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  شكر وتقدير
 

ما أبدأ به احلمد والشكر هللا عز وجلّ، الّذي أنار دريب ويسر يل السبيل إلجناز هذا العمل،  أول
  :ومنحين اإلرادة والعزمية والصرب أما بعد

فال يسعين املقام إالّ أن أعبر عن شكري واحترامي لألستاذ طرشي حممد الذي قبل اإلشراف على 
من أجلي، والنصائح والتوجيهات العظيمة اليت كان يضعها  هذه املذكرة وعلى اهودات اليت بذهلا

  .نصب أعيين وهو يتتبع هذا البحث بكلّ اهتمام
  .كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين تكرموا بقراءة هذه املذكّرة وتقوميها

  .وإىل كلّ يد ساعدت وكلّ كلمة طيبة قيلت يف سبيل إجناز هذا العمل
  فجزى اهللا اجلميع كلّ خري



 

 اإلهداء

  
إىل اليت أفاضت علي بدعواا وبركاا، إىل من جعلت اجلنة حتت أقدامها، إىل من يهتز لتضرعها 

  .عرش الرمحن، إىل اليت مل أستطع أن أويف حقّها مهما قدمت هلا حفظها اهللا أمي الغالية
  .العزيز إىل من أفىن صحته وجهده يف سبيل جناحي والدي

  .إىل كلّ من قدم يل يد العون من قريب أو من بعيد
  إىل كلّ األصدقاء والزمالء

 إىل كلّ من هم يف ذاكريت ومل تسعهم مذكّريت

  أهدي عملي هذا
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مقدمة



  مقدمة

 أ  

  :قدمةم
احلمد هللا الذي علم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم على املعلّم األول سيد اخللق 

  :أمجعني، قائد البشرية حنو اهلداية والنور أما بعد
لّغة العربية، ومحاية القرآن الكرمي واحلديث إنّ العلماء الدارسني أمجعوا على أنّ حفظ ال

الشريف من اخلطأ واللّحن مها السببان الرئيسيان اللّذان دفعا أبا األسود لوضع قواعد النحو واليت 
يعرف ا الفاعل من املفعول، والرفع من النصب، فكانت قواعد أيب األسود املؤلّفات النحوية، 

الّذي أخذ شكل املوسوعات، مبا حوته من صنوف العلل واملعلول، ومنها املختصر ومنها املطول 
  .والتفسري واخلالف

وعندما وصل هذا العلم إىل بالد األندلس، شعر علماؤها أنّ هذا العلم ال يصلح عندهم، 
ملا فيه من صعوبة وتعقيد، فشمر بعض علماء النحو عن سواعد اجلد واإلجتهاد من أجل تيسري 

  .وتبسيط قواعده للطّلبة والدارسني علم النحو
لقد جاءت هذه الدراسة لتحاول جاهدة أن ترصد بعض اإلسهامات اليت قام ا العامل 

فكانت له . النحوي الظّاهري املذهب ابن مضاء القرطيب بغية تبسيط علم النحو، وتذليل مصاعبه
ته على التعليل والقياس وما ينتج جهود عظيمة ال ميكن إغفاهلا، وقد ظهر ذلك جليا من خالل ثور

  .عنهما من خالف عقيم
ومن هذا املنطلق وبغية اإلملام ذا املوضوع واخلوض بصفة أكثر تفصيال، سنحاول من 

  :خالل حبثنا هذا اإلجابة عن اإلشكالية التالية
  النحو؟ ما هي أهم املبادئ اليت جاء ا واعتمد عليها ابن مضاء من أجل اإلسهام يف تيسري -

  :ولإلحاطة مبختلف جوانب هذا املوضوع نطرح التساؤالت الفرعية التالية  
  هل كان للمذهب الظاهري تأثري على فكر ابن مضاء؟ -
ملاذا شن ابن مضاء القرطيب ثورة على نظرية العامل والقياس النحوي وضرورة إلغاءمها وملاذا  -

  وصفت ثورته بالعقْمِ؟



  مقدمة

 ب  

  احا وإقباال أم كانت هناك مواقف رافضة ملا جاء به؟هل القت ثورته جن -
  اهتماما كبريا من قبل احملدثني؟" الرد على النحاة"إىل أي مدى الق كتابه  -

  :فرضيات البحث
  :ملعاجلة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية حناول بناء الفرضيات التالية  

ف من مبادئ والتعليل والتأويل، وهي مبادئ كان هلم ما يعر )الرأي(يقصد بالظّاهرية مبصطلح  -
موقف خاص منها، فمذهبهم يدعو إىل االحتكام إىل الظّاهر من الكتاب والسنة وترك التأويل 

  .بالرأي يف أي مسألة أو نص
على الرغم من اهلزة الكبرية اليت أحدثها ابن مضاء القرطيب من خالل ثورته على نظرية العامل  -
إالّ أن أفكاره مل تلق االهتمام " الرد على النحاة"لقياس النحوي وقد اتضح رفضه جليا يف كتابه وا

ردهم عليها، فلم يعر صنِيع  وههم روربما كان جتاهلهم هلا يف نظ. أو االلتفات من النحاة القدامى
نه من االمتغاص من هذا االجتراء الشيخ أدىن صورة من صور التعليق أو املواجهة غري ما كانوا يبدو

  .على أكابر النحاة واخلروج على أصوهلم ومنهجهم
أما احملدثون فقد تلقوا صنيع ابن مضاء بكثري من احلماسة واإلعجاب وخصوصا أولئك الّذين  -

ور ديد منهج الدرس النحوي يف هذه العصور املتأخرة فكان أول هؤالء املعجبني الدكتجتمحلوا لواء 
  .شوقي ضيف الذي كان له الفضل يف إخراج آراء ابن مضاء إىل الناس وتعريفهم ا

  :أمهية البحث
تكمن أمهية هذا البحث يف دراسة ابن مضاء وأسس مبادئ ثورته أمهّها إلغاء نظرية العامل   

بة والقياس ورفضه هلا استنادا على جمموعة من احلجج من أجل تيسري النحو وفك عقده الصع
  .العسرية الفهم

 

 

 



  مقدمة

 ج  

  :أهداف البحث
  :هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية تصبو

إلقاء الضوء على شخص العامل الشيخ ابن مضاء القرطيب والتعريف به من خالل عرض حياته  -
  .وأهم مؤلّفاته وأعماله

يد عن التعقيد توضيح اتجاهات وآراء ابن مضاء القرطيب النحوية وعرضها بشكل مبسط بع -
  .لتكون مستوعبة ومفهومة من قبل الباحثني والطّلبة

  .التعريف بأهم األسس واملبادئ اليت دعا فيها ابن مضاء إىل ترك التعليل وتسهيل النحو -
  .رصد أهم اآلراء املساندة ملا دعا إليه ابن مضاء -
الّذين دعوا إىل تيسري النحو  جناح دعوة ابن مضاء القرطيب وغريه من العلماءعدم إبراز سبب  -

لدى القدماء،ولكن من ناحية أخرى اعتراف احملدثني ا وحماولة األخذ  وتسهيله على الدارسني
  .مببادئها

  :أسباب اختيار املوضوع
يرجع اختيارنا هلذا املوضوع نظرا لنوع التخصص وامليول الشخصي للبحث يف جمال اللّغة   

اإلطّالع على نواحي هذا املوضوع الّذي أثار اهتمامنا وبثَّ فينا الرغبة  وخاصة النحو، ورغبة يف
يف اخلوض والبحث فيه بشغف، ومما نراه أنّ هذا املوضوع له أمهية بالغة يف الدراسات النحوية 
وخاصة يف عصرنا، الطالّب والدارسون يف حاجة ماسة إىل هذه االسهامات اليت جاء ا ابن مضاء 

 .أجل تيسري النحومن 

  :املنهج املتبع يف البحث
يف ضوء طبيعة موضوع الدراسة الذي يدخل ضمن الدراسات اللّغوية، فقد اتبعت املنهج   

الوصفي التحليلي غري أنين يف الفصل األول اتبعت املنهج التارخيي الّذي عرضت فيه لسرد حياة 
، أما الفصل الثّاين فقد وصفت فيه أسس ومبادئ ثورته ابن مضاء القرطيب وأهم أعماله ومنجزاته



  مقدمة

 د  

اليت انبنت عليها وانبثقت منها دراستنا املتواضعة، وقد اعتمدنا التحليل هلذه األسس الّيت دعا إليها، 
  .منها إلغاء نظرية العامل والقياس، وأيضا الفصل الثالث اعتمدنا فيه على نفس املنهج

  )خطّة البحث(: هيكل البحث
لإلملام بكافة جوانب البحث ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتساؤالت السابقة ارتأَينا 

  :أن نقسم هذا البحث إىل ثالثة فصول، وذلك على النحو التايل
، وقد أدرجت فيه ثالثة )حياته، شيوخه، آثاره وعصر كتابه(تناولت فيه ابن مضاء : الفصل األول

ول استعرضت فيه ابن مضاء وحياته وأهم مؤلّفاته، أما الثّاين فكان حتت املبحث األ. مباحث
مذهب ابن مضاء عرفنا فيه املذهب الظّاهري وقد كان ابن مضاء ومبادئ الظّاهرية الّذي : عنوان
فه أثّر على تفكريه وآراءه خاصة النحوية منها، أما املبحث الثالث واألخري فقد خصصته لمؤلَّالذي 

من أزهى العصور اليت مرت على األندلس  اعتربوعصره عصر املوحدين، الّذي " الرد على النحاة"
  .واملغرب من حيث ازدهار احلياة العلمية والفلسفية

أما الفصل الثّاين فجاء بعنوان أسس ثورة ابن مضاء يف تيسري النحو وقد قسمته إىل ثالثة   
دعوة ابن مضاء إىل ضرورة إلغاء نظرية العامل ذاكرة فيه ألول تناولت يف املبحث ا: مباحث أيضا

آراءه وحججه وبعض األمثلة اليت جاء ا ليثبت وجهة نظره، أما املبحث الثاين فقد أدرجته حتت 
عنوان دعوة ابن مضاء املُلحة إىل إلغاء القياس وختليص النحو منه، واملبحث الثالث واألخري للفصل 

إىل إلغاء التمارين غري العملية اليت أثقلت النحو بعلل وأقيسة ال طائل ين خصصته أيضا لدعوته الثا
  .حتتها سوى اجلهد واخلالف والتعب

أما الفصل الثّالث واألخري فقد أدرجته حتت عنوان آراء بعض النحاة األندلسيني املساندة 
املبحث األول عرضت فيه آراء بعض : إىل مبحثنيلرأي ابن مضاء ومواقف من ثورته وقد قسمته 

الثاين فقد عنونته  أما املبحث.  6-7)خالل القرنني (النحاة األندلسيني املساندة لرأي ابن مضاء 
  .مواقف من ثورة ابن مضاء: بــ

  .وأما اخلامتة فجعلتها تلخيصا ملا توصلت إليه يف دراسيت



  مقدمة

 ه  

  :الدراسات السابقة
 إىل هذا املوضوع العديد من العلماء والباحثني وقد استفدت كثريا من بعض قد سبقين  

الدكتور شوقي ضيف، وإحسان عباس، وألبري حبيب، وسعيد : املؤلَّفات لكبار املؤلّفني منهم
اعتمدت عليها هو كتاب  اليتاألفغاين حيث كانت مفتاحا يل يف جزئيات حبثي، ومن أهم الكتب 

السابقة  الدراساتومن . البن مضاء القرطيب واملدارس النحوية لشوقي ضيف الرد على النحاة
كْربِي ذ ردحو لألستاذ ربيح عمار، وجهود حناة : جبن مضاء القرطيب ثورة يف الفقه ثورة يف النا

  .األندلس يف تبسيط النحو لفادي صقر أمحد عصيدة
املوضوع هي قلّة املصادر واملراجع املتوافرة وأما الصعوبات اليت اعترضت دراسيت يف هذا   

  .اليت تتحدث عن املوضوع بشكل مباشر
وبعد فإين أرجو اهللا تعاىل أن يهديين سواء السبيل، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه   

الكرمي، بعيدا عن الرياء فإن أصبت وأحسنت فمن اهللا وحده فله احلمد والشكر وإن أخطأت 
نوأمتىن أن أكون قد وفّقت ولو يف جانب بسيط يفوقصرت فَم ،هنر اَهللا عفغتي ومن الشيطان وأَس 

  .الناس أعذرهم للناسأعقل ل هذه الدراسة املتواضعة، وكما قي
  ـه1438رمضان  14عنان رمحة 
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   متهيد                                                                        دوافع تيسري النحو لدى األندلسيني

 1 

1سير النحو لدى األندلسيينيدوافع ت: تمهيد
 

مشر علماؤها عن سواعدهم يريدون أخذ علم النحو من  عندما فتح املسلمون األندلس  
علماء املشرق، والحظوا صعوبة هذا العلم، وما علق به من شوائب، فعمل عدد منهم على 
تلخيص هذا العلم مما أقحم عليه من فلسفات غريبة عنه، وكانوا يقصدون من وراء ذلك أن يقف 

وب املستعربة واجلماعات العربية اليت طالم على هذا العلم ميسرا، وذلك كي تتمكن الشع
  .ابتعدت عن قواعد هذا العلم وأحكامه من فهمه بيسر وسهولة

وميكن لنا أن نضع عدة أسباب أو عوامل دفعت علماء األندلس إىل تيسري النحو العريب   
  :وختليصه من شوائبه اليت علقت به على مر عصور خلت، ولعل من أهم تلك العوامل

وصراع اللغات فيما األجناس اليت كانت تسكن األندلس يف الدولة اإلسالمية، اختالف : أوال
، وقد استقروا يف "2الذين جاؤوا حاملني لغتهم ذات الصبغة اليمنيةن فهناك العرب الفاحتو"بينها 

األندلس بعد الفتح اإلسالمي، وهناك أيضا الرببر الذين كانوا يشكلون النسبة العظيمة من جيش 
ياد فاتح األندلس، وقد ازداد عدد الرببر بعد الفتح إىل أضعاف كثرية، ويف هذا يقول طارق بن ز

وتسامع  الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق باألندلس سعة الغنائم فيها، فأقبلوا : "املقري
حنوه من كل وجه، وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب فلحقوا بطارق واربوا من 

  ."3هل وحلقوا اجلبالالس
إن هذا الكالم ال يعين عدم وجود عرب يف جيش طارق مع أم كانوا أقلية قليلة، وكان   

هناك أيضا اليهود الذين كانوا موجودين قبل الفتح اإلسالمي، وقد رحبوا بالفاحتني ليخلصوهم من 
كانت هلم لغتهم  ظلم القوطية وكان هناك أيضا عجم األندلس، أو هم السكان األصليون الذين

إن اللغة اليت كان يتكلمها أهل األندلس : "اخلاصة اليت يقول عنها صاحب كتاب فجر األندلس
قبل القرن احلادي عشر امليالدي ال ميكن تعرفها إال على وجه التقريب، نظرا لقلة األصول اليت 

                                           
  .)بتصرف32(م، ص 2006جهود حناة األندلس يف تيسري النحو، فادي صقر، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني،  -1
  .29، ص 1967ريوت، ب -صيدا-احلركة اللغوية يف األندلس، مطلق ألبري حبيب، املكتبة العصرية،  -2
  .159م، ص 1968. بريوتنفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري، دار صادر، -3
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القوط، أما بقيتها فكانت  يعتمد عليها، وكل ما ميكن قوله أا كانت تضم ألفاظا حمكمية من لغة
، وهذه اللهجة العامية مساها العرب العجمية أو عجمية أهل "1هلجات خمتلفة من الالّتينية العامية

وكل هذه القوميات تسعى إىل نشر لغتها بني القوميات األخرى، وإحيائها وبعث احلياة . األندلس
  ."2دب العربي حتت رعاية حكم املسلمنيكما فعل اليهود عندما بعثوا اللغة العربية واأل. "فيها

لقد كان العرب يسعون لنشر اللغة العربية يف األندلس، ألا لغة القرآن الكرمي، وال يتعلم   
الدين دون تعلّمها، لذلك وجد علماء األندلس من الواجب عليهم أن يقدموا اللغة العربية بشكل 

لغة حمفزة لغري العرب من أجل تعلمها وحفظ مبسط بعيد عن التعقيد والشوائب حىت تكون نلك ال
قواعدها، وكذلك لتكون تلك اللغة ذات حنو قوي يستطيع منافسة اللغات األخرى، لذلك انربى 

  .عدد من علماء األندلس إىل تبسيط تلك القواعد ليسهل حفظها ونشرها

  البعد اجلغرايف بني األندلس واملشرق: ثانيا
اللغة والنحو عند األندلسيني ضعفا يف فهم قواعد العربية  أوجد البعد اجلغرايف عن مصدر  

اليت وضعها العلماء وسامهوا يف تعقيدها والقياس فيها، لذلك مل يكن أمام حناة األندلس إالّ اللّجوء 
إىل تبسيط تلك املصنفات النحوية املشرقية، إما بشرحها وتوضيح غريبها وبيان مشكلها تارة، أو 

كل ذلك حىت تنسجم تلك القواعد مع عقلية أناس من . عليها تارة أخرى باختصارها والتعليق
وحىت يستطيع طالّب األندلس من العرب املسلمني فهم تلك القواعد، . قوميات متعددة وخمتلفة

  .ألنّ فهمها أصبح شيئا صعبا

  تعلمنيدعوة عدد من العلماء يف بالد األندلس إىل تبسيط النحو العريب وتيسريه على امل: ثالثا
حام، وكان من أشهر هؤالء العلماء، ووذلك بعد أن أفسد النحاة النحو بتعليالم وشر  

  .عاملان من فالسفة األندلس، هو العامل الفقيه ابن حزم األندلسي، والفيلسوف ابن رشد

                                           
مؤنس حسني، القاهرة، الشركة العربية للطّباعة والنشر، –دراسة يف تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي إىل قيام الدولة : فجر األندلس -1

  .1حاشية رقم  417م، ص 1959
  .26ص . بريوت.صيدا .احلركة اللغوية يف األندلس، مطلق ألبري حبيب،املكتبة العصرية  -2
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، وذلك "1مل يكن حنويا، ومل يذكر كتابا يف النحو، وال عرف بإمامة فيه"فابن حزم   
ومع هذا " املذهب الظاهري" علوم الشريعة اإلسالمية، وإىل مذهبه الفقهي اجلديد النصرافه إىل

االهتمام بعلم الشريعة نلحظ عنده اهتماما عظيما بعلم النحو، فهو قد حض الطلبة على تعلمه 
وقد دعا ابن حزم إىل التخلص من علم النحو، ودعا إىل عدم التعمق فيه ألن التعمق . كما مر بنا

وهذا الكالم هو أجرأ اآلراء ". 2فضول ال منفعة فيه، بل هي مشغلة عن األوكد" - ب رأيهحس–
ومع رفض ابن ." 3العلل النحوية فاسدة وجيب التخلص منها"اليت جاء ا ابن حزم، حيث عد 

حزم ملوضوع العلل النحوية، أسوة بالعلل الفقهية، فإنه مل يقدم تصورا حول مصري النحو بعد أن 
  .ول تلك العلل اليت أتعبت ابن حزم وغريهتز

وقد ذهب ابن حزم إىل أبعد من ذلك يف دعواه إىل تيسري النحو حيث حدد الكتب اليت   
كتاب  -أي علم النحو–إنّ أقلّ ما جيزئ منه : "جيب على الطّلبة دراستها وذكرها بأمسائها فقال

بيدي، أو ما كان حنوه كاملوجز البن السر4اجالواضح للز".  
إن املالحظ للكتب اليت اختارها ابن حزم لتكون مادة تدريسية لعلم النحو أنها كتبت   

سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد واملغاالة يف النحو، وخالية من العلل النحوية، واألقيسة املنطقية 
  .اليت طاملا نادى ابن حزم بضرورة التخلّص منها

خر وهو ابن رشد فإننا جند له رأيا يف النحو العريب وقد ظهر وإذا انتقلنا إىل الفيلسوف اآل  
أن يذكر من علم النحو ما هو "الذي ألفه وجعل غرضه " الضروري يف النحو"هذا الرأي يف كتابه 

كالضروري ملن أراد أن يتكلم على عادة العرب يف كالمهم، ويتحرى يف ذلك ما هو أقرب إىل 
  ."5وأشد حتصيال للمعايناألمر الصناعي، أسهل تعليما، 

                                           
  .103م، ص 1980من تاريخ النحو، سعيد األفغاين، مكتبة الفالح، الكويت،  -1
  .64-65، ص 1954مراتب العلوم، ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، القاهرة،  -2
  .168، ص 1959قيق إحسان عباس، بريوت، التقريب حلد املنطق، ابن حزم، حت -3
  .64مراتب العلوم، ابن حزم، ص  -4
  .4، املقدمة ص 2002، 1الضروري يف صناعة النحو، حممد ابن رشد، حتقيق منصور علي عبد السميع، دار الفكر العريب، ط -  5
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وقد أشار يف كتابه إىل التداخل بني املوضوعات واملستويات يف كتب النحو العريب، وهو   
مل يستعملوا يف إحصاء أنواع اإلعراب القسمة "إىل أنّ النحاة  -كما يرى–تقصري يرجع سببه 

  ".1...الصحيحة اليت ال يعرض فيها تداخل
الرد "الداعي إىل تيسري النحو، مع ابن مضاء القرطيب يف كتابه وقد التقى ابن رشد يف كتابه   

جتمع بينهما الغاية وهي تيسري  )كتاب ابن رشد وكتاب ابن مضاء(فالكتابان ‹‹" على النحاة
، الشيء الذي يربطه "إسقاط كل ما ال يفيد نطقا"النحو العريب، كما كانت منذ سيبويه، مع 

د فرييد أن يعيد بناء النحو العريب وفق الترتيب الذي هو مشترك أما ابن رش. بظاهرية ابن حزم
  ››.2جلميع األلسنة

وبعد أن عرضنا بشكل يسري آراء هذين العاملني، وتعرفنا على نظرما يف النحو العريب،   
ودعوما إىل ختليص النحو مما علق به من شوائب وتعقيدات، ترى أن ذلك كان له تأثري على 

العريب يف بالد األندلس، وخصوصا أنّ دعوة هذين العاملني جاءت منسجمة إىل حد  تيسري النحو
  .بعيد مع أهواء عامة الناس ورغبام فيما خيص هذا العلم

                                           
  .49-50م، ص 2002ر ونقد، املغرب، ينظر التجديد يف النحو بني ابن مضاء وابن رشد، حممد عابد، اجلابري، جملة فك -1
  .1املرجع نفسه، ص  -2
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  ابن مضاء وحياته: املبحث األول

  امسه ونسبه: أوال
وقيل أيضا هو أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن  1الرمحن اللخمي القرطيب هو أمحد بن عبد  

سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي القرطيب اجلياين ويكنى بأيب العباس، وأيب جعفر وأيب 
  .2قاسم

وقد أغفلت معظم الكتب اليت حتدثت عن النحاة واللغويني والفقهاء يف ذلك العصر ذكره   
ا جاء به من أفكار جديدة يف النحو واللغة مما أحدث ثورة فريدة من نوعها يف بالتفصيل، رغم م

  .3النحو والنحاة منذ عصره وحىت العصر احلاضر

  :مولده ووفاته
يف عهد اخلليفة املوحدي  ـه592وكانت وفاته بإشبيلية سنة  ـه513ولد بقرطبة سنة   

رب من الثمانني عاما قضاها يف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، فيكون بذلك عاش ما يقا
  .4الدراسة والتدريس والعمل يف سلك القضاء يف دولة املوحدين

ذكر احلجازي أنّ بيت بين مضاء بقرطبة متوارث احلسب، وأنّ أبا علي لشعره ديباجة   
عراقية، ورقة حجازية، وكان خمتصا بعبد امللك بن أيب الوليد بن جهور وله فيه أمداح، وأنشد له 

  :هقول
   ــث الــشفُح مــوالي ــرقَص  

 
ــبِريِ  ــأْسِ الكَـــ   رب بِالكَـــ

 بـــرشـــا طَـــالَ فَافَـــإِذَا م  
 

  فيــــه بِالكَــــأْسِ الصــــغريِ 
   

  

                                           
  .231-232نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ حممد الطنطاوي، دار املعارف، القاهرة، ص  -1
كتبة العصرية، بريوت، بغية الوعاة يف طبقات النحويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، امل -2
  .323، ص 1ج
  .43م، ص 1988/ـه1408، 1ابن مضاء القرطيب وجهوده النحوية، معاذ السرطاوي، جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط -3
  .232ص .القاهرة.نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي، دار املعارف  -4
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  :وقوله
ــغريِ ــقِ الص شــبِريِ، وع ــربِ الك بِش  

 
  1أَديـــن، ومـــن الَم الَ يقْبـــلُ   

عارفا بالطب واحلساب ‹‹العلوم كان ابن مضاء على عادة أهل عصره ملما مبختلف    
اجتمعت هذه األوصاف كلّها يف هذا العامل النحوي الفقيه ›› .2شاعرا، بارعا، كاتبا...واهلندسة

الذي اختاره خليفة املوحدين يعقوب املنصور ملنصب قاضي اجلماعة، وحبكم منصبه هذا وتعصب 
قلب املوازين، وحيشد مساندة مواله يف يعقوب املنصور للظّاهر من الكتاب والسنة ، استطاع أن ي

يالحظ مالحظة " الرد على النحاة"إن من يرجع إىل نصوص كتاب ‹‹ثروته على النحو املشرقي 
  ››.3واضحة أنّ صاحبه ثائر على املشرق، وهي ثورة تعترب امتدادا لثورة أمرية عليه

ت ثائرة على نظريا يف ويبدو أن احلياة العلمية والفكرية يف املغرب واألندلس كان    
املشرق فكما دعا خلفاؤها إىل رد فقه املشرق على املشرق، دعا ابن مضاء إىل رد حنو املشرق 
على املشرق أيضا، إذ عاب عليهم غلوهم يف التعليل والتأويل، حتى جعلوا من النحو علما معقّدا 

  .ينفر منه الدارسون

  شيوخه وتالميذه: ثانيا
ة يف بيت حسب ونسب حمبا للعلم واملعرفة، يف صغره درس يف كتاتيب قرطبة نشأ يف قرطب  

فتعلّم القرآن والقراءات وعلوم احلديث، وبعد أن اشتد عوده سافر إىل إشبيلية مركز العلم 
والثّقافة، واحلكم، فأخذ عن علمائها وفقهائها وحمدثيها، حيث التقى فيها بابن الرماك، فأخذ عنه 

  .4ومسع عليه وعلى غريه من الكتب النحوية واألدبية ما ال حيصى كتاب سيبويه

  

  

                                           
  .96، ص 1964، 1، ج2دار املعارف، القاهرة، ط املغرب يف حلى املغرب، ابن سعيد، تح شوقي ضيف، -1
  .223، ص 1بغية الوعاة يف طبقات النحويني والنحاة، السيوطي، مج -2
  .19م، ص1982، 2الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط -3
  .323، ص 1بغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ج -4
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  :شيوخه )أ

هو عبد الرمحن بن حممد بن عيسى أبو القاسم األموي اإلشبيلي كان أستاذا يف : ابن الرماك 1)
  .1العربية مدقّقا أخذ عن ابن الطّراوة

وكان إمام وقته يف  وهو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، القاضي عياضوكما أخذ عن 2)
احلديث، بصريا حافظا ملذهب مالك، وملا ظهر أمر املوحدين بادر بالدخول يف طاعتهم، تويف 

  .2ـه544مبراكش يف رمضان سنة 

 ـه451وهو شريح بن حممد بن شريح القاضي املقرئ ولد سنة  شريح الزغيب،كما أخذ عن  3)
  .3ـه539وتويف سنة 

  .أيب بكر العريبوأخذ عن  4)

  .4وهو أبو جعفر عبد الرمحن البطروجيوالبطروجي 5)

. وقد كان شيخ العربية وواحد زمانه بأفريقية وويل قضاء دانيه وغريهاوابن املناصف الرشاطي  6)
  .5 ـه 627مات سنة 

بن سليمان بن سحنون وغريه من كبار علماء العربية يف عصره بأيب بكر وتأدب يف العربية  7)
، ونعته بأنه كان صاحبه وكان السهيلي، وابن 6ه يف كتابه الرد على النحاةكالسهيلي الذي ذكر

الرماك قد أخذ عن ابن الطراوة وهو أبو احلسن سليمان بن حممد، خالف مجهرة النحاة يف العديد 
  .7من اآلراء النحوية أخذ عن ابن الرماك أستاذ ابن  مضاء

                                           
  .45امش معاذ السرطاوي، ص ينظر ه -1
  .323، ص 1بغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ج -2
  .48ص .املرجع نفسه -3
  .421املرجع نفسه، ص  -4
  .160الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -5
  .68ص . بغية الوعاة،السيوطي  -6
  .279املرجع نفسه، ص  -7
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وحماربة التقليد واجلمود وقد تكون هذه  وابن الطّراوة عرف باجلرأة يف آرائه النحوية  
  .العالقة ذات أثر كبري يف تفكري ابن مضاء النحوي، وما جاء به من جديد يف هذا امليدان

وهو حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن إبراهيم التميمي املازين األشتركوين كما درس أيضا عند 8)
  .1 ـه 538ء مات بقرطبة وكان لغويا أدبيا شاعرا، أخذ عنه أبو العباس ابن مضا

وهو حممد بن مسعود بن خلصة ابن فرح بن جماهد  ابن أيب اخلصالوتتلمذ أيضا على يد   
  .بن أيب اخلصال الغافقي، وغريهم كثري ممن نبغوا يف عصره يف خمتلف العلوم

  :تالميذه )ب
املشاهري ومن املعروف أنّ ابن مضاء جلس للتدريس يف املساجد وتتلمذ على يديه كثري من   

كان مقرئا (يف اللّغة والفقه واحلديث والسير ويف ذلك ينقل للسيوطي قول ابن عبد امللك فيه بأنه 
  .2)مجودا، محدثًا مكْثرا، قَدمي السماعِ، واسع الرواية

روى عنه خالئق منهم أبو بكر الشراط وعمر بن ‹‹: كما نقل عنه ابن فرحون حيث قال  
الشلوبني وخالئق ال حيصون كثرة من جلة أهل عصره، وكان مقرئا جمودا حمدثا مكثرا، قدمي حممد 

ومل يزل مدرسا للعلوم ناشرا ما لديه من املعارف مث دخل إىل األندلس ... السماع واسع الرواية
 ـه592ه بإشبيلية ونفرغ إلفادة العلم صابرا محتِسبا ممكِّنا طالّبه منه إىل أن تويف عفا اهللا عن

  .ـه511أو  ـه513ومولده بقرطبة يف سنة 
مل نتمكن من معرفة أمساء من تتلمذ على يد ابن مضاء ولكن ما يود ذكره أنّ آراءه اللّغوية   

والنحوية مل تلْق قبوال كبريا، أو جتاوبا كافيا يف العصر الذي عاش فيه ذلك أنهم مل ينشروا ما 
ومل يؤلفوا عليه، كما أم مل يدعوا إىل األخذ به، بل ساروا يف دراستهم عرفوا عنه يف كتبهم 

النحوية واللّغوية وفق منهج التقليديني وعدم اخلروج على ما أقره املشرق من قواعد وأُسس وليس 
معىن ذلك أنّ هؤالء كانوا خيالفون أستاذهم، وأنّ ابن مضاء فشل يف تدريسه، وإنما سبب ذلك 

                                           
  .243، صبغية الوعاة، جالل الدين السيوطي  -1
  .323، ص املرجع  نفسه  -2
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 سيطرة املألوف والقدمي على عقول الناس بشكل ال يسمح ألي إنسان أن يتجرأ وخيرج يرجع إىل
على ما ألفه قومه، ذلك أن اخلروج على املألوف لو كان هذا املألوف خطأ يعترب يف نظر عامة 
الناس ارتداد وكفرا جيب مقاومته بكلّ الوسائل، فكيف حيدث ذلك والدولة املوحدية تعلنها 

اء على املشرق وأهله وتتهمهم بالتجسيم والكفر وحتملهم مسؤولية اجلمود والتقليد يف حرب شعر
  .ونظرة العامة إىل املشرق نظرة إجالل وتقدير 1»الدين والفقه

هلذا كلّه كان عمل ابن مضاء يف رأيهم خروجا عن املألوف جيب إنكاره وعدم األخذ به،   
مل يأخذوا مبنهجه املتحرر يف اللّغة وإنما اكْتفَوا بعلمه يف حتى تالميذه الّني درسوا عليه نراهم 

  .خمتلف الفنون والعلوم األخرى
ومما زاد شكوكهم حول ابن مضاء والنظر إليه بعني الريبة والشك هو مذهبه الظاهري   

الذي حيارب كتب الفروع ومذهب مالك املسيطر على الغرب واألندلس وإفريقيا باإلضافة إىل 
  .2ولّيه منصب القضاء يف دولة املوحدينت

  آثاره: ثالثا
مل يكن عمل ابن مضاء يف سلك القضاء مينعه من الكتابة والتأليف يف اللّغة والنحو، ولذلك  1-

نراه يودع أفكاره النحوية واللّغوية ومنهجه اجلديد ثالثة من املؤلّفات وصل إلينا منها واحد هو 
الكتاب هاجم فيه حناة املشرق وفند بعض قواعدهم، يف اعتبار العامل ويف  وهذا )الرد على النحاة(

  .3توجيه العلل ويف اعتبار القياس والتعويل على التمارين
أشارت إليه كتب التراجم واألدب، عندما تعرضت  )املشرق يف النحو(ومن آثاره أيضا كتاب  2-

الرد (لكتاب جاء تطبيقا عمليا ملا جاء يف كتابه باحلديث عن ابن مضاء وأدبه وفقهه وحنوه، هذا ا
جاء بقواعد إضافية، وحماكمات عقلية ختلو من التعقيد واجلدل قد ، فكتاب املشرق )على النحاة

املنطقي، الّذي أفسد النحو وانتهى به إىل جمموعة من املسائل واأللغاز املُتنافرة حينا، واملتضاربة 

                                           
  .304-305، ص 1976، 3املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط -1
  304ص  .املرجع نفسه -2
  .231-232نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي، ص  -3
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ملي لألصول اللّغوية وللمنهج اجلديد الذي نادى به ودعا إليه يف كتابه حينا آخر، فهو تطبيق ع
  .1األول

وخطّأه ابن خروف يف الكتاب  )زيه القرآن عما ال يليق بالبيانـتن(من آثاره أيضا كتاب  3-
وملّا بلغ ابن مضاء مناقضة  )ترتيه أئمة النحو عما ينسب إليهم من اخلطأ والسهو(وناقضه بكتاب 

  ››2...حنن ال نبايل بالكباش النطّاحة وتعارضنا أبناء اخلرفان‹‹: خروف له قالابن 
فكالم ابن خروف هذا يدلّ على أنّ الكتاب وضع يف النحو واللّغة حيث هاجم فيه النحاة   

  .التقليديني وأساليب دراستهم
إمهال ذكر ومهما يكن من أمر كتب ابن مضاء ضياعها أو إحراقها وعدم وصوهلا إلينا، و"  

صاحبها يف الكثري من كتب التراجم واألدب فإنّ من أرخوا له أو حتدثوا عنه من قدماء وحمدثني 
  ."3اتفقوا مجيعا على أنه إمام يف الفقه عامل يف اللغة والنحو، متقدم يف التجديد واالبتكار

، ومذاهب خمالفة وكان له تقدم يف علم العربية واعتناء وآراء فيها‹‹: يقول عنه السيوطي
  ››4...ألهلها

وفيه يقول أمحد أمني بعد أن حتدث عن النحاة التقليديني الذين داروا يف فلك سيبويه ومل   
إنما الّذي خرج واجتهد اجتهادا مطلقا هو ابن مضاء ‹‹: جيتهدوا يف النحو اجتهادا مطلقا يقول

  ››.5األندلسي
ذا العامل اجلليل ابن مضاء القرطيب الّذي انتهى به هألقينا الضوء على حياة  وذا نكون قد  

  .األمر أن يكون يف طي النسيان واإلمهال إالّ من أراد البحث ورغب يف اإلبداع والتجديد

                                           
  .51-52ابن مضاء وجهوده النحوية، معاذ السرطاوي، ص  -1
  .231-232حاة، الطنطاوي، ص نشأة النحو وتاريخ أشهر الن -2
  .305-306املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص  -3
  .323بغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، ص  -4
  .95م، ص 1982، 3، ج6ظهر اإلسالم، أمحد أمني، مكتبة ضة مصر، القاهرة، ط -5
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  ابن مضاء ومبادئ الظاهرية: املبحث الثاين
ى لعله ليس من اليسري على املرء أن جيازف يف اختيار أن يناقض ما ألفه الناس، وخيرج عل  

ما عهدوه، ويرتضي غري ما ارتضوا، فإنه بذلك يورث لنفسه السخرية واخلصومة ويقعد نفسه 
  .مقعد املتفرد الوحيد وهكذا كان اإلمام ابن مضاء

  :املذهب الظاهري والقول بالرأي
، وهي "1ما يعرف من مبادئ القياس والتعليل والتأويل )الرأي(يقصد بالظاهرية مبصطلح "  

م موقف خاص منها، وطريقة يف فهمها والتعامل معها، إذن مذهبهم يدعوا إىل مبادئ كان هل
ة مسألة أو نصأي يف أيأويل أو القول بالراالحتكام إىل الظاهر من الكتاب و السنة وترك الت.  

ال يعين أن أصحاب هذا املذهب سطحيون يأخذون األمور من جانبها  )الظاهر(ولفظ   
ظّاهر دون تعمق واجتهاد، بل معناه أنهم جيتهدون يف النظر إىل النص ما السهل ويقفون عند ال

وسعهم االجتهاد، على أال يتجاوز ذلك ألفاظ النص إىل ما وراءها من التأويل والتعليل وإمهال 
الرأي، ولذلك كانت دعواهم صرحية يف رفض تلكُم املبادئ العقلية اليت كانت نتاج املنطق الذي 

 وسيطر على طرائق الفقهاء يف إثبات أصول األحكام، فكانت مواقفهم من القياس غشى التفكري

 ﴿: والعلّة والتأويل يف الفقه ال تقبل اجلدل، قال تعاىل                          

          ﴾2، تلى علينا وهذا منع صحيح اىل أنّ الواجب علينا أن نكتفي مبا يـوأخرب تع

﴿: نبيه أن يقولتلو علينا فقط، وقال تعاىل آمرا لتعديه إىل طلب تأويل غري ظاهر امل      

                                                

   ﴾3.  

                                           
  .)بتصرف(55م، ص 1978تب، القاهرة، سنة عامل الك.ينظر أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء، حممد عيد  -1
  .51سورة العنكبوت، اآلية  -2
  .50سورة األنعام، اآلية  -3
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وهي دعوى صرحية لترك القول بالرأي، وقد ساق ابن حزم أحاديث كثرية عن السلف   
عن ملك ابن أنس ... «الصاحل من الصحابة والتابعني يف منع القياس واملقايسة، جاء يف اإلحكام، 

، وفيه »1كتاب اهللا الناطق، وسنة ماضيه، وال أدري: العلم ثالثة: عن نافع عن ابن عمر أنه قال
إياكم : "أخربين حيىي بن أيوب عن عيسى عن أيب عيسى عن الشعيب، أنه مسعه يقول... «: يضاأ

الذي نفسي بيده لئن أخذمت باملقايسة لتحلن احلرام ولتحرمن احلالل، ولكن ما  واملقايسة، فو
، كما جنده قد عقد جزءا كامال "بلغكم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحفظوه

من كتابه خصصه للقول بفساد العلل والقياس والرد على أصحاب املذاهب ممن اعتنق هذا 
  .»2النهج

فأهل الظّاهر يرفضونه ألنّ فيه نقال ألحكام دون أن ينص عليها نص، فقالوا : فأما القياس  
ء األمة دون مجاع من مجيع علماإال جيوز احلكم البتة يف شيء إالّ بنص كالم اهللا أو نبيه أو 

  .استثناء، وقد أقاموا حججهم على ما رووه من األحاديث أو ما تعلموه من طرق اجلدل
جهة العلّة أو الغاية، وجهة السبب، وقد : فهم ينظرون إىل العلّة من جهتني: وأما التعليل  
ا اجيابيا القائلون ذا بني املصطلحني، فالعلّة هي اسم لكلّ صفة توجب أمرا م -يف رأيهم–خلط 

حراق، وأما السبب فهو كلّ أمر فعل املختار ارق املعلول ككون النار علّة اإلضروريا والعلّة ال تف
  .فعال من أجله لو شاء مل يفعله، كالغضب يؤدي إىل االنتصار وال يوجب السبب املسبب ضرورة

ثل هذا وعلى هذا فالتعليل باملعىن األول مرفوض عندهم، فليست أحكام الشريعة مب  
وقبح اهللا قوال يضطر قائله إىل مثل هذه املواقف، فبطل قوهلم يف العلل، «: االلتزام، قال ابن حزم

أما باملعىن الثاين أي » .3وصح قولنا إنّ اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ال لعلّة أصال بوجه من الوجوه
هللا شيئا من األحكام وغريها ال يفعل ا«السبب فهم يقبلون القول به بشرط موافقتها للنصوص إذ 

لعلّة أصال بوجه من الوجوه، فإذا نص اهللا تعاىل أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أمر كذا 

                                           
  .501، ص ـه1328اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم األندلسي، تح أمحد حممد شاكر، مطبعة السعادة، مصر،  -1
  .512املرجع نفسه، ص  -2
  .562، صاملرجع نفسه -3
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فإنّ ذلك كله ندري أنه جعله اهللا تعاىل أسبابا لتلك األشياء يف ... لسبب كذا أو من أجل كذا
  ».1تلك املواضع اليت جاء النص فيها

أكثر ما بدا فيه االختالف بني أهل الظّاهر، والقائلني به، وهو يف حقيقته  فهو: وأما التأويل  
الصرف عن الظّاهر إىل معان دقيقة خفية يضعها العارفون، وقد اتضح هذا املعىن يف االختالف يف 

﴿: فهم قوله تعاىل الذي يشري إىل مسألة االختالف يف التأويل                

                                                 

                                                         

                                           ﴾2.  

وهكذا اختلف الفريقان من فقهاء الظّاهرية وأهل املذاهب يف االحتكام إىل هذه املبادئ   
والتعامل معها، فكان جوهر اخلالف بني الفريقني يف هذه املسألة قد جر ابن مضاء إىل القول يف 

  .النحو مبا اعتنقه من مذهب أهل الظّاهر يف األصول
وآصرةٌ متينةٌ، ولذلك وجدنا ظالل ثورة فقهاء الظّاهرية   لقد كان بني النحو والفقه نسب  

كابن حزم وأويل األمر من املوحدين من بعده إذ محلوا على الفقه املالكي يف بالد املغرب ورموا به 
غرضا بعيدا، فأحرقوا كتبه، ونكّلوا بِحملَته، وجدنا إذا لثورم صدى عند قاضيهم األول، ابن 

رطيب الذي تولّى بامسهم قضاء اجلماعة وأراد ابن مضاء أن يصانع والَةَ أمورهم يف مضاء الق
محلتهم، فعقدوا اللّواء حلملة أخرى ليست يف الفقه ولكن يف النحو، إِذْ بدا لَه أنّ هذا النحو الذي 

الظّاهرية  أُثر عن املشاركة، قد شرق بألوان القياس والتعليل والتأويل، وهي مبادئ كان مذهب
" الرد على النحاة"يناقضها ويقوم على إبطاهلا، واجتهد ابن مضاء من خالل آرائه النحوية يف كتابه 

وإِني رأيت «يف بيان فساد مذهب النحاة مبغاالم يف النظر واالحتكام إىل الرأي والتأويل، قال 

                                           
  .562، ص األحكام، ابن حزم األندلسيأصول يف اإلحكام  -1
 .07سورة آل عمران اآلية  -2
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ظ كالم العرب من اللّحن وصيانته من قد وضعوا صناعة النحو حلف -رمحة اهللا عليهم–النحويني 
التغيري، فبلغوا من ذلك الغاية اليت أَموا وانتهوا إىل املطلوب الّذي ابتغوا، إالّ أنهم التزموا ما 
يلزمهم، وجتاوزوا منها القدر فيما أرادوه منها، فَتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها واحنطّت عن 

  ».1رتبة اإلقناع حججها

                                           
  .72الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -1
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  )الرد على النحاة(عصر الكتاب : بحث الثالثامل
يف عصر املوحدين وهو من أَزهى العصور اليت مرت على " الرد على النحاة"ألّف كتاب   

األندلس واملغرب من حيث ازدهار احلياة العلمية والفلسفية، ويكفي يف تشخيص ذلك وتصويره 
  .أنه أظلّ ابن طفيل وابن زهر وابن رشد

اسم املوحدين ما جيعلنا نلْفت إىل أنّ هذه الدولة مل تنشأ لغاية سياسية وإنما نشأت وإنّ يف   
، وهو مصطلح )باسم املهدي املنتظر(وقد أنشأها ابن تومرت الذي تسمى . لغاية دينية أو مذهبية

اء ولقن يف أثن اإلسكندريةديين، زار املشرق ودرس على أساتذته يف بغداد ودمشق، كما درس يف 
 الدرس أصول مذهب األشاعرة مثّ عاد إىل وطنه املغرب حيث أخذ ينظّم ثورة واسعة ضد

يف نفوس أهل املغرب فتبعه خلق كثري، وقد بدأ بترتيبهم على  )تومرت(وأثّرت دعوة . 1املرابطني
  .طبقات، ومسى الطّبقة األوىل باسم اجلماعة والثانية باسم املوحدين

من علي الذي يعترب املؤسس  احلقيقي هلذه الدولة فحكم املغرب كلّه مث جاء خلفه عبد املؤ  
من طرابلس إىل السوس األقصى كما تم له ملك معظم جزيرة األندلس وقد لقّب نفسه بلقب أمري 
املؤمنني، وقد وطد عبد املؤمن امللك يف أبنائه من بعده فخلفه يوسف، وكان أَعرف الناس مبا 

لعرب وأحفظهم أليامها ومآثرها ومجيع أخبارها يف اجلاهلية واإلسالم، ويذهب تكلّمت به ا
يوسف ويأىب ابنه يعقوب الذائع الصيت وهو أعظم خلفاء هذه الدولة فقد دوخ فرنج األندلس، 

  .2وكان مثل أبيه مثقّفا ثقافة واسعة وكان يعقد املناظرات للعلماء والفالسفة بني يديه
قع ال نصل إىل عصر يعقوب بن يوسف حتى نرى ثورة املوحدين على وحنن يف الوا  

  .أصحاب املذاهب األربعة يف املشرق

                                           
  .13الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص -1
  .14-15املرجع نفسه، ص  -2
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تولَى يعقوب بنفسه قيادة الثّورة على املذاهب فأمر بعدم التقليد ألي من أئمة املشرق، وأن   
رق كتب املذاهب يعود العلماء إىل األصول وهي القرآن والسنة وقد بالغ يف ذلك حتى أنه أمر حب

  .1بعد أن جيرد ما فيها من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن
كان عصر  )كتاب الرد على النحاة(وقد سقنا ذلك كله لندل على العصر الذي ألّف فيه   

ثورة على املشرق وأوضاعه، يف الفقه وفروعه، وقد كانت دولة املوحدين منذ أول األمر تدعو إىل 
الثورة حىت إذا كان يعقوب رأيناه يأمر حبرق كتب املذاهب األربعة كأنه يريد أن يرد فقه هذه 

الرد على (املشرق على املشرق، وقد تبعه ابن مضاء القرطيب قاضي القضاة يف دولته، فألّف كتاب 
هذا  يريد أن يرد به حنو املشرق على املشرق، أو بعبارة أدق يريد أن يرد بعض أصول )النحاة

النحو، وأن خيلّصه من كثرة الفروع فيه وكثرة التأويل مستنا يف ذلك بسنة أمريه يعقوب، إذ كان 
 .مبذهب الظّاهرية، فذهب حياول تطبيقه على النحو -على ما يظهر–يعجب مثله 

                                           
  .16الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص -1



  

 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني
  أسس ثورة ابن مضاء 

 ير النحوفي تيس
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ا ثورة ابن مضاء وأثر هذه الثورة يف تسهيل النحو ميكن توضيح األسس اليت قامت عليه  
  .العريب خالل املباحث اليت سنعرضها

  

  لغاء نظرية العاملإ: املبحث األول
ما إن يفتح القارئ كتاب الرد على النحاة يف صفحته األوىل إال وجيد الثورة على نظرية   

قصدي يف "يث يقول ابن مضاء العامل النحوي باعتباره من القضايا اليت يستغين النحو عنها، ح
هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنِي النحوي عنه، وأنبه على ما أمجعوا على اخلطأ فيه، 
فمن ذلك إِدعاؤهم أنّ النصب واخلفض واجلزم ال يكون إال بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون 

أن الرفع  ) ضرب زيد عمرا( قولنا بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعربوا عنه بعبارات توهم يف
قال يف  -رمحه اهللا–أال ترى أن سيبويه . الّذي يف زيد والنصب الذي يف عمر إمنا أحدثة ضرب

وإمنا ذكرت مثانية جمار، ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملا حيدثه فيه : صدر كتابه
بىن عليه احلرف بتاء ال يزول عنه لغري شيء العامل، وليس شيء منها إال وهو يزول عنه، وبني ما ي

  .1" فظاهر أن العامل أحدث اإلعراب، وذلك بين الفاسد. أحدث ذلك فيه
فابن مضاء يرى أنّ هذه العوامل جيب أن نستغين عنها، إن أردنا للنحو اليسر والسهولة، 

ية أم لفظية، لذلك واعتربوا أنّ تلك العوامل خطأ وجيب الرجوع عنها، سواًء أكانت عوامل معنو
وأما يف احلقيقة "جيب هدم املقولة وختليص النحو العريب منها، ألن العامل يف رأيه هو املتكلم نفسه 

  2."فالعمل من الرفع والنصب واجلر واجلزم، إنما هو املتكلم ال لشيء غريه. وحمصول احلديث
يرضى أحد من العقالء هذه وبني ابن مضاء أن هذه العوامل ال يقبل ا عقل أو شرع، وال  

وما "العوامل أو تلك املعاين اليت وضعها النحاة ألا ال تستند على حق وال على واقع وما العامل 
، إذ يزعمون أن ضرب عملَ الرفع يف زيد )ضرب زيد عمرا(هذا الذي يقوله النحويون يف مثل 

                                           
 .76-77، دت، ص 2ي، حتقيق الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، بريوت، طالرد على النحاة، ابن مضاء القرط -1
  .77، ص املرجع نفسه -2
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عراب هي لنراهم يذهبون إىل أنّ عالمات اإلوالنصب يف عمرا، وإنّ النحاة ليبالغون يف ذلك حىت 
آثار حقيقية للعوامل، مث هم على ما هو معروف يطيلون بعد ذلك يف بيان شروط هذه العوامل، 
وبيان أنواعها، ومىت حتذف؟ ومىت تذكر؟ وإم ليتورطون يف أثناء ذلك يف مشاكل كثرية ال طائل 

 .1"حتتها وال مربر هلا

ء إىل هجوم من حناة املشرق ومناصري العامل النحوي، فقد وحىت ال يتعرض ابن مضا  
أوضح أنه سبق ذه الفكرة من قبل عامل من أكرب علماء املشرق يف النحو العريب وهو العامل أبو 

عامل لفظي وعامل معنوي : وإمنا قال النحويون: "الفتح بن جين وغريه حيث يقول يف خصائصه
ن لفظ يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمرا قائم وبعضه يأيت ليدرك أن بعض العمل يأيت مسببا ع

عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع املبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع االسم، هذا 
ظاهر األمر وعليه صفحة القول فأما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعلم من الرفع أو النصب واجلر 

لفظي ومعنوي ملا ظهرت آثار فعل املتكلم : ال لشيء غريه، وإمنا قالواواجلزم إمنا هو للمتكلم نفسه 
وقد ساق ابن مضاء دليال على ." 2مبضامة اللّفظ للّفظ أو باشتمال املعين على اللفظ وهذا واضح

وأا سبب رئيس يف صعوبة النحو العريب، هذا الدليل هو باب التنازع، . "فساد نظرية العامل
ة العامل إىل رفض بعض أساليب العرب، ويضعون مكاا أساليب أخرى حيث أدت م نظري

  ."3تسوهلا هلم فكرة العامل

مبدأ التيسري "وقد انطلق ابن مضاء يف نظرية هدم العامل النحوي من مبدأ واحد هو   

وذلك ألنّ هذه النظرية ال دم النحو العريب بل تسهله وتيسره، فنظرية العامل تؤدي ." 4والتسهيل
ىل إثارة حبل بني النحويني ال طائل منه سوى التعب ومضيعة الوقت، وكذلك فهي تأيت بأساليب إ

وصيغ ال تقبلها العربية وترفض أساليب أخرى موجودة فيها، وهي أيضا ال تساعد  على الفهم 
                                           

  .61ص  .ابن مضاء القرطيب ،الرد على النحاة -1
  .77، نفسهاملرجع  -2
  .32، مقدمة احملقق، ص نفسهاملرجع  -3
الثاين، القاهرة، دار غريب للطباعة، / 22لوم اللغة، الد اخلامس، ص التجديد النحوي عند شوقي ضيف، عبد النعيم عبد السالم، جملة ع -4

  .283م، وأبو صاحل وائل، تطور الدرس النحوي باألندلس، ص 2002
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لص الصحيح والسليم للغة العربية، واحلركات االعرابية ومعانيها واهلدف منها، لذلك البد من التخ
منها ألن وجودها فيه صعوبة النحو، وبعد عن مراده األصلي، وهو فهم املعىن املقصود بالطريقة 
السليمة الصحيحة اليت ال تؤدي إىل إخالل يف املعىن، فهذه النظرية تكثر من التأويل وتعدد 

ى أوجه فهذا التأويل قد يكون قريبا أو بعيدا وأحيانا حتمل اللّفظة عل." 1احتماالت التوجيه"
  )البسيط(: اإلعراب املختلفة حسب دورات العامل فيها، فالبيت الشعري املشهور للفرزدق

ــه تكُومــى حضرتــاحلكم ل   مــا أنــت ب
 

ــدل  ــرأي واجل ــيل والذي ال   2وال األص
أوضح مدى فساد قضية العامل، ألن دخول الالّم على الفعل املضارع ال جيوز وهو خطأ، ولكن " 

رأيهم املسبق واعتبار هذا البيت من عصر االحتجاج مل يستطيعوا ختطئة الشاعر بل النحاة ونظرا ل
والبعض اعترب الالّم موصولة " 3.خرجوه على الشذوذ تارة، وعلى الضرورة القبيحة تارة أخرى

مبعىن الّذي، فهل األسهل هذه التخرجيات اليت ال تستند إىل حتليل منطقي معقول، أم نقول للخطأ 
القرآن الكرمي،  -فقط– لو صدر من شاعر حيتج بشعره، فالبعيد عن اخلطأ هو خطأ، حىت

واحلديث الصحيح الوارد يف الصحيحني وابن مضاء ال يرضى ألحد أن يقف يف وجه دعوته، 
العلماء عليها،  ألنه ومن منطلق مذهبه  إمجاعونظريته بضرورة التخلص من العامل حىت ولو كان 

: عترف باإلمجاع الفقهي، ومثله النحوي فهو يقول رأيه برأي ابن جينالظاهري يف الفقه ال ي
إمجاع النحويني ليس حبجة على من خالفهم وقد قال كبري من حذاقهم ومقدم يف الصناعة من "

إمنا  )البصرة والكوفة(اعلم أن إمجاع أهل البلدين : "مقدميهم وهو أبو الفتح بن جين يف خصائصه
ك يده أن ال خيالف املنصوص واملقيس على املنصوص، فإذا مل يعط يكون حجة إذا أعطاك خصم

  ."4يده بذلك فال يكون إمجاعهم حجة عليه

  

                                           
  .69، ص 6، الد 1987آب . نظرية العامل النحوي بني التأييد والنقد، حممود أبو كتة، جملة جامعة بني حلم -1
  .30م، ص 1994/ه1414األنصاري، إشراف مكتب البحوث والدراسات، بريوت، لبنان، دار الفكر،  شرح شذوذ الذهب، ابن هشام -2
  .31، ص نفسهاملرجع  -3
  .82الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -4
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  االعتراض على تقدير العوامل احملذوفة: أوال
الضمائر املستترة يف املشتقات واألفعال أو (فهو يعترض وبشدة على تقدير العوامل احملذوفة   

وقد كان اعتراضه . 1وقد قسمها إىل ثالثة أقسام )احملذوف متعلقات ارورات أو حىت تقدير
عليها بوصفها دليال على فساد نظرية العامل، واختذ ابن مضاء القرآن الكرمي الّذي ال يأتيه الباطل 
من بني يده وال من خلفه، مصدرا أساسيا يف رده على التقدير للعوامل احملذوفة، حيث أن الرسول 

فأنت عندما تقرر أن ." 2من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: "لصلى اهللا عليه وسلم قا
هناك حمذوفا يف القرآن الكرمي فقد خالفت ووقعت يف احلرام، فمن بىن الزيادة يف القرآن بلفظ أو 

  ...معىن على ظن باطل قد تبني بطالنه، فقد قال يف القرآن بغري علم
زيادة املعىن "و. إثباتهيزاد يف القرآن لفظ غري امع ومما يدل على أنه حرام اإلمجاع وأنه ال   

  ."3كزيادة اللّفظ بل هي أحرى ألن املعاين هي املقصودة، واأللفاظ دالالت عليها ومن أجلها
فابن مضاء يف نظريته إىل التسيري يرفض كل تلك التقديرات واحملذوفات ويقف إىل جانب   

وهنا بريز التأثر "لتخيل والظن ال يستند إىل أي دليل، النص اللغوي، فالتقدير يف نظره نوع من ا
." 4باملذهب الظاهري الذي يرفض الزيادة يف النص دون دليل، فالزيادة حرام وال يقبله أهل الظاهر

ومن املضمرات اليت قدرها النحويون ورفضها ابن مضاء نضرب اآليت لنرى أيها أسهل على 
  املضمرات أم األخذ بالظاهر والبعد عن هذه املضمرات؟الطالب أهي التقديرات والتأويالت و

  :ضمار فعل متعد بعد حرف النداءإ -أ
فيها فعل حمذوف تقديره أدعو أو أناد يف حني أن " عبد اهللا يا"إن اجلملة : فالنحاة يقولون  

شاء إىل ابن مضاء يرى أنه ال داعي هلذا التقدير ألنه سيؤدي إىل تغري املعىن وحتويله من أسلوب اإلن
  .أسلوب اخلرب واألسهل لنا أن نعرب دون تقدير أو حتويل

                                           
  .وما بعدها 131بنظر هذه األقسام يف الرد على النحاة، ابن مضي القرطيب، ص  -1
  .رواه الترمذي -2
 .وما بعدها 131حاة، ابن مضاء القرطيب، ص الرد على الن -3
  .131م، ص 1988/ـه1408، دار جمد الوي للنشر والتوزيع، 1معاذ السرطاوي، عمان، ط. ابن مضاء القرطيب وجهوده النحوية -4
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  :إضمار أن بعد الفاء أو الواو -ب
فالنحاة يرون أن الفعل املضارع بعد هذه احلروف منصوب بأن مضمرة، يف حني أن ابن   

تأتينا  ما: "أال أنك إذا قلت: "مضاء ينتقد ذلك ويرفضه ألن فيه نقصا يف املعىن واختالفا يف املراد
أي أن احلديث ال يكون إال مع اإلتيان،  )ما تأتينا فكيف حتدثنا(أحدمها : كان هلا معنيان" فتحدثنا

أي أنك تأيت وال حتدث  )ما تأتينا حمدثا(، والوجه اآلخر ...وإذا مل يكن اإلتيان مل يكن احلديث
عىن من هذين وهذا اللفظ ال يعطي م )ما يكون منك إتيان فحديث(وهم يقدرون الوجهني 

  ."1املعنيني
وهناك من حريه وراعه نصب املضارع تقديرا بعد واو املعية أو فاء السببية واعتباره النحاة   

احملذوفة وقد كاد الرجل أن ميسه اجلنون من ذلك القول فكتب إىل حنوي " أن"لذلك أنه بسبب 
لقيه من عنت يف فهم النحو من حناة البصرة املعاصرين له، وهو أبو عثمان بكر املازين يشكو ما

  )املتقارب(يقول ... ومرادات النحاة
 ــت ــىت ملَلْ ــو ح ــرت يف النح   تفك

 

ــدنَ    والب ــه ــي لَ ــت نفس بعوأَت  
ــحابه   ــرا وأصـ ــت بكـ   وأتعبـ

 

   ــن ــلّ ف ــائل يف ك ــول املس   بط
  فكنـــت بظـــاهره عاملـــا   

 

ــن   ــه ذَا فطـ ــت بباطنـ   وكنـ
  خــال أنّ بابــا عليــه العفــا    

 

  يـــا ليتـــه مل يكـــن ُء للفـــاء 
   ــه ــاب إىل جنبِـ ــواو بـ   وللـ

 

ــن   ــد لُع ــبه ق ــت أحس ــن املق   م
  إذا قلـــت هـــاتوا ملـــا يقـــا 

 

ــأتني   ــك أو تـ ــت يأتيـ   لُ لسـ
ــذا    ــذا ك ــل ه ــا قي ــوا مل   أجيب

 

  "أن"علــى النصــب قيــل إلضــمار  
  فقد كدت يا بكـر مـن طـول مـا     

 

  أن أُجـــن" أن"أفكـــر يف أمـــر  
بية أو واو املعية إذا ليس منصوبا ما، وإن كانتا ظاهرتني بل هو فاملضارع املقترن بفاء السب   

املضمرة، ويف ذلك تعسف بين يأباه حس النحوي العامل بالنحو كصاحب " أن"منصوب بــ 

                                           
  .81الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص -1
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حيث يعكف صاحبه  1األبيات، وكابن مضاء الذي وردت تلك األبيات يف كتابه الذي بني أيدينا
  .النحاة يف هذه القضية، ويف غريها من التقديرات والتأويالتعلى التدليل على فساد رأي 

  :تقدير متعلقات ارورات -ج
يرى أن شبه اجلملة من اجلار وارور ال تأيت خربا أو صفة أو حاال أو صلة، بل هي   

متعلقات مبحذوفات، فمثال زيد يف الدار ورأيت الذي يف داره، أو مررت برجل من قريش، فيزعم 
ن أن قولنا يف الدار متعلق مبحذوف تقديره لزيد مستقر يف الدار، ألم قيدوا أنفسهم النحويو

بقاعدة حنوية الجيب اخلروج عنها، وهي أن حروف اجلر إذا مل تكن زائدة ودخلت على تلك 
األمساء فالبد هلا من عامل يعمل فيها إما أن يكون ظاهرا كقولنا لزيد قائم يف الدار أو مضمرا 

  .لزيد يف الدار كقولنا
. وابن مضاء يرى أن هذه التقديرات من شأا أن تضيف صعوبة إىل النحو العريب وتدريسه  

لذلك البد من التخلص منها واالبتعاد عن التقدير بل واعتبار اجلار وارور يف حمل رفع اخلرب، أو 
جة لزيادة أو تقدير فإذا نصب احلال، وما إىل ذلك ألن هذا أسهل وأيسر وأعم للفائدة، ألنه ال حا

  .2بطل العامل والعمل وال شبهة تبقى ملن يدعي هذا اإلضمار

  :تقدير الضمائر املستترة يف املشتقات -د
زيد (عارض ابن مضاء تقدير الضمري املستتر يف املشتقات، وخالف النحاة يف ذلك، فمثال   

ب، ولتدل على الفاعل غري لتدل على الضر: فكلمة ضارب وضعت ملعنيني مها )ضارب عمرا
املصرح به، وهو يرى أنه ال داعي لتقدير زيد ضارب هو عمرا، ألن ضارب يدل على الفاعل غري 

فيا ليت شعري ما الداعي إىل تقدير زائد لو " )اسم هذا الفاعل(املصرح به، وزيد يدل على امسه 
  ."3ظهر لكان فضال

                                           
  .33الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -1
  .87، ص املرجع نفسه -2
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  :تقدير الضمائر يف األفعال -ه
، ألنه حسب )زيد قام(ن مضاء فكرة استتارة الفاعل مع األفعال يف قولنا وكذلك رفض اب  

الفاعل ال يتقدم والبد للفعل من فاعل، فالفعل : "رأيه، ال داعي هلذا االستتار سوى قول النحويني
يدل على الفاعل داللة لفظية، وحنن نعلم أن الفاعل من صيغة الفعل ولفظه فيعلم فاعله غائب 

فما الداعي إىل التقدير والتأويل أليس اهلدف من الفعل هو . اعله أنا وما إىل ذلكمذكر، وأعلم ف
  "1فإذا كان الفاعل معلوما ومعروفا فما الداعي إىل التقدير والتأويل؟. معرفة احلدث والفاعل

  إلغاء العلل النحوية: ثانيا
. 2اليت أدت إىل وجودهاالعلّة النحوية هي تفسري ظاهرة من الظواهر اللغوية وتوضيح األسباب 

  .علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية: والعلل النحوية على ثالثة أضرب

  وهي اليت يتوصل ا إىل تعلم كالم العرب: العلة التعليمية

، فاجلواب ألنها وأخواا )...إنّ زيدا(بأنّ يف مجلة " زيد"كقولنا ملا نصب : العلة القياسية
ي إىل مفعول، فحملت عليه فأعلمت إعماله ملا ضارعتهضارعت الفعل املتعد.  

  .بعد هذا" إنّ"كلّ ما يعتلّ يف باب : )النظرية(العلة اجلدلية 

، والنوع "العلل األوىل"النوع األول أمساه : ينقسم التعليل يف رأي ابن مضاء إىل نوعني  

أن العلل " العلل الثّواين"و" لل األوىلالع"، فالفرق بني "العلل الثّواين والثّوالث"الثاين أطلق عليه 
األوىل مبعرفتها حتصل لنا املعرفة بالنطق بكالم العرب املدرك بالنظر والعلل الثواين هي املستغىن 

  .3عنها يف ذلك
ومما جيب أن يسقط من النحو، العلل الثواين والثوالث، : "ومما يدعم هذا الرأي قوله أيضا  

ألنه فاعل وكلّ فاعل : مل رفع؟ فيقال )قام زيد(من قولنا  )دازي(وذلك مثل سؤال السائل عن 
كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك : ومل رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: مرفوع، فيقول

                                           
  .206ص .و أصول النحو يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء، حممد عيد.92ص . القرطيبالرد على النحاة،ابن مضاء  -1
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باالستقراء من الكالم املتواتر، وال فرق بني ذلك وبني من عرف أنّ شيئا ما حرام بالنص، وال 
مل حرم؟ فإنّ اجلواب على ذلك غري : ل حكمه إىل غريه، فيسألحيتاج فيه إىل استنباط علّة، لينق

الفرق بني الفاعل واملفعول، فلم : واجب على الفقيه، ولو أُجِيب السائل عن سؤاله بأن تقول له
ألنّ الفاعل قليل ألنه ال : فلم ال تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع املفعول؟ قلنا له: يقنعه، وقال

 فاعل واحد، واملفعوالت كثرية، فأعطي األقل الذي هو الرفع للفاعل، وأعطي يكون للفعل إالّ
األخف الّذي هو النصب للمفعول، ألن الفاعل واحد واملفعوالت كثرية، ليقل يف كالمهم ما 
يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما يستخفّون، فال يزيدنا ذلك علما بأنّ الفاعل مرفوع، ولو جهلنا 

عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوب باستقراء املتواتر، الذي يوقع ذلك مل يضر نا جهله، إذ قد صح
  "1العلم

، فالعلل األوىل يف تلك األمساء هي صفات املنع 2ومثال هذا حديثه عن املمنوع من الصرف  
التعريف والعجمة والصفة والتأنيث والتركيب املزجي والعدل واجلمع الذي ال نظري "من الصرف، 

مث ." 3ه ووزن الفعل املختص به أو الغالب فيه واأللف والنون الزائدتان  املشبهتان ألف التأنيثل
والوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقله، وثقله ألن : "ذكر العلل الثواين بعد ذلك بقوله

وهذه األمساء االسم أكثر استعماال منه، والشيء إذا عاوده اللّسان خف، وإذا قلّ استعماله ثقل، 
  .وغريها أكثر استعماال منها فثقلت، فمنعت ما منع الفعل من التنوين، وصار اجلر تبعا له

وليس يحتاج من هذه إال إىل معرفة تلك العلل إىل تالزم عدم االنصراف، وأما غري : مث قال  
  ."4ذلك ففضل

طقت به العرب، ومن ذلك يتضح حكمه على نوعي التعليل، فالفاعل مرفوع وكفى كذا ن  
وثبت ذلك باالستقراء من الكالم املتواتر، واالسم مينع من التنوين بوصف حالته اليت ورد عليها 
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وهذا الوصف هو العلة األوىل وهي مقبولة، أما غريها فمرفوض، ألنه فضل ال قيمة له : عن العرب
  .رغم أنّ النحاة احتفوا وصفّقوا كثريا لعلل الثواين والثوالث

م العلل إىل ثالثة أقسام، قسم مقطوع به، وقسم فيه إقناع، وقسم مقطوع وقد قس
  .1بفساده
مث قدم هذه األقسام الثّالثة مشروحة بطريقة عملية، قدمها يف أمثلتها مبينا فيها العلّة األوىل   

امة لكن والثانية، ومل حيكم عليها بالقبول أو الرفض تاركا ذلك ملا سبق من رأيه يف العلل الثواين ع
هذه التسمية اليت ساقها هلذه العلل قد تشعر باعترافه بالنوعني األولني املقطوع به، وما فيه إقناع 
وقد يشعر هذا بتناقضه يف رأيه، إذ هناك بعض العلل الثواين اليت ال يعترف ا يف النحو، وجند 

نني التقيا يف الوصل، وليس أنّ كلّ ساك«: حنو 2بكري عبد الكرمي ساق لنا بعض األمثلة يف كتابه
ومل يتركا ساكنني؟ أجاب بأنّ الناطق ال ميكنه : فإن قيل. أحدمها حرف لين فإنّ أحدمها حمرك
يضرب مل : الفعل املضارع يشبهه باالسم، فإن قيل إلعرابالنطق ما ساكنني وكذلك تعليله 

ضمري املؤنث وال نون خفيفة، وال  ألنه فعل أوله أحد الزوائد األربعة، ومل يتصل به: أعرب؟ قيل
فقيل . مل أعربت العرب ما هو ذه الصفة: شديدة وكل ما هو ذه الصفة فهو معرب، فإن قيل

ألنه أشبه االسم، يف أنه يصلح إذا أطلق للحال واالستقبال فهو عام، كما أنّ رجال وغريه من ذلك 
  .»تعليله إلبدال الياء واو يف ميعاد وميزان

مواعيد، (ففاء الفعل واو، ويقال يف مجعهما " وزن"و" وعد"على ذلك أما من  والدليل  
، فأبدل من الواو ياء لسكوا، وانكسار ما قبلها، )مويعد، ومويزِين(ويف تصغريمها  )وموازين

مل أبدل منها ياء ومل تترك على : وكلّ واو سكنت وانكسر ما قبلها، فإنها تبدل ياء، فإن قيل
  ."ألنّ ذلك أخف على اللسان: هلما؟ قيلحا
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تفهم من معىن : غري أننا جند أن هذه التسمية اصطالحية ملظاهر العلة، فالعلل املقطوع ا  
كلّ فعل يف أوله إحدى : "القطع الذي مساه ا، واملقصود به قطع أسئلة السائل بعدها، ومثال ذلك

ر به حذف احلرف الزائد، وكلّ فعل أمر حذف من الزوائد األربع وما بعدها ساكن فإنه إذا أم
ألنّ االبتداء : فلم يترك أوله كذلك؟ قيل: أوله احلرف الزائد فإنه تدخل عليه ألف الوصل، فإن قيل

  ."1بالساكن ال ميكن، وهي ثانية
لع معناه هذه العلّة ما هي إال إعمال للعلّة األوىل، وإذا وردت قطعت شبهة من ال يزال يتط  

  .إىل شيء بعد األوىل
فمعناه إقناع ذهين ألنّ العلل الثواين قد وردت لتعلل ملشاة ذهنية ضعيفة بني : "أما ما فيه إقناع

حكمني، فهذه العلل إقناع بضرورة املشاة، فإن بطلت الضرورة اليت استدعتها انبهار األساس  
التعليل غري "ك مساه ابن مضاء ووجب أن تسقط من النحو لذل. الذهين الذي جاءت من أجله

إنّ الفعل الذي يف أوهلا إحدى الزوائد األربع : ومثال غري البين يف قوهلم: ويف ذلك يقول." 2البني
  .ومل يتصل به ضمري املؤنث وال النون اخلفيفة وال الشديدة فإنه معرب

ما يكتنف به من : ه هيالعلّة األوىل في: ففي هذا املثال الذي قدمه هلذا النوع من التعليل  
  .وصف حالة الفعل املعرب، أما العلة الثانية فهي تلك املشاة للفعل املضارع باالسم

من ختصيص كل منهما بعد عمومه، : وساق ابن مضاء بعد ذلك مستندات تلك املشاة  
  .ودخول الم التوكيد على كل منهما، إىل غري ذلك مما ذكرته كتب النحو

أنّ تلك الضرورة الواهية اليت دعت : رة عقد هذه املشاة مبا قرره منوأورد كذلك ضرو  
يكون فاعال –النحاة اليراد هذه العلّة الثانية هي أنّ االسم على صيغة واحدة وأحواله خمتلفة 

فاحتيج العرابه لبيان هذه األحوال، والفعل إذا اختلفت معانيه اختلفت صيغته  -ومفعوال وغريمها
  .لالسم ملا أعرب ولوال مشاته
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فهي اليت ال قيمة هلا إطالقا، إنها ال ترتبط بالعلل األوىل فتقطع تطلّع "أما العلل الفاسدة   
السائل كالنوع األول، وليس هلا فائدة ذهنية لسد ضرورة مفتعلة كالنوع الثّاين، هي نوع من 

  .وعليه فهي فاسدة ال ضرورة هلا." 1التمرين الذهين يف غري طائل
إن نون ضمري اجلماعة املؤنث إنما : "مثّل ابن مضاء هلذه العلّة بقول حممد بن يزيد املربدو  

أنه أسكن لئال جتتمع أربع : وقال فيما قبلها )يضرِبن(و )ضربن(حرك، ألنّ ما قبله ساكن، حنو 
جل حركات، ألنّ الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فجعل سكون احلرف الذي قبل النون من أ

  ."2حركة النون من أجل سكون ما قبلها، فجعل العلّة معلولة مبا هي علّة له، وهذا بين الفساد
وأخريا جند أن ابن مضاء قد أقر العلّة التعليمية األوىل ألنها ختدم النص اللّغوي ملعرفة صحة   

وذلك ألنه ال حاجة نظمه وطريقة نطقه، أما العلل الثّواين والثّوالث فينبغي أن تسقط من النحو 
  .لناا، كما أنها قد تتجاوز اللّغة لسد ضرورة ذهنية مفتعلة إىل متاهات ال قيمة هلا
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  الدعوة إىل إلغاء القياس: املبحث الثاين
كانت هذه الدعوة من الركائز األساسية يف نظرية ابن مضاء من أجل تسري النحو العريب   

هذه الركيزة يف تيسري النحو على رفض قياس عامل لعامل واخلروج به من بعض تعقيداته، وتقوم 
فالشيء ال يقاس على الشيء إال إذا كان حكمه جمهوال والشيء املقيس عليه "آخر يف العمل، 

  ."1معلوم احلكم وكانت العلة املوجبة للحكم يف األصل موجودة يف الفرع
ل على املنقول إذا كان يف هو محلُ غري املنقو: "وقد عرف ابن األنباري القياس بقوله  

  ."2معناه
إنّ ابن مضاء مل يعمق البحث يف هذا املوضوع كما يف العلة والعامل وإنما تعرض جلزئيات   

  .وخاصة يف إطار حديثه عن التعليل" الرد على النحاة"عنه يف أجزاء متناثرة يف كتابه 
على النصوص اللغوية الواردة األحكام النحوية اليت تصدق : ومعلوم أن القياس النحوي هو  

  .بطريقة واحدة، أخذت منها القاعدة، مث تعمم تلك القاعدة على النصوص اليت مل ترد

  القياس النحوي عند األوائل: أوال
القياس النحوي نشأ مبكّرا يف أحضان الناطقني بالعربية ليكون وسيلة اراة العرب يف   

الثقافات يف الفكر اإلسالمي جعل القياس النحوي كالمهم والنسج على منواهلم ولكن تأثري 
يكتسب صبغة فلسفية وكان من مظاهر هذا التأثري أن أصبح البحث فيه يعتمد على التقسيم 
وختضع للتقنني والتحديد، فاعتىن النحاة باملصادر اليت يصح عليها القياس كما عنوا بترتيب أمهيتها 

  .حسب الزمان واملكان
ألوائل مبعاين خمتلفة، يف طليعتها احلكم أو القاعدة املطردة املستنبطة من وورد القياس عند ا

كالم العرب، كرفع الفاعل أو نصب املفاعيل وما إىل ذلك، وهو ما يسميه ابن مضاء بالعلل 
األول، وهذا ما ال يدفعه ابن مضاء نفسه بل يرى أنه ينبغي أن تكون الغاية اليت يقف عندها وال 

                                           
  .137الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -1
  .203م، ص 2006/ـه1426االقتراح يف علم أصول النحو، السيوطي، تعليق حممد ياقوت سليمان، دار املعرفة اجلامعية، دط،  -2
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أن مثة صور القياس جتري جمرى التفسري، وتبني الصالت ما بني خمتلف الظواهر  إال"يتجاوزها 
النحوية واستنباط القوانني اجلامعة اليت تنتظمها، وهذا إن أقل ظهورا من الصورة األوىل، فإنه يعترب 

  ."1إىل حد قليل امتدادا هلا ومتاما، وإن كان يهم العلماء أكثر مما يهم املتعلمني
ياس مبعىن االنتهاء إىل إجازة شيء مل يؤثر عن العرب أم تكلّموا به، مثل ذهاب وأما الق

األخفش واملازين إىل جواز تعدية أفعال العلم والظّن إىل ثالثة مفاعيل بزيادة اهلمزة يف أوائلهما، 
يف النداء، نظرا إىل حملّها، فهذا ما يكون موضع ] أي[وكالذي ذهب إليه أيضا من جواز تابع 

ظر،واألشياء اليت انتهى إليها بعض النحويني يف هذا الباب قليلة ، وال كبري شأن هلا، وأكثر ن
ومداره ما ذكرناه منتظم وخمتلف الظواهر يف  )القياس التفسريي(أعماهلم يف باب القياس، إمنا يف 

  .قوانني جامعة تنتظم يف ما تناثر منها

  موقف ابن مضاء من القياس: ثانيا
فليس يف رأيه عنه "ابن مضاء مل يكن ذا نفس طويل يف موقفه من القياس  والظاهر أن  

تقليب الفكرة ومواجهة احتماالا كما فعل يف آرائه األخرى عن العامل والتأويل مثال، فقد ذكر 
الرد "رأيه يف القياس عرضا أثناء حديثه عن التعليل، كما أن له جزئيات عنه متناثرة بني دفيت كتابه 

  ."2، فإذا أضيف هذا لذاك، اتضحت فكرة تقريبية عن رأيه يف ذلك املوضوع"نحاةعلى ال
ولقد اختلفت أقيسة البصريني والكوفيني وسائر املدارس األخرى، ويعزى هذا االختالف   

إىل املناهج اليت اتبعها كل فريق، بيد أن ابن مضاء يرفض كل قياس ال يؤيده االستعمال اللغوي 
ولعل هذا املوقف املغاير نابع من ثقافته ومنسجم مع مواقفه من "ه النصوص، املطرد وال تدعم

هذا قد انصرفوا عن األصول اليت قام عليها بناء النحو كلّه وهو يرى بأن النحاة بصنيعهم 
  .3االستعمال السوي للّغة

                                           
  .155ت، ص -د- ط-س يف النحو، مىن إلياس، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دالقيا -1
  .33م، ص 1989، عامل الكتب، 4أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث حممد عيد، القاهرة، ط -2
  .104ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العريب، بكري عبد الكرمي،ص -3



  ري النحويسأسس ثورة ابن مضاء يف تالفصل الثاين                                                              

 32 

ريه، مادامت حركات اإلعراب تقود بالدرجة األوىل إىل املتكلم نفسه وال شيء غ"إذ إنه   
  .1فلماذا تلجأ إىل هذه األقيسة البعيدة الشاذة

القياس النحوي والقياس العقلي، أما النوع األول فلم : أما فكرة ابن مضاء من معنييها  
فمثال يف التنازع : يتعرض له ابن مضاء نصا لكن يعرف رأيه فيما ورد يف كتابه من جزئيات عنه

الباب إال الفاعل واملفعول وارور، وهنا معموالت فإن قيل النحويون مل يذكروا يف هذا : قال
كثرية على مذهبهم كاملصادر والظروف واألحوال، واملفعوالت من أجلها، واملفعوالت معها 

  والتمييزات، فهل تقاس على املفعوالت أن ال تقاس؟
  :وقد أجاب عن ذلك بعد ان حبث عن كل هذه املعموالت بقوله  

وخالصة ." 2هذه على املسموع إال أن يسمع هذه كما مسع يف تلك واألظهر أال يقاس شيء من"
ترتبط ارتباطا أساسيا بفكرته عن النصوص "ذلك أن فكرة ابن مضاء حول هذا النوع من القياس 

اللغوية، فهو جييزه إن ورد له من النصوص ما يصححه، وهو يرفضه إذا مل ترد له نصوصا 
  ."3تؤيده

إال أن يسمع يف هذه كما ( فعول به يف التنازع رفض ذلك ففي قياس املعموالت على امل  
أما القياس العقلي فقد واجهه بصراحة، مبينا أن النجاة مل يتحروا الدقة يف هذا ). مسع يف تلك

النوع من القياس، وذلك ألم حيملون األشياء على األشياء دون أن تكون هناك صلة كاملة بني 
ية أخرى يدعون يف ذلك أم تابعون للعرب، وأن العرب أرادت األمرين، هذا من ناحية ومن ناح

  .ذلك
إن الدعوة إىل إلغاء القياس هي بالتايل دعوة مبطنة إللغاء العلل مرة أخرى، وهذه الدعوة   

  .من شأا أن تسهم جبزء ليس باليسري يف تيسري النحو العريب وتسهيله

                                           
  .86الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص -1
 .116٬115ص. املرجع نفسه -2
 .87أصول النحو العريب يف نظر النحاة، ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، حممد عيد، ص -3
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  العملية وإلغاء غريالدعوة إىل إلغاء التمارين : املبحث الثالث

  :كل ما ال يفيد نطقا

  :الدعوة إىل إلغاء التمارين غري العملية: أوال
دعوة أخرى من أجل التيسري والتسهيل يف جمال النحو العريب، يف دعواه إىل إلغاء كل   

. التمارين غري العملية اليت أثقلت النحو بعلل وأقسية ال طائل حتتها سوى اجلهد واخلالف والتعب
  .رى ابن مضاء أنه إذا أردنا أن نسهل حنونا العريب ونعيده إىل جمده األوللذلك ي
ابن من البيع على " فيجب أن خنلصه من هذه التمارين اليت ضرب هلا مثال من قول النحاة   

فيبدل من الياء واو االنضمام ما قبلها، ألن النطق ا ) بيع(أصله ) بوع(مثال فُعلَ فيقول قائل 
  .د ساق ابن مضاء حجج النحويني يف هذه القضية وأوضح فسادهاوق."1ثقيل

بوع (وأنها ال حاجة لنا ا سوى التمرين فيها ال فائدة فيه، فأي فائدة نفيدها من صيغة "  
إن : اليت مل تأت عن العرب، واليت لسنا يف حاجة إىل استعماهلا؟ وإن ابن مضاء ليقول) أو بيع

  .2لفصيحة الصحيحة، فكيف ذا املظنون املستغىن عنهالناس عاجزون عن حفظ اللغة ا
ومن هذا املنطلق دعا ابن مضاء إىل إلغاء التنازع واالشتغال وختليص النحو منها فقول   
على التعليق بالثاين، و على التعليق باألول وأعلمت ) أعلمت وأعلمين زيد عمرا منطلقًا(النحاة 

إا ال جتوز ألنه مل : "و ما إىل ذلك من األسئلة اليت قال عنها."3وأعلمنيه إياه زيدا عمرا منطلقا
وقياسها على األفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد، ملا فيه . يأت هلا نظري يف كالم العرب

  ."4من اإلشكال بكثرة الضمائر والتأخري والتقدمي
اهر اجلرجاين يف صدر وقد سبق ابن مضاء ذا االحتجاج على التمارين فنجد عبد الق  

فإن بدأوا بذكر : "كتابه دالئل اإلعجاز أن أنكر ما أنكره معاصروه يف النحو وحكى أقواهلم بقوله

                                           
 .138، صالقرطيبالرد على النجاة، ابن مضاء  -1
 .44، املقدمة صاملرجع نفسه -2
 .98املرجع نفسه، ص -3
 .99املرجع نفسه ، ص -4
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مسائل التصريف اليت يضعها النحاة للرياضة والضرب من متكني املقاييس يف النفوس كقوهلم كيف 
  1."تبين من كذا وكذا

  .2املسائل و كذلك ابن جين عقد فضال يف الغرض من هذه  
وال خيفى على دارس النحو ما يالقيه الطالب من عنت ومشقة يف استيعاب هذا العلم   

وعلى حد قولنا نرى بأن ابن مضاء أراد تيسري النحو بشنه محلة على نظرية العامل، وتأثره  مبذهب 
  .الظاهرية وهم أكثر ما يكرهون التأويل يف اللغة وهي عندهم غاية

ومما ينبغي : "لفاظ اليت يرجى صياغتها وتوليدها على أوزان غريها قالففي املفردات واأل  
وساق كثريا من االفتراضات اليت حياول املعلمون من ."3)ابن كذا مثال كذا(أن يسقط من النحو 

خالهلا تدريب املتعلم على استعمال األوزان واألقيسة، ولكنها تريده لبسا، وثورته خلط بني ما هو 
  .ا هو مبتدع مصنوعأصيل مسموع، وم

وأما حكم األمثلة واجلمل اليت تصنع على أمثلة القواعد املطردة، فدعا أيضا إىل طرحها   
  .ألنه مل يأت هلا نظري يف كالم العرب

واحلقيقة أنّ هذه التمارين ال تدعوا إليها ضرورة وإنما هي أثر من آثار االجتاه التعليمي يف   
بني عمل الباحث وعمل املعلم، على أن هذه التمارين قد فتحت  الدراسة النحوية وينبغي أن نفرق

بابا شغل النحاة كثريا يف القرون املاضية وهو باب األلغاز واألحاجي وقد ألّفوا فيه ونظموا وشغلوا 
الناس وقامت بينهم بسببه اخلالفات، ولكن ليس يف ذلك من فائدة ترجى إال أن يكون لعبا باللّغة، 

  .د اعتقدوا أم أَدوا واجبهم، وأنه ليس بعدما وصلوا إليه زيادة ملستزيدوكأنّ النحاة ق
إن دعوة ابن مضاء القرطيب إىل ختليص النحو من التمارين غري العملية تعد ركيزة أساسية   

من أحد ركائز نظريته الداعية إىل ختفيف النحو وتسهيله على الناس، حىت يستطيعوا حفظه وحفظ 

                                           
 .22و21م، ص1999ودالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين حتقيق د، حممد التنجي، .41، ص القرطيبالرد على النجاة، ابن مضاء  -1
 .44٬41ص.املرجع نفسه  -2
 .44ص .املرجع نفسه -3
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ة وهذه الدعوة تسهم يف هذا التسهيل املنشود الذي طالب به ابن مضاء وسخر كلّ اللغة الفصيح
  .جمهوداته من أجله ومن أجل حتقيقه يف ميدان النحو كما هو يف ميدان الفقه اإلسالمي

  الدعوة إىل إلغاء كل ما ال يفيد نطقا: ثانيا
بدعوة عامة جلية متثلت  ختم ابن مضاء القرطيب نظريته الداعية إىل تسهيل النحو وتيسريه  

يف وجوب أن يسقط من النحو االختالف فيما ال يفيد نطقا كاختالفهم يف علة رفع الفاعل 
  .1ونصب املفعول، وسائر ما اختلفوا فيه مما ال يفيد نطقا

تلك كانت خامتة دعوة ابن مضاء أَجملَها يف سطور معدودة، دعا فيها إىل حذف كلّ   
  .ملفيد احملقق للغرض املرجو وهو تعلّم النحو وحفظه وتطبيقهزائد واإلبقاء على ا

                                           
 .141الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -1
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  املساندة لرأي ابن مضاء 6-7)خالل القرنني (آراء بعض حناة األندلس : املبحث األول

  

  :)ـه521ت (رأي ابن السيد البطَلَيوسي 
كان ابن السيد من أشهر حناة األندلس يف القرن السادس، ومن أكثرهم إنتاجا، وأغزرهم   

تأليفا، وقد صرح ابن السيد عن موقفه من إقحام النحاة للمنطق يف جماالت علم النحو، وذلك ألنّ 
هجوما النقاش، ولذلك فقد أعلن عليهم وهذا اإلقحام جير على النحو ويالت التعليل واجلدل 

فقلت له أنت تريد أن تدخل صناعة املنطق يف «: ورفض إدخال املباحث املنطقية يف النحو، فقال
... صناعة النحو، وصناعة النحو تستعمل فيها جمازات ومسامحات ال يستعملها أهل املنطق
أثور وصناعة النحو ينبغي البعد ا عن صناعة الفلسفة، والوقوف ا عند كالم العرب امل

  1»...عنهم

وقد ظهر موقف ابن السيد من كثرة التعليل، وفساد هذا التعليل، من خالل أبيات شعرية،   
أجاب عنها حول لفظة ال بأس حيث بين فساد هذه العلل، وما ينتج عنها من خالف أَملَّ 

  2 )الطّويل(: الطّالب، وأبعده عن مقصده، فقال
ــ  شــال و ــه املق ــروا في ــد أَكْثَ   تتواوقَ

  
ــوا      مرأَبو رِينــاظ ــوا الن ــى أَنْ أَملُّ   إِلَ

  وأَكْثَروا مـا قَـالُوه مـا فيـه طَائـلٌ       
  

ــ   ــنملقَارِئــ ــالم املُنمــ   ه إِالَّ الكــ
   

  :)ـه528ت (رأي ابن الطراوة 
د حيث أنه كان يع 3لقد عرِف عن ابن الطّراوة أنه تفرد بآراء خالف فيها مجهور النحاة  

املعىن هو األساس يف لسان العرب، فهو الذي حيكم يف اجلملة وإذا عرف اإلنسان املعىن فال داعي 
إذا فهم املعىن فارفع ما «: للغوص يف متاهات اإلعراب وهذا ما نقله عنه ابن أيب الربيع إذ يقول

                                           
  م، 2002، جامعة آل البيت، األردن، )رسالة ماجستري غري منشورة( النحو العريب، عبري حممود شريف داود دور شروح األلفية يف تسيري -  1

  .38ص 
  .121، ص3م، ج1975األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية،  -  2
  .197م، ص 2000اء واحملدثني، حسن مخيس امللخ، دار الشروق، القاهرة، نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدم -  3
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قيود العلّة فهذا الكالم دليل واضح على حتلّل ابن الطّراوة من بعض  1».شئت، وانصب ما شئت
 النحوية ونظرية العامل فهو يعتقد أنّ اإلنسان جيب عليه أن مييز الصحيح من اخلطأ يف الكالم فَقَد

موافقة ملا مسع عن العرب وليست ابتداعا وجتديدا "نحا سمات العرب يف كالمهم، فاللّغة عنده 
  2."واختراع قياس ومجالً مل تسمع من قبل

إليها ابن الطّراوة يف ترك التعليل والقياس قضية املضارعة بني االسم  ومن األمثلة اليت دعا  
إن ما فاض فيه «: والفعل املضارع، حيث أنكر ما قاله النحاة حول هذه القضية وعده باطال فقال

النحويون من املضارعة بني أمساء الفاعلني واألفعال، ووجوب العمل واإلعراب باطل ال وجه 
منوع عن الصرف كانت الدعوة أوضح وأكثر تبيانا، حيث أنه طعن على ويف باب امل 3».له

زعموا أنّ «: النحاة يف علل املمنوع من الصرف وبني فساد رأيهم فيما ذهبوا إليه من تعليل فقال
مصروفة وقد اجتمع فيها ثالث علل مما مينع  )أرملة(وزن الفعل العلّة والتأنيث والصفة، وهذه 

أنّ التعريف علّة، ألنّ املعرفة بعد النكرة قد صار ثانيا من هذه اجلهة ومل حيتجوا الصرف، وزعموا 
من التعريف إالّ باالسم العلم وقد بينا وبينوا أنّ تعريفه قبل تنكريه فال يصري ثانيا من هذه 

  4».اجلهة

مثلة بني إن كالم ابن الطراوة السابق واضح جلي يف طعنه على النحاة يف العلل، فضربه األ  
سبب فساد عللهم وأقسيتهم ويرى الدكتور حسن امللخ أنّ آراء ابن الطّراوة لو وصلت إلينا 

ابن –كاملة، لكانت دليال على ثورته على جوانب من نظرية التعليل والعامل والقياس فقد دعا 
نف كتابا يف فهو كثري اخلالف ملا عليه النحاة وقد ص"إىل ختليص النحو من آثار املنطق  -الطراوة

  5."الرد على سبويه وعلى الفارسي وعلى الزجاجي، ورد الناس عليه، ورموه عن قوس واحدة

                                           
  .262، ص 1م، ج1989البسيط يف شرح اجلمل، أبو احلسني عبيد اهللا بن أمحد ابن أيب الربيع، دار الغرب اإلسالمي ببريوت،  -  1
  .197نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، حسن مخيس، ص : ينظر -  2
فصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف االيضاح، ابن الطراوة سليمان بن حممد األندلسي، حتقيق حامت صاحل الضامن، عامل الكتب، اإلرسالة  -  3

  .49م، ص1996، 2بريوت، ط
  .97رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف االيضاح، ابن الطراوة، ص  -  4
  .199عريب بني القدماء واحملدثني، امللخ، ص نظرية التعليل يف النحو ال: ينظر -  5
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وقد أخذ ابن مضاء فكرة رفض العامل والثّورة عليه من أستاذه غري املباشر ابن الطّراوة   
ائه النحوية وعرف عن ابن الطراوة اجلرأة يف آر"الذي هو أستاذ السهيلي الذي أخذ عنه ابن مضاء 

وحماربته للتقليد واجلمود، وقد تكون هذه العالقة ذات أثر كبري يف تفكري ابن مضاء النحوي وما 
  1."جاء به من جديد يف هذا امليدان

  )هـ581 ت(رأي أيب القاسم السهيلي 
استمد السهيلي نظرته إىل التعليل من خالل أستاذه ابن الطراوة، فالسهيلي قد هاجم نوعا    

العلّة النحوية هجوما عنيفا وضيق دائرة التعليل، حيث أنه اشترط يف العلّة الطّرد والعكس من 
 2»اللّغة الصحيحة هي املطردة املنعكسة اليت يوجد ا احلكم بوجودها ويفقَد بفقداا«: فقال

  وقد ساق على ذلك دليال شرعيا حول علّة اإلسكار يف اخلمر
قضية التعليل دورها يف ختليص النحو من بعض العلل ما ساعد  لقد كان آلراء السهيلي يف  

على تسهيله وتيسريه على الطّلبة، وإن كانت تلك اآلراء نظرية يف بعضها فال أحد ينكر تأثريها 
على النحو، وخصوصا أا جاءت شديدة اللهجة، فهو يبين بوضوح أنّ تلك العلل فاسدة وجيب 

من موقف ابن مضاء القرطيب الداعي إىل  -على األقل–قترب نظريا ختليص النحو منها، فالسهيلي ا
وقد ظهر ذلك يف معرض حديثه . 3التخلّص من العلل الثواين والثوالث رغبة يف التيسري والتسهيل

وهذا الباب لو قصر على السماع ومل يعلِّلُوه «: عن العلل يف باب املمنوع من الصرف إذ يقول
العرب النتفع بنقلهم، ومل يكثر احلشو يف كالمهم، وملّا تضاحك أهل العلوم  بأكثر من النقل عن

وتعليلهم هلذا الباب . )أضعف من حجة حنوي(: من فساد تعليلهم حىت ضربوا املثل م فقالوا
يشتمل على ضروب من التحكم وأنواع من التناقض وفساد يف العلل، ألن العلّة الصحيحة هي 

  4».نعكسة اليت يوجد احلكم بوجودها، ويفقد بفقداااملطردة امل

                                           
  .46م، ص 1988/ـه1408، 1ابن مضاء القرطيب وجهوده النحوية، معاذ السرطاوي، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط -  1
  .20، ص 5أمايل السهيلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي األندلسي، حتقيق حممد إبراهيم البنا، القاهرة، ط -  2
  م،2002أبو علي الشلوبني وأثره يف الدراسات النحوية، حسنات إميان عبد اهللا، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، األردن،  -  3

  .183ص 
  .19-20أمايل السهيلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي األندلسي، ص  -  4
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ويلحظ من كالم السهيلي السابق رفضه للعلل الفاسدة اليت تسبب أنواع التناقض وجيب   
  1.االستغناء عنها ألنها سبب يف تعقيد النحو على الطّلبة

  :)ـه659ت (خروف ابن رأي 
ابن خروف ألّف كتابا يرد به على  ذكر لإلمام جالل الدين السيوطي يف بغية الوعاة أن  

ترتيه القرآن عما ال :"ابن مضاءحيث ثار األخري على حنو املشارقة يف كتابه الذي مل يصلنا وهو 
ترتيه أئمة النحو عما نسب إليهم من اخلطأ "، فألّف ابن خروف كتابه املسمى "يليق بالبيان

هو يوحي لنا أنّ ابن خروف كان متأثرا باملذهب فكالم السيوطي السابق إذ أخذ جمردا ف 2"والسهو
ولذلك رفض العلل الثواين والثوالث، وأخذ بالعلّة األوىل 3الظّاهري الذي ساد األندلس حينذاك

أما رده على ابن مضاء فنابع . اليت البد للمتكلّم منها، واليت ال تتعارض مع العقل واملنطق السهل
النحو العريب الذي كان يراه يف خطر نتيجة ثورة ابن مضاء  من فكرته حول كتاب ابن مضاء على

وكذلك عارض فكر ابن . القرطيب، حيث ظنه ينادي بالقضاء على النحو وختليصه من حمتواه العام
ومن ذلك  4مضاء يف قضية العامل النحوي لذلك نراه يتذكر عوامل جديدة غري اليت عرفها النحاة

وعلى  5الظروف أو اجلار وارور الواقع خربا للمبتدأ هو املبتدأ نفسه أَجازته أن يكون العامل يف
الرغم من ابتكار ابن خروف لعوامل جديدة يف النحو إال أنه كان يرى ضرورة التخلّص من 
املناقشات واجلدل الذي ال طائل حتته، وال فائدة منه، سوى أنه يضيف إىل النحو تعقيدا فوق 

ابن خروف ودعا إىل تسهيل النحو على الطّلبة، فهو يورد مناقشة بني  تعقيد، وهذا ما رفضه
الفارسي والزجاجي مث نراه يعلق على هذه املناقشة، وهذا أسلوب متبع عنده، فهو إن رأى شيئا 

                                           
 -ايسيسكو–ولد أباه، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثّقافة تاريخ النحو يف املشرق واملغرب، حممد خمتار  -  1

  .251م، ص 1996/ـه1417
  ..323ص .1ج. املكتبة العصرية، صيدا، بريوت. تح حممد أبو الفضل إبراهيم,بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي -  2
      م، 1993، 2وي خالل القرن السابع هجري، عبد القادر رحيم اهلييت، جامعة قاريونس، بنغاري، طخصائص املذهب األندلسي النح -  3

  .191ص 
م، 1982تطور الدرس النحوي باألندلس، وائل أبو صاحل، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة أم القرى، اململكة السعودية،  -  4

  .280ص
  .98مج، ص  2دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، , جلوامع يف علم العربية،جالل الدين السيوطيمهع اهلوامع شرح مجع ا -  5
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، وقد أورد ابن خروف تلك املناقشة يف كتابه 1من تلك املناقشات أوردها يف كتبه وعلّق عليها

مسعت أبا إسحاق : أفعوا يف الوقف والوصل، أبو علي: وطيء تقول«: فيقول )تنقيح األلباب(
ألنه رجوع إىل ما فَروا منه، وذلك أنهم قلبوها يف الوصل : ينكر أفعى من الوصل بالياء، وقال

وميضي يف ذكر هذه القصة اخلالفية اليت سببها هو التعليل إىل أن يعلّق عليها ... ألف فرارا من الياء
قلت وهذه جعجعة وال طحن فيا ليت شعري مىت كانت الياء يف أفعى ونظائرها عند : "لقولبا

هؤالء ألفا مث ردوها ياء أيف النوم أم يف اليقظة؟ وهو مل ينطقوا ا يف الوصل والوقف إالّ بالياء، ومل 
يان يف بعض يقلبوها وإنما فعلوا ما فعلوا يف الوقف ملكان االستراحة وقطع النفس فقصدوا الب

وما كالم ابن خروف وتعليقه على تلك املناقشة  2».والتخفيف يف بعض وما ذكره ال معىن له
ووصفها بأا جعجعة إالّ دليل ال يقبل الشك أو اللّبس بالسخرية من كالم السابقني وإقحامهم 

ف بني النحاة، جاء للتعليل، وبالتايل اجلر حنو اخلالف، ورفضه هلذا التعليل وما ينجم عنه من خال
  .من باب رغبته يف التسهيل والتيسري على الطّلبة يف تعلّم علم النحو

  3 )ـه680ت (رأي ابن الضائع 
يعد ابن الضائع من كبار حناة القرن السابع اهلجري الذين ال يرضون بالعلل النحوية حني   

م النحو اليسر والسهولة بعيدا عن تكون سببا يف اخلالفات والتقديرات اليت ال تفيد، وهو يريد لعل
هذه اخلالفات وتلك التقديرات اليت تدخل متعلّم النحو يف متاهات ومسائل فرضية ال حاجة له 

  .ا

                                           
  .373االجتاهات النحوية يف األندلس، السيد أمني، ص  -  1
مية وجلنة احلفاظ على تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب، علي بن حممد ابن خروف، تح خليفة حممد خليفة بديري، كلية الدعوة اإلسال -  2

  .138م، ص1995، 1طرابلس، الطبعة  -ليبيا–التراث اإلسالمي 
ن إماما هو علي ابن حممد بن يوسف اإلشبيلي، املعروف بابن الضائع، ولد يف إشبيلية ودرس العربية واملنطق والفقه، إالّ أنه اشتهر بالنحو، وكا -  3

ت، أشهرها تعليق على كتاب سيبويه وشرح له، وشرح على مجل الزجاجي، تويف يف غرناطة سنة يف العربية وعلومها، صنف الكثري من املصنفا
م، 2000/ـه1421، 1، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، جمد الدين الفريوزي أبادي، تح حممد املصري، دار سعد الدين، دمشق، طـه680

  .169، ص )نقحها وتوسع فيها حسان أمحد راتب املصري(
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وقد أورد ابن الضائع رأيه يف تلك العلل واملناقشات والتقديرات يف كتابه الذي شرح فيه   
واآلراء الكثرية يف املسألة الواحدة مث يعلق  كتاب اجلمل للزجاجي فكان يورد أحيانا تلك اخلالفات

عليها ويبني رأيه بكل وضوح فيها، وسنذكر لذلك مثالني لتلك التعليالت واخلالفات اليت أوردها 
  .وبعد ذلك رأيه فيها

اإلعراب «: أول تلك األمثلة جاء يف تعريف اإلعراب واخلالفات اليت وردت يف ذلك  
مل فأمين اهللا صوت الضمة يف آخره الذي أوجبه اإلبتداء هو صوت يف آخر الكلمة يوجبه العا

اإلعراب، وقد رد األستاذ أبو علي الشلوبني هذا الرسم على ابن طلحة بأنه قد ال يكون صوتا أال 
حذف الصوت وكذلك السكون حذف  1ترى أن اجلزم يف األفعال املعتلّة ويف األمثلة اخلمسة

حكم يف آخر الكلمة : در ليس بصوت فأصله األستاذ فقالصوت احلركة وأيضا فاإلعراب املق
فكالم ابن الضائع السابق يوضح لنا أنّ النحو جيب   2»فاحلكم يعم هذه كلها: يوجبه العامل قال

أن خيلو من تلك التعليالت واخلالفات اليت ال تسهم يف تيسري النحو على املتعلم، فهو يريد أن يبقى 
ن يرغبون فيه ولكنهم رغبوا عنه بسبب تلك التعليالت واخلالفات اليت هي النحو للمتعلّمني الذي
  .هذيان ال فائدة منها

أما املثال اآلخر الذي يوضح أنّ ابن الضائع كان رافضا للتعليل والتعمق يف مسائل النحو 
 حني علّق على ما ذكره ابن عصفور من أن املصدر )شرح مجل الزجاجي(فهو ما جاء يف كتابه 

إن املصدر يذكر إن كان جنسا بالنظر إىل شخصه ... «: يذكر والفعل ال يذكر، قال ابن عصفور
أنّ تذكري ضرب بالنظر إىل أنه يراد به : وترك أصول الوضع ومدلول الفعل جنس فال يذكر، وزعم

   3».املرة

                                           
 .األمثال اخلمسة، األفعال اخلمسة -  1
  .199، ص1شرح مجل الزجاجي، علي بن حممد ابن الضائع، دار الكتب، ج -  2
  .179املرجع السابق، ص -  3
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اء، وعرج وكما هو حاله يف مثل هذه القضية فقد ذكر صنوف التعليالت اليت أوردها العلم
وهذا «على خالفام حول هذه املسألة، وختم جيشه عن هذه التعليالت وتلك اخلالفات بقوله 

  1».تعمق وشيء ال حيتاج إليه

ومن خالل هذين املثالني نلحظ أنّ ابن الضائع كان يقبل التعليل الذي يكون حلكمة   
  .ويرفض ذلك التعليل الذي يكون بعيدا عن إدراك املتعلّمني

  

  :)ـه745ت (ي ابن حيان األندلسي رأ
هو حممد بن يوسف بن حيان أثري الدين أبو حيان الغرناطي، كان واسع الثقافة واالطالع   

وخري مثال ما قيل فيه قول . كالفارسية، والتركية، واحلبشية وغري ذلك: يكتب بلغات متعددة
أقطار األرض غريه يف حياته، وله وأما النحو فهو إمام الناس كلهم فيه، مل يذكر معه يف «: املقري

كان أبو حيان مالكيا مث  2».اليد الطوىل يف التفسري واحلديث وتراجم الناس وطبقام وحوادثهم
ومع ذلك فهو يصرح بأنه من احملال أن يعود عن املذهب  3أصبح ظاهريا وبعدها تشفع مبصر

ال تزال عالقة يف ذهنه ويرفض فاملذهب الظاهري وآراء إمامه ابن حزم . الظاهر من علق بذهنه
  .االستغناء عنها، ومن تلك اآلراء رأيه يف النحو العريب وتعليالته وعوامله وغري ذلك

   به صمل يدع أبو حيان النحوي إىل ما دعا إليه ابن مضاء من إلغاء العامل يف النحو، ولكن
واالبتعاد عن التعليالت غري دعوته على ضرورة ترك اخلالفات الناشئة عن هذه النظرية، ونبذها 

كما أنه رفض القياس وطرح له بديال هو السماع والنقل املأثور الذي هو أَجدى هلم  4املفيدة
والنحويون مولعون بكثرة التعليل، ولو كانوا يضعون مكان التعاليل «: وأنفع لذلك فهو يقول

وتنقيحات على زعمهم  احلكم الواحد، ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على بعض يف ذلك،
                                           

 .179، ص1شرح مجل الزجاجي، علي بن حممد ابن الضائع، دار الكتب، ج -  1
  .3، ص 1968ت، دار صادر، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري، بريو -  2
، وينظر ظهر اإلسالم، 185-186الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين شهاب الدين أبو الفضل، بريوت، دار اجليل، ص  -  3

  .3م، ص1982، 6أمحد أمني، القاهرة، مكتبة ضة مصر، ط
  .39، ص1984أبو كتة حممود، جملة جامعة بني حلم، الد الثالث، آب أثر املذهب الظاهري يف منهج أيب حيان األندلسي،  -  4
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يف احلدود، خصوصا ما صنعه متأخروا املشارقة على مقدمة ابن احلاجب فنسأم من ذلك وال 
فالتعليل ال جيدي شيئا مقابل السماع الذي حيقق العلم وحيصل  1»حيصل يف أيدينا شيء من العلم

  .التعليالت الفائدة املرجوة لذلك نراه ينفر من تعليالت حناة املشرق وإسرافهم يف هذه
لقد تأثر أبو حيان برأي الظاهرين حيث عدوا السؤال عن سبب شيء وضع يف اإلسالم   

، فهو عد اللّغة العربية من الوضعيات اليت ال متيل إىل تعليل أو إتيان سبب يف أي ظاهرة 2بأنه حرام
ج فيه إىل تعليل إنه من باب الوضعيات العربية ففي احلقيقة ال حيتا«منها، فقال عن علم العربية 

هكذا، " زيد قائم"كما ال حيتاج يف علم اللغة إىل تعليل، فال يقال مل جاء هذا التركيب يف قولك 
؟ فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه، ويهزأ من حاكيه فضال عن ...كما ال مل يقال للعني بالطّرف

  »3مستنبطه، فهل كلّه تعليل من الوضعيات، والوضعيات ال تعلل

موقف أيب حيان من قائد الثورة على العلل النحوية، وزعيم مدرسة التسهيل، ابن مضاء أما   
القرطيب فيظهر لنا مدى تأثره مبذهب الظاهر الذي قام على أساس التسهيل والتخفيف يف النحو 
والفقه على السواء، فأبو حيان قد أعجب بابن مضاء وأشاد مبا دعا إليه من ضرورة التخلص من 

لقد اطلعت على مجلة من األلسن، كلسان الترك، ولسان الفرس، «: والتعليل فهو يقولالعلل 
ولسان احلَبش وغريهم، وصنفت فيها كتابا يف األحكام اليت اشتملت عليها ال حتتاج إىل تعليل 
أصال، وأنّ كلّ تركيب كلّي حيتاج فيه إىل نص من السماع، وأا ال يدخلها شيء من األقيسة، 

ومل أر أحدا من املتقدمني نبه على إطراح هذه . قال من ذلك ما قاله أهل ذلك اللسانوإمنا ي
فإنه  )املشرق يف النحو(التعاليل إالّ قاضي اجلماعة اإلمام أبا جعفر أمحد بن مضاء صاحب كتاب 

 طعن على املعللني بالعلل السخيفة ورد عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك وكان ابن مضاء من

                                           
، تصوير دار األضواء، تح سيدين جالزر، اجلمعية الشرقية األمريكية منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي،  -  1

  .230ص  م1947 ، 1نيوهافمن كونكتيكي، ط
  .92-114هـ، ص1345، 1كام، أبو حممد على ابن حزم، مصر، مكتبة اخلاجني، طاإلحكام يف أصول األح -  2
  .230منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، حممد بن يوسف األندلسي، ص  -  3
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مقرئي كتاب سيبويه واملُعتنِني بطريقته، وكان من آخر من ختمت م املائة السادسة من علماء 
  1»هذه امللَّة رمحه اهللا

وخنتم كالمنا عن التعليل عند أيب حيان بأنه نفر من التعليل النحوي وحاول أن خيفّف من   
و أخذ من املذهب الظاهري ما يتماشى مع فه  تغلغله إىل النحو يف جوانب ال فائدة مرجوة منها،

التذييل والتكميل يف شرح التسهيل «منهجه ورغبته يف تيسري النحو وتسهيله وما اختصاره لكتاب 
فجاء كتابه ارتشاف الضرب جامعا . إالّ دليال على رغبة يف نفسه من أجل التيسري والتسهيل

وكذلك موقفه من التعليل  2.»لتدليل والتعليلألحكام التذييل والتكميل، عارية إال يف النادر من ا
  .كان مبنيا يف األصل على رغبته يف التسهيل والتيسري لطالب عصره وأهل زمانه

                                           
  .230-231، ص بن مالك، حممد بن يوسف األندلسيمنهج السالك إىل ألفية ا -  1
  .198جري، عبد القادر رحيم اهلييت، صخصائص املذهب األندلسي النحوي خالل القرن السابع ه -  2
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  مواقف من ثورة ابن مضاء: املبحث الثاين
الرد على "على الرغم من اهلزة الكبرية اليت أحدثها ابن مضاء القرطيب من خالل كتابه   

من  - إال إملاما–العريب وأدواته إال أن أفكاره مل تلق االهتمام وااللتفات يف منهج النحو " النحاة
ورمبا كان جتاهلهم هلا يف نظرهم هو ردهم عليها، فلم يعر صنيع الشيخ أدىن . النحاة القدامى

صورة من صور التعليق أو املواجهة، غري ما كانوا يبدونه من االمتعاض من هذا االجتراء على 
النحاة واخلروج على أصوهلم ومنهجهم، وقد كانت جرأة ابن  مضاء معهودة معروفة بني أكابر 

هذا التطاول واالجتراء، يف كتاب مساه  )ـه609ت(حناة عصره، ولذلك رد عليه ابن خروف 
حنن «: ، وملا بلغ ذلك ابن مضاء اعتاظ وقال"ترتيه أئمة النحو عما نسب إليهم من اخلطأ والسهو:

  1»ألكباش النطاحة وتعارضنا أبناء اخلرفانال نبايل با

واحلق أن ابن مضاء كان قد مجع يف كتابه، وأعلن عن انتقادات خافتة صدرت عن كثري   
الذي رفض العوامل يف متعلقات  )ـه207ت (من النحاة إىل نظرية النحو العريب، من لدن الفراء 

حممد (شتغال، واعترب حممدا يف قولك الظرف واجلار وارور وتقدير العامل احملذوف يف باب اال
، إىل حناة الكوفة الذين كانوا يعولون كثريا على السماع، 2 )أكرمته(مفعوال به للفعل  )أكرمته

وحيتجون على التضييق يف عصور االحتجاج، حمترمني النص اللغوي، إىل ابن جين ورأيه املتميز يف 
  .العامل

يف مواجهة مجيع من خالفوه متحديا كلّ ما كان مجع ابن مضاء كل ذلك ورفع به عقريته   
قد أحاط بالنحو من القداسة، ورأى يف نفسه القدوة على قول ما مل يستطع قوله غريه فكان يردد 

  .3خلّ الطّريق ملن يبين املنار به وأبرز بربزه حيث اضطرك القدر: دائما
إلعجاب وخصوصا أولئك أما احملدثون فقد تلقوا صنيع ابن مضاء بكثري من احلماسة وا  

الذين محلوا لواء جتديد منهج الدرس النحوي يف هذه العصور املتأخرة، فقد رأوا فيه أول من نادى 

                                           
  .203، ص2بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي، اجلزء -  1
  .وما بعدها 196املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص -  2
  .75البيت جلرير يف الديون، والرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، ص  -  3
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بأن ال قداسة لرأي بشر، وأن كالم النحاة يؤخذ منه ويرد، فكان أول هؤالء املعجبني، الدكتور 
وتعريفهم ا، حيث قام  شوقي ضيف الذي كان له الفضل يف إخراج آراء ابن مضاء إىل الناس

، إذ وجد يف آراء ابن مضاء اليت عبر عنها، مدخال لدعوته "الرد على النحاة"بتحقيق كتابه 
وما من ريب أن من يقرأ «: قال. الصرحية إىل وجوب جتديد النحو وختليصه من أعالق الفلسفة

يان على التسهيل حيس كتابا مطوال يف النحو كشرح السريايف، على كتاب سيبويه، أو شرح أيب ح
أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غري عملية، 

فتهحنو : ومن أجل هذا نثين على هذا الصوت األندلسي الذي انبعث من القرن السادس للهجرة ي
  1».األقيسة والعلل والتمارين غري العملية يف النحو

س فرحية أحد هؤالء أيضا فقد نبه إىل سبق ابن مضاء يف منهجه يتور أنكما كان الدك  
يظن أصحاب املنهج الوصفي احلديث يف الغرب «الوصفي علماء أوروبا دعاة هذا اإلجتاه فقال 

وعندما ... وقد قيض يل أن أحتدث يف حلقام عن ابن جين. أم اكتشفوا شيئا عظيما مستحدثا
كانت الدهشة أشد وأعظم، فإن " الرد على النحاة"البن مضاء القرطيب تكلمت عن كتيب صغري 

  2».هذين اللغويني يعتربان حبق مؤسسي املنهج الوصفي

لقد كان ابن مضاء ميثل الثورة يف التمايز بني حنو املشرق واملغرب، وذا شد نظر الدارسني إىل أنّ 
حو اليت كانت مدار البحث واالستقصاء يف مثّة اجتاها حنويا ميكن أن يكون قطبا من أقطاب الن

  .البصرة والكوفة وبغداد، هنالك يف اجلهة األخرى جهة املغرب واألندلس

                                           
  .44مضاء القرطيب، ص الرد على النحاة، ابن  -  1
  .86، ص1973نظريات يف اللغة، أنيس فرحية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، سنة  -  2
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وبعد أن قمنا بعرض دراستنا حول ابن مضاء واسهاماته يف تيسري النحو العريب، نرى أن 
  :كاآليتنسجل يف حبثنا املتواضع ما توصلنا إليه من نتائج كانت 

  .ابن مضاء شخصية هلا مكانة علمية عالية 1-
الرد على "رفض ابن مضاء القرطيب للعلل النحوية والدعوة إىل ترك نظرية العامل يف كتابه  2-

  .متأثرا بدعوة أستاذه ابن حزم الظّاهري املذهب" النحاة
على ما ال ينطق يف النص  ضرورة التزام النص كما نطقه املتكلّم، وال حيق ألي كان الزيادة 3-

  .تقديرا أو تأويال
  .من أبواب النحو )االشتغال والتنازع(دعوة ابن مضاء إىل حذف بايب  4-
  .اعتراضه على العلل الثّواين والثّوالث ألنها تثقل النحو 5-
  .دعوته إىل إسقاط التمارين النحوية 6-
  .رفضه للقياس العقلي وقبوله لقياس النحو 7-
  :عتماده يف كلّ ما سبق على أمرين هامني مهاا 8-

  .التنبيه على ما أمجع النحاة على اخلطأ فيه -أ
  .حذف ما يستغين النحوي عنه - ب
  .من بني ما توصل إليه أيضا على أنّ املتكلّم هو الّذي حيدث اإلعراب 9-

وا إىل ترك التعليل تلى ابن مضاء أبو حيان النحوي والسهيلي وابن خروف وغريهم ممن دع 10-
فقط عند  وما ينتج عنه من خالف وجدل وكانت تلك الدعوة عملية وقولية عند البعض، وقولية

  .البعض اآلخر
ومهما  يكن من أمر، فإننا نبقى عاجزين على أن حناكم املنظومة الفكرية القدمية مبنطق   

و ذيب قواعد اللّغة وتيسريها، لساين حديث، ويبقى ابن مضاء من األوائل الذين شقّوا الطريق حن
 . ويظلّ كتابه الصغري احلجم، العظيم الفائدة نواة حقيقية لفكرة تيسري النحو على امتداد التاريخ
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 قائمة املصادر املراجع

  .برواية حفص القرآن الكرمي
  احلديث النبوي الشريف

. مكتبة الكليات األزهرية.دتح طه عبد الرؤوف سع النظائر، جالل الدين السيوطي،واألشباه  1-
  .م 1975

عامل .أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، حممد عيد 2-
  .م4.1989ط. القاهرة . الكتب

 5.1389ط.القاهرة.حممد البنا تح.أمايل السهيلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي األندلسي 3-

  .م1969 /ـه
مطبعة . تح أمحد حممد شاكر.ام يف أصول األحكام، ابن حزم األندلسياإلحك 4-

  .ـه1328.مصر.السعادة
  .م1959.القاهرة.دار العروبة. تح مازن املبارك. اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزجاجي 5-
دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، .القرطيب وجهوده النحوية، معاذ السرطاوي ءابن مضا 6-
  .م1988/ـه1408. 1ط
. بكري عبد الكرمي ديوان املطبوعات اجلزائرية.وموقفه من أصول النحو العريب ن مضاءاب 7-

  .م1982. اجلزائر
  .م1964. دار العلوم .البحث العلمي.السيد أمني . االجتاهات النحوية يف األندلس8-
دار املعرفة . اقوت سليمان تعليق حممد ي. االقتراح يف علم أصول النحو، جالل الدين السيوطي 9-

  .م2006/ـه1426 ط، اجلامعية، د
. تح أبو الفضل إبراهيم. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي 10-

  .م1998. 1ج. بريوت. املكتبة العصرية
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ار سعد د. تح حممد املصري. جمد الدين الفريوز أبادي. البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة 11-
  ).نقحها وتوسع فيها حسان أمحد راتب املصري.(م2000/ـه1.1421ط.دمشق. الدين
منشورات املنظمة اإلسالمية والعلوم .تاريخ النحو يف املشرق واملغرب، حممد خمتار ولد أباه 12-

  .م1996/ـه1417 .إيسيسكو. والثقافة
  .م1959.بريوت . سالتقريب حلد املنطق، ابن حزم األندلسي، حتقيق إحسان عبا 13-
تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب، على ابن حممد بن خروف، تح خليفة حممد خليفة  14-

. ليبيا. كلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ على التراث اإلسالمي. بديري
  .م1.1995مج.1ط.طرابلس

  .م1967دا، بريوت، املكتبة العصرية، صي. احلركة اللغوية يف األندلس، مطلق ألبري حبيب 15-
خصائص املذهب األندلسي النحوي خالل القرن السابع اهلجري، عبد القادر رحيم اهلييت،  16-

  .م2.1993يونس بنغازي ط جامعة قار
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين شهاب الدين أبو الفضل، بريوت،  17-

  .دار اجليل
  .م1999.القهار اجلرجاين، تح حممد التنجي دالئل اإلعجاز، عبد 18-
الرد على النحاة، ابن مضاء القرطيب، تح الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة،  19-

  .1982 ، د ت  2بريوت،ط
رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف اإليضاح، ابن الطراوة سليمان بن حممد  20-

 .2،1996 الكتب، بريوت، طعامل. األندلسي، تح حامت صاحل الضامن

  .شرح مجل الزجاجي، على بن حممد بن الضائع، دار الكتب 21-
شرح شذوذ الذهب، ابن هشام األنصاري، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر،  22-

  .م1994/ـه1414 بريوت، لبنان ، 
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دار الفكر العريب، الضروري يف صناعة النحو، حممد ابن رشد، تح منصور على عبد السميع،  23-
  .م2002، 1ط

  .م6،1982ظهر اإلسالم ، أمحد أمني، مكتبة ضة مصر، القاهرة، ط 24-
فجر األندلس، دراسة يف التاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي إىل قيام الدولة، مؤنس حسني،  25-

  .م1959 الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة، 
  .ت.د.ط.د. اس، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائرالقياس يف النحو، مىن إلي 26-
  .1976. 3املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف، مصر،ط 27-
  .1954 مراتب العلوم، إبن حزم األندلسي، تح إحسان عباس، القاهرة،  28-
القاهرة، . املغرب يف حلى املغرب، ابن سعيد، تح شوقي ضيف، دار املعارف 29-

  .م1،1964،ج2ط
منهج السالك على ألفية ابن مالك، أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي، تصوير دار  30-

  .م1947 ، 1األضواء، تح سيدين جالزر، اجلمعية الشرقية األمريكية نيوهافمن كونكتيكي، ط
 . م1980من تاريخ النحو ، سعيد األفغاين، مكتبة الفالح، الكويت ،  31-
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 :امللخص

سائل الفقه عارفا بأصوله، حافظا للغات، بصريا بالنحو، مجع ابن مضاء بني علوم متنوعة، كان ذاكرا مل
جمتهدا يف أحكام العربية، ومما عرف به أيضا هو ثورته على النحو ودعوته وطموحه إىل إقامة حنو جديد وفق تصوراته 

م األسس اليت ومن بني أه.ومذهبه املتبع، وقد اتضح ذلك جليا يف مؤلفاته أمهها وأبرزها هو كتابه الرد على النحاة
قامت عليها ثورته يف مؤلَّفه هي إلغاء نظرية العامل واعتراضه على العوامل احملذوفة، مث دعوته إىل إلغاء القياس ، 

وبالرغم من كلّ إسهاماته . يفيد نطقا، وأيضا دعوته بضرورة إلغاء التمارين غري العملية ال ومطالبته بإلغاء كل ما
  .لكنها القت اهتماما كبريا من احملدثني دماء،وصفت ثورته بالعقم لدى الق

  

Résumé: 
Ibn Modaa a combiné différentes sciences, tout en citant les questions au 

« Fiqh » en se référant à ses origines, entretenant les langues, respectant la 

grammaire, avec diligence sur les dispositions de la langue Arabe. Ce qui l’a 

caractérisé c’est sa révolution sur la grammaire comme son appel et ambition vers 

une nouvelle grammaire selon ses perceptions et sa doctrine suivie, ce qui est évident 

dans ses œuvres tel que la plus important : « réponse aux grammairiens ». 

L’un des plus importants principes de sa révolution c’est l’annulation de la théorie du 

facteur et son opposition aux facteurs supprimés et puis appeler à annuler la masure 

ainsi que tout ce qui est inutile, et en dépit de toutes ses contributions, sa révolution a 

été décrite de l’infertilité au sein des anciens, mais a reçu une grande attention chez 

les modernes.  

 

Abstract: 

IBN Modaa gathered between different sciences, in which he mentioned 

philogy issues, knew its origins, and memorized different languages. He was familiar 

with grammar. and diligent in language rules, among the things he was known for 

was his revolution towards grammar , and his invitation and ambition to construct 

new grammar according to his concepts and beliefs he follows ,this was clearly 

obvious through his works ,his book (Repling to Grammarians ) was the most 

important one. Among the important basis his revolution stood on in his work was 

abolishing the theory of the operator and objecting on the evaluation of the deleted 

operators, plus to abolishing the grammatical explanations ,then, his invitation to 

cancel syllogism and unscientific exercises ,in addition to every thing that his not 

beneficial in phonetics. Despite this his revolution was described to be sterile among 

ancients, but it received huge interest from modernists. 


