
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة وهران  
 كلية اآلداب، اللغات والفنون
 قسم اللغة العربية وآدابها

 
 رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في اللغة

 بعنوان  

عند البغداديين  ويــعليل الّلغالتّ   
ثفي ضوء الّدرس الّلساني الحدي  

 

 ةـة المناقشـاء لجنـعضأ

.د.خمتار بوعناين               جامعة وهران                 رئيساأ                
  .د.صفية مطهري              جامعة وهران                عضوا مناقشاأ              
  عضوا مناقشا    .د. ْامحد عرايب                جامعة تيارت            أ              
  د.أمينة طييب                   جامعة سيدي بلعباس         عضوا مناقشا              
  د.مسرية رفاس                  جامعة سيدي بلعباس        عضوا مناقشا              
  و مقررا .د.مكي درار                  جامعة وهران                مشرفاأ              

  
    إشراف األستاذ:          إعداد الطالب:   

حمد                                               الدكتور:مكي درار   أ درويش       

2012/2013السنة الجامعية

   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة وهران السانية
اآلداب، اللغات والفنونكلية    

 قسم اللغة العربية وآدابها
 

 رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في اللغة
 بعنوان  

عند البغداديين  ـويـالّتعليل الّلغ  
 في ضوء الّدرس الّلساني الحديث

 

 ةـة المناقشـاء لجنـعضأ

رئيسا    جامعة وهران               .د.خمتار بوعناين             أ                
  عضوا مناقشا   .د.صفية مطهري              جامعة وهران             أ              
  عضوا مناقشا  .د. ْامحد عرايب                جامعة تيارت              أ              
  شاعضوا مناق    جامعة سيدي بلعباس          د.أمينة طييب                            
  عضوا مناقشا     جامعة سيدي بلعباس      د.مسرية رفاس                             

  مشرفا و مقررا    جامعة وهران                  .د.مكي درار            أ              
  
    إشراف األستاذ:          إعداد الطالب:   

الدكتور:مكي درار                   حمد                                أ درويش       

  2012/2013السنة الجامعية



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  



ةمــــــــــــــمقد �

 

 

 

أ

ههم لقيمـــة لغـــتهم، فبعـــد أن  مـــن فضـــائل القـــرآن علـــى العـــرب، أن نـــبّ 
، صـاروا بيعـةب فيـه اإلنسـان أو الطّ ي الذي قـد يتسـبّ وت احلسّ كانوا خيشون امل

ا ألــزمهم ممّــ ؛ةة وجــود أصــيلغــة عالمــتعتــرب فيــه اللّ  ذيوت املعنــوي الّــخيشــون املــ
  عليم.رس والتّ ضرورة محايتها بالدّ 

وملــــا كانــــت دراســــة الكــــالم أمــــرا مســــتحدثا يف حيــــاة األّمــــة، تنوعــــت 
و  اتظـــري واملراجعــــأســـيس النّ وقيـــة، إىل التّ ظـــرات الذّ مراحـــل تطورهـــا، مـــن النّ 

 ، واخــــتالفد اآلراءإذ تعــــدّ  بــــذلك أصــــالة املــــنهج؛العلميــــة، مثبتــــة  املرجعيــــات
غـــــة العلميـــــة بـــــني الســـــابق ســـــميات (املصـــــطلحات)، وتبـــــاين مســـــتويات اللّ التّ 

  لذلك. حق، مظاهرٌ والّال 
باعتبــاره  ،عليــلظــر العقلــي إىل وســائل إقنــاع، رافــق التّ وحــني احتــاج النّ 

روع يف تـــــدوين وية، الســـــيما بعـــــد الّشــــــغـــــات اللّ ـراســـــمســـــار الدّ  -تربيـــــرا نظريـــــا
ة ـالبصـرة والكوفـة، وزادت احلاجـ ؛ء البلدينراع بني علماالقواعد، واحتدام الصّ 

ة، وانفتـــــاح الـــــدرس اللغـــــوي علـــــى العلـــــوم ـأكثـــــر، بشـــــيوع الفلسفـــــعليـــــل إىل التّ 
  وأصول الفقه، وعلم الكالم.،كاحلديث   ؛اإلسالمية األخرى

مث نافســتها  ،حــو ونشــرهبق يف وضــع النّ لقــد حــازت البصــرة فضــل الّســ
ادر، ، ويف القيـــاس علـــى القليـــل الّنـــماععت يف الّســـتوّســـ يف ذلـــك الكوفـــة الـــيت
اذهــا عاصــمة للخالفــة،اجتمع رد. وبتمصــري بغــداد، واختّ فضــال عــن الكثــري املطّــ

 ينســب إليهــا، متميــز اه حنــوي ثالــثفيهــا االجتاهان؛ممــا ســاعد علــى ظهــور اّجتــ
بالبحــث اللغــوي إىل التنظــري، ومــال إىل االنتقــاء  اعــن حنــو البصــرة والكوفــة،حن

  بلغت درجة  ،عنده ةـر للتعليل أمهية خاصـمما أظه من آراء من سلف،
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كمــا يف إيضــاح الزجــاجي، وخصــائص ابــن جــين، وإفــراده ، لــهالتنظــري 
  ة كأسرار األنباري، ولباب العكربي.بالكتب املستقلّ 
غوي بالعلوم األخرى، وانفتاحه عليها، جعل صال البحث اللّ إن اتّ 

و مببادئ تلك العلوم، كحديثهم الكثري من أعالم هذه املدرسة ينّظرون للنح
لل الكالمية حوية بالعغة، ومقارنتهم للعلل النّ عن الظّين والقطعي يف اللّ 
غة أضحت مستندة إىل علوم لقول بأن دراسة اللّ والفقهية، مما يدفع إىل ا

ا يف ذلك شأن استناد علم اللّ  غة احلديث إىل النزعتني العصر العقلية، شأ
  والعقلية، كما تذكر كتب التأصيل املعريف للسانيات. السائدتني، التجريبية

ة لت عناية احملدثني مببحث العلّ وإضافة إىل ما سبق ذكره، شكّ 
كدراسة مازن املبارك يف كتابه العلة  ،كانتالنحوية تأييدا، أو رفضا، تعميما  

شعبان  كبحث   ،التعليل، أو ختصيصا النحوية، وحسن امللخ يف كتابه نظرية
ن يف تعليالت ـس الديـجالل مش يـدي يف تعليالت سيبـويه، وبعوض الع

عند الكوفيني، كل ذلك شّكل حافزا دفعين إىل استكناه حقيقة التعليل 
ال  ،بعد أن كان متناثرا بسيطاالبغداديني، النشغاهلم به، تنظريا وتطبيقا، 

  .ر ما لفت من الظواهرـام، أو تربيـل تأكيد األحكـه إال على سبيينظر في
ز كمعرفة مظاهر متيّ   ، شّدتين أسئلة كثرية،عد معرفة احلقائق املذكورةوب

املرجعية املعرفية تعليالت البغداديني عن غريهم، وحتديد أسباب ذلك، بذكر 
وتصحيح منهج  ،رسته، وعالقة ذلك بتعليم العربيةعليل وممانظري للتّ يف التّ 

مالمح  فاع عنها، بإظهارالدّ ق منها بالّشاذ، وكيفية السيما ما تعلّ  ،دراستها
 أو ارها يف بنيات اللغة،    من حيث احنص ؛ة فيها، وطبيعة العللقّ الدّ 

، وما قيمة كل ذلك يف املنظور اللساين هانفتاحها على املتكلم وواقع
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   احلديث؟
تلك التساؤالت، وغريها كثري، جذبين للبحث يف هذا املوضوع، 

يف هذه الدراسة اليت اخرتت هلا فكانت إشكاالت حاولت اإلجابة عنها 
  عنوانا هو:
            

  التعليل اللغوي عند البغداديين في ضوء الدرس اللساني الحديث.             
  

البغداديني، و  غوي،عليل اللّ تتجلى يف العنوان ثالثة مكونات: التّ 
، مرّده غوي دون التعليل النحويعليل اللّ ساين احلديث، والقول بالتّ رس اللّ والدّ 

يف  ،ر عند البعضـغة، واحنصار األخيالستغراق األول كل مستويات اللّ 
أن  على بس، أنّبهوتفاديا للّ  أو ما يسمى باإلعراب. ،كيبتوى الرتّ مس

  سانية بعامة.استعمايل للفظ النحو يراد به املستويات اللّ 
سببه تأخر ظهور ،بدون لفظ املدرسة أما استعمال لفظ البغداديني، 

صطلح األخري، وشيوع املصطلح األول، عند القدامى واحملدثني، إضافة إىل امل
  أنه حممول على لفظ البصريني والكوفيني.

ساين احلديث، فذكره رس اللّ وهو الدّ  ؛يبقى املكون الثالث للعنوان
، لكن متّيز  عة ما جلب يل الكثري من العناءجممال دون ختصيص، فيه من السّ 

حال دون ،واملباين املنجزة ،يب، جبمعه بني املعاين العقلية غوي العر رس اللّ الدّ 
  ويف ـوجتديدات التوليدية، على أن وق حصره يف اجتاهات البنيوية،
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 منهعليل ال يراد به املقارنة أو التأصيل، بقدر ما يُرام على درس التّ 
  إعادة قراءة الرتاث العريب مبعطيات املناهج اللسانية احلديثة.

ة حبث أسري رمست خطّ  ،ام بأشتات تلك املكوناتوألجل اإلمل
مسيت األول منهما العلة ماهية  ؛عليها، تتكون من مقدمة ومدخل، وبابني

ج خامتة اين البغداديون والتعليل اللغوي، وأفردت للنتائومواقف، ومسيت الثّ 
يت الدّ    للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات. راسة بثبتعامة، وأ

ارسون بفكرة تعّدد املدارس النحوية، فقال البعض انشغل الدلقد 
بوجودها، وأنكر البعض اآلخر ذلك، وكان مذهب البغداديني مبدأ اخلالف، 

صت املدخل لدراسة هذا اإلشكال، مثبتا فيه وجود هذا املذهب، وهلذا خصّ 
  مدرسة بغداد بني اإلنكار واإلثبات.مسيت املدخل ،وألجل ذلك 

مسيت ن من ثالثة فصول، ول، الذي تكوّ على الباب األ وملا عجت
تناولت فيه ماهية العلة عند الفالسفة و الفصل األول: العلة، ماهية وشروط، 

اك عن ـوذكرت شروطها كاالنفك .وعلماء الكالم واللغويني،واألصوليني 
ة إىل افـإض ،ن يف ذلك ـواختالف الدارسي ،املعلول وتقدمها عليه، وتعددها

  لى رأي البغداديني.ع الكل يف ا هً مسالكها، منبّـ 
عليل، أحدمها حاة من التّ أما الفصالن املتبقيان، فجعلتهما ملواقف النّ 

للقدامى، واآلخر للمحدثني، تناولت يف الذي للقدامى علل الرافضني 
د أوجه وأنواع العلل، وأشرت إىل تعدّ  ،طورنت مراحل التّ واملؤيدين، وبيّ 

  سة بغداد.صنيف، السيما عند أعالم مدر التّ 
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الذي هو ملواقف احملدثني،  يف الفصل اآلخر سرت ،وعلى النهج ذاته
عليل، مثيل، وعرضت دوافع التّ رح والتّ آراء كل فريق، بالشّ  تحيث ذكر 
ئتالف اال فبّينت مظاهر ،وليدينيفسري عند التّ قيقة بينه وبني التّ والفروق الدّ 
  .واالختالف

ليالت البغداديني كما يوحي اين من البحث يف تعاب الثّ حصرت البّ 
منها مبين على ثالثة  بذلك امسه، وجعلته هو اآلخر يف ثالثة فصول، كلٌّ 

 ،كيبوالرتّ  ،ساين، األصوات، واإلفرادرس اللّ حبسب مستويات الدّ  ،مباحث
  ألسباب ذكرت هناك. ،اللة واألسلوبيف ذلك مستويي الدّ  مبعداً 

تصنيف الفصول حبسب  بتمولية يف البحث، جتنّ وألجل حتقيق الشّ 
حويلية والعلل العقلية، والعلل التّ ،ماعية أنواع العلل كالقول بالعلل السّ 

 ا من وجهيْ ًـ ن، وآثرت التصنيف انطالقـة، كما فعل جالل مشس الديـالليوالدّ 
يب ، فكانت فصول هذا الباب على الرتتة وقواعدهاـظواهر اللغ الدرس؛
  التايل:

ا الثّ اهرة اللّ الظّ الفصل األول لتعليل  تجعل الثة، وملا  غوية مبستويا
نظري جزءا من خصائص هذه املدرسة، جعلت له مكانا داخل كان التّ 

أرّكز  ،عليل ووسائله، وأنا يف الكلّ املباحث، رابطا بذلك بينه وبني كيفية التّ 
  جديد.على مواطن التمّيز، ومظان التّ 

ا مستنبطة منه، جناز، لكوونظرا الرتباط القواعد بظواهر اإل
نت كيف أبرز اين لتعليل القواعد، فعنونته بذلك، وبيّ صت الفصل الثّ خصّ 

ين عن ذلك باحلكمة، كقوهلم البغداديون مظاهر التنظيم العقلي فيها، معربّ 
رس منزلة هذه املباحث يف الدّ  واملعادلة بني األحكام، وذكرت ،بةباملناس
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نتجت فيه العصر الذي أعد أن عرضت عالقتها بساين احلديث، باللّ 
  وبعلومه.

، مل ينحصر التعليل فيما اّطرد ملا كان منهج املدرسة منهج انتقاءو 
صت له اذ منها أيضا، ولذا خصّ من ظواهر اللغة، بل مّس القليل أو الشّ 

نت فيه تباين "تعليل اخلروج عن القواعد"، بيّ ـالفصل األخري الذي ومسته ب
ا بذلك مقرتبً ،ابن جين مبواقف مّيزته عن غريه عليل فيه، وكيف تفّرد تّ طرق ال

املنهج  إال أنّ  ،من أهداف الدرس احلديث، حيث الدرس يقبل كل النطوق
  خمتلف.

ويف األخري ال أّدعي أنين أملمت جبزئيات هذا املوضوع، فهو مما ال 
إليه سبيال، ملكانة أعالم هذه املدرسة، وسعة طبيعة  ييستطيع اجلهد الفرد

أقول، حسيب  ينغة احلديث، لكنّ فضال عن تشّعب مناهج علم اللّ  ،عليلالتّ 
كر أستاذي املشرف بالذّ  االجتهاد، الذي آزرين فيه أصحاب فضل، أخصّ 

  الكثري. ،وصربه، ووقته  ،الدكتور مكي درّار الذي أمّدين من علمه
ة النقد شة اليت أهدتين جهد القراءة، وحمبذكر منهم جلنة املناقوأ
  للكّل شكري واحرتامي، وما توفيقي إالّ باهللا رّب العاملني.والتقومي، ف

  
  مد درويش ـأح

18/09/2012وهران في 
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  توطئة                                                                           

من اإلشكاالت اليت خاض فيها مؤرخو الدرس النحوي عند العرب، 
النشأة، لكن األخذ يف عرض خمتلف اآلراء واسع،  بدايات التكوين، وأصالة

ال يتناسب ومسافة هذا املدخل، فضال عن كثـرة البحث فيه، ولذا وجب 
الرتكيـز يف حقيقة أعمـال من تنسب إليهم أولية النشأة، كأيب األسود الدؤيل 

)، واخلليل بن أمحد 117وعبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي ()، 69(
  ويف ذاك عرض لبداية التكوين، وتأصيل للمنهج. )،175الفراهيدي (

يرتدد يف حق هؤالء األعالم حكم وضع النحو، إال أن لكل منهم 
، "1"»أول من رسم النحو « مسة متّيز عمله عن اآلخر، فأبو األسود الدؤيل 

ـذا  حّرك األذهان « بوضع نقاط إعراب للقرآن الكرمي، حفظا من اللحـن، و
"، حيث ستحفظ آراؤه لتكّون 2»"ع أسس علم النحو إىل التفكري يف وض

أوىل لبنات هذا الدرس، وتكون عباراته أرضية ابتكار مصطلحات الكسر، 
  والفتح، والضم، وغريها.

ذا استحق أن  ال شك يف صحة خرب إعراب الدؤيل للمصحف، و
 يكون أول من محل لواء ''تنقية اللغة''؛ إذ روايات اللحن يف زمنه كثرية،

، ومنه يصبح قول املستشرق "3"حلث على تعّلم العربية وذم اخلطأ فيها أكثروا

                                                            

أخبار النحويني البصريني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض: أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا  -  1
  .47ص . .2006  1تح: حممد إبراهيم البنا. دار ابن حزم . بريوت.  ط  السريايف.  

 1أصالة النحو العريب: كرمي حسني ناصح اخلالدي . دار صفاء للنشر . األردن.  ط -  2
  .47ص . 2005

أخبار النحويني: أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم املقرئ .تح: حممد إبراهيم  - 3
  .25- 18.  ص2006  1م بريوت. طالبنا .دار ابن حز 
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نشأ يف أواخر القرن األول (السابع « (يوهان فك) حمل نظر، حني زعم أنه 
، إذ يفهم من هذا القول إنكار دور "1"»امليالدي) مبدأ تنقية اللغة العربية 

)، 69األول ( أيب األسود الدؤيل الذي كانت وفاته يف منتصف القرن
)، 117-29واعرتاف ضمين بدور ابن أيب إسحاق احلضرمي حوايل (

وأسبقيته يف فضل التكوين، ال سيما إذا علم مدى تشديد هذا املستشرق 
  على دور األعاجم يف حياة اجملتمع العريب آنذاك.

قد يقال يف (يوهان فك ) أنّه راعى يف قوله ذاك، منهج احلضرمي يف 
اس على املسموع، والنحو قياس، لكن هذا العذر ينتقض الدرس، وهو القي

ما قّدمه احلضرمي وعيسى بن عمر، ال يزيد كثريا عّما تركه أبو « إذا علم أن 
سوى تشددمها يف القياس، وردمها للكالم العريب الفصيح.  "،2"»األسود 

ة ويتجلى هذا يف قلة اآلراء املنسوبة إليهما يف كتاب سيبويه  إذ مل تتعد ست
، إضافة إىل عدم اكتمال "3"آراء للحضرمي، ومثانية عشر رأيا لعيسى بن عمر

  الفعل التنظريي يف الدراسة.
مـا   «ُعّلل تشّدد الرجلني يف القياس، وعنايتهمـا بالعلل ،  بكو  

ما عاملني منظرين، تعّلما شيئا من قراءة القرآن، كما  متعلمني أكثر من كو
ا من رواته، ويقيسان عليه، ومل يكونا قادريـن علـى مسعـا وحفظا الشعر، وكان

                                                            

العربية  دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب: يوهان فك. تر: رمضان عبد التواب .   - 1
  .55- 36. ص2003  2مكتبة اخلاجني.    مصر.  ط

  .55أصالة النحو العريب: ص - 2
زي زاهد . موضوعات يف نظرية النحو العريب: دراسات موازنة بني القدمي واحلديث . زهري غا-

  .36ص    2010. 1دار الزمان للطباعة . سوريا. ط
  .36ينظر أصالة النحو العريب: ص - 3
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ما أعجميني  ليست هلما معرفة بضروب  ،"1"»جتاوز حدود ما مسعا، لكو
القول يف العربية وتنوعها، مقارنة مبعرفة أيب عمر بن العالء، واخلليل بن 
أمحد.وتتأكد صحة هذا التعليل، حني تقرأ أخبار السخرية من النحاة 

) مفتخرا 145، يقول رؤبة بن العجاج ("2"تصرفهم يف اللغة وومسهم بقلة
  :"3"مبقدرته اللغوية

  على قضيب الذاهبات الُشّرب.          كيف تراين أنتهي يف الدفرت 
  وإن لوى حلييه بالتحّكر.         ال ينظر النحوي فيها نظري

  وهو دهي العلم والتعّرب.
يب عمــر بــن العــالء، ال نعتقــد أن هــذا الشــعر يصــدر يف حــق أمثــال أ

ويـــونس بـــن حبيـــب، وغريمهـــا ممـــن فطـــر علـــى هـــذه اللغــــة، وعلـــم أغوارهـــا، بـــل 
إىل تنـوع    يصدر يف حـق من تعلمها، واحنصر يف حدود قواعـدها ،ال يربحهــا

ــــذه  للغــــة، ااالســــتعمال، وهنــــا تظهــــر فئــــة النحــــاة األعــــاجم، الــــذين تعلقــــوا 
سـها، وألجــل هـذا، وسـم الفــرزدق فانشـغلوا بدراسـتها، وانضــبطوا يف حـدود قيا

  .العريب بلغته ليست له معرفة "4"احلضرمي بأنه من املوايل
إن التعليل السابق، ال ينفي فضل هؤالء األعالم على الدراسات   

النحوية، فالتشدد يف القياس كان له األثر يف تكوين شخصية اخلليل الذي 
، و أيب عمر بن مجع ما بني منهج أستاذيه؛  عيسى بن عمر يف القياس

                                                            

  .55أصالة النحو العريب ص - 1
 1نظرات يف الرتاث اللغوي العريب : عبد القادر املهريي. دار الغرب اإلسالمي . لبنان .ط - 2

  .133ص 1993
الورد الربوسي . دار ابن قتيبة للطباعة . الكويت .  ديوان رؤبة بن العجاج : عناية: وليد بن - 3

    61دط . ص
  .50أخبار النحويني البصريني: ص - 4 
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ا، فكان الغاية من «-أي اخلليل-العالء يف التسليم للعرب ومعرفة لغا
، فال  عجب أن يكون  "1"»استخراج  مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه 

  جل ما يف كتاب سيبويه من آرائه.
  

وخالصة القول، تعترب نشأة النحو دينية الغاية، عربية األصل، رسم 
الدؤيل، من إبداع ذاته، أو بتوجيه من علي بن أيب طالب  معاملها أبو األسود

(ض)، وملا كانت حاجة األعاجم إىل تعلمها أشّد، انربوا لدراستها، السيما 
ومقر سكناهم هو احلواضر، حيث حلقات العلم، واإلقبال عليها منتظم، 

)، اللذين 149فظهر منهم ابن أيب إسحاق احلضرمي، وعيسى ابن عمر (
  قياس؛ للعلل املذكورة آنفا.اشتهرا بال

  
ويف هذا الزمن أيضا كان األعالم العرب منشغلني جبمع اللغات 

)، ومن بعد اخلليل 154وتصنيفها، كالذي عرف عن أيب عمر بن العالء (
ابن أمحد الفراهيدي، ويف كلٍّ، كانت البصرة موطن هـذا احلراك العلمي، 

  ا كانت حمجة لطالبه.الذي ال خالف يف نسبته إليها، وال شك يف أ

                                                            

  .61أخبار النحويني البصريني : ص - 1



  يـات والنفـن اإلثبـداد بيـة بغـمدرسمدخـل                                                  

 

6 

      البصرة و نشأة النحو
عرف العراق بتعاقب األمم املتحضرة عليه خلصـوبة أرضه؛ فقد أقـام 

ون، حضـارات و ممالك، و ـفيه البابليون، و األشوريون، و الفرس، و اليوناني
سكنه العرب أيضا، قبل الفتح وبعده، زمن عمر بن اخلطاب، وهذا يعين 

س و امتزاج الثقافات وتبـادل التأثري، السيما يف جمال التواصل اختـالط األجنا
  اللغوي .

وبعد الفتح اإلسالمي، كان هذا البلد أكثر األقـاليم اإلسالميـة 
اشتعـاال باحلروب، فمنذ مقتل عثمان بن عفان وأوار الفنت مل ينطفئ، 

و  وصارت البصرة و الكوفة مكان جلوء املتخاصمني، ففاطمة، وطلحة،    
الزبري آلوا إىل البصرة، بينما علي و أتبـاعه اختاروا الكوفة ،وما ذكر هذا إالّ 

  ألثره على مسار احلياة الفكرية كما سيتضح الحقا.
ساد العرب يف هذا العصر، وهم قّلة، بفضل اإلسالم، فرغب املوايل 
يف معرفة هذا الّدين،و اجتهدوا يف طلب لغته ،و ملا كانت البصرة ملتقى 

ا مرفأ جتاريا  –ألجناس ا وكانت كذلك أقرب مدن العراق يف  –حبكم كو
ذا  اجلنوب من البوادي العربية ، صارت مهد ظهور الّدرس اللغوي، و حنن 
خنتلف ورأي أمحد أميـن الذي ربط بني ظهور النحو العريب، و بني حنو 

ل وألن اآلداب السريانية كانت يف العراق قب «السريان، حني قال:  

مما يعين اّطالع مؤسسي هذا العلم ، "1"»اإلسالم، وكان هلا قواعد حنوية 
  على هذا الرتاث وتقليدهم له.

                                                            

  173. ص1969  10فجر اإلسالم: أمحد أمني . دار الكتاب العريب . لبنان. ط- 1
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لقد كان لفتنة مقتل عثمان،و اجتماع املوايل و العرب، و عصبية 
ومنها درس  ،"1"الدولة األموية، األثر الفعال يف تنشيط احلركة العقلية يف العراق

عزى نشأة النحو إىل عنصر أجنيب، كالسريـان و اللغة، فال جمال ألّن ت
بن االيونان، إذا ُعلم تأخر ترمجـة الفكر اليوناين إىل العربية، إذ ميالد حنني 

)، أي بعد وفاة اخلليل بتسعة عشر عاما. أما إذا  194إسحاق كان سنة (
)، تؤكد بعده عن 298كان إسحاق بن حنني هو املرتجم، فوفاة الرجل سنة (

ذا تبطل دعوى النقل عن اليونان. ،"2"أيضااخلليل      و
أما النحو السرياين، فروايات أهله تذكر أنه مل يكتمل إّال على يد 
رجل منهم امسه ابن العربي، عاش يف القرن الثالث عشر ميالدي ،  وله  
كتابان (املدخل)، و(اللمع)، وهذا بعد أن قطع حنو العربية أشواطا، أما ما 

فلـم يتعد سوى بعض األبواب القليلة «  )708الرهاوي (يروى عن يعقوب 
  ألن تكون مصدرا للتقليد. ال ترقى "،3"»

وغري بعيد عن حديث  النشأة ، أثّر اخلالف السياسي، و صراع 
املوايل والعرب، على احلياة العلمية ،إذ سيظهر أهل الرأي ،وأهل النقـل يف 

غة وسياسة ،فالبصرة متيل شىت جماالت البحث الديين، وما يتصل به من ل
« للقياس يف الدرس اللغوي ،و الكوفة أميل للنقل ، وللسياسة دور يف هذا  

فالكوفيون مالوا سياسيا إىل دولة بين العباس، و انصرف البصريون 
عنها...ولعّل هذا هو السبب يف تعصب العباسيني، و شيعتهم للكسائي 

                                                            

  .183-182فجر اإلسالم : ص - 1
  .166-165:  صينظر أصالة النحو العريب- 2

  .218ص 1. ج2007 2بريوت. ط. أمحد أمني. دار الكتب العلمية  ينظر ضحى اإلسالم: 
  .41ص :وموضوعات يف نظرية النحو.     164أصالة النحو العريب: ص- 3
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ألة الزنبورية، اليت أثبتت الدراسات يف املس "1"»الكويف على سيبويـه البصري . 
  صحة رأي األخري .

  
من املتعارف عليه يف التاريخ،غلبة املوايل يف العصر العبـاسي ،   و 
خفوت صوت العصبية العربيـة ،إضافة إىل تنـامي جمالس املنـاظرة يف املساجد 
و القصور ،و هي عوامل اجتمعت و مهدت لظهور نزعات توفيقية بني 

« ) 310رأي ،و رواد النقل ، فيظهـر يف التفسري اإلمام الطربي (أصحاب ال
« ) الذي 204ويذيع صيت الشافعي(  ،"2"»الذي مجع بني الروايـة و الدرايـة 

بعد أن كان الصراع حمتدما بني  ،"3"»أسس الوسطية يف جمال الفقه و الشريعة 
  النصيني و العقليني .

وية؛ فنسب املنهج التوفيقي على هذا القانون،سارت الدراسات اللغ
إىل بغداد، ألن البصرة و الكوفة كان هلما السبق يف دراسة اللغة و استنباط 
قواعدها؛إذ اعتمدت األوىل على املنهج العقلي، بينما انتهجت الثانية منهج 
النقل، فكان هلذه املدرسة حق اجلمع واملقارنة واالنتقاء والتوفيق، وينضاف 

صناعة الورق و الوراقة، و ظهور املكتبات و تعميمها،  إىل ما سبق، انتشار

                                                            

  .32ص 2ضحى اإلسالم :ج- 1
. : حممود إمساعيل. دار االنتشار العريب 2سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي. طور االزدهار - 2

  .71.ص 3ج 2000 1لبنان. ط
اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية: نصر حامد أبو زيد. املركز الثقايف العريب -  3

  .175-171ص   2وضحى اإلسالم :   ج     .85.ص2007 1.املغرب.  ط
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، و هذا من شأنه أن يطّور "1"بعد أن كانت يف دائرة مغلقة غري متاحة للكل
  حركة التدوين .

إن ما سلف ذكره هو جزء من أدلة كثرية نسوقها ألجل تأكيد وجود 
وا يف مدرسة بغداد النحوية، ألن اللغويني املنّظرين للدرس النحوي انقسم

ذلك أقساما، وساقوا دعما ملواقفهم حججا، سنبّني رأينا فيها كما سيتضح 
  فيما يلي:

       
  :مدرسة أم مدارس  
  :مدرسة البصـرة الموقف األول -١
  

فيه يقال أال وجود إال ملدرسة واحدة كما قال حممد عبد الفتاح 
ري النحوي التفك« اخلطيب، وهي مدرسة البصـرة، وما عداها تابع هلا، ألن 

قائم على منظومـة فكرية واحدة أو مدرسة واحدة، تعاور على صنعها النحاة 
وما يرى من خالٍف بينهم، فهو يف الفروع و اجلزئيات، أما  ،"2"»مجيعا 

األسس النظرية و املنهج املعتمد، فواحد مشرتك بينهم كمكانة اإلعراب يف 
  يلة حبث.الفهم و اإلفهام، ولزوم االستقراء و القياس وس

                                                            

وسوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، طور التكوين:    .   23- 22ص  2ينظر ضحى اإلسالم:  ج- 1
  .131ص 1ج
ضوابط الفكر النحوي دراسة حتليلية لألسس الكلية اليت بين عليها النحاة آراءهم: حممد  - 2

  .150- 1جعبد الفتاح اخلطيب. دار البصائر . مصر.  د ط. 
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إن النحو العريب « واملوقف ذاته جنده لدى حممد موعد حني قال: 
منكرا بذلك وجود  ،"1" »عرف مدرسة حنوية واحدة، وهي املدرسة البصرية.

  حىت مدرسة الكوفة، ألن األصول واحدة بينهما.
يصدر هذا املوقف عن طبيعة فهم أصحابه ملفهوم املدرسة، فهي  

تعين وجود مجاعة من النحاة، يصل بينهم « ر: ار عمـكما يقول أمحد خمت
رباط يف وحدة الفكر، واملنهج يف دراسة النحـو، و البد أن يكون هناك 
الرائـد الذي يرسم اخلطّـة و حيّدد املنهج ، و الّتابعون أو املؤيدون الذين 

، دفاًعا و تطويـرًا كما هو شائع يف املدارس اللسانية "2" »يقتفـون خطـاه.
  ية.الغرب

ذا املفهوم ينتفي التعدد يف املدارس النحوية عند العرب، مما  و 
جعل البعض يِسُم التفريق بينها، بكونه تصنيًفا جغرافًيا ال عالقة له بالضوابط 

وجود جمموعاٍت من « املنهجية يف العلوم، فالقـول بالتعدد يف حقيقته هو 
ًذا مدارس جغرافية ال الدارسني، عاشت كل جمموعة يف مدينة خمتلفة، فهي إ

  األستاذ كمال بشر.    كما يقول ،"3"»علمية 
و باملفهوم أعاله، ُفّسر اخلالف بني البصريني و الكوفيني، والذي 

)، 577أفردت له كتب كاملة، ككتاب "اإلنصاف" أليب الربكات األنباري (
ير، و الترب  )، فّسر باالختـالق616و كتاب "التبيني" أليب البقاء العكربي (

                                                            

  ص  2005_1الدرس النحوي أم مدرسة حنوية:  حممد موعد. دار سعد الدين. سوريا. ط - 1
48،111،112.  
عرب مع دراسة لقضية التأثري و التأثر: أمحد خمتار عمر.عامل الكتب البحث اللغوي عند ال - 2

  .128ص .  1997   7. القاهرة. مصر. ط

   2. ق 1971   2دراسات يف علم الّلغة :كمال حممد بشر. دار املعارف.  مصر.  ط -  3
  ..61ص
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إن موضوع النزاع بني مدرسيت الكوفـة و البصرة هو « يقول أحد املستشرقني:
موضوع خمتلق، ال أصل له يف الواقع، مت اختالقه...كتربير تارخيي للصراع 

 ،"1"» اجتمعا يف بغداد. ) عندما291)و ثعلب   (285الشخصي بني املربد(
  ملا صارت عاصمة للخالفة اإلسالمية.

  :    وجود مدرسيت "البصرة والكوفة":انيالموقف الثــ ٢
فيه إثبات لوجود مدرستني اثنتني، البصرة والكوفة، ونفي لغريمها،  

، "2"كما يتجلى يف آراء مهدي املخزومي الذي مسى الكوفيني بالبغداديني 
م الوهم « ونسب القائلني بوجود مدارس أخرى إىل الوهم فقال:  فذهب 

صعـب يف تصوير مذهب ثالث...وهو مذهب بعيـًدا، وراحوا يركبون ال
البغداديني، ووقع احملدثون، و املعاصرون[للمخزومي] فيما وقع فيه 
املتأخرون[من القدامى] من وهم، وراحوا يبالغون يف تصنيف النحاة حىت 
جتـاوزوا ثالثة مذاهب إىل أكثر من ذلك، و زعموا أن هناك مذهبا أندلسيا، 

ىل أصل القول بثالثة مذاهب، وهو تصنيف ابن مشريًا إ، "3" »وآخر مصريا
  الندمي لّلغوييـن إىل بصريني و كوفيني، ومازجني بينهما.

إن إنكار مدرسة بغداد بالذات قدمي يعود إىل زمن أيب الطيب 
)، الذي ذكر مسة البحث آنذاك،  حني زادت العناية بالّشاذ، 351اللغوي(

ترك األصول، مما أدى إىل اختالط والتفاخر بالنوادر، واالهتمام بالفروع و 

                                                            

عزيز. و  الرتاث اللغوي عند العرب:  بوهاس  و جيوم  وكولوغلي. تر:  حممد حسن عبد ال-  1
  .  35ص .    2008_ 1كمال شاهني. دار السالم. مصر.  ط

 09. ص 1978- 2ينظر الدرس النحوي: مهدي املخزومي.  دار الرائد العريب. لبنان.  ط -  2
  . 63 و
  .07الدرس النحوي يف بغداد:  ص- 3
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بغداد مدينة ملك، وليس مبدينة علم ، و « ، وسبب هذا برأيه كون "1"العلم
قصد صنـاعة جمٍد هلاته العاصمة، وما  ،"2"» ما فيها من علم فمنقول إليها.

  يف هذا الرأي من سياسٍة غري خفي على أحد.
  : املدارس النحويــة.الموقف الثالث ٣

وجود مدرسة بغداد، وغريها من املدارس، و ميكن جعل فيه إقرار ب
هذا املوقف يف اجتاهني اثنني؛ أحدمها يثبت وجود مدرسـة بغداد ال غري، و 

 اآلخر يثبت وجود كل املدارس النحوية املشهورة .
بأن « ميثله فخر الدين قباوة الذي يصرح : االجتاه األول -أ 

هب البصري،و املذهب الكويف،   و مذاهب دراسة العربية كانت ثالثة؛ املذ
» مذهب احملققني الذي اشتهر يف بغداد، و انداح من بعد يف املشرق واملغرب

إن مذاهب النحو ثالثة يف تاريخ العربية؛ املذهب «. ويقول يف موضع آخر"3"
البصـري، و املذهب الكوفـي، اللذان واكبا الدراسات النحوية، واستفحلت 

ما يف القرن الثا الذي   ،"4"»لث، إذ انبثقت بوادر مذهب احملققني... حد
والتمحيص، وجتّنب العصبية  كان نتيجة ميل البحث اللغوي إىل التدقيق

  للشيخ، أو املدينة، كما يتجلى يف صراع تالمذة املربد و ثعلب.

                                                            

العربية. ينظر مراتب النحويني : أبو الطيب اللغوي :تح:حممد زينهم حممد عزب.دار األفاق  -  1
  .139ص  2003مصر. ط  

  .139مراتب النحويني: ص - 2
  .36ص. 1999_1تطور مشكلة الفصاحة : فخر الدين قباوة.  دار الفكر.  سوريا.  ط - 3
.  1999_3ابن عصفور و التصريف: فخر الدين قباوة.  دار الفكر.  سوريا.  ط -  4
  .143ص
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  : االتجـاه الثـاني )ب
فيه يُعرتف بوجود املدارس النحوية الثـالثة، وما جاء بعدها،حني 

متد الدرس إىل بقية األقاليـم اإلسالمية ،كمصر، واألندلس، واملغرب، ويف ا
،  ومن "1")911هذا االجتاه أمساء عديدة من القدمي، كجالل الدين السيوطي(

، "2"العصر احلديث نذكر شوقي ضيف يف مدارسه ، والشيخ حممد طنطاوي
   يف جممله."3"و مكي درار

 
  قراءات في أسباب االختالف      

بالنظر يف حجج كل فريق، ميكن حصر أسبـاب االختالف    يف 
أمرين اثنني مها؛ عدم انطباق املفهوم العلمي ملصطلح املدرسة على ما جاء 
بعد مدرسيت البصرة و الكوفة خباصة، مث اختالف الدارسني يف األخذ بعنصر 

  املكان معيار تصنيف. 
درسة، أحدمها أما السبب األول، فوجدت فيه تعريفني ملصطلح امل

ألمحد خمتار عمر، وقد مّر ذكره، ويتلخص يف املنهج، والرائد، واألتباع،  و 
  الثاين تعريف  فاضل صاحل الّسامرائي، الذي سأذكره يف حينه.

لقد اتضح أن أمحد خمتار عمر حيّدد املدرسة بوجود منهج معني 
 ميكن تطبيقه يربط بني الرائد و األتباع، لكّن هذا املفهوم، ورغم صحته، ال

                                                            

السيوطي. تح: حممد حسن حممد حسن  ينظر االقرتاح يف علم أصول النحو:جالل الدين- 1
  .   30. ص 1998_1إمساعيل . دار الكتب العلمية . لبنان. ط

كتاب نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة:  الشيخ حممد الطنطاوي. مؤسسة الريان. عامل -2
  .. 21،101. ص2005الكتب.لبنان 

ار . دار األديب للنشر ينظر اجململ يف املباحث الصوتية من اآلثار العربية: مكي در  -  3
  .14والتوزيع.السانيا. اجلزائر. د ط . ص
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على الدرس العريب للغة، ألن هذا األخري حلقاٍت متتالية، الالحق فيها 
يكمل جهود السابق، فإذا كانت عناية مدرسيت البصرة و الكوفة باستنباط 
قواعد اللغة، فإن البغداديني ُعنوا بالتنظري لكيفية االستنباط، أما من جاء 

  املسائل، و التنويع يف التأليف. بعدهم، فكان له فضل املراجعـات، و تفريع
إن حتديد خمتار عمر ملفهوم املدرسة يصلح للمدارس اللسانية الغربية، 
حيث حيّدد املنهج سلًفا يف علوم أخرى، مث ينقل إىل الدراسات اللغوية، مما 
يسمح برتسيم املنهج، وحتديد اصطالحاته، وتصنيف رواده وأتباعه، وهذا ما 

املعريف لّلسانيات؛ حيث أثبتت أن رغبة الّلسانيني يف  يتأكد يف كتب التأصيل
حتقيق شرط العلمية يف البحث، جعلتهم يتوخون املنهج التارخيي املتأثر بآراء 

، مث تأثر بالنزعة التجريبية يف العلوم؛ كما هو حال "1"دارون يف تطور األجناس
  ."2"الفلسفة الوصفييـن، ومن بعد تأثـر التوليديـون باملنهـج العقالنـي يف

أما الدراسات اللغوية العربية، فابتدأت بسيطة، مل يتحدد منهج 
البحث فيها إال الحقا، بعد اكتمال استنباط القواعد التفصيلية، بسبب 
حداثة البحث العلمي، وتأخر ظهور حركة تدوين املعارف، ما مل يسمح 

احنصار التصنيف باالتصال و تبادل التأثري فيما بينها، وهلذا نرى عدم جناعة 
  يف زاوية املنهج فقط.

لنعد إىل تعريف الّسامرائي؛ الذي يرى أن اسم املدرسة ال يطلق إال 
األسس اليت تتبعهـا يف أصول البحث،   و « بوجود ثالثة شروط هي؛ 

                                                            

ينظر مدخل إىل اللسانيات: حممد حممد يونس علي.دار الكتاب اجلديد . ليبيا.  -  1
  .14_ص 2004_1ط
  . 44_43ينظر م ن  ص - 2
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، والنتفاء هذه الشروط يف حناة "1" »املصطلحات، واملسائل اخلالفية...
ألن املكان وحده ال يصلح أصًال للتقسيم هذه املدرسة،  بغداد، أنكر وجود

  حسب رأيه.
ال جتدر بنا العودة للحديث عن وحدة األصول يف البحث بني 
املدارس و منزلتها يف الّتصنيف، فذلك ما سلف مناقشته، كما أننا سنرجئ 
شرط املصطلحات حلينه، وسنكتفي بعرض عنصر املسائل اخلالفية، الذي 

إنه من غري املعقول أن « أيضا، حني قال:  يبدو أن حسن هنداوي أخذ به
نزعم قيام مدرسة حنوية على غرار املدرستني األخريني، وال يكون ألعالمها 

ا عن مذاهب تينك املدرستني   أي البصرة و الكوفة.؛"2" »مذاهب ينفردون 
إنه من غري املعقول أن يطلب من حنوي يف القرن الرابع اهلجري أن 

ى أنقاض آراء سابقة دام استنباطها وبناء هيكلها يأيت بآراء جديدة عل
التجريدي طيلة ثالثة قرون خلت، بل املطلوب هو إبراز احللقة املكّملة 
جلهود من سلف، كالّتنظري لكيفية االستنباط،والّتعليل لطرق الّرتجيح، 
والربهنة على صّحة رأي دون اآلخر، وكل هذا ال ينفي وجود مواضع لإلبداع 

   ند البغداديني،  كما سيتضح يف الفصول القادمة.يف الرأي ع
لقد أدى الرتكيز على األسس املنهجية، والرائد واألتباع يف منهج 
التصنيف، إىل إنكار كل املدارس ما عدا البصرة، أو هي و الكوفة، ورّد 
أعالم كل اجتاه إىل هاتني املدرستني، ويف هذا اإلنكار جتاهٌل جلملـة    من 

  ان هلا دور يف توجيه الدرس النحوي،كما يف:املعطيات، ك
                                                            

        2006   1ابن جين النحوي :  فاضل صاحل  السامرائي . دار عمار . األردن .  ط  -  1
  . 247ص 

مناهج الصرفيني و مذاهبهم يف القرنني الثالث و الرابع من اهلجر: حسن هنداوي .دار -4 
  .405.  ص 1989_1القلم. سوريا .     ط
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صلة النحاة بسياسة البلد أو اإلقليم، كما يتجلى يف أسس أو بواعث -1
)، الذي نّفذ رغبـة 180) من حنو سيبويه (592مواقف ابن مضاء القرطيب (

  السياسيني يف الثورة على كل ما هو مشرقي كما سيظهر الحقا.
األخرى، كأصول الفقـه، و علم الكالم، ممّا تأثر الّدرس النحوي بالعلوم -2

مّكن من القدرة على التنظري، بعد أن كان يقتصر على الّتطبيـق       يف 
ربط الفكر باجملاالت احملاقلة له، املؤثرة فيه   أو «األبواب التفصيلية، ألن 

املتفاعلة معه، ليس ضرورة منهجية فحسب، ولكّنه عالوة على ذلك، سبيل 
س الظواهر يف بعدها املعريف، و طريق إىل حتقيق شرط الشمول إىل تلمّ 

  .يف الدراسة"1"»املتوخى يف أيّة قراءة تتغيا الفاعلية و املردودية 

ولألسباب أعاله، نرى أن العناية باملكان معيارًا آخر يف التصنيف و 
الّتقسيم، ضرورة البد منها، ألّن ذلك يتتبع غايات الدرس و مراحلـه، وهي 

تنباط القواعد مع البصرة و الكوفة، والتحقيق و التنظري مع البغداديني، اس
  واملراجعات مع من بعدهم.

ذا خنلص إىل أن مصطلح املدرسة مل خيرج عن داللته اللغوية وهي  و
مكان الدرس، كما يف لفظ مطبعة، ومكتبة، إال أن هذا ال يعين إمهال 

الح، بل يعين البدء بتحديد البحث يف مواطن التميز يف املنهج و االصط
املكان، ّمث معرفة خصائص الّدرس فيه، احرتاًما لقيمة املكان النفسية،      و 
السياسية يف حياة العريب، فهو الذي يتغىن به طلال، وهو الذي يسعى   إىل 

  صنع جمٍد له حاضرة، كيف ال، وبغداد أصبحت عاصمة للخالفة.

                                                            

قضايا إبستمولوجية يف اللسانيات:حافظ إمساعيلي علوي. واحممد املالخ. الدار العربية  -  1
  .35.  ص  2009_1للعلوم ناشرون. لبنان.  ط
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راحل التطورية للدرس الّلغوي عند كما أن األخذ باملكان يتوافق وامل
العرب؛ إذ نعترب مدارسه حلقات متتالية، كما سلف الذكر، بدأت بالبصرة 
يف القياس على الكثري الشـائع املّطرد، و توسعت مع الكوفة    يف األخذ 
بالّشاذ، وترسخ املنهج وُحقق يف املسائل مع البغداديني، واكتملت 

  ليف، مع املدارس األخرى.باملراجعات، والتنويع يف التأ
  :منهـج مـدرسـة بغـداد 

يّتفق القائلون باملدرسة البغدادية أن منهجها قائم على التوفيق بني 
اتبع حناة بغداد يف القرن « آراء البصريني و الكوفيني، يقول شوقي ضيف 

م النحويـة، يقوم على  م ومصنفا ًجا جديًدا يف دراسا الرابع اهلجري 
مكونني بذلك مذهبا  "،1"»من آراء املدرستني البصريـة و الكوفية االنتخـاب

حدث للنحو به عهد جديٌد، «متميزًا، و مسه الشيخ حممد الطنطاوي أنه
  .املتتالية "2"»قضى أن يُعّد طورًا آخر من أطواره 

وما يالحظ يف كتب التأريخ النحوي، عنايتها بالتمثيل، وذكر مناذج 
يف الرأي، وإمهاهلا مظاهر التطور الفعلي الذي أحدثته التوفيـق، أو التجديد 

  هذه املدرسة يف مسرية الدرس النحوي، واملتمثلة يف العناية بالتنظري والّتعليل.
  _التنظيـر: ١
حني اكتمل استنباط النظام الذهين لّلغة العربية، ظهر يف القرن   

 اإلمجالية اليت الرابع اهلجري خباصة جمال درس جديد موضوعه حتديد القوانني

                                                            

    .245دع .   ص  8دارس النحوية :شوقي ضيف. دار املعارف. مصر. طامل - 1
وانظر:موجز تاريخ النحو: توفيق بن عمر بلطه جي.  دار الشيخ أمني كفتارو. للطباعة.     

  .56-55دمشق      سوريا. د   ط.د  ع.   ص
  .109نشأة النحو:  ص- 2
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بواسطتها ُحّددت القواعد التفصيلية لألبواب النحوية، أو ما يسّمى بعلم 
أصول النحو، والذي سـاعد عليه سعة الثروة اللغويـة املوروثة   عن أعالم 
املدرستني، إضافة إىل اكتمال بناء العلوم اجملاورة، مما مسح بتبادل التأثري بينها، 

  ا:ويتجلى هذا يف أدلة منه
_ ترديد أعالم هذه املدرسة عبارة "مل أسبق إليه" مما يوحي جبدة الطرح، 
وحداثة التناول،بالبدء يف فن جديد، ُبين على جهود من سبق، يقول 

ال يكاد  ]كتاب اإليضاح[وأن أكثر ما أودعته إياه ):«...337الزجاجي(
و يقول ابن  ،"1"»يراه مفّرقا، و ال جمموًعا يف غري هذا الكتاب

وذلك أنّا مل نر أحًدا من علماء البلدين تعرض لعمل ):«...392جين(
ويقول ابن األنباري   ،"2"»أصول النحو على مذهب أصول الكالم و الفقه

ليكون أول ما «) عن كتابه (اإلغراب يف اإلعراب): 577أبو الربكات (
و قال أيضا يف كتاب  "3" »صنف هلذه الصناعة يف قوانني اجلدل واآلداب.

ليكون أول كتاب ُصنف يف علم العربية على هذا الرتتيب، وألف «اإلنصاف:
على هذا األسلـوب،ألنّه ترتيب مل يصّنف عليه أحٌد من السلف، وال أّلف 

                                                            

ن املبارك.دار اإليضاح يف علل النحو:أبو القاسم الزّجاجي تح:ماز  -  1
  .40_ص1996_6النفائس.لبنان.ط

اخلصائص:أبو الفتح عثمان بن جين.تح: عبد احلكيم بن حممد.املكتبة  - 2
   .17ص 1التوفيقية.دم.دط.دع.ج

اإلغراب يف جدل اإلعراب:أبو الربكات كمال الدين األنباري :تح:سعيد األفغاين.مطبعة  -  3
  .37.ص1957اجلامعة السورية.سوريا.دط.
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ألنّه يف مجعه ملسائل اخلالف النحوي سار على " 1"»عليه أحٌد من اخللف 
  منهج اخلالف الفقهي بني احلنفية، و الشافعية.

 
يف هذه النصوص و غريها، إثبات الصلة بني العلوم ومما يالحظ 

اإلسالمية خباصة، أصول الفقه، وعلم الكالم، والنحو، وبني النحو 
والفلسفة، كاستعماهلم للفظ احلّد، واجلنـس، والفصل، واملادة، والصـورة، 

، "2"ومقارنتهم بني موضوعي العلمني؛ كما يظهر يف إيضاح الزّجاجي
  مثاال ال حصرًا.  ،"3"وتعليالت ابن يعيش

وبإثبات هذه الصلة، تصرًحيا كما يف النصوص، أو استنبـاطًا   من 
خالل الّدراسة، ميكن القول إن اعتماد عدم التفرد مبصطلحاٍت جديدة، كما 
قال الّسامرائي، دليل إنكار لوجود هذه املدرسة، فيه جمال للّنظر، ألن النحـو 

 مع البغداديني، فاستعملوا احلدود،  قد أكتمل نظاًما ولغة، وظهر التنظري
كتحديد ابن جين للغة، بعد أن كان ُيكتفى بالتمثيل، وأوجدوا وسائل درس 
جديدة؛كاحلديث عن أنواع القياس،واالستصحاب  وأنواع العلل، والّظّين 

  والقطعي يف اللغة، مما فتح بابًا فريًدا يف مباحث اللغة.
جدوى البحث يف املصطلح   ال ينبغي أن يُفهم من هذا القول عدم

كعالمة متّيز، ومعيار تصنيٍف، بل يعين ضرورة التوفيق بني طبيعة مسرية 
الدرس وبني اصطالحاته، وال ينبغي أن يفهم من هذا القول أيضا، أن 

                                                            

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني: أبو الربكات كمال الدين  -  1
  .07ص   1_ج2003_1األنباري تح:حممد حمي الدين عبد احلميد.املكتبة العصرية.لبنان.ط

  .47-46ينظر اإليضاح يف علل النحو: ص - 2
: فخر الدين قباوة. حيعيش. تينظر شرح امللوكي يف التصريف :موفق الدين أبو البقاء بن  - 3

  .109ص .    2005_3دار امللتقى .سوريا. ط
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البغداديني مل يتمّيزوا يف توظيف املصطلح، فقد أثبتت البحث إبداع أيب علي 
ء األحيان لظروف الزمان، ) يف اصطالحاته، كأمسا377الفارسي (

، والوصف "1"واالستخبار لالستفهام، واألمساء اجلارية على أفعاهلا للمشتقات
   ."2"التمييز والعطف مبعىن التوكيد، والتبيني مبعىن

  _الّتعليـل ٢
إن اعتبار التعليل مسة متّيز للبغـداديني، ال يعين عدم وجوده    يف   

استفادوا من العلـة يف تثبيت «  جهود من سلف، فاخلليل ، وسيبويـه
بل يعين ، "3"»األحكام أو شرحها وتفسريها، لتثبت يف ذهن الّدارس واملتعلم

ختصيصه بفصول كاملة، تنظريًا وتطبيًقا، كما يف خصائص ابن جين ، وإفراده 
  أنشأناه  ]اإليضاح[هذا كتاب«  بالكتب املستقلة، يقول الزجاجي :

                                                            

لإلطالع أكثر على مصطلحات أيب علي الفارسي ينظر: كتاب األصول النحوية والصرفية  - 1
  2.  ج2008_1يف احلجة أليب علي الفارسي :حممد عبد اهللا قاسم .دار البشائر.سوريا. ط

  .169إىل156من
يات:أبو علي الفارسي .تح: شيخ الراشد. وزارة الثقافة .سوريا.  د ط املسائل العضد -  2
  .290-288. ص 1986.

دراسات يف كتاب سيبويه: خدجية احلديثي .دار غريب للطباعة. مصر.د ط. د  ع   -  3
  .211ص
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لكتب املصّنفة يف األصول كثرية جًدا، يف علل النحو خاصة، ألن ا
، باعتبارها وسيلة فهٍم "1" »ومل أر كتابا إىل هذه الغاية مفرًدا يف علل النحو.

  وتأكيد للقواعد املعربَّ عنها يف النص بلفظ( األصول). 
وجتدر اإلشارة يف ختام هذا املدخل، إىل أن احتجاج منكري وجود 

إعالمها السيما أيب علي، وابن جين لفظ هذه املدرسة استندوا إىل استعمال 
، الذي عنوا به البصريني خباصة، وميكن رّد هذا الزعم بعدة أوجه (أصحابنا)

  منها:
_توجيه شوقي ضيف لداللة هذا اللفظ بغلبة النزعة البصرية عليهم، رغم 1

  ."2"اعتمادهم منهج االنتقاء و التوفيق
نهـج االنتقـاء، يقول الزّجاجي يف _تصريـح أعـالم هذه املدرسـة باتباعهم م2

ذاكرين أكثر ذلك مما بني البصريني و الكوفيني فيه من «...إيضاحه:
اخلالف، وحمّتجني للفريقني بأجود ما احتجوا فيه، وما يوجبه القيـاس، غري 

واإلشـارة إىل االحنياز، تعين ،"3"»متحاملني على أحد الفريقني دون اآلخر 
  .وجوده من قبل

وذكرت من مذهب كل فريق ما ):« 577األنباري أبو الربكات (ويقول  
اعتمد عليه أهل التحقيق، واعتمدت يف النصرة على ما أذهب إليه       من 
مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيـل اإلنصـاف، ال التعصب  و 

  ".4"»اإلسراف

                                                            

  .38اإليضاح يف علل النحو  - 1
  .  246ينظر املدارس النحوية: شوقي ضيف  ص   - 2
   .39-38النحو:  ص اإليضاح يف علل - 3
  .07ص   1اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ج - 4
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خر ويف الّنّصني إعالن صريح ملنهج االنتقاء الذي يرّسم فيهم مقولة ف
، وتتأكد معامل هذا املنهج "1"الدين قباوة: بأن مدرسة بغداد مدرسة حتقيق

ال قرابة بيين وبني البصريني، لكنها بيين :«أكثر، حني جند ابن جين يقول 
  املعرب عنه يف العصر احلديث باملوضوعية العلمية . ،"2"»وبني احلق

أعالم هذه _ استعمال لفظ (األصحـاب) استعماال يوحـي باستقاللية 3
أنشده سيبويه «املدرسـة عن البصريني، كما يف عبارة أيب علي الفارسي 

ا...فقال «، وقول الزجاجي:"3"»وأصحابه أما سيبويه فلم حيّد االسم حدًّ
، وقولـه أيضا عن املازين   "4"»: ترك حتديده ظنًّا منه أنه غري مشكلأصحابه

إمنا يعرب إذا  البصرينيد مجيع و عن]املازين[و ذلك أن الفعل املستقبل عنده« 
  ملا بينهما من تشابه يف اللفظ واملعىن، واالستعمال. ،"5"»وقع موقع االسم 

ميكن هلذه النصوص، وغريها أن تكون حججا تقابل حجج 
الرافضني لوجود هذه املدرسة، واملصنفني ألعالمها ضمن مشيخة البصريني، 

ذا تضحى اعتبارات األلفاظ واملصطلحات،  وأصول البحث، غري كافية يف و
حتديد املدارس ،ما مل تتحدد بعنصر املكان، ملا حيمله من أبعاد حضارية  

  كبرية.
و بالنظر إىل مكون األعالم يف مفهوم املدرسة، نقول إن مدونة 
البحث احنصرت فيمن خّصصوا لّلغة الكتب املستقلة، تنظريا و تعليال ، 

                                                            

  .143ينظر ابن عصفور والتصريف:  ص - 1
احملتسب يف تبيني وجود شواذ القراءات و اإليضاح عنها:  أبو الفتح عثمان بن جين . تح:  - 2

  .265_ص1ج1998_1عبد القادر عطا.دار الكتب العلمية. لبنان .ط
  .34: صاملسائل العضديات - 3
  .94اإليضاح يف علل النحو:ص  - 4
  .94م ن ص  - 5
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ي، وأيب علي الفارسي، وابن جين، فضال عن اجلمع واالنتقاء، كالزّجاج
)، والرضي 643)، وابن يعيش (616والعكربي()، 538والزخمشري(

  ). 686االسرتابادي (
   )،299أما الذين تنسب إليهم بدايات منهج االنتقاء ؛كابن كيسان(

) ، فتناثر آرائهم، وافتقاد كتبهم، فضال 320)،وابن اخلياط(315وابن شقري(
الكوفيني املقرَّبني  من األمراء العباسيني، كل ذلك  عن شهرة سريهم يف خطّ 

  حال دون النظر يف أعماهلم ، وعّدهم من البغداديني.
إّن ما سبق، يظهر سر شيوع التنظري يف القرن الرابع وما بعده،  

ويبني أسباب العناية بالّتعليل، ويُعرف بواعث العودة إىل توجيه القراءات، 
ذ، كما سيّتضح يف ثنايا الفصول الالحقة ،بعد ويعلم بغايات األخذ بالشا

  ذكر ما يتطلبه البحث من التنظريات العامة للعلة والّتعليل.     
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  توطئـة:
و  ،"1"»ال يوجـد شيء بدون علة  «من املسّلمات املتعـارف عليهـا أنه

بالبحث عن العلل يف  «يشهد بصّحة هذا املبدأ العقلي انشغـال الفكر البشري 
بدًءا من احنبـاسه يف احملسوسات، وصـوال إىل خوضـه يف اجملرد  "2"»مجيع مراحله 

ا تقتضي شيئا خاصا، والشيء ما دام  «والكليات، لكون  ّ العلة مادامت علة فإ
  اعتبارا للعلة عامل وجود أو هدف إجياد. "3"»ه مقتضيا، فإنه يتبع عّلته اخلاصة ب

إن البحث يف العلل أو عنها يسّمى بالّتعليل، وهو لغة مصدر قياسي بزنة 
ِملَ  «"تفعيل" من الفعل الرباعي (عّلل)، أما اصطالحا فهو نشاط فكري موضوعـه 

  ع.دون اللجـوء إىل التغييـر أو الرفض أو املن "4"»صار الشيء على هذا الوضع 

العقلي الذي  «ذاك هو حـال التعليل اللغـوي خاّصة، فهونوع من االجتهاد
ال يتوقف عند ظواهر اللغـة،و إمنـا يتعداها إىل التفسري العقلي املوصل إىل القوانني 

  ألجل مجع أشتاته،و ضبط  "5"»اليت تكمن وراء االستعمال اللغوي 
ا ينتقل من اجلزئي ا حملسوس/املسموع، إىل تنوعاته يف قواعد جامعة، 

  الكلي اجملرد، الذي به تنتظم الظواهر املنفردة.
                                                            

مبدأ العلة: مارتن هايدغر. تر: نظري جاهل. املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت.  -  1
  .05. ص  2001 3لبنان. ط

  .05صم.ن  - 2
النشر. سوسة، املقابسات: أبو حيان التوحيدي. تح:  حسن السندويب. دار املعارف للطباعة و  - 3

  .   244ص 1991 1تونس. ط
العلة النحوية يف ضوء املمنوع من الصرف: شعبان زين العابدين حممد. مكتبة اآلداب، القاهرة،  - 4

  .13ص  2002 2مصر ط
 2009-1دراسات يف آليات التحليل و أصول اللغة والنحو:السعيد شنوفة.عامل الكتب.مصر ط -5

  .17ص 
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كما يتميز التعليل بعامة، والتعليل اللغـوي خبـاصة، بطبيعته التفسريية، فهو 
ا إىل  «باملنع والتغيري، بل  -مادامت موجودة–ال يتدخل يف الظاهرة املدروسة  يقّر

وذلك ألنه يبدأ بعد  "،1"»لتكون هلا أقرب  األذهان لتكـون هلا أقبل، وإىل األفهام،
أن جتمع اللغة، وتستنبـط املقاييس ،وتستقر األصول، وتُعـرف القوانني الكلية  «
اليت هي ملك لكل أفراد اجملتمع اللغوي املتجـانس، يعمل اللغوي على  "2"»

  استنباطها، مث تعليلها.
  بين التعليل والتفسير:

التعليل يف النحو تفسٌري  «لّتعليل بأنـه تفسري، فيقال :يغلب يف تعاريف ا          
... تفسري ِملَ صار الشيء على هذا الوضع  «، وإنّه "3"»اقرتاين... فهو تفسري... 

نظاما من التعليالت على شكل جمموعة  «بل هناك من جعل التفسري  "،4"»...
  تفسري؟الهل التعليل هو ف"، 5"»من النظريات واملبادئ تفّسر انتظام الظاهرة اللغوية 

                                                            
  .08وء املمنوع من الصرف : صالعلة النحوية يف ض - 1
مناهج الصرفيني ومذاهبهم يف القرنني الثالث والرابع من اهلجرة:  حسن هنداوي. دار القلم،  - 2

  . 339 . ص1989 1 دمشق. سوريا. ط
نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني: حسن خـميس سعيد امللخ. دار الشروق  - 3

  .29. ص2000 2 ن. األردن. طللنشر والتوزيع. عما
  .08العلة النحوية يف ضوء املمنوع من الصرف: ص - 4
  .23نظرية التعليل يف النحو العريب حسن امللخ. ص - 5
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ووجد أيضا من يقارب بني التعليل اللغوي عند العرب ،وبني مفهوم 
التفسري يف النظرية التوليدية التحويلية عند تشومسكي، كما هو حال  حسن سعيد 
امللخ يف كتابه نظرية التعليل، ومنه حّز السؤال: هل التعليل اللغوي والنظرية 

ا متقاربان فقط؟ فما وجـه االئتالف إذاً؟ وما صور ، سّيان؟ أم مه"1"التفسريية
  االختالف؟

إنين سأبدأ باإلجابة عن السؤال األول: هل التعليل هو التفسري؟ مؤجال 
  البحث يف السؤال الثاين إىل مبحث مستقل يف فصل الحق.

  التفسير/ الشرح/ التأويل:
 «ا فهـو أما اصطـالح "،2"»بيـان شيء وإيضاحه...  «التفسري لغة هو 

املستوى األول من مستويات القراءة حيث الداللة واحدة بسيطة سريعة الّتبادر إىل 
يف معناه، وغالبـا ما  4"»ال حيتمل ... إّال وجهًا واحدًا  «ألن اللفظ  "،3"»الّذهن 

يستعمل هذا املصطلح يف شرح القرآن كّله أو بعضه، مما جعله مقابال ملصطلح 
  ."5"ببحث كالم البشر شعراً ونثراً ''الشرح''، الذي خّص 

ومما يقرب لفظ التفسري، مصطلح التأويل، الختصاصهما بدراسة معـاين 
القرآن الكريـم، إال أّن التأويل يتميز عن التفسري يف كونـه يُهتم فيه مبا تعّددت 

                                                            
  .232، 231، 31ص :نظرية التعليل يف النحو العريب ينظر - 1
. 1999  د ط معجم مقاييس اللغة: أحـمد بن فارس. تح: عبد السالم هارون. دار اجليل. بريوتز - 2
  . مادة (ف س ر ).504ص، 4ج
، 1998، 1قضايا اللغة يف كتب التفسري: اهلادي اجلطالوي. كلية اآلداب .سوسة. تونس. ط - 3
  .35ص
االتقان يف علوم القرآن: جالل الدين السيوطي. دار مكتبة اهلالل. بريوت. لبنان. د ط. د ت،  - 4
  .173ص 2ج
  .35فسري صينظر قضايا اللغة يف كتب الت - 5
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توجيه لفظ متوجه إىل معـان خمتلفة، إىل واحد منها مبا ظهرمن « معانيه؛ إذ هو
املستفادة من السياق الداخلي للنص،ومن خارجه ؛كاعتبار أسباب "1"»األدلة 

  النزول، واختالف اللهجات، وغريها من قرائن املقام.
أكثر التـأويل يستعمل يف اجلمـل  «ومـن مظـاهر االختـالف أيضا ؛كـون 

  «يقتضـي النظـر يف سياق الرتكيب، بينما التفسري هو  داللةألن توجيه ال "،2"»
، وشتان ما بني التوجيه والكشف، فالتأويل "3"»راد عن اللفظ املشكل كشف امل

التفسري أعم من التأويل  «إذًا يكون بعد التفسري، وهـذا مـا جعلهـم يقولـون إّن 
  فكل تأويل تفسري، وليس العكس.      "،4"»

حتمل  «ال يبتعد التأويل النحوي عن مفهوم البحث عن معىن خفي؛إذ
مما "،5"»ة على غري الظاهر للتوفيق بني أساليب اللغة،و قواعد النحوالظواهر اللغوي

يعين وجود تعدد يف املعىن، أوجب البحث عن املقصود منه، بتقديـركلمة     أو 
ا رد االستعمال إىل األصل.      مجلة،يتحقق 

  ألفاظ التفسير ومصطلح التعليل:         
اإلقبال على النص  «معىن  يشرتك التفسري وما يقاربه من اصطالحات يف

  رغم وجود تنوع يف املنهج والغاية، وكذلك األمر بالنسبة  "6"»حبثا عن مقاصده 

                                                            
  .173ص 2االتقان يف علوم القرآن: السيوطي ج - 1
  402ص مقدمة التفسري: أبو القاسم الراغب األصبهاين . دار طالب املعرفة. د م، د ت. - 2
  . مادة (فسر). 55ص 5لسان العرب: ج - 3
  .32و قضايا اللغة يف كتب التفسري ص ،   402مقدمة التفسري: الراغب األصبهاين ص - 4
 -1يف القراءة وفن التأويل،مراجعات فكرية:صابر احلباشة.عامل الكتب احلديث.األردن. ط  - 5

  .02ص .  2011
  .32قضايا اللغة يف كتب التفسري: ص - 6
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ملفهوم التعليل، لكن ... ليس حبثا عن املقاصد، بل تأكيدًا هلا، وبرهنة ِلَما اختري 
  منها.

والتعليل ال ينحصر حبثه يف النص، يدرس ظواهره، بل يتعّداه إىل حبث 
د املنتجة لرتاكيبه، فيظهر احلكمة املرادة، ويربز مجال النظام الباطن يف لغة القواع

النص، كتعليلهم رفع املثىن باأللف دون الواو خبفة األلف وثقل الواو فأعطي 
إذ كل مجع يتضمن التثنية، وليست  «األخف للتثنية، باعتبارها أكثر استعماًال 

األلف والياء،سواء أكان عاقال أم غري ،فاالسم يثىن ب"1"»التثنية تتضمن اجلمع 
  عاقل،بينما مجعه بالواو ،ال يكون إال للعاقل. 

بل إن التعليل يدرس يف النص ما خرج عن القواعد، فيبني األسباب، 
- ويشرح الغايات ؛كتعليلهم صحة الواو وعدم إبداهلا ألفا رغـم توافر شروط ذلك 

يف مثل قوهلم (َعِور البعري، -والياء) وهو التحرك وانفتاح ما قبل احلرفني (الواو 
، و َصِيد يف معىن اصيّد، فهما يف معىن ما جيب  «واصيّد)، بأن  َعِوَر يف معىن اعورَّ

 «لسكون ما قبل الواو والياء. وعّللوا حذف الزوائد من تلك الصيغ  "2"»صحته 
ناه بضرب من التخفيف، فجعل صحة العني يف َعِور وَصِيد... أمارة على أن مع

  ، وهذا ضرب من االحتكام إىل املعىن حني يتمرد اللفظ عن القاعدة."3"»افَعلَّ 
فالتعليل إذاً؛ ضرب من التفسري، إذ معرفة املراد واملاهية أسبق          من 

  البحث عن العلة والسبب، ما دام املوجود أو املسموع قد ُوجد، أمـا العلة 

                                                            
ترشيح العلل يف شرح اجلمل: صدر األفاضل القاسم بن احلسن اخلوارزمي. إع: عادل حمسن سامل  - 1

  .30ص 1991 1سعودية. طالعمريي. مطبوعات جامعة أم القرى . ال
   188و املسائل العضديات :أبو علي الفارسي ص  .219ينظر شرح امللوكي يف التصريف: ص - 2
  .223م.ن ص - 3
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ستقرأ منه، كما سيتضح من ماهية العلة يف اللغـة فال تُـوِجد املسموع بل تُ 
م األسبق  اللغوية وطبيعتهـا، لكن بعد التعرف عليهـا عند الفالسفة واألصوليني، أل

  إىل تناول قضية التعليل بالتنظري.
          
  :مباحث العلة عند الفالسفة        

ا] ما يتوقف عليه ذلك الشيء  «تعّرف  الذي يسمى  "1"»علة الشيء[بأ
جتتمع يف كل علة  «املعلول، والذي يتوقف عليه وجود املوجودات أربعـة أنـواع ب
  وهي العلة الصورية، الفاعلية، واملادية، والغائية. "؛2"»
ا   «العلة الصورية: وهي  .1 ما هية الشيء، وشكله، وجمموع اخلصائص اليت يتّم 

  ".3"»كماله؛ كشكل التمثال وما هو عليه 
ما ال بد من وجوده لوجود  «أو  "4"»ما منه الشيء  «: هي العلة املادية .2

من غري أن جيب وجودها مع وجوده، كاخلشب واحلديد بالنسبة  "،5"»الشيء 
  للسرير؛ فهما موجودان سواء ُوجد السرير أم مل يوَجد.

  العلة الفاعلية: فاعل الشيء وصانعه، به يصري املوجود على ما هو عليه،  .3
  كالنجار للكرسي، والفنان للتمثال.  "،"؛1» وجود الشيء السبب يف «فهـو 

                                                            
التعريفات: على بن حممد اجلرجاين. تح: إبراهيم األبياري. دار الكتاب العريب. بريوت. د.ع  - 1

  .128ص 2002
 1الغزايل. تح: على أبو ملحم. دار مكتبة اهلالل. بريوت. طمعيار العلم يف فن املنطق: أبو حامد  - 2

  .238ص . 1993
 1988 3مع الفلسفة اليونانية: حممد عبد الرحـمن مرحبا. منشورات عويدات . بريوت .لبنان. ط - 3
  .170ص
  .170م.ن ص - 4
  .236معيار العلم ص - 5
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 "،2"»ما يوجد الشيء ألجله  «العلة الغائية: وهي الغاية من إجياد الشيء، أو  .4
ا 505قال اإلمام الغزايل ( ا: إ الغاية الباعثة أوًال، املطلوب وجودها  «) يف ميز

ا سابقة زمـانا يف عقل صاحب "،3"»آخرًا  ها، متأخرة وجودًا يف اخلارج عن مبعىن أ
  معلوهلا ،كغاية السكن من بناء البيت.

قد تُرد هـذه األنـواع إىل بعضهـا لتنحصر يف قسمني، كل قسم حتته 
ما تقوم به املاهية مـن أجزائها  «نوعـان، أول القسميـن يسمى بعلة املاهية؛ وهي 

ما  «علة الوجود؛ وهي وتكون مادية وصورية، أما الثاين منهما فيسمى ب "،4"»
وتشتمل على  "،5"»يتوقف عليه اتصاف املاهية املتقومة بأجزائها بالوجود اخلارجي 

نوعني مها؛ الفاعلية والغائية، باعتبار الفاعل والغاية شيئني منفصلني عن املاهية... 
  :"6"وميكن متثييل كل ما سبق باملخطط التايل

  

  

  

  

                                                                                                                                                                         
  .236معيار العلم ص - 1
  .170يونانية ص/و مع الفلسفة ال 129التعريفات ص - 2
  .236معيار العلم ص - 3
  .128التعريفات ص - 4
  .20أسلوب التعليل وطرائقه يف القرآن الكرمي ص - 5
 2007 1أسلوب التعليل يف اللغة العربية: أحـمد خضري عباس. دار الكنب العلمية. بريوت . ط - 6
  .14ص
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 العلـة عند فالسفـة اإلسـالم

 

      علـــة وجود                                       علـــة ماهية      

 

 

  علة غائيـة      علة صوريـة                      علة فاعليـة        علة ماديـة    

ومما جتب اإلشارة إليه، أن تقسيم علماء اإلسالم للعلة إىل أربعة أنواع، هو 
  بعض االختالف متثل يف: ، ما عدا"1"نفسه عند أرسطو

الصورية والغائية، والفاعلية ... إىل علة واحدة؛  «إن أرسطو رّد كالًّ من العلة  .1
باعتبار  "،3"»فال تنحّل إىل غريها  «أما العلة املادية  "،2"»هي العلة الصورية 

الصورة والغاية أفكارًا ذهنية يف عقل الفـاعل، بينمـا علماء اإلسالم فصلوا بني 
املاهية كصورة، ومكونـات املاهيـة (املادة)، وبني مـا تتقّوم به املاهيـة من املوجودات 
اخلارجية عنها، كالفاعل والغاية، مادامت فكرة ال تدخل يف قيام الشيء، إمنا 

                                                            
  .222تاريخ الفلسفة اليونانية ص - 1
  .171صمع الفلسفة اليونانية  - 2
  .171م.ن ص - 3
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تتأخر يف حصول الوجود وتتقدم سائـر العلل يف السببية  «تتحقق بعد متامه، فهي 
  ، وكذلك العلة الفاعلية."2"ميكن اعتبارها العلة التامة . وهلذا قيل فيها: إنّه"1"»
ارتباط  «.اختلف مفهـوم العلـة بني أرسطو وفالسفة اإلسالم، فاألول يراهـا ذات 2

ما، بينما علماء اإلسالم  "3"»ضروري  بينها وبني املعلول، لتالزمهما عقال واقرتا
ا جمرد  األخرى، فاصطلحنا على مشاهدة للتتابع حادثتني، واحدة بعد  «يرو

 «إذ ال رابط ضرورة بني احلادثتني،  "؛4"»تسمية إحدامها علة واألخرى معلوًال 
، يعمل جريان العادة واستمرارها "5"»فاالتصال بني العلل واملعلول اتصال إهلي 

  على ترسيخه يف الذهن، فُريى ذلك تالزما واقرتانا.
فالسفة يف العلة، هو حبث يف وبـالنظر فيما سبق، ميكن القول أن حبث ال

ماهيـة الشيء، واستكنـاه ملكوناتـه، وهذا معناه، أن طلب العلة يكون بعد ثبوت 
  وجوده، وسنرى الحقا كيف حبث علماء األصول العلة.

          

          

                                                            
امللل والنحل: حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين. تح: حممد بن فريد. املكتبة التوفيقية. القاهرة. د  - 1

  .1211ص 2ينظر كشاف اصطالحات الفنون: ج  .167ص 2ط. د ت. ج
  .1210، 1209ص 2ينظر كشاف اصطالحات الفنون: ج - 2
  4علي سامي النشار. دار املعارف . القاهرة.  ط مناهج البحث عند مفكري االسالم:  - - 3

  58ص   1978
  .125م ن  ص  - 4
  .245املقابسات: أبو حيان التوحيدي ص - 5
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  مباحث العلة عند األصوليين: 
لعلة منه إذا كان القياس بأركانه أهم املباحث درسًا يف الفكر األصويل، فل

ا تعترب  ـا أحد أركانه األربعة فحسب، بل أل النصيب األوفر من االهتمام، ال أل
األصل ذاته، وال حىت حكمه  «حمور التفكري القياسي كله، فالقائس ال يهمه 

لذاته، بل ما يهمه هو العلة اليت من أجلها كان احلكم، وما يهم القائس من 
للتأكد  "،1"»لك العلة توجد فيه أو ال توجد الفرع، هو البحث فيما إذا كانت ت

  "2"»مثرة القياس  «مـن صحة تعديـة حكم األصل إليه باعتباره، أي احلكم، 
  يطلق لفظ العلة عند األصوليني على معنيني اثنني مها:

احلكمة الباعثة على تشريع احلكم، وهي مصلحة يطلب به جلبها  « -أ
  "3"»تقليلها أو تكميلها، ومفسدة يطلب درؤها أو 

 .4"»الوصف الظاهر املنضبط الذي يكون مظنة وجود احلكمة  « -ب
ما يرتتب  «وما سوى هذين التعريفني، يعود إليهما ويعتمد عليهما كقوهلم: هي 

على تشريـع احلكـم وامتثـاله من مثـرة ومصلحـة هـي جلب منفعـة أو تكميلها، أو 
مقصد الشارع...وقد يسمى باحلكمة  دفع مضرة أو تقليلها، ويسمى باملصلحة أو

، وغريه من التعريفات اليت تدور إما يف فلك احلكمة الباعثة، أو يف معىن "5"»
  الوصف الظاهر.

                                                            
بنية العقل العريب: دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية.  حممد عابد اجلابري. مركز  - 1

  .158ص . 2004 7دراسات الوحدة العربية. بريوت . ط
  .93مناهج البحث عند مفكري االسالم: ص - 2
أصول الفقه: الشيخ حممد اخلضري. مر: مصطفى العدوي. تح: أحـمد بن سامل. دار ابن رجب.  - 3

  .372. ص 2005 1مصر . ط
  .372م ن  ص - - 4
  679ص1.ج 1986.1وهبة الزحيلي.  دار الفكر. سوريا . ط: أصول الفقه اإلسالمي - 5



�بـاب األول                      الفصـل األول                     العلـة.. ماهيـة وتحديـدال

  36

يعود اختالف الرأي يف تعريف العلة عند األصوليني إىل أسس كالمية 
  اعتقدوها، فاملعتزلة يقولون باحلكمة املقصودة، واألشاعرة يقولون بالوصف.

  رأي المعتزلة: -أ         

 «إّن العلة معّرفة للحكم، وبالتايل تكون وسيلة إدراكها هي العقـل، مـادام 
 "؛1"»احلكم يتبع املصلحة أواملفسدة،على اعتبار أن الشيء حسن أو قبيـح يف ذاته 

ا وصف ذايت؛  فاإلسكار صفة ذاتية يف اخلمر، وهو العلة اليت أوجبت  أي أ
  حكم الّتحرمي.
ـا انطال ّ ا  «قا من هذا املبدأ، عّرب املعتزلـة عن العلـة بأ ما كان املعتل 

معتّال، أو هي اليت تغّري حمّلها من حال إىل حال، أو هي مـا حتّدد احلكم بتحددها 
، إىل غري ذلك من التعريفات اليت نقلها إلينا منظرو الفكر األصويل، واليت "2"»

فعل فـاعل واحد ،إما اهللا أو اإلنسان، وكالمها  بأن لكل «تعود مجيعها إىل قوهلم 
، مما هّيأ العقل اإلنساين إلدراك "3"»فاعالن ميلكان القدرة على التأثري واخللق 

  حسن الفعل أو قبحه يف ذاته، وتعليل احلكم، واستنباط حكمته دون النص.

                                                            
  .93حث عند مفكري االسالم صمناهج الب - 1
  .160ينظر بنية العقل العريب ص . 93مناهج البحث عند مفكري االسالم ص - 2
التشكالت املبكرة للفكر االسالمي: عبد احلكيم أجهر. املركز الثقايف العريب. الدار البيضاء.  - 3

  .10. ص2005 1املغرب. ط
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  رأي األشاعرة: -ب
العامل هو الفاعل  بأنّه ال وجود إّال لفاعل واحد يف «يعتقد األشاعرة 

، وإرادته تشمل كل شيء مبا يف ذلك أفعال اإلنسان، ومن هذا املبدأ "1"»اإلهلي 
احلاّلة للحكم، أو املثيـرة للحكم، أو املؤثرة فيه،  «صدرت آراؤهم يف العلة؛ فهي 

...  «لكن جيعل جاعل هو اهللا ؛إذ  "،2"»أو الصفة املوجبة ملن قامت به حكمـا 
ذا جمرد عالمة للحكم، "3"»موجبة حىت تعقلها عقولنا  هو الذي جعلها ، فهي 

ا.   وأمارة له، ال دخل هلا يف إجيابه أو التأثري فيه بذا
إذا كان املعتزلة أعطوا لإلنسان شيئا من اإلرادة، فاعتربوه فاعال لكن بأقل 

ا  أي أن  معقولة املعىن؛ «قدرة من اهللا، وفّسروا بذلك، صفة اإلجياب يف العلة بأ
أصل  «فإّن األشاعرة نفوا هـذا املعىن، وقالوا بأن  "،4"»احلكم قابل للتربير العقلي 

إذ ال  "؛5"»تعليل احلكم، وإثبات عني العلـة ووصفهـا ال ميكن إال باألدلة السمعية 
  جمال للنظر العقلي يف ذلك.

ما  «لقد اعتقـدوا أيضـا بأن مـا يوصف بأنّه علة احلكم هو يف حقيقته 
  نافني بذلك  "6"»أضاف الشرع احلكم إليه، وما ناطه به وجعله عالمة عليه 

                                                            
  .10أجهر. ص التشكالت املبكرة للفكر االسالمي: عبد احلكيم - 1
  .93مناهج البحث عند مفكري االسالم ص - 2
  .161بنية العقل العريب ص - 3
  16بنية العقل العريب ص - 4
. ينظر شفاء العليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك 470علم األصول: الغزايل ص مناملستصفى  - 5

   26ص 1971 1اد العراق طالتعليل: أبو حامد الغزايل. تح:  حـمد الكبيسي. مطبعة اإلرشاد بغد
  .437ص املستصفى من علم األصول - 6
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ا وصفا معّرفا لوجود احلكمة  ذا قالـوا بكو صفة ذاتيـة العلة يف الفعل، و
  من احلكم ال بالعقل، لكن بالشرع.

وكان من نتائج هذا اخلالف أن تنوعت مصطلحات العلة، فاألشاعرة 
تدّل على  «لفظ املناط، واألمارة، والعالمة، والداللة ،إذ هي مثال يعّربون عنهـا ب

قد ُيسمى القيـاس علة، ألنه يشتمل  «، و"1"»احلكم، فاملؤثـر أبـداً يدّل على األثـر 
، وهلذا قلت يف بداية "2"»على علة احلكم، وهي الركن األعظم من مقصود القياس 

  ."3" القياسيهذا املبحث بأن العلة لّب وجوهر وحمور التفكري
واجلدير بالذكر، أن للعلة األصولية شروطًا ومسالك حّددها األصوليون 
وبّينوها، لكنين آثرت عدم ذكرها يف هذا املوضع، جتنبا لإلطالة، على أن أشري 
إليها، وأشرح منها ما أمكن، حني أحتدث عن شروط العلة النحوية ومسالكها، إذ 

ضوح، وُيظهر التأثر الكبري بني هذين العلمني، اجلمع بينهما يضفي عليهما مسة الو 
  علم أصول الفقه، وعلم أصول النحو. وهذا ما سيبحث يف اجلزء التايل.

                                                            
  . 21شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: أبو حامد الغزايل ص - 1
  .                          20م  ن ص  - 2
  من هذا الفصل. 31ينظر ص - 3
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  مبحث العلة عند النحاة:       
  العلة لغة:        

للمادة اللغوية الثالثية (ع ل ل) معان عّدة يف اللسان العريب، أرجعها ابن 
، أحدها تكّرر أو تكرير، واآلخر عائق يعوق، أصول ثالثة صحيحة «فارس إىل 

  ."1"»والثالث ضعف يف الشيء 
  معىن التكرر أو التكرير: .1

سقي بعد سقي، وجين  «والتعليل  "2"»الَعَلل وهي الشربة الثانية  «منه 
  وكّرره. "3"»الثمرة بعد أخرى، وعّل الضارب املضروب إذا تابع عليه الضرب... 

ت توظف يف داللة االصطالح منها أن التعليل يكون ويف هذا املعىن إشارا
  تاليا (ثاين) ملا هو موجود.

ومنها أن البحث يف العلل فيه استزادة ال تتوقف، وهلذا قـُّيد التعليل 
  بشروط متنعه من الوقوع يف حلقة مفرغة.

ومن التكّرر أيضا ينشأ نوع من التالزم بني احلادثتني كما يقول األشـاعرة، 
  وهذا مبحث التعليل يف االصطالح. "4"»هـذا علـة هلذا أي سبب  «فيقـال 

  عائق يعوق: .2

                                                            
 1999رون. دار اجليل. بريوت. د ط معجم مقاييس اللغة: أحـمد بن فارس. تح: عبد السالم ها - 1

  . مادة (ع ل ل). 12ص 4. ج
  م.ن ص ن . - 2
 11ج 1997 6لسان العرب: جـمال الدين بن مكرم بن منظور. دار صادر. بريوت . ط - 3
  مادة (ع ل ل). . 468ص
  مادة (ع ل ل). . 471ص 11لسان العرب: ج - 4
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يكون العائق حدثا ثانيا يشغل عن احلدث األول ويصرف عنه االهتمام، 
أو عن حاجته كما  "،1"»العلة احلدث يشغل صاحبه عن وجهه  «وهلذا قيل بأن 

  "2"ذكر يف معجم لسان العرب
عّلله بطعام  «إلعاقة إىل معىن التّلهي فيقال: قد خيرج االنشغال من معىن ا

ما... وتعّلل به أي تلّهى به    "3"»وحديث وحنومها، شغله 
إن للبحث يف العلل متعة تشغل صاحبهـا وتشّده إىل موضوعـه،ملـا يف 
العملية من إيقاظ لنعم الفكر، واستفادة من جتارب الذات املعرفية وتسخريها يف 

  استكشاف املعّلل.
  ضعف يف الشيء: .3

العلة املرض... والعّل من الّرجـال املسّن الذي تضـاءل وَصُغر جسمه « 
، كأن املرأة "5"»الَعلة [بالفتح] مبعىن الّضرّة « ، وإىل هذا املعىن يعود لفظ "4"»

  الثّانية داء ومرض بالنسبة للمرأة األوىل.
يقابله ، وجعلوا املعتّل العلةحتدث علماء العربية عن ضعف حروف 

لكن هذا ليس مراد البحث، وال موضوعه، "، 6"الصحيح، كما يف حديث الّصرفيني
ا تأكيد صلة داللة املعجم للعلة بتوظيف  ذه اإلشارة اليت أردنا  لذا سنكتفي 

  االصطالح.
                                                            

صطفى ديب البغا .دار اهلدى. اجلزائر. د ط دع.  خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر الرازي. تح: م - 1
  . مادة (ع ل ل).  291ص
  .471ص 11ينظر لسان العرب: مادة (ع ل ل). ج - 2
  .469ص 11م.ن :ج - 3
 .14ص 4معجم مقاييس اللغة: مادة (ع ل ل) .ج - 4
 .470ص 11لسان العرب: مادة (ع ل ل). ج - 5
ـمد احلمالوي. املكتبة العلمية بريوت د ت. د ط ينظر شذا العرف يف فن الصرف: الشيخ أح - 6
 . 27ص
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سبب « كما أن داللة الضعف استخدمت يف علم احلديث ؛ فالعلة هي
فضّعفه من جهة املنت  "،1"»صحته  خفي قادح غامض طرأ على احلديث وقدح يف

أو السند، ككذب الرّاوي أو فسقه، ويسمى احلديـث الـذي به علة، معتال، 
وعليال، ومعّلال، ومعلوًال، لكن الذي يعنينا من مفاهيم االصطالح، هو العلة  

  كمصطلح عند النحاة.
         
  العلة اصطالحا:        

تبعا لتنوع منطلقات التعريف،  إن حتديدات منظري النحو للعلة متنوعة
فهذا يأخذ بالغاية، وذاك يشّدد على الوظيفة، بينما الفريق اآلخر يروم حتديد 

  املاهية.
  اعتبار الغاية:.1

ا  تفسري الظاهرة « ينظر فيه إىل اهلدف من التعليل، فتعّرف العلة بأ
"، 2"»ما هي عليه  اللغوية، والنفوذ إىل ما ورائها، وشـرح األسبـاب اليت جعلتها على

كل ظاهرة من الظواهر « العتقاد الدارسني بوجود حكمة رام حتقيقها الواضع؛ إذ 
  الثابتة والطارئة يف اللغة العربية يف املفردات، والرتاكيب على السواء 

                                                            
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد علي التهناوي. تح: علي دحروج. مكتبة لبنان   - 1

 .1208ص 2ج 1996 1ناشرون. لبنان. ط
 .108ص 1979أصول النحو العريب: حممد خري احللواين. جامعة تشرين، الالذقية سوريا. د ط  - 2



�بـاب األول                      الفصـل األول                     العلـة.. ماهيـة وتحديـدال

  42

مل تقع اعتباطا، وإمنا كانت عن حكمة قصدهـا املتكلم العريب وأظهرها النحوي 
  بواسطة التعليل. "1"»
  اعتبار الوظيفة:-2

كلما ذُكر القيـاس، ذُكرت العلة، باعتبارها ركنا من أركانه، وبعضا من 
الـوجه، أو الشبـه أو اجلامع الذي يربط بني شيئني « وهي  "،2"أجزاءه، بتعبري الغـزايل

حىت ينقل حكم الشيء األول ،وهو  "،3"»اثنني ،وحيملنا على إجراء عملية القياس 
  ل)، إىل الشيء الثاين وهو املقيس (الفرع).املقيس عليه (األص

بل هناك من ّمسى العلة مبصطلح (اجلامع)، كما يظهر عند سعيد جاسم 
ا الصلة بني طرفـي القيـاس « الزبيدي الذي يقول:  املقيس واملقيس عليه،  "4"»إ

ا  شبه باعتبار ال "،5"»أحد أنواع اجلامع بني املقيس واملقيس عليه « وُعّرب عنها بأ
  والطرد، نوعني آخرين للجامع.

يتسم النظر إىل العلـة من هذه الزاوية بشـيء من الضيق، ألن الكثري من 
العلل ال تعتمد القياس مبفهـومه الدراسـي (مقيس عليه، ومقيس، وعلة، مث حكم)،  
كوسيلة تعليل، ومن ذلك إبداهلم النون السـاكنة ميما لوقوعهـا قبل الباء يف قوهلم 

                                                            
 .06علة النحوية يف ضوء املمنوع من الصرف: صال - 1
 .22شفاء الغليل: الغزايل ص - 2
 1النحو العريب عماد اللغة والدين:  عبد اهللا أحـمد جاد الكرمي. مكتبة اآلداب. القاهرة .ط - 3

 .48ص 2002
 1997 1القياس يف النحو العريب، نشأته وتطوره: سعيد جاسم الزبيدي. دار الشروق. األردن. ط - 4
 .26ص
 2007أصول التفكري النحوي: علي أبو املكارم. دار غريب للطباعة والنشر. القاهرة .د ط  - 5
 .108ص
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، دون ذكر "1"وقنرب، إذ تنطق عمرب وقمرب، إذ عللوا ذلك بعلة االستثقـالعنرب 
  لشيء امسـه احلمل على كـذا ،كمـا هو مستعمل يف حتليالت القياس.

  
  اعتبار املاهية:-3

أّخر هذا االعتبار وحقه التقدمي، لطوله، وارتباط ما فيه مبا بعده، إنّه أصّح 
اهية املعّرف، ومن املاهية تدرك الغايات، التعريفات يف نظري، ألنه يتجه إىل م

  وتستشّف الوظائف، واألنواع.
، "2"»الوصف الذي يكون مظّنة احلكمة يف اختاذ احلكم « العلة هي 

وهذا تعريف أصويل نقل إىل الدرس الّلغوي، لتأثّر هذا بذاك، حبكم األسبقية 
  ."3"التارخيية يف ظهور علم أصول الفقه على علم أصول النحو

  عّرف العلة تعريفات أخرى؛ أمشلها إثنان:ت
ا القرائن « هي  -أ السبب املباشر أو التجوزي غري احلقيقي، وأعين 

ا األحكام النحوية    ."4"»الّلفظية واملعنوية واملقاسية اليت تُعرف 

                                                            
 .289ينظر شرح امللوكي :  ابن يعيش. ص - 1
ا وتطورها: مازن املبارك. دار الفكر.بريوت .ط - 2 ص   1981 3النحو العريب،العلة النحوية، نشأ
 يف حناة األندلس: حممد بن عمار درين. سلسلة الرسائل اجلامعية. جامعة .   وانظر تأثري الكوفيني90

 .869ص 2ج 2006 1اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ط
ينظر االقرتاح يف علم أصول النحو: جالل الدين السيوطي تح: حممد حسن امساعيل الشافعي. دار - 3

 .10ص 1998 1الكتب العلمية. بريوت. ط
وي يف الدرس اللغوي القدمي واحلديث: خالد بن سليمان بن مهنا الكندي. دار التعليل النح - 4

 .126ص 2007 1املسرية للنشر. عمان. األردن. ط
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العلة هي السبب احلقيقي الذي يظّن النحاة أنه جعل واضع الّلغة «  -ب
  ."1"»هرة لغوية معينة يضع حكما معينا، أي ظا

يتميز التعريف الثاين (ب) عن التعريف األول (أ)، بأن القرائن املقصودة 
ميكن استحضارهـا مما قبل الكالم أو أثنـاءه، لكّن العلـة احلقيقية املذكورة يف 

تتعلق بنشأة « التعريف (ب)،ال ميكن استحضارها يف الكالم أو ماحوله، بل هي 
فالفاعل  "؛2"»ي أمر ميتافيزيقي ال ميكن أن جنـده يف الكالم الظواهر اللغوية، فه

قوّي أعطي الرتبة األوىل، ونال أثقل احلركات وهي الضمة، واملفعول ضعيف مقارنة 
وغري ذلك من  "،3"بالفاعل، فجاء بعده ،وأعطي أخّف احلركات، وهي الفتحة

  التعليالت اليت تفرض من خارج الكالم.
تعريفني (أ) و(ب)،إنه قد ُيستغىن عنهما، فيعتّد ومما ميكن قوله يف ال

  بالتعريف األول حيث العلة وصف، وذلك بسبب أمرين مها:
احلدث الكالمي هو جوهر البحث ولّب الدراسة اللغوية بكل  .1

ا، وبالتايل تكون دراسة القرائن أو التعليالت وصفًا لذلك اجلوهر، ولذا  مستويا
  ُعرفت العلة بالوصف.

يف التعريفني (أ) و(ب)، مصطلح السبب بنوعيه حقيقي وغري  يظهر .2
حقيقي، كمرادف للعلة، يفّسرها ويعّرفها، واملعلوم أّن العلة غري السبب يف عرف  
كثري من الدارسني، وهلذا اخرتت كون العلة وصفا ملا هو مظنة احلكمة يف اختاذ 

  إحياءات  احلكم، هو التعريف األنسب الذي جيب األخذ به، ملا فيه من

                                                            
 . 126التعليل النحوي يف الدرس اللغوي القدمي واحلديث: ص  - 1
 .126م ن  ص - 2
 .93ترشيح العلل يف شرح اجلمل: ص - 3
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لطبيعة العلة، كالطبيعة االجتهادية، اليت تستلزم مسة انفصال العلة عن 
  املعلول، وغري ذلك مما سنراه يف العنصر املوايل.

  
  طبيعة العلة النحوية:       

متيزت العلة األصولية باعتماد نص الشارع يف إثبات العلل أو التنبيه 
، بينما علل النحو، االجتهاد "2"ا وتعميمها،حيث يعمد اجملتهد إىل حتقيقه "1"عليها

أكثرها مستنبطة من استقراء كالم العرب، والوقوف « فيها خالص جلّي، لكون 
ا، وطرائقها يف اإلبانة عن معانيها ومقاصدها  أما الّنص  "،3"»على معهود خطا

  عليها فقليل مما جعلها تتفرد مبيزات تُبعدها عن العلة األصولية.
ا قد ُسبقنا ومما جيب ا إلملاع إليه، أن دراسة طبيعة العلة النحوية وميزا

ميزات هي اإلقناع، والتقدم على  "4"إليه،  فحسن امللخ مثال، قد حصرها يف مخس
املعلول، والتعدد والرتكيب، وانفكاك العلة على املعلول، واالرتداد إىل االستعمال 

ردي ،لتكون بذلك سّت ميزات، اللغوي، لكنين ارتأيت زيادة ميزة االجتهاد الف
  إضافة إىل ربط هذه امليزات ببعضهـا، لتكون كل ميزة متولدة عن األخرى.

  فردية االجتهاد: -1
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، « ُسئل اخلليل عن علله فقال: 

  وعرفت مواقع كالمها، وقام يف عقوهلا علله، وإن مل يُنقل ذلك عنها، واعتللُت 

                                                            
 .27-26ينظر شفاء الغليل: الغزايل. ص - 1
 .439- 438-437ينظر املستصفي من علم األصول: ص - 2
 . 517ص 1ضوابط الفكر النحوي :ج - 3
 .101ينظر نظرية التعليل يف النحو العريب: ص - 4
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ا عندي أنه علة ملا عللته منه، فإن أكن أصبُت العلة فهو الذي التمست... أنا مب
ا  وإىل  "،1"»فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو، هو ألَيق مما ذكرتـه، فليأت 

فكل من ُفرق له عن علة صحيحة « ) حني قال: 392هذا أشار ابن جّين (
جه، كان خليل نفسه، وأبا عمر فكره    ، و يعود ذلك ألسباب منها:"2"»وطريق 

ولست جتد شيئا مما « ... علل العربية تتحاكم إىل احلّس والطبع،  -أ
عّلل به القوم علل االعراب إّال والنفس تقبله، واحلّس منطو على االعرتاف به ... 

هذا مما جعلها قريبة من علل  "،3"»فجميع علل النحو إذا مواطئة للطباع 
فقهاء عالمات وأمارات على األحكام بنص الشارع احلكيم املتكلمني، ألن علل ال

، أال تراهم  "4"»عوارض ما يوجد يف هذه اللغة، شيء سبق وقت الشرع « ، بينما 
كيف يعللون الظواهر باالجتهاد العقلي، كتقدمي القوي، واختيار األخف، ومحل 

دور هلا  البعض على البعض بضرب من ضروب العالقات، بينما العلة الفقهيـة ال
  إال بنص صريح ،أو مـا يف منـزلته من تنبيهات.

ا ال  "؛5"»تابعة للوجود، ال الوجود تابع هلا...  «علل النحاة -ب مبعىن أ
مناسبات تذكر بعد الوقوع،  «تدخل يف صناعة املوجود (ظواهر اللغة)، فهي 

                                                            
 6اإليضاح يف علل النحو: أبو القاسم الزجاجي. تح: مازن املبارك. دار النفائس. بريوت. ط - 1

 .66ص 1996
ن ابن جين. تح: عبد الكرمي بن حممد. املكتبة التوفيقية. د م .د ط اخلصائص: أبو الفتح عثما - 2
 . 171ص 1ج
 .60ص 1اخلصائص: ج - 3
 م.ن ص.ن. - 4
  .70االقرتاح يف علم أصول النحو: جالل الدين السيوطي ص - 5
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مما ألبسها ثوب  "؛1"»فتجري على حسب ما ُوجدت له إن قويا أو ضعيفا 
، والذي انبـرى لرده العلمـاء، منهم ابن جّين املثلالضعف الذي بـه صـارت مضرب 

بفساد النحو؛ لضعفه هو يف نفسه عن إحكام العلل  «) الذي رّد القول  392(
يقصد ضعف القائل بضعف تلك العلل، ال ضعف العلل نفسها، وكذلك "؛ 2"»

  ."3"فعل السيوطي يف اقرتاحه
نت ختتلف عن العلل احلقيقية يف صنع املوجود، إن علل النحاة، وإن كا

ا ال ختتلف عنهـا يف قيمتها اإلقناعية، بسبب منهجها العقلي يف تناول  إّال أ
الظاهرة اللغوية ،وهذا ما سنراه يف امليزة الثانية للعلة النحوية؛ ميزة اإلقناع، واليت   

  هي  غاية االجتهاد الفردي.
  الوجوه اإلقناعية:-2

للغويـة أداة من أدوات النظر العقلي يف الظواهر اللغوية، اهلدف العلل ا
منها اإلقناع مبظاهر احلكمة يف هذه اللغة، ولذا تعددت اجتهادات الدارسني على 

كأنه أصل اخلالف الشاجر   «مّر العصور، وتنوعت أساليبهم، حىت ُعّد التعليل 
اعها، أو يُظهر فسادها، أو حيث تغّري العلة حني يزول وجه إقن "4"» بني النحويني

تثبت حمدوديتها، فتحتاج إىل زيادة تفصيل. ومن ذلك علل بناء اسم(ال) النافية 
  للجنس.

                                                            
فيض نشر االنشراح من روض طي االقرتاح: حممد بن الطيب الفاسي . تح: حممود يوسف فجال  - 1

 2ج 2002  2وث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث .اإلمارات العربية املتحدة .ط.دار البح
  .844ص
  .168ص 1اخلصائص: ج - 2
  .71-70ينظر االقرتاح يف علم أصول النحو: ص - 3
  .103ص 1اخلصائص: ج - 4
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ـا 180يعلل سيبويه ( وما عملت  «) بناء اسم (ال) النافية للجنس بكو
ال تعمل إال يف نكرة  «، و (ال) النافية "1"»فيه، مبنزلة اسم واحد؛ حنو مخسة عشر 

ا جواب،... هل من عبٍد أو جاريٍة؟، فصار اجلواب نكرة كما أنه ال من ِقبَ  ل أ
لكونه إخباراً عن عموم، فاستحق دخول (من)  "؛2"»يقع يف هذه املسألة إال نكرة 

  على النكرة، ليستغرق النفي عامة أفراد اجلنس، وهو العبيد واجلواري.
ذلك ثالث علل ) فيزيد يف تفصيل احلكم، وجيعل ل381أما ابن الوراق (

  هي:
أحدها: أنه جواب لقولك: هل من رجل يف الدار؟ واجلار واجملرور مبنزلة  «

الشيء الواحد، [فما هو]* جوابه إذا كان الناصب مع املنصوب ال يكون كالشيء 
  الواحد.

ووجه آخر؛ وهو أن تكون (من) مقدرة بني (ال) وما تعمل فيه، فيكون 
ا حذفت (من)، تضمن الكالم معىن احلرف، األصل: ال من رجل يف الدار، فلم

واحلروف مبنية، فوجب أن تبىن (ال) وما بعدها لتضمنها احلروف.                                

                                                            
ية. الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب بسيبويه. تح: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلم - 1

  .286ص 2ج 1999 1بريوت. لبنان.  ط
  .287ص 2الكتاب: ج - 2
  زيادة من احملقق تتميما لفراغ يف النص األصلي.-*
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ا ملا كانت مشبهة باحلروف يف العمل [وهي إّن]، وكـانت  ووجه ثالث، أ
يها دليال احلـروف   مشبهة بالفعل، صارت فرعًا للفرع فضعفت، فجعل البناء ف

  ."1"»على ضعفها 
إن اجلمع بني امليزتني السالفتني للعلة، ميزة االجتهاد الفردي، وميزة الغاية 
اإلقناعية لذلك، واليت يُوظف فيها معارف العصر املستجدة، تؤدي حتما إىل ميزة 
ثالثة هي؛ ترّكب العلل وتعّددها، أما تفصيل علل ابن الوراق، ومقارنتها بعلل 

ذاك مما ال حيسن األخذ فيه اآلن، احرتامًا لطبيعة العنوان، واهلدف من سيبويه، ف
  عرض الرأيني.

  التعّدد والرتكيب:-3
حديث منظري النحو يف هذه امليزة متنوع بني القبول والرفض. فابن جّين 

قد ينفرد كل فريق بعلة حكم معني، فإن تساويا يف  «) مثال؛ يذكر بأنه 392(
بل  "،2"»ادها مجيعا، فقد يكون احلكم الواحد حمكوما بعلتني القوة، مل يُنكر اعتق

  ."3"»باب يف حكم املعلول بعلتني  «جعـل هلذا بابا يف خصائصـه مسّاه 
يتضح مـن كالم ابن جّين شرط تعدد العلة ؛وهو التفرد يف التأثري؛ إذ كل 

ا؛ ف(سّي) من السيما، و(رّي)  علة قد توجب احلكم مبفردها، غري حمتاجة لنظري
ا ساكنة غري مدغمـة  -إن شئت–أصُله ِسْوي، ورِْوي، فانقلبت الواو ياء  « أل

                                                            
 2005 2العلل يف النحو: حممد بن احلسن الوراق. تح: مها مازن املبارك. دارالفكر. سوريا .ط - 1

  .255-254ص 
بن حممد. املكتبة التوفيقية. د م .د ع اخلصائص: أبو الفتح عثمان بن جين. تح: عبد احلكيم  - 2
  .103ص 1ج
  .161ص 1م.ن ج - 3
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ا ساكنة قبل الياء، كعلـة (طياًّ)  بعد كسرة [ كعلة قلب ميزان] ،وإن شئت؛ أل
  فهاتان علتان، كلٌّ منهما مستقل عن اآلخر. "،1"»و(لياً) مصدري طويت ولويت 

الواحد [فيها] يقّل عن أن يتّم علة فالسبب  «أما علل موانع الصرف 
فيعتونا معا على منع  "،2"»بنفسه، حىت ينضّم إليه الشبه اآلخر من الفعل  

فليس للعلة الواحدة من القوة ما  «الصرف؛ إذ كل تلك العلل فروع على أصول 
، وهو الصرف، إال باجتماع علتني، ولذا "3"»جيذبه [أي االسم] عن األصل 

برتكيـب العلل ال تعددهـا، النعدام شرط التفرد، أو االستقالل يف  يسمى هذا النـوع
  التأثري.

فال تنقض عّلة علًة  «ومن شروط تعدد علة احلكم الواحد؛ عدم التناقض 
ممّا قد تتبع ذلك من تعدد ألحكام الشيء  "،4"»على مستوى املعلول الواحد 

ـا تشبه ليس من الواحد، كما يف باب ''ما احلجازية''؛ اليت حكمهـا اإل عمال ؛أل
ا تنفي ما يف احلال، ... وتدخل على املبتدأ واخلرب  «موضعني:  ّ أما  "،5"»إ

ا حرف يلي األمساء  «حكمها اآلخر فهو اإلمهال ،كما هو منقول يف لغة متيم  أل
وغري ذلك مما تعددت أحكامه  "،6"»واألفعال ... فجرى جمرى حـريف االستفهـام 

  الكافة بعد ليت، وغريها.كهلّم، وما 

                                                            
  .163ص 1اخلصائص ج - 1
  .163ص 1م.ن ج - 2
توجيه اللمع: أمحد بن احلسني بن اخلباز. تح: فايز زكي حممد دياب. دار السالم للطباعة. مصر.  - 3
  .405ص 2007.  2ط
  .104نظرية التعليل ص - 4
  .145توجيه اللمع ص - 5
  م.ن ص.ن. - 6
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ذلك أن العلماء اختلفوا يف االعتالل ملا  «إن أسباب تعدد العلل كثرية، و
كاختالف علماء البلدين، البصرة والكوفة، وقد يكون   "،1"»اتفقت العرب عليه 

االختالف بسبب تنوع االستعمال، كما يتجلى يف قضية (ما) الشبيهة بليس، وقـد 
حيث تكتمل  "؛2"»علل تزداد عددا كلما تقدم الزمـان ال «حيدث التعدد حيث 

العلوم سربا وتقسيما، أو تتأثر مبا يستجد من علوم أخرى، تكون وسيلة إيضاح، و 
  زيادة تعليل.

) مثال ،وهو من علماء القرن الرابع، يرى بأن أصالة 381إن ابن الوراق (
يقوم مقامهما، حىت  الصرف يف االسم هي علة اشرتاط وجود مانعني معًا ، أو ما

)، فيضيف على 606، أما ابن اخلباز("3"»يزول [االسم] عن أصله وهو الصرف  «
  هاته العلة علتني اثنتني، كّل منهما تعكس حالة تطورية مّست الدرس النحوي.

أما العلة األوىل فتوضيحها بأحكام الفقه بّني؛ إذ وبعد ذكر أصالة الصرف 
ليس للعلة الواحدة ما جيذبه عن األصل، وشّبهوه ...  «يف األمساء يقول :إنه 

ا مل تصر مشتغلة إال بشهادة عدلني،  ا ملا كانت هي األصل، فإ برباءة الذمة، فإ
  حىت يتوافر ما ينقضها."،4"»وذلك ألن األصول تراعى وحيافظ عليها 
إن األمساء اليت تشبه األفعال من وجه  «وثاين العلتني املضافتني، قوله: 

ٍد كثرية، فلو راعينا الوجه الواحد، وجعلنا له أثراً، لكان أكثر األمساء غري واح
، ويف هذا النمط من التعبري نلحظ اليقني "5"»منصرف، فكثرت خمالفة األصل 

                                                            
  .156ص 1اخلصائص: ج - 1
  .104نظرية التعليل: ص - 2
  .295العلل يف النحو: ص - 3
  .405توجيه اللمع :ص - 4
  .405توجيه اللمع: ص - - 5
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العلمي الناتج عن استعمال الشرط وجزائه، إضافة إىل لفظ اإلحصاء واالستقصاء 
  ضج الدرس النحوي واكتمال بناءه.(كثريا، وأكثر، وكثرت)، مما يعّرب عن مدى ن

  
  الرافضون لتعدد العلل:

إن مسألة تعدد علل احلكم الواحد مل تلق القبول باإلمجاع، كما أملعنا إىل 
) مثال، يؤكد يف 577ذلك من قبُل، إذ هناك من ال جييز التعدد، فابن األنباري (

قلية ال يثبت احلكم معها مشّبهة بالعلة العقلية، والعلة الع «ملعه بأن العلة النحوية 
ا    فيجب أن جيري جمراها. "1"»إال بعلة واحدة، فكذلك ما كان مشّبها 

  مناقشة اآلراء:        
) يف طبيعة العلة سلطة مرجعية لغالبية النحاة، 175يشكل رأي اخلليل (
ا  "،2"فهي اجتهاد فردي كما أشرنا ليست موجبة ،بل مستنبطة أوضاعاً  «أل

من كالم العرب، ولذا كثر اخلالف فيها، بل هي أم أسباب  "3"»ومقاييس 
، الذي جعلها بني علل املتفقهني وعلل "4"االختالف كما يذكر ابن جين

ا للفئة األخرية أقرب،إلحالتها على احلس، واحتكامها إىل طبيعة  املتكلمني،إال أ
  ."5"النفس امليالة إىل اخلفة

                                                            
ملع األدلة يف أصول النحو: أبو الربكات عبد الرحـمن بن األنباري. تح: سعيد األفغاين. مطبعة  - 1

  .115و 112و  .117ص 1957اجلامعة السورية. 
  . 41ينظر هذا الفصل ص   - 2
  .04اإليضاح يف علل النحو: ص - 3
  .156و 103ص 1ينظر اخلصائص: ج - 4
  .57ص 1ينظر اخلصائص: ج - 5
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ا إن صفة القرب من علل علماء الكال م، كما حددها ابن جّين ال تعين أ
، مما جعلها تتفرد مبيزات تناسب طبيعتها كالتعدد "1"يف مستها، بل هي متأخرة عنها

والتخصيص.ومن جهة أخرى، تشّبع ابن جّين مببادئ احلنفية جعلته يأخذ بآرائهم 
  .  "3"، ويشري إىل هذا التأثّر أحيانا"2"الفقهية يف العلة

) فجعله العلة النحوية كالعلة العقلية يف التأثري، وإن 577( أما ابن األنباري
اختلف زمن ذلك بينهما، إمنا مرّده للمنطلقات الفقهية اليت يعتقدها الرجل، فهو 

وهذا ما "،4"»ألنه يلزم منه التناقض  «شافعي املذهب، ممن منعوا تعدد العلل؛ 
  يف رسالته "ملع األدلة". "5"صرّح به
  محدثين من تعدد العلل:موقف ال        

إذا كانت آراء القدامى يف هذه امليزة، مبنية على أصول معرفية أخرى كعلم 
أصول الفقه خاصة، وكذلك علم الكالم، فإن احملدثني، ممّـن قرأنـا هلم، كانت 
منطلقات حبثهم يف تعدد العلل، إمنـا تعود إىل الغاية من هذه امليزة، أو اعتبار 

  أو الرفض. النتائج يف القبول

                                                            
  .1/139ينظر م ن  - 1
  .401-400ينظر أصول الفقه (اخلضري): ص - 2
  .153-152ص 1ينظر اخلصائص: ج - 3
  .401أصول الفقه (اخلضري): ص - 4
  .111ملع األدلة: صينظر  - 5
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ومن الذين حّددوا موقفهم من تعدد العلل اعتبارا للغاية حسن امللخ، فهو 
أن اإلكثار من العلل حتصني حلكم املعلول بوجوه متعددة، ذلك أن كل  «يرى: 

معّلال بذلك سبب تسمية بعض النحاة  "؛1"»علة تعّد تامة كافية يف إثبات احلكم 
  ."2") مثال616ما هو احلال عند العكربي (العلل مبصطلح الوجه أو الوجـوه، ك

يظهر االجتاه اآلخر، أي اجتاه الرافضني لتعّدد العلل، من يعتمد يف موقفه 
وجدنا النحو قد صعب وتعّقدت  «هذا على نتائج التعدد وأثرها، فبها؛أي العلل، 

ألن أسباب التعدد  "،3"»مسائله، وعزف الكثري من الطالب عن دراسته وتعلمه 
قد تكون املباهاة يف إظهار العلل،  «ة بزعمهم، تعود إىل مرض يف النفس؛ إذ واهي

وهـذا يف رأيي بعيد عن  "،4"» ومعرفة الكثري منها، سببًا من أسبـاب تعدد العلل
  الصحة.

وحالًّ لتلك الصعوبات والتعقدات، يقرتح صاحب الرأي، جتّنب تعّدد 
ألـة تكفينا وتغنينا عما سواها من إذ علة واحدة مستنبطـة من روح املس «العلل 

 رأى فيهـا مضيعًة جلهد العامل واملتعلم ،لكن علينا أن نعي يتال "5"» العلل األخـرى
أن علل النحاة متميزة بطبيعتها عن العلة العقلية، إذ ربطها مبعلوهلا ربط اجتهادي 

  ،فهي منفكة عنه، وهذه هي امليزة املوالية.

                                                            
  .104نظرية التعليل ص - 1
ينظر اللباب يف علل البناء واإلعراب: أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي. تح: غازي خمتار  - 2

  .482-162-159ص 1ج 2001 2طليمات. دار الفكر اشرتاك سوريا. لبنان ط
  .97العلل يف النحو: ابن الوراق. مقدمة احملقق: ص - 3
  .98علل يف النحو: مقدمة احملقق: صال - 4
  م ن ص ن- 5
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  االنفكاك عن املعلول:-4
العلة شيء، واملعلـول  )  يف شرح املفصل إىل أن 643أشار ابن يعيش (         

ا "1"شـيء آخر ما منفكـان، فهو أي املعلول، أسبق منها وجودا، لكو ، مبعىن أ
مستنبطة من استقراء ظواهره، اجتهد يف استخالصها لتربير استعماالته، وتأثريها 

ومن هنـا اختلفت عن العلة  "،2"األنباريفيه بعد الوضع ال قبله، كما ذكر ابن 
  العقلية.

  االرتداد إىل االستعمال اللغوي:-5
يشكل االستعمال املوضوع الرئيسي  للدرس اللغوي؛إذ منه استخلصت 

الطريق إىل  «القـواعد واستنبطت العلل، فالنص أصل األدلـة، ال دليل فوقه ؛إذ 
نطقت باملسموع  «وانني النظر فيه فلو تعارض وق "،3"»معرفة اللغة النقل احملض 

 «ألنه ميثل نظاما معرفيا خاصـا مبتكلمي اللغة، مساه بعضهم  "،4"»على ما جاء به 
  يقابله العلم النظري بأقيسته وأحكامه. "،5"»بالعلم الفطري 

وجود  «أما التعليل فهو أحد أدوات العلم النظري، الغاية منه تأكيد 
فهو يربّر هذا، مث  "،6"»بيعي، وبني التفسيـر النظري مطابقة بني نظام اللغـة الط

                                                            
  .02ص  8ينظر شرح املفصل ج - 1
  .121ملع األدلة ص - 2
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين السيوطي. تح: حممد أمحد جاد املوىل، وعلي حممد  - 3

  .115ص 1البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر د.م د.ط.ع ج
  .117ص 1ائص جاخلص - 4
األساس املعريف للغويات العربية: عبد الرمحن بودرع. منشورات نادي الكتاب لكلية اآلداب تطوان  - 5

  .18ص 2000 1تطوان املغرب. ط
  .18م.ن ص - 6
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ضبط اللغـة أو  «اليت هدفها  "1"»جماْيل حركة النظرية اللغوية  «ذاك، باعتبارمها 
وال يتأّتى هلا ذلك إال باجتماع أمرين، ثبوت  "،2"»حتديد الصحة اللغوية 

  ."3"االستعمال أوال، مث إجياد وجه نظام لذلك االستعمال
انت العلة النحوية وسيلة من وسائل النظر العقلي يف العلم النقلي/ ملا ك

اللغة، اتسمت خبصائص قرّبتها من العلة العقلية أو الكالمية، بتعبري ابن جّين، 
  منها خاصية التقدم على املعلول.

  التقدم على املعلول:-6
ا مع معلوهلا قوي  سبقت اإلشارة إىل أن العلة النحوية إذا كثر جريا
ا مؤثرة موجبة ملعلوهلا، سابقة عليه، مرتبطة  جانبها واستحكم عملها، تظهر وكأ

و  "4"به ارتباطا ال انفكاك له، إىل درجة أن مّيز الدارسون ثالثة أشكال لتقّدم العلة
  و هي:

التقدمي يف اللفظ: كتقدم سائر العوامل اللفظية على معلوهلا، كالفعل  -أ
ا، وغري ذلك، أما التقدم يف الرتب الذي عل فاعله، وحروف اجلر على جمر  ورا

ُجعل قسما قائما بنفسه عند  حسن سعيـد امللخ، فأرى أنه يعـود إىل التقدم يف 
اللفظ، ألن املفعـول املقّدم على عاملـه وهو الفعل، أو اخلرب على املبتدأ، إمنا هو 

  يد باٍق على أصله يف الرتتيب الطبيعي، بينما تقدميه مّس أغراضا ير 

                                                            
 2006 1النظرية اللغوية يف الرتاث العريب: حممد عبد العزيز عبد الدامي. دار السالم مصر. ط - 1
  .30ص
  .30م.ن ص - 2
  .30صم.ن  - 3
  .103-102ينظر نظرية التعليل يف النحو ص - 4
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حتقيقها يف املعىن، وهلذا ُجعل هذا النوع من التحويـل يف الرتبة، جزءًا أو نوعًا من 
  التقدم يف اللفظ.

إن التقدم يف اللفظ ال يعين العوامل النحوية فقط، بل ميّس قضايا اللغة 
األخرى ،كاألصوات مثال حيث يعين الربوز والظهـور، فالصوت اجملهور أقوى من 

فمىت كانت فاء الكلمة حرفًا مطبقا ...  «بق أقوى من املنفتح، املهموس، واملط
جتنبا للثقل، الذي  "1"»فإنك تبدل من تاء االفتعال طاًء يف مجيع متصرفات الفعل 

ينتج عن اخلروج من أصوات اإلطباق واالستعالء (الصاد، والضاد، والطاء، 
ـاغة الفعل على زنة والظاء) إىل صوت االنفتاح واالستفالة وهو(التـاء)، يف صي

  (افتعل).
  التقدمي يف العقل: -ب

أمر اعتباري ذهين كاالبتداء واإلسناد  «من مسات هذا النوع من التقدمي أنه
ال أثر لـه يف اللفظ، إمنا جلأ إليه النحاة قياسا على العامل اللفظي، كما يرى  "، 2"»

مة، حيث حسن سعيد امللخ، وقد يكون متشيا مع مباحث الدرس العريب عا
االهتمام بتقابل اللفظ واملعىن،الذي بلغ أوجه عند النقاد، واملفسرين، واألصوليني، 
فاصطنع النحاة لعلمهم ما يشبه ذاك، فجعلوا العوامل نوعني؛لفظية ومعنوية، وإن  

  كان حتديد العوامل والعلل أصال من صنع العقل.
العلة وطبيعتها،  تبقى اإلشارة إىل أن حديث العلماء واختالفهم يف ميزات

  سيظهر حتما يف حتديدهم لشروط صحتها اليت سنذكر منها ما هو آت.

                                                            
شرح التصريف: عمر بن ثابت الثماميين. تح: إبراهيم بن سليمان البعيمي. مكتبة الرشد. الرياض  - 1
  .360ص 1999 1ط
  .103نظرية التعليل يف النحو العريب ص - 2
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  :"1"شروط العلة النحوية
حديث أصوليـي النحو يف شروط العلة شبيه حبديث أصوليـي الفقه يف 
العلة الفقهية، إذ كالمها يذكر االنضباط والظهور، والتأثري، وغريذلك، إال أننا 

تلفوا فيه، كالتعدي، والطرد، والعكس، الهتمام النحاة سنخصص احلديث عما اخ
به خاصة، كما أننا سنرتك حديث املناسبة أو اإلخالة إىل عنوان الحق خيص 

  مسالك العلة.
  التعدي: -أ

أّال تكون العلة قاصرة على حكم األصل، بل ميكن  «يقابله القصور، وهو 
ليها حكم التحرمي ال تقتصر على ، فعلة اإلسكار اليت بين ع"2"»تعديتها إىل الفرع 

اخلمر وحده، بل تتعداه إىل كل مسكر كنبيذ الشعري أو الذرة مثال، بينما العلة 
القاصرة ال تتعدى األصل الذي ُوصفت له، فإباحة فطر رمضان للمسافر، 
واملريض ويف املشقة ،ال تتعدامها إىل أصحاب املهن الشاقة، لعدم انضباطها على 

  هؤالء.حال واحدة عند 
) يف خصائصه بابا يعّرب فيه عن موقفه من شرط 392يفرد ابن جّين (

كبناء األمساء   "،3"»باب يف أن العلة إذا مل تتعّد مل تصح  «التعدي ،يقول فيه: 
ة احلرف يف انبنائـه على حرفني،    اليت على حرفني (َمن، وما، وكم)، بعلة مشا

                                                            
النحو وهو احتذاء حذو كما أشرت من قبل. أقصد بلفظ النحوية ما قصده ابن جّين من كلمة   - 1

  العرب يف كالمها إعرابا وتصريفا، أصواتا وتركيبا.
  .107ص 2006 1اخلالصة يف أصول الفقه: كاملة الكواري. دار ابن حزم بريوت ط - 2
  .157ص 1اخلصائص ج - 3
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ليست مبنية كما يف أخ،  يف حني جند أمساء أخرى على حرفني لكنها
  ، مما جيعل هذه العلة فاسدة برأيه."1" ويد، ودم، وفم...

 "،2"»الواقفة، وغري اجلارية  «يسمي ابن جّين العلل غري املتعدية بالعلل 
 "،3"»يذهب...إىل إبطاهلا  «وإبطاله هلا جاٍر على موقف مذهب أيب حنيفة الذي 

غري " 4"»اساً للقياس إال إذا كانت متعدية العلة ال تصلح... أس «يف الفقه، لكون 
مقتصرة على األصل وحده، وهنا تتضح علة التسمية عند ابن جّين؛ فهي واقفة 

  على األصل ال تتعداه، أي ال جتري على الفرع.
) يف 577وهناك موقف آخر خيـالف الرأي األول، ميثلـه ابن األنباري (

ا  ساوت العلة املتعدية يف اإلخالة  «النحو، ويقول بصفة العلل القاصرة أل
ما كانت العلة علة، فال جمال العتبـار التعديـة شرطـا يف  ؛ "5"»واملناسبة  إذ 

صحتها؛ إذ ال ينظر إىل صحة وظيفتها يف القياس، كما هو شأن احلنفيني، بل 
يعترب مبدى مالءمتها للمعلول ومناسبتها له، كما يقول علماء الشافعية يف أصول 

  ، وابن األنباري أحدهم."6"هالفق
  

  

  

                                                            
  157ص1اخلصائص ج - 1
  159- 158ص1اخلصائص ج - 2
  .518املستصفي يف علم األصول ص - 3
  .657ص 1ج 1986 1سالمي: وهبة الزحيلي. دار الفكر اجلزائر طأصول الفقه اإل - 4
    77االقرتاح يف علم أصول النحو ص  -5
  .398، وأصول الفقه (اخلضري) ص1/658أصول الفقه االسالمي ج - 6
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    الطرد:-ب
 "،1"»وجـود احلكم بوجود العلة  «يقابله التخصيص، و يعرفه الفقهـاء بأنه 

دون مناسبـة بينها وبينه، فالعلة تدور مع احلكـم وجوداً، واالختالف بني علماء 
 "،2"»ظناّ  أنه ال يفيد العلة قطعاً وال «رط بّنيٌ، فاجلمهور يرى ـاألصـول يف هذا الش

  وهم بعض الشافعية. "،3"»بأنه يفيد العلة ظّناً  «بينما القلة ترى 
إن ما ذُكر أعاله يف أمر الطرد، انتقل إىل الّدرس اللغوي، تعريفاً واختالفاً، 

واالختالف  "،4"»الذي يوجد معه احلكم وتفقد اإلخالة  «فالطرد عند النحاة هو 
و ذاته عند الفقهاء، إذ ينقل ابن األنباري يف صحته شرطا للعلـة عند النحاة ه

) رأيني خمتلفـني يف ذلك، مؤيّـدا القول باشتـراط الطرد يف صحة العلة 577(
ا  كالعلة العقلية، والخالف أّن العلة العقلية التكون إال مّطردة،   «النحوية؛ أل

  أو النقض، كما يسميه البعض. "5"»والجيوز أن يدخلها التخصيص 
لَيس  «أي الثاين الذي أشار إليه ابن األنباري؛ وهو أن الطرد يبقى الر 

  وميكن عـّد ابن جين  "،6"»بشـرط، فيجـوز أن يدخلها [العلة ] التخصيص 

                                                            
القطعي والظين يف الثبوت والداللة عند األصوليني: حممد معاذ مصطفى اخلن. دار الكلم الطيب.  - 1

  .95،و  مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ص  193ص 2007 1دمشق سوريا ط
  .106و  اخلالصة يف أصول الفقه ص ، 194-193القطعي و الظين ص - 2
  .195م.ن ص - 3
   112-110ملع األدلة يف النحو ص - 4
  .112م ن ص - 5
  م ن ص ن.- 6
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بأن حمصول مذهب أصحابنا،  «من أصحاب هذا الرأي ،فهو يّصرح 
، ودليله يف ذلك ،إمكـانية  "1"»ومتصرف أقواهلـم مبين على جواز ختصيص العلل 

وإن كان على غري -ولو تكّلف متكّلف نقضهـا لكان ذلك ممكنـاً  «نقضها 
  خارجاً عن اخلفة املطلوبة. "2"»ومستثقال  -قياس

إن تصحيح فاء ميزان وميعاد، ممكن نطقه، إذ نقول ِموزان وِموعاد، 
وكذلك نصب الفاعل ورفع املفعول، وإلغاء العوامل من نواصب وجوازم وغريها، 

عله ،ألن علل النحاة ليست كعلل املتكلمني ،بل هي قريبة شيء ُيستطاع ف
، وهنا موطن اخلالف بينه وبني ابن األنباري الذي جيعل العلل النحوية  "3"منها

  كالعلل العقلية، وبالتايل ال تتعدد و ال ختصص.
  جـ)العكس:

واالختالف  "،4"»أن ينتفي احلكم عند انتفاء العلة  «يعّرفه الفقهاء بأنه 
ابع لالختالف يف قبول تعدد العلل أو رفضها، فاملانعون لتعدد العلل يأخذون فيه ت

مىت انتفت العلة انتفى احلكم بالضرورة ،ألنه ال يكون بال  «بالعكس شرطا؛ إذ 
ألنه ال  «، بينما اجمليزون لتعددها ،ال يعتربون العكس شرطا يف العلة، "5"»باعث 

لكون كل علة تصلح أن تكون الوصف  ؛"6"»يلزم من انتفاء علة انتفاء أخرى 
  الذي يبىن عليه احلكم.

                                                            
  .1/139اخلصائص ج - 1
  .1/139م ن  ج - 2
  .ن ص نينظر م   - 3
  .95وانظر مناهج البحث ص 400ه (اخلضري) صأصول الفق - 4
  .400أصول الفقه (اخلضري) ص - 5
  .401م ن  ص - 6
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إن نظرة النحـاة إىل شرط العكس، هـي نفسهـا نظرة الفقهـاء إليه، 
كعدم رفع الفاعل لعدم   "،1"»أن يعدم احلكم عند عدمها  «فالتعريف واحد؛ وهو 

ضا، وجود اإلسناد، لفظا أو تقديراً، واالختالف فيه أي يف العكس، متشابه أي
يتباين بني اجلواز واملنع ،كما يذكر ابن األنباري ، الذي ميثل رأي اآلخذين به 

بالعلة العقلية، والعكس شرط يف العلة العقلية وكذلك  «شرطا، لشبه العلة النحوية 
ا    ."2"»ما كان مشبها 

 «أما الرأي املخالف الذي ينقله ابن األنباري ويرّده، فهـو القائـل بأن 
فاحلكم ال يعدم بانتفاء العلة، ال سيما إذا قُبل  "،3"»س بشرط يف العلة العكس لي

  ) فيما ذكر آنفا.392تعدد العلل يف احلكم الواحد، كما هو احلال عند ابن جّين (
وجتدر اإلشارة إىل أن من الدارسني من مجع املصطلحني؛ (الطرد 

ذا مباين للصحة، إذ ، وه"4"والعكس) معاً، معربا عن شرطي العلة السالف ذكرمها
الطرد شـيء، والعكس شـيء آخر، والطـرد والعكس أمر خيالفهمـا يعرب عنه 

  بالدوران أو اجلريان.
 «أو  "،5"»بأنه دوران العلة مـع املعلول وجودا وعدما  «يعّرف اجلريـان 

  ، وال يعين "6"»ل على أنه علته ـاقرتان احلكم بالوصف وجودا وعدما دلي

                                                            
  .115ملع األدلة ص - 1
  .116م ن ص - 2
  م.ن ص.ن. - 3
  .48-47ينظر دراسات آليات التحليل وأصول اللغة والنحو: ص  - 4
  .101مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ص - 5
  .28يف القرآن الكرمي ص أسلوب التعليل وطرائقه - 6
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صوليني يف هذا املسلك، بل خالفهم كبري يف داللته على العلة هذا اتفاق األ
وحجيته، واحلديث يف هذا واسع، لذا سنقتصر الحقا على بعض املسالك  
كاملناسبة ،والسرب، والشبه ،لربوزها يف الدرس األصويل، وسنرتك البعض اآلخر إما 

  ثال.م "1"لشهرته؛ كاإلمجاع والنص، أو لقلة استعماله؛ كإلغاء الفارق
         
  مسالك العلة:        

يقصد مبسالك العلة الطرق اليت سلكها العقل يف إثبات العلة النحوية، 
ا، بل ال بد له من دليل، واألدلة كثرية  باعتبار أن الوصف املناسب غري كاف الثبا

اإلمجاع، والنص، واإلمياء، والسرب والتقسيم، واملناسبة،  «يطول شرحها، وهي 
 "3". شرحت يف كتب عدة، قدميا وحديثا"2"»والطرد، وإلغاء الفارق  والشبه،

  سنكتفي بذكر البعض منها.
  السرب والتقسيم: -أ

مجيع الوجوه احملتملة مث يسبُـُرها، أي خيتربها، فيبقى ما  «فيه تذكر       
وهذا املسلك ال يتحقق إال بعد تطور  "،4"»يصلح، وينفي ما عداه من طريقه 

رس اللغة، حيث تضبط الوجوه وتعرف أحكامها، فيسهل مقارنة مشهود يف د
إذا سئلت عن وزن مروان فتقول: ال خيلو أن  «بعضها ببعض، يقول ابن جّين: 

يكون فعالن، أو مفعال أو فعواال، هذا ما حيتمله [من أوجه القسمة]، مث 
                                                            

  .993ص 2وفيض نشر االنشراح ج 88ينظر االقرتاح ص - 1
  .74-73-72ينظر االقرتاح ص - 2
وأصول النحو  ،993اىل953ص 2وفيض نشر االنشراح ج 74-73-72ينظر االقرتاح ص - 3

. و أصول النحو: 133-132ص 1987 1العريب: حممود أمحد حنلة. دار العلوم العربية بريوت ط
  61ص 2005صاحل بلعيد. دار هومة اجلزائر. د.ط 

  .73االقرتاح يف أصول النحو ص - 4
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مـا مثاالن مل جييئا، فلم يبق إال ف  "،1"»عالن تفسد كونه مفعاال أو فعواال ؛بأ
  بعد سرب الوجوه احملتملة.

  
  ب) املناسبة: 

 «أن يكون الوصف مناسبـا للحكم، ومعيارها عند األصوليني هي             
، أي تتحقق به املقاصد "2"»هو أن يكون الوصف جالبـا للمنفعـة ودافعا للمضرة 

. "3"العامة للشريعة وهي؛ حفظ النفس، واملال، والدين، والنسب، والعقل
واملفهوم ذاته قد ثبت يف درس النحو، وُعّرب عنه أحيانا مبصطلح اإلخالة، وهي 

قياسها  «الظن، مبعىن أن يعتقد أن الوصف هو علة احلكم األصلية، ومسي 
قياس علة، وهو أن حيمل الفرع على األصل بالعلـة اليت عّلق عليها احلكم يف 

 ع معانيه وتعددها.،كحمل املضارع على االسم بعلة تنو  "4"»األصل 

ومبعىن آخر،  يُراعى يف عملية القيـاس أصل املقيس عليـه، ليبىن عليه 
  حكم املقيس، واألصل حاالت أو أنواع، منها أصل االستحقاق، وأصل 

                                                            
  .61ص 3اخلصائص :ج - 1
مسالك العلة وقواعد االستقراء عند األصوليني وجون ستيوارت مل  :حممود يعقويب. ديوان  - 2

  .96ص 1994املطبوعات اجلامعية اجلزائر 
  .  95م ن ص - 3
  .86ل النحو صاالقرتاح يف علم أصو  - 4
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جتردا أو اقرتانا، فاالعراب هو األصل الذي يستحقه  "1"القاعدة، وأصل العالمة
اجلملة، تلك العلة يبىن عليها حكم االسم بعلة تعدد وظائفـه الدالليـة يف 

  اإلعراب يف املضارع، فكانت مبثابة الوصف املناسب حلكم اإلعراب.
  ج) الشبه:   

تشرتك  "،2"خاض األصوليون يف مسألة الشبه، وعّرفوه عّدة تعاريف
 «مجيعا يف كون الوصف ليس األصل الذي يبىن عليه احلكـم، فمن تعاريفهم 

ألصل بوصٍف، مع االعرتاف بأن الوصف ليس علة إنه اجلمع بني الفرع وا
  ، أي ليست علة مناسبة له."3"»للحكم 

إن هذا التعربف يرتدد يف دراسات النحـاة، يقول ابن األنبـاري يف قياس 
أن ُحيمل الفرع علـى األصل بضرب من الشبه، غري العلة اليت ُعلق  «الشبـه:

ى االسم بشبه قابلية كحمل املضارع عل  "،4"»عليها احلكم يف األصل 
التخصيص بعد الشيوع ، فالقرينة (سوف) مثال ،جتعل املضارع خاصا 
باملستقبل، كما أن االسم يتخصص باأللف والالم ،ليدل على معني، بعد أن  

  كان يدل على جنس عام.
ويبدو مـن كالم ابن األنبـاري أن يف حجية قياس الشبه اختالفا بني 

س الشبه قياس صحيح، جيوز التمسك به،  يف وقيـا «العلماء، فهو يقول 
فلفظ "األصح" يعرب عن اخلالف ،وإن كان صاحب  "،5"»األصح كقياس العلة 

                                                            
 1ينظر نظرية األصل الفرع يف النحو العريب: حسن خـميس امللخ. دار الشروق للنشر. األردن ط - 1

  .107إىل  80من ص 2001
  .408/ أصول الفقه (اخلضري) ص196ينظر القطعي والظين ص - 2
  .661ص 1/ أصول الفقه اإلسالمي (الزحيلي) ج196القطعي والظين ص - 3
  .87/ االقرتاح ص107صملع األدلة  - 4
  .87االقرتاح ص - 5
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) 911القول مل يصرح بذلك، وهو الرأي الذي اعتمده جالل الدين السيوطي (
الشيء إذا أشبـه الشيء أعطـي حكمـا من أحكامه على حسب  «حني قال: 
فكلما كان الشبه أخص كان  «ة عن ختصص الشبه، الناجت "1"»قوة الشبه 

فالفعل شبيه باالسم ؛ من حيث  "،2"»أقوى، وكلما كان أعم كان أضعف 
الداللة على عموم املعىن، مما ال يوجب له حكما، أما إذا خصص ذاك الشبه 
من جهة ما، كاعتبار شبه اللفظ أو املعىن ،كما يف الفعل املضارع واالسم، فإن 

  ب حكماً، وهو اإلعراب يف هذا املثال.الشبه يوج
إن اخلـــالف يف قيـــاس الشـــبه بيــــن النحــــاة، شـــبيه خبـــالف الفقهــــاء فيـــه، 
وهـــذا دليـــل علـــى تــــأثر الـــدرس النحــــوي بعلـــم األصــــول، واحلديــــث يف ذكـــر هـــذا 
جــّم، تَأبــاه طبيعــة البحــث، كمــا أن ســرد كــل مســالك العلــة عزيــز مطلبُــه يف مثــل 

ــا ظــرف هــذا املكــان، لكــن ســنع مد إىل اإلشــارة إليهــا يف مظــان أخــرى يســمح 
الـــدرس، حـــِني يأخـــذنا احلـــديث عـــن التعليـــل إىل حبـــث خصائصـــه عنـــد القـــدامى 

  واحملدثني.    

                                                            
األشباه والنظائر يف النحو: جالل الدين السيوطي. د.ت دار الكتب العلمية بريوت لبنان د.ط   - 1
  .257ص 1ج
  .257م.ن ص - 2
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  توطئة
- يتجلى من التسمية املختارة عنوانـا هلذا الفصل، أن مواقف اللغوييـن           

والرفض، وسنبدأ بذكر آراء الفريق  من التعليل متباينة بني القبول-قدامى و حمدثني
  األخري، لسعة املوقف األول وتشعب احلديث فيه.   

           
  رافضـو العلـة:-أ       

ال خالف بني العلماء يف العلة العقلية، بل اخلالف كان يف العلة الشرعية، 
ومن أوجه تباين آراء العلماء يف هذه العلة، موقفهم من تعليل أحكام الشرع، 

املذهب األول، جلمهور األصوليني، وقالوا  «لذي جتّسد يف ثالثة اجتاهات هي: ا
جبواز تعليل األحكـام، باحلكم واملصـاحل مطلقـا، سواء أكانت منضبطة أم غري 

  منضبطة، ظاهرة أم خفية.
  املذهب الثاين: ال يقول بالتعليل مطلقا.

احل ظاهرة املذهب الثالث: يقول بالتفصيل، فإن كانت احلكم واملص
ا، وإن كانت غري ذلك، أي خفية مضطربة فال جيوز  منضبطة، جاز التعليل 

ا    ."1"»التعليل 
أما الذي يعنينا يف هذا املبحث، فهو املوقف الثاين، موقف املانعني للتعليل 
بصفة مطلقة، أولئك الذين رفضوا القياس والتأويل، وبالتايل ألغوا التقدير والتعليل،  

 عند أصحاب املذهب الظاهري، الذي ضبط أصوله، وحّدد منهجه كما هو بّني 
  ).456اإلمام أبو محد علي بن سعيد بن حزم األندلسي (

                                                            
امد ح:  حممود حاإلحكام يف أصول األحكام: أبو حممد علي بن سعيد بن حزم األندلسي. ت -  1

  .59هامش ص 1ج 2005اهرة. مصر عثمان. دار احلديث، الق
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العمل بظاهر القرآن والسنة  «من ميزات هذا املذهب؛ اعتماده على 
و      ويأخذ باإلمجاع من الصحابة فقط،مث باالستصحـاب، واإلباحـة األصلية،

ألنه جاء كردة فعل على كثرة  "؛1"»أي، وتعليل النصـوص يرفض القياس، والر 
  الفروع ،وتنوع فروض املسائل الفقهية يف املذاهب األربعة األخرى.

وذهب أصحاب الظاهر إىل إبطال  «يقول ابن حزم يف أمر القياس: 
... وهذا قولنا الذي «وخيتتم كالمه بقوله:  "،2" »القول بالقياس يف الدين مجلة...

ونتج عن هذا املوقف، إنكار  "،3"»هللا به، ونسأله أن يثبتنا فيه ومييتنا عليه ندين ا
ا [العلة] يف الدين بدعة وباطل «التعليل  ا مبادئ املذهب . "،4"»فالقول    ملنافا

 «هلذا جنده يرد كثريا من التفسريات اليت تعتمد القياس، ففي قوله تعاىل: 
مـا استنتج القا "،5"»وال تقل هلما أف  ئسون حترمي ضرب الوالدين أو قتلهما، أل

أقسى من قول (أف)؛ إذ هو أقل ضرر منهمـا، لكن ابن حزم يقول غري ذلك، إنه 
فبهذه األلفاظ [ألفاظ  «يرى أن ذلك منصوص عليه، تظهر معانيه يف كل اآلية 

اآلية]، وباألحاديث الواردة يف ذلك، وجب بّر الوالدين بكل وجه، وبكل معىن، 
  فقط."6"»املنع من كل ضرر وعقـوق، بأي وجه كان، ال بالنهي عن قول أّف و 

يويل اللغـة، ومدلوالت األلفاظ املقام األول من  «إن املذهب الظـاهري 
يرد إىل   «و هذا ما سّبب رفض التأويالت ونتائج القياسات؛ إذ فيه  "،7"»العناية 

                                                            

  .42حممد الزحيلي. دار الكوثر اجلزائر. د ط ص تعريف عام بالعلوم الشرعية:  - 1
  .975ص 7اإلحكام يف أصول األحكام ج - 2
  .  ص ن م.ن - 3
  .   59ص1م.ن ج - 4
  .23سورة اإلسراء اآلية  - 5
  976ص7اإلحكام يف أصول األحكام ج - 6
 1969 2سعيد األفغاين. دار الفكر. بريوت لبنان ط د ابن حزم األندلسي:  اللغة عننظرات يف - 7
  .31ص
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إىل  "1"»ندها ال يتعداها كل حرف من هذه النصـوص اعتبـاره الكـامل، ويقف ع
  ما وراء ذلك؛ كالتقدير والتعليل العقليني، كما جتلى يف املثال  السالف، ويف غريه.

) هذه اآلراء إىل درسه لّلغة، وقبل ذكر 456لقد نقل ابن حزم األندلسي (
موقفه من التعليل اللغوي، يستحسن عرض رأيه ،بل آرائه، يف بعض قضايا اللغة،  

النحو مثال، ألن ذلك سيظهر من جديد، يف حلة مغايرة، سيعمل ككيفية دراسة 
  ).745على نشرها تابعون له؛ من أمثال ابن مضاء القرطيب (

من أهم آراء ابن حزم يف قضايا اللغة، دعوته إىل االكتفاء بتعلم املبادئ 
التعمق ... [فيه] فضول ...  «األساسية يف علم النحو، دون التعمق فيه؛ إذ 

... هي «ألن الغرض من هذا العلم حسب رأيه  "،2"»عن األوكد ومشغلة 
، اللهم إالّ "3"»املخاطبة وما باملرء حاجة إليه يف قراءة الكتب اجملموعة يف العلوم 

  من اختذ هذا العلم وسيلة معاش، فله حق التزيّد.
كلها   «ومن توابع هذا الرأي، رفض العلل، كما يف الفقه، فهي برأيه 

ا ليست مسموعة عن  "؛4" »رجع منها شيء إىل احلقيقـة البتـة...فاسدة ال ي أل
حتكم فاسد  «الناطقني باللغة، الذين يرجع إليهم يف نقلها وضبطها، إمنا هي 

ألن تعليالت النحاة، كقوهلم كان األصل كذا،  "،5"»متناقض، فهو أيضا كذب 
كذب مل   «ل هي قول ونقل إىل كذا، مل تسمع يف الواقع اللغوي، حبسب رأيـه، ب

                                                            
  .    31ص   نظرات يف اللغة عند ابن حزم األندلسي - 1
  .64اجملموعة األوىل ص  بن حزمال مراتب العلومنقال عن   44م ن ص - 2
  .  45ص  م.ن - 3
ية و األمثلة الفقهية ، ابن حزم ،تح عبد احلق لفاظ العامو املدخل إ ليه بأل التقريب حلد املنطق  -  4

  .259ص .2007. 1لبنان ، ط  –ابن مال حقي الرتكماين ،دهر ابن حزم 
  . 259ص  : التقريب حلد املنطق - 5
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 "1"»يكن قط، وال كانت العرب عليه مـدة، مث انتقلـت إىل ما مسع منها بعد ذلك 
  مما دّونه مجّاعو اللغة ودارسوها.

ا  يظهر من كالم ابن حزم،أن اعتماده أو قبوله للعلة مقيد بكو
مسموعة،منصوصًا عليها،أما غري ذلك مما هو مستنتج بالرأي والظن، فمرفـوض، 

جيتهدون يف النظر للنص ما وسعهم  «اشيا مع مبادئ املذهب الفقهي؛ حيث مت
االجتهاد، على أال يتجاوز ذلك ألفاظ النص إىل ما وراء ذلك، ممـا أطلقوا عليه 

ا مجيعا من قبيل  "،2"»اسم الرأي والظن، فال قياس وال تأويل وال تعليل  أل
  التحكم يف املسموع.

معامل املذهب الظاهري، وتّوج هذا اجلهد لقد رسم ابن حزم األندلسي 
بقيام دولة املوحديـن عليه، اليت كان أوائـل مؤسسيهـا من أهـل العلم ومن احملبني 

، كعبد املؤمن بن علي، وأبنائه ،حيث ُعرف عنهم حبهم لالجتهاد، "3"للعلماء
لناس يف وكرههم للتقليد، ال سيما تقليد فقه املذاهب األربعة، مما جعلهم يرّغبون ا

  العمل بظاهر القرآن والسنة.
لقد انتشر هذا املذهب يف عهد يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن 

أمر بعدم التقليد  «)، الذي توىل قيـادة الثورة على فقه املشرق ؛حيث 580علي (
ألحد من أئمة املشرق، وأن يعود العلماء إىل األصول، وهي القرآن والسنة، وقد 

،حتقيقا لرغبة أبيه يوسف،  "4"»لنجده يأمر حبرق كتب املذاهب  بالغ يف ذلك حىت
  وجده عبد املؤمن بن علي.

                                                            
  م ن  ص ن.- 1
عامل  :حممد عيد.ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي -  2

  .51ص 2006 5ط .صرم .الكتب. القاهرة
  73ص3.و تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي ج73ص 2ينظر ظهر اإلسالم: أمحد أمني.ج - 3
  73ص 3جو تاريخ آداب العرب، .16 .الرد على النحاة ،مقدمة احملقق ص4
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أخذت  الثورة على ما هو مشرقي، جماال علميا آخر؛ وهو النحو، حيث          
)، إىل 745عمد قاضي القضاة يف دولة املوحديـن؛ ونقصد به ابن مضاء القرطيب (

ناهجـا منهج الظاهريـة، حيث جتنذب   "،1"»ق يرد حنو املشرق علـى املشر  «أن 
كثرة الفروع، واالبتعاد عن التأويل والتقدير ،خاصة بإلغاء فكرة العامل، اليت ُبين 

  عليها حنو سيبويه.
تتجلى ثورة ابن مضـاء القرطيب على حنو املشرق، إضافة إىل ما سبق، يف  

، وصلنا منها كتابه كتبه اليت ألفها، إذ تذكر كتب الرتاجم أن له ثالثة كتب
املشهور "الرد على النحاة"، أما ما تبّقى، فهما يف حكم املعدوم، مل يصل منهما 

، وعنوانامها "املشرق يف النحو" و"تنـزيه "2"إال غايتهما، وهو الرد على حناة املشرق
، وكال منهما يشكل متردا على مبادئ الدرس اللغوي "3"القرآن عما ال يليق بالبيان"

قي، باإلبطال ؛كإبطال العامل والتقدير، أو بإعادة التوجيه، كمـا يف بعض املشر 
  ."4"مظاهر التعليل

تشكل الدعوة إىل االجتهاد وعدم التقليد، شعارا اختذه ابن مضاء القرطيب 
) يف جتديداته، تأسيا باالجتهاد الفقهي الذي دعا إليه خلفاء دولة املوحدين، 745(

إن كنت أعمى ال تنهض إال «  :يف النحو قائالفقد رد على من رفض آراءه 
... "5"بقائد، وال تعرف الزائف من اخلالص إال بناقد، فليس هذا بعّشك فادرجي

وإن كنت من ذوي االسترباء يف حمل االسترباء، واالستنـاد، حيث جيب االستناد، 
                                                            

الرد على النحاة: أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء. تح: شوقي ضيف. دار املعارف القاهرة  -  1
  .17د.ع مقدمة احملقق ص 3مصر ط

والرد على  ،73ص 2ج 2007 2ظهر اإلسالم: أمحد أمني. دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط - 2
  .17النحاة، مقدمة احملقق ص

  .30والرد على النحاة، مقدمة احملقق ص 73ظهر اإلسالم ج ص - 3
  130ينظر الرد على النحاة ص  - 4
  .يس أهال لهمثل يضرب ملن يدعي شيئا ل - 5
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كس إىل آخر هذا النص، الذي يع "،1" »فانظر، فتستبني لك الرغوة من الصريح...
  الدعوة الصرحية إىل االجتهاد وعدم التقليد.

ومما تابع فيه ابن حزم، رفضه التعمق يف النحو، واالكتفاء  مبا هو ضروري 
من اقتصركل االقتصار، على  املعارف اليت ال تدعو «فيه، دون غريه، فهو يرى أن

إىل جنة، وال تزجر عن نار، كاللغات واألشعار، ودقائق علم النحو،ومسليات 
فمعرفة دقائق  " 2"»األخبار،فقد أساء االختيار، واستحب العمى على اإلبصار 

ى عنـه ابن حزم، وأكد عدم  علل النحـو، هي مظهر التعمق فيـه، وهي مـا 
صالحيتها ابن مضاء، ألن األوىل بالتعلم، ما ينفـع يف اآلخرة كما هو مذكور يف 

  ب ألنه ُجّنة.النص، أو ما فيه صالح الدنيا ؛كاالشتغال بالط
أما احلديث عن العلل، فلم يزغ ابن مضاء عن ظاهريته اليت تعتد 
باملنصوص، وترفض غريه؛ مما يستنبطه العقل بواسطة القياس، يقول يف علة رفع 

فالصـواب أن يقال له: كذا به نطقت العرب، ثبت ذلك باالستقراء من « الفاعل: 
ت الدارسني للقاعدة املستنبطة؛ ككون ، وما تبقى من تعليال"3"»الكالم املتواتر 

الفاعل قليال، واملفعوالت كثرية فُأعطي األثقل، وهو الرفع لألقل، وأُعطي األخف 
ال يزيدنا ... علما بأن « (النصب) لألكثر؛ وهو املفعوالت، فهذا حبسب رأيه 

حبكم أن رفع الفاعل معروف  "،4"»الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك مل يضرّنا جهله 
  من استقراء النص املسموع.

                                                            
  .75الرد على النحاة ص - 1
  .74م.ن.ص - 2
  .130م.ن ص - 3
  .131الرد على النحاة ص   - 4
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لقد قسم ابن مضاء القرطيب العلل إىل ثالثة أنواع هي: العلل األول، 
 "،1"»وما جيب أن يسقط من النحو،العلل الثواين، والثوالث « والثواين،والثوالث،

 2"»مبعرفتها حتصل لنا املعرفة بالنطق بكالم العرب « ويؤخذ فيه باألول فقط؛ إذ 
زم من قبل باملخاطبة، أما العلل الثواين والثوالث، ففضل زائد عن أو ما مساه ابن ح

  الغاية من الدرس، وهي معرفة أداء العرب لكالمها.
ال يسمح مقـام البحث أن نناقش آراء ابن مضاء، لكن جيب اإلملاع إىل 
أن باحثي فكره، نصنفهم يف ثالثة اجتاهات، منهم من شكر له اجلهد فقط،  ألنه 

وميثل هذا الرأي أمحد أمني، ومنهم من جعل فكر  "،3"»م... ومل ينب هد« برأيهم 
  ."4"ابن مضاء إماما له، بىن عليه آراءه وجتديداته ،كما هو حال شوقي ضيف

بقي ثالث االجتاهات، وهو الغالب األعم، حيث رفضت ثورة ابن مضاء 
وأراد « قـول: وردوده على حنـو املشرق، ومن ممثليـه الشيخ سعيد األفغـاين الذي ي

ابن مضاء... أن يزيد على ما قال ابن حزم، فلم يصنع شيئا، وخلط، بل قّصر  
  ."5"»كثريا حىت عن الصواب الذي يف كالم ابن حزم 

وجتدر اإلشارة إىل أن فكرة العامل هي وسيلة لتحليل ظواهر اللغة 
،  ودراستها، وهي تشكل إحدى مرتكزات التعليل ،قبل أن يأتشب بصور القياس

  كما سنرى عند مثبيت التعليل يف االعنوان االتايل.                                    
  مؤيـدو العلـة:       

                                                            
  .130الرد على النحاة ص - 1
  .131م.ن ص - 2
  .73ص 3ظهر اإلسالم: أمحد أمني ج - 3
  .03ص 5ينظر جتديد النحو: شوقي ضيف، دار املعارف القاهرة مصر ط - 4
  .46ن حزم األندلسي: سعيد األفغاين هامش صنظرات يف اللغة عند اب - 5
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مـا إن تذكر بدايـات التعليل يف الدرس اللغوي العريب، حىت يتبادر إىل 
هو « )، الذي قيـل فيه: 117الذهن اسم عبد اهللا بن أيب إسحـاق احلضـرمي (

« فاستحق بذلك منزلة  "،2"»من فرّع النحو وقاسه «... ، وهو "1"»والنحو سواء 
، ال كفكرة، فصاحبها معروف، وهو أبو األسود الدؤيل "3"»أول من وضع النحو 

"،  باستعماله   4"»أول من علل وفّسر الظواهر النحوية « )، بـل كمنهـج، فهـو 69(
  القياس يف الدرس النحوي.

آرائه، فهو مّيال إىل ضبط نظام املسموع يف  تظهر معامل منهج الرجل يف
) حني سأله 182قواعد كلية، ومن جتليات ذلك؛ إشارته على يونس بن حبيب (

بباب يطرد « عن لفظ (السويق) إن كان ينطق بالسني أو بالصاد؟ فأشار عليه 
إنشـاء آلـة حنويـة هلـا مـن اإلطـراد، « ، ألن غايـة احلضرمـي كانـت "5"»وينقاس 

، واليت "6"»والبعـد عـن التوسـع والشـذوذ، مـا يعصـم األلسنـة مـن اخلطـأ واللحـن
  ستشمـل بقوانينهـا كـل ظواهـر اللغـة.

يعرف عن احلضرمي متّسكه بقواعده املستنبطة، واحتكامه إليها، سواء يف 
ة والسارق والسارق« الرتجيح بني القراءات، كاختياره قراءة النصب لآلية الكرمية 

دون قراءة الرفع، وذلك ملوافقة قاعدة؛ كون  اجلمل الطلبية  "7"»فاقطعوا أيديهما 
                                                            

  . 49ص بعض:أخبار النحويني البصريني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن  - 1
  .22مراتب النحويني أليب الطيب اللغوي ص - 2
  1. دار ابن حزم. بريوت لبنان طالنحويني: ابن أيب هشام املقرئ  تح: حممد إبراهيم البنا  أخبار -  3

  . 22 ص  2006
  .61ص 2008حماضرات يف أصول النحو: التوايت بن توايت. دار الوعي اجلزائر  - 4
األصول: دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. متام حسان، اهليئة املصرية العامة للكتاب  - 5

  .32ص 1982للكتاب 
  40ص   التوايت بن توايت:   املدارس النحوية ينظر ،و 34األصول ص  - 6
  .    38اآلية  سورة املائدة  - 7
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ال تصلح أن تكـون خربا للمبتدأ، أم كان احتكـامه للقـواعد يف إظهار مطاعن 
ته ياألداءات، حىت أداء الفصحاء من الشعراء كالفرزدق مثال، فكثرة رّده عليه، وتعن

  له مشهور يف كتب األخبار.
الرتجيح بني القراءات، والطعن يف فصاحة األداءات، ال سيما شعر إن 

الفصحاء، لعمل يستحق دراية ودربة كبريتني، وهلما من الوسائل واألدوات 
املنهجية، ما يدعم حجية الرأي وصحته، وأهم تلك الوسائل التعليل، الذي متيز يف 

ه الحقا يف مراحل زمن احلضـرمي بالسهـولة وعدم التكلف، وغري ذلك ممـا سنرا
  التعليل.

) ممنهج درس النحو، باعتماده القياس والتعليل، 117إذا كان احلضرمي (
)، منظر التعليل، وكاشف حكمة العرب يف  175فإن اخلليل بن أمحد الفراهيدي (

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها،  «كالمها يقول: 
 ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا مبا عندي أنه علة ملا وقام يف عقوهلا علله، وإن مل

وليس شيء مما  «) الذي قال : 180، وتبعـه يف هذا سيبويه ("1" »عللته منه...
  أي حكمة أرادوها. "2"»يضطرون إليه، إال وهم حياولون به وجها 

وألسباب متعددة، يطول ذكرها، ومنها خصومة املصرين، البصرة والكوفة 
زادت عناية النحاة بالعلل، حيث أفردت هلا الكتب املستقلة بعد وتنافسهما، 

) كتابه "العلل يف النحو" وكتب املازين 206سيبويه، حيث ألف حممد بن املستنري (
) مؤلفه "علل النحو"، و الكتابـان يف حكم املعدوم، إال أن عنوانيهما يعربان 248(

  عن موضوعهما وهو العلة.
التعليل اللغوي، واسع املطلب، ال تسمح  إن استقصاء أمساء مؤيدي

مسافة البحث به، لكن ميكن القول إن أكثر النحاة والدارسني يأخذون بالعلة 
                                                            

  .66اإليضاح يف علل النحو: أبو القاسم الزجاجي ص - 1
  . 65ص  1ج  الكتاب: سيبويه - 2
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منهجا يف دراسة اللغة، سواء أكانوا مشارقة، كمن سبق ذكرهم، أم كانوا مغاربة 
)، وابن 476)، واألعلم الشمنرتي ( 571؛كنحاة األندلس مثال، منهم السهيلي (

م، 669ر (عصفو  )، وغري هؤالء وأولئك ممن سنعرض لذكر ميزات التعليل يف زما
  حني نعوج على مراحل التعليل.

  مراحـل التعليـل:       
ـا التعليـل يف  يبدو أن حديث الدارسني عن املراحل التطورية اليت مر 
ي الدرس اللغوي، أخذ يف اعتباره نوعني من األسس، أوهلما أساس التطور الداخل

للدرس اللغوي عند العرب، حيث يبدأ جبمع املادة وتصنيفها ومالحظتهـا لبنـاء 
قـواعدها، ومراجعة تلك القواعد، ال سيما املختلف فيها، ويف كلٍّ يربّر اآلراء 

  والنتائج.
أما األساس الثاين، فهو يعترب مبا خرج عن الدرس اللغوي، حيث ينظر إىل 

ها من سياسة وعلوم، لألمة العربية، حيث يظهر تطور احلياة االجتماعية، مبا في
تأثر دراسة اللغة، بأفكار العصر وعلومه، أصيلة كانت كالفقه وأصوله، أم دخيلة  
كالفلسفة واملنطق، مما ُيكسب الدرس اللغوي سعة يف املنهج، وانتظاما معقوال يف 

  عرض املادة.
بحث العلة وباعتبار األساسني، مّيز مؤرخو الدرس اللغوي بعامة، وم

خباصة، بني أربع مراحل، كل مرحلة هلا من امليزات ما تفّردها عن األخرى، لكن 
ايتها، فيه من املرونة والتجوز ما فيه، إذ  جتب اإلشارة إىل أن حتديد بدايـة املرحلة و
ال قطعية يف ذلك، فقد ينسب عـامل إىل مرحلة ما عند هذا، وينسب إىل مرحلة 

  فهم يف اخلليل بن أمحد.أخرى عند ذاك، كاختال
  النشأة والتكوين. المرحلـة األولـى:        

) 117تبدأ هذه املرحلة منذ أن حّدد عبد اهللا بن أيب إسحـاق احلضرمي (
منهج الدرس اللغوي القائم على اإلطراد والقياس، وتنتهي جبهود اخلليل بن أمحد 
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 ''1'''»التعليل يف هذه املرحلة  قمة «)، فاألول باعج النحو، واألخري 175الفراهيدي (
  ."2"،الستنباطه من العلل ما مل يستنبطه أحد قبله، وهو خامتة التعليل برأي البعض

ـا  بعيـدة عن التكلف، تعتمد يف  «تتميز تعليـالت هذه املرحلة بكو
جمملهـا على املعىن، وذوق العرب، ونزوعهم إىل طلب اخلفـة، وفرارهم من القبح 

ا إىل حكمة العرب يف   "،3"»والثقل...  وغري ذلك من الصفات اليت أشاروا 
 "؛4"»بأسلوب أقرب إىل اجلزم والتقرير منـه إىل الفـرض والتخييل واجلدل  «كالمها 

املتحكمة يف  "5"»تتبع النصوص، واستخراج القواعد  «إذ كـان هّم العلمـاء آنذاك 
  االستعمال.

إمنا تعود لطبيعة الدرس اللغوي الذي   إن بساطة التعليل يف هذه املرحلة،
كان يف مراحل تكونه األوىل، حيث يبحث عن منهج الدرس، وعن قواعد 
الظواهر، وتأكيد صحة كل منهما، لتكون تلك القواعد معيارا يعكس نظام اللغة، 
ة، وليكون بذلك مقياس اخلطأ والصواب  وميكن تعميمه ليشمل الظواهر املشا

  فيما بعد.
مل يقصدوا إليه، ومن ّمث مل يتوّسعوا  «ليل، فلم يكن غاية حبثهم؛ إذأما التع

إال ما جاء عرضا، تربيرا للقاعدة املستنبطة، أو تفسريا للظاهرة  "،6"»فيه 
من دون البحث عن عالقات متخيلة بسواها من  «املسموعة،وبصورة جزئية فردية 

                                                            
  .48النحو العريب عماد اللغة والدين ص - 1
انظر . و 152ص 2007دار غريب القاهرة مصر د.ط  .علي أبو املكارمأصول التفكري النحوي:  -  2

  .48النحو العريب عماد اللغة والدين ص
  .522ص 1/ ضوابط الفكر النحوي عند العرب ج870ص 2تأثري الكوفيني يف حناة األندلس ج - 3
  .58الدرس النحوي، العلة النحوية: مازن املبارك ص - 4
  .22نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: حممد طنطاوي ص - 5
  .154أصول التفكري النحوي ص - 6
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كتمل بناؤها، حىت ، كيف ذلك؟ وقواعد اللغة مل ي"1"»املوضوعـات األخرى 
، ما جيعلها مادة مقارنة بني أجزائها "2"تتأسس منهـا نظريـة لغوية، هلا من املقومات

  أوال، وبينها وبني غريها من نظريات العلوم ثانيا.
ميكن القول إذا، إن جزئية التناول للظواهر اللغوية، هي اليت حالت دون 

عد يف اللغة، فحال دون احلديث التكلف يف التعليل، أما عدم اكتمال بناء القوا
، "3"عن تناقض العلل، واجلدل فيها، مما جعلها بسيطة مرتبطة باحلكم النحوي

  تعتمد املعىن وسيلة تربير يف أكثر األحيان.
م املبثوثة يف كتب اللغة  يبدو من جمالس أعالم هذه املرحلة، وحماورا

تنبطوها؛ فابن أيب إسحاق والرتاجم، مدى احرتامهم واعتدادهم بالقواعد اليت اس
، وأبو "4") يطعن يف فصاحة الفرزدق، ويرد عليه أبياتا من شعره117احلضرمي (

إن هذان «) يرتدد يف بعض القراءات؛ففي قوله تعاىل:154عمرو بن العالء (

                                                            
علي مزهر حممد الياسري. الدار العربية للموسوعات  الفكر النحوي عند العرب، أصوله ومناهجه: -  1

  .261ص 2003 1بريوت لبنان ط
  .22ينظر النظرية اللغوية يف الرتاث العريب ص - 2
  .39ينظر نظرية التعليل يف النحو العريب: حسن امللخ ص - 3
و ونشأة النح ،23-22مراتب النحويني ص .50ينظر أخبار النحويني البصريني ومراتبهم ص - 4
 .43-22ص

 .من املال إال مسحتا أوجملفُ     قال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان مل يدع 
وءك، علينا أن نقول، وعليكم أن ن؟ قال الفرزدق: مبا يسوءك ويقال احلضرمي: مب رفعت أوجملفُ 

  .تتأّولوا
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إن هذين  « ، وتفرد بقراءته  "2"قال بإنه يستحي أن يقرأها كذلك"،1"»لساحران
  قاعدة نصب وجر املثىن ، وتطبيقا للقوانني املستنبطة.احتكاما ل "،3"»لساحران

إن احرتام القاعدة، عند هذا اجليل من العلماء، له مسوغاته العقلية 
والنقلية، العقلية مرّدها إىل حسن تعليل قواعدهم مما أكدوا به وجود التوافق الالزم 

ـا، اليت جعلتها على ما هي عليه، إذ مل  بينها، أي القواعد، وبني عللهـا ومربرا
  خترج تلك املربرات عن روح اللغة كما حدث يف املراحل التالية.

أما املسوغات النقلية فتمثلت يف وقوفهم عند الظاهرة املسموعة كما 
األمر  "،4"»التعليل يف خدمتها، جميزا هلا  «وردت نصا، ال خيرجون عنها جاعلني 

اهر اللغة ونظامها، دون أن يتعدى الذي أثبت للتعليل مسة املالحظة والنظر يف ظو 
  ذلك، إىل تأثري القاعدة يف النص.

       

                                                            
  .63سورة طه   - 1
3

   74ص  22 ج،د.ع  1 ر الكتب العلمبة ،مصر ،طداالتفسري الكبري ،الفخر الرازي  .  -
إعراب القراءات السبع وعللها.حممد بن أمحد بن خالويه،تح أبو حممد األسيوطي ،دار الكتب - 3

  261ص   2006- 1العلمية ،لبنان ، ط 
  .155أصول التفكري النحوي ص - 4
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  التطور واالرتقاء. المرحلـة الثانيـة:
متتد هذه املرحلة قرنا ونصف القرن، فهي تبدأ من جهود عمر بن بشر 

)، 316/ 310) وتنتهي بأعمال أيب إسحاق إبراهيم بن السّري الزّجاج (180سيبويه (
انتهت الرياسة يف النحو بعد أيب العباس حممـد بن يزيد [املربد]  «الذي إليه 

، والذي ظل على بصريتـه مل خيلط بني املذهبني، رغم تعلمه للنحو "1" »)285(
الكويف، وتقدمه فيه ،قبل انصرافه عنه للنحو البصري بعد لقائه املربد، ومنه صار 

  ."2" شيخه األول ثعلبمن أكرب املتعصبني له، وأشدهم نقدا للكوفيني، حىت
ال ميكن اعتبار سيبويه من أعالم املرحلة السابقة، كما قال بعض 

، وذلك يعود ألسباب متنوعة؛ يعود مجيعها إىل أصل واحد هو اتساع "3"الدارسني
  دائرة حركة التدوين، اليت كان هلا األثر البالغ يف احلياة الثقافية لألمة اإلسالمية.

يف سنة ثالث وأربعني  «ن اإلمام الذهيب قوله: ) ع911ينقل السيوطي (
[بعد املائة]، شرع علماء اإلسالم، يف هذا العصر، يف تدوين احلديث والفقه 
والتفسري، فصّنف ابن جريح يف مكة، ومالك املوطأ باملدينة... مث بعد يسري، 

كتب صّنف هشيم، والليث... مث ابن املبارك... وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت  
العربية واللغة، والتاريخ، وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان األئمة يتكلمون من 

  ."4"»حفظهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة غري مرتبة 

                                                            
  .101نشأة النحو ص 120أخبار النحويني البصريني ومذاهبهم ص - 1
عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي. تح: حممد عبد السالم هارون  جمالس العلماء: أبو القاسم -  2

  .204 4األشباه والنظائر: السيوطي ج. 92ص 1999 3مكتبة اخلاجني بالقاهرة ط
ينظر مثال: النحو العريب واملنطق األرسطي: دراسة    تداولية: األزهري الرحياين. منشورات دار  -  3

  .44ص 2005إحتاد الكتاب اجلزائريني د.ط 
تاريخ اخللفاء: جالل الدين السيوطي. تح: أمحد إبراهيم زهوة وسعيد بن أمحد العيدروسي. دار  -  4

  .202ص 2005الكتاب العريب بريوت لبنان د.ط 
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ذكرت النص على طوله، ملا احتواه من تأصيالت تارخيية لعلوم العربية 
تدوين  بعامة، والدرس اللغوي خباصة، الذي يظهر أن تدوين مباحثه جاء بعد

احلديث، والفقه، والتفسري، وحتديد شروطها، وذلك حلاجة اجملتمع املسلم إليها، 
وهذا ما يفسر اعتماد النحاة مناهج احملّدثني، والفقهاء يف تعاملهم مع قضايا 

  اللغة، رواية ودراية.
ويتجلى يف النص السـابق، ألفاظ هلا داللتـها،كالتدوين والتبويب،                 

ليت تعكس وجود موروث فكري حمفوظ رواية، أو تقييدا يف صحف بغري ترتيب، و ا
تصنيفه إىل فروع، يشكل كلٌّ منها فنا من  «فجاءت حركة التدوين جلمعه، و 

كاستقالل درس اللغة عما كان   "،1"»فنون العلم واملعرفة، مستقـال بنفسه أو يكـاد 
  فة اللغات واألخبار.مقرتنا به عند األوائل، كرواية األشعار، ومعر 

إن جعل سيبويه بداية مرحلة جديدة، وإن كانت جهود هذا العامل 
متشابكة جبهود سابقيه، كاخلليل مثال، ال يعود إىل حتديد موضوع درس اللغة، 
وفصله عن غريه من العلوم، كما أسلفت، بل لسيبويه فضل التبويب، فالنحو قبله 

، ُسّجل البعض منها يف  "2" »اورات..كان جمرد روايات شفهية ومدارسات وحم  «
مقسمـا إىل أبواب، وذُكر يف كل منها،  «كتـب اجملالس واألمايل. وبفضله صار 

صانعا بذلك لغة علمية خاصة لدراسة اللغة،  "،3" »أحكامه املؤيدة بالعلل...
  فضال عن منهج البحث القائم على القياس والتعليل.

                                                            
 2006 9حممد عابد اجلابري. مركز دراسات الوحدة العربية. بريوت لبنان طتكوين العقل العريب:  - 1
  .64ص
شعبان عوض حممد العبيدي. منشورات جامعة قان يونس ليبيا يبويه: لتعليل اللغوي يف كتاب سا -  2
  .125ص 1999 1ط
  .60-59النحو العريب، العلة النحوية ص - 3
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)، ومها 149عيسى بن عمرو الثقفي ( قد يُرّد هذا القول، ويذكر كتابا
(اجلامع) و(اإلكمال)، واعتبارمها بداية التدوين املستقل للنحو أو درس اللغة، لكن 
ما  هذا الرأي ال يستقيم، لفقد هذين الكتابني؛ إذ مل يطّلع أحد على حمتويا
 فتعرف قيمتهما، فكل ما يف األمر، هو ذكٌر لعنوانيهما، مع تأكيد عدم وجودمها،

وهذان الكتابان ما وقعا إلينا، وال رأيت أحدا  «): 368يقول احلسن بن السريايف (
  ."2"، رغم شيوع مدح اخلليل هلما"1"»يذكر أنه رآمها 

ويتأكد هذا الرأي أكثر حني نطّلع على آرائه املبثوثة  يف كتاب  
ال تدل على وجود مذهب حنوي عنده ،وال تشري إىل نضج فكري  «سيبويه؛فهي

مما "،3"»التنظري ،بل نراه يتمسك بأقيسة إعرابية مسع شواهدها من العرب  يف
  يعكس عدم اكتمال درس النحو ،فضال عن الكتابة فيه.                                       

فهو فضل يف التوسع واإلكثار مما كان  «إذا كان لسيبويه فضل يف العلة 
وه أو كادوا، و  "4" »نزرا قليال عند شيوخه املتقدمني... الذين اشتغلوا بالتقعيد فأ

متيز تعليله بالبساطة،وعدم التكلف بالبحث عن علة العلة، فاحلكم مقرون بعلته، 
كاقرتانه بشواهده مل خيرج عن روح اللغة، كالتعليل باملعىن، واالستغناء، والتوهم، 

                                                            
  .55أخبار النحويني البصريني ومراتبهم ص - 1
  :قال اخلليل - 2

  .غري ما أحدث عيسى بن عمر    يطل النحو مجيعا كله 
  .وقمرفهما للناس مشس     ذاك إكمال وهذا جامع 

  .55أخبار النحويني البصريني ومراتبهم ص
  .54أصالة النحو العريب ص - 3
  .63النحو العريب، العلة النحوية ص - 4
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هر فيه اجلدل العقلي وغريها، مما ال يظ "1"والعرض، وطول الكالم، وكثرة االستعمال
  يف املنقول ، رغم أن التعليل وسيلة نظر فكري.

؛ إذ مجع فيه آراء "2"»جممعا للرتاث النحوي  «يعترب كتاب سيبويه 
 «اللغويني كاحلضرمي، وعيسى بن عمر، واخلليل، ويونس؛ مما مّكنه من أن       

ما هلذه التقوية مبا يوازن بني آراء العلماء بعد عرضها، فيقوي رأيا على رأي، داع
؛ ففي حديثه عن النسبة إىل بنات احلرفني بزوائدها، يعرض رأي "3"»يراه من علل 

)،ورأي اخلليل،أما أبو عمرو فيقول  بإضافة الياء لالسم 154أيب عمرو بن العالء (
  ."4"»اسم، امسي، وابن  ابين، واثنني واثنتني نقول: اثين  «دون حذف، يقال: يف 
ليل  ففيه ميّيز بني طريقتني للنسبة؛ إما حذف الزيادة وإعادة أما رأي اخل

ابْنم «، وإما ترك الزيادة وإمهال األصل فنقول: "5"»ابْنم، بنوي  «األصل فنقول : 
فإذا حذفوا شيئا أُلزموا الرد، ومل  «،و يقول سيبويه معلال رأي أستاذه :"6"»ابْنمي

على رّد األصل، قوي على حذف ما ليس يكون لريّدوا والزائد فيه، ألنه إذا قوَي 
ما متعاقبان  وأمثلة عرض اآلراء وتعليلها بعد الرتجيح كثرية  "،7"»من األصل، أل

  تنتشر يف كل مستويات الدرس اللغوي عنده.

                                                            
. واالستدالل النحوي 270، 231، 210، 204ينظر: التعليل اللغوي يف كتاب سيبويه. مثال ص - 1

 1لم العريب. حلب سوريا طيف كتاب سيبويه وأثره يف تاريخ النحو: أمان الدين حتحات. دار الق
  .وما بعدها 395ص 2006

  .17أصول النحو العريب: احللواين ص - 2
  .122التعليل النحوي يف كتاب سيبويه ص - 3
  .398ص 3جالكتاب ينظر  - 4
  م.ن ص.ن. - 5
  . 398ص 3جالكتاب  - 6
  .398ص 3جالكتاب ينظر  - 7
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فتح سيبويه بكتابه اجملال واسعا ملن جاء بعده يف الدراسة اللغوية، وعملت 
يادة االهتمام بالتعليل، إضافة إىل انتشار اخلصومة بينه وبني الكسائي عملها يف ز 

لقضايا الفكر ومشاكل الثقافة، دون  «التعليم، وتشجيع الدولة للعلماء الذين انربوا
كمـا يف الدولة األموية اليت بنيت   "،1"»أن تصّدهم عنهـا مواقف التعصب ضدهم 

اهد  من على التعصب للعريب، وما هجاء الفرزدق للحضرمي مبوىل املوايل، إال ش
  ذلك.                                       

) الذي عرف بأنه 285فممن اهتم ببحث العلل بعد سيبويه ؛جند املربد (
، وكذلك قطرب (حممد بن "2"أصبح أكثر إسهابا يف اجلدل، وإطالة يف التعليل 

عثمان  و أبو "،3"»العلل يف النحو «) الذي يفرد للعلة كتابا مساه 206املستنري) (
املختار يف علل  «) يف299(، وابن كيسان"4"»علل النحو«)يف كتابه 249(املازين

  وغريهم كما تذكر كتب الرتاجم واألعالم."، 5"»النحو 
وكان من نتائج هذا االهتمام ؛أن مشل التعليل كل أجزاء الدرس النحوي 

تكتفي بالتربير الكتمال تقعيده، إال أن العلة ظلت قريبة من حّس اللغة وقواعدها، 
ال غري، ظلت مقاربة لظواهر املدونة اجملموعة، وقوانينها،مل ينّظر هلا، ولعل هذا 
سيكون الفارق األصيل بني هذه املرحلة، واملرحلة اليت تليها، وهلذا السبب 

                                                            
  .102ص 2001 3األردن ط خدجية احلديثي. دار األمل أربداملدارس النحوية:  - 1
ينظر حتفة األديب يف حناة مغين اللبيب ،جالل الدين السيوطي ،تح:حسن امللخ ،وسهى نعجة ،  - 2

  710ص 2ج 2008_ 2عامل الكتب احلديث ،األردن ط
  666ص 2ينظر م ن ج - 3
  704ص 2م.ن.ج - 4
  692ص 2م.ن.ج - 5
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أيضا،أي التنظري للعلة، نرّد رأي من جعل الزجاجي من أعـالم  املرحلـة الثانيـة كمـا 
  ."1"صالح سعد حممد املليطيفعل األستـاذ 

  النضج واالزدهار. المرحلـة الثالثـة:       
هي آخر املراحل التطورية للدرس اللغوي، عند البعض، ممن أّرخوا للتعليل 

، وصالح سعد "3"، وعلي أبو املكارم"2"يف البحث اللغوي، كمازن املبارك
وامتدت إىل عصر أيب  )،316،وتبدأ هذه املرحلة جبهود ابن السرّاج ("4"املليطي

  ).577الربكات بن األنباري (
إن حتديد املراحل التطورية للدراسة اللغوية عند العرب، جبهود أعالمها، 

) يعترب  أول 316يعود إىل ما تستحدثه املناهج يف أساليب البحث، فابن السرّاج (
العلل إىل الفروق بني مستـوى األصـول، ومستوى  «من أشار يف كتابه (األصول) 

وذلك بتمييزه بني نوعني من اعتالالت النحويني، فهناك  "5"»يف التحليل النحوي 
ضرب منها هو املؤدي إىل كالم العرب، كقولنا كل فاعل مرفوع، وضرب آخر  «

، وفيه يبحث عن علـة تلك األصـول ،  أو القواعد "6"»يسمى علة العلة 
عول به منصوبا، وِملَ إذا حتركت الياء ِملَ صار الفاعل مرفوعا، واملف «،كالسؤال عن 

                                                            
تح: صالح سعد حممد املليطي. دار اآلفاق  ينظر مقدمة احملقق لكتاب مثل املقرب البن عصفور. -  1

  .69مقدمة احملقق ص 2006 1العربية. القاهرة ط
  .71ينظر النحو العريب والعلة النحوية ص - 2
  .151ينظر أصول التفكري النحوي ص - 3
  .70-69ينظر مثل املقرب. مقدمة احملقق ص - 4
ود/   ،حممد حسن عبد العزيز :تر ،وغليكول،جيوم ،الرتاث اللغوي العريب: تأليف مشرتك: بوهاس  -  5

  .39ص .2008 1ط ،مصر،ود/ كمال شاهني. دار السالم 
عبد احلسني الفتلي. مؤسسة الرسالة. بن سهل بن السراج النحوي. تح:  األصول يف النحو: حممد - 6

  .35ص 1ج 1999 4الرسالة. بريوت ط
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وما شابه ذلك من االستفسارات "، 1"»والواو وكان ما قبلهما مفتوحا، قلبتا ألفا 
  اليت  حتاول فهم أسرار قواعد اللغة.

بالتمييز بني دراسة قوانني كالم العرب، وبني  )316مل يكتف ابن السرّاج (
أسس عقلية، ومبادئ نظرية منظمة تعليلها، بل نظم أبواب النحو ورتّبها وفق 

وإظهار العالقات اهلرمية بني األقسام النحوية، وبني أنواع  «قائمة على التقسيم، 
، فالكلمة اسم، وفعل، وحرف، واالسم يكون مرفوعا ومنصوبا "2"»املادة اللغوية 

وجمرورا، واملرفوع قد يكون مبتدأ، أو فاعال، أو نائب فاعل، أو شبيها بالفاعـل 
ا، ويستمـر هذا التقسيـم يف املنصوبات، واجملرورات، ش كال؛ كاسم كـان وأخوا

  وباقي أقسام الكلمة، حىت وصل إىل أبواب الصرف وقضايا األصوات.
ومما يسّجل يف هذه املرحلة شيوع التنظيـر للمبـاحث اللغويـة، حيث 

وابا يف ) أب392() عن العلة وأنواعهـا، ويفرد ابن جين337يتحدث الزجاجي (
) يف جدله وملعه، وهذا كله 577خصائصه،وكذلك فعل أبو الربكـات ابن األنبـاري (

يعّرب عن نضج فكري كبري، وصلت إليه مباحث اللغة يف هذا العصر، وهو نتيجة 
  حتمية لناموس التطور الداخلي للعلوم، فبعد اكتمال التقعيد والتعليل، ينّظر هلما.

أخرى؛ كامتزاج الثقافات يف اجملتمع وقد تكون هلذا النضج عوامل 
اإلسالمي، ال سيما بعد اطالع الدارسني العرب على علوم الغري،و دراسات اللغة 
خباصة، كالنحو اليوناين والسرياين، كما أن للفلسفة فضال على دارسي العربية، 
ما املثال  ينضاف إىل فضل علم أصول الفقه، وعلم الكالم، اللذين أرى أ

كيف تأثـر ابن جين  يف تنظريه   "3"لذي سار عليه حناة العربية، ولقد رأينـاالرئيسي ا

                                                            
  .35ص 1 جاألصول يف النحو    - 1
  .39الرتاث اللغوي العريب ص - 2
  . 55، 49ر الفصل األول صينظ - 3
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بفقه أيب حنيفة ، وكيف أثرت آراء الشافعية يف آراء  ابن األنباري ، كما اتضح يف 
  دراستنا لشروط العلة مثال.

اء مالمح التجديد يف هذه املرحلة، إىل أثر ابن جين  جتدر اإلشارة، قبل إ
لصوتية، فبعد أن كانت دراسة األصـوات شذرات متناثرة يف كتب يف الدراسة ا

النحو، يشار إليها بفعل احلاجة يف دراسة صيغ اإلفراد، أو حركات اإلعراب، جنده 
أخّص هذا العلم بكتاب هام ال يستغىن عنه عامل وال متعلم، وهو سّر  «قد 

حصاها مفردة صناعة اإلعراب، وأحاط هذا الكتاب بعلوم األصوات اللغوية وأ
كما يفعل املختصون اليوم يف   "،1"»ومركبة، وحتدث عن اجلهاز الصويت... 

م يف هذا العلم، وإن كان البعض أوعز ذلك إىل بواعث االعتزال ؛ حيث  تأليفا
القول خبلق القرآن ،ومنه تأيت ضرورة العناية بأصوات الكالم ،و لوازم األداء الفعلي 

  ."2"للغة 
رس اللغوي مبناهج علوم العصر، أن تغري مسار التعليل، نتج عن تأثر الد

ال تنبع من  «فبعد أن كانت العلة، تعلل احلكم وتربر االستعمال وحترتمه، أضحت 
ا، ويزول  «فهي  "،3"»الواقع، بل ... تتبعها األحكام  مؤثرة وجيب احلكم بثبو

املراحل السابقة، ، وبعد أن كانت تصاغ بأسلوب اجلزم والتقرير يف "4"»بزواهلا 

                                                            
دار األديب للنشر. السانيا اجلزائر د.ط  :مكي درار.باحث الصوتية من اآلثار العربيةاجململ يف امل -  1

  .13ص 2004
 1يف األصول الفكرية للبالغة و إعجاز القرآن،أمحد أبو زيد،دار األمان،املغرب،ط ينظر مقدمة-  2

  .  30و 18و 14 .ص 1989
  .172 النحوي صأصول التفكري - 3
  .50الفكر النحوي عماد اللغة والدين ص - 4
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لبساطتها وارتباطها باحلكم املستند إىل واقـع االستعمـال، أصبحت يف هذه املرحلة 
  و شىت الفروض العقلية. "،1"»اجلدل والتأويل  «تعتمد 

لقد اعتربت مسات العلة يف هذه املرحلة عيبا، أو مظهرا من مظاهر اخللل 
إىل الفرض والتخييل،كما يف  يف الدرس اللغوي، خلروج التعليل من وصف الواقع

، لكن بالنظر إىل أسباب هذا اخلروج، ميكن القول مبشروعية هذا "2"العلة اجلدلية
  التغري احلادث يف  منهج البحث يف اللغة، ومن تلك األسباب:

األشياء املفردة الكثرية  «من سنن تطور العلوم أن تصري  -أ
حتصل يف نفس اإلنسـان على  [االستعمال]... صنائع، بأن ُحتصر يف قوانيـن

ويصبح ذاك الرتتيب فيما بعد وسيلة دراسة، وموضوعا هلا  "،3"»ترتيب معلوم 
بعد اكتمال التصنيف، فالنحو قوانيـن كليـة لظواهر جزئية، مث أصبح النحو 
قوانني جزئية يراد مجعها يف قوانني كلية يف علم؛ ّمسوه علم أصول النحو، وفيه 

فياته موضوع حبث، ال يكون واقع االستعمال موضوعه سيصبح التعليل وكي
  الرئيس ،بقدر ما تكـون دواعي القيـاس واملفـاضلة بني العلل هي اهتمامه األول.

صراع املشتغلني بالعلوم فيما بينهم، ال سيما صراع الفالسفة  -ب
، ذاك الصراع حّتم "4"والنحاة، كما يتجلى ذلك يف كتب اجملالس واملناظرات

ليست له فوائد عملية فقط [اخلطأ  «لماء النحو أن يظهروا أن النحو على ع
، وذلك "5"»والصواب]، وإمنا ميكنه أن يفتح أبواب عوامل كاملة من الفكر 

                                                            
شذى جرار. دار اليازوري للنشر والتوزيع عمان األردن د.ط رام احلكم النحوي عند ابن جين: إب - 1

  .127ص 2006
  .172ينظر أصول التفكري النحوي ص - 2
 1996 1هلالل بريوت لبنان طعلي أبو ملحم. دار مكتبة ابو نصر الفارايب. تح: إحصاء العلوم: أ -  3
  .18ص
  . 152ص 1ينظر االمتاع و املؤانسة:أبو حيان التوحيدي ج   - 4
  .39-38الرتاث اللغوي العريب ص - 5
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بالتعمق يف التعليل، باالنتقال من واقع لغوي اكتمل تقعيده، إىل فروض العقل 
  وجدله.

وى بعض من مالمح صراع ذلك العصر، إميان الدارسني جبد -ج
، وهذا حيّتم دفاع املشتغلني بعلم ما أن "1"العلوم ،وانعدام الفائدة يف األخرى

يظهروا فوائد علمهم، مما جيعلهم يتحدثون بالقوانني الكلية أوال، يثبتون صحتها 
ذا يكون الواقع خاضعا لضوابط الفكر ال العكس.   مستدلني بالواقع، و

  ة واالستقرار.املراجع المرحلـة الرابعـة:         
هي مرحلة أضافها حسن امللخ يف معرض حديثه عن مراحل تطور التعليل 

ا القرن السـابع اهلجري، مبينا مسات الدرس فيها ،لكن "2"النحوي ، جاعال بدايا
  دون تربير لكل ذلك، ألن الرتكيز كان على شرح ميزات العلة والتمثيل هلا.

أحدمها نزع إىل مجع ما  «زان، وحبسب رأيه، كان للتعليل منهجان متماي
يستطيع من العلل، والرتجيح بينها يف مطوالت حنوية، كشرح املفصل البن يعيش، 
وشرح الكافية للرضي االسرتاباذي...، واآلخر نزع إىل اختيار علة مناسبة أو أكثر، 

كما يف كتب املختصرات ككافية ابن   "3" »والسكوت عن العلل األخرى...
  ).664احلاجب (

تعترب هذه املرحلة، مرحلة املتون اللغوية، شعرا ونثرا، كمنت الشافية، 
والكافية البن احلاجب، وألفية ابن معطي، وألفية ابن مالك، وقطر ابن هشام 

فرتة الشروح اليت تكشف املراد، وتبني  «وشذوره، وغريهم. وتعد هذه املرحلة أيضا 
حيتوي على آراء مبتكرة أو الغرض... وطابع هذه الشروح طابع  تقليدي ؛ال 

                                                            
  .61وص 12ينظر املقابسات ص - 1
  .72ينظر التعليل النحوي ص - 2
  .72لتعليل النحوي صا - 3
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ما عدا بعض االجتهادات عند أعالم مميزين؛ كابن  "،1"»مذاهب جديدة... 
  مالك، وابن هشام .

إن جعل القرن السابع اهلجري بداية هلذه املرحلة، سببه الظرف السياسي 
السائد أنذاك؛ إذ أصبحت دمشق والقاهرة مركز الثقافة اإلسالمية وقبلة العلماء 

من بغداد وقرطبة، بغداد اليت نكبها التتار وأسقطوها، وقرطبة اليت شاعت  الفارين
  فيها الفنت الداخلية.

أما انتشار املتون النحوية، وكثرة شروح املدونات اللغوية يف هذه املرحلة، 
فله من األسباب املتنوعة ما حيول دون تفصيلها مجيعا، لكن العامل األهم يف 

كر، فيعود إىل سببني متكاملني، سبب داخلي يستمد ذلك، والذي نراه واجب الذ 
  من روح الدرس اللغوي، وسبب خارجي يستشف من مالبسات الواقع.

  :السبـب الداخلـي-أ
إن اكتمال بناء هيكل نظام اللغة تقعيدا وتعليـال، يف املـراحل السابقة،مل 

لك القواعد يف يُبق لدارسي هذه املرحلة إال بعض القضايا اجلزئية، كإعادة صياغة ت
متون علمية شعرا ونثرا، أو مراجعة بعض اآلراء ورّدها؛ كرّد ابن مالك لرأي 

ة بينه وبني االسم من وجوه ، "2"البصريني يف علة إعراب املضارع، والقائلني باملشا
تتمايز  "،3"»قبوله [االسم] لصفة واحدة ومعاين خمتلفة  «أما هو فقال بعلة 

  باإلعراب.
ا، ما جعلهم ومما أدركه  أعالم هذه املرحلة ثراء املادة اللغوية وتنوع تعليال

ا بالرتجيح أو بدونه، بل وجعلهم يعللون طرق التبويب يف النحو؛ فابن  جيمعو
                                                            

  .131لنحوية صوينظر النحو العريب والعلة ا ،141املدرسة النحوية  - 1
ينظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني: أبو الربكات عبد الرمحن بن  - 2

  .446ص 2ج 2003 1حممد بن سعيد األنباري. املطبعة العصرية للطباعة والنشر بريوت لبنان ط
  .76االقرتاح ص - 3
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ا األصل وغريها حممول  «هشام مثال، يعلل بدءه يف املنصوبات باملفاعيل  أل
املفاعيل خالفا لبعض مث يعلل اختياره للمفعول به بوصفه أول  "،1"»عليها 
إن املفعول  «، بعلة حاجته لإلعراب، اللتباسه بالفاعل، ويف ذلك يقول: "2"النحاة

العتماد "، 3"»به أحوج إىل اإلعراب، ألنه الذي يقع بينه وبني الفاعل االلتباس 
  اإلسناد عليهما، وكثرة استعماهلما.

  :السبـب اخلارجـي-ب
االستعمال ؛ال سيما بعد غلبة املماليك بعد انتشار األساليب األجنبية يف 

على دواليب احلكم، بعد هزمهم للتتار يف معركة عني جالوت، ورغبة هؤالء احلكام 
اجلدد يف تعلم العربية، وتشجيعهم على تعلمها تقرّبا من الرعية، عوامل اجتمعت 

  لتجعل الدرس اللغوي على تلك امليزات املذكورة يف هذه الفرتة.
ا إن املتون ال علمية تسهل حفظ القواعد، لكن دقة لفظها، وإجياز أسلو

حيول دون فهـم البعض؛ ال سيما املبتدئـني يف أخـذ النحو، ومتنع التوسـع يف الفروع، 
على  «وهنا تظهر قيمة الشروح، ومن جهة أخرى عمل علماء هذه املرحلة 

ضة... وأرادو  ا أن يقربوها ألبناء االحتفاظ بالكتب اليت ألفت أيام أن كان للنحو 
، ككتاب سيبويه، ومجل الزجاجي، وإيضاح "4" »عصرهم، فتصّدوا لشرحها...

                                                            
بن هشام تح: حنا الفاخوري. دار اجليل  شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب: مجال الدين -  1

  .233ص 1988 1بريوت لبنان ط
 هـ) للمنصوبات حيث يبدأ باملفعول املطلق وبعده املفعول به. 538ينظر ترتيب الزخمشري ( - 2

ينظر املفصل يف صنعة اإلعراب: أبو القاسم حممد بن عمر الزخمشري. تقدمي: علي أبوملحم. دار 
  .58-55ص 1993 1بنان طومكتبة اهلالل بريوت ل

  .234شرح شذور الذهب ص - 3
  .141املدرسة النحوية ص - 4
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الفارسي، وملع ابن جين، وغريها من الكتب اليت نالت الشروح املتعددة يف املشرق 
  واملغرب.

تعترب هذه الفرتة إذا، فرتة متون؛ الكتمال بناء قواعد اللغة ، وفرتة  شروح 
غريها من الكتب اليت ذاع صيتها يف آفاق األمة اإلسالمية، وهي لتلك املتون، و 

أيضا، فرتة التجميع لآلراء ومراجعتها وترجيح بعضها دون  البعض، ولعل هذا ما 
)، ينّظر للعلة باعتبار تفردها أو تركبها؛ فقال بالعلل البسيطة 911جعل السيوطي (
  .، كما سيتضح يف العنصر املوايل"1"والعلل واملركبة
  أنـواع العلـة:            

ا  حتدث دارسو التعليل يف الدرس اللغوي عن تعدد االعتبـارات املأخوذ 
، فاحلكم مثال قد يكون أساس التصنيف، "2"يف تصنيف العلة، وحتديد أنواعها

فيقال إذًا بالعلة املوجبة والعلة اجملّوزة، وقد يعترب تعميم احلكم أو عدمه، فيقال 
عدية، والعلة القاصرة، املشار إليهما يف فصل سابق من هذا البحث، بالعلة املت

وهناك اعتبارات أخرى ميكن ذكرهـا يف هذا الفصل، ويف الفصل الـالحق، حني 
  نعرض آلراء احملدثني يف أنواع العلة.

مل يكن للخليل بن أمحد الفراهيدي حديث عن أنواع العلة، لكن املستفاد 
تشكل موضوعا نظريا يُبحث عن طبيعته، بعد أن  من كالمه؛ أن العلة صارت

ا التطبيقية مع املراحل األوىل للدرس اللغوي، فردُّ الرجل على سائليه،  اقرتنت بدايا
واعتللت أنا مبا عندي أنه علة ملا  «يعكس اهتماما موجـودا بالعلـة، ويبني طبيعتهـا 

إن سنح لغريي علة ملا عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمسُت... ف

                                                            
  .142والتعليل النحوي (خالد سليمان) ص 75ينظر االقرتاح ص - 1
 142إىل  132والتعليل النحوي: خالد سليمان ص 106ينظر نظرية التعليل (حسن امللخ) ص - 2

  .128-127وإبرام احلكم النحوي ص
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ا  ، معّربا بذلك عن الطبيعة "1"»عللته من النحو هو أًْليق مما ذكرته فليأت 
  االجتهادية للعلة النحوية.

ويبدو أن سيبويه قد استفاد كثريا من توجيهات أستاذه اخلليل لقضايا 
للغة، اللغة، وهو ما يظهر من كثرة األسئـلة اليت كان يطرحهـا عليه، لفهم أسرار ا

مل يفرد للعلة بابا مستقال يف كتابه، بل جعل  -أي سيبويه-وعلل أحكامها، لكنه 
مل يهدف... إىل  «العلل مصاحبة للحكم، الذي كان الغاية من كتابه؛ فهو 

ا يف تناوالته النحوية  بقدر ما كان يهدف إىل حتديد نظام  "،2"»إظهار العلة ذا
هذا باب علل ما جتعله زائدا من  «مرة يف  هذه اللغة، ولذا مل يذكر العلة إال

رغم عنايته الفائقة بتعليل الظواهر  "،3"»حروف الزوائد، وما جتعله من نفس احلرف 
  واألحكام.

) أول من حتدث يف أنـواع العلة، بتمييزه بني ضربني 316يعترب ابن السرّاج (
ولنا كل فاعل ضرب منها هو املؤدي إىل كالم العرب كق «من اعتالالت النحاة؛ 

، وهذا النوع مرتبط باالستعمال، يربر كيفية ارتباط ظواهر الكالم "4"»مرفوع 
  بقواعدها، دون اللجوء إىل فروض اجلدل.

علة العلة، مثل أن يقولوا: َمل صار  «وثاين ضريب اعتالالت النحاة مسّاه 
ان ما قبلهما الفاعل مرفوعا و املفعول به منصوبا، ومل إذا حتركت الياء والواو، وك

وغريها من األسئلة اليت تنأى عن االستعمال، وتقتصر  "،5"»مفتوحا، قلبتا ألفني 
على تربير قواعد االستعمال؛ بإظهار صحتها وإبراز مسات منطقيتها، فالعلة يف 

                                                            
  .66علل النحو ص اإليضاح يف - 1
  .66وكتاب النحو العريب والعلة النحوية ص 392االستدالل النحوي يف كتاب سيبويه ص - 2
  .451ص 4الكتاب ج - 3
  .35ص 1األصول: ابن السراج ج - 4
  م ن ص ن  - 5
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ال تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإمنا تستخرج منه «هذا املستوى
ا فضل هذه اللغة على غريهاحكمتها يف األصول اليت وضعتها، و   "،1" »تبني 

  بكشف سبل انتظام قوانينها.
مل خترج دراسة العلة عن املستويني الذين حددمهـا ابـن السرّاج، فالسيوطي 

اعتالالت النحويني صنفان، علة تطرد على كالم العرب، وتنساق إىل  «ينقل بأن 
م ومقاصدهم يف قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضه

م  ، كما سنرى الحقا، بإمكانية رّد علل "3"، وهلذا قال بعض احملدثني"2"»موضوعا
) وهي ثالثة،" تعليمية، وقياسية، وجدلية"، إىل نوعني فقط، متاشيا 337الزجاجي (

  مع مستويي التعليل، تعليل الكالم، مث تعليل قواعد الكالم.
بد من تعريفها، فالعلل عنده ثالثة قبل مناقشة تقسيم الزجاجي للعلة، ال 

أضرب، هي العلة التعليمية، والعلة القياسية، والعلة اجلدلية النظرية. أما العلة 
ا إىل تعّلم كالم العرب، ألنا مل نسمع حنن وال غرينا   «التعليمية  فهي اليت يتوصل 

أنا ملا كل كالمها منها لفظا، وإمنا مسعنا بعضا فقسنا عليه نظريه، مثال ذلك: 
مسعنا قام زيٌد فهو قائٌم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا: ذهب فهو 

ليكون هذا النوع من العلل وسيلة تعليم؛ بصوغ  "،4" »ذاهب، وأكل فهو آكل...
  أمناط لغوية غري مسموعة على أمناط مسموعة.

على ال يقف األمر يف علل التعليم على تعليل كيفية صياغة غري املسمـوع 
الغرض منها «األمناط املسموعة،بل يتعداه إىل متييز األسباب والقرائن مبصطلحات 

                                                            
  م ن  ص ن-1
  .71االقرتاح ص - 2
الفكر     - هر الياسري،و علي مز  127يف كتابه التعليل النحوي ص -خالد بن سليمان بن مهنا  -  3

  .270النحوي عند العرب ص
  .64اإليضاح يف علل النحو ص - 4
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ا كعالمات لتعّرف القاعدة النحوية لدى الطالب  يقول  " 1"»االستعانة 
... فمن هذا النوع من العلل قولنا إن زيدًا قائم، إن قيل: ِمبَ نصبتم «الزجاجي: 

ا تنصب اال ، "2" »سم وترفع اخلرب، ألنا كذلك ُعلمناه ونعّلمه.زيداً؟ قلنا: بإّن؛ أل
اكتفاء باملسموع وقاعدته املباشرة اليت تلتصق بالواقع اللغوي ال تربحه إىل وسائل 

  تعليل أخرى.
العلة القياسية: نراها تتمة للعلة التعليمية، تشرح القواعد املتوصل -ب

و األصل يف ذلك احلكم، إليها، بإجياد قواسم مشرتكة بينها وبني مقيس عليه؛ ه
ِملَ وجب  «ففي املثال السابق، عّلل نصب(زيد) بوجود(إّن)، ويف هذه العلة ُيسأل 

ـا ضـارعت الفعل املتعدي إىل  ا وأخوا أن تنصب (إّن) االسم؟ فاجلـواب... أل
ا مشّبه باملفعول  مفعول فحملت عليه، فأعملت إعماله ملّا ضارعته، فاملنصوب 

ا مشّبه بالفاعل لفظالفظا، واملر  ذا تشبه  األفعال اليت قّدم فيها "3" »فوع  ؛ فهي 
  مفعوهلا على فاعلها، حنو ضرب أخاك حممد

دف إىل تعليم كالم العرب من خالل صوغ  إذا كانت العلة التعليمية 
متتاليات كالمية غري مسموعة على أخرى مسموعة، أو حتديد قواعد وتعليمها 

ع االستعمـايل، فإن العلة القياسية تعلل لتلك القواعد حبملها على انطالقا من الواق
مقيس عليه هو أصل احلكم، دعما للصحة وتقريرا هلا. ويراعى يف ذلك احلمل 

  أوجه التشابه يف اللفظ أو املعىن.
  العلة اجلدلية النظرية:-ج

                                                            
  .127التعليل النحوي ص - 1
  .64اإليضاح يف علل النحو ص - 2
  .64اإليضاح يف علل النحو ص - 3
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وهي اليت قال بردها بعض الدارسني إىل العلل القياسية، كما أسلفُت، 
ا ال تشكل نوعا قائما بذاته كالعلل التعليمية، والعلل القياسية، وهذا ما نراه بكو 

  بعيدا عن الصحة كما سنوضح الحقا.
يشكل هذا النوع من العلل إكمـاال للمستوى السابق من التعليل، حيث 
يربر فيه طرق احلمل ،و أوجه الشبه املشار إليها يف العلل القياسية، وهذا ما يتضح 

ت هذه احلروف األفعال؟ وبأي  «سئلة املطروحة مثل من األ من أي جهة شا
األفعال شبهتموها؟ أباملاضية أم باملستقبلية، أم احلادثة يف احلال؟ وحني شبهتموها 
ا إىل ما ُقّدم مفعوله على فاعله... وهال شبهتموها  باألفعال، ألي شيء عدلتم 

من األسئلة اليت تكون إجابتها حتما وغريها  "،1"»مبا قدم مفعوله على فاعله... 
ما يشبه التخييل، ويسهل عليك أن ترّده على صاحبه  «من اجلدل والنظر، أو 

  ،لبعده عن االستعمال اللغوي. "2"»
كما ال ميكن رّد العلة اجلدلية للعلة القياسية، كما حاول البعض ممن 

  أسلفت ذكرهم يف صفحات سابقة، ألسباب أمهها:
) يف تقسيم العلل هو اعتبار الغاية 337اعتمده الزجاجي ( األساس الذي-أ

من التعليل، وهو التعليم، ولذا كانت العلة التعليمية هي أوىل العلل، أما ما تبقى 
من تلك األنواع، فهو شرح هلا، يتماشى ومستوى السائل أو املتعلم، فمن له معرفة 

إبراز كيفية احلمل والقياس،  بقوانني اللغة يسأل عن كيفية استنتاجها، مستزيدا يف
  بينما املبتدئ فيتعلم قوانني االستعمال، باالكتفاء بالباب النحوي الواحد.

ا شيء واحد لتكاملها،  تعود هذه العلل إىل غاية التعليم، ولذا تظهر وكأ
) حني حتّدث عن ضريب العلة عند ابن السرّاج 392وهذا ما تفّطن له ابن جّين (
                                                            

  .65اإليضاح يف علل النحو ص - 1
 1960 2شق سوريا طدراسات يف العربية وتارخيها: حممد اخلضر حسني. املكتب اإلسالمي دم - 2
  .194ص
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وهذا موضع  ينبغي أن تعلم منه « لعلة وعلة العلة'' حيث قال: ) يف باب ''ا316(
أن هذا الذي مسّاه علة العلة إمنـا هو جتّوز يف اللفظ، فأمـا يف احلقيقة، فإنه شرح 

، "1"»وتتميم للعلة... [باعتبار] العلة احلقيقية عند أهل النظر ال تكون معلولة 
ذا تشكل العلة القياسية، والعلة اجلدلية، مستويات للتعلم كما أسلفت، ال خترج  و

عن العلة األوىل يف الغاية، ودليل ذلك إمكانية تغيري العلل فيما بينها كما يوضح 
  :"2"املثال التايل

  مثال: قام زيد.
  ِمل رُفع زيد؟ ألنه فاعل.-1
  ِمل ارتفع الفاعل؟ إلسناد الفعل إليه.-2
األمساء، والضمة  ِمل ارتفع املسند إليه؟ ألن صاحب احلديث أقوى-3

  أقوى احلركات، فجعل األقوى لألقوى.
)، مما يؤكد توحد العلتني، 1) مكان العلةرقم (2ميكن جعل العلةرقم (

ولو شاء البتدأ هذا يف جواب رفع « وإمتام الثانية لألوىل. ويف هذا يقول ابن جّين 
) يف 2علة رقم (وهي ال "،3"»زيد من قولنا قام زيد؛ إمنا ارتفع إلسناد الفعل إليه 

  املثال أعاله.
تشكل العلل اجلدلية املستوى الثالث من التعليل، وهو مستوى قائم -ب

ا تعكس اجلو العلمي السائد يف ذلك  بنفسه، ال ميكن إرجاعه للعلل القياسية، أل
العصر؛ حيث احتدم الصراع بني املعارف، كصراع الفالسفة والنحاة، وكذلك 

فتخرين بلغتهم، إضافة إىل تطور تعليم العربية ودراستها، صراع العرب للشعوبية امل

                                                            
  .160ص 1اخلصائص ج - 1
  ينظر م.ن ص.ن - 2
  .160ص 1اخلصائص ج - 3
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عوامل كلهـا اجتمعت لتجعل هـذا الضرب من العلل مأخـوذا به، ممّهدا لعلم جديد 
  )؛ وهو جدل اإلعراب.577(سيحدده أبو الربكات ابن األنباري 

  أنـواع العلـة عنـد الرمـاني :  
والتقليل من دوره فقط، كما إن صراع الفلسفة للنحو مل يكن ألجل رّده 

، بل هنـاك من استفاد من مباحث "1"يتضح من منـاظرة مّىت أليب سعيد السيـرايف
) الذي قيل فيه: 374الفلسفة فوظفها يف دراسـة النحو، كعلي بن عيسى الرمـاين (

عايل الرتبة يف النحو، واللغة ،والكالم، والعروض واملنطق، وعيب به، إال أنه « إنه 
خلصوصية  "؛2" »سلك طريق واضع املنطق، بل أفرد صناعة،وأظهر براعة...مل ي

ا تنطلق من االستعمال.   دراسة النحو، لكو
منهج تعليلي يبدأ « ال عجب إًذا حني يوصف منهج الرماين بأنه 

،كما "3"»بالبحث عن العلة، وينتهي بتوضيحها بالوصف، أو املعىن، أو الوظيفة 
)، ضرب يعلل 316العلة عن ضريب التعليل عن ابن السرّاج (أنه مل خيرج يف أنواع 

استحقاق الظاهرة للحكم، وهو العلة القياسية، وضرب يظهر حكمة ذلك، وهو 
  ."4"العلل احلكمية كما استنتج األستاذ حسن امللخ

  :العلـل القياسيـة-أ

                                                            
 1989اإلمتاع واملؤانسة: أبو حيان التوحيدي. تقدمي حمتار نويوات سلسلة أنيس األدبية اجلزائر  - 1
  .169إىل  153ص 1ج
  .175ص 1اإلمتاع واملؤانسة ج - - 2
  .61نظرية التعليل ص - 3
  .62-61ة التعليل.حسن امللخ.نظري - 4
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يتناول هذا النوع من العلل مربرات اطراد احلكم يف الظواهر املتماثلة، 
بالنظر إىل كونه عمدة الكالم، وينصب من جهة كونه فضلة فيه، « السم يرفع فا

  ."1"»وعلة اجلر كانت على جهة اإلضافة 
  العلـل احلكميـة: -ب

يقابلها علة العلة عند ابن السراج، وهي اليت تظهر احلكمة من اختصاص 
وألنه أحق فجعل الرفع للفاعل؛ ألنه أول لألّول، ... « الظاهرة باحلكم املعني، 

ا  ا ترى بضّم الشفتني من غري صوت، وميكن أن يعتمد  باحلركة القوية، أل
، وغريها من العلل اليت تظهر "2"»فتسمع... وألنه واحد، واملفعـوالت كثيـرة ... 

  حكمـة العرب يف كالمهـا، اليت عمل هؤالء النحـاة على إظهارها.
  أنـواع العلـل عنـد ابـن جنـي:

 إىل العلل من زوايا متعددة، فبالنظر إىل شروطها وإمكانية نظر ابن جين
طردها من عدمه؛ قال بالعلة املتعديـة، والعلة القاصرة، أما حني نظر إىل العلة من 
زاوية كيفية التأثري؛ حتدث عن العلل املركبة املتعددة، والعلل البسيطة املستقلة 

ا، كما بينت ذلك يف الفصل السابق   ."3"بذا
ك زاوية نظر ثالثة مل ُنشْر إليها،و هي النظر إىل طبيعة التأثري، إذ هناك هنا

العلل املوجبة ،والعلل اجملّوزة، وقبل شرح هذين النوعني، ال بد من كلمة عن آراء 
  النحاة يف معىن اإلجياب.

ا 337حتدث الزجاجي ( ليست  «) عن إجياب العلل النحوية وقـال بأ
أوضاعا ومقاييس، وليست كالعلل املوجبة لألشياء  موجبة، وإمنا هي مستنبطة

                                                            
ينظر كتاب احلدود: أبو احلسن علي بن عيسى الرماين. تح: إبراهيم السامرائي. دار الفكر عمان  -  1
  .                        84.ص 1984- 1ط
  .58احلدود: ص - 2
  .48،57،58ينظر الفصل األول ص - 3
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ا  كما يف العلل العقليـة، وهذا الرأي مستمـد من طبيعة الدرس   "،1"»املعلولة 
اللغوي، قبل تأثره بالعلوم األخرى، وما يدعم قولنا هذا، هو ذكره أو استشهاده 

  ."2"هابرأي اخلليل يف العلل، عقب حديثه عن طبيعة العلة النحوية وأنواع
)، فتأثره بأقوال الشـافعية جلّي، كما بينت يف الفصل 577أما ابن األنبـاري (

، وهو ممن اشرتطوا شرط الطرد والعكس يف العلة. واشرتطوا التأثري ،وهو "3"السابق
فلو ُسئل على علة بناء (قبُل)،  "،4"»وجود احلكم لوجود العلة وزواله لزواهلا  «

ا اق «و(بعُد) لقيل:  تطعت عن اإلضافة. فيقول وما الدليل على صحة هذه أل
العلة؟ فيقول: الدليل على صحة هذه العلة التأثري، وهو وجود البناء لوجود هذه 
العلة، وعدمه لعدمها، أال ترى أنه قبل اقتطاعه عن اإلضافة كان معربا، فلما اقتطع 

  ."5"»عن اإلضافة صار مبنيا؟ مث لو أعدنا اإلضافة لعاد معربا 
فإذا كان شرط صحة العلة هو التأثري، فال عجب إذا حني يستنتج ابن 

بعد الوضع أصبحت مبنزلة العلل العقلية، وينبغي أن  «األنباري أن العلة النحوية 
يف اإلجياب، مع وجود فارق بينهما يف التأثري الختالف  "6"»جتري جمراها 

  طبيعتيهما.
اعلم أن علل النحويني أقرب إىل  «لنعد إىل ابن جّين الذي يظهر من قوله 

أن هناك اختالفـا قائما يف الرؤى  "،7" »علل املتكلمني، منها إىل علـل املتفقهني...
                                                            

  .64اإليضاح يف علل النحو ص - 1
  .65م ن ص - 2
  .45ر الفصل األول صينظ - 3
  .96االقرتاح ص - 4
اإلغراب يف جدل اإلعراب: أبو الربكات عبد الرمحن كمال الدين بن محد األنباري تح: سعيد  - 5

  .59ص 1957األفغاين مطبعة اجلامعة السورية د.ط 
  .121ملع األدلة ص - 6
  .57ص 1ينظر اخلصائص ج - 7
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ا مـن علل علم الكالم، أو علل الفقهاء، حيث بّني  حول العلة النحوية، ومدى قر
كام، ... إمنا هي أعالم وأمارات لوقوع األح«ذلك بالتعليل والتمثيل، فعلل الفقه 

وكثري منه ال يظهر فيه وجه احلكمة كاألحكام التعبدية، خبالف النحو؛ فإن كله أو 
ملوافقته للطباع، وأحوال النفس، كامليل  "1"»غالبه، مما ُتدرك علته ويظهر حكمُته 

  إىل اخلفة وجتنب الثقل.
إن املنزلة اليت أنزهلا ابن جين للعلة النحوية، هي اليت أوحت له بوجود 

من العلل، علل حنوية تشبه علل املتكلمني يف وجوب احلكم، وعلل جمّوزة نوعني 
يستمد وجودها من طبيعة اللغة، وتعترب إحدى الفوارق بني علل اللغة ،وعلل 

لسنا ندعي أن علل أهل العربية يف مست العلل الكالمية البتة، «املتكلمني يقول: 
ا أقرب إليها... ك، إمكانية نقض العلل ودليله على ذل "،2" »بل ندعي أ

  ، ولو على غري قياس."3"اللغوية
  :العلـل املوجبـة-أ       

ا احلكم، كنصب الفضلة، ورفع الفاعل واملبتدأ،  هي العلل اليت يوجب 
  وجّر املضاف إليه.

  :العلـة اجملـّوزة-ب       
ا  «وهي   "،4"»يف احلقيقة السبب، فهي تفضي إىل احلكم، وال يثبت 

توجبه، ومن ذلك أسباب اإلمالـة، فكل ُممـال؛ لك أن ترتك إمـالته مع وجود أي ال 
كل ما جاز لك فيه من املسائل   «السبب، دون أن خيّل ذلـك باملعنـى، وكذلك 

                                                            
  .70واالقرتاح ص 57ص 1ينظر اخلصائص ج - 1
  .61ص 1اخلصائص ج  - 2
  .139ص 1ينظر اخلصائص ج - 3
  .128إبرام احلكم النحوي ص - 4
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من مسائل النحو إفرادا  "1"»اجلوابان، والثالثة، وأكثر من ذلك على هذا احلد 
  وتركيبا.

كنها تستمد وجودها من العلل هناك تصنيفات أخرى للعلة النحوية، ل
  اليت شرحت، ولذا سنفرد هلا عنوانا مستقال جنمع فيه ما نراه حيوي مظاهر اجلّدة.

  تصنيفـات أخـرى ألنـواع العلـة:        
) عن أنواع العلة، اجتهادا ونقال، أما 911حتدث جالل الدين السيوطي (

  لعلة البسيطة، والعلة املركبة.اجتهاده فيتمثل يف تقسيمه أنواع العلة قسمني مها؛ ا
ا من وجه واحد؛ كالتعليل  «العلة البسيطة: -أ وهي اليت يقع التعليل 

ة  وغريها من العلل املفردة اليت تستقل بتربير  "،2"»باالستثقال، واجلوار، واملشا
  احلكم أو الظاهرة.

مـن عـدة أوصاف؛ اثنني فصاعدا  «العلة املركبة: وهي اليت ترتكب -ب
ا، وال وقوعها بعد   «كتعليل قلب (واو) ميزان ياء.   "؛3"» فالعلة ليس جمرد سكو

) لتخفيف االسم  538وكذلك تعليل الزخمشري ( "،4"»كسرة، بل جمموع األمرين 
الستطالتهم إياه بصلته، مع كثرة االستعمال  «املوصول (الذي) بصيغة (الّلذ)؛ 

  ورود الشيء. حيث امليل إىل اخلفة جلي كلما كثر"، 5"»
  يبدو من هذين املثالني اللذين أوردمها السيوطي أمور منها:

ا، كما يف مثال قلب  -أوال العلل قد تكون لتربير الظاهرة باستنباط قاعد
(واو) ميزان، وقد تكون إظهارا للحكمة من احلكم ،كمثال تعليل الزخمشري 

                                                            
  .154ص 1اخلصائص ج - 1
  .75االقرتاح ص - 2
  75االقرتاح ص - 3
  م.ن ص.ن. - 4
  .183املفصل ص - 5
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وجهني؛ اإلثبات واحلذف  يائه «لتخفيف االسم املوصول؛ إذ قاعدته املطردة أن يف
  كما تذكر كتب القواعد."، 1"»

يتضح من املثالني الواردين يف العلة املركبة؛ أن الرتكيب قد شّكل علة  - ثانيا
واحدة، مركبة من علتني بسيطتني ال تستغين إحدامها عن األخرى، كما يف مثال 

انية جـواز قلب ميزان، وقد يعنـي الرتكيـب تعدد علل احلكم الواحد، مع  إمك
االستغنـاء عن بعضها، كإمكانية االستغناء عن علة االستطالة يف قوهلم (اللذ)، 

ومن العرب من حيذف  «وهلذا عّقب السيوطي بعد أمثلته يف العلة املركبة بقوله: 
جملرد كثرة االستعمال، وهذه العلة الصحيحة املطردة يف اجلميع، ال ما ُعلل به أوال 

فيف االسم املوصول، وحذف التنوين من االسم املوصوف قاصدا علة خت "،2"»
  ."3"ب(ابن) مضاف إىل علم، بعلة االستعمال والتقاء الساكنني

نستنتج مما سبق، أن تركيب العلل عند السيوطي خيتلف عنه عند ابن   
جّين، الذي يشرتط يف تعدد العلل استقـالليتهـا عن بعضهـا يف التـأثري،   أما تركبها 

استقالليتها يف التأثري، فيشكل يف رأيه علة واحدة، بينما السيوطي مجع  مع عدم
  بني هذين النوعني يف نوع واحد ؛وهو العلة املركبة دون متييز.

أما الفرع الثاين من حديث السيوطي عن العلة، فيتمثل يف نقله كالم 
غريه، وهو كثري موثق، من ذلك ما نقله عن أيب احلسن بن موسى الدينوري 
اجلليس يف كتابه ''مثار الصناعة''. الذي يظهر من كالمه أنه مل خيرج عن ضريب 

فاعتالالت النحويني صنفان: علة  «التعليل اللذين حددمها ابن السرّاج من قبُل؛ 

                                                            
  .163شرح شذور الذهب ص - 1
  .76االقرتاح ص - 2
  .76ينظر االقرتاح ص - 3
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تّطرد على كالم العرب، وتنساق إىل قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم وتكشف 
  بُل بالعلة احلكمية.واليت مسيت من ق "؛1" »عن صحة أغراضهم...

أكثر استعماال وأشّد تداوال  «ومما الحظه اجلليس الدينوري أن النحـاة 
 «للضرب األول من العلل، اليت بلغ املشهور منها أربعة وعشرين نوعا هي:  "2"»

علة مساع، وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، 
علة نقيض، وعلة محل على معىن، وعلة مشاكلة، وعلة تعويض، وعلة نظري، و 

وعلة معادلة، وعلة قرب وجماورة، وعلة وجوب، و علة جواز، وعلة تغليب، وعلة 
اختصار، وعلة ختفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، وعلة حتليل، وعلة إشعار، 

  ."3"»وعلة تضاد، وعلة أوىل
ثيل هلا يف هذا مقام البحث ال يسمح بتفصيل وشرح هذه العلل، والتم

املوضع، لكن جتب اإلشارة أن هناك من الدارسني من يرجع كل هذه العلل إىل 
العلل الطردية، كما يقـول اجلليس الدينـوري، بل يوجد من العلـل ما هو من الضرب 

التشبيه، والنقيض، والنظري، الفرق، واملعادلة  «الثاين؛ وهو العلل احلكمية؛ كعلة 
نبينه يف الفصل الالحق حني ننظر يف تعامل اللغويني احملدثني وغريها، مما س "4"»

  مع العلة وأنواعها. 

                                                            
  .71االقرتاح ص - 1
  م.ن ص.ن. - 2
  .72-71ص م ن  - - 3
األسس املنهجية للنحو العريب. دراسة يف كتب إعراب القرآن الكرمي. حسام أمحد قاسم. دار  - 4

  .139-135و التعليل النحوي ص 43ص 2007 1اآلفاق العربية القاهرة مصر ط
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  توطئـة:
حنيُ يذكر مصطلح العصر احلديث، يتوارد إىل الذهن صلة العرب 
بالغرب، واحتكاكهم به، سواء أكان االتصال مباشرا كما يف ظاهرة االستعمار، 

 مباشر؛ كاطالع الدارسني العرب على وأمر البعثات العلمية، أم كان االتصال غري
دراسات الغرب ومناهجـه، و اليت ستتجلى مظاهرهـا يف عـدة جماالت منها الدرس 

  اللغوي.
ومن هذا املنطلق، يُعلل تضارب اآلراء، واختالف املناهج يف مباحث اللغة 
عند العرب يف العصر احلديث، إذ جينح فريق إىل التأثيل؛ فيبحث يف الرتاث عن 

اذج تشبه دراسات الغرب ليظهر أصالتها عند العرب، بينما يعمل فريق آخر على من
تطبيق مناهج الغرب يف دراسته للغة العربية ، فيؤدي به إىل انتقاد طرق حبثها عند 

  الرتاثيني، عن بصرية أحيانا، وأحيانا أخرى عن جمرد التقليد.
نوايا كلٍّ منهم، ال ميكن إحصـاء أعالم كل فريق، وال ميكن احلكم على 

فذاك مما ليس إليه سبيل، لكن الذي جيب فعله هو تصنيف تلك اآلراء، والنظر 
فيها من زاويـة النقد العلمي الذي ال يبخس املعارف حقهـا، مهما بلغ غلوها يف 
التأييد أو الرفض، وسيكون البدء بعرض آراء املنتقدين ملناهج العرب يف دراستهم 

  خباصة. للغة بعامة، والتعليل
  :"1"رافضو التعليل

يرى أصحاب هذا االجتاه أن تعليالت القدامى خروج عن املنهج السليم 
يعين أول ما يعىن بوصف الظواهر اللغوية كما هي،  «يف البحث اللغوي، الذي 

، إذ ليس للباحث احلق يف تغيري شكل "2"»وفقا للموجود يف اللغة املدروسة 
                                                            

ن البعض لفظ الرفض جيمع بني الرد املطلق ملبحث العلة اللغوية وبني قبول بعض أنواع العلة دو  -  1
  .اآلخر

  .31ص 1ق 1971د ط  دراسات يف علم اللغة. كمال حممد بشر. دار املعارف. مصر - 2
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أن يقتصر يف حبثه على  «طبيعتهـا، كمـا ليس له الظاهرة املسموعة، أو تغييـر 
جوانب من اللغة مستحسنا إياها، وينحي جوانب أخرى ،استهجانـا هلـا أو 

ا ...  العرب القدامى ؛حني فاضلوا  كالذي عرف عن اللغويني" ،1"»استخفافا 
بني ظواهر الكالم املسموع، يف درجة الفصاحـة، ويف أماكنهـا، وغري ذلك من 

ر التمييز اليت يأباها الدرس احلديث ، والذي سنذكر منه بعض  منتقدي مظاه
  التعليل خباصة.

  :رأي إبراهيم أنيس-أ
يرى إبراهيم أنيس أن مسالـة محل املضـارع على االسم لشبه بينهما، 

ا  «وقياس ( ال النافية للجنس ) على ( إن ) الشرتاكهـا يف معىن التوكيد،  أ
ا من علل النحاة  ليست إال صناعة حنوية ال متت للقياس اللغوي بصلة، أل

 "2"»املخرتعـة اليت ادعـوا ظلمـا وجتنيـا أن العـرب راعوهـا... وعمدوا إليها عمدا... 
مما سيجعل، حبسب رأيه، املتكلم العريب كان عاملا بالنحو مدركا لعلله، شأنه شأن 

  أرباب هذه الصناعة.
ا تتكرر حني بّني ط بيعة قياس املتأخرين من النحاة الذين والفكرة ذا

لكن هؤالء املتأخرين جاءت  «)، إذ يقول: 337احتذوا حذو أيب علي الفارسي (
أحكامهم املتأخرة يف صورة تعليالت، وتأويالت، وتفسريات، شحنت بكل ما هو 
متكّلف متعسف من اآلراء اليت ترهق الدارس، وال قيمة هلا يف غالب األحوال 

ا "،3"»   تتجاوز حدود املسموع. أل

                                                            

 3املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. رمضان عبد التواب. مكتبة اخلاجني. القاهرة ط -  1
  .09ص 1997

  .15ص 2003 8ط من أسرار العربية. إبراهيم أنيس. مكتبة األجنلومصرية القاهرة مصر  - 2
  .25ص م.ن - 3
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إّن حبـث العلـل يف رأي إبـراهيم أنيس، ظلم وجتنٍّ، وتكّلف ليس من ورائه 
ة العقلية اليت  طائل إال إرهاق املتعلم، لكون قياس العلة مبنيا على جمرد املشا

الذي أراد به علماء القرنني  «تتجاوز املسمـوع. بينمـا القيـاس احلقيقي؛ هو ذاك 
اين وضع األحكام العامة للغة، أو وضع القواعد لتلك النصوص اليت األول والث

، فيعمل فيها تأويل العقل وخترجياته ما "1"»احندرت إليهم... ال يريدون أن يتعّدوها 
  يعمل.

) مثال، وهو أحد ممثلي القياس اللغوي الصحيح، برأي 180إن سيبويه (
ثر من أن ظاهرة ما من حني استعمل كلمة القيـاس، مل يكن يريد أك «أنيس 

ظواهر اللغة، روي هلا عن العرب قدرًا من األمثلة، يكفي ألن يوضع هلا قاعدة 
بدأ وضع قواعد  «) الذي 69، وكذلك فعل من قبل أبو األسود الدؤيل ("2"»عامة 

تنضاف إىل  "3"»عامة لبعض نصوص اللغة دون أن يستنبط كلمات جديدة 
  أساليب العرب.

سيبويـه لفـظ القيـاس، احتكم إىل املسموع يف احلكم  نعم حيـن استعمل
مثال، لكن  "4"»باب جمرى(أي) مضافا على القياس«على الظاهرة،كما هو مبّنيٌ يف

هذا ال يعين عدم أخذه يف مفهوم القياس التعليلي، الذي نسبه إبراهيم أنيس إىل 
ثرية، لكننا النحـاة املتأخرين؛ كأيب علي الفـارسي ومن بعده، وأمثلة ذلك ك

  سنقتصرعمدا على مثايل صاحب الرأي، حتّققاً من مدى صّحتهما.                             
أما محل(ال)النافية للجنس على(إّن)، فلم يكن من صنع النحاة املتأخرين، 

و(ال) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغري  «بل هي من آراء سيبويه؛ إذ يقول يف كتابه: 
                                                            

  .18صمن أسرار العربية.  - 1
  .08ص م.ن - 2
  ..نص م.ن - 3
  .242ص 2الكتاب ج - 4
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. وإن كان ال يعلل عملية "1"»ملا بعدها كنصب ( إن ) ملا بعدها تنوين، ونصبها 
ا جعلت وما  «احلمل، فإنه يعلل جهات أخرى منه، كتعليل بناء اسم ( ال)؛  بأ

ناظرا يف ذلك إىل  "،2"»عملـت فيـه مبنزلـة اسم واحـد محال على (مخسة عشر) 
كما أن للعدد " ، 3"»ء(ال) وما تعمل فيه،يف موضع ابتدا «الوظيفة النحوية؛ إذ
  املركب داللة إعراب.

واحلديث نفسه يقال يف املثال الثاين، الذي استشهد به أنيس يف عدم 
صالحية قياس العلل؛ وهو قياس املضارع على األمساء، الذي مل يكن من صنع 
املتأخرين، بل من صنع السابقني، فسيبويه حيمل الفعل املضارع على األمساء، 

باب إعراب األفعال املضارعة  «باب نواصب املضارع حني مسّاه بـ  ويتجلى هذا يف
  ".4"»لألمساء 

ذا ميكن القول إن محل الظواهر على بعضها يف استنباط األحكام،    و
كان منذ زمن سيبويه، ورمبا من قبل، إىل زمن عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي 

املستنبطة، ومل يكن بدعا ابتكره )، املعروف بولعه بالتجريد، وأخذه بالقواعد 117(
  املتأخرون كما زعم إبراهيم أنيس.

  :رأي أمحد خمتار عمر -ب
لقد أرجع أمحد خمتار عمر صعوبة النحو وتعقيده إىل أسباب متنوعة؛ 
أشهرها اعتماد اللهجات املختلفة يف عملية التقعيد، وعناية الدارسني بفكرة 

                                                            

  .286ص 2الكتاب ج --  1
  .م ن ص ن - 2
  ..نص م.ن - 3
  .03ص 3م ن  ج- 4



  

�الفصـل الثالث                     التأييد والرفض عند المحدثين               البـاب األول       

 

112

قديـر،ومحل األساليب العربيـة على غري يف التأويل والت «وإفراطهم  "،1"العامل
ساحمه اهللا، قد فتح بذلك        «حمّمال اخلليل مسؤولية ذلك، فهو "،2"»ظاهرها 

  لتفرعه، وولع النحاة بـه. "،3"»[ التأويل ] بابا أمام النحاة، يصعب قفله اآلن 
ب أما العلل، ال سيما العلل الثواين والثوالث، فرياها خمتار عمر أهم أسبا

) يف العلل معتَمدا يستشهد به. حمّمال 745تعقيد النحو، متخذا رأي ابن مضاء (
) مسؤولية شيوع التعليل يف الدرس 180)،وسيبويه (175يف ذات الوقت،اخلليل(

تعليالت اخلليل، وسيبويه كثرية كثرة الفتة للنظر، فهما يف نظرنا،  «الّنحوي 
جعلت من جاء  "،4"»هذه السنّـة  املسؤوالن األوالن عن فتح هذا الباب وسنّ 

  بعدهم يفردون للعلة الكتب املستقلة كقطرب، واملازين ،وغريهم.
أعلن هذا الدارس صراحة رفضه للقياس املبين على التعليل؛ كحمل 
املضارع على االسم، باعتباره ليس قياسا لغويا على وجه احلقيقة، وال يضر 

تقر إىل شواهد منقولة عن كالم العرب، شأنه شأن القياس النظري املف "،5"إلغاؤه
ة، فالقياس احلقيقي الذي جيب  وكذا قياس نقل األحكام بني الظواهر ألجل املشا

محل كلمة على نظائرها يف حكم ثبت هلا باستقراء كالم العرب  «التمسك به ؛هو 
  مما يعين العناية بالوصف والتصنيف يف درس اللغة ال غري. "،6"»
  

                                                            

ينظر البحث اللغوي عند العرب مع دراسة قضية التأثري والتأثر. أمحد خمتار عمر. عامل الكتب  -  1
  .147-146ص 1997 7اهرة مصر طالق
  .148. صالبحث اللغوي عند العرب - 2
  .148. صم.ن - 3
  .149. صم.ن - 4
  .151. صينظر م.ن - 5
  .150. صم.ن - 6
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  دي املخزومي:ج/ رأي مه    
يشرتك مهدي املخزومي ومن سبقه يف كون التعليل سبب صعوبة النحو 

لقد أصبحت احلاجة ماسة إىل حنو جديد مدروس وفق  «وتعقيده، فهو يقول: 
منهج يالئمه، مربَّأ من هذه التعليالت الفلسفية اليت اصطنعها القوم، واليت أتت 

ا، وا ذا الدرس إىل أن على حيوية هذا الدرس اللغوي، فعصفت  نتهى األمر 
إلغراقه يف جدل الفكر، بينما حقيقته  "؛1"»يكون مصدر برم وضيق ال حّد هلما 

  مؤسسة على استقراء احملسوس.
إن النحوي احلّق، يف نظر املخزومي، هـو الذي يستند يف استنباط أصوله 

له أن إىل استقراء واع، ومالحظة دقيقة، ونظر صائب يف األساليب، وليس  «
 «وليس له أيضا، أن  "،2"»يفلسف ذلك، أو يبنيه على حكـم مـن أحكام العقل 

خيطِّئ للمتكلمني أسلوبا، ألن النحو دراسة وصفية تطبيقية، ال تتعدى ذلك حبال 
ُيكتفى فيه بتسجيل املالحظات، وتقييد النتائج يف شكل أصول عامة للغة  "،3"»

  املوصوفة، دون مفاضلة بني ظواهرها.
من  -رمحهم اهللا–يبطل ما ظن النحاة األولـون  «واتباع منهج الوصف 

صواب منهجهم، واستمساكهم باملنهج العقلي... ويلغي كـل مـا ألزموا به أنفسهم 
ذا يتحقق املنهج السليم الذي يلزم  "،4"»من مقياس يُبىن على إدراك العلة  و

                                                            

 1986. 2نقد وتوجيه. مهدي املخزومي. دار الرائد العريب بريوت، لبنان، ط -يف النحو العريب -  1
  .27ص
  .19. صم.ن - 2
  .19. صم.ن - 3
  .20ص .م.ن - 4
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طبيعتها شيئا، وال يفاضل بني  ال يغّري من "،1"»يدرس اللغة كما هي  «اللغوي أن 
  ظواهرها، بل يدرسها ككلٍّ قابل للمالحظة، مادام االستعمال يقبلها ويوظفها.

  د/ رأي متام حّسان:
 «يُعترب هذا الباحث من دعاة املنهج الوصفي يف اللغـة، فاللغوي برأيـه 

ا على ينبغي أن يرتضي لنفسه موقفا وصفيا يف اللغة، وأن يقيم نشاطه يف دراستهـ
  لتتحقق يف عمله مسة املوضوعية. "،2"»االستقراء والتقعيد...

ميكن القول إن متام حسان كان من أكثر الباحثني تفصيال للعلة؛ فهو بعد 
شرحها، يقارن بني أنواعها، ويبدي صلة بعضها ببعض، ليظهر قضية تأثر الدرس 

  اللغوي بغريه من العلوم؛ كعلم األصول، والفلسفة؛ واملنطق.
بلية فلسفية  «ومن آرائه؛ أن التقدير وهو إحدى سبل التعليل، هو 

ا النحو العريب وال يزال يبتلى  وكذلك حبث "، 3"»ميتافيزيقية ،ومنطقية، ابتلي 
يف الدراسات اللغوية  "4"العلل وأنواع األقيسة، فهي إحدى وجوه النفوذ اإلغريقي

  عند العرب.
أن  «د أرسطو، أثبت متام حسان بعد تفصيل أنواع العلل املنطقية عن

مهمال بذلك العلتني،  "،5"»العلم... يدير الفكر حول العلتني الصورية والغائية ... 
املادية والفاعلية، مادام ال يعنيه دراسـة صانع الشيء ،وال مادته، لكنه يف موضع 

إن العلل  «آخر، أثبت أيضا عدم جناعة العلة الغائية يف منهج دراسة اللغة 

                                                            

  3ص.31997رمضان عبد التواب،مكتبة اخلاجني،مصر،ط،البحث اللغوياملدخل إىل علم اللغة ومناهج  - 1
  .55-44ص 2001 4اللغة بني املعيارية والوصفية. متام حسان. عامل الكتب القاهرة ط - 2
  .27ص مناهج البحث يف اللغة. متام حسان دار الوطن اجلزائر د.ط د.ع - 3
  .33. صم.ن - 4
األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البالغة. متام حسان.  -  5

  .179ص 1982اهليئة املصرية العامة للكتاب. د.ط 
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ـا يف التوحيد والفقه،وغري ذلك ا لغائية... ال تدخل يف املنهج العلمي، وإمنا مكا
، اليت يُعتمد فيهـا على التخمني واحلدس الذي حيول دون "1"»مما يتصل بالغيبيات 

  اختبار صدقها.
ذا أصبحت العلة الصورية هي  ا يف العلم  «و ا  "،2"»املعرتف  أل

ال تربحه إىل ما وراء ذلك؛ كالبحث يف الغاية، أو  تصف املوجود وكيفية وجوده،
فيما ينبغي أن يكون عليه املوجود، فيضحى الدرس يف املعيارية اليت خترج حبث 

  اللغة من سالمة املنهج.
ا  من قبل العلل  «لقد أبدى متام حسان رأيـه يف عـلل القدامى، وقال: بأ

ألن منشأ اللغة هو التواضع والعرف، اليت ال تصلح يف الدرس اللغوي،  "،3"»الغائية 
ا يف ضوء استقراء شامل  « تستخرج  "،4"»فاألوىل أن ُتدرس كل حالة على عّال

 "؛5"»ال حيمـل حكم شيء منها على حكم شيء آخر  «به القواعد على أن 
لقرب هذا املنهج يف احلمل من منهج الفقه يف استنباط األحكام، أكثر من قربه 

  اللغة.من منهج دراسة 
  رأي شوقي ضيف: -هـ

واجب النحوي أن يسجل ما وجد يف اللغة فعال  «حدد شوقي ضيف 
"، 6"»من صيـغ وعبـارات، ال أن يفرتض هـو صيغـا وأحواال للعبارات مل ترد يف اللغة 

                                                            

  .51-58صاللغة بني املعيارية والوصفية.  - 1
  .51ص م.ن - 2
  .م.ن.ص.ن - 3
  .م.ن ص.ن - 4
  .م.ن ص.ن - 5
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ا من صنع النحاة، مل تكن يف "، 1"» قاصدا بذلك إلغـاء فكرة التقدير والتأويل، أل
  موضوع الدراسة اللغوية، كما يدعو بذلك الوصفيون. االستعمال الفعلي الذي هو

)، فهو يدعو 745ميثل للعيان تأثر هذا الدارس بآراء ابن مضاء القرطيب (
وإنه حلري بنا اآلن أن  «إىل األخذ مبنهجه قي أكثر من موضع؛ منها قوله: 

 "،2"»نستجيب هلذا النداء، أي نداء ابن مضاء بعد أن أمهله حناة املشرق واملغرب 
... وإذن فلنعمم هـذا التطبيـق، فننصرف انصرافـا تاما عنها [ عن «ويقول أيضا: 

ـا  كاألقيسـة والعلل، وما يتولد عنها من   "؛3"»نظرية العامل ] وعن كل مـا يتصل 
  تقدير وتأويل.

يستخلص مما سبق، اشرتاك تلك اآلراء يف أن  أصناف القياس، وأنواع  
ما زال هذا العسر والتصعيب يزداد  «نكبة النحو؛ إذ  العلل يف نظرهم؛ هي سبب

بكثـرة ما وضع النحاة يف كتبهـم من أقيسة وعلـل، وما تصـوروا من حمذوفات 
  اختلقوها ،مما جعل حبوثهم تنأى عن املنهج السليم. "4"»ومضمرات 
ال ميكن الوقوف على أمساء كل من عارض وجود التعليل  يف الدرس  

راء كلٍّ منهم؛ فذاك يفوق طاقة البحث والباحث، ولذا اللغوي ، وعرض آ
سأكتفي بالذي ذكر،ليكون مثاال على غريه، ألعرج فيما يلي على الذين أيدوا 

  التعليل، ورّسخوا دوره يف دراسة اللغة.

                                                            

  .49ص احملقق مقدمة .الرد على النحاة - 1
  .48ص .الرد على النحاة - 2
  .47ص م.ن - 3
  .44و 47ص ن.م - 4
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  مؤيدو التعليل في اللغة:         
هو اجتاه آخر، سبق وأن أحملت إليـه يف بدايـة هذا الفصل، وذكرت من 
ميزاته جنوح أعالمه للتأثيل أحيانا، بإثبات وجود معارف العصر يف تراث القدامى، 
وأحيانا أخرى، يسّخرون النظريات احلديثة يف قراءة الرتاث، ليخرجوه من مشوليته 
النامجة عن عدم التمييز بني مستويات الدرس اللغوي، وهناك حاالت يتتبع فيها 

ديد فيبينوا أودها؛ كالذي صنعه فخر الدين أصحاب هذا االجتاه، آراء دعاة التج
قباوة حني عارض آراء بعض الوصفيني اجملددين كتمام حسان، ومهدي املخزومي 

  ."1"وغريهم
  أ/ رأي فخر الدين قباوة:

 «سجل قباوة انتقادات دعاة التجديـد للدرس اللغـوي القدمي، واليت منها 
التفسري، وتأصيل اليوناين، وخلط اللغة املعيارية، والسكونية، والذاتية، والتعليل ال 

وغري ذلك ،كتفضيل  "،2"»املكتوبة باملنطوقة، وعدم التمييز بني مستويات الكالم 
لغة على لغة، والعنايـة بلهجة على حسـاب األخرى، وما يُعىن به البحث، هو 

  رفض التعليل.
 يف أرجع أسباب هذه تلك األحكام إىل األخذ بآراء اللغوييـن األوربيني

فانتشرت النزعة الوصفية بني رواد الدرس النحوي، وزرعت يف  «العصر احلديث، 
ا بكل ما ميكن من إعراض عن أصول التفكري للنحاة  نفوسهم التطلع إىل مظاهر

زاعمني بذلك تيسريهم  "،3"»الرتاثيني، والعمل للتحّلل منها بكل وسيلة... 
  للمنهج، وحتديدهم ملوضوع الدرس اللغوي.

                                                            

 2004 1إشكاليات يف البحث والنقد النحويني. فخر الدين قباوة. دار امللتقى حلب سوريا ط -  1
  .25ص
  .م.ن ص.ن - 2
  .28و 27و 30ص م.ن - 3
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ن تطبيق منهج الغربيني على درس العربية فيه شيء من اجملازفة، وسوء إ
حمافظة  «التقدير، الختالف خصائص العربية عن بقية لغات أوربا، فالعربية 

عاشت قرونا بعد قرون، وانتشرت يف بقاع بعد بقاع، وهي تالزم قوانينها التعبريية، 
بينما لغات  "،1"»علـوم واآلداب واملعجمية، واإلعرابية، والصرفية، يف مستويات ال

  أوربا يف تطور مستمر، وتغّري دائم.
هو منو داخلي  «ال يعين ما سبق، نفي التطور عن العربية، بل تطورها 

واضح االجتاهات، يتولد ضمن حدود القياس يف التعبري، واالشتقاق 
 بينما لغات أوربا تتطور لتشكل لغات جديدة ؛كالذي حدث "،2"»والتصريف...

يف هلجات اللغة الالتينية القدمية، حيث أصبحت لغات مستقلة بقوانينها 
  وأساليبها، مثلما هو احلال يف الفرنسية، واالجنليزية، واالسبانية، واإليطالية .

ا، ومتسكها بقوانينها، ودليل ذلك، حفاظ الشعر  فالعربية إًذا، تتميز بثبا
ّرس يف كل أقسام العربية يف العصر اجلاهلي على رونقه ومكانته، فهو ال يزال يد

ذا تفردت هذه "3"احلديث، وما يذاع يف أقصى املشرق يفهم يف أقصى املغرب ، و
  اللغة خبصائص حتول دون تطبيق مناهج الغرب عليها.

يرى فخر الدين قبـاوة يف التعليل بأنـه يشكل مرحلـة تطوريـة بعد الوصف، 
يث نشأ لطيفا، سبيله الوصف اجملرد، مث ... أن الدرس اللغوي احلد«ودليل ذلك 

دخلته عناصر خفيفة من التفسري والتعليل بتلمس معطيات املقام... مث شرع يتبصر 

                                                            

وإشكاليات يف  .41ص  1999 1تطور مشكلة الفصاحة. فخر الدين قباوة. دار الفكر سوريا ط -  1
  .28ص البحث والنقد النحويني

  .41. صتطور مشكلة الفصاحة - 2
  .41ص م.ن - 3
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اليت يتجاوز فيها الوصف واملالحظة اليت دعا إليها  "،1"»يف خلفيات النص...
  الوصفيون.

والتعليل ليس سببا يف تعقيد النحو، كما رأى البعض، بل فساد برنامج 
تدريسه، حيث خيلط يف تقدمي مادته، فال تراعى مستويات متعلميه، مما جعله، أي 

الوجوه  «فخر الدين قباوة، يقرتح منهجا يتحقق به جناح العربية؛ بنقل 
واالحتماالت، واملذاهب، واخلالفات... إىل تاريخ النحو، ليتلقاه طالب تلك 

د متكنهم من استيعاب ، بع"2"»الدراسات [املتخصصة] يف السنوات األخرية 
  وإتقان األصول النظرية، والقواعد العملية لألحكام اللغوية.

  ب/ رأي مازن املبارك:
حني ناقش مازن املبارك قضية التيسري يف النحو، وضع شروطا لتحقيق 
تلك الغاية، منها معرفة النحو القدمي، واألسس اليت ُبين عليها، والعوامل املؤثرة فيه 

ولعل  «وتطوره معتربا العلة أهم مظاهر التأثر بالعلـوم األخرى،  "3"تهواملسايرة لنشأ
من أبرز املوضوعات اليت تكشف عن تأثر النحو بغريه من العلوم، موضوع العلة 

  إميانا منه للصلة الوثيقة بينها، وبني الفقه، والكالم والفلسفة. "،4"»النحوية 
كخلق ألغاز وافرتاضات   «ورغم تسجيله بعض السلبيات يف تعليل النحاة 

، إال أنه يدعو إىل األخذ بتعليالت املتذوقني الذين آمنوا "5"»وأالعيب ذهنية 

                                                            

  .48ص يف إشكاليات يف البحث والنقد النحويني - 1
  .51ص يف إشكاليات يف البحث والنقد النحويني - 2
  .5-4. صينظر العلة النحوية - 3
  .05صم.ن  - 4
  .163ص م.ن - 5
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وهؤالء كانوا  "،1"ببساطة النحو، كاخلليل وصحبه، والزجاجي، وابن جين، واجلرجاين
  حمل انتقاد  من التيار الرافض للعلل، كما مّر ذكره.
اولة فهم النحو حبسب طبيعة مل يكتف مازن املبارك بالدعوة إىل حم

موضوعه، كما يوحي لفظ(املتذوقني) يف نصه السابق، بل جنده أيضا، يشيد 
هو  «بدراسة الزجاجي للعلة؛ فأقسامهـا الثالثة التعليميـة، والقياسيـة، واجلدليـة 

، متمنيا لو كان الكتاب مقّسما "2"»تقسيم حسن معقول نذكر للزجاجي سبقه له 
  واع.حبسب تلك األن

ذا الرتتيب، جتعل رأيه موافقا لرأي فخر الدين قباوة، بأن  إن اإلشادة 
ُحتّدد موضوعات الدرس حبسب مستويات التعليم، وُجيمع ما بني النظر والتطبيق، 

ما هو علة ضرورية للمتعلمني املتطلعني إىل إتقان كالم العرب، وما  «فيتعرف على 
حيث نقل األحكام، أو توسيع اللغة هو علة للقياس على كالم العرب [ من 

ا املختصـون من حمـيب  وإثراؤهـا ]، ومـا هو بعد ذلك، سفسطـة نظريـة يتمرس 
ذا يتحقق التنـاسب النوعي بني موضوعات الدرس النحـوي  "3"»النظر واجلدل  ،و

  وغاياته، وبني درجات اخلائضني فيه، الراغبني يف االستزادة منه.
  كارم:ج/ رأي علي أبو امل

ينطلــق علــي أبــو املكــارم يف دراســته للفكــر اللغــوي عنــد العــرب مــن الفكــرة 
  اليت دعا إليها مازن املبارك؛ أال وهي ضرورة اإلملام بالعوامل املؤثرة يف نشأة، 

                                                            

                                                                                                                                             
    44،45نظر دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر، ص ي _1 
  .18. صر العلة النحويةينظ - 2
  .19ص م.ن - 3
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ــــه يف  «وتطــــور البحــــث اللغــــوي، إذ  مثــــة اتصــــال وتشــــابك ال جمــــال إلغفال
ث تعــّد حماولــة فهــم العالقــة بــني دراســة أصــالة كــل فــرع مــن فــروع الفكــر العــريب، حبيــ

فروع هذا الفكر، وحتليل بعضـها بغـض النظـر عـن العالقــات املتداخلــة بينهـا، عمـال 
  للصلة الوثيقة بني الفكر واجملتمع بكل مالبساته وظروفه. "،1"»غري علمي 

لقد شكلت هذه الفكرة املنفذ الذي منه استطاع أبو املكارم تربير صلة 
قد محلت... آثارا واضحة يف  «ملؤثرات اخلارجية، فمراحل تطوره التعليل النحوي با

م الفكرية  الظروف التارخيية اليت عاشها النحاة، كما عكست بصورة جلية اجتاها
املتأثرة بروح العصر، ال سيما املرحلة األخرية من تطور التعليل، حيث جتـاوز  "2"»

الواقع بل على العكس من ال تتبع  «الدرس املوجود بالفعل، وأصبحت العلل 
ا. "3"»ذلك تتبعها األحكام    لشدة حتكمها، وولع النحاة 

إن التعليل اللغوي سار حنو التجريد واإلغراق يف اجلدل، وهذا ما عابه 
تسويغ املوجود بالفعل من  «رافضو العلة يف الدرس، فبعد أن كانت وظيفة العلة 

دون جتاوز ذلك،  "4"»لقواعد النحوية الظواهر اللغوية، واملقنن يف الواقع بني ا
يتصور فيها ما يشاء من  «أصبحت يف مرحلة متطورة غري مقيدة بذلك، بل 

، فرضا من اخليال ال احتكاما إىل "5"»ظواهر، ويبىن عليهـا ما يريد من قواعد 
  الواقع.

رغم كل ذلك، إال علي أبا املكارم مل ير نقصا يف هذا التطور، كما فعل 
ن ذكرنا، وغريهم، بل علل ذلك والتمس أسبابا منها؛ صلة الفكر اللغوي الكثري مم

                                                            

  .19ص 2005تقومي الفكر النحوي. علي أبو املكارم. دار غريب القاهرة مصر د.ط  - 1
  .15ص 2007 1أصول التفكري النحوي: علي أبو املكارم. دار غريب القاهرة مصر ط - 2
  .172ص م.ن - 3
  .172صوينظر أصول التفكري النحوي  .105ص تقومي الفكر النحوي - 4
  .169ص أصول التفكري النحوي - 5
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باجملتمع، وتعبريه عن التطور املشهود فيه، فاجملتمع اإلسالمي قد تفتح على ثقافة 
العامل، وماتت فيه العصبية العربية يف العصر العباسي، وانتشرت الرتمجة، وتنوعت 

  للغة العربية بكل ذلك.دائرة العلوم، فال غرابة أن يتأثر درس ا
لقد ذهب علي أبو املكارم إىل أبعد من ذلك؛ فقد رأى يف مسار التعليل 

تطورا طبيعيا ... فقد كان من الطبيعي أن ينتقل التعليل إىل مرحلة جديدة ال  «
تصبح وظيفته فيها تربير ما يوجد فحسب، وإمنـا متتد لتشمل أيضا مـا ينبغي أن 

خرج التعليـل من حدود املوجـود فعال، إىل ابتكار ما جيب لي "،1"»يتسق مع العلل 
  أن يتالءم وتلك العلل، ومبعىن آخر تصبح األحكام تابعة للعلل ال العكس.

ـا، فكرة صلة الفكر مبالبسات الواقع االجتماعي، قادته إىل  والفكرة ذا
درس تربير رأي صلة التعليل اللغوي باملنطق، وقوله حبكم تعايشهما، كتعايش 

للوحدة الشكلية لبعض األصول  «اللغة، وأصول الفقه، وعلم الكالم، نظرا 
النحوية منطقيـا وإسالميا، ففي األصول اإلسالمية قياس، ويف املنطق قياس، ويف 

وفيها احلد، وفيه احلد، فضال  "2"»األصول اإلسالمية تعليل، ويف املنطق تعليل 
دة طويلـة، جعلته مألوفـا حني شرع يف على وجود النظر املنطقي يف اجلزئيـات م

  التنظري للكليات والتعليل هلا.
مسافـة البحث ال تسمح بعرض آراء كل املؤيديـن لوجود التعليل يف دراسة 
ا آنفا،  أخلص  اللغة، ولذا ارتأيت أن أضيف، يف جدول، مواقف مل أذكر أصحا

  فيه آراءهم ،و أذكر مظان وجودها.

                                                            

  .169ص  أصول التفكري النحوي --  1
  .119ص تقومي الفكر النحوي - 2
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  د التعليل         آراء تأييد لوجو     
  مظان وجوده  املوقف

مىن إلياس -كتاب القياس يف النحو-  التعليل من بديهيات العقل. -
  .166ص 

كتاب نظرية األصل والفرع، حسن امللخ -
  . 159ص
نظرية التعليل اللغـوي، حسن امللخ      ص -

260.  
التعليل موجود منذ بدايات  -

  الدرس النحوي.
  

ي بني القدمي واحلديث، خالد التعليل اللغو -
  .183املهنا ،ص 

  .257   نظرية التعليل اللغوي حسن امللخ -
تطور التعليل اللغوي تبع لتطور -

  عقلية اجملتمع وفكره.
  .69-68آليات التحليل، سعيد شنوفة ص-
الفكر النحوي عند العرب، علي مزهر -

  .423-422-369الياسري ص 
          
ض أعالم هذا االجتاه مواقفهم يف نقد الوصفيني املعارضني لقد دعم بع         

للتعليل، باإلشارة إىل مالمح التوافق بني منهج التوليديني، ودراسات القدامى،فمىن 
مدرسة جديدة يف الدراسة اللغوية تنـزع إىل تنكب املنهج  «إلياس تقول بظهور 

يها اخلليل بن أمحد الوصفي، وتكاد تكون أصوهلا مطابقة لألصول اليت أقام عل
يف اعتمـاد العقل وسيلة درس، والذي من مظاهره "، 1"»منهجه يف البحث اللغوي 

  فكرة األصل والفرع.

                                                            

  .166ص القياس يف النحو. مىن إلياس - 1
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ويف نفس املسار يتحدث مزهر الياسري عن قيمة العلة، ويذكر فضل 
أكسب النحو العـام قدرتـه على  «اجلانب العقلي على الدراسات النحوية بأنه 

ار ... وأنه يشرتك مع مفاهيم املنهج التحويلي باعتبار العقل اإلفهام واالستمر 
وسيلة الفهم ... يف اللغـة ،مع ما يكون من أدوات ذلك ... من تعليل وقياس ... 

  مما أبدعه البحث فيما وراء وصف الظاهرة املالحظة. "،1"»
ا النحوي ة، فالتعليل إذا، وسيلة تفسري للظاهرة اللغوية، وأداة توجيه لقاعد

ذا يتأكد وضوح  ويف كل ذلك، يعترب املعنـى األسـاس الذي يعول عليه اللغـوي، و
فاملالحظة وتصنيف املالحظة، ال يكفيان  «ودقة ومشولية النماذج النظرية املبنية 
، إذ البـد من الذهـاب إىل ما وراء ذلك، "2"»مبفردمهـا حلصول التعميم، وال التفسري 

ل ذلك. ومن هذا حق السؤال التايل: هل التعليل هو ببحث آليـات العقل يف ك
  التفسري باملنظور التوليدي؟

  التعليل والتفسير اصطالحا:       
قبل حبث عالقة مصطلح التفسري يف النظرية التوليدية، مبصطلح التعليل 
يف الفكر اللغوي عند العرب، ال بد من إطاللة نوجز فيها معامل التطور يف نظرية 

للغوية، واستكشـاف أهم األصول املعرفيـة اليت نتج عنها املنهج تشومسكي ا
التوليدي، الذي قلب كثريا من معطيات الفكر اللساين.                                          

                                                                                       
  تطور:معالم ال

تعترب عناية علماء اللغة األمريكيني بفهم لغات اهلنود، واهتمامهم 
فاللغات اهلندية  «بدراستها، هي سبب متيز علم اللغة األمريكي عن غريه؛ 

                                                            

  .378ص الفكر النحوي عند العرب - 1
 2005 1دروس يف الرتكيب. حممد الشكريي. دار األمان للنشر والتوزيع. الرباط املغرب ط - 2
  .11ص
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األمريكية مل يكن هلا تراث، ومل يعرف املرء تارخيها السابق، ولذلك ال يستطيع أن 
السائد يف أوربا، كاملنهج التارخيي، واملنهج "1"»يبحثها باملناهج املألوفة يف علم اللغة 

  التارخيي املقارن.
) مؤسس علم اللغة األمريكي، فهو القائل Franz Boasيعترب فرانز بواز (

بعدم إمكانية نقل مناهج الدرس اللساين األوريب إىل اللغات اهلندوأمريكية، كما أنه 
متخلفة، واللغة يف نظره أقّر بعدم وجود شعوب متخلفة، وبالتايل ال توجد لغات 

جمموعة عدد حمدد من الوحدات، وتشابه الفصائل النحوية بني اللغات ال يعين 
وجود صلة نسب بينها، كالذي ُفّسر به قرب اللغات اهلندوأوربية، بل ميكن تفسري 

  ."2"ذلك بعامل التجاور اإلقليمي ملدة طويلة
هلما التأثري الواضح يف فكر ومن أبرز تالمذة فرانز بواز، عاملـان اثنـان كان 

 Edwardنوام تشومسكي خباصة، والفكر اللساين كله بعامة، ومها إدوارد سابري (

Sapir ) وليونارد بلومفيلد ،(Leonhard Bloomfield.(  
)، وضرورة منهجية دراسة Formeأما إدوارد سابري، فعنايته بالصورة (

)، وبني Patternـايل أو األمنـوذج (بني التنظيم اللغوي املث «اللغات، جعلته مييز 
وما يعين به الدرس اللساين هو اجلانب  "،3"»التنظيم املادي أو الواقع الكالمي 

صوت مثايل حناكيه يف االستعمـال لكننا نعجز عن إنتاجه  «املثايل، فالفونيم مثال 
واللغة برأيه نظام من الوحدات، وجمموعة من  "،4"»كما نريد أو كما نسمعه

                                                            

مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي. برجته بارتشت تر: سعيد حسن حبريي.  - 1
  .199ص 2004 1مؤسسة املختار للنشر مصر ط

  .200صمناهج علم اللغة  - 2
مبادئ اللسانيات البنيوية. دراسة حتليلية ابستمولوجية. الطيب دبة. مجعية األدب لألساتذة  - 3

  .141ص 2001صبة للنشر. اجلزائر د.ط الباحثني. دار الق
  .175ص 1997دراسة الصوت اللغوي. أمحد خمتار عمر. عامل الكتب القاهرة مصر د.ط  - 4
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إن وراء اجلملة  «القات املستقلة عن املادة الصوتية، وإن كانت تستنبط منها الع
التامة مجلة حية منوذجية ذات خصائص شكلية ثابتة..مستنبطة بشدة من العادات 

فمعطيات اللغة  «، مما يعرب عـن وجود صالت رابطة بني الفكـر واللغة "1"»اللغوية 
  فيه من أفكار ومعارف. ، مبا"2"»تعكس باخلصوص عامل املفاهيم 

مثلما شّدد سابري على ضرورة االهتمام باجلانب العقلي يف اللغة باعتبارها 
نظاما مسموعا  «أو  "،3"»نظاما اصطالحيا يتكون من العالمات االصطالحية  «

 «، شدد أيضا على اجلانب االجتماعي فيها باعتبار الكالم "4"»من العالمات 
 "،5"»نتيجة استعمال اجتماعي تواصل منذ زمن بعيد تراثا تارخييا للمجتمع، و 

خمالفا بذلك تركيز علم النفس اللغوي على اجلانب الشعوري العاطفي يف اللغة،  
  كما سيظهر فيما بعد مع بلومفيلد وأتباعه.

ج بلومفيلد يف دراسته للغة منهجا خيالف لسانيات سابري؛إذمل يعتمد       
فموضوع علم اللغة [عنده] هو املنطوق الكالمي األسس الذهنية يف دراساته، 

لتوافر  "6"»ذاته، أي املنطقة الوسطى ما بني رّد الفعل اللغوي... واملثري اللغوي 
ذلك املنطوق على شروط العلمية املطلوبة يف الدرس اللساين، كإمكانية املالحظة 

عاد ما ال ميكن املباشرة للمادة املدروسة، والتنبؤ بنتائج السلوك اللغوي، واستب
  وصفه ؛كاملفاهيم العقلية والعمليات الذهنية.

                                                            

اللغة: مقدمة يف دراسة الكالم. إدوارد سابري. تر: املنصف عاشور. الدار العربية للكتاب تونس  -  1
  .52ص 1ج 1997 2ط
  .53ص 1م.ن ج - 2
  .16ص 1م.ن ج - 3
  .29ص 1م.ن ج - 4
  .16ص 1ج اللغة: مقدمة يف دراسة الكالم.  --  5
القضايا األساسية يف علم اللغة كالوس هيشن. تر: سعيد حسن حبريي. مؤسسة املختار مصر  -  6
  .118ص 2003 1ط
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)، ال سيمـا آراء كلٍّ من Behaviorismإن تأثر بلومفيلد بالسلوكيـة (
) يف علم النفس، جعلته ينتهج املنهج Weiss)، ووايس (Watsonواطسون (

ا الوصفي الذي يركز فيه على ما هو فيزيائي متسق مع الزمان واملكان، ألن هذ
جترييب من علوم الطبيعة ... ال يؤدي االستبطان أي دور  «العلم، يف نظرهم، 

  لعدم إمكانية املالحظة الوصفية فيه."،1"»جوهري يف مناهجه...
وميكن قراءة أصول منهج بلومفيلد أيضا بكونه صادرا عن غاية علم اللغة 

لتقت ضرورة األمريكي، يف حماولته وصف لغة اهلنود، ومعرفة قوانينها، حيث ا
وصف هذه اللغات اجملهولة، مبنهج السلوكيني يف علم النفس، فتوحدت تلك 
ذا استطـاع أن جيمع بني مبادئ أستاذه بواز يف  الغاية، مببادئ هذا املنهج، و
استقاللية اللغات واملنهج،وبني احلركية العلمية السائدة ؛حيث التأثر جلي بالوضعية 

  ."2"الصارمة لعلماء النفس
ن بني اإلجراءات العملية يف حتليله لبىن اللغة، أثار بلومفيلد مبدأ م

املكونات املبـاشرة؛ حيث ينتقل التحليـل من املركب البسيط إىل األبسط منه حىت 
، مبعدا عنصر املعىن "3"»يشمل كل الوحدات احلاملة للمعىن، القابلة للتجزئة  «

يع الذي سيتطور فيما بعد على يد من الدراسـة، مكتفيـا يف منهجـه مببدأ التوز 
  األتباع.

أحد اآلخذين مببدأ التوزيع يف التحليل (zellig harris)يعترب زليغ هاريس 
اللساين لبنيات اللغة، وهو من أكثر الرافضني لوجود عنصر املعىن يف وصف اللغة 

                                                            

  .205ص مناهج علم اللغة - 1
  .112ص ينظر القضايا األساسية يف علم اللغة هامش - 2
  . 150ومبادئ اللسانيات البنيوية ص .219ص مناهج علم اللغة - 3
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ا أن تصف كل عناصر اللغة من دون احلاجة «يقول:  ...إن بّينات التوزيع بإمكا
  كاملعىن والتاريخ.  "1"»إىل اللجوء إىل أنواع أخرى من املعلومات 

ُعرف عن الرجل كثرة مراجعته آلرائه، وتنقيحه الدائم هلا، فقد كان يرى يف 
ا الوصف التام لبنيات اللغة، الزدواجية التحليل فيها، فهي من جهة  "2"التوزيعية أ

تشغله، أو اليت ميكن أن تكشف للموقع املعني كل الوحدات اليت ميكن أن  «
، كرتبة األمساء بعد حروف اجلّر، ووجود األفعال بعد "3"»يستبدل بعضها ببعض

  اجلوازم.
يعثر لوحدة ما على كل املواقع  «ومن جهة أخرى، يهدف التوزيع إىل أن 

. ومن هذا يتم بفضل ازدواجية التحليل، حتقق سالمة "4"»اليت ميكن أن تشغلها 
ن وصف اللغة، وتتحدد مكونات اجلمل وشبكة العالقات بني التصنيف املرجو م

  وحدات اللغة الظاهرة وغري الظاهرة من خالل حمور االستبدال.
رغم حتّمس هاريس للتوزيعية، وتوسعه يف تطبيعها، إال أنه انتقدها كمنهج 

ا النظريـة التحويلية  اكتشافـه «ال سيما بعد  "5"وأشـار إىل حمدوديتها مقرتحا مكا
اليت ترتبط فيها مجلتان فأكثر، كالربط  "،6"»لفكرة النواة أو اجلملـة النواة والتحويليـة 

ا تلميذه نوام  بني املبين للمعلوم واملبين للمجهول. تلك الفكرة اليت سيأخذ 
  تشومسكي الذي سيكون له كبري األثر يف تغيري منهج الدراسات اللغوية.

                                                            

األلسنية علم اللغة احلديث، قراءات متهيدية. ميشال زكرياء. املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -  1
  .246ص  1985 2بريوت لبنان ط

  .245ص م.ن - 2
  .230ص مناهج علم اللغة - 3
  م ن ص ن .- 4
5 - Voir Introduction à l’analyse linguistique. PATRICK Guelpa, ARMOND 

Colin/ Masson Paris 1997 p44.  
  .154صمبادئ اللسانيات البنيوية  - 6
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  نوام تشومسكي:
س اللساين عن حدوث قطيعتني علميتني يف مسار يتحدث مؤرخو الدر 

األوىل منهما أحدثها دي سوسري بتحديده موضوع "،1لسانيات القرن العشرين
أما الثانية فقادها نوام تشومسكي املعروف بكثرة تنقيحه "،2اللسانيات و منهجها

  آلرائه، و تأثره باملنهج العقالين يف البحث.
سكي، هو علم اللغة الوصفي، الذي إن أقرب تيار لغوي تأثر به تشوم

 «استلهم منه عدة مبادئ، منهـا: مبـدأ إبعاد عنصر املعىن من وصف اللغة، فهو 
، أخذا مبنهج أستاذه زليغ "4"»إىل املستوى الداليل ""3"مل يشر... يف بداية أعماله

 «هاريس، ومن قبل بلـومفيلد، يف عزوفهمـا عـن دراسـة احلقـائق الذهنية، 
، إذ عالقة الكلمات ببعضها "5"»مات ال معىن هلا، وأن ليس هلا إال وظائفها فالكل

  ببعضها داخل اخلطاب هي اليت حتدد املعىن، فليس للمعىن وجود خارج اخلطاب.
ميكن اعتبار آراء سابري رافدا لغويا آخر استفاد منه تشومسكي يف حتديد 

  1968ل سنة منهجه؛ ففكرة األمنوذج مثال، واليت كتب حوهلا مع موريس ها
ما  ،  تعّرب عن نزعة عقلية صرحية يف "6"»النموذج الصويت للغة اإلجنليزيـة  «كتا

تناول قضايا اللغة، تلتقي وتأثره بعقالنية ديكارت ،وهذا ما جعلنا نعتقد أن البنية 

                                                            

  .01ينظر اللسانيات التوليدية ص1
  .224ص1972تاريخ علم اللغة ، جورج مونان،تر بدر اين القاسم،مطبعة جامعة دمشق سوريا - 2
  .1957كتاب البنيات النحوية - 3
ة حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية. مازن الوعر. دار طالس حنو نظرية لسانية عربي -  4

  .52ص 1992 2طالس سورية ط
  .157ص 1992علم الداللة. بيري غريو. تر: منذر عياشي. دار طالس. سورية د.ط  - 5
  .265ص مناهج علم اللغة - 6
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ا يف اللسانيات التوليدية هي تطوير بشكل، أو بآخر للجملـة  العميقة املبشر 
ا سابريالنموذجيـة التـ   ."1"ي قال 

مل تكتف اللسانيات التوليدية التحويلية مبالحظة املدونات اللغوية ووصفها 
كما كان سائدا عند البنويني بعامة، والسلوكيني خباصة، حيث يركز على وصف 
وتصنيف املنطوق الفعلي، بل اجتهت بالبحث إىل تفسري حاالت العقل/الدماغ يف 

ا  «كانت   إنتاجه لذلك املنطوق، وهلذا معرفة اللغة، طبيعتها وأصوهلا، واستخداما
  هي موضوع الدراسة اللسانية. "2"»

لقد تغري منهج البحث من دراسة املنطوق إىل حبث القدرات الذهنية 
ذا صارت قدرة املتكلم/املستمع املثايل على فهم اجلمل  املنتجة للمنطوق، و

ركز البحث يف اللغـة، يبحث فيه  وإنتاجها، أو ما يسمى باحلدس اللغـوي، هي م
تنظيم القواعد اليت حتدد املزاوجة... يف لغة معينة، واخلصائص العامة  «كيفية 

أو القوانني اليت بفضلهـا يتم االنتقال من القدرة الضمنية، أو  "،3"»لتلك القواعد 
  البنية العميقة إىل الشكل النهائي؛ وهو التمثيل الصويت أو البنية السطحية.

ألجل إيضاح هذه القواعد والقوانني، مّيز بني أنواع املكونات املقرتحة، و 
ا  "4"»يعّرف فئة غري متناهية من األشياء اجملردة  «فإذا كان املكـون الرتكييب  يزود 

مكونـات اجلملة، كاخلصائص الذاتية وعالقات الرتابط بينها ،مما ميكن من تقدمي 
كونني الداليل والصويت، مها مكونان تفسرييان، التأويل الداليل للجملة، فإن امل

  يعتمدان على ما يف املكون الرتكييب من معلومات.
                                                            

  .52ص 1ينظر اللغة ج - 1
دامها. نوام تشومسكي. تر: حممد فتيح. دار الفكر العريب املعرفة اللغوية طبيعتها وأصوهلا واستخ -  2

  .54ص 1993 1القاهرة مصر ط
  .11األلسنية علم اللغة احلديث.ص - 3
  .11األلسنية علم اللغة احلديث.ص - - 4
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السمات الداللية للوحدات املعجمية،  «يضطلع املكون الداليل بتقدمي 
ا النحوية  فيما بينها، اعتمادا على املعلومات اليت يقدمها  "1"»باإلضافة إىل عالقا

نيه األساس والتحويلي، بينما يضطلع املكون التفسريي الثاين، املكون الرتكييب، مبكو 
الشكل الصويت الذي تتحقق به اجلملة املولدة  «وهو املكون الفنـولـوجي، بتحديـد 

، إذ يضفى هذا املكون تفسريا قائما على قواعد "2"»بواسطة القواعد الرتكيبية 
  فنولوجية حبسب طبيعة كل لغة.
ون الرتكييب بقواعده، األساس والتحويل، هو املولد يتضح مما سبق، أن املك

الوحيد لبين تركيبية ال حصر هلا، من خالل معلومات حول وحدات اجلمل 
ا فيما بينها، ويتضح أيضا بأن املكونني، الداليل والصويت، إن مها إال  وعالقا

، إال أن "3"للتفسري، أحدمها لتأويل البنية العميقة، واملكون الصويت للبنية السطحية
هذا التمييز تغّري من جديد، إذ سيشمل التفسري الداليل البنية السطحية والبنية 

، لكن، ورغم اتضاح مكانة التفسري، إال أن السؤال ال يزال يطرح نفسه، "4"العميقة
  هل التعليل هو التفسري؟ أو هناك ما مييز بينهما؟   

  
  بيـن التعليـل والتفسيـر: 
عن سؤال طرح يف بدايات هذا الباب حني حبثت داللة  هذا العنوان إجابة

دون -مصطلح التعليل، وما يقاربه كلفظ ( الشرح) و(التأويل)، وهنـاك أحملت 

                                                            

  .270ص األلسنية علم اللغة احلديث و .163ص القضايا األساسية يف علم اللغة - 1
 2005 1ي. دار األمان للنشر والتوزيع. الرباط املغرب طدروس يف الرتكيب. حممد الشكري  - 2
 ‐Théories du langage‐ une introduction critique J.P Bronckartوينظر  .14ص

MARDAGA Belgique ed 4 p207 

  .14ص دروس يف الرتكيب ، و270األلسنية علم اللغة احلدي ينظر - 3
  .64ص ينظر حنو نظرية لسانية عربية حديثة - 4
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إىل العالقة بني مصطلحي التعليل، والتفسري، باعتبار تداول مفهوميهما يف  -شرح
ح شائع يف جماالت معرفية خمتلفة، فالتعليل يتصل برتاث العربية، والتفسري اصطال

  اللسانيات التوليدية خباصة.
  أوجـه التقـارب:-أ

يف كال املفهومني، حاول الدرس اللغوي جتاوز كفاييت الوصف والتصنيف 
،ألجل عقلنة البحث بإظهار منطقية وصحة النتائج، وإن اختلفت سُبل ذلك،  
كما سيتضح يف عنصر أوجه االختالف، فالتعليل صاحب درس العربية، واستمر 

منوه إظهارا لسالمة أدوات الدرس، أو تأكيدا حلكمة العرب، وجتانس قواعد  يف
دراسة نظام املعـرفة اليت  «لغتها. والقائلون بالتفسري جتاوزوا وصف املنطوق إىل 

  باعتبار اللغة مكونا من مكونات العقل. "،1"»تكمن وراء استخدام وفهـم اللغة 
ءات التحليل؛ كالقول بفكرة يلتقي التعليل والتفسري يف عدد من إجرا

العـامل، فالعـامل أسـاس حنو العربيـة إميانا منهم بأن األلفـاظ تتفاعل فيما بينها يف 
يلعب مفهوما التحكم املكوين والعمل دورا رئيسيا على  «عملية التأليف، وكذلك 

، ألنه حيدد تفاعل عناصر البىن األصلية مادامت "2"»مدى وحدات النحو الكلي 
، فبنـاء اجلملة للمعلوم، وبناؤها "3"»لتحويالت ال يغري من املعىن األصلي شيئا ا «

للمجهول متالزمان ماداما يصدران عن بنية عميقة واحدة هي اليت يقع عليها 
  التفسري.

يشرتك التعليل والتفسري يف إعطائهما العقل الركيزة األساس يف إجراءات 
ان  ويلتبس أحدمها باآلخر. يقول متام حسان التحليل اللغوي مما جعلهما يتشا

                                                            

املعرفة اللغوية: طبيعتها وأصوهلا واستخدامها. نوام تشومسكي. تر: حممد فتيح. دار الفكر العريب  - 1
  .119&  83ص 1993د.ط 

  .201ص م.ن - 2
  .54ص 1988 2اللسانية التوليدية والتحويلية. عادل فاخوري. دار الطليعة. بريوت لبنان ط - 3
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والنحو العريب ليس  «متحدثا عن وجود إجراءات التفسري يف دراسة العرب للغتهم 
ا املرء دون أن  خلوا من الطاقة التفسريية، ولكنه يسمي مظاهرها بأمساء خمتلفة مير 

  ."1"»يرى شبها بينها وبني نتائج العصر احلديث 
  ليل والتفسير:ب/أوجه الفرق بين التع

ا  تم بالكشف عن  «تعترب اللسانيـات التوليديـة لسانيات عقالنية أل
يف اللغة، فهي تتجاوز املدونات اللغوية، إىل  "2"»حقيقة فكرية وراء السلوك الفعلي 

تفسري آليـات مقـدرة املتكلم/املستمـع املثايل، على إنتـاج مجل جديدة ( اإلبداعية ) 
فاملعرفة اللغوية للمتحدث السليقي هي املوضوع  «صوليتها، وفهمها وحتديد أ

  ، والتفسري هو وسيلة حتديد املبادئ اجملردة لتلك املعرفة."3"»احلقيقي للمالحظة 
إن قصور األحناء التقليدية، واألحناء اخلاصة عن تفسري إشكالييت؛ معرفـة 

ائية اللغـة اجملسدة (اللغة اخلاصة) ،إذ بعدد حمدود من الشخص باللغـة، وال 
ا نولد ما الحيصر من اجلمل و الرتاكيب،دفعت بالتوليديني  أصوات اللغة ووحدا

إىل اإلغراق يف التجريد، بابتكارهم ما يسمى بالنحو          الكـلي  
)Grammaire Universelle (الذي يضطلـع فيه  التفسري بإظهـار  
هو، أي التفسري، ليس للغة، بقدر ما ، ف"4"»ما يعرفه املرء عندما يعرف اللغة  « 

اكتشاف مبادئ موحدة  «هو حتديد للمبادئ الفطرية اليت تؤلف ملكة اللغة قصد 
  النحوي يف أية لغة بشرية. "5"»تفسر الصواب 

                                                            

  .135غة العربية واحلداثة. متام حسان صنقال عن الل 238صنظرية التعليل اللغوي  - 1
  .16ص دروس يف الرتكيب - 2
 2004 1مدخل إىل اللسانيات. حممد حممد يونس علي. دار الكتاب اجلديد بريوت لبنان ط -  3
  .47ص
  .74ص املعرفة اللغوية - 4
  .74معرفة اللغوية صينظر ر 239 ينظر نظرية التعليل يف النحو العريب  ص - 5
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ومما سبق،متيز التفسري التوليدي باإلغراق يف املاورائيات،واالبتعادعن حنو 
فكر متعاٍل، تؤطره أطر قبليـة، و  «ي بأنهاللغات اخلاصة،وهلذا ُوسم النحو التوليد

لتمسكه بصورنة اللغة ، وسعيه إىل متثيلها متثيال جمردا قادرا "، 1"»مفارق للحدث
  ".2"على توليد مجلها، و إسناد الوصف املناسب هلا

أما التعليل فوّثق صلته باللغة، مظهرا سالمة ظواهرها، وجتانس قواعدهـا،   
من خالل إبراز اجلوانب املنطقيـة فيها، مستدال يف كل  مما يعكس حكمـة أهلهـا،

ذلك مبا ميليه العقل، ويفرضه العرف واجملتمع، كالقول مببدأ التغليب، والبقاء 
لألصح األقوى، واخلفة للكثري يف االستعمال،وما إىل ذلك كما سيتضح يف الباب 

  الثاين من هذه الدراسة .
عقلي يف ظواهر اللغة وقواعدها، إن التعليل نص ثان، نتج عن النظر ال

ويشكل املسموع أداة أصيلة يف الدرس، بينما التفسري يبتعد عن املنقول، مما جعل 
إمكانيـة إسقاطـه ممكنـة دون اإلضرار بنحو اللغة، بينما ترك التعليل أو التخلي عنه، 

ا، ال لشيء إال ألن الت عليل يوهن كل نتائج دراسة العربية، بل قد يؤدي إىل مو
جاء إلظهار حكمة املوجود، بينما نظريات التفسري تركت املوجود، ورامت كيفية 

  حدوثه، وآليات وقوعه.
من مظـاهر الفرق بني التعليل ونظريات التفسري، اختالفهما يف التعامل مع 
فكره العـامل ومعموالتـه، ففي التفسري حيدد تفاعل وحدات اللغة انطالقا من 

ا الداللية،  "،3"»ن نعرف اخلصائص املعجمية للكلمات جيب أ «املعجم، إذ  وميزا

                                                            

  .74معرفة اللغوية صظر ر 294 إلبستمولوجية للنظرية اللسانية صاألسس ا - 1
  .74معرفة اللغوية صر 75اللسانيات التوليدية ص  - 2
نظرية النحو الكلي والرتاكيب اللغوية العربية. حسام البهنساوي. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر  - 3
  .42ص 2004 1ط
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ا  « يوبتعبري تشومسك بينما حيدد التعليل  "،1"»املقوالت املعجمية وإسقاطا
  العامل انطالقا من العمل اإلعرايب خباصة.

التمثيل «إضافة إىل هذا ، تعتمد فكرة العمل يف النحو التوليدي على  
إذ يعترب مبدأ العلو،و العجر املفرعـة شرطا يف حتقيق "؛2"»ـلالشجري لبنية اجلملة كك

ف(إّن)التوكيدية يف ، العمل ؛ فينظرإىل السبق والتجاور حتت رأس واحد يف التفريع 
ا منفصلة عنها تفريعا ؛ فهي  مجلة(إن الولد جاء)، ال عالقة هلا ب(جاء)،أل

،بينما النواسخ هي "،3"ةتشكل فرعا قائما بذاته يف التمثيل الشجري لتلك اجلمل
  عامل النصب و الرفع يف تعليل مثل تلك اجلملة لدى حناة العربية.   

كان لنتائج الرتكيز على صورنة اللغة،وفهم آليات اجنازها، أثرسليب   
ا يف املقتل ،ألن الصورنة تفقدها  «جعلها حتّول اللغة إىل منطق رياضي حمض أصا

يف "، 4"»فهومية ،ومحولتها الداللية،وتراكمها اجملازيخاصيتها الرمزية ،و كثافتها امل
انفتح التعليـل على كل ما يتصـل باللغة؛ من خلق اإلنسان وأخالقه،و تفاعله  حني

  مع عاداته ورغباته ،كما سيتجلى يف دراستنا لتعليالت البغداديني.
ليس اهلدف من عرض صور االئتالف واالختالف بني التعليل والتفسري،  
، إمنا الغاية هي هصاء مظاهر كل ذلك، فذاك يطيل البحث، ويكثر تشعباتهو إح

إظهار بعض اجلوانب التطورية اليت وصل إليها علماء العربية، والتعليل مظهرها 
  األهم،و الذي به أثبتوا ألعماهلم الصمود، وللغة اليت درسوها اخللود. 

  
  موقف الباحث من التعليل:        

                                                            

  .300ص املعرفة اللغوية - 1
  .  329يات التوليدية صاللسان - 2
  .329،330و64 اللسانيات التوليدية ص ينظر- 3
  294األسس اإلبستمولوجية للنظرية اللسانية ص - 4
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توليديني للسلوكيني خباصة، والبنيويني بعامة،قصور  لقد اتضح من نقد ال
كفاييت الوصف والتصنيف يف دراسـة اللغـة، واتضح مع ذلك، غرق التوليد يف 

 «التجريد ببحثهم يف آليات اإلدراك العقلي فيمـا يتصل مبلكة اللغة، فقد أرادوا 
فاهتموا  "،1"»إقامة نسق صوري أويل لقواعد بناء اجلمل يف اللغات الطبيعية 

باحلدس اللغوي، وطبيعة املعرفة اللغوية وأصوهلا، مما جعلهم يقولون بالنحو الكلي 
  الذي تتفرع عنه األحناء اخلاصة.

ومما استنتج أيضا، أن التعليل بكونه نصا عقليا، صيغ ألجل إبراز مدى 
توافق لغة العرب وبديهيات العقل، كالقول بغلبة القوي وبقائه، وكلما كثر الشيء 
صار أصال لغريه، وما خف كثر، وغريها مما أثبت هلذه اللغة حكمة جعلت ابن 

أنين إذا تأملت  «جين يشري يف بعض آرائه حول نشأة اللغة إىل التوقيف يقول: 
حال هذه اللغـة الشريفة، ... وجدت فيها من احلكمة والدقة، ما ميلك على 

ا توقيفا  بعد "،2"»من اهللا سبحانه... جانب الفكر... فقوي يف نفسي اعتقاد كو
  أن قال باملواضعة فيها.

ومما أظهره التعليل سالمة منهج الدراسة، فدارسوها مل يربحوا االستعمال، 
نقال كان أم فروضا ابتكرها النحوي، فتكمنوا من اجلمع بني الواقع واألمنـوذج 

،إميانا املثال، ويف كل ذلك يشكل التعليل ضرورة ال بد من وجودهـا يف الدرس 
  بأمهيته وأخذا باألسباب الباعثة عليه واليت سنجملها فيما يلي:

  
  دواعي التعليل:      
  :أ/طبيعة الدرس اللغوي      

                                                            

  .147ص 1985يف فلسفة اللغة. حممود فهمي زيدان. دار النهضة العريب بريوت لبنان د.ط  - 1
  .56ص 1اخلصائص ج - 2
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دراسـة اللغـة نظر عقلي فيها، يشبه بقية أنواع النظر الفكري يف فهم  
كشف ال «أسرار األشياء ، وحتديد قوانيـن طبيعتهـا فهـو، أي الدرس اللغوي، يريد 

، وملا كان التعليل أهم وسائل "1"»عـن منطق خفـي ينتظم حنو العربيـة مبجمله 
أن إثبات الشيء  «النشاط العقلي يف دعم صحة إجراءاته ودقة نتائجه، باعتبار 

صار هلذا األخري منزلة  "،2"»معّلال آكد يف النفس من إثباته جمردا من التعليل 
  الكالم املستقرأة. قاربت حد التالزم بينه وبني مدونة

إضافة إىل قيمة العلة يف إيضاح متاسك قوانني اللغة واطرادها، يظهر إميان 
ا لغة الكتاب املنزل، القرآن  علماء العربية بتميز هذه اللغة، وتفرد خصائصها؛ لكو
الكرمي، مما جعلهم ينسبون احلكمة ملستعمليها، دأب النحـاة على إبرازها، بوصف 

النحو بعضه  «ر براعـة قواعدهـا، وكأن التعليل جزء من كل ذلك الظواهر، وإظها
مسموع مأخوذ من كالم العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والروية وهو التعليالت 

اليت يوظف فيها النحوي معارفه اخلاصة، ويستفيد مما حييط به من العامل  "3"»
  اخلارجي.
  ب/التعليل اللغوي والعامل اخلارجي:         

بلفظ العامل اخلارجي مكونات احلياة االجتماعية من سياسة  يقصد
وثقافـة، وغري ذلك مما يدخل يف سريورة حيـاة اجملتمع، فاحتدام الصـراع بني الفرق 
اإلسالمية يف السياسة والدين، وتنافس أصناف العلوم والعلماء يف نيل الشرف يف 

تمع اإلسالمي ( ظهور الشعوبية اجملتمع، ولدى األمـراء، وتدافـع األعراق داخل اجمل
                                                            

  .513ص 1ضوابط الفكر النحوي ج - 1
املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز. حيي بن محزة بن علي العلوي اليمين. الطراز  - 2

  .465ص 1995 1مراجعة حممد عبد السالم شاهني. دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط
 2وانظر فيض نشر االنشراح من روض طي االقرتاح ج .59ص االقرتاح يف علم أصول النحو - 3
  .754ص
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)، عوامل أهلبت سعري اجلدل واحلوار، مما مّكن للتعليل بعامة، والتعليل اللغوي 
  خباصة، فأصبح العلم الذي ال يستحب جهله.

وملا كان البحث مقتصرا على حبث العلل يف اللغة، ارتأيت أن أحضر هذا 
عنها، فهما يشكالن غاية الدرس العنوان يف عنصرين اثنني مها تعلم اللغة، والدفاع 

اللغوي بعامة، مما جعلهما ُيكسبان التعليل أمهية تظهر يف متاشيه ومستويات الناظر 
  املناظر) يف أمر اللغة. -ألجله ( املتعلم 

  تعليم اللغة:-1
)، 69لقد أدرك خطر هذه الغاية الدارسـون األوائل، فأبـو األسود الدؤيل (

نب قارئ القرآن اللحن، وبالتعبري األدق، أراد تعليم أراد بإعرابه املصحف أن جي
ذا استحق ان يكون حامل لواء"مبدأ تنقية اللغة" ،وأحد "1"القراءة الصحيحة،و

  رواد التصحيح اللغوي .
كذلك كان وصف اللغويني من بعد للغة، واستقراؤهم لظواهرها واستنباط 

) حيـن حدد  392ابن جين ( قواعدهـا، كـان ألجل تعليم هذه اللغـة، وحسبك قول
ا، «غايـة النحو: ... ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق 

، أي رّد بقوانني النحو "2"»وإن مل يكـن منهم، وإن شّذ بعضهـم عنها رّد به إليها 
ـا سالمـة األداء، سواء يف مستوى اإلفراد كاجلمع والتحق ري إىل الفصاحـة اليت ُعين 

  واإلضافة، أم يف مستوى الرتكيب كاحرتام ضوابط اإلعراب.
وألجل حتقيق هذه الغاية، تنوعت طرق التأليف بني املطوالت 
واملختصرات وما هلا من شروح، وغلبت صيغ التعليم يف الكتب مثل اعلم، 
واعرف، وإن قلت... قلنا وغريها، واعتمدت القواعد املطردة أسسا حتفظ، وطرح 

                                                            

  54نظرية النحو العريب  ص  ينظر موضوعات يف-1
  .54ص 1اخلصائص ج - 2
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ذلك، ورّد إىل اإلطراد بآليات؛ منها التحويل والتأويل، والتقدير، ويف  ما شذ عن 
كل، كان التعليل وسيلة تثبيت للمّطرد، وتأكيد على دقتـه، ومن جهة أخرى كان 

  أداة رّد الشذوذ إىل ما قيس، ليعطي للقواعد متاسكها وعمومها.

  .الدفاع عن اللغة:2

من يبعث أسباب وجوده،  إذا أريد لشيء خلوده واستمراره، قـُّيض له
بإظهار سّر بقائه، فاللغة جمال من جماالت الصراع بني األمم واحلضارات، يعمل 

...يضم «هذا على الطعن يف لغة ذاك، ليصبح التعليل سالحا يدافع به ، ألنه
مما يعطي اللغـة منطقيـة يف  "،1"»األشتات واملتفرقات لتصبح شيئا واحدا متسقا 

  يف قوانينها الكلية، متكنها من الثبات والقدرة على التطور.ظواهرها، وجتانسا 

لقد أخذ الدفاع عن اللغة مظاهر متعددة منها الدفاع عن ظواهرها، ال 
حيث اتسع رفض بعض القراءات  «سيما ما شذ منها؛ كبعض القراءات القرآنية 

سيلة فضال عن أعداء الدين، فكان التعليل و  "،2"»الشاذة ليشمل بعض املسلمني 
دفاع وظفت فيها كل سبل النقل والعقل، فعللوا بالسماع كما عللوا بالقياس، 
وعللوا بعلل من اللغة كقوانني اجلوار، وضرورات الفرق بني املعاين، كما عللوا مبا 

  ."3"هو خارج اللغة كأوامر املعتقد مثال
، ما جعل "4"ومن مظاهر الطعن يف اللغة، تسفيه الشعوبية للعرب ولغتهم

إظهار حكمة هذه اللغة، ودقة  «للتعليل مكانته اليت ال تنكر يف اللغة، فبه حتقق 
                                                            

التعليل اللغوي يف كتاب سيبويه. شعبان عوض حممد العبيدي. دار الكتب الوطنية. بنغازي ليبيا  -  1
  .129ص 1999 1ط
  .352ص األسس املنهجية للنحو العريب - 2
  .173ص 3ج ينظر "باب فيما يؤمنه علم العربية من االعتقادات الدينية" اخلصائص - 3
  وما بعدها. 50ص 1ج 2007 2ضحى اإلسالم. أمحد أمني. دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط - 4



  

�الفصـل الثالث                     التأييد والرفض عند المحدثين               البـاب األول       

 

140

ا... .بإبراز مالمح "1"»أبنيتها... وتراكيبها، وبيان مهارة وذوق وذكاء الناطق 
مسلمات العقل فيها، مما مّيزها، وجعل قوانينها تساير طبيعة الكون اخلارجي،  

  تأثري اجلوار، وضعف املعلول وإمكانية زواله.كالقول مببدأ التغليب يف اللغة، و 
يعكس التعليل نضج البحث اللغوي، ومدى التطور الفكري الذي شهدتـه 
ا، وإذا   الدراسـات العربية الـيت ال يزال الدرس العربـي احلديث يغرتف من مكنونا
كان احلكم النحوي قد ولد معلال كما يقول البعض، فقد كان تعليله بسيطا ال 

  عد منه العلة عن الظاهرة وأحكامها.تبت
أما مالمح التطور فتظهر يف التوسع يف تفسري ظواهر اللغة، وابتكار علل 
للقواعد املستنبطة، تأكيدا هلا أو دفاعـا عنهـا، وإجيـاد تربيرات اخلروج عنهـا، مما 
ا على ما شّذ فضال على ما اّطرد، مث بعد كل ذلك، الشروع يف  يثبت سلطا

 لسبل التعليل، وغري ذلك من مظاهر النضج اليت نسعى إلظهارها يف التنظري
فصول البـاب املوايل حني خيصص البحث خلصائص التعليل عند حناة مدرسة 

  بغداد.

                                                            

  .06ص العلة النحوية يف ضوء املمنوع من الصرف - 1
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  توطئـة:
إن القول مبصطلح الظاهرة عنوانا هلذا الفصل سببه كون مدونة البحث 

يف البحوث « يـة، ومفهـوم الظاهرة مستمّدة من اللغـة، واللغة ظـاهرة اجتماعيـة فكر 
ا هي املتغري غري الثابت املستقر من كل شيء، ويف كل  االجتماعية وجماال

، وهذا ينطبق على اللغة فعال، فهي وإن ثبتت قوانني تركيبها، تشهد "1"»شيء
  حركية يف شّىت مستويات األداء.

عّلة األصل، وترّكب لقد أدرك حناة العربية خاصية التغّري يف اللغة، فقالوا ب
الّلغات، وتطور دالالت األلفاظ، وغريها من العلل اليت تعكس نضج هذه الفكرة 
عندهم، بل ميكن اعتبار اختيارهم لقبائل السماع، وميلهم لالستشهاد مبا هو قدمي 
دون املعاصر، ناجتا عن إدراك فكرة الّتطور، إذ عّولوا على قيمة الّتجانس يف العينة 

ا تشاكل لغة القرآن الكرمي، منطلق الدراسة، وتعّد من جهة أخرى، املدروسة،  أل
نقطة التقاء سائر التنوعات اللهجية، مما أّهلها أن تكون أصال هلا، أو خالصة 

  ازدهارها.
  البغداديون والتنظير للظاهرة اللغوية:  

 ) ينّظر لفكرة الّتغّري، ويشري392بالعودة إىل حناة بغداد، جند ابن جّين (
العريب الفصيح « و "،2"»اختالف اللهجات وكّلها حّجة « إليها يف أبواب مثل 

العريب يسمع لغة غريه أيراعيها ويعتمدها، أم يلقيها ويطرح « و "،3"»ينتقل لسانه 
، ويف الكل إحياء بإدراك فكرة استحالة وجود التجانس التام بني كل "4"»حكمها 

                                                            

الوظائف الصوتية والداللية للصوائت اللغوية: مكي درار. رسالة دكتوراه دولة يف اللغة. خمطوط.  -  1
  .أ-ص 2003 2002 جامعة وهران

  .2/7اخلصائص  - 2
  .2/9م.ن  - 3
  .2/10م.ن  - 4
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« ون يف اللسانيات احلديثة، الوصفية والتوليدية،أبناء اللغة، وهذا ما أّكده الدارس
فوصف البنية اللسانية بالتجانس ال قيمة له، ألنه ال يوجد يف الواقع اللغوي شيء 

  يف كيفيات األداء. "1"»امسه التجانس 
،  "2"»فهو جتانس نسيب ال مطلق « وإذا قيل بالتجانس يف الدرس اللغوي
فأما أن تقل إحداها « ستعمال، كما قال حسن امللخ، يتحدد بدرجة اال

ومن  ".3"» جّدا، وتكثر األخرى جـّدا، فإّنك تأخذ بأوسعهما رواية... ]اللغتني[
اخلارج عن حّد القّلة إىل « ) يف النقل الصحيح بأنّه 577بعد قال ابن األنباري (

« واألخذ باألكثر حبٌث عن التجانس، وتوحيد ملدونة البحث ، "،4"»حّد الكثرة 
يف حتقيق  "،5"»ا قّل عدد العناصر، أي املكونات اللغوية،كان ذلك أفضلفكلم

  تبسيط النظر وعدم التعقيد.
ا  ّ القدرة على « تُفهم سـمة التبسيط وعدم التعقيد يف نظرية اللغـة، بأ

فللّسمة  "،6"»تفسري أكرب قدر من املعطيات بأقل عدد ممكن من القواعد والرموز 
« قياًسا وعقال، ال مسعا ونقال. يقول ابن األنباري :   هذه إًذا؛ ُجعل النحو 

والسّر يف ذلك هو أن عوامل األلفاظ يسرية حمصورة، واأللفاظ كثيـرة غري حمصورة، 
فلومل جيز القيـاس، واقتصـر على ما ورد يف النقـل من االستعمال، ألّدى ذلك إىل 

                                                            

اللسانيات التوليدية، من النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج األدنوي، مفاهيم وأمثلة. مصطفى  -  1
  .48ص 1ط 2010 غلفان وشركاؤه. عامل الكتب احلديث األردن

  .67صالتفكري العلمي يف النحو العريب  - 2
  .  07ص_02اخلصائص ج - 3
  .71صملع األدلة  - 4
  .25صاللسانيات التوليدية  - 5
  .26صم.ن  - 6
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لغة ،بينما ثبات القواعد ، لتوليدية ظواهر ال"1"»أال يفي ما خنّص مبا ال خنّص 
ا.   وحتددها متّكن من وصف الظواهر، والتنبؤ 

سبق القول يف مدخل هذه الدراسة: إن مدرسة بغداد متيزت بالفعل 
التنظريي للبحث اللغوي الذي غلبت عليه من قبل مسة التطبيق، النشغاله باستقراء 

  واقف التجديدية.الّظواهر، واستنباط القواعد، مما مّكنهم من الكثري من امل
) خلاصية التطور والتغّري، وعدم إمكانية التجانس 392إن إدراك ابن جّين (

يف لغة البيئة اللغوية الواحدة، جعلته يقف موقفا مرنا من الّشاذ ،ففي باب 
مل  ]اللغة القليلة[لو أن إنسانا استعملها« ''اختالف اللغات وكلها حجة'' يقّر بأن 

ويف هذا حتفظ "، 2"»، لكنه... يكون خمطئا ألجود اللغتني يكن خمطئا لكالم العرب
ا ثبتت يف االستعمال.   على االختيار،و ليس على اللغة لكو

) خرج عن 228) يف استشهاده بشعر أيب متـام (528كما أن الزخمشري (
قواعد السماع، وهو يدرك ذلك، ألن دراية الشـاعر وإتقانه يشفعـان له يف أن 

وإن كان حمدثا ال يستشهد بشعره  ]أي الشاعر[فهو « ذ اللغة، يكون مصدرا ألخ
، وتابعه يف "3"»يف اللغـة، فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه 

  ."4"هذا الرضّي االسرتابادي يف استشهاده بشعر البحرتي وأيب متام

                                                            

  .99صملع األدلة  - 1
  .43ص3وج 8ص2اخلصائص ج - 2
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. حممد بن عمر الزخمشري،  -  3

  .87-86ص 1ج 1986 تر:مصطفى حسني أمحد. دار الكتاب العريب بريوت د ط 
 2ط اللغوية والنحوية عند الزخمشري. فاضل صاحل السامرائي. دار عمار األردن. تينظر الدراسا - 4

  .192-191ص 1ق 2009



  

�الظاهـرة اللغويـة                         األولالفصـل                            الثانـيالبـاب 

 

147

، كان "1"التأثريوابن األنبـاري ملا ساوى بني العلتيـن النحوية والعقلية يف 
مدركا لطبيعة التماسك بني اللغة، وقوانني الفكر، وهلذا أكد عقلية النحو، وحديثا 
حّدد اللسانيون النحو بأنّه جمموعة القواعد الضمنية املوجودة يف ذهن متكّلم 

  ، واليت بفضلها توّلد اجلمل وتؤّول."2"اللغة
لغة، وكيفية دراسة ما سلف عرضه يؤكد مدى تقارب تنظريات البغداديني ل

ظواهرها، بآراء اللسانيني احملدثني، والعقليني بصفة أخّص، والتقارب ال يعين 
ال تشتغل إال على ما هو « التماثل، إذ البنيوية بشقيها التصنيفي، والوصفي 

) مادة Corpusبالرتكيز على املنت اللغوي ( "،3"»موجود، أو معطى سلفا 
  عداه كصاحب الكالم وجمتمعه. للمالحظة والتصنيف، وإمهال ما

يرفض كل اشتغال على املنت اللغوي « يف حني جنـد االجتـاه التوليدي 
)، فالسلوك اللغوي ليس تكرارا أو Créativitéلعنايته مببدأ اإلبداع والتوليد ( "؛4"»

تقليدا لعادات لفظيـة أو منوذج سابـق، بل هو نشاط خالق ناتج عن قدرة أو 
متكلم اللغة، وهلذا دعوا إىل ضرورة جتاوز الوصف والتصنيف،  معرفة ضمنية لدى

  والرتكيز على تفسري معامل تلك القدرة.
أما حناة العربية، كما نّظر البغداديون، فمجال البحث هو النقل والعقل 

ومها حمل اتفـاق، أما اخلـالف فكـان يف  "،5"»نقل وقياس« معا، فأدلـة النحو 
، مما يعين اجتماع املنقول واملعقول يف الدرس، ولعّل اإلمجاع واستصحاب احلال

                                                            

  .115صينظر ملع األدلة  - 1
  .29-28صينظر اللسانيات التوليدية  - 2
. دار أسامة للنشر األسس االبستمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية. حممد حممد العمري -  3

  .37ص 2012 1ط األردن
  .32اللسانيات التوليدية ص - 4
  .210ص1اخلصائص  - 5
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يف أن العرب قد أرادت من العلل واألغراض ما نسبناه إليها، « باب اخلصائص 
خري ما يعكس تواشج الصلة بني جانيب البحث اللغوي، املدونة  "1"»ومحلناه عليها 

ّين هلذه اللغـة، الكالمية، وآليات إنتاجها العقلية، وهذا أحد مصادر إعظام ابن ج
  ، وال جمال للحـديث عن فعل املقارنة."2"وتأكيده متيزها بعد مقارنتها بغريها

قد يأخذ البحث يف مناذج التنظري كتبا كاملة، ألن املدرسة مدرسة تنظري، 
وما ظهور علم أصول النحو عندهم إال دليل على ذلك، لكن ضرورة املنهج، 

ليل، وقبل ذلك، ال بد من اإلشارة إىل أّن مباحث حتتم العدول إىل تبّني معامل التع
الفصول ستنحصر يف مستويات الصوت، واإلفراد، والرتكيب ال غري، أما األسلوب 
فمجال درسه مستقل، ويبقى عنصر الداللة بال مستوى، ألنه كما يقول مكي 

كما سنرى ذلك يف بقية   "،3"»الّدم الساري يف عروق مجيع املستويات « درار 
  صول.الف
I   -:المستوى الصوتي: المبحث األول  

قد تتشعب سبل هذا املستوى، إذا تتبعنا شىت التعليالت الصوتية لظواهر 
خمتلف املستويـات اللغوية، فتختّل بذلك مراحـل العـرض وأطواره احملّددة يف مقدمة 
              الدراسة، ورّدا هلذة الثلمة املتوقعة، ال بد من حتديد جمال البحث، ألننا 

مبحث األصوات هو منطلق مجيع املستويات، واجملاالت، « نؤمن بأن 

                                                            

  .   210ص  1اخلصائص ج  - 1
  . 93و92ص 1ينظر م  ن ج - 2
 1اللسانية من املصادر العربية. مكي درار. عامل الكتب احلديث. األردن ط هندسة املستويات-  3

  .03ص  2012
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، فال عجب إذًا حني تكون التعليالت الصوتية أهم "1"»واملوضوعات، وإليه تعود 
  ملمح تطوري يف دراسة بنيات اللغة كما سنرى.
تركيب، ويف كلٍّ تفريعات وتنويعات، للصوت اللغوي جانبا دراسة، إفراد و 

) يدرس الصوت مستقال مبعزل عن Phonétiqueففي اإلفراد (علم األصوات 
  السياق، من حيث املخارج والصفات.

)، فمن Phonologieأمـا يف الرتكيـب (علم األصـوات الوظيفـي 
موضوعاته قضايا جتاور األصوات، ووظائفها، وتفاعل خصائصها، فيدرس 

، واالنسجام، إضافة إىل شىت التلوينات الصوتية غري املقطعية ، وماهلا من التجانس
  أثر يف املعىن.

  مع التنظير: -1
حني نشرع يف تتبع معامل دراسة الظواهر الصوتية، متثل جهود ابن جّين 

) أمامك جلية، ومن بني آرائه الكثرية سأقف على نص، أرى أنّـه مل ينل 392(
  حقه فيما قرأت.
فإن قلَت [السائل]: أرأيت لو أن أحدنا عمل آلة « بن جّين: يقول ا

مصّوتة وحرّكها، واحتذى بأصواتـها أصوات احلروف املقطعـة املسموعـة يف كالمنا، 
  أكنَت تسميه متكلما، وتسّمى تلك األصوات كالًما؟

فجوابه إال تكون تلك األصوات كالما، وال ذلك املصّوت هلا متكّلما، 
ا على مست احلروف وذلك أنه ليس  يف قوة البشر أن يوردوه باآلالت اليت يصنعو

ا يف النفس، لعجزهم عن ذلك، وإمنا يأتون بأصوات فيها  ا، وصور املنطوق 

                                                            

  .9-7ص الصوتية هندسة املستويات - 1
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الشبه اليسري من حروفنا، فال يستحق لذلك أن يكون كالما، وال أن يكون الناطق 
  ."1"»ا متكلما 

ذا اجلنس دون سائر يفهم من النص أن الكالم ميزة بشرية، خم تصة 
املخلوقات واملصنوعات، مهما بلغت حّدة الذكاء أو دّقة الّصنعة، ويتأكد هذا 

أال ترى أن املتكلم منا إمنا يستحق هذه الصفة [متكلم]، بكونه « أكثر بقوله: 
بل قدرتـه على ذلك هي اليت  "،2"»متكّلما ال غري، ال ألنه أحدثه يف آلـة نطقـه 

تكلم، والقدرة هاته هي اليت عرضها يف ذهابه للقول يف أحد آرائـه مّيزته بال
  ."3"باملواضعة يف نشأة اللغة 

قد يُرجع مفهوم القدرة، إىل مبادئ االعتزال الذي يعطي للعقل مكانة 
خاصة، لكن حني جتد ديكارت يؤكد أن اللغة ميزة بشرية، مستدال بأن اآلالت 

م بشكل متنوع لإلجابة عن كل املعاين...  أن تركب الكال« الدقيقة ال تستطيع 
، يصبح حينئذ فهم ابن "4"»كما يف مقدور اإلنسان األكثر غباوة أن يقوم بذلك 

جّين هلذه احلقيقة أمرا مقبوال، وأوسع من حصره يف مذهب من املذاهب، وتغدو 
  هذه الفكرة من صميم الفكر اللساين.

تمثيل، وتوّحد النتائج، إن ويظهر من نّصي ابن جين، وديكارت، تقارب ال
اللغة ميزة بشرية، فاإلنسان يستحق صفة الكالم لقدرته عليه، ال ألنه أنتجه، ويف 
هذا إشارة جلية لفطرية اللغة، فهي مكّون من مكونات العقل، أوالها التوليديون 

  عناية خاصة.

                                                            

  .2/312اخلصائص  - 1
  .2/312م ن   - 2
  .1/51م. ن  - 3
  .14صاأللسنية علم اللغة احلديث. قراءات متهيدية  - 4
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و غري بعيد عن مسائل التنظري ملسائل األصوات، أخذ البغداديون برتتيب 
، وناقشوا رأي "1") ملخارج األصوات، وقالوا بستة عشر خمرجا180بويه (سي

، معللني "2")؛ يف جعله اهلاء واأللف من خمرج واحد ال قبله وال بعده215األخفش(
ذلك بكيفية نطق األلف متحرّكا، فهو ينقلب مهزة ال هاًء، لقرب األوىل منه، وبُعد 

  ، وهناك اجتهادات أخرى منها:"3"الثانية
، "4") مخسة عشر خمرجا، وأمهل خمرج النون اخلفيفة528ذكر الزخمشري ( -

  نسيانا، ألنه قال بستة عشر خمرجا، قبل أن يشرع يف التفصيل.
 ) الزخمشري وبقية األعالم يف ترتيب أصوات643خالف ابن يعيش ( -

اء احلاء والعني من وسط احللق، واحلاء قبل العني، والغني واخل« وسط احللق، وقال 
من اجلانب اآلخر مما يقرب الفم، والغني قبل اخلاء، ال على ما رتبها صاحب 

ج سيبويه كما يظهر  "،5"»الكتاب  أي املفصل، الذي يبدو أن صاحبه سار على 
  :"6"اجلدول التايل

  العكربي  ابن يعيش  الزخمشري  ابن األنباري  ابن جّين   سيبويه  احللق أصوات
  ء هـ ا  ء هـ ا  ء هـ ا  ء ا هـ  ء ا هـ  ء هـ ا  أقصى احللق
  ع ح  ح ع  ع ح  ع ح  ع ح  ع ح  وسط احللق
  غ خ  غ خ  غ خ  غ خ  غ خ  غ خ  أدىن احللق

                                                            

  .546واملفصل  ،287/288، أسرار العربية 1/48، سر الصناعة 4/573الكتاب  - 1
  .172ص  3، شرح الشافية :االسرتابادي ج  46ص 1سر الصناعة ج - 2
  .ص ن م نينظر  - 3
  .546صاملفصل  - 4
شرح املفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. تح أمحد السيد سيد أمحد. املكتبة التوفيقية  -  5

  .448ص 1مصر د.ط د.ت ج
/ 2واللباب  546صواملفصل  288، 287وأسرار العربية  1/48، سر الصناعة 4/573الكتاب  - 6
2 /462-464.  
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  حول الجدول:      
يظهر اجلدول خمالفة ابن جّين لسيبويه يف ترتيب أصوات أقصى احللق،           

بالوصف ، ويبدو أنه أخذ "1"»هكذا قال سيبويه « رغم تأكيد أخذه برأي سيبويه 
، أخذ "2"اجململ لعدد احلروف، ومل ينتبه إىل ترتيبها يف التفصيل، ألن لسيبويه ترتيبني

)، واآلخر تفصيلي، أخذ به 616باإلمجايل ابن جّين، وابن األنباري، والعكربي (
  ). 643الزخمشري، وابن يعيش (

وتستحسن اإلشارة إىل أن ابن جّين أّمت حتديـد احلـروف املتوسطة بني 
زاد بعده املربد  "،3"لشديدة والرخوة، فبعد أن كان سيبويـه ذكر صوت العني فقطا

صوت (األلف، والياء، والنون، والراء، والواو)، ليصبح عددها ستة أصوات، وزاد 
  هلا ابن جين صويت (الالم وامليم)، لتصبح مثانية أصوات، جيمعها قوهلم (مل يروعنا).

ذه املالحظات، اليت يت ا مل يبتعـدوا كثريا عن سأكتفي  ضح أن أصحا
رأي سيبويه ، وبالتايل فهي من قبيل املراجعات أو االجتهادات يف الفروع، ألن 
طبيعة املنهج االنتقائي قد تؤدي إىل ذلك بعد مقارنة اآلراء، وقد ُيكتفى بذكر 

  الرأي الراجح دون زيادة، إذا انعدم جمال الرأي اجلديد.
  ل:مع نماذج التعلي-    2

دف إىل حتقيق  ال خيتلف اثنان يف كون الظواهر الصوتية، يف جمملها 
مبدأ االقتصـاد يف اجلهـد بتعبري احملدثني، وإقالل الكلفة يف النطق بتعبري ابن 

كـل ما من   -أي الظـواهر -، وملـا كان املعىن غاية التصويت، استُنطق منها"4"جّين 
بذلك عملية التعليـل من حركية األعضاء،  شأنه أن حيمل داللة أو حيققهـا، لتخرج

                                                            

  .31ص 1/46سر الصناعة  - 1
  .4/572الكتاب  - 2
  .4/573م.ن  - 3
  67، 63، 57ص  1ينظر اخلصائص ج - 4
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وترددات الصوت بني املتكلم وسامعه، أو ما يسمى بالعلل اللسانية، إىل بواعث 
  الداللة وتنويعها.

سأكتفي فيها بذكر مسيت البحث، سرب اآلراء ومناقشتها،  العلل اللسانية:-أ
  والتعليل مبكونات الصوت.

  سبر اآلراء ومناقشتها: -1
اللغوي من صامت وصائت، واختلف العلماء يف منزلة يتألف الصوت 

أما مذهب سيبويه « هذا من ذاك، أهو قبله، أم معه، أم بعده؟ . يقول ابن جين: 
ا حتدث قبله  فإن احلركة حتدث بعد احلرف، وقـال غريه: معه، وذهب غريمها إىل أ

قائل بأن ) ال377، وهذه إحدى املسائل اليت خالف فيها أستاذه أبا علي ("1"»
ا حتدث بعد احلرف. "،2"احلركة حتـدث مع احلرف   بينما ذهب ابن جّين إىل أ

استدل أبو علي مبوقعية صويت؛ النون الساكنة واملتحركة، فهما صوتان 
فمويان، إال أن النون اخلفيفة خترج من األنف، فلو كانت احلركة حتدث بعد 

،لتأخر احلركة عنها،إال أن ابن أيضا" 3"احلرف، خلرجت النون املتحركة من األنف
  جين  ورغم اعرتافه بقوة هذا االستدالل ، إال أنه خيالفه .

ا، أي احلركة،  ناقش ابن جين هذه الدليل، ورّجح رأي سيبويه القائل بأ
حتدث بعد احلرف، مسخرا وظيفة الصائت (احلركة) املتمثلة يف فصله بني املثلني، 

ى ترجيحه، واعتمد يف ذلك أمثلة من االستعمال، ، دليال عل"4"ومنعه إلدغامهمـا
ك(طََلَل) و(َقَصَص)، حيث منعت احلركة إدغام املتماثلني؛ الالمني، والّصادين، يف 

  املثال املذكور.
                                                            

  .1/32وسر الصناعة  .2/217ينظر اخلصائص  - 1
  .1/32وسر الصناعة  .2/217ينظر اخلصائص  - 2
  .1/32وسر الصناعة  .2/217ينظر اخلصائص  - 3
  .1/29وسر الصناعة  .2/215ينظر اخلصائص  - 4



  

�الظاهـرة اللغويـة                         األولالفصـل                            الثانـيالبـاب 

 

154

ومن مناذج االنتقاء، ذكرهم الختالفات العلماء يف عدد حروف اإلبدال، 
ل، قول صاحب وقوهلم استنجده يوم طا): « 686يقول الرضي االسرتابادي (

املفّصل، ومل يعّد سيبويه يف باب البدل الصاد والزاي، وعّدها السريايف يف آخر 
ال الزائدة  "1"»الباب، وعّد معهما شني الكشكشة اليت هي بدل من كاف املؤنث 

  بعد كاف التأنيث مثل قوهلم (كرمتكش).
يف النص آراء كلٍّ من سيبويه الذي جعل حروف اإلبدال أحد عشر 

، ورأي "3") القائل جبملة (استنجده يوم صال زط)528، ورأي الزخمشري ("2"احرف
السريايف، ومجُع املختلف فيه يقتضي الرتجيح، وهذا ما فعله االسرتابادي فقد 

معلال ذلك  "،4"»بال وجه « وصف جعل الزخمشري لصوت (السني) حرف َبَدل 
  بقلة إبداله.

ذه الظاهرة يف احلرف، يعتمد حصر حروف البدل على نسبة وقوع ه
فكثرة اطرادها يف حرف ما، هو أساس التصنيف، ألن حتديد العلماء حلروف 
اإلبدال ال يعين نفـي وجـودها يف حروف أخـرى ،كإبـدال الياء من امليم يف 
ْعك، وهو كثرة املال، وإبدال الـراء من الالم يف 

َ
(يعكوكة) واألصل (معكوكة) من امل

  ي الدرع، وغريها.(نثرة )من (نثلة) و ه
) تعدد اآلراء يف إبدال النون من 643ومن أمثلة االنتقاء، ذكر ابن يعيش (

راوي)، وقالوا  راء: (صنعاوي ،و ألف التأنيث، فقد قالوا يف النسب إىل صنعاء ،و
راين)، واختلف العلماء يف النون ؛ أهي مـن اهلمزة يف (صنعاء)  أيضا: (صنعاين، و

  صنعاين).صنعاوي لواو: (صنعاء ، أم هي بدل من ا
                                                            

  .10/332نظر شرح املفصل ، وا3/136شرح الشافية  - 1
  .363إىل  4/361ينظر الكتاب  - 2
  .505صاملفصل  - 3
  .3/146شرح الشافية  - 4
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رّجح ابن يعيش الرأي األخري؛ وهو رأي أيب علي الفارسي ، مراعيـا يف 
وهذا القول أحّب إّيل... وذلك « تعليله مواقع نطق (النون)، و(اهلمزة)، فقال: 

من أجل أن النون ال تقارب اهلمزة، فتبدل منها، وإمنا النون تقارب الواو يف 
  ، وللتعليل مبواقع النطق جماله التايل."1"»منها  املخرج، فأبدلت

  :_اعتبار مكونات الصوت في التعليل2
اخليط السري الذي تنتظم « اعترب حتقيق االعتدال واالنسجام يف األداء 

حبيث تتفاعل األصوات يف جتاورها، فيقرب هذا  "،2"»فيه مجيع العناصر الصوتية 
، ويف كلٍّ، تراعى مكونات الصوت، املخارج من ذاك، إدغاما، أو إبداال، أو إمالة

  والصفات، والزمن والكميات.
  :املوقع  والصفة_١

ا، فالنون الساكنة خلفتها،  يراعى يف اإلبدال مثال، مواقع األصوات وصفا
ا، وغّنتها، ال تسبق الباء الشديدة اجملهورة الشفوية، كقوهلم عنرب، وهلذا  ورخاو

هذا الصوت معهما، فامليم يشارك النـون يف الغّنة، و  تبدل ميما: (عمرب)، لتجانس
  وهو الشفة. "3"الباء يف املخرج

بالصاد بدال من السني،  "4"وللعلة أعاله، حّسن أبو علي قراءة "الصراط"
أي استعالء الطاء واستفال السني، كما أنه  "؛5"»كراهة التصّعد بعد التسّفل « 

  ."1"لطاءضّعف القراءة بالزاي، مراعاة لصوت ا

                                                            

  .286صشرح امللوكي  - 1
رسالة دكتوراه يف اللغة (خمطوط). –نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية. رفاس مسرية  - 2

  .205 ص  2008-2007جامعة وهران 
  .290- 289وكي صشرح املل - 3
  .06سورة الفاحتة اآلية  - 4
  .1/141احلجة  - 5
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وملا كـان الصـائت اللغوي أحـد مكوين الصوت اللغوي، محل على 
الصوامت يف الوصف والتعليل، فاعتربت املخارج والصفات، ومن أمثلة ذلك، 
ظاهرة إمكانية إمالة الفتحة إىل الكسرة أو الضمة، وعدم جواز العكس، فقد قال 

 احللق، والكسرة بعدها إن الفتحة أول احلركات، وأدخلها يف« فيها ابن جّين: 
،والضمة بعد الكسرة، فإذا بدأت بالفتحة، وتصّعدت صدر الفم والشفتيـن، 
اجتازت يف مرورها بـمخرج الياء والواو، فجاز أن يشّمها شيئا، من الكسرة أو 

ما."، و 2"»الضمة، لتطرقها إيامها    مرورها 
ناة الصوتية، وملا  لقد رتب ابن جين الصوائت الثالثة حبسب مواقعها يف الق

كـان مسار الصوت يبـدأ من اجلوف إىل الشفتني، قبلت إمالة الفتحة حنو الضم أو 
فهي احملرك واملوزّع يف العملية « الكسـر واستحسنت ،باعتبارها نقطـة البدايـة ،

، والصوت فيها حر طليق إىل أن يُعرتض، فيتجه حنو الضمة أو "3"»الصوتية 
  إىل هذه املسألة الحقا.الكسرة... ولنا عودة 

                                                                                                                                                                         

  .1/143احلجة  - 1
  .1/53سر الصناعة  - 2
  .53الوظائف الصوتية والداللية للصوائت اللغوية ص - 3
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  :اعتبار الزمن أو الكثافة-٢
، فكان بذلك أحد مكوناته، "1"للصوت اللغوي زمن يستغرقه يف النطق

اليت  «وكان عنصرا فاعال يف تعليل ظواهره، فاألصوات الفرعية املستحسنة الستة 
ا أصوات  كان من املرتقب أن يوليها سيبويه اهتماما أكثر مما أوالها، أل

، اكتفى بذكرها وعّللها ابن "2"»تحدثة جديدة حتتاج إىل عناية وتنظيم وتقنني مس
ور)، عُ جّين، ومحل احلركات الفرعية عليها، ودعا إىل اعتبار الواو املشوبة بالياء (مذ

ا شأن ألف  والياء املشوبة بالواو (ُقِ◌يل، ُبِ◌يع، ُغِ◌يض)، أصواتا فرعية شأ
  ."3"لتفخيماإلمالة، ومهزة بني بني، وألف ا

يقّل « شكل الزمن وسيلة التعليـل لألصوات الفرعية؛ فالشني اليت كاجليـم 
« ، والصاد اليت كالزاي "4"»تفّشيها واستطالتها وترتاجع قليال متصّعدة حنو اجليم 

، واملضارعة "5"»يقّل مهسها قليال،وحيدث فيها ضرب من اجلهر ملضارعتها الزاي 
د التقليل من زمن النطق وكميته، والتقليل حيدث يف تشّبٌه ومقاربـٌة، حتدث بع

ا عنصر حتديد وجود الصوت.   الصفات (اهلمس، والتفشي يف منوذج الدراسة)، أل
يلتقي التعليل مبكونات الصوت، مع الكثري من آراء اللسانيني يف العصر 
احلديث، فرتوبسكوي، من لغويي براغ، يقول مبصطلح احملتوى الفونيمي 

)Contenu phonémiqueكل اخلصائص املميزة فونولوجياً  « ) والذي يعين به
للفونيم... اليت تعّد مشرتكة بني تنوعات الفونيم [الوفون]، واليت متيز الفونيم عن 

                                                            

  .31-30صينظر هندسة املستويات اللسانية  - 1
ا الصوتية يف كتاب سيبويه  -  2 احتاد –. د/مكي درار خلفيات وامتداد–احلروف العربية وتبدال

  .114ص 2007د ط  الكتاب العرب دمشق
  .1/50سر الصناعة  - 3
  .م.ن ص.ن - 4
  .م.ن ص.ن - 5
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مما جيعل دراسة أي صوت أكثر  "،1"»غريه من الفونيمات داخل اللغة املعينة 
  .     علمية، وأسهل يف عملية التعليم، وعالج أمراض النطق

إال أن هذا، ال مينع من القول بتميز الدرس العريب بعامة، و دراسة 
البغداديني خباصة، يف حتديد السمات املميزة للصوت، عن تلك الدراسات اليت 
« اعتمدت صرامة القوالب التصنيفيـة، فرتوبسكوي، السالف ذكره، انطلـق من

كاجلهر   "،2"»التابعة هلا  التصنيف الفيزيولوجي املبين على املخارج، و الصفات
  واهلمس، والشدة و الرخاوة.     

ا إصغائية أساسا، ال « أما جاكبسون فاتسمت دراسته لألصوات بكو
إذ أصبح لتحديد املخارج دور ثانوي، واهتم بدال منه، بالصفات  "؛3"»نطقية

بلة املميزة(الفارقة) ،اليت اعتربها منطلق الدرس ؛فتحدث عنها يف ثنائيات متقا
، وسبب ذلك ،أن "4" (احلادة /الثقيلة)، و(الكثيفة/املنتشرة)،و(املتوترة/املرختية)

تقابل املخارج ال يفيد شيئا يف دراسة اجلانب الوظيفي للصوت؛ كتحديد مكونات 
  اجلمل، و تغري معانيها.    

و بالعودة إىل البغداديني، نرى أخذهم بكل مكونات الصوت، كما  
بن جين لألصوات الفرعية؛حيث اجلهر واهلمس، وهي أصوات يتجلى يف تعليل ا

أساسية، جبانب صفة التفشي ،وهي صفة فارقة، و مل يقف األمر عند الوصف 
البنيوي لألصوات، بل تعدى ذاك، إىل استنطاق دالالت الصوت و كمياته،  

  إضافة إىل تأكيد قيمة تنويعاته يف حتديد بيئة االستعمال.       
  لسانية:علل غير - ب 

                                                            

  .264صدراسة الصوت اللغوي  - 1
  .75،130ص  1998 1لبنان،ط-املكتبة العصرية - الصوتيات والفنولوجيا:مصطفى حركات - 2
  .28ص  1987-1املغرب،ط-بقالدار تو -مدخل للصواتة التوليدية:إدريس السغروشين - 3
  . 78الصوتيات والفنولوجيا: ص و ،  29 ينظر مدخل للصواتة التوليدي - 4
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  :داللة الصوت-١
مل يقف البغداديون عند حدود الصوت اللغوي، وآليات نطقه، بل 
استنطقوا مكامن الداللة فيه، والداللة أنواع، يهّمنا منها الداللة اللفظية ،والداللة 

 "،1"»فإذا هي تّلقف...« الصناعية (الوظيفية)، فظاهرة اإلدغام يف قوله تعاىل: 
[عند ابن جين] على شّدة اتصال املبتدأ خبربه، حىت صارا معا يدل « بإدغام التاء 

  متاما كما توحدت التاءان. "،2"»ههنا كاجلزء الواحد 
أما الداللة اللفظية للصوت، فحديث ابن جّين عنهـا شاٍف كاٍف، إذ أفرد 

و  "،3"هلا أبوابا كاملة يف خصائصه منها ''تصاقب األلفاظ لتصاقب املعـاين''
، حيث أظهر مدى ارتباط الصوت بالداللة، "4"لفاظ أشباه املعاين''''أمساس األ

فاخلضم ألكل الرطب، والقضم ألكل اليابس، ووسيلة التمييز بينهما هي الصوت، 
فهمس اخلاء ورخاوته تناسب طبيعة املأكول، ومتيزه عن اليابس الذي ناسبه صوت 

  ."5"القاف جبهره وشّدته
ثري من مظاهر ذلك، ورغم ذلك جيب اإلملـاع ولوال اإلطالة لوقفنا على الك

إىل أن تنّبه ابن جّين  لقيمة الداللة يف الصوت، جعل لدراسة املالمح التمييزية 
ا عن سكونية الوصف، والتصنيف يف جمموعات  لألصوات، حركية مجالية، تسمو 
ح جامدة، إىل يفاع التذوق اجلمايل ؛حيث تتفاعل األصـوات فيما بينها، كما تسب

  املعاين يف ذهن صاحبها.

                                                            

  .517األعراف  - 1
  .1/96اخلصائص  - 2
  .2/95م.ن  - 3
  .2/100 م.ن - 4
  .م.ن ص.ن - 5
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وهناك وسائل تعليل أخرى، كالتعليل باللغات، فظاهرة َمطل ضمري 
الغائب،وإثبات (الواو) يف :(أخيلهو)، و(أعينهو)، و(حتوسو)، أوتسكينه يف:               

، وبالتايل تضحى الظاهرة "1"(لْه)،  و(عيونَْه)، علتها تنوع لغات (هلجات) العرب
الصوتية وسيلة لتحديد البيئة املكانية للغة، وهذا من انشغاالت علم االجتماع 
اللغوي، ويعترب السماع هو وسيلة التمييز بني اللغة (اللهجة) وبني الصنعة، وإىل 

ة ملا ذُكر أعاله، وعّدها من قبيل "2"ذلك أشار ابن جّين  ، حني عرض أمثلة مشا
     الصنعة.

II:المبحث الثاني: المستوى اإلفرادي_  
  مع التنظير: - أ

يعرف هذا املستوى بعلم الصرف أو التصريف، موضوعه دراسة ذوات 
« ، أشار إىل قيمته ابن جّين فقال: إنه "3"الكلم وأنفسها وما يطـرأ عليها من تغيري

م إليه أشّد فاقة حيتاج  وهلذا افُرتض أن  "،4"»إليه مجيع أهل العربية أّمت حاجة، و
ملا كان عويصا صعبا بدئ قبله مبعرفة « يكون تعّلمه أسبق من تعلم النحو، إال أنّه 

  ، فكان النحو ممّهدا له وموطّئا للدخول فيه."5"»النحو، مث جيء به بعد 
يرى الصرف جزءًا من النحو،  تعرب هذه النصوص على اجتاه علمي سائد

أحدمهـا « ) الذي قّسم النحو إىل قسمني؛ 377ومن أعالمه أبو علي الفارسي(

                                                            

  .1/315ينظر اخلصائص  - 1
  .1/316م ن   - 2
  .18صينظر شرح امللوكي  - 3
يف. أبو الفتوح عثمان ابن حين. تح: حممد عبد القادر عطا. دار الكتب املنصف شرح التصر  - 4

  .31ص 1999 1ط العلمية لبنان
  .37صم.ن  - 5
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، وهو "1"»تغيري يلحـق أواخر الكلم، واآلخر تغيري يلحق ذوات الكلم وأنفسها 
  الصرف.

وبغّض النظر عن حمتويات كل قسم، اعترب ابن جّين صعوبة هذا العلم هي 
قواعد الصرف «... ر بعض احملدثني لفظ الصعوبة بكون سبب تأخريه، وفسّ 

حمدودة، مقصـودة، ثابتـة مستقـرة، تقتصر على بنية الكلمـة، فهي أقرب إىل الضبط 
، إضافـة إىل صعوبـة اكتشاف اخلطـأ يف بنية الكلمـة إال بعد الرجوع إىل "2"»

  املعاجم العربية، ويف هذا من اجلهد ما ال خيفى.
قواعد واستقرارها هو سبب اعتماد هذا العلم على القياس،  إن انضباط ال

كما أن صعوبة اكتشاف اخلطأ إّال بالعودة إىل املعاجم يفّسر ضرورة اإلملام باجلزء 
املسموع من اللغة، وهذا ال يبتعد كثريا عن رأي ابن جّين يف اعتماد علم الصرف 

ها ما ال يؤخذ إالّ قد يؤخذ جزء من اللغة كبري بالقياس،... ومن« عليهما، 
  ألن السماع أقوى األدلة."،3"»بالسماع، وال يلتفت فيه إىل القياس 

وجتب اإلشارة إىل أن ابن جّين ملا ذكر صعوبة علم الصرف، مل يرتك هذا 
وبالرغم من عدم تربير « احلكم دون تعليل كما ذهبت إىل القول نادية النجار: 

 ذلك، وعّلله بانشغال أهل هذه اللغة ، بل بّني "4"»هذه الصعوبة من ابن جّين 
م أمة رواية، وهو تعليل مستمَّد من فهم طبيعة اجملتمع "5"بالسماع عن القياس ، أل

  اجملتمع املدروس، و عقليته .

                                                            

التكملة: أبو احلسن بن أمحد الفارسي. تح: حسن شاديل فرهود. ديوان املطبوعات اجلامعية  - 1
  .03ص 1984د ط  اجلزائر

  .101ص نادية رمضان النجار. دار الوفاء. مصراللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني. : - 2
  .32-31املنصف ص- 3
  .100صاللغة وأنظمتها  - 4
  .32صينظر املصنف  - 5
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  نماذج من التعليل: - ب
سأركز فيه على خاصيتني اثنتني، مها التعليل باألصوات، وسرب اآلراء 

  ن وطبيعة وجود هذه املدرسة.ومناقشتها، ومها خاصيتان بارزتان متناسبتا
  التعليل باألصوات:-1

من خصـائص التعليل عند أعالم هذه املدرسـة العنايـة باألصـوات يف دراسة 
الصيغ اإلفرادية، واخلفة والتجانس مظهر من مظاهر ذلك، فاعتبار مكونات 

 خّفتها وقّلة الكلفة عند النطق« (هويت السمانا) حروف زيادة دون غريها، علته 
  ، مما جيّنب الصيغ األصول آفة الثقل."1"»ا 

وملا كانت حروف املد والّلني هي أصل الزيادة، وّظف هؤالء الدارسون 
القياس يف تعليل زيادة غري هذه احلـروف، على أن تكـون العلـة اجلامعـة بينها وبني 

ما من  أصوات املد واللني، املخرج أو إحدى الصفات؛ فهمس التاء والّسني قّر
صفة لني حروف املد واللني، وقرب اهلاء من األلف، وقرب امليم من الواو خمرجاً، 

ا من حروف املد واللني ما، كما أن غنة النون تشفع لقر   ."2"بّرر زياد
لقد شّكلت العلل الصوتيـة أسـاس التعليل لتنويعات الصيغ احلديثة يف 

ـون مضارعهـا بضم العني أو كسرها املاضي واملضارع، فصيغة فـََعل (بفتح العني) يك
(خرج خيرُج، ضرب يضِرب)، ما مل تكن عيُنه أو الُمه حرف حلق، فيمتنع آنئذ 

  التنويـع، ويأيت املضارع مفتوح العني كماضيه، قال االسرتابادي: 

                                                            

  .101شرح امللوكي ص - 1
  .104-102صينظر شرح امللوكي  - 2
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ووجدوا يف حرف احللق معًىن مقتضيا لفتح عني مضارع املاضي املفتوح عيُنه... « 
  ، لكن ما حقيقة هذا املعىن؟"1"»ا علة له وغلب على ظنهم أ

مث إن حروف احللق « إنه عالقة الصامت بالصائت، يقول االسرتابادي: 
ا، فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت الماً، الفتحة،  سافلة يف احللق يتعّسر النطق 

أي  "،2"»اليت هي جـزء األلـف، اليت هي أخف احلـروف، فتعدل خفتها ثقلها 
  خفة الفتحة ثقل حروف احللق ،ولعلة املناسبة مقام يف الفصل التايل.تناسب 

إن تعليل مثل هذه الفروع املورفولوجية بالعودة على قواعد األصوات، 
ال يوجد هلذه الظاهرة حّل إّال بتوظيف القوانني « تدعمه الدراسات احلديثة؛ إذ 

 "،3"»اإلشكاالت...الصوتية،فهي وحدها كفيلة بتحليل هذه التشكيالت، وإزالة 
وهذا أمر حتمي، فالدرس اللغوي العريب انطلق من الرتكيب إىل مكوناته اإلفرادية، 
ا متأخرة  ومن هذا إىل املكونات الصغرى وهي األصوات، اليت كانت العناية 

ا.   مقارنة بسابقا
مل يقف التعليل باألصوات عند قيمة الصامت والصائت يف تنويع الصيغ 

ًدا بنسب ورود الصيغ على أصل القواعد، فكلما كان   احلدثية، بل كان أيضا ُحمدَّ
الصوت أدخل يف احللق، كلما كثُر خروجه عن أصل القسمة، وهلذا يكثر متاثل 
املضارع واملاضي املفتوح العني، الذي عينه أو المه مهزة أو هاء، بينما يقّل ذلك  

صل يف العني واحلاء والغني واأل« كلما استعملنا أصوات احللق القريبة من الفم 

                                                            

  .1/58شرح الشافية  - 1
  .40وشرح امللوكي  7/449. وانظر شرح املفصل 1/58شرح الشافية  - 2
املورفولوجية والرتكيبية يف ضوء الدراسات الصوتية: بسناسي سعاد. رسالة دكتوراه يف التحوالت  -  3

  .64ص 2006-2005 اللغة (خمطوط) جامعة وهران السانية
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ا أشّد ارتفـاعاً إىل الفم  ا إىل الكسرة أو  "،1"»واخلاء أحسن من الفتح، ألّ ممـا يقر
  الضمة، فتتقبل التنويع مثل رجع يرِجع، ونطح ينِطح، وفرغ يفرُغ.

م مل « إن األمنوذج املقدم للدراسة، ينفي عن القدامى، ما نسب إليهم  بأ
بني مستويات الدرس اللغوي... على وجه ينبئ بتكامل هذه حياولوا الربط 

ا، فقد غاب عنهم الربط الوثيق بني علم األصوات من جهة،  املستويات ووحد
، وبدحض هذا الرأي، ميكن القول إن دراسة "2"»وعلم الصرف من جهة أخرى 

  القدامى، والبغداديني خباصة، كانت حتتاج إىل من يكمل البناء.
للغوي بدأ باملالحظة والتصنيف، وضبط القواعـد اجلزئية، مث منا إن الدرس ا

وتطور فاكتمل بالتنظري والتعليل يف عهد ابن جّين ومن عاصره، مث توقف لُيكتفى 
باجلمع أو املراجعات، وهذا يؤكد أصالة هذا الدرس، لكّن وقوفه ذاك، أبقى وأطال 

  ما استبهم على القدامى حىت جاء العصر احلديث.
أيي، إن ما ذكره ابن يعيش يف مدى تأثري مواقع نطق أصوات احللق يف وبر 

تنويع صيغ املضارع أو متاثلها، كما بّينت آنفا، شّكل مرحلة متهيدية الجتهادات 
مكي درار، الذي أكمل التعليل بالغوص يف أسرار تفاعل الصوامت والصوائت، 

  فميز بني غاية اخلفة ومبدأ االنسجام.
ه، أن متاثل املضارع واملاضي املفتوح العني، عّلته حتقيق وخالصة تعليالت

اخلفة، أما إذا وقع التنويع، فأصوات وسط احللق (ع ح) تنسجم والكسرة، 
  الشرتاكهما يف صفة الرتقيق، وهلذا ينعدم احتمال الرفع، يف مثل (رجع يرِجع). 

                                                            

  .41-40وشرح امللوكي  7/449شرح املفصل  - 1
-150صنقال عن التفكري اللغوي بني القدمي واحلديث لكمال بشر  .100صاللغة وأنظمتها  - 2

151.  
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ة االستعالء، أما أصوات أدىن احللق، فتتناسق وحركة الضمة، الشرتاكهم يف خاصي
  ."1" وينعدم احتمال الكسر، يف مثل (نفخ ينُفخ، بزغ يبزُغ)

ومن إشكاالت الصيغ املورفولوجية اليت وّظف فيها البغداديون قوانني 
) حني رفض صيغة (ارفنععا) 175األصوات حلّلها، تعليل ابن جّين ملوقف اخلليل(

نه بناه ممّا المه حرف إمنا أنكر ذلك، أل« احملمولة على (اقعنسسا)، إذ قال: 
حلقّي، والعرب مل تنب هذا املثـال مما المه أحد حروف احللق، إمنا هو مما المه 

إدراكا منه ملبدأ  "،2"حرف فمـوّي، حنو اقعنسس واسحنكك، واكلندد، واعفنجج
  االقتصاد يف اجلهد.

  سبر اآلراء ومناقشتها:-2
درسة انتقاء، حيث هو ثاين مسة يف منهج التعليل، ألن مدرسة بغداد م

وحبكم تأخرها، توافرت لدى أعالمها ثروة من اآلراء واالجتهادات املختلفة، 
مّكنتهم من التنظري ملناهج البحث وتدقيقها، بظهور علم أصول النحو عند ابن 

)، وهذا ابن يعيش يتحـدث عن منهج 577جّين، وانضباطه عند ابن األنباري (
أتى فيه [ضابط « األلـف واليـاء والـواو بأنـه  ابن جّين يف حتديـد مواضع زيادة

، ولقد أشرت "3"»الزيادة] على طائفة كثرية من اللغة، يف أقرب مدة، وأوجز عبارة 
  من قبل إىل قيمة االقصاد يف قواعد التفسري.

لعل من أهم ضوابط دراسة الصيغ الصرفية عنصر املعىن، الذي ألجله 
إذا كان الزائد ذا « فظ بالزائد، يقول ابن جّين: ُيستغىن عن احلروف األصول، وُحيت

ففي صيغ (قاٍض)،  "؛4"»معًىن، فال نظر يف استبقائه، وحذف األصل ملكانه 
                                                            

  .72هندسة املستويات الصوتية ص 124ينظر اجململ يف املباحث الصوتية ص - 1
  .1/307ينظر اخلصائص  - 2
  .122شرح امللوكي ص - 3
  .2/327اخلصائص  - 4
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و(معٍط) حذفت الم االسم (اليـاء) ألجل التنوين، عالمة الصرف، ويف الفعل 
املثال مثل (وعد، وزن)، حتذف الفاء يف املضارع ألجل حرف املضارعة الزائد، 

  لفرق بني زمن املاضي واملضارع.ل
ها، رّجح ابن جّين بقاء  وملا كانت األلف زائدة للتثنية يف (ذان) وما شا

.وللضابط ذاته، "1"هذه األلف وحذف األلف األوىل، اليت قال الكوفيون ببقائها
) ببقـاء الواو املزيدة يف اسم املفعول، املشتق من 215رّجح قول األخفش (

، كما يف (مقول)، و(مبيع) و(مصوغ)، "2"عيـن الفعل املعتلـةاألجـوف، وذهاب 
أن احلرف احملذوف هو واو مفعول الزائدة « و(خميط)، بينما يرى اخلليل وسيبويه 

جتنبا لإلخالل باملعىن اللفظي، وهو املقياس الذي أخذ به العكربي يف  "؛3"»
  ."4"ترجيحه بني الرأيني

، نّظر ملثل هذا التوجه فمّيز بني أنواع وملّا كان ابن جّين شخصية تعليلية
، وجعل الداللة الصناعيـة يف القوة بعد "5"الدالالت، اللفظية، والصناعية، واملعنوية

الداللة اللفظية، مؤّخرا بذلك الداللة املعنويـة لتعّلقهـا بلوازم الصيغة، بينما الداللة 
لفظه على حدث القيـام،  الصناعية متضمنة يف الصيغـة، فاسم الفـاعل (قائم) يدل

وصيغته تدل على أنـه صاحب الفعل، والفعل (قّطع) لفظـه يدل على حدث 
  التقطيع، وصيغته حتمل زمن املاضي وداللة التكثري.

                                                            

 1991 2علل التثنية: أبو الفتح عثمان ابن جين. تح: صبيح التميمي. دار اهلدى اجلزائر ط - 1
  .73ص
  .2/327اخلصائص  - 2
يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني: أبو الفتح عثمان ابن جين. تح: مازن املبارك. املقتضب  - 3

  352-351. وشرح امللوكي 18ص 1988 1دار ابن كثري سوريا ط
  .2/360اللباب  - 4
  .18واالقرتاح ص ،70-69ص 3ينظر اخلصائص ج - 5
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ذا الرأي ميكن فهم عّلة توّجه ابن جّين، ومن تابعه لألخذ بداللة املبين،  و
عية جديدة، إضافة إىل فهي تضيف لداللة اللفظ أو املعىن الوضعي، داللة نو 

حتديدها لصنف الكلمة؛ اسم فاعل، واسم مفعول، فعل جمرد أو مزيد، وللخاصية 
األخرية اشُرتط ثبات أماكن الزيادة، وبقاء الزائد وزوال األصل، إن صُعب اجلمع 
بينهما، فاأللف الزائدة يف اسم الفاعل ثابتة بعد فاء الفعل، وكسرة ثالثه كذلك، 

ا.لتمّكن من حتدي   د الصيغ أو توليدها،والتنبؤ 
وقد يكون مجع اآلراء دون ترجيح، ويقتصر التعليل فيه على حتديـد سبب 

إذ ينقل آراء العلماء  "؛1"اخلالف، كمـا يتجلى يف دراسة ابن جين لصيغة (أبابيل)
 ، ويعيد رأي"3" :(إبّالة)، وقوهلم بـ(إبّيل، وأبـّْول)"2"دون مفاضلة بينها، فيذكر قوهلم

  ."4") بأن صيغة أبابيل مجع ال واحد له215) واألخفش (207الفرّاء (
اخلالف بني العلماء يف آحاد « أّما سبب التعدد، فقد رأى ابن جين أن 

اجلموع سائر عنهم مّطرد يف مذاهبهم... وعّلة وقوعه بينهم، أن مثال مجع 
بينما مجع  ،"5"»الّتكسري تفقد فيه صيغة الواحد، فيحتمل األمرين والثالثة 

ذا يصبح التعليل غري مقتصر على دراسة  التصحيح يسلم مفرده من التغيري. و
  الصيغ، بل عليها، وعلى كيفية الوصول إليها. 

  

                                                            

  .611ص 2ينظر سر الصناعة ج - 1
  .181ص 3 القرآن: الفرّاء جمعاين–رأي أيب جعفر الرؤاسي  - 2
  .296ص 1معاين القرآن: األخفش ج - 3
  296ص 1. ينظر معاين القرآن: األخفش ج181ص 3ينظر معاين القرآن: الفرّاء ج - 4
  . 611ص 2سر الصناعة ج - 5
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III:المبحث الثالث: المستوى التركيبي_  
هو املستوى الثاين الذي ُعين فيه النحاة بشرط اإلفادة، اليت تتحقق بضّم  

الضّم أو الرتكيب تتفاعل فيها عوامل كثرية، ترتاوح ما كلمتني أو أكثر، وعملية 
ا، وبني مقتضيات الّتعليق،  بني الداللة العامة للجملة، واملعاين اخلاصة ملكونا

، وأمجله "1"وضرورات الّرتابط، والّتوافق، والّتماسك بني الصيغ، كما بّينه متام حسان
  من قبُل عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية النظم.

  مع التنظير:-1
) عن أنواع العلل، وجعل أنواعها ثالثة؛ تعليمية، 337حتّدث الزّجاجي (
فمن النوع األول قولنا: إن زيًدا قائٌم، إن قيل: ِمبَ « وقياسية، وجدلية نظرية، 

ا تنصب االسم وترفع اخلرب، ألنّا كذلك ُعّلمناه،  نصبُتم زيداً؟ قلنا: بإّن، أل
  اد من النص ما يلي:، ومما يستف"2"»ونعّلُمه 

تعترب القاعدة النحوية األداة األساس يف عملية التعليل، الرتباطها ◌ُ - ۱
، واعتربها "3"بالنص، أو مدونة الدراسة، وهلذا مسّاها ابن مضاء بالعلل األوىل

، فهي نتيجة "4"»القانون املفّسر لظاهرة نطقية مّطردة عند العرب « احملدثون 
  الوصف واالستقراء.

إن عبارة ''هكذا ُعّلمناه وهكذا نعّلمه'' حتدد غايـة هذا النـوع من - ۲
العلل، وهو التعليم، فهو منطلق الدراسة النحوية عند العرب وهدفها، فالنحو 

أن يتكلم غري العريب الفصيح، كما يتكلم « باعتباره علم مقاييس الغربية مرامه 

                                                            

  . 178و  36ص 2001ينظر اللغة العربية معناها ومبناها: متام حسان. دار الثقافة د.م  - 1
  . 64 علل النحو صاإليضاح يف - 2
  . 131ينظر الرد على النحاة ص - 3
  . 347-366األسس املنهجية  - 4
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د مسـاع الشيء واّطراده يف ، ألنّـه نظـر عقلـي ُوِضع بع"1"»العريب الفصيح 
ذا بعده التعليمي   ."2"االستعمال، فاكتسب 

ا ليس بدعا - ۳ متثل فكرة العمل أساس تعليل ظواهر الرتكيب، والقول 
اصطنعه أعالم هذه املدرسة، بل اقتداء ملن سلف من حناة العربية. وهذا ال يعين 

هج النظري العام يف التعامل مع انتفاء وجود معامل التمّيز، بل يعين االقتـداء بـاملن
  املنقول، أما التفّرد يف القول والتجديد يف الرأي فكثري، سنقف على مناذج منه.

  نماذج من التفرد بالرأي:
  مع ابن جّني:-أ  

فأّما « اشتهر ابن جّين برؤيته يف كـون املتكلـم هو العامل احلقيقي يف اللغة 
الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم، إّمنا هو يف احلقيقة وحمصول احلديث، فالعمل من 

، وهو الرأي الذي اعتمده ابن مضاء القرطيب "3"»للمتكلم نفسه، ال لشيء غريه 
م "4"يف رفضه فكرة العامل ، وهذا بدوره كان سنـد كثيـر من احملدثني يف دعو

  ."5"للتخلي عن فكرة العمل النحوي

                                                            

املسائل املشكلة: أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي. تح: حيي مراد. دار الكتب  - 1
  . 45ص1. واخلصائص 113ص 2003 1العلمية لبنان ط

  . 51. ونظرية التعليل ص347األسس املنهجية ص. و 38حتليل ونقد ص–ينظر القاعدة النحوية  - 2
  . 111ص1ينظر اخلصائص ج  - 3
  . 77ينظر الرد على النحاة ص - 4
  .   116ص ينظر الباب األول الفصل الثالث- 5
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قـول باالعتزال، وتابعه يف ذلك  أّصل ابن مضـاء لرأي ابن جّين؛ فأرجعـه لل
، ورغم ثبوت اعتزال ابن جّين، إال أن رأيه حيتمل بُعًدا أوسع "1"كثري من الدارسني

من املذهبية، خاصة إذا رُبط هذا القول مبكونات املنظومة املعرفية اليت شّكلت 
  مالمح املنهج الذي سار عليه هذا الرجل يف التعامل مع ظواهر اللغة.

التوجه أكثر حني نعلم أن ابن جّين مل يكن القائل األول  ويتأكد هذا
بكون املتكلم العامل احلقيقي يف اللغة، بل ُسبق بأيب القاسم الّزجاجي، الذي عاجل 

وقد علمُتم [أصحاب « هذه الفكرة؛ إذ و بعد افرتاضه لوجود سائل معرتض 
ا كالم ونطق، والكالم ي ا كلها أفعال املتكلم أل فعله املتكلم ويوجده سيبويه] أ

بعد أن مل يكن... ،[يقول الزجاجي جميبا]: إن هذه األشياء، وإن كانت كما 
ا... ، فهي (أقسام الكالم) متنوعة "2" »ذكرُمت أفعاال للمتكلمني الناطقني 

  اإلعراب يف الكالم.
ما يعنينا من النص، ليس أقسام الكلم، بل وجود القول باملتكلم عامال يف 

مل نعلم أحدًا نسب الزجاجي للمعتزلة، وهذا دليل على أن فكرة املتكلم، اللغة، و 
ا املدافعون عن النحو، فهذا الزجاجي يبّني قيمة التقسيم  هي فكرة انشغل 

  النحوي ألقسام الكلم، وابن جّين يبّني طبيعة العمل النحوي.
، بل ومنه يتأكد أن القول باملتكلم عامًال، ليس من بواعث االعتزال فقط

إّمنا قال « أعمق من ذلك، ال سيما وابن جّين يقّر بالعوامل اللفظية واملعنوية 
النحويون، عامل لفظي، وعامل معنـوي، لريوك أن بعض العمل يأيت مسببـا عن 

  لفظ يصحبه... وبعضه يأيت عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به... وإمنا قالوا 

                                                            

. وأصول 197ص 2006 1ينظر ابن جين النحوي: فاضل صاحل السامرائي. دار عمار األردن ط - 1
  .214النحو العريب ص 

  . 43يف علل النحو صاإليضاح  - 2



  

�الظاهـرة اللغويـة                         األولالفصـل                            الثانـيالبـاب 

 

171

لم مبضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال لفظي ومعنوي، ملا ظهرت آثـار فعل املتك
، فاالبتداء معًىن رفع به املبتدأ، وحـروف اجلر والنواسخ ألفاظ "1"»املعىن على اللفظ 
  تؤثر يف ما ضاّمها.

إن إقرار ابن جّين باملتكّلم عامال، ال يعين إنكاره لفكرة العامل النحوي 
ا معنويةأن العوامل اللفظية راجعة يف احلق« إذاً، بل كان يقصد  ، "2"»يقة إىل أ

ذا يصبح العمل ملنتج األصوات،  ا أصوات، والصوت ال ينسب إليه فعل، و ألّ
، اليت هي ملك حلاملها (املتكلم). ولعل هذا ما "3"مادامت األلفاظ خادمة للمعاين

جعله يُعيد النظر يف كثري مما ُحكم عليه بالشذوذ، انطالقا من أغراض املتكلم، 
  ه، كما سنرى يف فصل الحق.وظروف كالم

ويتأكد هذا التوجه الفكري يف العصر احلديث، بالدعوة للعناية باملتكلم 
إن العنصر اإلنساين هو مركز الدرس النحوي، فإذا كان املتكلم « يف دراسة اللغة 

فاعال للكالم ومنتجا له، فمن الضروري أن يُدرس الكالم من خالل عالقة 
ألن قواعد الرتكيب وقوانينه تعود يف جمملها  "،4"» تكلمني...التالسن القائمة بني امل
  إىل إرادة مستعمليها.

مث إن القول باملتكلم العامل الفعلي يف اللغة، غري جمانب للصواب، 
فالعوامل النحوية آليات تأويل ودرس أبدعها النحاة، وليست من الواقع اللغوي يف 

ـاد املوسى ا أشار ابن جّين، من قبُل، حني بّني ، وألجل هذ"5"شيء كمـا يقول 

                                                            

  .1/111اخلصائص  - 1
  .110ص1م.ن  - 2
  .190ص 1ينظر اخلصائص  - 3
  .167ص 2003 1دار احلوار سوريا ط–هيثم سرحان –اسرتاتيجية التأويل الداليل عند املعتزلة  - 4
  .71. نقال عن ظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدمية ص 176اسرتاتيجية التأويل ص - 5
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يف االستعمال، فاملبتدأ  "1"اختـالف العلماء يف االعتالل لـما اتفقت عليه العـرب
مرفوع، لكن علماء البلدين اختلفوا يف رافعه، وكّل متسك بعّلته، وغري هذا املثال  

  كثري.
حممد   مل تكن إشارة ابن جّين للمتكلم من قبيل التنظري ال غري، كما قال

، بل طّبقه "2"»رأي ابن جّين اجتهاد عـارض، مل يضعه يف موضع التطبيق « عيد: 
حني كان يعلل ما يقع يف الرتكيب من إشكاالت توحي خبروجه عن السنن 

) Intuitionاملعهودة، وهذا ما جعل فكرة املتكلم تشرتك ومفهوم احلدس اللغوي (
  عند التوليديني يف كثري من السمات.

ابن جّين إىل أغراض املتكلم، بّني اطراد كثري من مظاهر الشذوذ   وبعودة
ميّكن من جتاوز «...كما سنرى الحقا، والرجوع إىل املتكلم/املستمع املثايل 

حمدودية املتون املعتمدة يف التحليل اللساين البنيوي، كما يساعد على كشف 
تج الرتكيب، وصاحب ألنه وببساطة، هو من "،3"» الغموض الوارد يف الرتاكيب...

  القدرة على إجنازه.
  مع خصائص التعليل:-2

سلف وأن ذكرت أن القاعدة هي أساس تعليل الظواهر وأن العامل 
يشكل عند البغداديني أهم وسيلة يف الدرس، وال أرى حاجة لتعداد أمثلة ذلك، 

  فهي كثرية، لكّين سأقف على بعض مواطن التمّيز.
ة النحوية إىل عامل لفظي، وآخر معنوي، ينقسم العامل يف عرف الدراس

وهو احلق مصّدقا ملا « لكن ابن جين جيمع بينهما، كما يف حتليله لقول اهللا تعاىل: 

                                                            

  .1/103و 1/156ظر اخلصائص ين - 1
  . 214أصول النحو العريب ص - 2
  . 298اللسانيات التوليدية ص - 3
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احلال ههنا من احلّق، والعامل فيه (هو) وحده، أو « ، حيث قال بأن "1"»معهم 
ل احلال يف ، بينما يراه غريه، كالعكربي مثال، أن عام"2"»(هو) واالبتداء الرافع له 

  ."3"هذه اآلية هو معىن الفعل، والتقدير وهو الثابت مصّدقا
أن « ويف حديثه عن عامل رفع اخلرب، أجاز تقدمي اخلرب على املبتدأ بعلة 

ذا متّكن من "4"»رافعه ليس املبتدأ وحده، إّمنا الرافع له املبتدأ، واالبتداء مجيعا  .و
صول الفكرية العامة اليت بين عليها النحـو؛ أمرين، األول منهما عدم اخلروج عن األ

واليت تقضي بعدم جواز تقديـم املرفوع على رافعـه، والفاعل أصل يف اإلسنـاد، 
) بأن املبتدأ وحده 215واملبتدأ حممـول عليه، وهلذا رّد قول أيب احلسن األخفش (

  ."5"هو رافع اخلرب
ع له، إعـادة النظر يف وثاين األمرين، وهو يف احلقيقـة تطبيق لألول وتاب

  :"6"شواهد ُحكم عليها بالشذوذ كقول الشاعر
  عليك ورمحُة اهللا السالم.    أال يا خنلة من ذات ِعْرق 

حيث ُعطف املعطوف املقدم (رمحُة)، على متبوعه املعطوف عليه 
، واملعطوف ال يتقدم على املعطوف عليه، "7"(السالم)، للضرورة كما يقول النحاة

                                                            

  . 91سورة البقرة اآلية  - 1
  . 15ص2اخلصائص  - 2
. والتبيان يف إعراب القرآن. أبو البقاء العكربي تح: سعد كرمي الفقي. دار 288ص1اللباب ج - 3

  .  76ص 1ج 2001 1اليقني د.م ط
  . 2/262ائص اخلص - 4
معاين القرآن:أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط،تح هدى حممود قراعة،مكتبة - 5

  . 09ص  1ج  1990. 1اخلاجني،مصر ط
  . 293ص1990_2مصر_ط -األحوص األنصاري _مجعه عادل سليمان _مكتبة اخلاجني شعر-  6 

صاري. تح: حممد حمي الدين عبد مغين اللبيب عن كتب األعاريب: مجال الدين بن هشام األن -  7
  . 412ص 2ج 1996احلميد. املكتبة العصرية. لبنان د.ط 
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جّين يرى اّطراد البيت، إذ ال تقدمي فيه وال تأخري، من قبل العطف،  بينما، ابن
  وذلك بالتعليل التايل:

  السالم مبتدأ تقدم عليه اخلرب (عليك).-أ
اخلرب (عليك): تقدم على املبتدأ ال على االبتداء، ألن كليهما يعمل               -ب

  فيه.            
  يعود على املبتدأ املؤخر:(السالم). حيتمل اخلرب (شبه اجلملة) ضمرياً -ج
  (ورمحة اهللا): معطوف على ضمري املبتدأ.-د

  ."1"»ال تقدمي وال تأخري من ِقبل العطف « النتيجة: 
يف املثالني املذكورين اّتضح أن ابن جّين جيمع بني نوعي العامل اللفظي، 

من العوامل  واملعنوي، وهذا ما حذا بفاضل السامرائي اعتبار ذلك نوعًا جديداً 
  ، ميكن جعلها وسطاً بني النوعني املشهورين."2"مساه العوامل اللفظية املعنوية

  ابن األنباري:-ب   
وغري بعيد عن هذا النوع من العوامل، يُبدع ابن األنباري يف القول 

والتحقيق فيه عندي أن يقال: إن « بالعوامل الوسيطة، ففي رافع اخلرب يقول 
يف اخلرب بواسطة املبتدأ، ألنه ال ينفّك عنه، ورتبته أّال يقع إال  االبتداء هو العامل

ذا أصلح هو اآلخر ثلمة يف قواعد التوجيه العامة، إذ القول بعمل "3"»بعده  ، و
  املبتدأ خيالف قاعدة أن األمساء ال تعمل.

ومن مناذج التعليل بالعوامل الوسيطة، رأيه يف عامل جزم فعل جواب 
ون يقولون جبزمه على اجلوار، والبصريون تراوحت آراؤهـم بني الشرط، فالكوفي

                                                            

  . 2/263ينظر اخلصائص  - 1
  . 197-176ينظر ابن جّين النحوي: فاضل صاحل السامرائي ص - 2
  .77. وأسرار العربية 1/39االتصاف  - 3
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والتحقيق فيه « ، بينمـا األنبـاري يتوسط املذهبيـن فيقـول: "1"حـرف الشرط أو فعله
عندي أن يقال: إن ''إْن'' هو العامل يف جواب الشرط بواسطة فعل الشرط، ألنـه 

  ."2"»به  ال ينفّك عنه، فحرف الشرط يعمل يف جـواب الشرط ال
إن قول ابن األنباري بالعوامل الوسيطة سببه يف رأيي؛ أنه أخذ بقواعد 
التوجيه العامة اليت ُبين عليها الفكر النحوي، فاألدوات أضعف أقسام الكلم، 
ذا يرد قول من ذهب إىل أّن  واجلوازم منها ال تقدر على جزم فعلني اثنني، و

ذا حرف الشرط هو اجلازم، أما األفعال فعم لها يف األمساء ال يف األفعال مثلها، و
  مل يبق إال القول بالوساطة.

ومما ذكر على سبيل التمثيل، ميكن القول أن اجتهادات ابن جّين، وابن 
األنباري، وقوهلم مبثل هذا النوع من العوامل، قد مّكنهم من التخّلص مما حيتمل 

رية للّدراسة، أو ما يسّمى فيه وقوع التناقض بني ظواهر األبواب، واألسس النظ
  بقواعد التوجيه اليت سيكون هلا كالم يف الفصل التايل. 

  قيمة التعليل بالعامل:      
إن القول بالعامل وسيلة درس وتعليل، أثبت صالحيته العلمية؛ إذ صّنف 
ظواهر الّلغة وقواعدها يف جمموعات، ُبين كلٌّ منها على مبدأ األصل والفرع، 

ال، واإلعراب لألمساء (معموالت)، ممّا جعل عبد الرمحن احلاج صاحل فالعمل لألفع
  ."3"يؤكد اخلاصية العلمية املنطقية للنحو العريب

                                                            

  . 2/493االنصاف  - 1
  . 77. وأسرار العربية 2/497االنصاف  - 2
  . 335- 334ينظر حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ص - 3
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وبفضل النظام الداخلي هلذا الدرس، ومناسبة فكرة العامل كوسيلة دراسة 
لطبيعة اللغة، ثبتت هذه الفكرة يف وجه االنتقادات، فمشروع متام حسان مثال، 

مل يُزِل مكانته، بل قواها بعد أن  "،1"»بقرائن التعليق وتضافر القرائن « ل والقائـ
أن يكون يف جممله... تفصيال...ملا « بّينت الدراسات أن ذاك املشروع ال يعدو 

  ."2"»أمجله الفكر النحوي القدمي يف نظرية العوامل و املعموالت 
ا، إىل قرائن يقتضي حتليل عناصر الرتكيب، وتصنيفه نفتضافر القرائ

، ألنّـها معنويـة ، وظنيـة غري "3"»أصعب القرائـن« لفظية، كقرينة التعليق وهي 
يقينية، حتتاج إىل فضل تأمل. وهي الغاية الكربى للتحليل اإلعرايب، ولصعوبتها 

  تلك، َصُعب اإلعراب كما يؤكد صاحب املشروع.
يظهر تفاعل تلك وحالًّ هلذا اإلشكال، تظهر فكرة العامل كإجراء دراسي 

القرائن فيما بينها يف عملية التعليق، وُجيّنب الدراسة سكونية التحليل البنيوي الذي 
يتسم جبعل وحـدات الرتكيـب يف جمموعـات ال عالقـة بينها، مما يصّعب حتديد 

  املغزى من وظيفة التعليق.
ت، وأمام فكرة الصعوبة تلك، تدرك قيمـة تصنيف ابن جين ألنـواع الدالال

ويف الصنف األخيـر، أشار إىل خاصية االقتضاء  "4"اللفظيـة، والصناعيـة، واملـعنويـة،
مل  حيث أن"؛ 5"»داللة معناه [الفعل] على فاعله « االقتضاء  قرينة الصيغة ال 

ا الرتكيب  البد « خاصيـة التعليق، وما تتطلبه من السمات التمييزية اليت يستقيم 
صلح أن يكون فاعله كل مذكـر يصّح منه الفعل له من فاعل... أال ترى أنّه ي
                                                            

  . 240-182ينظر اللغة العربية مبناها ومعناها ص - 1
  . 194ص  2ضوابط الفكر النحوي ج - 2
  .182 ينظر اللغة العربية مبناها ومعناها - 3
  . 69ص  -3ينظر اخلصائص ج - 4
  م ن  ص ن. - 5
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وعلى هذا ميكن إعـادة حتليل مثال متام بـالنظر إىل الداللة الصناعية و الداللة "، 1"»
  املعنوية.

  فضرب من ضرب زيد عمرا .حيّلل كالتايل: 
  صيغته (+ فعل +تقدم ).  ضرب

  معناه (+ فاعل+ متأخر+مذكر)
من الدالالت،ينم عن مدى إدراك و فهم  إن إشارة ابن جين هلذا النوع

ذا يلتقي مبا يقول به  طبيعة العالقات بني مكونات املتوالية اللغوية، وهو 
التوليديون يف حتديدهم لوظيفة املعجم؛ فإىل جانب املعلومات الصوتية،يوفر هذا 

 يف تناسق تام مع ما يقدمه املكون الرتكييب ، من« املكون  املعلومات الداللية 
  فداللة "، 2"»وظائف وعالئق حنوية مناسبة

(ضرب) على:/+حدث+زمن+حركة/ تصنفه يف األفعال،ومنه، فهو حيتاج 
إىل:/+فاعل منفذ/، ومسة:/+متعدي/، تفرض وجود /+هدف/،وهو املفعول به. 
ذا، جيمع بني مكونات الرتكيب، املبين واملعىن، وتفهم عالقات بنيات اجلمل  و

علها ثابت كثبوت تفاعل أبناء اجملتمع الذي يستعملها يف عملية فيما بينها، إذ تفا
  التواصل.

  علل السياق الخارجي:    
  االعتقادات الدينية:-1    

شّكلت االعتقادات الدينية أّهم دوافع التأويل يف دراسة الظواهر اللغوية، 
باألمسية، فإثباتًا لفعلية صيغة التعجب (أفعَل) ورّدا لرأي الكوفيني الذين قالوا 

                                                            

  69ص-3ينظر اخلصائص ج - 1
  304نيات التوليدية اللسا - 2



  

�الظاهـرة اللغويـة                         األولالفصـل                            الثانـيالبـاب 

 

178

يف عبـارة "ما  "1"واستدّلوا بأن القول بفعلية (أفَعَل) يؤدي معىن "شيء أعظم اهللا"
  أعَظَم اهللا، واهللا عظيم ال جبعل جاعل.

إثباتا لفعلية صيغة التعجب، أّول ابن األنباري عبارة ما أعظم اهللا 
وصفه بالعظمة [محال على] كّربت كبرياً، وعّظمت عظيماً، أي وصفته «ب
« ، وجعـل ل(شيء) ثالثـة معان: "2"»الكربياء والعظمة، ال صّريته كبريا وعظيما ب

أحدها أن يعين بالشيء من يعظمه من عباده، والثاين: أن يعين بالشيء ما يدل 
على عظمة اهللا تعاىل وقدرته...، والثالث: أن يعين به نفسه، أي أنه عظيم لنفسه 

  ."3"»ال لشيء جعله عظيما 
تأثري تعاليم العقيدة يف دراسة الظواهر عند ابن جّين؛ إذ ينظر ويظهر مدى 
، ويقول "4"»ما يؤمنه علم العربية من االعتقادات الدينية « هلذا املوضوع يف باب 

وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطـا « يف مثل قوله تعاىل: 
  تعمل العقيدة، مث الرتكيب، يف توجيهه. بأن الفعل (أغفلنـا) حيتمل معنيني، "،5"»

دخلت بلدة « صادفته ووافقته، قياسا على قول الكسائي  املعىن األول:-
ا خرابا  ا عامرة، ودخلت بلدة فأخربتها، أي وجد ا، أي وجد ، "6"»فأعمر

ذا تنتفي نسبة فعل اإلغفال إىل اهللا  وعليه يكون معىن اآلية: صادفناه غافال، و
  وتعاىل.سبحانه 

                                                            

  . 1/119االنصاف  - 1
  . 1/119االنصاف  - 2
  1/119االنصاف - 3
  . 3/173اخلصائص  - 4
  . 28الكهف  - 5
  . 3/181اخلصائص  - 6
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أغفلنا مبعىن صددنا ومنعنا، وهو معىن ظاهر اللفظ، إّال أّن  املعىن الثاين:-
هذا االحتمال يزول ويسقط، ألن تعاليم العقيدة ال تسمح به، ولذا يُظهر ابن 
جين قيمة (الواو) يف اآلية الكرمية "واتّبع هواه"، بأن صار ما بعدها استئنافا، وليس 

(اإلغفال) مبعىن (املنع والصّد)، لكانت االستجابة ناجتا عما قبله، فلو كان
  ."1"ب(لفاء)، مثل جذبته فاجنذب، واستخربته فاستخرب، فاألول سبب الثاين

وال تطع من غفل  -واهللا أعلم«أما والقراءة ب(الواو) ثابتة، فإن معناها 
ذا كانت مبادئ العقيدة "2"»قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا  املرجع ، و 

  املعريف الذي حللت به معاين اآلية، وعللت به احتماالت الرتكيب.
  مبادئ المذهب:-2     

نقل ابن جّين قول املعتزلة "باملنزلة بني املنزلتني" وطّبقه يف درس اللغة، 
، وحلل به كثريا من ظواهر االطراد والشذوذ، فقد قال "3"فجعله بابًا يف اخلصائص
تكلم، ك(غالمي ،وصاحيب)، ال معرب وال مبين؛ فهو منزلة يف املضاف إىل ياء امل

  بني املنزلتني.
أمـا العكربي فقد رفض هذا التصنيف، وبالتايل يـرد وجه التعليل حيث 

وليس يف الكالم كلمة ال معربة وال مبنية عند احملققني، ألن حّد املعرب « قال: 
اصداً بذلك وسطية ابن جين ق "،4"»ضد حّد املبين، وليس بني الضّدين هنا واسطة 

  جين املذكورة آنفا. 
     
  

                                                            

  . 3/181ينظر اخلصائص  - 1
  .3/181اخلصائص  - 2
  . 2/241م ن   - 3
  . 1/67اللباب  - 4
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  عادات المجتمع:-3    
م للمعاين، فقول  لعادات اجملتمع نصيب يف تعليالت البغداديني وتوجيها

  ":1"الشاعر
  فـَْلَيْأِت بِنْسوتنا بوجه نـََهار    َمْن َكاَن َمْسُروراً ِمبْقَتِل مالٍك 

  ُقْمن قَبل تـَبَـلُّج األْسَحارِ قد       جيد النساَء حواسراً يـَْنُدبـَْنه 
اً    فاآلن حني بدأن للّنظّار    قد كّن خيبْأَن الُوُجوَه َتَسرتُّ

فالقول ال تدرك حقيقته إال بربطه بسياقه االجتماعي، فالذي ال يعلم 
أن النسـاء ال تكشف رؤوسها*[رؤوسهن] إال بعد أن أدركت « عادة العرب، يف 

ن ، ال يويل للقر "2"»بثأر قتالها  ينة اللغوية (حواسر) أدىن اهتمام، بل ويعتقد أ
  يبكني حزنا على مقتل مالك.

فالزجاجي وّجه املعىن وعّلله بإحدى عادات العرب، ولعل إمهال البعد 
ا اللسانيات التوليديـة، فلقد  االجتماعي للغة كان أحد االنتقادات اليت أوخذت 

ط بدراسة القدرة أو املعرفة الضمنية، انتقد وليام اليبوف اهتمام التوليديني املفر 
، فاللسانيات جيب أن تدرس بنيات اللغة يف خضم "3"وإمهاهلم اجلوانب االجتماعية

  السياق االجتماعي.

                                                            

  .234الربيع بن زياد العبسي ينظر جمالس العلماء ص - 1
   234هكذا وردت يف األصل.  ينظر جمالس العلماء ص *

  . 234م ن ص - 2
  . 48اللسانيات التوليدية ص - 3
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  مع المفاهيم:
قبل الشروع يف ذكر خصائص التعليل يف هذا القسم من الدراسة، ال بد 

عدة، كزمن االستعمال، وشروط من اإلشارة إىل بعض املفاهيم العامة املتعلقة بالقا
االستنباط، لصلة ذلك باجلانب التنظريي الذي خاض فيه أعالم هذه املدرسة كما 

  سيتضح يف مكانه.
  القاعدة لغة:

أصل مطرد منقاس ال خيلف، وهو يضاهي « لألصل الثالثي (ق ع د) 
الغالبة ، والداللة "1"»اجللوس، وإن كان يُتكلم يف مواضع ال يتكّلم فيها باجللوس 

رجٌل ضجعة قُعدة، كثري القعود « من مظاهر االستعمال هو الثبات، يُقال: 
  ."2"»واالضطجاع  وذو القعدة شهر كانت تقعد فيه عن األسفار 

قواعد « وقد يدل هذا األصل على ما يُعتمد عليه تكّون الشيء يقال: 
تشّكل  ،"3"»البيت، أساسه، وقواعد اهلودج خشبات أربع معرتضات يف أسفله 

أساس اهلودج وأصله، ومن هذه الدالالت،ستغرتف الداللة االصطالحية مفهومها 
  للفظ القاعدة.

  القاعدة اصطالحا:
إذا أخذت داللة الثبات واألساس يف االعتبار، ميكن القول إن قواعد 

ينحصر يف كل واحد منها أشياء كثيـرة مما  -أي جامعة–أقاويل كلية « العلوم 
حيث تقف على كل مكونات، أو على جّلها،  "،4"»ك الصناعة تشتمل عليه تل

                                                            

  مادة (ق ع د).  108ص 5معجم مقاييس اللغة ج - 1
  م.ن ص.ن.  - 2
  م.ن ص.ن.  - 3
  . 17إحصاء العلوم. الفارايب ص - 4
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ا معيارًا ثابتا به تُعلم تلك الصناعة، وحتفظ، ومقياسًا ينقد به ما يتصل  لتشكل 
  ا.

ومن هذا التعريف الذي يعّم كل الصناعات ميكن القول يف قواعد اللغة 
ـا  ّ ت النظام الرتكييب للغة املقوالت النظرية اجملّردة اليت تضبط وتعكس ثواب« بأ

وال ينبغي للفظ (الرتكيب) أن يستوقفنا، فصاحب التعريف كان يركز على  "،1"»
القواعد النحوية، فإن أردنا توسيع جمال استغراقه نقول: بأن القواعد مقوالت نظرية 

  جمردة ثابتة صيغت لضبط االستعمال، ودراسة .
جبمع اللغة وتصنيفها، وجتدر اإلشارة إىل أن عناية النحاة القدامى 

ا، حال برأينا، دون استخدام هذا املصطلح، فضال  واستنباط قوانينها، وترتيب أبوا
وحني تتبعنا املؤلفـات [النحوية] مل جند « عن تعريفه، يقول أحد الدارسيـن: 

استخداما هلا [مصطلح القاعدة] حىت القرن الثالث، وكأن املقوالت النظرية اليت يف 
م مل جامع لفروع الباب  "2"» تنضج بعد كي يعّرب عنها مبصطلح معني أذها

  الواحد.
إن عدم استعمـال لفظ (القاعدة) ال يعين جهل ماهيتهـا وأمهيتهـا يف 
م  الدرس، بل كانت حاضرة يف أذهان من انربى لدراسـة اللغـة، حّكموها يف حماورا

م لظواهر الكالم، وما اعرتاضات عبد اهللا ب ن أيب إسحاق احلضرمي ومدارسا
  :"3") إال دليل على ذلك، فحني قال هذا الشاعر114) على الفرزدق (117(

  من املال إالّ مسحتاً أو جمّلف.      وعّض زمان يا بن مروان مل يدع 
سأله احلضرمي عن علة رفع (جملف)، وهذا يعين البحث يف ضوابط االستعمال 

  بعد أن رأى خرقاً هلا يف الشاهد املذكور.
                                                            

  . 203و 50ص 2007 1ار الفكر سوريا طالقاعدة النحوية. حتليل ونقد. حممود حسن اجلاسم. د - 1
  . 26م ن ص - 2
   .386ديوان الفرزدق  شرح علي فاعور،دار الكتب  العلمية ،لبنان،دط ص - 3
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بقليل من النظر يف الرواية السابقة يستوقفنا مصطلح ( الرفع)، الذي            
، حىت ولو أننا ال ننفي معرفة "1"قالت بعض الدراسات أنه من صنع اخلليل

احلضرمي به، فمعرفة الفرزدق به معرفة علمية، فيهـا داللة على شيوع هذا العلم يف 
  ه، ومدى اهتمامهم به. األوساط االجتماعية ،مما يعرب عن أصالت

ومما يستنتج من تلك الرواية؛ أن مصطلح (الرفع) كان معروفا قبل    
ذا تضحى نسبته إليه حمل نظر، خاصة إذا ُعلم أن سنة وفاة   اخلليل، و

مل يتعد اخلليل فيها أربعة عشر عاما من عمره، فكيف له أن يبتكر  )،114الفرزدق(
ا إبداع أشكال ورموز كتابية، و  كل ذلك، ومن هذا ، ميكن فهم  تلك النسبة بأ

  ، وليست وضعا ملفاهيم مستحدثة ."2"تنويع يف توظيف عالمات معروفة
  مرادفات القاعدة:        

إن عدم استعمال لفظ القاعدة، ال يعين أيضا جهلهم بضرورة وجود اللغة 
ا، بل بالعكس، فقد وجدت ألفاظ تشارك لفظ (القاع دة) يف العلمية مبصطلحا

بتنوع استعماالته، امسا وفعال، يقول الكسائي  "3"املفهوم، وأشهرها مصطلح القياس
)189( "4":  

  وبه يف كل أمر ينتفع.    إّمنا النحو قياس يتبع 
علم باملقاييس املستنبطة من استقراء « ويقول الفارسي من بعُد، معرفًا النحو؛ بأنّه 

  . ن ارتباطها باملطرد يف اللغةفصحة املقاييس تتأتى م"،5"»كالم العرب 

                                                            

املصطلح النحوي ،نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري:عوض حامد القوزي،ديوان - 1
  . 89ص  1983 ،1ط-اجلزائر- املطبوعات اجلامعية

  . 67مل يف املباحث الصوتية  ص ينظر اجمل - 2
  . 29. القاعدة النحوية ص18القياس يف النحو ص - 3
  . 28أخبار النحويني: ص - 4
  .03التكملة ص - 5
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إىل جانب لفظ القياس، جند مصطلحات أخرى تعّرب عن مفهوم القاعدة  
، يقول ابن األنباري "1"»أصل القـاعدة « كلفظ (األصل)، ومن أهم معانيه 

إن « مرّجحا رأي البصرييـن يف عدم جواز جميء "إن" الشرطيـة مبعىن "إذ"،  )577(
شرطـاً، واألصل يف (إذ) أن تكون للظرف واألصل يف  األصل يف (إن) أن تكون 

، فاللفظ يف هذا النّص "2"»كل حرف أن يكون داال على ما وضع له يف األصل 
بني معنيني، أصل الوضع ويتعلق مبعاين (إن) و(إذ)، ومعىن أصل القاعدة، يف 

  ضرورة استعمال كل حرف على ما وضع له.
، ونعتقد أنه يستعمل يف "3" هب)أشار بعض الدارسيـن إىل مصطلح (املذ

فمن متّسك باألصل فقد متسك « مواطن اخلالف، يقول ابن األنباري 
نا بإقامة الدليل، وال دليل هلم  باستصحاب احلـال، ومن عدل عن األصل بقي مر

يف جتويزهم محل (إن) الشرطيـة على (إذ)  "،4"»[للكوفيني] يدّل على ما ذهبوا إليه 
  ىن.الظرفية يف املع

  أسباب تأخر استعمال مصطلح (القاعدة):       
إن عدم شيـوع مصطلح (القاعدة) يف دراسـات القدامى، إّمنا مرّده إىل ما 
حيمله من كثافة الداللة على؛ الدقة، وانضباط النتائج، وحتّدد األجناس ومتيز 

  األنواع، فهي أساس أو نظام ثابت من العمليات الذهنية املنتجة لّلغة.
والدرس اللغوي يف بداياتـه مل  -(القاعدة)-استعمـال هذه الكلمـةوب

يكتمل بعد ضبط هيكله التجريدي، قد ُجيىن على جهود أولئك األعالم، فيُّتهمـوا 

                                                            

  . 32. والقاعدة النحوية ص45و 12نظرية األصل والفرع ص - 1
  . 520ص 2االنصاف ج - 2
  . 33القاعدة النحوية ص - 3
  . 520ص 2اإلنصاف ج - 4
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باألخذ واالجرتار من اآلخر، إذ كيف تذكر قواعد العلم، وظواهره مل تكتمل 
  دراستها وصفا وتصنيفا.

ه اكتمال بناء العلوم، وانتهاء الّصنعة إن لفظ (القاعدة) جياري استعمالُ 
فيها، إذ مبجرد ذكره، يتوارد إىل الذهن أسس العلم الذي جمال احلديث يدور فيه، 
إذ ال نقول: أساس البيت إال بعد اكتماله، أو اكتمال أجزاء منه، وإالّ فهو حفٌر ال 

  غري.
  
  من الذي يصنع القواعد؟   

التنظري ملسائل اللغة وقضاياها، إّال  ما من كتاب تنظريي، أو فيه شيء من
ويشري إىل وجود عاملني، أو مستويني اثنني يف دراسة اللغة،األول منهمـا؛ اللغـة  

، واملسموع أو املنقول بتعبري النحاة، والبيت "1"َكَمَلَكة لسانية بتعبري ابن خلدون
  ، إنه لسان أمة من األمم."2"يف متثيل اخلليل

مللكة، عّرب عنها بالعلل كما يتجلى يف نص اخلليل والثاين، قواعد تلك ا
وهذه العلل إمنا تستخرج وتوضع « الذي يقول:  )377وبعده أبو علي الفارسي (

بعد مسـاع الشيء واّطراده يف االستعمـال... أال ترى أنّه ملا استتب يف كالمهم 
لكن من  ،"3"»ارتفاع االسم يف إسنادهم الفعل إليه مقّدما، قلنا الفاعل رفع 

  املقصود ب(نا)ضمري اجلمع املتكلم يف صيغة:(قلنا)، املذكورة يف النص.
م النحاة... يقول ابن جين:  وملا كان النحويون بالعرب الحقني، «إ

وعلى مستهم آخذين، وبألفاظهم متحّلني، وملعانيهم وقصودهم آّمني، جاز 
اله... أن يرى لصاحب هذا العلم الذي مجع شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشك

                                                            

  . 339ص 1988لبنان د ط -ة:عبد الرمحن بن خلدون،تح حجر عاصي، دار مكتبة اهلاللاملقدم - 1
  . 66ينظر اإليضاح يف علل النحو ص - 2
  . 113املسائل املشكلة ص - 3
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، ألن النحوي ابن اللغة، فاق "1"»فيه حنواً مما رأوا، وحيذوه على أمثلتهم اليت حذوا 
  مستعمليها بعلمه، وخربته يف نقد املسموع ومتييزه.

ولعل هذا ما جعلهم يولون عناية خاصة بشخصية النحوي صانع 
ـة اليت ُبين عليها الفكر القواعد، باعتبـاره جزءا له مكانتـه يف دراستهم لألسس املعرفي

ا، بل أضافوا حال  النحوي، إذ مل ُيكَتَف بتحديد أدلة النحو، وطرق االستدالل 
علم يبحث فيه عن أدلة النحو « املستدل، فقالوا يف تعريف علم أصول النحو بأنه 

ا، وحال املستدل  الذي  "2"»اإلمجالية، من حيث هي أدلُته، وكيفية االستدالل 
  ."3") بقسم يف اقرتاحه911يوطي (خّصه الس

وبالعودة إىل النصوص املذكورة لكّل من الزجاجي، والفارسي، وابن جّين، 
يظهر أن النحوي مطالب بالتقيد باالستعمال، وحماولة "رسم أشكاله" وحتديد 
قواعده، وهذا الذي تدعو إليه لسانيـات العصر احلديث، فالوصفيون رّكزوا على 

م أرادوا Corpusمنت املسموع ( معرفة مضبوطة ودقيقة « ) دون أن يربحوه، أل
دون افرتاض أي تفسري عقلي، أو تأويل ذهين  "،4"»للظواهر اليت متت مالحظتها 

صياغة قواعد اللغـة... « يف حبثهـا، أما التوليديـون، فيحصرون وظيفة اللسـاين يف 
املعرفة اللغوية، مما طّور  ، فركزوا على طبيعة"5"»الكامنة ضمن مقدرة متكلم اللغة 

  لديهم كفاية التفسري.
ما نريد قوله هو أنـه مثلمـا حدد لسانيـو العصر احلديث منهجهم يف 
دراسة اللغـة، حدد القدامى ألنفسهم منهًجا متبًعا، تنظريًا وتطبيًقا، وليس بعد 

                                                            

  . 264ص 1اخلصائص ج - 1
  . 115و 13االقرتاح ص - 2
  . 66-65م.ن ص - 3
   .37،39ية اللسانية صواألسس االبستمولوجية للنظر   .17اللسانيات التوليدية ص - 4
  .39،37. واألسس االبستمولوجية للنظرية اللسانية ص62و 61قضايا ألسنية تطبيقية ص - 5
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عبارة ابن جين أن النحاة على مستهم [العرب] آخذين، وبألفاظهم متحلني... 
ليس بعد هذا النص حديث يف  "،1"»وحيذوه [النحو] على أمثلتهم الىت حذوا 

ضرورة التقّيد باملسموع كما هو حال البنيويني، وأن قواعد النحو تعكس جمموعة 
  ."2"القوانني الذهنية العاملة يف إنتاج اللغة، كما يقول التوليديون

أن أحتدث يف كيفية ليس املقام مقام مقارنـة، ولكن ضـرورة املنهـج حتمت 
التنظري الستنباط القواعد، فالتنظري مسة بارزة يف وجود مدرسة بغداد، فمثلما عّرفوا 
النحو، وعّللوا مسائله، نّظروا لكيفية استنباط قواعده، وكيفية تعليلها، ولنعد إىل 

  أنواع القواعد.
     

  أنواع القواعد:     
واعد، قواعد األبواب، وقواعد مّيز دارسو الفكر اللغوي بني نوعني من الق

التوجيه، ولكل منهما خصائص، وجمال تطبيق، ألن عملية االستنباط تتكون من 
  القاعدة املبحوث عنها، وكيفية استنباطها، إضافة إىل املستنبط بشروطه.

  
   

  قواعد األبواب:- أ     
بتدأ، وقواعد وهي اليت تتعلق باألبواب النحوية املستقلة، كقواعد امل                

  احلال، والتمييز، وجوازم املضارع ونواصبه، وقواعد االعالل واإلبدال... وغريها.
  قواعد التوجيه:-ب    

                                                            

  . 1/264اخلصائص  - 1
  . 62قضايا ألسنية تطبيقية ص - 2
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« وهي اليت تتجـاوز مبـاحث األبواب التفصيلية، لتكون الوسـائل أو
، يف الرتجيح بني اآلراء "1"»األسس التوجيهيـة اليت متّكـن من حتديد الوجه املناسب 

التمييز بني املعاين، فهي تعكس نظامًا ال لّلغة بل للنحاة، ساروا عليه يف عملية أو 
  التقعيد، والتبويب، والتوجيه والتعليل.

ومن أمثلة قواعد التوجيه، ما جاء على أصله ال يسأل عن علته، والعدول 
عن األصل حيتاج إىل دليل، وال جيمع بني العوض واملعوض، وما انعدم استعماله 

   قياسه، وغري ذلك ممّا وظف خاصة يف تعليل قواعد األبواب. بطل
  

  دواعي تعليل القواعد:
كانت لنا وقفة مع دواعي التعليل يف فصل سابق، إال أن حديثنا هناك  
كان عاًما، غري خمتص، أما هذا املقام، فهو حمّدد لتعليل القواعد خاصة، ألنه 

ين العريب، فبعد أن كان االنشغال يشكل مرحلة تطورية هامة يف مسار الدرس اللسا
  باستنباط قواعد األبواب، صار لزاما تأكيد صحتها بإبراز مالمح الدقة فيها.

      
  

  الدافع التعليمي:-أ         
ال نقصد به تعليم القواعد، بل تأكيدها، وإثبات صحتها، إشباعا لرغبة 

يل تال يف الوجود للقاعدة هذا التعل« املستزيد من التعّمق يف أسرار هذه اللغة؛ إذ 
، وجيب معرفة مواطن "1"»أن واضع اللغة حكيم « ، واملنطلق فيه إظهار "2"»

  احلكمة.

                                                            

  . 35القاعدة النحوية ص - 1
  . 369األسس النحوية للنحو العريب ص - 2
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إن خري ما ميثل هذا النوع من العلل، كتاب أسرار العربية، الذي خّصصه 
فقد ذكرت يف هذا الكتاب املوسوم ب(أسرار « صاحبه هلذه الغاية، فقال: 

هب النحويني املتقدمني واملتأخرين، من البصريني والكوفيني، العربية) كثريًا من مذا
وصّححت مـا ذهبت إليه منها مبا حيصل به شفاء الغليل، وأوضحت فساد ما 
عداه بواضح التعليـل، ورجعت يف ذلك كلّـه إىل الدليل، وأعفيُته من اإلسهاب 

  . ليتناسب وغايته وهي التعليم"،2"»والتطويل 
لمًيا اجتمعت فيه آراء البصرييـن والكوفييـن، مما فالنص يعكس جّوًا ع

نّشط فعل املقارنة بينهما، ووّسع استعمال مبدأ االنتقاء. وباملقارنة واالنتقاء، اشتّد 
دور التعليل، وما ترديده (حيصل شفاء الغليل... وواضح التعليل... ورجعت إىل 

  الدليل)، إال إحياء، بل تصريح بذلك.
اب لـــيس يف النحـــو، وال يف عـــرض مســـائل اخلـــالف والـــنص يظهـــر أن الكتـــ

وع إىل ذلــــك، ولــــو كــــانـه حلاجــــة املوضـــــكــــان هــــذا جــــزء منــــ بــــني النحــــويني، وإن 

                                                                                                                                                                         

 1: حممد خري احللواين. دار املأمون للرتاث سوريا طمسائل خالفية: أبو البقاء العكربي. تح - 1
  . 107ص 2008

  . 33أسرار العربية ص - 2
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كذلك لسماه خمتصر اإلنصاف، أو ما يقـرب مـن هـذا، لكـن الكتـاب، كمـا يـوحي 
  عنوانه، يف التعليل، جاء بعد انضباط قواعد اللغة، ونضج آراء كل فريق.

م الذين أملّوا  ! ا أنه موّجه للمتعلمني، وأّي متعلمني؟والنص يظهر أيض إ
بالقواعد، واختالف اآلراء، وصاروا يطلبون أسرار كل ذلك، إذ ال يُعقل بدء علم 

  بذكر مواطن اخلالف فيه، وأسرار مبادئه وهي جمهولة.
إذا كان استنباط القواعد أصال موجه للتعليم، فالبحث يف عللها سيكون  

جابـات عن أسئلـة ُمغيبة شكلت منطلق النحـاة يف تعاملهم مع كذلك، فهو إ
كان يف صورته األوىل عند العلماء علمًا صناعياً « ظواهر اللغة، إذ النحو العريب 

يكسب علًما فطريًا [كالم العرب]، ولكنه ملا تعدى تلك احلدود، أصبح علماً 
 "،1"» التفسري النظري نظريًا يزعم وجـود مطابقـة بني نظام اللغة الطبيعي وبني

عكـف على إبرازه وإيصاله إىل كل راغب يف التعمق واالستزادة من أسرار هذه 
  اللغة.
  دافع التطور العلمي:-ب    

لقد كان إلطالع النحاة على علوم العصر كالفلسفة، وعلم الكالم، 
عليه،  وأصول الفقه ،األثر الفّعال يف ميلهم إىل تعليل قواعد العلم الذي يشتغلون

« إذ نقلوا الدرس النحـوي مـن مظـاهر احلسية املرتبطة بوصف االستعمال إىل 
ذا الشكل  مظهرين بذلك حكمة  "،2"»تفسري ملاذا جاءت هذه املادة اللغوية 
  الوضع، أو لنُقْل: جوانب االرتباط بني اللغة والفكر.

                                                            

  . 18األساس املعريف ص - 1
  . 40الرتاث اللغوي العريب ص - 2
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م بني ومن مظاهر التأثر بعلوم العصر، حديـث الزجاجـي عن حّد االس
، "2"، وكالم ابن جّين عن علل املتكلمني، والفقهاء والنحاة"1"املنطقيني والنحاة

، وهي من مسائل "3"وإشارات ابن األنباري إىل الداللة الظنية، والداللة القطعية
  الفقهيات، إضافة إىل خربة بعضهم باللغات.

ار قد يكون للصراع احلضاري، بني العرب وغريهم دور يف استنطاق أسر 
قواعد النحو، وقد يكون للصراع العلمي بني العلماء، أثر أيضًا يف شحذ اهلمم، 
وفتق مضمرات القرائـح، لكن معـامل هذا الصراع قد كان هلا نصيب من البحث يف 

، وألجل ذلك سُيصرف النظر عن هذا، لنعرج على مناذج من "4"فصل سـابق
  التعليل يف كل مستوى على حدة.

                                                            

  . 48اإليضاح ص - 1
  . 1/57اخلصائص  - 2
  . 73ملع األدلة ص - 3
  . 86ينظر الباب األول الفصل الثاين ص - 4
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I- ل: المستوى الصوتي.المبحث األو  
  نماذج من التنظير:.-1

البن جين فضل حتديد اللغة، بعد أن كان ُيكتفى يف ذلك بالتمثيل،  فقد 
ا كل قوم عن أغراضهم « قال يف حّدها:  ا أصوات يعّرب  وهذا يعين  "،1"»بأ

الزاد املعّول عليه يف  « وجـود األغراض واألفكار قبل وجود الصوت، فاألفكار هي 
، "2"»عمليـة كالميـة، يعمـل فيه املتكلم فكره، ليستحضر منه ما يليق باملقام كل 

  معّربا عنه بوسائل التعبري أمهها على اإلطالق األصوات اللغوية.
وجبعله اللغة أصواتاً، أدرك منطلق الدراسة الذي كان صوتيا يف مرحلة 

لبحث الصويت، )، ولقيمة ا69النشوء، كما يتضح من عمل أيب األسود الدؤيل (
خّصص له ابن جين كتابا كامال هو "سر صناعة اإلعراب"، واستعمل مصطلح 

، ودليل ذلك "3"»ملا جاء يف الدرس الصويت احلديث « (علم األصوات) مرادفا 
مل يسبق الغربيني يف هذه العلم إال قومان؛ أهل اهلند « قول برجشرتاسر: إنه 

  ة بالكتب املقدسة.ويف هذا إشارة إىل العناي"،4"»والعرب 
أما وظيفة التعبري، فتوحي بوجود توافق على نظام معني بني طريف املوقف 

ألن كالًّ منهم ميتلك بصورة أساسية تنظيم القواعد « الكالمي، املرسل واملتلقي، 

                                                            

   .1/44اخلصائص  - 1
  . 18اجململ يف املباحث الصوتية ص - 2
. وعلم 68ص 2ق 1971 2دراسات يف علم اللغة: كمال حممد بشر. دار املعارف مصر ط - 3

  . 164وظائف األصوات. الفنولوجيا 
 4التطور النحوي للغة العربية: برجشرت اسر تع: رمضان عبد التواب. مكتبة اخلاجني مصر ط - 4

  . 11ص 2003
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، أصواتًا وداللة. مما ميّكن من حتقيق وظيفة التواصل، وهي الغاية من "1"»نفسه 
  اللغة خباصة.عملية الرتميز ككل، و 

ويشرتط يف لغة التعبري الوضوح يف الصورة لتتحقق غاية اإلفهام، ويتجّسد 
ذلك، إضافـة إىل منطقية املعاين واستقامة الكالم، بوضوح األداء حيث امليل إىل 
األيسر نطقا، اقتصادًا يف اجلهد، وإقالًال للكلفة، وهذه إحدى أهم العلل اليت 

ا القواعد الصوتية     كما سيتضح يف ما يلي.عّللت 
    

  نماذج من التعليل:      
  نطق الصوائت والوظائف اإلعرابية:- 1      

فاملتكلم بالكلمة املضمومة « ُفسرت احلركات اإلعرابية تفسريا فيزيولوجيا، 
يرفع حنكه األسفل إىل األعلى، وجيمع بني شفتيه، واملتكلم بالكلمة املنصوبـة، 

خنفاض احلنك األسفل عند النطق به... واجلزم قطع يفتح فاه... [واخلفض] ال
، وربط ذلك بوظائف مكونات اجلمل، مما جعلهم يقولون "2"»احلركـة عن الكلمة 

  بعلة التناسب.
ما ورد يف النص أعاله يستحق منا بعض الوقفات ؛ ومنها كونه يعكس         

فيني، واختيار منهج الزجاجي القائم على اجلمع بني ألفاظ البصريني و الكو 
،ف(الرفع والنصب) مصطلحات بصرية، أما (اخلفض) فينسبه "3"األنسب منها

                                                            

لتواصل (اقرتابات لسانية للتواصلني الشفهي والكتايب) عبد اجلليل مرتاض. دار هومة اجلزائر اللغة وا - 1
  . 37د.ط د.ت ص

  . 94-93اإليضاح يف علل النحو ص - 2
  . 38ص  ينظر م ن  - 3
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للكوفيني، وما يعنينا هو تبيني منهج اجلمع واالنتقاء، أما صحة النسبة، فالبحث 
  . "1"أظهر أن مصطلح (اخلفض) من صنع اخلليل

الفيزيولوجية، إال اعتمد الزجاجي على الربط بني املصطلح وآليات إجنازه            
أن هذا ال مينع من التحفظ على نسبة ذلك إىل احلنك األسفل، إذ الثابت علميا 
أن اللسان، بأوضاعه املختلفة، هو مصدر التنويع يف احلركات اإلعرابية، وإليه 

، ولعل الذي حدا بالزجاجي إىل ذلك، هو اعتباره للجزء املتحرك من "2"تنسب
  فكْي الفم. 

عن الزجاجي تعليله لرفع الفاعل ونصب املفعول بعلة الفرق، نقل ابن جين 
فهال عكست احلال فكانت « وهي علة داللية، وأشار إىل إمكانية نقض ذلك 

ليثبت عدم جناعة هذه العلة، إذ الفرق واقع مبجرد استعماهلا سواء  "،3"»فرقا أيضا 
صوتية، فقّلة تقدم أحدمها عن اآلخر أم تأخر، واهتدى بعد ذلك إىل العلة ال

وذلك « الفاعل تناسبها كلفة النطق بالضم، وكثرة املفعول يناسبها خفة الفتحـة 
وهذه هي  "4"»ليقـّل يف كـالمهم مـا يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما يستخفون 

  ماهية اجلهد األقل.
م  إّمنا يقدمون « إن قاعدة رفع الفاعل ونصب املفعول سببها الصوت، أل

خرون األخف، من قبل أن املتكلم يف أول نطقه أقوى نفًسا، وأظهر األثقل، ويؤ 

                                                            

: اخلليل ين أمحد الفراهيدي،تح فخر الدين قناوة دار و اجلمل يف النحو،19الوظائف الصوتية  - 1
    194،199، 193ص  . 2009 – 9طسوريا.- الفكر

  . 19ينظر الوظائف الصوتية والداللية ص -2  
  . 1/58اخلصائص  - 3
  1/58ينظر اخلصائص  - 4
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ذا يتحقق التناسب بني ترتيب مكونات اجلملة، وبني كيفيات  "،1"»نشاطًا  و
  النطق، ويف هذا تعليل ملعظم أبواب النحو.

لقد أثبتت الدراسات الصوتية احلديثة مدى سالمة هذا التوجيه، فالفتحة 
، "2"ستحبة اليت يهرع إليها العريب ما وجد إىل اخلّفة سبيالً هي احلركة اخلفيفة امل

فانتصاب اللسان ممتدا يف اجتاه الشفتني، « وهذا سبب شيوعها، أما سبب اخلفة 
  ليس فيه استعالء الضمة، وال استفالة الكسرة. "،3"»حمايدا بني احلنكني 

رتكيب، إن تفطن أعالم هذه املدرسة لقيمة الصوائت يف تعليل قواعد ال
م ورثوا علمًا جيب إكمال بنائه،  تعكس نزعتهم إىل التجديد، وعدم التقليد، أل
بإثبات صحة قواعده، فأبو الربكات بن األنباري يف حديثه عن علة محل النصب 
على اجلر يف إعراب املثىن، يبدع رأيا جديدا فيه اعتماد كلي على موضعية نطق 

احللق، واجلر من وسط الفم، والرفع من  النصب من أقصى« الصوائت، فلما كان 
لقرب أقصى احللق من وسط  "،4"»الشفتيـن، كان النصب أقرب إىل اجلر من الرفع 

  الفم.
فالثابت يف هذا النص هو قرب الفتحة من الكسرة، وزاوية تعليل ذلك 
موقعية النطق، وملا غّريت زاوية النطق بأن نظر إىل الصوائت من جهة حركة اللسان 

ا لكن الفتحة توسطت الصائتني، الضمة والكسرة، يف  النطق، كانت النتيجة ذا
  ."5"وهي إىل الصائت األخري أقرب

                                                            

  . 63ص /1اخلصائص  - 1
  .81ص1986، 2يف النحو العريب نقد وتوجيه: مهدي املخزومي.دار الرائد العريب،لبنان ط - 2
  . 448و 19عريب صالوظائف الصوتية والداللية للصوائت ال - 3
  . 63أسرار العربية ص - 4
  . 53ينظر الوظائف الصوتية والداللية للصوائت العربية ص - 5
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» يقّل ما يستثقلون، ويكثر ما يستخفون « وبالعودة إىل نص ابن جين 
إحالة إىل نسبة شيوع النصب يف االستعمال، والناظر يف أبواب النحو يدرك صّحة 

ر األبواب النحوية، بلغت مخسة عشر بابا جبعل املنادى القول، فاملنصوبات أكث
واالختصاص واالغراء ملحقات للمفعول به، بينما املرفوعات مثانية أبواب، بضم 

  ."1"املبتدأ واخلرب، والفاعل ونائبه، أما اجملرورات فثالثة أبواب
إن التمييز بني الصوائت من حيث اخلفـة والثقل، وتعليل ذلك بالنظر إىل 

عيات النطق، ونسبة الشيوع، مّكن أعالم هذه املدرسة من تفسري كثري من موق
ظواهر اللغة، فضال على قواعدها، وهنا نقف مرة أخرى مع كمال بشر الذي قال: 

ا أن يشعرنا بقوة «  بأن كل اآلثار العربية أو جّلها، مل يستطع أي عامل من أصحا
، وهذا ما ينطبق على  "2"»والنحو االرتباط بني األصوات مثال وبني علمي الصرف 

كتب القواعد التعليمية، أما كتب التعليل، كاخلصائص، واألسرار فنعتقد أن املزج 
  بني هاته املستويات جلّي يف أكثر من موضع.

  

  األصوات وقوانني التأليف:- 2          

اللغـة أصوات تتحكم فيها جمموعة عوامل، منها ما هو خارجي يعود إىل 
اللغـة، وتفـاعله مع مقتضيات املقام، فيمّد صوتًا، ويركز نربًا على آخر،  مستعمل

ومنها مـا هو داخلـي من مقاطع اللغـة ،حيث يؤدي التجـاور إىل فرض تغيريات 
  على الصوت، كاإلدغام، واإلبدال، واإلمالة واإلعالل.

و منطلق هذه التغيريات امليل إىل اخلفة، والرغبة يف حتقيق التجانس 
والتناسق، وهلذا تفّسر تلك الظواهر بالعودة إىل كيفيات النطق، ومواقع األصوات 

                                                            

ينظر شذور الذهب (فهرست املوضوعات). مجال الدين بن هشام. تح: حنا فاخوري. دار اجليل  -  1
  . 524-523ص 1988 1بريوت ط

  . 24ص 2دراسات يف علم اللغة ق - 2
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ا، فاإلدغام مثال جيّنب اللسان  أو  "1"»العودة إىل حرف بعد النطق به « وصفا
نطق صوت قريب منه، ومثلوا لذلك مبشي املقيد الذي ال يربح مكانه فيثقل عليه 

ه عن مكـان وأعدتـه إليه أو إىل قريـب منه كذلك اللسـان إذا رفعتـ«، و"2"املشـي
  إذ ال يستطيع نطق الصـوت والعـودة إليه جمددا. "؛3"»ثقل ذلك 
واعلم أن « يشكل االستعمـال عيـار اخلفة والثقل، يقول ابن يعيش:   

ا أكثر يف الكالم، فالثقل فيها  اإلدغـام يف حروف الفم واللسان هو األصل، أل
أظهر والتخفيف هلا ألزم، وحروف احللق، وحروف الشفـة  إذا جتاورت وتقاربت

ا أقل يف الكالم، وأشق على املتكلم، وما أدغم منها؛  أبعد من اإلدغام، أل
، فما كثر استعماله وجب ختفيفه، حتقيقا ملبدأ "4"»فلمقاربته حروف الفم واللسان 

  اجلهد األقل.
ال األخف ظاهر جلّي، إن التقاء ابن يعيش مع ابن جين يف القول باستعم

ا يف اللغويات احلديثة، فقلة إدغام  ويبدو أن التعليل بنسبة شيوع الصوت مأخوذ 
شيوعها يف هذه اللغة قليل، « أصوات اإلطباق يف غريها عند إبراهيم أنيس؛ علته 

واإلدغام فناء  "،5"»وقلة شيوع الصوت جتعله أقل تعّرضا لظاهرة الفناء يف غريه 
 "6" مياثله؛ وهلذا مسّاه أمحد خمتار عمر بـ(املماثلة الكاملة)صوت يف صوت 

)Assimilation Complète.اعتبارا لكيفية حدوثه (  

                                                            

  . 487ص 10شرح املفصل ج - 1
  . 2/469. واللباب 502، 477ينظر م.ن ص - 2
  . 2/469. واللباب 502ص 10شرح املفصل ج - 3
  . 509ص 10شرح املفصل ج - 4
  . 189األصوات اللغوية ص - 5
  . 387ينظر دراسة الصوت اللغوي ص - 6
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ومما يستخلص من التعليـالت باخلفـة، ارتباطها بدرجة االستعمال، أو ما 
يسّمى بالشيوع، ألن النحو مبفهوم أعم، نظر عقلي يف مسموع نقلي، يصفه 

وعلى هذا يكون النحاة طبقوا مبدأ الشيوع وتناولوه، فإمهال ما ويصّنفه ويعّلله، 
وكلفته على النفس، وما  "،1"»أكثره مرتوك لالستثقال « أمهل من األصـول العربيـة 

ذا يصبح احلكم بأن علماء العربية مل  شاع من تلك األصـول يرد إىل اخلفة، و
  انبه الصواب.أمر ج "2"حياولوا تطبيق هذا املبدأ يف دراسة اللغة

   

  اإلمشام وخلق اإلنسان: -2

هو علة خارجية عن بنيات اللغة ومقاطعها، إال أنه ملا كان مستعمل 
اللغة، هو الفاعل األول يف املوقف الكالمي، استحق العناية، فالوقف يتناسب 

عند كالل اخلاطر من ترادف األلفاظ، « وراحة املتكلم ،ووجه استحسانه وجوده 
  ، ومن أحد وجوهه االمشام."3"»ات واحلروف، واحلرك

يعترب االمشام املستوى الثاين من الكميات الصوتية اجلزئية للصائت 
، بعد االختالس، وقبل الروم، وهو صوت منظور غري مسموع، ألنه "4"القصري

أن هلذه الكلمة أصل « تنبيها على  "،5"»ضم الشفتني من غري صوت « يتكون بـ 
  لكنها غّيبت قصداً يف املهد. "،6"»حركة يف حال الوصل 

                                                            

  . 62ص 1اخلصائص ج - 1
  . 238ينظر األصوات اللغوية ص - 2
  . 282. وأسرار العربية ص387ص 10املفصل البن يعيش ج - 3
  . 183ينظر الوظائف الصوتية والداللية للصوائت العربية ص - 4
  . 282أسرار العربية ص - 5
  . 283م.ن ص - 6
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 "1"»ألنه يؤدي إىل تشويه اخللق « مينع االمشام يف حال اجلر، وعلة ذلك 
ألن مجال النطق ونداوته من صحة أعضائه، وقد تكون هذه العلة مسة من مسات 
التعظيم هلذه اللغة، فجمال اللغة من مجال ناطقها، فتكون ظواهرها خدمًا لذلك، 

، ملا فيهما من "2"ا اإلعراب يف النحو على اسم اجلمعـة بالعروبةفهم الذيـن محلـو 
العناية باحلسن والعناية به، إذ اإلعراب وجه مجال الكالم وموطن بروز حسنه، 

  واجلمعة يوم التزّين والتجّمل، وهذا من أسرار خصوصيتها.

                                                            

  . 283ص  أسرار العربية - 1
  . 47ص 1اخلصائص ج - 2
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II-.المبحث الثاني: المستوى اإلفرادي  
و من االستزادة يف فهم وإفهام سلف وأن ذكرت أن تعليل القواعد ه

قوانني هذه اللغة وحتصينها، بإظهار مظاهر الدقة العلمية فيها، وهلذا نّوه أعالم 
ومل أَر كتاباً إىل هذه « هذه املدرسـة جبدة هذا النوع من الدراسـة. يقول الزجاجي: 

نتاج  ، وجعلوا هذا امليدان"1"»الغاية مفردًا يف علل النحو مستوعبا فيه مجيعها 
اختالف املذاهب واآلراء، إذ كثريا ما ُتذكر مظاهر االختالف قبل الشروع يف 

  ."2"الرتجيح والتعليل
مل ينحصر التعليل يف ظواهر اللغة، وقواعدها القياسية، بل مشل وسائل 
الدرس أيضا، فاستعمال صيغة (فـََعل) ميزان درس، راعوا فيه جماالت علم الصرف، 

  نوع.املعىن ،واملبىن، وال
أما املعىن، فسمة داللة هذه الصيغة، أّهلتها ألن تستحق ذلك، فلفظ 

  ."3"(فعل) يشمل ويعّم كل فعل، عالجاً كان أم غري عالج، غريزة أم غري غريزة
فالتصريف يف األصل من أحكام األفعال، فلما أرادوا « أما اعتبار النوع 

، إذ جعل وسيلة "4"»األصل  اعتبارها جعلوا املعيار حروف الفعل، تبنيها على هذا
الدرس من موضوع الدراسة، تصبغه علمية أكثر، ودليل ذلك اللسانيات، ملا جعل 

ا" ا وألجل ذا كتبت هلا   "،5"موضوعها  ووسيلة درسها اللغة،  "اللغة تدرس بذا
  الشهرة العلمية.

                                                            

  . 38اإليضاح يف علل النحو ص - 1
  . 33. أسرار العربية ص38ينظر اإليضاح ص - 2
  . 115شرح امللوكي صينظر  - 3
  . 221ص 2اللباب ج - 4
5 -Cours  de  linguistique  générale.  F  De  Saussure  ENAG  6  éditions 

Algérie 1990 p17.           .  
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ويبقى عنصر املبىن، وأثره يف حتديد صيغة امليزان يف الدرس الصريف، 
احللق والوسط والفم، فالفاء شفهية، والعني « ل) تستغرق كل مواضع النطق ف(فع

ذا أوجدوا بني وسائل الدرس وموضوعه، "1"»حلقية، والالم من وسط الفم  ، و
عالقات داخلية تتجاوز القول مبعيارية إجراءات البحث، وخروجها عنه، وميكن 

  القول أيضا:
لنطق بصلة، وألجل هذا ربطت إن هذه العلل من قبيل اجلدل، ال متت ل

باالستعمال، تأكيدا لصحتها، فحمل معناها على معاين األفعال، وقيس نطقها 
  ."2"مبواقع النطق عامة، وربط مبناها باألكثر استعماال وهو الثالثي

كما أن اإلشارة إىل مواضع نطق أصوات صيغة (فعل)، مل يكن ألجل 
شارة إىل موضوع هذا العلم، فهو يركز تعويض عدم صلة هذه العلة بالنطق، بل لإل

على أحداث النطق يف دراسة بنيات اللغة، فرياعي حركات األعضاء وصفات 
ا يعلل الظواهر املختلفة كالزيادة، واحلذف.   احلروف، و

إن إظهار جتانس قواعد هذا العلم، أجلأت حناة هذه املدرسة إىل التدقيق 
ا ميكنـه إبراز مسـات احلكمـة فيها، ومن ذلك يف هذه القواعـد، واالستفـادة من كل م

  مسلمات املوقف الكالمي.
  مسلمات الموقف الكالمي:       

الزوائد األربع، اهلمزة، والتاء، والياء، « قاعدة املضارع هو ما يف أوائله 
وهو ترتيب مل يصرح فيه سيبويه بعلله، بل اكتفى بالتمثيل، حمرتًما  "،3"»والنون 

أفعل أنا، وتفعل أنت وهي، ويفعل هو، ونفعل حنن « ي للزوائد فقال تنظيمه النظر 

                                                            

  . 221ص 2اللباب ج - 1
  . 116ينظر شرح امللوكي ص - 2
  . 42ص 1الكتاب ج - 3
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ذا املفرد أسبق من اجلمع، واملتكلم أسبق من املخاطب، الذي  "،1"» جاعًال 
  بدوره أسبق من الغائب.

ما يعتقب يف « وبالذهاب إىل اجتهادات الزخمشري يعرف املضارع بأنه 
ذا خمالف لرتتيب سيبوبه، لكنه يف  "،2"»صدره اهلمزة، والنون، والتاء، والياء  وهو 

للمخاطب أو الغائبة تفعل، وللغائب يفعل، « التمثيل أخلط الرتتيب فقال: 
مهمًال حرف النون، وهذا يدل على عدم صدوره يف ترتيب  "،3"»وللمتكلم أفعل 

أحرف املضارعة على علة معينة. كما هو احلال عند سيبويه، الذي وإن مل يصرح 
فـي ذلك، إال أن التمعن فيهـا يـوحي بأسبقيـة املفرد على اجلمع، واملتكلم  بعلله

  على املخاطب والغائب.
إن اهلدف من الوقوف على هذه املسألة، هو إيضاح ميل أعالم هذه 
املدرسة إىل التدقيق والرتجيح، ال سيما وقواعد اللغة قد ضبطت، فلم يبق إال مثل 

  ، وما تتطلبه من التعليل.هذه األمور، التدقيق والرتجيح
من الذين دققوا يف ترتيب أحرف املضارعة ابن األنباري،والعكربي، اللذان 

وبّرروا  "4"»اهلمزة، مث النون، مث التاء، مث الياء « رتبا حروف املضارعة كالتايل: 
الفعل...إما أن يكـون خبـرًا عن املتكلم وحده، أو عنه وعّمن « الرتتيـب بكون 

، وتتبدى من هذا التعليل جمموعة "5"»ن املخاطب، أو عن الغائب معه، أو ع
  مالحظات:

                                                            

  .221ص 1ينظر الكتاب ج- 1

  . 321املفصل ص - 2
  . 321ص املفصل - 3
  .2/23. اللباب 48أسرار العربية ص - 4
  . 48أسرار العربية ص - 5
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األخذ باجلانب الوظيفي يف تعليل القواعد، فالفعل ال يكون إال مسندا، 
« (خربا عن)، متاشيا مـع اخلـط العـام الذي سار عليه حناة العربية، حيث شّكل 

بدراسة وظائفها قصد حتديد  "1"»الركن االسنادي... فيصال لفرز العناصر اللغوية 
  نوعها، اسم، فعل...

اعتبار مقتضيات عملية التواصل يف تعليل القواعد، حيث روعي دور 
تبادل  ) « J.Duboisاملتكلم يف املوقف الكالمي، فالتواصل كما يقول ج.دبو (

كالمي بني املتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قوال موجها حنو متكلم آخر 
)Interlocuteur«( "2"  ذا فاملتكلم أو املرسل هو هو املخاطب أو املتلقي، و
، وعليه سيكون ضمري األنا وحده، أو من معه، هو األسبق رتبة "3"»مبدأ الكالم «

  يف الرتتيب لضمائر اخلطاب.
سلمة، ُعّللت قاعدة أحرف املضارعة 

ُ
فاألصل أن خيرب « إدراكا هلذه امل

وعليه  "،4"»عه، مث املخاطب، مث الغائب اإلنسان عن نفسـه، مث عن نفسه وعمن م
ا له  ا للمتكلم، والنون ثانيا، أل سيكون ترتيبها يف عملية التقعيد باهلمزة أوال، أل

  وملن معه، مث التاء للمخاطب والياء للغائب.
وميكن القـول أن هذا الرتتيـب جـاء متوافقا ومستويات اإلدراك، إذ املعرفة 

اجملردة، واملتكلم واملخاطب أسبق من الغائب، وميكن  احلسية أسبق من املعرفة
القول: إن تلك احلروف رتبت حبسب مسة احلضور يف املوقف الكالمي، فالغـائب 
لغيابه تأخر ضمريه، واملتكلم واملخاطب النبناء العملية التواصلية عليهما، قدمت 

  ضمائرمها.

                                                            

  . 14السمات التفريعية للفعل ص - 1
  . Les voix du langage. J.Duboisنقال عن  78اللغة والتواصل ص - 2
  . 23ص 2اللباب ج - 3
  . 48أسرار العربية ص - 4
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غة وتقعيدها، وعّربوا أظهرت التعليالت معامل التفكري املنطقي يف إنتاج الل
عن ذلك حبكمة الوضع، وقالوا بعدة علل تعكس هذه الفكرة، منها علة التنـاسب 

، إضافة إىل مسة التوازن والتنوع يف الفلسفة "1"اليت تعترب من مكونـات اجلمال
  الكالسيكية.

  علة المناسبة:
 تساءل حناة بغداد عن علة زيادة أحرف املضارعة أوال يف بداية الصيغة
احلديثة، فكانت وسيلة اإلجابة مقابلة لواحق الفعل بسوابقه (أحرف املضارعة)، 

  إظهارا للتناسب املوجود يف القواعد والقوانني.
م يوّجهون ما اختلف فيه من أقسام  ما يالحظ من تعليالت النحاة أ

  :"2"العناصر اللسانية باللواحق كما يظهر يف اجلدول التايل
  العلة حالرتجي  اخلالف  الباب

  اللواحق (األلف، تاء التأنيث  فعل  فعل/اسم  نعم/بئس
 اللواحق (ياء الضمري: ما أحسنين)  فعل  فعل/اسم صيغة التعجب

  اللواحق (تاء، األلف، الواو)  فعل فعل/حرف  عسى
ا   اللواحق (التاء، األلف، الواو)  فعل فعل/حرف  كان وأخوا

ت الفعل عن بقية العناصر تعترب اللواحق األمارات الفارقة اليت مّيز 
اللسانية، وهلذا اختذت وسائل توجيه يف املسائل اخلالفية، وسبب ذلك مسة 
االتصال؛ فاللواحق متصلة مبا قبلها غري مفصولة عنه، بينما سوابق الفعل غري 

                                                            

الفين: شاكر عبد احلميد. سلسلة عامل املعرفة.  دراسة سيكولوجية التذوق–ينظر التفصيل اجلمايل  - 1
  . 16ص 2001مطابع الوطن الكويت 

  . 112، 108، 101، 90ينظر أسرار العربية ص - 2
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ذلك، إال (السني التنفيسية) مع املضارع. وألثر االتصال منعوا تقدمي الفـاعل على 
ا. "1"زء منه، واشرتطـوا ذكر اجلـار يف العطف على اجملرورفعله، ألنه كاجل   للعلة ذا

وملا جاءوا إىل تعليل مكـان حروف املضـارعة من الفعل، قاسوه على هاته 
ا زيدت آخرا يف(قعدنا) و(قعدن)،  اللواحق، ف(نون املضارعة) زيدت أوال أل

ا زيدت آخرا يف (قعدُت)  و(قعدَت)، ألجل و(تاء املضارعة) زيدت أوال أل
  املناسبة، اليت ميكن النظر إليها من عدة زوايا:

  زاوية المفاهيم التوزيعية:-أ
تعىن اللسانيات التوزيعية بدراسة مواقع العناصر اللسانية ضمن السياق، 

، وملا  "2"»يتحدد توزيع [نوع] الكلمة بالشروط الرتكيبية املالزمـة له « وبالتايل 
  :"3"فعال، اعتربت السمات احملددة هلا، يقول ابن مالككانت اللواحق مالزمة لأل

  ونون أقِبْلنَّ فعٌل ينجلي.      بَِتا فـََعلَت وأتْت ويا افْـَعِلي 
ا فعل، بينما  ذا ميكن القـول: إن اللـواحق حددت نوع الكلمـة، بأ و
السوابق (حروف املضارعة) زيدت لتحديد نوع الفعل، ما دامت األفعال أنواعاً 

ذا يتحقق التناسب يف توزيع الزوائد.ثالث   ة: ماٍض ومضارع وأمر، و
  زاوية المبادئ الوظيفية:-ب

فالبىن « متيز املنهج الوظيفي بربطه بني ُبىن اللغة والسياق الذي تعمل فيه 
الصياتية، والقواعدية، والداللية حمكومة بالوظائف اليت تؤديها يف اجملتمعات اليت 

                                                            

  . 382ص 2واإلنصاف ج 79ينظر أسرار العربية ص - 1
 2007 1التسفري الفين تونس ط–الكلمة يف اللسانيات احلديثة: عبد احلميد عبد الواحد  -  2
  . 151ص
منت األلفية: حممد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي. مطبعة عيسى البايب احلليب مصر د.ت  -  3
  . 03ص
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ل باعتباره عنصرا لسانيا، يؤدي وظيفة اإلسناد (+مسند) يف والفع "،1"»تعمل فيها 
  تراكيب اللغة.

وملا كان اإلعراب من خصائص املضارع، واإلعراب وسيلة إبـانـة عن املعاين 
املختلفة، ومكانه آخر بنية الفعل،ُجعل حلروف املضارعة البداية اقتساما للمهام، 

ا  يدل على املعىن املنقـول إليه بأول  أوال« وحتقيقا للمناسبة يف الوظائف، فكو
  كما يقول العكربي."،2"»نظر 
  زاوية الداللة:-ج 

اعتربت لواحق الفعل التوزيعية السمات املميزة له عن بقية العناصر 
ا ال ترقى  اللسانية األخرى، بينمـا سوابقه، وإن كانت من حواليتـه التوزيعيـة، إال أ

ا خمتصة بالفعل املضار    ع ال غري.لذلك ،أل
وحتدد طبيعة املسند  "،3"وملا كانت جّل لواحق الفعل حتمل معىن اإلسناد

ا املخاطب « إليه، محلت حروف املضارعة هذه الداللة،  فتاء املضارعة خيتص 
املذكر ،كما جعلت ضمريا له يف قولك ضربت، ويف املؤنث هي عالمة تأنيث 

، وكذلك النون يف "4"»هلذا املعىن  الفـاعل حنو: قامْت، فجعلْت أوال يف املضارع
  (قعدنا) و(قَعْدَن) ،واملضارع( نقعد).

وعمال بإجياد مسة التناسب بني السوابق واللواحق؛ محل حرف املضارعة 
  سابقا، على استعماله الحقا يف الفعل املاضي، كما يتبّني ذلك يف الشكل التايل:

                                                            

  . 70مدخل إىل اللسانيات ص - 1
  . 24ص 4اللباب ج - 2
  . 12ينظر السمات التفريعية للفعل ص - 3
  . 24ص 2اللباب ج - 4



 

  تعليـل القاعـدة                           الثانيالفصـل                            الثانـيالبـاب 

 

210

  
  املاضي                املضارع    

   كلممهزة املت
  الفعل

  الواو
  النون النون
  التاء التاء
  Ø الياء

ملا استعملت النون والتاء الحقتني لإلسناد، محلت نون املضارعة وتاؤها 
لذلك أيضا، بينمـا مهزة املتكلم ال تستعمل الحقـة، كمـا أن واو اجلماعة ال 

« ، فاملعىن هوأنتستعمل سابقـة، فحمـل هـذا على ذاك، والعلة كانت معًىن وأصواتا
) « Phonétiqueأمـا علـة األصوات ( "،1"»الـواحد مقـابل للجمع 

  . "2"»فمخرجها[األلف] مقابل ملخـرج الواو 
وما يالحظ يف الشكل أعاله، عدم وجود مقابل لياء املضارعة يف لواحق 
املاضي، مما قد خيّل باطراد التناسب املزعوم، وهنا جلؤوا إىل إحياءات الصوت؛ 

خفـاء صوت (الياء) مناسب حلـال الغائب، إذ ال يوجد لضمريه املفرد الحق مع ف
  ."3"الفعل

ومما يستخلص من الشكل السابق، إطراد قواعد التوجيه، فالفرع حيتاج  
وهلذا منيل إىل القول "،4"»فما ال زيادة فيه أصل ملا فيه الزيادة « إىل دليل مييزه، 

                                                            

  .24ص2جاللباب  - 1
  م.ن ص.ن.  - 2
  . 24ص 2اللباب ج - 3
  . 72ئل خالفية صمسا - 4
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، إذ ضرورة زيادة أحرف "1"قال فريق من النحاةبكون املاضي أصل األفعال، كما 
  املضارعة تثبت فرعيته، وانعدام ذكرها يف املاضي دليل أصلية هذا الفعل.

وممـا تظهر فيه علة التناسب؛ إمهال بعض األصول الثالثية رغم توافر كل 
شروط استعماهلا؛ من خفة، وتوافق األصوات، كصيغة (جلع) املهملة؛ ال لثقل 

لضرب من « دليل وجـود (رجع) و(جنح)، والالم أخت هلما، بل حروفها، ب
، شأنـه شأن تصرفهم يف اخلماسي "2"»اإلمجـاد لـه [الثالثي] مع شياعـه واطراده 

) عَلما، فرغم ثقله ، أي  سفرجل،سفريج،سفارج،ياسفرجبالرتخيم والتصغري والتكسري(
  اخلماسي، مل ميتنع التصرف يف بعض صيغه.

هذه احلـاالت بعلة املناسبة، وتعتربها من باب العمارة بني  يعلل ابن جين
ا  عادة للعرب مألوفة، وسنة مسلوكة ،إذا أعطوا شيئا « أبواب العربية، يقول: بأ

من شيء حكًما ما، قابلوا ذلك بأن يعطوا ملأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه، 
يغ من الثالثي (جلع) فإمهال ص "؛3"»عمارة لبينها وتتميما للشبه اجلامع هلما 

ذا تضحى أحكام اللغة تشبه  معادلة ومناسبة لتصرفهم يف بعض اخلماسي. و
املساواة بني مكونات اجملتمع، فإذا أعطيت لفئة ما مزية، وجب أن تعطى جلهة 

  أخرى مزية أيضا، معادلة بينهما، وهلذا ربط ابن جين هذه األحكام بعادة العرب.

                                                            

  . 15ص 2اللباب ج - 1
  . 68ص 1اخلصائص ج - 2
  . 69ص 1م.ن ج - 3
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III -ستوى التركيبي.المبحث الثالث: الم  
  

إن تأخر ظهور هذه املدرسة مقارنة مبدرسيت البصرة والكوفة، مّكن 
أعالمها من اإلطالع على اختالفات اآلراء، ومّهد هلم توظيف قوانني األبواب 

ا املذهب، وتؤكد بفضلها صحة القواعد.   النحوبة علال، ترّجح 
ب األفعال فقاعدة الفاعل ال يتقدم فعله استخدم فيها ضوابط إعرا

ا، إضافة إىل تركيب حّبذا، وحلوق ياء  اخلمسة، وشروط اإللغاء يف ظن وأخوا
، فحذف النون يف األفعـال اخلمسة مثال، وبقاء األلف والواو والياء فيها، "1"النسب

دليل على اعتبار الفاعل جزءا من الفعل، وكذلك حلوق ياء النسب لكنت فتقول: 
  وهذا ما جعل الفـاعل جيب فيه التأخري بعد فعله. (كنيت)، دليل على ذلك أيضا،

والرغبة يف اإلبداع، أو شّدة االنكباب على دراسة هذه اللغة، مّكنت 
املتأخر من قول ما مل يبينه سابقه، فالعكربي يشقق من علل األنباري علال جديدة 

ا كاجلزء الـواحد ا ال تفيد، أل وهـذا مل  "،2"،فـ(حّبذا) رغم تركيبها من فعل ،ال أ
يذكره ابن األنبـاري، رغم إشـارته إىل حمل الرتكيب من اإلعراب، وجعله مرفوعا 

  دليال على أنه جزء واحد. "،3"باالبتداء
كما أن جميء صيغة (حبذا) بلفظ واحد، تثنية ومجعا وتأنيثا، وتصيغرها 

لقول: (أحيبذه)، بإسقاط إحدى الباءين واأللف، عالوة على إمكانية االشتقاق با
، كلها علل متفرعة من العلة اليت ذكرت عند ابن األنباري، مما "4"حبذه أو ال حتبذ

                                                            

  .81-80ينظرأسرار العربية ص - 1
  .150ص1جينظر اللباب  - 2
  .151-  150ص 1ينظر اللباب ج - 3
  . 151-150ص 1اللباب ج - 4
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يثبت مقولة ابن جين يف اختالف العلماء يف التعليل، إذ يرى الواحد منهم ما ال 
  يراه غريه.

إن الناظر يف تعامل البغداديني وقواعد الرتكيب، يرى وجود مسلمات 
ة، مما أكسب قواعدها هذا التجانس، جعلهم عقلية صدرت عنها ظواهر اللغ

وإن كان تقدم ) « 337يكررون حكمة الواضع، وقدسية اللغة، يقول الزجاجي (
يف ذلك للعرب حسن بيان، وفضل نظم وحكمة، ملا حباها [العرب] اهللا بذلك 

، وإىل هذا أشار ابن جين يف خصائصه، والعكربي يف "1"»ختصيصا منه وتكرمة 
  ."2"مسائله

ا كان التخـاطب ال يكون إال باملركب، كما يقول العكربي، روعي يف ومل
تعليل قواعده جانبا الرتكيـب؛ معاين املكونات، ووظائفها، ليجعلوا كال منها يف 
جمموعات متباينة اخلصائص والوظائف، يدور مجيعها يف فلك ثنائيات درس،  

 ذلك. وسنقتصر يف كاألصل والفرع، واخلفة والثقل، واإلعمال واإلمهال، وغري
  الدراسة على األصل والفرع، ألنه يشري إىل البقية. 

  األصل والفرع:
مـا من كتاب يف النحو وأصوله، إال ويشري إىل هذه الثنائية، وحسبنا يف 

، وذكر قيمتهـا يغنينـا عن التفصيل، "3"التدليل على أثر هذه الفكرة تنوع مفاهيمهـا
تجانسة إىل شيء واحد، فالنحو يرد إىل شيء منهج يف رّد كل جمموعة م« فهي 

واحد وهو نصوص االحتجاج، واألحكام التفصيلية ترد إىل شيء واحد، هو 

                                                            

  45اإليضاح يف علل النحو ص - 1
  107مسائل خالفية ص - 2
  وما بعدها.  71الفرع صينظر نظرية األصل و  - 3
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، "1"»القاعدة العامة للباب، واألدوات املتعددة ترد إىل أداة واحدة هي أم الباب 
  وهلذا ظل هذا املفهوم حاضرا يف عملييت التقعيد والتعليل.

م لقواعد األبواب على هذا املفهوم، فتمكنوا لقد بىن البغداديون ت عليال 
بوساطته إفراد كتب كاملة لتعليل القواعد ككتاب "اإليضاح يف علل النحو" 
للزجاجي، و"أسرار العربية" البن األنباري، و"مسائل خالفية" للعكربي، الذي مل 

« ، يقف صاحبه على حتليل القواعـد، بل نظّـر لكيفيات التعليل ومصطلحاته
اخلفة والثقل يعرفـان من طريق « و "،2"»فاألصل والفرع يؤخذ من جهة إفادة املعاين 

،وغري ذلك مما يعرب عن نضج الفكر اللغوي  "3"»املعاين، ال من طريق اللفظ 
  بعامة، والتعليل خباصة.

فاألصل يف أقسام الكلم ،االسم الستغنائه بنفسه عن الفعل حنو: زيد 
، والقول مبفهوم "4"ليه، حلاجته إىل االسم، وعدم استغنائه عليهقائم، والفعل فرع ع

 "،5"»فاخلفيـف ما قّلت مدلوالته ولوازمه « األصل يقود إىل معىن اخلفة والثقل، 
وهذا يناسب االسم ألنه يدل على مسمى واحد، وال حيتاج إىل ما يقوم عليه 

  معناه، فلفظ(رجل) ؛دال على الذكر من بين آدم.
ألن مدلوالته ولوازمه كثرية؛ فمدلوالته « م الثقل فهو لألفعال أما مفهو 

وسائر الفضالت، وهلذا  "6"»احلدث مقرونا بالزمن، ولوازمه الفاعل واملفعول،...

                                                            

  . 13ينظر نظرية األصل والفرع ص - 1
  . 107ينظر مسائل خالفية ص - 2
  . 111م.ن ص - 3
  . 42أسرار العربية ص - 4
  . 113مسائل خالفية ص - 5
  . 112- 111م.ن ص - 6
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اعترب أصل العمل، ألن داللته ال تتحدد إال بذكر لوازمه، ومنه ميكن تفسري كل 
  أسرار األبواب النحوية.

ولة فلسفية، لكن تعليلها أظهر قوة صلتها إن فكرة األصل والفرع هي مق
مبباحث اللغة، وأملح إىل تنبه هؤالء األعالم إىل قيمة داللة الكلمة، ونظام توزيعها 
يف عملية التقعيـد، ويف هذا يتجلى السبق املعريف هلذا املنهـج، إضافة إىل علمية 

     التصنيف ألحكام هذه اللغة.
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  توطئة:
ال يف هذا الفصل إنّه من األجدر له أن يكون جزءا من الفصل قد يق

األول، باعتبار ما خرج عن القاعدة ال يعدو أن يكون ظاهرة لغوية مسموعة، 
ا شأن ما درس هناك، فكالمها صادر عن العرب.   شأ

نعم يف هذا التوجيه سداد مل أتغاض عنه، لكن اّطراد الظواهر هناك وقّلتها 
ل بينهما، وختصيص لكل منهما قسما خيصه، فمدونة الفصل هنا، حّتمت الفص

األول شكلت مصدر التقعيد، ولذا كان تعليلها أسبق من تعليل القواعد، وإن  
  كانت هذه األخرية؛ أي القواعد، وسيلة تعليل فيه لصدورها عنه.

مهما كان اسم هذا النوع من الّظواهر، الّشاذ،أو الّنادر،أوالقليل، فهو يف 
  خروج عن القوانني املستنبطة، أنتجته أسباب نعّرفها يف العنوان التايل.     الكّل،

  عوامل وجود الشاذ في اللغة:          
  طبيعة اإلنسان:-1          

متيز اجلنس البشري عن سائر املخلوقات مبلكة اللغة اليت ترتبط بالفكر 
كما قال   "1"»اء بالتفكري دون الكلمات حمض حماولة خرق« تالزميا فالقول: 

اجلمهور األعظم من أهل العلم...سّلموا أّن « هيجل، ومن قبل أّكد الرازي بأن 
ا شأن اللغة  "،2"»هذه اخلواطر املتوالية واملتعاقبة حروف وأصوات حقيقية  شأ

  املسموعة.
ا ظاهرة إنسانية تعكس طبيعة اإلنسان  ومن ذلك، قيل يف اللغة: إ

فهيهات ألية جربية علمية أن تنهض بطبيعة « إلملام جبوانبها املعّقدة اليت يستحيل ا

                                                            

 2اللغة نصوص خمتارة. إعداد: حممد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل. دار توبقال املغرب ط - 1
  . 63ص 1998

  . 64م.ن ص - 2
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ا، وشدة تفاعلها مع أحداث هذا العامل، وحني "1"»قوانينها  ، لعدم ثبات سريور
تضبط قوانني السلوك البشري، تُعترب االستثناءات ويشار إليها، إذ ال مطلق يف 

  دراسة أية ظاهرة إنسانية.
  منهجية الدرس اللغوي:-2

ر عوامل اخلروج عن القاعدة يف هذا العامل يف عنصرين اثنني طبيعة تنحص
  البحث ومنهجه.

  طبيعة البحث:-أ
حني يقال بعدم إمكانية حصر الظواهر اإلنسانية، يفهم استدالًال أن 
الدراسة بنيت على االستقراء الناقص، حيث جتري املالحظة على الكثري، 

ختضع لناموس التطور،مما جيعل إمكانية  الستحالة النظر يف الكل؛علما بأن اللغة
بقايا حلقة قدمية...وإما إرهاصا لتطور «تكّون الّشـاذ كبرية؛فهو ينشأ إما من 

كما يرى أصحاب "،2"»جديد...و إما شيئا مستعارا من نظام لغوي جماور
  الدراسات التارخيية، و التارخيية املقارنة.

  منهج البحث:-ب
الفيصل الدقيق بني اللهجات « سهم لّلغة أن مما يؤاخذ به القدامى يف در 

، إضافة إىل مرونة "3"»العربية وبني الفصحى مل يكن واضحا يف كل املواضع 
التحديد اليت اتسم به مجع املادة، كاختالف النحاة يف آخر الشعراء، وبيئات 

  االستشهاد وغريها، مما أدى إىل ظهور أمناط لغوية خترج عما استنبط من قواعد.

                                                            

. وتعدد األوجه يف 17دراسات يف الفلسفة املعاصرة: زكرياء إبراهيم. مكتبة مصر. د.ت ص -  1
  .56ص 2007 1التحليل النحوي: حممود حسن اجلاسم. دار النصري. سوريا. ط

   83 .ص1995-3حبوث و مقاالت يف اللغة:رمضان عبد التواب.مكتبة اخلاجني .مصر. ط- 2
  . 68لقاعدة النحوية صا - 3
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ن هذا الرأي ال يثبت إذا ُعلم أن القرآن الكرمي، وهو أرفع أدّلة النحو، لك
 "1"»إن هذان لساحران « فيه من الظواهر ما خيالف الكثري املطرد كما يف اآلية 

ذا  وغريها، مما حّتم على النحاة إجياد خمارج تعليلية، تعيد مـا شّذ إىل ما اّطرد، و
  تقعيد قد ختفت أو تزول.فدعوى مزج اللغات أثناء عملية ال

  أهمية تعليل ما خرج عن القاعدة:   
ا لغة القرآن أوال،  نظر الّنحاة إىل هذه اللغة بعني اإلجالل واإلكبار، لكو
ولتجانس قواعدها ثانيا، لكن هذا اإلعجاب قد يتزعزع حني خترم مظاهر التناسق، 

ل ويصبح وسيلة إحلاق بوجود الشاذ املخالف للقوانني العامة، حينئذ يصح التعلي
ما شّذ، بأبوابه اليت حتكم بناءه؛ مما يعطي النظرية مسة الضبط والتماسك، يف «... 

كاحلديث عن   "،2"»تواصـل محيمي بيـن منطق اللغة الداخلي، ومنطق التفكري عامة 
  الضرورات، وخصوصية اللهجات، وما بني وحدات اللغة من تفاعالت.

د، ليس من باب البجح الفكري، أومن باب إن تعليل ما خرج عن القواع
فإذا  « االستدراك على من فات، لكنه امتام جلهودهم، بل هو جوهر دراسة اللغة 

كان اهلدف من تعليل النطق هدفا تعليميا، وكان اهلدف من تعليل القاعدة هو 
إظهار حكمة العرب، فإن اهلدف من تعليل اخلروج عن القاعدة هو الدفاع عنها 

ّدد إطرادها [اللغة] ، وبذلك حتفظ اللغة مثاليتها، "3"»، أمام النصوص اليت 
وحيفظ الدرس فيها شروط علميته؛ حيث املوضوعية، والشمول، والتماسك، 

  ."4"واالقتصاد

                                                            

  . 63سورة طه اآلية  - 1
  . 513ص 1ضوابط الفكر النحوي : ج - 2
  . 373األسس املنهجية ص - 3
  . 12ينظر األصول ص - 4
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فالكالم إمنا « وجتدر اإلشارة إىل أن الّشذوذ ال يعين اإلخالل باملعىن، 
املعىن بضرب من الصناعة اللفظية  ، لكنه يعين إيصال"1"»ُيصلحه أو يفسره معناه 

خمالف ملا كثر استعماله، وهلذا جعل ابن جين بعض مظاهر هذا الباب من شجاعة 
كما يف خطاب املذكر باملؤنث أو   "،2"العربية ،كالتحريف ،واحلمل على املعىن

  العكس، وحتريف (بل) بـ(بن)، و(مث) بـ(فم).
فرد ابن جين كتابه (احملتسب) وإدراكا منه لقيمة هذا النوع من الظواهر، أ

وكان من مضى من أصحابنا مل « للقراءات الشاذة، وكـان أول مـن فعل ذلك 
يضعوا للحجاج كتابا فيه [الشاذ]، وال أولوه طرفا من القول عليه، وإمنا ذكروه 
مرويا مسلما جمموعا، أو متفرقا... فأما أن يفردوا له كتابا مقصورا عليه،أو يتجردوا 

إذ العناية كانت بتوجيه  "؛3"»ر له، ويوضحوا أسراره وعلله، فال نعلمه لالنتصا
  القراءات السبعة املشهورة، كما يف كتاب احلجة أليب علي الفارسي.

  عوامل االهتمام بالشاذ:      
ميكن حصر ذلك يف عاملني اثنني، أحدمها داخلي متصل بالتطور النوعي 

  ي له صلة بالواقع العلمي كما سنرى.للدراسة اللغوية، والثاين منهما خارج
  التطور العلمي للنحو:- أ     

حني اكتمل بناء اهليكل النظري للغة العربية، قواعد واصطلحات، اعتمادا 
على الشائع املّطرد يف االستعمال، خالل القرنني الثاين والثالث اهلجريني، شرع 

ابن جين، وماالعلماء يف التنظري لعلم العربية، كما يتجلى يف خصائص 

                                                            

  . 298ص 2اخلصائص ج - 1
  . 303-302ص 2ينظر  م ن   ج - 2
  . 105ص 1احملتسب ج - 3
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يُلمح يف ثنايا كتب أيب علي من قبل، مما أدى إىل مراجعة بعض القضايا واآلراء، 
منها املوقف من الشاذ، بإعادة النظر فيه بعد أن كان يطرح حفظا يف الذاكرة، أو 

  رّدا وختطيئا، ويعترب ابن جين فارس هذا االجتاه بال منازع.
  

          مالبسات الواقع:-ب       
هذا العامل من قبل، يف دوافع التعليل، وبّينت أثر الشعوبية، ذكرت 

وصراع العلماء فيما بينهم، وكلف الناس بالفلسفة، واعتداد الكل بصنعته، مما 
اضطر النحاة إىل النظر يف املطاعن املوجهة إليهم، ومراجعة أحكامهم يف املواد 

ن هلا داخل نظام ليست شاذة، وأن من املمكن العثور على مكا« الشاذة؛ فهي
اللغة، وكل ما يف األمر، أن هذه القواعـد والعمليـات مت تطبيقها يف ظروف غري 

. كان هّم العلماء فيها ضبط مدونة منوذجية تستنبط منها القواعد "1"»عادية 
  حلفظ القرآن وتعليم العربية.

ميكن اعتبـار االلتفـاتة إىل مـا خرج عن القواعد، هو نتيجة اجلمع بني 
املذهبني البصري يف اعتداده باالستعمال النموذجي، والكويف يف أخذه باملتداول 

ذا اكتمل املنهج اللغوي الصحيح، الذي يصف كل  ما يقال فعال يف « والنادر،و
، دون استثناء، فبعد استنباط قواعد املدونة النموذج، شرع يف "2"»اجملموعة اللغوية 

  تأصيل ما خرج عنها.

                                                            

  . 54الرتاث اللغوي العريب ص - 1
2 - Aborder  la  linguistique :  Dominique  Maingueneau.  Seuil 

PARAFRANCE 1996 p11 .  
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I-لصوتي:المستوى ا  
مبا أن مدونة الكالم املدروسة ستكون ممّا خرج عن القواعد املّطردة، 
فالقول بالغلط والتوهم، والضرورة علال، أمر منتظر، لكن الذي يلفت النظر وجود 

  اجتاه يتزعمه ابن جين يريد إظهار الشاذ نتيجة من نتائج تغريات املطرد.
  علة الغلط في الهمز:       

ط مل يكن من صنعة أحدثها علماء هذه املدرسة ، فقد إن القول بالغل 
ا غريهم من قبل؛ فالفراء ( « ) مثال، يرى مهز (معايش) من قوله تعاىل: 207قال 

ورمبا مهزت :« من قبيل التوهم والغلط فيقول  "،1"»وجعلنا لكم فيها معايش 
ـا يف اللفظ و  ا فعيلة لشبههـا بوز عـدة احلروف العرب هذا وشبهه، ويتومهون أ

أو ملمحا إليه  "،3"، ويكرر هذه العلة يف أكثر من موضع، مصرحا بلفظ الغلط"2"»
  بلفظ التوهم.

م ،وعرفوه بأنه  ذه العلة يف دراسا امليل «كما أن احملدثني أخذوا 
من كلمة أو صيغة إىل اخلروج عن مدارها –الذي ميكن التنبؤ حبدوثه –العارض 

ة  "،4"»خول يف طبيعة كلمة ،أوصيغة أخرىالطبيعي يف التطور،والد لوجود مشا
كما يف مهز "،5"متومهة بينهما،و هلذا اعترب التوهم أحد أسباب اهلمز الشاذ

  (معائش)و(مصائب)،و(منائر).                                                

                                                            

  . 10األعراف اآلية  - 1
معاين القرآن: أبو زكرياء حيي بن زياد الفرّاء. تع: إبراهيم مشس الدين. دار الكتب العلمية بريوت  -  2
  . 251ص 1ج 2002 1ط
  .125ص 2.  ج308ص 1ينظر م.ن ج - 3
  . 174ص1،2000ولوجيا العربية:حيي عبابنة. دار الشروق.األردن طدراسات يف فقه اللغة والفن - 4
  .76وهي املبالغة يف التفصح،والتخلص من الكراهة،والنرب.ينظر كتاب القراءات القرآنية ص - 5
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 "1") بعلة الغلط، كما يف توجيهه لقراءة "معائش"377لقد صرّح أبو علي (
، و على هذا "3"و"ليس بالقياس" "2"وعّرب عنها بأساليب أخرى ،مثل "ال وجه له"

الرأي سار ابن جين، إال أنه متيز بتجاوزه حدود التعليل بسرد القواعد، إىل اجياد 
  أسباب الغلط،والذي به يرد للمستعَمل الشاذ معامل اطراده.

جين إىل قضية ففي تعليله ألسباب الغلط يف مهز(مصائب)،يشري ابن 
فالبدل من األصل ليس أصال، ولذلـك قد عومل...معاملة الزائد «األصل و البدل،

أي أن ياء (مصيبة) ليست أصال،بل بدال من األصل؛ وهو(الواو)، ولذلك "؛4"»
اعتربت زائدة،فهمزت يف اجلمع(مصائب)،ملا يف الزيادة واجلمع من تشابه يف 

  الفرعية وعدم األصالة.
ذا التعل يل، ختف حدة رد تلك الظواهر، وختفت املطالبة و

ال «بتصحيحه،كما يتجلى عند أيب علي الفارسي حني قال يف مهز(معائش): 
ألنه حّكم القاعدة  "،5"»إشكال يف تصحيحه،و يف وجوب العدل عن إعالله

القياسية،بينما ابن جين بّني كيفية حدوث ذلك،مستشهدا بكالم سيبويه حول مهز 
إذ مهزوا بعد ألف ليست "؛ 6"املهموز، كما يف قوهلم:راية،راءةالعرب لغري 

  زائدة،لكنها مبدلة من الواو، فحملت على األلف الزائدة. 
  
  

                                                            

احلجة يف علل القراءات السبع: أبو علي بن عبد الغفار الفارسي. تح: عادل أمحد عبد املوجود  - 1
  . 5-4ص 3ج 2007 1لمية. لبنان. طوشركاه. دار الكتب الع

  . 152ص 3احلجة ج - 2
  . 380ص 1م.ن ج - 3
  . 197ص 3اخلصائص ج - 4
  . 05ص 3احلجة ج - 5
  . 520ص  3:ج .  الكتاب198ص 3ينظر اخلصائص ج - 6
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  علة األداء (زمن الصوت):
متيز ابن جين برتكيزه على األداء، وما حيدث فيه من تلوينات وتنويعات، 

 بايب "إجراء الالزم جمرى ويتجلى ذلك يف كثري من املواضع، وأبرزها ما نّظر له يف
  ."2"و"إجراء املتصل جمرى املنفصل، وإجراء املنفصل جمرى املتصل" "،1"غري الالزم"

م" "3"ففي ظاهرة اهلمز مثال؛ علل قراءة "اشرتؤوا الضاللة" بعلة  "4"و"اّدرأ
االستذكار اليت ميكن جعلها يف نوعني؛ داخلي متصل مبقاطع املتوالية اللغوية، 

  غري متصل ببنية اجلملة، بل بشيء خارجي،كتنوع األداء يف القراءات.وخارجي 
  مد الصوت لالستذكار الداخلي،:-أ       

ا اهلمز يف قوله: "اشرتؤوا"،أنه أخذ بشروط  من بني التعليالت اليت علل 
جواز اهلمز، فالضمة يف واو (اشرتؤوا) عارضة ال جيوز إعالهلا، إمنا تشبع ضمتها 

ا ألجل االستذكار، وفجأة يبدأ باللفظ املستذكر، وهو (الضاللة)  فيطول صو
  بقطع مهزة "ال" التعريف.
إذا وقفت مستذكـرا (للضاللـة)، فتضم الواو من «... يقول ابن جين: 

(اشرتوا)، على ما كانت عليه من الضم اللتقاء الساكنني، مث تشبع الضمة

                                                            

  . 66ص 3اخلصائص ج - 1
  . 31م.ن ص - 2
  . 06سورة البقرة اآلية  - 3
  . 16سورة يونس اآلية  - 4
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تنشأ عن ضمة واو الضمري  إلطالة صوت وقفة االستذكار، فتحدث هناك (واو)
  ألن إطالة املد تنقله إىل مهزة."،1"»مث تبتدئ فتقول: ألضاللة 

ا املتكلم، ليبحث فيها عن البنية  إن إطالة الصوت حالة فكرية مير 
ا إذا كانت ساكنة، وقد يكون  ا فتحرك بدايا اللغوية املناسبة، وفور تذكرها، يبدأ 

مما يستدعي مهز األوىل جتنبا  "،2"وىل فتجتمع ضمتاناالستذكار مبّد ضمة الواو األ
  للثقل.

) مثال، 311ويتأكد متيز هذا التعليل مبعرفة رأي الدارسني فيه، فالزجاج(
من يبدل الضمة مهزة فيقول: اشرتؤوا الضاللة «...حيمل هذه القراءة على الغلط، 

ا عارضة اللتقاء الساك"3"»فغالط  ذا الرأي قال ، لعدم لزوم ضمة الواو، أل نني، و
وعلى هذا  "،4"»وليس إبدال هذه الواو مهزة...يف هذا املوضع بالقياس« أبو علي 

  ."5"التوجيه سار ابن يعيش جبعل قـراءة اهلمز خروجـا عن القاعدة
        

  مد الصوت لالستذكار الخارجي:-ب        
ر بن العالء  من مناذج هذه العلة، توجيه ابن جين للهمز يف قراءة أيب عم

، حيث استعان يف  تعليله بطريقة القراءة "6"»حىت إذا إداركوا فيها « لقوله تعاىل: 
قد وقف على ألف (إذا) مميال بني هذه القراءة،« هلذه اآلية فقال: 

                                                            

  . 358و 136ص 1احملتسب ج - 1
  . 136ص 1ينظر احملتسب: ج - 2
معاين القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم الزجاج. تع: عرفان بن سليم العشا. املكتبة العصرية  -  3

  . 49ص 1ج -2006- 1ط -لبنان
  . 380ص 1احلجة ج - 4
  . 272ينظر شرح امللوكي ص - 5
  . 36سورة األعراف اآلية  - 6



 

  تعليـل الخروج عن القاعـدة                  الثالـثالفصـل                            الثانـيالبـاب 

224 

 

وقراءته األخـرى اليت هـي "تداركوا"، فلما اطمأن على األلف لذلك القدر من 
  "،1"»بتداء بأول احلرف، فاثبت مهزة الوصل مكسورة التمييل بني القراءتني، لزمه اال

  كما يوجبه القياس.
قطع الكلمة ملا بعدها « وجيب التنبيـه على أن الوقف على (إذا)، ال يعين 

بل يعين مّد  "،2"»مقدارا من الزمن مع التنفس، وقصد العودة إىل القراءة يف احلال 
لبه، وهو التمييل بني القراءتني، الصوت بالصائت األخيـر إىل أن يتذكـر مـا يط

ودليل هذا، محل ابن جين هذه احلالة على مهزة "اشرتؤوا" اليت ال وقف فيها، 
  ."3"إضافة إىل تكراره لسمة تطويل الصوت

وكعادة ابن جين يف ميله للتنظري، بّني خصوصية النص القرآين وشروط 
أن تقول: إنه قطع مهزة و ال حيسن « تعليل ظواهره، وكيفية التعامل مع قرّائه، 

الوصل ارجتاال هكذا، ألن هذا إمنا يسوغ لضرورة الشعر، فأما يف القرآن فمعاذ 
، ويف هذا إجياب لتوافر ميزات خاصة يف من ينربي "4"»اهللا، وحاشا أيب عمرو 

ا  لدراسة النص القرآين، من ضرورة معرفة األحكام، واالطالع على القراءات أل
  توضح بعضها.
بعيد عن األخذ بأسبـاب األداء ،تظهر علـة اجلـوار اليت تشيع يف  وغري 

كتب الدارسيـن، قدامى وحمدثيـن، لكّن مسافة البحث تقتضي الرتكيز على مناذج 
  معينة.

  
  

                                                            

  . 359-358ص 1احملتسب ج- 1
  . 93ص 1994 1حلية التالوة: مصطفى أكرور. دار جنيب اجلزائر ط - 2
  . 357ص 1ينظر احملتسب ج - 3
  . 358-357ص 1م ن ج - 4
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  علة الجوار:        
قبل احلديـث بأثر اجلوار ال بد من ذكر قول الدارسيـن يف اهلمـز يف قوله          

مز  "2"»ال يسـأل عن ذنبـه إنس وال جأن « وقوله  "،1"»ألني وال الض:« تعاىل 
، املّد والالم األوىل املدغمة، "3"(جان)، حيث عللت بالفرار من التقاء الساكنني

واملّد والنون األوىل املدغمة يف (جان)، وعللت أيضـا باللغـات، إذ من العرب من 
ة، ويف دابّة دأبة ،ويف ماّدة يشّدد ما جاء مشّددا بعد مّد، فيقول شابّة، شأب

  ."4"مأدة
أما ابن جين فيقلب الظـاهرة املدروسـة على كل أوجههـا، ويبدع يف 

زيد يف مّدة األلف، « الوصف؛إذ يرى بأن اهلمزة هي نتيجة مد الصوت، 
واعتمدت وطأة املّد، فكان ذلك حنو من حتريك األلف، وذلك ألن احلرف يزيد 

ألنه حرف كبقية  "،5"»صوت األلف بإشباع مدته صوتا حبركاته، كما يزيد 
  احلروف، وهذا يدعو إىل إجياد بديل حيمل ما استجّد يف الصوت.

، »حنوا من حتريك األلف« إن "اعتماد وطأة املّد" مبثابة حتريك األلف 
ذا ال يكتفي بالقاعدة  ا أقرب جماور هلا، فهو  وإذا حتركت األلف قلبت مهزة، أل

، إذ   قاء الساكنني)، والعلة السماعية، بل يوظف مبادئ أداء القرآناللغوية (الت
ميكن تعميمه على ما  "،6"إطالة املّد وبعده حرف مضّعف مبدأ من مبادئ التالوة

  مياثله يف الكالم.

                                                            

  . 7الفاحتة اآلية  - 1
  . 74الرمحن اآلية  - 2
  . 363ص 2، شرح الشافية ج17ص 1. الكشاف ج374ص 1التبيان يف إعراب القرآن ج - 3
  .125ص 1واحملتسب ج 73ص 1. و سر الصناعة ج17ص 1ينظر الكشاف ج - 4
  . 123ص 1احملتسب ج - 5
  . 57ينظر حلية التالوة ص - 6
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« ويبدو أن ابن جين يأخـذ بعلة اجلوار سببا رئيسا يف كل ظواهر اهلمز، 
ريا ما جيريها العرب جمراها فيه، فيصري فاحلركة إذا جاورت احلرف الساكن، فكث

ا  سواء جاء بعده مشّدد، كاألمثلة املذكورة، أم غري  "،1"»جلواره إياها كأنه حمّرك 
مشّدد،كقوهلم يف:(الساق سأق)، ويف(اخلامت خأمت)،ويف(العامل عأمل)، ويف(موسى 

  :"2"مؤسى). قال جرير
  الوقود. وجعدٌة إذا أضاءها    حلّب املؤقدان إّيل مؤسى  

ومما يبدو يف تعليالت ابن جين ،عدم اكتفائه،أو وقوفه عند العلل النقلية، 
  بل كان مييل إىل حتليل آليات حدوث الظاهرة، قصد ايضاح مظاهر االطراد فيها.

و مما يبدو أيضا،قولـه بسكـون حروف املد،"فيصري األلف جبواره          
ا،...وضمة ا مليم يف(موسى)ملا جاورت الواو الساكنة  إياها[الفتحة] كأنه حمرك 

ا فيها"،و هو يف هذا ملتزم بالسائد يف فكر عصره؛إذ  ملا مل يستطع القدماء «كأ
ا ساكنة ،فلم مييزوا بني الصوائت (العلل) "3"»حتريك أصوات املد،قرروا أ

الطويلة،وبني أنصاف العلل( أشباه احلركات)،تأثرا بطبيعة اخلط العريب الذي مجع 
  بني املفهومني يف رمز واحد. 

أما الدراسات احلديثة فتقول باستقاللية الصائت عن الصامت؛ فليس 
بعبارة متام حسان،ويف هذا خروج عن رؤية القدامى  "4"ألحد "ملك ميني اآلخر"

                                                            

  . 105-104ص 1اخلصائص ج - 1
الرواية بالوافدان و موسى.ديوان جرير،شر:حممد امساعيل الصاوي، الشركة اللبنانية للكتاب دت  -  2
  .147ص
  . 168ص  دراسات يف فقه اللغة والفنولوجيا العربية- 3
  . 171اللغة العربية معناها ومبناها ص- 4
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ا فروع،وتقول الدراسات أيضا حبركة املد أصوات املد نفسها ليست «للحركات بأ
ا تضعي"1"»إال حركات     ف لكمية الصوائت القصرية. ،أل

ففي  قراءيت "الصألني" و "اجلـأن"، يتخلص من تتـابـع احلركتيـن يف مقطع 
بواسطة اهلمز؛ إذ تقسم )،diphtong– واحد،أو ما يسمى ب(احلركة املزدوجة

احلركة الطويلة هلذا املقطع إىل حركتني (ض ـََ ْل)، و(ج ـََ ْن)، مث تقحم اهلمزة 
،ختلصا من ثقل املقطع الطويل  املغلق يف وسط بنـية "2"احلركتني للفصل بني تينك

  الكلمة.
أما ألفاظ (خأمت،وسأق،وعأمل) وغريها، مما ليس مشّددا بعد ألف الـمد، 

ا من قبيل التخلص من طول احلركـة الطويلة،  فالدرس الصويت احلديث يرى أ
مزة ،تصلح اخللل الناجـم عن ذل ك التقصيـر، فهمز وتعويض اجلزء احملذوف 

،فكلمة "3"(سأق) جينب اللفظ كراهة تتابع الصوائت و أشباهها يف املقطع الواحد
(ساق) يكتب مقطعها األول (س ـََ )،مما يتطلب التخلص من إحدامها،وتعويض ما 

 حذف باهلمزة كما أسلفت.

ذا ميكن القول إن إشارة ابن جين إىل أن إطالة املد، هو مبثابة  و 
أن املد يتأثر بالصائت قبله،فيعد ذلك حتريكا له،ويف كلٍّ،حيدث اهلمز حتريكه،و 

للفصل بني حركتني بعد صامت،ويف هذا دنو من منطلقات التعليل احلديث، املبين 
  على فكرة املقاطع اللغوية املستحدثة يف الدراسات العربية.

                                                            

  . 77ص 1دراسات يف علم اللغة  :ق - 1
  . 167ينظر دراسات يف فقه اللغة ص - 2
  . 39،و القراءات القرآنية ص173م ن ص - 3
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أصوات قد يكون التعليل السابق من صلب العملية الوصفية احملللة لتفاعل 
البنية اللغوية،وهذا يعين وجود أمناط أخرى من سبل التعليل لدى احملدثني، واليت 

  سنختار منها ما يلي:    
  اهلمز عند ابراهيم أنيس:-أ

حتدث احملدثون عن ظاهرة اهلمز، فمّيز إبراهيم أنيس ما بني اهلمز 
، ويف "1"دامىوالتهميز، فحصر األول فيما كان أصله األلف، ناسبـا القول إىل الق

هذه النسبة نظر، ليس املقام مقام ذكرها، أما التهميـز فهو إيثـار اهلمز فيما ليس 
ألفا يف األصل، ك(مؤسى) يف البيت السابق جلرير، ويف الكل أوعز ظاهرة اهلمز 

  .    "2"للبدو
نعم يف هذا التوجيه جزء مـن الصحة، فظـروف الباديـة تفرض على املتكلم 

برازه، مما جيعله يهمز غري املهموز، لكن معرفة كون ابن كثري، وهو رفع الصوت وإ
، وأن شواهد اهلمز "4"»وكشفت عن سأقيها « كان يقرأ باهلمز يف   "،3"مدين

من شعراء احلجاز « ، يف شعـر كثيّـر؛ وهو "5"الشعرية كقوهلم امحأّرت... وادهأّمت
  مز (النرب) إىل البادية فيه نظر.، لكن معرفة هذه القضايا جتعل نسبة اهل"6"»الغزلني 

  
  

            

                                                            

  . 100األصوات اللغوية ص - 1
    .100م ن ص - 2
  . 21دار التقوى مصر د.ت ص ينظر تيسري الرمحن يف جتويد القرآن: سعاد عبد احلميد. - 3
  . 109ص 1. ينظر احلجة ج44سورة النمل اآلية  - 4
  . 323ص 1971ينظر ديوان كثري عزة: مجع إحسان عباس_دار الثقافة_لبنان_دط  - 5
  . 503ص 1اجلامع يف تاريخ األدب العريب: حنا الفاخوري. دار اجليل لبنان د.ع ج - 6
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  اهلمز عند رمضان عبد التواب: -ب            
فبعد « أما رمضان عبد التواب فرأى اهلمز ضربا من التفّصح،إذ يقول:            

أن صار اهلمز شعـار العربية الفصحى، تسابق العرب يف النطق به، فأدى ذلك إىل 
، وهذا األمر قد يكون صحيحا "1"»مز، مبالغة يف التفصح مهز ما ليس أصله اهل

إذا ُقصر على شواهد الشعر، أما وقد ثبت اهلمز يف القراءات القرآنية ، فال نعتقد 
  أن للتفصح أثرا يف ذلك.

اية هذا اجلزء من الدراسة،أن التعليل بفكرة املقاطع  ومما جيدر ذكره يف 
النرب يف الكلمات،الرتباطهما،وهو يعد اللغوية يؤدي حتما للحديث عن مواطن 

« أحد أسباب اهلمز،كمـا أسلفت، لكن بعد دراسة أنواعـه وتطبيقهـا، ثبتت 
، إذ ال ميكن تطبيق معامله على  "2"»تقريبيته من ناحية، وجزئيته من ناحية أخرى

سر عدم عناية القدامى  -كما يرى أحدهم  -كل بنيات اللغة العربية، ولعل هذا
ذا يضحى القول باجلوار هو العلة املثلى يف دراسة هذه "3"واقعهبتحديد م ، و

  الظاهرة.
  التعليل بالمذهب الكالمي:         

سبق وأن حتدثت عن تأثر الدرس اللغوي بقضايا العقيدة ومبادئ املذهب 
الكالمي، ألن املعلل يف تعليمه للغة، أو دفاعه عنها، حيتاج إىل كل دليل نقلي أو 

دراسته، ومن هذه األدلة القول" باملنزلة بني املنزلتني" الذي طال حىت عقلي يف 
  أدق املباحث وهو األصوات.

                                                            

  . 81التطور اللغوي ص - 1
  . 358الصوت اللغوي ص دراسة - 2
قراءة يف التوجيه الصويت: جواد كاظم عناد. مؤسسة –القراءات القرآنية يف كتب معاين القرآن  - 3

  . 67ص 2011 1االنتشار العريب لبنان ط
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درس ابن جين بعض الظواهر الصوتية وعللها مبذهبه الكالمي، فقال 
  "1"باملنزلة بني املنزلتني كما يف قول الراجز

  له زجل كأنه صوت حاد
مي املذكور، ألن الوقف على إذ علل حذف الواو من (كأنه) باملبدأ الكال

، وهلذا  "2"»يقضي بالسكون،... والوصل يقضي باملطل ومتكني الواو « اهلاء 
  كانت حالته تلك بني الوصل والوقف.

إن تأثر الدرس اللغوي بأسس فكرية غريبة عنه، ليس حكرا على دراسات 
ناهجه العرب بعامة، والبغداديني خباصة، بل إن الدرس اللساين احلديث أّصل م

اعتمادا على نزعات فلسفية سابقة عنه، إذ يتحدث منّظروه عن النزعتني التجريبية 
، اللتني بين عليهما خطابه،و يذكرون تأثري نظرية دارون حول تطور "3"والعقلية

األجناس يف أصحاب املنهج التارخيي يف البحث اللساين . ولعل هذا كان السبب 
   املدارس اللسـانية املختلفة.املباشر يف تنوع مناهـج الدرس بني

                                                            

  . 242ص 2اخلصائص ج - 1
  . 4م.ن ص - 2
  .30-28ص. واألسس االبستمولوجية للنظرية اللسانية 43-42ينظر مدخل إىل اللسانيات ص - 3
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II-المستوى اإلفرادي  
ستربز يف هذا املستوى، علل الضرورة، والتوهم، وتداخل اللغات وغريها، 
مما يتطابق ومسة اخلروج عن القواعد، وهو تعليل موضوعي يتوافق ومكونات 
ا الدرس، فمدونة البحث يغلب عليها الشعر، وأداة نقلها الرواية اليت قد يعرتيه

اخلطأ، وبيئة السماع واسعة يستحيل جتانس األداء بني أبنائها، لكن ما منهج 
  تعليل ظواهر ما شذ منها؟

  القياس:
ميكن القول إن يف التعليل بالقياس تنوعا لطرق احلمل يف املسألة الواحدة، 
ومن أمثلة ذلك، تعليلهم ما شذ من مجوع التكسري، فالقاعدة أن كل اسم بزنة 

(فـَْعل) واوي العني أو يائيها، مجع قلته يكون بزنة (أْفعال): قلم أقالم، (فـََعل) أو 
  جبل أجبال، مجل أمجال، وبيت أبيات، ثوب أثواب.

أما مجع الكثرة ل(فـََعل) وصيغة (فـَْعل) الساكنة العني، فهو (ِفعال) 
و(فعول) يقال: جبل جبال، ومجل مجال، وبيت بيوت، وثوب ثياب، وحبل 

اعدة مجوع القلة والكثرة قد ال تّطرد، فيحكم على الظواهر . لكن ق"1"حبال
اإلفرادية بالشذوذ، واخلروج عن القوانني املضبوطة، كقوهلم أجبل، وأمجل، وأثُوب، 

  :"2"وأزُمن، وأزناد، وأفراخ، ولكل منها دليل يف السماع، سنكتفي ببيت ذي الرمة
  رواجع. هل األزمن الالئي مضينا    أمنزيل َميِّ سالٌم عليكما

تنوعت طرق القياس يف التعليل، فأبو الربكات بن األنباري حيمل ذلك 
ملا كان(زمن) مبعىن(دهر)، و(دهر)جيمع على(أدهر)، « على املعىن فيقول: 

                                                            

  .247ص 4. وأوضح املسالك ج265ص 2وشرح الشافية ج 452-446ينظر توجيه اللمع ص - 1
  . 155ص1995_1ديوان ذو الرمة تقدمي أمحد حسن_دار الكتب العلمية_لبنان ط - 2
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وكذلك األمر يف (فرخ  "1"»فكذلك مجعوا (زمنا) على (أزمن)، ألنه يف معناه 
  ."2" نه يف معىن (عود وأعواد)وأفراخ) ألنه مبعىن (طري وأطيار) و(زند وأزناد) أل

وسنبني قيمة  ذلك  -أما ابن جين فيتعامل يف قياساته مع قوانني الصيغ
إذ يركز على مكونات الوزن، فصائت العني من جنس (األلف)، ومنه -الحقا

ذا علل ما مجع من (فـََعل)على(أفعلة)،  تكون(فَعل) مقيسة على (فَعال)، و
م ك(ندى أندية)، و(باب أبوبة)،  أجروا فتحة العني جمرى « و(خال أخولة)، أل

، ف(ندى)، و(باب) و(خال) حممولة على(غداء) "3"»األلف الزائدة بعدها 
  و(غطاء).

"، 4"»أجروا األلف الزائدة بعد العني جمرى الفتحة « وإذا قلب هـذا القانـون

عراء) وبه ميكن تعليل ظواهر أخرى موسومة باخلروج عن القواعد؛ كجمع (عراء، أ
و(هباء، أهباء)، إذ القياس يقضي جبمعها على (أفعلة)، ك(غراب أغربة)، 

  :"5"و(جواب أجوبة). يقول ابن مالك
  ثالٍث أفِعلة عنهم اطَّرد يف اسٍم مذّكٍر رباعيٍّ مبد  

  صفات صوامت الكلمة:         
سلف القول إن ابن األنباري محل الظواهر على بعضها بالنظر إىل املعاين 

امعة بينها، ف(زمن) مبعىن (دهر) ،ولذا ُمحل عليه يف اجلمع، وله سبيل أخرى اجل
يف تعليل شواذ اجلموع،و هي النظر إىل صفات عني الكلمة، واختاذها وسيلة تعليل 

.  

                                                            

  . 247أسرار العربية ص - 1
  . 246- 245م.ن ص  - 2
   277 . شرح امللوكي ص37ص 3اخلصائص ج  - 3
  . ص. ن م.ن  - 4
  . 301ص 4. وينظر أوضح املسالك ج53ألفية بن مالك ص  - 5
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اتني الصفتني، ميكن  فالتكرير صفة يف (الراء)، و(النون) فيها عّنة، وأخذا 
أن تصبح (فـََعَل)، فيصّح مجعها على  االفرتاض بكون (فْعل) الساكنـة العني،

(أفعال)، فجمع (فرْخ) على (أفراخ)، و(َزْند) على (أزناد)، سببه صفة صويت 
ا غّنة، مما يعين أن هذه الصفات أعطت  (الراء)، و(النون)، فالراء مكّررة، والنون 

  الذي جيمع على (أفعال)."،1"للحرف الساكن قوة إضافية جعلته مبثابة املتحرك
  قيمة هذا التعليل:         

رغم دقة هذا التعليل واحنصاره يف بنية الكلمة، ورغم اهتمام ابن األنباري 
وتنبهه حبمل الصيغ على بعضها الشرتاكها يف املعىن (كزمن ودهر، وفرخ وطري)، 
إال أن التعليل بقوانني الصيغ كما هو احلال عند ابن جين، أجنع وأسلم ألسباب 

  منها:
ية تعميم ذلك النمط من التعليل على كل الصيغ، إذ ما توافر عدم إمكان

يف (فرخ، وزند) من صفات فارقة يف عني الكلمة، قد ال يتوافر يف ألفاظ أخرى،  
  كجبل أجبل ومجل أمجل.

كما أن تعليل الصيغ حبملها على ما يقابلها يف نفس احلقل الداليل، غري 
بن األنباري مجع (أفراخ، أزناد، أزمن) مضمونة النتائج حملدوديتها أيضا، إذ علل ا

باحلمل على (طري،و عود، ودهر)، لكنـه أمهل أصل كلمـة (األنف)، ومل حيملهـا 
ا كانت من أمثلة الدراسة   ."2"على غريها، رغم أ

ومنه يظهر املنهج التعليلي عند ابن جين الذي تعامل مع امليزان الصريف؛   
البعض، مما ميّكن من دراسة أكرب  فعّلل مكوناته، ومحلها على بعضها

                                                            

  . 245ينظر أسرار العربية ص  - 1
  . 246- 245م ن ص  - 2
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عدد ممكن من الصيغ، فتعمم القاعدة، ومتكن من التنبؤ بكلمات غري مستعملة، 
ألنه يدل على قابلية التعميم و على "1"»والتنبؤ من أهم وظائف التفسري العلمي « 

  التماسك،وعدم التناقض.
تعـامل مع ميزان وجيدر اإلملاع إىل أن القول بكون ابن جين عّلل بوسـاطة ال

الظواهر ال الظواهر، ال يعين إمهاله املعىن وأثره يف التعليل، فتعدد صيغ مجوع الكثرة 
للبنية اللغوية، يعكس تنوع املعىن املراد التعبري عنه، ف(بيت) غري بيوتات)، 

وكأن بيوتا مائة، وبيوتات مائة ألف، « و(عقبان) غري (عقابني)، وقس على ذلك 
ذا يكون املعىن املوجه الفعلي  "،2"»سون، وعقابني أضعاف ذلك وكأن عقبانا مخ و

  للمباين.
مل ينحصر التعليل عند ابن جين خباصة يف مكوين الصيغة؛ املبىن واملعىن، 
بل جتاوز فيه إىل كل ما من شأنه تأكيد الرأي، كالعقائد املذهبية، والعوامل 

  االجتماعية.
  التعليل بالعقيدة:

الف الفكري بيـن اليهـود واملسلمني من جهة، وبني من بني قضايا اخل
ظهور الرأي بعد « الشيعة وأهل السنة من جهة أخرى، قضية البداء، الذي معناه 

واستصوابه بعد أن كان جمهوال، ويف هذا نفي لصفة أزلية علم اهللا  "،3"»أن مل يكن 
  ."4"تعاىل

                                                            

  . 173التفكري العلمي يف النحو العريب ص  - 1
  . 163ص 1اخلصائص ج  - 2
  . 41التعريفات ص - 3
دار ابن –امساعيل األشعري ينظر مسألة البداء: اإلبانة عن أصول الديانة. أبو احلسن علي بن   -  4

. ومنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية: أمحد بن عبد السالم 62ص 2003 1حزم ط
  .09. مقدمة احملقق ص2004بن تيمية. تع: حممد أمين الشرباوي دار احلديث مصر 
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وي، وبّني أن تعدد لقد نقل ابن جين هذه الفكرة إىل مباحث التعليل اللغ
وجوه الشيء الواحد ،ال يعين إلغاء هذا لّلذي سبقه، فتعدد صيغ مجوع التكثري ال 
يعين انتقاضها حبكم معرفة جديدن مل يكن معلوما يف الذي سبقه، كما ينص 
أصحاب البداء، بل يعين جواز الوجود لكّل الصيغ، وإن كان بعضها أضعف 

  وأندر يف االستعمال.
لتوجه بشواهد نقلية، تثبت استعمال العريب لكلتا الصفتني، يتقوى هذا ا

م قد يستعملون من الكالم، ما غريه آثر يف « املطردة والنادرة،  وهذا يدّلك على أ
نفوسهم منه، سعة يف التفسح، وإرخاء للتنفس، و شّحا على ما جشموه 

له ولدان؛  ممثال لذلك بأبٍ  "،1" »فتواضعوه، أن يتكارهوه فيلغوه ويطرحوه...
أحدمها أذكى من اآلخر، إال أن بالدة هذا، ال متنع الوالد من االعرتاف به، 
واجلمع بني ولديه.وباالعتماد على هذا املثال املنطقي الواقعي، عّلل ابن جين 

  :"2"شواهد ُمجع فيها بني القياسي والشاذ، كقول الشاعر
  ديها.وبسام أودية عن اسم وا  إين لكأّين بأجبال عن أجبلها

ف(أجبال)أقوى من(أجبل)، وغري هذا املثال كثري، أفرد له بابـا يف اخلصائص مساه 
بّني فيه مظاهر ذلك  "3""باب يف اجلمع بني األضعف واألقوى يف عقد واحد"

  والغرض منه.
لعل ابن جين بوقوفه على ظواهر الشذوذ ومقارنتهـا باملطرد، يهدف إىل 

التعبري بالضعيف ال يقل أمهية عن التعبري باملطرد تأكيد القيمة التواصلية للغة، ف
كنت إذا أفردت الضعيف منهما بنفسه، ومل تضممه إىل القوي، فيتبني به ضعفه «

                                                            

  . 227ص 3اخلصائص ج  - 1
  225ص 3 م ن ج  - 2
  . 223ص 3م ن ج - 3
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ألنـه جزء من اللغة أعد  "،1"»وتقصريه عنه، آنس به، وأقل احتشـاما الستعماله 
  سعة يف الكالم.

ورد عنهم شيء الطعن عليهم [العرب] مىت « وللقيمة تلك، دعا لعدم 
أي من الضعيف. ويف هذا إدراك عميق بالبعد االجتماعي للغة كظاهرة  "؛2"»منه 
فهي [اللغة] تقوم بدور اجتماعي مرتبط بالظروف االجتماعية اخلاصة باجملموعة « 

واستعمال الشاذ له حكمة من وراءه، ألنه مهما يكن، فهو أداة  "،3"»اللغوية 
ا.تعبري، تواضع عليها أبناء ا   للغة، وألجل هذا كرهوا مو

  
  ترّكب اللغات:         

وسيلة تعليلية متكن ابن جين بوساطتهـا من إعـادة مالمح اإلطـراد إىل كثري 
اعلم أن هذا موضع قد دعا أقواما « من الظواهر اليت ُحكم عليها بالشذوذ، يقول 

أشياء على ضعف نظرهم، وخفت إىل تلقي ظاهر هذه اللغة أفهامهم، أن مجعوا 
يركن)،  -وسأقتصر من أمثلته تلك، على صيغيت (ركن "،4"»وجه الشذوذ عندهم 

  يقنط) احرتاما ملسافة البحث. -و(قنط
ت -يرَكن)، و(قَنط -وجه الشذوذ يف هذه الصيغ أن (رََكن يقَنط)، تشا

حركة عني املاضي واملضارع، وليس فيهما حرف حلقي يشفع لذلك، ألن 

                                                            

  . 43و 225ص 3جاخلصائص    - 1
  . 227ص 3م ن  ج- 2
  . 76الفلسفة واللغة ص  - 3
كتاب يف التصريف: ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين. تح: البدراوي –ينظر العمد   - 4

  . 112ص 2008 1زهران. دار اآلفاق العربية ط
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إما فـََعل  "؛1"لصيغة فـََعل (بفتح العني) يقتضي صيغتني اثنتني احتماالت التنويع
  يفُعل (كتب يكُتب)، أو فـََعل يفِعل (جلس جيِلس).

أخرج ابن جين هاته الصيغ من دائرة الشذوذ، فهي ليست من قبيل 
ا، ف(قـََنط يقَنط) إمنا هي  لغتان « االستثناءات يف اللغة، إذا ُعرفت أصول تكو

حدامها بصيغة قِنط (بالكسر)، الذي مضارعه القياسي يقَنط ، إ"2"»تداخلتا 
  (بالفتح)، واألخرى قَنط (بالفتح) الذي مضارعه القياسي يقِنط (بالكسر).

رَِكن يرَكن... « وكذلك األمر يف رََكن، الذي تذكر املعاجم فيه لغتني، 
ني، ويبدو أن ، فرتكبت لغة ثالثة هي (رَكن يرَكن) مجعا بني اللغت"3"»ورََكن يرُكن 

  امليل إىل الفتح أوضح خلفتها.
إن القول برتّكب اللغات، ليس من باب اجلمع بني الظواهر املسموعة، 
ذه العلة،   دون وعي بقيمة الفكرة، بل على العكس من ذلك، فالرجل ملا قال 

الفصيح « كـان يـدرك حقيقـة صراع اللغات، ولذلك نّظر هلذه الفكرة كما يف باب 
، وبّني مناذج من ذلك، اكتفيت منها باملثال "4"» كالمه لغتان فصاعدا جيتمع يف
  املذكور.

إننا ال جند جواباً « حتدث احملدثون عن هذه الظاهرة، ومما قالوه فيها: 
لكل ذلك غري قوانني الصوت، اليت حتلل وتعلل، وتقعد لعلـة فتح عني املضـارع 

هو توجيـه صحيح حيـن نبتعد عن و  "5"»يف(ركن)، وتثليثها يف مضـارع (قنط) 

                                                            

  . 112ينظر العمد كتاب يف التصريف: ص  - 1
  . 323ص 1اخلصائص ج  - 2
  . مادة (ر ك ن) 185ص 13لسان العرب ج  - 3
  . 315ص 1اخلصائص ج  - 4
  . 71التحوالت املورفولوجية والرتكيبية ص  - 5
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السماع ومصادر اللغة، وننحصر يف أسوار املقاييس، باستنطاق دالالت الصيغ 
   األصلية ومقارنتها ببعضها.

درس مكي درار هذه الظاهرة واستفاد من داللة تنوع صوائت عني 
الكلمة، ف(فِعل) بالكسر لإلصابات الزائلة، و(فُعل) بالضم لألوصاف الثابتة، 

فَعل) بالفتح، يبقى يف احلياد، ومنه استنتج أن (قِنط) بالكسر للمصـاب الزائـل و(
بعد حني، و(قُنط) بالضم للمصاب اجللل، ويبقى (قـََنط) بالفتح ملا تفاوت النـاس 

  . "1"يف تقديره
ومهما يكن يف جدة هذا التعليل ودقته، وأصالته لسانيا؛ بكونه مل يبتعد 

ا ، إال أن التعليل برتكب اللغات تربز أمهيته أكثر بعودته عن أوزان الكلم ودالال
إىل املسموع، وإمكانية تعميمه على ظواهر أخرى، وصفت بالشذوذ، كصياغة 
اسم الفاعل من (شُعر، وُمحض، وخثُر) على وزن فاعل ك(شاعر، حامض 

  وخاثر)، والقاعدة األصل تقضي بأن يكون على وزن (فعيل).
، بل هي من "2"حلالة، ومل يرهـا من قبيل الشـاذأشار ابن جين إىل هذه ا

ترّكب اللغات، واسم الفاعل (شاعر، وخاثر، وحامض، وطاهر) صيغ مما فتحت 
شَعر)،  -عينه، ألن لكل صيغة مما ذكر لغتني، بضم العني وفتحها، (شُعر

فاستغين بفاعل عن فعيل، « "3")طَهر-َمحض)، و(طُهر-خَثر)،و(ُمحض -و(خثُر

                                                            

  . 125ينظر اجململ ص  - 1
  . 319ص 1ينظر اخلصائص: ج  - 2
  . 139ص 7. مادة (ح م ض). ج409ص 4ينظر لسان العرب :مادة (ش ع ر) .ج  - 3

  .504ص 4هـ ر). ج. مادة (ط 230ص 4مادة (خ ث ر). ج
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، ودليل ذلك تكسريهم لشاعر "1"»سهم وعلى بال من تصورهم وهو يف أنف
  ."2"شعراء، ووزن (فـَُعالء) غالب يف (فعيل) صفة

قد يطول احلديث يف تتبع حاالت الشذوذ، فتأخذ العلة الواحدة مسافة 
ا املذكورة، كعلة التنبيه على األصل، اليت ميكن تفريعها إىل  أطول مما أخذت سابقا

من كلمة األصل، فقد تدل على أصل الوضع، كتعليلهم  فروع حبسب املغزى
ا منبهة على األصل، ويف هذا  إدراك لعنصر  لصحة (َعِور، وَحِول، واستحوذ) بأ
التطور اللغوي، لكن عدم نضج الدرس التارخيي، والتارخيي املقارن،حال دون 

هي توسعهم يف األخذ فيه؛إذ به أثبتت دراسات العصر احلديث أن تلك الصيغ 
من قبيل الركام اللغوي، فهي تدل على أصول مندثرة،ودليل ذلك،وجودها يف 

  ."3"شقيقات العربية،كاللغة احلبشية مثال
وقد يعىن باألصل مفهوم القاعدة، فيضحى التعليل من قبيل شرح املراحل 
ا الصيغة، بذكر أصل تركيبها، ألجل تيسري التعليم، كتعليل ابن األنباري  اليت متر 

  :"4"يغة (يؤكرم) يف قول الراجرللص
  فإنه أهل أن يؤكرما.            

ألن األصل فيه أؤكرم... حذفوا إحدى [اهلمزتني] ختفيفا، مث «...حيث قال: 
ا    طردا للباب على وترية واحدة."،5"»حذفوا سائر أخوا

                                                            

  . 324ص 1اخلصائص ج  - 1
  . 290ص 2ينظر شرح الكافية ج  - 2
  60-59حبوث ومقاالت يف اللغة ص - 3
   .12ص 1اإلنصاف ج - 4
  . 139ص 1واخلصائص ج ،12ص 1اإلنصاف ج  - 5
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و يف هذا تعين كلمة األصل أصل القاعدة القياسية املبنية على الكثري 
يف ضرورة التخفيف حني تتواىل املتماثالت يف الصيغة، كتكرار مهزتني يف املطرد، 

  بداية املضارع .
إال أن تطور الدراسات املقارنة يف العصر احلديث،أعطت لكلمة األصل 
يف املثال أعاله بعدا آخر، حني جعلت صيغة (أؤكرم) حتمل داللة أصل الوضع، 

ذا تصب"1"حيث صّنفت من الركـام اللغوي ح فكرة األصـل من أجنع سبل ،و
ا قد ُتشعر بذلك من خالل تطبيق ما  ا وإن مل تع أصول األلفاظ، فإ التعليل، أل

  يف القاعدة من مراحل.    
و قبل ترك علة األصل ، البد من اإلشـارة إىل قيمـة رأي ابن جين يف 

و،قد صّحا حريف العلة،الياء والوا« صحة عني  الفعل  (عِور، وحِول، و صِيد) بأن
ف(القَود،   "،2"»يف بعض املواضع،كما يصحان لوقوع حرف اللني ساكنا بعدمها

ك: القواد)،و(احلوَكة، ك: احلَواكة)،و(اخلَونـة، ك:اخلوان)، و(الصيَـد، ك: الصياد)، 
  و(احلَول، ك: احلويل)

أما يف العصر احلديث،وحبكم نضج املنهج التارخيي،أظهرت الدراسات 
فعلي لصيغ الفعل األجوف؛حيث مت االنتقال من مرحلة تسكني وجود تطور 

إىل فتحة طويلة ف(قال)،و(باع)تطورتا عرب املراحل التالية:  -(الواو،والياء)-العني
  ُقوـَل            قال            قَول          قْول-1
  باع بِيـِ ع           بَيع          بْيع            -2 

                                                            

  . 83حبوث ومقاالت يف اللغة ص  - 1
  . 215ص 2اخلصائص ج  - 2



 

  تعليـل الخروج عن القاعـدة                  الثالـثالفصـل                            الثانـيالبـاب 

241 

 

باع) ناجتتان عن انتقال من الضمة والكسرة الطويلتني ف(قال)و (
و دعم أصحاب هذا الرأي أقواهلم بوجود ظاهرة "،1"املمالتني،إىل ألف خالصة

التسكني،و نقل احلركات يف االستعمال الفعلي للغة، كما يف قوهلم: (يُوم،و 
  بِيت)،مما يعرب عن مرحلية تطور تلك الصيغ .

تهاد ابن جين يف تعليله  باجلمع بني صحة ومن هذا ميكن القول بأن اج
عني تلك األفعال الشاذة،وبني صحتها وهي متبوعة مبد ساكن بعدها، كما يف 

صَياد...) ، فيه إدراك حلقيقة التغري -حويل، وصِيد-األمثلة املذكورة (حِول 
والتطور،لكن عدم نضج منهج املقارنة التارخيية يف زمنه ،حال دون القول به، 

الركون إىل القول بافرتاض وقوع التطور،ال حدوثه فعال،وهذا الذي يتجلى وُفرض 
  ."2"من باب"مراتب األشياء وتنزيلها تقديرا وحكما، الزمانا ووقتا"

                                                            

  .60حبوث ومقاالت يف اللغة ص-1
  . 225ص 1خلصائص جا  - 2
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I-.المبحث الثالث: تعليل شواذ التركيب  
  توطئة :

ا متثل  تعترب علة السماع أهم الوسائل التعليلية للظواهر الرتكيبية الشاذة،أل
إن هذان «وجود ملثل تلك الظواهر يف االستعمال ،ففي تعليل قوله تعاىل:دليل 

،وبطن "2"غلب يف توجيهه القول بكونه من لغة بلحارث بن كعب، "«1"»لساحران
من ربيعة،مث أوردوا وجوها إعرابية ف (إن) مبعىن: نعم ، و(ساحران):خرب ملبتدأ 

راب على خالف،   ليس حمذوف بعد الالم تقديره مها،وهم يف بعض وجوه اإلع
  املقام مقام ذكره .

لكن إذا انتقلنا إىل التعليل بالرأي، يربز فعل القياس كوسيلة دراسة لدى 
غالبية من انربى لتعليل هذه اآلية، فالزخمشري يعلل لزوم (هذان) األلف،حبملها 

يذكر -وهو ليس بغداديا-)338،و النّحاس ("3"على األمساء اليت آخرها ألف كعصا
) 207(،وجند الفراء "4"ي محلها على الفعل(يفعالن)،الذي اليتغري فيه األلفرأ

حيمل بقاء األلف يف (هذان) على بقاء (ياء) االسم املوصول(الذي)، ففي مجعه 
  .    "5"تزاد له (نون) دون تغيريه

أما أبو علي فيعتد بالقياس، لكنه يتفرد بتحليله لكيفية تأليف أصوات هذا 
لعرب قد تقلب الياء ألفا،إذا انفتح ما قبلها،كقوهلم: عالك،أن ا«الرتكيب 

                                                            

  . 63سورة طه:  - 1
  . 58،و علل التثنية ص 706ص 2وج  380ص1،سر الصناعة 72ص3الكشاف:-2
  .  72ص 3الكشاف ج  - 3
تع:عبد املنعم خليل إبراهيم.دار الكتب العلمية لبنان -إعراب القرآن:أبو جعفر أمحد بن النحاس-  4
  . 32ص  3.ج  2001.  1ط
  . 100ص 2ء)ج معاين القرآن (الفرا  - 5
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،لتوايل فتحتني أمام كسرة هي بداية ياء،والفتحة متتاز بظهور "1"»يريدون عليك... 
ذا التعليل يعلل لزوم (هذان)  "2"الصوت وسعته مقارنة بالكسرة والضمة،و

زمنه،كما ملح يل به  األلف،فتوايل فتحتني طويلتني قبل الياء أخذ من صوت الياء
  مكي درار يف إحدى اجللسات العلمية.    

ورغم تفرد أيب علي يف بعض اآلراء، إال أن البن جين، خباصـة، فلسفة           
نظر متميزة يف التعامل مع هذا النوع من الظواهر،كما ثبت ذلك يف املستويني 

  السابقني، وسيتضح يف النماذج التالية.
          
  علة الغلط (التوهم):-أ        

ضرورة تناول كل « هي علة مأبية يف املنهج الوصفي الذي تتأكد فيه 
النطوق اللغوية على ميزان واحد من البحث، وعلى تقرير اخلصائص املميزة لكل 

دون مفاضلة بينها، أو تصرف فيها، ألن منهج الدرس وكفايته هي  "3"»األمناط 
  تح امليم، يف البيئة الكالمية املتجانسة.املالحظة والوصف للمستعَمل، بف

فأعطت  "4"لكن الدراسات التالية، أثبتت عدم كفاية املالحظة والوصف
للقواعد الذهنية مكانتها، مما سيمكن لعّلة الغلط أسباب الوجود، ودليل ذلك، 

املبنية على حنو جيد موافق لقواعد اللغة « تفريق التوليديني بني اجلمل األصولية 
، وبني اجلمل غري األصولية اليت "5"»ئمة ضمن الكفاية اللغوية ملتكلم اللغة القا

  تنحرف عن هذه القواعد.

                                                            

   69د ت ، ص  –تح:مصطفى احلدري.د  م - املسائل املنثورة: أبو علي الفارسي  - 1
  . 47النحو العريب والدرس احلديث ص  - 2
  . 47النحو العريب والدرس احلديث ص  - 3
  .18. واللسانيات التوليدية ص38ينظر األسس االبستمولوجية ص  - 4
  . 49حبوث ألسنية عربية ص  - 5
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إن الغلط ناجم عن احنراف االستعمال عن القواعد اجملردة،وهلذا  االحنراف 
أسبابه منها التوهم، وهو تصور وجود شيء ال يوجد، مثل تعليق ابن األنباري على 

  :"1"بيت األحوص الريبوعي
ا.    َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحَني َعِشريًة  ُ   َوَال نَاِعٍب إالَّ بِبَـْنيٍ ُغرا

توهم أنه قال: ليسوا مبصلحني، فعطفوا عليه « حيث قال يف جّر (ناعب) بأنه 
  :"3"، وبنفس التوجيه يعلل قول الشاعر"2"»باجلر 

  ٍق َشْيئاً ِإَذا َكاَن َجائِياً.َبَدا يل أينِّ َلْسُت ُمْدرَِك َما َمَضى   َوال َسابِ 
تومها أنه قال: لست مبدرك ما مضى، فعطف عليه باجلر وإن كان « فجّر (سابق) 

  فوقع يف الغلط. "،4"»منصوبا 
ملا كانت القواعد هي منطلق التعليل لدى  ابن األنباري، حكم بالغلط، 

يب قد يتكلم بالكلمة وهذا ألن العر « رغم أنه ملّح إىل مزية ارتكابه ألغراض معينة؛ 
إذا استهواه ضرب من الغلط، فيعدل عـن قياس كالمـه، وينحرف عن سنن أصوله 

ذا تضحى  القواعد  هي املتحكمة يف االستعمال، مما جيعل تأثريها فيه  "5"» ، و
دليل « كتأثري العلل العقليـة، وإن كانت مستنبطـة منه، ألن املتواتر من املسموع 

  و هو مبنزلـة املتواتر من القرآن والسنة."،6"»حو يفيد العلم قطعي من أدلة الن
أما ابن جين، وحبكم كونه ممن أدركوا أواخر عصر االستشهاد، مل يقل 
ها، بل نظر يف حاالت إمكانية اجلواز؛ ففي  بالغلط يف الشواهد املذكورة، وما شا

                                                            

  . 460ص 2اإلنصاف ج  - 1
  460ص  2اإلنصاف ج  - 2
  . 460ص 2صرمة األنصاري. ينظر اإلنصاف ج  - 3
  . 462ص 2اإلنصاف ج  - 4
  . 460ص 2اإلنصاف ج  - 5
  . 83ملع األدلة ص  - 6
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« نه بيت صرمة األنصـاري يرى يف جر (سابق)، إنه عطف على (مدرك)، أل
، إذ كثريا ما يقرتن حرف اجلر (الباء) "1"»موضع حيسن فيه لست مبدرك ما مضى 

  خبرب ليس للتأكيد، ولكثرته تلك يف االستعمال سرى أثره وهو حمذوف.
يلتقي ابن جين مع ابن األنباري يف القول تقدير جار حمذوف، إال أن 

ا، بل مراعاة املتكلم جلوازات األخري يقول بالتوهم والغلط، بينما األول ال يراه تومه
م األصول تارة، « االستعمال، وهلذا جعل بابا كامال يف اخلصائص  باب يف مراعا

يريد بـه إثبـات إمكانية التصرف يف قواعد اللغة، بإمهال  "،2"»وإمهاهلم إياهـا أخرى 
املقاييس املستنبطة واستعمال حاالت اجلواز، كالعطف باجلر على معطوف 

  ـوز جره، كما يف املثالني السابقني.منصوب جي
ا ما خرج  إن اعتداد ابن جين حباالت اجلواز، وجعلها وسيلة تعليل يرّد 
عن القواعد إىل معامل االطراد ،هو من صلب املنهج النظري الذي حدده، فهو 
القائل بالعلة اجملوزة جبانب العلة املوجبة،مجعا بني ضوابط القياس،وتسمح 

و الذي قال بوسطية علل اللغويني بني العلل العقلية لعلماء الكالم، االستعمال، وه
  وعلل الفقهاء اليت هي أمارات.

لنعد إىل علة اخلطأ فقد تكون عن توهم، كما أسلفنا، وقد تكون ناشئة 
عن خطأ يف الرواية، مما يستدعي إيراد الرواية الصحيحة، كما فعل ابن األنباري مع 

  :"3"قول طرفة
  وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي    ها الزاجري احضَر الوعى أال أي   

                                                            

  . 291ص 2اخلصائص ج  - 1
  . 238ص 2اإلنصاف ج  - 2
 2008 .1راتب اجلامعية. لبنان. طديوان طرفة بن العبد :إعداد حممد عبد الرحيم .  دار ال  -  3
  . 48ص.
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وغري هذا كثري،  "،1"»بأن الرواية عندنا على الرفع، وهي الرواية الصحيحة « فقال: 
وكما فعل العكربي يف رّد قول الكوفيني واملربد، بإمكانية تقدمي التمييز على الفعل، 

  :"2"مستشهدا بقول الشاعر املخبل السعدي
ُجر   وما كان نفساً بالفراِق تطيُب.       ليلى للفراِق حبيبها  أ

فقد رّد الرأي، ومل جيز تقدمي التمييز على الفعل، ووّجه الشاهد برواية أخرى هي: 
  . "4"، ومن قبل، فعل ابن جين ذلك مع هذا الشاهد"3"»وما كان نفسي « 

لى كل إن العناية بالشاذ، جعلت الدارسني،السيما ابن جين، يقبلون ع
وسيلـة تعيد هلـذا النوع من ظـواهر العربية مسات اإلطراد فيه، ومن تلك الوسائل 

  املعىن، واألداء.
  المعنى:-أ      

هذا جحر « حتدث ابن جين عن إمجاع النحاة على تغليط املثال املشهور 
، لكن اإلمجاع يف اللغة يفقد"5"وعدم جواز القياس عليه» ضّب خرٍب 

                                                            

  . 684-482. وانظر أيضا ص460ص 2اإلنصاف ج  - 1
  . 260ص 2اخلصائص ج  - 2
  . 301ص 1اللباب ج  - 3
  . 262ص 2ينظر اخلصائص ج  - 4
  . 172ص 1ينظر اخلصائص ج  - 5
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علم منتزع من استقراء هذه اللغة، « خيالفه، ألن علم العربية امحجيته إذا وجد 
جة، كان خليل نفسه، وأبا عمرو  فكل من فرق له عن علة صحيحة، وطريـق 

لكون هذا العلم نظر عقلي، والنظر توجهه معارف العامل، وتفاعلها  ،"1"»فكره 
  مبستجدات عصره.

وب التقدير، وهو أسلوب جلأ ابن جين يف دراسة املثال املذكور إىل أسل
أصله هذا « مأخوذ به عند جل حناة العربية، فقّدر معموال للصفة فقال: بأن 

جحر ضّب خرب جحره، فخرب وصف للضب، وإن كان يف احلقيقـة للجحر 
قياسا على قوهلم: مررت برجل قائم أبوه، فقائم، وإن كان وصفا لرجٍل، فهو  "،2"»

  بتت اطراد املثال وعدم شذوذه.متعلق مبعموله (األب)، وبذلك أث
 "3"تعترب هذا املوقف خمالفا ملا شاع عند بعض النحاة، فابن يعيش

احتكموا إىل مباين الشكل حيث عّللوا جر (خرب) بالتجاور، فاجلر  "،4"والعكربي
إذًا حركة طارئة من دواعي االستعمال، بينمـا ابن جين يراهـا باقيـة على صحتها 

  ا الوظيفية.اإلعرابية، وأصالته
و ألجل إبعاد مسة التمّحل اليت تظهر يف طريقة التعليل ،راح ابن جين         

يسّخر كل ما لديه من وسائل إقناع ،عقلية ونقلية، دعما لرأيه، فقد أورد أكثر من 
شاهد، أثبت فيه وقوع مراحل احلذف اليت وقعت يف املثال املدروس، مستشهدا يف 

،إال أن كل ذلك ،ال مينـع من األخذ بعلة التجاور ذلك برأي أستاذه أيب علي
  الصويت ،ليسرها وشيوعها.   

          
                                                            

  . 171ص 1اخلصائص ج - 1
  . 173ص 1اخلصائص ج - 2
   .179ص 1األشباه والنظائر ج - 3
  . 180ص 1م.ن ج  - 4
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  األداء (اإلنجاز):-ب
  :"1"باخلروج عن القواعد املّطردة قول الشاعر مما ُوصف

  أيوم مل يقدَر أم يوَم ُقدر.  من أي يومّي من املوت أفر 
، وحذف النون لغري وقف وال توكيد املنفي بلم« إذ جعل فيه ابن هشام شذوذين؛ 

، وقال العكربي يف تعليل ذلك بالضرورة، وإرادة النون وحذفها وترك "2"»ساكنني 
  ."3"الفتحة عالمة عليها

إن أصله يوم مل « أما ابن جين فقد علل فتحة (يقدَر) باجلوار، يقول 
ـا جـاورت(اهلمزة) املفتوحة و(الر  اء) الساكنة يقدْر أم، بسكون (الراء) للجزم، مث إ

فأخذ الساكُن حركة املتحرك، وهو بتعليله هذا، خيالف أيضا القائلني حبمل  "،4"»
  ."7"(مل) على (لن) يف العمل، كما هو احلال عند ابن األنباري

إن سبب جلوء ابن جين إىل تعليل وجود الفتحة يف (يقدَر) باجلـوار وأثر 
لة املنطوق وإحياءاته، فالنون األداء يف تنويع عالمات اإلعراب، هو أخذه بدال

وحذف هذه  "،5"»الذي يليق به اإلطناب واإلسهاب « تلحق املضارع للتوكيد 
النون إخالل بالغرض، ونقض للقياس، الذي يتطلب فيه التوافق بني املباين 

  واملعاين، ويتأكد هذا التوجه يف نظرته حلقيقة الضرورة الشعرية.
  
  

                                                            

  . 306ص 1مغين اللبيب ج - 1
  م ن_ ص ن. - 2
  . 288ص 2ينظر اللباب ج - 3
  .57ص 1. وسر الصناعة ج67ص 3اخلصائص ج - 4
  82ينظر ملع األدلة ص– 7
  57ص1_وسر الصناعة ج 67ص3ينظر اخلصائص - 5
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  علة الضرورة الشعرية:
ز الشعر خباصية الوزن والقافية وكثافة املعاين وحتدد املباين، أبيح حني متي

للشاعر التصرف يف بعض قواعد اللغة، ومنه كانت علة الضرورة وسيلة تعليل كثري 
ا أصبحت متداولة بني من  من مظاهر اخلروج عن القوانني املستنبطة، إىل درجة أ

  يلّم بأبسط أجبديات اللغة وقراءة الشعر.
لقول بعناية ابن جين بالشاذ، وحماولته إبراز مسـات االطـراد فيه، أما سلف ا

غريه من أعالم هذه املدرسة، فتكاد معياريتهم وحتكيمهم للقواعد ال ختفى على 
  :"1"أحد، فقول زهري

  مبا القت لبون بين زياد.  أمل يأتيك واألنباء تنمى
عله ابن األنبـاري ناجتـا عن إشباع  باجلمع بني اجلازم (مل)، واملضارع املعتل (يأيت)، جي

ذا الرأي قال أبو علي من قبُل، وقال أيضا حبمل الياء "2"كسرة التاء ضرورة ، و
ا خمرجا وهو (اجليم)، واعتبارها حرفًا صحيحًا يستحق احلركة، اليت  على ما يقار

ا شأن أي حرف صحيح. "،3"حذفت ألجل اجلازم، فبقيت ساكنة   شأ
، وهي مسة غالبة على تعليالته، يف "4"جمع بيـن التوجيهنيأما العكربي في

حني يتفرد ابن جين يف الرأي دوما، فال يرى يف البيت ضرورة، وذلك بتعليل البيت 
إمنا جاء على لغة من يقول: هويأتيك... « بوجهني، أوهلما ذكر علة مساعية 

وأستـاذه أبـا ، متفقا "5"»فكأنه حذف الضمة للجزم كما حيذفها له من الصحيح 

                                                            

  مل أجد هذا البيت يف الدواوين املنسوبة إىل زهري بن أيب سلمى .  - 1
  . 27ص 1اإلنصاف ج - 2
  . 34املسائل العضديات ص - 3
  . 110-109ص 2ينظر اللباب ج - 4
  . 349املنصف ص - 5
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علي يف هذا القـول، إال أن األستـاذ اعتمد قياس احلروف على بعضها، وهو رجل 
  القياس، أما التلميذ فعاد بالظاهرة إىل إحدى لغات العرب.

أما ثاين التوجيهني، فرياعى فيه حال مستعمل اللغة، وعالقة بنيات اللغة  
فلون بقبح الزحاف إذا أّدى إىل إن اجلفـاة الفصحـاء ال حي« بالفكر املنتج هلـا، 

« لقيمة هذا األخري يف البيان والتبيني، فلو كان مطلع البيت  "،1"»صحة اإلعراب 
جمليئه على املطرد يف اللغة، وصحة زحافه؛  "،2"»أمل يأِتك...لكان أقوى قياساً 

، و(أمل "3"»يسكن الالم، وحتذف النون فتصري مفاعيل« فالنقض يف مفاعلنت 
  ا مفاعيل.يأت) وز 

فهذا التوجيه يُظهر أال ضرورة يف البيت، ويظهر مدى استفادة هذا العامل 
من علم العروض يف دراسة النحو، ويثبت من جهة أخرى، سالمة التعليل 
بالسماع، كما أنه يشري إىل مفهوم آخر للضرورة، حيث الغرض أو احلاجة تدفع 

إن العرب قد تلزم الضرورة يف « د مستعمل اللغة إىل التحريف، واخلروج عن االطرا
ـا، واعتيـادًا هلا، وإعدادًا هلا... عند وقت احلاجة  الشعر يف حال السعة، أنسًا 

ا شأن استعمال الضعيف يف سعة القول."4"»إليها    ، شأ
  :"5"ويتضح هذا التوجه يف الضرورة يف دراسته لقول أيب النجم العجلي

  علي ذنباً كلُّه مل أصنع  دَِّعي َقْد أصَبَحْت أُمُّ اخلَيار تَ 

                                                            

  . 281ص 1اخلصائص ج - 1
  . 283ص 1م.ن ج - 2
 1كتاب العروض: أبو الفتح عثمان بن جين. تح: حسين عبد اجلليل يوسف. دار السالم مصر ط -  3

  . 60ص 2007
  . 216ص 3اخلصائص ج - 4
  . 38ص 1الكتاب ج - 5
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فرفع (كلُّه) مع إمكانية النصب توكيدًا متوافرة، دون الوقوع يف كسر 
البيت، وهذا ما جيعل القول بالضرورة ليس عن مقتضيات الوزن فقط، بل أيضا 

  عن غرض املتكلم ومقاصده.
ومما سبق ميكن القول إن حناة بغداد برعوا يف التعليل حبكم تأخر ظهور 

فالعلماء بعد أن يكثر أخذهم، ويشتد علمهم، ويعلو نظرهم « منهج االنتقاء ؛
ينّبطون املسائل، ويستخرجون اجلديد، ويستنبطون العلل، ويقيسون، وينّظرون، 

  ، مستفيدين يف ذلك ممّا وّفرته هلم جهود السلف. "1"»ويناظرون 

                                                            

  . 48األساس املعريف للغويات العربية ص - 1
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لنا جمموعة  بعد دراسة موضوع التعليل اللغوي عند البغداديني، تبينت
  من النتائج حصرت يف ما يلي:

  أصالة النحو العريب، وعروبة نشأته، وبُعد ذلك عن األثر األجنيب، أما
ما صنعه املوايل، كابن أيب إسحاق احلضرمي، فال يعدو أن يكون حتكيما 
م تعلموا اللغة، ويف هذا تعويض عن جهل تنوع  للقواعد يف االستعمال، أل

 لغات العرب.

 األعراق يف البصرة، وغلبة العرب بفضل اإلسالم، إضافـة إىل  امتزاج
قرب هذه املدينة من البوادي العربية، مّكنها ألن تكون مهد الدراسة 

 النحوية، فال عالقة إذا النتشار معابد الفرس والسريان بذلك.

  ال ميكن فهم طبيعة املنهج التوفيقي يف الدرس اللغوي، إال إذا ربط
ية، وأسسه املعرفية، وإال كان عرضة لإلنكار كما وقع للبعض، بأصوله التارخي

فهذا املنهج مل يكن بدعا من النحاة، بل هم تبع حلراك علمي ساد آنذاك 
قاده الطربي يف التفسري، والشافعي يف الفقه وأصوله تقريبا بني طريف الصراع 

 الدامي أحيانا، أهل الرأي وأهل النقل.

 دت يف ظهوره، كغلبة املوايل وامتزاجهم للمنهج املذكور عوامل ساع
مع العرب، واشتداد الصراع العلمي يف العاصمة بغداد، فضـال عن الظروف 
االجتماعية بكل أنواعها، كاالستقرار، وانتشار الورق والوراقة، تعميم 
املكتبات، واتساع دائرة اجلدل واملناظرات مما سّهل اإلطالع على خمتلف 

 ا وأحسنها.   اآلراء، وانتقاء أصحه
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مل ينحصر االنتقاء يف مستوى اختيـارات رأي من اآلراء ، كمـا هو جلي      
يف إنصاف ابن األنباري، بل مس االنتقاء جمال املصطلحات ، فالزجاجي  
يصرح باجلمع بني اآلراء ، وجيمع كذلك بني اصطلحات الفريقني، 

يف( املنسوق ك(اخلفض واجلر)، وكذا األمرعند أيب علي، و ابن جين 
عليه/املعطوف عليه) وغري ذلك، مما كان هلم فيه جمال إبداع،ك(الصويت، و 
املمطول؛ وهو الشبيه باملضاف، واألمساء املبهمة، واإللقاء، واالستخبار 

 ...وغريها.  

   أظهر البحث أن مصطلح املدرسـة مقرتن باملكـان، وأن البحث يف
املدارس، الختالف غايات مكون املنهج ال جيب أن يتساوى بني كل 

البحث، فإذا كانت البصرة والكوفة تسعى الستنباط القواعد، فبغداد اهتمت 
بالتنظري، والتعليل، مشّكلة بذلك احللقة التالية لتطبيق وحبث املسائل 

 التفصيلية، فاستحقت لذلك وسم املدرسة.

  تعكس دراسات البغداديني مدى نضج البحث اللغوي، وانفتاحه
ا فكانت له عوامل توجيه، شأنه يف ذلك على الع لوم اجملاورة له. وتأثره 

شأن الدراسات اللسانية احلديثة املتأثرة باملنهج التارخيي التطوري أوال، مث 
بالوضعية التجريبية، والفلسفة العقالنية، وهذا يعين انتقال الفكر اللغوي من 

 .جزئية التطبيق واستقالليته، إىل الكلية يف التنظري
  اتضح دور العلوم يف دراسات البغداديني على مستويي التنظري

والتعليل، ففي التنظري مثال يأخذ ابن جين مبذهب أيب حنيفة فيشرتط التعدي 
والطرد يف العلة، وخيالفه ابن األنباري يف ذلك، فال يشرتط ذينك الشرطني 
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طالحات فيها، عمال بآراء الشافعية. ويظهر هذا التأثر أكثر حني نرى اص
أصول الفقه مثل التواتر، واآلحاد، والظين والقطعي،  مستعملة يف علم أصول 

 النحو.

  كما أن للسبب أعاله دورا يف التنظري ألنواع العلل، فالزجاجي
املنشغل بالتعليم يتحدث عن العلة التعليمية، والقياسية، واجلدلية، أما ابن 

عنده؛ مما يعدد أنواع التصنيف جين املتفلسف يف اللغة، فتتعدد زوايا النظر 
،  املوجبةفيقول بالعلل املّطردة والعلل القاصرة، ويفرق بني العلل اجملوزة والعلل 

ويذكر العلل البسيطة والعلل املركبة. وملا كان ابن األنباري ينظر للنحو نظرة 
أصول الفقه؛ قال بتساوي العلة العقلية والعلة النحوية، الشرتاكهما يف إفادة 

 لعلم.ا

  كان لتأخر املدرسة البغدادية دور يف توجيه عملية التعليل، إذ متكنوا
من اإلطالع على جزئيات األبواب النحوية وتوظيفها علال للمسائل 
املدروسة، فضال عن إبداعهم يف الرأي؛ كقول ابن جين بالعوامل اللفظية 

ل التوجيهية اليت املعنوية، وقول ابن األنباري بالعوامل الوسيطة، تطبيقا لألصو 
صدر عنها الدرس النحوي؛ كعدم أصالة العمل يف األمساء، و ضعف حروف 

 املعاين، ومن مث عدم قدرة اجلوازم على جزم فعلني مما يستدعي الوساطة. 

  للسبب املذكور أعاله، ظهرت التعليالت الصوتية ظهورا الفتا، فهي
سري من الرتكيـب إىل تعرب عن احللقـات التطورية للدرس اللغـوي، حيث ال

اإلفراد، ومنه إىل األصوات، فال عجب حني نراها وسيلة إبداع عند ابن 
األنباري حني يعلل تنوع حركات اإلعراب مثال، وال غرابة أيضا حني تكون 
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وسيلة ابن جين يف دراسته للشاذ خباصة، وشرحه لكيفية حدوث األصوات 
ة بالياء) ،و (الياء املشوبة بالواو) الفرعية، فضال عن دعوته لعّد (الواو املشوب

ا شأن مهزة بني بني ،و ألف اإلمالة.  أصواتا فرعية،شأ

  ميكن القول بوجود تيارين تعليليني يف هذه املدرسة؛ تيار قياسي حيّكم
القواعد فيحكم باخلطأ والتوهم، رغم إميانه بتنوع أساليب العرب، وتيار يقدم 

كلم وطرق األداء، ويتجلى هذا خباصة عند االستعمال فريكز على أغراض املت
ابن جين؛ حني شّدد على أثر جتاور األصوات، وبّني حقيقة الضرورة الشعرية، 
اليت ال تنتج عن ضرورات القواعد واألوزان كما هو سائد، بل تكون تعبريا 

 عما يف األذهان.

 س ربطت وسائل التعليل بالواقع واالستعمال حتقيقا لغاية اإلقناع، فأسا
األصلية والفرعية وظيفي وداليل، واختيار صيغة ( فـََعَل ) مثال ميزان صرف،  
ا كل مواضع النطق. كما أن للعادات  كان لسعة داللتها، واستغراق مكونا
االجتماعية، وصفات اإلنسان اخللقية، واستعداداته الفطرية، كتنظيم النَفس 

 تعليلية.  مثال ،كلها وسائل استغلت يف تأكيد صحة الوجوه ال

  إذا كانت كفاية الوصف تنحصر يف اللغة اخلارجية، وكفاية التفسري يف
اللغة املبنية داخليا؛ قدرة املتكلم اللغوية ومعرفته الذهنية للغته. فإن التعليل 
اللغوي عند البغداديني مجع بني الوصف والتفسري، وزاد عليهما توضيح الغاية 

مل التناسق، ال مع الفكر فقط ،بل معه من القواعد املستنبطة؛ بإظهار معا
 ومع الواقع اخلارجي.
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  تعترب فكرة اإلنسان هو العامل احلقيقي يف اللغة، إحدى املسائل
التنظريية اليت عاجلها البغداديون، كالزجاجي وابن جين، واتضح من البحث 
مدى قرب تلك الفكرة من رأي العقالنيني الذين يشددون على فطرية اللغة، 

 اإلنسان دون غريه مبلكة اللغة وقدرته عليها. ومتيز

  ومما أظهره البحث أيضا وجود نقاط التقاء بني دراسات البغداديني
والدراسات اللسانية البنيوية، كاألخذ بفكرة احملتوى الفونيمي أو املالمح 
التمييزية، وسائل متييز بني الصيغ والدالالت، إضافة إىل العناية باخلصائص 

للصيغ يف املتواليات الكالمية، ودور كل ذلك يف تصنيف أجناس التوزيعية 
الكالم، إال أن البغداديني ربطوا بني الواقع اللغوي، وبني الفكر والواقع 

 اخلارجي.

  إن العناية بالداللة الوظيفية، أو الصناعية، جعلت ابن جين يقول
روف صيغ بذهاب احلروف األصول، وبقاء الزائد ملعىن؛ كعالمة التثنية، وح

األوزان ك(واو اسم املفعول)،وهو بذلك خيالف اخلليل و سيبويه اللذين شددا 
 على معىن األلفاظ.

  ، أظهر البحث أن التمييز بني الداللة اللفظية،و الصناعية،واملعنويـة
وحتديد جمال كّل منها، فيه كثري من مواطن التوافق بني التعليل عند 

يف الدراسات اللسانية احلديثة، و خباصة  البغداديني، وبني مناذج التفسري
 لسانيات النحو التوليدي.    

  التفاتة ابن حين لدراسة الشاذ مظهر من مظاهر اجلمع بني منهجي
البصريني والكوفيني، ويف هذا إعادة توجيه ملسار الدرس اللغوي الغارق، إما 
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كبري ألساليب   يف تكرار القوالب اجلاهزة املوروثة بعد كتاب سيبويه، مع إمهال
العرب، وإما يف التفاخر حبفظ النادر ومجع الغريب، مع اإلخالل بعنصري 

 االنضباط والتماسك يف صناعة نظام اللغة.

  إن مراجعة الشاذ تلتقي مع مبـادئ املنهج اللساين احلديث، حيث
تصلح  كل ظواهر اللغـة للدرس والنظر، ولو سـار على ذلك كل من جاء 

ج جديد بعدهم ، ومل يرت د للقواعد حيّكمها و يراجعها ، لكـان ذلك بداية 
يف مباحث اللغـة، يبعث مسار اخلليـل بن أمحد الفراهيدي؛ حيث اجتمعت 

ا.   معرفة نظام اللغة، مبعرفة تنوع أساليب العربية وخصوصيا

  مل يكتف يف تعليل البغداديني بعرض اآلراء ،و مناقشتها،واختيار
عدى ذلك إىل دراسة أسباب اخلالف، و تعليل ذلك، األنسب  منها، بل ت
 دعما للرأي املنتقى.

  ومما استخلص من البحث ؛ تنوع طرق التعليل، بني استنطاق
مكونات الصيغ املدروسة،و اعتماد خصائصها يف التعليل،كما فعل ابن 

أدهر،     -أزمن   دهر -األنباري يف دراسته لبعض صيغ اجلمع الشاذ  (زمن
أعواد)، وبني الرتكيز على محل قوانني الصيغ على بعضها  -زناد   عودأ -زند

كحمل (فَعل) على (فعال)، و(فعيل) على(فِعل)،واملنهج األخري أسلم، ألن 
 األول يعود إىل التذوق. 
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