المنهج االفتراضي في الدرس الصرف
الباحثة:أ.م رجاء عجيل إبراهيم الحسناوي
كلية التربية للعلوم االنسانية – قسم اللغة العربية
الخالصة
ثمة مجموعة من المبادئ العقلٌة ٌمكن استثمارها فً الدرس الصرفً بحكم التصاق هذه
المبادئ بنظرٌة المعرفة مما ٌولّد تبعا لهذا مجموعة من المفاهٌم ٌقود التؤمل فٌها إلى وجود
ألفة فٌما بٌنها واللغة بعد أن ٌت ّم ربط صور التمثٌل بؤحداث الكالم المادٌة وباعتماد ما
ٌمتلكه اللغوي من ّ
حق فً اقتراح الفرضٌات المبنٌة على الوضوح والدقة ٌقود التوجه
نحوها الى تؤثٌرات تجرٌبٌة تخصّ تلك التعابٌر .انّ هذا المستوى فً التعامل مع اللغة بما
ٌمتلكه من امتداد وبما ٌنمازبه من بٌان تفسٌري ٌإلف بإرة االفتراض فً وعٌنا للغة
وطرٌقة تمثٌلنا لألشٌاء عبرها بما ٌشً الى القول بؤنّ هذا تفسٌر معقول لسبب ارتباط
المبادئ العقلٌة بالظواهر اللغوٌة من حٌث إنّ االفتراض استعداد فطري أوقل هووظٌفة
ٌنجم عنها تحوٌل الموجود ذهنا إلى موجود فعال فٌضحى المنهج االفتراضً قرٌن وجود
اللغة االفتراضٌة فً ذهن الذات اإلنسانٌة بوصفه قابما على مقدمات ٌسلّم بهاالعقل تسلٌما
تاما من حٌث انّ مآل امر االفتراض عابد الى المبادئ المعرفٌة التفسٌرٌة ووجودها على
أ ّنها قدرات طبٌعٌة لإلنسان ٌعدّهاألن تكون مصادر طبٌعٌة لالفتراض الصرفً حٌنما ٌت ّم
التنبإ بما ٌتزامن مع القدرة الفطرٌة لدى اإلنسان وهو أمر جعل من البنٌة االفتراضٌة فً
مسابل التمارٌن أمرا مقبوال ومسوغا بل منتجا لخطوط منهجٌة ّ
ٌعزز وجود المعنى.وعلٌه
ٌكون االفتراض منطقة وسطى بٌن بنٌة عقلٌة للغة فسّرت قدرة الذات اإلنسانٌة وهٌبة
لغوٌة نتجت عن هذه الذات فٌتر ّتب على ذلك نتٌجة مفادها إنّ ظاهرة اإلمكان واالحتمال
إ ّنما هً مظاهر تفسٌرٌة تقاس باألصل المسبق المفترض قد تصطبغ بصبغة مظاهر الحٌاة
إذا ما قٌست بالواقع.

Abstract
There is a set of principles mental can be invested in the
lesson morphological virtue of adhesion of these principles,
theory of knowledge, which generates according to this set of
concepts leads meditation in which the presence of familiarity
with each other and language after being linked Photos
representation of the events of speech material and the
adoption of what is owned language of the right to propose
hypotheses based on the clarity and precision orientation
towards it leads to the effects of experimental belong to those
terms. This level in dealing with the language, including
attributes of the extension and including Inmazbeh of the
explanatory statement constitutes the focus of the assumption
in our consciousness of the language and the way our
representation of things through, including Yeshe to say that
this is a reasonable explanation for why link the principles of
mental phenomena of language in that assumption ready
fungal Oql Hozifah resultant conversion located a mind to

really exists Fadhy curriculum default assigned a default
language in the mind of the human self as based on
introductions delivers Bhaalakl fully acknowledges in terms of
the money order assumption return to the principles of
cognitive explanatory and its presence as the capacity of a
normal human being Aadhalon sources are natural to assume
morphological when they are prediction, coinciding with the
innate ability of the human, which is made of virtual
infrastructure in matters of exercise is acceptable and justified,
but the product lines methodology enhances the presence of
meaning.Accordingly, the assumption middle ground between
the structure of the mentality of the language interpreted by the
ability of the human self and body language resulted from this
self on the conclusion that the phenomenon possible and the
probability it is a manifestation of explanatory measured
originally pre-supposed to have imbued dye aspects of life as
measured by reality.

االفتراض والمنهج :

قبل البدء الب ّد من الوقوف على
مسالة مهمة ,وهً تفسٌر (المنهج)
و(االفتراض) ,إذ ٌتوجب تعرٌف ك ّل
واحد منهما سعٌا ً إلثبات تؤسٌس لهما
ٌمكننا بعده أنْ نقول إنَّ لالفتراض منهجا ً
َعبر عرض أمثلة ٌتبٌّن من خاللها
تطابق تعرٌف ا لمنهج مع ما قاموا به
– أعنً اللغوٌٌن -من عمل .
فالمنهج لغة  :من ( َن َه َج) ,ومنه طرٌق
( َن ْهجٌ) أي :بٌِّن واضح (ٔ) أمّا تعرٌفه
اصطالحاً ,فهو(( :خطوات منظمة
ٌتبعها الباحث فً معالجة الموضوعات
التً ٌقوم بدراستها إلى أنْ ٌصل إلى
نتٌجة معٌنة)) (ٕ) .أو هو (( :مجموع
الخطوات العلمٌة التً ٌسلكها الدارس
للوصول إلى حقٌقة معٌنة))(ٖ) .
وقٌل فٌه (( :هو الخٌط الذي ٌ ّتخذه
مإلّفٌ معٌن لٌسلك فٌه موضوعات
تفكٌره أو دراسته .وٌُراد بكلمة المنهج

عملٌا ً الخطة التً اتبعها مإلّف الكتاب
فً عالج المشكلة التً اختارها
موضوعا ً له وقٌامها على أساس من
المنطق أو من االستقراء أو منهما معا,
كما ٌُراد بها النظام الذي سلكه فً عالج
جزٌبات الدراسة ,من حٌث استعمال
المادة وتقدٌم المناقشة أو تؤخٌرها وإبداء
الرأي الشخصً وتقوٌم آراء اآلخرٌن
وإصدار حكم نهابً أو تعلٌق الموقف
من باب التح ّفظ والحٌطة))(ٗ) .
أمّا االفتراض ,فهو ً
لغة مؤخوذ من
ُ
وفرضت الشًء إذا أوجبته ,
(فرض)
وفرض بٌّن وسنَّ والفرض القراءة (٘).
َ
وقد اتضّح مبدبٌا ً خٌط التالزم األول بٌن
المنهج واالفتراض فإنَّ كلٌهما ٌد ُّل على
(التبٌٌن) .
أمّا االفتراض اصطالحاً ,فلم أقف
على تعرٌف م ّحدد له ضمن الكتب
الخاصة بالصرف أو النحو ,فقد تشٌع
الكلمة فً وسط ما وٌكثر تداولها بشكل
واسع مما ٌوهم أنّ تعرٌفها سه ٌل ٌسٌر,

(ٔ)

ٌنظر لسان العرب  :مادة (نهج)
(ٕ)
مناهج البحث العلمً  7 :وٌنظر منهج البحث
األدبً .ٔ1
(ٖ)
منهج البحث األدبً عند العرب ٘:

(ٗ)

مناهج التؤلٌف النحوي 5٘ :
(٘)
ٌنظر لسان العرب  :مادة (فرض)

حتى إذا حاولت الوقوف على حدها
وأردت بٌان ماهٌتها بدا األمر غٌر
مٌسور .ومن هنا فإنَّ (االفتراض) ال
تكاد تجد له تعرٌفا ً صرٌحا ً بماهٌته عند
اللغوٌٌن ,بل ك ّل ما فً األمر أنّ علماء
العربٌة ٌستدلون به وٌشٌرون إلى داللته
من غٌر تحدٌد صرٌح لمعناه النظري .
لكنَّ علماء النفس المعرفً ٌنظرون إلٌه
على أ ّن ُه -:
االنشغال فً نشاط معرفً لح ِّل
المشكالت من خالل استعمال اللغة
باعتبارها أداة من وظابفها
توصٌل األفكار أو تواصلها ,وهذا
المفهوم ٌمكن القول عنه إ ّن ُه تحلٌل
افتراضً ,وهو ٌ ّ
ُمثل ذاكرة الجمل
المركبة بلغة الذاكرة الخاصة بالوحدات
الخبرٌة المجردة البسٌطة (.)ٙ
ومن هنا ٌتضح لنا الخٌط اآلخر
من هذا التمازج بٌن االفتراض والمنهج
 .إذ االفتراض هو االنشغال فً نشاط
معرفً لح ِّل المشكالت ,والمنهج هو
الخطة المتبعة فً عالج المشكلة
فكالهما ٌعمد إلى التحلٌل .ولم ٌبق بعد
هذا ّإال التعرٌف باالفتراض الصرفً .
إذ هو فً أبسط تعرٌف له  :أنْ
ٌإخذ من الكلمة المنطوقة المستعملة لفظ
غٌر منطوق على وزن الكلمة المنطوقة
ثم ٌُعمل فً هذا اللفظ ما ٌقتضٌه القٌاس
من إعالل وإبدال وإدغام وهذا المفهوم
ُسمًِّ عند القدامى بالتصرٌف ( .)7وفٌما
بعد ُسمًِّ بمسابل التمرٌن والرٌاضة (.)5
وإذ ٌتضح مفهوم االفتراض
الصرفً من هذه اإلشارة ٌتوجب علٌنا
أنْ نذكر أنّ المذاهب إزاء المفترضات
المتخٌلة ثالثة ((أولها مذهب َمنْ لم
ٌجوّ ز ذلك وٌرى أ ّنها على سبٌل فٌما لو
جاء فكٌف ٌكون حكمه والثانً من لم
ٌجوّ ز على حال والثالث مذهب َمنْ فرّق
بٌن ما اطرد فً كالم العرب وتكلّمت

بمثله فجوّ زه وبٌن ما لم ٌطرد مثله فلم
ٌجوّ زه))(.)1
وأرى أنّ االفتراض حاضر لٌس
فً مسابل التمرٌن والرٌاضة فحسب,
بل فً نشوء اللغة ,وفً اختٌار (ف ,
ع  ,ل) بكونه وزنا ً هو افتراض ,بغض
النظر عن تؤوٌالت االختٌار لهذه
األحرف .وسٌتبٌن أنّ االفتراض
الصرفً لٌس بدعة معتمدة على
العشوابٌة.
ولع ّل من المفروض أنْ ٌكون علم
الصرف فً نظرة أولٌة االجتهاد فٌه
قلٌل ؛ أل ّ ّنه ٌبحث فً صٌغ األبنٌة
وطرابق اشتقاقها والقٌاس على ما ٌقاس
منها ,وك ّل ذلك فٌما هو وارد عن
العرب ومستعمل بالفعل ,فال ٌحتاج
األمر إلى أكثر من وصف القواعد التً
حددتها اللغة لالستعمال ,لكنّ ما
ٌستوقف البحث أنْ ٌصرّح علماء
الصرف أنفسهم أنَّ هذا العلم فٌه من
العوص ما ٌجعله صعبا ً وغامضا ً فكثٌراً
ما ٌنزلق وارده فً مهاوي الخطؤ
والوهم والتخلٌط (ٓٔ).
وأحسب أنّ الصعوبة تكمن فً
منهجهم وأسس وضعهم للقواعد
الصرفٌة ,ولٌس فً المادة نفسها.
وبعض ذلك ٌعود إلى شمولٌة المنهج
فربط الجزبٌات ببعضها وإنْ كان من
محاسن المنهج الصرفً ّ
,إال أ ّنه كثٌراً
ما كان سببا فً تعقٌد ٌسهل أدراكه ,فمن
ذلك مثال قولهم(( :جمع (اداو َه)
و(غباو َه) و(شقاوةَ) على (أداوى)
و(غباوى) و(شقاوى) ولٌست الواو فً
الجمع هً واو المفرد بل هً بدل من
الهمزة التً هً بدل من الف (أداوة)
و(غباوة) و(شقاوة) ؛ ألنّ المتكلم لمّا
أراد أنْ تظهر واو المفرد فً الجمع
أبد َل الهمزة التً جاءت فً الجمع ٌاء,
فصارت (ادابً) فجرى علٌها ماٌجري

ٌنظر علم النفس المعرفً وتطبٌقاته ٕٕٓ .
()7
ٌنظر الكتاب ٗ.ٕٕٗ/
()5
أبنٌة الصرف فً كتاب سٌبوٌه ٕٗ.

()1

()ٙ

تقوٌم المنهج الصرفً ٗٓٔ.
(ٓٔ(
ٌنظر المنصف ٕٖ – ٖٗ والممتع فً التصرٌف
ٔ. ٕ1/

على (خطاٌا) من التغٌٌر والقلب حتى
صارت (اداوى)(ٔٔ))).
وقد خاض القدماء فً مسابل أطلقوا
علٌها مسابل التمرٌن والرٌاضة ,وهً
ّ
متخٌلة مصطنعة ,بعضها ال
مسابل
ٌمكن تصّور وجوده فً اللغة كقولهم :
((لو تخٌلنا كلمة جمٌع حروفها
همزات))(ٕٔ) .وبعضها اآلخر من العسر
على الناطق أنْ ٌنطق به؛ ولذا فإنَّ سرد
مثل هذه األلفاظ وتقلٌب وجوهها
المفترضة ,هو مضٌعة للوقت فضالً
عما فٌها من التنفٌر والتعسٌر عند
بعضهم ,وقد تكون هذه االفتراضات
موضع سخرٌة واستهجان ,فقد أورد
السٌوطً (( -:قال حمزة بن الحسٌن
االصبهانً فً كتاب الموازنة  :كان
الزجاج ٌزعم أَنَّ ك َّل لفظتٌن اتفقتا
ببعض الحروف وإنْ نقصت حروف
أحداهما عن األخرى فإنّ إحداهما مشتقة
من األخرى فنقول (الرحل) من الرحٌل,
و(الثور) إنما ُسمًِّ ثوراً ؛أل ّن ُه ٌثٌر
األرض .والثوب إ ّنما ُسمًِّ ثوبا ؛أل ّنه
ثاب لباسا بعد أنْ كان غزال حسٌبه هللا
؛كذا قال)) (ٖٔ) .
وٌمكن ال ّرد على المانعٌن وجود
مثل هذه االفتراضات أو التخٌٌالت
بحجّ ة أ َّنه (ال ٌجوز بناء ما لم تبن ِه
العرب لمعنى كضربب ونحوه)(ٗٔ) .
إنّ هذه االفتراضات تإّ دي مهاما ً
تعلٌمٌة مقصودة فٌكون ه ُّم العالم
والمتعلم الحصول على حاجته من اللغة,
وربّما ٌكون هذا األمر سلبٌا ً فً نظر
المانعٌن ,لك ّنه أمر واقع فً (قرآن
النحو) .ولعمري أنّ هذه المسؤلة تعمل
على إثارة الفكر نحو بعض العبارات
التً تإ ّكدعلى تصمٌم وتخطٌط سابق
ٌظهر المقدرة العقلٌة  ,وإنْ لم ٌتزود
االستعمال بهذه االفتراضات وبقٌت

رهٌنة الفكر والنطق  ...منها عبارة ((لو
(٘ٔ)
تخٌّلنا)) و ((لو بنٌت كذا لكان كذا))
 .و((لو افترضنا))  .و((هذا تمثٌل ولم
()ٔٙ
ٌتكلم به))
أنَّ
إلى
اإلشارة
وتجدر
االفتراضات تتجاوز بالصرف صفة
(الزمانٌة) وتكسبه صفة (التجدد) ,فبحث
ما ٌمكن أنْ ٌطرأ على الصرف هو
إجراء وقابً ٌلجؤ إلٌه الصرفٌون؛
الحتواء تغٌرات صرفٌة محتملة فً
المستقبل ,ربما هددت بنٌان الصرف
بنماذج من اللغة تبدو عصٌة على
الخضوع إلى قوانٌن الصرف ,فتثٌر
الخالفات بٌن اللغوٌٌن ,وقد ُتتخذ وسٌلة
لمهاجمة الصرف وقوانٌنه والصرفٌٌن
ومناهجهم البحثٌة فباب التمارٌن غٌر
العملٌة وشعاره ((ابن لً كذا مثل كذا))
وهو افتراض غٌر الممكن أبان عن
غرضه ابن ٌعٌش قابالً إنّ :
((الغرض منه رٌاضة النفس
وامتحان فهم الطالب وتقوٌة ُم َّنت ُه على
القٌاس))( . )ٔ7فتسمٌة النحاة هذا
الضرب من التنبإ بالتمارٌن غٌر العملٌة
هو إدراك موفق منهم بؤ ّنه من المستحٌل
غالبا ً وٌتوقف البحث عن الخوض فٌه ؛
ألن الغرض استجالء البحث فً تنبإ
نحاة العربٌة بالممكن حدوثه وبحث
الممكن الٌشكل قاعدة ,بل ٌقترح قاعدة
ٌمكن أنْ ُتقرَّ إذا حدث ذلك الممكن .ومن
هنا نجد أنَّ هذا البحث ضرورة علمٌة
عملٌة ؛ أل ّنه ٌُش ِّكل استباقا ً علمٌا ً منهجٌاً
مبنٌا ً على افتراض الممكن من الكابن
حتى إذا ما وقع وحدث كان الح ُّل
الصرفً موجوداً فٌكون التطور طبٌعٌاً
ُربك للدرس الصرفً ,بل هو
غٌر م ِ
دلٌل على درجة من النضوج  ,ألنَّ
التكهّن بؤحداث لم تقع بعد هو ((نتٌجة
الزمة لتفسٌر األحداث الواقعة بالفعل بل

تقوٌم المنهج الصرفً .ٔٓ1
(ٕٔ)
المنصف ٘ٗ. ٙ
(ٖٔ)
المزهر ٔ . ٕ5ٔ – ٕ5ٓ /
(ٗٔ)
شرح الشافٌة ٖ . ٕ1٘ /

(٘ٔ)

(ٔٔ(

ٌنظر الخصابص ٕ ٗ57 /والممتع ٕ– 7ٖٔ /
ٕٖ. 7
()ٔٙ
الكتاب ٔ. 5ٖ /
()ٔ7
شرح الملوكً فً التصرٌف ٖٓ٘ .

هو مقٌاس إثبات صحة ذلك
التفسٌر))( .)ٔ5وقد استشعر سٌبوٌه هذا
األمر فقال (( :ولٌس لك أنْ ُت ّغٌر البناء
ب" وتقول إنَّ
ُور َ
فً مثل "ض ُِر َ
ب" و"ض ِ
مثل هذا لٌس فً االسماء أل ّنك قد ُتسمًِّ
بما لٌس فً االسماء ))( )ٔ1فهذا التحوّ ل
فً التسمٌة من الفعلٌة إلى االسمٌة جاء
فً البدء مبنٌا على افتراض الممكن من
دواع
الكابن ,فكان استباقا لما وقع ,فثمة
ٍ
لبحث الممكن افتراضه منها ((أنَّ أيَّ
نظرٌة علمٌة تتجاوز فً بنٌتها المنهجٌة
وصف الواقع إلى تو ِّقع ما لم ٌقع وذلك
بتولٌد االحتماالت الممكنة وغٌر الممكنة
وفق قوانٌنها العلمٌة  ...لَبِال ٌُصبح
الواقع كالعربة أمام الحصان فٌصبح
المعٌار مُت ّغٌراً تابعا ً للتطور وبهذا ال
ٌسمى معٌاراً علمٌاً))(ٕٓ) .
وهنا ٌنبغً التؤكٌد على مسؤلة ,هً أ َّنه
ال ٌشترط فً االفتراض أو تو ّقعه أنْ
ٌكون صوابا ً عندما ٌتوقع حدوثه ,فقد ال
ٌإٌد الواقع فٌما بعد افتراض ,ولهذا
ٌ َ
ُإخذ على أ ّنه احتمال للصواب ,ولكنه
ال ٌُر ُّد ّإال بدلٌل.
إنَّ مثل هذه العبارات صدرت من
عقلٌات علمٌة حصٌنة ورصٌنة ,مثل
سٌبوٌه وابن جنً وأبً حٌان وال ٌمكن
لنا ّإال أنْ نتبٌّن حقٌقة هذه الظاهرة ,إذ
مردُّها ٌمكن أنْ ٌكون -:
 -1غريزياً -:االفتراض شًء غرٌزي
إذا تعامل مع القبلٌة ,فالتخزٌن
االفتراضً هو تخزٌن انتقابً ولٌس
تخزٌنا ً عشوابٌاً .بدلٌل إمكانٌة المقاٌسة
علٌة عند الظهور ,فهذا الجدٌد ٌتفاعل
مع ما هو موجود ,فٌخرج لنا جدٌداً من
األفكار أو المفاهٌم ٌ ّتم إٌصاله إلى
المتلقً بواسطة النطق .واالهتمام
بالمحافظة على الطابع االفتراضً

موجود عند سٌبوٌه بدلٌل قوله ((تمثٌل
ولم ٌُتكلّم به)) .
وقد وردت هذه العبارة فً الجزء
األول (ٓ )5مرة وفً الجزء الثانً
(ٓٔ) مرات وفً الجزء الثالث ()ٕ5
مرة (ٕٔ) .وهذا الكم من المفهوم الذي
لم ٌُتكلّم به ال تجد تفسٌراً أمامه ّإال
بالقول إنّ هذا اإلبداع اللغوي ٌبدأ جنٌنا ً
فً ذهن اللغوي ثم ٌُولد لٌظهر هذه
الغرٌزة اإلبداعٌة.
 -2نفسياً-:
ٌمكن القول إنّ ثمّة معادلة صعبة
بٌن الصورة الذهنٌة والواقع ٌسعى
اللغوي إلى تحقٌقها ,فهو من جهة ٌرٌد
أنْ ٌحقق ذاتٌته ,فٌعطً األولوٌة لما
ٌعتمل فً ذهنه من صور مباعدة للواقع,
ولك ّنه من جهة أخرى ال ٌرغب فً أنْ
ٌرتمً فً أحضان االغتراب ,فٌضحى
معزوالً عن الواقع االجتماعً المحٌط
به ,فبٌنما ٌجد اللغوي نفسه مشدوداً إلى
الواقع الذي ٌرغب فً تحقٌق التوافق
معه فقد ٌجد نفسه مشدوداً قبل هذا إلى
أخٌلته الذهنٌة غٌر الواقعٌة ,ولكً ٌنجح
فً تحقٌق هذه المعادلة الصعبة بٌن
الصورة الذهنٌة والواقع فإنّ علٌه أنْ
ٌحقق التوازن بؤنْ ٌعثر على نقطة
االلتقاء بٌن الخٌال والواقع بحٌث ٌتسنى
ً(ٕٕ)
له أنْ ٌبدع فنا ً جدٌدا
وٌترآى لً أنّ مسابل التمارٌن
االفتراضٌة ,هً مسؤلة نفسٌة ؛إذ ٌجد
اللغوي نفسه بٌن تٌارٌن متضادٌن
ٌجذبانه ,التٌار األول هو تقلٌد اآلخرٌن
ومراعاة األصول فٌما سبق أنْ توصل
إلٌه غٌره من المتقدمٌن .أما التٌار الثانً
الذي ٌعمل على جذب اللغوي ,فهو تٌار
االبتكار حٌن ٌجد نفسه أمام رغبة ُملّحة
فً التنصل من تلك القواعد المرعٌة
لتشكٌل خط جدٌد ٌترك علٌه أثره
الشخصً ,فٌكون نسٌجا وحده؛ ألنه

()ٔ5

المنوال النحوي العربً ٖٔٔ نقال عن رإى
لسانٌة فً نظرٌة النحو العربً .75
()ٔ1
الكتاب ٖ. ٔ11 – ٔ15 /
(ٕٓ)
رإى لسانٌة فً نظرٌة النحو العربً ٖ.5

(ٕٔ)

ٌنظر مفهوم الجملة عند سٌبوٌه ٕٕ٘ .
(ٕٕ)
ٌنظر سٌكولوجٌة اإلبداع فً الفن واألدب ٔ– 1
ٖ. 1

ٌتلقى من اآلخرٌن ثم ٌتدرب على هذا
األخذ ,فٌقدّم لنا جدٌدا وُ لِد نتٌجة تالقح
الخبرات ,فهو ٌلبس اللغة أثوابا جدٌدة,
وذلك بإدخاله عناصر تجدٌدٌة فٌها
بفضل ((ما ٌتمتع به من قدرة على إقامة
عالقات لغوٌة جدٌدة من ذات لبنات
اللغة الموجودة بالفعل ,فهو ٌشبه
المهندس المعماري الذي ٌصمم لتشٌٌد
عمابر جدٌدة مبتكرة ولكن باستخدام
نفس الخامات التً استخدمت فً تشٌٌد
العمابر التً سبق أنْ ُ
شٌِّدت))(ٖٕ).
 -3منطقيا وفلسفيا -:ال ٌكاد ٌخلو حكم
نحوي أو صرفً من دون تعلٌل ,قد
ٌطول أو ٌقصر على حسب تمكن
اللغوي من اللغة والجدل ,مع إظهار
لبراعته فً الفلسفة والمنطق (ٕٗ) .فإذا
كانت العلة حاضرة ,فالفرضٌة حاضرة
أٌضا ففً باب مجاري أواخر الكلم فً
العربٌة ٌقول سٌبوٌه(( :ولٌس فً
األفعال المضارعة ج ّر كما أن ّه لٌس فً
األسماء جزم ألنّ المجرور داخل فً
المضاف معاقب للتنوٌن ولٌس ذلك فً
األفعال ))(ٕ٘) فبوادر
هذه
االفتراض تتضح من أول تؤلٌف صرفً
نحوي وهو كتاب سٌبوٌه ,إذ ٌنفً وجود
الجزم فً األسماء والجر فً األفعال
نفً شًء ما
فالتشبٌه ههنا ذهنً؛ ألنَّ
َ
ٌترتب علٌه وجود ثبات ٌرفضه هذا
النفً ,فسٌبوٌه افترض شٌبا ثم نفً
وجوده .فالخٌال أنْ ال عالقة واضحة أو
مباشرة بٌن الجزم والجرِّ  ,لكنّ المراد
بناء ما بعده علٌه بتخصص ك ِّل واحد
بحال ٌ .قول الجرمً ((أنا مُذ ثالثون
سنة أُفتً الناس فً الفقه من كتاب
سٌبوٌه )) ( . )ٕٙفقرآن النحو ألمح إلى
وجود مثل هذه االفتراضات فإن كان فً
الكتاب فتوى للفقه ف ِل َم ال ٌكون فٌه فتوى
لالفتراض وانظر لقوله ((:اعلم أنّ

التضعٌف ٌثقل على ألسنتهم وأنَّ
اختالف الحروف أخفُّ علٌهم من أنْ
ٌكون فً موضع واحد أال ترى أ ّنهم لم
ٌجٌبوا بشًء من الثالثة على مثال
ولم
َّب))
الخمسة
نحو((ضرب َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
ٌجًء((ف َعللٌ) وال ((فعللٌ)) إال
قلٌالً))(.)ٕ7
وٌتؤتً صرٌح قول سٌبوٌه بعدم
وجود أمثال هذه األلفاظ كراهٌة
االستثقال كونها واقعا استعمالٌا ً ,لكن هذا
ال ٌمنع من اإلتٌان بها تدرٌبا ً لغوٌا ً بدلٌل
ّ
((:إال قلٌال)) .فالصرفٌون أخذوا
قوله
ب افتراضً ونسجوا
هذا القلٌل فً قال ٍ
منه نسجا ً أضحى لهم تفرداٌ ,ظهرون
من خالله براعة وذكاء فضالً عن دقة
مالحظة وهذا لعمري ٌمثل نضجا ً فكرٌا
وفنا ً عقلٌا ً أبدعوا فٌه أٌّّما إبداع.
ٌقول أبو حٌان األندلسً ((وإذا بنٌت
من الهمزة مثل "أت ُرجّة" قلت (أ ُ أ أ ُ ْأ أه)
فتبدل من الهمزتٌن واواً فتقول  :أو أو أ َه
فلو سهلت الثانٌة المحققة نقلت حركتها
إلى الواو فقلتَ :أو وأة أو الثالثة المحققة
ْ
(أو َأو َه) أو كلٌهما قلت :
قلت:
()ٕ5
أوُ وّ َه))
وتتجلى عبقرٌة الصرفٌٌن فً هذه
المسؤلة فً أنّ الهمزتٌن ((إذا التقتا فً
كلمة واحدة لم ٌكن ُب ٌد من بدل اآلخرة
وال تخفف ؛أل ّنهما كانتا فً حرف واحد
لزم التقاء الهمزتٌن الحرف))(. )ٕ1
فقد جاء أبو حٌان بكلمة فٌها خمس
همزات مع وصف لطرٌقة نطقها فلم
ٌكتفِ بكلمة فٌها همزتان ,بل زاد كٌما
ٌفصح عن هذه المقدرة العقلٌة  .لقد
تحوّ ل فهم اللغة وعلومها فً أذهان
المتؤثرٌن بالفلسفة والمنطق من نشاط
صوتً إنسانً ٌ,خضع لجملة مإثرات
بٌبٌة ونفسٌة واجتماعٌة إلى أنْ ٌكون
نشاطا ً عقلٌا ً ٌ,ضبطه العقل المنطقً
الفردي ,فهذا أبو علً الفارس ٌقول (:

(ٖٕ)

سٌكولوجٌة اإلبداع فً الفن واألدب ٘.ٔ5
(ٕٗ)
ٌنظر المدارس النحوٌة .ٔٔ7
(ٕ٘)
الكتاب ٔ . ٔٗ/
()ٕٙ
مجالس العلماء ٕٔ٘.

()ٕ7

الكتاب ٗ. ٗٔ7/
()ٕ5
ارتشاف الضرب ٔ. ٖٕٔ/
()ٕ1
الكتاب ٖ. ٕ٘٘/

أخطًء فً خمسٌن مسؤلة فً اللغة وال
(ٖٓ)
أخطا فً واحدة من القٌاس ))
وبلغت هذه المقدرة عنده مبلغا ْأنْ ال
فرق فٌه بٌن المستعمل والمرتجل حتى
أنَّ ابن جنً سؤله ((:أترتجل اللغة
ارتجاال؟)) فٌردَُّ (( :ن َعم .ألنَّ هذا
اإللحاق لما اطرد صار كاطراد رفع
الفاعل))(ٖٔ) .فالمسؤلة حتمٌة عنده كما
أنَّ الفاعل مالزم للفعل  .وذهب ابن
جنً هذا المذهب متاثراً بؤستاذه فرأى
أنَّ ك َّل ما ٌمكن أنْ ٌكون من األلفاظ
على أمثال كلمات مطردة فً السماع
ولو كانت من أجل التمرٌن والرٌاضة
فهً من لغة العرب .وهذا ٌعنً إمكان
القٌاس على األبنٌة المستعملة المطردة
وتولٌد ألفاظ جدٌدة فقال (( :ومما ٌدلّك
على أنَّ ما قٌس على كالم العرب فإ ّنه
من كالمها ,أ ّنك لو مررت على قوم
ٌتالقون بٌنهم مسابل أبنٌة التصرٌف
صمحمح) من
نحو قولهم فً مثال ( َ
الضرب( :ضربرب) ومن القتل قولهم :
(قتلتل) ومن األكل (أكلكل) ونحو ذلك
فقال لك قابل بؤي لغة كان هإالء
ٌتكلمون لم تجد بّداً من أنْ تقول بالعربٌة
,وإنْ كانت العرب لم تنطق بواحد من
هذه الحروف ))(ٕٖ) .
وإذا اعترض معترض على هذا
النص أقول إ ّنه مسبوق بغٌره على
شاكلته فً الكتاب ((فإذا ضاعفت الالم
وأردت بناء األربعة لم ُتسكن األولى
فتدغم وذلك قولك َ :قرْ َد ٌد أل ّنك أردت أن
بجعفر وسهلب))(ٖٖ)  .واإلشارة
تلحقه
ٍ
جلٌة ههنا أنّ هذه االفتراضات كانت
متداولة فكراً وقوالً ّإال أنّ جوازها فً
الكالم مردود .
وٌمكن القول إنَّ هذه األمثلة تع ُّد من
ً
أصالة أو زٌادة
باب الخروج عن النظٌر
نحو ((غزوٌت)) على وزن ((فعلٌت))
(ٖٓ)

الخصابص ٕ. 55/
(ٖٔ)
المنصفٔ. 7
(ٕٖ)
الخصابص ٔ . ٖٙٓ /
(ٖٖ)
الكتاب ٗ . ٕٗٗ /

فهو غٌر موجود فً الكالم وزناً ,ومنه
((عفرٌت))(ٖٗ) ٌقول سٌبوٌه (( :وسؤلت
الخلٌل عن ( َفعْ لَل) من (جبت) فقال :
جٌؤىً ))(ٖ٘).مصادر االفتراض فً
الدرس الصرفً -:
تباٌنت عبقرٌة اللغوٌٌن فً اتقان
االفتراضات وقدرتهم على االنتقاء من
موضوعات الصرف التً ٌمكن
االستدالل بها على مصادٌق االفتراض,
فٌكون نصٌب المانعٌن من الّرد هذه
الموضوعات وهو حسبهم.
اوالً  -:اإلعالل .وقد عّرفوه بؤ ّنه :تغٌٌر
حروف العلة للتخفٌف ( )ٖٙوٌدخل
االفتراض ههنا عبر تصور األُصول
قبل اإلعالل مثال تفسٌرهم قلب الواو
والٌاء فً (سماو) و(قضاي) الى همزة
( , )ٖ7على أ ّنها قلبت أوالً ألفا ً فً
اللفظٌن ,فصارتا (سماا) و(قضاا) ,وهذا
ما ٌتعذر نطقه ,فقلبت األلف الثانٌة فٌها
واواً فً األولى وٌا ًء فً الثانٌة
وللمحدثٌن تفسٌر ٌقوم على صعوبة
الوقوف على المقطع المفتوح فؤبدلت
همزة (.)ٖ5
الواو والٌاء
إنَّ اإلعالل أرقى ما توصل إلٌه
الفكر اللغوي العربً ّإال أنَّ اللغوٌٌن
جعلوه حقٌقة دراسٌة ولم ٌقبلوه حقٌقة
لغوٌة(.)ٖ1
ومن ذلك قولهم فً(( :فاعل ,من
ُ
جبت (جايءٍ) ,أبدلت الٌاء؛ ألنَّ ما قبلها
مكسور فؤبدلت مكانها الحرف الذي منه
الحركة التً قبلها كما فعلت ذلك بالهمزة
الساكنة حٌن خففت ))(ٓٗ) .فاسم الفاعل
من جاء هو (جابًء) وٌتحول (جابً)

(ٖٗ)

ٌنظر تقوٌم المنهج الصرفً ٓ. 7
(ٖ٘)
الكتاب ٖ . ٕ٘٘ /
()ٖٙ
ٌنظر شرح الرضً ٖ  ٙٙ /وشرح المفصل ٓٔ
. ٘ٗ /
()ٖ7
ٌنظر الكتاب ٗ. ٕٖ7/
()ٖ5
ٌنظر المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة ٔ77 – ٔ7ٙ
.
()ٖ1
ٌنظر تقوٌم المنهج الصرفً .5ٙ
(ٓٗ)
الكتاب ٖ. ٕ٘٘/

(ٔٗ)

(فال)
بوزن (فالع) ثم (جاءٍ) بوزن
ٍ
َأو لٌس هذا رُق ٌّا ً لفكر اللغة فً أذهان
صرفٌٌها فهذه افتراضات لم نسمع أنّ
أحدهم قال بهذه السلسلة اإلجرابٌة نطقا,
حتى ٌخرج لنا من فمه بعد هذه
التحوالت ,اسم فاعل ولٌس أد ّل على
وجود االفتراضّ ,إال هذه األمثلة فً
جرٌانها على ألسنة محلّلٌها ال ناطقٌها
المتكلمٌن بها استعماالً.
ثانيا  :اإلبدال .
وقد نبّه علٌه اللغوٌون القدامى وأثر
ذلك واضح فً مظانهم اللغوٌة ,إذ
جعلها بعضهم اثنً عشر حرفا ,وعدّها
آخرون تسعة أحرف تلك التً ٌقع فٌها
اإلبدال وقد جمعت فً عبارة ((هدأت
موطٌاً)) .وعرّ فوه أ ّنه وضع حرف
مكان حرف آخر أو أبدال حرف بآخر
(ٕٗ).
وقد علّل سٌبوٌه ومن تبعه من
اللغوٌٌن القدامى هذه الظاهرة فً
وقوعها فً بعض األفعال التً أُبدل
مكان الالم فٌها حرف الٌاء على غٌر
قٌاس وهذه األفعال ((تسررت))
ُ
وتقضضت وتقصصت وأمللت
وتظننت
فصارت ((تسربت وتظنٌت وتقضٌت
وتقصٌت وأملٌت قابالً :
)) هذا بابُ ما ّ
شذ فؤبدل مكان الالم
الٌاء لكراهٌة التضعٌف ولٌس بمطرد
))(ٖٗ) وهذا النوع من اإلبدال لٌس مدار
البحث بوصفه واقعا ً متكلَّما ً به غاٌت ُه
التخفٌف ,فهناك أصل قد أُبدل بآخر -فإنْ
شبت جبت بما أبدلت .-إ ّنما َروم القصد
ضرب آخرمن األبدال فٌه
ههنا إلى َ
افتراضٌ لوجود مُع َدم استعماالً .ومثل
ذلك لفظتا (أرانٌها)و (الثعالً) فً قول
(ٗٗ)
الشاعر:

حم ُتت ّم ُرهُ
لها اشارٌ ُر من لَ ٍ
ووخ ٌز من ارانٌها
((إنَّ الشاعرلمّااضطر الى الٌاء أبدلها
()ٗ٘.
مكان الباء))
هذا قول صاحب الكتاب .وقال
بعضهم إ ّنه من باب الضرورة قد ٌكون
أو من باب التناسب والمشاكلة أو من
باب صنع الرواة وأرى أ ّنه من باب
التلون اللفظً الشاذ المعتمد على
االفتراض؛ لعدم وجوده أصال ,فلم ٌسمع
فً (ثعالب  -ثعالً*) وال فً (أرانب –
أرانً)ّ ,أال أ ّنه ورد ههنا ,بدلٌل اقتصار
اللغوٌٌن أنفسهم على هذٌن الجمعٌن ولم
ٌرد غٌرهما فً الشعر ( )ٗٙولع ّل
سٌبوٌه ومن تبعه لم ٌلزم نفسه بقسرٌة
القاعدة المستنبطة من خالل إستقراء
كالم العرب فقال  (( :وجمٌع ما ال
ٌحذف فً الكالم وما ٌختار أنْ ال ٌحذف
()ٗ7
ٌحذف فً الفواصل والقوافً ))
ف َتحْ تَ هذه الذرٌعة القافوٌة خرجت لنا
هذ ِه االفتراضات ,فإنْ سوّ غنا لورود هذا
فً القافٌة فكٌف نعلل لورودها ضمن
أحشاء البٌت (فالثعالً) لٌست بفاصلة
وال قافٌة؟؟ ولِ َم ٌُقبل الفرض فً بعض
هذه المسابل وال ٌُقبل فً غٌرها.؟
ت وقوافً
إن للشعر بحوراً وتفعٌال ٍ
الب َّد من أنْ ٌخضع الشاعرلسلطانها,
وهً مسؤلة تفرض علٌه أحٌانا أنْ ال
ٌذعن لسلطان األصول ألنحوٌة
والصرفٌة .ومهما كانت الوجوه
ال ُمحاولة الب ّد من أنْ ٌحصل الخروج
عما هو مؤلوف لٌقع فً إطار االفتراض
.
ومن مصادٌق االفتراض فً اإلبدال
ما جاء فً صٌغة (افتعل) فً إبدال
الطاء من التاء إذا كانت بعد الضاد نحو
(اضطهد) و(اضطرب) وكذلك إذا
من الثعالً

(ٔٗ)

ٌنظر الكتاب ٖ  ٕ٘٘ /و ٖ  ٗٙ٘ /والخصابص
ٕ  ٙ1 /وشرح الرضً ٔ. ٕٖ /
(ٕٗ)
ٌنظر أوضح المسالك ٖ ٖٕٔ/ومختصر الصرف
٘ٓٔ. ٔٓٙ-
(ٖٗ)
الكتاب ٗ. ٕٗٗ/
(ٗٗ)
ٌنظر الكتاب ٕ. ٕ7ٖ /

(٘ٗ)

الكتاب ٕ.ٕ7ٖ/
* المراد بها المفرد ال الجمع.
()ٗٙ
ٌنظر ظاهرة الشذوذ فً الصرف العربً .ٖٔ7
()ٗ7
الكتاب ٗ. ٔ5ٗ /

(اصطبر)
جاءت بعد الصاد فً مثل
َ
(.)ٗ5
((أُبدلت التاء بصوت ٌشاركها فً
المخرج وكان المحتمل أنْ ٌكون الدال
مثالً ألنه من مخرجها لك ّنه لم ٌقبل ألنّ
المبدل ٌجب أنْ ٌشارك ما قبله فً
الصفة ولما كانت الضاد مطبقة جًء
بالطاء بدل التاء وتحقق بذلك اإلنسجام
الصوتً فً السٌاق الداخلً للصٌغة
االنفرادٌة))( .)ٗ1فتحقٌق هذا االنسجام
الصوتً ,إنما هو ضرب من التخٌّل
لقبلٌة النطق عند األعرابً فً ظنً .
ثالثا :معرفة األصلي والزائد .إنَّ حصر
أبنٌة األسماء واألفعال وهو مساحة
واسعة من الصرف ,الغرض األول منه
معرفة األدلة التً ٌمتاز بها األصلً من
الزابد؛ لك ّننا نجد أنّ هذ ِه المعرفة
خاضعة لوجهات النظر الشخصٌة أكثر
من خضوعها لقوانٌن ثابتة ومحددة .
وربّما ٌكون سبب ذلك عابداً إلى غٌاب
األثر التارٌخً الذي ٌمكن أنْ ٌعتمده
الصرفٌون فً تحدٌد أصول الكلمات
ومسٌرتها الطوٌلة عبر الزمن ,قبل أنْ
تصل إلٌهم على صورتها األخٌرة
المعهودة فً زمنهم (ٓ٘) .ولهذا فهم لم
ٌجدوا سبٌالً غٌر االحتماالت وفرض
الفرضٌات ٌقول رضً الدٌن(( -:إنما
كان (ال َندد) أفنعال الن (ألَ َندداً) و(ٌلَ ْندداً)
بمعنى (األلدّ) وهنَّ مشتقات من (الَلدد)
وهو شدة الخصومة ولوال ذلك لقلنا  :إنّ
فٌه ثالثة أحرف غالبة زٌادتها فً
مواضعها  :الهمزة فً األول مع ثالثة
أصول والنون الثالثة الساكنة والتضعٌف
 ,فلَنا أنْ نحكم بزٌادة اثنٌن منها  :إمّا
الهمزة والنون ,فهو من (لدد) وإمّا النون
وأحد الدالٌن فهو من (ألد) وإمّا الهمزة
وأحدى الدالٌن فهو من (ل َند) لك ّنا اخترنا
الوجه األول لما ذكرنا من االشتقاق

الواضح))(ٔ٘) .وال ٌمكن أن ٌُغضَّ
النظر عن دخول االفتراضات فً
التصغٌر والتكسٌر ,فقد اشتهرت عند
الصرفٌٌن عبارة أنَّ التصغٌر والتكسٌر
ٌردّان األشٌاء إلى أصولها فقالوا :إنّ
أصل (دٌنار) و(قٌراط) هو ( ِد ّنار)
و( ِق ّراط) بدلٌل جمعها على (دنانٌر)
و(قرارٌط) وٌُقال فً تصغٌرهما :
( ُدنٌنٌر) و(قُرٌرٌط) بإرجاع ثانٌهما,
وهو الٌاء إلى أصله النون فً (دٌنار)
و(الراء) فً (قٌراط)(ٕ٘) .وأمثال هذا إنْ
كان فٌها ضربٌ افتراضً ,فقد ٌلمح
فٌها واقع صوتً وهو ما ذهب إلٌه عبد
الصبور شاهٌن إذ ٌرى أن هناك
عالقات صوتٌة بٌن هذ ِه األبنٌة تإكد
هذ ِه االفتراضات ,وإنْ لم ٌُنطق بها مما
حدا به إلى أنْ ٌصنفها فً مجموعات
متجانسة صوتٌا ً (ٖ٘) .
إنَّ النصوص السابقة ت َّم رصدها فً
كتاب سٌبوٌه فإذا ما أ َم ْلنا النظر جهة
المبرِّ د ذلك العالم الذي وقف بعلمه
وبراعته ,لٌصل إلى مصاف سٌبوٌه,
فاعتمد الفلسفة والمنطق ,فقد تطرّق إلى
مثل هذ ِه المسابل – أي مسابل التمرٌن
فً كتابه (المقتضب) ضمن أبواب
صرفٌة شتى  ,وقد اختلفت طرٌقت ُه فً
التقدٌم لهذه المسابل ففً باب ((معرفة
األبنٌة وتقطٌعها باألفاعٌل وكٌف تعتبر
بها فً أصلها وزوابدها )).
قال المبرِّ د (:إذا قٌل لك ابن من
ب) مثل (جعفر) فقد قال لك  :زد
ض َر َ
( َ
فح َّق هذا
على هذه الحروف الثالثة حرفا ً َ
ضرْ َببٌ ) فاعل ْم
أنْ تكرر الالم  ,فتقول َ ( :
 .فٌكون على وزن (جعفر) وتكون قد
وضعت الفاء والعٌن فً موضعهما
وك ّررت الالم حتى لحِق بوزن ( َفعْ لَل)
أال ترى انك تقول إذا قٌل لك  :ابن من
ب) مثل ( َق ّ
طع) قلت (ضرّب)
ض َر َ
( َ
(ٔ٘)

()ٗ5

الكتاب ٗ . ٕٖ1 /
()ٗ1
الحروف العربٌة وتبدالتها الصوتٌة . ٕٔ1
(ٓ٘)
ٌنظر تقوٌم المنهج الصرفً .ٙ5

شرح الشافٌة ٕ. ٖٖ٘/
(ٕ٘)
ٌنظر الكتاب ٗ ٕٖ1 /وشرح الشافٌة ٔ– ٕٔٔ/
ٖٕٔ وهمع الهوامع ٖ. ٕ5ٗ/
(ٖ٘)
ٌنظر المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة ٖٗٔ.

فؤعلم ؛ أل ّنه إنما قال لك  :كرِّ ر العٌن ؛
فإنما زودتَ على العٌن عٌنا ً مثلها  .ولو
ابن لً من (ضرب) مثل
قال لك ِ :
ض َرب َْرب) ؛ إلن ُهّ
(صمحمح) لقلت َ ( :
إنما قال لك  :كرّر العٌن والالم فؤجبته
ابن لً من
على شرطه ولو قال لك ِ :
ضرْ َوبٌ )
(ضرب) مثل (جدول) قلت َ ( :
فاعلم ؛ ألنه لم ٌقل لك  :ألح ْقه بجعفر
إ ّنما اشترط علٌك أن تلحقه بما فٌه واو
(ٗ٘))
بحذاء الراء
زابدة فزدت له واواً َ
ولو نظرنا إلى هذه النصوص وإلى هذه
المسابل التً جاء بها المبرد ,لوجدنا أ ّنه
قد افترض وجود ما ٌؤتً -:
ٔ -شخص مخاطِ ب (سابل) ٌسؤل عن
مسؤلة معٌنة
ٕ -شخص مخاطب ٌُسؤل عن تلك
المسؤلة .
ٖ -مسؤلة بحاجة إلى إٌضاح .
ففً النص األول ٌقدّمه بقوله :
((فإذا قٌل لك)) فكؤ ّنه ٌفترض شخصا ً
مخاطبا ً أمامه وٌحاول أنْ ٌعلمه كٌفٌة
تساإل ما ,إذا واجهه وٌعلّمه
اإلجابة عن
ٍ
خطوات اإلجابة ,وٌفترض ها هنا وجود
شخص سابل َد َّل علٌه الفعل (قٌل),
وهذا السابل قد تساءل عن كٌفٌة بناء
صٌغة من الفعل (ضرب) على وزن
(جعفر) فـ(جعفر) لفظ منطوق مستعمل
عند العرب والفعل (ضرب) على
وزن( َف َع َل) لفظ منطوق مستعمل عند
العرب أٌضا ,ولكنّ ما سٌطرأ على هذا
اللفظ (ضرب) لٌس بالضرورة أنْ ٌكون
مستعمالً عند العرب ,ولكنَّ المبرِّ د أراد
من هذا أن ٌُبٌّن أ َّنه مادام ٌوجد أصل
فٌمكن أن نقٌس علٌه .ثم ٌوضح المبرِّ د
كٌفٌة التعامل مع هذ ِه المسؤلة بعد
افتراض وجود مخاطِ ب ومخا َطب
ومسؤلة فٌقول (( :فقد قال لك))  .وما
دام المبرِّ د قد أفترض وجود هذه األشٌاء
الثالثة فقد افترض أٌضا المطلوب من
((ز ْد
المسؤلة فالمخاطِ ب لم ٌقُل مباشرة ِ :

ٌوضّح
وأ ّنما
هذه)).
علً
المب ّردالمقصود من المسؤلة ,وٌعلمّ
المخا َطب كٌفٌة التعامل معها وٌشرح
طرٌقة اإلجابة عن هذا التساإل
والخطوات التً ٌسلكها المخاطب .ونرا ُه
بعد انتهاء النصوص ٌختمها بقوله :
فاعلم  .أي  :اعلم كٌفٌة التعامل مع هذه
المسؤلة وتعلم اإلجابة عنها.
وبعد أنْ تحدث المبرِّ د عن كٌفٌة
التعامل مع مثل هذ ِه المسابل فً هذا
الباب قال (( :فهذا ٌجري فً الزوابد
واألصول على ما وصفت لك وإ ّنما
(٘٘)
ذكرنا هذا الباب توطبة لما بعده))
أي :إ ّنه وضّح بؤنّ مثل هذه المسابل قد
تؤتً فً أصول الكلمات وفً زوابدها
وأعطى أمثلة لك ٍّل منها ,وقد جعل هذا
الباب مدخالً لما سٌؤتً بعده من األبواب
؛ألنَّ هذا الباب هو الباب األول الذي
ُذكر فٌه مثل هذه المسابل وهو باب ما
قٌس من الصحٌح على ما جاء من
الصحٌح من كالم العرب .
ولو انتقلنا إلى مسؤلة أخرى ,نراه
ٌتخذ منحى آخر ,ففً قوله(( :ولو بنٌت
مثل (جعفر) من (قلت) و(بعت) لقلت :
( َم ْولَل) و( َب ٌْ َعع)  ,فان قال قابل  :هذا
ممّا تلزمه العلّة؛ أل ّنه على مثال
(دحرج)  ,قٌل لهٌ :متنع هذا من العلة
لشٌبٌن:
أحدهما  :اإللحاق بدحرج ألنَّ
الملحق باألصلً ٌقع على مثاله والعلة
األخرى  :أنَّ الٌاء والواو ال تقع واحدة
منهما أصال فً ذوات األربعةّ ,إال فٌما
كان مضاعفا ً
مثل  :الوحوحة
والوعوعة وما كان مثله ,فلهذا امتنعتا
من العلة فً هذا البناء ونبٌّن هذا فً
موضعه بعد مقدّماته ان شاء هللا)).٘ٙ
وهنا نجد افتراضا ً آخر من
افتراضات المبرِّ د ,وإنْ كانت طرٌقة
تقدٌم االفتراض تختلف عن سابقاتها ,فقد
(٘٘)

(ٗ٘)

المقتضب ٔ. 7ٓ-ٙ1 /

المقتضب ٔ. 7ٓ /
()٘ٙ
المقتضب ٔ. ٔٓ1 /

استعمل هنا األداة (لو) ,وأٌضا ً ٌقدم
تساإالً معٌنا ً وٌضع له إجابة وٌبٌّن
األسباب وٌعطً تعلٌالت إلجابته.
وقد ٌلجؤ فً افتراضاته إلى الفخر
والمباهاة بمعرفة أصول األبنٌة ّإذ قال :
((إذا بنٌت (أفعوعل) من (قلت) فإنَّ
النحوٌٌن ٌقولون  :ا َق َووَّ َل فتجتمع ثالث
واوات ولم تكن واحدة منهن طرفا ً ٌنتقل
علٌها اإلعراب إال أبا الحسن االخفش
فإ َّنه كان ٌقول فً هذا المثال ْ
(أ َق َوٌَّل)
ٌقلب آخرهن ٌا ًء وٌدغم فٌها التً قبلها
وعلّته فً ذلك اجتماع الواوات وٌقول
إنما تجري األبنٌة على األصول ولٌس
()٘7
فً األصول ما هو هكذا))
ّ
وثمة ملحظ ٌنبغً التوقف عنده
,كدلٌل على أنَّ االفتراضات إ ّنما جًء
بها لغاٌة تعلٌمٌة أ ّنك تالحظ كثرة
استعمال المبرِّ د لـ(اعلم)(.)٘5
وهذا ابن جنً ٌتخذ من
االفتراضات مجاالً للتؤصٌل ,لكن
بؤسلوب استبعادي لما ال ٌَصْ مِد من هذه
االفتراضات ,فمثالً ما افترضه ابن جنً
فً ك ٍّل من المٌم والنون فً ( َم ْنجون)
فهما عنده أصل ,ولك ّنه لم ٌنته إلى هذه
النتٌجة ّإال بعد أنْ استبعد احتماالت
الزٌادة  ,قال(( :وال ٌجوز أنْ تكون
المٌم زابدة؛ أل ّنا ال نعلم فً الكالم :
(مفعلوال) وال ٌجوز أنْ تكون المٌم
والنون جمٌعا ً زابدتٌن على أن تكون
الكلمة ثالثٌة من لفظ (الجن)وال ٌجوز
أن تكون النون وحدها زابدة ؛أل ّنها قد
تثبت فً الجمع فً قولهم ( :مناجٌن)
وإذا لم ٌجز أنْ تكون المٌم وحدها زابدة
,وال النون وحدها زابدة وال أنْ تكون
كلتاهما زابدتٌن لم ٌبقَ ّإال أنْ تكونا
أصلٌن وتجعل النون الما ً مكررة وتكون
مُلحقة
(حندقوق)
مثل
الكلمة
()٘1
بعضرفوط))  .فهذا أسلوب علمً
عقلً قام على وضع مجموعة من

االفتراضات من أجل تؤصٌل على سبٌل
التجرٌب(ٓ.)ٙ
وانظر إلى إشارة ابن جنً إلى عدم
استنكار تلك األمثلة بقوله (( :قال أبو
عثمان  :وإذا بنٌت ( َفعْ َول) من (البٌع)
قلت (بٌّع) أٌضا ً واألصل ( َبٌ َْوع) ,فقلبت
الواو ٌا ًء للباء الساكِنة التً قبلها وهً
من (قُ ْلت) َ ( :قوّ لُ) ٌستوي لفظها ولفظ
( َف ْو َعل) من ال َبٌْع وال َق ْول  .قال أبو الفتح
 :قد تقدم قولنا فً اتفاق األلفاظ
واختالف األمثلة المحاولة وسٌؤتٌك أشباه
هذا فً باقً الكتاب ,فإذا ورد فال
(ٔ)ٙ
تستنكر فإ ّنه من كالم العرب))
وأمثلة هذا كثٌر(ٕ )ٙوأقول إنَّ َمنْ
ٌستنكر علٌه أنْ ٌرجع البصر مرتٌن .
فالمسؤلة لم تكن ترفا ً علمٌا ً بقدر ماكانت
ضرورة منهجٌة علمٌة ٌل ّح علٌها
المستوى المتمٌز الذي ح ّققه البحث
الصرفً فً العربٌة فً تو ّقع احتماالت
الممكن.

نتائج البحث:
للبحث نتابج أجملها بـ:
ٔ  -ش ّكل االفتراض ظاهرة فً الدرس
اللغوي ,فهو وإنْ جاء خارجا ً عن
المؤلوف من ناحٌة غرابة اللفظ أو ثقل
النطق أو تف ّرد الوجود مثل (األرانً) ّإال
أ ّنه ال ٌخرج عن األطر واألقٌسة
الموضوعة سلفا ً لغٌره من باب النظٌر
كون العرب نطقوا بها فقاسوا على ما
نطقوا به فهو من باب عدم الخروج عن
هذه المقاٌسة .
ً
ٕ -قد ٌفٌد االفتراض اللغة أنماطا جدٌدة
من باب التوسع االستعمالً فضالً عن
أ ّنه بٌّن المقدرة الجدلٌة ,وتمكن اللغوي
من علوم المنطق والفلسفة ,وال سٌّما أنَّ
فلسفة القٌاس ومنطقته فً الدراسات
اللغوٌة خضعت لألفراد وما حصلوا
علٌه من ثقافات وعلوم ّأثرت فً
(ٓ)ٙ

()٘7

نفسه ٔ. ٔ57 /
()٘5
ٌنظر المقتضب ٔ ٔٗ٘ /و ٔ ٔ5ٓ/و ٔ. ٔ1ٔ/
()٘1
المنصف ٔ. ٔٗٙ /

ٌنظر تطبٌقات فً المناهج اللغوٌة . ٖٔ1
(ٔ)ٙ
المنصف ٕ. ٕٗ /
(ٕ)ٙ
ٌنظر المنصف ٕ  ٕ٘٘ /و  ٕ٘7و ٖٔٓ٘/
و. ٔٓٙ

مناهجهم الدراسٌة وإنْ بدا هذا واضحا
لدى المبِّرد.
ٖ -أرى أ ّنه تنقصنا الجرأة حتى نعدّه
منهجاً ,فلو فتحنا بابه على مصراعٌه
لوجدنا ما التفنى عجاببه فً اللغة
خصوصا ً فً اإلبدال واإلعالل ,ومن
هنا ٌمكن القول إنّ المسار الطبٌعً
للتفكٌر اللغوي هو أن ٌنشؤ عند اغلب
االمم – أوالً فً ظ ّل التفكٌر الدٌنً ثم
ٌنزع تدرٌجٌا ً نحو التفكٌر الفلسفً إلى
أنْ ٌخضع فً النهاٌة لمناهج التفكٌر
العلمً الدقٌقة الصارمة وإنّ هذا لٌنطبق
تمام االنطباق على التفكٌر اللغوي عند
العرب  .فاللغة موجودة والقواعد
مإسّسة وما على اللغوي ّإال التحلٌل
سواء أكان هذا التحلٌل نفسٌا ً أم ذهنٌا ً أم
غٌر ذلك.
ومن هنا ٌمكن القول إ َّنه ٌع ّد منهجا
لكونه معتمداً على إجراءات وطرق
واعٌة فً التحلٌل فحري بنا أن نقول
((المنهج االفتراضً)).
ٗ -بوجود االفتراضات بوصفها اجرا ًء
وقابٌا ً ٌ,مكن احتواء تغٌرات صرفٌة فً
المستقبل تتكفل حماٌة كٌان الدرس
الصرفً من وجود نماذج من اللغة قد
تبدو عصٌة على الخضوع إلى قوانٌن
الصرف بشكل ربما ٌإّ دي إلى هدم هذا
الكٌان.

ثبت المظان
-

-

ارتشاف الضرب من لسان
العرب – أبو حٌان االندلسً –
تحقٌق  :د.مصطفى احمد النماس
– طٔ – ٗٔ15م.
أنباه الرواة على أنباه النحاة –
القفطً – تحقٌق  :محمد ابو
الفضل – القاهرة – ٘٘ٔ1م.
أوضح المسالك إلى الفٌة ابن
مالك – ابن هشام – تحقٌق :
محمد محًٌ الدٌن عبدالحمٌد –
مطبعة دار الفكر – ط– ٙ
ٗٔ17م.

-

-

-

-

تطبٌقات فً المناهج اللغوٌة – د.
اسماعٌل احمد عماٌرة – طٔ –
ٕٓٓٓ -عمان.
تقوٌم المنهج الصرفً – أطروحة
دكتوراه تقدم بها رزاق جعفر –
بغداد – ٕٓٓ5م.
الحروف العربٌة وتبدالتها
الصوتٌة – د .مكً درار –
اتحاد الكتاب – دمشق – .ٕٓٓ7
الخصابص – ابن جنً – تحقٌق
 :محمد علً النجار – دار الهدى
– طٕ – لبنان .
سٌكولوجٌة اإلبداع فً الفن
واألدب – ٌوسف مٌخابٌل اسعد
– دار الشإون – بغداد.
ظاهرة الشذوذ فً الصرف
العربً – د .حسٌن عباس
الرفاٌعة – طٔ – دار جرٌر-
ٕٓٓٙم.
علم النفس المعرفً وتطبٌقاته –
جون .آر .اندرسون -الهٌبة
المصرٌة – القاهرة .
كتاب سٌبوٌه – تحقٌق  :عبد
السالم محمد هارون – مكتبة
الخانجً – طٔ – القاهرة –
ٔ155م.
كتاب سٌبوٌه – طبعة بوالق –
القاهرة.
مختصر الصرف – عبد الهادي
الفضلً – دار القلم – بٌروت
لبنان .
المدارس النحوٌة – د .خدٌجة
الحدٌثً – مطبعة جامعة بغداد –
طٕ – ٓٔ11م.
المزهر فً علوم اللغة وأنواعها
– السٌوطً – فإاد على منصور
– دار الكتب العلمٌة – طٔ –
ٔ155م.
المقتضب – المبرد – تحقٌق :
محمد عبد الخالق عظٌمة – عالم
الكتب – بٌروت – ٖٔ1ٙم.
الممتع فً التصرٌف – ابن
عصفور االشبٌلً – تحقٌق :
فخر الدٌن قباوة – طٖ – دار
اآلفاق الجدٌدة – بٌروت –
ٔ175م.

-

-

من أسرار اللغة – د .ابراهٌم
انٌس – مكتبة االنجلو المصرٌة
– ط٘ – ٘ٔ17م.
مناهج البحث العلمً – عبد
اللطٌف محمد العبد – بغداد –
ٖٕٓٓ.
مناهج التؤلٌف النحوي – د .كرٌم
حسٌن ناصح – طٔ – دار صفاء
للنشر – عمان – ٕٓٓ7م.
المنصف شرح ابن جنً لكتاب
التصرٌف للمازنً – تحقٌق:
محمد عبد القادر احمد عطا -دار
الكتب العلمٌة – طٔ – بٌروت-
ٔ111م.
منهج البحث األدبً – د .علً
جواد الطاهر – مطبعة العانً –
بغداد.
المنهج التولٌدي والتحوٌلً – د.
رفعت السودانً – دار دجلة –
طٔ –  -ٕٓٓ1بغداد.
المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة –
د .عبد الصبور شاهٌن – مإسسة
الرسالة – بٌروت – ٓٔ15م.
همع الهوامع فً شرح جمع
الجوامع – السٌوطً – تحقٌق :
د .عبد الحمٌد هنداوي – المكتبة
التوفٌقٌة – القاهرة.

