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ملخص البحث
مهم ًة؛ تنبعث من ظاهرة التأثري املتبادل بني
ُ
يطرح هذا البحث مشكل ًة معرفي ًة ّ

ّ
وتتلخص
هيمنا منها جهة (تأثري الفقه يف النحو)،
علمي( :الفقه) و (النحو) ،وما ّ

املجردة ،أو
يب حيتكم إىل اللغة
هذه املشكلة يف التساؤل اآليت ذكره :هل النحو العر ّ
ّ

املوجهة؟ بمعنى ّ
النحوي حينام ينظر إىل اللغة املراد استنباط
أن
حيتكم إىل اللغة
ّ
َّ
الفقهي؟
بتجرد ،أو ينظر إليها من منظاره
القاعدة النحوية منها ،ينظر إليها ّ
ّ

توصل الباحث إىل ما يأيت بيانه:
وبعد التدقيق يف متن النحو العريب وتارخيهّ ،

ّ
لتوجه التفكري آنذاك برضورة
إن التداخل بني علمي (النحو) و(الفقه) كان نتيجة ّ
الثقافة املوسوعية ،ولطبيعة النظر إىل النحو عىل أنه من العلوم اخلادمة لعلوم

أن التداخل املعر ّ
وتوصل إىل ّ
يف مهم يف إنضاج العلوم وفتح منافذ القراءة
الرشيعة.
ّ
فيها ،ولوال ذاك ملا دعت املناهج يف عصورنا احلديثة إىل رضورة انفتاح احلقول

املعرفية عىل بعضها ،فام جرى بني العقليتني النحوية والفقهية من تالقح متبادل،
ٍ
يمثّل حالة وعي مبكرة لرضورة االنفتاح ال حال َة ٍ
سلبية كام وصفها بعض
خلط ،أو

الباحثني .فض ً
ال عن ّ
ومتنو ًعا،
أن أثر الفقه يف النحو مل يكن حمدو ًدا ،بل كان امتداد ًيا،
ّ

بدأ بالتفكري التصنيفي منذ مرحلة التأسيس مم َّث ً
ومر
ال بـ (املدارس النحوية)ّ ،
النحوي ،وختم بتعدّ د األوجه اإلعرابية التي أضحت
باملصطلح ،وبعث باخلالف
ّ

النحوي ،وتأثريها يف املعاين الرتكيبية.
ظاهرة ال خيتلف اثنان عىل حضورها يف الفكر
ّ

وخلص البحث إىل ّ
املجردة؛ ذلك
يب للغة َّ
أن احلاكمية يف النحو العر ّ
املوجهة ،ال للغة َّ

ّ
أن الثقافة والسيام الفقهية ذات تأثري يف طريقة التفكري ،والتوجيه ،والتحليل ،فال
ويتجرد.
للنحوي أن ينسلخ عن ثقافته،
يمكن
ّ
ّ
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ABSTRACT
The present paper manipulates an important epistemic case
pertinent to a phenomenon of interaction between theology and syntax:
the impact of theology on syntax. The problem runs into an inquiry: Does
Arabic syntax consult sheer language or the target language? That is to
say; when syntax scrutinizes a language from which a grammatical rule
could be inferred; does it scrutinize such a rule in an abstract way or a
theological one?
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 ...مدخل ...
اجلرمي (ت  )#225أنه قال «أنا مذ ثالثون ُأفتي الناس
يروى عن أيب عمرو
ّ

تصب  -عىل حسب
النص تساؤالت كثرية،
يف الفقه من كتاب سيبويه»( .)1يثري هذا ّ
ّ

مصب واحد؛ يتمثّل بـ :حقيقة التداخل بني املعارف ،ومن َث َّم امتزاج
اعتقادي  -يف
ٍّ
النتائج بأكثر من صنف معر ّ
نص
النحوي يف
نشم تداخل
ّ
الفقهي من ّ
يف ،بحيث ّ
ّ

النحوي
الفقهي يف
نشم منه تداخل
ّ
اجلرمي السابق ذكره ،ويمكن أن نقول :إ ّننا ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ولعل سبب ذلك التداخل راجع إىل:
أيضا،
املوسوعية التي يتصف هبا علامؤنا األقدمون.
 .1طبيعة
ّ

املعرفية يف خدمة
بأهنا «علوم خادمة»؛ بمعنى وظيفتها
 .2اتصاف علوم العربية ّ
ّ
الرشيعة وفهم نصوصها املقدّ سة.

جليا يف كثري من نصوص
لذلك جتد التأثري املتبادل بني احلقلني مرصو ًدا رصدً ا ًّ

املؤلفني؛ إذ يقول د .سعيد جاسم الزبيدي« :وليس هناك ّ
شك يف تأ ّثر النحاة
الفقهي»( ،)2عىل حني يعود هذا التأ ّثر ليؤ ّثر
املتأخرين بتقسيامت الفقهاء للحكم
ّ

رجوعي ،إذ يرى د.عيل أبو ملحم أنه قد كان« :والكالم يف
يف مؤثره جمدّ ًدا؛ بنح ٍو
ّ

معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبن َيا عىل علم اإلعراب ،والتفاسري مشحونة

والكسائي والفراء وغريهم من النحويني
بالروايات عن سيبويه واألخفش
ّ
البرصيني والكوفيني ،واالستظهار يف مآخذ النصوص بأقاويلهم والتشبث بأهداب
فرسهم وتأويلهم»(.)3
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يعود سبب هذا التأثري املتبادل إىل «حقيقة التداخل بني املعارف» التي أرشنا

ّ
يتم الوقوف عندها وقو ًفا
إليها يف
مستهل حديثناّ ،
لكن معطيات هذا التأثري مل ّ

حتقيقيا ،يكشف عن آثاره يف العقلية العربية والسيام النحو ّية منها ،وما بعثته
تدقيقيا،
ًّ
ًّ

يب عىل مدى تارخيه ،وينظر بعض الباحثني إىل هذا
من تبعات يف مسرية النحو العر ّ

التداخل نظرة سلبية؛ إذ يعدّ ه الدكتور عيل أبو املكارم مثلبة؛ ألنّه «مظهر من مظاهر
النحوي»(.)4
املنهجي يف البحث
اخللط
ّ
ّ

وللوقوف عىل هذه اإلشكالية سننظر يف عمق املشكلة ،ومعطياهتا يف تاريخ

يب ،بعيدً ا عن سلبيتها أو إجيابيتها؛ ّ
ألن احلكم عىل قيمتها سل ًبا أو إجيا ًبا
النحو العر ّ

يرشح عن متابعة ما ينبعث عنها.
مشكلة البحث:

يطرح هذا البحث مشكلة معرفية مهمة تنبعث من ظاهرة التأثري املتبادل بني

ّ
وتتلخص
هيمنا منها جهة (تأثري الفقه يف النحو)،
علمي (الفقه) و (النحو) ،وما ّ

املجردة،
يب حيتكم إىل اللغة
هذه املشكلة يف التساؤل اآليت ذكره :هل النحو العر ّ
ّ

النحوي حينام ينظر إىل اللغة املراد استنباط
املوجهة؟ بمعنى أنّ
ّ
أو حيتكم إىل اللغة َّ

جيرنا هذا
بتجرد،أو ينظر إليها من منظاره
القاعدة النحوية منها ،ينظر إليها ّ
الفقهي؟ ّ
ّ
التساؤل إىل تساؤل آخر :يمثّله قولنا :هل احلاكمية يف النحو للغة؟ أو هناك حاكمية

النحوي االستنباطية للقاعدة؟
أخرى تؤثر يف توجيه عقلية
ّ
حماولة اإلجابة:

اختلف الباحثون يف اإلجابة عن هذين التساؤلني ،فمنهم من ذهب إىل ّ
أن

احلاكمية للغة فحسب ،مساندً ا بذلك الوجهة التي تعتقد باالحتكام إىل اللغة
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املوجهة ،يف بعض
املجردة( .)5عىل حني أ ّيد بعضهم فكرة االحتكام إىل اللغة
َّ
ّ

املواضع النحوية؛ لتكون احلاكمية بذلك لغري اللغة حينها ،كحاكمية العقيدة
ومقوالت علم الكالم؛ بحيث «كانت هذه احلقائق الكالمية سب ًبا يف تأويل كثري من

الظاهري ما يتعارض مع احلقائق التي
النصوص القرآنية ،تلك التي تفيد بمعناها
ّ

جتوزّ :
أن من أسباب التأويل
قال هبا علامء الكالم ،بحيث يمكن أن نقرر دون كبري ّ
مالحظة االعتبارات العقدية الدينية ّ
النص بالرشوط
بغض النظر عن مدى وفاء ّ
األساسية لرتكيب اجلملة العربية :إعرا ًبا ،وبنا ًء ،وتطاب ًقا ،وترتي ًبا»(.)6

النحوي شأنه يف التعامل مع النصوص؛ ليستنبط منها ما يقيم
أ ّما أنا فأقول :إنّ
ّ

به عود حقله املعر ّ
أي إنسان يف تعامله مع نتاجاته،
يف :أعني القواعد النحو ّية ،شأن ّ
ّ
تتحكم بسلوكه.
فمن غري املمكن أن ينسلخ عن ثقافته التي

فالثقافة هي «أسلوب احلياة يف جمتمع ما بام يشمله هذا األسلوب من تفصيالت

ّ
أي:إن الثقافة هي التي حتدّ د زاوية نظر اإلنسان
ال حتىص من السلوك اإلنساينّ»()7؛

ّ
التحكم يف ترتيبها إىل سلسلة أولوياته،
لألشياء ،وحتدّ د قيمتها يف اعتقاده ،بل يصل

مهم جدًّ ا من الثقافة العا ّمة لإلنسان.
والفقه جزء ّ

يتجرد من ثقافته الفقهية يف توجيهه للنصوص،
للنحوي أن
لذلك ال يمكن
ّ
ّ

ّ
ويتخىل عنها يف تأسيسه للقواعد ،أو إبداء رأيه فيها؛ وعليه أجد للثقافة الفقهية

النحوي تفوق حاكمية اللغة ،فاللغة لوحدها ال تكون
حاكمية ضاغطة عىل ذهنية
ّ
توجهها بالثقافة الفقهية.
موج ًها له ،عىل قدر ُ
ّ

يب ،فاألحكام
ونلحظ ذلك التوجيه من اخلطوط التأسيسية للنحو العر ّ

النحوية عىل سبيل املثال جاءت متأثرة بالثقافة الفقهية؛ ليؤسس عليها منهج
بحثهم ،ودرسهم املعر ّ
«قسم
جليا عند
يف بنحو عام ،ونجد ذلك ًّ
السيوطي الذي ّ
ّ
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ً
مستنبطا هذا التقسيم مما ورد يف كتب النحويني ابتدا ًء من كتاب
النحوي
احلكم
ّ

اهتم به
سيبويه ...وهذه التقسيامت واحلدود والفروع والتنظيم والتبويب الذي ّ

السيوطي سواء يف ذلك ما جاء يف كتابه االقرتاح يف علم أصول النحو أو يف املزهر
ّ
تنبه عليها لدراسته علم الفقه
يف علوم اللغة وأنواعها أو يف األشباه والنظائر إنام ّ

هيتم به الفقهاء واألصوليون وحاول تطبيقه عىل منهج التأليف
وتنبه عىل ما ّ
وأصوله ّ
النحوي»(.)8
والدرس
ّ

وبعد تدقيقنا يف هذا التداخل املعر ّ
يف بني علمي النحو والفقه ،وجدنا مالمح

ذكرا:
التأثر والتأثري موزّ عة عىل اآلثار اآلتية ً
األثر الك ّ
يل :املدارس النحو ّية:

ترفيا ،بل كانت نتيجة معطيات
مل تكن املدارس النحو ّية يف النحو العر ّ
يب معطى ًّ

ثقافية فرضتها حاجة التصنيف عىل أسس دقيقة ،ذلك املعطى الذي أضحى سمة
ّ

للعقلية البرش ّية يف العرص احلديث؛ إذ ّ
يؤكد علامء املناهج
العلمي
من سامت التفكري
ّ
ّ
وفالسفة العلمّ :
أن حتديد هوية احلقول املعرفية يستند إىل جمموعة من الضوابط؛

عمليا يف حتديد موقع ّ
أ ّ
كل علم من
مهها :ضابطة التصنيف التي تسهم إسها ًما
ًّ
املعرفية(.)9
منظومة العلوم الكربى؛ ليتحدَّ د يف هدهيا وظيفة احلقول
ّ
ّ
ويؤكد التوصيف السابق ّ
عقلية تقليد ّية ،بل
عقلية
ّ
النحوي العر ّ
يب مل تكن ّ
أن ّ

عمليةِّ ،
ذهنيا
توظف
عقلية
كانت
ِّ
املوجهات الثقافية يف ترتيب متوهنا الفكرية؛ ًّ
ّ
ّ
وتأليفيا.
ًّ

يب ،املدارس النحو ّية؛ إذ
التصنيفية
العقلية
أهم أمثلة
ّ
للنحوي العر ّ
وواحدة من ّ
ّ
ّ

ٍ
ً
أصولية؛
منضبطا بضوابط فكر ّية
سمت واحد ،بل كان
مل يكن النحو جامدً ا هبا عىل
ّ
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ٌ
التنوع املثري إىل ّ
يعرفها النحاة:-
النحو
أن
َ
ويعود ذلك ّ
صناعة ،والصناعة –كام ّ
«العلم احلاصل بالتمرن ،أي إنّه قواعد مقررة وأدلة ،وجد العامل هبا أم ال»(.)10

مؤس ًسا عىل مدرستني أساسيتني؛ مها :مدرسة الكوفة،
لذا جتد النحو العر ّ
يب َّ

تأسس عىل أصوله؛ أي :أصول
ومدرسة البرصة( ،)11اللتني انطلقتا من فكر
فقهي ّ
ٍّ

الفقه ،فللنحو أصول ً
أيضا هي أصول النحو ،ومن هذا التداخل املمتدّ كانت
املدارس النحوية كاملدارس الفقهية خمتلفة بأصوهلا ال بتفاصيلها.

نحوهيا؛ ّ
ألن املنطلق
فقهيها و
ّ
وهذا ال يمنع من وجود مشرتكات بني املدارسّ ،

واحد يف ّ
يب عند
كل واحد منهام؛ أعني :الشارع املقدّ س عند الفقهاء ،والناطق العر ّ

النحاة؛ لذا جتد بينهام مشرتكات كثرية ،واختالفات ليست بالقليلة ً
أيضا.

أوليا لثالثية التوافق بني البرصيني والكوفيني
حسان جر ًدا ًّ
وقد قدّ م الدكتور ّمتام ّ

ذكرا(:)12
واالختالف بينهام ،فكانت عىل األصناف اآلتية ً
أو ًال :أصول مشرتكة بني املدرستني:

 .1قد حيذف اليشء ً
تقديرا.
لفظا ويثبت
ً

 .2ما حذف لدليل فهو يف حكم الثابت.
 .3ال حذف إال بدليل.

 .4اخلفض من خصائص األسامء.

الترصف من خصائص األفعال.
.5
ّ

 .6استصحاب احلال من أضعف األدلة.

 .7جيوز أن يثبت لألصل ما ال يثبت للفرع.

 .8ال جيتمع عامالن عىل معمول واحد.
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 .9رتبة العامل قبل رتبة املعمول.

 .10جعل الكالم عىل ما فيه فائدة أشبه باحلكمة من محله عىل ما ليس فيه فائدة.
ثان ًيا :أصول برصية ال يرضاها الكوفيون:
 .1املصري إىل ما له نظري يف كالمهم أوىل من املصري إىل ما ليس له نظري.
 .2حذف ما ال معنى له أوىل.

 .3ال جيوز اجلمع بني عالمتي تأنيث.
 .4ال جيوز إضافة اليشء إىل نفسه.

 .5إذا ركب احلرفان بطل عمل كل منهام منفر ًدا.
 .6ال جيوز ر ّد اليشء إىل غري أصل.
 .7األصل يف األسامء أال تعمل.

 .8جيري اليشء جمرى اليشء إذا شاهبه من وجهني.

 .9املعمول ال يقع إال حيث يقع العامل.

ثال ًثا :أصول كوفية يرفضها البرصيون:
 .1كثرة االستعامل جتيز ترك القياس واخلروج عن األصل.
 .2اخلالف يعمل النصب.

 .3كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون ً
حاال للمعرفة.

 .4حروف احلروف كلها أصلية.
 .5احلذف ال يكون يف احلرف.
 .6احلمل عىل اجلوار كثري.

 .7كثرة االستعامل جتيز احلذف.
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 .8األصيل أقوى من الزائد عند احلذف.
 .9املفرد من املبنيات إذا أضيف أعرب.
 .10احلرف الساكن حاجز غري حصني.

فاملدارس النحو ّية ،أثر ك ّ
يب «وواضح أن االستدالل
يل من آثار الفقه يف النحو العر ّ

عىل الطريقة اإلسالمية بنوعيه (الفقهي والنحوي) استدالل طبيعي مبارش غري
صوري ،وأنه حتى مع استعامل بعض املصطلحات املنطقية مثل (العكس) فإن
ّ
ولعل من املالحظ ّ
أن هذه األدلة
الفكر يف النهاية غري الفكر والتطبيق غري التطبيق،

األخرى راجعة يف النهاية إىل السامع أو إىل القياس .فأوهلا وهو االستقراء راجع

إىل السامع ألن املسموع عن العرب هو الذي جيري عليه االستقراء .وبقية األدلة

املذكورة راجعة إىل القياس .وهكذا يبدو لنا ّ
أن أهم األدلة النحوية عىل اإلطالق
النحوي وهنايته وعىل أساس منهام
ألهنام يمثالن بداية البحث
هي السامع والقياس؛ َّ
ّ
بنى النحاة فكريت االطراد و الشذوذ»(.)13
اجلزئي :املصطلح:
األثر
ّ

(جاء يف االقرتاح ّ
أن احلكم ينقسم إىل رخصة وغريها ،وهو يشبه ما يف أصول

وجها
الرشعي إىل رخصة وعزيمة)( .)14يأيت هذا التأ ّثر
الفقه من انقسام احلكم
ً
ّ

االمتدادي ،فكام كان األثر الك ّ
يل املتمثّل بتصنيف النحو عىل
آخر من وجوه التأثر
ّ

مدارس مستمدًّ ا من تقسيم الفقيه الفقه عىل مدارس؛ بتأثري العلمني املنبثقني من

فكري واحد؛ أعني :أصول الفقه ،وأصول النحو ،كان توزيع املصطلحات
أساس
ٍّ
فكري واحد ً
أيضا.
وصياغتها منبثق ًا من أساس
ٍّ
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مفهومي لثقافة ا ُمل ْص َط ِلح ،وال يمكن ُمل ْص َط ِلح وا ٍع ْ
أن
انعكاس
فا ُمل ْص َط َلح
ُ
ٌّ
َ
مصط َل ًحا من منظومة مفاهيمية مناوئة ،أو بعيدة من اختصاصه.
يستثمر
َ
وملّا كانت «أدلة صناعة اإلعراب ثالثة :وهي كالم العرب الفصيح املنقول

ً
صحيحا ،اخلارج إىل حدّ الكثرة ،وقياس ،وهو محل ما مل ينقل إذا كان يف معناه،
نقال
ً
وكذا كل مقيس واستصحاب احلال»( ،)15وهي كام ذكرنا متوافقة إىل حدّ بعيد مع

الفقهي
النحوي متواف ًقا مع املصطلح
الفقهي( ،)16جاء املصطلح
طريقة االستدالل
ّ
ّ
ّ
ِ
يتوصل إليه من قواعد بأدلته،
الفقيه
والفلسفية؛ إذ ُيلزم
أبعاده املفهومية
يف
ُ
الناس بام ّ
َ
ّ

عرفه علامء أصول الفقه بأنّه «هو ما طلب
ويصف أحكامه تلك بـ (الواجب)؛ لذا ُي ِّ

الذم العقاب ،ويمدح فاعله
يذم تاركه ومع ّ
الشارع فعله عىل وجه اللزوم بحيث ّ
أسس النحاة مصطلح (الواجب)
ومع املدح الثواب»( ،)17ومن هذا املنطلق ّ

()18

وعرفوه بـ «رضورة االنتحاء بام يرتتب عىل القاعدة انتحا ًء واج ًبا ال يسوغ
ّ
النحويَّ ،

معه وجه آخر»( ،)19فهو ما «حيكم به املجتهد يف النحو بحسب ما يأيت له من أدلة بني
يديه جتعل األمر عنده كالفرض ،وهو عند غريه قابل للبحث فإذا ثبت ما خيالفه بني

باحلجة ،والدليل خرج من حيز الوجوب إىل حيز املختلف فيه ليدخل بعد ذلك
يديه
ّ

يف باب الراجح واملرجوح وأما إذا كان ما خيالفه ً
قليال ،أو شاذ ًا فال خيرج احلكم من
حيز الوجوب لذا فالواجب الذي يكتسب درجة القطعية بعد شدّ ة البحث وكثرة

يل أو نق ّ
بأي دليل عق ّ
يل»(.)20
االستقراء ،والتنقيب ،ومل يثبت ما خيالفه ّ

وللفقه آثار كثرية ب ِّينة يف مصطلح النحاة ،من قبيل :مصطلح اجلائز ،الذي

فقهي
يقابل الواجب ،فهو من املصطلحات التي حلظ الباحثون امتدادها من فكر
ٍّ
النحوي ،واجلواز
العقلية النحو ّية ،فـ «جواز اليشء وعدم منعه ،ومنه اجلواز
إىل
ّ
ّ

الرشعي ،الذي يعني يف عرف الفقهاء :األمر املباح»(.)21
ّ
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ومن اآلثار األخرى التي حلظت يف اصطالح النحويني استعامل ثنائية (املكروه

اخلاصة بأفعال
واملستحب) ،ومها من مصطلحات الفقهاء يف توصيف الفتاوى
ّ

النحوي هبذه الثنائية لتقييم كالم املتك ّلم بالعربية وتراكيبه؛ ّ
ألن
العباد؛ إذ استعان
ّ
فيفرون منها إىل ما
املكروه «استكراه وقبح ألمر من األمور يف العبارة أو يف الكلمة ّ

ويستحب»(.)22
حيسن
ّ

الفراء (ت )#207
ومن أمثلة ورود هذه املصطلحات يف كالم النحاة ،قول ّ

الص ِ
اد ِق َ
ني﴾ [املائدة « ]119إن
حكم الظرف (يوم) يف قوله تعاىل ﴿هذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
الص ِ
اد ِق َ
﴿وات َُّقوا َي ْوم ًا ال َ ْجت ِزي َن ْف ٌس﴾ تذهب
ني﴾ كام قال اهلل َ
قلت ﴿هذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
إىل النكرة كان صوا ًبا ،والنصب يف مثل هذا مكروه يف الصفة؛ وهو عىل ذلك جائز،

()23
نص
الفراء مصطلحي :املكروه ،واجلائز ،يف ّ
وال يصلح يف القراءة»  .إذ استعمل ّ
ٍ
واحد ،وهو تناوب استعام ّيل قريب ملا يستعمله الفقهاء ً
جانب من جوازه
أيضا ،فإىل

ُيرتك؛ ألنّه مكروه ،فحكم املكروه «استعمله النحاة لبيان ضعف الكالم واجتنابه،

وهو متأثر بام استعمله الفقهاء ...ويقع عند النحاة مثله من عبارات كرهوا،
نصوا أحيا ًنا
مستكره ،واستكره ،وأكرهه ،ويراد به ك ّلها أن تستبعد من الكالم ،وإن ُّ

عىل جوازه»(.)24

األثر التفصي ّ
النحوي:
يل :اخلالف
ّ
ّ
الفقهي هو حصيلة تأمل الفقيه بأدلته ،وتدقيقها ،وفحصها ،ومن
إن احلكم
ّ

الطبيعي أن تتفاوت وجهات نظر الفقيه ،وختتلف مستويات ثقافته وعلمه ،لذا جتد
ّ

نتائج تأملهم ختتلف يف كثري من األحيان؛ الختالف ما ذكرنا ،وتنسحب هذه النتيجة

النحوي ،فهي كام ّبينا يف ما سبق من حديث؛ ّ
النحوي ال
أن االستدالل
عىل احلكم
ّ
ّ

أهم أسباب والدة
خيتلف عن االستدالل الفقهي ،بل هو امتداد له .لذا أجد أن من ّ
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النحوي
النحوي) ،هو تأثر
العربية بـ (اخلالف
النحوي املعروف يف تاريخ
احلقل
ّ
ّ
ّ
ّ

العقلية النحوية
بالفقيه ،فكام أنتجت العقلية الفقهية اخلالف بني الفقهاء ،أنتجت
ّ
اخلالف بني النحاة.

وقد الحظنا ّ
أن االختالف بني األصول الفقهية أنتج املدارس الفقهية ،وأنتج
ِ
ِ
الطبيعي أن ينسحب هذا
املدارس النحو ّي َة ،ومن
النحوية
األصول
االختالف يف
َ
ّ

التأ ّثر الك ّ
النحوي.
الفقهي ،واالختالف
يل عىل التفاصيل ،فكان االختالف
ّ
ّ

ّ
ريا عن
يتفرع عنه ،كان أكثر املصطلحات تعب ً
ولعل مصطلح (اجلائز) وما ّ

ٍ
تناقض يف الفكر
النحوي للخالف ،حتى عدّ ها بعض الباحثني مصدر
قابلية احلكم
ّ

النحوي ّ
ً
تناقضا
ألن «الدارس للنحو العريب يف مؤلفاته القديمة واحلديثة يلحظ
ّ

فاضحا لدى النحاة يف االعتداد هبذه الظاهرة ورفض بعض أساليبها ور ّدها فهم من
ً

توسعوا يف استخدام مصطلح اجلواز حتى دعاهم ذلك إىل حتكيم القياس
ناحية قد ّ

العق ّ
املنطقي ومن ناحية أخرى نراهم قد رفضوا بعض اجلوازات النحوية مع توفر
يل
ّ
السامع فيها والرواية عن العرب»(.)25

وتسببه باخلالف بني النحاة( ،)26ما ورد يف
ومن أمثلة ورود مصطلح اجلواز
ّ

اجلار
نص للريض (ت  )#686إذ جاء فيه «ومنع اجلزو ّيل نيابة املنصوب لسقوط
ٍّ
ّ
ري ،والوجه
مع وجود املفعول به املنصوب من غري حذف اجلار ،كام يف :أمر ُت َك اخل َ
اجلواز ،اللتحاقه باملفعول به الرصيح»(.)27

األثر التداو ّ
اإلعرابية:
يل :ظاهرة تعدّ د األوجه
ّ

متنوعة يف كثري من
مر ذكره ،كانت التوجيهات النحو ّية للنصوص ّ
بنا ًء عىل ما ّ

مواضعها؛ ّ
ألن النحو صناعة ،ويستتبع أدلة استدالل تتفاوت مستويات استيعاهبا
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نحوي آلخرً ،
فضال عن ع ّلة اجلواز وما يقارهبا من األحكام التي
والوعي هبا من
ّ

للنص الواحد
والتنوع .فكون األوجه اإلعرابية متعدّ دة
تفتح الباب للخالف
ّ
ّ
ٍ
ظاهر ًة ،يسند مناشئ تأثري الفقه يف النحو؛ ّ
بيشء ال
الفقهي متعدّ د
ألن توجيه احلكم
ّ

ّ
يقل وصفه عن كونه ظاهر ًة ً
أيضا.

النص بأكثر من
النحوي يفيض إىل فتح الباب أمام توجيه
وملّا كان اجلواز
ّ
ّ

وجه «كان إيذا ًنا بتعدّ د األوجه اإلعرابية وإقرار قواعد فرعية تنحرف عن القاعدة

فقهيا ،من
األصلية»( ،)28وغال ًبا ما يكون منشأ ذلك التعدّ د يف توجيه ّ
النص منشأ ًّ
﴿وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َ
وال ُك ْم َب ْين َُك ْم بِا ْل ِ
باطلِ
قبيل تعدّ د توجيه (وتدلوا) يف اآلية الكريمة َ
َو ُتدْ ُلوا ِهبا إِ َىل ْ ُ
احل َّكا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِريق ًا ِم ْن َأ ْم ِ
اس بِا ِ
وال ال َّن ِ
إل ْث ِم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُمونَ ﴾ [البقرة
املنهي عنه يف صدر
]188؛ إذ جزم بعض النحويني الفعل؛ ألنه معطوف عىل
ّ
اآلية( ،)29ومنهم من عدّ ه منصو ًبا بواو املعية( )30التي سبقته( ،)31وقد قطع أبو حيان

الفقهي؛ إذ احلرام حرام سواء أأفردته يف احلديث أم مجعته
األندليس اخلالف بالوجه
ّ
ّ
ٍ
حمرم ٍ
ِ
حيرم املذكورات يف حالة اجلمع
يرتض بوجه النصب؛ ألنّه
ثان؛ لذا مل
حينئذ ّ
مع ّ
فقط ،أما إذا أفردت فربام ال حترم ،فقال األندليس «قال النحويون :إذا نصبت كان

يصح يف اآلية»()32؛ لوجهني ،أحدمها:
الكالم هن ًيا عن اجلمع بينهام ،وهذا املعنى ال
ّ
ّ
املحرمات» أما الوجه
«إن أكل املال بالباطل حرام سواء ُأفرد أم ُمجع مع غريه من
ّ
الثاين فهو «أقوىّ ،
إن قوله لتأكلوا ع ّلة ملا قبلها ،فلو كان النهي عن اجلمع مل تصلح

الع ّلة له؛ ألنّه مركب من شيئني ال تصلح الع ّلة أن يرتتب عىل وجودمها ،بل إنام
يرتتب عىل وجود أحدمها ،وهو :اإلدالء باألموال إىل احلكام»(.)33
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 ...اخلامتة ...
ٍ
قضية يف غاية
مهمني يرتبطان بفهم
حاول هذا البحث اإلجابة عن تساؤلني
ّ

النحوي منه ،فهل احلاكمية للغة يف التوجيه
يب ،والسيام
ّ
األمهية يف تاريخ الفكر العر ّ
النحوي أو لسواها؟ وهل للتداخل املعر ّ
يف بني احلقول تأثري يف ذلك التوجيه ،أو
ّ
توصل الباحث إىل ما
ليس له ّ
أي تأثري؟ ومن التدقيق يف متن النحو العريب وتارخيهّ ،
يأيت بيانه:

ّ .1
لتوجه التفكري آنذاك
إن التداخل بني علمي (النحو) و (الفقه) كان نتيجة
ّ
برضورة الثقافة املوسوعية ،ولطبيعة النظر إىل النحو عىل أنه من العلوم اخلادمة

لعلوم الرشيعة.

إن التداخل املعر ّ
ّ .2
مهم يف إنضاج العلوم وفتح منافذ القراءة فيها ،ولوال ذاك
يف ّ
ملا دعت املناهج يف عصورنا احلديثة إىل رضورة انفتاح احلقول املعرفية عىل

بعضها ،فام جرى بني العقليتني النحوية والفقهية من تالقح متبادل ،يمثّل
ٍ
حالة وعي مبكرة لرضورة االنفتاح ال حال َة ٍ
سلبية كام وصفها بعض
خلط ،أو
الباحثني.

ّ .3
ا،ومتنو ًعا ،بدأ بالتفكري
إن أثر الفقه يف النحو مل يكن حمدو ًدا ،بل كان امتداد ًي
ّ
التصنيفي منذ مرحلة التأسيس مم َّث ً
ومر باملصطلح،
ال بـ (املدارس النحوي)ّ ،
ّ

النحوي ،وختم بتعدّ د األوجه اإلعرابية التي أضحت ظاهرة
وبعث باخلالف
ّ

النحوي ،وتأثريها يف املعاين الرتكيبية.
ال خيتلف اثنان عىل حضورها يف الفكر
ّ
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 .4خلص البحث إىل ّ
املجردة؛
املوجهة ،ال للغة
يب للغة َّ
أن احلاكمية يف النحو العر ّ
َّ
ذلك ّ
أن الثقافة والسيام الفقهية ذات تأثري يف طريقة التفكري ،والتوجيه،
ويتجرد.
للنحوي أن ينسلخ عن ثقافته،
والتحليل ،فال يمكن
ّ
ّ

 .1الكتاب :املقدمة.6-5/1 :
 .2القياس :د .سعيد جاسم الزبيدي.34 :
 .3املفصل يف صنعة اإلعراب :الزخمرشي :حتقيق :د.عيل ابو ملحم.18 :
النحوي:د.عيل أبو املكارم.120-119 :
 .4أصول التفكري
ّ
 .5نقد اخلطاب الديني :نرص حامد أبو زيد80 :
 .6تقويم الفكر النحوي.242 :
 .7مفهوم الثقافة :إبراهيم خورشيد ،28:جملة (الفيصل) – العدد العرشون.1980 ،
 .8املدارس النحوية ،299 -298 :ينظر :أصول النحو تأثرها بأصول الفقه 173 :رسالة
ماجستري.
 .9بنية الثورات العلمية :توماس كون ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ع .169
 .10فيض نرش االنرشاح من روض طي االقرتاح :ابن الطيب الفايس الرشيف.24 :
 .11اخلالف يف املدارس النحوية األخرى غري حمسوم ،لذا عرضنا عنهاً ،
فضال عن أهنا مدارس
الحقة عىل هاتني املدرستني ،وبحثنا يف األصول الفكرية ال يف فروعها.
 .12األصول :د.متام حسان.43-42 :
 .13األصول :د.متام حسان.67-66 :
السامرائي.144 :
 .14ابن جني النحوي :د.فاضل صالح
ّ
 .15اإلغراب يف جدل األعراب :األنباري.29 :
 .16األصول :متام.67-66 :
 .17اإلحكام يف أصول األحكام:اآلمدي ،321 /3وينظر :الوجيز يف أصول الفقه.30 :
 .18ينظر يف استعامل مصطلح الواجب يف كالم النحويني :معاين القرآن لألخفش ،56 :وكشف
املشكل يف النحو.81 :
 .19معجم املصطلحات النحوية والرصفية.238 :
النحوي يف كتاب سيبويه ومعاين القرآن للفراء :صباح عليوي خلف،11 :
 .20ظاهرة الوجوب
ّ
رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد2003 ،م.
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النحوي وداللة اإلعراب عىل املعنى :د.مراجع عبد القادر بلقاسم الطلحي.25 :
 .21اجلواز
ّ
 .22دراسات يف كتاب سيبويه :د .خدجية احلديثي،203 :
 .23معاين القرآن ،327-326/1 :وينظر :املقتضب ،23/3 :رشح الكافية.321/2 :
 .24القياس يف النحو العريب :د.سعيد جاسم الزبيدي.155 :
 .25اجلواز النحوي.27-26 :
 .26ينظر :الكتاب ،135/1 :األمايل النحوية.138 :
 .27رشح الكافية.195-194 /1 :
 .28أصول النحو العريب :د.حممود أمحد نحلة34 :
 .29ينظر :جامع البيان :الطربي ،552/3 :ورشح شذور الذهب :ابن هشام.402 :
 .30بعضهم نصبه عىل الرصف وهو مذهب الكوفيني ،وبعضهم نصبه عىل أن مضمرة بعد الواو
وهو رأي البرصيني ،ينظر :معاين القرآن للفراء ،115/1 :وينظر األصول :ابن الرساج:
،154/2
 .31ينظر :جامع البيان ،253/2 :والتبيان :الطويس.138/2 :
 .32البحر املحيط.63/2 :
 .33املصدر السابق نفسه.63/2 :
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املصادر واملراجع
.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7

.8

.9

القرآن الكريم.
اإلحكام يف أصول األحكام:اآلمدي:
مطبعة حممد عيل صبيح،مرص .#1357
األصــول (دراســة إبستمولوجية للفكر
اللغوي عند العرب :النحو ،فقه اللغة،
البالغة) :د.متــام حسان ،عامل الكتب،
القاهرة2000 ،م.
ـوي :د.عــيل أبو
أصــول التفكري الــنــحـ ّ
املكارم ،بريوت1973 ،م.
األصول يف النحو :ابن الرساج ،حتقيق:
د.عبد احلسني الفتيل ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1999 ،م.
أصــول النحو الــعــريب :د.حمــمــود أمحد
نحلة ،دار العلوم العربية ،بريوت ،ط،1
1987م.
أصــول النحو وتأثرها بأصول الفقه:
رسالة ماجستري.
ابــن جني النحوي :د.فــاضــل صالح
السامرائي :دار النذير للطباعة والنرش،
ّ
بغداد.1969 ،
اإلغـــــــراب يف جــــدل األعــــــراب:
األنباري:حتقيق :سعيد األفغاين ،مطبعة
اجلامعة السورية1957 ،م.
األمايل النحوية :ابن احلاجب ،حتقيق:د.
عدنان صالح مصطفى ،دار الثقافة،
قطر ،ط1986 ،1م.

 .10بنية الثورات العلمية :توماس كون،
سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ع .169
 .11التبيان يف تفسري القرآن :الطويس ،دار
املرتىض ،بريوت.
 .12تقويم الفكر النحوي :د .عيل أبو املكارم،
دار غريب ،القاهرة ،ط2005 ،4م.
 .13جامع البيان عن تأويل آي القرآن:
الطربي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الــرتكــي ،دار عــامل الكتب ،الــريــاض،
.#1434
النحوي وداللــة اإلعــراب عىل
 .14اجلــواز
ّ
املعنى :د.مــراجــع عبد القادر بلقاسم
الطلحي :جامعة قاريونس ،بنغازي -
ليبيا ،د.ت.
 .15دراســات يف كتاب سيبويه :د .خدجية
احلديثي :وكالة املطبوعات ،الكويت.
 .16رشح شــذور الذهب يف معرفة كالم
العرب :ابن هشام ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،مؤسسة دار اهلجرة،
قم ،ط#1414 ،3ـ.
 .17رشح الكافية :الــريض ،حتقيق :أمحد
السيد أمحد ،املكتبة التوفيقية.
النحوي يف كتاب
 .18ظــاهــرة الــوجــوب
ّ
سيبويه ومعاين القرآن للفراء :صباح
عليوي خلف :رسالة ماجستري ،كلية
الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد2003 ،م.

167

 .19فيض نــرش االنـــرشاح مــن روض طي
االقــرتاح :ابن الطيب الفايس الرشيف:
املكتبة العامة ،الرباط1915 ،م.
 .20القياس يف النحو العريب :د.سعيد جاسم
الــزبــيــدي ،دار الـــرشوق ،عــامن ،ط،1
1997م.
 .21الكتاب :سيبويه ،حتقيق :عبد السالم
حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
ط2004 ،4م.
 .22كشف املشكل يف النحو :حيدرة اليمني،
حتقيق :د.حييى مراد ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2004 ،2م.
 .23املدارس النحوية:د .خدجية احلديثي ،دار
األمل ،عامن ،ط2001 ،3م.
 .24معاين القرآن :األخفش ،حتقيق :إبراهيم
شمس الــديــن ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2002 ،1م.
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 .25معاين القرآن :الفراء ،حتقيق :أمحد يوسف
نجايت وآخرين ،دار الرسور ،مرص.
 .26معجم املصطلحات النحوية والرصفية:
د .حممد سمري نجيب اللبدي ،مؤسسة
الرسالة ،دار الفرقان ،ط1985 ،1م.
 .27املفصل يف صنعة اإلعراب :الزخمرشي:
حتقيق :د.عيل ابو ملحم :مكتبة اهلالل،
بريوت ،ط1993 ،1م.
 .28مفهوم الثقافة :إبراهيم خورشيد :جملة
(الفيصل) – العدد العرشون.1980 ،
 .29املقتضب :املــربد ،حتقيق :عبد اخلالق
عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت.
 .30نقد اخلطاب الديني :نرص حامد ابو زيد:
دار التنوير ،بريوت ،ط.1
 .31الوجيز يف أصول الفقه :د .عبد الكريم
زيـــدان ،الـــدار العربية ،بــغــداد ،ط،6
1977م.

