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امللخص
هناك تباين بني آراء النحاة ومن ذلك االختالف الذي حصل بني آراء ابنمالك وابنه ابنالناظم يف املسائل النحوية .إن املقارنة بني آرائهما
النحوية املرتكزة على «األلفية» و«شرح ألفية ابنمالك» البنالناظم حتظى بأهمية بالغة بني املقارنات العديدة اليت أجنزت حول آراء النحاة.
وذلك بسبب أهمية األلفية وشهرتها وأهمية شرح ألفية ابنمالك البن الناظم كأفضل شرح لأللفية ،كما تتبلور أهمية هذه املقارنة عند معرفة
شخصية ابنمالك ومكانة األلفية من جانب ،وعند معرفة شخصية ابنالناظم العلمية وقوة ذهنه التحليلية ،وعدم استغناء طالب أو باحث يف
النحو العربي عن األلفية وشرح ابنالناظم من جانب آخر .من هذا املنطلق تهدف هذه الدراسة إىل تبيني االختالف املوجود بني آرائهما يف
مسائل وقضايا النحو العربي عرب استخدام منهج يتصف بطابع وصفي ـ حتليلي يقوم على املقارنة بني آرائهما النحوية .ومن أهمّ ما توصل إليه
البحث أن ابن الناظم يف أغلب األحيان يوافق آراء ابنمالك يف املسائل النحوية .واآلراء اخلالفية بينهما هي أقل من مخس عشرة مسألة
ويتجلى أهمها يف الربط بني املبتدا واخلرب ،ومسألة تقديم خرب «ليس» عليها ،وإرجاع الضمري إىل املتأخر لفظا ورتبة يف الضرورة الشعرية،
وحذف عامل املفعول املطلق املوكد.
الكلمات املفتاحية :النحو ،املقارنة ،ابناملالك ،ابنالناظم ،األلفية ،شرح األلفية.
1ــ تاريخ التسلم1314/11/5 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1315/6/91 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة قم (الكاتب املسؤول).
** أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة قم.
*** طالب املاجستري يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة قم.
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1ـ املقدمة
1ـ 1ـ خطة البحث
لقد نال النحو العربي اهتماما بالغا منذ أقدم العصور ،فامتاز إثر ذلك بتباين اآلراء .إن تعدد آراء النحويني وتباينها يؤدي إىل
تفكري عميق وثراء فكري كبري مما ينتج إثراء الدرس النحوي واتساعه وتعمقه .ومن مظاهر تباين آراء النحاة ما جندها بني آراء
ابنمالك وابنه املعروف بابنالناظم يف املسائل النحوية مما يفتقر إىل املقارنة .وهذه من املقارنات املفيدة واملهمة ،وذلك لكون صاحيب
اآلراء املتناقش حوهلا من النحاة املتصدرين املرموقني احملتلني الذروة العليا الراقية ولكون كتابيهما من الكتب اليت ال يستغين عنها
طالب أو باحث .واملقارنة بني آرائهما مما يسهل لنا طريق املطالعة معطية الطلبة والدارسني فرصة ذهبية للتعرف على املسائل النحوية
اخلالفية بينهما عرب استخدام منهج يتسم بسمة وصفية ـ حتليلية تقوم على املقارنة ودراسة املسائل اخلالفية بني هذين النحويني وذلك
بهدف إلقاء الضوء على آرائهما وتبيني املسائل اخلالفية وتأييد رأي واحد أو آخر بناءً على األدلة العلمية النحوية .وجيدر باإلشارة
أن ابن الناظم يف شرحه على األلفية يقوم بشرح آراء أبيه وقد جنده مدليا بآرائه بالرتكيز يف ذلك على آراء النحاة البصريني أو
الكوفيني وهلذا قليال ما جنده خمالفا آلراء أبيه حبيث أننا حصلنا على أقل من مخس عشرة مسألة حنوية خيتلف فيها رأيه مع أبيه.
ونشري يف هذا املقال إىل أهمّ تلك املسائل النحوية اخلالفية.
1ـ 9ـ أسئلة البحث
1ـ ما هي أهمّ املسائل النحوية اخلالفية بني ابنمالك وابن الناظم؟
9ـ رأي أيّ من هذين النحويني أقرب إىل آراء اجلمهور؟
1ـ 3ـ الفرضيات
1ـ يبدو أن أهمّ اآلراء اخلالفية بني ابنمالك وابن الناظم يتجلّى يف بابي املبتدأ واخلرب ومسألة جواز أو عدم جواز إرجاع الضمري
إىل املتأخر لفظا ورتبة ،وبابي االشتغال والتنازع.
9ـ يف املسائل النحوية اخلالفية بني هذين النحويني ،يبدو أن رأي ابن الناظم أقرب من آراء اجلمهور.
1ـ 4ـ خلفية البحث
وبالنسبة إىل خلفية الدراسة والبحوث اليت سبقتها البدّ أن نقول بأن هناك مقارنات كثرية بني آراء ابنمالك والنحاة
اآلخرين،كاملقارنة بني شرح ابنعقيل وشرح ابنهشام يف األلفية ،واملقارنة بني آراء ابنمالك النحوية وبني مجهور النحاة،
واملقارنة بني آراء ابنمالك النحوية والزخمشري ،واملقارنة املنهجية النحوية بني شرح ابنمالك وشرح السيوطي على ألفية ابنمالك.
وأما املقارنة بني آراء ابنمالك وابنالناظم يف املسائل النحوية والصرفية فلم نعثر على أي أثر دال عليها.
9ـ سرية ابنمالك وابنالناظم
9ـ 1ـ ابنمالك
هو أبو عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبداهلل بن مالك الطائي اجلياني (الدماميين،1193 ،ج  ،1ص .)95أمجعت مصادر السرية
أنه كان يكنى بأبي عبد اهلل ،كما أمجعت على أن لقبه «مجال الدين» .وقد اختلف املؤرخون يف حتديد سنة والدته وموطنها،
ومنهم السبكي الذي يرى أنه ولد سنة ستمائة ،أو إحدى وستمائة (السبكي1394 ،هـ ،ج  ،9ص .)66أما عن موطن والدته فقد
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ذهب اجلمهور إىل أنه ولد سنة611هـ يف جيان (احلموي1151،م ،ج  ،9ص )115وقليل من املؤرخني يرجّحون والدته يف دمشق
(سركيس1199،م ،ج  ،1ص .)939تويف عام669هـ.ق يف دمشق ،ودفن بسفح قاسيون ،وقد نيف على السبعني (الدمشقي1166،م،

ج ،13ص .)966أخذ العربية يف بالده األندلس عن ثابت بن خيار الكالعي الغرناطي (اجلزري1139 ،م ،ج ،9ص .)191وكان له
تالمذة احتل بعضهم مكانة مرموقة ،منهم :ابنه بدرالدين بنمالك ،وقاضي القضاة ابنخلكان (السيوطي1165،م ،ج ،5ص،)361
وبهاء الدين النحاس ،وبدر الدين بنمجاعة( ،املصدر نفسه ،ج  ،6ص )115وغريهم .ومن أهم مؤلفاته :الكافية الشافية ،وهي
أرجوزة يف النحو والصرف (الدمشقي 1166 ،م ،ج  ،13ص ،)966واخلالصة املعروفة باأللفية ،وتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد
(اليافعي1331 ،هـ ،ج ،4ص ،)169وشرح الكافية الشافية ،وإجياز التعريف يف علم التصريف ،وغريه.
9ـ 9ـ ابنالناظم
هو حممد بن عبداهلل بن مالك اإلمام ،بدر الدين بن مجال الدين الطائي الدمشقي النحوي بن النحوي (السيوطي1165،م،1،

ص .)995أغفل املؤرخون مكان والدته ،كما أغفلوا تارخيها ،أما وفاته ،فقد ذكرت املصادر أنها كانت يف دمشق سنة 696هـ.ق
(اليافعي1331،هـ،ج ،4ص .)153إن تتلمذه على يد أبيه جعل العلماء ينادونه بـ«الشيخ ،العامل ،العامل ،الفاضل ،فريد دهره».
تتلمذ على يده عدد ممن أصبحوا علماء كباراً ،ومنهم بدر الدين بن زيد ،وكمال الدين الزملكاني ،وحممد بن علي (طاشكربي زاده،

1391ق ،ج  ،9ص .)361ألّف وشرح ابنالناظم كتبا عديدة ومن أهمّها :بغية األريب وغنية األديب ،والدرة املضيئة يف شرح
األلفية ،وشرح التسهيل (املصدر نفسه ،ج ،1ص ،)113وشرح المية األفعال (بروكلمان1141 ،م ،ج  ،5ص ،)919وشرح احلاجبية،
وشرح الكافية الشافية ،وغاية الطالب يف معرفة اإلعراب ،واملصباح يف اختصار املفتاح ،ومقدمة يف العروض (السيوطي1165 ،م،
ج ،1ص.)995

3ـ منزلة ابنمالك العلمية ومذهبه النحوي
يتبني من خالل مؤلفات ابنمالك أنه دأب خالل حياته على دراسة مجيع ما كتبه من سبقه من النحاة ،وأحاط باللغة والنحو
و علم احلديث الشريف .كان جميداً بارعاً يف القراءات ،ويف استحضار اآليات القرآنية على اختالف قراءاتها لالستدالل بها
(الكتيب1151،م ،ج  ،3ص .)416ولعل كثرة اطالع ابنمالك على شعر القدماء ،وحفظه ،سهل عليه نظم الشعر« .أما النحو والصرف
فكان فيهما ابنمالك حبرًا ال يُش ّق جلّه» (املقري1169 ،م ،ج  ،6ص.)969

كان بصريَ املذهب النحوي ،إال أنه كان خيالفه يف مواضع وينتمي فيها إىل الكويف ،كما كان خيالف الكوفيني والبغداديني .ومن
أبرز مسات أساليبه امليل إىل التجديد يف التأليف (ابنمالك 9111،م ،ص  ،)44واالجتاه إىل السهولة يف اآلراء ،واملزج بني مذاهب
النحاة .ومزج النحو بالتصريف واللغة .والتعويل يف استخراج الشواهد من القرآن الكريم ،فاحلديث ،فإن مل جيد فمن أشعار العرب
وكالمهم (ابنمالك9111،م ،ص 44ـ  .)49كان له ذوقه اللغوي اخلاص .جاء القياس عنده مبنياً على التوسع والتيسري ،واحرتام
السماع إىل جانب القياس ،فيما ال خيرج عن نهج العرب .مل يكن لديه مذهب متميز يف العامل .ومذهبه يف التعليل بُعده عن
التكلف وامليل إىل االعتدال (املصدر نفسه ،ص 54ـ .)61

4ـ منزلة ابنناظم العلمية ومذهبه النحوي
أما ابنالناظم كان إماماً يف النحو واملعاني والبيان والبديع والعروض واملنطق (ابنمالك1166،م ،ص  ،)14جيد املشاركة يف الفقه
واألصول ،عارفا بالبحور العروضية (السيوطي1165،م  ،ج ،1ص ) 995و«إمام أهل اللسان ،وقدوة أرباب املعاني والبيان» (اليافعي،
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1331ق ،ج ،4ص )153مل تشر املصادر إىل مذهبه النحوي ،ولكن قد يكون مذهبه النحوي بصرياً وذلك لتتلمذه بني يدي أبيه،
ولكنه كان خيالف البصريني يف أكثر املواضع ذاهباً فيها إىل الكويف أو البغدادي.
5ـ املسائل اخلالفية النحوية بني ابنمالك وابنالناظم
نذكر هنا املسائل اخلالفية النحوية بينهما ،ذاكرين آراء النحويني اآلخرين املؤيدين لرأي ابنمالك من جانب ،ولرأي ابنالناظم
من جانبٍ آخر ،ثم نؤيد رأي أحدهما معتمدا على األدلة النحوية.
5ـ 1ـ رابط اجلملة اخلربية باملبتدأ
واجلملة إن كانت خرباً فال ختلو من أن تكون يف املعنى املبتدأ نفسه أو ال .فإنْ مل تكن املبتدأ نفسه يف املعنى فالبد هلا من رابط
يربطها باملبتدأ« .و ذلك الرابط إمَّا ضمري عائد على املبتدأ ،أو إشارة إىل املبتدأ باسم اإلشارة ،أو إعادة لفظ املبتدأ ،أو اسم أعم من ذلك املبتدأ»

(ابن عقيل1491 ،ق ،ص .)161وأما إذا كانت اجلملة اخلربية نفس املبتدأ يف املعنى فال حتتاج إىل رابط عند ابنمالك:
وَإِنْ تَكننننننننن ننْ إيَّنننننننننننا ُ مَعنَنننننننننننى ا تَفنننننننننننى

بهَنننننننننا نُ حننننننننني ا

َسنننننننننبي و فنننننننننى
(ابنمالك1166 ،م ،ص)13

يعين «وإن تكن اجلملة الواقعة خربا هي املبتدأ يف املعنى مل حتتج إىل رابط حوله ن حي ا

سيب ،فن حي مبتدأ أول واالسم الكريم مبتدأ

ثان ،و سيب خرب عن املبتدأ الثاني واملبتدأ الثاني وخرب خرب عن املبتدأ األول واستغنى عن الرابط» (ابن عقيل1491 ،ق ،ص ،)169حنو:
«ُنطْقي ال إله إال اهلل» .كما تقول«:ال إله إال اهلل نطقي» ،وأما ابنالناظم فذهب إىل أن للجملة اخلربية اليت تكون نفس املبتدأ يف
املعنى رابطاً و«الرابط هلا به هو ون مفهومها هو املراد باملبتدأ» (ابنالناظم9111،م ،ص .)65وهناك حناة كثريون وافقوا ابنمالك يف رأيه،
ومنهم :ابنهشام إذ قال« :واجلملة إمّا نفس املبتدأ يف املعنى ،فال حتتاج إىل رابط» (ابنهشام1116،م ،ج ،1ص .)111وكذلك السيوطي
(السيوطي9116،م ،ج ،1ص ،)316والرضي (األسرتآبادي1394 ،هـ.ش ،ج ،1ص ،)939والسنهوري (السنهوري9119 ،م ،ج،1

ص ،)956والدماميين (الدماميين9119 ،م ،ج ،1ص ،)965وأبوحيان (أبوحيان1119 ،م ،ج ،9ص .)115وأما ابنالناظم فلم يوافقه
إال السيد يميد اجلزائري (اجلزائري1433،هـ ،ص.)61

يبدو أن ما ذهب إليه ابنمالك هو أقرب إىل الصواب؛ لدليلني :أحدهما أن اجلملة اخلربية اليت تكون نفس املبتدأ يف املعنى هي
املفسِّرة له ،واملفسِّر عني املفسَّر يف املعنى ،فال حيتاج إىل رابط يربطه باملفسَّر ألنه نفسه ،والثاني :أن رأي ابنمالك هو رأي اجلمهور
ورأي ابنالناظم شاذ مل يؤيده إال حنوي واحد معاصر وهو السيد يميد اجلزائري.
5ـ 9ـ تقدم خرب «ليس» عليها
اختلف النحويون يف تقدم خرب «ليس» عليها ،بعض ذهب إىل منع تقدم خرب «ليس» عليها ،وذهب اآلخرون إىل جوازه،
فتقول« :مشركا ليس زيدٌ ،أو ليس زيدٌ مشركاً» ولقد ذهب ابنمالك مبنع تقدم خرب ليس عليها ـ وفاقا للكوفيني واملربد والسريايف
والزجاج ،وابن السراج واجلرجاني ،وأبي علي الفارسي يف احللبيات (األمشوني1119،م ،ج ،1ص ،)934ومجهور البصريني
املتأخرين (األزهري9116،م ،ج ،1ص .)945ونفهم ذهاب ابنمالك إىل هذا املذهب من قوله:
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[وَ ذُو تَمَننننننننننامف مَننننننننننا برَفننننننننننِف يَكتَفنننننننننني
(ابنمالك1431 ،هـ.ق ،ص)15

وأما ابنالناظم يقول جبواز تقدم خرب ليس عليها ـ وفقا للقدماء البصريني والزخمشري ،والشلوبني وابن عصفور
(السيوطي9116،م ،ج ،1ص .)363ويتضح رأي ابن الناظم من قوله« :قلت وبني ليْسَ وعَسَى فرقٌ؛ ألنّ عسى متضمنة معنى ما له در

الكالم ... ،فال يلزم من امتناع التحديم على هذ األفعال امتنا ُع تحديم خرب ليس عليها» (ابنالناظم9111،م ،ص.)91
واستدل أتباع املذهب األول إلثبات مدَّعاهم بأنه األول :مل يُسمَع يف كالم العرب تقدم خرب «ليس» عليها (ابن عقيل،
1491هـ.ق ،ج ،1ص ،)951والثاني :أن «ليس» عامل ضعيف؛ ألنها ال تتصرف وضعفها يف عدم التصرف (األمشوني1119،م،
ج ،1ص ،)939والثالث :أن «ليس» شبيهة لــ«ما» النافية يف النفي (املصدر نفسه ،ج ،1ص.)939
وأما أتباع املذهب الثاني فقد استدلوا بتقدم معمول خرب «ليس» عليها يف قوله تعاىل :أَالَ يَ ْومَ يَأْتِيهِمْ لَ ْيسَ مَصْرُوفًا َعنْهُمْ( هود

 ،)9 :11ألن «يوم يأتيهم» معمول اخلرب الذي هو «مصروفاً» وقد تقدم على «ليس»؛ ألنه ال جيوز أن يتقدم املعمول إال حيث جيوز
أن يتقدم العامل (ابن عقيل1491،هـ.ق ،ج ،1ص.)951

ومذهب ابنمالك أقرب إىل الصواب؛ ألن تقدم خرب ليس عليها مل يرد يف كالم العرب ،وما استدل به ابنالناظم ـ من أنه قد
تقدم معمول خرب «ليس» عليها ،وال يتقدم املعمول إال حيث يتقدم العامل ـ غري مطرد؛ ألنه توجد مواضع عديدة أجازوا فيها
تقديم املعمول دون العامل ومنها تقديم املفعول به على الفعل كـ«عمرا ضرب زيد» و تقديم احلال على عامله كـ«راكبا ذهبت إىل
الكلية» وتقديم الظرف واجلار واجملرور على الفعل كـ«باهلل توكلت» وذلك بهدف بالغي كالتؤكيد واحلصر أو غري ذلك.
 5ـ 3اقرتان الفعل املضارع الواقع بعد أفعال املقاربة بـ«أن» املصدرية
تدخل أفعال املقاربة على املبتدأ واخلرب فرتفع املبتدأ امساً هلا وتنصب اخلرب خرباَ هلا .إال أنه يشرتط أن يكون خربها مضارعاً
حرَى واِخْلَوْلَقَ» ،وغالباً يف «عَسَى وأَوْشَك» ،وقليال يف «كاد وكرب» ،وميتنع االقرتان بها يف أفعال
مقرتنا بأن املصدرية وجوبا يف « َ
الشروع ،فابنمالك يعترب املضارع املقرتن بأن املصدرية بعد اسم هذه األفعال خربا هلا:
نننننن« نننننانَ» « نننننادَ وعَسَنننننى» لكننن ننْ نَننن ندَرْ

غينننننننننننرُ مُضَنننننننننننارعف لنهَنننننننننننذَيْنِ خَبَننننننننننننرْ

وَ وْنُنننننننهُ بنننننننندُونِ «أنْ» بَعْننننننننندَ«عَسَننننننننى»

نننننننزر ،و« ننننننننادَ» األمْننننننرُ فيننننننه عُكننننننننسَا
(ابنمالك1431 ،هـ.ق ،ص )16

وأما ابنالناظم فيفضل كونَ املضارع املقرتن بأن املصدرية بعد اسم هذه األفعال مفعوال هلا بنزع اخلافض وحينئذ تكون هذه
األفعال تامة؛ وقد وافق ابنمالك يف رأيه ابنُ عقيل (ابن عقيل1491،ق ،ج ،1ص 911ـ  ،)919وابنهشام ،والسيوطي
(السيوطي1491،هـ.ق ،ج ،1ص ،)991واألمشوني (األمشوني1119،م ،ج،1ص 965ـ  ،)966واملرادي (املرادي9115،م ،ج،1
ص.)114

إن ما ذهب إليه ابنالناظم ـ منأن املضارع الواقع خربا لـ«كاد» وأخواتها إن كان مقرونا بأن املصدرية فاألفضل أن يكون مفعوال
بإسقاط اجلار ـ أقرب إىل الصواب بدليلني :أحدهما :أننا إذا جعلنا املضارع املقرون بأن املصدرية خربا لـ«كاد» وأخواتها يكون
خربها مصدرا؛ ألنك إن قلت« :كادَ َزيْدٌ أَنْ يَقُومَ» ،تكون«أن» مع بعدها مؤولة باملصدر ،ويكون التقدير« :كادَ زيدٌ ال ِقيَامَ» ،وإذا
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حذفت «كاد» يبقى املبتدأ واخلرب ،وهو« :زيدٌ القيام» وهذا غري صحيح؛ ألنه ال خيرب باملصدر عن الذات وال تقولَ « :زيْدٌ اجلُلُوسُ»
و« َزيْدٌ النَّ ْومُ» .الثاني :ذهاب سيبويه إىل هذا الرأي ،كما نقل ابنالناظم عنه قائال«:وقال سيبويه تحول عَسَيتَ أنْ تَفعَلَ ذَا ،فن«أن»

هاهنا مبنزلتها يف «قاربتَ أن تفعل» (ابنالناظم9111 ،م ،ص .)11يعين كما أن «أن تفعل» ،يف «قاربت أن تفعل» مفعولبه ،كذلك «أن
تفعل كذا» يف«عَ َس ْيتَ أَنْ تَفْعَلَ كذَا» مفعولبه.
5ـ 4ـ كثرة اتصال مضارع الفعل الناسخ بـ«إنْ» املخففة
إذا خُفِّفَتْ «إن» املكسورة يليها من األفعال ما كان ناسخا لالبتداء غالباً ،ماضياً كان ،أو مضارعا ،وهذا رأي ابنمالك:
َو الفعنننننن نلُ إن لننننننننم يَننننننننك نَاسنننننن ن اً فننننننننال

تَلفيننننننننننننه غالبنننننننننننناً بنننننننننننن ِنْ مُو َننننننننننننال
(ابنمالك1166 ،م ،ص)11

يعين إذا كان الفعل غري ناسخ فال جتده متصال بإن املخففة .هذا منطوق كالمه ،ومفهومه أنه إذا خُفِّفَت «إنَّ» فال يليها من
األفعال إال األفعال الناسخة لالبتداء ،لكن ابنالناظم خالف ابنمالك يف هذه املسألة معتربا أن اتصال الناسخ املضارع بإنَّ املخففة
قليل قائال«:وأما حنو وَإِن يَكادُ الَّذينَ فرُوا ليُزْلحونَك( الحلم  )15 86مما ولي «إن» امل ففة فيه مضارع ناسخ لالبتداء فحليل»
(ابنالناظم9111،م ،ص 116ـ  .)116لقد ذكر ابنمالك يف شرح التسهيل كالما خمالفا ملا ذكره يف األلفية ،مفاده أن اتصال الفعل
الناسخ املضارع بـ«إن» املخففة قليل (ابنمالك1166،م ،ج ،1ص .)416وهذا مطابق ملا ذكره ابنالناظم إذن .لكنّنا أخذنا مبا جاء يف
األلفية لكون حبثنا هذا منحصراً بني األلفية وبني شرح ألفية ابنمالك البنالناظم.
يبدو أن ما ذهب إليه ابنمالك من أن «إن» املخففة يغلب أن يليها من األفعال ما كان ناسخاً ،مضارعاً كان أو ماضيا ،أقرب إىل
الصواب لدليلني :أحدهما :ذهاب أكثر النحاة إىل هذا الرأي ،فأما رأي ابنالناظم فكاد أن يكون شاذا بني النحاة .والثاني :كثرة
اتصال إن املخففة مبضارع الفعل الناسخ يف القرآن الكريم.
5ـ 5ـ إرجاع الضمري إىل املتأخر لفظاً ورتبةً
جرَ» وأدّى ذلك االختالف إىل انقسامهم إىل ثالث
اختلف النحويون يف إرجاع الضمري إىل املتأخر لفظاً ورتبة حنو«:زَانَ نَورُه الشَّ َ
طوائف :طائفة مجهور النحويني اليت تقول بعدم جواز ذلك ال يف الشعر وال يف النثر .وطائفة ابنمالك وأبيالفتح اليت تقول جبواز
ذلك يف الشعر والنثر معاً .وطائفة ابنالناظم وبعض النحاة القائلني جبواز ذلك يف الضرورة الشعرية فقط (األمشوني1119 ،م،ج،1
ص 416ـ  .)411فأما مجهور النحاة فيؤوِّلون كلَّ نص وُجِدَ فيه إرجاعُ الضمري إىل املتأخر لفظاً ورتبة إىل شيء آخر (املصدر نفسه،

ص 416ـ .)411وقال ابنمالك القائل جبواز إرجاع الضمري إىل املتأخر لفظاً ورتبة يف الشعر والنثر:
وَشَنننننننناعَ نَحنننننننننوُ خَننننننننافَ رَبَّنننننننننننهُ عُنننننننننمَرُ

وَشَننننننن ن ذَّ نَحْنننننننننو ََانَ نننَننننننننننوْرُ ُ الشَّننننننننننن َرَ

(ابنمالك1431 ،ق ،ص)93
ضرَْبتُ قَوْمَك» بإعمال العامل الثاني الذي فضّل إعمالَهُ البصريون يف
ضرَبُونِي وَ َ
واستدلوا إلثبات جواز ذلك يف النثر بنحوَ « :
باب التنازع (األزهري9116،م ،ج ،1ص ،)416وصرَّحَ ابنالناظم جبواز إرجاع الضمري إىل املتأخر لفظاً ورتبةً يف الضرورة الشعرية
فقط دون النثر (ابنالناظم9111،م ،ص .)136

دراسة اآلراء النحوية اخلالفية بني ابنمالك وابنالناظم (بالرتكيز على ألفية ابنمالك وشرحها البنالناظم)
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وهناك جمموعة من النحاة ذهبوا إىل ما ذهب إليه ابنالناظم ،ومنهم :ابنهشام األنصاري (ابنهشام1116 ،م ،ج ،1ص،)949
واألمشوني (األمشوني1119،م ،ج ،1ص ،)411وخالد األزهري (األزهري9116 ،م  ،ج ،1ص ،)416والسيوطي
(السيوطي1491،هـ.ق ،ج ،1ص.)319

وإن ما ذهب إليه ابنالناظم أقرب إىل الصحيح ،ألن إعادة الضمري يف الشعر على املتأخر لفظاً ورتبة شائع يف األدب ،لكن ما
استدل به ابنمالك وأتباعه يف وجود إرجاع الضمري يف النثر إىل املتأخر لفظاً ورتبة استثنائي وذلك يف باب التنازع ،ويف ما أبدل به
الظاهر من املضمر ،ويف باب «نِعمَ» ،وضمري الشأن ،ويف مجلة ابتدائية يكون املبتدأ فيها ضمرياً مبهما عائدا على خربه الذي
يفسره.
5ـ 6ـ حذف عامل املفعول املطلق املؤكد
جيوز بدليل حالي أو مقالي حَذْفُ عامل املفعول املطلق باتفاق النحاة إذا كان دالّا على النوع أو العدد ،وأما إذا كان املفعول
املطلق مؤكداً فللنّحاة فيه رأيان :األول :عدم جواز حذف عامله ،والثاني :وجوب حذف عامل املفعول املطلق وجوازه يف
موضع واحد ،فأما الرأي األول فهو رأي ابنمالك إذ يقول:
وَ َننننننننن نذْفُ عَامننننننننن نلِ امل ننننننننننند امْتَنَننننننننن نِْ

َو فنننننننننننني سننننننننننننوَا ُ لنننننننننننندَليلف مُتَّسَننننننننننننِْ
(ابنمالك1166 ،م ،ص)99

يعين ميتنع حذف عامل املفعول املطلق املؤكد ،وجيوز ذلك يف سوى املفعول املطلق املؤكد ،يعين يف املبني للنوع واملبني للعدد.
وقد علَّلَ ذلك يف شرح الكافية بأن املفعول املطلق املؤكد إمنا يؤتى به لتقوية عامله وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك (السيوطي،

1491هـ.ق ،ج ،1ص .)366وأما ابنالناظم فيذهب إىل الرأي الثاني ـ القائل جبواز حذف عامل املفعول املطلق املؤكد ووجوبه ـ إذ
قال:
جيوَ ذف عامل املصدر إذا دلّ عليه دليل [ ...وال فرق يف ذلك بني أن يكون املصدر م دا ،أو مبينا .والذي ذ ر الشيخ رمحه
ا يف هذا الكتاب ن يعين بالشيخ ابنمالك ويعين بالكتاب األلفية ن ويف غري

ن يعين شرح الكافية ن أنّ املصدر امل د ال جيوَ

ذف عامله [ ...ف ن أراد أن املصدر امل د يحصد به تحوية عامله وتحرير معنا دائما ،فال شك أنّ ذف مناف لذلك الحصد وال
دليل عليه ن أي الدليل على أن املصدر امل د يحصد به تحوية عامله وتحرير معنا دائما ن وإن أراد أنّ املصدر امل د قد يحصد به
التحوية والتحرير وقد يحصد به جمرد التحرير فمسلم ،ولكن ال نسلم أن احلذف مناف لذلك الحصد؛ ألنه إذا جاَ أن يحرر معنى
العامل املذ ور بتو يد باملصدر فألن جيوَ أن يحرر معنى العامل احملذوف لداللة قرينة عليه أ ق وأوىل .ولو مل يكن مَعَنَا ما يدفِ
سيْراً و َميْراً» حنو «سَحياً ،ورَعْياً ،و َمْداً ،وشُكراً ال فراً» .فمَنُِْ مثل هذا
هذا الحياس لكان يف دفعه بالسماع فاية ،حنو «أنْتَ َ

إمَّا لسهو عن ورود  ،وإما للبناء على أن املسوغ حلذف العامل منه نية الت صيص (ابنالناظم9111 ،م ،ص.)161
وهناك حناة أيَّدوا ابنمالك يف رأيه حبجج خمتلفة ،ومنهم من يعترب احلذف منافيا للتوكيد بشكل مطلق ـ ال كما ذهب إليه ابن
الناظم من أنّ املفعول املطلق املؤكد إذا كان لتقرير معنى العامل فقط ،جيوز حذف عامله ـ ذاهبا إىل أن التوكيد يقتضي االعتناء
باملؤكد الذي هو العامل وحذف العامل املؤكد بناءً على ذلك مناف هلدف اجمليء بالتوكيد .وما ذكره ابن الناظم من أمثلة حُذف فيها
عامل املؤكدِّ استثناء من عموم قوله :وحذف عامل املؤكد امتنع (الصبان1116 ،م ،ج ،1ص.)161

و منهم ابن عقيل الذي يعترب األمثلة اليت مثّل بها ابن الناظم إلثبات مدَّعاه غري صحيحة يف املصدر املؤكد احملذوف عامله؛ ألن
شكراً ،ليس من املفعول املطق املؤكد يف شيء ،بل األول هو نائب وعوض عن فعل
ضرْباً َزيْداً وسَقْياً ،و َر ْعيَاً وحَمْداً و ُ
حنوَ :
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ض ِربْ َزيْداً» وملا حذف فعل األمر عُوِّضَ عنه باملصدر .والثاني والثالث عوضان عن الفعلني الطلبيني الدّالني
األمر ،وأصله« :إ ْ
على الدعاء ،وأصلهما« :سَقَاك اهللُ و َرعَاك اهللُ» ،وملا حذف العامالن عُوِّض عنهما املصدران .والرابع واخلامس عوضان عن
الفعلني اخلربيني ،أصلهما« :أَحْمَدُك وأَشْك ُرك» وملا حذف العامالن عُوِّض عنهما املصدران .وال ميكن اجتماع املعوض واملعوض
عنه يف مكان واحد ،وهذه األمثلة كلها ليست من التأكيد يف شيء؛ ألنه ال ميتنع اجلمع بني املؤكد واملؤكد وإمنا امتنع اجلمع يف هنا
لعدم جواز اجلمع بني النائب واملنوب واملعوض واملعوض عنه .وأضاف إىل أنّ مما يدل على أن هذه األمثلة ليست من املفعول املطلق
املؤكد لعامله :أن املصدر املؤكد لعامله ال خالف يف أنه ال يعمل ،و«زيداً» يف قولك :ضرباً زيداً منصوب بـ«ضَرْباً» وعمله يف هنا
دليل على أنه ليس مصدرا مؤكداً (ابن عقيل1491 ،هـ.ق ،ج ،9ص.)141
والنحاة يوافقون رأي ابنالناظم ،منهم :الدماميين (الدماميين9119،م ،ج ،1ص ،)991وابنهشام حني قال« :وأما امل د ،فزعم

ابنمالك أنه ال حيذف عامله؛ ألنه إمنا جيء به لتحويته وتحرير معنا واحلذف مناف هلما» (ابنهشام1116،م ،ج ،1ص 993ـ  )994والرضي
كذلك إذ قال «وأقول الذي أرى أنّ هذ املصادر وأمثاهلا إن مل يأت بعدها ما يبينها ويُعَيِّنُ ما تعلحت به من فاعل أو مفعول إما حبرف جر أو
ب ضافة املصدر إليه ،فليست مما جيب ذف فعله ،بل جيوَ حنو «سحاك ا سحيا ،ورعاك ا رعيا» (األسرتابادي1394 ،هـ.ش ،ج ،1ص.)315

وخليل الفراهيدي وسيبويه ،ألنهما جييزان اجلمع بني احلذف والتأكيد.
يبدو أنّ ما ذهب إليه ابنالناظم يف هذه املسألة هو أقرب إىل الصحيح ألن أمثلة املفعول املطلق املؤكد احملذوف عامله اليت
اعتربها ابن عقيل معوَّضةً عن عواملها وليست من التأكيد يف شيء ،إما أن تكون عواملها احملذوفة منوية وإما أن تكون منسية ،وإن
كانت منوية يثبت التأكيد حبسب تكرار املعنى ،وحينئذ ال معنى لقول ابن عقيل :ليست من التأكيد يف شيء .وإن كانت منسية يلزم
أن تكون املصادر معمولة بال عامل وهذا غري ممكن أن تكون املصادر معمولة بال عامل .وبهذا يثبت لنا أنّ تلك املصادر مفاعيل
مطلقة لعوامل حمذوفة .والسبب اآلخر أنّ مكانة اخلليل الفراهيدي وسيبويه وابن هشام العلمية بني النحاة جتعل رأيهم موضع
التفات لشبه استحالة اجتماعهم كلِهم يف رأي حنوي خاطئ .وكل هؤالء الثالثة الكبار وافقوا رأي ابنالناظم وألجل ذلك نراه
أقرب إىل الصواب واهلل أعلم.
5ـ 6ـ اإلضافة املعنوية تكون مبعنى «من» أو«لـ»
إنّ االضافة املعنوية تكون على معنى حرف من حروف اجلر .ولقد اختلف النحاة يف عدد حروف اجلر اليت تكون اإلضافة
املعنوية مبعناها ،و انقسمت آراؤهم فيها إىل أربعة آراء .األول :أن اإلضافة املعنوية تكون مبعنى «من» إذا كان املضاف إليه جنسا
للمضاف،حنو «خامت ذهب» ومبعنى «يف» إذا كان املضاف إليه ظرفا للمضاف سواء كان الظرف مكانيا حنو «صالة املسجد» ،أو
زمانيا حنو «مكر الليل» .ومبعنى«لـ» إذا كان املضاف إليه جنسا للمضاف وال ظرف له ،حنو« :غالم زيد» .والثاني :أن اإلضافة
املعنوية تكون مبعنى «من» و«لـ» فقط وال تكون مبعنى «يف» .والثالث :أنّ اإلضافة املعنوية تكون مبعنى«لـ» فقط .والرابع :أنّ اإلضافة
املعنوية تكون مبعنى أي حرف من احلروف.
فالرأي األول هو رأي ابنمالك ،وابناحلاجب (األسرتابادي1394،هـ.ش،ج ،)916 ،9وابنهشام (ابنهشام1116 ،م ،ج،1
ص ،)363وعبدالقاهر (املرادي ،9115،ج ،1ص ،)366واحلسن بن حممد بن شرف شاه األسرتابادي (األسرتابادي1496،هـ.ق ،ج،1

ص ،)654والزخمشري (الزخمشري9113 ،م ،ج ،9ص ،)196ونفهم ذهاب ابنمالك إىل هذا الرأي من قوله:

دراسة اآلراء النحوية اخلالفية بني ابنمالك وابنالناظم (بالرتكيز على ألفية ابنمالك وشرحها البنالناظم)

وَالثَّننننناني اجْننن نرُرْ وانْننن نوِ «مننن ننْ»أو «فننننني» إِذَا

لننننننن نمْ يَصْنننننننننل ْ إِالَّ ذَاك ،والنننننننننالَّمُ خُنننننننننذَا

لمَنننننننننا سننننننن نوَى ذَيْننننننننننك [وَاخْصُننننننن نصْ أوَّال

أوْ أعْ ننننننننننه التَّعْرِينننننننن ن َ بالَّننننننننننذي تَننننننننننال
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(ابنمالك1166 ،م ،ص)36

والرأي الثاني هو رأي ابنالناظم ،وسيبويه واجلمهور (األزهري9116 ،م ،ج ،1ص ،)661وقال ابنالناظم مؤيدا هلذا
الرأي«:والذي عليه سيبويه وأ ثر احملححني أنَّ اإلضافة ال تعدو أن تكون مبعنى «الالم» أو مبعنى «من» ،وموهمُ اإلضافة مبعنى «يف» حممول على أنها
فيه مبعنى «الالم» على اجملاَ ...[ ،واإلضافة مبعنى «يف» خمتل فيه واحلمل على املتفق عليه أوْىل من احلمل على امل تل فيه» (ابنالناظم9111 ،م،

ص 939ـ  .)933وكذلك وافق الرضي هذا الرأي (األسرتابادي1394 ،هـ.ش ،ج ،9ص.)916
والرأي الثالث هو رأي ابن عقيل ،وابن الضائع (املرادي9115 ،م ،ج ،1ص  ،)366وقال ابن عقيل« :ثم اإلضافة تكون مبعنى الالم

عند مجيِ النحويني وَعم بعضهم أنها تكون أيضا مبعنى "من" أو "يف"» (ابن عقيل 1491 ،هـ.ق ،ج  ،3ص .)36والرأي الرابع هو رأي أبي
حيان وأبي درستويه (اخلضري1119 ،م ،ج ،9ص ،)4لكنه أضعف من مجيع هذه اآلراء وأكثرها شذوذا ومل يذهب إليه إال أبوحيان
وابن درستويه.
إنّ ما ذهب إليه ابنالناظم وسيبويه واجلمهور أقرب إىل الصواب؛ وذلك ألن ملكية «الالم» إما حقيقية أو جمازية ،واحلقيقية
النهَارِ» ،وكنحو« :صَالةُ املَسْجِدِ» .واإلضافة املعنوية يف هذه األمثلة كلِّها تكون
هي حنو«:غُالمُ َزيْدٍ» ،واجملازية مثل«:مَكرُ الليلِ و َّ
الليْل» حممول على معنى «الالم» جمازا،
متضمنة معنى «الالم» امللكية حقيقة وجمازا وما أوهم اإلضافة مبعنى «يف» يف حنو« :مَكرُ َّ
وذلك ألنّ أدنى مالبسة واختصاص يكفي يف اإلضافة املعنوية مبعنى «الالم» (األسرتابادي1394 ،هـ.ش ،ج ،9ص .)916ثم إنَّ دعوى
كون اإلضافة مبعنى «يف» يستلزم دعوى كثرة االشرتاك يف معناها وهذا خالف لألصل ،وجيب اجتناب ما هو خالف لألصل .وكل
ُدعِي فيه أن إضافته على معنى «يف» حقيقة يصلح فيه أن تكون اإلضافة مبعنى «الالم» جمازا ،ويملها على اجملاز خري من يملها
ما ا ُّ
على االشرتاك .ثم إنّ اإلضافة املعنوية اليت مبعنى «الالم» امللكية واالختصاصية جمازا ثابتة باتفاق مجيع النحاة وذلك كقول
الشاعر:
إِذَا وْ ننننننننننبُ ال َرْقننننننننننناء الحَ بسَننننننننن نحْرَة

سُننننننهَيْلٌ أذَاعَننننننتْ غزْلهَننننننا فنننننني الحرَائننننننب
(شرح ألفية ابنمالك البن الناظم ،قائله جمهول ،ص)933

فـ«اخلرقاء» يف البيت األول معناها :األرض الواسعة اليت تتخرق فيها الرياح (لويس معلوف1163،م ،مادّة «خرق») .وهي ظرف
واإلضافة فيها مبعنى «الالم» جمازا .وأما اإلضافة املعنوية اليت مبعنى «يف» فمختلف فيها ،والذهاب إىل ما هو متفق عليه أوىل من
الذهاب إىل ما هو خمتلف فيه .واإلضافة يف حنو قوله تعاىل :مَكْرُ اللَّيْلِ( سبأ .)33 :34 ،إما مبعنى «الالم» على جعل الظرف
مفعوال به على سعة الكالم وإما مبعنى «يف» على بقاء الظرفية ،لكنّ هناك االتفاق على جواز جعل الظرف مفعوال به على السعة
واالختالف يف جواز جعل اإلضافة مبعنى «يف» ،ولذلك يرتجح جعلها مبعنى «الالم» (ابن الناظم9111 ،م ،ص .)933وكذلك ذهاب
اجلمهور إىل ما ذهب إليه ابنالناظم يدل على أن رأي ابن الناظم أقرب إىل الصواب.
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5ـ 9ـ تؤكيد املثنى بــ«أمجعان» و«مجعاوان»
يؤكد املثنى املذكر يف رفع توهم عدم إرادة الشمول بــ«كال» واملؤنث بــ«كلْتَا» باتفاق مجيع النحاة (األمشوني1119،م ،ج،9

ص .)336وأما يف تؤكيد املثنى املذكر بـ«أجَمَعَانِ» واملؤنث بـ«جَمْعَاوَانِ» فمحل خالف؛ ألن بعض النحاة يقول بعدم جواز تؤكيد
املثنى املذكر بـ«أَجْمَعَانِ» واملؤنث بـ«جَمْعَاوَانِ» والثاني يقول جبواز ذلك ،فتقول« :جَاءَ اجلَيْشَانِ أَجْمَعَانِ» و«جَاَئتِ ال َقبِي َلتَانِ
جَمْعَاوَانِ» واملذهب األول هو مذهب البصريني (ابنعقيل1491،هـ.ق ،ج ،3ص ،)165وتبعهم يف ذلك ابنمالك إذ قال:
وَاغننننننن ننِ بكلتنننننننننا فننننننننني مُثَنَّنننننننننى و نننننننننال

عَنننننننننننننننْ وَ َْنِ فعْلنننننننننننننناءَ ووََْنِ أفعَننننننننننننننال
(ابنمالك1431،هـ.ق ،ص)51

وكذلك تبعهم يف ذلك ابنهشام حني قال« :وال جيوَ تثنية «أجْمََِ» وال«جَمْعَاءَ» استغناء بن" ال" و" لتا"» (ابنهشام1116،م ،ج،1

ص .)461ودليلهم على منع تؤكيد املثنى بـ«أمجعان» و«مجعاوان» هو أنه مل يسمع من العرب تؤكيد املثنى بهما كما أَقَرَّ به
الكوفيون أنفسهم (ابنالناظم9111،م ،ص .)311واملذهب الثاني هو مذهب الكوفيني (ابنعقيل1491 ،هـ.ق ،ج ،3ص ،)165وتبعهم
يف ذلك ابنالناظم حني قال« :فلو قلت جَا َء اجليْشَا ِن أجْمَعَانِ ،لم يأبه الحياس» ( ابنالناظم9111 ،م  ،ص  311ـ .)311

إن مذهب البصريني وابنمالك هو أقرب إىل الصواب؛ ألنه مل يسمع من العرب تؤكيد املثنى املذكر بــ«أمجعان» وال املؤنث
بــ«مجعاوان» كما اعرتف به البصريون والكوفيون .وإذا مل يسمع مثل هذا التؤكيد من العرب فكيف جنيزه حنن بالقياس؟ والقواعد
ُمَيتِ القاعدة قياسية ،وإن كان
النحوية هي جمموعة عما سُمِع من العرب ،فإن كان استعمال العرب ،لشيء معني مطرداً س ِّ
استعماهلم له قليال مسيت القاعدة مساعية .وأما ما مل يسمع منهم فال جيوز استخدامه.
5ـ 1ـ العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار
اختلف النحاة يف العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار .وأدَّى هذا االختالف إىل انقسامهم يف هذه املسألة إىل ثالثة
خ ْيرُ البَ َشرِ» و«سَلَّ ْمتُ
مذاهب :أحدها :أنه جيوز العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار ،حنو« :مُحَمَّدٌ صَلَى اهللُ عَ َليْهِ وآلِهِ َ
عَ َليْك وإخْوتِك» فعُطفَ «آله» و«إخوتك» على الضمريين اجملرورين بدون إعادة اجلار .الثاني :أنه ال جيوز العطف على الضمري
اجملرور بدون إعادة اجلار،ال جيوز أن يقال«:حممد صلى اهلل عليه وآله خري البشر» من دون إعادة اجلار .الثالث :أنه جيوز العطف
على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار بشرط تؤكيده ،حنو« :مررت به هو وزيدٍ» واملذهب األول هو مذهب يونس ،واألخفش
والكوفيني (ابنهشام1116،م ،ج ،1ص )495وتبعهم يف ذلك ابنمالك:
وَعَنننننن نوْدُ خَننننننننافعف لنننننن ندَى عَ نننننن ن عَلننننننننى

ضَنننننن ن مري خَفنننننن نعف لاَِمنننننن ناً قنننننن ندْ جُعننننننننال

َو لنننننننيْسَ عنْنننننننندي ال َِمننننننناً إِذْ قننننننندْ أتَننننننننى

فننننننني النَثْنننننننرِ و الننننننننَّصمِ الصَّنننننننحي ِ مُثْبَتَنننننننا
(ابنمالك1431،هـ.ق ،ص 59ـ )53

واستدلوا يف ذلك بقراءة ابنعباس ،واحلسن ،وابنمسعود ،والقاسم ،وابراهيم النخعي :وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ

وَا َألرْحَامِ( النساء  )1 :4جبر «األرحام» على أنه معطوف على الضمري اجملرور الذي هو اهلاء ،بدون إعادة اجلار .وكذلك استدلوا
بقوله تعاىل :وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( البقرة )916 :9بعطف «املسجد احلرام» على الضمري اجملرور بالباء
بدون إعادة اجلار ،ألنه لو أعيد لقيل« :و باملسجد احلرام» ،إذ ال ميكن أن يكون «املسجد احلرام» معطوفا على «سبيل اهلل» اجملرور

دراسة اآلراء النحوية اخلالفية بني ابنمالك وابنالناظم (بالرتكيز على ألفية ابنمالك وشرحها البنالناظم)
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بــ«عن»؛ ألن «عن سبيل اهلل» معمول لـ«وصد» الذي هو مصدر ،وقد عطف على«صد» كلمة «كفر» ،والقاعدة النحوية تقول
بعدم جواز العطف على املصدر حتى تكتمل معموالته ،وحينما ُعطِ َفتْ كلمة «كفر» على املصدر الذي هو «صد» فهمنا أنه انتهت
معموالت املصدر الذي هو «صد» وصار «املسجد احلرام» معطوفا على الضمري اجملرور بالباء وال ميكن أن حيتمل غري هذا (األزهري،
9116م ،ج ،9ص .)193واملذهب الثاني هو مذهب البصريني (املرادي9115،م ،ج ،9ص.)144
وتبعهم يف هذا ابنالناظم إذ قال«:وال يبعد أن يحال يف هذ امل سألة إنّ الع

على الضمري اجملرور ،بدون إعادة اجلار غري جائز يف

شحْمَةٌ ولا سَ ْودَاءَ تَمْرَةٌ» [...
الحياس ،و ما ورد منه يف السماع حممول على شذوذ إضمار اجلار ،ما أضْمرَ يف مواضِ أخَرَ ،حنو «مَا لُّ بَ ْيضَاءَ َ
وقوهلم «بكمْ د ْرهَمف اشْتَ َريْتَ ثَوْبَك؟» على ما يرا سيبويه من أنّ اجلر فيه بعد« م» ب ضمار «من» ال باإلضافة» (ابنالناظم9111،م ،ص.)333

يعين ما مر من العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار ال يبعد أن يقال فيه :إنه مساعي حُذِفَ منه اجلار شذوذا وقوله تعاىل:
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( البقرة )916 :9تقديره« :وكفر به وباملسجد احلرام» وأما يف القياس فال جيوز
ذلك .وبهذا بَيَّنَ أَنّ جرّ االسم باجلار احملذوف ليس أمراً غريباً .واملذهب الثالث هو مذهب اجلرمي والزيادي .وحكي عن الفراء ما
يثب هذا املذهب وهو« :مرَرْتُ بِهِ نَفْسِهِ و َزيْدٍ» و« َمرَ ْرتُ ِبهِمْ كلِّهِمْ و َزيْدٍ» (املرادي9115،م،ج ،9ص .)145

إنّ ما ذهب إليه البصريون وابن الناظم من أنّه ال جيوز العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار هو أقرب إىل الصواب
ض( فصلت)11 :41
بدليلني؛ األول :ألنّ إعادة اجلار يف العطف على الضمري اجملرور هي األكثر كقوله تعاىل :فَقَالَ لَهَا وَ ِللْ َأ ْر ِ

وَ و َعلَيْهَا َو َعلَى الْ ُفلْكِ تُحْ َملُونَ( الغافر ،)91 :41و ُينَجِّيكُم ِّمنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ( األنعام )64 :6ونَعْبُدُ ِإلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
(البقرة )133 :9وغري ذلك .وأما ما ظاهره العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار فاثنان يف القرآن الكريم ،وأقل من القليل
يف غري القرآن ،وهو كله مساعي شاذ حذف منه اجلار؛ لقرينة تدل عليه ،وجر االسم باجلار احملذوف ليس أمرا غريبا كما بَيَّنا وأتينا
باألمثلة اليت جُرَّ االسم فيها باجلار احملذوف.
الثاني :وملشابهة الضمري املتصل بالتنوين يف جميء كل منهما يف آخر الكلمة ،وكون كل واحد منهما على حرف واحد ،وكما ال
جيوز العطف على التنوين كذلك أيضا ال جيوز العطف على الضمري اجملرور ،ملشابهته التنوينَ يف الشيئني املذكورين.
 .6اخلامتة
تشري الدراسة إىل أنّ يف أهمّ املسائل اخلالفية بني ابنمالك وابنالناظم قد يقرتب آراء ابنمالك إىل مجهور النحويني ،وقد يبدو
آراء ابنالناظم أقرب إىل آراء اجلمهور؛ كما نشاهد أن هذين النحويني قد يرغبان إىل املدرسة البصرية وقد مييالن إىل الكوفية وهلذا
ال ميكن أن نعدّهما من منتسيب مدرسة حنوية خاصة دون غريها وإضافة إىل ذلك ،نرى ابنالناظم يف شرحه وتفصيله وتسهيله آلراء
ابنمالك النحوية مؤيدا وموافقا ألبيه وقلما جنده خيالف آراءه ونراه يف تلك املسائل النحوية اخلالفية يأتي بآرائه مرتكزا على آراء
النحاة املشهورين ،وحمتجا بها ،كما توصلنا يف هذا البحث إىل أنّ:
أ .رأي ابنمالك يف املسائل التالية يرتجح على رأي ابنالناظم:
ـ عدم وجود رابط بني املبتدأ وبني اجلملة اخلربية إذا كان اخلرب نفس املبتدأ يف املعنى.
ـ عدم جواز تقديم خرب «ليس» عليها أصحّ من رأي ابنالناظم القائل جبواز األمر.
ـ القول بأنّ «إنْ» املخففة يغلب أن يليها من األفعال ما كان ناسخا مضارعا كان أو ماضيا.
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ـ صوابية رأي ابنمالك والبصريني املخالفني لرأي ابنالناظم والكوفيني يف القول بعدم جواز تؤكيد املثنى بـ«أمجعان»
و«مجعاوان».
بــ .رأي ابنالناظم يف اآلراء التالية مرجّح على رأي أبيه:
ـ القول برتجيح جعل املضارع الواقع بعد أفعال املقاربة مفعوال به بإسقاط اجلار إذا كان مقرونا بأن املصدرية.
ـ القول جبواز إرجاع الضمري إىل املتأخر لفظا ورتبة يف الضرورة الشعرية فقط ،هو أقرب إىل الصواب بالنسبة لرأي ابنمالك
القائل جبواز ارجاع الضمري إىل املتأخر مطلقا.
ـ القول جبواز حذف عامل املفعول املطلق املؤكد ووجوبه
ـ القول بأنّ اإلضافة املعنوية تكون مبعنى«من» أو«لــ» فقط وال تكون مبعنى «يف».
ـ صوابية رأي ابنالناظم يف القول بعدم جواز العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1ابنالناظم ،بدرالدين9111( .م) .شرح ألفية ابنمالك البنالناظم .د.م :دار االعتصام.
 .9ابنعقيل ،عبداهلل1491( .هـ) .شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ،ومعه كتاب «منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنعقيل .قم :دار
الغدير.
 .3األزهري ،خالد9116( .م) .شرحالتصريحعلىالتوضيح( .ط( .)9حتقيق :حممد باسل عيون السود) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .4األسرتابادي ،رضيالدين 1394( .هـ ش) .شرح الرضيعلىالكافية( .ط .)9د.م :مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.
 .5األسرتابادي ،احلسن بن حممد1496( .هـ.ق ) .البسيط يف شرح الكافية( .حتقيق :حازم سليمان احللّي ،املكتبة األدبية املختصة).
قم :مطبعة ستارة.
 .6األمشوني ،نورالدين1119( .م) .شرحاألمشونيعلىألفية ابنمالك .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .6ابنمالك األندلسي ،حممد بن عبداهلل 1431( .هـ) .األلفية يفالنحو .قم :مطبعة نويد إسالم.
 .9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1166 (.م) .تسهيلالفوائدوتكميلاملقاصد( .حققه وقدم له :حممد كامل بركات) .د.م :دار الكاتب العربي
للطباعة والنشر.
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9111(.م) .شرح التسهيل،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد( .حتقيق :حممد عبدالقادر عطا وطارق فتحي
السيد) .د.م :دارالكتب العلمية.
 .11ابنهشام األنصاري ،مجال الدين1116( .م) .أوضح املسالك إىل ألفية ابنمالك( .قدّمله ووضع هوامشه د .إميل بديع يعقوب).
بريوت :دار الكتب العلمية.

 .11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.د.ت) .شرحقطرالندىوبلالصدى ومعه كتاب«نهج التقى بتحقيق وإعراب شواهد قطرالندى»
إلبراهيم الكرباسي .بريوت :دار ومكتبة اهلالل.

دراسة اآلراء النحوية اخلالفية بني ابنمالك وابنالناظم (بالرتكيز على ألفية ابنمالك وشرحها البنالناظم)
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 .19أبوحيان األندلسي،حممد بن يوسف1119( .م) .ارتشاف الضرب من لسان العرب( .حتقيق وشرح ودراسة :د .رجب عثمان د.
رمضان عبدالتواب) .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .13بروكلمان ،كارل1141( .م) .تاريخاألدبالعربي( .ترمجة علي شوشان) .القاهرة :دار األمم للرتمجة.
 .14اجلزائري ،يميد1433( .هـ) .النحو اجلامع( .طبعة مزيدة ومنقحة) .قم :مركز املصطفى العاملي للرتمجة والنشر.
 .15اجلزري ،مشسالدين1139( .م) .غاية النهاية يف طبقات القراء .مصر :مكتبة اخلاني مبصر.
 .16اخلضري ،حممد1119 ( .م) .حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل( .شرح وتعليق :تركي فرحان املصطفى) .بريوت :دار الكتب
العلمية.
 .16الدماميين ،بدر الدين1193( .م) .شرح التسهيل للدماميين،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد( .حتقيق الدكتور حممد بن عبد
الريمن بن حممد املفدى) .اجمللد األول .د.م.
 .19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9119( .م) .املنهل الصايف يف شرح الوايف( .دارسة وحتقيق :د.فاخر جرب مطر) .بريوت :دارالكتب العلمية.
 .11الدمشقي ،ابن كثري1166( .م) .البداية والنهاية( .ط .)9بريوت :مكتبة املعارف.
 .91الزخمشري ،حممود9113( .م) .املفصل يف صنعة اإلعراب .بريوت:دار ومكتبة اهلالل للطباعة والتوزيع.
 .91السبكي ،عبد الوهاب1394( .هـ) .طبقات الشافعية الكربى( .حتقيق :حممود الطناجي وعبدالفتاح حممد احللو) .مصر :مطبعة
عيسى احلليب.
 .99سركيس ،يوسف1199 ( .م) .معجم املطبوعات العربية واملعربة .مصر:مطبعة سركيس.
 .93السنهوري ،علي 9119( .م) .شرح اآلجرومية يف علم العربية( .ط  .)9د.م :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.
 .94السيوطي ،جاللالدين 1491( .هـ.ق) .البهجة املرضية يف شرحاأللفية( .ط  .)6د.م :مطبعة سرور.
 .95ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1165(.م) .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني النحاة( .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم) .د.م :طبعه عيسى
البابي احلليب وشركاه.
 .96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9116(.م) .همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع( .ط ( .)9حتقيق :أيمد مشس الدين) .بريوت :دارالكتب
العلمية.
 .96الكتيب ،ابنشاكر1151( .م) .فوات الوفيات( .حتقيق :حممد حمييالدين عبداحلميد) .قاهرة :مطبعة السعادة.
 .99طاشكربي زاده ،عصام الدين1391 ( .هـ) .مفتاح السعادة ومصباح السيادة .د.م :طبع يف حيدرآباد.
 .91معلوف ،لويس1163( .م) .املنجد يف اللغة واألعالم .بريوت :دار املشرق.
 .31املرادي ،بدر الدين9115( .م) .توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابنمالك .بريوت :شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة
والنشر والتوزيع.
 .31املقري ،أيمد1169( .م) .نفحالطيب من غصناألندلسالرطيب ( .حتقيق :د .إحسان عباس) .بريوت :دار صادر.
 .39اليافعي ،عبداهلل1331(.هـ) .مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان .حيدر آباد الدكن :مطبعة دار املعارف.
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