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مقدمـــــة

احلمد هلل ذي الفضل و اإلحسان ،و اجلود و االمتنان ،مفضل اإلنسان ومكرمه بإنزال
الكتاب إليه باحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق و امليزان ،و الصالة و السالم على خري األنبياء و املرسلني ،سيدنا
حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،و على آله وصحبه أمجعني و بعد:
متيزت اللغة العربية منذ نشأهتا باالهتمام الكبري الذي أواله أبناؤها هلا ،فكل الدراسات و
األحباث توحي باملكانة اليت حتتلها هذه اللغة عند مستعمليها ،و زادها اهلل شرفا بأن أنزل كتابه
العزيز هبا ،و هو ما زادها اهتماما أكرب ،و علم النحـ ـ ـو هو الع ـ ـل ـ ـ ـم الذي يضبط قواعد هذه
اللغ ـ ـ ـ ـ ة ،و قد تطور هذا العلم عرب العصور بفضل ما بذله علماؤنا من جهود فتعددت املصنفات
و تنوعت املذاهب ،و أبرز ما يالحظه املتتبع للنحو العريب هو أن تأسيس علم النحو كان على
أيدي حناة املدرسة البصرية ،و بعد فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تفرعت عنهـ ـ ـ ـ ـ ـا مدرسة الكوفـ ـ ـ ـ ـ ـة ،و اليت تبنت
األصول و املبادئ البصرية و لكنها أتت مبنهج جديد خمالف للمنهج البصري ،و نتج عن ذلك
ظهور تيارين متعارضني شكلت أفكارمُها صدى واسعا يف الدرس النحوي طيلة العصور املاضية.
و كانت كتب اخلالف النحوي أكرب دليل على ذلك اخلالف الذي كان شائعا بني حناة
املدرستني ،و يعد الرتجيح من األساليب اليت اعتمدها الباحثون لالستقرار على الرأي الصواب و
لذلك جاء موضوع البحث موسوما ب  :الرتجيح ضوابطه ومسائله من خالل كتاب اإلنصاف
لألنباري .
وتربز أُهية هذا املوضوع يف الوقوف عند اآلراء املختلفة حول القضايا النحوية ،و تناوهلا
بالدراسة والتحليل ،و األخذ بالرأي الراجح يف ذلك ،و قد جاء هذا املوضوع رغبة منا يف البحث
يف أهم املسائل اخلالفية ،و ثمثله أشهر كتاب وصل إلينا ،و هو كتاب اإلنصاف يف مسائل
اخلالف لألنباري ( ت577ه ) ،و الذي حاول فيه صاحبه إنصاف الفريقني ،و لذلك كانت
اإلشكالية كما يلي :ما مفهوم الرتجيح يف النحو العريب؟ و ما هي أهم الضوابط و األسس اليت
يقوم عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ؟
و قد ارتضت الدراسة أن يقسم البحث إىل فصلني مسبوقني بتمهيد ،و يدور حول أصول النحو
ماهيته و نشأته و عالقته بالرتجيح .
أ

مقدمـــــة

و قد جاء الفصل األول بعنوان الرتجيح ضوابطه و أسسه يف النحو العريب ،و اشتمل على ثالثة
مباحث ،املبحث األول حول مفهوم الرتجيح لغة و اصطالحا والرتجيح من أصول الفقه إىل
أصول النحو.
و املبحث الثاين كان حول أسس الرتجيح و هي السماع و القياس اإلمجاع ،و املبحث الثالث
كان حول تعارض األدلة ،و هي تعارض نقلني ،أو تعارض مساعني ،و يف احلالة الثالثة تعارض
مساعني .
أما الفصل الثاين فقد وسم ب :الرتجيح يف املسائل اخلالفية من خالل كتاب اإلنصاف ،و جاء
هذا الفصل يف مخسة مباحث ،تناولنا يف كل مبحث مسألة خالفية بالدراسة.
و أهنينا البحث خبامتة أمجلنا فيها أهم ما ورد يف البحث.
وستقوم الدراسة على اتباع املنهج املقارن من خالل مقارنة اآلراء ،و املنهج التارخيي يف
عرض الشواهد و سردها ،مع استخدام املنهج الوصفي و ذلك يف وصف الظواهر النحوية و
تقريرها .
و قد استعنّا يف حبثنا هذا بـمجموعة من املراجع اليت أتيحت لنا و نذكر منها :كتاب
اإلنصاف لألنباري ،و كتاب االقرتاح للسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوطي ،و كتاب املدارس النحوية إلبراهيم
عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود السامرائي ،و دراسات نقدية يف النحو العريب لعبد الرمحان أيوب .
و من بني الصعوبات اليت اعرتضتنا خالل إجنازنا هلذا البحث نذكر تشعب املوضوع و صعوبة
التحكم فيه .
و يف األخري ال يسعنا إالَّ أن حنمد اهلل على فضله ،و الشكر موصول إىل األستاذ املشرف األستاذ
حوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو الص ـ ـ ـ ـ ـاحل ،على كل ما بذله يف سبيل توجيه البح ـ ـ ـ ـ ـث ،و ما أفادنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا به م ـ ـ ـ ـ ـن معلومات
و نصائح قيّمة فجزاه اهلل عنّا خري اجلزاء .
السداد ،وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وإليه نـنـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب.
و نرجو من اهلل التوفيق و ّ
ب

تمهيـد

تمهيد:
أصول النحو من بني العلوم اليت ظهرت من أجل البحث عن كيفية استنباط األحكام اليت تضبط اللغة
العربية ،فالعرب كانوا يتواصلون بالسليقة فيما بينهم ،و كانت لغتهم فصيحة و نقية ،و بعد فساد
األلسن بسبب اختالط العرب بغريهم من األمم ،قام النحاة بوضع علم يهتم بضبط اللغة و قواعدها،
فكان علم النحو ،و قد كان لتأثر العلماء بالقرآن الكرمي أثر كبري يف الدراسات النحوية ،و من نتائج
ذلك ظهور علم أصول النحو " الذي هو بالنسبة إىل النحو كأصول الفقه بالنسبة إىل الفقه "  ،1و
يعرف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم أصول النحو بأنَّه " :علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ي ـ ــبحث يف أدلـ ـ ـة النح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو اإلمجالية من حيث هي أدلته،
و كيفية االستدالل هبا ،و حال املستدل "  ،2و انطالقا من هذا التعريف يتبني َّ
أن
أصول النحو علم استداليل خاص بالنحو ،دون غريه من العلوم ،و هو يبحث يف أدلة النحو و اليت
ذكرها العلماء و هي السماع و القياس و اإلمجاع .
و مصطلح األصول ظهر يف العلوم الفقهية ،فنقول " أصول الفقه ،و يقابله الفروع الفقهية اليت
3
صرح ابن األنباري َّ
بأن منهجه يف أصول النحو هو منهج
تستنبط على منهاج األصول "  ،و قد َّ
ألن النحو معقول من منقول ،كما َّ
بأن بينهما من املناسبة ما ال خيفىَّ ،
الفقهاء " ،و يعلل ذلك َّ
أن

الفقه معقول من منقول ،لذلك نرى ابن األنباري يقسم أصول النحو تقسيما يشابه متاما ذلك
التقسيم الذي ارتضاه الفقهاء ألصول الفقه"  ،4كما جند َّ
أن النحاة استخدموا يف دراساهتم كل
املصطلحات املوجودة يف أصول الفقه ،فاألدلـ ـ ـ ـ ـ ـة اليت اعتمدها النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة هي نفسها أدلة الفقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء،
و لكنها مبفاهيم حنوية .

 _ 1السيوطي جالل الدين ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،قراءة و تعليق :حممود سليمان ياقوت ،دار املعرفة اجلامعية ،د ،ط ،األزاريطة،
مصر2006،م ،ص. 5
 _ 2السيوطي جالل الدين ،املرجع نفسه ،ص. 13
 _ 3صاحل بلعيد ،يف أصول النحو ،دار هومة ،ط ،2اجلزائر ،اجلزائر ،2008 ،ص. 17
 _ 4كمال الدين أبو الربكات االنباري ،أسرار العربية ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بريوت ،لبنان2010 ،م ،ص.10
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تمهيـد

و من بني املصطلحات اليت أخذها النحاة عن الفقهاء ،مصطلح الرتجيح ،و الذي يعرفه
اإلمام الرازي بأنَّه " :تقوية أحد الطريقني ليعلم األقوى فيعمل به و يطرح األخر "  ،5و هذا عند
الفقهاء ،و قد " استعار النحاة من األصوليني يف اجال تعارض األدلة و الرتجيح بينها قواعدهم و
ضوابطهم للرتجيح بني األدلة املتعارضة سواء أكان تعارض مساع ،أم تعارض قياس " ، 6و الرتجيح
يقوم أساسا على األدلة ،فاملرجح يعتمد على السماع أو القياس أو اإلمجاع ،لتأييد الرأى الصواب ،و
اليت متثل أدلة النحو

النهام " ،االختالف األصويل يف الرتجيح بكثرة األدلة و الرواة و أثره " ،الوعي اإلسالمي ،الكويت ،الكويت2011 ،م ،اصدار،16
 _5صاحل سامل َّ

ص. 144

 _ 6حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،دار السالم ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر2006 ،م ،ص. 105
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ا لفصل األول:

الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربي

المبحث األول :الترجيح في النحو العربي
الرتجيح مصطلح فقهي ،ظهر عند علماء الفقه ،و انتقل إىل أصول النحو ،نتيجة التأثر
احلاصل بني العلمني.
أ _ مفهوم الترجيح لغة :
جاء يف لسان العرب " :رجح = الراجح = الوازن ،و رجح الشيء بيده :وزن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و نظر ما
ثقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ،و أرجح امليزان أي أثقله حىت مال " .7
و جاء يف معجم مقاييس اللغة " :الراء و اجليم و احلاء ،أصل واحد ،يدل على رزانة و زيادة يقال:
رجح الشيء ،و هو راجح ،إذا وزن ،و هو من الرجحان [ ]...و يف احلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ( :زن و أرجـ ـ ـح)
اهم ،أي كنا أرزن منـ مهم ". 8
و يقول :ناوأنا قوما فرجحن م
اصطالحا:
ب _ مفهوم الترجيح
ً
جنـ ـ ـ ـ ـد هلذا املصطلح مفاهيم عديدة نذكر منها " :تقوي ـ ـ ـ ـة إحدى األمارتي ـ ـن على األخرى
9
عرفه الكمال بن اهلمام رمحه اهلل بأنَّه " :إظهار الزيادة ألحد املتماثلني على األخر
لدليل "  ،و قد َّ

مبا ال يستقل "  ،10و الرتجيح يتوصل إليه عن طريق البحث عن األدلة اليت تقوي رأيا ،و تفند اآلراء

األخرى ،فهو إذن قائم على االجتهاد .

 _ 7ابن منظور مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،دار صادر ،ط ،1بريوت ،لبنان2000 ،م ،اجلد ،6ص،103
مادة(ر،ج،ح)
 _ 8ابن فارس أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللغة ،وضع حواشيه :إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بريوت ،لبنان،
 ،2008اجلد ،1ص ( ،512باب الراء و اجليم ) .
 _ 9حسني بن علي بن حسني احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفسرين دراسة نظرية تطبيقية ،قدم له مناع بن خليل القحطان ،دار القاسم ،ط،1
الرياض ،السعودية1996 ،م ،جزء ،1ص. 35
النهام " ،االختالف األصويل يف الرتجيح بكثرة األدلة و الرواة و أثره" ،مرجع سابق ،ص. 144
 _ 10صاحل سامل َّ
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ا لفصل األول:

الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربي

و يف اصطالح األصوليني " :تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل يدل على قوة أو ضعف ما
سواه". 11
عرفه ابن احلاجب رمحه اهلل بأنَّه " :اقرتان األمارة مبا يقوى به على معارضها " ، 12فالرتجيح ثمثل
و َّ

فرعا للتعارض ،أي أنَّه عندما تتعارض األدلة ،يقوم املرجح بتقوية الرأي الراجح من بني اجموعة اآلراء
املتعارضة .
يعرف الرتجيح كما يلي " :الرتجيح إظهار اجملتهد قوة أحد الطريقني املتعارضني
و بناء عليه ثمكن أن َّ

على األخر ،بدليل صحيح ليعمل به " .13

و من خالل هذا التعريف فإنَّه إذا تعارض دليالن ،فإنَّه جيب على اجملتهد أن يرجح بينهما ،و يأخذ
باألقوى و يعمل به " ،و الرتجيح أو الرتاجح هو وقوع الرجحان بينهما أيهما أقوى ،و قال الزركشي
يف كتاب التعادل و الرتاجيح :و القصد منه تصحيح الصحيح و إبطال الباطل ". 14
و ذلك بالبحث عن الدليل الذي يقوي الرأى الصحيح ،من مصادر اللغة من مساع و قياس ،و اليت
متثل أدلة النحو و تعترب حجة يف عملية الرتجيح .
ج _ الترجيح من أصول الفقه إلى أصول النحو:
أن هناك تشاهبا كبريا بني علم أصول النحو و أصول الفقهَّ ،
املتتبع لعلم أصول النحو يالحظ َّ
ألن
النحاة الذين أسسوا علم أصول النحو ،كان معظمهم فقهاء ،و هلم أراء يف اجال الفقه ،و كانوا
متأثرين بالقرآن الكرمي أثمَّا تأثر ،فانعكس ذلك على أصول النحو .

 _ 11حممد بن زيلعي هندي ،اختيارات ابن تيمية يف التفسري و منهجه يف الرتجيح ،جامعة الطائف ،السعودية ،اجمللد ،2ص. 6
النهام " ،االختالف األصويل يف الرتجيح بكثرة األدلة و الرواة و أثره" ،مرجع سابق ،ص. 145
 _ 12صاحل سامل َّ
النهام ،نفسه  ،ص. 151
 _ 13صاحل سامل َّ
 _ 14السيوطي جالل الدين ،االقرتاح يف علم أصول ،مرجع سابق ،ص. 396
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ا لفصل األول:

الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربي

و قد يكون كتاب اخلصائص البن جين أول كتاب ألف يف أصول النحو ،حيث يقول " :إنَّا مل نر
أحدا من علماء البلدين ،يعين البصرة و الكوفة  ،تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول
الكالم و الفقه ".15
وجاء بعده أبو الربكات بن األنباري و ألف كتابه ملع األدلة  ،وقد ألفه على غرار علم أصول الفقه
معتمدا على ثقافته يف الفقه و احلديث و الكالم  ،و يظهر ذلك جليا يف تعريفه ألصول النحو حيث
يقول ":أصول النحو أدلة النحو اليت تفرعت منها فروعه و فصوله  ،كما َّ
أن أصول الفقه أدلة الفقه
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي تفرعت عنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مجلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و تفصيله  ،و فائدته التعويل يف إثبـ ـ ـ ـات احلك ـ ـ ـ ـم على احلج ـ ـ ـ ـ ـة
والتعليل [ ،16 " ]...فنجده هنا يعرف أصول النحو انطالقا من تعريفه ألصول الفقه .
كما جند القواعد اليت وضعها النحاة ،أثناء التقعيد للنحو العريب هلا ما يقابلها من القواعد يف أصول
الفقه  ،و من أمثلة ذلك جند ما ذكره ابن جين يف قوله " :إذا َّأداك القياس إىل شيء ما ،ثَّ مسعت
العرب ،قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غريه ،فدع ما كنت عليه إىل ما هم عليه ،و هذا يشبه
قاعدة من قواعد أصول الفقه هي :نقص االجتهاد إذا بان النص خبالفه "  ،17فالنحاة استنبطوا
قاعدة حنوية ،انطالقا من قاعدة موجودة يف الفقه .
و مما يدل على أثر الفقه يف النحو ،هو ما حاوله ابن مضاء القرطيب ،حيث حاول بناء النحو على
أساس فقهي ،و وفق منهج الفقهاء ،و بالتحديد املذهب الظاهري ،الذي كان تابعا له " ،فقد دعا
إىل إلغاء القياس و التقديرات و التأويالت بوحي هـ ـ ـ ـ ـذا املذهب الذي يأخ ـ ـ ـ ـذ بالظاهـ ـ ـر و ينك ـ ـر ما
عـ ـداه " ،18فاملذهب الفقهي لـ ـه أثر يف أراء ابن مضاء القرطيب ،و جنده ي ـ ـؤيـ ـد كل من يواف ـ ـق
مذهبـ ـ ـ ـ ـه و خيالف من خيالف مذهبه ،و الذي يرفض القياس و ال يؤمن إال مبا هو ظاهر .

 _ 15فاضل صاحل السامرائي ،أبو الربكات بن األنباري و دراساته النحوية ،دار عمار ،ط ،1عمان ،األردن2007 ،م ،ص. 146
 _ 16السيوطي جالل الدين ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 19
 _ 17حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص. 105
 _ 18فاضل صاحل السامرائي ،الدراسات النحوية و اللغوية عند الزخمشري ،مطبعة اإلرشاد ،د ،ط ،بغداد العراق1971 ،م ،ص. 60-59
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و قد ذكر ابن األنب ـ ـاري َّ
بأن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم أصول النحو هو العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الذي يمعرف به القي ـ ـاس و أقسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

فإن بينهما من املناسبة ما ال خفاء بهَّ ،
و غريهـ ـ ـ ـا " ،على حد أصول الفقهَّ ،
ألن النحو معقول من
منقول ،كما َّ
أن الفقه معقول من منقول " .19

و جند السيوطي يذكر أدلة النحو و اليت من بينها القياس و اإلمجاع يقول " و كل من اإلمجاع و
القياس البد له من مستند من السماع كما ُها يف الفقه كذلك " ،20فكال الدليليـ ـن البد أن يكون
هلما دليل من السماع و الذي ثمثل املدونة اللغوية و اليت تتميز بالفصاحة .
و نتيجة هلذا التأثر بني العلمني َّ
قعدوا للغة العربية وفق منهج أصول الفقه ،فنجدهم
فإن النحاة َّ
حياكون الدراسات الفقهية يف مناهجهم و أساليبهم و مصطلحاهتم ،و كذلك هو احلال بالنسبة
ملصطلح الرتجيح ،فقد ظهر بداية يف الدراسات الفقهية ،ثَّ استعمله النحاة يف اجال تعارض األدلة و
الرتجيح بينها ،و ذلك عندما يتعارض دليالن ،فيقوم النحوي برتجيح أحد املتعارضني و قد " تعرض
ابن جين يف خصائصه لتعارض األصول ،فعقد بابا يف تعارض السماع و القياس ،كما عرض لبعض
األمور املتعلقة بتعارض األصول ،ثَّ عقد األنباري ثالثة فصول يف ملع األدلة ،جعلها يف بيان معىن
املعارضة و معارضة النقل بالنقل ،و معارضة القياس بالقياس ". 21
و جنده يتناول التعارض و الرتجيح بالدراسة و اليت حياكي فيها ضوابط و أسس الرتجيح يف أصول
الفقه ،فيتحدث يتكلم عن " الرتجيح يف النقل ،فيذكر َّ
أن الرتجيح فيه يكون يف شيئني أحدُها
اإلسناد و األخر املنت ،كما يتكلم عن الرتجيح يف القياس بأن يكون موافقا لدليل آخر من نقل أو
قياس ".22

 _ 19السيوطي جالل الدين ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 9
 _ 20فاضل صاحل السامرائي ،الدراسات النحوية و الغوية عند الزخمشري ،مرجع سابق ،ص. 59
 _ 21حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص. 525-524
 _ 22حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،املرجع نفسه ،ص . 110
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المبحث الثاني :أسس الترجيح
أوالً _ عالقة الترجيح بالسماع :
يعد السماع أول أدلة النحو ،و هو كل ما نقل عن العرب مسموعا و الذي أخضعه النحاة لشروط
معينة ،و هو بذلك الكالم العريب الفصيح ،و السماع لغة " :هو ما تلتقطه األذن من أفواه الناطقني
املستعملني للغة ،فيقال مسعت فالنا يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول ...مسعتهم ينشدون ...مسعت أعرابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ...مسعت
الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة . 23" ...
َّأما اصطالحا " :اللغة املستعملة فعال من قبل أهلها الناطقني املثاليني قبل أن توضع هلا قواعد".24
أي اللغة املستعملة اجلارية على السليقة العربية الفصيحة ،و ذلك قبل فساد األلسن ،و التقعيد للنحو
العريب بعد ذلك.
و هو عند النحاة " :الكالم العريب الفصيح ،املنقول بالنقل الصحيح ،اخلارج عن حد القلة إىل حد
الكثرة ،املسموع عن أعراب ذوي ثقة ،اخلارج عن كالم املولدين ". 25
فالسماع عند النحاة كل كالم العرب ،و الذي توفرت فيه شروط الفصاحة ،و أن يكون منقوال نقال
صحيحا ،و ذلك انطالقا من توفر شروط معينة حددها النحاة يف الناقل و املنقول ،و أن يكون هذا
املنقول مطردا و ينتمي إىل عصر االحتجاج.
عرف ـ ـ ـه السيوط ـ ـ ـ ـ ـي بقول ـ ـ ـ ـ ـ ـه " :هو ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته فشمل كالم اهلل تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاىل
و قد َّ
و هو القرآن الكرمي ،و كالم نبيه صلى اهلل عليه و سلم ،و كالم العرب ،قبل بعثته ،و يف زمانه و

بعده ،إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظما و نثرا عن مسلم أو كافر ". 26
 _ 23صاحل بلعيد ،يف النحو ،مرجع سابق ،ص . 32
 _24صاحل بلعيد ،املرجع نفسه ،ص. 32
 _ 25صاحل بلعيد ،املرجع نفسه ،ص. 33
 _ 26مطري بن حسني املالكي ،موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العريب ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،قسم الدراسات العليا العربية ،كلية
اللغة العربية و آداهبا ،جامعة أم القرى ،الرياض ،السعودية1423 ،ه ،ص. 5
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قام السيوطي برتتيب طرق األخذ عن طريق السماع و هي:
_" السماع من لفظ الشيخ أو العريب.
_ القراءة على الشيخ .
_ السماع على الشيخ بقراءة غريه .
_ اإلجازة و هو أن يأمر الشيخ تلميذه برواية ما يأخذه.
_ املكاتبة كأن يقول الرجل بعث هبذه األبيات إىل فالن.
_ الوجادة كأن يقول الطالب :وجدت يف كتاب كذا كذا و كذا ". 27
و يعد السماع أصال مهم من أصول النحو العريبَّ ،
ألن الكثري من القواعد العربية تقوم عليه ،و لذلك
حرص النحاة أن يكون النقل موثوقا به ،و صحيحا ،فإذا توفرت فيه الشروط اليت حددها النحاة
أصبح حجة و دليال للتقعيد النحوي " ،و مصادر السماع هي :القرآن الكرمي ،و احلديث النبوي
الشريف و كالم العرب شعرا و نثرا ". 28
قسم العلماء املسموع إىل قسمني :مطرد و شاذ " ،فجعل علم العربية ما استمر من الكالم من
و قد َّ

اإلعراب و غريه من مواضع الصناعة مطردا ،و ما فارق ما عليه بقية بابه ،و انفرد عن ذلك إىل غريه

شاذا ". 29
و املطرد يف العربيـ ـ ـة هو القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشريف و كالم العربَّ ،أما الشاذ فهو ما
تفرد بروايته بعض العرب ،و كان سنده منقطعا.

 _ 27صاحل بلعيد ،يف أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 40
 _ 28حممد عبد القادر هنادي ،جهود الفخر الرازي يف النحو و الصرف ،مذكرة لنيل درجة دكتوراه ،فرع اللغة ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى،
الرياض ،السعودية1985 ،م ،ص. 368
 _ 29السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 110
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 – 1القرآن الكرمي:
أول املصادر يف االحتجاج يف النحو العريب ،و لـ ـ ـ ـ ـم يكن املقصود بالقرآن الكري ـ ـ ـم النص الشمويل
للق ـ ـرآنَّ " ،
ألن النحاة لو فهموا باللفظ هذا املعىن ،ملا كان ألحد منهم أن جيادل يف االحتجاج بآية
30
جل الذي يعلو و ال يعلى
واحدة من أفصح نص بالعربية "  ،و املتمثل يف كالم اهلل ع ـ ـ ـ ـَّز و َّ
علي ـ ـ ـ ـ ـه ،و يقومون بتطبيق القواعد اليت وضعوها بأنفسهم واستنبطوها عن طريق االجتهاد من خالل

متعنهم يف املدونة اللغوية ،و رمبَّا جندهم يف كثري من األحيان ال يدققون يف مالحظاهتم ،و بالتايل
تكون القاعدة الناجتة عن ذلك مدعاة للشك و للتأويل .
و املقصود بالقرآن الكرمي " عددا من القراءات اليت قد يكون بني إحداها و األخرى خالف يف
ٍ
كيب حنو ٍي ٍ
صوت أو ٍ
لفظ أو تر ٍ
ألية من آيات القرآن". 31
و قد حدد العلماء القراءات الصحيحة ،و اليت توفرت فيها الشروط:

32

 _ 1أن تصح نسبتها إىل النيب صلَّى اهلل عليه و سلَّم بالتواتر .
 _ 2أن توافق العربية ( و املقصود قواعد النحو ) و لو ٍ
بوجه .
 _ 3أن توافق رسم املصحف العثماين.
و بالتايل فالقراءة اليت تتوفر فيها الشروط السابقة ،هي قراءة صحيحة و تعترب حجة و دليال أثناء
عملية االستشهاد " ،فالقرآن الكريـ ـ ـ ـ ـم هو املصدر األول لالحتجاج ،و هو أفصح كالم على
أعرب وأقـ ـ ـ ـ ـ ـوى يف احلج ـ ـ ـ ـة
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالق ،ألنَّـ ـ ـ ـ ـه منزل من عند اهلل تعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ،يق ـ ـ ـول الف ـ ـ ـراء :الكتاب م

من الشعر " 33و ذلك لقداسته وأسلوبه املعجز .

 _ 30السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص ،92ص. 92
 _ 31متام حسان ،األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو ،فقه  ،البالغة ،عامل الكتب ،د ،ط ،القاهرة ،مصر2000 ،م ،ص. 92
 _ 32ينظر متام حسان ،املرجع نفسه ،ص. 92
 _ 33حممد بن عبد العزيز العمرييين ،االستقراء الناقص و أثره يف النحو العريب ،دار املعرفة اجلامعية ،د ،ط ،األزاريطة ،مصر2007 ،م ،ص. 755
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ا لفصل األول:

و قد كان تركيز النحاة يف قبول القراءة أن توافق العربية ،و ما جاء فيها من قواعد ،و لذلك جندهم
أحيانا يرفضون االستشهاد بالقراءة َّ
لقراء مشهورين بالثقة .
ألهنا خالفت هذا الشرط ،رغم َّأهنا قد تكون َّ
 _ 2الحديث الشريف:
ثمثل املصدر الثاين من مصادر االحتجاج يف علم النحو ،و علم احلديث " :هو علم يشتمل على
أقوال النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم و أفعاله و أوصافه ،و تقريراته ،و روايتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و ضبطها و حتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ألفاظها " ، 34أي كل ما يتعلق بالنيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم و بسريته العطرة .
حيث هو قائل ،أو فاعل ،أو مقرر ،أو متصف
" و موضوعه هو الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم من م
ٍ
بصفة خلقي ٍة أو مخلمقي ٍة "َّ ، 35
ألن كل ما يصدر عنه صلَّى اهلل عليه وسلَّم له غرض ديين أو تعليمي
أو تربوي ،ألنَّه جاء ليعلمنا ديننا ،و كيفية التعامل فيما بيننا ،فهو قمدوتنا يف كل ش ٍئ .
و قد كان كالم الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم يف أعلى درجات البالغة و الفصاحة ،و لذلك اهتم به
النحاة ،و جعلوه مصدرا لالستشهاد يف كثري من املسائل النحوية ،يقول الدكتور أمحد خمت ـ ـ ـ ـ ـار
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر " :وجدت من قدامى اللغويني من استشهد باحلديث يف مسائل اللغة ،كأيب عمرو و اخلليل
و الكسائي و الفراء و االصمعي ". 36
و من ناحي ـ ـ ـ ـ ـ ـة االستشهاد باحلديث الشري ـ ـ ـ ـ ـف فإنَّنا جند النحـ ـ ـاة قد انقسموا إىل ثالثة ٍ
أقسام بني
ٍ
متوسط بينهما .
مان ٍع و اجي ٍز و
أ _ المانعـ ـ ـ ـون :و ثمثل هذا االجتاه اجموعة من النحاة ،و منهم ابن الضائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع و أبو حيان
النح ـ ـ ـ ـ ـ ـوي و حجتهم يف املنع أمران:

37

 _ 34حممود فجال ،السري احلثيث إىل اإلستشهاد باحلديث يف النحو العريب ،أضواء السلف ،ط ،2الرياض ،السعودية1997 ،م ،اجلزء ،1ص. 30
 _ 35حممود فجال ،املرجع نفسه ،ص. 30
 _ 36فاطمة حممد طاهر حامد ،أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي ،رسالة لنيل درجة دكتوراه ،قسم الدراسات العليا العربية ،كلية اللغة العربية و
آداهبا ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،السعودية1430 ،ه ،ص. 36
 _ 37ينظر حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص.239 -236

13

ا لفصل األول:
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_ إ َّن الرواة جوزوا النقل باملعىن دون اللفظ .
_ وقوع اللحن يف كث ٍري من األحاديثَّ ،
ألن بعض الرواة كانوا أعاجم .
و بالتايل قد خيطئون أثناء نقل األحاديث َّ
ألن ألسنتهم مل تكن على السليقة العربية .
جييز االستشهاد باحلديث النبوي الشريف ومنهم
ب _ المجيزون :حيث جند من النحاة من م
الزخمشري و ابن خروف والذي كان يستشهد كثريا باألحاديث النبوية ،يقول فيه أبو احلسن ابن
الضائع " :و ابن خروف يستشهد باحلديث كثريا ،فإن كان على وجه االستظهار والتربك باملروي
فحسن ،و إن كان يرى َّ
أن من قـبـلهم أغفل شيئا وجب عليه استدراكه ،فليس كما رأى ". 38
كما جند من اجمليزين أيضا ابن مالك وابن هشام ،وأيضا بعض اللغويني و أصحاب املعاجمَّ ،
ألن ما
كان يهمهم هو املعىن ،فلم يكن هناك مانع من االستشهاد باحلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـث ومنهم ابن فارس وابن
سي ـ ـ ـ ـ ـ ـده ،و اجلوهري ،و غريهم  ،39و يستند هؤالء إىل َّ
أفصح العرب وقد أمجع على ذلك
أن الرسول م

كل النحاة .

َّأما بالنسبة الختالف روايات احلديث فإنَّهَّ " :إما أن يرجع اختالف ألفاظ احلديث املتواردة على
معىن واحد إىل الرواية باملعىن ،و َّإما يعود الختالف اجالسه صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،بتعدد

األزمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و األمكنة ،و احلوادث و األحوال و السامعني و املستفتني و املتخاصمني [ ]...فكانت
ألفاظه صلَّى اهلل عليه وسلَّم ختتلف يف كل ذلك ،إجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازا و إطناب ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،و وضوح ـ ـ ـا و خفاء ،و تقدثما
و تأخريا حبسب ما تقتضيه احلال و يعود إليه املقام ". 40
رد اجمليزون على ذلك بأن قالوا :إ َّن األصل يف رواية احلديث أن ال يغري لفظه ،كما َّ
أن العلماء
و قد َّ
قد وضعوا ضوابط لضمان َّ
أن احلديث منقول عن النيب صلَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى اهلل عليه وسلَّم بلفظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
يتعرض للتحريف .
 _ 38السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 95
 _ 39ينظر حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،ص. 239
 _ 40حممود فجال ،السري احلثيث إىل اإلستشهاد باحلديث يف النحو العريب ،مرجع سابق ،ص. 57
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ج _ المتوسطون :و هم الذين كان موقفهم وسطا ال هو بالقبول التام و ال هو بالرفض املطلق أي
مل يرفضوا األحاديث كلها ،و مل يقبلوا هبا كلها ،و من هؤالء نذكر اإلمام أبو احلسن الشاطيب
والذي رأى َّ
أن األحاديث تنقسم إىل قسمني " :قسم يعتين ناقله مبعناه دون لفضه ،فهذا مل يقع به
استشهاد أهل اللسان ،و قسم عرف اعتناء ناقله بلفظه ملقصود خاص ،كاألحاديث اليت قصد هبا
بيان فصاحته صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،ككتابه هلمدان و كتابه لوائل بن حجر ،و األمثال النبوية فهذا
يصح االستشهاد به يف العربية " ، 41فالشاطيب هنا يفرق بني نوعني من األحاديث النبوية .
و كذلك رأي السيوطي و الذي يقف موقفا وسطا بني املنع و اإلجازة فيقول " :و َّأما كالمه صلَّى اهلل
عليه وسلَّم فيستدل منه مبا ثبت أنَّه قاله على اللفظ املروي ،و ذلك نادر جدا ،و َّإَّنا يوجد يف
األحاديث القصار على قلَّ ٍة أيضا " ، 42فهنا إشارة إىل َّ
أن االستدالل باألحاديث النبوية يكون يف
األحاديث املروية بلفظها عن النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّمَّ ،أما األحاديث املروية باملعىن ،فال يستدل هبا .

 - 3كالم العرب:
هو املصدر الثالث من مصادر االحتجاج يف النحو العريب ،و يشمل كالم العرب الشعر والنثر والذي
مطرد و ٍ
قسمه النحاة إىل ٍ
آحاد ،و وضعوا شروطا للناقل ،باإلضافة إىل ذلك وضعوا ضوابط مكانية و
َّ
زمانية ،فاحلدود املكانية حصرها النحاة يف قبائل معينة ،و اليت تقع يف بطون اجلزيرة العربية ،و مل

ختتلط بغريها من األمم ،و الذين أمخذت عنهم العربية ،و هي " :قيس ومتيم وأسدَّ ،
فإن هؤالء هم
الذين عنهم أكثر ما أمخذ و معظمه ،وعليهم اتكل يف الغريب ويف اإلعراب والتصريف ،ث هذيل
وبعض كنانة ،و بعض الطائيني ،ومل يؤخذ عن غريهم من سائر القبائل ". 43
َّ
ألن القبائل األخرى مل تثبت فصاحتها جملاورهتا لألعاجم .

 _ 41حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص. 241
 _ 42حممد سامل صاحل ،املرجع نفسه ،ص. 242
 _ 43حممد سامل صاحل ،املرجع نفسه ،ص.252
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َّأما الشروط الزمانية فهي َّأهنم حددوا فرتة االحتجاج ب (150سنة) قبل اإلسالم و (150سنة)
بعده ،و هي الفرتة اليت تسمى بعصر االحتجاج و قد قام النحاة بتصنيف الشعراء إىل طبقات وهي:

 الطبقة األوىل :طبقة شعراء اجلاهلية كاألعشى ،و النابغة و امرئ القيس .حسان بن ثابت .
 الطبقة الثانية :طبقة املخضرمني كلبيد ،و َّ الطبقة الثالثة :طبقة اإلسالميني كجرير و الفرزدق . الطبقة الرابعة :طبقة املولدين أو احملدثني كبشار بن برد ،و أيب نواس .و قد رفض النحاة االستشهاد باألشعار اجهولة القائل ،حيث يقول ابن االنباري " ال جيوز االحتجاج
بشعر أو نثر ،ال يعرف قائله [ ]..و َّ
كأن علَّة ذلك خوف أن يكون ملولد ،أو من ال يوثق بفصاحته
ومن هذا يعلم أنَّه حيتاج إىل معرفة أمساء شعراء العرب و طبقاهتم " .44
مصادر السماع من ناحية الرتتيب جند القرآن الكرمي ،هو املصدر األول واحلديث النبوي يف املرتبة
الثانية ،ث يأيت بعدُها كالم العرب بشعره ونثره يف املرتبة الثالثة ،و هذا نظريا فقط َّ ،أما من ناحية
التطبيق الفعلي فإنَّنا جند َّ
أن أكثر شواهد النحاة كانت من الشعر و النثر ،ث تأيت بعدُها القراءات
القرآنية ،و احلديث النبوي الشريف و الذي وقع حوله خالف بني النحاة بسبب نقل بعض
األحاديث باملعىن دون اللفظ و أيضا بسبب وجود نقلة غري عرب مما قد يتسبب يف حتريف بعض
األحاديث النبوية ،وثمثل السماع باعتباره أول أدلة النحو مصدرا لالحتجاج ،فهو بذلك حجة يف
وضع القواعد العربية ألنَّه كالم فصيح توفرت فيه الشروط اليت حددها النحاة ،ليضمنوا بذلك أن
املادة املنقولة فصيحة .
و الرتجيح يف النحو العريب يعتمد أساسا على األدلة ،فاملرجح يعود إىل السماع و جيمع ما ورد من
ٍ
حجج فريجح هبا رأيا صائبا و يطرح رأيا ضعيفاَّ ،
ألن السماع أصل و دليل من أدلة النحو
أدلة و
ٍ

 _ 44حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص. 149
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العريب ،و من خالل عملية البحث يف تراثنا النحوي جند َّ
أن معظم القواعد بنيت من خالل االعتماد
على السماع أساسا للتقعيد النحوي .
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ا لفصل األول:

ثانيًا  -عالقة الترجيح بالقياس:
القياس يف النحو العريب هو الدليل الثاين من أدلة أصول النحو ،و يتمثل يف إجراء الكالم املستحدث
على الكالم املسموع عن العرب ،و إجراء تلك القواعد املوجودة يف املسموع عليه ،و بالتايل يصبح
هذا الكالم من العربية و يلحق باملسموع ألنَّه ممقاس عليه و بالتايل فهو من العربية.
و القياس يف اللغة من " قاس الشيء يقيسه قيسا و قياسا ،و إقتاسه و قيسه إذا قدَّره على مثاله
واملقياس املقدار [ ]...و املقياس ما قيس به "

45

َّأما يف االصطالح :فالقياس يف عرف العلماء عبارة عن " تقدير الفرع حبكم األصل ،و قيل :هو محل
فرع على أصل بعلَّة ،و إجراء حكم األصل على الفرع ،و قيل :هو إحلاق الفرع باألصل جبامع ،و
قيل :هو اعتبار الشيء بالشيء جبامع " ، 46و من هذه التعاريف يتبني لنا َّ
أن القياس عملية عقلية،
َّ
ألن عملية التقدير و املقايسة تعتمد أساسا على العقل ،و يتم ذلك من خالل وجود أربعة أركان:

47

 _ 1أصل وهو املقيس عليه .
 _ 2الفرع و هو املقيس .
 _ 3و حكم ثابت للمقيس عليه فيعطى للمقيس .
 _ 4و علة جامعة جتلب احلكم للمقيس .
و للقياس يف النحو العريب أُهية كبرية ،ألنَّه ثمثل مصدرا من مصادر االحتجاج يف العربية ،و لذلك
أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق َّ
يقول االنباري " :اعلم َّ
ألن النحو كله قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس و هلذا قيل يف
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده  :النحو علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب ،فمن أنكر القياس فقد أنكر

 _ 45ابن منظور مجال الدين أيب الفضل حممد ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص ،187مادة (ق ،ي ،س) .
 _ 46فاضل صاحل السامرائي ،أبو الربكات بن األنباري و دراساته النحوية ،مرجع سابق ،ص. 157
 _ 47فاطمة حممد طاهر حامد ،أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي ،مرجع سابق ،ص. 131
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ا لفصل األول:

النحو " . 48فابن األنباري هنا يعرف النحو من خالل مصطلح القياس ،و جيعل النحو متمثال فيه،
َّ
ألن معظم القواعد يف النحو العريب مستنبطة عن طريق القياس ،و لذلك فالقياس دليل من أدلة
النحو ،له من األُهية ما للسماع يف النحوَّ ،
ألن القياس حممول عليه .
و يظهر ذلك من خالل تعريف ابن االنباري للقياس بقوله " :هو محل غري املنقول على املنقول إذا
كان يف معناه "

49

.

و للقياس يف النحو العريب نوعان :
 _ 1القياس االستعمايل :و هو ما أورده ابن االنباري يف تعريفه للقياس ،و انطالقا من قول االنباري
َّ
فإن القياس هو أن نقوم حبمل كالمنا على كالم من سبقنا من العرب الفصحاء .
 _ 2القياس النحوي :و يقوم به عامل اللغة أو النحوي و يعرفه ابن االنباري بقوله " :القياس محل
فرع على أصل بعلة ،و إجراء حكم األصل على الفرع " ، 50و هذا النوع من القي ـ ـ ـ ـاس خ ـ ـ ـ ـ ـاص
بالنحاة .

_48فاضل صاحل السامرائي ،أبو الربكات بن األنباري و دراساته النحوية ،مرجع سابق ،ص.160
 _ 49السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص. 203
 _ 50حممد حسن عبد العزيز ،القياس يف اللغة العربية ،دار الفكر العريب ،ط ،1القاهرة ،مصر1995 ،م ،ص. 20
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_ أركان القياس :
 _ 1األصل :و هو املقيس عليه ،و هو كل ما مسع عن العرب الفصحاء ،و قد اشرتط فيه النحاة
االطراد و الكثرة ،هذا إن كان املسموع كالماَّ ،أما إذا كان قاعدة أو محكما حنويا فإنَّنا جنري عملية
القياس عليه ،و هذا ما يسمى يف النحو بقياس األحكامَّ ،أما القسم األول أي :الكالم فيسمى

قياس نصوص ،ألنَّنا نقيس على نصوص مسموعة عن العرب الفصحاء .

و املقيس عليه هو السماع و بالتايل شروطه هي شروط السماع و اليت تتمثل يف الفصاحة ،و النقل
الصحيح الكثرة و االطراد ،و لكن الكثرة و االطراد ليسا شرطا َّ
ألن من النحاة من جييز القياس على
القليل ،يقول السيوطي " :ليس من شرط املقيس عليه الكثرة ،فقد يقاس على القليل ملوافقته
للقياس ،و ثمتنع على الكثري ملخالفته له ". 51
َّأما الشاذ و هو املخالف للقاعدة ،و الذي مل يسمع من العرب الفصحاء فقد أنكر النحاة القياس

عليه ،و َّ
ألن القي ـ ـ ـاس على الش ـ ـ ـ ـاذ يؤدي إىل اضطراب األقيسة ،و بالتال ـ ـ ـ ـ ـ ـي فالقياس يكون على
املطرد ،و القليل ،إذا مل يرد ما خيالفهَّ ،أما الشاذ فمرفوض من قبل معظم النحاة .
 - 2الفرع ( :املقيس ) و يشمل كل كالم مستحدث ،غري منقول ،فيقوم النحوي بإجراء عملية
القياس ،حيث يقيس غري املنقول على املنقول ،و هو نوعان :
 قياس النصوص :و هو إحلاق نص غري مسموع بنص آخر مسموع عن العرب. قياس األحكام :يقاس فيه األحكام على األحكام اليت وضعت بعد استقراء النصوص ،أي قياسقاعدة على قاعدة.

 _ 51السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص . 216
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اعتل أي مرض ،فهو عليل ،و أعلَّه
عل يع مل و َّ
 - 3العلة ( :اجلامع ) و العلة يف اللغة هي املرض" ّ
اهلل ،و ال أعلَّك اهلل أي ال أصابك بعلَّة ،و العلة احلدث الذي شغل صاحبه عن حاجته ،كأن تلك
العلة صارت شغال ثانيا ،منعة عن شغله األول ". 52
َّأما يف االصطالح النحوي " :الوصف الذي يكون مظنة وجه احلكمة يف اختاذ احلكم ،أو بعبارة

أوضح هي :األمر الذي يزعم النحويون َّ
أن العرب الحظته ،حيث اختارت يف كالمها وجها معينا من
التعبري و الصياغة ". 53
و العلة النحوية هي الركن الثالث من أركان القياس ،و العلة تكون بني املقيس و املقيس عليه و هي
ثالثة أقسام :علة وشبه وطرد ،و العلة هي املوجبة للحكم ،فعندما يقوم النحوي بإجراء عملية القياس
َّ
فإن أول ما يبحث عنه هو العلة .
ففي رفع الفاعل العلة هي اإلسناد ،و قد قاس النحاة نائب الفاعل عليه لوجود عله اإلسناد فيه
أيضا ،و لذلك أمعطي حكمه ،و الذي هو الرفع .
 _ 1مسالك العلة :للعلة يف النحو العريب مسالك كثرية منها:
أ _ اإلمجاع :هو " أن جيمع أهل اللغة على َّ
أن العلة املوجبة للحكم هي كذا ،كعلة تقدير احلركات
يف املقصور و اليت هي التعذر ،و يف املنقـ ـ ـ ـ ـ ـوص هي االستثق ـ ـ ـ ـ ـ ـال ،و قد أمجع النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة علـ ـ ـى هذه
العلل ". 54
ب  -النص :و هو أن يرد يف النص ما يوجب تلك العلة،كاحلكاية اليت مرويت عن أيب عمرو بن
العالء عندما قال " :مسعت رجال من اليمن يقول :فالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها ،فقلت له
أتقول جاءته كتايب ؟ فقال :نعم أليست بصحيفة ؟ قال ابن جين :فهذا األعرايب اجللف علَّل هذا

 _ 52ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممد ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص ،471مادة (علل) .
 _ 53علي سالمة أبو شريف ،العلة النحوية ،دار الزهراء ،ط ،1الرياض ،السعودية2012 ،م ،ص. 87
 _ 54ينظر علي سالمة أبو شريف ،العلة النحوية ،مرجع سابق ،ص. 103
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املوضع هبذه العلة واحتج لتأنيث املذكر مبا ذكره "  ، 55فهنا جند أن النص الوارد يف كالم العرب هو
الذي أوجب العلة .
ج  -اإلثماء :و هو اإلشارة إىل العلة ،من طرف املتكلم دون أن يذكرها مثل" :روي أن قوما من
العرب أتوا النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم فقال :من أنتم ؟ فقالوا :حنن بنو غيان ،فقال :بل أنتم بنو
رشدان "

56

فـ مفهم من قوله صلى اهلل عليه وسلم أن األلف والنون زائدتان.
د _ السرب و التقسيم :و هو أن يذكر املتكلم كل العـ ــلل ويق ـ ــوم باختبارها ويـمبقي على ما يصلـ ـ ـ ـ ـ ـح

منها ،و ينفي غري الصاحلة ،و مثال ذلك قول ابن جين " :إذا سئلت عن وزن مروان فتقول :ال خيلو
َّإما أن يكون فعالن ،أو مفعال ،أو فعوال ،هذا ما حيتمله ،ث يفسد كونه مفعاال أو فعواال َّ
بأهنما
مثاالن مل جييئا ،فلم يبق إال فعالن " .57

ه _ باإلضافة إىل مسالك أخرى و كلمها توصل إىل العلة و منها املناسبة و اإلخالة و الشبه و
الطرد ،و الدوران و إلغاء الفارق.
 _ 2قوادح العلة :و هي متثل طرق الطعن فيها و منها:
أ _ النقض" :و هو وجود العلة ،و ال حكم ،على مذهب من ال يرى ختصيص العلة ". 58
و مثال ذلك رفع كل ما يسند إليه الفعل ،و ذلك لوجود علة اإلسناد.
ب _ ختلف العكس :و هو أن يعدم احلكم عند عدم العلة ،و مثاله :عدم رفع الفاعل لعدم
اإلسناد ،و عدم نصب املفعول به ،لعدم وجود الفعل ،لفظا أو تقديرا .

 _ 55علي سالمة أبو شريف ،املرجع نفسه ،ص. 103
 _ 56علي سالمة أبو شريف ،املرجع نفسه ،ص .103
 _ 57علي سالمة أبو شريف ،املرجع نفسه ،ص.104
 _ 58السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع سابق ،ص.332
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ج _عدم التأثري :و هو أن يكون الوصف ال مناسبة فيه و مثاله " :ترك صرف حبلى ،بأنه :تمرك
59
أن املقصورة حشوَّ ،
ألن يف أخره ألف التأنيث املقصورة ،فيبني َّ
صرفه َّ
ألهنا ال اثر هلا يف العلة "
فألف التأنيث تعد مانعا إذا كانت للتأنيث فقط.
د _ املعارضة " :و هو أن يعارض املستدل بعلة مبتدأة و مثاله أن يقول الكويف َّ
بأن إعمال الفعل
األول أوىل ،و ذلك لقوة البناء و االبتداء ،و يعارضه البصري ،فيقولَّ :
بأن إعمال الثاين أوىل ،ألنَّه
اقرب إىل االسم ،و ليس يف إعماله نقص معىن ،فكان إعماله أوىل ". 60
و بالتايل فاملعارضة تقتضي رأيني خمتلفني ،و يقوم كل فريق بإثبات رأيه بالدليل القاطع.
ه _ باإلضافة إىل طرق أخرى ذكرها النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة ،بغرض الطعن يف العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و منها :ختلـ ـ ـ ـ ـ ـف
العكس ،و القول باملوجب ،فساد الوضع و غريها من الطرق .
 _ ٤احلكم :ركن من أركان القياس ،و عليه تقوم العملية القياسية ،و احلكم موجود يف األصل ،و
قسم السيوطي األحكام إىل ستة أقسام:
عن طريق عملية القياس يعطى حكم األصل للفرع ،و قد َّ
واجب ،ممنوع ،حسن ،قبيح ،خالف األوىل ،و جائز على السواء .

و احلكم النحوي نوعان :نوع ثبت استعماله عن العرب ،و آخر ثبت بالقياس و االستنباط ،و النوع
األول جائز القياس فيهَّ ،أما الثاين فاملالحظ ألحكام النحاة أنَّه جائزَّ ،
ألهنم مل يرفضوه مباشرة .
و للقياس أُهية كبرية يف النحو العريب ،ملا له من دور يف إثراء اللغة العربية باملفردات و األساليب
اجلديدة ،فاللغة العربية مل تسمع كلها ،و إنَّـ ـ ـ ـما جزء منها منق ـ ـ ـول ،و جزء آخر نات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج عن عملية
القياس .
يعد القياس حجة خالل عملية الرتجيح َّ
ألن القواعـ ـ ـ ـ ـ ـد املستنبطة عن طريق القياس قواعـ ـ ـ ـد
و م
صحيحة و موافقة لكالم العرب الفصيح َّ
ألهنا قيست عليه ،و بالتايل " ما قيس على كالم العرب
 _ 59علي سالمة أبو شريف ،مرجع سابق.105 ،
 _ 60علي سالمة أبو شريف ،املرجع نفسه ،ص.61
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فهو من كالم العرب " ، 61ألنَّه جاري على قواعدها و أسسها املعروفة لديهم ،و لذلك " جعل
عتمد عليها يف إثبات اللغة حنوها و صرفها " ، 62ألنَّه دليل
الرازي القياس أصال من األصول اليت يم م
ثابت باحلجة و الربهان و أغلب القواعد النحوية و الصرفية قائمة عليه .
" و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم العرب بقسميه :املنظوم و املنثور حجة الكوفيي ـ ـ ـ ـ ـ ـن يف قياسهم و معتمد اللغوييـ ـ ـ ـن يف
معامجه ـ ـ ـ ـ ـم ،يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول السيوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي :و َّأما كـ ـ ـ ـ ـالم العرب فيحتج به ب ـ ـما ثبـ ـ ـت من الفصحاء املوثوق
بعربيتهم" 63و بالتايل امل ـ ـ ـ ـادة اللغوي ـ ـ ـ ـة الناجتـ ـ ـ ـة عن القي ـ ـ ـ ـ ـ ـاس ،مادة جاريـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى كـ ـ ـ ــالم العرب

الفصح ـ ـ ـ ـاء ،و حتمل كل خصائص العربية ،و بالتايل فهو حجة و دليل أثناء وضع القواعد و أثناء
عملية الرتجيح بني األدلة املتعارضة يف النحو العريب.

 _ 61حممد خان ،أصول النحو العريب ،مطبعة جامعة حممد خيضر ،ط ،1بسكرة ،اجلزائر2012 ،م ،ص.62
 _ 62حممد عبد القادر هنادي ،جهود الفخر الرازي يف النحو و الصرف ،مرجع سابق ،ص.391
 _ 63حممد حسن عبد العزيز ،القياس يف اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص.100
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ثالثًا _ عالقة الترجيح باإلجماع:
ثمثل اإلمجاع الدليل الثالث يف أصول النحو ،و اإلمجاع يف اللغة من " :مجع الشيء عن تفرقة جيمعه
جتمع و استجمع ،و اجملموع:
مجعا و مجعه و أمجعه فاجتمع و اجتمع و هي مضارعة ،و كذلك َّ
الذي مجع من هنا و هنا ،و إن مل جيعل كالشيء الواحد ". 64
و يف اصطالح النحاة املراد باإلمجاع " :اعلم َّ
أن إمجاع أهل البلدين َّإَّنا يكون حجة إذا أعطاك
فأما إن ل ـ ـ ـم يعط يده بذلك فال يكون
خصمك يده أال خيالف املنصوص و املقيس على املنصوصَّ ،

إمجاعهم حجة عليه " ، 65أو هو اتفاقهم على رأي واحد يف مسألة معينة .

قال الشوكاين  " :اإلمجاع املعترب يف فنون العلم ،هو إمجاع أهل ذلك الفن العارفني به دون من
عداهم ،فاملعترب يف اإلمجاع يف املسائل الفقهية قول مجيع الفقهاء ،و يف املسائل األصولية :قول مجيع
األصوليني ،و يف املسائل النحوية :قول مجيع النحويني " ، 66و انطالقا من هذا القول ثمكن أن نتبني
أن هناك ثالثة أنواع من اإلمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع :
مسألة ٍ
ٍ
فقهية ،مل يرد دليل يف القرآن
_ إمجاع الفقهاء :ويكون هذا النوع عندما مجيمع الفقهاء على
الكرمي وال يف السنة النبوية الشريفة ليبني حكمها.

_ إمجاع األصوليني :و هو النوع الثاين من أنواع اإلمجاع ،و هو أن مجيمع علماء األصول على وضع
حكم ما ،يتعلق بأمور الشرع ،و ذلك بعد وفاة الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،و ذلك احلكم يكون
اجتهادا من طرف هؤالء العلماء .
حنوية أو صر ٍ
مسألة ٍ
ٍ
فية
_ إمجاع النحاة :و يقصد به اتفاق النحاة و هم علماء البصرة و الكوفة على
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،و ذلك يكون باتفاقهم على رأي واحد يشرتك فيه حناة املدرستني.

 _ 64ابن منظور مجال الدين أيب الفضل حممد ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص ،53مادة( ج،م،ع ).
 _ 65ابن جين ( أبو الفتح ) ،اخلصائص ،حتقيق حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية ،د،ط ،د ،بلد ،د ،بلدة ،د ،تاريخ ،اجلزء ،1ص.189
 _ 66فاطمة حممد طاهر حامد ،أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي ،مرجع سابق ،ص.178
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و اإلمجاع كما سبق الذكر دليل من أدلة النحو ،فهو يعد حجة يف النحو العريب إذا مل خيالف العربية
الفصيحة ،و مل خيالف املقيس على املنصوص أي مل خيالف القياس ،و إذا خالفهما فإنَّه ال يعد
حجة .
و اإلمجاع يكون بعد استقراء اللغة من قبل النحاة ،و نظر معمق يف مصادرها املختلفة ،و بعد أن
جيتهد النحاة يف دراسة مسألة معينة يتوصلون إىل رأي مشرتك بني علماء املدرستني ،و جيمعون عليه
و يصبح قاعدة يسري عليها من يأيت بعدهم.67
و من بني األمثلة الكثرية اليت يوردها العلماء حول مسائل اإلمجاع نذكر ما ذكره أبو إسحاق يف قوله
تعاىل﴾            ﴿ :

الحج . 17:

أن التقدير " :يدعو من لضره أقرب من نفعه ،قال :ف مقدمت الالم عن موضعها ،و حكى هذا القول

عن البصريني و الكوفيني مجيعا ". 68

انطالقا من هذا املثال يتبني لنا أن ما اجتمع عليه حناة املدرستني يعد حجة يف النحو ،و تستنبط منه
القواعد.
و يف ترجيح اآلراء يعد اإلمجاع حجة أثناء عملية الرتجيح ،ألنَّه دليل من أدلة النحو ،و هو ثمثل
اتفاق علماء املصرين على رأي واحد و ذلك بعد اجتهاد و تفكري عميق من قبلهم ،و بالتايل فالرأي
الراجح و اجملمع عليه يكون موافقا للسماع و القياس.

 _ 67ينظر :السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف أصول النحو ،مرجع سابق ،ص.187
 _ 68فاطمة حممد طاهر حامد ،أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي ،مرجع سابق ،ص.182-181
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المبحث الثالث :تعارض األدلة و اختالفها
أوالً _ تعارض نقلين:
التعارض يف اللغة هو " :كل مانع منعك من شغل و غريه من األمراض فهو عارض ،و قد عرض
عارض ،أي حال حائل ،و منع مانع و منه يقال ال تعرض و ال تعرتض لفالن أي ال تعرتض له
مبنعك " .69
و املقصود بالتعارض هنا تعارض األدلة و الرتجيح بينها ،و هو" أن يقتضي دليالن حكمني خمتلفني
يف مسألة واحدة " ، 70و يقوم النحوي بالرتجيح بني هذه األدلة املتعارضة .
يقول ابن األنباري يف تعارض النقلني " :إذا تعارض نقالن أخذ بأرجحهما ،و الرتجيح يكون يف
شيئني :أحدُها اإلسناد و اآلخر املنت". 71
أي َّ
أن الرتجيح يكون باالعتماد على اتصال السندين ،و أن يتصف الرواة بالثقة ،و أن يكون موافقا
لقياس آخر يؤيده.
فأما الرتجيح باإلسناد فأن يكون رواة أحدُها أكثر من اآلخر ،أو أعلم و أحفظ ،و ذلك كأن
" َّ

يستدل الكويف على النصب ب" كما " بقول الشاعر:

امسع حديثا كما يوما محيدثهم * * * * * عن ظهر غيب إذا ما سائل سأال "

72

فالفعل"حيدثه" جاء منصوبا يف البيت الشعري ،و عامل النصب فيه هو" كما " و هذا ما ذهب إليه
الكوفيون.

 _ 69ابن منظور مجال الدين أبو الفضل ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص ،179مادة ( ع،ر،ض ) .
 _ 70حممد سامل صاحل ،أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص.524
 _ 71حممد سامل صاحل ،املرجع نفسه ،ص.525
 _ 72حممد سامل صاحل ،املرجع نفسه ،ص.525
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فيقول له البصري " :الرواة اتفقوا على َّ
أن الرواية  " :كما يوما حتدثه " بالرفع أعلم منه و أحفظ
وأكثر ،فكان األخذ بروايته أوىل ". 73
فكثرة الرواة و كثرة حفظهم ،كانت دليال على َّ
أن رأي البصريني هو الرأي الراجح .
و النوع الثاين من أنواع الرتجيح هو الرتجيح يف املنت ،و يف ذلك يقول ابن االنباري " :و َّأما الرتجيح
يف املنت فبأن يكون أحد النقلني على وفق القياس ،و اآلخر على خالفه ،و ذلك كأن يستدل الكويف

على اعمال " أن " مع احلذف بال عوض ،بقول الشاعر:
أال أيها الزاجري أحضر الوغى * * * * * و أن أشهد اللَّذات هل أنت خملدي"

74

" أن " يف البيت الشعري تعمل مضمرة ،و هذا ما ذهب إليه الكوفيون و هي العامل يف نصب الفعل
املضارع :أحضر .
أحض مر " بالرفع أيضا ،على وفق القياس ،فكان األخذ به أوىل ،وبيان
فيقول له البصري " :قد روي " م
كونه النصب على خالف القياس أنَّه ال شيء يعمل مضمرا من احلروف ". 75

"أحضر" موافقا للقياسَّ ،
ألن " أن " تعمل النصب ،و هي من عوامل الفعل و
جاء الرفع يف الفعل
م
بالتايل ضعيفة ،و لذلك ينبغي أن ال تعمل يف الفعل النصب مع حذفها ،دون ترك عوض .

 _ 73السيوطي جالل الدين ،االقرتاح يف أصول النحو ،مرجع سابق ،ص.398-397
 _ 74السيوطي جالل الدين ،االقتراح في أصول النحو ،مرجع سابق ،ص.398
 _ 75السيوطي جالل الدين ،المرجع نفسه ،ص.399

28

ا لفصل األول:

الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربي

ثانيًا _ تعارض سماعين :
السماع هو كل ما مسع عن العرب الفصحاء ،و الذي توفرت فيه الشروط اليت حددها النحاة ،و يأيت
السماع دليال يف اجال الرتجيح بني األدلة املتعارضة ،و أيضا دليال لرتجيح الوجه الصحيح من بني
اجموعة الوجوه و اليت وقع حوهلا خالف بني النحاة
و مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ذلك ما ذكره أبو حيان يف مسألة عود الضمري الفاعل املسترت يف قولـ ـ ـ ـه تع ـ ـ ـ ـ ـ ـاىل ﴿ :



                

﴾

البقرة. 182 :
حيث جنده يذكر أقواال خمتلفة يف عود الضمري ،و هي " :أن يعود على املوصي أو على الورثة ،أو
على املوصى هلم و على الورثة ". 76
و بعد ذلك يضيف وجها آخر " و هو أن يعود على املوصى هلم فحسب و إن مل يتقدم هلم ذكر
ألن لفظة ' املوصي ' الذي سبق يف اآلية الكرثمة يفيد َّ
َّ
أن هناك موصى " ،77باإلضافة إىل هذه
األقوال يضيف أبو حيان شاهدا شعريا يؤيد هذا الرأي و هو قول الشاعر:
ثممت أرضا * * * * أريد اخلري أيهما يليين ؟
و ما أدري إذا م

78

أن الشاعر أعاد الضمري على اخلري و الشر رغم َّ
حيث يتضح من الشاهد َّ
أن لفظة ' الشر ' مل ترد
يف البيت ،و َّإَّنا َّ
دل عليها لفظ ' اخلري '  ،املذكور يف البيت.
كما جند من صور تعارض مساعني يعضد القياس أحدُها دون اآلخر ،فيكون السماع الذي يوجد
دليل يؤيده من القياس هو الراجح بينهما ،و مثاله قول الشاعر:
و ما عليـنا إذا ما مكنت جارتنا * * * * أالَّ مجياورنا إالَّك ديَّ مار
 _ 76محمود حسن الجاسم ،تعدد األوجه في التحليل النحوي ،دار نمير ،ط ،1دمشق ،سوريا2007 ،م ،ص.126
 _ 77محمود حسن الجاسم ،المرجع نفسه ،ص.126
 _ 78محمود حسن جاسم ،المرجع نفسه ،ص.126
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و يف مقابل هذا البيت جند رواية أخرى تقول:
و ما علينا إذا ما مكنت جارتنا * * * * * أالَّ مجياورنا سواك ديَّ مار

79

و املالحظ هلذين البيتني يالحظ أن ما ورد يف القياس يؤيد الرواية الثانية .
َّأما الرواية األوىل فال دليل يؤيدها ال يف السماع ،و ال يف القياس ،و بالتايل فالرواية الثانية هي

األرجح.

 _ 79ينظر :تمام حسان ،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،النحو ،الفقه ،البالغة ،مرجع سابق ،ص.182
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ثالثًا _ تعارض قياسين :
إذا تعارض قياسان يف النحو العريب فإننا نأخذ بالقياس األرجح ،يقول ابن االنباري ":إذا تعارض
قياسان ،أخذ بأرجحهما ،و هو ما وافق دليال آخر من نقل أو قياس".80
ومثال أن يوافق أحد القياسني دليال من نقل  ،فهو ماسبق ذكره يف تعارض نقلني .
أن ( َّ
"و َّأما املوافقة من طريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق القياس فهو مثل أن يستدل الكوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي على َّ
أن ) تعمل يف االسم
النصب ،و ال تعمل يف اخلرب الرفع" ،81و هذا َّ
ألهنا قيست على الفعل و بالتايل فهي أقل منه درجة
يف العمل.
عندما يتعارض قياسان  ،فإننا نأخذ بالقياس الذي يؤيده دليل آخر سواء كان هذا الدليل من النقل
أو القياس  ،ففي املثال السابق ال تعمل " إن " يف اخلرب الرفع  ،ألهنا ضعيفة عن مرتبة الفعل الذي
عملت باحلمل عليه ،فالفعل أصل  ،و(إ ّن) فرع  ،ومرتبة الفروع أقل من مرتبة األصول ،ولذلك فهي
أقل منه يف العمل كذلك .

فريد البصري على قول الكويف بقوله ":هذا فاسد ،ألنَّه ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف االسم
النصـ ــب ،إالَّ و يعمـ ــل الرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،فمـ ـ ـ ــا ذهبت إليـ ــه يؤدي إىل ترك القي ـ ـ ــاس ،وخمالفة األصول لغي ـ ـ ـ ـ ــر
فائدة ،و ذلك ال جيوز " ،82ألن " أن " تعمل النصب دون الرفع ،و هذا خيالف ما ورد يف كـ ـ ـ ـالم
العرب  ،و خيالف القياس ،فكل العوامل الناصبة لالسم تعمل الرفع فيه.
و يـمكن القول أن مظاهر االضطراب يف القياس تعود ألمرين:
" _ 1وجود قياس واحد ال تؤيده النصوص املسموعة ويف هذه احلالة ينكره بعض النحاة مستدلني
بتلك النصوص .

 _ 80السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف أصول النحو ،مرجع سابق ،ص.403
 _81محمد سالم صالح ،أصول النحو دراسة في فكر األنباري ،مرجع سابق ،ص. 527

 _ 82السيوطي جالل الدين ،اإلقرتاح يف أصول النحو ،ص. 404
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 _ 2تعارض األقيسة  :بأن يكون لألمر الواح ـ ـ ـد قياسان أو أكث ـ ـ ـر وختتل ــف نظـ ـرة النحاة لكل قياس
منها ،و كلها صحيح يف نظرهم".83
وانطالقا من هذا فإن التعارض قد يكون حول قياس واحد  ،أو حول اجموعة من االقيسة .
_ تعارض قياسني يعضد أحدُها السماع دون اآلخر  ،ويف هذه احلالة يكون القياس الذي يوجد
دليل من السماع يؤيده ،هو األرجح بني املتعارضني ،و من أمثلة ذلك" :اختالفهم يف وجوب إبراز
الضمري بعد اسم الفاعل عند امن اللبس و ال خالف بالطبع إذا مل يؤمن اللبس" ،84و ذلك حنو :
زيد هند ممكرممها هو  ،و هند زيد ممكرمتمه هي .
و قياس ذلك  ،عند أمن اللبس قول الشاعر :
"قومي ذرى اجملد بانوها وقد علمت * * * * * بكنه ذلك عدنان و قحطان
فيك ـ ـ ـون األرجح أنَّـ ــه إذا أمن اللبس ل ـ ـ ـم جيب إبـ ـ ـ ـراز الضمري ،و إنـَّ ـ ـما يصبح جائزا ،و هذا رأي
الكوفيني "َّ ،85
ألن هناك دليال يؤيده من السماع .
_ تعارض قياسني أحدُها يعضد قياس آخر ،والثاين ال يعضده شيء و يف هذه احلالة يكون القياس
الذي يعضده قياس آخر هو األرج ـ ـ ـح ،ومث ـ ـ ـ ـ ـال هذا النـ ـ ـ ـوع  ":اختالفهم يف رافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع خبـ ـ ـ ـ ـر ( َّ
إن )
بأن رافعه " َّ
إن "نفسها  ،أم أن رفعه مبا ك ـ ـ ـان من قبل  ،واحتـ ـ ـج القائلون َّ
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو " َّ
إن " بالقاعدة
القائلة  :ليس يف الكالم العرب عامل يعمل يف االسم النصب  ،إال و يعمل الرفع " ، 86وهو القياس
األرجح  ،ألن اآلخر  ،ال يوجد ما يؤيده.
_تعارض قياسني بصري وآخر كـ ـ ـويف  ،ويف هذه احلالة فقد امجع النحاة على أن القياس البصري هو
األرجح  ،وذلك ملا اشتهر به البصريون "من تعلق بالقياس وتدقيق يف شروطه  ،وملا عرف عن
 _ 83محمد عيد ،أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث ،عالم الكتب ،ط ،4القاهرة ،مصر1989 ،م،
ص.74
 _ 84تمام حسان ،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البالغة ،مرجع سابق ،ص. 183-182
 _ 85تمام حسان ،المرجع نفسه ،ص. 183
 _ 86تمام حسان ،المرجع نفسه ،ص. 183
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الكوفيني من اهتمام بالسماع حىت َّإهنم ليقيسون على الشاهد الواحد" ،87فمنهج الكوفيني خيتلف
عن منهج البصريني يف القياس  ،ألن البصريني كانوا يتشددون فيه  ،وال يأخذون عن كل العرب  ،بل
كانوا يتحرون الفصاحة والسالمة  ،ويتحاشون يف ذلك اإلستشهاد أو القياس على الشاذ  ،وقد قال
السيوطي واصفا منهجهم ":اتفقوا على أن البصريني اصح قياسا ،ألهنم ال يلتفتون إىل كل مسموع ،
وال يقيسون على الشاذ  ،الكوفيون أوسع رواية".88
فالقياس " عملية فكرية يقوم هبا اإلنسان الذي ينتمي إىل مجاعة لغوية  ،وجيري مبقتضاها على
االستعمال املطرد يف هذه اجلماعة " 89و جيب أن يسري على قواعدها  ،وإن خالفها يعد شاذا عن
القياس ،وعن القواعد املتعارف عليها يف تلك البيئة.

 _ 87تمام حسان ،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البالغة ،مرجع سابق ،ص. 183
 _ 88فاطمة محمد طاهر حامد ،أسس الترجيح في كتب الخالف النحوي ،مرجع سابق ،ص. 132
 _ 89تمام حسان ،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البالغة ،مرجع سابق ،ص. 183
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فالرتجيح يف أصل الوضع مصطلح فقهي ،ظهر عند علماء الفقه ،من خالل الرتجيح بني
األحكام الفقهية ،وقصدوا به  :تقوية إحدى األمارتني على األخرى لدليل ،وقد تأثر علماء النحو
بعلماء الفقه و خاصة مبنهجهم يف الدراسات الفقهية ،ولذلك جند كثريا من املصطلحات الفقهية،
يستخدمها النحاة يف اجال النحو ،ومن بينها مصطلح الرتجيح ،والذي هو إظهار اجملتهد قوة احد
الطريقني املتعارضني على اآلخر ،بدليل صحيح ليعمل به ،وذلك بالبحث عن األدلة اليت تؤيد الرأي
الراجح.
ولعل اخلالف النحوي الذي وقع بني البصريني والكوفيني هو الدافع إىل قيام النحاة بعملية
أسسه
الرتجيح بني تلك اآلراء املتعارضة ،والبحث عن الدليل من السماع والقياس ،و الرتجيح و م

الثالثة مصطلحات فقهية استخدمها النحاة يف اجال النحو ،و لكن مبفاهيم حنوية.

ومن بني األسس اليت اعتمدها النحاة يف عملية الرتجيح :السماع وهو كل ما مسع عن العرب
والذي توفرت فيه الشروط اليت وضعها النحاة وهي الفصاحة والكثرة وصحة النقل والشروط الزمنية
واملكانية ويشمل السماع القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي الشريف وكالم العرب شعرا ونثرا ،وثمثل
السماع دليال للرتجيح بني اآلراء حيث جيمع النحوي األدلة من القرآن أو احلديث أو كالم العرب
ويؤيد هبا رأيا يراه راجحا.
واألساس الثاين الذي اعتمده النحاة هو القياس  ،وهو دليل قطعي ألنه حممول على كالم
العرب  ،وبالتايل فهو من كالمهم  ،وله أركان وهي األصل والفرع والعلة واحلكم  ،والقياس يف النحو
العريب نوعان قياس استعمايل يقوم به املتكلم وقياس حنوي ويقوم به عامل اللغة  ،وللقياس يف عملية
الرتجيح أُهية كبرية  ،ألن القواعد املستنبطة عن طريق القياس قواعد موافقة لكالم العرب،وبالتايل فهو
حجة خالل عملية الرتجيح .
أما األساس الثالث فهو اإلمجاع أي اتفاق النحاة على مسألة معينة  ،وتصبح قاعدة  ،يسري عليها
من حلقهم  ،ألن إمجاع النحاة يستند إىل ما يوافق كالم العرب وقياسهم  ،وبالتايل موافق لقواعد
العربية  ،وهو حجة يف الرتجيح بني اآلراء ،ألن ما أمجع عليه النحاة  ،يعد من قواعد اللغة العربية.
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ويف اجال تعارض األدلة جند التعارض بني نقلني ويف هذه احلالة يرجح النحاة الرأي الذي
تتوفر فيه كثرة الرواية وسعة احلفظ ،أو الرأي الذي ورد دليل يف القياس يؤيده .
كما جند التعارض بني مساعني ،وبعد مجع األدلة  ،يكون الرأي الذي له دليل يؤيده من السماع أو
القياس هو الراجع بينهما.
ويف اجال تعارض األقيسة فإننا نأخذ بالقياس األرجح ،وهو الذي جند ما يؤيده من النقل أو القياس ،
ومن صوره  :تعارض قياسني يعضد أحدُها السماع دون اآلخر ،وأيضا تعارض قياسني أحدُها
يعضده القياس اآلخر  ،والصورة الثالثة  :تعارض قياسني أحدُها بصري و اآلخر كويف  ،ويف مجيعها
القياس الراجح هو ما يرد دليال يؤيده .
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الفصل الثاني:
الترجيح في المسائل الخالفية من خالل كتاب اإلنصاف
أوالً :القول في أصل االشتقاق ،الفعل هو أو المصدر؟
ثانيًا :القول في رافع المبتدأ و رافع الخبر
ثالثًا :االختالف في إعراب األسماء الستة
ابعا :القول في نعم و بئس ،أفعالن هما أم اسمان؟
رً
خامسا :القول في ناصب االسم المشغول عنه
ً

الرتجيح يف املسائل اخلالفية من خالل كتاب اإلنصاف

الفصل الثاين:

المسالة األولى :
القول في أصل االشتقاق  ،الفعل هو أو المصدر ؟
ظهر اخلالف حول االشتقاق منذ القدم حيث جند النحاة ينقسمون إىل فريقني ،فمنهم من
يقول بأن أصل االشتقاق هو الفعل ومنهم من يقول بأنه املصدر .
و قد ذهب البصريون إىل أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه  ،أي أهنم يقولون بأن
املصدر هو األصل يف االشتقاق  ،و منه أخذ الفعل و اشتق  ،و قد أورد البصريون أدلة كثرية
تؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مذهبه ـ ـ ـ ـ ـ ــم :
_ أن املصدر يدل على زمان مطلق  ،و الفعل يدل على زمان معني ،و املطلق أصل للمقيد ومنه
فإ ّن املصدر أصل للفعل و مثال ذلك  :انتشر األمن ،فالفعل هنا يدل على زمن معني و املتمثل
هنا يف الزمـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضي ،بينم ــا لو قلنـ ــا :االنتشار و الذي هو املصدر ،فإنَّه ال يدل على زمن معني
 ،و أَّنا يدل على اإلطالق .
معني ،و لذلك قام النحاة باشتقاق أمثلة تدل على تعيني
_ و منها أيضا املصدر ال خيتص بزمان ّ
األزمنة و ذلك من لفظه ،و ذلك َّ
دل على َّ
أن املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر هو األصل. 90
و هو ما ذهب إليه سيبويه (ت180ه) و ذلك يف تعريفه للفعل حيث يقولَّ " :
أن الفعل أمثلة
أخذت من لفظ أحداث األمساء ،و بنيت ملا مضى ،و ملا يكون ومل يقع ،و ما هو كائن مل ينقطع
القتل ) ".
[ ]....و األحداث حنو ( الضَّرب ) و ( م
احلمد ) و ( م

91

فالفعل يف نظر سيبويه مشتق من املصدر و مأخوذ منه ،أل َّن األحداث هي املصادر.
 _ 90ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني  ،املكتبة العصرية  ،د.ط  ،بريوت،
لبنان  1997 ،م  ،ج  ، 1ص .235
 _ 91حسن محزة ،الوحدة و التنوع يف النظرية النحوية العربية دراسة و معجم  ،دار صائغ  ،ط  ،1بريوت  ،لبنان ، 2012 ،ص. 38
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و من بني االراء اليت وافقت البصريني فيما ذهبوا إليه نذكر :
الزجاجي (ت339ه) و الذي جنده يقولَّ " :
أن األمساء تسبق األفعال و لكنه يضيف قائال :ونظري
ذلك أنَّا نقول :إ َّن األمساء قبل األفعال َّ
ألن األفعال أحداث لألمساء ،و مل توجد األمساء زمانا ينطق
هبا ث نطق باألفعال بعدها  ،بل نطق هبما معا ،و لكن حقه ومرتبته ".

92

أن األمساء أصل لألفعال ألهنا سابقة هلا و يوضح َّ
فالزجاجي يرى َّ
أن معىن السبق ،ليس هو الوجود
أوال ،فكل من االسم و الفعل نطقت به العرب يف زمن واحد ،و إَّّنا أعطيت األمساء منزلة أعلى من
األفعال ألُهيتها.
وجند أيضا ابن جني (ت392ه) و الذي " كان يأخذ برأيهم يف َّ
أن املصدر أصل و الفعل مشتق
منه ".93
كما جند الزبيدي (ت802ه) بعد أن عرض مسألة أصل االشتقاق يف كتابه ،و عرض حجج
الفريقني ،ينتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر للمذهب البصري بقوله..." :و هو غريب ،و الصحيح مذهب البصريني
فاعتمـ ـ ـده".94
باإلضافة إىل ذلك جند الصبان (1206ه) يقول يف كتابه و ذلك يف مبحث إعمال املصدر" :
أصل الفعل  ،و َّ
َّ
ألن األصل يف العمل للفعل ،فهو من إحلاق الفرع
أن املصدر أعمل عمل فعله ،ألنَّه م
يف العمل باألصل فيه " .95

فالصبان يرى َّ
أن املصدر أصل للفعل ،و الفعل فرع عليه،كما يرى أن العمل أصل يف األفعال .
 _ 92كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس فريشيج  ،أعالم الفكر اللغوي التقليد اللغوي العريب ،ترمجة أمحد شاكر الكاليب ،الكتاب اجلديد ،ط ،1بريوت ،لبنان ،2007 ،ج
 ، 3ص . 226 ، 225
 _93إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية  ،دار امليسرة ،ط  ،2عمان  ،األردن  ،2010 ،ص. 137
 _ 94عبد اللطيف بن أيب بكر الشرجي الزبيدي  ،ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة و البصرة  ،حتقيق طارق اجلنايب ،عامل الكتب ،ط، 1
بريوت  ،لبنان  ، 1987 ،ص. 112
 _ 95زياد حممد أبو مسور ،الفكر اللغوي عند الصبان يف حاشيته على األمشوين ،دار كنوز املعرفة  ،ط ،1عمان  ،األردن  , 2010 ,ص. 153
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_ و َّأما الكوفيون فقد ذهبوا إىل َّ
أن " املصدر مشتق من الفعل و فرع عليه حنو :ضرب ضربا

و قام قياما "  ،96فالفعل عند الكوفيني هو األصل يف اإلشتقاق ،و املصدر فرع عليه .
و قد قدم الكوفيون أيضا اجموعة من األدلة ،و نذكر منها :
_ َّ
أن املصدر يصح لصحة الفعل و يعتل إلعتالله ،و بالتايل فهو فرع عليه .

_ َّ
أن الفعل يعمل يف املصدر ،فذلك يوجب أن يكون املصدر فرع عن الفعل  "،ذلك أن رتبة العامل
تكون قبل رتبة املعمول".

97

و من العلماء الذين ذهبوا إىل هذا املذهب نذكر الفراء ( ت 207ه) و الذي كان يرى َّ
أن
املص ـ ـ ــدر عنده ليس مبعىن الفاعل  ،و إَّّنا مبعىن مفعول " ،كأنَّه أصدر عن الفعل ،ألنـَّ ـ ـ ـ ــه صدر عن ــه،
فهو مبعىن ( مفعول ) كما قيل :هذا مركب ف ـ ـ ـ ــاره ،ومعناه :مركوب ف ـ ـ ـ ــاره ،و مشرب عذب ،و معناه
مشروب عذب ".98
كما جند رأي املستشرق إسرائي ـ ــل ولفنسـ ـ ــون  ،و الذي تق ـ ـ ـ ــوم دراساته على الدراسات النحويـ ـ ــة
املقارنة  ،كما سيتبني لنا من خالل حديثه عن اخلصائص و املميزات اليت تتميز هبا اللغات السامية،
و توصل من خالل دراساته إىل َّ
أن " ألغلب الكلمات يف هذه اللغات مظهـ ـ ـ ـ ـ ــرا فعلي ـ ـ ـ ــا أيضـ ـ ـ ــا ".

99

حيث يرى َّ
أن أصل اإلشتقاق يف اللغات السامية هو الفعل .
و املالحظ على رأي ولفنس ـ ـ ــون تأييده لرأي الكوفيي ـ ـ ــن ،و يف املقابل ي ـ ـ ـ ـ ــرد رأي املدرس ـ ــة البصري ـ ـ ـ ــة،
و ذلك من خالل مقارنة اللغة العربية باللغات السامية .

 _ 96ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق  ،ص . 44
 _97السيد رزق الطويل ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي  ،املكتبة الفيصلية  ،ط  ، 1مكة املكرمة  ،السعودية 1985 ،م  ،ص . 203
_ 98حسن محزة  ،الوحدة و التنوع يف النظرية النحوية العربية دراسة و معجم  ،مرجع سابق  ،ص . 39
 _99السيد رزق الطويل ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي  ،مرجع سابق  ،ص . 204
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و من اآلراء أيضا جند رأي مهدي املخزوم ـ ـ ــي و الذي يقول " :و من العسري جدا أن نظفر بالدليل
القاطع على ترجيح أحد الرأيني على األخر َّ ،
ألن ذلك يستلزم اإلملـ ـ ــام الكايف بتاريخ الفعل يف لغة
من اللغات أو بتارخيه يف العربية  ،و هو مطلب عسري جدا " ،100ذلك َّ
أن تتبع الفعل من ناحية
نشأته و تطـ ـ ــوره يف لغة ما يتطلب جهدا عظيماَّ ،
ألن الفعل يف أي لغة كانت له مكانة كبرية جدا ،و
يضيف املخزومي إىل َّ
أن احلل الوحيد أمام الباحث هو تتبع القرائن  " ،و القرائن مما ذكرناه و مما مل
أن الفعل هو مصدر اشتقاق أغلب الكلمات "  ، 101أي َّ
نذكره َّإَّنا تدل على َّ
أن معظمه ـ ـ ــا يعود
إىل طبيعة فعلية .
_ و من خالل عرض مسألة أصل االشتقاق الفعل هو أو املصدر ؟ و بيان خمتلف اآلراء
حول املسألة ،و حتديد موقف كل من املدرستني ،يرتجح لدينا رأي املدرسة البصرية ،و ذلك لكثـ ـ ــرة
املؤيدين هلذا املذهب ،و الذي يرى ًّ
أن أصل االشتقاق هو املصدر ،و نذكر من بني أراء احملدثني ما
يلي :
بأن " املصدر لفظ واسع الداللة كثري تداوله يف الكالمَّ ،
_ يرى أحمد عبد الستار الجوارى َّ
ألن فيه
من االسم و الفعل و خصائص معاين عدة فهو على الرأي الراجح أصل ترجع إليه األفعال وتشتق
منه كثري من األمساء " ، 102وهنا أشار أمحد عبد الستار اجلوارى إىل اخلصائص اليت متيز املصدر عن
الفعل ،و الذي جيمع بني االمسية و الفعلية  ،فمن خصائص األفعال أن يعمل يف املعمول بعده إذا
توفرت فيه شروط معينة و أنـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يشمل على حروف فعله و حروف غريها .
_ كما جند السيد رزق الطويل ينحو نفس املنحى ،و يشكك فيما توصل إليه املستشرق ولفنسون
حيث يقول  " :أرى ًّ
أن ما انتهى إليه املستشرق اليهودي ليس أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا مقطوعـ ـ ـ ــا به ،إذ مل يقم على
دليل قاطع يف املسألة ،و ما أكثر الظواهر اليت خالفت فيها العربية أخواهتا السابقات؟" 103فهو يرى
 _100مهدي املخزومي  ،يف النحو العريب نقد وتوجيه ،دار الرائد العريب  ،ط ، 2بريوت لبنان 1986 ،م ،ص . 106
 _101مهدي املخزومي  ،املرجع نفسه  ،ص . 106
 _ 102أمحد عبد الستار اجلوارى ،حنو القرآن  ،اجملمع العلمي العراقي  ،د ،ط  ،بغداد  ،العراق  1974 ،م  ،ص . 68
 _ 103السيد رزق الطويل  ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي  ،مرجع سابق  ،ص . 205

40

الرتجيح يف املسائل اخلالفية من خالل كتاب اإلنصاف

الفصل الثاين:

أنـَّ ـ ـ ــه من غري الضروري أن متاثل اللغة العربية اللغات األخرى و تسري مجيع ظواهرها وفق قواعد تلك
اللغات ،و قال بأنَّـ ـ ــه " :إذا كان يف املشتق ما يف املشتق منه و زيادة و كان البسيط مقدم ـ ـ ــا على
املركب ،فأصل املشتقات كلها  -صناعة -املصدر ال الفعل َّ
ألن املصدر يدل على احلدث فحسب،
بينما الفعل يدل على حدث مقرتنا بزمان ،و قد يصاحب املشتق زيادة ثالثة كالداللة على الفاعلية
يف اسم الفاعل  ،و على املفعولية يف اسم املفعول ".

104

فالسيد رزق الطويل يرى َّ
بأن املصدر يتميز بالبساطة ،بينما الفعل مركب  ،و بالتايل فالبسيط أصل
للمركـ ـ ــب .
_ كمـ ـ ـ ـ ــا جند هش ـ ـ ــام محمد علي سخين ـ ـ ـ ـ ـ ــي يقـ ـ ــول َّ
أن  " :الفعل املضارع يشتـ ـ ـ ـ ــق من الفع ـ ـ ــل
املاضي ،بزيــادة أحد أحرف ( أنيت) يف أول املاضي ،و مل يكن اشتقاق األفعال من األفعال الوسيلة
الوحيدة اليت جل ـ ـ ــأ إليها العرب يف اشتقاق أفعاهلم  ،فقد اشتقوا الكثري من األفعال من األمساء كما
تظهر املعاجم ". 105
جند علي سخيين يشري إىل طريقة اشتقاق الفعل املضارع من الفعل املاضي ،و لكنَّه يضيف َّ
بأن
اشتقاق معظم األفعال كان من األمساء .
_ و أيضا جند الباحث برجشتراسر حيث يقول " :فكل األمساء املذكورة  ،و ما شاكلها يف سائر
اللغات السامية ،أصلية غري مشتقة من األفعال كما زعم بعض النحويني و اللغويني القدماء ،و
احلقيقة على عكس ذلك فاألفعال منها إذ وجدت مشتقة من األمساء ".106
ث ذكر اجموعة من األمساء ،و قال َّ
بأهنا أصيلة يف كل اللغات السامية ،و مما يدل على َّأهنا مل تشتق
من األمساء ثالثة أشياء و هي:

107

 _104السيد رزق الطويل  ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي  ،مرجع سابق  ،ص. 205
 _ 105هشام حممد علي سخيين ،نظام الفعل يف اللغة العربية  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري  ،كلية اآلداب  ،اجلامعة األمريكية ببريوت  ،د،ط ،
بريوت  ،لبنان 1974 ،م ،ص.15
 _106برجشرتاسر  ،التطور النحوي للغة العربية ،أخرجه رمضان عبد التواب  ،مكتبة اخلاجني  ،ط ،2القاهرة  ،مصر 1994 ،م،ص.98- 97
 _107ينظر برجشرتاسر  ،املرجع نفسه  ،ص. 99-98
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_ َّ
أن كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من تلـ ــك الكلمات ال حيتمل معناها االشتق ـ ــاق من الفع ــل مثـ ـ ــل :األرض ،اجلبل و
الكرة ،الشجرة ،اجلمل ،و غريها .
_ َّ
أن هذه األمساء ،ختالف األفعــال اليت حيتمل اشتــقاق ــها منها ،و مثال ذلك كلمة األذن ،فإن
افرتضنا اشتقاقها من السمع  ،و لكننا نالحظ َّ
أن حروفهما خمتلفة متام ـ ـ ــا .
_ و املالحظة الثالثة أنَّنا الجند عالقة بني أوزان هذه األمساء و معانيها ،فهناك أمساء متقاربة يف
املعنـ ـ ـ ــى ،و متف ـ ـ ـ ــارق ـ ــة يف الوزن مثل  :العي ـ ــن  ،األذن  ،األسـ ــد و غريهـ ــا  ،فإذا اشتقت مـ ـ ــن
األفعـ ــال ،لكان الواجب أن يكون لكل معىن وزن  ،أو أوزان قليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
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المسألة الثانية :
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول في راف ـ ـ ـ ـ ــع المبت ـ ـ ـ ـ ــدأ و راف ـ ـ ـ ـ ـ ــع الخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ثمثل املبتدأ و اخلرب يف النحو العريب ركين اجلملة االمسية  ،و قد اختلف النحاة يف عامل الرفع
يف ٍ
كل منهما " فذهب البصريون إىل َّ
أن املبتدأ يرتفع باالبتداء  ،و َّأما اخلرب فاختلفوا فيه  :فذهب
قوم إىل أنَّه يرتفع باالبت ـ ـ ــداء وحده ،وذهب آخرون إىل أنَّه يرتفع باالبت ـ ـ ــداء و املبتدأ معـ ـ ــا و ذهب

آخرون إىل أنَّه يرتفع باملبتدأ  ،و املبتدأ يرتفع باالبتداء".

108

بأن العامل يف رفع املبتدأ هو االبتداء  ،ذلك َّ
و كانت حجة البصريني يف َّأهنم قالوا َّ :
أن " العوامل يف
هذه الصناعة ليست مؤثرة حسيَّة كاإلحراق للنار و اإلغراق للماء  ،و القطع للسيف ،و َّإَّنا هي

أمارات و دالالت" 109 ،و االبتداء عامل معنوي ،و يعين التجرد من العوامل اللفظية  ،و" قد فسر '
اجلممزويل ' االبتداء جبعل االسم يف صدر الكالم حتقيقـ ـ ـ ــا أو تقديـ ـ ــرا لإلسناد إليه أو إلسنـ ـ ـ ـ ــاده".

110

أي َّ
أن االسم إذا كان يف صدارة الكالم فإنـَّ ــه يقع عليه عامل يعمل فيه الرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع .
ثَّ جند بعض املتأخرين منهم ' الزمخشري ' و 'الجزولي ' يقولون :إ َّن " هذا االبتداء هو العامل يف
اخلرب أيضا لطلبه هلما على السواء"، 111و إذا عمل االبتداء يف املبتدأ فإنَّــه يعمل يف اخلرب ،و ذلك
قياسـ ـ ـ ـ ــا على غريه من العوامل العاملة عملني .
و هذا هو القول األول ،و القول الثاين يرى أصحابه َّ
بأن االبتداء و املبتدأ يعمالن معا الرفع يف اخلرب
ذلك َّ
أن اخلرب يقع بعدُها  ،و أما القول الثالث فريى أصحابه َّ
ألهنم وجدوا َّ
أن االبتداء يعمل يف
املبتدأ ،و املبتدأ يعمل يف اخلرب ،و قد فسروا ذلك َّ
بأن العامل املعنوي ضعيف ،فال يستطيع أن يعمل
يف معمولني ،و بالتايل اقتصر عمله على رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املبتدأ .
 _ 108كمال الدين أبو الربكات األنباري  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني  ،مرجع سابق  ،ص. 44
 _109كمال الدين أبو الربكات األنباري  ،املرجع نفسه ص . 46
_ رضي الدين اإلسرتباذي  ،شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،حتقيق حسني بن حممد بن إبراهيم  ،إدارة الثقافة و النشر باجلامعة ط ،1مكة
،110السعودية 1993 ،م  ،جزء ، 1ص. 254
 _111رضي الدين اإلسرتباذي  ،املرجع نفسه  ،ص . 254
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يرى الجمهور و سيبويه " َّ
أن رافع املبتدأ معنوي ،و هو االبتداء ،ألنَّه بمين عليه  ،و رافع اخلرب
املبتدأ ،ألنَّه مبين عليه ،فارتفـ ـ ــع به ،كما ارتفع هو باالبتداء" ،112فاالبتداء انطالقا من هذا املذهب
عامل و املبتدأ معمول له  ،و املبتدأ عامل بدوره  ،و اخلرب معمول له .
و ذهب األخفش و ابن السراج إىل َّ
أن " العامل يف اخلرب هو االبتداء أيضا ألنـَّ ـ ـ ـ ـ ــه طالب هلما فعمل
فيهما".

113

فقـ ـ ـ ـولنـ ـ ــا :املساج ـ ـ ـ مـد أوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من املؤمنني  ،جند َّ
أن ' املساجد ' مبتدأ مرفـ ـ ـ ـ ـوع والعام ـ ـ ــل فيه هو
االبت ـ ـ ــداء َّ ،
ألن اللفظة أتت يف صدارة الك ـ ـ ـ ــالم ،و لفظ ــة ' أوطـ ـ ـ ــان ' خرب للمساجد  ،مرف ـ ـ ـ ـ ــوع و
العامل فيه اختلف العلماء فيه فمنهم من جيعله املبتدأ و منهم من جيعله االبتداء  ،و منهم من جيعله
االبتداء و املبتدأ معا .
جردته من عوامل األمساء و من
يقول ابن السراج (ت 316ه)يف تعريفه للمبتدأ " :املبتدأ ما َّ
األفعال و احلروف ،و كان القصد فيه أن جتعله أوال لثـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـان مبتدأ به دون الفعل ،يك ــون ثانيـ ــه خربه،
و ال يستغين واحد منهما عن صاحبه ،و ُها مرفوعان أبدا " ،114و يذكر َّ
أن املبتدأ مرفوع باالبتداء،
و اخلرب مرفوع هبما معا ،فاملبتدأ عند ابن السراج هو اسم يشكل مع اخلرب معىن تام ،و يكون
مرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع بعامل معنوي و هو ما يسميه النحاة  :عامل االبتداء .
أن عامل الرفع يف اخلرب هو االبتداء و املبتدأ معا ،أي َّ
و قد ذهب المبرد إىل" َّ
أن كليهما عمال يف
اخلب ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرف ـ ــع ".

115

و من بني اآلراء اليت جاءت موافقة ملا ذهب إليه البصريون رأي الزبيدي (ت 379ه) حيث جنده
يقول " :إذا ابتدأت باسم لتخرب عنه ،و مل توقع عليه عامال ،فارفـ ـ ــع ذلك االسم باالبتداء فإن
 _112السيوطي جالل الدينُ ،هع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق أمحد مشس الدين  ،دار الكتب العلمية ،
ط،1بريوت ،لبنان 1998 ،م ،جزء  ،1ص. 311
 _113السيوطي جالل الدين  ،املرجع نفسه ،ص. 311
 _114علي أبو املكارم  ،اجلملة االمسية  ،املختار  ،ط ، 1القاهرة ،مصر2007 ،م ،ص. 23-22
 _115أمحد حسن العزام  ،النظري و أصول النحو يف العربية ،دار جليس الزمان ،ط،1عمان ،األردن2010 ،م ،ص. 109
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ٍ
بشيء من أمسائه أو نعوته فارفعه ،ألنـَّ ـ ــه خرب االبتداء " ،116فهو يرى َّ
أن كل اسم نبتدئ
أخربت عنه
به الكالم ،هو مبتدأ و حكمه اإلعرايب الرفع ،و حكم ما يأيت بعده الرفع كذلك .
و هو أيضا ما ذهب إليه ابن جني (ت 392ه) حيث يقول " :املبتدأ كل اسم ابتدأته و عريته من
العوامل اللفظي ـ ـ ـ ـ ـة و عرضته هلا ،و جعلته أوال ٍ
لثان ،يكون الثـ ـ ـ ـ ـ ــاين خب ـ ـ ــرا عن األول و مسندا
إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ،و هو مرفـ ـ ـ ـ ـ ـوع باالبتداء " ،117أي َّ
أن املبتدأ حسب رأي ابن جين كل اسم اجرد من
العوام ـ ـ ـ ـ ـل اللفظيـ ـ ـ ـ ـ ـة ،و هنا إشارة إىل وجود عامل معنوي ،و هذا االسم يكون له خرب يتم معناه .
و هو أيضـ ــا ما ذهب إليه ابن يعي ـ ـ ـ ــش (ت 643ه) و الذي انتصر للبصرييـ ـ ـ ــن فيما ذهبوا إليه من
" َّ
أن عامل املبتدأ هو االبتداء ،ال اخلرب كما قال الكوفيون ".

118

كما جند ابن الحاجب (ت  656ه) حيث يقول " :املبتدأ هو االسم اجملرد من العوامل اللفظية
مسندا إليه ،أو الصفة الواقع ــة بعد حرف النفي و ألف االستفهام رافعة لظاهر ،مثل :العل ـ ــم مفي ـ ــد و
ما قائم الزيدان ،و أقائم الزيدان "  ،119و نالحظ َّ
بأن ابن احلاجب يقدم تعريفا للمبتدأ ،و مبتدأ
الوصف ،حيث جيمع فيه بني الشروط الواجبة يف كال املبتدأين ،و يشري فيه إىل َّ
أن املبتدأ هو كل اسم
اجرد من العوامل اللفظية ،توفر فيه شرط اإلسناد ،و قد يكون مبتدأ وصف مقرتن بألف االستفهام أو
مسبوق بأداة نفي و يكون عامال يف االسم الظاهر الذي يأيت بعده .
كما جند ابن مالك (ت672ه) يقول يف ألفيته:
و رفعوا مبتدأ باالبتداء

*****

120

كذاك رفع خرب باملبتدأ

و الذي أشار فيه إىل َّ
أن عامل رفع املبتدأ هو االبتداءَّ ،أمـ ـ ـ ـ ــا اخلرب فمرفوع باملبتدأ.
 _ 116علي أبو املكارم ،اجلملة اإلمسية ،مرجع سابق ،ص. 23
 _117علي أبو املكارم ،املرجع نفسه ،ص. 23
 _118ابراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 156
 _119علي أبو املكارم ،اجلملة االمسية ،مرجع سابق ،ص. 23
 _ 120حممد بن عبد اهلل بن مالك األنصاري ،ألفية ابن مالك يف النحو و الصرف ،دار اإلمام مالك ،د.ط ،باب الوادي ،اجلزائر2009 ،م،ص.23
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_ و ذهب الكوفيون " إىل َّ
أن املبتدأ يرفع اخلرب ،و اخلرب يرفع املبتدأ فهما يرتافعان ،و ذلك
حنو :زيد أخوك و عمرو غالمك " ،121و قد احتجوا لذلك بأن قالواَّ :
ألن كل واحد منهما البد له
من األخر ،و ال يستغين أحدُها عن األخرَّ ،
ألن فائدة الكالم تتم هبما معا .
و هو ما ذهب إليه الفراء حيث جنده يقول " :إنَّا جنعل كل واحد من االمسني إذا قلت :زيد
منطلق رافعـ ـ ـ ـ ــا لصاحبه " ،122أي َّأهنما مرتافعان .
_ و هو أيضا ما ذهب إليه السيوطي )ت911ه) حيث جنده خيتار رأي الكوفيني  " :يف َّ
أن املبتدأ
و اخلرب مرتافعان ،كل منهما يرفع صاحبه ". 123
و بعد عرض مسألة رافـ ـ ـ ـ ـ ــع املبتدأ و اخلرب ،و خمتـ ـ ـ ـلف اآلراء اليت قيلت حول هذه املسـ ـ ـألة،
نتوصل إىل ترجيح رأي البصريي ـ ـ ـن ،و ذلك لكثرة املؤيدين هل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا الرأي.
باإلضافة إىل ذلك ما ورد من أراء لعلماء حمدثني حول هذا املوضوع و نذكر من بني اآلراء اليت
جاءت معاضدة ملذهب البصريني:
_ رأي علي أبو المكارم ،و الذي هنج طريق القدماء يف تعريفهم للمبتدأ حيث يقول يف كتابه
اجلملة االمسية َّ
بأن املبتدأ " اسم معني الداللة مرفوع اجرد من العوامل اللفظية غري الزائدة و شبهها،
وقع مسندا إليه ،يكون مع خربه مجلة "

124

 ،و مثال ذلك قولنا :السماء كئيبة  ،مجلة خالية من

العوامل اللفظية ،تتكون من مسند إليه (السماء) و مسند (كئيبة)  ،حتمل معىن ،ذلك َّ
أن املبتدأ عند
أيب املكارم اسم حيمل داللة ،و يكون مرفوعا بعامل معنوي ال لفظي ،و اشرتط فيه اإلسناد .
_ كما جند وليد عاطف األنصاري و الذي يرى َّ
أن " املبتدأ ال حيتاج إىل العوامل من أجل رفعه،
ألن األصل يف املبتدأ أن يكون مرفوعا " ، 125كما يقول أيضا َّ
َّ
أن " :اخلرب ال حيتاج إىل العوامل من
 _121كمال الدين أبو الربكات األنبا ري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 49
 _ 122ينظر كمال الدين أبو الربكات األنبا ري ،املرجع نفسه ،ص. 49
 _123إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 230
 _124علي أبو املكارم اجلملة االمسية ،دار املختار ،ط ،1القاهرة ،مصر ،2006 ،ص.28
 _125وليد عاطف األنصاري ،نظرية العامل يف النحو العريب عرضا و نقدا ،دار الكتاب الثقايف ،ط ،2إربد ،األردن2006 ،م ،ص. 66
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ألن األصل فيه أن يكون مرفوعا "  ،126ذلك َّ
أجل رفعهَّ ،
أن املبتدأ و اخلرب يف نظر عاطف األنصاري
يستحقان الرفع ،و ذلك استنادا إىل مبدأ األصل ،و أخذا يف ذلك برأي سيبويه و ابن السراج .
_ كما جند أيضا رأي فاضل السامرائي و ذلك عندما يتحدث عن مبتدأ الوصف الرافع ملرفوعه ،و
ذلك يف الرتكيب االسنادي التام حيث يقول " :فاسم الفاعل و غريه من الصفات ال تكون مجلة مع
مرفوعها إال إذا جترد ألن يكون مسندا هلذا املرفوع ليس إال ؛ و ذلك إذا اكتفى الوصف مبرفوعه يف
حنو :أمسافر الرجالن؟ " ، 127ففي هذا املثال جترد الوصف لكونه مسندا إىل املرفوع بعدهَّ ،
ألهنا متثل
مجلة مؤلفة من مسند و مسند إليه .
عرف املبتدأ قوله ":املبتدأ :هو االسم اجملرد من العوامل
_ و يضيف عبد الهادي الفضلي حني َّ
اللفظية غري الزائدة " ،128حيث يكون االسم صرحيا أو مؤوال ،و يكون اجردا من كل العوامل اللفظية
غري الزائدة َّ
ألن العوامل الزائدة ال تؤثر يف احملل اإلعرايب،و َّإَّنا تؤثر يف اللفظ .
_ و يقول محمود سليمان ياقوت َّ
بأن العلماء عندما حبثوا عن العامل يف رفع املبتدأ قالوا " :إنَّه
مرفوع باالبتداء ،وهو عامل معنوي املقصود به كون االسم اجردا عن العوامل اللفظية األصلية ،أو
كونه واقعا يف أول اجلملةَّ ،أما اخلرب فالعامل فيه لفظي ،وهو املبتدأ أي إنَّه يرفع اخلرب" ،129فهو
يذهب مذهب من قال َّ
أن عامل الرفع يف املبتدأ هو االبتداء،و عامل الرفع يف اخلرب هو املبتدأ ،كما

أشار إىل التجرد من العوامل األصلية أي غري الزائدة ،و هو ما قاله عبد اهلادي الفضلي سابقا .

 _126وليد عاطف األنصاري ،نظرية العامل يف النحو العريب عرضا و نقدا ،مرجع سابق ،ص. 67
 _127كوليزار كاكل عزيز ،القرينة يف اللغة العربية ،دار دجلة ،ط، 1عمان ،األردن 2009،م ،ص. 138
 _128عبد اهلادي الفضلي ،خمتصر النحو ،دار الشروق ،ط 1جدة ،السعودية1980 ،م ،ص. 66
 _129حممود سليمان ياقوت ،النحو التعليمي و التطبيق يف القرآن الكرمي ،مكتبة املنار اإلسالمية ،د.ط ،الكويت ،الكويت1996 ،م ،ص.266
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المسألة الثالثة:
االختالف في إعراب األسماء الستة

اهتم النحاة بدراسة ما يسمى يف النحو العريب باألمساء الستة و هي :أبو ،أخو ،محو ،فو،
ذو مبعىن صاحب و هن ،و قد " ذهب البصريـ ـ ــون إىل أ َّن األمسـاء الست ـ ــة معربـ ـ ــة من مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
واحـ ــد ( فتكون معربة باحلروف وحدها أو باحلركات وحدها ) ،و الواو و األلف و الياء هي حروف
بأن اإلعراب يدخل األلفاظ للفصل بني املعاين ،و يتحدد هذا بطر ٍ
اإلعراب ،و فسروا ذلك َّ
يقة

واحدةٍ فلم جيمعوا بني طريقتني للفصل بني تلك املعاين ،و املتداولة على الكلمة حبسب وظيفتها يف
اجلملة .
و قد قال هبذا الرأي األخفش األوسط (ت 211ه ) حيث قال َّ
بأن األمساء الستة معربة من مكان
واحد ،و لكنَّه خالفهم يف أن تكون الواو و األلف و الياء هي حروف اإلعراب " ،130حيث كان
يرى " َّأهنا معربة حبركات مقدرة على ما قبل تلك احلروف "  ،131ألنَّه يراها اجرد دالئل على اإلعراب
الربَـ ـ ـ ِـع ـ ــي و الذي يرى " َّأهنا إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بال
و هو أيضا مذهب علي بن عيسى َّ
قلب ،و إذا كانت منصوبة ففيها قلب بال نقل ،و إذا كانت اجرورة ففيها نقل و قلب " .132

ففي احلالة األوىل يكون املثال :جاء أبـ موهم  ،ونتيجة للثقل نمقلت الضمة إىل ما قبلها و هي الواو
فصارت بالنقل :جاء أبموهم .
أكرمت أبـوهمَّ ،
ألهنا يف حمل النصب (مفعول به) ،حتركت الواو و
َّأما يف احلالة الثانية فاملثال التايل:
م
كان ما قبلها مفتوحا ،ولذلك فاألوىل أن تقلب ألفا :أكرمت أباهم ،فهنا حدث قلب للحرف دون
نقل حلركته .

 _130ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 17
 _131إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 64
 _132كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 17

48

الفصل الثاين:

الرتجيح يف املسائل اخلالفية من خالل كتاب اإلنصاف

و َّأما يف احلالة الثالثة فمثاهلا :سلمت على أبوك ،و نتيجة لالستثقال نقلت الكسرة حتت الواو ،إىل ما

قبلها ،و قملبت الواو ياء ،ملناسبتها الكسرة ،فكان هنا نقل للحركة من الواو إىل الباء ،و قلب للحرف
(الواو) إىل حرف آخر يناسب حركة اجلر.133

_ كما جند قطرب(ت206ه) و الذي " كان يرى َّ
أن األمساء اخلمسة أباك و أخواهتا معربة
باحلروف األلف والواو و الياء  ،و َّ
كأهنا نابت عن احلركات"  ،134فهذه احلروف وجدت نيابة عن
احلركات و دلت على الوظيفة نفسها اليت دلت عليها احلركات سواء أكانت الفاعلية أو املفعولية أم
غريها ،وبالتايل فهو يرى َّأهنا معربة من مكان واحد .
_ َّأما الجرمي (ت 225ه) فقد " كان يرى َّ
أن إعراب األمساء اخلمسة َّإَّنا هو بالتغري و اإلنقالب
من الواو إىل األلف و الياء يف حاليت النصب و اجلر  ،و بعدم هذا االنقالب يف حالة الرفع " ، 135و
أي تغيري ،و يف حاليت النصب و
هو نفس مذهب ' الربـ ـ ـ ــع ـ ـ مـي ' و بالتايل ففي حالة الرفع ال حيدث م
اجلر حيدث تغري ،وذلك لوجود الثقل أو عدم الناسبة بني احلرف و احلركة .

و من بني األراء اليت جاءت موافقة ألراء البصريني نذكر:
_ ابن يعيش (ت643ه) و الذي " كان موافقا للبصريني ،و قد عرض يف كتابه أراء سيبويه و
األخفش و اجلرم ـ ـ ــي و الكوفيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يف إعراب األمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلمسة ،فضعف أراء الكوفيي ـ ــن و املازين و
اجلرمي زاعما أنَّه خولف يف هذه األمساء القياس حبذف الماهتا يف حال إفرادها ".136
فقولنا أخ حمذوفة الالم ،و كذلك بقية الكلمات .
_ كما جند النحاس (ت338ه) والذي " كان يذهب إىل َّ
أن األمساء الستة  :أباك وأخواهتا معربة
حبروف العلة نفسها "  ،137و هو بذلك يوافق قطرب و هشام من الكوفيني و الزجاجي من
 _133ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 22
 _134إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 67
 _135إبراهيم عبود السامرائي ،املرجع نفسه ،ص. 69
 _136إبراهيم عبود السامرائي ،املرجع نفسه ،ص. 193
 _137إبراهيم عبود السامرائي ،املرجع نفسه ،ص. 193
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البغداديني و كان ابن مالك " يذهب إىل َّ
أن األمساء اخلمسة مثل ' أبوك ' معربة باحلروف ،بينما
ذهب سيبويه إىل َّأهنا معربة حبركات مقدرة على الواو و األلف و الياء ،و برأيه أخذ ابن عقيل
(ت769ه) " 138ناعتا له بأنَّه هو الصحيح ،و يف كل احلاالت معربة من مكان واحد .
_ وذهب الصبان (ت1206ه) يف حديثه عن استصحاب احلال إىل َّ
أن " األمساء الستة َّإَّنا أمعربت
باحلروف استصحابا لألصل ،و ذلك َّ
ألن األصل يف املعرب بالفرع ،و هو احلرف ،أن يكون رفعه
بالواو و نصبه باأللف و جره بالياء ،ليجانس الفرع األصل " .139
فالصبان يقول باستصحاب احلال ،فاألصل يف اإلعراب باحلركات و هذا هو األصلَّ ،أما الفرع
فيكون باإلعراب باحلروف .

_ "و ذهب الكوفيون إىل َّ
أن األمساء الستة املعتلة ،و هي أبوك و أخوك و محوك ،و هنوك
و فوك و ذو مال معربة من مكانني " .140
أي تغري احلركات اإلعرابية بتغري الوظائف ،و كذلك احلروف (الواو األلف الياء) اليت بعد احلركات
اإلعرابية ،و بالتايل فهو معرب من مكانني .
و نذكر من بني العلماء الذين نادوا هبذا املذهب الكسائي (ت189ه ) و الذي " كان يرى َّ
أن
إعراب األمساء اخلمسة :أبوك و أخواهتا يكون من مكانني باحلروف و احلركات السابقة هلا معا "
.141
_ و ه ــو أيضا ما ذهب إليه الفراء (ت207ه) " و هي َّأهنـ ـ ـ ــا معربة من مكانني ،حروف امل ـ ـ ــد و
حركات ما قبلها " ، 142أي َّأهنا معربة من مكانني ،و ذلك حىت يفصل بني املعاينَّ ،
ألن وظيفة
اإلعراب هي التمييز بني املعاين املختلفة .
 _138إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 225
 _139زياد حممد أبو مسور ،الفكر اللغوي عند الصبان يف حاشيته على األمشوين ،مرجع سابق ،ص. 153
 _ 140كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص . 17
 _141إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 93
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_ و بعد عرض مسألة االختالف يف إعراب األمساء الستة و ذلك من خالل الوقوف عند رأي
املدرسة البصرية و املدرسة الكوفية ،و باإلضافة إىل نقل ألهم اآلراء اليت وردت من طرف النحاة
حول هذا املوضوع توصلنا إىل ترجيح رأي املدرسة البصرية ،و القائل َّ
بأن األمساء الستة معربة من
مكان واحد ،و احلروف ( الواو و األلف و الياء ) هي حروف اإلعراب .
و ذلك من خالل ما أورده احملدثون من أراء تدعم ما ذهب إليه هؤالء ،و نذكر منهم:
_ عباس حسن و الذي يقول يف حديثه عن األمساء الستة " ،هي :أب ،أخ ،حم ،فم ،هن ،ذو
مبعىن صاحب ،فكل واحد من هذه الستة يرفع – يف األغلب -بالواو نيابة عن الضمة و ينصب
باأللف نيابة عن الفتحة ،و جير بالياء نيابة عن الكسرة " .143
و من أمثلة ذلك  :صلَّى أبموك الفجر يف املسجد .
صليت و أخاك الفجر يف مسجد النور .
صليت بأخيك العصر .
و يضيف عباس حسن " َّ
بأن هناك شروطا جيب أن تتوفر يف هذه الكلمات حىت تعرب باحلروف
مكربة و أن تكون مضافة لغري ياء املتكلم ،وإالَّ َّ
فإهنا تعرب
منها أن تكون مفردة و أن تكون َّ
باإلعراب املتعارف عليه " .144
_ و هناك شرط خاص بكلمة :فم و هو حذف امليم ،و االقتصار على الفاء ،و تعرب بعدها
باحلروف .
_ و شرط آخر خاص بلفظة ' ذو ' و اليت تكون مبعىن صاحب ،و هو إضافتها السم ظاهر ،و
يكون ذلك االسم داال على اجلنس.
 _142أبو البقاء العكربي ،التبيني عن مذاهب النحويني البصريني و الكوفيني ،حتقيق عبد الرمحان بن سليمان العثيمني ،دار العرب ،د،ط ،بريوت،
لبنان1986 ،م ،ص.114
 _143عباس حسن ،النحو الوايف ،دار املعارف ،ط ،3القاهرة ،مصر ،د ،تاريخ ،ج ،1ص. 108
 _144عباس حسن ،املرجع نفسه ،ص. 109-108
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و من ال ي مكن ذا ناص ٍر يـوم حقه

يـغلب عليه ذمو النصري و يمضه مد

*****

_ و كلمة هن اإلعراب باحلروف فيها قليل ،و لذلك تعرب باحلركات األصلية ( الضمة – الفتحة –
الكسرة ) ،لوقوع النقص فيها ،ألن األصل فيها :هنمو.
_كما جند أيضا رأيا لعبد الرحمان أيوب يف كتابه دراسات نقدية يف النحو العريب حيث يذكر رأيا
حول إعراب األمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلمسة و هو أهنا تعرب باحلركات ،ث يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بأن هذا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب
خـ ـ ـ ـ ــاطئ" و األصح اإلعراب الذي سنذكره و هذا اإلعراب ينطبق على اجملموعة األوىل و اجملموعة
الثانية على السواء ،و هو :ترفع بالواو و تنصب باأللف و جتر بالياء فنقول :هذا أبوك ،و رأيت
أخاك ،مررت بأخيك ،هذا ذومال ،رأيت فاك ...اخل".146
و يضيف أن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الكلمات تعرب باحلروف ،إالَّ إذا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ عليها ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ فإهنا عندئذ تعرب
باحلركات املعروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
_كما جند رأي عمار إلياس البوالصة و الذي عارض إبراهيم أنيس فيما ذهب إليه حيث يقول
إبراهيم أنيس يف قضية اإلعراب باحلروف بأنه  " :ال ثمت حلقيقة اللغة بصلة ،و ما هو إالَّ وجود
أكثر من صورة للكلمة يف اللهجات الساميةَّ ،أما أصحاب اللهجة الواحدة فقد كانوا يلتزمون صيغة
واحدة كما يرى "  ،147و رغم ما قدمه إبراهيم أنيس من أدلة ،إالَّ أنَّنا جند عمار إلياس البوالصة

يقول بأنَّه ثميل إىل الرأي األعم و الذي يقولَّ " :
إن اإلعراب باحلروف أساس من األسس املهمـ ــة يف
اللغة ،و حنن نعتمد يف القياس على ما ورد إلينا من القدماء الذين بن ـ ـ ـ ـوا القواعد على الشعر القدمي و

 _145ينظر عباس حسن ،النحو الوايف ،مرجع سابق ،ص. 110
 _146عبد الرمحان أيوب ،دراسات نقدية يف النحو العريب ،مؤسسة الصباح ،د ،ط  ،مصر ،اجلديدة1958 ،م،ص. 41
 _147عمار إلياس البوالصة ،الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس دراسة وصفية حتليلية ،دار جليس الزمان ،ط ،1عمان ،األردن ،2010 ،ص. 171
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القرآن الكرمي "َّ ،148أما ما ورد شاذا و خمالفا ملا ألفه النحاة َّ
فإهنم وجدوا له التخريج املناسب ،و
بالتايل نالحظ َّ
أن معظم النحاة قالوا بإعراب األمساء اخلمسة بواسطة احلروف.

_ يضاف إىل ذلك رأي عاطف فضل محمد و الذي يقول  :ترفع األمساء اخلمسة بالواو نيابة عن
الضمة ،و تنصب باأللف نيابة عن الفتحة و جتر بالياء نيابة عن الكسـ ـ ـ ـرة " ،149قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل:
﴿

   

﴾ القصص ، 23 :ف ' أبـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ' املذكـ ـ ـ ـ ـ ــورة يف اآلية تعرب :مبتدأ

مرف ـ ـ ـ ـ ــوع بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواو ،ألنَّه من األمساء اخلمسة.
و بالتايل فالباحث عاطف فضل حممد يرى َّ
بأن إعراب األمساء اخلمسة يكون باحلروف و اليت تنوب
عن احلركات.

 _148عمار إلياس البوالصة ،الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس دراسة وصفية حتليلية ،مرجع سابق ،ص. 152
 _149عاطف فضل حممد ،النحو الوظيفي ،دار املسرية ،ط ،2عمان ،األردن 2013،م ،ص. 87
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الفصل الثاين:

المسألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرابعة:
القول في نع ـ ـ ـ ــم و بـ ـ ـ ـ ـ ــئس ،أفع ـ ـ ـ ـ ــالن هم ـ ـ ـ ـ ــا أم اسمان ؟
"ذهب البصريون إىل َّأهنم ـ ـ ـ ـ ــا فعالن ماضيان ال يتصرفان "، 150أي أن نعم و بئس حسب
ما ذهب إليه البصري ـ ـ ـ ـ ـ ــون صيغتان تنـتـميان إىل قسم األفعال ،و قوهلم ال يتصرفان أي أهنما جامدان،
ال يؤخذ منهما املضارع و األمر ،و َّإَّنا تستقران على صيغة املاضي .
و احتج البصريون على فعلية هاتني الصيغتني باتصاهلما بضمائر الرفع املتصلة ( ألف االثنني و واو
اجلماعة ) و مثاله :نعما رجلني و نعموا رجاال ،و ذلك ألن هذه الضمائر تتصل يف اللغة العربية
باألفعال ،ال األمساء ،كما أهنا تقبل تاء التأنيث الساكنة ،و اليت ختتص باألفعال مثل :نعمت الفتاة.
كما َّ
أن بناءُها على الفتح كان سببا يف جعل البصريني اعتبارُها فعلني :ذلـ ـ ـ ــك ألن البناء من
خصائص األفعال.151
و من بني العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الذين وافق ـ ـ ـ ـ ـوا هذا املذهب نذكر العامل النحوي أبو الحسن بن حمزة
الكسائي و هو كويف املذهب " ،إالَّ أنَّه وافق البصريني فيها ذهبوا إليه ،و خالف مدرسته ،و ذلك يف
َّ
أن نعم و بئس فعالن ماضيان" .152
كما جند المب ـ ـ ــرد يقول يف أثناء حديثـ ـ ــه عن نعـ ــم و بـ ـ ــئس أنه جيوز " اجلمع بني فاعـ ـ ــل نعم و بئس
و متييزه لوروده يف أشعـ ـ ـ ــار العـ ـ ـ ــرب". 153
و من ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الشاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
تزود مثل زاد أبيك فينا

فنعم الز ماد ز ماد أبيك زادا

*****

 _150كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 97
 _151ينظر كمال الدين أبو الربكات ،املرجع نفسه ،ص. 104
 _152ينظر السيد رزق الطويل ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي ،مرجع سابق  ،ص. 203
 _153إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 77
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فاملالحظ يف هذا البيت أنه ممجع فيه بني فاعل نعم ' الز ماد ' ،و بني متييزها ' زادا ' ،و قد خالف هذا

الرأي سيبويه و رأى َّ
بأن ' زادا ' إما أن تكون مفعول مطلش\\ق للفعل ' تزود ' وإما أن تكون
مفعول به للفعل "تزود" كذلك املذكور يف أول البيت .154
_ و من بني اآلراء اليت وافقت البصريني فيما ذهبوا إليه نذكر رأي خالد بن عبد اهلل األزهري (ت
905ه)حيث جنده يف كتابه بعد أن ذكر أراء النجاة حول نعم و بئس و ذكر طريقني فيهما األوىل:
منهم من ذهب أهنما فعالن ،و هو مذهب البصريني و الكسائي من الكوفيني ،و منهم من ذهب
إىل َّأهنما امسان و هو مذهب الكوفيني .
و الثانيةَّ :
أن اخلالف حول الصيغتني ،هو بعد إسنادُها إىل الفاعل :فمذهب البصريني َّأهنما مجلتان
فعليتان ،و مذهب الكوفيني أ َّهنما امسان حمكيان ،قاما مقام املوصوف بعد حذفـ ـه ،فجملة :نع ـ ـ ـ ـ ـم
الصاحب زيـ ـ ـد ،أصلها :صاحب نعم الصاحب زي ـ ـد ،يقول " :و الطريق األوىل هي املشهورة ،و
أصحها َّ
أن نعم و بئس فعالن جامدان و على ذلك جرى الناظم فقال:
فع ـ ـ ــالن غيـ مر ممتصرفـني
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل:

*****

نعم و بئس رافعـ ـ ـ ـ ــان إمسني "

﴿         

155

﴾ ص ،44 :فنعم يف اآلية

الكرثمة فعل ماضي جامد مبين على الفتح ،و العبد فاعل مرفوع .
كما جند أيضا رأي ابن مالك (ت  )672حيث يقول يف شرح الكافية ":و قد انفردت التاء
الساكنة بلحاقها (نعم) و (بئس) ،كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها (تبارك) ورد األخري جبواز أن
يقال تباركت أمساء اهلل"  ،156فلزوم التاء الساكنة لنعم و بئس َّ
دل َّأهنما فعالن حسب رأي ابن مالك
" و الغالب يف فاعل نعم و بئس أن يكون معرفا باأللف و الالم ،أو مضافا إىل ما ُها فيه أو مضافا
 _154ينظر إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 17
_ 155ينظر خالد بن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح يف التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت،
لبنان ،2000،جزء ،2ص. 77 -76 -75
 _156السيوطي جالل الدينُ ،هع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،مرجع سابق ،ص . 30
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الفصل الثاين:

ٍ
إىل مضاف إىل ما ُها فيها ،أو ضمريا مسترتا مفسرا بنكرةٍ
منصوبة على التمييز " :157ففي حالة
املعرف باأللف والالم قوله تعاىل يف سورة األنفال اآلية األربعون
      

﴿    

﴾ األنفال.40 :

و مثال احلالة الثانية :نعم دعاءم الصائمني .
و احلالة الثالثة :قول الشاعر:
مكذ ٍ
فنعم ابن أخت القوم غري َّ
ب * * * * * زهري حسام مفرد من محائل
م
و احلالة الرابعة و هي حالة أن يكون ضمريا مسترتا يفسره نكرة منصوب على التمييز و مثاهلا قوله
تعاىل يف سورة الكهف اآلية مخسون

﴿        

                
  

﴾ الكهف. 50 :

فلفظة ' بدال ' جاءت متييز يفسر الضمري املسترت و الذي هو الفاعل للفعل (بئس) .
" و ذهب الكوفيون إىل َّ
أن نعم و بئس امسان مبتدأن " ،158و قد قدَّموا اجموعة من احلجج
لتأييد ماذهبوا إليه منها " :أنَّه ال حيسن اقرتان الزمان هبما كسائر األفعال أال ترى أنَّك ال تقول :نعم
الرجل أمس ،و ال نعم الرجل غدا ...و الثاين أهنما ال يتصرفان ،و التصرف من خصائص األفعال
م
159
فلم ـ ــامل يتصرفا َّ
جترد
َّ
دل على َّأهنما ليسا فعلني "  ،فالزمن أهم عناصر الفعل يف اللغة العربية ،و م

 _ 157أبو عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مالك الطائي الشافعي ،شرح الكافية الشافية ،حتقيق علي حممد عوض ،عادل أمحد عبد
املوجود ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت ،لبنان2000 ،م ،جزء ،1ص. 495
 _ 158ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 97
 _159أمساء أبو بكر حممد ،معجم األفعال اجلامدة ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت ،لبنان1993 ،م  ،ص. 38
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الفصل الثاين:

اللفظة من الزمن دليل على عدم فعليتها ،و كذالك األمر بالنسبة للتصرف ،فمن خصائص الفعل أنَّه
يتصرف ،إالَّ َّ
أن ' نعم ' و ' بئس ' ،تتميزان عن باقي األفعال باجلمود .
و باإلضافـ ـ ـ ـ ــة إىل ماسبق أضافوا قبوهلم ـ ـ ـ ـ ــا للخافض ،و أمثلة ذلك كثي ـ ـ ـ ـ ــرة ،و منها قول حسان بن
ثابت :
ألست بنعم اجلار يؤلف بيته * * * * * أخا ٍ
قلة أو معدم املال ممصرما
م
مم
الن حروف اجلر خمتصة باالمساء َّ
و َّ
فإن الكوفيني ذهبوا إىل َّأهنما إمسان ،لدخول حرف اجلر عليهما.
كما الحظوا قبوهلما النداء مثل قوله تعاىل يف سورة األنفال اآلية
  
   
    
   
   
    
 
    
 

األربعون   ﴿:

﴾ األنفال.160 40 :

فهذه اجموعة من األدلة ،واليت استند إليها الكوفيون لتربير وجهة نظرهم ،ومن بني العلماء
الذين قالـ ـ ـوا هبذا الرأي جند أبو جعفر الـ ـ ــرؤاسـ ـ ــي (ت  175ه) و الذي كان يرى أن ' نعم ' اسم
و ليست فعل ،و قد نقل ذلك السيوطي حيث يقول متحدثا عن نعم و بئس يف كتابه اهلمع " :و
عن الفراء َّأهنما امسان لدخول حرف اجلر عليهما يف قوله :وهلل ما هي بنعم الولد ،و قوهلم :نعم
السري على بئس العري ،و اإلضافة يف قوله :بنعم طري و شباب فاخر ...و اإلخبار عنهما كما حكى
الرؤاسي :فيك نعم اخلصلةم "
اإلخبار يف هذا األسلوب .

161

 .فباإلضافة إىل احلجج السابقة أضاف الرؤاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عنصر

_كما جند رأي الفراء (ت207ه) و الذي كان يرى " َّ
أن نعم ،و بئس امسان خمالفا بذلك
البصريي ـ ـ ـ ــن و الكسائي ،و تبعـ ــه ثعلب "

162

 ،فيما ذهب إليه ،و ذلك باالعتماد على األدل ـ ـ ـ ـ ــة

السابقة .
 _ 160ينظر كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص . 99-97
 _ 161عبد العال سامل مكرم ،احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بريوت ،ابنان1993 ،م ،ص. 433
 _162إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص. 115
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و من خالل عرضنا ملسألة نع ـ ـ ـ ـ ـم و ب ـ ـ ـ ــئس بني االمسية و الفعلي ـ ـ ـ ـة و عرض آراء البصريي ـ ـ ـن و
املؤيدين هلم و الكوفيني و املؤيدين هلم  ،خنلص يف النهاية إىل َّ
أن الرأي الراجح هو الرأي البصري ،و
ذلك ملا قدموه من حجج تؤيد مذهبهم باإلضافة إىل كث ـ ـ ـرة اآلراء املؤيـ ـ ـدة هلذا املذهب ،و من اآلراء
الكثي ـ ـ ـ ـرة اليت جندها لنحاة و باحثني حمدثني نذكر:
_ عباس حسن و ذلك يف حديثه عن الفعل و أقسام ــه و عالمة كل قسـ ـ ــم حيث جنده يقـ ـ ــول " :
و مما تقدم نعلم أن كلميت ' نعم '( و هي كلمة للمدح ) و بئس ( و هي كلمة للذم ) فعالن
ماضيان لقبوهلما تاء التأنيث الساكنة ،تقول :نعمت شهادة احلق و بئست شهادة الزور ،كما نعرف
َّ
أن ليس ،و عسى فعالن ماضيان ،لقبوهلما التاءين " ،163فبعد أن عرض عباس حسن هذه املسألة
توصل إىل َّ
أن الصيغتني الواردتني يف هذا املوضوع ُها فعالن ماضيان ،و ذلك لقبوهلما لعالمات
الفعل و ذكر تاء التأنيث الساكنة ،و ذكر نظري ذلك يف اللغة العربية .
_ كما جند رأي الباحثة أسماء أبو بكر محمد حيث تقول :بأن مجهور النحاة رفضوا القول بامسية
نعم و بئس ،و تطرح رأيها قائلة " :و يف رأينا َّ
أن هذا اخلالف كله ثمكن أن حنسمه لو جلأنا إىل
أسلوب تناول الصيغ وفقا ملنهج التحليل اللغوي ،الذي ال يعتمد على مقوالت ذهنية بل يركز على
عالمات خارجية " .164
فالباحثة يف هذا القـ ــول تدعو إىل االبتعـ ــاد عن املقوالت الذهنية اليت تتطلب التفكي ـ ـ ـ ــر و
التأوي ـ ـ ــل و تدعو إىل تطبيق منهج لغوي ،قائم على البحث عن العالمـ ــات املميـ ـ ـ ــزة و اخلاصة هبذه
الصيـ ـ ــغ ،فإن قبلت الصيغة هذه العالمات فهي تنتمي إىل هذا القسم و إن رفضتها فهي تنتمي إىل
قسم مغاير و تواصل الباحثة قوهلا  " :فلو استخدمنا العالمات اليت متيز ماضي األفعال النتهينا إىل
أن كال من ' نعم 'و' بئس' فعل ٍ
ماض ،أال ترى َّ
َّ
أن كال منهما تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة ،و
هي ال تدخل إالَّ على الفعـ ــل املاضي" 165فقبوهلم ــا عالمــة الفعـ ـ ــل دليــل على فعليتهما ،فيكون بعد
 _163عباس حسن ،النحو الوايف ،مرجع سابق ،ص. 44
 _164أمساء أبو بكر ،معجم األفعال ،مرجع سابق ،ص. 1993
_165أمساء أبو بكر حممد ،املرجع نفسه ،ص. 28
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ذلك القول بامسيتهما كما تقول الباحثة ضربا من اللجج ،الذي ال طائل منه يف تفسري خمتلف
املسائل النحوية اليت حصل حوهلا خالف .
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الفصل الثاين:

المسألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول في ناصب االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المشغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عنه
" ذهب البصريون إىل َّ
أن االسم املشغول عنه منصوب بفعل مقدر ،و التقدير فيه :ضربت
فإن مذهب البصريني هو َّ
زيدا ضربته " ، 166و منه َّ
أن االسم املتقدم على فعل اتصل به ضميـ ــر ،و
هذا االسم يكون منصوبا من الناحية اإلعرابيةَّ ،
فإن عامل النصب يف هذا االسم هو فعل حمذوف و
يقدره النحاة ،و يدل عليه الفعل املذكور بعده مثل :القرآن حفظته ،الفىت أنا مكرمه.
و قد ذهب سيبويه ( 180ه) إىل " َّ
أن ناصبه فعل حمذوف وجوبا يفسره الفعل الظاهر بعده  ...و
يكون الفعل املقدر موافقا للظاهر يف لفظه ومعناه :مثل :زيدا علمته ،أو أن يكون موافقا له يف معناه
فقط :زيدا مررت به ،و يكون تقدير هذه العبارة :جاوزت زيدا مررت به" .167
و كذلك جند رأي ابن مالك (ت  672ه) يف شرحه للكافية حيث يقول " :حاصل ما يف هذه
األبيات ،أنَّه إذا تقدم اسم على فعل صاحل لنصبه لفظ ـ ـ ـ ــا أو حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال و شغل الفعل عن عملـ ـ ـ ــه في ـ ــه،
بعمله يف ضمريه ،فذلك االسم السابق ينصب بفعل ال يظهر"  ،168كما أشار إىل أنَّه يكون موافقا
للمشغول من ناحية املعىن ،و يكون منصوبا من الناحية اإلعرابية .
و قد جعل النحاة هلذا االسم املشتغل عنه مخس حاالت:

169

 _1وجوب النص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب :و ذلك إذا وقع هذا االسم بعد إحدى األدوات اليت ختتص باألفعال،
كما حددها النحاة مثل :أدوات التحضيض :هال زيدا أكرمته ،و أدوات االستفهام (غري اهلمزة)
مثـ ـ ـ ــل :هل زيدا أكرمته؟  ...و أدوات العرض مثل :أال زيدا أكرمته ،و أدوات الشرط و مثال ذلك:
إن الصالة أدركتها صلِّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
 _166كمال الدين أبو الربكات األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الكوفيني ،مرجع سابق ،ص. 28
 _167وليد عاطف األنصاري ،نظرية العامل يف النحو العريب عرضا و نقدا ،مرجع سابق ،ص. 115
 _ 168أبو عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مالك الطائي الشافعي ،شرح الكافية الشافية ،مرجع سابق ،ص. 275
 _ 169حفظي حافظ أشتيه" ،أسلوب اإلشتغال يف النحو العريب نقد و بناء" ،اجمللة األردنية يف اللغة العربية و آداهبا ،جامعة مؤتة ،الكراك ،األردن،
 ،2012العدد ،1اجمللد ،8ص. 146
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الفصل الثاين:

 _2وجوب الرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ":و ذلك إذا وقع بعد أداة ختتص باالبتداء "  ،170و من أمثلة تلك
األدوات 'إذا' الفجائية كقولنا :جلست فإذا زينب تناديها أمها .
 _3ترجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح النصـ ـ ـ ـ ـ ــب على الرفع :أي أنَّه يف هذه احلالة جيوز الرفع و جيوز النصب و لكن يقدم
النصب على الرفع و له عدة مواضع:

171

_ أن يق ـ ـ ـ ــع بعد االسم املشتغل عنه فعل دال على الطلب مثل :اللَّهم عبدك ارمحه ،زيدا أكرمه.
_ أن يكون الفعل املشتغل بالضمري مقرونا بالالم ،و بال الطلبيتني مثال ذلك :حممدا ليعلمه بكر ،و
زيدا ال تنهره ،أو إذا وقع االسم املشتغل عنه بعد عاطف ( حرف عطف ) تقدمته مجلة فعلية دون
أن يفصل بني االسم و حرف العطف مثل :قام زيد و عمرا أكرمته ،ففي هذه احلالة جيوز نصب '
عمرا ' و جيوز رفعه ،و لكن األوىل النصب .
و كذلك يقدم النصب على الرفع إذا كان املشتغل عنه ،جوابا لالستفهام ،فعندما تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل:
أيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم كلَّمت؟ زيدا كلمته.
 _4ما يستوي فيه الرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع و النص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب :أي َّ
أي
أن الرفع جائز و كذلك النصب و ال يرجح ٌّ
منهما على األخر ،مثال ذلك :زيد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا أكرمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .
 _5ترجي ـ ـ ـ ـ ــح الرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع على النصب :و ذلك ملا يف النصب من كلفة اإلضمار ،فيفض ـ ـ ـ ــل يف هذه
احلالة الرفـ ـ ـ ـ ــع :زيد أكرمته  ،فهنا جيوز فيها الوجهان ،و لكن الرفع يبعدنا عن اإلضمار .172
_ فهذه بعض القواعد اليت وضعها النحاة ،و اخلاصة بباب االشتغال ،و حاولوا تطبيقها على األمثلة
املوجودة لديهم .

 _170حممد علي أبو العباس ،اإلعراب امليسر دراسة يف القواعد و املعاين و اإلعراب جتمع بني األصالة واملعاصرة ،دار الطالئع ،د ،ط ،القاهرة ،مصر،
1998م ،ص. 68
 _171ينظر حفظي حافظ أشتيه " ،أسلوب اإلشتغال يف النحو العريب نقد و بناء" ،مرجع سابق ،ص. 147
 _172حفظي حافظ أشتيه ،نفسه ،ص . 147
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أن قوهلم ( زيدا ضربـتمهم ) منصوب بفعل الواقع على اهلاء "  ،أي َّ
" و ذهب الكوفيون إىل َّ
أن الفعل
العامل يف اهلاء هو العامل يف االسم السابق .

و املالحظ على الكسائي( ت 189ه ) أنَّه " ك ـ ـان يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب صيغة االشتغ ـ ـ ــال يف مثل قول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
( الكتاب قرأته ) الكتاب مفعول به للفعل التايل له و الضمري املتصل به ملغى " ، 173أي أنَّه يعمل
الفعل و يلغي الضمري ،و يف املقابل جند الفراء ( ت 207ه ) يذهب يف اجتاه معاكس ملا ذهب إليه
الكسائي  ،فالفراء " :كان يرى َّ
أن االسم املنصوب يف باب االشتغـ ـ ـ ـ ـال ،يف مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل( :حممدا لقيته) (
حممدا ) منصوب باهلاء اليت عادت عليه من الفعل ".174
فاخلالف يف املدرسة الكوفية كان حول العامل يف االسم املتقدم ،و كل حنوي يذهب يف اجتاه معني،
فمنهم من جيعله الفعل ،و منهم من جيعله الضمري.
و قد تابع الكسائي ابن السيد ( ت 521ه ) " :يف َّ
أن زي ـ ـ ـ ــدا يف مثل  ( :أنا زيد ضربته ) جيوز
فيها الرفع و النصب على االشتغال " ،175و ذلك مراعاة للحاالت اليت وضعها النحاة .
_ و من بني العلماء احملدثني الذين وافق ـ ـ ـ ـ ـوا الكوفيني فيما ذهبوا إليه نذكر خليل عمايرة و الذي
يقدم وجهة نظره فيما خيص أسلوب االشتغال ،و " يعترب االسم املتقدم سواء كان مرفوعا أو منصوبا:
مفعول به مقدم لغرض توكيدي ،و الضمري العائد إليه توكيد لفظي له " ،176كقولنا :الصالة أديتها،
( فالصالة ) مفعول به منصوب ،و اهلاء توكيد لفظي للمفعول به ( الصالة ) .
و املالحظ هنا َّ
أن خليل عمايرة يعترب اهلاء زيادة يف اجلملة ،و بالتايل ال حتدث تغيريا يف اإلعراب
فاملفعول به يبقى مفعوال حىت و إن كان مقدما يف اجلملة ،وال اعتبار للزيادات يف اجلملة أثناء
اإلعراب .
 _ 173إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،مرجع سابق ،ص . 93
 _174إبراهيم عبود السامرائي ،املرجع نفسه  ،ص. 101
 _ 175أبراهيم عبود السامرائي ،املرجع نفسه ،ص. 170
 _ 176خالد بن سليمان بن مهنا الكندي ،التعليل النحوي يف الدرس اللغوي القدمي و احلديث ،دار املسرية ،ط ،2عمان ،األردن2009 ،م،
ص.327
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و بعد عرض هذه املسألة و اليت تتعلق بباب االشتغال يف النحو العريب و ذكر اآلراء املختلفة
حوهلا يرتجح لدينا املذهب البصري ،و ذلك لوضوح هذا املذهب و كثرة النحاة املؤيدين له و من بني
اآلراء نذكر:
_ رأي وليد عاطف األنصاري :و ذلك بعد أن يعرض منهج كل مدرسة و حججها املختلفة جنده
يرجـ ـ ـ ـ ــح مذهب البصـ ـ ـ ـ ـ ــرة و ذلك يف قوله " :و هذا اإلعراب ليس فيه خمالفة للقواعد النحويـ ـ ـ ـ ــة ،و ال
فإين أميل إىل مذهب سيبويه و البصريني
تقدير حملذوف يستغين عنه الكالم ،و مع ذلك كلهَّ ،
لسهولته و بساطته و قوة حجته ". 177
_ باإلضافة إىل ذلك جند قرار مجمع اللغة العربية يف حاالت باب االشتغال ،و ذلك من خالل
البحث الذي َّ
قدم ـ ــه شوقي ضيف للمجمع ،يهدف من خالله إىل تبسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط هذا البـ ـ ــاب للناشئة،
و بعد مناقشة جلنة األصول للبحث توصلت إىل أنَّه " :جيوز رفع االسم املشغول عنه و نصبه ،و ال
داع لذكر حاالت الوجوب أو الرتجيح ،و تمـرمد أمثلة هذه احلاالت إىل أبواهبا من كتب النحو" ،178و

َّ
ألن باب االشتغال يتميز بالصعوبة و التعقيد بسبب كثرة األحكام املتعلقة به ،و اليت وضعها النحاة،
و لكنَّها أصبحت تشكل هاجسا أمام املتعلمني فكانت مبادرة شوقي ضيف و اليت هتدف إىل
تبسيط هذا الباب .

 _ 177وليد عاطف األنصاري ،نظرية العامل يف النحو العريب عرضا و نقدا ،مرجع سابق ،ص. 117
 _178حممد علي أبو العباس ،اإلعراب امليسر دراسة يف القواعد و املعاين و اإلعراب جتمع بني األصالة و املعاصرة ،مرجع سابق ،ص. 70
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كان للخالف النحوي بني النحاة دور كبري يف ظهور العديد من املؤلفات و اليت أسهمت يف
إثراء املوروث النحوي العريب ،و من خالل حبثنا يف هذا املوضوع ،توصلنا إىل اجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـة من
النتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج نذكر أُهها:
_ أصول النحو هي األصول املنهجية اليت قام عليها النحو ،و يعرف بأنَّه العلم الذي يمبحث فيه
عن أدلة النحو اإلمجالية ،و اليت هي السماع و القياس و اإلمجاع.

_ السماع هو الدليل األول من أدلة النحو ،و يشمل كالم العرب الفصحاء.
_ القياس ،عملية عقلية ،و يتمثل يف محل ما ليس من كالم العرب على كالمها.
_ اإلمجاع و هو ثالث األدلة ،و هو كل ما اتفق عليه النحاة و امجعوا على أنَّه من اللغة العربية.
_ ظهر اخلالف النحوي بظهور مدرسة الكوفة ،و اليت سعت إىل تطبيق منهج خيتلف عن
منهج البصريني.
_ الرتجيح أسلوب حنوي استمده النحاة من علماء الفقه ،يلجأ إليه الباحث يف حالة تعارض
األدلة ،و ذلك باالعتماد على األدلة اإلمجاليةَّ ،
ألهنا متثل حجة أثناء عملية الرتجيح.
_ كتاب اإلنصاف لألنباري (ت 577ه) من أشهر املؤلفات اليت ضمت مسائل اخلالف
النحوي ،و الرتجيح بني اآلراء.
_ تعد مسألة االشتقاق من املسائل املهمة يف النحو العريبَّ ،
ألن األصل تعود إليه باقي األلفاظ
يف اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عرض املسألة و مقارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلراء ،يرتج ـ ـ ــح الرأي القائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َّ
بأن أصـ ـ ـ ــل
االشتقاق هـ ــو االس ـ ـ ـ ـ ـ ــم .
_ اختلف النحاة يف راف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املبتدأ و اخلرب ،و بعد مقارنة أراء النحاة يرتجح الرأي القائل َّ
بأن
رافع املبتدأ هو االبتداء ،و راف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اخلرب هو املبتدأ.
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_ اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـراب من أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم أبواب النحو و قد يكـ ـ ــون باحلركات ،أو باحل ـ ـ ــروف ،أو بالثبوت ،أو
باحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف ،و قد جرى اخلالف حول إعراب األمس ـاء اخلمسة إن كانت معرب ـ ـ ـة باحلروف ،أو
باحلركات و احلروف ،و الراجح هو اإلعراب باحلروف .
_ يف مسألة ( نعم و بئس ) بني االمسية و الفعلية ،يرتجح املذهب البصري ،و ذلك لكثرة
املؤيدين هلذا املذهب ،و الذي ينتهي إىل َّ
أن نعم و بئس فعالن ،ال امسان.
_ االشتغال من األبواب اليت أُهلت يف النحو العريب و ذلك لصعوبتها و من خالل مناقشة
اآلراء اليت وردت حول هذا املوضوع ترجح الرأي البصري ،و القائل بتقدير العامل يف االسم
املنصوب.
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مكتبة البحث
مك ـت ـبـ ــة البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث:
_ القرآن الكرمي ،رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود.
 _ 1إبراهيم عبود السامرائي ،املدارس النحوية ،دار امليسرة ،ط ،2عمان ،األردن2010 ،م.
_ األنباري ( كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحان بن حممد ) ( ت  577ه ):
 _ 2اإلنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــي مسائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اخلالف بي ـ ـ ـ ــن النحوييـ ـ ـ ـ ـ ــن البصرييـ ــن و الكوفييـ ـ ـ ــن ،املكتبة
العصرية ،بي ـ ـ ـ ــروت ،لبنان1997 ،م ،جزء. 1
 _ 3أسرار العربية ،حتقيق حممد حسني مشس الدين ،دار الكتب العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ط ،2بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت،
لبـ ــنان2010 ،م.
 _ 4ابن جين (أبو الفتح عثمان )  ،اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية،
اجلزء .1
 _ 5ابن فارس ( أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ) ،مقاييس اللغة ،وضع حواشيه إبراهيم مشس
الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بريوت ،لبنان2008 ،م ،اجلد.1
_ ابن مالك ( حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الشافعي ):
 _ 6ألفية ابن مالك يف النحو و الصرف ،دار اإلمام مالك ،باب الوادي ،اجلزائر 2009 ،م .
 _ 7شرح الكافية الشافية ،حتقيق علي حممد عوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
ط ،1بريوت ،لبنان2000 ،م ،جزء . 1
 _ 8ابن منظور (مجال الدين أبو الفضل حممد بنم مكرم بن علي ) ،دار صادر ،ط ،1بريوت،
لبنان2000 ،م ،اجلد.6
 _ 9أمحد حسن العزام ،النظري وأصول النحو يف العربية ،دار جليس الزمان ،ط ،1عمان ،األردن،
2010م .

66

مكتبة البحث
 _ 10أمحد عبد الستـ ـ ـ ـار اجلواري ،حن ـ ـ ـ ـ ـ ــو القـ ـ ـ ـ ــرآن ،اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ،العـ ـ ـ ـراق،
1974م .
 _ 11أمساء أبو بكر حممد ،معجم األفعال اجلامدة ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت ،لبنان،
1993م .
 _ 12اإلسرتباذي رضي الدين ،شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،حتقيق حسني بن حممد بن
إبراهيم ،إدارة الثقافة والنشر باجلامعة ،ط ،1مكة ،السعودية1993 ،م ،جزء. 1
 _ 13السيد رزق الطويل ،اخلالف بني النحويني دراسة حتليل تقومي ،املكتبة الفصلية ،ط ،1مكة
املكرمة ،السعودية1985 ،م .
_ السيوطي ( جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر ):
 _ 14اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،قراءة و تعليق حممود سليمان ياقوت ،دار املعرفة اجلامعية،
األزاريطة ،مصر2006 ،م .
ُ _ 15هع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق أمحد مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،ط،1
بريوت ،لبنان1998 ،م .
 _16العكربي ( أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني ( ت  616ه ) ) ،التبيني عن مذاهب النحويني
البصريني و الكوفيني ،حتقيق عبد الرمحان بن سليمان العثيمني ،دار العرب، ،بريوت ،لبنان،
1986م .
 _17برجشرتاسر ،التطور النحوي للغة العربية ،أخرجه رمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،ط،2
القاهرة ،مصر1994 ،م .
 _18متام حسان ،األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو فقه بالغة ،عامل
الكتب ،القاهرة ،مصر2000 ،م .
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 _19حسن محزة ،الوحدة و التنوع يف النظرية النحوية العربية دراسة و معجم ،دار صائغ ،ط،1
بريوت ،لبنان2012 ،م .
 _ 20حسني بن علي بن حسني احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفسرين دراسة نظرية تطبيقية ،قدم له
مناع بن خليل القحطان ،دار القاسم ،ط ،1الرياض ،السعودية1996 ،م ،جزء.1

 _ 21خالد بن سليمان بن مهنا الكندي ،التعليل النحوي يف الدرس اللغوي القدمي و احلديث،
دار املسرية ،ط ،2عمان ،األردن2009 ،م.
 _ 22خالد بن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح يف التصريح مبضمون التوضيح يف
النحو ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت ،لبنان2000 ،م ،جزء.2
 _ 23زياد حممد أبو مسور ،الفكر اللغوي عند الصبان يف حاشيته على األمشوين ،دار كنوز املعرفة،
ط ،1عمان ،األردن2010 ،م.
 _ 24صاحل بلعيد ،يف أصول النحو ،دار هومة ،ط ،2اجلزائر ،اجلزائر.2008 ،
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 _ 29عاطف فضل حممد ،النحو الوظيفي ،دار امليسرة ،ط ،1عمان ،األردن2013 ،م .
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: ملخص

 و مصطلح الرتجيح يف،تناول هذا البحث موضوع الرتجيح ضوابطه و مسائله من خالل كتاب اإلنصاف لألنباري
 نتيجة التأثر احلاصل،أصل الوضع مصطلح فقهي ظهر عند علماء الفقه و قد استعاره علماء النحو من علماء الفقه
. بني العلمني
 و هو يعتمد أساسا على أدلة النحو و اليت هي السماع و، و الرتجيح يكون بني األدلة املتعارضة يف النحو العريب
.القياس و اإلمجاع
 ( و اليت وردت يف كتاب اإلنصاف و الذي يعد أشهر كتب،و اختذ هذا البحث يف األخري بعض املسائل اخلالفية
اخلالف يف النحو العريب) فضاءً تطبيقيا من خالل عرض املسائل و ذكر أراء العلماء املؤيدين هلا و املعارضني و يتم

.الرتجيح بناءً على كثرة املؤيدين

Cette recherche porte sur la question des contrôles des pénalités et la
responsabilisation par L'équité du livre de « Onbary Et fusillade » à
l'origine de la situation à long terme terme jurisprudentielle, en arrière
quand les savants de la jurisprudence, L'emprunt en tant que scientifiques
des savants de la jurisprudence, à la suite de gagner l'effet d'El Alamein Et
la pondération est en conflit preuve dans la grammaire arabe. Il repose
principalement sur la preuve : Quelle est l'audition et la mesure et le
consensus .Cette recherche a pris au cours des dernières questions de
discorde qui ont été inclus dans la foire du livre, qui est les plus célèbres
livres de la dispute dans la grammaire arabe) Appliqué espace à travers la
présentation des questions et a déclaré que ses partisans et adversaires de
scientifiques, et sur la base du grand nombre de partisans sont des
pénalités.

