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Abstract: “Explaining the grammar principles is a explain of the basic sources
from which its phenomena were taken and its rulings are extrapolated from it,
and it is unavoidable for every Arab grammar student to stand on it and consider
it. The grammarians of Basrien were the first to reexplain these principles and
stick to them. They have their own grammatical method and they infer this
evidence. The Basroun relies on hearing such as the Qur’anic verses, the hadiths
of the Prophet and the words of the Arabs like the Kufic, but they require many
conditions, especially in the hadith and the words of the Arabs, as well as by
”analogy and consensus.
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مقدمة
وإن شرح أصول النحو هو شرح للمصادر األساسية اليت استُخرجت منها ظواهرها واستنبطت
أحكامها منها  ،وال مفر من أن يقف عليها كل طالب قواعد اللغة العربية ويفكر فيها .كان النحويون
من البصرين أول من أعاد شرح هذه املبادئ والتمسك هبا .لديهم طرقهم النحوية اخلاصة وأهنا توفر هذه
األدلة .ي عتمد البصرون على السمع مثل اآلايت القرآنية  ،أحاديث النيب  ،وكلمات العرب مثل الكوفية ،
ولكنها تتطلب الكثري من الشروط  ،وخاصة يف احلديث والكلمات العربية  ،وكذلك عن طريق القياس
وتوافق اآلراء.
 .1مصطلح أصول النحو
وقد حبث اللغويون مصطلح أصول النحو يف القرن الرابع اهلجري وكتبوا يف كتبهم عن هذه األراء
واستخدمه ابن السراج يف بداية وتكلم كثريا من حيث أي مستوى وكذالك ابن جين يف كتابه اخلصائص
ومل يقم العلماء بتعريف ههذ املصطلح إال يف القرن السادس اهلجري وابلتحديد عند ابن األنباري حيث
عرف مصطلح "أصول النحو" بقوله أدلة النحو اليت تفرعت منها فروعه وفصوله كما أن أصول الفقه أدلة
الفقه اليت تنوعت يف مجلته وتفصيله.

1

 .1أشرف ماهر حممود النواجي ،مصطلح علم أصول النحو،القاهرة :دار غريب ،2001 ،ص9 .
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وقال السيوطي 2أن أصول النحو هو علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي
أدلته وكيفية اإلستدالل هبا وحال املستدل .واملراد بعلم أي صناعة فال يرد ما أورد على التعبري به يف حد
أصول الفقه من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العامل به ألنه صناعة مدونة مقررة وجد العامل أم ال.
واملراد أبدلة النحو خيرج كل صناعة سواه وسوى النحو .وأدلة النحو ثالثة وقال عن هذا ابن
جين يف كتابه اخلصائص أدلة النحو هي السماع واإلمجاع و القياس ،وقال ابن األنباري يف أصوله أدلة
النحو ثالثة وهي نقل وقياس واستصحاب حال ،فزاد االستصحاب ومل يذكر اإلمجاع فكأنه مل ير
أي قوم .وقد حتصل مما ذكراه أربعة .فهذه أدلة النحو اليت أراد الباحث
اإلحتجاج به يف العربية كما هو ر ُ
البحث عنها كيف رأي حناة البصريني عن هذه األربعة (السماع والقياس واإلمجاع و اإلستصحاب).

 .2خصائص املنهج النحوى البصرى
كانت بالد العراق موطنا للنشاط العلمي ،فيها نشأت العلوم العربية ،وبفضل جهود السابقني
من علمائها منت واتسع أفقها واكتمل بناؤها ،وكان مركز النشاط العلمي يف البداية يف مدينيت البصرة
والكوفة اللتني أنشئتا يف خالفة عمر بن اخلطاب يف حوايل سنة 13هـ .وقد اجتهت كل من املدينتني وجهة
خاصة يف أساليب البحث النحوي وطرق االستنباط ومبلغ االعتداد ابلشواهد العربية وغري ذلك .ونشأ
عن هذا أن أصبح لكل منهما مذهب له طابع خاص.
هناك خصائص املنهج النحوي البصري مايلى:
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 .1اعتماد البصريني على السماع ،وجعلوه دليال ونرباسا يهتدون من خالله إىل وضع قواعد النحو والصرف
والصوت ،فقد بذل النحويون البصريون وعلـى رأسهم أبو األسود الدؤيل وابن أيب إسحق احلضرمي
وعيس بن عمر وأبوعمرو بن حبيب واخلليل الفراهيدي جهودا واسعة يف السماع عن العرب ،وتدوين
ما يتلقونه أو حيفظونه وهذا أدى هبم إىل االرحتال إىل البوادي أو إىل املربد يف موامسهم األدبية ومناظرامت
أو اجللوس يف حلقات الدرس وعمن جيلسون يف اجملالس من األعراب والرواة .

 .2جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،كتاب اإلقرتاح يف أصول النحو ،القاهرة :جروس برس ،1988 ،ص21.
 .3غبد الكرمي حممد األسعد .بني النحو واملنطق وعلوم الشريعة ،الرايض :دار العلوم ،1983 ،ص23 .

 .4خضر موسى حممد محود .النحو و النحاة ،املدارس واخلصائص،بريوت :عـامل الكتوب،2003 ،ص252-250 .
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 .2كانت أقيستهم على الكثري املطرد مما ورد يف كالم فصحاء العرب احملـتج بلغتهم وكان رأس هذه
املسموعات القرآن الكرمي ،ووضعوا للغات اليت يصح القياس عليها أن تكون فصيحة خمتارة لذلك
عدوا لغة قريش أفصحها .أما من انحية الشعر فاحتجوا بطبقة الشعراء اجلـاهليني واحملضرمني ومتقـدمي
اإلسالميني :مثل جرير والفرزدق واألخطل وابن هرقة وقـف االحتجاج ابلشعر عندهم وعلى هذه
األقيسة اعتمدوا وأكثروا منها فرعوا وبنوا عليها قواعد لغتهم.
 .3كان هلم موقف املدافع من القرأن الكرمي وقراءاته وقاموا على آايته الظـواهر الواردة يف كالم العرب
وأجازوا القواعد اليت وردت يف لفظه أو يف تواتر من قراءاته شاذة أو حسب ما قسم ابن جماهد هلا ومل
حيد عن ذلك أحد منهم .وكل ما فعلوه أمام فيض القراءات اخلارجة أهنم كانو خيرجوهنا إما بتفسري
وتقدير يتطبه املعىن ويوحى به وإما عندها واردة على إحدى لغـات العرب الىت مل ينب البصريون عليها
أقيسهم لضعفها أو لقلة املتكلمني هلا.
 .4لقد أغفل حناة البصرة وغريهم االحتجاج ابحلديث الشريف ومل يعرف سبب عماهلم لذلك ،وترك
القياس عليه يف ظواهر الصرف أو النحو ورمبا كان السبب يف أن احلديث النبوي الشريف ال خيرج
أبي حال يف أساليب تغيريه وأبنيته عما ورد يف القرآن الكرمي وكالم العرب الفصيح ولغات العرب اليت
تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغاهتم مع وفودها ولذا مل حيتـاجوا إىل أن يعدوه نوعا خارجا
عنها .وقد عد البصريون السماع عن الفصحاء املعتـد لغاهتم األصل يف اإلحتجاج وإن وجد القياس.
وإن اتفق القياس والسماع يف ظاهرة ما واتفقا أخذوا هبما معا .وإن اختلفت تلك الظاهرة أخذوا
ابلسماع وفضلوه على القياس واستعملوا املسموع ومل يقيسوا وإن مل يـرد املسموع املخالف للقياس كان
األصل هو القياس.
 .5قاموا بتأويل ما ورد عن بعض العرب الفصحاء أو عن الشعراء املطبوعني الفصحاء ملن حيتج أبقواهلم
أو يف قراءة قأرئ غري متواترة مما خالف أقيستهم ومل يستطيعوا ختطئـته يف نسبته إىل اللحن ،فقاموا
ابللجوء إىل التأويل والتفسري يف املعىن أو إىل تقدير حمذوف صح معه املعىن
ويوافق ما وضعوه من أنيسة وفق شروط معينة ومل يقوموا بتغيري أقيستهم معا ملا ورد من القليل أو
النادر.
 .6قاموا بتعليل بعض الظواهر النحوية والصرفية والصوتية تعليال خطريـا دون تعقيد أو عالغة أو إعنات
أو تداخل ومل تكن تعليالمت متأثرة مبا ورد عن علماء الكالم واملناطقة من البدل .فتعليالت البصريني
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وجدت قبل نشر املرتمجات وكتب علم الكالم والفقه والفلسفة وغريها من العلوم اليت دعمت ابحلجج
والرباهني املنطقية .وإمنا أثرها برز يف حناة بغداد عند املربد ومعاصريه وال حقيه .وكان للمربد دور يف
إذاعة النحو البصري وتعريف الدارسني البغداديني به وثبت أصول وقواعده وأقيسته .وجدد سيبويه
روحه وأوجدله دارسني وشارحني اهتموابه وقرأوه وأقروه وانقشوا مسائله وقارنوا بينه وبني مسائل النحو
الكويف وأعادوا له هيبـته ومكانته لدى النحويني يف بغداد .وكان للمربد قدرة فائقة على اجلدل واملناقشة
واالستدالل والتأويل والتعليل واالحتجاج له مث للخصم ،وكل هذا مرده إىل تعمقه يف مسائل النحو
البصرى.
 .3أدلة النحو عند البصريني
ويعرض فيما يلي موقف البصريني من أصول النحو أو أدلة النحو وهي السماع والقياس واإلمجاع
و استصحاب احلال .ويعرض كل من هذا املوقف علي حدة.
 .1السماع عند البصريني
أوال :كالم العرب
حبكم موقع البصرة اجلغرايف يسهل على علمائها القدماء السماع إىل كالم العرب فإن
البصرة تقع على طرف البادية يف مكان قريب من العروبة الصافية ومن مساكن العرب اخلالص
من قلب اجلزيرة .وهناك عامل جغرايف أهر كان له أثر يف البصرة وهو قرب املربد منها ،واملربد
أشهر أسواق العرب يف اإلسالم ،وهو مثل سوق عكاظ يف اجلاهلية 5.لذا يتوافر لد هؤالء العلماء
"املواد اخلام" لقواعد النحو شعرا ونثرا فلم تشتد احلاجو إىل الرحلة .وكان هذا يف عصر الطبقتني
األوىل والثانية من طبقاهتم فكان جيب أن ال تدون قواعدهم النحوية إال مدعومة بسالمة من
أخذوا عنه من العرب الفصحاء والثقة رواية ما مسعوه عنهم والكثرة الفياضة من هذا املسموع وملا
ظهر اختبال األلسن ودخل إىل الطباع فساد اللغة وخلص شيئ من ذلك إىل أإلجيال الناشئة.
قام كثري من العلماء الطبقة الثالثة ابلطواف يف مناطق اجلزيرة العربية ومل يقنعهم ما بني ظهرانيهم
من املسموع أمثال سيبويه .وأخذ اجلميع عن القبائل العربية البعيدة من أطراف اجلزيرة.

 .5عبد الكرم حممد األسعد.الوسيط يف اتريخ النحو العريب ،الرايض :دار الشواف،1992 ،ص34 .
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إن البصريني اشرتطوا يف كالم العرب الشعري والنثري الذي يستقون منه قواعدهم فيما
يلي:
( )1األخذ من قبائل العرب الفصيحة ومن أجل توفري هذ الشرط فلم خيتـاروا اللغة إال من العرب
الذين عرفت فصاحتهم .كما قال السيوطى يف كتابه" :وأما كالم العرب فيحتج منه مبا
ثبت عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم  .قال أبو الفارايب يف أول كتابه املسمى بـ األلفاظ
واحلروف ،كانت قريش أجود العرب انتقاء لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان عند
النـطق وأحسنها مسموعا وإابنة عما يف النفس ،والذين عنهم نُقلت اللغة العربية وهبم اُقـتُدي
وعنهم أخذ اللسان العرىب من بني قبائل العرب هم قيس ومتيم وأسد ،فإن هؤالء هم الذين
عنهم اكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم أَتُّكِ َل يف الغريب ويف اإلعراب والتصريف ،مث هذيل
وبعض كنانة وبعض الطـائيني ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم وابجلملة فأنه مل يؤخذ
عن حضري قط ،وال عن سكان الرباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر
األمم الذين حوهلم ."...

6

( ) 2سالمة اللغة املأخوذ ة عنها ،كان البصريون خيتربون سالمة لغة من يشكون يف أمره ممن سبق
من القبائل الفصيحة.
( )3التأكد من الثقات يف صحة املروى ،كان البصريون خيتارون عن الرواه فال أيخذون إال برواية
الثقات الذين مسعوا اللغة من الفصحاء.
( )4أن يكون املسموع كثريا حىت يستحق الوصف بـاالطراد يف االسـتعمال ليستخرجوا منه النحو.
أما القليل فلم يقبل البصريون عليه قاعدة.
اثنيا :القرآن الكرمي
ال خيتلف النحاة يف االحتجاج ابلقرآن الكرمي يف اللغة والنحو .ويف أن يكون األصل
فيما ينبغى أن يقاس عليه 7.بل قال السيوطى أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج

 .6جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،كتاب اإلقرتاح يف أصول النحو ،القاهرة :جروس برس ،1988 ،ص44.
 .7حممد حسن عبد العزيز .القياس يف اللغة العربية ،القاهرة :دار الفكر العرىب،1995 ،ص231 .
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به يف العربية سواء كان متواترا أم شاذا وقد أطبق الناس على االحتجاج ابلقراءت الشاذة يف العربية
إذا مل ختالف قياسا معروفا.

8

لقد شغلت القراءت القرأنية أذهان النحاة منذ نشأة النحو .إذ أن النحاة الذين نشأ
النحو على أيديهم كانوا قراء كأيب عمرو بن العـالء وعيس بن عمرو الثقفـي ويونس واخلليل ولعل
اهتمامهم هبذه القراءت كان من أهم ما يوجههم إىل الدراسة النحوية .وفيما يلى بعض املسائل
اليت تلقى الضوء على استخدام البصريني القـراءات القرأنية :
( )1أهنم جعلوا القراءات أصال حيتجون به كمثل احتجاجهم هبا جبواز وقوع الفعل املاضي خريا
لكان وأخواهنا غري صار ودام وزال .
( )2قد استخدم البصريون الشواهد القرآنية لتأييد أقيستهم يف مسائل عديـدة مثل أتييد قياس
عمل ما على عمل ليس.
اثلثا :احلديث النبوى
إن احلديث النبوي ال حيتج به غالبا حناة البصرة وال يتخذونه إماما لشواهدهم وأمثلتهم،
ومل يكن ذلك رغبة يف اخلط من قدر سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو التقليل من شأن فصاحته
من املسلمات العقيدية الىت ال يتنازع فيها اثنان .ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل وجود األحاديث
املوضوعة بكثرة مفرطة حينذاك .فإن غالب األحاديث مروي ابملعىن وقد تداولتها األعاجم
واملولدون قبل تدوينها فرووها مبا أدت إليه عبارمت فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا
أبلفاظ .وهلذا ترى احلديث الواحد يف القصة الواحدة مرواي على أوجه شىت بعبارة خمتلفة ومن مث
أنكر عنه إثبات القواعد النحوية ابأللفاظ الواردة يف احلديث.

9

إذن مسألة االحتجاج بلفظ احلديث يف اللغة مسألة خالفية ،هلا سـببان 10:أحده ،أن
الرواة جوزوا نقليا ملعىن فتجد قصة واحدة قد جرت يف زمانه صـلى اهللا عليه وسلم مل تنقل بتلك
األ لفاظ مجيعها حنو ما روي من قوله "زوجتكها مبا معك من القرأن ،ملكتكها مبا معك ،خذك
مبا معك" وغري ذلك من األلفاظ الـواردة يف هذه القصة فنعلم يقينا أنه صلى اهللا عليه وسلم مل

 .8جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،كتاب اإلقرتاح يف أصول النحو ،..................ص36 .

 .9جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،كتاب اإلقرتاح يف أصول النحو ،القاهرة :جروس برس ،1988 ،ص40 .
 .10نفس املرجع ،ص41 .
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يلفظ جبميع هذه األلفاظ غريها فأتـت الرواة ابملرادف ومل أتت بلفظه إذ املعىن هو املطلوب وال
سيما مع تقـادم السماع وعدم ضبطه ابلكتابة واتكال على احلفظ والضابط منهم من ضبط
املعىن ،وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا السيما يف األحاديث الطوال .
األمر الث اين أنه وقع اللحن كثريا يف ما روي من احلديث ألن كثريا من الرواة كانوا غري
عرب ابلطبع وال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو .فوقـع اللحن يف كالمهم وهم ال يعلمون
ذلك .وقد وقع يف كالمهم وروايتهم غري الفصيح من لسان العرب ونعلم قطعا غري شك أن رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أفصح الناس فلم يكن ليتكلم إال أبفصح اللغات وأحسن الرتاكيب
وأشهرها وأجزهلا.
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 .2القياس عند البصريني
يعترب القياس من أهم أصول النحو العريب وكما ارتبط النحو العريب يف نشـأته وموضوعه ابملعىن
فكذلك ارتبط املعىن أبصول النحو العريب وليس الدليل علـى هذه العالقة من الروابط الىت تربط املعىن
ابلقياس النحوي الذى يعرفها العلماء بقوهلم :هو تقدير الفرع حبكم األصل أو هو محل فرع على أصل
بعلة جامعة .ويف عرف النحاة الشيئ يقاس على الشيئ إذا كان متشاهبني يف معىن ما .ولذلك فالقياس
النحو ي عندهم ما هو أال محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه والقياس كما نعلم أهم أصول
النحو ألن النحو هو العلم املستنبط من استقراء مقاييس العرب.
والقياس النحو ي كما هو معروف البد فيه من مقيس عليه ومقيس وعلة جتمع بني االثنني مث
احلكم .واألول من هذه األركان هو السماع الذي يقاس عليه والذي حتدثنا عنه ومتسك به البصريون متسكا
حبيث ان استنباطهم من الشعر والنثـر األديب أكثر من استنباطهم من القراءات القرآنية واحلديث النبوي مع
العلم أبن األخري أقل املسموع اعتمادا عليه ان مل نقل عدم اعتمادهم عليه مطلقا ،أما العلة فهي الىت تربط
بني املقيس عليه والىت تتيج للنحوي ان حيكم على املقيس مبا حكم به علـى املقيس عليه.
وقد ظهر التعليل أي استعمال العلة عند البصريني منذ عصر الطبقة الثانية من طبقامت فعبد اهللا
بن أيب اسحق اخلضرمي تويف سنة  117هـ كان أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل واتبعه يف
ذلك تالميذة إىل أن جاء اخلليل بن أمحد وخلقه على تراثه تلميذه سيبويه الذي بلغ من إعجاب األسالق
 .11عبد اهللا أمحد جاد الكرمي .املعىن والنحو ،القاهرة :مكتبة األدب،2002،ص26-25 .
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بتأليفه الكتـاب أن مسوه قرأن النحو .والناظر إىل الكتاب جيد فيه أمثلة كـثرية لألقيسـه املختلفة والتعليالت
املتعددة مما يدل على أن القياس وصل على يده أصبج أساسا من أسس الدراسة النحوية اليت تبىن عليها
القواعد .
 .3اإلمجاع عند البصريني
إن البصريني يتفقون عند االحكام اليت جيتمعون عليها ال يتجوزوهنا سواء يف ذلك ما ورد عن
العرب أو ما اتفق عليه النحويون مثال ذلك مما يتعلق به حىت كما قدمه أبو الربكات األنباري فيما يلي :
يرى البصريون أن حىت ليست هي انصبة بل إن أن املقدرة هي اليت تنصب واستدلوا على ذلك بقوهلم:
امنا قلنا إن الناصب للفعل أن املقدرة دون حىت اان مجعنا على أن حىت من عوامل األمساء وإذا كانت من
عوامل األمساء فال جيوز أن جتعل من عوامل األفعال ألن عوامل األمساء ال تكون عوامل األفعال كما أن
عوامل األفعال ال تكون عوامل األمساء وإذا أثبت أنـه ال جيوز أن تكون عوامل األمساء عوامل االفعال
وجب ان يكون الفعل منصواب بتقدير أن .وإمنا وجب تقديرها دون غريها ألهنا مع الفعل مبنزلة املصدر
الذى يدخل عليه حرف اجلر وهي أم الناصبة للفعل فلهذا كان تقديرها أوىل من غريها.

12

وىف كتاب االنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري مسائل كثرية اعتمد فيها كل من الفريقني
البصريني والكوفبنب على اإلمجاع كحجة تقام على صدق الدعوى .
 .4اإلستصحاب عند البصريون
كما احتج البصريون ابإلمجاع احتجوا ابستصحاب احلال وظهر يف كتـاب اإلنصاف بعض املسائل
النحوية اليت استدلوا على صحتها ابستدالالت قائمـة على استصحاب احلال وعلى سبيل املثال ما يرتبط
بكم فاحتجوا أبن قالوا إمنا قلنا إن كلمة كم مفردة الن األصل هو اإلفراد وامنا الرتكيب فرع ومن متسك
ابألصل خرج عن عهدة املطالبة ابلدليل .ومن عدل عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل لعدوله عن األصل
واستصحاب احلال أحد األدلة املعتربة.
واستدلوا كذلك على أن القسم ال يعمل حمذوفا بغري عوض أبم قالوا :أمجعنا على أن األصل يف
حروف اجلر اال تعمل مع احلذف وإمنا تعمل مع احلذف يف بعض املواضع إذا كان هلا عوض ومل يوجد

 .12أبو الربكات االنباري .االنصاف يف مسائل اخلالف ،القاهرة :مكتبة حممد على صبيح وأوالده1953 ،ص349 .
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هاهنا فبقينا فيما عداه على األصل والتمسـك ابألصل متسـك ابستصحلب احلال وهو من األدلة املعتربة
.
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هكذا تبني لنا ما وصل إليه البصريون من اعتمادهم على أصول النحو فيظهـر منهحهم يف النحو
فسنجد حبثا عميقا إذا رأينا اخلالف بينهم وبني الكـوفيني كمـا وجدان يف كتاب اإلنصاف يف مسائل
اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني .
خامتة
حناة البصريني أتثروا ابملنطق والفلسفة وذلك ألن البصرة كانـت ميـداان للثقافات الوافدة أكثر من
الكوفة .وكانت اقرب من الكوفة إىل مدرسة جند يسابور الفارسية الىت كانت تدرس فيها الثقافات اليواننية
والفارسية واهلندية .وهذا التأثري أتثر ايضا يف استعمال أدلة النحو عندهم ،يعىن يف السـماع والقيـاس
واإلمجاع واالستصحاب .كما قاله السيوطى :اتفقوا على أن البصريني أصح قياسا ألهنم ال يلتفتون إىل كل
مسموع وال يقيسون على الشاذ ،والكوفيون أوسع رواية .فقد اشتهر حناة البصرة ابنتفاء األساليب لفصيحة
والشواهيد الصحيحة .لقد مسعـوا عن العرب كثريا ولكنهم مل يقبلوا كل مسمع ومل يعتمدوا كل مـا روي هلم.
هكـذا خصائص حناة البصريني من انحية املنهج النحوي .
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