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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ة:ـــــــمقدم  

والغاية منها الّتعريف بهذا  هذه دروس في علم أصول الّنحو العربي،       

العلم الّنفيس، وبأعالمه المشاهير، وجهودهم العلمّية، وأهّم مصنفاتهم التي 

 احتوت هذه الجهود.

أتوّجه بها على أبنائي الطلبة في السنة الثالثة ليسانس  تخصص لسانيات  

  برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وفق  عامة.

 بتحديد المصطلحات المتعلقة بهذا العلم الّنفيس. ذه الّدروسوقد مهدت له  

 قامة التي ة واألصول المعرفيظرية العامّ د ليفسر المبادئ النّ ـــوجالعلم الذي 

هذا العلم الذي يدل على عبقرية األمة العربية  .عليها صرح الّنحو العربي

العلماء . وهذا باعتراف األخرى  في األمم والشعوبنظيرها قّل  ،اإلسالمية

ما شهدت به األعداء. لأهل الحضارة الغربية والفضالمنصفين من   



 ب
 

ن األصول الكبرى لهذا العلم الوارفة ظالله، ـــالحديث عوثّم أخذت في     

من العلماء القدامى والمحدثين التي تبناها جملة من  ألهّم المواقف متعرضا

  ماع والقياس.السّ 

وبما أّن السماع يعتبر األصل األّول الذي انطلقت منه الدراسات النحوية      

قواعده، شاذه ومطرده، ، فقد فصلت فيه ذاكرا أنواعه، و تأسيسا وتفريعا واللغوية

. منه ومستعمله ومهمله، وأتبعت ذلك بعرض مواقف الّنحاة القدامى والمحدثين  

أّما القياس باعتباره األصل الثاني بعد الّسماع من حيث األهمّية، فقد حاولت   

 القياس األخرى لدىعن أنواع القياس الّنحوي أن أبين الفروق التي تمّيزه 

من مقيس عليه، ومقيس، وعلة  م والمنطق، ومبينا أركانه،الفقهاء وعلماء الكال

وحكم، مع ذكر أنواع أخرى من القياس التي اختّص بها الّنحو دون غيره من 

  العلوم والمعارف األخرى.

   

 



 ت
 

حو العربي وأصوله سبة للنّ مسائل ذات أهمية قصوى بالنّ  تطرقت إلىثم  

بأنواعها  ل الّنحويةعلذكر للوما ينجر عنه من  ،عليلويتعلق األمر بظاهرة التّ 

وأهم المراحل التي مّر بها مشفعا بأهم الّسمات التي طبعت .المتشعبة ومسالكها

كل مرحلة من مراحل تطّوره، وأهّم األعالم الذين ساهموا في بناء نظرية 

 التعليل،

ئص تعتبر من أهّم الخصاهي األخرى وبما أّن نظرية األصل والفرع      

 ظرية الّنحوية العربية، فقد تناولتها معرفا وشارحاواألصول التي قامت عليها النّ 

القواعدي  رابطا ذلك بالدور الذي تؤديه في استيعاب النظاملمجاالتها وأنواعها 

  للغة العربية.

أهمذ المبادئ التي قامت عليها نظرية العامل طرق إلى وختمت دروسي بالتّ     

النحوي،وذلك بوصف أهّم العوامل اللفظية والمعنية الكفيلة بتفسير في التراث 

 العالقات التي تربط بين عناصر العمل الّنحوي.

وختمت الدروس بالتوقف عند القرائن اللفظية والمعنوية التي هي األخرى   

 اتتسهم في تحديد الدالالت المختلفة للتراكيب العربية، وعالقة كل ذلك بالسياق

  ة.والمقامي ةالمقالي



 ث
 

آمل أن تفي هذه الدروس بالغرض العلمي المرغوب فيه، وأن ينتفع بها طلبة  

في  البحثو  الجهدفتكون لهم حافزا قّويا يدفعهم إلى بذل مزيد من ، الّتخصص

 ذا العلم الجليل القدر.ــــه

 

 

 وما توفيقي إال باهلل.                                                   
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 الدرس األّول: مدخل مصطلحي إلى علم أصول النحو.

 مفهوم النحو : -أ

نجد في أّما في االصطالح ف (1): القصد والّطريق، ونحا، ينحوه إذا قصده.النحو لغة        
على اإلعراب فال  ت مختلفة، فمن الّنحويين من يقصر مفهوم الّنحوكتب الّنحو واللغة تعريفا
نجد اّتجاها آخر يلبس الّنحو مفهوما أوسع وأرحب من مفهوم الفريق يكاد يتجاوزه، بينما 

هـ( الذي يقول:"... ثّم إّن 337األّول، ومن الذين يعتمدون المفهوم األّول الّزجاجي )ت
النحويين لّما رأوا في أواخـر األسماء واأل فعال حركات تد ّل على المعاني وتبين عنها، 

سمى الّنحو إعرابا واإلعراب نحوا سماعا، ألّن الغرض طلب سموها إعرابا أي بيا نا...، وي
" أّما الشيخ (3) "وجاء في لسان العرب أّن الّنحو:"هو إعراب الكالم العربي(2) علم واحد

وهو ما يعرف  -فيقول :  " واإلعراب  –ال يّميز بين النحو واإلعرا ب -مصطفى الغال ييني
وال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبـناء...، علم بأصول تعرف بها أح -اليوم  بالّنحو

فبه يعرف ما يجب عليه أن يكون آخرالكلمة: من رفع، أو نصب،  أوجّر  أوجزم،  أو لزوم 
" ومثل هذه الّتعريفات تجعل الّنحو ال يكاد يتجاوز حدود الّشكل والحـركات  (4) حالة واحدة...

كما هو  -وامل في معموالتها، ثّم إّن اإلعراب التي تلحق أواخرالكلما ت، يسببها أثر الع
بعض المعنى وجزء من الّنـظام الكلّي والّشامل للّنحو  فليس من المعقول أن  -معروف 

نختزل هذا الّنـظام الّشمولي المتعدد الجوانـب في ظاهرتي اإلعراب والبـناء؛ وما قولنا في 
 اللغات التي ال تعرف هذه  الظاهـرة ؟  

ذي  يعّرف الّنحو ــــال هـ( 392ـاه الثاني ابن جني)ت ـــــأبـرز من يمثل االّتجومن بين  
والتحقير   ،ه: " انتحاء سمت كـالم العرب في تصرفه من إعرا ب وغيـره كالتثنية، والجمـعـــــبأنّ 

                                                           
 . 310ص: 15الجزءمادة نحا، تح:  دار صادر.د. ت. بيروت : دت. ، لسان العربابن منظور جمال الدين بن مكرم، (1)
 . 91ص، 1973. بيروت: 2تحقيق مازن المبارك، ط الزجاجي، اإليضاح في علل النحو،  (2)
 ابن منظور، لسان العرب ،مادة نحا، قرص مضغوط.   (3)
 .6ص  ،1المكتبة العصرية، ج ، منشورات1978. بيروت: 13 جامع الدروس العربية، ط ، مصطفى الغالييني (4)
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والتكسير، واإلضافة، والتنبيه، والتركيب، وغير ذلك، ليلحـق من ليس من أهل اللـغة العربية 
ن لم يكن منهم  ،بأهلها في الفـصاحة فينطق بها ن شـذّ  بعضهم عنها رّد به إليـها، وا  "  (1)وا 

 واستنادا إلى هـذا الّتعريف نستنتج ما يلي:

 اه عندب والبناء، كما رأين اإلعرابأّن الّنحو بهذا المفهوم الشامل، ال يقف عند حدود  -1
، لماتأواخر الكيطـال  األثر الذيحث في معرفة أصحاب االّتجاه األّول، والذي ال يتعدى الب
 . Morphologie )( والّصرفSyntaxeبل يتجاوز ذلك إلى ما يعرف بالّتركيب )

منهجه الّنحو أداء وممارسة لغوية عن طريق محاكاة  سار علىجعل ابن جني، ومن  -2
أيضا على العرب في كالمها وطريقة بيانها عن مختلف أغراضـها، فالّنحو بذلك يشتمل 

 المستويات الّصوتـّية والّداللّية.   

 الّنحو وسيـلة الكتساب الملكة اللغوية الخاّصـة بالّلغة العربيـّة.  -3

للغة رسة اوهـذا المفهوم الشامل للنحو يجمع بين المعرفة اللغـوية الّنظرية وكيفـية مما
 من خالل تمّثل مختلف أنماط وأساليب الكـالم التي سمعت عن العرب أو ما قيس على تلك

 األساليـب واألنـماط. 

ني المقصودة، أّن علم الّنحو، هو علم يهتم بدراسة الّلغة العربّية في عالقتها بالمعا  -4
ينظر بها صاحبها في  ،: " صناعة علميةالّنحو، بأّنه صاحب المستوفي يعرفوذلك وفق 

وصورة  ،ظمسبة بين صيغة النّ ألفاظ العرب من جهة ما تتألف بحسب استعمالهم، ليعرف النّ 
  2فيتوصل بإحداهما إلى األخرى"  ،المعنى

                                                           

 .34، ص1، دارالكتب، ج1952.  بيروت: 2تحقيق محمد علي النجار، طابن جني، الخصائص،  -1
دار  ن.محمد البدوي المختو  قيقكمال الدين  علي بن مسعود  بن محمود بن الحكم الفرخان. المستوفى في النحو. تح  - 2

 .11. ص: 1.ج1987القاهرة : الثقافة العربية.
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المستنبطة من أدلتها التفصيليةن كالعطف العلم باألحكام  الجزئية يعرفه يحي الشاوي "  -6
 1"على الضمير المرفوع والمجرور

 الّتعريف بعلم أصول الّنحو: -بـ

يفيد لفظ ) األصل( معاني متعّددة منها: أصل الشيء أّوله، وأصل الشجرة جذرها    
أّول من استعمل مصطلح أصول النحو ابن السراج و وبدايته. وأسفلها. وأصل األمر 

في هذا الكتاب ذكر العلة : " وغرضي يقول، هـ (في كتابه األصول في النحو316)توفي:
 2التي إذا اطردت،  وصل بها إلى كالمهم فقط، وذكر األصول والشائع، ألنه كتاب إيجاز"
والمتصفح لهذا الكتاب يرى أّنه لم يكن في علم أصول النحو بالمفهوم الذي انتهى غلينا في 

ّنما ه  و عبارة عن تطبيقات نحوية ال غير. عصرنا، وا 

القواعد  وهو علم ينظر في. وأجّلها قدرا سان العربيعلوم اللّ علم أصول الّنحو من أهّم و      
 العامة  واألصول األولى التي قام عليها صرح الّنحو العربي.

في كتابه  هـ(392المتوفى سنة) في بداياته األولى على يد ابن جنيهذا العلم  ظهر وقد   
" ولعل ابن جني أّول من أّلف في هذا الموضوع، وذلك في كتابه )الخصائص(، الخصائص

ولكنه لم يرّتب، ويبّوب مادته كما وردت عند أصحـــــاب أصول الّنحو المتأخرين عليه مثل ابن 
ه(، بل قّدم وأّخر 1092-هـ(، والشاوي )ت911 -هـ(، والسيوطي)ت577 –األنباري     )ت

  3ألصول"في ا

                                                           
اق عبد يحي بن محمد أبي زكريا الشاوي المغربي الجزائري. ارتقاء السيادة  في علم أصول النحو. تحقيق عبد الرز  - 1

 .35ص: 1990. العراق: 19الرحمن السعدي.دار األنبار للطباعة والنشر. الطبعة األولى.  بغداد 
  
أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل  بـــن الســـراج.  األصـــول فـــي النحـــو. تحقيـــق عبـــد الحســـين الفتلي.م سســـة الرســـالة. الطبعـــة  - 2

 .36.المجلد األول.  ص: 1996الثالثة.بيروتك 
ة أصـول الفكـر اللغـوي العربـي فـي دراسـات القـدماء والمحـدثين، دراسـة فـي البنيـة والمـنهج. سلسـل حامد ناصر الظـالمي. - 3

 . 78.. ص: 2001الطبعة األولى, بغداد:  دراسات.
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ويصرح ابن جني أّنه متأثر في المنهج الذي اتبعه في بسط هذا العلم بمنهج الفقهاء وعلم  
الكالم، فيقول: "لم نر أحدا من علماء البلدين، تعرض لعمل أصول الّنحو،على مذهب أصول 

، 1له"الكالم والفقه. فأّما كتاب أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه إال حرفا أو حرفين في أو 
كما يرى ابن جني أّن    علم أصول النحو " أشرف ما صنف في علم العرب، وأذهبه في 
وطريق القياس والنظر"...وأجمعه لألدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة : من خصائص 

 2الحكمة"
ي توالت محاوالت التأسيس والتأصيل على يد كل من ابن األنباري فثّم ما لبث األمر أن  

فقد خصصه لدراسة العلل  )اإلغراب في جدل اإلعراب (وأما م لفهه ) لمع األدلة( كتاب
 ومناقشتها. النحوية

  
أّما ابن  : أدلة النحو ثالثة: السماع واإلجماع والقياس.أصول النحو بقوله ابن جني يعرف   

وفصوله، كما أّن فيعرفه بقوله:"أصول الّنحو، أدلة الّنحو التي تفرعت منها فروعه األنباري 
في إثبات الحكم  أصول الفقه أدلة الفقه، التي تنوعت عنها جملته وتفصيله. وفائدته التعويل

على الحجة والتعليل واالرتفاع عن حضيض التقليد على يفاع االطالع على الدليل؛ فإّن 
ارض المخلد إلى التقليد،ال يعرف وجه الخطأ من الصواب، وال ينفك في أكثر األمر من عو 

 " أقسام أدلته ثالثة:لنحو:ل ثالثة أصول) لمع األدلة( يذكر ففي كتابه ، ف3الشك واالرتياب "
ه أصال كأنه لم ير و ولم يذكر اإلجماع،  ،فزاد االستصحاب 4"واستصحاب حال ،وقياس ،نقل

 علماء أصول النحو. حجة يحتج بها في النحو، على رأي بعض من أصول النحو و

                                                           
 2ص:  . الخصائص.أبو الفتح عثمان ابن جني - 1
 1اخلصائص. ص:  - 2

رية. أبو البركات عبد الرحمن كمال الـدين بـن محمـد األنبـاري. لمـع األدلـة. تحقيـق سـعيد األفغاني.مطبعـة الجامعـة السـو  - 3
 .80.  ص:1957سوريا : 

 .81لمع األدلة. ص:   – 4
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ن السيوطي، فقد مهد لتعريف علم األصول بتبيين منزلته وجّدته، وعالقته أّما جالل الدي   
أهمية الكتاب الذي تضّمن هذا العلم الجديد بقوله:" هذا كتاب غريب  مبينابأصول الفقه، 

قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله،  الوضع، عجيب الصنع، لطيف المعنى، لم تسمح
ولم ُأتقدم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى  في علم لم ُأسبق إلى ترتيبه،

وينتهي السيوطي إلى التعريف بعلم أصول الّنحو   1النحو،كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه "
بأّنه:" علم ُيبحث فيه عن أدلة النحو اإلجمالية، من حيث هي أدلته، وكيفية االستدالل بها، 

 2وحال المستدل"

ويعرف محمد عيد أصول النحو العربي، بأّنها" األسس التي بني عليها هذا الّنحو في  
مسائله وتطبيقاته، ووجهت عقول النحاة في آرائهم وخالفهم وجدلهم، وكانت لم لفاتهم 

 3كالشرايين التي تمد الجسم بالدم و الحيوية"
جمالية، وقيل معرفتها. ه اإلهـ(" أصول الّنحو: دالئل1096أّما يحي الشاوي )المتوفى:     

جماع ، واألصولي : العارف بها، وبطرق استفادتها ومستفيدها. واألدلة أربعة: سماع، وا 
 4وقياس، واستصحاب الحال"

علم أصول أّن ونخلص بعد عرضنا للّنصوص التي حّدد فيها أصحابها موضوعات     
 .على حد تعبير السيوطي اإلجماليةأدلة النحو  يبحث في في القواعد العامة أو الّنحو العربي

جواز اإلضمار  وعلم أصول الّنحو ال يتناول بالدراسة المسائل الفرعية والجزئية، على نحو:
جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ، أو قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول

                                                           
. 6200جالل الدين السيوطي. االقتراح في أصول النحو.تحقيق عبد الكريم عطية.دار البروتي. الطبعة الثانية. ززز:  - 1

 .15ص: 

 .21االقرتاح. ص:   2

محمـــد عيد.أصـــول النحـــو العربـــي فـــي نظـــر النحـــاة ورأي ابـــن مضـــاء وضـــوء علـــم اللغـــة الحـــديث. عـــالم الكتب.الطبعـــة  - 3
 1.ص: 1989الرابعة.القاهرة: 

 .35. ص: 1990ارتقاء السيادة  في علم أصول النحو. - 4
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والقواعد العاّمة التي . وتلك هي من موضوعات علم النحو ال علم أصوله. واألصول الجار
 بني عليها  الّنحو العربي أربعة: الّسماع، والقياس، واإلجماع، واالستصحاب.
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 الدرس الثاني: موقف العلماء القدامى من املدونة السماعّية.

غة العربّية. يقصد باملدونة املسموعة الّسماع الذي يعّد األصل األّول في أصول الّنحو   
ّ
والل

يعرفه السيوطي السماع بقوله :" هو ما ثبت في كالم العرب من يوثق بفصاحته ،فشمل كالم 

هللا تعالى وهو القرآن، وكالم نبيه صلى هللا عليه وسلم، وكالم العرب قبل بعثته وفي زمانه 

وعرفه األنباري   1" وبعده إلى أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر

بقوله: " هو الكالم العربي الفصيح املنقول النقل الصحيح الخارج عن حد الكثرة إلى حد 

 2القلة"

 االحتجاج بالقراءات القرآنّية:  -1

ة اعتمد النحاة  القرآن الكريم  املصدر األّول في استخراج القواعد النحوّية للغة العربيّ    

اذة  إذا لم تعوتثبيتها ، فاحتجوا بكل القرا
ّ
ه ارض هذءات، سواء املتواترة منها  أو اآلحاد أو الش

ااألخيرة قياسا معروفا  اعتمدوا ألفاظه  وأجازوا االحتجاج بكل ما ورد من قراءاته، وال يعل
ّ
 م أن

 هناك خالفا بين متأخري قدامى النحاة في االحتجاج  بالقراءات  الشاذة منه على الرغم من أّن 

كانوا يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية.كما يرى  بعض متقدميهم

 ذلك  السيوطي.

وقد احتج النحاة بالقراءة رغم مخالفتها للقياس نحو ) استحوذ، يأبى( حيث ينص القياس    

َعَل(  في املاض ي )
َ
 على إعالل الواو ونقلها في استحوذ ، وكسر الباء، ألنه ليس في العربية )ف

 أن يكون حلقي العين أو الالم، وليس هذا الحرف كذلك.
ّ
  3يفَعل( في املضارع إال

 يشترط علماء القراءات لصحة القراءات القرآنية شروطا ثالثة: 

 صحة سندها إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم بالتواتر. -

                                                           
ــــــة.  – 1 ــــــة.دار البيروني.الطبعــــــة الثاني ــــــد   عطي ــــــق عب ــــــي أصــــــول النحــــــو.  تحقي ــــــراح ف ــــــدين. االقت الســــــيوطي، جــــــالل ال

 39.ص:2006بيروت:
لفكر اسعيد األفغاني.دار أبو البركات محمد كمال الدين .اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة. تحقيق األنباري  –2

 .81.ص: 1959.الطبعة األولى. دمشق:
 
 .183ص:1989محمود فجال. اإلصباح في شرح االقتراح.دار القلم. الطبعة األولى. دمشق:  – 3



8 
 

 موافقتها لرسم ُمصحف سيدنا عثمان رض ي هللا عنه . -

 ه العربّية.موافقتها وجها من وجو -

وتعرف القراءات الشاذة بأّنها تلك التي خالفت شرطا من الشروط الّصحة السابقة والتواتر 

 شرط أساس في صحة القراءة.

 أجمع النحاة على االحتجاج بالقراءات القرآنية جميعها باعتبارها دليال نقليا على قياس    

ات حفظوه واقتصروا عليه في القواعد النحوية واطرادها. وما خالف قواعدهم من قراء

 السماع. ولم يبنوا عليها قياسهم.

وقف بعض النحاة القدامى من القراءات الشاذة موقف التوجيه، فإذا لم يجدوا لها تخريجا 

أو وجها في قواعدهم أوقفوها على السماع، ولم يقيسوا غيرها عليها منهم :الفراء، املازني، املبرد 

ن حزم االعتماد على القرآت القرآنية الشاذة لتأويل أي القرآن األخفش، الزمخشري. ورفض اب

تأويال يبعده عن مقاصده التي يظهرها النص القرآني، فيقول:" إّن من النحاة من ينتزع من 

املقدار الذي يقف عليه من كالم العرب حكما لفظيا ويتخذه منهجا، ثم تعرض له آية على 

. وقد اعترض بعض النحاة على بعض 1عن وجهها" خالف ذلك الحكم فيأخذ في صرف اآلية 

القراءات ال من جانب فصاحتها أو صحتها لكن رأوا غيرها أفصح منها يقول القاض ي صدر 

الدين موهوب الجرزي" الباري جلت قدرته له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره، 

ه كان قادرا على إلجاء املشركين  إلى اإلقرار بنبوة محمد
ّ
 صلى هللا عليه وسلم قال تعالى:  فإن

لكنه سبحانه أرسل رسوله   2إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية  فظلت أعناقهم لها خاضعين

  3….على أساليب األسباب واملسببات وجاري العوائد الواقعة من أهل الزمان 

 

فقد نزل القرآن على معهود األلفاظ واملعاني عند العرب ليتحقق به اإلعجاز البالغي     

أبا عبيدة عن  –أحد كتاب الفضل ابن الربيع  -واللغوي وقد سأل إبراهيم بن إسماعيل الكاتب

                                                           
 .32. ص:1987نقال عن سعيد األفغاني. في أصول النحو. المكتب اإلسالمي. بيروت:  - 1
 .4الشعراء.اآلية – 2
مطيـــر بـــن حســـين المـــالكي. موقـــف علـــم اللغـــة الحـــديث مـــن أصـــول النحـــو العربي.رســـالة ماجســـتير.كلية اللغـــة العربيـــة  – 3

 .7،8ه.ص:1423-هـ1422وآدابها.جامعة أم القرى.السنة الجامعية:
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قائال: إنما يقع الوعد و االيعاد بما عرف مثله   1طلعها كأنه رءوس الشياطينقوله تعالى:

م هللا تعالى العرب على قدر كالمهم أما سمعت قول وهذا 
ّ
ما كل

ّ
لم يعرف ،فقال أبو عبيدة :إن

 امرئ القيس:

 أيقتلني واملشرفّي مضاجعي    ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وعدوا به.
ُ
 وهم لم يروا الغول قط ،ولكنهم ملا كان أمر الغول يهولهم ا

فقتها للقواعد النحوية ومجاراتها للقياس وكان األخفش يفضل قراءة على قراءة أخرى ملوا  

ألنه واقع في جواب   2وال تمنن تستكثرومثال ذلك جزمه للفعل )تستكثر( في قوله تعالى: 

 3النهي، "وقد رفع بعضهم ) تستكثُر( يريد مستكثرا وهو أجود املعنيين،" 

 القراءات السبع املتواترة:

 وزعت املصاحف العثمانية على أقاليم: مكة، املدينة، البصرة،  والبحرين،) الشام ،وقيل     

نها اليمن( وقرأ كل فريق في هذه األمصار بعربية قومه في جهة األداء ال في زيادة األحرف ونقصا

وأشهر القراء الكوفيين: حمزة،  وال في وجوه اختالف اإلعراب دون مخالفة مصحف عثمان.

: كسائي، عاصم( ومن البصريين: أبو عمرو بن العالء.  ومن الشاميين: ابن عامر، ومن املدينةال

نافع ، ومن مكة: ابن كثير. ويصير عددهم عشرا بإضافة )يعقوب، وأبو جعفر، وخلف( فهي 

 عشر قراءات متواترة وغيرها عّد شاذا.

 البصريون لم يخطئوا القراء: 

ات باعتبارها سنة متبعة ال يجوز التعرض لها بتصويب أو تخطئة. عامل نحاتنا األوائل القراء  

ه ليس لي أن أقرأ إال بما قرئ به لقرأت 
ّ
يقول األصمعي:"سمعت أبا عمر بن العالء يقول: لوال أن

حرف كذا كذا ، وحرف كذا كذا" كما روي أّن  أبا عمر بن العالء كان يقرأ"إّن هذين لساحران" 

                                                           

 .65الصافات.اآلية: – 1 
 .6المدثر.اآلية: – 2
ـــاهرة:األخفـــأل األوســـط، ســـعيد بـــن مســـعدة. تحقيـــق هـــدى محمـــود  – 3 . 1990قراعـــة. مكتبـــة الخانجي.الطبعـــة األولـــى. الق

 .555ص:
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وقد كان سيبويه يحترم القراءات جميعها، فلم يخطئ قارئا   1ساحرانإّن هذان لأي بدال من 

ولم يرد قراءة بل كان يذكر قراءة ما ليس بها وجها من وجوه العربية ، ففي حديثه عن العطف 

واتقوا هللا على الضمير املجرور يخص ذلك بضرورة الشعر دون أن يتعرض لقراءة حمزة 

ر األرحام النساء. كما ال يجوز الفصل بين املضاف واملضاف بج  2الذي تساءلون به واألرحام

وكذلك ُزين لكثير من  إليه إال في ضرورة الشعر دون اإلشارة إلى قراءة عبد هللا بن عامر: 

  3املشركين قتَل أوالدهم شركائهم

 االحتجاج بالحديث الشريف: -2

الكريم من حيث الفصاحة والبالغة يأتي الحديث الشريف في املرتبة الثانية بعد القران      

والبيان. وقد اختلف النحاة في االحتجاج بالحديث الشريف في التقعيد ، وكانوا ثالث طوائف 

 ثالث:

ل منعت االحتجاج به ،ولم يؤثر عن النحاة األوائل أنهم صرحوا باملنع. ويمث الطائفة األولى:

من تنبه إلى عدم احتجاج النحاة هذا االتجاه  أبو حيان وشيخه ابن الضالع الذي أّول 

بالحديث الشريف. وقد عاب أبو حيان على ابن مالك كثرة  احتتجاجه بالحديث الذي غلبته 

 روايته باملعنى دون لفظ الرسول صلى هللا عليه وسلم.

أجازت االحتجاج بالحديث على رأسهم ابن خروف والسهيلي وابن مالك.  الطائفة الثانية:

الذي جعل القرآن في املرتبة األولى فإن لم يجد فيه عدل إلى الحديث فإن لم يجد عدل إلى 

                                                           
 .63_ طه. اآلية : 1
 ..1_ النساء.اآلية: 2

  .137األنعام.اآلية –3
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كالم العرب بل أحيانا يستشهد بكالم الصحابة )ض( وقد علق أبو حيان في شرح التسهيل على 

ريف بقوله:" قد أكثر هذا املصنف من االستدالل بما وقع في استشهاد ابن مالك بالحديث الش

األحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من املتقدمين واملتأخرين 

 1سلك هذه الطريقة غيره"

هـ( 790 -توسطت بين الحالتين املنع واألخذ بمذهب الشاطبي)ت الطائفة الثالثة:

 وقسموا الحديث إلى قسمين:ه( 911 -والسيوطي)ت

 االهتمام بنقل معنى الحديث الشريف دون لفظه. وهذا لم يحتج به أهل اللسان. -أ 

االهتمام بنقل لفظه ملقصود خاص. وذلك في نحو األحاديث املقصود بها تبيان فصاحته  –ب 

ه قاله أو األمثال النبوية واألدعية." وأّما كالمه صلى هللا عليه وسلم،فُيستدّل منه ب
ّ
ما ثبت أن

ما يوجد في األحاديث القصار على قلة أيضا،فإّن غالب 
ّ
على اللفظ املروي، وذلك نادر جدا، إن

 2األحاديث مروّي باملعنى"

 ويذكر أن سيبويه احتج بخمسة أحاديث دون ذكر سندها.

وأكثر وفسر العلماء قلة االحتجاج بالحديث لكونه مرويا عن الرسول ص باملعنى ال باللفظ    

الرواة من األعاجم. ويتحفظ النحاة على االستشهاد بالحديث الشريف، ويكتفون بما صحت 

روايته لفظا عن الرسول ص كما الشأن في األحاديث القصار وأحاديث الّتعبد والدعاء "قال 

، 3سفيان الثوري: " إن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت فال تصدقوني إنما هو املعنى"  

 القول أّن معظم الحديث الشريف بمعناه ال بلفظه.  ونخلص إلى

 االحتجاج بكالم العرب:  -3

ن يأتي في املرتبة الثالثة بعد الحديث الشريف املروي باللفظ. ويقصد بكالم العرب  ما ثبت ع 

 العرب الفصحاء ممن يوثق بعربيتهم شعرا أو نثرا.

                                                           
 .44_ االقرتاح. 1
 .43_ االقرتاح.ص: 2

 .44_ املصدر نفسه.ص: 3
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ذلك و لعرب في اللغة والنحو، زمانا ومكانا. أجمع العلماء القدماء واملحدثون على حجّية كالم ا  

بشروط معلومة، وتحديدا للبيئة الزمنية . وحّدد زمن االحتجاج بكالم العرب فشمل العصر 

الجاهلية وزمن البعثة إلى منتصف القرن الثاني في الحواضر ومنتصف القرن الرابع في 

 البوادي. وقسم العلماء الشعراء إلى أربع طبقات:

 ألولى: طبقة الشعراء الجاهليين وهم الذين لم يدركوا اإلسالم.الطبقة ا -

 الطبقة الثانية: طبقة الشعراء املخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية واإلسالم. -

الطبقة الثالثة: طبقة الشعراء اإلسالميين، الذين عاشوا عهد البعثة والعهد األموي،  -

 كالفرزدق، جرير، األخطل.

 طبقة الشعراء املحدثين املولدين : ومنهم بشار بن برد. الطبقة الرابعة: -

ة فال أجمع علماء اللغة على االحتجاج بشعر الطبقتين األوليين واختلفوا في الثالثة أما الرابع  

يستشهد بشعرها إال على سبيل االستئناس ال على سبيل البناء والتأسيس. وكان آخر شاعر 

ه. استمر اللغويون في عملية 150راهيم بن هرمة املتوفىيحتج بشعره على املعيار األخير إب

 تدوين  كالم أهل البادية إلى منتصف القرن الرابع حتى فسدت األلسنة.

وقد وقع اختيار اللغويين على مجموعة القبائل الواقعة وسط الجزيرة العربية. وذلك وفق 

 معيارين :

 البداوة.املعيار األّول: مدى توغل هذه القبائل في  -1

 املعيار الثاني: مدى االبتعاد عن االختالط باألعاجم. -2

وأخذ اللغويون أكثر ما أخذوا اللغة عن قيس، تميم ،أسد، القبائل األكثر أخذا من لغتها.   

 واعتمد عليها في الغريب والتصريف واإلعراب.

لم انة وبعض الطائيين و وتلي هذه القبائل مرتبة في أخذ اللغة عنها،قبائل: هذيل ، وبعض  كن   

 يؤخذ عن حضري قط، وال من سائر القبائل العربية خاصة املتاخمة لألعاجم.

ة واملالحظ أّن التحديد الزماني ملدونة املسموع تّم على أساس القرب والبعد من زمن الفصاح  

 جنبة.والصفاء السليقي، بينما تّم تحديد مكان املدونة بالنسبة للقرب والبعد من البالد األ 
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وقد حرص البصريون على  ضبط شروط املسموع،  وقد فاقوا الكوفيين في ذلك ،ومن بين  

الروايات التي تتحدث عن عناية البصريين بجمع اللغة ما روي عن  أبي عمرو بن العالء أنه 

مكث أربعين سنة يجاور البدو ويسمع منهم  مشافهة.يقول أبو املنهال:"أئئمة البصرة في النحو 

م العرب ثالثة: أبو عمرو بن العالء،وهو أّول من وضع أبواب الّنحو، ويونس بن حبيب، وكال 

 1وأبوزيد األنصاري وهو أوثق هؤالء كلهم وأكثرهم سماعا عن فصحاء العرب"

 وقد تحرى كثير من العلماء الدقة في قبول كالم العربي خاصة البصريون منهم فاشترطوا في    

 للغة وفصاحته واشترطوا في العالم و الرواية الصدق والضبط. الكالم املسموع سالمة ا

ا كان املسموع الفصيح الذي دّونه اللغويون ال يفي بغرض النحاة في تقعيد قواعدهم لج  
ّ
أوا ومل

 إلى القياس لحمل غير املسموع على املسموع، ومن ثمذ استنباط األحكام النحوية وتعميمها.

 

 

 

 

 

 

 

 العلماء املحدثين من املدونة اللغوية.الدرس الثالث: موقف 

 موقف املحدثين من االحتجاج بالقراءات القرآنّية: -1

تباينت مواقف اللغويين املحدثين من املدونة السماعية، ويمكننا عرض أهم املواقف على 

 الّنحو اآلتي:

                                                           
 .8،9موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي. ص:– 1
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 القرآنية لقواعدهمأنكر فريق من اللغويين املحدثين على النحاة القدامى إخضاع القراءات  -أ

واهد 
ّ
تعصبا ملقاييسهم النظرية املوضوعة. مّما نجم عن هذا التعصب إتالف كم هائل من الش

 التي كان بإمكانها  أن تثري القواعد النحوية.

اتخذت مجموعة أخرى من اللغويين املحدثين موقفا وسطا ومعتدال من القراءات القرآنية،  -بـ

القرآنية من لدن نحاة بصريين وكوفيين، قد ساهم بشكل كبير فهي ترى االحتجاج بالقراءات 

 في إثراء املدونة الّنحوية، بل وساهم أيضا في تفسير بعض الظواهر الّنحوية. 

فريق ثالث يرى أّن القراءات القرآنّية من أجّل العلوم اإلسالمية، لكونها األقرب واألوثق  -جـ

قل في العلوم اللغوية. ويمكن االعتماد على علم صلة بالقرآن، ساهمت في التأصيل ملنهج النّ 

 .41القراءات في دراسة العربية الفصحى في العصر الحالي 

عاب إبراهيم السمرائي في كتابه التطور اللغوي على النحاة القدماء  إبراهيم السمرائي:  -أ

اية بلغة إعراضهم عن اإلستفادة من القراءات في إثراء بحوثهم" نشأت علوم العربية للعن

 52القرآن إال أّن النحاة سرعان ما عزفوا عنها، ولم يفيدوا منها الفائدة الالزمة" 

 : يعتقد أّن النحاة األوئل أعرضوا عن االستشهاد بالقرآن وقراءاته وفعلوا ذلكمحمد عيد -ب

أيضا مع الحديث الشريف بسبب رهبتهم الدينية من القرآن والسنة. وقد أضاعوا ثروة عظيمة 

ن الّنصوص املوثوقة، وهي في اعتقاده رهبة مفتعلة ينبغي على املحدثين إزالتها وتصحيح م

 سنتهم غير الحسنة.

حاول بعض املستشرقين من خالل هذه االنتقادات القديمة و الحديثة  الطعن في القرآن  -ج

، أّن  الكريم فيزعم املستشرق جولد تسهير  اعتمادا على رأي الزمخشري في قراءة ابن عامر

القراءة موضوعة وأّن سبب اختالف القراءات يعود إلى عدم وجود حركات اإلعراب ونقط 

الكلمات. والذي يدحض هذا الرأي هو أّن وجود القراءات كان قبل حدوث عملية التدوين 

 للمصاحف املتصلة السند بالصحابة التي سمعوها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.

                                                           
  .7.ص:.2009القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث مكتبة الخانجي.القاهرة:عبد الصبور شاهين.  - 1
  .12موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العريب .ص:  2
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 ية لغة القرآن بالعربية، بل يقترح تسمية لها ) اللغة املكتوبة( وماأما فولرز فرفض تسم -ه

سجله الّنحاة من أمثلة كان مصنوعا في نظره. فالعربية في صدر اإلسالم حسب هذا املستشرق 

 كانت تخلو من اإلعراب ومن السمات التي تنسب إلى العربية الفصحى.

ياس على القراءات الشاذة التي تخالف الشيخ محمد الخضر حسين يرى أنه كان ينبغي الق -و

 1االستعمال.

 :2موقف العلماء املحدثين من االستشهاد بالحديث الشريف -2

يرى أّن الحديث يتقدم رتبة كالم العرب. فلم تعهد العرب كالما أبلغ  سعيد األفغاني: -أ

شعر على وأفصح من الكالم النبوي. لكن الّنحاة واللغويين انصرفت جهودهم إلى رواية ال

ريف.
ّ
 حساب الحديث الش

رأى أن النحاة واللغويين انصرفوا عن الحديث رغم علمهم بحرص رواته عربا  تمام حسان: -بـ 

عرية املعتمدة في االحتجاج 
ّ
وعجما على ضبط نصوصه، وأّن هناك الكثير من الّنصوص الش

اهد الواحد.
ّ
 مروية باملعنى أيضا، ودليل ذلك تعدد رواية الش

ريف ولو بشكل محدود.  خديجة الحديثي: -ج
ّ
أثبتت احتجاج الّنحاة القدامى بالحديث الش

وترد على من قالوا بأّن النحاة لم يجتجوا به " ومما يؤيد ما نذهب إليه أّن ما ذكره ابن الضالع 

وأبو حيان من ترك أوائل النحاة االحتجاج بالحديث وانصرافهم عنه قد ثبت بطالنه بعد أن 

وإن كان على قلة_ موجودا منذ زمن أبي عمرو بن العالء والخليل بن أحمد  –الحتجاج به رأينا ا

 1وتالميذهما من بصريين وكوفيين ومن تابعهم من املتأخرين من نحاة بغداد وأهل األندلس"

لقد أدى الّتحرز الديني الذي كان سببا في انصراف الّنحاة عن االستشهاد  محمد عيد: -د

 السبب أيضا في انصرافهم عن االحتجاج بالحديث. بالقراءات، هو

 موقف العلماء املحدثين من االحتجاج بكالم العرب: -3

                                                           

  1 - موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العريب. ص:14 ،15.
  2 - املرجع نفسه.ص: 20، 21، 22..

  1 _ خدجية احلديثي.   موقف النحاة من االحتجاج  ابحلديث.دار الرشيد للنشر. العراق:1981.ص:422.
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 :2محمد عيد -أ

هنية على العمل الذي قام به الّنحاة األوائل في روايتهم للمسموع  -1
ّ
طبعت الصنعة الذ

 فأخضعوه لقواعدهم النظرية ، ال إلى  قواعد االستعمال.

 املبالغ بمبدأ املشافهة أدى إلى انتشار ظاهرة الكذب واالنتحال والّتحريف.االهتمام  - 2

ر ينكر على الّنحاة اعتمادهم على مستوى واحد من اللغة املتمثل في الفصحى.وأهملوا الكثي - 3

 من صور استعمالها.

في ى تتنايرى أن هذه املبادئ املعتمدة في استباط القواعد الّنحوّية من طرف الّنحاة القدام -4

مع املنهج  الوصفي الذي يفرض على الباحث أن يراعي جميع مستويات االستعمال اللغوي، وال 

يختار مستوى على حساب مستويات أخرى. وأن يصف الوقائع اللغوية ال أن يفرض القواعد 

الّنظرية . وينتهي محمد عيد إلى أن هؤالء الّنحاة نظروا إلى عصر االستشهاد وفق مبدأ) 

غة من الكالم واألشعار(التف
ّ
 ضيل باألعصار، ال بمادة الل

 تمام حسان: -بـ

 مما يأخذه تمام حسان على النحاة األوائل أنهم:

لم يفصلوا بين مراحل تطور اللغة في دراستهم للهجات القبائل العربية،فأخذوا شواهدهم  -1

 من خمسة قرون كاملة.

ي دراستهم اللغوية بل أضافوا معيارا آخر هو لم يعتمدوا النحاة معيار الفصاحة لوحده ف - 2

 القواعد النحوية ) الخطأ والصواب( استخرجوه من الكالم الفصيح.

حفل النحاة بالشعر على حساب النثر، والشعر له لغته الخاصة تتسم بالضرائر  - 3

وا والرخص، وتسعى إلى تحقيق الجمال،فهو يمثل اللغة األدبية. وهذا يعني أن النحاة اعتمد

اللغة العربية في استخراج قواعدهم، وبما أن النحو أنش ئ لخدمة القرآن ، والقرآن نص أنزل 

                                                           
 . 32موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العريب. ص :  - 2
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باللغة األدبية وليس بلغة التخاطب العادية . واختيار النحاة لهذا املستوى اللغوي أعني  لغة 

 الشعر ساعدهم في توحيد منهجهم ،ألّن اللغة األدبّية أقّل تشعبا من لغة التخاطب، يقول 

تمام حسان :" لقد كان من السهل على النحاة سهولة نسبية أن يستخرجوا القواعد من اللغة 

األدبية، أّما الكالم اليومي في البيت والسوق واملحادثة العابرة فما أشق ما تستخرج منه 

القواعد حتى لو تم تسجيله بىالت التسجيل الحديثة، ألّن هذا الكالم بعيد كل البعد عن 

واالستمرار. فقد تجد فيه الجملة الناقصة والجملة التي حذف بعضها والجملة التي االطراد 

عدل صاحبها عن إكمالها والجملة التي أغنت اإلشارة أو اإليماءة أو التقطيبات عن ذكرها 

والجملة التي حالت املقاطعة دون إكمالها والجملة التي خالطها الضحك أو التثاؤب فلم تعد 

فلهذا السبب وألسباب تعود إلى املحافظة على القرآن عدل النحاة عن واضحة التركيب، 

استنباط النحو من الكالم العادي فكان عليهم أن يلجأوا إلى لغة األدب ألنها لغة القرآن 

والحديث والشعر،ولكن استشهادهم بالقرآن والحديث كان قليال إذا قيس باعتمادهم على 

 1لغة الشعر"

 مهدي املخزومي: -جـ

يرى أّن النحاة القدامى اعتمد على الشعر في تقعيد القواعد أدى إلى اضطراب النحاة في بعض 

أحكامهم. وفتح باب الحمل على الضرورة والخالف بين البصريين والكوفيين،" فاالعتماد على 

تقعيد القواعد ووضع األصول على الشعر وحده، كان مما أدى إلى اضطراب النحاة في بعض 

 2أحكامهم"

                                                           

  1 - متام حسان . األصول عامل الكتب. القاهرة:2000.ص:79.
      2- مهدي املخزومي. مدرسة الكوفة. مطبعة مصطفى احلليب البابلي وأوالده . الطبعة الثانية القاهرة: 1958.ص: 335



18 
 

كما لم يحاول النحاة الفصل بين لغة الشعر والنثر في تقعيد قواعدهم،" مع أّن االقتصار على 

الشعر وحده خطوة متعثرة في إثبات أسلوب عربي،فللشعر لغته الخاصة به،...فليس كل ما 

 3يجوز في الشعر جائزا في النثر"

 إبراهيم أنيس: -د

لمدونة اللغوية زمانا ومكانا ووصف ذلك رفض إبراهيم أنيس تقييد النحاة القدامى ل -1

التقييد بالدكتاتورية التي يرفضها العلم الحديث ومناهج البحث فيه. ومناهج العلم الحديث 

هي في نظره ال تفرق بين األجنبي عن اللغة وابن اللغة ، وال روابط فردية بين اللغة والجنس، ف

 ملك ملن يتعلمها؟؟؟؟

اللغويين النحاة األوائل وطريقة بنائهم للمدونة اللغوية طعن إبراهيم أنيس في عمل  -2

املسموعة ، فوصفهم بأنهم أخطأوا تفسير ما سمعوا، ثم استبطوا قواعدهم قبل إنهائهم 

لعملية االستقراء.ويضيف إبراهيم أنيس خطأ آخر إلى أخطاء النحاة والذي يتمثل في تعدد  

حسب رايه_ إلى الخلط واالرتباك  –ما أدى بهم املدونات املسموعة واختالفها شكال ومضمونا م

في السماع والتقعيد وبالغوا في القياس وخرجوا على الناس بقواعد إعرابية فرضوها عليهم 

فرضا،" فالنحاة القدماء قد سمعوا شيئا وأخطأوا تفسيره، واستنبطوا قواعده قبل أن يتم 

لغة النموذجية األدبية، وسمعوها في لهم االستقراء، سمعوه في لهجات متعددة، وسمعوه في ال

القراءات القرآنية التي ال تكاد تحص ى، ثم قبل أن يتم لهم السماع ، ودون االقتصار على 

مصدر واحد كما هو الواجب في تقعيد القواعد، بدأوا يقعدون قواعدهم فاختلطت عليهم 

خرجوا على الناس بقواعد اآلراء و كثرت األقوال، فأهملوا ما أهملوا، وقاسوا ما قاسوا، ثّم 

 1إعرابية فرضوها عليهم فرضا"

 :2يوهان فك -ه

                                                           

  3 - املرجع نفسه. الصفحة نفسها
  1 - إبراهيم أنيس. من أسرار اللغة العربية. مكتبة األجنلو مصرية. الطبعة السادسة.القاهرة:1978 ص:249.

  2 - موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العريب. ص:39.
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شواهد الطبقتين ) األولى والثانية ( ليست بكافية تطور اللغة، فاللعلم الحديث يرى وضع  -1

 شواهد أخرى من اللهجات العربية إلى جانب تلك الشواهد.

نها ة فقيرة في قواعدها األساسّية.ألاالقتصار على شعر الجاهليين واإلسالميين  يحعل اللغ -ـ 2

 لم تمثل األقوام املستحدثين وأفكارهم الدينية والفلسفية والعلمية.

 تناس ى النحاة أن بعض شواهد الطبقتين منحول. -3

 تقديس النحاة ألسالفهم ابعدهم من الدقة العلمية.  -4

 سعيد األفغاني: -و

 ج بكالم العربي في النقاط اآلتية:يمكن أن نجمل موقف سعيد األفغاني من االحتجا 

يتهم النحاة القدامى باملبالغة في االحتجاج بالشعر على حساب النثر، فاالحتجاج بالنثر ورد  

لديهم قليال. كما الحظ اعتمادهم  الضرورة وسيلة لتحميل ما قيل من الشعر الذي ال يوافق 

ن. فأهملوا دراسة السند قواعدهم التي استبطوها. فجاءت قواعدهم على أساس غير متي

واملتن دراسة علمية مضبوطة، وذلك من خالل التطرق ألحوال الرواة من حيث الثقة.  وينتهي 

على القول بأّن كل من منهج الخليل وأبي عمرو قد اتصف بالقصور الناجم عن تبني 

لنا مبدأ:)أحمل على األكثر وأسمي من خالفني لغات(يقول سعيد األفغاني:" ونحن إذا قاب

الشواهد النثرية  عند هؤالء وأولئك بالشواهد الشعرية  وجدناه ضئيلة جدا، فإذا أضفت إلى 

ذلك كله حملهم على الضرورة الشعرية كل شعر  لم ينطبق على قواعدهم  ومقاييسهم  التي 

بنوها على استقراء ناقص جدا عرفت أّن أساس تلك القواعد والقوانين غير متين من الناحية 

 1ية على األقل"النظر 

 :2عبد الرحمن الحاج صالح-ز

                                                           

  1 - سعيد األفغاين. يف أصول النحو. املكتب اإلسالمي.بريوت: 1987. ص:60.
 250. ص: 2007عبد الرمحن احلاج صاحل. السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة.موفم للنشر.اجلزائر:   -2 

  وما بعدها.
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نلخص آراء عبد الرحمن الحاج صالح بخصوص املدونة اللغوية للغة العربية في النقاط  

 اآلتية:

 املدونة اللغوية للغة العربية أشهرة مدونة في التاريخ البشري: –أ 

ظم العربية )السماع( أع يعتبر عبد الرحمن الحاج صالح املدونة اللغوية التي تمّيزت بها اللغة

مدونة لغوية شهدها تاريخ البشرية،حيث غطت شبه الجزيرة العربية كلها في العصر الجاهلي. 

ثّم سرعان ما تقلصت رقعة الفصاحة بسبب اختالط العرب باألعاجم. فتقلصت هي األخرى 

 املدونة اللغوية وذلك بتوقف العلماء عن السماع من الحواضر.

 ظ على املكتوب في االحتجاج لدى النحاة األوائل:أهمية امللفو  -بـ

 تعامل العلماء القدامى مع نصوص املدونة اللغوية بشكليها املنطوق واملكتوب.وظل الجانب    

 اللفظي هو األهم عند هؤالء العلماء خاّصة ما تعلق منه بالقراءات.

 جـ_  اعتماد النحويين املشافهة املباشرة في استنباط القواعد:

لو مرة احتج النحاة األوائل ومنهم سيبويه باملادة املسموعة امللفوظة، إذ ولم يذكر سيبويه و      

 ) سمعت، سمعناه: )واحدة )) قرأت(( أو)) أخبرني فالن في كتابه(( وإنما  استعمل عبارات مثل

 ممن يروي من العرب((، )) حدثني((، وهذا يوحي بأن مصادر كتابه كلها كانت شفاهية.

 التقّيد بزمن الفصاحة في السماع عن العرب الفصحاء: -د

عاش سيبويه والنحاة الذين سبقوه كلهم في زمن الفصاحة السليقية، وسمعوا عن طريقة    

 املشافهة املباشرة فصحاء العرب.مع اشتراط فصاحة الناقل واملنقول.

 اعتماد النحاة على النثر أكثر من اعتمادهم على الشعر: -هـ

ورد الكثير من الكالم املنثور املأخوذ من لغة التخاطب اليومي في شواهد الكتاب لقد     

 لسيبويه، وهو رأي يدحض من قال بأّن  النحاة استشهدوا بالشعر أكثر استشهادهم بالنثر. 
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 استقراء النحاة للمادة املسموعة كان تاما: -و

ه كان استقراء النحاة األوائل لكالم العرب استقراء تام     
ّ
ا، عكس ما روجه بعض املحدثين بأن

الوجه األكثر، ألّن سيبويه تدل على ذلك نحو قوله:)  كان ناقصا، و مثل كثير من عبارات

أكثرهم يقول، ال يتكلم بها العرب، لغة كثيرة في العرب جيدة، لكن بعض العرب يجره، ليس 

  1أحد يقول.....(

 

 

 

 

 

حو بأصول 
ّ
 الفقه. الدرس الرابع: عالقة أصول الن

 

  1من حيث املفهوم: -1

 أصول الفقه: -أ

 يقصد بمصطلح القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية من األدلة.   

ية وما تدل عليه من أحكام لاألّول : يبحث  في األدلة التفصي والفرق بين الفقيه واألصولي ،

وما تدل عليه من أحكام كلّية نحو: )األمر للوجوب، جزئية. والثاني: يبحث في األدلة الكلّية 

                                                           

  1 -  املرجع السابق.ص: 318 .
 

http://www.habous.gov.ma/daouat-)ته بالدرس النحوي.  ف اد بوقجيج . علم أصول الفقه وعالق -1
alhaq/item/8857  

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8857
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8857
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8857
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 والنهي للتحريم(، والعام والخاص واملطلق واملقيد والكتاب والسنة، والقياس واإلجماع،"

، ووظيفة 2أصول الفقه معرفة دالئل الفقه إجماال، وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد"

تهاد لكي يتسنى له وضع القواعد العامة التي العالم  األصولي  االجتهاد  ومعرفة شروط االج

 ترشد الفقيه ملعرفة  األحكام الفقهية التفصيلية وكيفية تطبيقها.

وله يعّرف بأنه العلم الذي يبحث في أدلة الّنحو التي تفرعت منها فروعه وأص أصول النحو: -بـ 

ه االستدالل بها، ويعرف أو علم يبحث فيه عن أدلة الّنحو اإلجمالية من حيث هي أدلته وكيفّية

ا أبو البركات األنباري بقوله:"أصول الّنحو، أدلة الّنحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كم

 3أّن أصول الفقه أدلة الفقه، التي تنوعت عنها جملته وتفصيله"

نستنتج أّن هناك تشابها كبيرا بين التعريفين وال اختالف إال من حيث موضوع البحث  

 والدراسة.

 

 اللغة العربية وأصول الفقه:  -2

تعتبر اللغة العربّية من أهّم  املصادر التي يستمد علم أصول الفقه مادته. وهي شرط     

جوهري وضروري ملن يشتغل بالفقه، يقول ابن حزم:" البد للفقيه أن يكون نحويا لغويا، وإال 

.  فمن أراد التفقه 1عن األخبار"فهو ناقص، ال يحل له أن يفتي بحهله بمعاني األسماء، وبعده 

في الشريعة فينبغي عليه معرفة العلوم املتعلقة باللسان العربي وما يتم به الواجب فهو واجب. 

فما يلزم الفقيه واملجتهد في علوم الدين القدر الذي يفهم به الخطاب الذي يتحدث به الناس 

صريح الكالم وظاهره، ومجمله  ومعرفة عاداتهم ومعهود كالمهم حتى يستطيع أن يمّيز بين

                                                           

 . 1981علي بن عبد الكافي السبكي. اإلبهاج في شرح المنهاج.مكتبة الكليات األزهرية. الطبعة األولى. القاهرة:  -2 
 .19ص: 

 . 80األدلة.ص: لمع  - 3
مد أبو  محمد علي بن أحمد بن سعيد  ابن حزم. اإلحكام في أصول األحكام.دار األفاق الجديدة. تحقيق أحمد مح -1 

  52شاكر. تقديم إحسان عباس.بيروت  دت ص: 
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،وحقيقته ومجازه، وعاّمه وخاّصه، وفحواه ولحنه ومضمونه، فبدون فهم اللسان العربي 

وعلومه وطرائق التعبير عند العرب ومعهود كالمهم ال يمكن فهم معاني الّنص القرآني ونص 

علماء العربية السنة ومقاصد الشارع فيهما. وقد عّد كثير من علماء أصول الفقه من كبار 

ومثال ذلك اإلمام الشافعي. وكثير ما  تدارك علماء أصول الفقه مسائل أغفلتها عقول النحاة 

فتوسعوا في  تحليلها من الناحية النحوية والداللية وتوصلوا إلى نتائج لم يتفطن إليها كباء 

حقيقة اللغويين والنحاة، على نحو: عالقات العموم والخصوص، وأنواع الدالالت، وال

 …. واملجاز

 القضايا اللغوية التي ناقشها األصوليون: -3

: دالليةمن أهّم القضايا اللغوّية التي تناولتها الدراسات عند علماء أصول الفقه :القضايا  ال    

داللة املطابقة، داللة االلتزام، داللة التضمن. كما بحثوا في االشتقاق وأنواعه وصوره 

ا، وعالجوا ظاهرة التباين  وألفاظه… املشترك اللفظي، واملجاز بأنواعهاملختلفة، والترادف ، و 

وصنفوا األلفاظ إلى :طبيعية، …نحو: املشترك، املجمل ، ظاهر الظاهر ، و اللفظ املؤول

 عرفية، شرعية، مجازية مطلقة.

ر، ومحكم، دال بالفحوى، ومشكل، ومجمل،  فاللفظ بالنسبة لوضعه: ظاهر، ونص،  ومفسَّ

 به.ومتشا

أّما اللفظ بالنسبة لكيفية داللته على معناه: دال باإلشارة، ودال باالقتضاء، ودال      

 بالعبارة.ودال بالفحوى 

لها وناقشوا أيضا نقل األلفاظ العربية )ألفاظ الشارع( باملعنى، ألّن تغيير األلفاظ وتبدي    

يقول الغزالي:" نقل الحديث  يؤدي إلى تغيير معانيها ومقاصدها. وأمر يحرمه الشرع الحكيم.

 باملعنى دون  اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق األلفاظ"

حو: -4
ّ
 األثر املتبادل بين أصول الفقه و أصول الن
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مهما يكن من تأثير واضح  ألصول النحو في أصول الفقه، فإّن األصوليين فاقوا  النحاة   -أ   

يهم لكثير من الظواهر النحوية واللغوية" إّن األصوليين  واللغويين بفضل تدقيقهم وتحليل

دققوا في فهم أشياء من كالم العرب، لم يصل إليه النحاة وال اللغويون، وإّن كالم العرب 

متسع جدا،والّنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط  األلفاظ ومعانيها الظاهرة، دون املعاني 

،ومثال ذلك : 1واستقراء زائد على استقراء اللغوي"  الدقيقة، التي تحتاج إلى نظر األصولي،

داللة صيغة ) أفعل( على الوجوب، و داللة صيغة ) ال تفعل ( على التحريم، وداللة  )كل 

 2…وأخواتها(  على العموم. واالستثناء

 وضع الّنحاة  أصوال للنحو واللغة تشبه األصول  التي وضعها األصوليون للفقه ) السماع،-بـ 

 …(اس ،االجتهاد، استصحاب الحالالقي

 

 

 التأثر باملنهج واملصطلح: -5

أثرت الدرسات النحوية واللغوية في الدرسات الفقهية، تأثر  علم أصول النحو بمنهج أصول 

 الفقه وتقسيماته وتعريفاته ومصطلحاته.

نقول بين املفقد تبع النحاة سيرة علماء أصول الفقه في الجمع   الجمع بين الرواية والدراية: -

واملعقول والسماع والقياس.. فقد عني علماء األصول بالّنصوص جمعا واستقصاء حرصا على 

 سالمته .

املصلحة في أصول الفقه غاية تلخصها القاعدة) ال ضرر وال ضرار( والفائدة  في أصول النحو  -

 تلخصه القاعدة ) ال خطأ وال لبس(.

                                                           

.  1981القاهرة: السبكي علي بن عبد الكافي. اإلبهاج في شرح المنهاج. مكتبة الكليات األزهرية. الطبعة األولى  -1 
. 7. ص : 2الجزء   

  2 - اإلبهاج في شرح المنهاج. الجزء األول ص: 27 وما بعدها
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ة ي اشتغل بها النحاة منذ املرحلة األولى ، وهي قاعدوهي القاعدة الت قضية األصل والفصل: -

وافدة عليهم من علماء أصول الفقه، سبق إليها أبو حنيفة وأصحابه وكان الخليل  معاصرا 

ألبي حنيفة، وكان يقيس منه نصوصا فقهية ، تؤيد  ما يذهب إليه من مسائل نحوية. وكان 

 ة.سيبويه معاصرا أبا يوسف والحسن  صاحبي أبي حنيف

أخذ النحاة و علماء أصول النحو  بمبدأ العلة كوسيلة لتبرير أحكامهم  مبدأ العلة:  -

 النحوية، وهو مبدا مشهور عند الفقهاء وعلماء أصول الفقه.

: استفاد النحاة وعلماء أصول النحو  من تقسيمات أصول الفقه التقسيمات والتبويبات -

ة وعلماء أصول النحو بكثير من مصطلحات الفقه أخذ النحا -وتبويباتهم للمسائل الفقهية  

 وأصوله . وخاصة ما اتصل باألصول العامة  وطرق االستدالل.

استمد علماء أصول النحو والنحاة تقسيمهم للحكم النحوي: الواجب ،  تفريع األحكام: -

 …الجائز واملمنوع والحس والقبيح

هـ(.  316لعل أّول كتاب يحمل عنوان ) أصول النحو( ألبي بكر محمد بن سهل السراج)تـ     

ولعل من أشهر وأسبق ممن ألف في أصول النحو ابن األنباري والسيوطي وكالهما لهما باع في 

ه وضع في أصول النحو كتابه )ملع األدلة ( على 
ّ
الفقه وعلوم الشريعة ويصّرح ابن األنباري أن

ال أصول الفقه، لوجود مناسبة بينهما؛ فالنحو  معقول من منقول، فكذلك الفقه معقول منو 

من منقول. ويصرح السيوطي أيضا  أنه أخذ من علماء أصول الفقه وأنه رتب كتابه  على 

منوال كتب أصول الفقه في األبواب والفصول والتراجم،" ورتبته على نحو ترتيب أصول 

 1ول والتراجم"الفقه، في األبواب والفص

 

 

                                                           

  1 - االقتراح .ص: 16 .
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 الدرس الخامس: قواعد االحتجاج اللغوي.

 

 وضع الّنحاة  قواعد وأصوال ُيضَبط وتوزن بها عملية االحتجاج بكالم العرب، وهي على ما    

 يلي:

دين(: -القاعدة األولى 
ّ
 61)ال يحتّج بشعر املول

عراَء إلى طبقات :      
ّ
 قّسم العلماُء الش

                                                           
  .58االقتراح في أصول النحو. السيوطي. ص: - 1
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وية، شعراء الجاهلّية: و هم الشعراء الذين عاشوا في  الفترة الجاهلية قبل البعثة النبطبقة  -1

 .كامرئ القيس، والّنابغة الذبياني ، وزهير بن أبي سلمى، وغيرهم

وهم من عاشوا في العصر الجاهلّي واإلسالمّي،  مثل لبيد بن   :طبقة الشعراء املخضرمين - 2

 .نساء رض ي هللا عنهمربيعة، وحّسان بن ثابت ، والخ

وإن كانوا من غير املسلمين، وهم  –: ويقال لهم اإلسالمّيون  طبقة الشعراء املتقدمين  - 3

 .أولئك الشعراء الذين نشأوا  في اإلسالم، كجرير، والفرزدق، واألخطل

دين طبقة الشعراء -4
ّ
ذين جاءوا بعد الّصدر األّول من ا :املول

ّ
دون، هم ال

ّ
سالم إل فالشعراء املول

ى عام)
ّ
ار بن برد أبو معاذ الُعقيلّي املتوف

ّ
ار بن بردوبش

ّ
ل كان أوّ  ) هـ167وهم من بعدهم كبش

غة وقواعدها
ّ
ذين ال ُيحتّج بشعرهم على متن الل

ّ
دين ال

ّ
ول
ُ
عراء امل

ّ
 .الش

رّي، وهي الطبقة التي تلت الشعراء املولدين ، كأبي تّمام، والبحت  :طبقة الشعراء املحَدثين -5

 .واملتنّبي

رين طبقة الشعراء  -6
ّ
عراء الذين عاشوا بعد الشعراء الطبقة الخامسة.  :املتأخ

ّ
 وهم الش

انية من الهجرة وقد جرى العلماء على جعل      
ّ
ذين يصح االستشه منتصف املائة الث

ّ
اد حّدا لل

ى عام  من ا بشعرهم
َّ
ه آخر من يصّح االستشهاد 150لحضرّيين، فكان إبراهيم بن َهرمة املتوف

 بشعره. 

 

انية  
ّ
 1)ال ُيحتّج بكالم العرب املخالطين للعجم ولو كانوا جاهليين(: -القاعدة الث

عر الجاهلّي هو     
ّ
مهلهل بن ربيعة، وهو خال امرئ القيس  أّول من حفظ عنه القصيد من الش

قةبن حجر ص
ّ
م، وصد .احب املعل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ر ويمتّد العصر الجاهلّي إلى بعثة النبّي صل

فهذه املّدة تشمل: طبقة الجاهلّيين، وطبقة املخضرمين، وطبقة  .هـ(150اإلسالم إلى)

الث حّجة املتقّدمين،
ّ
بقات الث

ّ
 . وهذه الط

 بكالمه، فقد جعل العلماء حّدا ولكن ليس كّل من كان في العصر الجاهلّي واإلسالمّي ُيحتّج     

ذين لم 
ّ
 بكالم الُفصحاء املوثوق بعربّيتهم ال

ّ
مكانّيا إضافة إلى الحّد الّزمانّي، فقالوا ال يحتّج إال

                                                           

  1 - االقتراح. ص:55 .
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تي سكنت قلب جزيرة العرب،  تفُسد سليقتهم، وضبطوا ذلك؛
ّ
 بكالم القبائل ال

ّ
 يؤخذ إال

ّ
بأال

تي على الّسواحل أو
ّ
ه ورّدوا كالم القبائل ال

ّ
 :بجوار األعاجم فقّرر أن

وهم أجود العرب، وتميم، وقيس، وأسد، فعليهم اعتمد العرب في فهم  قريش يؤخذ عن  - 

ائّيين، ولم يؤخذ عن  هذيل، وبعض ثّم  .الغريب واإلعراب والّتصريف
ّ
كنانة، وبعض الط

ه لم ُيؤخذ عن حضرّي، وبالجملة.غيرهم من سائر قبائلهم
ّ
ان  فإن

ّ
البراري وال عن سك

لخم، وجذام، فإّنهم كانوا مجاورين ألهل مصر  فلم يؤخذ من:املجاورين لألمم األخرى 

إياد، فإّنهم كانوا مجاورين ألهل  غّسان، وال من قضاعة، وال من ولم يؤخذ عن  .والقبط

ام، وأكثرهم نصارى يقرؤون في صالتهم بغير العربّية
ّ
وا تغلب، ونمر، فإّنهم كان وال من.الش

د عب وال من .بكر، ألّنهم كانوا مجاورين للّنبط والفرس وال من .يرة مجاورين لليونانبالجز 

ان البحرين مخالطين للهند والفرس، وكذلك أزد عمان
ّ
وال   .القيس، ألّنهم كانوا من سك

ان اليمامة، وال بني حنيفة وال من.أصال، ملخالطتهم للهند والحبشة أهل اليمن من
ّ
من  وسك

ان ا ثقيف
ّ
ائف، ملخالطتهم تّجار األمم األخرى وسك

ّ
 .لط

ذي يخرج عنه يكون    
ّ
قد  ولِقي هذا الّتقسيم قبوال عظيما وجرى عليه عمل العلماء، حّتى إّن ال

فهذا ابن مالك رحمه هللا يشّن أبو حّيان عليه حربا طاحنة من أجل .عّرض نفسه للّنقد

 . اعتماده في تقرير القواعد على لغات لخم وجذام وغّسان

ي ثّم نظر العلماء إلى هؤالء القبائل املحتّج بهم فجعلوها مراتب، فخيرها ما كان أعمق ف    

التبّدي وألصق بعيش البادية؛ ولذلك كان البصرّيون بفخرون على الكوفّيين بأّنهم أخذوا عن 

يح، والقيصوم، وحرشة الّضباب، وأكلة اليرابيع، ويقولون للكوفّيين: أ
ّ
خذتم األعراب أهل الش

واريز وباعة الكواميخ
ّ
 .عن أكلة الش

 م  
ّ
ه قّرر العلماء وجوب التثّبت في نقل أشعارهم وكالمهم، فال يقبل إال

ّ
 ا رواهوبالّرغم ذلك كل

قات عنهم باألسانيد الّصحيحة، ولذلك عرفت الّدواوين في 
ّ
س، تلك األّيام كديوان امرئ القيالث

سان.هموالطرّماح ،وزهير جرير، والفرزدق، وغير 
ّ
ه إلى الوثوق بسالمة الل

ّ
م وعد ومرّد األمر كل

الحتجاج ووفق لهذا املبدأ تّم إسقاط  ا .تطّرق الفساد إليه، وهذا هو الّضابط الّزمانّي واملكانّي 

 بشعر أمّية بن أبي الّصلت، وعدّي بن زيد العّبادي، واألعش ى عند بعضهم، ملخالطتهم األجانب

ر لغتهم بهذه املخالطة
ّ
 .وتأث
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الثة
ّ
 )ال ُيحتّج بكالم ال سند له(: :القاعدة الث

ذي ُيستشهد به إلثبات قاعدة   
ّ
حرص الّنحاة على معرفة الّسند، أي معرفة رواة البيت ال

 نحوّية أو صرفّية، فإّن هناك كثيرا من األبيات ثبت وضُعها، وأخرى ثبت تحريفها. 

 1(:ال ُيحتّج بكالم مجهول القائل ) -القاعدة الّرابعة

  .ال يجوز االحتجاج بشعر أو نثر ال يعرف قائله    

 :األمثلة

ا بقول قال ابن الّنحاس في ) الّتعليقة (:" أجاز الكوفيون إظهار ) أن ( بعد ) كي ( واستشهدو  -  

 :الشاعر

 فتتركها شّنـا ببيـداء بلقع ... أردت لكيما أن تطير بقربتي

عر "هذا البيت ال يعرف قائ قال: والجواب أن
ّ
 2له، ولو عرف لجاز أن يكون من ضرورة الش

: " ذهب الكوفيون إلى جواز دخول )الالم ( في خبر ) لكّن (، واحتّجوا بقوله -
ً
 :وقال أيضا

ها لعميد  ولكّنني من حِبّ

 .3 "هذا البيت ال يعرف قائله وال أّوله والجواب أن

  1مؤّيدة لقاعدة، وأخرى مخالفة(:القاعدة الخامسة: )ال ُيحتّج بما له روايتان: إحداهما  

 :ةومثاٌل على ذلك استدالل الّنحاة على جواز تعدية الفعل ) مّر ( بنفسه، بقول جرير بن عطيّ  

 حـرام *** ولم تعوجوا الّديار تمّرون
ً
 كالمكم علّي إذا

لى عال قال البغدادي في ) شرح أبيات املغني ( : " أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال: قرأت ق

 عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير: 

  2" ...ولم تعوجوا بالّديار مررتم               

 
                                                           

  1 - االقتراح. ص: 59 .
 842. ص: 2004 : عمان، األردنعويضة.وزارة الثقافة. الطبعة األوىل.بن النحاس. التعليقة على املقرب. مجيل عبد هللا   - 2
 ..219املصدر نفسه. ص:    - 3
 سعيد األفغاين. يف أصول النحو. ص: - 1
ار املدددد مون سددددف دقدددداق. دعبدددد القددددادر بددددن عمددددر البغدددددادي.. شددددرح أبيددددات مغددددو اللبيدددب.  قيددددق: عبددددد العزيددددز رابح و أمحددددد يو  2

 .291. اجلزء الثاين. ص: 1989.دمشق:للرتاث.الطبعة الثانية
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حاة.
ّ
 الدرس السادس: القياس اللغوي بين املناطقة والفقهاء والن

 القياس: مفهومه، أركانه، أنواعه.  -أّوال 

 القياس لغة: -أ

بالش يء  مقايسة وقياسا، قدرته، ومنه القياس لغة التقدير، وهو مصدر قايست الش يء 

 1املقياس أي املقدار.

  2القياس األصولي: -1

                                                           
 .93لمع األدلة. ص: - 1
لعربية سالمية.اململكة ادراسات اإلنقال عن فهد بن سعد بن سعيد اجلهو. القياس عند الشافعي.رسالة دكتوراه.كلية الشريعة وال 2

 .174املرجع نفسه. ص: -. 172ه.ص:1422-هد 1421السعودية: 
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القياس عند األصوليين ، أحد األدلة الشرعية املستقلة كالكتاب والسنة واإلجماع،، هو     

الحكم ، الشتراكهما في علة  إلحاق ما لم يرد به نص على حكمه، بما ورد فيه نص على حكمه في

بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها في    أو هو تسوية واقعة لم يرد بها نص ذلك الحكم.

في علة الحكم،وقد عّرفه القاض ي أبو بكر الباقالني  الحكم املنصوص عليه لتساوي الواقعتين

بقوله:" هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من 

  3نفيهما عنه" إثبات حكم أو صفة أو

 وصورة القياس  األصولي العملية تتطلب أمرين:

_ املساواة في العلة. وهي عالمة نصبها الشارع لتدل على الحكم وليست من اختصاص الفقيه 

 املجتهد.

_ إلحاق أصل وحمل الصورة غير املنصوص عليها باملنصوص عليها عند املساواة في العلة. 

 وهذا من عمل الفقيه املجتهد.

 أنواع القياس األصولي:

الرسالة" " بدأ يتبلور مفهوم القياس عند علماء أصول الفقه بالتدرج ابتداء من مؤلف

التي تعد أول مصنف في هذا العلم )علم األصول( وقد قسم الشافعي القياس إلى  للشافعي،

 نوعين:

 ، فال يختلف القياس فيه.في معنى األصل أن يكون الش يء   -1

  أشباه، فذلك يلحق الش يء له في األصول أن يكون   -2
ً
ف فيه وقد يختل بأوالها به وأكثرها شبها

  القياسيون في هذا

 ويقسم القياس إلى :

 : قياس علة

 ومثاله كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة املطربة، ونحوه.     

 :قياس الداللة

 ومثاله كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة املالزمة للشدة املطربة، وهكذا.   

                                                           
 .174المرجع نفسه. ص: - 3
 .94ملع األدلة .ص: – 1
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 النحوي: القياس- 2

ل: القياس في اللغة عبارة عن رّد الش يء إلى نظيره، وهو في األصل: تقدير الش يء بش يء؛ يقا    

ْوًسا )وهو األصل( وِقَياًسا  ))
َ
ْيًسا وق

َ
اَسه، وِبه، وعليه، ق

َ
َسه: ق يَّ

َ
َتاَسه وق

ْ
ه على ذا قّدر إواق

 ؛ قال الشاعر: (( مثال

ه
ُ
ـاتـ
َ
ـط ّيِ

َ
َراُت و ُمخ ـه          ُمَقـّدِ

ُ
َسات دي ُمَقّيِ

ْ
يـ
َ
 فُهـنَّ باأل

عر الجراحة باملقياس )املحراف(: قّدر غورها به
ُ
 واملقياس: املقدار؛ يقال: قاس الطبيب ق

 :فنجد له مدلولين  وأما تعريف القياس في أصول النحو العربي؛

 املدلول األول: 

راد الظواهر اللغوية املسموعة واملروية، ثم اعتبار ما يطرّد منها ق    
ّ
واعد يرتكز على مدى اط

ِتزم بها دون غيرها، وسمي هذا النوع: بـ
ْ
د في . وهذا املضمون كان السائ(( القياس النحوي  ))ُيل

مر طوال القرون الثالثة األولى من التأليف وقت جمع اللغة، وبدايات الدرس النحوي، واست

لّي الذي قال عنه بعض العلماء: 
َ
كان أّول من أسس  ))النحوي، فقد بدأت بأبي األسود الُدؤ

ان ، ثّم تطور على يد ابن أبي إسحاق؛ فك (( العربية، وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها

سب إليه الولوع بالقياس فقيل عنه: أنه كان أول من مّد القياس والعلل، وأنه كان 
ُ
أول من ن

 أشد تجريدا له.

 وهذا ما يجعلنا نقّر أن نشأة القياس كانت مالزمة لنشأة النحو العربي.

   املدلول الثاني:  -

وهو عبارة عن تقدير الفرع بحكم األصل، أو هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم     

األصل على الفرع، فيقول:" هو حمل غير املنقول على املنقول ، إذا كان في معناه، فرفع الفاعل 

، ويعرفه بقوله أيضا: " وهو  1ونصب املفعول في كل مكان ،وإن لم يكن كل ذلك منقوال عنهم" 

م أدلة النحو، واملعول في غالب مسائله عليه، كما قيل :" النحو علم باملقاييس املستنبطة معظ

                                                           
  .45جدل اإلغراب.ص: - 1
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ويشكل القياس الجزء  2من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس، فقد أنكر الّنحو"

 األعظم من النحو وقد عبر عن ذلك الكسائي شعرا:

مـا ْحـُو  ِإنَّ ـَبـْع ** وِبه ِقياٌس  النَّ ِلّ  فـي ُيـتَّ
ُ
 ُينـَتـَفـْع  ِعلم   ك

 

والقياس الّنحوي عبارة عن عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر بآخر في الحكم النحوي لجامع   

 (( القياس العقلي ))بينهما )العلة أو املشابهة(؛ وُسمي هذا النوع بـ

ف ل تعدد تعريوهذان املدلوالن تفسره املراحل التي مر فيها القياس، ومراعاة لهذه املراح     

 ؛ ومن أهم-آنفا-القدماء للقياس ولكنها في مجموعها متقاربة، وموافقة للمعنى اللغوي السابق 

 هذه التعريفات كونه:

 (( حمل غير املنقول على املنقول إذا كان في معناه ))_   

 (( هو عبارة عن تقدير الفرع بحكم األصل ))  -  

 (( حكم األصل على الفرع حمل فرع على أصل بعلة وإجراء ))  -  

 (( اعتبار الش يء بالش يء بجامع )) -  

 :وقد اشتمل هذه التعريفات على ما سبق ذكره من مفهومي القياس  

وهذا النوع ندركه من خالل التعريف األّول، ويتم عن طريق انتحاء  القياس االستعمالي: -

وهذا ما يالحظ في اكتساب  كالم العرب ومحاكاة طرقه وأنظمته، وما يعرض له من أحكام،

 اللغة في مرحلة الطفولة.

 : القياس النحوي  -

حمل  فرع على أصل  ))وهذا النوع من القياس مبني على التعريف القائل بأن القياس هو:      

وقد عول عليها النحاة كثيرا في استباط األحكام   ((. بعلة وإجراء حكم األصل على الفرع

النظرية، وذلك ألهميته الكبيرة وفائدته العظيمة،" وإذا بطل أن يكون النحوية وبناء القواعد 

                                                           
 .99ملع األدلة.ص: 2
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النحو رواية ونقال، وجب أن يكون قياسا وعقال، والسر في ذلك، هو عوامل األلفاظ بسيرة 

 1محصورة، واأللفاظ كثيرة غير محصورة"

حوي 
ّ
 2أركان القياس الن

عرب اإلعراب: إن الفعل املضارع إنما أ يقول النحاة في قياس الفعل املضارع على االسم في      

وكذلك رفع اسم الفاعل ملحقا قياسا على االسم ملشابهته له في الحركات والسكنات، 

بالفاعل، فهو اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب أن يكون مرفوعا، قياسا على 

 علة اإلسناد.الفاعل. فاألصل هو الفاعل، والفرع، هو نائب الفاعل. والحكم الرفع، وال

 وهذا يدّل على أن عملية القياس ال تتم إال بأربعة أركان:   

 ؛ وهو االسم في هذا املثال. ((املقيس عليه  ))األول: األصل، ويسمى بـ 

 ؛ وهو الفعل املضارع في املثال. ((املقيس  ))الثاني: الفرع، ويسمى بـ 

 ي املثال.الثالث: العلة؛ وهي املشابهة في الحركات والسكنات ف

 الرابع: الحكم؛ وهو اإلعراب .

 الركن األول: األصل ) املقيس عليه(: 

وهو في األصل ما انبنى عليه غيره في الحكم، ويراد به هنا: املقيس عليه وقد يكون أصال لفرع       

. ويشترط في املقيس عليه: أن يكون مطردا في السماع والقياس معا؛ بمعنى أن ال يكون  متعدد

شاذا خارجا عن سنن القياس. وهذا هو القيد الوحيد الذي اشترطه النحاة في املقيس عليه، 

فال يشترط فيه الكثرة؛ ألنه قد يقاس على القليل ملوافقته للقياس، ويمتنع على ملخالفته له. 

ُنوَءة: ومثلوا ذ
َ
َنِئيّ  ))لك بالنَسب إلى ش

َ
فهو قليل؛ إذ لم يسمع غيره، ومع ذلك صار أصال  (( ش

ِبيّ  ))فقيل في النسب:  (( قتوبة ))و  (( حلوبة ))و  (( ركوبة ))يقاس عليه غيره؛ نحو 
َ
 (( َرك

                                                           
 81ملع األدلة.ص:– 1
ىل. عمددددددان، لطبعددددددة األو سددددددعيد جاسددددددم الزبيدددددددي. القيدددددداس يف النحددددددو العددددددريب نشدددددد  ه و طددددددوره. دار الشددددددروق للنشددددددر والتوزيددددددع .ا 2

 .26ص:1997األردن:
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ِبيّ  ))
َ
َتِبيّ  )) (( َحل

َ
ردا؛ ألن العرب قد يحذفون الياء و   (( ق

ّ
الواو من األسماء  وعّد القياس هنا مط

؛ وملا اجتمع في أخر االسم تغيير وحذف الِزم،  (( فعيلة وفعولة ))إذا غيروا في آخرها، كما في 

، فيكون  لزمه حذف هذين الحرفين؛ إذ املطرّد الغالب في كالم العرب أن يحذفوا ألْمر  واحد 

 الحذف في حالة زيادة التغيير من باب أولى.

وهو ما انبنى على غيره؛ ويراد به هنا املقيس: وهو الذي لم املقيس(: الركن الثاني: الفرع ) 

حكمه؛  -بذلك-يسمع عن العرب، وإنما أريد إلحاقه باملسموع عنهم إذا كان في معناه، فيأخذ 

 ألن ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم حكما.

 -باعتبار املقيس -القياس وعند تتتبع األمثلة التي أوردها العلماء في هذا الباب نجد أن   

 ينقسم إلى قسمين:

 

 :قياس النصوص اللغوية املسموعة عن العرب -1

 1يجرى قياس النصوص بإحدى الطريقتين:   

الطريقة األولى يتم فيها إلحاق الصيغ واملفردات غير املسموعة بالصيغ واملفردات   -أ

املسموعة عن العرب الفصحاء، واملقيس حينئذ يعامل معاملة ما ألحق به، وهذا النوع 

أال ترى أنك لم تسمع أنت وغيرك اسم كّل فاعل وال "جائز بال خالف؛ يقول املازني: 

واملثال على ذلك: أنك ملا سمعت من 1 " …فقست عليه غيرهمفعول، وإنما سمعت البعض 

 كالم العرب )قام زيد فهو قائم(؛ قست عليه )أكّل زيد فهو آكل(.

إلحاق االشتقاقات غير املسموعة باملسموعة منها عن العرب؛ كأن تشتق من الضرب  -ب

ل ))فعال على وزن 
َّ
َعل

َ
تَ  (( ف

َ
َتل و فتقول: َضَرْبَرب قياسا على َصَمْحَمح، ومن القتل: ق

ْ
نحو ل

 ذلك؛ وهذا النوع للعلماء فيه مذهبان:

                                                           
االنشراح من روض طي االقتـراح . تحقيـق محمـد يوسـف فجـال. دار أبو عبد   محمد بن الطيب الفاسي. فيض نشر  - 1

حيـــــاء التـــــراث. الطبعــــة  األولـــــى. اإلمـــــارات العربيــــة، دبـــــي: . الجـــــزء األول.  2000البحــــوث والدراســـــات اإلســــالمية  وا 
 .821ص:

 
 وما بعدها. 222املصدر نفسه. ص:  1
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 :قياس على األحكام الناشئة عن الظواهر النحوية -2

وهذا النوع  من القياس يجرى على القواعد ال على النصوص، وهو حجة؛ ألن الظواهر      

نان فهذا ))رب؛ يقول أبو علي الفارس ي: النحوية مستنبطة من كالم الع
ُ
ك

ْ
ش

ُ
 إذا قلت: طاب الخ

: جواز إعراب -كذلك–. ومنه (( من كالم العرب؛ ألنك بإعرابك إّياه قد أدخلته كالَم العرب

، وِإْبَرْيِسيٌم، قياسا عل – (( التعريف ))األسماء األعجمية التي تقبل أل   ى األسماءفتقول: آُجرٌّ

في كّل ؛ حيث يقال: اآلجر، و  (( أل التعريف ))عرب بجامع إمكان دخول املعربة في كالم ال

 اإلبَرْيسيم.

 2 الركن الثالث: العلة:

هي الصلة الجامعة بين املقيس واملقيس عليه، وهي مدار صحة القياس؛ إذ ال تتحقق  عملية    

 القياس إال بعد توافر ما يجمع بين طرفي القياس )العلة(.

يشترط في صحة العلة االطراد عند جمهور العلماء فيوجد الحكم بوجوده في كل    

راد الرفع  في كل ما أسند إليه الفعل، وجر كل ما دخل عليه حرف الجار لوجود 
ّ
موضع،كاط

عامله، ونصب كل مفعول وقع عليه عمل الفعل، وجزم كل ما دخلت عليه الحروف الجازمة 

ن العلماء من ال يرى اطراد العلة واجبا، فأعربت األسماء الستة لوجود عامل الجزم. وهناك م

املعتلة بالحروف النائية عن الحركات، تعويضا عما دخلها من الحذف،ولم تطرد فيها العلة، 

  فتقول: يد، غد،دم، فلم تعرب بالحروف، بالرغم من دخول الحذف عليها.

في الحكم بانتفائها، " ونحو ذلك العكس شرط من شروط العلة عند جمهور النحاة ،فينت -

عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا،وعدم نصب املفعول عند عدم 

 1وقوع الفعل عليه لفظا وتقديرا"

 الركن الرابع: الحكم:          

                                                           
 .113.ص:األدلة ملع – 2
 .115.ص:األدلة  لمع – 1
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َم عليه، و له، وبه؛ بمعنى: قض ى وفصل. والحكم: القضاء        
َ
وهو في األصل: مصدر َحك

والفصل. واملقصود به هنا: املقض يُّ به، واملحكوم به، واملفصول به؛ فكأن لفظ الحكم بمعنى 

 املحكوم به.

 وهذا الركن هو الغرض من القياس؛ ألن عملية القياس أجريت من أجل إعطاء املقيس حكم

 املقيس عليه. والحكم الصادر بالقياس واقع عند النحاة في عدة أنواع منها:

 واجب: كرفع الفاعل، ونصب املفعول، وجّر املضاف، وتنكير الحال والتمييز -1

 وممنوع: كـ: عكس ما سبق -2

 .2وجائز: كجواز تقديم الخبر على املبتدأ على الخبر إذا لم يوجد مانع -3

 :)على املضارع في قول الفرزدق ((أل  ))قبيح: كدخول  -4

أِي وا ِصيِل وال ذي الرَّ
َ
وَمُتـُه          وال األ

ُ
ى ُحك ْرض َ

ُّ
ِم الت

َ
َت ِبالَحك

ْ
 لَجَدِل ما أن

 وحسن: وهو عكس القبيح.-5

اس  هل يثبت الحكم في القياس بالنص أو بالعلة؟ وإذا كان ثابتا بالنص فهذا يعني إبطال القي   

إلحاق. وقد ذهب بعضهم إلى إثبات الحكم بالنص ) السماع( في املسموع من  إذ ال قياس دون 

 كالم العرب، ويثبت الحكم في ما قيس على كالم العرب.

 أنواع القياس عند النحاة:  -جـ    

 القياس عند ابن األنباري ثالثة أقسام:

 1قياس علة:

 د.مجمع عليه ويتم حمل الفرع على األصل بالعلة الجامعة بينهما) الفاعل، نائبه( علة اإلسنا  

 ويشترط في صحة العلة التأثير فيوجد الحكم بوجود العلة ويزول بزوالها.

                                                           
 بناء وهو ال الفعل المضارع يحافظ على بنائه في حالة اتصاله بنون التوكيد ،فهي  أكدت فيه الفعلية فأردته إلى أصله  - 2
 
 110لمع األدلة. ص: -1
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كما يشترط في صحة العلة أن تدل األصول وتشهد على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب  

 ألنها تضمنت معنى الحروف. …( ماء) كيف، من متى،بناؤه فبنيت مثل هذه األس

  2قياس الطرد: 

هو ما يوجد معه حكم في القياس، وتنتفي فيه املناسبة في العلة، وهو ليس شرطا في       

القياس، وهناك من النحويين ال يراه حجة ألنه يفقد غلبة الظن، فعدم انصراف ليس ليس 

سببا في بنائها ألن البناء أصل في األفعال، وإال انجر عدم االنصراف على جميع األفعال، و 

 ينصرف بعدم االنصراف الطراد اإلعراب في كل اسم غير متصرف، ويرد ابن إعراب ما ال

 ة(.األنباري قياس الطرد ،وال يعتبر الطرد علة، ألنه ال وجه فيه للمشابهة أواإلخالة )املناسب

 قياس الشبه: 

، وهو نوع ال تراعى فيه العلة. إلحاق الفرع على األصل وحمله عليه لشبه بينهما غير العلة   

نحو إعراب املضارع لشبهه باسم الفاعل  وال وجود لعلة تذكر. في تخصصه ) بعد شياعه(.  

فأعرب االسم إلزالة اللبس ن فهو ياتي في الكالم بأوجه متعددة املعاني ال يميز بينها إال 

اإلعراب، فاالسم يأتي مبتدأ ويأتي فاعال، ويأتي مفعوال ، ويأتي اسما مجرورا...ومثال ذلك 

يقوم، فهو يصلح للحال واالستقبال، فإن الحقت به السين، دل على االستقبال  تقول:

 تخصصا.  فالعلة الجامعة هنا هي االختصاص بعد الشياع.

 وكذلك رجل يصلح على كل الرجال، فإن أدخلت عليه )ال( اختص برجل بعينه.

ة  زيدا ليقوم. فالعل الم االبتداء: تدخل على االسم وعلى الفعل املضارع، إن زيدا لقائم، وإن

 الجامعة هنا دخول الالم على االسم والفعل املضارع.

 حمل فرع على أصل: نحو حمل إعالل الجمع وتصحيحه على املفرد) قيم ،ديم. قيمة،ديمة( -

حمل أصل على فرع: نحو إعالل املصدر إلعالل فعله ،وتصحيحه لصحته، قمت قياما  -

ذكره ابن جني في خصائصه وهو حمل األصل على فرعه وقاومت قواما. ومن هذا النوع ما 

                                                           
 .110.ص:نفسه  املصدر  2
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ملشابهته في املعهى ، نحو إلحاق اسم الفاعل للفعل في العمل واملضارع لألسماء في اإلعراب. 

وحمل حذف الحروف في الجزم وهي أصول على حذف الحركات له وهي زوائد، نحو ) لم برم   

 لم يكتْب.(

 1 حمل نظير على نظير: -

ارع ير في ما يقابل في املعنى أو في اللفظ أو معا، ومثال النظير توكيد الفعل املضويكون النظ 

غير )بالنون بعد ال النافية حمال لها في اللفظ على ال الناهية. ومثال الحمل على املعنى، نحو: 

ا مقائم الزيدان( حمال على ما قام الزيدان، وإال ال يجوز ألن املبتدأ يكون له خبر أو مرفوع 

 يقوم مقام الخبر. 

ولفظا ومعنى منعهم رفع اسم التفضيل االسم الظاهر ملشابهته ل) أفعل( التعجب وزنا وأصال 

 وإفادة للمبالغة.   

حمل ضد على ضد: نحو حمل النصب بلم التي هي للماض ي على الجزم بلن التي هي  -

 :للمستقبل، نحو قراءة :  ) ألم نشرَح لك صدرك( حمال على قول الشاعر

 لن يخِب اآلن من رجائَك من   حّرك من دون بابك حلقه.

ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب. نحو إلحاق الالم على ما شئت  )فعل(    املقيس:

فعلل خرج خرجج دخل دخلل.األول والثالث يسمى قياس املساوي.الثاني قياس األولى.الرابع 

 .قياس األْدون 

 القياس املنطقي. - 3

يعّد أحد طرائق البرهنة العقلية وصورة من صور االستدالل غير املباشر، املوصولة إلى      

أو  اليقين املطلق .ألننا نبدأ في القياس املنطقي من مقدمات يقينية وننتقل فيه إلى كلي يقيني

 ات. جزئي ينطوي تحته . وهو عبارة عن تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها ملعرفة حكم الجزئي

 1يشتمل القياس املنطقي على عناصر ثالثة، هي: 

                                                           
 .89،90، 88االقتراح. ص:  – 1
 .26.ص:2011_ لعموري عليأل. مدخل في القياس المنطقي ولواحقه. دار هومه. الجزائر  1
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 كل من يشرب الخمر فاسق. املقدمة الكبرى:................. -أ 

 خالد  يشرب الخمر. املقدمة الصغرى : ............... -بـ 

 .......................خالد فاسق.  النتيجة ) الحكم(: -جـ 

 مصطلحاته:

 خاصة به هي:للقياس املنطقي مصطلحات 

  2صورة القياس: - 1

وهي شكل تأليفه وتركيبه. والقياس يتألف من مقدمتين) كبرى وصغرى( ونتيجة، أو ثالث 

 قضايا:

وهي قضية حملية  موجبة أو سالبة كلية أو جزئية، أو هي التي تحتوي على  املقدمة الكبرى:

كما هي قضية كلية في ،الحد األكبر مقترنا بالحد األوسط. أو هي التي تحمل محمول النتيجة 

 جميع أشكال القياس.

وهي قضية حملية كلية أو جزئية وهي موجبة أو سالبة. وتحتوي على الحد  املقدمة الصغرى:

غر  مقترنا بالحد األوسط.  وهي القضية التي تشتمل على الجزئي الذي يطلب معرفة األص

 حكمه عن طريق االستدالل بالقياس.

وهي قضية تنتج عن املقدمتين بالضرورة املنطقية. موضوعها الحد األصغر، النتيجة: 

منة في وهي متض ومحمولها هو الحد األكبر. ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى.

 املقدمتين. ووظيفة القياس هي استنباط النتيجة املوجودة باملقدمتين.

 يتكون القياس املنطقي من ثالثة حدود:

محمول النتيجة، وهو السبب في تسمية املقدمة التي يظهر فيها باملقدمة  الحد األكبر)ك( :

 الكبرى. وأكثر الحدود استغراقا.

موضوع النتيجة. وسبب في تسمية املقدمة التي يظهر فيها باملقدمة  الحد األصغر)ص(:

 الصغرى .ويجب أن يختلف الحد األصغر مع الحد األكبر لفظا ومعنى.

                                                           
 وما بعدها. 41المرجع السابق. ص: – 2
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يظهر في املقدمتين بنفس اللفظ واملعنى. ويستغرق مرة واحدة على األقل  الحد األوسط )و(:

في إحديهما. وما صدقه غالبا ما يكون متوسطا بين ما صدق األكبر وما صدق األصغر. وهو 

 سبب ثبوت الحد األكبر للحد األصغر.

وضوع تتطلب الضرورة املنطقية أن يكون املحمول أعّم من املوضوع. وأن يكون امل مالحظة:

 أخّص من املحمول.

هو الحد األكبر،  وبه املحمول: يمثل الحد األصغر وبه نعلم املقدمة الصغرى  و املوضوع:

 نعلم املقدمة الكبرى.

 

 

 الدرس السابع : موقف ابن مضاء القرطبي من القياس.

يستلهم ابن مضاء القرطبي موقفه من القياس من املذهب الظاهري الذي يتبعه.يقول      

وقي ضيف في مقدمة تحقيقه للكتاب:  "وال يكتفي ابن مضاء بطلب إلغاء العلل الثواني ش

بالقياس إذا ابن مضاء يأخذ  1والثوالث في النحو، بل يضيف إلى ذلك طلب إلغاء القياس " 

 
ُ
موجودة فعال في  عتمد فيه على نصوص من كالم العرب املسموع املطرد املؤيدة باالستعمال ا

القياس العقلي ، فهو يرفضه ألّن النحاة حسب زعمه لم  كل صور  ويرفض، واملطرداالستعمال 

يحملون الش يء على الش يء دون أن تكون بينهما ويتأولون النصوص و يتحروا الدقة فيه، فهم 

صلة جامعة. "والعرب أمة حكيمة ، فكيف تشبه شيئا بش يء، وتحكم عليه بحكمه، وعلة 

ع. وإذا فعل واحد من النحويين ذلك ُجّهل، ولم يقبل قوله، حكم األصل غير موجودة في الفر 

فلم ينسبون إلى العرب ما ُيجّهل به بعضهم بعضا . وذلك : أّنهم ال يقيسون الش يء على الش يء، 

ويحكمون عليه بحكمه، إال إذا كانت علة حكم األصل في الفرع، وكذلك فعلوا في تشبيه االسم 

                                                           
 .38ضيف. دار المعارف. القاهرة. ص:  ابن مضاء القرطبي. الرد على النحاة. تحقيق شوقي – 1
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ويبني ابن مضاء موقفه  2وأخواتها باألفعال املتعدّية في العمل"بالفعل في العمل، وتشبيههم إّن 

 من هذا النوع من القياس على مبدأين:

 املشابهة بين املقيس واملقيس عليه غير كاملة. -

 3انتفاء الصلة بين هذا القياس وكالم العرب واالستعمال.  -

ال فأشبُه قليال، وذلك أنهم "وأما تشبيه األسماء غير املنصرفة باألفعويعلل ذلك بقوله:    

يقولون إّن األسماء غير املنصرفة  تشبه األفعال في أنها فروع ، كما أن األفعال فروع  بعد 

حاربت القياس الكتب التي  أشهرأحد  (الرد على النحاة ) ه املوسوم بـ:كتاب. ويعتبر  األسماء"

حوية على أساس من املذهب النّ  وقد بنى فيه نقده للعلل والتعليل والعلل الثواني والثواث.

وقد الذي يتبعه. وهو املذهب الذي يدعو إلى التقّيد بظاهر النص ويتحاش ى التأويل  الظاهري 

. وكان محاكيا بذلك ظاهرية ابن حزم الظاهري  من الفقه منهجه النقدي ابن مضاء استوحى

التأويل وزخم العلل التي كتابه هذا محاولة منه لبناء نظرية للنحو العربي مبرأة من التعليل و 

والثوالث أي العلل القياسية  ،إلغاء العلل الثوانيب أثقلت كاهل النحو كما كان يعتقد. فبدأ

وهي العلل  األول،مكتفيا بالعلل  ،م استعماالوال تقوّ  ،تضبط نطقا والجدلية ألنها في نظره ال

غير العربي انتحاء سمت التعليمية بمصطلح الزجاجي. وهي العلل التي يستطيع من خاللها 

لم يكتب غير أّن محاولة ابن مضاء ومهما كانت دوافعها فقد قوبلت بالرفض ف . كالم العرب

 :لها النجاح لسببين

                                                           
 .134،135الرد على النحاةز ص:  -  2
العربــي فــي نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء وضــوء علــم اللغــة الحــديث. عــالم الكتــب. الطبعــة محمــد عيــد.  أصــول النحــو  – 3

 وما بعدها. 37.ص: 1989الرابعة.القاهرة : 
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بناؤه لكتابه على أساس الفقه الظاهري فطويت محاولته في النحو كما طويت محاولة أبي  - 1

  .داود وابن حزم في الفقه 

اللغوي واالستعمال اللغوي، وبين مفهوم اللغة كظاهرة اجتماعية  بين الوضععدم تفريقه - 2 

النحو العلمي والنحو  فوق األفراد وبين تحقيق اللغوي في الفعل الكالمي لألفراد، وبين

املتخصصون في امليدان  إاليفهمه  فالنحو العلمي يراد به النحو املتخصص الذي ال التعليمي،

في مسائل  اإلنصافذكر املسائل الخالفية كما هو حال كتاب يقوم على التعليل والجدل و  ألنه

ا النحو التعليمي وهو نحو مبسط يقدم للناشئة كمأّما  الخالف وأسرار العربية البن األنباري.

والشك أّن مغاالة نحاة .هو حال كتاب الجمل للزجاجي والتفاحة في النحو ألبي جعفر النحاس

نحوية وتخريج العلل كان من بين أهم أسباب هجومه على عصره وعصر االجترار في املسائل ال

القياس والتعليل النحويين، ويمكن أن نجمل أهم أراء ابن مضاء التي تضمنه كتابه الرد على 

 النحاة في النقاط التالية:

 1إلغاؤه للعلل الثواني والثوالث -3

 ...إبطال العامل ألن العامل هو املتكلم، فيرفع،  وينصب، ويجر،.. – 4

 أنكر قياس الشبه ) املضارع واالسم( – 5

 أنكر قياس الشبه في العمل. – 6

                                                           
ألردن: اعة األوىل. عمان روق. الطبدار الشحسن مخيس سعيد امللخ. نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني.    - 1

 201ص:    .2000
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ونورد نّصا البن مضاء، يوضح فيه سبب رفضه لقياس النحاة، يقول في كتابه الرد على      

النحاة: " والعرب أمة حكيمة، فكيف تشبه شيئا، وتحكم عليه بحكمه، وعلة حكم األصل غير 

فلَم ينسبون إلى   فعل واحد من الّنحويين ذلك ُجّهل، ولم يقبل قوله، موجودة في الفرع. وإذا

العرب ما ُيجّهل به بعضهم بعضا. وذلك : أنهم ال يقيسون الش يء على الش يء، ويحكمون عليه 

بحكمه، إال إذا كانت على علة حكم األصل موجودة في الفرع. وكذلك فعلوا في تشبيه االسم 

 2إّن وأخواتها باألفعال املتعدية في العمل" بالفعل في العمل، وتشبيههم

     

 

 الدرس الثامن: القياس عند اللغويين املحدثين.

للغويين املحدثين مواقف متباينة من القياس لدى النحاة القدامى، نعرضها على النحو    

 اآلتي:

 كمال بشر: -1

كمال بشر في القياس أن يكون قائما على مبدأ التوافق بين املقيس عليه واملقيس،  طيشتر     

وأن يكون للمقيس عليه وجود في االستعمال، ويعيب على النحاة القدامى مبالغتهم في 

" اتخذوا القياس املنطقي ،وقد استعمال القياس إذ وّسع دائرته، وفّرعوه، ثّم جعلوه مبدأ عاما

ا من طرائق التفكير في النحو.والقياس في حد ذاته مبدا مقبول مشروع في كل لهم منهجا وطريق

العلوم، شريطة أن يكون هناك توافق أو تماثل بين املقيس واملقيس عليه في السمات 

                                                           
 .311ص: 1979رة: دار االعتصام. الطبعة األوىل. القاهابن مضاء القرطيب. الرد على النحاة. قيق حممد إبراهيم البنا . - 2
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والصفات، وأن يكون املقيس عليه في اللغة بالذات له واقع ووجود يتمثل في االستعمال الحي 

لكن عندما يعتقد أن النحاة القدامى كانوا يفضلون القياس على ويذهب إلى أبعد ذ 1للكالم "

" ولكن علماء العربية بالغوا في تطبيق هذا املبدا وبالغوا في االلتزام  كالم العرب املسموع،

بأحكامه، حتى لقد كانوا يقبلون ما يجيزه القياس املنطقي وإن لم يرد به سماع. ويفضلون لغة 

قبيلة على لغة قبيلة أخرى ، على أساس من القياس ال على أساس الظواهر اللغوية التي تتمتع 

راد الخواص وتوافقها"باألفضلية، بسبب 
ّ
، ويرى كمال بشر أّن الّنحاة 2سعة االنتشار واط

بل  " ولم يقف بهم األمر عند هذا الحد،اشتطوا في استعمال القياس فتشعبوا به كل مذهب،

   1تجاوزوه إلى توسيع دائرة القياس وتشعيب مسائله..."

 محمد عيد: -2

. وبما اللغة ج الوصفي، ويرفض الجانب املعياري في يبدو أن محمد عيد متأثرا أيما تأثير باملنه   

كل ما يتلفظ به  فال ينبغ إخضاعراد املتكلمين بها، ــــنشاط لألفأّن اللغة ظاهرة اجتماعية و 

 ،ال النحاة ، والقياس عنده عمل يقوم به املتكلموالقواعد النحوية النظرية املتكلمون للقياس

 هو كل ما يستضمره   ومن ثم فاملقيس
ّ
 املتكلم من أنظمة الل

ّ
شاط غة بينما املقيس يجسده الن

،"إّن رفض اتخاذ القياس منهجا للبحث ليس رفضا اإلنجاز الشخص ي للكالم أوالفعلي 

تحكميا، بل رفضا يقوم على أسس علمية، ذلك أّن اتخاذ القاعدة أساسا ثم فرضها على 

                                                           
 140. ص: 1999العربية بين الوهم وسوء الفهم.دار غريب للطباعة والنشر.القاهرة: ةكمال بشر. اللغ – 1
 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. – 2
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ساسا على التحكم، إذ يبدأ من املفردات عمل يجافي الروح العلمية الصحيحة، ألنه يقوم أ

 2النهاية، إن صح هذا التعبير، والتحكم ال يتفق في طبيعته مع الروح العلمية"

 إبراهيم السمرائي: -3

في ينتقد السمرائي طريقة النحاة القدامى في تعاطيهم للقياس، فهي طريقة حسب نظره    

من ابن إسحاق  قلدوا  ااألوائل بدءحاة النّ  غريبة عن طبيعة النحو العربي، وأّن  تعتمد وسائل

فزادوا النحو العربي رهقا، بابتداعهم فكرة العامل، والتفنن في استعمال  ناملناطقة واملتكلمي

"إّن الباحثين املحدثين القياس املجافي لطبيعة اللغة التي تقوم أساسا على االستعمال العفوي 

للغوية واألقيسة األخرى البعيدة كل البعد  أرادوا أن يميزوا بين القياس القريب من الطبيعة ا

عن الحقيقة اللغوية، وكأنهم بذلك قبلوا بأن يكون القياس من أصول النحو تستنبط به 

في ذلك، وأّن قبولهم هذا جعلهم يفسرون  الخطأتستنبط به وأظنهم قد أخطأوا كل  األحكام،

لغوية،تفسيرا خاصا"    النحو العربي في مواجهة التحديات السمرائي تأثر  أوكل ظاهرة نحوية 

سيبويه باملنطق األرسطي.... يرى القياس غريبا عن طبيعة اللغة، ال يميز بين القياس اللغوي 

 1والنحوي.

 عباس حسن:

                                                           
 _ محمد عيد. أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث. عالم الكتب .الطبعة 2

 .99.   ص: 1989الرابعة .القاهرة:
 200ص:  .1968دار الصادق.بيروت: إبراهيم السمرائي .النحو العربي نقد وبناء. – 1
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حمل وهو عنده " محاكاة العرب في طرائقها اللغوية، و  من املحدثين الذين لم يرفضوا القياس،

 2وضبط الحروف وترتيب الكلمات  وما يتبع ذلك" تهاكالمنا على كالمهم في أصول املادة وتفريعا

 سعيد جاسم الزبيدي:

يرى بأن القياس نشأ نشاة طبيعية  فطرية مع النحو العربي، وال باس أن نعتمد على القياس   

س الذي استقام أصال من املطرد، القريب من طبيعة اللغة واالستعمال، ونترك غيره " والقيا

أصول النحو، والذي لم تستقر حدوده إال في مرحلة متأخرة جدا عن نشأة النحو، لم يكن 

 1قياس منطق وجدل، بل كان قياسا فطريا"

 تمام حسان:

يميز تمام حسان بين نوعين من القياس: القياس االستعمالي، والقياس النحوي، فاألّول هو    

عرب، وهذا الضرب من القياس ال يكون نحوا، بل هو تطبيق للنحو.أّما ما عرف بانتحاء كالم ال

الضرب الثاني، فهو النحو أو الجانب النظري،أي حمل غير املنقول على املنقول. وإذا كان 

القياس االستعمالي هو قياس األنماط ، فالقياس النحوي، هو قياس األحكام. واألول هو 

ن تمام:" القياس كاملجاز  اللغوي بحاجة إلى  عالقة تربط  حسا  2وسيلة الطفل الكتساب اللغة.

بين طرفيه  إما أن تكون عقلية، كما في املجاز املرسل أو تخييلية  كما في االستعارة.فالعالقة في 

                                                           
 .16عباس حسن.ص:1951والنحوية . القاهرة  األصول اللغوية – 2

 
 .14.ص:1997القياس يف النحو العريب نش  ه و طوره. – 1

 
 وما بعدها. 151.ص: 2000متام حسان. األصول.عامل الكتب.القاهرة:  – 2
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ما تكون  هي 
ّ
القياس العقلية  قد تكون مناسبة  العلة أو اطراد الحكم.  والعالقة التخييلية  إن

 3ملقيس عليه"الشبه بين املقيس وا

القياس "القياس فس رف النحاة كان إما من قبيل القياس االستعمالي، وإما من قبيل 

بيقا النحوي، واألّول هو انتحاء كالم العرب، وبهذا املعنى ال يكون القياس نحوا ،وإنما يكون تط

 للنحو، ))ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب.

املنقول على املنقول إذا كان في معناه((، و القياس التطبيقي  أما الثاني فهو ))حمل غير   

 1االستعمالي هو وسيلة كسب اللغة في الطفولة" 

" وإذا كان القياس األّول قياس األنماط فهذا القياس الثاني قياس األحكام، وإذا كان األّول هو 

    2 االنتحاء فإّن الثاني هو النحو"

 علي أبو املكارم:

ينطلق من فكرة تأثر النحو العربي األرسطي، ومن ثم فالقياس النحوي قياس شكلي،  وهذه     

الشكلّية في تحليل العالقة اإللحاقية  بين املقيس عليه واملقيس أدت بالنحويين إلى إهمال 

النصوص واالعتداد بها والتي تمثل السند األّول في عملية التقعيد." فإّن تحليل القياسات 

                                                           
 .155املرجع نفسه.ص:  – 3
تب.القدداهرة: غددةع عددامل الكالبال -اللغددة فقدده -األصددول دراسددة إبسددتيمولوجية للفكددر اللغددوي عنددد العددرب  النحددو متددام حسددان. – 1

 .151.ص:2000
 
  .154املرجع نفسه. ص:  – 2
 .132.ص:2005علي أبو املكارم.  قومي الفكر النحوي. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة: –3

 

 



49 
 

 حوية من حيث شكلها ينتهي بنا إلى تقرير ما يمكن أن يعد أصال من األصول النحوية، وهوالن

إهمال النصوص وعدم االعتداد بها مع أّنها السند الوحيد الذي يجب أن يبدأ منه التقنين، 

 3وأن تمتد منه القواعد"

 مهدي املخزومي:

" وبدال أن يكون القياس والتأويل أداتين لتفسير اللغة، كانا لديهم أداتين لصنع اللغة وخلق  

صورها، وإيجاد صور من التعبير لم يكن يعرفها أصحاب اللغة أنفسهم، حتى استحالت اللغة 

 أو كادت إلى مجموعة من القوانين التي أفرغتها أدواتهم العقلية في قوالب معينة ثابتة، ناسين

أّن اللغة وإن كانت أداة للفكر، ليست هي الفكر نفسه ،وليست أحكامها أحكامه، وناسين أّن 

 1اللغة تتطّور وتخضع لعوامل نفسية واجتماعية وبيئية"
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حوي:الدرس التاسع: 
ّ
عليل الن

ّ
 الت

ة والعلل: الشربة  التعليل لغة:
ّ
 ،املرضوالعلة وقيل الشرب بعد الشرب،  الثانية،  العل

ا منعه عن شغله األول   ثانيا
ا

 . 1وحدث يشغل صاحبه عن وجهه، كأن تلك العلة صارت شغال

 2 التعليل اصطالحا:

التعليل في مفهومه العام، تبيين سبب الش يء وعلته وتقرير ثبوت املؤثر لثبوت األثر. 

 والتعليل في النحو بيان علة اإلعراب أو البناء في األلفاظ داخل التركيب.

 نشأته ومراحل تطوره: تعريفه و 
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حوي بطابع االستمراية والتداخل. فما أنجز في     
ّ
لقد تمّيزت املراحل التي مّر بها التعليل الن

مراحل سابقة، قد يكون محاكيا، بل أحيانا يفوق قيمة ما أنجز في مراحل الحقة من 

حوي بمراحل أر 
ّ
عليل الن

ّ
 : 3بعمراحل النضج واالزدهار. ويمكن أن مر الت

حوي:  -ثانيا
ّ
 مراحل تطور التعليل الن

 والتكوين: النشأة األولى: رحلةامل -1

ترجع االنطالقة األولى لهذه املرحلة إلى املالحظات اإلجتهادية التي أبداها أبو األسود     

الدؤلي وبعض األعراب حول بعض التراكيب امللحونة املسموعة، التي خرجت عن سنن 

لة "مما يشير إلى
ّ
حوي نشأ إحساسا   العرب في كالمها.وهي مالحظات غير معل

ّ
 التعليل الن

ّ
أن

فنّيا،يرفض بعض األنماط التركيبية، قبل أن يصبح اصطالحا علمّيان يعلل ذلك 

. ولكن االنطالقة الفعلية ن وكما تذكر مصنفات تراجم النحويين واللغويين، 1الرفض"

 ه(، فهو أّول من استعمل القياس117-كانت على يد عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي)ت

ل
ّ
 وعل

سم تعليل ابن أبي إسحاق بالبساطة، فكان تعليال لغويا، فكانت اعتراضاته، م   
ّ
بنّية وقد ات

املطرد، فيصدر الحكم بناء على ما تتطلبه مواضع  على قواعد استقراها من كالم العرب

 الكلمات داخل التركيب من رفع أو نصب أو خفض.

                                                           
 .35المرجع نفسه. ص: –  3
 .36املرجع نفسه. ص:  -  1
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ل األّول ،   
ّ
كذلك يعود إليه الفضل في فتح باب التأويل  وكما كان ابن أبي إسحاق املعل

حوي.
ّ
خريج الن

ّ
فقد أجاز تكرار إياك في التحذير عوضا عن العطف في قول الفضل بن  والت

  2عبد الرحمن:

ر جالُب.
ّ
ر دّعاء وللش

ّ
ه         للش

ّ
 فإّياك إّياك املراء فإن

ع
ّ
 الت

ّ
ا ليل فيها كان اجتهادولعّل من أهّم خصائص التعليل في هذه املرحلة املتقدمة أن

كم شخصيا، مبنيا على ما اطرد من كالم العرب، وأحيانا كان يحمل على املعنى في تقرير الح

حوي.
ّ
 الن

 النمو واالرتقاء: الثانية: مرحلة رحلةامل -2

ه( 175تبدأ هذه املرحلة من  العمل الجّيد الذي قام الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت:   

 الثالث الهجري.  وتمتد إلى نهاية القرن 

ة والتعليل عند الخليل بن أحمد الفارهيدي: -أ   
ّ
 العل

تحدث الزبيدي عن الخليل وفضله في استنباط العلل النحوية" استنبط من علل       

حو ما لم يستنبطه أحد" 
ّ
 الن

 الخليل بن أحمد الفراهيدي، سئل عن العلل التي يفسر بها الظواهر 
ّ
 وقد  ذكر الزجاجي أن

 
ّ
: "عن العرب أخذتها، أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت -حوّية. فقيل لهالن

على سجيتها وطبيعتها، وعرفت مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن لم ُينقل ذلك 

                                                           
ام القاضي المفضل بن محمد بن مسعر بن محمد  .تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم.جامعة اإلم – 2
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عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة ملا عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي 

ا محكمة البناء، التمسته، وإن تكن هناك  علة له؛ فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا

عجيبة النظم واألقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق، أو بالبراهين 

عل .الواضحة، والحجج الالئحة 
ُ
فكلما وقف هذا الرجل في الدار على ش يء منها قال: إنما ف

نحت له، وخطرت بباله محتملة لذلك، هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، س

 فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار. 

وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة 

  1باملعلول فليأِت بها" لذلك، فإن سنح لغيري علة ملا عللته من النحو هو أليق مما ذكرته

ة والتعليل عند سيبويه: -بـ 
ّ
 2العل

 تضمن الكتاب لسيبويه نماذج كثيرة لظاهرة التعليل التي تخص هذه املرحلة. وقد اعتمد  

سيبويه في تعليالته على الربط بين النظام النحوي تصورا وأحكاما وبين نظام اللغة : 

 نصوصا وواقعا واستعماال. 

اعتمد تعليل سيبويه على االستقراء الناقص املبني على التناظر. وقد أفض ى به ذلك    

العمل إلى إقرار قاعدة أصل االختصاص. ومثال ذلك ما ذهب إليه من اختصاص الجزم 

باألفعال، واختصاص حروف الجّر باألسماء. كما سمح له أن يعلل الكثير من أحكام الجزم 

الفصل بين الجار واملجرور وال  ى قاعدة أصل االختصاص، فال يجّوز والجّر. واستنادا منه إل

                                                           
في علل الّنحو. تحقيق مازن المبارك.دار النفائس. الطبعة الثالثة. بيروت:  أبو القاسم الزجاجي. اإليضاح- 1
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الجازم واملجزوم، وذلك بعد ما عقد عالقة تناظرية بينهما. ففي املثالين اآلتيين،  اليجوز أن 

 تقول:

 لم سليم ينجح في البكالوريا.  -1 

  الحفِل.  -2
ُ
 عن تغّيب األستاذ

 يل فيعلى خاصّية التناظر ما أورده عن أستاذه الخل ومن بين املسائل التي بناها سيبويه    

ما جعل الخليل 
ّ
 –رحمه هللا –تفسير التناظر الحاصل بين املنادى املضاف والظرف،"فإن

  املفرد في الن
ّ
ي داء فاملنادى بمنزلة )قبل( و)بعد( وشبهه بهما مضافين، إذا كان مضافا،ألن

 )قبل وبعد( قد يكونان في
ّ
موضع نصب وجّر، ولفظهما مرفوع. فإذا  موضع نصب. كما أن

ا لحقها من التنوين، وطالت، صارت 
ّ
أضفتهما رددتهما إلى األصل، وكذلك نداء النكرة مل

ما كفنصب املضاف في قولنا:)يا عبد هللا( و )يا صاحبنا(، و) يا رجال(.   ،بمنزلة املضاف"

مع نصب الظرفين فيقولنا: نصبت النكرة املوصوفة، في قولنا: )يا طالبا ناجحا( تناظرا 

 فقد ) أنا بعدك(، و) هو قبلك( فتم نصبها جميعا لعلة لطول الكالم. 

ومن أمثلة التعليل التي بناه سيبويه على االطراد في كالم العرب وكثرة دورانه، ومراعاة  

لسياق الحال  على األلسنة في االستعمال اليومي،  تعليله حذف الفعل في قول 

ك 
َ
وا، لكثرته في كالمهم،واستغناء العرب:)أهل

ّ
ما حذفوا الفعل حين ثن

ّ
والليَل( بقوله:" وإن

 1بما يرون من الحال، وبما جرى من الذكر"

ة والتعليل عند املبرد: -جـ
ّ
 العل
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حاول املبرد تلميذ سيبويه ألن يؤسس لتعليل عقــــــلي يقوم على عنصر االنسجام بين      

حوّية، ومن بين تعليالته العقلية، مستويين : مستوى النظرية النح
ّ
وية ومستوى األحكام الن

 األفعال  تعليله إعراب الفعل املضارع، ففي باب إعراب األفعال املضارعة، يقول:"
ّ
اعلم أن

ما 
ّ
ما دخلها اإلعراب ملضارعتها األسماَء، ولوال ذلك لم يجب أن يعرب منها ش يء،.. وإن

ّ
إن

لت عليه زوائدة من الزوائد األربع، التي توجب الفعل غير ضارع األسماَء من األفعاِل، ما دخ

ماض، ولكنه يصلح لوقتين: ملا أنا فيه، وملا لم يقع،... وإنما قيل لها مضارعة، ألنها تقع 

 1موقع األسماء في املعنى.نقول: زيد يقوم، وزيد قائم، فيكون املعنى فيهما واحدا"

ه( الذي 182ومن بين النحاة الذين اشتهر بالتعليل في هذه املرحلة يونس بن حبيب)ت:  

ه كان له مذهب في القياس، ومحمد بن املستنير املعروف بقطرب)ت: 
ّ
ه( 206وصف بأن

ه( صاحب كتاب املقاييس. وبكر بن محمد 210واألخفش األوسط سعيد بن مسعدة)ت_ 

النحو(، و أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب في كتابه ه(صاحب كتاب )علل 249 -املازني )ت

و، ه( في كتبه: ) علل النحو، املختار في علل النح299 -)اختالف النحويين( وابن كيسان )ت

 البرهان،...(

  :مرحلة النمو واالرتقاء لدى نحاة سمات التعليل -

 بناؤه على االستقراء الناقص لكالم العرب: -أ 

                                                           
 .1.اجلزء الثاين.ص: 1994أبو العباس حممد بن يزيد املربد.  املقتضب  د:  حممدعبد اخلالق عضيمة . القاهرة:  - 1
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 فأثناء استقرائهم     
ّ
له، وجدوه أشباها ونظائر، فصنفوه في أبواب متفرقة ، ثم الحظوا أن

 2هناك عالقات تشابه وتناظر تخص مواقع  الكالم، في مختلف األبواب فجعلوها علال. 

ومن أهم قواعد التعليل الذي أفرزها االستقراء الناقص أصل التناظر، وأصل التوافق، 

 -يعني العرب –ك من جهة االستقراء لكالمها وأصل اقتضاء العمل والتأثير،" علمنا ذل

واملراعاة أللفاظها، فلما رأيناها تأتي بعد كّل عامل من هذه العوامل بنوع من اإلعراب 

ه املوجب لذلك الضرب من 
ّ
تلزمه وجها واحدا، وصورة ال تتغير مع ذلك العامل، علمنا أن

حويين في استخراج العلل
ّ
التي تجمع هذه األشياء قطعة  اإلعراب. وهذا من أكبر أصول الن

 1قطعة، وبابا بابا"

حو العربي: -بـ 
ّ
 اعتماد نحاة هذه املرحلة التعليل لبناء نظرية كلّية للن

وانطالقا من اعتقاد نحاة هذه املرحلة بأن العلة متأصلة في كالم العرب، فهذا املازني    

، حاول هؤالء النحاة  تفسير الكثير 2يقول عن العرب :" وكّل ما فعلوا، فله مذهب وحكمة"

من الظواهر الصوتية والصرفية والتركيبية التي سمعت عن العرب الفصحاء معتمدين في 

 تفسيرهم على االجتهاد في التخريج والتعليل. وكانت غايتهم الوصول بناء نظرية كلّية للنحو. 

 اعتماد التعليل كوسيلة تعليمية: -جـ 

                                                           
 .47نظرية التعليل يف النحو العريب.ص: – 2
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 حلة النضج واالزدهار:مر  املرحلة الثالثة: -3

ئة انطلقت هذه املرحلة في بداية القرن الرابع الهجري، وقد شهدت محاوالت عديدة وجري    

على نهج الدراسة والتنظير، وقد حاول العلماء فيها مراجعة الكتب النحوّية األصول 

واستقراء مادتها. وقد تعرض أصحاب هذه املحاوالت بالدراسة ملوضوعات هذه الكتب 

وأبوابها، ومسائلها، وأحكامها. وكان الغرض من هذه املحاوالت وضع أطر نظرية ومنهجية 

الغاية التأسيس لنظرية نحوية شاملة ومتكاملة. وفي هذا السياق نذكر أبرز املحالوالت 

 وأهمها:

ة والتعليل عند أبي بكر محمد بن السراج)ت -أ
ّ
 هـ(:   316-العل

حويين إلى مستويين: مستوى تطبيقي عملي، وهو الضرب يقسم ابن السراج اعتالل الن   

سان 
ّ
األول، يساعد في معرفة أساليب العرب وطرائقهم في التعبير، ويؤدي إلى اكتساب الل

العربي من حيث أنظمته الصوتية والصرفية والتركيبية. وعلل الضرب األّول من التعليل، 

له:" ضرب منها هو املؤدي إلى كالم علل مطردة، توصف بأّنها علل أول. وقد عبر عنه بقو 

أما املستوى الثاني من التعليل، فهو تعليل نظري ،  1العرب، كقولنا: كل فاعل مرفوع"

نتوصل به إلى معرفة نظام اللسان العربي وخصائصه الذاتية التي تمّيزه عن باقي األلسنة 

ة العلة، مثل أن البشرية األخرى، ويسميه ابن السراج علة العلة،" وضرب آخر يسمى عل

يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعا؟ واملفعول به منصوبا؟ ولم إذا تحركت الواو والياء، وكان 

ما 
ّ
ما قبلهما مفتوحا صار قلبتا ألفا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإن

                                                           
 .35. ص: 1ابن السراج . األصول. ج – 1
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 يستخرج منها حكمتها في األصول التي وضعتها، وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها

 2اللغات"

ة والتعليل عند  أبي القاسم عبد الرحمن  الزجاجي )ت -بـ 
ّ
 هـ(:337 -العل

، استنبط الزجاجي منهجا تعليليا من كتب النحاة السابقين، وقد قسمه إلى ثالثة أقسام   

 كل قسم سّماه باسم العلل التي يبحــــــث فيها:

غوي أو االكتسابي: -
ّ
عليل الل

ّ
 الت

عليمية انطالقا من قياس الكالم غير املسموع على يبحث هذا ا      
ّ
لتعليل في العلل الت

املسموع من كالم العرب،وقاعدته: ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب. فليس 

 الفاعل مرفوع 
ّ
كل ما تكلمت به العرب قد سمع عنها، وإنما قيس ما سمع على نظائره: أن

علل تعليمية بحتة" ومثال ذلك أنا ملا سمعنا:قام  واملفعول به منصوب. وعلل هذا النوع

زيد فهو قائم. وركب فهو راكب،عرفنا اسم الفاعل فقلنا: ذهب فهو ذاهب، وما أشبه 

مه"
ّ
عل

ُ
مناه كذلك، ون

ّ
،ألنا ُعل

ّ
 زيدا قائم، نصب زيد بإن

ّ
 1ذلك... ومنه: إن

حوي: -
ّ
 التعليل الن

     
ّ
حوية الشكلّية،  فهو تعليل قياس ي ، نظرّي ويبحث هذا النوع من التعليل عن العلل الن

بحت، الغاية منه الوصول إلى ضبط القواعد الكلّية التي يتألف منها نظام اللسان العربي 

في مستوياته الصوتية والصرفية والتركيبية. وتعرف علل هذا الضرب من التعليل بالعلل 

                                                           
 .35ابن السراج . األصول. ص:  – 2
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علة القياسّية، فأن يقال ملن قال: القياسية، التي تربط بين املقيس عليه واملقيس،" فأّما ال

( االسم؟ فالجواب في ذلك 
ّ
 زيدا قائم: ولم وجب أن تنصب )إن

ّ
، في قوله: إن

ّ
نصبت زيدا بإن

أن يقال:ألّنها وأخواتها ضارعت الفعل املتعدي إلى مفعول.فحملت عليه فأعملت إعماله، 

شبه بالفاعل لفظا، فهي ملا ضارعته، فاملنصوب بها مشبه باملفعول لفظا، واملرفوع بها م

 1تشبه من األفعال ما قّدم مفعوله على فاعله، نحو: ضرب أخاك محمُد"

  التعليل الجدلي:

 بعد هذا  
ّ
يعني التعليل  –" وأّما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب إن

شابهت هذه الحروف األفعال؟ وبأي األفعال  مثل أن يقال فمن أي جهة -القياس ي

هتموها؟ أباملاضية، أم املستقبلة، أم الحادثة في الحال،أم املتراخية، أم املنقضية بال شب

ّدم مفعوله على فاعله، نحو 
ُ
مهلة؟ وحين شبهتموها باألفعال ألي ش يء عدلتم بها إلى ما ق

ضرب زيدا عمرو،وهال شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله ألنه هو األصل وذاك فرع 

تكم إلى إلحاقها بالفروع دون األصول، أي قياس اطرد لكم في ذلك؟ ثان؟ فأي علة دع

وحين شبهتموها بما قدم مفعوله على فاعله هال أجزتم تقديم فاعليها على مفعوليها كما 

أجزتم ذلك في املشبه به في قولكم ضرب أخاك محمد وضرب محمد أخاك؟ وهال حين 

 امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه ولم ترجعوا عنه فت
ّ
جيزوه في بعض املواضع في قولكم إن
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 أمامك بكرا. وما أشبه ذلك؟ وهال حين مثلتم عملها بعمل الفعل املتعدي 
ّ
خلفك زيدا، وإن

 2إلى مفعول واحد نحو ضرب زيدا عمرو"

عليل عند أبي سعيد الحسن  -ج
ّ
ة والت

ّ
 هـ (:368 -)تالسيرافيالعل

من العلماء األوائل الذين أرخوا للعلة   يعتبر بحق السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه   

حوي.حيث عرض في كتابه ملنهج سيبويه التعليلي، وللعلل التي اعتمدها في 
ّ
والتعليل الن

استنباط األحكام النحوية. ولم يكتف بمنهج سيبويه، بل اعتمد على  منهجه التعليلي فيما 

حوية، وهو منهج اكتسبه بفضل
ّ
تأثره بثقافة عصره وعلومها  تناوله للكثير من املسائل الن

عليل على مجموعة من األدوات 
ّ
خاصة علم الكالم والفلسفة. ويقوم منهج السيرافي في الت

املنهجية والقواعد واألصول التي عثر عليها في كتاب سيبويه. ثم يقوم بعرضها بأسلوب 

عية عقلي ينطلق من مقدمات النحوية الكلية وصوال إلى تعليل أحكام املسائل الفر 

والجزئية، ومثال ذلك تعليله  للجمع غير املنصرف،حيث بناه على إحدى قواعد سيبويه 

 الواحد األّول، ومن ثّم لم يصرفوا من الجمع ما جاء 
ّ
 الواحد أشّد تمكنا من الجمع؛ألن

ّ
)أن

على مثال ليس يكون للواحد نحو )) مساجد(( و)) مفاتيح((  ويعلل صحة حكم هذه 

 
ّ
 الجمع ضربان: ضرب له نظير من الواحد، وجمع ال نظير له من الواحد؛ القاعدة بقوله: إن

فالجمع الذي ال نظير له من الواحد ، هو املساجد ونحوها. والجمع الذي له نظير من 

الواحد، نحو كالب وفلوس، ونظيرهما من الواحد كتاب وسدوس . والجمع إذا كان له نظير 

الذي ال نظير له من الواحد، قد اجتمع فيه معنيان من الواحد ال يعتّد به ثقال. فالجمع 

 يمنعان الصرف:
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ه جمع.  -
ّ
 ال نظير له من الواحد. –أن

التعليل: ألن نفس الجمع ال يمنع شبه الواحد من اللفظ، فإذا رأيناه جمعا ورأيناه مخالفا 

ه جمع آخر، كأنه جمع مرتين.منع ا
ّ
لصرف للواحد، ومخالفة الواحد هو معنى ثان. صار كأن

 1لذلك 

ة والتعليل عند أبي الحسن علي بن عيس ى  -د
ّ
 2هـ(:384 -)ت الرمانيالعل

ي في أّول من مزج النحو باملنطق، وهو معتزلّي املذهب ومن املتكلمين.  ومنهج الرمان      

ل التعليل يقوم على إثارة السؤال حول األغراض البحثية لألبواب النحوية، ثّم يحدد مسائ

ن األبواب، ثم يبحث عن العلل وصفا موضحا معانيها ووظائفها، ما التزامه إيراد ماأمكن م

 أنواعها

 علة عنده نوعان:ال

ع القياسية: و هي علة استحقاق. يكون الحكم فيها مستحقا ومطردا في النظائر فاطراد الرف

ا وعالمة الحكم إّم   في االسم لداعي اإلسناد والنصب بداعي الفضلة والجر بداعي اإلضافة،

أن تكون أصلية، فتوصف بكونها ضرورية. وذلك في نحو  الضّمة كعالمة رفع 

توصف العلة القياسية بالوضعية إذا كانت عالمة الحكم فيها فرعية في حاالت الفاعل.و 

 تقدير العالمات . وهي على استحقاق.
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ه أّول لألوّ 
ّ
ل، العلة الحكمّية:  ويسميها الرماني بعلة االختصاص،فحكمة رفع الفاعل ألن

املضاف فهو أحق بالحركة القوّية التي ترى بضم الشفتين من غير صوت، بينما ُيخّص 

 بالحركة الثقيلة ألنه واحد واملفعوالت كثيرة

ة والتعليل عند -هـ
ّ
 1هـ(:392 -)ت بن جنيأبي الفتح عثمان  العل

 ساهم ابن جني في وضع أسس نظرية تعتمد في التعليل ىىى ى

 العلل نوعان:

 العلة املوجبة: 

حوية الثابتة بالسماع املطرد عن العرب. كرفع الف    
ّ
اعل وهي العلة املوجبة لألحكام الن

ونصب املفعول وجر املضاف إليه ، وهي علل مستنبطة لألحكام باإليجاب ال بالسبق 

 الوجودي على املعلول. 

 العلة املجّوزة: 

أكثر، ويسميها ابن جني  وهذا النوع من العلل يسمح بالتخيير بين حكميين نحويين أو      

سببا ألّنها هي التي فتجّوز وجها دون نفي لغيره. " ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد 

املعرفة التي يتم بها الكالم، وتلك النكرة هي املعرفة في املعنى، فتكون حينئذ مخيرا في 

د رجال جعلك النكرة إن شئت حاال، وإن شئت بدال،فتقول على هذا النحو))مررت بزي

    2صالحا((، على الحال"

                                                           
 .65،66_ المرجع السابق.ص:  1
 .96،142،165،ص:1ابن جو. اخلصائص ج – 2
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ّ
 إطالقها مدعاة إلى والعلة عند ابن جني ليست مطلقة بل مقيدة وصفا أو تخصيصا، ألن

ومن ثم يرى وجوب تقييد علة الفاعلية، نحو رفع الفاعل حقيقة كقولنا نجح القدح فيها،

 1محمد.أو محال نحو : جاء من احترمه.أو تقديران نحو: يشرفني أنني تلميذك. 

ّنهم ويرجع ابن جني اختالف النحاة في تعليل املسألة الواحدة إلى عدم تقييد العلة،كما أ  

 املطردة في كالم العرب، غير املطردة منها أيضا. اختلفوا في تعليل الظواهر النحوية

ه كان يتواجد في زمانه منهجين: 
ّ
 ومن خالل تتبعنا للتعليل عند ابن جني يتبّين لنا أن

ل املنهج األّول: يستنبط األصول من املسائل والجزئيات، ويعرف بمنهج الفقهاء. التعلي -

 عند الفقهاء فيعتمد النصوص ووجه املصلحة.

ف الثاني: يقوم على بناء الكليات ثم تعمم تطبيقا على املسائل والجزئيات ، ويعر  املنهج

 بمنهج املتكلمين. التعليل عند علماء الكالم فيعتمد أسلوب البرهنة العقلية.

حاة  يعتمد منهج االستنباط ، حيث تستنبط       
ّ
 منهج التعليل عند الن

ّ
ويرى ابن جني أن

حوية ع
ّ
ن طريق استقراء كالم العرب املطرد في مختلف سياقاته األحكام والعلل الن

وتراكيبه. فالتعليل النحوي في اعتقاد ابن جني، غيره عند املتكلمين، وال يشبه تعليل 

ص ومقاصد ووجه 
ّ
 األّول ينهج نهج البرهنة العقلّية، بينما الثاني يعتمد الن

ّ
الفقهاء.ألن

عليل النحوي وصف ال
ّ
 2علل واألحكام وتفسيره. املصلحة، بينما يتغي الت

ة والتعليل عند عبد القاهر  -ز
ّ
 ه(:471 -)تالجرجانيالعل

                                                                                                                                                                                     

 
 .67تعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني.صنظرية ال – 1

 .67نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني.ص – 2
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حوي، مما حدا بالجرجاني إل
ّ
ى شهد عصر الجرجاني تضخما في العلل ومبالغة في التعليل الن

اقتراح خطة لبناء نظرية نحوية يعاد في ضوئها تنظيم النحو العربي من خال تقسيمه إلى 

 مستويات ثالثة:

 املحل،و املستوى األّول: ويهتم بتقرير املبادئ واألحكام العامة دون بحث في مسائل التقدير  -

 نحو رفع املبتدأ والفاعل ونصب املفعول، وجر املضاف إليه....

تدأ املستوى الثاني: الغاية منه توسيع املبادئ واألحكام العامة ،لتشمل معرفة صور املب -

 اب مواضع الجمل والتوابع، دون بحث في العلل.وأنواع الخبر وأحكامهما، وإعر 

حوية، أي البحث في أغراض واضع اللغة، 
ّ
املستوى الثالث: يبحث في ما رواء القاعدة الن

 وعلى وجه الحكمة في األوضاع، وتقرير مقاييسها املطردة عليها مع ذكر عللها. 

به املستوى األّول بكتا وقد أفرد الجرجاني لكل مستوى من املستويات الثالثة كتابا، فخّص 

في  ملغنيا) العوامل املائة( واملستوى الثاني بكتابه ) املقتصد في شرح اإليضاح( بينما أفرد ) 

 شرح اإليضاح( للمستوى الثالث.

كما حاول الجرجاني تقنين التعليل النحوي والتقليل منه من خالل وضعه تحديده  

 عنى، وتحديد أنواع العلل: ملفهومين يضبط بهما منازل اللفظ ومواقع امل

حوي: لكي يكون التركيب صحيحا يشترط فيه موافقته لوجه من الوجوه  -أ
ّ
الصواب الن

 الصحيحة نحويا.

حوي األكثر مالءمة للسياق الكالمي. -بـ 
ّ
 الصواب السياقي: يحدد الوجه الن



65 
 

 ويتفرع الكالم العربي انطاقا من هذين املفهومين إلى أربعة أقسام:  

صواب نحوا وسياقا:  ويمثل أعلى درجات الكالم، فيشمل كالم هللا تعالى وحديث ال -1

الرسول صلى هللا عليه وسلم، وشعر العرب الفصيح. ويحتوي هذا القسم علل الحذف 

 والتقديم والتأخير وغيرها.

ن الصواب نحوا ال سياقا: نحو قولك:  )ال عفاك هللا( في موقع الدعاء فهنا التباس بي -2

ت عاء بالشر والخير. وتزيل االلتباس بقولك: )ال. عفا ك هللا( ،ونحو قولك أيضا )حضر الد

 غدا(

الصواب سياقا ال نحوا: كقولك : ) يكاد ينقض ي العمر( فهذا الكالم مقبوال سياقا  -3

 الفعل ال يدخل على الفعل حسب نظام الجملة العربية، والصواب أن 
ّ
مرفوضا نحويا ألن

 ينقض ي. تقول: يكاد العمر 

ال و الخطأ نحوا وسياقا: وهو املرفوض لفظا وتركيبا ومعنى. ال تجيزه قوانين لغة العرب  -4

 تفهمه عقولها.

 عالقة وجوه الصحة النحوية بعضها ببعض مبنّية على النيابة، أي  
ّ
ويرى الجرجاني أن

الجزاء النيابة عن األصل العام ملعنى سياقي مخصوص. واألصل العام ال يعلل. ففي باب 

تنوب أسماء الشرط ملعنى سياقي مخصوص عن )إن الشرطية( التي تمثل األصل العام في 

 باب الجزاء. 
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حوي) ت 
ّ
 1هـ(:490 -العلة والتعليل النحوي عند الدينوري املعروف بالجليس الن

 واشتهر بكتابه في العلة والتعليل ) ثمار الصناعة في علم العربية(

 بها النحويون نوعين: وقد جعل العلة التي يعتل

رد على كالم العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم. -
ّ
 علة  تط

 تظهر حكمتهم في أصول كالمهم، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم.  علة -

والنوع األّول الشائعة لدى النحويين وهي متشعبة ومتنوعة وقد حصرها في ثالث وعشرين 

 علة:

، علة استثقال ، علة فرق، علة توكيد ، علة علة سماع، علة تشبيه، علة استغناء

تعويض، علة نظير، علة نقيض،علة حمل على املعنى، علة مشاكلة، علة معادلة، علة 

مجاورة، علة وجوب، علة تغليب، علة اختصار، علة تخفيف، علة  داللة حال، علة أصل، 

 ة قدحا في قوتها،علة تحليل، علة إشعار، علة تضاد، علة أولى. وعّد ظاهرة انعكاس العل

فانعكاس العلة تحقيق الفرق بين الفاعل  واملفعول، وذلك برفع الفاعل ونصب واملفعول، 

وقد يتحقق العكس لو نصب الفاعل ورفع املفعول، من علل رفع الفاعل ونصب املفعول، 

 وهذا ما يعرف بالعلة املنعكسة. 

ة والتعليل عند أبي البركات كمال الدين  -و
ّ
 2 ه(:577-)ت نباري ابن األ العل

                                                           
_ الفيروزبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقوب.البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو اللغــة. تــح: محمــد المصــري. دار ســعد الــدين  1

 .123ص: 2000. دمشق:1للطباعة والنشر.ط
 .74،75نظرية التعليل في النحو العربي.ص:_  2
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يمكن أن نبين خصائص منهج التعليل عند ابن األنباري من خالل ماورد في كتابيه)) ملع    

األدلة(( و)) أسرار العربية(( حيث تضمن األّول اإلطار النظري ملنهجه في التعليل، ينما جاء 

هم  على النحو الثاني تطبيقا لألّول مبينا العلل أو الحكم التي جعلت العرب ينطقون لغت

 ، وتتلخص هذه الخصائص فيما يأتي:1املعلوم من الظواهر اإلعرابية

صاغ ابن األنباري منهجه في التعليل وفق منهج أصول الفقه، وسّم العلم الذي اشتغل  -

 فيه بأصول النحو قياسا على أصول الفقه.

حوية عنده تشبه العلل الحسّية، وبالتالي -
ّ
قنعا مة قوّية ودليال  تصلح لتكون حج العلل الن

حوي.
ّ
 في تعليل صحة الحكم الن

حوية تعلل ما نطقت به  -
ّ
 العلل الن

ّ
قدم حال وجيها ملشكلة العلل املنعكسة، وذلك أن

 العرب من وجوه الكالم، ال من خالل ما يمكن أن تنطق به افتراضا.

حاد العلة سبيال  -
ّ
حاد الحكم إلحاقه القياس النحوي بالقياس الفقهي خالل جعله ات

ّ
 .الت

حوية وناتج عنها خالف مذهب املتكلمين -
ّ
حوي تابع للعلة الن

ّ
 الحكم الن

 بها، بنى األحكام النحوية على األسباب والعلل، والكحم عنده ناتج عن العلة وكأنها ال حق -

 وليس عنده دليال على العلة على مذهب املتكلمين.وعّد ذلك من أسرار اللغة العربية.

 العلل األساس في تبيين اختالف النحاة وتفضيله لرأي دون غيره.  _ اتخذ من

 صورة من صور التعليل عند ابن األنباري:

                                                           
عـة عبد الرحمن بن محمد بن عبـد   األنباري.أسـرار العربيـة.تحقيق محمـد حسـين شـمس الـدين.دار الكتـب العلميـة. الطب– 1

 11.ص:1997األولى. بيروت:



68 
 

تمّيز )أسرار العربية( بكثرة التعليل، ولعل أبرز ما ميزه اعتماده على الفنقلة، مكثرا من     

في لغة أهل سؤال التعليل: لم؟ ونورد مثاال لتوضيح ذلك ،ففي باب ))ما(( يعلل عملها 

الحجاز وإبطاله عند بني تميم بما يلي: " إن قال قائل: لَم عملت ))ما(( في لغة أهل الحجاز، 

 )) ما(( أشبهت ))ليس(( ووجه الش
ّ
به بينهما من فرفعت االسم،ونصبت الخبر؟ قيل: ألن

 
ّ
 )ما(وجهين: أحدهما أن

ّ
)ليس( تنفي الحال،والوجه الثاني أن

ّ
 )ما( تنفي الحال،كما أن

 )ليس( تدخل على املبتدأ والخبر؛ ويقوي هذه املشابهة 
ّ
تدخل على املبتدأ والخبر، كما أن

عملها فترفع االسم )ليس( فوجب أن تعمل  بينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر 

  وهي لغة في القرآن.قال تعالى: ،وتنصب الخبر،
ا
...،فإن قيل: لَم لم تعمل  1ما هذا بشرا

ما يعمل إذا كان مختّصا باالسم كحرف الجر، أو  على لغة
ّ
 الحرف إن

ّ
بني تميم؟قيل: ألن

بالفعل كحرف الجزم، وإذا كان يدخل على االسم والفعل لم يعمل كحرف العطف، 

ك تقول: )) ما زيد قائم، وما يقوم زيد(( فتدخل 
ّ
و))ما(( تدخل على االسم والفعل أال ترى أن

، وجب أن تكون غير عاملة. فإن قيل: فلم دخلت الباء في  عليهما؛ فلما كانت غير مختصة

دخلت توكيدا للنفي،والثاني أن 
ُ
ها أ

ّ
خبرها نحو: ))ما زيد بقائم((؟ قيل: لوجهين، أحدهما أن

 زيدا لقائم(( فأدخلت الباء في خبرها لتكون بإزاء الالم في خبر 
ّ
يقّدر أّنها جواب ملن قال:)إن

"
ّ
     2إن

حوي ع
ّ
  1هـ(:616-ند أبي البقاء عبد بن الحسين العكبري)تالتعليل الن

                                                           
 .31سورة يوسف،اآلية: – 1
 .90،91أسرار العربية. ص:  – 2
 .76،77نظرية التعليل. ص: – 1
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لم يخرج العكبري عن حدود التعليل التي رسمها قبله ابن األنباري، فكان يقيس بقياس 

 الفقهاء ال قياس املتكلمين، 

 لم يختلف في منهجه التعليلي العام عن منهج ابن الوراق في كتابه علل النحو للمسائل -

 النحوية،

ن بالجمع بي -من خالل كتابه اللباب في علل البناء و اإلعراب –اتسم منهجه في التعليل  -

املفاهيم النحوية النظرية، ووجوها تطبيقاتها، ومثال ذلك مفهومه لدوران العلة مع 

رد حكمها في جميع املواضع وإن لم تكن موجودة 
ّ
معلولها، فإذا ثبت حكمها في موضع اط

 طردا للباب  

 مرحلة املراجعة واالستقرار: رحلة الرابعة:امل -4

ة والتعليل عند  -أ
ّ
 هـ(:654-)تالشلوبينالعل

رفض الشلوبين تداول املصطلحات النحوية املستوحاة من املنطق في التعليل والقياس   

النحويين، فعلق على النحاة الذين يخلطون بين املفاهيم النحوية واملفاهيم املنطقية في 

 التأنيث إنما ينبغي أن في تحليالتهم وت
ّ
خريجاته البعيدة عن روح النحو العربي بقوله: " أن

 التأنيث ينبغي أن يكون مختصا باألسماء، وهذا ال 
ّ
األشخاص دون األجناس، ليبنى عليه أن

، غير أن 1يحتاج حتى يرتكب ألجله هذا املرتكب البعيد املحوج إلى معرفة الجنس املنطقي"

لح يرى معارضة الشلوبين استعمال املصطلحات  واملفاهيم حسن خميس سعيد  امل

املنطقية من قبل النحاة معارضة شكلية، فهو أيضا ال يتواني في استعمال مصطلحات 

                                                           
بعة أبو علي عمر بن محمد الشلوبين.شرح المقدمة الجزولية الكبير. تحقيق تركي بن ميمـون العتيبـي. مكتبـة الرشـد.الط - 1

 .84المرجع نفسه.ص: – .315.ص:1993األولى.الرياض:
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وقد  2املناطقة مثل العارض، والجوهر، داللة االلتزام، داللة التضمين، داللة االستدعاء.

عليل  في شرحه املطول مل
ّ
قدمة الجزولي.  ومن العلل التي ذكرها في اعتمد الشلوبين على الت

شرحه، علة االختصاص، فاختصاص اللفظ بأصله عنده ال يعلل كاختصاص الفعل 

املضارع بأحرف املضارعة الزائدة في أوله، وكذلك اختصاص االسم بالجر.أّما العلة 

لعلة الالزمة فتعلل، فالفاعل مرفوع وتعليل رفعه اطراد اإلسناد في كل فاعل. فتوجد ا

ويكثر الشلوبين من إيراد أراء النحويين في املسالة النحوية والواحدة،  .3حيث يوجد املعلول 

  4ويرد معلال بما يراه صوابا.

ة والتعليل عند -بـ
ّ
 هـ(:761األنصاري )ت:  ابن هشام العل

 يقوم منهج التعليل عند ابن هشام على دعامتين:  

 جمع العلل ومناقشتها.  -

 نها أو رفضها.الترجيح بي -

ه يجوز حذف منفي )ملا( 
ّ
، ومن أمثلة التعليل عنده، ما ذكره بخصوص لم وملا، حيث يرى أن

 ويورد قول الشاعر كدليل:

ه
َ
ا     فناديت القبور فلم يجْبن

ّ
 ومل

ا
 فجئت  قبورهم بدأ

أي وملا أكن بدا قبل ذلك ، أي سيدا ، وال يجوز ))وصلت إلى بغداد ولم(( تريد ولم 

َعَل( وملا لنفي ) قد فعل(، كما يرى أن ملا 
َ
أدخلها،...وعلة هذه األحكام كلها أن لم لنفي )ف

                                                           
 .83_ نظرية التعليل. ص: 2
 .84.ص:السابقاملرجع  - 3

 وما بعدها. 351ينظر يف ابب اإلعراب .شرح املقدمة.ص: _  4
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تختص باملاض ي، نحو: ملا جاءني أكرمته.  ويقال: حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول حرف 

عم ابن السرج وتبعه الفارس ي وتبعهما ابن جني  وتبهعم جماعة  أنها وجوب لوجوب، وز 

ظرف  بمعنى حين ، وقال ابن مالك: بمعنى إذ، وهو حسن  ألنها مختصة باملاض ي وباإلضافة 

 1إلى الجملة. 

  2ويستند ابن هشام في تعليله النحوي إلى تقسيمه النحو إلى مستويين:

كر تجنب التعليل قدر اإلمكان ن بحيث يعتمد فقط على ذنحو املتعلمين : في هذا املستوى ي 

 األحكام والقواعد النحوية املطعمة باألمثلة والشواهد. قطر الندى

مستوى الباحثين ممن يمتلكون معرفة نحوية جيدة ويعتمد في هذا املستوى على التعليل  -

في كتبه )) أوضح أثناء استعراض األحكام النحوية ومناقشتها شرحا وترجيحا ورفضا. ذلك 

  املسالك(( مغني اللبيب، وشرح اللمحة البدرية((

ة والتعليل عند جالل الدين السيوطي  -جـ  
ّ
 هـ(:911 -)تالسيوطيالعل

حاول السيوطي أن يؤسس ملنهج نحوّي يقوم على فلسفة تجمع بين مختلف أراء أعالم   

كن وابن األنباري، وغيرهم. ويمالنحو العربي السابقين، كالزجاجي وابن جني، وابن السراج 

 تبيين سمات  هذه املحاولة في النقاط اآلتية:

                                                           
 رية.اجلزء األول.كتبددة العصددابددن هشددام األنصدداري. مغددو اللبيددب عددن كتددب األعاريددب.  قيددق حممددد حمددي الدددين عبددد احلميددد. امل– 1

 . 309. ص: 1995بريوت: 
 .86نظرية التعليل. ص: – 2
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الجمع بين منهج النحاة و علماء الكالم واملنطق، بالرغم من مهاجمة النحاة الذين  -

يشتغلون بمصطلحات املناطقة. وتخللت دراساته الكثير من مصطلحات املناطقة نحو: 

 ض، االستدالل..الثابت، الطارئ، العارض، نقض العر 

مناصرته التعليل واحتفاؤه ببسط العلل املختلفة، مع ذكر الترجيح، وأحيانا دون ترجيح،  -

وأحيانا أخرى مع تعليقه عليها بالرفض: ذكر في ناصب املستثنى سبعة أراء من غير أن يرجح 

يان الذي منها رأيا. وذكر لرافع الفعل املضارع سبعة أراء ويرفضها جميعا مؤيدا رأي أبي ح

  1ال يرى طائال من ذكر هذه الخالفات.

  2سمات التعليل في املرحلة الرابعة:

ن املبالغة في التعليل والتخريجات لألحكام النحوية، حيث انتهى النحو إلى نحاة القر -  

السابع وقد استوى على سوقه، واكتملت النظرية النحوية، ولم يعد في مقدورهم اإلضافة 

من تراث نحوي وعلمي.فلم يجدوا بدا إال التوجه إلى توسيع دائرة ملا وصل غليهم 

لتي ااالختالفات التعليلية. وكثر التأليف في العلل و املنظومات النحوية، وظهرت املصنفات 

 تتعرض بالشرح املطول ملؤلفات السابقين.

 

 
                                                           

. 8199ألوىل. بدريوت: اة الطبعدة _ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي. مهع اهلوامع  يف شدرح مجدع اجلوامدع .دار املكتبدة العلميد 1
 .186،186اجلزء الثاين.ص: 
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حوية: أنواعها ومسالكها.
ّ
ة الن

ّ
 الدرس العاشر: العل

 مقدمة:
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ال       
ّ
 العلة النحوية كانت مالزمة  و ،ولد النحو العربي معل

ّ
يرى األستاذ مازن املبارك أن

السبب أو الحكمة في اختيار ويقصد بالعلة  1لنشوء النحو العربي ولجميع مراح تطوره.

قد اقترنت العلة بالنحو و  وجها من وجوه التعبير في كالمها.تفسر العرب صيغة معينة، أو 

 منذ بداياته األولى لنشأته.ومن ثّم يصعب الفصل بينهما.فهي قوامه، بل سّر وجوده. العربي 

حوية: -أّوال
ّ
 أنواع العلل الن

 العلة علتان: 

 علة تظهر حكمتهم، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم. -أ 

 ها: ، وتنساق إلى قانون لغتهم.وهي أربعة وعشرون قسما، من علة مطردة على كالم العرب -بـ 

 كقول العرب امرأة  ثدياء ولم يسمع عن العرب قولهم:  رجل أثدى. فال علة علة سماع: -1

 لذلك إال السماع.

تها علة تشبيه: وذلك إعراب الفعل املضارع ملشابهته لألسماء وبناء بعض األسماء ملشابه -2

 الحروف.

 ناء: كاستغناء عن ماض ي يدع.علة استغ -3

 علة استثقال: ك حذف العرب لواو )وعد يوعد( لالستثقال لوقوعها بين الياء والكسرة. -4

علة فرق: فالعرب ترفع الفاعل وتنصب املفعول وتفتح نون نون الجمع ، وتكسر نون  -5

 التثنية.

                                                           
 .6ص:  7419ريوت: بالثة. مازن املبارك. النحو العرب: العلة النحوية نش هتا و طورها. دار الفكر  الطبعة الث - 1
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ما  إلن لم يفعل (( علة توكيد : مثل توكيد الفعل املضارع بالنونين: الثقيلة والخفيفة. -6

 من الصاغرين((
ا
 أو ليكونا

ّ
 آمره ليسجنن

 وذلك مثل تعويض يا النداء بامليم في ))اللُهّم((علة تعويض:  -7

، لم لى الجرومثال علة النظير كسر أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حمال ع علة نظير:  -8

 يفِز املترشح.

(، ال رجل في الدار.  - 9
ّ
إن في  علة نقيض: نصب االسم النكرة ب )ال(  النافية حمال على )إن

 الدار رجال.

)  فمن جاءه موعظة (  حيث جاء فعل ☹نحو قوله تعالى علة حمل على املعنى:  – 10

 الفاعل موعظة مذكرا جمال على الوعظ. 

 ومثال ذلك:  تصريف ما ال ينصرف، نحو قوله تعالى:) سالسال وأغالال(  علة مشاكلة: -11

 حيف جاءت لفظة سالسل )مفاعل( متصرفة مشاكلة مع )أغالال( املتصرفة.

 علة وجوب: كتعليل النحويين لرفع الفاعل ونصب املفعول وغير ذلك. -12

 علة تغليب: )واركعي مع الراكعين( -13

 ي قوله: لم يك.علة اختصار كالترخيم ف -14

 علة التخفيف: اإلدغام ومن يرغب إدغام النون الساكنة مع الياء. -15

 علة أصل : يؤكرم، استحوذ، تصريف ماالينصرف.-16

 علة أولى: كتعليل النحويين أن الفاعل أولى بالتقديم رتبة من املفعول. – 17
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  1مسالك العلة. -ثانيا

  تعريفها:

الطريقة والسبيل.أّما في االصطالح النحوي، فيقصد املسالك لغة جمع مسلك، أي 

حوّية الطرق التي تدل عليها،فتوفر العلة كركن من أركان القياس، 
ّ
بمسالك العلة الن

باعتبارها جامعا بين املقيس علية  واملقيس. قد ال يكفي، بل يجب أن يتوفر دليل يؤكد 

حو اآلتي:وجودها. وقد ذكر السيوطي في كتابه االقتراح ثماني علل
ّ
 . نذكرها على الن

 اإلجماع :  -أ

حاة على علة تقدير وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم      
ّ
 ، كإجماع الن

عذر
ّ
 .الحركات في االسم املنقوص واملقصور لالستثقال والت

  النص : -بـ

وذلك كقول عمارة بن عقيل " حين قيل له: ما تريد  وهو أن ينصَّ العربي على العلة     

قال أريد سابٌق  -بترك التنوين في سابق ونصب النهار -بقراءتك )) وال الليُل سابق النهاَر(( 

 1النهاَر، فقيل له هال قلته؟ فقال : لو قلته لكان أوزن.، أي أثقل.على النفس"

 2 اإليماء : -ثالثا

 في مجلس ابن أبي اسحاق: نحو قول الفرزدق  وهو اإلشارة إلى العلة بخفاء 

                                                           
 .110ملع األدلة ص: - 1

 
 دها.وما بع 113عبد احلكيم عطية. دار البريوين. الطبعة ص: . االقرتاح يف أصول النحو.   قيق  1

 املصدر السابق. الصفحة نفسها. – 2
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 وعينان قال هللا كونا فكانتا     فعالن باأللباب ما تفعل الخمر

فقال له: ما عليك لوقلت: فعولين؟ أي خبر لكان. فقال الفرزدق: لو شئت لسبحت، 

 هللا
ّ
 ونهض.فلم يعرف أحد من املجلس ما أراد. وإنما أراد أن يقول لو نصبت ،القتض ى أن

تدأ خلقهما وأمرهما بأن يفعال ذلك. بينما كان هنا تامة و)فعالن( نعت لـ)عينان( وخبر ملب

 محذوف.

 السبر و التقسيم : -د 

بر لغة  االختبار    في مسألة نحوية أثناء  املحتملةأن نأخذ بجميع الوجوه )األقسام(هو الّسِ

كالم العرب ونبطل ما عداه.. نقوم بسبرها.فنثبت الوجه الذي ورد به في ، ثم عملية القياس

 
ّ
ومثال ذلك: الالم التي ال تفيد التوكيد إذا وقعت في خبر لكّن. وتفيده إذا وقعت في جواب إن

  1التفاقهما فيه.

  املناسبة : -هـ

علة أن يحمل الفرع على األصل بال ي قياس العلة، وتعرف باإلخالة أيضا أي الظن. وهيوه    

ق عليها الحكم في
ّ
 د.كرفع ما لم يسم فاعله حمال على الفاعل بعلة اإلسنا .األصل التي عل

 إلغاء الفارق: -و

وذلك بتبيين أن الفرع لم يختلف مع  األصل إال في أمور ال تبطل اشتراكهما في الحكم.    

 2نحو: قياس الظرف على املجرور، فهما يتفقان دائما إال فيما ال يرتبط بالحكم. 

                                                           
  .  80. ص: السابقاملصدر  - 1
  .83. ص: نفسهصدر امل - 2



78 
 

 الشبه : -ز

ق عليها الحكم في األصل   
ّ
 وهو أن يحمل الفرع على األصل بنوع من الشبه غير العلة التي عل

 . وقياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.

 الطرد :  -حـ

ا وجود الحكم بوجود العلة، والعكس هو انتفاء الحكم بانتفائه يقصد بمصطلح الطرد،    

الذي يوجد معه الحكم، وتفقد اإلخالة في  قياس الطرد : " وهوويعرفه ابن األنباري  

 1العلة"

 الدرس الحادي عشر: استصحاب الحال.       

 

 :التعريف االستصحاب

 
ً
 .، وكّل ش يء الءم شيئا فقد استصحبه  يعني املقارنة واملقاربة واملالزمة – لغة

 1 ."دعاه إلى الّصحبة والزمهفي  القاموس:" استصحبه:  رحمه هللا وقال الفيروز آبادي

 .فيكون معنى االستصحاب هو املالزمة وعدم املفارقة واملالءمة

 االستصحاب اصطالحا:  

                                                                                                                                                                                     

 
 
 .910الفريوزاابدي. القاموس احمليط.  مادة  الصادعص:  -  1
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فظ على ما يستحقه "  يعرفه ابن األنباري في كتابه اإلغراب في جدل اإلعراب:
ّ
هو إبقاء حال الل

ما كان  ؤهار الحكم، وبقااستمر  هو أي  2 "عند عدم الّدليل على الّنقل عن األصل في األصل،

عليه في األصل." وهو من األدلة املعتبرة، كاستصحاب حال األصل في األسماء،وهو اإلعراب، 

 3حتى يوجد دليل البناء، وحال األصل في األفعال وهو البناء، حتى يوجد دليل اإلعراب"

ه يعني:  مصطلح استصحاب الحال  أّن  هذه العبارة نفهم من كما  
ّ
ز العدول أو ترك ال يجو أن

 .األحكام النحوية  التي ثبتت باألدلة اإلجمالّية، حّتى يِرد الّدليل الّناقل عن ذلك األصل

 .فإذا قام الّدليل على ترك األصل وجب االنقياد للّدليل، وال يجوز حينئذ االستمساك باألصل

 إذا انعدم
ّ
ة؛ فال يجوز التمّسك به إال

ّ
، الّدليل من القرآن لذلك كان االستصحاب أضعف األدل

 .، أو اإلجماع، أو القياس الّصحيحالفصيح  أو السّنة، أو كالم العرب

ونورد أمثلة تبين حاالت من  1 من الّسماِع أو القياس فال عبرة به. فإذا تعارض مع دليِل    

 االستصحاب:

 .وهو اإلعراب استصحاب األصل في األسماء -1

بالّدليل، فإذا قام الّدليل وجب ترك  منه اإلتيانمبنية طلب كلمة  أّن  بناء رأى فمن 

ُمعربة بالحركات املقّدرة، وال  (عصا، ورحى) :فاألسماء املقصورة نحو .االستصحاب حينئذ

                                                           
 .46اإلغراب يف جدل اإلعراب.ص:  – 2

 .1057فيض طي االقرتاح. ص:فيض االنشراح من   - 3
 . 142.صاألنبا ري. البن .ُلمع األدّلة  - 1
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ه مستمِسٌك باألصل، وتقدير الحركات مع االستمساك 
ّ
ب من قال بإعرابها بالّدليل؛ ألن

َ
يطال

 .باألصل أولى من الخروج عن األصل

 :ألسماء الّصرفأصل في ا -2

    تحت العلل املذكورة في باب املمنوع من الّصرفوقد يرد غير ذلك من حاالت ، فيندرج       

حفظ وال ُيقاس عليه، يُ  والشاذ ومتى جاء في كالم العرب ما خرج عن هذا األصل قيل بشذوذه،

 كما وردت في القرآن الكريم. على قول كثير من الّنحاة (أشياء) كلمة نحو :

  :البناء استصحاب حال األفعال -3 

ألّن البناء  .حّتى يكون هناك دليل على اإلعراب أّن فعَل األمر مبنّي؛ البناء يذهب البصريون إلى

ذين قالوا بإعرابه إعراَب الفعل املضارع ،هو األصل في األفعال
ّ
 1.الفيض .خالفا للكوفّيين ال

 .تركيبهاإفرادها ال  وهو استصحاب حال الكلمات-4

ْن  ) فاألصل في
َ
 .كطوِلب بالّدليل على ذل (أن و  ال ) هو إفرادها، ومن اّدعى تركيبها من ( ل

  ) واألصل في
ً
وِلب بالّدليل أيضا ( أن و  إذا )هو اإلفراد، ومن زعم تركيبها من (إذا

ُ
 .ط

 .استصحاب الحدث في األفعال -5

سهيل رحمه هللا قال ابن مالك      
ّ
 تدّل ال (وأخواتها ( كان )) من قال: إّن  ":(53-52) " في " الت

 الّداللة على الحدث "  على الحدث فهو مردود بأّن األصل في كّل فعل

                                                           
 ..1063-1062فيض االنشراح.ص:  – 1
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رحمهم هللا، حيث قالوا:  يرّد بذلك على ابن ِجّني، وابن َبرهان، والجرجاني رحمه هللا وهو

ما تدّل على الّزمان فحسب، وال تدّل على الح ( كان إّن 
ّ
 رحمه دث، وقد رّد عليهم ابن مالكإن

 .من عشرة أوجه هللا

 :استصحاب مواطن اإلجماع  6- 

 .االمتناعّية مرفوع على االبتداء  لوال على أّن االسم بعد البصريون والكوفيون   فقد أجمع

 : نحوفي  ثّم اختلفوا في الّضمير الواقع بعدها،

اهر املرفوعفقال الكوفّيون: هو في محّل رفع كذلك، أل  .لوالك
ّ
ه حّل محّل االسم الظ

ّ
 .ن

وا .وغيرهم أبوا ذلك، فقالوا بجّره  .حرف جّر   لوال وعدُّ

ذي قام هذا الّضمير مقامه مرفوع، فوجب أن 
ّ
اهر ال

ّ
فأجاب الكوفّيون: أجمعنا على أّن الظ

يكون كذلك في الّضمير بالقياس عليه واالستصحاب. ]نقله الّسيوطّي في " االقتراح " عن 

 .القاسم بن أحمد األندلس ّي في  شرح املفّصل

من األدلة املعتبرة، واملقصود منه " إبقاء حال اللفظ استصحاب الحال  يعتبر ابن األنباري     

ما كان 
ّ
على ما يستحقه في األصل عند عدم دليل النقل عن األصل، كقولك: في فعل األمر : إن

ما يعرب منها :لشبه االسم، وال دليل يدل على وجود مبنيا ألّن األصل في األفعال البناء، وإّن 

استصحاب حال األصل في األسماء اإلعراب.  71الشبه فكان باقيا على األصل في البناء"

واستصحاب األصل في األفعال البناء. حتى يوجد في األسماء ما يوجب البناء، ويوجد في األفعال 

                                                           
 .141لمع األدلة في أصول النحو.ص: -1
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سماء هو شبه الحرف أو ما تضمن معنى الحرف وما يوجب البناء في األ    82ما يوجب اإلعراب.

فشبه الحرف في نحو الذي( وتضمن معنى الحرف )كيف(. وما يوجب اإلعراب في األفعال هو 

مضارعة االسم في: )يذهب( واستصحاب الحال في االسم املتمكن، هو األصل في األسماء 

سم لم يشبه الحرف ولم اإلعراب،وإنما يبنى منها ما تضمن معنى الحرف أو شابهه، وهذا اال 

يتضمن معناه، فبقي على األصل وهو اإلعراب. وكذلك الفعل، فاستصحاب الحال فيه أن 

تقول األصل في األفعال البناء وهذا الفعل لم يشيه األسماء فبقي على أصله في البناء. وهو 

 ة.أضعف األدل

 

حو العربي.
ّ
 الدرس الثاني عشر: األصلّية والفرعّية في الن

 تعريف مصطلحي األصل والفرع: -

من أُصل، يأُصل أصالة، ويقال أصل الش يء أسفله وأساسه، األصل لغة مفرد أصول،        

ويعني أيضا الثبوت والرسوخ.  وعرذفه الشريف الجرجاني: ما يفتقر إليه، وما يبتنى عليه غيره، 

أّما   1نفسه وُيبنى عليه غيره.حكمه با في االصطالح فاألصل: ما يثبت وال يفتقر هو إلى غيره.أّم 

لفظ الفرع فجمعه فروع، من فرع يفرع فرعا، إذا عال  فيدل على أعلى الش يء، و وفرع الشجرة 

أغصانها. والعالقة بين األصل والفرع باملعنى اللغوي عالقة إتمام ،ألّن أصل الش يء أسفله، 

 وفرعه أعاله وجزء منه ال يستغني عنه ويفتقر إليه.

                                                           
  المصدر نفسه. الصفحة نفسها. -2
. 2004علــي بــن محمــد الشــريف الجرجــاني. معجــم التعريفــات.تحقيق محمــد الصــديق المنشــاوي. دار الفضــيلة.القاهرة:  – 1
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 :والفرع في النحو العربياألصل  -

يراد باألصل في الدرس النحوي العربي ما يستحقه الش يء بذاته، ويعني أيضا القاعدة ،       

 2والقدم واألول، واألكثر الغالب، والفرع بخالفه.

 أصل الكثرة: -1

ونعني بأصل الكثرة أّن علماء النحو العربي، استنبطوا القواعد النحوية من مختلف        

 اللهجات العربية وفق معيار الكثرة، ومعيار الكثرة له صورتان: 

  :الكثرة املطلقة  -أ

رادا مستمرا يكاد يكون تاّما ال      
ّ
ردة اط

ّ
أفرزت عملية استقراء كالم العربي ظواهر لغوية مط

راد رفع املبتدأ والخبر والفاعل ونائبه ونصب املفعول به ، وجر  تقطعه قلة
ّ
أو شذوذ، كاط

كّل ذلك دفع علماء النحو إلى صياغة قواعدهم على هذا املبدأ أي مبدأ الكثرة،  1املضاف إليه.

وال يجوز بأية حال من األحوال الخروج عنها، حتى ال يفسد نظام اللغة العربية، كما دفعتهم 

الظواهر املطردة  في اللسان العربي إلى تقييد القياس على كالم العرب املطرد  مالحظة هذه

وذلك فيما اتصل باألحكام الّنحوية من رفع ونصب وجّر. وهو منهج علمي سليم حيث استطاع 

 بفضله علماؤنا األوائل ضبط النظام القواعدي للسان العربي وعصموه من كل شائبة تشوبه.

                                                           

عة ع. الطبحسن سعيد خميس الملخ.نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين. دار الشروق للنشر والتوزي  -2
 .74،75ص: .2000األولى. عمان، األردن: 
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يدل مصطلح الكثرة النسبية على كثرة االستعمال غير املطردة للظاهرة  : الكثرة النسبية -بـ

الّنحوّية، كتقديم املفعول به، وتقديم الظروف، وتأخير الفاعل وحذف املبتدأ أو الخبر، 

وحذف ياء املتكلم عند اإلضافة  لكثرة االستعمال، وحذف حرف القسم الجار تخفيفا،" ومن 

، وذلك أنه أراد حرف الجر، وإياه نوى، فجاز حيث كثر في كالمهم، العرب من يقول: هللِا ألفعلنَّ 

وهذه الحاالت التي ذكرناه وإن كانت فروعا ألصول أخرى ))  2وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه"

 3اإلفادة وأمن اللبس((، لم تخرج عن األصل. 

 أصل االستحقاق: -2

االسم يستحق اإلعراب،  ويفهم من أصل االستحقاق ما تستحقه الكلمة بنفسها نحو ، 

والفعل يستحق البناء واملضاف إليه يستحق الجر. وهذا األصل أكثر األصول حضورا وثبوتا 

 ووضحا،وقد حصنه النحاة بقولهم: األصل ال يعلل. واصل االستحقاق أنواع ثالثة:

 : أصل العمل -أ

ي فروع على األفعال األصل في العمل الفعل، أما بقية العوامل في األسماء والحروف فه     

محمولة عليها.ويرى النحاة وجوب تقديم العامل على املعمول ما لم يمنع مانع،حمال على 

الفعل ،ألّن الفعل مقدم على معموله وهو الفاعل. ومن أمثلة تعليل النحاة فرعية األسماء 

وفاعال  والحروف في العمل فرعية إّن حيث اعتبر معها كل من املبتدأ والخبر مفعول مقدما

                                                           
ثـة سيبويه أبو بشر عمـرو بـن عثمـان بـن قن بـر. الكتـاب.تحقيق عبـد السـالم محمـد  هارون.مكتبـة الخـانجي. الطبعـة الثال – 2

 .498. الجزء الثالث.ص:1992القاهرة:
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مؤخرا ألّن األصل تقديم املرفوع. ويرى حسن خميس امللخ "أّن أصل العمل من األسباب التي 

 1قادت النحاة إلى نظرية العامل حتى تطلبوا لكل أثر إعرابي مؤثرا "

 :أصل اإلعراب -بـ

اإلعراب أصل في األسماء فرع في األفعال على مذهب البصريين، ورأى بعض الكوفيين أن 

ب كذلك أصل في املضارع، قال الزجاجي:" فكل اسم رأيته معربا فهو على أصله، ال سؤال اإلعرا

فيه، وكل اسم رأيته مبنيا فهو خارج عن أصله، لعلة لحقته فأزالته عن أصله،فسبيلك أن 

تسأل عن تلك العلة  حتى تعرفها، وكل فعل رأيته معربا فقد خرج عن أصله لعلة لحقته، 

وبنى النحاة على أصلية اإلعراب في األسماء، أّن  2تلك العلة حتى تعرفها"فسبيلك أن تسأل عن 

األصل في األسماء الصرف. كما بنوا على أصلية اإلعراب في األسماء أّن اإلعراب بالحركات 

 الثالث )الضمة  والفتحة، والكسرة( أصل واإلعراب بالحروف وحركات النيابة فرع.

 :أصل البناء -جـ

ء لألفعال، وأصل البناء فيها السكون، خالف الحركة التي يحصل بموجبها  األصل في البنا

اإلعراب. وقد اختالف كل من البصريين والكوفيين في بناء فعل األمر وإعرابه، فالبصريون 

يبنونه لعدم مشابهته االسم فيبقى على أصل بنائه استصحابا، والكوفيون يعربونه ألنه 

 مقتطع من فعل مضارع مجزوم.

 أصل التجرد من العالمة: -3

                                                           
 .82المرجع السابق.ص: – 1
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يكاد النحاة يجمعون على أّن األصول ال تحتاج إلى عالمات، بينما تفتقر الفروع إليها. والعالمة   

زيادة واألصل ال زيادة فيه، والعالمة تخصيص، والعام أصل للخاص، والعالمة تجعل اللفظ 

 1مركبا والبسيط أصل للمركب، والعالمة أمر طارئ والطارئ فرع األصل األّول.

 :والتأنيثالتذكير  -أ 

املذكر أصل واملؤنث فرع عليه،يثول ابن الخشابك" التذكير ال يحتاج إلى عالمة، إذ كان هو     

، ينفي أحمد ياقوت 2األصل، واألصول مستغنية باألوضاع األول عن العالمات الطارئة للفرق" 

دة لهما في األصلية عن املذكر ويرى أّن كال من التذكي والتأنيث اصل، لعدم وجود قاعدة مطر 

  1اللغات، ووجود كلمات في العربية تؤنث وتذكر.

 :التنكير والتعريف -بـ 

التنكير أصل والتعريف فرع عليه، واألصول ال تحتاج إلى عالمات ، بينما تفتقر الفروع إليها. 

يقول ابن يعيش:" التعريف فرع على التنكير؛ ألّن أصل األسماء أن تكون نكرات، ولذلك كانت 

  2ة ذات عالمة وافتقار على وضع لنقله عن األصل"املعرف

 :املفرد واملثى والجمع -جـ 

املفرد أصل للمثنى والجمع،فهو ال يحتاج إلى عالمة خطية ،ويفتقر إليها املثنى والجمع. فاأللف 

أو الياء والنون تلحقان باملفرد في حال انعدام اإلضافة )داللة على املثنى(، ونلصق الواو أو 
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باملفرد ونتبعهما بالنون في حال انعدام اإلضافة، والجمع املزيد باأللف والتاء، نضيف الياء 

 ألفا وتاء إلى املفرد )داللة على الجمع(.

 :اإليجاب والنفي -د

 اإليجاب أصل والنفي والنهي و االستفهام وغيرها فروع عليه.

 أصل القاعدة: -4

مقياسا للصحة النحوية، ومثال ذلك : قاعدة مفهوم أصل القاعدة مفهوم معياري، إذ يعتبرا 

رفع املبتدأ والخبر، ورفع الفاعل ونائبه، وتقدم الفاعل على املفعول، وتقدم االسم املوصول 

على صلته، وحرف الجر على مجروره واملضاف على املضاف إليه. لكن يمكن الخروج عن 

.والقيود التي وضعت للخروج عن القاعدة  بقيود خاّصة ترد الخروج إليه، أي: )أصل القاعدة(

أصل القاعدة تتيح استعماالت متنوعة ومختلفة داخل دائرة هذا األصل مما يحافظ على 

النظام القواعدي للسان العربي. كما علل النحاة أصل القاعدة بجملة من العلل تثبيتا له 

ء، كل اسم مضاف وتدعيما. وأصل القاعدة في املنادى النصب، يقول سيبويه:" اعلم أّن الندا

وهناك من النحاة من نقد بعض العلل  1فيه فهو نصب على إضمار الفعل املتروك إظهاره"

املحصنة ألصل القاعدة، فقد ذكر الرض ي األستراباض ّي في شرحع على الكافية قوله:"" وما 

أحسن ما قال:إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، وذلك ألّن الغرض من الكالم 

 2املخاطب،... وكذا تقولك كوكب انقّض الساعة، قال تعالى:)) وجوه يومئذ ناضرة(( " إفادة
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 :أصل الباب -أ

بعد أن جمع النحاة املادة املسموعة عن العرب، أخضعوها للمالحظة واالستقراء، ثّم      

صنفوها على هيئة أبواب، وجعلوا لكل باب أصال وفروعا للعناصر املصنفة داخله صنفوها، 

ومفهوم الباب يستند إلى العمل النحوي، حيث الحظ النحاة أّن هناك مجموعات من العناصر 

كل واحدة منها عمال خاّصا ،فجعلوا كل مجموعة في باب مستقا، نحو: باب رفع اللغوية تعمل 

املبتدأ والخبر، باب رفع الفاعل، باب نصب املفعول، باب النداء، وباب نصب املضارع، وباب 

ب الجزاء، وباب كان وأخواتها، وباب إّن وأخواتها...فإّن أصل باب إّن وأخواتها، وكان أصل با

 إن الشرطية أصل باب الجزاء.كان وأخواتها، و 

 :األصل التاريخي -جـ

يتضمن لفظ األصل والفرع داللة تاريخية ، وهو كون األصل سابقا في الوجود للفرع، وهذا ما  

نعنيه باألصل التاريخي، فقد رأى الخليل أّن أصل ))لن(( ))ال أْن(( حذفت الهمزة تخفيفا 

 لفظ الجاللة )) اللهم(( حيث رأى البصريون أّن  وحذفت األلف التقاء الساكنين، وقيل في نداء

ه ال يجتمع العوض واملعوض. وهذا 
ّ
امليم فيها عوض حرف نداء محذوف.وفسروا ذلك بأن

مه األصل لم يهتم به النحاة القدامى ألّن هّمهم األّول هو التقعيد للسان العربي، وتحديد نظا

 الخاص به.

  1:أصل الوضع-بـ 
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 للفظ املفيد أو التركيب الصحيح، وهو قسمان. يقصد به  الوضع األصل

ويتمثل في أصل وضع االسم، وأصل وضع الفعل وأصل وضع 2أصل وضع اللفظ املفيد: -أ

الحرف.  وما يكتسبه االسم والفعل من املعنى يسمى أصل الوضع اللغوي. وتّم ضبط أصل ضع 

غة)البنية الصرفية( . الفعل واالسم بأصلين: أصل االشتقاق)الجذر الصرفي(، وأصل الصي

فأصل وضع الفعل واالسم أن يكونا على ثالثة أحرف فأكثر، وقدر النحاة في ما جاء من 

األسماء على حرفين حرفا ثالثا محذوفا نحوك أب ، وأخ.أّما الحرف فأصل الوضع  فيه أن 

فين يكون على حرف هجاء واحد، نحو كالم الجر وبائه وكافه، واو العطف وفائه ،أو على حر 

نحو ما النافية. وقد يخرج الحرف من حيث املعنى من أصل وضعه ويدخل في دائرة التوسع أو 

وعلي عليه دين،  -علي على الجبل، أي استعلى الجبل حقيقة،أو  -املجاز وذلك في نحو قولك:  

 أي قهره الدين على سبيل املجاز ال الحقيقة. وأصل وضع على االستعالء حقيقة ال مجازا.

ويرتبط بالجملة وما تعلق بها، حيث وضع النحاة صورة أصل وضع التركيب الصحيح: بـ_ 

مجردة للجملة )التركيب( وأصل الوضع فيها أن تتركب من عنصرين هماك املسند واملسند 

إليه.وما زاد عن هذين العنصرين سمي فضلةغير أساس ي في أصل الوضع املجرد. و الحرف 

فالحرف ال يسند وال يسند إليه، واالسناد يكون بين االسم واالسم ال ينتظم منهما كالم، 

 واالسم أو الفعل واالسم.

التقدير في تصّور النحاة يعني الحذف على نية اإلبقاء، وعالمات اإلعراب ال  :1أصل التقدير -5

تظهر على املبنيات، وقد تعذر ظهورها على األسماء املقصورة واملنقوصة فقدرت، وأّول النحاة 

الجملة التي لها محل من اإلعراب بمفرد قدروه أصال مستحقا لإلعراب، وقعت موقعه، وقدر 

                                                           
 وما بعدها. 115المرجع السابق ص: – 1
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حرف العلة املحذوف في الفعل املضارع املعتل اآلخر املجزوم، نحو : ال تنه عن خلق وتأتي 

 مثله.وقدر النحاة في املنادى املنصوب فعال محذوفا تقديره أدعو أو أنادي.

 

 

حو العربي.الدرس الثالث عشر: ال
ّ
 عوامل اللفظّية واملعنوّية في الن

 الحديث عن العوامل بنوعيها، يستدعي الحديث عن مقدمات نظرية العامل :    
ّ
 إن

 الكلمة والعالمة: -أ

 الكلمة: تكون اسما أوفعال أو حرفا. -

 الكلمة: تكون معربة أو مبنية . -

 1أو سكون.العالمات األصول:  تكون ضمة،  أو فتحة،  أو كسرة،  -

 أركان العمل النحوي وعناصره: -بـ 

العامل : وهو الذي يتحكم في عالمة اإلعراب ، أو ما عمل في غيره من رفع ونصب وجر.  

كالفعل ، حرف الجر، حرف الجزم ، أداة النصب ، أداة الشرط وقد عّرفه الشريف 

 2من اإلعراب"الجرجاني بقوله: " العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص 

                                                           
 .146نظرية العلي في النحو العربي.ص: – 1
 .122التعريفات. الشريف الجرجاني. ص: – 2
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ر فيها العامل ، والتي عليها عالمة اإلعراب ، وهي مو  
ّ
ضع املعمول : وهو الكلمة التي أث

اإلعراب. ويمكن توضيح عمل العامل وتأثيره في املعمول بمثال  الجملة االسمية )زيد 

 منطلق(  من خالل الجدول التالي:

 

 

 

 م2 1م العامل

Ø قائم زيد 

 
ّ
 قائم زيدا إن

 قائما زيد كان

  

فالعامل في املبتدأ في الخانة األولى معنوي محذوف وهو (االبتداء( بينما العامل الثاني 

 ( في الخانة الثانية و)كان( في 
ّ
والثالث الذي يقابل العامل املحذوف في الخانة األولى هو )إن

 1الخانة الثالثة. 

 به ، كأن تكون  -موضع اإلعراب  -املوقع : أي بيان وظيفة الكلمة 
ا

 ، مفعوال
ا

 ، فاعال
ا
: مبتدأ

 
ا
  .مجرورة

العالمة :  وهي الحركة على املعمول أو ما ينوب عنها. "وقد تكون ظاهرة ملحوظة أو خفّية  

                                                           
. الجــــــزء 2007عبـــــد الــــــرحمن الحــــــاج صـــــالح .  بحــــــوث ودراســــــات فـــــي اللســــــانيات العربيــــــة. مـــــوفم للنشــــــر الجزائــــــر: – 1

 .88الثاني.ص:



92 
 

 . مقدرة. وكذلك علينا مراعاة املحل اإلعرابي لألسماء املبنية

نصب  ألقاب اإلعراب  من رفع، و  والحديث عن العالمة اإلعرابية يستدعي أيضا ذكر 

 . ضم، وفتح، وسكون، و كسر وجزم، وجر . وكذلك ألقاب البناء من

 األسماء وال تجر األفعال. و يرفع كل من االسم والفعل وينصبان. ال تجزم -

ة من مصطلحات النحو،  وهي  العوامَل  نإ  أن الرفع والنصب والخفض في اللغة العربيَّ

والجزم ال يكون إال بعامل لفظي، وبعامل معنوي، كالقول: إن الفاعل مرفوع بالفعل، 

 .1والخبر مرفوع باملبتدأ، واملبتدأ مرفوع باالبتداء

ْحويون على أن العوامل هي الفاعلة في الرفع والجر والنصب والجزم    
َّ
ا إذا ، أنهوَيستدلُّ الن

والعوامل النحوية مئة  .ب املنسوب إليها، وإذا ُوِجدت ُوجد اإلعرابزالت زال اإلعرا

 عامل،وهي على ضربين:

 الضرب األّول: عوامل معنوية: وهي عامالن.

 االبتداء:  وهو عامل معنوي يعمل الرفع للمبتدأ. -1

 املضارعة:   وهو عامل في الفعل لحلوله محل االسم، نحو : محمد يدرس. -2 

. وهي قسمان:الضرب الثاني: 
ا
 عوامل لفظية: وتشتمل على ثمانية وتسعين عامال

( -أ
ا
 العوامل السماعية: )أحد وتسعون عامال

 (.العوامل القياسية : )سبعة عوامل -ب

                                                           
 .5ص: .2007. الرايض:1فهمي النجار.خالصة عوامل النحو املائة. مكتبة فهد الوطنية.   – 1

http://www.alukah.net/library/0/52967
http://www.alukah.net/library/0/52967
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 :العوامل السماعية : وهي ثالثة عشر نوعا -أّوال

ا -النوع األّول 
ا
 :حروف الجّر: تحجّر االسم، وهي سبعة عشر حرف

 :ولها عشرة معان    :الباء -1

 باملنزل. - 
ُ
 لإللصاق، نحو:  مررت

 لالستعانة، نحو: حفرت باملعول.  -  

م نفسك بالتسرع.  -
ُ
 للتعليل، نحو: ظلمت

 البيت بأثاثه. -
ُ
 للمصاحبة، نحو: اشتريت

 للتعدية، نحو: ذهب هللا بنورك، لتركك الصالة. -

ك سيارة بقطعة أرض.  -
ُ
 للمقابلة أو التعريض، نحو: بعت

َسم -
َ
 ، نحو: باهلل ألخرجنك من املتاهة. للق

 لالستعطاف ، نحو: ارحم بالرجل. -

 للظرفية، نحو زيد بالدار. -

 يعنيك.للزيادة، نحو: وال تلق بلسانك فيما ال  -

 :ولها خمسة معان   :الالم -2

 .لالختصاص، نحو: الحمد هلل -

 للزيادة،  نحو:هو عون لك.  -

http://www.alukah.net/sharia/0/40621
http://www.alukah.net/sharia/0/40621
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 للتعليل، نحو: اتصلت بك ألعتذر. -

ر األجل. -
َّ
َسم، نحو: هلل ال يؤخ

َ
 للق

بة، نحو: لزم الكسل للفقر. -
َ
 للمعاق

 :ولها أربعة معان   :ِمْن   -3 

 من  -
ُ
 .مكة إلى املدينةالبتداء الغاية، نحو: سرت

 من الدراهم -
ُ
 .للتبعيض، نحو: أخذت

بِيين، نحو: )فاجتنبوا الرجَس من األوثان( -
َّ
 .للت

 للزيادة، نحو: )يغفر لكم من ذنوبكم( -

 :ولها أربعة معان    إلى، -4 

 من مكة إلى املدينة -
ُ
 .النتهاء الغاية في املكان، نحو: ِسرت

 .الهم إلى أموالكم(للمصاحبة، نحو: )وال تأكلوا أمو  -

 .ما بعدها داخل فيما قبلها، نحو: )فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى املرافق( -

 فيما قبلها، نحو: )ثم أتموا الصيام إلى الليل -
ا
 (ال يكون ما بعدها داخال

 :ولها خمس معان   حتى، -  5

 البارحة حتى الصباح -
ُ
ْمت

َ
 .النتهاء الغاية في الزمان، نحو: ن

 البلد حتى السوق وفي امل -
ُ
 كان، نحو: ِسرت
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 للمصاحبة، نحو: قرأت ِوردي حتى الدعاء  -

 حتى رأَسها  -
َ
 السمكة

ُ
 ما بعدها داخل في حكم ما قبلها، نحو: أكلت

، نحو: نمت البارحة حتى الصباح.  -  
ا
 وقد ال يكون داخال

 .ولها ثالث معان    على، - 6

 لالستعالء، نحو: زيد على السطح. -

 عليه. -
ُ
 بمعنى الباء، نحو: مررت

 بمعنى في، نحو: إن كنتم على سفر،... -

 للُبعد واملجاوزة ، نحو: رميت السهم عن القوس. عن، – 7

 :ولها معنيان  في، -8 

ة، نحو: )املال في املحفظة -  .(للظرفيَّ

كم في جذوع النخل -
َّ
 .لالستعالء، نحو:  ألصلبن

 :ولها معنيان :الكاف - 9

 .يه، نحو: أنت كأبيك في الغضبللتشب -

 زائدة، نحو: ليس كمثله ش يء. -

 :ولهما معنيان ُمذ و منذ،   -10،11

 البتداء الغاية في الزمن املاض ي، نحو: )ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة(  -
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 ..(بمعنى جميع املدة ، نحو: ما رأيته مذ  أو منذ يومين -

 .كريٌم للتقليل، نحو: ُربَّ رجل   ُربَّ  - 12 

 :ولها معنيان _ الوا،13

 - . َسم، نحو: وهللا ألشربنَّ
َ
 للق

 بمعنى "ُرب"، نحو:  وعالم  يعمل بعلمه.  -

 للقسم، وهي ال تدخل إلى على اسم هللا تعالى، نحو: تاهلل ألكرمّن اليتيم. التاء  -14

، وخال  حاشا، خال، عدا،- 17، 16، 15  زيد، وعدا لالستثناء، نحو: جاءني القوم حاشا زيد 

 .زيد

 1-النوع الثاني-

، ليت، لعل(، تدخل على املبتدأ والخبر، ، لكنَّ ، أنَّ هة بالفعل: )إنَّ فتنصب  الحروف املشبَّ

ى خبرها )إنَّ املؤمَن صادٌق  ى اسَمها، وترفع الخبر وُيسمَّ  .(املبتدأ وُيسمَّ

 :النوع الثالث

ا  أ على املبتدأ والخبر، فترفع املبتداألفعال الناقصة: )كان وأخواتها(، وهي تدخل أيضا

 
ا
 عجوال

ُ
ى خبرها )كان اإلنسان ى اسمها، وتنصب الخبر وُيسمَّ  .(وُيسمَّ

 :النوع الرابع

ا    
ا
ا، وال رجٌل ظريف  .(ما وال املشبهتان بليس: )ما زيٌد قائما

                                                           
 وما بعدها. 8_ خالصة عوامل النحو املائة.ص: 1
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 :النوع الخامس

 :حروف تنصب االسم فقط: وهي سبعة أحرف -أ

 .استوى املاء والخشبةالواو بمعنى مع، نحو:   -

ا. -  إال لالستثناء، نحو: جاءني القوم إال زيدا

 .يا وهيا لنداء القريب والبعيد  -

 .أيا وهيا لنداء البعيد -  5، 4

 .أي والهمزة لنداء القريب -  7، 6

ا إلى اسم آخر، نحو: يا عبَد هللا -بـ  
ا
 ، ياأحرف النداء الخمسة: تنصب االسم إذا كان مضاف

 قوم، أي فضَل القوم، أعْبَد هللا.غالَم 
َ
 زيد، هيا شريف

 :النوع السادس

، الم التعليل.
ْ
 حروف تنصب الفعل املضارع: أن، لن، كي، إذن

 :النوع السابع

 .حروف تجزم الفعل املضارع : لم، ملا، الم األمر، ال الناهية

 :النوع الثامن

 ،)
ْ
تى، موهي تسعة أسماء: َمن، ما، أي، أسماء تجزم الفعل املضارع: ألّنها تضمنت معنى )إن

 .أينما، مهما، حيثما، إذما
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 :النوع التاسع

 :أسماء تنصب األسماء النكرات على التمييز

ب مع إحدى واثنين إلى تسع )من  -أ ِ
ّ
 (99إلى  11عشرة وعشرون إلى التسعين إذا ُرك

 •  .
ا
، واثنا عشر رجال

ا
ا:  أحد عشر رجال  إن كان املميز مذكرا

ا:  إحدى عشرة امرأة، اثنتا عشرة امرأة.وإن   •
ا
 كان املميز مؤنث

 :كم )عدد مبهم( على نوعين  -بـ

 ضربته؟ •
ا
 استفهامية،  )كم رجال

•  
ا
 .!وخبرية ، كم عندي رجال

 لقيت  -جـ 
ا
 .كأين )عدد مبهم( ، كأين رجال

ا -د  .(كذا )عدد مبهم( ، كذا عندي درهما

 :النوع العاشر

 :سعأسماء األفعال: وهي ت

 :ست منها لألمر الحاضر، وتنصب االسم على املفعولية •

ا -1 ا( أي: أمهل زيدا  .ُرويد )ُرويد زيدا

ا -2 ا( أي: َدْع زيدا ه زيدا
ْ
ه )َبل

ْ
 .َبل

ا -3  زيدا
ْ
ذ
ُ
ا( أي: خ  .دونك )دونك زيدا
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ا -4 ا( أي: الزم زيدا  .عليك )عليك زيدا

هل الصالة( أي: ايت الصالة -5 هل )حيَّ  .حيَّ

اها  -6 ا( أي: خذ زيدا  .)ها زيدا

ب املستتر فيها
َ
 .ال بد لهذه األسماء من فاعل، وفاعلها الضمير املخاط

 :وثالثة موضوعة للفعل املاض ي وترفع االسم بالفاعلية • 

 .هيهات )هيهات زيد( أي َبُعد زيد- 1

 .سرعان )سرعان زيد( أي َسُرع زيد-  2

 .عمرو شتان )شتان زيد وعمرو(؛ أي افترق زيد و -  3

 :1النوع الحادي عشر

 :أفعال املقاربة وهي أربعة

 :على نوعين :عس ى -1

 يرفع االسم وَينصب الخبر ، نحو: عس ى زيٌد أن يخرج •

 .يرفع االسم وحده ، نحو:عس ى أن يخرج زيد •

 .كاد زيد يحبني  ، نحو::كاد -2

 .زيد يخرج يرفع االسم وينصب الخبر، وخبره فعل مضارع بغير إن، نحو: كرب :كرب -3

                                                           
 .12، 11عوامل النحو املائة.ص: – 1
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يرفع االسم وينصب الخبر، وخبره فعل مضارع مع أن وبغير أن، نحو أوشك زيد  :أوشك -4

 .أن يحبني، أو يحبني

 :النوع الثاني عشر

 :أفعال املدح والذم: وهي أربعة

1- .
ٌ
 ِنْعَم ، نحو:  نعم الجمال العفة

 .بئس ، نحو:  بئَس الرجل  الكذوٌب  -2

 .ساء، وهو مرادف لبئس  -3

، وهو مرادف لنعم، وفاعله ذا، نحو قول الشاعر:  -4  حبَّ

 يا حبذا جبل الريان من جبل          وحبذا ساكن الريان من كانا.              

 :النوع الثالث عشر

ا، وهي سبعة: ثالثة للشك، وثالث ة أفعال القلوب: تدخل على املبتدأ والخبر وتنصبهما معا

 .لليقين، وواحد مشترك

 :: للشكاألولى

• .
ا
ا فاضال  زيدا

ُ
 ، حسبت

ُ
 حسبت

ا. • ا نائما  بكرا
ُ
 ، ظننت

ُ
 ظننت

ا • ا قائما  خالدا
ُ
 ، ِخلت

ُ
 .ِخلت
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 :والثانية: لليقين 

ا •
ا
ا أمين  زيدا

ُ
 ،علمت

ُ
 علمت

•  
ا
ا فاضال  َعمرا

ُ
 ، رأيت

ُ
 رأيت

ا •
ا
 البيت رهين

ُ
 ، وجدت

ُ
 وجدت

 :املشترك 

ا   هللا غفورا
ُ
 ، زعمت

ُ
ا  -لليقين  -زعمت  الشيطان شكورا

ُ
 للشك. –وزعمت

 :وفي هذه األفعال

 .ال يجوز االقتصار على أحد املفعولين •

 قائٌم  •
ُ
ل عملها )زيد ظننت

َ
رت، بط

َّ
طت بين املفعولين أو تأخ  .(إذا توسَّ

  
ا
ا فاضال ا عمرا  زيدا

ُ
 .(إذا زيدت الهمزة في أول رأيت وعلمت، أخذت ثالثة مفاعيل )أعلمت

 القياسية، وهي سبعة عوامل:العوامل  -ثانيا

ا :األول 
ا
 .الفعل مطلق

ا؛ لصدور الفعل عنه :املصدر: الثاني ي مصدرا قَّ منه الفعل، وُسّمِ
ُ
 .وهو اسم َحَدث اشت

 .يعمل عمل فعله 

ا، يرفع الفعل فقط ،   أعجبني قيام زيد فإن كان الزما

ا  ا، يرفع الفاعل وَينصب املفعول ، أعجبني ضرب زيد عمرا يا  .وإن كان متعّدِ

http://www.alukah.net/literature_language/0/56142
http://www.alukah.net/literature_language/0/56142
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اسم الفاعل: وهو اسم مشتق من ِفعل لذات من قام بالفعل، وهو يعمل عمله  :الثالث 

ا  .فعله كاملصدر ،زيٌد ضارب غالمه عمرا

 .ضروُب غالُمهاسم املفعول: يعمل عمل فعله املجهول ، جاءني امل :الرابع 

ة من الالزم، دالة على ثبوت مصدرها لفاعلها عل :الخامس 
َّ
هة: وهي مشتق ى الصفة املشبَّ

ٌن سبيل االستمرار والدوام، وهي تعمل عمَل ِفعلها من غير اشتراط زمان ، جاءني رجل َحَس 

 .غالُمه

 .املضاف، نحو:غالُم زيد :السادس 

أو ما  فاستغنى عن اإلضافة، بأن يكون في آخره تنوين االسم التام: وهو كل ش يء تمَّ  :السابع 

 .يقوم مقامه من نون التثنية والجمع، أو يكون في آخره مضاف إليه

ا، وعشرون  :وهو ينصب النكرة على أنها تمييز له فيرفع منه اإلبهام؛ مثل 
ا
عندي رطل زيت

 
ا
ا، ولي ملؤه عسال  .1درهما

 

 

 

 

 

                                                           
 .13،14_ املرجع السابق.ص: 1
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حو العربي.الدرس الرابع عشر: القرائن 
ّ
 اللفظّية والحالّية في الن

لعالمات اتعتبر القرائن بنوعيها من أهم الركائز التي يعول عليها في فهم النص انطالقا من         

املنطوقة واملكتوبة التي يتشكل بها. واعتبارا لهذ ا الدور الوظيفي التي تؤديه القرائن 

 تمهيدا لفهم الّنص.الّنصية،ينبغي على القارئ أن يتعرف عليها 

 :لغة القرائنتعريف 

قرائن. وتعني  الزوجة والصاحب" القرينة ، القرين: النفس. القرينات، و القرينة )مفرد( ج ال

 1قرينه نفسه ههنا. وقرينة الرجل ،امرأته ملقارنته إياها"

 :اصطالحا

" في االصطالح أمر يشير إلى املطلوب ، بقوله:القرينة  مصطلحالجرجاني يعرف الشريف 

 القرينة ما يوافق الكالم ويدل عليه . 2والقرينة إما حالية أو معنوية أو لفظية" 

يرى تمام حسان أن جميع القرائن في اللغة العربية تندرج ضمن ما يصطلح الجرجاني على  

يقصد بالتعليق " العالقات تسميته بالتعليق.  والتعليق يتبوأ مكانة مركزية في النحو العربي 

                                                           
 .141.ص:11ابن منظور. لسان العرب.دار صادر.بيروت:  ج  – 1
علـــي بـــن محمـــد الســـيد الشـــريف الجرجـــاني. التعريفـــات تحقيـــق صـــديق محمـــد المنشـــاوي. دار الفضـــيلة. الطبعـــة الرابعـــة  - 2

 146ص:  2004القاهرة: 
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، وإذا كانت  3بين املعاني النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية واملعنوية والحالية"

الفهم يتوصل إليه عبر وسائل أهّمها القرائن بقسميها:  ألّن الغاية من قراءة النصوص الفهم ، 

 املقامّية واملقالية. 

 .........................لكالم.القرائن املقامّية: وتعرف من مقام ا -أ

 قرائن معنوية ،وقرائن لفظية.القرائن املقالية: وهي نوعان:  -بـ 

 القرائن املعنوية -أوال

وتعرف باألدلة التركيبية، تكشف العالقات السياقية التي تربط أجزاء الجملة. وهي خمسة    

 أقسام:

 املخالفة. وهي أصعب إدراكا من القرائن تتمثل في : اإلسناد، التخصيص،  النسبة،  التبعية، 

 اللفظية ألّن مجالها العقل، بينما تدرك القرائن اللفظية بالحواس.

  :قرينة اإلسناد -1     

عبارة عن عالقة تربط بين عنصريين أساسين في الجملة املبتدأ والخبر في الجملة االسمية       

الفعلية.وهذه العالقة  توصف بالسياقية تتسبب في والفعل والفاعل أو نائبه في الجملة 

تحديد املعنى النحوي أو الوظيفة النحوية التي تؤديها العناصر التي تؤلف هذه العالقة أي 

اإلسنادية.    غير أّن االكتفاء بمعرفة هذه العالقة وحدها في فهم معاني عناصر التركيب 

ر القارئ إلى البحث عن قرائن لفظية )مباني وتحديد وظائفها النحوية يكفي ، ومن ثم قد يضط

كما تؤدي بعض العالقات  التقسيم ، ومباني التصريف، والرتبة، والعالمات اإلعرابية...(

                                                           
 .188: . ص1979اللغة العربية معناها ومبناها.  الهيئة المصرية العامة للكتاب.الطبعة الثانية القاهرة: تمام حسان.  - 3
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الشبيهة باإلسناد دورا بارزا في تحديد وظائف عناصر الجملة،وذلك من خالل التركيز على ما 

يؤتي الحكمة من يشاء((، ومراعاة إلى يعرف باملعاني الّنحوية ، ومثال ذلك قوله تعالى: )) 

العالقة بين اآلخذية واملأخوذية  وهذه املراعاة من قبيل قرينة اإلسناد فـ: ))من(( مفعول به 

 1أول، و)) الحكمة(( مفعول به ثان. 

 قرينة التخصيص: -2

ينة معنوية كبرى، تتفرع عنها قرائن أخص منها، كل قر  يسميها  تمام حسان قرينة سياقية أو  

تختص بمعنى معين، تضيفه إلى التركيب. فوظيفة قرائن التخصيص تقييد اإلسناد وتحديد 

 جهته وذلك بإخراجه من صفة العموم إلى صفة الخصوص، ومن بين هذه القرائن، ما يأتي:

:  وتفيد تقييد عالقة اإلسناد بجهة معينة من حيث الحدث ال الزمن ، عالقة التعدية -أ

يه بإحداث الفعل وإيقاعه بجهة معينة )املفعول به(، نحو: غرس الفالح كتخصيص املسند إل

األشجار. فالحدث أو الفعل الذي يتمثل في )غرس( أحدثه املسند إليه أو الفاعل وهو )الفالح( 

ووقع على املفعول به وهو )األشجار(، وتّم تقييد العالقة اإلسنادية بقرينة التعدية " كذلك إذا 

املفعول، فقلت ضرب زيد عمرا،كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع عديت الفعل إلى 

 2بين األول بالثاني ووقوعه عليه"

وتفييد هذه القرينة سبب وقوع الفعل من طرف املسند إليه، فهي بذلك  قرينة الغائية: -بـ

تقييده بجهة معينة، ونجد هذه القرينة في:املفعول ألجله، والفعل املضارع الواقع بعد الحروف 

 النواصب:) الالم، وكي، والفاء، ولن وإذن...( ففي األمثلة اآلتية: 

                                                           
 .194، 192اللغة العربية معناها ومبناها.ص: - 1
 118.ص:زاإلعجادالئل  - 2
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 سافر محمود طلبا للعلم.  -

 حتى تردًّ إلي متاعي. لن أبرح مكاني -

 أال ليت الشباب يعود يوما    فأخبَره بما فعل الشباب  -

فتم تقييد األحداث )األفعال( الواردة في األمثلة السابقة بجهة مخصوصة وهي سبب 

 وقوعها)الغائية(.

واملعية هنا قرينة معنوية، ألّن املقصود منها معنى مخصوص حيث يتّم  قرينة املعية: -جـ

بواسطتها تقييد كيفية حدوث الفعل على وجه املصاحبة، ومن ثّم يتم إخراج معاني الواو من 

املعاني العامة املستفادة من العطف إلى املعنى املخصوص الذي تحدثه في املفعول معه 

 صاحبة. نحو:واملضارع الواقع بعدها، وهو امل

 سرت والبحر. -

 ال تأكْل السمك وتشرب اللبن. -

ووظيفتها داخل التركيب تخصيص زمان الفعل ومكانه على وجه االقتران.   قرينة الظرفية: -د

وذلك ما يحصل في املفعول فيه وواألسماء والحروف املنقولة إلى معنى الظرفّية ) 

،منذ ومذ وأسماء اإلشارة مثل هنا، وثّم املصدرصيغتا الزمان زاملكان، بعض حروف الجر

 وبعض األسماء املبهمة كم واألعداد ...(. 
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ومعنى الظرفية املستفاد من عالقة التخصيص القائمة على سبيل االقتران الزماني واملكاني   

)في املفعول فيه( غير معنى الظرفية املستفاد من الحرف الجر )في( القائم على معنى االحتواء 

  1ي واملكاني الذي يربط معنى املستفاد من الفعل واالسم املجرور.الزمان

والظروف الدالة على االقتران تحافظ على خاصيتها عندما تستعمل في الشرط لكن ،عندما  

 تستعمل في االستفهام تدل على االحتواء.

 قرينة التوكيد والتحديد:-ه 

 كيد معنى املستفاد من الحدث في الفعل،هي قرينة معنوية تدل على املفعول املطلق لتعزيز وتو 

 ويحصل بإيراد املصدر املشترك  مع فعله في املادة الحرفية مفردا أو مضافا .

 قرينة املالبسة: -و

وهي قرينة معنوية تدل على الحال، فلما تقول: زارني صديقي صباح خائفا، وعناه زارني  

 صديقي مالبسا لحال الخوف. 

 : قرينة التفسير -ز

قرينة معنوية لتفسير الذوات املبهمة ،واإلبهام عموم وتقييده بالتفسير)قرينة معنوية(  وهي

تخصيص له. بوما أن ونجد ذلك في التمييز، وبما أّن التمييز يزيل اإلبهام فهو تخصيص يزيل 

 العموم. ومن ثّم فاملنصوبات تخصيص لعموم اإلسناد أو ما وقع في نطاقه.

 قرينة اإلخراج : -حـ
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 إخراج املستثنى من عالقة اإلسناد في االستثناء،فإن قلت: اجتهد الطالب إال سليما، كنت وهي

 قد أسندت فعل االجتهاد إلى الطالب، وأخرجت سليما منه. والقرينة املعنوية املقصودة هنا هي

 معنى )اإلخراج( 

 قرينة املخالفة: -ط

 باختالف املباني، ونجد ذلك في باب يعدها تمام حسان من القيم الخالفية، إذ تختلف املعاني 

 االختصاص، نحو:

 نحن الجزائريين نحب التسامح ونكره العنف. -

 نحن الجزائريون نحب التسامح ونكره العنف. -

اني فالجزائريون في املثال األول مرفوع على االختصاص والجملة التي بعدها خبر، وفي املثال الث

 بعدها استئناف.فالجزئريون مرفوعة ألنها خبر، وما 

في االختصاص باملخالفة قد يكون في أبواب نحوية يتم تمييز املعاني فيها بواسطة القيم  

 الخالفية وذلك كتعدد الحركات في الفعل املضارع في نحو: ال تأكل السمك وتشرب اللبن.

سبة:ي
ّ
 _ قرينة الن

سبة تؤدي وهي مثل التخصيص قرينة كبرى تتفرع عنها قرائن معنوية أخّص، وقر  
ّ
ينة الن

 وظيفة اإللحاق داخل الجملة، وتضم حروف الجر واإلضافة.

 قرينة التبعية: -4
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ا وتضم أربع قرائن : العطف والنعت واإلبدال والتوكيد، وتتضافر معها قرائن لفظية أبرزه

 املطابقة

 1القرائن اللفظية: -ثانيا

يهتدي العقل في فهمه للجمل والّنصوص. وهي أسهل إدراكا من القرائن املعنوية، إذ بهداها    

وتتمثل في : اإلعراب، الرتبة، الصيغة، املطابقة، الربط،  التضام، األداة،  2وهي ثمانّية أقسام

 التنغيم.

 قرينة العالمة اإلعرابية: -

من أبرز القرائن اللفظية بحكم تميز اللغة العربية بظاهرة اإلعراب،فالعالمة اإلعرابية تسهم    

حد بعيد في تحديد املعنى وتوضيح وظيفة العنصر املعرب داخل التركيب ))املحل((، وقد ال إلى 

تكفي قرينة العالمة اإلعرابية في تحديد املعنى دون تضافر قرائن أخرى، ومثال دور العالمة 

ي فنطق الالم ف 3اإلعرابية في تحديد املعنى قوله تعالى: )) أّن هللا بريء من املشركين ورسوله((

 رسوله بالكسر يفسد املعنى املقصود من سياق اآلية الكريمة.

 قرينة الرتبة: -

والرتبة رتبتان: رتبة محفوظة، ورتبة غير محفوظة، والرتبة املحفوظة، قرينة لفظية تحدد 

معنى األبواب وترتب عناصر التركيب على األصل الذي تكلمت به العرب: وجوب تقدم الفعل 

فاعله، وفعل الشرط على جوابه.املوصول على الصلة واملوصوف على على فاعله أو نئب 

                                                           
 وما بعدها. 205اللغة العربية معناها ومبناها.ص: – 1
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الصفة ، واملؤكد على التوكيد ، والفعل عن التمييز، املجرور على حرف الجر، والعاطف على 

املعطوف، وأداة االستثناء على املستثنى، واملضاف على املضاف إليه، وحق الصدارة ألدوات 

لى املفعول به. أّما الرتب غير املحفوظة، فرتبة املبتدأ والخبر الشرط واالستفهام، وواو املعية ع

والفاعل واملفعول به والضمير واملرجع، وقد تدعو ضرورة أمن اللبس إلى حفظ الرتبة غير 

 املحفوظة في نحو ضرب مصطفى رضا. والرتبتة غير املحفوظة أكثر ورودا في املبنيات.

 قرينة الصيغة: -

سماء صيغها، والحروف صيغها،والصفات أيضا صيغها الخاصة التي إّن لألفعال صيغها ولأل 

تتميز بها وتختلف عن باقي مباني أقسام الكالم، ومن ثّم فلألفعال صيغ خاّصة معروفة ال 

، تكون أفعاال إال بها، والفاعل واملفعول واملبتدأ والخبر والصفة والبدل والتمييز واملجرور

أسماء بصيغها املعروفة. وما قيل عن أقسام الكالم ينطبق  واملضاف، واملصادر ال تكون إال

على مختلف معاني املباني الصرفية إذ بفضل قرينة الصيغة يتم التفريق بين: التعدي 

ة واللزوم، واملطاوعة واملبني للمعلوم وللمجهول، والتوكيد اللفظي واملعنوي واألفعال الناقص

 ة لفظية دالة على األبواب النحوية،واألفعال التامة وهكذا تكون الصيغة قرين

 قرينة املطابقة: -

مجال تطبيقات املطابقة املباني الصرفية والضمائر، فتكون في العالمة اإلعرابية، وذلك في 

األسماء واألفعال املضارعة والصفات، فيتطابق االسمان، والفعالن املضارعان املتعاطفان، 

 ٌم. ويخرج عمٌر ويدخل زيد. وقام الرجٌل الصالٌح. واالسم والصفة، فتقول ك جاء أحمٌد وسلي



111 
 

ب(. أما الضمائر فيكون التطابق بينها وبين األشخاص املختلفين ) املتكلم، واملخاطب، والغائ   

ويحقق العدد التطابق بين االسم واالسم والضمير والضمير والصفة والصفة، واالسم 

لتطابق بين الفعل واألسماء والصفات والصفة إفرادا وتثنية وجمعا. كما يحقق النوع ا

والضمائر. ويحقق التعريف والتنكير وهما من لوازم االسم التطابق بين األسماء والصفات. 

ها وهكذا تكون قرينة املطابقة أداة فعالة في تقوية الصلة بين املتطابقين داخل التركيب وبدون

 ال يكون التركيب سليما مقبوال.

 1قرينة الربط: -

يعني وجود عالقة اتصال بين عنصرين )أ وب( ومثال الربط في التراكيب النحوية الربط 

،ارتباط املبتدأ بالخبر، والفعل وفاعله، واملوصول بصلته، وبين القسم وجوابه واملوصوف 

وصفته، وصاحب الحال وصاحبه، وبين القسم وجوابه، والربط يتحقق بالضمير العائد أو 

 حرف )كوقوع الفاء في جواب الشرط،(أو اسم اإلشارةبإعادة اللفظ نفسه، أو بال

 قرينة التضام: -

املقصود بالتضام استلزام أحد العنصريين النحويين لآلخر )افتقار أحدهما للثاني(، عن طريق 

وجوده بذكر مبناه أو بوجوده مبناه العدمي ) حذفا أو استتارا( مع وجود قرينة تدل عليه. 

لصلته، والجار ومجروره واالسم املبه لتمييزه ، وحرف العطف ومثال ذلك افتقار املوصول 

واملعطوف، والنواصب والجوازم والفعل املنصوب، واملضاف واملضاف إليه والنعت 

واملنعوت.... وقد تحذف الضمائر أو تستتر، ويحذف املضاف ويبقى املضاف إليه، كما قد 
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. والحدف واالستتار يقدران وجوبا أو يحدف املبتدأ أو الخبر.  ويحذف املنعوت ويبقى النعت

 جوازا. 

من أهم القرائن اللفظية املستخدمة االستعمال وتفيد التعليق، وبما أّنها  (:1قرينة األداة ) -

مبنية اكتفت بالرتبة واستغنت عن اإلعراب. ورتبة األداة الصدارة، تتصدر الجملة وتتقدم 

على املفردات واألداة نوعان: نوع يختص بالدخول على الجملة، كأداوات النهي، 

فهام، والتعجب، والنداء،والشرط... والثاني يختص والنفي،والنواسخ والتوكيد، واالست

بالدخول على املفردات.وهي :حروف العطف، والجر، واملعية، والتنفيس ، والنواصب، 

 والجوازم لفعل واحد...

وتمثل األداة قرينة لفظية متعددة الداللة بحكم وظيفتها النحوية، وموقعها، وتضامها مع  

 ر األداة في التعليق داخل التركيب واو املعية:الكلمات داخل التركيب، ومثال دو 

 سرت الليل                سرت والليل 

 الليل في الجملة األولى مفعول فيه منصوب. والليل في الجملة الثانية مفعول معه. 

ا يتم التفريق بين  الدور الوظيفي للفظين في الجملتين عن طريق القيمة الخالفية التي تسببه 

 ملعية في الجملة الثانية، وخلو الجملة األولى منها.وجود واو ا

 قرينة التنغيم:-

                                                           
 .224،225املرجع نفسه.ص: – 1
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التنغيم: ظاهرة صوتية فوق مقطعية، ترد في سياق الكالم والتواصل بين األفراد،إذ يمثل" 

، وتكمن أهميته  في الوظيفة التي يؤديها في  1اإلطار الصوتي التي تقال به الجملة في السياق"

جمل والعبارات، اعتمادا إلى طبيعة التنغيم املستعملة كما وكيفية، التمييز بين معاني ال

منحدرا أو متصاعدا،أو من خالل الضعط على املقطع أو الوقف أو القطع. والتنغيم وهو 

يقابل عالمات الترقيم في الكتابة، وهو أوضح داللة منه.وقد يستغني املتكلم عن عالمات 

ن املعاني املختلفة للجملة الواحدة، وذلك كقول عمر بن الترقيم ويكتفي بالتنغيم للتمييز بي

 أبي ربيعة:

 عدد النجم والحص ى والتراب    !ثم قالوا :تحبها؟ قلت: بهرا

 حيث تم االستغناء عن همزة االستفهام في جملة )تحبها( باالعتماد على التنغيم وحده.  

و مستعينا على التنغيم عن ومثال القطع قول القائل في الدعاء بالخير دون استعمال الوا

 طريق القطع ثم االستئناف: )) ال شفاك هللا((  

 

 

 

 

 

                                                           
 .226اللغة العربية.ص:- 1
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 .ــــمةــــــــــخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حو ، علم عربي خالص، من أجّل علوم اللسان العربي. إذ يجّسد     
ّ
 علم أصول الن

ّ
إن

نهم مالجهود الكبيرة التي بذلها علماؤنا األوائل في مجال التنظير للنحو العربي، ومحاولة 

 من ثّم فهم  طبيعة املبادئ العامة واألصول والقواعد الكبرى التي بني عليها النحو العربي، و 

 ها عنإلى  تفسير الكثير من الظواهر التي اختّصت بها اللغة العربية وانفرد بها نحو  الوصول 

 باقي أنحاء اللغات األخرى.

 وقد خلصت هذه الدروس إلى مجموعة من النتائج، منها:    

  مدونة اللسان العربي من أعظم املدونات اللغوية في تاريخ البشرية، حيث غطت 
ّ
_ إن

 م اللهجات العربية ، بل وجميع مستويات االستعمال اللغوي.عملية االستقراء معظ

لغة لقد مزج النحاة األوائل بن مناهج علمية تطلبتها طبيعة املادة املستقرأة وطبيعة ال -

بنية اللغة العربية في بعديها العميق والسطحي. فاعتمد املنهج الوصفي لدى اللغويين 

املادة اللغوية وتصنيفها وتبويبها. واعتمد  والنحاة على حد سواء، خاصة ما اتصل بجمع

 املنهج املعياري كوسيلة للحفاظ على النظام البنوي للغة العربية باعتبارها لغة معربة
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 القياس الذي استخدمه النحاة خاصة األوائل منهم أو ما عرف باملدرسة الخليلية، 
ّ
_ إن

  كان قياسا لغويا يتالءم مع طبيعة اللغة وضعا واستعماال.

_  تأسس القياس النحوي الذي  مارسه الخليل وتالميذه على مفاهيم رياضية، واعتمد 

منطق اللغة ال منطق الفلسفة ، وهذا القياس هو الذي أنتج مفاهيم وإجراءات منهجية 

 وعلمية مثل التناظر،  والباب واألصل والفرع، والوضع واالستعمال...

 نظرية العامل وما أفرزته من مفاه
ّ
يم وإجراءات  مثل العامل واملعمول والعمل  _ إن

، والعالمة، والعلة والتعليل، تمثل جهدا علميا وحضاريا قام به سادتنا العلماء األوائل

واستطاعوا بفضل هذه النظرية الشاملة تفسير طبيعة التراكيب العربية وما يطرأ عليها 

 من تغييرات يتطلبها االستعمال الحي للغة.

نية اللفظية واملعنوية في اللغة العربية وظيفة أساسية ، إذ تربط بين الب _ تؤدي القرائن

السطحية والبنية العميقة بين الوضع واالستعمال، وبفضلها يمكن أيا تفسير كثيرا من 

 الظواهر اللغوية سواء تعلق األمر بالوضع اللغوي أو باملستوى االستعمالي للغة.
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