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 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فالتعليل النحوي توأم النحو في نشأته ولد معه مسانًدا للقاعدة النحوية، فجاء هذا البحث ليستجمع مالمح 

نشوووووووووووووو ها وتيورها ، ومن حيث ماهي ما ، ومن حيث موملح القدماء وااحدتين م ما  ا سوووووووووووووتعانة نظرية التعليل ، من حيث 

  مناهج النظر اللغوي الحديث.

 فالتعليل النحوي يكشح حكمة الله في الصيغ ، وأوضاع الكالم.  

 أّما ما سعى إليه البحث من أهداف فم ما: 

 .والحديث القديم  ين الربط محاولة -

 .أخرى  جهة من الحديث اللغوي  الدرس ومعييات ، جهة من والشكل المنهج  ين يعلم حوار إجراء -

 .النحوي  التعليل ملبول  في ااحدتين آلراء عرض -

وبناًء على ذلك شملت الدراسة مفهوم التعليل، ومفهوم التعليل في النحو العربي، والنحويون القدامى 

 وموملح ااحدتين من التعليل، وموملح ااحدتين من التعليلوالتعليل، والتعليل في الدراسات النحوية الحديثة، 

 النحوي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.

أّما المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي، الذي ُيعد من أفضل المناهج لهذا النوع من الدراسة، لما 

األمر استخدام المنهج التاريخي؛ ألنما تقتض ي يقدمه من توصيح لظاهرة التعليل عند النحاة، ويساعده في هذا 

 زمنًيا، وبذلك يمكن أن يحقق البحث أهدافه المرجّوة.
ً
 تسلسال

 ء علم اللغة احلديثوني الوصف والغاية يف َضب حويُّالنَّ عليُلالتَّ

 د. رميا أمحد الكبّير

 جامعة الزيتونة -كلية اللغات 

rak2006m@yahoo.com 
 

mailto:rak2006m@yahoo.com
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، وليعلم أنني  
ً
   أزعم لعملي هذا الكمال، فالكمال لله وحده، وليعذرني القارئ إن وجد نقصا

ً
وختاما

َصاَرى َجْهِدي .
ُ
  ذلت مل

ي أرجو من الله   لوجهه الكريم ، وأن ينفع  ه رّوا   –سووووبحانه و تعا ى  –و لكّنِ
ً
أن يتقبل هذا العمل خالصووووا

له الفضووول والحمد، ورن تع  ت 
ّ
قت وحققت المرا  فل ِ

ّ
لغة القرآن الكريم الشوووريفة والباحثين ف ما ، فأن أقن ملد ُوف

 ا العمل. فهذا من طبيعة البشر وحسبي صدق نيتي ورغبتي إلنجاح هذ

 تمهيد: مفهوم التعليل: 

ة في اللغة 
ّ
ل(، ومعناه السقي بعد سقي، وجني الثمرة مرة بعد أخرى، والِعل

ّ
: التعليل )تفعيل( من الفعل )عل

ة صارت شغال تانيا منعه عن شغله  - الكسر -
ّ
المرض، والحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأّن تلك العل

 .1األول 

ة الش يء، وتقرير تبوت المؤتر إلتبات األتر، وييلق على ما يستدل  : التعليل فيفي االصطالح 
ّ
عمومه  يان عل

 .2فيه من العلة على المعلول 

والتعليل في النحو: تفسي  املت اني يبين علة اإلعراب أو البناء على اإلطالق، وعلى الخصوص وفق أصوله  

 .3العامة

عن المرا  من اللفظ )نحّوًيا( سواء كان ذلك ظاهًرا فالتعليل النحوي )تفسي (، ألن التفسي  هو "الكشح  

 .4في المرا ، أو غي  ظاهر"

فمن الظاهر تعليل رفع كلمة "زيد" في جملة : "جاء زيٌد"  أنما فاعل، ومن غي  الظاهر تعليل عدم جزم "أن"  

 بت.بة لالسم، فنصااخففة الناصبة للمضارع، مع أن األصل النظري لعملها الجزم،  أنما شابمت "أّن" الناص

                                                           
 للجوهري ، واللسان ،   ن منظور ، ما ة " علل "  .انظر : الصحاح ،  (1
يات ، للكفوي :  2

ّ
 .  994 – 934انظر : الكل

 . 94نظرية التعليل في النحو العربي  ين القدماء وااحدتين لحسن خميس سعيد الملخ، ( 3

 . 1/4ينظر : شرح المفصل ،   ن يعيش :  (4
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ملال المرا ي: في تفسي  عدول "أن" عن أصلها النظري: "لّما شابمت نواصب ا سم نصبت، ولو  ذلك لكان   

 .1حقها أن تجزم، وملد حكى بعض العرب الجزم  و"أن"

  
ّ
يقت ن  2ليل التعليل رقنين: العلة، والمعلول، فالعلة:  ه "املت اني" يشي  إ ى أن لعمليةوتقييد "التفسي "  أن

ا، ويسم ما بعض النحاة سبًبا  . 4، أو وجًها3 المعلول لتفسي ه نحويًّ

والمعلول: مدلول عليه  العلة المفسرة لحكمه المستعمل، قجر ا سم  حرف الجر، أو لحكمه النظري  

 .5المهمل، كوجوب جر "إّن وأخواتما" للمبتدأ 

وحيث إن التعليل " ّين علة اإلعراب أو البناء" فهو شامل للنحو العربي كله؛ إذ   يخرج اللفظ في العربية  

ا، ولهذا فكتاب العكب ي   "اللباب في علل البناء واإلعراب" يتضمن أ واب النحو كلها.   عن أن يكون معرًبا، أو مبنيًّ

 : نظرية التعليل في النحو العربي

ن طبيعته أْن يسأل عن األسباب الكامنة وراء أّي ظاهرة، مهما كان نوُعها، فييمح إ ى العقل البشري م

 .6تفسي ها، ورخضاعها لألحكام التي يرتض ما

ه  
ّ
و  سبيل إ ى الفهم إ  عن طريق العقل، واإلنسان ملد   يؤ ي  ه عقله إ ى الميلق الذي يريده، المهم أن

 .7مدفوع سليقًيا إ ى الفهم

البشرية كالعقل البشري تأنس  ثبوت الحكم لعلة، وهذا ما عّب  عنه العكب ي  قوله: "النفوس والنفس  

 .8تأنوس  ثبوت الحكوم لعلة، فال ينبغي أن يووزول ذلك األنس"

                                                           
 .  92الجنى الداني ، للمرا ي :  (1
 .  291انظر: الكليات ، للكفوي:  (2
 . 23، 1/29، وتوضيح المقاصد، للمرا ي: 923،924،349، 952/ 3، 942 – 9/942انظر: شرح التسهيل،   ن مالك:  (3
 .129، 154، 152، 159،  194، 192/ 1انظر : اللباب ، للعكب ي:  4
 .92الجنى الداني، للمرا ي  5
 .122، و أتر القرآن، لعبد الله الكيش: 154يح  مشقية: انظر: تجديد النحو العربي، لعف (6
 .939-931فلسفة اللغة، لكمال يوسح:  (7
 . 124التبيين، للعكب ي:  (8
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فالعلة النحوية هي تفسي  الظاهرة اللغوية، والنفوذ إ ى ما وراءها، وشرح األسباب التي جعل ما على ما   

 . 1ا يتجاوز األمر الحقائق اللغوية، ويصل إ ى ااحاقمة الذهنية الِصرفعليه، وقثيً ا م

  
ً
والعلل النحوية ليست سواء عند النحويين، ورنما كانت عندهم تالتة أصناف، فنجد الزجاجي مثال

 . 2يقسمها إ ى تعليمية، وملياسية، وجدلية

النحويين أن هناك نوعين من  والعلل النحوية ليست سواء أيًضا في وجوب الحكم، ولذلك رأى بعض 

 العلل، األول أطلق عليه اسم: العلة ااجوزة، وأطلق على الثاني العلة الموجبة.

ة ا ستثقال من غي  موجب  
ّ
ولو أر نا التمثيل على هذا المبدأ نقول: إنمم يقلبون الحروف الصحيحة لعل

ة، قما يقلبون الحروف المعتلة لقرب مخارجها، و  يك
ّ
ون لهم موجب لهذا القلب، قما في مسألة مللب لهذه العل

وة( واألصل)َجَباَية(، أ  ترى إ ى )َجَبْيَت( وليس في مللب الياء واًوا ذهاب عن 
َ
الياء واًوا في كلمة )جباوة(: ملالوا: )َجَبا

َصيالل( في )أصيالن( ورْن ل
ُ
ن م يكالحكمة؛ ألنه إذا جاز أن ُيْبّدل الحروف الصحيحة بعضها من بعض، نحو: )أ

 . 3هناك استثقال

ومرتكزات العلة النحوية قثي ة جدا، م ما: إيثار الخفة، وق  ة ا ستعمال، والقياس، والمعنى، والعوض،  

 وطول الكالم، والعدل، وا لتباس، وا ستغناء، والتوهم.

 :4وملد مرَّ التعليل النحوي  أربع مراحل، وهذه المراحل هي 

 والتكوين. المرحلة األو ى: مرحلة النشوء

 المرحلة الثانية: مرحلة النمو وا رتقاء.

 المرحلة الثالثة: مرحلة النضج وا ز هار.

                                                           
 .142أصول النحو العربي، للحلواني: (1
 .29ينظر: ا يضاح في علل النحو، للزجاجي:  (2
 .1،9442،1/322المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجاني، تح: أحمد الدويش، جامعة محمد  ن سعو ، الرياض، ط (3
 .  142ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي العربي القديم والحديث، لخالد  ن سليمان  ن مهنا الكندي،  (4
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 المرحلة الرابعة: مرحلة المراجعة وا ستقرار.

تبدأ المرحلة  أرهاصات التعليل في روايات نشأة النحو العربي، حتى ظهور الخليل  ن أحمد الفراهيدي  

كلها از هاًرا ونضوًجا وحيوية، من ا ن السراج )تمفتتًحا مرحلة النمو 
ُ
هو( الذي حاول 312وا رتقاء التي آتت أ

هو( الذي صاغ النحو العربي وفق العلل، لتبدأ بعده 212التنظي   عتال ت النحاة حتى أبي البقاء العكب ي )ت

 .1مرحلة رابعة، ف ما مراجعة للعلل والت جيح  ي ما

مرحلة انتقال متداخل، فهناك مّدة انتقالية  ين كل مرحلتين، قما أن الحكم على  وا نتقال من مرحلة إ ى 

المراحل على سبيل اإلجمال   التفصيل، فقد يكون  ين نحاة مرحلة المراجعة وا ستقرار َمن تحاكي أعماله 

 النحوية أعمال نحاة مرحلة النضوج وا ز هار.

 النحويون القدامى والتعليل: 

ملصي ة من زمن التأليح لك ما كافية لفهم التفكي  النحوي عند علمائنا القدامى، في البدايات هي حقبة  

األو ى لم تكن مصيلحات النحو العربي سوى مجموعة مضيربة، تفتقد إ ى تعريفات واضحة فيه، ولم يكن في 

واسعة  منيق، والتي طرحت زمرةوسع الباحثين ع ما إ  الرجوع زمنًيا إ ى نشأة النحو وعالملته بعلوم الفلسفة وال

ق  مقو ت ترتبط  ه 
ّ
ق  أصوله، كالقياس، وا ستقراء، وبعضها اآلخر تعل

ّ
من مفاهيمه ومصيلحاته، بعضها تعل

 وتتأسس عليه، كالتعليل، وا ملتضاء، والعامل، وا تساع، والجواز، وا ستتار، والتنازع، وغي ها.

ل في التفكي  النحوي، تعليل يقوم على الفيرة العربية والسليقة وبالعو ة إ ى المصا ر تبت مِلَدم التعلي 

هو( في تصويب 22اللغوية، ويستند إ ى مقاصد المتكلمين من قالمهم، وهذا ما يفسر رغبة أبي األسو  الد  ي )ت:

، ةلسان من أخيأ في لغته، وطبيعي أْن يكون التعليل سنًدا له و عامة ظنية تؤيده فهو "أول من أسس العربي

                                                           
 .393م.1422لي أ و المكارم، اليبعة األو ى، القاهرة الحديثة لليباعة، ينظر: : الظواهر اللغوية في الت اث النحوي، لع (1
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، األمر الذي يرشح أن تكون ظاهرة التعليل ملد ُوِلدت مع البذور األو ى 1وفتح  ابما، وأنهج سبيلها، ووضع ملياسها"

 .2التي وضعها للحّد من ظاهرة اللحن التي أخذت  ا نتشار

 يويرى آخرون أّن القرب إ ى الواملع هو ربط التعليل في النحو العربي بعبد الله  ن أبي إسحاق الحضرم 

خذ تلقًيا من  ون تعليل112)ت:
ُ
، ويستند هؤ ء الباحثون إ ى ما ور  على لسان 3هو(، ألن النحو في عهد أبي األسو  أ

هو(، من أّن عبد الله  ن أبي إسحاق الحضرمي، هو أول من َبَعَج النحو، ومّد القياس، 931ا ن سالم الجمحي )ت:

غته ا صيالحية، لكن حتى تلك الفت ة لم يتعد التعليل حدو  ،  ومن بعده أخذ التعليل النحوي صب4وشرح العلل

 .5معرفة قالم العرب

فأوجه التالقي  ين الباحثين تتلخص في أّن مفهوم التعليل ارتبط  النشأة األو ى للنحو، ولكنه لم يتعّد  

ع الفاعل، ونصب المفعول  ه، وجر المضاف إلي
ْ
 ه، إذ كانتغرضه التعليمي، وهو معرفة قالم العرب في رف

 .   6الحاجة ماسة لذلك حين اضيرب قالمهم، وتغي ت ألسن مم  مخالية األعاجم

تم أخذ التعليل يتيور حتى استقر على يدي الخليل  ن أحمد الفراهيدي، حيث بسط الخليل  حّسه  

ا على تشكيل معالم ال يلحاته، نحو، ومصاللغوي النا ر ما ته اللغوية في قتاب تلميذه سيبويه، وكان شاهًدا حيًّ

 .7وعلله، وأمليسته، في جو فكري َوَعّد النحويين من بعده  مستقبل متين للغ مم األم خّبأه لهم الكتاب

هو(، فقد ألح قتاب: )معاني 942وفي  دايات القرن الثالث الهجري يظهر الشغح  التعليل عند الفراء )ت: 

 .8 هو(، حين ألح قتاب: )علل النحو(929القرآن( وملّواه  الحجة والتعليل، وتاله المازني )ت:

                                                           
 .1/19طبقات فحول الشعراء،   ن سالم الجمحي، (1
 .21تيور الدرس النحوي ، لحسن عون:  (2
 .192موملح النحويين العرب من التعليل النحوي حتى القرن السا س الهجري، لسامي العوض، 3
 .29ن عون:تيور الدرس النحوي، لحس 4
 .445العلل التعليمية وأهمي ما في النحو العربي ، لسعد الكر ي:  5
 .52-51سبب وضع علم العربية ، لجالل الدين السيوطي،  (6
 .393ينظر: الظواهر اللغوية، لعلي أ و المكارم، (7
 .392السا ق:  (8
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كتشح أصالة التعليل على يدي ا ن السراج )ت: 
ُ
هو(، وملد صّرح ا ن السراج 312وفي  دايات القرن الرابع ت

بمذا  قوله: "علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء قالم العرب، حتى وملفوا منه على الغرض الذي ملصده 

 ت النحويين على ضربين: ضرب م ما هو المؤ ي إ ى قالم العرب، ققولنا: كل فاعل المبتدئون بمذه اللغة، واعتال

ة، مثل أن يقولوا: ِلَم صار الفاعل مرفوًعا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم قما 
ّ
ة العل

ّ
مرفوع، وضرب آخر يسمى عل

ى غي ها من اللغة عل تكلمت العرب ورنما تستخرج م ما حكم ما في الصول التي وضع ما، وتبّين ف ما فضل هذه

 .1اللغات"

ُبع السي ورة التاريخية لمصيلح التعليل النحوي يتبين لنا أن النحويين العرب انيلقوا من روح  
َ
ت
َ
ومن ت

لغ مم ورخالصهم لها عندما رصدوا العلل واألسباب في ملواعد نحوهم، ولم يكن في تصورهم أن يدور النحو العربي 

 التي يمكن أن تبعده عن أهدافه في حفظ اللغة وتقويم اللسان العربي. األصيل في  وائر الجدل الذهني

 التعليل في الدراسات النحوية الحديثة وموقف املحدثين منه:

حظي التعليل في النحو العربي  دراسات متنوعة من الباحثين؛ ألنه ملضية مفصلية أساسية في النحو  

 راسات مستقلة، أو في  راس مم لقضية من ملضايا أصول العربي، فتناولوا  العرض والتحليل، والنقد في 

م من أعالم النحو، أو في تحقيقهم لكتاب من 
َ
النحو كالقياس، وا ستد ل، والعامل، أو في  راس مم لجهو  َعل

 قتب النحو، أو في تأريخ بعض الباحثين للنحو العربي، أو بعض مراحله.

ة النحوية في نشأتما وتيورها ومن الدراسات وا هتمامات ما ملام  ه الدقت 
ّ
ور مازن المبارك فقد أّرخ للعل

في قتا ه: "النحو العربي: العلة النحوية نشأتما وتيورها" ورأى أن تاريخ العلة  2حتى القرن العاشر للهجرة

 .3النحوية مالزم لتاريخ النحو والتأليح فيه، وأن تيور النحو مرتبط  تيّورها

                                                           
 .1/35األصول في النحو ،   ن السراج : 1
 .5النحو العربي، لمازن المبارك:  (2
 .5النحو العربي، لمازن المبارك:  3
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بارك التزم  التأريخ للعلة النحوية حتى القرن العاشر الهجري، فقد اضير إ ى وحيث إن الدقتور مازن الم 

إغفال جانبين أساسين في  راسة العلة النحوية أولهما: طبيعة العلة النحوية وأصولها، وتان مما: موملح 

 . 1ااحدتين م ما إ  ما جاء في سياق العرض التاريخي

 2ها الدقتور عبد القا ر المهي ي  بعنوان: "التعليل ونظام اللغة"ومن هذه الدراسات تلك المقالة التي نشر  

تي: "الخفة، 
ّ
  دراسة عاّمة مقتضبة لعل

ً
ال
ّ
أشار ف ما إ ى أّن التعليل اتخذ أ اة لتفسي  النظام اللغوي، مدل

 . 3والثقل"

، 4ة والتيبيق"النظري وم ما المقالة التي قتب ما نما  فليح حسن، في العلة النحوية بعنوان: "العلة النحوية 

، وأن العلل القياسية، والجدلية، 5ذهبت ف ما إ ى أن التعليل  دأ في النحو سا ًقا لكل من علَمي الكالم، واألصول 

وهو ملول غي   6والموجبة، وااجّوزة ظهرت بعد القرن الثالث عندما انتشرت الفلسفة والمنيق األرسيي

، والعلل 8، وصّرحت أّن العلل األو ى تقبلها اللغة7في القرن الثاني مليق؛ لب وز هذه العلل في قتاب سيبويه 

ْرِض اللغة
ُ
رض ي العقل، ورن لم ت

ُ
 .9الثواني والثوالث ت

ه اشتغل 10ولم يستيع هذا البحث تحقيق هدفه في الوصول إ ى "تصّور جدي ألصول مبدأ العلة" 
ّ
؛ ألن

َول، والثو 
ُ
 .11اني، والثوالث نشأة مبدأ العلة ومناملشة فائدة العلل األ

                                                           
 .99نظرية التعليل في النحو العربي  ين القدماء وااحدتين ، لحسن الملخ:  1
لغوي العربي:  نظرات في الت اث ال –، تم أعا  نشرها في قتا ه 124 – 125م، ص 1423، سنة 99نشرها في مجلة حوليات الجامعة التونسية، العد  2

112 – 194. 
 . 194 – 114نظرات في الت اث، لعبد القا ر المهي ي:   3
 م. 1422، 19نشرتما في مجلة آ اب المستنصرية، العد   4
 . 124انظر: العلة النحوية  ين النظرية والتيبيق، ل ما  فليح:  (5
 .  125المرجع نفسه:  (6
 انظر : الكتاب لسيبويه مبحث التعليل النحوي . (7
 .125العلة النحوية  ين النظرية والتيبيق، ل ما  فليح:  (8
 . 129المرجع نفسه :  (9

ة النحوية  ين النظرية والتيبيق، ل ما  فليح:  (10
ّ
 .125العل

 . 129المرجع نفسه:  (11
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قذلك ملام الدقتور: جالل شمس الدين  دراسة عنوانما: "التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته  نظي ه  

عند البصريين، " راسة ابستمولوجية" في مستويات اللغة: الصوت، والصرف، والنحو، والد لة، فأحسن 

ة وتيورها، إ   أشارة مقتضبة ، لكّنه أهمل1توضيح العالملة  ين نظرية العامل والتعليل
ّ
 2البحث في نشأة العل

ه مسبوق بعبد الله 124ذهب ف ما إ ى أّن الخليل  ن أحمد الفراهيدي )ت:
ّ
ل في النحو، والحق أن

ّ
هو( أّول من عل

هو(، هو الذي ملّسم علل النحو 924هو(، وأن الدينوري أحمد  ن جعفر)ت: 112 ن أبي اسحاق الحضرمي )ت:

ر 
ّ
  في اللسان، وأخرى تظهر حكمة المتكلمين، والحق أّن الدينوري هو الحسين  ن موس ى )ت: إ ى علل تي

 هو(، صاحب قتاب "تمار الصناعة في علم العربية".944

ذهب ف ما  3وم ما ما قتبه الدقتور محمد هاشم عبد الدايم من مقالة بعنوان: "التعليل عند النحاة العرب"

فت بعض الكتب في التعليل، 4قه، والمنيق في تعليل مسائل النحوإ ى أن النحاة استفا وا من الف
ّ
ه ملد أل

ّ
، وأن

للزجاجي، وملد أجمل الحديث عن هدف الدقتور مازن المبارك من  حثه: "العلة  5م ما: "اإليضاح في علل النحو"

وفي علله  نحوي النحوية"، في قتا ه "النحو العربي"، وبّين أن منهجه طو ي املتض ى منه ا ختصار في آراء كل 

، و عا في نماية  راسته إ ى اإل قاء على هذه ال  وة العلمية 7، ولم يوافقه على ملسوته في النقد للنحاة6أحياًنا

 .8من العلل، والعوامل، واألمليسة، والتأويالت، والتقديرات، وغي ها

                                                           
 .199،  42انظر : التعليل اللغوي ، لجالل شمس الدين :  (1
 .19المرجع نفسه:  (2
هو، مكة  1944نشرها في مجلة البحث العلمي والت اث اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، العد  الثالث  سنة  (3

 .  152،  135المكرمة : 
 . 194انظر : التعليل عند النحاة العرب ،  احمد هاشم عبد الدايم :   4
 .193المرجع نفسه :   5
 .  195المرجع نفسه :   6
 .  153المرجع السا ق :  7
 194ينظر : التعليل عند النحاة العرب ،  احمد هاشم عبد الدايم :    8
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، ومازن ا ن جني، والسيوطيو راسة هاشم تفتقر إ ى المصا ر النحوية، ألنه  ناها على ما قتبه الزجاجي ، و  

 . 1المبارك، ولم يتبين تيبيق النحاة لنظرية التعليل في أعمالهم

ومن تلك الدراسات  راسة الدقتور علي أ و المكارم الذي أفر  في قتا ه "أصول التفكي  النحوي"  اً ا  

 .3،  ّين فيه ارتباط نشأة التعليل  بواعث عربية إسالمية2لدراسة التعليل

صرف الدقتور علي أ و المكارم هّمته إ ى  راسة التعليل بعّده منهًجا طرأ عليه تغيي  من النشأة حتى وملد  

ة، ولم يرتِض 
ّ
عصر السيوطي، نتج عنه نقل منهج التعليل في الفقه إ ى أصول النحو، ولهذا  رس مسالك العل

 .4لدراسة النحو منوها إ  "الير "، و "الّسب  والتقسيم"

وصح يمكن أن يوسم  ه  راسة الدقتور علي أبي المكارم لظاهرة التعليل النحوي أنما  راسة ولعل أملرب  

نقدية لنظرية التعليل النحوي في قتاب "ا ملت اح" للسيوطي؛ لهذا لم تمتم  دراسة أصول التعليل وموملح 

 ااحدتين م ما.

ل، فدرسها من غي  إضافة جديدة وعّد الدقتور محمد خي  الحلواني، العلة النحوية من ضروب ا ستد  

 .5تذقر على ما ذقره األسيوطي في أصوله

و رس الدقتور سعيد جاسم الزبيدي، العلة "الجامع" في القياس النحوي موافًقا ما ذقره األنباري في  

 . 6"اللمع" و "اإلغراب"

                                                           
 . 194المصدر نفسه :  1
 .  932 -154أصول التفكي  النحوي ، لعلي أبي المكارم :  2
 . 129 – 129المرجع نفسه :  3
 . 992المرجع نفسه :  4
 . 114 – 142المفصل في تاريخ النحو العربي ، احمد خي  الحلواني :  (5
 .  29،  59، وينظر : اإلغراب ،  ن األنباري :  39 – 92القياس في النحو العربي، لسعيد جاسم الزبيدي :  6
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ا  راسات ، وترتيبما م موهدفت بعض الدراسات إ ى إ راز علة من علل النحو، واستقصاء مسائلها، وتبويبما 

، و"ظاهرة ق  ة ا ستعمال ومسائلها في 1الدقتور: عبد الفتاح الحموز مثل "ظاهرة التعويض في العربية"

، و راسة الدقتور: فؤا  السيد "ملضية الشبه في النحو 3، و"مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها"2العربية"

 .4العربي"

لخيوة األو ى في  راسة العلل النحوية وهي تعين على رسم معالمها وهذه الدراسات   تعدو كونما ا 

 واستيضاح مسائلها.

 موقف املحدثين من التعليل النحوي:

موملح ااحدتين من التعليل النحوي إطاره كلمات تالث "التيسي ، واإلصالح، والتحديث"، وهو في جوهره        

 موملح من الت اث النحوي يقوم على أسئلة تالتة:

: هل نقبل النحو العربي قما وصل إلينا، ونعده مب أ من كل عيب ورن رماه أحد بش يء من السوء األول 

  افعنا عنه؟

: هل نقبل النحو العربي  مجمله، قما وصل إلينا، ونحد  مواطن الخلل فيه، لنصلحها، ونجعل الثاني

ر النحو، فال نساوي  ين قتاب ميسقتب النحو في مستويات متفاوتة، كل مستوى يقدم لما يناسبه من طالب 

قجمل الزجاجي، وموسوعة قثي ة التشعب قحاشية الصبان على شرح األشموني لأللفية ا ن مالك، و  نساوي  ين 

 شرح ميسر بسيط أللفية ا ن مالك، قشرح المكو ي، وشرح مبسوط لها قشرح المرا ي؟. 

الحديث، فما وافق من أنظار القدامى أنظار : هل نعيد وصح العربية وفق مناهج النظر اللغوي الثالث

 ااحدتين ملبلناه، وما خالفه جعلناه من تاريخ النحو؟

                                                           
 م عن  ار عّمار.  1422نشرها في عّمان سنة  1
 .1422سنة  2،ااجلد  95نشرها في ااجلة العربية للعلوم اإلنسانية العد   2
 م.1422، سنة 1، ااجلد  1نشرها في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العد   (3
 ينظر: ملضية الشبه في النحو العربي، لفؤا  السيد . (4
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 موقف املحدثين من التعليل النحوي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث:

تتباين مناهج النظر اللغوي الحديث في  راسة النحو تبايًنا قبيً ا، م ما: مناهج وصفية تقريرية تتكئ على  

وصح األ اء اللغوي في التحليل النحوي من زاوية اللفظ، أو المعنى، أو السياق، أو التفاعل  ين المثي ، 

والمستجيب، أو التيور التاريخي، وم ما مناهج تسعى إ ى تفسي  األ اء الكالمي  ا تكاء على ر  الكالم إ ى ُ نى عميقة، 

النحوية للكلمة، أو اإلطار المعجمي لها، أو غي ها من  عب  سلسلة من التحويالت، أو  ا تكاء على الوظيفة

 .1المناهج

ولكل منهج من هذه المناهج أطياف تتقارب فيه، وتتباعد؛ ألنما مناهج تجريبية تعد األ اء اللغوي عينه،  

ما  وويمكن وصفها وصفا شكلًيا خارجًيا في خانات، وأنساق، أو وصفا تجريدًيا رياضًيا في معا  ت وملوانين، وه

يجعل هذه المناهج في تيور مستمر، إذ يعاني الوصح الخارجي من ضعح نتيجة الفراغات التي يدرقها أطراف 

األ اء الكالمي، ولك ما   تتمثل في الوصح الب اني له، ويعاني التجريد الرياض ي من ضعح نتيجة خرق المتكلم 

ي المعا لة عن التمثيل التجريدي الصحيح لأل اء للمعا لة التجريدية  دوافع نفسية، أو سياملية، أو انحراف ف

 اللغوي .

وبش يء من التغاض ي عن الصفات الخاصة لبعض الباحثين يمكن سلك الباحثين العرب المتأترين  مناهج  

 .2النظر اللغوي الحديث في اتجاهات تالتة

ي  الكشح عن وجوه : ا ستعانة  مناهج النظر اللغوي الحديث في  راسة النحو العرباالتجاه األول  

ا تفاق وا فت اق  ين نحاة العربية القدامى، وعلماء اللغة ااحدتين، في المنهج، والتفكي ، والتيبيق؛ سعًيا وراء 

 ، ويمكن تسمية هذا ا تجاه  و"ا تجاه التأصيلي". 3تأصيل هذا الت اث وفق نظريات علم اللغة الحديث

                                                           
، وقتاب نظرية النحو 923،311، وقتاب اللغة واللغويات، لجون ليونز، 329، 231انظر في هذه المناهج: موجز تاريخ علم اللغة العام، لروبنز:  (1

 . 42، 93العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، ل ما  موس ى، 
 . 993ينظر : نظرية التعليل في النحو العربي  ين القدماء وااحدتين، لحسن الملخ:  (2
 . 149العربية وعلم اللغة البنيوي، لحلمي خليل،  (3
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تأصيل جوانب من نظرية النحو العربي منهًجا تقا لًيا يتسع عند وينتهج أصحاب هذا ا تجاه في سع مم ل 

بعضهم للمقا لة  ين جوانب من نظرية النحو العربي، وجوانب من مناهج النظر اللغوي الحديث قما في بعض 

أعمال الدقتور نما  الموس ى، حيث  حث عن نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ إذ ملام 

ه   د لنا في هذه المرحلة من استئناف في ن
ّ
فسه "أّن  رس العربية من الجانب العربي وحده يظل منقوًصا، وأن

؛ ألنه "يسعح في تجديد إحساسنا  النحو العربي في 1النظر نتبّصر فيما  لغه الدرس اللغوي الحديث من آفاق"

 .2ومصيلحه الخاص، ومنهجه الداخلي" ي لغته الخاصة،4مفهوماته، ومنيلقاته، وأبعا ه بعد طول إلح  ه ف

ه منهج المرايا المتقا لة، فالخيوط العامة للصورة في "أ" 
ّ
ي ه لعل أ ق ما يوصح  ه منهج الدقتور نما  أن

الخيوط العامة لصورة أخرى في المرآة "ب"، من غي  تدخل في تشكيل أي من الصورتين للحفاظ على ا ستقالل 

 .3الخارجي لكل م مما

ستبعد االتجاه الثاني
ُ
: ا نيالق من المنهج البنيوي الوصفي التقريري في  راسة النحو  راسة شكلية ت

، وهذا ا تجاه يمكن تسميته  و "ا تجاه الوصفي التقريري"، وأ رز ممثلي هذا ا تجاه 4منه نظرية العامل والتقدير

ب فيه إ ى أن حركات اإلعراب   تحد  المعاني، ورنما الدقتور إ راهيم أنيس، في قتا ه "من أسرار اللغة"، حيث ذه

 .5جيء بما تخلًصا من التقاء الساقنين

وقذا الدقتور عبد الرحمن أيوب، في قتا ه: " راسات نقدية في النحو العربي" فقد رفض نظرية العلل على  

واملت ح "تسجيل ظاهرة اإلعراب  ، فلم يرتض علل البناء واإلعراب،6الوضع المنيقي الذي يصّر النحاة على اتباعه"

و  شك و أمر غي  واملعي، فحين يقول النحاة  -، تم هاجم نظرية التقدير، فقال: "والتقدير 7والبناء  ون التعليل لها"

                                                           
 . 11نظرية النحو العربي ، ل ما  الموس ى ،  (1
 .  93المرجع نفسه ،  (2
 .  992ينظر : نظرية التعليل في النحو العربي  ين القدماء وااحدتين، لحسن الملخ :  (3
 .  13ينظر: اللسانيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج لألفاق ، لعبد القا ر الفاس ي ،  4
 .   394،  992،  995انظر : أسرار اللغة ، إل راهيم أنيس ،  5
 . 1/94انظر :  راسات نقدية في النحو العربي ، لعبد الرحمن أيوب :  (6
 . 99،  34 راسات نقدية في النحو العربي ، لعبد الرحمن أيوب:  (7
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 أن المصدر المؤول مفعول منصوب  فتحة مقدرة قما في "أريد أن أملوم"، فأنمم يفت ضون وجو  كلمة غي  

 .2، وعارض تقدير الضمائر المستت ة1ية التقدير نرفضها لعدم واملعي ما هذه"موجو ة، ونحن حين نرفض نظر 

و الدقتور: تمام حسان في قتا ه " اللغة  ين المعيارية والوصفية "، والدقتور إ راهيم السامرائي في قتا يه 

ج اللغة وفق منه "الفعل: زمانه وبنيته" و"النحو العربي: نقد وبناء"، والدقتور محمد عيد، الذي نا ى  دراسة

المدرسة الوصفية البنيوية في قتا ه "أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ا ن مضاء في ضوء علم اللغة 

 .3الحديث"

ومن ممثلي هذا ا تجاه الدقتور: فؤا  حنا في قتا ه: "في أصول اللغة والنحو"، والدقتور: أنيس فريحة في 

"تبسيط ملواعد اللغة العربية"، والدقتور: محمد صالح الدين مصيفى، في قتا ه: "نظريات في اللغة"، وقتا ه: 

 قتا ه: "النحو الوصفي"، والدقتور: إميل  ديع يعقوب في قتا ه: "الممنوع من الصرف". 

: ا نيالق من المنهج التحويلي التوليدي في  راسة النحو  راسة تفسي ية نحوية، ومعجمية، االتجاه الثالث

 ة للكلمة، أو الجملة، وهذا ا تجاه يمكن تسميته  و "ا تجاه التفسي ي".وصرفية، وصوتي

ومن أ رز ممثلي هذا ا تجاه الدقتور: محمد علي الخو ي في قتا ه: " ملواعد تحويلية للغة العربية" إذ حاول  

عن القواعد   ديالفيه استخراج ملوانين تحويلية تستييع أن تفسر عديد  جمل اللغة العربية من غي  أن يقت حها 

 . 4التقليدية

                                                           
 .  124،  1/95انظر : المرجع نفسه ،  (1
 .  1/22انظر  المرجع نفسه ،  (2
 .24: 22أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ا ن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث، احمد عيد،  (3
 .  912،  122 – 111،  12 -15انظر: ملواعد تحويلية للغة العربية ، احمد علي الخو ي ،  (4
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ولعل الدقتور عبد القا ر الفاس ي الفهري، من أ رز أعالم هذا ا تجاه، حيث يرى أّن توظيح الت اث  

النحوي غي  ضروري في إعا ة وصح اللغة العربية، " فال ضرورة منهجية و  منيقية تفرض الرجوع إ ى فكر 

 .1 ة معينة"الماض ي، وتصنيفاته، ومفاهيمه؛ لمعالجة ما

فقد استبدل الدقتور: الفهري أسماء التعليالت القديمة  أسماء جديدة، لكنه لم يخرج عن اإلطار العام  

للتعليل  العمل، وما ينتج عنه من حذف، أو تقدير، أو تأويل  استثناء إ راٍك محموٍ  له ألهمية المعجم في 

اللفظ معناه اللغوي، و  يكا  ُيعنى  أعيائه معناه الصرفي  تحديث النحو، فالمعجم العربي إ ى اآلن ُيعَنى  أعياء

 والصوتي والنحوي.

وزاوية التفريق  ين ا تجاهات الثالتة أن التفسي يين يدرسون النحو العربي وكأنمم خارجه، في ون  

 عيوبه لك مم   يرون عيوب منهجهم التفسي ي؛ ألنمم جزء منه. 

التقريريون   يرون عيوب منهجهم، في حين يرون عيوب مناهج النحو وقذلك البنيويون الوصفيون 

 العربي.

أما أصحاب المنهج التأصيلي فهم الذين يقفون  توازن  ين القديم والحديث ملا رين على عقد حوار 

 مثمر  ي مما. 

جاه  تومن الممكن أْن نقول أّن ا تجاهين التأصيلي والتفسي ي يقبالن التعليل على العموم، أما ا

 الوصفي التقريري فينفر من التعليل العقلي غي  الوصفي كالعامل، والتقدير، والحذف... إلخ .  

 الخاتمة

تبين من خالل هذه الدراسة أن التعليل تفسي  املت اني يفسر أحكام النحو وظواهره وفق تنائية العلة 

 والمعلول.

 من التعليل تم توصل إ ى أمور أهمها: لقد حاول البحث أن يعرض لبعض آراء اللغوين ااحدتين  

                                                           
 .  59،  39 انظر: اللسانيات واللغة العربية ،الكتاب األول ، لعبد القا ر الفاس ي الفهري ، (1
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 تعليلال وكان العرب، قالم على أصولها وبنوا لغ مم، ملواعد وضع في مضنية جهوً ا النحويون   ذل لقدر -

 .التعليمية غاياته عّززت التي العقلية وأساليبه المنهجية، معالمه أ رز  أحد النحو في

 كان مهما ظاهرة أي وراء الكامنة األسباب عن يسأل الذي البشري  العقل طبيعة كانت التعليل  وافع أن -

 .نوعها

 :فريقان وهم النحوي  التعليل من ااحدتين الباحثين موملح الدراسة  ينت  -

 أْن  يجب مام أّن  رأوا الذين النحوي  للتعليل المعارضون  فيه فكان النحوي، الموروث إطارات في موملفه  نى فريق

 فيه وكان الكالم، ظاهر عن محمو  غي  خروج فيه وتأويل اللغة، من ليس منيقي تعليل النحو من يحذف

 . وفلسفته علله علم لكل أّن  رأوا الذين النحوي  للتعليل المؤيدون 

: لتقريري ا الوصفي ا تجاه: هي تالتة، اتجاهاته في الحديث اللغوي  النظر مناهج إطار في موملفه  نى وفريق

 يمثله لية،العق والمقايسة والتقدير، التأويل، على القائم التعليل ترفض شكلية  راسة اللغة يدرس اتجاه وهو

 .عيد محمد والدقتور  فريحة، أنيس: والدقتور  أيوب، الرحمن عبد: والدقتور  أنيس، إ راهيم: الدقتور 

 أنظارو  القدامى، العربية نحاة أنظار  ين وا فت اق ا تفاق، أوجه يستثمر الذي وهو: التأصيلي وا تجاه 

 لنظرية اختلفةا الجوانب عن للكشح ممثليه سعي في الحديثة العالمية اللسانية المناهج في ااحدتين الباحثين

 .  صالح الحاج الرحمن عبد: والدقتور  موس ى، نما : الدقتور  وأ رزهم العربي، النحو

 تعليل تجاوز ي التوليدية التحويلية النظرية في التفسي   مفهوم متأتر اتجاه وهو: التفسي ي  وا تجاه

ا، نحًوا، العربية تفسي  إ ى ويسعى النحو
ً
، وصوًتا، وصرف

ً
 ري،الفه القا ر عبد: الدقتور  ويمثله و  لة

 .الخو ي علي محمد: والدقتور 

 بعط أسباب من التيبيقية وأحكامه العربي للنحو النظري  التصور   ين ا تساق أّن  إ ى الدراسة ذهبت -

 .وأحكامهم البصريين  آراء أق  ه في العربي النحو
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 ار،وا ختص  البساطة تتصح النحو،  راسة في منهجية وسيلة النحوية العلة أن إ ى الدراسة وخلصت

 .وغي ها المعنى وعلة الشبه، وعلة الحال،   لة قعلة جديدة مستقلة  دراسة علة كل تفر  أن وتستأهل

 عن لنحوا يبعد أن ويمكن اللغة، جماليات سيس ملك التعليل وتعليل التعليل في الغلو أّن  تبين وأخيً ا،

 . راسته ومقاصد أهدافه

 ليه،ع هي ما على النحوية الظاهرة واملع فهم نحو  التعليل الباحثين عناية تتوجه أن البحث يأمل لذلك

 . تعقيده   النحو ي تيس بغية ومناهجنا حياتنا  مواضيع المباشر وارتباطها الحقيقية، اللغوية  يئ ما في وتشكلها

 اهذ يتكامل وأن الكريم، القرآن لغة في خاصة النحو، في التعليل منهج يوظح أن البحث يقت ح قما

 .  قبيً ا علمًيا توسًعا تشهد التي األخرى  القرآنية الدراسات مع التوظيح

 لرياض يا البناء ونظرية ا ختصاص، قنظرية العربي النحو في النظرية الجوانب  دراسة البحث يوص ي قما

 بعتت تاريخية  راسة وغي ها النحوي، العمل في اإلهمال ونظرية واإلعراب، البناء ونظرية النحوية، للقاعدة

 .آتارها وتوضح معالمها ترسم تم وتيورها نشأتما
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 قائمة المصادر والمراجع

 .  م1449 ليبيا، طرا لس، اإلسالمية، الدعوة كلية ،1ط ،أتر القرآن في أصول مدرسة البصرة، عبد الله الكيش -

 .  م1425 القاهرة، المصرية، األنجلو مكتبة ،5ط أنيس، إ راهيم اللغة، أسرار -

 . م1423الليبية، الجامعة منشورات المكارم، أ و علي النحوي، التفكي  أصول  -

 .  م 1423 الرباط، الحلواني، خي  محمد العربي، النحو أصول  -

 القاهرة، الكتب، عالم ،9ط عيد، محمد الحديث، اللغة علم ضوء في مضاء ا ن ورأي النحاة نظر في العربي النحو أصول  -

 . م1422

 . م 1422  ي وت ،1ط  مشقية، عفيح العربي، النحو تجديد -

 .  م1422 العربي، الكاتب  ار  ركات، كامل محمد: تحقيق مالك، ا ن المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل -

 .م1424الدرس النحوي، لحسن عون، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، تيور  -

 مؤسسة ،الدين شمس جالل ابستمولوجية،  راسة البصريين عند  نظي ه مقارنته مع الكوفيين عند اللغوي  التعليل -

 . م1444 اإلسكندرية، الجامعية، الثقافة

. ستي ماج رسالة الكندي، مهنا  ن سليمان  ن خالد إعدا  والحديث، القديم العربي اللغوي  الدرس في النحوي  التعليل -

 .م9441عمان سلينة ملا وس، السليان جامعة

 الكليات مكتبة سليمان، علي الرحمن عبد تحقيق ،3ط المرا ي، مالك، ا ن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -

 .م1424 القاهرة، الزهرية،

 العلمية، الكتب  ار فاضل، نديم وحمد ملباوة، الدين فخر تحقيق ،1ط المرا ي، المعاني، حروف في الداني الجنى -

 .  م 1449  ي وت،

 .م1424 الكويت، الصباح مؤسسة أيوب، الرحمن عبد العربي، النحو في نقدية  راسات  -

 .م1144ط  مشق، الهجرة،  ار العيية، مروان: تح السيوطي، الدين لجالل العربية، علم وضع سبب -

 .  م1429  ي وت، ، الكتب  ار يعيش، ا ن المفصل، شرح -

 .  ي وت الحضارة  ار  الجوهري، الصحاح، -



 

 

65 
 

 م.1429طبقات فحول الشعراء،   ن سالم الجمحي، تح: مجمو  شاقر،  ار المدني، جدة،  -

 .م1422 لليباعة، الحديثة القاهرة األو ى، اليبعة المكارم، أ و لعلي النحوي، الت اث في اللغوية الظواهر -

 .م1445 ، ا سكندرية الجامعية، المعرفة  ار خليل، حلمي البنيوي، اللغة وعلم العربية -

 العد  ،23ااجلد  دمشق، العربية اللغة مجمع مجلة الكر ي، لسعد العربي، النحو في وأهمي ما التعليمية العلل -

 .م9،1442

 .  م 1442 عمان، الشروق  ار الزبيدي، جاسم سعيد النحو، في القياس -

 .م1421 الرياض، المريخ،  ار ،1ط الخو ي، علي محمد العربية، للغة تحويلية ملواعد -

 .م 1443  ي وت، الرسالة مؤسسة ،9ط المصري، وحمد  رويش عدنان فهارسه ووضع ملا له الكفوي، الكليات، -

 .  م1445 سوريا، الفكر  ار ،1ط نبمان، اإلله عبد: تحقيق العكب ي، واإلعراب، البناء علل في اللباب -

 . ي وت صا ر  ار منظور، ا ن العرب، لسان -

 .  م1425 البيضاء، الدار توبقال،  ار الفهري، الفاس ي القا ر عبد و  لية، ترقيبية نماذج  العربية واللغة اللسانيات -

 .1،9442ط الرياض، سعو ،  ن محمد جامعة الدويش، أحمد: تح الجرجاني، القاهر لعبد  التكملة، شرح في المقتصد -

 لثقافةل الوطني ااجلس المعرفة، عالم سلسلة ضمن ، عوض أحمد ترجمة ، لروبنز الغرب، في اللغة علم تاريخ في موجز -

 .  م1442 الكويت، واآل اب والفنون 

 جامعة مجلة عبو ، ويوسح عوض لسامي الهجري، السا س القرن  حتى النحوي  التعليل من العرب النحويين موملح -

 .  م9419 ،5 العد  ،32 ااجلد اإلنسانية، والعلوم اآل اب سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين

  ي وت، الشروق  ار عمان، ،1ط ، الملخ سعيد خميس حسن وااحدتين، القدماء  ين العربي النحو في التعليل نظرية -

 . م 9444

 . م1429  ي وت، الفكر  ار ،1ط المبارك، مازن  وتيورها، نشأتما النحوية العلة العربي، النحو -

 


