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يقـك النشاط العممي عمى االستقراء كتصنيؼ األقساـ كتسميتيا كبياف خصائصيا 
كمسالكيا، كقد تحقؽ كؿ ذلؾ في نشأة النحك العربي، أما التصنيؼ فقد بدأ مبكران إذا قبمنا 

الكمـ اسـ كفعؿ : "نبأ رسالة عمي بف أبي طالب إلى أبي األسكد الدؤلي التي يقكؿ فييا
كلقد اشتمؿ ىذا التصنيؼ عمى ". انح ىذا النحك يا أبا األسكد: "ثـ يقكؿ بعد ذلؾ" كحرؼ

اسـ كفعؿ : شيء مف التمييز كالتفرقة يمكف إدراكو في اختيار المصطمحات الثالثة
ففي لفظ االسـ داللة عمى المسمى كفي لفظ الفعؿ داللة عمى الحدث كالزمف . كحرؼ

كالحرؼ بمفيـك المخالفة ال يدؿ عمى مسمى كال عمى حدث كزمف كلكف معناه العالئقي 
ككاف أبك األسكد نفسو قارئان معنيان بضبط النص القرآني مف حيث اإلعراب ألف . عاـ

فمما قاؿ . الخط العربي لزمف أبي األسكد كاف يرمز لمحركؼ الصحاح كال يقيد الحركات
إذا رأيتني أضـ : "جاء مصطمح الفتح كلما قاؿ" إذا رأيتني أفتح فمي: "أبك األسكد لكاتبو

إشارة إلى حركات فـ أبي " الحركات"جاء مصطمح الضـ إلخ، ثـ سميت العالمات " فمي
ثـ تأتي . ككاف ذلؾ صكرة أخرل مف صكر التصنيؼ الضركرم لمنشاط العممي. األسكد

ركاية خطأ ابنة أبي األسكد في اإلعراب لتنسب إلى أبي األسكد إنشاء باب التعجب 
بكساطة إرشاد ابنتو إلى صكاب الجممة التي أخطأت في نطقيا، كلكف ىذه التصنيفات 
كالتسميات كقفت دكف بياف الخصائص كالمسالؾ، ألف ىذا البياف لـ يكف يعتمد عمى 

نما كاف بحاجة إلى نشاط عقمي مف نكع آخر يعتمد عمى تجاكز مالحظة  االستقراء فقط كا 
لى القدرة مع المالحظة عمى االستنباط كالتجريد، كتمؾ  المفردات إلى مالحظة الجمؿ كا 

. قدرة لـ تكف لدل أبي األسكد كال لدل أصحابو مف أمثاؿ عبدالرحمف بف ىرمز
كالمغة مؤسسة اقتصادية الطابع، بمعنى أنيا تصؿ بالقميؿ مف الكسائؿ إلى الكثير 

ذلؾ أف المغة تستطيع التعبير عما ال نياية لو مف المعاني بكسائؿ قميمة . مف الغايات
العدد مف المباني، ففي العربية مثالن ثمانية كعشركف حرفان ىجائيان كعدد محدكد مف 
الضمائر كاإلشارات كالمكصكالت كعدد محدكد مف حركؼ الجر كحركؼ العطؼ 

كاألدكات األخرل كصكرتاف مف صكر تركيب الجممة إحداىما اسمية كاألخرل فعمية ثـ 
عدد مف المفردات يضمو غالؼ المعجـ ال يكاد في كّمو يتناسب مع ال نيائية المعاني 

. التي يرجى لو أف يعبر عنيا
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كمف ىنا كاف عمى المغة أف تستعمؿ كسيمتيف مف كسائؿ االقتصاد المغكم أكالىما 
 () كالثانية تعدد المعنى بحسب مبدأ النقؿ()تعدد المعنى لممبنى الكاحد بحسب الكضع

. الذم ىك كسيمة مف كسائؿ النحك كالبالغة في كقت معان 
أما تعدد المعنى بحسب الكضع فيصدؽ عمى العناصر النحكية كما يصدؽ عمى 

كلنا في ىذا الصدد أف ننظر إلى مثاليف أحدىما مف النحك كالثاني . المفردات المعجمية
المثاؿ األكؿ ىك . مف المعجـ لنرل كيؼ تسّخر المغة مبانييا لمتعبير عف مختمؼ المعاني

ما عمى الشرط أك " ما" التي يمكف أف تدؿ بحسب بيئتيا في السياؽ إما عمى النفي كا 
: المكصكلية أك االستفياـ أك المصدرية أك النكرة التامة أك عمى النحك التالي

 ذكره=  ضرب اا مثالن - 2 ككزه=  ضرب زيد عمران - 1

 أقاميا=  ضرب لو قبة- 4 حدده=  ضرب لصديقو مكعدان - 3

صاغيا = ضرب النقكد - 6فرضيا = ضرب عميو ضريبة - 5
سعى = ضرب في األرض - 8حسبيا =  6×5ضرب - 7
ضرب أخماسان في - 9

أسداس 
دّقو = ضرب الجرس - 10تحير = 

كما تعدد المعنى يحسب النقؿ فمنو ما يسمى تأكيؿ الجامد بالمشتؽ كمنو استعماؿ 
بعض األفعاؿ نكاسخ كاألدكات كتجريدىا مف معنى الحدث كمف ثـ عدـ استعماؿ 

المصدر منيا كظؿ كبات كأضحى كأمسى كزاؿ، أما كاف كبرح فقد استعمؿ منيما اسـ 
كخال الذباب بيا فميس ببارح "كقكؿ عنترة " كككنؾ إياه عميؾ يسير"الفاعؿ كالمصدر نحك 

أم ال أبرح أم ال " مف صد عف نيرانيا فأنا بف قيس البراح"كقكؿ سعد بف مالؾ " غردا
كمف النقؿ استعماؿ المصدر ظرفان كنائبان عف فعمو كنقؿ . أزاؿ ابف قيس الشجاع

المبيمات إلى الظرفية كتسميتيا ظركفان كاألعداد كاألكقات كالجيات ككاإلشارات المكانية 
بؿ إف ىذه . كينا ككنقؿ المكصكالت العامة كىي مف كما كأم إلى الشرط كاالستفياـ

نقؿ المفظ مف : "تتجاكز النحك إلى البالغة فالمجاز بحكـ التعريؼ (ظاىرة النقؿ)الظاىرة 
معناه األصمي إلى معنى آخر ليس لو لكجكد عالقة بيف المعنييف مع قرينة مانعة مف 

                                                 

 .المغك العربية معناىا كبمناىا  ()
 .نفسو  ()
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بؿ إف ذلؾ ممحكظ في التصرفات األسمكبية غير المقعدة مثؿ ". إرادة المعنى األصمي
كؿ أكلئؾ بعد مف قبيؿ تعدد المعنى لممبنى الكاحد . التضميف كحكاية الصكت لممعنى إلخ

. بكساطة النقؿ سكاء أكاف المعنى نحكيان أـ دالليان أسمكبيان 

كمف شأف تعدد المعنى عمى ىذا النحك . ىذا ما اقصده بالطابع االقتصادم لمغة
حيف يراه المرء ألكؿ كىمة أف يتحدل التفكير كبخاصة إذا أضيؼ إليو تعدد احتماالت 

فالمصدر مثالن قد يضاؼ إلى فاعمو أك مفعكلو، كالنعت بعد . الصيغة النحكية
المتضايفيف قد يصمح ألّم منيما، كالمعطكؼ بعدىما قد يعطؼ عمى أييما، كىكذا مما 

 لـ كدع آذاىـ: يجعؿ المعنى بحاجة إلى قرينة مف خارج الجممة فإذا قرأنا قكلو تعالى
ذا قمت. ندر مف مجرد المقاؿ مف الذم كاف يؤذم اآلخر حتى نقرأ كتب السيرة : كا 

لـ يدر السامع مف نص الجممة مف المكصكفة بصفة " عجبت لمعممة المغة العربية"
ذا قمت ذىبت إلى أبناء زيد كعمرك لـ يدر السامع إاّل : العربية أىي المعممة أـ المغة، كا 

ىذه نماذج مف . بقرينة خارجية ما إذا كنت ذىبت إلى عمرك نفسو أـ إلى أبناء عمرك
. ظاىرة أكسع ىي تعدد احتماالت التراكيب

كاف عمى الجيؿ الذم تال أبا األسكد كأصحابو أف يكاجو ىذا التحدم في المغة كمعو 
فأما في الصرؼ . تحد آخر أكبر منو تعقيدان ىك عدـ اطراد الصياغة الصرفية كالنحكية

فقد كجدكا مثالن أف المضارع كاألمر مف األفعاؿ ال يصاغاف بطريقة مطردة كأف مف ذلؾ 
: مثالن 
 قؿ-  يقكؿ–قاؿ  عد-  يعد–كعد 

 بع – يبيع –باع َر -  يرل–رأل 
 سؿ – يسأؿ –سأؿ  ِؽ – يقى –كقى 

ارـِ -  يرمي–رمى اضرب -  يضرب–ضرب 

كىكذا يختمؼ مضارع عف مضارع كما يختمؼ أمر عف أمر، فمك أف النحاة حاكلكا 
فماذا . استخراج قكاعد مف ىذه األمثمة تحكـ ىذه الصياغة ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيالن 

صنع النحاة؟ تنبيكا إلى أف السر في اختالؼ مضارع عف مضارع أك أمر عف أمر إنما 
. يعكد إلى أف الحركؼ التي تظير في الماضي مثالن يغيب بعضيا في المضارع كاألمر
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فرأكا أف غياب ىذه الحركؼ ال يمغييا مف الحسباف كأنيا إف غابت بالفعؿ فيي مكجكدة 
إذا كانت ىذه الحركؼ مكجكدة بالقكة فكيؼ : ثـ جاء السؤاؿ عمى النحك التالي. بالقكة

كما تككف " اْكؽِ "مثالن عمى صكرة " ؽِ "إذان تككف : تككف الكممة مع كجكدىا؟ ككاف الجكاب
أصؿ "كىكذا كاف مف الطبيعي أف يفكر النحاة في استكشاؼ ". َيْكِقيُي "عمى صكرة " يقي"

". مجرد لمكممة
ككاف عمى النحاة أف يتناكلكا كؿ ذلؾ عمميان تناكالن عمميان ما أشرنا إليو مف تصنيؼ 

كمع أف إرىاصات ذلؾ بدأت . كتمييز بيف األقساـ كتسميتيا كبياف خصائصيا كمسالكيا
شارات أبي األسكد، ال نستطيع أف ننسب إلى ىذه  بعبارة عمي بف أبي طالب كا 

كلـ تكف طبقة القراء مف أبي األسكد كرفاقو مؤىمو فيما . اإلرىاصات طابعان عمميان محددان 
نما كاف ىذا العمؿ مف نصيب عبداا بف أبي إسحؽ مكلى أؿ  يبدك لبناء صرح النحك كا 

. ()"بعج النحك كمد القياس كشرح العمؿ"الحضرمي فيك الذم 
كقبؿ أف نتناكؿ عمؿ ابف أبي إسحؽ كتالميذه مف بعده يجدر بنا أف نمقي نظرة 
. عمى طبيعة المصطمح العممي كعمى الفرؽ بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي

سبؽ منذ قميؿ أف نسبنا المعنى المغكم إلى التعدد كاالحتماؿ بالنسبة لممبنى المفرد إما 
ما بحكـ النقؿ كقمنا إف المعنى المغكم ال يتحدد لممبنى في حالة إفراده  بحكـ الكضع كا 

نما يحدده السياؽ  إذ ()أما المصطمح فيشبو اسـ العمـ في الداللة عمى مفيـك معيف. كا 
يراد بكؿ منيا أف يدؿ عمى معيف داللة ال يشترؾ فييا معو غيره، فاسـ العمـ قد يككف لو 

معنى لغكم في العرؼ العاـ كلكف نقمو إلى العممية يبتعد بو عف ىذه الداللة المغكية 
ذلؾ أف المحػمديف كثيركف . العامة العتماده عندئذ عمى العيد الذىني أك الذكرم

يستعصكف عمى العد كاإلحصاء، كلكنني إذا ذكرت لمسامع كاحدان منيـ فذلؾ إما أف يككف 
مقترنان بما يخصصو كأف يككف محػمد قد ذكر مف قبؿ فيككف معتمدان عمى عيد ذكرل، 
أك أف أككف عمى عمـ بأف السامع يعرؼ المسمى كما أعرفو بمجرد ذكر اسمو أم أنو 

. ىذا العيد عنصر جابر لتعدد المسمَّيف بيذا االسـ. معيكد ذىنيان بيني كبيف السامع
كربما كانت نسبة اسـ العمـ إلى طائفة المعارؼ النحكية مرتينة بيذا القيد، شأنيا شأف 

                                                 

 .31طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم   ()
 .161المغة بيف المعيارية كالكصفية   ()
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نسبة الضمائر إلى المعارؼ النحكية بقرينة العيد الحضكرم في التكمـ كالخطاب كقرينة 
. المرجع كىك عيد ذكرل في حالة الغيبة

ككما . كالمصطمح ينتمي إلى عرؼ خاص كالعرؼ الخاص نكع مف العيد الذىني
. ()يتعدد المحػمدكف كيتعيف أحدىـ بالعيد يتعدد الفاعمكف فيتعيف أحدىـ بالعرؼ الخاص

. فالفاعؿ مف مصطمحات النحك كمصطمحات المنطؽ كعمـ الجريمة
كلكال اختالؼ العرؼ الخاص بالنسبة ليذه الحقكؿ الثالثة ألصبحت داللة المصطمح 

فالفاعؿ في عرؼ النحاة اسـ مرفكع تقدمو فعؿ مبني لممعمـك كدؿ عمى مف فعؿ . مميسة
، كىك في عرؼ المناطقة ضد القابؿ، (أم تحقؽ الفعؿ بكساطتو)الفعؿ أك قاـ بو الفعؿ 

في العرؼ )ىكذا تختمؼ الداللة المغكية . كفي عرؼ عمـ الجريمة مف اقترؼ الجريمة
، كمف ثـ نجد السمؼ عندما (ذات العرؼ الخاص)عف الداللة االصطالحية  (العاـ

عمى أنو ال يمـز أف يؤخذ . يريدكف تحديد معنى لفظ المصطمح يحددكنو لغة كاصطالحان 
فممباحث . المصطمح مف بيف مفردات المغة كال أف يككف بتخصيص الداللة العرفية العامة

أف يرتجؿ المصطمح أك يحكؿ داللتو تحكيالن تامان ال بمجرد التخصيص، كقد عرؼ 
كألف كبار المتكمميف كرؤساء الناظريف كانكا : " يقكؿ الجاحظ–السمؼ ذلؾ كعممكا بو 

كىـ تخيركا تمؾ األلفاظ لتمؾ المعاني، كىـ : فكؽ أكثر الخطباء كأبمغ مف كثير مف البمغاء
اشتقكا ليا مف كالـ العرب تمؾ األسماء، كىـ اصطمحكا عمى تسمية ما لـ يكف لو في لغة 
العرب اسـ، فصاركا بذلؾ سمفان لكؿ خمؼ، كقدكة لكؿ تابع، كلذلؾ قالكا العرض كالجكىر، 

. كأيس كليس، كفرقكا بيف البطالف كالتالشي، كذكركا اليذية كاليكية كالماىية كأشباه ذلؾ
ككما كضع الخميؿ بف أحمد ألكزاف القصيد كقصار األرجاز ألقابان لـ تكف العرب تتعارؼ 
تمؾ األعاريض بتمؾ األلقاب، كتمؾ األكزاف بتمؾ األسماء، ككما ذكر الطكيؿ كالبسيط، 

. ()"كالمديد كالكافر كالكامؿ، كأشباه ذلؾ، ككما ذكر األكتاد كاألسباب كالخـر كالزحاؼ
كالمفاىيـ الرياضية كثيران ما تستغني بالرمكز عف الكممات كأشير دليؿ عمى ذلؾ 

. كال مشاحة في االصطالح. لمكمية المجيكلة" ص"ك " س"االصطالح برمزم 

                                                 

. مثالن " الحاؿ"أك " البسط"أك " األمر"كشاؼ اصطالحات الفنكف لمتيانكم عند مصطمح : انظر(  )
 .1/153البياف كالتبييف   ()
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اّل دخؿ الضيـ  كينبغي لممصطمح في حدكد الفرع العممي الكاحد أال يتعدد مدلكلو، كا 
عمى داللتو االصطالحية ففقدت ما يراد ليا مف الدقة كالتحديد كأصبحت أشبو بالداللة 

ليذا أزعـ أف في صنيع النحاة بعض التجاكز عند إطالؽ . المغكية ذات العرب العاـ
يراده عدد مف المعاني بو في حدكد المادة العممية الكاحدة، فالمفرد في " المفرد"مصطمح  كا 

كالميـ عف األصكات غير المشّدد كفي كالميـ عف الصرؼ ما ليس مثنى كال جمعان 
كفي باب االبتداء ما ليس جممة كال شبو جممة كفي باب النداء ما ليس مضافان كال شبييان 

فيذه خمسة معاف . بالمضاؼ، كفي كالميـ عف السياؽ ما ليس منظكمان في تركيب لغكم
لمفظ كاحد يراد لو أف يدؿ داللة اصطالحية محددة، كمع ذلؾ لك طمبت إلى مخاطبؾ أف 

ألصبتو بالحيرة أمَّ كاحد مف ىذه المعاني يختار، كلطالبؾ في النياية أف " المفرد"يعّرؼ 
تمّده باألمارات الدالة عمى قصدؾ بكساطة تحديد إحدل البيئات الخمس التي يرد فييا 

. مصطمح المفرد

في عرؼ الصرفييف، فالجامد مف " الجامد"كثمة تجاكز آخر في استعماؿ مصطمح 
، كذلؾ كأسماء األجناس الحسية كالمعنكية كرجؿ ()األسماء عندىـ ما لـ يؤخذ مف غيره

كذكاء كأسد كشجاعة كعكسو المشتؽ الذم يؤخذ مف أصؿ اشتقاؽ كالصفات الخمس 
كلكف الجامد مف األفعاؿ ما جاء عمى صكرة كاحدة كعسى . كأسماء الزماف كالمكاف كاآللة

ما لـ يؤخذ مف : كليس أك الـز صكرة كاحدة كَيْب كتعّمـ، أف يعّرفكا الجامد فقاؿ بعضيـ
ما لـز صكرة كاحدة التجو المـك إلى طريقة السؤاؿ، ككجب : غيره، كقاؿ البعض اآلخر

. النجاح لفريقي الطالب

فيذا . كىناؾ تجاكز ثالث بالنسبة لمصطمح الصفة في استعماؿ النحاة أيضان 
المصطمح يرادؼ النعت في اإلعراب كيرادؼ الكصؼ في الصرؼ أم يفيـ منو في 
. الصرؼ الصفات الخمس، كاختالؼ القصد لممصطمح الكاحد ىك مكضع االعتراض

 ()كمف الخير أف نحافظ في اإلعراض عمى استعماؿ النعت كىك مصطمح ككفي األصؿ
. كأف نكؼ عف استعماؿ الصفة كىي المصطمح البصرم المقابؿ

                                                 

 .43شذا العرؼ لمحمالكم   ()
 .40األصكؿ لصاحب البحث   ()
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كعكس ذلؾ قائـ في المصطمح النحكم كىك اتحاد المفيـك كتعدد االصطالح في 
الداللة عميو كىك عيب في استعماؿ المصطمح يجعؿ الظاىرة الكاحدة كأنيا عدة ظكاىر 

مف ذلؾ ما يصادفنا في أبكاب النحك مف . كيطمس جيات االتفاؽ بيف أمثمتيا المتعددة
: عبارات مثؿ

 –مؤكؿ بكذا -  عكض عف كذا– يغني عف كذا – يسد مسد كذا –ينكب عف كذا 
 منقكؿ – مضمف معنى كذا – محكؿ عف كذا –مشبو بكذا - بمنزلة كذا- حؿ محؿ كذا
. عف كذا، إلخ

: فالعبارات التالية شييرة عمى ألسنة النحكييف كالمعربيف
 .ينكب مفعكؿ بو عف فاعؿ- 2 .حركؼ الجرينكب بعضيا عف بعض- 1

 .فاعؿ سد مسد الخبر- 4 .كّؿ كبعض ينكباف عف المفعكؿ المطمؽ- 3

. أف كما بعدىا سدت مسد مفعكلي ظف- 6. حاؿ سدت مسد الخبر- 5
. التنكيف لمعكض- 8َتَرَؾ أغنى عف َكَدَع - 7
. يا النداء حمت محؿ أدعك- 10جامد مؤكؿ بالمشتؽ - 9

. منصكب التعجب مشبو بالمفعكؿ بو- 12. ما نافية بمنزلة ليس- 11
. ضّمف معنى القكؿ دكف حركفو- 14. التمييز محكؿ عف الفاعؿ أك المفعكؿ بو- 13

ككاف يمكف عمى سبيؿ المثاؿ أف يستعمؿ في الداللة عمى كؿ مفردات ىذه الظاىرة 
أك نحك ذلؾ كأف يكتفى بو عف ىذا الحشد " اإلغناء"أك " المعاقبة"أك " اإلنابة"مصطمح 

مف األلفاظ ما دامت الظاىرة كاحدة في طابعيا الذم ىك حمكؿ عنصر محؿ عنصر 
أليس ىذا التعدد في المصطمح مسؤكالن عف بعض ما ينسب زكران إلى بنية النحك . أخر

العربي مف الصعكبة؟ 
يتضح مما تقدـ أف جيؿ القراء مف أمثاؿ أبي األسكد كأصحابو كاف إرىاصان بنشأة 

إف نشأة النحك إنما كانت عمى يدم عبداا بف أبي إسحؽ . النحك كلـ يكف منشئان لمنحك
كاف عبداا أيضان قارئان، كلكف يبدك أف مجتمع البصرة عمى عيده كاف أكثر . الحضرمي

نضجان مما كاف عميو في عيد أبي األسكد، بمعنى أف البصرة أظمت مجتمعان متعدد 
األعراؽ منفتحان عمى مختمؼ الثقافات التي تعتمد في تفاعميا عمى استعماؿ المصطمحات 

كىذا دلؼ ابف أبي . فال بد أف يقتنع الحضرمي بقيمة المصطمحات في تناكؿ األفكار
ككانت النتيجة ما . إسحؽ إلى ساحة النحك كلو إلماـ بما ينبغي أف يككف في يده سالح
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فعؿ ذلؾ في حدكد . ()"بعج النحك كمّد القياس كشرح العمؿ: "سبقت اإلشارة إليو مف إنو
ما يفعمو الطالئع في كؿ مجاؿ، أم أنو ال ينبغي لنا أف ننسب إلى الحضرمي ذلؾ النحك 

سمعت أبي يسأؿ : "()يقكؿ ابف سالـ. المكتمؿ التفاصيؿ كالذم نعرفو في يكمنا ىذا
فأيف : ىك كالبحر سكاء، أم ىك الغاية، قاؿ: يكنس عف ابف أبي إسحؽ كعممو، فقاؿ

؟ قاؿ  في الناس اليـك أحد ال يعمـ إال عممو ()لك لـ يكف: عممو مف عمـ الناس اليـك
" يكمئذ لضحؾ منو، كلك كاف فييـ مف لو ذىنو كنفاذه، كنظر نظره لكاف أعمـ الناس

كنستطيع في ىذه الحدكد أف نتصكر طبيعة الجيد الذم بذلو الحضرمي في إنشاء بذرة 
منيج لمنحاة يستطيعكف مف خاللو أف يبنكا ىذا الصرح الشامخ مف صركح الفكر 

. اإلنساني
أما أف الحضرمي بعج النحك فمعناه أنو أضاؼ ما تركو أسالفو كأنو أنشأ لمنحك 
نشاء القكاعد العامة في صكرتيا المبدئية كىي  ىيكالن قكامو نسبة الفركع إلى األصكؿ كا 
القكاعد التي يمكف أف تعرؼ بأصكؿ القكاعد ككاف الحضرمي غيكران عمى قكاعده يبغي 

طردىا كال يرل لمفصحاء مف ذكم السميقة حؽ مخالفتيا كال الترخص كالتكسع في 
كأما عف مّد . يشيد عمى ذلؾ ما يركل عف مكقفو مف بعض ما قالو الفرزدؽ. رعايتيا

القياس فإف مما يتضح مف شأنو مع الفرزدؽ أف قياسو كاف قياس أنماط أحكاـ كأف قياس 
األحكاـ الذم نعرفو اآلف في أصكؿ النحك تطكّر ال بد أف يككف مف عمؿ تالميذ 

. الحضرمي
فإذا كاف األمر كذلؾ فإف العمؿ التي يقاؿ إف الحضرمي شرحيا ليست ىي التي 
نعدىا اآلف ركنان مف أركاف القياس تدكر مع المعمكؿ كجكدان كعدمان، بؿ ىي مف قبيؿ ما 

إف العرب نطقت عمى سجيتيا كطباعيا كعرفت مكاقع : "()أشار إليو الخميؿ إذ قاؿ
ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا كعممت بما عندم أنو عمة لما عممتو . كالميا كقاـ في عقكليا عممو كا 

ف يكف ىناؾ غير ما ذكرت، فالذم . منو فإف أكف أصبت العمة فيك الذم التمست، كا 
فإف سنح لغيرم عمة لما عممتو مف النحك ىي أليؽ مما ذكرت ... ذكرتو محتمؿ أنو عمة
". بالمعمكؿ فميأت بيا

                                                 

 .طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم  ()
 .نفسو  ()
 ...لك كاف في الناس: صكابو  ()
 .65اإليضاح في عمؿ النحك لمزجاجي   ()
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فما بالؾ بعمؿ الحضرمي؟ " محتمؿ أنو عمة"فإذا كاف الخميؿ يرل أف ما يعمؿ بو 
أقرب شيء إلى الظف أف عمؿ الحضرمي كانت مما يعرؼ باسـ العمؿ األكائؿ أم العمؿ 

أك ". ألنو فاعؿ: "فتككف العمة" لـ رفع ىذا؟: "التعميمية مما يجاب بو عف أسئمة مف نكع
كىك ما يعرؼ باسـ العمؿ " كلـ يرفع الفاعؿ: "لعؿ بعضيا كاف إجابة عف سؤاؿ يقكؿ

قياس )الثكاني، كيفيـ مف قكؿ الخميؿ السابؽ أف التعميؿ الذم ىك ركف مف أركاف القياس 
، لـ يصبو الضبط كدقة التنظير إال في زمف الحؽ لزمف الخميؿ، كلزمف (األحكاـ

. الحضرمي مف باب أكلى
كمما ينسب إلى الحضرمي أنو فرَّؽ منذ كقت مبكر بيف الصناعة كالمعرفة، أم بيف 

تقـك  (كمنيا النحك)فالصناعات . بيف النحك كفقو المغة: العربية كالمغة، أك بعبارة أخرل
عمى االستقراء الناقص لنماذج مف مكضكع البحث، ككانت ىذه النماذج بالنسبة لمنحك 

، كعند الكصكؿ إلى نتائج المالحظة لممسمكع يفترض صدؽ ىذه "المسمكع"تعرؼ باسـ 
النتائج عمى غير ما سمع مف كالـ العرب مف خالؿ قياس غير المسمكع عمى المسمكع 

فتقـك عمى  (كالمقصكد ىنا فقو المغة)، أما المعرفة "مّد القياس"كىذا معنى أف الحضرمي 
االستقراء التاـ، فأنت ترل في المعجـ جممة مفردات المغة، كترل في درس الدخيؿ كؿ 

عرؼ الحضرمي ىذا الفرؽ، فقد سألو . الدخيؿ كفي درس الغريب كؿ الغريب كىمـ جرا
نعـ، عمرك بف : "ىؿ يقكلو بعض العرب بالصاد؟ فقاؿ" السكيؽ"بكنس بف حبيب عف 

كما تريد إلى ىذا؟ عميؾ بحرؼ مف المغة يطرد : "ثـ أردؼ قكلو". تميـ تقكؿ ذلؾ
. عميؾ بطمب عمـ النحك: ، يقصد()"كينقاس

إذا أردنا أف نرل جيد خمفاء الحضرمي مف أمثاؿ عيسى بف عمرك كيكنس بف 
حبيب كالخميؿ بف أحمد كغيرىـ فإف عمينا أف نمتمس ذلؾ في كتاب سيبكيو فالذم في 
كتاب سيبكيو يعد جممة أفكار ىؤالء كىذا ىك السر في دعكل البعض أنو اجتمع عمى 

، كسَّع خمفاء الحضرمي مفيـك األصؿ ()إنجاز كتاب سيبكيو اثناف كأربعكف إنسانان 

                                                 

 .39طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم   ()
 . ركاية عف ثعمب76الفيرست البف النديـ   ()
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كالفرع فتناكلكا أنكاعان مف التأصيؿ بعضيا لأللفاظ المستعممة كبعضيا لمصكر المجردة، 
. فأما تأصيؿ المستعمؿ فكاف عندىـ مرتبطان بالبساطة كاإللصاؽ

فالمذكر أصؿ كالمؤنث فرع ألف لممؤنث عالمة ". األكؿ"ككاف البسيط عندىـ يسمى 
يعرؼ بيا كال يكجد مثميا في المذكر، إذ يدؿ المذكر عمى التذكير بمبنى عدمي أك 

Zero morpheme ،كما يسمى في المسانيات كالمفرد أصؿ المثنى ليذا السبب أيضان 
يقكؿ . كالنكرة أصؿ المعرفة، كاألسماء أصؿ األفعاؿ، كعمة كؿ ذلؾ ىي التخفيؼ

كاعمـ أف النكرة أخؼ عمييـ مف المعرفة كىي أشد تمكنان ألف النكرة أكؿ ثـ : "()سيبكيو
كاعمـ أف المذكر أخؼ عمييـ مف المؤنث ألف : "()كيقكؿ" يدخؿ عمييا ما تعّرؼ بو

كاعمـ أف بعض الكالـ أثقؿ مف بعض، فاألفعاؿ أثقؿ مف : "()كيقكؿ أيضان " المذكر أكؿ
، كفي ىذا النكع مف التأصيؿ ما يزاؿ رأم الخميؿ أف "األسماء ألف األسماء ىي األُيكلى

كاعمـ أف النكرة : "العرب عرفت مكاقع كالميا كقاـ في عقكليا عممو ماثالن في قكؿ سيبكيو
إلخ، مع اإلشارة بضمي الغائبيف إلى الفصحاء، " أف المذكر أخؼ عمييـ"ك" أخؼ عمييـ

كلقد ظؿ النحاة ينسبكف إلى العرب المعرفة بعمؿ ما تقكؿ كيركف ليذا السبب أف العرب 
كليس شيء مما يضطركف " ثـ يستخرجكف دالئؿ حكمتيا مف دقائؽ لغتيا ()أمة حكيمة

. ()"إليو إال كىـ يحاكلكف بو كجيان 
مو النحاة مف أصكؿ كاف الغرض منيا الكصكؿ إلى  نصؿ عند ىذا الحد إلى ما أصَّ

طرد المغة مف خالؿ نظاـ مجرد مفارؽ لالستعماؿ بعد أف غز تحقيؽ الطرؼ في 
. المستعمؿ كما سبقت اإلشارة

أف " ؽِ "ك " يقي"سبؽ عند الكالـ عف غياب بعض حركؼ المضارع كاألمر مثؿ 
نما قمت . قمت إنو كاف مف الطبيعي أف يفكر النحاة في استكشاؼ أصؿ مجرد لمكممة كا 

" ؽِ "باالستكشاؼ ال باالختراع ألف قرائف ىذا األصؿ قائمة ال يمكف تجاىميا، فإذا أخذنا 
مثالن كىي أكثر األمثمة خضكعان لغياب الحركؼ أمكف أف نكتشؼ أكؿ حركفيا في 

                                                 

 .1/22الكتاب   ()
 .1/22نفسو   ()
 .1/20الكتاب   ()
 .الخصائص البف جني  ()
 .1/32الكتاب   ()
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كفي " َكَقْيتُي "كآخر حركفيا عند إسناد ىذا الماضي إلى التاء كما في " َكَقى"الماضي 
" ؽِ "كىكذا نصؿ إلى أف . كىمـ جرا" ِقَيا"إلى ألؼ االثنيف " ؽِ "كعند إسناد " ِكَقاَية"مصدرىا 
أصؿ "بالبناء عمى حذؼ حرؼ العمة، كقد اصطمح النحاة عمى تسمية ذلؾ " أْكؽ"أصميا 
كىكذا كاف لكؿ كممة في المغة أصؿ كضعيا دكف جداؿ حكؿ الكاضع كما إذا " الكضع

كعند إنشاء العالقة بيف أصؿ الكضع كفركعو جاء . كاف ذلؾ بالتكقيؼ أك االصطالح
مصطمحاف آخراف ىما العدكؿ كالرد، كحيف أرادكا الكشؼ عف طرؽ لمعدكؿ جاءكا 

بمصطمحات اإلعالؿ كاإلبداؿ كالنقؿ كالقمب كالحذؼ، كعندما فكركا في كسائؿ لمرد قالكا 
فحيف . إف التصغير يرد األشياء إلى أصكليا ككذلؾ الجدكؿ اإلسنادم كالمنثكر االشتقاقي

ككجدنا الكاك " َكَقى"لجأنا إلى جدكؿ اإلسناد فكجدنا الكاك في " ؽِ "اختبرنا أصؿ الفعؿ 
أما المقصكد بالمنثكر االشتقاقي . أيضان " ِقَيا"ككجدنا الياء في " َكَقْيتُي "كالياء معان في 

" َقْكؿ"ظيكر الكاك في " قاؿ"كما يكضح كاكية األلؼ في " ِكَقاَية"فيكضحو كجكد الياء في 
مف مشتقات المادة نفسيا مما يكضح قيمة ىذا المنثكر االشتقاقي في رد " َقكَّاؿ"ك" أْقَكاؿ"ك

الفرع إلى األصؿ، ككؿ ذلؾ إذا كقع العدكؿ عف األصؿ، أما إذا كاف األصؿ مستصحبان 
. فال عدكؿ كال رد" ضرب"كما في 

كاألصؿ الثاني الذم كشؼ النحاة عنو ىك أصؿ االشتقاؽ، كلـ يتفؽ النحاة عمى 
ف اتفقكا عمى ضركرة التأصيؿ لو فأما البصريكف فقد رأكا أف . خصكص ىذا األصؿ كا 

أصؿ االشتقاؽ ىك المصدر لبساطتو ألنو اسـ الحدث كالحدث جزءُي معنى الفعؿ كلكف 
نما اعتّدكا ببساطة المبنى ككاف أبسط المباني في  الككفييف لـ ييتمكا لبساطة المعنى كا 
نظرىـ الفعؿ الماضي الثالثي المسند إلى المفرد الغائب فجعمكه أصؿ االشتقاؽ، كنذكر 

" أكؿ"ىنا أف مبدأ البساطة نفسو ىك الذم جعؿ سيبكيو يصطمح لبعض المستعمؿ بمفظ 
ككأنو يجعمو أصالن لما كاف ثانيان بالنسبة لو كالنكرة بالنسبة لممعرفة مما يشير إلى أف 
مقياس األصالة في ىذا المجاؿ كاف البساطة، كالخيؿ بصرم إذا تكمـ في النحك جعؿ 
المصدر أصالن لالشتقاؽ تمشيان مع رأم نحاة بمده، كلكنو عندما كضع كتاب العيف رتبو 
بحسب الحركؼ الثالثة المشتركة في المنثكر االشتقاقي أم فيما نعرفو باسـ مفردات 

فكشؼ مف حيث أراد أك لـ يرد عما ينبغي أف يككف أصالن لالشتقاؽ . المادة االشتقاقية
كىك حركؼ ثالثة ذات رتبة محفكظة كىي منفصمة فال تنطؽ كما تنطؽ الكممات كال 
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معنى ليا إال أنيا تمخص العالقة بيف مفردات المادة االشتقاقية، كذلؾ ىك األصؿ الذم 
. كشؼ عنو الخميؿ كلكنو جعمو رىيف كتاب العيف

كلقد تطمب العمؿ بأصمي الكضع كاالشتقاؽ أف يقـك ما يسمى أصؿ الصيغة كقد 
تطمب استعماؿ أصؿ الصيغة اختراع ثالثة مصطمحات لمداللة عمى حركؼ الصيغة ىي 
فاء الكممة كعيف الكممة كالـ الكممة، كىكذا سيؿ عمى النحاة أف يتكممكا عف معتؿ العيف 
أك مضّعؼ الالـ أك محذكؼ الفاء، كما دامت حركؼ الصيغة تخضع لطرؽ العدكؿ عف 

األصؿ بحسب ما تخضع إليو الكممة التي عمى مثاؿ ىذه الصيغة فقد نشأ مصطمح 
الميزاف الصرفي الذم يحتمؿ أف يختمؼ عف الصيغة عمى نحك ما يختمؼ الميزاف في 

ك ج )ألف الكممة مف مادة ". َعْفؿ"كالميزاف " َفْعؿ"عف صيغتيا، فالصيغة ىنا " جاه"كممة 
عمى " ؽِ "ككذلؾ تككف . ككاف عند اا كجييا: فيي بمعنى الكجاىة، قاؿ تعالى (ق

كعندما يستصحب أصؿ الصيغة ال يككف ثمة فرؽ ". عِ "كلكنيا عمى كزف " اْفِعؿْ "صيغة 
، كىكذا يعّد الميزاف الصرفي عدكالن عف أصؿ "ضرب"بيف الصيغة كالميزاف كما في 

. الصيغة كبخاصة في حالة القمب كالحذؼ كما مر في المثاليف السابقيف
أما أصؿ القاعدة فمداره عمى الكثرة كالغمبة كنسبية االطِّراد كلقد سبؽ عند الكالـ 
. عف الحضرمي أف نسبنا إليو إنشاء القكاعد العامة التي يمكف أف تسمى أصكَؿ القكاعد

ىذه القكاعد ربما تعارضيا قكاعد أخرل فرعية تعتمد في كظائؼ المغة أنيا كسيمة إبالغ، 
كالكضكح أىـ مف المحافظة عمى شكمية التركيب، كقد . كاإلبالغ بحاجة إلى الكضكح

". اإلفادة"اصطمح النحاة عمى تسمية اإلبالغ بمصطمح 
كقسـ سيبكيو التركيب المغكم مف حيث الصكرة بيف االستقامة كاإلحالة كما قسـ 

الكالـ منو مستقيـ : "()يقكؿ سيبكيو. الكالـ مف جية اإلفادة إلى َحَسف كقبيح كَكِذب
ثـ يضرب مثالن لممحاؿ ". حسف، كمحاؿ، كمستقيـ كذب، كمستقيـ قبيح، كمحاؿ كذب

قد زيدان : حممت الجبؿ كلممستقيـ القبيح بقكلو: أتيتؾ غدان كلممستقيـ الكذب بقكلو: بقكلو
كحيف كجد النحاة أف اإلفادة قد . ()سكؼ أشرب ماء البحر: رأيت كلممحاؿ الكذب بقكلو

تتحقؽ مف بعض النصكص مع مخالفتيا لما تحكـ بو القاعدة كاف عمييـ أف يُيرخِّصكا 
                                                 

 .26-1/25الكتاب   ()
 .1/32الكتاب   ()
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بجكاز القياس عمى ىذه النصكص فأنشأكا قكاعد فرعية ال مبرر ليا إال مف المبس كتحقؽ 
كجعمكا ىذه القكاعد فركعان عمى القكاعد األصمية بحيث تككف القكاعد الفرعية . اإلفادة

كقد يكفينا ابف مالؾ مغبة اإلطناب في التمثيؿ ليذه الظاىرة . عدكالن عف أصؿ القاعدة
بأسمكب منثكر بأف نشير إلى ذلؾ بأبيات مف األلفية تختصر اإلشارة إلى أصؿ القاعدة 

: يقكؿ ابف مالؾ. كفركعيا
 كال يككف اسـ زماف خبرا-  1
 كال يجكز االبتدا بالنكرة-  2
 كاألصؿ في األخبار أف تؤخرا-  3
 كشاع في ذا الباب إسقاط الخبر-  4
 نعـ الفتاة استحسنكاكالحذؼ في -  5
 كما بإال أك بإنما انحصر-  6
 في باب ظف كأرل المنع اشتير- 7
 كحذؼ ما منو تعجبت استبح-  8
ف يقدـ مشعر بو كفى-  9  كا 

 كربما أُيسقطت اليمزة إف- 10
 

ف يفد فأخبرا  عف جّثة كا 
 ما لـ تفد كعند زيد نمرة

 كجكزكا التقديـ إذ ال ضررا
 إذا المراد مع سقكطو ظير
ألف قصد الجنس فيو بّيف 

 أّخر كقد يسبؽ إف قصد ظير
 كال أرل منعان إذا القصد ظير

 إف كاف بعد الحذؼ معناه يضح
 كالعمـ نعـ المقتنى كالمقتفى
 كاف خفا المعنى بحذفيا أُيمف

 

كقد يككف العدكؿ عف أصؿ القاعدة إلى قاعدة فرعية راجعان إلى سبب تركيبي كما 
: يتضح أيضان مف نصكص األلفية التالية

 أّم كذا كأعربت ما لـ تضؼ- 11
 كقد يبيح الفصؿ ترؾ التاء في- 12
 كقد يجاء بخالؼ األصؿ- 13
 كيمـز األصؿ لمكجب عرا- 14
 كال تجز حاال مف المضاؼ لو- 15

      أك كاف جزء مالو أضيفا
 

 كصدر كصميا ضمير انحذؼ
 نحك أتى القاضي بنت الكاقؼ
 كقد يجي المفعكؿ قبؿ الفعؿ

 كترؾ ىذا األصؿ حتمان قد يرل
 إاّل إذا اقتضى المضاؼ عممو

 أك مثؿ جزئو فال تحيفا
 

 إف كصمت بالثاني كالجعد الشعر ككصؿ أؿ بذا المضاؼ مغتفر- 16
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 أك بالذم لو أضيؼ الثاني
 

 كزيد الضارب رأس الجاني
 

تمؾ ىي الحاؿ بالنسبة لقكاعد رصؼ الكالـ، كىناؾ قكاعد تتصؿ بمكاقع معينة مف 
كمف قكاعد . الكالـ كقكاعد أخرل لمتصريؼ، كلكؿ نكع مف ىذه القكاعد طابعو كطبيعتو
فقاعدة . المكاقع ما يخرؽ قاعدة عامة أك يعدؿ بيا عف أصؿ لكالىا لكاف مستصحبان 

الكقؼ بالسككف تُيحكؿ دكف تطبيؽ قاعدة اإلعراب كقاعدة الكسر اللتقاء الساكنيف تحكؿ 
دكف أصؿ السككف كاالستصحاب فمكال ىذه القاعدة لكقع استصحاب السككف كقاعدة 

اإلدغاـ تحكؿ دكف أصؿ الفؾ كاإلظيار كذلؾ ىك األصؿ كقاعدة اإلعالؿ أك اإلبداؿ 
ككؿ ىذه القكاعد يرتبط بمكقع مف الكالـ يتحقؽ فيو كمف . تحكؿ دكف استصحاب األصؿ

ؿ أف أطمؽ عمى ىذا النكع مف القكاعد  ". القكاعد المكقعية"خاللو كمف ثـ أُيفضِّ
بقي مف أصكؿ النحاة أصؿ القياس، كليس المقصكد بالقياس ىنا انتحاء كالـ 

نما  العرب كقياس أنماط تراكيبيـ كالذم سبقت نسبتو إلى ابف أبي إسحؽ الحضرمي، كا 
المقصكد قياس حكـ شيء عمى حكـ شيء آخر لعمة تجمع بينيما كقياس إعراب 

أك قؿ لمضارعة الفعؿ اسـ الفاعؿ )المضارع عمى إعراب اسـ الفاعؿ لما بينيما مف شبو 
المقيس عميو : ، كلقد جعؿ النحاة لمقياس أركانان أربعة ىي(في تقمبو عمى المعاني المختمفة

فالقياس ىنا ليس . ، كالمقيس، كالعمة، ثـ الحكـ الحادث نتيجة القياس(أك أصؿ القياس)
نما ىك حمؿ المقيس عمى المقيس عميو في  صياغة جممة عمى نمط ما قالو الفصحاء كا 

كليس أصؿ القياس ىنا صكرة مجردة كما كاف أصؿ الكضع كال تمخيصان . الحكـ بعمة
نما ىك عنصر لغكم قائـ قيَد التناكؿ . لعالقة في المأخذ كما كاف أصؿ االشتقاؽ كا 

فالفرؽ بيف أصؿ . عرضة لمنطؽ ذك حكـ نحكم يراد أف يحمؿ عميو عنصر آخر مقيس
كالعمة في ىذا المكضع غير العمة كما صكرىا . الكضع كأصؿ القياس ىك التجريد كعدمو

الخميؿ، ألف الخميؿ كاف يتكمـ عف عمؿ كانت في حدس العرب الفصحاء الناطقيف بالمغة 
ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيـ فالعمة في معرض القياس النحكم تدكر مع الحكـ كجكدان كعدمان . كا 

فقد يكجد السبب كال يكجد المسبب . كبيذا تختمؼ عف السبب الذم ال يتصؼ بالدكر
ذا كانت . لمانع يحكؿ دكف كجكده، أما العمة فإف كجدت كجد المعمكؿ كالعكس صحيح كا 
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عمؿ الخميؿ محتممَة الصدؽ غير قطعية فيي في األغمب األعـ مف قبيؿ السبب ال مف 
. قبيؿ العمة

مرة أخرل نشير إلى كتاب سيبكيو بكصفو ممثالن لجيكد النحاة كمستكَدعان آلرائيـ 
إف مف يتأمؿ كتاب . كمكاقفيـ مف ىذا اإلطار الفكرم الذم لـ يكف لمبيئة العربية عيد بو

نما تتناكؿ  سيبكيو َيِرْد عمى بالو عدد مف الخكاطر التي ال تقؼ عند المصطمح فقط كا 
معو مدلكالت المصطمحات كاإلجابة عف دعكل انتفاع النحك العربي بأفكار نحكية 

دعنا أكالن نجب عف قضية المصطمح ثـ نعّرج في نياية األمر عمى قضية األثر . أجنبية
: األجنبي في النحك العربي

عمى الرغـ مف العبارات الفضفاضة التي استعمميا سيبكيو في عنكنة أبكاب كتابو 
 يمكف لنا أف نظفر في كتاب ()فال تكاد عبارة منيا تحدد مدلكؿ الباب تحديدان كاضحان 
مف عبارات سيبكيو في عناكيف أبكابو . سيبكيو بمنظكر كاضح لممصطمح العربي في عيده

ىذا باب الفاعؿ الذم لـ يتعده فعمو إلى مفعكؿ كالمفعكؿ الذم لـ يتعد : "()مثالن قكلو
إليو فعؿ فاعؿ كلـ يتعده فعمو إلى مفعكؿ آخر، كالفاعؿ كالمفعكؿ في ىذا سكاء، يرتفع 

المفعكؿ كما يرتفع الفاعؿ، ألنؾ لـ تشغؿ الفعؿ بغيره كفرغتو لو كما فعمت ذلؾ 
ف ترىمت عبارتو قد ذكر الفاعؿ كالفعؿ كالمفعكؿ كالتعدية كىي ". بالفاعؿ أال ترل أنو كا 

مف المصطمحات الباقية إلى يكمنا ىذا؟ أكال ترل أف ذلؾ نمكذج لما تشتمؿ عميو عباراتو 
المشابية مف مصطمحات ما تزاؿ سائدة في زماننا؟ لقد تأممت فيرس الكتاب في نياية 

جزئو األخير ألنظر المصطمحات التي استعمميا سيبكيو فخطر لي أف أصنؼ ىذه 
المصطمحات أصنافان يقع بعضيا في نطاؽ دراسة أصكات المغة كيقع بعض منيا في 

نطاؽ الصرؼ كبعض ثالث في نطاؽ النحك، فكجدت مصطمحات الكتاب في جممتيا ال 
. تختمؼ عما نستعممو في أيامنا ىذه

 
: كفيما يمي طائؼ مف كؿ نكع

                                                 

: انظر)يرل األستاذ عمي النجدم ناصؼ أف مصطمحات سيبكيو لـ تكف ثابتة مستقرة   ()
 . كما بعدىا166: سيبكيو إماـ النحاة

 .1/33الكتاب   ()
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: مصطمحات من دراسة األصوات: أووًال 
 –الكقؼ - اإلمالة- التضعيؼ- اإلدغاـ-  حركات البناء–ألقاب اإلعراب 

- المحاؽ- الزيادة- الزكائد- الجكار-  التقاء الساكنيف–الحركؼ المتقاربة - اإلشباع
كغير - النكف الخفيفة-  النكف الثقيمة–القمب - االعتالؿ- التصغير- الترخيـ- اإلبداؿ
. ذلؾ
: مصطمحات صرفنة:  انناًال 

اسـ - اسـ الفاعؿ- الحيف-  الظرؼ–الحدث -  االسـ–الفعؿ -  المصدر–األبنية 
- األمر- المضارع- الماضي-  الصفة–الكصؼ - الصفة المشبية- المفعكؿ
 –الكصؿ - المكصكؿ- المعرفة- النكرة- التمكيف- العجمة- التصرُّؼ- التصريؼ
- الفرع- األصؿ-  االشتقاؽ– التكسير –الممدكد - المنقكص- الجمع- التثنية- اإلفراد
. إلخ

: مصطمحات نحونة:  ال اًال 
اإللغاء - اإلعماؿ-  العامؿ–الكجو -  النظير–الحمؿ -  القياس– القبح –الحسف 

 –االستغناء -  االختصار– اإليجاز – االستخفاؼ – الشذكذ –االطِّراد -  اإلظيار–
-  التعدية– المفعكؿ –الفاعؿ -  الخبر– المبتدأ –المسند - المسند إليو- اإلسناد
 –المدح -  التحذير– الندبة – النداء – الدعاء – النيي – األمر –االستفياـ - العالج

 – الجزاء – االستثناء – البدؿ – النعت –التككيد -  العطؼ– الحاؿ –االختصاص 
نّزؿ - أجرم مجرل غيره- ما ال ينصرؼ-  ما ينصرؼ– التقديـ – المكضع –الحكاية 

. إلخ- منزلة غيره
ىذه مختارات مف مصطمحات كتاب سيبكيو مما أصبح عرفان خاصان لنحاة ذلؾ 
العصر كما يزاؿ عرفان لنا في أيامنا ىذه يجرم استعمالو لمداللة عمى مفاىيـ عممية 

محددة في إطار النحك، كال ينبغي أف يشغمنا الطابع الفضفاض لعبارة سيبكيو في عناكيف 
. أبكابو عف كجكد ىذه المصطمحات المضبكطة في ثنايا ىذه العبارة الفضفاضة ذاتيا
أما دعكل انتفاع النحك العربي بالتراث النحكم ألمـ أخرل كىي ما خّب فيو 

كالمعركؼ . المستشرقكف كأكضعكا فأشير ما تردد مف ذلؾ أف النحاة أخذكا عف اليكناف
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أف بداية النحك لـ تشيد تأثيران لمفكر اليكناني في البيئة العربية إال ما يركل مف جدؿ في 
. ()مجاؿ العقيدة في البالط األمكم بيف يحيى الدمشقي كمف حضر مف فقياء المسمميف

كاف الفقياء يسكقكف حججيـ بنصكص مف القرآف كالسنة فيعترض الدمشقي كمف معو 
كيقاؿ إف المسمميف في حرصيـ . عمى ىذا االستشياد كيرد بالمنطؽ الصكرم األرسطي

عمى إجادة الجدؿ طمبكا منطؽ أرسطك فكاف ذلؾ سببان في نشأة الِفَرؽ كعمـ الكالـ في 
كلـ نسمع أف أحدان مف الذيف أنشأكا النحك كاف يستعمؿ منطؽ أرسطك أك . نياية األمر

أضؼ إلى ذلؾ أف . يعرؼ لغة اليكناف بدءان بعمي بف أبي طالب كانتياء بالخميؿ كسيبكيو
عناصر بنية المغة العربية تختمؼ اختالفان بينان عف بنية لغة اليكناف فميس في لغة اليكناف 
إعراب كال حرية كال تثنية كال تخضع كمماتيا ألكزاف صرفية مطردة كالعربية كليس فييا 

ذا كازنا بيف االستدالليف المنطقي كالنحكم . "تعدد ألنماط الجمؿ بيف االسمية كالفعمية كا 
أدركنا أف االستدالؿ المنطقي ال يعتد بما يعتد بو االستدالؿ النحكم مف أصؿ أك 

استصحاب أك استحساف أك عدـ نظير، كأف األدلة التي أطمؽ النحاة عمييا أسماء تذكرنا 
. ()"بمصطمحات المنطؽ كالعكس كنحكه ربما اختمؼ فيميا ىنا عف فيميا ىناؾ

نحف ال ننكر أف المتأخريف الذيف جاءكا بعد عصر الترجمة التي تمت منذ أياـ 
كقد جاء ىذا األثر كالنحك في ىيكؿ بنيكم "المأمكف تأثركا إلى حد ما بالفكر اليكناني 

كامؿ كمف شأف البنية أف تككف جامعة مانعة، كمف ىنا اقتصر التأثير عمى الشركح 
كالجدؿ في المسائؿ، كىك تأثير ال يعني المتقدميف كال يعني نشأة النحك عمى أم 

. ()"حاؿ
نكد عند ىذا الحد أف نتكمـ في مجاالت تطبيؽ األصؿ المجرد عند النحاة كىك الذم 

تناكؿ مفيـك أصؿ الكضع في صناعة النحك عدة ". أصؿ الكضع"اصطمحكا عمى تسميتو 
مجاالت أكليا الحرؼ المفرد ذك المخرج كالصفة كثانييا الكممة المعجمية ذات المعنى 

كاف مدخؿ النحاة إلى إنشاء أصؿ كضع الحرؼ . "المفرد كثالثيا صكرة التركيب النحكم
ككاف الغرض مف ىذه الفكرة في البداية أف نختبر المخرج . ىك فكرة ذكؽ الحركؼ

كما حددىا الخميؿ )كالصفات التي تحدد نطؽ الحرؼ في حالة إفراده، كالطريؽ إلى ذلؾ 
                                                 

. ، نقمو إلى العربية صاحب البحث212 (ديالسي أكليرم)مسالؾ الثقافة اإلغريقية إلى العرب (  )
 .71األصكؿ لصاحب البحث   ()
 .182األصكؿ لصاحب البحث   ()
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ككاف . ()"أف تشكؿ الحرؼ بالسككف كتأتي بو منطكقان بعد ىمزة مكسكرة (كسيبكيو
ثـ كانت . القصد مف تذكؽ الحرؼ تحديد مخرجو كصفتو ألغراض خدمة النص القرآني

مطالب األداء القرآني ىي التي لفتت النظر إلى ما يطرأ مف اختالؼ بيف صكرة نطؽ 
الحرؼ الكاحد بحسب مكقعو في السياؽ، فكاف ال بد مع ىذا االختالؼ كعدـ االطراد في 

لمحرؼ كجعؿ النطؽ الناتج عف " أصؿ كضع"طريقة إخراج الحرؼ مف القكؿ بمكجكد 
تذكؽ الحرؼ ىك صكرة األصؿ ثـ النظر إلى صكر النطؽ األخرل لمحرؼ نفسو عمى 

فأصؿ كضع النكف مثالن ىك ككنيا لثكية أنفية مجيكرة . أنيا عدكؿ عف ىذا األصؿ
غير أف النكف تقع . كذلؾ ما يحكـ بو تذكقيا إذ تنطؽ ساكنة بعد ىمزة مكسكرة. مرققة

مف السياؽ مكاقع يتغير فييا نطقيا فقد تنطؽ بضـ الشفتيف كما تنطؽ الميـ كما في 
" ينظر"أك تنطؽ بإخراج المساف مفخمة كما في " ينفع"أك شفكية أسنانية كما في " ينبغي"

أك المان " مف رأل"أك تنطؽ راء مكررة كما في " ينسى"أك " أنت"أك لثكية أسنانية كما في 
كقد تؤكؿ إلى " ينشأ"أك " ينجح"أك تنطؽ في الغار كما في " مف لعب"منحرفة كما في 

أك تككف ليكية كما في " ينكر"أك تنطؽ في الطبؽ كما في " مف يكف"مجرد غنة كما في 
كؿ أكلئؾ عدكؿ عف أصؿ كضع النكف كفركع ليذا األصؿ المثكم الذم كاف عند ". ينقؿ"

. ذكؽ الحرؼ
كلممتكمـ العادم حدس نفسي بأصؿ كضع الحرؼ يؤدم إلى االعتقاد باستصحابو 
. عندما ينطؽ المتكمـ الفركع كىك يعتقد أنو ينطؽ األصؿ فال فرؽ عنده بيف أصؿ كفرع
كالكاتب في ىذا الحدس كالمتكمـ يكتب األصؿ كالفركع بصكرة كاحدة كىذا ما يعتد بو 

النظاـ اإلمالئي لمكتابة أيضان سكاء في رسـ الَحْرؼ أك في تسميتو باسـ كاحد ال يفرؽ بو 
بيف أصؿ كفرع أم أف النظاـ الكتابي اإلمالئي لمغة العربية يعرؼ نكنان كاحدة ذات اسـ 

. كاحد كرسـ كاحد ميما اختمفت مخارجيا كصفاتيا بحسب مكاقعيا في السياؽ
فإذا نطؽ المتكمـ . أما بالنسبة ألصؿ كضع الكممة المفردة فميس لممتكمـ حدس بو

كال يعتقد بأصميا " قاؿ"كىك يعرؼ " َبَيعَ "لـ يفكر فيما جرده النحاة مف أصؿ ليا ىك " باع"
" َقَكؿَ "ك " َبَيعَ "عنده ىما أصؿ القياس الذم ىك معنّي بو أما " قاؿ"ك" باع"، ألف "َقَكؿَ "

معنى أف المتكمـ إذا ارتجؿ لفظان ثالثيان أجكؼ معتؿ العيف . فالمعنّي بيما ىك النحاة فقط
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كمف ىنا يغيب األصؿ عف . كلـ يقسو عمى أصؿ كضعيما" قاؿ"ك" باع"قاسو عمى 
كال حاجة بنا ىنا إلى شرح . حدسو كيحضر فيو الفرع الذم ىك بدكره أصؿ القياس

. الطريقة التي كصؿ بيا النحاة إلى أصؿ كضع الكممة ألف شرح ذلؾ قد سبؽ
كبالنسبة ألصؿ كضع الجممة رأل النحاة أف لمجممة ركنيف كأف األصؿ ىك ذكر 
ىذيف الركنيف، كىذاف الركناف في الجممة االسمية ىما المبتدأ كالخبر، كىما في الجممة 

كالعدكؿ عف األصؿ يتـ بطريؽ االستتار . الفعمية الفعؿ كمرفكعو مف فاعؿ أك نائب فاعؿ
كينسب . لضمير الرفع فاعالن أك نائب فاعؿ كبطريؽ الحذؼ لغير ذلؾ مف أركاف الجممة

الحذؼ أيضان إلى غير الركنيف مف مككنات الجممة كاألدكات كالفضالت، كلكف الحكـ 
. بالحذؼ ىنا يقـك عمى أساس سياقي عاـ لبناء المعنى كليس عمى أساس صناعة النحك

 ال نجد في الصناعة ما كتمؾ نعمة تمنيا عمّي أف عبدت بني إسرائيؿ: ففي قكلو تعالى
كيقاؿ . يحتـّ تقدير ىمزة استفياـ في صدر الجممة كلكف المعنى الداللي العاـ يحتـ ذلؾ

 بحكـ ما يتمكه مف جكاب كقد يحذؼ المفعكؿ قاؿ كمف ذريتي  :مثؿ ذلؾ في قكلو تعالى
كلما كرد ماء مديف كجد عميو أمة مف : حيف يقتضيو معنى الفاعؿ كما في قكلو تعالى

الناس يسقكف ككجد مف دكنيـ امرأتيف تذكداف قاؿ ما خطبكما قالتا ال نسقي حتى يصدر 
فاقتضاء الفعؿ لممفعكؿ ىنا ليس بحسب .  ...الرعاء كأبكنا شيخ كبير فسقى ليما

نما اقتضاه مف حيث المعنى الداللي  صناعة النحك ألف المفعكؿ في عرؼ النحك فضمو كا 
العاـ ألف السقي كالذكد كاإلصدار مف مفردات العناية بقطعاف الماشية فعمـ بالداللة 

كقد . العامة أف المفعكؿ المحذكؼ مع األفعاؿ المذككرة في ىذه اآلية ىك مف الماشية
يتناكؿ الحذؼ المكصكؼ إذا دؿ عميو دليؿ في السياؽ العاـ لمكالـ كحذؼ المكصكؼ 

ىؿ :  أم كتجارة أخرل تحبكنيا بدليؿ قكلو قبؿ ذلؾكأخرل تحبكنيا: في قكلو تعالى
: كقد تحذؼ الصفة إذا دؿ عمييا دليؿ مف ىذا القبيؿ كما قاؿ تعالى. أدلكـ عمى تجارة

يأخذ كؿ سفينة غصباأم سفينة غير معيبة بداللة قكلو قبؿ ذلؾ  :فأردت أف أعيبيا .
نما يعكد كما ىك كاضح إلى عالقات  كىذا الحذؼ ال يتكقؼ عمى صناعة نحكية كا 

العناصر الداللية في النص، إذ يمكف لدليؿ الحذؼ أف يمتمس في جممة أخرل كالنحك 
معنّي بالعالقات في داخؿ الكاحدة كعالقات االفتقار كاالختصاص كالمطابقة كالمعاقبة 

ككؿ أكلئؾ . إلخ..كالمناسبة كالرتبة كعكد الضمير كاإلضافة كالتبعية كالتفسير كاالستثناء
. مما اصطمح لتسميتو في عصكر نشأة النحك
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ذا كاف المصطمح كسيمة الفكر فال ينبغي أف نتكقع تكقؼ العمماء عف صكغ  كا 
كآية ذلؾ أننا إذا قرأنا . المصطمحات الجديدة إاّل إذا كّفكا عف التفكير كىك ما لف يككف

كحسبنا . إنتاج النابييف مف المتأخريف كجدنا ليـ صياغات اصطالحية لـ يعرفيا األكائؿ
 مف مصطمحات مثؿ االشتقاؽ األكبر كاإلدغاـ األصغر ()أف نرل ما صاغو ابف جني

إذ يدؿ الفعؿ عمى الحدث لفظان )ككالتفريؽ بيف الداللة المفظية كالداللة المعنكية لمفعؿ 
ككالفصؿ في المعنى بيف الكالـ كالقكؿ . (كعمى الزماف صناعةن كعمى الفاعؿ معنى

ككبسط الكالـ في االطراد كالشذكذ كفي طبيعة العمة النحكية كفي تخصيص العمؿ 
كتعارضيا ككالقكؿ في تعارض السماع كالقياس كفي أف ما قيس عمى كالـ العرب فيك 

كمف ىذا . مف كالـ العرب ككؿ أكلئؾ أمكر لـ ترد عمى الفكر النحكم في دكر النشأة
 مف تفريؽ بيف النظـ كالبناء كالترتيب ()القبيؿ أيضان ما نجده لدل عبد القاىر الجرجاني

كالتعميؽ كىي مفاىيـ جديدة حتى إف سميت بأسماء مألكفة في االصطالح النحكم يقصد 
بيا مفاىيـ أخرل كالبناء كالترتيب كالتعميؽ أك سميت بمصطمح مف عرؼ نقد الشعر 

. كالنظـ
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