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  دعـــاء

   إذا أعطيتني نجاحا فال منزل القرآنيا 
  تأخذ تواضعي و إذا أعطيتني تواضعا 
  فال تأخذ اعتزازي بكرامتي فإذا أسأت 
  يا رب إلى الناس فأعطني شجاعة 

العفو و ال تجعلني أصاب بالغرور إذا 
  نجحت و ال باليأس إذا أخفقت 

  خفاق ن اإلأو ذكرني دائما 
  هو التجربة الوحيدة التي

 . تسبق النجاح 



  شكر وتقدير                     

           يسرني أن أتقدم بخالص الشكر و عظيم 

  التقدير لكل من طوق عنقي بالمساعدة و العون على 

  .النهوض بهذا البحث 

إلى كل من علمني حرفا أعترف له بجميل صنعه و فضل 

التي تابعتني " هندة كبوسي "  القديرة مكانته إلى أستاذتي

بكل اهتمام و كانت لي نعم المرشدة و الموجهة و لم تبخل 

علي بأدنى مشورة فجزاها اهللا عني و عن العلم الذي حملت 

  .أمانته خير جزاء 
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   إھــــــــــداء

  إلى من غابت عني و حضرت روحھا في قلبي 

  إلى أمي الحبیبة

  إلى من غاب عن عیني و حضرت روحھ في قلبي 

  إلى أبي الحنون

  إلى زوجي الحبیب و العزیز نور الدین 

  كتكوتي لؤي  إلى

  إلى من تبقى من ذكرى والداي 

  إلى أخواتي و إخوتي

    أمینةإیمان ، إلى صدیقاتي حمیدة ، شھرة ،

   سلمى ، عائشة

  إلى كل من أعرفھ و أعزه

       أھدي خالصة جھدي لسنوات الدراسة       
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ـُقَدمـــــةُ   م



 مقدمة

 أ  

يعد علم النحو دعامة العلوم العربية ، فال وجود لعلم منها مستقل عنه و لو بشيء بـسيط ،                   
هو ميـزان العربيـة ،   : " وهو وسيلة و سالح و مدخل إلى هذه العلوم فقد وصفه األعشى بقوله             

  " .والقانون الذي تحكم به في كل صورة من صورها 

حفظه من الخطأ و اللحن ، بغية قرآن الكريم   و وضع هذا العلم ألسباب و دوافع عدة أهمها ال         
  .ونشأ هذا األخير تحت ضوء مدرستي البصرة و الكوفة 

و كان الكتاب لسيبويه أول الكتب النحوية التي وضعت في الرعيل األول حيث شمل مختلف               
   فهـو لـم يتـأثر     ، و كانت غايته استقراء كالم العرب        "بقرآن النحو " ي  أبواب النحو حتى سم ،

  .بذلك كان مبدعا أصيال في أحكامه النحوية  ، و مؤشرات غير عربيةب

و قد ظل النحو على حاله حتى القرن الرابع بمجيء المدرسة البغدادية ، حيث تحـول مـن                  
اإلغريق و اليونان  في ذلك ، حيث ترجمت العديد من كتب        ا ، و كان للترجمة دور     إتباعإبداع إلى   

اتبعها و بذلك اصطبغت بالفلـسفة       ربية بالعربية فتأثر بها النحو و     وبذلك امتزجت األفكار غير الع    
  .والمنطق 

باعتبارهما يمثالن مرحلتين مختلفتين من مراحل تطـور        ابن السراج   سيبويه و    ناو قد اختر  
بداية نشأة علم النحو أما القرن الرابع هجـري         ) سيبويه(القرن الثاني هجري    النحو العربي ، ففي     

  : تأثر النحو بالمنطق ، فجاء بحثنا موسوما بـ  وجدت بعض مظاهر فقد) ابن سراج(

   "موازنة بين سيبويه و ابن السراج، النحو العربي بين اإلبداع واإلتباع " 

  .حاولنا فيه دراسة النحو من حيث أصالته و تأثره بالمنطق 



 مقدمة

 ب  

، سة نحويـة    لدراالشخصية  ميولي  ، فهو   هذا الموضوع   أما عن السبب الذي دفعني الختيار       
  .ومحاولة سد و لو جزء بسيط من الثغرات الموجودة فينا من الجانب النحوي 

القـرن  (يمكن التدليل على أن النحو العربي في بدايتـه          مدى  إلى أي    : فكانت إشكالية بحثنا  
كان سليل البيئة العربية ؟ و ما هي أهم التطورات التي لحقته في القرون الالحقـة                ) الثاني هجري 

  ي حوت بعض مظاهر التأثر بالمنطق األرسطي ؟والت

ما جـاء    فيها أهم    ناهما بمقدمة ، ذكر   نو نتج عن هذه الدراسة خطة مكونة من فصلين استهلي         
 فيه مفهوم النحو و نشأته و دوافعـه و المـدارس    فأما الفصل األول فنظري ، تناولنا    في البحث ،  

  .النحوية ، و نظرية العامل 

، و اخترنا بعض    بين سيبويه و ابن السراج      فهو عبارة عن موازنة     أما الفصل الثاني تطبيقي     
المباحث النحوية التي كانت محل شك من قبل الدارسين و اعتبروها أدلة على تأثر النحو العربـي          

ـ     الة بالمنطق األرسطي المتمثلة في أقسام الكلم و التعريف و التعليل ، فأبرزنا من خاللها مدى أص
  .ابن السراج بالمنطق األرسطي  و تأثر )سيبويه(النحو العربي في بداية ظهوره 

  .خالل هذا البحث  إليه من نتائج أما الخاتمة فذكرنا فيها أهم ما توصلنا

و قد اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون المنهج المعتمد في هذه الدراسـة مـنهج وصـفي                 
ع جوانبه ، إذ يلجأ إليه الباحث بغرض التوصـل إلـى            يتبع الموضوع و يحيط بجمي    ، ألنه   تحليلي

  .معرفة دقيقة تفصيلية عن عناصر تلك الظاهرة 

ـ المراجع الحديثـة    و أملت طبيعة الموضوع أن يكون للبحث مصادر تراثية و بعض             ذكر ن
،  الكتاب لسيبويه ، األصول البن السراج ، المقتضب للمبـرد ، الخـصائص البـن جنـي      :منها

  .  دروس في المذاهب النحوية لشوقي ضيفوحوية للسامرائي المدارس الن



 مقدمة

 ج  

ـ   قلة ال  بعض الصعوبات التي تكمن في       ا واجهتن ناو في مسيرة بحث    التـي   ةمراجـع التطبيقي
و كذلك وجود مشقة كبيرة في فهم ما جاء فـي فحـوى الكتـب               ،  الطريق و تنير المنهج     تضيء  
  .الوقت إلى جانب ضيق القديمة 

خالص الشكر و وافر التقدير إلى كل الذين ساعدوني على السير في طريق     و في الختام أقدم     
، فقد كان لها كبير الفضل في إنجاز هذا " هندة كبوسي"البحث ، و أخص بالشكر أستاذتي المشرفة      

البحث و قد تابعت معي مسيرة هذا العمل في جميع مراحله منذ أن كان فكرة تطوق بذهني حتـى               
  .ملموسة في عالم الواقع الورق ، إلى أن صار حقيقة أصبح خطة مرسومة على 

مل أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث ، و إن كانت األخرى فحسبي أني لـم                  آو أخيرا   
  .أدخر جهدا 

 د و هو يهدي سواء السبيلراء القصو ا من و
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يعتبر النحو من أهم المصطلحات التي فرضت وجودها على مستوى الدرس اللغوي وتعددت 
 .  األسباب والدوافع لوضع هذا العلم

   :لنحو بين اللغة و االصطالحا

  : مفهوم النحو - 1

 النحو القصد ، نحو الشيء نحوت نحو" : )نحا( في باب النون مادةورد في معجم العين  : لغة -أ
سمي  و بلغنا أن أبا األسود وضع وجوه العربية فقال للناس أنح نحو هذا ، و أي قصدت قصده

  . 1 " نحو

بمعنى النحو وهو إعراب الكالم ) نحا:"(في معجمه الشهير ) ـه711ت(يقول ابن منظور 
حاه ، يقول تان ينحاه نحوا و العربي ، والنحو القصد والطريق يكون ظرفا واسما ، نحاه ينحوه و

وت نحوك أي قصدت قصدك ، وعند ابن السكيت نحا نحوه إذا قصده، ونحا الشيء الجوهري نح
   .2 "  وجوه اإلعرابإلىينحاه ينحو إذا حرفه، ومنه سمي النحوي ألنه يحرف الكالم 

النون والحاء والواو وكلمة تدل على القصد نحوت نحوه، ولذلك  " : اللغةو ورد في مقاييس 
   .3 " أصول الكالم فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم بهسمي نحو الكالم ، ألنه يقصد 

هر معاني النحو لغة وأكثرها تداوال هو ظهذه التعاريف اللغوية السابقة أن أنستنتج من خالل 
  .، وهو أوفق المعاني اللغوية بالمعنى االصطالحي )القصد(

                                                             

 ،  1عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ، ط            : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، تح           1
  ) .نحا( ، مادة 4 ، م2003

  ) .نحا( ، مادة 14، م ، دت 1ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط 2
 ، 5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السالم هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنـان، دط ، دت ، م        3

  ) .نحى و نحو(مادة 
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ديد في العصر الذي عاش فيـه   أن النحو في بداياته األولى وبالتح   مما ال شك فيه    : اصطالحا   -ب
، كان عبارة عن أفكار، إذ لم يكن علما قائما بذاتـه، ولـم يعـرف           )ـه69ت(أبو األسود الدؤلي    

وضوحا في منهجه ومصطلحاته ألن الفكر العربي آنذاك لم يكن على درجة كبيرة مـن النـضج                 
م بذاتـه سـمي بعلـم    العلمي، غير أن هذا المصطلح كانت له بدايات تحولت بعد ذلك إلى علم قائ    

فـي كتابـه    ) ـ ه 316ت(النحو، ولعل أقدم محاولة لتعريف هذا المصطلح ما ذكره ابن السراج            
هـو علـم اسـتخرجه       ، و  النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كالم العرب           " : األصول

   .1 " المتقدمون فيه من استقراء كالم العرب

عرف علم النحو، وليس هذا في الواقع تحديدا لحقيقة هو أول من كان ابن السراج و قد 
  . " دراسته النحو بقدر ما هو تعريف بمصادره وبيان للهدف من تدوينه و

في كتابه الخصائص، واليزال هذا التعريف يؤخذ به إلى ) ـ ه392ت(وعرفه ابن جني 
يه والجمع والتحقير انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتشب"  :اآلن وبقوله 

والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب، وغير ذلك ليلتحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
شد بعضهم عنها رد به إليها، وهو في األصل  إن لم يكن منهم، و إن و فينطق بها ، الفصاحة ،

   .2 ا القبيل من العلم به انتحاء هذاختصقصدت قصدا، ثم :  أي نحوت نحوا، كقولك،مصدر شائع

هو الغاية  و، هذا التعريف أن النحو هو محاكاة العرب في طريقة كالمهم نرى من خالل 
واضح من هذا العلم أنه ميز بين نوعين في دراسة  ال، و المتوخاة من تدوين هذا العلم ودراسته

ى غيرها في تركيب الذي يعني تغير آخر الكلمة بسبب انضمامها إل) اإلعراب(أولهما ، الكلمة 
الثاني هو ما يعنى بدراسة بنية الكلمة  ، و هو داخل في ما اختص بعد ذلك باسم النحو معين و
  .  هو الذي اختص باسم الصرف مفردة و

                                                             

 ،  3عبد الحسين الفتلي ، مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت ، ط            : ابن السراج ، األصول في النحو العربي ، تح           1
   .35 ، ص 1 ، ج1996

   .34 ، ص 1 ، دت ، ج4بن جني ، الخصائص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، طا 2
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علم بقوانين يعرف بها أحوال :"في كتابه التعريفات) هـ816ت (و عرفه الشريف الجرجاني 
علم يعرف به أحوال الكلم من حيث :يرهما، وقيل النحوالتراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغ

   .1"اإلعالل، وقيل علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده

من تتبع كالم عريف يكون الجرجاني قد قدم تعريفا كامال إذ تحول مفهوم النحو تال هذاو من 
، وإنما قال التراكيب العرب إلى العلم بقوانين هذا الكالم ، فالجرجاني لم يستعمل كالم العرب 

العربية ، إذ أن التمكن من التركيب يأتي بعد معرفة القواعد والقوانين وخالصة القول أن موضوع 
   .علم النحو أنه يعرف به ضبط أواخر الكلمات

  : نشأة النحو العربي - 2

  :  سبب التسمية -2-1

 وهذه التسمية ظهرت في "بعلم العربية"يكن يعرف النحو بهذا االسم بل كان يعرف  قديما لم
عهد الطبقة الثانية من علماء البصرة حيث اشتهرت عنها مؤلفات واتسمت بأنها نحوية ، وصرح 

   .2 فيها باسم النحو

  :  مكان نشأته -2-2

   :على أن العراق كان مهدا لنشأة النحو، وذلك لألسباب اآلتيةتجمع المصادر 

 أقبل المسلمون عليها عربا وعجما ن إلى ملجأ للعدم قبل الفتح اإلسالميكون العراق  -
جانب ذلك أن العراق كانت أكثر البلدان العربية إصابة بوباء اللحن بسبب هذا المزج 

  .3 ، كذلك كون العراقيين ذوي عهد قديم بالعلوم والتأليف) بين العرب والعجم(

                                                             

 ،              1980الشريف علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، مكتبة لبنان ، ريـاض الـصلح ، بيـروت ، دط ،                       1
   .260-259ص 

   .23 ، ص 2010 ، 2، ط2007 ، 1، طإبراهيم عبود السامرائي ، المدارس النحوية ، دار المسيرة، عمان  2
   .23 ، ص المرجع نفسه ،ينظر  3



 المفهوم والنشأة                                                                                     النحو العربي   الفصل األول

 

 

7 

  : دوافع نشأة النحو - 3

بية، وكان له األثر الكبير في انتشار اللغة لقد أحدث اإلسالم تغييرا جذريا في الحياة العر
العربية ، وبخاصة بعد الفتوحات اإلسالمية واتساع رقعة الدولة ، فدخل كثير من الشعوب غير 

فة بين الشعوب ، مما أدى إلى دخول اللحن في اللغة االعربية ك العربية في اإلسالم وانتشرت
 العصر لتأصيل قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة وتأثير ذلك على العرب ، فدعت الحاجة علماء ذلك

  : اللحن خاصة وأن هذه اللغة هي لغة القرآن الكريم ، ويعد هذا أهم دوافع نشأة النحو العربي

  :  دافع ديني -3-1

إنا نحن نزلنا الذكر وإن  «: تعالى بقوله القرآن الكريم من التحريف  قد كفل اهللا تعالى حفظ
دأب المسلمون على حفظه والحفاظ على القراءة السليمة  ر العصور، و على م 1 » له لحافظون

له وبخاصة بعد شيوع اللحن على األلسن بسبب كثرة الموالي الذين وفدوا إلى األمصار اإلسالمية 
   .2 بعد الفتوحات

يضع النقاط على المصحف ، فقد اختار كاتبا وأمره أن أبو األسود الدؤلي و هذا ما جعل 
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فأنقط نقطة فوقه على "  : الف لون المراد وقال لهيأخذ صبغا يخ

أعاله ، وإن ضممت فمي فأنقط نقطة بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت 
   .3 " الحرف

هذا وضع حركات يميز فيها القارئ بين الفتحة ، وذلك بوضع  أراد أبو األسود من قوله
رف ، والضمة وذلك بوضع نقطة في وسط الحرف ، والكسرة بوضع النقطة تحت نقطة فوق الح

  . الحرف ، إذن فالنحو نشأ من أجل فهم القرآن

                                                             

   .]09[سورة الحجر  1
   .10 ، ص 2003 ، 1 خضر موسى محمد ، النحو و النحاة ، عالم الكتب بيروت ، ط،ينظر  2
 ، 1985 ، 1مصطفى الشومي ، الدار التونسية للنشر ، تـونس ، ط : محمد بن اسحاق النديم ، الفهرست ، تح    3

   .91ص 
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  :  دافع قومي -3-2

 بلغته اعتزازا كبيرا ، فخشي عليه فسادها خاصة بعد الفتوحات اإلسالمية ، كان العربي يعتز
عوب المستعربة أنها بحاجة إلى من يرسم لها واختالط العرب بغيرهم من األجناس ، وإحساس الش

   .1 أوضاع اللغة العربية في قواعدها من إعراب وتصريف حتى تتمثلها تمثال واضحا

  :  دافع اجتماعي -3-3

 من تسلم المناصب في الدولة والسبب في ذلك لسانهم ، فحرصوا على األعاجم لم يستطع
الجديد وقد ساعدهم في ذلك نحاة الطبقة األولى تمع تعلم العربية حتى يستطيعوا االندماج في المج

كأبي األسود الدؤلي وعنبسة الفيل ،حيث وضعوا منهج تعليمي يساعد من أراد تعلم العربية ، 
  سيبويهي وموبهذا كانوا فرسان النحو العربي وحاملي لوائه لقرون إلى جانب أبي إسحاق الحضر

   .2 وغيرهم

  :  طاقته الذهنية  رقي العقل العربي و نمو-3-4

أن يبدع   ما أحدثه اإلسالم من تطور حضاري ، فاستطاع العقل اإلسالميكان ذلك بفضل
لغته ، أي نمو الطاقة الذهنية العربية ورقيها ، فعملت على رصد الظواهر اللغوية وتسجيل  ويطور

   .3 الرسوم النحوية التي كانت أساسا راسخا لنشوء علم النحو وقواعده

دفعت القدماء دفعا إلى التفكير في وضع النحو ، وكان فضل السبق  المتشابكةوافع هذه الد
ولم يكن بالحجاز وال غيره من األمصار شيء يذكر من اللغة :"للعراق حيث يقول أحمد أمين 

   .4 والنحو بجانب ما في العراق

                                                             

   .11 خضر موسى محمد ، النحو و النحاة ، ص ،ينظر  1
   .12 ، ص 1 ، ج1989 ، 6 شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، الناشر دار المعارف ، القاهرة ، ط،ينظر  2
   .12 ، ص المرجع نفسه ،ينظر  3
   .278 ، دت ، ص 10أحمد أمين ، ضحى االسالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 4
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 جانب إلىربية ، للنشاط العلمي ففيه نشأت العلوم العأنه موطن ) العراق(فخاصية هذا البلد 
 في االختالفذلك انه يتكون من تركيبة بشرية تجمع الكثير من األجناس ، ومن هذا القول تبين 

  : وسنبين اآلراء فيما يليأول من وضع النحو 

  : واضعو النحو - 4

هو عبد الرحمان بن : في أول من وضع النحو فمنهم من قال لقد اختلف العلماء 
رحمن بن هرمز من أول من وضع العربية ، وكان أعلم الناس كان عبد ال) ـ ه117ت(هرمز

   .1 " بالنحو وأنساب قريش

ي سعد ، حدثنا قال ابن أب) ـ ه89ت(واضع النحو هو نصر بن عاصم  إن: و منهم من قال 
 ، قال حدثنا محبوب البصري ، عن خالد الحذاء ، قال سألت نصر بن خلف بن هشام البزار

   .2  العربيةعاصم ، وهو أول من وضع

، والبعض يقول إن ذلك من عمله وحدهأكثر الكتب ترجعه إلى أبي األسود الدؤلي ، لكن نجد 
قال سئل أبو األسود ) رضي اهللا عنه( علي بن أبي طالبوالبعض يقول إنه كان بإشارة من اإلمام 

ن أبي طالب تلقينه من علي ب: "الدؤلي فمن فتح له الطريق إلى وضع النحو وأرشده إليه فقال 
   .3 " ألقي علي أصوال احتفيت عليها " : ، وحديث آخر" رحمه اهللا

لكن  و ذكرت في كتب تاريخ اللغة ، وفيها اختالف كبير بين العلماء ،كل تلك الروايات قد 
ضع الشكل و أول من تكلم هو من ومن األحرى أن نتنبه إلى اتفاقهم على أن أبا األسود الدؤلي 

وعنبسة الفيل ) ـه129ت(، وقد أخذ عنه يحي بن يعمر  يتصدر إلعراب القرآنبالنحو وأنه كان
                  وغيرهم ، وعن هؤالء أخذ علماء البصرة مشكلين مذهبا عرف بالمذهب البصري 

                                                             

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار         : أبو بكر محمد ابن الحسن الزبيدي ، طبقات النحويين و اللغويين ، تح               1
   .28المعارف ، القاهرة ، دط ، دت ، ص 

   .29 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  2
   .21الزبيدي ، طبقات النحويين و اللغويين ، ص  3
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وبعدما يقرب من مائة عام نشأ مذهب جديد عرف بالمذهب الكوفي ، ومن هذا القول  النحوي ،
  .وأعالمهاأهم المدارس النحوية ننتقل إلى الحديث عن 

  : المدارس النحوية - 5

  :  المدرسة البصرية -5-1

مدن العراق اشتغاال بالنحو ، حيث احتضنت النحو زهاء قرن من الزمان تعد البصرة أسبق 
قبل أن تشتغل به الكوفة التي كانت بدورها أسبق من بغداد ، فالبصرة هي التي شادت صرح 

 ،1 الشعر واألخبار بينما كانت الكوفة مشغولة بقراءات الذكر الحكيم وروايةرفعت أركانه  النحو و
كان ألهل  و " :يعرفون ذلك فتصوا عليه بعبارات مختلفة ومن ذلك قول ابن سالم و كان القدماء 

   .2 " البصرة في العربية قدمة ، وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية

 بالنحو االشتغالة البصرة على غيرها من مدن العراق إيجاز أسباب أسبقيو من هنا ، يمكن 
  : فيمايلي

o  فإنها على طريق البادية مما يلي العراق وأدنى المدن إلى العرب موقعها الجغرافي
 . األقحاح الذين لم تلوث لغتهم بعامية األمصار

o  الذي اتخذه العرب سوقا وصار في اإلسالم صورة معدلة ) المربد(قرب منها كان على
 . عكاظ في الجاهليةل

o 3 النازحين إليها من القبائل العريقة في اللغة وأكثرهم من قيس وتميم أن العرب.   

وعنهم تلقاه أبناء ، انتشر بها ظهر وعلى أيدي رجالها ذاع و، مهد النحو فالبصرة كانت 
 النحو هم همهم اكتساب أداة تمكنهم من فهم القرآن الكريم ، أول من فكر في وضع قواعد ،العربية

                                                             

   .17  ، ص1 شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ج،ينظر  1
  .23 ، ص  النحويةابراهيم السامرائي ، المدارس 2
   .25 ، ص المرجع نفسه ، ينظر 3
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البصريون وهذا بإجماع القدماء والمحدثين ، فأبو األسود كان بصريا والروايات تنبئ على انه أخذ 
  : عنه نفر من التالميذ ، فنذكر أبرزهم

 أول من وضع العربية وأعلم" : عنه الزبيدي يقول ) : عبد الرحمن بن هرمز: (الطبقة األولى 
 أبي األسود في القرآن إلىيروي أنه كان يسند ) عاصم صر بنن(ثم يأتي بعده ..  ، 1" الناس بها 

، يروي أنه أخذ النحو عن أبي األسود ) الفيل(المعروف ب) عنبسة بن معدان(تي أثم ي ...والنحو 
، أخذ النحو عن أبي األسود وأيضا عن عنبسة بن معدان ثم يأتي ) ميمون األقرن(ثم  . الدؤلي
إنه أخذ النحو عن أبي األسود ، وأنه  " :يدي عن يحي بن يعمر يقول الزب) يحي بن يعمر(بعده 

 سيرين مصحف البنكان : كان فصيحا عالما بالغريب ، ومن القراء ، وقال عنه خالد الحذاء 
  . 2 "منقوط نقطه يحي بن يعمر

آخرون ، لم نذكرهم وإنما اقتصرنا على المشهورين البارزين الذين تركوا و هناك تالميذ 
القواعد ونهجت األولى التي أرست  ي تاريخ نشأة النحو ، فهؤالء هم رجال الطبقةبصمات ف

  .السبيل ومهدته لمن يأتي بعدهم 

 الحضرمي و عيسى بن عمر الثقفي إسحاقعبد اهللا بن أبي (أعالم هذه الطبقة فمن : الطبقة الثانية 
النحو وقراءة القرآن وفنون وأبو عمرو بن العالء وأبو الخطاب األخفش ، فبررت هذه الطبقة في 

عيسى  ، ثم جاء 3القياس و العلل من بعج النحو ومد  الحضرمي أول إسحاقاألدب وكان ابن أبي 
بن عمرو الثقفي ، فقد كان ثقة عالما بالنحو والقراءة ، وكان فصيح اللسان وألف في النحو كتابين 

الذي كان نابغة زمانه ، فهو لم  )الءأبو عمرو بن الع(و اإلكمال ، وجاء بعده  "الجامع :" هما 
يقتصر على النحو فحسب بل انكب على جمع اللغة واألخبار واألشعار ، وقد كان طريقا للعلم 

                                                             

   .26الزبيدي ، طبقات النحويين و اللغويين ، ص  1
   .27 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  2
   .39 ، ص المرجع نفسه 3



 المفهوم والنشأة                                                                                     النحو العربي   الفصل األول

 

 

12 

اإلمام الحجة في ) األخفش األكبر(  ، و بعده جاء1" من كل فج بأهل زمانه فأقبل عليه الطالب 
   .2 غيرهما و ...أبو عبيدة   وسيبويهالنحو أخذ عنه 

أبو عبد الرحمن الخليل : الطبقة الثالثة من المدرسة البصرية  و قد نبغ من علماء: لطبقة الثالثة ا
بن أحمد الفراهيدي الذي قام باستخراج مسائل النحو و تصحيح قياسه ، و ترك تدوينها إلى تلميذه 

ه أمثال يونس سيبويه الذي جمعها في كتاب بعد أن تلقاها عنه و تعلمها عليه ثم نحا مذهب سيبوي
   .3بن حبيب و غيرهم 

  :خصائص المنهج البصري * 

قديما وحديثا على أن منهج نحاة البصرة يقوم على خصائص تبعده عن نظرة  لقد أجمع النحاة
  4 : نحاة الكوفة وقد توصل الباحثون إلى حصر هذا المنهج في النقاط التالية

o لقياس إال على األكثر المشهوربمبدأ الكثرة وال يحيزون ا كان البصريون يتمسكون . 

o  السماع الوارد عن العرب الفصحاء ، وكانوا يتشددون كان البصريون يعتمدون على–
 . في فصاحة العربي الذي تؤخذ عنه اللغة ، فكانوا يأخذونها من أهل البدو-أهل البصرة

o  ص فوضعوا إلى كل رواية ترد عن العرب الجاهلية إال بعد تدقيق وتمحيكانوا ال يطمئنون
  .5 مقاييس لتصحيح هذه الروايات الواردة عن العرب

  

  

  
                                                             

   .35 الزبيدي ، طبقات النحويين و اللغويين ، ص ،ينظر  1
  .33التواتي ، المدارس النحوية، دار الوعي للنشر و التوزيع ، الجزائر ، دط ، دت ، ص  التواتي بن ،ينظر  2
   .34 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  3
   .76 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  4
  .76 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  5
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  :  مدرسة الكوفة -5-2

الكوفة بعد البصرة ، ومؤسس هذه المدرسة أبو جعفر الرؤاسي الذي أخذ  نشأت مدرسة
النحو عن عيسى بن عمرو ، وعن أبي عمرو بن العالء ، ومن أعالم هذه المدرسة أيضا الكسائي 

 جانب الفراء وثعلب ، وهذا األخير من أهم مصنفاته إلىراء في الكوفة ، الذي كان شيخ الق
، فهؤالء العلماء يمثلون أهم " إصالح المنطق"وأيضا ابن السكيب صاحب كتاب " مجالس ثعلب"

   .1 أعالم مدرسة الكوفة

ثلة المتم أيضا يقوم على مجموعة من النقاط األساسية وفهذا المنهج : خصائص المنهج الكوفي * 
   :فيما يلي

o  على القليل النادر وجعلهم من هذا القليل النادر أصال يقاس عليهاعتمادهم في السماع . 

o  فكانوا يأخذون بكل  القراءات القرآنية بسبب توسعهم في أصول اللغة ،التوسع في قبول
 .القراءات سواء كانت شاذة أو غيرها

o ة ، وتوسعوا في الرواية ، فكما قيل أن  المنطق واألقيسة العقليعدم االلتفات إلى قوانين
  .  وفلسفة أما أهل الكوفة فأصحاب فقه وحديث وقراءةأهل البصرة أصحاب علم

o  وإنما  في القياس ألنهم لم يرتبطوا بكثرة الشواهد للقضية الواحدةأن الكوفيين توسعوا ،
  .2 يضعون القاعدة على المثال الواحد أو بيت من الشعر الواحد

كانوا أكثر جرأة في موقفهم وأكثر حرية في منهجهم ، في حين ن الكوفيين إ القول و خالصة
كان أقرب إلى طريقة التعليم ،  التقعيدكان البصريون متحفظين وأن منهجهم فيه ميل شديد إلى 

، أقرب و أوقع إلى فهم طبيعة اللغةفي حين أن منهج الكوفيين بكونه  المقننينومذهب المعلمين 
  .   مذهب العلماء الحافظينان بذلكك

  

                                                             

   .86ابراهيم عبود السامرائي ، المدارس النحوية ، ص  ، ينظر 1
   .93 ، المدارس النحوية ، ص  التواتي بن التواتي،ينظر  2
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  : مدرسة بغداد  -5-3

، فقد ظهرت في بغداد في القرن الرابع للهجرة ، متأخرة عن هذه المدرسة نشأت متأخرة 
المدرستين البصرية والكوفية ، هذه المدرسة نشأت في ضوء التقارب بين منهج مدرستي البصرة 

مدرستين ، هذه معوا ويقاربوا بين منهج الوالكوفة ، أي أن أصحاب هذه المدرسة أرادوا أن يج
فهي كانت مقصد الكوفيين ) بغداد(المدرسة نشأت في بغداد وساعد على نشأتها موضعها 

والبصريين جميعا ، وكانت بغداد عاصمة الخالفة اإلسالمية وموطن األعمال فيها ، لذلك وجدنا 
أي أنه مذهب منتخب من مدرسة  (ي أن المذهب البغدادي النحوي في حقيقة أمره هو مذهب انتخاب

  .)  البصرة والكوفة

ومن أعالم هذه ). الكوفية البصرية و(المنهجية للمدرستين فهذا المنهج جمع الخصائص 
 أبو علي الفارسي ، ابن الخياط ، ابن شقير ، الزجاج ، ابن كيسان ، ابن السراج ، و :المدرسة 
   .1 غيرهما و ... ابن جني

 في منهج المدرستين، واستطاعوا النفوذ إلى كثير من اآلراء الجديدة، إال أن تعمقفهذا الجيل 
 اآلراء إلىيميل و بعض منهم الكوفية  علماء هذه المدرسة كان معظمهم يميلون إلى اآلراء

، هناك ظهر أيضا نحاة متأخرون ،فعجلة البحث اللغوي  البصرية ، وما بعد هذه المدارس النحوية
 المدارس سواء في شتى األقطار بل هناك أيضا علماء متأخرون جاؤوا بعد هذه لم تتوقف عن هذه

 المدارس وكانت لهم آراؤهم ومذاهبهم وأمثال هؤالء ،ما وجدنا عند الزمخشري الذي قام بشرحه
  .كتابه ابن يعيش ، وابن الحاجب ، وابن هشام وغيرهم

 التقسيمات الداخلية للموضوعات ،المتأخرة اتسمت واشتهرت بالتركيز وفمنهج هذه المؤلفات 
لذلك وجدنا بعد ذلك توالت مصنفات النحو العربي عبر القرون في محاولة جادة لصون اللسان  و

   .2 من الوقوع في الخطأ حفاظا على اللغة العربية

                                                             

   .123إبراهيم عبود السامرائي ، المدارس النحوية ، ص  ، ينظر 1
   .124المرجع نفسه ، ص  ، ينظر 2
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  : المصادر التي اعتمد عليها النحاة - 6

بي فاستقوا منها قواعدهم الكلية ، على المصادر في دراساتهم األولية للنحو العراعتمد النحاة 
واتخذوها حجة وشاهدا لما يتوصلون إليه من أحكام عامة ، فأخذت في نفوسهم مكانة مرموقة 

  .السماع ، القياس ، اإلجماع : وهذه المصادر ثالثة أساسية هي 

إال األول من أصول النحو ، وهو المقدم فيها ، فبعض اللغة ال يؤخذ هو األصل : السماع  -6-1
به ، وهو على درجة كبيرة من األهمية إذ يمثل األساس الذي اعتمد عليه النحاة األوائل في 

   .1 ووضع قواعد النحو العربي واالحتجاج االستدالل

ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحته ، فشمل كالم اهللا تعالى ، : " و قد عرفه السيوطي بقوله 
عرب قبل بعثته ، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت األلسنة  ، وكالم الوهو القرآن ، وكالم نبيه 
   .2 " ... بكثرة المولدين نظما ونثرا

يمثل الكالم المنقول عن الفصحاء الذين يوثق بفصاحتهم ، وفي الترتيب  و على هذا فالسماع
، ثم ) ص(فإن كالم اهللا تعالى هو المقدم ، ألنه األفصح على اإلطالق ، ثم يأتي بعده كالم النبي 

  . األعاجمكالم العرب الفصحاء الذين لم يخالط كالمهم 

على السماع في تقعيد قواعدهم ، فاستشهدوا بالقرآن واستشهد بعضهم و قد اعتمد النحاة 
بالحديث النبوي ورواياته ، واحتجوا بكالم العرب شعره ونثره وجعلوا القرآن الكريم أول مصادر 

   .3 ، فهو أوثق نص يمكن االحتجاجيسي من مصادر السماع ، وأجمعوا على أنه مصدر رئ

                                                             

علي مزهر محمد الياسري ، الفكر النحوي عند العرب أصوله و مناهجه ، الدار العربية للموسوعات،                 ، ينظر   1
   .176 م ، ص 2003 ، 1بيروت ، ط

 ،  3محمود سليمان يـاقوت ، دار المعرفـة الجامعيـة ، ط           : ، االقتراح في علم أصول النحو ، تح           السيوطي 2
   .36م ، ص 2006

 م ، 1999 ، 6رمضان عبد التواب ، فصول في فقه العربية ، الناشر ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ، ط       ، ينظر   3
   .97ص 
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قديمها – المصنفات النحوية إلىأصح الكالم وأبلغه ، وعندما نرجع االعتماد عليه ، فهو 
نجد اآليات القرآنية موضع كثير من المسائل النحوية والتوجيهات اإلعرابية مما يدل  -وحديثها 

 سيبويهتاب ومنزلته ولعل أقوى مثال على هذا كتاب داللة واضحة على إدراك النحاة قيمة هذا الك
قضايا نحوية ولغوية ، فبلغت شواهده على ما  بعدد هائل من اآليات على باالستشهادالذي حفل 

   .1 يعادل األربعمائة ، ثم اتبع النحاة من بعده هذه السنة الحسنة حتى يومنا هذا

           نبوي الشريف ويقصد به كالم السماع فهو الحديث ال أما المصدر الثاني من مصادر
 دون سواه ، فهو أفصح الكالم وأرقاه منزلة في البالغة وأغزره مادة ، ومع علم الرسول 

 به خوفا أن تكون االحتجاج إال أن بعضا منهم لم يكن مكثرا من النحاة وإقرارهم بفصاحته 
  .2 ن كثير من الرواة كانوا من األعاجماألحاديث مروية بالمعنى، أو يكون اللحن قد تطرق إليها أل

من مصادر السماع فهو كالم العرب ، وقد احتج النحاة بما ثبت عن  و أما المصدر الثالث
نثرا ، ووضعوا ضوابط لألخذ بالمادة اللغوية وعينوا قبائل  الفصحاء الموثوق بعربيتهم شعرا و

ص علماء النحو وخاصة علماء البعثرة  ، فقد حرلالحتجاجلألخذ منها ، كما حددوا زمنا معينا 
 األساليب الفصيحة والشواهد الصحيحة ، فنجد الخليل مثال ، فقد تجول في بوادي انتقاءعلى 

 يعتمد على القبائل الموثوق بكالمها كأهل سيبويهألخذ اللغة ، وكان تلميذه تهامة نجد  الحجاز و
 من الشعر ، وما ىرو  السماع وقبلوا جميع ما، أما نحاة الكوفة فقد توسعوا في الحجاز وبني تميم

   .3  ، و سمعوا من جميع القبائلأثر من كالم العرب

                                                             

   .177 العرب ، ص علي مزهر محمد الياسري ، الفكر النحوي عند ، ينظر 1
   .98ص ، رمضان عبد التواب ، فصول في فقه العربية  ، ينظر 2
   .178علي مزهر محمد الياسري، الفكر النحوي عند العرب ، ص  ، ينظر 3
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إذن فلقد كان الطريق شاقا أمام النحاة األوائل ، إذ أن تقعيد القواعد بناء على المصادر 
 السماعية الثالثية ، وخاصة المصدر األخير، كان يقتضيهم معرفة العرب الذين يحاكونهم ،

ومعرفة اللغة التي يقاس عليها ، كل هذا كان على النحاة مالحظته عند تدوين اللغة وتسجيلها ، 
لذلك لم يكن الطريق أمامهم ممهدا ، وإنما كان شاقا ومحفوفا بالمتاعب ، فهذه أهم المصادر التي 

، و من هنا  1وكالم العرب  هي القرآن الكريم ، الحديث النبوي الشريف و أخذ عنها علماء اللغة
   .  من مصادره األساسية لدى النحاةننتقل إلى المصدر الثاني

   : القياس 6-2

قبل من  كِل سألنهقد وجدوا طريقه ممهدا قبلهم ،  عند نحاة البصرة أوال ، وظهر القياس 
ع ينتز " : بتأثر النحويين بالفقهاء، فقال فساروا فيه يحذون حذوهم وصرح ابن جنيقبلهم ، الفقهاء 

أصحابنا منها العلل ، ألنهم يجدونها منثورة في أثناء كالمه ، فيجمع بعضها إلى بعض بالمالطفة 
   .2 " والرفق

من أوائل نحاة البصرة كأبي األسود الدؤلي الذي أسس العربية وفتح بابها ، فقد اهتم بالقياس 
  . 3 وأنهج سبيلها ، ووضع قياسها

ذي كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل ،  ال الحضرميإسحاقو عبد اهللا بن أبي 
كان ابن أبي إسحاق أشد تجريدا للقياس وكان أبو عمرو  و ...وكان نعه أبو عمرو بن العالء 
   .4"  غريبها أوسع علما بكالم العرب ولغاتها و

  .كذلك يونس بن حبيب الذي كان له قياس في النحوو من نحاة البصرة 

                                                             

   .179علي مزهر محمد الياسري ، الفكر النحوي عند العرب ، ص  ، ينظر 1
   .163ابن جني ، الخصائص ، ص  2
   .21حويين و اللغويين ، ص الزبيدي ، طبقات الن 3
   .30 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  4
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صرة الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي كان الغاية في تصحيح القياس البو من مشاهير نحاة 
 الذي ضم كتابه الكثير من مسائل القياس ، أما نحاة الكوفة سيبويهواستخراج مسائل النحو وتلميذه 

 بالقياس ، ولكنهم توسعوا في المسموع عن العرب وأدى هذا إلى توسعهم اهتمامفقد كان لهم أيضا 
  :  إمامهم الكسائي يقولفي القياس ، فهذا

 ـعـتَّـبي ِقياس ـوٍروِبه فـي كُلِّ     ِإنَّمـا النَّحَأمنـتَـفَـعي   

 جانب هشام بن معاوية الضرير وهو من أصحاب إلىمتوسع في القياس ،  فالكسائي كان
 فكرة بعد الفراء من أبرع نحاة الكوفة في القياس، وكانت لديه الكسائي وصنف كتاب القياس ، و

   .1 القياس التحليل و  و االستنتاجكبيرة على التفكير و

أصال من األصول النحوية التي يعتمد عليها النحاة بعد األجيال األولى من فقد أضحى القياس 
، ولكن مع مرور الزمن نضج واكتمل صرحه وأصبح مستقال ) الكوفة والبصرة(نحاة البلدين 

في عهد أبو علي الفارسي وابن جني ، إذن فقد احتل القياس بذاته خاصة في القرن الرابع هجري 
أعلم أن إنكار القياس في النحو : مكانة كبيرة في فكر النحاة ، وكما قاله عنه ابن األنباري بقوله 
ال نجد أحد من النحاة أنكره  و .اليتحقق ألن النحو كله قياس ، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو 

 فالقياس يمثل الوجه اآلخر ألصول النحو العربي اإذ .قاطعة والبراهين الساطعة لثبوته بالدالئل ال
   .2  عنهاالستغناءوال يمكن 

                                                             

 ،  2008 ،   2 صالح بلعيد ، في أصول النحو ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيـع الجزائـر ، ط                   ،ينظر   1
   .47-46ص 

  .183 ، ص 1995 ، 1صالح قدارة ، دار الجيل ، بيروت ، ط:  ابن األنباري ، أسرار العربية ، تح ،ينظر  2
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   : اإلجماع -6-3

لتأثير أصول النحو بأصول الفقه مثلما كان الحال في القياس و بعد هذا األصل ثمرة واضحة 
 الحكم كذا ، كإجماعهم على أن تقدير واإلجماع عند النحاة ، يعني إجماع أهل العربية على أن هذا

   .1 االشتغال) المنقوص( و في  التعذر ،)ورالمقص(الحركات في 

أعلم أن إجماع أهل  " :من أوائل القدماء الذين انتبهوا إلى هذا األصل فيقول  و يعد ابن جني
صوص ، المقيس على المن البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أال يخالف المنصوص و

  .2 "هذه اللغة وهذا علم منتزع من استقراء..فأما إن لم يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم حجة عليه

أن اإلجماع بني أساسا على اتفاق الحكم بين ما ورد فيه نص وما نستنتج من قول ابن جني 
إلى  افةلم يرد فيه ، ولذلك اشترط أن يكون المجمع عليه موافقا للمنقول وما قيس وهذا باإلض

ولإلجماع أنواع . إشارته القيمة إلى أن اإلجماع منتزع من اللغة واستقرائها وليس خارجا عنها
اإلجماع السكوتي واإلجماع الصريح وقد تأثر النحاة بهذين القسمين : عرفت عند األصوليين هي 

  : في تتمثل في استنباطهم قواعد نحوية جديدة ، كما أضافوا أنواعا تختص بها لغة العرب

o  على رواية معينة لشاهد من الشواهد والعالقة هنا و يكون باتفاقهم : إجماع الرواة
   .3 عالقة إسناد في قول عدي بن زيد العبادي

دِّثَها يوما تُححديثا كَم عمَألَ      اساعن ظهر غيب إذا ما سائٌل س  

                                                             

   .21، االقتراح في علم أصول النحو ، ص  السيوطي 1
   .189 ، ص 1ابن جني ، الخصائص ، ج 2
طاهر سليمان حمودة ، الناشر مؤسـسة شـباب الجامعـة ،     : نادية رمضان ، قضايا في الدرس اللغوي ، تح           3

   .48 ، ص 2001 ، 3اإلسكندرية ، ط
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بأن فرده ابن األنباري  بهاوأن الفعل ينصب ) كيما(تكون بمعنى ) كما(أن ن يإن ذكر الكوفي
، الضبي بالرفع ولم يرو بالنصب إال المفضل " كما يوما تحدثه " الرواة مجمعون على أن الرواية 

   .1 وإجماع الرواة مخالف وهم أقوم منه بعلم العربية

o  الحذاق بالعربية من غير النحاة والرواة فقد  و يعني به العرب : العربإجماع
يحتج به إن أمكن الوقوف عليه ومن صورة أن يتكلم جعله السيوطي أصال 

يبلغهم فسيكون عنه ، وهذا ليس بعيدا عما أسماه األصوليون لغة  العربي بشيء و
   .2 جميع العرب

o  إجماع مدرستي البصرة والكوفة على حكم نحوي و المقصود به : النحاةإجماع 
همزة ) اسم(لمة  مخالفته ومن ذلك إجماعهم على أن الهمزة في كال يجوزما 

الستة اإلعراب يكون بالحركات في األسماء  إجماعهم على أن تعويض ، وكذلك
   .3 )هذا أب ، رأيت أبا ، مررت بأب(في حالة اإلفراد فيقولون 

  :خصائص اإلجماع النحوي * 

يكون معقدا إلجماع عندهم ، البد لإلجماع أن يكون موافقا الحكم في اإلجماع النحوي 
 قيس عليه ، فاإلجماع النحوي منتزع من اللغة فهو ثمرة استقرائها ومخالفته غير للمنقول وما

   .4مستحبة ، واإلجماع النحوي غير محدد بزمن وال يؤخذ إال عمن تصح لغته 

ن أهم المصادر التي اعتمد عليها النحاة في دراساتهم األولية للنحو إإذن فخالصة القول 
 ية ، واتخذوها حجة يستدل بها ثالث مصادر أساسية وهي السماعوالتي استقوا منها قواعدهم الكل

والقياس واإلجماع ، ومن هنا ننتقل إلى أهم نظرية في النحو العربي سواء قديما أو حديثا أال وهي 
  .  نظرية العامل

                                                             

محمد محي الدين ، المكتبة العـصرية ، بيـروت ، دط ،          : ابن األنباري ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، تح           1
   .592 ، ص 2 ، ج1997

   .36، االقتراح في علم أصول النحو ، ص  السيوطي 2
   .392ابن األنباري ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، ص  3
   .48نادية رمضان ، قضايا في الدرس اللغوي ، ص  4
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  :النحو العربي و نظرية العامل  -7

  :العامل بين اللغة و االصطالح 

أكثرها ورودا في مباحث النحاة  قري بالنسبة للنحو العربي ،مل العمود الفاالعتعتبر نظرية 
ما شدهم إلى هذه النظرية تغير أواخر الكلمات بتغير مواضعها في التراكيب وهذا الذي  القدامى ،

  جعلهم يبحثون عن سبب هذا التغيير وعن علته والمسبب له

   :العامل مفهوم -1- 7

عمل ، العامل هو الذي يتولى أمور :الشهير مه في معج )هـ711ت (يقول ابن منظور :  لغة *
الفعل  المهنة و :الرجل في ماله وملكه وعمله ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل ، والعمل 

   .1  " اعتمل الرجل عمل بنفسه واستعملهوالجمع أعمال ، عمل عمال و أعمله غيره 

و صنعة والذي يتولى أمور من يعمل في مهنة أ) العامل(عمل  و ورد في المعجم الوسيط
عملة ومن الرمح  عمال و : )ج(والذي يأخذ الزكاة من أربابها . الرجل في ماله وملكه وعمله 
منه ما هو معنوي  ما يقتضي أثرا إعرابيا في الحكم و ) :في النحو(-أعاله مما يلي السنان بقليل و

   .2  من عوامل الرخاءالباعث أو المؤثر في الشيء يقال كثرة اإلنتاج–كاالبتداء و 

) عامل (االسمالعربية عن توضيح ابن منظور لكلمة العامل ومن ذلك أخذ  لم تخرج المعاجم
جرها ، وأطلق عليها الوظيفة وأسقط على النحو في سبب رفع الكلمة أو نصبها أو  بمعنى المهنة و
  . العامل النحوي

                                                             

  ) .عِمَل( ، مادة 10ابن منظور ، لسان العرب ، مج  1
ابراهيم مصطفى ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، المكتبة االسالمية للطباعة و النشر ، تركيا ، دط ،                     2

  ) .عِمَل( ، مادة 1دت ، ج
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  :  اصطالحا *

 اهتم بها النحو العربي وقام عليها ، وكان الخليل العامل أصال من األصول التيتعد نظرية 
أرسى قواعدها ، وقد عرفها سيبويه في  وفروعها وضع  هو الذي ثبت أصول هذه النظرية و

   .1 كتابه الشهير

وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق بين ما :" أواخر الكلم من العربية بقوله في باب مجاري 
 – وليس شيء منها إال وهو يزول عنه – يحدث فيه العامل يدخله ضرب من هذه األربعة لما
 عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ، التي لكل ال يزولوبين ما يبنى عليه الحرف بناء 

   .2.منها ضرب من اللفظ في الحرف ، وذلك الحرف حرف اإلعراب

، حيث إنه لم يقدم  شأنه في ذلك شأن كثير من النحاة سيبويهأن نستنتج من هذا التعريف 
تعريفا واضحا للعامل ، لكن أمدنا ببعض مالمح العامل ، فالعامل عنده هو المحدث لإلعراب 

 العوامل الداخلة عليها ، وقد يعزي إلى هذه العوامل القوة الختالفواإلعراب اختالف أواخر الكلم 
 ما هو ضعيف ال يعمل والضعف ، فمنها ما هو قوي يعمل مقدما ومؤخرا ، ظاهرا أو مقدر ومنها

  : إال فيما يليه ، ومن أمثلة ذلك

ال يفصل به بين العامل والمعمول ، ثم يكون على حاله إذا جاءت األلف فحرف االستفهام " 
   .3 " أوال ، وإنما يدخل على الخبر

الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده وزعم الخليل أنها هذا باب الحروف " 
   .4"  النصب الرفع و :عملين عملت 

                                                             

   .38ص  ، 2008دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ، دط،  ، دروس في المذاهب النحوية ، عبدو الراجحي 1
   .13 ، ص 1 ، ج1988 ، 3عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط:  تح سيبويه ، الكتاب ، 2
   .128 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج،ينظر  3
   .131 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج،ينظر  4
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 ،اسم الفاعل لما ضارع الفعلإنما أعملوا : مفهوم العامل عند ابن السراج بقوله وتجلى أيضا 
وصار الفعل سببا له وشاركه في المعنى وإن افترقا في الزمان ، كما أعربوا الفعل لما ضارع 

اعل ، أعمل كما أعمل إذا كان  فكما أعربوا هذا أعملوا ذلك والمصدر حكمه حكم اسم الفاالسم
  . 1 مشتقا منه

من هذا التعريف أن ابن السراج اهتم بقضية العامل من خالل قوله هذا العامل عنده يتبين لنا 
  .محدث حركات اإلعراب

وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل : "في كتابه الخصائص بقوله  كما عرفه ابن جني
با عن لفظ يصحبه ، كمررت بزيد وليت عمرا قائم وبعضه معنوي ليروك بعض العمل يأتي مسب

 هذا االسميأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ باالبتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع 
نفسه  ظاهر األمر ، ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم ، إنما هو للمتكلم

                ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظإنما قالوا لفظي  و لشيء غيره ،
   .2باشتمال المعنى على اللفظ  أو

أن ابن جني ذكر في بداية قوله قول النحويين في العامل وأنواعه ،  نستنتج من هذا التعريف
  .  اإلعرابيأنه يعود للمتكلم وليس للعامل نفسه هو المسبب للوجه  ثم ذكر رأيه في العامل و

ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا : "وعرفه أيضا الجرجاني بقوله 
   .3أو ساكنا 

هو و ، في حركات أواخر الكلم المتحكم هو العنصر أن العامل نستنتج من هذا التعريف 
  . فيما يحِدثُ اإلعرابالموجب 

                                                             

   .52، ص 1ابن السراج ، األصول في النحو ، ج 1
   .111-110 ، ص 1ابن جني ، الخصائص ، ج 2
   .150 الجرجاني ، التعريفات ، ص 3
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  : أنواع العوامل  -7-2

جل اهتمامهم للعامل النحوي ، وتناولوه بالدرس والتحليل ، حتى جعلوه القدامى أعطى النحاة 
، ن لم يكن لفظيا ، فهو عامل معنويقوامه ، فالبد للحركة اإلعرابية من عامل ، وإ عمود النحو و

وإن لم يكن ظاهرا فهو مقدر ، وراحوا يتبعون تلك العوامل ، وعليه فقد قسموها إلى قسمين 
عنوية ، كما أحصاها الجرجاني في كتابه العوامل المئة وقسمها إلى قسمين عوامل لفظية وأخرى م

  : هما 

  :العوامل اللفظية القياسية 

:  نحو اإلطالقالفعل على منها سبعة عوامل ، عبد القاهر الجرجاني و القياسية : قال 
و ضرب زيد عمرا ، وذهب زيد واسم الفاعل نحو زيد ضارب غالمه عمرو واسم المفعول نح

زيد مضروب غالمه ، والصفة المشبهة نحو مررت برجل حسن وجهه ، والمصدر نحو أعجبني 
 اسم آخر نحو غالم زيد ، وخاتم فضة ، واسم التام نحو إلىضرب زيد عمرا ، وكل اسم أضيف 

   .1 تمرا وعشرون درهماعندي راقود خال ، ومنوان سمنا ، وقفيزان

  :مل العوامل اللفظية القياسية ، سبعة عوا

  :، و هو ثالثة أقسام ) ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا(الفعل على اإلطالق  -

o  فعل فاعله إلى غيره ، ويرفع الفاعل فقط طاهرا  و هو ما ال يتعدى: الفعل الالزم
   .2 أو مضمرا قام زيد وخرج أي هو

                                                             

محسن محمد قطب معـالي ، مؤسـسة حـورس          : الجرجاني ، العوامل النحوية بين النظرية و التطبيق ، تح            1
   .123 ، ص 2010 ، 2الدولية للنشر و التوزيع ، االسكندرية ، ط

   .123 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  2
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o  إلى غيره وعمله يرفع الفاعل ، وينصب المفعول ما تعدى فعل فاعله : متعد
 . ضرب زيدا عمرا وضربته:  أو مضمرا ظاهرا

o إذا حذف ، ألنه يحذف في بعض المواضع فاعل و الفعل يرفع نائب الفاعل 
الماضي والمضارع ، ويقام المفعول به مقامه ، ويسمى حينئذ نائب الفاعل ، وهو 

  .1 ضرب زيد ، وضربن:أيضا ظاهر ومضمر 

  : اسم الفاعل  -

سكتاته ، كضارب  ت المضارع واري على حركاعلى الفاعل الج و هو الوصف الدال
عمل مطلقا ، ماضيا كان " بأل"أو مجردا منها ، فإن كان " بأل " إما أن يكون: ، وال يخلو ومكرم

هذه " أل"جاء الضارب زيدا أمسى ، أو اآلن ، أوغدا وذلك ألن : تقول: أو حاال أو مستقبال 
   .2 و يضرب إن أردت غيرهموصولة ، وضارب حال محل ضرب ، إن أردت المضي أ

   : المفعولاسم  -

حدث وقع عليها مثاله كمضروب ومكرم وهو كاسم الفاعل فيما  و و هو ما دل على ذات
جاء المضروب عبده ، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله ، كما تقول : ذكرت قول 

 : على األلف والالم تقول دهالعتماال يختص إعمال ذلك بزمان بعينه  و جاء الذي ضرب عبده ،
   .3 االستقبالزيد مضروب عبده فتعمله فيه إن أردت به الحال أو 

  

  

  
                                                             

   .124الجرجاني ، العوامل النحوية بين النظرية و التطبيق ، ص  ، ينظر 1
محمد محـي الـدين عبـد الحميـد ، المكتبـة      : ابن هشام األنصاري ، شرح قطر الندى و بل الصدى ، تح            2

   .446 ، ص 1994 ، 1العصرية ، بيروت ، ط
   .457 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  3
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   : الصفة المشبهة -

الفاعل تؤنث وتثنى وتجمع وتعمل فيها بعدها وهي الصفة المصوغة الصفة المشبهة باسم 
 نقياسا إ) أفعل(لغير تفضيل إفادة ثبوت الحدث لموصفها دون إفادة حدوثه وتصاغ على وزن 

وعلى حسب السماع ، وإن كانت ) أعور(العيوب  ، و) أخضر (األلوانكانت من كانت من األلوان 
زيد حسن وجهه ، : وتعمل عمل فعلها نحو) حسن وجميل وطاهر وصعب ( من غيرهما 

 : من الضمير المستتر اإلبدالالرفع إما على الفاعلية أو على : ولمعمولها ثالثة أوجه وأحدها 
:   به نحورت برجل حسن وجهه ، وثانيهما النصب إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعولمر

جاء رجل جميل صورة ، وثالثهما الجر باإلضافة أي إضافة الصفة المشبهة إلى الشبيه بالمفعول 
   .1 الوجه شبيه بالمفعول زيد حسن الوجه ، و : نحو

   : المصدر -

ويعمل عمل الفعل بشرط .ري على الفعل كالضرب واإلكرام على الحدث الجا هو االسم الدال
، تاء ، فال يجوز أعجبني ضربك عمراأن ال يصغر ،فال يجوز أعجبني ضربك عمرا أن ال يحد بال

أن وأن ال يتبع قبل العمل ، فال يجوز أعجبني ضربك الشديد بكرا ، وأن يحل محل فعل مع 
   .2 » ... فْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَفَسدِت الَْأرضولَوال د...  «: تعالى قال  :المصدرية 

أن يكون  :يعمل المصدر بشرط أن يكون في ثالثة أحوال  أن يدفع اهللا الناس ، وأي و لوال 
عجبت من " أل" واإلضافة ، وأن يكون مقرونا ب" أل"مضافا إلى الفاعل وأن يكون مجردا من 

   .3 الضرب زيدا

، ى اسم آخر ويسمى األول مضافاكل اسم أضيف إل: اللفظية القياسية لسادس من العوامل و ا
أن :  إلى آخر اسمالجر و إذا أريد إضافة  في المضاف إليه والثاني مضافا إليه ، ويعمل المضاف

                                                             

   .130الجرجاني ، العوامل النحوية ، ص  ، ينظر 1
   .]251[سورة البقرة  2
   .431شرح قطر الندى و بل الصدى ، ص ابن هشام األنصاري ،  ، ينظر 3
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 وهذان دهذا غالم زي: يجرد عن التفويض وعن نوني التثنية والجمع وعن األلف والالم نحو 
  . مرو ، وهؤالء بنوهصديقا ع

 المبهم االسم تم ، واستغنى بتمامه عن اإلضافة وهو اسمكل : اللفظية و السابع من العوامل 
                        اإلشارة نحو قوله اسموإلبهامه يحتاج تمييز يميزه ، وهو يعمل فيه النصب مثال في 

تمييز من هذا " فمثال  "، 1  "...ون ماذَا َأراد اللَّه ِبهذَا مثَالًوَأمّا الَِّذين كَفَرواْ فَيقُولُ... : "تعالى 
   .2 منصوب

  :العوامل المعنوية 

زيد قائم ، والفعل  :رافع المبتدأ و الخبر نحو  :عددان  و المعنوية منها: قال الجرجاني 
يستغني الصغير  ل الالعامل في المبتدأ والخبر وهذه مائة عام و االسمالمضارع وهو وقوعه موقع 

عامل قدرة النحاة تقديرا : والكبير ، والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها ، والعامل المعنوي 
 وافترضوه افتراضا ، ألنهم جعلوا لكل حركة سببا أو عامال ، والعوامل المعنوية قسيمة العوامل

:  يدرك بالعقل ، ومنها عامالن  بل معنىاللفظية ، والعامل المعنوي هو ما اليتلفظ به اللسان
     .3 العامل في المبتدأ ، والعامل في الفعل المضارع

  :العامل في رفع المبتدأ أو الخبر  -

ية وهي مسألة اختلف فيها رفع المبتدأ و الخبر تجريدهما من العوامل اللفظ العامل في
: بتدأ فهما يتوافقان وذلك نحو  أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المإلى، فذهب الكوفيون العلماء

  .باالبتداء يرفع  أن المبتدأ إلىزيد أخوك وعمرو غالمك ، وذهب البصريون 

                                                             

   .]26[سورة البقرة  1
   .135-133الجرجاني ، العوامل النحوية ، ص  ، ينظر 2
   .137 المرجع نفسه ، ص ،ينظر  3
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وحده وذهب آخرون الى أن  باالبتداءاختلفوا فيه ، فذهب قوم الى أنه يرتفع أما الخبر 
 فوجب و االبتداءتدأ  والمبتدأ يعمالن في الخبر ، قالوا ألن وجدنا الخبر ال يقع إال بعد المباالبتداء

   .1 أن يعمال فيه

ذلك قولك عبد اهللا منطلق ، فارتفاع المبتدأ   واالبتداءأن العامل في المبتدأ هو  و يرى سيبويه
أنهما   وال بهما وعن الكوفيينباالبتداء وهو التجرد لإلسناد وارتفاع الخبر بالمبتدأ ال باالبتداء
   .2ترافعا 

  :رع العامل في رفع الفعل المضا -

 بدر الدين بن مالك في ادعىفي الفعل المضارع معنوي على الصحيح ، بل  عامل الرفع
على أنه  ، فذهب الكوفيون 3فيه موجود  تكملة شرح المهيل أنه خالف فيه وليس كذلك بل الخالف

 :يقوم زيد ، ويذهب عمرو ، واحتجوا بأن قالوا : من العوامل الناصبة والجازمة نحو  لتعريهيرتفع
إنما قلنا ذلك ألن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم فإن دخلت عليه النواصب دخله النصب 

لم يقم زيد ، وإذا لم تدخله هذه : نحو أريد أن أقوم وإن دخلت عليه الجوازم دخله الجزم نحو 
   .4 النواصب والجوازم يكون رفعا

مبتدأ وخبره وذلك المعنى وقوعه  بعامل معنوي نظير الاالرتفاعهو  و قال صاحب الكتاب
في الفعل  زيد يضرب ، وذهب البصريون إلى أن العامل: كقولك  : االسمبحيث يصح وقوع 

  . 5 الرفع إنما هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقا المضارع

                                                             

   .84 ، ص 1ابن يعيش ، شرح المفصل ، إدارة الطباعة المنيرية مصر ، دط ، دت ، ج ، ينظر 1
   .40 ، ص 5ائل الخالف ، م ابن األنباري ، اإلنصاف في مس،ينظر  -

   .126 ، ص2سيبويه ، الكتاب ، ج 2
   .258 ، ص 1 ، ج2001 ، 1السيوطي ، األشباه و النظائر في النحو ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط 3
   .438-437 ، ص 77بن األنباري ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، م ا4
   .12 ، ص 7ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ، ينظر 5
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 وذلك من وجهين أحدهما أن قيامه االسمقلنا أنه مرفوع لقيامه مقام إنما : و احتجوا بأن قالوا 
 يوجب الرفع ، فكذلك ما أشبهه والوجه الثاني أنه بقيامه االبتداء عامل معنوي فأشبه االسمام مق

 قد وقع في أقوى أحواله فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطي أقوى أإلعراب االسممقام 
   .1 االسموأقوى اإلعراب الرفع لهذا كان مرفوعا لقيامه مقام 

 وقال بعضهم ارتفع بالسبب الذي أوجب له اإلعراب ألن ارتفع بنفس المضارعةقال ثعلب 
   .2 الرفع نوع من اإلعراب

  :  من نظرية العامل ابن مضاءموقف  -7-3

العامل األساس الذي أقام عليه النحاة بنيانهم النحوي أصوله وسننه ، وهي أيضا  تعد نظرية
،  إلغائهاوالهدف من ذلك الذعا قادا انت انتقدها ، وقد إلغائه إلى مضاء األساس األول الذي دعا ابن

قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما  و : "إيمانا منه بأنها ال تفيد النحوي شيئا يقول 
الخفض  يستغني النحوي ، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه ، فمن ذلك ادعائهم أن النصب و

ون بعامل لفظي وبعامل معنوي وعبروا عن والجزم ال يكون إال بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يك
والنصب الذي في " زيد"الرفع الذي في  ، أن) ضرب زيد عمرا( :ذلك بعبارات توهم في قولنا 

   .3 " وهذا بين الفساد) ضرب(إنما أحدثه " عمر"

نحو اليسر  أن هذه العوامل يجب أن تستغني عنها ، إن أردنا للفإن ابن مضاء يرى
، وأعد تلك العوامل خطأ ويجب العودة عنها ، سواء أكانت عوامل معنوية أو لفظية ، والسهولة

لذلك يجب هدم هذه النظرية وتخليص النحو العربي منها ، ألن العامل في رأيه هو المتكلم نفسه 
و الجزم إنما هو للمتكلم فالعمل من الرفع والنصب والجر وأما في الحقيقة ومحصول الحديث ،

   .4 لشيء غيرهنفسه ال 

                                                             

   .438 ، ص 77ابن األنباري ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، م ، ينظر 1
   .258 ، ص 1السيوطي ، األشباه و النظائر في النحو ، ج ، ينظر 2
  .76محمد ابراهيم البنا ، الناشر دار االعتصام، دط ، دت ، ص : ، تح  ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة3
   .77 ، ص المرجع نفسه ،ينظر  4
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العوامل المحذوفة وتقدير متعلقات المجرورات وتقدير الضمائر كما اعترض على تقدير 
 : ـأيضا إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث وغيرها فلنبدأ ب و دعاالمستترة في المشتقات ، 

سير هذا األساس الذي انتهجه ابن مضاء من أجل تي: االعتراض على تقدير العوامل المحذوفة 
النحو العربي وتسهيله ، فهو يعترض وبشدة على تقدير العوامل المحذوفة ، وكان اعتراضه عليها 
بوصفها دليال على فساد نظرية العامل فمثال من المضمرات التي قدرها النحويون ورفضها ابن 

 فعل فيها" يا عبد اهللا"إضمار فعل متعد بعد حرف النداء ،فالنحاة يقولون إن الجملة : مضاء 
في حين ابن مضاء يرى انه ال داعي لهذا التقدير ألنه سيؤدي " أنادي"أو " أدعو"محذوف تقديره 

إلى تغيير المعنى وتحويله من أسلوب اإلنشاء إلى أسلوب الخبر واألسهل لنا أن نعرب دون تقدير 
  .  أو تأويل

جملة من الجار فالنحاة يرون أن شبه ال . و كذلك بالنسبة لتقدير متعلقات المجرورات
   .1 والمجرور ال تأتي خبرا أو صفة أو حاال أو صلة ، بل هي

متعلق " في الدار"، فيزعم النحويون أن قولنا " زيد في الدار  " :متعلقات بمحذوفات ، فمثال 
ألنهم قيدوا أنفسهم بقاعدة نحوية ال يجب الخروج عنها ، ) زيد مستقر في الدار(بمحذوف تقديره 
من عامل يعمل فيها إما   الجر إذا لم تكن زائدة ودخلت على تلك األسماء فال بدلهاوهي أن حروف

، وابن مضاء يرى ) زيد في الدار(أو مضمرا كقولنا ) زيد قائم في الدار(أن يكون ظاهرا كقولنا 
أن هذه التقريرات من شأنها أن تضيف صعوبة إلى النحو العربي وتدريسه ، لذلك البد من 

  . 2 بتعاد عن التقديراال  والتخلص منها

إذن أن ابن مضاء وجد أن الصعوبة تكمن في نظرية العامل التي شدت انتباه و في األخير 
 تقديرات وتعليالت عقدت أبواب النحو وأحكامه ،ومهما يكن من أمر فإن إلىالنحاة ،فقادتهم 

 العصور ، حتى جاء  حال ، فظلت قائمة بعد ابن مضاء ، بل ظلت حية عبرصعوبة النحو لم تجد
العصر الحديث فعادت الصيحة ،تتردد من جديد ، مما جعل الباحثين يدلون برأيهم في تسيير 

 إلىالذي هو اآلخر دعا " إحياء النحو"قواعد النحو ومن هؤالء إبراهيم مصطفى صاحب كتاب 
                                                             

   .131 ، ص ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة ،ينظر  1
   .132المرجع نفسه ، ص  ، ينظر 2
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صعوبة تكمن في  نظرية العامل وقال عنها أنها أساس مشكالت النحو وتعقيده ، بل رأى أن الإلغاء
 التي وجهت لنظرية العامل إال أننا ال االنتقاداترغم كل هذه وضع النحو وتدوين قواعده ، ولكن 

يجب أن نغفل أن لهذه النظرية دورا كبيرا في النحو العربي ، بل هي عموده الفقري بحيث يراد 
 عنها معللين لكل حكم بها تحديد الكلم ومعناه وسياقه وما ساقته العرب في ألفاظها دون الخروج

  . ووجه إعرابي بعامله دون المبالغة أو إيجاد ما ليس فيه
 

  



  

  انيـّالفصل الث
النحو العربي بين اإلبداع واإلتباع 
  موازنة بين سيبويه و ابن السراج

  
 أقسام الكالم -1

 التعريف -2

 العلة النحوية -3

 أنواع العلل النحوية -4
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  :أقسام الكالم  -1

  :التقسيم الثالثي للكلم  -1-1

كتب النحو القديمة أن يالحظ مدى اهتمام النحاة العرب بموضوع القسمة يمكن لمتصفح 
 ، 2 ، و أقسام الكلمة 1و ما يتألف منه  الكالم: الثالثية ، فقد تناولوه تحت عناوين مختلفة منها 

   .3 أقسامها الكلمة وو

العرب اهتماما بالغا بموضوع أقسام الكلم فحضوا له مكانا في مقدمات  النحاة و قد أولى
 الكلم اسم وفعل:الكتب النحوية ، واحترز بالقول أقسام الكلم وليس الكالم ، ألن عبارة سيبويه 

   .4 وحرف

اللغة كما مبعثرا من الكلمات ، كان تنظيمها الخطوة األولى لبناء منظومة قوية ،  فلما كانت
إن –ؤلي د الاألسود أبي صحيفة على ألقىأن علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنه إذ يروي 

في مقدمته  و أكد ابن بابشاذ على ذلك 5و فعل و حرف  ، اسم أشياء فيها الكالم كله ثالثة -صحت
وإنما كان الكالم ثالثة ال غير الن العبارة ، على حسب المعبر عنه ال يخلو من أن يكون :" بقوله 
 عبارة عن فاألسماء...د وعمرو أو حدثا من ذات كقام وقعد أو واسطة بين الذات وحدثها كزي ذات

                                                             

  .132 ،ص 1، ج1998 ، 1 األشموني ، شرح األشموني على ألفية ابن مالك ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1
 ،  1علي معوض ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط            :  السهيلي عبد الرحمن ، نتائج الفكر في النحو ، تح            2

   .42 ، ص 1992
 عبد الحميد هنداوي ، الناشر المكتبة التوفيقية ، مصر          : ، تح     السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع        3

   .40 ، ص 1دط ، دت ، ج
   .12ص1 ، ج1988 ، 3عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط:  سيبويه ، الكتاب ، تح 4
   .137 ، ص 2002 ، 2 ، التفكير العلمي في النحو العربي ، دار الشروق ، عمان ، ط حسن خميس الملخ5
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 عبارة عن الحدث ،والحروف عبارة عن الوسائط، فلذلك كانت ثالثة على حسب  األفعالالذات و
   .1 المعبر عنه

  كر ،عقلية ، وأغرت بعض النحاة فعمموها ، أمثال المبرد حين ذحيث تبدو القسمة الثالثية 
 من هذه -  عربيا كان أو أعجميا –حرف جاء معنى ال يخلو الكالم  و فالكالم كله اسم وفعل "

ية لغة آ العقلي واعتباره القسمة كلية ال تخرج عنها األصلالمبرد بهذا  إذ إن تصريح 2 " الثالثة
صوتية ال من اللغات تعميم في غير محله الن اللغات تختلف في أنظمتها النحوية ومسالكها

  .3والصرفية 

 الدراسة اللغوية الحديثة ترى أن هذا التقسيم ال يتصف أن "محمود السعران"و بين الدكتور 
بصفة العموم ، ويرى المرجع في تقسيم الكلمة هو اللغة موضوع الدرس ،فقد ال يصدق على لغة 

لغوي في كل لغة ال  الاالستعمالما يصدق عل أخرى ، أي أن تقسيم الكلمة ينبغي أن تحدده طبيعة 
  . 4 و فعل و حرف أن يبدأ درس لغة من اللغات بالبحث كما فيها من اسم

 الفلسفة أرسطي مأخوذ عنبأنه األساس اشتهر التقسيم الثالثي لدى الدارسين و بناء على هذا 
  ؟ أول يصح القول بتأثر هذه القسمة بمنطق أرسطو فإلى أي مدى 5اليونانية 

من قالوا بتأثر النحو العربي بمنطق أرسطو منهم أدلبير مركس ودي يعد المستشرقون أول 
شاطرهم الرأي عدد من الباحثين العرب من خالل إشكالية البحث في العالقة بين النحو  بور ، و

  . والمنطق األرسطي على اختالف دوافعهم
                                                             

 ، 1976 ، الكويـت ، دط ،  خالد عبد الكريم ، المطبعة العـصرية :  ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ، تح       1
   .92 ، ص 1ج

   .92 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج2
   .38 ، ص 1962 محمود السعران ، علم اللغة ، دار المعارف ، القاهرة ، دط ، 3
   .38 المرجع نفسه ، ص 4
   .293-292 ، دت ، ص 10ى اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط، ضح أحمد أمين 5
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بقوله أن يبين من المهتمين بالدراسة في شأن هذه العالقة وراح " الفرابي"و يعتبر الفيلسوف 
 النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين األلفاظ ويفارقه في أن علم النحو إنماالمنطق يشارك 

 قوانين تخص ألفاظ أمة ما وعلم المنطق يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ األمم كلها يعطي 
  . 1فتوصل إلى أن المنطق أشمل بكثير من النحو ، فالنحو خاص والمنطق عام 

رد الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح على بعض آراء المستشرقين والباحثين العرب من ي و
الغريب المقلق أن أشهر هذه اآلراء التي ألبست لباس البحث النزيه  و : "القائلين بهذا التأثر بقوله 

يد هي التي تنفي كل طرافة المناهج العربية في النحو ، وتنكر أن يكون النحاة أخرجوا شيئا جد
بتدع وذهبوا يقارنون بين العجز هم أعجز البيئة االجتماعية العربية على إتيان مثل هذا الصنع الم

تواضع عليه اليونان من قبلهم في علم النحو ورأوا في تقسيم العرب للكالم  ما هم ومصطلحات
لم من من زلل لم يصب به أي عا فينجوا ليتهم ما فعلوا هذا يا و تقسيما أرسطو طالسيا محضا

   .2 "قبلهم 

فذكر أن أقدم من اتخذ موقفا من القضية وزعم بوجود تأثير يوناني هو الباحث المستشرق 
الذي اقتصر برهانه على إشارة وجيزة إلى حصول هذا التأثير ، وفي أبحاث " إليناس جيدي "

ليونان ولكن الذي يقول عن أقسام الكالم أنها كانت سبعة عند نحاة ا" مركس"المستشرق األلماني 
   .3العرب لسوء الحظ لم يعرفونها فقد اقتصروا على تميز ثالثة أقسام للكالم 

بين عدد من العلماء األرسطي إذن فشيوع الرأي القائل باقتباس النحو العربي من المنطق 
واللغويين العرب تصدى له بعض الباحثين بجملة من الدراسات لتفنيد حججهم ودحضها ، وليبينوا 

عبد الرحمان "عف تلك اآلراء ، وترجيحهم القول بأصالة النحو العربي أمثال الدكتور مدى ض
 إلى اسم وفعل وحرف هو كتاب سيبويهفي رده على من اعتبر تقسيم الكلمة في " الحاج صالح 

                                                             

  .60، ص 1954محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة السعادة ، بيروت ، دط ، :  الفرابي ، إحصاء العلوم ، تح1
  .77-76، ص1954 الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو مجلة كلية اآلداب الجزائر، العدد األول سنة 2
   .77 المرجع نفسه ، ص 3
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تقسيم أرسطو نفسه للكلمة إلى اسم وفعل وأداة و أن تعريفه يضارع من بعض الوجوه التعريف 
   .1 األرسطاطاليسي

لو اخذوا تقسيم الكلم من منطق أرسطو ألخذوا أيضا بحدها ليسهل تصنيفها داخل كما أنهم 
األقسام الثالثة إذ يذكر سبويه في الكتاب خبرا سمعه من يونس عن عمر بن أبي العالء أنه يجعل 

   .2 اسما ال حرفا ألنها يسند إليها" كم "

ي العالء في تصنيف كم ضمن قسم األسماء أن المقياس الذي اعتمده عمرو بن أبحيث يتضح 
مقياس اإلسناد ، وهذا يدل على أن النحاة العرب استطاعوا التمييز بين هذه األقسام قبل كتاب 

هم معايير لغوية ال صلة لها بالمنطق األرسطي ، وبعيدا عن الحدود األرسطية ، سيبويه باستخدام
رجل وفرس وحائط حيث : فاالسم عنده " رسطوأ"ألن حد سيبويه لألقسام الثالثة يختلف عن حد 

االسم هو لفظة دالة بتواطؤ مجردة :  سيبويه في حد االسم بالتمثيل له ، أما أرسطو فعرفه التفى
من الزمان وليس واحد من أجزائها داال على انفراده وذلك أن فليس إذ أفرد معه إليس لم يدل 

فليس ) نال إنسا(وأما قولنا ...أي فرس فاره ) سقالوس الي(بانفراده على شيء كما يدل في قولك 
ينبغي أن يسمى به ، وذلك أنه ليس يقول وال قضية سالية ، فليس   اسمله أيضا باسم ، وال وضعه

اسما غير محصل ، فأما االسم إذا نصب أو خفض أو غير تغييرا مما أشبه ذلك ، فليس يكون 
   .3اسما ، لكن تصريفا من تصاريف االسم 

 بالتمثيل بينما أرسطو فقد فصل في تعريف االسم ، أما عن الفعل ىتفكسيبويه إو أن و يبد
عند سيبويه فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء وبينت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع وما هو 

   .4 كائن لم ينقطع

                                                             

   .92 ، ص 1980، 1 محمد حسين آل ياسين ، الدراسات اللغوية عند العرب ، دار مكتبة الحياة ، بيروت، ط1
   .162 ، ص1 ، ج1988 ، 3عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط:  سيبويه ، الكتاب ، تح2
   .100 ، ص 2كالة المطبوعات ، الكويت ، ج عبد الرحمن بدوي ، منطق أرسطو ، الناشر و3
   .12 ، ص1 سيبويه ، الكتاب ، ج4
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لى فيسميه الكلمة ويدل على معنى ويحمل فكرة الزمن وال يدل جزء منه عأما عند أرسطو 
   .1 معنى مستقل وهو عالمة على شيء يقال آخر

لم يقتصر على المعنى وحده كما هو الشأن عند أرسطو وإنما اعتمد على  فيظهر أن سيبويه
 والمتمثل في الصيغة والعالقة بالمصدر إذ ال مجال للقول بصحة تأثر القسمة النحوية العربية هلفظ

 تجدر بنا اإلشارة إلى أن الحدود األرسطية تسللت إلى بالتقسيم المنطقي األرسطي للكلمة ، و إنما
النحو العربي في بداية القرن الثالث الهجري يتجلى ذلك من خالل قول الزجاجي حين ينبه إلى أن 

االسم في كالم العرب ما كان فاعال أو مفعوال أو "الحد النحوي يختلف عن الحد المنطقي بقوله 
ه ، هذا الحد داخل في مقاييس النحو و أوضاعه وليس يخرج واقعا في حيز الفاعل والمفعول ب

يدخل فيه ما ليس باسم ، و إنما قلنا كالم العرب ألن لم نقصد وعليه نتكلم ،  عنه اسم البتة و ال
 صوت االسم: عن أوضاع النحو فقالوا  وألن المنطقيين وبعض النحويين قد حدوه حدا خارجا

قرون بزمان ، وليس هذا من ألفاظ النحويين و ال أوضاعهم موضوع دال باتفاق على معنى غير م
   .2 و إنما هو من كالم المنطقيين

فيه أن النحو العربي تأثر بالمنطق األرسطي بعد كتاب سيبويه ، وصار النحاة  و مما ال شك
يلجأون إلى األغلب األعم عند تصنيفهم للكلم إلى العالمات ، وهم بذلك يتبعون طريقة أرسطو في 

منفرد عن النحو  إال أن النحو يبقى دائما متميز و. حد األقسام و األبواب إلى الجنس و الفصل 
   :األرسطي فهذا ابن مالك يعرف الفعل مثال بقوله

   .3  نُـوِن َأقِْبلَنّ ِفعٌل ينْجِلـي    ِبتا فَعلْتَ وَأتَتْ ويا

                                                             

   .86 ينظر ، عبد الرحمن بدوي ، منطق أرسطو ، ص 1
   .86 الحاج صالح ، النحو العربي و منطق أرسطو ، ص 2
   .03 ابن مالك ، ألفية ابن مالك ، الناشر دار التعاون ، دط ، دت ، ص 3
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أرسطو في هذه الحدود إذن ؟ ما و غيره ، فأين يظهر أثر " ابن هشام"و مثل ذلك نجده عند 
دامت حدودهم تقوم على قرائن لفظية ترد قبل أو بعد الكلمة بينما يقوم حد أرسطو على الجنس 

  والفصل و المعنى ؟

وهكذا نخلص إلى نتيجة هامة تتمثل في أصالة القسمة الثالثية ، وتبقى أدلتهم على هذا التأثير 
  .لة إمكانية التأثرحيز الظن حيث لم تكن أدلة إثبات بل أد

ابن األنباري عن التقسيم الثالثي للكلمة وبالغ في ذلك كثيرا ، وظهر ذلك واضحا  و قد دافع
ألنا وجدنا هذه األقسام : قيل فلم قلتم إن أقسام الكالم ثالثة ال رابع لها ؟ قيل فإن : "من قوله 

ولو كان همنا قسم رابع ، لبقي في الثالثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال ويتوهم في الخيال ، 
النفس شيء ال يمكن التعبير عنه ، أال ترى أنه لو سقط أحد هذه األقسام الثالثة ، لبقي شيء في 
النفس ال يمكن التعبير عنه فلما عبر بهذه األقسام عن جميع األشياء دل على أنه ليس إال هذه 

   .1 األقسام الثالثة

  :ه عند النحاة القدامى أقسام الكلم و أسس تقسيم -1-2

  :تحديد االسم و عالماته  -1- 1-2

النحاة القدامى لالسم ، وكذا تبيين عالماته ، وذلك من خالل االطالع على اختلفت تعريفات 
لم يضع  . واضح لالسم اضطرابهم في تحديد مفهوم محدود و مؤلفاتهم التي جسدت حيرتهم ، و

 فاالسم رجل وفرس: "ثيل له ، والتمثيل غير التحديد إذ يقول سيبويه تعريفا لالسم ، بل اكتفى بالتم
  .  شكليأساسبحده الفعل تميز عنده االسم مستندا على  ، و كأنه 2" و حائط 

                                                             

   .28 ، ص 1995 ، 1فخر الدين قباوة ، دار الجيل ، بيروت ، ط: ر العربية ، تح ، أسرا ابن األنباري 1
   .12 ، ص 1 سيبويه ، الكتاب ، ج2
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أنه ما كان واقفا على معنى نحو رجل وفرس : "في االسم ) هـ285ت (و ما يراه المبرد 
   .1 "وزيد وعمرو ، وما أشبه ذلك 

مة يتميز بها االسم دخول حروف الجر عليه ، مراعيا في ذلك أن أشهر عالكما يرى 
األساس الشكلي ، و إن كنا نلمس تلميحه للمعنى الوظيفي ، كما نقل عنه أن االسم يصلح أن يكون 

التي عدها النحاة ... إذا ، كيف ، مهما ، : فاعال ، وبهذا القول تخرج بعض أقسام الكلم مثل 
  . جاء كيف مثال: ن تكون فاعال ، فال يصح أن تقول أسماء ، إال أنها ال تصلح أ

   .2 اسم وفعل و حرف: أن الكالم يتألف من ثالثة أشياء و ذكر ابن السراج 

ما دل على معنى مفرد ، وذلك المعنى يكون شخص : "لالسم فقد رأى أنه أما في تعريفه 
 كان غير شخص رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر و أما ما: وغير شخص ، فالشخص نحو 

 و الظن والعلم واليوم والليلة والساعة ، كما أن االسم ما جاز أن يخبر عنه واألكلالضرب : فنحو 
   .3 عمرو منطلق وقام بكر: نحو قولك 

نجده قد راعى الجانب الوظيفي للتقسيم ، وهو داللة االسم على معنى مجرد ففي هذه الحالة 
  . ف ضمن األسماءمن الزمن ، كما أدرج المصادر والظرو

للعالمات التي تخص االسم ، فقد ذكر ابن السراج أن االسم يعرف بأشياء كثيرة  أما بالنسبة
الرجل ، والحمار ، والضرب والحمد ، فهذا : للتعريف عليه نحو  اللتيندخول األلف والالم : منها 

 حرف الخفض عليه اليقوم ، وال اليذهب ويعرف أيضا بدخول: ال يكون في الفعل ، وال تقول 
مررت بزيد وال يجوز أن تقول مررت بيقوم ويعرف أيضا بامتناع قد وسوف من الدخول : نحو 

                                                             

   .14 ، دط ، دت ، ص محمد عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروت:  المبرد ، المقتضب ، تح 1
 ، 1 ، ج1996 ، 3، ط الرسالة ، بيـروت عبد الحسين الفتلي، مؤسسة:  ابن السراج ، األصول في النحو ، تح   2

  .35ص 
   .35 ، ص 1ج المرجع نفسه ، 3
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قد الرجل وسوف الغالم ، وذكر بعد ذلك أن قد و سوف ال يمتنعان : عليه ، أال ترى أنك ال تقول 
  . مراألفعل  أيضا من الدخول على الحرف وعلى من الدخول على االسم فقط بل يمتنعان

 الفعل ال ينعت و  أخرى بين االسم والفعل ، يلخصها أن االسم ينعتخالفيةقيما  ثم يذكر
صفة ليضرب ، واالسم ) العاقل(مررت برجل عاقل ، وال تقول يضرب عاقل ، فيكون : تقول و

: لفعل ال يكنى عنه فتضمره ال تقولضربته ، والرجل لقيته وازيد :  نحو قولك 1يكنى عنه  يضمر
كل اسم و إنما يعرف بها  ليس يعرف بها وم ضربته ، وال أقوم تركته ، و إال أن هذه األشياءيق

  . األكثر

أيضا تسعا من العالمات الشكلية التي يتميز بها االسم عن ) هـ911ت (كما ذكر السيوطي 
ة والجر  إليه واإلضافواإلسنادالنداء والتنوين ، وحرف التعريف ،  : "غيره من أقسام الكلم وهي 

   .2 "مباشرة الفعل  وحرف الجر ، وعود الضمير عليه و

آخر أن عالمات االسم كما حددها النحاة تفوق ثالثين عالمة ، من  ف في موضعيإال أنه يض
بينها اإلشارة إلى مسماة ، وعود الضمير عليه ، وإبدال اسم صريح منه ، واإلخبارية عن مباشرة 

  . الفعل

  :عالماته تحديد الفعل و  -2- 1-2

  .من أقسام الكالم الذي تناوله النحويون تعريفا وكذا تبينا لعالماته  الفعل هو قسم

الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء وبنيت لما و أما : " و قد حده سيبويه بقوله 
، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن ولم ينقطع ، فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث مضى

                                                             

   .38-37 ، ص 1 ابن السراج ، األصول في النحو ، ج1
   .09 ، ص 1 ، ج السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع2
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 يقبل :مخبرا  اذهب ، و اقتل ، واضرب ، و: ، و أما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا وحمد 
   .1 " ويذهب ويضرب ويقتل ، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن

ما أخذ من لفظ أحداث األسماء ، كما قسم الفعل إلى ماض و مضارع فالفعل عند سيبويه 
  .ى الزمن سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبالوأمر مبينا وظائفه الصرفية ، وهي داللته عل

على التعريف أن هناك كلمات اعتبرها أفعاال ولكنها غير مأخوذة من لفظ  و لكن ما يالحظ
ما دل على : "ليس وعسى ، ونعم و بئس أما ابن سراج فقد ذكر أن الفعل : أحداث االسماء مثل 

صلى "ر و إما مستقبل فالماضي كقولك إما ماض و إما حاضالزمان إما  معنى وزمان ، وذلك
يدل على " يصلي: "، يدل على أن الصالة كانت فيما مضى من الزمان والحاضر نحو قولك " زيد

يدل على أن الصالة و على أن ذلك " سيصلي"أن الصالة وعلى الوقت الحاضر ، والمستقبل نحو 
   .2 "يكون فيما يستقبل 

   :بع عالمات شكليةأن الفعل ينجلي بأرو ذكر ابن مالك 

ِلـيِلـي    ِبتا فَعلْتَ وَأتَتْ ويا افْعنْجٌل يِفع ِّن َأقِْبلَن3  نُـو.   

تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد هي العالمات التي استند ابن  و فتاء الفاعل
  . مالك إليها في تمييز الفعل عن غيره

  :تحديد الحرف و عالماته  -3- 1-2
من االسم والفعل ننتقل إلى الحرف الذي اختلفت اآلراء حوله من طرف   التعرض لكلبعد

  . النحاة
                                                             

   .12 ص 1 سيبويه ، الكتاب ، ج1
   .35 ، ص 1 ، ج ابن السراج ، األصول في النحو2
يوسف الشيخ محمـد البقـاعي ، الناشـر دار      : هللا بن يوسف ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تح              عبد ا  3

   .18الفكر للطباعة و النشر ، دط ، دت ، ص 
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ثم وسوف وواو : ما جاء لمعنى وليس باسم وال فعل نحو  : "سيبويه أن الحرف فقد ذكر 
    .1  "القسم والم اإلضافة ونحوها

  .ال يشير إلى طبيعة المعنى المدلول عليه بالحرف و واضح أنه

ال ما ال يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن االسم ، أال ترى أنك  : "ه ابن السراج بقوله وعرف
تقول إلى منطلق ، كما تقول الرجل منطلق و ال عن ذاهب ، كما تقول زيد ذاهب و ال يجوز أن 

   .2  "يكون خبرا ، ال تقول عمرو إلى و بكر عن

 لعدم جواز اإلخبار عن الحرف كما إشارة إلى المعنى الوظيفي للحرف ،و في هذا القول 
   . نخبر عن االسم

والحرف ال "إلى الفرق في االستعمال بين الحرف وغيره من أقسام الكالم كما لفت االنتباه 
تريد ألف االستفهام و من التي يجر بها لم يكن كالما ، " أمن" يأتلف منه مع الحرف كالم لو قلت

طف وقد التي تدخل على الفعل لم يكن كالما ، و لم يأتلف وكذلك لو قلت ثم قد تريد ثم التي للع
من الحرف مع الفعل كالم ، لو قلت أيقوم و لم تجر ذكر أحد و لم يعلم المخاطب أنك تشير إلى 

   .3 " إنسان لم يكن كالما و لم يأتلف أيضا منه االسم كالم لو قلت أزيد ؟ كان غير تام

وجودية ، بل عالمته أن ال يقبل شيئا من خواص أن الحرف ال عالمة له و يرى السيوطي 
   .4 االسم ، وال من خواص الفعل

              من سيبويه و ابن السراج أنهما اتفقا في التقسيم الثالثي للكلم ، إال أنهما نرى أن كال 
بالتمثيل عريفه لالسم اكتفى اختلفا في كيفية تعريفهما لكل قسم من هذه الثالثة ، فسيبويه مثال عند ت

                                                             

   .12 ، ص 1 سيبويه ، الكتاب ، ج1
   .35 ، ص 1، ج ابن السراج ، األصول في النحو 2
   .35 ، ص 1، ج المرجع نفسه 3
   .27 ، ص 1 ، جامع في شرح جمع الجوامع السيوطي ، همع الهو4
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عرفه على أنه معنى مفرد شخصي و غير شخصي وبهذا  – كما ذكرنا أنفا -أما ابن السراج . له 
يكون قد راعى الجانب الوظيفي للتقسيم ، أما بالنسبة للفعل فقد عرفه سيبويه على أنه مأخوذ من 

 و مضارع ى ثالثة أبنية ماضلفظ أحداث األسماء ، ويقصد بذلك اشتقاقه من المصدر وقسمه إل
، أما ابن السراج فقد أقر بشكل مباشر على أن الفعل مادل على معنى و زمان وقسمه إلى وأمر

اجتمعا على وجود فعل ماض  قد ماض ومضارع ومستقبل ، وبهذا يكون سيبويه و ابن السراج
   . مستقبل ومضارع واختلفا في القسم الثالث بين أمر و

ن االسم والفعل ومن هنا يتضح لنا أنه لم يشر إلى سيبويه ما هو خارج عأما الحرف عند 
  .طبيعة المعنى المدلول عليه

ومنع كون " إلى المنطلق " ذلك بالتمثيل له داخل سياق نحو أما ابن السراج فقد حده و 
الحرف خبرا و ال مخبرا عنه ، كما أشار إلى أن الحرف مع الحرف ال يمكنه أن يؤلف كالما ، 

  .نى الوظيفي للحرفوبهذا يشر إلى المع

أن النحو العربي لم يتأثر في نشأته و ال عند اكتماله في زمان الخليل و سيبويه نستخلص 
األرسطي إطالقا فالنحو في هذا الفترة كان أصيال ، و لكن حصل التأثير بالفعل في زمان  بالمنطق

عون طريقة أرسطو في ، فهم بذلك يتب ابن السراج و معاصريه من خالل تصنيفهم للكلم و عالماته
  . الفصول حد األقسام و



  بداع واإلتباعالنحو العربي بين اإل                                                                                   الفصل الثاني
 موازنة بين سيبويه و ابن السراج

 

 

43 

  :التعريف  -2

دراسة األقسام الثالثة االسم والفعل والحرف دراسة لغوية نحوية  تناول نحاة العرب
على نواح متعددة توحي بشمولية تلك الدراسة كالم العرب كله، حتى يكاد يفلت فاحتوت مستفيضة 

   .1  هذه األقسام الثالثةمنه شيء حيث اشتملت على تعريف كل قسم من

  : مفهومه  -2-1

  : لغة  - 2-1-1

بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر أو لئال يتعدى أحدهما على الحد الفصل : " و قيل 
   .2"  حد بينهما: اآلخر وجمعه حدود وفصل ما بين كل شيئين 

  . في اللغة معناه الفصل و المنعفالحد 

  : اصطالحا  - 2-1-2

الحد قول يشتمل على ما به االشتراك وعلى ما به : " في كتابه التعريفات  رجانيعرفه الج
  .  3"  االمتياز

لمسمى  اسمان األصوليينو  الحد و التعريف في عرف النحاة و الفقهاء و ذكر الفاكهي أن
   .4 " يكون كذلك إال ما كان جامعا مانعا واحد و هو ما يميز الشيء عن ما عداه و ال

                                                             

، 2004 ، 2 ينظر ، المنصف عاشور ، ظاهرة االسم في التفكير النحوي ، منشورات كلية منوبة ، تـونس ، ط        1
   .49ص 

   .)حدد( ، مادة 5 ، دت ، م1 ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط2
   .45ص  الجرجاني ، التعريفات ، 3
   .29 ، ص1988زكي فهمي األلوسي ، جامعة بغداد ، دط ، :  شرح حدود النحوية ، تح  الفاكهي ،4
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يدل على "عند المناطقة فنجدهم يفرقون بين الحد و التعريف فاألول د و التعريف أما الح
ماهية الشيء و يتركب من الجنس و الفصل ، على حين أن التعريف ال يقصد منه إال تحصيل 
صورة الشيء في الذهن أو توضيحها ، فكل حد تعريف ، وليس كل تعريف حدا تاما بل قد يكون 

   .1 " ما أو غير تامحدا ناقصا أو رسما تا

القول الدال على ماهية : عقال ال يتم إال بالحد ، و هو على تعبير أرسطو  و إدراك الشيء
  . الشيء

و غايتهم منه هو حصر الذاتيات ، فالحد عندهم هو القول   عند المنطقيين موجودفالحد
  . )جوهرها(المفصل المعرف للذات بماهيتها 

فمثال سيبويه بنى تعريفه لالسم على اعتبارات التمثيل لألشكال القدامى  أما بالنسبة للنحاة
الثالثة المذكورة وهي العاقل واختار له كلمة فرس و الجماد و اختار له كلمة حائط ، و اعتمد 

 في على معيار الوظيفة الصرفية للصيغة الفعلية المتمثل بداللتها على الحدث المرتبط بالزمن
ال يصلح إال على المقاييس البصرية إذا ما علمنا بأن  لحد الذي ذكره ، ثم أن ا2تعريفه للفعل 

المذهب الكوفي مختلف عن المذهب البصري في هذه المسألة و شرط الحد النحوي أن يكون 
   .بألفاظ متفق عليها على حد تعبير البطليوسي 

 الحرف أما الحرف عند سيبويه فهو ما لم يكن اسما و ال فعال ، و يصعب عد كالمه عن
ترك بقية ما عدا  و و الفرس و الحائط ، و لما كان لالسم مبنيا على أساس التمثيل بالرجلحدا

اسما عند النحاة كاسم االستفهام و اسم الشرط و اسم الفاعل و اسم الفعل و ما إلى ذلك مما ال 
هو موضح في إشارة له في تمثيله المتقدم ، جعل ذلك من القبيل القصور في حد االسم عنده كما 

                                                             

   .305 ، ص 1971 ، 1 جمال صليبا ، المعجم الفلسفي ، دار الكتب اللبنانية ، بيروت ، ط1
 ،  2009 ،   1 رياض السواد ، الحد النحوي و تطبيقاته ، دار الراية للنشر و التوزيـع ، عمـان ، األردن ، ط                     2

   .47ص 
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مبحث االسم و كذا يمكن القول في حده الفعل و أنه أمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء ، و هو 
تحديد فيه من القصور ، ما ال يمكن االعتداد به ألن من األفعال ما لم يؤخذ من لفظ أحداث 

رسمه في األسماء كما هو مبين في مبحث الفعل ، و لذا ال يمكن القول بصحة حد الحرف الذي 
   .1 " قوله المتقدم

 نرى -ذكرناها سابقا- و ذلك من خالل وضعه لحد االسم و عالماته أما بالنسبة البن السراج
تنويع األمثلة : أنه مثل مرحلة أخرى في البحث عن الحد المالئم لالسم و ذلك بإضافة عنصرين 

 بخصائص األمثلة المعنوية التصريح: تنويعا يشمل ما سمي فيما بعد باسم المعنى ، وثانيهما 
  . 2  االسمواستعمال مصطلح الشخص الذي ستكون له أهمية في تعريف

للفعل على معيار الصرفي المتمثل بداللة الصيغة الفعلية على معنى  و اعتمد في تعريفه
   .3 ولكن المعنى المذكور مقترن بالزمن

و اعتمد في تعريفه  بالزمنيدل على معنى ، و لكن من دون االقتران  خالفا لالسم الذي
و هو أنه ال يقع خبرا و ال يخبر عنه و ال  للحرف على الجانب السياقي الذي يقع فيه الحرف ،

   .4 كالما يؤلف منه مع الحرف

األوائل لم يعطوا اهتماما خاصا بتعريف المصطلحات النحوية ، و أن افتقاد  نرى أن النحاة
فقد كان النحو في   المرحلة التي يجتازها العلم زمن سيبويهالتعريف بالحد كان أمرا تفرضه طبيعة

بدايته ، و كان هم النحاة حينئذ جمع المادة اللغوية لحفظها و تفهمها ، ولم تكن الدراسة آنذاك قد 
  .بلغت المستولى الذي يؤهلها لتثبيت المعاني االصطالحية بشكل حدود دقيقة 

                                                             

   .82ص  رياض السواد ، الحد النحوي و تطبيقاته ، 1
   .50 ينظر ، المنصف عاشور ، ظاهرة االسم في التفكير النحوي ، ص 2
   .122 ينظر ، رياض يونس السواد ، الحد النحوي و تطبيقاته ، ص 3
   .123 ينظر ، المرجع نفسه ، ص 4
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منطقي على وجه العموم ، فهو مثال لم يعرف يخلو من التعريف ال و يكاد كتاب سيبويه
الفاعل و لم يعرف الحال و لم يعرف البدل و غير ذلك من أبواب النحو و يكتفي في األغلب بذكر 

هذا باب الفاعل الذي : اسم الباب ثم يبدأ مباشرة بعرض القواعد المستخلصة من االستعمال مثال 
  . "  عبد اهللا عمراضرب: " داه فعله إلى مفعوله و ذلك قولك يتع

بالمصطلح النحوي و هذا األخير في هذه المرحلة من علم النحو لم  فالحدود النحوية مرتبطة
يستقر بعد ، وصياغة الحدود أو التعريفات ال تستقر إال باستقرار المصطلح و عند تتبعنا للحدود 

  . التمثيل في أكثرهالنحوية في كتاب سيبويه وجدناها قليلة جدا و ما ذكر منها اعتمد على 

محاوالت ترمي إلى وضع حدود لتلك المصطلحات و ذلك بفعل تأثر  ثم ظهرت في المنهج
النحاة بأصول الفقه الذي طالما كان علماؤه يركزون عنايتهم الفائقة ويبذلون كل مجهوداتهم لوضع 

 المحدود تعريفات للمصطلحات األصولية وكان مفهوم التعريف عندهم مقصور على مجرد تمييز
عن غيره ، وهذا ما نجده واضحا في منهج نحاة هذه المرحلة حيث اكتفوا في تعريفاتهم بسرد 

  . العالمات التي تميز المحدود عن غيره

أن يمنع أن المحدود يلزم أن يدل على كل ما ذكر  " : أقول لقائل و هذا ما قاله ابن الحاجب
   .1 " هفي حده بل يكفي أن يكون فيه ما يذكر في حدود

ثم و سوف : ما جاء لمعنى و ليس باسم و ال فعل نحو " في الحرف بأنه  و منه قول سيبويه
   .2  "و واو القسم و الم اإلضافة و نحوها

 في تعريف المصطلح النحوي على يعتمدانالتعريفين أن أصحابهما كانا فالمالحظ من هذين 
ل كل ما هو داخل تحت هذا المصطلح و إنما ذكر عالماته ، مع إدراكهم أن تلك العالمات ال تشم

  . يعرف بها األكثر ، كما أشار إلى ذلك ابن السراج
                                                             

   .198 ، ص 1السترباذي ، ج ابن الحاجب ، الكافية نقال عن شرح الكافية ، ا1
   .12 ، ص 1 سيبويه ، الكتاب ، ج2
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 النحاة في غالبها اصطنعت بالمنطق و العقل من  عندوجدنا أن التعريفات و في القرن الرابع
 جراء ميل بعضهم إلى مجرد ذكر العالمات و هذا ما نجده عند ابن السراج في تعريفه لالسم على
أنه ما دل على معنى مفرد ، و هذا ما يدل على تأثره بالمنطق األرسطي ، أرسطو كذلك عرف 

 صوت ذو معنى اصطالحي ال يدل على الزمن و ال يعتبر أي صوت من  ":االسم على أنه 
   .1  "األصوات الداخلية في االسم ذا معنى بذاته بمعزل عن صوت االسم في مجموعة

هو صوت ال يؤدي معنى بعينه و كفى و لكنه يدل على الزمن كذلك ف: " أما تعريفه للفعل 
في وال يعتبر أي صوت من األصوات الداخلة في الفعل ذات معنى بذاته بمعزل عن صوت الفعل 

   .2  "مجموعة

الفعل إلى ماض و مضارع و مستقبل و أما هذا األخير موجود عند اليونان  و نرى أنه قسم
  . في تقسيمهم ألزمنة الفعل

في القرن الرابع هجري قد اصطنعت تعريفاتهم بالمنطق  و من هنا نستخلص أن النحاة
 من جراء نميل بعضهم إلى أن مجرد ذكر العالمات ال يكفي - وخاصة ابن السراج-والعقل

 وراء اينفي كذلك ما عداها من الدخول في الحد ، ومن هنا سعو لحصر جميع أفراد المحدود و ال
جامعة مانعة ثم ذكر العالمات عند الحاجة ، و هذا أنه لم تعد الغاية من تعريف إيجاد تعريفات 

تمييز المحدود و إدخالها فيه ونفى ما  مجرد المصطلحات النحوية عند هؤالء مقصورة على
  .عداها

اإلشارة إلى أصالة سيبويه و إبداعه في وضع تعريفاته ألقسام الكلم ، في  و من هنا تجدر بنا
  . ابن السراج بالمنطق و العقل و إتباعهما في تعريفاته ألقسام الكلم الثالثةحين تأثر 

                                                             

   .78 ، ص 1976 ، 1 محمد محمود عالي ، أئمة النحاة في التاريخ ، دار الشروق ، ط1
   .78ص  ينظر ، المرجع نفسه ، 2



  بداع واإلتباعالنحو العربي بين اإل                                                                                   الفصل الثاني
 موازنة بين سيبويه و ابن السراج

 

 

48 

  : العلة النحوية -3

تشابه منها  للوصول إلى أي قاعدة علمية وجب على العقل البشري أن يتبع جزئياتها و ما
يربط بعضها بعضا ، ومن هنا كانت نشأة   أي حكم تام ، ويبحث أيضا على علتها و ماإلطالق

   .1لتعليل في العربية نشأة فطرية ثم أصبحت ظاهرة عقلية لخدمة اللغة العربية و القرآن الكريم ا

  : مفهوم العلة  -3-1

  :  لغة - 3-1-1

الشربة الثانية ، وقيل العل و العلل ) : " علل(في لسان العرب البن منظور في مادة  جاء
علل بعد نهل وعله بعلة ويعله إذا سقاه السقية الثانية ، والعلة : الشرب بعد الشرب تباعا ، يقال 

   .2" المرض عل يعل و اعتل أي مرض ، وهذا علة لهذا أي سبب 

المرض ، : الشربة الثانية ، والعلة : العلل ) : " علل(العين في مادة  و ورد في كتاب
   .3" حدث يشغل صاحبه عن وجهه : ا معتل و العلة وصاحبه

هذين التعريفين أن العلة لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به الحال  نستنتج من خالل
المحل بال اختيار ، ومنه سمي المرض علة ، ألنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى 

  . الضعف

  

  
                                                             

 ،  1974  ، 3نشأتها و تطورها ، دار الفكر ، دار الفكر ، بيـروت ، ط              ينظر ، مازن المبارك ، العلة النحوية         1
   .64ص 

  .  ، مادة علل 10ابن منظور ، لسان العرب ، م  2
   . ، مادة علل3 الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، م 3
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  :  اصطالحا - 3-1-2

ما يتوقف عليه الشيء و يكون خارجا مؤثرا فيه ، : "  كتابه التعريفات في عرفها الجرجاني
  . 1" وعلة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء 

  .فالعلة النحوية هي السبب الذي أدى إلى الحكم و أوجبه أو هي تغيير المعلول عما كان عليه

  : نشأة العلة النحوية و تطورها -3-2

بن أحمد هو  العلة النحوية ، فذهب البعض إلى أن الخليلاختلف الدارسون في أولية ظهور 
،  علل النحو هو ابن إسحاق الحضرميأول من بسط القول فيها ، و يرى العض اآلخر أن أول من

هو أبو عمرو بن العالء ،  وهناك من يذهب إلى أن أول من روي عنه استعمال العرب للتعليل
   .2هانهم العلل ذن بعض ما ينطقون وقد تمثلت في أوهناك من يرى أن فصحاء العرب كانوا يعللو

   .3" وليس شيء مما يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها : " إذ قال  و سيبويه أبان هذا

في البداية ظهورا طبيعا و اتسمت بالسهولة ، ثم تطورت العلة  بيد أن هذه العلل قد ظهرت
ة و تجاوزوا في عللهم الستنباط غرائبها بعد ذلك بين النحاة ، فلكل حكم نحوي عندهم عل

   .4ونوادرها 

  

  

                                                             

   .104 الجرجاني ، التعريفات ، ص 1
   .121خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، تعليم النحو في الدرس اللغوي ، ص  ينظر ، 2
   .22ص  ، 1سيبويه ، الكتاب ، ج 3
   .122خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، تعليم النحو في الدرس اللغوي ، ص  ينظر ، 4
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  :  النحويةلالعلأنواع  -4

لقيت العلة النحوية عناية فائقة فأردفت لها المؤلفات ، و توسعت الدراسة فيها و تشبعت 
وتناولها البحث النظري المعمق ، فقسمت العلل إلى أقسام فصنفها ابن السراج إلى صنفين 

في كتابه )  ه337ت (ي التعليل عند ابن السراج ، و حصرها أبو القاسم الزجاجي سنتطرق إليها ف
   .1) علل تعليمية وعلل قياسية وعلل جدلية نظرية( في علل النحو إلى ثالثة أضرب اإليضاح

  :  العلل التعليمية -4-1

 منها ألنا لم نسمع نحن و ال غيرنا كل كالمها فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كالم العرب
 ... )قام زيد فهو قائم(ذلك أنا لما سمعنا ومثال  لفظا و إنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره ،

فمن هذا النوع من العلل قولنا  ...و ما أشبه ذلك  ... )ذهب فهو ذاهب(عرفنا اسم الفاعل فقلنا 
الخبر ألنا كذلك النها تنصب االسم و ترفع ) إن(ب  )زيدا(، إن قيل بما نصبتم ) إن زيدا قائم(

   .2 فهذا و ما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كالم العرب...علمناه و نعلمه 

هي العلة التي لم يعرفها الزجاجي و إنما أعطى لها مثال بقوله و لم :  العلل القياسية -4-2
عدي االسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول ألنها و أخواتها ضارعت الفعل المت) إن(وجب أن تنصب 

لت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول ، لفظا ، مإلى مفعول فح
ضرب : شبه بالفاعل لفظا ، فهي تشبه من األفعال ما قدم مفعوله على فاعله نحو موالمرفوع 

   .3أخاك محمد 

                                                             

   .64نشأتها و تطورها ، ص  ينظر ، مازن المبارك ، العلة النحوية 1
  .64 ، ص 1986 ، 5مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط: لزجاجي ، اإليضاح في علل النحو ، تح  ا2
   .65 ، ص  المرجع نفسه3
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  :  العلل الجدلية النظرية -4-3

بعد هذا مثل أن يقال فمن أي جهة ) إن (ما يعتل به في باب هي كل: " يقول الزجاجي 
هال حين مثلتم عملها بعمل الفعل  و ...شابهت هذه الحروف األفعال ؟ و بأي األفعال شبهتموها 

ضرب زيد عمرا امتنعتم من إجازة وقوع الجمل في موضوع : المتعدي إلى مفعول واحد نحو 
ى كالمهم إال ينقص رو ما أ ... كون جملة ؟الفاعل ال ي و ...إن زيدا أبوه قائم : فاعلها في قولكم 

   .1بعضه بعضا 

و واضح أن الزجاجي كان يولي اهتمامه أكثر للعلل التعليمية نظرا لفائدتها في التقريب 
  . والتوضيح ، أما العلل األخرى فهي زيادة في الشرح و التفسير

  :النحوي التعليل  -5
  : التعليل في كتاب سيبويه -5-1

 نرى أنه درس أساليب الكالم ليكشف عن رأيه فيها من حيث  لسيبويهابكتالمن خالل 
تناولها في  الصحة والخطأ و الحسن و القبح أو العلة و السبب ، فلم يترك سيبويه علة نحوية إال و

   .2كتابه فالعلة أهم ركن من أركان القياس النحوي 

  :أنواع العلل النحوية في كتاب سيبويه 

علة –علة االستغناء و علة اعالم أو تبين : ه عدة أنواع من العلل و هي ورد في كتاب سيبوي
علة - علة الحمل على المعنى-علة التوكيد– علة التمكن أو التصرف - علة التخفيف–االلتباس 

علة –علة القرب أو المجاورة -علة القبح-علة الفرق–علة العرض -علة المخاطب-طول الكالم

                                                             

   .65لزجاجي ، اإليضاح في علل النحو ، ص  ا1
   .122خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، تعليم النحو في الدرس اللغوي ، ص  2
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 ، غير أننا سنتطرق 1ير نظعلة ال-علة المشاكلة أو المناسبة-بهةعلة المشا–كثرة االستعمال 
  :بالتفصيل للبعض منها 

  : علة االستغناء * 

 و يستخدمها لتعليل استعمال ما 2وردت كثيرا في كتاب سيبويه  و االستغناء من العلل التي
ا تتجه مباشرة من استعماالت العرب دون غيره فهي عنده ال تقوم على االفتراض و التخيل و إنم

و يستغنون بالشيء عن الشيء : " إلى االستعمال و لذلك فإنها علة لغوية أصيلة ، إذ قال سيبويه 
فإنهم يقولون يدع و ال يقولون ودع ، ... الذي أصله في كالمهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا 

   .3" استغنوا عنها بترك 

 الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل إذا تحليله بعدم العدول عن و من أمثلتها عند سيبويه
، وهو وهي وهما  فأنا و أنت و نحن ، و أنتما و أنتم و أنتن: "أمكن االتيان بالمتصل إذ يقول 

وهن ، ال يقع شيء منهن في موضع شيء من العالمات مما ذكرنا ، وال في موضع المعتمر الذي 
  . 4" ال عالمة له ألنهم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك 

  : علة االلتباس*

عند سيبويه تفسير االلتزام العرب استعماال من االستعماالت اللغة  و هي علة كثيرا ما تأتي
  .مختلف عما ينبغي أن يكون عليه هذا االستعمال تجنبا لاللتباس الذي قد يحصل بين االستعمالين

                                                             

  .270 ، ص 2009، 1سعد خلف العوادي ، العلل النحوية في كتاب سيبويه، دار الحامد ، عمان، األردن ، ط 1
   .274 المرجع نفسه ، ص 2
   .121 ، ص 3 ج، و ينظر 25 ، ص 1يه ، الكتاب ، جسيبو ينظر ، 3
   .352-351 ، ص 2 المرجع نفسه ، ج4
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لفظ يحتمل أكثر مصطلح اللبس للداللة على الغموض الناشئ عن وجود  و قد استعمل سيبويه
من معنى أو تركيب يؤدي إلى تعدد المعنى و غموضه ، وبهذه الداللة شاع هذا المصطلح عند 

   .1باقي النحاة 

ولكن العرب تلتزم بناءه على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد  فالفعل المضارع حكمه الرفع
و إذا كان : " إذ قال سيبويه هل تفعلن و العلة هي خوف التباس فعل الواحد بفعل الجميع: نحو 

فعل الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيرت الحرف المرفوع مفتوحا لئال يلتبس الواحد بالجميع ، 
   .2 " وذلك قولك هل تفعلن ذاك ، وهل تخرجن يا زيد

  :  علة التخفيف *

يكن ذلك و هي علة تتصل بطبائع العرب في القول إذ كانوا يميلون إلى اختيار األخف إذا لم 
  . مخال بكالمهم

فيصف  بعض ظواهر اللغة من العلل التي كان يعلل بها سيبويه ، فهو يعلل و علة التخفيف
   .3تصرف العرب حيالهم بالخفة أو طلب الخفة 

كثرها ما تكون للحذف كما في في مواضيع كثيرة و أ و قد وردت هذه العلة عند سيبويه
القياس و النصب و هو قول عامة : بيتك مبني ؟ فقال و سألته عن قوله على كم جذع : "قوله

و لكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان وصارت ) من(الناس فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى 
   .4" على عوضا منها 

                                                             

   .275سعد خلف العوادي ، العلل النحوية في كتاب سيبويه ، ص  ينظر ، أ1
   .519 ، ص 3سيبويه ، الكتاب ، ج ينظر ، 2
ـ              3  ، 1999 ، 1ة تـونس ، ط  ينظر ، شعبان محمد عوض ، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ، منشورات جامع

   . 250ص 
   .160 ، ص 2سيبويه ، الكتاب ، ج 4
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  : علة الفرق *
عديدة في كتاب سيبويه ، والتعليل بها ينسب إلى العرب اللجوء إلى  وردت في مواضع

ا بغية التفرقة بين أمرين لو لم يفرقوا بينهما ألدى ذلك إلى التباس و هي علة تتصل استعمال م
   .1 إذا يعطى للحكمين المتشابهين مظهران مختلفان توخيا لدقة الداللة اإلبانةبقصد 

نون جمع المذكر السالم و كسر نون المثنى في نحو  و مثال ذلك ما علله سيبويه في فتح
: نه و بين المثنى قال سيبويه ذ فتحوا نون جمع المذكر السالم ليفرقوا بيمسلمون و مسلمان ، إ

   .2اللين  و األولى منهما حرف المد:  على حد التثنية ، لحقتها زائدتان قال أجمعتإذا و"
األولى في السكون و ترك التنوين و أنها حرف االعراب حال األولى  و الثانية نون ، و حال

ا واو مضموم ماقبلها في الرفع و في الجر و النصب ياء مكسور ما قبلها في التثنية ، إال أنه
 اإلعراببين نون االثنين كما أن حرف اللين الذي هو حرف  وفرقوا بينها ونونها مفتوحة ، 

   .3مختلف فيهما 
  : علة كثرة االستعمال *

ا مسألة جزئية من كتاب سيبويه و ال تكاد تخلو منه كثيرة الدوران في و كثرة االستعمال علة
   .4 الجزئيات التي تتناول الواقع اللغوي

إذ قال هذا باب من االبتداء يضمر ) لوال(و من أمثلتها عند سيبويه تعليله لحذف الخبر بعد 
و كان المبني عليه الذي في ...لوال عبد اهللا لكان كذا وكذا: فيه ما يبنى على االبتداء وذلك قولك 

لوال عبد اهللا كان بذلك المكان و لوال القتال كان في : ا و كذا فكأنه قال  كان في مكان كذاإلضمار
أنهم  - رحمه اهللا - في الكالم ، وزعم الخليلإياهزمان كذا وكذا ولكن هذا حذف لكثيرة استعمالهم 

   .5 أرادوا أن كنت ال تفعل غيره فافعل كذا وكذا ، ولكنهم حذفوه لكثرته في الكالم

                                                             

   .301 ص  ينظر ، شعبان محمد عوض ، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ،1
   .18 ، ص 1سيبويه ، الكتاب ، ج 2
   .377-376 ، ص 2 المرجع نفسه ، ج3
   .256 ص  ينظر ، شعبان محمد عوض ، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ،4
   .283-280 ، ص 1سيبويه ، الكتاب ، ج 5
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هذه العلل الموجودة في كتاب سيبويه نلحظ أنه لم يشر إلى مفهوم   ألنواعمن خالل ما ذكرنا
العلة ، وهذا يقودنا إلى أنه أراد وضع األحكام ، أما من خالل ذكره ألنواع العلل فنجده أنه لم 

  . يصنفها تصنيفا مباشرا ولكن أشار إليها من خالل تحليله لألمثلة المأخوذة من كالم العرب

النحوية كونه أرادها أن تكون علال تعليمية و الهدف منها  األسلوب في تعليالتهو اتبع هذا " 
تمثل مسائل اللغة كما قالتها العرب و أرادتها فهو بذلك ييسرها و يوضحها ليسهل فهمها لدى 

   .1" القارئ و ليرسخها في ذهنه أو لتعزيزها و تقويتها 

ابقوه مستمدة من روح اللغة معتمدة على سيبويه و الذين عاصروه وس و قد وجدت العلة عند
كثرة الشواهد من حيث الدليل و البرهان و الحسن من حيث طبيعتها ، ولم يعرف المسلمون ثقافة 

بناؤها بعد أن اكتملت للنحو  واإلسالمية وضع العلوم  اكتمل معرفة علمية إال بعد أن اليونان
  . تعليالته

يعلل بها سيبويه هي من تلك العلل اللغوية التي تأتي نخلص بعد هذا إلى أن العلل التي كان 
من داخل اللغة باحثة عن أسرارها مبنية لحكمة الناطقين بهذه اللغة منساقة وفق كالم العرب ، 

رت التعامل مع بوهي علل طبيعية ليس للمنطق و الفلسفة فيها نصيب ، وقد صدرت عن عقلية خ
  . سالئق العرب

و من نهج نهجة في نقل هذه اللغة من لغة قبائل إلى لغة  يبويهو بمثل هذه العلل أسهم س
  .علمية يتعلمها الناس و تدون بها العلوم 

  . اعه في وضع هذه العلل النحويةدإب أصالة سيبويه و و من هنا نستنتج

                                                             

   .285 ، ص 1جسيبويه ، الكتاب ،  1



  بداع واإلتباعالنحو العربي بين اإل                                                                                   الفصل الثاني
 موازنة بين سيبويه و ابن السراج

 

 

56 

   :ابن السراج التعليل في كتاب -5-2

 من كتاب األصول ذكر النحوية حتى إنه يقول أرى الغرض لقد اعتنى ابن السراج بالعلة
و غرضي من هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كالمهم : "العلة وذلك بقوله 

   .1" فقط ، وذكر األصول و الشائع ألنه إيجاز 

: اعتالالت النحويين على ضربين :" العلة إلى نوعين من العلل إذ يقول و يفرق ابن السراج
كل فاعل مرفوع و ضرب أخر يسمى علة العلة : الم العرب كقولنا ضرب منها هو المؤدي إلى ك

وكان  لم صار الفاعل مرفوعا و المفعول به منصوبا و لم إذا تحركه الواو و الياء: مثل أن يقولوا 
   .2 " ما قبلها مفتوحا قلبتا ألفا

   :األصول البن السراجأنواع العلل النحوية في كتاب 

علة –علة االستغناء :  لسراج عدة أنواع من العلل و هيبن اال ورد في كتاب األصول
علة فصل ، غير أننا -علة داللة–علة تخفيف –علة استعمال -علة تفريق-علة التشبيه-اللبس

   :سنتطرق بالتفصيل للبعض منها

  : علة االستغناء *

ن و إنما امتنعت م ": من التصرف حيث يقول ) ليس(و مما علله ابن السراج تعليله منع 
فيه و على  دللت على ما مضى ، و إذا قلت يكون دللت على ما هو) كان(التصرف ، أنك إذا قلت 

ما لم يقع ، و إذا قلت ليس زيد قائما اآلن أو غدا أدت ذلك المعنى الذي في يكون فلما كانت تدل 
هي من على ما يدل عليه المضارع استغنى عن المضارع فيها و لذلك لم تبن بناء األفعال التي 

                                                             

   .39 ، ص 1ابن السراج، األصول في النحو العربي ، ج 1
   .83 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج2
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من التصرف لالستغناء عن نفي الزمان   ، أي أن ليس منعت1" و بات  باع: الياء مثل  بناء
  .  الماضي بغيرها

  :  علة اللبس *

 اإلبانةتوخاها العرب في كالمهم و كانوا بدافع الحرص على  و هي من العلل التي
أن تقول أكال كان زيد يحسن عندي  و ال: والوضوح ، ومما علله ابن السراج في اللبس قوله 

طعامك من أجل أنك فرقت بين أكل و بين ما عمل فيه بعامل أخر ، و مع ذلك فيدخل لبس في 
راغبا كان زيد فيك ال تساعدهم في : الظرف نحو قولك  بعض الكالم ، و إنما يحسن مثل هذا في

أكال كان زيد أبوه  ، و إنهم جعلوا لها فضال عن غيرها في هذا المعنى و ال أجيز أيضا الظروف
كان زيد أكال أبوه طعامك للعلة نفسها بل هو هنا أقبح ألنك فرقت بين أكل وبين : طعامك أريد به 

   .2 ما ارتفع به

  :  علة تشبيه *

بأن : على اكتساب المتشابهين حكما واحدا ، ومما علله ابن السراج قوله  و هي علة تقوم
ألن معناها معنى ليس ألنها نفي ) ليس(على ) ما(عملوا و إنما أ: " قال ) ليس(تعمل عمل ) ما(

   .3"  كما إنها نفي

                                                             

   .84 ، ص 1ابن السراج، األصول في النحو العربي ، ج 1
   .59 ، ص 1جع نفسه ، ج  ينظر ، المر2
   .56 ، ص 1ج جع نفسه ،  المر3
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  :  علة تفريق *

) إن(بين حكمين مع أنهما متشابهين و منها تعليله التفريق بين  و هي العلة التي يفرق فيها
) إن(المفتوحة ال تقع فيها ) أن(و المواضع التي تقع فيها "المفتوحة حيث قال ) أن(المكسورة و 

   .1" المكسورة فمتى وجدتهما يقفان في موقع واحد فاعلم أن المعنى و التأويل مختلف 

  : علة تخفيف *

طباع العرب في القول فقد كانوا يميلون إلى اختيار األخف إذا لم يكن  و هي علة تتصل بأحد
 حديد،باب ثوب خزو : في قولنا ) من(مخال بكالمهم ومما جاء في األصول في النحو تعليل حذف 

   .2هنا استخفافا ) من(تريد ثوبا من خزو و بابا من حديد ، و إنما حذفوا 

  :  علة فصل *

و هي أن يفصل بين شيء و آخر بعالمة للتمييز بينهما ، و مما علله بها ابن السراج تعليله 
   .3لحاق التنوين األسماء التي ال تشبه الفعل 

ية ، فصنفها إلى صنفين ، فبالنسبة للصنف األول بالعلة النحواعتنى  نرى أن ابن السراج
المؤدي إلى كالم العرب تناوله بعناية وتوضيح ، أما الصنف الثاني فقد ذكره فقط ، و هذا 

فغرضي في هذا "لمحاولته اكتشاف كالم العرب و حكمتهم في كالمهم و قد وضح ذلك بقوله 
م فقط ، وذكر األصول والشائع ألنه كتاب الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كالمه

   .4 " اإليجاز

                                                             

   .49-48 ، ص 1ابن السراج، األصول في النحو العربي ، ج ينظر ، 1
   .54-53 ، ص 1 ينظر ، المرجع نفسه ، ج 2
   .126 ، ص 1 ينظر ، المرجع نفسه ، ج 3
   .39 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج 4
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 تكاد تكون من العلل - التي ذكرنا سابقا-أما بالنسبة ألنواع العلل الموجودة في كتابه 
التعليمية التي تسعى إلى تحقيق غاية النحو بتسهيل فهم القواعد ، فموقف ابن السراج مبني على 

 فالعلل التي تحقق غاية تعليمية نتعلم بها كالم العرب أو نقيس مستوى العلة و الغاية التي تحققها ،
على كالمهم ، ففي هذه المرحلة تحول التعليل إلى غاية على عكس ما كان في زمن الخليل 
وسيبويه ، أي أن التعليل كان من أجل التلقين ، فحصر العلل لم يكن غاية سيبويه ومن جاء بعده 

لنحاة أن تكون مثل هذه التعليالت منهجا و طريقا مسلوكا من النحاة كل الذي حرص عليه ا
  . للدارسين و الباحثين

أما القرن الرابع هجري فهو عصر المنطق و الكالم لحق و لهذا نجد أن هذين العلمين طغيا 
وفي هذا القرن تأسيس –طغيان كبير على كل نشاطات الحياة الفكرية عامة و النحوية خاصة 

و بذلك امتزج النحو بالمنطق و الفلسفة وقد ظهر هذا بوضوح في نحو هذه المدرسة البغدادية 
فقد زاد اهتمام النحاة بالعلة فكثرت فيها مؤلفاتهم و أطلبت أبحاثهم و فيها صنفت العلل .المرحلة 

 1 وتأثروا بالنظرة الفلسفية و الجدل الكالمي و األسلوب الفقهي و كان للبحث في العلل نصيب
أرسى أسس البحث ي سجل طغيان الفلسفة على النحو وهو الذ  أن القرن الرابعا بدغير قليل حتى

   .2النظري فيه 

 بالفلسفة و المنطق الن مثل هذا التأثر إن حدث تأثرفي بداية أمره قد  نحن ال ندع أن النحو
هذا فقد كان في عصر متأخر عن العصر الذي ندرسه فالقول بتأثر النحاة بالفلسفة و المنطق في 

  . العصر المبكر قوال ال يخلو من التعميم

                                                             

  . 2و1، اكسفورد ، ص  ةتكريتي ، مجلة العلة النحوية ، في شرح الكافية ، كلية سانت الدوليال محمد وجيه 1
   .31 محي الدين سالم ، العلل النحوية عند األندلسيين ، دار المعارف ، بيروت ، دط ، دت ، ص 2
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ل حول قضية تأثر النحو العربي بغيره من العلوم و الفلسفات الوافدة و منطق افمهما يق
 فلسفية وفدت بآراءأرسطو فليس بإمكان الباحث المنتصف القطع بأن النحاة قد تأثروا في تعليالتهم 

غوي ، ال يستطيع أحد القول بأن الخليل و سيبويه إليهم فتعاملوا معها و فرضوها على النص الل
  .  وغيرهما من نحاة هذا العصر قد تأثروا بما عند األمم من فلسفات

إلى منطلقة األول ونعني به كتاب سيبويه و هو أول أثر مدون  و إذا عدنا إلى النحو العربي
عليل اللغوي في هذا الكتاب وصل إلينا يبين جهود النحاة األقدمين في هذا العصر ، وجدنا أن الت

ماثل ال خفاء فيه وجدنا فيه كذلك من تقليب لوجوه الكالم ما يجعل من البرهنة اللغوية و االستدالل 
   .1النحوي منهج مطروق غير دخيل 

 ما يلحظ من تشابه األخرىو لعل ما يدفع إلى القول بأن النحاة قد تأثروا بالفلسفات عند األمم 
   .2 عند المسلمين و ما يوجد في القياس األرسطاليسيبين مظاهر القياس 

فقد اعتمد النحاة القياس كغيرهم من علماء المسلمين فخدعت هذه العملية المظهرية التي توحد 
اليس بعض من تصدى لبحث قضية التأثير و التأثر في النحو طبين قياس المسلمين والقياس األرس

  . 3العربي و في غيره من العلوم األخرى 

  

                                                             

   .3، أكسفورد ، ص  انت الدوليةستكريتي ، مجلة العلة النحوية ، في شرح الكافية ، كلية ال محمد وجيه 1
   .20 ، ص 1م ، ج علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسال2
 فـؤاد حنـا فـي أصـول اللغـة و النحـو ،                         ، ، و ينظـر  257 ، ص 1أحمد أمين ، ضحى االسـالم ، ج      3

  .118-112ص
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تباع المـنهج إلـى     القد حاولت في هذا البحث قدر الجهد أن أقدم دراسة وصفية وتوصلت ب            
   :أذكر أهمهامن الفصلين النظري و التطبيقي نتائج 

                      النحو في بدايته لم يكن علما قائما بذاته ، و لم يعرف بمنهج معـين ، و جـيء بـه

 و هو .ع له مفهوما كان ابن السراج هو أول من وض ربما  الستقراء كالم العرب ، و      

 "الصرف"بين  وو يعنى به تغير أواخر الكلم في تركيب ما ،           " اإلعراب"علم يميز بين    

 .بنية الكلمة مفردة  به ىويعن

          تعددت الدوافع في وضع علم النحو ، من دافع ديني و قومي و اجتماعي إلـى غيـر

 .حفظه من اللحن بغية ذلك ، وكان أبرزها الدافع الديني 

  و متشددين في وضع أحكامهم ، حيث اعتمدوا علـى مبـدأ   صريون متحفظين كان الب

الكثرة في القياس ، على عكس الكوفيين فقد اعتمدوا حتى على النادر و الشاذ و بهذا                

 .كانوا أكثر حرية من البصريين 

    ، قـد فـصلوها   و يعد العامل النحوي من أهم المواضيع التي عني بها النحاة القدامى

 إلـى  ا إال أن بعض النحاة أعدوها مشكال نحويا معقدا ، فـدعو  .و معنوية   إلى لفظية   

 .إلغاءها و التخلي عنها 

  لفلسفة المنطق ، تعتبر القسمة الثالثية للكلم عند النحاة القدامى قسمة أصيلة ال أثر فيها

ى ألننا لو تأملنا قسمة المناطقة ، لوجدنا تقسيمهم سباعي ، إضافة إلى أنهم اعتمدوا عل          

إضافة إلى أن النحو يعطي     ،  معايير و مقاييس محددة ال صلة لها بالمنطق األرسطي          
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 قوانين مـشتركة تعـم      يعطيقوانين تخص ألفاظ أمة واحدة على عكس المنطق فهو          

 .ألفاظ جمع األمم ، لذلك ال مجال للقول بتأثر القسمة النحوية 

                ، وضع التعريف أو ما يعرف بالحد ألقسام الكالم في الرعيل األول على يد سـيبويه

والمالحظ لهذه الحدود يجد أنّه قد اعتمد في تعريفاتها على التمثيل أكثر من التفـسير               

على خالف ابن السراج فقد توسع في وضع حدوده و هذا راجـع لتـسلل     . والتحليل  

 .ي فاصطبغت بالمنطق الحدود األرسطية على النحو العرب

   أصالة سيبويه في وضع حدوده في كتابه ألنه لم يتعرض لجميع المصطلحات            نلحظو 

 أن  نجـد ن وضعها فقد اكتفى بالتمثيل في معظمهـا ، و           إالنحوية كالفاعل و البدل و      

المحاوالت التي أتت بعده ، اكتفت فقط بوضع العالمات للكلم لتمييز المحـدود مـن               

رن الرابع ظهرت صبغة المنطق على النحو العربي فنجد ابن السراج في القغيره ، و 

قد اعتمد في وضع حدوده على كثرة وضع العالمات إضافة إلى تفصيله في وضعها              

 .وضعه لتعريفاتهم  تباعه لطريقتهم فياو هذا ما عرف عند المناطقة ، و بذلك ظهر 

      على خالف ابن الـسراج فقـد   نرى أن العلة النحوية عند سيبويه كانت وسيلة للتلقين 

جعلها غاية ، فكانت علل األول لغوية صدرت من سالئق العرب ، و نقلت إلى لغـة                 

لذا نجد جل علله تعليمية و في عصر ابـن الـسراج تعـددت              علمية لغرض التعليم    

المؤلفات حول العلة و صنفت العلل وسبب ذلك تأثرهم باألسلوب الفقهي و المنطـق              

  . و منهجهم تباعهم ألقيستهماو
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ـْحــق   مـلـ
  



 مـلـحـق

 63 

   : إمام النحاةبسيبويهالتعريف  -1

علم واحد من بناة الثقافة العربية و صانعي الحضارة اإلسالمية ، و ممن شاركوا في بناء 
النحو العربي و جعلوه صرحا عاليا ، و قدم أعظم كتاب تناول فيه كل قواعد اللغة العربية و سمى 

  " .الكتاب"كتابه باسم 

  :المولد و النشأة  -1-1

من قرى شيراز ببالد فارس ، " بالبيضاء " و بن عثمان بن قنبر في منطقة تعرف ولد عمر
واشتهر باسم سيبويه ، و هي كلمة فارسية تعني رائحة التفاح ، و سمي بذلك ألنه كان طيب 

  . 1الرائحة ، بميل الصورة و الشكل 

 بلدته ، و انتقل و كان مولده تقريبا في منتصف القرن الثاني الهجري ، و لم تطل إقامته في
و هو صغير مع أسرته إلى مدينة البصرة في العراق ، و كانت آنذاك من مراكز العلم الكبرى في 
العالم اإلسالمي ، تمتلئ مساجدها بحلقات العلماء في الفقه و الحديث و اللغة و األدب و غيرها من 

  .العلوم 

و كان يحب دراسة الفقه حدثين ، و بدأ سيبويه في البصرة يتردد على حلقات الفقهاء و الم
وظل فترة ... ، و كان واحدا من أكبر العلماء في عصره " حماد بن سلمة " الحديث ، و لزم حلقة 

على إثرها إلى دراسة طويلة يتتلمذ على يديه حتى حدثت له حادثة غيرت مجرى حياته ، انتقل 
هروا في تاريخ الثقافة العربية و من النحو و برع فيه ، حتى صار واحدا من أكبر النحاة الذين ظ

   .2 أكبر األسماء شهرة في التاريخ العربي 

  

  

                                                             

   .120زبيدي ، طبقات النحويين و اللغويين ، ص ال 1
أبو الفـضل إبـراهيم ، دار الكتـب المـصرية ، دط ،              :  القفطي ، أنباه الرواة على أنباه النحاة ، تح           ،ينظر   2

   .120 ، ص 3، ج1950
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  :االنتقال إلى دراسة النحو  -1-2

كان سبب ترك سيبويه لدراسة الحديث أنه وقع في خطأ نحوي أمام زمالئه فصححه له 
عه يملي على إذ سم" حماد بن سلمة " شيخه على الفور ، فذات يوم كان سيبويه في حلقة شيخه 

ما من أحد من أصحابي إال و قد أخذت عليه ليس أبا : " تالميذه قول النبي صلى اهللا عليه و سلم 
  ." الدرداء 

مصححا لشيخه ، ضنا منه أن أبا الدرداء اسم ليس التي .. ليس أبو الدرداء : فقال سيبويه 
يبويه ، إنما ليس هنا استثناء ، يا س) أخطأت(لحنت : ترفع المبتدأ و تنصب الخبر ، فقال له حماد 

، " ما من أحد من أصحابي إال و قد أخذت إال أبا الدرداء " أي بمعنى إال فيكون معنى الحديث 
   .1ال بأس سأطلب علما يجعلني ال ألحن أبدا في حديثي : فقال سيبويه 

نحو و اللغة و انتقل سيبويه إلى حلقات علماء النحو و أصحاب اللغة يدرس على أيديهم علم ال
من أمثال األخفش األكبر ، يونس بن حبيب ، و تتلمذ سيبويه على يد الخليل بن أحمد و كان أعظم 

  .شيوخه تأثيرا فيه 

و ظل سيبويه ينهل من علم هؤالء العلماء جميعا حتى بلغ مكانة عالية في النحو و اللغة ، 
عرفته الواسعة في الحديث النبوي وشهد له شيوخه بالتفوق و النبوغ فيهما ، كما شهدوا له بم

  .والقراءات القرآنية 

و لم يتوقف سيبويه عند هذا الحد من التعلم من الشيوخ و العلماء بل رحل إلى البادية و أخذ 
العربية الذين يتحدثون لغة عربية صافية لم يدخلها يتعلم اللغة مشافهة من أفواه فصحاء القبائل 

   .2شيء غريب عليها 
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  " :الكتاب"به الوحيد كتا -1-3

اشتهر سيبويه ببراعته الفائقة في النحو و العربية حتى تفوق على زمالئه و شيوخه واعترف 
باإلمامة في علم النحو و صار شيخ مدرسة النحاة البصريين ، و يعود الفضل إلى العلماء له ، 

، لم يؤلف سيبويه بين صفحات الكتاب العربية و وضع أصولها سيبويه في إرساء قواعد اللغة 
، و كان لهذا الكتاب أثر كبير في " الكتاب"غيره ، و لم يضع له عنوانا ، فاشتهر بعد وفاته باسم 

  " .قرآن النحو"علم النحو ، فاعتبره العلماء أهم كتاب ألف في هذا العلم و أطلقوا عليه 

  :وفاته  -1-4

 هـ بالبيضاء ، 180ه توفي سنة اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته و أرجح األقوال أن
   .1وعمره اثنتان و ثالثون سنة 

   :بابن السراجالتعريف  -2

هو أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي المعروف بابن السراج ، كان أحد األئمة 
   .2والمشاهير المجمع على فضله و نبله و جاللة قدره في النحو و اآلداب 

  :رحلته في طلب العلم  -2-1

أ ابن السراج في بغداد و أخذ النحو عن أبي العباس المبرد و غيره و أخذ عنه جماعة من نش
أبو السعيد السرافي و علي بن عيسى الرماني و غيرهما ، و نقل عنه الجوهري : األعيان منهم 

  .في كتابه الصحاح في مواضع عديدة 
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  :آثاره  -2-2

التي أودعها علمه في جميع الفنون التي خلف ابن السراج ثروة علمية في معظم التصانيف 
مثل األصول في النحو و هو من أجود .. برز فيها ، منها كتب في اللغة ، النحو و الصرف 
   .1و غيرهم ... الكتب المصنفة في هذا العلم ، كتاب الجمل ، الموجز 

زمانه ، كان ابن السراج واسع الثقافة حيث أنه تعمق في القديم كما أفاد من الحديث في 
فمزج بين الثقافة العربية الخالصة و بين الثقافات الوافدة على الفكر العربي آنذاك ، يتجلى ذلك في 

  .دراسة الموسيقى و المنطق و القراءات 

و لعل اهتمام ابن السراج بالنحو بدأ يظهر بعد انبهار الزجاج له حتى هم بضربه لخطأه في 
اج مسلما عليه بعد موت المبرد ، فسأل رجل الزجاج مسألة نحوية ، و ذلك عندما حضر الزج

و اهللا لو كنت : أجبه يا أبا بكر فأخطأ فانتهره الزجاج و قال : المسألة النحوية فقال البن السراج 
   .2في منزلي لضربتك 

  :كتاب األصول  -2-3

ربي ، كانت لكتاب األصول في النحو منزلة خاصة في نفوس النحاة ، أو في تاريخ النحو الع
وآلرائه أهمية كبرى كتب لها من الذيوع و االنتشار بين الدارسين ما لم يكتب إال لقلة نادرة من 

، فهذا العمل الباع الذي قام المصنفات النحوية مثل كتاب سيبويه و المقتضب ألبي العباس المبرد 
فقد جمع ابن به ابن السراج في القرن الثالث الهجري ، فجمع فيه أبواب النحو و الصرف ، 

السراج أصول العربية و أخذ مسائل سيبويه و رتبها أحسن ترتيب في كتاب أصبح المرجع إليه 
   .3و الفائدة عند اضطراب النقل و اختالفه ، و هو غاية في الشرف 
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فتفهم هذه األصول و الفصول فقد أعلنت في : " و لقد قال ابن السراج في كتاب األصول 
نحو و جمعته جمعا بحصره و فصلته تفصيال يظهره و رتبت أنواعه هذا الكتاب أسرار ال

و أبينه ليسبق إلى القلوب فهمه و يسهل على وصنوفه على مراتبها بأخصر ما يمكن من القول 
   .1متعلميه حفظه 

  :وفاته  -2-4

 هـ ببغداد في خالفة 316أجمعت معظم المراجع التي ترجمت البن السراج أنه مات سنة 
  .باهللا المقتدر 
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                                      ملخص   

 بشًءالنحو دعامة العلوم العربٌة، فال وجود لعلم منها مستقل عنه ولو  علم ٌعد

هذه العلوم .                               إلىبسٌط،و هو وسٌلة و سالح و مدخل   

و قد اخترنا سٌبوٌه و ابن السراج باعتبارهما ٌمثالن مرحلتٌن مختلفتٌن من 

علم  نشأةمراحل تطور النحو العربً، ففً القرن الثانً هجري "سٌبوٌه  بداٌة 

النحو اما القرن الرابع هجري ابن السراج فقد وجدت بعض مظاهر تا ثر النحو 

 سٌبوٌهموازنة بٌن  اإلتباعو  عاإلبدا،فجاء بحثنا موسوما ب: النحو العربً بٌن 

بالمنطق، فكانت  تأثرهو  أصالتهو ابن السراج حاولنا فٌه دراسة النحو من حٌث 

ته كان اى مدى ٌمكن التدلٌل على ان النحو العربً فً بداٌ إلىبحثنا :  إشكالٌة

سلٌل البٌئة العربٌة؟و ماهى أهم التطورات التً لحقنه فً القرون الالحقة و التً 

ت بعض مظاهر التأثر بالمنطق األرسطً؟                                    حو   

و نتج عن هذه الدراسة خطة مكونة من فصلٌن استهلٌنا هما بمقدمة ذكرنا فٌها 

أهم ما جاء فً البحث ، أما الفصل األول فنظري تناولنا فٌه مفهوم النحو و نشأته 

موازنة بٌن سٌبوٌه و ابن السراج، أما  و دوافعه، أما الفصل الثانً تطبٌقً فهو

الخاتمة فذكرنا فٌها أهم ما توصلنا إلٌه من نتائج خالل هذا البحث وكان المنهج 

 المعتمد فً هذه الدراسة منهج و صفً تحلٌلً.                              

                                النحو العربً،اإلبداع،اإلتباع،موازنة.                 الكلمات المفتاحية: 

 

 


	الغلاف
	دعاء + شكر و تقدير+ اهداء
	واجهات و فواصل
	مقدمة
	واجهات و فواصل
	الفصل الأول
	واجهات و فواصل
	الفصل الثاني
	واجهات و فواصل
	خاتمة
	واجهات و فواصل
	فهرس الموضوعات
	واجهات و فواصل
	قائمة المصادر و المراجع
	واجهات و فواصل
	ملحق
	ملخص

