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د.محمد عبداهلل �صالح �أبوالرب
�أ�ستاذ م�ساعد جامعة البلقاء التطبيقية-كلية الأميرة عالية الجامعية

تعدد المفاهيم واال�ستخدام
في م�صطلح الأ�صول لدى ابن ال�سراج
الملخ�ص
يق ��ف هذا البحث على حقيقة مفهوم م�صطلح (الأ�ص ��ول) وداللته من منظور ل�ساني في كتاب ابن
ال�س ��راج (الأ�صول في النحو )؛ �إذ يوحي عنوانه �أنه كتاب في �أ�صول النحو العربي ال�سماع والقيا�س
والإجماع وا�ست�صحاب الحال.
وف ��ي �سعينا لتجلي ��ة حقيقة الأمر حر�صنا على تقديم ما يمهد لنا ذل ��ك �أوال ،ثم ع ّرفنا الأ�صل لغة
وا�صطالح ��ا  ،وبين ��ا �آراء الباحثي ��ن قدماء ومحدثين ف ��ي الكتاب نف�سه ومو�ضعه م ��ن تلك الأ�صول
النحوية.
وبعد ذلك كله ،وقراءة الكتاب نف�سه من قبل تبين لنا �أن ابن ال�سراج قد تح ّدث عن ال�سماع والقيا�س
في بداية كتابه ب�صورة موجزة  ،وتحدث عن العلة بو�صفها ركنا من �أركان القيا�س .والحقّ �أن الأمر
لدي ��ه لم يقت�صر على تلك ال�صياغ ��ة المنهجية الموجزة لذينك الأ�صلين؛ �إذ اطرد هذان الأ�صالن
ف ��ي الكتاب عمليا� ،إ�ضافة �إل ��ى الأ�صل الثالث الذي خال الكتاب م ��ن � ّأي �صياغة منهجية له ؛ فكان
القا�سم الم�شترك بين تلك الأ�صول النحوية جميعها الحديث عنها عمليا من خالل موا�ضيع الكتاب
نف�سها كقوله« :و�أما الم (يفعلن) ف�إ ّنما �أ�سكنت ت�شبيها بالم (فعلن) و�إن لم يجتمع فيه �أربع حركات
ولك ��ن م ��ن �ش�أنهم �إذا �أع ّلوا �أحد الفعلين لعلة �أع ّلوا الفعل الآخ ��ر و�إن لم تكن فيه تلك العلة» .فذكر
هنا علة ا�صطلح عليها بعلة الت�شبيه  ،وهي واحدة من العلل التي جعلها النحاة �أربعا وع�شرين.
الكلمات الدالة :الأ�صول في النحو  ،وابن ال�سراج ،وال�سماع والقيا�س والعلة والإجماع.
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تمهيد:
تتمث ��ل �أ�ص ��ول النحو العربي في �أ�صلين �أ�سا�سيين ،هما ال�سم ��اع والقيا�س ،وقد �أ�ضاف �إليهما بع�ض
النحويي ��ن �أ�صلين �آخرين ،هما� :إجماع النحويين على حكم نحوي ،وا�ست�صحاب حال الأ�صل في ما
لم يرد فيه دليل من �سماع �أو قيا�س �أو �إجماع.
وه ��ذه الأ�ص ��ول كان ��ت قائمة في �أذهان النح ��اة وهم ي�ؤ�س�س ��ون النحو العربي ؛ فف ��ي كتاب �سيبويه
ومقت�ض ��ب المبرد �شواهد كثيرة عليها  ،لكن ال�صياغ ��ة المنهجية لهذه الأ�صول مجتمعة كانت على
يد ابن جني ،وابن الأنباري  ،ثم ال�سيوطي ،حتى ا�ستوت بذلك علما له منهجه وحدوده(((.
وك ��ان م ��ن �أ�ؤلئك النحويين �أي�ضا ابن ال�سراج في كتابه (الأ�صول في النحو) الذي تناول فيه �أ�صول
النح ��و العرب ��ي ،ولكن تناول ��ه �إياها كان وف ��ق منهج عملي ارت�ض ��اه لنف�سه وما يت�ل�اءم وكتابه هذا
وغر�ض ��ه منه؛ فقد خال الكتاب من ال�صياغة المنهجية لتلك الأ�صول �إال ما ندر كما �سنو�ضح ذلك
في هذا البحث.
والحق �أن هناك من �سبق ابن ال�سراج �إلى الت�أليف في �أ�صول النحو منهجيا ؛ �إذ يذكر لنا ابن جني
كت ��اب المقايي�س لأبي الح�سن الأخف�ش (ت211هـ)((( ال ��ذي اقت�صر فيه -كما نلحظ من العنوان-
عل ��ى �أ�صل واح ��د من �أ�صول النحو وه ��و القيا�س ؛ ولذلك ق ��رر ابن جني �أن كتاب ��ه (الخ�صائ�ص)
�سينوب عنه(((.
وكذلك كان �ش�أن الزجاجي المت�أخر عنهما -ابن ال�سراج والأخف�ش الأو�سط  -في كتابه( :الإي�ضاح
في علل النحو) �إذ اقت�صر فيه على جزء من �أ�صل وهو العلة التي ت�شكل ركنا من �أركان القيا�س(((.
وك ��ان م ��ن جملة م ��ا تناوله ابن جن ��ي بال�صياغة المنهجية ف ��ي كتابه الخ�صائ� ��ص � -أ�صول النحو
 -1نحلة ،حممود �أحمد�:أ�صول النحو العربي ،ط ،1دار العلوم العربية� ،1987 ،ص.6
-2ال�سيوطي،جالل الدين عبد الرحمن(ت911هـ1505/م):بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،حتقيق حممد �أبو ( الف�ضل
�إبراهيم،ط،1مطبعة عي�سى البابلياحللبي و�شركاه،1964،ج�،1ص .591
-3ابن جني� ،أبو الفتح عثمان(ت392هـ1001/م):اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد النجار ،ط ،4دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد،
� ،1990ص .2
-4ذكر القفطي �أن �أبا جعفر النحا�س �ألف كتابا يف �أ�صول النحو �أ�سماه (:الكايف يف �أ�صول النحو)  ،وذكر الزبيدي �أن ابن
در�ستويه افنت يف تف�سريه لكتاب اجلرمي  ،وجمع فيه �أ�صول العربية  ،ولكن كال الكتابني مل ي�صالنا.القفطي،جمال الدين
علي بن يو�سف(646تهـ1248/م)�:إنباه الرواة على �أنباه النحاة،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،ط،1دار الكتب
امل�صرية،القاهرة،1950،ج�،1ص  .103الزبيدي،حممد بن احل�سن(ت379هـ989/م):طبقات النحويني واللغويني،حتقيق
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،دار املعارف،القاهرة�،ص .116
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العرب ��ي .ولك ��ن ابن الأنب ��اري خ�ص تلك الأ�ص ��ول بكتابيه( :الإغ ��راب في جدل الإع ��راب) و(لمع
الأدل ��ة) فك ��ان بذلك �أول من �أفرد لأ�صول النحو بحثا مخت�ص ��ا وم�ستقال  ،متناوال �إياها بال�صياغة
المنهجية .ثم تو�سع ال�سيوطي في تلك الأ�صول في كتابه(:االقتراح في علم �أ�صول النحو)على خير
وجه و�أتمه.
تعريف الأ�صل:
جاء في ل�سان العرب �أن الأ�صل �أ�سفل كل �شيء وجمعه �أ�صول.و�أ�صل ال�شيء� :صار ذا �أ�صل ،وكذلك
ت�أ�صل(((.
وف ��ي المقايي� ��س� :أ�ص ��ل ،فالأ�صل �أ�صل ال�ش ��يء((( .وجاء في معج ��م مفردات �أ�ص ��ول القر�آن�:أ�صل
ال�ش ��يء :قاعدت ��ه التي لو توهمت مرتفعة الرتف ��ع بارتفاعه �سائره كذلك ق ��ال تعالى�}:أ�صلها ثابت
وفرعها في ال�سماء{(((.
وف ��ي المعجم الو�سي ��ط� :أ�صل ال�شيء �أ�صال :ا�ستق�صى بحثه حتى ع ��رف �أ�صله .و�أ�صل ال�شيء جعل
ل ��ه �أ�صال ثابتا يبنى عليه.و�أ�صل ال�شيء� :أ�سا�سه ال ��ذي يقوم عليه من�ش�ؤه الذي ينبت منه .والأ�صول
�أ�صول العلوم :قواعدها التي تبنى عليها الأحكام(((.
وفي كتب الفقه و�أ�صوله يطلق الأ�صوليون كلمة الأ�صل على الدليل ال�شرعي الذي ا�ستند �إليه الحكم،
فيقولون مثال :الأ�صل في هذه الم�س�ألة(:الكتاب �أو ال�سنة �أو الإجماع) ويق�صدون الدليل عليها(((.
و�أم ��ا المعنى اال�صطالحي لأ�ص ��ول النحو ،فهو علم يبحث فيه عن �أدل ��ة النحو الإجمالية من حيث
ه ��ي �أدلت ��ه وكيفية اال�ستدالل بها وحال الم�ست ��دل((( .وهذه الأدلة هي :ال�سم ��اع والقيا�س والإجماع
وا�ست�صح ��اب الحال .وقد تو�صلوا �إل ��ى تلك الأ�صول عندما ا�ستقر�ؤوا كالمه ��م وا�ستق�صوا بحثه ؛
فكان �أن �أ�صلوا قواعدهم ب�أن جعلوا لها �أ�صال ثابتا تبنى عليه.
 -1ابن منظور،حممد بن مكرم(711هـ1311/م):ل�سان العرب،حتقيق يو�سف خياط وندمي مرع�شلي،مادة (�أ�صل).
-2ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س(ت 395هـ1004/م):معجم مقايي�س اللغة ،حتققي عبد ال�سالم هارون ،ط ،1دار اجليل( ،بريوت،
 ،1991مادة(�أ�صل).
-3الراغب الأ�صفهاين،احل�سني بن حممد(ت 502هـ1108/م):معجم مفردات �ألفاظ القر�آن،حتقيق ندمي مرع�شلي،دار الكتاب
العربي� ،ص .15
� -4أني�س�،إبراهيم و�آخرون:املعجم الو�سيط،ط�،2أمواج،بريوت،1987،مادة�0أ�صل.
 -5جمال الدين ،م�صطفى:البحث النحوي عند الأ�صوليني ،دار الر�شيد� ،1980 ،ص .32
-6ال�سيوطي،جالل الدين عبد الرحمن(ت911هـ1505/م):االقرتاح يف علم �أ�صول النحو،حتقيق �أحمد �سليم احلم�صي وحممد
�أحمد قا�سم،ط،1جرو�س بر�س�،1988،ص.21
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ولعلن ��ا نلح ��ظ مدى التراب ��ط بين المعن ��ى اللغوي والمعن ��ى اال�صطالحي الذي ات�س ��م به م�صطلح
(الأ�صول) ل�سانيا على وجه التخ�صي�ص.
�آراء الباحثين في مو�ضع كتاب ابن ال�سراج من �أ�صول النحو:
ن� ��ص اب ��ن جني في مقدمة كتابه (الخ�صائ� ��ص) على �أنه �ألف كتابه هذا مودع ��ا �إياه �أ�صول النحو
العرب ��ي ؛ لأن ��ه لم ير �أحدا من علماء النح ��و الب�صريين والكوفيين تعر�ض لعم ��ل �أ�صول النحو على
مذهب �أ�صول الكالم والفقه ؛ وذلك المتناع جانبه وانت�شار �شعاعه وبادي تهاجر قوانينه و�أو�ضاعه،
على حد تعبيره(((.
وه ��و ي ��رى �أن ابن ال�سراج ف ��ي كتابه الأ�صول في النحو ل ��م «:يلمم فيه بما نحن علي ��ه� ،إال حرفا �أو
حرفي ��ن ف ��ي �أوله ،وقد تعلق عليه به ،و�سنقول في معناه»((( .ولعله �أراد بذلك ما نجده في كتاب ابن
ال�س ��راج م ��ن ذكره للعلة وعلة العلة ث ��م ذكره لل�سماع والقيا�س معا ،وقد �أ�ش ��ار �إلى ذلك بقوله«:في
�أوله».
وق ��د تح ��دث ابن ال�سراج بالفعل-كما ذكر اب ��ن جني -عن �أ�صلين مهمين هم ��ا :ال�سماع والقيا�س،
وك ��ان حديث ��ه عن العلة بو�صفها ركنا من �أركان القيا�س .ولكنه لم يكفه ما كان من حديثه عن العلة
وال�سم ��اع والقيا� ��س؛ لأنه �أوج ��ز القول في ذلك كثيرا .ول ��م ي�شف غليله ما وجده عن ��د ابن ال�سراج
وغي ��ره(((؛ ولذل ��ك �أخذ على نف�سه الت�ألي ��ف في هذا المو�ضوع رغم �صعوبته ،كم ��ا �ألمعنا �إلى ذلك
قبل قليل ،وعلى الرغم من �سبق ابن ال�سراج والأخف�ش الأو�سط له �إلى و�ضع كتابين في الأ�صول(((.
ولك ��ن كتابه «الخ�صائ�ص» لم يكن كتابا مخت�صا فقط ب�أ�صول النحو �إذ تناول غير ذلك مما يت�صل
باللغ ��ة العربي ��ة ؛ ولذلك لم ي�صنف بو�صفه �أول ما �ألف في ذلك .ولع ��ل هذا ال�سبب هو نف�سه الذي
دف ��ع الكم ��ال ابن الأنباري لأن ين�سب لنف�سه �أنه �ألحق بعل ��وم الأدب علمين و�ضعهما هو ،وهما:علم
الجدل في النحو وعلم �أ�صول النحو(((.
 -1ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1ص .2
 -2ال�سابق.
-3فابن جني ذكر لنا يف مقدمة كتابه(اخل�صائ�ص)كتاب(املقايي�س) لأبي احل�سن الأخف�ش الأو�سط�،إ�ضافة �إىل كتاب ابن
ال�سراج،وقال �إن كتابه(اخل�صائ�ص) �سينوب عنه.ال�سابق.
 -4حممود ،حممود ح�سني:املدر�سة البغدادية يف تاريخ النحو العربي ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة ودار عمار ،بريوت� ،1986 ،ص .342
-5ابن الأنباري،كمال الدين �أبو الربكات(ت577هـ1181/م):نزهة الألباء يف طبقات الأدباء،حتقيق �إبراهيم ال�سامرائي،ط،2مكتبة
الأندل�س،بغداد�،ص ،76وال�سيوطي،االقرتاح�،ص .18
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وي ��رى محي ��ي الدين توفي ��ق �إبراهيم �أن الب ��ن جني ف�ضال كبيرا ف ��ي هذا المجال فق ��د �أودع كتابه
(الخ�صائ� ��ص) كثيرا من القواع ��د وال�ضوابط التي ذكرها ابن الأنباري ف ��ي كتابه (الإغراب في
ج ��دل الإع ��راب) ولكنه يرى �أن ف�ضل ال�سبق في �إفراد م�صنف في ه ��ذا العلم يبقى لأبي البركات؛
ولذل ��ك ن�سب لنف�سه �أن ��ه �أ�ضاف هذا العلم�-أي علم الجدل-مع علم �أ�ص ��ول النحو �إلى علوم الأدب
والمعرفة(((.
ول ��و حاولن ��ا الم�ضي مع القدم ��اء في �آرائهم حول �أ�صول اب ��ن ال�سراج ،لما �أ�سعفن ��ا ذلك كثيرا؛ �إذ
ج ��اءت معظمها ف ��ي �أثناء ترجماتهم البن ال�سراج  .ف�صاحب نزهة الألباء في طبقات الأدباء ي�ؤكد
�أن الب ��ن ال�سراج م�صنف ��ات ح�سنة و�أح�سنها و�أكبره ��ا كتاب (الأ�صول) ف�إنه جم ��ع فيه �أ�صول علم
العربية ،و�أخذ م�سائل �سيبويه  ،ورتبها �أح�سن ترتيب وكان ثقة(((.
وق ��ال �صاحب (طبقات اللغويي ��ن والنحويين) في كتاب ابن ال�سراج الأ�ص ��ول �إنه غاية من ال�شرف
والفائ ��دة((( .وك ��ان يقال:ما زال النح ��و مجنونا حتى عقله اب ��ن ال�سراج ب�أ�صول ��ه((( .ويرى ياقوت
الحم ��وي �أن كتاب ابن ال�سراج الأ�صول هو �أح�س ��ن م�صنفاته و�أكبرها و�إليه المرجع عند ا�ضطراب
النقل واختالفه جمع فيه �أ�صول علم العربية ،و�أخذ م�سائل �سيبويه ،ورتبها �أح�سن ترتيب((( .وهذا
ما نقله �أي�ضا �صاحب (ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون)(((.
وال ��ذي نلحظه على تلك الأقوال جميعا �أنها �أعلت من �ش�أن الكتاب بال �أي �إ�شارة �إلى طبيعة الكتاب
من حيث طبيعته وما يدل عليه عنوانه ،على عك�س ما وجدناه عند ابن جني.
و�أم ��ا �آراء المحدثي ��ن في الكتاب ومو�ضعه من �أ�صول النحو  ،فتتمثل �أوال بر�أي يحيى م�صري وا�ضع
فهار�س الكتاب (الأ�صول في النحو) � -أن ابن جني �أول من فكر من علماء العربية في �أن يو�ضع �إلى
(((
جانب علم النحو علم �أ�صول النحو كما و�ضع �إلى جانب علم الفقه علم �أ�صول الفقه
 -1براهيم،حميي الدين:ابن الأنباري يف كتابه الإن�صاف يف م�سائل اخلالف بني الب�صريني والكوفيني�،1979،ص .89
 -2ابن الأنباري،نزهة الألباء�،ص .186
 -3الزبيدي ،طبقات اللغويني�،ص 112
 -4ياقوت احلموي،ياقوت بن عبداهلل(ت626هـ1228/م):معجم الأدباء،دار امل�ست�شرق،بريوت،ج�،18ص .198
 -5ال�سابق ،ج� ،18ص .200
-6حاجي خليفة ،م�صطفى بن عبداهلل (ت1067هـ1656/م) :ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون:حممد �شرف الدين
بالتقايا،رفعت بيلكه الكلي�سي،وكالة املعارف،1941،ج�،1ص .111
 -7م�صري،يحيى ب�شري:فهار�س الأ�صول يف النحو،دار البخاري،الق�صيم�،ص.7
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وه ��و ينف ��ي �أن يك ��ون كتاب ابن ال�س ��راج في علم �أ�صول النح ��و  ،مثبتا �أنه كتاب ف ��ي قواعد النحو ،
م�ستندا في ذلك �إلى مقدمة ابن جني  ،ما ت�ضمنته من تعليق حول كتاب ابن ال�سراج.
ولم يلحظ يحيى م�صري �أن الن�سق الذي اتبعه ابن ال�سراج في كتابه يغاير ما نجده عند النحويين
الآخري ��ن ف ��ي كتبهم � ،س ��واء �أكانوا مم ��ن تقدموا اب ��ن ال�سراج ك�سيبوي ��ه في الكت ��اب والمبرد في
المقت�ض ��ب � ،أم ل ��م يتقدم ��وه كالزجاجي في كتابه الجم ��ل و ابن ه�شام في �أو�ض ��ح الم�سالك و ابن
عقيل في �شرح الألفية.
فاب ��ن جني لم يذك ��ر �أن كتاب ابن ال�سراج في قواعد النحو  ،و�إنما ق ��ال عن �صاحبه �إنه لم« :يلمم
في ��ه بم ��ا نحن عليه �إال حرفا �أو حرفين في �أوله  ،وقد تعلق عليه به و�سنقول في معناه»((( .وهو يريد
بذلك-كم ��ا بين ��ا �سابقا -ما ذك ��ره ابن ال�سراج في بداي ��ة كتابه من العلة  ،وما �أ�سم ��اه بعلة العلة ،
وذكره من ثم ال�سماع والقيا�س.
وثم ��ة ر�أي �آخ ��ر لم�صطف ��ى جم ��ال الدين يوافق م ��ا ذهب �إليه يحي ��ى م�صري ؛ فهو ي ��رى �أن كلمة
(الأ�ص ��ول) في ��ه �أ�شبه ��ت بع�ض الباحثين فع ��دوه من نوع هذه الكت ��ب  ،وهو لي�س منه ��ا ،ولعل كلمة
الأ�ص ��ول هن ��ا تعني القواعد النحوية ال الأدلة التي تنبني عليها القواعد  ،ويرى �أن ما في �أ�صول ابن
ال�سراج ال يتعدى النحو االعتيادي(((.
ولتم ��ام ح�سان في �أ�صول ابن ال�س ��راج ر�أي �آخر يت�ضح في �أثناء قوله« :وهناك كثير من الكتب التي
تحم ��ل كلمة الأ�صول ولكنها ال تعر�ض منهج النحاة من حيث ه ��و منهج و�إنما تعنى ب�أ�صول القواعد
النحوية ككتاب الأ�صول البن ال�سراج»(((.
ويذك ��ر عبد ال ��رزاق ال�سعدي �أنه�« :إذا �أخذن ��ا كتاب الأ�صول في النحو البن ال�س ��راج ف�إننا نجده ال
يختل ��ف كثيرا عم ��ا �سبقه من الم�صنفات التي مزجت بين الأ�صول والف ��روع دون تمييز بينها �سوى
�أن ��ه �أ�شار في مقدمة كتابه �إلى العلة و�أنواعها فقال«:واعت�ل�االت النحويين  ،(((» ...ثم يقول «:وفي
ه ��ذا الن� ��ص ما يدل �صراح ��ة على �أن ابن ال�سراج عن ��ي بالعلل دون ان�شغال بم�سائ ��ل �أ�صول النحو
الأخرى»(((.
لقد �أراد عبد الرزاق ال�سعدي بالأ�صول �أدلة النحو من �سماع وقيا�س وغيرها ،و�أراد بالفروع قواعد
 -1ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1ص .2
 -2جمال الدين ،م�صطفى »:ر�أي يف �أ�صول النحو» ،جملة كلية الفقه ،العدد الأول1979 ،م� ،ص .11
 -3ح�سان ،متام:الأ�صول ،الهيئة امل�صرية للكتاب� ،1982 ،ص .7
 -4اوي،يحيى:ارتقاء ال�سيادة يف علم �أ�صول النحو،حتقيق عبد الرزاق ال�سعدي،ط،1دار الأنبار،بغداد�،1990،ص .9
 -5ال�سابق.
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النح ��و ،ولعلنا نلحظ من كالمه ذلك عدم �إنزال ��ه كتاب ابن ال�سراج �أي منزلة تفوق الكتب الأخرى
التي مزجت بين الأ�صول والفروع من مثل م�صنفات �سيبويه والمبرد والفراء وثعلب.
والح ��ق �أن ف ��ي كتاب ابن ال�س ��راج �إ�شارات مهمة ف ��ي القيا�س وال�سماع ،على الرغ ��م من �أن المادة
المنهجية المرتبطة بهما قدمت ب�إيجاز ،والحق �أي�ضا �أن الأ�صول كلها ترد في الكتاب ب�صورة عملية
بعي ��دا ع ��ن �صياغتها منهجيا .وهذا يك�شف لنا -كما �ألمحنا �إل ��ى ذلك �سابقا -عن منهج واحد من
علماء النحو في تناوله لأ�صول النحو العربي.
ولع ��ل من �أكث ��ر الباحثين قربا �إل ��ى حقيقة الكتاب محم ��ود �أحمد نحلة الذي ي ��رى �أن ما عناه ابن
ال�سراج بالأ�صول هو قواعد النحو الأ�سا�سية ال �أدلته التي ا�ستنبطت منها هذه القواعد((( ،ويرى �أن
اب ��ن ال�س ��راج كان في �أثناء عر�ضه لقواعد النحو التي يراها �أ�سا�سية يذكر عددا من الأ�صول الكلية
الت ��ي تحكم الفروع والجزئيات  ،بع�ضها يت�صل ب�أ�صل الو�ض ��ع  ،وبع�ضها يت�صل ب�أ�صل القاعدة(((،
ث ��م يعط ��ي �أمثل ��ة على ذلك .ولكنه يرى في الوق ��ت نف�سه �أن من الحق �أن اب ��ن ال�سراج قد ذكر في
حديث ��ه عن �أ�صول النحو بالمعنى الذي حددناه بع�ضا مما عرف من بعد ب�أ�صول النحو بمعنى �أدلته
الت ��ي ت�أ�صلت بها �أ�صوله وتفرعت فروعه  ،فعر� ��ض في موا�ضع من كتابه لل�سماع والقيا�س والمطرد
وال�شاذ والعلة((( .ثم �أورد ن�صو�صا من �أ�صول ابن ال�سراج ت�ؤيد ما ذكر .
وينته ��ي محم ��ود نحلة من بحثه في ه ��ذا المو�ضوع �إلى �إدراج كتاب ابن ال�س ��راج �ضمن الكتب التي
عر�ضت لأ�صول النحو بمعنى قواعده الأ�سا�سية  ،وما يت�صل بذلك من �أ�صل الو�ضع و�أ�صل القاعدة.
ونحن نرى �أن محمود نحلة ما �إن و�ضع يده على حقيقة هذا الأمر حتى طفق يبتعد عنها ؛ �إذ انتهى
كم ��ا ر�أينا -من بحثه في ه ��ذا المو�ضوع �إلى �إدراج كتاب ابن ال�س ��راج �ضمن الكتب التي عر�ضتلأ�صول النحو بمعنى قواعده ،وما يت�صل بذلك من �أ�صل الو�ضع و�أ�صل القاعدة.
وف ��ي مقاب ��ل تلك الآراء ثمة من عد كتاب ابن ال�سراج (الأ�صول ف ��ي النحو) �أول ما و�ضع في �أ�صول
النحو بمعنى �أدلته ،وو�ضعه على قائمة هذه الكتب.
فمحم ��د عي ��د يرى �أن ��ه �أول م�ؤلف م�شهور ع ��ن �أ�صول النح ��و العربي .ويرى �أن كت ��اب الخ�صائ�ص
الب ��ن جن ��ي (ت 392هـ) قد �ض ��م �أبحاثا قيمة من تل ��ك الأ�صول ثم �ألف اب ��ن الأنباري (ت577هـ)
 -1نحلة� ،أ�صول النحو العربي� ،ص .17
 -2ال�سابق� ،ص .18
 -3ال�سابق� ،ص �20-19ص) (.
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ر�سالتيه المخت�صرتين (الإغراب) و (لمع الأدلة) فقدم فيهما �آراء مفيدة �سديدة اعتمد ال�سيوطي
(ن911هـ) على الكثير منها فيما بعد في م�صنفه(االقتراح)(((.
و�سنق ��ف ب�أنف�سن ��ا في ما ي�أتي على حقيقة هذا الأمر  ،معتمدي ��ن �أوال على قراءة كتاب ابن ال�سراج
نف�سه  ،مفيدين ثانيا مما جاء حول المو�ضوع نف�سه �أو ما يتعلق به في الكتب التي تناولته بالدرا�سة
�أو �أ�شارت �إليه ،وكنا قد بينا معظمها  ،و�ألمحنا من خاللها �إلى ر�أينا في �أثناء التعليق عليها ونقدها.
حقيقة الأ�صول في كتاب ابن ال�سراج ومعناها:
تج ��در الإ�ش ��ارة �أوال �إلى �أن الأ�صل قد يجيء في كتب النح ��و بمعنى �آخر ال يتفق ومعناه عندما نقول
�أ�صول النحو بمعنى �أدلته  ،ومن هذه المعاني:
 - 1الأ�صل بمعنى �أ�صل القاعدة مثل قول ابن ال�سراج« :وال�سكون �أ�صل كل مبني»(((.
 -2الأ�ص ��ل بمعن ��ى ما حق اللفظ �أن يكون عليه((( و�إنما جاء على �صورة �أخرى لعلة ما  ،مثل قولنا:
�أ�صل (باع)هو(بيع).
 -3الأ�ص ��ل بمعنى الغال ��ب والراجح((( كما �صرح بذلك ال�صبان عند ق ��ول ابن مالك« :والأ�صل في
الفاعل �أن يت�صال»(((.
 -4الأ�ص ��ل يقابل الفرع((( كقول �صاحب الإن�صاف في الم�س�أل ��ة ال�سابعة وال�سبعين« :حمال للمعتل
على ال�صحيح؛ لأن ال�صحيح هو الأ�صل ،والمعتل فرع عليه؛ فحذفت حمال للفرع على الأ�صل»(((.
 -5الأً�ص ��ل يقاب ��ل الزائد ،فف ��ي قولنا( ا�ستك�شف) مثال ،ن ��رى �أن �أحرفه الأول ��ى زوائد ،والأخيرة
�أ�صول.
وحري بنا �أن نقف الآن على الكتاب نف�سه بالقراءة وقفة مت�أنية ؛ ع ّلنا ن�صل فعال �إلى حقيقة مفهوم
م�صطلح (لأ�صول) وا�ستخدامه لديه ؛ ولذلك ي�شكل هذا الوقوف ب�ؤرة بحثنا هذا.
ترد كلمة الأ�صل في كتاب ابن ال�سراج حاملة دالالت متعددة ،فهي:
 -1عيد ،حممد�:أ�صول النحو العربي ،عامل الكتب ،القاهرة� ،1973 ،ص �أ.
-2ابن ال�سراج ،حممد بن �سهل (ت316هـ928/م) :الأ�صول يف النحو ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
،1985ج�،1ص .51
 -3م�صري،فهار�س الأ�صول�،ص .9
 -4ال�سابق.
-5ال�صبان ،حممد بن علي(ت1206هـ1791/م):حا�شية ال�صبان ومعه �شرح ال�شواهد للعيني ،دار �إحياء الكتب العربية ،ج� ،2ص .55
 -6م�صري ،فهار�س الأ�صول� ،ص .9
-7ابن الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد (ت577هـ1181/م) :الإن�صاف يف م�سائل اخلالف بني النحويني الب�صريني والكوفيني،
حتقيق حممد حميي الدين،1982،ج� ،2ص.543
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-1ت�أت ��ي بمعن ��ى �أ�صل القاعدة :و�سنذكر بعد قليل جملة منها؛ لم ��ا لها من �أهمية ؛ �إذ جاءت نتيجة
ال�ستقراء �أ�صول النحو من �سماع وقيا�س وا�ست�صحاب حال و�إجماع  ،فكانت مح�صلة طبيعية  ،حتى
وجدناه ��ا م ��ن بعد ذلك تطرد((( وبناء عليها بنى علماء النح ��و �أحكامهم في كل ما عر�ض لهم من
م ��ادة نحوية  ،فك ��ان االتفاق وكان االختالف تبعا العتمادهم على تلك الأ�صول .وكان �أن �أ ّلفت كتب
مخت�صة بم�سائل الخالف في النحو  ،عر�ضت الختالف علماء النحو حول تلك الأ�صول  ،والتي كان
مرده ��ا علم �أ�صول النحو بمعنى �أدلته المختلفة من �سم ��اع وقيا�س وغيرها-ومن �أ�شهر تلك الكتب
كتاب ابن الأنباري(:الإن�صاف في م�سائل الخالف بين النحويين الب�صريين والكوفيين).
وفي ما ي�أتي �أبرز �أ�صول تلك القواعد في الكتاب:
ا�ضرب
ق ��ال ابن ال�سراج ف ��ي الجزء الأول �صفح ��ة (« :)51وال�سكون �أ�صل كل مبن ��ي  ،وذلك نحو:
ْ
ْ
ودحرج وانطلقْ  ،وكل فعل ت�أمر به �إذا كان بغير الم ولم يكن فيه حرف من حروف الم�ضارعة
واقتل
ْ
نحو :الياء والتاء والنون والألف فهذا حكمه».
وق ��ال في الجزء الأول �أي�ضا �صفح ��ة (« :)66و�أ�صل الكالم مو�ضوع للفائ ��دة و�إن ات�سعت المذاهب
فيه ,ولكن لو قال قائل :النار حارة والثلج بارد لكان هذا كالما ال فائدة فيه  ،و�إن كان الخبر فيهما
نكرة».
وقول ��ه في الجزء نف�سه �صفحة (« :)123وقد بينا �أن الفع ��ل الم�ضارع �أعرب لم�ضارعته اال�سم� ،إذ
كان �أ�صل الإعراب للأ�سماء و�أن ا�سم الفاعل �أعمل بم�ضارعته الفعل �إذ كان �أ�صل الأعمال للأفعال
و�أ�صل الإعراب للأ�سماء».
ويق ��ول ف ��ي الجزء الثان ��ي �صفحة (« :)79و�أ�ص ��ول الأ�سماء كله ��ا ال�صرف و�إنما ف ��ي بع�ضها ترك
ال�صرف ،ولل�شاعر �إذا ا�ضطر �أن ي�صرف جميع ما ال ين�صرف».
وفي ال�صفحة ( )145من الجزء الثاني قال�« :أ�صل الأفعال ال�سكون والبناء  ،و�إنما �أعربوا منها ما
�أ�شبه الأ�سماء و�ضارعها  ،وبنوا منها على الحركة ما �ضارع الم�ضارع  ،وما خال من ذلك �أ�سكنوه».
وف ��ي الج ��زء الثاني نف�سه �صفح ��ة ( )170يقول« :اعلم� :أن �أ�صل الدع ��اء �أن يكون على لفظ الأمر,
و�إنما ا�ستعظم �أن يقال �أمر  ،والأمر لمن دونك والدعاء لمن فوقك».
وقوله في ال�صفحة ( )361الجزء الثاني �أي�ضا «:و�أ�صل التحريكات اللتقاء ال�ساكنين الك�سر»
-1يقول متام ح�سان« :والطابع الذي يطبع هذه القواعد الأ�صلية �أنها مطلقة مطردة يف ال�سماع (لأنها منه �أخذت) والقيا�س (لأنها
هي املقي�س عليها ابتداء)» .ح�سان ،الأ�صول� ،ص.144
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وف ��ي الجزء الثالث ال�صفحة ( )85قوله «:الم�صادر الأ�صول والأفعال م�شتقة منها ،وكذلك �أ�سماء
الفاعلي ��ن» .وفي هذا الجزء نف�سه ال�صفح ��ة ( )180قوله«:اعلم�:أن �أقل ما تكون عليه الأ�صول من
الأ�سماء والأفعال ثالثة �أحرف  ،تقدر بفاء وعين والم».
وقول ��ه في ال�صفحة ( )184م ��ن ذاك الجزء« :ولي�س في �أ�صول كالمهم جم ��ع بين �أربع متحركات
في كلمة».
وقول ��ه في ال�صفح ��ة ( )250من الج ��زء ال�سابق« :والأفع ��ال الم�ضارعة �إذا ك ��ان �آخرها معتال لم
يدخلوا الرفع في �شيء من الكالم  ،وهذا �أ�صل مطرد فيها».
وقال في ال�صفحة ( )317من الجزء ال�سابق نف�سه« :والأ�صوات كلها مبنية على �أ�صولها».
وق ��ال في ال�صفحة ( )331م ��ن ذلك الجزء �أي�ضا« :والحروف والأ�ص ��وات �أ�صول ال تكاد تجد فيها
زائ ��دا» ...وذل ��ك �إلى �آخر تلك القواعد الأ�صولية التي نجدها في كت ��اب ابن ال�سراج (الأ�صول في
النحو ) وفي غيره من كتب النحو.
وكن ��ا ق ��د بينا �أهمية تل ��ك القواعد الأ�صولية قب ��ل ذكر �أبرز ما ج ��اء منها في كتاب اب ��ن ال�سراج،
وقلنا� :إنها جاءت نتيجة ال�ستقراء �أ�صول النحو من �سماع وقيا�س وغيرها  ،فكانت مح�صلة طبيعية.
وبن ��اء عليه ��ا كان االتفاق �أو االخت�ل�اف بين علماء النحو  ،فمثال نحن نع ��رف خالف العلماء حول
�أ�ص ��ل اال�شتق ��اق :هل ه ��و الم�صدر؟ �أم الفع ��ل؟ �أم غير ذلك؟ فاب ��ن ال�سراج �ص� � ّرح لنا من خالل
كتاب ��ه الأ�صول �أن الم�صادر الأ�ص ��ول  ،و�إنما الأفعال م�شتقة منها  ،فوجدناه يقول في الجزء الثالث
�صفحة(« :)85الم�صادر الأ�صول والأفعال م�شتقة منها».
 -2ت�أتي بمعنى �أ�صل الو�ضع � ،أوما حق اللفظ �أن يكون عليه  ،و�إنما جاء على �صورة �أخرى لعلة ما،
ونجد ذلك في ال�صيغ المفردة  ،ومن ذلك قوله« :و�أما فعل فمثل نذير و ُن ُذر  ،ومثله من بنات الياء
ثني و ُثن ,وكان الأ�صل ثن ّوا ،فوقعت الواو طرفا قبلها �ضمة فقلبت ياء وك�سر ما قبلها»(((.
ّ
وقول ��ه« :تق ��ول  :ظبي و�أظ � ّ�ب  ،ودلو و�أ ْدل ،ك ��ان الأ�صل� :أظب ��و ،و�أدلو ،ولكن ال ��واو ال تكون الما في
الأ�سماء وقبلها متحرك فقلبوها ياء وك�سروا ما قبلها»(((.
وقوله« :وتقول في ُ :مذ ّكر مذيكر  ،وكان الأ�صل مذتكرا ،فقلبت التاء ذاال من �أجل الدال ثم �أدغمت
الذال في الدال»(((.
 -1ابن ال�سراج ،الأ�صول يف النحو،ج� ،3ص.18
 -2ال�سابق ،ج� ،2ص�-432ص433
 -3ال�سابق ،ج� ،3ص.42
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ونجده في ال�صيغ المركبة كقوله:
«ف�أم ��ا اال�س ��م الذي بن ��ي مع اال�سم فخم�س ��ة ع�شر و�ستة ع�ش ��ر ،وكل كلمتين من ه ��ذا ال�ضرب من
العدد فهما مبنيتان على الفتح ،وكان الأ�صل خم�سة وع�شرة ،فحذفت الواو ،وبني �أحدهما مع الآخر
اخت�صارا ،وجعال كا�سم واحد»(((.
وكذلك نجده في الكالم كقوله:
«ف�إذا قلت� :ضرب زيدا غالمه كان الأ�صل� :ضرب غالم زيد زيدا  ،فلما قدمت زيدا المفعول فقلت
�ضرب زيدا قلت غالمه ،وكان الأ�صل :غالم زيد  ،فا�ستغنيت عن �إظهاره لتقدمه»(((.
وقول ��ه« :وقد جاءت حروف خاف�ضة ،وذك ��روا �أنها زوائد �إال �أنها تدخل لمعان ،فمن ذلك :لي�س زيد
(((
بقائم� ،أ�صل الكالم :لي�س زيد قائما ،ودخلت الباء لت�ؤكد النفي»
وقول ��ه« :و�أما قوله ��م :عجبت من �ضريبك و�ضريب ��ه فالأ�صل من �ضربي �إياك و�ضرب ��ي �إياه  ،و�أقل
العرب من يقول� :ضريبه و�إنما وقع هذا مع الم�صدر لأنه لم ت�ستحكم عالمات الإ�ضمار معه»(((.
ونجده �أي�ضا في الحروف كقوله:
«و�أما �إ�سكان اال�ستثقال فنحو ما حكوا في �شعر امرئ القي�س في قوله:
�إثما من اهلل وال واغل
أ�شرب غير م�ستحقب
فاليوم � ْ
�رب ف�أ�سكن الب ��اء كما ت�سكنه ��ا في ُ
ْ
فتقول(:ع�ض ��د) لال�ستثقال ف�شبه
(ع�ض ��د)
ك ��ان الأ�صل� :أ�ش � ُ
(((
المنف�صل والإعراب بما هو من نف�س الكلمة  ،وهذا عندي غير جائز لذهاب علم الإعراب»
 -3تـ�أت ��ي مقابلة للزائد :فعندما يكون الح ��رف جزءا من بنية الكلمة ،يكون �أ�صال  ،ويقابله ما كان
زائ ��دا م ��ن تلك الحروف على الكلم ��ة .ويت�ضح هذا المعنى من خالل قول اب ��ن ال�سراج عندما بد�أ
بتناول مادة الت�صريف:
«ه ��ذا الح ��د �إنما �سمي ت�صريف ��ا لت�صريف الكلمة الواح ��دة بـ�أبنية مختلفة ،وخ�ص ��وا به ما عر�ض
ف ��ي �أ�ص ��ول الكالم ،وذواتها من التغيير  ،وهو ينق�سم خم�سة �أق�س ��ام :زيادة و�إبدال وحذف ،وتغيير
بالحركة وال�سكون  ،و�إدغام وله حد يعرف به»(((.
 -1ال�سابق ،ج� ،2ص.140
 -2ال�سابق ،ج� ،2ص238
 -3ال�سابق ،ج� ،2ص.259
 -4ال�سابق ،ج� ،2ص.117
 -5ال�سابق ،ج� ،2ص�-364ص.365
 -6ال�سابق ،ج� ،3ص.231
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وقول ��ه« :ف�أق ��ول �إني بينت ما دعا النحويين �إل ��ى �أن يزنوا بالفاء والعين وال�ل�ام .و�أنهم ق�صدوا �أن
يف�صلوا بين الزائد والأ�صل  ،فالقيا�س في كل لفظ مقدر �إذا كان فيه زائد �أن تحكي الزائد بعينه،
فتق ��ول ف ��ي «�أكرم» �إنه «�أفع ��ل» وفي«كرامة» �أنها «فعالة» وفي «كريم» �أن ��ه «فعيل» ومكرم مفعل؛ لأن
ذلك كله من الكرم ،فالأ�صل الذي هو الكاف والراء والميم موجود في جميعها ،فالكاف فاء والراء
عين والجيم الم فعلى هذا يجري جميع الكالم في كل �أ�صلي وزائد»(((.
ونجد ذلك �أي�ضا في قوله« :وي�ستعور الياء فيه �أ�صلية بمنزلة عين ْ
ع�ضرفوط ؛ لأن الحروف الزوائد
ال تلحق ببنات الأربعة �أوال �إال الميم التي في اال�سم الذي يكون على فعله»(((.
وكذل ��ك في قوله« :و�أم ��ا جندب فالنون فيه زائدة  ،لأنك تقول جدب ل ��وال ذلك لكانت �أ�صال ،ونون
ُعرند زائدة لقولهمُ :ع ُرد  ،ولأنه لي�س في الأربعة على هذا المثال»(((.
 4ت�أتي بمعنى �أدلة النحو التي ت�أ�صلت بها �أ�صوله وتفرعت فروعه(((:و�سنق�سمها �إلى ق�سمين للغر�ض العلمي لهذا البحث لنخرج بعد ذلك بنتيجته:
�أ-الق�سم الأول :وي�ضم ما جاء من تلك الأدلة ،وقد تحدث ابن ال�سراج عنه في كتابه حديثا منهجيا
و�أعطى �أمثلة عليه.
فم ��ن ذلك مثال قوله« :واعتالالت النحويين على �ضربين� :ضرب منها هو الم�ؤدي �إلى كالم العرب
كقولن ��ا :كل فاع ��ل مرف ��وع  ،و�ضرب �آخر ي�سمى عل ��ة العلة مثل �أن يقولوا :لم �ص ��ار الفاعل مرفوعا
والمفع ��ول ب ��ه من�صوبا ،ولم �إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهم ��ا مفتوحا قلبتا �ألفا ،وهذا لي�س
يك�سبن ��ا �أن نتكلم كم ��ا تكلمت العرب ،و�إنما ت�ستخرج منه حكمتها ف ��ي الأ�صول التي و�ضعتها وتبين
به ��ا ف�ضل هذه اللغة على غيرها من اللغات وق ��د وفر اهلل تعالى من الحكمة بحفظها وجعل ف�ضلها
غير مدفوع»(((.
فف ��ي ه ��ذا الن�ص ذكر العلل و�أنواعها � ،إذ ق�سمها �إلى �ضربي ��ن :ال�ضرب الأول منها هو الم�ؤدي �إلى
كالم العرب ،و�أ�سماه في موا�ضع �أخرى من الكتاب بالعلل الأول التي ا�صطلح عليها فيما بعد بالعلل
التعليمية .و�أما ال�ضرب الثاني ف�أ�سماه ابن ال�سراج علة العلة  ،وذكره في موا�ضع �أخرى من الكتاب
با�سم العلل الثواني التي ا�صطلح عليها فيما بعد بالعلل القيا�سية والفل�سفية.
 -1ال�سابق ،ج� ،3ص.334
 -2ال�سابق ،ج� ،3ص.235
 -3ال�سابق ،ج� ،3ص.241
 -4نحلة� ،أ�صول النحو� ،ص�-19ص.20
 -5ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،1ص.35
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واب ��ن ال�س ��راج يق ّر ال�ضرب الأول من العلل؛ لأنه يك�سبن ��ا �أن نتكلم كما تكلمت العرب .و�أما ال�ضرب
الثان ��ي ف�إن ��ه ال يك�سبنا ذلك؛ و�إنم ��ا منه ت�ستخرج حكمة الع ��رب في الأ�صول الت ��ي و�ضعتها ،ويبان
ب ��ه ف�ض ��ل هذه اللغة على غيرها من اللغ ��ات .ومن الوا�ضح من كالم ��ه �أن المتعلم لي�س بحاجة �إلى
ال�ضرب الثاني من هذه العلل.
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إلى �أن ابن جني قد ذهب �إلى �أن ما �أ�سماه اب ��ن ال�سراج علة العلة � -إنما هو تجوز
ف ��ي اللف ��ظ« ،ف�أما في الحقيقة ف�إنه �شرح وتف�سير وتتميم للعل ��ة ؛ �أال ترى �أنه �إذا قيل له :فلم ارتفع
الفاع ��ل ق ��ال :لإ�سناد الفعل �إليه  ،ولو �شاء البتد�أ ه ��ذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا قام زيد :
�إنم ��ا ارتف ��ع لإ�سناد الفع ��ل �إليه  ،فكان مغنيا عن قوله� :إنما ارتفع بفعل ��ه  ،حتى ت�س�أله فيما بعد عن
العلة التي ارتفع لها الفاعل»(((.
ومثل هذا الر�أي البن ال�سراج في العلل وتق�سيمه �إياها �إلى �ضربين -كما �أو�ضحنا ذلك -نجده عند
�أب ��ي عبداهلل الح�سين بن مو�س ��ى الدينوري الجلي�س؛ �إذ يذكر لنا ال�سيوط ��ي في كتابه االقتراح �أنه
قال في كتابه (ثمار ال�صناعة)« :اعتالالت النحويين �صنفان :علة تطرد على كالم العرب وتن�ساق
�إلى قانون لغتهم  ،وعلة تظهر حكمتهم وتك�شف عن �صحة �أغرا�ضهم ومقا�صدهم في مو�ضوعاتهم.
وهم للأولى �أكثر ا�ستعماال و�أ�شد تداوال»(((.
وه ��ذا م ��ا �سار عليه النحويون �إال اب ��ن م�ضاء القرطبي مثال؛ �إذ ق�سم علة العل ��ة �إلى ق�سمين� :سمى
�أحدهم ��ا العلة الثانية والآخ ��ر العلة الثالثة((( .وقد اعترف بالعلة الأولى ورف�ض العلة الثانية والعلة
الثالثة.
وي ��رى اب ��ن ال�سراج في هذا الق�سم�« :أنه ربما �شذ ال�شيء عن باب ��ه فينبغي �أن تعلم� :أن القيا�س �إذا
اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي ي�شذ منه ،فال يطرد في نظائره وهذا ي�ستعمل في كثير
من العلوم  ،ولو اعتر�ض بال�شاذ على القيا�س المطرد لبطل �أكثر ال�صناعات والعلوم  ،فمتى وجدت
حرف ��ا مخالف ��ا ال �شك في خالفه لهذه الأ�صول فاعلم� :أنه �شاذ ف� ��إن كان �سمع ممن تر�ضى عربيته
ف�ل�ا ب ��د من �أن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوج ��وه �أو ا�ستهواه �أمر غلطه ،وال�شاذ على
ثالث ��ة �أ�ضرب :منه م ��ا �شذ عن بابه وقيا�سه ولم ي�شذ في ا�ستعمال العرب له نحو:ا�ستحوذ ف�إن بابه
وقيا�س ��ه �أن يعل فيقال :ا�ستحاذ مثل ا�ستقام وا�ستع ��اذ ،وجميع ما كان على هذا المثال ،ولكنه جاء
على الأ�صل وا�ستعملته العرب كذلك ،ومنه ما �شذ عن اال�ستعمال ولم ي�شذ عن القيا�س نحو ما�ضي
 -1ابن جني،اخل�صائ�ص،ج�،1ص،174وال�سيوطي،االقرتاح�،ص.85
 -2ال�سيوطي،االقرتاح�،ص.83
 -3ح�سان ،الأ�صول� ،ص.186
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يدع ،ف�إن قيا�سه وبابه �أن يقال:ودع يدع � ،إذ ال يكون فعل م�ستقبل �إال له ما�ض ،ولكنهم لم ي�ستعملوا
ودع ا�ستغنى عنه «بترك» ف�صار قول القائل الذي قال :ودعه �شاذا وهذه �أ�شياء تحفظ ،ومنه ما�شذ
عن القيا�س واال�ستعمال فهذا الذي يطرح وال يعرج عليه نحو ما حكى من �إدخال الألف والالم على
اليجدع»(((.
فم ��ن الوا�ض ��ح في هذا الن�ص �أن اب ��ن ال�سراج قد تح ��دث منهجيا عن �أ�صل مهم �آخ ��ر هو ال�سماع
وتح ��دث كذل ��ك عن القيا�س الذي يعد الأ�صل الثاني ،وذلك بع ��د �أن تحدث منهجيا �أي�ضا عن العلة
التي تعد ركنا من �أركان القيا�س.
وف ��ي ه ��ذا الن�ص يبدو اب ��ن ال�سراج وقد نظر ف ��ي الم�سموع عن العرب فوج ��ده نوعين :مطردا من
الكالم م�ستمرا  ،و�شاذا يتفرد عن غيره ويفارق ما عليه بقية بابه(((.
وعليه ق�سم ال�شاذ �إلى ثالثة �أ�ضرب:
 -1ما �شذ عن بابه وقيا�سه ،ولم ي�شذ في ا�ستعمال العرب له ،نحو ا�ستحوذ.
 -2ما �شذ عن اال�ستعمال ولم ي�شذ عن القيا�س نحو:ما�ضي يدع.
 -3ما �شذ عن القيا�س واال�ستعمال نحو:ما حكي من �إدخال الألف والالم على اليجدع.
ولعلنا نلحظ �أن ابن ال�سراج قد ف�سر كل ما ذكر لنا من تلك الأ�صول ب�أوجز عبارة ولم يكتف بذلك
بل �أعطى حكم كل نوع منها وما يندرج تحتها من فروع .فمثال حكم ال�ضرب الثالث من ال�شاذ� :أنه
يطرح وال يعرج عليه.
ونج ��د ما ذكره ابن ال�سراج من تق�سي ��م الكالم �إلى مطرد و�شاذ ،وتق�سيم ال�شاذ �إلى ثالثة �أ�ضرب
نج ��ده عن ��د ابن جني ،وقد ن�سب ��ه �إلى من �أ�سماه ��م «�أهل علم الع ��رب» م�ضيفا �إلي ��ه بع�ض الأمثلة
المو�ضحة ،وذلك بعد �أن �أعاد �صياغة تق�سيم ابن ال�سراج ال�شاذ �إلى ثالثة �أ�ضرب(((.
يق ��ول اب ��ن جن ��ي « :فجعل �أهل علم الع ��رب ما ا�ستمر من ال ��كالم في الإعراب وغي ��ره من موا�ضع
ال�صناع ��ة مط ��ردا وجعل ��وا ما ف ��ارق ما علي ��ه بقية بابه وانف ��رد عن ذل ��ك �إلى غيره �ش ��اذا»((( ثم
يق ��ول« :اعلم م ��ن بعد هذا �أن الكالم في االطراد وال�شذوذ على �أربع ��ة �أ�ضرب  :مطرد في القيا�س
واال�ستعم ��ال جميعا ،وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة ،وذلك نحو :قام زيد و�ضربت عمرا
وم ��ررت ب�سعي ��د ،مطرد ف ��ي القيا�س � ،ش ��اذ في اال�ستعمال وذل ��ك نحو الما�ضي من ي ��ذر ويدع ...
 -1ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،1ص�-56ص.57
 -2نحلة� ،أ�صول النحو� ،ص.113
 -3ال�سابق� ،ص.114
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والثال ��ث المطرد في اال�ستعمال ال�شاذ في القيا�س نحو قولهم� :أخو�ص الرمث وا�ست�صوبت الأمر...
والراب ��ع ال�شاذ في القيا�س واال�ستعمال جميعا وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو :ثوب م�صوون
وم�سك مرووف.وحكى البغداديون :فر�س مقوود.(((»...
وك ��ان ذل ��ك هو كل ما وجدناه عند ابن ال�سراج تحت هذا الق�سم؛ وهو ي�ؤكد مقولة ابن جني في حق
كت ��اب ابن ال�سراج« :ف�أما كتاب �أ�ص ��ول �أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه �إال حرفا �أو حرفين في
�أوله ،وقد تعلق عليه به  ،و�سنقول في معناه»(((.
الق�سم الثاني:
وي�ضم هذا الق�سم تلك الأدلة  ،وقد خلت من �أي �صياغة منهجية ؛ فكانت حقا �أ�صوال عملية ،تناولها
ابن ال�سراج محكما �إياها على كل ما عر�ض له من ق�ضايا لغوية �سواء ما تعلق منها باللغة نف�سها �أو
ب�صرفها �أو بتراكيبها ،حتى �أننا نجده يعنون بع�ض الموا�ضيع معتمدا في ذلك على تلك الأ�صول.
ومثل ذلك نجده في عنونته لمو�ضوع ذكر المحذوفات � ،إذ جاء على النحو الآتي« :ذكر المحذوفات
التي قا�س عليها النحويون»((( .وقوله« :باب ما غير في الن�سب وجاء على غير القيا�س الذي تقدم»(((.
وقول ��ه« :ب ��اب ما تقول العرب ما �أفعله ولي�س فيه فعل و�إنما يحفظ حفظا وال يقا�س عليه»((( .وقوله:
«ال�ضرب الثاني ما قي�س على كالم العرب ولي�س من كالمهم»((( .وقوله« :وال�ضرب الثاني مما قي�س
من المعتل على ال�صحيح»(((.
فم ��ن الوا�ضح من خالل تلك العناوين الرئي�سية �أنن ��ا ن�ستطيع �أن نتبين قيمة ما �أودعه ابن ال�سراج
كتاب ��ه من تلك الأ�صول التي ابتعدت عن �أي �صياغ ��ة منهجية لها ؛ فجاءت بحق �أ�صوال عملية .ففي
قول ��ه مث�ل�ا« :باب ما تقول العرب ما �أفعل ��ه ،ولي�س فيه فعل و�إنما يحف ��ظ وال يقا�س عليه» .فهو هنا
يذك ��ر لنا �أ�صلين مهمين هم ��ا :ال�سماع والقيا�س .ثم نجده يقدم لنا الحكم في هذين الأ�صلين بناء
على ما جاء تحتهما من مادة لغوية .وبذلك يكون حكمه هذا خا�صا فقط بتلك المادة النحوية التي
عالجها تحت هذا العنوان .
 -1ال�سابق� ،ص�-98ص.99
 -2ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1ص.2
 -3ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،2ص.315
 -4ال�سابق ،ج� ،3ص.80
 -5ال�سابق ،ج� ،3ص155
 -6ال�سابق ،ج� ،3ص.351
 -7ال�سابق ،ج� ،3ص.358
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فم ��ن الم�سم ��وع قول العرب عل ��ى �صيغة ما �أفعله  ،ولي�س في ��ه فعل� :آبل النا�س كله ��م ،ك�أنهم قالوا:
�أبل((( .فهذا حكمه �أنه �سمع  ،ولكن ال نقي�س عليه.
وي�ستم ��ر ابن ال�سراج على هذا النهج في تناوله �أ�ص ��ول النحو العربي :ففي الوقت الذي يعر�ض فيه
لق�ضاي ��ا النحو يتن ��اول تلك الأ�صول مطبقا �إياه ��ا على تلك الق�ضايا اللغوية فه ��و ال يف�صل بين �أي
منهم ��ا ،ب ��ل يعتمد في ذكر �أحكامه في تلك الق�ضايا اللغوية على تلك الأ�صول ،فيذكر ما �سمع منها
وم ��ا قي� ��س عليه وما �أجمع عليه النحويون  ،وما �شذ م ��ن كالم العرب ،وما حقه القيا�س  ،وما ي�سمع
وال يقا�س عليه....
يق ��ول مثال« :وه ��ذا الجمع مخ�صو�ص به من يعقل  ،وال يجوز �أن تقول في جمل جملون ،وال في جبل
جبل ��ون ،ومتى جاء ذلك فيما ال يعقل ،فهو �ش ��اذ فل�شذوذه عن القيا�س علة �سنذكرها في مو�ضعها،
ولكن التثنية ي�ستوي فيها ما يعقل وما ال يعقل»(((.
فه ��ذا م ��ن قبيل الم�سموع غير المطرد ؛ ولذلك فهو �شاذ ال يقا�س عليه .ويعلق تمام ح�سان على قول
اب ��ن ال�سراج ال�سابق بقوله « :فغير المطرد ي�سمع وال يقا�س عليه وال يهتم النحاة لتعليله في العادة،
و�إن كان البع�ض يفعل ذلك �أحيانا كما في قول ابن ال�سراج»(((.
وبع ��د قراءة الكتاب ب�أجزائه الث�ل�اث لم نجد ابن ال�سراج يعلل لمثل ذلك ال�شاذ ،و�إنما قال« :فمتى
وج ��دت حرفا مخالف ��ا ال �شك في خالفه لهذه الأ�صول فاعلم� :أنه �شاذ ،ف�إن كان �سمع ممن تر�ضى
عربيته فال بد من �أن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوجوه �أو ا�ستهواه �أمر غلطه»(((.
ويق ��ول اب ��ن ال�س ��راج« :و�أما الم (يفعل ��ن) ف�إنما �أ�سكنت ت�شبيه ��ا بالم (فعلن) و�إن ل ��م يجتمع فيه
�أرب ��ع حرك ��ات ولكن من �ش�أنهم �إذا �أعلوا �أحد الفعلين لعلة �أعل ��وا الفعل الآخر و�إن لم تكن فيه تلك
العلة»((( .فذكر هنا علة ا�صطلح عليها بعلة الت�شبيه ،وهي واحدة من العلل التي جعلها النحاة �أربعا
وع�شرين(((.
ويق ��ول« :وقد نط ��ق بما لم ي�سم فاعله في �أح ��رف ولم ينطق فيها بت�سمية الفاع ��ل ،فقالوا� :أنيخت
الناقة ،وقد و�ضع زيد في تجارته ،ووك�س ،و�أغرى به ،و�أولع به ،وما كان من نحو هذا مما �أخذ عنهم
 -1ال�سابق  ،ج� ،3ص155
 -2ال�سابق ،ج� ،1ص.47
 -3ح�سان ،الأ�صول� ،ص.179
 -4ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،1ص�-56ص.57
 -5ال�سابق ،ج� ،1ص.50
 -6ح�سان ،الأ�صول� ،ص�-188ص.189
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�سماعا ولي�س بباب يقا�س عليه»(((.
فه ��ذا ي�ص ��ح �أن يكون من ال�شاذ عن القيا�س ،و�إن �سمع عن العرب ؛ ولذلك ال يقا�س عليه .وفي هذا
الن�ص ذكر ابن ال�سراج ما ا�صطلح عليه بعلة ال�سماع((( ،وهي �إحدى العلل الأربع والع�شرين.
وفي قوله الآتي نلحظ �أي�ضا ذكره للعلة الأولى� ،إذ يقول« :فالعلة التي بنيت لها الأ�سماء هي وقوعها
موقع الحروف وم�ضارعتها لها»(((.
وهك ��ذا ك ��ان �ش�أنه في كل ما عر�ض له من العلل ؛ �إذ كان يكتفي بذكر العلل الأول فقط  ،مع �إ�شارته
�أحيانا �إلى ما �أ�سماه بعلة العلة �أو العلل الثواني .ويت�ضح هذا في قوله« :اعلم �أن كل فعل ال يخلو من
�أن يك ��ون عام�ل�ا ،و�أول عمله �أن يرفع الفاعل �أو المفعول الذي هو حديث عنه نحو :قام زيد و�ضرب
عم ��رو ،وكل ا�س ��م تذكره ليزيد في الفائدة بعد �أن ي�ستغن ��ي الفعل باال�سم المرفوع الذي يكون ذلك
الفع ��ل حديثا عنه ،فهو من�صوب ،ون�صبه لأن الكالم قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه ،وهذه العلل
التي ذكرناها ها هنا هي العلل الأول ،وها هنا علل ثوان �أقرب منها ي�صحبها كل نوع من هذه الجمل
�إن �شاء اهلل»(((.
فاب ��ن ال�س ��راج ذكر لنا �سبب عنايته بالعل ��ل الأول دون العلل الأخرى �أو ما �أ�سم ��اه علة العلة (العلل
الثواني) وقد بينا ذلك �سابقا.
وق ��د ذكرن ��ا في ما م�ضى �أمثلة على العلة  ،وهي تعد ركنا من �أرك ��ان القيا�س .وها نحن نذكر �أمثلة
على الأ�صل الثالث وهو الإجماع.
يقول ابن ال�سراج« :وقد �أن�شد بع�ض النا�س:
�أبي�ض من �أخت بني �إبا�ض
يا ليتني مثلك في البيا�ض
ق ��ال �أب ��و العبا�س :هذا معمول على ف�ساد ولي�س البيت ال�شاذ وال ��كالم المحفوظ ب�أدنى �إ�سناد حجة
عل ��ى الأ�ص ��ل المجمع عليه في كالم وال نحو وال فق ��ه  ،و�إنما يركن �إلى هذا �ضعفة �أهل النحو  ،ومن
ال حجة معه»(((.
ففي هذا الن�ص نتبين الأ�صل الثالث من �أ�صول النحو وهو الإجماع �إجماع الرواة(((.
 -1ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،1ص.81
 -2ح�سان ،الأ�صول� ،ص.193
 -3ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،1ص.50
 -4ال�سابق ،ج� ،1ص.54
 -5ال�سابق ،ج� ،1ص�-104ص.105
 -6نحلة� ،أ�صول النحو العربي� ،ص�-79ص.80
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وفي الن�ص الآتي مثال على �إجماع العرب .يقول تحت باب ذكر االبتداء:
«كل كلمة يبتد�أ بها من ا�سم وفعل وحرف  ،ف�أول حرف تبتدئ به وهو متحرك ثابت في اللفظ  ،ف�إن
ك ��ان قبله كالم ل ��م يحذف ولم يغير �إال �أن يكون �ألف و�صل فتح ��ذف �ألبتة من اللفظ وذلك �إجماع
من العرب»(((.
�أما �إجماع النحويين  ،فنجد مثاال عليه في الن�ص الآتي تحت عنوان (الإخبار عن الم�ضمر)« :و�إذا
قل ��ت( :هذا غالمه) قل ��ت( :الذي هذا غالمه هو) لأن (�أنا) للمتكلم و�أنت للمخاطب وهو للغائب.
وقال المازني في هذا الباب� :إنه جائز عند جميع النحويين ثم قال :وهو عندي رديء في القيا�س،
ولوال اجتماع النحويين على �إجازته ما �أجزته»(((.
ومثال ��ه �أي�ضا في قوله« :قال ��ت العرب :حاحيت وهاهيت وعاعيت .و�أجم ��ع �أ�صحابنا على �أن الألف
بدل من ياء»(((.
وبذل ��ك يك ��ون اب ��ن ال�سراج قد قدم لن ��ا �أمثلة عملية على الأ�ص ��ل الثالث من �أ�ص ��ول النحو  ،ممثال
بالإجماع ب�أنواعه الثالثة� :إجماع الرواة و�إجماع العرب و�إجماع النحويين ،بال �أي �صياغة منهجية.
وف ��ي ما ي�أتي ن ��ورد �أهم ما جاء عنده من �أ�صول عملية �ضمت ال�سماع والقيا�س معا .فمن ذلك قوله
مثال« :والقيا�س ما خبرتك به �إذ كان قولك� :أبوه قائم في مو�ضع قولك (منطلقا) فهو بمنزلته ف�إذا
ل ��م ي�ص ��ح �سماع ال�شيء عن العرب لجئ في ��ه �إلى القيا�س»((( .فالقيا� ��س �أن نقي�س ما لم ي�سمع من
كالم العرب على ما �سمع من كالمها.
وف ��ي قول ��ه« :ويقولون :ال يتقدم (كان) فعل ما�ض وال م�ستقبل .وما ج ��از �أن يكون خبرا فالقيا�س ال
يمن ��ع م ��ن تقديمه �إذ كانت الأخبار تقدم �إال �أني ال �أعلمه م�سموعا عن العرب»((( نلحظ �أن القيا�س
يجيز ذلك ،ولكنه لم ي�سمع عن العرب.
وقوله« :ويقولون  :ما كان عبد هلل ليقوم ،ولم يكن ليقوم  ،ف�أدخلوا الالم مع النفي وال يجوز هذا في
�أخوات (كان) وال تقول  :ما كان ليقوم ،وهذا يتبع فيه ال�سماع»((( .فح ّكم في ذلك ال�سماع ؛ �إذ يعد
الأ�صل الأول من �أ�صول النحو العربي.
 -1ابن ال�سراج،الأ�صول يف النحو،ج�،2ص.367
 -2ال�سابق ،ج� ،2ص.313
 -3ال�سابق ،ج� ،3ص.316
 -4ال�سابق ،ج� ،1ص.88
 -5ال�سابق ،ج� ،1ص.89
 -6ال�سابق ،ج� ،1ص.91
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وقول ��ه « :وق ��د ي�ستقبح ذلك في موا�ضع  ،فكيف تقيم الفعل مقام اال�سم  ،و�إنما يقوم مقام ال�صفة،
و�إن جاء من هذا �شيء �شذ عن القيا�س فال ينبغي �أن يقا�س عليه .بل نقوله فيما قالوه فقط .وتقول:
نعم بك كفيال زيد  ،كما قال تعالى}:بئ�س للظالمين بدال{ فهذا �شاذ عن القيا�س ؛ ال يقا�س عليه،
و�إنما يحفظ �سماعا»(((.
وم ��ن القيا�س قيا�س مطرد  ،وهو يخالف ال�شاذ من حيث اطراده و�صحة القيا�س عليه ،وهذا يت�ضح
في قوله« :ا�سم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ،هو الذي يجري على فعله ويطرد القيا�س فيه»(((.
وقول ��ه« :ويقول ��ون:ال هذين لك وال هاتين ل ��ك  ،وكذلك ذاك لأنه غائب .وجميع ه ��ذه الأ�شياء التي
تخال ��ف الأ�ص ��ول التي قدمتها لك ال تجوز في القيا�س وال ه ��ي م�سموعة من الف�صحاء»((( .وهذا ما
ا�صطلح عليه ابن ال�سراج بال�شاذ؛ لكونه �شاذا في القيا�س وال�سماع معا .و�أعطى حكمه فيه ب�أن قال:
« فهذا الذي يطرح وال يعرج عليه».
ومثل ذلك نجده في قوله« :فالعطف على عاملين خط�أ في القيا�س غير م�سموع من العرب»(((.
ويق ��ول« :واعل ��م �أن الذي حكي من قولهم :لوالي ولوال �شيء �شذ عن القيا�س كان عند �شيخنا يجرى
مج ��رى الغلط ،وال ��كالم الف�صيح ما جاء به الق ��ر�آن :لوال �أنت .كما قال ع ��ز وجل}:لوال �أنتم لكنا
م�ؤمنين{((( .فالقيا�س �أن ال يـ�أتي بعد (لوال) �إال �ضمير رفع منف�صل  ،كما مثل لذلك ابن ال�سراج،
ف�إن ق�سنا على ما خالف ذلك القيا�س ،يكن كالمنا �شاذا.
ويق ��ول« :ويقول ��ون في الوقف :ا�ضرب ��ا وا�ضر ْبنا فيمدون .ف� ��إذا وقع بعدها �أل ��ف والم �أو �ألف و�صل
جعلوه ��ا هم ��زة مخففة  ،وهذا لم تفعل ��ه العرب ،والقيا� ��س �أن يقولوا في :ا�ضرب ��ن ا�ضرب الرجل
فيحذف ��ون اللتق ��اء ال�ساكنين»((( .فهذا ل ��م ي�سمع من العرب؛ وال يقا�س علي ��ه .و�إنما يكون القيا�س
على ما جاء �أو �سمع من العرب وكان مطردا.
وقول ��ه« :ولي� ��س هذا بقيا�س مط ��رد و�إنما يحفظ عن العرب حفظا ،فمن ذل ��ك قولهم في «من�س�أة»:
م ْن�س� ��أة ،وم ��ن العرب من يقول في �أ ْو �أ ْن ��ت �أ ّو ْنت  ،و�أبو يوب في �أبو �أي ��وب»((( .وهذا �سمع وحقه �أن
يحفظ م�سموعا  ،وال يقا�س عليه ؛ فيطرد.
 -1ال�سابق.
 -2ال�سابق ،ج� ،1ص.122
 -3ال�سابق ،ج� ،1ص.406
 -4ال�سابق ،ج� ،2ص.75
 -5ال�سابق ،ج� ،2ص.124
 -6ال�سابق ،ج� ،2ص.203
 -7ال�سابق ،ج� ،2ص.405
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ويق ��ول ابن ال�س ��راج تحت عنوان م�سائل الت�صريف« :هذه الم�سائل الت ��ي ت�س�أل عنها من هذا الح ّد
عل ��ى �ضربي ��ن � :أحدهما :م ��ا تكلمت ب ��ه العرب ،وكان م�ش ��كال ف�أحوج �إل ��ى �أن يبحث ع ��ن �أ�صوله
وتقديرات ��ه .وال�ضرب الثاني :ما قي�س على كالمهم»((( .ثم �أعطى �أمثلة على ذلك كقول العرب في
ال�ضرب الأول  :حاحيت وهاهيت وعاعيت((( .فالمقي�س بناء على هذا الكالم نوعان :غير م�سموع
من العرب وم�سموع غير مطرد.
وقوله« :وقد عدلت العرب �أ�سماء عن �ألفاظها في الن�سب وغيرتها و�أخذت �سماعا منهم فتلك تقال
كم ��ا قالوه ��ا وال يقا�س عليها»((( .فم ��ن الوا�ضح من كالمه في ذلك �أنه �سم ��ع ولكن ال يقا�س عليه ؛
فحقه �أن يحفظ م�سموعا.
ولننظ ��ر الآن في الأمثلة الآتية �إذ ترد فيها �أ�صول النحو ب�صورة عملية مح�ض بعيدا عن �أي �صياغة
منهجية .فمنها قوله « :و�إذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على (�أعنى) والقيا�س المح�ض يوجب
�إذا اختل ��ف عام�ل�ان في ا�سمي ��ن �أو �أكثر من ذلك ل ��م يجز �أن تثنى �صفتهم ��ا وال حالهما الختالف
العاملين اللذين عمال في اال�سمين»(((.
وقول ��ه« :ومنه ما ال يعلم �إال �سماعا نح ��و  :ال�سماء والر�شاء والأالء والمقالء»((( .وقوله« :وذلك نحو
قول ��ك :ها�شم � ّ�ي وبكري وزي ��دي و�سعدي وتميمي وقي�س ��ي وم�صري فجميع هذه ق ��د �سلم منها بناء
اال�س ��م وزدت علي ��ه ياءي الإ�ضافة وك�سرت للياء ما قبلها وعلى ه ��ذا يجري القيا�س ،طال اال�سم �أو
ق�صر»(((.
وقوله« :ما كان قبل المه ياء زائدة �أو واو  ،فما جاء فعيلة �أو ُفعيلة  ،فبابه وقيا�سه حذف الياء وفتح
ما قبله ،ذلك تقول في حنيفة :حنفي وجهينة جهني(((.
وقول ��ه« :الم�ص ��ادر تجيء عل ��ى �أفعالها على القيا� ��س ال تتغير نح ��و :ا�ستفعلت ا�ستفع ��اال و�أعطيت
�إعطاءة»(((.
وقوله« :فالقيا�س في كل لفظ مقدر �إذا كان فيه زائد �أن تحكي الزائد بعينه فتقول في (�أكرم) �إنه
(�أفعل) وفي (كرامة) �إنها (فعالة)»(((.
 -1ال�سابق ،ج� ،3ص.316
 -2ال�سابق.
 -3ال�سابق ،ج� ،3ص.63
 -4ال�سابق ،ج� ،2ص.41
 -5ال�سابق ،ج.417 ،2
 -6ال�سابق ،ج� ،3ص.64
 -7ال�سابق ،ج� ،3ص.72
 -8ال�سابق ،ج� ،3ص.140
 -9ال�سابق ،ج� ،3ص.334

249

وح ��ق ذل ��ك في منهج ابن ال�سراج هذا ؛ لأنه منذ البداية �ص ّرح ف ��ي مقدمة كتابه �أنه و�ضعه وغايته
ُ
من ��ه« :ذكر العلة التي �إذا اط ��ردت و�صل بها �إلى كالمهم فقط  ،وذكر الأ�صول وال�شائع ؛ لأنه كتاب
�إيج ��از»((( .وبعد ذلك ف�ل�ا يوجد �أي م�سوغ-في نظر ابن ال�س ��راج -لأن ي�شرع بال�صياغة المنهجية
كلما عر�ض لم�س�ألة من م�سائل كتابه هذا.
وح�سب ��ه �أنه ي�سوق القواع ��د اللغوية معتمدا على �أ�صولها  ،ذاكرا هذه الأ�صول ب�شكل عملي ومحكما
�إياها كلما �أحوجه ذلك في مادته اللغوية التي تناولها في كتابه هذا.
ولعلن ��ا نلح ��ظ عناية ابن ال�سراج بال�سم ��اع والقيا�س دون الأدلة الأخ ��رى .وعنايته بهما �أمر طبيعي
باعتقادن ��ا ،وهذا �ش�أن كل من ت�صدى لأ�صول النحو؛ �إذ يع ��د ال�سماع الأ�صل الأول من �أ�صول النحو
العرب ��ي ،وه ��و الأ�صل الذي بني علي ��ه الأ�صل الثاني وهو القيا�س .ولعل �سب ��ب عنايته بالقيا�س يعود
�إل ��ى ت�أث ��ره بالمنطق ،وكث ��رة القيا�س هذه ت�ؤكد ذل ��ك ،خا�صة �إذا علمنا �أن النح ��و في هذه الحقبة
في نظر بع� ��ض الباحثين كمحمد الحلواني كان«م�شبعا بالروح الفل�سفية وورث عن الخليل و�سيبويه
والف ��راء علال و�أقي�سة ثم ج ��اء ابن ال�سراج ف�أن�ش�أ في النحو كتاب ��ه (الأ�صول) بناه على مزج النحو
بالمنطق»(((.
وق ��د ع ّلق تم ��ام ح�سان على عناية بع� ��ض كتب التراث بالقيا� ��س �أكثر من الأ�ص ��ول الأخرى بقوله:
«وربم ��ا ك ��ان ذلك لأن النحاة ر�أوا النح ��و العربي قيا�سا والقيا�س نحوا حتى لق ��د عرفوا النحو ب�أنه
القيا�س على كالم العرب»(((.
وتمث ��ل الأ�صل الثالث ف ��ي الإجماع كما بينا ذلك .و�أما الأ�صل الرابع وه ��و ا�ست�صحاب الحال  ،فلم
نج ��د ف ��ي الكتاب �أي �إ�شارة �صريحة �إليه نتبينه من خاللها .وك ��ان ينق�صنا في هذا الأ�صل معرفته
والإلمام به ،ولعل ابن ال�سراج لم يورده �أ�صال ؛ لأنه من �أ�ضعف الأدلة ؛ ولعل ما يدلل على ذلك �أننا
�إذا نظرن ��ا مث�ل�ا في �أدلة النحو عند بع�ض المت�أخرين على اب ��ن ال�سراج كابن جني وجدناها ثالثة
ح�سب  ،وهي :ال�سماع والقيا�س والإجماع .
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