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 امللخص
االسم ون التصنيَف الثالثّي للكلم )يعدّ غالُب أهل النحو  موضوع البحث:
امت، ويرون أن اإلمجاع قد انعقد عليه، ومن خالف يف املسل   والفعل واحلرف( من

 واالستغراب.ر ذكر قوله إال عىل سبيل التندّ بخالفه، وال يُ  عتدّ ذلك فال يُ 
اث النحوي القديم، ن طريق قراءة الرتحياول هذا البحث ع أهداف البحث:

؟ مستند من الواقع هل هلذا التصور واملؤلفات احلديثة اإلجابة عن هذين السؤالني:
 ؟وما درجة صحة هذا التصور

 واملنهج التحلييّل.، املنهج االستقرائي، واملنهج الوصفي منهج البحث:
 النتائج:أهم 
ة مل تكن جامعة مانعة، احلدود التي وضعها النحويون لألصناف الثالث -1

عند تصنيف الكلم، فظهر  اق بني األصناف الثالثة واضح  وبذلك مل يكن التفري
 اخلالف يف عدد كبري من األلفاظ.

عند الفراء، لكن حماوالت إجياد أصناف أخرى مل  ظهرت هذه املشكلة قديام   -2
 .تظهر إال يف القرن السابع اهلجري عند شهاب الدين القرايف

من التصنيفات التي يتجاوز  اثون يف هذا الشأن، واقرتحوا عدد  حدَ توسع امل  -3
، وقد أوصلها بعضهم إىل ثامنية  .فيها األصناف ثالثة 

البالغة، البحث يف كتب العلوم املجاورة ) نحتاج إىل مزيد من التوصيات:
واملنطق، وأصول الفقه، وعلم الكالم، وغريها(، فلعل الباحث يف هذه املراجع جيد 

 .املسائل املشكلة يف الدرس النحوّي يفيد يف شأن التصنيف، أو يف غريه من ما 
-الفعل - االسم – التصنيف الثالثّي  - أصناف الكلم الكلمات املفتاحية:

 احلرف. 
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املقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل نبينا 

 ، أما بعد:×األكرم، حممد 
د درسنا النحو ودّرسناه سنني عدة معتمدين يف الغالب عىل ألفية ابن مالك قف

 احمدد   اخت هذه املصادر لدّي تصور  وقد رّس وما تفرع عنها من رشوح وحواٍش، 
أن أصناف الكلم ثالثة، وأن النحويني جممعون عىل هذا جتاه تصنيف الكلم، وهو 

يس الذي رأى أن أسامء األفعال ال لدبخالفه، وهو ابن صابر األن عتدّ إال من ال يُ 
 سامه اخلالفة. ارابع   امن هذه األصناف، ولذلك أوجد صنف  يمكن تصنيفها يف واحد 

ناك جدال لكن بعد االطالع والبحث تبني يل أن املوضوع ليس كذلك، بل كان ه
دقة تعريفاته عند  ، فهناك نقد هلذا التصنيف بعدما وحديث  ونقاش يف التصنيف قديام  

احللل ) الصاحبي(، ونقد أوسع وأشمل عند ابن السيد البطليويس يفن فارس يف )با
يف ذلك سامه  ا(، وعند القرايف الذي وضع مؤلف  يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل

 )اخلصائص(.
عدد من حماوالت  عوا يف ذلك، وظهرثون فقد توس  ملحدَ هذا عند القدماء، أما ا

ت عىل حماوالت وضع تصنيف جديد للكلم لعلامء التجديد هلذا التصنيف، وقد وقف
متام حسان، ود. حممد  د. إبراهيم أنيس، ود. مهدي املخزومي، ود. :هم ،ثنيحمدَ 

 األوراغي.
لكل هذه املحاوالت بعد وصف التصنيف  اا ونقد  م يف هذا البحث عرض  أقد

 املوىل سبحانه التوفيق والسداد. يه، سائال  الثالثي وذكر املآخذ عل
 :السابقة اساتدر ال

عدة، وهي يف جمملها ال تفصل  التصنيف الثالثّي دراسات   تناولت موضوعَ 
القول يف حماوالت اخلروج عن هذا التصنيف، وأوسع دراسة تناولت هذا املوضوع 

أقسام الكالم العريب من حيث الشكل فاضل مصطفى الساقي ) هي مؤلف د.
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 شهادة الدكتوراه، وأرشف عليها د. (، وهو يف األصل أطروحة قدمت لنيلوالوظيفة
 :اللغة العربيةالرسالة ما كتبه د. متام حسان يف كتابه )متام حسان، وتضمنت هذه 

(، وسيأيت حديث مفصل عن ظروف هذا التكرار والتداخل عند معناها ومبناها
 حديثي عن حماولة د. متام حسان.

 هام:ويأيت هذا الكتاب يف بابني مل يسمّ 
 :وضع حتته فصلني :الباب األول

وفيه عرض تارخيي  ،اضطراب النحاة القدماء يف تقسيم الكالم :الفصل األول
 ألبرز ما وقع عند القدماء من اضطراب، وما قيل يف نقد التصنيف الثالثي.

عرض يف هذا آراء الباحثني العرب املحدثني، وتقسيم الكلم يف  :الفصل الثاين
 السامرائي، د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيمالفصل حماوالت د. إبراهيم أنيس، و

 ود. متام حسان، وأتبع كل حماولة بنقده هلا ومآخذه عليها.
ومما ينبغي ذكره أن د. إبراهيم السامرائي مل تكن له حماولة للتصنيف؛ لذلك مل 
أذكره يف بحثي، لكن د. فاضل الساقي أخذ بعض اإلشارات من تآليفه وعدها 

 لتصنيف الثالثي.حماولة للخروج عىل ا
 متهيد وثالثة فصول:وحتته  :الباب الثاين

األسس التي يقوم عليها البحث، ويعني هبا األسس التي بنى عليها  :التمهيد
حماولة د. متام حسان، وسيأيت نيت عليها التصنيف الذي وضعه، وهي األسس التي بُ 

 يث عنها يف موضعها.داحل
يتفرع وما  يه معنى الشكل والوظيفة،الشكل والوظيفة، وبني ف :الفصل األول

 .عن كل واحد منهام من عنارص
 :أقسام الكلم، وعرض فيه األقسام السبعة التي بنى تصنيفه عليها :الفصل الثاين

االسم، والصفة، والفعل، والضمري، واخلالفة، والظرف، واألداة، وبني ما لكل 
 صنف من فروع ومميزات.
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ذا الفصل عن م، حتدث يف هظيفي ألقسام الكلتعدد املعنى الو :الفصل الثالث
املعاين األخرى التي يمكن أن يؤدهيا كل واحد من األصناف السبعة غري معناه 
األصيل، كقيام االسم مقام األداة، أو الظرف، أو اخلالفة، وكقيام الضمري مقام 

 األداة، والظرف، ونحو ذلك.
حثي قد شاركه يف احلديث هذه أبرز مالمح بحث الدكتور الساقي، ولئن كان ب

بني  اكبري   ايها من نقد، إال أن هناك اختالف  خيي عن األصناف الثالثة، وما قيل فالتار
 :البحثني من عدة أوجه

بنى الدكتور فاضل الساقي بحثه عىل حماولة لوضع تصنيف جديد للكلم،  -1
هذا أما بحثي فمبني عىل وصف وحتليل للتصنيف الثالثي، وملحاوالت اخلروج عن 

 التصنيف.
ف الدكتور الساقي حماوالت تغيري التصنيف، وما نقله عن املتقدمني من وظّ  -2

للحرف  من ابن صابر، ومصطلح األداة اسام  إشارات خلدمة تصنيفه، فأخذ اخلالفة 
إىل املؤلفات الرصفية الرتاثية التي  اني، وفصل الصفة عن االسم استناد  من الكوفي
عىل صنيع  امستند   ا مستقال  نوع  ع الظرف هام، ووض لكل منمستقال   اختصص باب  

 الزجاجّي، وهكذا...
أما بحثي فقد تناول النظام الثالثي بالتحليل والنقد، ثم أوردت حماوالت 
اخلروج عىل هذا التصنيف وفق عنارص حمددة طبقتها عىل كل حماولة وهي: سبب 

وبيان ما حاولة، اخلروج عن التصنيف الثالثي، واألساس الذي قامت عليه امل
 احتوته هذه املحاولة من تفصيل، وتقويم هذه املحاولة ونقدها.

احتوى بحثي هذا عىل عنارص مل ترد يف بحث د. فاضل الساقي، وهي ما  -3
ة، ـالثـع للثـم رابـاد قس(، وحماولة القرايف إجيقل عن الفراء يف )كال، وكلتانُ 

 تصنيف الكلم.حمد األوراغي لوضع تصور جديد لـم اولة د.ـحـوم
ناك دراسات أخرى، لكنها يف غالبها ال خترج عام تضمنه بحث د. الساقي، وه
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الكلم بني بعض النحاة القدماء  مسائل اخلالف يف أقسامومنها دراسة عنواهنا )
نجز هذا البحث يف كلية اآلداب واللغات، ( للباحثة صفية بن زينة، وأُ ثنياحملد  و 

ص األول ص  ن ثالثة فصول، ُخ م، وتضم  2004 – 2003جامعة اجلزائر يف العام 
منها للحديث عن التصنيف الثالثّي، وحتدثت الباحثة يف الفصل الثاين عن اخلالف 

ص لتقسيم الكلم ص  بني النحويني يف تصنيف بعض األلفاظ، أما الفصل الثالث فخُ 
يف آراء الباحثني العرب املحدثني، وعرضت يف هذا الفصل ثالث حماوالت 

 متام حسان.   ر. إبراهيم أنيس، ود. مهدي املخزومي، ود.تصنيف: للدكتولل
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 التصنيف الثالثي )النشأة واألساس(

ثني عىل تصنيف الكلامت ثالثة أصناف: درج النحويون العرب قدماء وحمدَ 
العريّب حو االسم، والفعل، واحلرف، وهذا التصنيف يعود يف نشأته إىل قصة نشأة الن

، وقد تناول هـ(69)و أيب األسود الدؤيل  هـ (40 ) عىل يد اإلمام عيل بن أيب طالب
 ومن هذا الفريق املسترشق اا قاطع  ، فمنهم من نفاها نفي  املؤرخون هذه القصة بالنقد

، وهذا هو مذهب اومنهم من أثبتها مطلق  ، (1))فون كريمر(، و د. مصطفى نظيف
والقفطي يف)إنباه  دماء كالزبيدي يف)طبقات النحويني(،مؤرخي النحو من الق

ثني ومنهم د. عبدالعال تبعهم بعض املحدَ واألنباري يف) نزهة األلباء(، و الرواة(،
و د. حممد املختار  ،(15ودة يف تاريخ النحو العريّب ص سامل مكرم يف )احللقة املفق

والشيخ حممد  ،(43ص النحو العريّب يف املرشق واملغرب تاريخولد أباه يف)
(، والفريق الثالث 21نشأة النحو العريّب وتاريخ أشهر النحاة ص) الطنطاوي يف

يرى أن أبا األسود الدؤيل وضع األسس وهي العالمات أو الرموز الشكلية 
 .(2)لإلعراب، ومن هؤالء أمحد أمني، وإبراهيم مصطفى

كره أبو الربكات بن التاريخ القصة بروايات خمتلفة، أوسعها ما ذوتروي كتب 
روى أبو األسود قال: دخلت عىل أمري ... » باء( حيث قال:األنباري يف )نزهة األل

فوجدت يف يده رقعة، فقلت: ما هذا يا أمري املؤمنني،   املؤمنني عيل بن أيب طالب
يعني -خالطة هذه احلمراء لت كالم الناس فوجدته قد فسد بمفقال: إين تأمّ 

ضع هلم شيئ ا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، ثم ألقى إيّل أ أنفأردت  -األعاجم
الرقعة، وفيها مكتوب: الكالم كله اسم، وفعل، وحرف، فاالسم ما أنبأ عن 

 .(3)«ملعنى ءما جااملسمى، والفعل ما أنبئ به، واحلرف 
                                       

 (.14-13ص ) النحو العريب، د. عبدالعال مكرم احللقة املفقودة يف تاريخينظر:  (1)
 . (51-14ص ) املرجع السابق (2)
 (.18ص ) ، األنبارينزهة األلباء (3)



436

د. محمد بن سعد الشّواي التصنيف الثالثي للكلم بين دعوى ا�جماع ومحاوالت التجديد

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

8 

 

 سؤاالن:وعند قراءيت هلذه القصة ظهر يل 
ذلك العرص املتقدم  هل كانت مصطلحات التقسيم واضحة  كل الوضوح يف .1

 كام ظهرت يف القصة؟
ورد يف القصة تعريف احلرف، وهو التعريف املتداول عند النحويني إىل  .2

 يف ذلك العرص؟ عرصنا، فهل كان مصطلح احلرف قد استقرّ 

الرواية، يقول  لإلجابة عن السؤالني يمكن عرض نص سيبويه ومقارنته هبذه

السم: ملعنى ليس باسم وال فعل، فا فالكلم: اسم، وفعل، وحرف جاء» سيبويه:

 رجل، وفرس، وحائط. 

نيت ملا مىض وملا يكون ومل خذت من لفظ أحداث األسامء وبُ وأما الفعل فأمثلة أُ 

بناء يقع وما هو كائن مل ينقطع، فأما بناء ما مىض فذهب وسمع ومكث ومحد، وأما 

يذهب ويرضب. تل و: يقاا: اذهب واقتل وارضب، وخمرب  ما مل يقع فإنه قولك آمر  

 ... ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت وكذلك بناء

و: ثّم، وسوف، وواو القسم، والم ملعنى وليس باسم وال فعل فنح ماجاء وأما

 .       (1)«اإلضافة، ونحوها

فمصطلح )احلرف( عند سيبويه يف نظري غري واضح املعامل، فالكالم عنده ثالثة 

؛ فمصطلح احلرف يف كالمه  وال فعال  ست اسام  سام: اسم، وفعل، وكلمة ليأق

 عند القدماء. ابية، وخصوص  يعني)الكلمة( وهذا شائع يف العر

سيبويه  ، وعنداا مستقر  واضح    لبفكيف يكون )احلرف( عند عيل بن أيب طا

 غري واضح؟؟!!  ابعده بامئة وأربعني عام  
د ظهر يف بعض روايات أما عن األساس املنطقي الذي قام عليه هذا التقسيم، فق

 اجتهاد يف كشف ذلك األساس، فمن ذلك القصة يشء من ذلك، ولبعض النحويني
                                       

 .(1/12) ، سيبويهالكتاب (1)



437

د. محمد بن سعد الشّواي التصنيف الثالثي للكلم بين دعوى ا�جماع ومحاوالت التجديد
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

9 
 

  به العباد عام هجسإنام جعل الكالم ليعرب   ونحن نعلم أن اهلل» قول الزجاجّي:
بام يف ضامئرهم مما ال يوقف عليه بإشارة وال  ايف نفوسهم، وخاطب به بعضهم بعض  

غري مدفوع  ا ظاهر  ة من احليل، فإذا كان هذا معقوال  جب وال حيلإيامء وال رمز بحا
 عنه واملخرب به أجسام وأعراض تنوب يف فيبني أن املخاَطب واملخاِطب واملخرَب 

ن أمر وهني أو ره معنى يدخله حتت هذا القسم مالعبارة عنها أسامؤها، أو ما يعتوِ 
ألن األمر والنهي إنام يقعان عىل  نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك مما ختتص به األسامء؛

ا هو غري املخرِب واملخرب عنه، ومها داخالن حتت االسم النائب عن املسمّ  ى، فاخلرب إذ 
ن معناه، وهو احلديث للذي منه أو تضم   قسم االسم، واخلرب هو الفعل وما اشتق  

يل فيكون وال بد  من رباط بينهام وهو احلرف، ولن يوجد إىل معنى رابع سب ذكرناه
 . (1)«للكالم قسم رابع

ومن خالل هذا النص يتبني أن هذا التقسيم قائم  عىل االستقراء يف نظر 
فإن قيل: فِلَم » الزجاجي، وقريب منه كالم أيب الربكات بن األنباري حيث قال:

ثة ال رابع هلا؟ قيل: ألنا وجدنا هذه األقسام الثالثة ُيعرب  قلتم: إن أقسام الكالم ثال
م يف اخليال، ولو كان ها هنا قسم رابع لبقي يف وه  ا عن مجيع ما خيطر بالبال، وُيتهب

النفس يشء ال يمكن التعبري عنه، أال ترى أنه لو سقط أحُد هذه األقسام الثالثة لبقي 
بإزاء ما سقط؟ فلام عرّب هبذه األقسام عن مجيع يف النفس يشء ال يمكن التعبري عنه 

 .(2)«ه ليس إال هذه األقسام الثالثةاألشياء دّل عىل أن
ذكر النحويون دالئل حلرص »أخرى فقال:  ااألندليس أسس   وقد ذكر أبو حيان

 الكلمة يف االسم والفعل واحلرف:
املستقرئني علم النحو تتبعوا دليل االستقراء، وهو أن أئمة النحويني  :أحدها

 ألفاظ العرب فلم جيدوا غري هذه الثالثة.
                                       

 .(42ص ) ، الزجاجياإليضاح يف علل النحو (1)
 (.23ص) ، األنباريأرسار العربية  (2)
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ها ال تدل عىل معنا أن الكلمة إما أن تدل عىل معناها بانفرادها، أو :ينالدليل الثا
وهذا الثاين هو احلرف، واألول إما أن تتعرض ببنيتها لزمان ق، بانفرادها بل بذكر متعلّ 
 رابع. لثاين هو االسم، والذي قبله هو الفعل، فالض، واذلك املعنى، أو ال تتعرّ 

ورابطة بني الذات واحلدث،  الثة: ذات، وحدث،قالوا: املعاين ث: الدليل الثالث
 فاألول االسم، والثاين الفعل، والثالث احلرف.

 ويف هذه الدالئل بحث ونظر، وأجودهاالثاين.
ا لإلسناد فهي تكن ركن  ، وهو أن الكلمة إن مل ا رابع  دليال  املصنف  وذكر

 فهي فعل.فإن قبلت اإلسناد بطرفيه فهي اسم، وإال  احرف، وإذ كانت ركن  
ا فهو استدالل بالعوارض ال  وهذا الدليل الذي ذكره راجع إىل االستقراء، وأيض 

نام يكون  حلرص فإدليال   إنام يكون حالة الرتكب، وإذا ذكربالذاتيات؛ ألن اإلسناد 
      .(1)«اا ال فيام يكون عارض  ذاتي   الرتدد فيام يكون

 :وعندي فيام مىض نظر من وجهني
، وتقسيمه حسب احويني لكالم العرب استقراء  تام  لنتقراء ابعد اس :األول

الدالالت التي ذكروها رأيناهم متفقني يف العدد خمتلفني يف األساس، وأول خالف 
يف تعريف الفعل،   أيب طالبيف هذا هو ما ورد يف الرواية عن اإلمام عيل بن 

 ويف رواية أخرى: «ئ بهوالفعل ما أنب» ففي الرواية التي نقلتها عن ابن األنباري:
من املتأخرين عىل ذلك أن أبا حيان وغريه  د  ، زِ (2)«والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى»

 أخرى، وكلها موضع نظر كام قالوا. اتوسعوا فذكروا أسس  
لكل قسم جيمع  مانعٍ  جامعٍ  بعد تقسيم الكلامت العربية ينبغي وضع حد   الثاين:

، ويمنع غريها من الدخول حتت هذا القسم، اشيئ   كل أفراد القسم وال يبقي منها
 فهل هذه احلدود موجودة عند النحويني؟

                                       
 .(22-1/21) ، أبو حيانوالتكميلالتذييل   (1)
 .(1/39) ، القفطيإنباه الرواة  (2)
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، ا وحديث  سطر النحويون مئات الصفحات قديام  لإلجابة عن هذا السؤال 
 إلظهار املشكلة. ار طرف مما كتبوه؛ وأرى هذا كافي  وسأحاول هنا ذك

احدوكروا فيه ذكر أبو الربكات بن األنباري أن النحويني ذ االسم: كثرية تنيف  د 
ه سيبويه وإنام اكتفى له، وهلذا مل حيدّ  من قال: ال حد   ، وأن منهماعىل سبعني حد  

ر ت دليل عىل عدم وضوح هذا املصطلح، وتعذّ د والتشتّ . ففي هذا التعدّ (1)باملثال
 جامع مانع له. وضع حد  

سم، وذكر ما ني املتقدمني لاليوقد حتدث أمحد بن فارس عن حدود النحو
فرس، وهذا عندنا رجل و :فأما االسم فقال سيبويه: االسم نحو»ارضها فقال: يع

ا عنه أن االسم هو املحّدث عنه،  اِه بِِه التحديد، إاِل  أن ناس  متثيل، َوَما أراد سيبوي َحكو 
وهذا شبيه بالقول األول؛ ألن )كي َف( اسم وال جيوز أن حيّدث عنه. وسمعت أبا 

َد يقول:  عبداهلل بن حممد بن داود الفقيَه يقول: سمعت أبا العباس حممد بن يزيد املُرَب 
يبويه قال: أال قال: وذلك أن س االسم َما َصَلَح أن يكون فاعال   مذهب سيبويه أن

، كام تقول: إن ا، وأشباه ََذلَِك مَل  يكن كالم  ترى أنك َلو  قلت: إن يرضب يأتينا
ال:  وعارضه ُه الفعل. قَذا َعىَل أن االسم عنده َما َصَلَح لَ ضاربك يأتينا قال: فدل هَ 

َن( أسامء وهي ال تصلح أن بعُض أصحابه يف هذ ا بأن )كي َف، وعنَد، وَحي ُث، وَأي 
َن، وكيف( أسامء قول سيبويه: الفتح يف األسامء ت كون فاعلة، والدليل َعىَل أن )َأي 

ئي: االسم َما حث عنه. وقال الكسافهذا قول سيبويه والب ،كي َف وأين :قوهلم
ُمَعارض بام قلناه من )كي َف، وأين( أهنام اسامن وال ُينعتان. َوَكاَن  اُوِصَف، وهذا أيض  

َما احتمل التنوين، َأو  اإلضافة، َأو  األلف والالم، وهذا القول الفّراء يقول: االسم 
ا تِ  أيض  ن والتضاف والُيضاف ُمعاَرض بالذي ذكرناه َأو  نذكره من األسامء ال  ي ال تنو 

حيُسُن َلُه  اكان األخفش يقول: إَذا وجدت شيئ  لف والالم. وإليها واليدخلها األ
 ائم، ُثم  وجدته يثنى وجُيمع نحو قولك:الفعل والصفة نحو: زيد قام، وزيد ق

                                       
 .(27ص ) ، األنباريأرسار العربية  (1)
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: االزيدان والزيدون، ُثم  وجدته يمتنع من الترصيف فاعلم أنه اسم. وقال أيض  
ين. وقال قوم: َمادخل َعَلي ِه حرف من حروف اخلفض، ُسن فِ َماَح  يِه َين فعني وَيرُضُّ
َك ُمعاَرض بام قول هشام وغريه، وله قول آخر: أن االسم َما نودي. وكّل َذلِ  وهذا

د يِف كتاب ... وعاد القول بنا إىَِل حتديد االسم  (ذكرناه من )كي َف وأين فقال املرب 
َتَضب( لَِك ا دخل عليه حرف من حروف اجلر فهو اسم فإن امتنع من ذَ ل مَ : ك(1))املق 

بــ)كيف وإذا( ومها اسامن اليدخل عليهام يشء من  افليس باسم. وهذا معارض أيض  
َم بن احلسن حرو ف اجلّر. وسمعت أبا بكر حممد بن أمحد البصري وأبا حممد َسل 

جاج عن حدّ  وم دال  َعىَل معنى غرُي ط ع مفهصوت ُمقَ االسم فقال:  يقوالن: ُسِئل الز 
دال َعىَل زمان والمكان. وهذا القول معارض باحلرف وذلك أنا نقول: هل وبل 

َعىَل معنى غرُي دال َعىَل زمان وال مكان. وقول من وهو صوت ُمَقط ع مفهوم دال  ّ
لُ  ؛ ألَن كي َف اسم وأين وإذا، والاسم َما َصَلح أن ينادى خطأ أيض  قال: اال ن ُح أَيص 

َما يقع َعَلي َها نداء. قال أمحد بن فارس: َهِذِه مقاالت القوم يِف حّد االسم ُيعارضها 
سلم من معارضة، واهلل أعلم أيُّ َذلَِك أصّح. مما ذكرته  اذكرته، َوَما أعلم شيئ  َقد 

َتِقر   وُذكر يل عن بعض أهل العربية ا ت ذكركَعىَل املسّمى وق اأن االسم َما َكاَن ُمس  ه إي 
  .(2)«قريب َلُه، وهذا اوالزم  

الدكتور فاضل مصطفى وأطال النحويون يف مناقشة هذا التحديد، وقد مجع 
من هذه النصوص يف الفصل األول من الباب األول حتت عنوان:  االساقي كثري  

وناقش هذه األقوال مناقشة مفصلة؛  ،(3))اضطراب النحاة القدماء يف تقسيم الكلم(
 يف كتابه )احللل يف ي هنا باحلديث عام أورده ابن السيد البطليويسلذلك سأكتف

ع النصوص ص هو أمجإصالح اخللل من كتاب اجلمل(؛ وذلك لكون هذا الن
 ، وأدقها يف املناقشة.وأكثرها تفصيال  

                                       
 (.1/141) ملربد،ا ،املقتضب  (1)
 (.92-89ص ) ، ابن فارسالصاحبي  (2)
 (.67 -33ص )أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، فاضل الساقي،  (3)
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أقسام الكالم ثالثة: اسم، » ابتدأ ابن السيد كالمه بالتعليق عىل قول الزجاجّي:
، أو دخل عليه ال  ، أو مفعوعال  ى، فاالسم ما جاز أن يكون فاوفعل، وحرف جاء ملعن
 .(1)«حرف من حروف اجلر
، أو ال  ، أو مفعوعال  االسم بأنه ما جاز أن يكون فاوأما حتديد » وعلق عليه فقال:

عىل اإلطالق؛ ألنا نجد من  دخل عليه حرف من حروف اخلفض فإنه ال يصّح 
، وال يدخل عليه حرف خفض وهي األسامء ال  ، وال مفعوعال  األسامء ما ال يكون فا

يف غريه(  التي ذكرها أبو القاسم يف باب )ما ال يقع إال يف النداء خاصة وال يستعل
فمن ذلك قول العرب: يا هناه أقبل ال يستعمل إال يف النداء خاصة، ال يقال: جاءين 

 هناه، وال: رأيت هناه. وهو يناقض ما صّدر به كتابه.
، وذلك نحو أسامء االستفهام، عال  ال يكون فا األسامء ما كذلك نجد منو

ض، ولعمرك، ، وَعو  وأيمن اهلل، ونحو ذلك،  واألسامء التي جيازى هبا، وكذلك َجري 
؛ ألن ا، وإنام يسمى رسام  التحديد، ومثل هذا ال يسمى حد   كلها خارجة عن هذا

سامه املتكلمون اجلامع  احلد إنام هو قول وجيز يستغرق املحدود، وحييط به، ولذلك
نه يشء، .... ويمنع أن يدخل يف املحدود املانع.... جيمع املحدود حتى ال يشذ م

 .(2)«منه، أو خيرج منه يشء هو منهيشء ليس 
وذلك أن ثم ذهب يلتمس أليب القاسم الزجاجّي العذر لعدم دقة تعريفه لالسم، 

طريق التمثيل  رسم َرَسم به االسم عىلفيلزمه هذا، وإنام هو  اه حد  أبا القاسم مل يسمّ 
االسم بحدود وا والتقريب، وأن أكثر النحويني املتقدمني فعلوا مثل هذا؛ ألهنم حدّ 

 .(3)ال تستغرق أقسامه
ب عليها ا لالسم عند النحاة املتقدمني، وعقّ وبعد ذلك أورد أربعة عرش تعريف  

                                       
 (.22ص )لزجاجي ا ،اجلمل (1)
 (.60-59ص ) ، ابن السيد البطليويس،احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل (2)
 (.60-59ص ) املرجع السابق (3)
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 :(1)بذكر ما يقدح يف كل واحد منها، وهذا تفصيلها
كل ما دخل عليه حرف من حروف اجلر فهو اسم، فإن » د يف املقتضب:رب  املُ  .1

 .من األسامء ال جترّ  اكثري  وضعفه أن . «ذلك فليس باسم امتنع من
خرب عنه، األخفش األصغر عيل بن سليامن، وأبو عيل الفاريس: االسم ما أُ  .2

 رب عنه كأسامء االستفهام.ويضعفه أن من األسامء ما ال خُي 
يد بن مسعدة: إذا وجدته حيسن له الفعل والصفة ألوسط سعاألخفش ا .3

انحو: زيد منطلق، ثم وجدته  و: زيد، وزيدان، وزيدون، ثم مع نحى وجُي ثنّ يُ  أيض 
اوجدته  خذ عىل سابقه، ويؤخذ عليه ما أُ  ،يمتنع عن الترصف علمت أنه اسم أيض 

 مع.ثنى وال جُي وأن من األسامء ما ال يُ 
قال فيه ما قيل يف ، ويُ ينفعني ويرضينا حيسن فيه م ا:لألخفش األوسط أيض   .4

 السابق.
أو غري  اوذلك املعنى يكون شخص  عنى مفرد، عىل م ابن الرساج: ما دل   .5

 شخص، وال يصح حتى يقول: ما دل عىل معنى يف نفسه مفرد.
الزجاج: االسم صوت متقطع مفهوم دال عىل معنى غري دال عىل زمان  .6

ل، بزيادة: دال عىل معنى يف نفسه غري دال عىل زمان حمّص  ومكان، وال يصح هذا إال
 ل.وال مكان حمّص 

نى غري مقرتن بزمان حمّصل، وال يصح إال بزيادة: السريايف: ما دل عىل مع .7
 ويكون معناه يف نفسه.

 الكسائي: االسم ما ُوِصَف. .8
 الفراء: االسم ما احتمل التنوين أو اإلضافة. .9

، تقول: مررت بمرضوب، لت عليه الباءالرضير: ما دخ هشام بن معاوية .10
 وال تقول: مررت بــ )يرضب(.

                                       
 (.46-60ص ) ، ، ابن السيد البطليويساحللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل (1)
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اهشام بن معاوية  .11 ن معنى، وال يؤدي عن زمان ومكان. : ما يؤدي عأيض 
ويصح هذا التعريف إذا قيل: ما يدل عىل معنى يف نفسه مفرد، ويؤدي عن زمان 

 لني.ومكان حمّص 
ب عليه ابن السيد فقال: ، وعق  اضمر فيه، أي: ما يكون خرب  الريايّش: ما يُ  .12

فهو خطأ؛ ألن ، فإن كان أراد ذلك اويكون خرب   اوه بأنه أراد: ما حيتمل ضمري  فرّس 
ااألسامء األعالم نحو زيد عمرو تكون أخبا ضمر فيها، وينبغي عىل هذا وال يُ  ر 

؛ ألهنا تكون أخبا االتفسري أن تكون أن تكون األفعاُل أسامء   .(1)«ويضمر فيها ر 
عتورته املعاين، وانتسبت إليه األوصاف، وهو غري صحيح؛ : ما االطوال .13

 من األسامء ما ال يوصف.ألن األفعال تعتورها املعاين، و
 مل يدل عىل زمان. معاذ اهلراء: ما .14
 بعض الكوفيني: االسم ما نعت. .15

فقد ثبت » وبعد تفصيله هلذه التعريفات، وذكر اعرتاضاته هلا ختم ذلك بقوله:
اتصح أن تسمى حدو اه أن األقوال كلها البجميع ما ذكرن ، وإنام هي رسوم د 

 .(2)«وضعت عىل جهة التقريب
اجام اد  حاول أن يضع حثم  امان ع   اد  وأشبه األقوال بأن يكون ح» لالسم فقال: ع 

ل، يمكن قال: االسم كلمة تدل عىل معنى يف نفسها مفرد غري مقرتن بزمان حمّص أن يُ 
 .(3)«أن يفهم بنفسه

االسم ذهب ابن السيد إىل  ب هذا االضطراب الشديد عند النحويني يف حدّ سبوب
وقد اختلف أهل املنطق » أهل املنطق فأورد بعض حدودهم لالسم وذلك يف قوله:

ا يف حتديد االسم، فقال أبو يوسف الكندي ومجاعة من املنطقيني: االسم صوت  أيض 
                                       

 .(60-59ص ) ، ابن السيد البطليويساحللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل  (1)
 (.64ص )املرجع السابق   (2)
 (.64ص ) املرجع السابق  (3)
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عىل يشء من  قت أجزاؤه مل يدّل ر  عىل زمان معني، فإن فُ  موضوع باتفاق ال يدّل 
اغري صحيح؛ ألن احلرف هذه صفته  دّ معناه، وهذا ح  .أيض 

وحّده ابن املقفع يف كتابه املوضوع يف املنطق بأن قال: االسم هو الصوت املخرب 
املوضوع غري املوقت الذي ال يبني اجلزء منه عن يشء من املسمى، وهذا كالم غري 

 بنّي يمكن فيه االعرتاض.
بت من حتديد أيب نرص الفارايب بأن أحسن وال أث اد  ألحد من املنطقيني ح رَ  نَ ملو

فهم بنفسه وحده من غري أن يدل قال: االسم لفظ دال عىل معنى مفرد يمكن أن يُ 
 .(1)«ببنيته ال بالعارض عىل الزمان املحصل الذي فيه ذلك املعنى

تكلموا يف االسم، وسأكتفي  تكلم النحويون يف حتديد الفعل وتعريفه كام الفعل:
 زا بدقة العرض واملناقشة: ني من هذه النصوص أرى أهنام قد متيّ هنا بعرض نص  

قال الكسائي: الفعل ما دل عىل » ما ذكره أمحد بن فارس حيث قال: :أوهلما
داِث األسامء وُبنيت ملا زمان، وقال سيبويِه: أما الفعل فأمثلة   ُأِخذت من لفظ أح 

ل يكون َومَل  يقع، َوَما هو كائن مَل  ينقطع، فيُ  مىض، َوَما قال لسيبويه: ذكرَت َهَذا يِف أو 
َم، وبِئ َس كتابك وزعمَت بعُد أّن )لَ  خذ ي َس، وَعَسى، ونِع  ( أفعال، ومعلوم  أهنا مَل  ُتؤ 

ثر الفعل وتركت أقل ه قيل َلَك: إن احلد عند من مصادر، فإن قلت: إين َحَدد ُت أك
ه  َما هو َلُه. ار َما مَل  النُّظ    َيِزد املحدود َومَل  َين ُقص 

دُّ َعىَل أصحاب َهِذِه املقالة أن  وقال قوم: الفعل َما امتنع من التثنية واجلمع، والر 
 .ال  يقال: إن احلروف كلها ممتنعة من التثنية واجلمع وليست أفعا

، وهذا عندنا غلط؛ «وذهبُت الفعل َما َحُسنَت  فِيِه التاء نحو قمُت »وقال قوم: 
 قبل دخول التاء َعَلي ِه. عال  ألنا َقد  نسميه ف

ِس وغ اوقال قوم: الفعل َما َحُسَن فِيِه أم  ، وهذا َعىَل مذهب البرصيني غرُي د 
امستقيم؛ ألهنم يقولون: أنا قائم غ  أمِس. ، كام يقولون: أنا قائمد 

                                       
 . (60-59)ص  احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل، ابن السيد البطليويس (1)
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: من أن الفعل َما دّل َعىَل زمان كخرج والذي نذهب إَِلي ِه َما حكيناه عن الِكَساِئّي 

 .(1)«دللنا هبام َعىَل ماٍض ومستقبل وخيرج

 ويلحظ عىل ابن فارس ملحوظتان:

أنه قد عّد الزمن هو األساس يف حتديد الفعل، وأغفل الركن الثاين الذي  .1

 احلدث.فهم من كالم سيبويه وهو يُ 

من  تقبل، فكأنه ال يعدّ يظهر من كالمه االقتصار يف الزمن عىل املايض واملس .2

 )اآلن(، وستأيت مناقشة لذلك عند ابن السيد يف النص التايل. الزمن احلارَض أو

فهو ما ذكره ابن السيد البطليويس، فقد بدأ حديثه بالكالم عن  الثاينأما النص 

ل أبو القاسم: والفعل ما دل عىل حدث وزمان قا» تعريف الزجاجّي للفعل فقال:

 .ماٍض أو مستقبل

قال املفرس: هذا كالم جممل؛ ألنه مل يذكر فعل احلال، وهو خمالف لقوله يف )باب 

األفعال(: األفعال ثالثة: فعل ماض، وفعل مستقبل، وفعل  يف احلال يسمى الدائم، 

 .(2)«وهذا الذي قاله يف )باب األفعال( هو التقسيم الصحيح

 :(3)ليها، وهذا تفصيلهاوبعد ذلك أورد تعريفات للفعل، ثم أعقبها بام أخذه ع

نيت ملا مىض، وما خذت من لفظ أحداث األسامء، وبُ سيبويه: الفعل أمثلة أُ  .1

ال يصح إال  ورض يف هذا فقيل: هذا احلدّ يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع، وعُ 

عىل مذهب البرصيني الذين يقولون: إن الفعل مشتق من املصدر، واحلد إنام ينبغي 

ال مصادر هلا وهي ليس، وعسى،  ال  متفق عليها، وقد وجدنا أفعا أن يكون بألفاظ

م، وبئس.  ونع 
                                       

 (.94-93)ص  ، ابن فارسالصاحبي (1)
 .(61ص ) ، ابن السيد البطليويساحللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل (2)
 .(72-69ص ) السابق رجعامل (3)
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األخفش األوسط سعيد بن مسعدة: ما امتنع من التثنية واجلمع، ومل حيسن له  .2
مع، ى وال جُي ثنّ والصفة، وجاز أن يترصف، واعرتض بأن من األسامء ما ال يُ الفعل 

 مع.ثنى وال جُت واحلروف كلها ال تُ 
اء، ومجاعة من الكوفيني: ما دل عىل زمان وهو خطأ؛ ألن ، والفرالكسائي .3

 هذا التحديد تدخل حتته ظروف الزمان.
 قطرب: الفعل رضبان يدالّن عىل ثالثة معان. .4
ؤخذ عليه أنه نت فيه التاء نحو: رضبت وقامت، ويُ اجلرمّي: الفعل ما حُس  .5

 فعل التعجب ال تدخل عليه تاء التأنيث.
 يف بعض األوقات.دلت عىل حدوث فعل الّطوال: كل كلمة  .6
اد: ما دل عىل حركة، وليس هذا حاملرب   .7 ؛ ألن أسامء الفاعلني نحو: ضارب د 

 ووقف، ومات يدل عىل ارتفاع احلركة. تدل عىل حركة، وقولنا: سكن اليشء،
 ا: ما دل عىل حدوث يشء يف زمان حمدود.د أيض  للمرب   .8
اله  .9  ما احتمل الضمري. أيض 
ان فيه أمس وغ: ما حُس ذلكد كللمرب   .10 ، ويؤخذ عليه أنه أسقط فعل احلال، د 

 وأن الفاعل يدخل حتت هذا احلد.
 صف.واألخفش األصغر عيل بن سليامن: الفعل صفة وال يُ  .11
اأبو احلسن بن كيسان: الفعل ما كان مذكو .12 ألحد زمانني: ما مىض، وما  ر 

 يستقبل، أو حدمها وهو احلال.
ر ما عّرفه به أهل املنطق مآخذه عىل هذه احلدود ذكوبعدما أورد اعرتاضاته و

اوقد اختلف املنطقيون » فقال: فقال أبو  -ويسمونه الكلمة-يف حتديد الفعل  أيض 
الكندي ومجاعة منهم: الكلمة صوت موضوع باتفاق دال عىل زمن، وإن يوسف 

 عرتض فيه.فرقت أجزاؤه مل تدل عىل يشء من معناها، وهو قول يمكن أن يُ 
أبو نرص الفارايب: الكلمة لفظ دال عىل معنى يمكن أن يفهم بنفسه وحده،  الوق
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نى، وهذا قول ويدل ببنيته ال بالعرض عىل الزمان املحصل الذي فيه ذلك املع
 .(1)«صحيح ال اعرتاض فيه ملعرتض

تناول النحويون احلرف، وتشعبوا يف تعريفه يف نصوص متعددة لكنها يف  احلرف:
ية، لذلك سأقترص هنا عىل نص واحد، وهو ما ذكره ابن السيد الغالب غري واف

قال أبو القاسم: واحلرف ما دل عىل معنى يف غريه، نحو: » البطليويّس، وذلك قوله:
ِمن، وإىل، وُثّم، وما أشبه ذلك.....، وهذا احلد غري صحيح عند متأمله حتى يزاد 

قال سيبويه: ما جاء ملعنى ليس فيه: ومل يكن أحد جزأي اجلملة املفيدة، أويقال كام 
 باسم وال فعل.

؛ ألن يف األسامء ما معناه يف غريه نحو: أسامء اد  وإنام مل يكن ما قاله أبو القاسم ح
 .(2)«... االستفهام، وأسامء املجازاة

وبعد هذا أورد احلدود ومآخذه عليها كام فعل يف االسم والفعل، وقد ذكر للفعل 
 :(3)ثامنية حدود

 جاء ملعنى ليس باسم وال فعل، وهو حد صحيح ال مطعن فيه. ه: ماسيبوي  .1
سعيد بن مسعدة: ما ال حيسن له الفعل، وال الصفة، وال األخفش األوسط  .2

أن يترصف، وهو خطأ؛ ألن الفعل داخل  حتت هذا  ز  التثنية، وال اجلمع، ومل جيُ 
 التحديد، ومن األفعال أيضا ما ال يترصف.

ا، أو تابا لفعل إىل اسم، أو عطف  ال  د: ما كان وصاملرب   .3 لتحدث به معرفة، أو  ع 
، ووصفه بأنه فاسد؛ ألن من احلروف ما يأيت ملعنى االستفهام، وملعنى ال  كان عام

 االستثناء، وملعنى النفي، والقسم، والتمني، والنهي، وغريه.
أنه الزجاج: ما مل يكن صفة لذاته، وكان صفة ملا حتته، ويتضح هذا بأنه أراد  .4

                                       
 . (72)ص  ويس، ابن السيد البطلياحللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل  (1)
 . (75-74ص) املرجع السابق (2)
 . (77-75ص ) املرجع السابق (3)
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 لفعل يرشك احلرف يف هذا املعنى.يكون صفة معنوية ال صفة لفظية، وا
األخفش األصغر عيل بن سليامن: ما أفاد معنى مل يكن يف الكالم، ووصفه  .5

 بالفساد؛ ألن هذا موجود يف األسامء واألفعال.
حممد بن الوليد: ُوصلة يشء إىل يشء، ونقضه بأنه من احلروف ما ليس  .6
 املعارف باجلمل. كالذي فإنه وصلة إىل وصف ء ما هو وصلة، ومن األسامةوصل
 أبو احلسن بن كيسان: ما حدث به معنى غري معنى االسم والفعل. .7
 أبو عبد اهلل الطوال: األداة ما جاءت ملعنى ليس باسم وال فعل. .8

وعقب ابن السيد البطليويس عىل تعريفات النحويني بكالم فيه قسوة وشدة، 
من رشوط اجلمع واملنع، ويبني عامل  باملنطق خبري  بام يتطلبه احلد لكنه يظهر ما يراه 

وإن التعجب » :ضعف األساس املنطقي الذي بنى عليه القدماء حدودهم، فقال
اليطوُل من قوٍم يعتقدون هذه األشياء حدو و سمعنا ذلك وهم أئمة مشهورون، ول د 

 .(1)«ملا صدقناه اومل نره عنهم منصوص  
ستعانة بحدود أهل املنطق كام استعان هبا يف حد عن احلرف باال وختم حديثه    

قال أبو نرص الفارايب يف حتديد احلرف: األداة لفظ يدل عىل » االسم والفعل فقال:
معنى مفرد ال يمكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقرن باسم أو كلمة، وهذا حتديد 

وال فعل، ونحو غريه ليس باسم جاء ملعنى يف  صحيح، وهو نحو ما قاله سيبويه: إنه
 .(2)«ما قلناه: إنه ما مل يكن أحد جزأي اجلملة املفيدة

 
 

  

                                       
 .(77ص ) ، ابن السيد البطليويساحللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل (1)
 .املرجع السابق  (2)
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 تأثري عدم وضوح احلدود يف الدرس النحوّي
ما رأيناه يف الصفحات السابقة من اضطراب وعدم وضوح يف حدود أصناف 

ذا يف ويمكن أن يوضح ه التأليف النحوّي،الكلامت البد أن يكون له تأثري يف 

 ظاهرتني:

  االختالف يف تصنيف الكلمات: :الظاهرة األوىل

وهذه الظاهرة تبدو واضحة  لكل دارس، وتتكرر يف كثري من األلفاظ، وذلك بأن 

خيتلف النحويون يف تصنيف كلمة ما بني نوعني من أنواع الكلمة، أو خيتلف قول 

 يف أقسام: أن يصنف هذا االختالف موضعني خمتلفني، ويمكنالعامل الواحد يف 

 بني األمساء واألفعال: :القسم األول
( ذهب اجلمهور إىل أهنام فعالن ماضيان بدليل إحلاق تاء نعم وبئس) -1

(، وذهب الفر َمت  و بئَست  سامن ااء ومجاعة من الكوفيني إىل أهنا التأنيث الساكنة )نِع 

 .(1)س العري(هام )نعم السري عىل بئبدليل دخول حرف اجلر علي
 -هايتبدليل اتصاهلام بياء املخاطبة ) ( فعال أمر عند اجلمهورهاِت، وتعال  ) -2

 .(2)تعايل(، واسام فعل عند مجاعة من النحويني
د، وابن جني، حاشا هلل( فهي عند املربّ ) إذا كانت تنزهيية نحو حاشا: -3

ف، ويرى ابن باحلذف، وإلدخاهلم إياها عىل احلرفهم فيها ؛ لترّص والكوفيني فعل  

فعل استعمل استعامل  ىل أهناوذهب بعضهم إ ،(3)للرباءةهشام أهنا اسم مرادف 

 .(4)األدوات
ا: إذا قلت: ما أكرَم زييف التعجب(    أ ف ْع ل) -4 ، فإن )أفعَل( اسم  عند د 

                                       
  (.47ص )ابن هشام  ،رشح قطر الندى (1)
 .(51ص )املرجع السابق  (2)
 (164ص )ابن هشام  ،مغني اللبيب (3)
 .(278ص ) يف مسائل اخلالف، األنباري اإلنصاف (4)
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 .(1)الكوفيني، وفعل ماٍض عند البرصيني والكسائي
 بني األمساء واحلروف: :الثاينالقسم 

د، وظرف زمان حرف عند األخفش، وظرف مكان عند املربّ  :إذا الفجائية -1
 .(2)عند الزجاج

( الرشطية، وقال املربّ  إذما: -2 د وابن قال سيبويه: إهنا حرف بمنزلة )إن 
 .(3)الرّساج والفاريس: إهنا ظرف زمان

 .(4)قال اجلمهور: هي حرف، وقيل: اسم ِإذ ْن: -3
، وهي عند واملفعولنيوهي الداخلة عىل أسامء الفاعلني  أل املوصولة: -4

 .(5)اجلمهور اسم، وقيل: إهنا حرف
 .(6)اسم عند اجلمهور، وحرف عند الزجاج والرّماين أمين يف القسم: -5
 .(7)حرف جر عند البرصيني، واسم عند الكوفيني ُرّب: -6
لفاريّس ومجاعة يرى سيبويه أهنا حرف وجود لوجود، ويرى ا ملّا الرابطة: -7

 .(8) حني(أهنا ظرف بمعنى )
( املصدرية، وذهب  ما املصدرية: -8 ذهب سيبويه إىل أهنا حرف بمنزلة )أن 

األخفش، وابن الرّساج إىل أهنا اسم بمنزلة )الذي( واقع عىل ما ال يعقل، وهو 
 .(9)احلدث

                                       
 . (120ص ) ، ابن هشاممغني اللبيب (1)
 .(30ص ) املرجع السابق (2)
 .(57 -56ص ) ، ابن هشامرشح قطر الندى  (3)
 .(71ص ) ، ابن هشاممغني اللبيب (4)
 (.71ص ) املرجع السابق (5)
 (.136ص ) املرجع السابق (6)
 .(179ص ) السابقاملرجع  (7)
 .(62 -61ص ) ، ابن هشامرشح قطر الندى (8)
 . (61ص ) املرجع السابق (9)
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فهام عند  ،إذا وليهام اسم جمرور نحو مذ ساعٍة، أو منذ ساعةٍ  ُمْذ ومنذ: -9

 .(1)اجلمهور حرفا جّر، وقيل: اسامن مضافان

اسم بدليل التنوين ودخول اجلاّر يف » قال ابن هشام: ساكنة العني:مْع   -10

حكاية سيبويه: ذهبُت من مِعه، وتسكني عينه لغة َغن م وربيعة، ال رضورة.... 

 .(2)«واسميتها حينئذ باقية، وقول النحاس: إهنا حرف باإلمجاع مردود

 .(3)ا حرفعون أهنيرى اجلمهور أهنا اسم، ويرى السهييّل وابن يس مهما:  -11

ال موضع له من  اعّده اجلمهور حرف   :(للفصل اإذا كان ضمير )هو   -12

 .(4)اإلعراب إذا وقع للفصل نحو: زيد  هو الفاضل، وقيل: هو اسم

إذا حلقت الفعل وذكر بعدها الفاعل نحو:  :(يتعاقبون فيكم)الواو يف لغة   -13

كام أن التاء حرف للداللة  فهي عند سيبويه حرف دال عىل اجلامعة يلومونني أهلني

 .(5)ث يف نحو )قالت امرأة العزيز(، وقيل: الواو اسم مرفوع عىل الفاعليةعىل املؤن

 القسم الثالث: بني األفعال واحلروف:
ذهب الكوفيون إىل أهنا حرف ترج  بمنزلة )لعّل(، وتبعهم ابن  عسى: -1

حني  عال  فه أهنا تكون ، ويرى سيبوياماضي   عال  الرساج وثعلب، ويراها البرصيون ف

 . (6)اتصال الضمري املنصوب هبا
ذهب ابن الرساّج إىل أهنا حرف نفي بمنزلة )ما( النافية، وتبعه أبو عيل  ليس: -2

 .(7)الفاريّس، وأبو بكر بن شقري، ومجاعة، وذهب اجلمهور إىل أهنا فعل ماضٍ 
                                       

 (.372ص )مغني اللبيب، ابن هشام،   (1)
 . (370ص )املرجع السابق  (2)
 . (61ص ) ، ابن هشام،رشح قطر الندى (3)
 .(139ص )مغني اللبيب، ابن هشام،  (4)
 . (405ص )املرجع السابق،  (5)
 .(201ص )املرجع السابق  (6)
 .(325ص )املرجع السابق  (7)
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ذهب » (: قال السيوطي يف )اهلمع(:عند املربد والزجاجيّ ) كان وأخواهتا -3
 )كان( وأخواهتا حروف. الزجاجّي إىل أن

)ليس( شهري، ويف ايش التسهيل(: اخلالف يف )عسى( وحو) يف وقال ابن هشام
 )كان( غريب.

د قال: إن وقال ابن احلاّج يف النقد: حكى العبدّي يف )رشح اإليضاح( أن املربّ 
عسى( )كان( حرف، قال العبدي: وهذا أطرف من قول من قال: إن )ليس( و )

 حرفان.
إال أنه أقوى ملن تأّمل؛ ألهنا ال  اضعيف  ّج: هو وإن كان بادئ الرأي قال ابن احلا

 .(1)«تدل عىل حدث، بل دخلت لتفيد معنى امليّض يف خرب ما دخلت عليه
د، تبني يل أن كذا نقل السيويطّي دون تعليق، وبالرجوع إىل )املقتضب( للمربّ 

ملا نقله ابن احلاج عن العبدي باجلزم  ا، خالف  ال  عاد يصنف )كان( وأخواهتا أفاملربّ 
 بحرفيتها، وإلثبات ذلك أنقل هنا نصوص املربد كام وردت يف )املقتضب(:

هذا باب الفعل الذي يتعدى إىل مفعول واسم الفاعل واملفعول فيه ليشء » .1
 واحد:

 وذلك: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وليس، وما كان نحوهن.
)كان( لتخرب أن ذلك بتداء واخلرب، وإنام دخلت ب إنام معناه االاعلم أن هذا البا

 وقع يف ما مىض، وليس بفعل وصل منك إىل غريك.
وإنام رّصفن ترصف األفعال لقوهتّن، وأنك تقول فيهن: يفعل، وسيفعل، وهو 

 .(2)«فاعل، ويأيت فيهن مجيع أمثلة الفعل
اءت  هذه األفعال، وإنام جد عىل عدم وجود احلدث يفففي هذا النص يؤكد املربّ 

 .ال  لكنه مل يذكر أهنا حروف، ويف عنوان الباب ترصيح بكوهنا أفعاإلفادة الزمن، و
                                       

 (.1/28) ، السيوطيمهع اهلوامع (1)
 .(3/97)املرجع السابق  (2)
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هذا باب الفعل املتعدي إىل مفعول واسم الفاعل واملفعول فيه ليشء » .2
 واحد: 

وذلك الفعل: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وظّل، وبات، وأضحى، ومادام، 

 ان يف معناهن:ومازال، وليس، وما ك

إذ كان فاعلها ومفعوهلا  ا)رضب( ولكنّا أفردنا هلا باب  كـوهذه أفعال صحيحة 

 .(1)«يرجعان إىل معنى واحد

 ذلك يف تشبيهه هلا بالفعل فهذا النص أكثر رصاحة  يف عّدها من األفعال؛ ويتجىّل 

  )رضب(.
 .(2)عال  بل إنه قد اختار يف )ليس( كوهنا ف

باب » يف عنوانه فقال: االزجاجّي فقد أطلق عليها حروف  ا د، أمهذا عن املربّ 

احلروف التي ترفع األسامء وتنصب األخبار وهي: كان، وأمسى، وأصبح، 

 .(3)«وصار.... وليس

 ألحد رشاح )اجلمل( فقال: اجلمل( د. عيل توفيق احلمد تعليق  ونقل حمقق )ا

ح اجلمل( ة )رشخمطوطهـ يف 390قال أبو القاسم ابن العريف املتوىف سنة »

وإنام سّمى الزجاجّي )كان( وأخواهتا  «....:املحفوظة يف دار الكتب املرصية 

؛ ألهنا ال تدل عىل حدث، وال تضارع الفعل املتعدي فضعفت لذلك، ف احرو

 .(4)«لذلك ف افأشبهت احلروف، فسامها حرو

ما ليس احلرف عىل وال أصل هلذا القول؛ ألين رأيت الزجاجّي يتجّوز يف إطالق 

وحروف اجلزاء إن، ومهام، وحيثام، وإذما، وكيف، » ف، ومن ذلك أنه قال:بحر
                                       

 .(4/86) ، السيوطيمهع اهلوامع (1)
 .(190، 4/86)املرجع السابق  (2)
 .(41ص الزجاجي ) ،اجلمل (3)
 رجع السابق.امل (4)
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 .(1)«وأين، وأّي، وأّياَن، وما، وَمن، فهذه احلروف جتزم الفعل املستقبل واجلواب
واملبنّي  ،امء عىل الفتح: أيَن، وأياَن ...واملبنّي من األس» وقال يف موضوع آخر:

..عىل الوقف َمن   ما يبنى من هذه األسامء فإنام تبني ملضارعتها يع ومج .وكم 
 .(2)«احلروف

ما نقله السيوطّي عن ابن  د والزجاجّي يتضح عدم الدقة يففبهذه النقول عن املربّ 
د والزجاجّي غري ما ذكرته ترصح بحرفية هذه احلاج، إال إذا ظهرت نصوص للمربّ 

 األفعال.
 ثي: قسيم الثالوج على التالظاهرة الثانية: حماوالت اخلر 

امت مستدلني باإلمجاع أو شبه عّد النحاة املتقدمون هذا التقسيم الثالثّي من املسلّ 
من األشياء التي تقبل بدهية   عدّ اإلمجاع عليه، وقد ذكر الزجاجّي أن تصنيف سيبويه يُ 

 . (3)بغري دليل وال برهان مع أن سيبويه مل يقرنه بدليل عىل صحته
اراب م قسام  ّدعي أن للكاللزجاجّي من يوطالب ا بتوضيحه مع يقني  اأو خامس   ع 

اراب ام  واملّدعي أن للكالم قس» منه بعدم إمكان ذلك قال: نه خمّمن أو أو أكثر م ع 
حد هذه عن أ ا خارج  وجد لنا يف مجيع كالم العرب قسام  فلي اكان يقين  شاّك، فإن 

، وليس جيب علينا يه سبيال  لقول سيبويه، ولن جيد إل ااألقسام؛ ليكون ذلك ناقض  
يف العقول بشك  من َشك  بغري دليل وال  ترك ما قد تيقنّاه، وعرفناه حقيقة، وصّح 

 .(4)«برهان؛ ألن الشكوك ال تدفع احلقائق
والنحويون جممعون عىل هذا إال من »وقال األشموين بعد ذكره لألقسام الثالثة: 

 .(5)«بخالفه عتدّ ال يُ 
                                       

 .(211ص الزجاجي ) ،اجلمل (1)
 .(264 -263ص )املرجع السابق  (2)
 . (41ص ) ، الزجاجياإليضاح يف علل النحو (3)
 .(43ص ) املرجع السابق (4)
 .(1/23)األشموين  ألفية ابن مالك، رشح  (5)
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نه قد ظهرت بعض املحاوالت إ معظم النحويني، إالهذا هو الغالب عند 

للخروج عن هذا املثلث الذي أّطر به النحويون كلامت العربية، ويف الصفحات 

 ا.عليه من حماوالت، وقد رتبتها تارخيي  التالية عرض ملا اطلعت 

 الفراء: )كال وكلتا(:
هـ، 140ولد سنة  أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل الديلمّي امللقب بالفراء،

حه الكسائي ملناظرة م؛ وقد رّش وأخذ عن الكسائّي، وكان أبرع الكوفيني وأعلمه

ن، والبهاء يف ما تلحن فيه العامة، ف: معاين القرآسيبويه يف )املسألة الزنبورية(، وألّ 

واللغات، واملصادر يف القرآن، وآلة الكّتاب، والنوادر، واملقصور واملمدود، واملذكر 

 .(1)هـ207نث، واحلدود، وغريها، تويف سنة واملؤ

دة يف باملعنى، وكانت له بعض اللمحات املجدّ سار يف منهجه النحو عىل العناية 

(التقعيد النحوي، ومن  لو عاملت املعنى لوجب أن » :ذلك قوله يف )مات زيد 

ا)مات زي تقول: (؛ ألن اهلل هو الذي أماته، ولكنك عاملت اللفظ فأردت: سكنت  د 

 .(2)«حركاُت زيدٍ 
التصنيف الثالثّي فقد  هذا عن شخصية الفراء، أما عن حماولته اخلروج عىل عىل

َبيدي األندليّس يف )طبقات النحويني واللغويني( ، وأنقلها هنا (3)أوردها أبو بكر الزُّ

قال أبو العباس ]ثعلب[: قال اخلليل: )ِكاَل( اسم، وقال الفراء: هي بني » بنصها:

ا األفعال، فال أحكم عليها باالسم وال بالفعل، فال أقول: إهنا اسم؛ ألهناألسامء و

حشو يف الكالم، وال تنفرد كام ينفرد االسم، وأشبهت الفعل لتغريها يف املكنّي 

رأيت كال الزيدين، وكلمني كال الزيدين فال تتغري،  :والظاهر؛ ألين أقول يف الظاهر
                                       

 حـاة، القفطـيإنبـاه الـرواة عـىل أنبـاه الن ،(133-131ص )بكر الزبيـدي  أبو ،طبقات النحويني واللغويني (1)
(4/ 7-23.) 

 .(4/9) ، القفطي، إنباه الرواة(131ص ) ، أبو بكر الزبيديطبقات النحويني واللغويني (2)
 .(133ص )، أبو بكر الزبيدي طبقات النحويني واللغويني (3)
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مررت هبام كليهام، وقام إيّل كالمها، فأشبهت وأقول يف املكنّي: رأيتهام كليهام، و

د  ما عليه، فتظهر األلف مع الظاهر، ثم أقول: قضيت الفعل، ألين أقول: قىض زي

 .(1)«احلق، فتصري األلف ياء  مع املكني

وقال ابن غازي املكنايّس يف رشحه عىل األلفية عند حديثه عن إمجاع النحويني 

سيبويه يقول يف  نُ ر  اإلمجاع، وهذا الفراء قِ : فأين فإن قيل» عىل التصنيف الثالثّي:

)كال(: ليست باسم وال فعل وال حرف وإنام هي بني األسامء واألفعال؟ قلنا: إذا 

ف فيها: هل لت كالمه ظهر لك أنه مل حيكم عليها بأهنا غري أحد الثالثة، وإنام توقّ تأم  

 .(2)«هي اسم أو فعل؛ لتعارض أدلتها عنده

 تعليقات:لة الفراء، ويل عليه عدة هذا ما وجدته عن حماو

 ابل يراها شيئ   عال  وال ف فها دليل عىل أنه ال يعّدها اسام  توقف الفراء يف تصني .1

ه بني وضعها مع األسامء ووضعها ملا ذكره ابن غازي املكنايس من حترّي  ف اآخر، خال

 مع األفعال.

ل له، ويمكن وهو ظاهر لكنه مل يمثّ  دليل الفراء عىل عدم اسميتها دليل قوي، .2

متثل له بقولك: جاء كالمها، ورأيت كليهام، ومررت بكليهام، فمعمول الفعل أن 

ومعمول اجلار هو الضمري )مها( فكأن )كال( لغو، وكذلك: جاء كال الرجلني، 

حالة  ومررت بكال الرجلني، ورأيت كال الرجلني املعمول )الرجلني(، ويشكل عليه

 جالن عىل تقدير: جاء الرجالن.لقلنا: جاء كال الر او كانت )كال( لغو  الرفع فل

اتشبيه )كال( بالفعل عند الفراء تشبيه شكيّل فقط كام مّثل، وهو ضعيف ج .3 ؛ د 

ألن )كال( ال حتمل واحدة  من داللتي الفعل: الزمن، واحلدث، وال تترصف ترصف 

 األفعال.
                                       

 .(133ص )، أبو بكر الزبيدي طبقات النحويني واللغويني (1)
  .(160-1/159)ابن غازي املكنايس  ،وزوائد أيب إسحاق إحتاف ذوي االستحاق ببعض مراد املراوي (2)
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 شهاب الدين الق رايف )اإلتباع(:
عبدالرمحن الَقرايف يلقب شهاب الدين، ولد يف ّباس أمحد بن إدريس بن أبو الع

منهم ابن احلاجب، والعّز بن  هـ، وأخذ عن عدد من العلامء626مرص سنة 

أصول الفقه، ومن مؤلفاته: االحتامالت  االسالم، وبرع يف علوم عدة وخصوص  عبد

غناء يف أحكام واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، واالست ،املرجوحة

ء، واخلصائص، ورشح تنقيح الفصول، والعقد املنظوم يف اخلصوص االستثنا

 .(1)هـ682والعموم، والقواعد الثالثون يف علم العربية، تويف سنة 

ووردت حماولة إجياد قسم رابع للكلمة يف كتابه )اخلصائص(، وموضوع هذا 

ه ما قاله النحويون يف الكتاب هو خصائص أقسام الكلمة الثالثة، وقد ناقش في

حتديد هذه األصناف وعالماهتا، لكنه بالغ يف ذكر بعض املسائل الصورية اجلدلية 

او ...» التي ال يمكن الوصول فيها إىل نتائج من مثل قوله:  عن خرَب فيمكننا أن نُ  أيض 

...وأحد حروف  احلرف ونخرب به عىل سبيل التفصيل، فنقول: )ُثّم( حرف عطف،

عىل قول النحويني: الفعل ال  ال  الفعل فأورد إشكا، وكذلك قال يف (2)«(العطف )ُثمّ 

وأشكل عىل ذلك قولنا: )قام( فعل  مايض، و )قام( ثالثة »  عنه، فقال:رَب خُي 

. ولو ذهبنا يف مناقشة القواعد النحوية هذا املذهب الستمرت املناقشات (3)«أحرف

 بال هناية وال نتيجة.

رص يف األقسام الثالثة، وناقش ألوىل من كتابه عن احلة اصيوقد حتدث يف اخلص

ة بإثبات قسم رابع فقال: صياستدالالت النحويني عىل هذا احلرص، وختم هذه اخلص

ااحلرص غري واقع قط ؛ لداللة الدليل عىل قسم رابع، وهو ما نص عليه النحاة ع 

، وجائع نائع، و ان، ونحو شيطان ليطواألصوليون من التوابع، نحو: حسن  بسن 
                                       

 .(14-9 )ص ، القرايفاخلصائص :منقول باختصار من ترمجته الواردة يف مقدمة كتابه (1)
 (.81-80ص ) ، القرايفاخلصائص (2)
 .(89-88ص) املرجع السابق  (3)
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وفّرقوا بني هذا القسم وبني التأكيد بأن التأكيد يفيد تقوية الكالم، وهذا ال ، ذلك....

 .(1)«يفيده، وبينه وبني املرادف بأن املرادف له معنى
وأتبع هذا النص باالستدالل عىل عدم انتامء اإلتباع إىل أي واحد من الثالثة 

له من مسّمى،  بدّ  ؛ ألن االسم الام  ن يكون اسولفظ ال معنى له ال يمكن أ» فقال:
 لوجوه: عال  وحيث ال مسّمى فال اسم، وال ف

 أنه ال يدل عىل أحد األزمنة الثالثة. :أحدها
 أنه تابع لألسامء مفرد كالنعت، والفعل ال يصلح لذلك. :وثانيها
 ه الزمان.ة وال بيشء يضمّ أنه ال يشعر باملصادر البتّ  :وثالثها
ه النحاة منفي ين احلروف من الربط، والعطف، وغريمها مما عد  ؛ فإن معاف اوال حر

 .(2)«فيه
 وفيه نظر من جهات: ،هذا خمترص كالمه

اراب ام  اقرتح القرايف تصنيف اإلتباع قس .1  .ام  من أقسام الكلمة، ومل يضع له اس ع 
 د الالسميّة عنها اعتامنفيه للحرفية والفعلية عن ألفاظ اإلتباع سائغ؛ أما نفيه  .2
ل ذلك أبو عيل ىل عدم املعنى ففيه نظر؛ ألن غالب ألفاظ اإلتباع ذات معاٍن كام فص  ع

 والسيوطي يف )اإلتباع(. ، وأمحد بن فارس يف )اإلتباع واملزاوجة( ،القايل يف )اإلتباع(
نه ألفاظ اإلتباع يف معظمها هلا معاٍن كام تقدم، وقليل منها ليس له معنى، وم .3

( يف قولنا: حسن   ، قال ابن دريد: )بسن  سألت أبا حاتم عن )بسن( فقال: ما » بسن 
وقد بنى القرايف كالمه عىل هذا القسم الذي ليس له معنى، والذي  ،(3)«أدري ما هو

 ينبغي هو ختصيص هذا القسم دون غريه.
ا لتأكيد الكالم وتقويته، هّي زيادة صوتية عىل وزن الكلمة ورو اإلتباع يف رأيي .4

                                       
 .(74-43ص )اخلصائص، القرايف  (1)
 (.76-75ص ) املرجع السابق (2)
 (.3/1253) ، ابن دريدمجهرة اللغة (3)
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عرابه من قبل االمتداد الصويّت للكلمة، فالبحث عن تصنيف واليتجاوز ذلك، وإ
 أللفاظ غري وارد.هلذا النوع يف ا

 أبو جعفر بن صابر )اخلالفة(:
اأبو جعفر أمحد بن صابر القييّس، كان رفي  األيب جعفر بن الزبري، وكان كاتب   ق 

ا، شاعال  مرتّس  س ونزل حسن اخلط، من رؤساء أهل العلم بالنحو، خرج من األندل ر 

هـ، وسمع احلديث. مل تذكر يف مصادر الرتمجة سنة وفاته، وال  700مرص بعد 

 .(1)عن حمقق )التذييل والتكميل( ال  ُأثبَِت نق ما مؤلفاته، ومل أعثر إال عىل

الزبري شيخنا عن صاحبه أيب وحكى لنا األستاذ أبو جعفر بن » قال أبو حيان:

اراب جعفر بن صابر أنه كان يذهب إىل أن ثمّ  ، وهو الذي نسميه نحن )اسم الفعل(، ع 

اوكان يسميه )خالفة(؛ إذ ليس عنده واح من الثالث، حكى لنا ذلك عنه أستاذنا  د 

 .(2)«أبو جعفر عىل سبيل االستغراب واالستندار هلذه املقالة
والنحويون جممعون عىل هذا إال من »لألقسام الثالثة:  وقال األشموين بعد ذكره

بخالفة هو أبو جعفر بن  عتدّ قوله: من ال يُ » ق عليه الصبان:. وعلّ (3)«خالفةب عتدّ ال يُ 

اصابر فإنه زاد اسم الفعل مطل  .(4)«، وسامه خالفة، واحلق أنه من أفراد االسمق 
 صابر، ويل عدة تعليقات:هذا ما ذكره النحويون عن حماولة أيب جعفر بن 

اراب ام  قرايف بأنه اقرتح قسمتيز أبو جعفر بن صابر عن سابقيه: الفراء وال .1 ، ع 

اووضع له مصطل )اخلالفة(، وهبذا متيز عن مجيع النحويني عىل مدى ثالثة عرش  ح 

منذ وضع أيب األسود الدؤيل للتصنيف الثالثّي إىل النصف الثاين من القرن  ن اقر

 الرابع عرش اهلجري حني بدأ بعض املعارصين احلديث عن تغيري النظام الثالثّي.
                                       

 .(5/121) اهلوامع، السيوطي مهع :وينظر، (1/23) ، أبو حيانلتذييل والتكميلا (1)
 .(23-1/22)املرجع السابق  (2)
 .(1/23)موين شاألألفية ابن مالك، رشح  (3)
 .املرجع السابق (4)
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وها من قبيل الغرائب ، بل عدّ أخذ النحويون هذا املحاولة مأخذ اجلدّ مل ي .2

 ها من الدراسة.؛ لذلك مل تأخذ حظ  بخالفه عتدّ والنوادر، ووصفوا صاحبها بأنه ال يُ 

 ام  قدي ال  ( ليس من وضع أيب جعفر بن صابر، بل كان مستعممصطلح )اخلالفة .3

يف الفصل هـ( 387)اخلوارزمي  عند أهل املنطق، فقد ذكره حممد بن أمحد بن يوسف

واخلوالف هي التي يسميها النحويون األسامء » من فصول املنطق فقال: الثالث

 .(1)«املبهمة واملضمرة، وأبدال األسامء، مثل: أنا، وأنت، وهو
وليست مقترصة عىل الضامئر، بل تشمل غريها كأسامء اإلشارة، ذكر ذلك 

. وأخذ (2)«ل: هذا، وذاك، وهذه، وتلكاألسامء املبهمة مث» اخلوارزمي فقال:

 املتأخرون هبذا املصطلح يف تصنيفاهتم كام سيأيت.

كبري  عن األسامء وعن األفعال له حظّ  ال  مستق ام  من عّدها قسما رآه ابن صابر  .4

ال تترصف ترصف األفعال يف نفسها » من القوة، فقد ذكر النحويون أن هذه األلفاظ

ضعت عليه من لفظ، وال بتأخر املعمول، وال ترصف وُ  وال يف معموهلا، بل تلزم ما

 .(3)«ذلك مما يقع يف األسامء غريها، وال نحو عال  وال فا األسامء، فال تكون مبتدأ  
غات إلحلاق هذه األلفاظ باألسامء، تكلف بعض النحويني البحث عن مسوّ  .5

فأما الدليل »وممن توّسع يف ذلك ابن جني وأستاذه أبو عيل الفاريّس، قال ابن جني: 

ثم ذكر  ،(4)«جدت فيها ال توجد إال يف األسامءعىل أن هذه األلفاظ أسامء فأشياء وُ 

 ه العالمات، ومنها:هذ

  .التنوين يف نحو صٍه، وأف   -أ
ُدّرين(  -ب  ، التثنية يف )ُده 

                                       
 (.169ص ) ، اخلوارزميمفاتيح العلوم (1)
 .(68 ع السابق )صاملرج (2)
 .(5/121) اهلوامع، السيوطي (، وينظر: مهع2/639)ابن عقيل  ،املساعد (3)
 (.211ص )عيل الفاريّس  وأب ،، وينظر: املسائل احللبيات(3/44) ، ابن جنياخلصائص (4)
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 اجلمع يف هيهات. -ج

 التأنيث يف نحو هيهاة وهيهات. -د

 اإلضافة يف مثل: دونك، ووراءك، ومكانك. -ه

 .تعريف يف: النّجاءكالم ال -و

 .التصغري يف نحو: رويدك -ز

افهو ال يعدو أن يكون شب، ف للمتبرّص وهذا التشبيه باالسم يظهر فيه التكلّ   ه 

يف بعض األلفاظ، والعالمات املذكورة خمصصة يف بعض ألفاظ أسامء  اي  شكل

ااألفعال، وليست قيا ا منها فيها، وال ُتكِسب هذه األلفاَظ معانَيها التي يكتسبه س 

 االسم كمعاين التنوين املعروفة، والتعريف لـ)ال(، والتثنية والتصغري، واجلمع.

، (1)حقيقية؛ لداللتها عىل احلدث والزمان ال  فيون هذه األلفاظ أفعايرى الكو .6

 وهذا القول ضعيف؛ لعدم ترصفها ترّصف األفعال.

  :الدكتور إبراهيم أنيس )التصنيف الرابعّي(
سيم يف كتابه )من أرسار اللغة( حتت عنوان: أجزاء الكالم، حتدث عن هذا التق

االستدراك عىل القدماء نراه يبني يف صدر هذا الفصل ولبيان السبب الذي دفعه إىل 

الذي عقده هلذه املحاولة أن الذي دفعه إىل ذلك فقط عدم قدرة النحويني عىل حتديد 

ا تعريف االسم ال يكاد وجدو» املقصود من األصناف الثالثة، قال مفصال ذلك:

تعريفهم ينطبق عىل كل األسامء، كام وجدوا أن من األسامء ما ينطبق عليه 

دوهنا من لألفعال.... أما عالجهم للحروف فأمره عجب، وذلك ألهنم يكادون جيرّ 

 .(2)«املعاين، وينسبون معناها لغريها من األسامء واألفعال

أنه جيب أن نتخذ يف حتديد أجزاء »أى أما األساس الذي بنى عليه حماولته فقد ر

                                       
 .(5/121) ، السيوطي، ومهع اهلوامع(2/484)األشموين ألفية ابن مالك، ينظر: رشح  (1)
 .(280 -278ص ) ، إبراهيم أنيسر اللغةمن أرسا (2)
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االكالم وتعريفها أس  ثالثة: س 

 املعنى. .1

 الصيغة. .2

 وظيفة اللفظ يف الكالم. .3

.... وال يصح االكتفاء بأساس واحد من هذه األسس؛ وذلك ألن مراعاة املعنى 

يف  ال  وحده قد جيعلنا نعّد بعض األوصاف مثل: قائل، وسامع، ومذيع أسامء  وأفعا

 .(1)«وقت واحد
 ف كلامت العربية وفق ما ييل:وصنّ 
 وحتته ثالثة أنواع: ،االسم -1

 االسم العام، مثل: كتاب وشجرة وإنسان. -أ

 العلم: كأسامء الرجال، والنساء، والبالد وغريها. -ب

 الصفة نحو: كبري وأمحر. -ج
 ، ويندرج حتته أنواع:الضمي -2

 الضامئر. -أ

 ألفاظ اإلشارة. -ب

 املوصوالت. -ج

 العدد. -د
 معني.إلسناد، ومعناه: إفادة احلدث يف زمن ، ووظيفته االفعل -3
: وتشمل ما بقي من ألفاظ اللغة، ومنها حروف النفي، واجلر، األداة -4

 واالستفهام، وظروف الزمان واملكان، ونحوها.

 هذا ملخص تصنيفه للكلامت، ويل عليه عدة تعليقات:
                                       

 .(281ص ) ، إبراهيم أنيسمن أرسار اللغة (1)
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بنى تصنيفه عىل ثالثة أسس؛ وهذا يف نظري غري جّيد؛ ألن التصنيف ال  -1
ايكون دقي ا أساس واحد، فال يمكن أن نصنف أشياء متعددة تصنيف  ني عىل إال إذا بُ  ق 

اواح  عىل حسب لوهنا، وشكلها، ومادهتا. ي امبن د 
اقترص يف االسم عىل أسامء الذوات دون أسامء املعاين، وكذلك أمهل اسم  -2

 .(1)اجلنس، واسم اجلمع، وغريها
أن هذه األسامء يستعاض هبا وضع العدد ضمن الضامئر، وحجته يف ذلك  -3

فقولنا: ثالثة رجال يغني عن قولنا: رجل، ورجل،  ،عن تكرار األسامء الظاهرة
، واحلق أن هذه األلفاظ ختتلف عن الضامئر يف سامت متعددة منها: (2)ورجل

 .(3)اإلعراب، واالشتقاق، وقبول عالمات االسم كاجلر والتنوين والنداء، و)أل(
فيه ما بقي من ألفاظ  غري حمدد؛ فقد ذكر أنه يدخلقسم )األداة( عنده  -4

اىل به حتديد ما يدخل يف هذا القسم حتديو  اللغة، وذكر منها أمثلة، وكان األَ  ادقي د   .ق 
ال يظهر مكان بعض األلفاظ يف هذا التقسيم كأسامء األفعال، و)كان(  -5

 وأخواهتا.
 (:أيضرامهدي املخزومي )تصنيف رابعّي  الدكتور

املحاولة يف كتابه )النحو العريّب: قواعد وتطبيق عىل املنهج احلديث(  وردت هذه
عىل معنى يف نفسه  وعرفه بأنه: ما دل   ،بالفعل احيث أورد األصناف الثالثة مبتدئ  

 :(5)ثم ذكر أقسام الفعل وهي عنده مخسة ،(4)مقرتن بأحد األزمنة
َعل   - 2     َفَعَل   -1    لكوفيون الفعل الدائم( فاعل )وهو الذي يسميه ا -3    َيف 

  .َفَعالِ  -5   اف َعل      - 4     

                                       
 .(122-121ص ) ، فاضل الساقيينظر: أقسام الكالم العريب (1)
 .(293ص ) ، إبراهيم أنيسأرسار اللغةمن  (2)
 .(123ص ) ، فاضل الساقيينظر: أقسام الكالم العريب (3)
 (.199ص ) ، مهدي املخزوميبيق عىل املنهج احلديثالنحو العريب: قواعد وتط (4)
  .(24-22ص )املرجع السابق  (5)
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 .(1)عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بزمان فه بأنه: ما دّل ثم ذكر االسم وعر  
وهو عنده: ما ال يدل عىل معنى  ،أعقب ذلك باحلديث عن احلرف وسامه )األداة(

 :(2)أثناء اجلملة، واألدوات عنده ستة أنواع إال يف
 م وأدواته )هل واهلمزة(.االستفها -1
 النفي وأدواته )ما، وال(. -2
 التوكيد )إّن، ونون التوكيد(. -3
 الرشط )إّن، وإذا، ولو(. -4
 .االستثناء )إال( -5
 الوصل )ما، وأن، وإذا، ولو( املوصوالت. -6

فالفعل، واالسم، » ل:ث عن دافعه إىل اقرتاح قسم رابع فقاوبعد ذلك حتد  
فق النحاة عليها منذ نشوء هذه الدراسة، وليتهم واألداة إذن  هي األقسام التي ات

ها من الدرس، ولكنهم مل يفعلوا؛ ألهنم كانوا يعنون كانوا قد وّفوا هذه األقسام حق  
بأمور ال ختص الدراسة اللغوية، أو النحوية، وال صلة هلم هبا، وهم إذ تناولوا هذه 

ل، وإذ كانت األسامء هي التي األقسام الثالثة مل يتناولوها إال عىل أساس نظرية العام
ها؛ ألهنا معموالت يبدوا تأثري علي اية كان اهتاممهم منصب  تتحمل املعاين اإلعراب

االعامل فيها واض  ....ح 
بالدرس إال بمقدار ما هلام من  أما الفعل واألداة فلم يوفومها حقهام، ومل يتناولومها

اري يف األسامء رفصلة بالعمل والعامل، وإال بمقدار ما هلام من تأث  .اا ونصب  وخفض   ع 
ثني هبذا التقسيم الثالثّي حتى بدا وكأنه ومهام يكن من أمر فقد غرب القوم متشبّ 

ك كلامت وا، فهناتقسيم أماله حكم العقل عليهم، ولكن األمر يبدو عىل غري ما تومّه 
 رِش  أو يُ  ال ينطبق عليها تعريف األسامء، وال تعريف األدوات، ومل يعرض هلا سيبويه

                                       
 .(19ص ) ، مهدي املخزوميالنحو العريب: قواعد وتطبيق عىل املنهج احلديث (1)
 . (42-39ص )املرجع السابق  (2)
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أو ينص عليها يف متثيله ألقسام الكلمة، كلامت ليس هلا معنى  ،إليها يف تقسيمه
خاص، وال مدلول بعينه، كلامت مبهمة تطلق عىل املوجودات كلها، وال تدل عىل 
معنى داللة االسم عىل مسامه كام يدل )رجل( عىل إنسان ذكر ال بعينه، و)امرأة( عىل 

هذا كله، وتدل عىل ذلك كله، مل .... ولكنها تستعمل استعامل نسانة أنثى ال بعينها،إ
تكن الكلامت املبهامت إال اشارات، أو كنايات؛ ألهنا تشري إىل كل ذلك، ويكنى هبا 

 عن كل ذلك.

من ثالثة مما  ال  وإذا كان األمر كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة أقسام بد

 وهي: ،اوحديث   ام  جرى عليه رصف النحاة قدي
 الكناية -4     األداة   - 3       االسم -2       الفعل  -1

الكنايات أو اإلشارات يف العربية » وقد فصل مفهوم الكناية، وأقسامها بقوله:

طوائف تتميز كل طائفة منها بطريقة خاصة، وباستعامل خاص، وألمهيتها يف الكالم 

ظروف هذا العمل، وال ريب نعرض هنا تصنيفها، وبيان وظائفها بقدر ما تسمح به 

نح من عناية واهتامم، ومل النحاة قد التفتوا إليها، ولكنهم مل يمنحوها ما جيب أن متُ أن 

ون هلا من عمل هم من جوانبها املتنوعة ووظائفها يف الكالم إال ما كانوا يتومّه هيمّ 

 .(1)«وتأثري يف ما بعدها من أسامء وأفعال

 م الكنايات عنده، وهي:وأعقب هذا الكالم بتفصيل ألقسا
 الضامئر.    -1
 اإلشارة.                -2
   .املوصول بجملة -3
ملت نت معنى اهلمزة يف االستفهام، فحُ وهي عنده ألفاظ تضم   ،املستفهم به -4

، وما، وكيف، ومتى، وأين.  عليها، واستعملت استعامهلا، ومنها َمن 
                                       

 (.47ص) ، مهدي املخزوميالنحو العريب: قواعد وتطبيق عىل املنهج احلديث (1)
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( يف الرشط  كلامت الرشط؛ وهي كنايات تضمنت معنى -5  فحملت)إن 
، وما، ومتى، وكيف، وحيثام.، واستعملت عليها  استعامهلا، ومنها: َمن 

 هذا جممل ما ذكره الدكتور املخزومي، ويل عليه عدة تعليقات:
 الدراسة النحوية واللغوية، ذكر أن النحويني كانوا يعنون بأمور ال ختّص  -1

وأن الفعل واألداة مل  وأهنم ال يتناولون األقسام الثالثة إال عىل أساس نظرية العامل،
ايأخذا حقهام من الدرس إال بمقدار ما هلام من تأثري يف األسامء رف ا، ، وخفض  ع 

هم، وإظهار األمر عىل غري واقعه ما ، وهذا الكالم فيه من بخس العلامء حقّ اونصب  
 ال  رنا إىل ما ذكره النحويون يف باب املبتدأ واخلرب مثيظهر لكل منصف، فإذا نظ

جّل ما ذكره النحويون فيه ال يتناول تأثريه يف االسم، ومثل ذلك  فسنجد أن
تقسيامت الفعل املختلفة: بحسب الصيغة، وحسب الزمن، وغريها من التقسيامت 

 النحوية، وكذلك تقسيامته يف علم الترصيف.
حويون أدوات كثرية غري عاملة وتناولوها وكذلك احلروف فقد ذكر الن

 والسني، وغريها كثري. ،وقد، وسوف بالدراسة، مثل: ما، ولو،
نح من عناية واهتامم، ومل ذكر أن النحويني مل يمنحوا الكنايات ما جيب أن متُ  -2

ون هلا من تأثري يف ما بعدها من أسامء وأفعال، هيمهم من جوانبها إال ما كانوا يتومّه 
ول غري منصف للعلامء، فقد حتدثوا عن الضمري من جوانب متعددة ال وهذا الق

اعالقة هلا بتأثريه يف غريه، وعرضوا ألسامء اإلشارة بعي عام ذكره، وكذلك حتدثوا  د 
 عن األسامء املوصولة يف كل تفاصيلها، ومعظم هذه التفاصيل ال تتناول العمل.

اوضع الكناية صن -3 اراب ف  مخسة أنواع، أما الثالثة األول فرأيه فيها ، وأدرج حتته ع 
 ملوصول خوالف أو كنايات ختلف االسم وتعرب عنه.وجيه، فالضمري، واإلشارة، وا

أما ما ذكره عن املستفهم به، وكلامت الرشط من أهنا تضمنت معنى أدايت 
ااالستفهام والرشط فضعيف ج إن كيف  :قال، فال يمكن بحال من األحوال أنه يُ د 

( زة بمعنى واحد يف االستفهام، وال يُ واهلم ( الرشطية بمعنى )َمن   الرشطية.قال: إن)إن 
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  :التصنيف السباعّي(متام حسان ) الدكتور
 ،(1)اللغة العربية: معناها ومبناها(): ورد هذا التصنيف يف الفصل الرابع يف كتابه

وقد ذكر يف صدر كالمه السبب الذي  ،الذي خصصه للحديث عن النظام الرصيفّ 
 ما يبنون تصنيفهم دفعه إىل خمالفة النحويني يف تصنيفهم، وملخصه أن النحويني دائام  

 عىل أساس واحد: إما املبنى وإما املعنى، فابن مالك يف ألفيته عندما يقول:
 باجلر والتنوين والندا وأل           ومسند لالسم متييز حصل

االسم »اف من جهة املبنى، ويف تعريف النحويني لألصناف بقوهلم: ق بني األصنفرّ 
استناد   «دث وزمن، واحلرف ما ليس كذلكما دل عىل مسمى، والفعل ما دل عىل ح

 إىل املعنى.
التفريق عىل أساس من املبنى فقط، أو املعنى فقط ليس » متام حسان أن ويرى د.

يف أمر التمييز بني أقسام الكلم، فأمثل هو الطريقة املثىل التي يمكن االستعانة هبا 
 طائفة من نى عىلالطرق أن يتم التفريق عىل أساس من االعتبارين جمتمعني، فيب

إىل جنب فال تنفك عنها( طائفة أخرى من املعاين عىل نحو ما  ااملباين، ومعها )جنب  
 ترى يف ما ييل:

لصاق، التضاّم، الصورة اإلعرابية، الرتبة، الصيغة، اجلدول، اإل املباين: -أ
 الرسم االمالئي.

  .(2)«التسمية، احلدث، الزمن، التعليق، املعنى اجلميل املعاين: -ب
أن التقسيم الذي جاء به النحاة بحاجة إىل إعادة » بناء  عىل هذه األسس رأىو

النظر، وحماولة التعديل بإنشاء تقسيم آخر جديد مبني عىل استخدام أكثر دقة 
 .(3)«املبنى واملعنىالعتباري 

                                       
  (.132 -86ص) ، متام حسانلغة العربية معناها ومبناهاال (1)
 .(88-87ص )املرجع السابق  (2)
 .(88ص ) ،املرجع السابق (3)
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ل إىل أن أقسام الكالم سبعة، وحاول أن يفرق بني كل ص  ونتيجة هلذا التطبيق توَ 
الصورة  :أياألقسام األخرى من حيث املبنى ) ه األقسام وبنيواحد من هذ

  .(1)اإلعرابية والرتبة....( ومن حيث املعنى )أي: التسمية، واحلدث، ....(
اه تنبيوهنا نب   اأنه ليس معنى إيراد هذه املباين واملعاين مجي» وهو ام  مه ه  أن كل  ع 

االنواحي مجيبد أن يتميَز من قسيمه من هذه  قسٍم من الكلم ال ، إذ يكفي أن خيتلف ع 
 .(2)«القسم عن القسم يف بعض هذه املباين، واملعاين

رع وبعد ذلك رشع يف بيان األقسام السبعة، واحلديث عن كل قسم من حيث األف
 االثني عرش العتباري  املعنى واملبني.
 :(3)واألقسام السبعة التي وضعها هي

 ، ويشمل مخسة أقسام فرعية:االسم -1
 )اسم اجلثة(. سم املعنّي اال -أ

 املصدر، واسم املصدر، واسم املرة، واسم اهليئة(.اسم احلدث ) -ب
 اسم اجلنس )اسم اجلنس اجلمعّي، واسم اجلمع(. -ج
 املكان، واسم اآللة(.)اسم الزمان، واسم  -د
األسامء التي تدل عىل معنّي كاجلهات، واألوقات، واملوازين، االسم املبهم ) -ه

 .واألعداد( واملكاييل، واملقاييس،
 ، وتشمل:الصفة -2
 صفة الفاعل. -أ

 صفة املفعول. -ب
 صفة املبالغة. -ج

                                       
 . (90ص ) حسان، متام اللغة العربية معناها ومبناها (1)
 .(90ص )املرجع السابق  (2)
 .(132-90ص )املرجع السابق  (3)

41 

 

 الصفة املشبهة.  -د

 صفة التفضيل.  -ـه
 : لفعلا -3

 َفَعَل. -أ

َعُل  -ب  .َيف 

 .اف َعل   -ج
 ويدخل حتته ثالثة أقسام:، الضمي -4

 ضامئر الشخص. -أ

 ضامئر اإلشارة. -ب

 ضامئر املوصول. -ج
 اخلوالف، وتشمل: -5

 .خالفة اإلخالة )اسم الفعل( -أ

 .وت )اسم الصوت(خالفة الص -ب

 .خالفة التعجب )صيغة التعجب( -ج

 .فعال املدح والذّم(خالفة املدح أو الذم ) -د
 :الظرف -6

 ظرف املكان. -أ

 ظرف الزمان. -ب
 :األداة -7

 .حروف اجلر، والعطف، والنسخ...() األصليةاألداة  -أ

 األداة املحّولة ويكون التحويل من: -ب

  .الظرفية )حتويل الظروف إىل االستفهام والرشط( -
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 الصفة املشبهة.  -د

 صفة التفضيل.  -ـه
 : لفعلا -3

 َفَعَل. -أ

َعُل  -ب  .َيف 

 .اف َعل   -ج
 ويدخل حتته ثالثة أقسام:، الضمي -4

 ضامئر الشخص. -أ

 ضامئر اإلشارة. -ب

 ضامئر املوصول. -ج
 اخلوالف، وتشمل: -5

 .خالفة اإلخالة )اسم الفعل( -أ

 .وت )اسم الصوت(خالفة الص -ب

 .خالفة التعجب )صيغة التعجب( -ج

 .فعال املدح والذّم(خالفة املدح أو الذم ) -د
 :الظرف -6

 ظرف املكان. -أ

 ظرف الزمان. -ب
 :األداة -7

 .حروف اجلر، والعطف، والنسخ...() األصليةاألداة  -أ

 األداة املحّولة ويكون التحويل من: -ب

  .الظرفية )حتويل الظروف إىل االستفهام والرشط( -
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أخرى كاالستفهام والرشط  يل بعض األسامء املبهمة إىل معانٍ مّية )حتواالس -
، وكيَف.  مثل: كم 

األداة بعد القول بنقصاهنا مثل: الفعلية )حتويل بعض األفعال التامة إىل صورة  -
 .كان وأخواهتا(

، وما، وأّي، وغريها إىل معاين الرشط، واالستفهام،  - الضمريية )حتويل َمن 
 .فية...(واملصدرية، والظر

 متّام حسان للكلم، ويل عليه تعليقات: هذا ملخص تصنيف د.
اأسااعتمد يف هذا التصنيف عىل أساسني رئيسني متفرعني إىل اثني عرش  -1  س 
، وهذا يف رأيي يضعف هذا التصنيف؛ ألن التصنيف ينبغي أن يعتمد فيه عىل اي  فرع

هنا وشكلها ف أشياء متعددة عىل حسب لوأساس واحد، فال يمكن أن تصنّ 
 بد أن يكون لكل أساس تصنيف خمتلف. وحجمها جمتمعة، بل ال

ر عن من النتائج اجليدة هلذا التصنيف فصل الصفات والظروف والضامئ -2
 األسامء، وكذلك إخراج األفعال الناسخة عن صنف األفعال؛ الفتقارها إىل احلدث.

ف، فهي ما وضعه حتت صنف األدوات املحّولة يمكن أن يكون من اخلوال -3
 يف حقيقتها حسب تصنيفه ألفاظ ختلف غريها يف استعامهلا.

اقسم الضامئر عنده يمكن أن يعّد  -4 من اخلوالف فهي ألفاظ ختلف  أيض 
 االسم يف استعامالته.

شار إليه هنا أن هذا التصنيف بعينه قد ظهر يف كتاب مستقل وما جيب أن يُ 
أقسام الكالم العريب من لباحث آخر هو د. فاضل مصطفى الساقي حتت عنوان )

حيث الشكل والوظيفة(، وهو يف أصله أطروحة علمّية لنيل درجة الدكتوراه، 
 ان.ست حتت إرشاف د. متّام حوكان

ور وقد أشار د. متّام حّسان يف مقدمته التي كتبها هلذا املؤل ف إىل السبب يف ظه
يف كتابه )اللغة  إىل باحث آخر بعد أن نرشه هو اهذا التصنيف مرة  أخرى منسوب  
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وما كاد الطالب يتم تسجيل املوضوع بالكلية حتى » فقال: ،العربية: مبناها ومعناها(
، حتى ن ا، إذ عاد إىل العراق، وانقطعت أخباره عن املرشف زمال  طوي ن اب عنها زمتغي  

يئس املرشف من عودة الطالب أو كاد، وكان املرشف يف ذلك الوقت يقوم بجمع 
اللغة العربية: معناها ومبناها( فكشف له تفكريه يف موضوع الكتاب أن به )ادة لكتاامل

وضوع الكتاب أن يتم بدونه، ويف غمرة اليأس من تقسيم الكلم جزء ال يمكن مل
عودة الطالب عكف املرشف عىل املوضوع بالدرس حتى خرج منه بفهم معني 

ااستغرق عرضه يف الكتاب املذكور سب  وأربعني صفحة. ع 

ز الضيق شديد الرتكيز، موجز العبارة، يعرض ذا جاء املوضوع يف هذا احليّ وهك

 ز للشاهد.د الفكرة وال جيد احليّ ستقراء، وحيدّ النتائج وال يعرض تفاصيل اال

اثم عاد الطالب إىل الكلية مستع املواصلة العمل، وأجرى مع املرشف حوا د   ر 

الكتاب.... فكان رأي حول املوقف الذي تغري بظهور موضوعه ضمن مواضيع 

املرشف أن الذي ظهر يف كتابه إنام هو رأيه يف املوضوع، وال ينبغي بالرضورة أن 

يكون رأي باحث آخر....، ونصح املرشف الطالب بمواصلة بحث املوضوع..... 

عىل التمسك هبذا املوضوع،  اع  ع الطالب واملرشف موكان هناك اعتبار آخر ربام شجّ 

ابد أن يطبعها طابع التخصص والتعمق، وأن سب سالة الوهو اختالف تكوين ر  ع 

اوأربعني صفحة من كتاب قد تصلح مرج من مراجع بحث مستقل للحصول عىل  ع 

 .(1)«درجة علمية، ولكنها بالتأكيد ال يمكن أن تغني عنه مهام كانت قيمتها

يظهر أمانته العلمية، وشجاعته يف إظهار  حسان وهذا املوقف من د. متام

قال جتاه هذا العمل، وكذلك يظهر حرصه عىل حفظ حق احلقيقة مع علمه بام قد يُ 

الطالب يف نرش ما كتبه، مع أنه كان بإمكانه رصف الطالب عن هذا البحث وإخفاء 

 موضوع الرسالة.

                                       
  .(21-20ص  دمة د. متام حسان،)مق ، فاضل الساقيأقسام الكالم العريب (1)
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الة د. فاضل رس ومع ذلك فإن ما ذكره من تسويغ إلعادة نرش التصنيف يف

ألن كل مادة الرسالة العلمية تدور حول حمور التصنيف ؛ ال  مقبو اعّد سبب  الساقي ال يُ 

االسباعّي الذي نرشه د. متام حسان ساب ، وهي يف جمملها ال خترج عن املقدمات ق 

 التارخيية للتصنيف، أو التفضيالت للمنهج الذي اتبع يف هذا التصنيف.

 اصوص  وخ-ة العلميّة، واستفدت منها فإنني قد انتفعت هبذه الرسالومع ذلك كله 

 فائدة كبرية. -يف اجلانب التارخيّي 

 حممد األوراغي )التصنيف الثمايّن(:  الدكتور
اجلزء األول(،  -أورد هذا التصنيف يف الفصل الرابع من كتابه )الوسائط اللغوية

 . (1)البحتةحتت عنوان: التصنيف العالقي للمفردات 

ج عن التصنيفات السابقة، ومل يبني يف هذا املؤّلف الدافع الذي محله عىل اخلرو

لكن من خالل املحارضات التي كان يلقيها يف )وحدة جتديد املعرفة اللغوية( يف كلية 

 اللغة العربية بالرياض سمعت منه أن الذي دفعه إىل ذلك سببان:
واملعرفة النحوية ينبغي أن تكون عدم وضوح احلدود لألصناف الثالثة،  -1

 رم غري قابل لالحتامل.واضحة كّل الوضوح قاطعة  بشكل صا
وجود ألفاظ كثرية يف اللغة ال تنتمي إىل هذا التصنيف وفق التعريفات  -2

 دات التي وضعها النحويون للتفريق بني هذه العنارص الثالثة.واملحد  

فاملفردات حيتمل بعضها االنفراد » وقد بنى هذا التصنيف عىل عنارص الكون

لثالثة يف تشكيل ذاته، وكل مفردة بحتة ثبت عية، وهي دخول األبعاد ابخاصيته الطبَ 

)ج(، وحيتمل  توفرها عىل األبعاد الطبعية وجب انتامؤها إىل نوع اجلسم أو اجلوهر

كل مرة عية مغايرة للسابقة تتمثل يف تكرار اآلنة يف بعضها اآلخر التفرد بخاصية طبَ 

اعىل حاهلا مرا كورة وجب انتامؤها غري متناهية، وكل وحدة تثبت فها اخلاصية املذ ر 
                                       

 .(300-1/295) ، األوراغيالوسائط اللغوية (1)
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إىل نوع الزمن )ز(، وما مل يكن من النوعني السابقني فإن خاصيته الطبعية أثر، وكل 

 .(1)«مفرد وجدت فيه هذه اخلاصية كان واجب االنتامء إىل نوع احلدث )ح(

اللعنارص الكونية أسا وقد اختذ من التصنيف السابق ، وبناه عىل منهج ريايّض س 

( -ه يقينية غري قابلة للشك، وذلك باستعامل العالقة )+يرى أن مجيع احتامالت

أن  اي  ليس بمحتمل منطق {ح ،ز ،ج}( مع العنارص الكونية -فباستعامل العالقة )+

 بنى منها إال الدوال التوليدية الثالث التالية:يُ 

 ز[-ح+-]+ -1

 ز[-ج+-]+ -2

 ح[-ج+-]+ -3

ؤخذ ت ال غري، فيُ وكل واحدة من الدوال التوليدية تنتج أربعة احتامال»     

اباالحتامل النظرّي الذي يصادف واق يف الكون الوجودي، والكون الذهنّي،  ع 

وبناء عىل ذلك يكون تصنيف  ،(2)«وبالتايل يف الكون اللغوّي، وهيمل الباقي

 الكلامت كام ييل:

 وىل:الدالة األ
 .+ح+ز مقولة الفعل التام: قرأ، فهم، َعُظم -1

 و: كان، وما زال، وصار.ح+ز مقولة الفعل الناقص نح- -2

 ز مقولة املصدر مثل: القراءة، والكتابة، والفهم.-+ح -3

از ال يصادف واق-ح- -4 يف األكوان الثالثة؛ ألنه ال موجود من عدم  ع 

 العنارص الكونية الثالثة.
                                       

 .(1/269) ، األوراغيالوسائط اللغوية (1)

 . (1/297) املرجع السابق (2)
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 الدالة الثانية:
 ز: االسم التام مثل: مجل، وجبل، وقلم.-+ج -1
 ن.ج+ز: االسم الناقص نحو: دقيقة، ويوم، وقر- -2
ا+ج+ز: ال يصادف واق -3 النتفاء موجود بأبعاد أربعة: طول، وعرض،  ع 

 وعمق، وزمان.
ايصادف واقز: ال -ج- -4 ؛ النتفاء املوجود من عدم العنارص الكونية ع 

 الثالثة.

 الدالة الثالثة:
+ج+ح: الصفة، كصفة الفاعل )القارئ(، وصفة املفعول )املقروء(، وصفة  -1

 التكثري، وصفة التفضيل.
اال يصادف واق ح:-+ج -2  ؛ ألنه ال يوجد جسم غري متصف بحادث.ع 
عىل  ال  حلادث ]+ح[ ال يكون حمموج+ح: احتامل غري حمقق يف كوٍن؛ إذ ا- -3

 .ج[-مسلوب األبعاد الثالثة ]
اح: احتامل غري حمقق -ج- -4  ؛ النتفاء املوجود من عدم العنارص الثالثة.أيض 

 لكلم ست مقوالت:بناء  عىل ما تفّرع من الدواّل الثالث نتج ل
 الفعل التام. -1
 الفعل الناقص. -2
 االسم التام. -3
 االسم الناقص. -4
 املصدر. -5
 الصفة. -6

 وزاد عليها مقولتني:
 ومنها: مقولة اخلوالف: املفردات املعجمّية التي تقوم مقام غريها، -7

47 

 

 الضامئر. -أ
 اإلشارة. -ب
 املوصوالت. -ج
، ومتى، وحيث، وحتت، وفوق، وبعد، ومنذ، وملّ  -د   .ااملبهامت نحو: َمن 
َم وبئس،   -هـ ، وحذاِر، ونع   وهُلّم....األفعال اجلامدة مثل: هيهات، وصه 
 مقولة األدوات: -8
أدوات عالقّية: أدوات العطف، وأدوات الرشط، وأدوات اإلضافة  -أ

 )حروف اجلر(.
 أدوات إحلاقية: -ب
، وهاّل. -  ملحقة بالفعل مثل السني، وسوف، وقد، ولن، وأن 
، ويا، وأهيا -  وال. ،ملحقة باالسم مثل: أل 
 ملحقة باجلمل نحو: إّن، وليت، ولعّل، وليس، وهل. -

 وهذا التصنيف فيه حماسن، وعليه مآخذ، فأما املحاسن فمنها:
 االعتامد عىل أساس واحد للتصنيف. -1
 وضوح احلدود للمقوالت. -2
)اخلالفة( بإدخال الضامئر، وأسامء اإلشارة، واملوصوالت،  التوسع يف مقولة -3

 واملبهامت.
 ا التصنيف مآخذ منها:ويؤخذ عىل هذ

الكونية الثالثة، لكنه يف تفريعه للمقوالت بنى كل بنى تصنيفه عىل العنارص  -1
ح+ز يلتبس -مقولة عىل عنرصين، فحصل هنا بعض االلتباس، فالفعل الناقص 

ج+ز، فالفعل الناقص يمكن أن يوصف بصفة االسم الناقص -باالسم الناقص 
ومقولة  ،ص يمكن وصفه بأنه زمن بال حدثوهي أنه زمن بال جسم، واالسم الناق

ح[ ال يصادف -وقد ذكر أن ]+ج ،ح[-ز[ يمكن أن تكون ]+ج-لتام ]+جاالسم ا
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اواق ج+ح[ ذكر أنه غري متحقق يف كون، واحلقيقة أن هذا -]  وكذلك االحتامل ،ع 
االحتامل يمكن أن يوصف به مقولة الفعل التام ]+ح+ز[ فالفعل التام يمكن وصفه 

 دث بال جسم.بأنه ح
ف ضمن مقولة يمكن أن تصنّ هناك بعض اخلوالف كأسامء األفعال  -2

 )األدوات(، فليس هناك حدود واضحة تفصل بني املقولتني.
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 امتة اخل

 ا هلذا البحث أذكر هنا أبرز النتائج التي يمكن استخالصها:ختام  
مل تكن جامعة مانعة، لتي وضعها النحويون لألصناف الثالثة ااحلدود  -1

االتفريق بني األصناف الثالثة واضوبذلك مل يكن  عند تصنيف الكلم، فظهر  ح 
 اخلالف يف عدد كبري من األلفاظ.

اء، لكن حماوالت إجياد أصناف أخرى مل عند الفرّ  ام  ظهرت هذه املشكلة قدي -2
 تظهر إال يف القرن السابع اهلجري عند شهاب الدين القرايف.

اواقرتحوا عدثون يف هذا الشأن، حدَ ع املتوس   -3 من التصنيفات التي يتجاوز  د 
، وقد أوصلها بعضهم إىل ثامنية.  فيها األصناف ثالثة 
اوأختم هذا البحث بتوصية أراها مهمة ج  ، وهي أننا نحتاج إىل مزيد مند 

البالغة، واملنطق، وأصول الفقه، وعلم الكالم، البحث يف كتب العلوم املجاورة )
ذه املراجع جيد ما يفيد يف شأن التصنيف، أو يف غريه ها(، فلعل الباحث يف هوغري

 من املسائل املشكلة يف الدرس النحوّي.
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ابن غازي املكنايس، حممد، ، إحتاف ذوي االستحاق ببعض مراد املرادي وزوائد أيب إسحاق -1

 هـ.1420مكتبة الرشد، ، الرياض، 1طاملنعم بركات،  حتقيق: حسني عبد
، بريوت، 1الربكات، حتقيق: حممد حسني شمس الدين، ط وألنباري، أبا، أسرار العربية -2

 هـ.1418دار الكتب العلمية، 
، القاهرة، مكتبة 1، الساقي، فاضل طأقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة -3

 .ـه1397 -اخلانجي
، 1القفطي، مجال الدين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط، اةإنباه الرواة على أنباه النح -4

 .ـه1406القاهرة، دار الفكر العريب، 
الربكات، حتقيق: حممد حميي الدين عبد  وألنباري، أبا، اإلنصاف يف مسائل اخلالف -5

 احلميد، )د ط( بريوت، دار الفكر، ) د ت(.
، بريوت، دار 3ق د. مازن املبارك، طحتقي لزجاجي، عبد الرمحن،ا، اإليضاح يف علل النحو -6

 .ـه1399النفائس، 
، القاهرة، 1لسيوطي، جالل الدين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طا ،بغية الوعاة -7

 هـ.1384ى البايب احللبي، عيس
، بريوت، )د ن(، 2ط ،، ولد أّباه، حممد املختاراتريخ النحو العريّب يف املشرق واملغرب -8

 هـ.1429
، 1حممد، حتقيق: د. حسن هنداوي، طحيان األندليس،  و، أبوالتكميل التذييل التذييل -9

 .ـه1431الرياض، دار كنوز إشبيليا،
، بريوت، مؤسسة 1لزجاجي، عبد الرمحن، حتقيق: د. عيل توفيق احلمد، طا، جلملا -10

 . ـه1404الرسالة، 
ريوت، دار العلم ، ب1بكر، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، ط و، ابن دريد، أبمجهرة اللغة -11

 م.1978ني، للمالي
، بريوت، مؤسسة الرسالة، 2ط ،، مكرم، عبدالعالاحللقة املفقودة يف اتريخ النحو العريب -12

 هـ.1413
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ابن السيد البطليويس، عبد اهلل، حتقيق: سعيد  ،احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل -13

 نرش ) د ت (.عبد الكريم سعودي، )د ط(، بريوت، دار الطليعة للطباعة وال
كيان أمحد  الرمحن، و د. طه حمسن عبد لقرايف، شهاب الدين، حتقيق د.ا ،اخلصائص -14

 م.2013، بريوت، دار املدار اإلسالمي، 1حازم، ط
دار الكتاب )د ط(، بريوت،  ابن جني، عثامن، حتقيق: حممد عيل النّجار،، اخلصائص -15

 العريب، )د ت(.
الدين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، ور ألشموين، نا، شرح األمشوين على األلفية -16

 هـ.1375، القاهرة، مطبعة السعادة، 1ط
ابن هشام، مجال الدين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )د ط(، ، شرح قطر الندى -17

 هـ.1423القاهرة، املكتبة العرصية، 
د ط(، القاهرة، السيد أمحد صقر، ) :ابن فارس، أمحد، حتقيق، الصاحيب يف فقه اللغة -18

 عيسى البايب احللبي، )د ت(.
، 2لزبيدي، أيب بكر، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طا، طبقات النحويني واللغويني -19

 القاهرة، دار املعارف، )د ت(.
، القاهرة، 3سيبويه، عمرو بن عثامن، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط، الكتاب -20

 هـ.1408 مكتبة اخلانجي،
 م.1994املغرب، دار الثقافة، ، حسان، متام، )د ط(، ربية معناها ومبناهااللغة الع -21
، 1حممد بركات ط ابن عقيل، هباء الدين، حتقيق: د.، املساعد يف شرح تسهيل الفوائد -22

 هـ.1402مكة املكرمة، جامعة أم القرى،
، دمشق، دار 1حسن هنداوي، ط ، للفاريّس، أيب عيل، حتقيق: د.املسائل احللبيات -23

 ه.1407لم،الق
، 5ابن هشام، مجال الدين، حتقيق: د. مازن املبارك، وحممد عيل محد اهلل، ط ، مغين اللبيب -24

 م.1979بريوت، دار الفكر، 
دار ، بريوت، 2خلوارزمي، حممد بن أمحد، حتقيق: إبراهيم األبياري، طا، مفاتيح العلوم  -25

 هـ.1409الكتاب العريب، 
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القاهرة، ، 2قيق: د. حممد عبد اخلالق عضيمة، ط ملربد، حممد بن يزيد، حتا، املقتضب -26

 هـ.1399جلنة إحياء الرتاث 
 م.1978، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 6، أنيس، إبراهيم، طمن أسرار اللغة -27
، )د م( )د ن( 3زومي، مهدي، ط، املخالنحو العريب: قواعد وتطبيق على املنهج احلديث -28

 م.9185
)د ط(، القاهرة،  ،حممد أبو الفضل إبراهيم :الربكات، حتقيق وأبي، ألنبارا، نزهة األلباء -29

 دار هنضة مرص، )د ت(.
، القاهرة، دار املعارف، 2، الطنطاوي، حممد، ط نشأة النحو العريّب واتريخ أشهر النحاة -30

 )د ت(.
لسيوطي، جالل الدين، حتقيق: عبد السالم هارون، ود. عبدالعال سامل ا، مهع اهلوامع -31

 هـ.1413ط(، بريوت، مؤسسة الرسالة، مكرم، )د 
 .، الرباط، دار األمان2، األوراغي، حممد، ط اجلزء األول -الوسائط اللغوية -32
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القرى،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على   حصل   •

بأطروحته (االحتجاج عند أبي زرعة في كتابه حجة القراءات).
ا�سالمية،  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
إلى  الكتاب  أول  ابن عقيل: من  السجاعي على شرح  (تحقيق حاشية  بأطروحته 

نهاية باب أعلم وأرى).

E : dr.alialshehri5@gmail.com
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