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يسعى هذا البحث ٕاىل تقيص ٔاثر     

الفقه الظاهري يف جتديد النحو العريب، من 
خالل بسط القول يف ا#عاوى، اليت تضمهنا 

. البن مضاء القرطيب" الرد عىل النحاة"كتاب 
ويه دعاوى تتجاوز ٔاعراف النحاة وتقاليدمه 
ٕاىل السعي لتيسري مادة النحو، والثورة عىل 

نحاة من ٔاصول مصطنعة ما لكف به ال 
  .مغلوطة

وحري vلبيان ٔان ما يسوقه البحث           
ليس جمرد عرض وتوصيف ملقوالت 
الظاهريني يف املنت النحوي، بل هو حماو| 
جادة لتسليط آليات النقد والترشحي علهيا، يك 
يتضح مدخول أالقوال من منخولها، وتسـتبني 

 .الرغوة من الرصحي
                        

  

  

 Résumé:  

 Cette recherche tente 

de suivre l'impact de le  fiqh - 

dhahiri sur le renouvellement de 

la grammaire arabe, à travers la 

présentation des 

revendications contenues dans le 

livre  "Répondre aux 

 grammairiens" d’Ibn Madhaa Al-

Qurtubi. Les revendications vont 

au-delà de la critique de la théorie 

grammaticale arabe pour fournir 

une approche alternative à traits 

grammaticaux. 

Cette recherche n’est pas 

seulement une exposition des 

paroles d’Ibn Madhaa, c’est 

aussi une tentative 

de les critiquer et de les évaluer. 
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        : : : : مقدمـةمقدمـةمقدمـةمقدمـة....1
انصّب اه م النحاة العرب يف مصنّفاهتم عىل تثبيت أالمنوذج ا�ي وضع ٔاصوَ� وفتق 

َ̈ سيبويِه )هـ170ت(معانَيه اخلليُل بن ٔامحد الفراهيدي  ، ؤاوَحض معاملَه وفّرع مسائ
َ  1)هـ180ت( ُسد± املطلَب ا�ي ، وتلقّاه التالون من بعدهام برىض واسـتحسان ؛ لكونه ي

  . ُوِضع النحُو من ٔاج¨، وهو حفظُ ³م العرب من الل²حن، وصيانُته عن التغيري
بَْيَد ٔاّن القارئ ال يعدم، وهو يُنِعُم النظَر ويقلّبه يف كتب الرتاث، بعَض اجلهود   

و� واحملاوالت إالصالحية اليت مّست النحَو يف مصميه، واجتهت ٕاىل معاودة النظر يف ٔاص
ولعّل ٔاوحضها ما اكن مرجوعًا به ٕاىل . النظرية، وسعت ٕاىل هتذيب ماّدته وتذليل وعثائه

 أبو سلÅن داود بن عيل بن خلف أالصفهاين املذهب الظاهرّي، ا�ي ٔانشأه 
وٕاّن خَري من ). هـ456ت(زم أالندليس ، وبََسَطه وبََرَع فيه أبو محمد عيل بن ح)هـ270ت(

د هذا Éجتاَه الفقيُه أالندليس ابن مضاء القرطيب ، ا�ي سعى ٕاىل )هـ592ت( جس²
اسـتئناف النظر يف املوروث النحوي، والرشوع يف بناء منظومة حنوية جديدة، ميكن 

  . ومسها vلنحو الظاهري، بياهنا فÅ هو آت
يعرف  ا#رس النحوي العريب، عىل اختالف عهوده، ٔاحدا  مل:     دواعي الثورة والتجديددواعي الثورة والتجديددواعي الثورة والتجديددواعي الثورة والتجديد    ....2222

 قد ×ر v#رس النحوي ثورة شعواءمن القداىم بلغ من التجديد مبلغ ابن مضاء فيه ؛ ف
  . خسط فهيا عىل ما ُلكف به النحاة من ٔاصول خاطئة ٕاثر متسكهم حبديث العوامل

لنحو العريب فتصدى فقد حنق هذا الرجل عىل املثالب اليت وجدت  طريقها ٕاىل ا  
من  -بقطع النظر عن قميته العلمية-، يعّد )الرد عىل النحاة(لها بكتاب مثني يف النحو ٔاسامه 

مل يسـبقه عن " ٔاشهر كتب الثورة والتجديد يف Þرخي ا#راسات النحوية العربية، حيث 
التعجيل اكن فيه ابن مضاء واثقا من وجوب .  2"هنجه املتاكمل عن ٔاصول النحو ٔاحٌد قب¨

ٕاىل ٕاصالح ما فسد من حنوã العريب حتت تأثري صنيع النحاة، كام اكن يثق ثقًة Þّمة يف 
. ، فهوى عىل أالصول  اليت الحت قداسـهتا يطيح هبا واحدة تلو أالخرى 3صنيعه هذا

واكن حبّق ظاهرًة لغويًة فريدًة بل ٔاّمـًة وحَده بني النحاة، اسـتطاع ٔان خيتطّ � مهنًجا 
،êا ٔاحدا من ٔامئة النحويني قب¨، بل اجهتد اجهتادا مطلقا مل  مل يكن فيه متِّبعا فكر ِìّوال مق
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يغادر فيه أالصول والفروع، ختّطى به حدوَد Éجهتاد اجلزيئ ا�ي مل خيرج عنه املتقدمون 
  .  واملتأخرون، وهو ما يعرب² عنه يف الفقه vجهتـاد مذهـب

ثر املذهب الظاهري يف محل ابن مضاء عىل هذا وال خيفى، عند ٔاهل التحقيق، أ   
فتألبه عىل ٔاعراف النحاة ؤاصوهلم النظرية واملهنجية . املسñ يف تقويض دعامئ النحو العريب

اكن بسبٍب من الزنعة الظاهرية اليت صادفت بنفسه قبوال حسـنا، واكنت ٕاسقاطاهتا واحضة 
ماهتا ٕاكثاُره من التعابري النافرة من جلية يف اجهتاداته، ال ختطهئا عني ãظرة ؛ ومن عال

العلل وأالقيسة، ومن التقديرات اöتلفة اليت ال تقف عند حدود ظاهر النص، والسـّيام يف 
زêدة معاٍن "كتابه تعاىل ا�ي ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه ؛ ٔالّهنا جتّر ٕاىل 

ا ينصب ٕامنا ينصب بناصب، والناصُب ال فيه من غري ّجحة، وال دليل ٕاّال القول بأّن ّلك م
  4"ذوفا مرادا و معناه قامئ vلنفسيكون ٕاّال لفظا يدّل عىل معىن؛ ٕاّما منطوقا به، وٕاّما حم

من قال ): "صىل هللا عليه وسمل(و الرٔاي ٕاذا مل يستند ٕاىل دليل، حفرام؛ لقول رسول هللا 
  .  6الهنـي والتحرمي ، ومقتىض اخلرب  5"يف القرآن برٔايه فأصاب فقد ٔاخطأ 

وليس ببعيد ٔان يكون ابن َمَضاء قد جارى يف ثورته هذه ثورَة املوحدين عىل الفقه بوجه 
عاّم مبذاهبه أالربعة، خاّصـة و هو مباكنته الفقهية وثق¨ السـيايس يتقì منصب قايض 

ألبني عىل مفن احملمتل ٔانه امتداد طبيعي للسخط ا�ي دّب يف ٔاوصال الظاهريني املت. القضاة
ّلك ما هو مرشيق، حّىت بلغ أالمر ٔاقصاه يف عهد يعقوب بن يوسف حيث ٔاحرقت مجيع 
كتب الفقه اليت تتجاوز ظاهر النص بعد ٔان ُجّرِد ما فهيا من القرآن ؤاحاديث رسول هللا 

  .  7)صىل هللا عليه وسمل(
ّوج � بعض وما سبيل هذا ٔان يعَين ٔاّن ابن َمضاء مل يكن خملصا يف صنيعه كام ير   

ال�ين محال ابن َمضاء  9، وٕابراهمي السامرايئ 8ٔامحد سلÅن êقوت: ا#ارسني من ٔامثال 
فلو ّحص قوهلام، لرٔايناه ال يعبأ vلنحو . عىل التقّرب من الساسة يف عرصه قصد نيل رضامه

، ٕاذ املرشّيق، ويثور به مجً� وتفصيال دون ٔان يقمي � ٔادىن اعتبار، و هذا ما ال نلحظه
جنده يسـتدرك النقائص اليت توارثهتا املؤلفات النحوية حماوال مناقشـهتا بنظرة واعية، ال 
َعنََت فهيا تسـتجيب ملطاحمه يف تيسري النحو، وتذليل صعوvته دون ٔان ينكر عىل 
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قد  - رمحة هللا علهيم  -ٕاين رٔايت النحويني : " النحويني فضَل ما بلغوه من ا#رس؛ يقول
النحو حلفظ ³م العرب من اللحن، وصيانته عن التغيري فبلغوا من ذ� وضعوا صناعة 

ٕاىل الغاية اليت ٔاّموا، وانهتوا ٕاىل املطلوب ا�ي ابتغوا؛ ٕاّال ٔاّهنم الزتموا ما ال يلز�م و جتاوزوا 
فهيا القدر الاكيف ا�ي ٔارادوه مهنا، فتوّعرت مسالكها، ووهنت مبانهيا، واحنّطت عن رتبة 

  .  10"جها إالقناع جح 
فلو مل تكن vلنحو حاجٌة ٕاىل إالصالح لظننّا ابن مضاء حيايب ساسـته، و يتوّسل   
. ٔاما وهذا النحو عىل تñ احلال ، فٕاãّ نظمل الرجل، وال ننصفه مبثل هذا الزمع. مبؤلفه ٕالهيم

فال منازعَة يف ٕاخالصه عىل إالطالق ؛ فهو رجل قد ٔاويت بصريًة ×قبًة، ومعرفًة واسعة 
بأساليب العرب، وطرق �³ا، فها� ٔان تيسء ٕاىل النحو علٌل ، تسللت ٕاليه حتت وطأة 
التفريع والتأويل، مع ٕاحساسه الواحض بقدرته عىل جتاوز هذه املظاهر السلبـية فيه، و ليس 

  .  ببعيد ٔان يظفر بذ�
 مل خيلصه ٔاموسواء ٔاُمحل ابن مضاء عىل الظاهرية ٔام مل حيمل، وسواء ٔأاخلََص مع¨ � 

فا�ي يعين الباحَث هو ٔاسلوبه يف التعامل مع ٔاصول النحو العريب، ومدى توفيقه يف 
تقدمي احلَُجِج املقنعة اليت تهنض دليال عىل فسادها، وآستبدل ما ضاق به خبري ينتفع به، 
ويوظف توظيفا ممثرا يف ا#رس النحوي، ٔام ال يزيد عىل استبدال ا�ي هو خري �vي هو 

  . ؟ٔادىن 
ٕاّن ا�ي جيّد يف  فهم مهنج هذا  ::::    ))))نقد وتقومينقد وتقومينقد وتقومينقد وتقومي((((مهنمهنمهنمهنجججج ابن مضاء يف التجديد النحوي ابن مضاء يف التجديد النحوي ابن مضاء يف التجديد النحوي ابن مضاء يف التجديد النحوي....3333

الرجل يالحظ ثورته عىل نظرية العامل اليت عرقلت النحو، وعّطلت فاعليته؛ ويه عامد 
 وهال ابن مضاء ٔاّن هذه الر' ال. ٔاو قل يه القطب ا�ي دارت عليه رحاه" النحو، 

طحنت شيئا ãفعا فيه بالغ  وقلّامن تقديرات،و تعليالت،تطحن ٕاّال تعّسفات م
  . 11"للناس

و مل تنحرص ثورته عىل العامل حفسب، بل قامت عىل أسس ٔاخرى طاملا   
  . !اسـمتسك هبا النحاة، وما ٔاغنامه لو وفّروا +دمه ملا فيه حاجٌة، و تركوا ما فيه فضول
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ٕالغاء : ٔاولها : قامئ عىل ٔاربعـة ٔاسـس واملسـتحرض ملهنج ابن مضاء إالصال. ينهتـي ٕاىل ٔانّه
ٕالغاء : ٕالغاء القياس، ورابعها : ٕالغاء العلل الثواين، والثوالث، و×لهثا: نظرية العامل، و ×نهيا

  . ال رين غري العمليـة
و سوف ٔاقف طويال مع أالساس أالول ا�ي هو عامد النحو، مقتصدا ّلك   

يت قام علهيا  مذهب ابن مضاء يف رفض Éقتصاد يف احلديث عن أالسس أالخرى ال
  . مهنج القداىم، وسعيه ٕاىل جتديده

لقد اكن الباعث عىل ٕالغاء هذا أالساس ختليص ا#رس  ::::    ٕالغاء نظرية العاملٕالغاء نظرية العاملٕالغاء نظرية العاملٕالغاء نظرية العامل. . . . 1.31.31.31.3    
النحوي من ويالت هذا املبدٔا، وما جّر ٕاليه من راكم أالقيسة والعلل اليت يه ٔاميل ٕاىل 

؛ يقول )لرد عىل النحاةا(تح الفصل أالّول من كتابه ونلمس هذا الغرض يف مفت . التخيـيل
 هذا النحو ما يسـتغين النحوي عنه قصـدي مـن هذا الكتاب ٔان ٔاحذف من :"ابن مضاء

مفن ذ� اّدعاؤمه ٔاّن النصب واخلفض واجلزم ال يكون . ؤانّبه عىل ما ٔامجعوا عىل اخلطأ فيه
وعامل معنوي، وعّربوا عن ذ� ٕاّال بعامل لفظي ؤاّن الرفع مهنا يكون بعامل لفظي 

ٔاّن الرفع ا�ي يف زيد و النصب ا�ي يف معرو " رضب زيد معرا : "بعبارات تومه يف قولنا
 وات ٕانّام  يه من فعل هللا تعاىلؤاّما مذهب ٔاهل احلق فٕاّن هذه أالص…ٕانّام ٔاحدثه رضب

  . 12"وٕامنا تنسب ٕاىل إالنسان كام ينسب ٕاليه سائر ٔافعا� Éختيارية 
وقد ٔانكر عىل النحويني القوَل بأّن أاللفاظ حيدث بعُضها بعضا؛ ٔالّن ذ� مما   

مهنا ٔان رشط "يهنض العقل، والرشع معا عىل بطالنه، فال يّدعيه ٔاحٌد من العقالء ملعان  
الفاعل ٔان يكون موجودا حي7 يفعل فع¨، وال حيدث فيه ٕاّال بعد العامل، فال ينصب زيد 

كام ٔانكر ٔان يتبادر ٕاىل ا�هن ٔاّن معاين " ". ٕانّ "ٕاّال بعد عدم " ٕاّن زيدا  "بعد ٕاّن يف قولنا 
هذه العوامل يه العام� ال ٔالفاظها؛ ذ� ٔاّن الفاعل عند القائلني به ٕاّما ٔان يفعل vٕرادة، و 
ٕاّما ٔان يفعل بطبع، والعوامل النحوية ال تفعل ال vٕرادة، وال بطبع، ومل يقل بعملها عاقل، ال 

  .  13ها، وال معانيـهأالفاظ 
مث التفت ابن َمضاء ٕاىل مناقشة ٕاماكنية التعلل بأّن مقو| النحويني vلعامل ٕانّام يه   

و ذ� ٔاّن هذه أاللفاظ اليت نسـبوا . عىل وجه التشبيه والتقريب، ال عىل ٔاساس احلقيقة
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ب، وكذ� العمل ٕالهيا ٕاذا زالت، زال إالعراب املنسوب ٕالهيا، وٕاذا ُوجدت، ُوجد إالعرا
 علها عوامل ٕاىل تغيري ³م العربلو مل يسقهم ج : " العلل الفاع� عند القائلني هبا؛ فيقول

وحّطه عن رتبة البالغة ٕاىل جهنة العّي لسوحموا يف ذ�، وٕانّام مع ٕافضاء اعتقاد كون أاللفاظ 
ٍف بأّن ويف هذا القول بيان شا.  14"عوامل ٕاىل ما ٔافضت ٕاليه فال جيوز اتباعهم يف ذ� 

هذا النحوي القرطيب مل يزِر عىل نظرية العامل �اهتا، وٕاّمنا ضاق هبا ذرعا ملا ينجّر عهنا من 
ٔاحاكم، ويرتتّب علهيا من تبعات عىل املسـتوى التطبيقي ال النظري ؛ نظرا ملا تصطنعه  
من ٔاساليب مل تنطق هبا العرب، فتضفي علهيا ٔامارات البالغة، وحتطّ من أالساليب 

�ا ٔازرى علهيا ابن مضاء، ودعا ٕاىل نقضها، وحترير النحو العريب . نطوق هبا ٕاىل الهجنةامل 
من ٕارصها ، و بذ� يرد زمع من يعتقد ٔان فكرة العامل عون للمتلكم، يسـهتدي هبا ٕاىل 

فابن . النطق الصحيح، وعامصة للسانه من اخلطل، و ٔاهنا جمال لتيسري حنوã، وٕازا| وعثائه
نظرية العامل تصعيبا وتشويشا يفضيان ٕاىل إالهبام وعدم إالفهام؛ �ا اكنت  مضاء يلمح يف

  .  دعواه ٕاىل حتطمي هذه اجلُُدر اليت بناها النحاة، ال ٕاىل إالبقاء علهيا مشـيدة
وقد انتقل ابن مضاء ٕاىل حبث  العوامل احملذوفة، ليدّل عىل مدى فساد نظرية   

حمذوف ال يّمت ال>م ٕاّال به، ُحذف لعمل : مالعوامل، فقّسم احلذوف ٕاىل ثالثة ٔاقسا
 16، وحمذوف ال حاجة للقول به، بل هو Þّم دونه، وٕان ظهر اكن عيبا 15اöاطب به

 ٕاظهاره، كسائر املنادêت املضافةومضمر، ٕاذا ٔاظهر تغّري ال>م ّمعا اكن عليه قبل 
، وهذا ٕاذا )ٔاãدي(، ٔاو )ٔادعو: (والنكرات، ّمما هو منصوب بفعل مضمر وجوv، تقديره

  . 17ٔاظهر تغّري املعىن، وصار النداء خربا
ما ٕان اكن ٕاجامع النحويني عىل القول  ::::    وبعد تبيانه لهذه اوبعد تبيانه لهذه اوبعد تبيانه لهذه اوبعد تبيانه لهذه احلحلحلحلذوف يتساءلذوف يتساءلذوف يتساءلذوف يتساءل  

vلعوامل جحًة عىل اöالف، فيفيض به املقال ٕاىل عدم Éلزتام هبذا إالجامع؛ ٔالنه ال حيمل 
  . 18خصوصيات اجلرب

ات ا?رورات؛ نظرا ملا فيه من عنت وتقّول اكذب كام اعرتض عىل تقدير متعلق  
من ذ� ٔاّن النحويني زمعوا ٔان اجلاّر وا?رور متعلّقان مبحذوف تقديره . عىل املتلكم

زيٌد يف ا#ار، مع ٔاّهنم يف غىن Þّم عن هذا التقدير املصطنع، ا�ي : يف مثل قولنا) مسـتقر(
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ٕاذا مل تكن حروف اجلر ا#اخ� علهيا  ال يدعو ٕاليه سوى ما وضعوه من ٔاّن ا?رورات
 فّلك هذا ا�ي شغَل النحاةَ . مرازائدة، فال بد لها من عامل يعمل فهيا ٕاْن ظاهرا ٔاو مض

دالّني عىل  هذا لكّه ³م Þّم مركب من امسني "ؤا+د عقوهلم معيٌب يف نظره ؛ ٔالّن 
  .  19"بنا ٕاىل غري ذ�  وال حاجة) يف(معنيني بيهنام نسـبٌة، وتñ النسـبة دلّت علهيا 

  20و من هذه التقديرات اليت ٔانكرها ابن مضاء الضامئُر املسـترتة يف املشـتقات  
زيٌد قام، مضريا فاعال بناء عىل : ٕاّن يف حنو: وكذ� املسـترتة يف أالفعال، Aْٔن يقوَل النحاة

ذا تصوٌر فاسٌد فه. تصور ُمفاده ٔان ال يتقدم الفاعل عىل فع¨، ؤان ال خيلو الفعل من فاع¨
ففي الفعل دالٌ| عىل الفاعل دال| لزوم تكفينا التقدير، ويه عىل . متّح¨ النحاة من غري داع

. ٔاحدهام ٔان يكون يف نفس املتلكم مضري، غري ٔانّه مل يُدل² عليه بلفظ، للعمل به: اح لني
عالمتان عىل العدد، كام  والثاين ٔاّن أاللف، والواو يف التثنية، وامجلع ليسا مضريين، ولكّهنام

  .  21ٔالكوين الرباغيـث: قيل 
زيد قام، ٔانّه : وعىل ضوء هذا التوجيه يرى ٔانّه جيب Éعتقاد يف مثل هذه العبارة  

ٔاّما يف ³م الباري سـبحانه، . ٕاّما عىل ٕارادة ٕاعادة الفاعل، وٕاّما عىل +ة Éكتفاء مبا تقدم
، وال حاجة بنا ٕاىل " فواجب إالرضاب عن ٕاثباته، ٔاو نفيه ؛  Dٔالنّه ال يوجد فيه دليل قطعي

  . 22"القول vٕالثبات، وإالبطال فيـه
و مييض ابن مضاء مع آرائه هذه يف تطبيقات ميدانية يعرض فهيا ٔالّمات   

ؤاã ال : " املش>ت النحوية اليت كرث فهيا اخلالف، واجلدل، كباب التنازع ا�ي يقول فيه
، و كباب Éشـتغال  23"ٔامعلت : علّقُت، وال ٔاقول: ن ٔاقولٔاخالف النحويني ٕاال يف أ 

ا�ي حاول ٔان جيد � خمرجا مناسـبا يغين ّمعا قّدره النحاة عىل +ة النظِر ٕاىل العائد؛ فٕان 
اكن العائد عىل Éمس املتقّدم عىل الفعل مضَري رفع، ارتفع Éمس تبعا لضمريه بال ٕاضامر 

ٔاحدهام يف موضع رفع، و×نهيام يف موضع خفض، ٔاو : انوٕان عاد عليه مضري . رافع وال ãصب
ٔاعبَد هللا رضب ٔاخوه غالَمه، جاز يف : ٔاحدهام متصل مبرفوع، واالٓخر مبنصوب، مثلام يف

  .  24أالمران معا، وٕان روعي املرفوُع ُرفع، وٕاْن روعي املنصوب نصـب) عبد هللا(
ٔالبواب النحوية اليت عّرس فهيا ومل يَُفت ابَن  َمضاء القرطيب ٔان يُعّرِج عىل بعض ا  
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  .  26و واو املعّية  25النحاُة البحث، اكلنصب بعد فاء السـببية
خمتلف اجلوانب اليت وّجه ٕالهيا ابن  مضاء سهام النقد يف  -بوجه عام -تñ يه   

فقد سعى سعيه ٔالبطال هذا التصور ا�ي اعتده . ضوء دراسـته النقدية للعوامل النحوية
  . النحو، ومدار مباحثه النحويون قطب ر'

ال جرم ٕاذا اكن ابن  مضاء قد ٔازرى عىل العوامل النحوية، من بعد ٔان اقتفى حديَث 
النحاة فهيا، فٕاّن الباحث قد ال جيد حرجا يف اتّباعه يف بعض ما ذهب ٕاليه، كدعوته ٕاىل 

ظر ٕاىل ما نبذ العامل النحوي املتلكف و فراقه، لقيام دعواه عىل ٔاد| راحجة ومقنعة ؛ vلن
يصحب فلسفة العمل من فروض خاطئة، وظنون مهبمة ال هتدي ٕاىل حظ من فقه 

فلو ٔاّن ا#ارسني انربوا لتصفية ا#رس النحوي ّمما ران عليه . العربية، وال معرفٍة بأساليهبا
والسبيُل الراشدة . من مناقص، وّمما علق به من شوائب، لاكن ذ� ٔادعى ٕاىل الهنوض به

أم  وفروعه، سواء ٔااكن ذ� vجتثاJالب يه اسـتصالح ما اعوّج من ٔاصو� ٕاىل هذا املط
  . بتصويهبا

 مل يف مطلبه vٕلغاء نظرية العاملو انطالقا من هذا ، ٔارى ابن مضاء  مل يتحا  
ومباعدهتا عن ميدان ا#رس النحوي، وٕاْن مل ختُل يوما ما من عون عىل تصحيح النطق 

. ء ال يثور هبا �اهتا، وٕانّام ملا جتّره عىل مسـتوى التطبيقوضبط اللكامت، ولعّل ابن َمضا
ؤاّما ٕافضاء اعتقاد كون أاللفاظ عوامَل ٕاىل ما ٔافضت ٕاليه، فال : "وذ� ما نلمسه يف قو�

  . 27"جيوز اتّباعهم يف ذ� 
ٔاّن بعض ا#ارسني خيطئون استنطاق مقوالت ابن مضاء، فيذهبون هبا  -حقّا-واملؤسف  

فبكري عبد الكرمي يف نقاشه البن مضاء ينهتـي ٕاىل ٔاّن هذا أالخري مل . ون القصدبعيدا، جياف
 آنفا، والوقوع فÅ اكن يفّر منهيسمل من قبول فكرة العمل يف بعض مظاّن  كتابه املذكور 

فقصارى  ابن مضاء فيه . وينأى عنه، وذ� يف مبحث التنازع  ا�ي سـبقت إالشارة ٕاليه
 ا العوض دال| حمققّة ٕاىل العاملعامل مبصطلح التعليق، ويف هذٔانّه اسـتعاض مصطلح االٕ 
ومل ينتبه  ابن مضاء  ٕاىل أنّه حني اعرتف vلتعليق يف : "واعرتاف مضين به؛ يقول

ا?رورات، والتنازع فقد اعرتف مضنيا vلعامل و وقع يف تناقض وارتداد عن اخلطّ ا�ي 
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لفعلني عىل فاعل، فقد اعرتف vٕعامل الفعل االٓخر رمسه يف ٔاّول كتابه ٔالنه حني يعلّق ٔاحد ا
"28  .  

واحلّق ٔاّن هذا Éسـتنتاج غُري حصيف، مبٌين عىل التوّمه ال غري؛ ذ� ٔاّن   
Éعرتاف بتعليق الفعلني ال حيمل صاحبه قطّ عىل Éعرتاف vٕعامل الفعل االٓخر، ٕاّال عند 

ه، وحسبنا علام ٔاّن معىن التعليق من حيمل  ال>م عىل غري محم¨، ويسوقه عىل غري قصد
. ، وهو خالف Éرتباط اللفظي ا�ي جيّر معه أالثر إالعرايبÉ29رتباط املعنوي: هو 

فالواحض ٔاّن بكــري عبد الكرمي ساق ³م  ابن مضاء يف التعليق عىل حنو ما اكن يسوقه 
فأنت  30ٕالعامل اللفظيالنحاة قدميا بدءا من سيبويه ا�ي جيعل إالعامل املعنوي يف مقابل ا

هذا vلنسـبة ٕاىل . ٔامعلته معىن، فاالٓخر معمٌل لفظا: ٕاذا علّقت ٔاحَد الفعلني عىل فاعل ؛ٔاي
 ؤاّما ابن مضاء. رة العمل ِحَوالرّواد الفلسلفة العاملية، ؤاتباعهم ا�ين ال يرضون عن فك

ففي قو� .  بدال عنهفٕاّن التعليق #يه ليس مبوازاة إالعامل، وال هو مقابل �، بل جيع¨ 

يتعلق القطر vلفعل الثاين، فيكون مفعوال لـ  31)آتوين ٔافرغ عليه قطرا (: تعاىل
و ليس يف هذا القول أدىن ٕامياءة ٕاىل تعليق الفعل الثاين، و ٕاعامل أالّول؛ ٕاذ . 32)ٔافرغ(

  !ّول ؟مفعوال به للفعل الثاين املتعلّق به، ال للفعل االٔ ) القطر(كيف يكون ذ�، وقد ُجعل 
و معلوم ٔاّن النحاة ا�ين يؤمنون بفكرة العمل النحوي جيعلون Éمس مفعوال به للفعل 

  .  املعمل معال لفظيا، ٔاّما املعمل معىن فهم يسلبونَه العمل
ٕاذن، االٔكيد ٔاّن مقو| ابن مضاء يف vب التنازع ممتّمة الٓرائه النقدية اليت بىن علهيا   

فال يتطّرق الشّك ٕاىل رفض ابن مضاء لنظرية العوامل مهنجه، وليست مناقضة لها، 
تفيد )  الرّد عىل النحاة(فرّب قراءٍة جعىل يف كتاب . النظري، والتطبيقي: النحوية يف جانبهيا

ٔان يوافقه فÅ خلص  -بعدئذ-بأّن صاحبه من ãقيض دعامئها نقضا مبينا، وحسُب الباحث 
ٔاّما Éّدعاء vرتداده عن اخلطّ ا�ي . ٔام أالحاكم ٕاليه، ٔاوال يوافقه، سواء من حيث املبدٔا،

  . َرَمسَه يف ٔاّول ³مه، ف>م ال يسـتقـمي للعلـّة السابقـة
وال غضاضة ٔان ُخيالف ابن مضاء يف مذهبه لكّيا، ٔاو جزئيا، كتحام¨ عىل النحاة   

ت اليت ال يف حديثه عن متعلّقات ا?رورات، حي7 ٔاجرى التقدير هاهنا يف نطاق املضمرا
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جيوز ٕاظهارها، ويعرتض ٔاشّد Éعرتاض عىل هذا المنط من التقدير ا�ي هو دعوى بال 
ٔاّن ال>م مركٌّب من امسني بيهنام  -يف نظره-حفسـهبم . دليل، ساقهم ٕاليه تعلقهم vلعامل

  . )يف(نسـبٌة دلّت عليـها 
املقطوع به  فهذه و+ة نظر خطرت البن مضاء، و قد يكون رٔايه وجهيا، ٕاّال ٔانّ   

ٌ رصفُها ٕاىل الصواب  ٔانّه ليس قطعَي الصّحة، فال يعدو ٔان يكون و+ة نظر حمرتمة، خطأ
فقد يكون وجهيا ترُك التقدير يف مسائل هذا الباب، ٕاّال ٔاّن . املطلق مع ٕاناكر ما عداها

 ٔاّن فنظرٍة ٕاىل لغات شـّىت يف مثل هذا Éسـتعامل تدّل عىل. ما يّربره -ٔايضا-المتسك به � 
التقدير قاٌمئ بذهن املتلكم حقّا، وليس ٕايراُده من ِقبَل التوّمه، ٔاو من ِقبَل فرٍض استبّد 
بذهن النحاة، فقّوْوه، ّمث  قاّسوا اللغة عليه، وAْٔن يكون داعهيم ٕاليه ما وضعوه من ٔاّن 

فٕان  مل فهياها من عامٍل يعا?رورات ٕاذا مل تكن حروف اجلّر ا#اخ� علهيا زائدًة، فال بّد ل 
و احلّجة ٔاْن نتّخذ منوذجا لغويـا آخر عىس ٔان يتضح ذ� .  33مل يكن ظاهرا، اكن ُمضمرا

 Zaid est à la: (زيٌد يف ا#ار، يقاب¨ الرتكيب الفرنيس: فالرتكيب العربـي. جلّيا
maison(     مسنيÉ ا�ي ال خيلو من رابط بني)est ( سوى احلرف  ا#اّل عىل
  . تقديرا -ٕان مل جيدوه-وهو اليشء ا�ي تنبّه ٕاليه النحاة، فقّدروه  ،)A(الظرفية 

ٔاّما ما ينكر عىل مجهور النحاة يف هذا الباب، فاشـتطاطهم يف منع ٕاظهار الكون   
و قد ãقش املسأ| عطية . العام، مع ٔاّن الرتاكيب العربية قد ٔاجازته يف غري ما موضع

الكون العام بني (غة العربية مبرص حتت عنوان الصواحلي يف حبث تقدم به ٕاىل مجمع الل
انهتـى فيه ٕاىل جواز ذكر الكون العام ٔاو حذفه، وخباصة يف مصطلحات ) احلذف و ا�كر

  .  34العلوم
ه الطرف    و لعل ا�ي يعيب مهنج  ابن مضاء يف نقض نظرية العامل النحوي غض±

ف العام�، والنواخس، وما عن مسائل مهنا جديٍر اقتحا�ا، والقول فهيا برٔاي، اكحلرو
يصحب ذ� من مصطلحات يغدو قبُولها مع التنكّر لفكرة العمل تناقضا رصحيا، وبلبً� 

 -ال حما|-لقواعد اللغة من حيث ٕاّن تزنيه النظم اللغوية عن فكرة العمل قاٍض 
  . vصطالحات جديدة ٔاكرث مناسـبة
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 ودقيقا، ميّس مسائل النحو فنقض فلسفة العمل النحوي يسـتوجب معال ميدانيا مفّصال
ؤابوابه، ويقود صاحبه ٕاىل تغيريات جذرية، ال �رب مهنا، سواء ٔااكنت يف املصطلحات ٔام 

وال شّك ٔانّه معل خطري ال يغين عنه ³م مجمل ٔاو مبادئ عاّمة ٔاو ٕاشارات . يف الوظائف
قمي �vهن ي -ويه ٔاساس الفلسفة النحوية -فالتنكر لنظرية العامل النحوي . تطبيقية

فاكن حرv ềبن مضاء ٔان يلتفت . ٔاسـئ� عديدة، واسـتفهامات شـىت تقتيض ٕاvنة وجتليةً 
ٕاىل مثل ما قد حيّف النحو من لبس، ٔاو من اسـتفسارات، وال يكتفي vٕالملاحات املقتضبة 

لكن يشفع � ٔانّه ٔاّول معل نقدي متاكمل يف هذا املضامر، ؤاّول . اليت درج علهيا يف مؤلفه
فبحسـبه ٔان يضع . سعي حثيث يف نطاق التغيري والتحّول عن ٔاعراف النحاة ومألوفهم

. أالساس املكني عوض التطرق ٕاىل ا#قائق والتفاصيل، وهو +ٌد منوط مبن جييء بعده 
ٔاحسـبه قد وضع اخلطوط العريضة اليت جيب أن هيتدي هبا املتأثرون مبهنجه، والقانعون 

ٔانّه عزم عىل وضع مؤلف يتقّىص فيه مسائل  -ٔايضا  -  يشفع �. بفكرته، وحسـبه ذ� 
النحو ما دّق مهنا وما ظهر بأسلوب جديد فيه عوٌن وتيسري، ولّع¨ فعل، وٕان مل يُـتح � 

و قد  رشعت يف كتاب يشـمتل عىل ٔابواب النحو لكها ، فٕان : " ذ�، فبحسـبه ٔانه القائل
ليد، و ٕاّال فيسـتدل هبذه أالبواب عىل قىض هللا vٕكام� انتفع به من مل يعقه عنه التق 

  . 35"غريها
وجدير �vكر ٔايضا ٔاّن التفسري العاميل للعالمة إالعرابية � من املربرات يف املنت النحوي، 
ما يدفع عنه شطط النقض، وغلواء اخلصومة ؛ ٔامل تر أّن النحويني متث²لوا امجل� بنيًة عامليًة 

ها شـبكٌة من العالق ى آ×رها جمّردة، تسّريِ  -ٕان حتقيقا وٕان تقديرا–ات الرتكيبية اليت تتبد²
فقال الزجاd يف حّد . عىل سطح البنية اللفظية املنجزة يف شلك عالمات ٕاعرابية فارقة 

، وسñ مسلكه السـيوطي منهتيا ٕاىل أن² 36"يه ّلك ³م معل بعضه يف بعض": امجل�
وهو  37."ىل لفظهام، ٔاو لفظ ٔاحدهامامجل� تضمني جزٔاين، لعوامل أالسامء تسل±ط ع"

فمل  يف سبيل بيان مفهوم العمل النحوياليشء ا�ي نلمسه فÅ ساقه ابن جين من حديث 
يرتّدد يف تفسريه من حيث هو تعبري عن عالقة تركيبية ãشـئة بني معنيني، يكوãن 

، فٕان² )فرارضب سعيد جع(: ٔاال تراك ٕاذا قلت": معجمني ³هام ٔاو ٔاحدهام، مصداقا لقو�
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ٕاّال عىل اللفظ vلضاد ) رضب(مل تعمل يف احلقيقة شيئا، وهل حتصل من قو� ) رضب(
 vوالراء والباء عىل صورة فعل، فهذا هو الصوت، والصوت مم²ا ال جيوز ٔان يكون منسو

²ام قال النحويون. ٕاليه الفعل عامل لفظي لريوك ٔاّن بعض العمل يأيت مسب²با عن لفظ : وٕان
كرفع  عارê من مصاحبة لفظ يتعل²ق به ، مكررت بزيد، وليت معرا قامئ، وبعضه يأيتيصحبه

املبتدٔا vالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع Éمس ؛ هذا ظاهر أالمر وعليه صفحة 
فقول ابن جين نصD يف ٔاّن العمل النحوي ا�ي ينسج خيوَط امجل� ليس  38."القول

مردودا ٕاىل اللفظ يف حقيقة أالمر، وٕانّام مصريه ٕاىل العالقة الرتكيبية ا?ردة اليت تهنض بني 
وال شّك ٔاّن العالقات مطلقا ال تنشأ بني اللكامت من . عنرصين موسومني لكهيام ٔاو ٔاحدهام

 ّ ِّف بني الوحدات اللغوية، ويبين بعضها عىل تلقاء ٔانفسها، وٕان ام منشـهئا املتلكم، فهو ا�ي يؤل
ويزيدك بياã قول . ولواله ملا اكنت امجل� ٕاّال ُماكًء ٔاو تصدية. بعض، ويعلِّق بعضها ببعض

اللغة مل تأت لتحمك حبمك ٔاو لتثبت وتنفي وتنقض وتربم فاحلمك بأّن الرضب ...": اجلرجاين
يس بفعل � ؤاّن املرض صفة � ٔاو ليس بصفة يشء يضعه املتلكم ودعوى فعل لزيد ٔاو ل 

يدعهيا، وما يعرتض عىل هذه ا#عوى من تصديق ٔاو تكذيب ٔاو اعرتاف ٔاو ٕاناكر 
وتصحيح ٔاو ٕافساد فهو اعرتاض عىل املتلكم، وليس اللغة يف ذ� بسبيل وال منه يف قليل 

ر هو ا�ي دعا  39."وال كثري اv الفتح ٕاىل نسـبة العمل، عىل وجه ٕان² هذا التصو±
فأّما يف احلقيقة وحمصول احلديث، فالعمل من الرفع والنصب ": التحقيق، ٕاىل املتلكم بقو�

م نفسه، ال ليشء غريه ومل يكن هذا القول بسبيل الردة  40."واجلّر واجلزم ٕانّام هو للمتلكِّ
ليل بن ٔامحد الفراهيدي ا�ي عن املهنج العاميل املتأصل يف الفكر النحوي منذ عهد اخل 

ثب²ت ٔاصول نظرية العوامل ومد² فروعها، ؤاحمكها ٕاحاكما حبيث "ٔاّول من  -حبق –يعّد 
ٕاذ لو اكن  42.كام يزمع بعض الباحثني41،"ٔاخذت صورهتا اليت ثبتت عىل مّرِ العصور

ه ٔانّه وا�ي ال مراء في. ذ� حصيحا، لرٔايته قد توىل يف مصنفاته ّمعا اختطوه من مبادئ
لرتى هذا » اخلصائص«وحبسـبك ٔان تتصفح . اكن يسّنت بسنهنم، وجيري عىل طرائقهم

ولعّل هذا الفهم هو ا�ي دعا . النحوي كنظرائه يف هذه املسأ| ال جتد بينه وبيهنم فصال
الطبقات أالوىل من النحويني ٔان ال جتد حرجا يف نسـبة العمل ٕاىل املتلكم Þرة، وٕاىل اللفظ 
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وٕاذا ٔامعلت العرب شيئا مضمرا مل خيرج عن مع¨ ": ، قال سيبويهÞرة ٔاخرى
²ه ٕاذا نصب ثالثهتم فlٔنه يقول -رمحه هللا–وزمع اخلليل ": وقال ٔايضا43،"مظهرا مررت : ٔان

  45."العرب ترفع ّلك ذ� وتنصب«: ونظري ذ� قول الكسايئ 44.»هبؤالء فقط
²ام انطالقا من هذه الفرضية اشـتدت عناية النحويني بظا   هرة إالعراب، حىت بدا Aٔن

هو النحو، vعتباره مفتاَح الرتكيب، وا#ليَل عليه، فثُقلْت موازينه يف النظرية النحوية 
العربية، وبلغ مبلغا عظÅ من إالشادة والرتجيب، فقال فيه عبد القاهر اجلرجاين، بعدما 

ٔاّن أاللفاظ مغلقة عىل "اه استشعر ُزْهَد بعض الناس يف النحو، وٕاصغارمه ٔامره، قوًال مؤد² 
معانهيا حىت يكون إالعراب هو ا�ي يفتحها، ؤان² أالغراض اكمنة فهيا حىت يكون هو 
²ه املعيار ا�ي ال يتبني² نقصان ³م ورحجانه حىت يعرض عليه، واملقياس  املسـتخرج لها، ؤان

ه، وٕاال² ا�ي ال يعرف حصيح من سقمي حىت يرجع ٕاليه، وال ينكر ذ� ٕاال² من  ينكر حس²
²ه الوسـي� ٕاىل فهم  46."من غالط يف احلقائق نفسه وجع¨ ابن هشام يف ٔاعىل املراتب ؛ ٔالن

فٕان² ٔاوىل ما تقرتحه، ؤاعىل ما ": الكتاب املزنل، وبيان دالالت حديث النيب املرسل، فقال
معىن حديث نبيه جتنح ٕاىل حتصي¨ اجلواحن ما يتيرس² به فهم كتاب هللا املزنل، ويتضح به 

  . 47"ؤاصل ذ� عمل إالعراب...املرسل
وه عىل ٔانّه عََملٌ عىل    ²ا رٔاى النحاة إالعراب حاد× بعد الرتكيب ال قب¨، فرس² ومل

 مية أالول عامال، والثاين معموالفتواطئوا عىل تس  48عالقة تركيبية ãهضة بني مركبني،
ر يف عمل العقائد وجمادالت ع من ٔان² لّلكِ حاِدث حمِد×، ولّلكِ  49مل ال>مصادرين مع²ا تقر²

مث² طفقوا ينشدون للك عامل معموال، وللك معمول عامال، حىت  50.موجود موِجدا
اسـتقامت هلم نظرية متاكم� يف هذا الشأن، تقيّدوا مبفاهميها، واشـتقوا لها ٔاحاكما، اكنوا 

العامل  اكلعّ� " اسـتحال، #هيم، يرجعون ٕالهيا لكّام اختلفوا، يزيدوهنا غلظا عىل غلظ، حىت
لكّن النحاة جعلوا االٓ| Aّٔهنا يه املوجدة ...املؤثرة، وٕان اكن عالمة ال عّ� ولهذا مسوه عامال

ويد� هذا لكه ٔان العاملية تفسري  51."فلهذا مسيت االٓالت عوامل...للمعاين ولعالماهتا
املصري ٕاىل خالفه، ٕاذا ما هتّيأ للباحث علمي للبنية النحوية ا?ردة، ميكن قبو�، كام ميكن 

  . تفسري ٔارحج منه
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        : : : : ٕالغاء العلل الثواين و الثوالث ٕالغاء العلل الثواين و الثوالث ٕالغاء العلل الثواين و الثوالث ٕالغاء العلل الثواين و الثوالث     ....2.32.32.32.3
فاسدًة ال يرجع مهنا يشء ٕاىل " هامج ابن حزم قبل ابن مضاء علل النحو، ورآها   

 اللغة ا�ين يرجع ٕالهيم يف ضبطهاوٕانّام احلّق من ذ� ٔان هذا مسع من ٔاهل  ،احلقيقة البتة
فهو ٔايضا كذب، ٔالّن قوهلم اكن أالصل كذا  -مع ٔانّه حتّمك فاسد متناقض -دا هذا فهو وماع

يشء يعمل ّلك ذي حّس ٔانّه كذب مل يكن قطّ، وال اكنت عليه … فاستثقل فنقل ٕاىل كذا
كام اكن من رٔايه ٔاّن يف تناول مسائل   52"العرب مّدة ّمث انتقلت ٕاىل ما ُمسع مهنا بعد ذ�

ٕافسادا �، فضال عىل ٔانّه لغٌو ال ينتفع به، فيكفي ا#ارَس كتاٌب وجزي  النحو بشلك معمق
ففي التعّمـق يف . يف قواعد العربية عن عرشات املؤلفات اليت ٔارهق النحاة ٔانفسهم هبا

البحث ضال�، وخروج عىل حقيقة النص، فال يسـتجاز المتسك بأسـباب التعلّل لّلك 
ق يف عمل النحو  ففضول ال منفعة هبا، بل يه التعم"يشء من vب التعّمق؛ ذ� ٔاّن 

  . 53"مشغ� عن أالوكد، ومقطعه دون أالوجب وأالّمه، وٕانّام يه تاكذيب
وسار ابن مضاء عىل هنجه ãفرا من العلل الثواين والثوالث اليت يه تلكّف ال   

 مهنا وهو غري ٔانّه ارتىض قبيال. غاية �، ٕاذ ال تفيد شيئا يف تقومي أاللسـنة، وتصويب اخلطأ 
القبيل املقطوع به، Aْٔن يُسأَل عن سبب حتريك ٔاحد الساكنني لكّام التقيا يف الوصل، وليس 

غري  فهذه عّ� ×نية.  54ٔالن النطق هبام ساكنني ال ميكِّن النطق: ٔاحدهام حرَف لني، فيجاب
  . ٔاّهنا قاطعة يرتضهيا ابن مضاء

لكن ٔاْن .  تنسجم مع مهنج اللغة يف البحثال غرابة ٔان يثور الظاهريون بعلل النحو اليت ال
فرتُك التعلّل الصادر . يطالبوا vٕلغاء العلل ومصادرهتا، فذ� ماال ثقَة جبدوى املطالبة بـه 

عن التعّمق يف البحث يكون مطلبا وجهيا ٕاذا صدرã عن مهنج تعلميي، وحرصنا عىل متهيد 
vلرضوري من مسائل النحو املعينة عىل  السـبل ٔامام الناشـئة اليت ٔاحرى هبا ٔاّال تنشغل ٕاالّ 

  . متã ñصية اللغة دون مشقّة ٔاو عياء ركوã ٕاىل فقه أالولوêت
ٔاجل؛ ٕاذا كنا نسري هبدي من هذا، فرتك العلل الزائدة جملبٌة للفائدة وتعممي   

 للغةٔاّما ٔان نغمط فضل التعليل يف حماو| تفسري طبيعة ا. للخريات، ال يُظاِهُر عليه عاقل
ونّدعي ٔانّه ٔامٌر معيب جيب التخلص منه، سواء ٔااكن املقبل علهيا يف طور احلداثة، ٔام يف 
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. ! طـور التخصـص، ففي هـذه ا#عوة جرٔاة ال تضاههيا جرٔاة عىل ٔامر عظمي كهذا أالمر
فينبغي ٔاْن نْفرق بني فئتني من ا#ارسني املسـهتدفني vخلطاب النحوي؛ ذ� ٔاّن ٔاهل 

نامه عىل النحو املذكور سبيلنا ٔان نكيد للعربية من حيث ال ندري، التخّصص ٕاذا خاطب 
فٕاّن يف ذ� تضييقا عىل ا#رس، وتقييدا ضاّرا للبحث ا�ي . ٔاومن حيث ٕارادة إالصالح

من شأنه أن يكشف لنا طبيعة اللغة، ويوقفنا عىل نظا�ا اخلاّص ، وا�ي من خال� 
ٔان ا#راسة اللغوية ٔاو "ٔاّما Éعتقاد . بابهنسـتطيع تيسري ا#رس النحوي لكام ٔاتيحت ٔاسـ 

النحوية تنحرص يف النحو املدريس بلك ما فيه من حدود، ؤاّن ما خيرج عنه ليس من 
  . وتنكّب للجادة 55النحو يف يشء، فهذا خطل يف حتديد الصعوبة

، ٔاوىل 57، وعّده ضالال ومعصية وبدعة56رفض ابن حزم القياس: ٕالغاء القياس. 3.3 
وعلّل  و رٔاى ٔاّن ٔاّول من قاس يف ا#ين مل اجتنابه، ورصف العناية عنه، فأنكره،بأهل الع

وشغب ٔاحصاب : "وعاب املشـتغلني به، ووصفهم vلشغب يف قو�. 58يف الرشائع ٕايليس
ننقض ّلك ما احتّجوا به، وحنتّج  -ٕان شاء هللا تعاىل-القول vلقياس بأشـياء مّوهوا هبا وحنن 

بطالن تعلقهم  بلك ما  - حبول هللا تعاىل وقوته -يعرتضـوا به، ونبـّني هلم بّلك ما يـمكن ٔان
؛ وجحتّه ٔاّن القيّاس ٔاساُسه اسـتخراج عّ� من النص، ّمث ٕاعطاء حمك  59"تعلقوا به يف ذ�

النّص لّلك ما تتحقق فيه العّ�، مبعىن ٔانّه جيرى حكام منزتعا من نّص عىل نص آخر الحتاّد 
ه محموٌل عىل غريه، وليس موّ#ا منه اك#ليل ا�ي تتخذه الظاهرية عوضا فاحلمك في. يف العّ� 

  . 60ال vمحلل علهياممن النص،من القياس، وهو ٔامر مأخوذ من إالجامع، و 
كذ� ٔانكر ابن مضاء القياس مثل شـيخه؛ حبّجة ٔاّن ٔامة حكمية Aّٔمة العرب ال   

ه شيئا بيشء، وحتمك عليه حبمكه، وعّ�   حْمك أالصل غُري موجودة يف الفرع يعقل ٔاْن تشـّبِ
 فالقياس.  61كتشبيه النحاة Éمس vلفعل يف العمل، و ٕاجراء أالحاكم � عىل هذا الوجه

vلنسـبة ٕاىل الناظر املُْمِعن يف النظر، ٕاغراٌق يف التفسري، وبعٌد  يف التقدير، ال يُظفر منه 
  . بطائل، فصار الهنـيُ عنه واجبا

ٔالّن "مل النحو عند املصنفني قياس يتبع، ال يتحقق ٕاناكره؛وغين عن البيان أّن ع  
وعليه ٕاجامع . مفا ال يثبت اسـتعامال ونقال يثبت قياسا وعقال 62،"النحو لكّه قياس
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النحويني اكفة ؛ فهذا الكسايئ، وهو من ٔامئة الكوفيني، يقرص النحو عىل القياس يف 
   63:قو�

²بعْ     ِعْملٍ يُنْتََفعْ وِبِه يف ُلكِّ **ٕانّام النحُو قياٌس يُت
ُ̈ ) بوع: (Aٔن يقال: ٕالغاء ال رين غري العملية.4.3 ، فأبدلت الياء واو، النضامم ما )بََيعَ (ٔاص

فهذا القسم املظنون ّمما جيب ٔان يُسـتغىن عنه لعدم Éفتقار .  64قبلها، استثقاال للنطق هبا
  . ٕاليـه

حسب هذا املنطلق، ولكن ال عذر � يف ال ترثيَب ٔان يُراجع ابن مضاء ما فّرسه النحاة 
كراهية اللسان للثقل، ونزوعه تلقاَء : نقض مبدٔا التحّول من الصعب ٕاىل السهل ؛ ٔاي

. السهو| واخلفة، خاّصة ٔاّن هذا القانون ينسحب عىل ٔاّي لسان، ويلوذ به لك ٕانسان 
رور أالزمان، عن فاملتلكم بطبعه ميّال حنو اليرس، راغب ّمعا فيه عرس، �ا يتحول، مع ك

بعض املظاهر اليت فهيا جفوة النطق وغلظته ٕاىل ماعداها من املظاهر أالخرى اليت يصفو 
ؤاحسب ٔاّن ا#راسات املقارنة اليت راجت ٔاخريا خْريُ ُمعني عىل ٕادراك هذه . 65فهيا النغم

 فبٕاماكن الباحث ٔان يرى مك ٔافادت ا#راسات السامية يف كشف النقاب عن حصة. احلقيقة
كثري من التعليالت اليت فّرس هبا حناة العربية حاالت تسـتعيص عىل التفسري ٕاّال وفقا لهذا 

 ، فأبدلت الياء ٔالفا، وقام قََومٕاّن ٔاصل vع بََيع: -مثال-من ذ� قوهلم . القانون اللغوي
فٕاّن هذا أالصل بقَي كام هو يف اللغة . 66فأبدلت الواو ٔالفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

، ّمما يهنض دليال عىل ّحصة ما علّل به النحاة هذه املسأ|، بل عىل جواز مبدٔا 67ديثةاحل
  .التعليل، وسالمته عىل وجـه العمـوم 

مجُ� القول وحمصوُل احلديث ٔاّن آراء ابن مضاء خطوة ٕاجيابية يف جمال اسـتصفاء : اخلامتة.4
فأطروحته تتدفق vٕالحياء . ّراسٔاصول النحو وفروعه ّمما ران علهيا بكرور أالêم وغف� احل

ا�ي يرومه امليّرسون، ؤاحسـبه فهيا مؤمئا ٕاىل أالثر ا�ي جيب ٔان يقتفيَه النحاة يف 
عىل حد تعبري -لكن ههيات ٔان ينتبّه النحاة ا�ين ٔاعقبوه ٕاىل هذا أالثر، فنداؤه . مصنّفاهتم

وال حناة  ذهب رصخة يف واد ، فمل يسـتجب � حناة املغرب،" قد  -شويق ضيف 
املرشق يف العصور الوسطى، وظّل الناس، وظلّت أالجيال تعاين يف قراءة النحو مشقّات 
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فقد ٔاكرث النحاة من الرشوح . هائ�، ومل يسـتطيعوا نقضها، ٕاّال بزêدهتا غلظا عىل غلظ
 ضواحلوايش والتقارير، ومل يفد النحو من هذا إالكثار وضوحا، بل ٔافاد مغوضا فوق مغو 

،  مع ٔاّن ما دعا ٕاليه ابن مضاء ليقف يف مشوخ مع ما يقّره عمل  68"فوق صعوبة وصعوبة 
  صفيني ٕاىل مهنجهم؛ فآراؤه، معومااللغة احلديث، فlٔنّام سـبق هذا الرجل اللغويني الو 

  . لتقف يف مشوخ جنبا ٕاىل جنب مع ما يف املهنج الوصفي من مبادئ
اد عىل التقديس، ا�ي من شأنه ٔان هذا، وليس مبسـتجاز ٔان حيملنا حاصل هذا Éجهت

ينسينا الثغرات اليت ختللته؛ فقد تبّني من غري وجه واحد ٔاّن بعض ما ذهب ٕاليه النحاة 
حفسب  الرجل ما قّدمه من . ٔاقوم قيال ؤاهدى سبيال مما ذهب ٕاليه ابن مضاء القرطيب

تأىت � من ٔادوات  اجهتادات يف سبيل فهم النظرية النحوية العربية، وٕاصالح اعوجا+ا مبا
  . معرفية ومهنجية
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        ::::املصادر واملراجع املصادر واملراجع املصادر واملراجع املصادر واملراجع 
  : )ٔابو الرباكت كامل ا#ين( ابن أالنباري

 سعيد أالفغاين، دار الفكر، بريوتملع أالد| مع إالغراب يف جدل إالعراب، حتقيق  -1
 .م1971، 2ط

   ):  جامل ا#ين ٔابو احلسني(  ابن الندمي
 ة للنرش واملؤسسة الوطنية للكتابصطفى الشوميي، ا#ار التونسـيالفهرست، حتقيق م-2

 .م1985اجلزائر، 
  : ) ٔابو الفتح ع|ن( ابن جين

 . )ت.د( 2الهدى للطباعة والنرش، بريوت،طاخلصائص، حتقيق محمد عيل النجار، دار  -3
  : )ٔابو محمد عيل بن ٔامحد ( ابن حزم

 2، دار االٓفاق اجلديدة، بريوت، طعباسإالحاكم يف ٔاصول أالحاكم، قدم � ٕاحسان -4
  .م1983

 حسان عباس، منشورات مكتبة احلياةحتقيق إ  .تقريب حلد املنطق واملدخل ٕاليه،-5
 ).ت.د(بريوت، 

  . )ت.د(ا?موعة أالوىل، نرش ٕاحسان عباس رسائل ابن حزم، رسا| مراتب العلوم،-6
  : )خلف( أالمحر

 وعات مديرية ٕاحياء الرتاث القدميلتنو{، مطبمقدمة يف النحو، حتقيق عز ا#ين ا -7
  . م1961دمشق، 

  : )ريض ا#ين( إالسرتاvذي
  .  م1995رشح الاكفية يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت،  -8
  : )مرتىض جواد(ر vق
، السـنة 11، جم� لكّية االٓداب، جامعة البرصة، العدد)نظرات يف النحو العريب(  -9

 . م1976التاسعة، 
  : )عبد الكرمي( بكري
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 . م1982ابن مضاء و موقفه من ٔاصول النحو، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 10
  : ) بو عيىس محمد بن عيىس( الرتمذي

 ).ت.د(بريوتاحلوت،دار الكتب العلمية،حتقيق كامل يوسف اجلامع الصحيح، السنن - 11
  : )عبد القاهر( اجلرجاين

مل البيان، حصح ٔاص¨ محمد عبده وعل²ق عليه محمد رشـيد رضا، دار ٔارسار البالغة يف ع - 12
 . )ت.د(ن، البن-باعة والنرش والتوزيع، بريوتاملعرفة للط 

 . م1991دالئل إالجعاز سلس� أالنيس، مومف للنرش،  - 13
  : )عباس( حسن

  . )ت.د(، 2اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، دار املعارف مبرص، ط - 14
dٔابو القامس عبد الرمحن بن ٕاحساق( الزجا ( :  

  . مv ،1957ريس، 2امجلل، حتقيق ابن ٔايب شنب، مطبعة لكنسـيك، ط - 15
  : ٔابو زهرة

  . )ت.د(حياته وعرصه وآراؤه الفقهية، دار الفكر العريب، : ابن حزم - 16
  : )ٕابراهمي( السامرايئ

 . م1983، 3فقه اللغة املقارن، دار العمل للماليني، بريوت، ط - 17
  : )و بن ع|ن بن قنربمعر ( سيبويه

 . )ت.د(، 1الكتاب، حتقيق عبد السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت، ط - 18
  : )جالل ا#ين( السـيوطي

مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق عبد العال سامل مكّرم وعبد السالم محمد  - 19
 . م1987، 2هارون، مؤسسة الرسا|، بريوت، ط

  : )شويق( ضيف
 . م1971املدارس النحوية، دار املعارف مبرص،  - 20

  : )رمضان( عبد التّواب
 . م1995، 3حبوث و مقاالت يف اللغة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط - 21
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  : )رضا (عبد اجلليل 
ا#راسات اللغوية يف أالندلس، منشورات وزارة الثقافة وإالعالم ودار الرشـيد  - 22

 . م1980للنرش، العراق، 
  : )محمد(عيد 
 ء وعمل اللغة احلديث، عامل الكتبٔاصول النحو العريب يف نظر النحاة ورٔاي ابن مضا - 23

  . م1982القاهرة، 
  : )جامل ا#ين( القفطي

 1مي، دار الكتب املرصية، طٕانباه الرواة عىل ٔانباه النحاة، حتقيق محمد ٔايب الفضل ٕابراه - 24
 . م1952

  :مجمع اللغة العربية مبرص
  . م1975 1ن املطابع أالمريية، القاهرة، طكتاب يف ٔاصول اللغة،  الهيئة العامة لشؤو  - 25

  : ) ٔامحد بن عبد الرمحن ٔابو العباس( ابن مضاء 
  . م1982، 2الرد عىل النحاة، حتقيق شويق ضيف، دار املعارف مبرص، ط- 26

  : )ٔابو محمد عبدهللا جامل ا#ين( ابن هشام
كتب أالعاريب، حتقيق مازن املبارك ومحمد عيل محد هللا، دار مغين اللبيب عن  - 27

  .م1969، 2الفكر، ط
  ):محمد فريد( وجدي

 . )ت.د(دائرة معارف القرن العرشين، دار الفكر، بريوت،  - 28
  : )ٔامحد سلÅن( êقوت

 امعيةظاهرة إالعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي، دار املعرفة اجل - 29
        . م1994إالسكندرية، 

  
                                                                        

ٕاّن أالمنوذج اللغوي ا�ي اكمتلت صورته عىل يدي سيبويه، ٕانّام مرّده ٕاىل ٔاسـتاذه اخلليل  1
قرٔات : "ويشهد �� قول ابن الندمي. عاملهبن ٔامحد الفراهيدي ا�ي وضع ٔاصو�، ورمس م
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اجمتع عىل صنعة كتاب سيبويه اثنان و ٔاربعون ٕانساã مهنم : خبطّ ٔايب العباس ثعلب
 ، الفهرست، حتقيق مصطفى الشومييابن الندمي". سيبويه، و أالصول و املسائل للخليل

 .233م، ص1985ا#ار التونسـية للنرش واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
خلف أالمحر، مقدمة يف النحو، حتقيق عز ا#ين التنو{، مطبوعات مديرية : ينظر 2

  .34، 33ص م، 1961ٕاحياء الرتاث القدمي، دمشق، 
محمد عيد، ٔاصول النحو العريب يف نظر النحاة ورٔاي ابن مضاء وعمل اللغة احلديث، عامل  3

  .م، ص ب1982الكتب، القاهرة، 
رّد عىل ابن مضاء ) هـ610ت(فرطة يف النفس أّن ابن خروف ومن دالئل هذه الثقة امل

، فبلغ أالمر هذا أالخري، فقال فيه )تزنيه ٔامئة النحو ّمعا نسب ٕالهيم من السهو(بكتاب 
 رضا عيد اجلليل: ينظر".اخلرفان  حنن النبايل vلكباش الناطحة وتعارضنا ٔابناء: " متندرا

 قافة وإالعالم ودار الرشـيد للنرشوزارة الث ا#راسات اللغوية يف أالندلس، منشورات
 .41،42م،ص1980العراق، 

 2شويق ضيف، دار املعارف مبرص، ط ابن مضاء القرطيب، الرد عىل النحاة، حتقيق 4
 .81م، ص1982

 ل يوسف احلوت، دار الكتب العلميةاجلامع الصحيح، حتقيق كام  =السننالرتمذي،  5
 . 2952، رمق احلديث5/184، )ت.د(بريوت، 

 . 81الرد عىل النحاة، ص 6
 )ت.د(لفقهية، دار الفكر العريب، حياته وعرصه وآراؤه ا: ٔابو زهرة، ابن حزم: ينظر 7
 . 520،521ص
ٔامحد سلÅن êقوت، ظاهرة إالعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن : ينظر 8

 . 108،109م، ص1994الكرمي، دار املعرفة اجلامعية، إالسكندرية، 
 م1983، 3لعمل للماليني، بريوت، طٕابراهمي السامرايئ، فقه اللغة املقارن، دار ا: ينظر 9
 .57ص
 .72ابن مضاء، الرّد عىل النحاة، ص 10
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 .8نفسه، ص 11
 .77، 76السابق، ص  12
 .78نفسه، ص  13
 .السابق: ينظر 14
 .نفسه  15
 .79نفسه، ص: ينظر 16
 .نفسه: ينظر 17
 . 80، 79السابق، ص: ينظر 18
 . 87 – 82نفسه، ص:  ينظر 19
 . 90 – 88نفسه، ص:  ينظر 20
 . 90،91نفسه، ص: ينظر 21
 . 93نفسه، ص  22
 . 94السابق، ص 23
 . 106، 105نفسه،ص :  ينظر 24
 . 127 – 123نفسه، ص:  ينظر 25
 . 129- 127نفسه،:  ينظر 26
 . 78السابق، ص 27
 ان املطبوعات اجلامعيةو عبد الكرمي بكري، ابن مضاء و موقفه من ٔاصول النحو، دي 28

 .155م، ص1982اجلزائر، 
السـيوطي، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق عبد العال سامل مكّرم وعبد : ينظر 29

 .5/133م، ص1987، 2السالم محمد هارون، مؤسسة الرسا|، بريوت، ط
 1ط سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت،: ينظر 30

 . 1/77، ص)ت.د(
 . 96/الكهف 31
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 . 96الرد عىل النحاة، ص: ينظر 32
 .87نفسه، ص: ينظر 33
مجمع اللغة العربية مبرص،  كتاب يف ٔاصول اللغة،  الهيئة العامة لشؤون املطابع :  ينظر 34

 .128م، ص1975، 1أالمريية، القاهرة، ط
 .94الرد عىل النحاة، ص 35
 مv ،1957ريس، 2مطبعة لكنسـيك، ط  شنب،الزجاd، امجلل، حتقيق ابن ٔايب 36
 . 323ص
 .2/13السـيوطي، مهع الهوامع،  37
ابن جين، اخلصائص، حتقيق محمد عيل النجار، دار الهدى للطباعة والنرش، بريوت،  38
 .1/109، )ت.د(، 2ط
رسار البالغة يف عمل البيان، حصح أص¨ محمد عبده وعل²ق عليه  39 عبد القاهر اجلرجاين، أ
 . 322، ص)ت.د(، انلبن-اعة والنرش والتوزيع، بريوترشـيد رضا، دار املعرفة للطب محمد
 .110، 1/109اخلصائص،  40
 . 38م، ص1971شويق ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف مبرص،  41
اعتقد ابن مضاء ٔاّن اv الفتح خالف غريه بنسبته العمل ٕاىل املتلكم، والصواب خالف  42
. العامل هو املتلكم، لكهنم ملّا مل جيدوا يف النسـبة فائدة، عدلوا عهنا فقد علموا ٔانّ . ذ�
 . 77ابن مضاء، الرد عىل النحاة، ص: ينظر
 . 1/106الكتاب،  43
  . 1/374نفسه،  44
ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب أالعاريب، حتقيق مازن املبارك ومحمد عيل محد  45

 . 93م،  ص1969، 2هللا، دار الفكر، ط
 . 38م، ص1991د القاهر اجلرجاين، دالئل إالجعاز سلس� أالنيس، مومف للنرش، عب 46
 .11مغين اللبيب عن كتب أالعاريب، ص 47
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