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  دوافع وأس�اب بین اللغة والّدین التأثیر والتأثر

   الدین أحمد عبد العالي عز. د

  

الحمد � الذ� جعل �المه مفتاحًا للعلوم �ّلها، وجعله أساسًا را�طًا وم�مًال 

  :أما �عد، وصح�ه مصاب�ح الّدجى لها، وأصلي وأسلم على خیر داٍع للهد�،

فهذه ور�قات حاولت فیها اإل�ضاح لنفسي ولقارئها مد� التأثیر والتأثر الواضح 

 بین اللغة والّدین متمثًال في أصول الفقه اإلسالمي، وأصول النحو العر�ي،
ّ
 والجلي

 ؛وذلك إلبراز مد� الترا�� والتواصل والتداخل بینهما، فال غنى ألحدهما عن اآلخر

 وقد ت�ادر في ؛هذا من وجهة نظر� المحدودة ؛دون وسیلةبألنه ال �م�ن أن توجد غا�ة 

؟ وسأحاول أیهما أصلً : أال وهو ،ذهني طرح سؤال إلبراز هذا الموضوع وٕا�ضاحه

    :اإلجا�ة عن هذا التساؤل من خالل

  :ونقطتین هما ،مدخل للموضوع 

  .واألسبــــابأصول الفقه المیـــــالد : األولــى

  .أصول النحو األول�ات والنضــوج: األخیرة 

القـرآن الكـر�م هـو معجـزة اإلسـالم الخالـدة التـي انبثقـت منـه �ـل العلـوم والمعــارف 

اإلســــالم�ة، فهــــو الــــدافع الــــرئ�س لل�حــــث واالستقصــــاء، حیــــث توســــعت �فضــــله المــــدارك 

ی�ه، ف�ـان �حـ� الــنص وتفجـرت العلـوم لخدمتـه، قصـد استكشـاف تشــر�عاته ومعان�ـه وأسـال

المحور� في الثقافة العر��ة اإلسالم�ة، فما من علم إال و�ان القرآن الكـر�م المحـور الـذ� 

یتحــرك حولــه بإ�حــاء منــه، ســع�ًا إلــى فهــم نصوصــه وســبر أغــواره والتعبیــر عــن حقائقــه، 

 ف�ل أدلى بدلوه ل�ستخرج ما �عالج قضا�اه ومسائله إلـى درجـة جعلـت هـذا المحـور أساًسـا

مــن أحــب هللا، أحــب دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص، ومــن أحــب الرســول :"فقیــل ،للــّدین اإلســالمي، ومنطلقــًا منــه

                                                
  جامعة مصراتة  –�ل�ة التر��ة  –قسم اللغة العر��ة.  
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العر�ــي، أحــب العـــرب، ومــن أحــب العـــرب، أحــب العر��ـــة التــي نــزل بهـــا أفضــل الكتـــب، 

علــى أفضــل العــرب والعجــم، ومــن أحــب العر��ــة عنــي بهــا، وثــابر علیهــا وصــرف همتــه 

   .)1(" إلیها

م�الد علم النحو �ش�ل عام خدمة للنص القرآنـي و�ـذلك �ق�ـة علـوم اللغـة، فجاء 

ــــّدین �شــــ�ل خــــاص ــــذلك ال �م�ــــن ألحــــٍد أن �فصــــل بــــین اللغــــة وال لكونهمــــا م�ملــــین  ؛فل

ل�عضهما، فقد حفـ� هللا تعـالى هـذه اللغـة �حفظـه لدسـتور هـذه األمـة وهـو الـّذ�ر الح�ـ�م، 

ــا َنْحــ﴿ :حیــث قــال وهــو أصــدق القــائلین ــا َلــُه َلَحــاِفُظونَ ِإنَّ ْ�َر َوإِنَّ ْلَنــا الــذِّ ، ف�انــت )2(﴾ُن َنزَّ

اللغــة محفوظــة �حفظـــه، و�انــت هــي الخـــادم لهــذا الــّذ�ر والـــّدین �صــفة عامــة، فتطـــورت 

ونمــت وتوســعت �ــه، وســارت اللغــة والــّدین فــي طــر�قین متســاو�ین، ف�ــان النحــو مــن أشــّد 

�ح والضـــ�� والتقعیـــد والتعلیـــل إلظهـــار العلــوم اتصـــاًال �ـــالعلوم الشـــرع�ة، ف�ـــه یـــتم التصـــح

الــنص، و�ــه أ�ضــًا تكــون ســالمة اللغــة وحفــ� اللســان مــن الولــوج فــي اللحــن، فلهــذا نــص 

ـــم أن معرفـــة اللغـــة :"حیـــث قــــال ،الـــراز� علـــى إتقـــان معرفـــة اللغـــة والنحـــو والتصـــر�ف اعل

عرفــة ألن معرفــة األح�ــام الشــرع�ة واج�ــة �اإلجمــاع، وم ؛والنحــو والتصــر�ف فــرض �فا�ــة

ـــّد مـــن معرفـــة أدلتهـــا ـــدون معرفـــة أدلتهـــا مســـتحیل، فـــال ب ـــة راجعـــة إلـــى  ،األح�ـــام ب واألدل

الكتـاب والسـنة وهمــا واردان بلغـة العـرب ونحــوهم وتصـر�فهم، فـإذن توقــف العلـم �األح�ــام 

علــى األدّلــة، ومعرفــة األدّلــة تتوقــف علــى معرفــة اللغــة والنحــو والتصــر�ف، ومــا یتوقــف 

وهــــو مقـــدور للم�ّلــــف فهــــو واجــــب، فـــإذن معرفــــة اللغــــة والنحــــو  ،علـــى الواجــــب المطلــــ�

أن علـم العر��ـة علـم محتـاج إل�ـه فـي  ؛، بل األظهر من ذلك واألبـین)3("والتصر�ف واج�ة

ألن مـن خاللـه �صـل  ؛معرفة �نه �اقي العلوم، ف�أنه نقطة ارتكاز لكـل العلـوم اإلسـالم�ة

، ل�صـــدر أح�امـــه ودالالتهـــااأللفـــا�  المجتهـــد أو المفســـر آل�ـــات هللا إلـــى معرفـــة معـــاني

وفتواه، أو یبین س�اق اآل�ات ور�� النص �سا�قه أو غیـره مـن اآل�ـات، وتأكیـدًا لهـذا �قـول 

وذلـــك أنهـــم الیجـــدون علمـــًا مـــن العلـــوم اإلســـالم�ة فقههـــا و�المهـــا، وعلمـــي :"الزمخشـــر� 

تفســـیرها وأخ�ارهــــا، إال وافتقــــاره إلــــى العر��ــــة بـــیِّن ال یــــدفع، وم�شــــوف ال یتقنَّــــع، و�ــــرون 
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الكـــالم فـــي معظـــم أبـــواب أصـــول الفقـــه ومســـائلها مبن�ـــًا علـــى علـــم اإلعـــراب، والتفاســـیر 

مشـــــحونة �الروا�ـــــات عـــــن ســـــیبو�ه واألخفـــــش والكســـــائي والفـــــراء وغیـــــرهم مـــــن النحـــــو�ین 

ألن  ؛، فــر�� بــین معرفــة العلــوم اإلســالم�ة والمعرفــة �علــم العر��ــة)4("ال�صــر�ین والكــوفیین

اســـتظهار ومعرفـــة مـــا خفـــي مـــن معـــاِن األلفـــا�، مفـــردة، ا فـــي مـــمحتـــاج إلیه ا�ـــًال منهمـــ

ومقرونة في س�اقها، و�ان اإلعراب هو أسمى الغا�ات، وم�من معـاني السـ�اق للكلمـات، 

هـذا قاتـٌل : ولـو أن قـائًال قـال:"وأداة التفر�� في تساو� الحاالت، وفي هذا �قول ابـن قتی�ـة

لــدّل التنــو�ن علــى أنــه لــم �قتلــه،  -�اإلضــافة -هــذا قاتــُل أخــي: أخـي �ــالتنو�ن، وآخــر قــال

  .)5("ودّل حذف التنو�ن على أنه قد قتله

خـــالل مـــا ذ�ـــر نســـتط�ع الح�ـــم علـــى م�انـــة اللغـــة مـــن بـــین ســـائر العلـــوم  ومـــن

ألن العالقــة بینهمــا عالقـة الوســیلة �الغا�ــة،  ؛األخـر� وعمــ� عالقتهـا مــع العلــوم الشـرع�ة

ى الغا�ــة مــن غیــر وســیلة، �مــا ال �م�ننــا أن �م�ننــا الوصــول إلــ أو الوعــاء �ــالمحتو�، وال

نحفــ� أ� ســائل أو مــائع فــي وعــاء م�ســور، لــذلك اختــار هللا تعــالى هــذه اللغــة مــن بــین 

َ�ُ َأْعَلــُم َحْیـــُث َیْجَعـــُل ﴿: فقـــد قــال تعـــالى ؛لتكـــون وعــاًء لكالمـــه الخالــد ؛لغــات العــالمین

  .إنسانًا وزمانًا وم�انًا ولغةً  )6(﴾ِرَساَالِتهِ 

 :أصول الفقه الم�الد واألس�اب

لقــد �ـــان التـــأثیر والتـــأثر بـــین هـــذْین العلمـــْین واضـــحًا وجل��ـــا، وقـــد نـــتج عـــن هـــذا 

االختال� والمشار�ة مصنفات ومؤلفات عدیدة ومتعـددة انتحـى فیهـا الفقهـاء منحـى النحـاة 

وو�، الــوجیز للغزالــي، وشــرحه الكبیــر للرافعــي، والروضــة للنــ: وســلكوا مســلكهم، مــن بینهــا

والصـعقة الغضـب�ة فـي  والمهذب للشیراز�، والعدة في شرح العمدة لبهـاء الـدین المقدسـي،

الرد على من�ر� العر��ة للطـوفي الصرصـر�، الكو�ـب الـدر� ف�مـا یتخـرج علـى األصـول 

ه، ومنهــا مــا صــنف 772النحو�ــة مــن الفــروع الفقه�ــة لعبــد الــرح�م بــن الحســن األســنو� 

ي اخــتالف المجتهــدین لعبــد الوهــاب طو�لــة، وأثــر العر��ــة فــي أثــر اللغــة فــ: مثــل ،حــدیثاً 
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أثــر األح�ــام النحو�ــة فــي و  اســتن�ا� األح�ــام الفقه�ــة مــن الســنة النبو�ــة لخلــف الع�ســاو� 

الفــروع الفقه�ــة دراســة نظر�ـــة تطب�ق�ــة لــدمحم أحمــد العروســـى، وغیرهــا مــن المؤلفــات التـــي 

  .مد� التالحم والتواف� بین العلَمینتناولت األح�ام الفقه�ة من منظور لغو� لتأكید 

�ما أظهر �عض النحاة هـذا االتجـاه ف�مـا ألفـوه ودونـوه، إال أن النحـاة �ـانوا أكثـر 

سـب� الفقهـاء وذلـك "و�خاصـة فـي علـم أصـول النحـو، فقـد  الفقهـاءاقت�اسًا وانتهاجًا لمنهج 

 ،األح�ـام الشـرع�ةمنذ أواخر القرن الثاني الهجر� إلى تـدو�ن أصـوٍل للفقـه تسـتخرج منهـا 

، وقــد �انـت المحــاوالت )7("وتتقـرر علـى أســاس منهـا منـاهج االســتن�ا� وضـوا�� االجتهـاد

 ؛األولى لتدو�ن األصول النحو�ة متأخرة بزمن ل�س �القصیر عن تـدو�ن األصـول الفقه�ـة

�ــــان فــــي بدئــــه ولیـــــد التف�یــــر فــــي القــــرآن وشــــیوع اللحــــن علــــى ألســــنة "وذلـــك ألن النحــــو 

فــي القــرن الرا�ــع الهجــر� ومــا "وهــذه الفتــرة یرجعهــا ال�ــاحثون إلــى أنهــا �انــت  ،)8("النــاس

، ف�تب له التطور والنماء واالتسـاع الواضـح الـذ� �ظهـر جل�ـًا و�لـتمس )9("تاله من قرون 

فــي جم�ــع فــروع هــذا العلــم، منــذ قــرن النشــأة ومــا أعقبهــا مــن قــرون، ومــع هــذا فــإن التقــدم 

وذلــك �ات�ــاع النحــاة  ،أثرهــا فــي مشـاكلة أصــول النحــو لهـاالزمنـي لألصــول الفقه�ــة �ظهـر 

لــذلك  ،طر�ــ� الفقهــاء ونهــج مــنهجهم فــي جم�ــع مــا یتعلــ� بهــذا العلــم مــن أصــول وفــروع

فحـــاولوا أن �حـــاكوهم فـــي ذلـــك، �ـــأن وضـــعوا للنحـــو أصـــوًال تشـــ�ه :"�قـــول طـــاهر حمـــوده

  .)10("األصول التي وضعها الفقهاء للفقه

وذلـك  ؛وأصـولي الفقـه والنحـ ؛بـدا�ات �ـل مـن الِعْلمـین وال أر�ـد أن أتوسـع بـذ�ر 

لكونه ال َیْخُلو مصنف في أحدهما، إال وتناول المحققون أو ال�ـاحثون ف�ـه بدا�اتـه، وعلـى 

یــد مــن �انــت البدا�ــة ف�ــه، و�یــف �انــت ممــا یــدعونا إلــى التكــرار، وسأقصــر �المــي فــي 

جـاعًال نصـب  ،د مـن �انـتموضـوعي هـذا علـى أول اللبنـات التـي ُوضـعت ف�ـه، وعلـى یـ

أصـول النحـو مـن حیـث هـي م�ـاد� وتطب�قـات قد�مـة قـدم " :عیني قول أحد ال�احثین �ـأن

ألن القبــول والــرفض والتــرج�ح والق�ــاس ومــا إلــى ذلــك �لــه یرجــع إلــى أصــول  ؛علــم النحــو

إن لم تكن م�تو�ة فهي معلومة مقررة یرجع إلیها النحاة، فتقسـ�م النحـاة العـرب إلـى ق�ائـل 
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ت�اینة فـي الفصـاحة منهـا مـا �قبـل �المـه، ومنهـا مـا یـرد، وامتحـان العر�ـي لقبـول �المـه م

أو رفضــه، والق�ــاس ومقــدار النصــوص التــي یخــّول الق�ــاس علیهــا، وتضــعیف النصــوص 

وتشـــــذیذها، �ــــــل ذلـــــك مــــــن صـــــم�م علــــــم أصــــــول النحـــــو، و�تــــــاب ســـــیبو�ه ملــــــئ بهــــــذه 

، ف�ان هـذا العلـم متأصـًال وموجـودًا مـع االنطالقـة األولـى لهـذا العلـم إال أنـه )11("األصول

ُیرجــع إل�ــه،  أو لنقــل لــم تتــوفر الســبل أو الوســائل لجمعــه وجعلــه أصــالً  ،لــم ُیجعــل أصــًال 

بــل �قــي �قاعــدة عامــة بــین أر�ــاب هــذا العلــم، مجعولــة لقبــول أو لــرفض أ� مــادة لغو�ــة، 

عل النحاة �سلكون مسلك الفقهاء في هـذا العلـم و�تت�عـون و�رجع طاهر حمودة أن الذ� ج

  :حصر أهمها في دافعین اثنینو خطاهم هي دوافع وأس�اب أحاطت بهم، 

  :األول 
ٌ
  .دافـع اجتماعي

  .دافـع علمـي :الثاني 

ــدافع االجتمــاعي فالبــّد أن :"و�قــول فــي توضــ�حه للــدافع األول فــإذا نظرنــا إلــى ال

وؤون فــي البیئــة اإلســالم�ة م�انــة مرموقــة، �مــا �انــت ط�قــتهم نــذ�ر أن الفقهــاء �ــانوا یتبــ

تمثــل ط�قــًة ُعل�ــا لهــا دورهــا الخطیــر و��انهــا الممتــاز فــي المجتمــع آن ذاك، هــذه الم�انــة 

االجتماع�ـــة قــــد فرضــــها اعتمـــــاد الدولــــة فــــي تشــــر�عاتها وتنظ�ماتهــــا علــــى اجتهــــاد هــــؤالء 

  .)12( "الفقهاء وفتاواهم

ولقـــد �ـــان تـــولي القضـــاء مقصـــورًا �طب�عـــة الحـــال :"قولـــهو�وضـــح الـــدافع الثـــاني �

على هؤالء الذین أوتوا نصـی�ًا مـن العلـوم الفقه�ـة، وللقضـاء فـي اإلسـالم منـذ نشـأة الدولـة 

اإلسالم�ة م�انة أدب�ة واجتماع�ة راق�ة، هذه الم�انة الراق�ة التي فرضتها ظـروف مختلفـة 

، إلــى درجــة جعلــتهم �فــاخرون )13("لمائهــالـم یــنعم �عــد بهــا �ثیــرون مــن دارسـي العر��ــة وع

علم النحو إذا بلـغ ف�ـه الرجـل الغا�ـة صـار معلمـًا، والفقـه إذا :"�م�انتهم على النحاة قائلین

فهـم  ،م�انـة أهـل اللغـة والمـؤدبین ینقصوهذا القول ال  )14("عـرف منه جملًة صار قاض�اً 

فلـ�س ��بـر الرجـل وٕان :"�ما قال المأمون للفراء وهو مؤدب البن�ه ؛أرفع م�انة وأجل قدراً 

  . )15("عن تواضعه لسلطانه، ووالده، ومعلمه العلم: �بر عن ثالث
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فمــن خــالل مــا ســب� تتضــح لنــا الم�انــة التــي تمتــع بهــا القضــاة والتــي حــرم منهــا 

ــدافعان اللــذانالنحــاة أو �ثیــرون مــنهم علــى أقــل التقــدیر،   حمــودة طــاهر امــذ�ره فــذلك ال

واســـتعارة خّطـــة  الفقهـــاءمـــن أجـــّل األســـ�اب التـــي دفعـــت النحـــاة ألن �ســـلكوا مســـلك  مـــاه

�ثیــرة مــن النحــو �ــان لهــا  ســیرهم وأصــولها، وٕان �ــان الفقهــاء قــد ســ�قوهم فــي نقــل أبــواب

أسـلوب الشـر�، واالسـتثناء، وعطـف النسـ�، وحـروف : من بینها ،التأثیر األكبر في الفقه

الجــّر، و�عــض حــروف المعــاني األخــر�، و�عــض الظــروف، ولــو استعرضــنا مــا تعــج �ــه 

�تـب الفقـه مــن مسـائل خاصــة فـي �ــابي الطـالق والعتـ� لوقفنــا علـى أبــواب النحـو مبثوثــة 

فقه�ــة فــي هــذا العلــم ال وذلــك �اســتعارة مصــطلحات األصــول ،فیهــا، �مــا فعــل هــذا النحــاة

الجدید، إث�اتًا منهم لمـد� عمـ� االتصـال والتـداخل بـین هـذْین الِعْلمـین فـال �م�ـن الفصـل 

بینهمــا، و�ظهــر هــذا مــن خــالل مظــاهر التــأثیر بینهمــا والتــي حصــرها محمــود نحلــة فــي 

  : ثماني نقـا� هي

ـــة ال�الغـــة �النصـــوص جمعـــًا واستقصـــاًء، والحـــرص الكامـــل علـــى ســـال1 ـــ العنا� متها �مـــا ـ

  .وضعوا لها من حدوٍد زمان�ة وم�ان�ة، وضوا�� لنقد النص سندًا ومتناً 

، وأصـول النحـو "ال ضـرر وال ضـرار"ـ المصلحة في أصـول الفقـه غا�ـة تلخصـها ع�ـارة 2

  .، فهما �ستمدان من مصدر واحد هو المنهج اإلسالمي "ال خطأ وال ل�س"

افــدة علــیهم مــن أصــول الفقــه، فقــد ســب� ـــ قضــ�ة األصــل والفــرع التــي شــغل بهــا النحــاة و 3

  .إلیها أبو حن�فة وأصحا�ه 

  .ـ أثر العلة األصول�ة في العلة النحو�ة أظهر من أن تن�ر  4 

  .ـ تأثر النحاة �األصولیین في تعر�ف األبواب النحو�ة وتحدید المصطلحات  5 

  .وف� تقس�م الح�م الفقهي  ـ تقس�م الح�م النحو�  6 

  .ـ أخذ النحاة عن األصولیین ما ارتضوه من قواعد وضوا�� للترج�ح  7 

   .)16(ـ نقل النحاة طرق االستدالل وما یتصل �األصول العامة من أصول الفقه 8 
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ــــت لنــــا �تــــب الـــــتراجم عـــــددًا مــــن  ومـــــن خــــالل م�انـــــة علمــــاء الِعـــــْلمین فقــــد نقل

غنـــى ألحــــدهما عــــن  لـــة علــــى أنــــه الالمنــــاظرات الـــــتي دارت بـــین أقطـــــاب الِعـــــْلمین، دال

مــا دار بــین  :الحصــر علــى ســبیل الــذ�ر ال اآلخــر، ف�ــل منهمــا مــتمم لقر�نــه، ومــن بینهــا

نـــذ�ر منهــا مـــا تناقلتـــه  ؛وأبـــي یــــوسف الفقیـــه الحنفـــي غیــر مـــّرةٍ  النحـــو� الكــوفي الكســـائي

�تـــب فـــي لیلـــة مـــن الل�ـــالي إلـــى أبـــي یوســـف صـــاحب أبـــي :"وهـــو أن الرشـــید ،المصـــادر

  :أفتنا حاطك هللا في هذه األب�ات: حن�فة

  وٕان تخرقي �ا هند فالخرق أشأم       فإن ترفقي �اهند فالرفــ� أ�من

  فأنت طالق والطــــالق عز�مة        ثــالثًا ومن یخـــرق أعــــ� وأظــلم

ـــد الثــــالث مقــــدمفبیني بها إن �نت غی   ر رف�قة        وما المـــرئ �ع

�النصـــب، فـــ��م تطلـــ� " عز�مـــٌة ثالثـــاً "و �ـــالرفع، "عز�مـــٌة ثـــالثٌ "فقــد ُأنشـــد البیـــت 

هــذه مســألة فقه�ــة نحو�ــة، إن قلــت فیهــا : �ــالرفع؟ و��ــم تطلــ� �النصــب؟ قــال أبــو یوســف

 �یـف تكــون قاضــي القضــاة وأنــت ال :قیــل لــي ،ال أعلــم ،�ظنـي لــم آمــن الخطــأ، وٕان قلـت

: ثم ذ�رت أن أ�ا الحسن علي بن حمـزة الز�ـات معـي فـي الشـارع، فقلـت ؟تعرف مثل هذا

خـذ� الشـمعة بـین یـدّ�، فـدخلت : وقلـت للجار�ـة ،ل��ن رسول أمیر المؤمنین �حیث ��َرم

أنشــد أمــا مــن : خــذ الــدواة واكتــب: إلــى الكســائي وهــو فــي فراشــه، فأقرأتــه الرقعــة فقــال لــي

عز�مــٌة ثــالٌث، فإنمــا طلقهــا واحــدة وأن�أهــا أن الطــالق ال ��ـــون إال  :فقــال ،البیــت �ــالرفع

 ؛فقــد طلقهــا وأ�انهــا  -�النصــب  – وأمــا مــن أنشــد عز�مــة ثالثــاً  ؛بثالثــة، وال شــيء عل�ــه

أنــــت طــــال� ثالثــــًا، وأنفــــذت الجــــواب، فُحملــــت إلــــى آخــــر اللیــــل جــــوائز : ألنــــه �أنــــه قــــال

، )18(و�ــین الفــراء ودمحم بــن الحســن الفق�ــه. )17("جم�ع إلــى الكســائيوصــالت، فوجهــت �ــال

 )19("ن أفتــي النــاس فــي الفقــه مــن �تــاب ســیبو�هو أنــا مــذ ثالثــ:"�مــا نقــل عــن الجرمــي قولــه

أفتـــى فـــي جــامع الرصـــافة خمســـین ســنة علـــى مـــذهب أبـــي "ومــا نقـــل عـــن الســیرافي �أنـــه 

، �مـا نقـل عـن ابـن الحـداد المصـر� )20("حن�فة فما وجد لـه خطـأ، وال عثـر منـه علـى زّلـةٍ 

�انــت لــه لیلــة فــي �ــل جمعــة یــتكلم فیهــا عنــده فــي مســائل الفقــه علــى طر�ــ� النحــو، "أنــه 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

171 
 

، )21("و�ــان أبــو جعفــر النحــاس النحــو� المصــر� المشــهور ال یــدع حضــور هــذا المجلــس

هـذا وغیر هؤالء �ثیر ممن تزخر بهم �تب التراجم التي ال �سع المقام لـذ�ر مـا تناولتـه، و 

مــن أكبـــر األدلـــة وأوضــحها علـــى مـــد� التوافــ� والتواصـــل بـــین اللغــة والعلـــوم اإلســـالم�ة 

األخــر�، فالقاضــي محتــاج للغــة �مــا المفســر والمحــدث، فهــي أداة التواصــل بیــنهم و�ــین 

    .السامعین

  :أصول النحو أول�ات ونضوج

ع لقـد حــاز الفقهــاء فضــل الســب� فــي تـدو�ن أصــول الفقــه وتأصــیل أصــوله وتفر�ــ 

فروعـه ومـا ترتــب علیهمـا مـن اســتحداث مـنهج واسـتخدام مصــطلحات لهـذا العلـم الجدیــد، 

بهرهم ذلـك المـنهج الرائـع الـذ� ظهـر فـي البیئـة الفقه�ـة والـذ� "فلما رأ� النحاة هذا البناء 

، )22("فتنــاولوه �الدراســة وتــأثروا �ــه وحــاولوا نقلــه إلــى بیئــتهم النحو�ــة ،عــرف �أصــول الفقــه

لیـدة الحاجة فـي وقتــها، فلـوال ظهـور اللحـن وتفشـ�ه لمـا �انـت ولمـا ظهـرت، والتي �انت و 

و�عـد هــذا الظهــور والـوالدة ظلــت محــدودة ومحصـورة إلــى أن شــاء هللا تعـالى لهــا االتســاع 

والعمـــوم، فنمـــت وتطـــورت و�ثـــر مر�ـــدوها، و�ـــدأت حر�ـــة التـــألیف فیهـــا وشـــهدت حر�ــــة 

مــن العلــوم الســا�قة علیهــا، ولــم ین�ــر رجالهــا المثیــل لهــا فــي اإلبــداع والتطــور واالقتــراض 

اقتراضــهم أوســیرهم علــى غــرار خطــى مــن ســ�قهم فــي التــدو�ن �مــا فــي �تــب اختالفــات 

النحــــاة، وأصــــول النحــــو، ومــــن أبــــرز مــــا اســــتعاره النحــــاة مــــن مصــــطلحات فقه�ــــة �انــــت 

 ،الشــرح مسـتعملة فــي ثنا�ـا �تــب العلمــین، وتناولهـا أر�ابهمــا والمتعــاطین لهمـا �التــألیف أو

  :نذ�ر

و�ســتعمل فــي النحــو عنــد إ�طــال عمــل ظــن وأخواتهــا، لفظــًا ال محــًال  :ـ التعلیــ� 1

أ� مفقـودة الـزوج " امـرأة معلقـة"لتصدر ما له الصدارة، وعند الفقهاء هو مـأخوذ مـن قـولهم

  .)23(فهي �الشيء المعل� ال معها الزوج لفقده، وال مطلقة فتقدر على الزواج
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وهــو عنــد الفقهــاء إ�طــال العمــل �ــالح�م الشــرعي بــدلیل متــراخ عنــه، یــدل : ـ النســخ 2

صـراحة أو ضـمنًا إ�طـاًال �ل�ـًا أو جزئ�ـا لمصـلحة اقتضـته، وعنـد النحـاة رفـع  إ�طالـهعلـى 

  .)24(ح�م المبتدأ والخبر واإلت�ان لهما �ح�م جدید �سبب دخول النواسخ

هللا تخف�فـًا مــن األح�ـام علــى الم�لـف فــي وهــي عنـد الفقهــاء مـا شــرعه : ـ الرخصـة 3

 ،حــاالت خاصــة تقتضــي هــذا التخفیــف، وعنــد النحــاة مــا جــاز اســتعماله لضــرورة الشــعر

  .)25(وقصر الممدود، أو مد المقصور ،�صرف ماال ینصرف

وهـو عنــد الفقهـاء مـا طلــب الشـارع فعلــه مـن الم�لـف طل�ــًا حتمـًا، وعنــد : ـ الواجــب 4

  .)26(النحاة ما الیجوز خالفه

وهـو عنــد الفقهــاء الم�ـاح، أو مــا خیـر الشــارع الم�لــف بـین فعلــه وتر�ــه،  :ـ الجــائز 5

  .)27(وعند النحاة ما جاز ف�ه وجهان أو أكثر

  .)28(عند الفقهاء ما ورد �ح�مه نص، وعند النحاة المق�س عل�ه: ـ األصل 6

یــنهم، عنــد الفقهــاء للح�ــم الشــرعي الــذ� ثبــت �اإلجمــاع علــى خــالف ب: ـ التعد�ــة 7

  .)29(وعند النحاة وصف للفعل الذ� یتجاوز رفع الفاعل إلى نصب المفعول �ه بنفسه

أو مـــن  ملسو هيلع هللا ىلص عنـــد الفقهــاء الـــدلیل الشــرعي مـــن �تـــاب هللا أو ســنة رســـوله: ـ الحجـــة 8

اإلجمــاع أو الق�ــاس أو االستحســان أو المصــلحة المرســلة أو العــرف أو االستصــحاب أو 

، وعنــد النحــاة هــي )30(أو مــذهب الصــحابي علــى خــالف فــي هــذه األدلــةشــرع مــن قبلنــا 

ــــدلیل مــــن القــــرآن الكــــر�م أو الحــــدیث أو مــــن  أو مــــن �ــــالم العــــرب )31(علــــى خــــالف ،ال

  .اإلجماع أو الق�اس أو االستصحاب أو االستحسان أو االستقراء، وغیرها

نحــاة �مـا هــو مـا یلــزم مـن وجـوده عــدم الح�ـم أو �طــالن السـبب، وعنـد ال: ـ المــانع 9

  .)32(عندهم، مثل تقدم الخبر عن المبتدأ مع عدم وجود مانع

وهو عند الفقهاء مـا یتوقـف وجـود الح�ـم علـى وجـوده، و�لـزم مـن عدمـه : ـ الشر� 10

عدم الح�م، وعند النحاة تعلی� شيء �شيء �حیث ال یوجد الثاني إال بوجـود األول غال�ـًا 

إن �نـت خطی�ـًا فأنــا شـاعر، وٕان �نــت : ومـن یــزرع �حصـد، ومـن غیــر الغالـب نحــ: نحـو
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ال یتوقـــف وجــود الجـــواب علــى وجـــود  األمثلـــة ونحوهــا هتم�م�ــًا فأنــا مـــن قــر�ش، ففـــي هــذ

 . )33("الشر�

فإنهـــا مـــرت �مراحــــل متعـــددة فهنــــاك  ،أمـــا حر�ـــة التــــألیف �النســـ�ة لهـــذا األخیــــر

إرهاصات أولى س�قت ما وصل إلى أیدینا، إال أننا لم نقف علیهـا إال مـن خـالل مـا أثبتـه 

، ألبــي الحســن األخفــش، الــذ� "المقــای�س"ومــن ذلــك �تــاب  ،المتــأخرون عــنهم فــي �تــبهم

عنــد تطرقــه لــذ�ر مـــن حمــل لــواء التــألیف فـــي " الخصــائص"ذ�ــره ابــن جنــي فــي مقدمـــة 

علــى أن أ�ـــا الحســـن قـــد صــنف فـــي شـــيء مـــن المقـــای�س :"حیـــث قـــال ،ألصــول النحو�ـــةا

عنــه ف�ـه، و�فینــاه �لفـة التعــب �ــه،  �تی�ـًا، إذا أنــت قرنتـه ��تابنــا هــذا علمـت بــذاك أنـا ُنْبَنــا

  .)34("و�افأناه على لطیف ما أوالناه من علومه المسوقة إلینا

بدا�ــــة ظهــــور هــــذه  ومنهــــا مــــا حمــــل االســــم دون المضــــمون �شــــ�ل عــــام، وهــــي

ال "ألبــي ��ــر بــن الســراج، ف�ــان العنــوان ومــا ذ�ــر ف�ــه " أصــول النحــو"التســم�ة �مــا فــي 

یتناسب مـع المـنهج الـذ� اصـطنعه فـي معالجـة مسـائل النحـو والتصـر�ف وال مـع التقسـ�م 

فأمــا �تــاب أصــول : "، ولــذلك قــال عنــه ابـن جنــي)35("لتلـك المســائل فــي األبــواب المختلفـة

 "ُیلمـم ف�ـه �مـا نحـن عل�ـه، إال حرفـًا أو حـرفین فـي أولـه، وقـد ُتعلـ� عل�ـه �ـه أبي ��ـر فلـم

لــ�س المقصــود بهــا علــم أصــول النحــو، ولكنهــا مجموعــة "ألن األصــول التــي عناهــا  ؛)36(

مــن القــوانین والقواعــد الخاصــة �األصــوات و�ن�ــة الكلمــة وتر�یــب الجملــة وداللـــــــــــة األلفــا� 

ناه فـــي تضـــاعیف �تــــــــا�ه مــــن اســـتعمال الق�ـــاس والعلـــة والتعلیــــل أمـــا مـــا وجــــــــد. وســـواها

  .)37("والسماع واإلجماع وغیرها، فإنما أتى لخدمة تلك األصول التي بنى �تا�ه علیها

تنــاول جزئ�ــة محــددة لــم یخــرج منهــا إلــى أصــل مــن األصــول النحو�ــة  ومنهــا مــا

ألبــي القاسـم الزجــاجي، فقــد " اإل�ضـاح فــي علـل النحــو"العامـة والخاصــة، وذلـك �مـــا فـــي 

وهذا �تاب أنشأناه فـي علـل النحـو خاصـة، واالحتجـاج لـه، وذ�ـر :"حدد اتجاهه ف�ه �قوله

ألن الكتــب المصــنفة فــي  ؛أسـراره و�شــف المســتغل� مــن لطائفــه وغوامضــه دون األصــول

ا، ولــم أر �تا�ــًا إلــى هــذه الغا�ــة مفــردًا فــي علــل النحــو، مســتوع�ًا ف �ــه األصــول �ثیــرٌة جــد�
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ولقـد رأینـا :"علـى هـذه الفقـرة قـائالً  - محقـ� الكتـاب - ازن الم�ـاركمـ، و�علـ� )38( "جم�عها

ولهـــذا الحـــدیث ق�متـــه وشـــأنه مـــا  ،الحـــدیث عـــن العلـــة ،أن مـــن أغـــراض �تـــاب اإل�ضـــاح

 ، ونخلـص ممـا تقـدم أن مـا)39("دامت العلل من أبرز عوامل الجدل والنقاش قد�مًا وحـدیثاً 

  . ذ�ر �ان بدا�ة البناء والتأس�س لهذا العلم

أمــا البدا�ــة األصــل�ة لــه وأول تمهیــد لمــن ســار فــي درب هــذا الفــن ونهجــه، فــبلج 

، ف�ـان "الخصـائص"أبو الفتح عثمـان بـن جنـي فـي مؤلفـه  -�ال شك  - نوره وأظهره فهو

حــد مــن أول مــن نســج خیوطــه ووضــع أصــوله، ولــم �ســ�قه إل�ــه أ ،�عقلیتــه الفــذة الجامعــة

ّرق قواعــــده، فــــلعلــــّو م�انتــــه، ولعـــدم إلمــــامهم �ـــه، وت ؛علمـــاء المدرســــتین، بـــل هر�ــــوا منـــه

فاســتطاع ابــن جنــي لملمــة شــتاته وٕاظهــاره للوجــود، علــى نظیــر ســاب� فــي الظهــور، فتت�ــع 

 �مـا خ�طــت :"خطـى الفقهـاء والمتكلمــین ونـاهج مـنهجهم ف�ــه، ف�قـول مبینــًا ذلـك
ّ
وَتِحـي إلــي

له، وتر�نــــي أن تعر�ــــد �ـــل مــــن الفــــر�قین ال�صــــر�ین والكــــوفیین عنــــه، عل�ـــه أقرا�ــــه وشــــواك

وتحامیهم طر�� اإللمام �ه، والخوض في أدنى أوشاله وُخُلجـه، فضـًال عـن اقتحـام ِغمـاره 

وُلججـه، إنمــا �ــان المتنــاع جان�ــه، وانتشــار َشــــــــعاعه، و�ــاد� تهـــــــاجر قوانینــه وأوضــاعه، 

البلـدین تعـرض لعمـل أصـول النحـو علـى مـذهب أصـول  وذلك أنا لم نـر أحـًدا مـن علمـاء

فاتحــة مرحلــة جدیــدة �شــ�ع فیهــا القــول عــن الصــلة "ف�ــان عملــه هــذا  ،)40( "الكــالم والفقــه

ـــین أصـــول النحـــو وأصـــول الفقـــه ، �مـــا أكـــد ابـــن جنـــي �ـــأن �تا�ـــه مخـــتص )41("الوث�قـــة ب

فــــإن هـــذا الكتـــاب لـــ�س مبن�ـــًاعلى حـــدیث وجــــوه :"فقـــال ،�األصـــول األساســـ�ة لهـــذا العلـــم

ــــِد� وٕاالم  ؟اإلعــــراب، وٕانمــــا هــــو مقــــام القــــول علــــى أوائــــل أصــــول هــــذا الكــــالم، و�یــــف ُب

ا إال أن عمـل ابـن جنـي نفسـه لـم یخـل مـن شـوائب، فقـد حشـد ف�ـه مـا �ـان حر��ـ ،)42("نحي

  .)43(أن ی�عد عنه، مما ال صلة له �ه

فقـــد خـــص هـــذا العلـــم برســـالتین غا�ـــة فـــي  ،ن�ـــار� ثـــم خلفـــه أبـــو البر�ـــات بـــن األ

اإلبـــداع، جمعتـــا فـــي �تـــاب واحـــد، ف�ـــان هـــذا المؤلَّـــف هـــو بدا�ـــة االســـتواء، وأول مراحـــل 

ــم ین�ــر  النضــج لهــذا العلــم وعلــّوِ صــیته، فقــد جعــل لــه حــّد وأظهــره وخصــه �ــه، و�ــذلك ل



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

175 
 

الثمان�ــــة علمــــین  وألحقنــــا �ــــالعلوم"فقــــال معلنــــًا ذلــــك  ،المناســــ�ة بینــــه و�ــــین أصــــول الفقــــه

علـم الجـدل فــي النحـو وعلـم أصـول النحــو، ف�عـرف �ـه الق�ـاس وتر�ی�ــه : وضـعناهما وهمـا

وأقســامه مــن ق�ـــاس العلــة وق�ــاس الشـــ�ه وق�ــاس الطــرد إلـــى غیــر ذلــك علـــى حــّد أصـــول 

ألن النحــو معقــول مــن منقــول، �مــا أن الفقــه  ؛فــإن بینهمــا مــن المناســ�ة مــاالیخفى ،الفقــه

وهــو یؤ�ــد قولــه هــذا فــي مقدمــة  ،)44("معقــول مــن منقــول، و�علــم هــذا أر�ــاب المعرفــة بهمــا

فــإن جماعــة مــن األصــحاب اقتضــوني �عـــد :"ف�قــول" اإلغــراب فــي جــدل اإلعــراب"�تا�ــه 

� تلخـ�ص �تـاب فـي جـدل اإلعـراب، معــرَّ "اإلنصـاف فـي مسـائل الخــالف "تلخـ�ص �تـاب

عــن اإلســـهاب، مجـــرٍد عـــن اإلطنــاب، ل��ـــون أول مـــا صـــنِّف لهــذه الصـــناعة فـــي قـــوانین 

ة والمنـــاظرة ســبیل الحـــ� والصـــواب، ر ل�ســـلكوا �ــه عنـــد المجادلـــة والمحــاو  ؛الجــدل واآلداب

فـأجبتهم علــى  ،و�تـأدبوا �ـه عنـد المحـاورة والمـذاكرة عـن المنـاكرة والمضـاجرة فـي الخطـاب

  . )45("وف� طلبهم طل�ًا للثواب

فأوضــح مــن خــالل مــا ذ�ــره فــي �تا�ــه األول ومــا جــاء فــي مقدمــة �تا�ــه الثــاني 

مـد� تــأثره �الفقـه وســیره علــى نهجـه ومســاره، فقــد �ـان ذا ثقافــة فقه�ــة �شـ�ل عــام شــافع�ة 

اإلنصـاف فـي "فتأثر بها وظهر تـأثره ف�مـا ألفـه مـن �تـب �مـا فـي  ،المذهب �ش�ل خاص

، ثــم خلفــه "أســرار العر��ــة"و"لمـــع األدلــة"و"إلعــراباإلغــراب فــي جــدل ا"و"مســائل الخــالف

جالل الّدین السیوطي الذ� وجد قواعد وأساسات هذا العلم ظاهرة وقائمـة، فمـا �ـان عل�ـه 

إال أن وضـع اللمسـات النهائ�ــة لهـذا العلــم، وذلـك مــن خـالل مـا قــام �ـه مــن ترتیـب وجمــع 

ئــه، فبلــغ هــذا العلــم المرحلــة عل�ــه وأضــاف إلیهــا �عضــًا مــن آرا ،وتهــذیب آلراء الســا�قین

النهائ�ة على ید�ه، ولكنه لم یتحصل على فضل السب� الذ� أشار إل�ه فـي مقدمـة �تابــه 

هــذا �تــاب غر�ــب الوضــع، عجیــب الصــنع، :"حیــث قــال" االقتــراح فــي علــم أصــول النحــو"

لطیف المعنى، طر�ف المبنى، لم تسمح قر�حة �مثاله، ولم ینسج ناسج علـى منوالـه، فـي 

م لم أسب� إلى ترتی�ه، ولم أتقدم إلى تهذی�ه، وهـو أصـول النحـو الـذ� هـو �النسـ�ة إلـى عل

النحـــو، �أصـــول الفقـــه �النســـ�ة إلـــى الفقـــه، وٕان وقـــع فـــي متفرقـــات �ـــالم �عـــض المـــؤلفین 
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وتشتت في أثناء �تب المصـنفین، فجمعـه وترتی�ـه صـنع مختـرع، وتأصـیله وتبو��ـه وضـع 

  .)46( "مبتدع
ألنه ُسب� من قبل آخـر�ن، أوجـدوا  ؛مة �تا�ه هذا ل�س صح�حاً فما ذ�ره في مقد 

هــذا العلــم و�تبــوه وأظهــروه، ف�ــانوا مبــدعین وســا�قین عل�ــه، فلهــم فضــل الســب� الــذ� ال 

مــن عــذٍر للســیوطي ف�مــا أثبتــه فــي  االقتــراحین�ــره علــیهم أحــٌد، ولعــل مــا التمســه محقــ� 

ة اتهامــه �عــدم األمانــة العلم�ــة، ون�ــران مقدمتــه لكتا�ــه �عــد عــذرًا مقبــوًال و�خرجــه مــن دائــر 

�أنــه لــم ... و�م�ــن أن یجــاب عــن الســیوطي:"جهــود العلمــاء المتقــدمین عل�ــه، حیــث �قــول

علــى آراء الســا�قین عل�ــه، واهتمامــه بهـــذا  طالعــهإتســمح قر�حــة أحــٍد مــن العلمــاء �مثــل 

الفـن، فجمــع آراء العلمــاء، ورتـب أقــوال النحــو�ین وأضـاف آراء مــن عنــده، فهـو علــى هــذا 

لم ینسج على منوالـه ناسـج، ولـم �سـ�قه أحـٌد ألـم �مصـادر النحـو�ین السـا�قین، واسـتخلص 

� أن لكــل واحــد مــن وأر  ،)47( "منهــا هــذا الفــن مثــل مــا فعــل، فهــو قــد أتــى �القواعــد المهمــة

ــــده،  ــــع أصـــوله وقواعــ هـــؤالء العلمـــاء دورًا أصـــ�ًال فـــي تأصیــــــــــل بـــدا�ات هـــذا العلـــم، ووضــ

ومجمــل القـول أن لكــل واحــد مــن هــؤالء فضـًال ُ�حمــد لــه، فــابن جنــي :"�مــــــــا �قــول عبــــابنة

 هـــو أول مـــن أقــــام أصـــول النحــــو علـــى غــــرار أصـــول الفقـــه، وألــــف فـــي ذلــــك �تا�ـــًا هــــو

الخصـائص، ولكنـه لـم �حصـره فـي الحـدیث عـن األصـول نفسـها، بـل اسـتطرد إلـى غیرهــا 

وجاء ابن األن�ار� ف�ان عمله أكثـر تحدیـدًا وتنظ�مـًا، وتالهمـا السـیوطي  ؛مما ال لزوم له

فتوســع ف�مـــا ذ�ــراه وأضـــاف مــا فاتهمـــا أن �الحظــاه، فأصـــ�ح ذلــك العلـــم علــى ید�ـــه تامـــًا 

  . )48("ناضجاً 

دم أن الفقهـاء ضــمنوا �تـبهم الكثیـر مــن أبـواب النحــو وذلـك عنــد ونخلـص ممـا تقــ

تنــاولهم �ــابي الطــالق والعتــ�، و�مــا أن علــم أصـــول الفقــه قــد ســب� أصــول النحــو فتـــأثر 

المتــأخر �المتقــدم فاشــتر�ا فــي جــل المصــطلحات الخاصــة بهمــا، وقــد أّكــد طــاهر حمــودة 

بـــرغم مـــا بـــین ... صـــول الفقـــهوالنـــاظر فـــي أصـــولهم یـــدرك مـــد� تـــأثرهم الشـــدید �أ:"�قولـــه
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، وأثـر )49("یوضح مد� هذا التأثر وترسم النحـاة لخطـى األصـولیین... العلمین من فروق 

  .ف�ه �اشتغال األصولیین ضمن م�احث نحو�ة متعلقة �النحو العر�ي

ـــذ� اعتمـــد عل�ـــه النحـــاة فـــي بنـــاء أصـــولهم   ف�ـــان أصـــول الفقـــه هـــو األســـاس ال

لعـل :"وضـح علـي أبـو الم�ـارم العالقـة بـین العلمـین فقـالوٕا�صالها إلى ما وصلت إل�ه، وأ

هـو علـم أصـول الفقـه،  الهجـر�  من أعظم المؤثرات في ال�حـث النحـو� حتـى القـرن الرا�ـع

ــم �عــد ذلــك فــي مجــاالت معینــة فــي أصــول التف�یــر النحــو�،  ولقــد استمـــر تــأثیر هــذا العل

تـرك مــن األثـر فـي التــراث  حتـى إنـه لـ�م�ن القــول �أنـه مـا مــن علـم مـن العلــوم اإلسـالم�ة

   . )50( "النحو� ما تر�ه هذا العلم

  الخاتمة

الحمد الذ� جعل لكل شيء انتهاء وأفرد لنفسه ال�قاء، وأصلي وأسلم على خاتم 

  :أما �عد، ، وعلى آله وصح�ه األخالءالرسل واألنب�اء

 اإلجا�ة على السؤال الذ� ذ�رفقد وصلت من خالل ما �تب في هذه الورقات إلى 

  :اآلت�ة توصلت إلى النتائجفي المقدمة و 

التوض�ح  خالل لخدمة النص القرآني الشر�ف، من مسخراً  منشأ العلوم جم�عها جاء إن - 

 .من أح�ام فقه�ة النصوص ىغو�ة، أو التوض�ح لما یترتب علأو التبیین للمعاني الل

لفات شا�ه من مؤ  جم�عهممن خالل ما صدر عن  نحاةالفقهاء تأثروا وأثروا في ال إن - 

 .فیها �ل فر�� منهما اآلخر

 النحاة الفقهاء �انوا أسب� من الناح�ة الزمن�ة في تدو�ن األصول الفقه�ة، وقد تأخر إن - 

 .عنهم بزمن ل�س �القصیر

مما جعلهم ینعمون  ،وة في تولي أعلى المناصب في الدولةظالفقهاء �انت لهم الح إن - 

 .الوزراءو  اللهم إال تأدیب أبناء األمراء مع فقدها عند النحاة وعلم�ًا، �التقدیر اجتماع�اً 

، تهمالم �ألوا جهدًا في مناظر  -  أ� الفقهاء - النحاة مع علمهم �م�انة القضاة  إن - 

 .ق�اس على األح�ام النحو�ة اإلفتاءمن خالل  تهماومحاور 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

178 
 

معمول بها ها األصول النحو�ة وٕان تأخر تدو�نها إال أنها �انت محفوظة عند أر�اب إن - 

 .في األح�ام النحو�ة

، عنوان بدون مضمون : التألیف األولىزمن مصطلح أصول النحو مّر �مرحلتین  إن - 

مروره �مراحل ساعدت في جعله ل معا، مما جعل ظهوره قو�ًا نظراً  شملت االثنین: الثان�ة

 .أقرب إلى الكمال 

�عض االتجاهات �ذلك ظهور و  .(بین مصطلحات العلمین والتواف� التامش�ه التشا�ه  - 

 ).الفقه�ة من خالل االنتماءات المذهب�ة
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ر شــ، الــدار المصــر�ة للنالق�ــاس فــي الــدرس اللغــو� �حــث فــي المــنهجحمــودة، طــاهر ســل�مان،  )10(

  .49ص )ت. د(والتوز�ع، اإلس�ندر�ة،
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 .96ص م،1992، �7المعارف مصر، 

  .17 -15ص، أصول النحو العر�ينحلة،   )16(

، مجـالس العلمـاءأبو القاسم عبـدالرحمن،  و�نظر، الزجاجي، 92، 4/91، معجم األد�اءالحمو�،  )17(

رقــم  259صو ، 121رقــم المجلــس  196م، ص1999 ،�3م�ت�ــة الخــانجي، القــاهرة، 

  . 152المجلس 

، ابــن األن�ــار�، أبوالبر�ــات �مــال الــّدین، 117رقــم المجلـس 191ص، مجــالس العلمــاءالزجـاجي،  )18(

إبـراه�م السـامرائي، م�ت�ـة المنـار، األردن، .د: ، تحقیـ�األل�ـاء فـي ط�قـات األد�ـاء نزهة

  .4/19:20على أن�اه النحاة إن�اه الرواةالقفطي، و ، 83م، ص1985، �3

دمحم أبــــو الفضــــل إبــــراه�م، دار : ، تحقیــــ�ط�قــــات النحــــو�ین واللغــــو�ینالز�یــــد�، أبــــو ��ــــر دمحم،  )19(

  .75م،ص1973 ،�2 المعارف، القاهرة،

  .2/508، معجم األد�اءالحمو�،  )20(

  .105م، ص1987، �2الم�تب اإلسالمي، بیروت،  في أصول النحو،األفغاني، سعید ،  )21(

  .57ص، الق�اس في الدرس اللغو� �حث في المنهجحمودة،  )22(

أحمد حسن �سـج، : �هشوضع حوا�شاف اصطالحات الفنون، التهانو�، دمحم علي بن علي، انظر  )23(

  . 3/287 م،1998 ، 1، �منشورات دمحم علي ب�ضون، دار الكتب العلم�ة، بیروت 

  .4/189، نفسهالمصدر انظر  )24(

  .2/221، نفسهالمصدر انظر  )25(

  .284ـ  4/280، نفسهالمصدر انظر  )26(
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  .1/280، نفسهالمصدر انظر  )27(

  .1/114، نفسهالمصدر انظر  )28(

  .3/373، نفسهالمصدر انظر  )29(

  .1/388، نفسهالمصدر انظر  )30(

ــاً دمحم شــوقي ، ، أمــینو دمحم خلــف هللا ، ، أحمــد )31( ــین عام م ـ 1932مجمــع اللغــة العر��ــة فــي ثالث

الهیئـــة العامـــة لشـــؤون المطـــا�ع األمیر�ـــة،  ، مجموعـــة القـــرارات العلم�ـــة،م1962

ـــد  .م1964 ـــة لتحدی حیـــث قـــرر األخـــذ �مـــا ذ�ـــره الشـــیخ دمحم الخضـــر حســـین مـــن أدل

  .األحادیث التي �م�ن االستشهاد بها

  .4/133 �شاف اصطالحات الفنون،التهانو�،  نظرا )32(

أنعم، عبد الملك عبد الوهاب، . د وانظر ،495 - 2/491 �شاف اصطالحات الفنون،التهانو�،  )33(

، مجلــة الشــر�عة والقــانون، العــدد التفاعــل بــین النحــو وأصــوله والفقــه: �حــث �عنــوان

  .بتصرف 325 - 320م، ص2011السادس واألر�عون، 

دمحم النجـــار، دار الكتـــب المصـــر�ة، القـــاهرة، :تحقیـــ�الخصـــائص، ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان،  )34(

  .1/2م، 1952

م، 2000، دار المعرفــة الجامع�ــة، اإلســـ�ندر�ة، أصــول النحــو العر�ــي�ــاقوت، محمــود ســل�مان،  )35(

  .359ص

   .1/2الخصائص،  )36(

  .359ص، أصول النحو العر�ي�اقوت،  )37(

مـازن م�ـارك، دار النفـائس، .د: ، تحقیـ�اإل�ضاح في علـل النحـوالزجاجي، أبوالقاسم عبـدالرحمن،  )38(

  .38صم، 1996، �6بیروت، 

  .16صالمصـدر الســاب�  )39(

  .1/2، الخصائص )40(
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  .95ص، أصول النحو دراسة في فكر ابن األن�ار�  دمحم سالم ، صالح، )41(

  .1/67، الخصائص )42(

، �1دار الف�ـــر، عّمـــان، م�انـــة الخلیـــل بـــن أحمـــد فـــي النحـــو العر�ـــي، ع�ابنــة، جعفـــر نـــایف،  )43(

  .40م، ص1984

  .76ص، نزهة األل�اء في ط�قات األد�اءابن األن�ار�،  )44(

 سـعید :، تحقیـ�اإلغـراب فـي جـدل األعـراب، لمـع األدلــةالبر�ـات �مـال الـّدین،  ابن األن�ـار�، أبـو )45(

  .36 - 35صم، مقدمة الجدل 1957األفغاني، مط�عة الجامعة السور�ة 

  .21ص، في علم أصول النحو االقتراحالسیوطي،  )46(

  .10ص، نفسهالمصدر  )47(

  .40، صم�انة الخلیل بن أحمد في النحو العر�ي )48(

  .57ص، الق�اس في الدرس اللغو� �حث في المنهج )49(

ــــ�ارم، علـــي،  )50( ــــو� أبـــو المـ ــــ�ر النحـ ــــقو�م الفـــ ، دار غر�ـــب للط�اعـــة والنشـــر والتوز�ـــع، القـــاهرة، تـ

  .248صم، 2005
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  مصادر ومراجع ال�حث

  .بروا�ة اإلمام قالون عن نافع المدني:  القرآن الكر�م

  .م�2،1987، الم�تب اإلسالمي، بیروت، في أصول النحو :األفغاني، سعید  .1

، اإلغـراب فـي جـدل األعـراب، لمـع األدلــة: البر�ـات �مـال الـّدین ابن األن�ار�، أبو .2

  .م، مقدمة الجدل1957 ،األفغاني، مط�عة الجامعة السور�ة سعید :تحقی�

إبـــراه�م الســـامرائي، م�ت�ـــة المنـــار، .د: ، تحقیـــ�اء فـــي ط�قـــات األد�ـــاءاألل�ـــ نزهـــة .3

  .م1985، �3األردن، 

التفاعل بین النحو وأصـوله : �حث �عنوان): د�تور( أنعم ،عبد الملك عبد الوهاب .4

   .م2011واألر�عون،  ، مجلة الشر�عة والقانون، العدد السادسوالفقه

أحمــد : ، وضــع حواشــ�هاصــطالحات الفنــون �شــاف  :التهـانو�، دمحم علــي بــن علــي .5

ــــــــة، بیــــــــروت،  �ســــــــج، منشــــــــورات دمحم علــــــــي ب�ضــــــــون، دار الكتــــــــب العلم�

  .م�1،1998

جمـال طل�ـه، منشــورات . د: ، تحقیـ�فقـه اللغـة: الثعـالبي، أبـو منصـور عبـد الملـك .6

 .م 2001 ،دمحم علي ب�ضون، دار الكتب العلم�ة، بیروت

ـــــي، أبـــــو .7 ـــــتح عثمـــــان ابـــــن جن ـــائص، :الف ـــــ� الخصــ الكتـــــب  دار دمحم النجـــــار،:تحقی

  .م1952المصر�ة، القاهرة، 

، الق�ـاس فـي الـدرس اللغـو� �حـث فـي المــنهج): د�تـور(حمـودة، طـاهر سـل�مان  .8

  )ت. د(.ر والتوز�ع، اإلس�ندر�ةشالدار المصر�ة للن

ــاء: هللا �ــاقوت الحمــو�، أبــو عبــد .9  ،�1الكتــب العلم�ــة، بیــروت،  ، دارمعجــم األد�

  .م1991

ـــات النحــــو�ین واللغـــو�ین :أبـــو ��ــــر دمحمالز�یـــد�،  .10 دمحم أبـــو الفضــــل : ، تحقیــــ�ط�ق

  .م1973 ،�2 إبراه�م، دار المعارف، القاهرة،
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، دار الق�ــاس فــي النحــو العر�ــي نشــأته وتطــوره ):د�تــور(الز�یــد�، ســعید جاســم  .11

  .م1997 ،�1الشروق، األردن، 

ــل النحــو :الزجــاجي، أبــو القاســم عبــد الــرحمن .12 مــازن .د: ، تحقیــ�اإل�ضــاح فــي عل

  .م1996، �6م�ارك، دار النفائس، بیروت، 

  . م1999 ،�3، م�ت�ة الخانجي، القاهرة، مجالس العلماء .13

 ،، عــالم الكتــبمــع شــرحه البــن �عــ�ش ،المفصــل :الزمخشـر�، أبــو القاســم محمــود .14

  )ت. د(.بیروت

، تحقیـــ� االقتــراح فـــي علــم أصــول النحــو :الســیوطي، جــالل الــّدین عبــد الــرحمن .15

  .م1976 ،�1أحمد دمحم قاسم، مط�عة السعادة، القاهرة،  :ی�وتعل

، م�ت�ـة اآلداب، القـاهرة، أصـول النحـو عنـد ابـن مالـك ):أستاذ(شع�ان، خالد سعد .16

  .م2006 ،�1

، دار أصـــول النحـــو دراســـة فـــي فكـــر ابـــن األن�ـــار�  ):د�تـــور(صـــالح، دمحم ســـالم  .17

  .م2006، �1السالم، القاهرة، 

 .م1992، �7دار المعارف مصر،  المدارس النحو�ة، ):د�تور( ضیف، شوقي .18

دار الف�ـــر، م�انــة الخلیـــل بـــن أحمــد فـــي النحــو العر�ـــي، : ع�ابنــة، جعفــر نـــایف .19

  .م1984 ،�1عّمان، 

الســـید أحمــد صـــقر،  :، تحقیــ�تأو�ـــل مشـــ�ل القـــرآن :هللا ابــن قتی�ــة، أبـــو دمحم عبــد .20

  .م2006، �1م�ت�ة دار التراث، القاهرة، 

دمحم أبـو الفضـل : ، تحقیـ�إن�اه الرواة على أن�اه النحاة :الحسن علي القفطي، أبو .21

  .م2004، �1إبراه�م، الم�ت�ة العصر�ة، بیروت، 
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مجمـع اللغـة العر��ـة فـي ثالثـین عامـًا : دمحم شـوقي ،أمـین و دمحم خلف هللا،، أحمد .22

الهیئـــــة العامـــــة لشـــــؤون  ،، مجموعـــــة القـــــرارات العلم�ـــــةم1962: م 1932

 .م1964األمیر�ة، المطا�ع 

ــو�م الف�ــر النحــو�  ):د�تــور(أبــو الم�ــارم، علــي  .23 ، دار غر�ــب للط�اعــة والنســر تق

  .م2005والتوز�ع، القاهرة، 

، دار العلــوم العر��ــة، بیــروت، أصــول النحــو العر�ــي):د�تـور(نحلـة، محمــود أحمــد  .24

  .م1987 ،�1

وتطب�قاتهـا فـي ظـاهرة اإلعـراب فـي النحـو العر�ـي ):د�تـور(�اقوت، أحمد سل�مان  .25

  .م2003، دار المعرفة الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، القرآن الكر�م

المعرفــة الجامع�ــة،  ، دارأصــول النحــو العر�ــي):د�تــور(�ــاقوت، محمــود ســل�مان  .26

  .م2000اإلس�ندر�ة، 
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