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املشاكلة النحوية

َ املُ َش
ّ
النحوية
اكلة
حسني أمحد بوعباس

:امللخص
 وهذا البحث يدرس هذا املفهوم وأثره يف النحو العربي،املشاكلة مفهوم استعمله النحاة لتفسري أحكام حنوية كثرية منثورة يف أبواب متعددة
 وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجع املواضع والنصوص اليت ورد فيها،على مستوى احلكم ومستوى تفسريه وارتباطه بغريه من األحكام
 وتظهر أهمية هذا املوضوع يف قدرته على بيان األثر احملوري ملفهوم املشابهة يف الفكر.هذا املصطلح وغريه مما أراد به النحاة املفهوم نفسه
ً
ً
 وقد جاء البحث.حمتاجا إىل العناية يف الدرس النحوي لقلة االلتفات إليه
 فإنه ما زال،واضحا يف علم البالغة
 فإذا كان ذلك،اللغوي العربي
 ثم، وأما الثالث فيدرس اإلطار النظري للمشاكلة، والثاني لدراسة صور املشاكلة النحوية، أوهلا ملصطلح املشاكلة،يف مقدمة وثالثة مباحث
.تأتي اخلامتة مشتملة على أهم نتائج البحث
ُ ، املشابهة، املشاكلة:الكلمات املفتاحية
. حمددات العدد،احلكم اإلعرابي

Grammatical Homogeneity
Husain Boabbas

Abstract:

Homogeneity is a concept used by grammarians to explain several grammatical provisions dispersed amongst
multiple fields. This research paper examines this concept and its impact on Arabic grammar at the syntactical
and interpretation levels and how it relates to other rules. This study compiles locations and texts in which the
term is mentioned and others used by grammarians to relay the same concept.
The impact of this issue is clear in its ability to display the pivotal impact of the concept of homogeneity in the
Arabic linguistic rhetoric. Despite that fact that it appears clearly in the field of comparative literature, there is
still some room for further investigation in the grammatical discourse due to lack of attention granted to it.
This research paper includes an introduction and three research points, the first is for the term (Almoshakalah).
The second which investigates the theoretical framework of homogeneity and the third which investigates various
forms of grammatical and linguistical homogeneity after which the conclusion states essential research points.
Keywords: homogeneity, linguistic rule, pluralism criteria, similarity.
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املقدمة:
ْ
ورص ِد سلوك
يف استقراء النص املسموع الستنباط منطه التحليلي
ً
ّ
عناصره ،ثم تفسري هذا النمط أو هذا السلوك تفسريًا متسقا ال
ً
ً
ُ
قرونا كثرية ،وقد كان
بعضا قضى علماء العربية
بعضه
َينقض
ّ
ُ
ّ
تفاوت فيما
خواص لغوية خمتلفة أثرت -على
ِمن ذلك أنهم كشفوا
َ
بينها -يف َسوق العناصر اللغوية يف مسالكها اليت سلكتها يف العربية.
ْ
اخلواص فيما َ
ظيت به من جهد الدارسني ً
ّ
تبعا
ح
وقد اختلفت تلك
لشهرتها وأثرها يف املصنفات النحوية.
ُ
َ
مصطلح املشاكلة الذي ال يكثر وروده يف
وجدت ِمن ذلك
وقد

ُ
ِّ
املصححة للمجاز (الفهيد،163 :2012 ،
والصحبة اللفظية هي العالقة
1
ّ
توضح االختالف بينها وبني املشاكلة النحوية
 . )176وهذه القيود
اليت تعتمد على رصد اخلصيصة املشرتكة بني العنصرين اللغويني
ُ
لي َ
أحدهما جمرى اآلخر،
جر ِي
حمل أحدهما على اآلخر أو
لتفسري ْ
ِ
ِ
ً
ً
َ
ً
وتعيني
وتركيبا
فهي ت ِرد يف معاجلة اللفظ صوتا وحرفا وكلمة
ِ
ترد يف تفسري هذا احلكم ،فهي ظاهرة أمشل من املشاكلة
حكمه ،كما ِ
البالغية –كما سيتضح يف املبحث الثاني -وهذا االتساع قد يبيح
َ
أمثلة البالغيني ملشاكلتهم ،لكنه مينع املساواة بني
بعض
قبولهَ ا
ِ

ًّ
حريا بالنظر والدراسة؛ لوروده يف كتب
املصنف النحوي التعليمي=

املشاكلتني أو االستغناء بإحداهما عن األخرى.
َّ
ُ
ّ
مصنفات النحو ،فهو أمر يبطله هذا
بقلة ذكر املشاكلة يف
وأما الظن
ِ

املتقدمني يف مباحث خمتلفة ال تكاد جتد فيما بينها ِمن رابط،

ومن هذه الدراسات :
البحث والدراسات السابقة لهِ ،

فوددت دراسته يف هذا البحث الستجالء مساحته وأثره لدى النحاة.
ُّ
ُ
تعلقها بأصول النحو ِمن باب
أهمية دراسة املشاكلة ِمن
وتأتي

 -دراسات يف اللسانيات العربية (املشاكلة ،التنغيم ،رؤى حتليلية)

2

د.عبد احلميد السيد.
 -ظاهر املشاكلة يف الصرف العربي ،د .إبراهيم مجيل حممد.

التعليل ،وأصول النحو .ومع كثرة دراسات احملدثني فيه ،إال أنه
عناية كبرية من الدراسني ُت ْ
ً
ما زال ً
طلعنا على اجلانب
علما ينتظر

 -املشاكلة ،داللتها ومواقعها يف القرآن الكريم ،حممد حممد عبد

الفكري الذي كان حيكم النحاة ،وجيري مباحثهم يف هذه اجملاري

العليم دسوقي.

اليت سلكوها ويصوغ إنتاجهم بالصورة اليت جاء بها .فدراسة

 -املشاكلة يف فكر النحاة ،د .إبراهيم مجيل حممد.

ً
جزءا من السعي يف هذا االجتاه.
(املشاكلة) قد تكون
ّ
ومن جانب آخر تأتي أهمية دراسة املشاكلة من أنها كانت وسيلة

 -املشاكلة يف القرآن الكريم؛ دراسة حنوية داللية ،مل أعرف صاحبه.

استعملها النحاة مع وسائل أخرى إلثبات رؤيتهم للعربية بأنها اللغة
ْ
ِّ
احمل َكمة املتسقة األجزاءّ ،
متحقق يف عناصرها يف
وأن هذا االتساق
مجيع املستويات الوظيفية ،فكان هذا البحث يف اجتاه رصد املواضع

ُ
ًّ
ًّ
ووجدت
وصرفيا ،ماهر هاشم،
صوتيا
 املشاكلة يف اللغة العربيةُ
فأخرجت املشاكلة الصوتية
معاجلته للموضوع كافية للموضوع،
والصرفية من حبثي.
 نظرية التعليل يف النحو العربي بني القدماء واحملدثني ،د .حسنً
مبحثا للمشاكلة اليت قسمها على
امللخ ،وعقد يف أربع صفحات

اليت أعملوا فيها املشاكلة يف هذا السبيل ،وأثر ذلك يف النحو العربي.
وكان ِلدراسة املشاكلة صعوبات ثالث :أُوالها على مستوى تقرير

ّ
وعد القياسية من وسائل رفع اللبس
قسمني مساعي وقياسي،

املصطلحية فيه ،والثانية يف تقرير اختالفه عن املشاكلة البالغية،
والثالثة َّ
قلة مادته لعدم ذيوعه يف املصنفات النحوية وفق النظرة

(امللخ.)140-137 :2000 ،
 من وحي القرآن ،د .إبراهيم السامرائي ،ويبدو أنه ذكر أمثلةًِ

ُّ
أما األوىل ّ
ّ
تعدد األلفاظ
عرفنا
فإن االعرتاض بها قد َيقوى إذا ما َ

من املشاكلة.
َّ
َّ
ّ
ّ
َ
ْ
البصري املتوفى 505
ويذكر حاجي خليفة حملمد بن معلى األزدي

الواردة يف موضوعنا عند النحاة ،كما َّ
ُّ
تتبع املصطلح غري
أن

ً
كتابا عنوانه :املشاكلة يف اللغة (خليفة ،)1691/2 :1992 ،ومل أجد له

َ
ٍّ
حنوي دون آخر ،ولكن هذا ال َيسوغ
وروده عند
املستقر ُيظهر
َ
ِّرا لالعرتاض على دارسه بنفي مصطلحيته؛ ّ
مرب ً
ألن تعاقب ألفاظ

ذكرا يف عصرنا.
ً

العجلى.

ٌ
مسة مشهورة يف املصطلح النحوي
خمتلفة على املفهوم الواحد
ّ
ّ
ً
أحيانا يف غري املبكر ،فال يصح اختاذ عدم االطراد
املبكر ،بل جتده

وجاء هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة .عاجل املبحث
ّ
مظان املشاكلة ،عرضت فيه
األول املصطلح ،والثاني عنوانه:
حاالتها ومواضع ذكر النحاة هلاّ ،
وأما املبحث الثالث فعنوانه :اإلطار

ً
ً
حجة يف عدم ّ
لفظ
مصطلحا ،فثبوت مصطلحية
عده
يف استعماله
ٍ
ً
ما تتحقق أحيانا يف استعمال النحوي الواحد بله أكثر من واحد،

النظري للمشاكلة ،حاولت فيه بيان مفهومها وأهميتها ومساتها
ُ
ِّ
َّ
استنباطه من
تيسر
املؤثرة فيها على قدر ما
وأثرها والعوامل

وهذا ال يناقض شرط التواضع يف املصطلح؛ ّ
ألن التواضع يبدأ
ِّ
متحقق يف املشاكلة حسب ما سيأتي يف مبحث
بواحد ثم يذيع وهذا

كالم النحاة فيها .وقد اخرتت تأخري اإلطار النظري عن حاالتها

ُ
حرصت يف البحث
املصطلح .ويف سبيل تعضيد مصطلحية املشاكلة

ً
ودرءا لتكرار الكالم
الحتياج اإلطار إىل بيان احلاالت قبل صياغته،
يف املبحثني واالكتفاء باإلحالة على ما َت ّ
ّ
قدم من احلاالت واملظان.

على اعتماد النصوص اليت يرد فيها لفظ املشاكلة أو ُ
أحد مشتقاتها،
ً
ً
نادرة جاء فيه أحد مرادفاتها.
نصوصا
إال

األول :مصطلح املشاكلة:

وختليص املشاكلة النحوية منها يتضح إذا التفتنا إىل ّ
أن تعريف

خمتلفة على مدى املراحل التارخيية املختلفة يف تاريخ التصنيف

“ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته
املشاكلة البالغيةِ :
ً
تقديرا لنكتة مفيدة“ ،وهذا يعين أنها احنراف أسلوبي
حتقيقا أو
ً

فمن ذلك لفظ اجملانسة الذي استعمله أبو علي الفارسي
النحويِ ،

ً
الصعوبة الثانية ّ
أيضا،
أن لدى البالغيني مصطلح املشاكلة

عن أمناط التعبري املعتادة ،وهي َتدخل -يف القول الراجح -يف اجملاز،

ً
ُّ
ألفاظا
تتبع املشاكلة يف نصوص النحاة وجدتهم استعملوا
يف

والزخمشري والسمني احلليب (أبو علي10/2 ،357 ،350 ،61/1 :1993 ،؛
الزخمشري249/4 :1986 ،؛ السمني احلليب ،)779/10 :1986 ،ومل

19

املشاكلة النحوية

يلتزموا فيه صورة واحدة فقد جاء بلفظ اجملانسة والتجانس،
وبصورة الفعل :جيانس .ووجدت السريايف والباقولي استعمال لفظ
املطابقة (السريايف84/2 ،384/1 :2008 ،؛ الباقولي،)645 ،640 :2016 ،
واستعمل أبو علي املشابهة فصاغ منها أَ َ
شبه (أبو علي-261/2 :1993 ،

 ،)262ومما استعملوه ً
أيضا اإلتباع والتبعية وهما يف كالم أبي علي

ترجيح ّ
ألن يف كل منهما مشاكلة“ ،أي مشاكلة املعطوف عليه
7

(األمشوني ،124/2 :2007 ،والصبان ، )124/2 :2007 ،ومما حمُ ل على
َّ
َّ
دان،
املشاكلتني يف ذات الوجهني قوله تعاىل﴿:والن ْج ُم والش َج ُر َي ْس ُج ِ
8
َّ
َّ
والس َم َ
“فإن االختيار كان النصب،
اء َر َف َع َها﴾ (سورة الرمحن)7-6 :
﴿والنجم والشجر﴾ َّ
ُ
ألن قوله (يسجدان) فعل
وإن كان الصدر قوله:
9

والباقولي (أبو علي33/2 :1993 ،؛ والباقولي ،)668 :2016 ،ومنها

وفاعل“ (الباقولي :2016 ،ص . )645 ،643أي َّ
أن املشاكلة بني مجلة

لفظ املناسبة الذي وجدته عند ابن احلاجب والرضي واألمشوني

(يسجدان) واملعطوف بعدهاّ ،
ّ
السمال
وأما على قراءة الرفع ألبي

ّ
والصبان(الرضي 5-4/3 :1975 ،وفيه ُّ
نص ابن احلاجب ،والصبان،
ً
 ،)122/2 :2007ومنها أيضا التعادل الذي حكاه أبو حيان عن ابن

(اخلطيب ،)249/9 :2000 ،فاملشاكلة مع االمسية يف رفع (السماء)
َ
﴿الق َم َر َق َّد ْر ُ
ناه﴾ الذي جاء برفع
مبتدأ .ومثل ذلك قوله تعاىل:

عطية (أبو حيان ،45/6 :1993 ،واللفظ ورد يف كالم ابن عطية
 906 :2002ولكن بسياق خمتلف) ،وأدى سيبويه معنى املشاكلة

نصب َن َ
ظر إىل قوله َ
نه َّ
{ن ْس َل ُخ ِم ُ
ار﴾َ ،
(القمر) ونصبه« ،فمن َ
الن َه َ
ومن
َ
لهَ
ُ
لهَ
ُ
ٌ
ُ
رفع نظر إىل قولهَ :
َ
﴿و َ
األرض﴾﴿ ،وآية ُم ْ
آي ٌة ُم ْ
الليل﴾ (الباقولي،

ً
فشر َ
حه أبو
واحدا“ (سيبويه، )100/1 :1988 ،
بقوله“ :ليكون معنى
َ

 :2016ص ،643واآليات على الرتتيب :سورة يس.)37 ،33 ،37 ،39 :

علي بلفظ املشاكلة (أبو علي.)128/1 :1990 ،

ُ
ً
وجدونك غ َ
نصوصا قرآنية -يصفها سيبويه
ري ذات الوجهني
وي ِ
بالكثرة (سيبويهَ -)89/1 :1988 ،و َّ
ج ُهوها باملشاكلة ،من ذلك قوله
َّ
والظالمِِ َ
ني أَ َع َّد لهَ ُ ْم َع َذ ً
تعاىلُ :
ابا أَ ِل ً
خ ُل َمن َي َش ُ
يما﴾
اء يف َرحمْ َ ِت ِه
﴿ي ْد ِ
ِّ
(يدخل) ،وقولهَ :
يقا َه َدى َو َفر ً
﴿فر ً
ويعذب ليشاكل ُ
يقا
بتقدير:
ِ
ِ
َ
َ
ُ
مَ
ُ
ً
َّ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ح َّق َع َل ْي ِه ْم الضاللة﴾ ،وقوله﴿ :وعادا وثود وأ ْ
الر ِّ
س وق ُرونا
صحاب َّ
َ
َ
لاًّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ْ
بني ذ ِلك ك ِثريًا وك ض َربنا له األ ْمثال﴾ بتقديرَّ :
بينا أو أ ْ
نذرنا
ُكلاًّ (اآليات على الرتتيب :سورة اإلنسان ،31 :وسورة األعراف،30 :

ّ
وأما مصطلح املشاكلة فنجد أقدم ِذكر له عند سيبويه بصورة
3

املضارع (سيبويه ، )33/3 :1988 ،ثم يأتي بصورة (املشاكلة) عند
السراج (ابن
(الفراء ،)278/3 :1955 ،ومن بعده َي ِرد عند ابن
الفراء
ّ
ّ
ّ
السراج )253/2 :1987 ،والسريايف (السريايف )125/5 ،152/3 :2008 ،وأبي
ّ
علي (أبوعلي ،464/2 ،382 ،348/1 :1993 ،وابن جين :2010 ،ص)352
وابن مالك (ابن مالك )621/2 :2010 ،وابن عصفور (ابن عصفور:
 )366/1والرضي (الرضي )459/1 :1996 ،وغريهم كثري ،وقد يقع
ً
ً
ً
مضارعا ،لكنه بقي األكثر
ماضيا أو
أحيانا بصورة الفعل
لديهم
استعماال يف كالمهم مما جعله أجدر بأن ُي ّ
عد املصطلح األساس يف
4

وسورة الفرقان .39 :و انظر مثال :سيبويه ،88/1 :1988 ،وأبي علي،
 ،464/2 :1993والباقولي :2016 ،ص ،643والباقولي :1995 ،ص،)971
َ
ان َ
﴿واجل َّ
خ َل ْق ُ
ناه ِمن َق ْب ُل﴾ (سورة احلجر)27 :
ومنه قوله تعاىل:
“منصوب بفعل حمذوف ُ
ليشاكل املعطوف عليه“ (العكربي:1976 ،
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
 ،700/2وانظر الباقولي :2016 ،ص)670؛ يريد قوله﴿ :ولقد خلقنا

الداللة على مفهومه النحوي .

ّ
مظان املشاكلة النحوية:
الثاني:

ُ
ْ
واختذت منها حاالت هلا،
وردت فيها املشاكلة
وأعين املواطن اليت

وهي:
أُ -
ُ
احلكم اإلعرابي ُ
ورتبته:
املراد باحلكم هنا اإلعراب أو البناءُ ،
ورتبته تعين قوته أو ضعفه،
ومستوى رجحانه ،وقد كانت املشاكلة سبب إصدار احلكم أو
اختياره –إذا َّ
تعدد -يف أبواب حنوية خمتلفة ،ومن أشهرها:

ْ
اإلن َس َ
ان﴾ (سورة احلجر ،)26 :وجيب نصب (األنعام) يف قوله تعاىل:
َ َ
عام َ
األ ْن َ
﴿و
خ َل َقها َل ُك ْم﴾ (سورة النحل)5 :؛ ألنها معطوفة على
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
فة﴾ (ابن هشام ،10/1 :1979 ،واآلية يف سورة
اإلن َسان ِمن نط ٍ
﴿خلق ِ
النحل .)4 :ومن املشاكلة توجيههم نصب “رهبانية“ يف قوله تعاىل:
ج َع ْل َنا يف ُق ُلوب ّ
ذين َّ
اب َت َد ُع َ
ال َ
ات َب ُع ُ
َ
ان َّي ًة ْ
﴿و َ
ورحمْ َ ًة َ
وه َرأْ َف ًة َ
وها﴾
ور ْه َب ِ
ِ
(سورة احلديد )27 :بفعل تقديره :وابتدعوا رهبانية“ ،ليطابق
10
َ
َّ
املصد َر به الكالم“ (الباقولي :2016 ،ص. )642
الفعل
فيتضح مما سبق َّ
أن هذه احلاالت يف باب االشتغال اجتمع فيها

 باب االشتغال الذي كان اختيار احلكم فيه كثريًا ما َيعتمد علىمرا ّ
كل ُ
ُ
ُ
رأيت ً
زيدا َ
رأيت
مته ،وقوهلم:
املشاكلة ،فمن ذلك قوهلم:
وع ً

االشتغال والعطف بني اجلمل فاقتضت املشاكلة بني املعطوفة

ُ
ُ
ُ
ً
ً
أخذت أباه،
وبكرا
قيسا
لقيت
مررت به ،وقوهلم:
وزيدا
عبد اهلل
ً

واملعطوف عليها (السريايف ،399/1 :2008 ،وابن هشام،10/1 :1979 ،

ُ
ُ
ً
ً
اشرتيت له ً
ُ
نصب ما بعد الواو؛
ثوبا .فاملختار
وزيدا
خالدا
ولقيت
ً
َ
ُ
االسم
مجلة على مجلة فكانت اجلملة األوىل فيها
عطفت
“ألنك إذا
ٌّ
مبين على الفعل= كان األحسن يف اجلملة الثانية أن تشاكل األوىل“
5

(ابن السراج. )253/2 :1987 ،
حمصورا يف الواو ،بل يقع يف غريها كقوهلمّ :
ً
إن
وليس االختيار
ُ
ً
َ
زيدا
القوم حتى
ضربت
األحسن النصب بعد “حتى“ يف ِمثل:
ُ
“األحسنية َّ
ّ
بأن يف النصب مشاكلة الضمري
ضربته ،وجيوز توجيه
6

ّ
(الصبان. )153/3 :2007 ،
ملرجعه يف اإلعراب“
َ
َ
َ
فرعوا على ذلك املشاكلتني يف اجلملة ذات الوجهني يف ِمثل
ثم ّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
وعمرا كلمته ،وقوهلم :زيد قام َ
مرا أكرمته
قوهلم :زيد ضربته
فع ً
ً
يف داره“ ،فالرفع مراعاة للكربى ،والنصب مراعاة للصغرى ،وال

20

11

ً
حمصورا يف مشاكلة املعطوفة للمعطوف
 . )12/2وليس األمر
أجروا احلكم نفسه يف مشاكلة اجلملة
عليها أي اجلملة السابقة ،بل
َ
ُ
ُ
الالحقة حنوً :
ّ
(الصبان،)121/2 :2007 ،
عمرا
ضربته وأكرمت
زيدا
ً

ِّ
ّ
وكأن املشاكلة يف االشتغال ُت َ
املتقدمة والراجعة.
راعى بصورتيها
 يف باب الصفة ُت َؤثر الصفة على احلال إذا كان صاحبهما نكرة،
ٌ
فتنوب الصفة عن معنى احلال؛ َّ
للفظ األول؛
مشاكلة
ألن “الصفة
ِ
أي املوصوف أو صاحبه ،فتكون أَوىل من احلال املخالفة للفظ

َّ
فظ األول إىل لفظ
األول( ،)...فكرهوا العدول عن لفظ مشاكل لل ِ
خالف يف املعنى“ (السريايف.)441/2 :2008 ،
خيالفه لغري
ٍ
يخُ
ُ
مثل قولك:
 يف باب النداء تار الرفع يف املعطوف على املنادى يفِ
َّ
والن ْ
ُ
ض ُر؛ “لمِ ا فيه ِمن مشاكلة احلركة“ (األمشوني:2007 ،
زيد
يا

حسني بوعباس

 ، )232/3أي حركة “اللفظ املتقدم ،وهو لفظ املعطوف عليه“

ً
مشاكال لمِ ا قبله يف اللفظ ،ومل يخُ َّل من املعنى بشيء“
“ليكون

(الشاطيب. )309/5 :2007 ،
تحُ
 ويف النداء ًأيضا يف أحد وجوه املنادى املضاف إىل ياء املتكلم ذف
ضمة مشاك ً
ً
ُ
و“ي ّ
لة للمفرد املبين ،فهو منصوب
ضم آخره
الياء
ِ
ُ
َ
ّ
تقديرا بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمة املشاكلة“ (الصبان،
ً

(أبوعلي. )464/2 :1993 ،

12
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ِّ
يفسر السريايف جواز ذلك جبواز
 يف باب إعمال األمساء عمل الفعلوعكس ذلك إذا كان بينهما مشاكلة
محل األمساء على األفعال
ِ
17
(السريايف“ . )436/1 :2008 ،و الالفت لالنتباه أن املشاكلة تكون بني

 .)243/3 :2007وفيه ً
َ
َ
زيد َ
َ
الي ْعمالت ،يا َت َ
تيم
يم
زيد
أيضا يف (يا

اسم الفاعل و الفعل املضارع يف احلركات و السكنات و العمل ،أما

ّ
ُ
وعدي -على هذا الوجه ،الذي
“عدم تنوين الثاني –أي زيد
َع ِد ٍّي)

األوصاف األخرى  :اسم املفعول و الصفة املشبهة و صيغ املبالغة و

قبله للمشاكلة“ (الصبان. )240/3 :2007 ،

اسم التفضيل فمحمولة على اسم الفاعل“.

13

ٍّ َ
اجلر على اجلوار ،مثل قوهلم :هذا ُ
ب“ ،تركوا الرفع
حر
ج ُ
ُّ
ضب خ ِر ٍ
ً
حرصا على املطابقة“ (الباقولي :2016 ،ص)645
وجروه
يف “خرب“
ُّ
أي املشاكلة ،وبعبارة سيبويهَ :
اجلر“ ،ويف موضع آخر
اجلر
“أتب ُعوا
َّ
َّ

آخره على أوله“ (سيبويه ،)67 ،436/1 :1988 ،وهذا
يقول“ :أن يكون
ُ
ُ
ُ
ِّ
املسوغة هلذا
املطابقة يف العدد واجلنس؛ لتكتمل املشاكلة
شرطه

18
 ويف حركات اإلعراب ُينقل عن اخلليل َّأن “أول احلركات الضمة؛
ألنها من الشفة ،وأول ما يقع يف الكالم الفاعل ،فكان ُّ
حق الكالم إذا

حمُ ل على املشاكلة أن َيقسم َ
أول احلركات ألول األشياء“ (السيوطي،
.)352/1 :1985
 -يف املوازنة بني القطع والعطف يف أحد الرتاكيب قال السيوطي:

َّ
اآلخر ّ
مذك ًرا مثله أو
بعدة األول ،وكان
ّ
اجلر الذي ال يقع إال “إذا كان ِ
ً
َّ
مؤنثا“ يف قول اخلليل (سيبويه.)437/1 :1988 ،

اهلوامع .)391/2

وصفته ،مثل
 -يف االستثناء إذا وقع املستثنى بني املستثنى منه ِ

 يف البناء ُي َّفسر بناء املضارع املتصل بنون النسوة باحلمل على

ٌ
ً
ً
ُ
زيدا خ ٌ
زيدا
القوم إال
ري منك ،وما قام
أحد إال
قولك :ما جاءني

“والقطع أحسن؛ ّ
ألن العطف ضعيف لعدم املشاكلة“ (السيوطي ،همع

بناء املاضي املتصل بها؛ َّ
“ألن مشاكلة الفعل املضارع املاضي أكثر من

العقالءُ“ ،فاإلتباع فيه هو املختار للمشاكلة“ (السيوطي ،همع

مشاكلة االسم“ (السريايف ،)157/1 :2008 ،وكذلك َو َ
جب بناء أمساء

اهلوامع . )258/2

اإلشارة “وبنا ُء الضمري معها ملشاكلتها حلروف املعاني“؛ َّ
ألن حروف
املعاني َتدخل على كل شيء ،وكذلك الضمائر وأمساء اإلشارة
(السريايف  .)58/1 :2008 ،ويف البناء ً
أيضا ُيبنى املنادى املفرد على
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 -يف اإلضافة “جيوز محل توابع ما أُضيف إليه املصدر على اللفظ،

وهو األرجح لقصد املشاكلة يف ظاهر اإلعراب“ (الرضي:1996 ،
 .)411/3وكذلك يف اإلضافة يف توجيههم حذف نون الوقاية من
ً
ضرورة يف قول الراجز:
“قدني“

ُ
َق ْد ِن َي ِمن َن ْ
ني َق ِدي
ص ِر اخل َب ْي َب ِ
َ
َّ
“مشاكلة الالحق للسابق ُت ِّ
رجح احتمال“ ذلك ،على احتمال
بأن
ّ
(الصبان.)181/1 :2007 ،
كسرها إلشباع الروي
ُ
اجلر على النصب يف عالمة
 يف املمنوع من الصرف كان محلِّ

ٌ
َ
إعرابه لو أُعرب“ (املرادي،)1131/1 :2008 ،
حركة تشاكل
الفتح “ألنها
ً
املعرب من
قريبا يف النداء
وهذا األخري جاء على عكس ما ذكرناه
َ
املعرب.
املعرب للمبين ،وهنا جتد املبين يشاكل
مشاكلة
َ
َ
وهكذا ترى ّ
أن املشاكلة يف احلاالت السالفة كانت املناط يف تقرير

اإلعراب أوىل من محله على الرفع؛ “لمِ ا بينهما من املشاكلة يف
ُ
ضربتك وغالمك ،واشرتاكهما يف
استوائهما كتابة“؛ مثل الكاف يف

ّ
ُ
النص
خصوص
احلكم اإلعرابي أو اختياره وترجيحه ،ومل يكن
َّ
ُ
النحوي من استنباط حكم عام يقاس يف
املعالجَ يف بعضها مبانع
ٍ
غريه؛ مما يدل على َّ
أن املشاكلة مل تكن أداة حمصورة يف جزئية هذا
ً
َ
َّ
النص
شابه هذا
ضابطا ملا
النص لتدور يف مورده وحده ،بل كانت

وصول الفعل إليهما ووقوعه عليهما ،وغري ذلك (السريايف:2008 ،

املقرر أو املختار عليه.
يف إجراء احلكم
َّ

.)130 ،164/1
َ
الفراء وجوب النصب
 يف نصب املضارع بعد الفاء والواو ق َرنّ
تحَ ُّ
فمن ذلك أنه يف قوله تعاىلَ :
﴿ما
وجوازه بانتفاء املشاكلة و ققهاِ ،
فت ْ
َ َ
حسابه ْم ِمن َش ْيء َ
ط ُر َد ُهم﴾ يوجب نصب “فتطردهم“؛
ٍ
َعل ْيك ِمن ِ ِ ِ
ٌ
ّ
مردودة على “ما عليك“ ،وهو ظرف “ال يشاكل الفعل“،
ألن الفاء

ً
ً
ُ
حكمه إذا كان ما قبل الفاء ً
ماضيا؛ ألنهما ال
فعال
امسا أو
وكذا
ً
يشاكالن املضارع ،فإذا كان مشاكال للفعل املضارع الواقع بعد الفاء
(الفراء ،)28/1 :1955 ،وكذلك يف
جاز النصب واإلتباع أو االستئناف
ّ
الواو ُ
وثم وأو إذا كان ما بعدها وما قبلها غري متشاكلني يف البنية

ِّ
حمددات الكالم َ
وم َياسم البنية:
ب-
ُّ
ّ
ينِّ
املراد باحملددات كل ما يع العدد واجلنس واجلهة ونوع الكالم
وإنشاءَّ ،
ً
وأما املياسم فهي اللواحق أو السوابق لبنية الكلمة
خربًا
ً
مثل أل التعريف والتنوين وما مبنزلته .وقد كان ذلك جماال لظهور
املشاكلة على هذا النحو اآلتي:
19

(/1ب) العدد :
ُ
ُ
ٌّ
للهَّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
 يف قوله تعاىل﴿ :كل َالئك ِت ِه وكت ِب ِه و ُر ُس ِل ِه﴾ (سورة
آمن ِبا ِ و َم ِ
البقرةُ )285:قرئ (كتبه) باإلفراد واجلمع (اخلطيب:2000 ،
20

 ، )432/1فقال أبو علي الفارسي يف قراءة اجلمع“ :واالمسان اللذان

(الفراء.)68/2 :1955 ،
املضارعية أو املعنى
ّ
ً
 -ويف تسكني املضارع املنصوب (يبين) ضرورة يف قول الشاعر:

ِّ
يقوي اجلمع ليكون
أحدهما قبله واآلخر بعده جمموعان ،فهذا
21
مشاك ً
ال ملا قبله وما بعده“ (أبوعلي . )459/2 :1993 ،وكذلك يف قوله
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ٌ
تعاىل﴿ :وآخ ُر ِمن شك ِل ِه أزواج﴾ (سورة ص )58 :بقراءة( :وأخر)

ٌ
رغب ْ
َ
َ
ص َ
ُ
ُ
رغب أن َيرضى َ
نيع األالئم
وي
خالد
املعالي
أن َيبين
وي
َ
ِ
ْ
ّ
َّ
احلليبَ :
وحس َنها
بأن للضرورة،
“س َّكن (يبين) املنصوب
يقول
ُ
ُمشاكله“ (البغدادي)136/7 :1988 ،؛ أي :أن يرضى.

22
(اخلطيب ، )115/8 :2000 ،قال ابن خالويه“ :واحلجة ملن جمَ َ ع

ُ
األحسن فيه اجلزم؛
 -املضارع املعطوف على جواب الشرط اجملزوم

أنه شاكل باجلمع بينه وبني قوله( :أزواج)“ (ابن خالويه:1971 ،
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املشاكلة النحوية

ص.)280
 يف إضافة العدد إىل متييزه “اختاروا إلضافة أدنى العدد إليه أدنىاجلمع للمشاكلة“ (السريايف ،84/2 :2008 ،وحكاه عنه ابن سيده،
املخصص  )99/17؛ مثل :ثالثة أكلب ،ومخسة أمجال ،وثالثة
أمحرة ،وعشرة ِغلمة ،ومل يأخذوا “بناء الكثري؛ لئال خيرجوا عن
التشاكل إىل التباين“ (املرزوقي :1995 ،ص.)44
ُ
تفريق الصفة إذا كان املوصوف اسم إشارة؛ مثل :مررتُ
 امتنعبهذين الرجل الطويل والرجل القصري؛ ّ
ألن اإلشارة إمنا توصف
باجلوامد ،واجلوامد ال حتتمل الضمري الرابط بني الصفة
ُ
َ
موصوفه –أي اسم
مشاكلة اجلامد
واملوصوف ،وناب عن الرابط
َ
فر َ
ومجعت
قت الصفة
اإلشارة -يف اإلفراد والتثنية واجلمع ،فلو ّ
املوصوف كما يف املثال املذكور “لزالت املشاكلة اليت هي الرابط بني
الصفة واملوصوف“ (ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي .)213/1
 ْمنع منتهى اجلموع من الصرف ألنه جمُ ع مرتني مثل ْ
مجع

كلب على ُ
ْ
أكلب اليت جمُ عت على أكالب ،فقام التكرار مقام علتني،
“وحمُ ِ ل (مساجد) وحنوه عليه ملشاكلته يف زنته وامتناع مجعه
َ
منزلته للمشاكلة“ (ابن احلاجب.)119/1 :2005 ،
( )...تنزيلاً له
ُ
كرام
برجال
مررت
 يف النعت السبيب جيوز اجلمع واإلفراد فتقول:ٍ
ٍ
َ
ً
ُ
برجال كريم آباؤهم“ ،والتكسري أوىل مشاكلة لمِ ا
ومررت
آباؤهم،
ٍ
ٍ
ّ
الصبان:
قبله وملا بعده“ (السيوطي ،همع اهلوامع  ، )88/3ويقول
ُ
ّ
ْ
ً
مجعا
أفصحية التكسري إذا َت ِبع
“ووج ُه
املشاكلة“ (الصبان:2007 ،
.)95/3
(/2ب) اجلنس (التذكري والتأنيث):
 يف تذكري أمساء العدد وتأنيثها أوجبوا تأنيث العدد من ثالثةً
َّ
“ألن أصل العدد وأوله باهلاء،
–مفردة -إذا كان للمذكر؛
إىل عشرة

ّ
واملذكر ّ
أولَ ،
فح َملوه على ما حيافظون عليه يف كالمهم من املشاكلة“

(أبو علي :1981 ،ص.)67
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
﴿وأَ َ
َ
َ
 يف قوله تعاىلَ :َ
ت ال ِذين ظل ُموا َّ
الص ْيحة﴾ ذهب الباقولي
خذ ِ
23
(الباقولي :2016 ،ص )660إىل َّ
أن التاء جاءت يف الفعل مع الفصل
24
جملاورة قوله تعاىلَ :
ت مَ ُ
﴿ك َما َب ِع َد ْ
ث ُ
ود﴾ (كالهما يف سورة هود، )94 :
َ
وه ُه ُم َّ
ج َ
﴿وت ْغ َشى ُو ُ
الن ُ
ار﴾ بالتاء مع الفصل
وكذلك قوله تعاىل:
األر ُ
جملاورة قوله تعاىلَ :
ْ
﴿ي ْو َم ُت َب َّد ُل
ض﴾ (سورة إبراهيم على

الرتتيب.)48 ،50 :
َ
َّ
ّ
 يف األثر عن مواقيت احلج( :فهن هلن ولمِ ن أتى عليهن من غريّ
أهلهن) يقول ابن مالك :الضمري األول والثالث والرابع عائدة
“وأما الضمري يف قوله( :هلن) فكان ّ
ّ
حقه أن يكون
على املواقيت،

هن هلم؛ ّ
وميما فيقالّ :
ً
ً
ألن املراد أهل املواقيت ،فالالئق بهم
هاء
ّ
ُّ
الف َرق والز َمر واجلماعات،
ضمري اجلمع املذكر ،ولكنه أنث باعتبار ِ
َ
للمتجاورين ،كما قيل
وسبب العدول عن الظاهر حتصيل التشاكل
َّ
يف بعض األدعية“ :اللهم َّ
ورب األرضني
رب السماوات وما أظللن،
َّ
ورب الشياطني وما أضللن“ ،والالئق بضمري الشياطني
وما أقللن،
ً
ً
ً
ُ
أن يكون واوا ،فجعل نونا قصدا للمشاكلة“ (ابن مالك :1985 ،ص132
والتخريج فيه).
ْ
َّ
 -يف جنس ضمري الشأن “زعم أهل الكوفة أن املخبرَ عنه إذا كان
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َّ
َّ
مؤن ًثا فالضمري ضمري قصة،
أمر ،وإن كان
مذك ًرا فالضمري ضمري ٍ
ٌ
فتقول :كان ٌ
ٌ
قائمة ،للمشاكلة“ (ابن عصفور،
قائم ،وكانت هند
زيد
ّ
ّ
ورجح أبو حيان تأنيث ضمري الشأن
الزجاجي ، )411/1
شرح مجل
ً
تحُ
َّ
ِّسن اللفظ مع كون
يف حاالت ثالث؛ “ألن مع التأنيث مشاكلة
25

املعنى ال خيتلف“ (أبو حيان. )276/2 :1998 ،
(/3ب) جهة الكالم:
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
 املشاكلة يف جهة املتكلمني :قرئ قوله تعاىل﴿ :نغ ِف ْر لكم خطاياكم﴾“وحج ُة من قال﴿ :نغفر لكم﴾ بالنون أنه أَ َ
ّ
شك ُل مبا
بالنون وغريه،
اد ُ
﴿وإِ ْذ ُق ْل َنا ْ
قبله ،أال ترى َّ
أن قبلهَ :
خ ُلوا َه ِذ ِه﴾ (كالهما يف سورة
غفر“( .أبو علي)85/2 :1993 ،
البقرة )58 :فكأنه قال :قلنا ادخلوا َن ْ

ً
فتجده ّ
مشاكلة.
عد االتفاق يف جهة املتكلمني
 املشاكلة يف جهة الغائبُ :قرئت اآليةَ :جن َ
﴿لئ ْن أَ َ
انا﴾ بالغيبة،
ِ
َ
﴿أجن ْي َتنا﴾ .يقول أبو علي الفارسي يف القراءة األوىل:
وباخلطاب:

َ
“فأما ُ ُ
جن َ
﴿لئ ْن أَ َ
ّ
انا﴾ فهي أنه حمَ َ َله على الغيبة ،وذلك
ح ّجة َمن قرأِ :
َ
َ
ُ
للهَُّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِّ
قوله( :تدعونه) (ل ِئن أجنانا) ،وكذلك ما بعده﴿ :ق ِل ا ينجيك ْم﴾
ْ
ُ ْ
اد ُر﴾ (كلها يف سورة األنعام ، )65 ،64 ،63 :فهذه كلها أمساء
﴿قل ُه َو ال َق ِ
غيبة ،فـ(أجنانا) أَوىل من (أجنيتنا)؛ لكونه على ما قبله وما بعده
ٍ
َ
لاً
َ
من لفظ الغيبة ،وإذا كان مشاك لمِ ا قبله وما بعده كان أوىل“ (أبو
علي.)323/3 :1993 ،
 املشاكلة يف املخاطب“ :ما كان قبله خطاب ُجعل بالتاء ليكون
معطوفا على خطاب مثله؛ من ذلك قوله تعاىلُ :
ً
﴿ث َّم َق َستْ
اخلطاب
ٍ
َ
لحْ
َ
ُ
َ
َ
للهَُّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُق ُل ُ
َ
وب ُك ْم ِمن ب ْع ِد ذ ِلك ف ِه َي كا ِ ج َ
اف ٍل ع َّما ت ْع َملون﴾
ار ِة﴾﴿ ،و َما ا ِبغ ِ

ّ
(كالهما يف سورة البقرة )74 :فالتاء هنا حسن؛ َّ
خطاب“
ألن
املتقدم ِ
(أبو عليَ .)113/2 :1993 ،
و(تعملون) ُقرئت بالياء والتاء (اخلطيب،
.)132/1 :2000
(/4ب) اخلرب واإلنشاء:
ُ َ
َ
َ
ْ
 يف قوله تعاىل﴿ :وال ت ْسأل عن أ ْحاب اجل ِحيم﴾ (سورة البقرة)119 :
ص ِ
ِ
قرأ نافع (تسأل) باجلزم ،والباقون بالرفع (اخلطيب،)183/1 :2000 ،
فيحتج أبو علي هلما ،ثم خيتم بقوله“ :ومما يجَ ُ
للفظ اخلرب
عل
ِ
زية على النهي َّ
يريد الرفعَ -م َّأن الكالم الذي قبله وبعده خربٌ،
فإذا كان َ
أشك َل مبا قبله وما بعده كان أَوىل“ (أبوعلي.)216/2 :1993 ،

ض ّ َ
ّ
 يف قوله ّ﴿وال ُي َ
ب َوال َشه ٌ
وجلَ :
ات ٌ
يد﴾ جاءت القراءة بفتح
عز
ار ك ِ
ِ
ٍّ
ولكل حجته ،وقال أبو علي يف الفتح“ :وهو مفتوح ّ
ألن
الراء وضمها،
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
أمرا –يريد﴿ :وأش ِهدوا إِذا ت َباي ْعت ْم﴾ (كالهما يف سورة البقرة:
قبله ً
27
26
 ... - )282فالفتح للجزم بالنهي أحسن“ (أبوعلي. )334/2 :1993 ،

(/5ب) التعريف و التنكري ّ:
َ
َ
ْ
َ
هلل
 اختار أبو علي يف(خات) ِمن قوله تعاىل﴿ :ول ِكن َر ُسول ا ِ
مِ
َ َ
خ َ
ات َّ
النب ِّي َ
ماضيا؛ ليكون معرفة؛ ألنّ
ً
ني﴾ أن يكون “اسم فاعل
ِ
و مِ
كم املعطوف أن يكون مشاكلاً
وح ُ
قبله معرفة –أي( :رسول اهلل)ُ -
28

للمعطوف عليه“ (أبوعلي. )294/1 :1993 ،
َّ
َ
َّ
ْ
 ّفسر الزخمشري تنكري (ليال) يف قوله عز وجل﴿ :والفج ِر،
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
َ
يال عش ٍر ،والشفع
والوت ِر﴾ بأمرين أحدهما أن المها لو ع ِّرفت
َول ٍ
ِ

حسني بوعباس

ّ
عهدية ،واألحسن أن تكون الالمات املتجاورة متجانسة
لكانت

خالويه.)263 ،330 :1971 ،
ً
ومنه ً
ُّ
َّ
أيضا َّ
أن الكوفيني عدوا ﴿طه﴾ (سورة طه )1 :آية؛ ألن (طه)

ً
معرفة بالم العهد
يف (الفجر) وما بعده للجنس ،فلو جيء بالليالي
َل َف َ
ات التجانس“ (السمني )779/10 :1986 ،أي :املشاكلة.

مريم )1 :آية؛ ألنه يشاكل رؤوس اآلي بعده باإلرداف“ (الطوسي،

وبيان ذلك َّ
ُ
أن معنى “جتانس الالمات
(الزخمشري،)746/4 :1986 ،
أن تكون ُّ
َ
أن الظاهر َّ
وإما للعهد ،والفرض َّ
إما للجنسّ ،
كلها ّ
أن الالمات

 يف قول ابن ّميادة:
ً
ُ
ُ
ً
َ
اخلالفة كاهله
بأحناء
الوليد بن اليزيد مباركا شديدا
رأيت
ِ
ِ
أل يف (الوليد) للمح األصل ،وأل يف (اليزيد) “يكون دخولهُ ا للمشاكلة“
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ّ
(الصبان. )268/1 :2007 ،
(/6ب) بنية الكلمة:
فتحها ّ
ّ
اجلر ال تكون إال
أن “الباء عاملة
اجلارة مع
كسر الباء
ّ
ُ
موجب ِ
ِ
اجلر“ (السريايف :2008 ،
ملشاكلة موضعها من
فيه ،فألزموها الكسر
ّ
ِ

.)88/1
 َق َالق ّراء السبعة همزة (إلياس) ما عدا ابن عامر ،وحجةُ
طع ُ
القطع “أنه َش َ
اكل بهذه األلف أخواتها يف أوائل األمساء األعجمية“
(ابن خالويه :1971 ،ص.)277
ْ
 قوله سبحانه﴿ :ال َت َْ
ُ
ون َوال تظل ُم َ
ظ ِل ُم َ
ون﴾ (سورة البقرة)279 :
ُقرئ بتقديم املبين للمعلوم على املبين للمجهول وتنعكس ،وقال
أبو علي“ :ويرجح تقديم (ال َتظلمون) بأنه أَ ْش َك ُل مبا قبله؛ ّ
ألن

مشاكلة لرؤوس اآلي اليت بعدها باأللفُ ... ،
وع ّد ﴿كهيعص﴾ (سورة

.)211/6 :1986
ً
َّ
ّ
والفعل
 وجوب املشاكلة يف معنى التحقيق بني (أن) مشددةِ
الداخل عليها؛ من ذلك قوله تعاىلَ َ َّ َ َ َ َ :
ُّ
ُ
املبني}
﴿و َي ْعل ُمون أن اهلل احلق ِ
(سورة النور ، )25 :وقد أورد الزخمشري هذا يف عنوان املبحث
فشر َ
حه ابن احلاجب بأنهم “لو أدخلوا
(الزخمشري :1993 ،ص، )397
َ
ّ
كاملضاد ،أال ترى أنك لو قلت:
عليها غري أفعال التحقيق لكان معها
أمتنى ّ
أنك تقوم ،لكان (أنك) دالاً على ثبوت ما يف ِّ
حيزه وحتقيقه،
ً
و(أمتنى) ٌّ
َّ
دال على ُّ
حاصال،
متوق ًعا
توقعه ،والشيء الواحد ال يكون

َّ
املشددة لتحصل
فالتزموا أن ال ُيدخلوا أفعال التحقيق إال على
املشاكلة بينهما“ (ابن احلاجب.)185/2 :2005 ،
 الكوفيون يف ََّ
اجنزم جواب الشرط على اجلوار
الشرط يقولون:
–أي جوار فعل الشرط اجملزوم -لمِ ا فيه من مشاكلة لفعل الشرط
(العكربي.)51/2 :2001 ،
ُ
ّ
ُ
اسم الفاعل ،مع أن األصل يف الصلة أن تكون مجلة؛
صلة “أل“
“إلرادة املشاكلة بني هذه األلف والالم ،واأللف والالم اليت للتعريف
ّ
ُ
ليوفروا على األلف
الرجل ،فسبكوا من اجلملة اسم فاعل
يف قولك:
والالم ما يقتضيه من املفرد ،واملعنى على ما كان عليه“ (ابن

الفعل الذي قبله مسند إىل فاعل ،وهو قولهَ :
﴿وإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم﴾
فـ(تظلمون) َ
َ
أشكل مبا قبله إلسناد الفعل فيه
(سورة البقرة)279:
إىل الفاعل من ُ
(تظلمون) املسند فيه الفعل إىل املفعول به“ (أبوعلي،

“من“ على ُ
“لدن“ ،حيث كانت “من“ البتداء الغاية ،و“لدن“
 دخول َِ
َ
َ
كذلكّ ،
ُ
“من“ عليها“ (القرطيب:1981 ،
فلما تشاكال
حسن دخول ِ

. )414/2 :1993

.)195/5
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احلاجب.)461/1 :2005 ،

 األحسن يف فعل الشرط وجوابه بعد ْ“إن“ اجلازمة أن يكونا
َ
ماضيني للمشاكلة يف عدم التأثري“
مضارعني“ ،ثم أن يكونا

ج -املوقع:
وي َ
ُ
عنى هذا املبحث مبا اقتضته املشاكلة بني العنصرين اجملتمعني

الفراء من
(السيوطي ،همع اهلوامع  . )551/2ومن جانب آخر أفاد
ّ

ُ
وقعت من ذلك على
يف موقع واحد ،أو أكثر من عنصرين ،وقد

املشاكلة بني إن الشرطية وإن املخففة يف تفسريه وقوع املاضي دون

مواطن يف كالمهم ،منها:

ُ
(ابن يعيش.)136/8 :2013 ،
املضارع بعد املخففة
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ماضيا ُ
ً
“قبح التأخري ،ال يقولون :جئتك
 يف (إذ) إذا كان ما بعدهاٌ
ً
مستكرهاِ ،من ِقبل َّ
أن (إذ) للماضي ،فإذا كان يف
زيد قام ،إال
إذ
ٌ
الكالم فعل ماض اختاروا إيالءه ّ
إياها؛ ملطابقتها ومشاكلة معناها“
ٍ
الرضي (الرضي:1996 ،
(السريايف)74/1 :2008 ،؛ وبناء عليه ُيشكل
ّ
ٌ
زيد يقوم“ إذا كانت امسية وليست
 )201/3على َمن جييز“ :إذا
بتقدير :يقوم زيد؛ ّ
ألن املشاكلة تقتضي إيالء املضارع (إذا) اليت
ّ
للمستقبل ،وهذا َيكشف عن اطراد املشاكلة يف “إذا“ و “إذ“ عند

د -احلذف:

عل ْيهم وال َت ُ
حت َز ْن َ
 حذف النون يف قوله تعاىل﴿ :وال ْك يف َ
ض ْي ٍق﴾؛
ِ
َ
ُ
ك م َن ْ
َّ
املش ِر ِكني﴾ (كالهما يف
ألن يف سياق
اآلية قوله تعاىل﴿ :ومل َي ِ
ِ
ً
سورة النحلُ ،)120 ،127 :
مشاكلة ،يف حني جاء النون
فحذفت النون
حت َز ْن َ
يف سورة النمل﴿ :وال ْ
عل ْيهم وال َت ُك ْن يف َ
ض ْي ٍق﴾( ،سورة النمل:
ِ
32
 )70إذ مل يقع يف سياقها حذف (الباقولي :2016 ،ص. )661
ُ
َّ
َّ
ٌ
ُ
“موطن ينبغي أن ال يقدم
متعلق (باسم) يف البسملة؛ ألنه
حذف
-

الرضي.
ّ
َّ
ٌ
ً
 ُأحكاما حتفظ املشاكلة املطلوبة
موقع َرتب عليه النحاة
رأس اآلية
َ
َ
َ
اإلنس َ
َ
ان ِم ْن
الفراء يف اآلية﴿ :خلق
يف رؤوس اآليات ،ومن ذلك قول
ّ

فيه سوى ِذكر اهلل ،فلو ُذكر الفعل -السيما وهو ال يستغين عن
ُ
ً
حذفه مشاكلة اللفظ
مناقضا للمقصود ،فكان
فاعله -كان ذلك

.)278/3
لاَ
ومنه قول ابن خالويه يف تنوين َ
(س ِسال) (سورة اإلنسان:)4 :
َ
“فاحلجة لمَِن َّ
شاكل به ما قبله من رؤوس اآلي“ (ابن
نون أنه

للمعنى“ (السهيلي :1992 ،ص.)43
ْ
َ
َ
َ
َ
ئات َ
﴿والذين َك َس ُبوا َّ
جز ُ
اء َس ِّيئ ٍة بمِ ِ ث ِلها﴾ (سورة
 قوله تعاىل:الس ِّي ِ
َّ
يونس )27 :مما قيل يف توجيهها أن خ َ
رب (جزاء) حمذوف تقديره:
َ
ُ
ودل على هذا التقدير ُ
َّ
َ
ُ
َ
قولهِ ﴿ :للذين أ ْ
ح َسنوا احل ْسنى﴾ (سورة
هلم،
33
َ
َ
ُ
يونس“ )26 :حتى تشاكل هذه بهذه“ (أبوحيان. )45/6 :1993 ،

(ع َل َقة)؛ ّ
َع َلق﴾ (سورة اإلنسان“ )2 :إمنا هي َ
ألن (اإلنسان) يف معنى
ٍ
ْ
مجع ،فذهب َ
(الفراء:1955 ،
بالع َلق إىل اجلمع ملشاكلة رؤوس اآليات“
ّ
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املشاكلة النحوية

 اآليةَ َ ُ َ َ :َ
نف ُق َ
ون ُق ِل ْال َع ْف َو﴾ بقراءة النصب ُت َّ
وجه
﴿و َي ْسألونك َماذا ُي ِ
ً
مشاكلة للسؤال“ (الغرناطي ،)120/1 :1999 ،والنحاة
فعل
“بإضمار
ٍ
ً
َّ
على مراعاة املشاكلة بني السؤال واجلواب ًّ
تاما أو حمذوفا مقد ًرا،
34

وهو األصل عندهم (الزركشي. )47/4 :1957 ،

40
ً
عنصران ُل ّ
غويان ُ
في َ
توجيها أو تعليل .
حمل أحدهما على اآلخر

فأما التوجيه ُ
فاملشاكلة بني التوجيه والتعليلّ ،
فيستعمل يف معاجلة
النص املسموع كالقرآن واحلديث واملنقول عن العرب ،فما جيده
ُّ
النحوي من ظاهرة يف هذا املسموع فهو يسعى إىل توجيهها بوسائل
منها املشاكلة ،حيث جتده يرصد مسة االتفاق بني هذا املسموع

هـ -الربط:

موضع النظر والنمط املتفق على صحته بني النحاة؛ ُ
لحق هذا
لي ِ

هذه مواضع وردت فيها املشاكلة يف مباحث العطف وغريه مما حقق

ّ
تضمنه هذا املسموع من
بذاك ،وال ينحصر هذا اإلجراء فيما

الربط يف اجلملة العربية ،ومن ذلك:
 اشرتاطهم املشاكلة يف العطف َت َّرتب عليه أمور منها :
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َ
قلت :ال يغفر اهلل له ويقطع يده ،مل ُ
جيز
السراج“ :إن
 -1قول ابن
ّ
أن جتزم (يقطع)؛ ألنه ال يشاكل األول؛ ّ
ألن األول دعاء عليه ،وإذا
َ
َ
ْ
يقطع ،فهذا دعاء له فال يتفق
أردت :وال
جزمت (يقطع) فقد

ّ
حنوي ،بل هو يستعمل املشاكلة فيما ُعدل فيه عن
عدول
خمالفة أو
ٍ

وجهه ،وفيما استقام على املستعمل الكثري من كالمهم ،وهو يريد
بذينك ح َ
فظ االتساق يف األمرين :ما وافق وما خالف؛ لذلك كانت
ِ
َ
املشاكلة أكثر ما ت ِرد يف االحتجاج للقراءات القرآنية على اختالف
ً
أحيانا يف قراءتني للحرف
ترجيح النحاة هلا ،فهي حاضرة عندهم

املعنى ،وإذا مل يتفق مل ُ
السراج،170/2 :1987 ،
جيز النسق“ (ابن
َ

الواحد ،وليس يف أي منهما عدول أو قلة ،كما أنها واردة يف غري ذلك

.)189/2
َ
ُ
َّ
ّ
ِّ
 -2يف قولك :ما تأتيين فتحدثين ،بنصب حتدثُ ،يقدر املصدر :منك

من القراءات.
ً
ّ
وأما جميئها علة فهو أمر يقع على مستويني :فتارة يوردونها
ً
ِعلة أوىل للحكم النحوي؛ مثل ما ورد يف االشتغال والنداء والصفة

َّ
مقد ًرا مبصدر ليس
يكن لفظه لفظ املصدر الظاهر ،وجعلوا الثاني
ً
بظاهر ،..وكان التغيري والتقدير والعدول عن الظاهر داللة على

واالستثناء ونصب الفعل بعد الفاء وغريها مما سلف ذكره ،وتارة
ً
علة ثانية؛ مثل تعليل اختيار الفتح يف املمنوع من
ترد
أخرى ِ
ومحل األمساء على األفعال والعكس يف اإلعمال ،وختصيص
الصرف،
ِ

ُ
إتيان كثري وال حديث منك“ ،جعلوا األول يف تقدير مصدر وإن مل

ُ
املعنى املقصودُ )...( ،
واكتفي
وجعل التغيري هلما كاملشاكلة بينهما
بذلك“ (السريايف.)231/3 :2008 ،
خ ٌ
 -3يف اآليةَ :
ُ
﴿فال َ
َ
ُ
وف َع َل ْيه ْم وال هم يحَ ْ زن َ
ون﴾ (سورة البقرة)38 :
ِ
جيعل العكربي رفع (خوف) وتنوينه “أوجه من البناء على الفتح
لوجهني :أحدهما أنه عطف عليه ما ال جيوز فيه إال الرفع وهو
َ
قوله( :وال هم)؛ ألنه معرفة و(ال) ال تعمل يف املعارف ،فاألوىل أن
جيعل املعطوف عليه كذلك لتتشاكل اجلملتان“ (العكربي:1976 ،
36

. )55/1

الفاعل بالضمة وغريها.
ومن الواضح ّ
أن ِش ّق التعليل يف املشاكلة قد غلب عليها لدى بعض
الدراسني ،مما جعلهم حيصرونها فيه ،كما جتد ذلك يف املعاجم
اليت ذكرت املشاكلة يف مداخلها (بابيت ،681/2 1992 ،والسيوطي،
ّ
ولكن األقرب إىل احلق أنها يف استعمال النحاة أوسع من
،)115 :1976
أن تحُ َ
صر يف وظيفة التعليل وحدها على الرغم من كثرة ذلك يف
كالمهم ،وفيما سبق ذكره من مظانها غنى عن إعادته.

ً
ٌ
زيد
نكرة؛ منه قولك :جاء
 -4ال يستقيم أن تعطف على معرفة
ٌ
ٌ
ورجل ،إال أن ختصص فتقول :ورجل آخر(الزركشي:1957 ،

 -2أهميتها يف العربية يف نظر النحاة تظهر يف بعض عباراتهم،

. )102/4

فهم يرون العرب “يطلبون املشاكلة ويلزمونها“ (أبوعلي:1993 ،

 -5يف قولك :ما أنت ٌ
زيد فتكرمه ،جيب القطع أو العطف“ ،والقطع
ُ
أحسن؛ َّ
عطف مجلة
ألن العطف ضعيف لعدم املشاكلة من حيث أنه

 ،)464/2وحيافظون عليها يف كالمهم ويراعونها (أبوعلي:1981 ،
ْ
ويؤ ِثرونها على غريها (السيوطي،
 ،67وأبوعلي،)361/3 :1993 ،
َ
همع اهلوامع  ، )237/2بل إنهم بنوا كالمهم على اعتبار حكمها
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فعلية على امسية“ (السيوطي ،همع اهلوامع .)246/2
ُ
ّ
أعلم
اجلار للتشاكل ،وذلك يف قوهلم :أنت
 نيابة العاطف عنُ
ُ
ومالك“ ،فالوجه فيه َّ
أن األصل :مبالك ،ثم أ َ
نيبت الواو مناب الباء
ُ
ً
بعت الشاء
قصدا للتشاكل اللفظي ال لالشرتاك املعنوي ،ونظريه:
38
ً
ً
ودرهما ،واألصل :شاة بدرهم“ (ابن هشام. )447-446/6 :2002 ،
شاة
39

الثالث :اإلطار النظري للمشاكلة

واحملافظة على أن جتري األبواب على َس َنن واحد (األنباري:1987 ،
 .)11/1أي أنهم يرونها من مقاصد العرب يف صياغة كالمهم على
ٌ
باعث يسوق الكالم
هذا النحو ،ومن هنا أوقعها النحاة يف العلل ،فهي
على هذا النحو يف العربية.
 -3مسات املشاكلة:

ما ميكن أن يساعد على صياغة هذا املبحث َيكثر يف كالم النحاة

َ
ُ
الذهن إىل أنها
مصطلح املشاكلة
أ -بني اللفظ واملعنى :قد َيسوق
ٌ
ّ
ولكن ذلك ال يستقيم لنا لو رجعنا
ظاهرة لفظية،
عند النحاة

وهذه مسة تتكرر يف ظواهر حنوية خمتلفة ،كما أنها جتعل انتزاع

ًّ
لفظيا
البصر يف احلاالت السالفة من املشاكلة ،فكما جند كثريًا منها
َ
ُ
َّ
املشاكلة يف أو ّ
لية
فمن ذلك
جند مجلة أخرى تقع يف جانب املعنىِ ،
َّ
والعددَّ ،
وأو ّ
لية املذكر والعدد ،واجلهة يف
الفاعل مع أولية الضمة،
ِ

استكمال هذا اإلطار النظري أو توضيحه.
ٌ
َّ
 -1مفهوم املشاكلة :ميكن تعريفها بأنها خاصة َيتفق أو َيتشابه فيها

الكالم ،واخلرب واإلنشاء  ،والتعريف ،واملشاكلة يف زمن العنصرين

يف موضع واحد من مظان استعماهلم املشاكلة وهو االشتغال،
أمرا غري يسري،
النمط النظري للظاهرة النحوية املراد دراستها ً
وقد حاولت يف سبيل ذلك أن أستنبط من سائر املظان ما ميكن به
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املتالزمني يف املوقع مثل“إذا“ والفعل بعدها ،و ّ
“إن“ والفعل الداخل

حسني بوعباس

“من“ على “لدن“ ،وبعض حاالت العطف مثل األوىل
عليها ،ودخول ِ

َيقصد تعيني جمال املشاكلة على حنو مطلق يف قوله“ :اعلم َّ
أن
َ
َ
مطابقة األلفاظ ما مل تفسد
مجلة كالم اختارت
ذكرت
العرب إذا
َ

َ
يم﴾ (سورة التكاثر ،“)6 :ويحَ تج لقراءتهُ :
﴿لترَ َ ُو َّن الجْ َ ِح َ
﴿ت ْ
ص َلى َن ً
ارا
ام َي ًة﴾ (سورة الغاشية )4 :بالبناء للمفعول َّ
َ
بأن يف اآلية اليت بعدها
ح ِ
َ
َ
ُ
ْ
قوله تعاىل﴿ :ت ْسقى﴾ ،واحت ّج لقراءتهُ :
﴿س ِج َرت﴾ (سورة التكوير:
لمَْ
 )6بتخفيف اجليم بقوله تعاىلْ َ :
ور﴾ (سورة الطور:
﴿وال َب ْح ِر ا ْس ُج ِ
( )6بوعباس :2016 ،ص .)21

عليها املعاني“ (السريايف ،)384/1 :2008 ،بل هو يتكلم يف جمال

وهكذا جتد املشاكلة هي أداة احتجاجه ملا اختاره يف قراءته يف هذه

املشاكلة بني اجلملتني اليت وقع بينهما العطف يف باب االشتغال كما
يشهد بذلك تتمة كالمهَ .43
فنخلص مما سبق ّ
أن املشاكلة استعملها

احلروف ،وقد استمر تالوه من النحاة الذين عملوا على االحتجاج

والثالثة ،وغري ذلك .42فهذا يدل على ّ
ُ
يقصروا املشاكلة
أن النحاة مل
َّ
ّ
ختطوه إىل املعنى ،ومن هنا يتبينّ
أن السريايف مل
على اللفظ ،بل

َ
جمالي اللفظ واملعنى.
النحاة يف

44

للقراءات القرآنية يف مصنفاتهم  ،ودونك كتاب احلجة ألبي علي
الفارسي وكتاب علل القراءات السبع البن خالويه وكتب االحتجاج
ًّ
جليا ،مما يوضح لك املساحة الكبرية اليت
لمَِن بعدهما لرتى ذلك

ب -ليست منوطة بسياق اجلملة ،فعلى الرغم من ّ
أن أكثر احلاالت
السابقة قد َتزجونا إىل الظن ّ
أن املشاكلة منوطة بسياق اجلملة ،غري

أخذتها املشاكلة يف هذا اجلهد النحوي الكبري ،الذي انتقل بعد ذلك

ّ
أن بعض كالمهم يدل على أنهم خرجوا عن ذلك إىل سياق النص،

إىل كتب التفسري.

بل إىل أكثر من ذلك؛ مثل احتجاج ابن خالويه لقطع همزة (إلياس)
عند أكثر ُ
القراء مبشاكلتها مثيالتها يف أوائل األمساء األعجمية (ابن

أثر آخر يتمثل يف إثرائه
وللمشاكلة على مستوى أصول النحو ٌ
َ
اتسعت إثر
التعليل النحوي كما أشرت إليه يف مفهوم املشاكلة ،وقد

خالويه :1971 ،ص ،)277فلم يتقيد بسياق اجلملة يف اآلية موضع

ُ
مواضع االتساق بني أجزاء اجلهاز التفسريي الذي بناه النحاة
ذلك

النظر وال سياق السورة ،وكذلك بعض ما َ
محله أبو علي الفارسي

يف النحو العربي ،ومل ينحصر التعليل باملشاكلة يف مستوى واحد،
َ
َّ
لي –أو مبصطلحهم:
بل جتدها
موظفة يف كالمهم يف التعليل األ ّو ّ
45
َ
ولي  ،وهذا
العلة األوىل -كما جتدها يف التعليل الالحق املبين على األ ّ

نصها.
ّ
جْ -
كثرتها كما دلت عليها احلاالت اليت سبق التمثيل بها ،وكان ذلك

يدل على عمق عنصر املشاكلة يف الفكر النحوي العربي ،ومدى
عناية النحاة باستعماهلا يف ترابط األحكام النحوية ،ويف اتصال

ً
واضحا للنحاة ،يشهد بذلك قول ابن مالك“ :واخلروج عن األصل

التعليالت قدر اإلمكان.

على املشاكلة من اآليات (أبوعلي .)361/3 ،464/2 :1993 ،وقد يدل
ُ
موضعها أو سياق
ذلك على أنها حمكومة مبفهومها أكثر مما حيكمها

لقصد املشاكلة كثري“ (ابن مالك :1985 ،ص ،)132فإذا كان أحد
أشكاهلا كثريًا ،فكيف جبملتها؟
قرر النحاة تأثريها يف املشاكلة ،فمن ذلك أنهم يرون
 -4عوامل ّ
ُ
ُ
ً
ُ
والبعد تأثريًا يف املشاكلة قوة وضعفا (ناظر اجليش،
للقرب
ُ
وضعفها جييز إهماهلا (ابن مالك،282/2 :1990 ،
،)2141/5 :2007
َّ
حتققت يف
والسيوطي ،همع اهلوامع  ،)254/2وهي َتقوى وتجَ ود إذا
ومن ذلك ً
أيضا أنهم يرونها
اللفظ واملعنى (السريايفِ ،)48/2 :2008 ،

َّ
مقدمة وخمتارة لكنها غري الزمة إذا وقعت يف مواقع دون أخرى

ً
ّ
النحوي
أحيانا مبراعاة
وهذا األخري يفضي بنا إىل أثر ثالث يتحقق
للمشاكلة عند توجيهه النص ،وهو َّ
أن املشاكلة بني عناصر الرتكيب
يف املعنى النحوي الذي تحُ مل عليه أو ُيعينَّ هلا إمنا يراد به أن “يكون
الكالم أبعد من اإللغاز والتعمية“ (الزخمشري ، )746/4 :1986 ،أي ّ
أن
هذه العناصر اللغوية حينما ُي َ
شاكل فيما بينها يف املعنى النحوي
َّ
فإن الرتكيب يكون أوضح يف أداء معناه ،وأجلى يف داللته ،وال َيبعد
أن يكون هذا األثر هو ما محل سيبويه على اختيار النصب يف
مر ذلك يف أول
املشغول عنه يف اجلملة املعطوفة على الفعلية؛ كما َّ

(ناظر اجليش ،)1603/4 :2007 ،ثم َّ
إن بعض النحاة جعلوا بعض

البحث .

َّ
فكأن املشاكلة عندهم ليست
صورها أقيس من صورها األخرى،
َّ
يف مستوى واحد (األنباري ،)13/1 :1987 ،بل متفاوتة ،فريتب على

اخلامتة:

ذلك الرتجيح فيما بينها يف بناء احلكم واختيارهَ ،
ويقرب من ذلك
ُّ
ً
أحيانا مبقارنتها بعامل آخر كما فعل
تأثر فاعلية املشاكلة يف احلكم

خنلص من هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
مظهرا من مظاهر عالقة املشابهة اليت ُعين علماء
 -1املشاكلة ُت َع ّد
ً

ّ
الصبان حني قارن بني املشاكلة ومراعاة عدم احلذف (الصبان،

ً
سعيا
العربية بها يف أكثر من مستوى يف مستويات دراستهم للغة،

الرضي يف تقديم اهلمزة على املشاكلة يف اقتضاء
 ،)122/2 :2007أو
ّ

منهم إىل بلوغ الوحدة فيما بني هذه املستويات.

النصب (الرضي.)459/1 :1996 ،
ُ -5
أثرها :إذا َّ
تتبعنا تاريخ االحتجاج للقراءات القرآنية وجدنا هذا

 -2التعليل النحوي حيتاج إىل تتبع علله ورصد تطبيقاتها يف أكثر
مواضعها لتكتمل لنا صورة اجلهاز التفسريي الذي ّ
شيده النحاة يف

االحتجاج يقوم على أصلني :أحدهما االحتجاج اخلارجي مبضاهاة

علم أصول النحوَ ،
ويظهر فيه مدى اتصال العلل بعضها ببعض،

القراءة مبا ورد عن العرب ،واآلخر داخلي يتمثل يف إيراد لفظ

بذكر املثال واملثالني يف كل علة.
وهذا ال يتحقق ِ
َ
َ
ً
ً
ومصطلحا -ق ِوي على يد أبي علي الفارسي
مفهوما -3املشاكلة
وأبي سعيد السريايف ،ثم بلغ ذروته عند جامع العلوم الباقولي وقلّ

فمن أمثلة ذلك َّ
أن أبا عمرو بن العالء
صحته على ثبوت األولِ ،
نس َ
ات ُه﴾ (سورة سبأ )14 :بال همز بقوله“ :وجدتُ
﴿م َ
حيتج لقراءتهِ :

ذكره عند الحقيه.

قرآني أو تركيب قرآني آخر يوافق املوضع الذي يحُ ّ
تج له ،وكال
ُ
اعتمد فيها لبيان اختيار األخري أو
األصلني مشاكلة بني الطرفني

ً
﴿ه ْم َ
أمثاالُ :
خيرْ ُ ْالبرَ ِ َّي ِة﴾ (سورة البينة )7 :و
هلا يف كتاب اهلل

46

ّ
وحده ،إال أنه
 -4على الرغم من عناية النحاة باملصطلح النحوي
قد َ
فاتهم ِذكر مصطلحات حنوية وتعيني مفهوماتها يف مصنفاتهم

25

املشاكلة النحوية

املصطلحية وغريها ،وهي حتتاج إىل رصد ودراسة تكمل صورة

 -22وهي قراءة أبي عمرو وغريه.

الدرس النحوي الرتاثي.

 -23وقد ذكرها هنا بلفظ املطابقة ،غري ّ
أن كالمه هذا ورد يف باب

اهلوامش:
 -1وانظر :السيوطي 1996 ،اإلتقان ،112/2 :والدسوقي.36/4 :2007 ،
 -2مل أظفر باالطالع على شيء منها إال حبث ماهر هاشم ،وكتاب
فعر ُ
د.حسن امللخّ ،
فت عنواناتها من الشبكة العنكبوتية.
وأما الباقي َ

عنوانه املشاكلة.
خ َذ َّ
﴿وأَ َ
ال ِذينَ
 -24ومما يعضد ذلك قوله قبل ذلك يف السورة نفسهاَ :
َ
َ
اث َ
ني (َ )67ك َأ ْن لمَ ْ َي ْغ َن ْوا ِف َ
ار ِه ْم َ
الص ْي َح ُة َفأ ْ
ظ َل ُموا َّ
يها
ج مِ ِ
ص َب ُحوا فيِ ِد َي ِ
أَال إ َّن مَ ُ
ث َ
ود َك َف ُروا َر َّب ُه ْم أَال ُب ْعداً ِل َث ُمود﴾ فجاء بالتذكري حني مل يأت
ِ
بعده التأنيث.

 -4واستعمل النحاة ملا يقابل املشاكلة ألفاظ :املخالفة والتخالف

َّ
َّ
مؤن ٌ
 -25واحلاالت :إذا ولي الضم َ
مؤنث ،أو
مذكر ُش ِّبه به
ث ،أو
ري
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
مؤنث .وتابعه السيوطي يف همع اهلوامع .273/1
مسند إىل
فعل

والتباين .انظر ابن الشجري ،58/2 :1992 ،واملرزوقي :1995 ،ص،44

 -26تفصيل القراءتني وغريهما يف اخلطيب.422/1 :2000 ،

والصبان.122/2 :2007 ،

 -27وانظر مثالني آخرين فيه  ،220/2ويف :العكربي.157/1 :1976 ،

 -5واخرتت نص ابن السراج لوضوح عبارته ،ومعناه يف :سيبويه،

 -28وأخذ به الباقولي :2016 ،ص.293

 ،88/1 :1988والسريايف ،144 ،143/3 :2008 ،وابن جين :2010 ،ص،353

 -29وانظر مثاال آخر يف املشاكلة يف التعريف والتنكري يف :السريايف،

وابن الشجري ،85/2 :1992 ،والعكربي ،469/1 :2001 ،وابن هشام،

.152/3 :2008

 ،171/2 :1979والسيوطي ،اهلمع.134/3 :

 -30وانظر أمثلة أخرى فيه  ،361/3ويف السريايف،151/1 :2008 ،

( -6حتى) هنا عاطفة ،و(ضربته) توكيد ،وجيوز أن تكون ابتدائية

والباقولي :2016 ،ص ،646وابن اجلوزي.63/3 :1987 ،

والفعل تفسريًا .وابن عصفور مينع َّ
عدها عاطفة ،ويبين على ذلك

 -31ومثله يف  ،370/2والسبكي.334/1 :2003 ،
ً
ً
مثاال آخر على احلذف مشاكلة.
 -32وانظر فيه ص670

شرح اجلمل .368/1
ً
مثاال آخر (زيد قام وعمرو قعد عنده) يف :الصبان .132/2
 -7وانظر

 -33حكى هذا القول عن احلويف.

 -3وال ّ
أدعي أنه أول استعمال أو أقدمه يف تاريخ النحو.

عدم اشرتاط العطف بني املتشاكلتني يف االشتغال .ابن عصفور،

 -34وحكى عن ابن مالك خمالفة ذلك يف مثلَ :من قرأ؟ فتجيب:

ّ
ومساها السمني احلليب بذات الوجهني .السمني.154/10 :1986 ،
-8

ّ
فيعده من باب حذف الفعل على جعل اجلواب مجلة فعلية.
زيد،
ً
ً
وانظر مثاال آخر على احلذف مشاكلة يف :السيوطي ،همع اهلوامع

ّ
ً
نصوصا أخرى
الزجاج .130/5 :1994 ،وانظر
 -10وأصل التوجيه من:

.13/2

يف الباقولي :2016 ،ص 640وما بعدها.
ومرت اإلشارة إىل ّ
أن ابن عصفور ال يشرتط العطف يف املشاكلة
-11
ّ

 -35وتدخل هنا حالتان أخريان هما ما يقع يف االشتغال مثل :رأيت
ُ
وعطف املضارع على جواب الشرط اجملزوم،
وعمرا كلمته،
زيد
ً

يف االشتغال“ ،بل قد تلحظ املشاكلة وال عطف“ .شرح اجلمل .368/1

وسلف ذكرهما يف حاالت (احلكم اإلعرابي ورتبته) لوقوع االختيار

 -12ومثله يف :املهدي ،320/1 :2003 ،والسيوطي ،همع اهلوامع .234/3

يف حكم كل منهما ،فاجتنبت التكرار هنا.

ويف املسألة خالف قديم ،انظر األقوال يف الشاطيب .308/5 :2007

 -36والوجه الثاني من جهة املعنى.
 -37ومن ذلك ّ
أنه حيكي يف املوضع نفسه عن بعض النحاة منع

حمرفة.
 -9ومثله أبو حيان ،188/8 :1993 ،والعبارة فيه
َّ

ُّ
اجلندي) ضمة
 -13وسمُ ِّ يت هذه األخرية فتحة املشاكلة ،ويف( :يا أيها
املشاكلة ،انظر بابيت.758/2 ،584/1 :1992 ،
 -14وأجازوا فيه النصب ً
أيضا .انظر سيبويه ،336/2 :1988 ،وابن
عصفور ،شرح اجلمل .264/2
 -15مل أهتد إىل قائله.
تحَ
ُسن املشاكلة يف كالمهم“ .ابن
 -16وقال ابن عطية يف هذا“ :وهكذا
عطية :2002،ص.267
ً
مثاال آخر على املشاكلة يف تفسري الوجه واختياره يف باب
 -17وانظر
ال النافية للجنس وكال وكلتا :العكربي ،236/1 :2001 ،والسيوطي،

عطف اإلنشاء على اخلرب وعكسه.
 -38وقال األمري يف شرحه عبارة (التشاكل اللفظي)“ :أي يف اإلعراب
بني أعلم ومال“ .األمري ،حاشية األمري .168/2
ّ -39
أخرت هذا املبحث الفتقاره إىل املبحث السابق يف تعيني صورته.

 -40هذا التعريف يصلح ً
أيضا للمشاكلة الصرفية اليت أخرجت من

البحث.
لفظيا َّ
 -41مما يدل على َّ
ًّ
أن اجلملة باأللفاظ
أن املناط فيهما ليس
ً
ً
خربية وأخرى إنشائية ،وما ذلك إال مبناط املعنى.
تارة
نفسها ُت َع ّد

همع اهلوامع .238/3

 -42انظر سعي أبي علي يف توجيه اآلية الواحدة تارة باملشاكلة

 -18كذا ،والصواب :أوىل ،وستتكرر.

اللفظية وتارة أخرى باملشاكلة املعنوية ،أبو علي.334-333/2 :1993 ،

ُ
مجعت يف هذا املبحث ما كان من العدد أي األعداد  .. ،2 ،1وما
-19

 -43بل هو يقرر املشاكلة يف اللفظ واملعنى يف موضع آخر من كتابه،

كان من العدد يف املفهوم النحوي أي اإلفراد والتثنية واجلمع.

انظر السريايف .48/2 :2008

 -20قرأ باجلمع نافع وابن كثري وعاصم وأبوعمرو وابن عامر ،وقرأ

الفراء حلمزة يف تركه
 -44بل جتد أكثر من ذلك كما يف انتقاد
ّ
{و َقدْ
املشاكلة يف اإلمالة يف قراءته ،وكذلك قول الباقولي يف اآليةَ :
ح َّر َم َع َل ْي ُك ْم} [األنعام ]119/إنها ُقرئت َ
ص َل َل ُكم َّما َ
َ
َف َّ
(ف ّ
و(ح ّرم)
صل)

باإلفراد محزة والكسائي وغريهما.
َ
“شاكلَ
 -21ومل مينع أبو علي اإلفراد .ويف ابن خالويه :1971 ،ص:81
َّ
وحقق املعنى“.
بني اللفظني
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ّ
(حرم)،
(فصل) وضم
كالهما بالفتح ،وكالهما بالضم ،وبفتح
ّ

حسني بوعباس

ّ
(حرم)؛ ألنها ُتسقط املشاكلة.
(فصل) وفتح
وليس يف القسمة ضم
ّ
لاً
الفراء ،266/3 :1955 ،والباقولي :2016 ،ص ،1620وانظر مثا آخر
ّ

حتقيق د .عبد العال سامل ،دار الشروق ،بريوت.

فيه ص.643
 -45انظر مثلاً

اخلطيب ،عبد اللطيف ،2000 ،معجم القراءات ،دار سعد الدين

حالة (تفسري البناء) وغريها من احلاالت اليت
أسلفتها يف مبحث (مظان املشاكلة) ،وانظر ً
أيضا يف :عبد الدايم،

للطباعة ،دمشق.

 :2006ص.25

الدسوقي ،حممد ،2007 ،حاشية على خمتصر املعاني ،املكتبة

 -46وانظر السريايف.148 ،145/3 :2008 ،

العصرية ،بريوت.

املراجع:

الرضي ،حممد بن احلسن ،1996 ،شرح الرضي على الكافية ،تصحيح

األمري ،حممد ،ب ت ،حاشية الشيخ حممد األمري ،دار إحياء الكتب

وتعليق يوسف عمر ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.

العربية ،عيسى البابي احلليب.
الرضي ،حممد بن احلسن ،1975 ،شرح شافية ابن احلاجب ،حتقيق
األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ،1987 ،اإلنصاف يف

وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
حممد نور احلسن
َ

مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ،حتقيق حممد
حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت.

ّ
الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،1994 ،معاني القرآن وإعرابه،
حتقيق د .عبد اجلليل شليب ،دار احلديث ،القاهرة.

بابيت ،عزيزة فوال ،1992 ،املعجم املفصل يف النحو العربي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.

الزركشي ،حممد بن عبد اهلل ،1957 ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.

الباقولي ،على بن احلسني ،2016 ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة،
حققه د .حممد الدالي ،حتت الطبع ،اجمللس الوطين للثقافة

الزخمشري ،حممود بن عمر ،1986 ،الكشاف عن حقائق غوامض

والفنون ،الكويت.

التنزيل ،رتبه وضبطه مصطفى حسني أمحد ،دار الكتاب العربي،
بريوت.

الباقولي ،على بن احلسني ،1995 ،كشف املشكالت وإيضاح املعضالت،
حتقيق د .حممد الدالي ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،دمشق.

ّ
املفصل ،حتقيق د .علي بو
الزخمشري ،حممود بن عمر،1993 ،
ملحم ،مكتبة اهلالل ،بريوت.

البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،1988 ،شرح أبيات مغين اللبيب،
حققه عبد العزيز رباح وأمحد دقاق ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

السبكي ،علي بن عبد الكايف ،2003 ،عروس األفراح يف شرح تلخيص
املفتاح ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،املكتبة العصرية  ،بريوت.

ابن جين ،أبوالفتح عثمان ،2010 ،خمتار تذكرة أبي علي الفارسي
وتهذيبها ،حتقيق حسني بوعباس ،مركز امللك فيصل ،الرياض.

السراج ،حممد بن سهل ،1987 ،األصول يف النحو ،حتقيق
ابن
ّ
د.عبداحلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

ابن احلاجب ،مجال الدين عثمان بن عمر ،2005 ،اإليضاح يف شرح
ّ
املفصل ،حتقيق د .إبراهيم عبد اهلل ،دار سعد الدين ،دمشق.

السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،1986 ،الدر املصون يف علوم الكتاب
املكنون ،حتقيق د .أمحد اخلراط ،دار القلم ،دمشق.

خليفة ،حاجي ،1992 ،مصطفى ،كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

السهيلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل ،1992 ،نتائج الفكر يف النحو،
حققه عادل عبد املوجود وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

أبوحيان ،حممد بن يوسف ،1998 ،التذييل والتكميل ج  ،2حتقيق د.
حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق.

سيبويه ،عمرو بن عثمان ،1988 ،الكتاب ،حتقيق عبدالسالم
هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.

أبوحيان ،حممد بن يوسف ،1993 ،تفسري البحر احمليط ،حتقيق
عادل عبد املوجود وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

ابن سيده ،علي بن إمساعيل ،ب ت ،املخصص ،حتقيق جلنة إحياء
الرتاث العربي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.

ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،1971 ،احلجة يف القراءات السبع،
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املشاكلة النحوية

السريايف ،أبوسعيد احلسن ،2008 ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق أمحد

للقراء السبعة ،حققه بدر
أبو علي ،احلسن بن أمحد ،1993 ،احلجة
ّ

مهدلي وعلي سيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الدين قهوجي وبشري جوجياتي ،دار املأمون ،دمشق.

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،1996 ،اإلتقان يف علوم القرآن،

أبو علي ،احلسن بن أمحد ،1990 ،التعليقة على كتاب سيبويه،

حتقيق سعيد املندوب ،دار الفكر ،بريوت.

حتقيق د .عوض القوزي ،القاهرة.

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،1985 ،األشباه والنظائر يف

أبو علي ،احلسن بن أمحد ،1981 ،التكملة ،حتقيق د .حسن فرهود،

النحو ،حتقيق د .عبد اإلله نبهان وآخرين ،مطبوعات جممع اللغة

جامعة الرياض ،السعودية.

العربية ،دمشق.
الغرناطي ،حممد بن أمحد بن جزي ،1999 ،التسهيل لعلوم التنزيل،
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،1976 ،االقرتاح يف علم أصول

حتقيق د .عبد اهلل اخلالدي ،دار األرقم بن أبي األرقم ،بريوت.

النحو ،حتقيق د .أمحد حممد قاسم ،القاهرة.
الفراء ،حييى بن زياد ،مصورة عن ط  ،1972 -1955معاني القرآن،
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن  -ب ت ،همع اهلوامع ،حتقيق

حتقيق أمحد جناتي وآخرين ،دار السرور ،مصر.

د .عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،مصر.
الفهيد ،جاسم ،2012 ،أسلوب املشاكلة دراسة بالغية ،جملة كلية
الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،2007 ،املقاصد الشافية يف

اآلداب جبامعة القاهرة ،جملد  ،72ع .2

شرح اخلالصة الكافية ،حتقيق د .عبد الرمحن العثيمني وآخرين،
مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

القرطيب ،حممد بن أمحد( ،1981 ،تفسري القرطيب) اجلامع ألحكام
القرآن ،حتقيق أمحد عبد العليم الربدوني ،دار إحياء الرتاث

الصبان ،حممد بن علي ،2007 ،حاشية على شرح األمشوني على

العربي ،بريوت.

ألفية ابن مالك ،حتقيق د .عبد احلميد اهلنداوي ،املكتبة العصرية،
ابن مالك ،مجال الدين ،2010 ،شرح الكافية الشافية ،حتقيق علي

بريوت.

معوض وعادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
الطوسي ،أبو جعفر ،1989 ،التبيان يف تفسري القرآن ،حتقيق أمحد
حبيب ،مكتب اإلعالم اإلسالمي.

ابن مالك ،مجال الدين ،1990 ،شرح التسهيل ،حتقيق د .عبد
الرمحن السيد ود .حممد املختون ،هجر للطباعة ،القاهرة.

بوعباس ،حسني ،2016 ،موقف حناة طور النشأة من الشاهد
القرآني ،جملة العلوم اإلنسانية ،الكويت العدد .136

ابن مالك ،مجال الدين ،1985 ،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت
اجلامع والتوضيح ،حتقيق د .طه حمسن ،إحياء الرتاث اإلسالمي،

عبد الدايم ،حممد عبد العزيز ،2006 ،النظرية اللغوية يف الرتاث

العراق.

العربي ،دار السالم ،القاهرة.
املرادي ،ابن أم قاسم ،2003 ،توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية
ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،شرح مجل الزجاجي ،حتقيق

ابن مالك ،حتقيق عبد الرمحن علي ،دار الفكر العربي ،بريوت.

د.صاحب أبو جناح.
امللخ ،حسن ،2000 ،نظرية التعليل يف النحو العربي بني القدماء
احملرر الوجيز يف تفسري
ابن عطية ،عبد احلق بن عطية،2002 ،
ّ

واحملدثني ،دار الشروق للنشر ،األردن.

الكتاب العزيز ،دار ابن حزم ،بريوت.
املهدي ،صالح بن علي الزيدي ،2003 ،النجم الثاقب شرح كافية
العكربي ،أبو البقاء ،1976 ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق علي

ابن احلاجب ،حتقيق د .حممد مجعة ،مؤسسة اإلمام زيد بن علي

البجاوي ،عيسى البابي احلليب وشركاه ،القاهرة.

الثقافية ،صنعاء.

العكربي ،أبو البقاء ،2001 ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،حتقيق

ناظر اجليش ،حممد بن يوسف ،2007 ،متهيد القواعد بشرح تسهيل

د.غازي طليمات ،دار الفكر ،دمشق.

الفوائد ،حتقيق د .علي فاخر وآخرين ،دار السالم ،القاهرة.
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حسني بوعباس

ابن هشام ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ،1979 ،أوضح املسالك
إىل ألفية ابن مالك ،حتقيق حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل،
بريوت.
ابن هشام ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ،2002 ،مغين اللبيب عن
كتب األعاريب ،حتقيق د .عبد اللطيف اخلطيب ،اجمللس الوطين
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.
ابن يعيش ،يعيش بن علي ،2013 ،شرح املفصل ،حتقيق د .إبراهيم
عبد اهلل ،دار سعد الدين ،دمشق.
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