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 ﴿:قال تعالى                       ﴾/[92]ص 

 

الخٌر الكثٌر والعلم الغزٌر، الذي نرجو أن ٌكون علم  فالحمد هلل على بركة كتابه؛ ذي

 .النحو وأصوله أحد تلك العلوم التً حازت بركة هذا الكتاب المبارك

 

 .شًء مولم ٌضره، توالً استفسارناو لّصابرٌن على كثرة سؤالنالوحمدا وشكرا 

ٌْكُم َمعُروفًا : ) قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص كاِفئوا به فادعُوا له فإن لم تَِجدوا ما تُ ، فكاِفئُوهَمْن َصَنَع إٍل

 [ 2769حتّى تَرْوا أنّكُم قَد كافَأتُُموه ( ] رواه أبو داود 

 .ٌسر أمرهتعالى أن ٌُجازي كل صاحب فضل وٌُ و فنرجو من هللا سبحانه
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بل،الحييدوفعنها،إفادلتتبعالفاحصآلراءالنحاةيلمحُأصوالمضبوطة،عندأكثرىم

االطّرادػفقدبداىذاالضابطػاالطّراد؛أبرزىا:جعلوىاشروطالبلوغغايتهمػسّنالقواعدػلعل
و النحاة بفكر بقواعدىممقًتنا متصال جعل، ُُيتارما مواضيعو عدة بُت من للبحث موضوعا

.)األمُتماّلوي(مقًتحةمنطرؼاألستاذادلشرؼ
:أمثاؿ،خدمةللموضوع،نسىفضلالسبقالذيحازهبعضالباحثُتكمااليُ

.النظريةاللغويةيفالًتاثالعريب:يفكتابو،حممدعبدالعزيزعبدالدامي
يفالنحوالشذوذورادنظريةاالطّ:يفمقاؿ(DouKoure Massire)دوكوريماسَتي

 .دراساتيفأصوؿالنحو:موقفاحملدثُتوالعريب

شيخ معلم ثالث مقاؿ، االطّراد:يف األنباريوضوابط بن الربكات أيب عند كتابويفالشذوذ
 .اإلنصاؼ

وأبانواو االطّراد خدمة الباحثُتأجادوا أفىؤالء بالذكر وأمهيتواجلدير البحثافكافإف،
الشذوذعندضوابطاالطّرادو،وموقفاحملدثُتويفالنحوالعريبالشذوذواألخَتاف)نظريةاالطّراد

النظرية:ثاألوؿلوعنايةمستقلةالكالبحايفكتابواإلنصاؼ(قدأفرداألنباريبنأيبالربكات
اللغويةيفالًتاثالعريب؛الذيكافشاماللبيافالنظريةاللغويةيفالًتاثالعريبسواءصرفيةأـ

.إالأفالدراسةملختصاالطّرادكمبحثمستقل،حنويةأـمعجمية
جعلالبحثحماولة ما ادلوضوعإلىذا علىو؛ضاءةىذا أثر االّطراد يف الًتكيزأساسا

،التقعيد النحوي
ىلُجعلاالطّرادوماىوأثرهيفالتقعيدالنحوي؟وادلقصودباالطّرادلدىالنحاة؟فما

بُتاآلراءالنحوية؟مسلكاللًتجيح
سبق ما على اإلجابة أجل من مقدمة، تسبقها فصوؿ ثالثة وْفق مبنيا البحث جاء

الشريعةتُ؛توطئةو غَتىاواحلديثوالقراءاتوكأصوؿالفقو،شَتإىلعالقةالنحوبغَتهمنعلـو
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مثتتلوىذهالفصوؿخادتةجتمع.شارةإىلدوراالطّراديفإثباتصحةالنصإمع،منالعلـو
 .النتائجادلتوصلإليها

 أما األوؿ بػفالفصل النحويةأثره يف بناء القاعدة و  االطّراد:ػػػػُعنوف ثالثة، تضّمن وقد
–التتابع–االستقامة)رضفيوادلعٌتاللغويلالطّرادعُ:ادلفهـوواالطّرادادلصطلح:أوال ؛عناصر

القاعدةالنحويةواالصطالحي.مثربطوبادلعٌتواجلرياف( خصائصها.عرضمفهـو
وكيفية،يبحثالعالقةبُتذاؾالتتبعالذيقاـبوالنحاةللكالـالعريب:االستقراءواالطّراد:ثانيا 

.علماأفىذاالتتبع)االستقراء(مرتبطبالعنصرالتايل،ظهوراالطّراد
االحتجاجواالطّراد:ثالثا  بيئة : ادلسموع العريب الكالـ من النحاة -خاصة–اختار القرآف،

بلقّيدوه،ومليقفواعندىذااالختيار.نثرهوكالـالعربشعرهواحلديثالنبويالشريفوالكرمي
.حمّددتافرقعةمكانيةونيةابفًتةزم

بالقاعدةالنحوية؛اليتبُنيتعلىادلطّردالنابعبإبرازصلةاالطّرادختمالفصلاألوؿليُ
.ورقعةجغرافيةمصونة،نيةحمددةاوفًتةزم،منمادةلغويةمعينة

؛يعرضعالقةاالطّرادمنهج التفكري النحويو  االّطراد:الفصلالثاينجاءبتسميةبينما
:طّرادبكلمنبيافعالقةااللوقدُخّصالفصل،مبنهجالنحاة

القياسفيورضالقياس؛عُواالطّراد:أوال  .اأركانو؛معبيافشروطه،ومفهـو
ثانيا  التعليل؛عر واالطّراد: بُتوبيافالفرؽبينووأضرِبووالعنصرعلىالتعليلجىذا

.معإبرازعالقةاالطّرادبالتعليل،العلة
العامل:العاملواالطّراد:ثالثا  أقساـ،وأوباألحرىنظريةالعامل،جاءفيوبيافمفهـو

.دوفإغفاؿعالقةاالطّرادبو،العاملوأمهيتو
 حبوصلة أيضا الفصل لُيختم القياستربط ( ادلذكورة النحوي التفكَت مبظاىر االطّراد ،التعليل،

بلوغغايتها؛فالقياسإحلاؽغَتادلسموعبادلسموعوالعامل(؛اليتُجعلاالطّرادشرطحتققها
ادلّتسمةباالطّرادغالباالتعليلبيافللعلة،و)ادلطّرد( يف،؛ والعاملأثرحيدثالعملجاءمطّردا

كالـالعرب
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:إىلفيوُيشار؛أثره يف اخلالف النحويو  االطّراد:أماالفصلالثالثفُوسمبػ
اخلالؼ ُمنتقُتكتاب"اإلنصاؼ،-خصوصا–وأثراالطّرادفيو؛الذيبرزيفالًتجيح،مفهـو

ىػ(بُغيةعرضبعضادلسائلاليت755الكوفيُت"لؤلنباري)ويفمسائلاخلالؼبُتالبصريُت
.األنباريفيهاإىلاالستدالؿباالطّرادترجيحالرأيعلىآخراستند

تُناسب البحثادلوقد -االستقرائي–نهجالوصفيخطة االطّراد، تتبعمفهـو قصد
النحاة مصنفاهتمولدى يف لو تطبيقاهتم جتّليات الشواىد، لبعض التحليلي اإلجراء اعتماد مع

 :أمههادراساتسابقةعلىاعتمادا.اآلراءادلستحقةلذلكو

 اخلصائص،ىػ(293ابنجٍت)-

 النظريةاللغويةيفالًتاثالعريب،حممدعبدالعزيزعبدالدامي-

.مدعلىبعضادلقاالتاليتكافذلاارتباطبادلوضوعكمااعتُ
:أبرزىا،البحثالصعوباتأفتلحقبعض،إالأنوجرتُسنةالبحثالعلمي

 .خاصةالدراساتالتنظَتية،قلةادلراجعادلختصةيفادلوضوعنفسو-

 .الشاذبُتالباحثُتواختالؼُوُجهاتالنظرجُتاهادلطّرد-

طوؿتتبعلآلراءو؛الذيحيتاجكثرةتصّفحالكتبضيقالوقتادلخصصللموضوع-
لذويالفضلعلينا ووفاء لناوكثَتو، والتوجيو القلبجُتاىنا، ُفسحاء بالشكر، نتقدـ
منذالبدايةحىتفكافلوحظمنو،مليبخلعلينا،و؛الذيشاركناحبثنااألمني ماّلويللدكتور

 .ُيعلومفتاحخَتلطالبالعلم،وأفيُدمينفَعووأفُُيازيوخَتاتعاىلوهللاسبحانوفنرجو،النهاية



 :الفصل األول
 يف بناء القاعدة النحويةوأثره االط ِّراد 

 توطئــــــــــــــــــــــــــــة 
 املفهوم ( االط ِّراد ) املصطلح و 
  االط ِّراد و االستقراء 

 االط ِّراد و بيئة االحتجاج  
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 توطـــــــــــــــــئة:
النحاة  فنهل، أيّاـ كانت اضتضارة اإلسالمية على أكّجها، النحاة علوما شريفة تاج  ن  كاكب 

أكثر بل "كاف ، كاضتديث كمصطلحو، كالفقو كأصولو، كالتفسَت كطرقو، قراءاتوك  من القرآف
 (1)الورع يف دينهم)...(."ك  فضال عّما عرفوا بو من التقى، إما فقهاء أك قرّاء أك ػتّدثُت، النحويُت

كقد أجادكا االثنُت ، فال ندرم أنصّنفهم ضمن القرّاء أـ النحاة، ناىيك عن النحاة القراء
، (ق156) الزياتزتزة بن حبيب ك  ق(154أمثاؿ: أبو عمرك بن العالء ) معا 

فظهرت شركط القراءة ، فقد كّلد ىذا االحتكاؾ احتذاء لطريق البيئات األ خرق( 189الكسائي)ك 
اليت من بينها االطّراد؛" الذم توصف بو ، اضتديث لدل علماء النحو يف مصّنفاهتمك (2)الصحيحة

ث "فقد اشًتطوا لصحة اضتدي، أما علماء اضتديث (3)القراءة اظتوافقة ألحد اظتصاحف العثمانية."
 ( 4) ".عدـ العلةك  عدـ الشذكذك  ضبط الركاةك  عدالة الراكمك  شركطا ستسة : اتصاؿ السند

ق( يف تعريفو النقل: 577ألنبارم )يقوؿ ا، معاصريهمك  كذلك النحاة اتّبعوا سّنة سابقيهم
 ( 5)"ارج عن حد القلة إىل حد الكثرة.اطت، اظتنقوؿ بالنقل الصحيح، "ىو الكالـ العريب الفصيح

كمنتهاه، كىو القاعدة النحوية.  نحاة أحاطوا صناعتهم بشركط قصد بلوغ التقعيد غايتوفال
 كيف ذلك ؟  ،رّسخ معاظتوك  سبقو ختطيط كمنهج أقاـ دعائمو، القاعدة النحوية ،فهذا البناء

  

                                                   
 . 16ص ، 2011، 1م، عماف ػ األردف، طدار غتدالك ، الكمية يف النحو العريبك  األحكاـ النوعية، نظر : صباح عالكم السامرائيي(1)
صح سندىا إىل النيب صلى هللا عليو ، ك لو احتماالك  يةو بوجو، ككافقت أحد اظتصاحف العثمانلك  العربية: كل قراءة كافقت القراءة الصحيحة ىي(2)

النشر يف القراءات ، (ق833ابن اصتزرم ) .)...( كمىت اختل ركن من ىذه األركاف الثالثة أطلق عليها ضعيفة أك شاذة أك باطلة )...(، كسلم
 .1/9، )د ط(، لبناف –بَتكت ، دار الكتب اظتصرية، راجعو : علي ػتمد الضباعو صححه، العشر

 .101ص، 1988، 3ط، القاىرة ػ مصر، عامل الكتب، االحتجاج باللغةك  االستشهاد، ػتمد عيد (3)
أطركحة ، اظتوضوعةك  مقاييس نقد منت اضتديث عند األلباين من خالؿ كتابو : سلسلة األحاديث الضعيفة،عبد اجمليد بن عبد هللا مباركية  (4)

 .49ص ، 2014/  2013، باتنة، جامعة اضتاج طتضر، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو اإلسالمية
 .81ص ، 1957، ( تد ، )مطبعة اصتامعة السورية، ح : سعيد األفغاينيف جدؿ اإلعراب كظتع األدلة، ت اإلغراب، األنبارم (5)
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خاصة لدل النحاة ؛ الذين كانوا ، من اظتعٌت اللغوم، غالبا، ي ستشف اظتعٌت االصطالحي

اه الظواىر اللغوية شديدم  فهل حظَي االطّراد بنصيب من معناه اللغوم ؟، اضترص ُت 
 .املفهومو  االّطراد املصطلح:أوال

أمر " :) ماّدة ( طرد،ق(  175) لعُت للخليل بن أزتد الفرىودمجاء يف معجم ا :أ_ لغة
 (1)"  .سريع اصترية :ك جدكؿ مطّرد  ،اطّرد اظتاء جرل، ك مطّرد مستقيم على جهتو

، اطّرد الشيء تبع بعضهبعضا" قولو: ( ق393 فقد أكرد اصتوىرم )، الصحاحفيأّما
 (2)" .أم ؛ ُترم،األهنار تطّرد، ك اطّرد األمر إذا استقاـ :تقوؿ،كجرل

 ، إال يف لغة رديئة ،ال يقاؿ فاطّردك  ،يقاؿ طرْدت فالنا فذىب" :كما أكرد صاحب اللساف
 (3)".نواطّرد اظتاء إذا تتابع سيال، ك الكالـ إذا تتابع استقاـ، كاطّردكاطّرد األمر 

  

                                                   
، 42 -41/  3، 2002، 1كت ػ لبناف، طتح: أزتد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليُت، بَت ينظر: اطتليل بن أزتد الفرىودم، العُت،  (1)

 مادة )طرد ( .
 2، 1956، 1اصتوىرم )إشتاعيل بن زتّاد (، تاج اللغة كصحاح العربية، تح: أزتد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليُت، بَتكت ػ لبناف، ط (2)
/501 – 502. 
)رتاؿ الدين (، لساف العرب، تح: عبد هللا علي الكبَت كػتمد أزتد حسب هللا كىاشم ػتمد الشاذيل، دار اظتعارؼ، القاىرة ػ ابن منظور  (3)

 ، باب )الطاء( 2653 - 2652/  4مصر، )د ت(، 
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بعض يف كاطّرد األمر، "(:ق1205)للزّبيدم يف تاج العركس من جواىر القاموس أيضا كرد
اطّرد األمر استقاـ، كأمر مطّرد مستقيم ، ك جرلك  تبع بعضو بعضا، األمهات الشيء بدؿ األمر

اطّرد اظتاء تتابع ، ك كاطّرد الكالـ تتابع، مستقيماكفالف ديشي مشيا ط رادا ،أم؛ ، على جهتو
 (2)".، أم ؛ جيرياف(1)) كإذا هنراف يطّرداف (  :كيف حديث اإلسراء،سيالنو

 االستقامة :ي الحظ على ىذه التعاريف _ اآلنفة _ اشًتاكها يف معٌت
 (4).تاج العركسكىو ما ذىب إليو صاحب ، كما قد تشًتؾ يف معٌت "الّضم "(3).اصتريافو التتابعك 

الفراء ق( ك 180سيبويو )ك  ق(175اطتليل )مل حيّدد النحاة اظتتقّدموف ك :ب_ اصطالحا
 ، إمنا جاء مذكورا دكف حتديد داللتو، ك ق( مفهـو اظتطّرد285اظتربد )ك  ق(207)

اطّراد اإلبداؿ يف الفارسية "  ق( يف الكتاب بابا شتّاه " ىذا باب180أكرد سيبويو )فقد 
مبا يقارهبايف ، كليست من لغتهم، فيو عن إبداؿ الفرس للحركؼ اليت ترد يف كالمهمحتّدث 
يبّدؿ منو ما قرب ، كيف ذلك قاؿ سيبويو:" فالبدؿ مطّرد يف كل حرؼ ليس من حركفهم، اظتخرج

 (5)".منو من حركؼ األعجمية
 (6)أّما اإلبداؿ العارض فسّماه "ما ال يطّرد "

 .(7)باظتتلئب، اظتطّرد ،كحكم ؿتوم ق( عن180عرّب سيبويو )كما 
أىل اضتجاز،كُتعل يف ك  " اعلم أف اعتمزة اليت حيقق أمثاعتا أىل التحقيق من بٍت دتيم، :يقوؿ

كالياء إذا كاف ما قبلها ، تبدؿ مكاهنا األلف إذا كاف ما قبلها مفتوحا، لغة أىل التحقيق بُت بُت
 (8)ليس ذا بقياس متلئب. "، ك الواك إذا كاف ماقبلها مضموما، ك مكسورا

                                                   
 .حرؼ الطاء، 065ص، ق1241، 1ط، اظتملكة العربية السعودية، دار ابن اصتوزم، األثرك  النهاية يف غريب اضتديث، ابن األثَت(1)
، 4511، 1ط، اصتزائر، دار األحباث، تح: نواؼ اصتراح، تاج العركس من جواىر القاموس، ػتمد مرتضى اضتسيٍت ()الزبيدم  :ينظر (4)
6/833- 833- 835. 
 –قسم اللغة العربية، شاه علم  ، جامعة اظتدينة العاظتية،الشذكذ يف النحو العريب كموقف ادثُتك  نظرية االّطراد، ماسَتم دككورم، ينظر( 3)

 . 1صماليزيا، )د ت (، 
 6/5ج العركس من جواىر القاموس، تا ، الزبيدم :ينظر(4)

الرياض ػ اظتملكة العربية ، دار الرفاعي، القاىرة ػ مصر، مكتبة اطتاؾتي، عبد السالـ ػتمد ىاركف :تحويو )عثماف بن قنرب (، الكتاب، سيب (5)
 .306 / 4، 1982، 2ط، السعودية

 .306/ 4، اظترجع نقسو :ينظر (6)
  72، ص 2011، 1بَتكت ػ لبناف، ط، دار الكتب العلمية، األحكاـ التقوديية يف النحو العريب، نزار بنياف مشكلي ضمد اضتميداكم( ينظر:7)
 .554 -3/553، الكتاب، سيبويو (8)
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 (1).اظتراد اظتطّرد، ك اظتستقيم السوم :كاظتتلئب
يف ،األصوؿ وراد يف مقدمة كتابفقد أشار إىل االطّ ، ق(316أّما ابن السراج ) 

كصل هبا إىل   ذكر العلة اليت إذا اطّردت ػػػػػػػػػػػ األصوؿ يف النحو ػػػػػػػػ قولو:"كغرضي يف ىذا الكتاب
 (2)".ألنو كتاب إجياز، الشائعك  وذكر األصوؿكالمهم فقط

على ، أم؛ تركيب الكالـ، ق( قصر الوصوؿ إىل كالـ العرب316فابن السراج )
ألف ظاىر كالمو ينفي إمكاف الوصوؿ إىل الكالـ العريب دكف حصوؿ شرط ، اظتطّردة[]العلة

 االطّراد للعلة.
 (3)".على األصل اظتطّردكال يعًتض بو ، الشاذ ال يبطل اضتكمك  ":أيضا يقوؿك 

 .د كصفا لألصلاطّر االجعل ابن السراجفقد 
 ق( قوال متعلقا392إىل أف ذكر ابن جٍت )، قد بقي أمر اظتطّرد دكف تدقيق يف اظتفهـوك 
" فجعل :يقوؿ ػػػػػػػػ ابن جٍت ػػػػػػػػػػ، االستمرارك  مرتبطا مبفهومو اللغوم ؛ اموؿ على التتابعك  باظتطّرد

واما كجعل، من مواضع الّصناعة مطّردا العرمبا استمّر من الكالـ يف مواضع اإلعراب كغَتهأىل علم 
ق( 392)-ابن جٍت -فاشًتط(4)كانفرد عن ذلك إىل غَته شاذا )...( "، فارؽ ما عليو بقية بابو

 .االنفراد للشاذك  التفرؽ، ك لالطّراد التتابعك  االستمرار
 (5)يف تعريف الّسماع  الغلبة ركنُت أساسيُتك  االطّراد الذم عدّ  (؛ق577رم)األنباليجيء 

 (6)"اطتارج عن حّد القلة إىل حّد الكثرة، اظتنقوؿ النقل الصحيح، الكالـ العريب الفصيحىو ":يقوؿ
 (6)"الكثرة

 
 

                                                   
 .554/ 3، الكتابىامش التحقيق عبد السالـ ػتمد ىاركف، ينظر: ذكر ىذا صاحب  (1)
 .36/  1، 1996، 3، بَتكت ػ لبناف، طمؤسسة الرسالة، عبد اضتسُت الفتلي :تح، األصوؿ يف النحو، ابن السراج( 2)
 .176/، اظترجع نفسو( 3)
 .139/، د ت(، )القاىرة ػ مصر، دار الكتب العلمية، ػتمد علي النجار :تح، اطتصائص، ابن جٍت (4)
لغات، جػػامعة اظتدينة العاظتية، شاه علم ػ ماليزيا، كلية ال،  حبث مقدـ يف اللغة العربية، الشذكذك  ضوابط االّطراد، ثالث معلم شيخ :ينظر (5)

 .1ص، )دت(
 .81ص، ظتع األدلةك  اإلغراب يف جدؿ اإلعراب، (األنبارم6)
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 (1)."التواتر، ك كصحة النقل، الكالـ العريب بالفصاحة "ق(577فقد كصف األنبارم )

، فهو ما يعرؼ بالتواتر بالنسبة للسند "الكثرة،أما خركج الكالـ عن حّد القلة إىل حّد 
 (2)" .كباالطّراد بالنسبة للمنت

 (3)متعذر.لكن دعول التواتر يف اللغة كالنحو 
" اعلم :ػػػػػ ق(911يف ما نقلو عنو السيوطي ) ػػػػػػ ( يقوؿق 761االطّراد عند ابن ىشاـ )

كالغالب أكثر األشياء ، البا ،ككثَتا ،كنادرا ،كقليال ،كمطّردا ،فاظتطّرد ال يتخلفأهنم يستعملوف غ
 (4)"  )...(كالكثَت دكنو ،ك القليل دكف الكثَت، كالنادر أقل من القليل، كلكّنو يتخلف

، ن غالبايعشر ك  العشركف بالنسبة إىل ثالثةف" :(5)مث ديثل ابن ىشاـ على ىذا التقسيم بقولو
 (6)." )...(كالواحد نادر، الثالثة قليل، ك عشر بالنسبة إليها كثَت ال غالبكاطتمسة 

 لكن أين اظتطّرد ؟
فكأنو ، يدرؾ أّف اظتطّرد أعلى من الغالب يف الًتتيب "( ق761الناظر لتقسيم ابن ىشاـ)

 (7)" .الغالبال خيرج عنو ما يدنيو إىل إّف الشيء اظتطّرد ىو الذم  ؛اظتطابقة، أمك  الكماؿ عٌت بو  
 
 

                                                   
كذا نطقت : كمل رفع الفاعل ؟فالصواب أف يقاؿ لو، فيقوؿ، " )...( ككل فاعل مرفوع( قد يوصف الكالـ بالتواتر ؿتو قوؿ ابن مضاء القرطيب 1)

،تح: ػتمد إبراىيم البنا، دار االعتصاـ، القاىرة، الرد على النحاة ، يب" ينظر: ابن مضاء القرط.باالستقراء من الكالـ اظتتواتر ثبت ذلك، بو العرب
 .39، ص1979، 1مصر ،ط 

 .19 -18، ص2006 ،1ط، مصر -مالك، مكتبة اآلداب، القاىرة د ابن أصوؿ النحو العريب عن، خالد سعدشعباف :ينظر (2)
، 1998، 1ط، بَتكت ػ لبناف، دار الكتب العلمية، إشتاعيل الشافعي علم أصوؿ النحو، تح: ػتمد حسن ػتمد االقًتاح يف، السيوطي: ينظر (3)

 .49ص
، د ت(، )بَتكت ػ لبناف، دار اصتيل، ػتمد أبو الفضل إبراىيم، البجاكمعلي ػتمد ، د أزتد جاد اظتوىلينظر: السيوطي، اظتزىر، شرح: ػتم (4)

1/234. 
 .137ص، 2011، 1، دار غتدالكم، عماف ػػػػػػ األردف ،طالكمية يف النحو العريبك  األحكاـ النوعية، صباح عالكم السامرائي :ينظر (5)
 .1/234، اظتزىر، السيوطي :ينظر (6)
 .183ص ، الكمية يف النحو العريبك  األحكاـ النوعية، صباح عالكم السامرائي :ينظر( 7)
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 * :( َكفق اظتخطط اآليتق761سنحاكؿ بياف تقسيم ابن ىشاـ )لذا 

 
 

 (01)ؼتطط: 
 

ىذا ، مصطلح آلخرأف اظتساحة تتباين من  ػػػػػػػػػػػػ أعاله ػػػػػػػػػػػػػػ يالحظ على اظتخطط
 [.°134-°116-°87 -°17 -°6] :النسب اآلتية على الًتتيبتظهرىما

 .( ىو اظتادة اللغوية مصدر االستشهاد°360النسب )علما بأف غتموع 
أّما الشاذ فقد ، النادرك  القليل( مقتصرة على ق761مستويات القلة عند ابن ىشاـ )ف

 (1).كعّدمها حكما كاحدا، ساكاه بالنادر
الكثَت ك  الغالبك  اظتطرد :فكاف منها، ةأّما مستويات الكثرة فقد تعّددت يف األحكاـ الكمي

 (1).اظتستفيضك  كالشائع
                                                   

 .قريبقسيم ابن ىشاـ على كجو التتبياف الرسم ػتاكلة ل *
 . 155ص ، الكمية يف النحو العريبك  األحكاـ النوعية، صباح عالكم السامرائي :ينظر (1)

 اظتطّرد

 الغالب 

 الكثَت

 القليل 

 النادر
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)...( كلو  " :االستقامة ػػػػػػك  ػػػػػػػػ كاصفا لغة العرب باالطّراد يقوؿ، ق(911سيوطي )الىذا ك 
فجاء عنهم جر ، كتعادت أكصافها، كحثوا مهيال كثر خالفها،كانت ىذه اللغة حشوا مكيال

 (2)الّنصب حبركؼ اصتـز )...( " ، ك كرفع اظتضاؼ إليو، الفاعل
فرؽ إذ دل ػتمد عبد العزيز عبد الدائم ، فقد بدا مفهـو االطّراد جليا ل*احملدثنيأّما عند 

 .كالظاىرة، اضتالة الفرديةبُت 
حاكم عتا )...(   كبال نظاـ، قليلة أك حىت، مفردة: تستخدـ ظتا يرد حالة فاضتالة الفردية" 

 (3)" .كاستثناءات، شواذكما يقاؿ عتا 
اليت  خركجها من الكثرةإلفادة  القلةأك  بالندرةتوصف بعض الشواىد النحوية " كعتذا 

 (4)" .اضتاكمة اليت كردت كراءىا القاعدةتستلـز البحث عن 
قواعد اليت حتكمها  أك الكثَتة، أك الغالبة، الشائعة كأ، اضتاالت اظتطّردة":فهيالظاىرة  أما

موضوع دراسة النظرية اظتادة اللغوية  ىو، اظتطّردةاضتاالت الت الفردية ك كغتموع اضتا، معّينة
 (5)".اللغوية

األقل أك على  اظتطّردة،إاّل أف العلماء يف أّم علم من العلـو اليطالبوف إاّل برصد اضتاالت 
حىت يطالب العلماء ، فال نظاـ لو، أما ما يرد شاذا أك قليال، كتقدًن أنظمتها الكثَتة،

 (6)باستنباطو.
بأمرين يتوفراف يف  )الظاىرة(كاضتاالت اظتطّردة ، التفريق بُت اضتاالت الفرديةكما ديكن 

 :الظاىرة دكف اضتاالت الفردية
 التكرار الكثَت-

                                                                                                                                                          
 .462ص :اظترجع نفسو، ينظر (1)

 .91االقًتاح، ص( ينظر: السيوطي، 2)
 جرل على قواعد النحوك  مرار [، كيقصد بو ما تتابع من الكالـن اظتعٌت اللغوم ]التتابع كاالستأّما معٌت االّطراد يف أصوؿ النحو ؛ فمأخوذ م* 
: عد مستقيما، ينظركالصرؼ من الكالـ ي االستقامة( ؛ ألف ما جرل على قواعد النحوػ أيضا ػ من اظتعٌت اللغوم )كقد يفهم ، ..(.الصرؼ )ك 

 .1ص ، موقف ادثُتك  الشذكذ يف النحو العريبك  نظرية االّطراد، ماسَتم دككورم
 . 14ص، 2006، 1، دار السالـ، القاىرة، االسكندرية ػػػػػػػ مصر ،طوية يف الًتاث العريبالعزيز عبد الداًن، النظرية اللغػتمد عبد (3)
 .اظترجع نفسو (4)
 .15ص، اظترجع نفسو( 5)
 .14اظترجع نفسو، ص :ينظر( 6)
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 .خضوعها لنظاـ عاـ حيكمها-
مبجايْل حركة   عنو ػتمد عبد العزيز عبد الداًنمن ىنا بدأ يتضح مفهـو االطّراد ؛ الذم عرّب 

 :كمها، النظرية اللغوية
 .الذم يقابلو التكرار الكثَتثبوت استعماؿ أىل اللغة  -
 (1).؛ النظاـ العاـ اضتاكم للظاىرةأم، قياـ كجو أك نظاـ ترد عليو اظتفردات -

 .كقياـ نظاـ ترد عليو اظتفردات، كثرة االستعماؿ  :شرطاه  ػػػػػػػػ كصف ػػػػػ فاالطّراد
يف تقسيم السماع ؛ الذم جاء على درجات  جليّ ما ذكره ػتمد عبد العزيز عبد الداًن  ك

 (2).يف اطتصائص
الشذكذ على أربعة ك  مث اعلم بعد ذلك أف الكالـ يف االطّراد :(ق392يقوؿ ابن جٍّت )

 أضرب:
 :كذلك ؿتو، اظتثابة اظتنوبةك  كىذا ىو الغاية اظتطلوبة، االستعماؿ رتيعاك  مطّرد يف القياس -
 .بسعيدكمررت ، كضربت عمرا، قاـ زيد

ككذلك قوعتم: ، يدع  ك  يدر   :كذلك ؿتو اظتاضي من، مطّرد يف القياس شاذ يف االستعماؿ -
 .كما أف األكؿ مسموع أيضا،  باقل، األكثر يف السماع، ك ىذا ىو القياس، مكاف  مبقل  

أغيلت أغيلت اظترأة]يقاؿ  ك، ستحوذا :ؿتو قوعتم، الشاذ يف القياس، اظتطّرد يف االستعماؿ-
 ة كلدىا ؛ إذا أرضعتو كىي حامل [.اظترأ

ثوب  :فيما عينو كاك، ؿتو، كىو كتتميم مفعوؿ، االستعماؿ رتيعاك  الشاذ يف القياس -
 (3).ؼتلوط أك مبلوؿ؛أم ، كمسك مدك كؼ، مصو كف

ىو ، كجود النظاـك  كثرة االستعماؿأف اجتماع  ، للسماع من ضركب تقسيم ابن جٍّت  يتضح
 .اظتثابة اظتنوبةك  الغاية اظتطلوبة

 ين اظتيزتُت يف الكالـ العريب ؟ذىللنحويُت كشف  كيف مت،  لكن

                                                   
 .16 -15النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص،: ػتمد عبد العزيز عبد الداًن ينظر (1)
، مصر -عة كالنشر كالتوزيع، القاىرة دار غريب للطبا، أليف النحوم يف القرف الرابع اعتجرمبن غازم أبو تاكي، خصائص الت سعود :ينظر -(2)

 .202ص، 2005، 1ط
 .98 -97/ 1، اطتصائص، ابن جٍت :ينظر -(3)
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 .اليت ج علت مصدر استنباط القاعدة النحوية، استقراء اظتصادر النحوية ذلك كشف عن
 :مفهوم القاعدة النحوية

" :العرب جاء يف لساف، األساسك  األصل :هلغة ػػػػػػػػ ػتور القاعدة يف اصتذر اللغوم مدار 
 (1)" .قواعد البيت إساسو، ك القواعد اإلساس، ك عدة أصل األسّ  القا

حيث ، ال ؾتد للمركب الوصفي ) القاعدة النحوية ( تعريفا يف الًتاث العريب اصطالحا ػػػػػػػػػػػ
سول ما ذكره اصترجاين ، القواعد دكف االىتماـ بتعريفاهتاك  باشرت اظتؤلفات النحوية ذكر األحكاـ

 (2)" .ىي قضية كلية منطبقة على رتيع جزئياهتا":يف قولو، لتعريفات( يف اق816)
ىي كسيلة توليد الصواب ": نذكرمنها، أما يف الدراسات اضتديثة فنجد عتا تعريفات عديدة

 (3)م قياسو )...(."ك  يف التعبَت
الضابط ىو اصتزء ، ك " القواعد جزء ال يتجزأ من نسيج اللغة:كما ي عرفها كماؿ بشر يف قولو

 (4)" .)...(اظترشد إىل كيفيات توظيفها ك  طتواصها
اثل ىذه كالـ العرب لكي ي طّبق على ما دي    أك ىي " حكم كلي ي ستنبط من مناذج كثَتة من

فهم استنبطوا ىذه القاعدة من ، الفاعل مرفوع :ذلك كقوؿ النحويُت، ك النماذج من كالمنا
فاتفقوا على تطبيق ىذه القاعدة على كل ، الفاعل مرفوعحيث كجدكا أف ، استقرائهم كالـ العرب

 (5)".من كالـ العرب يءما جي

 :نوردىا يف ما يلي، من التعريفات السابقة نلمح خصائص دتثل طبيعة القاعدة النحوية
 .القاعدة النحوية عامة شاملة ؛ فهي تنطبق على جزئياهتا -
ثل قانونا مضبوطا، القاعدة النحوية مطّردة -  .دت 
 .قاعدة النحوية ترتبط باظتقاييس اظتستنبطة من كالـ العربال -

  لالستقراء؟أّم مصادر خّصها النحاة ، لكن

                                                   
 ، )قعد(.3689ابن منظور، لساف العرب، ص (1)
 .143اصترجاين، معجم التعريفات، تح: صدّ يق اظت نشاكم، دار الفضيلة، القاىرة ػػػػػػػػػ مصر، )د ت(، ص  (2)
 . 39، ص2000، 1حسن ستيس اظتلخ، نظرية التعليل يف النحو العريب بُت القدماء كادثُت، دار الشركؽ، عماف ػػػػػػػػػ األردف، ط (3)
 .156- 150، ص 1999كماؿ بشر، اللغة العربية بُت الوىم كسوء الفهم، دار غريب، القاىرة ػػػػػػ مصر،   (4)
 .1/14، 1994، 7أمُت علي السيد، يف علم النحو، دار اظتعارؼ، القاىرة ػػػػػػ مصر، ط (5)
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 االستقراء و  االطّراد :ثانيا
النحو ما ىو إاّل أحكاـ ، ك اعتجرم الثاينيف القرف ، كما ىو معركؼ  ،بدأت دراسة النحو

 (1).مستنبطة من استقراء كالـ العرب
يقركه ك  كيقًتم مسلكا، جاء يف معجم العُت " فالف يقًتم رجال بقولو :ػ االستقراء لغة-أ

 (2)أَمرىا. "ك  يقركىا إذا سار فيها ينظر حاعتاك  يستقريهاك  ضار يّتبع. كيقًتم أ :أم
خترج من ، إذا تتبعتها، كاستقريتها، اقًتيتها ك، كقريتها، "قركت  البالد قركا :كيف الصحاح

 (3)" .أم تتبعتها، اظتياهتقرّيت  :تقوؿ. ك أرض إىل أرض
غَت أف صاحب ، النحاة مل يعرفوا االستقراء تعريفا اصطالحيا :ب ػ االستقراء اصطالحا

: " تتبع اصتزئيات إلثبات (4)كجعلو ، داعي الفالح توصل إىل حّد االستقراء يف مفهـو النحويُت
 (5)".أمر كلي

 (6)".التسامحأك ىو " تصفح اصتزئيات إلثبات حكم كلي ال خيلو من 
، لتمس مفهـو االستقراء يف قوؿ عبد العزيز عبد الدائم: " إّف ىذا اإلجراء اظتعريفكما قد ي  

فهو حصر للنماذج ، يقدـ اظتادة الواقعية للظاىرة اللغوية، أم ؛ رتع اظتادة اللغوية ككصفها
 اللغوم اظتراد التنظَت لوكقد أريد بو ضبط االستعماؿ ، اليت دتثل ظاىرة اللغة اظتدركسة  ؛اظتختلفة

 (7)".تقعيدهك 

                                                   
 .89ص، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ػتمد عيد( 1)
 .باب القاؼ، 385/ 3اطتليل بن أزتد الفرىودم، العُت،  (2)
 .2461/ 3(اصتوىرم )إشتاعيل بن زتّاد (، الصحاح، 3)
، 2007اظتملكة العربية السعودية،  -اض الري، دار اظتعرفة اصتامعية، أثره يف النحو العريبالعمَتيٍت، االستقراء الناقص ك ز ػتمد بن عبد العزي( 4)

 .11ص
.نقال عن: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص 714/ 2( ابن عالف، )ػتمد علي بن ػتمد عالف بن إبراىيم ( ،داعي الفالح، 5)

 .11لنحو العريب، صكأثره يف ا
 .67ص 2002، 1، دار الشركؽ، عماف ػػػػػػػػػ األردف، طاالستقراء ػ التحليل ػ التفسَت :التفكَت العلمي يف النحو العريب( حسن ستيس اظتلخ، 6)
 .42ص، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ػتمد عبد العزيز عبد الدائم (7)
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أصوؿ النحو العريب لوضع ، فاالستقراء منهج علمّي ػتكم اتبعو النحاة القدماء":إذف
كتسجيل الفركؽ بُت الظواىر اللغوية ، نثراك  شعرا، يعتمد على تتبع كالـ العرب اتج بو، كقواعده
 (1)".عليها كالـ العربالقواعد اليت يسَت ك  كمن مث كضع القوانُت، اظتختلفة

 ما ىو االستقراء اظتعتمد من قبل النحاة ؟، لكن
 :قسم األصوليوف االستقراء إىل قسمُت

 .على االستغراؽلثبوتو يف كلّي ، يقـو على إثبات اضتكم يف جزئي :* تاـ
 .لثبوتو يف أكثر جزئياتو من غَت احتياج إىل جامع، كلييف  ي ثبت اضتكم  :* ناقص

 (2)".االستقراء القائم على التعميم ":عليو أيضاكما يطلق 
 فأيّهما اعت مد من قبل النحاة ؟

ذاؾ أف استقراء العربية   ،يرتبط باالستقراء الناقص ػػػػػػػ عموما ػػػػػػ ال شك أف مدلوؿ االستقراء
كعلة ذلك أف العرب منتشركف يف ، أىواؿ)...(ك  كلها يف قرف كاحد أك قرنُت أمر دكنو مشتقات

 (3).صحراءكاسعة)...(يف  تد خيامهمأفخاذا دتك  كأهنم يعيشوف يف قبائلصقاع متفرقة من اصتزيرة أ
"ككل :(4)يف قولو، ق( إىل أنو يستحيل االستقراء التاـ للكالـ العريب180سيبويو )كقد أشار 

، اشتق منوكال نعرؼ الذم ، الالـ فهو هبذه اظتنزلة، فإف كاف عربيا نعرفوك  شيء جاء قد لزمو األلف
 األكؿ   أف يكوف اآلخر مل يصل إليو علم كصل إىل، ألنا جهلنا ما علم غَتنا، فإمنا ذاؾ

 (5)ى".اظتسمّ  
 فما ىي مصادر االستقراء النحوم ؟، صادر معّينةفإف كاف االستقراء ىو الّتتبع الدقيق ظت

 

                                                   
 .5ناقص كأثره يف النحو العريب، صاالستقراء ال، ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت (1)
 . 13اظترجع نفسو، ص (2)
 .80، ص2011اظتغرب، )د ط(،  –ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، الدار البيضاء  (3)
 .17ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص (4)
 .158 – 154/  4سيبويو، الكتاب،  (5)
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 ) مصادر االستشهاد (  :*مصادر االستقراء النحوي
مادة  تمدكاأف يسأف دارسي اللغة كاف ينبغي عتم  -غتهود كبَت بغَت  -الذم يتصور

اضتديث كما كثقو العلماء من النثر العادم أك ك  القرآف الكرًن :دراستهم من مصادر أربعة ىي
 ( 1).كما رككه من الشعر، الفٍت

، " ىو ما ثبت يف كالـ من يوثق بفصاحتو:لنقلاق( 311جاء يف تعريف السيوطي )
كيف ، ككالـ العرب قبل بعثتو، ككالـ نبّيو صلى هللا عليو كسلم، هللا تعاىل كىو القرآففشمل كالـ 

فهذه ثالثة ، نظما كنثرا عن مسلم أك كافر، اظتولدين ةزمنو كبعده إىل زمن فسدت األلسنة بكثر 
 (2)".أنواع البد يف كل منها من الثبوت

مث كالـ ، القرآف الكرًن :االستدالؿ ىيفاظتوارد اليت كاف عليها االعتماديف " ، مقابل ذلكك 
 (3)" .كىي مصادر التقعيد النحوم منذ ضتظة التفكَت فيو مث اضتديث الشريف ؛، شعره كنثره العرب

كال ، النحويوف على أنو الينبوع الذم ال تنضب شواىدهك  اتفق اللغويوف":القرآف الكرًنأ ػػػػػ 
 (4)".تنقص موارد

 (5)" .أقول يف اضتجة من الشعرك  أعرب " الكتاب :(ق459قاؿ الفراء )
إذ ينصعلماء اللغة صراحة ، أّما مسألة االستشهاد بالقراءات القرآنيةفتبدك يف غاية الوضوح

، كأف قراءاتو كلها سواء أكانت متواترة أـ آحادا أـ شاذةى أف القرآف الكرًن " سيد اضتجج"، عل
إذ ينبغي أف ، كانت القراءات اليت كردت ؼتالفة للقياسكإف  ، كال اصتداؿ فيو، ؽتا ال يصلح رده

 (6).تقبل القراءة الصحيحة أيا كانت دكف حتكم شيء آخر فيها

                                                   
اىها. -*  ؿتاكؿ بياف مصادر االستشهاد ػ بإجياز ػ دكف عرض اطتالؼ الوارد ُت 
 .99ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (1)
 .24السيوطي، االقًتاح، ص (2)
  .292سعود بن غازم أبو تاكي، خصائص التأليف النحوم يف القرف الرابع اعتجرم، ص (3)
 . 293اظترجع نفسو، ص (4)
 .1/14، 1983، 3لبناف، ط –الفراء، معاين القرآف، عامل الكتب، بَتكت  (5)
 . 102 -101ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (6)
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جاز االحتجاج بو يف ، وب قرئق( على أنو " كل ما كرد أنو 311بل يؤكد السيوطي )
الف الشاذة إذا مل ختحتجاج بالقراءات كقد أطبق الناس على اال، سواء أكاف متواترا أـ شاذاالعربية

 (1)."ينو كال يقاس عليو ؿتو)استحوذ(بل كلو خالفتو حيتج هبا يف ذلك الوارد بع، قياسا معركفا
فقد أكرد يف حديثو عن ضمَت ، ق( احتج بقراءة غَت قراءة اصتمهور135فهذا سيبويو )

"كحدثنا : مث قاؿ (2)كيرفعوف ما بعده على اطترب ،، أف كثَتا من العرب جيعلونو مبتدأ، الفصل
 ﴿:ناسا يقرؤكهنا أف ق( [123] عيسى بن عمر) عيسى           

       ﴾"(3).  [96] الزخرؼ/الظاملنيفرفع 
، كعدكا لغتها ضتنا أك شذكذا، أنكركا بعض القراءاتلكن ال ديكن إنكار أف بعض النحويُت        

 (.ق811(، كأبو إسحاؽ الزجاج)ق430أبو العباس اظتربد ) :أمثاؿ
كىذا كاضح يف تراث ابن ، أما يف العصور اظتتأخرة فقد نزع النحاة إىل قبوؿ القراءات رتيعا

 (4).( كغَتىمق961كابن ىشاـ )، (ق920كأيب حيّاف )، (ق694مالك ) 
بيد " ، تعارض بُت النحاة يف ما خيص االحتجاج بالقراءات القرآنية ػػػػػػػػػػ ؽتّا سبق ػػػػػػػػػ قد يبدك

أخرل قليلة ك ، أف االتفاؽ الذم قد يكوف أساسا لعملية االستقراء ىو أف ذتة لغة شائعة كثَتة
فإف صحتها ال ، لغة القراءة الشاذة أك لغة القراءة اليت عليها أحد القراء السبعة فإذا صّحت، نادرة

 (5)" .كلكنها قليلة ،كالقليل ال تبٌت عليو القواعد، بل تعٍت أهنا لغة مسموعة، كفصاحتهاتعٍت قوهتا 
(5) 

 
 

                                                   
 . 14السيوطي، االقًتاح، ص (1)
 . 36ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص (2)
 . 393-392/ 2سيبويو، الكتاب،  (3)
 . 38ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص (4)
 . 39ينظر: اظترجع نفسو، ص (5)
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  :ل ] حتسنّب[ يف قولو تعاىل( يف تكرار الفعق459كيف ىذا السياؽ نورد ما ذكره الفراء )
﴿                         

              ﴾[133/ آؿ عمراف ] 
 ال حتسنّب الذين  )  –هللا أعلم ك –كمعناىا  ؛( مرتُت) حتسنبّ  ردّ فَ ق(:"459يقوؿ الفراء )       

 (1)" .كغَته من كالـ العرب، كمثلو كثَت يف التنزيل (،مبا أتـ ْوا مبفازة من العذاب  يفرحون
القرآف الكرًن نواة االستقراء ؛ اليت نتج عنها حتديد النحاة  " دّ ع  إذ  -إذف  -، فال غرك

 (2)".األكائل ظتادة االحتجاج
فصاحة النيب صلى هللا عليو  ق(656: كصف ابن األثَت )اضتديث النبوم الشريفب ػ 

،  أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم، عرفت أيدؾ هللا كإيانا بلطفو كتوفيقو" كلقد :فقاؿ، كسلم
كأكضحهم بيانا كأعذهبم نطقا كأسدىم لفظا كأبينهم عتجة كأقومهم ، كاف أفصح العرب لسانا

كعناية ، كلطفا شتاكيا، كأىداىم إىل طرؽ الصواب تأييدا إعتيا، أعرفهم مبواقع اطتطاب، حجة
 (3)" .نيةكرعاية ركحا، ربانية

أساطُت ك  اللغة أربابك  فإرتاع علماء اظتسلمُت، (ػى656)فال خالؼ يف ما ذكره ابن األثَت
كأسلوبو يف ، ال تضاىيها فصاحة، أف فصاحة النيب صلى هللا عليو كسلممعقود على  البالغة كلهم

 (4)أسلوب.اضتديث ال يقاربو 
كاف كاجبا على النحاة األخذ ،  فاضتديث النبوم مصدر ثابت إىل جانب القرآف الكرًن :إذف      

بل  ،علم اضتديثالنحوية تزامن مع نشاط ك  خاصة كأف نشاط العلـو اللغوية، بو يف عملية االستقراء
كتلك اجملموعات اليت ،  كاف يف أيدم الناس ثركة غنية من أحاديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم

                                                   
 .2/418الفراء، معاين القرآف،  (1)
 . 70 -69ينظر: حسن ستيس اظتلخ، التفكَت العلمي يف النحو العريب، االستقراء ػ التحليل ػ التفسَت، ص (2)
 . 10ثَت، النهاية يف غريب اضتديث كاألثر، ص ابن األ (3)
ينظر: ػتمد صاحل شريف عسكرم، االستشهاد باضتديث النبوم الشريف عند اللغويُت، غتلة آفاؽ اضتضارة اإلسالمية، أكادديية العلـو  (4)

 . 1ق، ص1431، خوارزمى، 2اإلنسانية كالدراسات الثقافية، السنة الثالثة عشرة، ع 
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أضف إىل  .ككثَتكف، ( ق193كمالك) ، (ق105كابن جريج ) ، (ق142 عها الزىرم )رت
 (1).النحويُت اثُت األعالـ عاصرك ذلك كلو أف بعض ادّ 

 لكن ىل تتبع النحاة اضتديث النبوم ؟
على الرغم ؽتا ينقلو ، إال يف مواضع نادرة "، حتجاج باضتديثإعراض النحاة عن االالظاىر 
 (2)"  .فصاحة الرسوؿ صلى هللا عليو كسلمذؤاباهتم عن 

( يف ق694كابن مالك )، (ق653لكن األمر يتغَت لدل ؿتاة األندلس بدءا بابن خركؼ )
 (3).السابع اعتجريُتك  القرنُت السادس

قوال أـ ، سواء بكثرة أـ بقلة، غتمل القوؿ أف اضتديث النبوم ثابت يف االحتجاج النحوم
 .مصدرا لالستقراء النحومكىو ما يهم كونو ، فعال

ع ٍت بكالـ العرب حىت ع ّد " الركن الكبَت " الذم اعتمد عليو النحاة يف  :كالـ العربج ػ  
، فقد أنفق بعض النحاة أزمنة طويلة ينتقل بُت ىذا اضتي كذاؾ، أحكامو )...(ك  تأصيل النحو

 (4).ليستفرغوا اصتهد يف ظتلمة أجزاء اللغة كزتايتها من الضياع
السبب ؟ال افمَ ، دكف النثر، قرف مباشرة بالشعر، كر كالـ العربكالالفت لالنتباه أنو كلما ذ  

من را ظتا ىيئ لو دكف قسيمو ،النثر،نظ، د الشعر مورد االستقراء كينبوعو الذم ال ينضبغرك أف ع  
 :أسباب أمهها

 * معظم ػتفوظ القبائل العربية كاف من الشعر ال من النثر. 
 (5).كسجل مآثرىم، واف العرب* الشعر دي

 (6).فإنو ال حيمل على إطالقو، كإمنا اظتقصود " البدكم الوعر"، إذا قلنا الشعر ك

                                                   
 .27-26ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص (1)
 -ىرةكماؿ شاىُت، نظرية النحو العريب القدًن: دراسة حتليلية للًتاث اللغوم العريب من منظور علم النفس اإلدراكي، دار الفكر العريب، القا(2)

 .49، ص 2002، 1مصر، ط
 .109ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (3)
 .225ينظر: صباح عالكم السامرائي، األحكاـ النوعية كالكمية يف النحو العريب، ص  (4)
 . 674ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص  (5)
 .117ص، االحتجاج باللغةك  االستشهاد، ينظر: ػتمد عيد (6)
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ألف ذلك ال حيدث إال إذا كثقوا من صحة  ؛االطمئناف لو من قبل النحاةك  قبوؿ الشعربَػع د لكن 
 :إال أحد اظتصدرين، ليس أمامهم يف ذلكك  ،فصاحتو ك نقلو

 األعراب الفصحاء  -
 عن األعراب الركاة الثقات  -

 (1).كقد يسلك النحوم اظتصدرين معا
 (2)".أمثاعتمك  اظتتمثل يف أقواؿ العرب، ك القافيةك  "فهو الكالـ اظترسل اجملرد من الوزف :أما النثر

لألسباب اليت جعلت ، لكنو نادر، فهو كقسيمو، (3)بو القانوف كما أف النثر ؽتا ي تحصل
مع التنبيو إىل أف النحاة األكائل َحرصوا على أخذ اللغة من اظتنابع اضتية، ، حاضرا دكنو الشعر

"كأما  :بابا بعنواف "ما حيتج بو من كالـ العرب "يقوؿ فيو( 311فقد عقد السيوطي )(4)، مشافهة
 (5)" ."كأما كالـ العرب فيحتج منو مبا ثبت عن الفصحاء اظتوثوؽ بعربيتهم:فيو

إذ ، برز أكثر يف القرف الثالث اعتجرمعلى أخذ اللغة مشافهة النحاةك  لعل حرص اللغويُت
إذا اطمأنوا ، األخذ عنهم، ك بغدادك  الكوفةك  عمدكا إىل مالقاة األعراب األقحاح يف البصرة

، بل منهم من ارحتل إىل البوادم، (834ابن جٍت )ك ( ،428مثل: ابن الّسكيت)، لفصاحتهم
 (6).كشتع من الفصحاء

ىو سر الكثرة اليت " –اضترص على اظتشافهة  -كىذا الشرط اظتنصوص عليو بُت النحاة 
أما القرآف ، كإما من البداة الفصحاء، فالشعر إما مأخوذ من أفواه الركاة اًتفُت ؛تزخر هبا كتبهم 

ة إال أف ثق، كىم ليسوا من أىل البادية، بل من أفواه اظتقرئُت، الكرًن فال يؤخذ من الصحف
كصحة نقل شيوخو عن شيوخهم حىت ، خوالنحوم كانت تنصب على صحة نقل اظتقرئ عن شيو 

 (7)".تصل الركاية إىل رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم

                                                   
 . 40ص، النحو العريبأصوؿ ، ػتمد خَت اضتلواين :ينظر (1)
 . 306ص، خصائص التأليف النحوم يف القرف الرابع اعتجرم، سعود بن غازم أبو تاكي :ينظر (2)
 .70ص ، أصوؿ النحو العريب، ػتمد خَت اضتلواين :ينظر(3)
 .33ص، اظترجع نفسو :ينظر (4)
 .34 -33ص، االقًتاح، السيوطي (5)
 .85ص، مي يف النحو العريبالتفكَت العل، حسن ستيس اظتلخ :ينظر (6)
 .33ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص  (7)
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 (دلة السماع )مصادر االستقراءكبُت أ، ف ىناؾ عالقة كطيدة بُت االستقراءغتمل القوؿ: إ
أساسا على تتبع الشواىد كالنصوص السماعية ماد االستقراء العت، فهي أصوؿ التقعيد النحوم

 (1).كمن مث التقعيد للظواىر اظتختلفة، اظتقبولة
على مستول  كىذا جليّ ، مادة االستقراء، يف ختَت النصوص ػػػػػػػ حقيقة ػػػػػػ النحاةك فق قد 

 .القواعد النحوية اليت اطّردت
 (2).فذاؾ قليل ،قويكتضي، أّما ما أ خذ على النحاة من ىفوات يف طريقة االستقراء

 ّد استقراء النحاة حجة يف االستدالؿ ؟ىل ع  ، لكن
 ) الناقص(:حّجية االستقراء

، كتراكيبها اعتمادا كبَتا، استقراء النصوص العربية صتمع خصائص مفرداهتااعتمد النحاة
لذا فإف ، كضبط قوانينها، انطالقا من فكرة أف االستقراء للنصوص كسيلة إىل كصف قواعد اللغة
يعّده النحويوف دليال معتربا االستقراء باإلضافة إىل كونو منهجا من مناىج التفكَت يف االستدالؿ 

 (3).إذا اكتملت شرائطو
 ؟فهل اكتملت شرائط استقراء النحاة

 :ىي، شركطا لالستقراء اظتأخوذ بنتائجو ػػػػػ أنف سه م ػػػػػػ اشًتط النحاة
مث ، الوصفمن خالؿ ، تتبع الواقع اللغومك  فقد قاـ النحاة حبصر ؛* ارتباطو بالواقع اللغوم

 .من قواعد ؿتوية)...( لوطتصوا ما استنبطوه من خال
 .* أف ي بٌت االستقراء على نصوص فصيحة

 .*إجراء االستقراء على نصوص قبائل ػتّددة األماكن
 (4)يعرؼ ضوابط الكالـ العريب. ، قوم اظتالحظة، للغة كاسع االّطالع *أف يكوف اظتستقرئ

                                                   
 .650ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص  (1)
 .200ينظر: ػتمد عيد االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (2)
 .14-13ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص  (3)
 .28-25-24ينظر: اظترجع نفسو، ص (4)
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التعميم، ، الّدقة : ضوء االستقراء العلمييفاالستقراء النحوم  قد حّقق، بل األكثر من ىذا
كالثاين ،ذاؾ أف األكؿ يعكس االطّراد التباين ؛و وم االستقراء التعميمكال تناقض أف حي، التباين

 كأمُّ نظاـ خيلو منهما ؟ ، يعكس الشذكذ
 (1).بشرط أال تتناقض القواعد، فاالستقراء حيتوم التنوع، إذف

قاؿ ، الكلمة يف ثالثة أنواع اؿتصارفقد برز يف ، باالستقراء عند النحويُت االستدالؿأما عن 
فإف ، االستقراء، الثالثة يف ىذه-الكلمة-" كالدليل على اؿتصار أنواعها:(ق961ابن ىشاـ )

كلو كاف مّث نوع رابع لعثركا على ، فلم جيدكا إاّل ثالثة أنواع، علماء ىذا الفن تتبعوا كالـ العرب
 (2)".شيء منو

" االستقراء استدلوا بو يف مواضع :يف قولو (311السيوطي ) أشار إليو -أيضا -كىذا 
 (3)".منها اؿتصار الكلمات الثالث يف االسم كالفعل كاضترؼ

مناىج ككذلك األصوليوف يعدكنو منهجا من ، كا االستقراء دليال لالستدالؿفالنحاة عد   
كىذا ما جعلهم خيتلفوف يف ضبطو كمصطلح على نوع من أنواع األدلة  التفكَت يف االستدالؿ ؛

 (4)أك اظتقطوع بو حينا، حكم الغالباإلعداد للك  كاليت دتثل مرحلة من مراحل التمهيد، اظتعتد هبا
 كيف ذلك ؟،  كاالطّراد أك ) التعميم(، بُت االستقراء -بّينة -ز عالقة ا سبق ترب ؽت

 حكما قائما على اضتصر، ( عن طريق االستقراءق190يؤكد اطتليل بن أزتد الفرىودم) 
فمهما ، " كليس للعرب بناء يف األشتاء كال يف األفعاؿ أكثر من ستسة أحرؼ :(5)التتبع بقولوك 

كليست من أصل ، على البناءفاعلم أهنا زائدة ، كجدت زيادة على ستسة أحرؼ يف فعل أك اسم
 (6) ".الكلمة

                                                   
 .74ينظر: حسن ستيس اظتلخ، التفكَت العلمي يف النحو العريب، ص  (1)
 . 12، ص1963، 11مصر، ط –ابن ىشاـ، شرح قطر الندل كبل الصدل، مكتبة السعادة، القاىرة  (2)
 .106السيوطي، االقًتاح، ص (3)
 . 13ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص (4)
 . 21/22ينظر: اظترجع نفسو، ص (5)
 .35/ 1اطتليل بن أزتد الفرىودم، العُت،  (6)
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؛ اليت (1)اظتوضوعيةأف من خصائص العلم اظتضبوط  ـ(4511 ت)كما يرل دتاـ حّساف
موضوع  ةكتوثيق اطّراد تلك النتائج يف الظاىر ، كبضبط نتائجو، تتحقق باالستقراء الناقص

 (2).االستقراء
كىو ، فاالستقراء الذم قاـ بو النحاة ما ىو إال " كسيلة لتحقيق اعتدؼ األشتى كبالتايل

 (3)" .أم حتويل الوصف إىل معيار للظاىرة؛الصياغة العلمية 
مع أنو قد خيتلف عليو كوف االستقراء قد يتجاكز ، ما اعتربنا االستقراء موازيا الوصفإذا  ك
   ، قى كصفا متقّدماإال أنو يب، ةأاظتستقر يف سّن بعض اظتالحظات اليت تعلو على اظتادة ، الوصف
 (4)".ال كاقعية غتموعة، قد يقدـ مادة ذىنية مستنبطة -االستقراء  -" ألنو 

 :ىذا يقودنا إىل استنتاج ما يلي
 
 

 
 (5)( 54 :)ؼتطط

 
 

ىذا ماجعل النحاة يصّدكف عن ، ينفي كجود القاعدة، ةأاظتستقر فغياب االطّراد يف اظتادة :إذف
بل جعل النحاة (6)" .اظتخالفةك  االنفراد:التقعيد للشاذ ؛ " الذم أقصى ما ديكن القوؿ فيو معنياف

 :لرد أمور عديدة منهام رتكزا ، ىذا القانوف ؛ الّصد عن التقعيد للشاذ

                                                   
 .17-16مصر، )د ت (، ص –عامل الكتب، القاىرة  ،دتاـ حساف، األصوؿ -(1)
 .9، ص1990مصر،  -أزتد عبد العظيم عبد الغٍت، القاعدة النحوية: دراسة نقدية حتليلية، دار الثقافة، القاىرة  (2)
 .76حسن ستيس اظتلخ، التفكَت العلمي يف النحو العريب، ص (3)
 .42، ص ينظر: ػتمد عبد العزيز عبد الدائم، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب (4)
 . 63اظتخطط مستقى من دتثيل العالقة بُت الوصف كاظتعيارية.ػتمد عبد العزيز عبد الدائم، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص  (5)
 . 196لبناف، )د ت (، ص  -ينظر: صبحي الصاحل، علـو اضتديث كمصطلحو، دار العلم للماليُت، بَتكت  (6)

االطّراد(التعميم ) يعكس   االستقراء 
 ) الوصف(

 اظتعيارية
 ) القاعدة(
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طلب ي اؿ " إذف" إذا ما س بقت مبا(عن إمهق628من ذلك قوؿ ابن يعيش ) :رّد الرواية
] من  ( ػػػػػػػػػػػػػػ أما قوؿ الشاعرق628ابن يعيش )  "قاؿ ػػػػػػػػػػػػػػ، (1)الذم دخلت عليو  الفعل اظتضارع

 (2)الرجز [ 

 أْىَلك أك أطَتا إذف إيّن     ف يهم َشطَتاٍّت اَل َتًت كَ 
 (3)" .إف صحة الركاية )...(، ك فإنو شاذ

ق( إىل إمكاف ك قوع العريب اتج بلغتو  816من ذلك إشارة ابن السراج ) :ختطئة الراوي
، العلـوك  "ك لو اعًتض بالشاذ على القياس اظتطّرد لبطل أكثر الصناعات :فقاؿ، (4)يف اللحن 

ع ؽتن ، فاعلم أنو شاذ، خالفو عتذه األصوؿجدت حرفا ؼتالفا ال شك يف ك  فمىت فإف كاف شت 
 (5)" .أك استهواه أمر غلطو، ؿتا ؿتوا من الوجوهك فال بد أف يكوف قد حاكؿ مذىبا، ت رضى عربيتو

 .) ينظر الصفحات اآلتية(:حتديد بيئة االحتجاج
  

                                                   
 .126، ص2005، 1ينظر: ػتمد عبدك فلفل، الشاذ عند أعالـ النحاة، مكتبة الرشد، الرياض ػػػػػػػػػػ اظتملكة العربية السعودية، ط (1)
 .227/  4، 2001، 1البيت بال نسبة. ابن يعيش، شرح اظتفصل، قدـ لو: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بَتكت ػػػػػػػػػػػ لبناف، ط (2)
 . 228/ 4رجع نفسو، اظت (3)
 .101ينظر: ػتمد عبدك فلفل، الشاذ عند أعالـ النحاة، ص (4)
 .57 – 56/ 1ابن السراج، األصوؿ يف النحو،  (5)
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 االطّراد وبيئة االحتجاج  :ثالثا
ل ػتددة جاريا على نصوص قبائ :يكوفجو أف من شركط االستقراء اظتأخوذ بنتائ

كىو ما ع رؼ ببيئة ، ك ضع نصب أعُت النحاة العرب -من دكف شك  -، كىذا (1)األماكن
 اظتقصود بذلك ؟  افم، االحتجاج

 كاّل من االستشهاد"ذاؾ أف  ػػػػػػػػػػػ بيئة االستشهاد ػػػػػػػػ قد يطلق على بيئة االحتجاج
 (2)يربىن على صحة القاعدة أك الرأم."ك  ىو َسوؽ ما يقطع، كاحداالحتجاج يتالقياف يف غترل ك 

أما ، براىُت ت قاـ من نصوص اللغة للداللة على صحة رأم أك قاعدة :جج النحوكح  
 (3)الشواىد فأخبار قاطعة موثقة يسوقها علماء اللغة عن الناطقُت باللغة. 

حتديد رقعة ، بدايات نشأة النحو مع، اعتجرم النحاة يف القرف الثاين ل ع رؼ عنلكن ى
 عصوره ؟ ك االستشهاد

 ق( أنو مع بدايات القرف الثاين اعتجرم تغَّت اجملتمع باالختالط 656يذكر ابن األثَت )
اللساف العريب أصنافا من الناس بُت رـك كفرس ك  كمشلت الدكلة العربية، التزاكج كاضتكمك  اظتعاملةك 

" فما انقضى زماف التابعُت :ولوق( بق 656قرره ابن األثَت ) كترتب على ذلك ما ، نبطك  كحبش
اافظ عليو و فال ترل اظتستقل هب، اللساف العريب استحاؿ أعجميا أك كادك  إال -على إحساهنم  -

 (4)".العصر ذلك العصر القدًن كالعهد ذلك العهد الكرًنك  ىذا، إال اآلحاد
 (5).ف الثاين اعتجرم تقريباأما عهد التابعُت فقد استمر إىل منتصف القر 

، بو لدل النحاة افقد كاف مرحب، فال خالؼ يف ما جاء قبل منتصف القرف الثاين اعتجرم
 ! فهو ػتل النظر، ف الثاين اعتجرمأما الذم ُتاكز منتصف القر 

 لكن ما سبب اختالؿ ميزاف قَبوؿ النصوص بعد منتصف القرف الثاين اعتجرم ؟

                                                   
 . 26ينظر: ػتمد بن عبد العزيز العمَتيٍت، االستقراء الناقص كأثره يف النحو العريب، ص (1)
 .86 ينظر: ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (2)
 .86ينظر: اظترجع نفسو، ص (3)
 .4ابن األثَت، النهاية يف غريب اضتديث كاألثر، ص (4)
 . 89ينظر: ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (5)



 بناء القاعدة النحوية.أثره يف الفصػػػػػػػػل األكؿ: االطّراد ك 

 

26 
 

، قيدا ػتكما، ىذا ما جعلهم َيسنوف ؛درء كماعتاك  سبب لفساد اللغةة لطأف اطت  النحاة  أدرؾ
 .اظتكافك  قيدم الزماف :ػػػػػػػػػػػع رب عنو ب

إشارة إىل الفًتة الزمنية ، ماعق( للسّ  311: جاء يف تعريف السيوطي ) (1)* الزماف 
فشمل كالـ هللا ، ..( السماع أعٍت بو ما ثبت يف كالـ من يوثق بفصاحتو." ) :لالحتجاج بقولو

إىل ، كيف زمنو كبعده، ككالـ العرب قبل بعثتو، ككالـ نبّيو صلى هللا عليو كسلم، كىو القرآف، تعاىل
 (2)زمن فسدت األلسنة بكثرة اظتولدين )...("

ق( ديتد من القرف الرابع قبل اعتجرة إىل القرف الرابع  311الزمن الذم أشار إليو السيوطي) 
 (3).بعدىا

أشار إليو ، ىو منتصف القرف الثاين اعتجرم، فاصل يف اضتقبة اظتذكورةلكن ىناؾ 
 (4).أما ما سبق القرف الثاين فهو مقبوؿ، راضتضك  فصال بُت البادية، ق( 883الفارايب)

فشملت ، اضتكمك  التزاكجك  اظتعاملةك  ىو تغَت اجملتمع باالختالط كعلة ىذا الفصل الزمٍت
 (5).أصنافا من الناس بُت رـك كفرس كحبش كنبط )...(اللساف العريب ك  الدكلة العربية

أخذ اللغة عن  فضليف كتابو اضتركؼ نصا يشَت إىل  ق( 883الفارايب ) أكرد:* اظتكاف
" كظتاكانسكاف  :يقوؿ، سكاف الوبر (ك  إذا ما توفّر يف األمة صنفاف ) سكاف اظتدر، سكاف الربارم

أبعد من أف يًتكوا ما قد ك  أجفى األحسية من كل أمةك  اطتياـك  الربّيّة يف بيوت الشعر أك الصوؼ
ألسنتهم ك  ألفاظهمك  أحرل أف حيصنوا نفوسهم عن ختّيل حركؼ سائر األممك  دتّكن بالعادة فيهم

الطهم غَتىم من األمم للّتوحشك  عن النطق هبا كاف سكاف ك  اصتفاء الذم فيهمك  أحرل أف ال خي 
 لتصّورهك  كانت نفوسهم أشّد انقيادا لتفّهم ما مل يتعّودكهك  بيوت اظتدر منهم أطبعك  القرلك  اظتدف

كاف األفضل أف ت ؤخذ لغات األمة عن سكاف الربارم منهم مىت كانت األمم فيهم ،  )...(ك ختّيلوك 
 (6)".ىاتاف الطائفتاف

                                                   
 . 60ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص  (1)
 .24السيوطي، االقًتاح، ص  (2)
 .60ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص  (3)
 .135اظترجع نفسو، ص (4)
 . 4ينظر: ابن األثَت، النهاية يف غريب اضتديث كاألثر، ص  (5)
 . 146، ص1990، 2الفارايب )أبو نصر (، اضتركؼ، تح: ػتسن مهدم، دار اظتشرؽ، بَتكت ػػػػػػػػػػ لبناف، ط (6)
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قَبوال لدل علماء تصنيفا دقيقا حاز ، ق( للقبائل اتج هبا883ع ّد تصنيف الفارايب ) بل
 (1).الطعنك ككاف اطتركج عليو سبيال إىل النقد، كجرل عليو العمل، اللغة

أنت تتبُت ذلك مىت تأملت أمر العرب ك  " :ػػػػػػػػػػػ خاصا ػػػػػػػػػػػػػ العرب  ق( 883)  يقوؿ الفارايب
فيهم س كاف األمصار كأكثر ما تشاغلوا بذلك من ، ك فإف فيهم سكاف الربارم، يف ىذه األشياء
البصرة من أىل ك  كاف الذم توىل ذلك من بُت أمصارىم أىل الكوفةك  سنة مائتُت سنة تسعُت إىل

الفصيح منها من سكاف الربارم منهم دكف أىل اضتضر، مث منسكاف ك  فتعلموا لغتهم، العراؽ
 :ىم، ك انقياداك  أبعدىم إذعاناك  جفاءك  من أشدىم توّحشاك  الربارم من كاف يف أكسط بالدىم

 فلمالباقوف ، ك فإف ىؤالء ىم م عظم من ن قل عنو لسانالعرب، مث ىذيلطيء ك  أسدك  دتيمك  قيس
ؼتالطُت لغَتىم من األمم مطبوعُت على سرعة ، ألهنم كانوا يف أطراؼ بالدىم ي ؤخذ عنهم شيء

أىل ك  السريانيُتك  الفرسك  اعتندك  انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر األمم ] ايطة[ هبم من اضتبشة
 (2)".أىل مصرك  الشاـ

" اظتوقع :هوطيء مث ىذيل ( فك  أسدك  دتيمك  ) قيسأما علة قصر األخذ عن القبائل اظتذكورة
الفساد ك  ما شتح بدرء االختالط، تقع كسط اصتزيرة العربية، كتبعد عن األطراؼ إذ، اصتغرايف

 (3)" .اللغوم عنها
درسو من مادة لغوية بل جاء من خالظتا مت ،  يكن عفويااظتذكورة مل ىذا التحديد للقبائلإف 

أّما  ك (4).النحاة كاجتهادىمك  ن جهد الركاةفهو م، غتموعة من ىذه القبائل )...( كحىت الًتتيب
 كسبب ذلك ىو:، أخذ لغاهتا كثَتةق( 883القبائل اليت رفض الفارايب )

 .*االختالط ؛ الذم أدل إىل ختليط النطق
 .*اظتساس بالفصاحة

 :مّس طائفتُت -عموما -كىذا 
 

                                                   
 .25 - 19، ص 1994سوريا،  –ينظر: سعيد األفغاين، يف أصوؿ النحو، مديرية اظتطبوعات اصتامعية، دمشق  (1)
 .147الفارايب، اضتركؼ،  (2)
 . 135ينظر: ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (3)
 . 206ينظر: اظترجع نفسو، ص  (4)
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 .ؽتن جياكركف األمم األخرل، قبائل األطراؼ -
 (1).القبائل اليت يفد إليهم أبناء األمم األخرل -

على مدل ، انتهجو النحاة كتواصوا بو، ق ( منهج سليم 883ىذا الذم ذكره الفارايب ) 
 (2).قركف

أصوؿ  أف التقسيم اظتكاين كاف طاغيا على التقسيم الزماين يف" ، كالذم ُتدر اإلشارة إليو
فنصوص اصتاىلية القددية إمنا نقلت عن أعراب القركف اإلسالمية اظتعاصرة للّنحاة )...( ، النحويُت

الثالث قبل اعتجرة كبعدىا،أقل ؽتا استقركه من لغة ك  أم؛ ما استقراه النحويوف من لغة القرنُت الرابع
، (ق115؛ لعناية النحاة بلغة الفرزدؽ )  كىذا جليّ ، بعدىاك  القرنيُت األكؿ كالثاين قبلها

كأيب عبد ، تفوؽ عنايتهم بلغة جذدية األبرشوعمارة بن عقيل، (ق9(، كاألعشى )ق115كجرير)
 (3) ".هللا الشجرم

اظتكاف يف استقراء اللغة ؟ أك بتعبَت آخر ىل ع ّد كل ما ك  لكن ىل التـز النحاة بقيدْم الزماف
 مردكد؟كما خرج عن ىذه البيئة ، ليال حيتج بوحوتو بيئة االحتجاج من شتاع د

كمل يعًتض ، " كلو ع لم أف أىل مدينة باقوف على فصاحتهم :ق( 834)يقوؿ ابن جٍت 
 (4)لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أىل الوبر. "، شيء من الفساد للغتهم

" كلو ؿتن آنسنا منو فصاحة يف كالمو مل نكد نعدـ ما يفسد ذلك  -أيضا  -كيقوؿ 
 (5)" .كيناؿ كيغض منو، كيقدح فيو

كيعتمد على الفصاحة اظتستندة ، اظتكافك  يتحرر من قيدمْ  الزماف ق(834) فهل ابن جٍت
 (6) ؟ظتعرفة الفصاحة إىل قوانُت كميزاف ػتّدد

                                                   
 .215ص  االستشهاد ك االحتجاج باللغة، ،ػتمد عيدينظر:  (1)
 .216ينظر: اظترجع نفسو، ص (2)
 .61-60ينظر: ػتمد خَت اضتلواين، أصوؿ النحو العريب، ص (3)
 .2/5ينظر: ابن جٍت، اطتصائص،  (4)
 .2/5اظترجع نفسو،  (5)
 . 201ينظر: سعود بن غازم أبو تاكي، خصائص التأليف النحوم يف القرف الرابع اعتجرم، ص  (6)
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إال أف يكوف توسيعا لالحتجاج ضمن دائرة  عدكق( ال ي 834ا أشار إليو ابن جٍت )م
عن أعرضوا و هبرجومه، فإف آنسوا منهم عدكال، فالنحاة كانوا خيتربكف فصاحة األعراب،االحتجاج

 .األخذعنهم
 داخليا؛ نابع من إدراكهم تأثّر اللغة ق لدائرة االحتجاج من طرؼ النحاةكلعل ىذا التضيي

، كلكنها سلوؾ يقـو بو الّناس، منحوت التماثيل، اصتثث" فليست اللغة متحفا ػتنط  ؛خارجياك 
 (1)" .التفردك  حيدث لعناصره التطورك 

يف ، غة اظتدركسةناتج عن االحتكاؾ بغَت الناطقُت بالل فهو، ر اطتارجيفأما من ناحية التأثّ 
كانصب ، ترؾ الدارسُت لّلغة اليت ثبت أف العرب كانوا يستخدموهنار الداخلي يف حُت يظهر التأثّ 

 (2)".اىتمامهم بلغة القرآف اليت نزلت يف عصر ػتّدد
" أف ؛مؤّداه ، خارجيا ساد كعرؼ م تفق عليو بُت النحاةك  اللغة داخليا من تأثُّرما سبق ذكره 

كترتب عن ذلك تقييد فًتة الصحة اللغوية بنهاية القرف ، ىذا التغَت يسَت هبا إىل األدىنك  تغَتتاللغة 
كاعتربت القواعد اليت استنبطت ، فلم يبق ذتة غتاؿ الستقراء اللغة بعد تلك الفًتة، الرابع اعتجرم

ّدة ف رضت على االستعماؿ بعد سلطة معيارية حا، اضتظمن نطق تلك الفًتة الصحيحة السعيدة 
 (3).ذلك

 بدءا بانتقاء مادة االستقراء:، ةبارز يف بناء القاعدة النحوياالطّراد  كاف حضور  :غتمل القوؿ
 .اضتديث النبوم الشريف ككالـ العرب )شعره كنثره (ك  القرآف الكرًن

، اظتمتدة من القرف الرابع قبل اعتجرة إىل القرف الرابع بعدىا ،مث حتديد اظتدة الزمنية لالستقراء
أم ؛ تقسيم رقعة ، إجراء فصل بُت البادية كاضتضر يف منتصف القرف الثاين اعتجرم مع

 .االحتجاج
 

 

                                                   
 .55ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص  (1)
 .32ينظر: ػتمد عبد العزيز عبد الدائم، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص (2)
 .196ػتمد عيد، االستشهاد كاالحتجاج باللغة، ص (3)



 :الفصل الثاني

 االط ِّراد و منهج التفكيــــــــــــــــــــــــــــــر النحوي

 
    االط ِّراد و القياس 
    االط ِّراد و التعليل 
    االط ِّراد و العامل 
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 ) التقعيد ( :منهج التفكري النحوي
أي؛ اصتانب النظري يف اظتوروث ، منفكة عن القاعدة، تفسَتىاو  وسائل إنتاج القاعدةىو " 

 (1) ".القياس )...(و  النحوي من السماع
 ( 2)لذلك يُناط التيسَت بو.، ال ملك اللغة، اجتهادىمو  فالتقعيد من صنع النحاة

أحسن الظن و  ظتن أجاد التفتيش، بُّت منهج  صدر عن، فهل ىذا الّنتاج ) علم النحو (
    منهج النحاة ــــــــــ غتهول ــــــــــــ ال يثبت شيء منو ؟أم أن ، الصناعة وتغافل عن فسافس

اظتنهج الذي اختذه اللغويون العرب يؤدي إىل  " إن إنكار:يقول ػتمد عبد العزيز عبد الدامي
بل إن عدم التسليم هبذا اظتنهج يؤدي ، قبول متناقضات غَت قليلة يف اللغة ال يستقيم معها تقعيد

 (3)" .بنا إىل تضييع التقعيد وجعل اللغة على جهة الّسماع
أدلة  كما ُيشَت إىل،  وجود اظتنهج النحوي ػتمد عبد العزيز عبد الدامي بقولو السابق يُثبت

أو قول االستدالل باظتن :" اليت ال خيرج استدالل النحويُت هبا عن أمرين مها األحكام النحوية؛
 (4)".قيس عليو فهو دليل عقلي أيضا أما ما، فاظتسموع عن العرب يعد دليال نقليا، اظتعقول

ولو )...( " :ه(081)يقول سيبويو ، لسماعكونو دليال ضابطو ا ،ال ديكن رّد القياس :إذن
  (5)"(...) ا شتعناىاولكن  ، تقولو مل يلتفت إليو أن ىذا القياس مل تكن العرب اظتوثوق بعربيتها

 :القياسو  االّطراد
منذ ، نصا يدل على ارتباط القياس بكثرة االستعمال، ه( يف اظتزىر900أورد السيوطي )

ن نوفل: شتعت أيب يقول أليب عمرو بن العالء يقول " قال اب، البدايات األوىل لنشأة النحو العريب
  :فقال: ال، فقلت كلو؟أيدخل يف كالم العرب  ، ه( أخربين عما وضعت ؽتا شتيت عربية051)

                                                      

 .40 -39( حسن ستيس اظتلخ، التفكَت العلمي يف النحو العريب، ص1)
 .156 -150كمال بشر، اللغة بُت الوىم وسوء الفهم، ص   :( ينظر2)
  .83( ػتمد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص 3)
  .221صباح عالوي السامرائي، األحكام النوعية والكمية يف النحو العريب، ص  :( ينظر4)
  .2/20( سيبويو، الكتاب، 5)
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 أشتي ما خالفٍتو  أعمل على األكثر :وىم حجة ؟ فقال، كيف تصنع فيما خالفتك فيو العرب
 (1) ".لغات

فهو يلي السماع ، القياس النحوي أصال مهما من أصول النحو عتربأن يُ  ـــــــ إذنـــــــ  فال غرو
  (2) ".وىذا ما دفع النحاة إىل القول: " ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم، يف اظتكانة

ه( بالشاذ ليس ىو القليل يف 081بل " ىناك من يرى أن غالبية ما شتاه سيبويو )
  (3) وإن كان كثَتا "، القياسبل ما جاء ؼتالفا ظتا عليو  العدد)...(

 فما مفهوم القياس ؟ وما ىي أركانو ؟ وىل يعد االطّراد أحَد شروطو ؟
قْدر  :أي، وعوٌد بقيس إصبع، والقيس مبنزلة القْدر، مصدر َقْست " القيسُ  :لغة أ ـ القياس

 (4) ".اظتقياس اظتقدار، و قيساو  وقيس ىذا بذاك قياسا، إصبع
 (5) ".غَت اظتنقول على اظتنقول إذا كان يف معناه " ىو زتل :ب ـ اصطالحا

 (6) ".إجراء حكم األصل على الفرعو  أو ىو " زتل فرع على أصل بعلة
  (7)بعضو باالستنباط والقياس."، و النصوصو  " إن كل علم بعضو مأخوذ بالسماع :كما قيل

  (7)والقياس."
  :فقد يراد بو معنيان، أما عن استعمال القياس

 فرعية.أصلية أم ، سواء أكانت إرتالية أم تفصيلية :القاعدة 

 

                                                      

  .185-1/184( السيوطي، اظتزىر، 1)
 .1/114( ابن جٍت، اطتصائص، 2)
  .270ص ،1974الشاىد وأصول النحو، مطبوعات جامعة الكويت،  ( ينظر: خدجية اضتديثي،3)
  .باب القاف()، 446/ 3اطتليل بن أزتد الفرىودي، العُت،  (4)
 .45، ص1957سعيد األفغاين، مطبعة اصتامعة السورية،  :( األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب، تح5)
  .93( األنباري، ظتع األدلة، ص 6)
ــــ اظتملكة العربية السعودية،  ادة البحث العلمي، الرياض( ػتمد بن عبد الرزتن بن عبد هللا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي، عم7)

  .35، ص2005، 1ط
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 ويقصد بو أن يقوم اظتتكلم العريب أو اجملتهد النحوي بإخضاع مثال أو  :اضتمل
أو ، ؛ على أن يكون ىناك عالقة دتاثل أو تشابو أو اطّرادرباب ضتكم مثال آخر أو باب آخ

  (1) "علة.ع تسّمى وىذه العالقة أو اصتام، امول عليوو  تضاد بُت امول

  (2) والشيوع. فاصتامع بينهما ىو فكرة االطّراد، الذي أريد بو القاعدة األول؛أما اظتعٌت 
وىذا ىو الذي أشار إليو ، وىو صميم موضوعنا، اإلضتاق، يف حُت أريد باظتعٌت الثاين اضتمل

  (3)" معناه." زتل غَت اظتنقول على اظتنقول إذا كان يف  :األنباري يف قولو
 ، العلةالفرع وىو اظتقيس، اظتقيس عليو ىوو  ؛ األصل(4) للقياس أركان أربعة :أركان القياس

اضتكم ثابت للمقيس عليو ، و فتجلب اضتكم للمقيس اظتقيس عليو ؛و  ىي اصتامع بُت اظتقيسو 
 .يُعطى للمقيس

  .القياسلكّن النحاة سّنوا شروطا البد من مراعاهتا يف كل ركن حىت تستقيم عملية 
  :شروط أركان القياس 
ه( 081، جاء عن سيبويو )(5) أن يكون من رتهور كالم العرب " شرطو " :اظتقيس عليو *

،  عندنامىَت و    كيفَ و  بُعْيد وكذلك أينَ و  قبْيلُ  :تقول، بعدُ و  ..( وكذلك قبلُ .)" :ه( قولو081)
يف األشتاء فنظَتىن   من    نمَ و  اوىي يف الظروف مبنزلة مَ ، وىي عندنا على التذكَت، ألهنا ظروف

فهي على ، والظروف قد تبُت لنا أن أكثرىا مذكر حيث ُحّقرت .األشتاء غَت الظروف مذكر
 (6) ".على نظائرىاو  األكثر

                                                      

  .28، ص2007، 1عمان ـ األردن، ط ،يف الدرس اللغوي، دار اظتسَتة ( خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي 1)
        البيان يف غريب إعراب القرآن  :مزداوت، قواعد االستدالل النحوي وأثرىا يف توجيو النص القرآين، دراسة يف كتاب شهيناز( ينظر:  2)

البن األنباري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اظتاسًت يف اآلداب واللغة العربية، ختصص: علوم اللسان، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة ـ اصتزائر، 
  .18، ص 2012/2013

  .45( األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب، ص 3)
 .42ػتمد بن عبد الرزتن بن عبد هللا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي، ص :( ينظر 4)
 .42ص  ،اظترجع نفسو(  5)
 .3/267( سيبويو، الكتاب،  6)
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  َرقاِش، ال ندري ماو  حذامِ  :ويقول يف موضع آخر " وإذا كان االسم على بناء فـََعاِل حنو
فالقياس فيو أن تصرفو ؛ ألن األكثر من ىذا ، مذّكر أم، أم مؤنث، أصلو أ معدول أم غَت معدول

  (1) ".الرّباب، الفسادو  الّصالح ،و  الّذىاب،، مثل، البناء مصروف غَت معلول
أما علة إعراضهم عن الشاذ ، ــــــــ ماعمو ـــــــ  ه( جليٌّ يف عرف النحاة081ما ذكره سيبويو )

 الكيفية.و  وعتذا اشًتطوا فيو الكمية، اظتقيس عليوفهو ينبع من إدراكهم أن اظتقيس يأخذ حكم  "
ونكران القياس على ، أّما الكمية ؛ فتظهر يف كون اظتقيس عليو كثَتا شائعا يف أعراف اللغة

 .القليل الشاذ
ومن حيث وقوعو ، القدم )الكيفية(و  كما مل يهملوا طبيعة اظتقيس عليو من حيث الفصاحة

أما لغة الشعر ،  على األثر الفصيح الذي استو ى شروط القدمفال يقاس إال، يف الشعر أو النثر
 (2) وكانت الظاىرة فيها ؽتا ال خيالف العرف اللغوي العام."، فيقاس عليها إذا كان النثر يعضدىا

 فهل يعد ىذا تناقضا يف أحكامهم؟ ، لكن قد يضطر النحاَة القياس على القليل
؛ الذي ال يشًتط يف اظتقيس عليو كثرة الوارد منو ه( 293برز ىذا القانون عند ابن جٍّت ) 

  (3) وليس بقياس !، ويكثر غَته، عن العرب ذلك أنو قد يقل الشيء وىو قياس
و "، ورفضو فيما ىو أكثر من، " باب جواز القياس على ما يقل :ىذا يف باب شتّاهجاء 

ــــ إىل أن تعرف صورتو " ىذا باب ظاىره ــــــ :يقول فيو  .ظاىر التناقض ؛ إال أنو مع تأملو صحيح ـــ
 .إال أنو ليس بقياس، ويكون غَته أكثر منو، وذلك أن يقل الشيء وىو قياس

أن تقول يف اإلضافة إىل  ـــــــ من بعد ــــــــ شنئّي ؛ فلك :األول يف قوعتم يف النسب إىل شنوءة
 :فإن قلتَ  :قال أبو اضتسن .قياسا على شنئيّ حلّب ؛  :وإىل حلوبة، ركبّ  :وإىل ركوبة ،: قَتبّ قُتوبة

ما ألطف ىذا القول من ، و فإنو رتيع ما جاء، )...( ـــــــ يعٍت شنوءة ـــــــــ إمنا جاء ىذا اضترف واحد
ومل يأت فيو شيء ، والقياس قابلو، وتفسَته أن الذي جاء يف فُعولة ىو ىذا اضترف، أيب اضتسن !

 ينقضو.
                                                      

 3/280 الكتاب، ،سيبويو(  1)
 .93 -92( ػتمد خَت اضتلواين، أصول النحو العريب،  2)
 .45ص ػتمد بن عبد الرزتن بن عبد هللا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي، :( ينظر 3)
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، فال غرو وال مالم، ياس مقبوالوكان أيضا صحيحا يف الق، على رتيع ما جاءفإذا قاس اإلنسان 
، فقوعتم يف ألنو مل يكن ىو على القياس عليو؛وال جيوز القياس ، وأما ما ىو أكثر من باب شنئيّ 

فإنو عند ، فهذا وإن كان أكثر من شنئيّ ، ُسلميّ  :ويف ُسليم، قرشيّ  :ويف قريش، ثقفيّ  :ثقيف
  (1) ".( ضعيف يف القياسه081سيبويو )

القلة العددية و  ه( " يِشي بقانون مؤداه أنو ال عربة بالكثرة293والذي ذكره ابن جٍت )
 فإن كان ىو كل ما جاء، إمنا اظتعّول على نسبة اظتقيس عليو إىل ما جاء عن العرب، للمقيس عليو

 (2) ".وإن كان خالفو أكثر منو مل يعتد بالقياس عليو، صّح القياس عليو
  (3) ".وإال لكان إيّاه، "ال يشًتط لو مساواة اظتقيس عليو يف أحكامو كلها :*اظتقيس 
 أي ؛ العالقة اليت تربط بُت اظتقيس، اظتقيس عليوو  " ىي اصتامع بُت اظتقيس :*العلة النحوية 

   (4) ".اظتقيس عليوو 
 (5):ه( على ضربُت203والعلة النحوية عند ابن السراج )

 .كقولنا كل فاعل مرفوع  :ىو اظتؤدي إىل كالم العربضرب منها  -

اظتفعول بو و  مثل أن يقولوا مل صار الفاعل مرفوعا، ضرب آخر يسّمى علة العلة -
وىذا ليس يكسبنا أن نتكلم  ، كان ما قبلهما مفتوحا قُلبتا ألفاو  الواوو  مل إذا حتركت الياء، و منصوبا

 .يف األصول اليت وضعتها وإمنا تستخرج منو حكمتها، كما تكّلمت العرب

لكن ما ، العلة اليت تؤدي إىل كالم العرب ــــــــــ ه(203كما ذكر ابن السراج )ــــــــــ   والذي يهم
 ىي شروط ىذه العلة ؟ 

منها ما ىو ، و منها ما ىو متفق عليو، عشرين شرطاو  اشًتط األصوليون يف العلة أربعة
  :غتملهاو  ىذه الشروطإال أننا نقتصر على أىم ، ؼتتلف فيو

                                                      

 .116 -1/115( ابن جٍت، اطتصائص، 1)
  .45( ػتمد بن عبد الرزتن بن عبد هللا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي، ص2)
  .46اظترجع نفسو، ص (3)
 .122مهنا الكندي، التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، ص ( خالد بن سليمان بن4)
  .1/35( ابن السراج، األصول يف النحو، 5)
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مل يلغ ، مطّردة، متعدية غَت قاصرة، منضبطة، ظاىرة، " أن تكون العلة مناسبة للحكم
 (1) " اعتبارىا.الشارع 

فقد أورد ابن جٍت ، القصورو  ظتا سبق يف ما خيص التعدية ـــــــــ أيضا ـــــــــ قد أشار النحاة
من ذلك قول  ": يذكر فيو ما يلي مل تتعد مل تصح "يف اطتصائص شتّاه " العلة إذا  ه( بابا293)

بأن ىذه األشتاء ظتّا كانت على حرفُت شاهبت بذلك ، ما و)...(و  من ْ و  من اعتل لبناء حنو كم ْ 
وذلك أنو ، وىذه العلة غَت متعدية، )...(، "بل "و "ىل " حنو، ما جاء من اضتروف على حرفُت

فمٍ  ، و دمٍ ، و أبٍ ، و أخٍ ، و يدٍ : حنو، أيضا على حرفُتكان جيب أن يبٌت ما كان من األشتاء 
")...((2)  

مقصود كالم ابن جٍت أن العلة البد أن تطّرد على رتيع أمثلة الباب ؛ فإن كان ىناك أمثلة 
جب أن تعّلل األمثلة الشاذة بعلة أخرى تنطبق عليها  ، و شاذة عتذا الباب ال تتفق وىذه العلة

يدل على من وقع ، ألنو ضعيف، ن األصل يف اظتفعول بو أن ينصبإ :ذلك أن يقال مثال، و كلها
، عللنا رفعو بأنو أُسند مفعول بو يف اظتعٌت لكنو مل ينصبإن نائب الفاعل  :فإن قيل، عليو الفعل

  (3) .إليو الفعل كما ُأسند إىل الفاعل
فإذا  " )...(: ه(293قال ابن جٍت )، لعلةيف ااضتقيقة أن أكثر النحاة يشًتطون االطّراد و 

مل يسع ، و احتمى جانبهاو  قوي حكمها، هااستتّبت على منهجها وأمِّ ، و جرت العلة يف معلوعتا
  (4) ."اجو شيئا إن قدر على إخراجو منهاإال بإخر ، أحدا أن يعرض عتا
 وىذا، سببا يف قوة اضتكم النحوي ـــــــ اطّرادىا ــــــــه( جيعل من جريان العلة 293فابن جٍت )
 .ىو مبتغى القياس

 (5)الشواذ."و  أي ؛ ال تقبل االستثناءات، اليت ال تقبل التخصيص القوية اظتقنعة ىي فالعلة "
 (5)الشواذ."و 

                                                      

  .1/24، 1986، 1سوريا، ط -( وىبة الّزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي، دار الفكر، دمشق 1)
  .1/169ابن جٍت، اطتصائص،  (2)
  .134 -133خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، ص :( ينظر3)
  1/151( ابن جٍت، اطتصائص، 4)
  .158( خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، ص 5)
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ويف مقابل االطّراد " ُعّد النقض من قوادح العلة ؛ وىو أن ينقض اطتصم علة اطتصم 
 (1) اظتستدل ببيان عدم اطّرادىا يف كل أمثلة اظتعلول هبا "

وقّيدوا عملية ، فالنحاة ضبطوا اظتقيس عليو، الطّراد جسر مرور القياساتضح ؽتا سبق أن ا
أما وظائف القياس " فلم يتحّدث ، القياس باكتمال شروطو ؛ اليت أخذ االطّراد حظا وافرا منها

ومن أبرز ىذه الوظائف ، ألوان أقيستهمو  ستشف من كالمهملكنها ت، عنها النحويون القدماء
   مّت ذلك ؟فكيف ، (2) " التعليل

  :التعليلو  االّطراد
    األصمعي فقد حكى  ،تراكيب كالمهمو  عربُعد التعليل النحوي بوابة لفهم مقاصد ال

" فالن  :شتعت رجال من اليمن يقول :ه( قال051ه( عن أيب عمرو بن العالء ) 309) 
أ ليس ، أ تقول جاءتو كتايب ؟ قال نعم :لو فقلت، جاءتو كتايب فاحتقرىا، (لغوب ) أزتق 

 (3)بصحيفة ؟ " 
فأّّن لو صّد ىذا ، عليلوه( شتع ت051وأبو عمرو بن العالء ) ، فاألعرايب علل ظتا قالو

 اصتفاء عنو ! و  ،اظتنهج
حافزا للعلماء على أن يسلكوا سبيل ، ه( " يف اطترب السابق293لقد وجد ابن جٍت )

      " أ فًتاك تريد من أيب عمرو ـــــــ ابن جٍت ـــــــ فقال (4)"  .هبذا األعرايب اقتداء، التعليل يف اللغة
، يعلل ىذا أن يسمعوا أعرابيا جافيا غفال، تصرفواو  قاسوا، و تدبّرواو  وقد نظروا، طبقتوو  ه(051) 

، فيو طريقتووال يسلكوا ، فال يهتاجوا ىم ظتثلو، حيتج لتأنيث اظتذكر مبا ذكره، و هبذه العلة اظتوضع
  (5) ".أّموو  وقفهم على شَتتوو  وقد شرع العريب ذلك، وصنعوا كذا لكذا، فعلوا كذا لكذا :فيقولوا

ىل كان للنحاة مسالك اعتمدوا و  العلة ؟ و فما اظتقصود بالتعليل ؟ وما الفرق بُت التعليل
  عليها يف تعليالهتم ؟

                                                      

  .165 - 164ص  التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، ،خالد بن سليمان بن مهنا الكندي :( ينظر1)
  .91( ينظر، ػتمد خَت اضتلواين، ص 2)
  .1/249( ابن جٍت، اطتصائص، 3)
  .27، ص 2006، 2( وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا، دار الكتاب الثقايف، إربد ــــ األردن، ط4)
  .249/ 1ابن جٍت، اطتصائص،  (5)
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رضُ  جاء يف معجم العُت " العّلة :التعليلو  العلة
َ
والعلة حدث يشغل ، وصاحبها معتلّ ٍ ، اظت

 (1) "وجهو.صاحبو عن 
 ( 2) ")...(." العلة دليل يقًتن باظتعلول لتفسَته حنويا  :أي

التعليل يف ، و وتقرير ثبوت اظتؤثر إلثبات األثر )...(، أما التعليل فهو " بيان علة الشيء
َوفق أصولو  اطتصوص،على و  االطالق على النحو تفسَت اقًتاين بُت عّلة اإلعراب أو البناء

 (3) "العامة.
 ،" أما األول فقد ُأشَت إليوواظتعلول، العلة :من خالل التعريف يتبُت أن لعملية التعليل ركنان

كجّر االسم حبرف ،  وأما الثاين ) اظتعلول ( فهو اظتدلول عليو بالعلة اظتفّسرة ضتكمو اظتستعمل
 (4)".اصتر

 فما ىي مسالك الوصول إليها ؟ ، مدخل التعليل، و مسلك التفسَت النحوي ــــ إذنـــــ  فالعلة
و طرق إثبات  أي كونو عّلة،، ىي الطرق الدالة على إثبات عّلية الوصف " :مسالك العلة

  (5)" .الدورانو   الطرد و الشبوو  اظتناسبةو  التقسيمو  السربو  اإلدياءو  اإلرتاعو  النص :العلة منها
لكنها ال ، مصدر مسالك العلة النحوية " كوهنا،  مسالك العلة الفقهيةال غرو من ذكر 

 (6) فهما صاضتان إلنتاج التعليل "، التقسيمو  السربو  إال الطّرد تصلح مصدرا للتعليل
 فما اظتقصود بذلك ؟ ، وشرط عتا، فاالطّراد مسلك إلثبات العلة

  :تبعا لو إىل قسمُت ـــــ العلة ــــــ تقّسمإذ ، االطّراد يشَت إىل مدى دوران العلة مع معلوعتا

                                                      

 باب العُت (.)، 221 – 3/220( اطتليل بن أزتد الفرىودي، العُت، 1)
  .30( حسن ستيس سعيد اظتلخ، نظرية التعليل يف النحو العريب بُت القدماء وادثُت، ص 2)
  .29اظترجع نفسو، ص  (3)
  .30( اظترجع نفسو، ص4)
  .661/ 1 ،( وىبة الّزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي5)
 .205، ص2006القاىرة ــ مصر،  علي أبو اظتكارم، أصول التفكَت النحوي، دار غريب، :ينظر (6)
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،  فال تتخلف أو تنقض يف أي حالة، وىي العلل اليت جتري مع معلوالهتا :أ ـ العلل اظتتعّدية       
وىو شبو ال يتخلف يف ؼتتلف ، فعولاظت، و نصب خربىا لعلة الشبو بالفاعلو  كتعليل رفع اسم كان

 (1)خربىا. و  صور تركيب كان واشتها
من ذلك " ، (2) " " ىي العلل اليت ال تطّرد يف مثل معلوالهتا :ب ـ العلة القاصرة / الواقفة

بأن ىذه األشتاء ظتا كانت  ذلك،حنو و  " إذا "و " ما "و " من " " كم "وَ  :قول من اعتل لبناء حنو
فلما ، "قد"و "بل"و "ىل" :حنو، على حرفُت شاهبت بذلك ما جاء من اضتروف على حرفُت

، ىذه العلة غَت متعدية، و كما أن اضتروف مبنية،  شاهبت اضترف من ىذا اظتوضع وجب بناؤىا
 أبٍ و  أخٍ و  يدٍ  :ذلك أنو كان جيب على ىذا أن يُبٌت ما كان من األشتاء أيضا على حرفُت حنوو 
  (3) "ذلك.وحنو ، فمٍ و  دمٍ و 

 :التعليل جرٌب لالطّراد
﴿ :ففي قولو تعاىل، الطّراد القاعدة كثَت ىي حاالت صتوء النحاة للتعليل حفظا      

      ﴾ / وقولو، 09اظتائدة: ﴿               ﴾ / 8التُت  

 
ىو حتويل ، و حّولو إىل شكل جار غترور، و منع حرف اصتر " من " ظهور عالمة رفع الفاعل

كما أن الباء يف خرب ليس ديكن االستغناء عنها ،  إلمكانية االستغناء عنوعارض حنويا ال دالليا 
حكام مع وجود األفالتعليل بوجود عوارض تركيبية وسيلة تؤدي إىل توافق  بالغيا،حنويا فقط ال 

   (4) الفصيحة.االستعماالت اللغوية 
ّللوا ظتا آنسوا منو فع، وخواّصو، والذي يؤنس إليو أن النحاة أحاطوا بًتكيب الكالم العريب

ُسئل عن العلل اليت يعتل هبا يف  " ظتا، ه(075قول اطتليل بن أزتد )هم يف ذلك ومثلُ ، رجحانا
إن العرب نطقت على  :فقال ؟نفسكعن العرب أخذهتا أم اخًتعتها من  :فقيل لو، النحو

                                                      

  .110( حسن ستيس سعيد اظتلخ، نظرية التعليل يف النحو العريب بُت القدماء وادثُت، ص 1)
  .110( اظترجع نفسو، ص 2)
  .169/ 1( ابن جٍت، اطتصائص، 3)
  .120 – 119التعليل يف النحو العريب بُت القدماء وادثُت، ص ( حسن سعيد ستيس اظتلخ، نظرية 4)
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واعتللت ، ذلك عنهاوإن مل يُنقل ، قام يف عقوعتا عللو، و وعرفت مواقع كالمها، طباعهاو  سجّيتها
وإن تكن ىناك ، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، أنا مبا عندي أنو علة ظتا عللتو منو

األقسام ؛ وقد و  عجيبة النظم البناء؛فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا ػتكمة ، علة لو
فكلما وقف ، حةاضتجج الالئو  باطترب الصادق أو الرباىُت الواضحة، بانيها صّحت عنده حكمة

 .لسبب كذا وكذا، و كذاو  إمنا فعل ىذا ىكذا لعلة كذا :ىذا الرجل يف الدار على شيء منها قال
وجائز ، )...( فجائز أن يكون اضتكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت ذكرىا الذي دخل الدار

فإن  لذلك.علة  إال أن الذي ذكره ىذا الرجل ػتتمل أن يكون، أن يكون فعلو لغَت تلك العلة
 (1) "هبا.سنح لغَتي علة ظتا عللتو من النحو ىو أليق ؽتا ذكرتو باظتعلول فليأت 

بل لطول ، اجتهاد يقًتحو النحوي وفقا لطول رؤيتو ــــــــ ه(075حسب اطتليل ) ـــــــ فالتعليل
نقلوا كالم العرب نقال فقد كان " الرعيل األول من النحويُت رواة  ،ؼتالطتو أبناء اللغة وأبينائها

  (2) ".صحيحا صافيا خاليا من األخطاء

 أو يُطرح حبسب قّوتو، " أن تعليل أي غتتهد ديكن أن يُقبل :يف كالم اطتليل ىو واألىم 
  (3)دليلو."و 

  :العاملو  االّطراد
أال ديكن عدُّ العامل مسلك بارز  النحوي؛أن التعليل ػتاولة لتفسَت الًتكيب ذِكر سبق 

  (4)لعملية التعليل النحوي ؟! 
ال حييد استعمال العريب عنها ، تفطن حناة العرب أن الكالم العريب جيري َوفق غتاٍر ؼتصوصة

وقبل استخدام أي ، ه( إىل فكرة العامل من أول ضتظة081فقد أشار سيبويو )  "ــــــــ  قليال إالــــــ 
] أواخر الكلم [    " وىي،  باب " غتاري أواخر الكلم من العربية " ؛ يقول فيويف، (5) علة "

                                                      

  . 65/66 ص ،1996، 6مازن اظتبارك، دار النفائس، بَتوت ـ لبنان، ط  :أيب القاسم (، اإليضاح يف علل النحو، تح)( الزجاجي 1)
أبريل، اضتاّمة، منشورات اجمللس  24ـ  23تيسَت النحو، ندوة  أعمال ،( ػتمد بن زتو، النحو العريب يف مرحلتو األوىل، صناعتو وتعليمو2)

  .14ص ،2001األعلى، اصتزائر، 
  .145( خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، ص 3)
  .145حسن سعيد ستيس اظتلخ، نظرية التعليل يف النحو العريب، ص  :( ينظر4)
  .165دراسة حتليلية من منظور علم النفس اإلدراكي، ص :نحو العريب القدميكمال شاىُت، نظرية ال  :( ينظر5)
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الوقف ؛ وىذه و  الكسرو  الضمو  الفتحو  اصتزمو  الرفعو  اصترو  على النصب :جتري على ذتانية غتارٍ 
 اصتر، و الفتح يف اللفظ ضرب واحدو  فالنصب :اجملاري الثمانية جيمعهّن يف اللفظ أربعة أضرب

: وإمنا ذكرت بقولو[يتبع ىذا  ]مث .الوقفو  اصتزمو  الضمو  وكذلك الرفع، فيو ضرب واحدالكسر و 
وليس شيء منها إال ، ذتانية غتار ألفرق بُت ما يدخلو ضرب من ىذه األربعة ظتا حُيدث فيو العامل

وبُت ما يُبٌت عليو اضترف بناء ال يزول عنو لغَت شيء أحدث ذلك فيو من ، وىو يزول عنو
 ( 1)" .ذلك اضترف حرف إعرابو  اليت لكل عامل منها ضرب من اللفظ يف اضترف، لالعوام

فسيبويو يشَت إىل أن اختالف أواخر الكلم مقًتن باختالف العوامل الداخلة عليو يف 
  الًتكيب.
  ما عالقة االطّراد بو؟و  اظتقصود بالعامل؟ وما ىي أضرُبو؟ افم

 :مفهوم العامل
يف ػتلو إن  ، و إن كان معربا،  حركة آخرهفيؤثر يف، يعمل يف غَته " العامل النحوي ىو الذي

 ( 2)" .كان مبنيا
" العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على :ه( بقولو803كما عرّفو الشريف اصترجاين ) 

 (3)" .وجو ؼتصوص من اإلعراب
 لكن من اإلجحاف أن نفرد العامل النحوي دون إضافة النظرية لو ! 

أنا أتتبع ىذه النظرية ] نظرية العامل [ يف أمهات  و  " وقد تبُت يل:اضتلواينيقول ػتمد خَت 
ػتاولة الربط أحيانا ، و تفسَت ظواىره، و حتليلوو  أهنا قامت على دراسة الًتكيب اللغوي، كتب النحو

  (4)" .مشاعرو  وما يهجس بو اظتتكلم من خواطر، بُت الظاىرة اإلعرابية

                                                      

  .1/13( سيبويو، الكتاب، 1)
ػتسن ػتمد قطب معايل، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، اإلسكندرية ــــــــ  :( عبد القاىر اصترجاين، العوامل النحوية بُت النظرية والتطبيق، تح2)

  .9، ص 2009مصر، 
  .122الشريف اصترجاين، معجم التعريفات، ص ( 3)
  .181( ػتمد خَت اضتلواين، أصول النحو العريب، ص4)
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يرى البحث  و  ":يقول، فقد أطلق عليها تسمية نظرية العمل، اميأما ػتمد عبد العزيز عبد الد
وىو ديثل فعلّيا نظرية لكونو ، كون مفهوم العمل النظرية األساسية وْفق تصنيفو للنظريّات النحوية

فرضا وضعو النحاة العرب لتفسَت تركيب اصتملة الذي يشتمل على كلمات معّينة ترد على ترتيب 
 (1)" .معُّت )...(
" الطريف يف ىذا الصدد أن اظتفهوم الوحيد الذي أُطلق عليو نظرية يف تراثنا العريب :يقولبل 

 (2) ىو مفهوم العمل ! "
يتضح ؽتا سبق أن العامل النحوي نظرية راسخة اعتمد عليها النحاة لبيان ظواىر الًتكيب 

وال ، نصوب إال بناصبوال م، " ال مرفوع إال برافع :انطالقا من إدراكهم أنو، وتفسَته، اللغوي
لعل الذي قادىم إىل ىذا الكالم أهنم الحظوا أن الفعل يالزم الفاعل وال و  غترور إال جبار )...(

فاستنتجوا من ذلك أن الفعل ىو ، أن اظتفعول بو غالبا ما يكون مرافقا للفعل اظتتعّدي، و ينفك عنو
حظوا أن االسم اجملرور كثَتا ما كذلك ال،  يف اظتفعول بو النصبو  الذي يعمل يف الفاعل الرفع

ولعل ىذا ، فاستنتجوا من ذلك أن حرف اصتر ىو الذي يعمل اصتر يف االسم، يسبقو حرف جر
، ورأوا أنو ىو الذي عمل فيو اصتر، ىو الذي دعاىم إىل تقدير حرف جر مناسب للمضاف إليو

   (3)" .ىذا غالم ٌ لزيدٍ  .ىذا غالُم زيدٍ  :فقّدروا يف قوعتم
 :العامل أضرب

 .عوامل معنويةو  عوامل لفظية :قسمانالعوامل النحوية 
قد ، و ينصب اظتفعولو  كالفعل الذي يرفع الفاعل،  " فالعامل اللفظي ىو اظتذكور يف الكالم

( اليت حُتذف )ربّ لداللة الكالم عليو مثل  ذلك؛لكنو مبثابة ، و يكون العامل اللفظي غَت مذكور
 (4)" .أن الناصبة اظتضمرة بعد الم التعليلو ، فتدل عليها الواو أو الفاء

 

                                                      

  .237( ػتمد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص 1)
  .236( اظترجع نفسو، ص 2)
   .44-43( وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا، ص3)
  .9ة بُت النظرية والتطبيق، ص يالقاىر اصترجاين، العوامل النحو  ( عبد4)
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ألهنم جعلوا لكل حركة  افًتاضا؛وافًتضوه ، أما العامل اظتعنوي " فقد قّدره النحاة تقديرا

 (1) ".أو عامال أتى هبا، سببا
ىي و  ه( ىذه العوامل يف كتاب شتّاه " العوامل اظتائة "170وقد رتع عبد القاىر اصترجاين )

  :اآليتعلى النحو 
  

                                                      

  .137، ص ة بُت النظرية والتطبيقيعبد القاىر اصترجاين، العوامل النحو  (1)
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  (1)(  10 :ططــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ؼت

                                                      

  .137 – 123 - 91 - 70- 10 :عبد القاىر اصترجاين، العوامل النحوية، ص :( ينظر1)
 

 العوامل النحوية

 لفظية معنوية

 رافع الفعل اظتضارع رافع اظتبتدأ واطترب قياسية شتاعية

 ) التجرد( )االبتداء ( ) سبعة عوامل ( )واحد وتسعون عامال(

 منـــها:
 حروف اجلر

 أمساء األفعال
 جوازم الفعل

 املضارع

 منـــها:
 الفعل 

 اسم الفاعل 
 اسم املفعول

الصفة 
 املشبهة
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على  كوفيُت ــــــــو  ــــــ من بصريُت" اتفق رتهور النحويُت  فالعوامل اظتذكورة ـــــــــ آنفا ـــــــــ قد
  (1)"الفريقُت.وإن كانت يف ذاهتا مثار خالف بُت ، ىااعتماد

، سواء أكان ظاىرا أم ػتذوفا، فاظتهم أن النحاة أدركوا بأن العالمة اإلعرابية شرطها عامل
 مؤثّر!إذ ال يعقل وجود أثر دون ، لفظيا أم معنويا

 :أمهية نظرية العامل
ــــــ عموما  ولن يتسٌت ألي نظام آخر اإلعراب؛تكمن أمهية ىذه النظرية يف تفسَت عالمات 

" ذلك ، تفسَت عالمات اإلعراب اليت تلحق األلفاظ يف الًتكيب إال بالرجوع إىل نظرية العامل ــــــــ
   (2) ربطها ببنية اصتملة "و  أن اصتانب اظتضيء عتذه النظرية ىو: دراسة الظواىر اإلعرابية

  :على قسمُت، حقيقة، العوامل
 بشروط.عتا العمل اظتطلق الذي ال يتقيد  :عوامل أصلية 

 (3)عاملة.تكون حىت ، أخرى معنويةو  ال بد عتا من خصائص لفظية :عوامل فرعية 

النظام األساسي  ػتمد عبد العزيز عبد الدامي من أّن "إن ىذا التقسيم السابق يُوافق ما ذكره 
تطويع اظتادة لتأيت ، أو بديلةأما باقي األنظمة فهي مكّملة ، للتفسَت النحوي ىو نظام العمل

 التضمُتو  االستتارو  اإلضمارو  التقديرو  اضتذف :مثال األنظمة اظتكملةف، اظتروية لنظام العمل
ىي ، و إذ لوال ىذه األنظمة ظتا جرت اظتادة اظتروية على نظام العمل، اضتمل على اظتعٌتو  النيابةو 

البديلة؛ فَتاد هبا تفسَت الًتكيب  نظمةاأل أما، حىت يقع حتت نظرية العمل تطويع الًتكيب حقيقةً 
وكثرة ، التخفيفو  واظتناسبة، مفاىيم اإلتباع :من ذلك، على وجو خارج دتاما عن نظام العمل

   (4)االستعمال )...( " 
أو اليت ، كثرة االستعمال اظتذكورة آنفا قد يراد هبا الكثرة اليت مل تبلغ نصاب التقعيدأما  
  القياس.خالفت 

                                                      

  53( وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا، ص1)
  .14( ػتمد خَت اضتلواين، أصول النحو العريب، ص 2)
  .183( اظترجع نفسو، ص 3)
  .239 – 58ػتمد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف الًتاث العريب، ص  :ينظر (4)
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يُعد التبويب النحوي من بُت آثار نظرية  "ــــــــ عن أمهية نظرية العمل  ـــــــ إضافة ظتا سبق ذكره
 (1) ".العامل

ولو مل يكن العامل النحوي مطّردا يف كالم العرب ظتا أمكن إقامة التبويب النحوي؛ الذي 
  .يعد أبرز مظاىر تيسَت النحو

برز من خالل إجراءاهتم ، طريق تفكَتىمو  النحاةمنهج ، التقعيد النحوي :غتمل القول
أو إخضاع الًتكيب اللغوي إىل ، أو بيان العلة ) التعليل(، العملية؛ كإضتاق فرع بأصل ) القياس(

  .درء التناقض عنهاو  وكل ىذا اقًتن باالطّراد ؛ بغية إحكام الصناعة، عامل ومعمول متالزمان

                                                      

  .143بُت الوىم وسوء الفهم، ص ( كمال بشر، اللغة العربية 1)



 الفصل الثالث
 االط ِّراد وأثره يف اخلالف النحـــــــــــــــوي

 
 مفهــــــــــــــــوم اخلالف 
 االط ِّراد و الرتجيح 
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فما ىو ، يكشفوو  إال أنو قد ََيُسن إذا كان علميا يُبُت احلق ،يُذمو  كثَتا ما ينفَّر اخلالف
  اخلالف النحوي ؟ وما سبيل اخلروج منو ؟

لتحقيق  ،بُت ادلتعارضُْت " منازعة جتري :قولويف  (ه816عرّفو اجلرجاين ) :مفهوم اخلالف
 (1)" .حق أو إبطال باطل

القصد شريف ؛ ليبُت و  لكن الغاية خَّتة ،التنازعو  بُت اخلالف (ه816اجلرجاين ) فجمع
عّد إمنا " قد يُ ، و من امسو على أنو سوء عاقبة ـــــ دائما ــــــ فهم اخلالففال يُ  ،يزىق الباطلو  احلق

حيث يفسحون يف كتبهم مكانا للرأي  )...( ،هبا النحاة اخلالف من ادلوضوعية اليت اشُتهر
ال يستطيع أن  ،وتصل حدا جيعل الطالب ادلبتدئ يف حَتة من أمره ،وقد تتعدد اآلراء ،اآلخر

ىي قبول و  العلماء؛و  بل لصفة أساسية يف العلم ،ما ذاك لضعف يف علم النحو، و يقطع برأي
  (2)فهو قبول معرفة واحًتام." ،إقرارو  فإن مل يكن قبول تسليم ،الرأي اآلخر

ووّجهوه ُسبل السالم  ،م عاجلوهفالنحاة بالرغم من كثرة اخلالف ادلشهور بينهم، إال أهن
 كيف ذلك ؟   ،د إىل الدليلالًتجيح ادلستن اعتمادا على

 (3)" .؛ أثقلتو حىت مالأرجحُت ادليزان :" يقال ،مبعٌت ادلْيل: الًتجيح
بيان ما فيو من مزية عن دليل اخلصم ، و فهو " جُلوء ادلستدل إىل ترجيح دليلو :أّما اصطالحا
علما أن لعملية الًتجيح النحوي  (4) ".سقاطوعلى إ ال يقوى دليل اخلصم، و ليصّح استداللو بو

 (5) :شروطا البد من توافرىا حىت ُيصار إىل عملية الًتجيح
  الواحدةوجود رأيُت فأكثر يف ادلسألة النحوية. 

 ادلزية ادلعتربة يف أحد الرأيُت أو اآلراءو  وجود الفضل.  

  أدلتهاو  وجود اجملتهد الناظر يف اآلراء.  
 الًتجيح . 

                                                           

  .89ص  ،التعريفات ،اجلرجاين (1)
  .90ص ،التفكَت العلمي يف النحو العريب ،حسن مخيس ادللخ (2)
 .) باب الراء ( ،99/ 2 ،العُت ،اخلليل بن أمحد الفرىودي (3)
  .482ص ،اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،زلمد بن عبد الرمحن بن عبد هللا السبيهُت (4)
  .132ص  ،الكمية يف النحو العريبو  األحكام النوعية ،صباح عالوي السامرائي :ينظر (5)
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 (1)".ألن إمكانية اجلمع ُتوجب لزومو ،" انتفاء اجلمع بُت الدليلُتشرط  وىناك من ُيضيف
متيز أحد الرأيُت و  ادلسألة النحويةذلك أن وجود رأيُت فأكثر يف ؛ فالشروط السابقة قد تدّرجت 

لًتجيح أحدىا ذاك  ،إال أن اجملتهد الناظر يف اآلراء ،اآلراء األخرى ؛ موجود الرأي اآلخر أو عن
 ىو الذي يقل ُوجوده ! 

 ؛أصولو زلاولُت اإلنصاف يف مسائل اخلالفو  فقد برز العديد من رواد النحو ،لكن مل يندر
" اإلنصاف يف  صاحب كتابه( 577أبو الربكات بن األنباري ) ؛  ىذا ما قام بو أحد روادىم
؛ فإن مجاعة من الفقهاء " )...( وبعد :يقول فيو ،ُت "يالكوف و ُتمسائل اخلالف بُت البصري

 ،األدباء ادلتفقهُت ؛ ادلشتغلُت علّي بعلم العربية )...( سألوين أن أخّلص ذلم كتابا لطيفا، و ادلتأدبُت
على ترتيب ادلسائل اخلالفية بُت  ،الكوفةو  دلسائل اخلالفية بُت ضلوّيي البصرةيشمل على مشاىَت ا

وأُّلف على ىذا  ،أيب حنيفة ؛ ليكون أول كتاب ُصنف يف العربية على ىذا الًتتيبو  الشافعي
فتوخيت  ،ال أّلف عليو أحد من اخللف، و األسلوب ؛ ألنو ترتيب مل ُيصنف عليو أحد من السلف

 ،وفتحت يف ذلك الطريق ،وحترّيت إسعافهم ؛ لتحقيق ِطلبتهم ،ق مسألتهمإجابتهم على وف
واعتمدت يف النصرة على ما أذىب  ،وذكرت من مذىب كّل فريق ما اعتمد عليو أىل التحقيق
  ( 2) ".اإلسرافو  ال التعصب ،إليو من مذىب أىل الكوفة أو البصرة على سبيل اإلنصاف

 أدلة رّجحاعتمادا على  االنتصار دلذىب على آخر، ه( َعزمو577يوحي كالم األنباري )
الذي بدا  ،يف ترجيحاتو ؛" االطّراد ةاألدلة ادلعتمد أبرز ولعل من بُت ،أحد الفريقُتهبا كفة 

وتبيانا الستدالل  (3) ".ًتجيحللما يشَت إىل تأثره هبذا الدليل كمستند  ،واضحا يف مسائل عدة
 . وّضح ذلكنعرض بعض ادلسائل اليت تُ  ،(4)ه( باالطّراد 577األنباري )

                                                           

  .484ص  ،اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،بد هللا السبيهُتزلمد بن عبد الرمحن بن ع (1)
 ،1ط ،القاىرة ـ مصر ،مكتبة اخلاصلي ،زلمد مربوك ،جودة مربوك :تح ،الكوفيُتو  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بُت البصرين ،األنباري (2)

  .3ص  ،2002
قسم اللغة  ،جامعة ادلدينة العادلية ،"2ابو اإلنصاف" ذ عند أيب الربكات األنباري يف كتالشذو و  توضيح ضوابط االّطراد، ثالث معلم شيخ :ينظر( 3)

 . 1ص ، ت ( ) د ،ماليزيا ،شاه ـ علم ،العربية
 %(01) أي مبعدل ،الكوفيُت يف تسع مسائلو  البصريُتبُت  الشذوذ كمستند للًتجيحو  ذكر ثالث معلم شيخ أّن األنباري استند إىل االّطراد (4)

 . ادلرجع نفسو ،ثالث معلم شيخ :ينظر .من رلموع األدلة
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يف االستدالل "ه( ؛ 577ه( األنباري )392إىل سبق ابن جٍت )جتدر اإلشارة قبل ذلك  
 ( 1)"  ،ورد يف مسألة صرفية ،يف موضع واحد باالطّراد

 :" )...( من ذلك قوذلم: ما يليه( يف باب " قوة اللفظ لقوة ادلعٌت "392ابن جٍت ) ذكر
فزادوا يف اللفظ ىذه الزيادة  :مُجّال، و ُوّضاء :؛ فإذا أرادوا ادلبالغة يف ذلك قالوا وضيءٌ و  ،رجٌل مجيلٌ 
 .[ من البسيط قال الشاعر] ،لزيادة معناه

رُء يُ  
َ
  (2) س بالُوضَّاءيْ لَ و  ُخُلق الكرًن             لِحُقُو ِبِفتَيان الَنَدىَوادل

 ؛ قطَّعا ىو لتضعيف العُت يف ضلو ادلثالوكأن أصل ىذا إمن ،ه(392مث قال ابن جٍت )  
وذلك ، وإمنا جعلنا ىذا ىو األصل ألنو مطّرد يف بابو أشد من اطّراد باب الصفة ،باهباو  كسَّرو 

 (3)".قوَّمِت اخليُل )...( فدل ذلك على سعة زيادة العُت، و قام الفرسُ ، و قطَّعو  قطعَ  :ضلو
أشد من  ،إذا ما أُريد هبا زيادة قوة ادلعٌت ،تضعيف عُت الفعل فابن جٍت ُيشَت إىل اطّراد

 . اطّرادىا يف باب الصفة
يف  اإلنصاف" برز فيها االستدالل باالّطراد يف كتاب اليت  بعض ترجيحات األنباري ؛ 

  ".الكوفينيو  بني البصرينيمسائل اخلالف 
 (4) 16 :ادلسألة

 البياض *و  التعجب من السواد *
من البياض والسواد  ،من التعجب الكوفيون إىل أنو جيوز أن ُيستعمل ]ما أفعلوُ  ذىب 

 .ىذا الثوُب ما أبيضوُ  - :أن تقول ،ضلو ،من بُت مجيع األلوان [ "خاصة"
 .هوىذا الشعُر ما أسود -

 ] من البسيط [ :القياس؛ أما النقل فقد قال الشاعرو  استدلوا على ذلك بالنقل :حجُجهم
 (5) فأَنَت أبَيُضهْم ِسرباَل طّباَخِ    اشتدَّ أْكُلُهمْ و  الرَِجاُل َشتْواإَذا 

 أفِعل بِو " ، و فقال " أبيُضهم " فإذا جاز ذلك يف " أفـَْعُلهْم " جاز يف " ما أفـَْعَلوُ 

                                                           

  .234ص  ،الكمية يف النحو العريبو  األحكام النوعية ،صباح عالوي السامرائي :ينظر (1)
 .( ) وضأ ،4855ص  ،لسان العرب ،ابن منظور .إىل أيب صدقة الدُّبَْتي ُنسب البيت (2)
  267 – 266/ 3 ،اخلصائص ،ابن جٍت (3)
  .124ص ،الكوفيُتو  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بُت البصريُت ،األنباري (4)
  ) بيض( ،397ص، اللسان ،ابن منظور .البيت رلهول القائل (5)
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 ] من الرجز [  :قال الشاعر
 جارِيٌة يف ِدْرَعَها الَفضَفاض  
 تُقّطُع احَلديَث باإلمياضِ  
 (1)ُأخِت بٍت أباِض  أبَيَض منْ  

  جاز ،فإذا جاز ذلك يف " أفَعل " من كذا ،ىو أْفعَل من البياضو  " أبيَض " :فقال
 (2) .؛ ألهنما مبنزلة واحدة يف ىذا الباب )...(أفِعل بو "، و يف " ما أفعَلوُ 

البياض دون سائر األلوان ؛ ألهنما أصال و  إمنا جّوزنا ذلك من السواد :قالواف ،القياس أما
جاز أن يُثبت ذلما ما مل  ،منهما يًتكب سائرُىا )...( فإذا كانا مها األصلُت لأللوان كّلهاو  األلوان

 (3) .ومتقّدمُت عليها ،إذ كانا أصلُت ذلا ،يُثبت لسائر األلوان
ال جيوز أن ُيستعمل  :؛ قالواز فيهما كغَتمها من سائر األلوانذىبوا إىل أنو ال جيو  :البصريون

 .الّسوادو  " ما أفـَْعَلُو " من البياض
كغَتمها من سائر   ،لونا شلا كانالتعجب اإلمجاع على أنو ال جيوز استعمال  :حجّجهم

 :ىذا ادلنع ال خيلوا منو  ،، فكذلك ال جيوز منهمااأللوان
 اخضرَّ ، و واصفرَّ  ،ِامحرَّ  :إما أن يكون " باب الفعل منهما على " اِْفعلَّ " ضلو
 وغَتىا 

 ال تكاد تزول )...( وأي العلة ، و وإما ألن ىذه األشياء مستقرّة يف األشخاص
 .سائر األلوان يف علة االمتناعو  الّسوادو  قّدرنا وجدنا ادلساواة بُت البياض

  (4).فينبغي أن ال جيوز فيهما كما ال جيوز يف سائر األلوان
 ترجيح األنباري أدلة البصريُت  

 ،"فأنت أبيُضُهم ِسْرباَل طّباِخ " : أما احتجاجهم بقول الشاعر :ُحجج الكوفيُت دحضُ 
  :فال حجة فيو من وجهُت

                                                           

 ،مصر القاىرة ،مكتبة اخلاصلي ،د السالم ىارونعب :تح ،لب لباب لسان العربو  خزانة األدب ،عبد القادر بن عمر البغدادي .البيت لرؤبة (1)
  .230/ 8 ،2000 ،4ط
  .125 – 124ص  ،الكوفيُتو  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بُت البصريُت األنباري، ينظر: (2)
  .127 - 126ص  ،ادلرجع نفسو (3)
  .126ص  ،ادلرجع نفسو (4)
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 من الطويل [  :فال يؤخذ بو كما أنشد أبو زيد ،أنو شاذ [ 

 َجدّعُ إىل ربـَّنا صْوُت احِلماِر اليُ    يقوُل اخلََنا وأبغُض الُعْجم ناطًقا
يخة اليَتقصَُّع و     وَويْستْخرَُج الََتبُوَع مْن ناِفَقائِ   (1)من ُجْحرِِه بالشِّ

 لشذوذه قياسا ،أمجعنا على أن استعمال مثل ىذا خطأ، و الالم على الفعلو  فأدخل األلف
 (2).)...(استعماال و 

 " بيضاء"فعالء " كقولك أبيض  ذي مؤنثو" أفَعُل " ال أن يكون قولو " أبيُضهم، 
، ىذا أحسُن منو وجًها :ضلو ،وإمنا وقع الكالم يف أفعل الذي يُراد بو ادلفاضلةُ  ،ومل يقع الكالم فيو

  .ُمبـَْيضُُّهم :فكأنّو قال ،ىو أحسُن القوِم وجًهاو 

 :وىذا أيضا ىو اجلواب عن قول اآلخر ،فلما أضافو انتصب ما بعده عن متام االسم
 أبيَض مْن ُأخِت بٍت أباِض 

  (3))...(  ،؛ ألهنا صفة ألبيضخت ىا ىنا يف موضع رفعفأُ 
 17 :ادلسألة

 * ظنْنتُ  ادلفعول الثاين من مْفعولْ و  اخلالف يف وجو نصب خرب كان* 
واحتجوا  ،ادلفعول الثاين " لظنْنُت " يـُْنصب على احلالو  ذىب الكوفيون إىل أن خرب "كان"

  :بأن قالوا
الدليل على أن خرب " كان " ُنصب على احلال أن " كان " فعل غَت  :ُحجج الكوفيُت 

 َضربًا رُجالً  :ضلو ،اجلمعو  الدليل أن فعل االثنُت إذا كان واقعا فإنو يقع على الواحد و ُمتعدٍّ )...(
  :وال جيوز ذلك يف " كان" أال ترى أنو ال جيوز أن تقول ،َضربًا رِجاالً و 

 ضلو: ،كما يدل على ذلك أيضا أنك ُتكٍت عن الفعل الواقع. اال كان ِقيامً ، و كان قاِئًما
" وإذا مل  " فعْلُت بأِخيك، وال تقول يف " ُكْنُت أخاك "، و فعلُت بزيدٍ  :فتقول "َضرْبُت زيًدا "

فإنا ما وجدنا فْعال ينصب  ،ال نصب ادلفعول ،يكن متعّديا وجب أن يكون منصوبا نصب احلال
 :ال جيوز أن يُقال :كما قالوا،  فكان محلو عليو أوىل )...( ،المفعوال ىو الفاعل يف ادلعٌت؛ إال احل

                                                           

 .35 – 34/ 1 ،خزانة األدب ،البغدادي ،البيت لذي اخلِرق الّطهوي (1)
  .127ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (2)
  .127ص  ،ادلرجع نفسو (3)
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وظننُت عمرًا  ،" كان زيٌد أخاك: " إنو لو كان نصًبا على احلال دلا جاز أن يقَع معرفة يف ضلو
 (1)" .واحلال ال تكون معرفة ،ُغالَمك

كقولك   ،ما أشبو ذلك قام مقام احلالو  غالَمك "و  اكإمنا جاز ذلك ؛ ألن " أخَ  :نقول ألنّا
قيامو مقام ادلصدر الذي ىو ل ـــــ إن كان آلةو  ـــــ فإن زيًدا ينتصب على ادلصدر ،ضربُت زيًدا سوطاً 

 ] من الوافر [  :قال الشاعر ،ضربٌ 
 (2)مْل ُيْشفْق على نَغِض الدِّخاِل و    مل يُذْدىاو  فَأرسلَها الِعراكَ 

 (3) إليو.طَاقَتك )...( فدل على صّحة ما ذىبنا ، و َجهَدكَ  طَلْبُتوُ  :وىو كقولك
قياسا  لشذوذه ،أمجعنا على أن استعمال مثل ىذا خطأ، و الالم على الفعلو  فأدخل األلف

 .واستعماال )...(
  :ألهنما ،ال على احلال ،ذىب البصريون إىل أن نصبهما نصب ادلفعول

 هم فمن ذا يكوهنم ! إذا مل نكنْ ، و اُىمُكنَّ   :يقعان ضمَتا يف ضلو قوذلم
 ] من الطويل [  :قال الشاعر

 رأيُت أَخاىا ُمْغنًيا مبكاهنَا   دِع اخلْمر يْشَرهْبا الُغواُة فإّنٍت
َها أو تُكْنوُ   (4) بِلباهِنَاأُخوىا غَذْتُو أمُُّو    فإنّوُ  فإن ال َيُكنـْ

  ،؛ ألهنا من شجرة واحدةجعلها أخا اخلمرِ ، و أراد بقولو " أخاىا " الزبيب
 ] من الطويل [  (5)وقال اآلخر

 (6) َت هبالٍك حىتَّ تُكونَوْ    ــــــــــتـَْنفكُّ َتسَمُع ما حَيي
 ترجيح األنباري أدلة البصريُت 

فإن فعل االثنُت يقع منو على  ،أما قوذلم إن الفعل إذا كان واقعا :دحض ُحجج الكوفيُت
 ال جيوز ذلك يف " كان " فإنو ال يُقال كانا قائما ،َضربَا رَجاال، و َضربَا َرُجال :ضلو ،اجلمعو  الواحد

                                                           

  .130 – 129ص  ،األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  (1)
  .372/  1 ،الكتاب ،البيت للبيد (2)
  .130ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (3)
 .327/ 5خزانة األدب  ،البغدادي .البيت أليب األـسود الدؤل (4)
 .245- 242/  9 ،خزانة األدب ،البغدادي .البيت خلليفة بن براز (5)
 . 130ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (6)



 النحوي.أثره يف اخلالف و  : االطّرادثالثالفصــــــــل ال
 

54 
 

ألن ادلفعول يف "كان " ىو الفاعل  ضرب؛" إنو مل جيز يف "كان" كما جاز يف  :نقول ،كانا ِقياماو 
 .)...( ،اخلرب مبنزلة ادلفعولو  فيصَت ادلبتدأ مبنزلة الفاعل ،اخلربو  ألهنا تدخل على ادلبتدأ ،يف ادلعٌت
يدل على  ،فإن "ضرب" فعل حقيقي ،" ضرب " على أنّا ال نقول إّن " كان " مبنزلة 
بل  ،أما " كان " فليس فعال حقيقيا، و يادلنصوب بو مفعول حقيقو  ادلرفوع حقيقي، و زمانو  حدث

  ( 1) ".يدل على الزمان اجملّرد عن احلدث )...(
"كان زيٌد يف حالة كذا " وكذلك َيسن أيضا يف " ظنْنُت زْيًدا قائًما "؛ ظنْنُت  :أما قوذلم 

ىذا يدل على احلال مع وجود شروط  :قلنا ،على نصبهما نصب احلال فدلّ  ،زْيًدا يف حالة كذا
ومل يوجد ذلك يف . ومل يوجد ذلك ؛ ألنو من شروط احلال أن تأيت بعد متام الكالم ،احلال بأسرىا

إمنا جاز  :)...( أما قوذلم (2).دون التامة اليت مبعٌت وَقع ،" الناقصة اليت وقع فيها خالف " كان
" ضرْبُت زيًدا  :ذلمكما أُقيمت اآللة ُمَقام ادلْصدر يف قو   ،ذلك ألن ادلعرفة أُقيمت ُمَقام احلال

ا" على ادلصدر ؛ ألنو ذلك أنو إمنا حُسن أن يُنصب " سْوطً ، و قُلنا الفرق بينهما ظاىر ،سوطًا "
" إن احلال :كما أن قوذلم  ،حُسن أن يُنصب بو لقياِمو مَقامو )...(، و فأفاد فائدتو ،قام مقام نكرة

" ىذه  :قلنا ،"رجَع عْودُه على بْدئِوِ و  َدكَ طلبُتُو جهْ ، و " أرَسلها الِعراكَ :قد جاء معرفة يف قوذلم
 ،وإمنا ىي مصادر دّلت على أفعال يف موضع احلال ،ليست أحواال ،وقّلتها ،األلفاظ مع شذوذىا

على معٌت " تعًِتك االعًتَاك ، "أرسلها تعًتُك الِعراَك "  :فالتقدير فيو " أرسلها الِعرَاك " :فإذا قلت
ادلفعول ال  نصبَ  ،" رجع ": ـــــويُت إىل أن " عْودُه " منصوب بقد ذىب بعض النح، و " )...(
   ﴿ :قال تعاىل ،ألن " رجع " يكون متعديا كما يكون الزما ،ادلصدر نصبَ   

      ﴾  / 83التوبة.  
وإمنا أقاموا  ،األولاألكثرون على ، و فدل على أنو يكون متعديا ،" رجع" إىل الكاف فعّدى

ىذه ادلصادر ُمقام األفعال يف ىذه ادلواضع ألن يف األلفاظ ادلصادر داللة على األفعال؛ على أن 
الالم يف و  األمساء باأللفو  فكذلك كل ما جاء من ادلصادر ،عليها ال يقاس، ىذه األلفاظ شاذة

 (3) .نادر ال يقاس عليو شاذ فإنو ،موضع احلال

                                                           

  .131ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (1)
  .132ص ،ادلرجع نفسو (2)
  .133 – 132ص  ،ادلرجع نفسو (3)
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 23 :مسألة
 * فع خلرب إنّ الرا *

ما أشبو ، و " " إّن زيًدا قائمٌ  :ضلو ،أخواهتا ال ترفع اخلربو  ذىب الكوفيون إىل أن " إّن " 
  :وقد استدلوا مبا يلي، ذلك

إمنا نصبتو ألهنا أشبهت ، و على أن األصل يف ىذه األحرف أن ال تنصب االسم :اإلمجاع 
فينبغي أن ال يعمل يف اخلرب جريا  ،األصل؛ فالفرع أضعف من فرع عليو)...( إذن ىي  ،الفعل

 .باقيا على رفعو قبل دخوذلا ــــ اخلرب ـــــ فوجب أن يكون ،على القياس )...(
والذي يدل على ضعف عملها أنو يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل ادلتعدي لو 

 ] من الرجز [  :قال الشاعر .ابُتِدئ بو
 شطَتا ال تًتكٍتِّ فيهمُ 

 (1)إذن أَْىِلَك أو أطَتا  إيّنِ 
أنو لو اعًتض عليها بأدىن شيء  ــــــــ أيضا ــــــ الذي يدل على ضعفها، و " إذن " ــــــــفنصب ب 

" إّن : قد ُروي أن ناسا قالوا و ،" إّن بك تْكُفُل زيٌد " )...( :كقوذلم  ،واكتفى بو ،َبطل عمُلها
  (2).فدل على ما قلناه ،فلم تعمل لضعفها ،بك زيٌد مأخوٌذ "

  :ـــــــاستدلوا يف ذلك ب، و ترفع اخلرب ـــــ إنّ  ـــــ فَتون أهنا ،أما البصريون
ألهنا قويت مشاهبتها للفعل ؛  ،" ىذه احلروف تعمل يف اخلرب: قالوا ؛ ُحجج البصريُت

  :وجو ادلشاهبة على مخسة أوجو، و معٌتو  أشبهتو لفظا
 أهنا على وزن الفعل. 

 على الفتح ) كالفعل ادلاضي ( مبنية. 

 كما أن الفعل يقتضي االسم  ،تقتضي االسم. 

 أكرمٍتو  أعطاين :كأّنٍت " كما تدخل الفعل، و " أّنٍت :ضلو ،تدخلها نون الوقاية. 

 شّبهتُ  :كأّن مبعٌت، و حّققتُ  :أّن مبعٌت و ؛ فإنّ فيها معٌت الفعل. 

 .منصوبا مشبها بادلفعول، و الفاعل؛ مشبها ببهت الفعل وجب أن يكون ذلا مرفوعفلما أش

                                                           

 .153ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري .بال نسبة (1)
  .154 – 153، ادلرجع نفسو (2)
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 تقدًن ادلنصوب على ادلرفوع، و ألن عمل " إّن " فرع الرفع؛ال أن النصب ىا ىنا ُقدم على إ
ال  ألن لنا أفعاال ،أما عدم التصريف فيها فال يدل على احلرفية ،الفرع )...( فألزموا الفرع ،فرع

  ( 1).)...(و بئسو  نعم :ضلو ،تتصرف
 ترجيح األنباري أدلة البصريُت 

فينبغي أن ال  ،إن ىذه احلروف إمنا نصبت لشبو الفعل :أما قوذلم :دحض ُحجج الكوفيُت
 ،ىذا يبطل باسم الفاعل :قلنا ،الفرعو  تعمل يف اخلرب ؛ ألنو يؤدي إىل التسوية بُت األصل

، منصوب كالفعلو  يكون لو مرفوع، و الفعل ! ومع ىذا فإنو يعمل عملوفإنو عمل لشبو 
والذي يدل على فساد ما اّدعيتموه من ضعف عملها ؛ أهنا تعمل يف االسم إذا فصْلت 

 ﴿ :ضلو قولو تعاىل ،بينو بظرف أو حرف جرو  بينها       ﴾8/الشعراء.  

وأوجبنا فيها تقدًن ادلنصوب على  ،فإنا ألزمناىا طريقة واحدة ،قد َعملنا مبقتضى كوهنا فرعاو 
  (2).بُت الفعل )...(و  )...( ليفّرق بينها ،ادلرفوع

 
 مرفوع فاسد؛ ألن اخلرب على قوذلم ،إن اخلرب ال يكون باقيا على رفعو قبل دخوذلا :قوذلمو 
ه ال خالف أن الًتافع قد زال بدخول ىذ، و فهما يًتافعان ،كما أن ادلبتدأ مرفوع باخلرب  ،بادلبتدأ

لكان  ،قبل دخوذلا مع زوالو بو إنو مرفوع مبا كان ارتفع :فلو قلنا ،نصبها إياهو  األحرف على ادلبتدأ
  ( 3)وذلك زلال !  ،ذلك يؤدي إىل أن يرتفع اخلرب بغَت عامل

أنو يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل لو  ،إن الدليل على ضعف عملها :أما قوذلم
 "َك أو أطَتَا لَ إين إذْن أىْ  ": كقول الشاعر  ،ابُتِدئ بو
 اجلواب عن ىذا من ثالثة أوجٍو ؛  :قلنا

 .فال تكون فيو حجة ،أنو شاذ :أحدىا
 ، إيّن أذلُّ  ،ال تًتكٍت فيهم غريبا بعيدا :كأنو قال  ،أن اخلرب ىا ىنا زلذوف :الثاين

 .ُحذف الفعل الذي ىو اخلرب )...(، و إذن أْىِلَك أو أطَتَا
                                                           

  .155 – 154 ، مسائل اخلالفاإلنصاف يف ،األنباري (1)
  .155ص  ،ادلرجع نفسو (2)
  .155ص  ،ادلرجع نفسو (3)
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فشّبو  ،إين لن أذىب :يف موضع اخلرب ؛ كقولك ،ك أو أطَتالَ أىْ  ،أن يكون جعل :الثالث 
  (1).خبالف إذن ،إن كانت " لن " ال يلغى يف احلالو  " لن " ــــــــــــــــــ" إذن " ب

إليو أنو ليس يف كالم العرب عامٌل يعمل يف األمساء  والذي يدل على فساد ما ذىبوا )...( 
وسلالفة األصول  ،ألدى ذلك إىل ترك القياس ،فلو ُأخذ مبا ذىبوا إليو ،الرفع يعملو  النصب إال
  (2).فوجب أن تعمل يف اخلرب الرفع كما عملت يف االسم النصب ،وذلك ال جيوز ،لغَت فائدة

 84 :ادلسألة
 كما مبعٌت كْيما * *

ال مينعون و  دىاوينصبون هبا ما بع ،ذىب الكوفيون إىل أن " كما " تأيت مبعٌت " كْيما " 
 .ه( من البصريُت 285أبو العباس ادلربد )  ـــــ الرأي ـــــ استحسن ىذا، و جواز الرفع

أن الفعل يُنصب ، و تكون مبعٌت " كْيما " الدليل على أّن " كما " :احتج الكوفيون بأن قالوا
 نسرح [ ] من ادل :قال الشاعر ،هبا أنو قد جاء ذلك كثَت يف كالمهم

 (3) َرمُدوا كأهنمالقْوَم صيٌد  و     فَِّرىاكَما ُأخ  َجاءت كبَتٌ 
  كْيما أخّفَرَىا  :أراد

 ] من الطويل [  :وقال اآلخر
 (4)ظُُر َْيِسُبوا أّن اذلَوى حْيُث تـَنْ  كَما   ّنوُ طَرفَك إّما جئتَنا فأْصرِفَـ و 

 ُبواكْيما َيسَ   :أراد
 ] من الرجز [  :و قال اآلخر

 ( 5)ال َتْظِلُموا الّناس كما ال ُتْظَلُموا 
 ُموا كيما ال ُتظلَ   :أراد

 و قال اآلخر ] من البسيط [ 
 (6)عْن َظْهِر غْيٍب إذا ما سائٌل سأال    ِامْسع َحديثًا كما يْوًما حُتّدثَوُ 
                                                           

  .156ص  ،األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف (1)
  .157ص  ،ادلرجع نفسو (2)
 .224/ 10 ،خزانة األدب ،البغدادي .البيت لصخر الغيّ  (3)
 .224/  10 ،ادلرجع نفسو .البيت لعمر بن أيب ربيعة (4)
 .ادلرجع نفسو .البيت لرؤبة (5)
  . 224/ 10خزانة االدب ،  .البيت لعدي بن زيد العبادي (6)
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 و قال اآلخر ] من الطويل [ 
 (1)تَشاوْس ُرويًدا إّنٍت مْن تأمَُّل     يـَُقّلُب عْينيِو كما ألخاَفوُ 

 .إال أنو أدخل الالم توكيدا .كْيما أَخاَفوُ   :أراد
 (2).تدل على صّحة ما ذىبنا إليو ــــ كلها  ــــ فهذه األبيات

 .اهبال جيوز النصب و  أما البصريون فيذىبون إىل أن " كما " ال تأيت مبعٌت " كْيما " 
 كاف التشبيو أُدِخلت عليها ال جيوز النصب هبا ألن الكاف يف " كما " :احتجوا بأن قالوا 
يليها ، و ُجعال مبنزلة حرف واحدو  كما أُدخلت على " ُرّب "  ،مبنزلة حرف واحد وُجِعال ،" ما "

  ( 3) .فكذلك ىا ىنا، وكما أهنم ال ينصبون الفعل بعد " رمّبا "، " ُرمّبا " ــــــــالفعل ك
 ترجيح األنباري أدلة البصريُت 

  :دحض ُحجج الكوفيُت
 )...( رواه الفراء ،" كَما ُأخّفرُىا " بالرفع ؛ ألنو ُرويَ فال حّجة ذلم فيو ،أما البيت األول

 .اختار الرفع يف ىذا البيت ؛ وىو الرواية الصحيحة، و من أصحابكم ،ه(207)
  :ألن الرواية ـــ أيضا ـــ ال حجة فيو ،البيت الثاين

 . ََيِسُبوا " كماا " أما الكوفيون رَووْ  ؛ِسُبوا أن اذلوى حيُث تَنظُرُ َيْ  لكي
  :ال حجة فيو ألن الرواة فيو بالتوحيد ،البيت الثالث

 (4).ال َتْظِلِم الّناس كما ال ُتْظَلمُ 
  :؛ ألن الرواة اتفقوا على أن الروايةليس فيو حجة ،البيت الرابع

 ] من الرجز [  :كقول أيب النجم  ،حُتّدثُو " بالرفعكما يوٌم " 
 قُلُت ِلشيَبان اْدُن مْن َلقائِِو 

 (5)كما تُغدِّي الَقوَم مْن ِشوائِِو       

                                                           

  .224/ 10 ،اخلزانة ،البغدادي .البيت ألوس بن حجر (1)
  .471ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (2)
  .471 – 470ص  ،ادلرجع نفسو :ينظر (3)
 . 472ص  ،ادلرجع نفسو (4)
  .472ص  ،ادلرجع نفسو(5)
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فإنو كان يرويو  ـــــ وحده ـــــ يبإال ادلفضل الضّ  ،بالنصب، حُتّدثُو "ومل يروه أحد " كما يوًما 
 .منو بعلم العربية ادلخالف لو أقومو  الكوفة على خالفو؛و  البصرة إمجاع الرواة من ضلوّييْ ، و منصوبا

  :األظهر فيو، و فيو تكّلف ،البيت اخلامس
 أخاَفوُ ِلكْيَما يُقّلُب عْينْيِو 

ال خيرج ذلك عن ف ،على مقتضى مذىبهم ]اخلمسة[ه من ىذه األبيات ولو صّح ما رووْ 
  (1) أعلم.هللا ، وفال يكون حجة ،القلةو  حد الشذوذ

 221 :ادلسألة
 * وزن أشيـــاء *

إليو ذىب أبو احلسن ، و األصل" أَْفِعالء "و  فـَْعاء "،" أَ ذىب الكوفيون إىل أن أشياء وزنو 
 .وذىب بعض الكوفيُت إىل أن وزنو " أفـَْعال " ،من البصريُت ه[215]األخفش 

 .األصل فـََعالءو  أما البصريون فذىبوا إىل أن وزنو " َلفَعاء " ؛
أصل ، و قالوا إمنا قلنا إن وزنو " أْفعاء " ؛ ألنو مجع " شيء " على األصل :الكوفيُتُحجج 

ء " ،" شيء "   ،شيِّع )...( :مثل شيِّ
فحذفت منو  ،اجلمع يستثقل فيو ما ال يستثقل يف ادلفرد، و أن " أشيئاء " مجع :واآلخر

 (2) ،اذلمزة طلبا للتخفيف )...(
 "فْعل"مُجع و  ؛ب إىل أنو مجع " شْيء " بالتخفيففذى ،أما أبو احلسن األخفش ).....( 

؛ فكما جاز و فُعالء نظَت أْفعالء ،مُسحاءو  مَسْح :يقولون ،كما جيمعوا على فُعاَلء  ،"أْفِعالء "على
 ،على " أْفِعالء " ؛ ألنو نظَته )...( أن جييء مجع فْعل على ُفعالء جاز أن جييء

؛ ألنو مجع إمنا قلنا إن وزنو أفعال :فتمسك بأن قال ،أما من قال إن وزنو " أفْـَعال "
 ،أبياتو  بْيت :ضلو ،فْعل جُيمع يف ادلعتل العُت على " أْفعال "، و "شيء" على وزن فْعلو "شيء"،

)...( وىو قليل و أْفراخو  فرْخ، و أْزنادو  َزْند :على أهنم قالوا ،إمنا ميتنع ذلك يف الصحيحو  )...(
  (3).شاذ

                                                           

  .473 – 472ص  اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ،األنباري (1)
  .654ص  ،ادلرجع نفسو (2)
  .656 -655ص  ،ادلرجع نفسو (3)
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إال أنو ُمنع من اإلجراء تشبيها  ،فال خالف يف رليئو على أفعال رليئا مطردا ،ادلعتلأما يف  
 .لو مبا يف آخره مهزة التأنيث

ما بعدىا و  الثالثة، و ليس مبفرد )...( قوذلم ثالثة أْشياء، و والذي يدل على أن " أشياء" مجع
 ،من العدد إىل العشرة ُيضاف إىل اجلمع ال إىل ادلفرد )...(

" شْيَئاء " هبمزتُت  :ألن األصل فيو ،إن " أشياء" على وزن " َلَفعاء"قالوا فالبصريون  أما
فاستثقلوا اجتماع اذلمزتُت )...( فقدموا اليت ىي الالم على الفاء  ،حْلفاء، كطْرفاء، و على فْعالء

)...(.(1 )  
" أشاوى "   :فقالوا يف مجعو ،أهنم مجعوه على " َفعاىَل " مفرد؛والذي يدل على أنو اسم 

كما قال   ،بالتشديد ،صحاريُّ  :األصل يف صحارى، و َصحارى ،كما قالوا يف مجع صْحراء
 ] من اذلزج [  :الشاعر

  (2) يْغتاُل الّصحاريَّا              َلَقْد أْغُدو َعلى َأْشقر
، انكسر ما قبلهاو  نتألهنا سك ادلفرد؛فالياء األوىل منقلبة عن األلف األوىل اليت كانت يف 

فلما زال ىذا  ،ألفُت الجتماع ،ألف التأنيث اليت قُلبت مهزة يف ادلفرد عنوالياء الثانية منقلبة 
"حْبلى " ال منقلبة عن  :فكانت الثانية منقلبة عن ألف يف ضلو ،الوصف زالت اذلمزة لزوال سببها

 ،مث أبدلوا من الكسرة ،َصحارى مثل مَدارى :فصار ،مث حذفت الياء األوىل طلبا للتخفيف ،مهزة
 (3)انفتاح ما قبلها )...( ، و فانقلبت الياء ألفا لتحركها ،فتحة

" فْعالء  " أشياوات " كما قالوا يف مجع :أهنم قالوا يف مجعو ،والذي يدل على أنو اسم مفرد
 رد معناه اجلمعفدل ذلك على أنو اسم مف ،ما أشبو ذلك، و صحراواتو  صحراء :ضلو ،" فعالوات

 .بّينا ليس جبمع على ماو 
 ترجيح األنباري أدلة البصريُت

ْء "  :أما قوذلم :دحض ُحجج الكوفيُت " إنو يف األصل على " أفعالء " ألنو مجع " شيِّ
مث لو   ،ال يقوم عليها دليل ،..( ما ذكرمت رلرد دعوى.): قلنا ،أليناء و كقوذلم لُّت   ،على األصل

دلا  ،مْيتو  ىُْت و  سْيد :أال ترى أن ضلو ،كان كما زعمتم لكان جييء ذلك يف شيء من كالمهم
                                                           

  .656ص  اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ،األنباري (1)
  426 – 424/ 7، 1996 ،3ط ،خزانة األدب ،البغدادي .البيت للوليد بن يزيد (2)
  .658ص  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري (3)
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      فلما مل جييء ، جاء التشديد على األصل رليئا شائعا ،ميِّت "و  ىُتِّ و  " سيِّد كان سلففا من
ْء " يف كالمهم" شيْ  يف حالة الضرورة دل ال و  ال يف حالة االختيار ،ء " ىا ىنا على األصل " شيِّ

ىذا  :قلنا ،إن " أشياء " يف األصل على " أفعالء " :قوذلم. و على أن ما صرمت إليو رلرد دعوى
ألنو ليس يف كالم العرب  "؛فعاىل"جيوز مجعو على  أالألنو لو كان كما زعمتم لكان ينبغي  باطل؛

 (1) ما ذىبتم إليو )...( فلما جاز ىا ىنا دّل على بطالن ،" َفعاىل " " أفعالء " مُجع على
ما بعدىا و  الثالثة، و ليس مبفرد قوذلم ثالثة أشياءو  أما قوذلم الدليل على أن "أشياء" مجعو 

 ،" ال عشرة درىمٍ و  " ثالثة ثوبٍ ، :فال يُقال ،من العدد إىل العشرة ُيضاف إىل اجلمع ال إىل ادلفرد
 .أما إذا كان مفردا لفظا، و معٌتو  إمنا ال ُيضاف إىل ما كان مفردا لفظا :قلنا

إن كان ، و ثالثة رْجلة :أال ترى أنو جيوز أن تقول ،فإنو جيوز إضافتو إليو ،رلموع معٌت و
 .تسعة رىط، و ثالثة نفر :كذلك قالوا، و ؛ ألنو رلموع معٌتمفردا لفظا
  ﴿ :هللا تعاىلقال               

    ﴾ /رلموع معٌت)...( فجاز أن  ،فكذلك أشياء مفرد لفظا ،[48]النمل
 (2) .هللا أعلم. ويضاف اسم العدد إليها )...(

إذ  (3) " ،" عمل اجلمهور ؛ اجملمع على التقعيد للمّطرد ه(577ما ذىب إليو األنباري )
وكيف يالم على  ،مثابة منوبةو  غاية مطلوبة ،الًتجيحجعل احلظوة للبصريُت متخذا االطّراد سبيل 

ه( أنو ال يعتد 577بل " ما يعرف على األنباري ) ،قد آثر األعلى على األدىنو  ذلك
 . (4)".بالشاذ

                                                           

  .659ص  ،األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  (1)
  .661ص ،ادلرجع نفسو (2)
  .93ص  ،2010سوريا، –دار الفكر، دمشق  ،قضايا النحوو  تأويل النص القرآين ،زلمود حسن اجلاسم (3)
  .300ص ،2006 ،1ط ،مصر –القاىرة  ،دار السالم ،-دراسة يف فكر األنباري  –أصول النحو  ،زلمد سامل صاحل (4)
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 يأيت: فيماجنملها ، خالصة ملا سبق ذكره توّصل البحث إىل جمموعة من النتائج 
 .فاالطّراد خاص باملنت، إذا كان التواتر خاص بالسند -

 .جتّلى العمل باالطّراد يف بيئات سبقت أو عاصرت بيئة النحاة -

 .قيام نظام يضبط الظاىرةو  منتهى االطّراد ىو اجتماع كثرة االستعمال -

 (.)غالباو بقية بابو والقلة فة ملا علياملخال  و  مجع االنفراد؛ الشاذمنتهى  -

 .ىي الوجو املقابل للتفكري النحويو  القاعدة النحوية نظام حيكم اللغة؛ -

 .)القاعدة(أسهم االطّراد يف نقل االستقراء إىل التعميم  -

 .لكن دون إقصاء أي مصدر، تبايُن مصادر االستقراء النحوي لدى النحاة -

 .ما جعلها مقصد النحاة، مصادر االستقراء النحوي اطّراد الظواىر فيها مّيز -

درءا لالحتمال الذي ، و حفظا لقواعدىم من التناقض، صّد النحاة عن التقعيد للشاذ -
 .ُيسقط االستدالل

 .جعلهم حيّددون بيئة االحتجاج زمانيا ومكانيا، خارجياو  إدراك النحاة لتأثُر اللغة داخليا -

 .د وثيقا مبنهج التفكري النحويبرز االطّرا -

يقاس إال على األثر  )الالكيفية و  كثريا(يكون   )أناشرتط النحاة يف املقيس عليو الكمية  -
 .إدراكا منهم أن ما قيس على كالم العرب يُتبع بكالم العرب، الفصيح(

 .احلكم( )قوةقصد بُلوغ القياس غايتو ، أكثر النحاة اشرتطوا االطّراد للعلة -

 .النحويةو  االطّراد مسلك العلة الفقهية -

  .انطالقا من الوارد املطّرد عن العرب، تالزميا العامل ربطاو  ر بط النحاة بني احلركة اإلعرابية -

 .باقي األنظمة مكّملة لو أو بديلة عنو، و نظام العمل ىو النظرية األساس يف النحو العريب -

  .على االستدالل باالطّراددا عمد النحاة إىل ترجيح األحكام النحوية استنا -

  من:ال خيلوا ، رُد األنباري ُحجج الكوفيني -

خمالفتها األكثر، أو رميها و  الندرةو  أو رميها بالقلة، قياسا أو استعماال بالشذوذ؛إما رميها  -
 .الراويأو ختطئة ، خمالفة األصولو  بالفساد

 

 * احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات *
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 قائمة ادلصادر و ادلراجع 
  القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم 

 : ادلصادر و ادلراجع -

) زلمد اجلزري بن األثري ( ، النهاية يف غريب احلديث و األثر ، دار ابن  ابن األثري_  1
 . ـى 1424،  1اجلوزي ، ادلملكة العربية السعودية ، ط 

، اسة نقدية حتليلية ، دار الثقافة: در عبد الغين ، القاعدة النحوية  أمحد عبد العظيم_  2
 ، ) د ت ( . 1مصر ، ط  –القاىرة 

 .1994،  7مصر ، ط  –، القاىرة يف علم النحو، دار ادلعارف ،السيدأمني علي _  3
 األنباري ) أبو الربكات ( _  4

األفغاين ، مطبعة اجلامعة اإلغراب يف جدل اإلعراب و دلع األدلة ، تح : سعيد أ _  
 . 1957السورية ، 

تح : جودة مربوك ، مكتبة اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني و الكوفيني ، ب _ 
 . 2002،  1مصر ، ط  –، القاىرة اخلاجني

    ،نة األدب و لب لباب لسان العرب) عبد القادر بن عمر ( ، خزا البغدادي_   5     
 . 1996،  3مصر ، ط  –م ىارون ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة عبد السال :تح     
 مصر ، ) د ت ( . –، األصول ، عامل الكتب ، القاىرة  متام حسان_   6    
             ) عبد القادر ( ، العوامل النحوية بني النظرية و التطبيق ، تح : زلسن  اجلرجاين_   7    

 . 2009مصر ،  –زلمد قطب معايل ، مؤسسة حورس للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية     
  ) زلمد الّسيد الشريف اجلرجاين ( ، معجم التعريفات ، تح : صّديق  اجلرجاين_  8    

 مصر ، ) د ت ( . -ادلِنشاِوي ، دار الفضيلة ، القاىرة      
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) أبو بكر أمحد بن زلمد بن زلمد بن اجلزري ( ، النشر يف القراءات  ابن اجلزري_  9
 لبنان ،  –العشر ، صححو و راجعو : علي زلمد الّضباع ، دار الكتب ادلصرية ، بريوت 

 ) د ط ( ، ) د ت ( .
زلمد علي النجار ، دار الكتب ) أبو الفتح ( ، اخلصائص ، تح :  ابن جين_   10   

 مصر ، ) د ت ( . – العلمية ، القاىرة
) إمساعيل بن محاد ( ، تاج اللغة و صحاح العربية ، تح : أمحد عبد  اجلوهري_  11

 .  1956،  1لبنان ، ط  –الغفور عطّار ، دار العلم للماليني ،  بريوت 
 :حسن مخيس ادللخ_  11
  ،التفسري، دار الشروق –التحليل  –، االستقراء التفكري العلمي يف النحو العريب أ _

 . 2002،  1األردن ، ط   –عمان 
 –، عمان و العريب بني القدماء و احملدثني، دار الشروقنظرية التعليل يف النحب _     
 . 2000،  1األردن ، ط     

التعليل النحوي يف الدرس اللغوي، دار  ،خالد بن سليمان بن مهنا الكندي_  13
 . 2007، 1األردن، ط  –، عمان ادلسرية
 –، القاىرة أصول النحو العريب عند ابن مالك، مكتبة اآلداب ،خالد سعد شعبان_  14

 . 2006، 1مصر، ط 
 ، الشاىد و أصول النحو ، مطبوعات جامعة الكويت ،  خدجية احلديثي_  15    
    1974 . 

           ، العني ، تح : أمحد عبد الغفور عطّار ، دار العلم  اخلليل بن أمحد الفرهودي - 16    
 .2002، 1ط  ،لبنان -، بريوت للماليني    
                    ) زلمد مرتضى احلسيين ( ، تاج العروس من جواىر القاموس ، تح :  الزبيدي_  17    

 .  2011، 1نواف اجلراح، دار األحباث، اجلزائر، ط      
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، ادلبارك ، دار النفائس ) أبو القاسم ( ، اإليضاح يف علل النحو ، تح : مازن الزجاجي_ 18
 . 1996،  6لبنان ، ط  –بريوت 
، د احملسن الفتلي ، مؤسسة الرسالة) أبو بكر زلمد بن سهل ( ، تح : عب ابن السراج_  19

 . 1996،  3لبنان ، ط  –بريوت 
، خصائص التأليف النحوي يف القرن الرابع اذلجري ، دار  سعود بن غازي أبو تاكي_ 20

 .  2005،  1مصر ، ط  –غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاىرة 
، سوريا –، دمشق ، يف أصول النحو، مديرية ادلطبوعات اجلامعيةسعيد األفغاين_  21

1994 . 
السالم زلمد ىارون ،  ) عمرو بن عثمان بن قنرب ( ، الكتاب ، تح : عبد سيبويه_  22

  1982،  2ادلملكة العربية السعودية ، ط  –مصر ، دار الرفاعي  –مكتبة اخلاجني ، القاىرة 
 ) جالل الدين (  السيوطي_  23
 ،: زلمد زلسن إمساعيل الشافعي  ، دار الكتب العلميةاالقرتاح يف علم أصول النحو ، تحأ _ 

 . 1998،  1لبنان ، ط  –بريوت 
  ،ادلزىر ، شرح : زلمد أمحد جاد ادلوىل ، علي زلمد البجاوي ، زلمد أبو الفضل إبراىيمب _ 

 لبنان ، ) د ت ( . –دار اجليل ، بريوت 
، األحكام النوعية و الكمية يف النحو العريب ، دار  صباح عالوي السامرائي_  24

 . 2011،  1األردن ، ط  –عمان   ،رلدالوي
   ، لبنان –، بريوت علوم احلديث و مصطلحو، دار العلم للماليني ،صبحي الصاحل_  12

 ) د ت ( . 
   .2006مصر،  –، القاىرة ، أصول التفكري النحوي، دار غريبعلي أبو ادلكارم_ 26
 –) أبو نصر ( ، احلروف ، تح : زلسن مهدي ، دار الشروق ،  بريوت  الفارايب - 12

 .  1990،  2لبنان ، ط 
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،  3لبنان ،   ط  –) أبو زكرياء ( ، معاين القرآن ، عامل الكتب ، بريوت  الفراء_  28
1983  . 

مصر ،  –، دار غريب ، القاىرة العربية بني الوىم  و سوء الفهم ، اللغةكمال بشر_  29
1999 . 
، نظرية النحو العريب القدمي : دراسة حتليلية للرتاث العريب من منظور  كمال شاهني_  03

 . 2002،  1مصر ، ط  –علم النفس اإلدراكي ، دار الفكر العريب ، القاىرة 
، االستقراء الناقص و أثره يف النحو العريب ، دار ادلعرفة  حممد بن عبد العزيز العمرييين_  31

 . 2007لعربية السعودية ، ادلملكة ا –اجلامعية ، الرياض 
 . 2011، ادلغرب –، الدار البيضاء ، أصول النحو العريبحممد خري احللواين_ 32
، دار السالم ، القاىرة  -دراسة يف فكر األنباري  –، أصول النحو  حممد سامل صاحل_  33

 . 2006، 1مصر ، ط  –
ادلملكة  –شد ، الرياض ، الشاذ عند أعالم النحاة ، مكتبة الر  حممد عبدو فلفل_  34

 . 2005،  1العربية السعودية ، ط 
  ،، النظرية اللغوية يف الرتاث العريب ، دار السالم ، القاىرة حممد عبد العزيز عبد الدامي_  35

 . 2006،  1مصر ، ط  –اإلسكندرية 
، 3مصر، ط  –، القاىرة عامل الكتب، ، االستشهاد و االحتجاج باللغةحممد عيد_  36

1988 . 
 –، تأويل النص القرآين و قضايا النحو ، دار الفكر ، دمشق  حممود حسن اجلاسم_  37

 . 2010،  1سوريا ، ط 
) أبو العباس ( ، الرد على النحاة ، تح ، زلمد إبراىيم البنا ، دار  ابن مضاء القرطيب_  38

 . 1979،  1مصر ، ط  –اإلعتصام ، القاىرة 
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) زلمد بن مكرم ( ، لسان العرب ، تح : عبد هللا علي الكبري و زلمد  ابن منظور_  39
 مصر ، ) د ت ( . –أمحد حسب هللا و ىاشم زلمد الشاذيل ، دار ادلعارف ، القاىرة 

، األحكام التقوميية يف النحو العريب ، دار الكتب نزار بنيان مشكلي ضمد احلميداوي_  40
 . 2011،  1لبنان ، ط  –العلمية ، بريوت 

 –، شرح قطر الندى و بل الصدى ، مكتبة السعادة ، القاىرة  ابن هشام األنصاري_  41
 . 1963،  11مصر ، ط 

، نظرية العامل يف النحو العريب  عرضا و نقدا ، دار الكتاب  وليد عاطف األنصاري_  42
 . 2006،  2األردن ، ط  –الثقايف ، إربد 

، 1سوريا ، ط  –، دار الفكر ، دمشق اإلسالميأصول الفقو ، وهبة الزحيلي_  43
1986 . 

) موفق الدين أبو البقاء ( ، شرح ادلفصل ، قدم لو : إميل بديع يعقوب ،  ابن يعيش_  44
 .  2001،  1لبنان ، ط  –دار الكتب العلمية ، بريوت 

 : كراتالرسائل و ادلذ  -

، قواعد االستدالل النحوي و أثرىا يف توجيو النص القرآين ، دراسة يف كتاب  مزداوت شهيناز
البيان يف غريب إعراب القرآن البن األنباري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسرت ، ختصص : 

 . 2013 – 2012اجلزائر ،  –علوم اللسان العريب ، جامعة زلمد خيضر ، بسكرة 
، مقاييس نقد منت احلديث عند األلباين من خالل كتابو  ةعبد اجمليد بن عبد هللا مباركي

سلسلة األحاديث الضعيفة و ادلوضوعة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم 
 . 2013 – 2012اجلزائر ،  –اإلسالمية ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة 
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 : ادلقاالت_ 

 :ثالث معلم شيخ
،  "2ت األنباري يف كتابو : اإلنصاف "توضيح ضوابط االطّراد و الشذوذ عند أيب الربكا أ _ 

 ماليزيا ، ) د ت ( .  ،علم  - قسم اللغة العربية ، شاه
 ،علم -، شاه : حبث مقدم يف اللغة العربية، قسم اللغة العربيةضوابط االطّراد و الشذوذب _ 

 . ماليزيا، ) د ت (
غة لنظرية االطّراد و الشذوذ  يف النحو العريب و موقف احملدثني ، قسم ال، ماسريي دوكوري

 ماليزيا ، ) د ت ( . ،علم  -العربية ، جامعة ادلدينة العادلية ، شاه 
، االستشهاد باحلديث النبوي الشريف عند اللغويني ، رللة آفاق  حممد صاحل شريف عسكري

  ،2الثقافية ، السنة الثالثة عشرة عسانية و الدراسات احلضارة اإلسالمية ، أكادميية العلوم اإلن
 ه . 1431خوارزمى ، 

 : الندوات و ادلؤمترات -

، النحو العريب يف مرحلتو األوىل ، صناعتو و تعليمو ، أعمال ندوة تيسري النحو   حممد بن محو
 . 2001أبريل ، احلاّمة ، منشورات اجمللس األعلى ، اجلزائر ،  24 - 23
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 فهرس احملتويات

 الصفحة املوضوع

 محد وشكر

 أ ........................................................................ مقدمة

 ةالنحوي بناء القاعدة  الفصل األول : االّطراد و أثره يف

 5 ......................................................................... توطئة

 : االطّراد املصطلح و املفهوم  أوال

 6 ....................................................................... أ ـ لغة :

 7 ................................................................ ب ـ اصطالحا 

 31 .............................................................. مفهــــوم القاعدة  

 : االطّراد و االستقراء  ثانيا

 31 ........................................................................ أ ـ لغة 

 31 ................................................................ ب ـ اصطالحا 

 36 ...................................................... مصادر االستقراء النحوي 

 73 ....................................................... حجية االستقراء الناقص  

 77 .......................................................... االستدالل باالستقراء 
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 75 ................................................. : االطّراد و بيئة االحتجاج  ثالثا

 الفصل الثاين : االطّراد و منهج التفكري النحوي

 13 ........................................................ مفهوم التفكري النحوي  

 13 ............................................................   االّطراد و القياس

 17 ............................................................   االّطراد و التعليل

  18 ......................................................... العلة و التعليل 

  18 .......................................................... مسالك العلة 

  18 .............................................. أقسام العلة حسب االطّراد 

   14 ...................................................... االطّراد و العامل 

   13 ......................................................... مفهوم العامل 

   17 ......................................................... أضرب العامل 

   15 ..................................................... أمهية نظرية العامل 

 اخلالف النحويالفصل الثالث : االطّراد و أثره يف 

 18 ................................................................ مفهوم اخلالف 

 18 ............................................................... مفهوم الرتجيح  

يف مسائل  بعض ترجيحات األنباري اليت برز فيها االستدالل باالّطراد يف كتابو اإلنصاف
 اخلالف

 54 ................................................................. 61   املسألة

 57 ................................................................. 61املسألة   
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 55 ..................................................................  32املسألة 

 57 ..................................................................  48املسألة 

 59 ................................................................  773 املسألة

 61 ......................................................................... خامتة

 65 ....................................................... قائمة املصادر و املراجع

 77 ............................................................... احملتويات فهرس



  
ولعل ،   - وضع القواعد–ضبط الّنحاة منهج تفكريهم اعتمادا على أصول حققت هلم غايتهم 

 ؛ ذلك أن منتهاه .بعضهمالذي ُعدَّ نظرية عند  إلىاالطراد؛أبرز تلك األصول أو الشروط االستناد 
 ،الظاهرة اللغوية يضبطاجتماع كثرة االستعمال من طرف املتكلمني باللغة ، وقيام نظام  : مفهومه

ولعل احلكمة من التَّقعيد للمطَّرد تربز يف كونه يدرُأ التناقض عن أحكام النحاة ، ذاك ماجعلهم 
  .يصدُّون عن التقعيد للشاذ املّتصف باالنفراد ، واملخالفة لبقية نظائره 

 .رفعها  إىلإذن فاالطّراد يساهم يف تيسري تعلم اللغة ، ويسعى 

 

 

Grammar and approaches relied on set of principles that 
are susceptible of enabling to attain their objectives (laying 
down rules). The most prominent these bases maybe what they 
call "regularity" That some scholars considered as a theory 
apart. 

The concept of "regularity" consists in the association of 
the frequent use of language with the existence of a certain 
system adjusting the given linguistic phenomenon. It sense 
that the significance of rules constancy manifests in ensuring 
the conformity to grammar principles (to keep off 
contradiction with them, i.e. to avoid irregularity). 

As a result, we have to highlight the effective contribution 
of “regularity” principles in making language acquisition easy. 
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