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  امللخص
يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة مرتكـــزات النظـــر النحـــوي وخصائـــصه عنـــد الرضـــي   

 وقـد تـّم تقـسيمه إلـى قـسمين، ُخـصِّص األول       االستراباذي في شرحه لكافيـة ابـن الحاجـب،        
  .لبحث مرتكزات النظر النحوي، والثاني لبحث خصائص النظر النحوي

خلص البحث إلى أن الرضي اعتمد على األصول النحويـة التـي رّسـخها النحويـون فـي                  
تقريــره للنحــو وأحكامــه، وعمــل علــى توســعة عمليــة االحتجــاج، فكــان ذا قــدرة كبيــرة علــى   

والعـــرض، واالختيـــار، بـــل إن الملمـــح المميـــز عنـــده هـــو وعيـــه بمـــذاهب النحـــاة، النقــاش،  
وخالفــاتهم، رغــم كثرتهــا وتــشعبها، فكانــت لــه انفــرادات وتحلــيالت خفيــة، اســتحقت البحــث   

  .والدراسة

  :المقدمة

يتناول البحث بالدراسة مرتكـزات النظـر النحـوي وخصائـصه عنـد الرضـي               
فية؛ وقد تّم اختيـار هـذا البحـث لمجموعـة           شرح الكا : في كتابه . *االستراباذي

  : من األسباب وهي

دراسة مرتكزات النظر النحوي تعني الوقوف علـى أسـس التفكيـر النحـوي               .1
  .عند العرب؛ وبالتالي أسس التقعيد وفلسفته

                                                 
  .م2005ظة لجامعة اليرموك جميع الحقوق محفو©  *
لعربـي، إّال أن المـصادر ال تـسعفنا بـالكثير عـن حياتـه، اكتفـت معظـم               الرضي االستراباذي هو أحد أبـرز أعـالم النحـو ا             *

ــه  – رحمــه اللــه  – مــن كتــب عنــه الــسيوطي   أكثــرالمــصادر بــذكر لقبــه وتــاريخ وفاتــه فقــط،     الرضــي اإلمــام  " فــي قول
) 1/567 :1964،الـسيوطي (: انظـر ". لقبه نجم الدين لم أقف على اسمه وال على شيء من ترجمته           .... المشهور  

   ).134 /2: 1955البغدادي، (و.  )217 :1972 بادي،آالفيروز  ( انظر كذلكو،
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أمــا اختيــار الرضــي االســتراباذي فــي شــرحه لكافيــة ابــن الحاجــب ميــدانًا       .2
ظريـة النحويـة عنـد الرضـي مـن          للبحث؛ فيعـود للرغبـة فـي الكـشف عـن الن           

خالل شرحه لكافية ابن الحاجب ؛ألن مـا قدمـه مـن جهـد فـي هـذا الكتـاب             
ــا وحــسب ،وإنمــا كــان         ــا و محقق ــم يكــن جامع ــز و إبــداع ،فهــو ل ــه تمي في
مـــصنفا ومحلـــال وناقـــدا لغويا،فكانـــت لـــه اختيـــارات جمة،ومـــذاهب انفـــرد  

وكانــــــــت لــــــــه أيــــــــضا مــــــــستدركات ).567/ا: 1964الــــــــسيوطي،(بهــــــــا
 ).1/567: 1964السيوطي،(

وتأتي هذه الدراسة لتخصيص بحث النظر النحوي عند االسـتراباذي مـن            
لتضيف بعدا منهجيا جديدا فـي دراسـة النظريـة           حيث المرتكزات والخصائص؛  

النحويــة عنــد الرضــي ،إضــافة لمــا قدمتــه بعــض الدراســات التــي تناولــت فكــر       
 . الرضي مثل رسالة الدكتور أمير توفيق 

م البحــث إلـى قــسمين، يتنـاول األّول مرتكــزات النظـر النحــوي عنــد    وينقـس 
وجــاء هــذا التقــسيم . الرضــي، ويــدرس الثــاني خــصائص النظــر النحــوّي عنــده 

  .نتيجة مباشرة للقراءات المتكّررة في شرحه، وتحليل كثير من المسائل

   مرتكزات النظر النحوي-:القسم األول

ي وبنــاء القاعــدة علــى مجموعــة اتكـأ الرضــي فــي عمليــة االســتدالل النحــو 
 –مـــن المرتكـــزات، هـــي نفـــسها التـــي اتكـــأ النحويـــون عليهـــا ؛ إّال أن الرضـــي   

 عمــل علــى توســعة عمليــة االســتدالل، وتفعيلهــا، وتطويرهــا، إْذ  -والحــق يقــال
القـراءات،  : أضاف إضافات كثيرة لعل أبرزها، توسعة عملية االحتجاج لتـشمل         

 ويمكــن - كــرم اللــه وجهــه   -م اإلمــام علــي  والحــديث النبــوي، والــشعر، وكــال   
  :حصر هذه المرتكزات بما يلي

  .السماع النحوي .1

 .القياس النحوي .2

  .التعليل النحوي .3



 الجراح
 

 

215 

وقد درس الباحثون متقدمين ومحدثين هذه  المرتكزات ، ولـيس الهـدف        
ــا القـــصد هـــو إبـــراز خـــصوصية هـــذه     ــا هنـــا التكـــرار، وإنمـ مـــن بحثهـــا وذكرهـ

ــد الرضــى، وكي   ــم      المرتكــزات عن ــر الحك ــاء القاعــدة، وتقري ــا فــي بن ــة توظيفه في
النحوي، لذا َسُيْكَتَفى هنا بالتعريف لهـا بنـوع مـن اإليجـاز، ثـم بعـد ذلـك إبـراز                     

  .دورها في تقرير األحكام النحوّية

 :السماع النحوي. 1

مــا لــم يــذكر فيــه قاعــدة كليــة مــشتملة  "الــسماع فــي االصــطالح النحــوي  
تـرد  " الـسماع "والواقـع أّن لفظـة      ).107ص: 1987الجرجـاني، "(جزئياته على

في االصطالح النحوي بمعنيين بينهما خـصوص وعمـوم، أولهمـا وهـو المعنـى               
ــام للــسماع  ــا        : الع ــي يمكــن االعتمــاد عليه ــا ورد مــن األســاليب الت وهــو كــل م
ويطلـق فيـه الـسماع      : وثانيهما وهـو المعنـى الخـاص للـسماع        . واالحتجاج بها 

صيغ المستعلمة في االحتجاج النحـوي ولكنهـا فـي          على نوع من األساليب أو ال     
ــا قياســّية، أي         ــشروط التــي يمكــن أن تجعله ــم تــستوف ال نظــر بعــض النحــاة ل
تـــستنبط منهـــا أقـــوال تعـــد عنـــصرًا هامـــًا لتـــشكيل قاعـــدة كليـــة تـــشتمل علـــى  
جزيئاتها، فيرى النحـاة فـي مثـل هـذه األسـاليب والـصيغ عـدم صـالحيتها لبنـاء                    

ق غيرهــا بهــا، وإنمــا يوقــف فيهــا علــى مــا ورد ، فــإذا        األحكــام عليهــا وإلحــا  
ــه ال         ــه ســماعي فإنمــا يعنــون بــذلك أن ــًا أو صــيغة مــن الــصيغ بأن وصــفوا تركيب

  ).286ص: 1992حمودة،(يصلح ألن يقاس عليه غيره أو أن يلحق به غيره

ويلحــظ أّن الرضــي قــد التــزم بهــذين المعنيــين للــسماع فــي تقريــره للحكــم 
" المـستثنى "اله لألول أكثـر، ومـن ذلـك مـا ورد فـي بـاب                النحوي، فكان استعم  

، فـــالكوفيون جـــوزوا تقدمـــه علـــى    "تقـــدم المـــستثنى "وتحديـــدًا فـــي مفـــردة   
ــه والحكــم معــًا، ولكــن الرضــي رفــض هــذا لعــدم الــسماع يقــول        : المــستثنى من

وّجوز الكوفيون فـي الـسعة تقـدم المـستثنى علـى المـستثنى منـه والحكـم معـًا                 "
ربني القــوم وكــذا جــّوزوا تقــديم المــستثنى فــي المفــرغ علــى   نحــو إال زيــدًا ضــ
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الحكم نحـو إال زيـدًا اضـرب واألولـى مـذهب البـصريين لعـدم سـماع مثـل هـذا                      
ويمنعه القياس أيضًا وذلك ألن المستثنى أخرج من المستثنى منه في الحقيقـة             
أو ال كمــا ذكرنــا ثــم نــسب الحكــم إلــى المجمــوع وهــو فــي الظــاهر مخــرج مــن   

أيضًا ألن الظاهر أنك أخرجت زيدًا من حكـم المجـيء فـي قولـك جـاءني        الحكم  
القوم إال زيدًا وإن لم يكن فـي الحقيقـة مخرجـًا منـه ومرتبـة المخـرج أن يكـون               
بعد المخرج منه فكان حقه أن يجيء بعد الحكم والمستثنى منه معًا لكن جّوز              

  ) . 1/228: 1979االستراباذي،(لكثرة استعماله

ــه      إذًا فالــسما ــًا يمنعــان تقــدم المــستثنى علــى المــستثنى من ع والقيــاس مع
وبناًء على ذلك قّرر الرضي عدم تقدم المستثنى علـى المـستثنى منـه والحكـم                .

  ).2/335: 1988(و هذا هو الذي قال به سيبويه. معًا

وهنــاك شــواهد كثيــرة، تثبــت مــدى احترامــه للــسماع فــي عمليــة تقريــر          
اني للسماع فأمثلته أقل من األول، ومن ذلك ما         أما المعنى الث  . الحكم النحوي 

ذكره في وقوع المصدر حاًال، فهناك مصادر وقعت أحواًال سماعًا فهذه تحفظ             
ثم اعلم أّنه ال قياس في شيء مـن المـصادر           : "وال يقاس عليها، يقول الرضي    

التــي تقــع حــاًال بــل يقتــصر علــى مــا ســمع منهــا نحــو قتلتــه صــبرًا ولقيتــه فجــأة  
والمبرد يـستعمل القيـاس فـي المـصدر الواقـع حـاًال             …  وكلمته مشافهة  وعيانًا

إذا كان من أنواع ناصـبه نحـو أتانـا رجلـًة وسـرعًة وبطـأ ونحـو ذلـك، وأمـا مـا                 
لـيس مــن تقــسيماته وأنواعــه فـال خــوف عليــه فــي أنـه ال يقــاس عليــه فــال يقــال    

ــسماع      ــدم الــ ــك لعــ ــو ذلــ ــاء ونحــ ــحكًا أو بكــ ــاء ضــ ــتراباذي،"(جــ : 1979االســ
1/210.(  

إذن مجــيء هــذه المــصادر حــاًال أمــر مقتــصر علــى الــسماع، ومــا جــاء بــه   
ومن استعماالته للـسماع المـرادف للـشذوذ    . المبرد أمر يدحضه عدم السماع    

مــن الظــروف المقطوعــة ) واعلــم أن المــسموع": (الظــروف"قولــه فــي مبحــث 
ن عبر اإلضافة قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل ودو           
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وأول ومـــن عـــل ال يقـــاس عليهـــا مـــا هـــو بمعناهـــا نحـــو يمـــين وشـــمال وغيـــر  
  ).2/101 :1979،االستراباذي"(ذلك

الـشاهد فـي علـم النحـو        "وهذا كلـه يـدل علـى أن الرضـى أيقـن تمامـًا أن                
والـذي يقـرأ الكتـاب مـن أولـه إلـى            ).  146ص1991،ا لطنطـاوي  " (النحو هو

قــرآن الكــريم وكــالم العـــرب    آخــره يقــف علــى شــواهد نثريــة مستفيــضة مــن ال       
كــّرم اللــه  –المعتــرف باالحتجــاج بهــم، والحــديث الــشريف، وقــول اإلمــام علــي     

  . وشواهد شعرية-وجهه

 :القياس النحوي. 2

، *اعتمد الرضي في تقريره لكثير من مفردات النحو وأحكامه على القيـاس   
 وذلك بأن يقيس مفردة على أخـرى، وكـان يراعـي أصـول القيـاس وأحكامـه فـي                  

عملية القياس هذه، فلم يكن يقيس على الشاذ المخالف لمـا عهـده العـرب فـي                 
كالمهم، وقد اتكأ في قياسه على السماع تماما، فكان يقـيس علـى  المـسموع               

" الكنايـات "وفـي  بـاب        .  غير  الشاذ، فيحمل  مالـه  نظيـر  علـى  نظـــــيره                 
  مثال  جيد،

إذا كانـت  " كم" أن -اة من قبلهكما قّرر النح–قرََّر " كم"ففي حديثه عن   
) عـشرين (استفهامية تعمل فيما بعدها النصب فتصبح تمييزًا لها، قياسًا علـى            

الخبريـة فإنهـا    " كم"وما شابهها من األعداد المنونة التي نصبت تمييزها، أما          
قيست علـى األعـداد مـن ثالثـة إلـى عـشرة ووجـه الـشبه أن كـًال منهمـا يـضاف                        

  ).98-2/97: 1979،االسترباذي.( فيه الجرإلى االسم بعده فيعمل

                                                 
  : النحو كله قياس، يقول الكسائي   *

  إنما النحو قياس يتبع               وبه في كل علم ينتفع 
حمل غير المنقول على :"وهو في عرف النحاة ) . 2/267: 1981القفطي،(،  و)2/164: 1964السيوطي،(

  ).1/357: 1990ابن جني،(،و)70: 1988السيوطي،".(ا كان في معناهالمنقول إذ
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إذن فهو يقيس االستفهامية علـى نظيرهـا العـدد عـشرين، والعلـة الجامعـة                 
أن كــًال منهمــا بحاجــة إلــى تمييــز يوضــحه ويرفــع اإلبهــام عنــه، وقــاس الخبريــة    
على األعداد من ثالثة إلى عشرة والعّلة أن كًال منهما يضاف إلى االسـم بعـده                

  .فيعمل فيه الجر

: وقياســه هــذا ســديد ومحكــم، وهــو يؤكــد مــا أّكــده ســيبويه حينمــا قــال    
واعلم أن كـم فـي الخبـر بمنزلـة اسـم يتـصّرف فـي الكـالم غيـر منـون يجـر مـا                   "

بعــده إذا اســقط التنــوين، وذلــك االســم نحــو مــائتي درهــم، فــأنجّر الــّدرهم ألن   
الم لـك   كـم غـ   : وذلـك قولـك   " التنوين ذهب ودخل فيما قبله والمعنى معنـى ّرب        

مــا شــأنهما فــي الخبــر صــارت بمنزلــة اســم غيــر مّنــون؟    : قــد ذهــب، فــإن قــال 
وجعلت فـي   . جعلوها في المسألة مثل عشرين وما أشبهها      : فالجواب أن تقول  

الخبــر بمنزلــة ثالثــة إلــى عــشرة تّجــر مــا بعــدها، كمــا جــّرت هــذه الحــروف مــا     
ــاز فـــي . بعـــدها ــاز فـــي األســـ   " كـــم"فجـ ــا جـ ــعان كمـ ماء حـــين اختلـــف الموضـ

  )2/161: 1988،سيبويه. (المتصرفة التي هي للعدد

ــائالً   ــا   : "وذهـــب المبـــرد المـــذهب نفـــسه قـ كـــم اســـم يقـــع علـــى العـــدد لهـ
ــك         ــون، وذل ــرًا وتكــون اســتفهامًا فمجراهــا مجــرى عــدد من موضــعان تكــون خب

". كم رجًال عندك؟ وكم غالمًا عندك؟ تريـد عـشرون غالمـًا أم ثالثـون       : قولك
  )1/298:ت.د،األنباري(و) 3/55:ت.د،المبرد(

ــر         ــا يكــشف أث ــه عــن حــذف حــروف الجروزيادته وإمعــان النظــر فــي حديث
ويحـذف  : "القياس وأهميته في تقرير القاعدة النحوية وإبرامها، يقول الرضـي         

حرف الجر قياسًا مع بقاء عمله إذا كان الجار رب بشرطين أحدهما أن يكـون   
او والفـاء وبـل وأمـا حـذفها         ذلك في الـشعر خاصـة، والثـاني أن يكـون بعـد الـو              

  )2/32: 1979،االسترباذي".(من دون هذه الحروف فشاذ

وتـزاد قياسـًا أيـضًا فـي كـل مـا هـو فاعـل لكفـى             : "وعن زيادة البـاء يقـول     
ومتصرفاته في فاعل أفعل التعجب على مذهب سيبويه وفي المبتدأ الـذي هـو              

  )2/32: 1979،االسترباذي".(…حسبك
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ا قياسي، ولكنه مـشروط، ويـسير ضـمن أطـر           فحذف حروف الجر وزيادته   
ــًا بـــشرطين، " رب"محـــددة، وال يحـــق لنحـــوي تجاوزهـــا فحـــذف   جـــائز قياسـ

إذا كـان بعـد الـواو أو الفـاء أو بـل،             : إذا وقع ذلك فـي الـشعر، والثـاني        : األول
  .وإذا وقع الحذف وبقي العمل في غير هذه المواضع فهو شاذ

يــاس النحــوي عنــد الرضــي أداة  إن الق: وبعــد هــذا اإليــضاح يمكــن القــول 
جيدة في تقرير النحو، إذ استطاع أن يقرر المفردة النحوية قياسًا على أختها          
األخرى؛ وذلك لوجود ِعلة تشابه بينهما أو علـة جامعـة، وهـو بـذلك يتفـق مـع                   
بقية النحاة وعلى رأسهم سيبويه الذي غالى كثيرًا فـي القيـاس وجعلـه عنـصرًا                

نجــده قــد قــاس  " حــروف الجــر"دة النحويــة، ففــي بــاب  هامــًا فــي تقريــر المفــر 
ألن معنى ما أتـاني أحـد ومـا أتـاني مـن أحـد               "؛  )الباء(على زيادة   ) ِمْن(زيادة  

كفــى : فــي قولــك ) البــاء(واحــد، ولكــن ِمــْن َدَخلــْت هنــا توكيــدًا، كمــا تــدخل       
: 1988،ســيبويه".(مــا أنــت بفاعــل، ولــســــت بفاعــل : بالــشيب واإلســالم،و فــي 

2/316(  

على تركيب العمـل    ) ذهب زيد راكباً  (وقاس أيضًا تركيب العمل في الحال       
فعمـل الفعـل هنـا فيمـا يكـون          ): "لي مثله رجًال ولي ملـؤه عـسالً       : (في التمييز 

فيما بعـده، أال تـرى أنـه ال يكـون إال نكـرة، كمـا أن هـذا ال                    ) مثله(حاًال كعمل   
  ).1/44: 1988،سيبويه" (يكون إّال نكرة

 النحوي أداة هامة في تقرير النحو عند الرضي، وهذا يؤكد           إذن فالقياس 
 علـــى التحليـــل - إضـــافة لمـــا تقـــدم -مـــسألة أن النظـــر النحـــوي عنـــده، تقـــوم 

  .الدقيق لمذاهب السابقين، وهضمها ومحاورتها، وإعادة البناء من جديد

 :التعليل النحوي. 3

الـسابقة فـي    عنصر التعليل ال يقـل أهميـة وثباتـًا عـن العناصـر أو األسـس                 
عمليـــة تقريـــر المفـــردة النحويـــة، وتوضـــيحها، وإزالـــة اإلبهـــام عنهـــا؛ لـــذا فـــإن  
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ـــة القاعــدة النحويــة     تقريــرًا : الرضــي نجــح فــي توظيفــه لهــذا العنــصر فــي خدمـ
وإبرامًا، وتكون بذلك قد اكتـسبت سـمة اإلقنـاع، وسـمة اإلقنـاع ضـرورية لكـل                  

ففـــي بـــاب  .تـــه وعلميتـــه نـــص، وإذا افتقـــد الـــنص ســـمة اإلقنـــاع افتقـــد أهمي     
ــات" ــّين أن  " الكناي ــثًال، ب ــم يكتــف     " كــم"م ــان، فل ــة مبنيت االســتفهامية والخبري

بذلك؛ ألنـه شـعر بـأّن تقريـره بأنهـا مبنيـة هـي وأختهـا الخبريـة نـاقص، ومفتقـر                       
لعنصر اإلقناع، فعمل على استدراك هذا النقص وتالفيه، بأن ّعلـل سـبب بنـاء               

اء كـم الخبريـة لـشبهها بأختهـا االسـتفهامية، قـال             واعلـم أن بنـ    : "الخبرية قـائالً  
ــًا     *المــصنف واألندلــسي  ــالحروف غالب  أو لتــضمنها معنــى اإلنــشاء الــذي هــو ب

كهمــزة االســتفهام وحــرف التحــضيض وغيــر ذلــك فأشــبهت مــا تــضمنت معنــى       
  )2/94 :1979،باذيااالستر".(الحروف

وأمـا بنـاء كـذا     ":كذا قـائالً " لبناء -أيضًا–علل " َكْم"ومثلما علل لبناء  
فألنــه فــي األصــل ذا المقــصود بــه اإلشــارة دخــل عليــه كــاف التــشبيه وكــان ذا    
مـــشارًا بـــه إلـــى عـــدد معـــين فـــي ذهـــن المـــتكلم مـــبهم عنـــد الـــسامع ثـــم صـــار    
المجموع بمعنى كم وانمحـى عـن الجـزأين معنـى التـشبيه واإلشـارة كمـا ذكرنـا                

  ).2/94: 1979،االستراباذي" (في فاهًا لفيك وأيدي سبأ

وتعليالتــه هــذه التــي أدخلهــا فــي تقريــر النحــو موافقــة لمــا عهــده النحــاة،    
: موافــق تمامــًا لمــا جــاء بــه النحــاة، يقــول ابــن األنبــاري    " كــم"فتعليلــه لبنــاء 

فاالســم غيــر المــتمكن نحــو َمــْن وَكــْم وَبْعــَد وَقْبــَل وأيــن وكيــف وهــؤالء إنمــا   "
: 1970،األنباري" (معناهابنيت هذه األسماء ألنها أشبهت الحروف وتضمنت        

2/94.(   

ويعلـل الرضــي لجـواز كــون الحــال جملـة خبريــة تعلــيًال رائعـًا كــل الروعــة،     
أمـا  : "تجد فيه بل تكتشف فيه أهمية التعليل في تقرير القاعدة النحوية قـائالً        

قيــد عاملهــا ويــصح أن يكــون   الحــال جــواز كــون الحــال جملــة فــألن مــضمون    
                                                 

ــاألند   * ــنة          لـــ ــة،توفي ســـ ــة الجزوليـــ ــرح المقدمـــ ــاحب شـــ ــورقي  صـــ ــدين اللـــ ــم الـــ ــم علـــ ــد القاســـ ــو محمـــ ــو أبـــ سي هـــ
  ).2/50: 1968المقري،.(هـ661
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ونـه مـضمون المفـرد وأمـا وجـوب كونهـا خبريـة              القيد مضمون الجملـة كمـا يك      
فــألن مقــصود المجــيء بالحــال تخــصيص وقــوع مــضمون عاملــه بوقــت وقــوع    

قولك جاءني زيـد راكبـًا أن المجـيء الـذي هـو مـضمون             مضمون الحال فمعنى    
العامــل واقــع وقــت وقــوع الركــوب الــذي هــو مــضمون الحــال ومــن ثــم قيــل إن  

  ).1/211 :1979،دياالسترابا ("الحال يشبه الظرف معنى

إذن فــالمفردة النحويــة التــي يناقــشها الرضــي، ويــود تقريرهــا هــي مجــيء    
الحال جملة خبرية؛ ولكـي يكـون تقريـره وافيـًا وكـامًال عمـد إلـى التعليـل؛ ألنـه                     

 ؛ ومــن هــذا المنطلــق هــايــساعد فــي توضــيح عناصــر المفــردة النحويــة وتقرير
الرضــي لــيس زخرفــة لفظيــة يجــب أن نــدرك قــضية هامــة وهــي أن التعليــل عنــد 

يقــصد مــن ورائهــا التعقيــد ومجــاراة الــسلف فــي تعلــيالتهم، إن التعليــل عنــده    
عنصر فعال في تقرير الحكم النحـوي وإيـضاح مفرداتـه، وهـو مـع ذلـك كلـه لـم              
يكن يتكلف التعليل، فإذا رأى أن التعليل قد يخرجه عن الهدف المنـشود إلـى               

األمــر المــراد تعليلــه إلــى اســتعمال العــرب،  ل حــاالفلــسفة والتعقيــد أهملــه، أو أ
ولـم يعمـل    : "وإن المتأمل في النص التالي يـدرك هـذا بـسهولة، يقـول الرضـي              

فــي الحــال معنــى حــروف االســتفهام والنفــي قــال أبــو علــي ألنهــا ال تــشبه الفعــل 
لفظًا وينـتقض مـا قالـه باسـم اإلشـارة وحـرف التنبيـه فإنهمـا ال يـشبهان الفعـل                      

مـا فـي الحـال، وكـذا كـاف التـشبيه ونحـو أن وإن تـشبهانه لفظـًا                    لفظًا مع عمله  
 "أن ال نعللـه   وومعنى وال يعمالن في الحال فاألولى إحالة ذلك إلى اسـتعمالهم            

  ).1/201 :1979،االستراباذي(

 رليل في تقرير المفردة النحوية وتوضـيحها أمـر خطيـ      عواعتماد عنصر الت  
 وتبعـه فـي   ،عتمده الخليـل بـن أحمـد    اعتمده النحاة من قبل الرضي وأّول من ا       

ذلــك ســيبويه إمــام النحــاة ثــم تــاله المبــرد وابــن األنبــاري وحتــى شــراح األلفيــة  
الرضـي  ليـل وأدركـوا أهميتهـا فـي تقريـر النحـو إّال أن         عشغلوا أيضًا بقـضية الت    

 وإذا يحــسب مــا يمليــه عليــه ذوقــه النحــو     بتميــز بتوســعة هــذا المجــال    قــد 
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 ،لغيه أيضاً ي بل   يضيقهقه، فإنه   ضيي ت -اإلشارة سابقاً كما تمت    -ضى األمر   قتا
 ورغـم ذلـك فإنـه فـي تحليالتـه يقتـرب اقترابـًا واضـحًا               ،كـالم العـرب   إلى  يحيل  و

بــل هــي علــل ســيبويه نفــسها وضــوحًا وســهولًة، يقــول    . مــن تعلــيالت ســيبويه 
واعلـم أن بعـض الكـالم       : ""مجاري أواخر الكلـم فـي العربيـة       "سيبويه في باب    

مــن بعــض، فاألفعــال أثقــل مــن األســماء؛ ألن األســماء هــي األولــى وهــي     ثقــل أ
شد تمكنًا فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقهـا الجـزم والـسكون، وإّنمـا هـي مـن                  أ

 السـم ال ترى أن الفعـل ال بـد لـه مـن االسـم وإّال لـم يكـن كالمـا وا                أ". األسماء
 1988سـيبويه، (."اللـه إلهنـا، وعبـُد اللـه أخونـا     : قد يستغني عن الفعل، تقـول     

:1/21(  

ل ذلـك لكانـت عبارتـه ناقـصة،     لـ ولـم يع " ثقـل مـن االسـم    أالفعـل   "فلو قـال    
ليـل سـبب ثقـل الفعـل       ع مـن خـالل ت     ، وتأكيـدها  ،ولكنه عمـل علـى تقريـر عبارتـه        

ليـل فـي تقريـر البحـث        ع بأكمله ليثبـت أهميـة عنـصر الت        كتابه وإن   ه،المبين أعال 
  . ال الحصرالنحوي، وهذا المثال على سبيل التمثيل

  االستراباذيلنحوي عند الرضي خصائص النظر ا: القسم الثاني

، االسـتراباذي   الرضـي  ما تقـّدم، كـان بحثـًا لمرتكـزات النظـر النحـوي عنـد              
وثبت أّن هذه المرتكزات تشكل أصـول بنـاء القواعـد واألحكـام، ويثبـت البحـث                 

ة مــن  مجموعــوجــودأن هــذه المرتكــزات قــد أّدت إلــى إيجــاد منــاخ مناســب ل      
  :الخصائص المنهجية وهي

  .الّدقة في التعبير وصوغ األحكام. أ

  .الوضوح واالبتعاد عن الغموض والتعقيد. ب
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  .المزج واالختيار. ج

  .وفرة المصطلح النحوي وتنوعه. د

  .النقد واالستدراك. هـ

وتشكل هذه الخصائص المنهجية طريقة التفكير عند هـذا العـالم، وكيفيـة              
  .وسيتم  تناول كل خصيصة بما يفيد. حكامهوأ عرضه لمسائل النحو

  :الدقة في التعبير وصوغ األحكام. أ

ــتــــشكل الدقــــة فــــي التعبيــــر وصــــوغ األحكــــام مل   ًا بــــارزًا فــــي تقريــــر  محــ
 فكثـرة القيــود التعبيريــة واالحتـرازات المتكــررة الموجــودة   ،االسـتراباذي للنحــو 

ن يطــالع القــارئ  فهــو فــي كثيــر مــن األحيــا ،ة ذلــكّحفــي الكتــاب، تــدل علــى صــ 
 المؤكــدة اســم غيــر  وحــّد: "بتعبيــر احتــرازي كقولــه فــي حــد الحــال المؤكــدة   

ــر حــدث          ــا غي ــة كمــا يجــيء شــرحها فقولن ــررًا لمــضمون جمل حــدث يجــيء مق
-1/99 :1979،االسـتراباذي (..."ب في نحو رجع رجوعاً    نصواحتراز عن الم  

ر حــدث  وذلــك ألن المنــصوب هنــا مبــين للحــدث ومؤكــد لــه فقولــه غيــ؛) 200
هو احتراز من المنصوب الذي هو حدث، وهناك أمثلة كثيـرة جـدًا تبـين دقتـه               

  . وصوغ األحكام فال حاجة لإلطالة،في التعبير

  : الوضوح واالبتعاد عن الغموض والتعقيد. ب

ح وعدمـه يعـود إلـى ثقافـة القـارئ، وبنـاء       وإن الحكم علـى المفـردة بالوضـ     
 االســتراباذي يتــسم ة النحويــة عنــد  إن تقريــر المفــرد : علــى ذلــك يمكــن القــول  

بالوضوح، وخصوصًا فيمـا يتعلـق بـذكر أقـسام المبحـث الواحـد، ومـا تنطـوي          
صـر، فمفـردات جميـع المباحـث امتـازت بالـسهولة واليـسر              اعليه المفردة من عن   

 والــذي قــد يــصادف القــارئ لــيس غموضــًا   ،واالبتعــاد عــن التعقيــد والغمــوض 
، فعبـارة   "للعبـارة  بالثقل الفكري "كن تسميته   وإنما تزاحم في األفكار أو ما يم      
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 كثيــرًا؛ لــذا جــاء  د مثقلــة بــالفكر ومكثفــة، فهــو فــي شــرحه لــم يــستطر    يالرضــ
  . وعدم التعقيد، والوضوح،تقريره للمفردة النحوية متسمًا بنوع من اإليجاز

  المزج واالختيار. ج

ــا يمكـــن تـــسميته     ــره للبحـــث النحـــوي يتـــسم بمـ ــان تقريـ ــالمزج "لقـــد كـ بـ
النحــــاة  أي أنــــه كــــان يمــــزج آراء  ؛)70ص :1990،الطنطــــاوي ("ختيــــارواال

وبغـــداديين ومغاربـــة حـــول المفـــردة النحويـــة      ومـــذاهبهم بـــصريين وكـــوفيين    
أو يتخـذ لنفـسه   ويتخّيـر  الواحدة دون ميل أو انحياز وبدقة وأمانة، ثم يرجح  

ره ما يمليـه عليـه اجتهـاده الحـق ووفـق مـا يهديـه إليـه تفكيـ                  حـسب موقفًا خاصًا   
 يمـثًال نقـل الرضـ     " الحـال "، ففـي بـاب      *الحر وأمثلة ذلك كثيرة جدًا فـي كتابـه        

: خالف النحاة في عامل الحال المؤكدة ثم بعد ذلك فضل رأي ابن مالك قائالً            
 في المؤكدة التي بعد االسمية فقال سيبويه العامل مقّدر         ملواختلف في العا  "

ل ســيبويه األمــر أي تحققتــه  بعــد الجملــة تقــديره زيــد أبــوك أحقــه عطوفــًا فقــا  
وعرفتــه أي أتحققــه وأتيتــه عطوفــًا وفيــه نظــر إذ ال معنــى لقولــك تيقنــت األب     
وعرفته في حال كونه عطوفًا وإن أراد المعنـى أعلمـه عطوفـًا فهـو مفعـول ثـان               

  .ال حال

وقال الزجاج العامل هو الخبر لكونه مؤوًال بمسمى نحو أنـا حـاتم سـخيًا               
 ان سـخيًا وقـت تـسميته بحـاتم وال يقـصد القائـل بهـذ          وليس بشيء ألنه لـم يكـ      

وقـال ابـن خـروف العامـل المبتـدأ لتـضمنه معنـى التنبيـه                ... اللفظ هـذا المعنـى    
 زيـد   أنـا نحو أنـا عمـرو شـجاعًا وهـو بعيـد ألن عمـل المفـرد والعلـم فـي نحـو              

وزيد أبوك مما لم يثبت نظيره في شيء من كالمهم، واألولـى عنـدي مـا ذهـب        
إليه ابن مالك وهو أن العامل معنى الجملة وذلك ألن الجملة وإن كان جزءاهـا               
جامدين جمودًا محضًا فال شك، أنه يحصل من إسناد أحد جزئيها إلى اآلخـر              

  ).1/251 :1979،االستراباذي ("لفعل معنى من معاني

                                                 
 .1/261، اإلنصاف: ، وانظر كذلك1/266ل المستثنى، امانظر ما كتبه حول خالفهم في ع *
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والحق أن مـذهب الرضـي هـو األصـح؛ ألنـه لـم يلجـأ إلـى التأويـل وال إلـى                       
إن العامــل فــي الحــال المؤكــدة معنــى الجملــة ال      : التقــدير، فــاألولى أن نقــول  

وكان كثيرًا ما يرجح آراء الكوفيين واألخفش، ولكنه كان بـصري المـذهب    .غير
ًا فــي فــي تقريــره للنحــو، ومــن ذلــك مــا نجــده فــي بــاب حــروف الجــر وتحديــد     

  أهي اسم أم حرف؟" رب" عن خالف العلماء في جنس هحديث

سـمًا، وذهـب الرضـي      ا نحرفا في حـين يراهـا الكوفيـو        نإذ يراها البصريو  
ن أعنـي كونهـا     يويقوى عندي مـذهب األخفـش والكـوفي       :"مذهب الكوفيين قائالً  

سمًا فرب مضاف إلى النكرة فمعنى رب رجل فـي أصـل الوضـع قليـل مـن هـذا         ا
ما أن معنى كم رجل كثير من هذا الجنس وإعرابه رفع أبـدًا علـى أنـه      الجنس ك 

  ).2/331: 1979االستراباذي،(  ...."مبتدأ ال خبر له

فأمــا الــذي : " إلــى حرفيتهــا قــائالً )1/420: 1988(ولقــد ذهــب ســيبويه 
مــررت بعبداللــه وهــذا لعبداللــه ومــا أنــت كزيــد  : لــيس باســم وال ظــرف فقولــك

 ألنهـا ال  ؛سـماً ا، وأنا أرى أنها حرف وليـست  ..." ومن وفي وقد وعن ورب    
  .تقبل عالمات األسماء كالجر والتنوين والتعريف

وكــان كثيــرًا مــا ينفــرد بآرائــه فيمــا يتعلــق بتقريــر المفــردة النحويــة،             
فيخالف ما عهده النحاة ومن ذلك مخالفته لهـم فـي تعمـيمهم المنـع فـي الثالثـة                   

 ، والفـــصل بينـــه وبـــين معمولـــه بـــأجنبي ،يـــهتقـــدم معمـــول المـــصدر عل: اآلتيـــة
: وحذفه مع بقـاء معمولـه، ورأى جوازهـا مـع الظـرف والجـار والمجـرور، فقـال                  

ــًا أو شــبهه ويجــوز         " ــان ظرف ــه إذا ك ــه علي ــدم معمول ــًا مــن تق ــا ال أرى منع وأن
وكــذا يجــوز إعمالــه مــضمرًا مــع قيــام   ... الفــصل بينــه وبــين معمولــه بــأجنبي   

  .)2/193: 1979االستراباذي،"(الدليل

ــارهم إذن حرفـــ     ــضًا فـــي اعتبـ ــالفهم أيـ ــباًًوخـ ــا يقـــول   ًا ناصـ  للمـــضارع كمـ
 أصله إذا والنصب بعده بأن مضمرة كما يقول         ًاالكوفيون والبصريون وال اسم   

إنها اسـم أصـله إذ والنـصب بعـدها بـأن           : البعض اآلخر من الكوفيين، بل يقول     
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" فـي ظنـي أن أصـله إذ   الذي  يلـوح لـي فـي إذن ويغلـب     ": مضمرة ولهذا قال  
وبـــالرغم مـــن مخالفتـــه لهـــم فـــي كثيـــر مـــن       .)2/193: 1979االســـتراباذي،(

اشى الخروج على االحتجاج، فقـد استحـسن     حالمسائل إّال أنه كان كثيرًا ما يت      
 كراهـة الخـروج     الولـو : "مسألة البنـاء للمـضارع المجـزوم لـوال إجمـاعهم فقـال            

المــسمى مجزومــًا مبنيــًا علــى مــن إجمــاع النحــاة لحــسن ادعــاء كــون المــضارع 
 والحـق أن البنـاء شـيء والجـزم شـي       )2/231: 1979االستراباذي،("السكون

  .آخر

  :وفرة المصطلح النحوي وتنوعه. د

يلحظ الباحث أن االستراباذي اعتنـى عنايـة فائقـة بالمـصطلحات النحويـة،              
الــسماع :  فــي تناولــه ألبحــاث النحــو، ومــن هــذه المــصطلحاتتــهوهــي تثبــت دق

 ،لقياس والتعليل وقد تم بحثها؛ كونها تشكل مرتكزات النظر النحـوي عنـده     وا
  . والضرورة، والجواز، والمنع،الشاذ والقليل، والوجوب: ومن ذلك أيضًا

  :الشذوذ والقلة في االستعمال. 1

 كــان االســتراباذي فــي تقريــره للمفــردة النحويــة كثيــرًا مــا يــأتي بــشواهد    
م علــى الـشاهد النحـوي بالــشذوذ ومـن ذلــك    نحويـة متعـددة لتوضــيحها، فـيحك   

  :حكمة على الشاهد التالي

  *أيُّ الناس شر قبيلة        أشارت كليب باألكف األصابع: إذا قيل

ــي         ــرد فـ ــا ال يطـ ــذوف ممـ ــالحرف المحـ ــر بـ ــاذًا؛ ألن الجـ ــره شـ ــد اعتبـ ولقـ
 ، ولـــم )2/37: 1990ابـــن عقيـــل،(و)4/334: 1979الـــسيوطي،(االســـتعمال

وذ علــى الــشاهد النحــوي فحــسب، بــل تعــداه إلــى الحكــم  يقتــصر حكمــه بالــشذ
على المفردة النحوية كلها بالشذوذ، وأمثلة ذلك كثيرة، ومـن ذلـك مـا يطالعنـا                
فــي حديثــه عــن حــروف الجــر وتحديــدًا عــن إضــمار البــاء مــع اللــه فــي القــسم،  

                                                 
    ).2/36: 1979السيوطي(و ). 669/ 3: 1968البغدادي، :(  في هجاء جرير، انظرقلفرز دهو ل *
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ــه فــي القــسم نحــو      ــاء مــع الل ــا     :فإضــمار الب ــرًا م ــن مــثًال جــائز وكثي ــه ألفعل  الل
ــا، يقـــول الرضـــي     ،تـــضمر ــة أن تـــضمر مـــع غيرهـ ــا مـــن الـــشذوذ والقلـ :" بينمـ

وتضمر كثيرًا مع الله في القسم نحو الله ألفعلن وشاذًا قليًال فـي غيـره كقـول                 
  .)2/328: 1979االستراباذي،("رؤبة خير لمن قال له كيف أصبحت

ويحــذف حــرف :" وجعــل الرضــي الجــر بــرب محذوفــة مــن الــشذوذ قــائالً  
 أن يكــون ، أحــدهما:قــاء عملهــا إذا كــان الجــار رب بــشرطينالجــر قياســًا مــع ب

ــاني    ــاء أو بــل   ،ذلــك فــي الــشعر خاصــة والث ــواو أو الف  وأمــا . أن يكــون بعــد ال
قـضي  أ كـدت   " فـي طللـه      ترسم دار وقفـ   : حذفها من دون هذه الحروف نحو     

  .)2/332: 1990ابن عقيل،("فشاذ في الشعر * "الحياة من جلله

ررة التي تطالع المرء في ثنايا الكتاب فيما يتعلـق          ومن خالل األمثلة المتك   
 على ْرَثْع ُيْمَل للنحاة في حكمه فَ    تابعبحكمه على الشاهد بالشذوذ والقلة، فإنه       

شاهد قد حكـم عليـه بالـشذوذ مخالفـًا بـذلك النحـاة، فحكمـه بالـشذوذ والقلـة                    
  .موافق تمامًا لما عهده النحاة

  :الوجوب والجواز. 2

ثيرًا ما تتكرر في كالم الرضي حول مفردات النحـو، والمهـم            هذه الثنائية ك  
هنا التمثيل ال الحصر، وإبراز األسس التي اعتمدها الرضي في تقريـر وجـوب              

ي كــان يحكــم جــوازًا ووجوبــًا ذالمفــردة وجوازهــا، ويثبــت البحــث أن االســترابا 
ــه القيــاس اللغــوي والــذوق اللغــوي عمومــًا، أمــا       ســماعا ــاء علــى مــا يقبل ، وبن

  .الشاذ المخالف للقياس فلم يجزه

                                                 
 ).2/36: 1990ابن عقيل، : (هو لجميل بن معمر العذري، انظر  *
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 علــى ضــعف دخــول قــد فــي     *وأجــاز األندلــسي :" يقــول فــي بــاب الحــال   
الماضــي المنفــي بمــا عنــد وقوعــه حــاًال نحــو مــا قــد ضــرب أبــوه ولــيس بوجــه    
ــا      لعـــــدم الـــــسماع والقيـــــاس أيـــــضًا لكـــــون قـــــد لتحقيـــــق وقـــــوع الفعـــــل ومـــ

  .)2/75: 1979االستراباذي،("لنفيه

ــًا : الوجــوب والجــواز، حــذف عامــل الحــال  وخيــر مثــال يــذكر علــى    وجوب
اعلــم أن عامــل الحــال قــد يحــذف جــوازًا ووجوبــًا أيــضًا فــي ": وجــوازًا، يقــول

مواضــع قياســية والبــد مــن قرينــة مــع الحــذف جــائزًا كــان أو واجبــًا فقرينــة مــا    
 راشـــدًا ْرحـــذف جـــائزًا حـــضور معنـــاه كقولـــك للمـــسافر راشـــدًا مهـــديًا أي ِســـ

 زيـدًا  َخْلـق ي استفهام كقولك قائمًا في جواب من قـال كيـف   وتقدم ذكره، أما ف   
 َعَمـــْج َنْن َلـــ أْن اإلنـــساُنُبَسْحـــَيَأ : تعـــالى كقولـــه  االســـتفهام  أو فـــي غيـــر

ــَظِع ــَى َبُهاَم ــل  ومــن .أي بلــى نجمعهــا قــادرين )  75/4القيامــة    ( يْنِراِد َق
 ازديـاد ثمـن أو   المواضع التي يحذف فيها قياسًا على الوجوب أن تبـين الحـال    

غيره شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو ثم تقول في الثمن بعته بدرهم فـصاعدًا أو              
  ثم زائدًا أي 

ومنهـا مـا وقـع      .... صـاعدًا أو زائـدًا أي آخـذًا فـي االزديـاد           فذهب الـثمن    
منهــا أســماء جامــدة متــضمنة  والحــال نائبــًا عــن خبــر نحــو ضــربي زيــدًا قائمــًا   

قلــب فــي الحــال مــع همــزة االســتفهام وبــدونها تبغــي مــن التوبيخــًا علــى مــا ال ين
: 1979االســـــتراباذي،(..."أيـــــضًا كقـــــولهم اتميميـــــًا مـــــرة وقيـــــسيًا أخـــــرى 

1/241.(   

إذن فإجازة الحذف مـشروطة بوجـود قرينـة دالـة علـى الحـذف، وهـذا مـا                   
قــد حــذفت العــرب الجملــة والمفــرد  :" نــادى بــه كبــار النحــاة، يقــول ابــن جنــي  

حركة وليس شيء من ذلك إّال عن دليل عليـه وإال كـان فيـه ضـرب                 والحرف وال 
  ) .  2/362: 1990ابن جني،("من تكليف علم الغيب في معرفته

                                                 
هـ 661هو أبو محمد القاسم علم الدين اللورقي ،صاحب شرح المقدمة الجزولية ،توفي بدمشق سنة  *

  ).2/50: 1968المقري،(
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إن األمثلة على الجواز وعدمه والوجوب كثيرة جدًا، ولكن المهم هنـا هـو       
لـه  وجوبـًا وجـوازًا،     : التأكيد على أن االستراباذي في تقريره للمفـردة النحويـة         

، فلــم يخــرج علــى مــا قــرره النحــاة إّال فــي مــواطن   *ســابق الــسماع نموقــف مــ
، فلم يجـز    "المزج واالختيار  "ة منها عند الحديث على خاصي     ٌضْع بُ َرِكقليلة ذُ 

  .أي مفردة نحوية خالفت ما عهده العرب وكالمهم

  :الضرورة. 3

ي ذمن المعلوم أن الشاهد في النحو هو النحو، وكثيرًا مـا كـان االسـترابا        
وق الشاهد النحوي لتقريره المفردة النحويـة، فـيحكم عليـه بالـضرورة؛ ألن              يس

وكــل ضــرورة ارتكبهــا  " القاعــدة النحويــة التــي قررهــا النحــاة   نفيــه خروجــًا عــ 
  .)1/188: ت.السيوطي،د( "شاعر فقد أخرجت الكلمة عن الفصاحة

ويلحظ أنه كان يحكم على الشاهد بشكل جرئ، بأنـه ضـرورة وشـاذ، وال             
يقـول  . إذا كان تقرير المفردة النحوية مرتبطًا بالشاهد النحوي وصـحته  سيما  

 كـذا قـال الجزولـي أن        )وقولـه مـن وعـن وقـد وقـط         : (ط وقـد  قـ في حديثه عـن     
  رورة الــ وعند سيبويه الحذف في هذه الكلم ضاألشهراإلثبات فيها هو 

  :**تجوز إّال في الشعر قال

  يس وال قيس مني َقْن ِمَتْس   َلي   عنِّ َوْمُهْن َعُلاِئا السََّهأيُّ

  )2/110: 1979 االستراباذي،(ِ":***وقال

  الملحد يِحِحَشَل باماُم اِإلَسْيي     َلِد َقِنْيَبِيْبَخ اْلِرْص َنْني ِمِنْدَق

                                                 
دنى نظرة في أاالستثناء وحروف الجر بشكل خاص، و: رامه للسماع عن العرب مبلغًا عظيمًا في بابيبلغ احت   *

  . هذين البابين تؤكد صحة هذا القولمفردات
   )1/64: 1979(، والسيوطي )1/114: 1990( لم ينسب لقائل معين وهو في ابن عقيل   **

   ).64/ 1: 1979، والسيوطي، )395/ا:1955البغدادي،( هو لحميد بن مالك بن الربعي من تميم ***
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المـشهور فـي ليـت أن حـذف النـون ال يجـوز فيـه                :" وقال في البـاب نفـسه     
ــيبويه   ــالإّال لــــــضرورة الــــــشعر ال فــــــي الــــــسعة، كــــــذا قــــــال ســــ ــره قــــ  * وغيــــ

  ):2/23: 1979االستراباذي،(

  "ياِل َمَضْع َبقُدْفأه َوُقاُدَصتي      ُأْي َلاَل َقر إْذاِب َجِةَيْنُمُك

فحكمــه علــى هــذه الــشواهد بالــضرورة هــو كحكــم ســيبويه، بــل إنــه أســند  
  .الحكم بالضرورة إلى سيبويه وكثيرًا ما يكرر هذا في ثنايا كتابه

 ذكـره فـي بـاب المـستثنى وتحديـدًا فـي حديثـه        ومـن األمثلـة علـى ذلـك مـا     
وال يجوز عنـد    :" عن تقدم المستثنى على المستثنى منه والحكم معًا إذ يقول         

ــدًا قــام القــوم         ــار ونحــو قولــك إّال زي ــًا فــي االختي البــصريين تقدمــه عليهمــا مع
  :وقوله

  يِسْنها ُأ ِبال الجنُّها طورّي     وال َخ ِبَسْيوبلدة َل

 ، واألمثلـة علـى      )1/228: 1979االسـتراباذي، ("ضرورةفشاذ عندهم للـ   
  .ذلك كثيرة والهدف هو التمثيل ال الحصر

  :النقد اللغوي واالستدراك. هـ

وهذه ميزة أخرى امتـاز بهـا تقريـر الرضـي للبحـث النحـوي، وال تقـل عـن                    
قد ابن الحاجب ويستدرك عليه، وكان هدفـه  تسابقتها أهمية، فكثيرًا ما كان ين     

التوجيه والتقويم، ولكنه كـان كثيـرًا مـا يبـالغ فـي نقـده لـه كـأن ينعـت                  من النقد   
قولــه بــالبرودة، يقــول فــي حديثــه عــن جــنس حــروف الجــر علــى وعــدا وخــال       

وعلى إذا كان فعًال يكتب باأللف وأصله الواو بخالفه إذا كان اسـمًا             :" وحاشا
يما قال نظر   وف(أو حرفًا وكذا من وفي والى أفعاًال أصلها آمين وأوفى وأولى            

ألن على االسمية تكتـب ألفـًا وأصـله واو اتفاقـًا لكنهـا إذا أضـيفت إلـى الـضمير                   
 من  بانت تنوش الحوض نوشاً   * تنقلب األلف ياء تشبيهًا بعلى الحرفية وقوله        

                                                 
   )1/99: 1990ابن عقيل،( انظر. هو لزيد الخير الطائي  *
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 فيــه مبنــي علــى الــضم كقــولهم مــن عــل بحــذف المــضاف إليــه ثــم      العــ* عــال 
لفاتهـا بخالفهـا   ألية ال أصـل  اعترض على نفسه وقال فحاشا وخال وعدا الحرف   

فعليــة وأجــاب بأنهــا لمــا تــضمنت معنــى االســتثناء أشــبهت الحــرف فــي عــدم           
ــارد      ــذر بــــــ ــذا عــــــ ــا وهــــــ ــل اللفاتهمــــــ ــه ال أصــــــ ــصارت كأنــــــ  "التــــــــصرف فــــــ

  . )2/320: 1979االستراباذي،(

 ال فـي  ،صـلها واو أاالسـمية تكتـب ألفـًا و   " علـى " في كـون   موافقتهويمكن  
 تعلـيًال  مه لعذره بالبرودة، ألن ابن الحاجب قدهجومه على ابن الحاجب ووصف  

ــُيوتفــسيرًا ومــن   ــٌردَِّق ــة مــن    ممــن  م خي ــدم، وال ســيما إذا كانــت المتقدم ال يق
  .عالم

 ابـن الحاجـب     ىوكان في تقريره للمفردة النحوية كثيرًا مـا يلقـي اللـوم علـ             
ما كان على المصنف أن يقول كذا وكذا، ومثال ذلك ما نجـده فـي        : ولكأن يق 

وزائـدة فـي الخبـر      (وقولـه   :"ديثه عن معاني حرف الجـر البـاء، يقـول الرضـي           ح
بلــيس نحــو ) قولــه والنفــي... (بهــل ال فــي مطلــق االســتفهام ) وفــي االســتفهام

ليس زيد براكب وبما نحو ما زيد براكب وقيل بالء التبرئة أيضًا نحو ال خير              
 بــأن فمــا كــان فــيبخيــر بعــده النــار واألولــى أنهــا بمعنــى فــي ولــم يــسمع فــي الن 

وقوله . )328 /2: 1979االستراباذي،("للمصنف أن يطلق النفي واالستفهام    
ن البـاء   إ: نقد علمي مقبول، فكان على المـصنف أن يقـول         " الخ...فما كان   : 

وزائـــدة فـــي الخبـــر  : تـــأتي زائـــدة فـــي االســـتفهام بهـــل فقـــط وال يعمـــم فيقـــول  
ائـدة بـه، بـل تـأتي زائـدة فـي            واالستفهام، وكذلك النفي، فلـيس كـل نفـي تـأتي ز           

ــي بلــيس فقــط وبمــا وبــالء التبرئــة، هــذا مــا أشــار إليــه ســيبويه          : 1988(النف
وجملـــة :"  حينمــا قـــال )8/23:ت0د( ، ومــا نـــص عليــه ابـــن يعـــيش  )1/419

األمر أن الباء قد زيدت في مواضع مخـصوصة وذلـك مـع المبتـدأ والخبـر ومـع        
وقد نص ذلك على ابن     ..." يةازحجر ليس وما ال   بالفاعل والمفعول به وفي خ    

  ).149: 1992( ، وابن هشام)145: 1968(مالك
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  الخالصة

  :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي

 تــهي علــى مرتكــزات، أظهــرت دقذاعتمــد النظــر النحــوي عنــد االســترابا  .1
 ،وجرأتــه فــي عــرض المــسائل، كمــا أنهــا تعكــس قدرتــه علــى المناقــشة     

  . واالختيار،والعرض

:  تقريــره للنحــو وأحكامــه علــى أســس مهمــة ومحــددة وهــي    اعتمــد فــي  .2
السماع والقياس والتعليل، وكان يتصرف بحسب القواعد المتقدمة من         

  . من جهة أخرىذوقه وهليه اجتهاديمة، وبما جه

: اقتضى النظر النحوي عنده أن يختـار لمنهجـه خـصائص محـددة وهـي          .3
لح النحــوي  والبعــد عــن التعقيــد، ووفــرة المــصط   ، والبــساطة،الوضــوح

نـــه صـــاحب   أوتنوعـــه، وثبـــت أنـــه واع بمـــذاهب النحـــاة وخالفـــاتهم، و      
  .انفرادات خاصة به

  يكـن نحويـاً    قدم استدراكات تثبـت أنـه لـم        االستراباذي   أنكشف البحث    .4
  .ناقدًا وحسب ،بل كان نحويا شارحا

Al-Estrabadhy's Views on Grammar: 
Principles and Characteristics 

Dr. Abdel-mohdy Al-Jarrah 
This paper aims at studying the principles and 

characteristics of the Grammatical views of Al-Esstrabadhy in 
his discussion of “Kafeyyat Ibn – Al – Hajib”. The study is 
divided into two parts; the first is devoted to studying the 
subject in question, and the second to its characteristics. 

The study concludes that in his explanation of syntax and 
its rules, Al-Estrabadhy depends on the syntactic origins 
which are established by previous syntacticians. The extensive 
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evidence he provides enables him to present, to argue, and to 
choose from among the views he handles. The distinctive 
feature of his work, though, lies in the wide scope of 
knowledge and awareness  reflective of the diverse 
approaches and controversies of other syntacticians. Al-
Astirbadhy's originality in discussion and analysis renders his 
work worthy of further investigation and study. 
Index Word: Grammar, Esstrabadhy ,View, Principles. 

  23/11/2004 وقبل في 2/6/2004استلم البحث في 

  المصادر والمراجع
محمـــد علـــي : خـــصائص، تحقيـــق، ال)هــــ392(ابـــن جنـــي، عثمـــان أبـــو الفـــتح 

  .1990 ،1 طالنجار، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،
، شــرح ابــن )هـــ7369(ابــن عقيــل، بهــاء الــدين بــن عبداللــه بــن عبــد الــرحمن 

ــق     ــل بتحقي ــاب منحــه الجلي ــه كت ــل ومع ــد    : عقي ــدين عب ــي ال محمــد محي
  .م1990، 1الحميد، دار الخير بيروت، ط

ــن م    ــدين بـ ــال الـ ــك، جمـ ــن مالـ ــد ابـ ـــ672(حمـ ــل   )هـ ــد وتكميـ ــسهيل الفوائـ ، تـ
ــاهرة،     : المقاصــد، تحقيــق  محمــد كامــل بركــات، دار الكاتــب العربــي الق

  .م1968
ــو محمــد         ــدين بــن يوســف أب ــن هــشام، عبداللــه جمــال ال ـــ761(اب ، مغنــي )ه

مــازن المبــارك ورفيقــه، دار الفكــر  : عاريــب، تحقيــقإلاللبيــب عــن كتــب ا 
  .م1992، 1لبنان، ط

، شـرح المفـصل،    )هــ 463(موفق الدين بن علي أبو البقـاء        ابن يعيش، يعيش    
 ).ت.د(عالم الكتب بيروت، 

، شــرح كافيــة ابــن )هـــ646ت (االســتراباذي، رضــي الــدين محمــد بــن الحــسن 
  .م1979، 2الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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، شـرح  )هــ 929(شموني، علي نور الدين بن محمد بن عيسى أبو الحـسن            ألا
محمــد محيــي الــدين عبـــد    : ى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق    شــموني علــ  ألا

  .م1955، 1الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
  ):هـ577(األنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 

البـصريين والكـوفيين    : اإلنصاف فـي مـسائل الخـالف بـين النحـويين            -
ــر   : تحقيـــق ــد، دار الفكـ ــروت، ،محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـ  بيـ

  ).ت.د(
ــة، تحقيـــق   - ــرار العربيـ ــي،   : أسـ ــة الترقـ ــار، مطبعـ ــة البيطـ ــد بهجـ محمـ

  .م1957دمشق، 
 هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين،             ،البغدادي، إسماعيل باشا  

 .م1955منشورات مكتبة المثنى، بغداد، 
عبـد الـسالم هـارون،      : البغدادي، عبـد القـادر بـن عمـر، خزانـة األدب، تحقيـق             

  .م1968، 1عربي، القاهرة، طدار الكاتب ال
: ، كتــاب التعريفـات، تحقيــق )هــ 816ت (الـشريف علــي بـن محمــد   الجرجـاني،  

  .م1987، 1عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط
للفكر اللغوي عنـد العـرب، دار       ايبستميولوجية  دراسة  : حسان، تمام، األصول  

  .م1988الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
، الـدار   )بحث فـي المـنهج    (، القياس في الدرس اللغوي      يمانحمودة، ظاهر سل  

  .م1992الجامعية للنشر، اإلسكندرية، 
ــاجي، عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق    ـــ37(الزجـ ــو،   )هـ ، اإليـــضاح فـــي علـــل النحـ

  .م1982، 4مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط: تحقيق
  .م1979، 4الزركلي، خير الدين، األعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط

عبـد  : ، الكتـاب، تحقيـق    )هــ 180(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بـشر          
  .م1988، 3السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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  ):هـ911(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن محمد 
حمــد ســليم الحمــصي  أ: االقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، تحقيــق     -

  .م1988، 4ورفيقه، جروس برس لبنان، ط
محمـــد أبـــو : بغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة، تحقيـــق  -

  .م1964، 1، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، طإبراهيمالفضل 
حمـد جـاد    أمحمد  : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق        -

  ).ت.د(المولى ورفيقاه، دار الفكر 
 العـال سـالم مكـرم،       عبـد : همع الهوامع شرح جمع الجوامـع، تحقيـق         -

 .م1979دار البحوث العلمية، الكويت، 
  .م1991الطنطاوي، محمد، نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة، دار المنار، 

محمـد المـصري، وزارة   : غـة فـي تـاريخ أئمـة اللغـة، تحقيـق       لبادي، الب آالفيروز  
  .م1972الثقافة بدمشق، 

محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، : القفطــي، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق
 م1981الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

محمــد : ، المقتــضب، تحقيــق)هـــ285(المبــرد، محمــد بــن يزيــد أبــو العبــاس   
  ).ت.د(عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت 


