه ال يزول إال 
 هفلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزم، حال الوقف يلزمه السكون للوقف 

وأمكنهم   دراج فلما وصلوااإلوكانوا يبطئون عند ، ان يف الوقف والوصل ـكـساإل
 .)٢٩١ ("ك معاقباً لإلسكان ليعتدل الكالم ـوا التحريـالتحريك جعل
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)١١١( 

لقدماء وقد سار على جه إبراهيم أنيس من احملدثني كان هذا رأي قطرب من ا 
 حيث أنكرا داللة احلركات اإلعرابية على املعاين وقد )من أسرار اللغة( يف كتابه 

 .)٢(أشرنا يف باب اإلمجاع إىل خمالفتهما إلمجاع النحاة يف هذه املسألة 

א:
إن : " على املعاين فيقول اإلعرابية دوالٌ احلركات ى أبوالقاسم الزجاجي أنَّير     

،  إليها اً ومضاف ومضافةً ا ومفعوالًفتكون فاعلةً، ورها املعاين عتــاألمساء ملا كانت ت
ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين بل كانت مشتركة جعلت حركات 

 .)٣( "اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاين 

א אא
א: )٢٩٢(א

 :لعالمات األصلية ا) أ ( 

 .ني نالضمة وهي عالمة رفع االسم املعرب والفعل املضارع غري املتصل بالنو_١

 .الكسرة وهي عالمة جر االسم املعرب _٢

  .الفتحة وهي عالمة نصب االسم املعرب والفعل املضارع_٣

 .ع الصحيح اآلخر السكون وهي عالمة جزم الفعل املضار_٤
 :العالمات الفرعية ) ب (

 . السامل نثالكسرة وهي عالمة نصب املؤ -١

  .نوع من الصرفم وهي عالمة جر االسم امل الفتحة-٢

 .مساء اخلمسة الواو وهي عالمة رفع مجع املذكر السامل واأل -٣

 . األلف وهي عالمة رفع املثىن و نصب األمساء اخلمسة -٤

                                                 
  من هذا البحث ٥٧-٥٤     انظر صـ (2)
 .٦٩ح في علل النحو الزجاجي ص اإليضا    (3)

 .١٠٩-٨٩قطر الندى ابن هشام ص  ) 292(



)١١٢( 

 األمساء اخلمسة ر املذكرالسامل كما أا عالمةج مجعمة نصب وجرعال الياء وهي -٥
 .واملثىن

 .ثبوت النون وهي عالمة رفع األفعال اخلمسة  -٦

 .حذف النون وهي عالمة جزم األفعال اخلمسة ونصبها  -٧

 .خر آل احذف حرف العلة  وهي عالمة جزم املضارع املعتلّ -٨

א:
  .وإن اختلفت العوامل الداخلة عليها،و لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ال تتغريه:البناء 

 :وعالماته هي 

 .السكون _ ٤            .الضمة _ ١

 .  حذف النون_٥      . الكسرة_٢

 .حذف حرف العلة _ ٦            ..الفتحة _ ٣

 : هي يةنواألفعال املب،  فرع يف األمساء ،البناء أصل يف األفعال    و

 .فعل األمر _ ١

 .الفعل املاضي _ ٢

 وة سحدى نوين التوكيد أو نون النإالفعل املضارع املتصل ب_ ٣

 . فيها والبناء فرع  أصلٌ اإلعرابأما األمساء فإنَّ

ات من األمساء هي واملبني: 

 .أمساء اإلشارة  -٢    .الضمائر -١
 .أمساء الشرط  -٤   .أمساء االستفهام -٣

  .)ويه(املنتهية بـاألعالم  -٦   .اء املوصولة األمس -٥

 .العلم املفرد يف النداء  -٨   .األعداد املركبة -٧

 ظروف الزمان واملكان  -١٠   .تأمساء األفعال واألصوا-٩

 .األمساء املؤنثة على وزن فَعاِل مثل حذاِم-١١



)١١٣( 

 .جبميع أنواعها م فإا مبنية لأما عن احلروف وهي القسم الثالث من أقسام الك

א א )٢٩٣(א

ويكون يف األمساء املعربة واألفعال املضارعة الصحيحة اآلخـر         : اإلعراب الظاهر _ ١
 .يكرم حممد الضيف:  مثل

 ويكون يف األمساء املعربة واألفعال املضارعة املعتلة اآلخر، : اإلعراب املقدر_ ٢
يقضي موسى وقته يف النادي، :  احملكي مثل  و األمساء املضافة إىل ياء املتكلم واالسم

 .فاحلركة تقدر على الياء للثقل وعلى األلف للتعذر

ويكون يف الكلمات املبنية واجلمل احملكية ، وهو تغري اعتباري :اإلعراب احمللي _ ٣
 .بسبب العامل ، وموقع املبين أو اجلملة من اإلعراب

 .)٢٩٤ (" إن هؤالِء حيبون العاجلة : "ومن ذلك إعراب اسم اإلشارة يف قوله تعاىل

מא
א א א

 القرائن حظاً عند النحاة حيث جعلوا فريرى متام حسان أن العالمة اإلعرابية أو   
كما يرى أن العالمة اإلعرابيةمبفردها ال ، لإلعراب نظرية كاملة مسوها نظرية العامل 

وال قيمة هلا دون تضافر القرائن اللفظية واملعنوية يف السياق ،  تعني على حتديد املعىن
إذ يستعصي التمييز بني األبواب النحوية بواسطة العالمة اإلعرابية حني ، املعنوي 

 .)٢٩٥(يكون اإلعراب تقديرياً أو حملياً 

، ية عند متام حسان تقوم على القرائن املعنوية واللفظية قإن العالقات السيا     
 ) النسبة و،ةفاخلالو، التبعية و،التخصيص و ، اإلسناد(:لقرائن املعنوية تتمثل يففا

الربط و،املطابقة و،ة غالصي،وة ــالرتبو ،رابـاإلع:( أما القرائن اللفظية فتتمثل يف 
 )٢٩٦ ()التنغيم و،األداة ، والتضام و
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)١١٤( 

 ضرب زيد عمراً  )٢٩٧ (:مثال على تضافر القرائن 

 .رينة صيغة ق  فعل ماضي /  ضرب -

 :الفرائن التالية فاعل بشهادة /     زيد  -

 قرينة صيغة      أنه اسم    -١

 قرينة إعراب   نه مرفوع  -٢

 .قرينة تعليق     اإلسناد  -٣

 .قرينة رتبة            تأخره عن فعله  -٤

 .قرينة صيغة    فعله مبىن للمعلوم  -٥

 .قرينة مطابقة      دسناد للمفرإلا -٦

 :  القرائن التالية مفعول به بشهادة: مراً ع

 نوعقرينة     سم  ا أنه-١

 .قرينة إعراب     أنه منصوب-٢

 .قرينة التعليق   ) التعدية ( عالقته بالفعل -٣

 .، وهي غري حمفوظة قرينة رتبة    جاء بعد الفعل والفاعل -٤

ابية ال ميكن االعتماد أن العالمة اإلعر ألنه يرى تضافر القرائنب متام نادىلقد    
 املعاين دولوحدث ذلك لكان عدد القرائن بعد ، عليها يف إيضاح املعىن الواحد

 .)٢٩٨(النحوية

من مضمون التراث ) تضافر القرائن (   فكرة استمدإن الدكتور متام حسان 
، خاصة ) التعليق ( راء عبد القاهر اجلرجاين صاحب فكرة آومن ، النحوي عامة 
 التعليق على موأن فه، ام أن التعليق هو الفكرة  املركزيه يف النحو العريب حيث يرى مت

ألن التعليق ،  كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية هوجه
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)١١٥( 

 ىف صورة أو األبواب يف السياق ويفسر العالقات بينها علىدد بواسطة القرائن معاينحي
  .)٢٩٩ ( هلذه املعاين الوظيفية النحويةوأكثر نفعاً يف التحليل اللغوي

 إال أنه ال يرى     )٣٠٠ (عن اجلرجاين  اهإن فكرة التعليق عند متام حسان وإن أخذ       
وال أن  " إن الكلمات يأخذ بعضها حبجز بعـض        :" االكتفاء بشرح اجلرجاين هلا بقوله      

ا ينبغي  وإمنيف عموم يشبه عموم عبارته،    ،ضل واملزية إىل معاين النحو وأحكامه       فترجع ال 
ـ  نعنـوا  تصدى للتعليق النحوي بالتفصيل حتت    ن نلنا أ    )الـسياقية  العالقـات (اني مه
  .)٣٠١ ()القرائن اللفظية ( و

يضاح إو، النحوية   متام إىل أن احلركات اإلعرابية قاصرة عن تفسري املعاينخيلصو    
عما ميكن ) قلةاحلركات اإلعرابية :(العالقات بني تراكيب النص ومفرداته ألمور منها
، ر  املقدر للثقل أو للتعذُّواإلعراب، وروده يف السياق من كلمات فاإلعراب باحلذف 

تم باحلركات ي ال  وكلّ هذا  للمبنيات واجلمل واحملل اإلعرايب،أو الشتغال احملل 
 هذا إضافة إىل داللة احلركة اإلعرابية على أكثر من باب حنوي،اإلعرابية الظاهرة 

)٣٠٢(.  

 كانت احلركات اإلعرابية قاصرة عن إيضاح املعاين فإن فكرة القرائن وإذا 
ية ولفظية ، وال تعطي و قرائن التعليق النحوي معنبنيتوزع اهتمامها بالقسطاس  

 عن أمن ةولئللحركة اإلعرابية أكثر مماتعطيه ألي قرينة أخرى، فالقرائن كلها مس
مبفردها للداللة على املعىن، وإمنا اللبس ووضوح املعىن ، وال تستعمل واحدة منها 

 .)٣٠٣ (جتتمع لتدل على املعىن النحوي

 :ولقد أدرك متام حسان صعوبة الكشف عن قرينة التعليق ألا    

 . يف بعض األحيان قرينة معنوية حتتاج إىل تأمل -١
                                                 

 .١٨٩المصدر السابق تمام حسان ص  ) 299(

 .٨٣-٨٢دالئل اإلعجاز الجرجاني ص  ) 300(

 .١٨٩اللغة معناها ومبناها تمام حسن ص  ) 301(

 .٢٣٢-٢٣١المصدر السابق تمام حسن ص  ) 302(

  .٢٣٢المصدر السابق تمام حسن ص  ) 303(



)١١٦( 

 .التأمل فيها يف أغلب احلاالت يقود إىل متاهات األفكار الظنية والفلسفية -٢

 .لكشف عن قرينة التعليق هو الغاية الكربى من التحليل اإلعرايبأن ا -٣

ويرى متام أن املعىن على مستوى النظام الصويت ، والنظام الصريف والنظام النحوي     

هو معىن وظيفي وهو وظيفة املبىن التحليلي فإذا اتضح املعىن الوظيفي أمكن إعراب 

لك أن وضوح املعىن الوظيفي هو الثمرة اجلملة دون حاجة إىل املعجم أو املقام ، ذ

الطبيعية لنجاح عملية التعليق ،وعلى هذا فإنه ميكن إعراب صورة بنائية عربية ال معىن 

 * التجني شحاله بتريسها صقا:* مثل .)٣٠٤ (  حسب متام–هلا من الناحية املعجمية 

املعىن فسد فإذا فسد ) اإلعراب فرع املعىن(وهذا القول ينايف مقولة النحاة     

كل مسألة وافق إعراا معناها ومبناها فهو :( اإلعراب وهذا مضمون قول الفراء 

الصحيح ، وإمنا حلق سيبويه الغلط ؛ ألنه محل كالم العرب على املعاين ، وخلى عن 

األلفاظ ، ومل يوجد يف كالم العرب وال أشعار الفحول إال ما املعىن فيه مطابق 

 .)٣٠٥ ()ق للمعىنلإلعراب واإلعراب مطاب

إن ماعده متام ظناً وجدالً منطقياً "متام بقوله قول الدكتورممدوح الدكتور دوير 

وأراه ضرورياً لتفسري ظواهر لغوية مل نسمع إمنا هو عنصر من عناصر الفكر النحوي ،

ناطقيها ، وال حقيقة ما أرادوه بكل تركيب نطقوا به ، وهو ما عرب عنه متام بنفسه حني 

إن اللغة العربية وكل لغة أخرى يف الوجود تنظر إىل أمن اللبس باعتباره غاية ال  ":قال

 .)٣٠٦ ("ميكن التفريط فيها ألن اللغة امللبسة ال تصلح واسطة لإلفهام والفهم
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)١١٧( 

ومن هنا فال يرى ممدوح وجهاً ألن ننكر على النحاة العرب تفكريهم الذي  

تفكري مواكب لروح اللغة وطبيعتها، كما ال عددناه ظناً وجدالً منطقياً ؛ ألن هذا ال

 .ننكر جدوى القرائن اليت مل ترد من خارج اللغة أوالتراث النحوي العريب

ار ـ ال يعد أمراً هاماً يف إط بتضافر القرائن  وتكامل العناصر اللغويةويضيف ممدوح

ن النحاة القدما  إىل مكوناته،بينما كايد القواعد ، وإمنا تتجلى أمهيته يف حتليل النصعتق

اليعنيهم من ذلك إال إيضاح الظاهرة املفردة مبثال أو شاهد لوضع قاعدة تقريبية 
)٣٠٧(. 

جعله يتجه إىل ) لغة النص ( إن تركيز الدكتور متام حسان على حتليل النص  

 باالعتماد على القرائن يف فهم التعليق النحوي مع أن العالمة اإلعرابية عنصر لالقو

وسياق ، فما دام األمر كذلك، يلفظه املتكلم ويسمعه النحوي ويسجله مادي حمسوس 

 الفاملتكلم ، ت عن اخلوض يف القرائن نقد أغ  واملقام يعضداا فإا يف نظرنالالقو

فكانت احلركة ، الغ الرسالة أو املعىن الذي يريد با يهمه إر ميهمه حتليل النص بقد

 .املعاين املتكافئة اإلعرابية وسيلة املتكلم لإلفصاح عن 

 الدكتور متام من تفسري ه ما ذهب إلينيرى الدكتور ممدوح أ( وعلى هذا  

الظواهر اللغوية عن طريق تضافر القرائن إن صح يف الدراسات النصية احلديثة اليت 

تعىن بتحليل النص فال يصح يف الدراسات النحوية واللغوية اليت وصلت إلينا من 

  .)٣٠٨ (األسالف

سياق اللغوي أمهية كبرية يف إيضاح املعاين وقد أدرك علماء اللغة األوائل إن لل 

 يف احلدث اللغوي قبل فريث الذي جعل من السياق هوعلماء البالغة العربية دور

إذ تتلمذ على يد ، نظرية علمية ومدرسة أثرت يف الفكر اللغوي احلديث تأثرياً واضحاً 
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)١١٨( 

ويعترب فريث من اللغويني الذين ،  العصر احلديث فريث عدد من علماء اللغة العربية يف

ربطوا بني التحليل النحوي واملعىن لكن تأثري املدرسة الشكلية عليه حال دون عمق 

 .)٣٠٩ (التحليل النحوي وواقعيته من حيث ارتباطه باملعين

اللغة العربية معناها (مة  كتابه مقد عند الدكتور متام كما أمجله يف ومفهوم املعىن 

ومع ذلك فهو ،  هو مفهوم مستخلص من نظرية السياق عند فريث )٣١٠ ()بناها وم

مما يدل على أن اليكاد  خيتلف عن مفهوم املعىن يف التراث العريب إال من ناحية التنظري 

 .إيضاح املعىن علماء العربية األوائل مل خيف عليهم دور السياق يف 

א א א
دها يف ح واألمساء و، بني املعاينللتفريق إمنا دخل يف الكالم عرفنا أن اإلعراب      

وهي اليت يكون لإلعراب فيها ، العربية هي اليت يف حاجة إىل ما جيسم وظائفها النحوية 
إذ هذه واحدة  ؛  أما األفعال فهي عكس ذلك ال تفتقر إىل ما يهدي إىل وظيفتها،مربر

 :باذيااالسترالرضي  لوهذا معىن قو، رد فيه ال تتغري وال تتنوع بتنوع السياق الذي ت
إذ هي ال تكون إال عمدة لذا ، )٣١١ ("وأما األفعال فال يلزمها إال معىن واحد طارئ " 

 وهذا ما دعا البصريني إىل اعتبار البناء فهي ليست من الكلمات املستحقة لإلعراب 
تها ملعىن واحد ويترجم باستقراره عن مالزم، فهو من أخص خصائصها فيها أصالً  

 )٣١٢ (.وعدم تعرضها لتعاقب املعاين

، ويرى عبد القادر املهريي أن اعتبار اإلعراب غري أصلي يف الفعل ال يفسر شيئاً    
واعتبار ، ة عفعال املضارفعال هي األمن األ، ي تعاقب العالمات على صنف فوال ين

 رغم لزوم الفعل ه تفسريفكيف ميكن، ي حقيقته فالبصريني إعراب املضارع فرعاً ال ين
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)١١٩( 

 حنوي واحد ؟ وهنا جند البصريني حياولون اخلروج من هذا املأزق بااللتجاء إىل ملعىن
ه ويتمثل بالقياس الشكلي فيشبهون املضارع باالسم وحيملون إعرابه على هذا الش

الشبه يف املوازنة بني املضارع واسم الفاعل من حيث التخصيص بالسني وسوف كما 
داء على غرار اقتران اسم تم مث اقتران املضارع بالم االبسم باأللف والاليتخصص اال

الفاعل ا ويعترب املهريي هذا الشبه شكليا ال ميت إىل موضوع اإلعراب بصلة ألن 
  .)٣١٣ (خصائص االسم ليست هي اليت توجب له اإلعراب

ة  مشا–ة ـذه الطريقـلكن تفسري إعراب املضارع : ويضيف املهريي  
 إىل أن إعراب الفعل له دور الكوفيون مل يرض كافة النحاة فقد ذهب –اسم الفاعل 

إن األفعال ختتلف معانيها كما اختلفت معاين  " ،وقالومعنوي كما هو الشأن يف االسم
 .)٣١٤ ("األمساء

،  إىل اإلعراب للتمييز بني املعاين املتواردة عليها  األفعالاحتاجتمن هنا و   

، ي فواإلجياب والن، أنواع الزمن ( تواردة على الفعل هي حسب الزجاجي واملعاين امل

 يقدم نظرة وهذا ال، )  إىل خمتلف الضمائر دسنا واإل،واجلزاء، والنهي ، األمر و

  .)٣١٥( أو املعاين اليت يفيدهاواضحة يف الربط بني وجوه اإلعراب واملعىن

 على املضارع هي وليدة احلروف ويرى الرضي أن املعاين املختلفة اليت تتعاقب   

املفيدة للنفي ) ال(وهذه احلروف متشاة أحياناً يف لفظها كحرف ، اليت يقترن ا 

العطف   واو و،وفاء العطف وفاء السببية ، والالم الدالة على األمر والتعليل ، والنهي 

 اإلعراب  معىن الفعل املقترن بأحد هذه احلروف إال بفضلمفال ميكن فه، واملعية 

ومع الم األمر جمزوم ومع الم ، الناهية جمزوم ) ال(النافية مرفوع ومع ) ال(فالفعل مع 

أعرب "  :يني فـباذي على لسان الكوارتسإلوهذا ما يلخصه ا، التعليل منصوب 
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)١٢٠( 

وذلك ألنه قد تتوارد عليه املعاين املختلفة بسبب ، الفعل املضارع باألصالة ال للمشاة 

وف الداخلة عليه فيحتاج إىل إعراب ليتبني ذلك احلرف املشترك فيتعني اشتراك احلر

) ال(فالرفع خملص لكون  )  ال تضرْب– ال تضرب(وذلك حنو، املضارع تبعاً لتعينه 

 الكوفيون حكم األفعال م مث عم،ه دليل على كوا للنهيمللنفي دون النهي  وجز

 األمساء اآلمنة من اللبس على  إعرابعمماآلمنة من اللبس على امللتبسة كما 

 .)٣١٦(امللتبسة

 وعلى هذا فإن كلمة املعاين عند الكوفيني أوسع مفهوماً منها عند البصريني ألا ال   

تقتصر على جمرد الوظيفة النحوية بل تتعدى ذلك إىل الدقائق املعنوية الناجتة عن كيفية 

 .)٣١٧ (أداء الفعل ملعناه

 قول الرضي جواب إنَّ اختالف معاين "الزجاجي على هذه املسألة إذ يقول     ويرد

األفعال إمنا هو لغريها ال هلا ، ألنه إنما ختتلف معانيها لألمسا اليت تعمل فيها ،وهذا 

الذي ذكرناه بعينه من اختالف املعاين املعتورة لألمساء، آال ترى أنا مل نقل إنَّ االسم 

المسية وال ليتغري املسمى به ،وإنما اختالف املعاين خيتلف معناه يف ذاته ليتغري عن ا

الداخلة عليه هو أن تكون فاعلة مرة ومفعولة أخرى ،وتكون مأمورة مرة ومنهية 

أخرى ،وتكون خمربة مرة وخمًربا عنها وموجًبا هلا الفعل ومنفًياعنهافهذابعينه هو الذي 

 " .  )٣١٨(من أجله وجب لالمساء اإلعراب 

א א א
ويرى أن ، ظيفة الفعل الذي ال يكون يف الكالم إال مسنداً وينطلق اجلواري من       

إال أن  ، ه بني خمتلف وظائفمميزةالفعل ال حيتاج إىل ما حيتاج إليه االسم من عالمات 
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)١٢١( 

اختالف أزمنته وتصرف معناه جعله يقابل االسم يف وقوعه املواقع املختلفة من 
ريف يدل على صه بالتألن،  إعراب الفعل يقوم على تصريفه وعلى هذا فإنَّ، التركيب 

 ذا حاول اجلواري أن يبني تالؤم حاالت املضارع لو،  )٣١٩ (معاين الزمن املختلفة
 .اإلعرابية مع أنواع ما يدل عليه من معاين الزمن 

وذا فإنه  )٣٢٠ ("يصلح بالقوة للداللة على كل معاين الفعل وأزمنته " فاملضارع      
 أو ذاك وعالمات ىنه إىل هذا املعيضحم بسعة يف الداللة وحيتاج إىل طرق لتميتس

فالرفع مبثابة احلالة األوىل ،  الدقيق وتغري ذلك املفهوم حسب السياق هترشد إىل مفهوم
للفعل املضارع بل إن الرفع كما يراه اجلواري هو مرتبة الفعل عموماً ألن الفعل دائماً 

 وهو الفتح  ،يد مدلول الزمن فيه بين على أخف احلركاتق موضع املسند فإذا يف
طلق من القيد الذايت واللفظي عاد إىل ما يستحق وهو أ وإذا ،وذلك هو الفعل املاضي

 )٣٢١ (.الرفع 
يات التصرف يف معناه نمكاإ لتعددفالفعل على رأي اجلواري حقه اإلعراب نظراً     

ته على زمن واحد فتكون مبثابة القيد الذي يقيد غيص ما تدل عالاألفلكن من ، الزمين 
أما الفعل املضارع فليس  ، الفعل ويزيل عنه أسباب االلتباس وهذا شأن الفعل املاضي

ويف حالة انعدام مثل هذا ، ته ما يقيده بزمن وهو يف حاجة إىل قيد لفظي لذلك غيصيف 
 ويتم تقييده بزمن معني _ هذاالتعبري إن صح_ الطبيعيهالقيد يرد مرفوعاً حسب حكم

 زم،بواسطة أدوات ينجر عنها انتقاله إىل أحكام إعرابية أخري هي النصب واجل
 .)٣٢٢ (فالنصب حكم الفعل املتمحض لالستقبال 

 : منها وأما اجلزم فهو حكم الفعل املضارع الدال على بعض املعاين     
 . الًاجلواري للبناء أص  والسكون عند ،وعالمة اجلزم سكون)امل وملَّ( معيِضاملُ-١
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)١٢٢( 

معىن فعل األمر   ومها ينقالن الفعل املضارع إىل)الم األمر وال الناهية( الطلب مع  -٢
أو على ما جيزم به مضارعه فكان التوافق بني ، وفعل األمر مبين على السكون أصالً 

  .)٣٢٣ (اجلزم والبناء

ري أن الفعل املضارع ازوم يف يرى اجلوا الشرط مع أدوات الشرط ، حيث -٣
اجلملة الشرطية أو اجلملة الطلبية يدل على عدم الوقوع وال يفيد أي زمن ولذا فال 

أما الفعل املضارع املتصل ، يستحق حركة اإلعراب الدالة على معىن من معاين الزمن 
النسوة  فال يرى اجلواري بناءه ويفسر السكون مع نون  ،وةسبنون التوكيد أو نون الن

أما املتصل بنون التوكيد فريفض اجلواري ،  هو كراهة توايل احلركات  ،بسبب صويت
 .إعرابه دون تفسري حركته 

 فائدة معنوية وعالماته هلا دور متييزي تتنوع  لهفإعراب املضارع يف نظر اجلواري    
 .بتنوع املعاين الزمنية اليت يدل عليها هذا الفعل 

هريي أنه على الرغم من سعي اجلواري إىل اثبات مشول  املدرويرى عبد القا 
نظرته اليت يقترحها فإن تعليله إلعراب الفعل املضارع مل يكن مقنعاً خاصة وأنه أمهل 

 بنقله،  من معاين الزمن استعماالت تنايف ما ذهب إليه من تقييد املضارع ومتحيضه ملعىن
 حكم املضارع الدال على املستقبل ذا كان النصب هوفإمن الرفع إىل النصب أو اجلزم 

هاتني األداتني مها من نواحلال أ،  مل يكن املضارع املقترن بالسني أو سوف منصوباً فِلم 
 الفعل حاصالً بفضل مث إن كان تقييد معىن، أهم وسائل متحيض هذا الفعل للمستقبل 

 ثانياً على هذا التقييد ؟  احتيج إىل عالمات اإلعراب دليالًفَِلم تاقترانه ببعض األدوا
حد ا ؟ أوليس يف إفادة معىن وأليست األداة كافية لترشد إىل التعبري احلاصل يف املعىن

 )٣٢٤ (.افاة ملبدأ االقتصاد يف اهود كل هذا مل يبحثه اجلواري نوسيلتني لفظيتني مب

א
ة ضوابط دقيقة يرى حممد الكسار أن العرب اختذت من احلركات اإلعرابي 

بل ، ومطردة مل توزع بصورة اعتباطية عشوائية على أواخر األمساء املعربة واألفعال 
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)١٢٣( 

ه يعين به ل ولع الكساروهو مفهوم مل يوضحه) اليةالفع(هذه احلركات مرتبطة مبا أمساه 
فالعالمة اإلعرابية عنده تعرب عن الفعاليات ، حدوث الفعل أو حضوره يف ذهن املتكلم 

 )٣٢٥ (.ومدى املشاركة يف أداء هذه الفعاليات يف األمساء املعربة، ختلفة امل

تهم فالضمة أقوى احلركات غويعترب الكسار أن الصلة وثيقة بني حياة العرب ول 
والفتحة ، ته الكبرية يف الفعالية لذا أعطيت للفاعل لشدة اتصاله بالفعل ومسامه

أعطيت الكسرة للجر وهي تدل على و،  يف الفعالية هتكضلة لضعف مشارفأعطيت لل
هذا يف األمساء أما الفعل فالكسار يعتربه معرباً ماضياً كان أو مضارعاً ، فعالية متوسطة 

 . )٣٢٦ (فهو يرفض بناء أية صيغة من الصيغ الفعلية الثالث، أو أمراً 

ويرى الكسار أن العالمات اليت تظهر على آخر الصيغ املختلفة تعرب عن درجة  
ية فاملاضي يدل على فعالية ضعيفة ألا حدثت ومل تعد قائمة يف ذهن املتكلم إال الفعال

 الكسار وجد نفسه أمام نإال أ، وعالمة هذه الفعالية هي الفتحة ، على سبيل الذكرى 
 ليفصل بني السكون تعويضا عنها الفتحة ويعترب تنعدماملاضي املسند إىل الضمائر حيث 

 .)فاعل املضمر الفعل وال( ركين الكالم 

 املاضي إىل واو اجلماعة فريى أن هذه الضمة إسنادوهذا التأويل يتضاعف عند     
جئ ا ملنع التقاء الساكنني وهي ختفي السكون الذي من املفترض أن يفصل بني الفعل 

الفتحة على املاضي املتصل بألف االثنني بأا ليست عملية ويؤول ، والفاعل املضمر 
ي فالتقاء الساكنني فهي فتحة طارئة وختجتناب ا ال تىلضعيفة وإمنا أالفاعلية ا

  .)٣٢٧ (السكون الفاصل بني الفعل والفاعل

، ويرى املهريي أن الكسار ينطلق من مبادئ يستعصي الواقع عن اخلضوع هلا  
  ال -على افتراض صحة هذا القول-  مثالً أن الفتحة عالمة إعراب املاضيلفالقو

 من جمموع ثالث عشرة صيغة فما قيمة هذا املبدأ إذا اضطر صيغأربع يؤيده إال 
  .)٣٢٨ (فأويل املتكلــاإلنسان إىل الت

                                                 
 .١٨٢-١٨٠المفتاح لتعريب النحو محمد الكسار ص  ) 325(

 .١٨٤المصدر السابق ص  ) 326(

 .١٩٢المصدر السابق ص  ) 327(

 .٧٩نظرات في التراث اللغوي المهيري ص  ) 328(



)١٢٤( 

ال داعي ملضاعفة الصعوبات باحلديث عن إعراب املاضي  : ويضيف املهريي  
 ال  ومها يف الواقع ال يطرأ عليهما أي تغيري فكل صيغة من صيغ املاضي واألمرواألمر

،  حالة واحدة وإن أدت معاين خمتلفة كانقضاء احلدث والدعاء واالستمرار ترد إال يف
،  املضارع  الفعلواملشكل اجلدير بالعناية يف نظر املهريي هو، وغريها .. …الطلب و

 يذهب الظن بأن كل تغيري يعتري نفمن الطبيعي أ، ملا يطرأ عليه من تغيري إعرايب 
، وادعاء عكس ذلك ينايف وظيفة اللغة ، وية له غاية معن، صيغة الكلمة يف اجلملة

لبحث عن املعاين املستفادة من إعراب الفعل جيب أن يتجه إىل الدقائق املعنوية ال إىل اف
وإمنا الدقائق املعنوية يكتسبها الفعل من ، الوظيفة النحوية فهي ال تتغري بالنسبة للفعل 

 .)٣٢٩ ( الفعل ملعناهء إىل كيفية أدافاإلعراب يرمز مبدئياً، سياقه ال من مدلوله اللغوي

א א
ر حجم غ املهريي أن اإلعراب جمموعة من العالمات باملعين احلديث رغم صىير 

فهو ينسجم يف مسات ، هذه العالمات وأحياناً رغم متثلها يف انعدام صورة صوتية معينة 
 ة من هذه السمات ال تستمد مث إن كل مس، م عن نوايا يقصدها املتكلم نملموسة ت

وهذا االختالف يترجم عن اختالف ، داللتها املعنوية إال باختالف بعضها عن بعض 
 .)٣٣٠ (املعاين بعضها عن بعض أو عن الفروق بينها 

 وفقوا يف تقدمي حل ملشكل اإلعراب حني اعتربوه عنصراً من القدماءويري أن  
 .)٣٣١ (ليص الكالم من االلتباسعناصر التبليغ يساهم يف ضبط املعاين وخت

 ملعرفة وظيفة ؛ رميون طحان أن احلركة اإلعرابية نسـتأنس ا أحياناًىير 
الدالة )  ما أحسن املسافر (: عليها وحيدث اللبس يف مجل من نوع قاالسم عندما يغل

فال يرى  أما قضية إعراب الفعل وبنائه ،التعجبو حسب حركة املسافر على النفي أ

                                                 
 .٨٠نظرات في التراث اللغوي المهيري ص  ) 329(

 .٦٦المصدر السابق المهيري ص  ) 330(

 .٦٧المصدر السابق المهيري ص  ) 331(



)١٢٥( 

يغ الفعلية على صتعقد األمور وحتول دون توزيع ال" تعلة ففيها رميون طحان إال قضية م
 ". )٣٣٢ (اجلدول التصريفي

كان أو مضارعاً أو أمراً مرجعها ضياً فالعالمات اليت تظهر يف آخر الفعل ما        
 قضية الصرف ال النحو وليس هلا دور حنوي ولذا فليست قضية إعراب الفعل إالَّ

  .)٣٣٣ ( مفتعلة
ورغم توجه رميون طحان هذا إال أنه مل جيد بداً من االعتراف بأن أدوات النصب      

  .)٣٣٤ ( إىل معان معينة يف الفعل دواجلزم ترش
 وهذا يعين أن عالمات اإلعراب يف الفعل املقترن ذه األدوات هلا ارتباط باملعىن   

إعلم أنَّ هذه األفعال هلا " ب األفعال املضارعة ،كيف ال وسيبويه يقول يف بااملستفاد 
حروف تعمل فيها فتنصبها ال تعمل يف األمساء،كما أنَّ حروف األمساء ال تعمل يف 

 ".)٣٣٥ (األفعال
واعلم أنها إذاكانت يف موضع اسم "     ويعلل سيبويه لرفع الفعل املضارع بقوله 

رتفعة ،وكينونتها يف هذا املوضع مبتدأأو يف موضع اسم جمرور أو منصوب ،فإا م
  ".)٣٣٦ (ألزمتها الرفع وهي سبب دخول الرفع فيها

   فاألفعال املضارعة ترفع كما يرفع املتدأ ؛ وذلك أنَّ املبتدأ أول منازل االسم ، قبل 
دخول العوامل ، وكذلك الرفع يف الفعل املضارع ،جعله سيبويه نظري املبتدأ ألنه أول 

 .   رع قبل دخول العوامل عليه منازل الفعل املضا
    وخنلص اىل أن إعراب املضارع كان ملشاته األمساء،ورفعه كان لوقوعه موقع املبتدأ 

اعلم أنَّ الفعل إمنا أعرب ما أعرب منه ملشاته األمساء " ويف هذا يقول ابن السراج 
  " .)٣٣٧ (فاملعىن الذي رفعت به غري املعىن الذي أعربت به

                                                 
 .١٥-١٣األلسنية العربية ريمون طحان ص  ) 332(

 .١٩المصدر السابق ريمون طحان ص  ) 333(

 .٧٤نظرات في التراث اللغوي العربي للمهيري ص  ) 334(

 .٣/٥الكتاب  ) 335(

 .٣/١٠الكتاب  ) 336(

 .١٤٧-٢/١٤٦األصول في النحو ابن السراج  ) 337(



)١٢٦( 

 ثانيالفصل ال

 النحويلعامل ا

 بمعرفة المعنى والحرص عليه من ارتبطت نشأة النحو العربي 

وهو ما اتفقوا على تسميته باللحن  الحرآة اإلعرابية  نطقالخطأ في

وأخذت الظاهرة اإلعرابية تجذب أنظار العلماء فكثرت حولها التساؤالت 

 التساؤل وآان من أولى هذه التساؤالت هو ماعلة حرآات اإلعراب ؟وهذا

 إلى الوجه التي وجدناه - آما يقول حلمي خليل–هو الذي وجه النحو 

  .)٣٣٨ (.عليها حتى اليوم 

 ؛وهذا التساؤل يبدو طبيعياً ألن بداية اخلطأ يف الكالم اتصلت بظاهرة اإلعراب    

 ولذا هيمن التعليل هلذه احلركات اإلعرابية وحماولة وضع قوانني لاللتزام ا يف التفكري

النحوي العريب ، وهي غاية تطبيقية تعليمية ولكن هذا التفكري اختذ بعد ذلك على يد 

اخلليل بن أمحد صورة النظرية العلمية مث قسمت بعد ذلك علل النحو إىل تعليمية 

 فكانت العلة التعليمية هي السبب املباشر يف القول بالعمل النحوي ،وقياسية وجدلية

 ومن مث  ،رابية ، رمبا ليسهل تعلمها وااللتزام ا يف الكالمتفسرياً لتغري احلركة اإلع

  .)٣٣٩ (رأى النحاة أن احلركة اإلعرابية ما هي إال أثر مؤثر البد أن يكون قد أحدثها 

 فكان مثار جدل عنيف ،لقد كان للعامل النحوي عناية خاصة بني علماء النحو 

وكان  ،أليفهم فراغاً كبرياً  وشغل من تفكريهم حيزاً ضخماً ومن ت ،بني العلماء

                                                 
 .١١٩مقدمة لدراسة علم اللغة حلمي خليل ص  ) 338(

 .١٢٠المصدر السابق حلمي خليل ص  ) 339(



)١٢٧( 

 وإليك جممل آراء القدماء واحملدثني ، وجدهلم حوله أعنف،حديث املتأخرين عنه أكثر

 .يف العامل النحوي 

א: א א א
" يقول سيبويه يف باب جماري أواخر الكلم يف العربية   :ي سيبويه رأ-١

والفتح  النصب واجلر والرفع واجلزم ،على  : وهي جتري على مثانية جماٍر

والضم والكسر والوقف ، وهذه ااري الثمانية جيمعها يف اللفظ أربعة أضرب 

فالنصب والفتح يف اللفظ ضرب واحد واجلر والكسر فيه ضرب واحد ، : 

وكذلك الرفع والضم ، واجلزم والوقف ، وإمنا ذكرت لك مثانية جماري ألفرق 

 وليس شئ منها إال – هذه األربعة ملا حيدثه فيه العامل رب منضبني ما يدخله 

 وبني ما يبىن عليه احلرف بناء ال يزول عنه لغري شئ أحدث –وهو يزول عنه 

ذلك فيه من العوامـل اليت لكل عامل منها ضرب من اللفظ يف احلرف وذلك 

 )٣٤٠("احلـرف حرف اإلعراب

دث األثر الذي يظهر يف الكلمة ، فالعامل كما يفهم من كالم سيبويه هو الذي حي   

وهذا األثر يتغري بتغري العوامل وخيتلف باختالفها ، وهذا رأي البصريني كما يفهم من 

املعمول تبع للعامل واملعمول ال يقع إال : أصوهلم اليت اعتمدوا عليها ومنها قوهلم 

 .حيث يقع العامل ، وال يصح اجتماع عاملني على معمول واحد 

فهو يرى ، يتجه ابن جين بالعامل وجهة خيالف فيها النحاة   : جنيرأي ابن -٢

 وأن نسبة العمل إمنا هي للتقريب والتعليم   ،أن العامل يف احلقيقة هو املتكلم

وإمنا قال النحويون عامل لفظي "   ويف ذلك يقول ،والتيسري على طالب العلم

مررت "ـ صحبه  كلفظ يعن وعامل  معنوي لريوك أن بعض العمل يأيت مسببا

وبعضه يأيت عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به ، كرفع  " ليت عمراً قائم" و"بزيد

                                                 
 .١/١٣الكتاب ج  ) 340(



)١٢٨( 

هذا ظاهر األمر وعليه ، ورفع الفعل املضارع لوقوعه موقع االسم ،املبتدأ باالبتداء 

صفحة القول فأما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من الرفع والنصب واجلر 

عامل لفظي و عامل :لمتكلم نفسه ال لشئ غريه ، وإمنا قالوا  إمنا هو ل ،واجلزم

 على معنوي ملا ظهرت آثار فعل املتكلم مبضامة اللفظ للفظ أو باشتمال املعىن

 .)٣٤١ (" وهذا واضح ،اللفظ

 احلقيقة للمتكلم ، وأنه هو الذي حيدث اآلثار اليت  يففابن جين يرى أن العمل   

ىل اللفظ إمنا ترجع إىل جمرد املصاحبة اليت حدثت تظهر يف الكلمات وأن نسبتها إ

 )٣٤٢ (.بني فعل املتكلم ووجود اللفظ فهي نسبة جمازية 

 يف العامل رأياً ثالثاً حيث هرأيوقد كان  : القرطبيرأي ابن مضاء -٣

ذهب إىل أن العمل ال يصح أن ينسب إىل اللفظ كما ال يصح أن ينسب إىل 

لح أن يكون مؤثراً عامالً ، ولكن العمل هللا  ألن كالً منهما ال يص؛املتكلم

وحده ألن مذهب أهل احلق أن هذه األصوات إمنا هي من فعل اهللا تعاىل ، 

وإمنا تنسب إىل اإلنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله االختيارية ، بل يرى بن 

مضاء أن القول بأن األلفاظ حيدث بعضها بعضاً باطل عقالً وشرعاً وال يقول 

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ال :  من العقالء ، ويضيف به أحد

  .)٣٤٣ (ألفاظها وال معانيها ألا ال تفعل بإرادة وال بطبع 

فشا يف ذلك  ع الدكتور عبد الرمحن السيد هذه االجتاهات الثالثة إىل ماجوقد ر

 ها ذهب إليه سيبوي بني مقالعصر من أصول املتكلمني ومذاهبهم فريى أن االرتباط وثي

وغريه من أن العمل للفظ وما ذهب إليه املعتزلة من أن اإلنسان خيلق عمله بنفسه وال 

وبني ما ذهب إليه إبن جين من أن العمل للمتكلم وما قاله .أثر لقدرة أخرى يف فعله
                                                 

 ١١٠-١٠٩الخصائص ابن جني ص  ) 341(

 .٢٩٧ هـ ص١٣٩٥مجلة جامعة الملك عبد العزيز السنة األولى العدد األول  ) 342(

 .٧٠االرد على النحاه ابن مضاءت إبراهيم البنا ص  ) 343(



)١٢٩( 

 الذي فسروه باقتران القدرة بالفعل –األشاعرة من أن لإلنسان يف عمله جمرد الكسب 

 تعاىل أجرى العادة خبلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته ال بقدرة العبد وإرادته  فاهللا–

وبني ما ذهب إليه ابن مضاء من أن العمل هللا وحده وال .فهذا االقتران هو الكسب 

 وأنه هأثر للفظ واإلنسان فيه وما ذهب إليه اجلربية من أن اإلنسان ال دخل له يف عمل

 .)٣٤٤ (نسان إال حمالً ملا جيريه اهللا على يديه واقع بقدرة اهللا وليس اإل

 نَّإوتعليل عبد الرمحن السيد هذا الجتاهات النحاة يف العامل فيه نظر حيث  
 نشأ خلدمة النص القرآين وليس خلدمة مذهب بعينه  فاختالف وجهات ،علم النحو

علم النحو زهم ملذاهب معينة على حسابنظر العلماء يف العامل النحوي ال يعين حتي 
 .بقدر ما يعين اجتهادهم يف الكشف عن أسرار هذا العلم اجلليل 

     وتفسري عبد الرمحن السيد هذا فيه شيء من التعسف حني علل الختالف النحاة 
 .يف تفسري نظرية العامل بالتأثر  باملناخ الفكري السائد يف ذلك احلني 

א
 :الثة أركان هي تقوم نظرية العامل على ث 

 . لفظاً كان أو معين ثر اإلعرايبِّوهو احملدث لأل: العامل  -١      

اإلعرابية  وهو االسم أو الفعل الذي ظهرت عليه احلركة: املعمول  -٢  
 .ره بالعامل نتيجة تأثُّ

 .وهي رمز لتأثري العامل يف املعمول : احلركة اإلعرابية -٣

א מ
  . واآلخر عامل معنويأحدمها عامل لفظي: للعامل قسمان 

 .وهي  أفعال وأمساء وحروف :)٣٤٥ ( العوامل اللفظية: أوالً 

                                                 
 .٢٩٩هـ ص ١٣٩٥السنة األولى العدد جمادي الثاني . مجلة جامعة الملك عبد العزيز  ) 344(

 ٢-٢٧٧مدرسة الكوفة مهدي المخزوي ص  ) 345(



)١٣٠( 

 ليس يف ذْ ِإ؛وهي أقوى العوامل ألا البد أن تعمل وحمل عملها االسم: األفعال  -١
العربية فعل إال وله معمول هو الفاعل ، والفعل والفاعل كالشئ الواحد سواء كان 

ولقوة األفعال محل عليها يف العمل . امساً صرحياً أو ضمرياً متصالً أو مستتراً الفاعل 
 الكوفيون اسم الفاعل فعالً فسموه الفعل  وأخواا ، وقد عد وإنَّ ،األمساء املشتفة

 الدائم وجعلوه قسماً من أقسام الفعل ، كما جعلوا أمساء األفعال أصلية يف العمل
ويعمل الفعل يف الفاعل الرفع فقط إن كان الزماً ، أما يقية ، ،ألنها عندهم أفعال حق

 :إن كان متعدياً فله ثالثة أحوال

 )زرع الفالح األرض(أن يتعدى ملفعول واحد حنو -١ 

 :  ملفعولني وهو على ضريني يتعدىأن _٢ 

  : هذه األفعال  فعل ينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب ومن -أ 

 .)درمهاً  أعطيت زيداً( حنو ،سا ومنع وألبس وسألأعطى وك    

  فعل ينصب مفعولني أصلهما املبتدأ و اخلرب وهي أفعال-ب

 .حنو حسبت زيداً عاملاً ) ظن وأخواا     ( 

 . )أعلمت زيداً عمراً فاضالً(حنو :  لثالثة مفاعيل تعدى أن ي-٣ 

ل يف مواضع وال تعمل يف وهي عوامل أضعف من األفعال ألا تعم:  األمساء -٢
اسم الفاعل ، واسم املفعول ، وصيغ (أخرى ، ومنها اجلامد واملشتق فاملشتق حنو 

 ).املبالغة واسم التفضيل ، والصفة املشبهة ، واملصدر 

 ).ن كتاباًوعندي عشر( وحنو ) هو جاري بيت بيت ( وأما اجلامد فنحو  

بعده وهي نوعان لفظية  ر فيمااإلضافة حيث يعمل املضاف اجل:وجمال عمل اإلسم
 .ومعنوية 

  وهي عوامل أضعف من األفعال ألا تعمل أحياناً وتعطل : األدوات -٣

  : ثالثةأقسام وهذه األدوات،  ىعن العمل أحياناً أخر



)١٣١( 

أدوات خمتصة بالدخول على األمساء وهي أدوات اجلر أصلية أوزائدة فتجر -١
لف البصريون والكوفيون يف عددها  ،وقد اختاالسم بعدها لفظا أو حمال

  .)٣٤٦ (وتناوا يف املعىن 

أدوات خمتصة بالدخول على األفعال وهي أدوات النصب واجلزم -٢

اجلازمة ،فأماالناصبة فتنصب املضارع بنفسها أو حبرف مضمر بعدها ، وأما

 .،كمايرى البصريون منها ما يعمل يف فعل ومنها ما يعمل يف فعلنيف

 تدخل على األمساء تارة وعلى األفعال أخرى ،ويسميها خمتصةأدوات غري -٣ 

البصريون احلروف املشبهة بالفعل،وتعمل عندهم يف املبتدأ واخلرب،وعند 

الكوفيني تعمل يف املبتدأ ويبقى اخلرب مرفوع  على األصل ،وتدخل على الفعل 

 )ة بليسما املشبه( و)ال النافية للجنس(ومنها الكافة ، ) ما(إذا اتصلت ا 

و الثانية تعمل عمل ليس ، وتدخل كلُّ واحدة ) إنَّ(األوىل تعمل عمل ف

 .)٣٤٧ (منهاعلى الفعل فالتعمل فيه،وإمنا تكسبه معىن النفي

א: א א
 :وهي عامالن عند البصريني 

 .عامل الرفع يف املبتدأ :  ولاأل

 .عامل الرفع يف الفعل املضارع : ثاينوال

 :أما النحو الكويف فهو غين ذه العوامل ومنها        

 .اإلسناد عند هشام  بن معاوية الضرير-١

 .الفاعلية عند خلف األمحر -٢

                                                 
 .٨/١٧، شرح المفصل ابن يعيش ٥٤٢الجني الداني المرادي ص  ) 346(

 .٥٩خليل عمارة ص العامل النحوي  ) 347(



)١٣٢( 

 .املفعولية  عند أيب الربكات بن األبناري والسيوطي -٣

 .ازم يف الفعل املضارع واصب واجلوالتجرد من الن-٤

املفعول معه ، واملضارع اخلالف يف املستثين والظرف الواقع خرباَ و-٥

 .املنصوب بعد الواو والفاء املسبوقتني بنفي أو طلب 

 :    ومن أصول العامل اليت أمجع عليها مجهور علماءالنحو ما يلي 

 من دبالف فإن اجتمعا ،ال جيتمع عامالن على معمول واحد  -١

لست عليهم "  أو احمللي ، كما يف قوله تعاىل رياإلعراب التقدي

خرب ( جمرورة لفظاً منصوبة حمالً ) مسيطر (  حيث جاءت )٣٤٨ ("يطرمبس

 ) .ليس 

قام وقعد ( إذا تنازع عامالن معموالً واحداً جاز إعمال أيهما،مثل-٢

وقد اختار الكوفيون األول لتقدمه واختار البصريون الثاين لقربه ) زيد

 .من املعمول 

 .العمل يف األصل للفعل فال يسأل عن عمله  -٣

 .لعامل أثر واحد على آخر املعمول وال يكون له أثران  ل-٤

 . ميكن أن يكون للعامل أكثر من معمول  واحد -٥

אא
א:
أن القيمة للعامل يف األثر ) قطرب ( يرى حممد بن املستنري  :رأي قطرب -١

 إذ يرجع تلك احلركات ؛الكلمعلى أواخر ) احلركات اإلعرابية ( اإلعراب 

إمنا أعربت العرب : " ويف هذا يقول،إىل أثر صويت ميكن تعليلة تعليالً صوتياً

                                                 
 .٢٢سورة الغاشية اآلية  ) 348(



)١٣٣( 

 االسم يف حال الوقف يلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصله كالمها ألنَّ

بالسكون أيضاً لكان يلزمه اإلسكان يف الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند 

وأمكنهم التحريك ، جعلوا التحريك معاقباً لإلسكان اإلدراج ، فلما وصلوا 

 )٣٤٩ ("ليعتدل الكالم 

وذا خرج قطرب عن رأي أستاذه سيبويه الذي كانت احلركات عنده آثاراً     

للعوامل وهلا قيمة داللية ، فريى قطرب أن املتكلم يعمد إىل احلركة اإلعرابية عندما 

 .يصعب عليه التسكني يف الوصل 

 الرأي الذي ذهب إليه قطرب بعض اجلذور فيما قاله اخلليل بن أمحد وهلذا    
 وهن يلحقن احلرف ليوصل إىل  ،إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد:" حيث يقول 

 )٣٥٠ (" م به التكلُُّ

ولكن اخلليل يرى أن احلركات تؤدي وظيفة أخرى باإلضافة إىل دورها يف  
م إال أا بأثر من العامل إن كانت على  وهي إعانة املتكلم على وصل الكالاملعىن

أواخر الكلم ، ورمبا كان دور التخفيف يف وصل الكلم للحركات يف بنبة الكلمة 
 )٣٥١(.وليس يف آخرها

عقد ابن مضاء ، أمحد بن عبد الرمحن اللخمي :رأي ابن مضاء القرطبي - ٢
اء العامل صدره عن إلغ) الرد على النحاة ( فصالً يف كتابه ) هـ ٥٩٢ت ( القرطيب 

قصدي يف هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغين النحو عنه وأنبه على :" بقوله 
ما أمجعوا على اخلطأ فيه فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب  واخلفض واجلزم ال يكون إال 
بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي ، وعربوا عن ذلك 

والنصب الذي ) زيد( أن الرفع الذي يف )  عمراً ضرب زيد(ولنا بعبارات توهم يف ق
 قال يف صدر – رمحه اهللا –آال ترى أن سيبويه ) ضرب ( إمنا أحدثه ) عمرو ( يف 

                                                 
 .٧٠اإليضاح في علل النحو الزجاجي ص  ) 349(

 .٤/٢٤١الكتاب  ) 350(

 .٦٥خليل عمايره ص . العامل النحوي  ) 351(



)١٣٤( 

وإمنا ذكرت مثانية جماري ، ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملا " كتابه  
نه ،وبني ما يبىن عليه احلرف بناءال حيدثه فيه العامل ، وليس شئ منها إال وهو يزول ع

 )٣٥٣ ( وذلك بني الفساد )٣٥٢ ("يزول عنه لغريشئ أحدث ذلك فيه 

يف اجلملة السابقة حاول ) ضرب( وبعد أن أنكر ابن مضاء أن العمل يعود إىل 
أما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من الرفع " أن يدعم رأيه برأي إبن جين 

 )٣٥٤ ("ا هو للمتكلم نفسه اللشئ غريه والنصب واجلر واجلزم إمن

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ال ألفظها وال :" ويضيف إبن مضاء   

 )٣٥٥ ("معانيها ألا ال تفعل بإرادة وال بطبع 

وخيلص ابن مضاء إىل أنه ال جيوز اتباع النحاة يف قوهلم بالعامل الذي أفضي إىل تقسيم  

 .معموالت األلفاظ إىل عوامل و

 : أن رأي ابن مضاء يف العامل يرجع إىل )٣٥٦ (:ويرى عبد اهلادي الفضلى 

 .أن عبارات النحاة توهم بالعلية احلقيقية للعوامل النحوية  �

 .وأن املسألة يف العامل خالفية عند النحاة  �

وخلص الفضلى إىل أن ابن مضاء اعتمد على التوهم يف بناء نقده لنظرية العامل    

   م أمر مرفوض علمياً ومنهجياً كما أنه اعتمد على القسمة الفلسفية القائلة بأنوالتوه

  .الفاعل إما إرادي أو طبيعي ، وأخرج األلفاظ ومعانيها من دائرة هذين النوعني

أن نص ابن مضاء الذي اعتمد فيه على رأي ابن : ويرى الدكتور خليل عمايرة       

تكلم يف احلقيقة ال يرفع وينصب وجير وجيزم من غري جين ميكن أن يذهب به إىل أن امل
                                                 

 .١/١٣الكتاب  ) 352(

 .٦٩الرد على النحاة ابن مضاء ص  ) 353(

 .١١٠-١/١٠٩الخصائص ابن جني  ) 354(

 .٧٠النبا ص / اءت الرد على النحاة ابن مض ) 355(

 .٥٥-٥٤دراسات في اإلعراب عبد الهادي الفضلي ص  ) 356(



)١٣٥( 

 فوضى (وهو ما يسمى ل غيور على هذه اللغة ،ـقانون أو قيد وإال لوقع ما خيشاه ك

 ولذا نرى أنه يقصد ؛وألخذ كل متحدث يرفع وينصب وجير وجيزم كما يريد ) اللغة 

ناً فينطق بالكلمة اليت أن املتكلم يف نيته ومكنون نفسه وعقله يعرف أنه يريد معىن معي

تؤدي هذا املعين ، مث يعطيها احلركة املناسبة هلا أخذاً مما جاء يف أقوال النحاة بناء على 

استقراء لغة العرب إذ لو كان ابن مضاء يرفض كل ما جاء عن النحاة وعاملهم ملا 

لسفيان أخذ بالعلل األول ورفض العلل الثواين والثوالت ، فالنوعان الثاين والثالث ف

 )٣٥٧ (.بعيدان عن التعليل الوصفي للظواهر اللغوية 

 حيث ؛ويلتمس عمايرة العذر ال بن مضاء وابن جين وحيسن الظن يف توجههما 

فال نظن أن طوداً شاخماً مثل ابن مضاء ، فضالً عن ابن جين وهو العلم الشامخ :" يقول

ة بالرفع والنصب واجلر يف الدراسات اللغوية ميكن أن يقع فيمايؤدي إىل فوضى اللغ

 )٣٥٨ (واجلزم كما يريد املتكلم ؟

א:
 برأي كل من ابن جين والرضي يف القول ثرأ وقد ت :إبراهيم مصطفى -١

 فقال يف ، كما تأثر برأي ابن مضاء يف رفض العلل؛بأن العامل هو املتكلم

عراب باحلركات رأوا أن اإل:" تعليقه على منهج النحاة يف فلسفة العامل 

وغريها عوارض للكالم تبدل بتبدل التراكيب على نظام فيه شيء من 

 ومل ،من  مؤثر  فقالوا عرض حادث البد له من حمدث ، وأثر البد له،االطراد

ثه مىت شاء ،  ألنه ليس حراً فيه حيدِّ؛يقبلوا أن يكون املتكلم حمدث هذا األثر

دوا  وحبثوا عنها يف الكالم فعد موجبةًوعلةً عامالً مقتضياً ِرثَوطلبوا هلذا اَأل

٣٥٩("هاهذه العوامل ورمسوا قوانين(.  
                                                 

 .٧١العامل النحوي خليل عمايرة ص  ) 357(

 .٧٢المصدر السابق خليل عمايرة ص  ) 358(

 .٣١إحياء النحو إبراهيم مصطفى ص  ) 359(



)١٣٦( 

ويرفض إبراهيم مصطفى أن تكون احلركاتة على أواخر الكلم يف  اإلعرابي

اجلملة بأثر من عامل لفظيعلى أن أكرب ما "  ظاهر أو مقدر ويف هذا يقول  أو معنوي

وا اإلعراب حكماً خالصاً يتبع لفظ العامل وأثره ومل يعنينا يف نقد نظريتهم أم جعل

يروا يف عالماته إشارة إىل معىن وال أثراً يف تصوير املفهوم أو إلقاء ظل على 

 )٣٦٠("صورته

إن حرآات اإلعراب :    ويرد محمد عرفه على إبراهيم مصطفى بقوله

دوال على معان ترآيبية، وإن هذه المعاني ال تدخلها إال في 

ب،وتعلق بعض الكلمات  ببعض ، فالكلمات التي بارتباطها وجدت الترآي

هذه المعاني تسمى عوامل في الحرآات، ألنها أوجدت المعنى الذي 

استحقت به الكلمة الضمة أو الكسرة أو الفتحة ، أو أن تسميتها عوامل 

ألنها عالمات يرفع المتكلم إذا وجد بعضها وينصب إذا وجد بعضها ويجر 

ضها، وأنه ال يكون معنى ترآيبي إال إذا وجدت آلمتان ارتبطت إذا وجد بع

إحداهما باألخرى على جهة اإلسناد وما بقي من آلمات إذا وجدت تكون 

قدر ) أحد رآني الجملة( من متعلقات هاتين الكلمتين،وإذا لم يوجد ذلك

 .)٣٦١ (ليستقيم المعنى

المات اإلعرابية وعن وحنن نبحث عن معاين هذه الع" ويضيف إبراهيم مصطفى    

ومل يكن لنا أن نسأل عن كل حركة ما عاملها ولكن ماذا .. …أثرها يف تصوير املعىن 

 وإذا وجب أن ندرس عالمات اإلعراب على أا دوالُّ.  …)٣٦٢ (تشري إليه من معىن 

ا تشري إليه كل عالمة منها ، ونعلم أن هذه على معان ، وأن نبحث يف ثنايا الكالم عم

                                                 
 .٤١إحياء النحو إبراهيم مصطفى ص  ) 360(

 .١١١النحو والنحاة محمد عرفه ص  ) 361(

 .٤٢المصدر السابق ص  ) 362(



)١٣٧( 

كات ختتلف باختالف موضع الكلمة يف اجلملة وصلتها مبا بعدها من الكلمات احلر

 .)٣٦٣ (فأحرى أن تكون مشرية إىل معىن يف تأليف اجلملةوربط الكالم 

وقد حاول إبراهيم مصطفى أن يربط بني حركات اإلعراب واملعاين اليت ترتبط ا    

لة الفتحة فليست عنده فجعل الضمة علم اإلسناد والكسرة علم اإلضافة ونفى دال

بل هي احلركة اخلفيفة اليت يراد أن تنتهي ا الكلمة عالمة إعراب والدالة على شئ 

 . )٣٦٤ (كلما أمكن ذلك فهي  مبثابة السكون يف لغة العامة 

ومن املؤكد أن إبراهيم مصطفى أخذ رأيه هذا من الزخمشري إال أنه مل يشر إىل  
خذ حيث يرى صاحب املفصل أن الرفع والنصب واجلر ذلك رمبا ألنه غري شيئاً مما أ

كل واحد منها علم على معىن فالرفع علم الفاعلية وبقية املرفوعات مشبهة به يف 
العمل والنصب علم املفعولية واملفعول مخسة أضرب وبقية املنصوبات ملحقات 

 .)٣٦٥ (واجلر علم اإلضافة ، والتوابع داخلة يف أحكام املتبوعات،باملفعول 

 استعمل الضمة والفرق بني الزخمشري وإبراهيم مصطفى أن إبراهيم مصطفى
وهي حركة وجعلها علم اإلسناد وقد تكون عالمة املسند إليه غري الضمة كألف التثنية 

 .وواو اجلماعة أو احلركة املقدرة 

 :      أماالزخمشري فقداستعمل الرفع وهوحالة تضم حتتها العالمات التالية

 .الضمة املقدرة للتعذر أو الثقل -٢.     الضمة الظاهرة -١         

 .الواو والنون -٤.      األلف والنون  -٣  

يف حني من املعاين نفى داللة حركة الفتح على شئ وجند أن إبراهيم مصطفى 
هي عند الزخمشري علم املفعولية ودليل على عدد من األبواب النحوية وما تشري إليه 

 .من معان 
                                                 

 .٥٠المصدر السابق ص  ) 363(

 .٥٠المصدر السابق ص  ) 364(

 .٦٥-٦٢، دراسات في اإلعراب عبد الهادي الفضلي ١/٧١شرح المفصل ابن يعيش  ) 365(



)١٣٨( 

مل " أنكر داللة احلركات اإلعرابية على املعاين بقولة وقد :  رأي إبراهيم أنيس -٢
تكن تلك احلركات اإلعرابية حتدد املعاين يف أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة، 
بل ال تعدو أن تكون حركات حيتاج إليها يف كثري من األحيان لوصل الكلمات بعضها 

 )٣٦٦ (" ببعض 

ويكفي للربهنة على أن ال عالقة بني معاين الكالم وحركات " :ويضيف أنيس    
اإلعراب أن نقرأ خرباً صغرياً يف إحدى الصحف على رجل مل يتصل بالنحو أي نوع 

تصال، فسنرى أنه يفهم معناه متام الفهم مهما تعمدنا اخللط يف إعراب كلماته المن ا
 .)٣٦٧ ("برفع املنصوب ونصب املرفوع أوجره 

راهيم أنيس حتديد معاين الفاعلية واملفعولية وحنو ذلك مما عرض له ع إبجقد رو

  :امه أمرين اإلعراب إىل العلماء يف

 .نظام اجلملة العربية واملعاين اللغوية  -١     

    )٣٦٨ (.ما حييط بالكالم من ظروف ومالبسات -٢

ى      والذي نراه أن إبراهيم أنيس بإنكاره لداللة الحرآات اإلعرابية عل

المعاني آان هدفه القضاء على نظرية العامل وما يتبعها من آراء وهذه 

دعوى باطلة ال تقوم على دليل، بل إن نصوص اللغة و إجماع العلماء 

قديمًا وحديثًا تعارض هذه الدعوى، فالعامل هو المحدث لألثر اإلعرابي 

دثه ال فرق بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة لما يح"على رأي سيبويه 

وبين ما يبنى عليه الحرف بناًء ال يزول عنه لغير شيء ... فيه العامل

                                                 
 .٢٣٧من أسرار اللغة إبراهيم ص  ) 366(

 .٢٤٢المصدر السابق إبراهيم أنيس ص  ) 367(

 .٢٤٣المصدر السابق إبراهيم ص  ) 368(



)١٣٩( 

أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في 

 )٣٦٩ ("الحرف، وذلك الحرف حرف اإلعراب

ُنسب إحداث هذه العالمات إلى اللفظ الذي بواسطته :"     وقال الرضي 

 عامًال لكونه آالسبب للعالمة آما أنه قامت هذه المعاني باالسم فسمي

السبب للمعنى الُمَعلَّم فقيل العامل في الفاعل هو الفعل ألنه به صار أحد 

 .)٣٧٠ ("جزئي الكالم

 إبراهيم مصطفى حيث  أستاذه على جوقد سار: رأي مهدي المخزومي -٣

  على شئ اجعل الضمة علم اإلسناد والكسرة علم اإلضافة والفتحة ليست علم

)٣٧١(. 

 قواعد :النحو العريب( و)  نقد وتوجيه:النحو العريب(كتابيه  وهذا ما صرح به يف 

 .) وتطبيق 

والقول بأن :"وكان موقف املخزومي من العامل كموقف أستاذه حيث يقول     

الضمة علم اإلسناد ال يشري حبال إىل العامل وال بزعم وجوده ، والواقع أن الضمة 

ظي وال معنـوي وإمنا هي مظهر من مظاهر العربية يف توزيع ليست أثراً لعامل لف

  .)٣٧٢ ("الوظائف اللغوية أو القيم النحوية 

هذا الكتاب في " ويصرح المخزومي بإلغاء نظرية العامل فيقول 

النحو أقدمه بين أيدي الدارسين مبرءًا مما علق بالنحو طوال عشرة 

                                                 
 .١٣ص /١الكتاب ج  ) 369(

 .٢١ص /١شرح الكافية ج  ) 370(

 .٧٦-٦٧نقد وتوجيه مهدي المخزومي ص : النحو العربي  ) 371(

 .٧٠المصدر السابق مهدي المخزومي ص  ) 372(



)١٤٠( 

 فقد ألغيت فيه فكرة قرون من شوائب ليست من طبيعته، وال من منهجه

العامل إلغاءًا تامًا، وألغي معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية ال صلة 

 )٣٧٣ ("لها بالدرس النحوي

ويرى املخزومي أن نشأة العامل عند اخلليل والفراء كانت من خالل دراستهم 

  ومالحظة أثر االستعمال يف كثري من، وتآلفها وتأثري بعض احلروف يف بعض،لألصوات

 ومن  ،واجلمل حيث يظهر ذلك التفاعل بني احلركات واحلروف والكلمات، األبنية 

  .  وكان هذا شأا يف الطبقة األوىل ،هنا ظهرت فكرة العامل

 مل تفهم منهج  ، مث جاء بعد الطبقة األوىل طبقات من النحاةويضيف اخلزومي ،

 واندفاع ،لك طغيان املنهج العقلي فتناولت العامل تناوالً فلسفياً، وهيأ هلا ذ ،أسالفها

 فانتهى م األمر يف دراسة العامل إىل  ،الدارسني إىل االستفادة من الفلسفة اليونانية

إضافة صفة العلة الفلسفية عليه ، وانتهت دراسة النحو إىل ما انتهت إليه من جدب 

  .)٣٧٤ (ومجود 

 قبل ، ولكن الذي     وال نقرما ذهب إليه المخزومي آما لم نقر أستاذه من

يظهر لنا أن المخزومي ناقض نفسه فلم يعترض على نشأة العامل وإنما 

آان اعتراضه على تطوير النحاة لفلسفة العامل في الوقت الذي نفى  فيه  

أن تكون الحرآات آثارًا للعوامل وجعلها عوارض لغوية اقتضاها أسلوب 

 .ينالعربية في الوصول إلى غرض التفاهم بين المتكلم

                                                 
 .١٥قواعد تطبيق الكوفة ، مهدي المخزومي ص : في النحو العربي  ) 373(

 .٢٧٤مدرسة الكوفة ، مهدي المخزومي ص  ) 374(



)١٤١( 

واملخزومي أحد دعاة املذهب الكويف يف النحو وال خيفى على الدارسني والعلماء ما 

 .علىهذا املذهب من مآخذ سواء يف مجع مادته أو يف وضع أصوله

يرى أن التعليق هو الفكرة املركزية يف النحو العريب :  متام حسان الدكتورأي ر-٤

ى خرافة العمل النحوي والعامل وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء عل

اق ويفسر العالقات يد بواسطة القرائن معاين األبواب يف الس التعليق حيدِّالنحوي ، ألنَّ

 وأفضل وأكثر نفعاً  يف التحليل اللغوي هلذه املعاين الوظيفية ىفبينها على صورة أو

  )٣٧٥ (.النحوية 

 ربط النحاة ا إفادة اجلملة ام حسان رفضه لفكرة العمل النحوي اليتويؤكد متَّ    

حىت علقوا املعىن بالعالمة اإلعرابية وقد علموا أن العالمة ال تكشف عن داللة املقصور 

واملنقوص واملبنيات واجلملة ذات احملل فال ميكن نسبة املعىن إىل هذه العناصر إال من 

ه موقعاً لو احتلَّالعناصر حيتل  عنصر من هذه خالل املعاقبة يف املوقع بافتراض أن كل

ستحق أن يرفع بالعالمة أوينصب أو جير أو جيزم حبسب الاسم معرب صحيح اآلخر 

نقوص املوقع ، فإذا كان حكم  الصحيح اآلخر الرفع قدرت الضمة على املقصور وامل

ونسب املبىن واجلملة الفرعية إىل حمل رفع وهلم جرا، وهكذا تكون املعاقبة نصف 

يستعان بداللة العالمة اإلعرابية فهل تصلح فكرة العامل النحوي قرينة اإلعراب فال 

 .)٣٧٦ (ه ؟لتفسري اإلعراب يف كل صور

وقد أخذ متام حسان عن عبد القاهر اجلرجاين فكرة التعليق ورأى بأا تتضمن  

 ،إنشاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية واملعنوية واحلالية

                                                 
  .١٨٩لعربية معناها ومبناها تمام حسان ص اللغة ا ) 375(

 .٨٠٧الخالصة النحوية تمام حسان ص  ) 376(



)١٤٢( 

 متام أن تضافر هذه القرائن يغين عن القول  بفكرة العامل النحوي الذي قال به ورأى

 من مثان قرائن لفظية، ، )٣٧٧ (النحاة والذي يرى متام أنه جاء لتوضيح قرينة واحدة 

 فكرة القرائن لتوزع يتوهو قاصر عن تفسري الظواهر النحوية والعالقات السياقية ، فتأ

لتوصل إىل وضوح ؛  اللفظية واملعنوية )٣٧٨(رائن النحويةاهتمامها بالقسطاس بني الق

 وتصرف عن اجلدل  ،املعىن وأمن اللبس وتنفي التفسري الظين واملنطقي لظواهر السياق

 . وتبعد عن التأويل والتعليل  ،ومتاهات العامل وأصالته أو ضعفه أو قوته

ذا نادى     والذي نراه أن تمام حسان لم يكن مطمئنًا لنظرية العامل ل
 )٣٧٩ (.بتضافر القرائن ، ورأى أنها تغني عن القول بفكرة العمل والعامل

وقد سبق أن أوردنا نقد الدآتور ممدوح عبد الرحمن لما نادى به  
أن تفسير : "تمام عند حديثنا عن اإلعراب ومما قاله ممدوح في ذلك

ة الظواهر اللغوية عن طريق تضافر القرائن إن صح في الدراسات النصي
الحديثة التي تعنى بتحليل النص فال يصح في الدراسات النحوية واللغوية 

 )٣٨٠ (" .التي وصلت إلينا من األسالف

ومن المالحظ أن الدآتور تمام استعمل مصطلح الحيز حين تحدث  

عن عمل النواسخ وحروف الجر والجزم ، وقصد به حيز عمل العامل، 

رفنا أنها تدخل على الجملة ع"وهذا مأخوذ من قوله عن آان وأخواتها 

اإلسمية، فيسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرًا لها، ولم يسم اسم آان فاعًال 

 )٣٨١ ("ألن الفاعل إنما هو محدث الحدث وليس في آان معنى الحدث

                                                 
 .٢٣١اللغة العربية ومبناها تمام حسان ص  ) 377(

 .٢٣٢المصدر السابق ص  ) 378(

 .٢٣١اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان ص  ) 379(

 .٢٨العربية والتفكير النحوي ، ممدوح عبد الرحمن ، ص  ) 380(

 .١١٣الخالصة النحوية ، تمام حسان ، ص  ) 381(



)١٤٣( 

يرى أن علماء اللغة العربية بعد أن مجعوا شواهدها :  رأي خليل عمايره -٥

 بقواعد  تأيت عليها الكلمات يف السياق اجلمليِّعللوا للكيفية اليت،ووضعوا قواعدها 

 لكل سوِِّغ  فقادهم ذلك إىل ضرورة إجياد م، ما كان يف اللغة مثلها،يقيسون عليها

كيفية تكون عليها الكلمة فكانت نظرية العامل وكان القول باألدوات املختصة وغري 

املسوِّغ امل عن إعطاء املختصة وعمل كل منها ، وكان القول بالتأويل فيما يعجز الع

 .)٣٨٢ ( لهاملقنع

   ويرى الدكتور عمايره أن احلركة اإلعرابية ذات قيمة داللية كبرية وا يتم حتويل 

اجلملة التوليدية عن أصل افتراضي كانت عليه لإلخبار وحركته الرفع إىل مجلة حتويلية 

واالسم أو الفعل ذات معىن آخر، وهذا يكون يف مجلة التحذير واإلغراء واالختصاص 

املنصوبني على املعية ، وحركة النصب يف االسم بعد كم االستفهامية حموالً عن حركة 

اجلر بعد كم اخلربية فال أثر لعامل وال حاجة لتقدير عامل وما القول بالعامل يف هذه 

ي التعابري إال اعتماد للبحث يف املبىن واحلركة اإلعرابية وتربيرها ، وإمهال للمعىن الذ

ويرد عمايره على ابن يعيش وابن السراج واألمشوين يف قوهلم .جاءت اجلملة أصالً له 

 .)٣٨٣ ("أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف حمل اإلعراب" يف اإلعراب بأنه 

إن الحرآة اإلعرابية شأنها شأن أي فونيم : لهؤالء نقول : " فيقول

ا في النفس من معنى، في الكلمة له قيمة وأثر في اإلفصاح واإلبانة عم

فيكون تغيرها محققًا لما في نفس المتكلم من معنى يريد اإلبانة واإلفصاح 

فإن السامع يدرك أنه قد أراد نقل ) بالضمة(عنه ، فإذا قال المتكلم األسُد 

فإن المعنى يتغير إلى معنى )بالفتحة(األسَد : خبٍر ليس غير، ولكنه إن قال

                                                 
 .٢٧-٢٦العامل النحوي خليل عمايره ص  ) 382(

 .١/١٩، شرح األشموني ١/٤٢همع الهوامع السيوطي ،  ) 383(



)١٤٤( 

فما آان ...كلم ويريد أن يفصح عنه التحذيرالذي هو في ذهن المت

وليست الحرآة اإلعرابية  ... التغييرفي الحرآة إال نتيجة للتغيير في المعنى 

 .)٣٨٤ ("نتيجة ألثر عامل آما يرى النحاة 

فالحرآة اإلعرابية تكون اقتضاء لقياس لغوي "ويضيف عمايره  

أعطوا لكل جاء عن العرب األول ورصد النحاة القدماء له أبوابًا نحوية 

باب نحوي حالة إعرابية ولها حرآة معينة وقد تتغير الحرآة اإلعرابية 

اقتضاءًا لعنصر من عناصر التحويل آالزيادة أو الحرآة التي تنقل معنى 

 .الجملة من الخبريه إلى معنى التحذير واإلغراء 

ويخلص عمايره إلى أن الحرآة اإلعرابية ليست بأثر عامل البتة بل  

 اقتضاء إما لكلمة أو لحرف جاء زيادة على الجملة التوليدية هي حرآة

أو الخبر بعد آان، وقد جعل عمايرة لكل جملة ) إنَّ(آما في المبتدأ بعد 

 )٣٨٥ (.بؤرة فالجملة الفعلية بؤرتها الفعل واالسمية بؤرتها المبتدأ

آان هذا موقف الدآتور عمايره من العامل والذي يظهر لنا أنه 

فسيرًا آخر ، فال يرى في النحو عامًال وال معموًال ، وإنما فسرالعامل ت

يجعل المعنى هو المقتضي للحرآات اإلعرابية ، وفي نظرنا أن اقتضاء 

االسم للفتحة مع الحرف الناسخ أو الضمة مع الفعل الناسخ أو الكسرة مع  

حرف الجر مؤذن لإلسم بحمل المعنى الذي يمليه ذلك الحرف أو تلك 

حمل معنى التشبيه لالسم ) الكاف(و الحرآة، وبما أن حرف الجر الكلمة أ

يوم تكون "في قوله تعالى ) الكسرة(بعده وأعطاه من عالمات اإلعراب 

فهذا يعني أن مصطلح االقتضاء " السماء آالمهِل وتكون الجبال آالعهِن
                                                 

 .١٦٦-١٥٦في نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايره ، ص  ) 384(

 .٩٢العامل النحو خليل عمايرة ، ص  ) 385(



)١٤٥( 

وقد ذآر العكبري أن علة ..عند عمايرة مساويًا  لمصطلح العمل عند النحاة

فالفعل المتعدي يقتضي الفاعل والمفعول فهو عامل . )٣٨٦ (عمل االقتضاء ال

 )٣٨٧ (.فيهما

وعلى هذا فإنه ال فرق بين نظرة النحاة للعامل ونظرة الدآتور خليل     

عمايرة وإنما الفرق في االصطالح فالنحاة أجمعوا على اإلعمال وعمايرة 

 .قال باالقتضاء
دوح عبد الرحمن منه حيث ونختم حديثنا عن العامل بموقف مم 

يرى ممدوح أن نظرية العامل أو القرينة اإلعرابية لم ترد من فراغ لكنها 
وردت من مراقبة النحاة لالستعمال العربي سواء على مستوى المفردات 
أو التراآيب ، ومن ثم النص بأآمله؛ وآل من العالمة اإلعرابية والعوامل 

 لكيفية نظم الكالم ومراقبة وظائف والمعموالت تعد محصلة إلدراك النحاة
المفردات داخل التراآيب وعالمات الوحدات اللغوية بعضها مع بعض ، 

 )٣٨٨(. وآيفية تعلق آل منها باآلخر
والحقيقة أن اعتراضات المعترضين على نظام " ويضيف ممدوح  

العامل أو العالمات اإلعرابية في النحو العربي والتشكيك في قيمتهما لم 
 بنات أفكار المحدثين وحدهم ، وإنما استمدوا آل ذلك من رصد يكن من

هؤالء لتاريخ الفكر النحوي العربي ومالحظة بعض النحاة واللغويين دون 
سائرهم ومن ذلك استناد المحدثين إلى أفكار ابن مضاء، واستناد ابن 
مضاء نفسه إلى بعض آراء ابن جني وتوجيهها وفقًا لما يريد ، واستناد 

 )٣٨٩ ("ور أنيس في رأيه عن العالمة اإلعرابية إلى قطربالدآت

                                                 
 ٢٣٠ن البصريين والكوفيين العكبري صالتبين عن المذاهب النحويي ) 386(

 .٣٣٥ ص ١شرح الرضى على الكافية ، الرضى االسترابادي ج ) 387(

 .١٨٦ممدوح عبد الرحمن ، ص . العربية والتفكير النحوي ، د  ) 388(

 .١٨٥المصدر السابق ص  ) 389(



)١٤٦( 

א א
א א

א :א

وهذه المرحلة تبدأ بإرهاصات التعليل األولى حيث : مرحلة النشأة: أوًال

أدرك واضع النحو خطر االنحراف عن سنن العرب في آالمهم وضرورة 

 والسيما – الكليات و القواعد يقيس الناس استنباط قوانين مطردة شبه

 )٣٩٠ (. عليها سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه باألشباه-غير العرب

   وقد تمثلت المرحلة األولى لنشأة التعليل في روايات  وضع النحو  

َأنَّ اهللا بريء من "  العربي ، ومن ذلك ماُرِوَي أن رجًال قرأ قوله تعالى

 "مات أبانا و ترك بنون" وآخر قال )٣٩٢(بالجر)٣٩١("المشرآين ورسوله

 " يا أبت ما أشد الحُر "  وقالت ابنة أبي األسود الدؤلي متعجبة )٣٩٣(

 .بالرفع )٣٩٤(

ومن هنا أدرك واضع النحو االنحراف عن سنن العرب في آالمهم    

أو ما سمي باللحن ، وردَّ واضع النحو األول  االنحراَف دون تصريح بعلة 

و الفاعلية أو المفعولية  أو اإلعراب مما يشير إلى أن التعليل المعنى أ

                                                 
 .٤٧٠مقدمة ابن خلدون ص  ) 390(

 .٣سورة التوبة اآلية  ) 391(

 .٨بي ص مراتب النحويين الحل ) 392(

 .١٩٣-١٨٩ ص ٢٥تاريخ دمشق ابن عساكر ج ) 393(

 .٣٠٢، ص ١٢األغاني األصفهاني ج  ) 394(



)١٤٧( 

النحوي نشأ إحساسًا فنيًا برفض بعض األنماط الترآيبية قبل أن يصبح 

 .)٣٩٥ (.اصطالحًا علميًا يعلل ذلك الرفض

 

   وترتبط البداية الحقيقية للتعليل بعبد اهللا بن أبي زيد المعروف بابن أبي 

أول من بعج النحو "هـ الذي يعتبر ١١٧ سنة  إسحاق الحضرمي المتوفى

 .)٣٩٦ ("ومدَّ القياس وشرح العلل

א א א
 :   آان للعلة عند ابن أبي اسحاق مظهران هما

اعطاء حكم ما توجد فيه العلة الخاصة من آالم الناس حكم ما توجد : األول

 بقاعدة عامة فتصبح فيه العلة نفسها من آالم العرب المطرد الذي جرد

القاعدة المجردة باالستقراء الناقص علة للحكم النحوي آما في 

 :)٣٩٧ (اعتراضات ابن أبي إسحاق على الفرزدق 

 على زواحف تزجى خمها رير  مستقبلني مشال الشام تضربنا 

إذ قال ابن أبي إسحاق إنما هي ريُر بالضم ألن مقتضى القاعدة التي 

مطرد أن هذا الموضع موضع رفع ؛ ألن ابن أبي جردها من آالم العرب ال

إسحاق آان معنيًا بما يطرد وينقاس ومن هنا نشب صراع بين الفرزدق 

                                                 
 .٣٦نظرية التعليل في النحو العربي ، حسن خميس ، ص  ) 395(

 .١٤ ص ١طبقات فحول الشعراء ابن سالم ج  ) 396(

 .٢١٣ ، ص ١ديوان الفرزدق ج ) 397(



)١٤٨( 

وابن أبي إسحاق جعل األخير منهما يفتتح بابًا جديدًا الحتواء غير المطرد 

 .)٣٩٨ (من آالم العرب الفصحاء بحمل الكالم على المعنى

خريج لما يأتي مخالفًا لكالم العرب التأويل وهو التماس الت: والثاني 

المطرد وآان تأويل ابن أبي إسحاق حمًال على المعنى ال يكاد يجاوزه ؛ إذ 

ُرِوَي عن أبي عمرو بن العالء معاصر ابن أبي إسحاق أنَّه قال عندما 

 :سمع الفرزدق ينشد 

 )٣٩٩ (من المال إال مسحتًا أو مجلف  وعض زماٍن يا ابن مروان لم يدع  

، ولعل هذا ما قصده )٤٠٠ (لم يبق سواه:  وهو جائز على المعنى أيأصبت

ابن أبي إسحاق عندما تراجع عن اعتراضه على الفرزدق في البيت 

 .)٤٠١ (السابق ، فقال وللرفع وجٌه 

 أهم مميزات التعليل يف هذه املرحلة

 . ربط التعليل باحلكم النحوي وتأسيس أصل التوافق مع األحكام النحوية-١

خدام علة المعنى مطردة وغيرمطردة إذ؛ُعدَّ المعنى معيارًا من است-٢

 .معايير التعليل

 . نشأة االجتهاد في التعليل واختالف وجهات نظر العلماء فيه-٣

א: :א

                                                 
 .٣٧يس ، ص نظرية التعليل في النحو العربي ، حسن خم ) 398(

 

 .٢١ ص ٢ديوان الفرزدق ج  ) 399(

 .٢٨ تحقيق السامرائي ص ٣نزهة األلباء في طبقات األدباء ابن األنباري ط  ) 400(

 .٩١الموشح المرزباني ص  ) 401(



)١٤٩( 

    ويمثل هذه المرحلة الخليل بن أحمد الفراهيدي وتالمذته وعلى رأسهم 

استنبط من علل النحو ما لم يستنبطه "قد-مه اهللارح-سيبويه،وآان الخليل

 )٤٠٢ ("أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق

    وآانت تعليالت الخليل تتصف بقربها من روح اللغة ومن أمثلة تعليله 

 "آفى باهللا شهيدًا بيني وبينكم:"ما جاء في آتاب سيبويه في قوله تعالى

باء عملت ، والموضع موضع  إنما هو آفى اهللا ، ولكنك لما أدخلت ال)٤٠٣(

   )٤٠٤ (.نصب وفي معنى النصب
     وقد آان التعليل في آتاب سيبويه أداة للربط بين نظامين نظام اللغة 

 ، وآان سيبويه )٤٠٥(بنصوصها المتباينة ونظام النحو بتصوراته وأحكامه
يجّر إلى حيز الظاهرة النحوية ما يعلل وجوهًا ال تنتمي إليها آما في تقعيد 

خول الفاء على جواب الشرط في حاالت محددة، إذ أجاز سيبويه أن تقول د
الذي يأتيني فله درهم ؛ ألنه في معنى الجزاء، فدخلت الفاء في خبره " 

 . رعاية للمعنى)٤٠٦ ("آما تدخل في خبر الجزاء
   ومنهج سيبويه في تعليل الكتاب هو التناظر ومراعاة سياق الحال 

 .ىوآثرة االستعمال والمعن
   وقد نزع المبرد إلى إقامة معايير ثابتة عللها الربط العقلي بين األحكام 

فربط بين النظرية ا لنحوية والحكم النحوي . النحوية والتصور النظري لها
اعلم أن حق األسماء أن : بالعلل العقلية المناسبة من وجهة نظره فقال

رعته األفعال، تعرب و تجمع وتصرف، فما امتنع منها من الصرف فلمضا
                                                 

 .٤٥-٤٣طبقات النحويين واللغويين الزبيدي ، ص ) (402
 .٥٢وت اآلية ، العنكب٢٩، يونس اآلية ٤٣، الرعد اآلية ٩٦سورة األسراء اآلية  ) (403
 . ، عبد السالم ١/٩٢الكتاب  ) (404
 .٤٣نظرية التعليل في النحو العربي ، حسن خميس ، ص  ) (405
 الكتاب سيبوية  ) (406



)١٥٠( 

" وآل ماال يعرب من األسماء فمضارع به الحروف، ألنه ال إعراب فيها
)٤٠٧( . 

 يعني الفعل -، فحرك هذا.وآان حق آل مبني أن يسكن آخره: "وقال   
وذآر ..." وذلك أنه- يعني األفعال المضارعة-الماضي لمضارعته المعربة

 .)٤٠٨( وجوه المضارعة بين الفعل الماضي والفعل المضارع

 إنما دخلها اإلعراب - يعني المضارعة-اعلم أن األفعال : "    وقال
لمضارعتها األسماء، ولوال ذلك لم يجب أن يعرب منها شيء وذلك أن 

 )٤٠٩ ("األسماء هي المعربة

ال تضيف أحكامًا جديدًة بل تؤآد صحة الحكم ) الشبة (فالمضارعة  
بين النظرية النحوية النحوي في المستوى النظري ، وتحقق االنسجام 

 .)٤١٠ (والحكم النحوي

   لكن ابن آيسان خالف أستاذه المبرد ولم يرض بتعليله وجاء بتعليل 
والذي :"جديد خرج فيه عن تصور النحاة ألحكام البناء واإلعراب فقال

أذهب إليه أن البناء إنما هو األصل الذي يعم المعرب وغيره وأن المعرب 
اإلعراب األسماء المتمكنة لحاجتهم إلى مخرج منه، فخرج عنه إلى 

إعرابها للمعاني التي صرَّفوها، وضارعتها األفعال ،فأدنيت منها، ولم 
تلحق بها، وقصرت عنها وتباعدت الحروف التي للمعاني ،فلزمت األصل 

 )٤١١ ("الذي بنيت عليه

                                                 
 .١٧١ ، ص٣المقتضب للمبرد ج ) 407(

  .٨٢-٨١ ص ٤ وج ٣-٢ ، ص ٢المقتضب للمبرد ج  ) 408(

 .١، ص ٢المصدر السابق ، ج  ) 409(

 .٤٥العربي ، حسن خميس ، صنظرية التعليل في النحو  ) 410(

 .٢٢٥-٢١٨مجالس العلماء للزجاجي ص  ) 411(



)١٥١( 

א א א :מ
 .الم العرببناء التعليل على استقراء ناقص لك -١

 .تميز جماعة من النحويين بالتعليل-٢

 .االحتجاجارتباط التعليل بالتعليم بعد عصر -٣

انتشار التعليل وشموله ومحاولة بناء تفسير آلي للنحو فأصبحت العلة  -٤
اجتهادًا من النحوي وفق أصول تعارفوا عليها وفي ذلك يقول األستاذ 

ون ألنفسهم بحرية الرأي يحتفظ النحوي" محمد عبد الخالق عظيمة 
وانطالق الفكر فال يعرفون الحجر على اآلراء وال تقديس رأي الفرد مهما 

 .)٤١٢(" علت منزلته

بن أحمد أول من جعل العلة اجتهادًا من النحوي فقد ولعل الخليل 
 سئل -رحمه اهللا- الخليل بن أحمد أنَّ" روى الزجاجي عن بعض شيوخه 

عن العرب أخذتها أم  : فقيل له ،ي النحو بها فعن العلل التي يعتلُّ
  ،سجيتها وطباعها العرب نطقت على إنَّ:اخترعتها من نفسك؟ فقال 

 عنها وإن لم ينقل ذلك ،وعرفت مواضع  آالمها وقام في عقولها علله
أنه علة لما عللت منه، فإن أآن أصبت العلة فهو  واعتللت أنا بما عندي

ة له، فمثلي في ذلك مثل رجل دخل دارًا الذي التمست ، وإن تكن هناك عل
 ربمحكمة البناء عجيبة النظم واألقسام وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخ

 أو البراهين الواضحة، والحجج الالئحة فكلما وقف هذا الرجل في لصادقا
إنما فعل هذا هكذا لعلة آذا وآذا، ولسبب آذا : الدار على شئ منها قال

اله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني له وخطرت ببسنحت وآذا 
للدار فعل ذلك للعلة التي ذآرها هذا الذي دخل الدار وجائز أن يكون فعله 
 ،لغير تلك العلة إال أن ذلك مما ذآره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك

                                                 
 .١٤ ص١دراسات ألسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عظيمة القسم األول ج ) 412(



)١٥٢( 

 مما ذآرته بالمعلول قفإن سنحت لغيري علة لما عللته من النحو هي ألي
 .)٤١٣ ("هافليأت ب

وقد سار سيبويه على نهج شيخه الخليل في إيمانه بعلة آل وجه من     
وليس شئ : " الباب مفتوحًا للوصول إليه فقال وجوه العربية وترك

 ثم سار بعدهما ابن جني )٤١٤ ("يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجهًا 
 ما وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل : "حيث يقولعلى المنهج نفسه 

 به وتستمد ضئاستكرهوا عليه، نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك ، فتست
 )٤١٥ ("التنبه على األسباب المطلوبات منه

 فله مذهب - يعني العرب–آل ما فعلوا " وآان المازني يرى أن 
 )٤١٦ ("وحكمة

:אא:
ي ومتثلت يف حماوالت وضع بدأت هذه املرحلة مع بدايات القرن الرابع اهلجر    

عتماد على استقراء مادة النحو من الأطر منهجية نظرية جلوانب من نظرية النحو با
نتقال بالنظرية النحوية من مرحلة لالمؤلفاته األوىل السيما كتاب سيبويه وذلك 

النحاة يف درسهم النحوي ا األعراف غري املكتوبة إىل مرحلة القوانني اليت يترمسه
  وابن جين ، والسريايف، والزجاجي ،م النحاة يف هذه املرحلة ابن السراجومن أعال

 .ي رب والدينوري وابن األنباري والعك ، وعبد القاهر اجلرجاين،

 التعليل عند ابن السراج -١

                                                 
 .٦٦-٦٤اإليضاح في علل النحو الزجاجي ص  ) 413(

 .٣٢ ص ١الكتاب سيبوية ج  ) 414(

 .٥٤-٥٣، ص ١الخصائص ابن جني ، ج  ) 415(

 .٢٩٩ ص ٢صف ابن جني ج المن ) 416(



)١٥٣( 

: " نظر ابن السراج في اعتالالت النحاة فوجدها على ضربين
 وضرب  اعل مرفوعآل ف: ضرب منها هو المؤدي إلى آالم العرب، آقولنا

ة العلة مثل أن يقولوا ِلَم صار الفاعل مرفوعًا؟ والمفعول به لَِّعآخر يسمى 
ان ما قبلهما مفتوحًا قلبتا ألفًا؟ آمنصوبًا؟ ولم إذا تحرآت الياء والواو و

أن نتكلم آما تكلمت العرب ، وإنما ُتستخرج منه : وهذا ليس يكسبنا
ن بها فضل هذه اللغة على غيرها حكمتها في األصول التي وضعتها وتبي

 .)٤١٧ ("من اللغات

 : ابن السراج جعل النحو مستويني ويظهر أنَّ   

 كالم العرب تعريفاً وتركيباً بتحقيق الصواب املعلل بالعلة مستانتحاء : األول
 .األوىل املطردة

كتشاف حكمة العرب يبحث يف علة العلة متجاوزاً علة الصواب األوىل ال: والثاين
سراج يف أصوله ال كالمها وهذا املستوى من التعليل نظري مل يستهدفه ابن يف

وغرضي يف هذا الكتاب ذكر العلة اليت إذا اطردت وِصلَ " وذلك واضح من قوله
  .)٤١٨ ("ا إىل كالم العرب فقط

 التعليل عند الزجاجي-٢

 :هي قسام قسم الزجاجي علل النحو إىل ثالثة أ 

ليت يتوصل ا إىل تعلم كالم العرب ألننا مل نسمع حنن وال وهي ا : علل تعليمية_١
 مثال ذلك أنا ملا ريه،وإمنا مسعنا بعضاً فقسنا عليه نظ، غرينا كل كالمها منها لفظاً 

مسعنا قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو 

                                                 
 .٣٥ ص ١األصول ابن السراج ج  ) 417(
 .٣٦ ، ص ١األصول ابن السراج ج  ) 418(



)١٥٤( 

 ألنا علمناه كذلك نَّأ ، نصبت ب)إن زيداً قائم(ومنه … ذاهب وما أشبه ذلك
 .)٤١٩ ("ونعلمه

وهي اليت تعلل محل الكالم بعضه على بعض لشبه لفظي أو  : علل قياسية_٢

 عليه فحملت الفعل املتعدي تمعنوي كما يف تعليل نصب اسم إن بأا ضارع

 .)٤٢٠ (وأعملت

وهي كل علة بعد العلة القياسية ، كالبحث يف وجه الشبه : العلل النظرية _٣
سبب تقدمي املنصوب على  و  والفعل ونوع األفعال املشبه ا وزمنها )إنّ(بني

 .اخل…املرفوع 

فالعلة التعليمية تفسر الشبه يف الباب النحوي، أما العلة القياسية فتفسر الشبه     
كانت طبيعة  ، وقد بني بابني حنويني أو أكثر كتشابه اسم إنّ واملفعول به يف النصب

زجاجي مستنبطة من استقراء كالم العرب بعد وجوده وليست العلة النحوية عند ال
سبباً حقيقياً يف إجياد كالم العرب على تلك الصورة تصريفاً وتركيباً ويف هذا يقول 

إن علل النحو ليست موجبة وإمنا هي مستنبطة أوضاعاً ومقاييس " الزجاجي
 .)٤٢١ ("وليست كالعلل املوجبة لألشياء املعلولة ا

يني يف استنباط العلل يقوم على جعل الدليل أمارة على املدلول ومنهج النحو
عليه، ويعرب عن هذه األمارة بالعلة وهي يف حقيقتها دليل تابع ملا هو مقرر موجود 
يف كالم العرب فمجيء الفاعل مرفوع بعد كل فعل يدل على أن الفعل أمارة على 

تنباط العلل كمنهج أهل رفع الفاعل كأنه أحدث الرفع، وليس هذا املنهج يف اس
 جيعلون العلة سبباً حقيقياً يف إجياد املعلول ينتفي املعلول بانتفائها ناملنطق الذي

                                                 
 .٦٤مازن المبارك ص / اإليضاح في علل النحو الزجاجي ، ت  ) 419(

 .٦٤المصدر السابق ص  ) 420(
 .٦٤اإليضاح في علل النحو الزجاجي ص  ) 421(



)١٥٥( 

كجعل النار علة للحرق ينتفي احلرق بانتفائها، وعلل النحو ليست موجبة ذا 
 )٤٢٢ (.لكنها موجبة يف املفهوم النحوي. املفهوم املنطقي كما يرى الزجاجي

 وي عند الرمانيالتعليل النح-٣

 عدهعرف الرماين بأنه متكلم معتزيل مزج النحو بالكالم مزجاً منطقياً ، وقد 
 .)٤٢٣ ("أول من مزج النحو باملنطق"ه الراويـاذ طــاألست

ومنهج الرماين يف كتبه منهج تعليلي يبدأ بالبحث عن العلة و ينتهي بتوضيحها 
 .)٤٢٤ (بالوصف أو املعىن أو الوظيفة

 :ة عند الرماني نوعان العلة النحوي

وهي اليت يطرد احلكم ا يف النظائر حنو علة الرفع يف االسم  :العلة القياسية -١
وهي ذكر االسم على جهة معتمد الكالم ، وعلة النصب فيه ذكره على جهة 

 )٤٢٥ (.الفضلة يف الكالم وعلة اجلر ذكره على جهة اإلضافة

جعل الرفع للفاعل ألنه :  احلكمة حنو وهي اليت تدعو إليها :كمية العلة احل -٢
أول لألول وأحق باحلركة القوية ألا ترى بضم الشفتني من غري صوت وميكن أن 
 يعتمد ا، فتسمع، واملضاف إليه أحق باحلركة الثقيلة من املفعول به ألنه واحد

 .)٤٢٦ (واملفعوالت كثرية،

ة علة اختصاص، ياحلكمفالعلة القياسية عند الرماين علة استحقاق، والعلة 
فالفاعل مثالً يستحق عالمة رفع مناسبة له يف أحواله كلها فكل علة تدور يف فلك 

 ها قياسية لكن البحث يف علة اختصاص الفاعل بالعالمة اليت استحقةاالستحقاق عل

                                                 
 .٥٧س ص نظرية التعليل في النحو العربي حسن خمي ) 422(
 .١٣٢تاريخ علوم اللغة العربية طة الراوي ص  ) 423(
 .٢٧٣-٢٧٢ ، ص ١شرح الكتاب، للرماني ج  ) 424(
 .٨٤الحدود الرماني ص  ) 425(
 .٨٥الحدود الرماني ص  ) 426(



)١٥٦( 

حبث عن العلة احلكمية اليت دفعت أبا حيان األندلسي إىل التحذير من علل الرماين 
 .)٤٢٧ ("كم وعلل الرماينايإ:" حني قال

مل الرماين املعىن يف تعليالته فقد أدرك أن لأللفاظ املعربة واملبنية، خاصة هومل ي
وال تنظر : " دوراً وظيفياً يف الكالم يتكئ على املعىن ويف ذلك يقول،حروف املعاين

 .)٤٢٨ ("إىل ظاهر اإلعراب وتغفل املعىن الذي يقع عليه اإلعراب

 عند ابن جنيالتعليل النحوي -٤

أقام ابن جين يف كتاب اخلصائص هيكالً نظرياً للنحو العريب يتجاوز توضيح 
اجلر واجلزم إىل اكتشاف ما وراء هذه احلاالت من وحاالت الرفع والنصب 

 .)٤٢٩ (أوضاع ومبادئ

اخلصائص حبث فيما وراء النحو يستهدف الوصول إىل األصل العميق لتناسق ف 

عضها البعض على هيئة نظام فائق الدقة يستثري قرائح أحكام النحو العريب مع ب

املشتغلني به والسيما النحاة إىل حماولة كشف أسراره وسرب أغواره هلذا انتهج ا بن 

جين منهج الفقهاء يف استنباط العلل مستعيناً بإشارات متناثرة يف كتب النحاة مجع 

حظة وسعة يف الثقافة ، املال بعضها إىل بعض مبا أويت من دقة يف النظر وقوة يف

واعلم أن هذه املواضع  : ةيتضح ذلك من قوله بعد أن حرر فصوالً يف العلة النحوي

 -يعين النحاة–متها ،وعقدت العلة علىمجموعها قد أرادها أصحابنا ماليت ض

.. او، وإياها نو ا أرادواوا ا مقدمة حمروسة فإم هلءوعنوا ا ، وإن مل يكونوا جا

 .)٤٣٠ ("عون إليه متفرقاً قدمناه حنن جمتمعاًفالذي يرج

 :وقد رأى ابن جين أن علل النحو على ضربني    

 :العلة املوجبة : األول
                                                 

 .٣٩٣أبو حيان النحوي خديجة الحديني ص  ) 427(
 .٦٢٢-٦٢٣، ص ٢شرح الكتاب الرماني ج ) 428(
 .٣٣  ص١الخصائص ابن جني ج  ) 429(
 .١٦٢ ص ١الخصائص ابن جني ج  ) 430(



)١٥٧( 

 رفع ةكعل،  حنوي بالسماع املطرد عن العرب موهي اليت تؤدي إىل إجياب حك

 هذه العلل أياً كانت تؤدي  ألنَّ ؛ أو جر املضاف إليه ، أو نصب املفعول،الفاعل

 ومن مث فهي علل موجبة  ،جياب رفع الفاعل ونصب املفعول وجر املضاف إليهإ إىل

 وهذا هو املفهوم النحوي للعلة  ،باالستنباط ال بالسبق الوجودي على املعلول

 .)٤٣١(املوجبة

 :العلة اوزة : لثاينوا

وهي التي تؤدي إلى التخيير بين حكمين نحويين أو أكثر وتجيز   

ومن علل الجواز أن تقع "  كما في قول ابن جنيالوجهين أو الثالثة

النكرة بعد المعرفة التي يتم بها الكالم وتلك النكرة هي المعرفة في 

: المعنى فتكون حينئذ مخيراً في جعل النكرة حاالً أو بدالً فتقول 

 رجالً ٍدمررت بزي: " على البدل أو)٢)١( "صالٍحٍل مررت بزيد رج"

بن جني العلة المجوزة سبباً فالعلة هي ويسمي ا،صالحاً على الحال

التي توجب الحكم النحوي وتنفي غيره والسبب هو الذي يجيز الحكم 

عمومهم يدخلون السبب في  النحوي وال ينفي غيره إال أن النحاة في

 .دائرة العلة ويجعلونه مرادفاً لمصطلح العلة

 وإمهال تقييدها يرى ابن جين أن العلة النحوية ليست مطلقة بل هي مقيدة،  و

 بني العلماء ناتج عن عدم أغلب اخلالف النحويأنَّ و ، )٤٣٣ (يؤدي إىل القدح ا

 وليس ،تقييد العلة بالوصف أو التخصيص، ووصف العلة أو ختصيصها تتميم هلا

 ال تعلل، فما مساه ابن - كما يرى ابن جين- العلةألنَّ؛ من قبيل تعليل العلة 

                                                 
 -١٤٥ ، ص ١الخصائص ج  ) 431(
 ١٦٥ص١ج الخصائص  ) 432(
 .١٥٢ ص ١الخصائص ج  ) 433(



)١٥٨( 

ابن جين أنه جتوز يف اللفظ ، فأما يف احلقيقة فإنه شرح السراج بعلة العلة يرى 

 .)٤٣٤ (وتفسري وتتميم للعلة

 وليست  ،ويرى ابن جين أن علل النحو ليست كعلل الفقهاء مبنية على النص 

إذ هي ،)٤٣٥ (منيبل هي أقرب إلىعلل املتكلِّ ،كعلل املتكلمني اليت تربهن عقلياً

 .ده وسياقه و تركيبهمستنبطة من مالحظة كالم العرب يف اطرا

 التعليل النحوي عند ابن األنباري-٥

حاول ابن األنباري أن يصوغ منهجاً للعلة وفق منهج أصول الفقه ألن النحو     

وعد التعليل دليل صحة  )٤٣٦ ("معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول

اد العلة طريقاً  فجعل احت ،وأحلق القياس النحوي بالقياس الفقهي، احلكم النحوي 

فقد رتب فيه " أسرار العربية" ويتضح هذا املنهج يف كتابه  ،الحتاد احلكم النحوي

هل بذل اجلهد يف تأأحكام العربية على األسباب والعلل وعدها أسراراً للعربية تس

مبا حيصل به - النحويني ذاهب يعين م-وصححت ما نسب إليها :" حتصيلها فقال

فساد ما عداه بواضح التعليل ورجعت يف ذلك كله إىل شفاء الغليل وأوضحت 

 .)٤٣٧ ("الدليل

 التعليل النحوي عند الدينوري-٦

                                                 
 .١٧٣ ص ١الخصائص ج  ) 434(

 .٥٣، ص ١الخصائص ج  ) 435(

 .٧٦نزهة األلباء ابن األنباري ص  ) 436(

 .٢٧أسرار العربية ابن األنباري ص  ) 437(



)١٥٩( 

 الدينوري املعروف باجلليس النحوي بالعلل النحوية يف موسىعين احلسني بن 
وبني فيه أقسام العلل وعدد أنواعها وبني أن ) لم العربيةعمثار الصناعة يف (كتابه 

 )٤٣٨ (:صنفاناعتالالت النحويني 

 .علة تطرد على كالم العرب وتنساق إىل قانون لغتهم -١

ف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم يف شعلة تظهر حكمتهم وتك -٢
 استعماالً وأشد تداوالً وهي واسعة الشعب إال  أكثرألوىلل موه،موضوعام

 :أن مدار املشهور منها على ثالثة وعشرين نوعاً وهي
 .واليقال رجل أثدى )ياء امرأةثد(مثل قوهلم   : علة مساع -١

مثل إعراب املضارع ملشاته االسم وبناء بعض األمساء   : علة تشبيه -٢
 ملشاتهااحلرف  

 ) .ودع(عن ) ترك ( كاستغنائم بـ : علة استغناء -٣

وكسرة ) ياٍء(؛لوقوعها بني ) يِعد(يف ) الواو ( كاستثقاهلم : علة استثقال -٤
 . 

ل ،وفتح نون اجلمع وكسر نون كرفع الفاعل ونصب املفعو :علة فرق -٥
 .التثنية 

اخلفيفة والثقيلة يف فعل األمر للتأكيد ) النون(مثل ادخاهلم  :علة توكيد -٦
. 

 .من حرف النداء ) اللهم(كتعويضهم امليم يف  :علة تعويض -٧

مثل كسرهم أحد الساكنني إذا التقيا يف اجلزم،محالً على  : علة نظري -٨
 .اجلر إذ هو نظريه 

 ) .إن َّ( محالً على نقيضها)ال ( ل نصبهم النكرة بـمث :علة نقيض -٩
 ذكر فعل )١("فمْن جاَءه موعظةٌ"مثل قوله تعاىل  : علة محل على املعىن -١٠

 . املوعظة وهي مؤنثة ،محالً هلا على املعىن ،  وهو الوعظ 

                                                 
 .٢٢٧راح محمود فجال ص اإلصباح في شرح االقت ) 438(



)١٦٠( 

 يف قراءة نافع )١)٢("سالسالًوأغالالً " مثل قوله تعاىل : مشاكلةعلة -١١
 .وعاصم 

 مثل جرهم ماال ينصرف بالفتح محالً على النصبثم عادلو بينهما      :معادلة علة –١٢
 .        فحملو النصب على اجلر يف مجع املؤنث السامل 

) هذا جحر ضٍب خرِب(مثل اجلر بااورة يف قوهلم  :  علة قرب وجماورة-١٣
 ،وضم  

 . ورا الدال ا)احلمد لُله (يف ) اهللا(       الالم من لفظ اجلاللة 
 .مثل تعليلهم رفع الفاعل  :  علة وجوب-١٤
ومن ذلك ماذكر يف تعليل اإلمالة من األسباب املعروفة فإن :وعلة جواز  -١٥

 ذلك 
 .       علة جلواز اإلمالة فيما أميل ، ال لوجوا 

حيث غلب املذكر على )٣("وكانت من القانتني "كقوله تعاىل: علة تغليب-١٦
 .املؤنث
 . )٤("ذلك بأنّ اهللا مل يك مغرياًنعمة "كباب الترخيم،وقوله تعاىل:ر علة اختصا-١٧
 .كاإلدغام :ف  علة ختفي-١٨
 .كصرف ما ال ينصرف  :  علة أصل-١٩
أي هذا اهلاللُ،فحذف لداللة احلال ) اهلاللُ(كقول املستهل: علة داللة حال-٢٠

 عليه  
ونفي حرفيتها؛ألا مع االسم )كيف(مثل استدالهلم على امسية  : علة حتليل-٢١

 كالم  

                                                                                                                                            
 ٢٧٥   سورة البقرة  اآلية  (1)
   .٤ سورة اإلنسان اآلية   (2)
      ١٢    سور ة التحريم اآلية (3)

 ٥٣   سورةاألنفال اآلية  (4)



)١٦١( 

       ونفي فعليتها اورا الفعل بال فاصل ،فاحلرف اليكون بضميمته حرف 
 ،والفعل 

 .        اليسند ملثله 
بفتح ما قبل الواو اشعاراً ) موسون ) :( موسى(كقوهلم يف مجع :  علة اشعار-٢٢

 .)الف (بأنَّ احملذوف 
فإن ) اضرب عنك اهلموم طارقها (ف نون التوكيد يف كحذ :  علة تضاد-٢٣

 . ألا للتوكيد وإمنا يلبيق به اإلثبات ) اضرب(األصل اثبات النون يف

 .كقوهلم إنَّ الفاعل أوىل برتبة التقدمي من املفعول  : علة أوىل-٢٤

 . يف تذكرته)٤٤٠ ()التاج بن مكتوم( وقد شرح هذه العلل 

אמ )٤٤١(.א

ومنها حماولة ابن السراج والزجاجي ، ظهور حماوالت تنظريية يف التعليل -١

 .وابن جين و ابن األنباري

اللباب يف " كتاب  بروز املنهج التعليلي يف صياغة النحو كما يالحظ يف -٢

البن " أسرار العربية" وكتاب  ،للعكربي" علل البناء واإلعراب

 . العباس أمحد بن حممد احلليبأليب" شرح علل النحو"وكتاب ،األنباري

بروز اجتاه معارض لإلسراف يف استعمال العلل النحوية وكان من أعالم  -٣

 .وابن مضاء القرطيب، والسهيلي ، وابن حزم ، جتاه ابن الطراوة الذلك ا

א:א א א :א
 .)٤٤٢ (قد متثلت هذه املرحلة يف ظهور اجتاهني متغايرينو

                                                 
هو أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي تاج الدين أبو محمد الحنفي النحـوي                  ) 440(

قيـد  : ( ويقع في ثالث مجلدات سـماها       ) التذكرة  ( ه  هـ من تصانيف  ٧٤٩المتوفي سنة   

 ) .١/٣٢٦(انظر بغية الوعاة ) األوابد

  .٧٨نظرية التعليل في النحو العربي حسن خميس ص  ) 441(



)١٦٢( 

حنوية عامة كشرح املفصل والت مققام على مجع العلل والترجيح بينها يف : األول

 .البن يعيش ، وشرح الكافية للرضي االستراباذي ، ومهع اهلوامع للسيوطي

قام على اختيار علة مناسبة أو أكثر والسكوت عن العلل األخرى، وهذا : الثاينو

 .بابن احلاجوكافيه هشام  الندى البن رواضح يف خمتصرات النحو كقط

وابن ، وبني لوأبو علي الش،  وابن يعيش ،ومن أعالم حناة هذه الفترة ابن اخلباز

 .وابن هشام، وأيب حيان ،  االستراباذي وابن مالك، والرضى ، ،عصفور

وقد متيزت هذه املرحلة بكثرة العلل ومزج العلة النحوية باملصطلحات 

 .الفلسفية واملنطقية

א א אא אא
  موقف ابن الطراوة من التعليل-١

فقد ذهب إىل أن املعىن )٤٤٣( الطراوة بتفرده بأراء خالف فيها مجهور النحاة        ابن

إذ نقل عن ابن أيب  ، هو األساس يف لسان العرب وال ارتباط بني املعىن وعالمة اإلعراب

 إىل حتلله ري وهذا يش)٤٤٤ (" شئتائت وانصب مإذا فهم املعىن فارفع ما ش: الربيع قوله

د الذهن للتمييز بني يتسد" ه فمفهوم النحو عنده أن،من بعض قيود نظرية العامل

ستقراء كالم من ا وليس علماً باملقاييس املستنبطة )٤٤٥ ("االستقامة يف الكالم واإلحالة

يف كالمهم ، ومل  بالعرب فإذا ماز املرء صحيح الكالم من خطئه فقد انتحى مست العر

 اً ابتداعت اتباع و تقليد ليس ابن الطراوة فاللغة عند،حيتج إىل معرفة مقاييس العربية

 .اًوجتديد
                                                                                                                                            

 .٨٢المصدر السابق ص  ) 442(

 .٤١سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص  ) 443(

 . ٦٠٢ ص ١بغية الوعاة السيوطي ج ) 444(

 .١٠١ن الطراوة ص رسالة اإلفصاح اب ) 445(



)١٦٣( 

 :وقد اعترض ابن الطراوة على عدد من علل النحاة ومنها

 .)٤٤٦ (علة املضارعة بني االسم والفعل املضارع-١

 .)٤٤٧ (قياس ا لشبه يف اإلعراب والعمل-٢

 .)٤٤٨ (الصرفعلل املنع من -٣

 موقف ابن مضاء القرطبي من التعليل -٢

ميثل رد ابن مضاء القرطيب على النحاة إعادة صياغة جلوانب من النحو العريب 

 القدر الكايف فيما أرادوه -كما يقول–وفق املذهب الظاهري بعد أن جتاوز النحاة 

ناع من حنو العربية فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها واحنطت عن رتبة اإلق

 )٤٤٩ (.ها بسبب الظنون اليت ليست كظنون الفقه وال كظنون الطبجحج

قصدي يف " هـويوضح ابن مضاء هدفه من تأليف كتاب الرد على النحاة بقول   

 .)٤٥٠ ("ف من النحو ما يستغين  النحو عنهحذهذا الكتاب أن أ

 ةاملضمرنكار العوامل إ و)٤٥١ (وقد ذهب ابن مضاء إىل ابطال نظرية العامل   

ومما جيب أن يسقط من النحو العلل : "والتقدير، والعلل الثواين والثوالث فقال

 مب رفع؟ )قام زيد(من قولنا ) دزي( وذلك مثل سؤال السائل عن  ،الثواين والثوالث

ومل رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال : ألنه فاعل ، وكل فاعل مرفوع فيقول: فيقال

 .)٤٥٢ (االستقراء من الكالم املتواترثبت ذلك ب. ذا نطقت به العربك: له

                                                 
 .٤٩المصدر السابق ابن الطراوة ص  ) 446(

 .٩٨، ٢٧،٤٩المصدر السابق ابن الطراوة ص  ) 447(

 .٩٧المصدر السابق ابن الطراو ص  ) 448(

 .٧٣-٧٢الرد على النحاة بن مضاء ص  ) 449(

 .٧٦-٧٢المصدر السابق ص  ) 450(

 .٧٦المصدر السابق ص  ) 451(

 .١٣٠المصدر السابق ص  ) 452(



)١٦٤( 

 اوقد أنكر ابن مضاء قياس الشبه بني الفعل املضارع واالسم املعرب كما دع    

 )٤٥٣ ( غري العمليةالتمارينإلغاء  إىل

  موقف أيب حيان األندلسي من التعليل-٣

آان موقف أبي حيان موقفًا وسطًا بين موقف ابن مضاء وموقف  
 .)٤٥٤ (. في تعليالتهم أحيانًاجمهور النحاة وإن خاض

 :وقد بنى أبو حيان موقفه من التعليل على رآيزتين هما

 رغبته في تيسير النحو العربي -٢  . تأثره بالمذهب الظاهري-١

 .في عصره

    ونتيجة لهاتين الرآيزتين اعترض أبو حيان على عدة جوانب من  

 :التعليل النحوي ومنها

 )٤٥٥ (.ج النحو بالمنطقاالعتراض على المبالغة في مز -١

 )٤٥٦ (.االعتراض على أصل اإلعراب -٢

آالعوامل والمعموالت . االعتراض على جوانب من أصل العمل -٣

 ونظرية االحتماالت اإلعرابية ، وعلل التأنيث والتثنية والجمع

)٤٥٧(. 

                                                 
 .٥٣-٣١المصدر السابق ابن مضاء ص  ) 453(

 .٣٨٩أبو حيان النحوي خديجة الحديني ص  ) 454(

 .٦٤ ص ١التذليل والتكميل أبو حيان ج ) 455(

 .١٢٦ ص ١المصدر السابق أبو حيان ج  ) 456(

 .٣٢٨، ١٣ ص ١المصدر السابق أبو حيان ج  ) 457(



)١٦٥( 

ومن هنا نستنتج أنَّ أبا حيان حاول أن يخفف من تغلغل التعليل في النحو 

 لها فائدة عملية وال تؤثر في معنى الكالم، فأخذ العربي في جوانب ليست

من المذهب الظاهري ما يتمشَّى مع منهجه ، ورغبته في تيسير النحو 

 ؛ لذا جاء موقفه وسطًا بين موقف ابن مضاء وجمهور )٤٥٨ (وتسهيله

 .النحاة

א א
ية وقد تمثل موقفه من التعليل في رفضه لنظر:  إبراهيم مصطفى -١

على أن أآبر ما يعنينا في نقد :" العامل وعنايته بنقدها حين يقول

 أنهم جعلوا اإلعراب حكمًا لفظيًا خالصًا يتبع لفظ - يعني النحاة–نظريتهم 

العامل وأثره، ولم يفوا بمذهبهم أولم تف نظريتهم بكل حاجاتهم في 

درًا في اإلعراب، ألنهم بعدما شرطوا أن يكون العامل متكلمًا به أو مق

 .)٤٥٩ ("الكالم، اضطروا إلى االعتراف بالعامل المعنوي

وقد رّد األستاذ محمد عرفه على آراء إبراهيم مصطفى في آتاب  

ووازن بين الكتابين األستاذ عبد ) النحو والنحاة بين األزهر والجامعة(

 .)٤٦٠ (.العال الصعيدي

 البن" الرد على النحاة" حقق شوقي ضيف آتاب : شوقي ضيف-٢

م وتأثر بآرائه و أخذ يدعو ١٩٤٧مضاء القرطبي و نشره ألول مرة سنة 

إلى تيسير النحو التعليمي باالنصراف عن نظرية العامل وما أدت إليه من 

                                                 
 .١٤٠منهج أبي حيان النحوي مزيد إسماعيل نعيم ص  ) 458(

 .٤١-٤٠ء النحو إبراهيم مصطفى ص إحيا ) 459(

 .٨١-٦النحو الجديد عبد العال الصعيدي ص  ) 460(



)١٦٦( 

علل ثوان وثوالث و إلغاء اإلعراب التقديري و المحلي وإعادة تنسيق 

 )٤٦١ (.أبواب النحو وغيرها مما نادى به بدعوى تيسير النحو

عارض الدآتور المخزومي التعليل على اإلجمال :المخزومي  مهدي -٣

قواعد : في النحو العربي(وقد عّد الدآتور السقا عمل المخزومي في آتابه 

م الخطوة الواسعة األولى في تيسير ١٩٦٦الذي نشره سنة ) وتطبيق

النحو :  وقد استمدها المؤلف من أربعة مصادر هي)٤٦٢ (النحو العربي

 ابن مضاء، وبعض آراء أستاذه إبراهيم مصطفى ، الكوفي، وتوجيهات

 )٤٦٣ (.وتجاربه الخاصة في تدريس النحو

:" وقد حدد الدآتور مهدي المخزومي هدفه من تأليف آتابه فقال 

هذا آتاب في النحو أقدمه بين يدي الدارسين مبّرأًً مما علق بالنحو طوال 

قد ألغيت منه عشرة قرون من شوائب ليست من طبيعته وال من منهجه ، ف

فكرة العامل إلغاًء تامًا ، وألغي معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية ال 

صلة لها بالدرس النحوي، وأبطلت فيه جميع التعليالت التي  ال تستند إلى 

االستعمال وحذفت من فصوله فصوًال لم تكن لتكون لوال شغف النحاة 

من آراء الدارسين األولين متخذًا ... بالجدل العقلي وتمسكهم بفكرة العمل

 )٤٦٤ (.أساسًا لدراسة النحو من أوله

                                                 
 ) .٤٧-٤٦مدخل التحقيق ص ( كتاب الرد على النحاة البن مضاء  ) 461(

  .٤٣-١١تجديد النحو شوقي ضيف ص  -

 .١٦٥-٧٩تسير النحو التعليمي شوقي ضيف ص  -

 .٦ في النحو العربي قواعد وتطبيق مهدي المخزومي ص ) 462(

 .٦-٤المصدر السابق ص  ) 463(

  .٤٠٦المصدر السابق ص  ) 464(



)١٦٧( 

وآان الدآتور مهدي المخزومي قد وصف النحو في القرن الرابع  

في متاهة من التعليالت والتفسيرات التي ال تمت إلى اللغة : "الهجري بأنه

 .)٤٦٥ ("بصلة

 لئال )٤٦٦ (وقد جعل الدآتور المخزومي األسماء المبنية آنيات 

اإلعراب والبناء ، فنظر إلى شكل االسم المبني من : ف لالسم بحكمينيعتر

هو (في جملة ) هو(وأهمل وظيفته فالضمير : حيث عدم تغير آخره غالبًا

أي أنهما متبادالن وظيفيًا ) زيد يدرس(قام بوظيفة االسم في جملة ) يدرس

 )٤٦٧ (.وهذا يجعلهما في فئة واحدة

جعله يلغي أثر المحذوف في ورفض الدآتور المخزومي للعامل  

اإلعراب ويحصر النحو في أول مستوياته وهو مستوى تقرير األحكام إذ 

آان يكتفي بتسمية الكلمة فاعًال أو مفعوًال أو خبرًا، ولعل المخزومي أراد 

قصر النحو على غايته األولى فقط وهي التعليم مع أن التعليل من الوسائل 

قادرًا على بناء ) بناًء(خزومي قد تنتج الناجحة في التعليم فقواعد الم

قادرًا على بناء الجمل ) مهندسًا(الجمل لكنها ال تستطيع أن نتج 

 )٤٦٨ (.وتفسيرها

ومع إنكار المخزومي للعلة النحوية إال أنه علل لجّر األسماء  

 )٤٧٠ (.وقال باألصل والفرع في أدوات االستفهام)٤٦٩(الممنوعة من الصرف

                                                 
 .٨٥أعالم في النحو مهدي المخزومي ص  ) 465(

 .٤٧-٤٦في النحو العربي قواعد وتطبيق مهدي المخزومي ص  ) 466(

 .٢٢٠نظرية التعليل في النحو العربي حسن خميس ص  ) 467(

 .٢٢٠المصدر السابق حسن خميس ص  ) 468(

 .٧٧عربي قواعد وتطبيق مهدي المخزومي ص في النحو ال ) 469(



)١٦٨( 

أنضيق :" وقد دافع عن فلسفة النحو وعلله فقال : األستاذ علي النجدي-٤

بفلسفته؟ وآيف؟ وآل شئ من الثقافة اللغوية والدينية قد دخلته الفلسفة، 

وأثرت فيه وصبغته بصبغتها وما آان ممكنًا أن يسلم منها النحو وحده، 

وإال آان عجبًا أو تلفيقًا يراد به إخفاء طابع الثقافة وسمة العصور في 

 .)٤٧١ ("النحو خاصة

أم نضيق بعلله وحجج المختلفين فيه؟ وآيف؟ "ويضيف النجدي  

وطبع اإلنسان البحث عن األسرار ، والسؤال عن المجهوالت واإلنكار في 

الحجاج، فالنحاة بما أتوا من هذا إنما يستجيبون للطبع المستنير في 

استنباط المسائل، وعرضها على الناس فترضى العقول وتطمئن القلوب 

 .)٤٧٢ ("ذ ما تأخذ عن بينة وتدع ما تدع عن بينةوتأخ

    وهذا رأي وجيه إال أنَّ تأثير الفلسفة لم يكن له ذلك السلطان الذي يغير 

معالم الفكر وال يسلم منه علم من العلوم آما يرى النجدي ، على أننا ال 

ننكر التأثير والتأثر بين األمم، وإنما ذلك التأثير، إن وجد فعلى درجات 

 . فاوتة من علم إلى آخرمت

א א א א
א: א

   ينطلق المنهج الوصفي في دراسة اللغة من وصف اللغة لذاتها ومن 
 خارجية حيث يصفها نحويًا )٤٧٣ (أجل ذاتها فيدرس اللغة دراسة شكلية

                                                                                                                                            
 ٦٩-٥٩المصدر السابق مهدي المخزومي ص  ) 470(

 .٤٠سيبوية إمام النحاة على النجدي ص  ) 471(

 .٤٠المصدر السابق على النجدي ص  ) 472(

 .٢٣٩علم اللغة محمود السعران ص  ) 473(



)١٦٩( 

ن التعليل القائم على وصرفيًا وصوتيًا، فأصحاب هذا المذهب ينفرون م
التأويل والتقدير، والمقايسة العقلية بين ظاهرتين أو حكمين ألن العلة 

 ".هكذا نطقت العرب "المقبولة عندهم 

والتعليل جزء مهم في الوصف ألن اللغوي البد له من أن يقدم لنا تعليًال 
 وتفسيرًاوإال فما جدوى الوصف ،لذا نجد آثيرًا من اللغوييين المحدثين

 .     فهموا الوصف على أنه تقرير ،ونسوا أنَّ العالم هو الذي يصف ويعلل 

 :ومن أبرز أعالم المنهج الوصفي التقريري 

 ).من أسرار اللغة( إبراهيم أنيس في آتابه -١

 )علم اللغة مقدمة للقارئ العربي(في آتابه   محمود السعران-٢

 ).دية في النحو العربيدراسات نق(الدآتور عبد الرحمن أيوب في آتابه-٣

 ).اللغة بين المعيارية والوصفية( الدآتور تمام حسان في آتابه -٤

: الفعل زمانه وأبنيته، والنحو العربي(  إبراهيم السامرائي في آتابيه -٥
 ).نقد وبناء

مبدأ العلة فاسدًا من أساسه في "الدآتور فؤاد حنا ترزي الذي عّد-٦
على نحونا آثيرًا من التشريعات التي ال الدراسات اللغوية ، وقد أدخل 

 .)٤٧٤("جدوى منها وال منفعة

أنيس فريحة الذي ذهب إلى أن نظرية اإلعراب والبناء واالشتقاق ، -٧
وعلة العامل  وقسمة عالمات اإلعراب إلى عالمات أصلية، وعالمات 
فرعية، واإلعراب التقديري والمحلي من أثر المنطق والفلسفة  في النحو 

 )٤٧٥ (.بي، فرفضها ودعا إلى نحو وصفي تقريري ميسرالعر
                                                 

 .١٣،١٧٩في أصول اللغة والنحو فؤاد حنا ترزي ص  ) 474(

 .١٥٩-١٣٣ اللغة أنيس فريحة ص نظريات في ) 475(



)١٧٠( 

الدآتور محمد عيد الذي نادى بدراسة اللغة وفق منهج المدرسة -٨

 )٤٧٦(.الوصفية البنيوية

    وربما تراجع بعض الوصفيين عن بعض آرائهم عندما وصلت إليهم 
آثار النظرية التوليدية ا لتحويلية فهذا تمام حسان الذي آان يقول سنة 

نرجو أن نكون قد بينا فساد العامل في النحو، بل فساد التعليل "م ١٩٥٧
م ١٩٧٨،إال أنَّه عاد عن شئ من رأيه سنة )٤٧٧ ("الذي هو أصل العامل

يبدو أن النموذج التحويلي يمكن أن يطبق على اللغة العربية، : "وقال
 بل ذهب في )٤٧٨ ("ويمكن للغة العربية أن يعاد وصفها ألسنيًا من خالله

من مظاهر الطاقة التفسيرية في : "م إلى أبعد من ذلك فقال١٩٨٤ة سن
 .)٤٧٩ ("النحو العربي ظاهرة  التعليل ألحكام النحو وأقيسته

א א א
أخذ عبد الرحمن أيوب في دراسته النقدية للنحو العربي بمنهج  

ة فدعا إلى اعتماد المنهج المدرسة التحليلية الشكلية في أمريكا الشمالي
 .)٤٨٠ (الوصفي مقابل التعليل الفلسفي والمنطقي

فذهب إلى أن التفكير اللغوي عند العرب تأثر في مراحله األولى عند  
الخليل وسيبويه بالتفكير اللغوي الهندي، ألنه اعتمد ، األشكال الترآيبية 

عند العرب بعد ، ثم تأثر التفكير اللغوي )٤٨١ (للعبارة في التحليل اللغوي
 ذلك بالفلسفـة اليونانية فاعتمدت الدراسات اللغوية التعريفات المنطقية

                                                 
 .٦٩-٦٦أصول النحو العربي محمد عيد ص  ) 476(

 .٥٤اللغة بين المعيارية والوصيفية تمام حسان ص  ) 477(

 .١٨٤إعادة وصف اللغة العربية السنيأ تمام حسان ص  ) 478(

 .١٣٧اللغة العربية والحداثة ، تمام حسان ص  ) 479(

 .١٧٢ي خليل ص العربية وعلم اللغة البنيوي حمل ) 480(

 .١٣٤التفكير اللغوي عند العرب عبد الرحمن أيوب ص  ) 481(



)١٧١( 

نظرية العلل على الوضع " ،وقد رفض الدآتور عبد الرحمن أيوب )٤٨٢(
 واقترح تسجيل ظاهرة )٤٨٣ ("المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه

:" فقالآما هاجم نظرية التقدير )٤٨٤(اإلعراب والبناء دون تعليل لها
والتقدير أمر غير واقعي فحين يقول النحاة بأن المصدر المؤوَّل مفعول 

فإنهم يفترضون وجود آلمة ) أريد أن أقوم (منصوب بفتحة مقدَّرة آما في 
 "غير موجودة ونحن حين نرفض نظرية التقدير نرفضها لعدم واقعيتها

)٤٨٥(. 

حو العربي حين ويبدو تحامل الدآتور عبد الرحمن أيوب واضحًا على الن

هذا هراء فلسفي ، " يصف علل النحاة في ظاهرتي اإللغاء والتعليق بقوله

هذا التهافت !!... ال أآثر وال أقل، إن صح أن يوصف الهراء بأنه فلسفة 

 .)٤٨٦ ("التشدق بما يشبه أن يكون فلسفة وال أآثر... المنطقي

ظرية ويتعجب الدآتور نهاد الموسى من اعتراض الشكالنيين على ن

العامل مع أن مبدأها وجوهرها منسجم مع  منحاهم في ضبط الشكل 

 .)٤٨٧ (.اللغوي بعالئق بنيوية خالصة

א: א א
ينطلق المنهج التفسيري في دراسة النحو من النظرية التوليدية  

شكل التحويلية عند تشومسكي ويهدف إلى إقامة نظام من التعليالت على 

                                                 
 .١٣٤المصدر السابق ص  ) 482(

 .٢٩، ص ١دراسات نقدية في النحو العربي عبد الرحمن أيوب ، ج  ) 483(

 .٤٤ ص ١المصدر السابق ج  ) 484(

 .١٦٠-٢٥ ص ١المصدر السابق ج  ) 485(

 .٢٢٦-٢٢٥ ص ١المصدر السابق ج  ) 486(

 .١٤٦األعراف نهاد الموسى ص  ) 487(



)١٧٢( 

مجموعة من النظريات والمبادئ تفسر نظام الظاهرة اللغوية نحويًا، 

 وصرفيًا، ومعجمياً، وصوتيًا أياً آانت اللغة التي يمثلها وأهم هذه النظريات

)٤٨٨(: 

وهي تفسر ظاهرة  استبدال المصادر المؤولة بمصادر : نظرية الحالة_ ١
 .صريحة

) ب(بالعنصر ) أ ( عنصروهي تفسر عالقة ال: نظرية الربط العاملي_ ٢
 .بأي شكل من أشكال الربط) ب(في ) أ ( عندما           يتحكم العنصر

وهي تفسر ترابط العناصر عندما يكون لها دور واحد : نظرية الثيتا_ ٣
 .آالضمير وما يعود عليه

نظرية الفصل وهي تعالج القيود المفروضة على نقل عناصر الجملة _ ٤
 .تقديمًا وتأخيرًا

ن مبادئ النظرية التحويلية مبدأ اإلسقاط ومبدأ التأويل الشامل ومبدأ وم
 .اإلجازة ومبدأ المجال

أن تناول المادة اللغوية بالوصف ال يمكن أن " ويرى تشومسكي
، فالبنية السطحية للجملة قد يكون لها )٤٨٩ (يكون آافيًا موازيًا لحقيقتها

البنية السطحية فيصبح بنية عميقة فيها عناصر أساسية غير متحققة في 
 )٤٩٠ (.تجاوز الوصف بالتقدير مطلبًا علميًا له ما يسوغه

    والفرق بين التعليل النحوي والتفسير في المنهج التحويلي هو أن 
التعليل في النحو العربي بني على استقراء آالم العرب فجاء متصًال 

 غاية التعليل إنَّ الحكم النحوي ولد معلًال ؛ لذا آانت: بأحكامه حتى قيل
بيان وجه الحكمة في اللغة العربية ، أما غاية التفسير في المنهج 

                                                 
 .٥٨-٥٢جوانب من نظرية لنحو تشومسكي ص  ) 488(

 .١٢اللغة والعقل تشومسكي ص  ) 489(

 .٣٢٧نظرية التعليل في النحو العربي حسن خميس ص  ) 490(



)١٧٣( 

التحويلي فهي اآتشاف مبادئ موحدة تفسر الصواب في أي لغة من 
 .اللغات البشرية

    ويفتقر التفسير في المنهج التحويلي إلى الربط بين أحكام النحو 
بي بين أحكام النحو ونظريات التفسير على حين تربط علل النحو العر

 .ونظرياته آقياس النظير وأمن اللبس وغيرها
    والعالقة بين العامل والمعمول في التفسير الكلي تنطلق من المعجم ألن 
تشومسكي يدعو إلى تأسيس المعربات على متطلبات الداللة المعجمية 
 يةوهي تجريد لالستعمال الحقيقي في اللغة ال على متطلبات القاعدة النحو

 . فيصطدم بالمجاز اللغوي والتشبيه والكناية)٤٩١(

أما العالقة بين العامل والمعمول في النحو العربي فهي أثر إعرابي 
يعود إلى نوع العامل ألن المعنى المعجمي المستقل ليس شرطًا في عامله 
ولذا عملت الحروف المختصة مع أنها غير مستقلة بالمعنى ؛ فالتعليل 

حويَّ وال يفسر الصواب الداللي ألن العالقات الداللية يفسر الصواَب الن
 .يبحثها البالغي ال النحوي

والتفسير في المنهج التحويلي رياضي جامد ، ال يفسر العادات 
اللغوية آالحذف الجائز ألمن اللبس أو التخفيف ويكتفى بردِّ البنية 

حويالت ، عبر مجموعة من الت)األصل(السطحية للكالم إلى البنية العميقة
أما التعليل في النحو ففيه علل تفسر الحذف الجائز وتراعي األعراف 

 .)٤٩٢ (االجتماعية في اللغة

ومن أنصار االتجاه التفسيري الدآتور محمد علي الخولي في آتابه 
إذ حاول فيه استخراج قوانين تحويلية ) قواعد تحويلية للغة العربية(

                                                 
 .٢٨٢المعرفة اللغوية تسوسكسي ص  ) 491(

 .٢٤١نظرية التعليل في النحو العربي حسن خميس ص  ) 492(



)١٧٤( 

العربية من غير أن يقترحها بديًال تستطيع أن تفسر العديد من جمل اللغة 
 .)٤٩٣ (عن القواعد التقليدية

وقد حاول الدآتور مازن الوعر أن يقيم نظرية لسانية عربية حديثة 
) ولترآوك(يمتزج فيها منهج القدماء والمنهج التصنيفي الذي وضعه 

 )٤٩٤ (.والمنهج التوليدي التحويلي الذي وضعه تشومسكي

 منهجًا يقوم على اإلفادة من نتائج علم واقترح الدآتور خليل عمايرة
 في دراسة الجملة -السيما النظرية التوليدية التحويلية–اللغة المعاصر 

 )٤٩٥ (.العربية مع االهتمام الكبير بالمعنى

א א א
ينطلق الدآتور عبد القادر الفهري من مفهومه للنظرية اللسانية 

لي يتوق إلى ربط أآبر عدد من الظواهر اللغوية بناء عق" التي هي عنده 
المالحظة بقوانين خاصة تكّون مجموعة مستقلة يحكمها مبدأ عام هو 
مبدأ التفسير ، ويمكن تمثلها آمجموعة من المفاهيم األساسية، ومجموعة 

 )٤٩٦ (.من المسلمات تستنتج منها النتائج التفسيرية للنظرية

تجاوز الوصف والتقرير إلى فالنظرية اللسانية عند الفهري ت
التفسير، والتفسير عنده مفهوم شامل يفسر النظام اللغوي من حيث 
المفاهيم النحوية آالحالة اإلعرابية والتطابق، والتقدير، والحذف، 

                                                 
 .١٨،١٧٦-١١١ ، ١٦-١٥ية للغة العربية محمد علي الخولي ص قواعد تحويل ) 493(

 .٢٨٨-٢٧٧نحو نظرية لسانية مازن الوعر ص  ) 494(

 .٨٦ ، ٧٧-٧١في نحو اللغة وتراكيبها خليل عمايرة ص  ) 495(

 .١٣اللسانيات واللغة العربية عبد القادر الفاسي الفهري الكتاب األول ص  ) 496(



)١٧٥( 

 .والزمن، واللوازم المعجمية آالمعنى، والتعدية، واللزوم وصيغة الفعل
)٤٩٧( 

 يرى ضرورة توظيف ونموذج التفسير الذي ينادي به الفهري ال

فال ضرورة منهجية وال "التراث النحوي في إعادة وصف اللغة العربية 

منطقية تفرض الرجوع إلى فكر الماضي و تصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة 

بدًال من ) التبئير(؛ لذا نجد الفهري يستعمل مصطلح )٤٩٨ ("مادة معينة

تفسيره لتقدم لفظ بدًال من مصطلح العامل في ) المراقب(مصطلح التقديم و

 ىويرى الفهري أن تقدم لفظ الجاللة عل) اهللا أدعو(الجاللة في جملة 

الفعل آّون بؤرة جديدة لمعنى الكالم ، والنحاة يعللون تقدم المفعول في 

بالغرض البالغي الذي يبحثه علماء المعاني ألنَّه تقدم ) اّهللا أدعو(جملة 

ب إنما يقدمون الذي بيانه أهُم لهم جائز ، إذ األصل تأخير المفعول ، والعر

 وبقي المفعول منصوبًا -)٤٩٩ (على حّد قول سيبويه –وهم ببيانه أعنى 

والذي يظهر أن الفهري استبدل أسماء .لبقائه تحت أثر العامل وهو الفعل

التعليالت القديمة بأسماء جديدة لكنه لم يخرج عن اإلطار العام للتعليل 

ف أو تقدير أو تأويل ، وال نوافق الفهري بالعمل وما ينتج عنه من حذ

على إعادة وصف اللغة العربية دون توظيف التراث النحوي ؛ حتى ال 

 .يكون وصفنا لها مبتورًا آنياً قاصرًا 

                                                 
 .١٠٧-٧٥ادر الفاسي الفهري ص المعجمية والتوسيط عبد الق ) 497(

 .٣٤،٥٢اللسانيات واللغة العربية عبد القادر الفهري الكتاب األول ص  ) 498(

 .٣٤ ص ١الكتاب سيبوية ج  ) 499(



)١٧٦( 

א: א א
أقام أصحاب االتجاه التأصيلي منهجًا تقابليًا بين جوانب من نظرية 

جوانب من مناهج النظر اللغوي الحديث للكشف عن النحو العربي و

جوانب من التفكير اللغوي عند العرب تتفق وعلم اللغة الحديث سعيًا وراء 

تأصيل هذا التراث وفق نظريات علم اللغة الحديث والكشف عن نظريته 

األصلية ، وقد عّد الدآتور حلمي خليل الدآتور نهاد الموسى أصدق من 

 .)٥٠٠ (.يمثل هذا المنهج

א א
أن درس العربية من الجانب العربي وحده يظل "      وجد نهاد الموسى 

منقوصًا وأنه البد لنا في هذه المرحلة من استئناف النظر وأن نتبصر فيما 
يسعف في تجديد " ؛ ألن هذا )٥٠١ (بلغه الدرس اللغوي الحديث من آفاق

ماته ومنطلقاته  وأبعاده بعد طول إلف به إحساسنا بالنحو العربي في مفهو
 .)٥٠٢ ("في لغته الخاصة ومصطلحه الخاص ومنهجه الداخلي

    والمقابلة بين نظرية النحو العربي ومناهج النظر اللغوي الحديث تبين 
أن العمل واالختصاص ، والتقدير، وداللة الحال، والمعنى تعليالت فيها 

من أجل خدمة المنهج "ي أن النحاة قدر آبير من الوثاقة لكنها ال تلغ
 ربما جاءوا باجتهادات غير )٥٠٣ ("التعليمي الذي أخذوا أنفسهم به

 .صحيحة

                                                 
 .١٩٢العربية وعلم اللغة البنيوي حلمي خليل ص  ) 500(

 . هـ١٤٠٠ ط ٩نظرية النحو العربي نهاد الموسى ص  ) 501(

 .٢١المصدر السابق ص  ) 502(

 .١٥في التطور النحوي نهاد الموسى ص  ) 503(



)١٧٧( 

     وهنا يقترح الدآتور نهاد الموسى فرز القواعد التي تميز ظواهر في 
مادة اللغة عن العلل والتأويل والخالفات ، ذلك أن قواعَد آثيرًة علقت 

 األمر من مقتضيات النظرية ال من مادة اللغةبجسم النحو وهي في واقع 

)٥٠٤(. 

א א א א
   ينطلق الدآتور عبد الرحمن الحاج صالح من نظرية النحو العربي 
األصيل الذي ترآه لنا الخليل و سيبويه ومن تالهما ويؤمن بهذه النظرية 

تصوراتهم و طرق تحليلهم ال من التي تستمد قوتها من مفاهيم النحاة و
 النظريات الحديثـة وال من تصورات النحاة العرب المتأخرين أو الغربيين

)٥٠٥(. 

    وقد برهن عبد الرحمن الحاج صالح على دقة النظرية النحوية عند 
 :النحاة المتقدمين بطريقتين

تتبع تاريخ علم اللسان من أقدم اإلشارات التاريخية له وحتى :األولى
 .)٥٠٦ (لعصرالحديثا

تحديد األصول التي بنى عليها نحاة العربية نظرية النحو العربي : والثانية
 )٥٠٧ (.آالقياس والعامل والعلة

وقد توصل الدآتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن نحاة العربية    
أول من لجأ إلى التقدير ، وأن األوروبيين قالوا بضرورة التقدير لتفسير 
                                                 

 .١٥رأي في رسم مناهج النحاة نهاد الموسى ص  ) 504(

 .٣٩منطق لنحو عبد الرحمن الحاج صالح ص  ) 505(

 .٥٠-٢٧ ص ٢مدخل إلى علم اللسان عبد الرحمن الحاج صالح ج  ) 506(

 .٢١١الجملة في كتاب سيبويه عبد الرحمن الحاج صالح ص  ) 507(

 .٧٢اكيب العربية عبد الرحمن الحاج صالح ص أول صياغة للتر -

 ٤٠-٣٢منطق النحو العربي عبد الرحمن الحاج صالح  -



)١٧٨( 

راآيب ا لتي تعتريها بعض التحوالت في سعة الكالم ونظمه األبنية والت
 .)٥٠٨(مثل الحذف، والتقدير، والتقديم، والتأخير وغيرها

ومن ناحية تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو أثبت الدآتور عبد 
الرحمن الحاج صالح أن نظرية النحو العربي عربية في جذورها 

لعربية ولم يتأثر بمقوالت وأصولها، فالتعليل النحوي نبع من اللغة ا
المنطق إال في القرن الرابع الهجري وتمثل أصول النحو العربي نظرية 

 .)٥٠٩ (متقدمة علميًا قادرة على تفسير اللغة العربية نحوًا وصرفًا 

والمنهج التأصيلي أراه أآثر المناهج مالءمًة للدراسات النحوية 
 .ولى ؛ألنه يحاول تطوير الدرس النحوي وفق أصوله األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٥٩ ص ٢مدخل إلى علم اللسان عبد الرحمن الحاج صالح ج  ) 508(

 .٨٦-٦٧النحو العربي ومنطق أرسطو عبد الرحمن الحاج صالح ص  ) 509(



)١٧٩( 

א א א
א א א מ

اللغة نظام من الرموز والعالمات يتم ا االتصال بني اجلماعة فلغة الطري رموز  

اتصال بني أفرادها، ولغة الكائنات رموز اتصال بينها واللغة بني البشر أداة االتصال 

 . أو مكتوبة أو مرئية كلغة اإلشاراتبينهم أفراداً ومجاعات ، سواٌء كانت منطوقة

) األمساء واألفعال، واحلروف ( واللغة العربية يتكون بناؤها من مفردات وهي  

تتألف هذه املفردات فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض على شكل مجل مكتملة البناء تامة 

يتم الفهم الفائدة لتؤدي وظيفتها وهي الفهم واإلفهام، وبدون تآلف مفردات اللغة ال 

 .ألن املفردات قاصرة عن محل املعاين

إا ملكات يف اللسان للتعبري عن : "ويف ذلك يقول ابن خلدون عن اللغات  

املعاين وجودا وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصاا، وليس ذلك بالنظر إىل 

 )٥١٠ ("املفردات وإمنا هو بالنظر إىل التراكيب

 لغة ختضع لنظام معني يف ترتيب كلماا ويلزم أن كل" ويرى إبراهيم أنيس  

هذا الترتيب يف تكوين اجلمل والعبارات، فإذا اختل هذا النظام يف ناحية من نواحيه مل 

حيقق الكالم الغرض منه وهو اإلفهام، وال متثل مفردات اللغة إال ناحية جامدة هامدة 

ت فيها احلياة، وعربت عن من تلك اللغة ، فإذا نظمت ورتبت ذلك الترتيب املعني سر

مكنون الفكر وما يدور يف األذهان وليست اللغة يف حقيقتها إال نظاماً من الكلمات 

 )٥١١ (".اليت ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً حتتِّمه قوانني معينة لكل لغة

                                                 
 .٥٥٤مقدمة ابن خلدون ص  ) 510(
 م١٩٧٨ ، ط ٢٩٥براهيم أنيس ، ص من أسرار اللغة ، إ ) 511(



)١٨٠( 

א א א
ن أو ناقصاً ، فالتام هو املفيد، كل لفظ مذل به اللسان تاماً كا" وهو : القول: أوالً

: صه ، وايه، والناقص، ماكان بضد ذلك حنو : أعين اجلملة وما كان يف معناها من حنو

 )٥١٢ ("زيد ، وحممد ، وإن 

 :ويتضح من قول ابن جين أنه يقسم القول إىل قسمني 

إنه "وله يعين به املباين الصرفية أو الوحدات الكالمية اليت عرب عنها سيبويه بق: األول

 .)٥١٣ ("املفردات 

بعضها ببعض يف منظومة جتسد فكرة ) املفردات(الكالم بعد أن تنتظم وحداته : والثاين

 )٥١٤ (.املتكلم اليت تعتمل يف ذهنه بكلمات متراصة مترابطة

 .)٥١٥ ("كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه" وهو : الكالم: ثانياً

اسم مع :  تنتظم يف ترتيب معنيفالكالم بناء يأتلف من جمموعة من اللبنات 

، )٥١٦ (اسم، أو فعل مع اسم، أو فعل مع امسني أو ثالثة أو أربعة، أو حرف مع اسم

فما تكونَ من هذه اموعات يكون كالماً مستقالً، وهو الذي يسمِّيه أهل العربية 

 )٥١٨ (. قائماً على اإلسناد املفيد  املقصود لذاته)٥١٧(اجلمل

ه اهللا يرى أن الكالم ال يطلق حقيقة إال على اجلمل املفيدة وقد كان سيبويه رمح 

واعلم أن قلت يف كالم العرب إمنا وقعت على أن حيكى ا ما كان : "ويف ذلك يقول

 )٥١٩ (".كالماً ال قوالً

                                                 
 .١/١٧الخصائص ، ابن جني  ) 512(
 .¼شرح التسهيل ، ابن مالك ،  ) 513(
 .١/٨٥شرح جمل الزجاج  ) 514(
 .١/١٧الخصائص ابن جني ،  ) 515(
 .١/١٤ابن عقيل  ) 516(
 .٤١المسائل العسكريات أبو علي الفارسي ، ص  ) 517(
 .٣لك ص تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن ما ) 518(
 .١/١٢٢الكتاب ، ط هارون  ) 519(



)١٨١( 

والكالم هو املركب من كلمتني : "وهذا ما ذهب إليه صاحب املفصل بقوله 
زيد أخوك ، وبشر : تى إال يف امسني كقولك أسندت إحدامها إىل األخرى وذلك ال يتأ
 .)٥٢٠ ("ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى اجلملة: صاحبك ، أو يف فعل واسم حنو قولك

اللفظ التام املفيد فائدة حيسن السكوت عليها وهي رديفٌ : فاجلملة إذاً هي 
 .ملصطلح الكالم عند بعض النحاة

أما : "للكالم يقول ابن جينوهذا التعريف للجملة يرتضيه جل النحاة حداً  
: اجلمل حنو: الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه ، وهو الذي يسميه النحويون 

فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه مثرة معناه فهو ... زيد أخوك، وقام حممد 
 .)٥٢١("كالم

وقد نص على هذا الترادف الزخمشري يف مفصله فبعد أن وضع حد الكالم  
 )٥٢٢ ("سمى اجلملةوي: "قال

وقد خرج عدد من القدماء واحملدثني عن القول بالترادف بني اجلملة والكالم  
: " ... مقررين أن الكالم أخص من  اجلملة وليس رديفاً هلا ويف هذا يقول ابن هشام 

 –والصواب أا ... وذا يظهر لك أما ليسا مبترادفني كما يتومهه كثري من الناس
مجلة الشرط، : أعم منه إذ شرطه اإلفادة خبالفها، ولذا تسمعهم يقولون -يعين اجلملة

 )٥٢٣ ("ومجلة اجلواب، ومجلة الصلة وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكالم

واحلق أن : "... وهذا ما يذهب إليه األستاذ عبد السالم هارون حيث يقول 
 .)٥٢٤ ("الكالم أخص من اجلملة، واجلملة أعم منه

يل عمايرة تعريف الزخمشري تعريفاً للجملة فريى أن ويرتضي الدكتور خل 

 )٥٢٥ (".اجلملة ما كان من األلفاظ قائماً برأسه مفيداً ملعىن حيسن السكوت عليه"

                                                 
 .١/١٨شرح المفصل ، ابن يعيش  ) 520(
 .١/١٧الخصائص ابن جني  ) 521(
 .١/١٨شرح المفصل ، ابن يعيش  ) 522(
 .٤٩٠مغني اللبيب ابن هشام ، ص  ) 523(
  .١٨األساليب اإلنشائية في النحو العربي ، عبد السالم هارون ص  ) 524(
 .٢٠-١/١٨ ، شرح المفصل ، ١/٧ب  ، الكتا١/٣٢الخصائص  ) 525(



)١٨٢( 

ويرى أن الكالم تآلف عدد من اجلمل للوصول إىل معًىن أعم مما يف اجلملة  
 )٥٢٦( .بوأمشل  وعلى ذلك فقد كان القرآن كالم اهللا والشعر والنثر كالم العر

هي احلد األدىن من الكلمات اليت : "وخيلص إىل وضع تعريف للجملة فيقول 
) اسم فاعل(حتمل معًىن حيسن السكوت عليه، ونسميها اجلملة التوليدية أو املنتجة 

 .)٥٢٧ ("بشرط أن تسري على منط من أمناط البناء اجلُْمِليِّ يف اللغة العربية

א :מ
 :ملة إىل ثالثة أقسام هيقسم حناة العربية اجل 

" هيهات العقيق"و" زيد قائم "وهي اليت صدرها اسم ، كـ:  اجلملة االمسية -١
 .)٥٢٨ (عند الكوفيني واألخفش" قائم الزيدان "و 

قام زيد وضِرب اللص، وكان زيد (وهي اليت صدرها فعل،كـ:  اجلملة الفعلية-٢
قائماً ، وظننته قائماً، وقم، ويقوم زيد.( 

أعندك زيد، أيف الدار : وهي اليت صدرها ظرف أو جار وجمرور حنو: اجلملة الظرفية-٣
 .زيد؟ إذا قدرت زيدا فاعالً بالظرف واجلار وارور ال باالستقرار احملذوف

وقد زاد الزخمشري وغريه اجلملة الشرطية والصواب عند ابن هشام أا من قبيل 
 .)٥٢٩ (اجلملة الفعلية

ر اجلملة املسند واملسند إليه ألنه ال عربة مبا تقدمهما من حروف ، وإمنا واملقصود بصد
فأي َّآيات "ومن حنو قوله تعاىل "كيف جاء زيد "العربة بصدر األصل فاجلملة من حنو 

ً كذبتم وفريقاً تقتلون " )٥٣٠ ("ِاهللا تنكرون   "خشعاً أبصارهم خيرجون ")٥٣١ ("فريقا
 )٥٣٣ (. يف نية التأخري فعلية ؛ ألنَّ هذه األمساء)٥٣٢(

                                                 
 .٧٨في نحو اللغة وتراآيبها خليل عمايره ص  ) 526(
 .٧٨المصدر السابق ، ص  ) 527(
 .٤٩٢مغني اللبيب ابن هشام ص  ) 528(
 .٤٩٢المصدر السابق ص  ) 529(
 .٨١سورة غافر اآلية  ) 530(
 .٨٧سورة البقرة اآلية  ) 531(
 .٧سورة القمر اآلية  ) 532(
 .٤٩٢ابن هشام ،ص مغني اللبيب  ) 533(



)١٨٣( 

 مكونات الجملة العربية

 :تتكون اجلملة يف العربية من قسمني مها 

ومها ماال يستغين واحد منهما عن اآلخر : )٥٣٤ (املسند واملسند إليه، قال سيبويه 

عبد اهللا : ، وال جيد املتكلم منه بداً فمن ذلك االسم املبتدأ، واملبين عليه وهو قولك 

يذهب زيد ، فالبد للفعل من االسم، كما مل يكن : ، ومثل قولكأخوك، وهذا أخوك

كان عبد اهللا : لالسم األول بد من اآلخر يف االبتداء ، ومما يكون يف مرتلة االبتداء حنو 

، منطلقاً ، وليت زيداً منطلق ؛ ألن هذا حيتاج إىل ما بعده كاحتياج  املبتدأ إىل ما بعده 

وذجاً يف التحليل اللغوي للوصول إىل مكونات اجلملة مما وقد وضع سيبويه للعربية من

يرى أن كتاب سيبويه قدم ) كارتر(جعل علماء الغرب يشيدون بفضله ومكانته فهذا 

 )٥٣٥ (.منوذجاً من التحليل البنيوي مل يعرفه الغرب حىت القرن العشرين

ا أن أن اخلليل وتلميذه الذي خلفه على تراثه قد استطاع"ويرى حلمي خليل  

يقدما لعلماء العربية من بعدهم وحىت يومنا هذا منوذجاً بنيوياً لوصف العربية ، صوتياً 

 .)٥٣٦ ("وصرفياً وحنوياً ومعجمياً مل يستطع أحد أن ينال منه أو يقدم بديالً عنه

 موقف المدارس الحديثة من نظام الجملة

 )٥٣٧ (: املدرسة البنيوية -١

بنيوية اليت اختذت من النصوص اللغوية موضوعاً    أسس فردينان سوسري املدرسة ال

هلا،وقد فرق بني اللسان والكالم ، فاللسان يقصد به أنواع األنظمة وأمناط األبنية اليت 

تعود إليها منطوقات اللغة ، أو هو نظام اإلشارات اليت يشترك يف االتصال ا مجيع 

 .أفراد جمتمع لغوي معني

                                                 
 . عبد السالم هارون ٢٣، ص ١الكتاب سيبويه ج  ) 534(
 .٤٠نظرية النحو العربي ، نهاد الموسى ص  ) 535(
 .٢٥العربية وعلم اللغة البنيوي ، حلمي خليل ، ص  ) 536(
 .١٨٥، ١٨٣د رمضان عبد التواب ، ص . المدخل إلى علم اللغة  ) 537(



)١٨٤( 

وقد عرب سوسري عن . أو املنطوقات الفعلية نفسهافهو كالم الفرد : وأما الكالم

نظريته بأن اللسان شكل ال مادة ، وعلى هذا املدخل البنيوي للغة ، يقوم صرح علِم 

 .اللغة املعاصر

الذي نادى بضرورة دراسة كل ) فرانز بوعز (وممن تأثَّر بنظرية سوسري العامل  

الذي كان يؤمن ) إدوارد سابري(ه تلميذه لغة على حدة وفقاً ألحواهلا اخلاصة وقد تأثر ب

يؤمن ) بوعز(بضرورة وصف كل لغة وفقاً ألحواهلا اخلاصة إال أنه مل يكن كأستاذه 

بأجزاء الكالم بل كان يرى أن الوحدات األساسية كاالسم والفعل ، والعمليات 

كيز النحوية األساسية ، كترتيب الكلمات هي أمور قائمة يف مجيع اللغات ، وكان تر

  .)٥٣٨ ("سابري على العقل والفكر موضع اهتمام علماء اللغة التحويليني

وجاء بعد سابري بلومفيلد الذي أسهم يف تطوير املدرسة البنيوية إال أنه رفض       

تركيز سابري على العقل وقصر عمله على مراقبة الظواهر اخلارجية القابلة للقياس، 

تم بالقياس اللغوي إال أنه مل يأخذ املعىن يف احلسبان وطبق مبدأ املثري واالستجابة ، واه

 .بل عده أضعف نقطة يف دراسة اللغة

 .وقد سار أتباعه على منهجه، واستبعدوا املعىن من دائرة التحليل اللغوي

ويقوم منهج هذه املدرسة على حتليل اجلملة إىل مكوناا األوىل وعناصرها  

 .األولية من الكلمات واملورفيمات

 )٥٣٩ (. يكتب المعلمون النشيطون مقالة :مثال

                                                 
  .٥٦-٥٥خليل عمايرة ص . في نحو اللغة وتراآيبها ، د  ) 538(
 .١٨٦مدخل إلى علم اللغة رمضان عبد التواب ، ص  ) 539(



)١٨٥( 

 ج

 

 

 مقالة       املعلمون النشيطون   يكتب

 

 

 ن+مقالة   ون+نشيط+   أل  ون+املعلم  كتب+      ي 

 

 

 مقالة   نشيط   معلم  كتب 

 

 

 قال   نشيط   معلم  كتب  

 

ينان دي سوسري الرتعة وقد غلب على البنيوية اليت كان األب احلقيقي هلا فرد 

الصورية ومن أهم أصول التحليل اليت أفرزا البنيوية وعرفت ا وخاصة يف أمريكا 

هي التحليل إىل املؤلفات املباشرة ، والتوزيع ، وشرح هذه األصول يطول لو أردنا 

ذلك، ولكن الذي يعنينا من أصول البنيوية ، هل عرفها حناة العربية وطبقوها يف 

 .للغوية ؟ وما مدى أمهيتها بالنسبة لدرسنا اللغوي احلديث؟حبوثهم ا



)١٨٦( 

أما التحليل إىل املؤلفات املباشرة فهو منهج ابتدائي يضعه كثري من املعلمني حني  

يأخذون بطريقة اإلعراب اإلمجايل تيسرياً على طالم وقد كان هذا ملحظاً من مالحظ 

ن اإلعراب حتل حمل املفرد واجلمل اليت علماء العربية حني جعلوا اجلمل اليت هلا حمل م

 .ليس هلا حمل من اإلعراب ال ميكن أن حتل حمله

ويرى الدكتور اد املوسى أن معطيات هذا املنهج يف التحليل هي بعض ما  

استشعره النحويون العرب يف اإلعراب وصدروا عنه حىت إنها لتعد من قبيل حتصيل 

 )٥٤٠ (.معلميهااحلاصل لدى املشتغلني بالعربية و 

فهو منهج يف التحليل اللغوي اختذته مدرسة بلومفيلد اليت : وأما التوزيع 

صدرت عن مبدأ املثري واالستجابة واستبعدت عنصر املعىن عند التحليل اللغوي وكان 

حمور اهتمامها توزيع الوحدات اللغوية بطرية االستبدال بني الوحدات اللغوية حيث 

 )٥٤١ (.ى مماثلة هلا تستبدل وحدة لغوية بأخر

ويرى الدكتور اد املوسى أن مبدأ االستبدال واعتبار املوقع، ملحظ عرفه  

التعريف عليه ) أل(النحويون العرب ومنه متييزهم ألقسام الكلم فاالسم يتميز بدخول 

والسني وحرف اجلزم عليه، ومنه فكرة الربط ) قد(النداء والفعل يتعني بدخول ) يا(و

 والعمل ، فشرط احلروف اليت تعمل ، أن تكون خمتصة ، فالنحاة بني االختصاص

 )٥٤٢ (.الحظوا تالزماً خاصاً بني األمساء وبعض احلروف واألفعال وبعض احلروف

أنَّ املواضع اليت ميكن أن تظهر فيها الصيغة هي ) ميخائيل كارتر(ويرى  

ثلة هذا الربط عند وظائفها فهو يربط بني املوضع والوظيفة النحوية، ويرى أن من أم

 .)٥٤٣ ("وجه الكالم وحده اجلر ألنه ليس موضعاً للتنوين:" سيبويه قوله

                                                 
 .٤٩نظرية النحو العربي ، نهاد الموسى ص  ) 540(
 .٣٢-٣١المصدر السابق ، نهاد الموسى ص  ) 541(
 .٣٩-٣٢نظرية النحو العربي ، نهاد الموسى ، ص  ) 542(
  .١/١٧١الكتاب ، سيبويه ،  ) 543(



)١٨٧( 

 وقد توصل الدكتور عبده الراجحي إىل أن النحاة األوائل كانوا يتناولون  
الظواهر اللغوية على أساس شكلي وهو مبدأ من مبادئ النحو الوصفي وقد عِرفَت 

 .)٥٤٤ (ةمدرسة الكوفة بأا مدرسة وصفي

ويرى مصطفى غلفان أن املنهج الذي يعتمد مفهوم التوزيع يف التحليل اللساين  
 .)٥٤٥ (املعروف بالتحليل إىل املكونات املباشرة موجود ضمنياً يف النحو العريب

 نقد المدرسة الوصفية

لعل أخطر ما وجه إىل املدرسة الوصفية من نقد جاء من أحد تالميذ بلومفيلد  
سكي الذي رأى أن النموذج  اللغوي الذي وضعته مدرسة بلومفيلد وهو نعوم تشوم

يتعامل مع اإلنسان كأنه حيوان أو آلة، عندما يقول إن احلديث اللغوي ما هو إال 
استجابة ملثري، وإن االكتفاء ذا التحليل اآليل الشكلي للكالم ورصد سلوك العناصر 

دث اللغوي تتمثل يف اجلانب اللغوية يغفل عن قوى أعمق وأبعد وراء إنتاج احل
قدرة اللغة اإلنسانية غري احملدودة اليت جتعل أبناء اللغة الواحدة : اإلبداعي للغة أي 

قادرين على إنتاج عدد غري حمدود من اجلمل وتكوينها وفهمها وهي قدرة ينفرد ا 
ريها من اإلنسان دون غريه من الكائنات احلية، كما تنفرد ا اللغة اإلنسانية دون غ

وسائل االتصال عند الكائنات احلية ألن نظم االتصال عند هذه الكائنات ليست هلا 
هذه القدرة غري احملدودة اليت متلكها اللغة اإلنسانية ؛ إذ إن معظم نظم االتصال لدى 
هذه الكائنات ذات قدرات حمدودة أو مغلقة مبعىن أا ال تستطيع أن تنقل إالَّ عدداً 

 .لرسائل الغريزية ذات الداللة الثابتةحمدوداً من ا

ومعىن هذا أن لإلنسان قدرة عقلية من نوع معني تعد منوذجاً فريداً ال ميكن أن  
يعزى إىل أشياء خارجية عنه، وأن هذه القدرة تتمثل يف اجلانب اخللَّاق أو اإلبداعي من 

 )٥٤٦ (.العقل البشري واليت تعد اللغة من أبرز مظاهره

                                                 
 .٥٩-٥٨والدرس الحديث ، عبد اهللا الراجحي ص النحو العربي  ) 544(
 .١٤٠اللسانيات العربية الحديثة ، مصطفى غلفان ، ص  ) 545(
 .٢٠٣-٢٠٢ممدوح عبد الرحمن ، ص . العربية والتفكير النحوي ، د  ) 546(



)١٨٨( 

ت أن أهم فرق بني اإلنسان واحليوان هو القدرة على اللغة ، ويرى ديكار 
 )٥٤٧ (.فاإلنسان قادر على اللغة واحليوان عاجز عنها

  املدرسة التوليدية التحويلية -٢

الحظ تشومسكي وهو حيضر للدكتوراه يف جامعة بنسلفانيا أن املنهج البنيوي  
رفيمات ال يتوافق مع دراسة الذي يتمتع بشيء من اجلدوى يف دراسة الفونيمات واملو

اجلملة؛ ألن كل لغة ا عدد حمدود من الفونيمات واملورفيمات غري أن عدد اجلمل يف 
أية لغة عدد غري متناٍه فليس هناك حد لعدد اجلمل اجلديدة اليت ميكن إنشاؤها، وال 
تستطيع املدرسة البنيوية تفسري ذلك، كما وجد تشومسكي أن املنهج البنيوي غري 
قادر على شرح العالقات اليت ميكن أن تقوم بني خمتلف اجلمل، فقد تشترك مجلتان يف 
الشكل على حني ختتلفان اختالفاً جذرياً يف املعىن، وقد حتتمل اجلملة معنيني خمتلفني وال 

 )٥٤٨ (.مييز الشكل اخلارجي بينهما

 صراخ المجرم لم يؤثر في الناس: فجملة

 ر يف الناسعقاب ارم مل يؤث: ومجلة  

متشاتان متاماً يف عالقة املفردات بعضها ببعض ويف عالقة املسند إليه واملسند ومع 
 .ذلك فهما خمتلفتان يف املعىن اختالفاً جذرياً

ال يتضح معناها خارج السياق فهي حتتمل " كان عقاب علي صارماً" ومجلة  
 .إنساناً آخر عاقب علياًمعنيني أحدمها أن علياً عاقب إنساناً آخر ، والثاين أن 

ومن هنا توصل تشومسكي إىل أنَّ ملثل هذه اجلمل معنيني أحدمها سطحي وهو  
الذي يقال فعالً ، واآلخر عميق وهو املعىن املقصود، وأن هناك عالقة تربط بني املعىن 
السطحي واملعىن العميق، وهذه العالقة حتكمها قوانني حتول اجلملة من املعىن السطحي 

 .)٥٤٩ ()القوانني التحويلية( املعىن العميق ، وقد أطلق تشومسكي على هذه القوانني إىل

                                                 
 .١٢٠عبده الراجحي ، ص . النحو العربي والدرس الحديث ، د  ) 547(
 .١٩٠، ١٨٩ان عبد التواب ص رمض. المدخل إلى علم اللغة ، د  ) 548(
 .١١٨-١١٧أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما ص  ) 549(



)١٨٩( 

فأطلق على ) وكالم) (لسان(وقد أفاد تشومسكي من تقسيم سوسري للغة إىل  
 ).األداء(وعلى الكالم مصطلح ) الكفاءة(اللسان مصطلح 

ة بأصوات ما يكون عند ابن اللغة من معرفة حسية غري واعي: ويعين بالكفاءة 
 .لغته ومعانيها وحنوها

املمارسة اللغوية يف احلياة اليومية، وربما ال تكون صحيحة : أما األداء فيعين به 
 )٥٥٠ (.يف بعض احلاالت ملخالفتها للقواعد النحوية

ونأيت إىل هدف التحويليني من نظريتهم وهو وصف كل ما يرتبط بكفاءة  
خراج نظريتهم  بشكل دقيق يتمثل يف إنشاء قواعد املتكلم بلغته القومية، وقد حاولوا إ

تتضمن قدرة املتكلم بلغته القومية اإلبداعية على إنتاج وفهم عدد غري حمدد من اجلمل 
 )٥٥١ (.اليت مل يسبق له نطق أو مساع معظمها

وهذا اجلانب اإلبداعي غري احملدود ملعرفة الناطق بلغته هو الذي مييز فكرة  
نسبة ملفهوم الكفاءة اللغوية عن مفهوم اللسان عند أتباع مدرسة تشومسكي واتباعه بال

 )٥٥٢ (.بلومفيلد ذات اهلدف التصنيفي احملدود

إن املدرسة التوليدية التحويلية تفسر الظواهر اللغوية على أساس ما يفترض  
اختزانه يف الذهن، الذي ميثل الطاقة اللغوية عند اإلنسان، وأصحاب هذه املدرسة 

 إثبات أن الطاقة اللغوية عند البشر مجيعاً واحدة وأن اللغات اإلنسانية كلها يرمون إىل
تتفق يف البنية األساسية أو العميقة للغة، واالختالف بني هذه اللغات إمنا يظهر يف البنية 
ا لسطحية املعرب عنها باألصوات اخلاصة بكل لغة، وهم بذلك حياولون تأسيس علم لغة 

للغات وإخضاعها ملنهج حتليلي واحد أمالً يف الوصول إىل ما قادر على تناول كل ا
 .)٥٥٣ ()القواعد العاملية(يسمى بـ 

                                                 
 .١٩١مدخل إلى علم اللغة ، رمضان عبد التواب ، ص  ) 550(
 .٦٧علم اللسانيات الحديث ، سامي عياد ، وشرف الدين الراجحي ، ص  ) 551(
 .٦٧دين الراجحي ص علم اللسانيات الحديث ، سامي عياد ، وشرف ال ) 552(
 .٤٧محمد السيد على بالس ، ص . المدخل إلى البحث اللغوي ، د  ) 553(



)١٩٠( 

ويرى الدكتور حممد احلناش أن املنهج التوليدي يرى يف اللغة جانبها البنائي بل  
قدرا على التوليد أي حركية التغري الالائي يف اإلبداع اللغوي، وهذا جانب أمهلته 

نيوية، مث إن املنهج التوليدي يدخل حدس املتكلم يف الدراسة مفترضاً أن املدرسة الب
النص الذي يوضع حتت الدرس ال ائي، وعدم ال ائيته تظهر عندما يتدخل احلدس ، 
فاإلنسان مزود بآلية اإلبداع اللغوي وهذه اآللية ال ائية، وهذا ما يفسر فهم وإرسال 

املرسل ما هو إال بنية سطحية تصاغ يف منظومٍة صوتية ما ال اية من اجلمل، فالكالم 
ال تعكس بأمانٍة قدرةَ الفرد ومن مثَّ  كانت كل بنية سطحية هلا بنية عميقة أو أكثر، 
كامنة يف القدرة الباطنية لكل فرد، والعكس ميكن أن يكون صحيحاً أي أن بنية عميقة 

وهذا االختالف الكمي والكيفي واحدة ميكن أن تكون هلا بنيتني سطحيتني أو أكثر، 
وخيلص احلناش إىل أن كل مجلة ) قدرة ، واستعماالً(بني البنيتني يعكس الثنائية التوليدية 

 )٥٥٤ (.يف  النحو التوليدي يرسلها مرسل فهي إما مجلة حمولة أو مجلة نواة

 البنية األساسية للجملة التوليدية

 :تني للجملة التوليدية العربية مهاركز علماء اللغة يف العصر احلديث على بني 
)٥٥٥( 

مفعول وهذا ما يراه الفاسي الفهري ، وخليل عمايره ، وعلي + فاعل +  فعل -١
 .اخلويل، وميشال زكريا، ومازن الوعر

مفعول وهذا ما يراه داود عبده، وحلمي خليل، مهدي + فعل +  فاعل -٢
 .، وعبد القادر املهريي)٥٥٦(املخزومي

א א
ناقش الدكتور حممد ياسر سليمان املكانة العلمية لنظرية تشومسكي اليت حاول  

 )٥٥٧ (.الوصول ا إىل ماهية اللغة اإلنسانية وطبيعتها كظاهرة نفسية مركزها الدماغ

                                                 
 .٤٠– ٣٩البنيوية اللسانيات ، الحلقة األولى ، محمد الحناش ص  ) 554(
 .٢٢٨اللسانيات العربيات الحديثة ، مصطفى غلفان ص  ) 555(
 .٨٦في النحو العربي قواعد وتطبيق مهري المخزومي ص  ) 556(



)١٩١( 

ووجد حممد ياسر أنه ال ميكن أن خنترب بصورة مباشرة صحة التركيب البنيوي  

ية تشومسكي، وذلك ألنه ال تتوفر لدينا الوسائل للغة إنسانية ما بناًء على نظر

واألساليب اليت ميكننا بواسطتها أن نراقب ما جيري يف أدمغة الناطقني ذه اللغة كلغة 

 .أم، أثناء قيام أبنائها بنشاطام اللغوية

كما ال ميكن أن تكون معرفة أفراد جمموعة لغوية ما بلغتهم متساوية، بل ختتلف  

 .ية من فرد إىل آخر داخل كل جمموعة لغويةاملعرفة اللغو

وحسب نظرية تشومسكي يفترض أن املتحدث املثايل يعرف لغته معرفة تامة  

فإذا ..... كاملة ، وليس بعرضة للتردد وزالت اللسان و إنتاج أنصاف اجلمـل

كانـت النتيجـة عكس ذلك فإن هذا كاف للحكم خبطأ هذا النموذج ، وأن نظرية 

) بوبر( تقوم على أرضية علمية حمكمة من وجهة النظر اليت يدعو إليها تشومسكي ال

  )٥٥٨ (.لطبيعة العلم

وتبدو نظرية تشومسكي ضعيفة األصول إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظر  

فلسفة العلم، ولذا ليس من احلكمة اعتبار هذه النظرية حقيقة مسلماً ا عند معاجلتنا 

 )٥٥٩ (.لتراثنا اللغوي  العريب

ويرى مصطفى غلفان أن الكتابة التوليدية العربية ما تزال يف بداية الطريق وهي  

مل تقدم بعد أي حبث توليدي متكامل للغة العربية، وما لدينا ال يتعدى بعض اخلطوات 

األوىل  اليت تبحث جادة يف صياغة الفرضيات األوىل املتعلقة بالبنية األساسية للجملة 

                                                                                                                                            
 .٣٣ مقالة محمد ياسر سليمان ص ٢١مجلة اللسان العربي عدد  ) 557(
 .٣٤المصدر السابق ، ص  ) 558(
 .٣٤المصدر السابق ، ص  ) 559(



)١٩٢( 

 .كتابة التوليدية العربية هو تناوهلا التجزيئي لقضايا اللغة العربيةالعربية، وما يطبع ال

)٥٦٠( 

 موقف بعض المحدثين من نظام الجملة العربية

א: :א
يرى املهريي أن أشهر مصنفات النحو ككتاب سيبويه وشرح املفصل البن  

ملة من حيث أنواعها وعناصرها يعيش ال نرى فيها أبواباً وفصوالً خاصة بدراسة اجل

وخمتلف وظائفها، وال يعين هذا أا خالية من اإلشارة إىل اجلملة وإمنا معناه أن دراسة 

اجلملة كانت رهينة دراسة املفردات، ال يكترث ا إال إذا أمكن هلا أن تعوض املفرد 

، )٥٦٢ (، والنعت)٥٦١ (ولذا جند حديثاً عنها يف بعض األبواب النحوية كباب احلال

ولئن وجدنا يف هذه الدراسة ....... ، والشرط وجوابه، واملضاف)٥٦٣(واخلرب

مالحظات كثرية ال ختلو من فائدة، فإننا جندها تنم عن نظرة شاملة تلم بعناصر اجلملة 

على أساس الوحدة اليت بينها وال نشعر بأن اجلملة تدرس لذاا بل نفهم أا مل تدرس 

 )٥٦٤ (. إال إلمتام األبواب املخصصة للمفرداتإال عرضاً، ومل يعنت ا

وقد ظلت العناية باجلملة حمدودة حىت جاء ابن هشام الذي يعد أول من أدرك  

فائدة ختصيص باب للنظر يف اجلملة باعتبارها قاعدة  الكالم ووحدته األساسية ، فأفرد 

 .)٥٦٦ ()اب شرح مقدمة اإلعر( و )٥٦٥ ()مغين اللبيب(هلا باباً يف كل من كتابيه 

                                                 
 .٢٣١اللسانيات العربية الحديثة ، مصطفى غلفان ، ص  ) 560(
 .٦٥ ، ص ٢شرح المفصل ، ابن يعيش ، ج ) 561(
 .٥٢، ص ٣المصدر السابق ، ابن يعيش ج  ) 562(
 .٢، ص ٢، ج ٨٨، ص ١ السابق ، ابن يعيش ، ج المصدر ) 563(
 .٣٢نظرات في التراث اللغوي العربي ، عبد القادر المهيري ، ص  ) 564(
 .، ت مازن المبارك ٤٩٠مغني اللبيب ابن هشام ، ص  ) 565(
 .١٢٦-٤٥، ص ١شرح مقدمة اإلعراب ، ابن هشام ، ج  ) 566(



)١٩٣( 

على حد " قاعدة احلديث"ويرى املهريي أن اجلملة أساس كل حتليل لغوي فهي  
 فال مناص من ضبط حدودها ليتسىن للنحوي القيام بعمله ، وهذا )٥٦٧ (تعبري ابن جين

هو السبب الذي دفع النحاة إىل تعريفها يف مقدمة مؤلفام قبل أن يشرعوا يف دراسة 
 )٥٦٨ (.صلةخمتلف عناصرها دراسة مف

وخيالف املهريي النحاة يف تقسيمهم للجملة العربية إىل فعلية وامسية حيث يرى  
أم مل يراعوا يف تقسيمهم هذا إال مرتبة املسند إليه، وأمهلوا نوع املسند واعتربوا أن 
اجلملة االمسية هي اليت بدئت باسم وإن تضمنت فعالً، والفعلية هي اليت بدئت 

 )٥٦٩(.بفعل

وتعريف نوعي اجلملة هذا ال يعرب عن العالقة اليت ميكن أن :  املهريي ويضيف 
توجد بني املسند واملسند إليه ، بل ال يعد  مقياساً للتمييز بني النوعني ، وهذا يتضح 
خاصة يف عدم االكتراث بالوظيفة اليت يقوم ا املبتدأ املشفوع بفعل يف أداء املعىن، 

ة الفاعل أو املفعول أو ما يقوم مقامهما، مما يؤهل اجلملة اليت ومعلوم أن له دائماً قيم
تبدأ باسم متبوع بفعل ألن تعترب فعلية وال خيفى أن اعتبارها امسية دائماً يضطر النحوي 
إىل تكلف يف التأويل، والتجاء إىل التقدير، وافتراض استتار عناصر لو أبرزها إىل 

 )٥٧٠ (.كن أن توجد يف الواقع حبال من األحوالالوجود ألصبح للجملة بنية غريبة ال مي

إن النحاة التزموا يف : ولعل املهريي  يلتمس تربيراً لعمل النحاة هذا فيقول 
استعراضهم لوظائف اجلملة الطريقة املتوخاة يف املفردات لذا نظروا إىل اجلملة من 

ه، وقسموا اجلمل إىل حيث إمكانية قيامها بالوظيفة اليت يقوم ا املفرد، فأنابوها عن
 .قسمني مجل هلا حمل من اإلعراب، ومجل ليس هلا حمل من اإلعراب

                                                 
 .٢٩، ص ١الخصائص ابن جني ، ج  ) 567(
 .٣٥ التراث اللغوي العربي المهيري ، ص نظرات في ) 568(
 .٣٦-٣٥المصدر السابق ، ص  ) 569(
 .٣٦نظرات في التراث اللغوي العربي المهيري ، ص  ) 570(



)١٩٤( 

وينتقد املهريي تصنيف النحاة للجمل بأنه يعوزه االستقصاء ، فقد أمهلوا جانباً  
من اجلمل رغم أنَّ هلا يف أداء املعىن وظيفة ال ميكن إنكارها، ومنها مجلة االستثناء، 

 )٥٧١ (.واملفعول املطلقواملفعول ألجله 

ويضيف املهريي أنَّ اعتماد النحاة على جانب الشكل يف تبويب اجلمل أدى  

م إىل إمهال املعىن، ومن ذلك متييزهم بني اجلملة النعتية واجلملة احلالية على أساس 

تنكري االسم الذي تعود عليه األوىل، وتعريف االسم الذي تعود عليه الثانية، و نالحظ 

 )٥٧٢ (.نه ال فرق بني ما تؤديه كلتامها من معاٍنأ

) الولد نام(وللمهرييِّ اقتراح حول اجلملة املستهلة باسم متبوع بفعل مثل  

واليت يعدها النحاة مجلة امسية ، ويتمثل اقتراح املهرييِّ يف التنازل عن مبدأين من 

 :املبادئ امللتزمة عند النحاة 

اإلعراب مرتبطة بالدور الذي تقوم به الكلمة يف أداء اعتبار عالمات : املبدأ األول

املعىن، فالفاعلية حكمها الرفع، واملفعولية حكمها النصب، واإلضافة حكمها اجلر فإذا 

ختلينا عن هذا املبدأ ، واعتربنا أنه ليس كل فاعل مرفوعاً وليس كل مضاف جمروراً، 

عالً ومرة مفعوالً ومرة مضافاً إليه أمكن أن نعرب االسم الوارد يف صدر اجلملة مرة فا

 .حسب املعىن

اعتبار كل اللواحق اليت يقترن ا الفعل عالمات للمطابقة وتظهر يف : واملبدأ الثاين

إضافة إىل جعل الضمائر املعوضة للمنصوب وارور جمرد . الفعل عند تقدم الفاعل

وذه الطريقة نستطيع أن نعترب روابط من شأا إبراز العالقة بني الفعل ومفعوله املقدم 

                                                 
 .٤٠-٣٩المصدر السابق ، المهيري ، ص  ) 571(
 .٤٠المصدر السابق ، المهيري ، ص  ) 572(



)١٩٥( 

اجلملة املستهلة باسم متبوع بفعل مجلة فعلية، وأن حنللها على أساس أا ال تتضمن من 

 )٥٧٣ (.الوظائف إال ما جييء عادة يف اجلملة الفعلية

 :مث ميضي املهريي يف إيضاح اقتراحه فيحلل بعض اجلمل منها 

 .فعل مطابق لفاعله : وصل.فاعل بدئ به مرفوع: الزائر: الزائر وصلَ *

 .فعل مطابق لفاعله: وصل ".إنَّ"فاعل بدئ به منصوب بـ: الزائر:إن الزائر وصل* 

فعل مسند إىل : أخذت . مضاف إليه بدئ به مرفوع: الزائر:الزائر أخذت حقيبته* 

 .ضمري ربط بني املضاف واملضاف إليه: مفعول به مضاف، اهلاء: املتكلم،حقيبة 

إىل رأي املهرييِّ يف ازدواجية العالقات اليت ميكن أن توجد بني وقد أشرنا  

العالمات اللُّغوية يف باب اإلعراب ، فهناك مستوى أول من العالقات تترجم عنه صيغُ 

الكلمات وأبنيتها ، ومستوى ثاٍن وجماله التركيب فال يربز إال فيه ، وهو عالمات 

 .ةاإلعراب ، وهو يترجم عن املعاين النحوي

א:
ما دلّ على أكثر من " يرى عبد الرمحن أيوب أن تعريف النحاة للكالم بأنه 

يصلح ألن يطلق على مجلة واحدة أو عدد ال حصر له من " معىن مفرد وأفاد فائدة تامة

اجلمل، ومعىن هذا أن الكالم أعم من اجلملة، وهو ذا االعتبار تعريف قريب من 

 )٥٧٤ (ريف علماء اللغة للكالمتع

ويرى أيوب أن علماء اللغة فرقوا تفريقاً دقيقاً بني اجلملة باعتبارها أمراً واقعياً  

 .وبينها باعتبارها منوذجاً يصاغ على قياس منه العديد من اجلمل الواقعية

تصف منوذج اجلملة االمسية يف حني عبارة " املبتدأ واخلرب مجلة امسية"فعبارة مثل  

. هي مثال واقعي هلذا النموذج املشار إليه يف العبارة األوىل" حممد قائم، مجلة امسيه"مثل 
                                                 

 .٥١-٤٩المصدر السابق ، المهيري ، ص  ) 573(
  .١٢٥ النحو العربي ، عبد الرحمن أيوب دراسات نقدية في ) 574(



)١٩٦( 

ويفرق .فإذا كانت اجلملة األوىل تصف منوذج اجلملة االمسية فاجلملة الثانية مثال هلا

 .أيوب بني مناذج اجلمل وأمثلتها

 الكالم  كما فريى أن مناذج اجلمل هو علم النحو واألمثلة التطبيقية هلا هي 

 )٥٧٥ (.مساه علماء اللغة احملدثون

وتعريف عبد الرمحن أيوب للكالم الذي نسبه إىل النحاة فيه مغالطة وإليك  

 .تعريف الكالم كما ورد عند النحاة

هو القول املفيد بالقصد واملراد باملفيد ما دل على معىن " الكالم : عند ابن هشام -١

 )٥٧٦ ("حيسن السكوت عليه

والكالم هو " الكلمة هي اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضع:"لزخمشري عند ا-٢

املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى وذلك ال يتأتى إال يف امسني كقولك 

زيد أخوك، وبشر صاحبك أو يف فعل واسم حنو قولك ضرب زيد وانطلق بكر 

 )٥٧٧ ("ويسمى مجلة

 اصطالح النحويني عبارة عما اجتمع فيه الكالم يف:" عند الشيخ خالد األزهري-٣

اللفظ واإلفادة ، واملراد باللفظ الصوت من الفم املشتمل على بعض احلروف : أمران 

 واملراد باملفيد ما دلّ على معًىن -كألفاظ الضمائر املستترة– أو تقديراً -كزيد–حتقيقاً 

 )٥٧٨ ("حيسن السكوت عليه

                                                 
 .١٢٥المصدر السابق ص  ) 575(
 .٤٩٠مغني اللبيب ابن هشام األنصاري ص  ) 576(
 .١/١٨شرح المفصل ، ابن يعيش ،  ) 577(
 .١/١١٧التصريح خالد األزهري  ) 578(



)١٩٧( 

 موقف إبراهيم السامرائي: ثالثا

 السامرائي أنَّ النحو القدمي مل ينب على أساس من العالقات الشكلية يف بناء يرى 

اجلملة، ويقصد من هذا أن الفاعل يف النحو القدمي الذي مازلنا نقول به هو ما قام 

 .فإن حممداً قام بفعل الكتابة) يكتب حممد (بالفعل أو قل أحدث الفعل فإذا قلنا 

: مشكالت على حد زعم السامرائي فقولناإن هذا الفهم الضيق قد ولّد  

وغري هذا كثري ال يتوفر فيه حد الفاعل الذي ) مات فالن(و) انكسر الزجاج(

ولو أننا أشرنا إىل عالقة االسم بالفعل يف هذه اجلمل، وأا عالقة اتصال ... قرروه

) النظم (أي) البناء(وارتباط، وهو ما عرب عنه أهل البالغة باإلسناد وجلأنا إىل فكرة 

كُِسر (عند عبد القاهر اجلرجاين هلان علينا عسر كبري ولوصلنا إىل القول إن مجلة 

(يف النظم والتركيب وإن ) انكسر الزجاج(مثل مجلة ) الزجاجمن صور الفعل ) كُِسر

وإذا كان هذا " ويضيف السامرائي ).انكسر(وتؤدي ما تؤديه ) كَسر(وأا صورة مثل 

 .)٥٧٩ ("زيادة وفضول) ائب الفاعلن(فالقول بـ 

ونرى أنَّ يف كالم السامرائيِّ هذا مغالطة ، إذ الفاعل هو مْن قام باحلدث أو قام   

االسم " بأنه : به احلدث ،كما ورد يف تعريفات النحاة ، حيث يعرفه ابن السراج 

كان الذي بنيته على الفعل الذي بين للفاعل، وجيعل الفعل حديث عنه مقدماً قبله 

 )٥٨٠ ("جاء زيد ، ومات عمر: فاعالً يف احلقيقة أم مل يكن كقولك 

اسم صريح أو مؤول به ، أسند إليه فعل ، أو مؤول " بأنه : ويعرفه ابن هشام  

علم "، و" ضرب زيد عمراً"واقعاً منه أو قائماً به حنو " به، مقدم عليه باألصالة

٥٨١(".زيد( 

                                                 
 .٢١٠-٢٠٩من سعة العربية ، إبراهيم السامرائي ، ص  ) 579(
 .١/٧٢اج األصول في النحو ابن السر ) 580(
 .٣٠١قطر الندى ، ابن هشام ، ص  ) 581(



)١٩٨( 

  ملعىن غري واردة يف النحو ومن أجل ذلك قلت ومراعاة  ا"ويستطرد السامرائي

إنَّ النحو بناٌء جيمع بني أجزائه عالقات يف الشكل ، ولو أردنا التمسك باملعىن لقلنا : 

مفعول به ألما ) الزجاج ، وحممد (إن ) مات حممد(ومجلة )انكسر الزجاج(يف مجلة 

 الفعلية مبا بدئت به وقع عليهما الفعل وليس األمر كذلك، وبسبب من تقييد اجلملة

وإن أحد : "من الفعل، جند من العلم النحوي ماكان أغنانا عنه، فقد قالوا يف قوله تعاىل

فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور ) أحد (، إنَّ )٥٨٢ ("من املشركني استجارك فأجره

 ).وإن استجارك أحد من املشركني استجارك: (والتقدير ) استجارك(

) إِِِنْ(قول الذي ال ميكن األخذ به يف النحو احلديث أنَّ وحجتهم يف هذا ال 

الشرطيةَ البد من دخوهلا على فعل يتصدر اجلملة الفعلية ، فلما وليها اسم قالوا 

) استجارك(يف اآلية وهو ) أحد(مقولتهم هذه، وقدروا فعالً حمذوفاً يفسره املذكور بعد 

ر٥٨٣ (. هو ومجلته ال حملَّ له من اإلعرابوهذا الفعل املذكور هو مفسر، واملفس( 

فعالً ) املسند(ويرى السامرائي أنَّ النحاة لو جعلوا اجلملة الفعلية ماكان فيها  

حيثما كان موضعه مقدماً أو مؤخراً لتخلصوا من هذه األشتات امللفقة اليت أفقدت 

 )٥٨٤ (.النحو طبيعته اللغوية

: فإذا بنيت الفعل على االسم قلت " ه ونرى أن قوهلم هذا مردود بقول سبوي  

زيد ضربته فلزمته اهلاء وإمنا تريد بقولك ، مبين عليه الفعل أنه يف موضع منطلٍق، إذا 

عبد اهللا منطلق، فهو يف موضع هذا الذي بين على األول وارتفع به ، فإمنا قلت : قلت 

 .عبد اهللا، فنسبته له مث بنيت عليه الفعل ورفعته باالبتداء

 )٥٨٥ (" وأما مثود فهديناهم: " ومثل ذلك قوله جلّ ثناؤه 

                                                 
 .٦سورة التوبة ،اآلية  ) 582(
  .٢١٠من سعة العربية ، السامرائي ، ص  ) 583(
  .٢١١المصدر السابق ، السامرائي ، ص  ) 584(



)١٩٩( 

وإمنا حسن أن يبىن الفعل على االسم حيث كان معمالً يف املضمر وشغلته به ،  

زيداً ضربته، وإمنا نصبه :  وإن شئت قلتءولوال ذلك مل حيسن ألنك مل تشغله بشي

 أم ال يظهرون هذا على إضمار فعل هذا يفسره كأنك قلت ضربت زيداً ضربته، إال

 .الفعل هنا لالستغناء بتفسريه

واقتراح السامرائي هذا يتفق مع اقتراح املهريي واقتراحات كثري  من علماء  

اللغة احملدثني، وهو يف أساسه رأي الكوفيني، وهو رأي ضعيف ؛ ألنه يؤدي إىل 

 يعمل فيه –اسم اإلخالل بأصول الصناعة النحوية وأوهلا العامل ، فالفعل البد له من 

 )٥٨٦ (.إن مل يكن ظاهرا فهو مقدر ، كما مل يكن لالسم األول بد من اآلخر يف االبتداء

مل يبق للفعل معمول يشغل عمله، مث إن ) حضر حممد(فإذا قدمنا الفاعل يف مجلة  
 ، وأكثر مواقعه )٥٨٧ (االسم املتقدم حيتل موقع االبتداء ، وهو أول أحوال االسم

الناصبة والرافعة واجلارة، فإذا جعلناه فاعالً مقدماً على قول الكوفيني عرضه للعوامل 
إنَّ حممداً (عليه حيث تصبح اجلملة ) إنَّ(ومن تبعهم من احملدثني، انتقض ذلك بدخول 

 .وعليه يكون حملمد موقعني إعرابيني يف آن واحد ) حضر

 .فاعل للفعل حبكم تقدمه عليه: األول 

 .م دخول احلرف الناسخ عليهاسم إن حبك: والثاين 

وهذا يؤدي إىل اإلخالل بأصول البصريني، اليت وضعوها وقياسام اليت رمسوها  

بناًءا على استقراء كالم العرب كما يؤدي إىل تغلغل آراء ضعيفة يف النحو أمثال رأي 

 .الكوفيني واحملدثني يف هذه املسألة وغريها من املسائل

                                                                                                                                            
ن حبيب            ١٧سورة فصلت اآلية     ) 585( ر ب اب واألعمش وبك ن وث رأ اب راءة الجمهوري وق  ، وهي ق

ودا  " سن وأبي إسحاق واألعمش   بالرفع والتنوين ، والح    سير أبي     " ثم ة منصوبة ، تف منون
 .٧:٤٩حيان 

 .١/٢٣الكتاب  ) 586(
 .١/٢٣الكتاب  ) 587(



)٢٠٠( 

א
 أدلة النحو كانت نواة األعمال النحوية عند علماء اللغة بينت الدراسة أن 

األوائل، وأن املنطلق الذي اختاره علماء اللغة األوائل كان منطلقاً صحيحاً، إذ 

انطلقوا يف تقعيدهم للغة من كالم العرب، فجمعوا مادة اللغة انتقاًء من أفصح القبائل، 

يصنفون ا جتاهات كالم العرب ومييزون وأكثرها حمافظة على السليقة الغوية، مث أخذوا 

كل صنف مبا يناسبه من احلركات، مث جعلوا ذلك يف أبواب، وماخرج من كالم 

العرب عما صنفوه جعلوه أقل حظاً يف االستعمال فلم يقيسوا عليه؛ ألن القياس على 

 .غريه أوىل منه

 حيث وقد انتهى م السماع والتصنيف إىل مرحلة أخرى هي مرحلة اإلمجاع 

على ما مت عمله يف مرحلة التصنيف، وإن خرج ) البصرة و الكوفة(أمجع حناة البلدين 

 .بعض علماء الكوفة أو البصرة على إمجاع البلدين إال أن ذلك اخلروج ال يعتد به

وقد كان منهج حناة البصرة التقعيد على الكثري الغالب من كالم العرب ورد ما  

ليه، يف حني كان توجه حناة الكوفة، االحتجاج دون ذلك وحفظه دون قياس ع

 .بالقليل، والنادر ، بل والشاهد الواحد

أما القياس فقد كان مرحلة ثالثة بعد السماع واالمجاع وقد شكل الدليل  

الثالث من أدلة النحو ، وكان يف يد البصريني أداة لصنع اللغة فلم نسمع عن العرب 

 .نا  بعضاً وقسنا عليه مامل نسمعاسم كل فاعل وال مفعول وإمنا مسع

وقد أحسن البصريون تطبيقه وجعلوا له قواعد يسري عليها يف حني هو يف يد  

 .الكوفيني مشوش غري واضح املعامل

وكان االستصحاب هو الدليل الرابع من أدلة النحو وقد وصف بأنه أضعف  

 .األدلة وإمنا يستأنس به حني يكون الباحث يف حاجة إىل ذلك



)٢٠١( 

ما موقف علماء اللغة احملدثني من هذه األدلة فقد كان موقف الرفض عند أ 

 .أكثرهم والنقد عند بعضهم وقليل منهم من كان موقفه الرضى والقبول

ومما رفض احملدثون قبوله يف الدرس احلديث أو وقفوا منه موقف الناقد من  

 :دراسات علماء اللغة األوائل ما يلي

 .ئل حمددةاالكتفاء بالسماع عن قبا -١

 .حتديد الفترة الزمنية لالستشهاد -٢

القياس على الكثري وترك القليل والنادر وعدم حتديد مصطلحات الكثرة  -٣

 .والقلة

 .العلة وأقسامها -٤

 .العامل واملعمول -٥

 .اإلعراب واحلركات اإلعرابية وداللتها على املعىن -٦

 .اجلملة وما تتكون منه، وطرق حتليل النص -٧

 احملدثني لبعض دراسات القدماء إىل النقاط وقد رجعنا السبب يف رفض

 -:التالية

 .التأثر بنظرة الدراسات الغربية للغة -١

 .عدم فهم املقصود أحياناً من بعض النصوص اللغوية القدمية  -٢

 . االعتماد على الترمجات اخلاطئة لكثري من النصوص   -٣

احلكم على دراسات القدماء باخلطأ دون فهم هلدفها الذي أقيمت من  -٤

 .له، وال تبصر مبا تؤدي إليه الدراسات احلديثة إذا ما طبقت مطالبهاأج



)٢٠٢( 

حتكيم النظريات احلديثة اليت مل يكشف بعد عن عيوا، يف دراسات  -٥

 .السلف، عن قصد، أو غري قصد إىل تشويه التراث العريب يف نظر أبنائه

 اللغة رمبا كان حلب الظهور والتميز واملخالفة دور يف خمالفة كثري من علماء -٦

 .احملدثني للدراسات اللغوية عند القدماء

لذا نرى أنه من احلكمة حتكيم العقل والنظر إىل الدراسات القدمية نظرة تقدير 

واحترام وإجالل وإىل الدراسات احلديثة نظرة أمٍل يف تطوير الدرس النحوي، وإعداده 

 .ملستقبل أفضل

اكاة للنظريات اللغوية الغربية على أن خيرج ذلك التطوير عن إطار التقليد واحمل 

 .احلديثة إىل عرض املوروث اللغوي العريب يف ثوب جديد الشكل أصيل املضمون

وذا ميكن للدراسات اللغوية العربية احلفاظ على أصالتها ومواكبة تطور  

 .العصر خبطاً واثقة دون أن يكون هناك فجوة بني القدمي واحلديث أو تعصباً ألي منهما

فوتين هنا ، أن أذكِّر مبكانة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي والرسالة وال ي 

اإلسالمية اخلامتة، وهذا جيعلها أكثر عرضة حملاوالت املغرضني من أعداء الدين 

 .اإلسالمي، الذين يدسون السم يف العسل وحياولون زعزعة مفاهيم التراث اإلسالمي

حلفاظ عليها والعناية ا وإمتام النظر يف كما جيعل مسئولية أبنائها مضاعفة يف ا 

 .مفرداا وتراكيبها

 

 هذا واهللا تعالى أعلم

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

 



)٢٠٣( 

א א א
اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ،  دار الكتاب ) ٣٥٨ت(عثمان بن جين :  أبو الفتح -

 .   العريب ، بريوت ، لبنان
 هـ١٣٧٣قيق إبراهيم مصطفى، عبد اهللا أمني ، دار الثقافة العامة املنصف، حت* 
علي النجدي ناصف      وآخرون، الس : احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ، حتقيق* 

 ..هـ القاهرة١٣٨٩األعلى للشئون اإلسالمية 
 .   بريوتم،١٩٧٥الطبعة األوىل،دار الثقافة . علي،تقومي الفكر النحوي: أبو املكارم -

 .هـ القاهرة١٣٨٧الظواهر اللغوية يف التراث النحوي  * 
التذييل والتكميل يف شرح كتاب ) هـ٧٤٥ت(حممد بن يوسف األندلسي الغرناطي:  أبو حيان-

 ١هـ ط١٤١٩حسن هنداوي دار القلم .التسهيل،حتقيق د
ادر يف اللغة ، النو) ٢١٥ت (سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري البصري : أبو زيد األنصاري -

 .هـ١٤٠١حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق . حتقيق د
فائز فارس،املطبعة العصرية .معاين القرآن، حتقيق د) ٢١١ت(سعيد بن مسعدة : األخفش-

 .٢م ط١٩٨١الكويت 
 .هـ ، دمشق١٤٠٧سعيد ، يف أصول النحو املكتب اإلسالمي :  األفغاين-
 .م، دار الكتاب العريب، بريوتضحى اإلسال) م١٩٥٤ت(أمحد :   أمني-
 .٦م  ط١٩٧٨إبراهيم ، من أسرار اللغة ، مكتبة األجنلو املصرية :  أنيس-
عبد الرمحن ، التفكري اللغوي عند العرب مصادره ومراحله، الة العربية للعلوم :  أيوب -

و العريب، دراسات نقدية يف النح.م١٩٨١اإلنسانية، الد األول، العدد الرابع، الكويت، 
 .م، الكويت١٩٨٠مؤسسة الصباح ، 

 .دراسات نقدية يف النحو العريب   * 
أسرار العربية، ) ٥٧٧ت(كمال الدين عبد الرمحن بن حممد األنباري النحوي:  ابن األنباري -

 .هـ، دار األرقم ، بريوت، لبنان١٤٢٠حتقيق بركات يوسف، 
 .م الزرقاء١٩٥٨ السامرائي مكتبة املنار نزهة األلباب يف طبقات األدباء،حتقيق إبراهيم*
 . هـ١٣٧٧سعيد األفغاين، اجلامعة السورية / اإلغراب يف جدل اإلعراب، حتقيق* 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف، حتقيق حممد .* م، بريوت١٩٦٣ملع األدلة، حتقيق عطية عامر، * 

 .حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر
 .  م١٩٧٢دمشق .  حتقيق علي حيدر  احلسني   املرجتل:ابن اخلشاب -
األصول يف النحو، )هـ ٣١٦ت  (أبو بكر حممد بن سهل النحوي البغدادي :  ابن السراج-

 .٣ط.هـ  بريوت١٤٠٧حتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة بريوت 



)٢٠٤( 

 حامت: احلسني ، رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف اإليضاح ، حتقيق: ابن الطراوة-
 .م، بريوت١٩٩٦صاحل الضامن ،  عامل الكتب، 

املقدمة  بريوت ، ) هـ ٨٠٨ت (ويل الدين عبد الرمحن بن حممد التونسي :  ابن خلدون-
 .م١٩٧٨

وفايات األعيان ) هـ٦٨١ت(مشس الدين أبو العباس أمحد بن حممد الربمكي:  ابن خلكان-
 .م، القاهرة١٩٤٨حلميد ، حممد حمي الدين عبد ا. وأنباء أبناء الزمان ، حتقيق د

 .م تونس ١٩٨٤حممد الطاهر ، تفسري التحرير والتنوير ، دار سحنون :  ابن عاشور-
شرح ألفية )  هـ٧٦٩ت(اء الدين عبد اهللا ابن عقيل العقيلي اهلمذاين املصري :  ابن عقيل-

 .م، القاهرة١٩٦٥طه الزيين، : ابن مالك، حتقيق
الصاحيب يف فقه اللغة وسنن ) هـ ٣٩٥ت ( بن فارس بن زكريا  أبو احلسني أمحد:  ابن فارس- 

 .السيد أمحد صقر ، طبعة عيسى البايب احلليب القاهرة: العرب يف كالمها ، حتقيق 
تسهيل ) هـ٦٧٢ت (مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الشافعي :  ابن مالك-

 . هـ١٣٨٧ ،دار الكتاب العريب، الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق حممد كامل بركات
 .عبد الرمحن السيد، مكتبة األجنلو. د:شرح التسهيل، حتقيق* 
 ١ط.م١٩٨٢عبد املنعم هريري، دار املأمون للتراث /شرح الكافية حتقيق* 
السبعة يف القراءات  )* هـ ٣٢٤ت(أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس التميمي :  ابن جماهد -

 .هـ١٤٠٠ار املعارف، الطبعة الثانية ، ، حتقيق شوقي ضيف، د
الرد على ) هـ٥٩٢ت(أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد اللخمي القرطيب : ابن مضاء-

شوقي ضيف،دار الفكر : حتقيق. هـ١٣٩٩حممد إبراهيم البنا، دار االعتصام ، /النحاة ، حتقيق
 .م١٩٤٧العريب، 

قطر الندى وبل ) هـ٧٦١ت( بن يوسف األنصاريمجال الدين أبو حممد عبداهللا:  ابن هشام-
م ، بريوت ، ١٩٩٤الطبعة األوىل، املكتبة العصرية  . الصدى، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد

  .صيدا
 -هـ صيدا١٤٠٩حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية : شذورالذهب، حتقيق* 

 .بريوت
 .هـ١٤١٢ وحممد علي ، دار الفكر ، مازن املبارك ،: مغين اللبيب، حتقيق* 
شرح املفصل ، ) هـ٦٤٣ت (موفق الدين أبو البقاء يعش بن علي املوصلي: ابن يعيش -

 .عامل الكتب ، بريوت)  هـ٥٣٨ت (جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي : للزخمشري
عبد التواب  الطبعة  برجشتراسر ، التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وعلق عليه رمضان -

 .هـ، القاهرة١٤١٧الثالثة، مكتبة اخلاجني 



)٢٠٥( 

بكر ، السيد يعقوب، دار : تاريخ األدب العريب، ترمجة) م ١٩٥٦ت(كارل :  بروكلمان-
 .م القاهرة   ١٩٧٧املعارف 

م ، ١٩٩٩كمال حممد بشر ، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ، دار غريب، :  بشر -
 .القاهرة

 .م، مصر١٩٨٦ات يف علم اللغة ، الطبعة التاسعة، دار املعارف دراس* 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، * ) هـ١٠٩٣ت(عبد القادر بن عمر : دي البغدا-

 .٤هـ القاهرة ط١٤١٨حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني 
 .، القاهرةحممد السيد علي  املدخل إىل البحث اللغوي، الدار الثقافية :  بالسي -
جولد ، مذاهب التفسري اإلسالمي، ترمجة عبد احلليم النجار، دار الكتب احلديثة، :  تسيهر-

 .م١٩٦٠
بيداء علي العكاوي، مراجعة سليمان داود، / نوم ، اللغة والفعل، ترمجة:  تشومسكي-

 .م، بغداد١٩٩٦الواسطية، دار الشئون الثقافية العامة، 
م ١٩٩٣حممد فتيح ،دار الفكر العريب، : ا وأصوهلا واستخدامها، ترمجةاملعرفة اللغوية، طبيعته* 

 .القاهرة 
عبد السالم هارون،  :البيان والتبيني، حتقيق) هـ ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن حبر :  اجلاحظ-

 ٤ط.مكتبة اخلاجني ، القاهرة
 .دنم، عمان األر١٩٩٧سعيد،القياس يف النحو، دار الشروق الطبعة األوىل : جاسم-
 .حممد حسن ، االحتجاج بالشعر يف اللغة ، دار الفكر العريب القاهرة:  جبل-
دالئل اإلعجاز، حتقيق األستاذ )هـ ٤٧١ت (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن/  اجلرجاين-

 .هـ   القاهرة١٣٧٥حممود شاكر ، مكتبة اخلاجني ، 
وشرح حممود حممد شاكر، دار حممد بن سالم ، طبقات فحول الشعراء، حتقيق :  اجلمحي-

 .م ، القاهرة١٩٥٢املعارف 
 .هـ١٣٩٤أمحد عبد الستار ،حنو الفعل ، مطبعة امع العلمي العراقي، :  اجلواري-
عبد الرمحن احلاج صاحل  أول صياغة للتراكيب العربية، نظرية العمل العريب، ندوة :  احلاج -

 .م، القاهرة١٩٩٢ للحاسب اآليل ، اللغويات احلسابية العربية، اجلمعية املصرية
 .م، دمشق١٩٩٤اجلملة يف كتاب سيبويه، ندوة النحو والصرف، * 
 .م١٩٧٠النحو العريب ومنطق أرسطو، جملة كلية اآلداب ، العدد األول، جامعة اجلزائر، * 
األول، مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، اجلزء الثالث ، جملة اللسانيات، الد الثاين، العدد * 

 .م، الكويت١٩٧٨منطق النحو ، السجل العلمي لندوة استخدام احلاسوب .م، اجلزائر١٩٧٢
 .م١٩٧٣حممود فهمي ، علم اللغة، وكالة املطبوعات ، الكويت :  حجازي -



)٢٠٦( 

 . م، بغداد١٩٨١خدجية ، موقف النحاة من االحتجاج باحلديث، دار الرشيد للنشر :  احلديثي-
 .م، بغداد١٩٦٦تبة النهضة ، أبو حيان النحوي، مك* 

   ١ هـ ط١٤٢٠متام  ، اخلالصة النحوية، عامل الكتب:  حسان-
إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً ، ندوة أشغال اللسانيات اجلامعة التونسية،  تونس، * 

 . م١٩٨٠
 .هـالدار البيضاء املغرب ١٤١١األصول، دار الثقافة ، * 
  ٣ط.هـ، القاهرة١٤١٨، عامل الكتب اللغة العربية مبناها ومعناها* 
 .هـ ، الدار البيضاء،املغرب١٤١٢اللغة بني املعيارية والوصفية، دار الثقافة، * 
 .عباس ، اللغة والنحو ، الطبعة الثانية،دار املعرفة، مصر:  حسن -
 .   هـ ١٩٥١األصول اللغوية والنحوية  القاهرة * 
 .هـ١٤١٥يف اللغة العربية ، دار الفكر العربية حممد حسن عبد العزيز ، القياس :  حسن -
 .م١٩٩٠يوسف ، النحو يف إطاره الصحيح، مكتبة مصر، : : احلمادي -
 .فؤاد حنا ترزي ، يف أصول اللغة والنحو ، دار الكتب، بريوت:  حنا -
هـ، ١٤٠١حممد ، البنيوية يف اللسانيات ، احللقة األوىل، دار الرشاد احلديثة :  احلناش-
 .١دار البيضاء طال

التصريح على )      هـ٩٠٥ت(زين الدين  خالدبن عبد اهللا بن أيب بكر: خالد األزهري-
 هـ١٤١٨عبدالفتاح حبريي، الزهراء لإلعالم العريب/التوضيح حتقيق

م ١٩٩٣عبد اهللا، مراحل تطور الدرس النحوي، دار املعرفة اجلامعية /  اخلثران-
 .اإلسكندرية

 م١٩٧٩اء على الدراسات اللغوية املعاصرة، الكويت، نايف أضو:  خرما -
 .هـ مصر١٣٥٣حممد اخلضر حسني القياس يف اللغة  املطبعة السلفية :  اخلضر -
 .م، دمشق١٩٦٠دراسات يف العربية وتارخيها، الطبعة الثانية ، املكتب اإلسالمي* 
 .عبد اللطيف ، ابن يعيش وشرح املفصل ، الكويت:  اخلطيب -
سر الفصاحة، دار ) هـ٤٦٦ت (أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن سنان:جي اخلفا-

 .هـ١٤٠٢الكتب العلمية ،بريوت 
م، ١٩٩٥حلمي ، العربية وعلم اللغة البنيوي ، دار املعرفة اجلامعية ، : خليل -

 .اإلسكندرية
 .مصر. م١٩٩٩مقدمة لدراسة علم اللغة، دار املعرفة اجلامعية، * 
 .م، األردن٢٠٠٠ ،نظرية التعليل يف النحو العريب،دار الشروق ، حسن: مخيس -
 .م، الرياض١٩٨١حممد علي،قواعد حتويلية للغة العربية، دار املريخ ، : اخلويل-



)٢٠٧( 

عبد الفتاح ، الرتعة املنطقية يف النحو العريب ، الطبعة األوىل، وكالة املطبوعات ، :  الدجين -
 .م ، الكويت١٩٨٢

 .م١٩٣٨يخ الفلسفة اإلسالمية، ترمجة حممد عبد اهلادي أبوريدة، القاهرة  دي بور ، تار- 
شرف الدين، وسامي عياد علم اللسانيات احلديث، دار املعرفة اجلامعية، :  الراجحي-

 .م، مصر١٩٩١
 .م مصر١٩٦٨عبده اللهجات العربية يف القراءات، دار املعارف : الراجحي

 .مصر. م١٩٨٨املعرفة اجلامعية ، النحو العريب والدرس احلديث،دار * 
تاريخ آداب العرب،دار الكتب العلمية  )م١٩٣٧ت (مصطفى صادق:  الرافعي-

 .١هـ بريوت ط١٤٢١
 تاريخ علوم اللغة العربية *طه :  الراوي -   

شرح الرضي على )هـ ٦٨٦ت (رضي الدين حممد بن احلسن: الرضي االستراباذي-
 .م، ليبيا١٩٧٨جامعة بن غازي يوسف حسن عمر، / الكافية ، حتقيق

 .م، عمان ١٩٨٤أبو احلسن، احلدود ،حتقيق إبراهيم السامرائي دار الفكر :  الرماين-
 .م، القاهرة١٩٩٨املتويل رمضان أمحد الدمريي، مطبعة السعادة / شرح الكتاب، حتقيق* 
للغويني، طبقات النحويني وا) هـ٣٧٩ت(أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد اهللا :  الزبيدي-

 .م، مصر١٩٧٣حتقيق األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف ، 
اجلمل يف )هـ٣٣٧ت(أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي:  الزجاجي-

 .هـ بريوت١٤٠٥علي توفيق احلمد،الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة :النحو،حتقيق
 .ك، مكتبة دار العروبةمازن املبار: اإليضاح يف علل النحو ، حتقيق* 
 .م، الكويت١٩٦٢جمالس العلماء، حتقيق عبد السالم هارون، وزارة اإلرشاد ، * 

 .م١٩٩٢تاريخ آداب اللغة العربية، مكتبة احلياة، . جرجي :  زيدان-
 .    م، بريوت١٩٦٨إبراهيم ، النحو العريب نقد وبناء ، دار الصادق، .  السامرائي-    

 .التطور اللغوي التارخيي ، دار األندلس.م، بريوت١٩٦٨املقارن ، فقه اللغة      * 
 .هـ، بريوت١٤١٤من سعة العربية ، دار اجليل      * 
 التطور اللغوي * 
 .هـ، بغداد ١٣٨٩فاضل ، ابن جين النحوي ، دار النذير ، :  السامرائي-
 .حممود  علم اللغة ، دار النهضة العربية، بريوت:  السعران-
   ، بالغة أرسطو بني العرب واليونان مإبراهي:ة  سالم-
 .هـ١٤٠٦مصطفى،املذاهب النحوية،الطبعة األوىل،مكتبة الفيصلية: السنجرجي-



)٢٠٨( 

الكتاب ، ط بوالق ، الكتاب حتقيق )هـ١٨٠ت(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب:سيبويه -
 . هـ بريوت١٤١١عبد السالم هارون الطبعة األوىل،دار اجليل

اإلقتراح ) هـ٩١١ت(جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضري:ي السيوط-
هـ مطبعة ١٤٠٩، حتقيق أمحد حممد قاسم ، دار املعارف، حلب، وحتقيق حممود فجال 

 .الثغر
م  ، ١٩٨٠عبد العال سامل مكرم، دار البحوث العلمية، / مهع اهلوامع ، شرح وحتقيق* 

 .الكويت
بغية .م، بريوت١٩٨٥عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة : حتقيقاألشباه والنظائر، * 

 .م١٩٦٤طبعة البايب احلليب . حممد أبو الفضل إبراهيم: الوعاة ، حتقيق
القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث ، مكتبة .عبد الصبور:  شاهني،-

 .م١٩٦٦اخلاجني
م ، ١٩٨٩ ، دار العلم للماليني ١٢صبحي دراسات يف فقه اللغة ، الطبعة :  الصاحل -

 .بريوت ، لبنان
 .عبد املتعال النحو اجلديد ، دار الفكر العريب:  الصعيدي-
جتديد . * م ، القاهرة١٩٧٢شوقي املدارس النحوية، الطبعة الثانية، دار املعارف، : ضيف-

 .م، مصر١٩٨٢النحو، دار املعارف ، 
 . ، دار املعارف، مصرتيسري النحو التعليمي، الطبعة الثانية* 
 .م، بريوت ١٩٧٢رميون  األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين :  طحان-
 .حسن  ، كالم العرب ، دار النهضة العربية ، بريوت:  ظاظا -
 .هـ ، القاهرة١٤١٧رمضان ، التطوراللغوي مكتبة اخلاجني ، : عبدالتواب-
 .هـ، القاهرة١٤٠٥كتبة اخلاجني املدخل إىل علم اللغة ، الطبعة الثانية ، م* 
لسان . * م١٩٩٩ممدوح ،العربية والفكر النحوي ، دار املعرفة اجلامعية ، :  عبد الرمحن -

 .م١٩٩٩عريب ونظام حنوي ، دار املعرفة  اجلامعية ، 
 .بكري ، أصول النحو العريب، دار الكتاب احلديث:  عبد الكرمي-   

م ، ١٩٧٧عراب عند النحويني، الكتاب والتوزيع ، عبد العزيز   املعىن واإل:  عبده -
 .طرابلس

 .حممد   ، النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة:  عرفه -
حممد عبد اخلالق   ، دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، مطبعة السعادة ، : عضيمة -

 .م، القاهرة١٩٧٩



)٢٠٩( 

 التبيني عن مذاهب )هـ٦١٦ت(حمب الدين أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني :  العكربي-
عبد الرمحن العثيمني ، دار الغرب اإلسالمي ، / النحويني البصريني والكوفيني ، حتقيق

 .هـ ، بريوت١٤٠٦
 .م١٩٩٣طالل تطور النحو العريب، دار الفكر اللبناين، :  عالمة -

 . م ، جدة١٩٠٥خليل ، العامل النحوي، دار ثروت :  عمايرة-
 .جدة. هـ١٤٠٤ عامل املعرفة ، يف حنو اللغة وتراكيبها ،* 

 . م١٩٧٠حسن ، تطور الدرس النحوي ، نشر معهد البحوث والدراسات العربية:  عون -
 .م١٩٦٩دراسات يف اللغة والنحو ، نشر معهد البحوث والدراسات العربية ،  *
حممد  أصول النحو يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث ، :  عيد -

 . هـ، القاهرة١٤١٠ة الرابعة، عامل الكتب، الطبع
 .م، القاهرة١٩٧٦الرواية واالستشهاد ، عامل الكتب، *  
 .هـ بريوت١٤١٢مصطفى، جامع الدروس العربية، املكتبة العصرية:  الغالييين -
مصطفى ، اللسانيات العربية احلديثة، جامعة احلسن الثاين، سلسلة رسائل :  غلفان -

 ).٤(وأطروحات 
. األلفاظ واحلروف، حتقيق د)هـ٣٣٩ت(أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان :  الفارايب-

 .مهدي حسن
 . م١٩٦٩حسن الشاذيل، درا التأليف،مصر/ أبو علي اإليضاح العضدي، حتقيق:  الفارسي-
 .هـ ، بغداد١٤٠١كاظم حبر مرجان، . التكملة، حتقيق د    * 
 .م، عمان١٩٨٠مايره ، املسائل العسكريات ، حتقيق إمساعيل ع* 
 .هـ١٤٠٩حممود ،  اإلصباح يف شرح االقتراح ، دار القلم ، :  فجال -
معاين القرآن ، حتقيق حممد علي النجار، )  هـ٢٠٧ت(أبو زكريا حيي بن زياد:  الفراء -

 .م١٩٧اهليئة املصرية للكتاب ، 
 .أنيس ، حنو عربية ميسرة، دار الثقافة، بريوت:  فرحية -   

 . بريوت١م،ط١٩٧٣ نظريات يف اللغة، دار الكتاب اللبناين،    *
هـ، ١٤٠٥عبد اهلادي  دراسات يف اإلعراب، الطبعة األوىل، الكتاب اجلامعي ، : الفضلي-

 .جدة
م، ١٩٨٥عبد القادر الفاسي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال ، :  الفهري -

 .م١٩٩٧ ، دار توبقال، املعجمية والتوسيط.*الدار البيضاء
 . هـ بريوت ١٤١٣أمحد حممد  فقه اللغة ، الطبعة األوىل ، دار الفكر :  قدورة -



)٢١٠( 

أنباه الرواة على ) هـ٦٢٤ت(أبو الفضائل يوسف بن إبراهيم الشيباين التميمي : القفطي-
  .هـ  القاهرة١٣٦٩دار الكتب املصرية، . أنباه النحاة ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

 .فون  احلضارة اإلسالمية، ترمجة بدر ،دار الفكر العريب:  كرمي -
 .هـ ، دمشق١٣٩٦حممد املفتاح لتعريب النحو :  الكسار-

  ليتمان ،حماضرات ليتمان  مكتبة كلية اآلداب جامعة القاهرة -    
 .هـ ، دمشق١٣٨٣مازن ،النحو العريب، العلة النحوية، دار الفكر ، :  املبارك -
املقتضب ، حتقيق األستاذ عبد اخلالق ) هـ٢٨٥ت(أبو العباس حممد بن يزيد املربد : ملربد ا-

 .هـ١٣٨٨عظيمة ، الس األعلى للشئون اإلسالمية، 
 .هـ١٤٠٣) ٢٠( جملة اللسان العريب ، العدد -
 م١٩٨٤) ٢١(  جملة اللسان العريب عدد-
 .٢١ جملة اللسانيات العربية ، عدد -
 م ١٩٥٣العربية  جملة اللغة -
 ).١٠(م ، العدد ١٩٥٨ يونيو ٩٦ جملة امع -

 .هـ١٣٩٥ جملة جامعة امللك عبد العزيزالسنة األوىل، العدد األول، مجاد الثانية -
 .مصطفى السقا) ١٠/٩٦( جملة جممع اللغة العربية -
هـ ، ١٤١٩، مجاد اآلخرة )عدد خاص(٧٣، الد ٤ جملة جممع اللغة العربية ، دمشق، ج-

 ).يوسف(مقالة الصيداوي 
 جملة جممع اللغة العربية ، جمموعة البحوث واحملاضرات ، الدورة السادسة والعشرون -

 ).أصول علوم اللغة(م، حبث ١٩٦٠ -١٩٥٩
 م١٩٣٤ جمموعة قرارات امع يف مخسني عام -    

ة احلليب مهدي ،  النحو العريب، قواعد وتطبيق الطبعة األوىل ، مكتب:  املخزومي-
 .هـ، مصر١٣٨٦

 .م، بغداد١٩٨٠أعالم يف النحو العريب، دار اجلاحظ، * 
 .هـ، مصر١٣٨٦قواعد وتطبيق، الطبعة األوىل، البايب احلليب : يف النحو العريب* 
مدرسة . بريوت–م ، صيدا ١٩٦٤يف النحو العريب، نقد وتوجيه املكتبة العصرية ، * 

 .طبعة احلليب، مصرهـ ، م١٣٧٧الكوفة، الطبعة الثانية 
بدر الدين أبو حممد حسن بن قاسم ، اجلين الداين يف حروف املعاين، : املرادي املصري -

 .م١٩٩٢وحممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت ، . فخر الدين قباوة: حتقيق
األستاذ : املوشح، حتقيق)  هـ٣٨٤ت(أبو عبيد اهللا حممد بن عمران بن موسى : املرزباين-
 .م١٩٦٥لي حممد النجار ، دار النهضة ، مصر ع



)٢١١( 

 .٢هـ القاهرة ،ط١٤١٣إبراهيم ، إحياء النحو ، الكتاب اإلسالمي :  مصطفى-    
عبد العال سامل ، احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب ، الطبعة الثانية، مؤسسة :  مكرم -

 . النحوية القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات.*م، بريوت١٩٩٣الرسالة، 
 .م١٩٩٣عبد القادر ، نظرات يف التراث اللغوي العريب ، دار الغرب اإلسالمي :  املهريي-
 .هـ١٤٠٠اد  ، نظرية النحو العريب، املؤسسة العربية ، :  املوسى-
رأي يف . م  ١٩٩٣نظرات يف التراث اللغوي العرب،دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان * 

 .م١٩٧٦ ، قطر ١٤ة التربية، العدد رسم مناهج النحاة، جمل
يف التطور النحوي وموقف النحويني منه، جملة كلية اآلداب، الد الثالث، العدد الثاين، * 

 . م، عمان١٩٧٢
 . م ، عمان١٩٨٧قضية التحول إىل الفصحى ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، * 
السادس، اجلامعة التونسية، األعراف، امللتقى الدويل الثالث  ، اللسانيات، العدد * 

 .م، تونس١٩٨٥
 .م ، مصر١٩٥٣علي النجدي ناصف   سيبويه إمام النحاة ، مكتبة ضة مصر : النجدي -
 مزيد إمساعيل  ، منهج أيب حيان النحوي :  نعيم -
هـ بريوت  ١٤١٠عبد السالم ، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ،دار اجليل :  هارون -
  .٢ط
 .٧هـ القاهرة ط١٣٩٣علي عبد الواحد فقه اللغة ، دار ضة مصر: وايف-
 .م، دمشق١٩٨٧مازن   ، حنو نظرية لسانية، دار طالس، :  الوعر -
 .م بريوت١٩٨٠إسرائيل تاريخ اللغات السامية، دار القلم:  ولفنسن -

  ٦٢٦ت(شهاب الدين أبو عبد اهللا الرومي البغدادي :  ياقوت احلموي -    
 ٣هـ ط١٤٠٠معجم األدباء  دار الفكر )*  هـ     

 .م مصر١٩٩٤حممود سليمان فقه اللغة وعلم اللغة دار املعرفة اجلامعية: ياقوت_ 
 .م، القاهرة١٩٥١عبد احلليم النجار، /  يوهان فك ، العربية ، ترمجة-

 

 

 

 



)٢١٢( 

 الفهرس التفصيلي

  ١.........................................................المقدمة 

 ٥........................................................................السماع 

 ٥..............................................االحتجاج بالقرآن والقراءات 

          ٦..................................................النحاة من القراءاتموقف 

       ١٠.....................................................................تنبيه      

        ١١ موقف النحاة األوائل من االحتجاج بالقراءات   

 ١٢.............................موقف المحدثين من االحتجاج بالقراءات  

 ١٣............................................ محمد عيد    -١

        ١٥................................................. محمد الخضر حسين   -٢

                    ١٥.................................................محمد حسن عبد العزيز-٣

       ١٦..........................................................   جولد تسيهر -٤

           ١٧.........................................................االحتجاج بالحديث  

   ١٨..............................................................مذهب المانعين 

    ١٩............................................................مذهب المجوزين 

   ١٩......................................................مذهب المتوسطين     

               ٢١......................آراء بعض المحدثين استشهاد سيبويه بالحديث 

            ٢١................................................... علي النجدي ناصف -١

   ٢٢.............................................................. أحمد بدوي -٢



)٢١٣( 

   ٢٢.............................................................. حسن عون -٣

   ٢٢............................................................ شوقي ضيف -٤

    ٢٢.............................................................. عثمان فكي -٥

   ٢٢......................................................... خديجة الحديثي -٦

 ٢٣...........................آراء بعض المحدثين في االحتجاج بالحديث 

   ٢٣.......................................................... سعيد األفغاني  -١

   ٢٤.............................................................. تمام حسان -٢

   ٢٤......................................................... خديجة الحديثي -٣

   ٢٥.......................................................... محمد عيد      -٤

   ٢٥...............................................................سعيد جاسم -٥

   ٢٦.....................................................االحتجاج بكالم العرب 

   ٢٦.............................................................التحديد الزماني 

   ٢٧.............................................................ي التحديد المكان

       ٣٠........................................االستشهاد بالشعر أآثر من النثر 

   ٣١.................................أقسام الكالم من حيث االطراد والشذوذ 

        ٣٢...............آراء علماء اللغة المحدثين في االحتجاج بكالم العرب 

    ٣٢................................................................محمد عيد -١

    ٣٤...............................................................تمام حسان -٢

   ٣٦.......................................................مهدي المخزومي -٣



)٢١٤( 

   ٣٧................................................محمد حسن عبد العزيز -٤

   ٣٧............................................................إبراهيم أنيس -٥

   ٣٨....................................................... عبد العزيز عبده -٦

   ٣٨.................................................................يوهان فك -٧

   ٣٩...............................................................حلمي خليل -٨

   ٤٠............................................................سعيد األفغاني -٩

    ٤٢..................................................مصطفى السنجرجي -١٠

   ٤٢...........................................................أنيس فريحة -١١

   ٤٢..............................................عباس حسن -١٢

    ٤٣........................................................آما محمد بشر -١٣

   ٤٤........................................................ عبده الراجحي -١٤

    ٤٥...............................................حسن عون -١٥

    ٤٦............................................. أحمد قدورة -١٦

                                       ٤٨..............................................................اإلجــماع    **

   ٤٩.............................................موقف المحدثين من اإلجماع 

    ٤٩............................................................. أقسام الكلم  -١

   ٥٠........................................................     ـ تمام حسان     

                                       ٥١.......................................................     ـ محمد الحياوي 

                                       ٥٢.........................................................     ـ إبراهيم أنيس 



)٢١٥( 

    ٥٢..................................................   ي     ـ مهدي المخزوم

   ٥٣........................................................     ـ فؤاد حناترزي 

                                       ٥٤............................................. وظيفة اإلعراب المعنوية-٢ 

                                       ٥٤...........................................................      رأي قطرب   

 ٥٦...............................................    رأي إبراهيم مصطفى    

                                       ٥٧........................................................اهيم أنيس   رأي إبر

                                       ٥٨....................................................... عالمات اإلعراب -٣

                                       ٥٨............................................... هل العامية تطور لغوي -٤

                ٦٠.................. مسائل يكاد يجمع علماء اللغة المحدثون عليها -٥

                           ٦١...............................................................القيـــــاس ** 

                                       ٦١................................................... تعريف القياس وأوليته 

                               ٦٢..........................................مراحل نشأت القياس 

    ٦٣................................................................مكانة القياس 

    ٦٤................................................................أنواع القياس 

    ٦٥..............................................................القياس  أرآان 

    ٦٦.......................................................شروط المقيس عليه 

    ٦٨.....................................................أقسام المقيس عليه    

   ٦٩..................................................................   في الحكم 

   ٧٠....................................................................  في العلة 



)٢١٦( 

   ٧١..................................................................أقسام العلل 

   ٧٢...................................تأثير القياس النحوي بقياس الفقهاء 

     ٧٤.................................................القياس في نظر القدماء   

   ٧٥................................................القياس في نظر ابن مضاء 

                             ٧٦....................................موقف اللغويين المحدثين من القياس

   ٧٦........................................................آمال بشر  / ١       

           ٧٧...................................................إبراهيم أنيس  / ٢       

    ٧٨........................................................محمد عيد  / ٣       

                      ٨٧...........................................إبراهيم السامرائي    / ٤       

                   ٨٠.....................................................عباس حسن  / ٥       

    ٨١.......................................................سعيد جاسم  / ٦      

    ٨٢.......................................................مام حسان ت / ٧      

               ٨٣..................................................علي أبو المكارم  /٨      

                   ٨٤....................................................مصطفى السقا  / ٩     

                                       ٨٤.........................................................يوهان فك  / ١٠    

           ٨٥..............................................مهدي المخزومي   / ١١    

              ٨٦.....................القائلون بتأثير القياس النحوي بالقياس المنطقي

                  ٨٦.................................................إبراهيم سالمة   / ١       

                                       ٨٦...................................................علي أبو المكارم /  ٢    



)٢١٧( 

         ٨٧.................................................إبراهيم أنيس       / ٣    

                                      ٨٧..................................................إبراهيم مدآور     / ٤    

    ٨٨................................................ئي إبراهيم السامرا / ٥    

    ٨٨...........................................................محمد عيد   / ٦   

                                       ٨٩...................................................آمال محمد بشر   / ٧   

                    ٨٩..............................الرد على من قال بتأثير المنطق في النحو

                               ٨٩.....................................رد عبده الراجحي /  ١   

                                  ٩٠............................................رد عبد القادر المهيري  / ٢   

 ٩١..................................................استصحاب الحـــال  **  

    ٩١..................................................................      تعريفة 

                                     ٩١..............................................من أمثلته عند ابن األنباري 

    ٩٢........................................................  مكانة االستصحاب 

                                       ٩٣.......................................................نظرة تمام حسان له  

    ٩٤................................................................ أصل الوضع 

    ٩٦.................................................................أصل القاعدة 

                                      ٩٧..................................................العدول عن أصل القاعدة 

    ٩٨................................................الرد ٍالى األصل 

                      ١٠١..............................................................اإلعــــراب** 

    ١٠١.......................................................تعريفه عند القدماء  



)٢١٨( 

    ١٠٢.........................................................أصالة اإلعراب     

                             ١٠٣.................................الطاعنون في أصالة اإلعراب 

    ١٠٤........................................................   من المستشرقين 

           ١٠٤...............................................................فولرز-١      

    ١٠٤.............................................. كوهين -٢      

    ١٠٥......................................................... فون آريم -٣      

١٠٥א

        ١٠٥..................................................... جرجي زيدان -١     

    ١٠٥..................................إبراهيم أنيس -٢           

      ١٠٦................................................. إبراهيم مصطفى -٣      

    ١٠٧.............................................. إبراهيم السامرائي -٤      

    ١٠٨.................................................القائلون بأصالة اإلعراب 

   ١٠٨...........................................................من المستشرقين 

          ١٠٨........................................................ آارل بروآلمان -١

   ١٠٨.............................................................. جوتهلد فلد-٢

    ١٠٨................................................................... فلوجل -٣

    ١٠٨.................................................................. دي بور-٤

    ١٠٩................................................................... ليتمان -٥

                             ١٠٩...................................................................من العرب 



)٢١٩( 

        ١٠٩................................الحرآة اإلعرابية وداللتها على المعنى 

    ١٠٩............................................................... قطرب موقف

    ١١٠..............................................................رأي الزجاجي 

      ١١٠...........................................................عالمات اإلعراب 

    ١١١..............................................................عالمات البناء 

    ١١٢.............................................................أنواع اإلعراب 

    ١١٣.........................................................موقف تمام حسان 

    ١١٨...................................................إعراب الفعل المضارع 

        ١٢٠.................................... رأي أحمد عبد الستار الجواري -١

    ١٢٣..................................................... رأي محمد الكسار -٢

                 ١٢٤.............................................رأي عبد القادر المهيري -٣

    ١٢٥.................................................... رأي ريمون طحان -٤

    ١٢٧.........................................................العامل النحوي **

 ١٢٧...................................................رأي القدماء في العامل 

   ١٢٧.......................................................... رأي سيبويه  -١

   ١٢٨.......................................................... رأي ابن جني -٢

   ١٢٩........................................................ رأي ابن مضاء -٣

   ١٣٠...................................................... أرآان نظرية العامل 

   ١٣٠................................................................أقسام العامل 



)٢٢٠( 

   ١٣٠........................................................ العوامل اللفظية -١

   ١٣٢...................................................... العوامل المعنوية -٢

    ١٣٣.........................................رأي المعارضين لنظرية العامل 

 ١٣٣.........................................................من القدماء :  أوال 

    ١٣٣.................................................................... قطرب-١

   ١٣٤.............................................................. ابن مضاء -٢

 ١٣٦........................................................من المحدثين :ثانيا 

   ١٣٦...................................................... إبراهيم مصطفى -١

 ١٣٨...........................................................إبراهيم أنيس -٢

   ١٣٩......................................................مهدي المخزومي -٣

    ١٤١............................................................رأي تمام حسان

   ١٤٣.........................................................رأي خليل عمايرة 

   ١٤٥.................................................رأي ممدوح عبد الرحمن

   ١٤٦..........................................................العلة النحوية ** 

 ١٤٦.......................................................مراحل نشأة التعليل 

   ١٤٦.........................................مرحلة النشأة : المرحلة األولى 

   ١٤٧.......................................مظاهر العلة عند ابن أبي إسحاق 

   ١٤٨...................................أهم مميزات التعليل في هذه المرحلة 

    ١٤٨...............................مرحلة النمو واالرتقاء: المرحلة الثانية 



)٢٢١( 

   ١٥٠...................................أهم مميزات التعليل في هذه المرحلة 

   ١٥١........................مرحلة النضج واالزدهار     :رحلة الثالثة الم

 ١٥١.......................................من أعالم النحاة في هذه المرحلة 

   ١٥١.............................................. التعليل عند ابن السراج -١

   ١٥٢.................................................. التعليل عند الزجاجي-٢

   ١٥٣.................................................... التعليل عند الرماني-٣

   ١٥٤.................................................. التعليل عند ابن جني-٤

   ١٥٦.............................................. التعليل عند ابن األنباري-٥

   ١٥٧..................................................نوري التعليل عند الدي-٦

   ١٥٨...................................أهم مميزات التعليل في هذه المرحلة 

  ١٥٨.......................مرحلة المراجعة واالستقراء :المرحلة الرابعة 

    ١٥٩....................................................موقف ابن الطراوة -١

   ١٦٠..................................................... موقف ابن مضاء -٢

   ١٦٠.......................................................موقف  ابن حيان -٣

 ١٦١................................................موقف المحدثين من العلة 

   ١٦١.......................................................إبراهيم مصطفى -١

   ١٦٢............................................................شوقي ضيف -٢

   ١٦٢.....................................................خزومي  مهدي الم-٣

   ١٦٤.................................................. علي النجدي ناصف -٤



)٢٢٢( 

 ١٦٤.....................................موقف المناهج الحديثة من التعليل 

   ١٦٤....................................................... المنهج الوصفي -١

  ١٦٦........................ الرحمن أيوب من التعليل دموقف الدآتور عب

   ١٦٧..................................................... المنهج التفسيري -٢

   ١٧٠......................................موقف الفاسي الفهري من التعليل 

   ١٧١...................................................... المنهج التأصيلي -٣

            ١٧١....................................ن التعليل  موقف نهاد الموسى م-١

   ١٧٢................................... موقف عبد الرحمن الحلج صالح -٢

     ١٧٤.....................................نظام الجملة في اللغة العربية   ** 

   ١٧٥.................................................مصطلحات البناء اللغوي 

   ١٧٧...............................................................أقسام الجملة 

   ١٧٨.............................................................مكونات الجملة 

  ١٧٨..............................موقف المدارس الحديث من نظام الجملة

   ١٧٨...................................................... المدرسة البنيوية -١

   ١٧٨...................................................الوصفية  نقد المدرسة 

   ١٨٢........................................ المدرسة التوليدية التحويلية -٢

   ١٨٣.......................................البنية األساسية للجملة التوليدية 

   ١٨٥....................................................نقد المدرسة التوليدية 

 ١٨٧.......................................موقف المحدثين من نظام الجملة 



)٢٢٣( 

   ١٨٧.......................................... موقف عبد القادر المهيري -١

   ١٩٠............................................ موقف عبد الرحمن أيوب -٢

   ١٩١........................................... موقف إبراهيم السامرائي -٣

 ١٩٥.......................................................خاتمة ال

                       ١٩٨.............................................المصادر والمراجع

 
 


