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شكر وعرفان

أول الشكر إلى الممك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار القائل في
كتابه:
﴿وما توفيقي إالّ با﵀ عميه توكمت واليه أنيب﴾
[هود آ]88
يقول عمي ابن أبي طالب رضي ا﵀ عنه:
ت له
َح ٌد إالّ بذ ْل ُ
ماَ َوَدني أ َ

دة م ّني ِ
ص ْفو المو ِ
آخ َر األ َََ َبد
َ َ ََ

فبذال لصفو المودة وعرفانا لذوي الفضل بفضمهم أتقدم بالشكر إلى كل
أمد لي يد المساعدة أثناء إنجاز هذا البحث.
من ّ

مــقدمــة
لقد َّ
لمدراسات المغوية و النحوية ُّ
ويعد
شك َل القَرآن الكريم عمى مدى العصور محركاً ّ
ئيسا لنشأة النحو العربي ،فمن المعموم أن نشأة النحو كانت لمحفاظ عمى النص
ً
سببا ر ً
القرآني و ُمحاولةً لإلحاطة بنظم تراكيبو و فصاحة ألفاظو ورقي أساليبو .

لما كان لكل عمم أُسس و أُصول تُشكل بناءه و ترسم طريقو،فقد قام النحو العربي
و ّ

عمى مجموعة من األصول ساىمت في تشكيل قواعده وضبطيا .

ُسس التي قامت بدور كبير في ىذه العممية ،
و ُي َع ُد القياس النحوي أحد أىم ىذه األ ُ

وأثْرت المغة بألفاظ و تراكيب جديدة من خالل قياسيا عمى ما ُسمع من كالم العرب .

ُشغف النحاة بالقياس و أولوه عناية بالغة  ،و دارت حولو و حول مسائمو الكثير من

الخالفات و َّ
اشتد ىذا الخالف بين نحاة البصرة و نحاة الكوفة  ،فكان الجتماع الطرفين في
المجالس العممية و المناظرات التي كانت تعقد بينيم األثر الكبير في توسيع دائرة الخالف .
قديما و حديثا بتتبع مسائل الخالف في كتب النحو و خصُّوىا
و لقد ُعني الباحثون ً
بدر ِ
أبحاث بعد تصنيفيا وتبيين مواضع الخالف فييا  ،من ىذا المنطمق جاء
اسات و
َ
بحثنا الموسوم ب " :مواضع الخالف في مسائل القياس بين الكوفيين والبصريين _دراسة
في األدلة_" .
و من الدوافع التي كانت سببا في اختيارنا ليذا الموضوع شغفي بيذا النوع من الدراسة
ني بحثنا عمى
والرغبة في االطالع عمى آراء و تحميالت النحاة وطرائق تفكيرىم ،وقد ُب َ
اإلشكال اآلتي  :كيف ظير الخالف بين الكوفيين والبصريين في مسائل القياس ؟ وما بيان
األدلة عمى ذلك؟ و كيف تجمت مواقف العمماء من أدلة كال الطرفين ؟ ولإلجابة عمى ىذه
التساؤالت ارتأينا خطة مكونة من فصمين مسبوقين بمدخل فضال عن مقدمة وخاتمة

أ

مــقدمــة
تطرقنا في المدخل لبعض المصطمحات التي رافقت القياس و شكمّت صورتو ،
موسوما بـ" :مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين و
وجاء الفصل األول
ً
البصريين" متضمنا خمسة مباحث :

المبحث األول  :مسألة وقوع الفعل الماضي حاالً
المبحث الثاني :مسألة القول في العطف عمى اسم " َّ
إن" قبل مجيء الخبر
المبحث الثالث  :مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عميو
المبحث الرابع  :مسألة القول في المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
المبحث الخامس  :مسألة القول في العمل في الخبر بعد "ما" النافية النصب
أما الفصل الثاني فجاء بعنوان " :مواضع الخالف في مسائل القياس الصرفية"

وتضمن

ىو اآلخر خمسة مباحث :
المبحث األول  :مسألة القول في جواز جمع العمم المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم
المبحث الثاني  :مسألة القول في "كال" و " كمتا" مثنيان لفظا و َّ
معنى فقط
معنى أو ً
المبحث الثالث  :مسألة القول في أصل االشتقاق الفعل أو المصدر
ِ
القسم" مفرد أو جمع
المبحث الرابع  :مسألة في "أيمن في
المبحث الخامس  :مسألة القول في جواز التعجب من البياض و السواد دون غيرىما من
األلوان

ب

مــقدمــة
وُذيل البحث بخاتمة انطوت عمى أىم نتائجو وممحق تناولت فيو نشأة مدرستي
البصرة والكوفة وأشير أعالميما  ،ولقد اعتمد البحث آلية الوصف و المنيج المقارن القائم
عمى عرض أدلة كال الطرفين و الكشف عن مواضع الخالف بينيما في مسائل القياس
اعتمادا عمى حججيم  ،دون اعتماد أسموب الترجيح بين آراءىما،وبني البحث عمى دراسات
سابقة أعمنت ميالده أىميا" :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين
والكوفيين" "البن األنباري"و "التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين " "لمعكبري"
و"لتعميل النحوي في الدرس المغوي القديم والحديث" "لخالد بن سميمان الكندي.
ولقد اعترضتني أثناء إنجاز ىذا البحث بعض الصعوبات أىميا  :قمة المصادر الكوفية
التي تُ َعبِ ُر عن توجييم و تمثل آرائيم إضافة إلى صعوبة فيم بعض النصوص و المعنى

المراد منيا .

وال يسعني في األخير إالّ أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتي المشرفة "أسماء زروقي" عمى
مد لي يد المساعدة من أصدقاء
كل ما قدمتو من تصويبات ليذا البحث  ،كما أشكر كل من ّ
و أساتذة راجية من المولى أن يوفقنا و ييدينا إلى سواء السبيل .

ج

ماهية القياس

مدخل :

م ــدخــل:
قياس
ال ـ
اهية ـ
مـ ـ
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ماهية القياس

مدخل :

أشرق اإلسالم عمى الجزيرة العربية معمنا حياة فكرية عقائدية جديدة  ،غيرت ما
كان سائدا  ،ومع انتشار اإلسالم و توسعو ،ودخول العجم في ىذا الدين الجديد بدأ المحن
يتفشى عمى األلسنة  ،فخاف العرب عمى قرآنيم و لغتيم من الذوبان في المغات األعجمية
فأس ُسوا لما عرف بعمم النحو .
 ،مما دفعيم إلى التفكير في عمم يصون ىذه المغة ّ ،
يعرف ابن جني النحو بقولو  « :انتحاء سمت كالم العرب في تصرفو من إعراب و غيره
ّ
كالتثنية و الجمع و التحقير ،والتكسير و اإلضافة و غير ذلك ليمحق من ليس من أىل
()1

المغة بأىميا في الفصاحة ».

و بناءا عمى ىذا انطمق النحاة العرب يتتبعون كالم العرب الفصيح عن طريق النقل
و االستقراء ،وكانت ىذه العممية خطوة حسية ال تشمل التجريد و بعد االنتياء من
المالحظة و االستقراء  ،اللتين أجراىما النحوي عمى الكالم العربي المسموع تنتيي بذلك
()2

المرحمة الحسية  ،و تبدأ مرحمة التجريد ،و ىي استخراج المعقول من المنقول .
و تحتاج ىذه العممية إلى طريقة عقمية لمتنظيم و التبويب و التصنيف

()3

و ىذا ما

ُعرف بالقياس .
أوال :تعريف القياس:
 -1-تعريف القياس لغة:

) -(1الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق  ،محمد عمي النجار  ،دار الكتب المصرية دب ،دت  ،ج،1
ص .34
) -(2ينظر  :األصول  ،تمام حسان  ،عالم الكتب  ،القاىرة ،مصر  ،دط ،2000،ص .62
) -(3ينظر :أصول النحو العربي  ،محمد خان  ،مطبعة جامعة محمد خيضر  ،بسكرة الجزائر  ،ط ،2012 ، 1ص
.59
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مدخل :

قدرهُ عمى
قاس
قي َسوُ إذا ّ
قياسا و ّ
قيسا و ً
الشيء يقيسوُ ً
َ
جاء في لسان العرب " َ

ِ
المقدار.
المقياس :
مثالو  ...و
ُ
ُ

()1

 -2تعريف القياس اصطالحا:
فيعرفو "ابن األنباري " بأنو  « :حمل غير المنقول عمى المنقول إذا
أما اصطالحا ّ
()2

كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول » .

ويعمّق الدكتور "محمد عيد" عمى ىذا التعريف و يذىب إلى « :أن معناه قياس
األمثمة عمى القاعدة ذلك أن المنقول المطرد يعتبر قاعدة ،ثم يقاس عمييا غيرىا »

()3

()4

وعرفو" ابن األنباري" في موقع آخر بأنو « حمل فرع عمى أصل لعمة جامعة ».
ّ

« و القياس بيذا المعنى يبتدعو النحوي تنبييا إلى عمّة الحكم الثابت عن العرب بالنقل
()5

الصحيح و ىذا ما يعنيو النحاة حين يقولون  « :النحو كمّو قياس ».
ثانيا :أقسام القياس:

قسم النحاة ومن بينيم "ابن األنباري" القياس النحوي إلى ثالثة أقسام  : ،قياس عمة
ّ

قياس الشبو  ،قياس الطرد .

) -(1لسان العرب  ،جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن عمي ( ابن منظور)  ،دار المعارف القاىرة  ،مصر  ،دط ،
دت ،م، 3793 / 5مادة(ق.ي.س).
) -(2اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول النحو ،أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد

األنباري  ،تحقيق :سعيد األفغاني  ،دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان  ،ط 1971، 2ص45
)-(3

أصول النحو العربي ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  1989 4ص . 68

) -(4اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ابن األنباري ،ص . 93
) -(5القياس في المغة العربية  ،محمد حسن عبد العزيز  ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،مصر ،ط، 1995 ، 1
ص .20
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مدخل :
 -1قياس العلة:

و يقصد بقياس العمة  :حمل الفرع عمى األصل لعمة جامعة بينيما كحمل ما

لم يسم

فاعمو عمى الفاعل لعمة اإلسناد.
 -2قياس الشبه:
أما قياس الشبو فيحمل الفرع عمى األصل لضرب من الشبو مثل إعراب الفعل
المضارع ؛ألنو يتخصص بعد شياعو كما أن االسم يتخصص بعد شياعو  ،فأعطى حكم
االسم في اإلعراب ،فالعمة الجامعة بينيما ىي االختصاص بعد الشيوع.
 - 3قياس الطرد:
ويقصد بقياس الطرد؛ أن الطرد ىو الذي يوجب الحكم و اختمفوا في كونو حجة ؛ألن
()1

الطرد ال يفيد غمبة الظن .

و يرى "محمد خير الحمواني" إن لمقياس في تاريخ النحو العربي ثالث وظائف لم
لكنيا تٌستنبط من كالميم و ألوان أقيستيم و ىي :
يتحدث عنيا النحويون القدماء و ّ
االستنباط و التعميل و الرفض .

 :1االستنباط  :يستخدم القياس الستنباط قاعدة فالنجاة استنتجوا حكم بناء «ال» من
قياسو عمى المركب المزجي.
 :2التعميل  :و قد يستعمل القياس لتعميل ظاىرة و إثباتيا .
 :3الرفض  :و كثي اًر ما يكون القياس وسيمة لرفض ظاىرة قال بيا بعض النحويين
من ذلك أن نحاة الكوفة يجعمون الم التعميل ىي الناصبة لمفعل المضارع ،

 -1ينظر  :اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ابن األنباري  ،ص .110 ،108 ، 105
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مدخل :

فرفض البصريون ذلك ؛ ألن القياس يمنعو فالم التعميل مقيسة عمى الحروف
المختصة باألسماء».

()1

و ارتبطت بالقياس النحوي جممة من المصطمحات ساىمت في تشكيل صورتو وبمورة
مفاىيميو و تحديد خطواتو :
- 1األصل و الفرع  :و يعتبران ركنان أساسيان من أركان القياس.
1-1مفهوم األصل:
 - 1- 1أ -األصل لغة:
()2

األصل لغة  :جاء في لسان العرب «األصل ىو ما ُيبتنى عميو غيره ».
 - 1- 1ب -األصل اصطالحا:

أما اصطالحا « فيو أصل الحرف أو الكممة قبل أن يط أر عمييا أي تغيير كأن يقال
()3

أن أصل األلف في قال واو ».
 - 2- 1مفهوم الفرع:
 -2-1أ -الفرع لغة:

أما الفرع فيعنى في المغة  « :فرع الشيء  ،وأعاله  ،ويقال ىو فرع قومو لمشريف منيم

()4

».

) -(1أصول النحو العربي،محمد خير الحمواني  ،ص .92

) -(2لسان العرب ،ابن منظور  .م/1ص  ،89مادة ( أ.ص.ل)
) -(3معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،محمد سمير نجيب المبدي،مؤسسة
الرسالة،عمان،األردن،ط،1985،1ص.11
) -(4الصحاح  ،إسماعيل بن حماد الجوىري  ،تحقيق أحمد عد الغفور عطار دار العمم لمماليين  ،بيروت  ،لبنان ،
ط / ، 1990 ،4م، 4ص  ،1256مادة ( ف.ر.ع )
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مدخل :
 -2 - 1ب -الفرع اصطالحا:

()1

أما اصطالحا  «:فالفرع ما كان جزءا من األصل أي أنو متفرع منو ».

« وتجري فكرة األصل و الفرع في النحو جريان الدم من اإلنسان إذ نظر النحاة إلي المغة
العربية  ،فبنوا القواعد عمى األكثر ،ثم جردوا أصوال نظرية شدوا فييا من أزر القواعد ،
فجعموا لكل باب نحوي أصال عاما

تنتظم ظواىره كافة  ،واذا وجدوا لمباب عدة أدوات

متشابية العمل جعموا واحد منيا أصال تتفرع عنو سائر أدوات الباب.

()2

 :2االطّراد والشذوذ :
- 2أ -االطّراد والشذوذ لغة:
بعضا و جرى  ،اطّرد األمر
جاء في لسان العرب « :اطّرد الشيء  ،تبع بعضوٌ ً

بعضا  ،واطّرد الكالم إذا تتابع » « ،)3(.وش ّذ
استقام  ،و اطّردت األسماء إذا تبع بعضيا ً
()4
عنو ٌّ
يشذ  ،ويش ّذ شذوذاً انفرد عن الجميور وندر ».
 -2ب -االطّراد والشذوذ اصطالحا:
أما إذا ما جئنا إلى معناىما االصطالحي فقد عرفيما السيوطي  « :المطّرد ما استمر
من الكالم في اإلعراب و غيره من مواضع الصناعة ،والشاذ ما فارق عميو بقية بابو
()5

وانفرد ».

) -(1معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ،اللبدي  ،ص .190
) -(2نظرية األصل و الفرع في النحو العربي  ،حسن خميس الملخ  ،دار الشروق  ،عمان األردن  ،ط ، 2001 ، 1
ص .25
) -(3لسان العرب  ،ابن منظور،م،4ص ،2652مادة ( ط.ر.د) .
) -(4المصدر نفسه  ،م ،2219 /4مادة ( ش.ذ.ذ)
) -(5االقتراح  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،تحقيق  :طه عبد الرؤوف سعد  ،مكتبة الصفا ،
القاهرة  ،مصر  ،ط ، 1999،1ص.61
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مدخل :

« وعادة ما يطمق المطرد عمى المسموع عن العرب من ظواىر صوتية  ،وصرفية و
نحوية من مثل  :الشواىد النحوية التي تدل عمى أن " لم" تجزم الفعل المضارع مطردة
ألنيا أكثر من الشواىد النحوية التي تدل عمى أن " لم" تنصبو و يطمق الشا ّذ عمى انعدام
ّ
ورود الظاىرة المغوية عن العرب ».

()1

 -3العامل و المعمول:
ُّ
تعد نظرية العامل أرقى ما وصل إليو التفكير العممي في النحو العربي إ ْذ ساىمت ىذه
النظرية في إعطاء صورة تفسيرية لظاىرة اإلعراب في العربية و تقوم ىذه النظرية عمى
وجود عنصرين يؤثر واحد منيا في اآلخر  ،فيساىمان معا في تشكيل عالقة تجمع بين
()2

مؤثر و متأثر.

 -1-3مفهوم العامل لغة واصطالحا:
-1-3أ -العامل لغة:
وجاء في القاموس المحيط «أعممو  ،استعممو غيره  ،واعتمل عمل بنفسو »

()3

()4

الصحاح  « :أعممو وغيره  ،واستعممو طمب إليو العمل ».
وجاء في ّ

) -(1التعميل النحوي في الدرس المغوي القديم و الحديث  ،خالد بن سميمان بن مينا الكندي  ،دار المسيرة  ،عمان
،األردن  ،ط،2007،1ص 29
) -(2ينظر  :التفكير العممي في النحو العربي  ،حسن خميس الممخ  ،دار الشروق عمان األردن  ،ط ،2002 ، 1ص

.211

) -(3القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث  ،مؤسسة الرسالة ،
ط ، 2005،8ص.1036
مادة ( ع.م.ل) .
) -(4الصحاح  ،الجوىري  ،م /4ص  ،1256مادة (ع.م.ل) .
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مدخل :
-1-3ب -العامل اصطالحا:

والعامل اصطالحا  « :ىو ما أوجب كون آخر الكممة عمى وجو مخصوص من
اإلعراب» ( ، )1كما ٌع ّرف أيضا بأنو  « :الكممة الممفوظة أو المقدرة التي تممك القدرة
()2

عمى التأثير في الكممات التي تقع بعدىا ».

()3

أما المعمول فيو  « :مدخول العامل و مدار تأثيره » .
 -2-3أقسام العوامل:
قسم النحاة العوامل إلى  :لفظية ومعنوية .
ّ
 -2-3أ -العامل اللفظي:

يعرفو الجرجاني  « :بأنو ما يعرف بالجنان أي بالقمب و يتمفظ بالمسان – ك "من" و
ّ

"إلى"  ،و في قولك " :سرت من البصرة إلى الكوفة "فإن " من"  ،و " إلى" عامالن
()4

لفظيان يعرفان بالقمب و يتمفظان بالمسان».
 -2-3ب -العامل المعنوي:

أما العامل المعنوي فيو :ما ٌيعرف بالجنان ،وال يتمفظ بالمسان مثال :كعامل المبتدأ أو
()5

الخبر أعني التجريد ،فإن ذلك التجريد عامل معنوي يعرف بالجنان ،وال يتمفظ بالمسان.

) -(1معجم التعريفات ،محمد السيد الشريف الجرجاني ،تحقيق  :محمدصديق المنشاوي  ،دار الفضيمة  ،القاىرة ،
مصر  ،دط ،دت  ،ص .122
)-(2

معجم المصطمحات النحوية و الصرفية  ،محمد سمبر نجيب المبدي ،ص160

) -(3المرجع نفسو  ،ص .162

) -(4العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيق البدراوي زىران  ،دار المعارف  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ، 2دت  ،ص .84
) -(5العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيق البدراوي زىران  ،دار المعارف  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ، 2دت  ،ص .84
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مدخل :
-4التأويل:
 -1-4التأويل لغة:

رجع  ،و يقال « ّأول الحكم إلى أىمو » أي
جاء في مقاييس المغة  « :آل يؤو ٌل أي َ
()1

أرجعوٌ ».

 -2-4التأويل اصطالحا:
التأويل في االصطالح  « :يراد بو عند المتقدمين أحد معنين  :األول :التفسير ،
وان كان ىناك من يرى أن التفسير « تبيان المراد بالمفظ »
بالمعنى و المعنى الثاني ىو نفس المراد بالكالم ».

،و التأويل « تبيان المراد

()2

و جاء في االقتراح لمسيوطي نقال عن أبي حيان في شرح التسييل التأويل إنما
يسوغ إذا كانت الجادة عمى شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول.
ّ

()3

لجأ النحاة إلى التأويل  « :عندما وجدوا أنفسيم أمام نصوص استعمميا العرب
عدوىا من الشاذ الذي ال يقاس عميو  ،ولم
الفصحاء  ،و نقميا األئمة الثقاة  ،ومع ذلك ّ
وردىا بعضيم إلى القاعدة أو القياس
تسعفيم الضرورة غالبا لقبوليا فخطّأىا بعضيم ّ ،
()4

بتقديرات صناعية و ىذا ما يعرف بالتخريج أو التأويل ».

) -(1مقاييس المغة  ،أحمد بن فارس بن زكريا  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون  ،دار الفكر  ،دب  ،دط 1979 ،
 ،ج 1ص .159
) -(2معجم األصول  ،ىيثم ىالل  ،دار الجيل  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،2003 ،1ص64
) -(3االقتراح  ،السيوطي ص ،73نقال عن أبي حيان  ،شرح التسييل .
) -(4القياس في المغة العربية  ،محمد حسن عبد العزيز ،ص .41
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مدخل :
 -5الحذف و التقدير:
 :-1-5مفهوم الحذف لغة واصطالحا:
-1-5أ -الحذف لغة:
حذف الشيء و إسقاطوُ »
ورد في الصحاح لمجوىري « :
ُ

()1

و جاء في لسان العرب
)2

قدره قاسو ».
قدر الشيء بالشيء َيقدرهٌ ًا
قدر و ّ
قدر كل شيء مقدارهٌ و ّ
ٌ «:
-1-5ب -الحذف اصطالحا:

و الحذف اصطالحا  :حذف أو إسقاط أحد عناصر الجممة سواء كان مفردا أو حرفا
أو حركة  ،وييدف في كل مواقعو إلى التخفيف.

()3

أما التقدير  « :فيو نية الشيء ،و تصور وجوده  ،وكثي ار ما يستعمل في المواطن
()4

التي يقع فييا الحذف » .

و« ُّ
تعد ظاىرة ( لحذف و التقدير ) في البحث النحوي أسموب من أساليب التأويل
،يرتكز عمى دعوى إعادة صياغة المادة المغوية ،وتبنى ىذه الدعوى عمى تصور سقوط
()5

بعض أجزاء المادة ذاتيا من التركيب».

)-(1

الصحاح  ،الجوىري  ،م ،1341 /4مادة ( ح.ذ.ف) .

) -(2لسان العرب  :ابن منظور  ،م ، 3793 /5مادة (ق.د.ر).
) -(3ينظر  :معجم المصطمحات النحوية و الصرفية ،المبدي ،ص .62
) -(4المرجع نفسو  ،ص .182
) -(5أصول التفكير النحوي  ،عمي أبو المكارم  ،دار غريب  ،القاىرة  ،مصر ط .249 ،2006 ، 1
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مدخل :
 -6االستشهاد و االحتجاج:
 -1-6االستشهاد واالحتجاج لغة:

شاىد،
و يعود المعنى المغوي لالستشياد إلى « شيد فالن عمى فالن بحق فيو
ٌ
()1

والمشاىدة :المعاينةُ » .

اجوُ ِح َجاجاً و
ُح ُ
أما معنى االحتجاج لغة « :يقال :حاجتوُ أ َ
()2

الحجةُ البرىان » .
بالح ِ
جج ،و ّ
محاجةً أي غمبتوُ ُ
 -2-6االستشهاد واالحتجاج اصطالحا:

اختمفت نظرة النحاة إلى مصطمحي االستشياد واالحتجاج،فيناك من يرى أنيما مترادفان
،ويرى البعض اآلخر أنيم ا مختمفان .
فاالستشياد « ىو االحتجاج لمرأي أو المذىب أي

 :أن يأتي النحوي لما

 )3(.أما

يدعمو »
ليؤيده بو و ّ
يقول بشاىد شعري أو نثري من القول المعتمد الموثق ّ
،و ىو مرادف
« االحتجاج فيو االستدالل بأقوال من ُيحتج بيم في المغة و النحو
لالستشياد » .

()4

« و حجج النحو براىين تقام من نصوص المغة لمداللة عمى

صحة رأي أو قاعدة  ،واالحتجاج في النحو معناه ؛ االعتماد عمى إقامة البراىين
من نصوص المغة شع ار أو نث ار فكل من االستشياد و االحتجاج يمتقيان في مجرى
واحد ىو سوق ما يقطع و يبرىن عمى صحة قاعدة أو رأي »

)  -(1لسان العرب  ،ابن منظور،م/ 4ص  ،2348مادة ( ش.ه.د)
) -(2

المصدر نفسو م/2ص ،799مادة (ح.ج.ج)

) -(3معجم المصطمحات النحوية و الصرفية  ،محمد سميرالمبدي ،ص .119

) -(4
)-(5

المرجع نفسو  ،ص.61
االستشياد و اإلحتجاج بالمغة  ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة ،مصر  ،ط ،1988،3ص .86
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مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين

الفصل األول:

الفصل األول:
مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين
و البصريين.
المبحث األول :مسألة وقوع الفعل الماضي حاال
المبحث الثاني  :مسألة القول في العطف عمى اسم "
مجيء الخبر

َّنن" بالرفع قبل

المبحث الثالث :مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عميو
المبحث الرابع :مسألة المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
المبحث الخامس :مسألة القول في العامل في الخبر بعد " ما" النافية

النصب
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تمهيد :
المتتبع لنشأة النحو العربي و مراحمو التي مر بيا  ،يرى

إّنو قد أُسس عمى كثرة

الخالفات بين النحاة  ،وبخاصة نحاة البصرة و الكوفة  ،ويرجع الخالف لتعدد و جيات
النظر  ،و اعتماد كل مدرسة منيجا مختمفا في التقعيد

 .،فراع نحاة البصرة شروط

الفصاحة و االطّراد عمى عكس نحاة الكوفة الذين تساىموا وتوسعوا ولم يتقيدوا بالشروط
السابقة .
و كان الجتماع البصريين و الكوفيين في المجالس العممية و المناظرات التي
كانت تعقد األثر الكبير في تدعيم و توسيع دائرة الخالف  ،فكثر الحجاج بينيم و تعددت
وسعت ىوة الخالف بين البصريين و
األدلة ُ ،
ويعد القياس من أقوى األسباب التي ّ

الكوفيين  ،حتى ّأنو يمكن إرجاع كل مظاىر الخالف إلى القياس.

()1

« لم يختمف النحاة عمى وجود القياس و لم ينكروه  ،إنما اضطربت نظرتيم إليو
قياس  ،و
فيثبتُو بعضيم أحيانا و ينفيو آخرون  ،ويرى البعض ّ
أن الشاىد المغوي الواحد ٌ

وجو الشاىد الواحد توجييات مختمفة  ،وكل منيا في
يرى اآلخر أنو ليس كذلك  ،وربما ّ

()2

الموجو مقيس و قد تتعارض  ،و تختمف  ،فيمجأُ حينئذ إلى الترجيح  ،والتأويل».
نظر
ّ

) -(1مافات كتب الخالف من مسائل الخالف في ىمع اليوامع ،مذكرة لنيل شيادة ( الماجستر)  ،عبد الرحمن صالح
البابمي ،قسم المغة العربية  ،الجامعة االسالمية  ،2008 ،ص. 29
)-(2

أصول النحو العربي  ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1989 ،4ص .73
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المبحث األول:
مسألة وقوع الفعل الماضي حاال
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة
()1

أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حاال »
« ذىب الكوفيون إلى ّ
أدلة الكوفيين :

برجل ٍ
ِ
قاعد
يرى الكوفيون أن « كل ما جاز أن يكون صفة لمنكرة نحو «:مررت
ِ
وغالم ٍ
ِ
قائما » و
مررت
قائم » جاز أن يكون حاال لممعرفة نحو «
برجل ً
ُ
قاعدا وبالغالم ً
ِ
قعد » فجاز أن يقع
لمنكرة نحو  « :مررت
برجل َ
الفعل الماضي يجوز أن يكون صفة ّ

قعد » إضافةإلى أن الفعل الماضي يقع موقع الفعل
حاال لممعرفة نحو  « :مررت بالرجل َ
المستقبل يقول تعالى  { :واذا قال ا﵀ يعيسى ابن مريم } المائدة

جاز أن يقع الماضي مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال ».

. 116أي يقول و إذا

()2

أن ىذا القياس الذي قام بو الكوفيون  «:ذو وجيين  :أحدىما  :أن الماضي
و يتّضح ّ

لمنكرة  ،فجاز أن يقع حاال بعد المعرفة كالفعل المضارع .
يقع صفة ّ

و اآلخر  :أن الماضي يقع موضع المستقبل  ،و يقع المستقبل موضع الماضي و إذا
()3

وقع كل منيما موقع اآلخر  ،وجازت الحال من أحدىما كان اآلخر كذلك ».
ونظ ار ليذه المواقع التي احتميا الماضي فقد أجاز الكوفيون أن يقع حاال .

)  -(1اإلنصاف في مسائل الخالف ،كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد األنباري النحوي ،
تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،دار الطالئع  ،القاىرة  ،مصر  ،دط  ،2009المسألة( ، )32ج.219 ،1
) -(2المصدر نفسو  ،ص .220
) -(3االستقراء الناقص و أثره في النحو العربي ،محمد بن عبد العزيز العمريني  ،دار المعرفة الجامعية  ،القاىرة
،مصر  ،دط،2008 ،ص .161
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الفصل األول:

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة:
ذىب البصريون إلى « :أنو ال يجوز أن يقع الفعل الماضي حاال إالّ أن تكون معو "
()1

قد" ظاىرة أو مقدرة ».
أدلة البصريين :

يرى البصريون  « :أن الفعل الماضى ال يجوز أن يقع حاال لوجيين أحدىما  :أن
الفعل الماضي ال يدل عمى الحال  ،فينبغي أن ال يقوم مقامو  ،و الوجو الثاني  :أنو
يصمح أن ُيوضع موضع الحال ما يصمح أن يقال فيو  ".اآلن "

أو" الساعة " و ىذا ال

()2

يصمح في الماضي ».

تقربو من الحال أال تراك تقول" قد
« أما إذا جئت "بقد" جاز أن يقع حاال ألن " قد" ّ

قامت" قبل حال قياميا وليذا يجوز أن يقترن بو اآلن أو الساعة فيقال" قد قام

اآلن" أو

()3

،فمما اقترن

الشيب" » .
ك" و "أقب َل
يد قد ضح َ
ُ
"الساعة" ،فتقول" :جاء ز ُ
ُ
محمد و قد عالهُ

يد قد ضحك" أي ضاح ًكا.
الفعل الماضي "بقد" قربتو من الحالية فقولك َ ":جاء ز ٌ
« والحال من األسماء و األفعال ما كانت موجودة وقت اإلخبار أو الحكاية كقولك :

ٍ
اكبا" حكاية حالو وقت المجيء  ،والماضي ىنا قد
اكبا"  ،فالمجئ
جاء ز ُ
ماض و " ر ً
يد ر ً
" َ

انقضى و انقطع ،وما كان قد انقضى و انقطع ال يكون ىيئة االسم وقت وقوع االسم منو

أو بو ».

()4

) -(1التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و الكوفيين  ،أبو البقاء العكبري  ،تحقيق عبد الرحمن بن سميمان العثيمين

 ،دار العرب االسالمي  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، 1986 ،1المسألة ( ،)63ص .386
) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )32ج ،1ص 220

)(3
المنيرية  ،القاىرة
شرح المفصل  ،موفق الدين بن عمي ابن يعيش النحوي  ،تعميق ،مشيخة األزىر ،إدارة الطباعة ُ ،مصر  ،دت  ،ج ،2ص66
)-(4

التبين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة ( ، )63ص .386
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مبينا حال صاحبو أثناء وقوع الحدث ،والماضي يدل االنقطاع فكيف بو
فالحال يأتي ّ

أن يبين ىيئة صاحبو وىو ماضي ومنقطع .

الم َج ِاوْر جاز أن يقع الفعل الماضي حاال إذا اقترن
الم َج ْ
اور ُيعطي حكم ُ
« و لما كان ُ
عد أن يجري مجرى الحال ».
استُْب َ
تجرده من " قد" لفظا و تقدي ار ْ
"بقد"  ،وفي حال ّ

()1

منع البصريون أن يقع الفعل الماضي موقع الحال  :ألن داللة الماضي تنافيو داللة الحال
المض ّي و االنقطاع عمى عكس الحال الذي يدل عمى ىيئة صاحبو
 ،فالماضي يدل عمى
ُ
وقت الحاضر .
ثالثا  :موضع الخالف :
رفض البصريون قياس الكوفيين  ،الذين يرون فيو  « :إن الماضي يقع صفة لمنكرة ،
وعمقوا عميو و ذىبوا إلى أن ىذا يجوز مع اسم الفاعل
فيجوز أن يقع حاال من المعرفة ّ ،
الذي يراد بو الحال  ،عمى عكس الفعل الماضي الذي ال يراد بو الحال  ،فمم يجز أن يقع

حاال ».

()2

باإلضافة إلى رفضيم قوليم  « :إن الماضي يقوم المستقبل ،و إذا جاز أن يقوم مقام
المستقبل جاز أن يقوم مقام الحال و اتيموه بالفساد  ،ألن الماضي إنما يقوم مقام
المستقبل في بعض المواضع عى خالف األصل و بدليل يدل عميو كقولو تعالى { و
بقاء عمى األصل ،
اذا قال اا﵀ يعيسى ابن مريم } المائدة  .116فال يجوز فيما عداه ا ً

كما أنو يجوز أن يقع الماضي في بعض المواضع حاالً لدليل يدل عميو  ،وذلك إذ دخمت
جآءكم حصررت صدورىم} [النساء
عميو "قد" أو كان وصفا لمحذوف كقولو تعالى {اَو ُ

آ]90
)–(1

التبين عن مذاىب النحويين  ،المصدر السابق ،ص .387

) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ،) 32ج ، 1ص .222
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فيكون التقدير:فيو" أو جاؤكم قوماً حصرت صدورىم" فوقع الفعل الماضي "حصرت"
قوما" ،ولم يجز فيما عداه ».
صفة لمحذوف مقدر" ً

()1

شاىد ،
وىناك من ذىب إلى  « :أنو يمكن أن ُيحمل الماضي عمى المستقبل حتى كأنو ُم ُ
كما إلحاق الماضي بالمستقبل جائز الشتراكيما في الفعمية و باب الحال أن تكون اسما
()2

وايقاع الفعل موقع االسم أبعد من وقوع الفعل موقع الفعل ».
رابعا  :آراء العمماء في المسألة:
العكبري ( 616 ،538ه) :
رأي أبي البقاء ُ

يذىب العكبري مذىب البصريين في ىذه المسألة و كان لو تعقيب عمى قياس
الكوفيين  ،فرأى إن وقوع الماضي صفة ال يمزم وقوعو حاال ؛ألن الماضي يوصف بو
عمى وجو نزول الصفة في الحال ،و يكون الوصف بيا ماضيا بخالف الحال فإن بابيا
أما قوليم بوقوع
جاء ز ُ
يد ر ً
أن تكون ُمقارنة لمفعل نحو قولك َ " :
اكبا " أي :حال ركوبو ّ
الماضي موقع المستقبل  ،فيذا يدخل في وضع المفظ موضع غيره من قبيل المجاز

ضرب"
أن فيو تحويل لمدلول المفظ إلى خالفو فمثال  :الفعل "
المخالف لألصل  ،كما ّ
َ

لمداللة عمى الزمان الماضي فوقوعو موقع المستقبل نقض لمداللة.
موضوع ّ

()3

رأي ابن يعيش ( ت 643ه) :
وافق ىو اآلخر مذىب البصريين في عدم جواز وقوع الفعل الماضي حاال  ،و عمق
بأنيا فاسدة المعنى  ،واألمر فييا بالعكس  ،فكل ما يجوز
حج ّجيم ّ
عمى رأي الكوفيين و ّ
أن الفعل المستقبل يجوز أن
أن يكون حاال يجوز أن يكون صفة ّ
لمنكرة أال ترى ّ
) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف ،المصدرالسابق  ،ص .224 ،223
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين العكبري  ،المسألة ( ، )63ص .390
) -(3ينظر :المصدر نفسو  ،ص .390
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سيكتب " ،و ال يجوز أن يقع حاالً إنما يقع حاال
يكون صفة لمنكرة نحو  " :ىذا رج ٌل
ُ

اسم الفاعل  ،والفعل الماضي و المستقبل يختمفان عنو  ،فال يكون كل منيما حاال

()1

.

) -(1ينظر  :شرح المفصل  ،موفق الدين ابن عمي ابن يعيش النحوي تعميق  ،مشيخة األزىر،ادارة الطباعة المنيرية ،
القاىرة مصر  ،دت ،ج ، 2ص.67
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المبحث الثاني :
مسألة القول في العطف عمى اسم " َّنن " بالرفع
قبل مجيء الخبر
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب "الكسائي" إلى  «:أنو يجوز العطف عمى "اسم َّن
إن " بالرفع قبل مجيء الخبر
ِ
ك
يدا و عمرو
قائمان"  ،و" ّإن َ
مطمقا  ،سواء تبين فيو عمل " إن" أو لم يتبين نحو" :إن ز ً
()1

ِ
منطمقان" ».
وبكر
ُ

و ذىب "الفراء" إلى أنو ال يجوز ذلك إال فيما ال يتبين فيو عمل " َّن
إن "  ،حيث يقول
في معانيو  « :و ال أستحب" َّن
إن عبد ا﵀ و زيد قائمان" لتبين اإلعراب في "عبد ا﵀" ،
وقد كان الكسائي يجيزه لضعف " َّن
إن" ».

()2

أدلة الكوفيين :
استدل الكوفيون عمى جواز العطف عمى اسم " َّن
إن" بالرفع قبل مجيء الخبر «
ك" و كذلك األمر مع " َّن
إن" ألنيا
بقياسيا عمى "ال" نحو قولنا "ال رج َل و امرأةُ أفض ُل من َ

بمنزلتيا و إن كانت " َّن
إن" لالثبات و"ال" لمنفي  ،فالشيء يحمل عمى ضده كما يحمل عمى
نظيره » ،)3( .فكما « يجوز العطف بعد تمام الخبر يجوز كذلك قبل تمامو » ( ،)4و ذىب
ابئون" في قولو تعالى  { :ان الذين ءامنوا و الذين وىادواو الصائبون
الص َ
الفراء إلى أن " ّ

والنصارى من امن با﵀ و اليوم االخر و عمل صالحا فال خوف عمييم والىم يحزنون}
[المائدة آ]96

) -(1

أسرار العربية  ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري  ،تحقيق  ،محمد بيجت البيطار ،

مطبوعات المجمع العممي العربية  ،دمشق  ،سوريا  ،دط ،دت ،ص . 152
) -(2معاني القرآن  ،أبو زكريا يحي بن زياد الفراء  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ،1983،3ج ،1ص.311
) -(3ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف ،ابن األنباري  ،المسالة ( ، )2.3ج ،1ص .167
) -(4

التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة ( ، )52ص.71
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مرفوع عمى أنو عطف عمى "الذين " و"الذين " حرف من جية واحدة في رفعو وخفضو
احدا كان نصب " َّن
نصبا ضعيفًا ».
 ،فمما كان إعرابو و ً
إن" ً

()1

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
()2

ذىب البصريون إلى  « :أنو ال يجوز العطف عمى موضع " َّن
إن" قبل تمام الخبر»
أدلة البصريين :
يقول" سيبويو" في كتابو  « :فأما ما ُحمل عمى االبتداء فقولكَّ ":ن
يف
يدا ظر ٌ
إن ز ً

سعيد" يرتفعان عمى وجيين  :فأحد
فعمرو و
منطمق و
يدا
ُ
ُ
ُ
وعمرو" " ،وان ز ً
سعيد" ُ " ،
ُ

لألن معنى " َّن
إن
ضعيف
حسن و اآلخر
الوجيين
ُ
فالحسن أن يكون محموال عمى االبتداء ؛ ّ
ُ
ُ

منطمق  ،و" َّن
توكيدا  ،والوجو اآلخر الضعيف أن يكون
إن" دخمت
يد
يدا
منطمق  :ز ٌ
ً
ُ
ُ
زً

فأحسنوُ أن تقول
محموال عمى االسم المضمر في "المنطمق" ،و "الظريف" فإن أردت ذلك
ُ
عمرو"».
" ُم ٌ
نطمق ىو ْ
وعم ُرو" " ،وا َّنن زيدُ ُ

()3

و يتّضح من كالم سيبويو أنو ال يجيز العطف إالّ بعد تمام خبر " َّن
إن" .
اسما عمى " َّن
إن" وما
يقول "ابن السراج"  « :واعمم ّأنك إذا عطفت ً
اسم وخبر فمك أن تنصبو عمى االشتراك بينو وبين ما عممت فيو " َّن
إن"  ،ولك أن ترفع

عممت فيو من

منطمق وعمرو" ؛ َّن
إن_ فتقول " َّن
فتحممو عمى االبتداء يعني _ موضع َّن
ألن معنى"
إن زيد ٌٌ
ٌ

) -(1معاني القرآن ،الفراء،ج،1ص.311
) -(2شرح الرضي عمى الكافية  ،رضي الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي ،تعميق :يوسف حسن عمر ،جامعة قاز
بونسن ،بنغازي  ،ليبيا ،ط ، 2ج ،2ص .354

) -(3

الكتاب  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ،

مصر  ،ط،1988،3ج،2ص .145
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َّن
منطمق" ،ولك أن تحممو عمى الضمير وان كان ضعيفًا فتقول
يد
يد
ٌ
منطمق" " :ز ٌ
ٌ
إن ز ٌ
()1

َّ " :ن
منطمق ىو وعمرو ».
يد
ٌ
إن ز ٌ

فيرى " ابن السراج " َّن
أن الرفع عمى أساس العطف عمى موضع "إن" (االبتداء) ،والنصب
عمى أساس العطف عمى ماعممت فيو " َّن
إن" .
ثالثا  :موضع الخالف :
يعود الخالف بين البصريين و الكوفيين في ىذه المسألة إلى اختالفيم في عمل "
َّن
إن" فالبصريون يرونيا عاممة في المبتدأ و الخبر عمى عكس الكوفيين الذين يرون أنيا
()2

تعمل في المبتدأ فتنصبو و يرتفع الخبر بما كان يرتفع بو قبل دخوليا .

انطالقا من ىذا حكم الكوفيون عمى جواز العطف عمى موضع " َّن
إن" قبل مجيء الخبر
ألن " َّن
ألن الخبر عندىم ال يدخل تحت تأثير" َّن
إن" إنما أُعممت لمشابيتيا الفعل فيي
إن" ّ ،

أبدا أضعف من األصل » « ،)3(.و كما يجوز العطف عمى الموضع
فرع عميو  ،والفرع ً
()4

قبل تمام الخبر مع " ال" نحو" :ال رج َل و امرأةٌ أفضل منك" » فكذلك مع " َّن
إن" .

َّن
رد البصريون عمى الكوفيين  « :بأنو ال يوجد في كالم العرب عامل يعمل في
األسماء النصب و ال يعمل الرفع  ،فمقد أوجبنا تقديم المنصوب عمى المرفوع لضعف
ىذه الحروف وانحطاطيا عن رتبة الفعل فما ذكرتموه يؤدي إلى ترك القياس و ُمخالفة

األصول».

()5

)  -(1األصول في النحو  ،أبو بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي ،تحقيق :عبد الحسين الفتمي  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط، 1996 ،3ج،1ص.240
) -(2ينظر  :أسرار العربية ،ابن األنباري  ،ص 150
) -(3المصدر نفسو  ،ص .150
)-(4اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )23ص 67
) -(5أسرار العربية  ،ابن األنباري ،ص .150
27

الفصل األول:

مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين

الفخار " في "شرحو لمجمل " َّ « :ن
أن الذين ينكرون العطف عمى الموضع
وذكر " ابن ّ
،ألن العطف عمى الموضع إنما يكون حيث يتقدم عامالن أحدىما معمق بالمفظ  ،واآلخر
بالموضع  ،فإذا كان كذلك جاز أن ُيحمل المعطوف عمى كل واحد منيما كقولك ":
ليس زيد ِ
الموضع و الباء عاممة في المفظ ،
قاعدا ( معا)"  ،فميس عاممةُ في
بقائم و ال
ِ
ً

و" َّن
إن" تختمف عن ليس ألنيا ُمعاقبةٌ لالبتداء ؛ ال تجامعو البتة  ،فوجب أال يكون العطف
عمى الموضع إالّ بشرط حضور صاحبو ؛ ألنو ال موضع

إالّ لذي موضع  ،و صاحب
()1

الموضع ىو االبتداء ،وقد زال بدخول الناسخ  ،فوجب زوال الموضع بزوالصاحبو » .

" َّن
فإن" تختمف عن "ليس"  ،ألنيا تأخذ حق الصدارة في الجممة ،وبالتالي ال تجتمع ىي
واالبتداء فإذا دخمت عمى الجممة زال االبتداء وأخذت مكانو.
إضافة إلى أن البصريين رفضوا العطف عمى الموضع قبل تمام الخبر  « :ألن العامل
إن " َّن
في خبر المبتدأ عندىم ىو  :االبتداء  ،والعامل في خبر َّن
إن " فيكون "قائمان"في
قولك َّ " :ن
معا ،فيعمل عامالن مختمفان
إن ز ٌ
يد وعمرو قائمان" خب ار عن "زيد و عمرو" ً

رفعا واحدا فيو ،و ذلك ال يجوز ؛ ألن عامل النحو عندىم كالمؤثر
مستقالن في العمل ً
()3
الحقيقي » «، )2(.ثم َّن
خبر عن االسمين ».
إن الرفع فاسد ألن الخبر إذا ثُنِ َي كان ًا
أما فيما يخص قياسيم « العطف عمى اسم (ال) فالرفع ال يجوز ومن أجازه قال

وجعال كاسم واحد موضعو رفع و منيم من قال ( :ال) ال تعمل
( :ال) و اسميا ُركبا ُ ،
()4
في الخبر ؛ ألنيا فرع  ،فمم يمزم فييا ما يمزم في " َّن
إن" » .
)-(1

شرح الجمل  ،أ بو عبد ا﵀ محمد بن عمي بن أحمد ابن الفخار  ،تحقيق  :روعة محمد ناجي ،دارالكتب العممية ،

بيروت  ،لبنان  ،ط ،2013 ،1م ،1ص287

) -(2شرح الرضي عمى الكافية،االستراباذي،ج،2ص.345
)-(3

المباب في عمل البناء واإلعراب  ،أبو البقاء عبد ا﵀ بن الحسين العكبري  ،تحقيق غازي مختار طميمات  ،دار

الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط،1995،1ج ،1ص .213
) –(4المباب في عمل البناء واإلعراب ،المصدرالسابق  ،ج،1ص214
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و اتفق البصريون  « :عمى جواز نصب المعطوف عمى اسم َّ ":ن
إن" بعد الخبر عمى
المفظ  ،ورفعو من ثالثة أوجو  :أحدىما أن يكون عمى معنى االبتداء ،ومعنى ذلك أنك لو
لم تأت ب " َّن
إن " لكان االسم مرفوعا باالبتداء  ،فجاء المعطوف عمى ذلك التقدير و لم
إن" أو عمى موضع اسم " َّن
ينقض رفعو معنى  ،ومن قال ىو معطوف عمى موضع " َّن
إن"
إن) َّ " ،ن
 ،فيذا المعنى يريد ال( َّن
فإن" ىنا كالعدم إذ فائدتيا التأكيد فجاز العطف عمى محل
ذلك االسم بالرفع  ،والثاني أن يكون المبتدأ و الخبر عمى الوجيين محذوف نحوَّ ":ن
يدا
إن ز ً
قائم" د ّل عميو المذكور،والثالث أن يكون معطوفا عمى
قائم
عمرو ٌ
ٌ
وعمرو"،فيقدر الخبر :و" ُ
ُ
الضمير في الخبر فيكون عمى ىذا فاعال و األجود عمى ىذا توكيده نحو قولك َّ ":ن
يدا
إن ز ً
وعمرو" ،فيكون التقديرَّ ":ن
قائم ىو وعمرو" ،فيعرب الضمير فاعالً السم الفاعل
قائم
إن ز ٌ
يد ٌ
ٌ
ُ
()1

"قائم" ويعطف عميو "عمرو" » .

رابعا :آراء العمماء في المسألة :
رأي ابن هشام األنصاري ( ت761ه) :
ذىب مذىب البصريين في عدم جواز العطف بالرفع عمى موضع " َّن
إن" قبل تمام
الخبر يقول في "أوضح المسالك"  «:و يعطف عمى أسماء ىذه الحروف بالنصب قبل
مجيء الخبر و بعده  ،ويعطف بالرفع لشرطين  :استكمال الخبر  ،وكون العامل " َّن
إن "
و أ ّك َد أن ىذا الرأي عموما ىو ما تفيده ظاىر عبارة "ابن مالك" في األلفية حيث يقول
ك َم ْعطُوفاً َعمَى
َو َجائٌِز َرْف ُع َ

ص ِ
س ْكم َل
َن تَ ْ تَ
وب إِ َّنن َب ْع َد أ ْ
َم ْن ُ

) –(1المصدر نفسو  ،ص213
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بل عبارتو في "التسييل" أن ىذا ما أجمع النحاة عميو  ،وذلك حيث يقول  " :يجوز
رفع المعطوف عمى اسم " َّن
إن" و لكن  ،بعد الخبر بإجماع ال قبمو مطمقا ».

()1

الصميري ( ت  541ه ):
رأي عمي بن اسحاق ُ
يقول في "التبصرة و التذكرة"  « :و تقول َّ ":ن
عمرو"  ،إن شئت
قائما و
إن ز َ
يدا َ
ُ
عمر "  ،فالرفع من وجيين  :أحدىما  :أن تعطفو عمى موضع ( اسم َّن
إن)ألن موضعو
و" ً ا
االبتداء  ،والوجو الثاني  :أن تعطفو عمى المضمر في " قائم" ألن فيو ضمي ار يرجع إلى

عمرو  ،لما قدمنا في
يدا قائم ىو
يدا  ،وىذا ال يحسن إال بتأكيد الضمير كقولك  :إن ز ً
زً
ُ
أما النصب  ،فالعطف عمى المنصوب وال خالف في جوازه
العطف عمى المضمر ّ ...
في الحروف كميا  )...(،و من زعم أنو عطف عمى الموضع فقد غمط  ،ألنو حمل
()2

عمى التأويل  ،والحمل عمى التأويل قبل التمام فاسد » .

) -(1أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،أبو محمد عبد ا﵀ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد ا﵀ بن ىشام
األنصاري  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد ،منشورات المكتبة العصرية  ،بيروت  ،لبنان  ،دت  ،ج ،1ص
.358 ،353
) -(2التبصرة و التذكرة  ،أبو محمد عبد ا﵀ بن عمي بن إسحاق الصميري  ،تحقيق  :فتحي أحمد مصطفى عمي
الدين  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط ،1982 ،1ج ،1ص.211،208
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المبحث الثالث :
مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عميه
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الفصل األول:

أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
يدا عميك
ذىب الكوفيون إلى « أنو يجوز تقديم معمول ألفاظ اإلغراء عمييا  ،نحو  :ز ً
()1
بكر عندك ».
عمر دونك ،و ًا
 ،و ًا
أدلة الكوفيين :
استدل الكوفيون عمى جواز تقديم معمول ألفاظ اإلغراء عمييا بقياسيا عمى األفعال ،
فيم يرون  « :إنيا نائبة عن الفعل و تقوم مقامو فجاز أن تتقدم معموالتيا عمييا كاألفعال
()2

إلحاقا لمفرع باألصل و ىو األقرب ».

إضافة إلى  « :أن اسم الفاعل  ،واسم المفعول لما نابا عن الفعل جاز تقديم
معمولييما

عمييما فكذلك ىنا  ،ىذا وجو  ،والوجو الثاني أن ىذه األسماء واقعة موقع

األمر  ،ومعمول األمر يتقدم عميو فجاز أن تتقدم معموالت ىذه األسماء عمييا  ،فقولك :
()3

يدا الزم" جاز ذلك أيضا » .
يدا" في معنى "الزم زيدا"  ،ولو قمت ":ز ً
"ز ً
جائز مع الفعل فكذلك ما قام مقامو.
المفعول ًا

فمما كان تقديم

لمفراء" لو وجية نظر تخالف وجية نظر الكوفيين  ،حيث يقول  « :في قولو
إالّ أن " ّ
تعالى  ﴿ :كتاب ا﵀ عميكم ﴾ [ النساء  ، ] 24 :كقولك " :كتابا من ا﵀ عميكم "،و قد
قال بعض أىل النحو معناه ":عميكم كتاب ا﵀ " ،واألول أشبو بالصواب  ،و قمما تقول
()4

يدا دونك" » .
يدا عميك أو ز ً
العرب  ":ز ً

) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )27ص 200
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )59ص .375
)  -(3المصدر نفسو  ،ص .375
) -(4معاني القرآن  ،ج  ،1ص . 260
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« و الفراء فيما ذىب إليو مخالف لمنيج الكوفيين في االحتجاج بالقياس متأث ار
()1

بالبصريين ».

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
ذىب البصريون إلى « :أنو ال يجوز تقديم معمول اسم الفعل عميو ».

()2

أدلة البصريين :
يدا عميك وزيد حذرك"  :ألنو ليس
جاء في "الكتاب لسيبويو"  « :و اعمم أنو يقبح" ز ً

يدا"
من أمثمة الفعل  ،فقبح أن يجري ما ليس من األمثمة مجراىا  ،إالّ أن تقول " :ز ً

فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر "عميك" بعد ذلك  ،فميس يقوى ىذا قوة الفعل  ،ألنو ليس

بفعل و ال يتصرف تصرف الفاعل الذي في معنى يفعل ».

()3

ويرى "المبرد "  « :أن ىذه األسماء ُوضعت لتدل عمى الفعل فأُجريت مجراه ما
كانت في مواضعيا ،و ال يجوز فييا التقديم و التأخير  ،ألنيا ال تتصرف تصرف
الفعل كما لم تتصرف ( َّن
إن) تصرف الفعل  ،فأُلزمت موضعا واحد  ،وذلك كقولك :
()4

"صو" و" مو"  ،فيذا ّإنما معناه "اسكت و اكفف" » .

و يذىب "ابن السراج"  « :إلى أنو ال يجوز أن تتقدم معموالت ىذه األسماء من أجل
أن ماال يتصرف ال يتصرف عممو ».

()5

) -(1آراء الفراء النحوية في خزانة األدب  ،مذكرة لنيل( شيادة الماجستير)  ،عمي محمد عمي عبد ا﵀ صالح ،قسم
الدراسات العميا العربية  ،جامعة أ م القرى  ،2011 ،ص .250
)-(2

) -(3

اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (  ، )27ص .200
الكتاب  ،سيبويو  ،ج ،1ص .253

) -(4المقتضب  ،أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  ،تحقيق  ،محمد عبد الخالق عظيمة ،لجنة إحياء التراث  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ،1994 ،3ج ،1ص . 202
)  -(5األصول في النحو  ،ابن السراج  ،ج ،1ص .142
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الفصل األول:

و يتّضح من ىذه النصوص أن وجو المنع عند البصريين ىو عدم تصرف ىذه
األسماء و جمودىا فيي عمى صورة واحدة فكيف تجري مجري الفعل المتصرف في جواز
تقدم معمولو عميو .
« و الشيء إنما يتصرف عممو كما يتصرف ىو في نفسو  ،فإذا لزم طريقة واحدة ،
()1

لزم ما يعمل فيو طريقة واحدة ».

و يؤكد "سيبويو "  « :أن ىذه الحروف التي ىي أسماء الفعل ال تظير فييا عالمة
ألنيا أسماء  ،وليست عمى األمثمة التي أخذت منيا األفعال فيما مضى
المضمر  ،و ذلك ّ

 ،وفيما ُيستقبل  ،ولكن المأمور و المنيي مضمران في النية».

()2

النية فيكون التقدير":عميك أنت"
فإذا قمت "دونك" أو "عميك" فقد أضمرت فاعالً في ّ

والكاف لممخاطبة  ،ومن ىنا رأى البصريون َّن
أن ىذه األسماء شابيت األفعال من جية
المعنى فقط.
ثالثا  :موضع الخالف :
يكمن الخالف في ىذه المسألة َّن
أن الكوفيين أجازوا أن يتقدم معمول اسم الفعل عميو
قياسا عمى الفعل  ،فالفعل يتقدم معمولو عميو فكذلك ىنا  ،أما البصريون فيرفضون ىذا :
ً

« ألن ىذه األلفاظ فرع في العم ل ،إنما أُعممت عمل الفعل لقياميا مقامو ،فينبغي أن ال
تتصرف تصرفو ،إذ لو قمنا إنو يتصرف عمميا ،ويجوز تقديم معموالتيا عمييا ألدى ذلك
إلى التسوية بين الفرع واألصل ،وذلك ال يجوز ،ألن الفروع أبدا تنحط عن درجات
األصول ».

()3

)  -(1المقتضب  ،المبرد  ،ج ، 1ص . 142
) -(2الكتاب  ،سيبويو  ،ج ،1ص . 242
) -(3اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (،)27ج،1ص.201
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ظا  ،وال يتصرف
معنا و لم يشبيو لف ً
إضافة إلى  « :أن اسم الفعل شابو الفعل ً

تصرفو  ،وال تتصل بو ضمائر الرفع البارزة  ،وال تمحقو نون التوكيد وال نون الوقاية  ،وال
()1

أداة من أدوات الفعل» .

« فينبغي أن ال تحمل عمى األفعال في جواز تقدم معموالتيا عمييا ،و ىناك من
ذىب إلى أن " عميك " و "دونك " حروف في األصل و ظروف و إنما استعيرت ىاىنا
اقتصد بو في العمل عمى وقوعو في موضعو
توسعا  ،و ما كان كذلك
فعممت عمل الفعل
َ
ً
وال يجوز فيو التقديم  ،ألن ذلك تصرف و ىذه األسماء ال تصرف ليا فتجري في ذلك

مجرى الحروف نحو " ما " النافية و " الت " مع الحين  ،و"المصدر" فإنو ال يتقدم
()2

فمنعُ التقديم أولى » .
معمولو عميو مع أن حروف الفعل فيو موجودة ْ

و الواضح أن الكوفيين أعطوا ليذه األسماء خصائص األفعال من تصرف و تقديم
و تأخير  « :ألنيم إعتبورىا أفعاال حقيقية سواء من حيث الداللة أو من حيث االستعمال
()3

».

عمى عكس البصريين الذين اعتبروىا أفعاالً من جية الداللة ال من جية االستعمال
فمنعوا أن يتقدم معموليا عمييا.

) -(1آراء الفراء النحوية في خزانة األدب  ،عمى محمد عمي عبد ا﵀ صالح  ،ص . 251
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )59ص . 374
)-(3

في النحو العربي نقد و توجيو  ،ميدي المخزومي  ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان  ،ط ،1986 ،2ص .202
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رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي عبد القاهر الجرجاني (392ه):
فص ْو"  ،و" َم ْو" يقومان
« اعمم أن ىذه األسماء يؤتى بيا لضرب من االختصار " َ

ف " ،وىذه األسماء فروع عمى األفعال فال تتصرف تصريفيا  ،و ال
ت" و "ا ْكفُ ْ
اس ُك ْ
مقام " ْ
عمر دونك" ».
ك" و " ًا
يدا عمي َ
يجوز تقديم مفعوليا عمييا نحو أن تقول  ":ز ً

()1

تقو قوة األصل في جواز تقديم معموليا عمييا.
فمما كانت
ً
فروعا لم َ
رأي الرضي االستراباذي (  686 -624ه ) :
يتّضح من كالم الرضي في شرحو لكافية ابن الحاجب أنو يؤيد مذىب القائمين في
عدم جواز تقديم معمول اسم الفعل عميو ،حيث أ ّك َد أن ىذه األسماء ال تتصرف تصرف

األفعال باإلضافة إلى ضعفيا فيي ال تصل إلى مفعوليا بنفسيا بل تستعين بحرف عادتو

إيصال االزم إلى المفعول  ،فكثي ار ما تزاد الباء في مفعوالتيا نحو " :عميك بو" فيذه
األلفاظ وأمثاليا ليست أفعاالً مع تأديتيا معاني األفعال  ،فصيغيا مخالفة لصيغ األفعال،
فاألفعال متصرفة وىذه األلفاظ جامدة .

()2

)  -(1المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني  ،تحقيق :كاظم المرجان ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد  ،العراق ،
دط ، 1982 ،م. 577 ، 1
)  -(2ينظر  :شرح الرضي عمى الكافية  ،اإلستراباذي  ،ج ،3ص. 88 ، 83
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المبحث الرابع :
مسألة المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
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أوال  :رأي الكوفيين :
()1

ذىب الكوفيون إلى ّ « :أنوُ معرب مرفوع بغير تنوين ».
أدلة الكوفيين :

احتج الكوفيون لرأييم بأنيم  « :و جدوا المنادى المفرد العمم قد تجرد من الرافع و
الناصب و الخافض  ،إضافة إلى معنى المفعولية التي يحمميا  ،فتجنبوا خفضو لئال يشبو
المضاف ،ونصبو لئال يشبو ما ال ينصرف  ،فرفعوه بغير تنوين لمفصل بينو وبين المرفوع
()2

فحمموهُ عمى النصب  ،ألنو أكثر استعماال من غيره ».
أما المضاف َ
برافع ّ ،

وتجنبا ليذه اإلشكاالت قال الكوفيين أنو مرفوع بغير رافع  ،فتجنبوا خفضو لئال يشبو
ً

المضاف كقولك ":يا حام الً كتاباً" ،وتجنبوا نصبو لئال يشبو ما الينصرف كقولك ":يا
أحمد" ،أما المضاف كقولك  ":يا عبد ا﵀" فحمموه عمى النصب لكثرة االستعمال.
َ

و يتبين أن عمة اإلعراب عندىم ىي تجرد المنادى المفرد العمم من أي عامل قد يؤثر
فيو فينصبو  ،أو يخفضو أو يرفعو .
و الكوفيون في حكميم ىذا جمعوا بين حالتين لممفرد العمم  ،حالة أصمية  :و ىي
قائم  ،و حالة فرعية  :وىي حالة نداء المفرد العمم نحو " يا
حالة المفرد العمم نحو  :ز ٌ
يد ٌ

يد" فوجدوا أن الحالتين متعارضين في الحكم من حيث التنوين ،حيث وجدوا أن العمم
زُ
نون ؛ من
المفرد في النداء غير منون في حين أنو في كل في موضع غير النداء ُي ُ

) -(1
)-(2

التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )78ص .438
اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (  ، )45ج ، 1ص . 277
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ىنا حكموا عمى أن العمم المفرد يصحبو عامل يؤثر فيو فيعمل فيو عمى عكس
()1

المنادى العمم الذي تجرد من أي عامل ».

كما ذىبوا إلى « :أن االسم المعرب منون قبل النداء  ،غير منون بعد النداء فسقوط
النداء حكم حادث  ،والحكم الحادث البد لو من سبب حادث وال حادث إالّ حرف النداء ،
فوجب أن يضاف الحكم إليو».

2

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة:
مبني عمى الضم  ،و موضعو النصب
ذىب البصريون إلى  « :المنادى المفرد العمم ٌّ
ألنو مفعول ».

()3

أدلة البصريين :
ك"*  ،ألن
ك" و "َب ْع ُد َ
يرى الخميل إن االسم المفرد في النداء مرفوع كما رفع "قَْبمُ َ

موضعيا واحد مع ترك التنوين في االسم المفرد  ،كما ترك فييما فمما اطّرد ىذا في كل
()4

اسم مفرد منادى صار بمنزلة ما يرتفع باالبتداء أو الفعل .

)  -(1ينظر :قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات األنباري  ،مذكرة لنيل الدكتوراه في المغة العربية ،محمد
بن عمي بن محمد العمري ،قسم الدراسات العميا  ،جامعة أم القرى ،ص. 409
)(2

 -التبين عن مذاىب النحويين  ،العكبري ص 339

* -أسماء وغايات و تبنى عمى الضم عند قطعيا عن اإلضافة حيث أنيا في أصل مضافة فإذا قطعتيا عن اإلضافة
أصبحت ىي الغاية
) -(3ينظر  :الكتاب سيبويو  ،ج،2ص  ،182و المقتضب ،المبرد  ،ج ، 4ص  ،204و األصول في النحو  ،ابن
السراج  ،ج ،1ص.333
) -(4ينظر  :الكتاب  ،سيبويو ،ج ،2ص.182
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بعد) ىو أن المنادى إذا أُضيف أو
« ووجو الشبو بين المنادى المفرد و بين ( قب ُل و ُ
تين وتُ ِ
بان ُمضافتين و َمن ُكور ِ
بعد " تُعر ِ
بنيان
ُفرد ُبنِ َي كما أن " قب ُل و ُ
ُن ّك َر أُعرب  ،واذا أ َ
()1
وبعد" عمى الضم ،بني المنادى المفرد عمى الضم».
في غير ذلك فكما ُبني " قب ُل ُ
و ذىب "المبرد " إلى أن كل منادى واحد مفرد معرفة يبنى عمى الضم و ال يمحقو
التنوين  ،وانما فُعل ذلك بو لخروجو من بابو و مضارعتو ماال يكون معربا  ،و ذلك أنك
عمرو"  ،فقد أخرجتو من بابو وأدخمتو في باب ما ال يكون إال
يد"  ،و "يا
إذا قمت " :يا ز ُ
ُ
ك " ،فمما أُخرَج من باب
قمت و الكاف في ضربت َ
أنت و ّإيا َ
ك و التاء في َ
مبنيا نحو َ " :
المعرفة و أُدخ َل في باب المبنية لزمو مثل حكميا  ،و ُبني عمى الضم ليخالف جية ما

كان ُمعربا.

()2

أما "ابن السراج " فقد أرجع عمة بناء االسم المفرد المنادى  « :لوقوعو موقع غير
َّن
المكنيات و األسماء التي إنما جعمت
المتمكن*  ،أال ترى أنو قد وقع موقع المضمرة و ُ

يدا عن نفسو إنما تقول" :قمت يا ىذا" ،فمماوقع
قام ز ٌ
يد" وأنت تحدث ز ً
لمغيبة  ،فال تقول " َ
يد" وما أشبو ه بعد " يا " في النداء موقع "أنت و الكاف و أنتم" و ىذه مبنيات
"ز ٌ
()3

ني » .
لمضارعتيا الحروف ُب َ

يتبين من خالل ىذه النصوص األسباب و العمل التي جعمت البصريين يحكمون
عمى أن المنادى المفرد العمم مبني عمى الضم  ،والتي يمكن إجماليا فيما يمي :
)  -(1العمل النحوية في كتاب سيبويو  ،أسعد خمف العوادي  ،دار الحامد  ،عمان  ،األردن  ،ط ،2009 ،1ص
.196

) -(2

المقتضب  ،المبرد  ،ج ،4ص.204

* -ىو الذي يشبو الحرف من حيث البنية كأن يكون مكون من حرف أو حرفين  ،ومن حيث المعنى ألن الحرف
ليس لو معنى في ذاتو إنما يشير إلى معنى في غيره مثل أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة ،أما المتمكن فيو االسم
المعرب الذي يقبل التنوين

) -(3

األصول في النحو  ،ابن السراج  ،ج ،1ص.333
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-

بعد" فبني كما بنيا.
ضارع المنادى المفرد العمم " قب ُل " و " ُ

-

خروج المنادى المفرد و العمم من باب المعارف و دخولو في باب المبنيات.

-

فبني كما ُبني غير المتمكن  ،و ىناك من
وقوع المنادى العمم موقع غير المتمكن ُ

ذىب إلى  « :أنو بني ألنو أشبو "كاف الخطاب "  ،وذلك من ثالثة أوجو " :الخطاب ،
التعريف  ،اإلفراد " ،ألن كل واحد منيما يتصف بيذه الثالثة  ،فمما أشبو كاف الخطاب
()1

من ىذه األوجو ُبني كما أن كاف الخطاب مبنية ».
-

بناؤهُ الزم ،
َّن
فحر َ
عارض ُ ،
ُ
بناءهُ
ك لينفصل عما ُ
أما بناءهُ عمى الضم « فألن ُ

وحرك بالضم لثالثة أوجو  :أحدىما  :أنو قوي بذلك زيادة في التنبيو عمى تمكنو و
ُ

الثانية أن المنادى ُيكسر إذا أضيف إلى الياء و يفتح إذا أُضيف إلى غيرىا  ،فضم في

بعد" ،والثالث ّأنيم لو فتحوه اللتبس
اإلفراد لتكمل لو الحركات كما فعموا ذلك في "قب ُل" و" ُ
بالمضاف فصاروا إلى ما ليس فيو ».

2

-

فاألصل في المنادى المفرد العمم ّأنو ُمعرب إنما ُبني لدخول حرف النداء  ،فكان

أصميا.
عارضا ولم يكن
بناءه
ً
ً
ثالثا  :موضع الخالف :

يكمن الخالف في ىذه المسألة في اختالف نظرتيم لممنادى المفرد العمم ،
مبنيا عمى الضم  ،والكوفيون يرونو ُمعرًبا  « ،أل َّنن المنادى المفرد العمم
فالبصريون يرونو ً
اسم معرب قبل النداء  ،ولم يحدث بالنداء ما ُيوجب البناء  ،أال ترى أن

)-(1

أسرار العربية  ،ابن األنباري  ،ص .224

) -(2المباب في عمل البناء واالعراب  ،العكبري ،ج،1ص331
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المشابو لو "معربان مع وجود حرف النداء فكذلك "غير المضاف"  ،وانما ُرفع َّن
ألن األصل
ىو الرفع و لم يحدث ما يغيره عن األصل و سقط التنوين بدخول النداء ».

()1

عبد ا﵀"
فمما كان "المضاف والمشابو لو" ُمعربان مع وجود حرف النداء نحو":يا َ
خير من ز ِيد" َّ ،ن
دل ىذا عمى َّن
أن حرف النداء ال يوجب البناء فمو كان يوجب البناء
و"يا ًا
ُلبنيا  ،فكذلك المنادى غير المضاف أصمو الرفع ولم يحدث ما يغيره عن األصل أما

َّن
يد" فإذا دخل
سقوط التنوين بدخول النداء ؛
فألن العمم المفرد قبل النداء ُم َّن
نون نحو":ز ٌ
يد".
النداء سقط التنوين نحو ":ياز ُ

َّن
رد عمييم البصريون َّن
بأن  « :األصل في المنادى المفرد العمم أن يكون ُمعربا فمما
()2

أشبو "المكنيات" و" أسماء الخطاب" ُبني كما ىي مبنية ».

و رفض البصريون قول الكوفيون  « :بتجرد المنادى من عامل يؤثر فيو  ،بأنو
ال نظير لو في كالم العرب  ،فال وجود لمعمول دون عامل  ،أما قوليم

:رفعناه بغير

تنوين  ،فإنما يرفع بغير تنوين ما ىو صحيح اإلعراب وذلك االسم الذي ال ينصرف » .
()3

قدروا لبناء المنادى المفرد العمم
وترى الدكتورة "عفاف حسانين"  « :أن البصريين ّ
وجيًا و إن كان بعيدا إلى أنو أقرب إلى المنطق من قول الكوفيين أنو مرفوع
ْ

) -(1التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )78ص .439
) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف ابن األنباري  ،المسألة ( ، )45ج ،1ص .278
)  -(3التبيين عن مذاىب النحويين ،المصدر السابق ،المسألة ( ، )45ج ،1ص 280
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بغير رافع  ،كما ذىبت إلى أن الكوفيين يطمقون أحكاما فردية مرسمة و ال ييتمون
باطّرادىا حتى في بابيا بل ييتمون بما يترتب عمى إطالقيا من مخالفة القواعد ال تي
()1

أخذت أصال من كالم العرب ،و أن يكون قد أتوا بما ال نظير لو في كالم العرب »
رابعا آراء العمماء في المسألة :
رأي جالل الدين السيوطي ( ت911ه ):
يقول السيوطي في ىمع اليوامع  « :و ُيبنى العمم المفرد في النداء بخالف

"غير

المضاف و شبيو " ،و"النكرة المقصودة " عمى ما رفع بو لفظًا وىو الضمة في المفرد ،
ىندات" أو تقدي ار في
يد" " ،يا رج ُل"  ،و"يا
والجمع المكسر  ،وجمع المؤنث السالم " :يا ز ُ
ُ
المقصور " ،يا موسى" ،وما كان مبنيا قبل النداء نحو "،يا سيبويو" و "يا خمسة عشر"
ص بالضم لئال يمتبس "بغير
وخ َّن
 ،وعمّة البناء ؛ الوقوع موقع "كاف الخطاب " و "قب ُل" ُ ،
ني عمى الضم ».
المنصرف" لو فتح  ،وب"المضاف لمياء" لو ُكسر ُ
فب َ

()2

رأي أبو حيَّنان األندلسي ( ت745ه) :
َّن
محكيا بقي عمى حالو
أن المنادى إذا كان مبني الوضع أو
يذىب أبو ّ
حيان إلى ّ
َّن
ني على ما يرتفع بو
نحو ":رقاش" "وسيبويو"،وا ْن كان المنادى معرب في األصل ُب َ

)  -(1في أدلة النحو  ،عفاف حسانين  ،المكتبة األكاديمية  ،القاىرة  ،مصر ،ط،1996،1ص .190
)-(2

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالل الدين عبد الرحمان السيوطي  ،تحقيق  ،أحمد شمس الدين  ،دار

الكتب العممية ،بيروت  ،لبنان  ،ط،1998،1ج،2ص .29
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يد" و"يا رج ُل" "ويا ز ِ
يدان" ،و"زيدون"" ،ويا مصطفون "،وال ينادى
تقول ":يا ز ُ
يد "  ،و"يا
ضمير متكمم وال ضمير غائب فال يقال ":يا أنا"و ال "يا ىو" وحركة  " :يا ز ُ
رج ُل"
عمما نحو :
حركة بناء ال حركة إعراب كما زعم "الكسائي" و "الرّياشي"  ،وما كان ً
()1

يدا) فيو باق عمى تعريفو بالعممية ».
(يا ز ً

) -(1

ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،أبو حيان األندلسي  ،تحقيق  ،رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي  ،القاىرة ،

مصر  ،ط،1998،1ج ،4ص.2183،.2182
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المبحث الخامس :
القول في العامل في الخبر بعد " ما " النافية
النصب
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أوال  :رأي الكوفيين :
ذىب الكوفيون إلى َّ « :ن
أن " ما " في لغة أىل الحجاز ال تعمل في الخبر و ىو
منصوب بحذف حرف الخفض ».

()1

أدلة الكوفيين :
ا َّن
يون لمذىبيم بقوليم َّ :ن
إن القياس في "ما" أن ال تكون عاممة البتة  ،وىذا
حتج الكوف
نظ ار إلى أنيا حرف غير مختص  ،وانما يعمل الحرف إذا كان مختصا  ،كحرف الجزم ،
وحروف الخفض لما اختصت أُعممت  ،و "ما " تدخل عمى االسم و الفعل وليذا السبب
أُىممت في لغة بني تميم قياسا عمى عكس الحجازيين الذين أعمموىا لشبييا ب "ليس " من
يقو عمى العمل في الخبر كما عممت" ليس".
جية المعنى و ىو شبو ضعيف فمم َ

()2

وذىب "الفراء " من الكوفيين إلى  «:أن عمّة نصب الخبر بعد " ما" النافية ىو
احتج بقولو تعالى  ﴿ :ما ىذا بشرا﴾ يوسف
سقوط حرف الخفض  ،و ّ

" ، 31فبش ار"

منصوب بحذف حرف الخفض  ،ألن "الباء" استعممت فيو فال يكاد أىل الحجاز ينطقون
أحبوا أن يكون ليا أثر فيما خرجت منو فنصبوا عمى ذلك  ،و أما
إال بالباء فمما حذفوىا ّ
أىل نجد ومنيم بنو تميم فيتكممون بالباء و غير الباء فإذا أسقطوىا رفعوا».

ٌَ) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )19ج. 151 ،1
)(2

ينظر  :المصدر نفسو  ،المسألة (  ، )19ج،1ص 151

) -(3معاني القرآن  ،ج ،2ص. 42
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قائما" ىو قول أىل الحجاز  ،و
وذىب " ثعمب " إلى  « :أن قوليم " :ما ُ
عبد ا﵀ ً

قائم" ».
قد جاء القرآن بو  ،وبنو تميم يرف
عون فيقولون" :ما ز ٌ
يد ُ

()1

و يتّضح من ىذه النصوص أن "ما " النافية عند الكوفيين عاممة فقط في االسم أما الخبر
فال تؤثر فيو .
ثانيا رأي البصريين :
ذىب البصريون إلى « أن "ما " النافية عاممة في الخبر و ىو منصوب بيا ».

()2

أدلة البصريين :
يرى البصريون أن  " :ما " النافية شابيت ليس فأعطيت حكميا  ،ويذىب
يد قائماً" ىو قول :أىل الحجاز  ،وذلك أنيم رأوىا في معنى
"المبرد" أن قولك" :ما ز ٌ
ت في معنى "
صْ
فمما َخمُ َ
" ليس"  ،تقع مبتدأة  ،وتنفي ما يكون في الحال  ،و ما لم يقع ّ ،
نفي ْيو م ا فصل البتة حتى صارت كل واحدة
ليس " دلّت عمى ما تدل عميو و لم يكن بين ّ

تغني عن األخرى فأجروىا مجراىا ».

()3

« ثم إن أصل العمل لألفعال بدليل أن كل فعل البد لو من فاعل إال ما استعمل
زائدا أو في معنى الحرف  ،وما عمل من األسماء فمشبو الفعل  ،وأما الحرف فإنو إذا
اختص بما دخل عميو ولم يتنزل منزلة الجزء منو عمل فيو ،فإن لم يختص أو اختص
ولكن تنزل منزلة الجزء منو لم يعمل فيو  ،و"ما" من قبيل غير المختص  ،إالّ أنيم
شبيوىا ب"ليس" في كونيا لمنفي  ،وداخمة عمى المبتدأ والخبر  ،كما أن" ليس" كذلك

) -(1مجالس ثعمب  ،أبو العباس أحمد بن يحي ثعمب  ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون  ،دار المعارف  ،القاىرة ،
مصر  ،ط ، 1950 ، 2ج ، 21ص . 596
) -(2ينظر  :الكتاب  ،سيبويو  ،ج ، 1ص  ، 61 ،60و المقتضب  ،المبرد  ،ج،3ص . 189 ،188
) -(3المقتضب  ،المبرد  ،ج ،3ص . 188
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فراع أىل الحجاز ىذا الشبو فأعمموىا عمميا  ،فرفعوا بيا المبتدأ اسما ليا ونصبوا بيا
الخبر خب ار ليا ».

()1

انطالقا من ىذا رأى البصريون أن " ما " النافية عاممة في المبتدأ و الخبر لكنيم وضعوا
شروطا لعمميا :
)1

بإن الزائدة
أال يقترن اسميا ْ

)2

قائم"
أن ال ينقض نفي خبرىا ب"إالّ" فمذلك وجب الرفع نحو ":ما ز ٌ
يد إالّ ٌ

)3

تب"
أن ال يتقدم الخبر نحو":ما ُمسيئٌ من ْ
أع َ

)4

أالّ يتقدم معمول خبرىا عمى اسميا
()2

فان انتقض شرط من ىذه الشروط بطل عمميا .

فمما كثر استعمال "ما" عمى لغة الحجازيين ونزل القرآن بيا  ،قاس البصريون عمميا
عمى ىذا.
ثالثا  :موضع الخالف :
اختمف النحاة في عمل "ما" ومدى تأثيرىا عمى ركني الجممة المبتدأ والخبر ،فقال
البصريون عممت " ما " النافية الرفع والنصب في االسم و الخبر ،وقال الكوفيون عممت
في االسم الرفع ،أما الخبر فيو منصوب عمى حذف حرف الجر.
و راح كل فريق يدلي بحججو و يقدم تخريجا لتصوره

) -(1ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،السيوطي  ،ج ،1ص .389
) -(2ينظر :أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،ابن ىشام األنصاري  ،ج ، 1ص 282 ، 279 ،276
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فذىب الكوفيون إلى أن القياس في " ما " أالّ تعمل  ،وأعمميا أىل الحجاز لشبو
ضعيف بينيا وبين ليس و انطالقا من ىذا الشبو الضعيف لم تقو عمى العمل في الخبر
عمى عكس البصريين الذين رأوىا عاممة في االسم و الخبر؛ ألنيا فرع عمى" ليس"
فأجروىا مجراىا .
ال خالف بين الفريقين عمى أن " ما " فرع في العمل عمى "ليس"  ،إنما خالفيم حول
عمميا في الخبر .
ذىب "ابن جني" إلى أن  :ىناك حكمان في شيء واحد دعت إليو عمتين مختمفين  ،حكم
باإلعمال لعمة المشابية بينيا و بين ليس و حكم باإلىمال لعمة حرفيتيا و اشتراكيا في
الدخول عمى االسم و الفعل  ،فأىل الحجاز أعمموىا لمعمة األولى و بنو تميم أىمموىا
لمعمة الثانية و أجروىا مجرى (ىل) ،وغيرىا مما ال يعمل  ،ورأى بنو تميم أنيا حرفا داخل
()1

عمى الجممة المستقمة بنفسيا و مباشر لكل واحد من جزأييا .

أما قول الكوفيين أن الخبر بعد " ما " النافية منصوب بنزع الخافض فقد رفضو الكثير من
ّ
النحاة من بينيم "الرضي االستراباذي " الذي يرى  « :إن الباء الداخمة عمى الخبر ليست

بشيء  ،ألن "الباء" زائدة فإذا لم تثبت لم يحكم أنيا

محذوفة)2(.

كما عمّق "ابن يعيش " عمى قول الكوفيين بنصب الخبر بنزع الخافض و ىو " الباء "
بقولو  « :إن ما ذىب إليو الكوفيون ليس بسديد  ،وذلك أن " الباء " كان أصل دخولىا

)ٌ -(1نظر  :الخصائص  ،ابن جنً  ،ج ، 1ص .125
)  -(2شرح الرضى على الكافٌة ،االستراباذي ج ،2ص 190
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عمى ليس و " ما " محمولة عمييا الشتراكيما في النفي فال فرق بين الحجازية في
()1

ذلك و التميمية »

ل

والمعموم أن " ما " من الحروف المشتركة بين االسم و الفعل فحقيا أالّ تعم
كما ذىب إليو الكوفيين  ،فكيف زعم البصريون ّأنيا عممت الرفع و النصب  ،إذن فيناك

ما جعل "ما" تخرج عن القاعدة و ىو شبييا ب "ليس "  ،فيناك من يعتبر أن ىذا قياس
في المغة  ،والقياس في المغة ممتنع  ،فيرد المجيزون إن القياس يمتنع لو أنا نحن الذين
قضينا ليذه الحروف بيذا العمل بوجود ىذا الشبو  ،ولكن األمر عمى غير ىذا  ،والذي
حدث ىو أننا استقرأنا كالم العرب فوجدناىم يرفعون االسم ينصبون الخبر ب"ما" كان

يفعمون ب "ليس"  ،ثم إن القياس يمتنع في المغة في مدلوالت األلفاظ و معانييا  ،أما في
()2

األحكام اإلعرابية فال ».

اختمفت آراء الطرفين نظ ار الختالفيم في المقيس عميو  ،فالكوفيون قاسوا اإلىمال
عمى لغة التميميين  ،والبصريون قاسوا اإلعمال عمى لغة الحجازيين.
رابعا  :آراء النحاة في المسألة :
رأي ابن جني ( ت392ه ) :
يرى ابن جني  « :إن الشيء قد يشذ في االستعمال و يقوى في القياس فيكون
األولى ما كثر استعمالو و من ذلك المغة التميمية في " ما " ىي أقوى قياسا إن كانت
أسير في االستعمال و إنما كانت التميمية أقوى قياسا من حيث كانت عندىم ك
الحجازية ْ

"ىل " في دخوليا عمى الكالم مباشرة لصدري الجممة :الفعل والمبتدأ  ،كما أن
كذلك  ،إالّ أنك إذا استعممت أنت شيئا من ذلك فالوجو أن تحممو عمى ما كثر

)  -(1شرح المفصل  ،ابن يعيش  ،ج ، 2ص . 116
) -(2ينظر  :أوضح المسالك عمى ألفية ابن المالك  ،ابن ىشام األنصاري  ،ج ، 1ص . 373 ، 372
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الفصل األول:

أن القرآن نزل بيا  ،وأيضا إن رابك في
استعمالو و ىو المغة الحجازية  ،أال ترى ّ

الحجازية ريب من تقديم خبر أو نقض النفي فزعت إذا ذاك إلى التميمية ».

()1

رأي ابن الف ّخار ( ت :)419
الفخار" في "شرحو لجمل الزجاجي" أنو عمى مذىب البصريين
يتّضح من كالم" ابن ّ
في إعمال " ما " النافية عمل " ليس " حيث يقول  « :إذا جئت بعد خبر " ما " باسمين ،
وكان المرفوع منيما قبل المنصوب جاز ذلك مطمقا سواء كان المنصوب حقيقيا أو سببيا
()2

و ال فرق بين " ما " و " ليس " ».

كما يرى "ابن الفخار "  « :امتناع تقدم المنصوب "بما " عمى مرفوعيا  ،خالفا لباب "
ليس " ألن الفرع ال يقوى قوة األصل ».

()3

و ىذا يدل عمى أنو يرى أن " ما " عاممة فتحتاج إلى مرفوع و منصوب .

) -(1الخصائص  :ابن جني  ،ج ، 1ص . 125
)  -(2شرح الجمل  ،ابن الفخار  ،م  ، 1ص . 409
) -(3المصدر نفسو  ،م  1ص . 410
51

الفصل األول:

مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين

52

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

الفصل الثاني :
مواضع الخالف في مسائل القياس الصرفية بين

الكوفيين و البصريين

المبحث األول  :مسألة القوؿ في جواز جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر
سالـ
المبحث الثاني :مسألة القوؿ في ِكالَ و كمِتَا مثنياف لفظا ومعنى أو معنى
فقط
المبحث الثالث  :مسألة القوؿ في أصؿ االشتقاؽ الفعؿ أو المصدر
المبحث الرابع  :مسألة القوؿ في" أيمف في القسـ "  ،مفرد أو جمع
المبحث الخامس  :مسألة القوؿ في جواز التعجب مف البياض و السواد
دوف غيرىما مف األلواف .

52

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

المبحث األول:
مسألة جواز جمع العمم المؤنث بالتاء
جمع مذكر سالم

53

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

أوال  :رأى الكوفيين في المسألة:
ذىب الكوفيوف إلى  « :جواز جمع االسـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ نحو :
"طمحة" تجمع عمى "طمحوف"» .

)(1

أدلة الكوفيين:
َّ
احتج الكوفيوف عمى جواز جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ بقوليـ « :

إف

فيجمع بالواو
ذكر يعقؿ ُ
مي بو ُم ٌ
ىذا العمـ المؤنث بالتاء عبارة عف لفظ فيو عالمة تأنيث ُس َ
و النوف كالذي آخره ألؼ التأنيث نحو " :موسى" و "عيسى" فإنؾ تقوؿ في جمعو :
" ُموسوف" و"عيسوف" فكانت العمّة في ذلؾ أف العبرة فيو بالمعنى  ،والمعنى عمى التذكير ،
فوجب أف ُيذ ّكر بعالمة التذكير و ىي الواو و النوف كما في األلؼ» .

)(2

كما َّ
أكد الكوفيوف عمى ّ « :أنو يجوز جمع "طمحة" و ما شابيو بالواو و النوف  ،فتقوؿ في
وف" ؛ ألنو في التقدير جمع " "طَ ْمح " َّ
ألف الجمع قد تستعممِو العرب عمى
"طمحة" " :طَ ْم ُح َ
تقدير حذؼ حرؼ مف الكممة قاؿ الشاعر :

"و ُع ْقَبةُ األ َ ِ
الشير اَ ْألَصَِّـ"
ْعقَاب في ْ
َ

)-(1التبييف عف مذاىب النحوييف البصرييف و الكوفييف  ،أبو البقاء العكبري تحقيؽ  :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،
دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،لبناف  ،ط ،1986 ،1المسألة ( ، )26ص .219
) -(2المصدر نفسو  ،ص .221
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فَكسروه عمى ما ال ىاء فيو  ،واف كانت الياء في تقدير اإلسقاط جاز جمعو بالواو و
النوف كسائر األسماء المجموعة بالواو و النوف » .

)(1

و الواضح مف ىذه النصوص َّ
أف الكوفييف أجازوا الجمع بالواو و النوف حمالً عمى
المعنى ؛ َّ
ألف ىذا االسـ مذكر المعنى مؤنث المفظ وأجمع الكوفيوف عمى ّ « :أنؾ لو

سميت ُرجال "بحمراء" أو "حبمى" لجمعتو بالواو و النوف فقمت َ " :ح ْم َراؤوف " و " ُحْبمُوف " و
أشد َّ
ال خالؼ َّ
تمكنا في التأنيث مما في آخره تاء التأنيث ،
أف ما في آخره ألؼ التأنيث ُ
ألف ألؼ التأنيث ِ
ت الكممة عمييا و لـ تُ ْخرْج الكممة مف تذكير إلى تأنيث  ،و تاء
يغ ْ
ص َ
التأنيث ما ِ
ت الكممة مف التذكير إلى التأنيث و ليذا المعنى
ت الكممة عمييا  ،و ْ
أخ َر َج ْ
يغ ْ
ص َ
قاـ التأنيث باأللؼ في منع الصرؼ مقاـ شيئيف بخالؼ التأنيث بالتاء  ،و إذا جاز أف

يجمع بالواو و النوف ما في آخره التاء كاف ذلؾ مف طريؽ أولى ».

)(2

يوضح ىذا النص عممية القياس التي قاـ بيا الكوفيوف حيث قاسوا" تاء التأنيث " عمى
"ألؼ التأنيث" مع اقرارىـ َّ
أف "األلؼ" أشد تمكنا مف "التاء" ف فكما يجوز جمع ما آخره ألؼ
التأنيث بالواو و النوف يجوز كذلؾ فيما آخره تاء التأنيث .

)- (1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف و الكوفييف  ،كماؿ الديف أبو البركات عبد الرحمف ابف محمد بف
أبي سعيد األنبا ري  ،تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الطالئع  ،القاىرة  ،مصر  ، 2009 ،المسألة (، )4
ج ، 1ص . 52
) -(2المصدر نفسو المسألة (، )4ج،1ص 52
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ثانيا  :رأى البصريين :
يذىب البصريوف إلى ّأنو ال يجوز جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ

1

أدلة البصريين :
ذىب "سيبويو" إلى َّ « :أنؾ إذا سميت َرجالً ب "طمحة" أو "سممة" أو "جبمة" ثـ
أردت أف تجمعو جمعتو بالتاء  ،كما كنت ج ِ
ام َعوُ قبؿ أف يكوف اسما لرجؿ عمى األصؿ ،
َ

ات" ،
وىا بالتاء فقالوا َ " :رْب َع ْ
مع َ
أال تراىـ وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا َ ":رج ٌؿ َرْب َعةٌ" َو َج ُ
و لـ يقولوا " َربعوف"  ،وقالوا" :طمحة الطمحات" و لـ يقولوا" :طمحة الطمحيف" فيذا الجمع
عمى األصؿ ال يتغير عف ذلؾ » .

2

أما في حاؿ سميت رجال باسـ ينتيي بألؼ التأنيث مثؿ" :حمراء" فيرى سيبويو « :إنو
ُيجمع بالواو و النوف ؛ َّ
ألف التاء تدخؿ عمى ىذه األلفات فال تحذفيا و ذلؾ كقولؾ :

شيئا أشبيت عندىـ ؛ "أرضيات ودرييمات" »
ات" فمما صارت تدخؿ فال تحذؼ ً
" ُحْبمَ ْي ْ

3

و يرى "المبرد " إّنؾ إذا سميت رجال بشيء فيو ألؼ التأنيث  ،وأردت أف تجمعو

جمعتو بألؼ ونوف فقمت في "حمراء" – اسـ رجؿ – "حمراووف"  ،و ما كاف بالياء فإنؾ
تجمعو باأللؼ و التاء فتقوؿ في "طمحة طمحات" ،والفصؿ بينيما َّ
أف ما كاف فيو ألؼ
التأنيث

( ٌ - )1نظر
)- )2
)-(3
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مقصورة أو ممدودة فيي الزمة لو  ،فيجب أف يكونا عالمتيف لما ىو لفظ  ،ولفظ "
طمحة" مؤنث فال يجعؿ عالمتو الواو التي ىي مف عالمات المذكر  ،فمو سميت امرأة بػ "
جعفر " لـ تجمعيا بالواو و النوف بؿ باأللؼ والتاء ،وما كانت فيو عالمة تأنيث وجب أف
))1

تراعى فال تبدؿ بعالمة أخرى ».

و ذىب "السيوطي إلى أف البيت الذي احتج بو الكوفيوف  « :عقبة األعقاب » شاذ ال
()2

العمَ ْـ ».
يقاس عميو  ،مع إمكاف تأويمو بجعؿ األعقاب جمع عقبة بمعنى االعتقاب ال َ

رفض البصريوف أف يجمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ َّ
ألف األصؿ أف يجمع
يح ِممُيا.
باأللؼ و التاء مراعاة لعالمة التأنيث التي ْ
ثالثا  :موضع الخالف :
يكمف الخالؼ في ىذه المسألة في إجازة الكوفييف جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع
مذكر سالـ في حيف رفض البصريوف ىذا و ذىبوا إلى أنو يجمع باأللؼ و التاء .
اعتمد الكوفيوف في حكميـ ىذا عمى قياس التاء عمى األلؼ ( ألؼ التأنيث )  ،فرفض
البصريوف ىذا القياس « ألنو يؤدي إلى اجتماع عالمتيف متضادتيف ( التأنيث و التذكير )
)(3

في اسـ واحد و ذلؾ ال يجوز ».

و ذىب "الرضي" في" شرحو لمكافية" إلى َّ « :
ألف
أف قياس الكوفييف ليس بشيء ؛ ّ

األلؼ الممدودة تقمب واوا فتنمحي صورة عالمة التأنيث و إنما قمبوىا واوا د وف ياء
) -(1التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة (  ، )26ص 223

) -(2ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي  ،تحقيؽ :أحمد شمس الديف  ،دار الكتب
العممية  ،ط، 1998 1ج ،1ص . 151
) -(3اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة ( ، )4ص 53

57

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

لتشابييا في الثقؿ كما قيؿ في "صح اروات" و األلؼ المقصورة تحذؼ و تبقى الفتحة قبميا
دالة عمييا و إنما تحذؼ الممدودة والمقصورة نسبيا حذؼ التاء لمزوميما الكممة فكأنيما
()1

الميا ».
ُ

و ذىب البصريوف إلىَّ «:
أف تاء التأنيث مف حكـ األلفاظ ،والواو و النوف مف
()2

عالـ ات( األلفاظ) فمو جمع بالواو و النوف لتناقض؛ َّ
ألف تذكير المفظ ضد تأنيثو ».

رد البصريوف عمى قوؿ الكوفييف َّ
أف العبرة بالمعنى ،فيجب أف يجمع العمـ المؤنث
كما ّ
بالتاء جمع مذكر سالـ؛ألنو مذكر المعنى ،بقوليـ  :بؿ العبرة بالمفظ  ،أال ترى أنيـ جمعوا
ألنيا ال تدخؿ عمى بناء
"طمحة" عمى "طمحات"  ،و العمّة في ذلؾ أف الواو و التاء لفظ ّ

مذكر  ،أال ترى أنؾ تقوؿ في جمع "حبمى" " :حبميات"  ،فمو كانت األلؼ ثابتة لـ يدخؿ

 و ًاوا ؛عمييا عمـ التأنيث الذي ىو لمجمع  ،ولكنؾ تُْب ِد ُؿ مف األلؼ – إذا كانت ممدودة
أما "طمحة" فمو قمت
فإنما تدخؿ عالمة التأنيث و عالمة التذكير عمى شيء مؤنث فيو  ،و ّ
()3

المحاؿ».
في جمعيا "طمحتوف" لَمَ ْزمؾ أف تكوف ّأنثتو وذ ّك َرتو في حاؿ و ىذا ىو ُ

ؼوافؽ ما ذىب إليو" المبرد وسيبويو" في جمع ما آخره ىاء التأنيث
أما "ابف السراج " ي
ّ

بالواو و النوف.

()4

و يتجمى مف النصوص السابقة َّ
أف البصرييف راعوا عالمة التأنيث في آخر االسـ
احتكاما
فجمعوه باأللؼ و التاء كما ُيجمع االسـ المؤنث
ً

لمّفظ ،و احتكـ الكوفيوف لممعنى

فجمعوه بالواو و النوف فاختمفت آراؤىـ و تحميالتيـ.

( - )1شرح الرضي عمى الكافية  ،رضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذي  ،تعميؽ  :يوسؼ حسف عمر  ،جامعة قاز

بونسف  ،بنغازي  ،ليبيا  ،ط، 1996 ، 2ج373 ، 3

( -)2التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة ( ، )26ص .373
( -)3
)-)4

المقتضب  ،المبرد ،ج،4ص.8،7
ينظر  :األصوؿ في النحو  ،ابف السراج ،ج ،2ص .420
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رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
الوراق ( ت  325هـ ) :
رأي أبي الحسن بن عبد اهلل ّ
الوراؽ  « :واعمـ َّ
أف ما كاف عمى ( فَ ْعمَةٌ ) و كاف اسما
يقوؿ ابف ّ

َّ
فإف جمعو باأللؼ و

ؾ
التاء  ،و تحريؾ الحرؼ األوسط منو لمفصؿ بينو و بيف االسـ و النعت  ،وذلؾ كقولَ ُ
ات" ثـ
ص ْحفَةٌ"  ،و" تَ ْم َرةٌ"  ،تقوؿ في جمعيا " :
ص ْح ٌ
فات"  ،و" تمر ُ
ُ
جفنات" و " َ
" َج ْفَنةٌ " ،و " َ

يواصؿ حديثة َّ :
بأف تحريؾ األوسط إذا كاف اسما ليفصؿ بيف االسـ و النعت فتقوؿ في

ات فتحرؾ الوسط و تقوؿ في "عْبمة  :ع ْب ِ
"ص ْحفَةٌ صحفَ ِ
الت" فال تحرؾ األوسط  ،وانما
َ
َ
ََ
َ
()1
ِ
النعت عمى حالو َّ
ألف الصفة أثقؿ مف االسـ».
االس َـ بالتحريؾ ،و تركوا أوسط
ُّ
خصوا ْ
رأي ابن عقيل ( ت  769هـ ) :
يقوؿ في كتابو "المساعد عمى تسييؿ الفوائد"  :و يجمع باأللؼ و التاء قياسا ذو تاء
عمما " كطمحة و فاطمة"  ،واسـ الجنس " كفاطمة"  ،والعمـ المؤنث
التأنيث مطمقا أي ً :

كسمَ َمة " ،وصفة المذكر الذي ال يعقؿ
العاري مف عالمة التأنيث "كزينب" أو ممتبسا بيا " َ

نحو  ":درييمات"  ،وما كاف عمى فَ ْع َالء التي ال أفعؿ ليا نحو " :امرأة عجزاء"  ،و" نساء

عج ازوات" وما سوى ىذا فمقصور عمى السماع كقوليـ في "سماء – سماوات" و في" أرض
أرضات" فيذا فيحفظ و ال يقاس عميو.

()2

)-(1
الوراؽ  ،تحقيؽ  ،محمود جاسـ محمد الدرويش  ،مكتبة الرشد  ،الرياض ،
عمؿ النحو  ،أبو الحسف محمد بف عبد ا﵀ ّ
المممكة العربية السعودية  ،دط  ،دت  ،ص . 226 ، 225

) -(2المساعد عمى تسييؿ الفوائد  ،بياء الديف بف عقيؿ  ،تحقيؽ  :محمد كامؿ بركات مكتبة الممؾ فيد الوطنية  ،مكة
المكرمة  ،المممكة العربية السعودية  ،ط ، 2001 ، 2ج. 76 75 ، 1
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المبحث الثاني :
مسألة القول في "كال" و "كمتا" مثنيان
لفظا و معنى أو معنى فقط
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب الكوفيوف إلى « َّ
أف " ِكال " و " كمتا " فييما تثنية لفظية ومعنوية وأصؿ "كال"
" ُك ُّؿ " فخففت الالـ  ،وزيدت األلؼ لمتثنية  ،وزيدت التاء في " كمتا " لمتأنيث  ،واأللؼ في "
َّ
الع ْمر ِ
لمزو ِم ِي َما اإلضافة ».
الز َ
اف" و لزـ حذؼ النوف منيما ُ
يداف " و " َ

()1

أدلة الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى َّ :
أف األلؼ في "كال" و "كمتا" لمتثنية

».

()2

 ،و يقوؿ الفراء :

ْن آ َت ْ
ت أ ُ ُكلَ َها ﴾ [ الكيؼ آية ، ]33فمـ يقؿ آتَتَا ،و ذلؾ
في تفسيره لقولو تعالى﴿ ك ِْل َتا ْال َج َّن َتٌ ِ

َّ
أف كمتا اثنتاف ال يفرد واحدتيا  ،وأصمو " ُك ُّؿ" كما تقوؿ لمثالثة " ُك ُّؿ" فكاف القضاء أف يكوف
لمثنتيف ما كاف لمجمع ال أف يفرد لمواحدة شيء فجاز توحيده عمى مذىب " ُك ُّؿ" و تأنيثو

جائز  ،لمتأنيث الذي ظير في "كمتا"  ،و كذلؾ فافعؿ " بكمتا" و" كال" إذا أضفتيف إلى
ووحد  ،ومف التوحيد  :قولو تعالى َ ﴿ :و ُكلُّ ُه ْم آتٌِ ِه ٌَ ْو َم
معرفة و جاء الفعؿ بعدىف فاجمع
ّ
()3
ْال ِق ٌَا َم ِة َفرْ ًدا﴾ [ مرٌم آ .» ]95
إضافة إلى « أنَّ الضمٌر ٌعود إلٌهما بلفظ التثنٌة فً بعض المواضع كقول الشاعر :
[من البسٌط]

) -(1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة ( ، )62ج ،2ص. 13
) -(2أسرار العربية  ،أبو البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنباري  ، ،تحقيؽ  ،محمد بيجت البيطار ،
مطبوعات المجمع العممي العربي  ،دمشؽ  ،سوريا  ،دط ،دت
) -(3معاني القرآف  ،ىأبو زكريا يحي بف زياد الفراء  ،عالـ الكتب  ،بيروت  ،لبناف  ،ط ،1983 3ج ، 2ص142
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اب
َق ْد أَ ْقعْ لَ َعا
َكَلأنفٌه َما َر َ
ِ

ي بٌن ُه َما
الجرْ ُ
ٌِن ج َّد َ
ك ََِل ُه َما ح َ

»

فعاد الضمٌر " هما " فً أنفٌهما على" كَل" السابقة له  « ،و تنقلب األلف فً "كلتا
و ّ
كَل" إلى ٌاء فً حالة النصب و الجر  ،إذا أضٌفتا إلى مضمر تقول  « :رأٌت الرجُلٌن
ُ
مررت بالرجلٌن كلٌهما » و لو كانت األلف المقصورة لم تنقلب كألف
ُكلٌهما » « و
"عصا" و" رحا "» ، ) 2( .فدل هذا أنَّ فٌهما إفرادا لفظٌا و تثنٌة َمعْ َنوٌة .
ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
ذىب البصريوف إلى " َّ
أف "كال " و " كمتا " مفردتاف لفظا و مثنياف معنى  ،و األلؼ
فييما كاأللؼ في "عصا" و" رحا" .

)(2

أدلة البصريين :
استدؿ البصريوف عمى َّ
أف "كال " و " كمتا " مفردتاف لفظًا  ،مثنياف معنى بقوليـ :
« َّ
بأف األلؼ فييما ليست لمتثنية  ،إذ لو كانت لمتثنية  ،النقمبت في حاؿ النصب و الجر
المضمر فرعو تقوؿ  " :رأيت
المظير  ،و إنما ُ
المظير ؛ ألف األصؿ ىو ُ
إذا أضيفتا إلى ُ

أيت كمتا
الرجميف " و " مررت بكال الرجميف "  ،و كذلؾ تقوؿ في المؤنث  ،و " ر َ
كال ُ

المرأتيف "  ،و لو كانت لمتثنية لوجب أف تنقمب مع المظير كما تنقمب مع المضمر  ،فمما
لـ تنقمب َّ
دؿ عمى أََّنيا ألؼ مقصورة  ,ليست لمتثنية ».

)(3

) -(1المباب ،في عمؿ البناء و اإلعراب ،أبو البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف العكبري  ،تحقيؽ  ،غازي مختار طميمات  ،دار

الفكر  ،دمشؽ  ،سوريا  ،ط ،1995 1ج. 394 ، 399 ، 1
 -2أسرار العربٌة  ،ابن األنباري  ،ص .88
)ٌ -(2نظر أسرار العربٌة  ،ابن االنباري ،ص ، 286واإلنصاف فً مسائل الخَلف ابن األنباري  ،ج ،13،2و اللباب فً
علل البناء اإلعراب.
) –(3اإلنصاف فً مسائل الخَلف ،ابن االنباري  ،المسألة (، )62ج،2ص.21
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إضافة إلى  « :أف الضمير يعود عمى "كال " و " كمتا " تارة باإلفراد اعتبا ار بالمفظ و تارة
ْن آ َت ْ
ت أ ُ ُكلَ َها
ًا
بالتثنية
اعتبار بالمعنى يقوؿ تعالى  ﴿ :ك ِْل َتا ْال َج َّن َتٌ ِ
)(4
الضمٌر إلى اللفظ » .

﴾ [الكهف آ  ،]33ف ُر َّد

طؽ بالواحد مف " ك ُؿ " بخالؼ المثنى
كما احتج البصريوف لمذىبيـ  « :بأنو ال ُي ْن ُ

كما أنيما ال ُيضافاف إلى المثنى  ،ولو كانا مثنييف لمزـ أف يضاؼ الشيء إلى نفسو وىو

باطؿ أال ترى أنؾ ال تقوؿ " :مررت بيما اثنييما  ،كما ال تقوؿ بو واحده "».

)(1

ثالثا  :موضع الخالف :
اختمفت رؤية كؿ مف البصرييف و الكوفييف ؿ "كال " و "كمتا "  ،فالبصريوف يروف أنيما
اسميف مفرديف مقصوريف فييما إفراد لفظي و تثنية معنوية عمى عكس الطرؼ اآلخر الذي
يرى أنيما مثنياف لفظا و معنى .

)(2

و يرى الشجري في أماليو :

« َّ
أف " كال " و " كمتا " ُحمال عمى حكـ المفردات في

إضافتيما إلى المظير ،و عمى حكـ المثنيات في إضافتيما إلى المضمر  ،وىذا نظ ار ؛
َّ
ألف اإلعراب بالحركات أصؿ لإلعراب بالحروؼ  ،واالسـ الظاىر  ،أصؿ لممضمر فأعطيا
اإلعراب األصمي في إضافتيما إلى األصؿ الذي ىو المظير  ،و أعطيا شكؿ إعراب
التثنية الذي ىو إعراب فرعي في إضافتيما إلى الفرع الذي ىو المضمر ».

)(3

) –(4أسرار العربٌة  ،ابن األنباري  ،ص . 286
)-(1المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري ،ج. 399 ، 1

)-(2ينظر  :أمالي الشجري  ،ىبة ا﵀ بف عمي بف محمد بف حمزة العموي  ،مكتبة القاىرة  ،مصر  ،ط،1992،1
ج،1ص ، 290وشرح المفصؿ  ،مزفؽ الديف ابف عمى ابف يعيش النحوي  ،تعميؽ  :مشيخة األزىر  ،إدارة الطباعة المنيرية
،دب،دت،ج،2ص4
)- (3أمالي الشجري  ،الشجري  ،ج. 291،1
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الفصؿ الثاني :

بأف " كال" مأخوذة مف " ُك َّؿ" ؛ َّ
و رفض البصريوف قوؿ الكوفييف َّ
ألف " ُك ُؿ" لإلحاطة و
"كال" لمعنى مخصوص فال يكوف أحدىما مأخوًذا مف اآلخر ».

)(4

و يرى "ابف يعيش" َّ
إف  " « :ألؼ " " كال" و "كمتا" تجري مجرى ألؼ "عصا" "رحا"
واذا أضيفتا إلى الظاىر في حاؿ النصب و الجر و الرفع و ىو القياس َّ
ألف "كال" و كمتا "
اسميف مفرديف مقصوريف » .

)(1

و ذكر "سيبويو "عف" الخميؿ" :
((2

النصب » .

 ،فمو كانا ُمثنيف لوجب النطؽ بالواحد منيما .
جعمو " كال " بمنزلة " :عميؾ" و "لديؾ" في الجر و
« ْ

لما
فيُـ يقولوف في الظاىر " مررت بكال أخويؾ "و "رأيت كال أخوي َ
ؾ" فحمموا "كالً" ّ

اتصؿ بالمكنى عمى (عمييما) و( لدييما) في حاؿ النصب و الجر و قالوا :في حاؿ الرفع
"جاء أخواؾ كالىما" شبيوا " كمييما" لمزوـ اإلضافة بػ (عمييما) لما اجتمعا في لزوـ
اإلضافة وانما حمموه في الجر و النصب عمى ( عميؾ) دوف الرفع ؛ َّ
ألف ( عميؾ)  ،و
(لديؾ) و ىذا (عميو) و (لديو) ظرفاف يقعاف في موضع الجر و النصب ،و السبيؿ الى
الرفع فييما فَ َح ْم َؿ " كال" عمييما في الحاليف المتيف يكوناف ليما و ليست األلؼ في "كال"
ألؼ تثنية.

)(4

)(3

 -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري ،ج،2ص . 21

) -(1شرح المفصؿ  ،ابف يعيش ،ج،2ص .4
) -(2الكتاب  ،سيبويو  ،ج،3ص . 413

)(3
سيد عمي
شرح كتاب سيبويو ،أبو سعيد السيرافي الحسف بف عبد ا﵀ بف المرزباف  ،تحقيؽ  :أحمد حسف ميدلي وعمي ّ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،لبناف ،ط،2008،1ج،4ص .162
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بناء عمى ىذا اختمفت نظرة الفرقيف في األلؼ في "كال"  ،فالبصريوف يروف أف األلؼ
و ً

فييا أشبيت األلؼ في "لدى" و "عمى"  ،والكوفيوف يروف إنيا أشبيت األلؼ التي في
"الزيداف".

رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي الشجري ( ت546ه ) :
يرى الشجري إف األلؼ في" كالىما " ،والياء في " كمييما " ليستا بحرفي تثنية بؿ ىما
في موضع الـ الفعؿ  ،و نظ ار لمزوميما  ،فقد تجاذبيما اإلفراد و التثنية  ،فكاف لفظ اىما
لفظ المفرد  ،ومعناىما معنى المثنى  ،و ُحممتا بحكـ لفظييما عمى المفردات  ،وبحكـ
معناىما عمى المثنيات  ،فأعربا باإلضافة إلى المظير بالحركات المقدرة فقيؿ ِ ":كال
غالميؾ" و "كمتا جاريتيؾ" في الرفع و النصب و الجر.

)(1

رأي ابن عصفور (  669هـ ) :
يقوؿ ابف عصفور في "شرحو لجمؿ الزجاجي" بعد أف تطرؽ لمخالؼ بيف الكوفييف
والبصرييف في مسألة " ِكال " و" كمتا" و بعد عرضو ألدلة الفريقيف :وكثي ار ما يخبر "بكال"
و " كمتا" إخبار المفرد  ،مع َّ
أف "كال" و " كمتا" شابيت " عمى " و "لدى" في شدة اتصاليما

(ٌ -))1نظر  :أمالً الشجري  ،الشجري ،ج،1ص.291،290
(ٌ-)2نظر:شرح جمل الزجاجً،أبو الحسن علً بن مؤمن بن محمد ابن عصفور االشبٌلً،اشراف اٌمٌل بدٌع ٌعقوب،دار الكتب
العلمٌة،بٌروت ،لبنان،ط،1988،1ج،1ص.249،247،244

65

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

ياءا مع المضمر كما فعموا ذلؾ في " لديو" و عميو" لشدة
بالمضمر  ،وليذا قمبوا ألؼ "كال" ً
((2

افتقار المضمر لما قمبو  ،و َّ
ألف "كال " أيضا ال تستعمؿ إالّ مضافة .

66

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

المبحث الثالث :
مسألة القول في أصل االشتقاق الفعل
أو المصدر
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الفصؿ الثاني :

رأي الكوفيين في المسألة:
ذىب الكوفيوف إلى َّ
أف المصدر مشتؽ مف الفعؿ وفرع عميو و الفعؿ سابؽ لو وىو
ٍ
ثاف بعده.

((1

أدلة الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى َّ «:
مأخوذ مف الفعؿ  ،وأف الفعؿ أصؿ لممصدر ،
أف المصدر ُ

قياما" فتعؿ
صح فتقوؿ  ":قاـ ز ٌ
يصح إذا ّ
والدليؿ أف المصدر يعتؿ إذا اعت ّؿ الفعؿ و ّ
يد ً

فيصح
العتالؿ يعد "ّ ،

"القياـ" العتالؿ "قاـ" وكذلؾ تقوؿ":وعد يعد عدةً "فتعؿ ّ
عدةً
المصدر لصحة فعمو َّ ،
فدؿ ىذا عمى َّ
أف المصادر بعد األفعاؿ و تابعة ليا وأف األفعاؿ
)(2

ىي األصوؿ التي أخذت منيا ،فمذلؾ تبعتيا في التصحيح و االعتالؿ » .

كما َّ
أف  « :المصدر معموؿ الفعؿ  ،وال شؾ أف رتبة العامؿ قبؿ رتبة المعموؿ إضافة
ِ
إلى َّ
الم َؤ َّك ِد فَدؿ ىذا عمى أف
أف المصدر يذكر
ً
الم َؤ ّكد قبؿ رتبة ُ
توكيدا لمفعؿ  ،و رتبة ُ
)(3

المصدر مأخوذ مف الفعؿ » .

كما َّ
يص ُد َر عنو غيره
ًا
المص َد َر" َم ْف َع ُؿ" بابو أف يكوف
أف«
أما أف ْ
ْ
صادر عف غيره  ،و ّ
)(4

فال » .

) -(1ينظر :أسرار العربية ،ابف األنباري ،ص  173و اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري  ،المسألة ()28
،ج ،1ص ، 206و االيضاح في عمؿ النحو  ،أبو القاسـ الزجاجي  ،تحقيؽ  :مازف المبارؾ ،دار النفائس  ،بيروت ،
لبناف  ،ط ، 1979،3ص.56

) -(2اإليضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص.60
) -(3أسرار العربية ،ابف األنباري  ،ص . 174
) -(4التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة(،)06ص.147
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بأف المصدر ال يتُصور معناه ما لـ يكف "فع ُؿ ِ
كما احتجوا َّ « :
فاعؿ " والفاعؿ وضع
)(1

يفع ُؿ" ؛ فينبغي أف يكوف الفعؿ الذي ُيعرؼ بو المصدر أصال لممصدر» .
لو " فَ َع َؿ و َ
و تعد ىذه الحجج أىـ ما احتج بو الكوفيوف في ىذه المسألة .
ثانيا  :رأي البصريين في مسألة :
)(2

ذىب البصريوف إلى َّ
أف الفعؿ مشتؽ مف المصدر .
أدلة البصريين

أما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ األحداث و بنيت لما
يقوؿ " سيبويو " في كتابو  « :و ّ
)(3

مضى ولما يكوف و لـ يقع و ما ىو كائف لـ ينقطع » .

و يقصد سيبويو " « :باألمثمة" األبينة  ،و أبينة األفعاؿ مختمفة فمنيا عمى ( فَ َع ُؿ) نحو :
أما قولو  :و قد أخذت مف المصادر التي تحدثيا األسماء  ،وانما أراد باألسماء
"ظَ ُرؼ" ّ ،
أصحاب األسماء وىـ الفاعموف ».

)(4

يقر بأف الفعؿ مشتؽ مف المصدر.
 ،فسيبويو ُّ

يذىب "ابف السراج " إلى« َّأنو ال وجود لفعؿ إالّ وقد تقدمو مصدر ،فإذا نطقت بالفعؿ
فقد وجب المصدر الذي أُخذ منو  ،ووجب اسـ الفاعؿ  ،ولو كانت المصادر مأخوذة مف
الفعؿ كاسـ الفاعؿ لما اختمفت كما ال يختمؼ اسـ الفاعؿ ».

) -(1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري ،المسألة (، )28ج،1ص.206

)(5

) -(2ينظر  :الكتاب سيبويو  ،ج ،1ص ،12و األصوؿ في النحو  ،ابف السراج  ،ج ، 3ص. 85
) -(3الكتاب  ،سيبويو ، ،ج ،1ص 12
 -(4شرح كتاب سيبويو  ،السيرافي ،ج،1ص16،15
) -(5األصوؿ في النحو  ،ابف السراج ،ج،3ص85
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كما َّ «:
أف الفعؿ يدؿ عمى حدث و زماف مخصوصيف فكاف مشتقا و فرعا عف
المصدر كمفظ" :ضارب ومضروب و تحقيؽ ىذه الطريقة َّ
أف االشتقاؽ يراد بو تؾ ثير
المعاني  ،وىذا النوع ال يتحقؽ إالّ في الفرع الذي ىو الفعؿ  ،و ذ ؿؾ أف المصدر لو معنى
واحد وىو داللتو عمى الحدث فقط  ،وال يدؿ عمى الزماف بمفظو  ،والفعؿ يدؿ عمى الحدث
و الزماف المخصوص فيو بمنزلة المفظ المركب فإنو يدؿ عمى الحدث والزماف المخصوص
 ،فإنو يدؿ عمى أكثر مما يدؿ عميو المفرد و ال تركيب إ الّ بعد الداللة عمى الحدث وحده »
)(1

.

فدؿ ىذا عمى َّ
أف المصدر أصؿ و الفعؿ فرع عميو .
صدر عنو  ،و لو كاف المصدر قبؿ
ًا
و « ُسمي المصدر
ألنو المكاف الذي َي ُ
مصدر ّ

الفعؿ مأخوذ منو لوجب أف يكوف لكؿ مصدر فعؿ قد أُخذ منو ال محيص عف ذلؾ وال

ميرب منو  ،فمما كاف في كالـ العرب مصادر كثيرة ال أفعاؿ ليا البتة مثؿ " :العبودية" و
)(2

البّن َوةُ" وما أشبو ذلؾ مما يطوؿ تعداده التي لـ تؤخذ مف األفعاؿ» .
" ُ

أف المصدر يقوـ بنفسو و ال يحتاج
فدؿ ىذا عمى أف المصدر ىو األصؿ إضافة إلى ّ «:

إلى ذكر الفاعؿ  ،والفعؿ ال يجوز أف نذكره خاليا مف االسـ  ،فوجب أف يكوف المصدر
)(3

أصال لمفعؿ و الفتقار الفعؿ إليو » .
الستغنائو عف الفاعؿ ً

متقدـ ا عميو وأصالً لو.
انطالقا مف كؿ ىذا كاف المصدر سابقا لمفعؿ و
ً

) -(1التبييف عف مذاىب النحوييف ،العكبري  ،المسألة ص . 145
) -(2االيضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص . 59، 58
)(3
الوراؽ ،ص.360
 -عمؿ النحو ،ابف ّ
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ثالثا:موضع الخالف:
تعد مسألة أصؿ االشتقاؽ الفعؿ أو المصدر « موضوع جداؿ بيف البصرييف
والكوفييف فالبصريوف يرو َّف إف االسـ ىو األصؿ والفعؿ فرع عميو والكوفيوف يخالفونيـ في
)(1

ىذا  ،ويروف إ َّف الفعؿ ىو األصؿ ،واالسـ فرع عميو» .

أف يكوف قبؿ
وأما قوؿ الكوفييف «بإ َّف الفعؿ يعمؿ في المصدر ومف شرط العامؿ َ

المعموؿ فيو ،فيجب إذف أف يكوف الفعؿ قبؿ المصدر،قيؿ :ىذا ساقط َّ
،ألف الحرؼ يعمؿ
في األسماء واألفعاؿ ولكنيا ليست بأصؿ لألسماء واألفعاؿ ».

)(2

مي مصد ار لصدور الفعؿ عنو
ورفض الكوفيوف قوؿ البصرييف  «:إف اؿمصدر ُس َّ
ِ
اد
ذب »أي "مركوب فاره" و"مشروب
الم َر ُ
ٌ
رب َع ُ
،و َم ْش ُ
،كما قالوا ْ َ«:مرك ُ
عذب" ،و ُ
ب فَاره َ
)(3

المفعوؿ ،ال الموضع فال تمسؾ لكـ بتسميتو مصد ار » .

ورد البصريوف عمي قوؿ الكوفييف  «:إف اعتالؿ الفعؿ ُيوجب اعتالؿ مصدره َّ ،
بأف
ّ

اعتالؿ األفعاؿ ليس عمّة موجبة العتالؿ المصادر ،وانما يعتؿ مف المصادر ما لزمو مف
الثقؿ ما لزـ الفعؿ ،وما لـ يمزمو ذلؾ صح معناه فمـ يجب مف ذلؾ أف تكوف المصادر
مشتقة مف األفعاؿ كما زعمتـ لمفارقتيا ليا في االعتالؿ الذي جعمتموه َدلِيمَ ُكـ».

)(4

فاختمفت حججيـ وأدلتيـ اختالفا آلراءىـ وتمسؾ كؿ طرؼ بمذىبو .

) -(1فً النحو العربً نقدو توجٌه  ،مهدي المخزومً  ،دار الرائد العربً  ،بٌروت  ،لبنان ،ط ، 1986 ،2ص . 103
) -(2علل النحو  ،ابن الوراق  ،ص . 360
) -(3اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري ،المسألة( ، )28ج، 1ص. 207 ،206
) -(4اإلٌضاح فً علل النحو  ،الزجاجً  ،ص. 60
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ابعا :آراء العمماء في المسألة :
ر ً
رأي أبي عمي الفارسي (ت377ه):
ذىب أبو عمي الفارسي إؿى «:أف األسماء ىي األ َُو ُؿ لألفعاؿ ،ألنيا مأخوذة مف نوع
منيا ىو المصدر ،والدليؿ عمى أنيا مأخوذة منيا َّ
لألبنَِية الثالثة دؿ
أف األفعاؿ إذا صيغت ْ
كؿ بناء عؿى حدث مخصوص مع داللتو عمى الزماف ،والمصدر قبؿ أف يصاغ الفعؿ منو
ال يخص حدثا بعينو لكنو ُيعـ بداللة األحداث الكائنة في جميع األزمنة ،وحكـ الخاص أف
)(1

يكوف مف العاـ فحكـ الفعؿ إذف أف يكوف مف المصدر فيو أحد ما يدؿ عمى ىذا » .
رأي أبي القاسم الزجاجي (337هـ):
َّ
أكد الزجاجي في اإليضاح

أف ما ذىب إليو البصريوف في ىذه المسألة ىو الصحيح ،

دعما ليا بالحجج والبراىيف ثـ ناقش أدلة الكوفييف مبينا
وم ً
وراح يناقش أدلة البصرييف مثريا ُ
ومدحضا لحججيـ وأدلتيـ .
فساد ما ذىبوا إليو
ً

)(2

) -(1المسائؿ المشكمة  ،أبو عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي  ،تعميؽ  :يحي مراد ،دار الكتب العممية ،
بيروت  ،لبناف  ،ط،2003،1ص. 18
) -(2ينظر  :اإليضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص (. )63-56
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المبحث الرابع :
مسألة القول في "أيمن في القسم" مفرد
أو جمع
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الفصؿ الثاني :

أوال:رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب الكوفيوف إلى َّ
أف " أيمف في القسـ " جمع يميف.

)(1

أدلة الكوفيين :
استدؿ الكوفيوف عمى َّ «:
أفعؿ "،وىو وزف يختص
أف" ُ
أيمف" جمع يميف ألف وزنو " ُ
عمي أ َْي ُم ُف
بو الجمع ،وال يكوف في المفرد  ،يدؿ عميو التقدير في قولو «أ َْي ُم ُف ا﵀ » أي َّ ":
)(2

عمي فيما أُقسـ بو" » .
ا﵀" ،أي" :أيماف ا﵀ َّ

ذىب "الفراء" إلى َّ :
أف "أيمف" جمع يميف وىمزتو ىمزة قطع ،لكنيـ يح ذفونيا لكثرة
)(3

االستعماؿ  ،ويتضح أف ىمزة "أيمف" ىمزة قطع لكنيا ُوصمت لكثرة االستعماؿ».

والدليؿ عمى َّ «:
أف ىمزة «أ َْي ُم ُف »ىمزة قطع َّأنيا تأتي مفتوحة وال تكوف ىمزة الوصؿ
)(4
مفتوحة » .
بأنيا «:بقيت عمى ما كانت عميو في األصؿ
عمّؿ الكوفيوف بقاء الفتح في ىمزة "أيمف" ّ
 ،ولو كانت كما زعـ البصريوف في األصؿ ىمزة وصؿ لكاف ينبغي أف تكوف مكسورة عؿ ى
حركتيا في األصؿ  ،و الذي يدؿ عمي أنيا ليست ىمزة وصؿ أنيا تثبت في قوليـ ُ «:أـ
ألفعمف» فتدخؿ اليمزة عمى الميـ وىي متحركة ،فمو كانت ىمزة وصؿ لوجب أف تحذؼ
﵀
ّ
)(5

لتحرؾ ما بعدىا » .

)(1
حياف
ُ -ي ْنظر :المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري  ،ج،1ص ،380وارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،أبو ّ

األندلسي  ،تحقيؽ :رجب عثماف محمد  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ،ط ، 1998 ،1ج  ،4ص  ، 1770وىمع
اليوامع  ،السييوطي ،ج ، 2ص. 395
)(2

 -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري  ،المسألة (، )59ج، 1ص. 345

) -(3ارتشاؼ الضرب ،أبو حياف األندلسي ،ج ، 4ص. 1770
) -(4ىمع اليوامع  ،السيوطي  ،ج،2ص. 395
) -(5اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة (، )59ص. 346
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ومف ىنا حكـ الكوفيوف عمى َّ
َيمف "ىمزة قطع قياسا ليا عؿ
أف ىمزة "أ ُ
الجموع .

ى بقية أوزاف

ثانيا :رأي البصريين في المسألة :
)(1

ذىب البصريوف إلى َّ
الي ْمف.
مف ا﵀ »في القسـ اسـ مفرد مشتؽ مف ُ
أف « ْأي ُ
أدلة البصريين :

ِ
َّ
جمعا لما ُكسرت »
احتج البصريوف لمذىبيـ بكسر ىمزة " ايمف" فمو كانت ً

)(2

وذىب "المبرد " إلى « َّ
أف األلؼ (اَيمف) التي تدخؿ لمقسـ مفتوحة ألنو اسـ غير متمكف
ألفعمَ َّف»  ،و الذي يدؿ عؿى ّأنيا ألؼ وصؿ
وليس بواقع إالّ في القسـ تقوؿ  «:اَ ْي ُم ُف ا﵀ ْ
)(3
يم ُف ا﵀ أل ْفعمَ َّف ».
سقوطيا في اإلدراج تقوؿ َ «:و ُ
وجاء في" كتاب سيبويو " «:زعـ يونس أف ألؼ « ايـ » موص ولة ،وكذلؾ تفعؿ العرب
)(4

الر َج َؿ وكذلؾ اَ ْي ُم ُف ».
،وفتحوا األلؼ التي في ُ

ويتضح مف كالـ "سيبويو والـ برد" َّ
بأف «اَيمف »عندىـ مفتوحة األلؼ وىمزتيا ىمزة
وصؿ .
ومما يدؿ عمى َّأنيا اسـ مفرد «:التصرؼ فييا بأنواع التخفيؼ فحذفوا نونو تارةً ،

وقالوا ْ «:اي ْـ ا﵀ » ومنيـ مف يكسر اليمزة حمال ليا عمي نظائرىا مف ىمزات الوصؿ

) -(1ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ابف ىشاـ األنصاري  ،تحقيؽ محمد الخطيب ،السمسمة التراثية،الكويت ،دط،

دت ،ج،2ص.111

) -(2المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري  ،ج،1ص.380
) -(3المقتصب  ،المبرد  ،ج،2ص86
) -(4الكتاب  ،سيبويو ،ج ، 2ص503
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الفصؿ الثاني :

َّ
ألفعمف" ،
ومنيـ مف يحذؼ الياء ويقوؿ ":اَـ ا﵀

ومنيـ مف يبقي الميـ وحدىا فيقوؿ

)(1

َّ
ألفعمف" » .
":اَ ُـ ا﵀

فدؿ ىذا التصرؼ الكثير في «اَيمف » عمى أنيا ليست بجمع وىمزتيا ىمزة وصؿ
قياسا عؿى بقية نظائرىا مف ىمزات الوصؿ .
ثالثا :موضع الخالف :
مف"في القسـ مفرد ىي أـ جمع .فذىب
اختمؼ كؿ مف البصرييف و الكوفييف حوؿ " ُأي َ

الكوفيوف إلى أنيا "جمع يميف" وىمزتيا ىمزة قطع قياسا عؿ

ى أوزاف الجموع وذىب

اليمف وىمزتيا ىمزة وصؿ.
البصريوف إؿى أنيا مفرد مشتؽ مف ْ
رفض البصريوف قوؿ الكوفييف بأف "أيمف" جمع يميف و َّ
ألف
أف ىمزتو ىمزة قطع « َ
"أيمف" يجوز كسر ىمزتو فيقاؿ ِ:ايمف ا﵀" ،وألف ما جاء عمى الجمع عمي وزف "أَ ْف ُع ْؿ" ال
)(2
يجوز كسر ىمزتو فمما جاز ىنا كسر ىمزتو َّ
دؿ عمى أنيا ليست ىمزة قطع ».
َّ
َفع ْؿ"ال يجوز كسر ىمزتو فمما جاز ىنا كسر ىمزتو د ّؿ
ألف ما جاء عمى الجمع عمى وزف "أ ُ
عمى َّأنيا ليست ىمزة قطع .
كما استدؿ البصريوف عؿ ى َّ
أف "ايمف" مفرد بأنيا ُرويت بعدة لغات فقيؿ " ":ايمف

ولي ُم ُف ا﵀"  ،فدؿ ىذا عمى
ايـ ا﵀ بكسر اليمزة ْ ،
ا﵀ ،وايـ ا﵀ بفتح اليمزة ،و ُ
ايمف ا﵀ و ُ
)(3
ّأنيا كممة مفردة و ليست جمعاً».
ألفعمف" مع تحرؾ ما بعدىا َّ
َّ
فرد
أما قوؿ الكوفييف أف اليمزة تثبت في قوليـ " ُأـ ﵀
عميو البصريوف بقوليـ «:إنما ثبتت اليمزة فيو مف وجييف ؛أحدىما  :أف األصؿ في الكممة
،ج،8ص. 36

) -(1شرح المفصؿ ،ابف يعيش
) –(2اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )59ج ، 1ص . 348
) –(3الحلل فً اصَلح الخلل من كتاب الجمل  ،البطلٌوسً  ،ص.204
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"أيمف" ،فاليمزة داخمة عمى الياء وىي ساكنة فمما حذفت وحذفيا غير الزـ بقي حكميا  ،و
الثاني أف حركة الميـ حركة إعراب  ،وليست الزمة وتسقط في الوقؼ ؛فمذلؾ ثبتت ىمزة
()1

الوصؿ ».

مف" بيف اإلفراد والجمع اختمفوا في ىمزتيا ىمزة قطع ىي
ونظ ار الختالفيـ في كممة " ْأي ُ

أـ ىمزة وصؿ .

رابعا :آراء العمماء في المسألة :
رأي محمد بن السيد البطميوسي (561هـ):
َّ
ألفعمف" وألفو
يقوؿ البطميوسي «:و ِم َّما ال يكوف مف القسـ إّال مرفوعا قوليـ ":اَيمف ا﵀
)(1

ألؼ وصؿ إال أنيا فتحت لدخوليا عمى اسـ غير متمكف كذلؾ يقوؿ سيبويو » .
عمي ّأنو عمى مذىب البصرييف  ،ويقوؿ في موضع آخر «:

فد ّؿ ىذا

ولو كانت ألؼ" ايمف" ألؼ

)(2

جمع لـ تكسر َّ
؛ألف ألؼ الجمع ال تكسر».
رأي البغدادي (ت:)1093

ِ
يذىب البغدادي إلى َّأنو « إذا افترضنا َّ
يمف إ ْف ُعالً" بكسر اليمزة وضـ العيف
أف وزف" ا ُ

قدرتيا أصمية لزـ أف يكوف وزنو
فيذا وزف غير موجود ال في األسماء وال في األفعاؿ ،وإف ّ
فعمُالً" بكسرة الفاء وضـ االّـ األولى وىذا الوزف أيضا غير موجود كذلؾ فيو ُمشكؿ عؿ
" ْ

كؿ اعتبار فال يصح فرض كونيا مكسورة في األصؿ » .

()1

) -(1الحمؿ في إصالح الخمؿ مف كتاب الجمؿ  ،البطميوسي ،ص 204
) –(2المصدر نفسو ،ص . 204

(-)3خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادي ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف،مكتبة الخانجي،القاىرة ،
مصر،ط،1997،4ج،10ص.46
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ثـ يعقب البغدادي عؿ ى كالمو بقولو  «:ويجب أف تكوف ىمزتو ىمزة وصؿ أصميا
بأف يبتدأ في النطؽ ُحركت
السكوف كما أصؿ كؿ ىمزة وصؿ ،فإذا ْ
تيج إلى تحريكيا ْ
اح َ
بالكسرة لدفع أصؿ التخمص مف التقاء الساكنيف ،وكذلؾ ىمزة " أيمف " وضعت ابتداء

،ولما ابتدئَ بيا ُح َّركت بالكسرة ،ثـ ُعرض ليا بكثرة االستعماؿ ففتحت
ساكنة في َ
الد ْرِج ّ
()2

تخفيفا ».
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المبحث الخامس :
مسألة القول في جواز التعجب من
البياض و السواد دون غيرهما من األلوان
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الفصؿ الثاني :

أوال :رأي الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى ّأنو يجوز أف يستعمؿ « َما أ ْف َعموُ»في التعجب مف البياض و السواد
الثوب ما أبيضو وىذا َّ
أسودهُ".
الش ْع ُر ما
خاصة مف سائر األلواف كقولؾ " :ىذا
َ
ُ

)(1

أدلة الكوفيين :
احتج الكوفيوف لمذىبيـ بأف البياض والسواد أصالف لكؿ لوف ،ومنيما يترتب
وخضرة  ،فإف كانا ىما
وصفرة ُ
سائر األلواف مف ُحمرة ُ

األصميف لأللواف كمّيا جاز أف

ومتقدميف عمييا ،وأحكاـ األصوؿ
يثبت ليما ماال يثبت لسائر األلواف ،إ ْذ كانا أصميف ليا ُ
)(2

أعـ مف أحكاـ الفروع وأقوى .

أس َوَد َش ْع َرهُ " ،
كما روي عف "الكسائي" َّأنو سمع َ :ما ْ

و روي مف كالـ "أـ الييثـ" :

"ىو أَسوَد مف ِ
الغراب "  ،كما قاس الكوفيوف الجواز عمى شواىد شعرية :منيا قوؿ
حنؾ ُ
َُ ْ َ
الشاعر:
الرجا ُؿ شتُّ ْوا وا ْشتَ َّد أَ ْكمُيُ ْـ
إذا َ

ضيُـ ْسربا ُؿ َّ
اخ
طب ٍ
فَ ْأن َ
ت ْأبَي ُ

)ٌ -(1نظر  :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج، 1ص 137و اللباب فً علل البناء
و اإلعراب  ،العكبري ،ج ،202،1و التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن العكبري  ،المسألة (، )53ص. 393
)ٌ –(2نظر :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج،1ص ، 139و التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن ،
العكبري  ،مسألة ( ، )53ص. 393
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ِ
إباض .
أبيض مف أخت
كما روي قوليـ :
ُ
أبيضيـ  :أفعميـ" ،و"أبيض :أفع ُؿ" ،واذا جاز ذلؾ في "أفعميـ"
ووجو اإلحتجاح ىنا ُ ":
)(1
جاز كذلؾ في" ما أ ْف َعمَوُ وأ ْف ِع ْؿ بو" ألنيما بمنزلة واحدة .
ومف ىنا حكـ الكوفيوف عمي جواز التعجب مف األلواف فما داـ صيغ " اسـ التفضيؿ "
مف األلواف فكذلؾ "التعجب" قياسا عمى اسـ التفضيؿ .
ثانيا  :رأي البصريين :
ذىب البصريوف إلى ّأنو ال يجوز التعجب مف البياض و السواد كغيرىا مف سائر
األلواف.

)(2

أدلة البصريين :
عقد "سيبويو "في كتابو بابا أسماه  " :ىذا باب ماال يجوز فيو ما أفعمو " و ذكر فيو
أح َم َرهُ و ال َما
أفعؿ" و كاف لونا أو ِخمقة ،أال ترى َّأنؾ ال تقوؿ ":ما ْ
 « :وذلؾ ما كاف" ْ

أبيضوُ"  ،و ال تقوؿ في األعرج" :ما أعرجو"  ،وال في األعشى " :ما أعشاه" إنما تقوؿ :
َ

أشد ُح َمرتو  ،و ما َّ
"ما َّ
أشد عشاه" » .

()3

)ٌ -(1نظر  :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج،1ص. 137
)ٌ -(2نظر  :الكتاب  ،سٌبوٌه ،ج،4ص ،97و المقتضب  ،المبرد ،ج،4ص 181و المساعد على تسهٌل الفوائد ،ابن عقٌل
 ،ج،2ص162
( -)3الكتاب ،سٌبوٌه،ج ،4ص.97
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ثـ يذكر سيبويو وجو المنع  « :و ّإن َما دعاىـ إلى ذلؾ َّ
أف ىذا البناء داخؿ في الفعؿ
لمضارعتيا الفعؿ فمما كاف ُمضارًعا لمفعؿ

أال ترى قمّتو في األسماء و كثرتو في الصفة

أبدا»
موافقا لو في البناء ُكره فيو ما ال يكوف في فعمو ً

)(1

كما ذىب "المبرد " « :إلى َّأنو ال يجوز التعجب مف األلواف و العاىات فال يقاؿ :في
األعور و األحمر "ما أعوره وما أحمره" و َّإنما يمتنع ذلؾ ألف أص َؿ فعمو أف يكوف " َّ
افعؿ و
َّ
مار" و دخوؿ اليمزة عمى ىذا ُمحاؿ »
اح َّ
اح َّ
مر و ْ
افعاؿ" نحو ْ " :

)(2

و جاء في" الكتاب لسيبويو"  «:زعـ الخميؿ َّأنيـ إنما منعيـ مف أف يقولوا :في ىذه "ما

أ ْف َعمَوُ " َّ
الرجؿ" ،وما ليس فيو فعؿ مف ىذا النحو  ،أال
ألف ىذا صار عندىـ بمنزلة "اليد و ّ
ترى أنؾ ال تقوؿ" :ما أيداه وما أرجمو "،إنما تقوؿ ":ما أشد يده و ما َّ
أشد رجمَوُ" و نحو
)(3

ذلؾ »

َّ
أف بناءه موافؽ لبناء الفعؿ ّإال َّ
إضافة إلى َّ
المحؿ
أف فعمو غير ثالثي كما ّأنو يمزـ
فال يقبؿ الزيادة والنقصاف فمف ىنا امتنع التعجب مف السواد والبياض.
ثالثا  :موضع الخالف :
اختمؼ كؿ مف البصرييف و الكوفييف في جواز التعجب مف البياض و السواد  ،حيث
أجازه الكوفيوف في حيف منعو البصريوف .
اتفؽ العمماء عمى َّ
أف القياس في بناء صيغة التعجب أف تبنى مف :
 -فعؿ ثالثي مجرد تاـ

) –(1لكتاب  ،مصدر السابؽ ،ص 98
) –(2المقتضب  ،المبرد  ،ج ،4ص 181

) -(3الكتاب  ،سيبويو  ،ج،4ص 98
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ٍ
متصرؼ غير جامد
ٍ
مثبت غير منفي
 أف يكوف قابال لمتفاضؿ -أالّ يكوف اسـ فاعمو عمى وزف أَ ْف َع َؿ فَ ْعالَ ْء

)(1

فالكوفيوف في إجازتيـ بناء صيغة التعجب مف البياض و السواد يخالفوف القياس ؛ َّ
ألف
أفعاؿ ىذه األلواف غير ثالثية  ،فيي عمى وزف " افع ّؿ" إضافة إلى أنيا غير قابمة لمزيادة
والنقصاف ،أما احتجاجيـ َّ « :
بأف البياض و السواد أصالف لأللواف فيجوز فييما ماال
يجوز في غيرىما فمردود َّ
ألف ىذا مف الشذوذ الذي تناقضو األصوؿ ،ألف كؿ لوف أصؿ
قدر أنو مركب و لكف ىذا ال يمنع أف يكوف أصال ثـ
بنفسو و ليس بمركب ولو ّ

َّ
إف العمة

في امتناع بناء فعؿ التعجب مف غيرىما موجودة فييما وىو كونو عمى أكثر مف أربعة
)(2

أحرؼ و األصؿ أالّ يخالؼ ُمقتضى العمّة » .

بمعنى أف عمّة المنع موجودة في جميع األلواف دوف استثناء َّ
ألف أفعاليا غير ثالثية
فمماذا يتعجب مف السواد والبياض دوف غيرىما مف األلواف.
َّ
احتج بو الكوفي وف مف شواىد شعرية قاسوا عمييا جواز التعجب
أما فيما يخص ما
ّ

مف التعجب مف السواد و البياض فيي « عند البصرييف شاذة و

الشاذ ال يقاس

)(3

».

)(1
حياف األندلسي
 ينظر :المساعد عمى تسييؿ الفوائد ،ابف عقيؿ ،ج،2ص،162و ارتشاؼ الضرب ،أبو ّ،ج،4ص ،2077وشرح المفصؿ ،ابف يعيش ،ج،6ص.91

) -(2التبييف عف مذاىب النحوييف العكبري ،المسألة (، )53ص. 394
) -(3ارتشاؼ الضرب  ،أبو حياف األندلسي ،ج،4ص2084
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عمى الرغـ َّ
يدعمو االستعماؿ المغوي عند العرب  ،يقوؿ تعالى
أف ما ذىب إليو الكوفييف ّ
في كتابو العزيز ﴿ َو َمن َ نَ فِي َ ِ ِ َ ْع َم َف ُه َو فِي ْعا ِ َ ِ َ ْع َم َو َ َ ُّل َ ِ اًلي ﴾
[ اإلسراء.آ ]72
أعمى ) مف العاىات عمى اعتبار َّ
أف "التعجب " بمنزلة "أفعؿ
فقد صيغ أفعؿ التفضيؿ ( ْ

التفضيؿ" ويجوز فييا ما يجوز فيو.

وذىب بعض الباحثيف إلى َّ « :
أف العمؿ التي ذكرىا البصريوف ىي عمؿ منطقية ال تكاد
تنسجـ مع الواقع المغوي َّ
،ألف ما منعوه قد ورد في كالـ العرب نثره و منظومو بؿ يكفي َّأنو
جاء في كتاب ا﵀ سبحانو وتعالى ».

)(1

و كتاب ا﵀ يمثؿ أعمى درجات الفَصاحة وأرقاىا .
رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي خالد بن عبد اهلل األزهري (ت 905هـ) :
« يقوؿ في "شرح التصريح عمى التوضيح"  « :واختُمؼ في بناء التعجب مما ىو
عمى وزف "أ ْف َع َؿ فَ ْعالَء " فقيؿ  :أُّنيا تبنى مف الثالثي المحض و أكثر أفعاؿ األلواف و
ِ
مؽ َّإنما تجيء عمى وزف " َّ
اخضرَ" فمـ
افعؿ" بتسكيف الفاء و بزيادة َمثَ ُؿ اؿ الـ نحو " :
الخ ْ
ّ
اءا لألقؿ مجرى األكثر  ،كما قيؿ َّ
أف بناء
ُيبف فعؿ التعجب مما كاف منيا ثالثيا إجر ٌ
الوصؼ مف ىذا النوع مع "أ ْف ُع ُؿ" لـ ُيبف منو "أفع ُؿ التفضيؿ" لئال يمتبس أحدىما باآلخر

)-(1الشاىد الشعري النحوي عند الفراء في كتابو ( معاني القرآف )  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  ،عبد اليادي كاظـ كريـ
الحربي ،قسـ المغة العربية ،جامعة بابؿ ، 2005،ص . 225
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 ،ولما امتُنع صوغ "أفعؿ التفضيؿ" منو امتنع صوغ "فعؿ التعجب" منو لجريانيما مجرى
)(1

احدا في أمور كثيرة وتساوييما في الوزف و المعنى » .
و ً

و يفيد كالمو ّأنو يؤيد مذىب المانعيف لصياغة فعؿ التعجب مف األلواف.
رأي ابن مالك ( ت  672هـ ) :
يقوؿ :في "تسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد" أثناء حديثو عف بناء صيغة التعجب « :
تبنى مف ؼعؿ ثالثي مجرد تاـ مثبت متصرؼ قابؿ معناه لمكثرة  ،غير مبني لممفعوؿ وال
ُمف المبس ومف مزيد فيو
معبر عف فاعمو ب"أَ ْف َع ْؿ فَ ْعالء "،وقد تبنى مف فعؿ المفعوؿ إف أ َ
)(2

فإف كاف "أَ ْف َع ُؿ" قيس عميو وفاقا لسيبويو » .

و يتّضح مف قولو وال "معبر عف فاعمو بأ ْف َع َؿ فَع

الء " ،أنو ال يجيز التعجب مف

السواد و البياض و األلواف بصفة عامة  ،وأفعاؿ األلواف ُمعبر عف اسـ فاعميا ب"أ ْف َعؿ

فَ ْعالَء" .

) -(1شرح التصريح عمى التوضيح ،خالد بف عبد ا﵀ األزىري ،تحقيؽ:محمد باسؿ عيوف السود ،دارالكتب العممية،لبناف،
بيروت،ط،2000،1ص.72
) -(2تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد،جماؿ الديف أبوعبد ا﵀ محمد ابف عبد ا﵀ بف مالؾ الطائي،تحقيؽ:محمد كامؿ بركات ،
دار الكتاب العربي،القاىرة ،مصر ،دط ،1968،ص.132
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خـاتمــة
ُعني البحث بالكشف عن مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية و الصرفية بين

وع ْرض حججهم و أدلتهم  ،و قد خمص إلى نتائج نذكرها فيما يمي:
الكوفيين و البصريين َ ،
-1الخالف بين البصريين و الكوفيين لم يكن خالفا حول األصول بل كان خالفًا حول
أما األصول فواحدة .
الفروع و الجزئيات ّ ،
-2ساهم الخالف النحوي بين الكوفيين و البصريين في تطور النحو العربي و في رقي
الفكر و نضوجه كما أثرى الفكر العربي بالعديد من اآلراء.
سج ََ ُل تشدد البصريين في تطبيقهم شروط الفصاحة عمى المدونة المغوية  ،هذا
ُ -3ي َ
ماجعمهم يرفضون الكثير من االستعماالت المغوية الراقية التي لم تتوافق مع قواعدهم

ومتَ َكمّفة أخرى ،عمى عكس
فمجاؤوا إلى تأويمها ؛ حيث جاءت أدلتهم مضطربة أحيانا ُ
الكوفيين الذين قبموا كل ما روي عن العرب  ،فجاءت أدلتهم بسيطة مَن ِ
سجمةُ مع الواقع
ُ
ُ

المغوي .

 -4كانت فكرة األصل و الفرع واالطّراد والشذوذ المعيار المحتكم إليه في قبول القياس
أو رفضه  ،فقد يقبل القياس انطالقا من أصمية المقيس عميه أو يرفض انطالقا من
فرعيته  ،وقد يقبل القياس انطالقا من اطراد المقيس عميه  ،كما يمكن أن يرفض بالحكم
عميه بالشذوذ .
 -5اختالف التعامل مع األدلة سواء العقمية منها أم النقمية أدى إلى االختالف في
وجهات النظر  ،فالكوفيون يعتمدون في تفسير الظواهر المغوية عمى الظاهر  ،عمى
عكس البصريين الذين حرصوا عمى خمق عالقات منطقية و عقمية .
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خـاتمــة
 -6تباين األحكام النحوية بين الكوفيين و البصريين نظ ار الختالفهم في طرق
االستنباط و التعميل .
 - 7لم تمق آراء الكوفيين الدعم و التأييد من العمماء المعاصريين لهم ،عمى عكس
الدرس المعاصر الذي بدأ يولي اهتماما بها و يحتكم إليها كثي ار.
والحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات .
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ممحق :
ُي َع ُد النص القرآني الباعث و المحرك لمدراسات المغوية العربية  ،فكل ما أنتجو

العرب من تراث لغوي كان منبعو و منطمقو القرآن الكريم ،حيث أسيم القرآن الكريم في
ازدىار الدراسات المغوية من صرف و بالغة و تفسير وفقو  ،فكان بمثابة المحرك لمحركة
)( 1

العقمية العربية  ،و كان من ثمار ىذه الدراسات نشأة الدرس النحوي .

وتجمع كتب النحو عمى أن النحو نشأ في بدايتو بصريا  ،فالبصريون ىم الذين
تعيدوه بالرعاية قرابة قرن  ،كانت فيو الكوفة منشغمة عن كل ىذا و منصرفة إلى قراءة
القرآن و روايةاألشعار  ،ثم تكاتف الفريقان عمى استكمال قواعده و استحثيا التنافس الذي
جد بينيما و استمر طوال مئات السنين.

)(2

ِ
ص َرْي ِن ( البصرة و الكوفة ) في ازدىار الدراسات النحوية و
ساىم التنافس بين الم ْ

أدى ىذا التنافس إلى بروز اتجاىين نحويين  ،اتجاه تمثمو مدرسة البصرة ،
تطورىا  ،كما ّ
واتجاه آخر تمثمو مدرسة  ،مع العمم أن االختالف بين الفريقين اختالف في الفروع فقط
أما األصول فواحدة .
ّ
مدرسة البصرة و أشهر أعالمها :
أ  -نشأتها :
الحديث عن نشأة مدرسة البصرة ىو الحديث عن نشأة النحو العربي والنحو
العربي في بدايتو نشأ من أجل غاية نبيمة ىي فيم القرآ ن الكريم والدليل عمى ىذا
الثروة الضخمة في مجال الدرس النحوي الذي كان القرآن

) _(1ينظر  :دروس في المذاىب النحوية  ،عبده ألراجحي  ،دار النيضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ،1980 ،1ص
. 10
) -(2ينظر  :نشأة النحو و تاريخ أشير النحاة  ،محمد الطنطاوي  ،دار المعارف  ،القاىرة  ،مصر،ص . 37
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الكريم منطمقو األساسي ،وكانت مدرسة البصرة سباقة إلى وضع النحو منذ القرن
األول لميجرة و استمرت جيود المدرسة عمى أيدي أعالميا األوائل :
"ابن أبي إسحاق الحضرمي"  ،و "عيسى الثقفي" و" أبي عمرو بن العالء" حتى كان
"الخميل" و تمميذه "سيبويو" المذان يعتبران بحق الواضعين لمنحو العربي بصورتو المعروفة.
)(1

و استطاعت مدرسة البصرة أن تصوغ عمم النحو صياغة دقيقة  ،و انتيجت االستقراء
الدقيق  ،و بحثت في اطراد القواعد  ،حيث جعمت لكل قاعدة أصالً مضبوطا تقاس عميو
الجزئيات قياسا دقيقا  ،و عمى ىذه الشاكمة شيدت البصرة صرح النحو  ،و رفعت أركانو
 ،بينما كانت الكوفة مشغولة عن كل ىذا حتى منتصف القرن الثاني لميجرة.

)(2

ب  -أشهر أعالمها :


الخميل بن أحمد الفراىيدي ( ت170ه)  :ىو أبو عبد الرحمن احمد بن عمرو بن

تميم الفراىيدي  ،عرف الخميل بذكاءه و قطنيتو  ،و ىذا ما مكنو من استخراج المسائل
النحوية و تصحيح القياس فييا إضافة إلي استنباطو لعمم العروض الذي لم يسبقو إليو
أحد قبمو و ال بعده  ،كما ألف" كتاب العين" الذي استطاع من خاللو أن يضبط بو المغة
العربية.

)(3

) –(1ينظر الدروس في المذاىب النحوية  ،عبده الراجحي ،ص10

) -(2ينظر :المدارس النحوية  ،شوقي ضيف دار المعارف  ،القاىرة  ،مصر ط ،7دت ص18
) -(3ينظر  :طبقات النحويين المغويين  ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار
المعارف  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،2دت  ،صر  ،، 51و أخبار النحويين البصريين  ،أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل
السيرافي  ،تحقيق  :طو محمد الزيني و محمد عبد المنعم خفاجي  ،مطبعة مصطفى البابمي الحمبي و أوالده بمصر
القاىرة  ،مصر  ،ط ،1955 ،1ص

30
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إضافة إلى َّ
أن  « :الخميل أستاذ سيبويو و عامة الحكاية في كتابو  ،وكل ما قالو
سيبويو " و سألتو " أو " قال " من غير أن يذكر  ،فيو الخميل ».

)(1

* سيبويه ( :ت 180ه ) ىو عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف" سيبويو"  ،مولى بني
الحارث  ،أخذ النحو عن الخميل بن" أحمد الفراىيدي" و الزمو و تتممذ عميو  ،كما أخذ
شيئا من النحو عن "عيسى بن عمر الثقفي" و عن "يونس بن حبيب"  ،عمل كتابو
المنسوب إليو في النحو وىو مما لم يسبقو إليو أحد »

)(2

حيث خصو بالنحو و مباحثو ،
)(3

قدمو سيبويو من قواعد نحوية و صرفية .
وظل النحاة إلى يومنا ىذا ييتدون بما ّ

المبردُ ،عرف
* المبرد  ( :ت  180ه )  :ىو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر َّ
المبرد بغ ازرة األدب و كثرة الحفظ و حسن اإلشارة و فصاحة المسان  ،وبالغة المكاتبة و

تقدمو أو تأخر عنو ».
عذوبة النطق عمى ما ليس عميو أحد ممن ّ

()4

واشتير لو من الكتب " :المقتضب" و "الكامل في المغة و األدب".
مدرسة الكوفة وأشهر أعالمهما:
أ :نشأتها :
« تعد مدرسة الكوفة النحوية حديثة العيد و التشوء  ،إذا ما قيست لمدرسة البصرة
النحوية »

)(5

 « ،فقد كانت البصرة سباقة في الدراسات النحوية و الصرفية في حين كانت

لمكوفة مشغولة برواية األشعار  ،وقراءة القرآن  ،فحظيت بثالثة من القراء :

) : -(1أخبار النحويين البصريين  ،السيرافي  ،ص .31
) : -(2أنباه الرواى عمى انباه النحاة  ،جمال الدين ابو الحسن عمي بن يوسف القفطي  ،تحقيق  :أبو الفضل إبراىيم ،

دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1986 ،1ج ، 2ص 346
) -(3المدارس النحوية  ،شوقي ضيف  ،ص 61
) -(4طبقات النحويين و المغويين  ،الزبيدي  ،ص

104

) –(5مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة لغة والنحو  ،ميدي المخزومي  ،مطبعة مصطفي الباي و أوالده بمصر ،
القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1958 ،2ص. 65
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"حمزة" و "عاصم" و" الكسائي" ».

)(1

ثم أخذت تستقل شيئا فشيئا حتى أصبح موضوع دراستيا الكالم العربي سواء أكان
قرآنا غير قرآن  ،و سواء أكان شع ار أم نث ار و كانت االتصاالت بين الكوفة و البصرة
مستمرة منذ تمصيرىما وكان التجاوب بينيما قائما فال يحدث شيء في البصرة إالّ وجدت
صداه بالكوفة ن وما عرف شيء في الكوفة إالّ و رأيت أثاره في البصرة».

)(2

تؤكد كل كتب النحو أولية النحو البصري عمى النحو الكوفي و سبق المدرسة البصرية
لعدة عوامل ساىمت في إعطاء مدرسة البصرة ىذه
في الدراسات المغوية و ىذا نظ ار ّ
األسبقية .
أ -أشهر أعالمها :
« تذكر كتب التراجم أولية النحو الكوفي ممثال في" أبي جعفر الرؤاسي" " ،ومعاذ
اليراء"  ،ويبدأ النحو الكوفي بداية حقيقية " بالكسائي" و تمميذه " الفراء" فيما المذان رسما
ّ
صورة ىذا النحو ووضعا أسسو وأصولو»

()3

* الكسائي ( ت  189ه )  :ىو عمي بن حمزة بن عبد اهلل بن عثمان اإلمام أبو الحسن
الكسائي  ،أمام الكوفيين في النحو و المغة  ،واحمد القراء السبعة المشيورتين  ،أخذ النحو
عن الرؤاسي  ،وقيل انو تعمم النحو عمى كبر و لزم معاذ اليراء ثم توجو إلى البصرة فمقي
الخميل و جمس في حمقتو  ،فأعجب بو الخميل و سألو  :من أين أخذ عممو ىذا ؟ فقال لو

) –(1مدارس النحوية  ،شوقي ضيف  ،ص.153
) –(2مدرسة الكوفة  ،ميدي المخزومي  ،ص . 65

( -)3المدارس النحوية ،شوقي ضيف،

ص.154
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 :من بوادي الحجاز و تيامو و نجد  ،ثم عاد إلي الكوفة لينشر عممو ،ويعد الكسائي من
أوائل المساىمين في إرساء دعائم المذىب الكوفي .

)(3

*الفراء (ت207ه):ىو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد اهلل الفراء كان ابرع الكوفيين
عمما تتممذ عمي الكسائي ،وتبحر في عموم مختمفة ،فكان فذا في معرفة أيام العرب
ً

وأخبارىا و الطب والفمسفة والنجوم وتقصي أطراف النحو حتى قيل فيو :الفراء أمير

المؤمنين في النحو.

)(1

*ثعمب (291ه) :ىو أحمد بن يحي بن يزيد المعروف "بثعمب" ولد ببغداد في عصرىا
الذىبي ،تتممذ عمي يد ابن اإلعرابي ،وكان ثعمب حافظا لمغة عالما بالمعان ي  ،وكانت لو
عناية خاصة بالنحو من بين عموم المغة ،حفظ كتب الكسائي والفراء ،كما ق أر كتاب سيبويو
وىذا ما ىيألو ان يتزعم رياسة النحو الكوفي في عصره ،وعاش ثعمب في فترة احتدم فييا
التنافس بين البصريين و الكوفيين فقضي حياة حافمة في خدمة النحو والمغة واألدب .

)(2

)(3

ينظر  :بغية الوعاة في طبقات المغويين و النحاة  ،جالل الدين عبد الرحمن السبوطي تحقيق :محمد أبو الفضل ،

دار الفكر ،دب ،ط ،1979،2ج2ن ص  ،163و طبقات النحويين و المغويين ،الزبيدي ،ص ، 141ونشأة النحو و

تاريخ أشير النحاة ،محمد الطنطاوي ،ص 116
–( -))1ينظر  :طبقات النحويين و اللغوين  ،الزبيدي  ،ص ، 141و نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة  ،الطنطاوي
،ص219
)–(2ينظر  :المصدر نفسه  ،ص ، 141و مجالس ثعلب  ،تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  ،دار المعارف  ،القاهرة
 ،مصر  ،ط، 1956 ، 2ص. 9
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*القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود
أوً   :المصادر أ المراجع :
 :1األزهري ( خالد بن عبد اهلل ) شرح التصريح عمى التوضيح  ،تحقيق  :محمد باسل
عيون السود  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان ،ط 2000،1
العأادي، :العمل النحوية في كتاب سيبويو  ،دار الحامد ،عمان ،األردن
 :2سعد خمف ّ
ط2009 ،1

 :3اوستراباذي  ( :رضي الدين محمد بن الحسن)  ،تعميق حسن عمر  ،جامعة قاز
بونسن  ،بنغاري ،ليبيا ،ط ،2دت
_ األنباري  ( :أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد ) :
:4اإلغراب في الجدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو  ،تحقيق  ،سعيد األفغاني
،دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان ،ط . 1971،2
 :5اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفيين تحقيق  :محمد
الدين عبد الحميد  ،دار الظالئع  ،القاىرة ،مصر ،دط. 2009 ،
محى ّ
 :6أسرار العربية  ،تحقيق ،محمد بيجت البيطار ،مطبوعات المجمع العممي لمعربية
،دمشق  ،سوريا ،دط  ،دت .
_ األنصاري ( أبو عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن ىشام ) :
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:7مغني المبيب عن كتب األعاريب تحقيق محمد الخطيب  ،السمسمة التراثية  ،الفوليت
،دط ،دت .
 :8أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد
منشورات المكتبة العصرية ،بيروت لبنان ،دت .
 :9البطميأسي ( أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد )  ،تحقيق  :سعيد عبد الكريم
سعودي  ،دار الطميعة لطباعة و النشر  ،بيروت  ،لبنان  ،دط ،دت
 :10البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) ،خزانة األدب و لُب لُباب لِسان العرب  ،تحقيق
عبد السالم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  1997 ،4م
 :11تمام حسان األصول  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،دط2000 ،
 :12ثعمب ( أبو العباس أحمد بن يحي )  ،مجالس ثعمب  ،تحقيق  :عبد السالم ،محمد
ىارون دار المعارف  ،القاىرة ن مصر ،ط1950،2
_ الجرجاني  ( :عبد القاىر) :
:13العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،تحقيق  :محمد صديق المنشاوي  ،دار
الفضيمة  ،القاىرة  ،مصر  ،دط ،دت
 :14المقتصد في شرح اإليضاح  ،تحقيق  :كاظم المرجان  ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد
العراق  ،دط1982 ،
 :15الجرجاني ( ،محمد السيد الشريف)  :معجم التعريفات  ،تحقيق  :محمد صديق
المنشاوي  ،دار الفضيمة  ،القاىرة  ،مصر  ،دط،دت
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 :16ابن جنى  ( :أبو الفتح عثمان )  ،الخصائص  ،تحقيق :محمد عمي النجار  ،دار
الكتب المصرية  ،دب ،دط ،دت
حماد )  ،الصحاح  ،دار العمم لمماليين  ،بيروت  ،لبنان
 :17الجأهري  ( :إسماعيل بن ّ

 ،ط1990،4

_ حسن حسين الممخ :
 :18نظرية األصل و الفرع في النحو العربي  ،دار الشروق  ،عمان لألردن ،ط 2001،1
عمان  ،األردن ،ط 2002،1
 :19التفكير العممي في النحو العربي  ،دار الشروق ّ ،
 :20الحمأاني ( محمد خير ) ،أصول النحو العربي  ،إفريقيا الشرق  ،الدار البيضاء
المغرب ،ط2011،1
 :21بأ حيان ( األندلسي)  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيق  :رجب عثمان
محمد المكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ،ط . 1998 ،1
:22خان محمد  ،أصول النحو العربي  ،مطبعة جامعة محمد خيضر  ،بسكرة  ،الجزائر
ط2012،1
 :23خالد بن سميمان الكندي  ،التعميل النحوي في الدرس المغوي القديم و الحديث  ،دار
المسيرة  ،عمان  ،األردن ،ط. 2007،1
 :24الراجحي ( عبده)  ،دروس في المذاىب النحوية  ،دار النيضة العربية بيروت ،
لبنان  ،ط. 1980،1
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شكر وعرفان

أول الشكر إلى الممك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار القائل في
كتابه:
﴿وما توفيقي إالّ با﵀ عميه توكمت واليه أنيب﴾
[هود آ]88
يقول عمي ابن أبي طالب رضي ا﵀ عنه:
ت له
َح ٌد إالّ بذ ْل ُ
ماَ َوَدني أ َ

دة م ّني ِ
ص ْفو المو ِ
آخ َر األ َََ َبد
َ َ ََ

فبذال لصفو المودة وعرفانا لذوي الفضل بفضمهم أتقدم بالشكر إلى كل
أمد لي يد المساعدة أثناء إنجاز هذا البحث.
من ّ

مــقدمــة
لقد َّ
لمدراسات المغوية و النحوية ُّ
ويعد
شك َل القَرآن الكريم عمى مدى العصور محركاً ّ
ئيسا لنشأة النحو العربي ،فمن المعموم أن نشأة النحو كانت لمحفاظ عمى النص
ً
سببا ر ً
القرآني و ُمحاولةً لإلحاطة بنظم تراكيبو و فصاحة ألفاظو ورقي أساليبو .

لما كان لكل عمم أُسس و أُصول تُشكل بناءه و ترسم طريقو،فقد قام النحو العربي
و ّ

عمى مجموعة من األصول ساىمت في تشكيل قواعده وضبطيا .

ُسس التي قامت بدور كبير في ىذه العممية ،
و ُي َع ُد القياس النحوي أحد أىم ىذه األ ُ

وأثْرت المغة بألفاظ و تراكيب جديدة من خالل قياسيا عمى ما ُسمع من كالم العرب .

ُشغف النحاة بالقياس و أولوه عناية بالغة  ،و دارت حولو و حول مسائمو الكثير من

الخالفات و َّ
اشتد ىذا الخالف بين نحاة البصرة و نحاة الكوفة  ،فكان الجتماع الطرفين في
المجالس العممية و المناظرات التي كانت تعقد بينيم األثر الكبير في توسيع دائرة الخالف .
قديما و حديثا بتتبع مسائل الخالف في كتب النحو و خصُّوىا
و لقد ُعني الباحثون ً
بدر ِ
أبحاث بعد تصنيفيا وتبيين مواضع الخالف فييا  ،من ىذا المنطمق جاء
اسات و
َ
بحثنا الموسوم ب " :مواضع الخالف في مسائل القياس بين الكوفيين والبصريين _دراسة
في األدلة_" .
و من الدوافع التي كانت سببا في اختيارنا ليذا الموضوع شغفي بيذا النوع من الدراسة
ني بحثنا عمى
والرغبة في االطالع عمى آراء و تحميالت النحاة وطرائق تفكيرىم ،وقد ُب َ
اإلشكال اآلتي  :كيف ظير الخالف بين الكوفيين والبصريين في مسائل القياس ؟ وما بيان
األدلة عمى ذلك؟ و كيف تجمت مواقف العمماء من أدلة كال الطرفين ؟ ولإلجابة عمى ىذه
التساؤالت ارتأينا خطة مكونة من فصمين مسبوقين بمدخل فضال عن مقدمة وخاتمة

أ

مــقدمــة
تطرقنا في المدخل لبعض المصطمحات التي رافقت القياس و شكمّت صورتو ،
موسوما بـ" :مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين و
وجاء الفصل األول
ً
البصريين" متضمنا خمسة مباحث :

المبحث األول  :مسألة وقوع الفعل الماضي حاالً
المبحث الثاني :مسألة القول في العطف عمى اسم " َّ
إن" قبل مجيء الخبر
المبحث الثالث  :مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عميو
المبحث الرابع  :مسألة القول في المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
المبحث الخامس  :مسألة القول في العمل في الخبر بعد "ما" النافية النصب
أما الفصل الثاني فجاء بعنوان " :مواضع الخالف في مسائل القياس الصرفية"

وتضمن

ىو اآلخر خمسة مباحث :
المبحث األول  :مسألة القول في جواز جمع العمم المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم
المبحث الثاني  :مسألة القول في "كال" و " كمتا" مثنيان لفظا و َّ
معنى فقط
معنى أو ً
المبحث الثالث  :مسألة القول في أصل االشتقاق الفعل أو المصدر
ِ
القسم" مفرد أو جمع
المبحث الرابع  :مسألة في "أيمن في
المبحث الخامس  :مسألة القول في جواز التعجب من البياض و السواد دون غيرىما من
األلوان

ب

مــقدمــة
وُذيل البحث بخاتمة انطوت عمى أىم نتائجو وممحق تناولت فيو نشأة مدرستي
البصرة والكوفة وأشير أعالميما  ،ولقد اعتمد البحث آلية الوصف و المنيج المقارن القائم
عمى عرض أدلة كال الطرفين و الكشف عن مواضع الخالف بينيما في مسائل القياس
اعتمادا عمى حججيم  ،دون اعتماد أسموب الترجيح بين آراءىما،وبني البحث عمى دراسات
سابقة أعمنت ميالده أىميا" :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين
والكوفيين" "البن األنباري"و "التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين " "لمعكبري"
و"لتعميل النحوي في الدرس المغوي القديم والحديث" "لخالد بن سميمان الكندي.
ولقد اعترضتني أثناء إنجاز ىذا البحث بعض الصعوبات أىميا  :قمة المصادر الكوفية
التي تُ َعبِ ُر عن توجييم و تمثل آرائيم إضافة إلى صعوبة فيم بعض النصوص و المعنى

المراد منيا .

وال يسعني في األخير إالّ أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتي المشرفة "أسماء زروقي" عمى
مد لي يد المساعدة من أصدقاء
كل ما قدمتو من تصويبات ليذا البحث  ،كما أشكر كل من ّ
و أساتذة راجية من المولى أن يوفقنا و ييدينا إلى سواء السبيل .

ج

ماهية القياس

مدخل :

م ــدخــل:
قياس
ال ـ
اهية ـ
مـ ـ
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مدخل :

أشرق اإلسالم عمى الجزيرة العربية معمنا حياة فكرية عقائدية جديدة  ،غيرت ما
كان سائدا  ،ومع انتشار اإلسالم و توسعو ،ودخول العجم في ىذا الدين الجديد بدأ المحن
يتفشى عمى األلسنة  ،فخاف العرب عمى قرآنيم و لغتيم من الذوبان في المغات األعجمية
فأس ُسوا لما عرف بعمم النحو .
 ،مما دفعيم إلى التفكير في عمم يصون ىذه المغة ّ ،
يعرف ابن جني النحو بقولو  « :انتحاء سمت كالم العرب في تصرفو من إعراب و غيره
ّ
كالتثنية و الجمع و التحقير ،والتكسير و اإلضافة و غير ذلك ليمحق من ليس من أىل
()1

المغة بأىميا في الفصاحة ».

و بناءا عمى ىذا انطمق النحاة العرب يتتبعون كالم العرب الفصيح عن طريق النقل
و االستقراء ،وكانت ىذه العممية خطوة حسية ال تشمل التجريد و بعد االنتياء من
المالحظة و االستقراء  ،اللتين أجراىما النحوي عمى الكالم العربي المسموع تنتيي بذلك
()2

المرحمة الحسية  ،و تبدأ مرحمة التجريد ،و ىي استخراج المعقول من المنقول .
و تحتاج ىذه العممية إلى طريقة عقمية لمتنظيم و التبويب و التصنيف

()3

و ىذا ما

ُعرف بالقياس .
أوال :تعريف القياس:
 -1-تعريف القياس لغة:

) -(1الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق  ،محمد عمي النجار  ،دار الكتب المصرية دب ،دت  ،ج،1
ص .34
) -(2ينظر  :األصول  ،تمام حسان  ،عالم الكتب  ،القاىرة ،مصر  ،دط ،2000،ص .62
) -(3ينظر :أصول النحو العربي  ،محمد خان  ،مطبعة جامعة محمد خيضر  ،بسكرة الجزائر  ،ط ،2012 ، 1ص
.59
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مدخل :

قدرهُ عمى
قاس
قي َسوُ إذا ّ
قياسا و ّ
قيسا و ً
الشيء يقيسوُ ً
َ
جاء في لسان العرب " َ

ِ
المقدار.
المقياس :
مثالو  ...و
ُ
ُ

()1

 -2تعريف القياس اصطالحا:
فيعرفو "ابن األنباري " بأنو  « :حمل غير المنقول عمى المنقول إذا
أما اصطالحا ّ
()2

كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول » .

ويعمّق الدكتور "محمد عيد" عمى ىذا التعريف و يذىب إلى « :أن معناه قياس
األمثمة عمى القاعدة ذلك أن المنقول المطرد يعتبر قاعدة ،ثم يقاس عمييا غيرىا »

()3

()4

وعرفو" ابن األنباري" في موقع آخر بأنو « حمل فرع عمى أصل لعمة جامعة ».
ّ

« و القياس بيذا المعنى يبتدعو النحوي تنبييا إلى عمّة الحكم الثابت عن العرب بالنقل
()5

الصحيح و ىذا ما يعنيو النحاة حين يقولون  « :النحو كمّو قياس ».
ثانيا :أقسام القياس:

قسم النحاة ومن بينيم "ابن األنباري" القياس النحوي إلى ثالثة أقسام  : ،قياس عمة
ّ

قياس الشبو  ،قياس الطرد .

) -(1لسان العرب  ،جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن عمي ( ابن منظور)  ،دار المعارف القاىرة  ،مصر  ،دط ،
دت ،م، 3793 / 5مادة(ق.ي.س).
) -(2اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول النحو ،أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد

األنباري  ،تحقيق :سعيد األفغاني  ،دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان  ،ط 1971، 2ص45
)-(3

أصول النحو العربي ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  1989 4ص . 68

) -(4اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ابن األنباري ،ص . 93
) -(5القياس في المغة العربية  ،محمد حسن عبد العزيز  ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،مصر ،ط، 1995 ، 1
ص .20
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مدخل :
 -1قياس العلة:

و يقصد بقياس العمة  :حمل الفرع عمى األصل لعمة جامعة بينيما كحمل ما

لم يسم

فاعمو عمى الفاعل لعمة اإلسناد.
 -2قياس الشبه:
أما قياس الشبو فيحمل الفرع عمى األصل لضرب من الشبو مثل إعراب الفعل
المضارع ؛ألنو يتخصص بعد شياعو كما أن االسم يتخصص بعد شياعو  ،فأعطى حكم
االسم في اإلعراب ،فالعمة الجامعة بينيما ىي االختصاص بعد الشيوع.
 - 3قياس الطرد:
ويقصد بقياس الطرد؛ أن الطرد ىو الذي يوجب الحكم و اختمفوا في كونو حجة ؛ألن
()1

الطرد ال يفيد غمبة الظن .

و يرى "محمد خير الحمواني" إن لمقياس في تاريخ النحو العربي ثالث وظائف لم
لكنيا تٌستنبط من كالميم و ألوان أقيستيم و ىي :
يتحدث عنيا النحويون القدماء و ّ
االستنباط و التعميل و الرفض .

 :1االستنباط  :يستخدم القياس الستنباط قاعدة فالنجاة استنتجوا حكم بناء «ال» من
قياسو عمى المركب المزجي.
 :2التعميل  :و قد يستعمل القياس لتعميل ظاىرة و إثباتيا .
 :3الرفض  :و كثي اًر ما يكون القياس وسيمة لرفض ظاىرة قال بيا بعض النحويين
من ذلك أن نحاة الكوفة يجعمون الم التعميل ىي الناصبة لمفعل المضارع ،

 -1ينظر  :اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ابن األنباري  ،ص .110 ،108 ، 105
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مدخل :

فرفض البصريون ذلك ؛ ألن القياس يمنعو فالم التعميل مقيسة عمى الحروف
المختصة باألسماء».

()1

و ارتبطت بالقياس النحوي جممة من المصطمحات ساىمت في تشكيل صورتو وبمورة
مفاىيميو و تحديد خطواتو :
- 1األصل و الفرع  :و يعتبران ركنان أساسيان من أركان القياس.
1-1مفهوم األصل:
 - 1- 1أ -األصل لغة:
()2

األصل لغة  :جاء في لسان العرب «األصل ىو ما ُيبتنى عميو غيره ».
 - 1- 1ب -األصل اصطالحا:

أما اصطالحا « فيو أصل الحرف أو الكممة قبل أن يط أر عمييا أي تغيير كأن يقال
()3

أن أصل األلف في قال واو ».
 - 2- 1مفهوم الفرع:
 -2-1أ -الفرع لغة:

أما الفرع فيعنى في المغة  « :فرع الشيء  ،وأعاله  ،ويقال ىو فرع قومو لمشريف منيم

()4

».

) -(1أصول النحو العربي،محمد خير الحمواني  ،ص .92

) -(2لسان العرب ،ابن منظور  .م/1ص  ،89مادة ( أ.ص.ل)
) -(3معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،محمد سمير نجيب المبدي،مؤسسة
الرسالة،عمان،األردن،ط،1985،1ص.11
) -(4الصحاح  ،إسماعيل بن حماد الجوىري  ،تحقيق أحمد عد الغفور عطار دار العمم لمماليين  ،بيروت  ،لبنان ،
ط / ، 1990 ،4م، 4ص  ،1256مادة ( ف.ر.ع )
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مدخل :
 -2 - 1ب -الفرع اصطالحا:

()1

أما اصطالحا  «:فالفرع ما كان جزءا من األصل أي أنو متفرع منو ».

« وتجري فكرة األصل و الفرع في النحو جريان الدم من اإلنسان إذ نظر النحاة إلي المغة
العربية  ،فبنوا القواعد عمى األكثر ،ثم جردوا أصوال نظرية شدوا فييا من أزر القواعد ،
فجعموا لكل باب نحوي أصال عاما

تنتظم ظواىره كافة  ،واذا وجدوا لمباب عدة أدوات

متشابية العمل جعموا واحد منيا أصال تتفرع عنو سائر أدوات الباب.

()2

 :2االطّراد والشذوذ :
- 2أ -االطّراد والشذوذ لغة:
بعضا و جرى  ،اطّرد األمر
جاء في لسان العرب « :اطّرد الشيء  ،تبع بعضوٌ ً

بعضا  ،واطّرد الكالم إذا تتابع » « ،)3(.وش ّذ
استقام  ،و اطّردت األسماء إذا تبع بعضيا ً
()4
عنو ٌّ
يشذ  ،ويش ّذ شذوذاً انفرد عن الجميور وندر ».
 -2ب -االطّراد والشذوذ اصطالحا:
أما إذا ما جئنا إلى معناىما االصطالحي فقد عرفيما السيوطي  « :المطّرد ما استمر
من الكالم في اإلعراب و غيره من مواضع الصناعة ،والشاذ ما فارق عميو بقية بابو
()5

وانفرد ».

) -(1معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ،اللبدي  ،ص .190
) -(2نظرية األصل و الفرع في النحو العربي  ،حسن خميس الملخ  ،دار الشروق  ،عمان األردن  ،ط ، 2001 ، 1
ص .25
) -(3لسان العرب  ،ابن منظور،م،4ص ،2652مادة ( ط.ر.د) .
) -(4المصدر نفسه  ،م ،2219 /4مادة ( ش.ذ.ذ)
) -(5االقتراح  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،تحقيق  :طه عبد الرؤوف سعد  ،مكتبة الصفا ،
القاهرة  ،مصر  ،ط ، 1999،1ص.61
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مدخل :

« وعادة ما يطمق المطرد عمى المسموع عن العرب من ظواىر صوتية  ،وصرفية و
نحوية من مثل  :الشواىد النحوية التي تدل عمى أن " لم" تجزم الفعل المضارع مطردة
ألنيا أكثر من الشواىد النحوية التي تدل عمى أن " لم" تنصبو و يطمق الشا ّذ عمى انعدام
ّ
ورود الظاىرة المغوية عن العرب ».

()1

 -3العامل و المعمول:
ُّ
تعد نظرية العامل أرقى ما وصل إليو التفكير العممي في النحو العربي إ ْذ ساىمت ىذه
النظرية في إعطاء صورة تفسيرية لظاىرة اإلعراب في العربية و تقوم ىذه النظرية عمى
وجود عنصرين يؤثر واحد منيا في اآلخر  ،فيساىمان معا في تشكيل عالقة تجمع بين
()2

مؤثر و متأثر.

 -1-3مفهوم العامل لغة واصطالحا:
-1-3أ -العامل لغة:
وجاء في القاموس المحيط «أعممو  ،استعممو غيره  ،واعتمل عمل بنفسو »

()3

()4

الصحاح  « :أعممو وغيره  ،واستعممو طمب إليو العمل ».
وجاء في ّ

) -(1التعميل النحوي في الدرس المغوي القديم و الحديث  ،خالد بن سميمان بن مينا الكندي  ،دار المسيرة  ،عمان
،األردن  ،ط،2007،1ص 29
) -(2ينظر  :التفكير العممي في النحو العربي  ،حسن خميس الممخ  ،دار الشروق عمان األردن  ،ط ،2002 ، 1ص

.211

) -(3القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث  ،مؤسسة الرسالة ،
ط ، 2005،8ص.1036
مادة ( ع.م.ل) .
) -(4الصحاح  ،الجوىري  ،م /4ص  ،1256مادة (ع.م.ل) .
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مدخل :
-1-3ب -العامل اصطالحا:

والعامل اصطالحا  « :ىو ما أوجب كون آخر الكممة عمى وجو مخصوص من
اإلعراب» ( ، )1كما ٌع ّرف أيضا بأنو  « :الكممة الممفوظة أو المقدرة التي تممك القدرة
()2

عمى التأثير في الكممات التي تقع بعدىا ».

()3

أما المعمول فيو  « :مدخول العامل و مدار تأثيره » .
 -2-3أقسام العوامل:
قسم النحاة العوامل إلى  :لفظية ومعنوية .
ّ
 -2-3أ -العامل اللفظي:

يعرفو الجرجاني  « :بأنو ما يعرف بالجنان أي بالقمب و يتمفظ بالمسان – ك "من" و
ّ

"إلى"  ،و في قولك " :سرت من البصرة إلى الكوفة "فإن " من"  ،و " إلى" عامالن
()4

لفظيان يعرفان بالقمب و يتمفظان بالمسان».
 -2-3ب -العامل المعنوي:

أما العامل المعنوي فيو :ما ٌيعرف بالجنان ،وال يتمفظ بالمسان مثال :كعامل المبتدأ أو
()5

الخبر أعني التجريد ،فإن ذلك التجريد عامل معنوي يعرف بالجنان ،وال يتمفظ بالمسان.

) -(1معجم التعريفات ،محمد السيد الشريف الجرجاني ،تحقيق  :محمدصديق المنشاوي  ،دار الفضيمة  ،القاىرة ،
مصر  ،دط ،دت  ،ص .122
)-(2

معجم المصطمحات النحوية و الصرفية  ،محمد سمبر نجيب المبدي ،ص160

) -(3المرجع نفسو  ،ص .162

) -(4العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيق البدراوي زىران  ،دار المعارف  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ، 2دت  ،ص .84
) -(5العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيق البدراوي زىران  ،دار المعارف  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ، 2دت  ،ص .84
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مدخل :
-4التأويل:
 -1-4التأويل لغة:

رجع  ،و يقال « ّأول الحكم إلى أىمو » أي
جاء في مقاييس المغة  « :آل يؤو ٌل أي َ
()1

أرجعوٌ ».

 -2-4التأويل اصطالحا:
التأويل في االصطالح  « :يراد بو عند المتقدمين أحد معنين  :األول :التفسير ،
وان كان ىناك من يرى أن التفسير « تبيان المراد بالمفظ »
بالمعنى و المعنى الثاني ىو نفس المراد بالكالم ».

،و التأويل « تبيان المراد

()2

و جاء في االقتراح لمسيوطي نقال عن أبي حيان في شرح التسييل التأويل إنما
يسوغ إذا كانت الجادة عمى شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول.
ّ

()3

لجأ النحاة إلى التأويل  « :عندما وجدوا أنفسيم أمام نصوص استعمميا العرب
عدوىا من الشاذ الذي ال يقاس عميو  ،ولم
الفصحاء  ،و نقميا األئمة الثقاة  ،ومع ذلك ّ
وردىا بعضيم إلى القاعدة أو القياس
تسعفيم الضرورة غالبا لقبوليا فخطّأىا بعضيم ّ ،
()4

بتقديرات صناعية و ىذا ما يعرف بالتخريج أو التأويل ».

) -(1مقاييس المغة  ،أحمد بن فارس بن زكريا  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون  ،دار الفكر  ،دب  ،دط 1979 ،
 ،ج 1ص .159
) -(2معجم األصول  ،ىيثم ىالل  ،دار الجيل  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،2003 ،1ص64
) -(3االقتراح  ،السيوطي ص ،73نقال عن أبي حيان  ،شرح التسييل .
) -(4القياس في المغة العربية  ،محمد حسن عبد العزيز ،ص .41
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مدخل :
 -5الحذف و التقدير:
 :-1-5مفهوم الحذف لغة واصطالحا:
-1-5أ -الحذف لغة:
حذف الشيء و إسقاطوُ »
ورد في الصحاح لمجوىري « :
ُ

()1

و جاء في لسان العرب
)2

قدره قاسو ».
قدر الشيء بالشيء َيقدرهٌ ًا
قدر و ّ
قدر كل شيء مقدارهٌ و ّ
ٌ «:
-1-5ب -الحذف اصطالحا:

و الحذف اصطالحا  :حذف أو إسقاط أحد عناصر الجممة سواء كان مفردا أو حرفا
أو حركة  ،وييدف في كل مواقعو إلى التخفيف.

()3

أما التقدير  « :فيو نية الشيء ،و تصور وجوده  ،وكثي ار ما يستعمل في المواطن
()4

التي يقع فييا الحذف » .

و« ُّ
تعد ظاىرة ( لحذف و التقدير ) في البحث النحوي أسموب من أساليب التأويل
،يرتكز عمى دعوى إعادة صياغة المادة المغوية ،وتبنى ىذه الدعوى عمى تصور سقوط
()5

بعض أجزاء المادة ذاتيا من التركيب».

)-(1

الصحاح  ،الجوىري  ،م ،1341 /4مادة ( ح.ذ.ف) .

) -(2لسان العرب  :ابن منظور  ،م ، 3793 /5مادة (ق.د.ر).
) -(3ينظر  :معجم المصطمحات النحوية و الصرفية ،المبدي ،ص .62
) -(4المرجع نفسو  ،ص .182
) -(5أصول التفكير النحوي  ،عمي أبو المكارم  ،دار غريب  ،القاىرة  ،مصر ط .249 ،2006 ، 1
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مدخل :
 -6االستشهاد و االحتجاج:
 -1-6االستشهاد واالحتجاج لغة:

شاىد،
و يعود المعنى المغوي لالستشياد إلى « شيد فالن عمى فالن بحق فيو
ٌ
()1

والمشاىدة :المعاينةُ » .

اجوُ ِح َجاجاً و
ُح ُ
أما معنى االحتجاج لغة « :يقال :حاجتوُ أ َ
()2

الحجةُ البرىان » .
بالح ِ
جج ،و ّ
محاجةً أي غمبتوُ ُ
 -2-6االستشهاد واالحتجاج اصطالحا:

اختمفت نظرة النحاة إلى مصطمحي االستشياد واالحتجاج،فيناك من يرى أنيما مترادفان
،ويرى البعض اآلخر أنيم ا مختمفان .
فاالستشياد « ىو االحتجاج لمرأي أو المذىب أي

 :أن يأتي النحوي لما

 )3(.أما

يدعمو »
ليؤيده بو و ّ
يقول بشاىد شعري أو نثري من القول المعتمد الموثق ّ
،و ىو مرادف
« االحتجاج فيو االستدالل بأقوال من ُيحتج بيم في المغة و النحو
لالستشياد » .

()4

« و حجج النحو براىين تقام من نصوص المغة لمداللة عمى

صحة رأي أو قاعدة  ،واالحتجاج في النحو معناه ؛ االعتماد عمى إقامة البراىين
من نصوص المغة شع ار أو نث ار فكل من االستشياد و االحتجاج يمتقيان في مجرى
واحد ىو سوق ما يقطع و يبرىن عمى صحة قاعدة أو رأي »

)  -(1لسان العرب  ،ابن منظور،م/ 4ص  ،2348مادة ( ش.ه.د)
) -(2

المصدر نفسو م/2ص ،799مادة (ح.ج.ج)

) -(3معجم المصطمحات النحوية و الصرفية  ،محمد سميرالمبدي ،ص .119

) -(4
)-(5

المرجع نفسو  ،ص.61
االستشياد و اإلحتجاج بالمغة  ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة ،مصر  ،ط ،1988،3ص .86
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مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين

الفصل األول:

الفصل األول:
مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين
و البصريين.
المبحث األول :مسألة وقوع الفعل الماضي حاال
المبحث الثاني  :مسألة القول في العطف عمى اسم "
مجيء الخبر

َّنن" بالرفع قبل

المبحث الثالث :مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عميو
المبحث الرابع :مسألة المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
المبحث الخامس :مسألة القول في العامل في الخبر بعد " ما" النافية

النصب
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تمهيد :
المتتبع لنشأة النحو العربي و مراحمو التي مر بيا  ،يرى

إّنو قد أُسس عمى كثرة

الخالفات بين النحاة  ،وبخاصة نحاة البصرة و الكوفة  ،ويرجع الخالف لتعدد و جيات
النظر  ،و اعتماد كل مدرسة منيجا مختمفا في التقعيد

 .،فراع نحاة البصرة شروط

الفصاحة و االطّراد عمى عكس نحاة الكوفة الذين تساىموا وتوسعوا ولم يتقيدوا بالشروط
السابقة .
و كان الجتماع البصريين و الكوفيين في المجالس العممية و المناظرات التي
كانت تعقد األثر الكبير في تدعيم و توسيع دائرة الخالف  ،فكثر الحجاج بينيم و تعددت
وسعت ىوة الخالف بين البصريين و
األدلة ُ ،
ويعد القياس من أقوى األسباب التي ّ

الكوفيين  ،حتى ّأنو يمكن إرجاع كل مظاىر الخالف إلى القياس.

()1

« لم يختمف النحاة عمى وجود القياس و لم ينكروه  ،إنما اضطربت نظرتيم إليو
قياس  ،و
فيثبتُو بعضيم أحيانا و ينفيو آخرون  ،ويرى البعض ّ
أن الشاىد المغوي الواحد ٌ

وجو الشاىد الواحد توجييات مختمفة  ،وكل منيا في
يرى اآلخر أنو ليس كذلك  ،وربما ّ

()2

الموجو مقيس و قد تتعارض  ،و تختمف  ،فيمجأُ حينئذ إلى الترجيح  ،والتأويل».
نظر
ّ

) -(1مافات كتب الخالف من مسائل الخالف في ىمع اليوامع ،مذكرة لنيل شيادة ( الماجستر)  ،عبد الرحمن صالح
البابمي ،قسم المغة العربية  ،الجامعة االسالمية  ،2008 ،ص. 29
)-(2

أصول النحو العربي  ،محمد عيد  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1989 ،4ص .73
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المبحث األول:
مسألة وقوع الفعل الماضي حاال
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة
()1

أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حاال »
« ذىب الكوفيون إلى ّ
أدلة الكوفيين :

برجل ٍ
ِ
قاعد
يرى الكوفيون أن « كل ما جاز أن يكون صفة لمنكرة نحو «:مررت
ِ
وغالم ٍ
ِ
قائما » و
مررت
قائم » جاز أن يكون حاال لممعرفة نحو «
برجل ً
ُ
قاعدا وبالغالم ً
ِ
قعد » فجاز أن يقع
لمنكرة نحو  « :مررت
برجل َ
الفعل الماضي يجوز أن يكون صفة ّ

قعد » إضافةإلى أن الفعل الماضي يقع موقع الفعل
حاال لممعرفة نحو  « :مررت بالرجل َ
المستقبل يقول تعالى  { :واذا قال ا﵀ يعيسى ابن مريم } المائدة

جاز أن يقع الماضي مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال ».

. 116أي يقول و إذا

()2

أن ىذا القياس الذي قام بو الكوفيون  «:ذو وجيين  :أحدىما  :أن الماضي
و يتّضح ّ

لمنكرة  ،فجاز أن يقع حاال بعد المعرفة كالفعل المضارع .
يقع صفة ّ

و اآلخر  :أن الماضي يقع موضع المستقبل  ،و يقع المستقبل موضع الماضي و إذا
()3

وقع كل منيما موقع اآلخر  ،وجازت الحال من أحدىما كان اآلخر كذلك ».
ونظ ار ليذه المواقع التي احتميا الماضي فقد أجاز الكوفيون أن يقع حاال .

)  -(1اإلنصاف في مسائل الخالف ،كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد األنباري النحوي ،
تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،دار الطالئع  ،القاىرة  ،مصر  ،دط  ،2009المسألة( ، )32ج.219 ،1
) -(2المصدر نفسو  ،ص .220
) -(3االستقراء الناقص و أثره في النحو العربي ،محمد بن عبد العزيز العمريني  ،دار المعرفة الجامعية  ،القاىرة
،مصر  ،دط،2008 ،ص .161
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الفصل األول:

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة:
ذىب البصريون إلى « :أنو ال يجوز أن يقع الفعل الماضي حاال إالّ أن تكون معو "
()1

قد" ظاىرة أو مقدرة ».
أدلة البصريين :

يرى البصريون  « :أن الفعل الماضى ال يجوز أن يقع حاال لوجيين أحدىما  :أن
الفعل الماضي ال يدل عمى الحال  ،فينبغي أن ال يقوم مقامو  ،و الوجو الثاني  :أنو
يصمح أن ُيوضع موضع الحال ما يصمح أن يقال فيو  ".اآلن "

أو" الساعة " و ىذا ال

()2

يصمح في الماضي ».

تقربو من الحال أال تراك تقول" قد
« أما إذا جئت "بقد" جاز أن يقع حاال ألن " قد" ّ

قامت" قبل حال قياميا وليذا يجوز أن يقترن بو اآلن أو الساعة فيقال" قد قام

اآلن" أو

()3

،فمما اقترن

الشيب" » .
ك" و "أقب َل
يد قد ضح َ
ُ
"الساعة" ،فتقول" :جاء ز ُ
ُ
محمد و قد عالهُ

يد قد ضحك" أي ضاح ًكا.
الفعل الماضي "بقد" قربتو من الحالية فقولك َ ":جاء ز ٌ
« والحال من األسماء و األفعال ما كانت موجودة وقت اإلخبار أو الحكاية كقولك :

ٍ
اكبا" حكاية حالو وقت المجيء  ،والماضي ىنا قد
اكبا"  ،فالمجئ
جاء ز ُ
ماض و " ر ً
يد ر ً
" َ

انقضى و انقطع ،وما كان قد انقضى و انقطع ال يكون ىيئة االسم وقت وقوع االسم منو

أو بو ».

()4

) -(1التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و الكوفيين  ،أبو البقاء العكبري  ،تحقيق عبد الرحمن بن سميمان العثيمين

 ،دار العرب االسالمي  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، 1986 ،1المسألة ( ،)63ص .386
) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )32ج ،1ص 220

)(3
المنيرية  ،القاىرة
شرح المفصل  ،موفق الدين بن عمي ابن يعيش النحوي  ،تعميق ،مشيخة األزىر ،إدارة الطباعة ُ ،مصر  ،دت  ،ج ،2ص66
)-(4

التبين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة ( ، )63ص .386
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مبينا حال صاحبو أثناء وقوع الحدث ،والماضي يدل االنقطاع فكيف بو
فالحال يأتي ّ

أن يبين ىيئة صاحبو وىو ماضي ومنقطع .

الم َج ِاوْر جاز أن يقع الفعل الماضي حاال إذا اقترن
الم َج ْ
اور ُيعطي حكم ُ
« و لما كان ُ
عد أن يجري مجرى الحال ».
استُْب َ
تجرده من " قد" لفظا و تقدي ار ْ
"بقد"  ،وفي حال ّ

()1

منع البصريون أن يقع الفعل الماضي موقع الحال  :ألن داللة الماضي تنافيو داللة الحال
المض ّي و االنقطاع عمى عكس الحال الذي يدل عمى ىيئة صاحبو
 ،فالماضي يدل عمى
ُ
وقت الحاضر .
ثالثا  :موضع الخالف :
رفض البصريون قياس الكوفيين  ،الذين يرون فيو  « :إن الماضي يقع صفة لمنكرة ،
وعمقوا عميو و ذىبوا إلى أن ىذا يجوز مع اسم الفاعل
فيجوز أن يقع حاال من المعرفة ّ ،
الذي يراد بو الحال  ،عمى عكس الفعل الماضي الذي ال يراد بو الحال  ،فمم يجز أن يقع

حاال ».

()2

باإلضافة إلى رفضيم قوليم  « :إن الماضي يقوم المستقبل ،و إذا جاز أن يقوم مقام
المستقبل جاز أن يقوم مقام الحال و اتيموه بالفساد  ،ألن الماضي إنما يقوم مقام
المستقبل في بعض المواضع عى خالف األصل و بدليل يدل عميو كقولو تعالى { و
بقاء عمى األصل ،
اذا قال اا﵀ يعيسى ابن مريم } المائدة  .116فال يجوز فيما عداه ا ً

كما أنو يجوز أن يقع الماضي في بعض المواضع حاالً لدليل يدل عميو  ،وذلك إذ دخمت
جآءكم حصررت صدورىم} [النساء
عميو "قد" أو كان وصفا لمحذوف كقولو تعالى {اَو ُ

آ]90
)–(1

التبين عن مذاىب النحويين  ،المصدر السابق ،ص .387

) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ،) 32ج ، 1ص .222
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فيكون التقدير:فيو" أو جاؤكم قوماً حصرت صدورىم" فوقع الفعل الماضي "حصرت"
قوما" ،ولم يجز فيما عداه ».
صفة لمحذوف مقدر" ً

()1

شاىد ،
وىناك من ذىب إلى  « :أنو يمكن أن ُيحمل الماضي عمى المستقبل حتى كأنو ُم ُ
كما إلحاق الماضي بالمستقبل جائز الشتراكيما في الفعمية و باب الحال أن تكون اسما
()2

وايقاع الفعل موقع االسم أبعد من وقوع الفعل موقع الفعل ».
رابعا  :آراء العمماء في المسألة:
العكبري ( 616 ،538ه) :
رأي أبي البقاء ُ

يذىب العكبري مذىب البصريين في ىذه المسألة و كان لو تعقيب عمى قياس
الكوفيين  ،فرأى إن وقوع الماضي صفة ال يمزم وقوعو حاال ؛ألن الماضي يوصف بو
عمى وجو نزول الصفة في الحال ،و يكون الوصف بيا ماضيا بخالف الحال فإن بابيا
أما قوليم بوقوع
جاء ز ُ
يد ر ً
أن تكون ُمقارنة لمفعل نحو قولك َ " :
اكبا " أي :حال ركوبو ّ
الماضي موقع المستقبل  ،فيذا يدخل في وضع المفظ موضع غيره من قبيل المجاز

ضرب"
أن فيو تحويل لمدلول المفظ إلى خالفو فمثال  :الفعل "
المخالف لألصل  ،كما ّ
َ

لمداللة عمى الزمان الماضي فوقوعو موقع المستقبل نقض لمداللة.
موضوع ّ

()3

رأي ابن يعيش ( ت 643ه) :
وافق ىو اآلخر مذىب البصريين في عدم جواز وقوع الفعل الماضي حاال  ،و عمق
بأنيا فاسدة المعنى  ،واألمر فييا بالعكس  ،فكل ما يجوز
حج ّجيم ّ
عمى رأي الكوفيين و ّ
أن الفعل المستقبل يجوز أن
أن يكون حاال يجوز أن يكون صفة ّ
لمنكرة أال ترى ّ
) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف ،المصدرالسابق  ،ص .224 ،223
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين العكبري  ،المسألة ( ، )63ص .390
) -(3ينظر :المصدر نفسو  ،ص .390
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سيكتب " ،و ال يجوز أن يقع حاالً إنما يقع حاال
يكون صفة لمنكرة نحو  " :ىذا رج ٌل
ُ

اسم الفاعل  ،والفعل الماضي و المستقبل يختمفان عنو  ،فال يكون كل منيما حاال

()1

.

) -(1ينظر  :شرح المفصل  ،موفق الدين ابن عمي ابن يعيش النحوي تعميق  ،مشيخة األزىر،ادارة الطباعة المنيرية ،
القاىرة مصر  ،دت ،ج ، 2ص.67
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الفصل األول:

أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب "الكسائي" إلى  «:أنو يجوز العطف عمى "اسم َّن
إن " بالرفع قبل مجيء الخبر
ِ
ك
يدا و عمرو
قائمان"  ،و" ّإن َ
مطمقا  ،سواء تبين فيو عمل " إن" أو لم يتبين نحو" :إن ز ً
()1

ِ
منطمقان" ».
وبكر
ُ

و ذىب "الفراء" إلى أنو ال يجوز ذلك إال فيما ال يتبين فيو عمل " َّن
إن "  ،حيث يقول
في معانيو  « :و ال أستحب" َّن
إن عبد ا﵀ و زيد قائمان" لتبين اإلعراب في "عبد ا﵀" ،
وقد كان الكسائي يجيزه لضعف " َّن
إن" ».

()2

أدلة الكوفيين :
استدل الكوفيون عمى جواز العطف عمى اسم " َّن
إن" بالرفع قبل مجيء الخبر «
ك" و كذلك األمر مع " َّن
إن" ألنيا
بقياسيا عمى "ال" نحو قولنا "ال رج َل و امرأةُ أفض ُل من َ

بمنزلتيا و إن كانت " َّن
إن" لالثبات و"ال" لمنفي  ،فالشيء يحمل عمى ضده كما يحمل عمى
نظيره » ،)3( .فكما « يجوز العطف بعد تمام الخبر يجوز كذلك قبل تمامو » ( ،)4و ذىب
ابئون" في قولو تعالى  { :ان الذين ءامنوا و الذين وىادواو الصائبون
الص َ
الفراء إلى أن " ّ

والنصارى من امن با﵀ و اليوم االخر و عمل صالحا فال خوف عمييم والىم يحزنون}
[المائدة آ]96

) -(1

أسرار العربية  ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري  ،تحقيق  ،محمد بيجت البيطار ،

مطبوعات المجمع العممي العربية  ،دمشق  ،سوريا  ،دط ،دت ،ص . 152
) -(2معاني القرآن  ،أبو زكريا يحي بن زياد الفراء  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ،1983،3ج ،1ص.311
) -(3ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف ،ابن األنباري  ،المسالة ( ، )2.3ج ،1ص .167
) -(4

التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة ( ، )52ص.71
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مرفوع عمى أنو عطف عمى "الذين " و"الذين " حرف من جية واحدة في رفعو وخفضو
احدا كان نصب " َّن
نصبا ضعيفًا ».
 ،فمما كان إعرابو و ً
إن" ً

()1

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
()2

ذىب البصريون إلى  « :أنو ال يجوز العطف عمى موضع " َّن
إن" قبل تمام الخبر»
أدلة البصريين :
يقول" سيبويو" في كتابو  « :فأما ما ُحمل عمى االبتداء فقولكَّ ":ن
يف
يدا ظر ٌ
إن ز ً

سعيد" يرتفعان عمى وجيين  :فأحد
فعمرو و
منطمق و
يدا
ُ
ُ
ُ
وعمرو" " ،وان ز ً
سعيد" ُ " ،
ُ

لألن معنى " َّن
إن
ضعيف
حسن و اآلخر
الوجيين
ُ
فالحسن أن يكون محموال عمى االبتداء ؛ ّ
ُ
ُ

منطمق  ،و" َّن
توكيدا  ،والوجو اآلخر الضعيف أن يكون
إن" دخمت
يد
يدا
منطمق  :ز ٌ
ً
ُ
ُ
زً

فأحسنوُ أن تقول
محموال عمى االسم المضمر في "المنطمق" ،و "الظريف" فإن أردت ذلك
ُ
عمرو"».
" ُم ٌ
نطمق ىو ْ
وعم ُرو" " ،وا َّنن زيدُ ُ

()3

و يتّضح من كالم سيبويو أنو ال يجيز العطف إالّ بعد تمام خبر " َّن
إن" .
اسما عمى " َّن
إن" وما
يقول "ابن السراج"  « :واعمم ّأنك إذا عطفت ً
اسم وخبر فمك أن تنصبو عمى االشتراك بينو وبين ما عممت فيو " َّن
إن"  ،ولك أن ترفع

عممت فيو من

منطمق وعمرو" ؛ َّن
إن_ فتقول " َّن
فتحممو عمى االبتداء يعني _ موضع َّن
ألن معنى"
إن زيد ٌٌ
ٌ

) -(1معاني القرآن ،الفراء،ج،1ص.311
) -(2شرح الرضي عمى الكافية  ،رضي الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي ،تعميق :يوسف حسن عمر ،جامعة قاز
بونسن ،بنغازي  ،ليبيا ،ط ، 2ج ،2ص .354

) -(3

الكتاب  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ،

مصر  ،ط،1988،3ج،2ص .145
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َّن
منطمق" ،ولك أن تحممو عمى الضمير وان كان ضعيفًا فتقول
يد
يد
ٌ
منطمق" " :ز ٌ
ٌ
إن ز ٌ
()1

َّ " :ن
منطمق ىو وعمرو ».
يد
ٌ
إن ز ٌ

فيرى " ابن السراج " َّن
أن الرفع عمى أساس العطف عمى موضع "إن" (االبتداء) ،والنصب
عمى أساس العطف عمى ماعممت فيو " َّن
إن" .
ثالثا  :موضع الخالف :
يعود الخالف بين البصريين و الكوفيين في ىذه المسألة إلى اختالفيم في عمل "
َّن
إن" فالبصريون يرونيا عاممة في المبتدأ و الخبر عمى عكس الكوفيين الذين يرون أنيا
()2

تعمل في المبتدأ فتنصبو و يرتفع الخبر بما كان يرتفع بو قبل دخوليا .

انطالقا من ىذا حكم الكوفيون عمى جواز العطف عمى موضع " َّن
إن" قبل مجيء الخبر
ألن " َّن
ألن الخبر عندىم ال يدخل تحت تأثير" َّن
إن" إنما أُعممت لمشابيتيا الفعل فيي
إن" ّ ،

أبدا أضعف من األصل » « ،)3(.و كما يجوز العطف عمى الموضع
فرع عميو  ،والفرع ً
()4

قبل تمام الخبر مع " ال" نحو" :ال رج َل و امرأةٌ أفضل منك" » فكذلك مع " َّن
إن" .

َّن
رد البصريون عمى الكوفيين  « :بأنو ال يوجد في كالم العرب عامل يعمل في
األسماء النصب و ال يعمل الرفع  ،فمقد أوجبنا تقديم المنصوب عمى المرفوع لضعف
ىذه الحروف وانحطاطيا عن رتبة الفعل فما ذكرتموه يؤدي إلى ترك القياس و ُمخالفة

األصول».

()5

)  -(1األصول في النحو  ،أبو بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي ،تحقيق :عبد الحسين الفتمي  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط، 1996 ،3ج،1ص.240
) -(2ينظر  :أسرار العربية ،ابن األنباري  ،ص 150
) -(3المصدر نفسو  ،ص .150
)-(4اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )23ص 67
) -(5أسرار العربية  ،ابن األنباري ،ص .150
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الفخار " في "شرحو لمجمل " َّ « :ن
أن الذين ينكرون العطف عمى الموضع
وذكر " ابن ّ
،ألن العطف عمى الموضع إنما يكون حيث يتقدم عامالن أحدىما معمق بالمفظ  ،واآلخر
بالموضع  ،فإذا كان كذلك جاز أن ُيحمل المعطوف عمى كل واحد منيما كقولك ":
ليس زيد ِ
الموضع و الباء عاممة في المفظ ،
قاعدا ( معا)"  ،فميس عاممةُ في
بقائم و ال
ِ
ً

و" َّن
إن" تختمف عن ليس ألنيا ُمعاقبةٌ لالبتداء ؛ ال تجامعو البتة  ،فوجب أال يكون العطف
عمى الموضع إالّ بشرط حضور صاحبو ؛ ألنو ال موضع

إالّ لذي موضع  ،و صاحب
()1

الموضع ىو االبتداء ،وقد زال بدخول الناسخ  ،فوجب زوال الموضع بزوالصاحبو » .

" َّن
فإن" تختمف عن "ليس"  ،ألنيا تأخذ حق الصدارة في الجممة ،وبالتالي ال تجتمع ىي
واالبتداء فإذا دخمت عمى الجممة زال االبتداء وأخذت مكانو.
إضافة إلى أن البصريين رفضوا العطف عمى الموضع قبل تمام الخبر  « :ألن العامل
إن " َّن
في خبر المبتدأ عندىم ىو  :االبتداء  ،والعامل في خبر َّن
إن " فيكون "قائمان"في
قولك َّ " :ن
معا ،فيعمل عامالن مختمفان
إن ز ٌ
يد وعمرو قائمان" خب ار عن "زيد و عمرو" ً

رفعا واحدا فيو ،و ذلك ال يجوز ؛ ألن عامل النحو عندىم كالمؤثر
مستقالن في العمل ً
()3
الحقيقي » «، )2(.ثم َّن
خبر عن االسمين ».
إن الرفع فاسد ألن الخبر إذا ثُنِ َي كان ًا
أما فيما يخص قياسيم « العطف عمى اسم (ال) فالرفع ال يجوز ومن أجازه قال

وجعال كاسم واحد موضعو رفع و منيم من قال ( :ال) ال تعمل
( :ال) و اسميا ُركبا ُ ،
()4
في الخبر ؛ ألنيا فرع  ،فمم يمزم فييا ما يمزم في " َّن
إن" » .
)-(1

شرح الجمل  ،أ بو عبد ا﵀ محمد بن عمي بن أحمد ابن الفخار  ،تحقيق  :روعة محمد ناجي ،دارالكتب العممية ،

بيروت  ،لبنان  ،ط ،2013 ،1م ،1ص287

) -(2شرح الرضي عمى الكافية،االستراباذي،ج،2ص.345
)-(3

المباب في عمل البناء واإلعراب  ،أبو البقاء عبد ا﵀ بن الحسين العكبري  ،تحقيق غازي مختار طميمات  ،دار

الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط،1995،1ج ،1ص .213
) –(4المباب في عمل البناء واإلعراب ،المصدرالسابق  ،ج،1ص214
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و اتفق البصريون  « :عمى جواز نصب المعطوف عمى اسم َّ ":ن
إن" بعد الخبر عمى
المفظ  ،ورفعو من ثالثة أوجو  :أحدىما أن يكون عمى معنى االبتداء ،ومعنى ذلك أنك لو
لم تأت ب " َّن
إن " لكان االسم مرفوعا باالبتداء  ،فجاء المعطوف عمى ذلك التقدير و لم
إن" أو عمى موضع اسم " َّن
ينقض رفعو معنى  ،ومن قال ىو معطوف عمى موضع " َّن
إن"
إن) َّ " ،ن
 ،فيذا المعنى يريد ال( َّن
فإن" ىنا كالعدم إذ فائدتيا التأكيد فجاز العطف عمى محل
ذلك االسم بالرفع  ،والثاني أن يكون المبتدأ و الخبر عمى الوجيين محذوف نحوَّ ":ن
يدا
إن ز ً
قائم" د ّل عميو المذكور،والثالث أن يكون معطوفا عمى
قائم
عمرو ٌ
ٌ
وعمرو"،فيقدر الخبر :و" ُ
ُ
الضمير في الخبر فيكون عمى ىذا فاعال و األجود عمى ىذا توكيده نحو قولك َّ ":ن
يدا
إن ز ً
وعمرو" ،فيكون التقديرَّ ":ن
قائم ىو وعمرو" ،فيعرب الضمير فاعالً السم الفاعل
قائم
إن ز ٌ
يد ٌ
ٌ
ُ
()1

"قائم" ويعطف عميو "عمرو" » .

رابعا :آراء العمماء في المسألة :
رأي ابن هشام األنصاري ( ت761ه) :
ذىب مذىب البصريين في عدم جواز العطف بالرفع عمى موضع " َّن
إن" قبل تمام
الخبر يقول في "أوضح المسالك"  «:و يعطف عمى أسماء ىذه الحروف بالنصب قبل
مجيء الخبر و بعده  ،ويعطف بالرفع لشرطين  :استكمال الخبر  ،وكون العامل " َّن
إن "
و أ ّك َد أن ىذا الرأي عموما ىو ما تفيده ظاىر عبارة "ابن مالك" في األلفية حيث يقول
ك َم ْعطُوفاً َعمَى
َو َجائٌِز َرْف ُع َ

ص ِ
س ْكم َل
َن تَ ْ تَ
وب إِ َّنن َب ْع َد أ ْ
َم ْن ُ

) –(1المصدر نفسو  ،ص213
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بل عبارتو في "التسييل" أن ىذا ما أجمع النحاة عميو  ،وذلك حيث يقول  " :يجوز
رفع المعطوف عمى اسم " َّن
إن" و لكن  ،بعد الخبر بإجماع ال قبمو مطمقا ».

()1

الصميري ( ت  541ه ):
رأي عمي بن اسحاق ُ
يقول في "التبصرة و التذكرة"  « :و تقول َّ ":ن
عمرو"  ،إن شئت
قائما و
إن ز َ
يدا َ
ُ
عمر "  ،فالرفع من وجيين  :أحدىما  :أن تعطفو عمى موضع ( اسم َّن
إن)ألن موضعو
و" ً ا
االبتداء  ،والوجو الثاني  :أن تعطفو عمى المضمر في " قائم" ألن فيو ضمي ار يرجع إلى

عمرو  ،لما قدمنا في
يدا قائم ىو
يدا  ،وىذا ال يحسن إال بتأكيد الضمير كقولك  :إن ز ً
زً
ُ
أما النصب  ،فالعطف عمى المنصوب وال خالف في جوازه
العطف عمى المضمر ّ ...
في الحروف كميا  )...(،و من زعم أنو عطف عمى الموضع فقد غمط  ،ألنو حمل
()2

عمى التأويل  ،والحمل عمى التأويل قبل التمام فاسد » .

) -(1أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،أبو محمد عبد ا﵀ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد ا﵀ بن ىشام
األنصاري  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد ،منشورات المكتبة العصرية  ،بيروت  ،لبنان  ،دت  ،ج ،1ص
.358 ،353
) -(2التبصرة و التذكرة  ،أبو محمد عبد ا﵀ بن عمي بن إسحاق الصميري  ،تحقيق  :فتحي أحمد مصطفى عمي
الدين  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط ،1982 ،1ج ،1ص.211،208
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31

مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
يدا عميك
ذىب الكوفيون إلى « أنو يجوز تقديم معمول ألفاظ اإلغراء عمييا  ،نحو  :ز ً
()1
بكر عندك ».
عمر دونك ،و ًا
 ،و ًا
أدلة الكوفيين :
استدل الكوفيون عمى جواز تقديم معمول ألفاظ اإلغراء عمييا بقياسيا عمى األفعال ،
فيم يرون  « :إنيا نائبة عن الفعل و تقوم مقامو فجاز أن تتقدم معموالتيا عمييا كاألفعال
()2

إلحاقا لمفرع باألصل و ىو األقرب ».

إضافة إلى  « :أن اسم الفاعل  ،واسم المفعول لما نابا عن الفعل جاز تقديم
معمولييما

عمييما فكذلك ىنا  ،ىذا وجو  ،والوجو الثاني أن ىذه األسماء واقعة موقع

األمر  ،ومعمول األمر يتقدم عميو فجاز أن تتقدم معموالت ىذه األسماء عمييا  ،فقولك :
()3

يدا الزم" جاز ذلك أيضا » .
يدا" في معنى "الزم زيدا"  ،ولو قمت ":ز ً
"ز ً
جائز مع الفعل فكذلك ما قام مقامو.
المفعول ًا

فمما كان تقديم

لمفراء" لو وجية نظر تخالف وجية نظر الكوفيين  ،حيث يقول  « :في قولو
إالّ أن " ّ
تعالى  ﴿ :كتاب ا﵀ عميكم ﴾ [ النساء  ، ] 24 :كقولك " :كتابا من ا﵀ عميكم "،و قد
قال بعض أىل النحو معناه ":عميكم كتاب ا﵀ " ،واألول أشبو بالصواب  ،و قمما تقول
()4

يدا دونك" » .
يدا عميك أو ز ً
العرب  ":ز ً

) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )27ص 200
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )59ص .375
)  -(3المصدر نفسو  ،ص .375
) -(4معاني القرآن  ،ج  ،1ص . 260
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« و الفراء فيما ذىب إليو مخالف لمنيج الكوفيين في االحتجاج بالقياس متأث ار
()1

بالبصريين ».

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
ذىب البصريون إلى « :أنو ال يجوز تقديم معمول اسم الفعل عميو ».

()2

أدلة البصريين :
يدا عميك وزيد حذرك"  :ألنو ليس
جاء في "الكتاب لسيبويو"  « :و اعمم أنو يقبح" ز ً

يدا"
من أمثمة الفعل  ،فقبح أن يجري ما ليس من األمثمة مجراىا  ،إالّ أن تقول " :ز ً

فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر "عميك" بعد ذلك  ،فميس يقوى ىذا قوة الفعل  ،ألنو ليس

بفعل و ال يتصرف تصرف الفاعل الذي في معنى يفعل ».

()3

ويرى "المبرد "  « :أن ىذه األسماء ُوضعت لتدل عمى الفعل فأُجريت مجراه ما
كانت في مواضعيا ،و ال يجوز فييا التقديم و التأخير  ،ألنيا ال تتصرف تصرف
الفعل كما لم تتصرف ( َّن
إن) تصرف الفعل  ،فأُلزمت موضعا واحد  ،وذلك كقولك :
()4

"صو" و" مو"  ،فيذا ّإنما معناه "اسكت و اكفف" » .

و يذىب "ابن السراج"  « :إلى أنو ال يجوز أن تتقدم معموالت ىذه األسماء من أجل
أن ماال يتصرف ال يتصرف عممو ».

()5

) -(1آراء الفراء النحوية في خزانة األدب  ،مذكرة لنيل( شيادة الماجستير)  ،عمي محمد عمي عبد ا﵀ صالح ،قسم
الدراسات العميا العربية  ،جامعة أ م القرى  ،2011 ،ص .250
)-(2

) -(3

اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (  ، )27ص .200
الكتاب  ،سيبويو  ،ج ،1ص .253

) -(4المقتضب  ،أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  ،تحقيق  ،محمد عبد الخالق عظيمة ،لجنة إحياء التراث  ،القاىرة
 ،مصر  ،ط ،1994 ،3ج ،1ص . 202
)  -(5األصول في النحو  ،ابن السراج  ،ج ،1ص .142
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و يتّضح من ىذه النصوص أن وجو المنع عند البصريين ىو عدم تصرف ىذه
األسماء و جمودىا فيي عمى صورة واحدة فكيف تجري مجري الفعل المتصرف في جواز
تقدم معمولو عميو .
« و الشيء إنما يتصرف عممو كما يتصرف ىو في نفسو  ،فإذا لزم طريقة واحدة ،
()1

لزم ما يعمل فيو طريقة واحدة ».

و يؤكد "سيبويو "  « :أن ىذه الحروف التي ىي أسماء الفعل ال تظير فييا عالمة
ألنيا أسماء  ،وليست عمى األمثمة التي أخذت منيا األفعال فيما مضى
المضمر  ،و ذلك ّ

 ،وفيما ُيستقبل  ،ولكن المأمور و المنيي مضمران في النية».

()2

النية فيكون التقدير":عميك أنت"
فإذا قمت "دونك" أو "عميك" فقد أضمرت فاعالً في ّ

والكاف لممخاطبة  ،ومن ىنا رأى البصريون َّن
أن ىذه األسماء شابيت األفعال من جية
المعنى فقط.
ثالثا  :موضع الخالف :
يكمن الخالف في ىذه المسألة َّن
أن الكوفيين أجازوا أن يتقدم معمول اسم الفعل عميو
قياسا عمى الفعل  ،فالفعل يتقدم معمولو عميو فكذلك ىنا  ،أما البصريون فيرفضون ىذا :
ً

« ألن ىذه األلفاظ فرع في العم ل ،إنما أُعممت عمل الفعل لقياميا مقامو ،فينبغي أن ال
تتصرف تصرفو ،إذ لو قمنا إنو يتصرف عمميا ،ويجوز تقديم معموالتيا عمييا ألدى ذلك
إلى التسوية بين الفرع واألصل ،وذلك ال يجوز ،ألن الفروع أبدا تنحط عن درجات
األصول ».

()3

)  -(1المقتضب  ،المبرد  ،ج ، 1ص . 142
) -(2الكتاب  ،سيبويو  ،ج ،1ص . 242
) -(3اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (،)27ج،1ص.201
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ظا  ،وال يتصرف
معنا و لم يشبيو لف ً
إضافة إلى  « :أن اسم الفعل شابو الفعل ً

تصرفو  ،وال تتصل بو ضمائر الرفع البارزة  ،وال تمحقو نون التوكيد وال نون الوقاية  ،وال
()1

أداة من أدوات الفعل» .

« فينبغي أن ال تحمل عمى األفعال في جواز تقدم معموالتيا عمييا ،و ىناك من
ذىب إلى أن " عميك " و "دونك " حروف في األصل و ظروف و إنما استعيرت ىاىنا
اقتصد بو في العمل عمى وقوعو في موضعو
توسعا  ،و ما كان كذلك
فعممت عمل الفعل
َ
ً
وال يجوز فيو التقديم  ،ألن ذلك تصرف و ىذه األسماء ال تصرف ليا فتجري في ذلك

مجرى الحروف نحو " ما " النافية و " الت " مع الحين  ،و"المصدر" فإنو ال يتقدم
()2

فمنعُ التقديم أولى » .
معمولو عميو مع أن حروف الفعل فيو موجودة ْ

و الواضح أن الكوفيين أعطوا ليذه األسماء خصائص األفعال من تصرف و تقديم
و تأخير  « :ألنيم إعتبورىا أفعاال حقيقية سواء من حيث الداللة أو من حيث االستعمال
()3

».

عمى عكس البصريين الذين اعتبروىا أفعاالً من جية الداللة ال من جية االستعمال
فمنعوا أن يتقدم معموليا عمييا.

) -(1آراء الفراء النحوية في خزانة األدب  ،عمى محمد عمي عبد ا﵀ صالح  ،ص . 251
) -(2التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )59ص . 374
)-(3

في النحو العربي نقد و توجيو  ،ميدي المخزومي  ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان  ،ط ،1986 ،2ص .202
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رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي عبد القاهر الجرجاني (392ه):
فص ْو"  ،و" َم ْو" يقومان
« اعمم أن ىذه األسماء يؤتى بيا لضرب من االختصار " َ

ف " ،وىذه األسماء فروع عمى األفعال فال تتصرف تصريفيا  ،و ال
ت" و "ا ْكفُ ْ
اس ُك ْ
مقام " ْ
عمر دونك" ».
ك" و " ًا
يدا عمي َ
يجوز تقديم مفعوليا عمييا نحو أن تقول  ":ز ً

()1

تقو قوة األصل في جواز تقديم معموليا عمييا.
فمما كانت
ً
فروعا لم َ
رأي الرضي االستراباذي (  686 -624ه ) :
يتّضح من كالم الرضي في شرحو لكافية ابن الحاجب أنو يؤيد مذىب القائمين في
عدم جواز تقديم معمول اسم الفعل عميو ،حيث أ ّك َد أن ىذه األسماء ال تتصرف تصرف

األفعال باإلضافة إلى ضعفيا فيي ال تصل إلى مفعوليا بنفسيا بل تستعين بحرف عادتو

إيصال االزم إلى المفعول  ،فكثي ار ما تزاد الباء في مفعوالتيا نحو " :عميك بو" فيذه
األلفاظ وأمثاليا ليست أفعاالً مع تأديتيا معاني األفعال  ،فصيغيا مخالفة لصيغ األفعال،
فاألفعال متصرفة وىذه األلفاظ جامدة .

()2

)  -(1المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني  ،تحقيق :كاظم المرجان ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد  ،العراق ،
دط ، 1982 ،م. 577 ، 1
)  -(2ينظر  :شرح الرضي عمى الكافية  ،اإلستراباذي  ،ج ،3ص. 88 ، 83
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المبحث الرابع :
مسألة المنادى المفرد العمم معرب أو مبني
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أوال  :رأي الكوفيين :
()1

ذىب الكوفيون إلى ّ « :أنوُ معرب مرفوع بغير تنوين ».
أدلة الكوفيين :

احتج الكوفيون لرأييم بأنيم  « :و جدوا المنادى المفرد العمم قد تجرد من الرافع و
الناصب و الخافض  ،إضافة إلى معنى المفعولية التي يحمميا  ،فتجنبوا خفضو لئال يشبو
المضاف ،ونصبو لئال يشبو ما ال ينصرف  ،فرفعوه بغير تنوين لمفصل بينو وبين المرفوع
()2

فحمموهُ عمى النصب  ،ألنو أكثر استعماال من غيره ».
أما المضاف َ
برافع ّ ،

وتجنبا ليذه اإلشكاالت قال الكوفيين أنو مرفوع بغير رافع  ،فتجنبوا خفضو لئال يشبو
ً

المضاف كقولك ":يا حام الً كتاباً" ،وتجنبوا نصبو لئال يشبو ما الينصرف كقولك ":يا
أحمد" ،أما المضاف كقولك  ":يا عبد ا﵀" فحمموه عمى النصب لكثرة االستعمال.
َ

و يتبين أن عمة اإلعراب عندىم ىي تجرد المنادى المفرد العمم من أي عامل قد يؤثر
فيو فينصبو  ،أو يخفضو أو يرفعو .
و الكوفيون في حكميم ىذا جمعوا بين حالتين لممفرد العمم  ،حالة أصمية  :و ىي
قائم  ،و حالة فرعية  :وىي حالة نداء المفرد العمم نحو " يا
حالة المفرد العمم نحو  :ز ٌ
يد ٌ

يد" فوجدوا أن الحالتين متعارضين في الحكم من حيث التنوين ،حيث وجدوا أن العمم
زُ
نون ؛ من
المفرد في النداء غير منون في حين أنو في كل في موضع غير النداء ُي ُ

) -(1
)-(2

التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )78ص .438
اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة (  ، )45ج ، 1ص . 277
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ىنا حكموا عمى أن العمم المفرد يصحبو عامل يؤثر فيو فيعمل فيو عمى عكس
()1

المنادى العمم الذي تجرد من أي عامل ».

كما ذىبوا إلى « :أن االسم المعرب منون قبل النداء  ،غير منون بعد النداء فسقوط
النداء حكم حادث  ،والحكم الحادث البد لو من سبب حادث وال حادث إالّ حرف النداء ،
فوجب أن يضاف الحكم إليو».

2

ثانيا  :رأي البصريين في المسألة:
مبني عمى الضم  ،و موضعو النصب
ذىب البصريون إلى  « :المنادى المفرد العمم ٌّ
ألنو مفعول ».

()3

أدلة البصريين :
ك"*  ،ألن
ك" و "َب ْع ُد َ
يرى الخميل إن االسم المفرد في النداء مرفوع كما رفع "قَْبمُ َ

موضعيا واحد مع ترك التنوين في االسم المفرد  ،كما ترك فييما فمما اطّرد ىذا في كل
()4

اسم مفرد منادى صار بمنزلة ما يرتفع باالبتداء أو الفعل .

)  -(1ينظر :قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات األنباري  ،مذكرة لنيل الدكتوراه في المغة العربية ،محمد
بن عمي بن محمد العمري ،قسم الدراسات العميا  ،جامعة أم القرى ،ص. 409
)(2

 -التبين عن مذاىب النحويين  ،العكبري ص 339

* -أسماء وغايات و تبنى عمى الضم عند قطعيا عن اإلضافة حيث أنيا في أصل مضافة فإذا قطعتيا عن اإلضافة
أصبحت ىي الغاية
) -(3ينظر  :الكتاب سيبويو  ،ج،2ص  ،182و المقتضب ،المبرد  ،ج ، 4ص  ،204و األصول في النحو  ،ابن
السراج  ،ج ،1ص.333
) -(4ينظر  :الكتاب  ،سيبويو ،ج ،2ص.182
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بعد) ىو أن المنادى إذا أُضيف أو
« ووجو الشبو بين المنادى المفرد و بين ( قب ُل و ُ
تين وتُ ِ
بان ُمضافتين و َمن ُكور ِ
بعد " تُعر ِ
بنيان
ُفرد ُبنِ َي كما أن " قب ُل و ُ
ُن ّك َر أُعرب  ،واذا أ َ
()1
وبعد" عمى الضم ،بني المنادى المفرد عمى الضم».
في غير ذلك فكما ُبني " قب ُل ُ
و ذىب "المبرد " إلى أن كل منادى واحد مفرد معرفة يبنى عمى الضم و ال يمحقو
التنوين  ،وانما فُعل ذلك بو لخروجو من بابو و مضارعتو ماال يكون معربا  ،و ذلك أنك
عمرو"  ،فقد أخرجتو من بابو وأدخمتو في باب ما ال يكون إال
يد"  ،و "يا
إذا قمت " :يا ز ُ
ُ
ك " ،فمما أُخرَج من باب
قمت و الكاف في ضربت َ
أنت و ّإيا َ
ك و التاء في َ
مبنيا نحو َ " :
المعرفة و أُدخ َل في باب المبنية لزمو مثل حكميا  ،و ُبني عمى الضم ليخالف جية ما

كان ُمعربا.

()2

أما "ابن السراج " فقد أرجع عمة بناء االسم المفرد المنادى  « :لوقوعو موقع غير
َّن
المكنيات و األسماء التي إنما جعمت
المتمكن*  ،أال ترى أنو قد وقع موقع المضمرة و ُ

يدا عن نفسو إنما تقول" :قمت يا ىذا" ،فمماوقع
قام ز ٌ
يد" وأنت تحدث ز ً
لمغيبة  ،فال تقول " َ
يد" وما أشبو ه بعد " يا " في النداء موقع "أنت و الكاف و أنتم" و ىذه مبنيات
"ز ٌ
()3

ني » .
لمضارعتيا الحروف ُب َ

يتبين من خالل ىذه النصوص األسباب و العمل التي جعمت البصريين يحكمون
عمى أن المنادى المفرد العمم مبني عمى الضم  ،والتي يمكن إجماليا فيما يمي :
)  -(1العمل النحوية في كتاب سيبويو  ،أسعد خمف العوادي  ،دار الحامد  ،عمان  ،األردن  ،ط ،2009 ،1ص
.196

) -(2

المقتضب  ،المبرد  ،ج ،4ص.204

* -ىو الذي يشبو الحرف من حيث البنية كأن يكون مكون من حرف أو حرفين  ،ومن حيث المعنى ألن الحرف
ليس لو معنى في ذاتو إنما يشير إلى معنى في غيره مثل أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة ،أما المتمكن فيو االسم
المعرب الذي يقبل التنوين

) -(3

األصول في النحو  ،ابن السراج  ،ج ،1ص.333
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-

بعد" فبني كما بنيا.
ضارع المنادى المفرد العمم " قب ُل " و " ُ

-

خروج المنادى المفرد و العمم من باب المعارف و دخولو في باب المبنيات.

-

فبني كما ُبني غير المتمكن  ،و ىناك من
وقوع المنادى العمم موقع غير المتمكن ُ

ذىب إلى  « :أنو بني ألنو أشبو "كاف الخطاب "  ،وذلك من ثالثة أوجو " :الخطاب ،
التعريف  ،اإلفراد " ،ألن كل واحد منيما يتصف بيذه الثالثة  ،فمما أشبو كاف الخطاب
()1

من ىذه األوجو ُبني كما أن كاف الخطاب مبنية ».
-

بناؤهُ الزم ،
َّن
فحر َ
عارض ُ ،
ُ
بناءهُ
ك لينفصل عما ُ
أما بناءهُ عمى الضم « فألن ُ

وحرك بالضم لثالثة أوجو  :أحدىما  :أنو قوي بذلك زيادة في التنبيو عمى تمكنو و
ُ

الثانية أن المنادى ُيكسر إذا أضيف إلى الياء و يفتح إذا أُضيف إلى غيرىا  ،فضم في

بعد" ،والثالث ّأنيم لو فتحوه اللتبس
اإلفراد لتكمل لو الحركات كما فعموا ذلك في "قب ُل" و" ُ
بالمضاف فصاروا إلى ما ليس فيو ».

2

-

فاألصل في المنادى المفرد العمم ّأنو ُمعرب إنما ُبني لدخول حرف النداء  ،فكان

أصميا.
عارضا ولم يكن
بناءه
ً
ً
ثالثا  :موضع الخالف :

يكمن الخالف في ىذه المسألة في اختالف نظرتيم لممنادى المفرد العمم ،
مبنيا عمى الضم  ،والكوفيون يرونو ُمعرًبا  « ،أل َّنن المنادى المفرد العمم
فالبصريون يرونو ً
اسم معرب قبل النداء  ،ولم يحدث بالنداء ما ُيوجب البناء  ،أال ترى أن

)-(1

أسرار العربية  ،ابن األنباري  ،ص .224

) -(2المباب في عمل البناء واالعراب  ،العكبري ،ج،1ص331
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المشابو لو "معربان مع وجود حرف النداء فكذلك "غير المضاف"  ،وانما ُرفع َّن
ألن األصل
ىو الرفع و لم يحدث ما يغيره عن األصل و سقط التنوين بدخول النداء ».

()1

عبد ا﵀"
فمما كان "المضاف والمشابو لو" ُمعربان مع وجود حرف النداء نحو":يا َ
خير من ز ِيد" َّ ،ن
دل ىذا عمى َّن
أن حرف النداء ال يوجب البناء فمو كان يوجب البناء
و"يا ًا
ُلبنيا  ،فكذلك المنادى غير المضاف أصمو الرفع ولم يحدث ما يغيره عن األصل أما

َّن
يد" فإذا دخل
سقوط التنوين بدخول النداء ؛
فألن العمم المفرد قبل النداء ُم َّن
نون نحو":ز ٌ
يد".
النداء سقط التنوين نحو ":ياز ُ

َّن
رد عمييم البصريون َّن
بأن  « :األصل في المنادى المفرد العمم أن يكون ُمعربا فمما
()2

أشبو "المكنيات" و" أسماء الخطاب" ُبني كما ىي مبنية ».

و رفض البصريون قول الكوفيون  « :بتجرد المنادى من عامل يؤثر فيو  ،بأنو
ال نظير لو في كالم العرب  ،فال وجود لمعمول دون عامل  ،أما قوليم

:رفعناه بغير

تنوين  ،فإنما يرفع بغير تنوين ما ىو صحيح اإلعراب وذلك االسم الذي ال ينصرف » .
()3

قدروا لبناء المنادى المفرد العمم
وترى الدكتورة "عفاف حسانين"  « :أن البصريين ّ
وجيًا و إن كان بعيدا إلى أنو أقرب إلى المنطق من قول الكوفيين أنو مرفوع
ْ

) -(1التبيين عن مذاىب النحويين  ،العكبري  ،المسألة (  ، )78ص .439
) -(2اإلنصاف في مسائل الخالف ابن األنباري  ،المسألة ( ، )45ج ،1ص .278
)  -(3التبيين عن مذاىب النحويين ،المصدر السابق ،المسألة ( ، )45ج ،1ص 280
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بغير رافع  ،كما ذىبت إلى أن الكوفيين يطمقون أحكاما فردية مرسمة و ال ييتمون
باطّرادىا حتى في بابيا بل ييتمون بما يترتب عمى إطالقيا من مخالفة القواعد ال تي
()1

أخذت أصال من كالم العرب ،و أن يكون قد أتوا بما ال نظير لو في كالم العرب »
رابعا آراء العمماء في المسألة :
رأي جالل الدين السيوطي ( ت911ه ):
يقول السيوطي في ىمع اليوامع  « :و ُيبنى العمم المفرد في النداء بخالف

"غير

المضاف و شبيو " ،و"النكرة المقصودة " عمى ما رفع بو لفظًا وىو الضمة في المفرد ،
ىندات" أو تقدي ار في
يد" " ،يا رج ُل"  ،و"يا
والجمع المكسر  ،وجمع المؤنث السالم " :يا ز ُ
ُ
المقصور " ،يا موسى" ،وما كان مبنيا قبل النداء نحو "،يا سيبويو" و "يا خمسة عشر"
ص بالضم لئال يمتبس "بغير
وخ َّن
 ،وعمّة البناء ؛ الوقوع موقع "كاف الخطاب " و "قب ُل" ُ ،
ني عمى الضم ».
المنصرف" لو فتح  ،وب"المضاف لمياء" لو ُكسر ُ
فب َ

()2

رأي أبو حيَّنان األندلسي ( ت745ه) :
َّن
محكيا بقي عمى حالو
أن المنادى إذا كان مبني الوضع أو
يذىب أبو ّ
حيان إلى ّ
َّن
ني على ما يرتفع بو
نحو ":رقاش" "وسيبويو"،وا ْن كان المنادى معرب في األصل ُب َ

)  -(1في أدلة النحو  ،عفاف حسانين  ،المكتبة األكاديمية  ،القاىرة  ،مصر ،ط،1996،1ص .190
)-(2

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالل الدين عبد الرحمان السيوطي  ،تحقيق  ،أحمد شمس الدين  ،دار

الكتب العممية ،بيروت  ،لبنان  ،ط،1998،1ج،2ص .29
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يد" و"يا رج ُل" "ويا ز ِ
يدان" ،و"زيدون"" ،ويا مصطفون "،وال ينادى
تقول ":يا ز ُ
يد "  ،و"يا
ضمير متكمم وال ضمير غائب فال يقال ":يا أنا"و ال "يا ىو" وحركة  " :يا ز ُ
رج ُل"
عمما نحو :
حركة بناء ال حركة إعراب كما زعم "الكسائي" و "الرّياشي"  ،وما كان ً
()1

يدا) فيو باق عمى تعريفو بالعممية ».
(يا ز ً

) -(1

ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،أبو حيان األندلسي  ،تحقيق  ،رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي  ،القاىرة ،

مصر  ،ط،1998،1ج ،4ص.2183،.2182
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المبحث الخامس :
القول في العامل في الخبر بعد " ما " النافية
النصب
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أوال  :رأي الكوفيين :
ذىب الكوفيون إلى َّ « :ن
أن " ما " في لغة أىل الحجاز ال تعمل في الخبر و ىو
منصوب بحذف حرف الخفض ».

()1

أدلة الكوفيين :
ا َّن
يون لمذىبيم بقوليم َّ :ن
إن القياس في "ما" أن ال تكون عاممة البتة  ،وىذا
حتج الكوف
نظ ار إلى أنيا حرف غير مختص  ،وانما يعمل الحرف إذا كان مختصا  ،كحرف الجزم ،
وحروف الخفض لما اختصت أُعممت  ،و "ما " تدخل عمى االسم و الفعل وليذا السبب
أُىممت في لغة بني تميم قياسا عمى عكس الحجازيين الذين أعمموىا لشبييا ب "ليس " من
يقو عمى العمل في الخبر كما عممت" ليس".
جية المعنى و ىو شبو ضعيف فمم َ

()2

وذىب "الفراء " من الكوفيين إلى  «:أن عمّة نصب الخبر بعد " ما" النافية ىو
احتج بقولو تعالى  ﴿ :ما ىذا بشرا﴾ يوسف
سقوط حرف الخفض  ،و ّ

" ، 31فبش ار"

منصوب بحذف حرف الخفض  ،ألن "الباء" استعممت فيو فال يكاد أىل الحجاز ينطقون
أحبوا أن يكون ليا أثر فيما خرجت منو فنصبوا عمى ذلك  ،و أما
إال بالباء فمما حذفوىا ّ
أىل نجد ومنيم بنو تميم فيتكممون بالباء و غير الباء فإذا أسقطوىا رفعوا».

ٌَ) -(1اإلنصاف في مسائل الخالف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )19ج. 151 ،1
)(2

ينظر  :المصدر نفسو  ،المسألة (  ، )19ج،1ص 151

) -(3معاني القرآن  ،ج ،2ص. 42
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قائما" ىو قول أىل الحجاز  ،و
وذىب " ثعمب " إلى  « :أن قوليم " :ما ُ
عبد ا﵀ ً

قائم" ».
قد جاء القرآن بو  ،وبنو تميم يرف
عون فيقولون" :ما ز ٌ
يد ُ

()1

و يتّضح من ىذه النصوص أن "ما " النافية عند الكوفيين عاممة فقط في االسم أما الخبر
فال تؤثر فيو .
ثانيا رأي البصريين :
ذىب البصريون إلى « أن "ما " النافية عاممة في الخبر و ىو منصوب بيا ».

()2

أدلة البصريين :
يرى البصريون أن  " :ما " النافية شابيت ليس فأعطيت حكميا  ،ويذىب
يد قائماً" ىو قول :أىل الحجاز  ،وذلك أنيم رأوىا في معنى
"المبرد" أن قولك" :ما ز ٌ
ت في معنى "
صْ
فمما َخمُ َ
" ليس"  ،تقع مبتدأة  ،وتنفي ما يكون في الحال  ،و ما لم يقع ّ ،
نفي ْيو م ا فصل البتة حتى صارت كل واحدة
ليس " دلّت عمى ما تدل عميو و لم يكن بين ّ

تغني عن األخرى فأجروىا مجراىا ».

()3

« ثم إن أصل العمل لألفعال بدليل أن كل فعل البد لو من فاعل إال ما استعمل
زائدا أو في معنى الحرف  ،وما عمل من األسماء فمشبو الفعل  ،وأما الحرف فإنو إذا
اختص بما دخل عميو ولم يتنزل منزلة الجزء منو عمل فيو ،فإن لم يختص أو اختص
ولكن تنزل منزلة الجزء منو لم يعمل فيو  ،و"ما" من قبيل غير المختص  ،إالّ أنيم
شبيوىا ب"ليس" في كونيا لمنفي  ،وداخمة عمى المبتدأ والخبر  ،كما أن" ليس" كذلك

) -(1مجالس ثعمب  ،أبو العباس أحمد بن يحي ثعمب  ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون  ،دار المعارف  ،القاىرة ،
مصر  ،ط ، 1950 ، 2ج ، 21ص . 596
) -(2ينظر  :الكتاب  ،سيبويو  ،ج ، 1ص  ، 61 ،60و المقتضب  ،المبرد  ،ج،3ص . 189 ،188
) -(3المقتضب  ،المبرد  ،ج ،3ص . 188
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فراع أىل الحجاز ىذا الشبو فأعمموىا عمميا  ،فرفعوا بيا المبتدأ اسما ليا ونصبوا بيا
الخبر خب ار ليا ».

()1

انطالقا من ىذا رأى البصريون أن " ما " النافية عاممة في المبتدأ و الخبر لكنيم وضعوا
شروطا لعمميا :
)1

بإن الزائدة
أال يقترن اسميا ْ

)2

قائم"
أن ال ينقض نفي خبرىا ب"إالّ" فمذلك وجب الرفع نحو ":ما ز ٌ
يد إالّ ٌ

)3

تب"
أن ال يتقدم الخبر نحو":ما ُمسيئٌ من ْ
أع َ

)4

أالّ يتقدم معمول خبرىا عمى اسميا
()2

فان انتقض شرط من ىذه الشروط بطل عمميا .

فمما كثر استعمال "ما" عمى لغة الحجازيين ونزل القرآن بيا  ،قاس البصريون عمميا
عمى ىذا.
ثالثا  :موضع الخالف :
اختمف النحاة في عمل "ما" ومدى تأثيرىا عمى ركني الجممة المبتدأ والخبر ،فقال
البصريون عممت " ما " النافية الرفع والنصب في االسم و الخبر ،وقال الكوفيون عممت
في االسم الرفع ،أما الخبر فيو منصوب عمى حذف حرف الجر.
و راح كل فريق يدلي بحججو و يقدم تخريجا لتصوره

) -(1ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،السيوطي  ،ج ،1ص .389
) -(2ينظر :أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،ابن ىشام األنصاري  ،ج ، 1ص 282 ، 279 ،276
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فذىب الكوفيون إلى أن القياس في " ما " أالّ تعمل  ،وأعمميا أىل الحجاز لشبو
ضعيف بينيا وبين ليس و انطالقا من ىذا الشبو الضعيف لم تقو عمى العمل في الخبر
عمى عكس البصريين الذين رأوىا عاممة في االسم و الخبر؛ ألنيا فرع عمى" ليس"
فأجروىا مجراىا .
ال خالف بين الفريقين عمى أن " ما " فرع في العمل عمى "ليس"  ،إنما خالفيم حول
عمميا في الخبر .
ذىب "ابن جني" إلى أن  :ىناك حكمان في شيء واحد دعت إليو عمتين مختمفين  ،حكم
باإلعمال لعمة المشابية بينيا و بين ليس و حكم باإلىمال لعمة حرفيتيا و اشتراكيا في
الدخول عمى االسم و الفعل  ،فأىل الحجاز أعمموىا لمعمة األولى و بنو تميم أىمموىا
لمعمة الثانية و أجروىا مجرى (ىل) ،وغيرىا مما ال يعمل  ،ورأى بنو تميم أنيا حرفا داخل
()1

عمى الجممة المستقمة بنفسيا و مباشر لكل واحد من جزأييا .

أما قول الكوفيين أن الخبر بعد " ما " النافية منصوب بنزع الخافض فقد رفضو الكثير من
ّ
النحاة من بينيم "الرضي االستراباذي " الذي يرى  « :إن الباء الداخمة عمى الخبر ليست

بشيء  ،ألن "الباء" زائدة فإذا لم تثبت لم يحكم أنيا

محذوفة)2(.

كما عمّق "ابن يعيش " عمى قول الكوفيين بنصب الخبر بنزع الخافض و ىو " الباء "
بقولو  « :إن ما ذىب إليو الكوفيون ليس بسديد  ،وذلك أن " الباء " كان أصل دخولىا

)ٌ -(1نظر  :الخصائص  ،ابن جنً  ،ج ، 1ص .125
)  -(2شرح الرضى على الكافٌة ،االستراباذي ج ،2ص 190
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عمى ليس و " ما " محمولة عمييا الشتراكيما في النفي فال فرق بين الحجازية في
()1

ذلك و التميمية »

ل

والمعموم أن " ما " من الحروف المشتركة بين االسم و الفعل فحقيا أالّ تعم
كما ذىب إليو الكوفيين  ،فكيف زعم البصريون ّأنيا عممت الرفع و النصب  ،إذن فيناك

ما جعل "ما" تخرج عن القاعدة و ىو شبييا ب "ليس "  ،فيناك من يعتبر أن ىذا قياس
في المغة  ،والقياس في المغة ممتنع  ،فيرد المجيزون إن القياس يمتنع لو أنا نحن الذين
قضينا ليذه الحروف بيذا العمل بوجود ىذا الشبو  ،ولكن األمر عمى غير ىذا  ،والذي
حدث ىو أننا استقرأنا كالم العرب فوجدناىم يرفعون االسم ينصبون الخبر ب"ما" كان

يفعمون ب "ليس"  ،ثم إن القياس يمتنع في المغة في مدلوالت األلفاظ و معانييا  ،أما في
()2

األحكام اإلعرابية فال ».

اختمفت آراء الطرفين نظ ار الختالفيم في المقيس عميو  ،فالكوفيون قاسوا اإلىمال
عمى لغة التميميين  ،والبصريون قاسوا اإلعمال عمى لغة الحجازيين.
رابعا  :آراء النحاة في المسألة :
رأي ابن جني ( ت392ه ) :
يرى ابن جني  « :إن الشيء قد يشذ في االستعمال و يقوى في القياس فيكون
األولى ما كثر استعمالو و من ذلك المغة التميمية في " ما " ىي أقوى قياسا إن كانت
أسير في االستعمال و إنما كانت التميمية أقوى قياسا من حيث كانت عندىم ك
الحجازية ْ

"ىل " في دخوليا عمى الكالم مباشرة لصدري الجممة :الفعل والمبتدأ  ،كما أن
كذلك  ،إالّ أنك إذا استعممت أنت شيئا من ذلك فالوجو أن تحممو عمى ما كثر

)  -(1شرح المفصل  ،ابن يعيش  ،ج ، 2ص . 116
) -(2ينظر  :أوضح المسالك عمى ألفية ابن المالك  ،ابن ىشام األنصاري  ،ج ، 1ص . 373 ، 372
50

"ىل "

مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية بين الكوفيين والبصريين

الفصل األول:

أن القرآن نزل بيا  ،وأيضا إن رابك في
استعمالو و ىو المغة الحجازية  ،أال ترى ّ

الحجازية ريب من تقديم خبر أو نقض النفي فزعت إذا ذاك إلى التميمية ».

()1

رأي ابن الف ّخار ( ت :)419
الفخار" في "شرحو لجمل الزجاجي" أنو عمى مذىب البصريين
يتّضح من كالم" ابن ّ
في إعمال " ما " النافية عمل " ليس " حيث يقول  « :إذا جئت بعد خبر " ما " باسمين ،
وكان المرفوع منيما قبل المنصوب جاز ذلك مطمقا سواء كان المنصوب حقيقيا أو سببيا
()2

و ال فرق بين " ما " و " ليس " ».

كما يرى "ابن الفخار "  « :امتناع تقدم المنصوب "بما " عمى مرفوعيا  ،خالفا لباب "
ليس " ألن الفرع ال يقوى قوة األصل ».

()3

و ىذا يدل عمى أنو يرى أن " ما " عاممة فتحتاج إلى مرفوع و منصوب .

) -(1الخصائص  :ابن جني  ،ج ، 1ص . 125
)  -(2شرح الجمل  ،ابن الفخار  ،م  ، 1ص . 409
) -(3المصدر نفسو  ،م  1ص . 410
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أوال  :رأى الكوفيين في المسألة:
ذىب الكوفيوف إلى  « :جواز جمع االسـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ نحو :
"طمحة" تجمع عمى "طمحوف"» .

)(1

أدلة الكوفيين:
َّ
احتج الكوفيوف عمى جواز جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ بقوليـ « :

إف

فيجمع بالواو
ذكر يعقؿ ُ
مي بو ُم ٌ
ىذا العمـ المؤنث بالتاء عبارة عف لفظ فيو عالمة تأنيث ُس َ
و النوف كالذي آخره ألؼ التأنيث نحو " :موسى" و "عيسى" فإنؾ تقوؿ في جمعو :
" ُموسوف" و"عيسوف" فكانت العمّة في ذلؾ أف العبرة فيو بالمعنى  ،والمعنى عمى التذكير ،
فوجب أف ُيذ ّكر بعالمة التذكير و ىي الواو و النوف كما في األلؼ» .

)(2

كما َّ
أكد الكوفيوف عمى ّ « :أنو يجوز جمع "طمحة" و ما شابيو بالواو و النوف  ،فتقوؿ في
وف" ؛ ألنو في التقدير جمع " "طَ ْمح " َّ
ألف الجمع قد تستعممِو العرب عمى
"طمحة" " :طَ ْم ُح َ
تقدير حذؼ حرؼ مف الكممة قاؿ الشاعر :

"و ُع ْقَبةُ األ َ ِ
الشير اَ ْألَصَِّـ"
ْعقَاب في ْ
َ

)-(1التبييف عف مذاىب النحوييف البصرييف و الكوفييف  ،أبو البقاء العكبري تحقيؽ  :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،
دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،لبناف  ،ط ،1986 ،1المسألة ( ، )26ص .219
) -(2المصدر نفسو  ،ص .221
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فَكسروه عمى ما ال ىاء فيو  ،واف كانت الياء في تقدير اإلسقاط جاز جمعو بالواو و
النوف كسائر األسماء المجموعة بالواو و النوف » .

)(1

و الواضح مف ىذه النصوص َّ
أف الكوفييف أجازوا الجمع بالواو و النوف حمالً عمى
المعنى ؛ َّ
ألف ىذا االسـ مذكر المعنى مؤنث المفظ وأجمع الكوفيوف عمى ّ « :أنؾ لو

سميت ُرجال "بحمراء" أو "حبمى" لجمعتو بالواو و النوف فقمت َ " :ح ْم َراؤوف " و " ُحْبمُوف " و
أشد َّ
ال خالؼ َّ
تمكنا في التأنيث مما في آخره تاء التأنيث ،
أف ما في آخره ألؼ التأنيث ُ
ألف ألؼ التأنيث ِ
ت الكممة عمييا و لـ تُ ْخرْج الكممة مف تذكير إلى تأنيث  ،و تاء
يغ ْ
ص َ
التأنيث ما ِ
ت الكممة مف التذكير إلى التأنيث و ليذا المعنى
ت الكممة عمييا  ،و ْ
أخ َر َج ْ
يغ ْ
ص َ
قاـ التأنيث باأللؼ في منع الصرؼ مقاـ شيئيف بخالؼ التأنيث بالتاء  ،و إذا جاز أف

يجمع بالواو و النوف ما في آخره التاء كاف ذلؾ مف طريؽ أولى ».

)(2

يوضح ىذا النص عممية القياس التي قاـ بيا الكوفيوف حيث قاسوا" تاء التأنيث " عمى
"ألؼ التأنيث" مع اقرارىـ َّ
أف "األلؼ" أشد تمكنا مف "التاء" ف فكما يجوز جمع ما آخره ألؼ
التأنيث بالواو و النوف يجوز كذلؾ فيما آخره تاء التأنيث .

)- (1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف و الكوفييف  ،كماؿ الديف أبو البركات عبد الرحمف ابف محمد بف
أبي سعيد األنبا ري  ،تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الطالئع  ،القاىرة  ،مصر  ، 2009 ،المسألة (، )4
ج ، 1ص . 52
) -(2المصدر نفسو المسألة (، )4ج،1ص 52

55

الفصؿ الثاني :
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ثانيا  :رأى البصريين :
يذىب البصريوف إلى ّأنو ال يجوز جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ

1

أدلة البصريين :
ذىب "سيبويو" إلى َّ « :أنؾ إذا سميت َرجالً ب "طمحة" أو "سممة" أو "جبمة" ثـ
أردت أف تجمعو جمعتو بالتاء  ،كما كنت ج ِ
ام َعوُ قبؿ أف يكوف اسما لرجؿ عمى األصؿ ،
َ

ات" ،
وىا بالتاء فقالوا َ " :رْب َع ْ
مع َ
أال تراىـ وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا َ ":رج ٌؿ َرْب َعةٌ" َو َج ُ
و لـ يقولوا " َربعوف"  ،وقالوا" :طمحة الطمحات" و لـ يقولوا" :طمحة الطمحيف" فيذا الجمع
عمى األصؿ ال يتغير عف ذلؾ » .

2

أما في حاؿ سميت رجال باسـ ينتيي بألؼ التأنيث مثؿ" :حمراء" فيرى سيبويو « :إنو
ُيجمع بالواو و النوف ؛ َّ
ألف التاء تدخؿ عمى ىذه األلفات فال تحذفيا و ذلؾ كقولؾ :

شيئا أشبيت عندىـ ؛ "أرضيات ودرييمات" »
ات" فمما صارت تدخؿ فال تحذؼ ً
" ُحْبمَ ْي ْ

3

و يرى "المبرد " إّنؾ إذا سميت رجال بشيء فيو ألؼ التأنيث  ،وأردت أف تجمعو

جمعتو بألؼ ونوف فقمت في "حمراء" – اسـ رجؿ – "حمراووف"  ،و ما كاف بالياء فإنؾ
تجمعو باأللؼ و التاء فتقوؿ في "طمحة طمحات" ،والفصؿ بينيما َّ
أف ما كاف فيو ألؼ
التأنيث

( ٌ - )1نظر
)- )2
)-(3
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مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

مقصورة أو ممدودة فيي الزمة لو  ،فيجب أف يكونا عالمتيف لما ىو لفظ  ،ولفظ "
طمحة" مؤنث فال يجعؿ عالمتو الواو التي ىي مف عالمات المذكر  ،فمو سميت امرأة بػ "
جعفر " لـ تجمعيا بالواو و النوف بؿ باأللؼ والتاء ،وما كانت فيو عالمة تأنيث وجب أف
))1

تراعى فال تبدؿ بعالمة أخرى ».

و ذىب "السيوطي إلى أف البيت الذي احتج بو الكوفيوف  « :عقبة األعقاب » شاذ ال
()2

العمَ ْـ ».
يقاس عميو  ،مع إمكاف تأويمو بجعؿ األعقاب جمع عقبة بمعنى االعتقاب ال َ

رفض البصريوف أف يجمع العمـ المؤنث بالتاء جمع مذكر سالـ َّ
ألف األصؿ أف يجمع
يح ِممُيا.
باأللؼ و التاء مراعاة لعالمة التأنيث التي ْ
ثالثا  :موضع الخالف :
يكمف الخالؼ في ىذه المسألة في إجازة الكوفييف جمع العمـ المؤنث بالتاء جمع
مذكر سالـ في حيف رفض البصريوف ىذا و ذىبوا إلى أنو يجمع باأللؼ و التاء .
اعتمد الكوفيوف في حكميـ ىذا عمى قياس التاء عمى األلؼ ( ألؼ التأنيث )  ،فرفض
البصريوف ىذا القياس « ألنو يؤدي إلى اجتماع عالمتيف متضادتيف ( التأنيث و التذكير )
)(3

في اسـ واحد و ذلؾ ال يجوز ».

و ذىب "الرضي" في" شرحو لمكافية" إلى َّ « :
ألف
أف قياس الكوفييف ليس بشيء ؛ ّ

األلؼ الممدودة تقمب واوا فتنمحي صورة عالمة التأنيث و إنما قمبوىا واوا د وف ياء
) -(1التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة (  ، )26ص 223

) -(2ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي  ،تحقيؽ :أحمد شمس الديف  ،دار الكتب
العممية  ،ط، 1998 1ج ،1ص . 151
) -(3اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة ( ، )4ص 53

57

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

لتشابييا في الثقؿ كما قيؿ في "صح اروات" و األلؼ المقصورة تحذؼ و تبقى الفتحة قبميا
دالة عمييا و إنما تحذؼ الممدودة والمقصورة نسبيا حذؼ التاء لمزوميما الكممة فكأنيما
()1

الميا ».
ُ

و ذىب البصريوف إلىَّ «:
أف تاء التأنيث مف حكـ األلفاظ ،والواو و النوف مف
()2

عالـ ات( األلفاظ) فمو جمع بالواو و النوف لتناقض؛ َّ
ألف تذكير المفظ ضد تأنيثو ».

رد البصريوف عمى قوؿ الكوفييف َّ
أف العبرة بالمعنى ،فيجب أف يجمع العمـ المؤنث
كما ّ
بالتاء جمع مذكر سالـ؛ألنو مذكر المعنى ،بقوليـ  :بؿ العبرة بالمفظ  ،أال ترى أنيـ جمعوا
ألنيا ال تدخؿ عمى بناء
"طمحة" عمى "طمحات"  ،و العمّة في ذلؾ أف الواو و التاء لفظ ّ

مذكر  ،أال ترى أنؾ تقوؿ في جمع "حبمى" " :حبميات"  ،فمو كانت األلؼ ثابتة لـ يدخؿ

 و ًاوا ؛عمييا عمـ التأنيث الذي ىو لمجمع  ،ولكنؾ تُْب ِد ُؿ مف األلؼ – إذا كانت ممدودة
أما "طمحة" فمو قمت
فإنما تدخؿ عالمة التأنيث و عالمة التذكير عمى شيء مؤنث فيو  ،و ّ
()3

المحاؿ».
في جمعيا "طمحتوف" لَمَ ْزمؾ أف تكوف ّأنثتو وذ ّك َرتو في حاؿ و ىذا ىو ُ

ؼوافؽ ما ذىب إليو" المبرد وسيبويو" في جمع ما آخره ىاء التأنيث
أما "ابف السراج " ي
ّ

بالواو و النوف.

()4

و يتجمى مف النصوص السابقة َّ
أف البصرييف راعوا عالمة التأنيث في آخر االسـ
احتكاما
فجمعوه باأللؼ و التاء كما ُيجمع االسـ المؤنث
ً

لمّفظ ،و احتكـ الكوفيوف لممعنى

فجمعوه بالواو و النوف فاختمفت آراؤىـ و تحميالتيـ.

( - )1شرح الرضي عمى الكافية  ،رضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذي  ،تعميؽ  :يوسؼ حسف عمر  ،جامعة قاز

بونسف  ،بنغازي  ،ليبيا  ،ط، 1996 ، 2ج373 ، 3

( -)2التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة ( ، )26ص .373
( -)3
)-)4

المقتضب  ،المبرد ،ج،4ص.8،7
ينظر  :األصوؿ في النحو  ،ابف السراج ،ج ،2ص .420
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رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
الوراق ( ت  325هـ ) :
رأي أبي الحسن بن عبد اهلل ّ
الوراؽ  « :واعمـ َّ
أف ما كاف عمى ( فَ ْعمَةٌ ) و كاف اسما
يقوؿ ابف ّ

َّ
فإف جمعو باأللؼ و

ؾ
التاء  ،و تحريؾ الحرؼ األوسط منو لمفصؿ بينو و بيف االسـ و النعت  ،وذلؾ كقولَ ُ
ات" ثـ
ص ْحفَةٌ"  ،و" تَ ْم َرةٌ"  ،تقوؿ في جمعيا " :
ص ْح ٌ
فات"  ،و" تمر ُ
ُ
جفنات" و " َ
" َج ْفَنةٌ " ،و " َ

يواصؿ حديثة َّ :
بأف تحريؾ األوسط إذا كاف اسما ليفصؿ بيف االسـ و النعت فتقوؿ في

ات فتحرؾ الوسط و تقوؿ في "عْبمة  :ع ْب ِ
"ص ْحفَةٌ صحفَ ِ
الت" فال تحرؾ األوسط  ،وانما
َ
َ
ََ
َ
()1
ِ
النعت عمى حالو َّ
ألف الصفة أثقؿ مف االسـ».
االس َـ بالتحريؾ ،و تركوا أوسط
ُّ
خصوا ْ
رأي ابن عقيل ( ت  769هـ ) :
يقوؿ في كتابو "المساعد عمى تسييؿ الفوائد"  :و يجمع باأللؼ و التاء قياسا ذو تاء
عمما " كطمحة و فاطمة"  ،واسـ الجنس " كفاطمة"  ،والعمـ المؤنث
التأنيث مطمقا أي ً :

كسمَ َمة " ،وصفة المذكر الذي ال يعقؿ
العاري مف عالمة التأنيث "كزينب" أو ممتبسا بيا " َ

نحو  ":درييمات"  ،وما كاف عمى فَ ْع َالء التي ال أفعؿ ليا نحو " :امرأة عجزاء"  ،و" نساء

عج ازوات" وما سوى ىذا فمقصور عمى السماع كقوليـ في "سماء – سماوات" و في" أرض
أرضات" فيذا فيحفظ و ال يقاس عميو.

()2

)-(1
الوراؽ  ،تحقيؽ  ،محمود جاسـ محمد الدرويش  ،مكتبة الرشد  ،الرياض ،
عمؿ النحو  ،أبو الحسف محمد بف عبد ا﵀ ّ
المممكة العربية السعودية  ،دط  ،دت  ،ص . 226 ، 225

) -(2المساعد عمى تسييؿ الفوائد  ،بياء الديف بف عقيؿ  ،تحقيؽ  :محمد كامؿ بركات مكتبة الممؾ فيد الوطنية  ،مكة
المكرمة  ،المممكة العربية السعودية  ،ط ، 2001 ، 2ج. 76 75 ، 1
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المبحث الثاني :
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لفظا و معنى أو معنى فقط
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أوال  :رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب الكوفيوف إلى « َّ
أف " ِكال " و " كمتا " فييما تثنية لفظية ومعنوية وأصؿ "كال"
" ُك ُّؿ " فخففت الالـ  ،وزيدت األلؼ لمتثنية  ،وزيدت التاء في " كمتا " لمتأنيث  ،واأللؼ في "
َّ
الع ْمر ِ
لمزو ِم ِي َما اإلضافة ».
الز َ
اف" و لزـ حذؼ النوف منيما ُ
يداف " و " َ

()1

أدلة الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى َّ :
أف األلؼ في "كال" و "كمتا" لمتثنية

».

()2

 ،و يقوؿ الفراء :

ْن آ َت ْ
ت أ ُ ُكلَ َها ﴾ [ الكيؼ آية ، ]33فمـ يقؿ آتَتَا ،و ذلؾ
في تفسيره لقولو تعالى﴿ ك ِْل َتا ْال َج َّن َتٌ ِ

َّ
أف كمتا اثنتاف ال يفرد واحدتيا  ،وأصمو " ُك ُّؿ" كما تقوؿ لمثالثة " ُك ُّؿ" فكاف القضاء أف يكوف
لمثنتيف ما كاف لمجمع ال أف يفرد لمواحدة شيء فجاز توحيده عمى مذىب " ُك ُّؿ" و تأنيثو

جائز  ،لمتأنيث الذي ظير في "كمتا"  ،و كذلؾ فافعؿ " بكمتا" و" كال" إذا أضفتيف إلى
ووحد  ،ومف التوحيد  :قولو تعالى َ ﴿ :و ُكلُّ ُه ْم آتٌِ ِه ٌَ ْو َم
معرفة و جاء الفعؿ بعدىف فاجمع
ّ
()3
ْال ِق ٌَا َم ِة َفرْ ًدا﴾ [ مرٌم آ .» ]95
إضافة إلى « أنَّ الضمٌر ٌعود إلٌهما بلفظ التثنٌة فً بعض المواضع كقول الشاعر :
[من البسٌط]

) -(1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة ( ، )62ج ،2ص. 13
) -(2أسرار العربية  ،أبو البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنباري  ، ،تحقيؽ  ،محمد بيجت البيطار ،
مطبوعات المجمع العممي العربي  ،دمشؽ  ،سوريا  ،دط ،دت
) -(3معاني القرآف  ،ىأبو زكريا يحي بف زياد الفراء  ،عالـ الكتب  ،بيروت  ،لبناف  ،ط ،1983 3ج ، 2ص142
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اب
َق ْد أَ ْقعْ لَ َعا
َكَلأنفٌه َما َر َ
ِ

ي بٌن ُه َما
الجرْ ُ
ٌِن ج َّد َ
ك ََِل ُه َما ح َ

»

فعاد الضمٌر " هما " فً أنفٌهما على" كَل" السابقة له  « ،و تنقلب األلف فً "كلتا
و ّ
كَل" إلى ٌاء فً حالة النصب و الجر  ،إذا أضٌفتا إلى مضمر تقول  « :رأٌت الرجُلٌن
ُ
مررت بالرجلٌن كلٌهما » و لو كانت األلف المقصورة لم تنقلب كألف
ُكلٌهما » « و
"عصا" و" رحا "» ، ) 2( .فدل هذا أنَّ فٌهما إفرادا لفظٌا و تثنٌة َمعْ َنوٌة .
ثانيا  :رأي البصريين في المسألة :
ذىب البصريوف إلى " َّ
أف "كال " و " كمتا " مفردتاف لفظا و مثنياف معنى  ،و األلؼ
فييما كاأللؼ في "عصا" و" رحا" .

)(2

أدلة البصريين :
استدؿ البصريوف عمى َّ
أف "كال " و " كمتا " مفردتاف لفظًا  ،مثنياف معنى بقوليـ :
« َّ
بأف األلؼ فييما ليست لمتثنية  ،إذ لو كانت لمتثنية  ،النقمبت في حاؿ النصب و الجر
المضمر فرعو تقوؿ  " :رأيت
المظير  ،و إنما ُ
المظير ؛ ألف األصؿ ىو ُ
إذا أضيفتا إلى ُ

أيت كمتا
الرجميف " و " مررت بكال الرجميف "  ،و كذلؾ تقوؿ في المؤنث  ،و " ر َ
كال ُ

المرأتيف "  ،و لو كانت لمتثنية لوجب أف تنقمب مع المظير كما تنقمب مع المضمر  ،فمما
لـ تنقمب َّ
دؿ عمى أََّنيا ألؼ مقصورة  ,ليست لمتثنية ».

)(3

) -(1المباب ،في عمؿ البناء و اإلعراب ،أبو البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف العكبري  ،تحقيؽ  ،غازي مختار طميمات  ،دار

الفكر  ،دمشؽ  ،سوريا  ،ط ،1995 1ج. 394 ، 399 ، 1
 -2أسرار العربٌة  ،ابن األنباري  ،ص .88
)ٌ -(2نظر أسرار العربٌة  ،ابن االنباري ،ص ، 286واإلنصاف فً مسائل الخَلف ابن األنباري  ،ج ،13،2و اللباب فً
علل البناء اإلعراب.
) –(3اإلنصاف فً مسائل الخَلف ،ابن االنباري  ،المسألة (، )62ج،2ص.21
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إضافة إلى  « :أف الضمير يعود عمى "كال " و " كمتا " تارة باإلفراد اعتبا ار بالمفظ و تارة
ْن آ َت ْ
ت أ ُ ُكلَ َها
ًا
بالتثنية
اعتبار بالمعنى يقوؿ تعالى  ﴿ :ك ِْل َتا ْال َج َّن َتٌ ِ
)(4
الضمٌر إلى اللفظ » .

﴾ [الكهف آ  ،]33ف ُر َّد

طؽ بالواحد مف " ك ُؿ " بخالؼ المثنى
كما احتج البصريوف لمذىبيـ  « :بأنو ال ُي ْن ُ

كما أنيما ال ُيضافاف إلى المثنى  ،ولو كانا مثنييف لمزـ أف يضاؼ الشيء إلى نفسو وىو

باطؿ أال ترى أنؾ ال تقوؿ " :مررت بيما اثنييما  ،كما ال تقوؿ بو واحده "».

)(1

ثالثا  :موضع الخالف :
اختمفت رؤية كؿ مف البصرييف و الكوفييف ؿ "كال " و "كمتا "  ،فالبصريوف يروف أنيما
اسميف مفرديف مقصوريف فييما إفراد لفظي و تثنية معنوية عمى عكس الطرؼ اآلخر الذي
يرى أنيما مثنياف لفظا و معنى .

)(2

و يرى الشجري في أماليو :

« َّ
أف " كال " و " كمتا " ُحمال عمى حكـ المفردات في

إضافتيما إلى المظير ،و عمى حكـ المثنيات في إضافتيما إلى المضمر  ،وىذا نظ ار ؛
َّ
ألف اإلعراب بالحركات أصؿ لإلعراب بالحروؼ  ،واالسـ الظاىر  ،أصؿ لممضمر فأعطيا
اإلعراب األصمي في إضافتيما إلى األصؿ الذي ىو المظير  ،و أعطيا شكؿ إعراب
التثنية الذي ىو إعراب فرعي في إضافتيما إلى الفرع الذي ىو المضمر ».

)(3

) –(4أسرار العربٌة  ،ابن األنباري  ،ص . 286
)-(1المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري ،ج. 399 ، 1

)-(2ينظر  :أمالي الشجري  ،ىبة ا﵀ بف عمي بف محمد بف حمزة العموي  ،مكتبة القاىرة  ،مصر  ،ط،1992،1
ج،1ص ، 290وشرح المفصؿ  ،مزفؽ الديف ابف عمى ابف يعيش النحوي  ،تعميؽ  :مشيخة األزىر  ،إدارة الطباعة المنيرية
،دب،دت،ج،2ص4
)- (3أمالي الشجري  ،الشجري  ،ج. 291،1
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بأف " كال" مأخوذة مف " ُك َّؿ" ؛ َّ
و رفض البصريوف قوؿ الكوفييف َّ
ألف " ُك ُؿ" لإلحاطة و
"كال" لمعنى مخصوص فال يكوف أحدىما مأخوًذا مف اآلخر ».

)(4

و يرى "ابف يعيش" َّ
إف  " « :ألؼ " " كال" و "كمتا" تجري مجرى ألؼ "عصا" "رحا"
واذا أضيفتا إلى الظاىر في حاؿ النصب و الجر و الرفع و ىو القياس َّ
ألف "كال" و كمتا "
اسميف مفرديف مقصوريف » .

)(1

و ذكر "سيبويو "عف" الخميؿ" :
((2

النصب » .

 ،فمو كانا ُمثنيف لوجب النطؽ بالواحد منيما .
جعمو " كال " بمنزلة " :عميؾ" و "لديؾ" في الجر و
« ْ

لما
فيُـ يقولوف في الظاىر " مررت بكال أخويؾ "و "رأيت كال أخوي َ
ؾ" فحمموا "كالً" ّ

اتصؿ بالمكنى عمى (عمييما) و( لدييما) في حاؿ النصب و الجر و قالوا :في حاؿ الرفع
"جاء أخواؾ كالىما" شبيوا " كمييما" لمزوـ اإلضافة بػ (عمييما) لما اجتمعا في لزوـ
اإلضافة وانما حمموه في الجر و النصب عمى ( عميؾ) دوف الرفع ؛ َّ
ألف ( عميؾ)  ،و
(لديؾ) و ىذا (عميو) و (لديو) ظرفاف يقعاف في موضع الجر و النصب ،و السبيؿ الى
الرفع فييما فَ َح ْم َؿ " كال" عمييما في الحاليف المتيف يكوناف ليما و ليست األلؼ في "كال"
ألؼ تثنية.

)(4

)(3

 -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري ،ج،2ص . 21

) -(1شرح المفصؿ  ،ابف يعيش ،ج،2ص .4
) -(2الكتاب  ،سيبويو  ،ج،3ص . 413

)(3
سيد عمي
شرح كتاب سيبويو ،أبو سعيد السيرافي الحسف بف عبد ا﵀ بف المرزباف  ،تحقيؽ  :أحمد حسف ميدلي وعمي ّ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،لبناف ،ط،2008،1ج،4ص .162
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بناء عمى ىذا اختمفت نظرة الفرقيف في األلؼ في "كال"  ،فالبصريوف يروف أف األلؼ
و ً

فييا أشبيت األلؼ في "لدى" و "عمى"  ،والكوفيوف يروف إنيا أشبيت األلؼ التي في
"الزيداف".

رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي الشجري ( ت546ه ) :
يرى الشجري إف األلؼ في" كالىما " ،والياء في " كمييما " ليستا بحرفي تثنية بؿ ىما
في موضع الـ الفعؿ  ،و نظ ار لمزوميما  ،فقد تجاذبيما اإلفراد و التثنية  ،فكاف لفظ اىما
لفظ المفرد  ،ومعناىما معنى المثنى  ،و ُحممتا بحكـ لفظييما عمى المفردات  ،وبحكـ
معناىما عمى المثنيات  ،فأعربا باإلضافة إلى المظير بالحركات المقدرة فقيؿ ِ ":كال
غالميؾ" و "كمتا جاريتيؾ" في الرفع و النصب و الجر.

)(1

رأي ابن عصفور (  669هـ ) :
يقوؿ ابف عصفور في "شرحو لجمؿ الزجاجي" بعد أف تطرؽ لمخالؼ بيف الكوفييف
والبصرييف في مسألة " ِكال " و" كمتا" و بعد عرضو ألدلة الفريقيف :وكثي ار ما يخبر "بكال"
و " كمتا" إخبار المفرد  ،مع َّ
أف "كال" و " كمتا" شابيت " عمى " و "لدى" في شدة اتصاليما

(ٌ -))1نظر  :أمالً الشجري  ،الشجري ،ج،1ص.291،290
(ٌ-)2نظر:شرح جمل الزجاجً،أبو الحسن علً بن مؤمن بن محمد ابن عصفور االشبٌلً،اشراف اٌمٌل بدٌع ٌعقوب،دار الكتب
العلمٌة،بٌروت ،لبنان،ط،1988،1ج،1ص.249،247،244
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ياءا مع المضمر كما فعموا ذلؾ في " لديو" و عميو" لشدة
بالمضمر  ،وليذا قمبوا ألؼ "كال" ً
((2

افتقار المضمر لما قمبو  ،و َّ
ألف "كال " أيضا ال تستعمؿ إالّ مضافة .
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المبحث الثالث :
مسألة القول في أصل االشتقاق الفعل
أو المصدر
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الفصؿ الثاني :

رأي الكوفيين في المسألة:
ذىب الكوفيوف إلى َّ
أف المصدر مشتؽ مف الفعؿ وفرع عميو و الفعؿ سابؽ لو وىو
ٍ
ثاف بعده.

((1

أدلة الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى َّ «:
مأخوذ مف الفعؿ  ،وأف الفعؿ أصؿ لممصدر ،
أف المصدر ُ

قياما" فتعؿ
صح فتقوؿ  ":قاـ ز ٌ
يصح إذا ّ
والدليؿ أف المصدر يعتؿ إذا اعت ّؿ الفعؿ و ّ
يد ً

فيصح
العتالؿ يعد "ّ ،

"القياـ" العتالؿ "قاـ" وكذلؾ تقوؿ":وعد يعد عدةً "فتعؿ ّ
عدةً
المصدر لصحة فعمو َّ ،
فدؿ ىذا عمى َّ
أف المصادر بعد األفعاؿ و تابعة ليا وأف األفعاؿ
)(2

ىي األصوؿ التي أخذت منيا ،فمذلؾ تبعتيا في التصحيح و االعتالؿ » .

كما َّ
أف  « :المصدر معموؿ الفعؿ  ،وال شؾ أف رتبة العامؿ قبؿ رتبة المعموؿ إضافة
ِ
إلى َّ
الم َؤ َّك ِد فَدؿ ىذا عمى أف
أف المصدر يذكر
ً
الم َؤ ّكد قبؿ رتبة ُ
توكيدا لمفعؿ  ،و رتبة ُ
)(3

المصدر مأخوذ مف الفعؿ » .

كما َّ
يص ُد َر عنو غيره
ًا
المص َد َر" َم ْف َع ُؿ" بابو أف يكوف
أف«
أما أف ْ
ْ
صادر عف غيره  ،و ّ
)(4

فال » .

) -(1ينظر :أسرار العربية ،ابف األنباري ،ص  173و اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري  ،المسألة ()28
،ج ،1ص ، 206و االيضاح في عمؿ النحو  ،أبو القاسـ الزجاجي  ،تحقيؽ  :مازف المبارؾ ،دار النفائس  ،بيروت ،
لبناف  ،ط ، 1979،3ص.56

) -(2اإليضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص.60
) -(3أسرار العربية ،ابف األنباري  ،ص . 174
) -(4التبييف عف مذاىب النحوييف  ،العكبري  ،المسألة(،)06ص.147
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بأف المصدر ال يتُصور معناه ما لـ يكف "فع ُؿ ِ
كما احتجوا َّ « :
فاعؿ " والفاعؿ وضع
)(1

يفع ُؿ" ؛ فينبغي أف يكوف الفعؿ الذي ُيعرؼ بو المصدر أصال لممصدر» .
لو " فَ َع َؿ و َ
و تعد ىذه الحجج أىـ ما احتج بو الكوفيوف في ىذه المسألة .
ثانيا  :رأي البصريين في مسألة :
)(2

ذىب البصريوف إلى َّ
أف الفعؿ مشتؽ مف المصدر .
أدلة البصريين

أما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ األحداث و بنيت لما
يقوؿ " سيبويو " في كتابو  « :و ّ
)(3

مضى ولما يكوف و لـ يقع و ما ىو كائف لـ ينقطع » .

و يقصد سيبويو " « :باألمثمة" األبينة  ،و أبينة األفعاؿ مختمفة فمنيا عمى ( فَ َع ُؿ) نحو :
أما قولو  :و قد أخذت مف المصادر التي تحدثيا األسماء  ،وانما أراد باألسماء
"ظَ ُرؼ" ّ ،
أصحاب األسماء وىـ الفاعموف ».

)(4

يقر بأف الفعؿ مشتؽ مف المصدر.
 ،فسيبويو ُّ

يذىب "ابف السراج " إلى« َّأنو ال وجود لفعؿ إالّ وقد تقدمو مصدر ،فإذا نطقت بالفعؿ
فقد وجب المصدر الذي أُخذ منو  ،ووجب اسـ الفاعؿ  ،ولو كانت المصادر مأخوذة مف
الفعؿ كاسـ الفاعؿ لما اختمفت كما ال يختمؼ اسـ الفاعؿ ».

) -(1اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري ،المسألة (، )28ج،1ص.206

)(5

) -(2ينظر  :الكتاب سيبويو  ،ج ،1ص ،12و األصوؿ في النحو  ،ابف السراج  ،ج ، 3ص. 85
) -(3الكتاب  ،سيبويو ، ،ج ،1ص 12
 -(4شرح كتاب سيبويو  ،السيرافي ،ج،1ص16،15
) -(5األصوؿ في النحو  ،ابف السراج ،ج،3ص85
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كما َّ «:
أف الفعؿ يدؿ عمى حدث و زماف مخصوصيف فكاف مشتقا و فرعا عف
المصدر كمفظ" :ضارب ومضروب و تحقيؽ ىذه الطريقة َّ
أف االشتقاؽ يراد بو تؾ ثير
المعاني  ،وىذا النوع ال يتحقؽ إالّ في الفرع الذي ىو الفعؿ  ،و ذ ؿؾ أف المصدر لو معنى
واحد وىو داللتو عمى الحدث فقط  ،وال يدؿ عمى الزماف بمفظو  ،والفعؿ يدؿ عمى الحدث
و الزماف المخصوص فيو بمنزلة المفظ المركب فإنو يدؿ عمى الحدث والزماف المخصوص
 ،فإنو يدؿ عمى أكثر مما يدؿ عميو المفرد و ال تركيب إ الّ بعد الداللة عمى الحدث وحده »
)(1

.

فدؿ ىذا عمى َّ
أف المصدر أصؿ و الفعؿ فرع عميو .
صدر عنو  ،و لو كاف المصدر قبؿ
ًا
و « ُسمي المصدر
ألنو المكاف الذي َي ُ
مصدر ّ

الفعؿ مأخوذ منو لوجب أف يكوف لكؿ مصدر فعؿ قد أُخذ منو ال محيص عف ذلؾ وال

ميرب منو  ،فمما كاف في كالـ العرب مصادر كثيرة ال أفعاؿ ليا البتة مثؿ " :العبودية" و
)(2

البّن َوةُ" وما أشبو ذلؾ مما يطوؿ تعداده التي لـ تؤخذ مف األفعاؿ» .
" ُ

أف المصدر يقوـ بنفسو و ال يحتاج
فدؿ ىذا عمى أف المصدر ىو األصؿ إضافة إلى ّ «:

إلى ذكر الفاعؿ  ،والفعؿ ال يجوز أف نذكره خاليا مف االسـ  ،فوجب أف يكوف المصدر
)(3

أصال لمفعؿ و الفتقار الفعؿ إليو » .
الستغنائو عف الفاعؿ ً

متقدـ ا عميو وأصالً لو.
انطالقا مف كؿ ىذا كاف المصدر سابقا لمفعؿ و
ً

) -(1التبييف عف مذاىب النحوييف ،العكبري  ،المسألة ص . 145
) -(2االيضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص . 59، 58
)(3
الوراؽ ،ص.360
 -عمؿ النحو ،ابف ّ
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ثالثا:موضع الخالف:
تعد مسألة أصؿ االشتقاؽ الفعؿ أو المصدر « موضوع جداؿ بيف البصرييف
والكوفييف فالبصريوف يرو َّف إف االسـ ىو األصؿ والفعؿ فرع عميو والكوفيوف يخالفونيـ في
)(1

ىذا  ،ويروف إ َّف الفعؿ ىو األصؿ ،واالسـ فرع عميو» .

أف يكوف قبؿ
وأما قوؿ الكوفييف «بإ َّف الفعؿ يعمؿ في المصدر ومف شرط العامؿ َ

المعموؿ فيو ،فيجب إذف أف يكوف الفعؿ قبؿ المصدر،قيؿ :ىذا ساقط َّ
،ألف الحرؼ يعمؿ
في األسماء واألفعاؿ ولكنيا ليست بأصؿ لألسماء واألفعاؿ ».

)(2

مي مصد ار لصدور الفعؿ عنو
ورفض الكوفيوف قوؿ البصرييف  «:إف اؿمصدر ُس َّ
ِ
اد
ذب »أي "مركوب فاره" و"مشروب
الم َر ُ
ٌ
رب َع ُ
،و َم ْش ُ
،كما قالوا ْ َ«:مرك ُ
عذب" ،و ُ
ب فَاره َ
)(3

المفعوؿ ،ال الموضع فال تمسؾ لكـ بتسميتو مصد ار » .

ورد البصريوف عمي قوؿ الكوفييف  «:إف اعتالؿ الفعؿ ُيوجب اعتالؿ مصدره َّ ،
بأف
ّ

اعتالؿ األفعاؿ ليس عمّة موجبة العتالؿ المصادر ،وانما يعتؿ مف المصادر ما لزمو مف
الثقؿ ما لزـ الفعؿ ،وما لـ يمزمو ذلؾ صح معناه فمـ يجب مف ذلؾ أف تكوف المصادر
مشتقة مف األفعاؿ كما زعمتـ لمفارقتيا ليا في االعتالؿ الذي جعمتموه َدلِيمَ ُكـ».

)(4

فاختمفت حججيـ وأدلتيـ اختالفا آلراءىـ وتمسؾ كؿ طرؼ بمذىبو .

) -(1فً النحو العربً نقدو توجٌه  ،مهدي المخزومً  ،دار الرائد العربً  ،بٌروت  ،لبنان ،ط ، 1986 ،2ص . 103
) -(2علل النحو  ،ابن الوراق  ،ص . 360
) -(3اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري ،المسألة( ، )28ج، 1ص. 207 ،206
) -(4اإلٌضاح فً علل النحو  ،الزجاجً  ،ص. 60
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ابعا :آراء العمماء في المسألة :
ر ً
رأي أبي عمي الفارسي (ت377ه):
ذىب أبو عمي الفارسي إؿى «:أف األسماء ىي األ َُو ُؿ لألفعاؿ ،ألنيا مأخوذة مف نوع
منيا ىو المصدر ،والدليؿ عمى أنيا مأخوذة منيا َّ
لألبنَِية الثالثة دؿ
أف األفعاؿ إذا صيغت ْ
كؿ بناء عؿى حدث مخصوص مع داللتو عمى الزماف ،والمصدر قبؿ أف يصاغ الفعؿ منو
ال يخص حدثا بعينو لكنو ُيعـ بداللة األحداث الكائنة في جميع األزمنة ،وحكـ الخاص أف
)(1

يكوف مف العاـ فحكـ الفعؿ إذف أف يكوف مف المصدر فيو أحد ما يدؿ عمى ىذا » .
رأي أبي القاسم الزجاجي (337هـ):
َّ
أكد الزجاجي في اإليضاح

أف ما ذىب إليو البصريوف في ىذه المسألة ىو الصحيح ،

دعما ليا بالحجج والبراىيف ثـ ناقش أدلة الكوفييف مبينا
وم ً
وراح يناقش أدلة البصرييف مثريا ُ
ومدحضا لحججيـ وأدلتيـ .
فساد ما ذىبوا إليو
ً

)(2

) -(1المسائؿ المشكمة  ،أبو عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي  ،تعميؽ  :يحي مراد ،دار الكتب العممية ،
بيروت  ،لبناف  ،ط،2003،1ص. 18
) -(2ينظر  :اإليضاح في عمؿ النحو  ،الزجاجي ،ص (. )63-56
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المبحث الرابع :
مسألة القول في "أيمن في القسم" مفرد
أو جمع
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الفصؿ الثاني :

أوال:رأي الكوفيين في المسألة :
ذىب الكوفيوف إلى َّ
أف " أيمف في القسـ " جمع يميف.

)(1

أدلة الكوفيين :
استدؿ الكوفيوف عمى َّ «:
أفعؿ "،وىو وزف يختص
أف" ُ
أيمف" جمع يميف ألف وزنو " ُ
عمي أ َْي ُم ُف
بو الجمع ،وال يكوف في المفرد  ،يدؿ عميو التقدير في قولو «أ َْي ُم ُف ا﵀ » أي َّ ":
)(2

عمي فيما أُقسـ بو" » .
ا﵀" ،أي" :أيماف ا﵀ َّ

ذىب "الفراء" إلى َّ :
أف "أيمف" جمع يميف وىمزتو ىمزة قطع ،لكنيـ يح ذفونيا لكثرة
)(3

االستعماؿ  ،ويتضح أف ىمزة "أيمف" ىمزة قطع لكنيا ُوصمت لكثرة االستعماؿ».

والدليؿ عمى َّ «:
أف ىمزة «أ َْي ُم ُف »ىمزة قطع َّأنيا تأتي مفتوحة وال تكوف ىمزة الوصؿ
)(4
مفتوحة » .
بأنيا «:بقيت عمى ما كانت عميو في األصؿ
عمّؿ الكوفيوف بقاء الفتح في ىمزة "أيمف" ّ
 ،ولو كانت كما زعـ البصريوف في األصؿ ىمزة وصؿ لكاف ينبغي أف تكوف مكسورة عؿ ى
حركتيا في األصؿ  ،و الذي يدؿ عمي أنيا ليست ىمزة وصؿ أنيا تثبت في قوليـ ُ «:أـ
ألفعمف» فتدخؿ اليمزة عمى الميـ وىي متحركة ،فمو كانت ىمزة وصؿ لوجب أف تحذؼ
﵀
ّ
)(5

لتحرؾ ما بعدىا » .

)(1
حياف
ُ -ي ْنظر :المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري  ،ج،1ص ،380وارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،أبو ّ

األندلسي  ،تحقيؽ :رجب عثماف محمد  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ،ط ، 1998 ،1ج  ،4ص  ، 1770وىمع
اليوامع  ،السييوطي ،ج ، 2ص. 395
)(2

 -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ابف األنباري  ،المسألة (، )59ج، 1ص. 345

) -(3ارتشاؼ الضرب ،أبو حياف األندلسي ،ج ، 4ص. 1770
) -(4ىمع اليوامع  ،السيوطي  ،ج،2ص. 395
) -(5اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ابف األنباري  ،المسألة (، )59ص. 346
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ومف ىنا حكـ الكوفيوف عمى َّ
َيمف "ىمزة قطع قياسا ليا عؿ
أف ىمزة "أ ُ
الجموع .

ى بقية أوزاف

ثانيا :رأي البصريين في المسألة :
)(1

ذىب البصريوف إلى َّ
الي ْمف.
مف ا﵀ »في القسـ اسـ مفرد مشتؽ مف ُ
أف « ْأي ُ
أدلة البصريين :

ِ
َّ
جمعا لما ُكسرت »
احتج البصريوف لمذىبيـ بكسر ىمزة " ايمف" فمو كانت ً

)(2

وذىب "المبرد " إلى « َّ
أف األلؼ (اَيمف) التي تدخؿ لمقسـ مفتوحة ألنو اسـ غير متمكف
ألفعمَ َّف»  ،و الذي يدؿ عؿى ّأنيا ألؼ وصؿ
وليس بواقع إالّ في القسـ تقوؿ  «:اَ ْي ُم ُف ا﵀ ْ
)(3
يم ُف ا﵀ أل ْفعمَ َّف ».
سقوطيا في اإلدراج تقوؿ َ «:و ُ
وجاء في" كتاب سيبويو " «:زعـ يونس أف ألؼ « ايـ » موص ولة ،وكذلؾ تفعؿ العرب
)(4

الر َج َؿ وكذلؾ اَ ْي ُم ُف ».
،وفتحوا األلؼ التي في ُ

ويتضح مف كالـ "سيبويو والـ برد" َّ
بأف «اَيمف »عندىـ مفتوحة األلؼ وىمزتيا ىمزة
وصؿ .
ومما يدؿ عمى َّأنيا اسـ مفرد «:التصرؼ فييا بأنواع التخفيؼ فحذفوا نونو تارةً ،

وقالوا ْ «:اي ْـ ا﵀ » ومنيـ مف يكسر اليمزة حمال ليا عمي نظائرىا مف ىمزات الوصؿ

) -(1ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ابف ىشاـ األنصاري  ،تحقيؽ محمد الخطيب ،السمسمة التراثية،الكويت ،دط،

دت ،ج،2ص.111

) -(2المباب في عمؿ البناء و اإلعراب  ،العكبري  ،ج،1ص.380
) -(3المقتصب  ،المبرد  ،ج،2ص86
) -(4الكتاب  ،سيبويو ،ج ، 2ص503
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الفصؿ الثاني :

َّ
ألفعمف" ،
ومنيـ مف يحذؼ الياء ويقوؿ ":اَـ ا﵀

ومنيـ مف يبقي الميـ وحدىا فيقوؿ

)(1

َّ
ألفعمف" » .
":اَ ُـ ا﵀

فدؿ ىذا التصرؼ الكثير في «اَيمف » عمى أنيا ليست بجمع وىمزتيا ىمزة وصؿ
قياسا عؿى بقية نظائرىا مف ىمزات الوصؿ .
ثالثا :موضع الخالف :
مف"في القسـ مفرد ىي أـ جمع .فذىب
اختمؼ كؿ مف البصرييف و الكوفييف حوؿ " ُأي َ

الكوفيوف إلى أنيا "جمع يميف" وىمزتيا ىمزة قطع قياسا عؿ

ى أوزاف الجموع وذىب

اليمف وىمزتيا ىمزة وصؿ.
البصريوف إؿى أنيا مفرد مشتؽ مف ْ
رفض البصريوف قوؿ الكوفييف بأف "أيمف" جمع يميف و َّ
ألف
أف ىمزتو ىمزة قطع « َ
"أيمف" يجوز كسر ىمزتو فيقاؿ ِ:ايمف ا﵀" ،وألف ما جاء عمى الجمع عمي وزف "أَ ْف ُع ْؿ" ال
)(2
يجوز كسر ىمزتو فمما جاز ىنا كسر ىمزتو َّ
دؿ عمى أنيا ليست ىمزة قطع ».
َّ
َفع ْؿ"ال يجوز كسر ىمزتو فمما جاز ىنا كسر ىمزتو د ّؿ
ألف ما جاء عمى الجمع عمى وزف "أ ُ
عمى َّأنيا ليست ىمزة قطع .
كما استدؿ البصريوف عؿ ى َّ
أف "ايمف" مفرد بأنيا ُرويت بعدة لغات فقيؿ " ":ايمف

ولي ُم ُف ا﵀"  ،فدؿ ىذا عمى
ايـ ا﵀ بكسر اليمزة ْ ،
ا﵀ ،وايـ ا﵀ بفتح اليمزة ،و ُ
ايمف ا﵀ و ُ
)(3
ّأنيا كممة مفردة و ليست جمعاً».
ألفعمف" مع تحرؾ ما بعدىا َّ
َّ
فرد
أما قوؿ الكوفييف أف اليمزة تثبت في قوليـ " ُأـ ﵀
عميو البصريوف بقوليـ «:إنما ثبتت اليمزة فيو مف وجييف ؛أحدىما  :أف األصؿ في الكممة
،ج،8ص. 36

) -(1شرح المفصؿ ،ابف يعيش
) –(2اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة ( ، )59ج ، 1ص . 348
) –(3الحلل فً اصَلح الخلل من كتاب الجمل  ،البطلٌوسً  ،ص.204
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"أيمف" ،فاليمزة داخمة عمى الياء وىي ساكنة فمما حذفت وحذفيا غير الزـ بقي حكميا  ،و
الثاني أف حركة الميـ حركة إعراب  ،وليست الزمة وتسقط في الوقؼ ؛فمذلؾ ثبتت ىمزة
()1

الوصؿ ».

مف" بيف اإلفراد والجمع اختمفوا في ىمزتيا ىمزة قطع ىي
ونظ ار الختالفيـ في كممة " ْأي ُ

أـ ىمزة وصؿ .

رابعا :آراء العمماء في المسألة :
رأي محمد بن السيد البطميوسي (561هـ):
َّ
ألفعمف" وألفو
يقوؿ البطميوسي «:و ِم َّما ال يكوف مف القسـ إّال مرفوعا قوليـ ":اَيمف ا﵀
)(1

ألؼ وصؿ إال أنيا فتحت لدخوليا عمى اسـ غير متمكف كذلؾ يقوؿ سيبويو » .
عمي ّأنو عمى مذىب البصرييف  ،ويقوؿ في موضع آخر «:

فد ّؿ ىذا

ولو كانت ألؼ" ايمف" ألؼ

)(2

جمع لـ تكسر َّ
؛ألف ألؼ الجمع ال تكسر».
رأي البغدادي (ت:)1093

ِ
يذىب البغدادي إلى َّأنو « إذا افترضنا َّ
يمف إ ْف ُعالً" بكسر اليمزة وضـ العيف
أف وزف" ا ُ

قدرتيا أصمية لزـ أف يكوف وزنو
فيذا وزف غير موجود ال في األسماء وال في األفعاؿ ،وإف ّ
فعمُالً" بكسرة الفاء وضـ االّـ األولى وىذا الوزف أيضا غير موجود كذلؾ فيو ُمشكؿ عؿ
" ْ

كؿ اعتبار فال يصح فرض كونيا مكسورة في األصؿ » .

()1

) -(1الحمؿ في إصالح الخمؿ مف كتاب الجمؿ  ،البطميوسي ،ص 204
) –(2المصدر نفسو ،ص . 204

(-)3خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادي ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف،مكتبة الخانجي،القاىرة ،
مصر،ط،1997،4ج،10ص.46
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ثـ يعقب البغدادي عؿ ى كالمو بقولو  «:ويجب أف تكوف ىمزتو ىمزة وصؿ أصميا
بأف يبتدأ في النطؽ ُحركت
السكوف كما أصؿ كؿ ىمزة وصؿ ،فإذا ْ
تيج إلى تحريكيا ْ
اح َ
بالكسرة لدفع أصؿ التخمص مف التقاء الساكنيف ،وكذلؾ ىمزة " أيمف " وضعت ابتداء

،ولما ابتدئَ بيا ُح َّركت بالكسرة ،ثـ ُعرض ليا بكثرة االستعماؿ ففتحت
ساكنة في َ
الد ْرِج ّ
()2

تخفيفا ».
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المبحث الخامس :
مسألة القول في جواز التعجب من
البياض و السواد دون غيرهما من األلوان
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الفصؿ الثاني :

أوال :رأي الكوفيين :
ذىب الكوفيوف إلى ّأنو يجوز أف يستعمؿ « َما أ ْف َعموُ»في التعجب مف البياض و السواد
الثوب ما أبيضو وىذا َّ
أسودهُ".
الش ْع ُر ما
خاصة مف سائر األلواف كقولؾ " :ىذا
َ
ُ

)(1

أدلة الكوفيين :
احتج الكوفيوف لمذىبيـ بأف البياض والسواد أصالف لكؿ لوف ،ومنيما يترتب
وخضرة  ،فإف كانا ىما
وصفرة ُ
سائر األلواف مف ُحمرة ُ

األصميف لأللواف كمّيا جاز أف

ومتقدميف عمييا ،وأحكاـ األصوؿ
يثبت ليما ماال يثبت لسائر األلواف ،إ ْذ كانا أصميف ليا ُ
)(2

أعـ مف أحكاـ الفروع وأقوى .

أس َوَد َش ْع َرهُ " ،
كما روي عف "الكسائي" َّأنو سمع َ :ما ْ

و روي مف كالـ "أـ الييثـ" :

"ىو أَسوَد مف ِ
الغراب "  ،كما قاس الكوفيوف الجواز عمى شواىد شعرية :منيا قوؿ
حنؾ ُ
َُ ْ َ
الشاعر:
الرجا ُؿ شتُّ ْوا وا ْشتَ َّد أَ ْكمُيُ ْـ
إذا َ

ضيُـ ْسربا ُؿ َّ
اخ
طب ٍ
فَ ْأن َ
ت ْأبَي ُ

)ٌ -(1نظر  :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج، 1ص 137و اللباب فً علل البناء
و اإلعراب  ،العكبري ،ج ،202،1و التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن العكبري  ،المسألة (، )53ص. 393
)ٌ –(2نظر :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج،1ص ، 139و التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن ،
العكبري  ،مسألة ( ، )53ص. 393
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ِ
إباض .
أبيض مف أخت
كما روي قوليـ :
ُ
أبيضيـ  :أفعميـ" ،و"أبيض :أفع ُؿ" ،واذا جاز ذلؾ في "أفعميـ"
ووجو اإلحتجاح ىنا ُ ":
)(1
جاز كذلؾ في" ما أ ْف َعمَوُ وأ ْف ِع ْؿ بو" ألنيما بمنزلة واحدة .
ومف ىنا حكـ الكوفيوف عمي جواز التعجب مف األلواف فما داـ صيغ " اسـ التفضيؿ "
مف األلواف فكذلؾ "التعجب" قياسا عمى اسـ التفضيؿ .
ثانيا  :رأي البصريين :
ذىب البصريوف إلى ّأنو ال يجوز التعجب مف البياض و السواد كغيرىا مف سائر
األلواف.

)(2

أدلة البصريين :
عقد "سيبويو "في كتابو بابا أسماه  " :ىذا باب ماال يجوز فيو ما أفعمو " و ذكر فيو
أح َم َرهُ و ال َما
أفعؿ" و كاف لونا أو ِخمقة ،أال ترى َّأنؾ ال تقوؿ ":ما ْ
 « :وذلؾ ما كاف" ْ

أبيضوُ"  ،و ال تقوؿ في األعرج" :ما أعرجو"  ،وال في األعشى " :ما أعشاه" إنما تقوؿ :
َ

أشد ُح َمرتو  ،و ما َّ
"ما َّ
أشد عشاه" » .

()3

)ٌ -(1نظر  :اإلنصاف فً مسائل الخَلف  ،ابن األنباري  ،المسألة (، )16ج،1ص. 137
)ٌ -(2نظر  :الكتاب  ،سٌبوٌه ،ج،4ص ،97و المقتضب  ،المبرد ،ج،4ص 181و المساعد على تسهٌل الفوائد ،ابن عقٌل
 ،ج،2ص162
( -)3الكتاب ،سٌبوٌه،ج ،4ص.97
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ثـ يذكر سيبويو وجو المنع  « :و ّإن َما دعاىـ إلى ذلؾ َّ
أف ىذا البناء داخؿ في الفعؿ
لمضارعتيا الفعؿ فمما كاف ُمضارًعا لمفعؿ

أال ترى قمّتو في األسماء و كثرتو في الصفة

أبدا»
موافقا لو في البناء ُكره فيو ما ال يكوف في فعمو ً

)(1

كما ذىب "المبرد " « :إلى َّأنو ال يجوز التعجب مف األلواف و العاىات فال يقاؿ :في
األعور و األحمر "ما أعوره وما أحمره" و َّإنما يمتنع ذلؾ ألف أص َؿ فعمو أف يكوف " َّ
افعؿ و
َّ
مار" و دخوؿ اليمزة عمى ىذا ُمحاؿ »
اح َّ
اح َّ
مر و ْ
افعاؿ" نحو ْ " :

)(2

و جاء في" الكتاب لسيبويو"  «:زعـ الخميؿ َّأنيـ إنما منعيـ مف أف يقولوا :في ىذه "ما

أ ْف َعمَوُ " َّ
الرجؿ" ،وما ليس فيو فعؿ مف ىذا النحو  ،أال
ألف ىذا صار عندىـ بمنزلة "اليد و ّ
ترى أنؾ ال تقوؿ" :ما أيداه وما أرجمو "،إنما تقوؿ ":ما أشد يده و ما َّ
أشد رجمَوُ" و نحو
)(3

ذلؾ »

َّ
أف بناءه موافؽ لبناء الفعؿ ّإال َّ
إضافة إلى َّ
المحؿ
أف فعمو غير ثالثي كما ّأنو يمزـ
فال يقبؿ الزيادة والنقصاف فمف ىنا امتنع التعجب مف السواد والبياض.
ثالثا  :موضع الخالف :
اختمؼ كؿ مف البصرييف و الكوفييف في جواز التعجب مف البياض و السواد  ،حيث
أجازه الكوفيوف في حيف منعو البصريوف .
اتفؽ العمماء عمى َّ
أف القياس في بناء صيغة التعجب أف تبنى مف :
 -فعؿ ثالثي مجرد تاـ

) –(1لكتاب  ،مصدر السابؽ ،ص 98
) –(2المقتضب  ،المبرد  ،ج ،4ص 181

) -(3الكتاب  ،سيبويو  ،ج،4ص 98

82

الفصؿ الثاني :

مواضع الخالؼ في مسائؿ القياس الصرفية بيف الكوفييف و البصرييف

ٍ
متصرؼ غير جامد
ٍ
مثبت غير منفي
 أف يكوف قابال لمتفاضؿ -أالّ يكوف اسـ فاعمو عمى وزف أَ ْف َع َؿ فَ ْعالَ ْء

)(1

فالكوفيوف في إجازتيـ بناء صيغة التعجب مف البياض و السواد يخالفوف القياس ؛ َّ
ألف
أفعاؿ ىذه األلواف غير ثالثية  ،فيي عمى وزف " افع ّؿ" إضافة إلى أنيا غير قابمة لمزيادة
والنقصاف ،أما احتجاجيـ َّ « :
بأف البياض و السواد أصالف لأللواف فيجوز فييما ماال
يجوز في غيرىما فمردود َّ
ألف ىذا مف الشذوذ الذي تناقضو األصوؿ ،ألف كؿ لوف أصؿ
قدر أنو مركب و لكف ىذا ال يمنع أف يكوف أصال ثـ
بنفسو و ليس بمركب ولو ّ

َّ
إف العمة

في امتناع بناء فعؿ التعجب مف غيرىما موجودة فييما وىو كونو عمى أكثر مف أربعة
)(2

أحرؼ و األصؿ أالّ يخالؼ ُمقتضى العمّة » .

بمعنى أف عمّة المنع موجودة في جميع األلواف دوف استثناء َّ
ألف أفعاليا غير ثالثية
فمماذا يتعجب مف السواد والبياض دوف غيرىما مف األلواف.
َّ
احتج بو الكوفي وف مف شواىد شعرية قاسوا عمييا جواز التعجب
أما فيما يخص ما
ّ

مف التعجب مف السواد و البياض فيي « عند البصرييف شاذة و

الشاذ ال يقاس

)(3

».

)(1
حياف األندلسي
 ينظر :المساعد عمى تسييؿ الفوائد ،ابف عقيؿ ،ج،2ص،162و ارتشاؼ الضرب ،أبو ّ،ج،4ص ،2077وشرح المفصؿ ،ابف يعيش ،ج،6ص.91

) -(2التبييف عف مذاىب النحوييف العكبري ،المسألة (، )53ص. 394
) -(3ارتشاؼ الضرب  ،أبو حياف األندلسي ،ج،4ص2084
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عمى الرغـ َّ
يدعمو االستعماؿ المغوي عند العرب  ،يقوؿ تعالى
أف ما ذىب إليو الكوفييف ّ
في كتابو العزيز ﴿ َو َمن َ نَ فِي َ ِ ِ َ ْع َم َف ُه َو فِي ْعا ِ َ ِ َ ْع َم َو َ َ ُّل َ ِ اًلي ﴾
[ اإلسراء.آ ]72
أعمى ) مف العاىات عمى اعتبار َّ
أف "التعجب " بمنزلة "أفعؿ
فقد صيغ أفعؿ التفضيؿ ( ْ

التفضيؿ" ويجوز فييا ما يجوز فيو.

وذىب بعض الباحثيف إلى َّ « :
أف العمؿ التي ذكرىا البصريوف ىي عمؿ منطقية ال تكاد
تنسجـ مع الواقع المغوي َّ
،ألف ما منعوه قد ورد في كالـ العرب نثره و منظومو بؿ يكفي َّأنو
جاء في كتاب ا﵀ سبحانو وتعالى ».

)(1

و كتاب ا﵀ يمثؿ أعمى درجات الفَصاحة وأرقاىا .
رابعا  :آراء العمماء في المسألة :
رأي خالد بن عبد اهلل األزهري (ت 905هـ) :
« يقوؿ في "شرح التصريح عمى التوضيح"  « :واختُمؼ في بناء التعجب مما ىو
عمى وزف "أ ْف َع َؿ فَ ْعالَء " فقيؿ  :أُّنيا تبنى مف الثالثي المحض و أكثر أفعاؿ األلواف و
ِ
مؽ َّإنما تجيء عمى وزف " َّ
اخضرَ" فمـ
افعؿ" بتسكيف الفاء و بزيادة َمثَ ُؿ اؿ الـ نحو " :
الخ ْ
ّ
اءا لألقؿ مجرى األكثر  ،كما قيؿ َّ
أف بناء
ُيبف فعؿ التعجب مما كاف منيا ثالثيا إجر ٌ
الوصؼ مف ىذا النوع مع "أ ْف ُع ُؿ" لـ ُيبف منو "أفع ُؿ التفضيؿ" لئال يمتبس أحدىما باآلخر

)-(1الشاىد الشعري النحوي عند الفراء في كتابو ( معاني القرآف )  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  ،عبد اليادي كاظـ كريـ
الحربي ،قسـ المغة العربية ،جامعة بابؿ ، 2005،ص . 225
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 ،ولما امتُنع صوغ "أفعؿ التفضيؿ" منو امتنع صوغ "فعؿ التعجب" منو لجريانيما مجرى
)(1

احدا في أمور كثيرة وتساوييما في الوزف و المعنى » .
و ً

و يفيد كالمو ّأنو يؤيد مذىب المانعيف لصياغة فعؿ التعجب مف األلواف.
رأي ابن مالك ( ت  672هـ ) :
يقوؿ :في "تسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد" أثناء حديثو عف بناء صيغة التعجب « :
تبنى مف ؼعؿ ثالثي مجرد تاـ مثبت متصرؼ قابؿ معناه لمكثرة  ،غير مبني لممفعوؿ وال
ُمف المبس ومف مزيد فيو
معبر عف فاعمو ب"أَ ْف َع ْؿ فَ ْعالء "،وقد تبنى مف فعؿ المفعوؿ إف أ َ
)(2

فإف كاف "أَ ْف َع ُؿ" قيس عميو وفاقا لسيبويو » .

و يتّضح مف قولو وال "معبر عف فاعمو بأ ْف َع َؿ فَع

الء " ،أنو ال يجيز التعجب مف

السواد و البياض و األلواف بصفة عامة  ،وأفعاؿ األلواف ُمعبر عف اسـ فاعميا ب"أ ْف َعؿ

فَ ْعالَء" .

) -(1شرح التصريح عمى التوضيح ،خالد بف عبد ا﵀ األزىري ،تحقيؽ:محمد باسؿ عيوف السود ،دارالكتب العممية،لبناف،
بيروت،ط،2000،1ص.72
) -(2تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد،جماؿ الديف أبوعبد ا﵀ محمد ابف عبد ا﵀ بف مالؾ الطائي،تحقيؽ:محمد كامؿ بركات ،
دار الكتاب العربي،القاىرة ،مصر ،دط ،1968،ص.132
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خـاتمــة
ُعني البحث بالكشف عن مواضع الخالف في مسائل القياس النحوية و الصرفية بين

وع ْرض حججهم و أدلتهم  ،و قد خمص إلى نتائج نذكرها فيما يمي:
الكوفيين و البصريين َ ،
-1الخالف بين البصريين و الكوفيين لم يكن خالفا حول األصول بل كان خالفًا حول
أما األصول فواحدة .
الفروع و الجزئيات ّ ،
-2ساهم الخالف النحوي بين الكوفيين و البصريين في تطور النحو العربي و في رقي
الفكر و نضوجه كما أثرى الفكر العربي بالعديد من اآلراء.
سج ََ ُل تشدد البصريين في تطبيقهم شروط الفصاحة عمى المدونة المغوية  ،هذا
ُ -3ي َ
ماجعمهم يرفضون الكثير من االستعماالت المغوية الراقية التي لم تتوافق مع قواعدهم

ومتَ َكمّفة أخرى ،عمى عكس
فمجاؤوا إلى تأويمها ؛ حيث جاءت أدلتهم مضطربة أحيانا ُ
الكوفيين الذين قبموا كل ما روي عن العرب  ،فجاءت أدلتهم بسيطة مَن ِ
سجمةُ مع الواقع
ُ
ُ

المغوي .

 -4كانت فكرة األصل و الفرع واالطّراد والشذوذ المعيار المحتكم إليه في قبول القياس
أو رفضه  ،فقد يقبل القياس انطالقا من أصمية المقيس عميه أو يرفض انطالقا من
فرعيته  ،وقد يقبل القياس انطالقا من اطراد المقيس عميه  ،كما يمكن أن يرفض بالحكم
عميه بالشذوذ .
 -5اختالف التعامل مع األدلة سواء العقمية منها أم النقمية أدى إلى االختالف في
وجهات النظر  ،فالكوفيون يعتمدون في تفسير الظواهر المغوية عمى الظاهر  ،عمى
عكس البصريين الذين حرصوا عمى خمق عالقات منطقية و عقمية .
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خـاتمــة
 -6تباين األحكام النحوية بين الكوفيين و البصريين نظ ار الختالفهم في طرق
االستنباط و التعميل .
 - 7لم تمق آراء الكوفيين الدعم و التأييد من العمماء المعاصريين لهم ،عمى عكس
الدرس المعاصر الذي بدأ يولي اهتماما بها و يحتكم إليها كثي ار.
والحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات .
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ممحق :
ُي َع ُد النص القرآني الباعث و المحرك لمدراسات المغوية العربية  ،فكل ما أنتجو

العرب من تراث لغوي كان منبعو و منطمقو القرآن الكريم ،حيث أسيم القرآن الكريم في
ازدىار الدراسات المغوية من صرف و بالغة و تفسير وفقو  ،فكان بمثابة المحرك لمحركة
)( 1

العقمية العربية  ،و كان من ثمار ىذه الدراسات نشأة الدرس النحوي .

وتجمع كتب النحو عمى أن النحو نشأ في بدايتو بصريا  ،فالبصريون ىم الذين
تعيدوه بالرعاية قرابة قرن  ،كانت فيو الكوفة منشغمة عن كل ىذا و منصرفة إلى قراءة
القرآن و روايةاألشعار  ،ثم تكاتف الفريقان عمى استكمال قواعده و استحثيا التنافس الذي
جد بينيما و استمر طوال مئات السنين.

)(2

ِ
ص َرْي ِن ( البصرة و الكوفة ) في ازدىار الدراسات النحوية و
ساىم التنافس بين الم ْ

أدى ىذا التنافس إلى بروز اتجاىين نحويين  ،اتجاه تمثمو مدرسة البصرة ،
تطورىا  ،كما ّ
واتجاه آخر تمثمو مدرسة  ،مع العمم أن االختالف بين الفريقين اختالف في الفروع فقط
أما األصول فواحدة .
ّ
مدرسة البصرة و أشهر أعالمها :
أ  -نشأتها :
الحديث عن نشأة مدرسة البصرة ىو الحديث عن نشأة النحو العربي والنحو
العربي في بدايتو نشأ من أجل غاية نبيمة ىي فيم القرآ ن الكريم والدليل عمى ىذا
الثروة الضخمة في مجال الدرس النحوي الذي كان القرآن

) _(1ينظر  :دروس في المذاىب النحوية  ،عبده ألراجحي  ،دار النيضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ،1980 ،1ص
. 10
) -(2ينظر  :نشأة النحو و تاريخ أشير النحاة  ،محمد الطنطاوي  ،دار المعارف  ،القاىرة  ،مصر،ص . 37
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الكريم منطمقو األساسي ،وكانت مدرسة البصرة سباقة إلى وضع النحو منذ القرن
األول لميجرة و استمرت جيود المدرسة عمى أيدي أعالميا األوائل :
"ابن أبي إسحاق الحضرمي"  ،و "عيسى الثقفي" و" أبي عمرو بن العالء" حتى كان
"الخميل" و تمميذه "سيبويو" المذان يعتبران بحق الواضعين لمنحو العربي بصورتو المعروفة.
)(1

و استطاعت مدرسة البصرة أن تصوغ عمم النحو صياغة دقيقة  ،و انتيجت االستقراء
الدقيق  ،و بحثت في اطراد القواعد  ،حيث جعمت لكل قاعدة أصالً مضبوطا تقاس عميو
الجزئيات قياسا دقيقا  ،و عمى ىذه الشاكمة شيدت البصرة صرح النحو  ،و رفعت أركانو
 ،بينما كانت الكوفة مشغولة عن كل ىذا حتى منتصف القرن الثاني لميجرة.

)(2

ب  -أشهر أعالمها :


الخميل بن أحمد الفراىيدي ( ت170ه)  :ىو أبو عبد الرحمن احمد بن عمرو بن

تميم الفراىيدي  ،عرف الخميل بذكاءه و قطنيتو  ،و ىذا ما مكنو من استخراج المسائل
النحوية و تصحيح القياس فييا إضافة إلي استنباطو لعمم العروض الذي لم يسبقو إليو
أحد قبمو و ال بعده  ،كما ألف" كتاب العين" الذي استطاع من خاللو أن يضبط بو المغة
العربية.

)(3

) –(1ينظر الدروس في المذاىب النحوية  ،عبده الراجحي ،ص10

) -(2ينظر :المدارس النحوية  ،شوقي ضيف دار المعارف  ،القاىرة  ،مصر ط ،7دت ص18
) -(3ينظر  :طبقات النحويين المغويين  ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار
المعارف  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،2دت  ،صر  ،، 51و أخبار النحويين البصريين  ،أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل
السيرافي  ،تحقيق  :طو محمد الزيني و محمد عبد المنعم خفاجي  ،مطبعة مصطفى البابمي الحمبي و أوالده بمصر
القاىرة  ،مصر  ،ط ،1955 ،1ص

30
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إضافة إلى َّ
أن  « :الخميل أستاذ سيبويو و عامة الحكاية في كتابو  ،وكل ما قالو
سيبويو " و سألتو " أو " قال " من غير أن يذكر  ،فيو الخميل ».

)(1

* سيبويه ( :ت 180ه ) ىو عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف" سيبويو"  ،مولى بني
الحارث  ،أخذ النحو عن الخميل بن" أحمد الفراىيدي" و الزمو و تتممذ عميو  ،كما أخذ
شيئا من النحو عن "عيسى بن عمر الثقفي" و عن "يونس بن حبيب"  ،عمل كتابو
المنسوب إليو في النحو وىو مما لم يسبقو إليو أحد »

)(2

حيث خصو بالنحو و مباحثو ،
)(3

قدمو سيبويو من قواعد نحوية و صرفية .
وظل النحاة إلى يومنا ىذا ييتدون بما ّ

المبردُ ،عرف
* المبرد  ( :ت  180ه )  :ىو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر َّ
المبرد بغ ازرة األدب و كثرة الحفظ و حسن اإلشارة و فصاحة المسان  ،وبالغة المكاتبة و

تقدمو أو تأخر عنو ».
عذوبة النطق عمى ما ليس عميو أحد ممن ّ

()4

واشتير لو من الكتب " :المقتضب" و "الكامل في المغة و األدب".
مدرسة الكوفة وأشهر أعالمهما:
أ :نشأتها :
« تعد مدرسة الكوفة النحوية حديثة العيد و التشوء  ،إذا ما قيست لمدرسة البصرة
النحوية »

)(5

 « ،فقد كانت البصرة سباقة في الدراسات النحوية و الصرفية في حين كانت

لمكوفة مشغولة برواية األشعار  ،وقراءة القرآن  ،فحظيت بثالثة من القراء :

) : -(1أخبار النحويين البصريين  ،السيرافي  ،ص .31
) : -(2أنباه الرواى عمى انباه النحاة  ،جمال الدين ابو الحسن عمي بن يوسف القفطي  ،تحقيق  :أبو الفضل إبراىيم ،

دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1986 ،1ج ، 2ص 346
) -(3المدارس النحوية  ،شوقي ضيف  ،ص 61
) -(4طبقات النحويين و المغويين  ،الزبيدي  ،ص

104

) –(5مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة لغة والنحو  ،ميدي المخزومي  ،مطبعة مصطفي الباي و أوالده بمصر ،
القاىرة  ،مصر  ،ط ، 1958 ،2ص. 65
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"حمزة" و "عاصم" و" الكسائي" ».

)(1

ثم أخذت تستقل شيئا فشيئا حتى أصبح موضوع دراستيا الكالم العربي سواء أكان
قرآنا غير قرآن  ،و سواء أكان شع ار أم نث ار و كانت االتصاالت بين الكوفة و البصرة
مستمرة منذ تمصيرىما وكان التجاوب بينيما قائما فال يحدث شيء في البصرة إالّ وجدت
صداه بالكوفة ن وما عرف شيء في الكوفة إالّ و رأيت أثاره في البصرة».

)(2

تؤكد كل كتب النحو أولية النحو البصري عمى النحو الكوفي و سبق المدرسة البصرية
لعدة عوامل ساىمت في إعطاء مدرسة البصرة ىذه
في الدراسات المغوية و ىذا نظ ار ّ
األسبقية .
أ -أشهر أعالمها :
« تذكر كتب التراجم أولية النحو الكوفي ممثال في" أبي جعفر الرؤاسي" " ،ومعاذ
اليراء"  ،ويبدأ النحو الكوفي بداية حقيقية " بالكسائي" و تمميذه " الفراء" فيما المذان رسما
ّ
صورة ىذا النحو ووضعا أسسو وأصولو»

()3

* الكسائي ( ت  189ه )  :ىو عمي بن حمزة بن عبد اهلل بن عثمان اإلمام أبو الحسن
الكسائي  ،أمام الكوفيين في النحو و المغة  ،واحمد القراء السبعة المشيورتين  ،أخذ النحو
عن الرؤاسي  ،وقيل انو تعمم النحو عمى كبر و لزم معاذ اليراء ثم توجو إلى البصرة فمقي
الخميل و جمس في حمقتو  ،فأعجب بو الخميل و سألو  :من أين أخذ عممو ىذا ؟ فقال لو

) –(1مدارس النحوية  ،شوقي ضيف  ،ص.153
) –(2مدرسة الكوفة  ،ميدي المخزومي  ،ص . 65

( -)3المدارس النحوية ،شوقي ضيف،

ص.154
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 :من بوادي الحجاز و تيامو و نجد  ،ثم عاد إلي الكوفة لينشر عممو ،ويعد الكسائي من
أوائل المساىمين في إرساء دعائم المذىب الكوفي .

)(3

*الفراء (ت207ه):ىو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد اهلل الفراء كان ابرع الكوفيين
عمما تتممذ عمي الكسائي ،وتبحر في عموم مختمفة ،فكان فذا في معرفة أيام العرب
ً

وأخبارىا و الطب والفمسفة والنجوم وتقصي أطراف النحو حتى قيل فيو :الفراء أمير

المؤمنين في النحو.

)(1

*ثعمب (291ه) :ىو أحمد بن يحي بن يزيد المعروف "بثعمب" ولد ببغداد في عصرىا
الذىبي ،تتممذ عمي يد ابن اإلعرابي ،وكان ثعمب حافظا لمغة عالما بالمعان ي  ،وكانت لو
عناية خاصة بالنحو من بين عموم المغة ،حفظ كتب الكسائي والفراء ،كما ق أر كتاب سيبويو
وىذا ما ىيألو ان يتزعم رياسة النحو الكوفي في عصره ،وعاش ثعمب في فترة احتدم فييا
التنافس بين البصريين و الكوفيين فقضي حياة حافمة في خدمة النحو والمغة واألدب .

)(2

)(3

ينظر  :بغية الوعاة في طبقات المغويين و النحاة  ،جالل الدين عبد الرحمن السبوطي تحقيق :محمد أبو الفضل ،

دار الفكر ،دب ،ط ،1979،2ج2ن ص  ،163و طبقات النحويين و المغويين ،الزبيدي ،ص ، 141ونشأة النحو و

تاريخ أشير النحاة ،محمد الطنطاوي ،ص 116
–( -))1ينظر  :طبقات النحويين و اللغوين  ،الزبيدي  ،ص ، 141و نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة  ،الطنطاوي
،ص219
)–(2ينظر  :المصدر نفسه  ،ص ، 141و مجالس ثعلب  ،تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  ،دار المعارف  ،القاهرة
 ،مصر  ،ط، 1956 ، 2ص. 9
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*القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود
أوً   :المصادر أ المراجع :
 :1األزهري ( خالد بن عبد اهلل ) شرح التصريح عمى التوضيح  ،تحقيق  :محمد باسل
عيون السود  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان ،ط 2000،1
العأادي، :العمل النحوية في كتاب سيبويو  ،دار الحامد ،عمان ،األردن
 :2سعد خمف ّ
ط2009 ،1

 :3اوستراباذي  ( :رضي الدين محمد بن الحسن)  ،تعميق حسن عمر  ،جامعة قاز
بونسن  ،بنغاري ،ليبيا ،ط ،2دت
_ األنباري  ( :أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد ) :
:4اإلغراب في الجدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو  ،تحقيق  ،سعيد األفغاني
،دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان ،ط . 1971،2
 :5اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفيين تحقيق  :محمد
الدين عبد الحميد  ،دار الظالئع  ،القاىرة ،مصر ،دط. 2009 ،
محى ّ
 :6أسرار العربية  ،تحقيق ،محمد بيجت البيطار ،مطبوعات المجمع العممي لمعربية
،دمشق  ،سوريا ،دط  ،دت .
_ األنصاري ( أبو عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن ىشام ) :
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:7مغني المبيب عن كتب األعاريب تحقيق محمد الخطيب  ،السمسمة التراثية  ،الفوليت
،دط ،دت .
 :8أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد
منشورات المكتبة العصرية ،بيروت لبنان ،دت .
 :9البطميأسي ( أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد )  ،تحقيق  :سعيد عبد الكريم
سعودي  ،دار الطميعة لطباعة و النشر  ،بيروت  ،لبنان  ،دط ،دت
 :10البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) ،خزانة األدب و لُب لُباب لِسان العرب  ،تحقيق
عبد السالم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  1997 ،4م
 :11تمام حسان األصول  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر  ،دط2000 ،
 :12ثعمب ( أبو العباس أحمد بن يحي )  ،مجالس ثعمب  ،تحقيق  :عبد السالم ،محمد
ىارون دار المعارف  ،القاىرة ن مصر ،ط1950،2
_ الجرجاني  ( :عبد القاىر) :
:13العوامل المائة النحوية في أصول العربية  ،تحقيق  :محمد صديق المنشاوي  ،دار
الفضيمة  ،القاىرة  ،مصر  ،دط ،دت
 :14المقتصد في شرح اإليضاح  ،تحقيق  :كاظم المرجان  ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد
العراق  ،دط1982 ،
 :15الجرجاني ( ،محمد السيد الشريف)  :معجم التعريفات  ،تحقيق  :محمد صديق
المنشاوي  ،دار الفضيمة  ،القاىرة  ،مصر  ،دط،دت
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 :16ابن جنى  ( :أبو الفتح عثمان )  ،الخصائص  ،تحقيق :محمد عمي النجار  ،دار
الكتب المصرية  ،دب ،دط ،دت
حماد )  ،الصحاح  ،دار العمم لمماليين  ،بيروت  ،لبنان
 :17الجأهري  ( :إسماعيل بن ّ

 ،ط1990،4

_ حسن حسين الممخ :
 :18نظرية األصل و الفرع في النحو العربي  ،دار الشروق  ،عمان لألردن ،ط 2001،1
عمان  ،األردن ،ط 2002،1
 :19التفكير العممي في النحو العربي  ،دار الشروق ّ ،
 :20الحمأاني ( محمد خير ) ،أصول النحو العربي  ،إفريقيا الشرق  ،الدار البيضاء
المغرب ،ط2011،1
 :21بأ حيان ( األندلسي)  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيق  :رجب عثمان
محمد المكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ،ط . 1998 ،1
:22خان محمد  ،أصول النحو العربي  ،مطبعة جامعة محمد خيضر  ،بسكرة  ،الجزائر
ط2012،1
 :23خالد بن سميمان الكندي  ،التعميل النحوي في الدرس المغوي القديم و الحديث  ،دار
المسيرة  ،عمان  ،األردن ،ط. 2007،1
 :24الراجحي ( عبده)  ،دروس في المذاىب النحوية  ،دار النيضة العربية بيروت ،
لبنان  ،ط. 1980،1
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 :25الزبيدي ( أبو بكر محمد بن الحسن )  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم دار
المعارف  ،القاىرة  ،مصر ،ط ،2دت .
 : 26الزجاجي ( أبو القاسم )  ،اإليضاح في عمل النحو  ،تحقيق مازن المبارك  ،دار
النفائس  ،بيروت ن لبنان  ،ط 1979 3
 :27ابن السراج ( أبو بكر محمد بن سيل )  ،األصول في النحو  ،تحقيق  :عبد
الحسين الفتمي  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط . 1988 ، 3
 :28سيبأيه ( أبو بشر عمرو بن عثمان ) الكتاب  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون
 ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط . 1988،3
_ السيرافي ( :أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل ) :
 :29شرح كتاب سيبويو  ،تحقيق أحمد حسن ميدلي و عمي سيد عمي  ،دار الكتب
العممية  ،بيروت  ،لبنان ،ط 2008،1
 :30أخبار النحويين البصريين  ،تحقيق  :طو محمد الزين ومحمد عبد المنعم خفاجي
مطبعة مصطفى البابمي وأوالده بمصر  ،القاىرة ،مصر ،ط . 1955 ،1
_ السيأطي ( جالل الدين عبد الرحمن ) :
:31بغية الوعاة في طبقات المغويين و النحاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل  ،دار الفكر
،دب ،ط،1979 ،2
 :32االقتراح  ،تحقيق  :طو عبد الرؤوف سعد  ،مكتبة الصفا  ،القاىرة  ،مصر ،
ط1999،1

99

قائـ ـمـة المصــادر و الم ـ ـ ـ ارجــع
 :33ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،تحقيق  :أحمد شمس الدين  ،دار الكتب
العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط .1998 ،1
 :34الشجري ( ىبة اهلل بن عمي بن محمد بن حمزة )  ،أمالي الشجري  ،مكتبة  ،قاىرة
 ،مصر ،ط. 1992،1
 :35شأقي ضيف ،المدارس النحوية  ،دار المعارف  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  ،7دت
الص َم ْيري ( أبو محمد عبد اهلل بن عمي بن إسحاق )  ،تحقيق  ،فتحي أحمد
ُ :36
مصطفى عمى  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط . 1982،1

 :37الطنطاأي ( محمد)  ،نشأة النحو و تاريخ أشير النحاة  ،دار المعارف  ،القاىرة ،
مصر  ،ط ، 2دت
 :38ابن عصفأر ( أبو الحسن عمي بن مؤمن بن محمد بن عمي )  ،شرح جمل
الزجاجي .
 :39عفاف حسانين ، :في أدلة النحو  ،المكتبة األكاديمية  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،1
1996
 :40ابن عقيل ( بياء الدين )  ،المساعد عمى تسييل الفوائد  ،تحقيق  :محمد كامل
بركات  ،مكتبة الممك فيد الوطنية  ،مكة المكرمة  ،المممكة العربية السعودية  ،ط ،2
. 2001
 :41عمي بأ المكارم  ،أصول التفكير النحوي  ،دار غريب ن القاىرة  ،مصر ،
ط2006،1
_ العكبري  ( :أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين ) :
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 :42التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و الكوفيين  ،تحقيق  :عبد الرحمن بن
سميمان العثيمين  ،دار الغرب اإلسالمي بيروت  ،لبنان  ،ط . 1986،1
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 :44ابن الفخار ( :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )  ،شرح الجمل  ،تحقيق  :روعة محمد
ناجي دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط . 2013 ،1
 :45الفراء ( أبو زكريا يحي بن زياد )  ،معاني القرآن  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،لبنان ،
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 :46ابن فارس ( أحمد بن زكريا )  ،مقاييس المغة  ،تحقيق  ،عبد السالم محمد ىارون
 ،دار الفكر ،دب،دط.1979 ،
 :47الفارسي  ( :أبو عمي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )  ،المسائل المشكمة  ،تعميق
 :يحي مراد  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط 2003،1
 :48الفيرأزابادي ( :مجد الدين محمد بن يعقوب )  ،القاموس المحيط  ،تحقيق ،
مكتب تحقيق  :التراث مؤسسة الرسالة  ،ط 2005 ،8
 :49القفطي ( :جمال الدين أبو الحسن عمى بن يوسف ) ،إنباه الرواة عمى أنباه النحاة
،تحقيق :أبو الفضل إبراىيم  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط . 1986 ،1
 :50ابن مالك  (:جمال الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل )  ،تسييل الفوائد و تكميل
المقاصد  ،تحقيق  :محمد كامل بركات  ،دار الكتاب العربي  ،القاىرة  ،مصر  ،دط،
. 1968

101

قائـ ـمـة المصــادر و الم ـ ـ ـ ارجــع
 :51المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد)  ،المقتضب  ،تحقيق  :محمد عبد الخالق
عضيمة  ،لجنة إحياء التراث  ،القاىرة  ،مصر ،ط . 1994،3
 :52محمد حسن عبد العزيز  ،القياس في المغة العربية  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة ،
مصر ،ط1995،1
محمد سمير نجيب المبدي  ،معجم المصطمحات النحوية و الصرفية  ،مؤسسة الرسالة ،
عمان  ،األردن ،ط. 1985،1
 :53محمد بن عبد العزيز العمريني  ،االستقراء الناقص و أثره في النحو العربي
_ محمد عيد :
:54أصول النحو العربي  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر ،ط . 1989،4
 :55االستشياد و االحتجاج بالمغة  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،مصر ،ط . 1988،3
 :56ابن منظور ( جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن عمي )  ،دار المعرف  ،القاىرة
،مصر  ،دط  ،دت .
_ مهدي المخزأمي :
:57مدرسة الكوفة و منيجيا في دراسة المغة و النحو مطبعة مصطفى الباي و أوالده
بمصر  ،القاىرة  ،مصر  ،ط1958 ،2
 : 58في النحو العربي نقد و توجيو  ،دار الجيل  ،القاىرة  ،مصر  ،ط2003 ،1
 :60ابن الأراق ( أبو الحسن محمد بن عبد اهلل )  ،عمل النحو  ،تحقق  ،محمود جاسم
محمد لمدرويش  ،مكتبة الرشد  ،الرياض ن المممكة العربية السعودية  ،دط،دت .
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الطباعة المنيرة  ،القاىرة  ،مصر  ،دت .
ثانيا  :الرسائل الجامعية :
 :1عبد الرحمن صالح البايمي  ،مافات كتب الخالف من مسائل الخالف في ىمع
اليوامع  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،قسم المغة العربية  ،الجامعة اإلسالمية 2008 ،
.
 :2عمي محمد عبد اهلل صالح  ،آراء الفراء النحوية في خزانة األدب  ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير  ،قسم الدراسات العميا العربية جامعة أم القرى .2011 ،
 :3محمد بن عمي محمد العمري  ،قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات
األنباري  ،مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه في المغة العربية  ،قسم الدراسات العميا  ،جامعة أم
القرى .
 :4عبد الهادي كاظم كريم الحربي  ،الشاىد الشعري النحوي عند الفراء في كتابو
( معاني القرآن )  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،قسم المغة العربية  ،جامعة بابل ،
. 2005
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