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ألسُس الرئيسة يف االستنتاجات النحوية عند الرضي األسترآباذي
اُ
فرامرز ميرزائي ،1محمد إبراهيم خليفه شوشتري ،2حسين أحمدي

آموئي*3

 .1أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا ،مهدان
 .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد هبشت ،طهران
 .3طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا ،مهدان
(تاريخ االستالم 2016/8/27 :؛ تاريخ القبول)2016/9/17 :

امللخّص
إنّ موقف الرضي األسترآباذي جتا أصول النحوكان إجيابيًّا وواضحا كـ ىل الوضـول يف شـرح علـى كافيـة ابـن احلاجـب.
مهيـة :السـماع والقيـاس
من األصول اهلامّة الت تقام عليها آراء الرضـي األسـترآباذي النحويـة علـى حسـب الترتيـب واأل ّ
واإلمجاع والتعارض والترجيح واالستصحاب .إنّ السـماع والقيـاس مهـا الـدليالن األصـليّان عنـد وحـذا األسـترآباذي يف
هذا اجملال حذوَ البصريّني وال سيّما سيبوي  .إ ّن قد َف َز َع إىل األسـناد املعتـخة مثـل القـرآن وهنـج البالغـة وأحاديـف األئ ّمـة ،
واألشعار املعتخة مـن الشـعراء العـرب رغـم اآلخـرين مـن النحـاة ا ّلـذين اسـتخدموا بعـض املنـابع الـت فيهـا شـك وريـب.
امليزة العالية الت فضّل الرضي على النحاة اآلخـرين ،أ ّنـ اسـتفاد مـن القـرآن وهنـج البالغـة أكثـر مـن املنـابع األخـرى
وخاصّة أن أول حنوي استفاد من هنج البالغة .إ ّن حياول أن يقـيس شـي اا علـى شـيء آخـر فيـثيت بآيـة قرآن ّيـة أو حـديف
نبويّ أو كالم من األئمّة املعصومني أو شاهد شعري حيكم قياس  .من أهمّ األقيسة عند األسـترآباذي ،محـل الفـرع علـى
األصل ،ومحل األصل على الفرع ،ومحل النظري على النظري ومحل الضدّ على الضـدّ .نـرا يف زمـن عـدم وجـود القيـاس
والســماع ،يعتمــد علــى أصــل اإلمجــاع .اهــتمّ الرضــي بثصــل التعــارض والتــرجيح حــني كــان يــرجّح رأي البصــريني علــى
الكوفيّني بسبب املنت أي على وفق القياس أو بسبب اإلسناد .أخذ الرضي بثصـل استصـحاب احلـال وهـو لـيس عنـد مـن
األدلّة القوية .إ ّن كان كـثري التو ّسـع يف ذكـر هلـذ األصـول متخـذاا إيّاهـا دلي الـا قو ًّيـا وسـندا و ي اقـا وح ّجـة مخهنـة لصـحّة
املوضــوعات واملســائل النحويــة املتنوعــة والعديــدة .حتــاول هــذ الدراســة التبــيني حــول األصــول الرئيســية يف آراء الرضــي
األسترآباذي النحوية يف شرل الكافية عن منهج توصيفي -حتليلي.

الكلمات الرئيسة
األصول النحوية ،رضي الدين األسترآباذي ،السماع ،شرل الكافية ،العامل النحويّ ،القياس.
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مقدمة
لقــد أرســى علمــاء العربيــة القــدامى دعــائم الــدرس النحــوي يف أصــول وحــدود و غــور لتيســري
تعليم هذ اللغة الشريفة وتعلّمهـا حرصـا علـى أن تبقـى علـى ألسـتة النـاطقني هبـا سـليمة خاليـة
من اخلطث وليحذوَ مَن ليس بعريبّ حَذوَ العَرَب يف اللّغة فينطق كما ينطقون ويعبّر كما يعبّرون.
أصول النّحو هي املادّة الرئيسيّة واألسس البنيويّة للنّحو وبسبب هذ األصول ميكـن وضـع
قواعد وأنظمة عامّة حتكّم النحو يف مسـائل وتطبيقاتـ وأدلّتـ اسـتداللاا واحتجاجـا .إنّ هلـذ
األصول دورا هامًّا يف تعليم قواعد اللغة وتنسيقها إذ بدوهنا ال ميكن تعليم قواعد النّحو حتّى
قال بعض العلماء" :إنّ أصول النّحو هي ميزان قواعد النّحو إذا اضطرب التقدير ومصباحها
إذا أظلم السبيل ،ولديها جملس القضاء إذا اختصم املذاهب النحوية وهي مرجع التجديد
السليم يف القواعد (ابن يعيش ،دونتا ،ج.)180 :8
رغم ادّعاء بعض الباحثني املعاصرين ،جيب أن نعلـم أنّ هنـاك بونـا شاسـعا واختالفاـا تامًّـا
بني األصول النحوية واألصول املنطقية أو الفلسفية ،وإن بدا بينـهما نـوعٌ مـن التشـاب  .فاألصـول
النحوية أصيلة يف ذات اللغة ومستخرجة من نفسها كما هي موجودة ىف أصول الفق .
إن هذ األصول ـ أي األصول النحوية ـ مشاهبة أصول الفق وموضوعة على غرارها وكما
أشـار ابــن األنبــاري :هنـاك ارتبــاط قــويّ بـني املـادّتني؛ فمــادّة أصــول الفقـ ســابقة علـى مــادّة
أصول النحو فنرى علماء النحو ينظرون ىف أصوهلم إىل علماء أصول الفق (السيوطي ،دونتا:
 .)6هــذا القســم مــن الــدرس النحــوي العــريب قســم هــامّ يف تعلــيم اللغــة العربيــة ألنـ يقتــرن
باالستدالل واحلجّة .واقتـران التعلـيم باالسـتدالل أكثـرُ تـث ريا يف األذهـان والنفـوس وفائـدهتا
التعويل يف إ بات احلكم على احلجّة والتعليل.
م ــن أب ــرز العلم ــاء ال ــذين ب ــذلوا قص ــارى جه ــودهم لتعلـ ـيم األص ــول النحويـ ـة ،الرض ــي
األسترآباذي .إن جاهد كثريا لتعليم القواعد العربية على أساس النحو البنيوي األصوي .قد
اهتمّ األسترآباذي هبذ األصول يف آرائ النحوية وإن تفاوت اهتمامـ بـني أصـل وأصـل آخـر.
فال نرى آرائ النحوية ختلو عن أيّ أصل من األصول النحوية اهلامّة سواءّ من حيف مناقشـة
آلية قرآنيّة أو حـديف نبـوي شـريف أو أقـوال الصـحابة والتـابعني أو أمثـال العـرب وحكمهـم أو
األبيات الشعرية أو رأي من آراء النحاة القدامى يف مسثلة حنوية ما.
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إن الفاضل الرضي مل يكتف بعرض هذ األصول كما هي موجودة يف شرح على الكافيـة
بـل نــرا يــبني رأيـ علـى ال ــة أشـكال :يف بعـض األحيــان كـان يتــدخّل يف مناقشــة أيّــة مســثلة
لغويــة ويبــدي رأيـ وىف بعــض آخــر يفصّــل أصـلاا علـى أصـل أو رأيــا علـى رأي ويف بعــض آخــر
يشرل آراء النحاة وال يبدي رأيا وال حيكم بينهم.
أمّا بعدُ فنسعى يف هذ الدراسة لكي جنيب عن األس لة التالية:
 .1ما هي األصول احلاكمة على آراء الرضي األسترآباذي النحوية؟
 .2فيمَ تفترق آراء الرضي النحوية وما هي ميزهتا على اآلخرين من النحاة؟
الفرضيات
 .1إنّ أهمّ األصول البنائية يف تصدير رأي حنـوي عنـد احملقّـق األسـترآباذي علـى ترتيـب
االهتمام هي :السماع والقياس واإلمجاع والتعارض والترجيح واستصحاب احلال.
 .2تفتــرق آراء الرضـى النحويـة يف املســموع واملقـيس عليـ وهاتــان امليزتــان مهــا وجهــان
يفرّقان الرضي على اآلخرين من النحاة.
خلفية البحف
أوّلاــا مبــا أن لنصــول النحويـة دورا هامّــا وأ ــرا جــادًّا يف تعلـيم النحــو وقواعــدها خاصـةا لغـري
الناطقني بالعربية ومبا أنّ هذ األصول هـي إحـدى اجلوانـب الّـت تسـاعدنا يف إ بـات إعجـاز
القرآن من وجهـة نظـر القواعـد ،فـال بـدّ لنـا مـن أن نبحثهـا ونـدرس حوهلـا .لكـن مـع األسـف
الشديد ال نرى أخصّائيًّا يف علم أصول النحو إال قليلاا :فعلينا ـ كما قال أحدٌ من كبار النحـاة
اإليرانيني ـ أن جنتهد يف تربية أسـاتذة متخصّصـني يف هـذا العلـم الغريـب اجملهـول .وأمّـا يف
جمال علم أصول النحو فهناك قليل من الكتب القدميـة مثـل :كتـاب "االقتـرال يف علـم أصـول
النحو" للسيوطي و"الكتاب" لسيبوي و"اخلصائص" البن جنّي.
و انيا مبا أنّ رضـي الـدين األسـترآباذي حنـويّ اجتهـد كـثريا يف تعلـيم قواعـد النحـو علـى
أساس تعليم أصول النحو ،ولكن مل أرَ بعدُ أ را يبحف عـن األصـول النحويـة يف شـرل الرضـي
على الكافية ،فهذا املقال جديد يف نوع .

املقوّمات الرئيسية للبحث
قبل أن نبدأ بالبحف عن األسس الرئيسية يف التفكري النحويّ عند الرضي األسـترآباذيّ ،فـال
بدّ لنا من أن نناقش عن املباين الت هلا دورٌ أساسيٌّ يف تشكيل القواعد النحويّة:
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حدود النحو وماهيت عند الرضي األسترآباذي
ما من شك يف أنّ النحو الذي يعدّ لبّ الدراسة اللغوية وحمورهـا األساسـيّ ،فقـط كَسَـبَ علـى
قسم كبري من اهتمام علماء العربية مذ بدأ االشتغال بدراسة هذ اللغة والعمـل علـى حفظهـا
وتنظيمها وتبويبها واختلف وجهات النظر يف حتديد أسباب نشثت وتعددت الروايات ىف هذ
امليادين (برارات.)9 :2009 ،
إنّ للنّحو حدودا شتّى خريها قول ابن اجلنّـي يف اخلصـائص :انتحـاء نـ كـالم العـرب
يف تصرّف من إعرابٍ وغري كالتّثني واجلمع والتّصغري والتّكسري واإلضافة وغري ذلك ليلحق
مــن ل ـيس مــن أهــل اللغــة العربيـة بثهلــها يف الفصــاحة وأصــل  :مصــدر "حنــوت" مثّ خ ـصّ ب ـ
انتحاء هذا القبيل من العلم ،كما أن الفقـ يف األصـل" :فقهـ " مبعـىن «فهمـ » ،مثّ خـصّ بـ
علم الشريعة (ابـن اجلنّـي ،2010 ،ج .)34 :1قـال ابـن عصـفور :النحـو علـ ٌم مسـتخر ٌج باملقـاييس
املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائ الت ائتلف منـها (ابـن
عصفور ،2002 ،ج.)45 :1
جانب عارضي (اإلعراب)

احنصر مفهوم يف البحف عن احلركـات والعالمـات الـت تتصـل بـثواخر الكلمـة مـن الرفـع
والنصب واجلرّ واجلزم دون ربطها باملعاين الت يقصدها املتكلم حني أدائها ىف الكـالم :أي أنّ
مدار اقتصر على الكلمة دون التركيب والكالم .فثكثر ما كان يهتمّ ب النحاة هـو التغـيري الـذي
الحظو يف أواخر الكلمة يف أ ناء اجلملة وكـان هـذا الـتفكري يهـديهم إىل اختـراع نطريـة العامـل
والعمل (املخزومي . )65 :1964 ،ولكي ندلّل علـى هـذا االجتـا الـذى شـاع عنـد اللغـويني املتـثخرين،
نورد مجلة من النصوص فمن ذلك ما جـاء يف املعجمـني( :لسـان العـرب) و(الصـحال) مـن أنّ
اإلعراب هو النحو والنحو هو اإلعراب ،فهما شيء واحد يقول ابن منظـور" :واإلعـراب الـذي هـو
النحو إ ا هو اإلبانة عن األلفاظ باملعاين (ابن منظـور2008 ،م ،مـادة ع ر ب) .ويؤكّـد اجلـوهري يف
قول « :النحو إعراب الكالم العريب» (اجلوهري1979 ،م ،مادة :ن ل ا).
جانب ذايت أي بنيوي (التركيب)

جتــاوز هــذا القســم أواخــر الكلمــات إىل أوائلــها وأواســطها إىل مــا يس ـمّي النحــاة التركيــب أو
البنيــةكما حبثــوا يف اهلي ــة التركيبيــة للجملــة مــن تقــدن وتــثخري وحــذف وإضــمار (بــرارات:2009 ،
 .)10وتعريف وتنكري وكلّ ما يتعلق بالعُمَد والفضَل ىف عقد اجلملة .وهذا القسم مـن النحـو هـو مـا
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أراد احملقـق األســترآباذي مـن مفهــوم العامــل واملعمـول والعمــل اإلعــرايب :قـد أوضــح األســترآباذي
ســبب اقتراهنمــا علــى أن ـ مــن قبيــل عالقــة اجلــزء بالك ـ ّل وذلــك يف مبــدأ كالم ـ عــن (الكــالم
وتركيب ) فيقول" :املقصود األهمّ من علم النحو معرفة اإلعراب احلاصـل يف الكـالم بسـبب العقـد
والتركيــب لتوقّــف الكــالم علــى الكلمــة توقّـفَ املركــب علــى جزئـ (األســترآباذي ،1366 ،ج .)7 :1وهــذا
نـا النحـاة بنظريـة
القسم من النحو هو ما قصـد األسـترآباذي ىف بنيـة الكـالم وهـو أعـ ّم ممـا ّ
العامل الذى قصد إعراب أواخر الكلم.
العامل النحوي ودور الوظيفي عند الرضي األسترآباذي
لقد اصطلح النحاة األوائل على ما ميكن لنا أن نسمّي بنظرية العامـل وقـد عرضـوا هلـا علـى
أهنــا وس ـيلة تعليميّــة تقــرب الدراســة مــن أذهــان الدارس ـني (شــرف الــدين .)254 :1980 ،يقــول
اجلاحظ ...« :وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعام وهم اشـتقّوا هلـا مـن كـالم العـرب تلـك
األناء وهم اصطلحوا على تسمية ما مل يكن ل ىف لغة العرب اسم .فصـاروا ىف ذلـك سـلفاا
لكل خلف .وقدوةا لكل تابع ...وكما نّى النحويون احلال والظرف ومـا أشـب ذلـك؛ ألهنـم لـو
مل يضعوا هذ العالمات ،مل يستطيعوا تعريف القرويني وأبناء البلدين علم العروض والنحـو»
(اجلــاحظ .)140-139 :1975 :فثصــبح العامــل ومــا وضــع مــن مصــطلحات حنويــة علمــا ألبــواب
معينـة يف هــذا العلــم ،أقــوى األســس الــت سـيطرت علـى تفكـري النحــاة وحتديـد منــاهجهم يف
تن ــاول الظ ــواهر اللغوي ــة والش ــواهد ال ــىت مجعوه ــا ،فوض ــعوا ه ــذ األب ــواب يف :مرفوع ــات
ومنصوبات وجمرورات وجمزومات و(توابع) ،ولكل باب حركتـ أو عالمتـ الدالّـة علـى حالتـ
اإلعرابية املبينة عن معاين اللغة حبسب العامل في (الزجاجي.)91 :1973 ،
إنّ مفهــوم العامــل يطــرل عل ـى احملقّق ـني مفهومــا بنيويــا حيتــاج إىل التوض ـيح والتب ـيني.
املعروف بني الناس أن العمل هو األ ر والنتيجة وبالتبع ،العامل هو املؤ ّر واملنتج .ولذلك نـرى
النحاة قد نقلـوا هـذا اللفـظ إىل ميـدان اإلعـراب فقـط أي إىل ميـدان الرفـع والنصـب واجلـرّ
واجلزم فقط دون أن يبينوا ومييزوا أبعاد هذ النظرية بالدّقّة والظّرافة.
إن مفهــوم العامــل قــد عُنلـيَ بـ النحــاة عنايـة ظاهريــة دون حقيقتـ النحويـة فلهــذا ظهــر
للمحقّق ـني واملفسّــرين أن املــراد هبــذا املصــظلح هــو املنــتج واملــؤ ِّر وال غ ـري حتّ ـى نــرى بعــض
النحاة قد عبّروا عن بثن آلة الفعل (خوارزمي.)86 :2009 ،
وأمــا الفاضــل الرض ـى فم ـن أشــهر النحــاة الــذين نظــروا مفهــوم العامــل ووســعوا حــدود
اإلجرائية بشكل كبري .إن قد عمّق مفهوم العامل وواصل البحف ووضع اليد على مفتال لغوي
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أصـلي يسـتوعب كـل جوانـب القضـية ويكـون أقـرب مـا ميكـن مـن واقـع لغـة العـرب يف أصــوهلا
وفروعها وخصائصها اخلاصّة.
طرل احملقّق األسترآباذي ألوّل مرّة نظريّةَ االقتضـاء وعمّمهـا بوضـول وتفصـيل حـني ذكـر
أن اإلعراب كالرفع والنصب واجلرّ واجلزم ل مقتضيات لسببها يوجد كلّ نوع مـن اإلعـراب.
قال الرضي" :إن العامل ما حيصل بوساطت يف االسم املعىن املقتضى لإلعراب وذلك املعـىن
كــون االســم عمــدة أو فضــلة أو مضــافاا إلي ـ العمــدة أو الفضــلة" .فاملقتضــي لإلعــراب عنــد
الرضي حقيقة متشكّل من ال ة عناصر :املوجد أي املتكلم واآللة أي العامل واحملل أي االسم
(األسترآباذي ،1366 ،ج.)25 :1
إنـ يــذكر أن مقتضــي نـوع الرفــع يف األصــل ،الفاعليـة وكــون االســم مبتـدأ وكونـ خــخا مثّ
كون قائما مقام الفاعل وكون خخ "إنّ" و"ال" التخئة أو اسم "كان" وكذا "ما" احلجازية.
ومقتضي نوع النصب يف األصل املفعوليّة مثّ كون االسم اسمَ "إنّ" و"ال" التخئة وكـذا كونـ خـخ
"كــان" وخــخ "مــا" احلجازيــة وكــذا كــون االســم حالاــا أو متييــزا أو مســتثنى ومقتضـي نــوع اجلـرّ يف
األصل كون االسم مضافاا إلي معنى أو مشبها للمضاف إلي (األسترآباذي ،1998 ،ج.)299-298 :4
فاملقتضــي لإلعــراب عنــد األســترآباذي لـيس عاملاــا لـ  ،وإنّمــا هــو حتقيـق تلــك الوظــائف
النحوية يف املعمول وهذ املعاين تقتضي عالمات تدلّ عليها وهلذا كان املقتضي يتطلب وجود
اإلعراب وال يولّد .
إن العنصرين األولني ـ أعين املـتكلم واآللـة ـ ـ مهـا املقتضـيان يف تشـكيل اإلعـراب ظـاهرا وخفيـا.
املتكلم وأهداف عنصر خفيٌّ يف تشكيل اإلعراب واآللة أي العامل هي عنصر ظاهري يف هذا العمل.
األصول لغةا واصطالحا
األصول :مفردها األصل وهو من :أاصـلَ الشـيءف ...أصـلاا :استقصـى حبثـ حـىت عَـرَفَ أصـل .
أَصّـلَ الشـيءف :جعــل لـ أصـلاا ابتــا يـبىن عليـ وأصــل الشـيء :أساسـ الــذي يقــام عليـ (ابــن
املنظور ،مادة :أ ص ل).
واألصـل؛ اصـطالحا تســمي ٌة تُط َلـق علـى أحــد أركـان القيـاس وتعــين يف هـذااملقام الغالـب أو مــا
ينبغي أن يكون الشيء علي أو األسبقية يف املرتبة (يقابل  :الفرع) .وهو القاعدة أو القاعـدة الكليـة
(عبــد املســيح .)81 :1990 ،واألصــول اصــطالحا :أحــد أد ّلــة ال ّنحــو وهــي إبطــال دلي ـ ٍل بــالرجوع إىل
األصل .فإذا استدلّ على أنّ املضارع يرتفع لتجرّد من النواصب واجلوازم يكـون يف ذلـك خمالفـ
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لنصل الذي يشريُ إىل أنّ الرفع قبل النصب واجلزم (عبد املسيح.)98 :1990 ،
أصول النّحو اصطالحا

أصول النحو هي الّت تفرّع منها فروع وفصول  ،كما أن أصول الفق هي أدلّة الفق الّـت
تنوع عنها مجلت وتفصيل وفائدت التعويل يف إ بات احلكم على احلجّـة والتّعليـل واالرتفـاع
عــن حضـيض التقليـد إىل يفــاع االطّــالع علـى االـدّليل ،فــإن املخلــد إىل التقليـد اليعــرف وجـ
اخلطث من الصواب ،وال ينفكّ يف أكثر األمر عن العوارض فالشكّ واالرتياب (الفارسيّ ،دونتـا:
 .)187وأصـول النحـو علـم يبحـف فيـ عـن أدلّـة النّحـو اإلمجاليـة مـن حيـف هـي أدّلتـ وكيفيّــة
االستدالل هبا وحال املستدلّ (الفارسيّ ،دونتا.)27 :
قد وُضعَ حول موضوع أصول النّحـو كتـبٌ كـثريةٌ قـدميا وحـديثاا منـها كتـاب «األصـول يف
النحــو» البــن الســراج وهــذا اليقصــد أن البحــف حــول أصــول النّحــو مل يكــن قبــل زمــن ابــن
السراج ،بل على العكس لذلك .لقد كان أصول النّحو معروفةا عند سيبوي واملخّد ولكن على
وج مبثوّ حتّى أن جاء ابن السراج ووضع كتابا خاصًّا جيمع في أصول النّحو ويرتّبها لكـي
تكــون ســهلاا علـى الدارسـني .وبعبــارة أخــري :هــذ األصــول النحويـة الــت تلعــب دورا هامًّــا يف
تعلــيم اللغــة العربيــة وتدريبــها ،مل تكــن وليــدة عصــر حــديف بــل كان ـ مشــهورة عنــد النحــاة
القدامى وإن مل يتناولوها بالبحف املفصّل واملتميّز .لكن هذ األصول كان متنا رة يف الكتب
املختلفــة وهــذا اليعــين التقليــل مــن نظــرهم يف هــذا املوضــوع ولكــن الصــياغة املنهجيــة هلــذ
األصول جمتمعةا متّ على يد ابن اجلين ،وابن األنباري ،مثّ السيوطي فاستوى بذلك علما لـ
منهج وحدود (حنلة .)27 :1987 ،وعلى هذ الطريق فتح ابن السراج بابا ملن جـاء بعـد مـن
النحاة .فمثلاا ألّف ابن اجلىن كتاب (اخلصائص) الذي يبحف في عن أصول النحو.
إنّ أصول النحو مخسة أقسام

السماع (النقل).
القياس (العقل واالستدالل).
اإلمجاع (إمجاع النحاة).
االستصحاب (استصحاب احلال).
التعارض والترجيح (السيوطي ،دونتا.)45 :
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الرضي األسترآباذى واألصول النحوية
هو الشريف رضيّ الدين حممد بن احلسن األسترآباذي ،نسبةا إىل بلد أسترآباد وهـي مدينـة
كبرية بثرض طخستان واقعة بني الري وخراسان ولقب جنم الدين وجنم األئمّـة وجنـم امللّـة
واحملقّق األسـترآباذي ومعـروف بالشـريف الرضـي .كـان هـذا الشـيخ اجلليـل القـدر قـد تـوطّن
بثرض النجف األشرف (املوسوي ،دون تا ،ج .)26 :3ورغم شـهرة الرضـي بـني النحـاة وأصـحاب
التــراجم ،إال أنّنــا جنــد الــزنر القليلــة عــن هــذ الشخص ـية ،فلــم يســتطع أصــحاب التــراجم
اإلفاضة والتوسّع يف ترمجت من نوالٍ كثرية ،فلم نَدرل متّى وأَينَ وُلدَ ونَشَثَ؟ وأين كان مراحل
حيات ؟ ومَنل الّذين خترّج على أيديهم؟ فإنّ السيوطي اضطرّ إىل ذكر يف بغية الوعاة يف ما
قال« :ومل أقفُ على ان وال على شيء من ترمجت وعرّفتُ باسم (صـاحب شـرل الكافيـة)»
(السيوطي ،دونتا ،ج.)567 :1
من أهمّ مؤلّفات الرضي األسترآباذي
 .1شرل الكافية البـن احلاجـب يف النحـو .2 .شـرل الشـافية البـن احلاجـب يف التصـريف.3 .
حاشيت على شرل جتديد العقائد اجلديـدة .4 .حاشـيت علـى شـرل اجلـالل الـدواين لتهـذيب
املنطق والكالم (كحّالة ،1993 ،ج .5 .)213 :3شـرل قصـائد ابـن احلديـد السـبع املشـهورات ،يف
فضائل أمري املؤمنني (املوسوي ،دونتا.)327 :
من أشهر املؤلّفات الت اشـتهر هبـا الرضـي ،شـرل الكافيـة البـن احلاجـب الـذي مل يؤلّـف
عليها يف كتب النّحو مثل مجعا وحتقيقاـا وقـد أكـبّ النّـاس عليـ وتنـاولو واعتمـد شـيوخ هـذا
العصــر يف مصـنّفاهتم ودروســهم ولـ أحبــاّ كــثرية مــع النحــاة وأختيـارات مجّــة ينفــرد هبــا
(السيوطي.)567 :2010 ،
األصول احلاكمة على آراء الرضي األسترآباذي النحوية يف شرح على الكافية
إن احملقق األسترآباذي ،يهتمّ باألصول النحوية كـثريا حيـف نسـتطيع دراسـة هـذ األصـول يف
مجيع مسائل  .فقد كـان موقفـ جتـا هـذ األصـول إجياب ًّيـا وواضـحا كـ ىل الوضـول وإن تفـاوت
اهتمام بني أصل وأصل آخر حتّى نرا يف بداية شـرح علـى الكافيـة يشـري إىل هـذ املسـثلة
ي بعـض مـن أعـتين بصـالل حالـ وأسـعف مبـا تسـع مقـدريت مـن
وي قول" :وبعـد فقـد َط َلـ َب إ ّ
مقترحات آمال تعليق ما جيرى جمـرى الشـرل علـى مقدّمـة ابـن احلاجـب عنـد قرائتـها علـيّ
فانتدب ُ ل مع عوز ما حيتاج إلي الغائص يف هذا اللّج والسـالك ملثـل هـذا الفـجّ مـن الفطنـة
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الوقادة والبصرية النقادة بذلاا ملسؤول وحتقيقاا ملثمول مثّ أقتضي احلال بعد الشروع التجاوز
عن األصول إىل الفروع (األسترآباذي ،1366 ،ج.)2 :1
السّماع (النقل)

السّــماع لغــة واصــطالحا :يقــال :اســتمع ل ـ وتس ـمّع إلي ـ أي أصــغى (ابــن منظــور.)162 :2008 ،
واصــطالحا :فثمــا ابــن األنبــاري فــذكر باســم النقــل وقــال( :وأ ّمــا ال ّنقــل فاللســان العــريب
الفصـيح املنقـول الصـحيح اخلـارج عــن حـدّ القلّـة إىل حـدّ الكثــرة فخـرج عنـ إذا مـا جــاء يف
كــالم غــري العــرب مــن املولّــدين ومــا ش ـذّ مــن كالمهــم (ابــن األنبــاري .)4 :1957 ،وأشــار إلي ـ
السيوطي بقول ( :وأعين ب ما ب يف كالم من يو ق بفصـاحت فشـمل كـالم اهلل تعـاىل وهـو
وكــالم العــرب قبــل بعثتـ ويف زمنـ وبعــد إىل أن فســدت األلســنة
القــرآن وكــالم نبيّـ
(العكخيّ ،1986 ،ج .)662 :2والسماعيّ يف اللغة :ما نسب إىل السـماع ويف االصـطالل( :هـو مـا
مل تــذكر في ـ قاعــدة كلّيّــة مشــتملة عل ـى جزئيات ـ ) (اجلرجــاين .)160 :1976 ،ويشــمل الســماع
ال ة مصـادر أساسـية هـي أ د ّلـة قطع ّيـة مـن أدلـة ال ّنحـو وهـي :القـرآن ،ومـا تـواتر مـن ال ّسـنّة
وكالم العرب شعرا كان أم نثرا (حنلة.)33 :1979 ،
ومن النّحاة األوائـل الـذين اهت ّمـوا بال ّسـماع ،خليـل بـن أمحـد الفراهيـدي وكـان يتو ّسـع يف
الســماع إذ جتمّــع لديـ قــدر كــبري مــن ألفــاظ العــرب وأشــعارهم ونثــورهم حتّـى قيــل إنّـ كــان
حيفــظ نصــف اللّغــة ويبــدو أن ـ كــان يعي ـ كلّ ـ يف صــدر ومل يكــن يكتــب إال القليــل (العبابنــة،
1984م.)55 :
وكــذلك اهــتمّ ســيبوي اهتمامــا واســعا يف كتابـ بالســماع وهــذا مــا ميكــن أن نالحظ ـ يف
موضوعات خمتلفة من كتاب (سيبوي 1991 ،م5 :؛ و.)...
السّماع عند الرّضي األسترآباذي

ك ــان موق ــف الفاض ــل الرض ــي م ــن الس ــماع ال خيتل ــف عم ــن قبلــ وبع ــد م ــن النّح ــاة ولك ــن
االختالف يف املسموع :إن وقف موقفاا حمكما ومستندا هلذا األصل واتّكث إلي اتكاءً قويًّا.
نــرا يســتفيد مــن املنــابع املعتــخة الــت الريــب فيهــا رغــم اآلخــرين مــن النحــاة ا ّلــذين
اســتخدموا بعــض املنــابع الــت فيهــا شـكّ وريــب .ينبغــي لنــا أن نقــول إنّ ســيبوي اســتفاد مــن
عشرين بيتا ال قائل هلا .والنحـاة اآلخـري ن أيضـا اسـتفادوا مـن الشـعر اجلـاهلي أكثـر مـن أن
يستخدموا اآليات القرآنية وحنن نعلم أن شـدّة صـحّة القـرآن وهنـج البالغـة أشـ ّد مـن املنـابع
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األخرى مثل األشعار و ...ألن جيـوز للشـعراء مـا ال جيـوز لآلخـرين عـالو اة علـى أن الشّـرائط
والعلل الشعريّة تسبّب أن يكون الشاعر جمخا على ألّا يراعي القواعد النحوية.
القرآن الكرن

إنّ الرضي األسترآباذي يف كثري من املواضع يستفيد من اآليات القرآنية لكى يستدلّ على
صحّة قول ومدّعا .
﴿لو أ ّن اهلل هداني﴾ (الزمر.)57/
إنّ الشارل يستفي د من هذا املثـال القـرآين يف موضـع حـذف الفعـل وجمـيء الفاعـل وحـد
ويعتقد أن «أنّ ومابعدها فاعلٌ قد حذف فعلها وجوبـا» (األسـترآباذي ،1366 ،ج .)177 :1يف هـذا
املثال قد حـذف الفعـل " بـ " وهـو مـن األفعـال اخلمسـة التامّـة وجـيء بفاعلـ وحـدا .واألصـل
كان" :ولو ب أنّ اهلل هداين".
خيرا لهم﴾ (آل عمران.)180/
﴿وال
ّ
يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم اهلل من فضله هو َ

إنّ الرضــي األســترآباذي ،يســتفيد مــن هــذا املثــال القــرآينّ يف موضــع حــذف واحــد مــن
مفعولَي أفعال القلـوب مـع وجـود القرينـة علـى خـالف فعـل «أعطيـ » ونظائرهـا (األسـترآباذي،
 ،1366ج .)80 :1يف ه ــذا املث ــال الق ــرآين ،ق ــد حُ ــذفَ املفع ــول األوّل اختص ــارا واألص ــل كـ ـان:
"خبلهم هو خريا" .فقد حذف املفعول األوّل وجيء باملفعول الثاين وحدا.
﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاحتة.)3/
إنّ الرضي األسترآباذي ،يف موضع املفعول في ويف زمن إضافة املشتقّ بالظّرف ،يسـتفيد
من هذ اآلية القرآنية ويقـول« :فنقـول :إضـافة الصـفة إىل ظرفهـا كإضـافتها إىل املفعـول بـ
تكــون غـري خمتصّــة بالشّــرائط املــذكورة ىف بــاب اإلضــافة ،وقــد تكــون مبعــىن اللّــام ،كمــا يف:
﴿مال ك ي وم ال ّدين﴾ (األس ــترآباذي ،1998 ،ج .)504 :1يعتق ــد األس ــترآباذي يف ه ــذا املث ــال ب ــثنّ
الظرف ـ يوم ـ يف هذا املثال مبعىن الـالم اجلـارّة فلـذا يكـون "مالـك" معرفـة بسـبب اإلضـافة
إىل الدين .واملعىن :مالك الدين إي :املالك للدين.
احلديف النبوي

 ،بعــد كـالم اهلل تعــاىل يعـدّ أكثـر اعتبــارا واســتنادا مـن حيـف أصــول
إنّ كـالم الرســول
 ،لتثئيـد
النقل .إنّ الرضي األسترآباذي يف كثري مـن املواضـع يسـتفيد مـن كـالم الـن ّ
قول وكالم .
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«وما من أيامٍ أحبُّ إىل اهلل فيها الصّومُ من يف عشر ذي احلجّة»:
إنّ الرضــي األســترآباذي يف موضــع عمــل اســم التفض ـيل يف الظــاهر ،يســتفيد مــن كــالم
الرســول (األســترآباذي ،1366 ،ج .)223 :2يعتقــد اآلســترآباذي يف هــذا املثــال أنّ اســم التفضـيل
وهو «أحبّ» قد عمل يف ما بعد ويكون "الصوم" فاعلاا ل .
«كل مولود يولَدُ عَلَى فطرة ،حتّى يكون أبوا هُما اللّذان يهوّدان أو ينصّران »:
إنّ الش ــارل يس ــتفيد م ــن ه ــذ املث ــال لتبــيني الوج ــو اإلعرابي ــة املتع ــددة لض ــمري الفص ــل
(األسترآباذي ،1366 ،ج .)27 :2إنّ هلذ اجلملة ال ة أوج  :أحدها أنّ يف «يكون» ضمري الشـثن
والثاين أنّ في ضمري املولود وقول أبوا مها اللـذان مجلـة خـخ كـان يف الـوجهني والثالـف أن
يكـون أبـوا اسـم كـان وقولـ مهـا اللـذان مجلـة خـخ كـان وروي مهـا اللـذين فـثبوا اسـم كـان
واللذين خخ ومها فصل.
«أعددتُ لعبادى الصاحلني ما ال رأت عنيٌ ،وال ن أذن ،وال خَطَر على قلب بشرٍ بَل َ مـا
أطّلعتم علي »:
إنّ الشارل يستفيد من هذا املثال يف موضـع اسـم الفعـل ومعنـا حينمـا يـذكر أنّ األخفـش
حيسب «بَل َ» حرف جرّ( .األسترآباذي.)70 :1366 ،
«أقربُ مايكون العبدُ من رَبّ وهو ساجدٌ»:
إنّ الشارل يستفيد من هذا املثـال يف موضـع حـذف اخلـخ وجوبـا (األسـترآباذي ،1366 ،ج:1
.)105
األصل يف هذ اجلملة "أقرب ما يكون العبد من ربّ موجود وهو ساجد" .فحذف اخلـخ ـ ـ
موجود ـ لداللة اجلملة احلالية علي .
هنج البالغة

بل ـ كتــاب هنــج البالغــة مــن األمهّي ـة إىل أن جعــل أقــالم العلمــاء واألدبــاء تتالقف ـ بالشــرل
والدراسة والتحليل بشكل واسع (جماز .)656 :1437 ،ومبا أنّ اإلمام علي  ،هـو واضـع علـم
النحو ،فال شكّ أنّ يف كالم أ را خاصًّا وسندا معتخا يف تصديق قواعد النحو العـريب .يعـدُّ
 ،أكثر اعتبـارا مـن حيـف أصـول النقـل.
كالم املوىل  ،بعد كالم اهلل تعاىل ورسول
ولكن مع األسف نرى كثريا من النحاة قد نسوا كالم واضع علم النحو يف كتبهم.
إنّ الرضي األسترآباذي هو أوّل حنـويٌ اسـتند يف كالمـ بكـالم املـوىل  ،كواضـع علـم
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النحو لكي يرشدنا على صحّة قول وكالم وهذا هو خـري املسـموع بـ مـن حيـف أصـول النقـل
.
بعد كالم اهلل تعاىل وكالم الرسول
«أنتُم والساعة ىف قَرَن واحد» (هنج البالغة:)109 :1376 ،
إنّ الرضــي األســترآباذي يســتفيد مــن هــذا املثــال يف موضــع حـذف اخلــخ بعــد واو املعيـة
جوازا على خـالف اآلخـرين ويقـول« :والظـاهر أنّ حـذف اخلـخ ىف مثلـ غالـبٌ ال واجـبٌ ،وىف
هنج البالغة« :أنتم والساعة ىف قرن واحد» (األسترآباذي ،1366 ،ج.)283 :1
األصــل يف هــذا املثــال" :وأنــتم والســاعة موجــودان يف قــرن واحــد" .فقــد حــذف اخلــخ ـ ـ
موجودان ـ لداللة واو املعية علي .
«حنمَدُ ُ على عظيم أحسانل ونَري برهان  ،ونوامي فضل وامتنان محداا يكـون حلقّـ أداءّ»
(هنج البالغة.)182 :1376 ،
يستفيد الرضي من هذا املثال يف موضع حذف عامل املفعـول املطلـق جـوازا (األسـترآباذي،

 ،1366ج .)116 :1هو يقول« :وأقول الـذي أرى أنّ هـذ املصـادر وأمثاهلـا إن مل يـثت بعـدها مـا
يبينها ويعني ما تعلّق ب من فاعل أو مفعول إمّا حبرف جرّ أو بإضافة املصـدر إليـ فليسـ
ممّا جيب حذف فعل بل جيوز :حنو سقاك اهلل سقيا ورعاك اهلل رعيا و.»...
«يا ل مراماا ما أبعَدَ ُ»( :هنج البالغة)134 :1376 ،
إنّ الشارل يستفيد من هذا املثال يف موضع إعراب متييـز «يـا لـ » ويـذكر أنّ الضـمري إذا
كان مبهما فتمييز من نوع املفرد ولكن إذا كان معلوما فالتمييز من نوع النسبة (األسترآباذي،
 ،1366ج.)219-218 :1
أشعار الشعراء املو ّقني

إ ّن أشــعار الشــعراء الع ــرب املــو ّقني ه ــي إحــدى املســتندات ال ــت يســتند إليه ــا النحويــون لتثئي ــد
قواعــدهم وأقــواهلم .قــال الفــارايب« :كان ـ قــريش أجــود العــرب انتقــادا لنفصــح مــن األلفــاظ،
وأســهلها علــى اللّســان عنــد النطــق ،وأحســنها مســموعا وإبانـةا عمّــا يف الــنفس والّــذين عنــهم نقلـ
اللغة العربية وهبم اقتدى وعنهم أخذ اللّسان العريبّ من بني قبائل العـرب هـم قـيس ومتـيم وأسـد
فإنّ هؤالء هم الّذين أكثر ما أخذ ومعظم وعليهم اتّكل يف الغريب واإلعراب والتصـريف مثّ هـذيل
وبعض كنانة وبعض الطائيّني ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم» (السيوطي ،دونتا.)56 :
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إنّ الرضي األسترآباذى هو من كبار النحويّني الذين يتّك ون يف تثئيـد أقـواهلم إىل أشـعار
الشعراء املو ّقني الذين ال ريب يف صحّة قوهلم:
أال لي شعري هل يلومنّ قوم  ....زهريا على ما جرّ من كلّ جانب( .زهري بن أيب سلمى).
إنّ الرضــي األســترآباذي يـذكر هــذا البيـ يف موضــع جــواز تقــدن الضــمري علـى مرجعـ
لفظاا ورتبةا يف حالة شدّة اقتضـاء الفعـل إىل املفعـول بـ ويقـول...« :واألوىل جتـويز مـا ذهبنـا
إلي » (األسترآباذي ،1366 ،ج.)72 :1
إنّ ضمري "ها" يف قوم  ،يرجع إىل زهريَا لفظاا ورتبةا .إنّ األسترآباذي جييز هذ املسثلة.
اليوم مخرٌ وغدا أمرٌ( ..............امرؤ القيس).
إنّ الرضــي األســترآباذي يـذكر يف هــذا املثــال أنّ ظــرف الزمــان اليقــع خــخا وال صــفة وال
حالاا السم عنيٍ إلّا يف موضعني :األوّل :أن يكون اسم العني شبيها باسم املعىن من حيف زمـن
الوقوع حنو :الليلة اهلالل والثاين :أن يُقدّر معنـى لـذلك االسـم حنـو« :اليـوم مخـرٌ وغـدا أمـرٌ
أي شرب مخرٍ» (األسترآباذي ،1366 ،ج.)94 :1
القياس

القيـاس لغـةا« :قسـ ُ الشــيء بغــري وعلـى غــري أحسـنَ قيســا وقياســا وانقــاس إذا قدّرتـ علـى
مثال » .ويقـال« :قايسـ ُ فالنـا إذا جازيتُـ يف القيـاس وهـو يقتـاس الشـيء اقتياسـا أي يسـلك
سبيل ويقتدي ب » (ابن منظور .)186 :2008 ،وأمّا اصطالحا :فهو حماكاة العـرب يف طـرائفهم
اللغويـة .محـل كالمنـا علـى كالمهـم املسـموع يف صـوال أصـول املـادّة وفروعهـا وضـبط احلـرف
وترتيب كلماهتا .أو هو إحلاق مسثلة ليس هلـا حكـم معـني مبسـثلة هلـا حكـم مـع مالحظـة مـا
بني املسثلتني من تشاب يستدعي قياس إحدامها على األخرى (اللبدي ،دونتا.)11 :
وقال ابن األنباري يف جدل « :هو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معنا » .وقـال:
«هو معظم أدلّة النّحو واملعـوّل يف غالـب مسـائل عليـ » (ابـن األنبـاري .)158 :1957 ،إنّ للقيـاس
دورا هامّا يف النحو العريب حتّى نرى الكسائي يقول:
إنّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا النّحـ ـ ـ ـ ـوُ قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسٌ يتّب ـ ـ ـ ــع

وبـ ـ ـ ـ ــ فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــلّ أم ـ ـ ـ ــر ينتفـ ـ ــعُ

أنواع القياس يف النحو العريب

محل الفرع على األصل (أي القياس املساوي) (ابن األنباري.)112 :1957 ،
محل األصل على الفرع (أي القياس األوىل).
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محل النظري على النظري (أي القياس املساوي).
محل الضدّ على الضدّ (أي القياس األدون) (السيوطي.)104 :1976 ،
فمن أمثلة محـل األصـل علـى الفـرع :إعـالل اجلمـع وتصـحيح محلاـا علـى املفـرد يف ذلـك
كقوهلم :قيمٌ وديَمٌ يف :قيمَة ودميَة( .املفرد أصلٌ واجلمع فرعٌ فحمل الفرع على األصل).
ومن أمثلة محل األصل على الفرع :إعالل املصدر إلعالل فعل وتصحيح لصحّت كما يف
(قم قياما) و(قاوم قواما) .إعالل املصدر وهو أصـ ٌل للفعـل .فـإنّهم ّملـا أع ّلـوا الفعـل وهـو
قام ،أعلّوا مصدر وهو القيام وملّا صحّحوا الفعل وهو قاوم صحّحوا املصدر وهو القوام.
وأمّــا محــل الــنظري علــى الــنظري؛ فــالنظري إمّــا يف اللفــظ أو يف املعــىن أو فيهمــا .فمــن أمثلــة
األوّل :دخول الم االبتداء على «ما» النافيـة محلاـا يف اللفـظ هلـا علـى «مـا» املوصـولة .ومـن أمثلـة
الثاين :جواز«غري قائم الزيدان» محلاا على «ما قام الزيـدان»؛ ألنّـ يف معنـا ومـن أمثلـة الثالـف
اســم التفضــيل و«أفعــل» يف التعجــب؛ فــإنّهم منعــوا «أفعــل» التفضــيل أن يرفــع الظــاهر لشــبه
ب«أفعل» يف التعجب وأجازوا تصغري «أفعل» يف التعجّب لشبه بثفعل التفضيل يف ذلك.
وأمّــا محــل الض ـدّ عل ـى الض ـدّ فمــن أمثلــة النصــب بـ ـ(مل) محلاــا عل ـى اجلــزم بـ ـ(لن).
(السيوطي)228-220 :1976 ،
القياس عند الرضي

إن الفاضل الرضي ذهب على الطريق الت هنجها النحاة القدامى يف احتسـاب القيـاس مـن املـوادّ
اهلامّ ــة ال ــت ت ــبىن عليه ــا القاع ــدة النحوي ــة وم ــن األص ــول ال ــت يق ــام عليه ــا النّح ــو ع ــن طري ــق
االستقراء املستمرّ .وميكن لنا أن نرى هذا األصل يف شرح للكافية .فيحـاول أن يقـيس شـي اا علـى
شيء آخر ويثيت بآية قرآنيّة أو حديف نبويّ أو كالم من األئمّة املعصـومني أو شـاهد شـعريّ حيكّـم
قياس  .نرا يؤكد آراء النحاة يف املوضع الذي يقيس علي يف حلّة وجود رأي من قبل حنويّ.
إن ـ س ــلك يف ه ــذا الن ــوع م ــن األص ــول النحوي ـة مس ــلك حن ــاة البص ــرة كس ــيبوي  .توجّــ
األسترآباذي يف كثري من املواضع النحوية إىل األقيسة الت تكون يف نفس اللغة العربية ويؤيد
أو يُصدر رأيا على هذا السبيل:
املبتدأ الوصفيّ شبي بالفعل (محل النظري على النظري)

فمثلاــا حينمــا يــتكلم عــن املبتــدأ الوصــفي ،يقــول« :هــذا هــو حـدّ املبتــدأ الثــاين والنحــاة تكلّفــوا
إدخال هذا أيضا يف حد املبتدأ األوّل فقالوا :إن خخ حمذوف لسدّ فاعل مسدّ اخلخ وليس
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بشيء بل مل يكن هلذا املبتـدأ أصـلاا مـن خـخ حتّـى حيـذف ويسـ ّد غـري مسـ ّد ولـو تك ّلفـ لـ
تقدير خخ مل يتثت إذ هو يف املعىن كالفعل والفعل ال خخ ل فمـن مثّـة متّ بفاعلـ كالمـا مـن
بني مجيع اسم الفاعل واملفعـول والصـفة الشـبهة وهلـذا أيضـا ال يصـغّر وال يوصـف وال يعـرّف
وال يثنّى وال جيمع إال على لغة أكلوم الخاغيف( »...األسترآباذي ،1366 ،ج.)86 :1
إن جنــم الــدين يف هــذا الــرأي النحــوي يف الواقــع يشــب املبتــدأ الوصــفي بالفعــل الــذي ال
حيتاج إىل خـخ ويك ّمـل معنـا بإتيـان الفاعـل .هـو يف احلقيقـة ُيصـدر رأيـا حنويـا علـى سـبيل
القياس الشبهي أي محل النظري على الظري.
"قائما الزيدان وظنن قائما الزيدان ال يشمالن املبتدأ الوصفيّ":
« ...وجيــوز عنــد األخفــش والفـرّاء أن قائمــا الزيــدان وسـوّال الكوفيــون هــذا االســتعمال يف
ظـنّ أيضــا حنــو ظننـ قائمــا الزيــدان وكالمهــا بعيــد عــن القيــاس ألن الصــفة ال تصــري مــع
فاعلــها مجلــة كالفعــل إال مــع دخــول معنـى يناســب الفعــل عليهــا كمعــىن النفــي واالســتفهام أو
دخول ما البدّ من تقديرها فعلاا( »...األسترآباذي ،1366 ،ج.)87 :1
إن الرضي األسترآباذي يف هذا املثال يشري إىل قياس "محل الـنظري علـى الـنظري" .يعـين
أنـ يعتقــد أنّ بعــض املشــتقّات مــع وجــود عالمــة تسـاعدها لكــى تكـون فعلاــا ،قــد ميكـن هلــا أن
تصبح يف موضع املبتدأ الوصفي.
جعل إعراب األناء الست باحلروف توط ةا للمثنّى واجلمع( :محل الفرع على األصل).
مث نقول :إ ّنمـا جعـل إعراهبـا بـاحلروف املوجـود دون احلركـة علـى مـا اخترنـا توط ـة
«ّ ...
جلعل إعراب املثنّى واجملموع باحلروف ألنّهم علموا أنّهم حيوجـون إىل إعراهبـا هبـا السـتيفاء
املفرد للحركات واحلروف( »...األسترآباذي  ،1366 ،ج.)28 :1
إنّ جنم الدين قد ذكر يف هذا املثـال أ ّن إعـراب األنـاء السـتة قـد جُعـ َل بـاحلروف لكـي
تك ــون توط ــة جلع ــل إع ــراب املثنّــى ومج ــع املؤن ــف الس ــامل ب ــاحلروف .يف احلقيق ــة ق ــد شــبّ
األســترآباذي إعــراب املفــردات بــإعراب اجلمــوع لكــي يـخّر إعــراب املفــردات وهــذا هــو «محــل
الفرع على األصل».
جواز إضافة العلم

إنّ الرضــي يف موضــع إضــافة العلــم بعــد أن ذك ـر آراء النحــاة ،يقــول...« :وعنــدى أنّ ـ جي ـوز
إضافة العلم مع بقاء تعريف إذ ال منـع مـن اجتمـاع التعـريفني إذا اختلفـا كمـا ذكرنـا ىف بـاب
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النـ ــداء وذلـ ـك إذا أض ــيف العلـ ــم إىل مـ ــا هـ ــو متّصـ ـف بـ ـ معنـ ــى حنـ ــو «زيـ ــد الصـ ــدق»...
(األسترآباذي ،1366 ،ج.)274 :1
إنّ الرضي يف هذا املوضع يستفيد من قياس «النقـيض علـى النقـيض» ويـخّر علّـة إضـافة
العلم إىل ما هو مثل معنى.
اإلمجاع (إمجاع النّحاة)

اإلمجــاع لغـةا :اجلمــع :أن جتمــع شــي اا علـى شــيء واإلمجــاع :أن جتمــع الشــيء املتفــرق مجيعــا،
فإذا جعلت مجيعا بقي مجيعا ومل يتعرف كـالرأي املعـزوم عليهـا املمضـى( .ابـن منظـور؛ :2008
 )580وأمّــا يف االصــطالل كمــا قــال السيوطي:واملقصــود باإلمجــاع عنــد علمــاء النحــو« :إمجــاع
حناة البلدين :البصرة والكوفة»( :السيوطي)89-88 :1976 ،
وقد برز االختالف يف هذا األصل من أصول النحو :هل حيتجّ بـ أم ال؟ فقـال ابـن جنّـي:
«وإ ا يكون حجةا إذا مل خيالف املنصوص وال املقيس على املنصوص وإال فـال( »...السـيوطي،
.)89 :1976
اإلمجاع (إمجاع النحاة) عند الفاضل الرضي

إنّ الرضــي األس ــترآباذي ق ــد يس ــتمدّ م ــن أصــل اإلمج ــاع يف تعلي ـل قواع ــد لك ـي ي ـخّر آراء
ويستندها:
« .1ولو ال كراهة اخلروج من إمجاع النحاة ،لَحَسُنَ ادّعاء كون املضارع املسمّى جمزومـا:
مبنيًّا على السكون ،ألن عمل ما سُمي جازما ،مل يظهر في ( »...األسترآباذي ،1998 ،ج.)7 :4
يعتق ــد الرض ــي األس ــترآباذي أنّ الش ــيء ال ــذي أدّى أن يقب ــل أنّ املض ــارع اجمل ــزوم ه ــو
اجملزوم ،هو إمجاع النحاة وإلّا فقدكان املضارع اجملزوم يف احلقيقة املبينّ علـى السـكون ألن
عمل اجلزم مل يظهر يف الفعل املضارع والعمل الظاهر هو البناء على السكون.
 ...« .2وأمّا أفعل حنو :أعلم ،فإنك إذا نّي بـ مثّ نكرتـ  ،فـإن كـان جمـردا مـن «مـن»
التفضيلية ،انصرف إمجاعا ،وال يعتخ في سيبوي الوصف األصليّ كما اعتخ يف حنو أمحر،
وإن كان مع «من» ،مل يصرف إمجاعا( »...األسترآباذي ،1998 ،ج.)177 :1
يعتقد الرضي يف هذا املثال أن «أفعل التفضيل» إذا كان قد نّي وكان جمرّدا من «مـن»
التفضيلية ،كان منصرفاا إمجاعا وإن مل يكن نّي وكان مقترنا بـ«من» التفضيلية ،كـان غـري
منصرف على حسب إمجاع النحا .
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 ...« .3وقال أبوعلي :إ ا مل جيز جرّ البدل يف :ما جاءين مـن أحـد إال زيـدٌ ،ونصـب يف:
الرج ـلَ إال زيــدا المتنــاع دخــول «مــن» االســتغراقية عل ـى املعرفــة وعمــل «ال» التخئــة فيهــا :وال
يطّرد التعليل يف حنو :ماجاءين من أحد إال رجلٌ صااٌ ،وال جيوز جرّ اتفاقاا من البصريني،
وال يف حن ــو :ال رج ــل يف ال ــدار إال رجــلٍ فاض ــل فإنــ ال جي ــوز إبدالــ علــى اللف ــظ إمجاع ــا»
(األسترآباذي ،1998 ،ج.)234 :1
وعلـى هــذا األســاس يُعَـدُّ اإلمجــاع عنــد احملقــق الرضــي أصـلاا مــن األصــول النحويـة الــت
اعتخها األسترآباذي مستندا يف إ بات قاعدة حنويّة إو تغليبها أو ردّها.
التعارض والترجيح

قــال ابــن األنبــاري :إذا تعــارض نقــالن أخــذ بثرجحهمــا والتــرجيح يف شــي ني :أحــدمها
اإلســناد واآلخــر املــنت( .ابــن األنبــاري ،دونت ـا )184 :وأمّــا التــرجيح باإلســناد :فبــثن يكــون رواة
أحدمها أكثر من اآلخر أو أعلم وأحفظ وذلـك كـثن قـد يسـتدلّ الكـويفّ علـى النصـب ب ـ(كما)
إذا كان مبعىن (كيما) .بقول الشاعر:
انَع حديثاا كمَا يوما تُحَدّ َ

من ظَهر غيب إذا ما سائلٌ سَثَلَا
(عدي بن زيد العباديّ)

وأمّــا التــرجيح يف املــنت :فبــثن يكــون أحــد الــنقلني علـى وفــق القيـاس واآلخــر علـى خالفـ
وذلك كثن يستدلّ الكويف على إعمال أن مع احلذف بال عوضٍ( :ابن األنباري)180 :1957 ،
أال أيُهذا الزاجري أحضُرَ الوغى

وأن أشهد اللذات هل أن خملدي
(طرفة بن العبد البكري)

التعارض والترجيح عند احملقّق األسترآباذي

إنّ هذا األصل هو الذي يعتمد علي الرضي يف كثريٍ من آرائ النحوية .فنرا فيها يرجّح رأيا
على رأي أو نظرا على نظرٍ بسبب املنت أو اإلسناد.
إن ـ يــذكر يف ح ـدّ املبتــدأ الوصــفي وشــرائط  ...« :وجيــوز عنــد األخفــش والف ـرّاء أنّ قائمــا
الزيدان وسوّال الكوفيّون هذا االستعمال يف ظنّ أيضـا حنـو ظننـ قائمـا الزيـدان» (األسـترآباذي،
 ،1366ج .)87 :1مثّ يقــول« :وكالمهــا بعي ـدٌ عــن القيــاس؛ ألنّ الصــفة ال تصــري مــع فاعلــها مجلــة
كالفعل إال مع دخول معنى يناسب الفعل عليها كمعىن النفي واالسـتفهام( »...األسـترآباذي،1366 ،
ج .)87 :1فنرا يف هذا الرأي يرجّح نظر البصريّني على الكوفيّني بسبب املنت أي القياس.

398



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاني ،صيف 1437

ومثلاا :حني يبحف يف حدّ املبتدأ وجترد عن الزوائـد ،يقـول ...« :لكنّـ يشـكل بقـوهلم :ال رجـل
ف يف الــدار مح الــا لرفــع هــذ الصــفة علــى حم ـ ّل االســم الــذي هــو املبتــدأ إن اخترنــا مــذهب
ظري ـ ٌ
األخفش واملخّد وهو أنّ ال هذ عاملة وخخها مرفوع هبا وانها منصوب احمللّ ...ووج اإلشـكال
هو أن «ال» ليس زائدا وال جاريا جمرى الزائد فانها إذن اسم لـيس مبجـرّد عـن العامـل اللفظـي
وهو مبتدأ وإال مل جيز احلمل على موضع بالرفع وال يشكل إن اخترنا مذهب سـيبوي وهـو أنّ «ال»
هذ ليس بعاملة واخلخ مرفوع لكون خخ املبتدأ( .األسترآباذي ،1366 ،ج)86 :1
فنرا يف هذا الرأي أيضا يرجّح نظر سيبوي على نظر األخفش واملخّد بسبب املنت أي القياس.
ومثلاا :حـني يبحـف حـول تضـمني اخلـخ ضـمري العائـد إىل املبتـدأ ،يقـول ...« :وأمّـا اجلامـد
فإن كان مؤوّلاا باملشتقّ ،حنو قولك :هذا القاع عـرفج ك ّلـ أي غلـيظ ،حت ّمـل الضـمري فك ّلـ ههنـا
تؤكيد للضمري وجيوز أن يكون مبتدأ مؤخّرا عن اخلـخ وإن مل يكـن مؤوّلاـا بـ مل يتحمّلـ خالفاـا
للكسائي فكثنّ نظر إىل أنّ معىن زيدا أخوك ،متّصف باألخوة( »...األسترآباذي ،1366 ،ج.)98 :1
فنرا يف هذا الرأي أيضا يرجّح نظرا على نظرٍ بسبب اإلسناد مثّ املنت أو القياس.
استصحاب احلال

إن استصحاب احلال« :إبقـاء اللفـظ علـى مـا يسـتحقّ يف األصـل عنـد عـدم دليـل النّقـل عنـد
األصل .واملراد ب استصحاب حال األصل يف األناء وهو اإلعراب ،واستصحاب حال األصل
يف األفعال وهو البناء ،حىت يوجـد يف ا ألنـاء مـا يوجـب البنـاء ويوجـد يف األفعـال مـا يوجـب
اإلعراب ...وهو من األدلّة املعتخة ،ويف الوق نفس يعتخ من أضعف األدلّـة ،وهلـذا ال جيـوز
التمسّك ب ما وُجلدَ هناك دليلٌ» (ابن األنباري.)142-141 ،46 :1957 ،
وهو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان علي النعـدام املغيّـر ،وهـو احلكـم الـذي يثبـ يف
الزمان الثاين بناء على الزمان األوّل( .األخفش األوسط ،دونتا ،ج)120 :2
استصحاب احلال عند الرضي

ومن خالل دراست حول مسثلة أصـول النحـو عنـد األسـترآباذي ،وجـدت أن هـذا الـدليل مـن
أضعف األدلّة وإن اعتمد علي كثريٌ من النحاة القدامى طوال حديثهم عن الوضع.
فقد يتردّد استشهاد الرضي بثصل الوضع وأصل القاعدة ،والـرّدّ إىل األصـل .إنّـ متسـك
إليها يف قليلٍ من املواضع النحوية يف شرح على كافية ابن حاجب.
فمــن أمثلــة جمــيء الرضــي هبــذا األصــل ،قول ـ يف موضــوع املبتــدأ واخلــخ« :مثّ اعلــم أن
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األغلب يف االستعمال تعريف املبتـدأ ألن األصـل كـون املسـند إليـ معلومـا ،وكـذا األصـل تـنكري
اخلــخ ،ألنّـ مســند فشــاب الفعــل فالفعــل خــالٍ مــن التعريــف والتــنكري ،وإ ــا كــان األصــل يف
اإلسناد ،الفعل دون األسم؛ ألن االسم يصلح لكون مسندا ومسندا إلي والفعل خمتصّ بكونـ
مسندا ال غري( »...األسترآباذي ،1366 ،ج.)109 :1
يتكلّم الرضي يف هذا املوضوع عن أصل استصحاب احلال ويقول :مبا أن املسـند إليـ هـو
الذي نتكلم حول فال بـ ّد منـ أن يكـون معلومـا وكـذلك األصـل يف اخلـخ مبـا أنـ هـو املوضـوع
والفعل والقول حول املسند إلي  ،فال بدّ ل من أن يكـون منكـرا ألنـ يتشـاب الفعـل أصـلاا ومبـا
أن الفعل ال يعرّف وال ينكر فكذلك املسند.
وكذلك أشار يف موضوع املنادى إىل ياء املتكلّم ...« :اختلف يف ياء املتكلّم ،فقـال بعضـهم
أصلها الفتح ،ألن واضع املفردات ينظر إىل الكلمة حال إفرادها دون تركيبها ،فكلّ كلمة على
حــرف واحــد كــواو العطــف وفائـ  ،وبــاء اجلــر والمـ  ،ويــاء املــتكلم :أصــلها احلركــة ل لّــا يبتــدأ
بالســاكن وأصــل حركتــها الفــتح ألن الواحــد وال ســيمّا حــرف العلّــة ضــعيف ال حيتمــل احلركــة
الثّقيلــة مــن الضّــمة والكســرة .وقــال بعضــهم :أصــلها اإلس ـكان وهــو األوىل ألن الس ـكون هــو
األصل ،وقوهلم :الواضع ينظر إىل الكلمة حال إفرادها ممنوع وظاهر أنـ نظـر يف املظمـرات
إىل حــال تركيبــها بــدليل وضــعها مرفوعــة ومنصــوبة وجمــرورة واإلعــراب ال يك ـون إىل حالــة
التركيب» (األسترآباذي ،1366 ،ج.)147 :1
ي بيّن جنـم الـدين يف هـذا املثـال الـرأيني حـول أصـل يـاء املـتكلم ومهـا :الفـتح لعـدم جـواز
شروع االبتداء بالسكون والسـكون أل ّنـ هـو األصـل ويبـدأل الفاضـل الرضـي رأيـ ويقـول« :وهـو
األوىل» .وعلى هذا فالسكون عند هو أصل ياء املتكلم.

النتائج
توصّل هذ الدراسة إىل نتائج ميكن إمجاهلا يف ما يلي:
 .1يعدّ الرضي شخصية بارزة يف علم أصول النحو رغم أنّ مل يصلنا من مؤلّفات وكتب
سوى شرل الكافية وهو يف النحو وشرل الشافية وهو يف التصريف.
 .2اتّسم الرضي كنحويّ أصوي إذ أشار يف شرح للمسائل النحوية إىل أقوال األصوليّني
والفقهاء.
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اهتمّ الرضي باألصول النحوية وهي :السماع والقياس واإلمجاع والتعارض والترجيح
واستصحاب احلال .وإن تفاوت أمهّيّة كلّ أصل من هذ األصول النحوية عند .
كان السماع والقياس الدليلني األصليّني عند  .وحذا األسترآباذي يف هذا اجملال حذوَ
البصريّني وال سيّما سيبوي .
يف زمن عدم وجود القياس والسماع ،كان يعتمد على أصل اإلمجاع حينما يقول:
"وأمجع النحاة".
اهتمّ الرضي بثصل التعارض والترجيح حني كان يرجّح رأي البصريني على الكوفيّني
بسبب املنت أي على وفق القياس أو بسبب اإلسناد.
أخذ الرضي بثصل استصحاب احلال ،وهو ليس عند من األدلّة القوية.
رغم بعض النحاة الذين اعتمدوا على األسناد القليلة اعتبارا ،اهتمّ الرضي اهتماما
واسعا بالنقل أو السماع ،حني احتجّ باألسناد املعتخة:
أ) بالقرآن الكرن :وهو كالم اهلل تعاىل واليفوق فوق كالم كالم .وقد بل عدد
اآليات القرآنية يف استشهادات الرضي سبعمائة وسبعني آية.
ب) باألحاديف النبوية الشريفة :وهو كالم الن ّ حممد صلى اهلل علي وسلّم ،الكالم
الذي يثيت بعد كالم اهلل تعاىل ويبل عددها خبمسني شاهدا.
ج) بكالم أمري املؤمنني علي إذا استشهد كثريا بكالم املوىل من هنج البالغة
ويبل عددها بثال ني شاهدا.
د) باألبيات الشعرية إذ يبل عددها حواي ألف بي .
) حبكم العرب وأمثاهلم وأقواهلم الت جرت جمرى املثل.
إنّ الرضي قد توجّ إىل األقيسة املنطقية الت خترّج من بطن اللغة العربية فمن أمهّها:
أ) محل الفرع على األصل.
ب) محل األصل على الفرع.
ج) محل النظري على النظري.
د) محل الضدّ على الضدّ.

األسس الرئيسة في االستنتاجات النحوية عند الرضي األسترآباذي
ُ

401

املصادر واملراجع

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

القرآن الكرن.
هنج البالغة.
ابن األنباري ،أبوالخكات (1957م) .اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيّني.
بريوت :املكتبة العصرية.
ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان (2010م) .اخلصائص .األزهر :اهليثة املصريّة العامّة للكتاب.
ابن عصفور ،علي بن املؤمن (2002م) .املقرب .حتقيق أمحد عبدالستار اجلواري؛ وعبد اهلل
اجلبوري.
ابن منظور ،حممد بن املكرم (2008م) .لسان العرب .بريوت :دار صادر.
ابن هشام ،مجال الدين (1998م) .مغين اللبيب عن كتب األعاريب .حتقيق مازن املبارك،
بريوت :دار الفكر.
ابن يعيش ،موفّق الدين النحويّ (دون تا) .شرل املفصّل .بريوت :عامل الكتب.
األخفش األوسط ،سعيد بن مسعدة (دونتا) .معاين القرآن .حتقيق عبد األمري حممد
أمني الورد ،بريوت :عامل الكتب.
األسترآباذي ،رضي الدين حممد (1366ش) .شرل الرضي على الكافية .حاشية السيد
شريف اجلرجاين ،طهران :انتشارات مرتضوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1998م) .شرل الرضي على الكافية .تصحيح :يوسف حسن عمر.
برارات ،عائش ( ،)2009أغراض املتكلّم ودورها يف التحليل النحوي يف شرل كافي ابن
حاجب لرضي الدين األسترأباذي ،خمطوط رسالة ماجستري ،جامة قاصدي مربال ورقلة.
اجلاحظ ،أبوعثمان (1975م) .البيان والتبيني .القاهرة :مطبعة مصطفى احلل .
اجلرجاين ،عليّ بن حممد (1370ش) .كتاب التعريفات .طهران :انتشارات ناصرخسرو.
اجلوهريّ ،اناعيل بن محّاد (1979م) .تاج اللغة وصحال العربية .حتقيق أمحد عبد
الغفور ،ط ،2بريوت :دار العلم للماليني.
خوارزمي ،حممد بن أمحد ( .)2009مفاتيح العلوم .حتقيق أعسم عبد األمري ،بريوت:
دار املناهل.
الزجاجى ،أبوالقاسم (1973م) .اإليضال يف علل النحو .حتقيق مازن املبارك ،بريوت :دار
النفائس.

402



.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاني ،صيف 1437

سيبوي  ،عمرو بن عثمان (1991م) .الكتاب .حتقيق عبد السّالم هارون ،بريوت :دار اجليل.
السيوطي ،جالل الدين (دونتا) .كتاب االقترال يف علم أصول النحو .حتقيق أمحد حممّد
قاسم ،عمّان :اخلاجني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2010م) .بغية الوعاة .حتقيق أمحد حممّد قاسم ،عمّان :اخلاجني.
شرف الدين ،حممود (1978م) .التقعيد النحوى بني السماع والقياس .القاهرة :جامعة القاهرة.
شيخو ،األب ليسو (1995م) .اجملاين احلديثة .مجع عدد من األساتذة ،بريوت :املطبعة
كالو وليكيّة.
العبابنة ،جعفر (1984م) .مكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريب .عمّان :اخلاجني.
عبد املسيح ،جورج متري (1990م) .اخلليل معجم مصطلحات النحو العريب .تصحيح
الدكتور علّام.
العكخي ،مُحبّ الدين عبد اهلل (1986م) .التبيان .حتقيق عبد الرمحن بن سليمان،
بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
الفارسي ،أبوعلي (دونتا) .احلجّة .حتقيق كامل مصطفى اهلنداوي ،بريوت :منشورات
حممدعلي بيضون.
كحّالة ،عمر رضا (1993م) .معجم املؤلفني تراجم مصنّفي الكتب العربية .بريوت:
مؤسسة الرسالة.
اللّبدي ،حممد نري( ،دونتا) .معجم املصطلحات النحوية والصرفية .بريوت :دار العلم للماليني.
جماز وزمالئ (1437هـ) .االنزيال التركي ( ،التقدن والتثخري) يف خطب هنج البالغة.
جملّة اللغة العربية وآداهبا ،السنة  ،11العدد  ،4شتاء 1437هـ ،صص.671-655 :
املخزومي ،مهدي1964( ،م) ،النحو العريبّ :نقد وتوجي  .بريوت :املكتبة املصرية.
املوسويّ ،مريزاحممّد (دونتا) .روضات اجلنّات .حتقيق أسداهلل اناعيليان ،قم :مكتبة
اناعيليان.
موق ــع جم ّل ــة الت ــراّ الع ــريبّ ،جم ّل ــة فص ــليّة تص ــدر ع ــن ا ّتح ــاد الكت ــاب الع ــرب ،دمش ــق:
.http://www.awu-dam.org
حنلة ،حممود (1987م) .أصول النحو العريب .بريوت :دار صادر.

