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يف الدرس العريب احلديث من حيث  يف اللغةنظرية احلجاج  هتدف هذه الدراسة إىل تسليط البحث على :ملخص 
حديثة غربية في األصل نظرية وهي ،العريب احلديثاللغوي ا اإلجيايب يف تنمية وتطوير الدرس ، وأثرمهاالستيعاب واملمارسة

أوهلما ركزت فيه  ؛متالزمنيقد اختذت هذه الدراسة مسارين و ، انتقلت إىل حقل الدراسات اللغوية العربية احلديثةاملنشأ، 
من  والتحول الوظيفي  إىل النظرية احلجاجية،على التعريف بالنظرية من حيث االنبثاق اإلبستيمولوجي من األفعال اللغوية 

ثانيهما اجتهدت فيه يف  ألنه إكسري احلجاج ومادته، عمدة ذلك التحول التوجيهإىل الوظيفة احلجاجية، الوظيفة اإلخبارية
، وهي عبارة عن أمثلة أوردها اللغويون العرب احملدثون كشواهد على ارسات التطبيقية هلذه النظريةاستحضار بعض املم

كل ذلك   ،وشعرهانثرها قرآهناو  صالحية زرع هذه النظرية يف حقل الدراسات اللغوية العربية، وتطبيقها على النصوص العربية
أن نظرية احلجاج يف اللغة وتطبيقاهتا يف  واملرتمجة احرتاما لعنوان الدراسة؛ وكانت النتيجة صليةمن خالل املؤلفات العربيةاأل

، وبشارة توطنها يف أمارة صالحيتها، والزالت تلقاه يوما بعد يوم، وما ذاك إال لدرس العريب احلديث قد القت استحساناا
 .وتلك سنة ماضية يف حركية العلوم وتطويرها بال استثناء ،الدرس العريب اللغوي احلديث

Abstract: This study aims to shed light on the theory of pilgrims in the modern Arabic lesson in terms 

of assimilation and practice, and their positive impact on the development and development of 

modern Arabic linguistic lesson. The first study focused on the definition of the theory in terms of the 

emergence of epistemological from linguistic acts to the theory of pilgrimage, and the shift from the 

function of news to the function of the pilgrim, the mayor of that shift orientation because it is the 

elixir of pilgrims and its material, This is an example presented by the updated Arabic linguists as 

evidence of the validity of this theory in the field of Arabic linguistic studies and its application to the 

Arabic texts of its Qur'an, its prose and poetry, all through the original and translated Arabic 

literature in respect of the title of the study; The theory of pilgrims in the language and its 

applications in the modern Arabic lesson has been well received, and is still receiving it day after 

day, and this is only the emirate of its validity, and the gospel of its settlement in the modern Arabic 

linguistic lesson, and this past year in the mobility of science and development without exception. 

 
لأللسين الفرنسي  هي نظرية لسانية حديثة  اللغوياحلجاج نظرية :ية الحجاج في اللغةمفهوم نظر  -1

فهي هنا قيد مانع من االختالط " اللغوي"، وأدعو القارئ هنا للرتكيز معي على الصفة (O. Ducrot)أوزوالد ديكرو 
املنطقي، وما يعنينا يف هذا املقام املقاربة اللغوية ليست لغوية، كاحلجاج البالغي، واحلجاج  اليتببقية املقاربات احلجاجية، 

  1؛ اليت تناولت احلجاج من وجهة نظر قولية تداولية، إذ حبثت عن الوظيفة احلجاجية للعبارة اللسانية(اللسانية)
را انبثقت نظرية احلجاج يف للغة  من داخل نظرية األفعال اللغوية لكل من أوستني، وسريل، وهي نظرية تقدم تصو  

جديدا للمعين من حيث طبيعته وجماله، وهي تندرج ضمن تيار حديث يف اللسانيات، ظهرت على يد األلسين الفرنسي 
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احلجاج يف "، يف كتابه -االقتضاء، والحجاج: بعد إضافته فعلني لغويني مها -، (O. Ducrot)"أوزوالد ديكرو"
مبشاركة زميله جون كلود أنسكومرب  الذي ألفه م،3891عام  ( langue)L'argumentation Dans La"اللغة

(Jean Cloud Anscombre)،  مفادها أن اللغة حتمل يف جوهرها بعدا حجاجيا، ومن َثمَّ فهي ال ترى بأن
ومن األخري  2.الوظيفة  اإلبالغية اإلخبارية هي الوظيفة األساس والوحيدة للغة، بل إن الوظيفة احلجاجية هي أهم وظائفها

فما الفعل احلجاجي إال نوع من األفعال اإلجنازية اليت حيققها "انبثقت نظرية احلجاج يف اللغة؛وبناء عليه(جاجفعل احل)
 3,"الفعل التلفظي يف بعده الغرضي

إىل جانب الوصفية؛ ليرتاجع الحقا مؤكدا أنه إذا ( األدائية)قد أثبت أوسنت نوعا آخر من اجلمل، وهي اإلنشائية ف 
 :ثالثة أضرب من األعمال اللغوية، أوهلا لفينا كل عبارة تامة تتضمن على األقل فعال لغويا واحدا من بنيأنعمنا النظر أ

 :ويتحقق بقولنا شيئا ما، وثالثها العمل المتضمن في القول، :ويتحقق مبجرد التلفظ بشيء ما، وثانيها العمل القولي،
 .ومنهانتبه ديكرو إىل فعل احلجاج ويتحقق نتيجة قولنا شيئا ما؛ هو عمل التأثير بالقول،

أسست هذه النظرية مفهوما جديدا للحجاج خيتلف عن مفهوم بريملان وتيتيكا، يقوم أساسا على اللغة خبالف 
فهي تفرتض أن اللغة " مفهوم بريملان القائم على تقنيات وأساليب يف اخلطاب، تكون شبه منطقية، أو شكلية، أو رياضية،

ليست هلا باألساس وظيفة التمثيل والوصف؛ والنتيجة النظرية املتولدة من ذلك هي أن القيمة املرجعية لألقوال ليست من 
ويف مقابل ذلك جند أن القيم احلجاجية اليت تعتربها بصفة . الناحية الداللية قيمة من درجة أوىل، بل قيمة من درجة ثانية

" أنسكومرب"لخطاب أو السياق التداويل، هي قيم من درجة أوىل مسجلة يف البنية اللغوية ذاهتا لدى عامة آثارا ل
 4"".دكرو"و

وظيفة حجاجية، مؤشر هلا يف البنية ( Intrinscèque)وبعبارة أكثر وضوحا؛ اللغة حتمل وبصفة ذاتية جوهرية
مبدأ  فأرسى بذلك5رفية، والنحوية، والداللية، والتداولية؛اللغوية مجال وأقواال، فهي موجودة يف الظواهر الصوتية، والص

أن البعد احلجاجي سابق عن البعد اإلخباري يف الكالم، فكل كالم حسب هذه النظرية هو حجاجي : تداوليا  فحواه
هتتم  بالقوة، قبل أن يقوم بدوره اإلخباري اإلعالمي، فالسمة احلجاجية منغرسة يف اللغة أصالة؛ فهي نظرية لسانية

بالوسائل اللغوية وإمكاناهتا الطبيعية احلجاجية، بعيدا عن املنطق األرسطي وأحافريه الشكلية؛ وعليه فخالصة عالقة اللغة 
؛ وذلك جتسيد "أن ال تواصل من غير حجاج، وال حجاج من غير تواصل" :باحلجاج من هذا املنظور احلداثي  هي

 6.كما يرى أبو بكر العزاوي  ،"أننا نتكلم عامة بقصد التأثير "لتلك الفكرة الشائعة اليت مفادها 
     جتهد اللغويون ا :نظرية الحجاج وتحول االهتمام من المعنى اإلخباري إلى المعنى الحجاجي -2

يف حبث الفروق بني هذين النمطني من املعىن، وخّصومها جبملة من البحوث والدراسات؛ وقد خلصوا إىل أن هناك أنواعا 
فة من املعىن الظاهر، نذكر منها املعىن احلريف ، واملعىن البنيوي،واملعىن املعجمي، واملعىن اإلخباري اإلعالمي، وغريها، خمتل

وأنواعا من املعىن الضمين، نذكر منها  االقتضاء، واالستلزام الداليل، والتضمني، واملعنىاحلجاجي، وغريها، وقد ذهب 
ا وحديثا إىل أن وظيفة اللغة األساسية هي وصف الكون واإلخبار عنه، قناعة منهم أن العديد من الفالسفة واللغويني قدمي

اللغة ليست سوى جمرد نظام من الرموز توظف أساسا يف نقل املعلومة الواصفة للعامل، مرجئني املعاين األخرى إىل مراتب 
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لتقليل من أمهية هذا التوجه، وحماولة إبراز هامشية ثانوية، ويف املقابل كانت هناك حماوالت منذ القدمي تستميت يف ا
حمدودية اجلمل واألقوال اليت هلا وظيفة وصفية متثيلية للعامل، ويف هذا اإلطار تندرج نظرية احلجاج، إطار ميكن أن نسمية 

، اليت تعد املعىن اإلخباري (La sèmantique informationnelle)بالدالليات غري اإلعالمية أو غري اإلخبارية
 7.ثانويا وهامشيا بالنسبة للمعاين األخرى

وهنا جيب أن ننّوه أن البالغيني العرب القدماء بتقسيمهم اللفظ املفيد إىل خرب وإنشاء، كانوا يسبحون يف فلك  
خمتلفة يف اهلوية املعرفية للتمييز بني اخلرب  توصلوا إىل وضع معايري علمية متفاوتة الدقة،" هذا التيار، بل كانوا ّروادا له، فقد

" واإلنشاء، وأن آخر ما استقرت عليه البالغة العربية يف مراحل نضجها، هو التصور الذي مييز بني األسلوبينبمعيار
؛ وقد متخض عن هذين املعيارين خصوصا تعريف دقيق لكل من اخلرب "إيجاد النسبة الخارجية"ومعيار " القصد

 8".وأن األول من هذين معيار تداويل، والثاين منهما معيار منطقي واإلنشاء،
يف )فنظرية احلجاج لديكرو ومن وقبلها نظرية األعمال اللغوية ألوستني وسريل، ومن قبلهم البالغيون العرب 

تتابعي تراتيب للعالقة تشكل تيارا تداوليا يعارض تيار الداللة املنطقية القائم على تصور خطي ( تفريقهم بني اخلرب واإلنشاء
فدراسة اللغة سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية، ترتكز حسب هذا التصور على مراحل " بني الرتكيب والداللة والتداول 

، وتعىن الداللة بالعالقة بني العالمات "حنويتها"يعىن الرتكيب يف أوهلا بقواعد التوليف بني املكونات اللغوية لتحديد : ثالث
واحلكم على اجلملة بالصدق أوالكذب،انطالقا من ضبط مدى استيفائها لشروط الصدق، ويعىن التداول أخريا  ومراجعها،

باستعمال اجلمل يف التخاطب للبحث يف مدي مناسبتها للمقام، أو خروجها عن املوضوع، وحتديد العمل القويل املتحقق 
إذن هناك صنفان من 9؛"ه املتكلم من خالل ذلك القولهل جتيز ظروف التخاطب إجنازه؟ وما التأثري الذي يسعى إلي

اخلطاب اللغوي يهدف أحدمها إىل نقل املعلومة كما هي دون زيادة أو نقصان بدءا باألحداث احلقرية إىل األحداث 
يه اجلليلة، ويدخل فيه األخبار اليومية والنظريات العلمية، حيث يلعب فيها املرسل دور الصحفي أو الراوي، ويشرتط ف

 . الصدق واملوضوعية، مكتفيا يف ذلك بنقل املعلومة اخلرب إىل املتلقي لتفهم وتعلم فقط
أما ثانيهما فيتجاوز به صاحبه الفهم إىل غاية أبعد أال وهي إقناع املتلقي مبحتوى خطابه، ومن َث صدقها الذي  

إن اللسان : يرفضان املبدأ القائل(رو وأنسكومربديك)إهنما . غالبا ما يرتجم إىل سلوكات عملية بالفعل، أو الكف، والرتك
إننا نريد أن نصل إىل القول إن اإلخبارية يف الواقع . "يستخدم للتواصل باملعىن الضيق للعبارة، أي لنقل املعلومة أو اخلرب

ر جوهرية مبمارسة تعد من درجة ثانية باملقارنة مع احلجاجية، فالزعم بوصف احلقيقة قد ال يكون إذن إال ِقناعا لزعم أكث
 10".ضغط على آراء اآلخر

اللغة حجاجية يف ذاهتا أي أهنا ال حتمل فقط معلومات وتعبريا، ولكنها حتتوي يف نفسها، وبصرف " لقد بّينا أن 
فامللفوظات إذن تتضمن قضية حجاجية ليست مضافة أو  11".النظر عن استعماهلا يف السياق على عناصر حجاجية حبتة 

ا كامنة يف اللغة بوصفها عمادا لكل داللة، وعليه فاحلجاج مل يعد نشاطا لسانيا ثانويا من بني أنشطة دخيلة، ولكنه
. " ومع العوامل التداولية اخلارجية تشتد الظاهرة وتتقوى12أخرى، ولكنه أساس املعىن عينه، وأساس تأويل اخلطاب؛

فاللغة حتمل بعدا  13".نفصل عن شروط تكوُّنه وسريورتهفاحلجج ال تنبين يف فراغ وال تصاغ يف جمال معزول، أو سياق م
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حجاجيا يف مجيع مستوياهتا، فهي عند أوزوالد ديكرو وسيلة للسجال بني الذوات البشرية، واحلجاج جوهرها بصرف النظر 
 14.عن استعماالهتا املختلفة

ية ديكرو وزميله جتدر اإلشارة هنا إىل أهم مفهوم يف نظر  :التوجيه إكسيرنظرية الحجاج في اللغة -1
إن هذا : ؛ إذ حصرا فيه غاية احلجاج ووظيفته، فحينما نقول لشخص ما(L'orientation)احلجاجية وهو التوجيه 

الفندق مريح، وتتوفر فيه مجيع وسائل الراحة، فنحن ال نريد إخباره بذلك بقدر ما ندعوه إىل زيارته، فنحن جهدنا أنفسنا 
ته  هبذا الفندق سيكون هلا األثر اإلجيايب عليه، ومن َث فهي دعوة لإلقامة هبذا الفندق، يف توجيهه إىل استنتاج أن إقام

 15.فاإلخبارية إذن ثانوية بالنسبة للوظيفة احلجاجية
تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب، وبعبارة "الحظ ديكرو أن بني بعض األقوال اللغوية  املتوالية تشكل  

إن  . بعضها هو مبثابة احلجج اللغوية، وبعضها اآلخر هو مبثابة النتائج اليت تستنتج منهامتواليات من األقوال، ...أخرى
كون اللغة هلا وظيفة حجاجية يعين أن التسلسالت اخلطابية حمددة ال بواسطة الوقائع املعرب عنها داخل االقوال فقط، 

 16".للغوية اليت مت توظيفها وتشغيلهاولكنها حمددة أيضا بواسطة بنية هذه األقوال نفسها، وبواسطة املواد ا
يعين وجود طابع استداليل يف بنية اللغة الطبيعية، ووجود عالقات استنباطية بني مكوناهتا دون "إن منطق اللغة  

توجد بني بعض ملفوظات اللغة :"وهذا ما أكده ديكرو حني قال 17،"اللجوء إىل اصطناع هذه املكونات، أو صورنتها
 18".حتمية، حيث إننا عندما نقبل هذه امللفوظات؛ نكون جمربين على تقبل  بعضها اآلخرالطبيعية عالقات 

هي اليت تسمح باتباع ملفوظ ( Orientations argumentatives)إذن هذهالتوجيهات احلجاجية  
ليت  قد تكون معني مللفوظ آخر، ومتنع متابعته مبلفوظات أخرى، أي أهنا ترجع نتيجة معينة دون غريها من النتائج، ا

مصرحا هبا، أو متضمنة يف القول، أو قل إهنا اليت تتحكم يف بنية منطق اللغة بناء وسريورة، ونتيجة؛أي من خالهلا تتحدد 
غايات اخلطاب احلجاجي اليت يسعى لفرضها على املخاطب، كنتيجة حتمية ووحيدة؛ ومن هذا املنطلق تتعاظم سلطة 

 19.ام أي حجاج مضاد؛ من شأنه أن يبطل ذلك التوجيه احلجاجي أو أن يضعفهاخلطاب احلجاجي بسده كل الطرق أم
 :و مجلة القول أن نظريتهما تقوم على ثالثة أسس وهي 

 .الوظيفة األساسية للغة هي احلجاج -3
 .املكون احلجاجي يف املعىن أساسي، واملكون اإلخباري ثانوي -2
 20.عدم الفصل بني الدالليات والتداوليات -1
مراعاة حلجم البحث آثرت الوقوف على مناذج  :نظرية الحجاج في اللغة وتحليل الخطابات العربية -4

 :مقتضبة على النحو التايل
حيدثان بفعل تتابع وترابط ( وظيفيت احلجاج والتوجيه)بينا آنفا أن فعلي احلجاج والتوجيه: النثر 4-1 

وبعضها اآلخر نتائج،وهذه النتائج بعضها ظاهر وبعضها  األقوال يف سلسلة كالمية، يكون بعضها حججا،
اطب استنتاجها ال من مضامني هذه األقوال اإلخبارية، بل اعتمادا على بنيتها اللغوية  مسترت، وعلى املخم

 :، وقد ضرب الباحثان مجلة من األمثلة منها قولنا21فحسب
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 ".لنخرج إلى النزهة بما أن الطقس جميل" -
 ."خرج للنزهةالطقس جميل فلن"أو  -
 .هو الطقس جميل، وهو الحجة 1يكون ق -
 .فلنخرج للنزهة، وهو النتيجة 2ويكون ق -

 :وقد تكون النتيجة، ضمنية لكنهما يشرتطان سهولة الوصول إليها، ومثال ذلك احلوار التايل
 هل ترغب يف مرافقيت لنشاهد هذا الشريط السينمائي؟ -
 .لقد شاهدته -

 22.لقد شاهدته حجة موصلة إىل نتيجة مفاده أنه ال يريد املرافقة ملشاهدة الشريط :فقولنا
 :وميكن أن نأخذ أمثلة أخري مثل

 .السماء صافية -
 .البرد قارس -
 .الجو جميل -

، فهل يريد أن خيرب السامع بشيء جيهله، الشك أن السامع يرى (السماء صافية)فعندما يتلفظ متكلم باجلملة األوىل مثال
ويف مثل هذه احلال يفقد القول طبيعته اإلخبارية، وبعبارة أدق وظيفته  -إال إذا كان أعمى-املتكلم أن السماء صافية مثل 

حا اجملال للمكون  ِِ ِِ اإلخبارية، وإن ظل حمتفظا مبحتواه القضوي اإلخباري، لكنه يتزحلق إىل درجة ثانوية هامشية، ُمفِس
 :نتاج املتواليات التاليةالداليل احلجاجي، وهو الذي يوجهنا الست

 .السماء صافية لنخرج إلى النزهة -
 .السماء صافية لنتجول قليال -
 .لنذهب إلى الشاطئ، وهكذا -

وهكذا تكشفت النتيجة املتوارية خلف املكون الداليل احلجاجي؛ وما كان هلا أن تظهر لواله، فهو الذي يتحكم يف قوانني 
 23.هذا املثال يقال عن املثالني اآلخرين اشتغال األقوال داخل اخلطاب، وما قيل عن

َسبِّح اْسَم رَبَِّك ﴿ :لنرتق إىل مثال قرآين، ولتكن آيات مطلع سورة األعلى، وهي قوله تعاىل:القرآن 4-2 
باآلية  تبدأ السورةحيث 24.﴾َأْخَرَج الَمْرَعى َفَجَعَلُه غُثَاًء َأْحَوى وال ذ ي ي َقد ر فَ َهَدىذ  اأَلْعلى الذي َخَلَق َفَسّوى وال  

اطبني﴾ َسبِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعلى ﴿ ويدفهم للعمل هبا، ويقتضي هذا ( عباده)كنتيجة يريد اهلل عز وجل أن يقنع هبا املخم
 :االستدالل حىت يكون مقنعا وللعمل دافعا، إيراد احلجج القولية املفضية إليها؛ فكانت اآليات األربع املوالية

 .﴾َفَسّوىَخَلَق  ال ذ ي﴿  -
 .﴾وال ذ ي َقد ر فَ َهَدى ﴿ -
 .  ﴾َأْخَرَج الَمْرَعىوال ذ ي  ﴿ -
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 .﴾َفَجَعَلُه غُثَاًء َأْحَوى ﴿ -
فهذه احلجج وحجج أخرى مبثوثة يف السورة، ميكن استنباطها عند التدقيق؛ كلها ختدم نتيجة واحدة، وهي  

إفراده بالعبادة، فمن خالل املقطع األول من السورة تسبيحه سبحانه وتعاىل، وليس التسبيح سوى تنزيهه عن الشريك، و 
نكتشف تلك الشبكة احلجاجية القائمة بني النتيجة وثالث حجج تلتها، كلها تسري يف اجتاه واحد خيدم النتيجة ويقويها، 

 :حو التايلوميكن صياغة عالقات هذه الشبكة بأساليب أخري، تتربج من خالهلا الروابط احلجاجية، وبصور خمتلفة على الن
 ... هو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى ألنهسبح اسم ربك األعلى  -3
 .فسبحه إذن...ربك هو الذي خلق فسّوى، وقدر فهدي بما أن -2
 .25خلق فسوى،وقدر فهدى، فسبحهإن ربك  -1

  .وقائمة االحتماالت تطول ولكن يكفي منها ما أشرنا إليه يف هذه العجالة 
ميكن التدليل لوظيفة الشعر احلجاجية اعتمادا على حجج تتجاوز مفهوم احلجاج وقضاياه : الشعر 4-3 

النظرية، إهنا احلجج الواقعية، إهنا آثاره وأفعاله يف املتلقي،وهي كثرية وفرية يف كتب الشعر، وتاريخ األدب، سوف نورد 
 :بعضا منها

ليلى بنت النضر بن حارث بن ِكلدة ملا عرضت للنيب ومن قدر الشعر وموقعه يف النفع والضر أن : "قال اجلاحظ 
وهو يطوف بالبيت، واستوقفته وجذبت رداءه حىت انكشف ِمنكبه، وأنشدته شعرها بعد مقتل  -صلى اهلل عليه وسلم  -

 ".لو كنت مسعت شعرها هذا ما قتلته: "-صلى اهلل عليه وسلم  -أبيها، قال رسول اهلل 
 :والشعر هو 

يب  ٍة       ف ي قَ ْوم َها والَف ْحُل َفْحٌل ُمْعر ُق  ْنُء َنج   َأُمَحَمٌد َها أَْنَت ض 
 َما َكاَن َضر َك لو َمن َْنَت وربّما     َمن  الفتى وهو الَمغ يظ الُمْحن     قُ 
َرُب َما تَ رَْكَت قَ َرابًَة      وَأَحقُُّهم إن كان ع ْتٌق يُ ْعَت   ُق    26فالن ْضُر َأق ْ

تزوج شيخ من األعراب جارية من رهطه، وطمع أن تلد له غالما، فولدت له جارية؛ فهجرها وهجر : "وقال أيضا
ا منه، وهي تقول هم يَّت م ْوٍل، وإذا هي تُ رَِّقص بُ ن م  :منزهلا، وصار يأوي إىل غري بيتها، فمر خِببائها بعد حم

 لذي يليَنا ما ألبي حمزَة ال يأتين    َ   ا    َيظ ُل في البيت  ا
 غضباَن أن ال نلَد البنيَنا    تاهلل  ما ذاَك بأيديَنا

 وإنما نأخُذ ما ُأْعط يَنا 
يَّتمهام، وقال ظلمتكما ورب : فلّما مسع األبيات؛ مرَّ الشيخ حنومها حضرا حىت وجل عليهما اخلِباء، وقبَّل بُ ن م

 .27"الكعبة
سلمني عام فتح مكة،  وكان من أشّد الناس عداوة هلل فمفاد اخلرب األول أن النضر بن حارث وقع يف أسر امل

قد أوصى الفاحتني بقتلهم، وإن  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولرسوله وللمؤمنني، هو وجمموعة من الشعراء واملغنيات، وكان 
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فاعرتضته وهو بقتله؛ فجاءت ابنته ليلى  –صلى اهلل عليه وسلم  -وجدوهم ُمعملَِّقني بأستار الكعبة، فلما جيء به أمر 
 .يطوف بالكعبة، وأنشدته تلك األبيات، ف مرمقَّ حلاهلا، وتأثر لدرجة أنه لو مسع هذا الشعر قبل تنفيذ احلكم لعفا عنه

وبطله شيخ  أما اخلرب الثاين فقد أورده اجلاحظ بكل مالبساته التداولية حىت تربز فيه الوظيفة احلجاجية وبقّوة، 
أعرايب تزوج جارية من قومه راجيا أن يرزق منها بولد ذكر يكون عقبا له من بعده، فلم تتحقق األمنية، ورزق بنية فغضب 
وهجر بيت الزوجية، وبعد سنة كاملة مير جبوار خبائها ويتلقى قدرا تلك األبيات الشعرية، فأثرت فيه ودفعته إىل ارتكاب 

 .خول اخلِباء،وتقبيل البنت، واالعتذار هلماجمموعة من األفعال، وهي د
وعلى هذا املنوال تتواتر األخبار يف املصادر العربية كاشفة سلطة الشعر  ووظيفته احلجاجية، اليت كانت حكرا  

ا ومربزة قدرته العجيبة على تغيري الواقع وتوجيه املتلقي حنو غاية رمسه"على اخلطابة، ومقاالت الفالسفة،وعلماء الكالم 
 . 28"الشاعر بالصورة واللغة واإليقاع

ولنورد مثاال آخر من الشعر القدمي، وحناول حتليليه حجاجيا بطريقة حديثة، وليكن مثالنا األبيات التالية من معلقة  
ضري، يقول فيها

ُ
 :عنرتة بن شداد العبسي امل
 جاهلًة بما لْم تعلم  ي هال  سألت  الخيَل يا ابنَة مالٍك   إْن كنت                           
 إْذ ال أزاُل على رحالة  سابٍح    نَ ْهٍد تعاَورُُه الُكَماُة ُمَكل    مُ                          
َد الَوقيعَة أن ن ي   أْغَشى الَوَغى وأع فُّ ع ْنَد الَمْغَنم                             ِ  29.ُيْخب ْرك َمْن َشه 

القدمية للشعر تقول إن هذه األبيات تصوير للمواقف احلربية وبيان لبسالة وشجاعة الشاعر، وغرضها  والشروح 
أما الدراسات احلجاجية اللغوية  . االفتخار، َث تشرع يف شرح املفردات والتشبيهات واالستعارات وال تزيد على ذلك

، أو قل معىن املعىن، وهو احلجاج، فكأن عنرتة العبد احلديثة، فتِقرُّ غرض االفتخار، وحتاول أن تبحث عن غرض الغرض
أنا كفؤ لِك وإن كنت عبدا أسودا؛ ألنين أمتلك من الصفات احلميدة، واخلصال اجمليدة ما يغطي تلك : األسود يقول لعبلة

والدم، واقتحام سوح الصفات اخلمْلقيةاليت مل أكتسبها طوعا، وال أثر يل فيها، خبالف الصفات اخلُلُقية اليت نلتها بالعرق 
الوغى، كالشجاعة والصرب والعفة، وإذا كنت التعلمني ذلك فاسأيل عين الفرسان من قومِك، فقد علموا شجاعيت وصربي 
وثبايت على سرج فرسي وإن اجتمع على األبطال وتكاثرت على اجلروح؛ حىت إذا انكشف األعداء وفروا من ساحة املعركة 

: ت وتعففت عنها، وتلك خصلة نادرة الوجود، وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالتاركني وراءهم املغامن ترفع
 :وذلك حني مسع قوله" ما ذكر لي أعرابي قط فأحببت أن أراهإال عنترة"

 30.ولقْد أبيُت َعَلى الط َوى وأَظلُُّه      حتَى أناَل به  كريَم المأكل  
بعضها حجج، ؛كالمية  ةسللهي عبارة عن س هذه األبيات جتعلجاجيةمن وجهة حهذه األبيات حتليل وميكن  

 :الشكل التايلعلى ،وبعضها نتائج
 .أنا شجاع -
 .أنا صبور -
 .عفيف أنا -
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 .الشجعان من الفرسان يشهدون بذلك -
 .أنا كفؤ لك   "إذن": والنتيجة الضمنية -

، وكلها ختدم نتيجة أو فهذه احلجج وحجج أخرى ميكن استنباطها من خالل اإلملام بالعناصر التداولية هلذه املعلقة
ل و نتائج ذات اجتاه واحد؛ أي نتيجة كربى واحدة، ومن أهم مميزات احلجج اللغوية املرونة وقابلية احلركة، وقب

 :وتغيري الرابط على النحو التايل ،ثال السابق، فيمكن مثال قلب املخمتلفةحجاجية الدخول على روابط 
 .أنا كفؤ لك: النتيجة الضمنية -
 ، (1حجة)شجاع" ألنني" -
 ، (2حجة)وصبور -
 (.3حجة)وعفيف -
 .(4حجة)الشجعان من الفرسان يشهدون بذلكو  -

لقدرة  ، والرتب؛ وكل ذلك آيبوالتقليبات احملتملة هلذا االحتجاج كثرية من حيث احلجج، والنتائج، والروابط
  .حملل اخلطاب وإحاطته باملالبسات التداولية للخطاب

يف  "أوزوالد ديكرو"ظهرت على يد األلسين الفرنسي  ؛احلجاج يف اللغة نظرية غربية حديثة:خاتمة البحث -5 
والرتمجة، وكانت ، وقد وفدت على حقل الدراسات اللغوية العربية احلديثة عرب التتلمذ الربع األخري من القرن العشرين

ولكن مع مطلع القرن احلادي والعشرين مِحيم البحث يف  ،اؤبه هلالبدايات حمتشمة ممثلة يف مقاالت متفرقة هنا وهناك اليُ 
تبشر بالنظرية وتنظر  ؛منها املقاالت العلمية، واألطاريح األكادميية، والكتب ؛هذا اجملال، وظهرت دراسات متنوعة وجاّدة

 .هلا يف الدرس العريب
 ،من القرآن الكرمي ؛باملمارسة والتطبيق على خطابات خمتلفة ومازان هذه الدراسات أهنا جاءت مشفوعة  

، ومازالت البحوث والدراسات تنمو يف هذا اجملال حىت صرنا نسمع والنثر والشعر العربيني ،واحلديث النبوي الشريف
وأن  يف هذه الدعوى مبالغةوإن كنا نرى ،والتونسية ةخاصة املدرستني املغربي رس يف احلجاج قد تشكلتاحلديث عن مدا

كي تأخذ النظرية حظها من التقعيد   ؛، وجهد أوسع؛ ألننا نعتقد علميا أن األمر حيتاج إىل زمن أطولاألمر يف بداياته
 ا، والشيء األكيد أهنا أعطت حيوية ونشاطلتأيت أخريا مرحلة احلكم والتقييم ؛والتطبيق، وكذا حظها من النقد والتقومي

ذلك شيء ال يُنكر ملن تأمل و ، واللسانيات عموما ،خصوصا للدرس العريب احلديث يف جمايل البالغة وحتليل اخلطاب
 .وإن غدا لناظره لقريب ،وتدبر

 :مكتبة البحث 
 .القرآن الكريم برواية حفص عن نافع

، دار سيناترا، املركز الوطين للرتمجة، تونس، 2خالد ميالد، ط: عز الدين اجملدوب وآخرون، مراجعة: القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة: آن ريبول -جاك موشالر3
 .3م، ج2232

 .م2222ر البيضاء، املغرب، ، دار الثقافة، الدا3النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانية، ط: حممد طروس2
 .م2222، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، 3اللغة واحلجاج، ط: أبو بكر العّزاوي1
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املغرب  رتيبة حممدة بولدواين، جملة مقاربات، دورية حمكمة هتتم بالبحث العلمي، العدد الثاين عشر، فاس،: آليات احلجاج والتواصل يف ضوء النظرية التداولية4
 .م2231،اجمللد السادس 

، مطبعة النجاح احلديدة، الدار 3محو النقاري، ط: التحاجج طبيعته وجماله ووظائفه، تنسيق: احلجاج واملعىن احلجاجي، مقال ضمن كتاب: أبو بكر العزاوي 2
 .م2222البيضاء ، املغرب، 

، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 3يف الرتاث اللساين العريب، ط" األفعال الكالمية" التداولية عند العرب، دراسة تداولية لظاهرة : مسعود صحراوي 2
 .م2222لبنان، 

محادي صمود، كلية : أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، إشراف: نظرية احلجاج يف اللغة، مقال ضمن كتاب: شكري املبخوت  7
 .تونساآلداب منوبة 

 .م2227، الدار املتوسطية للنشر تونس، 3تلوين اخلطاب فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ط:صابر احلباشة9
فريق البحث يف البالغة : حتت إشراف  احلجاج يف املقام املدرسي مالحظات حول تعليم احلجاج يف املرحلة الثانية يف التعليم األساسي،: كورنيليافون راد صكوحي8

 .م2223أفريل،  32واحلجاج برئاسة محادى صمود، كلية اآلداب، منوبة، تونس، 
، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، 3الفلسفة والبالغة، مقاربة حجاجية  للخطاب الفلسفي،ط: عمارة ناصر 32

 .م2228ن، عام لبنا
 .3جم،2223احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، جامعة منوبة، تونس، كلية منوبة، عام : عبد اهلل صولة33
 .م2221،  منشورات االختالف، اجلزائر، 3حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية،ط:عمر بلخري32
لعاملي، إربد، احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين وبنيته األسلوبية، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، جدار للكتاب ا: سامية الدريدي31

 .3ج.م2229األردن، الطبعة األوىل، عام 
 .م2222ط، -رب، دمليكة غبار وآخرون، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغ: احلجاج يف درس الفلسفة34
احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين وبنيته األسلوبية، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، جدار : سامية الدريدي: سامية الدريدي32

 .3ج.م2229للكتاب العاملي، إربد، األردن، الطبعة األوىل، عام 
 4م،ج3889حممد هارون، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : ، حتقيق وشرح7البيان والتبيني،ط :أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 32

 .م2227، األمحدية للنشر، الدار البيضاء،3اخلطاب واحلجاج، ط: أبو بكر العزاوي  37
 .م2224، دار املعرفة ، بريوت لبنان، 2عبد الرمحن املصطاوي، ط: تقدمي، (ه492ت )أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد الزَّْوزمين : شرح املعلقات السبع39

 
                                                 

 .84م، ص2222دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،  ،3النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانية، ط: حممد طروس: ينظر  1
 .32م، ص2222العمدة يف الطبع، الدار البيضاء،  ،3ط اللغة واحلجاج،: اويأبو بكر العزّ 2
املغرب  ،العدد الثاين عشر، فاس رتيبة حممدة بولدواين، جملة مقاربات، دورية حمكمة هتتم بالبحث العلمي،: آليات احلجاج والتواصل يف ضوء النظرية التداولية3
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، دار سيناترا، املركز 2خالد ميالد، ط: عز الدين اجملدوب وآخرون، مراجعة: القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة: آن ريبول -جاك موشالر4
 .123، ص3م، ج2232الوطين للرتمجة، تونس، 

 .28م، ص2227، األمحدية للنشر،3طاخلطاب واحلوار، :أبو بكر العزاوي 5
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 .73-72م، ص 2222الدار البيضاء ، املغرب، 
دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ، 3طيف الرتاث اللساين العريب، " األفعال الكالمية" التداولية عند العرب، دراسة تداولية لظاهرة : مسعود صحراوي 8
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لعاملي، احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين وبنيته األسلوبية، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، جدار للكتاب ا: سامية الدريدي:ينظر19
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 في ضوء اللسانيات التطبيقية تحليل أخطاء الجمع في العربية

  
 مختار درقاوي .د.أ

  الجزائر-الشلفحسيبة بن بوعلي بجامعة 

 
احملدثني فحسب، بل هي من القضايا اليت وقع فيها واملتعلمني عقبة أمام الناطقني  "اجلمع"ال تعّد قضية اخلطأ يف 

يف ( هـ105ت)ابن مكي الصقّلي عقد إذ ،ذلك من جيد شيئا املوروثة عن السلفكتب تنقية اللغة  واملتأّمل يف، قدماءال
باب ما جاء مجعا فتومهوه "و ،"باب غلطهم يف اجلموع: "للجمع ثالثة أبواب" تثقيف اللسان وتلقيح اجلِنان" مؤّلفه
إىل غلط " ُدرّة الغّواص يف أوهام اخلواص"يف ( ـه155ت)مث أشار احلريري . 1"باب ما مجعوه مما ال جيوز مجعه" ، و"مفردا

 .فيخطئون فيه"، "أراض"مجع أرض على: بعضهم يف اجلمع، وضرب على ذلك بأمثلة كثرية؛ منها
أَرضون بفتح الراء، وذلك أّن : ألّن األرض ثالثية، والثالثي ال جُيمع على أفاعل، والصواب أن يقال يف مجعها 

اهلاء مقّدرة يف أرض، فكان أصلها َأْرَضة وإن مل يُنطق هبا، وألجل تقدير هذه اهلاء مُجعت بالواو والنون على وجه التعويض 
ِعزون، وفُتحت الراُء يف اجلمع؛ لُتؤذن الفتحة بأّن : عضون، ويف مجع ِعَزة: َضةهلا عّما ُحذف منها، كما قيل يف مجع عِ 

 ".أفمام"ويقولون يف مجع فم : "ومل يكتف بذكر هذا اخلطأ وإمنا أردف خطأ آخر، نصه. 2"أصل مجعها أرَضات
، 3"ليس يف قلوهبميُقولون بأفواههم ما : "أفواه، كما قال سبحانه: وهو من أوضح األوهام، والصواب أن يقال 

وذلك أّن األصل يف فم فَـْوٌه على وزن َسْوط، فحذفت اهلاء ختفيفا لشبهها حبروف اللني؛ فبقى االسم على حرفني، الثاين 
منهما حرف لني، فلم يروا إيقاَع اإلعراب عليه لئال تـَثـُْقل اللفظة، ومل يروا حذفه لئال جُيْحُفوا به، فأبدلوا من الواو ميما، 

تفّوهت بكذا، ورجل أفوه، ومل يقولوا : الواو قوهلم" فم"فم، ألّن خمرجهما من الشفة، والدليل على أن األصل يف  :فقالوا
 . 4"تفّممت وال رجل أفمّ 

حبر العوام فيما أصاب فيه : "هو اآلخر إىل اخلطأ الذي يقع يف اجلمع يف مؤلَّفه( هـ175ت)وأشار ابن احلنبلي 
األيادي يف النعم، واأليدي يف اجلوارح  -أي مجع-قّبلنا أياديكم، مع اشتهار: هلممن ذلك قو : "، وذكر"العوام

إىل " خري الكالم يف التقّصي عن أغالط العوام"كتابه : يف( هـ119ت )ونّبه علّي بن بايل القسطنطيين . 5"املخصوصة
، وهكذا يتبني مدى الصعوبة اليت لقيها 6"ِفراء: ، وصوابه"أفرية": "فَـْرو"ويقولون يف مجع :" قضية اخلطأ يف اجلمع فقال

، وسيأيت بيان ذلك ، والصعوبة نفسها جندها عند الناطق بالعربية وبغريها يف العصر احلديث"اجلمع"سلفنا عند تعاملهم مع 
 .بعد احلديث عن األداة اإلجرائية اليت سنستعني هبا للتخفيف من هذه الظاهرة 

 :النظرية اللسانية -
اللسانية بوصفها الدراسة العلمية واملوضوعية للسان يف هناية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد  شّكلت النظرية

والعشرين محولة وثقال معرفيا، جعلها تتبّوأ مركز اجلاذبية واالستقطاب يف كل البحوث اإلنسانية، ذلك أهّنا تتكّفل مبهام بناء 
، ولقد أّسست لنا بالفعل مجلة من 7 االستخالص ملختلف احلقول املعرفيةاملناهج وتقدير احلصيلة العلمية وتوليد طرائق يف
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همة يف ماملقوالت النظرية والتطبيقية محلت على عاتقها أمر حتليل وتعليل الظاهرة األلسنية حتليال يضطلع مبكانة ورتبة 
 .املنظومة املعرفية اآلنية

اصة تعليمية اللغات اليت ظلت وخباصة يف البلدان وتظهر هذه الشرعية أكثر وتطفو على سطح التعليمية وخب 
النامية عامة والبلدان العربية على وجه التحديد قاصرة عن حتقيق املبتغى والطموح املنشود، وذلك ملشاكل جد جسيمة؛ 

متثّلها تبسط  -يف املساحة املسموح هلا التحرك فيها–ولذلك ما انفكت اللسانيات . اقتصادية وسياسية وثقافية وغري ذلك
املتعّلم، املعّلم، املادة )ات اليت تعرض للمثلث التعليمي وبلقضايا ومشاكل التعليمية فسعت جاهدة إىل تذليل العوائق والصع

 Linguistiqueوميكن تلّمس ذلك من خالل حقل من حقوهلا املعرفية وهو اللسانيات التطبيقية (. التعليمية
Appliquée. 

 :اللسانيات التطبيقية -
استنجاد عدد من اللغويني -لعّل ما يشّكل نقطة حتّول يف املنجز العريب احلديث فيما له صلة بدراسة ظاهرة اخلطأ

حياول يف حبث مسألة التعليم وتعلم اللغات اإلجابة عن الذي باللسانيات التطبيقية، ويدعى أيضا علم اللغة التطبيقي 
ذي ينبغي تعليمه، وكيف نعّلم ونعاجل املشاكل التعليمية؟ أي الكيفية والطريقة ماذا نعّلم؟ أي احملتوى ال: سؤالني مهّمني مها

 . اليت ينبغي أن يدرس هبا هذا احملتوى والطرق الكفيلة لتحقيق ذلك
وعليه فهو يعّد حقال خصبا يعىن بامللكة،ويهدف إىل حتقيق الكفاية التخاطبية للمتكلمني من خالل اإلقحام 

عالقة "، و"تعّلم اللغة باحلاسوب"، و"التخطيط اللغوي"واقف التخاطبية، ويعتمد يف حتقيق ذلك علىالفعلي للمتكّلم يف امل
فهو إذن علم قادر على تقدمي الرؤى واحللول . 8، وحنو ذلك"الذكاء االصطناعي"، و"الرتمجة اآللية"، و"اللغة بالرتبية

اللغات سواء عند تلقني الطفل قوانني لغته اليت اكتسبها  والسّيما يف حقل تعليم. ملشكالت ذات صلة بالتعليمية واللغة
 .باألمومة أو عند تعليم اللغة لغري الّناطقني هبا

للمسار التارخيي هلذا احلقل يلفي حتورا يف معناه إذ كان مرتبطا يف اخلمسني والستني من القرن  -يف احلقيقة-واملتتبع         
املاضي بالدراسات التقابلية لتحديد مواطن الصعوبة والسهولة وعلى حتليل األخطاء لدعم أو دحض ما تتوصل إليه 

مّث توّسع معناه . عرض احللول لبعض املشاكل اليت تواجه معّلم اللغة بطريقته اخلاصة الدراسة التقابلية، كما كان يهدف إىل
يف السبعني من القرن نفسه بعد صدور جملدات إدنربه وعقد مؤمترات بوزنان الدورية للدراسات التقابلية يف بولندا، فاهتم 

غة اإلشارات، والتفاهم بني الطبيب ومريضه، والرتمجة، باإلضافة إىل تعلم اللغة بازدواجية اللغة، واالختبارات اللغوية، ول
يف حني قصرت املرحلة األوىل نفسها على التعامل اللغوي "ولغة اإلعالنات، وغريها، وتبنّي من خالل مساره التارخيي أنّه 

مفاهيم علم البحث هبدف توجيه النصائح ملعلم اللغة بشكل مباشر أو غري مباشر، فقد استفادت املرحلة الثانية من 
  .9"االجتماع والفلسفة بشكل عام ومن التداولية بشكل خاص

 Michaelولعّل هذا التحّور واالستفادة من العلوم مها السببان الرئيسان اللذان جعال ميشيل ماكارثي
McCarthy  شكالت يعتقد أّن علماء اللغة التطبقيني هم العلماء الذين استطاعوا  التوصل بوعي إىل حلول لتلك امل

ومن ضمنها ارتكاب أبناء اللغة األم األخطاء اللغوية نفسها، وسبب الفشل يف تنمية املهارات اللغوية  اليت هلا عالقة باللغة،
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ويظهر ذلك من خالل نتائج االجتاهات اليت عرفها علم اللسانيات التطبيقية، َبْدًءا من االجتاه التقابلي مرورا . 10للمتعلمني
 .طاء إىل االجتاه التكامليباجتاه حتليل األخ

 :التقابلياالتجاه  -
عرف حقل اللسانيات التطبيقية عدة اجتاهات محلت على عاتقها مهمة التخفيف من حّدة وطء اخلطأ اللغوي، 

كإسقاط   يعّد أّول اجتاه يهتم فعليا مبعاجلة األخطاء اللغوية اليت حتدث أثناء تعّلم اللغة الثانية،فهناك االجتاه التقابلي الذي 
املتعلِّم قواعد اللغة األم على اللغة الثانية تومها أن هناك اشرتاكا حنويا أو دالليا بني اللغات ضمن األسرة اللغوية الواحدة ، 

انطالقا من هذا ارتكز التحليل التقابلي على فرضية تستمد جذورها من نظريتني  .وعند بعضهم بني األسر اللغوية املختلفة
، ترى أّن احلاجز األساس الذي حيول دون اكتساب اللغة الثانية؛ هو تدخل أنظمة اللغة األم *وكية والبُنويةمعرفيتني؛ السل

يف أنظمة اللغة الثانية، وأّن دراسة كلتا اللغتني دراسة بنوية علمية، قد ينشأ عنها تصنيف للتقابالت اللغوية بينهما، 
 .11ية اليت قد تواجه متعلم أي من اللغتنيفيتمكن اللغوي بذلك من التنبؤ باملشكالت اللغو 

، وهو يقوم على أن يعطي الوصف ،أّوهلا R.Whitmanوأهم إجراءات هذا املنهج أربعة كما ذكر ويتمان 
اللغوي وصفا وتصورا واضحا عن اللغة اهلدف واللغة األم، مستعينا يف حتقيق ذلك بأدوات النحو الشكلي، وثانيها 

وهو اختيار اللغوي أو معّلم اللغة أشكاال معينة يف إحدى اللغتني؛ سواء أكانت جزئيات لغوية أم قواعد رئيسة،  االختيار
وثالثها .وذلك حىت يتسىن مقارنتها بنظائرها يف اللغة األخرى، مع تأكد استحالة حصول التقابل على كل جزء يف اللغتني

لغويني يتناسب مع النظام اآلخر قصد حتديد عالقة كل من النظامني ذاته، وهو وضع خمطط ألحد النظامني ال التقابل
للتنبؤ باألخطاء اللغوية أو الصعوبات بناء على اإلجراءات السابقة، وميكن التوصل إىل هذا  تصور ورابعها وضع. باآلخر

اللسانيات التقابلية ترى أّن  وعموما.12التنبؤ بوضع تدرج هرمي للصعوبات أو تطبيق النظرية النفسية واللغوية تطبيقا ذاتيا
  13:معاجلة اخلطأ يقتضي املرور بأربع مراحل

وفيها يتّم تشخيص األخطاء مّث مجعها وإعدادها يف قوالب استعدادا لعملية  :مرحلة التعّرف على الخطأ -
 .الوصف

وهي مرحلة تالية، حيث يتّم فيها التصنيف حسب املعايري املعّدة بإخضاع هذه املرحلة  :مرحلة وصف الخطأ -
 .لعملية التصنيف بعد الوصف

 .يتّم فيها البحث يف األسباب اليت أّدت إىل الوقوع يف اخلطأ :مرحلة تفسير الخطأ -
 .وضع تصور للتوّقع باألخطاء اللغوية أو الصعوبات  :مرحلة التصور والتوّقع -

وبالرغم من أن التحليل التقابلي قد حظي باهتمام كبري يف الوسط املعريف نتيجة اإلسهامات الفعالة والوازنة اليت 
 Wordhaugh،مّث ردهوغ  Robert Ladoوروبرت الدو  Charles Friesقّدمها كل من شارل فريز 

االجتاه التقابلي اللغَة األصلية املصدر فإنّه عرف عّدة انتقادات، من أمّهها اعتبار  John W.Ollerوجون أوللر 
الوحيد للخطأ يف تعّلم اللغة الثانية، أي إن الدراسة املقارنة تتنّبأ باألخطاء اليت قد يرتكبها متعّلم اللغة اهلدف عرب تدّخل 

رسة التحويلية ، باإلضافة إىل ارتباطه بعلم النفس السلوكي وعلم اللغة البنوي، من دون تفعيل لنتائج املد14اللغة األم
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أن تعرّج بالبحث اللساين من منهج يتوّخى معطيات علم النفس السلوكي إىل منهج عقلي مهّه »التوليدية اليت استطاعت 
 .15«إزاحة النقاب عن القدرة الكامنة وراء الفعل اللساين والسعي من أجل تعليله وتفسريه بدال من وصفه وصفا شكلّيا

،  Jack Richardsومن أهم مؤسسيه جاك ريتشاردز  اجتاه حتليل األخطاء،وهناك اجتاه ثان مهم وهو  
 .وأعتقد أّن هذا االجتاه هو أهم اجتاه استطاع أن يصّنف األخطاء اللغوية اليت يقع فيها الناطق بالعربية وبغريها

 :أخطاء الجهل بقيود القاعدة -
، 16سياقات ال تتوافق والوظيفة املسندة إليها تقع عقب تطبيق غري سليم للقاعدة، باستخدام بعض القواعد يف

وميكن أن تعّد هذه األخطاء أنواعا من التعميم؛ ألّن املتعّلم يستخدم قاعدة تعلمها سابقا يف موقف جديد ال يناسبها، 
 :ومن أمثلة هذا القسم اآليت

ا جلهلهم بقيد القاعدة، مجع مدير على مدراء، يكثر هذا اخلطأ على ألسنة الناطقني سواء بالعربية أم بغريه -
مديرين يف حاليت النصب واجلر، ومديرون يف حالة الرفع، فكلمة مدير مشتقة من : والصواب أن جيمع على 
بضم " ُمْفِعل"، ومعلوم أن اسم الفاعل من الرباعي يصاغ دائما على وزن "أدار"مصدر الفعل الرباعي 

عّلة الياء حتّرك واحلرف الذي قبله صحيح ساكن؛ أي أّن حرف ال: فسكون فكسر، والقاعدة الصرفية يف هذا
ُمْدِير مث نُقلت حركة حرف العّلة إىل الساكن الصحيح قبلها؛ أي إىل الدال، فأصبحت : إّن أصل الكلمة

ُمِدير بضم امليم وَكْسر الدال، وهذه الظاهرة الصوتية أطلق عليها علماء الصرف مصطلح : الكلمة هكذا
 :أشار إليها ابن مالك يف ألفيته، قال اإلعالل بالنقل، وقد

 17ِلَساِكٍن َصحَّ انْ ُقِل التَّْحريَك ِمْن    ِذي ِليٍن آٍت َعْيَن ِفْعٍل كأِبنْ 
إذا كان عني الفعل ياًء، أو واوا متحركة، وكان ما قبلها ساكنا : "قال ابن عقيل يف شرحه على األلفية

بكسر الياء –يـَْبنِي ويـَْقُوم : يَبني ويُقوم، األصل: حنوصحيحا، وجب نقل حركة العني إىل الساكن قبلها، 
فإن كان " أِبنْ "فنقلت حركتهما إىل الساكن قبلهما، وهو الباء والقاف، وكذلك تفعل يف  -وضّم الواو

، وَعَوق: الساكن غري صحيح، مل تنقل احلركة، حنو  . 18"باَيع، وبنيَّ
كون صفة ملذكر عاقل صحيح الالم غري مضاعفة وتدّل على وقيد القاعدة أّن ما جيمع على فعالء شرطه أن ي

كرمي كرماء، ولئيم لؤماء، وهذا غري متوفر يف مدير، : مبعىن فاعل الذي يدّل على سجّية، مثل" فعيل"وزن 
مديرون يف : ، وإمّنا جيمع مجع املذكر السامل، فنقول فيه"فعالء"ال جيمع على " مفعل"وبناء على ذلك تقّرر أنّ 

 .الرفع ومديرين يف حاليت النصب واجلرحالة 
ومن األخطاء اليت يشرتك فيها الناطقون بالعربية وبغريها مجع كثري من األمساء املذكرة من مصادر وغريها  -

قرارات، ويف مجع : خالفات ويف مجع قرار: بيانات، ويف مجع خالف: باأللف والتاء، فيقولون يف مجع البيان
ن اخلطأ؛ ألّن املفردات اليت جتمع هذا اجلمع معروفة ومقّيدة، وال جتوز الزيادة جوازات وهذا م: جواز السفر

 :عليها إال ما مسع من العرب، وقد مجعها بعضهم بقوله
 وقسه في ذي التا ونحو ذكرى      ودره      م مصغرا وصحرا
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 وزينب ووصف غير العاق             ل     وغير ذا مسل        م للناقل
ذو التاء، يعين تاء التأنيث كغرفة وغرفات، وصالة وصلوات، وكاتبة وكاتبات وفاطمة وفاطمات، ولو   :فاألّول

ما كان آخره ألف التأنيث املقصورة، حنو ذكرى وذكريات، وبشرى  :والثانيكان مذكرا كطلحة وطلحات، 
ريهم ودريهمات، وُغَزيِّل االسم إذا صّغر وكان ملذكر مما ال يَعِقل كد :والثالثوبشريات، وحبلى وحبليات 

كل اسٍم علم   :الخامسألف التأنيث املمودة كحمراء ومحراوات، وصفراء وصفراوات،  :والرابعوُغَزيِّاَلت، 
: وصف غري العاقل، كقوله تعاىل :السادسمؤنث، وإن مل تكن فيه التاء كزينب وزينبات، وهند وهندات، 

، فإّن معلومات مجع معلوم، ومعدودات مجع معدود، "أيَّاٍم معدوداتٍ  أذُْكُروا اهلل يف"، "احلجُّ أشهٌر معلومات"
هذه ستة يقاس فيها اجلمع باأللف والتاء، وقد مسع من العرب مجع احلمام على محامات، ومجع السرادق على 

 . 19سرادقات
ع جواز وعليه سبب اخلطأ يف مجع البيان بيانات، ويف مجع خالف خالفات، ويف مجع قرار قرارات، ويف مج

السفر جوازات هو اجلهل بقيد القاعدة، وبناء على ذلك فإنّه يستغىن جبمع مقّرر عن مجع قرار فيقال املقررات 
وهو داخل يف القسم السادس مما تقّدم، وأّما البيان فيجمع على أبينة؛ ألّن فعاال جيمع على أفعلة ومثله 

مجعه، فإذا أردنا كثرته قلنا خالف كثري، أّما جواز سياق على أسيقة، وأما اخلالف فهو مصدر ال حاجة إىل 
 .السفر فيجمع على أجوزة، وكل اسم يراد مجعه ينظر يف قواعد مجوع التكسري وجيرى عليها

مجع أبله على بـَُلَهاء، على حني القاعدة الصرفية تقضي جبمع أَْفعل : جاء على لسان بعض الناطقني بالعربية -
، وعلى "ُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ : "أمحر ومُحْر، وأبكم وبُْكم، ويف القرآن الكرمي: ، مثلمجع تكسري" فـُْعل"الصفة على 

وسبب اخلطأ اجلهل بقيد القاعدة، فاجلمع فُعالء مل ". بـُْلهٌ : "هذا مجع أبله على بلهاء يعّد خطأ، الصواب
 . 20هذا اجلمع فيما رواه العلماء من شواذ" بُلهاء"يطّرد إال يف وزن َفعيل بشروط  كما مل يرد 

ُجوالقات، فيخطئون فيه؛ ألن القياس املطّرد أاّل جتمع أمساُء اجلنس املذّكر باأللف : ويقولون يف مجع ُجوالق -
وإمّنا أشّذت العرب عن هذا القياس أمساء مجعتها باأللف والتاء تعويضا  -وهذا قيد مغفول عنه  -والتاء

وغري ذلك ممّا شّذ ...، وسجّل، ومقام، ورمضان، وشعبانمحّام، وخيال، وجواب: ألكثرها عن تكسريه، حنو
 :عن األصول، وهلذا عيب على أيب الطيب املتنيب مجعه بوًقا على بوقات يف قوله

 21فإْن يُك بعُض النَّاس سيًفا لدولة   ففي الّناس بُوقاٌت لها وطُبول
َجواليق وَجوالق كما قالوا يف "-اجلمعبضم اجليم وال يفتح يف الواحد، إمّنا يفتح يف –وعليه فجمع ُجوالق 

َحالحل بالفتح، ويف ُعراعر وهو : وهو الشاب احلسن َغرانق بالفتح، ويف ُحالحل وهو السّيد الوقور-ُغرانق 
 . 22َعراعر بالفتح: رئيس القوم

وهذا  يفّرق علماء الصرف بني املّد الزائد؛ وهذا يبدل مهزة يف اجلمع مثل صحيفة وصحائف،  واملّد األصلي -
". منطقة املضائق"ولكن مسع يف اللسان العريب احلديث قول بعضهم . يظّل دون تبديل مثل معيشة ومعايش
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ومثل . وأّن الياء أصلية، ولذا جيب أن تبقى كما هي دون إبدال؛ أي مضايق" مضيق"وواضح أّن املفرد 
 .23اير، ومكايدمصايف، ومص: مصيف، ومصري، ومكيدة، اليت جيب أن جتمع على: مضيق كلمات

 .وهبذا تأّكد أّن عددا من املتعّلمني يتعّلمون القاعدة بإطالقها دون احلرص على القيود اليت وضعها العلماء هلا 
 :أخطاء المبالغة في التعميم -2

املتعّلم حتدث نتيجة استعمال القواعد السابقة يف مواقف جديدة، واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت اليت يأيت فيها 
، وتتضمن هذه األخطاء يف العادة اإلتيان ببنية خاطئة 24ببنية خاطئة على أساس جتربته مع أبنية أخرى يف اللغة املدروسة

بدال من بنيتني منتظمتني يف حماولة لتخفيف العبء عن النفس، وكثريا ما يقع املتعلمون يف مثل هذه األخطاء واألمثلة على 
 :ذلك كثرية نذكر منها

هو أن جيمع : تنصت إىل إذاعة أو إىل طالب أو مثقف فتلتقط أذنك كلمة بدائل مجعا لبديل والصواب -
على أبدال؛ ألّن فعائل مقيس يف كل رباعي اسم أو صفة  -العوض: البديل وكذا البدل؛ واملعىن واحد، وهو

 :ر ذلك ابن مالك يف ألفيتهمؤنثة تأنيثا لفظيا أو معنويا ثالثه مدة، ألفا كانت أو واوا أو ياء، وقد ذك
َهُه ذا تَاء أْو ُمَزاَلهْ   25وبفعائَل اْجَمْعن فَعالة     وِشب ْ

: بفتح الفاء، مشتملني على التاء كـ( فعيل وفعول: )وزنيني مها" فعالة"ذا تاء ثابتة، ويقصد بشبهه : يقصد
عجوز : حنو: منهالطيفة ولطائف، وظريفة وظرائف، وصحيفة وصحائف، وحلوبة وحالئب، أو جمردين 

؛  ألن بديل ليست امسا مؤنثا تأنيثا لفظيا أو معنويا، فاللفظي  "بديل"وعجائز، وهذه الشروط ال تتوافر يف 
كسحابة بالتاء، وجيمع على سحائب، واملعنوي كعجوز، فال مسوغ جلمع بديل على بدائل، قال ابن 

 .   26"بدل الشيء وبدله وبديله اخللف منه، واجلمع أبدال:" منظور
ووزن أجد أْفع، كقولك . َأْجٍد يف قليل العدد، وِجَداٌء يف كثريه: جديان، والصواب: يقولون يف مجع جْدي -

َأْجُدٌي، استثقلت الضمة على الياء : أْكُلب يف مجع كلب يف قليل العدد، وكالب يف الكثري، واألصل يف َأْجد
ساكنة قبلها ضمة، وُحذفت الياء لسكوهنا وسكون فحذفت، وكسر ما قبل الياِء، إذ ليس يف الكالم ياء 

أْظٍب، مجع ظيْب، وأيٍد مجع يٍد، وكذلك ما آخره واوا، كَدْلو : وكذلك ما كان من هذا الباب، مثل. التنوين
أْدٍل وأحٍق؛ ألّن األمساء ليس فيها ما آخره واو قبلها ضمة، وإمّنا يكون ذلك يف : وحْقو، يقولون يف مجعه

األمساء تتغري بالنسبة واإلضافة وغري ذلك، فإذا أّدى قياس إىل ذلك أُبدل من الواو ياء، ومن  األفعال؛ ألن
 . 27أْدُلٌو، وَأْحُقوٌ : واألصل املرفوض. الضمة كسرة، فصار إىل باب ما آخره ياءٌ 

فة من على بؤساء، وهذا اخلطأ ال خيلو كتاب معاصر أو صحي" الفقري"ومن أخطاء احملدثني مجع بائس مبعىن  -
" فكتور هيجو"عنوانا لرواية " البؤساء"استعماله، وقد أخطأ الشاعر العريب املعاصر حافظ إبراهيم حني وضع 

بـُؤَّس على وزن فـُعَّل "، ومجع تكسري "بائسون"أن جيمع بائس مجع مذّكر سامل هكذا : املعروفة، فالصواب
؛ سواء أكانت "فاعل أو فاعلة"لالم على بضم الفاء وفتح العني وتشديدها؛ ألنّه مقيس يف وصف صحيح ا

 :عينها صحيحة أم معتلة، قال ابن مالك
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 28وفُ عٌَّل ِلَفاعٍل وَفاِعَلْه   وْصَفْين نحُو عاِذٍل وَعاِذَلهْ 
كرمي وكرماء، وبئيس بالياء : فـَُعالء يطرد يف فعيل مبعىن فاعل ملا يدّل على السجّية، حنو: وإمّنا هذا اجلمع؛ أي

وعليه سبب اخلطأ هو تعميم القاعدة . وهو خيتلف عن املعىن الذي  يريده الناس اليوم( الشجاع مبعىن)بؤساء 
إّن بائسا مبعىن فقري ال جيمع على بؤساء، وإمنا جيمع مجع ( الفقري)على بائس ( الشجاع)بئيس : اخلاصة بـ

 .ء مبعىن الشجاعباليا" بئيس"مذكر سامل أو مجع تكسري على فـُعَّل، والذي جيمع على بؤساء هو 
وتقول (: "هـ581ت)، قال الكسائي 29دواِخن: خطأ بعض املتعلمني جبمع دَخان على أدخان، والصواب -

: ، فإذا مجعت قلت 30"يوَم تأيت السماُء بُدخان ُمبني:"قد تأّذيت بالدُّخان بتخفيف اخلاء، قال اهلل تعاىل
 :رأيت دواخن احلّي، قال الكميت بن زيد األسدي

َواِخِن آِلِفيَناَوَأْيسا  31ٍر إَذا األْبراُم َأْمَسْوا    ِلِغْشياِن الدَّ
ِجنان، الواحدة جنٌَّة، وإمّنا تأيت األجّنة مجع َجنني  أو مجع جنان، على : أِجّنة، وصوابه: ويقولون يف مجع جّنة -

 . أساس مجع اجلمع، ومعلوم أّن مجع اجلمع مقصور على السماع وال يقاس عليه
أواق على وزن أفعال، فيْغلطون فيه؛ ألّن ذلك مجع أْوق وهو الثّقل فأّما أوقّية فتجمع : ع أوقيةويقولون يف مج -

أواٍق كما قيل : وقد خّفف بعضهم فيها التشديد، فقال. على أواقّي بتشديد الياء، كما جُتْمع أمنّية على أماينّ 
 . 32صحار: يف ختفيف صحاري

أهواؤهم؛ ألهّنا مجع هًوى مقصور، على : اهتم وشهواهتم، والصوابأهوية الناس خمتلفة؛ أي إراد: ويقولون -
 . 33أهوية البُلدان خمتلفة، وأهواء الناس خمتلفة: حني أهوية مجع هواء الذي بني السماء واألرض، ممدود، يقال

رابّيا ذّم أرحاٌء وأقفاٌء، كما روى األصمعي أّن أع: أرحية وأقفية، والصواب فيهما: ويقولون يف مجع رًحا وقًفا -
وإمّنا مجع رًحا وقًفا على أرحاء وأقفاء؛ . أولئك قوٌم ُسِلَخت أقفاؤهم، وُدِبَغت جلودهم باللؤم: قوما، فقال

ألهنما ثالثيان، والثالثية على اختالف صيغها جُتمع على أفعال ال على أفعَلة، وإمّنا فعال على اختالف فائه 
 . 34وأغربة وكساء وأكسيةقَباء وأقبية وغراب : جيمع على أفعلة حنو

يُقولون بأفواههم ما ليس يف : "أفواه، كما قال سبحانه: ، والصواب أن يقال"أفمام"ويقولون يف مجع فم  -
، وذلك أّن األصل يف فم فَـْوٌه على وزن َسْوط، فحذفت اهلاء ختفيفا لشبهها حبروف اللني؛ فبقى 35"قلوهبم

فلم يروا إيقاَع اإلعراب عليه لئال تـَثـُْقل اللفظة، ومل يروا حذفه االسم على حرفني، الثاين منهما حرف لني، 
" فم"فم، ألّن خمرجهما من الشفة، والدليل على أن األصل يف : لئال جُيْحُفوا به، فأبدلوا من الواو ميما، فقالوا

 . 36تفّوهت بكذا، ورجل أفوه، ومل يقولوا تفّممت وال رجل أفمّ : الواو قوهلم
َجْلسات وَحْلقات ومَحْالت بتسكني عني الكلمة  وقوهلم يف مجع جْولة : ْلسة وَحْلقة ومَحْلةقوهلم يف مجع جَ  -

: جَوالت ودَورات ونَوبات بتحريك عني الكلمة بالفتح، وهذا خمالف للقاعدة الصرفية اليت تقول: ودْورة ونْوبة
جيب حتريك عني الكلمة بالفتح  صحيحة العني، فإهّنا عند مجعها مجع مؤنث ساملا" فَـْعلة"إنّه إذا كانت 

، وقد تبنّي لك 37معتلة العني فإنّه ميتنع حتريكها بالفتح وتظل ساكنة" فَـْعلة"إتباعا لفائها، أّما إذا كانت 
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يف فَـْعلة صحيحة العني أن : بسبب املبالغة يف التعميم خمالفة االستعماالت السالفة الذكر للقاعدة، والصواب
أّما يف فَـْعلة معتلة العني الصواب . ْلقة َحَلقات، ومْحلة مَحَالت بفتح العني يف اجلمعَجْلسة َجَلسات وحَ : يقال

 .َجْولة َجْوالت وَدْورة َدْورات، ونـَْوبة نـَْوبات: أن يقال
 : جاء على ألسنة احملدثني االستعماالت اآلتية

 وجدوا رُفاِت املالحني. 
 حتّمل معاناِة حرب استمرت مثاين سنوات. 
 َرهِتاتفقد حرا. 

بكسِر آخر رفات ومعاناة وحرارة وهذا خطأ، سببه اخللط يف بعض املفردات اليت تنتهي بتاء مربوطة أو 
، وبذلك حدث 38مفتوحة على توهم أهّنا من مجع املؤنث السامل، فبدال من نصبها بالفتحة نصبت بالكسرة

 :وعليه الصواب أن يقال. التعميم
 وجدوا رُفاَت املالحني. 
  معاناَة حرب استمرت مثاين سنواتحتّمل. 
 تفقد حراَرهَتا. 

 .والتعليل أهنا من املفرد وليس من مجع املؤنث السامل
خزنوا الطعام يف األقباء، فقبو جيمع على أقباء، أما : خزنوا الطعام يف األقبية؛ خطأ اجلمع، الصواب: قوهلم -

 .   39أقبية فوردت مجعا لـ ِقباء وهو العباءة
 :التطبيق الناقص للقواعدأخطاء  -3

ميكننا أن نالحظ بسبب التطبيق الناقص للقواعد حدوث تراكيب ميثل اخلطأ فيها درجة تطور القواعد املطلوبة ألداء 
وميكن تصنيف بعض أخطاء هذا النوع ضمن األخطاء بدافع االتصال اللغوي على حساب الصحة . مجل صحيحة

 :، ومن أمثلة هذا القسم40اللغوية
احلوامُل َتْطُلْقَن واحلوادث تْطرُْقَن، فيغلطون فيه؛ ألنّه ال جيمع يف هذا القبيل بني تاء املضارعة والّنون، : قوهلم -

يطلقن ويطرقن وميزحن ويسرحن، فيلفظ بياء املضارعة املعجمة : اليت هي ضمري الفاعل، والصواب أن يقول
 . 42"فطَّْرَن منهتكاُد الّسمواُت يت: "، ومنه قوله تعاىل41باثنتني من حتت

مبا لديهم من كرامة، خطأ االستعمال لصرف كلمة أثرياء مع وجود ما  -بضّمتني–هْم أثرياٌء : "قوهلم -
أثرياء "تستحق كلمة . مبا لديه من كرامة -بضّمة واحدة–هم أثرياُء : يستوجب منعها من الصرف، الصواب

وهي ليست من أصل الكلمة، وقد توّهم من َصَرف املنع من الصرف؛ ألهّنا منتهية بألف التأنيث املمدودة، 
هذه الكلمة أهّنا الحتّقق شروط صيغة منتهى اجلموع لوجود حرف واحد بعد أِلفها، والواضح أّن عّلة املنع من 

 . 43الصرف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودة، ولذا ال تنّون يف املثال
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ستعمال عند بعض اللغويني؛ جلمع املصدر، واألصل يعرّب األدب عن أحاسيس الشعب، مرفوض اال: قوهلم -
 . 44يعرّب األدب عن إحساس الشعب: فيه أاّل يثىّن وال جُيمع، الصواب

الُبور أرض ال : أرٌض بُور، والُبور بالضّم إمنا هو نعت اجلمع، قال ابن ُخرَّزاذ، قال أبو زياد الكاليب: قوهلم -
 :ل عدي بن زيدقا. بوٌر بالضم: نبَت فيها بالفتح، ومجعها

 وَأبَقْين آياٍت لمن كان ُمسَهباً    شناِخيَب أعالماً وبُورًا بالِقعا
رجل بُور، وقوم بُور؛ أي هالك، وهلكى، فعلى هذا، إذا جعلت األصل يف األرض من اهلالك : ويقال

ولكن املسموع ما أرض بور وأَرضون بور، : واملوت، إذا كانت ال نبت فيها، شبهت باملينت فقد جيوز أن يقال
 . 45تقّدم

َخَدمات وَرَحالت وفَـَلذات، بضبط فاء الكلمة بالفتح، وهذا خطأ من : قوهلم يف مجع ِخْدمة ورِْحلة وِفْلذة -
املتكلم بسبب تطبيقه الناقص للقاعدة، صحيح أّن ِفْعلة جتمع مجع املؤّنث السامل، ولكّن فاءها ال يتغري 

، ومن مث فإّن اجلمع 46هي، وجيوز فيها الفتح، واإلتباع حلركة الفاء ضبطها، أّما عينها فتبقى ساكنة كما
 .ِخْدمات ورِْحالت وِفْلذات: الصحيح يف ِخْدمة ورِْحلة وِفْلذة هو

صادقون، مرفوض االستعمال؛ لصرف كلمة أخالُء مع وجود ما يستوجب  -بضمتني–هم أخاّلٌء : قوهلم -
تستحق كلمة أخاّلء املنع من الصرف؛ ألهّنا . صادقون -بضمة–هم أخاّلُء : منعها من الصرف، الصواب

منتهية بألف التأنيث املمدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، وقد توّهم من َصَرف هذه الكلمة أهّنا ال حتّقق 
شروط صيغة منتهى اجلموع لوجود حرف واحد بعد ألِفها، والواضح أن عّلة املنع من الصرف فيها هي وجود 

 . 47ملمدودة، ولذا ال تنّون يف االستعمالألف التأنيث ا
مستدُعون بضم ما قبل واو اجلماعة، ومستبِقني يف حال النصب واجلر : قوهلم يف مجع مستدعى ومستبقى -

بكسر ما قبل ياء، وهذا خطٌأ سببه تطبيق ناقص للقاعدة، فاملقصور إذا مُجع مَجع مذكر ساملا حذفت ألفه 
وإهّنم عندنا ملن : "، وقال تعاىل"وأنـُْتم األعَلْون إن كنتم مؤمنني" :تعاىلوبقى الفتح للداللة عليها، قال 

 .48مستدَعْون ومستبَقنْي : ، وعلى هذا الصواب يف االستعمالني السابقني أن يقال"املصطَفنْي األخيار
ومنه ، 49جاء َحَفَدُة عليّ : جاء أحفاد علي، خطأ؛ لعدم ورود هذا اجلمع يف املعجمات، الصواب: قوهلم -

 . وجيمع كذلك على ُحَفداء  50"وجعل لكم من أزواِجُكم بننَي وَحَفَدةً : "قوله تعاىل
حفظه اهلل من أدواَء كثرية، خطأ االستعمال ملنع كلمة أدواء من الصرف، دون مسوّغ لذلك، : قوهلم -

صل، فهي ليست تستحق كلمة أدواء الصرف؛ ألّن مهزهتا منقلبة عن أ. حفظه اهلل من أدواٍء كثرية: الصواب
 . 51أفعال: زائدة كما تومّهها من منعها من الصرف، ووزهنا

 . 52أربعة أحبر: أربعة حبور، مرفوض؛ الستعمال مجع الكثرة متييزا ألدىن العدد، الصواب: قوهلم -
واجهه بأشياٍء مرّوعة، مرفوض االستعمال؛ لصرف كلمة أشياء، مع وروده عن العرب ممنوعة من : قوهلم -

استخدم العرب كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، رمبا على توّهم . واجهه بأشياَء مرّوعة: وابالصرف، الص
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، ومبنع 53زيادة اهلمزة األخرية، مع أهنا الم الكلمة، ومل ُتسمع الكلمة مصروفة يف أّي من الشواهد العربّية
 . 54"لكم تسؤكميا أيّها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياَء إْن تبد : "الصرف جاء قوله تعاىل

يرتبط العرب : يرتبط العرب بأواصَر أخّوٍة، خطأ؛ جلر كلمة أواصر بالفتحة، مع جميئها مضافة، الصواب: قوهلم -
كلمة أواصر من الكلمات املمنوعة من الصرف؛ ألهنا من صيغ منتهى اجلموع، ولكن انتفى . بأواصِر أخّوة

اجلّر بالكسرة، مع مالحظة أّن هذا اخلطأ حيدث يف  سبب منعها من الصرف؛ جمليئها ُمضافة، ولذا فحّقها
 . 55"أل"الكلمات اجملرورة فقط، إذ جتّر خطأ بالفتحة، أما التنوين فغري وارد ألنه ممتنع، إما لإلضافة أو لوجود 

 :أخطاء االفتراضات الخاطئة -4
يف الرتاث العريب، نذكر  ، وهذا النوع من األخطاء موجود56حتدث نتيجة فهم خاطئ ألسس وقواعد اللغة اهلدف

يعرفوا أّن من شرط دون أن  ظنا أن القاعدة بال قيد عندهم، تأثرا باحلجازيني" ليس"عمل " ما"إعمال بعض التميميني 
عمل ليس مع تقّدم " ما"كالذي فَـَعَله الفرزدق من إعمال   .النصب يف لغة أهل احلجاز بقاء الرتتيب بني االسم واخلرب

 57: قولهخربها على امسها يف
 فأصبحوا قد أعاَد اهللُ نعمتَـُهْم    إذ ُهْم قريش ،وإذ ما ِمثَلُهم َبَشرُ 

، فهذا غلط منه؛ سببه أنّه متيمي وأراد أن يتكّلم بلغة أهل احلجاز فظّن أهّنم "بشر"ورفع " مثَلهم"بنصب    
ومن أمثلة هذا . 58ينصبون اخلرب مقّدما ومؤّخرا، ومل يعرف أّن من شرط النصب عندهم بقاء الرتتيب بني االسم واخلرب

  :النوع يف الدرس التعليمي احلديث
وقع ذلك يف الثالثينيات أو األربعينيات من القرن التاسع : وا أن يؤرخوا حادثة من احلوادثقوهلم إذا أراد -

عشر، وهذه العبارة ترمجة لفظية للتعبري اإلجنليزي، وقد عّدها تقي الدين اهلاليل خطأ؛ ألّن القرن الواحد ال 
 . 59تتعدد فيه األربعون وال الثالثون وال اخلمسون، فال حاجة إىل مجعه

هّبت األرواح، كما قال ذو : رياح، وهو خطأ، والصواب أن يقال: هّبت األرياح، ُمقايسة على قوهلم: هلمقو  -
 :الرُّمَّةُ 

 إذا َهبَّت األرواُح من نحِو جاِنٍب    ب           ِه أهُل ميٍّ هاَج قَ ْلبي ُهُبوبُها
َناِن منه وإنّم          ا   َهَوى كلِّ نفس   60حيُث كان حبيُبهاهًوى َتْذِرُف الَعي ْ

والعلة يف ذلك أّن أصل ريٍح ِرْوٌح الشتقاقها من الروح، وإمّنا أُبدلت الواو ياًء يف ريح للكسرة اليت قبلها، فإذا 
مجعت على أرواح فقد َسَكَن ما قبل الواو، وزالت العلة اليت توِجب قلَبها ياء، فلهذا وجب أن تعاد إىل 

ريح وأرواح قوهلُم يف مجع ثْوب : ونظري قوهلم. ُرَوحْيَة: التصغري، فقيلأصلها، كما أعيدت هلذا السبب يف 
 .أثواب وأحواض: ثياب وحياض، فإذا مجعوها على أفعال قالوا: وحْوض

ولعل سبب اخلطأ افرتاض املتكّلم أن اجلمع أرياح مثل أعياد، صحيح أّن أصله واو بداللة اشتقاقه من َعاد 
هو أْلَيُط بقليب : ليس على أعواد لئال يلتبس مجع عيد جبمع عود، كما قالوايعود ولكن مجعوه على أعياد و 
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هو َنْشيان للخرب : وكما قالوا أيضا. هو أَْلَوُط من فالن: منك، وأصله من الواو، وليفرّقوا بينه وبني قوهلم
 :دلومما يعضد مجع ريح على أرواح قول َمْيسون بنت حبْ .ليفرّقوا بينه وبني َنْشوان من الّسكر

ْيُت تخفُق األرواُح فيِه    أحبُّ إليَّ ِمْن َقْصٍر ُمِنيف  61َلب َ
هم عشرون نفرا وثالثون نفرا، فيْومَهون فيه؛ ألّن النفر إمّنا يقع على الثالثة من الرجال إىل العشرة، : يقولون -

جاوز العشرة رجال هم ثالثة نفر، وهؤالء عشرة نفر، ومل يُسمع عن العرب استعمال الّنفر فيما : فيقولون
 . 62حبال

 :حوائج، فيْومَهون فيه كما وهم بعض احملدثني يف قوله: ويقولون يف مجع حاجة -
ار يومًا ورُف َِّعْت    ستوُرَك لي فاْنظُْر بما أنا خارجُ   إذا ما َدَخْلُت الدَّ

 قسّيان بين العنكبوت وجْوَسٌق    رفيع إذا لم تُ ْقَض فيه الحوائجُ 
  63:يف أقّل العدد على حاجات، كقول الشاعروالصواب أن جُيمع 

 وقْد ُتْخَرُج الحاجاُت يا أُمَّ مالٍك    كرائَم من ربٍّ بِهنَّ َضِنين
 :وأن جيمع يف أكثر العدد على حاج، مثل هامة وهام، وعليه قول أيب احلسني بن فارس اللغوي

 64وقاُلوا كيف أنت فقلت خير   تُ َقضَّى حاجٌة وتفوُت حاجُ 
: والصواب أن يقال. سافرنا يف العواشر، يعنون عْشر ذي احلجة، والعواشر إمنا هي مجع عاشرة: ويقولون -

 :سافرنا يف العْشر، وصمنا العشر، قال عمر بن أيب ربيعة
ْهميِّ زينَب عن ُعْفِر   ونحن َحراٌم ُمْسَي عاشرِة العْشر  لقيت ابنَة السَّ

ْيِن كالثَّلِج منهما   َيت َ  65وُأخَرى على لُوٍح َأحرَّ من الجْمرِ   فكلَّمتُ َها ثِن ْ
املعروف واملشهور يف كتب النحو أّن مجع التكسري ينصب بالفتحة، وأّن مجع املؤّنث السامل ينصب بالكسرة،  -

وقع خلط بني النوعني، إذ متت معاملة مجع املؤنث  -وبسبب افرتاض خاطئ-ولكن يف اللسان العريب املعاصر
، والعكس كذلك؛ أي معاملة مجع التكسري معاملة مجع املؤنث السامل، على السامل معاملة مجع التكسري

  66:النحو اآليت
 إذا عرفوا مساَت هذا العمل بدال من إذا : ليت بناتَنا بدال من ليت بناتِنا، وقوهلم: قوهلم يف مجع املؤنث

م بدال من استطاعوا أن واستطاعوا أن يغرسوا الشبهاَت والشكوك يف نفس املسل: ، وقوهلم...عرفوا مساتِ 
 .وختتلف شكال وصفاتا بدال من ختتلف شكال وصفاتٍ :  يغرسوا الشبهاِت، وقوهلم

 إن قضاتِنا بدال من إّن قضاتَنا، وأصدر أصواٍت بدال من أصدر أصواتا، وإّن : قوهلم يف مجع التكسري
 .الذين يدعون األوقاِت متّر بدال من إّن الذين يدعون األوقاَت مترّ 

وجتدر اإلشارة يف سياق احلديث عن القيمة املعرفية الجتاه حتليل األخطاء يف الدرس اللساين احلديث إىل أّن هذا 
االجتاه كغريه من االجتاهات مل يسلم من عدد من االنتقادات  كاهتمامه مبا ينتجه املتعّلم من دون نظر إىل طريقة املعّلم 

كذا فشله يف تفسري أخطاء ظاهرة التحاشي اللغوي، إذ بّينت جاكلني شاخرت واملقّرر التعليمي والبيئة اخلارجية، و 
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Jacquelyn Schachter  أّن املتعّلم الذي يتحاشى لسبب ما استخدام بعض العناصر اللغوية ال يعين أنّه ال
زية يف مجلة يواجه مشكلة مع هذه العناصر، فقد وجدت أن التوصل إىل نتائج حول أخطاء بعض متعلمي اللغة اإلجنلي

 .قد يكون مضلال-الصلة
بدليل أن املتعلمني اليابنيني مثال حتاشوا استخدام بعض الرتاكيب يف ذلك املوضوع  لذلك مل تظهر لديهم أخطاء  

مبقدار ما ظهرت لدى املتحدثني باللغة الفارسية، وعليه مّت تقرير أّن عدم الوقوع يف اخلطأ ال يعين بالضرورة قدرة تشبه قدرة 
وبناء على ذلك تبنّي أّن الفرق بني  .67تحاشون الرتاكيب اليت تسبب مشكالت هلمالناطق األصلي؛ ألّن املتعلمني قد ي

األسلوبني التقابلي والتحليلي يكمن يف أن األّول يتنبأ باألخطاء اليت قد يرتكبها متعّلم اللغة اهلدف عرب تدّخل اللغة األم، 
 .يف حني الثاين يدحض أو يدعم ما تأيت به الدراسة التقابلية

 :ادر والمراجعالمص    -
 .بريوت 9007، 9، عامل الكتب، ط(ضمن كتاب أربعة كتب يف التصحيح اللغوي)حامت صاحل الضامن، : ابن بري، غلط الضعفاء من الفقهاء، تح .5

 .، القاهرة 9055، 5ابن احلنبلي، حبر العوام فيما أصاب فيه العوام، مكتبة الثقافة الدينية، ط .9
 . 9005، 9عبد العزيز مطر، دار املعارف، ط: ابن اجلوزي، تقومي اللسان، تح .3
 .القاهرة ، 9001ط دار الطالئع، حممد حمي الدين عبد احلميد،:ابن عقيل، شرحه على األلفية،حتـ .4
 . ابن فارس، مقاييس اللغة، حق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت .1
 .،لبنان 5110 5طوطاته مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،طابن مكي الّصقّلي ،تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ،قّدم له وقابل خم .5
 .ابن منظور، لسان العرب، ط بوالق  .7
 .اجلزائر  9001، 9،ديوان املطبوعات اجلامعية،ط-حقل تعليمية اللغات–أمحد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية  .8
 . ، القاهرة5113، 9كتاب واإلذاعيني، عامل الكتب، طأمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند ال .1

 .،القاهرة 9008، 5أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،عامل الكتب ،ط .50
 .، الرباط 5184، 9تقي الدين اهلاليل، تقومي اللسانني، مكتبة املعارف، ط .55
حممود إمساعيل : عتمد على االجتاه التقابلي، حبث من سلسلة حبوث التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تعريبجاك ريتشاردز، اجتاه يف حتليل األخطاء ال ي .59

 .، اململكة العربية السعودية 5189- 5صيين وإسحاق حممد األمني، مطابع جامعة امللك سعود، ط
 .، القاهرة9001، 5لفكر العريب، طحممد أيب الفضل إبراهيم ،دار ا: احلريري، درّة الغّواص يف أوهام اخلواص، حتـ .53
 .السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،دار إحياء الكتب العربية  .54
 .صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ، دار هومه اجلزائر  .51
ُعكربيات يف اللغة والنحو وينظر أبو البقاء العكربي املسائل ال. 5/948الصبان ،حاشية الصبان على شرح األمشوين ،دار إحياء الكتب العربية ، .55

 .والقراءات 
 .،اجلزائر  9007عبد الرمحن احلاج صاحل ،حبوث ودراسات يف علوم اللسان ،موفم للنشر ،ط .57
 . ،تونس 5117،مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهلل،طعبد السالم مسدي ،مباحث تأسيسية يف اللسانيات    .58
، عامل الكتب، (أربعة كتب يف التصحيح اللغوي)حامت صاحل الضامن، : أغالط العوام ، حتـ علي بن بايل القسطنطيين، خري الكالم يف التقّصي عن .51
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 "جهد القريحة في تجريد النصيحة" إلامام السيوطي في كتابه لدىالتصور والحد 

 
 الدين حفار عز /د

azeddinehaffar@gmail.com 

 الجزائر -مستغانمبجامعة عبد الحميد بن باديس 

 :الملخص
 .املصطفى احلليم بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على

نصيحة أهل اإلميان يف الرد على منطق " خمتصر لكتاب " جهد القرحية يف جتريد النصيحة"معلوم أن كتاب السيوطي   
 .لإلمام تقي الدين بن تيمية" اليونان

أما القسم الثاين فيضم التصديقات  قسم خاص بالتصورات وأساس التصورات احلدود،: ينقسم الكتاب إىل قسمني
 .ومدارها احلجج والرباهني واألدلة

 : سيقتصر حبثنا هذا على القسم األول، وهو قسم التصورات واحلدود، وسنقف مليا عند قضية أساسية وهي
 هل التصور ال ينال إال باحلد؟  -

 .املناطقة –السيوطي  –التعريف  –احلد  -التصور : الكلمات المفتاحية
: Summary 

It is known that Al-Suyuti's book "Juhd El Kareha Fi Tajrid El Naseeha" is an abbreviation of 

the book "Naseehato Ahlo El Eman Fi Arrade Ala Mantek El Younan" by Imam Taqi al-Din ibn 

Taymiyyah. 

The book is divided into two sections: a section on perceptions and the basis of perceptions 

definitions, and the second section contains the ratifications and the basis of ratifications arguments 

and proofs and evidence. 

This research will be limited to the first section, the section of perceptions and definitions, 

and we will be careful when a fundamental issue is? Is perception only aware of the definition- 
Keywords:  perception - limit - definition - Imam Suyuti - logical scholars 

 

 :مقدمة
 .الرمحن الرحيم والصالة والسالم على املصطفى احلليمبسم اهلل 

بعد و لإلمام السيوطي، " جهد القرحية يف جتريد النصيحة"مسألة التصور واحلد هي فصل من فصول كتاب  إن  
التأمل والنظر يف الكتاب، خلصنا إىل أن اإلمام السيوطي ينقض ويعرتض على املناطقة يف قضية أن التصورات غري متوقفة 

ى احلدود، وأخذ السيوطي يستدل على نقضه بأدلة يف إحدى عشر وجها رأى السيوطي من خالهلا أن الفرد ميكنه عل
 .التوصل إىل إدراك وتصور األشياء دون أن يلجأ إىل احلدود والتعريفات، ويكون السيوطي هبذا قد خالف املناطقة

بأقوال املناطقة يف  فيها السيوطي ارتباط التصور باحلد، ومستدلنييلفت حبثنا هذا، النظر يف الوجوه اليت ناقض     
 :ملسألة، وقد أثبت السيوطي إحدى عشر وجها وهي اهذه 

mailto:azeddinehaffar@gmail.com
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، فمن أين هلم بديهيةسالبة وليست فقوهلم ال حتصل التصورات إال باحلد قضية : "يقول اإلمام السيوطي -1
كيف يكون القول بال علم أساسا مليزان العلم، ومل ذلك؟ وإذا كان هذا قوال بال علم ، وهو أول ما أسسوه ف

 .1"يزعمون أنه آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن أن يزل يف فكره
حاصل قول السيوطي إن القضايا النظرية سواء كانت إجيابية أو سلبية تستلزم الدليل، ومادام علم املنطق عرفوه 

ذهن من الوقوع يف اخلطأ عند التفكري كان األوىل هبم أال يصدروا مسائلهم بقضية بامليزان، وأنه آلة قانونية تعصم مراعاهتا ال
 .منفية سالبة

 ،2"القول الدال على ماهية احملدود وهو تفصيل ما دل عليه االسم باإلمجال"إن املقصود باحلد عند املناطقة  -2
هو الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء على حقيقته بالتمام ومتيزه عن كل ما "واحلد يف الشمسية 

 .، وهذا ما يعرف بالتعريف اجلامع املانع الذي يتوصل به إىل كنه وحقيقة اجملهول3"عداه
 4"وليس مرادهم هنا يراد به نفس احملدود" نلفي السيوطي ينفي عن املناطقة تعريف احلد الذي 

نه مل يبني ومل يوضح حقيقة الشيء اجملهول، خبالف احلد عند املناطقة الذي يدفع اجلهل ويستدعي إ نقول عن هذا احلد
 .حضور صورة الشيء يف الذهن وهذا ما يسمى بالتصور

 فهو مبعزل عن ذلك وإمنا يقصد إلحضار صورة حاصلة من قبل ال حتصيلها،"أما احلد الذي يراد به نفس احملدود 
على املعىن، ولفت االنتباه ليس من أغراض التعريفات احلقيقية، وإمنا  ويكون بتفسري مدلول لفظ بلفظ أوضح منه داللة

فكان ...األسد، فإنك مل تستحصل صورة جمهولة ملن ختاطبه: اهلزبر: من التعريفات اللفظية، إذ لو قلت ألحد مثال يقصد
 .5"هذا منك لفتا النتباهه

يعرفون األمور اليت حيتاجون إىل معرفتها،  إن أهل العلوم وأهل األعمال والصناعات": يقول السيوطي -3
وحيققون ما يعانونه من العلوم واألعمال من غري تكلم حبد منطقي، وال جند أحدا من أئمة العلوم يتكلم هبذه 

صور عن هذه مع أهنم يتصورون مفردات علمهم فعلم استغناء الت...احلدود ال أئمة الفقه وال النحو
 .6"احلدود

عبارة عن اإلدراك "يدخل هذا يف باب الضروري الذي ال حيتاج إىل حد، فهو جلي واضح بديهي عند أهله، والبديهي 
 .7"الذي ال حيتاج إىل إعمال نظر أو تفكري، هو املعلوم بال واسطة

فهو متصور لكنهها وهو مضطر إىل اكتساهبا  فاملختص يف الطب مثال ال حيتاج إىل تعريف املصطلحات يف ختصصه،
والضروري عند أهل الطب يصبح نظريا عند غريهم . فارتسمت يف ذهنه وانتهت مفاهيمها فأصبحت بديهية بالنسبة إليه

 .وهذا يستلزم التعريف لشرح وبيان حقيقة النظري
ان باحليوان الناطق عليه إىل الساعة ال يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم وحد اإلنس" يرى السيوطي  -4

ذكروا لالسم ضعة وعشرين حدا، وكلها معرتضة على ...حىت إن النحاة...االعرتاضات املشهورة
فلو  . معرتضة مل يسلم منها إال القليل...وعامة احلدود املذكورة يف كتب الفالسفة واألطباء والنحاة...أصلم

 .8"من هذه األمور اعة قد تصور الناس شيئاكان تصور االشياء موقوفا على احلدود مل يكن إىل الس
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إن غاية احلدود هي الوصول إىل تصور احملدود، فمىت حصل التصور واإلدراك للمحدود كان احلد مستقيما، حبيث 
ضمن الوصول إىل الكنه واملاهية، وهذا أمسى ما يروم إليه املناطقة، وملا كان التعريف يتفاوت يف حتديد الذاتيات من 

نبه العلماء على عسر احلصول عليه، الشتباه بعض الذاتيات بغريها، وقيام مثارات الغلط دوهنا؛ مما جعل "ر عامل آلخ
 .9"هذا األمر حيتاج إىل غاية التشمري

إذ من الناس من خيلص إىل التعريفات املضبوط املستويف، ومنهم من خيل " وألجل ذلك اختلفت التعريفات 
 .10"أو يقصر فيه مبا خيرجه عن دائرة القبول ببعض ذلك،

فاملراد من قول السيوطي أن تصور األشياء غري موقوف على احلدود، فاملقصود به التعريف الذي يقصر فيه ، ألن هذا 
 .التعريف ال يضمن الوصول إىل حقيقة الشيء وكنهه

التصورات و احلقائق اجملهولة، وما املدركات أما التعريف املنضبط املستويف للشروط فال شك أنه يضمن الوصول إىل 
 .اليت يكتسبها الفرد إال حجة على أن التصور منوط باحلد، ولواله ملا أدركنا حقائق األشياء اجملهولة

، لزم استغناء التصورات عن احلد، 11"إما متعذر أو متعسر"يرى اإلمام السيوطي أن احلد التام ما دام حصوله  -5
التعريف جبميع ذاتيات املعرف : " ن تعريفه باحلد التام الذي يعينو الشيء د ر مفهومو وعليه فقد نتص

فإذا قيل . ويقع باجلنس والفصل القريبني الشتمال النوعني على مجيع ماهية املعرف أي متام املاهية( بالفتح)
ن فيه تفصيال ملا فهذا من احلدود التامة؛ أل( حيوان ناطق)أوال بأنه : لك ما اإلنسان؟ فلك أن جتيب مبا يلي

 .12"وأن احلد التام يدل على احملدود باملطابقة...أمجله لفذظ إنسان والشتماله على كل املاهية
 .13للرتتيب املعني بأن ال يتقدم الفصل على اجلنس فإنه يكون ناقصا"واشرتط املناطقة يف احلد أن خيضع 

وهي األنواع اليت هلا جنس وفصل، فأما ال  أن احلدود عندهم إمنا تكون للحقائق املركبة،"ذكر السيوطي  -6
تركيب فيه، وهو ما ال يدخل مع غريه حتت جنس كما مثله بعضهم بالعقل، فليس له حد وقد عرفوه، وهو 

 .14"من التصورات املطلوبة عندهم، فعلم استغناء التصورات عن احلد
ركب إىل صفاته وحقائقه وهو ما يعرف املقصود باملركب هو الذي يتكون من أجزاء، فعند التعريف حنلل هذا امل

هذه مسات وصفات وحقائق مركبة لكلمة إنسان منها ...( جوهر، جسم، حساس، نامي، مفكر: )بذاتياته مثل اإلنسان
 .ما هو جنس ومنها ما هو فصل

بأن حىت الذي ليس فيه تركيب  :ال يتوافق مع مذهب املناطقة القائلفأما قوله إن الذي ال تركيب فيه فليس له حد 
تبديل لفظ مبهم بلفظ معروف، أو هو ما يقصد به تفسري مدلول لفظ "وهو ما يعرف باملفرد يعرف تعريفا لفظيا وهو 

 .القمح: الرب: مثال ذلك 15"بلفظ أوضح منه داللة على املعىن
تعريفات، ومثال ذلك املعاجم اللغوية اليت لو استغىن التصور عن احلد اللفظي، الستغىن أهل اللغة عن هذا النوع من ال

 16"املطالب التصورية"يستعمل فيها التعريف اللفظي ،وعدوه من 
حيصل باحلد احلقيقي، بل يكفي فيه أدىن تصور ولو باخلاصة، إن التصديق ال يتوقف على التصور التام الذي : "وقوله

 .17"ور ال يتوقف على احلد احلقيقيوتصور العقل من هذا الباب وهذا اعرتاف منهم بأن جنس التص
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التعريف باخلاصة وحدها أو هبا وباجلنس البعيد، أما تسميته بالرسم " هذا يدخل يف باب التعريف باحلد الناقص؛ وهو 
تعريف اإلنسان بالضاحك أو تعريفه : جزاء الرسم التام مثالهلكونه عالمة على الشيء، وكونه ناقصا فلحذف بعض أ

 .18"باجلنس الضاحك
هو الوصول إىل التصور سواء كان التصور بواسطة التعريف باحلد أو التعريف بالرسم أو  إن املقصد من التعريف

 .التعريف باللفظ
أن سامع احلد إن مل يكن عارفا قبل ذلك مبفردات ألفاظه ودالالهتا على معانيها املفردة مل : " يرى السيوطي -7

على املعىن املوضوع له مسبوق بتصور املعىن، وإن كان متصورا  ، والعلم بأن اللفظ دالميكنه فهم الكالم
 19"ملسمى اللفظ ومعناه قبل مساعهأ امتنع أن يقال إمنا تصوره بسماعه

التعريف هو شرح وتفسري املعرف بألفاظ معلومة لدى السامع للوصول هبا إىل تصور جمهول، وقد  القصد منإن 
معانيها، موقعة  وشية، ألهنا غري ظاهرة الداللة علىالغريبة احل األلفاظاخللو من " :اشرتط املناطقة شروطا للتعريف أمهها

 20"الفهم يف الوهم صعوبة
، وعليه فاملدلول مقدم على الدال، ولكن عند املستمع (بالكسر)إن سبق التصور للمعىن يكون عند املعرف 

بتوسط مساع " النتقال من التصور مت االلفظ، فاجلاهل حلقيقة الشيء ال يستطيع أن يتصور الداللة إال عن طريق 
 .21"عىنوجود امل= وجود اللفظ : فلذا نقولاللفظ؛ 

فإن املتكلم قد  إذا كان احلد قول احلاد، فمعلوم أن تصور املعاين ال يفتقر إىل األلفاظ،: "يقول السيوطي -8
تصور ما يقوله بدون لفظ واملستمع ميكنه ذلك من غري خماطب بالكلية فكيف يقال ال تتصور املفردات إال 

 .22"باحلد
إن األصل يف أن تصور املفردات ال يتم إال باحلد، ألنه وسيلة موصلة لإلفهام وللفهم؛ ألن اإلنسان يولد صفحة 

األلفاظ ومعانيها، فيبدأ بتكوين معجمه الذهين، فلوال األلفاظ ما استطاع  بيضاء واهلل تعاىل أقدره على اكتساب
 .اإلنسان أن يكون معجمه الذهين

عند إرادة اإلفهام بدال من إحضار املعاين بسبب قوة ارتباط اللفظ باملعىن وعالقته به يف "نستدعي اللفظ للحضور     
 23"للفظ، فإذا أحضر املتكلم اللفظ كأنه أحضر املعىن بنفسه للسامعفيصبح اللفظ كأنه املعىن، واملعىن كأنه ا...الذهن
أن املوجودات املتصورة إما أن يتصورها اإلنسان حبواسه الظاهرة كالطعم واللون والرائحة : "يرى السيوطي -9

وأمثال ذلك وكلها غنية عن ...واألجسام اليت حتمل هذه الصفات أو الباطنة كاجلوع واحلب والبغض
 .24"احلد

معلوم أن احلد قسم من أقسام التعريف، فهو منوط بتعريف األلفاظ اخلارجة عن املدركات احلسية، فال نستطيع 
ليس وحده وسيلة هذا التصور، ألن من األشياء ما ال ميكن أن حييط به التوصيف "تصورها باحلد، وعليه فاحلد 

 .25"المتناعه، أو لتوقف معرفته على غري األلفاظ والعبارات
 :سم املدركات احلسية إىلتنق
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كإدراك األلوان واألصوات؛ إذ ال نستطيع أن نصف اللون "وهي مدركات حسية ظاهرية، : احلواس اخلمس - أ
 26"األمحر مثال لفاقد البصر، وال أن نعرف صوت البلبل لفاقد السمع، ألن هذه األمور بديهية الكنه

وأنت لو حاولت ..."وهو اإلحساس الداخلي كاللذة واألمل، واحلب والكراهية املشاعر الوجدانية الباطنة، - ب
 .27"تعريف شيء ملن ال يشعر به لعجزت عن نقله إليه؛ إال أن تتحدث عن آثاره وعالماته لتقرب إليه املعىن

حبد  للمعرتض أن يطعن على احلد بالنقض يف الطرد أو يف املنع وباملعارضة: أهنم يقولون: "ذكر السيوطي -11
آخر، فإذا كان املستمع للحد يبطله بالنقض تارة وباملعارضة أخرى، ومعلوم أن كليهما ال ميكن إال بعد 

 .28"تصور احملدود، علم تصور احملدود بدون احلد وهو املطلوب
، 29"على التقسيم وينقضه بأحد وجوه النقض يسمى مستدال"املراد باملعرتض عند املناطقة هو الذي يعرتض 

لتوجهه إىل صاحب التعريف بالسؤال، ومستدال لعدم قبول اعرتاضه مبجرد الدعوى واشرتاط االستدالل "ستدال ومسي م
 .30"عليها

 .31"إقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم الدليل عليه" أما املعارضة فهي 
 .32"ادعاء السائل بطالن دليل معلل بشاهد يدل على ذلك" أما النقض فهو 

واالطراد عند السيوطي يعين باجلامع وهو ما ذهب إليه القرايف وهو خالف رأي اجلمهور الذي يعين عندهم 
 .اجلامع

 .واملانع هو املنعكس عند السيوطي والقرايف، وعند اجلمهور املنعكس هو اجلامع
على الثاين بأفراد  أن يكون كلما وجد املعرف بالكسر وجد املعرف بالفتح بأن ال يزيد األول" واالطراد هو 

جسم : تلك األفراد، كما يف قولكيصدق فيها دونه، كما يف قولك حيوان ناطق يف تعريف اإلنسان، فلو زاد عليه ب
 .33"فلم يكن مانعا...نام حساس يف تعريف اإلنسان فإنه يزيد باحلمار والفرس

بأن ال يزيد األول على الثاين بأفراد  أن يكون كلما وجد املعرف بالفتح وجد املعرف بالكسر" أما املنعكس فهو 
: يصدق فيها دونه، كما يف قولك جسم نام حساس يف تعريف احليوان، فلو زاد عليه بتلك األفراد، كما يف قولك

 .34"مل يصح التعريف لكونه جامع فإنه يزيد باحلمار والفرس احليوانيف تعريف  متفكر بالقوة
كان املستدل يعرتض على احلد باعتباره متصورا ملاهية احملدود، فهذا ال يستلزم االستغناء عن احلد، ألن ما   إذا

 .يتصوره املستدل ال يدركه غريه فوجب حضور احلد ليكشف الغطاء عن التصور اجملهول
نئذ فيقال كون إهنم معرتفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا ال حيتاج إىل حد، وحي: "يقول السيوطي -11

والناس ...النسبية اإلضافية فقد يكون النظري عند رجل بديهيا عند غريه األمورالعلم بديهيا أو نظريا من 
وال حيتاج ...يتفاتون يف اإلدراك تفاوتا ال ينضبط فقد يصري البديهي عند هذا دون ذاك بديهيا لذلك أيضا 

 .35"إىل حد
 :تنقسم التصورات إىل قسمني
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ويرادف البديهي وهو الظاهر البني اجللي، فال يستوجب تعريفا إلدراك تصوره، فهو معلوم بالضرورة الضروري  - أ
فهو ما ال حيتاج إىل النظر، فالعلم الضروري التصوري كإدراك وجودك، والتصديقي كإدراك أن الواحد نصف "

 .36"االثنني
 .37"طرارا ال ميكنها االنفكاك عنهألن النفس مضطرة إىل اكتسابه اض"فالضروري ال حيتاج إىل تعريف 

فنسبة إىل النظر، أي إعمال الفكر، وعرفوه بأنه حركة النفس يف املعقوالت، فهو ما حيتاج " أما النظري  - ب
إدراكه إىل تأمل فهو كسيب، وهو الغفكر املؤدي إىل علم أو غلبة ظن، ومثاله إدراك معىن الواحد نصف 

 .إىل تعريف إلدراك كنههفالنظري حيتاج  .38"سدسي اإلثىن عشر
قد يكون نظريا عند غريك، ويف هذه  كواحلاصل أن قضية النظري والضروري قضية نسبية حبتة، ألن الضروري عند

احلالة حيتاج إىل التعريف، ونلفي هذا االختالف بني النظري والضروري بشكل أوضح يف جمال املصطلحات العلمية، 
 .لحاته ضرورية بالنسبة له، نظرية عند غريهفاملختص يف علم من العلوم تكون مصط

 :خاتمة
يظهر لنا مما تقدم، أن اإلمام السيوطي أكد يف مواضع كثرية، أن التصور غري متوقف على احلد، أي أن الفرد 
 بإمكانه التوصل إىل إدراك وتصور األشياء بدون التعريفات، وهذا خيالف رأي املناطقة الذين أثبتوا أن التصورات منوطة

 .بالتعريفات، وقد استدلوا على أقواهلم حبجج، تعارض ما ذهب إليه السيوطي
بني السيوطي  إن رأي السيوطي واملناطقة متباين يف عشرة موضعا، إال موضعا واحدا كان متواطئا :وعليه نقول

 .تعريف املدركات احلسية والباطنيةواملناطقة وهو 
 :الهوامش
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 62، صاألخضر األخضري أبو عبد الرمحن، مبادىء علم املنطق  -  12
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 .وما بعدها 13، ص 2:السيوطي اإلمام جالل الدين، صون املنطق والكالم عن فين املنطق والكالم، ج -  14
 .73، صالسنوسي عبد الرمحن بن معمر، مقدمة يف صنع احلدود والتعريفات  -  15
 .74املرجع نفسه، ص -  16
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 .15، ص2:السيوطي اإلمام جالل الدين، صون املنطق والكالم عن فين املنطق والكالم، ج -  35
 .11، صالقويسين حسن درويش، شرح على منت السلم يف املنطق لألخضري   - 36
 .42، صحممد بن حمفوظ بن املختار فال الشنقيطي، الضوء املشرق على سلم املنطق لألخضري  -  37
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 .مصر
  ،م1998 -هـ 1418عبد الرحيم فرج اجلندي، شرح السلم يف املنطق لألخضري، املكتبة األزهرية للرتاث، مصر. 
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 1مناظرة بين السيوطي واملغيلي في علم املنطق

 
 محمد بن حجر/ د

 الجزائر -املديةيحي فارس ب جامعة

 :متهيد
بعث بنسخة منها إىل العالمة  2(القول املشرق يف حترمي فن املنطق)رسالته ( هـ199ت)ملا ألف احلافظ السيوطي        

 :منها قوله به املغيلي بقصيدة،،فأجا(هـ101ت)حممد بن عبد الكرمي املغيلي اجلزائري 
 

 هم لم ص  أَ  م  ك  ح   ه  م  ك  ح   يث  دم حَ  ل  ك  َو  **** هم ـلم ـث  بمم  ت  ع  ا سَم مَ  ر  م  أَ بم  ت  ع  سَم - 9
 هم ـلم ه  لمَ  يدَ جم أ   ن  ي أَ د  و  فَـ  لَ   ن  إم وَ  **** ـر  اضم حَ  ّن َ أَ  تم ي  البَـ  ب  رَ وَ  ت  د  دم وَ - 2
  ن  أَ  ن  كم ي   أَ - 3

َ
 هم لم و  قَـ  ضم ع   بَـ يفم  انم قَ ر  الف   نم ى عَ هَ نـ  يَـ وَ  **** ة  ـج  ح   مم ل  العم  يفم  ءَ ر  امل

  لم هَ - 4
َ
  ق  طم ن  امل

َ
 هم ـلم ه  جَ  يَ حم  ه  يق  قم حَت   و  أَ  ق  احلَ  نم عَ  **** ة  ارَ ــبَ عم  ل  إم  نم  ع  امل

 هم ــلم ك  شَ لم  د  رَ يـ   ا لَ يحا حم صَ  يالا لم دَ  **** ىـرَ تَ  ل  هَ فَـ  مم الَ الكَ  ل   ك  يفم  يهم انم عَ مَ - 5
 هم ـل  حمََ  ن  ا عَ هَ فم ن  تَـ  ي  د  هَ  ي م لى غَ عَ  **** ـةا ـي  ضم قَ  ه  ن  مم  الل   اكَ دَ هَ  3لم  ن  ب  أَ - 6
 هم ــلم ق  نَـ  ةَ ح  صم  ت  بَ ثـ  أَ  ن  إم وَ  ال  جَ رم  **** ـه  م  ذَ وَ  ور  ف  ى كَ دَ ب  ا أَ مَ  كَ ن  عَ  ع  دَ وَ - 7
 هم لم ث  مم  بم هَ ذ  بمَ  ص  خ  ى شَ لَ عَ  يالا لم دَ  **** م  قم ت   لَ وَ  ور  ف  كَ   ن   مم ّت  حَ  4لمَ العم  ذم خ  - 8
 هم ــلم ج  لمَ  اة  دَ ه   م  ه   ذ  إم  م  بمم  لَ  هم بم  **** بم  تَ اس  فَ  سم ك  العَ  لَ  ق  احلَ بم  م  اه  نَ فـ  رَ عَ - 1

 هم ـلم ض  فَ بم  احَ بَ  عم ر  الش  بم  الم  عَ  م  كَ َو  **** م  ه   م  كَ فَ  تَ ر  كَ ا ذَ مَ  م  ه  نـ  عَ  ح  صَ  ئن  لَ - 90
 هم لم ـد  عَ لم  ع  جَ ار  فَ  يق  قم ح  الت   وَ ا ه  ذَ هَ فَـ  **** ـــهم مم الَ كَ ي لم غم بَ ن  ا يَـ  مَ َن عَ  ل  ك  فَ - 99
 هم ـلم ب  نَـ  م  س   ن  عَ  يكَ جم ن  يـ   ج  هَ نـ  ى مَ لَ عَ  **** م  هم ضم ع  بَـ  يلم لم ض  تَ  انَ هَ ر  بـ   م  ر  فَـ  ل  إم وَ - 92

 :فرد عليه السيوطي بقصيدة على حبرها ورويها فقال
 هم ـلم ه  أَ وَ  بم  لن  لم  ةا ــالَ ي صَ دم ه  أ  وَ  **** هم ـلم ض  فَ ا لم را ك  ش   شم ر  العَ  هَ لَ إم  ت  د  حَم - 9
َ تَ أَ  **** هم ـــلم ث  بمم  ت  ع  ا سَم مَ  م  ظ  نَ لم  ت  ب  جم عَ - 2  هم ـلم ب  ن  بم  ـــر  قم أ   ب   حَ  ن  عَ  اّنم
 هم ـــلم ق  نَـ بم  م  جَ  يهم ا فم وعا ا َج  ابا تَ كم  **** اعا ــدم ب  م   ت  ف  ل  أَ  نَ ـي حم ن  مم  بَ ج  عَ تَـ - 3
 هم ـلم ك  شَ  م  ذَ  ن  مم  م  الَ ع  الَ  ه  الَ ا قَ مَ وَ  **** ـق  طم ن  مَ  مم ل  عم  ن  عَ  يَ ه  النـ   يهم فم  ر  ـر  قَ أ  - 4
 هم ــلم ض  فَ بم  مي  رم كَ   آن  ر  قـ   ف  ص  ا وَ ذَ فَ  **** ل  ق  يَـ  لَ   تَ ي  ا لَ يَ  ـانم قَ ر  الف  بم  ـاه  َس  وَ - 5
 هم ـــل  حمََ  ن  ا عَ ائيا ا نَ يبا جم عَ  الا قَ مَ  **** ــه  يَ أ  رَ  ر  ــر  قَ ا يـ  يمَ فم  5يهف الَ قَ وَ - 6
 خذ احلق حّت من كفور خبتـله **** ور وبعد ذاـودع عنك أبداه كفـ- 7
 هم ــلم ج  ى لمَ ارَ صَ نَ  و  أَ  ود  ه  يَـ  ومَ ل  ع   **** ىوَ حَ  ن  مَ  م   ذَ يفم  ار  اآلثَ  تم اءَ جَ  د  قَ وَ - 8
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 هم ـــلم ع  فم بم  ليق  ا يَ يبا ذم ع  تَـ  ب  ـذ  عَ يـ   **** ــه  ن  أَ وَ  ــهم ي  دَ ا لَ ما ل  عم  هم بم  6ز  ز  عَ يـ  - 1
  عَ نَ مَ  د  قَ وَ - 90

 
 هم ـلم ه  أَ  اةم رَ و  تَـ  دَ ع  ا بَـ حا و  لَ  ط  خَ  د  قَ وَ  **** هم بم ح  صَ  وقَ ار  فَ  ار  ـتَ خ  امل

 هم ـلم ص  أَ ا بم ق  حَ  ر  م  الَ  اكَ ذَ  انَ كَ   ن  إم وَ  **** ـر  افم كَ اع  لم ـبَ اتـ   يم ه  نَـ  ن  مم  اءَ جَ  م  كَ َو - 99
 هم ـلم ث  مم  بم هَ ذ  بمَ  ص  خ  ى شَ لَ عَ  يالا لم دَ  **** م  قم أ   لَ  وَ  يثم دم احلَ بم  يــالا لم دَ  ت  م  قَ أَ - 92
 هم ــلم ض  فَ بم  اف  تمَ اع  وَ  اء  ـنَ ثَ  ي  دَ لَ  **** ه  لَ  م  كَ فَ  امم مَ ا الم ذَ ى هَ لَ عَ  م  ــالَ سَ - 93

 
 :حليل ومناقشةت

وعلماء السالم ينفرون منه  7بعض كتب أرسطو يف املنطق( هـ931ت)منذ أن ترجم عبد الل بن املقفع       
وحيذرون،لنه كان يف نظرهم املدخل إىل الفلسفة اليونانية،ولنه كان ل يزال خمتلطا ببعض عقائد اليونان املباينة لعقائد 

 .رفة والستدلل للعقائد احلقة بالقرآن والسنة والفطرة السليمةالسالم،ولن الل تعاىل أغناهم عنه يف حتصيل املع
،وأعجب به بعض املشتغلي بالعلوم (هـ331ت)مث حدث أن تبن املنطق الفالسفة السالميون كالفارايب         

ف املصطلحات السالمية،فعملوا على تنقيحه والستفادة منه يف علومهم حّت امتزج با وصار من جلة مبادئها يف تعري
إىل جعله مدخال لعلم أصول الفقه،واعتباره ( هـ505ت)الغزال أيب حامد ويف الستدلل،حّت وصل المر ببعضهم ك

 8.مقدمة العلوم كلها
وبدأت جراء ذلك تظهر على الساحة العلمية اصطدامات ومناظرات بي أنصار املنطق واملانعي منه،كتلك اليت جرت    

،وراح بعض العلماء يصدر فتاوى يف حتريه  9(هـ328ت)والفيلسوف مّت املنطقي ( هـ368ت)ايف بي أيب سعيد السي 
 (.  هـ728ت)،وبعضهم يؤلف يف رده كتبا كما فعل ابن تيمية 10مثالا ( ه643ت)كابن الصالح

وذج لتلك من( هـ101ت)والعالمة املغيلي ( هـ199ت)واملناظرة الشعرية اليت وقعت بي احلافظ السيوطي         
الصطدامات اليت كانت تثور من حي آلخر بي أنصار املنطق وأعدائه،وهي يف احلق منوذج للخالف بي علماء يغلب 

 .عليهم الشتغال بالعلوم النقلية وآخرين يغلب عليهم الشتغال بالعلوم العقلية
ماء هو يف الغلب العم سبب اخلالف يف علم وهذا الذي أشرنا إليه من اختالف يف نوع العلوم الغالبة على العل       

املنطق بي القبول والرفض،وبي الباحة والتحرمي،فاحلافظ السيوطي مثال غلب عليه الشتغال بالعلوم النقلية رواية 
ة اليت ودراية،وهو يف كثي منها حجة، حّت إنه ادعى الجتهاد املطلق،والعالمة املغيلي غلب عليه الشتغال بالعلوم العقلي

 .منها املنطق،حّت إنه ألف فيه كتبا عدة نثرا ونظما
وعليه فإن احلافظ السيوطي ملا احتج على حترمي املنطق إمنا احتج بكونه من وضع كافر،وأنه مبن على مبادئ          

طق خصوصا،بينما العالمة باطلة،وأن فالنا وفالنا من الئمة قالوا بكراهية أو حترمي علوم الوائل عموما،وعلم الكالم واملن
املغيلي اعتمد يف إباحته بل واستحسانه على أن املنطق علم،أو آلة العلوم،لنه يعن ببيان كيفية النظر الصحيح الذي به 
يتم حتصيل املعارف،ول يضر إن كان كذلك أن يكون من وضع كافر،ول أن يكرهه أو حيرمه فالن وفالن،لن قول فالن 

 .منه،ول ينبغي الحتجاج على اجملتهد بقول جمتهد آخر،لن العبة بالدليل أو عالن هو اجتهاد



2710 يسمبرد                                         1العدد  1مجلة أمارات                                        المجلد   

 

محمد بن حجر                                                35 
 

 :حتليل النصي
هذا باختصار متهيد بي يدي املناظرة الشعرية اليت جرت بي الرجلي،وأحب أن منعن النظر يف أبيات كل منهما وما    

العالمة احلسن بن مسعود اليوسي  احتوت عليه من أدلة بشيء من التفصيل،والذي شجعن على ذلك أّن وجدت
وتأمل ما أشار إليه رحه الل تعاىل يف :"تعرض هلذه املناظرة منتصرا للمغيلي،فعلق على بعض أبياته مث قال( هـ9902ت)

أبياته من الردود القاطعة،والجوبة القامعة،ولول خشية الطالة لوشحنا هذه البيات، با حيرر يف هذا املبحث أقصى 
قد تعرض أيضا هلذه ( هـ9205)،ووجدت العالمة الزبيدي 11"ت،وتنصب على منهجه سواطع اآلياتالغايا

املناظرة،وانتصر فيها للسيوطي ضد اليوسي على اخلصوص،فأحببت أن أشرح أبيات كل منهما على وجه النصاف،حّت 
 :بدأ العالمة املغيلي قصيدته بقوله :فأقول يظهر دليل كل منهما،

 هم لم ص  أَ  م  ك  ح   ه  م  ك  ح   يث  دم حَ  ل  ك  َو  **** هم ـــلم ث  بمم  ت  ع  ا سَم مَ  ر  م  أَ بم  تَ ع  سَم 
القول املشرق )ويبدو أن املغيلي كان قد سع با ذهب إليه السيوطي من حترمي علم املنطق،ولذلك ملا جاءه كتابه 

( سعت)ا جاءه كتابه ذلك،وعب بقوله قال سعت ول يقل علمت،أو أنه ما علم بذلك إل مل( يف حترمي الشتغال باملنطق
 .لن علمه بتحرمي السيوطي لعلم املنطق حصل له بالنقل،والنقل كثيا ما يرادفه السماع

إما مطلقا،وهو بعيد،لن القول بتحرمي املنطق أو التنفي منه قدمي، ثبت عن جاعة كبية من ( ما سعت بثله)وقوله 
 (:هـ153)،كما يف سلم الخضري (هـ676)والنووي  (هـ643)العلماء،منهم ابن الصالح 

 الم ــوَ ق  أَ  ة  ثَ الَ ى ثَ لَ عَ  هم بم *  الم غَ تم ش  الم  ازم وَ  جَ يفم  ف  ل  اخل  وَ 
 12امَ لَ ع  يـ   ن  ي أَ غم بَ ن  يَـ  م  و  قَـ  الَ قَ وَ * ا مَ ر  ي حَ اوم وَ النـ  وَ  حم الَ ن الص  اب  فَ 

ر عن املغيلي بأنه ظن أن السيوطي انفرد بالتحرمي،لنه ل العتذا( هـ9205ت)فال معن لن حياول العالمة الزبيدي    
يصله قول العلماء احملرمي للمنطق،وأنه ل يطلع على ما دفع بابن الصالح إىل تغليظ القول فيه،ول ما دفع ابن تيمية للرد 

 13(.ما سعت بثله)على أيب حامد الغزال، وأنه لو بلغه ذلك ملا قال يف قصيدته 
هـ إىل 505لي يقصد ما سعت بثله يف املتأخرين،لن المر استتب للمنطق من عهد المام الغزال املتوىف سنة أو أن املغي

 .هـ وما بعده،وهذا الراجح101عهد املغيلي املتوىف سنة 
أي كل كالم حكمه حكم موضوعه،أي مضمونه،وبالتال فحكم كالم ( وكل حديث حكمه حكم أصله)وقوله         

 .هو البطالن،لن حكم مضمونه وهو حترمي املنطق كذلك( القول املشرق)يف  السيوطي
فحكم املنطق الذي موضوعه الفصل بي التفكي الصحيح والتفكي الفاسد كما سيأيت يف كالم املغيلي هو :أو تقول

ما )املغيلي فلذلك قال  الباحة إن ل يكن الندب أو الوجوب،وحترمي السيوطي للمنطق خيالف هذه القاعدة اليت سيقررها
 (.سعت بثله

فالكالم أي   ( كل حديث حكمه حكم أصله)وقاعدة املغيلي اليت قررها قاعدة أصولية صاغها على شكل كلية        
كالم إمنا يأخذ حكمه الشرعي من موضوعه أي مضمونه، فبحسب املوضوع واملضمون يكون حكم الكالم،وهو أحد 

 .أحكام الشرع اخلمسة
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 :وأما السيوطي فبدأ قصيدته على منوال املغيلي بقوله متعجبا    
َ عَ تَ أَ  **** هم ـــلم ث  بمم  ت  ع  ا سَم مَ  م  ظ  نَ لم  ت  ب  جم عَ   هم ـلم ب  ن  بم  ـــر  قم أ   ب   حَ  ن  اّنم
 هم ـــلم ق  نَـ بم  م  جَ  يهم ا فم وعا ا َج  ابا تَ كم  **** اعا ــدم ب  م   ت  ف  ل  أَ  يَ  حم ن  مم  بَ ج  عَ تَـ 
 هم ـلم ك  شَ  م  ذَ  ن  مم  م  الَ ع  الَ  ه  الَ ا قَ مَ وَ  **** ـق  طم ن  مَ  مم ل  عم  ن  عَ  يَ ه  النـ   يهم فم  ر  ـر  قَ أ  
يف نوع أدلته،وإل فقد قرأ السيوطي وسع بال شك ول ريب الكثي والكثي مما قاله غي ( عجبت لنظم ما سعت بثله)      

يعرف أن املغيلي ممن خيالفه يف احلكم على املنطق،وهو القائل فيه املغيلي يف استحباب املنطق،أو أن السيوطي ل يكن 
،أ قمر  بمن ب لمهم ) عجبت لتعجبه من حي ألفت كتابا جوعا فيه نـ ق ول  َج ة ،أقرر فيه النهي عن علم  :،أو أنه كما قال(َحبـ ر 

نطق هو الباحة إن ل يكن الندب أو الوجوب ولن رأي املغيلي يف امل.املنطق، وأذكر فيه ما قاله العلماء العالم من ذمه
 : تفاجأ أن يقول عال مثل السيوطي بتحريه فقال

  ن  أَ  ن  كم ي   أَ 
َ
 هم لم و  قَـ  ضم ع   بَـ يفم  انم قَ ر  الف   نم ى عَ هَ نـ  يَـ وَ  **** ــة  ج  ح   مم ل   العم يفم  ءَ ر  امل

م الشتغال به،مبن بعض ما فيه فن املنطق فن خبيث مذموم،حير "   (:القول املشرق)وذلك قول السيوطي يف 
وهو ما جعل العالمة 14".على القول باهليوىل الذي هو كفر جير إىل الفلسفة والزندقة،وليس له مثرة دينية أصال ول دنيوية

أما قوله إنه خبيث مذموم،فهو دعوى تقدم بيان فسادها،وأما قوله إنه ل منفعة له فإنكار :" اليوسي يعلق عليه بقوله
 :ولكن س،للمحسو 

 َأل  يـََرى َضو َءَها َمن ل ي َس َذا َبَصرم * َما َضر  ََش َس الض َحى يفم ال ف قم طَالمَعةا 
 15".وكيف حيكم عليه بعدم الفائدة وهو ل يعرفه،لكن من جهل شيئا عاداه

طق من جلة العلوم يعن أن املن16"التوصل إىل احلق بكل ما أمكن سنة:"وعمدة اليوسي يف فساد الدعوى هو أن    
 .املوصلة إىل املعرفة احلقة،ول عبة بواضعيه من اليونان أو غيهم

ويف قول اليوسي عن السيوطي إنه ل يعرف املنطق نظر،لن هذا قد يقال عن كل من حرم املنطق أو كرهه،كقول    
نعم خط أ الشوكاّن  17".ملا جهل وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من ل يفهمه ول اطلع عليه عداوة:"حاجي خليفة

ومن عرف معن اهليوىل الذي جعله :"فقال،وساء ما قال السيوطي يف قوله إن املنطق مبن بعض ما فيه على القول باهليوىل
سببا لتحرمي هذا الفن لبتناء بعضه عليه علم أن السيوطي رحه الل تعاىل يف هذا الفن ناقة ول جل،ورجل ول حل،فهو 

 18".ورمعذ
إمنا براهينه على الكليات، والكليات ل وجود هلا يف :"وكذلك يف قول اليوسي على قول السيوطي عن املنطق     

فاعجب أن يصدر هذا الكالم احتجاجا يف حنو هذا املقام عن :  "نظر آخر،وهو قوله19"اخلارج،ول تدل على جزئي أصال
،ولقد كنت أراه رحه الل تعاىل يرتفع عنها،وممن له مشاركة،  وهذا عاقل فضال عن فاضل،وما كنت أحسبه بذه املنزلة

 .فذكرها 20..."الكالم ينبئ أنه ل يشم رائحة املعقول،وتلزمه عليه شناعات
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وقد رد الزبيدي على اليوسي يف ما ادعاه من الشناعات الالزمة لكالم السيوطي،وكان عليه أن يبي أن الكليات على    
 وجود هلا إل يف الذهان،وتلك اليت تبن عليها الكليات العلمية،ول ينكرها السيوطي ول أي عال حيتم رأي أهل السنة ل

 .نفسه
يف معرض الرد على من أنكر عليه الجتهاد لنه  -وهو صادق  -إن السيوطي قال عن نفسه :وإحقاقا للحق أقول      

كي أّن أحسنه أكثر ممن يدعيه ويناضل عليه،وأعرف أصول وما شعر املس:"فاقد لحد شروطه وهو معرفة املنطق
ي  قواعده،وما بنيت عليه،وما يتولد منها،معرفةا ما وصل إليها شيوخ املناطقة اآلن إل شيخنا العالمة حمي الدين الَكافمَيجم

 21".فقط
ل ننجس تصانيفنا بقذر املنطق  إنا معشر أهل السنة " :ومع هذا فقد بالغ السيوطي يف ذم املنطق إىل درجة أنه قال     

الذي اتفق أكثر املعتبين خصوصا احملدثي والفقهاء من كل املذاهب،خصوصا الشافعية وأهل املغرب على حتريه والتغليظ 
على املشتغلي به وإهانتهم وعقوبتهم،وقد جعت يف هذا تأليفا نقلت فيه كالم الئمة يف احلط عليه،وهو كتاب مهم،وقد 

  22".احلديث كالس لفي والذهب وابن رشيد على عدم قبول رواية املشتغل به،وقد تركت الخذ عن جاعة لذلك نص أئمة
إن أول ما يتقرب به العبد إىل الل طلب العلم :"بقوله( لب اللباب)هذا بالنسبة للسيوطي،وأما املغيلي فافتتح كتابه         

ه وسلم، وإمنا يطلب العلم بالنظر،وليس النظر بصيب أبدا،ول بخطئ أبدا،بل لوجه الل على سنة رسول الل صلى الل علي
 .23"بعض النظر مصيب وبعضه خمطئ

ترتيب معلومي فصاعدا على جهة :مث بعد أن بي أن النظر املصيب هو النظر الصحيح،وأن النظر الصحيح هو
  ؟أما املنطق فاختلف فيه،هل هو علم أو آلة:" املنطق قاليتوصل با إىل املطلوب،وأن الفن املتكفل ببيان ذلك التتيب هو 

املنطق علم يتعلم فيه كيفية النتقال من أمور حاصلة يف  :فعلى الول قالوا وآلة بالنظر لغيه، والتحقيق أنه علم لنفسه،
 .طأ يف الفكراملنطق آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن من اخل:وعلى الثاّن قالوا .الذهن لمور مستحصلة فيه

املنطق مقدمة للعلوم كلها،ومن ل حيط به علما ل :"فهو املتكفل ببيان ترتيب النظر الصحيح،ولذلك قال فيه المام الغزال
 24".ثقة له بفهمه أصال

ق به بي وإذا كان املنطق يف نظر املغيلي يتعلم به التفكي الصحيح وحيتز به عن التفكي الفاسد فإنه ل غرو فرقان يفر     
احلق والباطل،يف املعاّن،وبي الصواب واخلطأ يف القوال، وبي الصحة والفساد يف الحكام،كيف ل ؟ وقد ربط بي 

 :املنطق وطلب العلم لوجه الل على سنة رسول الل صلى الل عليه وسلم حّت قال الخضري
  ة  لَ و  القَ وَ 

َ
 ة  حيَ رم القَ  لم امم كَ لم  ه  از  وَ جَ *  ة  يحَ حم الص   ة  ورَ ه  ش  امل

 25ابم وَ  الص  ىَل إم  هم ي بم دم تَ ه  يَـ لم *  ابم تَ الكم وَ  ـةم ن  الس   سم ارم مماَ 
وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست يف (:"التقريب حلد املنطق)وكان ابن حزم قبل الغزال قد قال يف    

يث نبيه صلى الل عليه وسلم ويف الفتيا يف احلالل علم واحد فقط،بل يف كل علم،فمنفعتها يف كتاب الل عز وجل وحد
 26".واحلرام والواجب واملباح من أعظم منفعة
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وأراد بالفرقان املنطق، لنه يفرق بي اخلطأ :"وتسمية املغيلي للمنطق بالفرقان ل يستنكرها اليوسي فقال      
كالم املغيلي على تسميته بالفرقان غاية وإّن لتعجب يف تقريره  :"،ولكن الزبيدي استنكر ذلك وقال27"والصواب

 :وهو يف هذا متابع للسيوطي الذي قال 28".العجب،كيف ساه بأساء الكتب املنزلة الهلية ؟
 هم ــلم ض  فَ بم  مي  رم كَ   آن  ر  قـ   ف  ص  ا وَ ذَ فَ  **** ل  ق  يَـ  لَ   تَ ي  ا لَ يَ  ـانم قَ ر  الف  بم  ـاه  َس  وَ 

يوم :"قان على املنطق هو من باب الوصف ل التسمية،فهو كقوله تعاىل يف يوم بدرمع أّن أرى أن إطالق املغيلي الفر     
 30".وأنزل الفرقان:"،وليس كقوله29"الفرقان يوم التقى اجلمعان

 :وقوله
َع نم  إمل  عمبَـــاَرةا 

َن طمق  امل
ـلمهم  **** َهلم امل َي َجه   َعنم احَلق  َأو  حَت قميقمهم حم

ــلمهم  **** الَكاَلمم فَـَهل  تَـَرى َمَعانميهم يفم ك ل   يحاا َل يـ َرد  لمَشك   َدلميالا َصحم
واملراد هنا أن ( كل حديث حكمه حكم أصله)يقصد به ما كان أشار إليه قبل بتلك القاعدة اليت قررها وهي أن     

 املنطق عبارة عن كيفية النظر الصحيح املوصل إىل العلم اليقين
 يقينية،أو عبارة عن البحث عن اليقينيات لختاذها مقدمات،لينتج عنها  إذا كانت املقدمات

 بالتتيب املالئم العلم اليقين،فما الذي تنكره من ذلك ؟
 معناه أن كالم الناس عامة وكالم العلماء خاصة ل خيرج ( معانيه يف كل الكالم)وقوله    

فطر الناس على التفكي الصحيح فيما يتعاطونه من حجاج ما ل يف بنيته احلجاجية عن معاّن املنطق،لن الل عز وجل 
يستهوهم ما يفسد الفطرة،واملنطق ليس إل دراسة وصفية لكيفية عمل هذه الفطرة،وحبث عما قد يفسدها يف صور التفكي 

 .أو مواده
الستنتاج الصحيح،دون سابق  القدرة الطبيعية على إثبات املطالب العقلية وفقا لقواني:"ذلك أن املنطق الفطري هو   

تعلمها،ويلزم من هذا أن تكون هذه القواني موجودة يف النفس البشرية يف صورة مبادئ،وتعتمد عليها أبسط عمليات 
 .وهذا طبعا على رأي الفطريي ل التجريبيي 31".الستنتاج منذ انطالقتها الوىل

إن الفكر النساّن طبيعة خمصوصة،فطرها الل كما فطر سائر "   :ويشرح هذا الكالم ويبينه العالمة ابن خلدون فيقول
مبتدعاته،وهو وجدان حركة للنفس يف البطن الوسط من الدماغ،تارة يكون مبدأ لألفعال النسانية على نظام 

ه،فيلوح له وترتيب،وتارة يكون مبدأ لعلم ما ل يكن حاصال،بأن يتوجه إىل املطلوب وقد تصور طرفيه،ويروم نفيه أو إثبات
ا،وينتقل إىل حتصيل آخر إن كان متعدداا،ويصي إىل الظفر  الوسط الذي جيمع بينهما أسرع من ملح البصر إن كان واحدا

 .بطلوبه،هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية اليت متيز با البشر من بي سائر احليوانات
النظرية،تصفه ليعلم سداده من خطئه،لهنا وإن كان الصواب مث الصناعة املنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية       

هلا ذاتيا،إل أنه قد يعرض هلا اخلطأ يف القل من تصور الطرفي على غي صورهتما،من اشتباه اهليئات يف نظم 
  32".القضايا،وترتيبها للنتاج،فتعي املنطق للتخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض
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اجلواب عن سؤال  كثياا ما اعتض به املنكرون للمنطق،وهو أن كثياا من العلماء ل يعرفوا وخيلص ابن خلدون إىل      
فاملنطق إذاا أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية،ومنطبق على : "املنطق وكان تفكيهم سديداا،واجتهاداهتم موفقة فيقول

كثيا من فحول النظار يف اخلليقة حيصلون على املطالب صورة فعلها،ولكونه أمرا صناعيا استغن عنه يف الكثر،ولذلك جتد  
يف العلوم دون صناعة املنطق،ول سيما مع صدق النية،والتعرض لرحة الل، فإن ذلك أعظم معي،ويسلكون بالطبيعة 

 33".الفكرية على سدادها،فيفضي بالطبع إىل حصول الوسط والعلم باملطلوب كما فطرها الل عليه
استفهام إنكاري أراد به إقامة الدليل على ما قرره من تضمن كالم ( دليال صحيحا ل يرد لشكله* ترى  فهل)وقوله      

 .استسرار البنيات املنطقية يف كالم الناس،شعروا أو ل يشعروا: الناس للبنيات املنطقية،أو تقول
جاجي،وخباصة يف املواضيع اليت تتطلب احلجاج وهذا الذي قاله املغيلي هو بلغة التحويليي يعن أن كالم النسان احل      

هو بنية سطحية،إذا حللناه وأرجعناه إىل بنية عميقة تبي لنا أهنا هي البنية احلجاجية اليت يقول با علم املنطق يف التصور  
 .والتصديق والقضايا والتتيب بي املقدمتي والنتيجة اليت تتولد منهما

مهم احلجاجي رغم استعماهلم املنطق الفطري الذي يساوقه املنطق الصناعي كثياا ما حيذفون غي أن الناس يف كال        
واملتتبع لحوال الناس يف معامالهتم يالحظ أن إضمار املقدمة الصغرى أو املقدمة "ويضمرون بعض عناصر القياس البهاّن،

هم،لن يف التكرار مهزا بالغفلة،ويف الظهار ملزا الكبى حبسب مقتضى احلال،وإضمار النتيجة يف كل ذلك أمر شائع بين
بالعناد،ومها أمران يستنكف منهما العقالء،إذن فالقيسة املضمرة هي الطريقة العادية اليت يعب با الناس عن استدللهتم 

  34".عندما حيذفون القضية،أحيانا الكبى،وأحيانا الصغرى،وأحيانا النتيجة
 :وقوله

ي ــةا َهَدا 35أَبمن  لم  ٍ  تـَن فمَها َعن  حَمَـل هم  **** َك الل  ممن ه  َقضم يم  َعَلى َغي م َهد 
حَتَدٍّ واضح  وبطريقة عملية ل نظرية،حّت يلقم خصمه احلجة الدامغة اليت ل جيد بدا من العتاف با،وجوهر هذا        

 .ر هل يكن أن حتلل بغي قواعد املنطقلينظ( أي مسألة استدللية)التحدي أن يأيت السيوطي بقضية حجاجية 
وينبغي أل ننسى أن احلديث عن املنطق الرسطي هو يف الغالب حديث عن القياس، وأشكاله وأضربه،وهو من       

ولذلك يقسم  حيث الشكل صوري،ومن حيث املادة قطعي وظن،أي باعتبار نوع املقدمات،لهنا إما يقينيات أو ظنيات،
 .وخطابة وشعر وسفسطة،لهنا اجملالت اليت يكن أن يوجد فيهاإىل برهان وجدل 

يربط بي التشبيه والكناية والستعارة وأشكال القياس اليت يسميها ( هـ626ت)ولذلك وجدنا رجال كالسكاكي     
 فاملنطق مودع يف كالم" :،ووجدنا آخر كاليوسي يقول تلخيصا ملثل هذا  الذي ذهب إليه السكاكي36الستدلل

لن املنطق صادق بالصناعات اخلمس كلها،كما مر التنبيه،ومن  العرب،ول يضر كون كثي منها خطابيات وإقناعيات،
تتبع الستدللت الشعريات وجد أمراا كثياا،فاعرف ذلك،وإمنا ذلك لن املنطق مركوز يف الفطر،فال خيتص به 

  37".يه غيهم من الكيفيات والشرائط،صورةا ومادةا احلكماء،وإن كانوا قد تنبهوا فيه لبعض ما ل يتنبه إل
 : وقوله 

ــلمهم  **** َودَع  َعن َك َما أَب َدى َكف ور  َوَذم ـه   ح َة نـَق   رمَجال  َوإمن  أَثـ َبت  صم
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 :يتضمن دليلي احتج بما السيوطي على حترمي املنطق،وأهنما ليسا دليلي صحيحي    
 .نطق كافرـ أن واضع امل: أول الدليلين

 . ـ أن علماء كثيين َذم وا املنطق: وثاني الدليلين
فإن املنطق إمنا دخل بالد السالم يف حدود :"أن واضع املنطق كافر،وإمنا قال( القول املشرق)والسيوطي ل يصرح يف      

 38".سنة مثاني ومائة من اهلجرة
أول من وضع املنطق :" حي قال( املنطق والكالم صون)وهو قول يشعر بأنه علم دخيل،نعم صرح بذلك يف      

ونقل عن ابن تيمية أنه رجل من اليونان وأنه أول من قال بقدم العال،وأن اليونان كانوا مشركي كفاراا .39"أرسطاطاليس
 .يعبدون الكواكب والصنام

ل، لن القول بكفر واضع علم بشيء من التفصي( اخل...ودع عنك أبداه كفور)وقد رد السيوطي على املغيلي قوله    
إن علم املنطق علم كفري،واضعه احلكيم :"املنطق فيه ما فيه من التشنيع على هذا العلم،وهو الذي جعل الشوكاّن يقول

  40".أرسطاطاليس اليوناّن،وليس من العلوم السالمية بإجاع املسلمي،واملنكر هلذا منكر للضرورة
 :قال السيوطي

يباا نَائياا َعن  حَمَـــل هم  **** ـــة  ي  وم رَ  ي م غَ ا بم ج  َوَقد  َقاَل حم  تَ   َمَقالا َعجم
 هم ـلم ت  خبمَ  ور  ف  كَ   ن   مم ّت  حَ  ق  احلَ  ذم خ   **** اذَ  دَ ع  بَـ وَ  ــور  ف  كَ   اه  دَ ب  أَ  كَ ن  عَ  ع  دَ وَ 

ــلمهم ع ل وَم يـَه ود  َأو  َنَصاَرى  **** َوَقد  َجاَءتم اآلثَار  يفم َذم  َمن  َحَوى َج   لم
 يـ َعـذ ب  تـَع ذميباا يَليق  بمفمع ـــلمهم  **** يـ َعز ز  بمهم عمل ماا َلَديـ ـهم َوأَنـ ـه  

بمهم  ـَتار  َفار وَق َصح   خ 
ـلمهم  **** َوَقد  َمَنَع امل  َوَقد  َخط  َلو حاا بـَع َد تـَو َراةم َأه 

ودع عنك أبداه  )ومضمون كالمه أن املغيلي استعجل يف الحتجاج حبجة عجيبة يف غي حملها حي قال       
 :لنه خالف يف ذلك( اخل...كفور

ـ اآلثار الواردة عنه صلى الل عليه وسلم وعن بعض الصحابة يف ذم من أخذ عن اليهود أو النصارى بعض ما يف  : أول
 .عذابا يليق با فعلكتبهم يريد به علما،وأنه سيعذب 

 .ـ هني رسول الل صلى الل عليه وسلم لعمر ملا كتب شيئا من التوراة وجاء يعرضه عليه: ثانيا
 . ـ الحاديث الناهية عن اتباع الكفار ولو يف حق: ثالثا

ء  وَكمَتاب ك م  :" ـ فكقول ابن عباس: فأما الول َل ال كمَتابم َعن  َشي  َأل وَن َأه  ال ذمي أ ن زمَل َعَلى َرس ولم اللم َصل ى الل  َعَلي هم َكي َف َتس 
َل ال كمَتابم َبد ل وا كمَتاَب اللم،َوَغيـ   َثك م  َأن  َأه  ،َوَقد  َحد  ،تـَق َرء ونَه  حَم ضاا لَ  ي َشب  َدث  ر وه ،وََكَتب وا بمَأي دميهمم  َوَسل َم َأح 

أََلتمهمم ،َل َوالل هم َما رَ ه َو ممن  عمن دم ا:ال كمَتاَب،َوَقال وا ،َأَل يـَنـ َهاك م  َما َجاءَك م  ممن  ال عمل مم َعن  َمس  تَـر وا بمهم مَثَناا َقلميالا نـ ه م   لل لمَيش  أَيـ َنا مم
أَل ك م  َعن  ال ذمي أ ن زمَل َعَلي ك م    41".َرج الا َيس 

ط ابم : وأما الثاّن َخة  ممَن التـ و َراةم فَـَقالَ  ـ فحديث جابر َأن  ع َمَر ب َن اخلَ  يَا َرس وَل اللم :أََتى َرس وَل اللم صلى الل عليه وسلم  بمن س 
ه  َرس ولم اللم صلى الل عليه وسلم َخة  ممَن التـ و َراةم،َفَسَكَت،َفَجَعَل يـَق رَأ  َوَوج  ر   -َهذمهم ن س  ،فَـَقاَل أَب و َبك  َثكمَلت َك :يـَتَـَغيـ ر 
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هم َرس ولم اللم صلى الل عليه وسلم؟ فَـَنَظَر ع َمر  إمىَل َوج هم َرس ولم اللم صلى الل عليه وسلم فَـقَ الثـ َواكمل   َأع وذ  :الَ ،أََما تـََرى َما بمَوج 
اَلمم دميناا َوبم َحم د  نَبمي   س  يَنا بماللم َرب ا َوبمالم فَـَقاَل َرس ول  اللم صلى الل عليه .ابماللم ممن  َغَضبم الل هم َوممن  َغَضبم َرس ولمهم،َرضم

ت م وّنم َلَضَلل ت م  َعن  َسَواءم الس  :وسلم م د  بمَيدمهم َلو  َبَدا َلك م  م وَسى َفاتـ بَـع ت م وه  َوتـَرَك  ،َوَلو  َكاَن َحي ا َوأَد َرَك نـ بـ و يتم َوال ذمي نـَف س  حمَ  بميلم
 42.رواه الدارمي بسند حسن".َلتـ بَـَعنم 

ـ فكالحاديث اليت فيها التحذير من اتباع أهل الكتاب،مثل حديث أيب سعيد اخلدري عنه صلى الل عليه : وأما الثالث
ت م وه  :" وسلم أنه قال َر َضبٍّ َلَسَلك  ،َحّت  َلو  َسَلك وا ج ح  ب   َوذمَراعاا بمذمرَاع  بـ راا بمشم يَا َرس وَل :ا،قـ ل نَ َلَتت بمع ن  َسَنَن َمن  قَـبـ َلك م  شم

 43".؟  اللم،ال يَـه وَد َوالن َصاَرى؟ َقاَل َفَمن  
مث :" كثيا ما احتج با مانعو املنطق واملنفرون منه،حّت قال الزبيدي  -وهي أن املنطق من وضع كافر  -وهذه احلجة       

مما متجه الطباع،وتنفر عنه ( خذ العلم حّت من كفور)مث قوله ( ودع عنك أبداه كفور وذمه)قول املغيلي يف قصيدته 
 44".الساع

 :وههنا نكتة ينبغي ذكرها
وواضح من هذه الرسائل : "وهي أن املستشرق جولد تسيهر ملا عرض للمراسلة اليت وقعت بي السيوطي واملغيلي قال     

فيه حتدث عن  - متاما والكتاب وصاحبه غي معروفي -(  الفرقان)كتب كتابا عنوانه ( كافور)املتبادلة أن رجال اسه 
املنطق حديث املستحسن له،فقام السيوطي،وقد كان على اتصال بالبيئات الدينية يف داخل إفريقية يهاجه مهاجة 
عنيفة،حينئذ هب الفقيه التوايت على الرغم مما كان عليه من تعصب شديد للدفاع عن املهاَجم يف رسالة منظومة،بينما 

وهو فضال عن ذلك  -قد برر سلوكه يف هذه املسألة بقوله إن املنطق  45(توات)ذي أرسله إىل السيوطي يف رده املنظوم ال
علم حيرم الشتغال به،وأنه ل حيق لنسان أن يسمي كتابا اجتاهه كاجتاه كافور باسم  -من علوم اليهود والنصارى 

 46".فهذا السم خاص بالكتاب الكرمي فحسب( الفرقان)
دليل على أن املستشرق رغم اطالعه الواسع على تراثنا وثقافتنا يبقى غريبا عنها،يسيء فهمها وفهم وهذا الكالم         

علمائنا،ول حاجة يبم إىل الستدراك عليه فيما قال،إل على قوله يف املغيلي إنه متعصب شديد،فهو بذلك يشي إىل موقف 
عهم من التطاول على املسلمي،وحي أمر بدم بيعهم اليت املغيلي من يهود توات،فإنه قام فيهم بأحكام الشرع حي من

 47.أحدثوها،والواقعة معروفة مشهورة
 :مث قال املغيلي
َهبم ممث لمهم  **** َحّت  ممن  َكف ور  َوَل ت قمم   خ ذم العمل مَ  َذ   َدلميالا َعَلى َشخ ص  بم

لن العلم ل جنس له،بل هو من احلكمة،واحلكمة ضالة  (خذ العلم حّت من كفور)ففي رد الدليل الول قال املغيلي      
 .املؤمن،أينما وجدها أخذها،لنه أحق با

لن اجملتهد ل يبطل قوله بقول جمتهد ( دليال على شخص بذهب مثله.. ول ت قمم  )ويف رد الدليل الثاّن قال املغيلي      
 .آخر،لن العبة بالدليل وليس بقول فالن ول عالن
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ل ينبغي أن تعرف احلق " : وهذه احلجة اليت وجهها املغيلي للسيوطي عضدها بقول المام الغزال يف معيار العلم    
بالرجال،بل ينبغي أن تعرف الرجال باحلق،فتعر ف إىل احلق أول،فمن سلكه فاعلم أنه حمق،فأما أن تعتقد يف شخص أنه 

 :   فقال املغيلي 48،"د والنصارى وسائر املقلدينحمق أو لا مث تعرف احلق به، فهذا ضالل اليهو 
 هم ــلم ج  لمَ  اة  دَ ه   م  ه   ذ  إم  م  بمم  لَ  هم بم  **** بم  تَ اس  فَ  سم ك  العَ  لَ  ق  احلَ بم  م  اه  نَ فـ  رَ عَ   

 أي( به)أي فاستوضح المور ( فاستب)أي عرفنا الرجال باحلق،ول نعرف احلق بالرجال ( عرفناهم باحلق ل العكس)   
 .لجل ما يدعوهنم إليه من احلق:أي( لجله)للناس ( هداة)إمنا يكونون ( إذ  ه م  )ل بالرجال،:أي( ل بم)باحلق 
 : مث ختم املغيلي رده هذا الخي بقوله       

ـلمهم  **** َلئمن  َصح  َعنـ ه م  َما ذََكر َت َفَكم  ه م    وََكم  َعالم  بمالش ر عم بَاَح بمَفض 
وعلى جواز الحتجاج بأقوال الرجال وعلى تسليم صحة من روى عنهم السيوطي حترمي املنطق فكم عدد هؤلء  :أي      

 .العلماء الذين حرموا املنطق أو نفروا منه وقالوا بفساده ؟ إهنم ل شك جاعة،ولكن ل يثلون إجاعا ول شبه إجاع
نص على جمموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء " :هم كما قال( قالقول املشر )وهؤلء الذين ذكرهم السيوطي يف      

 50".وألفت يف ذم املنطق جملدا سقت فيه نصوص الئمة يف ذلك...49الشريعة
 واحلق أن السيوطي ذكر قرابة أربعي عاملا ممن كره الفلسفة اليونانية أو علم الكالم وإن    

 صون املنطق والكالم عن فن املنطق ) ل ينص على املنطق من قريب أو بعيد،بدليل قوله يف
ولزم منه الجنرار إىل نقل نصوص الئمة يف  -يف تصنيف كتاب يف حترمي املنطق :أي -وملا شرعت يف ذلك (:" والكالم

  51(".صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم)منع النظر يف الكالم ملا بينهما من التالزم سيت الكتاب 
وكم عال بالشرع :أي( وكم عال  بالشرع باح بفضله: )هؤلء املانعي على رأي السيوطي قال املغيلي جوابا ويف مقابل     

،خبالف خي منها استفهامية خبية( كم عال)يف قوله ( كم)أباح املنطق وباح بفضله،إهنم ل شك جاعات،وليس جاعة،فـ
 .فإهنا استفهامية( وكم هم ؟ )يف قوله ( كم)

نص منه على أن القائلي بالباحة كثيون ل يقلون عن القائلي بالتحرمي،ويكفي أن نذكر َمن أل َف يف املنطق أو  وهذا   
شرح بعض خمتصراته أو شرح بعض كتب أصول الفقه اليت بدأها أصحابا بقدمات يف املنطق،فهم ل شك عدد كثي 

 .جدا
والذي بدأه ( هـ646ت)الذي ألفه ابن احلاجب املالكي ( صول واجلدلمنتهى السول والمل يف علمي ال)فكتاب        

شرحه مخسة وأربعون عاملا من خمتلف املذاهب ( املستصفى)بقدمة يف علم املنطق اقتداء حبجة السالم أيب حامد يف كتابه 
 52(.هـ779)لبن السبكي ( رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب)السالمية على ما ذكره حمققا كتاب 

ذكرنا منهم مخسة وأربعي  -وقد بدأه بقدمة يف املنطق  -لبن احلاجب ( منتهى السؤل والمل)فهؤلء شراح        
 مقابل أربعي أو أقل ممن ذكرهم السيوطي،فكيف لو ذكرنا غيهم ممن ألف يف املنطق خمتصرا أو شرحا ؟
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شاعرة أو املاتريدية،فإن الكثي منها صيغت أدلتها على طريقة وكذلك الكتب اليت ألفت يف العقيدة على طريقة ال       
، والعلماء الذين شرحوها أو حشوا عليها يكادون ل يعدون (هـ815)للسنوسي ( أم الباهي)املناطقة،ولعل أشهرها 

 .حلية وشرطية:لكثرهتم،وك ل  م قمر  بفضلها وفضل ما فيها من أقيسة منطقية
 :مث قال املغيلي

ـــهم  َفك ل   لمهم  **** َعَن َما يـَن َبغمي لمَكاَلمم ع  لمَعـد  قميق  َفار جم  فَـَهَذا ه َو الت ح 
ـهمم     يَك َعن  س م  نـَب ـلمهم  **** َوإمل  فَـر م  بـ ر َهاَن َتض لميلم بـَع ضم  َعَلى َمنـ َهج  يـ ن جم

ملنطق أو استحبابه، وبالتال ل جيوز ملن أراد فكل عال قصد بكالمه ما أوصله إليه اجتهاده،يف كراهية ا:أي      
أن يضلل من أباح املنطق أو  -كالسيوطي   -الحتجاج له أو عليه أن يستدل بقول جمتهد ضد قول آخر،وإل فإنه مضطر 

استحبه بطريقة تنجيه من سم نبله،أي من الضرر الذي قد يعود عليه يف ختطئة اجملتهد بقول اجملتهد لن ذلك ليس من 
 .احلجة أو الدليل يف شيء

ويف هذين البيتي تأكيد من املغيلي على أن الدليل املعتب يف حكم املنطق هو النظر يف ماهية املنطق نفسه،ومعرفة أنه      
علم أو آلة للعلوم يراد منه كما قال املتخصصون فيه معرفة طرق التفكي الصحيح استدلل واستنتاجا،وليس جبمع أقوال 

وتأمل ما أشار إليه رحه الل تعاىل يف أبياته :"وذاميه ولو كانوا من كانوا،وهلذا قال اليوسي بعد أن ذكر أبيات املغيليمنكريه 
 53".من الردود القاطعة،والجوبة القامعة

 :وأما السيوطي فليؤكد على أن دليله هو نص الشارع وليس أقوال الرجال قال    
َهبم ممث لمهم  **** وَلَ  أ قمم   أََقم ت  َدلميــالا بماحَلدميثم  َذ   َدلميالا َعَلى َشخ ص  بم

وكأنه اعتب احلديث مستند كل من قال بكراهة املنطق أو حتريه،مع أن ما يف احلديث هو يف موضوع آخر،وهو التوراة       
عليه ملا وقع فيه من احملرفة بنص القرآن،فهذا الكتاب بالذات هو الذي جاء النهي عن الخذ منه أو العتماد 

 :حتريف،ولذلك ورد يف حديث أيب هريرة كما يف صحيح البخاري
،فَـ " س المم ل :َقاَل َرس ول  الل هم َصل ى الل ه  َعَلي هم َوَسل مَ َكاَن َأه ل  ال كمَتابم يـَق َرء وَن التـ و َراَة بمال عمبـ َرانمي ةم َويـ َفس ر ونـََها بمال َعَربمي ةم َله لم الم

َنا َوَما أ ن زمَل إمَلي ك   ب وه م ،َوق ول وا آَمن ا بمالل هم َوَما أ ن زمَل إمَليـ  َل ال كمَتابم َول ت َكذ  ق وا َأه   54".اآليَةَ ... م  ت َصد 
َي الل ه  َعنـ ه َما أنه َقالَ   :وفيه عن اب َن َعب اس  َرضم

َل ال كمَتابم َعن  َشي  "     أَل وَن َأه  ،تـَق َرء ونَه  حَم ضاا َكي َف َتس  َدث  ء  وَكمَتاب ك م  ال ذمي أ ن زمَل َعَلى َرس ولم الل هم َصل ى الل ه  َعَلي هم َوَسل َم َأح 
َل ال كمَتابم َبد ل وا كمَتاَب الل هم َوَغيـ ر وه ،وََكَتب وا بمأَي دميهمم  ال كمتَ  َثك م  َأن  َأه  ،َوَقد  َحد  تَـر وا بمهم اَب،َوقَ لَ  ي َشب  ال وا ه َو ممن  عمن دم الل هم،لمَيش 

 مَثَناا َقلميال،َأل يـَنـ َهاك م  َما 
أَل ك م  َعن  ال ذمي أ ن زمَل عَ  نـ ه م  َرج ال َيس  أََلتمهمم ،ل َوالل هم َما رَأَيـ َنا مم  55".َلي ك م  َجاءَك م  ممن  ال عمل مم َعن  َمس 

اختالف التوجه الفكري للسيوطي واملغيلي هو سبب اخلالف يف حكم املنطق،ففي  إن:ويف الخي يكن أن نقول      
الوقت الذي يستعمل السيوطي الدليل اخلارجي يف احلكم على املنطق،يستعمل املغيلي الدليل الداخلي،وبالتال فإن النتيجة 

 .لي يف مناظرهتما الشعرية ل غيوحنن هنا أردنا بيان وجه اخلالف بي السيوطي واملغي هي حترمي ذاك وحتليل هذا
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وإذا كان اليوسي قد انتصر للمغيلي،وحاول الزبيدي النتصار للسيوطي،فإن هذا الخي بعد ما أطال الكالم يف تصوير     
الغزال :أي -ما قاله املصنف  –املنطق :أي –وفصل اخلطاب فيه :"اخلالف،ومال كثيا إىل ذم املنطق،قال يف آخر ما قال

والغزال يف املنقذ ل ينكر املنطق،بل اعتبه من علوم الفالسفة 56،"،فاعتمده،واترك القيل والقال(املنقذ من الضالل) يف –
 :اليت جيب أل تنكر أصال،فقال

فال يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا،بل هو النظر يف طرق الدلة واملقاييس،وشروط مقدمات :وأما املنطقيات"     
وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته احلد،وإما تصديق وسبيل . وكيفية تركيبها،وشروط احلد الصحيح وكيفية ترتيبهالبهان،

معرفته البهان؛وليس يف هذا كله ما ينبغي أن ينكر،بل هو من جنس ما ذكره املتكلمون وأهل النظر يف الدلة، وإمنا 
 57".اء يف التعريفات والتشعيباتيفارقوهنم بالعبارات والصطالحات،وبزيادة الستقص

أما العالمة ابن خلدون فقد أرجع سبب اخلالف بي علماء السالم يف حكم املنطق بي التحليل والتحرمي إىل أن أئمة     
مث ذهب الشيخ أبو " الكالم كانوا قد أقاموا حججهم على العقائد اليانيةعلى أدلة هلم خاصة،ومهدوا هلا بقدمات،

، ورأوا أن "قاضي أبو بكر والستاذ أبو إسحق إىل أن أدلة العقائد منعكسة،بعن أهنا إذا بطلت بطل مدلوهلااحلسن وال
كله يدور على التكيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي يف اخلارج لينطبق عليه الكلي الذهن املنقسم إىل الكليات :"املنطق

،لن القول "وهذا باطل عند املتكلمي:"،قال ابن خلدون"العرض العاماخلمس،اليت هي اجلنس والنوع والفصل واخلاصة و 
 .با إبطال لدلة املتكلمي

لَ  يلزم عندهم من بطالن الدليل بطالن املدلول وصح عندهم رأي أهل :"غي أن املتأخرين كالغزال ومن بعده َلم ا    
ا يف اخلارج قضوا بأن املنطق غي مناف للعقائد اليانية،وإن كان املنطق يف التكيب العقلي ووجود املاهيات الطبيعية وكلياهت

يستبدلون من أدلة املتكلمي على العقائد بأدلة أخرى :"،وهذا معناه أهنم كما قال ابن خلدون قد"منافيا لبعض أدلتها
 58".يصححوهنا بالنظر والقياس العقلي

نصيحة )يف كتابه ( هـ728ت)هو ذلك الذي قاله الشيخ ابن تيمية  وأما حتقيق القول يف املنطق فلعل أوىف كالم فيه     
أن :" ففيه بي  ابن تيمية أن مبن الدليل العلمي هو اللزوم بينه وبي املدلول،ذلك 59(أهل اليان يف الرد على منطق اليونان

ل خترج عن هذا  -ل بصحتها على القو  -وأن أنواع الستدلل الرسطي 60"الدليل هو ما يستلزم احلكم املدلول عليه
فهذه الشكال وإن تكثرت فجميعها يعود إىل أن :"املعن،وأن أنواع الستدلل غيه كثية غي حمصورة فيه،قال ابن تيمية

 61".ومما ل يذكروه -أي أهل املنطق  -الدليل يستلزم املدلول،ويكن تصوير ذلك بصور متعددة مما ذكروه 
 :المراجع

 .م ـ مؤسسة التاريخ العريب ـ بيوت ـ لبنان9114/ هـ 9494الزبيدي ـ احلسين  العالمة حممد بن حممد دة املتقي بشرح إحياء علوم الدين ــ إحتاف السا 9
 .م ـ دار ابن حزم  ـ بيوت ـ لبنان2002هـ ـ 9423ـ أجبد العلوم ـ القنوجي ـ الطبعة الوىل ـ  2
 .أحد أمي وأحد الزين ـ منشورات دار مكتبة احلياة ـ دون:وحيدي ـ صححه وضبطه وشرح غريبهـ المتاع واملؤانسة ـ أبو حيان الت 3
 .م ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة9165بدوي ـ الطبعة الثالثة ـ ت لكبار املستشرقي ـ عبد الرحن دراسا:ـ التاث اليوناّن يف احلضارة السالمية 4
 .وعثمان بطيخ ـ مؤسسة الرسالة ـ املكتبة العتيقة ـ تونس ـ دون حممد أبو الجفان،:أبو القاسم حممد احلفناوي ـ حتقيقـ تعريف اخللف برجال السلف ـ  5
ن مال حقي عبد احلق ب:أيب عبد الرحن بن عقيل الظاهري ـ حتقيق :ـ التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باللفاظ العامية والمثلة الفقهية ـ ابن حزم ـ دراسة وتقدمي 6

 .م ـ دار ابن حزم ـ بيوت ـ لبنان2007/ هـ 9428التكماّن ـ الطبعة الوىل ـ 
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 .م9188/ هـ 9408ـ دار الكتب العلمية ـ 9352ـ احلاوي للفتاوي ـ احلافظ السيوطي ـ عن بنشره جاعة من طالب العلم سنة  7
م ـ مطبعة 2008الدكتور حيد حاّن اليوسي ـ الطبعة الوىل ـ  :وحتقيق وفهرسةوسي ـ تقدمي ـ احلسن بن مسعود اليوسي على شرح كبى السنوسي حواشي اليـ  8

 . دار الفرقان للنشر للحديث ـ الدار البيضاء
وجود ـ عال الشيخ علي حممد معوض وعادل أحد عبد امل :ـ رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ـ تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ـ حتقيق وتعليق ودراسة 1

 .الكتب ـ دون
فواز أحد زمرل وخالد السبع العلمي ـ قديي كتب :ـ سنن الدارمي ـ احلافظ عبد الل بن عبد الرحن الدارمي السمرقندي ـ حقق نصه وأخرج أحاديثه وفهرسه 90

 .خانه ـ مقابل آرام باغ كراتشي
سيوطي ـ يف هامش شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب ـ شرح عقود اجلمان يف علم املعاّن والبيان ـ احلافظ ال 99

 .احللب
 .موفم للنشر ـ اجلزائر ـ دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ـ عي مليلة: الدكتور مصطفى ديب البغا ـ نشر مشتك:ـ صحيح البخاري ـ ضبطه ورقمه 92
 .علي سامي النشار ـ دار الكتب العلمية ـ بيوت ـ لبنان: الكالم عن فن املنطق والكالم ـ احلافظ السيوطي ـ علق عليهـ صون املنطق و  93
 . سعيد بن حممد السناري ـ دار احلديث ـ القاهرة ـ دون:ـ فتاوى ابن الصالح ـ أبو عمرو بن الصالح ـ خرج أحاديثه وعلق عليه 94
احلسن بن مسعود اليوسي ـ حتقيق زكريا اخلثيي ـ حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة،أجري يف جامعة حممد اخلامس  ـ فهرست اليوسي ـ أبو علي 95

 .م،بإشراف الستاذ الدكتور جعفر بلحاج السلمي2004بالرباط،سنة 
 .إحياء التاث العريب ـ بيوت ـ لبنانـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ مصطفى بن عبد الل الشهي حباجي خليفة ـ دار  96
/ هـ 9427الوىل ـ  ـ لب اللباب يف رد الفكر إىل الصواب ـ العالمة املغيلي ـ حتقيق وتقدمي وتعليق أبو بكر بلقاسم ضيف اجلزائري ـ دار ابن حزم ـ الطبعة 97

 .م ـ بيوت ـ لبنان2006
 .ومعه كتاب فواتح الرحوت ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الثانية ـ دونـ املستصفى من علم الصول ـ أبو حامد الغزال ـ  98
الونشريسي ـ خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف الدكتور حممد حجي ـ دار والندلس واملغرب ـ أحد بن حيي  ـ املعيار املعرب واجلامع املغربعن فتاوى علماء إفريقيا 91

 وت ـ م ـ بي 9189/ هـ 9409الغرب السالمي ـ 
 .ـ معيار العلم يف فن املنطق ـ المام الغزال ـ دار الندلس ـ بيوت ـ لبنان 20
للسيوطي ـ املطبعة الدبية بسوق اخلضار القدمي بصر ـ  الطبعة الوىل ـ ( إمتام الدراية)ـ مفتاح العلوم ـ أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي ـ ويف هامشه  29
 دون
 .م9167 -  3ط -بيوت  -دار الكتاب اللبناّن  -لعالمة ابن خلدونـ املقدمة ـ ا 22
 .حممد يعقويب ـ ديوان املطبوعات اجلامعية ـ بن عكنون ـ اجلزائر/املنطق الفطري يف القرآن ـ د ـ 23
 .م2090ـ  ـ منطق العرب يف علوم اللسان ـ الدكتور عبد الرحن احلاج صاحل ـ منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربية 24
 هـ 9496ـ  9ـ املنقذ من الضالل ـ ضمن جمموعة رسائل المام الغزال ـ حمققة مصححة بإشراف مكتب الدراسات ـ دار الفكر ـ بيوت ـ ط 25
لبن فرحون ـ دار الكتب ( املذهب الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء)ـ نيل البتهاج بتطريز الديباج ـ أبو العباس أحد املعروف ببابا التنبكيت ـ يف هامش  26

 .العلمية ـ بيوت ـ لبنان ـ دون
                                                 

 :الهوامش
 .25ص.،شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم9/977:،إحتاف السادة املتقي332ص:نيل البتهاج:ـ انظر فيما خيص هذه املناظرة1

 .973ـ  9/970:تعريف اخللف برجال السلف
 (.257ـ  9/255:احلاوي للفتاوي)ـ هي مطبوعة ضمن كتابه  2
 "أرّن" 332ـ يف نيل البتهاج ص  3
 "خذ احلق" 332ـ يف نيل البتهاج ص 4
 ".وقد قال حمتجا بغي روية:"وهو الذي يستقيم به الوزن،لكن يف مقدمة حمقق لب اللباب" وقال به" 973ـ  يف تعريف اخللف ص 5
 ".حيوز به علما:"قيق اللبابـ يف مقدمة حت 6
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عمال أرسطو املنطقية هو ـ ذكر الدكتور عبد الرحن احلاج صاحل أن الستاذ اليراّن حممد تقي دانش باجو بي با ل يدع جمال للشك أن الذي قام بتجة بعض أ 7

ذلك بتحقيقه لعمل ابن املقفع اعتمادا على ثالث نسخ غي اليت اعتمدها  عبد الل بن املقفع وليس ابنه حممد كما قال املستشرق كراوس وتبعه على ذلك كثيون،و 
 .34ـ  33ص.منطق العرب يف علوم اللسان:انظر..كراوس

 .9/90.املستصفى ليب حامد الغزال:وانظر.193:مقدمة ابن خلدون:ـ انظر 8
 .وما بعدها 907ص:المتاع واملؤانسة :ـ انظر 9

  .14فتاوى ابن الصالح ص:ـ انظر 10
 . 9/284:ـ  حواشي اليوسي على شرح كبى السنوسي 11
 257ص.م2005هـ ـ 9425/ هـ 9425ـ  9ـ السلم املنورق ـ ضمن اجملموع الكامل للمتون ـ دار الفكر ـ بيوت ـ لبنان ـ ط 12
 .9/983.ـ إحتاف السادة املتقي 13
 .9/255م ـ 9188هـ ـ 9408ـ دار الكتب العلمية ـ  9352لم سنة ـ احلاوي للفتاوي ـ احلافظ السيوطي ـ عن بنشره جاعة من طالب الع 14
 .9/280:ـ حواشي اليوسي 15
 .9/278:ـ نفس املرجع 16
 .2/9863.ـ كشف الظنون 17
 .537ص:ـ أجبد العلوم 18
 .9/256:ـ احلاوي للفتاوي 19
 .9/289:ـ حواشي اليوسي 20
 .2ـ 9ص.ـ صون املنطق والكالم 21
املعاّن والبيان ـ احلافظ السيوطي ـ يف هامش شرح الدمنهوري على اجلوهر املكنون ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب ـ شرح عقود اجلمان يف علم  22

 .26احللب ـ ص
 .24ـ ص 23ص: ـ لب اللباب يف رد الفكر إىل الصواب 23
 .25ص: ـ نفس املرجع 24
 257ص.ـ السلم املنورق ـ ضمن اجملموع الكامل للمتون 25
 .322ص: ـ التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باللفاظ العامية والمثلة الفقهية  26
 .9/284:ـ حواشي اليوسي 27
 9/983:ـ إحتاف السادة املتقي 28
 .49:ـ النفال 29
 .4:ـ آل عمران 30
 8ص: ، املنطق الفطري يف القرآن 31
 .9033ـ  9032م ـ ص9167ـ   3ـ ابن خلدون ـ دار الكتاب اللبناّن ـ بيوت ـ ط ـ املقدمة 32
 9034ـ  9033ص.م.، ن 33
 .21ص.ـ املنطق الفطري 34
 "أرّن" 332ـ يف نيل البتهاج ص  35
 .268ص.ـ مفتاح العلوم 36
 .27ـ 26ص.ـ فهرست اليوسي 37
 .9/256:ـ احلاوي للفتاوي 38
 .4ص.ـ صون املنطق والكالم 39
 .531ص.ـ أجبد العلوم 40
 .م بالكتاب والسنة ـ باب قول النب صلى الل عليه ل تسألوا أهل الكتاب عن شيءـ صحيح البخاري ـ كتاب العتصا 41
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 .29/959: وانظر كالم احلافظ يف الفتح.ـ سنن الدارمي ـ باب ما يتقى من تفسي حديث النب صلى الل عليه وسلم  42
 .ـ صحيح البخاري ـ كتاب أحاديث النبياء ـ باب ما ذكر عن بن إسرائيل 43
 .9/983.حتاف السادة املتقيـ إ 44
 .ـ من أهم الواحات على ضفاف وادي الساورة،حيث طريق النخيل املمتدة على حوال ألف كلم بإقليم عي الصفراء جبنوب الغرب اجلزائري 45
 .966ـ  965ص. دراسات لكبار املستشرقي :ـ التاث اليوناّن يف احلضارة السالمية 46
 . 2/294:ونشريسياملعيار املعرب لل:ـ انظر 47
 .923ـ معيار العلم يف فن املنطق ـ ص 48
 .وهو مطبوع( جهد القرحية يف جتريد النصيحة)ـ ساه  49
 .256ـ ص 255ص:ـ احلاوي للفتاوي 50
 .4ـ  3ص .ـ صون املنطق والكالم 51
 .225ـ  9/919لبن السبكي ـ ( ن احلاجبرفع احلاجب عن خمتصر اب)مقدمة الشيخ علي حممد معوض وعادل احد عبد املوجود  لكتاب :ـ انظر 52
 .9/284:ـ حواشي اليوسي 53
 . ـ صحيح البخاري ـ كتاب العتصام بالكتاب والسنة ـ باب قول النب صلى الل عليه وسلم ل تسألوا أهل الكتاب عن شيء 54
 .ـ نفس املرجع والكتاب والباب 55
 9/983.ـ إحتاف السادة املتقي 56
 544ص(.ضمن جمموعة رسائل المام الغزال) ـ املنقذ من الضالل 57
 .195ـ إىل ـ ص 193ص.املقدمة:ـ انظر 58
 .الرد على املنطقيي:ـ وهو مطبوع بعنوان 59
 .981ص.ـ الرد على املنطقيي 60
 .216ص.ـ نفس املرجع 61



2017 ربسميد                                         1 العدد 1 المجلد                                        أمارات مجلة  
 

نور الدين دريم      48 

 

– دراسة في كتاب إلانصاف البن ألانباري  -أثر القراءات القرآنية في ترجيح الحكم النحوي 

 
 نورالدين دريم/ د

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 

 :مقّدمة 
بالقرآن وقراءاته اهتماما بالغا، منقطع النظري لعّدة أسباب، يتقّدمها  –باختالف توّجهاهتم  -اهّتم املسلمون 

قداسة القرآن، مّث إعجازه، وكونه دستور هذه األمة، تناقلته مساعا بسند يتصل بالرسول صلى اهلل عليه وسّلم، وقد خّلف 
منطلقها فشو ظاهرة اللحن يف اللسان ، وكان ، منذ زمن بعيدذلك االهتمام زمخا من الدراسات اليت ال تعّد وال حتصى

العريب، فهرع الغيارى إىل جماهبته والتصدي له، فاستقروا الكالم العريب الفصيح، ووضعوا القواعد حلفظ اللسان العريب من 
 .الزلل

بدأ النحو يف أوله على شكل إرهاصات، منذ زمن أيب األسود الدؤيل، مّث تطّور ونضج و اكتمل صرحه، ليظهر 
ها ما كتب لك اخلالف النحوي ويشتّد مع مرور الزمن و توايل األعصر، فأّلف يف هذا الفن الكثري من الكتب، فمنبعد ذ

اإلنصاف " ، ومنها ما أتت عليه نوائب الدهر فاندثر وذهب ، و كان أشهر ما أّلف يف هذا الفن له البقاء فحّقق و درس
 .أليب الربكات كمال الدين بن األنباري "  ينفي مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفي

) جاء هذا املؤَلف حافال مبسائل خالفية بني البصريني و الكوفيني ، و قد اشتمل على مجلة من الشواهد املختلفة 
يف تلك  ، استعان هبا ابن األنباري لرتجيح رأي البصريني أو الكوفيني...( قرآن كرمي ، كالم العرب ، قراءات قرآنية بنوعيها 

 .املسائل
أن أعاجل قضية بالغة األمهية وهي الرتجيح النحوي وربطها بالقراءات القرآنية من حيث  قال،امل احاولت يف هذ

بيان أثرها يف ترجيح حكم من األحكام النحوية ، ومل تكن غاييت تتبع مواطن القراءة يف كتاب اإلنصاف فقط ، بل االلتزام 
قف على جانب الصواب ، حّّت وإن اقتضت الضرورة خمالفة ابن يف كل مسألة ؛ أل باملوضوعية يف دراسة كل حكم

 :فهي على النحو اآليت  املقالأّما مباحث  -وقد كان ذلك يف بعض املواضع ستبنّي يف الدراسة  -األنباري 
 .القراءات القرآنية : المبحث األول  -

 .احلكم النحوي :  المبحث الثاني -
دراسة تطبيقية للنماذج الواردة يف )ترجيح احلكم النحوي عند ابن األنباري يف ضوء القراءة القرآنية :  المبحث الثالث -

 (.اإلنصاف 
 أّما املنهج الذي اتّبعته يف دراسيت هذه فهو املنهج الوصفي التحليلي ، مدّعما بالنقد املوضوعي مّت اقتضت

     .ليه باألدلةاحلاجة له يف بعض مواطن الدراسة، مدّعما ما ذهبت إ
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 . مفهوم القراءة القرآنية : المبحث األول 
تعددت املعاين اللغوية للفعل قرأ أو قرى ، وكانت يف الغالب األعم تدّل على معىن عام مشرتك هو اجلمع أو 

مجع واجتماع ،  القاف و الراء و احلرف املعتل ، أصل صحيح يدل على" : قَ َرى " االجتماع ، قال ابن فارس يف مادة 
و قال يف موضع آخر يف ... مَجعُته : و يقولون َقريُت املاء يف املِقَراة  من ذلك القرية مسيت بذلك الجتماع الناس فيها

ما َقرَأْت هذه الناقة سًلى قّط ، أي مل حتمل : ، إنَّ قَ َرى و َقرَأ سواء ، يقولون " قَ َرى " حديثه عن مهز احلرف الثالث من 
منه القرآن  كأنه مسي بذلك جلمعه ما فيه من األحكام و القصص ، وغري " ، و  1"مل تضم رمحا على ولد قّط ، و 

 . 2"ذلك
قَ رَأَُه ، ويقرَأه ، ويُقرئُه ، قَ َرًءا، و ِقَراَءًة ، و قُرآنا فهو َمقُروٌء و معىن القرآن معىن اجلمع ، ومسي " قال ابن منظور 

 .   3"يضمها القرآن بذلك ألنه جيمع السور ف
و القراءة ضم احلروف و " ذكره الراغب األصفهاين إذ يقول  –غري معىن اجلمع  -وجاء معىن آخر للفعل قرأ 

، ويدل على ذلك أنه  ال يقال قرأُت القوَم إذا مجعتهمالكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، وليس يقال ذلك لكل مجع ، 
ال يقال للحرف الواحد إذا تُفّوه به قراءة ، والقرآن مسّي بذلك من بني الكتب السماوية لكونه جامعا لثمرهتا ، بل جلمعه 

 .4"مثرة مجيع العلوم 
 ، فلم يرد ملفهومها ذكرأّما اصطالحاتلك هي الدالالت اللغوية ملادة قرأ أو قرى كما ذكرهتا معجمات اللغة ، 

الوجوه املختلفة اليت مسح الّنيب صلى اهلل  "وهي عنده . 5عند املتقدمني، وكان أول من وضع هلا تعريفا أبو حيان األندلسي
هذا  ونلمس من. 6"عليه وسلّم بقراءة نّص املصحف هبا قصدا للّتيسري، واليت جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربّية 

 . ّدة لكّنها وافقت لغات العربالتعريف أّن القراءات القرآنية متعد
علٌم بكيفية أداء كلمات " وال يكاد تعريف ابن اجلزري للقراءات خيتلف عن تعريف أيب حيان ، فهي كما حّدها 

 :؛ بنّي ابن اجلزري نقاطا مهّمة يف تعريفه للقراءات ، أمّهها  7"القرآن واختالفها بعزو الّناقلة 
 .لسماع و املشافهة أّن القراءات كّلها تعتمد على ا -
 .النقل مشافهة بسند يتصل يف آخر املطاف بالنيب صلى اهلل عليه و سّلم  -
 

هذه بعض التعريفات االصطالحية للقراءات القرآنية، وهناك تعريفات أخرى وردت عند أهل املهتمني هبذا العلم 
 . 8ومجيعها يكاد يطابق هذين التعريفني معىن على الرغم من اختالفها لفظا

أو النحوي، الذي ( الصريف)أو البنائي ( الصويت)يتبنّي ممّا سبق، أّن القراءات القرآنية تعتمد على األداء اللفظي 
 .أن تقرأ به بعض اآليات القرآنية  أجيز
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 .بين القرآن و القراءات القرآنية 
إّن املطّلع على . متغايرتان ؟كثر احلديث يف مسألة هل القرآن و القراءات حقيقة واحدة أم أّّنما حقيقتان  

الكتب اليت ألفت يف هذا الفن تراثية كانت أو حداثية سيتجلى له بوضوح موقف كل واحد من مؤلفيها  فقد كانت متباينة 
 :، وميكن أن نقّسمها إىل ثالثة مواقف 

،  10من السيوطي كلّ ووافقه  ،  9وهو قول الزركشي. القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان : الموقف األول  -
 . 13، وصبحي الصاحل 12والدمياطي 11والقسطالين

 .14وهو قول حممد سامل حميسن. القرآن و القراءات حقيقتان مبعىن واحد:  الموقف الثاني -
أي بينهما تغاير يف بعض املواضع وبينهما احّتاد يف مواضع . القرآن و القراءات حقيقتان متداخالتان:  الموقف الثالث -

  .15وهو قول شعبان حممد إمساعيل. أخرى
القراءات حقيقتان متغايرتان ؛ ألّن القرآن هو النص اإلهلي احملفوظ ، وأّما عّل الراجح منها هو أّن القرآن و ول  

اّل أداء نطق ذلك النص سواء كان هنالك اتفاق أو اختالف بني القرّاء ، و ال اختالف يف حقيقة القراءات فما هي إ
 . القرآن مطلقا 

 :أقسام القراءات القرآنية
ّسس أئمة القراءة لعلم القراءات فوضعوا أصوله و فرعوا مسائله و استمّدوا تلك األصول من النقول الصحيحة و أ

بسندها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سّلم ، على أساس من سند القراءات اليت تنتهي إىل رسول اهلل املتواترة اليت تتصل 
، موافقًة مع ذلك وجها من وجوه العربية ، دومنا خروج عن رسم املصحف العثماين ، و انطالقا  -وسّلم صلى اهلل عليه -

املتواتر واملشهور واآلحاد و الشاّذ و  16دة ، فهي عند السيوطيمن هذه الشروط قّسموا القراءات القرآنية إىل أقسام متعد
القاضي جالل الدِّين ل السيوطي القول وبسطه يف بيان هذه األنواع ، وهي عند املوضوع والشبيه باملدرج ، وقد فصّ 

لقراءة هبا وعدم ذلك، إىل ثالثة أقسام باعتبار قبوهلا وا 17، وقّسمها مكي بن أيب طالب متواتر و آحاد وشاذّ  البُ ْلقينّ 
 .    متواترة و صحيحة و شاّذة: أقسام إىل ثالثة  18وقّسمها ابن اجلزري

يف أركان القراءات  مو الشيء املالحظ هو أّن العلماء اختلفوا يف بيان أقسام القراءة ، و رمبا يرجع ذلك الختالفه 
 : سمني أساسيني الصحيحة ، ولكن على الرغم من تعدد أقسامها ميكن أن تصّنف إىل ق

 .  19القراءات الصحيحة: القسم األول 
كلُّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد املصاحف، ولو احتمااًل، وصحَّ " هي عند ابن اجلزري 
 . 20"سندها، فهي القراءة الصحيحة 

األخفش القراءات مصطلح العامة ، القراءات املقبولة ، واختار هلا سيبويه و : و قد اصطُلح عليها بأمساء منها  
الصحيح : ومسَّاها الفرّاء قراءات القرّاء، أمَّا ابن ساّلم فوصفها بالكثرة وهي و إن تعدَّدت أمساؤها، فمعناها واحد ، وهو 

 .  21املشهور من القراءات
 :لقد بنّي ابن اجلزري يف التعريف السابق أركان القراءة الصحيحة وهذا بياّنا
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وجه من وجوه النحو ، سواء كان " معناه أن يكون هلا يف العربّية : موافقة القراءة العربيَة و لو بوجه:  ألولالركن ا - 
أفصح أم فصيحا ، جممعا عليه أم خمتلفا فيه ال يغرّي مثله ، إذا كانت القراءة ممّا شاع و ذاع وتلّقاه األئمة باإلسناد الصحيح 

فاجلر بعطف ،  23" َواأْلَْرَحامَ ِبِه  َتَساَءُلونَ الَِّذي  اللَّهَ  َوات َُّقوا" قوله تعاىل باجلر من " ِم واألرحا" ، كقراءة اإلمام محزة  22"
على مذهب الكوفيني ،أو أّّنا جمرورة على القسم على قول البصريني ، فقراءة اإلمام ( اهلاء ) األرحام على الضمري قبله 

 .محزة صحيحة من حيث اللغة على كال املذهبني 
و معناه أن يكون هناك تطابق بني القراءة و رسم الكلمة يف املصاحف العثمانية :  موافقة رسم المصحف:الركن الثاني  -

ال " و  24"و بني هذه املصاحف اختالف يف الرسم " الستة ، فكل مصحف منها كان أصال يرجع إليه يف نسخ املصاحف 
واتر القراءة عند قوم دون قوم ، فكل قارئ من القراّء إمنا يقرأ بقراءة غريه ، يقدح يف ثبوت التواتر اختالف القراءة  فقد تت

ألّنا مل تبلغه على وجه التواتر و لذا مل يعب أحد منهم على غريه لثبوت شرط صحتها عنده و إن كان هو مل يقرأ هبا لَفْقد 
، بزيادة الباء يف االمسني  26" اْلُمِنريِ  َواْلِكَتابِ  َوالزُّبُرِ  "من قوله تعاىل " بالزبر وبالكتاب "، كقراءة بن عامر 25"الشرط عنده

 .الزبر و الكتاب ، و ذلك لثبوت الباء يف املصحف الشامي 
بصحة السند ، بل يتعدونه بالقول بوجوب التواتر يف القراءات ،  ال يكتفي بعض العلماء:  صحة السند:  الركن الثالث -
و مذهب األصوليني و فقهاء املذاهب األربعة و احملّدثني والقراء أّن التواتر شرط يف صحة القراءة وال تثبت بالسند " 

ميتنع تواطؤهم على الكذب  ، و التواتر هو نقل مجاعة 27"الصحيح غري متواتر ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية والعربية 
 .من أول السند إىل منتهاه ، من غري تعيني يف العدد 

القراءات السبع اليت تنسب إىل األئمة السبعة : أّما القراءات اليت تتوفر فيها األركان الثالثة السالفة الذكر فهي 
، وتلحق هبذا القسم القراءات الثالث اليت " بعة الس" املشهورين الذين اختارهم اإلمام ابن جماهد ، وأّلف يف قراءاهتم كتابه 

ت )اإلمام أيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين : أثبت ابن اجلزري تواترها ، ورّد على من أنكر تواترها ، و تنسب إىل 
 ( .ه 222ت)و اإلمام خلف بن هشام البزار البغدادي ( ه 202ت)و اإلمام يعقوب بن إسحاق احلضرمي (  ه 821

 .  القراءات الشاذة : القسم الثاني 
أي اليت اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة  الّثالثة؛ هي كّل قراءة خرجت عن مقياس ابن اجلزري وأركانه

 . 28"ممَّا صحَّ نقله عن اآلحاد، وصحَّ وجهها العريب، وخالف لفظها خط املصحف " اليت بّينها سابقا ، وهي 
وخالفت  أو أحد أصحابه األطهار  -ه وسّلمصلى اهلل علي -راءة املخالفة اليت رويت عن النيب و ميكن أن تعد الق 

يف رمسها أحد املصاحف العثمانية ، من ضمن القراءات الشاذة ، و كذلك القراءات األحادية ؛ أي اليت انفرد بنقلها قارئ 
 .29بنقلها قرّاء بعض األمصار واحد أو اثنان ، و القراءات املخالفة لإلمجاع ؛ أي اليت انفرد

، بأمامهم بدال من " وََكاَن أمامُهم يَأُخُذ ُكلَّ سفينٍة َصاحلٍة غصباً " ومن أمثلة القراءات الشاذة قراءة ابن عباس 
 .30" ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا  يَْأُخذُ  َمِلكٌ َوَراَءُهْم  وََكانَ " وراءهم وبزيادة كلمة صاحلة ، و هي يف املصحف الشريف 
كما عرّب   -أو مل تكن مشهورة أو مستفيضة  –عند اجلمهور  –وعليه فالقراءة الشاذة ، هي كّل قراءة مل تصل حّد التواتر 

؛ ألّن األصل يف َقبول القراءة أن تصل إىل درجة التواتر دون النظر إىل الشرطني اآلخرين -عن ذلك ابن اجلزري و من تبعه 
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املمكن أن تكون هناك قراءة متواترة ختالف رسم املصحف أو وجها من وجوه اللغة ، ، فقد جلبا لالستئناس ، ومن غري 
 . وعلى العكس من ذلك مجيع القراءات الشاّذة 

قال عن الطريق الذي رمست يد املحيمل نشأ احلديث عنها ، كي ال  31هناك قضايا أخرى تتصل بالقراءات القرآنية
 .لقراءات اليت رأيتها ختدم املقالا، وقد اكتفيت ببعض األمور املتعلقة ب له

 .الحكم النحوي: المبحث الثاني 
ومن  32"وقولك حكم بينهم حبكم ، أي قضى ، ويقال حكم عليه ، وحكم له " مصدر للفعل حكم :  الحكم لغة

احلاء " ، و يف مقاييس ابن فارس  34"العلم والفقه والقضاء بالعدل " ، ويعن  33"املتقن لألمور " معانيه احلكيم وهو 
والكاف وامليم أصل واحد ، وهو املنع، وأّوله هو املنع من الظلم، وحكم فالن يف كذا إذا جعل أمره إليه، و احملكَّم اجملّرب 

 .35"املنسوب إليه احلكمة 
حكم بالفيصل قد يكون  ، كما وردت يف معجمات اللغة تتقارب فيما بينها ، فالقضاء" حكم " فاملعاين اللغوية ل   

لك أو عليك ، وال يكون اإلنسان حكيما إاّل إذا أتقن األمور ، و يف هذا نوع بالقطع بني اجلّد و دونه يف األمور كّلها 
 .وعقل احلكيم هو الفيصل ، وال يدرك ذلك إاّل بدرجة من العلم ، و من كان عاملا قطع ومنع عن نفسه اجلهل 

 :أّما اصطالحا 
وهو وضع الشيء يف موضعه ... إسناد أمر إىل آخر إجيابا أو سلبا " اب التعريفات ، أّن احلكم هو جاء يف كت

، وأّما عند النحويني املتقدمني فلم يرد مفهوم احلكم النحوي عندهم ، و ال حّده ، و أول من حاول حتديد مفهومه  36"
يقصد إثبات احلكم يف حمل النص  –العلماء اختلفوا يف ذلك  اعلم أنّ " هو ابن األنباري يف أثناء حديثه عن العّلة ، يقول 

مبا ثبت بالنص أم بالعّلة، فذهب األكثرون إىل أنّه يثبت بالعّلة ال بالنص ؛ ألنّه لو كان ثابتا بالنص ال بالعلة ألّدى   -
إذا فقدت العلة اجلامعة ذلك إىل إبطال اإلحلاق ، وسّد باب القياس ، ألّن القياس محل فرع على أصل بعلة جامعة، و 

، فابن األنباري كما يبدو من قوله هذا على مذهب من  37"بطل القياس وكان الفرع مقيسا من غري أصل، وذلك حمال
" يرى أّن احلكم يثبت بالعلة ال بالنص ، واحلقيقة أّن كال من العلة و النص مرتبطان و احلكم متوقف عليهما ، فهو 

 .38"وتوظيفهما مبا خيدم مقاصد املتكلم و املخاطب خالصة تفاعل النص و العلة 
ويرى أبو البقاء الكفوي أّن احلكم هو جمرد إسناد كلمة ألخرى أو أكثر؛ ألجل احلصول على كالم مفيد، يف 

اإلسناد هو ضم كلمة حقيقة أو حكما أو أكثر إىل أخرى مثلها أو " إطار منّظم هو الربط و التأليف أو النظم ، يقول 
وفيه تتجاذب أقسام الكلم األحكاَم النحوية ؛ ألّن اإلسناد يقع فيما بينها ، . 39"، حبيث يفيد السامع فائدة تامة أكثر 

 . داخل حّيز احملالت اإلعرابّية
و ميكن أن حنّدد له مفهوما انطالقا من أقسامه اليت حّددها النحاة يف كتبهم كما رأت ذلك خدجية احلديثي حني 

أنّه ما حيكم به على الظاهرة النحوية املوجودة من حيث فصاحتها و  –تقصد مفهوم احلكم النحوي  – و املفهوم" قالت 
، ترتبط ثالثة منها  41وللظاهرة النحوية مخسة جوانب يف تصور متام حسان. 40"شيوعها أوقّلتها أو ضعفها و حنو ذلك 

ت اليت تكون بني املعاين اخلاصة ، ويرتبط الرابع منها بالداللة ، و تضم املعاين النحوية العامة و اخلاصة ، و العالقا
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باجلانب اللفظي للغة ممّثال يف القرائن اللفظية ، و أّما اخلامس فهو ذاك التقابل الذي يقوم به فرد ينتمي إىل أحد اجلوانب 
اخلطاب الذي يتألف من مجلة ؛ أي إّن احلكم النحوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالداللة اليت تنشأ عن  42األربعة السابقة وغريه

 .من الرتاكيب سواء كانت امسية أو فعلية
 :أقسام الحكم النحوي 

 :43قّسم السيوطي احلكم النحوي إىل مخسة أقسام ، وهي عنده
 فالواجب كرفع الفاعل و تأخريه عن الفعل :  احلكم الواجب -
 .و املمنوع كأضداد ذلك : احلكم املمنوع  -
 .احلسن كرفع املضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضو : احلكم احلسن  -
 .و القبيح كرفعه بعد شرط املضارع : احلكم القبيح  -
 ".ضرب غالُمه زيدا " وخالف األوىل كتقدمي الفاعل يف حنو : خالف اأَلوىل  -
 .، و ال مقتضى لهو اجلائز على السواء كحذف املبتدأ أو اخلرب ، وإثباته حيث ال مانع من احلذف : احلكم اجلائز  -

هذه األحكام يف ثنايا كتبهم  -و منهم ابن األنباري يف اإلنصاف  –وقد استخدم النحاة املتقدمون و املتأخرون 
كانوا يطلقوّنا أحكاما متفرقة " حّّت زمن السيوطي ، و املالحظ عليهم أّّنم مل حيّددوها هبذا التقسيم و التنويع ، بل 

 .44"ن هبا على الظواهر اإلعرابية النحوية أو الرتكيبية الصرفية أو الصوتية أو حنوها ضمن املسائل النحوية حيكمو 
إْن تفاوت هذه األحكام يف الكالم من جهة القوة أو احلسن أو القبح أو الضعف ، فإّنا تتفاوت كذلك يف 

ة ما جاز استعماله لضرورة الشعر رخصة وغريها ، و الرخص" جوازها يف الشعر أو امتناعها فيه ، و ينقسم احلكم فيها إىل 
و الضرورة املستقبحة ما تستوحش ... فالضرورة احلسنة ما ال يستهجن وال تستوحش منه النفس كصرف ما ال ينصرف ...

أراد السيوطي من هذا ، أّن ما . 45"منه النفس كاألمساء املعدولة ، وما أّدى إىل التباس مجع جبمع كرّد مطعم إىل مطاعيم 
وهذه (. الشعر ) كم النحوي يف النثر ، ميكن أن يعتوره يف الشعر كذلك ، و لكن بقليل من اخلاصية هلذا األخري يعتور احل

التقسيمات اليت قّدمها السيوطي للحكم النحوي هي يف حقيقتها إسقاط لتقسيمات احلكم يف الفقه و أصوله على 
 .ف النحوي النحو، حاول السيوطي من خالهلا تطبيقها على منهج التألي

 .ترجيح الحكم النحوي عند ابن األنباري في ضوء القراءات القرآنية: المبحث الثالث 
قبل دراسة األحكام النحوية يف كتاب اإلنصاف ، وترجيح حكم على آخر يف ضوء القراءة القرآنية ، ال بأس أن 

ربطا بني املنهج  –كما رأيت   –ّن يف هذا منّهد لذلك بلمحة وجيزة عن كتاب اإلنصاف ، ومنهج ابن األنباري فيه ؛ أل
 .املّتبع وموضع القراءة يف منت الكتاب

 :والكوفيين البصريين بين الخالف مسائل في اإلنصاف كتاب

النحويني  بني اخلالف مسائل يف اإلنصافكتاب " تعددت الكتب اليّت تناولت دراسة اخلالف النحوي ، و منها 
، الذي عمل على حتقيقه حممد حمي الدين (ه 315/355) " لكمال الدين بن األنباري النحوي "  والكوفيني البصريني
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، ضّم الكتاب بني دفّتيه مائة وإحدى و عشرين مسألة  3005عبد احلميد ، و كانت أول طبعة له هبذا التحقيق سنة 
 .خالفية بني حناة البصرة و حناة الكوفة ، و أكثر مسائله يف النحو ، و القليل منها مّس جانب الصرف 

 الفقهاء من مجاعةفإّن " يف مقدمته ، إذ يقول ( ابن األنباري ) أّما سبب تأليف الكتاب فقد ذكره مؤلفه 
 سألوين –عمر اهلل مبانيها ورحم اهلل بانيها  – اميةالنظّ  باملدرسة ةالعربيّ  بعلم عليّ  املشتغلنياملتفّقهني  ألدباءوا املتأدبني،

 املسائل ترتيب على والكوفة، البصرة حنويي بني اخلالفية املسائل مشاهري على يشتمل لطيًفا، كتابًا هلم صأخلّ  أن
؛ ليكون أّول كتاب صّنف يف علم العربّية على هذا الرتتيب ، وأّلف على هذا األسلوب   حنيفة وأيب الشافعي بني اخلالفية

، ولكّن أسبقية التأليف يف هذا الفّن 46"؛ ألنّه ترتيب مل يصّنف عليه أحد من السلف ، و ال أّلف عليه أحد من اخللف 
استدرك حمّقق الكتاب، هذا األمر على ابن ال ترجع إىل ابن األنباري كما يبدو ذلك من قوله للوهلة األوىل؛ لذلك 

، تلميذ األخفش الصغري وأيب العباس املربّد و الزّجاج، قد (ه333ت ) األنباري، ورأى أّن أبا جعفر النحاس املصري 
، فلعّل الظروف منعت ابن األنباري، من أن  47أّلف كتاب يف اخلالف النحوي بني البصريني والكوفيني، و مسّاه املبهج

أضف إىل ذلك أّن التأليف يف املسائل اخلالفية مل يقتصر على ابن . لع عليه، أو مل حيصل هلذا الكتاب ذكر عندهيطّ 
 البصريني بني اخلالف مسائل يف التبيني: األنباري فقط، فمن الكتب الذي طرقت باب اخلالف بني البصريني والكوفيني

 اللطيف لعبد والبصرة الكوفة حناة اختالف يف النصرة ائتالفو ، (  ه 616 ت)     العكربي البقاء أليب والكوفيني
، ولكن الذي يربّئ ابن األنباري من فهم احملقق و يدفع عنه هتمة التفرد بالسبق املطلق يف ( ...  ه 802 ت) بيديالز 

، " ليكون أّول كتاب صّنف يف علم العربّية على هذا الرتتيب ، وأّلف على هذا األسلوب " التأليف يف هذا الفن ، عبارة 
ختالف بني الشافعي وأيب حنيفة، فهو مل يدّع مطلق السبق، و فالرجل قد قّيد السبق و التقدم بالرتتيب على مسائل اال" 

، ملّا  48"قد تسرّع و مل يفهم ما عناه ابن األنباري باّدعائه السبق –مع شّدة احرتامنا  له  –هبذا يتبنّي أّن حمقق اإلنصاف 
" يّعد  اإلنصافع هذا كّله فإّن اعرتض عليه بالقول إّن أبا جعفر النحاس قد أّلف كتابا قبله يف اختالف النحويني ، و م

، و قد اعتمدت عليه طائفة مّمن  49" اخلالفية املسائل يف والكوفيني البصريني بني الفصل يف إلينا وصل كتاب أقدم
وقد درس هذا الكتاب أكثر من ... فنقلوا عنه وتابعوه يف كثري من املسائل يف طريقة العرض و التنظيم " جاؤوا بعده 

و " ، وهو من بني أهّم املصّنفات يف هذا الفن  50"اسة دقيقة حتليلية ، فضال عن الدراسات العابرة باحث معاصر در 
أكثرها فائدة وأعظمها نفعا ؛ لكرب حجمه ، وكثرة شواهده ، وسهولة تناوله ، فال يوجد كتابه ينافسه يف ذلك ، أو 

 .   51"يضاهيه يف حسن العرض وجودة البيان 
كتب اخلالف القدمية كمسائل الغلط للمربّد ، و اختالف النحويني لثعلب   يرى بعض الدارسني أنّ 

، و ( ه343ت)، والنصرة لسيبويه على مجاعة النحويني البن درستويه ( ه 331) ،واالنتصار البن واّلد (ه192ت)
ريها من الكتب وغ( ... ه454ت) اخلالف بني سيبويه و املربّد للرماين ، و تعليق على كتاب سيبويه البن برهان 

 حناة اختالف يف النصرة ائتالفو  األخرى ، ختتلف اختالفا بيّنا عن كتب اخلالف املتأخرة كاإلنصاف البن األنباري ،
؛ ألّن كتب اخلالف املتقدمة جاءت على شكل ردود وخالفات فردية بعيدة عن  بيديالز  اللطيف لعبد والبصرة الكوفة

 .52التعصب املذهيب ، ومسائلها ختتلف يف العرض و التبويب عن كتب اخلالف املتأخرة ، وكذا أسلوهبا
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  :منهج ابن األنباري في اإلنصاف
ب كل فريق ما اعتمد عليه أهل و فتحت يف ذلك الطريق ، وذكرت من مذه" جاء يف مقدمة الكتاب ما نّصه 

التحقيق ، و اعتمدت يف النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل اإلنصاف ، ال التعصب 
 :، وميكننا أن حنّدد اخلصائص العامة ملنهج ابن األنباري يف كتابه انطالقا من هذا النص ، و هي  53"و اإلسراف 

املسألة النحوية أو الصرفية املختلف فيه ، مّث يذكر رأي الكوفيني فيها ، ويثّنيه برأي البصريني، يعرض ابن األنباري  -
 الكوفيون اأمّ   : "بقوله، الكوفيني احتجاجويعقب ذلك كّله حبجج كل فريق، و كان يف الغالب يشرع يف ذلك بذكر 

 . وتلك هي السمة الغالبة على عرض املسائل يف الكتاب ، وديدنه فيه. "قالوا بأن فاحتجوا
 .التثّبت و الّدقة يف النقل -
  .املوضوعية ، و االبتعاد عن الذاتية يف أثناء ترجيح الرأي البصري أو الكويف  -
االنتصار ملذهب على حساب و التعليق عليها، حني ... ( نقلية أو قياسية أو عقلية ) ردُّ احلجج باختالف أنواعها  -

 .آخر 
 . بسط الرأي الذي يتفرد به إن مل يرّجح رأي إحدى الطائفتني -
خّص كتابه هذا "مل يأت ابن األنباري يف اإلنصاف على ذكر مجيع املسائل اليت اختلف فيها البصريون والكوفيون ، بل  -

، و يظهر ذلك من  54"يت وقع االختالف فيها بني املذهبني مبشاهري املسائل، ومل يشرتط على نفسه أن يورد كّل املسائل ال
 55" والكوفة البصرة حنويي بني اخلالفية املسائل مشاهري على يشتمل لطيًفا، كتابًا هلم صأخلّ  أن سألوين" خالل قوله 

. 
مل  الربكات أبا"  كانت هذه السمات البارزة ملنهج ابن األنباري يف اإلنصاف ، و قد رأى بعض الدارسني أنّ 

 اليت البصريني كتب على اعتمد حيث النقلية، أدلتهم من كثري ذكر وأغفل وتعبرياهتم، الكوفيني ألفاظيستخدم 
 .56" الكوفيني كتب دون للخالف تعرضت

على الرغم من الشهرة اليت امتاز هبا كتاب اإلنصاف ، إاّل أنّه مل يسلم من سهام النقد ، حبجة أنّه خّلف أوهاما 
و من " تها األجيال يف قضية اخلالف النحوي ، يقول حسن منديل العكيلي يف ما نقله عن حممد خري احللواين توارث

الحظ اليت وقعنا عليها يف هذا الكتاب أنّه كان سببا يف تشويه كثري من احلقائق يف تاريخ النحو ومسائل اخلالف، وسببا 
َ
امل

يق فكرة املدارس لدى املتأخرين واملعاصرين ، فضال عن ابتعاده عن ألوهام موروثة كثرية يف اخلالف النحوي، ولتعم
املوضوعية و اإلنصاف ، وعدم الدّقة يف عرض اآلراء ، ونسبتها إىل أصحاهبا احلقيقيني، واتصافه بالتعميم ، وهي صفة 

 .57"يرفضها البحث العلمي الدقيق املعاصر ، وتعصبه واجلهل باملصادر اليت اعتمدها وغري ذلك 
وذكر أحد الدارسني مجلة من العيوب اليت شابت كتاب اإلنصاف ، وحصرها يف مخسة ، مع التدليل على كل 

 :58عيب منها ، وهي
( جاوزت املائة مسألة) تعّصب ابن األنباري للمذهب البصري ، ويظهر ذلك جليّا يف عدد املسائل اليت انتصر فيها هلم  -
وال يستطيع من له دربة علمية أن يتغاضى عن هذا احلكم القاسي من ابن األنباري ، فغري خليق به أن ينّصب نفسه " ، 
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ائة ، وقد أخذ على نفسه أول الكتاب ميثاق النصفة ، مّث تكون ّناية القضاء حاكما بني املذهبني يف مسائل تنيف على امل
 .59"أن يؤيّد الكويف يف سبع منها فقط 

 .عدم الدقة يف النقل عن املذهب الكويف -
 .فوات شواهد للكوفيني عليه -
ت على أنّه كان حاذقا ملّما عدم إملامه بآراء املذهب البصري ، وال ندري كيف وقع هذا منه ، فكل كتب الرتاجم أمجع -

 . 60"وقد كان مناظرا ، غزير العلم ... شيخ النحو " باملذهب البصري فهو 
 .   إيراده مسائل ليست خالفية بني الفريقني على أّّنا خالفية -

 . 61المخّففة الّنصب في االسم" إن " عمل : المسألة األولى
ما ) ، فتنصب املبتدأ و ترفع اخلرب ، ما مل يتصل هبا نفي حريّف  تدخل احلروف املشّبهة بالفعل على اجلمل االمسية

، فمنها ما يبقى عامال بشروط و منها ما ( إّن ، أّن ، كأّن ، لكّن ) ، و قد ختّفف ذوات النون من هذه احلروف ( 
ب الكوفيون إىل أّّنا ال ذه" ، فقد " إّن " املخّففة من " إن " اختلف النحاة يف عملها أو إمهاهلا ، و من تلك احلروف 
 .62"تعمل النصب يف االسم ، وذهب البصريون إىل أّّنا تعمل 

املشّددة على لفظ الفعل " إّن " املخّففة بناء على حجة قّياسّية ، حني قاسوا " إن " اختار الكوفيون إمهال 
بينهما ، وبطل عملها ، ومنهم من اخّتذ زال هذا الشبه " إّن " املاضي؛ ألّن كليهما مبن على ثالثة أحرف، فّلما خّففت 

ختتص باألفعال ، و كل واحد منهما ال يعمل يف " إن " ختتص باألمساء ، و " إّن " من االختصاص حّجة ، فرأى أّن 
 .اآلخر 

ف ِّيَ ن َُّهْم َربَُّك َوِإنَّ ُكالا لَّمَّا َليُ وَ " املخّففة بناء على حّجة نقلية ، و هي قوله تعاىل " إن " واختار البصريون إعمال 
وشعبة وابن   64خمّففة ، وهي قراءة كل من نافع وابن كثري وعاصم يف رواية أيب بكر" إّن " ، يف قراءة من قرأ  63"َأْعَماهَلُْم 
 .65حميصن

 .وهو يف كليهما حكم جائز . على قول الكوفيني( الرفع ) النصب على قول البصريني ، و عدمه :  الحكم النحوي
، استنادا للقراءة القرآنية ، ودّعم رأيه جبملة من ( نصب إن املخففة لالسم ) األنباري رأي البصريني  رّجح ابن

 :، و أنا أذهب إىل ما ذهب إليه ابن األنباري جلملة من األسباب أمّهها  66الشواهد الشعرية و النثرية
نافع وابن كثري : ة من القرّاء السبعة املشهورين وهم إّن القراءة اليت احتّج هبا البصريون قراءة متواترة ثبتت عن ثالث -

أّما القرآن فكل ما ورد أنّه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربّية سواء كان متواترا أم " وعاصم ، ويف هذا قال السيوطي 
 مبتواتره االستشهاد وجيوز وأبلغه، كالم أفصح -امسه عزّ  - كالمه" نفسه قال البغدادي ، ويف السياق 67"آحادا أم شاّذا 

68"ه وشاذّ 
 .ذه احلجة هي أول ما أورده البصريون يف حججهم ، مقّدمة عن كالم العرب منثوره ومنظومهوه .

ن وهنا جيب أن لف أقيستهم ، وكذلك فعل الكوفيو إّن االحتجاج بالقراءات املتواترة منهج سار عليه البصريون ما مل ختا -
ن تعرّض للطعن يف القراءات بنوعيها ، األخفش األوسط سعيد بن مسعدة من البصريني أشري إىل أمر مهّم وهو أّن أول م
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الشأن، وإن كان شوقي ضيف يرى أّن يف هذا وغريهم للكسائي ، والفراء ، واملازين يف كتابه معاين القرآن ، فمّهد الطريق 
 .69القرآنالفراء هو أول من فتح باب الطعن يف القراءات القرآنية يف كتابه معاين 

 .هلا نظائر يف الشواهد الشعرية و النثرية اليت ذكرها ابن األنباري يف إنصافه 70إّن لغة القراءة لغة ثابتة -
إّن حجة الكوفيني فيما ذهبوا إليه قّياسية وحجج البصريني مجيعها مساعية فيما ذهبوا إليه، وتقدمي السماع على القياس  -

 . ماع عن العرب ، ويكون القياس إذ ذاك تأنيسا وحكمة للسماعأوىل، و إمّنا تثبت األحكام بالس
 .71هل يقع الفعل الماضي حاال: ثانية المسألة ال  

مع البصريني يف هذه املسألة ، فذهب الكوفيون إىل أّن الفعل املاضي جيوز أن يقع حاال من  اختلف الكوفيون
دون قد، ووافقهم أبو احلسن األخفش من البصريني ، وذهب البصريون إىل أنّه ال جيوز أن يقع حاال إال بوجود قد ظاهرة 

 .72أو مقّدرة
" اختار الكوفيون جواز وقوع املاضي حاال ، وحججهم يف ذلك نقلية وقياسّية ، فمن النقل احتّجوا بقوله تعاىل 

، وهي قراءة احلسن البصري ويعقوب احلضرمي و املفّضل " حصرًة " ، بقراءة من قرأ  73"َأْو َجاُؤوُْكْم َحِصَرْت ُصُدْورُُهْم 
ودعموا هذه احلجة بدليل قّياسي هو جواز وقوع املاضي حاال للمعرفة ،كما . 74عن عاصم ، وحفص ، واملهدوي، وقتادة

 .جاز وقوعه صفة للنكرة
، وحجتهم يف ذلك قياسّية مفادها أّن املاضي ال يدل  ؛ أي عدم جواز وقوع املاضي حاال واختار البصريون املنع

 .على احلال فال جيوز أن يقوم مقامه
 .ي حاال على مذهب الكوفيني، و منع وقوعه حاال على مذهب البصريني جواز وقوع املاض:  الحكم النحوي

، وكان األوىل أن يرّجح رأي الكوفيني ، ويظهر يل أّن جواز  75، ورّد حجج الكوفيني رّجح ابن األنباري رأي البصريني     
 :وقوع املاضي حاال هو الصواب لعّدة أسباب 

إّن القراءة القرآنية اليت احتّج هبا الكوفيون ، قراءة ثبتت عن أئمة القراءة الثقات ، وملّا ثبت أّن يعقوب قرأ هبا فهي   -
 اممّ  ةشاذّ  آحادا أم أم متواترة كانت سواء هاكلّ  قراءاته وأن احلجج، سيد القرآن" ، و  76(قراءة من العشر املتواترة) متواترة 

 .77"فيها  آخر شيء حتكم دون كانت مهما الصحيحة القراءة تقبل أن ينبغي إذ ...فيه اجلدال وال هردّ  يصح ال
 ُصُدْورُُهمْ ًة َأْو َجاُؤوُْكْم َحِصرَ " القراءة الصحيحة ، إمّنا هي " متحّدثا عن هذه القراءة  –وهو بصرّي  –قال املربّد  -
 .؛ أي حصرة منصوبة على احلال 79..."78"
، وكّلها فصيحة ، تعضدها حجج قياسّية ، وحجة البصريني قياسّية ،  80مساعية من القرآن و الشعرحجج الكوفيني  -

 حيتاج وال" حيان أبو قالو .والسماع مقّدم على القياس ، ومن حفظ حجٌة على من مل حيفظ ،كما عرّب ابن الطيب الشريف

، وقال يف موضع آخر متحّدثا عن قد و إضمارها  81"كثرياً  ذلك وقع العرب كالم ففي الصحيح ، وهو ، قد إضمار إىل
فهذا جيعل من . 82" عليه القياس فساغ قد بغري العرب لسان حااًل يف املاضي وقوع كثر هنّ أل قد إضمار إىل حيتاج الو " 

 .القراءة دليال بّينا له أثر واضح يف ترجيح حكم جواز وقوع املاضي حاال
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  .83اإلعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكررما يجوز من وجوه : المسألة الثالثة 
يف الدار زيد قائما فيها " يرى الكوفيون أّن النصب واجب يف الصفة إذا كرر الظرف الّتام ، وهو خرب املبتدأ ، حنو  

 .جيوز فيه النصب، ويرى البصريون أّن النصب ال جيب إذا كرر الظرف وهو خرب املبتدأ ، بل جيوز فيه الرفع كما " 
حججهم يف اختار الكوفيون وجوب نصب الصفة اليت تصلح أن تقع خربا للمبتدأ يف حال كّرر الظرف ، وكانت 

84" ِفيَها َخاِلِدينَ  اجْلَنَّةِ َفِفي  ُسِعُدواَوأَمَّا الَِّذيَن " ذلك نقلية ، وهي إمجاع القراء على نصب الصفة يف قوله تعاىل 
وقوله  ، 

ِلَك  َخاِلَدْينِ  النَّارِ أَن َُّهَما يف  َعاِقَبتَ ُهَماَفَكاَن " تعاىل   .85" الظَّاِلِمنيَ  َجَزاءُ ِفيَها َوذََٰ
 .و قياسّية هي حصول الفائدة إذا محل الظرف على النصب ال على الرفع

يكرر الظرف واختار البصريون جواز النصب و الرفع فيها ، وكانت حّجتهم اإلمجاع على جواز هذا احلكم إذا مل 
 .، ورأوا أّن الظرف الثاين يذكر على سبيل التوكيد ، و التوكيد شائع يف كالم العرب ، مستعمل يف لغتهم

وجوب نصب الصفة على مذهب الكوفيني إذا كّرر الظرف ، وجواز النصب و الرفع على مذهب :  الحكم النحوي
 .البصريني إذا مل يكّرر الظرف

، استناد إىل قراءة ( رأي البصريني ) ز النصب و الرفع يف الصفة الصاحلة للخربية رّجح ابن األنباري حكم جوا
، وقد أصاب يف ذلك  87"خالدون فيها " أي ، بالرفع86" ِفيَها َخاِلِدينَ  اجْلَنَّةِ َفِفي  ُسِعُدواَوأَمَّا الَِّذيَن " األعمش لقوله تعاىل

 :من وجوه 
أّما القرآن  "إّن هذه القراءة من القراءات الشاذة ، و الشاذ يصّح االحتجاج به ؛ ألنّه ال ينايف الفصاحة، قال السيوطي  -

فكل ما ورد أنّه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربّية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاّذا ، وقد أطبق الناس على االحتجاج 
 . 88"ّية بالقراءة الشاّذة يف العرب

إّن إمجاع القراء الذي حتّدث عنه الكوفيون يف حجتهم ، هو إمجاع القراء السبعة ال غري ، فهو دليل على النصب ،  -
 .89"القراء ال تقرأ بكل ما جيوز يف العربّية " أضف إىل ذلك أّن .ولكن ال مينع جواز الرفع ، ودليل ذلك قراءة األعمش

ِلَك  َخاِلَدْينِ  النَّارِ أَن َُّهَما يف  َعاِقَبتَ ُهَماَفَكاَن  "ه تعاىل قراءة األعمش وابن مسعود لقول - ، بالرفع 90" الظَّاِلِمنيَ  َجَزاءُ ِفيَها َوذََٰ
، دليل آخر يعضد القراءة اليت اختّذها ابن األنباري دليال لرتجيح حكم جواز الرفع  91"خالدان فيها " قرآها : ؛ أي 

   .والنصب 
  .92حاشى في االستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين: المسألة الرابعة 

فذهب الكوفيون إىل أّّنا يف االستثناء فعل ماٍض، وذهب بعضهم إىل أّّنا فعل " حاشى " اختلف النحاة يف   
 .استعمل استعمال األدوات ، وذهب البصريون إىل أّّنا حرف جّر ، وذهب املربّد إىل أّّنا تكون فعال وتكون حرفا

الكوفيون حكم الفعلية يف حاشى ، و احتجوا لذلك حبجج نقلية من الشعر ، و القرآن ، واستدلوا بقراءة اختار   
بغري " حاش هلل " بألف ، وقرأها الباقون " حاشا " عمرو وحده  ، فقد قرأها أبو 93" لِلَّهِ  َحاشَ  َوقُ ْلنَ " لقوله تعاىل القرّاء 
 .94ألف



2017 ربسميد                                         1 العدد 1 المجلد                                        أمارات مجلة  
 

نور الدين دريم      59 

 

حاشى ، واحتجوا على ذلك حبّجة قياسية ، هي أّن حاشا ال تدخل عليها ما   واختار البصريون مذهب احلرفية يف   
 .كما تدخل على ما عدا و ما خال ، وأخرى نقلية من أشعار العرب

وجوب أن تكون حاشى فعال يف االستثناء على مذهب الكوفيني ، و وجوب أن تكون حاشى حرف :  الحكم النحوي
 .جر على مذهب البصريني

ألنباري رأي البصريني يف أّن حاشى حرف جر ، و األوىل أن يكون احلكم بفعليتها هو الراجح رّجح ابن ا  
 :لألسباب اآلتية

ال حيّق البن األنباري أن يرد القراءة اليت احتّج هبا الكوفيني ؛ ألّّنا متواترة ، و املتواتر ال خالف يف االحتجاج به ، وقد  -
 .95"ّن القراءة سّنة القراءة ال ختالف ؛ أل" قال سيبويه 

" ، وقرأها احلسن البصري  96"حاَش اهلل " يعضد هذه القراءة ، موافقة القراءة الشاّذة هلا ، فقد قرأ ابن مسعود اآلية  -
 .97"حاَش اإلله " و " حاْش هلل 

، ويف 98" وهي يف مصحف عثمان وابن مسعود بغري ألف ، وأصلها األلف" إّن القراءة جاءت موافقة خلط املصحف ،  -
إّن األصل عند بعضهم يف حاشى حاش " هذا تقوية حلجة الكوفيني ، ورّد على ابن األنباري حني رّد على الكوفيني بقوله 

 . 99"بغري ألف ، إمّنا زيدت فيه األلف ، وهذا هو اجلواب عن احتجاجهم بقراءة من قرأ حاش هلل 
اللهم اغفر يل وملن مسع : مسعت أعرابّيا يقول: عن أيب زيد قالحكى أبو عثمان املازين " جاء يف احملتسب ما نّصه  -

 .100"حاشى الشيطان وأبا األصبغ، فنصب حباشى، وهذا دليل على الفعلية، فعليه وقعت بعده الم اجلر
يظهر من خالل ما تقّدم أّن القراءة القرآنية هلا من القوة يف حجية الدليل ما جيعلها ترّجح حكما على آخر ،   

 .ما جانبه ابن األنباري ، وراح يلتمس حلجج البصريني قوة لريّجح رأيهم ؛ ألنّه كان متعّصبا ملذهبهم  وهذا
 .101هل يجوز بناء غير مطلقا: المسألة الخامسة 

اختلف الكوفيون و البصريون يف حكم بناء غري مطلقا ، فذهب الكوفيون إىل أّن غري جيوز بناؤها على الفتح يف  
وما نفعن غري "    " نفعن غري قيام زيد " ه إاّل، سواء أضيفت إىل اسم متمكن أو غري متمكن، حنوكل موضع حيسن في

 .102، وذهب البصريون إىل أّّنا جيوز بناؤها إذا أضيفت إىل غري متمكن ، خبالف ما إذا أضيفت إىل متمكن" قيام زيد 
 متمكن ، واحتّجوا لذلك حبجج قياسية ، اختار الكوفيون جواز بناء غري إذا أضيفت إىل اسم متمكن أو غري

، وحجج مساعية من أشعار العرب ، ( إالّ )على احلرف ( غري)منها أّن غري تقوم مقام إال يف بعض املواضع ، فحملوا االسم 
يوم " على " غري " واختار البصريون جواز بنائها إذا أضيفت إىل اسم غري متمكن واحتّجوا لذلك حبجة قياسية محلوا فيها 

االسم غري املتمكن يف هذه الكلم جتّوز البناء يف املضاف ، وهو كثري يف  ، ألّن إضافة " حني " و" أزمان " و " مثل "و" 
يف قراءة من قرأ باإلضافة . 104" َوُهْم ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنونَ "  وقد احتّج البصريون بقوله تعاىل. 103كتاب اهلل وكالم العرب

 و الفتح ، 
 .105قراءة نافع وورش وأيب جعفروهي 
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إذا أضيفت إىل اسم غري متمكن على مذهب البصريني والكوفيني ، وجواز بنائها إذا " غري " جواز بناء :  الحكم النحوي
 .أضيفت إىل اسم متمكن على مذهب الكوفيني

بناء على القراءة ( البصريني وهو رأي ) رّجح ابن األنباري حكم جواز بناء غري إذا أضيفت إىل اسم غري متمكن  
يف قراءة من قرأ بالفتح ،   106"َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئٍذ  "القرآنية السابقة، ودعمها بشواهد من القراءات قرآنية، وهي قوله تعاىل 

َما  ِمثلَ  حلََق  ِإنَُّه " تعاىل وقوله . 107وهي قراءة نافع والكسائي وعاصم والشنبوذي وشعبة وأبو جعفر واألعشى ووش وقالون
، وقوله  109، وهي قراءة نافع وابن كثري وابن عامر وأيب جعفر و يعقوب( مثَل ) ، يف من قرأ بالفتح  108"أَنَُّكْم تَ ْنِطُقوَن 

والصواب ما ذهب إليه . 111، يف من قرأ بالفتح ، وهي قراءة نافع والكسائي وأيب جعفر 110" يَ ْوِمِئذٍ  َعَذابِ ِمْن " تعاىل 
 :لعّدة أمور منهاابن األنباري 

كقراءة نافع )مجيع القراءات األربع اليت استند إليها ابن األنباري يف ترجيح هذا احلكم متواترة سواء كانت سبعية  -
القرآن نزل " ولغاهتا فصيحة ؛ ألّن (.كقراءة أيب جعفر و يعقوب ) أو عشرية (  وابن كثري وابن عامر والكسائي وعاصم

 .113، ولغة العرب حيتج هبا فيما اختلف فيه 112"بأفصح اللغات 
بنيتا على الفتح ؛ ألّّنما أضيفتا السم غري " مثل " و" يوم "، على أّن كلميت 114أمجع كل من احتّج للقراءات السابقة -

إذا أضيفت إىل املبن؛ ألّّنا تكتسي منه  –مثل ويوم وحني وغري : حنو  -و إمّنا بنيت هذه األمساء املبهمة " متمكن، 
،  116، والعموم أيضا 115"البناء؛ ألّن املضاف يكتسي من املضاف إليه ما فيه من التعريف والتنكري واجلزاء واالستفهام 

 . 117وأّما حكم البناء فيها فهو على قياس ما جيب يف األمساء
و السماع مقّدم على القياس ؛ مّث إّن هناك تعارضا بني قياس حجج البصريني مساعية تدعم حجة القّياس الذي تبنوه ،  -

، يقول السيوطي فيما (وهي أدلة نقلية ) البصريني ، وقياس الكوفيني ، فريّجح قياس البصريني ألنّه وافق القراءات القرآنية 
فيظهر من هذا . 118"اس إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما وهو ما وافق دليال من نقل أو قي" نقله عن ابن األنباري 

 (.مساعي ) جلّيا أثر القراءة يف ترجيح حكم جواز بناء غري إذا أضيفت إىل اسم غري متمكن ؛ ألّن القراءة دليل نقلي 
 .119القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه: المسألة السادسة 

فيون يف مسألة الفصل بينهما فذهب يالزم املضاُف املضاَف إليه ، وال ينفك عنه ، وقد اختلف البصريون والكو 
الكوفيون إىل أنّه جيوز الفصل بينهما بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر ، وذهب البصريون إاّل أنّه ال جيوز 

 .120ذلك
كالم الفصل بني املتضايفني بغري الظرف وحرف اجلر ، واحتّجوا لذلك حبجج مساعية من   اختار الكوفيون جواز

ِلَك " العرب شعره ونثره ، وبقوله تعاىل  " يف قراءة من قرأ بنصب  121" ُشرََكاُؤُهمْ  َأْواَلِدِهمْ  قَ ْتلَ  اْلُمْشرِِكنيَ ِمَن  ِلَكِثريٍ  َزيَّنَ وََكذََٰ
الظرف ، واختار البصريون املنع ؛ أي عدم جواز الفصل بينهما بغري 122، وهي قراءة ابن عامر"شركاِئهم " وجرّ " أوالَدهم 

 .و حرف اجلر ، واحتّجوا لذلك حبجج مساعية كّلها من أشعار العرب
املنع ) جواز الفصل بني املتضايفني بغري الظرف وحرف اجلر على مذهب الكوفيني، وعدم جواز الفصل :  الحكم النحوي

 .بينهما على مذهب البصريني( 
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رّجح حكم جواز الفصل بناء على القراءة القرآنية رّجح ابن األنباري حكم عدم جواز الفصل ، و كان األوىل أن ي
 :اليت استدّل هبا الكوفيون ، وهذا الذي أراه لألسباب اآلتية 

إّن قراءة ابن عامر قراءة متواترة ، وما كان متواترا وجب االحتجاج به وتقدميه ، وليس البن األنباري رّدها بناء على  -
ثابتة باألسانيد املتواترة الصحيحة اليت ال مطعن  -قراءة األئمة يعن  –قراءاهتم  إنّ " طعن البصريني فيها ، يقول السيوطي 

هي قراءة متواترة صحيحة و "  ويقول الدمياطي عن هذه القراءة. 123"فيها و ثبوت ذلك دليل على جوازه يف العربية 
و  ذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفانقارئها ابن عامر أعلى القرّاء السبعة سندا و أقدمهم هجرة من كبار التابعني ال

أيب الدرداء، و معاوية، و فضالة بن عبيد، وهو مع ذلك عريب صريح من صميم العرب و كالمه حجة و قوله دليل ؛ ألنّه  
ومل يبلغنا ...كان قبل أن يوجد اللحن، فكيف وقد قرأ مبا تلقى وتلّقن ومسع و رأى، إذ هي كذلك يف املصحف الشامي

 .124" من السلف أنه أنكر شيئا على ابن عامر من قراءته وال طعن فيها عن أحد
 .موافقة قراءة ابن عامر خلط املصحف ، وهذا األخري ركن من أركان صحة القراءة -
 .ذكر الكوفيون مجلة من الشواهد الشعرية اليت توافق لغتها لغة القراءة -
وقراءاهتم ، و النص الذي نورده يبنّي موقفه األول من قراءة أيب عمر املوقف املتباين البن األنباري من القراء السبع  -
إّن هذه القراءة قد أنكرها أبو " للقراء الباقني " حاش هلل " ، يقول رّدا على الكوفيني يف احتجاجهم بقراءة "حاشى هلل "

وكذلك ... اشى لك، وحاشاك ح: عمرو بن العالء سّيد القراء، وقال العرب ال تقول حاش لك وال حاشك وإمّنا تقول
حاشى هلل باأللف وهذه حجة : العرب كلها تقول -وكان من املوثوق بعلمهم يف العربّية  -قال عيسى بن عمر الثقفي 

، وكأيّن بابن األنباري يلتمس لقراءة أيب عمرو وجها يف العربّية ، ويعضدها مبا مسع عن العرب ، و انظر  125"أليب عمرو 
وأّما قراءة من قرأ " من خالل هذا النص الذي يرّد فيه على احتجاج الكوفيني بقراءة ابن عامر ، يقول  معي موقفه الثاين

ِلَك "من القراء  والبصريون يذهبون ...، فال يسوغ لكم االحتجاج هبا "  ُهمْ ئِ ُشرََكا ِهمْ َأْواَلدَ  قَ ْتلُ  اْلُمْشرِِكنيَ ِمَن  ِلَكِثريٍ  يَّنَ زُ وََكذََٰ
، ففي املوضعني تفّرد كل  126"قراءة ووهم القارئ ، إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكالم إىل وهي هذه ال

قارئ من السبعة بقراءة ، ولكّن ابن األنباري راح يلتمس لقراءة أيب عمرو وجها يف العربّية ، وطعن يف قراءة ابن عامر سريا 
وجب أن تكون من أفصح الكالم كما عرّب هو عنها ، وكان على على ّنج البصريني ، و ملّا ثبت أّّنا صحيحة مبا تقّدم 

هذا ، اأَلوىل اختيار حكم جواز الفصل بني املتضايفني استنادا هلذه القراءة القرآنية فأثرها واضح جلّي ال خيفى على دارس 
  .نابع من تعّصبه ملذهب البصريني( عدم جواز الفصل ) ؛ ألّن ترجيح ابن األنباري احلكم اآلخر 

 .127هل يجوز العطف على الضمير المخفوض: المسألة السابعة 
، وذهب البصريون إىل أنّه ال " مررت بك وزيد " أجاز الكوفيون العطف على الضمري املخفوض يف حنو 

 .128جيوز
اختار الكوفيون جواز العطف على الضمري املخفوض، واحتجوا لذلك جبملة من الشواهد القرآنية، وأخرى من  

، يف قراءة 129" َواأْلَْرَحامَ ِبِه  َتَساَءُلونَ الَِّذي  اللَّهَ  َوات َُّقوا" كالم العرب منظومه ومنثوره، ومن شواهدهم القرآنية قوله تعاىل 
، وكانت هذه القراءة 131، واملطوعي، وإبراهيم النخعي، وقتادة، واألعمش130، وهي قراءة محزة الزّيات"واألرحامِ "من قرأ 
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، وكانت ( عدم جواز العطف ) فيني حني احتجوا هلذا احلكم، وأّما البصريون فاختاروا املنع      أول شواهد الكو 
حججهم يف ذلك عقلية حني رأوا أّن اجلار واجملرور مبنزلة شيء واحد ، وعطف االسم عليه يكون من قبيل عطف االسم 

طف املضمر اجملرور على املظهر اجملرور ، على على احلرف وهو عندهم غري جائز ، وحجة قياسية إذ قاسوا عدم جواز ع
 .132عدم جواز عطف املظهر اجملرور على املضمر اجملرور

 (.على مذهب البصريني ) و املنع ( على مذهب الكوفيني ) جواز العطف على الضمري املخفوض :  الحكم النحوي
حكم جواز العطف على الضمري املخفوض رّجح ابن األنباري حكم املنع ، وأنا أخالفه ، فكان اأَلوىل أن يرّجح 

 :؛ جلملة من األدلة أراها تدعم هذا احلكم ، وهي ( رأي الكوفيني ) 
 –فإّن قراءاهتم " ثابتة باألسانيد ، قال فيها السيوطي متواترة قراءة  -وهو أحد القرّاء السبع  –إّن قراءة محزة الزيات  -

نيد املتواترة الصحيحة اليت ال مطعن فيها و ثبوت ذلك دليل على جوازه يف ثابتة باألسا -عاصم ومحزة و ابن عامر يقصد 
 .، فال ينبغي رّدها133"العربية 

. 134يدعم هذه القراءة جمموع الشواهد النثرية و الشعرية اليت أوردها ابن األنباري حكاية عن الكوفيني يف إنصافه -
الشاّذ و النادر " ومجيعها من فصيح كالم العرب ، فال حجة البن األنباري يف أن يعرتض عليها؛ ألنّه كان يتخذ من عبارة 

مطّية لرّد حجج الكوفيني ، ففي هذا املوضع خرجت الشواهد عن حّد القلة إىل حّد الكثرة وهو معيار املسموع " و القليل 
 .  عنده

" ،  135القرآنية اليت احتّج هبا الكوفيون ، والقراءة الشاّذة البن مسعود واألعمش جمموع الشواهديدعم هذه القراءة  -
 وال هردّ  يصح ال اممّ  ةشاذّ  آحادا أم أم متواترة كانت سواء هاكلّ  قراءاته وأن احلجج، سيد القرآن" و " ، " وباألرحام 

 .136"فيها  آخر شيء حتكم دون كانت اأيّ  الصحيحة القراءة تقبل أن ينبغي إذ ...فيه اجلدال
 .حجج الكوفيني مساعية ، وحجة البصريني قياسّية ، فينبغي ترجيح حكمهم ، من منطلق أّن السماع مقّدم على القياس -
على أحد األوجه اإلعرابية احملتملة ، واختيار وجه ( القرآنية و النثرية والشعرية ) خرّج ابن األنباري حجج الكوفيني  -

 من الوجوه اإلعرابية احملتملة ال ينفي بالضرورة صحة األوجه اإلعرابية األخرى ، والدليل على قّوة ومتانة حجج إعرايبّ 
لو مُحل ما أنشدوه من األبيات على ما اّدعوه لكان من الشاّذ الذي ال " الكوفيني ما ذكره ابن األنباري نفسه ، وهذا نّصه 

لوال تعّصبه ملذهب البصريني ال غري ، والدليل على  –مع كثرته  –يه بالشاّذ ، فكيف ميكن أن حيكم عل137"يقاس عليه 
 .  ذلك أنّه مل يأت بشاهد من الشواهد اليت تثبت منع العطف على الضمري املخفوض ، ومثله فعل البصريون 

، ويرى 138بالقسم ليس بالعطف على الضمري املخفوض إمّنا هو جمرور" األرحام " يرى ابن األنباري أّن اجلر يف  -
وقيل اجلر على القسم ، وهو ضعيف أيضا ؛ ألّن األخبار وردت بالنهي " العكربي أّن هذا التخريج فيه ضعف ؛ يقول 

ففي هذا التخريج ربط لإلعراب باملعىن ؛ ألّن اإلعراب . 139"وبرّب األرحام : عن احللف باآلباء ، وألّن التقدير يف القسم 
 .فرع املعىن

حّدثنا ابن جماهد بإسناد يعزيه إىل رسول اهلل " محزّة الزيّات أنّه كان ال يقرأ قراءة إال بأثر ، قال ابن خالويه ما ورد عن  -
، ما دامت أّن هذه 140"ومع ذلك فإّن محزة كان ال يقرأ حرفا إال بأثر " واألرحاِم " أنّه قرأ  –صّلى اهلل عليه وسّلم  –
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و هي متواترة بالسماع ، فينبغي أن تّتخذ حّجة يف  –وهو أفصح العرب  –يه وسّلم القراءة ثابتة عن الرسول صلى اهلل عل
 (. أي جواز العطف على الضمري املخفوض)  141ترجيح احلكم النحوي ، وقد استدل هبا ابن مالك على جواز هذا احلكم

 . 142اءةيبدو أّن ابن األنباري قد تأثر يف ترجيح حكم املنع ، مبوقف البصريني من هذه القر  -
 .143فعل األمر بين البناء و اإلعراب: المسألة الثامنة 

اختلف البصريون و الكوفيون يف هذه املسألة ، فذهب الكوفيون إىل أّن فعل األمر للُمواَجه املعرى عن حرف 
 .144املضارعة حنو افعل معرب جمزوم ؛ ألّن األصل فيه لتفعل ، وذهب البصريون إىل أنّه مبّن على السكون

اختار الكوفيون حكم اإلعراب يف فعل األمر ، واحتّجوا ملا ذهبوا إليه جبملة من الشواهد القرآنية والشعرية وحّّت 
ِلَك " املسألة، ومن شواهدهم القرآنية ، قوله تعاىل  األحاديث النبوية كان هلا عندهم حظ من االحتجاج هبا يف هذه َفِبذََٰ

، وعثمان بن عفان ،  146، وهي قراءة ابن عامر( فلتفرحوا ) ، يف قراءة من قرأ بالتاء 145"َمُعوَن ممَّا جيَْ  َخي ْرٌ ُهَو  فَ ْليَ ْفَرُحوا
وأيّب ، وأنس ، واحلسن ، وأبو رجاء ، وابن هرمز ،وابن سريين وأيب جعفر املدين ، والسلمي ، وقتادة ، وابن عباس ، 

فضل ، وعاصم اجلحدري ، واألعمش ، وهالل بن يساف ويعقوب ، ورويس ، واملطوعي ، وزيد بن ثابت ، والعباس بن ال
، واحتّجوا أيضا حبجج قياسية ، كتلك اليت 148، وعلقمة بن قيس ، وأيب الت َّيَّاح ، وغريهم من القراء147، وعمرو بن فائد

مر ، واحتجوا ملا و أّما البصريون فاختاروا حكم البناء يف فعل األ. 149قاسوا فيها فعل األمر على املضارع اجملزوم بال الناهية
، أي إّن األصل يف األفعال أن تكون 150ذهبوا إليه حبجج قياسية ، حني ذهبوا يعّللون البناء يف فعل األمر برّده إىل األصل

 .مبنية
و يف احلالتني احلكم (. على مذهب البصريني ) ، ومبّن ( على مذهب الكوفيني ) فعل األمر معرب :  الحكم النحوي

 .   د منهماواجب عند كل واح
، وكان األوىل أن خيتار حكم اإلعراب فيه ، وأرى ( البصريني  وهو رأي) رّجح ابن األنباري حكم بناء فعل األمر 

 :أّن ما ذهب إليه الكوفيون هو الراجح ؛ لعّدة أسباب وهي 
إّن القراءة اليت احتّج هبا الكوفيون قراءة متواترة ثابتة عن أحد القراء السبع وهو ابن عامر ، وعن اثنني من القرّاء العشر  -

وما كان البن األنباري أن يرّدها ؛ . 151أبو جعفر ، ويعقوب ، مّث إّن هذه القراءة قرأ هبا النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم: ومها 
ء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة و األقيس يف العربّية بل على األثبت يف األثر أئمة القرّا" ألّن 

و األصح يف النقل و الرواية إذا ثبت عنهم مل يردها قياس عربّية و ال فشو لغة ؛ ألّن القراءة سّنة متّبعة يلزم قبوهلا و املصري 
 .  152"إليها 

واهد الشعرية اجملهولة القائل ال يصح االحتجاج هبا ، يقول عن أحد األبيات اليت احتّج هبا يرى ابن األنباري أّن الش -
، يف حني خالف معيار االحتجاج لديه يف 153"هذا البيت جمهول ال يعرف قائله ؛ فال جيوز االحتجاج به : " الكوفيون 

يون وسكت عنها ، وهذا يثبت أن ابن األنباري كان ممّا احتّج به البصر  154هذه املسألة ، وأورد مخسة أبيات جمهولة القائل
 .متعصبا للمذهب البصري
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القراءة القرآنية أقوى يف االحتجاج من الشعر ، وهذا القراءة ثابتة السند ، خبالف الشواهد الشعرية اجملهولة القائل ، هلذا  -
 .155"شعر القرآن أعرب وأقوى يف احلجة من ال" وجب تقدمي القراءة على الشعر ؛ ألّن 

إّن القراءة حجة مساعية تعضدها حجج قياسية ، وقد كانت أول شاهد ساقه الكوفيون يف احتجاجهم ، خبالف  -
   .البصريني الذين قّدموا القياس على السماع ، و احلقيقة أّن السماع أوىل من القياس ومقّدم عليه

ألحكام النحوية ، و اليت عزف عنها ابن األنباري يف بعض يظهر ممّا تقّدم أّن للقراءة القرآنية أثرا بالغا يف ترجيح ا
، لكان  -كما فعل يف بعض املسائل   –ما انتصر فيه آلراء البصريني ، فلو استند إليها يف ترجيحاته لألحكام النحوية 

 . نصاف ، ومل حيّد عن املسار الذي خطّه لنفسه يف مقّدمة كتابهاإلمنصفا يف 
 :خاتمة 

 تعلقتاليت تناولت توظيف القراءة القرآنية يف مسألة مهّمة  -إّن أهّم النتائج اليت خلصت إليها بعد هذه الدراسة 
 : هي –رتجيح األحكام النحوية ب

 .يف ترجيح احلكم النحوي يف كتاب اإلنصاف البن األنباريوواضح كان للقراءة القرآنية أثر بنّي   -
لصاحلهم ولو على  ةم حنوياحكأظهر من خالل الدراسة تعصب ابن األنباري ملذهب البصريني ، ممّا اضطره إىل ترجيح  -

 -ألّّنا أقوى األدلة وأفصحها  –حساب القراءة القرآنية ، وقد خالفته يف بعض املواضع ورأيت أّن األوىل تقدمي القراءة 
ة أو قياسية ، ممّا يرّجح احلكم النحوي الذي تقتضيه املسألة النحوية بناء على على باقي األدلة األخرى سواء كانت مساعي

 .ما جاء يف القراءة القرآنية
؛  وع إليهاحقل خصب ومعني ال ينضب ، وجب الرج بدا يل من خالل هذه الدراسة املتواضعة أّن القراءات القرآنية -

القواعد النحوية جيب أن يعاد فيها النظر من أجل ضبطها مبا يتوافق  واعتمادها يف تقرير بعض القواعد النحوية ؛ ألّن بعض
 .والواقع اللغوي

، وبعض التناقض احلاصل بني مواقفه يف على الرغم من التعصب املذهيب الذي وقع فيه ابن األنباري يف كتابه اإلنصاف  -
ابه ، بل يبقى كتابه قّيما بني كّل ما صّنف يف قضية األدلة احملتج هبا ، فإيّن ال أنقص من قيمة ابن األنباري و ال كت

اخلالف النحوي ؛ لذا وجب الرجوع إىل هذا الكتاب ودراسته دراسة علمية فاحصة عّلنا نقف فيه على جوانب مهّمة 
        .الكوفة، ومن مثّة إنصاف كل حنوّي يف ما ذهب إليه من حكم حنويّ  تسهم يف كشف حقيقة اخلالف بني حناة البصرة و

  
                                                             

 . 47، ص 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ، حتقيق عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت، د ط ،دت ، ج  1
 .42، ص2معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، ج  2
 . 821، ص 8، ج8220لسان العرب ، ابن منظور مجال الدين بن مكرم ، دار صادر ، بريوت ، د ط ،   3
 .702املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين احلسني بن حممد ، حتقيق سيد كيالين ، دار املعرفة ، بريوت،د ط ، دت  ص  4
 .42، ص2001اءات القرآنية و ما يتعلق هبا ، فضل حسن عباس ، دار النفائس ، األردن ، الطبعة األوىل ، القر   5
مقدمة . 74، ص8، ج 8221ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حّيان األندلسي، حتقيق رجب عثمان حممد ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة، الطبعة األوىل   6 

 .التحقيق 
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 .  92، ص 2080ني و مرشد الطالبني ، ابن اجلزري ، حتقيق ناصر حممدي حممد جاد ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، منجد املقرئ  7
 8، ج 2002د ط ،الربهان يف علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية  بريوت، : ينظر هذه التعريفات يف   8

عبد الغن ، حتقيق أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثالثة ،  شهاب الدينالدمياطي البشر يف القراءات األربعة عشر ، و إحتاف فضالء . 72،ص
 . 22و تاريخ القراءات القرآنية ، عبد اهلادي الفضلي  ، دار القلم ، سوريا ، د ط ، دت ، ص. 02، ص 2002

 .24، ص 8الربهان يف علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، ج  9
 .942،  ص2002اإلتقان يف علوم القرآن ، السيوطي ، حتقيق حامد أمحد ، دار الفجر، القاهرة ، الطبعة األوىل ، : ينظر  10 

،  8، ج 8242ني ، دار املعارف، القاهرة  د ط ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، القسطالين ، حتقيق عامر السيد و عبد الصبور شاه: ينظر   11
 . 848ص

 .04، الدمياطي ، ص البشر يف القراءات األربعة عشرإحتاف فضالء :  ينظر  12 
 . 80، ص 8222مباحث يف علوم القرآن ، صبحي الصاحل ، دار العلم للماليني ، بريوت ، د ط ، : ينظر   13
 .280،ص 8ه ، ج8700يسن، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، د ط، يف رحاب القرآن الكرمي، حممد سامل حم  14
 .29ه   ص8702القراءات أحكامها و مصادرها ، شعبان حممد إمساعيل ، منشورات رابطة العامل اإلسالمي ، السعودية ، د ط   15
 .282ص ،8، جيوطياإلتقان يف علوم القرآن، الس  16
 .92/70صه ،8922حتقيق حمي الدين رمضان، دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل، ،اإلبانة عن معاين القراءات ، مكي بن أيب طالب القيسي ،   17
 .24/21، ص 2007تقريب النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري ، حتقيق إبراهيم عطوة عوض ، دار احلديث ، القاهرة ، د ط،   18

التواتر ال يشمل الصحة ، و  و يسّميها بعضهم القراءات املتواترة ، إالّ أّن هناك فرقا بّينا بينهما ، و هو أّن الصحيح أمشل من املتواتر فالصحة تشمل التواتر و  19 
  .القراءات متواترة مجلة ال تفصيال

 . 2، ص 8النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري ، راجعه علي حممد الضباع، دار الكتاب العريب، مصر، د ط، دت، ج  20
 . 10ص ،8222، دار الفكر،  بريوت ، الطبعة األوىل، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، حممود أمحد الصغري، 21

 .80، ص 8النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري ، ج  22
 .08سورة النساء ، اآلية   23
 .07ص دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، دت،القراءات الشاذة و توجيهها من لغة العرب ، عبد الفتاح القاضي ،   24
 .87ص ،2001حتقيق أمحد حممد عبد السميع ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  غيث النفع يف القراءات السبع ، السفاقسي ،  25
 .817سورة آل عمران ، اآلية   26

 .87غيث النفع يف القراءات السبع، السفاقسي ، ص  27
 .87، ص 8الّنشر يف القراءات العشر ، ج  28
 .20/28ري، صالقراءات الشاّذة وتوجيهها النحوي، حممود أمحد الصغ  29

 .42سورة الكهف ، اآلية   30
والتبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن ، ،  8جلنشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، اإلتقان يف علوم القرآن ، السيوطي ، وا: ينظر تفصيل هذه القضايا يف   31

معرفة القراّء الكبار على الطبقات  ه  ،8782املطبوعات اإلسالمية ، سوريا ، الطبعة الثالثة ، الشيخ طاهر اجلزائري ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة الدمشقي ، دار 
تاريخ القرآن ، الزجناين ، دار ، 8، ج 8217واألعصار ، مشس الدين الذهيب ، حتقيق بشار عّواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

،  2008ه  ، صفحات يف علوم القراءات ، عبد القيوم بن عبد الغفور ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، الطبعة الثانية  8782األوىل ، البشائر ، بريوت ، الطبعة 
 .8228حامت الضامن، دار الرتاث   القاهرة ، د ط ، املهدوي ، حتقيق بيان السبب املوجب الختالف القراءات ، أبو العباس أمحد بن عمارو 

 .222ص 2، ج8222الصحاح ، اجلوهري ، حتقيق إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،: ينظر   32
 .877، ص 82لسان العرب ، ج: ينظر   33
 .878،ص 82املصدر نفسه ، ج  34
 .28، ص 2مقاييس اللغة ، ابن فارس ، ج  35
 . 22، ص2009اسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، التعريفات ، الشريف اجلرجاين ، حتقيق حممد ب  36
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 .828، ص 8248ملع األدلة يف أصول النحو ، ابن األنباري، حتقيق سعيد األفغاين ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانية ،   37
 .2، ص2088دليلة مزوز ، عامل الكتب احلديث ، األردن ، الطبعة األوىل ،  األحكام النحوية بني النحاة و علماء الداللة دراسة حتليلية نقدية ،  38
 .800ص 8229الكلّيات ، أبو البقاء الكفوي ، حتقيق عدنان درويش وحممد املصري ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية ،   39
 .221، ص 2008الثة ، املدارس النحوية ، خدجية احلديثي ، دار األمل ، األردن ، الطبعة الث  40
 .841، ص 2008اللغة العربّية معناها و مبناها ، متام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب ، : ينظر   41
 . 207، ص 2002النظرية اللغوية يف الرتاث العريّب، حممد عبد العزيز عبد الدامي ، دار السالم ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، : ينظر   42
 .79االقرتاح ، السيوطي ، حتقيق حممد بن فريد الشرباوي ، املكتبة التوقيفية ، القاهرة ، ص  43
 .222املدارس النحوية ، خدجية احلديثي ، ص  44
 .72االقرتاح ، السيوطي ، ص  45
، بريوت ، الطبعة اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أبو الربكات بن األنباري، حتقيق حمي الدين عبد احلميد املكتبة العصرية   46

 .4، ص 8، ج 2009األوىل ،
 .يف اهلامش . 4، ص 8اإلنصاف ، جينظر   47
 .20، ص2080أسباب اختالف النحاة من خالل كتاب اإلنصاف البن األنباري ، حامد املساليت ، دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة األوىل ،   48
املقنع " اسم و ذكره أحد الدارسني ب. 20، ص2004أبو الربكات األنباري و دراساته النحوية ، فاضل صاحل السامرائي، دار عّمار ، األردن ، الطبعة األوىل ،  49
 .22، ص 2088اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة ، حسن منديل العكيلي ، دار الضياء ، األردن ، : ، ينظر " 
 .22اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة ، حسن منديل العكيلي ،ص: ينظر   50 

 . 82األنباري ، حامد املساليت ، صأسباب اختالف النحاة من خالل كتاب اإلنصاف البن   51
 .82اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة ، حسن منديل العكيلي ، ص: ينظر   52
 .4، ص 8اإلنصاف ، ج  53

 .28أسباب اختالف النحاة من خالل كتاب اإلنصاف البن األنباري ، حامد املساليت ،ص 54 
 .4، ص 8اإلنصاف ، ج  55
 .251، صنباري و دراساته النحوية ، فاضل صاحل السامرائيأبو الربكات األ  56
 .29/27اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة ، حسن منديل العكيلي ، ص  57
 .90/28أسباب اختالف النحاة من خالل كتاب اإلنصاف البن األنباري ، حامد املساليت ، ص  58
 .29، ص 2002نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، حمّمد طنطاوي ، راجعه و عّلق عليه سعيد حممد الّلحام ، عامل الكتب ، بريوت ،   59
 .842، ص2007العقد الثمني يف تراجم النحويني ، مشس الدين الذهيب ، حتقيق حيىي مراد ، دار احلديث ، القاهرة ،   60
 . 27املسألة رقم . 822، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر   61
 .822، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر   62
 .888سورة هود ، اآلية   63
و ينظر .849، ص 2004إعراب القراءات السبع وعللها ، ابن خالويه ، حتقيق أبو حمّمد األسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : ينظر   64

،  9، ج 2004الفارسي ، حتقيق عادل عبد املوجود وعلّي معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  احلجة يف علل القراءات السبع ، أبو علي:
، و . 922إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ، الدمياطي ، ص: وينظر . 982غيث النفع يف القراءات السبع ، السفاقسي ، ص: وينظر . 222ص

 .    888، ص2004ه القراءات السبع و عللها ، مكي بن أيب طالب القيسي ، حتقيق عبد الرمحان الطرهوين ، دار احلديث ، القاهرة ، الكشف عن وجو : ينظر 
 .892ص 9، ج8211، معجم القراءات القرآنية، أمحد خمتار عمر وعبد العال سامل مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية: ينظر   65
 .و ما بعدها 820، ص 8اإلنصاف ، ج: نظر ي  66
 .20االقرتاح ، السيوطي ، ص  67
 .9،ص 1ج، 8221خزانة األدب و لّب لباب لسان العرب، البغدادي، حتقيق حممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ،    68
 .282، ص 2001املدارس النحوية ، شوقي ضيف ، دار املعارف ، مصر ، الطبعة احلادية عشرة ، : ينظر   69
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 .922إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ، الدمياطي ، ص: ينظر   70
 .92: املسألة رقم . 202، ص 8اإلنصاف ، ج  71
 .202، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر   72
 .20ية سورة النساء ، اآل  73
 .828، ص 2معجم القراءات القرآنية ، أمحد خمتار عمر و عبد العال سامل مكرم ،ج: ينظر   74
 .202، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر    75
 .2إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ، الدمياطي ، ص: ينظر   76
 .131،ص1951 القاهرة، الكتب، عامل عيد، ، حممد باللغة واالستشهاد الرواية  77
 ".َأْو َجاُؤوُْكْم َحِصَرْت ُصُدْوُرُهْم " اآلية يف املصحف   78
 .872،ص 7ج ،8222حسن محد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، :حتقيقاملقتضب ، املربّد ،   79
 . 202/202، ص 8اإلنصاف ، جينظر هذه احلجج يف   80
 .729، ص 1ه ، ج8921السعادة ، مصر ، د ط ، البحر احمليط ، أبو حّيان ، مطبعة   81
 .922، ص 2املصدر نفسه ، ج  82
 .99املسألة رقم . 280، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر   83
 .801سورة هود ، اآلية   84
 .84سورة احلشر ، اآلية   85
 .801سورة هود ، اآلية   86
 .288، ص 8اإلنصاف ، ج: ينظر   87
 .20االقرتاح ، السيوطي ، ص  88
 .272، ص 8، ج 8219معاين القرآن ، الفراء ، حتقيق حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت ، عامل الكتب ، القاهرة، الطبعة الثالثة ،   89
 .84سورة احلشر ، اآلية   90
إمالء ما : و ينظر .224، ص 2001وىل ، القراءات الشاذة ، ابن خالويه ، حتقيق حممد عيد الشعباين ، دار الصحابة للرتاث ، القاهرة ، الطبعة األ: ينظر   91

. 202، ص 2002وىل ، مّن به الرمحان من وجوه اإلعراب و القراءات يف مجيع القرآن ، العكربي ، حتقيق جنيب املاجدي ، املكتبة العصرية ، بريوت ، الطبعة األ
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  الوسائل التعليمية وأهميتها في نجاعة العملية التعليمية

 
 فاطمة برماتي /د

 الجزائر-أحمد دراية بأدرار جامعة 
 

 :ملخص
، ومن خالل هذا املفهوم للغة يتبني لنا أهنا متثل "اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم: يقول ابن جين             

 .ف الشعوب، هبا تقضى احلاجات وتتحقق املطالب، وحتل املعضالت، وتتبادل اخلرباتأهم األنظمة التواصلية بني خمتل
اجتاه تقليدي ال حيفل إال باللغة -: ولقد تعددت االجتاهات يف تعليم اللغات وتعلمها، وكان من أمهها اآليت            

تواصلي يعىن بتنمية القدرة التواصلية للطالب من اجتاه -.اجتاه بنيوي سلوكي عىن بظاهر اللغة ونظامها الرتكييب -.املكتوبة
 .تعلم اللغة يف إطارها االجتماعي والثقايفخالل 

إن اللغة العربية من أهم اللغات السامية احلية، وأشهرها وأوسعها انتشارا ، وأشدها تأثريا يف نفوس أصحاهبا، فهي لغة 
ولد معان جديدة عن كل عملية اشتقاقية، وهو ما يساهم يف ذات طابع اشتقاقي ، تتولد عنها ألفاظا جديدة، وبدوها تت

 .الثراء اللغوي
ديسمرب، وهو أمر ال ميكن أن تتجاهله  81وبالتايل، أصبحت العربية لغة علمية حنتفل هبا يف سنة بتاريخ           

ة، وكانت األندلس وصقلية باعتبار أن العرب أسهموا يف بناء صرح احلضارة العامليالشعوب األخرى غري الناطقة هبا، 
؛ فهي اخلامسة  من حيث ترتيب لغات العامل بالقياس العربيتني سبيل األوروبيني إىل وضع أسس النهضة األوروبية احلديثة

 -حسب آراء بعض املختصني–إىل الناطقني هباا من أبنائها، بعد الصينية واإلجنليزية واهلندية واإلسبانية، وهي السابعة 
 . رمسية بعد اإلجنليزية والصينية واهلندية واإلسبانية والروسية والفرنسيةبوصفها لغة 

مما يشاع من صعوبة تعلم العربية، فإهنا لغة قياسية على حنو فريد، ال يكاد ميثل نظامها اللغوي  وعلى الرغم         
ذه الصعوبة من خارج النظام صعوبة تذكر يف تعليمها وتعلمها بشهادة من درسها وتعلمها من األجانب، بل تأيت ه

 .  اللغوي متصلة باجلوانب التارخيية واألسلوبية واالجتماعية
 :مقدمة

إن االتصال عملية معقدة جدا، وأن املرء حياول أن حيلله قدر اإلمكان؛ حيث تدرك من خالله يف مناذج مواقف 
نظرية املعلومات؛ باعتبار أن البواعث اجلوهرية ويستعان يف ذلك يف الغالب مبفاهيم اتصال منطية يف مالحمها الرئيسية، 

وفىن األخبار، ويف تلك االصطالحات يصري املتكلم مرساًل والسامع مستقبال  لبحث االتصال تنطلق من منظري املعلومات
زون ومن الضروري لعمل االتصال أن يستطيع شركاء االتصال أن يرجعوا إىل خم .وما يقال إىل خرب ينقل عرب قناة االتصال

 . 1بواسطتها أن يتناقلوا األخبار مشرتك من وسائل االتصال، وميكنهم
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إن أهم وسيلة لالتصال بني الناس هي اللغة املكتوبة اليت ميكن أن يطلق عليها يف االصطالحات اليت أعدهتا نظرية 
ومات، فيطلق عليه تبعا لذلك عملية أما تنظيم اخلرب من جانب املتكلم، تشفري األفكار واملعاين واملعل". الشفرة"املعلومات 

 . 2التشفري
 :اتجاهات تعليم اللغات وتعلمها-1

 :إن من أهم هذه االجتاهات جند اآليت
اجتاه تقليدي ال حيفل إال باللغة املكتوبة، ويتخذ من مناذج القواعد النحوية اليت وضعت يف األصل للغات أخرى -أ

ال بقدرة منقوصة على فهم بعض النصوص وترمجتها باالستعانة باملعجمات منوذجا حيتذى، فال يكاد الدارس خيرج منه إ
 . 3وكتب النحو والصرف، من دون قدرة على استعمال اللغة يف جتلياهتا احلية حديثا واستماعا

ة وهناك اجتاه آخر ينعت باالجتاه البنيوي السلوكي الذي يعىن بظاهر اللغة ونظامها الرتكييب، فجعل اللغة املنطوق-ب
من أكرب اهتماماته، وقدم وصفا علميا دقيقا لبنية اللغة معتمدا على معايري لغوية مستنبطة من اللغة ذاهتا كما يستخدمها 
أصحاهبا بعيدا عن األمناط املعيارية اليت تفرض على اللغة من خارجها، مع التسليم مبا بني اللغات من فروق وماهلا من 

تعليم اللغات األجنبية فيما عرف بالطريقة السمعية الشفوية، أو السمعية البصرية  خصائص، وقد انتقل هذا التصور إىل
وكان أهم ما عنيت . الشفوية، اليت ظلت مسيطرة على تعليم اللغات األجنبية يف معظم بلدان العامل ألكثر من أربعني عاما

وطرائق الرتكيب فيها لتكوين عادات لغوية ثابتة  به حصر النماذج الرتكيبية وتكرار التدريب عليها وحماكاة نظامها الصويت،
على أن التطبيق العملي كشف عما يف هذه الطريقة من . أشبه ما تكون بالعادات اللغوية اليت يكتسب هبا الطفل لغة أهله

 :عيوب أمهها
 .ايل تستخدم فيها اإلفراط يف التدريب اآليل على اجلمل والعبارات من دون اهتمام باملواقف االجتماعية والثقافية-
العجز على تنمية املهارات اإلبداعية لدى الطالب، والعناية باللغة املنطوقة على حساب اللغة املكتوبة؛ ومن ذلك -

ما دلل عليه تشومسكي على أنه من املستحيل أن يكتسب الناس اللغة بالتكرار والتعزيز، ورأى أن الطفل ال يتعلم اللغة 
رر ما يقوله الكبار، لكنه يبدع مجل خاصة وعبارات مل يسمعها من قبل، وهو يقع يف أخطاء هبذه الطريقة، فهو ال يك

دى معه تصويب األخطاء، وال ما يقال أمامه من الم صحيح حىت يتخلص هو بنفسه منها، وأنه ال يتعلم  منتظمة، وال ُيج
 . 4حنو لغة، بل يستنبط لنفسه القواعد اليت ُيرى عليها االستعمال

يعىن بتنمية القدرة التواصلية للطالب من خالل تعلم اللغة يف إطارها االجتماعي -وهو األهم يف حبثنا–ه تواصلي اجتا-ج
والثقايف، واالهتمام بتعليم اللغة لتحقيق التواصل املباشر حديثا واستماعا، والتواصل غري املباشر؛ قراءة وكتابة، من خالل 

اللغة يف مواقف اجتماعية وثقافية حية تنجز من خالهلا وظائف علمية يف واقع  مواد تعليمية أصيلة مؤسسة على استعمال
 .احلياة بعد حتليل حلاجات الدارسني والوقوف على أهدافهم من تعلم اللغة

إن هذا االجتاه هو الذي خنصه حبديث مفصل يف هذا البحث حمددين مفهومه ونشأته وتطوره، ومنطلقاته املنهجية  
 :، مث ترصد حماوالت تطبيقه على تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وما واجهها من حتديات، ومنهوغاياته وأهدافه
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إن االجتاه التواصلي يقوم على أن اللغة وسيلة تواصل بني البشر وليست جمرد ألفاظ وتراكيب مقطوعة من سياقاهتا، وهذا -
اة حتمل هذه الرسالة، وهي هنا قناة لغوية، يف إطار موقف تواصلي التواصل يقتضي مرسال مستقبال ورسالة يراد إبالغها وقن

 .إلجناز وظيفة بعينها أو جمملة من الوظائف
، وبعض اللغويني اجلدد كمثل هاليداي الذين 8791نشأ االجتاه التواصلي من أعمال اللغوي األنثروبولوجي ديل هاميز -

 .يدرسوا اللغة بوصفها نظاما تواصليا يف حميط اجتماع
ونعود إىل اللغوي األنثربولوجي ديل هاميز الذي تصدى لنظرية تشومسكي، مبينًّا قصورها، ألهنا تعزل الغة عن    

حميطها االجتماعي وتوجه اهتمامها إىل النظام اللغوي املخبوء داخل الذهن البشري الذي يسمى القدرة اللغوية 
competence دون اآلداء ،performanceتطع تشومسكي أن يأيت بشيء يذكر يف تعلم ، ومن مث مل يس

وقد رأى هاميز أن هذه القدرة اللغوية اليت يّولد هبا عدد ال حيصى من اجلمل الصحيحة ينبغي أن تكون جزءا من . اللغات
اليت تتجاوز القدرة اللغوية إىل األعراف االجتماعية اليت   communication competenceالقدرة التواصلية 

 .ال اللغة يف مواقف اجتماعيةحتكم استعم
إن هذه القدرة التواصلية هي الغاية املبتغاة من تعلم اللغة، إذ اكتساهبا يعىن القدرة على استعمال اللغة استعماال صحيحا -

 :على حنو مالئم ملوقف الذي تستخدم فيه إلجناز الغايات أو األهداف االتصالية، وهي تتألف من أربعة مكونات أساسية
ويتمثل يف القدرة على التزام قواعد النحو والصرف واملفردات يف اللغة  grammaticalاملكون النحوي : أحدها

أّي كلمات أختار؟ كيف أضعها : اهلدف، وهو يقوم على اإلجابة عن أسئلة ميكن أن يلقيها الدارس على نفسه من حنو
  .5يف عبارات ومجل؟

ويتمثل يف القدرة على استخدام اللغة على حنو مالئم : sociolinguisticاملكون اللغوي االجتماعي : ثانيها
للموقف االجتماعي، واالستجابة اللغوية املالئمة ملا يقال، ويدخل فيها كيفية اختيار موضوع احلديث واملشاركة فيه 

تناسب هذا املوقف؟   أي العبارات واجلمل: وهو يقوم على أسئلة ميكن أن يلقيها الدارس على نفسه من حنو. واالنتهاء منه
كيف أعرب عما أريد من دون أن أصدم السامع مبخالفة األعراف االجتماعية، والقيم اخللقية والدينية السائدة يف هذا 

  .6اجملتمع؟
ويتمثل يف القدرة على الربط بني اجلمل ربطا حنويا ودالليا ومنطقيا، حبيث : discourseاملكون اخلطايب : ثالثها

اخلطاب سبكا وحبكا، وإذا كانت القدرة اللغوية تعىن باجلملة ومكوناهتا فإن اخلطاب يعىن مبا بني اجلمل  يؤدي إىل متاسك
كيف أعرب عن فكرة تامة بكالم متصل متماسك مفهوم؟ ما هي : من روابط وعالقات، وهو يقوم على أسئلة من حنو

 .7يبا منطقيا؟الوسائل النحوية والداللية اليت جتعل الكالم مرتابطا مرتبا ترت
ويتمثل يف القدرة على تعويض النقص الذي ينشأ من متغريات األداء، : strategicاملكون االسرتاتيجي : رابعا

وملء فجوات املعرفة الناقصة باالستخدام اللغوي، فيحرص الدارس على أال يصل إىل مرحلة اهنيار االتصال، وذلك من 
وهو يقوم على أسئلة ...، أو التكرار أو الرتدد أو التخمني أو تغيري األسلوبخالل شرح العبارات أو الدوران حول املعىن
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وكيف أعرب عن  !كيف أعرف أن كالمي غري مفهوم؟ وماذا أقول عندئذ؟: ميكن أن يجلقيها الدارس على نفسه من حنو
  .8فكريت إذا مل أتذكر الكلمة املناسبة أو العبارة الدقيقة، أو اختلط علي األمر؟

 :ائف اللغةوظ-2
إن تعلم اللغة ال يعين العلم بنظامها اللغوي، بل بتحقيق وظائفها التواصلية؛ إذ إن النظام اللغوي ال يعىن            

للمتعلم شيئا إذا مل يستطع استخدامه يف التواصل مع أبناء اللغة، حيث جند النموذج الذي وضعه هاليداي يف حصره 
 :لوظائف اللغة كاآليت

–حتقق اللغة اإلنسانية النزعة النفعية عند الفرد واملتكلم : instrumental function( الوسيلة)فة النفعية الوظي -أ
املستمع؛ إذ تسمح له منذ نشأته باتعبري عن حاجاته وغباته الذاتية، وما يريد احلصوص عليه من الوسط الطبيعي 

  .9"أنا أريد"واالجتماعي، وتنعت هذه الوظيفة عادة بوظيفة 
وهي تتبدى يف أثر الكلمة يف توجيه سلوك اآلخرين عن طريق : regulatory functionالوظيفة التنظيمية -ب

الطلب أو األمر أو النهي، فتكتسب الكلمة القدرة على إحداث الفعل املنجز يف الواقع، ففي عقد القران يتم الزواج شرعا 
حكمت : ضحا يف إصدار األحكام القانونية، عندما يقول القاضيمبجرد التلفظ مبلفوظات معينة، وقد جند ذلك أيضا وا

 . 10"افعل كذا وال تفعل كذا"احملكمة بكذا وكذا، فإن هذا امللفوظ يتحول إىل فعل، وتنعت هذه الوظيفة بوظيفة 
لغة تظهر هذه الوظيفة بوضوح عندما يلجأ اإلنسان إىل استخدام ال: interaction functionالوظيفة التفاعلية -ج

للتفاعل مع اآلخرين الذي يشكلون اجملتمع اللغوي، فاإلنسان املستعمل لنظام لساين ما يشعر بأنه يتفاعل ثقافيا وحضاريا 
 . 11"أنا وأنت"مع األفراد املتكلمني بذلك اللسان، وتنعت هذه الوظيفة بوظيفة 

لعناصر املكونة لشخصية الفرد الذي تعد اللغة البشرية مرآة عاكسة ل: personal functionالوظيفة الشخصية -د
ميكن لع عن طريق املمارسة الفعلية للحدث اللغوي التعبري عن آرائه اخلاصة، وينقل خربته إىل اآلخرين، ويف ذلك تأكيد 

 . 12لكيانه الشخصي، وتثبيت لشخصيته
بطبعه إىل معرفة ما حييط  وتتجلى هذه الوظيفة يف أن اإلنسان ميال: heuristic functionالوظيفة االستكشافية -هـ

به من أشياء وأحداث وحقائق، فالوسيلة الوحيدة اليت يستخدمها يف استكشاف حميطه الطبيعي واالجتماعي هي اللغة، 
ومن املمكن أن يطلق على هذه الوظيفة، الوظيفة االستفهامية؛ وما كان ذلك إال ألن النزعة إىل االستكشاف والرغبة يف 

 . 13ديدة هي تساؤل عن اجلوانب املبهمة الغامضة يف هذا الكون الذي حييط باإلنساناكتساب املعرفة اجل
قلد يلجأ اإلنسان أحيانا إىل عامل اخليال هروبا من واقع نفسي ال : imaginative functionالوظيفة التخيلية -و

ظام اللغة املعيارية، وهي اللغة اليت  يطيقه، ومطية هذا اهلروب هي اللغة نفسها اليت تسعفه يف إنتاج نظام لغوي يتجاوز ن
كثريا ما تكون كاحبةة جلماع طاقته االنفعالية، فيمرق عنها ليبدع منطا آخر يسع انفعاالته وجتاربه وأحاسيسه، وتتجلى هذه 

 . 14الوظيفة خباصة يف اخلطاب األديب
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القدر على نقل املعلومات واألخبار على مسافات تعد اللغة قناة رابطة بني أفراد اجملتمع البشري، هلا : الوظيفة اإلخبارية-ز
وهذه الوظيفة اإلخبارية قد تتحول إىل وظيفة إقناعية وتأثريية  . بعيدة، خباصة بعد تطور وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية

 . 15كما جند ذلك يف اإلعالم اجلماهريي
حد ذاهتا من حيث كوهنا نظاما م نالعالمات  تعود هذه الوظيفة إىل طبيعة اللغة البشرية يف: الوظيفة الرمزية-ح

االصطالحية اليت حتيل إىل أشياء واقعية يف العامل اخلارجي؛ فهي، من ههنا، تأخذ الطابع الرمزي، فتستخدم من حيث هي 
 . 16وظيفة رمزية

الوظائف ال تقف واملتتبع هلذه الظواهر يد أهنا متتاز بالبساطة والتنوع والشمول واإلُياز، وأن كل وظيفة من هذه 
وحدها، بل تتكامل مجيعا لتحقيق اهلدف، وال بد من التنبه إىل أن الوظيفة الواحدة من املمكن أن يعرب عنها برتاكيب 
لغوية خمتلفة، كما أن الرتكيب اللغوي الواحد قد يستخدم يف التعبري عن عدة وظائف لغوية، والذي حيكم استخدام تركيب 

وهذه العالقة . حمددة هو العالقة االجتماعية بني املشاركني يف احلدث الكالمي يف موقف بعينه لغوي معني يف وظيفة لغوية
من يتحدث مع من؟ ومىت؟وأين؟ وما دور كل من املتحدثني، فال مفر يف التواصل بني : ميكن تلخيصها يف العبارة اآلتية

 .الناس من مراعاة القواعد االجتماعية كما تراعى القواعد اللغوية
حيددها موضوع احلديث ومناسبته واملشاركون فيه واملوقف االجتماعي، فما يقال يف  هناك خصائص لالستخدام اللغوي-4

التسوق مثال خيتلف عما يقال يف مكان العمل، وما يقال للتحية خيتلف عما يقال للسخرية أو التهديد، وما يقال يف 
هبا االجتاه التواصلي عناية كربى؛ خطاب رمسي موجه جلمهور غري ما يقال يف املعامالت التجارية، وهذه اخلصائص يعىن 

ألهنا متثل مشكلة ملتعلم اللغة األجنبية؛ ملا ميكن وراءها من اختالف ثقايف، ومعرفة ما يالئم السياق وما يالئمه، فهذه 
 . 17اخلصائص لغوية وثقافية واجتماعية يف وقت واحد

ركات تؤديها بعض أعضاء اجلسد، وهي ختتلف هناك تواصل غري لغوي؛ أو ما يسمى بلغة اإلشارات واإلمياءات واحل-5
ثقافة إىل ثقافة، ومن جمتمع إىل جمتمع آخر، وما يدل على التهذيب والتأديب يف جمتمع قد يدل على إهانة أو خروج على 

ع من القيم األخالقية واملواضعات االجتماعية يف جمتمع آخر، ومن الالزم أن تتضمن برامج تعليم اللغات األجنبية هذا النو 
 . 18التواصل متكينا للقدرة التواصلية العامة عند متعلم اللغة

إن االجتاه التواصلي يهتم باللغة الطبيعية منطوقة كانت أم مكتوبة، يف ارتباطها باملواقف االجتماعية الواقعية ال مبواقف -6
وسيلة الستظهار القواعد وحفظ  مصطنعة، أو مواقف يتخيل مؤلفو الكتب التعليمي أن الدارس حباجة إليها و ُيعلوهنا

الكلمات، ومن مث كان حرص االجتاه التواصلي على أصالة املادة التعليمية؛ إذ تؤخذ من مصادر أصيلة يف العامل الواقعي 
تعبريا عن مواقف وحتقيقا لوظائف، وما ُيرى يف الصفوف الدراسية من تدريب على التواصل أشبه مبا ُيرى يف محام 

يب هتيئة خلوض جلج البحار، ومعروف أن اللغة أكرب من معجمعها، وأكرب من طاقات الفرد، لذلك السباحة من تدر 
يصبح ضروريا أن خيتار منها القدر الذي حيتاج إليه الدارسون لتحقيق التواصل اللغوي الذي حيقق أهدافم ويشبع رغباهتم 
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م اللغة، دون إغفال ملا لديهم من خربات، أمرا ال ويسد حاجاهتم، ومن هنا كان حتليل حاجات الطالب وأهدافهم من تعل
 .  19مفر منه

 :مكونات العملية االتصالية في العملية التعليمية-3
إن أهم دور تقوم به العملية االتصالية هو تبادل األفكار واملعلومات بني األفراد يف إطار حوار هادف، وأدواته هي 

 :العملية مناألنظمة املتعددة والصور املتنوعة، وتتكون 
وهو الباث للرسالة، حيث يكنون فردا أو مجاعة، وهو مصدر املعرفة يف العملية التواصلية، حيث يقوم بإرسال : املرسل-أ

 .20رموز عرب اللغة، أ ما يشبهها، وال ميكن أن يتم ذلك إال من خالل إعطاء االتصال بعدا وظيفيا وربطه بأهداف التطوير
 .Décodage21ي الذي يستهدف من عملية النقل االتصالية تفكيك الرسالة الكالمية وهو املتلق: املرسل إليه-ب
موضوع النقل االتصايل، وهبا نبث مشاعرنا االنفعالية، وُيب أن تكون مالئمة للمرجع وللمخاطب (: املضمون)الرسالة-ج

ل إاّل بوجود سجل معريف وللموقف االتصايل، وتكون مقبولة من طرف املخاطب، فال ميكن أن حتدث عملية االتصا
وقيمي له مضامني ودالالت متعارف عليها؛ ألن التواصل ال يكون نافذا إاّل إذا استطاع املتلقي تفكيك الرسالة، مما يؤدي 

 . 22 (التغذية الرجعية)إىل ترك تأثري يعرب عنه من خالل رجع الصدى 
 :تعددة، ونشري إىل البعض منها يف تعليم اللغةوهي الوسيلة املتعددة يف النقل، والوسائل كثرية وم: القناة-د
 الكتاب وما يتعلق بوسائطه -
 .اإلشارة وما يتعلق هبا من إمياء وغريها-
 .املوسيقى والرسوم والصور-
 .23وسائل التقنية القدمية واحلديثة-
 .املوقف االتصايل/ويتكون من السياق: املرجع-هـ 

جمموعة من العناصر الديناميكية والدائمة احلركة، والتفاعل فيما بينها يف زمان وبالتايل جند أن عملية االتصال تقوم على 
ومكان حمدد وظروف معّينة، وحتدث هذه العملية داخل جمال واسع يدعى أحيانا البيئة التعليمية، وتستعمل لعدة أغراض 

 : أمهها
 اإلخبار-
 التعبري عن املشاعر والعواطف-
 .التأثري يف اآلخرين-
 .ابة لتوقعات اآلخريناالستج-
 .24التخّيل-
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 :طرائق تعليم اللغات-4
التعلم هو عملية اكتساب الوسائل املساعدة على إشباع احلاجات والدوافع وحتقيق األهداف، وهو كثريا ما يتخذ  

ية التعلم، الفرد املتعلم، وموضوع املتعلم، ووضع: ويقوم التعلم على تفاعل بني عناصر أساسية هي . صورة حل املشكالت
 .ولتوضيح ذلك أكثر نشري إىل ما يتعلق بطرائق التبليغ. لغري الناطقني هبا -مثال-يف تعليم اللغة العربية

 :طرائق التبليغ
 :والقصد به اخلطاب الذي ينطلق من املعلم وصوال إىل املتعلم، ويتحدد التبليغ بأربع حاالت 
 .شكل الرسالة وأسلوب استعماهلا يف وضعية معينة-
 .حاالت ترميز الرسالة-
 األدوار وتصرفات املتواصلني-
 املضامني أو موضوع الرسالة-

 :ومن هذه الطرق جند
بإلقاء املعلومات على متعلمي اللغة غري  -مثال–طريقة تقليدية يقوم فيها مدرس اللغة العربية : الطريقة اإللقائية-أ

املعلومات من أدمغة املدرسني إىل أدمغة املتعلمني، وذلك يف مثل أن الناطقني هبا بأسلوب احملاضرة واإلمالء، وفيها حتول 
وبالتايل فإن هذه . خيتار املدرس حمتوى الربنامج الدراسي دون استشارة الدارسني، وعليهم أن يتكّيفوا مع هذا احملتوى

 .  25ريقة األخذ والردالطريقة اإللقائية ال تعمل على إُياد العالقة بني املعلم واملتعلم، حيث جتهل العمل بط
وهي تعتمد على اخلصائص النفسية لعملية التعلم وللمتعلم نفسه، وترقى بالتعلم إىل مستوى : الطريقة التكاملية-ب

التجريد، وتراعي اخلصائص املميزة للغة، ومسيت بذلك ألهنا تعّلم اللغة كوحدة تتكامل أجزاؤها منذ اخلطوة األوىل لتعليمها 
وبالتايل فإن من واجب متعلم اللغة العربية غري الناطق هبا . املتتابعة ككل له وحدته ال كأجزاء منفصلة وتنمو يف مدارجها

 :وفق هذه الطريقة معرفة خصائصها املتمثلة يف اآليت
 االستعداد الكتساب مهارة الكتابة-
 أمساء الذات واجلمل االمسية-
 .األفعال واجلمل الفعلية -
 لية واالمسيةحروف اجلر واجلمل الفع-
 التفكري اللغوي والتدريب على التعبري-
 القواعد النحوية واحلركات واإلعراب-
 . 26احلروف اهلجائية وأشكاهلا املختلفة-
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وهي تعمل على حل املشكالت الصعبة؛ حيث يتدخل املعلم بتلك احللول اليت يقف الطالب : الطريقة التلقينية-ج
صني أن هذا التعلم هو الذي حيصل فيه الطالب على هدف تعليمي مبساعدة عندها عاجزا، ومن هنا يرى بعض املخت

 .27حمددة من املعلم أو بدون مساعدة، ويتم فيها إعطاء املبادئ وحلول املشكالت من قبل املعلم
تعلم عن وهي تقوم على احلوار، فاملعلم ال يتكلم وحده، بل يكون هناك تفاعل متبادل بني املعلم وامل: الطريقة احلوارية-د

 :ومن مزاياها. طريق املناقشة واحلوار ملوضوع ما
 .تفسح اجملال أمام املدرس لتنمية انتباه الطالب وتفكريه املستقل-
 .تعتمد األسئلة واألجوبة، وجتعل املتعلم يشعر بأنه ساهم يف سري الدرس-
 . 28تثبت املعلومات يف ذهن الطالب، وجتعله حاضر البديهة شديد االنتباه-
الطالب فيها يبحث ويستقرئ احلقيقة، وهي الطريقة اليت تبدأ باجلزئيات لتصل إىل القواعد : الطريقة االستقرائية- هـ

العامة، وهي تستعمل كثريا يف املرحلة األساسية؛ حيث ينطلق من التفكري يف اجلزئيات للوصول إىل العام، وعن طريق ذلك 
 . 29واالعتماد على النفس يف الكشف عن احللول يتعود التلميذ على التفكري السليم املنطقي

 :أهمية األنشطة اللغوية في العملية التواصلية-5
يعتمد التعلم التواصلي على األنشطة اللغوية داخل الصف الدراسي وخارجه، حبيث يستطيع الطالب أن يفيد مما  

فيما يدور داخله من خالل تقسيم  تعلمه داخل الصف يف نشاطه احليوي خارجه، وأن يفيد مما تعلمه خارج الصف
الطالب إىل جمموعات أو ثنائيات تتواصل فيها بينها داخل الصف وخارجه تبادال لألدوار واملعلومات، وتعويضا للنقص يف 
اخلربات، وسّداً للفجوات املعرفية عند كل منهم من خالل التفاعل املستمر بينهم، وتشجيعهم على االستعمال املتدفق للغة 

ميكنهم من الطالقة اللغوية من بعد، وعلى ذلك فإن دور املدرس يقتصر على إدارة دفة التواصل بني الطالب وتيسريه  الذي
هلم، وحفزهم على املشاركة فيه وبث الثقة فيهم مع إشاعة جو من املرح واإلثارة والتشويق، دون مقاطعة أو تصويب 

د الفراغ منه، فاخلطأ ال يجعد عجزا، بل هو مالزم للتعلم ال ينجو منه ألخطاء االستعمال وقت احلديث، وتأجيل ذلك ملا بع
أحد، وهبذا يصبح الطالب يف بؤرة االهتما بداًل من االنتقال من املدرس إىل الطالب، ومن الطالب إىل املدرس، واعتبار أن 

 .ههذا األخري هو الذي ميلك كل احلكمة والعلم، على الطالب أو املتعلم أن يأخذمها عن
ومن امللفت لالنتباه، أن هذا النوع من التعليم اليؤتى مثاره احلقة إال إذا تلقى الطالب تعليمه يف بلد اللغة، حيث 
يستطيع الطالب أن خيرج من قاعات الدرس ليتواصل مع أهل اللغة؛ ألنه ال بد من وضع املتعلم يف بيئة لغوية تشبه قدر 

، وهبذا يستطيع املتعلم language immersionة، وهو ما يعرف بالغمر يف اللغة اإلمكان البيئة الطبيعية للغة املتكلم
 .  30أن حيقق قدرا من التعلم بسرعة فائقة

وأن املتتبع ملهارات احلديث والكتابة، والقراءة واالستماع خبصوص النظام التواصلي بني األفراد؛ حبيث إن املرء يف 
نتج الرسالة، لكنه يف مهاريت االستماع والقراءة يفك الشفرة ويستقبل الرسالة، وهو مهاريت احلديث والكتابة يركب الشفرة وي
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يف املهارتني األوليني مؤثر يف غريه، لكنه يف املهارتني األخريني متأثر بغريه، ويالحظ أن الرصيد اللغوي الذي يستخدمه املرء 
 .ألن منطقة الفهم أو سع من منطقة االستخداميف احلديث والكتابة يكون عادة أقل منه يف االستماع والقراءة، 

وجند أيضا أن االختبارات يف التعليم التواصلي شأنا خيتلف عن االختبارات يف غريه؛ إذ ينبغي أن تتوفر فيها معايري 
، وأن صارمة تقيس القدرة التواصلية قياسا دقيقا مبا تشتمل عليه من مكونات حنوية ولغوية اجتماعية وخطابية واسرتاتيجية

تعىن باجلوانب التداولية يف استعمال اللغة استعماال طبيعيا يف تواصل حقيقي توظف فيه اللغة يف سياقات مناسبة تعكس 
 . 31اإلدراك الصحيح خلصائص اللغة وثقافتها وأعرافها االجتماعية

فيه أيضا تعليم العربية لغري وبالتايل فإن االجتاه التواصلي يعد أهم اجتاه يف تعليم اللغات األجنبية، الذي يندرج 
الناطقني هبا، فهو أكثر جناحا يف تزويد الطالب بالقدرة التواصلية على أن يكونوا يف أمت الفهم باللغة اليت يتعلموهنا ويف 
أقصر وقتت ممكن، وبرصيد أصيل من االستخدام اللغوي ميكنهم من الطالقة اللغوية، واستعمال اللغة على حنو مماثل 

أبنائها، ألنه على الرغم من صعوبة تعلم اللغة العربية فإهنا لغة قياسية على حنو فريد، ال يكاد ميثل نظامها  الستعمال
اللغوي صعوبة تذكر يف تعليمها وتعلمها بشهادة من درسها وتعلمها من األجانب، بل تأيت هذه الصعوبة من خارج النظام 

 .32الجتماعيةاللغوي متصلة باجلانب التارخيية واألسلوبية وا
    :المصادر والمراجع المعتمدة  

 .1222، 3نيات التطبيقية، صاحل بلعيد، دار هومه، اجلزائر، طدروس يف اللسا -
 .     1222، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط94أمحد حساين، ص.حقل تعليمية اللغات، د-دراسات يف اللسانيات التطبيقية  -
 .8778جملة التعريب، دمشق، العدد الثاين، املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر،  ،عات، حممود السيدطرائق التدريس يف اجلام -
 .8793ية، القاهرة، الطريقة التكاملية لتعليم اللغة العربية، فؤاد البهي السيد، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، اهليئة اهلامة لشؤون املطابع األمري  -
 .م8772وجية اللغة واملرض العقلي، مجعة سيد يوسف، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، سيكول -
 .م1288-هـ8431، 8حممود أمحد حنلة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط.آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، د -
 .م1226-هـ8419، 1القاهرة، ط ختار،سعيد حسن حبريي، مؤسسة امل.املدخل إىل علم اللغة، كارل ديرت بونتخ، ترمجة وتعليق د -

                                                             
 .58ينظر املدخل إىل علم اللغة، كارل ديرت بونتخ، ص- 1
 .51املرجع نفسه، ص - 2
 .  328حممود أمحد حنلة، ص.آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، د -3

 .  321حنلة، ص حممود أمحد.آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، د - 4
 .  324آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص - 5
 .  324املرجع نفسه، ص - 6
 . 325-324املرجع نفسه، ص - 7
 .  325املرجع نفسه، ص - 8
 .       93أمحد حساين، ص.حقل تعليمية اللغات، د-دراسات يف اللسانيات التطبيقية - 9

 .16عة سيد يوسف، صسيكولوجية اللغة واملرض العقلي، مج- 10
 .       94-93أمحد حساين، ص.حقل تعليمية اللغات، د-دراسات يف اللسانيات التطبيقية - 11
 .      16، وسيكولوجية اللغة واملرض العقلي، مجعة سيد يوسف، ص94ص ينظر املرجع نفسه، - 12



2710 يسمبرد                                          1 العدد 1 المجلد                                        أمارات مجلة  

فاطمة برماني                                                       79 

 

 

 .     16اللغة واملرض العقلي، ص ، وسيكولوجية94حقل تعليمية اللغات، ص-دراسات يف اللسانيات التطبيقية - 13
 .     94حقل تعليمية اللغات، ص-ينظر دراسات يف اللسانيات التطبيقية  - 14
 .     16ينظر سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص- 15
 .     94حقل تعليمية اللغات، ص-ينظر دراسات يف اللسانيات التطبيقية - 16
 .  329صر، صآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعا - 17
 .  329املرجع نفسه، ص - 18
 .329املرجع نفسه،  ص - 19
 .45دروس يف اللسانيات التطبيقية، صاحل بلعيد، ص - 20
 .45املرجع نفسه،  ص - 21
 .46-45املرجع نفسه، ص - 22
 .46املرجع نفسه، ص - 23
 . 46دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص - 24
 .835السيد، ص طرائق التدريس يف اجلامعات، حممود - 25
 .75-31/18الطريقة التكاملية لتعليم اللغة العربية، فؤاد البهي السيد،  - 26
 .68دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص - 27
 .61دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص - 28
 .   61املرجع نفسه، ص - 29
 .327ينظر آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص - 30
 .382ة يف البحث اللغوي املعاصر، صينظر آفاق جديد - 31
 .385-384املرجع نفسه، ص - 32



 2710 يسمبرد                                1العدد  1مجلة أمارات                                        المجلد 

 

مصطفى طويل                                          80 

  تعليمية النحو العربي من خالل مقدمات كتب تعليمية أندلسية

 دراسة توصيفية تحليلية في ضوء الفكر التعليمي الخلدوني، والديداكتيك املعاصرة 
 

 مصطفى طويل/ د

 الجزائر-الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي
 

 :الملخص
توصييفية لتعليمي األندلسي، قراءة أردهتا أن تكون رصدا لتعليمة العربية يف الفكر النحوي ا بحثهذه ال

ااملقيييرل البيييش  البيييش ر يييد، عتيييال الريييراري يف النحيييو  -يف مقدمييية ة ةييية عتيييه  ا  صييييت ا يف األنيييدل حتليليييية 
ملييا أ كمتييا مييش من تييية يف تقييد  ا للمييادة  -األندلسييي عصييفور مراقييا ، لييا، اعتييال تقر ييه املقييرل أل   يييان

لوليييدان ميييش قيييدرا  اقدانيييية اعقليييية يف عروييي ا للميييادة الريييرار ة الييي  ت  ييي  ، اميييا رعتيييا يف املتعلمييي  ااملعرايييية
، قو ية حتقيا التواصيل الفع،يا ، يف ظيل نار ية البييان االتبيي  إنتاقييةمللكية  حتصيلالمت ك ملكة لسانية، اعتابية، ا 

 .احتت تنو را  الفكر اخللداين اإواءا  الد داعتيك املعاصرة
 

ر خ  الفكر العر ، اباخلصوص إ ا تعلا األمر باللسان العر  اما  تعل،ا با ميش اهلم، التعليمي قدمي يف تا
 1.  ان التعليم، اقد دانت لنا الك ري مش الكته املو وعية بعض املعامل البيداغوقية االد داعتيكية  الرائدة

التعليميي عنيد األندلسيي   غري أن موووعنا ال  نفتح على هذه املدانة العربية الوا يعة ، اإايا  قتصير عليى الفكير
مييش ليي   اييا ة رائييدة مييا ةالييت يف  اقيية إ  مييش  يينفض عن ييا غبييار النسيييان، ا يي  ح عن ييا  ييتار  2خلصوصييياتا

الغفلييية، اقيييد اصيييعفيت ملوويييوعي ة ةييية عتيييه أتنااهليييا ميييش منايييور د يييداعتيكي عييير  الكيييش يف ويييوء التعليميييية 
ش ر د، اعتال املقرل ام لا، البش عصفور، اتقر ه املقرل الرراري يف النحو الب: املعاصرة، اهذه الكته هي

 3.اانتقائي هلذه الكته لي  عشوائيا اإاا لا مربراتا التعليمية. أل   يان األندلسي
اقييد تناالييت مووييوعي مييش ليي   قييراءة توصيييفية توقي ييية ملييا ارد يف مقدميية هييذه الكتييه اغريهييا، امييا 

ا ييي، امييش توقي ييا  أملعييية للمعلميي ، ارصييد لووييعيا  املتعلميي ، ترييمنتا مييش توقي ييا  أصييحال القييرار السي
 .اقرا ا تتعلا باملادة التعليمية ا ذرا  مت  الكتال التعليمي

اهذه التوقي ا  مل ترد عم  اا  عابرةن اإاا عانت  اقة ما ة تعل،بت ا ظيرا  تعليميية ميد ية يف 
ا األمر بالعلوم ال  هي ا يلة لكسه العلوم األلرى، جمتمع عان      حلرارة اكر ة  امقة، الاصة إ ا تعل

 .ايف صدارهتا آلة اللسان ال   تم هبا الفعل التعليمي
اهذه القرا ا أ را عان الغرض من ا األلذ بيد املتعلم  ااملعلم  على  د  واء، ألن هذا اهليم ال  ريعلع بيا 

 عانت تق  عحواق  مانعة يف اقا العملية التعليمية إال مش أايت عفاءة تستعيع أن حتل املشك   احلقيقية ال 
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التعل،مية، الاصة اأن هذا العمل مل  كش م  ساتيا عما يف أ امنيا هيذه، إايا ليل ليواءه أعي م ق ابيذة يف الفكير 
 .االفلسفة االنار ة املعراية

اليذي  يتل   اأ را مل  ا ر آنذاك رقل متمي  عابش للدان م  ي  عليم العميران البشيري، هيذا العيامل
 .يف مقدمتا السفة تربو ة، ار،ا أااد مش أاكار الذ ش  بقوه قبل القرن التا ع لل ترة

اأ را مش دااعي البحث يف هذا املووو  هو رصد أا  األاكار اليبو ة، الاصة يف ايض ما اصلنا مش معار  
ار أع منييا الييذ ش لييرباا العربييية بيداغوقييية قد ييدة، ا لييك للتن ييي  لنار يية تعل،مييية عربييية تسييري علييى هييدى أاكيي

 .اأ رارها، اعراوا التعليم امشك تا
ااعتمد يف تقدمي موووعي على املن ج الوصفي ااملقارن مع التحليل لت م  هذه األاكار التعليمية، الو  

ائييرة التعليمييية عانييت أصييوال لعلنييا نفيييد من ييا يف تعبيقاتنييا امليدانييية ايار يياتنا التعليمييية، االعمييل علييى ت مين ييا يف د
االذي  دا   إ  هذا التوقا هو ع رة التآلي  العربية  .اجلد دة قصد التن ي  لنار ة تعليمية عربية مغربية رائدة

 4.احلد  ة ال  حب ت يف تعليمية اللغة العربية
ن يا ميا  ما عان  دار يف دائيرة إ يياء اليياو، ام: اهذه الدرا ا ، تناالت املووو  مش ةاا ا خمتلفة من ا

عان  نيت ج الوق ية اللسيانية بكيل نار اهتيا امناهت يا اجلد يدة عالبنو ية، ا النار يا  الي  حيااة  العير  البنيوي، 
امن ييا مييا م لييت تعبيقييا  رايييا ليينمل ظييوي معيي  عالوظيفييية مييع املتوعييل، امييا اعتمييده الفا ييي الف ييري يف عتابييا 

 .اللسانيا  االلغة العربية
لرؤى اختتل  النار ا ، االتعصه لليرأي  توقيه عليى الوا يد أن  بحيث عيش ايف ناري عندما تتعدد ا

 لييو  أليييرى ظسيييه أن تراةنييا ميييا ةا  بّمكانيييا أن   ييو،ر لنيييا اكيييرا تعليميييا قو يييا الاصييية إ ا أ سيينا تصيييفيا ميييياه 
بييية البحييث ايييا ليت يير لنييا نار يية عربييية د داعتيكييية تسييتعيع أن تسييت مر اجلد ييد يف ق ئياتييا لكييش حتييت أصييو  عر 

اوييع قواعييدها األقييداد، ألن ال أ ييد  ف ييم اللسييان العيير  عمييا ا مييا األقييداد اقيي   تيياة إ  مييش  سييش للييا 
 .توأمة ب  أاكار األقداد، اإ  اما  األ فاد

 :أبنيا على عناصر ة و هي اهذ حب يا 
 .توصي  ملرام  مقدما  الكته املنتقاة -
 .اينقراءة هلذه املرام  يف إطار الفكر اخللد -
 .توقيا لألاكار التعليمية يف ووء الد داعتيكا املعاصرة -

 :توصيف لمضامين مقدمات الكتب المختارة: أوال
ميش لي   تفحصيي ملقييدما  عتيه العربيية لييدى األقيداد مشيارقة عييانوا أا مغاربية تبي ،   أن أصييحاهبا  

مية اللسيان، امعراية راابي  العليم، امعي  لتكيو ش باعتبارهيا ا ييلة إقا"عانوا  عيشون مها تعليميا عبريا لعليم العربيية 
، األقييل هييذه امل ييام اجلسييام بييذ  العلميياء ق ييدا عبييريا حب ييا اتناييريا 5"السييليقة اللغو يية، ارقيييه ملييا  كتبييا الكاتييه

 .اتعبيقا اتنليفا ألقل قعلا مستساغا مش قبل ط با العرل اغريهم
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 :كتاب الضروري في علم النحو البن رشد  -
انع قيا ميش أن عيل، عتيال   يل، تكر سيا مليا عيان علييا  ينن التعلييم آنيذاك : مية هيذا الكتيالقاء يف مقد

 نبغي أن نستفتح القو  يف  لك باأل ياء ال  قر  العادة أن تستفتح هبا عيل صيناعة  يرام تعل،م يا عليى :" اقا 
ض هذه الصناعة؟ اةانيا ما منفعت ا؟ اجملرى الصناعي، اّن اال تفتا  هبا نااع يف التعل،م، اهي أن خيرب أاال ما غر 

اةال ييا مييا أقسييام ا، ارابعييا النحييو املسييتعمل يف تعلم ييا، الامسييا مييا مرتبت ييا مييش العلييوم؟ ا اد ييا مييا نسييبت ا مييش 
هنيييا  عيييرض لنيييا املبييياد  ، ..." يييائر العليييوم؟ ا يييابعا ميييا  يييد  علييييا ام يييا؟ اةامنيييا معراييية ميييش اويييع هيييذا العليييم؟ 

بياد  الواقبية املقدمية، امن يا املندابية الكن يا تينيت يف املن لية ال انيية ميش املبياد  املقدمية، األ ا ية للعلوم، من يا امل
 6.اهي احلد، ااملووو  اال مرة

غروييا أن  ييذعر مييش علييم النحييو مييا هييو عالرييراري ملييش أراد أن  ييتكلم علييى " االرييراري يف علييم النحييو
ألمييير الصيييناعي، اأ ييي ل تعليميييا، اأ يييد، حتصيييي  عيييادة العيييرل يف ع م يييم، ا تحيييرى يف  ليييك ميييا هيييو أقيييرل إ  ا

اهذا ما  سمى يف عر  البيداغوقيا  احلد  ة بن ا يا  تعليم اللغة العربيية الي   يه أن تبتعيد عيش ." للمعاين
 تياة ...األصو  اجملردة ال  ا تغل هبا النحاة يف إطار نار ة األصل االفر ، اهي أصو  عسرة اهلريم يف التعلييم

النحييو عنييده لييي  جمييرد  فييل للقواعييد، بييل الكيي م علييى عييادة العييرل يف 7"  ييا باال ييتعما  الفعليييلف م ييا ربع
 :جماري ع م م، الكش  لك ال  تنتى إال بوا عة حتري صناعة النحو، يف التنلي  االتعليم، لغرو  اةن  مها

،ختليي  العرائييا البيداغوقييية  اهييو مييا  كييش أن نعييرب، عنييا يف أ امنييا هييذه : أن  كييون أ يي ل تعليمييا يف طر قتييا -
اهيذا  نليذ بييد . املختلفة، عالعرق النشعة، ال  تراعي اال يتعما  اليوظيفي، ااملقيام، ااالنغميال اللغيوي اغريهيا

أي أن الكتيييال ألييي  عليييى اييي  الكتيييه املدر يييية . املعلمييي  اليييذ ش  لقنيييون املبتيييدئ  املبييياد  األا ، االريييرار ة
 .،ف ومنا املعاصر

اهذا األمر خيص املتعلم ، حبيث  سي ل عليي م حتصييل املعياين املقصيودة :  كون أ د، حتصي  للمعاينا أن   -
اال  تيينتى هييذا إال، مييش .مييش عييل مووييو  لسيياين، ،عيي  أن املييادة امللق،نيية  ستسيييغ ا املييتعلم ا ف م ييا مييش غييري ع ق ليية

 .ل   األ لول املنقح املشو،ق
:" الكليييييا  ااجل ئيييييا ، اقييييا : قييييدم ما يف  ييييكل ةنائييييية: سييييتو انااملييييادة التعليمييييية عنييييد ابييييش ر ييييد م

ااجل ئيييا  تيي لر إ  مرا ييل " ااألارييل يف تعليييم الولييدان أن  لقييى إلييي م أاال األقاا ييل الكلييية، ا عييالبون حبفا ييا
يف اهيذا هيو عي  ميا قيا  بيا ابيش لليدان ." ألهنم إن أراداا الكما  يف الصيناعة أليذاا بتفاصييل ا" عمر ة ال قة

" يف اقيييا الصيييوال يف تعلييييم العليييوم اطر يييا إاادتيييا:" القيييرن التا يييع اهلتيييري يف الفصيييل السيييابع اال  ةييي  بعنيييوان
ااألصييو  عنييد ابييش للييدان "  لقييى إليييا أاال مسييائل مييش عييل بييال مييش الفييش هييي أصييو   لييك البييال:" ...اقييا 

تعلم مييش أن  تحصييل علييى امللكيية تقابييل مصييعلح الكليييا  عنييد ابييش ر ييد ، اهييذه الرييرار ا  هييي اليي  متكييش امليي
اجل ئية، ااصف ا ابش لليدان بنهنيا ق ئيية اويعيفة، االغا ية من يا  سيه هيذا األليري هيي أهنيا هتييء للميتعل،م ا يم 

 8" اهذا هو اقا التعليم املفيد.. الفش احتصيل مسائلا



 2710 يسمبرد                                1العدد  1مجلة أمارات                                        المجلد 

 

مصطفى طويل                                          83 

ام يارة الكتابية، ام يارة احليد ث، عم ارة أن  قرأ، . اامللكة اجل ئية هي ما  عر  يف أ امنا هذه بامل ارا  الفرعية
 .ام ارة اال تما 

اأما الذ ش  ر دان الكما  يف الصناعة النحو ة اما علي م إال، باجل ئيا  مل  د مش التحصيل،  ىت  قيا 
الوصو  إ  آلر الفش ، اتتود ملكتيا ا يقيى يف طليه اجل ئييا  :" امللكة الكلية الن ائية اعما  قو  ابش للدان

خلص إ  الفش اقد ا تو  على ملكت ا، اال  كون قد ترك عو صيا اال مب ميا، اال منغلقيا إال، اا ميا، املفصلة لي
 .اهذا هو اقا التعليم املفيد

هيييو تقصيييري النحييياة يف إعيييداد " الريييراري يف النحيييو" العيييل، السيييبه اليييذي تيييرك ابيييش ر يييد   لييي  عتيييال 
ال  ستا ر ايا املن ج الدقيا، االقسمة احلاصرة ال  الكته التعليمية، احاا   د، هذا الفراغ، ألقل صناعة عت

 .ال تدالل اي ا
أي " أا النار يية النحو يية" اهييو  ي،يي  هنييا بيي  صيينف  مييش الكتييه املوقييودة آنييذاك، عتييه النحييو العلمييي

امل لفة على هنج اجملرى الصناعي، االكتال الذي  نشد تنليفا اهو عتال تعليمي اظيفي  نشد ايا الرراري مش 
 9.نحو، أا ما  عر  بالنحو التعليمي املوق،ا للمتعلم ال

 تكلفيييون اي يييا ميييش األلقيييال الييي   سيييموهنا " مث ا ي يييل يف التحليبيييل ابييي ، بييينن التيييآلي  عيييان أصيييحاهبا
، اهنيا  كيش "بالنحو العلمي"، اهذا هو القسم اآللر مش النحو الذي  سمى "إعرابا، ا نلذان الولدان حبفا ا

انع قييا مييش املنععيي  الييذي :" ... ي بييا  اقيي  عنييده الشيييخ عبييد الرلييان احليياة صييا ، اهييو أن نشييري إ  أميير
هي ال  تفيد " القوان " بنن األصو  املستمرة -الصحيح - صل يف بدا ة القرن الرابع، ابناء على هذا االعتقاد

رارة تيينلي  املختصييرا  يف العلييم بكيي م العييرل، ال مييا  قييين هبييا مييش التعليييل يف عتييه النحييو، أ يي  النحيياة بريي
قواعيد العربيية، ابييدأ  عتقيد املعل،ييم اامليتعلم  ييأا اشيييأا أن هيذه املختصييرا  هيي طرائيا يف  اهتييا، ا،يا أن املختصيير 
يف النحو قد  كون ايا  يء مش الغموض بالنسيبة للمعليم اك ير  أ ريا الشيرا  علييا، ارقعنيا بيذلك إ  النحيو 

 10." مر،ة ألرى" الناري" العلمي
 .مقّوم المختصرات، وشروحهاامش هذه امل  اة ننتقل إ  

إ  :" ... يث قا " بالنار إ  عتال املقرل البش عصفور، الذي ألفا ن اال عند رغبة اخلليفة احلفصي
اوع تنلي  مني ،ه عيش انطنيال املميل،

اااللتصيار املخيل،، عيار 11
عيش إ يراد اخلي   االيدليل، جمير،د أع يره عيش  12

 ."االتعليل عر التوقيا 
" التعر يية مييش إ ييراد اخليي  ، ااألدليية، اخمتليي  أنييوا  التوقي ييا ، االتعليييل" إن هييذه اخلصييائص املييذعورة 

هي مش لصيائص النحيو العلميي، اليذي  تعليه األ ي  املعرايية، ااحلتية ادايع اليرأي املخيال ، باليدليل املقنيع، 
لم  الذ ش قععوا  وطا ال بنل با يف املعراة النحو ة ، اعل  لك مش نتائج الفكر ال  ال ختدم املتع13االتعليل لا

 .بل َا املبتدئ  من م
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خمتصيير " عتييال : اقيد أ لفَفييت علييى هييذا اليين ج يف املشييرق ااملغييرل العد يد مييش امل لفييا  املختصييرة، من ييا
ئميية طو ليية للترمييي، ااملييوق  يف النحييو البييش السيير،اة، االقا" خمتصيير النحييو للمتعلميي " للكسييائي، اعتييال" النحييو

 .يف النحو لل بيدي 14اخمتصر ابش آقرام املغر ، اان را 
 :تسبه يف" م ل املقرل" اللو املقرل مش امل ل ال  ا تدرع ا مش بعد يف عتابا

اظ م معاين الكتال اا تعتام ا، ألنا هبذا التوقا التنليفي صريه مش اأة النحو العلمي، اتاء بامل ل ليستوى  -
 .يان، لاصة اأهنا أراقت بالشر  الوايف اجملل،ي لكل منغلااوو ا ااعتما  ب

العييل يف هييذا املنحييى  كيييش للكتييال أن  كييون عتابيييا مدر يييا غانيييا عييش غيييريه مكتيي  بنفسييا، أ كاميييا 
 .ام     ا ر ا اتوويحا

آلية لغريهيا اا ييلة عالعربيية ا يذه "ا كننا القو  بنن عتال املقرل  دلل ومش قائمية الكتيه الي  هيي 
ا   نبغي أن  نار اي ا إال، مش  يث هي آلة لذلك "" التعليمية" لكته عما قا  ابش للدان يف نار ة التدر  ا

ايي   يييه أن  و ،ييع اي ييا الكييي م اال ت فيير،  املسييائل، ألن  ليييك خيييرة هبييا عيييش  -أي العلييوم املقيييودة لغريهييا -الغييري
ت عيش  ليك لرقيت عيش املقصيود صيار اال يتغا  املقصود، إ  املقصيود من يا مياهي آلية ليا ال غيري، اكلميا لرقي

هبا لغًوا، ميع ميا اييا ميش صيعوبة احلصيو  عليى ملكت يا بعوهليا اع يرة اراع يا، ار،يا  كيون  ليك عائقيا عيش حتصييل 
 15..." العلوم املقصودة بالذا  لعو  ا ائل ا مع أن  نهنا أهم

ا أن نلييب  بين مييا اييّن  لييك  يينعك  ،عي  أن عييل، نييو  مييش هييذ ش الن،حييو ش يف جمالييا لييا  ييننا اأمهيتييا أميي
"  لبا علي ما حبيث ال  قدم النحو العلمي  يأا  ا أمهية، اال هو  سع  النحو التعليمي املدر ي ،ا  د ا نفعا

اهييذه التفييار ع يف املسييائل ر،ييا ألرقت ييا عييش عوهنييا آلييية :" مث  كمييل ابييش للييدان اكرتييا عييش تفييار ع النحييو قيييائ 
اتكييون ألقييل  لييك مييش نييو  اللغييو، اهييي أ رييا مريير،ة بيياملتعلم  علييى انطيي ق، ألن ...اصييريهتا مقصييودة بييذاهتا

املتعلم  اهتمام م بالعلوم املقصودة أع ر مش اهتميام م هبيذه اآلال  االو يائل، اهليذا  يه عليى املعلمي  هليذه 
م علييى الغييرض من ييا ا قفييوا بييا العلييوم اآللييية أن ال  سييتبحراا يف  يينهنا اال  سييتك راا مييش مسييائل ا، ا نب، ييوا املييتعل، 

 16.." عنده
ااحلقيقيية أن ابييش ر ييد، اابييش عصييفور اأبييا  يييان قييد أدرعييوا الفييرق  بيي  النحييو الناييري االنحييو التعبيقييي 

 .التعليمي، اقس،داا  لك يف مقدماهتم، تصر ا أا إ ارة
 :تحليل ما ورد في مقدمة تقريب المقرب ألبي حيان

 :يف مقدمتا  كش  صرها يف أربعة م مح هيالقرا ا التعليمية ال   عرها 
 .لري الك م ما ترتبت أصولا-
 .اأ را لريه ما هتذبت اصولا -
 .اأارغت معانيا يف قاله ان اة  -
 "أي عدم التناقض، االتشو ش" اتنا بت صداره مع األعتاة  -
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، اقيد رتبت يا اايا "املقيرل" ليا ميع اقبل حتليل هذه امل  اا  ال بنل أن نتب ، م مح طر قة أ   ييان يف تعام
 :ما  عرها صا ب ا، اهي

 .مجع نفائ  عتال املقرل -
 .إق ء العرائ  مش األاكار األبكار للمتعلم  احملب  للعلم -
 .تقدمي املادة يف لفل خمتصر -
 .الغرض مش االلتصار هو احلفل -
 .طر قة تنااهلا   لة التحصيل -
 . االبتعاد عش التعليل اامل ا -
 .أي أهنا للمتت د املبتد ، اهي منت ى املقتصد ش" غانية للبادي -
 ."أي مباد  اجملت د ش، عنصو  لبلوغ ما  يته علي ا" تذعر الشادي مش املتعلم  -
 .عدم تدلل أ   يان نص   اخللل يف احلداد املقدمة -

 .اال  ستتله ا ال  مع اقوه النقد ال  اق ت إليا مش نقاده
 . ستدرك األ كام الررار ة ال  أمهل ا ابش عصفور اال -
 .ا ال  ري  إ  الكتال األبوال امل مة ال  أغفل ا ابش عصفور -
 . سد، املنااذ أمام الذ ش  ر دان نقده، ألن الكتال لي  معاروة لكتال املقر،ل -
 .الغا ة مش هذا التنلي  هو لدمة عتال اهلل خبدمة لغتا ال  أن   هبا -

امل  اييا  مجعييت أصييو  النايير يف مييا  سييمى يف البيييداغوقيا  احلد  يية بامل لييث البيييداغوقي أا  هييذه
 .غري أن احلل األاار من ا  تعلا باملادة التعليمية." املعلم ااملتعلم ااملادة التعليمية" الد داعتيكي

 :المتعلم: أوال
علم احمليه للعليم امل يتم بيا، اليذي  عير  أ ار بلفاة دقيقية إ  امليتعلم اليذي  قيد،م ليا الكتيال، اهيو امليت

 ر  العلم ااائدتا، ال عما الشنن يف أ امنا، ابلدنا أن التعليم للتميع، االش ادة للكل، ا ا ر  ليك يف عبيارة 
، اال  يييك أن اليييذي خيعيييه احلسيييناء مل  غلا يييا امل ييير، ألهنيييا تسيييتنهل  ليييك، اأن لاطب يييا يف "خباطيييه العيييرال" 

 . اقة ما ة إلي ا
أر ييد أن أرعيي  علييى أن رداد الفعيل اخلاصيية بيياملتعلم، ارغبتييا يف اليتعلم مييش األمييور امل ميية يف العملييية اهنيا 

 .التعلمية، اهنا  كون التعامل مع املتعلم عشخص لا اهتماماتا ال جمرد اعاء اارغ ا ليب
ن عمليية ايف هيذه احلالية  يد متعلميا با  يا عيش الشيخص اليذي  نميي قدراتيا، ارا  ال قية،  يىت ال تكيو 

االع قية الي  تيرب  املعلمي  بياملتعلم  هيي ع قية تربو ية، اباملقابيل تكيون الع قية . التعلم عبأيا ةقيي  عليى امليتعلم
اييّن املييتعلم  بييف معاراييا العلمييية، ا نمييي " بيييت املييتعلم ااملعرايية ع قيية معراييية تربو يية تكو نييية، اعمييا  قييو  بياقييييا

 .اهذا دائما ،عية توقي ا  أ تا ه املوق،ا لتعل،ماتا" تعل،مية امشك  ،  اعرتا مش ل   مواق تا لووعيا 
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ااملختصرا  على هذا األ يال عتيه للمتعلمي  بالدرقية األا ، ألن املعلمي  تيربع م بامليادة املعرايية ع قية ميش 
لميييية الييي  تنا يييه ااملختصيييرا  خمتصييية باملبتيييدئ  لبليييوغ الغا يييا  التع.نيييو  آلييير تسيييمى الع قييية املعرايييية البح يييية

اهذه املعراة هي يف  ا  . أي الررار ا  مش املعار  عما  با لنا أن أاوحناه مع من ج ابش ر د/ مستو اهتم
 .الوقت  نشد مش ارائ ا املتعلم بلوغ مراقي العلم عش  ه، مل  د ا ت ادة اتفصيل

 :المحتوى التعليمي: ثانيا
غيري . ميش غيري ة يادة اال تفصييل" املقير،ل" ش عصفور يف احملتوى الذي رع  عليا هو نفسا الذي قدما اب

هو طر قة تقدمي احملتوى، أي أنا انتقى أ لوبا منقحا مشو،قا " أن الذي متي،  با عمل أ   يان يف تقر ه املقرل 
علييم : النحييو: "اميي   يف  ييد، النحيو قييا .للمتعلمي  ليشييد، انتبيياه امليتعل،م، ا لييك بتبسييي  العبييارة، اتيدقيا أ ييلوهبا

علم مستخرة :  قيقة النحو" اقاء يف املقرل" 17.م صل ،قا ي  ع م العرل املعر،اة أ كام أق اٍء ائتل  من ا
 ."باملقا ي  املستنبعة مش ا تقراء ع م العرل املوصلة إ  معراة أ كاما ال  ليست اةنية
فيق ايا النحو االصر  افي هذا التعر    ده  قد بس  تعر   النحو، حبيث مل  ذعر احلكم الذي  

عش واب  ال نة ال  خترة علم العراض،  ىت ال  لب  على املتعلم، ار،ا تعر ي  ابيش عصيفور  نا يه ميش تيدرة 
 .يف مر لة تالية مش املعراة العراوية
" لفيل مرع،يه مفييد بالوويع، اقيد  يذ  ميا ارد بعيده ميش تعر ي  ابيش عصيفور: ايف تعر فا للك م قيا 

" اقودا اتقد را" ارة بّبعاد اقد نقح هذه العب." هو اللفل املرعه اقودا اتقد را املفيد بالووعالك م اصع  ا 
اهييذا مييا ال  كييش أن  درعييا املبتييد  ، االييدليل علييى  لييك أن ابييش عصييفور قييد أاوييح هييذا احلييد يف م ييل املقييرل 

أال تييرى أنييا مرعييه يف . اوييرل  ة ييدا: م الييا، ة ييدا، تر ييد" تقييد را: " قييام ة ييد، اقييو : م الييا: اقييودا: اقييو : بقولييا
 .اهذا العمل  ربك املتعلم املبتد ، ا  كال،  هنا 18.بالنار إ  اللفل. عيهالتقد ر، اال اقود لا يف الي 

بناء املادة قد ارد على  كل من ج تغىي اي ا مجع اتو يد بعض موووعاهتا يف ا دة تعلمية اا دة،  ىت ال  -
مييا دعيييا إ   تتشييتت املييادة املعراييية بيي   يييىت األبييوال، ااجلييامع يف  لييك املووييو  الوا يييد الييذي  تريين ا، اهييذا

  .اعتماده ع ري مش الدار   انار على  بيل امل ا ، م دي املخ امي يف عتابا النحو العر ، نقد اتعبيا
ميش  لييك دجميا لبييال املفعيو  مييع بيال األاعييا  املتعد يية، ابيال األم ليية الي  تعمييل عميل ا ييم الفاعييل، ا 

 19. يث دمج مع بال املصدر العامل عمل اعلا
 :مالحظة هامة
يييا يف الدرقيييية األا  للمعلميييي ، ، ابييية عتييييال مدر ييييي الكتييي ه اليييي  عانييييت ختتصييير لغييييرض تعليمييييي توق،

تعليمي، اتصميما ال حمالة تراعى ايا  يرا  ع يرية ميش أمه يا قيدرا  التلمييذ العقليية امعيارا م الكسيبية، اقريا ا 
التخعيي  :"  يه أن  راعيى هيواميش أهيم ميا 20.ألرى  ولي يا ااويعو املنياهج الدرا يية يف أ امنيا أمهيية عبيرية قيدا

ما مش  يء  دللا التنايم إال، اال بد أن خيرع لنو  : للمادة اللغو ة االتسلسل املنعقي ألق ائ ا أمران ورار ان
 21."مش اليتيه
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" اهيييذا هيييو عينيييا العميييل اليييذي صييينعا أبيييو  ييييان يف إعيييادة ترتييييه ادميييج بعيييض ميييواد الكتيييال األصيييلي
 .مع بعر ا بعض" املقرل

ععليييم مسيييتقل ليييا أصيييولا " الد يييدالكتيكا" دنيييا أن نريييع هيييذه الكتيييه يف ميييواة ش ايييش التدر سيييية اإ ا أر 
اتعبيقاتا  كيش القيو  بينن تراةنيا اللسياين األندلسيي، ميش أنصيع ميا   يل الك يري ميش أاكيار علمياء هيذا التخصيص 

سييانيا  التعبيقييية، اهييي علييى مسييتوى املييادة املقدميية اليي  تتكفييل بدرا ييت ا اللسييانيا ، اتعمييل علييى تعبيق ييا الل
الي  مييش ل هليا  عيير  السيي ا  البييداغوقي مييا ا نعل،يم للمتعلميي ؟ ا التيييار امليادة  املنا ييبة ااملفييدة تييرك علماءنييا 
 فكران جبد، ارا ،ة يف رصد ما  تاقة املتعلم يف عل مستوى تعليمي، الاصة يف املرا ل العمر ة األا ، اهيو ميا 

اة امل دبييون عميا رأ نييا عنييد ابييش عصييفور اعنيد أ   يييان اعنييد ال بيييدي، اهييذا مرقعييا تكفيل برييبعا العلميياء النحيي
األمهية ال  عان  ولي ا احلكام آنذاك قصيد تعلييم أبنيائ م العليوم األ ا يية اعليوم اآللية الي  هيي عيون عليى اليوة  

رعيائ  الي  تبي  علي يا عل علم، القد رأ نا عي  أن ابش للدان  دد أهم اخلصائص ال   يه أن تتسيم هبيا، اال
َ دب  املعراية

 
 . ىت ال  نفر  عقد التعليم، اتتدهور  الة امل

اهنييا تا يير عفيياءة هيي الء العلميياء عييل،  سييه اقت يياده الربتييا يف التعليييم، ااحلقيقيية أن ألقييدادنا البييا  
ميل ادارهيا يف اوييع نار ية العا: الكبيري يف ويب  امليادة التعل،ميية  سيه قيدرا  املتعلمي ، اقيد  يبا   يف مقيا 

برنامج تعليمي رائد، أن أاوحت أن العلماء املعلم  نارا ملعرات م الدقيقة باللغة ا تعاعوا أن  قدموا برناجميا يف 
منت ييى التنايييم، رعا يية للمسييتوى الييذهف، اعفاءاتييا، ا لييك مييش ليي   اييو ة ابييش بابشييا  يف عتابييا  يير  املقدميية 

 22.احملسبة
 :الخالصة

قو ، إن اللسانيا  التعبيقية هي ال  تتكفيل بيالنار يف امليادة املعرايية اللسيانية، الكيش يف اعما أ لفنا ال
الصيييوتية :  يييق ا التعبيقيييي، ألن اللسيييانيا  التعليميييية  تعليييا موويييوع ا عليييى اخلصيييوص ،عاجلييية اجلوانيييه اللغو ييية

البساطة االياعييه عمناا يل خمتلفية ااالاراد ة االيعيبية،  يث حري االلتبارا  املنا بة لتحد د درقة الشيو ، ا 
درقاهتيييا بييي  البسييياطة االيعييييه االتعقييييد تصييياعد ا يف ترقيييي امليييادة املعرايييية، اميييا إ   ليييك ميييش املقيييا ي  اللغو ييية 

اهذا اجلانه مش البحث رأ نا أن علماء املغرل ااألندل  ا يتعاعوا أن  بيدعوا اييا  ان سينوا . االلسانية األلرى
ا اليي  ختييص وييب  املسييائل الرييرار ة، امييا  نرييوي حتت ييا مييش ق ئيييا  ،ختليي  توتراهتييا مييش تنيياا  خمتليي  القرييا 
 .الس ولة أا الصعوبة

" باملن تييييييييية اليييييييي  هتييييييييتم بتحد ييييييييد مسييييييييار تعييييييييور الييييييييدرال اتييييييييدرق ا "اأمييييييييا الشييييييييا ال يييييييياين املتعلييييييييا 
Progression  "ه العييرض ، اييّن  لييك ال  قييل نرييتا عييش  ييابقة ايمييا رأ نييا مييش تعبيقييا ، اعييذا أ ييالي

املنا بة لتلك احملتو ا  اتوويح ا اتر يخ ا اا يتخدام ا اتقييم يا، ابالتصيار هيي عيل ميا ميش  يننا أن  ي دي 
 "23.إ  قعل  لك احملتوى قاب  للتعل،م، ااملتم ،ل مش قبل املتعلم املعف
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اري ل  يييتعما  أي أن معرايية أقييدادنا ،يييا ا نعل،ييم؟ اانقابييية عن ييا ال حماليية حت،يييدد احملتييوى اللغيييوي الريير 
اأهدااا حتقق يا تعليمية مليا ا؟ هيذه العمليية  ويبعت مسياءالهتا ارميت يف بيرامج . انع قا مش  اقا  املتعلم 

الكتيييه املدر يييية التعليميييية ليييدى علمييياء األنيييدل ، اميييا بقيييي البحيييث اييييا هيييو رصيييد تعليميييية عيييي ؟ الييي  تراعيييي 
على البحث اي ا يف قابل امللتقيا  الي  تبحيث يف مدانية  اخلصائص الفرد ة ااملعراية االوقدانية، هي ما  نعمل
 .الياو العر  اباخلصوص األندلسي ااملغار  الكبري

 :مراجع البحث
، 1: . ياضاحاها  حد يد النحيو عنيد احمليدة  درا ية اتقيومي، ألليد بيش قيار اهلل ال هيراين، مكتبية الر يد نا يران ، اململكية العربيية السيعود ة، الر  -

7002  
 . 7002:أل   يان حتقيا اتعليا مصعفى ألد النمال، اما بعدها، املكتبة األةهر ة للياو مصر طبعة " ارتشا  الررل مش لسان العرل"-
 اعتسال اللغة يف الفكر العر  القدمي، حملمد األاراغي-
 حبوو ادرا ا  يف اللسانيا  العربية اجل ء األا -
 1897: 1عفي  عبد اتلرلان، دار املسرية،   :تقر ه املقر،ل، أل   يان، تح-
 .اما بعدها 11:قامعة أم القرى، ص" 4"التم يد يف اعتسال اللغة العربية لغري الناطق  هبا،متام  سان،  لسلة درا ا  يف اللغة العربية -
 اادي صقر ألد  ق ود ظاة األندل  يف تيسري النحو العر " -
 الرراري يف النحو البش ر د، -
 7001 1: :م ل املقر،ل، البش عصفور اال بيلي، حتقيا ص    عد حممد املليعي، دار اآلااق العربية القاهرة -
 7008هلدى، اجل ائر طبعة  مقدمة ابش للدان، تقدمي ألد ال غيب، دار ا-

 :اجمل  
لييان احليياة صييا ، جمليية اجملمييع اجل ائييري للغيية العربييية النحييو العلمييي االنحييو التعليمييي، اوييرارة التميييي  بين مييا للشيييخ العييامل عبييد الر : مقيا  -1

 7012، قوان 12العدد ة 
 .10مقا  نار ة العامل ادارها يف إعداد برامج تعليمية رائدة جملة التعليمية الصادرة عش قامعة  يدي بلعبال، العدد  -7

 :املراقع األقنبية
Dictionnaire de didactique des langues R .Galisson et D. Coste/ HACHETTE. Paris Edition 

2 1978. 

 
                                                 

الفصو   انار اعتسال اللغة يف الفكر العر  القدمي، حملمد األاراغي، ايما خيص التعليمية عند اجلا ل مش ل   ر الة بشر بش املعتمر، اعذا - 1
 .العشرة ال  ارد  يف مقدمة ابش للدان

أهنا أقعار تتمال مع أمم أقنبية هلا لغت ا الرمية اهلتاهتا احمللية، عاألماة غية ااأل بانية االعربية، هذه البلدان مت ل ألسنت ا : مش هذه اخلصوصيا  - 2
رعيبية، اإن مل  كش النار اللغوي  رع  عليا، غري أهنا  مستلة يف ةنا ا بعض الكته، م ل  الناطقة للغة العربية مادة مواورة يف تند اهتا صوتا، اصيغا، اب  ت

أل   يان الذي ترمش ق ؤه األا  قرا ا صوتية عندما تناا  يف قسم الصر ، يف مواد الكلم، ا لك يف " ارتشا  الررل مش لسان العرل"عتال 
ل انار الكتال املذعور حتقيا اتعليا مصعفى ألد النمال، اما بعدها، املكتبة األةهر ة للياو لرم  د  ا عش األ كام األاراد ا، مل  د مش التفصي

 .4:، ص1:ة: ص. 7002:مصر طبعة 
 
أهنا عته التري  آنذاك متونا للتعليم ملدة ةمنية طو لة اال أد  على  لك مش تلك الشرا ا  االتذ ي   : مش هذه املربرا  البيداغوقية - 3

 ا  ال  اعتنت هبا، اأ را لترمن ا أاكارا بيداغوقية هي يف مستوى الفكر احلد ث بل املعاصر، العل، يف صدارهتا  تموقع عتال الرراري يفاالتلخيص
 " ه228:  " اعتال الواوح يف النحو لل بيدي اال بيلي. النحو
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اة األندل  يف تيسري النحو،  رعة تيسري النحو، نداة تيسري النحو اجل ائر اللسانيا  االلغة العربية ب  النار ة االتعبيا، ق ود ظ: مش هذه الكته  - 4

، حد د النحو ، اتيسريه لشوقي وي ، مشك   النحو ادعوا  التتد د، العربية اانعرال، ااحاها  حد د النحو عند احملدة  درا ة 7001
 .هذه عينة اق ، االقائمة طو لة. اتقومي

د د النحو عند احملدة  درا ة اتقومي، أللد بش قار اهلل ال هراين، مكتبة الر د نا ران ، اململكة العربية السعود ة، احاها  ح: انار  - 5
 أ:ص: املقدمة  7002، 1: .الر اض

6 * إن مباد  عل علييييم عشرة            احليييييد ااملووو  مث ال مرة :  
*         انسبة اارلا االواوييييع تمداد  كم الشييييار اال م اال   

 امش درى اجلميع  اة الشيييراا*        مسييائل االبعض بالبعض اعتفى
  1701اهذا النام منسول  أ را للشيخ حممد بش علي الصبان، أبو العراان، املصري، املتوىف يف القاهرة  نة 

اما  11" ، ص1894قامعة أم القرى " 4"ة درا ا  يف تعليم اللغة العربيةالتم يد يف اعتسال اللغة العربية لغري الناطق  هبا، متام  ساتش،  لسل - 7
 .بعدها

 .7008مقدمة ابش للدان، تقدمي ألد ال غيب، دار اهلدى، اجل ائر طبعة  - 8
، جملة اجملمع اجل ائري للغة النحو العلمي االنحو التعليمي، اورارة التميي  بين ما للشيخ العامل عبد الرلان احلاة صا : مل  د تفصيل انار مقا  - 9

امليدان العلمي الناري : يف الواقع خيلعون ب  ميدان  خمتلف  متاما" اما بعدها،  يث  رى أن النال  8:ص. 7012، قوان 12العربية العدد ة 
باننسان ااننسان نفسا ،ا يف  لك اللغة  االبحوو املتعلقة با اامليدان التعبيقي الذي خيص التعليم، ااألا   شمل الدرا ة العلمية لكل ما  ي  

ه قد كما بالنحو عااهرة، اناام أدل،ة اال  نكر  لك إال، معاند ، اأما ال اين ايدلل ايا تعليم اللغة ااعتسال امل ارة يف ا تعماهلا امش  لك ما مينا
 . التعليمي يف مقابل النحو العلمي

بنهنم عانوا  راان صبياهنم األراقي ، ا علموهنم املناق  ، :" قتا لاصة من ا ما  عره اجلا ل يف البيان االتبي اهنا نشري إ  أن تعل،م السليقة اللغو ة طر 
تعل،م اللغة باالعتماد على النصوص اانع قا من ا هو األصل يف " ، ا كمل احلاة صا  قائ  أنت .1/727" ا نمراهنم براع الصو ، احتقيا انعرال

مث  ري  عبد الرلان احلاة صا  مبينا الفرق الب ، .  ارة يف الف م اانا ام ملدة طو لة   ىت قاء اقت تنا ي املعلم  ألمهية النصوصطر قة اعتسال امل
أما النحو ا  " اهذا على لسان اجلا ل  -اهو ما   منا يف هذا املقام -اب  اعتسال امللكة بالتعليم" باملنشن ا الوراةة"ب  االعتسال للملكة اللغو ة 

ن اصفا، ‘تشغل با قله الصيب إال، بقدر ما   د ا إ  الس مة مش اا ش اللحش، امش مقدار ق ل العوام يف عتال إن عتبا ا عر إن أنشده، ا يء 
 .12:ص:املذعور آنفا عش املقا " اعو ص النحو اشيأا ال  ري يف املعام  ، اال  رعر إليا  يء... اما ةاد على  لك ا و مشغلة عما هو أا  با

 .18:مقا  النحو العلمي االنحو التعليمي، ص - 10
   الذي  ده يف عته الشرا ا ، االتذ ي  ، ا را  الشرؤا ا  االتعليقا ، يا  رقع هبذه ال  ادة عما  قل احلاة صا  الكتال التعليمي إ - 11

 .18:مش منقو  الصفحة.عما أ لفنا  عره. عتال يف نار ة النحو
بعض االلتصارا  تندرة ومش الكته التعليمية، عادما تكتفي بالرراري، اأما عندما تصري عقوان  صماء مغلقة مستب مة، عحا  املناوما ،  - 12

 .ااملختصرا  امللغ ة، اّهنا تغدا عتبا ال هي مش النحو العلمي، اال هي مش قسيما النحو التعليمي
االتفسري االتعليل الذي أدللا النحاة على املدانة النحو ة منذ اقدم العصور اكان ال بد منا لتفسري الك ري : " ووح احلاة صا  هذه القرية بقولا - 13

 .  للمبتدئ  اغريهم" مش العناصر الشا ة االك ري مش التنو ، إال، أن هذا التفسري هو أبعد  يء عش العر قة الفعالة يف تعليم اللغة
ث ا تعا  صا با أن  قدم من تا قو ا يف صناعة الكتال املدر ي للمبتدئ  ا لك ألنا اعتمد على عل الشرا  عتال اال را  آ ة يف بابا  ي  - 14

ق ود ظاة األندل  يف تيسري النحو العر  أن  صر لصائص هذا "اقد ا تعا  البا ث اادي صقر ألد يف حب ا . ال  تقو  هبا البيداغوقيا  احلد  ة
تخدام أ لول احلوار، انع ار مش إعرال األم لة التوويحية، ااالبتعاد عش اآلراء الشا ة، اباقي اخلصائص  نعمد إ  ا : الكتال يف عشر من ا

 انار األطرا ة على الشبكة العنكبوتية، .توويح ا ألهنا قامعة ملعام الكته األندلسية املختصرة 
 .ر ة النحو ة اق يف بال النا"  نهنا أهم " ، ااملقصود مش أن.112: املقدمة - 15
 .114: املقدمة - 16
 .41:ص.1897: 1عفي  عبد اتلرلان، دار املسرية،  : تقر ه املقر،ل، أل   يان، تح - 17
 .88:، ص7001 1: :انار م ل املقر،ل، البش عصفور اال بيلي، حتقيا ص    عد حممد املليعي، دار اآلااق العربية القاهرة - 18
 .7:م احملقا اهلامش رقمانار تقر ه املقرل، ع  - 19
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األ   العلمية االلغو ة لبناء مناهج اللغة : انار  مقا  الشيخ عبد الرلان احلاة صا .ااملناهج الدرا ية خترع لشرا  علمية مربوطة اصارمة - 20

اليعي  على املتعلم، : مش ب  الشرا  ااأل    .124:حبوو ادرا ا  يف اللسانيا  العربية اجل ء األا ،ص: العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي، يف عتابا
 . 192:ص....  أع ر مش اليعي  على املادة اللغو ة على  دة، أي مع الة عنا اعلى ا تياقاتا احلقيقية، اهي ختتل  بالت   السش ااملستوى العقلي

 .192: املرقع نفسا،ص: انار  - 21
ر، قامعة  يدي بلعبال،ايا ارد ايا  تعلا ببناء املادة التعلمية بناء على مراعاة امليتعلم الذهنيية االعقليية ميا انار املقا  يف جملة التعليمية العدد العا  - 22
 : لي

 .وذلك كله تحت ضابط المعاني العريضة المتدرجة.بناء الدرس النحوي على الشكل المقرون بالمعنى - 

 .التعليمي نظرية األصل والفرع وقيمتها الفاعلة في بناء البرنامج/ 1

دهتا ا ييتعا  هييذا النحييوي أن  سييش ا ييت مار قرييية األصييل االفيير  يف بنيياء أبييوال الكتييال اهند ييت ا بنيياء علييى مييا هييو منشييود يف أ امنييا علييى وييواب   ييد
الكي م يف بنياء أبيوال عتابيا املناهج اجلد دة،  يث قدم موووعاتا يف ظل رؤ ة منتامة متدر،قة متنا قة، تراعي قدرة املتعلمي  العقليية، امي   قيدم أقسيام 

  عيش معرات يا، ملتمسا اكرة الفصل مقيا ا لليتيه، اقدم اال م على الفعل، مث ةل،ث باحلر ، اهذه هي األصو  األ ا،  ال   ب  من ا الكي م اال  سيتغ
   تعلب ييا املقييام التواصييلي، اهييذا هييو عيي  مييا تييدعو إليييا اأمييا مييا  يينيت بعييدها اّاييا هييو عيي م علييى عوارويي ا الدالليية علي ييا، تتعلبييا انمكانييا  التعبري يية اليي

 .  الد داعتيك  احلد  ة، حبيث  قدم الس ل على الصعه، اهكذا بالتدر ج ا تنادا على نار ة العرل ال  ترى بنن الفر  هو أصل اة ادة

وويو  األاعيا ، ابعيد  ليك تينيت مرتبية احليرا  الي  ال تنفيك عيش ا ذا التوقا خيدم املتعلم  يف بيدا ا  أطيوارهم، حبييث  قيد،م هليم موويو  األمياء قبيل م
ا عياءه مل تقي  عنيد هيذا احليد، اإايا عنيدما  ينيت -ابش بابشيا   -قسم األماء ااألاعا ، اهذا األمر  بدا اعننا أمر بسي  معرا ، إال أن قوة هذا الرقل

 :ر،ة مش األ  ل إ  الس ل اهكذا تصاعد ا مع هذا القسم ايقدم م  إ  األماء ا و  قدم ا دائما ااا اليتيه باملواصفا  ال  تتد

اهذا ال تتعله معراتا صعوبة، ألن " اهو اال م املفرد الصحيح املتصر " اخلاص باألماء ال  تدلل ا احلرعا  ال  و مع التنو ش في المستوى األول 
 .ا  كش أن  قدم يف األطوار األا  مش التعليم العاميي اتا عل ا ااوحة  ستعيع املتعلم أن  راها بنم عينا، اهذ

اهيو اال يم املريا  إ  غيري ويمري امليتكلم، أا ميا اييا ألي  االم، " مش األماء، اهيو ميا تدلليا احلرعيا  الي  و ميش غيري تنيو ش، ويليها المستوى الثاني
 .لولدان املبتدئ اهذا القسم  تاة إ  اكر أع ر يا  با  عره يف  القسم األا  بالنسبة  ل

اهيذا طبعيا أصيعب ا تقيب  . ، ا و ما تدللا  رعتا الرمة االفتحة، اال  دلليا اجلير االتنيو ش، اهيو قسيم األماءاملمنوعية ميش الصير وأما المستوى الثالث
 .اا ًما ألهنا حتيل إ  قرا ا إنابة احلرعا  بعر ا ببعض

قه اعمل تصنيفي تربوي تدرقي باعتبار قدرا  املتعلم  العقلية، اهذا ما ال  ده يف الكته ال  تقدم مراعاة تقدمي األماء لي  عشوائيا إاا هو اكر ةا
 .ظاهرة اال م تقد ا  شوبا اخلل  االعشوائية

ئميا عليى طر قية تدر سيية تنيااال اييا ترتييه عتييه، حبييث  قيدم أصينااا عماهييا ، دا –عتعر   ايا   -اإ ا ما متعن،ا طر قة ناره اّننا  د أنا  تناا  اال م
 خصيا، عيان أا غيري  يخص رقيل اميرأة، ة يد هنيد اظيوه هو ماا أباان عان مسامى ، " فاالسممش األ  ل إ  ما دان  لك يف الس ولة مث  األصعه، ، 

 22"، وعالم ومعلوم ونحوه من الصفات، وعلم وقدرة وفهم ونحوه من المعانيمش املرئيا 

اال يم؟  قيدم هيذه األمياء بينف  ميا رأ نيا يف املرا يل السيابقة، ايقيدم اال يم اليذي هيو عبيارة عيش أ يخاص، مث األمياء اّقابتا عش السي ا  األا ، ميا هيو 
علييى املييتعلم  املتم ليية يف الصييفا ، مث تيينيت بعييدها األميياء اليي  تييد  علييى املعيياين، االقسييم األا   شييغل احملسو ييا ، اعييل مييا تدرعييا املرئيييا ، اهييذا  سيي ل

 يي يف بدا ا  تلقيا املعراة النحو ية، مث  تبعيا باحليد ث عيش الصيفا  الي  تكيون قار ية عليى املوصيوا ، عقولنيا هيذا رقيل عيامل، أميا املعياين االصغري ا َما 
 .باتدرك بكد، مش العقل ألهنا تتعله تصو،را  اي ا الك ري مش التتر د، ألهنا ال حري على املوصوا  عنماء الصفا  ال  تنيت قبل ا ترتي

ك ا يتعماال با يتعماال  مث مل،ا  نيت إ  القسم ال الث املتم ،ل يف أماء املعاين ا م  رع  على ترتيه دالالهتا بناء على نفي  العر قية، حبييث أن معرات يا تيدر 
 :لاصة ب  ادة إبانا بو ائ  إوااية ، اقد أارد هلا ة ةة اقوه

 .ال  ،ع  صا ه، أي تصفا باناراد" ا"  لفاة تقو  ايا، هذا رقل  ا علم، با تعما: الوقا األا،  -
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 . هذا رقل لا علم، اننت تصفا باليعيه: االوقا ال اين، أن تقو  لا -

ااالتسيا  عميا هيو  22.هيذا رقيل عال يمك، عننيا لك يرة علميا قعلتيا نفي  العليم حبييث  كيون القيو  حمققيا: االوقا ال اليث،  ينيت عيش طر يا االتسيا ، اتقيو  -
 22.ش ة و دالال ، االتسا  ااملبالغة االتوعيدمعرا   ترم

23
  Dictionnaire de didactique des langues R .Galisson et D. Coste/ HACHETTE p: 40: انظر  - 
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التيسير النحوي في كتاب الواضح للزبيدي        
 

عبد القادر حمراني/ د  

الجزائر-الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي   

:الملخص  

خّلفت العبقرية العربية حباضرة األندلس تراثا فكريا ولغويا منقطع النظري وقد ظّل على مّر الزمان ميّثل واسطة العقد 
يف احلضارة العربية اإلسالمية بفعل ما انطوى عليه من ذخائر علمية وكنوز معرفية حازت قصب السبق يف مضمارها وألقت 

 :حال كّل منصف غيور على ذلك الفردوس الضائع قائال  على الفكر اإلنساين بظالهلا وسيظل لسان
  واستوح تراث من طّوق األرض بما وهبا*** قف باألندلس وامسح خّدها الّتربا 

ويعّد حممد بن احلسني أبو بكر اإلشبيلي املعروف بالزبيدي أحد األعالم البارزين الذين كانت بصماهتم يف االجتهاد 
إىل ما خّلفه من مصنفات بديعة، لطيفة املنزع، سهلة املشرع على حنو ما نلفيه يف كتابه  النحوي واضحة املعامل بالنظر

الواضح يف علم العربية الذي سعى من خالله إىل تذليل الصعاب واألخذ بيد الطالب بغية انتحاء مست كالم العرب من 
ب املعىن إماما وهاديا، وال جيعل لغلّو الصناعة أقرب مورد، وأصفى معني وفق منهج قائم على التيسري والتفسري الذي يُنص  

وهو ما نسعى إىل توضيح معامله والتنبيه إىل نفائسه وخصائصه من خالل هذه املداخلة املوسومة . النحوية سيفا قاضيا
اىف بالتيسري النحوي يف كتاب الواضح للزبيدي كون صاحبه واسع االطالع حّر االختيار ينشد قرب املأخذ يف طرحه ويتج

عن ربقة التقليد والتعقيد، واإلسراف يف اجلدل األمر الذي حدا بابن حزم األندلسي إىل أن يرّشح كتاب الواضح ألن 
 .ويشيد به أمّيا إشادة يكون حمّل عناية ودراسة وحتصيل

ساعدة على فقه  النحوية يف الرتاث العريب من البحث والتأليف مامل تنله غريها من علوم اآللة امل تلقد نالت الدراسا
نضج النحو واحرتق، بفعل ما ُسطّرت فيه : وقد بلغ هبم األمر يف هذا الشأن إىل أن قالوا . كالم العرب وانتحاء مستهم فيه

ولكن على الرغم من كّل هذا  التعاطي مع املادة النحوية إاّل أّّنا ظّلت بعيدة املرام عصية على كثري من . من املؤلفات 
اعرتاها من إيغال يف التجريد، وما علق هبا من فكر فلسفي وجدل حنوي عّمق اهلّوة بني الّنحو وطالبيه األفهام بفعل ما 

لقد أدرك كثري من العلماء الذين تعاطوا تعليمه للناشئة ومن هلم رغبة يف قطف مثاره . الذين تربّموا منه يف كثري من األحيان
ميّسرة يف هذا الشأن قريبة املأخذ، سهلة التناول، واضحة املعامل،  حجم هذه املعضلة األمر الذي هداهم إىل وضع كتب

وكان من بني هذه احملاوالت الضاربة بسهم يف مضمارها واجلادة يف ميداّنا . تفي بالغرض املقصود، وتذّلل كّل عقبة كؤود
ىل تقريب هذه املادة من األفهام الذي سلك فيه سبيل التيسري سعيا منه إ" الواضح" ما جّسده أبو بكر الزبيدي يف كتابه  

وسنحاول بإذن اهلل تعاىل استجالء معامل هذا التيسري . وجعلها يف متناول كّل راغب وطالب حيث مجع فأوعى وأجاد فأفاد
 .الوارد يف هذا الس فر اجلليل، والوقوف على حماسنه يف هذا الشأن
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 :تعريف بالكاتب
بن احلسني بن عبد اهلل بن بشر أبو بكر اإلشبيلي النحوي املعروف بالزبيدي تأّدب  أبو بكر الزبيدي هو حممد

بالعربية على أبيه وعلى أيب علّي القايل وأيب عبد اهلل حممد الرباحي وغريهم يف قرطبة حىت صار أوحد زمانه يف النحو 
تويف عام . ح يف النحو، وخمتصر كتاب العنيطبقات النحويني واللغويني، وكتاب الواض: له مصنفات عّدة أشهرها . واللغة
اختاره احلكم . عاش الزبيدي يف فرتة متّثل أزهى عصور األندلس حيث ازدهرت قرطبة عاصمة العلم والعلماء . هـ973

ظى والشك أّن اختياره هذا ينّم عن املكانة العلمية اليت كان حي. املستنصر باهلل لتأديب ولده وويل عهده هشام املؤيد باهلل
وسّجل حضوره على الساحة العلمية من . هبا الزبيدي وكان هلذا االختيار أثر كبري يف حياة الزبيدي حيث أبرز مواهبه

 .بعيدة الذّكر بني أقراّنا. خالل ما تركه من مؤلفات جليلة القدر يف باهبا
 :مذهبه العلمي

عاملا باللغة واسع االطالع حّر االختيار وهو  صاحب رأي مستقّل يف كتابه الواضح يقّرر ما يراه  كان الزبيدي
فهو مل يتعّبد مبذهب من مذاهب السابقني أو يتقّيد برأي يراه واٍه يف التعبري عن .األنسب يف بابه حىت وإن خالف غريه

يتحاشى تعقيدات النحويني وإسرافهم يف . ب منزع وأصفى موردينشد احلقيقة العلمية أّّن وجدها،ويستقيها من أقر . الفكرة
ويعرب عّما هو أحّب إليه صراحة حىت ولو كان . التعليل والتأويل ويضرب صفحا عّما يراه جدال عقيما، أو فكرا موهوما

أصلها حّب ذا فمعناها امدح و :" حيث يقول" حّبذا "ذلك خمالفا ملا عليه مجهور النحويني مثال ذلك حديثه عن إعراب 
" ذا"وصار . كلمة واحدة" ذا"و " حّب "فعل ماض ، وذا اسم املشار إليه، مّث كثر استعماهلا حىّت صارت : الشيء، حبّ 

. وكذلك حّبذا الرجالن" حّبذا" فعبد اهلل رفع بـ. حّبذا عبد اهلل: فارتفع ما بعهدها من األمساء هبا تقول. كالباء من ضرب
ومن هذا النسق يف التفرد بالرأي  1." وم أّن عبد اهلل ابتداء وحّبذا خربه والذي قّدمت أحّب إيلّ وزعم ق. وحّبذا املرأة

بناء   الذي يعربه مفعوال به،وحتكيم املعىن يف االصطالح وتقدميه على املبىن عند التدافع على حنو ما وسم به نائب الفاعل 
إذا أوقعت الفعل على مفعول ومل تذكر " :الفاعل ويف هذا يقول على أّن الفعل واقع عليه حىت وإن أخذ حركة الرفع من
وزيٌد مرفوع ألنه مفعول مل يسّم . ُضرب فعل ماض. ُضرب زيد: الفاعل فارفع املفعول وأقمه مقام فاعله يف إعرابه تقول

فهو هبذا يكون قد ." لهمفعول مل يسّم فاع:زيدٌ . فعل مستقبل: سيكرم. سُيكَرُم زيدٌ : وتقول... فاعله فقام مقام الفاعل
الذي هو نائب الفاعل باصطالح املتأخرين غري  -واجلدير بالذّكر أّن ما مل يسّم فاعله  . خّصه مبا هو منسجم مع املعىن

 ومن املؤّكد أنّنا ال. تتجاذبه الصناعة النحوية املتمثلة يف الرفع، والداللة املعنوية املتمثلة يف وقوع الفعل عليه -دقيق دالليا
ومن هذا . نعدم الّصواب إذا قلنا أّن تقدمي الداللة على الشكل يف وضع املصطلح اإلعرايب هو األنسب يف مثل هذا املقام

ماضية ومستقبلة وجعل من القسم األخري أفعاال  النسق تسميته لألفعال املضارعة باألفعال الدائمة، حيث قّسم األفعال إىل
ألن كل حلظة مل تأت بعد فهي يف نطاق املستقبل و وإذا .... يكتب، ويقرأ: ة مثلدائمة كوّنا تدل على دميومة احلرك

  2.حلت فإّنا تنقل إىل جمال املاضي كما يقول
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 :آراء العلماء فيه
تبّوأ  النحو يف حاضرة األندلس منزلة عالية جعلت الناس جيّلون أصحابه ويعرتفون هلم بالفضل ويف هذا يقول 

والنحو عندهم يف ّناية من علّو . على النحوي واللغوي اسم الفقيه، ألنّه عندهم من أرفع السمات قد يطلقون:" املقري 
الطبقة، حىت إّّنم يف هذا العصر كأصحاب عصر اخلليل وسيبويه، ال يزداد مع هرم الزمان إاّل جّدة، وهم كثريو البحث فيه 

 -حبيث ال ختفى عليه الدقائق –متمكنا من علم النحو  وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه، وكّل عامل يف أّي علم ال يكون
وقد نال الزبيدي من ثناء العلماء وإكبارهم له ما يكفل له لقب   3."فليس عندهم مبستحق للتميز، وال سامل من االزدراء

. ودراسة وحتصيل العامل اللغوي اجملتهد البصري بأسرار اللسان ودروب البيان األمر الذي جعل أعماله حمّل عناية وتفضيل،
وبلغين أّن أهل املغرب يتنافسون يف كتبه خصوصا كتابه الذي اختصره من كتاب العني، :" ويف هذا يقول ياقوت احلموي

وكان :" وعنه يقول صاحب كتاب املطمح  4."ألنّه أمتّه باختصاره، وأوضح مشكله، وزاده يف ما عساه كان مفتقرا إليه
. واألنفس أّول هتممها بالعلم واهتباهلا. جنم واألندلس يف إقباهلا . ختصار واإلجيازأحد ذوي اإلعجاز وأسعد أهل اال

أّما " 5.وأشاد احلكم املستنصر بذكره فأورى بذلك زناد فكره. فنفقت له عندهم البضاعة واتفقت على تفضيله اجلماعة
ومجع يف . صر كتاب العني اختصارا حسناأّلف يف النحو كتابا مسّاه الواضح واخت:" صاحب كتاب جذوة املقتبس فيقول 

وله  :" كما ذكره  ابن خلكان فقال   6."األبنية ويف حلن العاّمة ويف أخبار النحويني كتبا مشهورة ويف كّل نوع من األدب
وكتاب حلن ... كتب تدّل على وفور علمه منها خمتصر كتاب العني وكتاب طبقات النحويني واللغويني باملشرق واألندلس

 7." اّمة وكتاب الواضح يف العربية وهو مفيد جّدا، وكتاب األبنية يف النحو ليس ألحد مثلهالع
فالزبيدي رأس املذهب األندلسي يف النحو، ورائد كبري ّنج النحاة بعده سبيله، فلم يتقيد بأقوال البصريني، ومل يلغ عقله " 

رأى الرواية املوثوقة تؤيّدهم، وتعّزز آراءهم، ومل مينعه إعجابه  بإزائها، بل رّجح عليها أقوال الكوفيني يف بعض املسائل حني
بسيبويه، وإكباره لكتابه، من أن خيالفه، ويزن آراءه مبيزان النقد ويؤّلف يف االستدراك عليه ونقده، والنّص على مواطن 

ؤلفات اللغة والنحو وبات مل. سهوه وغلطه وتناقضه، وهكذا بدأت شخصية األندلس تتألق وتظهر على يدي الزبيدي
  8."طابعها الذي يتمّيز باالجتهاد واألخذ من املذهبني

 {املنهجية املتبعة يف ترتيب املادة العلمية وطريقة تقدميها} : منهجه في الكتاب ومعالم التيسير فيه
تعّلم إجيابا أو سلبا ما ممّا هو مؤّكد لدى أهل االختصاص أّن تقدمي املاّدة العلمية كّما وكيفا هلا من النتائج على امل

ال يدفعه بصري بعوامل التحصيل، أو جيحده عارف بقيمة البناء املعريف الذي جيب أن يكون حمّل نظر كّل مشتغل بالتأليف 
وعلى هذا األساس . يف هذا اجملال حيث تُراعى طبيعة املادة املعروضة بالنظر إىل مستوى املتعّلم والغاية املنشودة من ذلك

بها وهتذيبها هتذيبا يكفل هلا حسن التمّثل واالنطباع يف ذهن املتلقي كي يعيها ويستثمرها استثمارا وظيفيا حتليال وجب ترتي
ولعّل نظرة فاحصة يف كتاب الزبيدي هذا جتعلنا جنزم بأّن الرجل كان قد راعى هذا اجلانب وخّصه بالعناية الالزمة . وتركيبا

وليس . التحصيل لدى املتعّلم متوخيا الوضوح والتيسري ما استطاع إىل ذلك سبيالسعيا منه إىل حتقيق درجة عالية من 
من خالل تسميته أنّه كان يدرك مدى  وخباٍف أّن سيميائية عنوان كتابه  الواضح  خري دليل على ما نقول،حيث يبد

ناول األفهام انتهج فيه ّنج صعوبة هذا العلم وإشكاله على طالبه لذلك سعى إىل وضع كتاب مسته الوضوح وجعله يف مت
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وكان الزبيدي قد .  االختيار وعدم التقيد مبذهب معنّي بعيدا عن ربقة التقليد واإلسراف يف اجلدل واإلغراب يف اإلعراب
قصد إىل اليسر يف تأليفه كتاب الواضح وجعله عمليا يف االستعمال لذلك حّث عليه ابن حزم األندلسي ورّشحه ألن 

فهو ينشد الوضوح والتدرج  والتجانس يف عرض املاّدة سعيا منه إىل حتقيق التكامل يف البناء  9.ودراسة يكون حمّل عناية
وال .املعريف الذي هو أحد العناصر اهلاّمة واملساعدة على األخذ بيد املتعّلم شيئا فشيئا حنو اهلدف املنشود من ذلك العلم

ية التعليمية واالنتقال من السهل إىل الّصعب ومن العاّم إىل اخلاّص مثلما شّك أّن هذا الغرض يتحقق بفعل التدرّج يف العمل
اعلم أّن تلقني العلوم للمتعّلمني إّّنا يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، وقليال :" يوّضحه ابن خلدون بقوله

يقّرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال، قليال  ، يلقى عليه أّوال مسائل من كّل باب من الفّن هي أصول ذلك الباب، و 
  10." ويراعى يف ذلك قّوة عقله، واستعداده لقبول ما يورد عليه حىت ينتهي إىل آخر الفنّ 

والالفت لالنتباه يف هذا الكتاب من حيث التمثيل استخدامه األمثلة اإلجرائية ذات التداول الواسع واليت من 
ألّن املطلوب هو إكساب مهارة معّية وهي ملكة اللغة وليس " هن ومن مَثَّ متثّله عمليا شأّنا أن تيّسر الفهم وترّسخه يف الذّ 

  11."القدرة على التفسري العلمي للبىن اللغوية اليت هي من اختصاص علماء الّلسان
ل وعلى هذا األساس وإلميان الزّبيدي بأّن اللغة وحدة متكاملة وأّن متثلها وظيفيا يقتضي اإلملام مبا هو ضروري يف االستعما

 .فقد عاجل يف كتابه موضوعات حنوية وصرفية وأخرى صوتية ولغوية
يقوم منهج الزبيدي يف تقدميه للدرس النحوي على الوصف القائم على ضرب األمثلة متخذا من ذلك وسيلة 

راه يعّرف أقسام الكالم متثيال ففي ذكره ألقسام الكالم وهو أّول باب استفتح به كتابه ن. لإلدراك والفهم واستنباط القاعدة
رجل وفرس : فاالسم قولك. اسم وفعل وحرف جاء ملعىن: اعلم أّن مجيع الكالم ينقسم على ثالثة أقسام: " حيث يقول

. ضرب وخرج وانطلق ويضرب وخيرج واضرب وامسع وما أشبه هذا: والفعل قولك. ومحار وزيد وعمرو وما أشبه ذلك
وعلى هذا النسق حيّدد صفة إعراب الكالم يف األمساء واألفعال حيث يقّسمه   12."أشبه هذا هل وبل ونَعْم وما: واحلرف

ما يلحق اإلعراب الظّاهر باحلركات مبّينا أنّه يرد على أربعة أضرب وهي الرفع والنصب : إىل فصول يوّضح يف األّول منها
لذلك الطريقة احلوارية فيطرح السؤال مّث يردفه اجلواب، حنو  مولكي يستحوذ على انتباه املتلقي يستخد. واخلفض واجلزم

... رجاًل وثوبا وزيدا: والنصب قولك...رجل؟ فقل يف الالم ألنّه آخر االسم: فإن قيل لك أين الرفع يف قولك: " قوله
ص الفصل املوايل وهو يف طرحه هذا ينتقل من اجللّي الظاهر إىل ما هو أكثر جتريدا منه حيث خصّ  13. "ويضرَب ويقومَ 

من هذا الباب إىل ما يعرب باحلروف وهي الواو واأللف والياء وميّثل لذلك باألمساء اخلمسة يف احلاالت الثالث رفعا ونصبا 
ونّبه إىل أّن نون املثىن مكسورة أبدا ومن . وملّا كان إعراب املثىن جاريا على هذا النسق فقد خّصه بالذكر بعد  هذا . وجرّا

ويؤّكد على أّن النون فيه . ومنه ينتقل إىل اجلمع الذي يرفع بالواو وينصب وجيّر بالياء. عالمة فارقة له عن غريهمّث فهي 
والالفت لالنتباه يف هذا أّن الزبيدي يتدرّج يف األخذ بيد املتعّلم حيث ينقله من جمال اإلعراب باحلركات   14.مفتوحة أبدا

هو أخّص منه أال وهو اإلعراب باحلروف مع التنبيه إىل خصوصية نون كلٍّ من املثىّن كونه األصل الكثري االستعمال إىل ما 
 15.وهو أّن نون املثىن تكون مكسورة دوما وأّن نون مجع املذكر السامل تكون مفتوحة.  واجلمع
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ك تقسيمه األمساء ولو عّرجنا على طريقة عرضه لألبواب النحوية وجدناه يقّدمها يف شكل حقول إعرابية متجانسة مثال ذل
أّوهلما ما خيّص أدوات اخلفض وهي  ثالثة أنواع حروف وظروف وأمساء : اجملرورة حبروف اجلّر أو اإلضافة إىل بابني اثنني

عند، ومع، : ويُدرج حتت هذا الباب األمساء اجملرورة حبروف اجلّر واألمساء اجملرورة باإلضافة وهي اليت تلي الظروف فقط حنو
ِشبٌه، وشبيٌه، وندٌّ، وشْكٌل، وبعٌض، وِمثٌل، وكلٌّ، وغرُي، : واألمساء اليت تعّرف باإلضافة وهي. ووسط...وفوق، وحتت،

ففي . واجلدير بالذّكر أّن األمساء الواقعة بعد هذه الظروف ال يسميها مضافا إليه إّّنا جيعلها جمرورة هبذه الظروف 16."وقرينٌ 
وهو أمر مل نعهده 17." خفض ببعض: واملال. مفعول به: وبعض. فعل وفاعل :قبضت:" قبضت بعض املال يقول: املثال

تعترب ما خيفض هذه األمساء :" وبعد الشرح والتمثيل وإعراب تلك األمثلة  خيلص إىل استنتاج قاعدة مفادها أن . عند غريه
عندي، : أال ترى أّنك تقول من األمساء واحلروف والظروف بأن كّل ما وقع عليك بالياء فهو واقع على غريك باخلفض،

ويفرّع  18." عند زيد، وخلف عمرو، وقّدام بشر،وكذلك سائر احلروف:وخلفي، وقدامي، ومعي، ودوين، ومثلي، مث تقول
على الضمائر املتصلة اليت يسّمها  -على حّد تعبريه  –عن هذا الباب بابا آخر يتحّدث فيه عن دخول أدوات اخلفض 

 19." ضع خفض إالّ أّن اخلفض ال يظهر فيهايف مو " املكنيات، وتكون 
ويف تقدميه للماّدة  النحوية نلفيه يتبع منهجا تعليميا جينح فيه إىل اليسر والوضوح وهو ما من شأنه أن جيّلي الفكرة 

ففي ترتيبه لألبواب النحوية يعمل على ترتيبها يف شكل حقول إعرابية  .لدى املتعّلم ويعمل على ترسيخها يف الّذهن 
متجانسة من حيث حركة املعمول أو من حيث طبيعة العامل وماله من تأثري يف املعمول على حنو ما نلفيه يف باب ذكر 

ويف املرحلة الثانية . يةاألفعال مثال حيث يعرضها عرب مراحل ثالث يقّسم يف األوىل منها األفعال حبسب داللتها الزمن
وخيّص الباب األّول من هذه املرحلة باألفعال الالزمة وميّثل لذلك بأمثلة متنّوعة بني إفراد . يصّنفها تبعا للزومها وتعّديها

ويتبع ذلك بإعراب حالة من كّل . الفاعل وتثنيته ومجعه وكذا اختالف احلركة اإلعرابية للفاعل بني الضمة واأللف والواو
وهو يف ّنجه هذا نراه يأخذ بيد املتعّلم شيئا فشيئا حنو املعلومة اليت يريد ترسيخها يف ذهنه متوخيا البساطة . وذج يعرضهّن

إذا أخربت عن شيء أنّه فعل فعال ما، وقّدمت فعله فارفع ذلك :" ففي هذا الباب يقول . يف الطرح واليسر يف التناول
فعل ماض، وزيد مرفوع ألنّه هو الفاعل الذي ذهب، ورفعه يف : ذهب. ذهب زيد :تقول. الشيء ألنّه الفاعل الذي فعل

   20." الّدال ألنّه آخر االسم
بعد هذا العرض يتحّدث عن إسناد الفعل إىل ضمائر املتكّلم فاملخاطب جاعال إيّاه بابا آخر ممّا سبق وهو إسناد 

ويف . من حيث شكله، وهو االسم الظاهر، والضمري املتصل ويف هذا تدرّج يف عرض طبيعة الفاعل. الفعل إىل اسم ظاهر
ويف متثيله يعّدد أحوال املفعول . املرحلة املوالية يتحّدث عن الفعل املتعّدي ملفعول واحد مبّينا كيفية بناء مجلته وطريقة إعراهبا

كذا عند وروده ضمريا متصال حيث و . وما تُعرب به املفاعيل يف هذه احلاالت( اإلفراد والتثنية واجلمع) من حيث العدد 
ويف املرحلة األخرية من هذا احلقل يتعّرض إىل األفعال املتعدية إىل مفعولني فيذكر . يتقّدم على الفاعل التصاله بالفعل

ريا وجيعل يف آخر هذا الباب بابا آخر منه يذكر فيه جميء املفعول ضم 21.طرفا منها وميّثل هلا جبمل خمتلفة كعادته مّث يعرهبا
فعل ماض، : ظنّ . ظّنين زيد عاملا: فإن وقع الفعل عليك وصلت كنايتك بالفعل فقلت:" مّتصال بالفعل حيث يقول

 22."مفعول به ثان: فاعل، وعاملا:والكناية مفعول هبا، وزيد
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ويف تقسيمه ألزمنة الفعل يسلك مسلكا خاّصا به حيث جيعل األفعال على ثالثة أضرب األّول منها ماض منقض 
والثالث أفعال واقعة يف الوقت الذي أنت فيه مل تنقض بعد . والثاين أفعال مستقبلة منتظرة مل تقع بعد. وهو مفتوح اآلخر

: الزوائد األربع وهي" وينّبه إىل خصوصية األفعال الدائمة واملستقبلة على أّّنا ال ختلو من . وهذه األفعال يسميها الدائمة
وهو يف إعرابه هلا ال  23." وهي مرفوعة األواخر أبدا مامل يعمل فيها عامل بنصب أو جزم... اهلمزة والتاء والنون والياء

يسّميها باألفعال املضارعة  بالنظر إىل الشكل وهو مضارعتها لالسم يف احلركة بل يسّميها بالنظر إىل داللتها الزمنية حيث 
لكا واحدا يف وضع املصطلح وذلك أدعى إىل اإلدراك وهو يف كتابه هذا يسلك مس 24." فعٌل مستقبلٌ : سيظنّ : " يقول

والتمّثل خاّصة وأّن الفعل مقّيد بزمانه ال بشكله خالفا لغريه الذين يسّمون باعتبار الشكل تارة وباعتبار الداللة تارة 
د يف باب املفعول فإذا تعارض املبىن مع ما يقتضيه املعىن قّدم املعىن وجعله هاديا لوضع املصطلح مثال ذلك ما ور . أخرى

ُضِرب زيد : ففي قولنا. الذي مل يسّم فاعله يقّرر أّن احلركة اإلعرابية وهي الرفع ال خُترج االسم املرفوع عن كونه مفعوال به
:" ويف مجلة أُكرِمُت يقول.  يرى بأّن االسم رُفع ألنّه قام مقام الفاعل إاّل أنّه يعربه على أنّه مفعول مل يسّم فاعله مرفوع

ولعّل تقدميه للمعىن على املبىن وعزوفه عن  25." والتاء مفعول هبا مل يسّم فاعلها فقامت مقام الفاعل. فعل ماض: أكرِم 
تسمية هذا األخري بنائب الفاعل من شأنه أن حيّقق االنسجام يف الطرح ويدفع التناقض يف الداللة بناء على أّن مصطلح 

يقم بالفعل وأنّه سيظّل مفعوال يف املعىن حىت ولو تغريت حركته اإلعرابية من النصب نائب فاعل غري دقيق يف بابه ألنه مل 
 . إىل الرفع لعارض حذف الفاعل

لإلشارة فإّن الزبيدي ال يتعّصب ملذهب من املذاهب النحوية بل يأخذ بالرأي الذي أقرب إىل منطق اللغة وظاهر 
ففي دخول حىت على الفعل . لتقدير غري املربّر، واالفرتاض الاّلمتصّورحاهلا حتاشيا لإلسراف يف اجلدل النحوي وتفاديا ل

وعلى هذا فهو ينحو . املضمرة كما يراه البصريون" أن" هي الناصبة للمضارع بنفسها ومن دون تقدير املضارع جيعلها 
وهذا سبيله حىت يف استخدام  .ويف هذا التوّجه ختفيف على املتعّلم وتيسري لقضايا النحو. منحى الكوفيني يف هذه الفكرة

اخلفض بدال من اجلّر وهو مصطلح كويف وقد املصطلحات فهو يفضل األكثر داللة منها مثال ذلك استعماله ملصطلح 
الخنفاض احلنك األسفل عند النطق هبا، وميل احلنك إىل إحدى :" مسيت حروف اخلفض كما يقول الزجاجي 

وقد شاع هذا املصطلح عند كثري من األندلسيني القتناعهم بداللته على املقصود وكان الزبيدي ممن وظّفوه يف   26."اجلهتني
 .كتبهم

ولعّل اختيار الكوفيني . ومن املصطلحات الكوفية اليت أخذ هبا مصطلح الكناية للداللة على الضمري عند البصريني
ألّن الضمري كناية عن االسم الظّاهر، وإن كان " ء واالستتار يف الضمري هلذا املصطلح مرّده إىل ما يلحظ من معىن اخلفا

فإذا :" يقول الزبيدي 27."املكىن أعّم من الضمري واسم اإلشارة، واالسم املوصول، ألّنن مجيعا كنايات عن األمساء الظّاهرة
إاّل أّن اخلفض ال يظهر فيها، أوقعت حروف اخلفض على األمساء املكنيات تركتها على حاهلا وصارت يف موضع خفض، 

 28".عند"قعدت عندنا، فالكناية خفض بـ: وكذلك سائر احلروف، تقول
اعلم أّن األفعال اليت مل يسّم :" وممّا نلحظه باستمرار يف طريقته أنّه  يسّجل املالحظات وينّبه إليها دوما كأن يقول

و يف باب اإلضافة اليت هي  29."وقُِتل، وُيضَرب، ويقتل فافهم ُضِرب،: فاعلها مضمومة األوائل إذا كانت أفعاال ساملة حنو
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نوع من النسبة كما يقول واليت ختّص امللك أو القرابة أو اجلنس أو حنو ذلك ينّبه إىل وجوب حذف التنوين ونون التثنية 
ن الذي هو أحد ونون اجلمع من املضاف ألّن اإلضافة تقتضي ذلك كوّنا نوعا من التعريف الذي ال يناسبه التنوي

على الفكرة اليت يريد  هوهو يف درسه يستعني باألمثلة التوضيحية ويعرهبا لبيان املوضع الذي يقصده والتنبي.خصائص النكرة
مضاف : وأخيك. فاعلون: وبنو. فعل ماض: جاء. جاء ينو أخيك:" يف ذهن املتعّلم ففي هذا املوضع نراه يقول اترسيخه

:" بعدئذ خيلص إىل ذكر قاعدة مساعدة على معرفة املضاف إليه فيقول 30."ن لإلضافةوحذفت النون من بنو . إليه
ونستدّل على املضاف إليه بأن تضيف االسم األّول إىل نفسك فإن وقع عليك بالياء فهو واقع على غريك من األمساء 

وثوب عمرو، ودار بشر فتخفض غالم زيد، : وتقول. غالمي وثويب وفرسي وداري: أال ترى أّنك تقول. الظاهرة باخلفض
ويف املرحلة األخرية من هذا الباب جيعل اإلضافة إىل الضمائر اليت يسميها األمساء املكنيات تأخذ  31."األمساء باإلضافة

فعل : مررت. مررت بغالمك : تقول. " احلكم السابق نفسه  موّضحا ذلك باالعتماد على عملية االستبدال والرتكيب
أال ترى أّنك لو وضعت مكاّنا امسا . فض بالباء الزّائدة والكاف يف موضع خفض بإضافة الغالم إليهاوالغالم خ. وفاعل

رأيت رسولك فالكاف يف موضع خفض بإضافة : وكذلك قولك.ظاهرا لقلت مررت بغالم زيد فخفضت زيدا باإلضافة
  32."الرسول إليها

. يقة للرتكيب حيث يذكر احملذوف لفظا إلدراك أصل اجلملةومن هذا الضرب يف التوضيح والتعليل تقديره البنية العم
وهبذه  33."مل تقض أنت حّق القوم: كأنّه قال. ويف تقضي ضمري الفاعل املخاطب.... مل تقض حّق القوم: تقول" 

وتبسيطها كما أنّه يسعى إىل توضيح الفكرة . الكيفية يستعني على توضيح احلالة اإلعرابية وجعلها ماثلة يف ذهن املتلّقي
قدر املستطاع متوّسال إىل ذلك بالتفسري البنّي والتعليل املقنع املؤسس على رّد األشياء إىل حقيقتها الوظيفية وطبيعتها 
الداللية مالئا املقدرات الّذهنية مبا يناسب األصل املفرتض للرتكيب وهو ما نستشّفه من خالل طريقة عرضه للحال حيث 

أنّه فعل فعال أو وقع عليه فعل، أو أخربت عن استقراره يف مكان، أو أشرت إىل عينه ومّت إذا أخربت عن شيء :" يقول
. الكالم بذلك مّث أردت أن خترب باحلال اليت وقع فيها الفعل فانصب ذلك اخلرب ألنّه مفعول فيه، وهو الذي يسّمى احلال

. حال: وقائما. مفعول به: عبد اهلل. رأيت عبد اهلل قائما: لتقو . وال يكون اخلرب إاّل نكرة كماال يكون املخرب عنه إالّ معرفة
هذا زيد : وكذلك إذا أشرت إىل شخص فقلت.... يف حال قيام: مّث قال. رأيت عبد اهلل ومّت الكالم بذلك: كأنّه قال

ىل إخوتك قعودا وذاك أبوك راكبا نصبت هذه األخبار ألّنك أردت انظر إليه قائما وانظر إ. وهؤالء إخوتك قعودا. قائما
والشك أّن هذه الطريقة أيسر وأوضح يف فهم الظّاهرة النحوية والوقوف على احلالة اإلعرابية  34."إىل أبيك راكبا روانظ

أال ترى كيف أنّه جعل احلال خربا . املناسبة نظرا لتوخي البساطة يف التفسري والتدرج يف التحليل ووضوح اإلقناع يف التعليل
 . داللة وأنّه الي كون إاّل معرفة كما أّّنا ال تكون إاّل نكرة وال تقع إاّل بعد متام الكالمعن صاحبها يف ال

ومن وسائل اإليضاح اليت يستخدمها لرتسيخ الفهم وتعميقه إعادة الرتكيب إىل أصله مثال ذلك حديثه عن الصفة 
رجٌل : وأصل هذا أن تقول... جال كثري املالورأيت ر . تقول مررت برجل حسِن الوجه:" املشّبهة باسم الفاعل حيث يقول

وإّّنا نعّت . رجٌل َحُسَن وجُهُه، وكثُر مالُه: ألّن املعىن... فرتفع وجهه حبسن وكذلك املال... وكثرٌي مالُهُ . حسٌن وجُههُ 
أال ترى أّن . والالمحبسن الوجه، وكثري املال وحنو ذلك األمساء النكرات ألّّنّن نكرات وإن كّن قد أضفن إىل ما فيه األلف 
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مررت بالرجل : وتقول... وإّّنا تريد رجٌل حسٌن وجُهه. حسن مل يصر معرفة باإلضافة إىل الوجه ألّن فيه معىن التنوين
فتدخل األلف والالم على احلسن الوجه ألنّه نكرة وليس مبنزلة غالم الرجل ألّن غالم معرفة بإضافتك إيّاه . احلسن الوجه

وللتمييز بني اإلضافة الصحيحة وغري الصحيحة  ميّد املتعّلم   35."صحيحة فال تدخل عليه األلف والاّلم إىل الرجل إضافة
فما حُسن فيه الالم فإضافته " بآلية تركيبية تساعده على التفريق بينهما  وذلك عن طريق إدخال الالم على املضاف إليه 

حسٌن للوجه، وكثرٌي : وال تقول. غالٌم للرجل، وداٌر لزيد: قولأال ترى أّنك ت. غالم الرجل، ودار زيد: صحيحة كقولك
وممّا الشّك فيه أّن مثل هذه الضوابط من شأّنا أن ترّسخ الفهم لدى املتعّلم ومتنحه   36."للمال ألّن إضافته غري صحيحة

 . من أدوات التحليل ما يؤّهله إىل استيعاب الظّاهرة وفقه أسرار الرتاكيب وآلية عملها
هذا العرض الوجيز جلملة من العّينات اجملّلية ملعامل التيسري النحوي هلذا الكتاب يف منهجه وحمتواه حيّق لنا القول  بعد

  ولعّله من املؤّكد أنّ . بأّن أبا بكر الزبيدي كان قد اختّط لنفسه منهجا مل يُسبق إليه، حيث جّدد ويّسر ووّضح ما أشكل
قيمة الكتاب كامنة يف هذا املنهج العملي الذي تبّناه يف تقدمي املادة النحوية وتيسريها وجعلها سائغة أمام املتعّلمني بعيدا 
عن احلشو الزائد الذي يثقل كاهل املتلقي ويزّج به يف مسارب املسائل التجريدية والصّور االفرتاضية اليت ال مقابل هلا يف 

وممّا الشّك فيه أّن اختيار ابن حزم لكتاب الزبيدي  كنموذج يف بابه يؤّكد مردودية . عماالت اليوميةاللغة الوظيفية واالست
وجناعة الطريقة اليت اعتمدها املؤلف يف تقدميه للماّدة النحوية واللغوية والتعاطي معها حبكمة ويسر لتحقيق اهلدف املنشود 

هلذا الغرض وجب القول بأّن هذا الكتاب حرّي بأن تسرب أغواره . من نشأة النحو أال وهو انتحاء مست كالم العرب
ولعّل جناح الرجل يف هذا املسعى كان وليد مجلة من العوامل املساعدة على . وتقطف مثاره لقرب مأخذها وصفاء مشرهبا

الذي يلبس على  تذليل الصعاب ومنها طرحه للعلل الثواين والثوالث وكّل ما يدور يف فلك اإلسفاف والتقّصي املمقوت
، وإّّنا كان منهجه االختيار يضاف إىل هذا عدم تشّيعه ألّي مذهب أو التعّصب له. املتعّلم ويثقل كاهله مبا جدوى منه

و ال أراين مبالغا إذا قلت بأّن هذا املسلك قد غمض على كثري  .واألخذ مبا هو أقرب إىل روح اللغة ومنطقها من املذهبني،
وبني . حو لعدم تفريقهم بني احلرص على درإ اللحن وتقومي اللسان واألخذ بيد املتعّلم حىت يشتّد أزرهممّن أّلفوا يف الن

 . الدراسة العلمية املتخّصصة املفّتشة يف أعطاف اللغة والضاربة بسهم وافر يف حتقيق مسائلها والوقوف على عللها وأسرارها
 :المصادر والمراجع
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 مواصفات الدرس اللغوي في تراث ابن عصفور إلاشبيلي

                           
 إبراهيم نادن/ د

 اململكة املغربية-جامعة القاض ي عياض

 :ملخص
وتعود أسباب اختياره إىل  "مواصفات الدرس اللغوي يف تراث ابن عصفور اإلشبيلي"هو بحثموضوع هذه ال

فكرة املؤمتر ذاته اليت رأيت فيها اهتماما عميقا بامللكة اللسانية العربية،وما كان للعلماء من جهود يف القيام 
عليها،ومحايتها،الشيء الذي يدعو باستمرار إىل التعرف على مميزات الدرس اللغوي عموما والنحوي على اخلصوص ملا له 

واإلفهام والكتابة والنظم من جهة،وإىل التعرف على  طرائق  علماء اللغة يف تقدمي املادة اللغوية من العالقة بالفهم 
وقواعدها،وعلى املناهج اليت رأوها مناسبة حلماية امللكة اللسانية العربية من جهة ثانية،ولذلك عملنا على البحث عن 

وية والصرفية يف سياق حركة التيسري اليت هدف إليها النحاة من املنهجية العلمية يف تقريب الظواهر اللغوية والقواعد النح
أمثال ابن عصفور وابن مالك وابن هشام وغريهم،بعدما ابتعد الدرس النحوي عن النهج الذي اختطه كبار النحاة الذين  

شهرها يف الرتاث اللغوي واعتمدنا يف دراستنا على أ.كان مههم يف تعليم  النحو وتدريسه  استضمار امللكة اللسانية العربية
كتاب املمتع يف التصريف،وكتاب شرح اجلمل ،وكتاب املقرب يف النحو  رغبة يف قراءة هذا املنحى التيسريي :البن عصفور

فيها من خالل انفتاحنا على تعليمية اللغة يف املناهج اللغوية املعاصرة برؤية تتفحص تراث واحد من حناة  املدرسة 
ومن خالل  هذه . تقريب القواعد والظواهر اللغوية ويف تفسري احلدود ومتثيلها يف نفوس ومدار  الطلبةاألندلسية ومنهجه يف

الرؤية اليت هتدف إىل البحث على عوامل التطوير من الداخل  نسعى إىل إعادة ذلك احلماس الذي افتقدناه لدى الطالب 
هذا الدرس الذي كان من أهم األدوات اليت استعان هبا    يف االجنذاب للدرس النحوي واإلقبال على مسائله وقضاياه

العلماء على فهم النصوص العربية على اختالف مستوياهتا، السيما وأن الباحثني يف الشأن الرتبوي العريب املعاصر ما فتئوا 
 .ينبهون على أزمة الكفاية اللغوية  يف املؤسسة التعليمية العربية

 
إىل ه وتعود أسباب اختيار  ،(درس اللغوي يف تراث ابن عصفور اإلشبيليمواصفات ال)هو  بحثموضوع ال

ومحايتها، تلك اجلهود اليت مثلتها   وما كان للعلماء من جهود يف القيام عليها، عميق بامللكة اللسانية العربية،الا نهتماما
 هذا الصدد ما تركه علماء اجلزء الغريب من وال خيفى يف الثروة الكبرية من املؤلفات اليت خلفها علماء الدرس اللغوي العريب،

العامل اإلسالمي من املؤلفات والشروح واملختصرات واملنظومات،واليت انطلق أصحاهبا مجيعا  يف املشرق واملغرب من مسلمة 
خدمة اخلطاب الديين،كما يشهد على ذلك قول املصنفني يف تصنيف علوم الثقافة اإلسالمية،وخلصه ابن خلدون  

يف تقسيمه العلوم إىل علوم مقصودة بالذات كالشرعيات املتمثلة يف التفسري واحلديث والفقه وعلم الكالم ( هـ080ت)
وعلوم آلية وهي علوم اللغة اليت تعد وسيلة لفهم هذه العلوم،وحددها ابن خلدون يف  والطبيعيات واإلالهيات من الفلسفة،

عرفتها ضرورية ألهل الشريعة إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب النحو واللغة والبيان واألدب،ورأى أن م:أربعة
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والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعني عرب،ومشكالهتا من لغاهتم،فالبد من معرفة العلوم املتعلقة هبذا 
ني أصول املقاصد بالداللة فيعرف اللسان ملن أراد الشريعة،وذهب ابن خلدون إىل أن النحو هو أهم هذه العلوم إذ به تتب

،ومن أجل ذلك تدعو الضرورة باستمرار للتعرف على مميزات 1الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب،ولواله جيهل اإلفادة
الدرس اللغوي عموما والنحوي على اخلصوص ملا له من العالقة بالفهم واإلفهام والكتابة والنظم من جهة،وللتعرف على  

لماء اللغة يف تقدمي املادة اللغوية وقواعدها،وعلى املناهج اليت رأوها مناسبة حلماية امللكة اللسانية العربية من جهة طرائق  ع
ثانية،وهكذا يبدو من خالل ما سبق أن إشكالية هذا البحث تتجه إىل التساؤل عن املنهجية العلمية يف تقريب الظواهر 

لئك النحاة من أمثال ابن عصفور وابن مالك وابن و سياق حركة التيسري اليت هدف أ اللغوية والقواعد النحوية والصرفية يف
هشام وغريهم،بعدما ابتعد الدرس النحوي عن النهج الذي اختطه كبار النحاة،وتقرر يف كتاب سيبويه يف القرن 

يف تعليم  النحو وتدريسه  الثاين،وأعاد روحه عبد القاهر اجلرجاين يف القرن اخلامس اهلجري،أولئك الذين كان مههم 
استضمار امللكة اللسانية العربية،وترسيخها جهازا مكتسبا يف نفوس الدارسني واملتعلمني ،ويف هذا السياق رأينا كيف قرع 

وأما زهدهم يف النحو،واحتقارهم :""عبد القاهر اجلرجاين املتهاونني يف طلب النحو باعتباره جوهر اخلطاب اللغوي العريب،
ارهم أمره،وهتاوهنم به،فصنيعهم يف ذلك أشنع من صنيعهم يف الذي تقدم،وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب اهلل له،وإصغ

،وعن معرفة معانيه،ذلك ألهنم ال جيدون بدا من أن يعرتفوا باحلاجة إليه فيه،إذ قد كان قد علم أن األلفاظ مغلقة على 
نلحظ هيمنة املسألة اللغوية على ،وألجل حتقيق هذا اهلدف الرئيس 2..."معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحها

ليس ملقدمة أو خطبة صدر هبا أعالم النظر النقدي مصنفاهتم على :"مداخل العلوم اإلسالمية حىت قال بعض الباحثني
أداة املعرفة  هنج الفكر األصويل إال وهي متضمنة لإلشكال اللساين بغية حتسس نواميس الظاهرة اللغوية من حيث هي

،كما أهل ذلك الستنتاج غىن الرتاث اللغوي العريب الذي ينفتح على حقول معرفية كلها  3"وموضوع هلا يف نفس الوقت
ختدم هذا الرتابط الوثيق للعلوم اللغوية بالنص الديين كما يتجلى ذلك من إجابة الدكتور مازن الوعر عن سؤال ما املقصود 

أن الذي فعله النحاة العرب حول اللغة العربية يعد جزءا من الرتاث اللغوي العريب وليس  "ث بني بالرتاث اللغوي العريب حي
كله،ذلك أن الرتاث اللغوي العريب هو امشل وأوسع مما قدمه النحاة العرب أمثال اخلليل بن امحد وسيبويه وابن يعيش 

اجلانب النحوي ،ومعلوم أن 4".تفسري النص القرآينوغريهم،فهذا الرتاث هو كل عمل عريب وضعه العرب القدماء من أجل 
كان  من أوائل اجلوانب اليت حظيت باالهتمام يف جمال الدراسات اللغوية،وكان الغرض األساسي منه يف بداية األمر ضبط 

اس من القواعد اليت يسري عليها إعراب املفردات ليسهل تعليمها وتعلمها واحتذاؤها يف احلديث والكتابة، ولتعصم الن
اللحن الذي أخذ يتفشى منذ صدر اإلسالم من جراء اختالط العرب بالعجم،مث أخذ هذا العلم يتسع قليال قليال،وأخذ 
علماؤه يعرضون لكثري من املوضوعات املتصلة بأجزاء اجلملة وترتيبها وأثر كل جزء منها يف اآلخر،وعالقة هذه األجزاء 

كما كان الصرف إىل فرتة طويلة . ويعترب سيبويه أول من ألف يف هذا العلم...بعضها ببعض وطريقة ربطها وأنواع اجلمل
من نشأة الدراسات اللغوية العربية يدرس يف كتب النحو حيث اختلطت مسائلهما،مث انفصل عنه بعد ذلك واستقل بكتبه 

ذا املفهوم عن علم النحو،إال وإذا كان علم الصرف قد متيز هب:"كرمي زكي حسام الدين.،يقول د5اليت اقتصرت على مسائله
 ه،912ه الذي قرأ كتاب سيبويه على يد األخفش األوسط ت942انه مل ينفصل عنه إال عند أيب عثمان املازين ت 



2117 بريسمد                                          1 العدد 1 المجلد                                        أمارات مجلة  
 

إبراهيم نادن                                               103 

 

ونظر يف املوضوعات اخلاصة بالتصريف املتناثرة يف كتابه ونظمها ألول مرة يف أول كتاب يصل إلينا مستقال لدراسة بنية 
ه يف ثالثة أجزاء بعنوان 229ف،وان كان هذا الكتاب قد ضاع فقد وصل إلينا بشرح ابن جين ت الكلمة ومساه التصري

ومن هذا الوقت مل يعد علم الصرف جزءا من النحو بل أصبح قسيما له فنجد بعض النحاة يكتب كتابا يف .املنصف
تاب التكملة يف ه كتاب اإليضاح يف النحو، وك233النحو،وآخر يف الصرف،فيكتب أبو علي الفارسي ت

الصرف،ويكتب تلميذه ابن جين كتاب اللمع يف النحو وكتاب التصريف امللوكي يف الصرف،ويؤلف ابن عصفور االشبيلي 
حيث نقف مما سبق على بواعث تأسيس الرتاث اللغوي  6."ه كتاب املقرب يف النحو وكتاب املمتع يف التصريف662

نشأت  يوم أحس الناس االبتعاد عن السليقة املراحل اليت قطعتها القواعد النحوية اليت  العريب وأهدافه،كما نقف على
اللغوية بسبب انتشار اللحن و االحنراف عن سنن اللغة، والذي كان حافزا قويا على مجع اللغة و وضع قواعد و ضوابط 

م، و القراءة و الكتابة، و وصوال إىل حصر ظواهرها حتكمها، سعيا يف جتنب األخطاء و يف فهم النطق العريب السلي
املختلفة، واملالحظ أننا إذا تتبعنا القواعد املتداولة يف كتب النحو اليوم جندها قد قطعت أشواطا و أطوارا عديدة، و تأثرت 

صل النحاة األوائل باجتاهات متنوعة و مذاهب خمتلفة، و كان ظهورها تدرجييا خاضعا لسنة نشأة العلوم و تطورها،فقد تو 
و من خالل االستقراء اهتدوا إىل قوانني . إىل استنباط قواعد اللغة العربية عرب تتبعهم لظواهرها و رصدهم ملختلف تراكيبها

املرفوعات و املنصوبات و اجملرورات، و أصبح النحو بفضل جمهوداهتم الكبرية عملية تيسري و تسهيل يعني املتعلم و الدارس 
و قد قام هبذا العمل ... وص اللغة العربية، و يسهل على الباحث معرفة أساليب العرب يف نظم كالمهمعلى فهم نص

 108 ----)،وسيبويه (هـ 132 -188)واخلليل بن أمحد (هـ 63 ---)أيب األسود :اجلبار أعالم من أمثال
فإنه ما دامت  ملطلوبة يف اجملتهدين ،وقد مثل هؤالء وغريهم مقياسا للملكة اللغوية ا7(هـ 983 – 144)،الكسائي (هـ

فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم،ألهنما سيان يف النمط ما "-كما رى الشاطيب-الشريعة عربية
عدا وجوه اإلعجاز،فإذا فرضنا مبتدئا يف فهم العربية،فهو مبتدئ يف فهم الشريعة،أو متوسطا،فهو متوسط يف فهم 

انتهى إىل درجة الغاية يف العربية،كان كذلك يف الشريعة،فكان فهمه حجة،كما كان فهم الصحابة وغريهم  الشريعة،فإن
فالبد أن ...من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة،فمن مل يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة مبقدار التقصري عنهم

املرحلة ،وأما بعد هذه  8..."خفش،واجلرمي،واملازين،ومن سواهميبلغ يف العربية،مبلغ األئمة فيها،كاخلليل،وسيبويه،و األ
األوىل اليت شهدت بنيان النحو العريب فقد جاء حناة آخرون، و نظروا يف صنيع األوائل فسعوا يف جتديد النحو، و ملا وجدوا 

نباط فقد عمدوا إىل أنه مل يكن يف وسعهم تأسيس أصول أخرى، أو إضافة أشياء جديدة، عن طريق االستقراء و االست
هـ  911التفريع و التعليل و التأويل، و نستحضر يف هذا الشأن حماوالت األخفش األوسط سعيد ابن مسعدة املتوىف سنة 

فقد اعتربت حماوالته التجديدية بداية لتشجيع من أتى بعده على االنعطاف بالنحو حنو اإلغراق يف املنطق ، و باألخص 
من جمالس النحاة املتفلسفني بسبب انتشار التيارات الثقافية اجلديدة، و إفادة بعض الدارسني حينما أصبح النحو يطلب 

و تكفي اإلشارة هنا إىل أيب بكر بن السراج املتوىف . من هذه الثقافات، و اطالعهم على الفلسفة و املنطق و علم الكالم
ال ابن السراج بالفارايب و غريه قد قوى الصلة بني هـ الذي كانت له صلة قوية بالفارايب،و ال ريب أن اتص 216سنة 

مث مال النحو بعد ذلك إىل التعقيد، و أساء بعض النحاة فهم الدرس النحوي، و حاد .الدرس النحوي و املنطق و الفلسفة
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أجل و من . به عن طريق الصواب، فأصبح حدودا منطقية و تعليالت فلسفية، و تأويالت بعيدة عن حدود اللغة و النحو
ذلك بدأ يطرح مفهوم الصعوبة يف النحو، مما أدى إىل حماوالت تسعى إىل التخفيف من مشاكل التأويل و التعليل يف 

وقد كان من نتائج تعقيد النحو العريب أن ظهرت حماوالت كثرية يرمي أصحاهبا إىل إصالح اللغة العربية، و .الدرس لنحوي
ئة، و جعلها كفيلة باالستجابة للظروف احلضارية و الثقافية و التحوالت اليت تبسيط دراستها و تقريب قواعدها من الناش

يشهدها العصر، و قد سعت بعض احملاوالت املعتدلة إىل طرح بديل لتسيري القواعد و تسهيلها، و اختلفت هذه احملاوالت 
 :حسب كل تصور

 .فهنا  من اقرتح حذف بعض القواعد الصعبة من الدرس النحوي .1
 .ن اقرتح عملية للتيسري و التسهيل عرب مسارينو هنا  م .9

 شرح كتب األقدمني و تذليل ما هبا من صعوبات -
ويف هذا .9.اتباع مبدأ التدرج يف التأليف لتقريب الظواهر النحوية إىل أذهان املتعلمني ليسهل متثلها و بالتايل حفظها-

هذا الرجل الذي كما تقول كتب الرتاجم مل يكن عنده ما يؤخذ عنه غري  اإلطار ندرج مشروع ابن عصفور اإلشبيلي
وله آراء كثرية تدور يف كتب النحاة،منها ما يقف فيه مع الكوفيني :" شوقي ضيف.النحو،وال تأهل لغري ذلك،وقال عنه د

مد يف دراستنا على أشهرها يف ،كما تذكر له كتب الرتاجم  مؤلفات كثرية ،واليت سنعت10"أو البغداديني،ومنها ما يستقل به
كتاب املمتع يف التصريف،وكتاب شرح اجلمل ،وكتاب املقرب يف النحو،واليت سنعمل انطالقا منها :جمال النحو والتصريف

على تتبع منهجه يف عرض الظواهر النحوية والصرفية ،وطريقته يف حتليلها وتعليلها ويف االحتجاج هلا واالستشهاد عليها مما 
خالله على مواصفات منهجه يف تعليم النحو والصرف خاصة وأنه اشتهر بالتعليم والتدريس يف بالده األندلس  سنقف من

،ويف رحالته بني األندلس وتونس الشيء الذي جيعلنا نستخلص أن هذا املنهج التعليمي كان حاضرا يف هذه 
من خالل انفتاحنا على تعليمية اللغة يف املناهج  املؤلفات،والذي سننطلق منه من أجل قراءة هذا املنحى التيسريي فيها

وكل ذلك من أجل التعريف بواحد من حناة  املدرسة األندلسية ومنهجه يف تقريب القواعد والظواهر اللغوية .اللغوية املعاصرة
الطالب يف  مما نأمل منه إعادة ذلك احلماس الذي افتقدناه لدى.ويف تفسري احلدود ومتثيلها يف نفوس ومدار  الطلبة

هذا الدرس الذي كان من أهم األدوات اليت استعان هبا  العلماء   االجنذاب للدرس النحوي واإلقبال على مسائله وقضاياه
على فهم النصوص العربية على اختالف مستوياهتا السيما وأن الباحثني يف الشأن الرتبوي العريب املعاصر ما فتئوا ينبهون 

إننا نعيش "...هادي هنر.ة  يف املؤسسة التعليمية العربية،كما يبدو على سبيل التمثيل من قول دعلى أزمة الكفاية اللغوي
أزمة كفاية حنوية يف جامعاتنا العربية من غري استثناء،والضعف يف األداء اللغوي على ألسنة أبنائنا الطلبة وكتاباهتم يزداد يوما 

رج من أقسام اللغة العربية لتصري بدورها أساتذة يدرسون العربية،وهم مل بعد يوم،واملشكلة تزداد تعقيدا،وهنا  أعداد تتخ
يتمكنوا من أكثر مستوياهتا أداء،وعدم التمكن هذا ال يقتصر على قدرهتم يف إيصال املادة النحوية لطلبتهم،وإمنا يتجاوز 

 11"ذلك ضعفهم اللغوي نطقا،وكتابة،وتعبريا
إن احلديث عن ابن عصفور ومواصفات منهجه اللغوي البد أن ينطلق من النظر  إليه  واحدا من  حناة املدرسة     

النحوية األندلسية،إذ ال يغفل الدارسون عن اإلشارة إىل هذا االجتاه،ومميزاته،وأهم من خدم النحو باألندلس متناولني 
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طبقة من املؤدبني قاموا أن بدايات النحو باألندلس كانت على يد مؤلفاهتم بالوصف والتحليل والتقييم العلمي،ومعروف 
بتعليم األبناء مبادئ العربية عن طريق مدارسة النصوص األشعار،يدفعهم إىل ذلك حرصهم على احلفاظ على القرآن الكرمي 

إىل موطنهم حمملني بأزواد وسالمة لغته وتالوته،ورحلوا إىل خمتلف األمصار خارج األندلس يتلقون هذه القراءات ،ويعودون 
 :الثقافة والفنون النحوية و الصرفية،وكان هلذا النحو ميزات منها

تأخر العناية بالنحو البصري،وصب االهتمام على النحو الكويف اقتداء بنحويها جودي بن عثمان املتوىف سنة  -1
 .م،والذي رحل إىل املشرق،وتتلمذ على الكسائي والفراء120/012

نهم بالفلسفة واملنطق والكالم،ومعاناة بعضهم إقامة الصناعة يف تلقني تالميذهم العوامل،وما تثقيف البعض م -9
 .شاكلها،وتقريب املعاين هلم يف ذلك

قيام هنضة لغوية حنوية خصبة على يد القايل،ومدارسة ما محله من ذخائر اللغة والبصريني،واخللوص إىل آراء  -2
 .جديدة

نحو وأبوابه و مصطلحاته،وتذليل  مشاكله وصعابه،كما فعل ابن مالك الذي  اإلسهام يف حترير بعض مباحث ال -4
 .كان رائد السماع،فهو ال يديل حبكم دون مساع يسنده

خمالفة حناة األندلس ملعظم النحاة السابقني من بصريني كوفيني،وانتهاجهم هنج البغداديني يف اختيار آراء الكوفيني  -2
شوقي ضيف عن هذه املدرسة اليت عين هبا وبأعالمها يف كتابه .،كما قال د12 والبصريني،واخللوص إىل آراء جديدة

وأخذت دراسة النحو تزدهر يف األندلس منذ عصر ملو  الطوائف،فإذا حناهتا خيالطون مجيع النحاة :"املدارس النحوية 
آراء حناة الكوفة السابقني من بصريني وكوفيني وبغداديني،وإذا هم ينتهجون هنج األخريين من االختيار من 

والبصرة،ويضيفون إىل ذلك اختيارات من آراء البغداديني،وخاصة أبا علي الفارسي وابن جين،وال يكتفون بذلك بل 
يسرين يف اجتاههم من كثرة التعليالت والنفوذ إىل بعض اآلراء اجلديدة،وبذلك يتيحون ملنهج البغداديني ضروبا من 

ل هذا الكالم إىل حقائق عن جهود النحاة األندلسيني للحفاظ على اللغة ،إذ نتوصل من خال13..."اخلصب النماء
العربية من خالل االشتغال على أمهات كتب النحو يف أشهر مدارسه،واعتماد ذلك يف صنع منهجهم يف  تقريب 

ذه املدرسة،واليت وحنن هبذه اإلشارة نود االنتقال للحديث عن ابن عصفور باعتباره ينتمي هل.مباحث النحو،وتذليل صعابه
هو أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور :"شوقي ضيف مببحث صدره بقوله.حظي فيها يف كتاب د

هـ حامل لواء العربية يف زمانه باألندلس،وهو تلميذ الشلوبني،تصدر إلقراء النحو  662احلضرمي اإلشبيلي املتوىف سنة 
صريف مصنفات خمتلفة،منها املقرب،واملمتع يف التصريف،وخمتصر احملتسب البن بعدة بالد يف موطنه،وله يف النحو الت

وسنحاول يف ما يلي من هذا البحث أن جنمع من املصادر التارحيية .14جين،وكانت له ثالثة شروح على اجلمل للزجاجي
حبثا يعرض فيه الكاتب "ةوغريها من املؤلفات ترمجة له ،وذلك من أجل تكوين متثل عن شخصيته العلمية،إذ كانت السري 

حياة أحد املشاهري،فيسرد يف صفحاته مراحل حياة صاحب السرية أو الرتمجة،ويفصل املنجزات اليت حققها،وأدت إىل 
،والواقع أنه مل ختل املصادر التارخيية،وكتب الرتاجم من التعريف بابن 15"ذيوع شهرته،وأهلته ألن يكن موضوع دراسة

وذكر ملؤلفاته،كما أن الدارسني املعاصرين اهتموا بأخباره،ومسات شخصيته،وسنعتمد على عصفور،وذكر صور من حياته،
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بعض من ذلك،وعلى ما سبق ذكره منها، يف احلديث عنه وعن تراثه اللغوي،وسنقف ال حمالة من خالل كل ذلك على 
كثرة املؤلفات اليت ألفها،مما   مميزات شخصية عامل عين خبدمة اللغة العربية ،وقام عليها أحسن،وكل ذلك بالنظر إىل

سيجعلنا نرى يف األقوال اليت حتتفظ هبا املصادر لوحات تارخيية بارزة شاهدة على علم من أعالم تاريخ النحو العريب 
كان ماهرا يف علم العربية ريان من األدب حسن التصرف ،من أبرع من خترج على أيب "  :،يقول ابن عبد امللك يف ترمجته

،جليل نافع ،ومقربه يف النحو شاهد -أي املمتع-ومصنفه يف الصرف.ني،وأحسنهم تصنيفا يف علوم اللسانعلي الشلوب
وكل من قرأ على أيب علي الشلوبني ببلده جنب،وأجلهم : "،ويقول الغربيين16"بذكره للعربية،وإشرافه على مشهورها وشاذها

أيب الربيع،وأجل األستاذين أبو احلسن بن عصفور،وما عندي رجالن،األستاذ أبو احلسن هذا،واألستاذ أبو احلسن بن 
أعتقد يف املتأخرين من األساتيذ أجل منه، مجع رمحه اهلل بني احلفظ اإلتقان والتصور وفصاحة اللسان،وهو حافظ متصور 

 يف العربية وتآليف أيب احلسن رمحه اهلل: ،كما قال عنه 17ملا هو حافظ له قادر على التعبري عن حمفوظه ،وهذه هي الغاية
وكالمه يف مجيع تآليفه سهل منسبك حمصل،والذي قيد عنه أصحابه ...أحسن التصانيف،ومن أجل املوضوعات والتآليف

هـ،ونشأ يف األندلس،حيث أخذ عن الدباج 223وقد ولد  هذا الرجل بإشبيلية عام .18أكثر من تآليفه اليت ألفها
ومقاطعة،وتصدر لالشتغال مدة بعدة بالد،وجال باألندلس،وأقبل عليه والشلوبني،والزمه مدة،مث كانت بينهما منافرة 

ويتضح من هذا أن ابن عصفور أخذ علم العربية يف تلمذته على كبار علماء .19الطلبة،وكان أصرب الناس على املطالعة
،وصاحب القوانني و األندلس،ومنهم أبو علي الشلوبني عمر بن حممد بن عمر األزدي،آخر أئمة العربية يف املشرق املغرب

هـ،وأبو احلسن الدباج علي بن جابر بنم علي بن أمحد اللخمي  624التوطئة،وشرح الكتاب،وشرح اجلزولية،املتوىف عام 
،وذلك ما أهله ليتصدر للتدريس جنبا إىل جانب مع أساتذته ،وأقبل عليه الطلبة،وكثر تالميذه يف 20هـ686املتوىف عام 

دة كثري من علماء األندلس منذ القرن اخلامس اهلجري فضل ابن عصفور الرحلة وعدم األندلس وغريها، إذ على عا
وأخريا انتقل .جاز إىل املغرب مودعا األندلس،داخال مراكش،وسكن يف ثغر أنفا،وثغر أزمورة" االستقرار باألندلس حيث 

يب زكريا،فجعله من خواصه إىل تونس،حيث عرف قدره أمري املؤمنني املستنصر باهلل أبو عبد اهلل حممد بن أ
مث .وعندما انتقل األمري أبو عبد اهلل إىل جباية كان ابن عصفور مرافقا له،فأقام هبا معه مدة،مث عاد إىل إفريقية.وجلسائه

مث عاد إىل إفريقية باستدعاء صاحبها .مث عرب إىل مدينة سال،وأقام هبا يسريا.غادرها إىل لورقة،ورجع إىل غريب األندلس
 . 21هـ أو قريب من هذا التاريخ على اختالف الروايات يف ذلك662ولبث يف قصبة تونس حىت تويف يف سنة .نالسلطا
اجلم من التالميذ الذين حفظ التاريخ أمساءهم،ونوه بكفاءهتم يف خدمة العلوم بل  -كما تقدم-وقد كان البن عصفور    

واستطاع ابن عصفور،يف حياته التعليمية املتنقلة،أن يتصل بعدد  :منهم من واصل مشروع أستاذه،يقول فخر الدين قباوة
أبا الفضل الصفار قاسم بن علي البطليوسي،صاحب شرح :فكان له كثري من الطالب،نذكر منهم.كبري من طالب العربية

وأبا احلكم .ياسةالكتاب،وأبا عثمان الطبريي سعيد ابن حكم القرشي،املشهور يف الشعر والنثر والفقه واحلديث والطب الس
احلسن بن عبد الرمحن األوسي اخلضرواي املعروف بابن عذرة األنصاري،وصاحب املفيد يف أوزان الرجز واإلغراب يف أسرار 
احلركات يف اإلعراب،وأبا عبد اهلل الشلوبني الصغري حممد بن علي األنصاري املالقي الذي شرح أبيات الكتاب،وأمت شرح 

كما أنه تر  مؤلفات يف النحو والصرف و األدب لقيمتها ونفاستها تردد كثريا ذكرها يف .22ابن عصفور على اجلزولية
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الفهارس،وكتب التاريخ،بعضها موجود،وكثري منها مفقود نأمل أن يرى النور بإذن اهلل، وهي جتاوز عشرين مصنفا،يقول 
ىل ما مل يصل إلينا،وملا مل نستطع ترتيب وما بقي بأدينا من هذه املصنفات شيء يسري بالنسبة إ:  "صاحب أبو جناح.د

هذه اآلثار ترتيبا تارخييا حبسب الزمن الذي وضعت فيه،ألننا ال منلك الوسيلة اليت هتدينا إىل ذلك،فقد اخرتنا أن نرتبها 
 :حبسب احلروف األوىل من أمسائها،مبتدئني مبا وصل إلينا منها أوال،وهي

 .شرح اجلمل للزجاجي -1
 .شرح املقرب  -9
هـ أمري الدولة احلفصية يف تونس،وجعله  643وهذا الكتاب ألفه ابن عصفور استجابة لطلب األمري أيب زكريا :رباملق -2

،مشتمال على فصوله (أي النحو)كما يقول تأليفا منزها عن اإلطناب اململ االختصار املخل حمتويا على كلياته
فابن عصفور يف املقرب يسوق القاعدة .يه والتعليلوغاياته،عاريا عن إيراد اخلالف،والدليل جمردا أكثر عن التوج

النحوية أو الصرفية،و ميثل هلا أو يستشهد بالشعر أو النثر دون أن يتطرق إىل خالف فيها بني أهل املذاهب إال يف 
 .النادر،كما مل يتعرض إىل تعليل الظواهر النحوية أو الصرفية أو االحتجاج هلا كما فعل يف شرح اجلمل الكبري

وهو يقع يف اثنتني وثالثني ...وهذا الكتاب ألفه ابن عصفور أليب بكر ابن الشيخ أيب األصبغ :متع يف التصريفامل -4
بابا تضمنت عرضا لبيان احلروف الزوائد،وأبنية األمساء واألفعال وأبواب اإلبدال والقلب واحلذف والنقل 

ل على نظريه من الصحيح،ووصف ابن حيان واإلدغام،وما قيس من الصحيح على صحيح مثله،وما قيس من املعت
وخلصه يف كتاب .هذا الكتاب بأنه أحسن ما وضع يف فن الصرف ترتيبا،وأخلصه هتذيبا،وأمجعه تقسيما،وأقربه تفهيما

 23...مساه املبدع امللخص من املمتع
صفور و تراثه اللغوي،فإننا يف وهكذا إذا كنا يف الفقرات السابقة قد وقفنا عند بعض احملطات اليت قربتنا من ابن ع      

الفقرات املقبلة سننطلق من خالصة ما تقدم للنظر يف املواصفات املنهجية للدرس اللغوي يف هذا الرتاث،ويف كل ذلك جند 
أنفسنا مؤطرين باهلدف الذي انطلق منه ألئك النحاة أي حفظ اللغة العربية،الذين حبثوا من أجل ذلك عن أدق املناهج 

ويف نظر -وكانت احملافظة على هذه اللغة عندهم عملية صعبة: "نحوية لتحقيق ذلك اهلدف،يقول أحد الباحثنيواألصول ال
حتتاج إىل مقاومة شديدة ألسباب الضعف،وعوامل التبدل املؤذي،وحتتاج أيضا يف املقابل إىل تعزيز  -البعض مستحيلة

ا انطالقا من طبيعتها وخصائصها الذاتية،ومل يكن من طريق أمام عوامل الثبات والتجدد،بالطريقة اليت تسمح هبا اللغة نفسه
ألنه يف نظرهم هو الذي حيقق هلم ما هدفوا ...هؤالء العلماء،لتحقيق هذا اهلدف السامي،سوى طريق املنهج املعياري

فرتكوا .علم التصريففإين ملا رأيت النحويني قد هابوا،لغموضه :" يف خطبة املمتع ،ولعل الناظر يف قول ابن عصفور24"إليه
التأليف فيه والتصنيف،إال القليل منهم فإهنم قد وضعوا فيه ما ال يربد غليال،وال حيصل لطالبه مأموال،الختالل 
ترتيبه،وتداخل تبويبه،وضعت يف ذلك كتابا رفعت فيه  من علم التصريف شرائعه،وملكته عاصيه وطائعه،وذللته للفهم 

،يدر  25... "لفاظه والتقريب،حىت صار معناه إىل القلب أسرع من لفظه إىل السمعحبسن الرتتيب،وكثرة التهذيب أل
الشعور العميق باملسؤولية يف هتيئ املادة اللغوية وقواعدها املتجاوبة وطموح الدارسني يقينا منه بطلبهم هلذا الدرس يف 

لعربية،تلك املكانة اليت كان اشتغل هبا،وعين انشغاالهتم العلمية وإدراكا منه لفضل هذا العلم،ومكانته بني علوم اللغة ا
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بالتأليف فيها،والتقعيد لظواهرها كبار النحاة العرب من أمثال سيبويه وابن جين واملازين،وأتى ابن عصفور ليعيد هلذا العلم 
ه إىل تلك املكانة مواصال ذلك املنهج يف تقريبه،وتقدميه عرب منهجية  مثلى تصري معناه إىل القلب أسرع من لفظ

 السمع،وهذا يذكر باحلضور البيداغوجي للطالب يف حركة التأليف العلمي العريب،فإهنم يربطون التأليف حباجة املتعلم،يقول
وأما النحو فال تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن،ومن مقدار جهل العوام يف  :"اجلاحظ

ن وصفه،وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أوىل به،ومذهل عما هو أرد عليه كتاب إن كتبه،وشعر إن أنشده،وشيء إ
،وعويص النحو ال جيري يف املعامالت،وال يضطر إليه ...منه من رواية املثل والشاهد،واخلرب الصادق،والتعبري البارع

بل مترر بلغة املوجه ،غري أن حديث ابن عصفور عن احلاجة إىل علم التصريف ال مترر بنفس نربة اجلاحظ،26"شيء
أشرف شطري العربية،وأغمضها،والذي يبني شرفه احتياج مجيع املشتغلني "املسؤول،ألن علم التصريف مكون جوهري،فهو

باللغة العربية،من حنوي ولغوي،إليه أميا حاجة،ألنه ميزان العربية،أال ترى أنه قد يؤخذ جزء كبري من اللغة بالقياس،وال يوصل 
مطرقة : كل اسم يف أوله ميم زائدة مما يعمل به،وينقل فهو مكسور األول،حنو"طريق التصريف،حنو قوهلمإىل ذلك إال من 

وحنو .،فهذا ال يعرفه إال من يعلم أن امليم زائدة،وال يعلم ذلك إال من جهة التصريف"و مروحة،إال ما استثين من ذلك
أال ترى ".أدخلته مدخال: "فعال بضم امليم وفتح العني،حنو،يكون م"أفعل"إن  املصدر من املاضي،إذا كان على وزن"قوهلم

قياسا،ومل حتتج فيه إىل السماع،إذا علمت أن " مكرما"،على هذا احلد،لقلت"أكرمته"أنك لو أردت املصدر من 
حيث يبدو من خالل هذا النص موقع .27"وأشباه ذلك كثري.أال ترى أن ذلك كله ال يعرف إال بالتصريف".أفعل":"أكرم"
لم التصريف يف حياة اللغة العربية حيث ال يكفي االعتماد  على  أصل السماع وحده بل ال بد من القياس على كالم ع

وعليه يتضح لنا أن املنهج النحوي كان منهجا متكامال،حيث استطاع من خالل األساسني اللذين قاما " العرب املسموع ،
هبا املدارس اللسانية احلديثة،من جتريدية دوسوسري،إىل صورنة  عليهما أن يوفر كل املبادئ اللسانية اليت تنادي

تشومسكي،وانتهاء بسياقية التداوليني،كما يضمنان لنا حتقيق الوصف والتفسري معا دون تغييب أحدمها،كل ذلك يف 
من اللغة تناسق،وتكامل تامني،بينهما،من غري تدافع،مع وضوح تام يف اهلدف،والذي هو احلفاظ على املستوى الفصيح 

ويتصل هبذه القضية ،ويزيدها تفسريا ووضوحا العالقة القوية بني علم التصريف وعلم االشتقاق،وذلك مما ،28..."العربية
ومما يبني شرفه أيضا أنه ال يوصل : "يبني حاجة دارس العربية لعلم التصريف،وذلك ما يشرحه ابن عصفور باألمثلة يف قوله

،ألنه من "حنان" ترى أن مجاعة من املتكلمني امتنعوا من وصف اهلل،سبحانه بإىل معرفة االشتقاق إال به،أال
،ألنه من "سخي"وكذلك امتنعوا أيضا من وصفه ب.،من صفات البشر اخلاصة هبم،تعاىل اهلل عن ذلك"احلنة"احلنني،و
وامتنعوا أيضا من .عالء،ألنه أسع يف معىن العطاء،وأدخل يف صفة ال"جواد"،وهي الرخوة،بل وصفوه ب"السخاوية"األرض 

،وهي شيء يضعه الصائد لضرب من احليلة "الدرية"ألن أصله من -وإن كان من العلم،-،"الداري"وصفه ب
فكأن ما يقدمه الذي يريد أن يتوصل إىل علم شيء من األدلة،مبنزلة الدرية اليت يتوصل هبا إىل ختل الصيد .واخلديعة
،ومل "عامل"ووجهه أنه أجراه جمرى .،فغري معرج عليه،وال مأخوذ به"أنت الداريال هم،ال أدري،و :"فأما قول بعضهم.وخدعه

ومن أجل تلك األمهية .29. "ومن ال بصر له باالشتقاق جيوز استعمال هذه الصفات،يف حق اهلل تعاىل.يلتفت إىل أصله
أحقيته بالتقدمي على علم  اليت يؤكد عليها ابن عصفور لعلم التصريف يف الدرس اللغوي ،عرج يف مقدمة املمتع على 
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فقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غريه،من علم العربية،إذ هو معرفة ذوات الكلم،يف أنفسها،من غري "النحو،قائال
ومعرفة الشيء يف نفسه،قبل أن يرتكب،ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله اليت تكون له بعد الرتكيب،إال أنه .تركيب

دقته،فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له،حىت ال يصل إليه الطالب،إال هو قد تدرب،وارتاض أخر،للطفه و 
كتابه بدراسة "ومعلوم أن ذلك النهج يف تقدمي علم الرتكيب على علم التصريف هو هنج سيبويه فقد بدأ.  30"للقياس

ذي عاجل فيه القضايا الصوتية،وهذا املنهج الذي اتبعه قضايا الرتاكيب،فقضايا بنية الكلمة،مث ختم كتابه بباب اإلدغام ال
يساير أحدث االجتاهات يف التحليل اللساين لدى اللغوي األمريكي تشومسكي الذي رأى أن التحليل اللغوي جيب أن 

دف وهكذا تبدو أمهية تلك املداخل يف الدرس اللغوي عند ابن عصفور إذ هت.31"يبدأ من الرتاكيب فاملفردات مث األصوات
كان علم العربية من أجل العلوم قدرا،وأعظمها "إىل ترسيخ قواعد اللغة بغية احملافظة على القدرات اللغوية العربية،إذ

،وحنن نشري إىل ذلك من خالل تركيزنا على املنحى 32.."خطرا،إذ به تقوم لإلنسان ديانته فتتم صالته،وتصح قراءته
اللغوي البن عصفور الذي رأى يف كتاب املقرب أن حال علم النحو بدوره يف  التيسريي يف تعليم النحو وتعلمه يف الدرس
كانت أكثر املوضوعات فيه ال تربد غليال،وال حتصل لطالبه مأموال،وأهنا بني "زمانه ال تتجاوب ومأمول الدارس حيث 

لك  نقف مرة أخرى  ،إذ جيعلنا ذ33..."مطولة قد أسرف فيها غاية اإلسراف،وخمتصرة قد أجحف هبا غاية اإلجحاف
على رؤيته يف تبصر األفق املنتظر لدى دارسي العربية،وهو توجيه ضروري يف كل مرحلة من مراحل الزمن الثقايف العريب 

الغاية " املتواصل ،واليت من ضمن مسؤولياته احلفاظ على اللغة وقوانينها عرب نقل تعليمها لألجيال املتعاقبة انطالقا من أن
ومن الطبيعي أن يسعى النحو يف ...ا التعلم والتعليم كالمها هي استضمار السليقة بالنسبة للغة املقصودةاليت يرمي إليه

خمتلف العصور إىل الكشف عن أنظمة اللغة يريد وصفها وحتديد معاملها،متهيدا لتعليمها تعليما موصال إىل هذه 
،واعتمادا على ما استخلص من كالم ابن عصفور يف كتابيه املمتع واملقرب عن ولنا نتساءل بناء على ماسبق.34"السليقة

حال تدريس النحو وقواعد اللغة يف مؤسساتنا التعليمية،يف ظل األزمة اللغوية اليت تشهدها اللغة العربية املعاصرة،واليت 
حثون يبحثون عن حل ألزمة النحو العريب أرجعها بعض الباحثني إىل عدم متثلنا لعمق الدرس اللغوي املعاصر حيث راح البا

أنا نلحظ وجود اجتاهات على األقل،كل واحد منها يدعى أنه األنسب ملسرية النحو "يف املدارس اللسانية املعاصرة، طاملا
 :العريب وتطوره
شريح،ال جمموعة موضوع من موضوعات الوصف كالت"البنيوي،والذي ينظر إىل اللغة على أهنا)االجتاه الوصفي:االجتاه األول

 .،ومن دعاته متام حسان،وشوقي ضيف،ومهدي املخزومي"من القواعد كالقانون
االجتاه التوليدي،والذي يركز على الكفاءة اللغوية للمتكلم،وعلى الصيغة العقلية للغة،وممن هنجه الفاسي :االجتاه الثاين

 .وداود عبدهالفهري،ومرتضي باقر،مازن الوعر،وخليل أمحد عمايرة،وميشال زكريا،
االجتاه الوظيفي،والذي حيمل على عاتقه تطوير تعليمية النحو العريب،من أعالمه إبراهيم أنيس،وحممود :االجتاه الثالث

 .السعران،وعبد الرمحن أيوب،وأنيس فرحية
توكل،وطه عبد أمحد امل:الذي يدرس اللغة،وهي تؤدي وظيفتها بني متكلميها،ومن أعالمه:االجتاه التداويل:االجتاه الرابع

وهكذا يتضح أن دراستنا الوصفية ملنهج ابن عصفور يف كتبه اللغوية تتغىي سرب أغوار خطواته العلمية اليت تكون .35"الرمحن
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رؤيته العلمية يف تقدمي الدرس اللغوي حتقيقا ملستوى طموح دارسي اللغة العربية،واحرتاما ألهدافهم وغاياهتم،وذلك سعيا 
مبستوياته املختلفة منهم،وترميم العالقة الطبيعية بينه وبني طالبه ومريديه،وذلك يف سياق السؤال  لتقريب الدرس اللغوي

يقول الذي يشغل الباحثني املعاصرين عن أزمة تدريسه و ترسيخ قضاياه،ومتثل قوانينه،واستلهام قواعده قراءة وكتابة وفهما، 
يف خلق أزمة النحو يف اجملال الرتبوي  -بنسب متفاوتة  -ت ومما ال شك فيه فإن أسباب عديدة سامه:"أحد الباحثني

 :التعليمي،  أمهها 
وقد أدى هذا إىل سوء استغالهلا من قبل . القصور يف فهم وظيفة القواعد ، وعدم وضوح األهداف من تدريسها  - 1

يتم تدريسها بعيدا عن الغاية  فكثريا ما. املربني واملعلمني ، وإىل فهم قاصر حمدود لطبيعتها ، واهلدف من تدريسها 
 .املقصودة 

االفتقار إىل مادة حنوية تعليمية مناسبة ، يتم إعدادها للمتعلمني وعرضها عليهم يف ضوء جمموعة من املقاييس العلمية  - 9
 .ستخدموهنا  والرتبوية والنفسية ، منها ما خيص طبيعة املعرفة اليت تعد هلا هذه املادة ، ومنها ما خيص الدارسني الذين ي

 .سوء إعداد معلمي اللغة العربية ، وعقم طرائق التدريس املتبعة ، مقارنة مبا جيري يف تعليم اللغات عند الغربيني  - 2
نوع  -يف الكتب واملقررات التعليمية  -وإىل جانب ذلك كله ، هنا  طبيعة املادة النحوية املدرسة يف حد ذاهتا ، فهي 

فيها كثري من املصطلحات واحلدود والتفريعات اليت يعجز عن فهمها املعلمون ، فضال عن  من التحليل الفلسفي ،
 .36املتعلمني 

وهلذا تباينت املصنفات يف العربية،وتفاوت النفع هبا تباينا " وبناء على ما سبق فإننا إذا انطلقنا من قول أحد الباحثني
وسيلة إىل اكتساب امللكة اللسانية أبعدها عن اجلمود عن القواعد وتفاوتا كبريين،وكان أنفعها لطالب العربية،وأقرهبا 

واملصطلحات،وأكثرها عناية باألساليب،وإيراد الشواهد،وتبيني املقاصد،ووجوه تصرفات العرب يف األلفاظ واملعاين،مثل  
بأمثال  كتاب سيبويه،وغريه من مصنفات املتقدمني اليت مل يقتصر فيها على القواعد واملصطلحات،بل شحنت

وحىت ال خنطئ الوجهة من "ومن قول اآلخر .37"العرب،وأشعارها وعباراهتا على عكس مصنفات املتأخرين أو كثري منها
هذا املفهوم الذي حيدده العلماء  .البداية ، فيضيع الوقت واجلهد ، وجب حتديد املفهوم اإلجرائي ملصطلح تيسري النحو

ييس اليت تقتضيها الرتبية احلديثة عن طريق تبسيط الصورة اليت تعرض فيها تكييف النحو والصرف مع املقا:  كاآليت 
 . فعلى هذا ، ينحصر التيسري يف كيفية تعليم النحو ، ال يف النحو ذاته . القواعد على املتعلمني 

 هذا املفهوم وهذا هو املفهوم اإلجرائي الذي نتبناه ، وقد نبهت املدرسة اخلليلية احلديثة املصلحني واجملددين إىل 
( النظري ) النحو العلمي : منذ أكثر من ثالثني سنة تقريبا ، كما دعت الدارسني إىل ضرورة التمييز بني نوعني من النحو

يقوم :  (Grammaire scientifique analytique)فالنحو العلمي التحليلي (  .الرتبوي ) ، والنحو التعليمي 
،أما النحو الرتبوي . )...(على نظرية لغوية تنشد الدقة يف الوصف والتفسري ، وتتخذ لتحقيق هذا اهلدف أدق املناهج 

فيمثل املستوى الوظيفي النافع لتقومي اللسان ، وسالمة اخلطاب ، :  (Grammaire pédagogique)التعليمي 
ا حيتاجه املتعلم ،و خيتار املادة املناسبة من جمموع ما يقدمه النحو العلمي فهو يركز على م. وأداء الغرض ، وترمجة احلاجة 

إذن ، فالنحو العلمي شيء ، والنحو  )...(، مع تكييفها تكييفا حمكما طبقا ألهداف التعليم وظروف العملية التعليمية
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 موضوعية ، تراعي أهداف التعليم التعليمي شيء آخر ومنط خاص ، يتكون من مادة تربوية خمتارة على غرار أسس ومعايري
أمكننا أن نعود إىل كتبنا يف الرتاث اللغوي الستنباط عناصر املنهج  38."، وحاجات املتعلمني ، وظروف العملية التعليمية 

 التيسريي يف تعليم الدرس اللغوي،واختيار املداخل البيداغوجية األقرب إىل الدارس،وهكذا إذا رجعنا إىل مقدمات كتب ابن
عصفور،وإىل طريقته يف تناول الظواهر اللغوية أمكننا أن نستفيد ما ال حيصى من أسس هذا املنهج التيسريي ال حمالة،و من 
مواصفات هذا املنهج يف مقدمة املمتع عنايته بتقسيم التصريف الشيء الذي جيعل الدارس منطلقا منه قاعدة ضابطة 

هتا،وكأهنا األسئلة الكربى اليت يتجه للبحث عن أجوبتها متمثال لقواعدها،ويف لقضايا التصريف وظواهرها مقبال على تفريعا
ذلك تتبني طريقة ابن عصفور ومنهجيته يف تقريب الدرس اللغوي من الدارسني،واليت تعترب من أوىل األولويات املطلوبة يف 

وي العلمي للمعلومة مما يربز دور اللغة تعليمه،ويتضح ذلك من خالل النظر يف املفردات واملصطلحات ومسات الرتكيب اللغ
أحدمها جعل :والتصريف ينقسم قسمني:"يف تيسري القاعدة،ويف دفع الدارس إىل متثل الظواهر اللغوية،واستلهامها،يقول

 ضرب،وضرب،وتضرب،وتضارب،:الكلمة على صيغ خمتلفة،لضروب من املعاين،حنو
ومن هذا .،قد بنيت منها هذه األبنية املختلفة،ملعان خمتلفة"ضرب"حنوفالكلمة اليت هي مركبة من ضاد وراء وباء،.واضطرب

وهذا النحو من التصريف جرت ".زيود"،و"زييد"النحو اختالف صيغة االسم،للمعاين اليت تعتوره،من التصغري،والتكسري،حنو
على معرفة الزائد من  إال أن أكثره مبين.فلذلك مل نضمنه هذا الكتاب.عادة النحويني أن يذكروه مع ما ليس بتصريف

األصلي،فينبغي أن تبني حروف الزيادة،واألشياء اليت يتوصل هبا إىل معرفة زيادهتا من أصالتها،واآلخر من قسمي 
" قول"تغيري الكلمة عن أصلها،من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معىن،طارئ على الكلمة،حنو تغيريهم:التصريف

،الذي هو األصل،لو "قول"لوا ذلك،ليجعلوه دليال على معىن خالف املعىن الذي كان يعطيه،أال ترى أهنم مل يفع"قال"إىل
، "باع"،و"قال"،وحنوه،والقلب  "عدة"النقص  :وهذا التغيري منحصر يف.استعمل

فاء يف إىل حمل الالم،وكنقل حركة العني إىل ال" الث"و" شا "،وحنومها،والنقل كنقل عني"اتزن"،و"اتعد"وحنومها،واإلبدال، 
تبعا هلذا التقسيم جيعل علي بن "فخر الدين قباوة على ذلك بقوله. وقد علق د.39.."،على ما يبني بعد"بعت"و" قلت"حنو

أحدمها خاص بأبنية اجملرد واملزيد وحروف الزيادة،والثاين مقصور على اإلبدال والقلب والنقل :مؤمن كتابه قسمني اثنني
،وهي اخلطوط الكربى اليت 40"عرض مسائل للتمرين على ما قدمه يف قسمي الكتابمث خيتم الكتاب ب.واحلذف واإلدغام

فهو يقدم للقسم األول .ويف إطارها فرع كل قسم تبعا ملوضوعاته،وربطها برباط منطقي حمكم,بىن عليها تقسيم كتابه وترتيبه
لة هي بذكر األدلة اليت يتوصل هبا إىل معرفة زيادة احلروف من أصالتها،فإذا هذه األد

ومن هنا .41االشتقاق،والتصريف،والكثرة،واللزوم،ولزوم حرف الزيادة البناء،وكون الزيادة ملعىن،والنظري،واخلروج عن النظري:
يتضح أن مقدمة املمتع البن عصفور تتناول أقسام منهج التحليل الصريف عند علماء اللغة العربية القدامى،اليت جعلها 

املورفولوجية التصريفية،واملورفولوجية االشتقاقية،واملورفولوجية الصوتية هذا :يف ثالث أقسام كرمي زكي حسام الدين متمثلة.د
القسم الذي يهتم بدراسة األبنية العميقة أو املضمرة للصيغ الصرفية يف مقابل األبنية السطحية أو الظاهرة،والقوانني اليت 

،ويف أثناء ذلك أثار أمهية تقدمي الدرس اللساين العريب هذه الصيغ حتكم هذه األبنية إىل جانب التغريات الصوتية اليت تلحق
من خالل انفتاحه على الدراسات اللغوية املعاصرة إذ جيعل الطالب متمثلني للظواهر اللغوية من حيث إدراكهم لبعدها 
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إلعالل واإلبدال متفقا مع نرى منهج  النحاة القدماء يف دراسة اجلانب الصريف الصويت من خالل ظاهريت ا:"الكوين ،قائال
أحدث مناهج الدرس اللساين،ونعين به املنهج التحويلي التوليدي الذي يرى أن التحليل اللساين جيب أن يأخذ باجلانب 

وتلك جوانب ال ننكر أمهيتها يف التحفيز .42"العميق أو التفسريي،باإلضافة إىل اجلانب الظاهر أو الوصفي للظواهر اللغوية
لغوي العريب و اإلقبال عليه من خالل النظر املقارن،والذي ال يقل أمهية عن التحفيز بواسطة االطالع على على الدرس ال

األسلوب اجلديل يف كتب اللغة،وهي يف كتب ابن عصفور ظاهرة بارزة،و اليت ال خيفى دورها التعليمي يف تنشيط الدارسني 
حاطة مبختلف اآلراء حوهلا،مما يساهم يف ترسيخ القاعدة اللغوية من أجل اإلحاطة بالظاهرة اللغوية من جهة،ومن أجل اإل

فخر .يقول د. اليت تصبح ملكة و كفاية لغوية يستضمرها املتكلم و يوظفها يف خمتلف الوضعيات الكالمية إنتاجا وفهما 
فهو ميهد .طق اجلديلإن األساس الذي اعتمده ابن عصفور،يف تصحيح ما يرجحه،وإفساد ما يدفعه،هو املن:" الدين قباوة

مث ينطلق .ملوضوع كتابه بذكر األصول العامة اليت يستدل هبا يف املوضوعات الصرفية،ويبسط األصول موضحا هلا باألمثلة
املسائل الفرعية،خمتارا ما ال خيالف أصوله،من أقوال العلماء  -باالستناد إليها -بعد أن أرسى األصول العامة،ليبحث

ثرية يف كتاب املمتع،ألن املنطق اجلديل من مواصفات تقدمي مادته اللغوية،ومن أسس الربهنة على ،واألمثلة ك43"مذاهبهم
متكن ابن عصفور من علم التصريف،وقدرته على تقريبه عن طريق خمتلف األسئلة اليت قد تطرح لدى الدارس للكتاب،ومن 

فإنه منشأ من " امحر"حنو ".من أصل يدل عليهإنشاء فرع "واالشتقاق األصغر حده أكثر النحويني بأنه :" ذلك قوله
" هذا اللفظ مشتق من هذا"وهذا احلد ليس بعام لالشتقاق األصغر،ألنه قد يقال .احلمرة،وهي أصل له،وفيه داللة عليها

وذلك حنو ما ذهب .وذلك إذا كان تركيب الكلمتني واحدا،ومعنيامها متقاربني.من غري أن يكن أحدمها منشأ من اآلخر
وهي مما يوصف .اجلنون:األولق"ذلك ألن .ولق يلق،إذا أسرع:،يف أحد الوجهني،من أنه مأخوذ من"أولق"أبو علي يف  إليه

واحدة،ومعنيامها متقاربني،ألن اجلنون ليست السرعة يف " ولق"،و"،إذا جعلته أفعل"أولق"فلما كانت حروف.بالسرعة
بل يريد ".ولق"مأخوذ من " األولق"،ال مبعىن أن "ولق"مشتقا من "األولق"احلقيقة،بل يقرب معناها من معىن السرعة،جعل 

ويستدل على ذلك بأن العرب جعلت هذه .كذلك" ولق"حروفه األصول الواو والالم والقاف،كما أن" األولق"أن 
فيجعل .دةقريب يف املعىن من السرعة،فحروفه األصول الواو والالم والقاف،ومهزته زائ"األولق"و:األحرف دالة على السرعة

" األسود"يف اللفظ تقارهبما يف املعىن،ألن هذا االتفاق بني اللفظني وقع بالعرض،كاتفاق " ولق"و" األولق"سبب اتفاق
الذي يراد به " اجلون"الذي يراد به األبيض و " اجلون"،إذ ال جامع،من طريق املعىن،بني "اجلون"يف لفظ" األبيض"و

" مشتق"،وأحدمها ليس مبأخوذ من اآلخر،وقولك"ذا اللفظ مشتق من هذا اللفظه"فكيف جيوز أن تقول:فإن قيل.األسود
قد أخذ -يعطي أخذ أحدمها من صاحبه؟فاجلواب أن هذا على طريق اجملاز،كأهنما الحتاد لفظيهما وتقارب معنييهما

 .44"هذا أخو هذا،تشبيها هلما باألخوين:أحدمها من اآلخر،كما تقول يف الشخصني املتشاهبني
إذن بعض اخلطوات املنهجية  يف الدرس اللغوي البن عصفور،واليت وقفنا عندها من خالل بعض النماذج هذه 

متومسني فيها القدرة على أن تكون إحدى روافد املنهج التيسريي املطلوب يف تعليم القواعد اللغوية من اجل استضمار 
يف النحو الذي يوصل إىل هذه السليقة،كيف ينبغي  له أن " ريبالتفك امللكة اللغوية العربية ألننا باستمرار جتدنا منشغلني

 :،وهي(التالية)وأول ما يفرض علينا نفسه من صفات هذا النحو أن يكون موصال إىل القدرات .يكون 
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 .استعمال اللغة بطالقة دون التفكري يف كيفية الرتكيب -1
 .كشف اللبس يف التعبري امللبس -9
 .بالنظام اللغوي كشف اخلطأ يف ظل حدس -2
 .إدرا  عالقات اجلمل -4
 .45."إدرا  وحدة املعىن حني تؤديه مجل خمتلفة الرتكيب أو األسلوب -2

 
وال نبالغ إذا قلنا إن كل هذا كان من انشغال ابن عصفور يف تراثه اللغوي الذي مشل باإلضافة إىل كتاب املمتع كتاب 

إن الذي بني أيدينا من شروح ابن "صاحب أبو جناح.، يقول داملقرب يف النحو،وشرح اجلمل للزجاجي يف النحو أيضا
عصفور على اجلمل هو شرحه الكبري،وكتاب هبذا احلجم ال بد أن يتسع لكثري مما يريد أن يقوله مصنفه،وما يرغب يف أن 

النحوية يف هذا الكتاب يعرضه علينا من علمه وأفكاره يف جمال الثقافة النحوية،والذي نريد أن نقرره هنا هو أن حتليل املادة 
 :تتمثل يف جمالني واضحني

 .أوهلما حتليل احلدود والتعريفات
ففي اجملال األول نرى ابن ...وثانيهما حتليل املادة بصورة عامة،وما يتطلبه ذلك من تقسيمات  وتعليالت واحتجاج

 للبس أو غموض أو اعرتاض ميكن عصفور حني ميهد للباب بتعريف عام يعقبه بتحليل واف هلذا احلد حىت ال يدع جماال
قوله إعراب األمساء رفع :"، ومما نستدل به على منهجه يف هذا الكتاب قوله يف باب اإلعراب46"أن يوجه إىل ذلك التعريف

الفصل،اإلعراب يف اللغة اإلبانة عن املعىن،يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها،ومنه قوله صلى ...ونصب وخفض
عربت معدة الرجل،إذا تغريت،وقريب من :والثيب تعرب عن نفسها،أي تبني،ويكون أيضا مبعىن التغيري،يقال:سلماهلل عليه و 

أي " عربا أترابا:"ويكون أيضا مبعىن التحسني،ومنه قوله تعاىل.هذا املعىن أعربت الدابة يف مرعاها،إذا مل تستقر يف جهة منه
فقلت تغيري .ر الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراوأما يف اصطالح النحويني فهو تغيري آخ.حسانا

أواخر الكلم ألحترز بذلك عن تغيري ما ليس بآخر كالتغيري الذي يكون لسبب التصغري والتكسري،حنو 
 ،يف(عوامل ككيفية آخر أفعى)وقلت الختالف العوامل ألحرتز بذلك مما تغري آخره لغري اختالف .زييد،وزيود،وأسد

الداخلة عليها ألحترز بذلك مما يغري آخره الختالف العوامل :وقلت.الوقف،فإنه جيوز أن يوقف عليه بالياء والواو واأللف
رأيت :جاءين زيد،ومن زيدا؟ملن قال:من زيد؟ملن قال:الداخلة يف كالم آخر،وذلك يف االسم احملكي مبن حنو قولك

وهذا التغري يكون لفظا .د قد تغري الختالف العوامل يف كالم املستثبتمررت بزيد،فاآلخر من زي:زيدا،ومن زيد؟ملن قال
فيما آخره حرف صحيح أو واو ساكن ما قبلها إذا مل يضف إىل ياء املتكلم،ويكون تقديرا فيما كان آخره ألفا يف األحوال 

ينبغي أال يكون يف احلد :قلت فإن.الثالثة،أعين الرفع والنصب واجلر،وفيما آخره ياء مكسور ما قبلها يف الرفع واخلفض
تغيري الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لكان كافيا،ومل حتتج إىل قصر التغيري على اآلخر لدخل :حشو،وأن لو قلت

إن هذا التغيري بالعامل وإن كان بواسطة :والنون واإلعراب بسبب العوامل ميكن أن يقال" امرئ"عليه تغيري الراء من 
اعرتض بعض الناس هذا احلد بسبحان وسحر وأمثاهلا من األمساء اليت مل تتصرف ولزمت ضربا واحدا من وقد .اإلعراب
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وهذا االعرتاض فاسد،ألين مل أرد بالتغيري أحوال اآلخر من رفع إىل نصب أو إىل خفض بل .اإلعراب بعدم تغيري آخره
حلركة إىل السكون أو احلذف يف اجلزم،أال ترى أن اختالفهما من الوقف إىل احلركة أو من الوقف إىل احلركة أو من ا

اإلعراب إمنا دخل يف االسم بسبب العامل،وقد كان االسم قبل دخول العوامل عليه موقوفا غري معرب؟ وكذلك 
 47..."الفعل

،وتلك من  فهذه الصورة من التحليل والتقصي جلوانب املسألة تقدم لنا جانبا من منهج ابن عصفور يف حتليل املادة النحوية
مواصفات أسلوبه التيسريي يف تقريب القواعد النحوية يف ما وقفنا عليه من كتبه اللغوية،وهي تغري الدارس مبتابعتها لعمق 
مضموهنا وبساطة أسلوهبا،ولعله كان يدر  أن ذلك قادر على إكساب الدارسني واملتعلمني قواعد اللغة العربية مبا يستضمره 

قدرة على شرحها وترسيخها يف العقول والقلوب مبا أويت من أسلوب منطقي يتابع سنن اللغة  من فهم هلا وميتلكه من
علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من "وقواعدها منطلقا يف مشروعه ذلك من أن الدرس النحوي يف اللغة العربية هو

،هذا  48ما وضح ذلك يف كتاب املقربك..."استقراء كالم العرب،املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت تأتلف منها
الكتاب الذي ال خيلو من مواصفات منهجية كفيلة بأن تضع يدنا على منهجه التيسريي يف تقريب النحو من األفهام عن 
طريق تزويد الدارس باملصطلحات النحوية يف كل باب من أبواب النحو،وتقدميها يف أسلوب حتفيزي ينشط الطالب على 

ال "راستها من خالل املادة اللغوية أمثلة ونصوصا ،واليت ال خيفى دورها يف إكساب امللكة اللغوية،ولذلك اإلقبال عليها،ود
يفوتنا هنا التنبيه على براعة ابن عصفور يف عرض املادة النحوية،فهو حريص على أن خيتار لنفسه أسلوبا يتسم بالوضوح 

على جتنب الركاكة والضعف الذي يعيب الكالم،وهذه امليزة اليت  ولغة سهلة قريبة إىل أذهان متوسطي الثقافة مع مقدرة
وكالمه يف مجيع تأليفه سهل منسبك : توفرت لدى ابن عصفور أثارت انتباه بعض مرتمجيه فشهد له هبا حني قال

يفسر لنا  وباجلملة فيليق أن يكون كالمه مقدما على كالم غريه من املعربين من النحاة،ولعل هذا أيضا:وقال أيضا.حمصل
الشهرة اليت حظيت هبا مصنفاته يف املغرب واملشرق حىت عده بعضهم من أبرع من خترج على الشلوبني،وأحسنهم تصنيفا 

،وكل هذا من املواصفات املنهجية يف تراث ابن عصفور اللغوي، واليت نرى أحقية حضورها يف تعليم 49"يف علوم اللسان
مع مستوياهتم ومطالبهم يف دراسة النحو الذي يشكون عسر مناهج تقريبه  النحو ألبناء العربية من خالل التجاوب

وتطبيقه،فابن عصفور يعمل على جذب الدارس الستلهام القاعدة وامتالكها الستضمارها وتوظيفها حني تلتقي وتتماهى 
خصصه ابن عصفور لباب مع املادة اللغوية يف نصوصها املتنوعة،وللتدليل على ذلك نأخذ منوذجا من كتاب املقرب الذي 

تبيني الكالم وأجزائه،والذي تتضح فيه مسة أخرى من مواصفات منهجه التيسريي،وهي  تتصل بتفصيله يف احلدود 
إذ ال يكاد يرت  بابا من أبواب .حيرص على أن يسوقها يف مفتتح كل باب حنوي أو بني ثنايا أقسامه"  والتعريفات اليت

الكالم اصطالحا هو اللفظ :"،يقول50.."لتحديد دون أن يثبت له هذا احلد أو التعريفالنحو ميكن أن خيضع للتعريف وا
اسم وفعل وحرف،فاالسم لفظ يدل على معىن يف نفسه،وال يتعرض :املركب وجودا أو تقديرا،املفيد بالوضع،وأجزاؤه ثالثة

جزء منه،وال تدل على بعضه "الزاي"أن  زيد،أال ترى:ببنيته لزمان،وال يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه،حنو
لذلك،فإن وجد من األمساء ما يدل على زمان،كأمس،وغد،فبذاته ال ببنيته،أال ترى أن بنيتهما ال تتغريان 

لفظ يدل على معىن يف غريه ال يف :واحلرف.لفظ يدل على معىن يف نفسه،ويتعرض ببنيته للزمان:والفعل.للزمان
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أن اللفظ الذي هو جزء كالم إما أن يدل على معىن أو ال :الكالم هذه الثالثة خاصةوالدليل على أن أجزاء .نفسه
فإما أن يدل على معىن يف نفسه،أو يف غريه ال يف نفسه،فإن دل على معىن :وإذا دل.وباطل أال يدل،فإن ذلك عيب.يدل

فإن تعرض،فهو فعل،وإن مل :تعرضفإما أن يتعرض ببنيته للزمان أوال ي:وإن دل على معىن يف نفسه،.يف غريه فهو حرف
، ،ولعلين هبذا النص أكون قد عدت بذاكريت إىل بدايات النحو 51"فاألجزاء إذن منحصرة يف هذه الثالثة.يتعرض،فهو اسم

العريب،وكأين بذلك أريد أن أنبه على ضرورة إيالء  املستمع املتكلم املثايل مكانته يف قيادة امللكة اللغوية العربية على طول 
لزمن الثقايف العريب ألن هذا املستمع املتكلم املثايل كان ال يلحن،وكانت قواعد اللغة ومستوياهتا العلمية كفايات  ا

مستضمرة يف نفسه،تلك األجهزة اليت افتقدت لدى طالب العربية املعاصر،وعوضتها العربية املكتسبة عن طريق الرؤية 
مد محامفي دراسته املقارنة للمنهج بني النحو العريب واللسانيات احلديثة بلقاسم حم.املعيارية،وألجل ذلك توصل الباحث د

إىل أنه جيب النظر إىل املنهج النحوي يف إطار املنظومة العلمية للحضارة اإلسالمية املتكاملة،وعدم النظر إليه كجزء مستقل 
ركيزتني اثنتني مها السماع والقياس،ومها وأن املنهج املعياري الذي اتبعه النحاة قام على ..من حيث األصول واألهداف

كما توافر يف هذا .ينطويان يف جوهرمها على كل املبادئ اللغوية للمنهج اللغوي الذي نادت به الدراسات الغربية احلديثة
 املنهج املعياري كل مقومات املنهج العلمي من مشولية وموضوعية،كما استعمل فيه النحاة القدماء اآلليات العملية يف

وأن التزام القدماء باملنهج الذي سلكوه كان عن وعي تام .دراسة الظاهرة اللغوية،من مثل االستقراء،والتحليل،والتفسري
منهم،بأنه هو الوحيد الكفيل بتحقيق اهلدف الذي رمسوه،وهو هدف خيتلف عن هدف الدراسات اللسانية احلديثة،وهذا 

لفصحى اليت نزل هبا القرآن الكرمي،وإيصاهلا لألجيال القادمة،وهذا ما حتقق اهلدف هو احلفاظ على مستوى اللغة العربية ا
 .52فعال،وهو أكرب دليل على صواب املنهج

 :الهوامش
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 دراسة إحصائية ملدرستي مازونة ومجاجة أنموذجا- أهم علماء حوض الشلف 
 

 مجيد هارون /د
m.haroune@univ-chlef.dz 

 الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 

 عرض تاريخي لمدرسة مجاجة:
م  51والقرن  1يعود تاريخ نشأة الزاوية إىل القرن العاشر هجري هي من أعرف الزوايا العلمية يف والية الشلف،  :نشأتها

، حيث تأسست على يد صاحبها الويل 2بعد ما بنا الباي حممد الكبري املسجد والضريح على سيدي حممد بن علي أهبلول
املشهور بلدية الصاحل والعامل املبجل سيدي حممد بن علي أمحد بن عبد اهلل من علماء الشلف وصلحائها صاحب املقام 

 .4ويف عهده كانت تسمى بالقبة اخلضراء 3أم الدروع شرق والية الشلف
 : ظروف تأسيسها

وأشار " أهبلول"لقد كانت فكرة الزاوية من طرف سيدي أمحد بن يوسف امللياين ، فهو الذي لقب سيدي على بـ       
حيث التقى بسيدي أمحد بن يوسف بسيدي عبد اهلل  هـ ،51وذلك يف أوائل القرن  5عليه بفكرة بناء الزاوية يف جماجة

وابنه سدي امحد اللذان قاما باستقباله استقباال حارا لعظم قدرته، وعلو شأنه فتأصلت بينهم صداقة محيمية وكان يلقاه 
الشاذلية  معهم سيدي علي أهبلول االبن الثاين لسيدي حممد فأحبه أمحد بن يوسف، واهتم به اهتماما زائدا ولقنه الطريقة

وأرشده إىل تأسيس الزاوية مبجاجة كما سبق الذكر، فكانت عبارة عن قبة، حيث كان يعرف بسيدي علي أهبلول 
بصاحب القبة، وقد مسعنا رواية أخرى تنسب إىل سيدي احلاج إبراهيم الذي هو من ساللة سيدي أمحد بن بدر، يقول 

شرفاء وادي الشلف أعجب به الشاب علي وقدره كثريا، وعندما بعدما زار الويل الصاحل سيدي أمحد بن يوسف : فيها
فتبعه الشاب علي وبعد " ابق عل خري"غادر سيدي أمحد بن يوسف وادي الشلف نسي أن يودّع الشاب علي العبارة 

مسافة من السري التفت سيدي أمحد بن يوسف وراءه فوجد الشاب، فاندهش وصاح فيه قائال يا رجل من أنت؟ وملا 
انك مل تأذن يل باالنصراف فتبعتك بكل وفاء، ففهم : عين؟ عندها تقدم سيدي علي فاقرتب من الويل باحرتام وقال لهتتب

سيدي أمحد مقصود الشاب وقّدر شعوره، مث نزل عن دابته وقبله وقال له يف هذا املكان جيب أن تبين مقاما ختليدا لذكرى 
الوقت لقب سيدي بن بالبهلول وانشأ زاوية مباركة أحضنت أول شرفاء  شيخنا ، وستفلح رمحك اهلل يا ولدي، ومن ذلك

جماجة املعروفون سابقا باملطاطة وبقي سيدي حممد بن علي يرتأسها إىل أن تويف رمحه اهلل وخلفه يف رئاستها أخوه سيدي 
والية جباية، وزاوية سيدي حممد بن أبو علي، فهي زاوية قدمية اعتربه أصال لبعض الزوايا األخرى كزاوية أقبة ببالد القبائل 

 .6عودة بوالية غليزان لكون صاحبها رتبة السيدة عودة كما معناه من أهل املنطقة
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 :من أهم علمائها
  سيدي محمد بن علي أبهلول: 

 : نسبه ومولده -
علي، ينتهي نسبه إىل هو حممد بن علي اجملاجي املعروف بأهبلول، بن أمحد بن عبد اهلل بن يدّر بن حممد بن          

وذكر  .7احلسني بن فاطمة رضي اهلل عنهما ابنة الرسول عليه الصالة والسالم ، وزوجة علي بن أيب طالب كّرم اهلل وجهه
احلفناوي أن أصله يعود إىل اإلشراف احلسينيني باألندلس، وهذا ما أمجع عليه املرتمجون هلذا الويل ومنهم أبو حامد العريب 

وإهنم كانوا ملوكا هبا، حيث عّرف بالشيخ  8(ياقوتة النسب الوهاجة يف التعريف مبوىل جماجة)كتاب املشرف صاحب  
وولد عام  .9"كان أسالفه فهم رائحة امللك، فهو رضي اهلل عنه من بيوت امللوك:"حممد بن علي اجملاجي وقال 

قر زاوية جماجة، من أب يعّد مربيا ومعلما معروف م مبنطقة النخلة وهي قرية ال تبعد كثريا م5151للهجرة، املوافق لـ 541
 .10بربكة عظيمة ودعاءه مستجاب، وهو معروف يف مجيع أحناء املغرب

 :من أهم أعماله -
عرف سيدي حممد بن علي برباعته يف التفسري واشتهر ببيان العبارة وحذق اللغة العربية بفروعها، وهي علوم ساعدته       

ودة تفسريه ولعل تفوقه يف التفسري، يعود إىل متكنه من ناحية العلوم اليت هلا عالقة مباشرة بتلك على فهم القرآن الكرمي وج
 .اللغة والبيان واملنطق

 :الدور العلمي ملدرسة سيدي حممد بن علي
وملا يتم الطالب حتصيله العلمي يف هذه املرحلة إما أن ينصرف إىل  كانت زاوية جماجة تعىن بالتعليم الثانوي،

وقد كان  .الرعي والفالحة أو التجارة وإما أن يشق طريقه إىل تلمسان وفاس لتحصيل التعليم العايل على يد شيوخ مرموقني
: سعد اهلل عن هذه الزاويةقال الدكتور  11الشيخ أهبلول كثريا ما حيث طلبته النجباء على السفر لالستزادة من العلم

كانت مشهورة بعلمائها وطالهبا فكان أهل تلك النواحي ومنهم أهل مليانة يقصدوهنا للقراءة الثانوية قبل أن ينتشروا يف "
 .12"األرض حبثا عن املزيد من  العلوم يف مدينة اجلزائر وتلمسان وفاس وغريها

لصدارة بني مراكز الثقافة بل كانت الوسيلة الوحيدة لتثقيف وهنا ميكننا القول بأن الزاوية كانت حتتل مكانة ا
املعوزين والفقراء من أبناء الشعب، وكما قلنا من قبل عن الدور الذي لعبته الزاوية الصغرية املبىن الكبرية املعىن ملن أراد 

لصفر وتكون يف مرحلة الغوص يف جذور تارخيها، فقد أدت نفس أدوار بقية الزوايا عرب مراحلها ، فهي تبتدئ من ا
 .13ابتدائها حادة مث تندرج إىل أن تصبح قائمة بنفسها مث تنفرج وتنفتح على العامل حوهلا إىل أن تصبح مستقيمة

ومن خالل االطالع على كتب التاريخ وتراجم القطر اجلزائري، يتضح لنا العلوم اليت كانت تدرس يف الزاوية ولقد  
ألهنا فعال كانت عبارة عن معهد للدراسة، فقد  " املعهد الثانوي"اليت عرفت يف وقتها بـ كانت الوحيدة يف القطر اجلزائري

وتفسري ( ابن عطية)باإلضافة إىل تفسري القرآن بعدة كتب منها14كانت حتفظ كتاب اهلل عز وجل حفظا وتالوة وجتويدا
 (.الثعاليب)وتفسري ( السيوطي)
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 :مشاهير علماء المنطقة
 :أبو علي المجاجي -1

الشيخ الفقيه وارث علوم أخيه سيدي حممد بن علي، كان من العلماء العاملني والصلحاء الكاملني بلغ الغاية يف علم       
ويعترب هذا  15املنقول واملعقول، له حاشية على الشيخ خليل اختصر جدا ورآها الشيح احلفناوي عند بعض علماء شرشال

شهرة أخيه جعلت املؤرخني ينسبون هذه الزاوية إليه، دون أخيه املرتجم له وقد الشيخ مع أخيه من املؤسسني للزاوية ولكن 
 :مدحه وأخاه وأباه صاحل زمانه العالمة أديب الدنيا سيدي عبد اهلل بن حواء الرقيق بالتصغري فقال

 وبذوي العلوم والعناية        والرقي في معارج الوالية                       
 سيدنا علي البهـــــلول           ووارثيه الجلة الفحولذ                       
سيد حممد بن علي اجملاجي وأخاه سيدي أبا علي ومن ذريته املزايا العديدة والفضائل املديدة الشيخ : ويعين بوارثيه

فله زاوية يقصدها املتعلمون واملضرون مث صار أمرها إىل ولده  سيدي هين الذي تشد له الرحال وختضع له رقاب الرجال ،
قاضي القضاة على دائرة األصنام قاطبة الشيخ السيد حممد وله جاء معترب وكلمة نافذة ومهة عالية وملا مات خلف أوالد 

السيد أمحد أحبة وبنوا أهله خنص منهم بالذكر الفاضل اجلليل والشريف األصيل صاحب الفضائل باش آغا جماجة 
طراز "الشريف وصنوه املبجل احملرتم السيد مصطفى النائب املايل وقد مجع أحدهم مشائلهم وفضائلهم يف منظومة مساها 

 . 16بيتا 51الديباجة احملمولة يف حماسن جماجة واليت تضم 
 :عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي -2

وينحدر من ساللة الشيخ أمحد بن القاضي الغربيين الزواوي املدعو  هو عبد الرمحن بن عبد القادر الراشدي اجملاجي       
بوقطاش شيخ جبل كوكو يف منطقة جباية وبالضبط أربعاء نايت إيراثن من أعيان بيوتات اجلزائر والذي هاجرت عائلته إىل 

ري وكان أكرب من جماجة بعد غزو بربروس جليجل حيث ولد الشيخ يف جماجة وفيها ترعرع ونشأ يف القرن العاشر هج
هجري ومنه نرجع أنه ولد بعد هذا التاريخ، حيث تلقى تعليمه  541شيخه حممد بن علي أهبلول اجملاجي الذي ولد 

الثانوي يف هذه الزاوية مث دخل تلمسان وفاس، حيث تلقى فيهما تعليمه العايل مث عاد إىل بلدته جماجة يبث العلم ويصنف 
وهو كتاب يف فقه املغارسة  كما " التعريج يف ذكر أحكام املغارسة والتبصري والتوليج"تابالتصانيف، ومن بديع تصانيفه ك

ألف إعانة أهل الفضل والصالح على قراءة ما شرحه العارف باهلل األحاديث الصحاح، حيث زوده بكثري من التعريفات 
 .طى املؤلفني املالكيةالفقهية ويعد هذا الكتاب تكملة لعمل الشيخ أيب محزة ومواصلة السري على خ

وأما عن تاريخ وفاته فالوحيد الذي ذكر ذلك حممد البشري ظاهر األزهري يف كتابه اليواقيت الثمينة يف أعيان 
مذهب علم املدينة نقال عن كتاب فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار أهل القرن احلادي عشر للعالمة الشيخ مصطفى 

 .17هـ5101سنة بن فتح اهلل نزيل مكة وهي 
ميكن القول أن زاوية سيدي حممد بن علي أهم األقطاب الثقافية واحلضارية اليت يسعى القائمون عليها ملنحها مكانة الئقة 
هبا يف نشر العلم واملعرفة، وقد كان اهلدف من إنشاء هذه الزاوية نشر الدين اإلسالمي وتوحيد العباد إىل عبادة اهلل تعاىل 

اإلسالم والعمل هبا، والرتغيب يف حمبة اهلل وحكم اجلهاد والرباط وفضائله ووجوب حفظ اجلوارح الظاهرية  والتعريف بقواعد
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والباطنية من املخالفة وتلقني أصول الطريقة الشاذلية لرتبية املريدين، وقد ساهم هؤالء العلماء حبق يف بناء الوطن بثقافاهتم 
تسيري يف كل اجملاالت إلنارة معامل اهلدى لألمة، حيث تركوا ورائهم أعماهلم إذ كانوا رجال علم وفكر وإفتاء وتأليفا و 

 .اخلالدة اليت ال تندثر وال متوت، بل تزداد قوة وحياة
 :تأسيس مازونة

و الدليل على  "مارمول"على حد تعبري  18"تأسيسها يعود إىل الرومان" تأسيسها غامض لكن ما هو متفق عليه أنّ     
هذا قد برهن عنه املؤرخون بوجود أثار وقطع من الّنقود الّرومانية باملنطقة، حيث جند هذا األخري قد صال وجال باملغرب 

 .19"رآه من اآلثار الرومانية و الّلوحات املنقوشة"واعتمد يف حكمه على ما  51العريب يف ق 
أهنارها وبساتينها اخلالّبة وأسواقها العامرة " إذ حتدث عن . ه. 141 سنة قد وصفها بالّتفصيل املؤرّخ اإلدريسي املتوىف   

منذ قرون خلت، فالبحوث اإليكولوجّية تؤكد   20"ومساكنها اجلميلة ممّا يؤّكد أّن املدينة كانت عامرة وقد عرفت تطّورا
 س ابن خلدون أقّر لنا أّن مازونة قد أّسسها عبد الرمحن منديل رئي" هذا، إذ نلفي 

،وهو ما يؤّكده لنا بن يوسف  22"111أّسست على حّد قول أبوراس يف حوايل " و. 21"تقريبا 50يف القرن (* مغراوة)
لكن يف حقيقة األمر هذا كّله .23" ممّا يؤكد وجودها قبل هذا الّتاريخ 111حّطمت سنة   مازونة"الزيايت حيث أّن 

 .  ونة غيورة على مسعتها لذا فهي ختفي أسرارها إىل األبديسوده نوع من الغموض وكأّن املدن العتيقة مثل ماز 
 : المدرسة الفقهية بمازونة صرح علمي-2

اشتهرت مازونة منذ أقدم العصور مبدرستها الّدينية املتخّصصة يف الّدراسات الفقهية، كما أهّنا ُعرفت بكثرة جمالسها     
ولعّل أهّم شيوخها حممد أبو طالب بن عبد الّرمحن بن حمّمد املعروف بابن الّشارف املازوين،  وجنابة طلبتها وقرحية أشياخها،

 :حاضر فيها و درس هبا أمثال"ومنهم كذلك حمّمد بن علي السنوسي ومنهم من 
 الشيخ القطب املشهور سيدي حمّمد امليسوم  -
 (مدّرس مبدينة فاس املغربية)الشيخ الكّتاين -
وغريهم كثريون، حيث منهم من هو من قسنطينة ووجدة وندرومة ...والشيخ بسودة املغريب الشيخ بلغيث -

فمنهم من عمد على شرح خمتصر اخلليل ومنهم من عمل "فالكّل حسب ختّصصه،. 24..."وتلمسان والغزوات
 . 25"على القضاء واألحكام والبعض اآلخر يشتغل على الفرائض

دّرس هذا "على يد سيدي حمّمد بن الشارف و. ه.5105أنّه جزء منه سنة  عمدت هذه املدرسة مبسجدها على     
وخلفه جنله الذي ترك هو اآلخر خلفه ابنه حمّمد أبو طالب عبد الّرمحن . ه.5514سنة إىل أن تويف سنة  14األخري به 

سنة ( لباي عثمانا) ، فاملدرسة مازالت حتتفظ باجلزء الثاين من صحيح مسلم كمخطوط أهداه 26(وابنه سيدي هيّن 
اليت أمكننا معاينتها كسّتة       ( األصلّية)لشيخ املدرسة كما أهّنا الزالت حتتفظ خبزانة من املخطوطات الّثمينة. ه.5050

 .27"الزالت حتتفظ مبقعد أثري تركي قدمي"أجزاء كبرية احلجم لشرح صحيح البخاري ومسلم، كما أهّنا 
 
 



 2710 يسمبرد                                          1 العدد 1 المجلد                                        أمارات مجلة
 

مجيد هارون                                               122 

 

 : من أهم علمائها
 بن عبد الرحمن محّمد أبو طالب : 

هو شيخ املدرسة املعروف باسم الّشارف املازوين، وهو من أشهر شيوخ املنطقة عدا أنّه الوريث الّشرعي للمدرسة، أسرته    
أبو طالب حمّمد بن علي :"معروفة بالّشرف التزال عائلة هيّن اىل يومنا هذا حتتفظ بشجرته الّشريفة وهي على الّنحو اآليت

ن بن حمّمد املعروف بابن الّشارف بن أمحد بن علي بن عبد العزيز بن علي بن منصور بن حممد ابن عمر بن عبد الّرمح
البلداوي ابن حممد بن عبد اهلل بن موسى بن مسعود ابن احلسن بن سليمان بن ابراهيم بن عيسى بن حممد بن أمحد بن 

بن احلسن بن علي بن أيب طالب بن فاطمة الزهراء بنت  إدريس األصغر بن ادريس األكرب بن عبد اهلل الكامل بن احلسنني
 ".أوراق املخطوط املتعّلقة باألصول"وهناك نسخة من إحدى . 28"الرسول صلى اهلل عليه و سلم

إّن املصادر املتاحة واملتّوفرة لنا ال تذكر تاريخ ميالد الشيخ أبو طالب حمّمد بن عبد الرمحن املازوين بالضبط، ولكّنها     
عاما، فقد كان من  551كما تذكر نفس املصادر أنّه تويف عن عمر يناهز . ه.5055فق على تاريخ وفاته وهو عام تتّ 

:" وهذا ما يؤّكده الشيخ السنوسي املّكي قائال. ه.5515املعّمرين وبعملّية حسابية بسيطة ميكننا ترجيح ميالده إىل سنة 
، وتعّلم مبادئ 29"ه أواخر املائة احلادية عشر أومقارب األّول الثانيةكان مولد أيب طالب على ما أخربين به أحد أصحاب

القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي على يد والده علي حمّمد بن عبد الّرمحن مبدرسة مازونة، وهي املدرسة اليت أّسسها 
إىل بعض املواقف التابعة له إذ ترتّكب من مسجد جامع للّصالة إضافة . ه.5105جّده األعلى حمّمد بن الشارف سنة 

 .اليت كانت تستعمل إليواء الطلبة
مث تلقى عن شيوخ مازونة اليت بلغت شهرهتا يف ذلك الوقت اآلفاق، وصفت بكوهنا مازونة بلد الفقه بالقطر اجلزائري،     

والبعض اآلخر و اشتهر شيوخها بالتخّصص، فبعضهم ختّصص يف شرح خمتصر اخلليل، والبعض يف القضاء واألحكام، 
ومعروف بتخّصصه وال يعرف سواه، إاّل أّن املقصور عليه هو حّجة فيها كما قال  مقصور على الفرائض، وكّل مشهور

أبوراس الناصري، كما تلّقى رواية احلديث الّنبوي الشريف وإسناده عن الكثري من علماء العصر، أشهرهم شيخ اجلماعة 
 .عدون، فكان يُروى عنه ثبته املعروف، كما كان يُروى عن الشيخ ابن علي الّزواويباجلزائر أبو عبد اهلل حمّمد ابن ج

 :أهّم أعماله العلميــة -3
اعتبارا أّن أبا طالب حمّمد بن علي املازوين هو الوريث الشرعي ملدرسة مازونة اليت ورثها أبا عن جّد، فقد نّصب فيها     

و كانت له حلقة علمّية متمّيزة حافلة بالطّلبة، وكان يدّرس طلبته الفقه، خمتصر خليل، وشرحْي اخلرشي  للتدريس مبّكرا،
 .والّزرقاين، كما كان يدّرسهم الرّقائق ورواية احلديث وحفظ الّسند

الّناس له، قد تعّجب أبوراس الّناصري من حلقة شيخه أبو طالب املازوين، ومن كثرة تالميذه ومن شعبّيته وحّب     
 .وإقباهلم عليه؛ لكّنه مع ذلك يف كفاءة تالميذه ويف طريقة تدريسه

أبوراس الّناصري املعسكري صاحب الّتآليف الكثرية اليت جاوزت : خترّج على يد أيب طالب علماء كثريون لعّل أشهرهم    
ه حمّمد بن علي الّسنوسي نزيل جغبوب املائة، وصاحب كتايْب عجائب األسفار واحللل الّسندسية وغريمها   ومن تالميذ

بليبيا، أخذ عنه يف الفقه وروى عنه ثبته املعروف، ومن أشهرهم أيضا عّدة بن غالم اهلل حمّمد امليسوم أمحد بن الّشارف بن 
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وبة ما عدا ؛ لكّن حمّمد أبو طالب املازوين اشتهر بقّلة النتاج والّتأليف، وال نعرف أنّه قد ترك آثارا مكت...و غريهم تكوك
جّند الباي الرّتكي حمّمد . ه.5011حاشية علي اخلراشي، كما ساهم الشيخ يف حماربة الغزو الّصلييب اإلسباين ففي سنة 

الكبري باي معسكر آنذاك عسكره ووضع العلماء يف طليعة احملاربني ضّد اإلسبان؛ ألنّه كان يعرف مكانة العلماء لدى 
د الكبري إىل قيادة الرّباط، وجعله أمريا على الطّلبة رفقة الّشيخني حمّمد بن املوفق بوجالل  و العاّمة، وقد أضافه الباي حممّ 

 .الطاهر بن حوى القاضي مبعسكر خاصة وأّن الطّلبة أصبحوا يشّكلون فرقة عسكريّة كبرية
 :خاتمة
لقد أعطت احلواضر الثقافية دفعا جديدا للحركة العلمية والثقافية يف املغرب اإلسالمي قاطبة واجلزائر خاصة خالل      

العهد العثماين، حيث كان لشخصيات يف تلك الفرتة على مرافق منحت حياة الطمأنينة وشجعت على روح التعليم، 
ر فكانوا يبيتون فيها وكل حاجاهتم متوفرة من مسجد ومكتبة وساحة فكان الطلبة ال جيدون عسرا وال حيسون مبشاق السف

 .وهبذا ميكن أن تكون احلواضر عبارة عن جامعات أو معاهد ما أكسبها شهرة أكرب
وأهم ما كانت تدرس فيها من علوم عالوة على حفظ القرآن وترتيله والصحيحني واملختصر خليل، ولكن ما أعيب      

قافية خاصة مليانة وزاويتها أهنا اقتصرت على تعليم القرآن وتفسريه فقط، دون التطرق إىل العلوم على بعض احلواضر الث
 .األخرى

ولكن بالرغم من ذلك اكتسبت هذه احلواضر شهرة علمية بفضل خترجيها خلرية الشيوخ والعلماء الذين سامهوا     
ورهم يف جمال اجلهاد، فقد محلوا السيوف وكانوا يف الصفوف بكتاباهتم بالنهوض بالرتاث وإثراءه بتأليفهم كما ال ننسى د

األوىل لدفع الغزو  اإلسباين خاصة فلم يكتفوا بسالح القلم فقط، فقد كان هلم التضحية واجلهاد، وهكذا فقد غطت 
ة مشس ونور وتارة احلواضر الثقافية سحابة سوداء مظلمة واختفى دورها رغم ما قام به علماءها  لكن سنة اهلل يف احلياة تار 

غيوم وظلمات وأخريا هاهو دور احلواضر بدأ يسطع من جديد وهاهم أبناؤها عادوا إىل الطريق املستقيم اليت رمسها آباؤهم 
يف أبناءها وظننا إنشاء اهلل لن خييب، ويف األخري ميكن القول أن احلواضر الثقافية ستعود كما كانت وسينتشر العلم والنور 

 .والظالم حبول اهللوخيتفي اجلهل 
 :الهوامش
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 .54ص-1ص 5521-اىل منتصف القرن احلايل 51دور مازونة يف احلركة العلمية و الثقافية من منتصف القرن  -موالي بلحميسي 24
 .01ص-فتح اإلله -أبوراس الناصري 25
 .55ص-0111-اجلزائر -ط مكتبة الرشاد للطبع و النشر و التوزيع-ثغر حريب و مركز إشعاع حضاري/ مازونة عاصمة الظهرة  -جنان الطاهر  26
 أنظر امللحق  27
 (. خمطوط باملدرسة)كتاب األصل املازوين . 0خمطوط ج 28
 .البذور السافرة(/ خمطوط)كي الشيخ السنوسي امل 29



 


