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 " االستدالل وأثره يف النحو العربي وموقف علم اللغة احلديث منه "

 كلية اللغات ./ جامعة الزيتونة

rak2006m@yahoo.com 

 

 املقدمة

 يليق بجالله وعظيم سلطانه،  (1)لحمُد هلل القائل في كتابه: "علم اإلنسان ما لم يعلم"ا 
ً
، نحمده حمدا

 أجمعين أّما بعد:وعلى آله وصحبه ونصلي على املبعوث رحمة للعاملين سيدنا محمد 

 -فإن علم النحو، علم شريف؛ يتوصل به إلى علم أشرف وهو معرفة كالم خير الخلق سيدنا محمد   

، وهو من أسمى العلوم قدًرا ، وأنفعها أثًرا به ننطق فصيًحا ونكتب صحيًحا، وبه َسِلَم  -صلى هللا عليه وسلم 

للحن، والحديث الشريف، والقرآن الكريم من أهم مصادر االستدالل، ثم القرآن الكريم من عادية التحريف وا

إن االستدالل هو طلب الدليل على الحكم أو القاعدة النحوية، وهو عمل مستمر، سواء أكان باجترار األدلة 

 املعتادة في مسألة معينة، أم كان بتقديم أدلة جديدة في املسألة نفسها.

 ا البحث فأهمها:أّما األهداف التي سعى إليه 

 التعريف بمصادر االستدالل . -

  توضيح ملوقف علم اللغة الحديث من مصادر االستدالل النحوي. -

 لفت نظر دارس اللغة العربية إلى أهمية اإلملام بقواعد وطرق ومصادر االستدالل. -

 واصطالًحا، ومصادر االستدالل، وآراء املوبناًء على ذلك شملت الدراسة 
ً
حدثين من علماء االستدالل لغة

 اللغة في مصادر االستدالل، وطرائق االستدالل، وقواعد االستدالل عند النحاة.

 .الذي ُيعد من أفضل املناهج لهذا النوع من الدراسةأّما املنهج املتبع في هذه الدراسة فهو املنهج الوصفي، 

ي أرجو   ال أزعم لعملي هذا الكمال، فالكمال هلل وحده، و لكّنِ
ً
أن  –سبحانه و تعالى  –من هللا  وختاما

 لوجهه الكريم
ً
 .يتقبل هذا العمل خالصا

 مهيد : 

                                                           
 .5سورة العلق:   – (1)

mailto:rak2006m@yahoo.com
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إن ما وصلنا من مؤلفات وشروح ومختصرات تعالج قضايا النحو العربي وأصوله ، وتظهر الخالفات  

، التي دارت فيها ، تجعلنا نكتشف مسيرته العلمية والعملية التي أنشأت صرح هذا التراث النحوي الضخم 

فبعدما رست الفروع على قواعد ثابتة نتيجة الجهد االستقرائي الذي قام به النحاة ،وبعدما صنفت هذه 

القواعد في أبواب دعت الحاجة إلى وضع أصول لهذه القواعد بغية تثبيتها و إثبات القواعد النحوية التي وقع 

 الخالف فيها .

ر أول من فكر في وضع أصول للنحو العربي بعدما هـ ( كما تشير بعض املصاد392ويعتبر ابن جني ) ت  

 ، ويشير " ابن جني " في 
ً
 ، كما أّن علماء الكالم وضعوا للعقائد أصوال

ً
رأى أّن علماء الفقه وضعوا للفقه أوال

، وهذا (1)كتابه الخصائص أنه لم يتعرض لهذا العمل أحد من الذين سبقوه على مذهب أصول الكالم والفقه

ى أّن أصول النحو عمل استمد منهجه واصطالحاته ، وقواعده من عمل األصوليين وسار على اعتراف منه عل

نهجهم وطريقتهم في استنباط األحكام وتقعيد القواعد ، ولم يبلغ هذا العمل الذي قام به  ) ابن جني ( حد العلم 

 .(2)ًســا وقواعــد ومنهًجا كســائر العلومهـ ( ؛ حيث وضـع لهذا العــلم أس 577إال مـع ) أبي البركات األنباري ( ) ت 

 االستدالل و أثره في النحو العربي وموقف علم اللغة الحديث منه.

 واصطالًحا :
ً
 االستدالل لغة

، وزيادة األلف والسين والتاء تدل في الغالب على (3): " استفعال " من الفعل " دّل " االستدالل في اللغة 

باري : " اعلم أّن االستدالل طلب الدليل ، كما أّن االستفهام طلب الفهم ، الطلب ، ولذلك قال ابن األن

 .(4)واالستعالم طلب العلم "

ة ، واالسم  
َ
ول

ُ
ُت باأللف لغة، واملصدر ُدل

ْ
ل
َ
ْدل

َ
َتَل ، و أ

َ
ُت على الش يء وإليه : من باب ق

ْ
ل
َ
وقال الفيومي : " َدل

، بكسر الدال وفتحها ، وهو ما يقتضي
ُ
اللة ه اللفظ عند إطالقِه ، واسم الفاعل : َداٌل ودليل ، وهو املرشد : الدَّ

 .(5)والكاشف "

                                                           
 .1/17بيروت:  2، تحقيق محمد النجار ، طينظر: الخصائص ، ابن جني -(1)

االستدالل وأثره في توجيه التفكير النحوي والبالغي ، أ.خديجة كالتمة  منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة ،  - )2(

 .10م: 2013ديسمبر 
 .2/259م، دار الجيل بيروت:  1991، 1مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تحقيق: عبد السالم هارون، ط -)3)

 .45م:  1957اإلغراب في جدل اإلعراب، ابن األنباري، تحقيق: سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية  -((4

 .270م ،1925رية ، القاهرة ، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ، املطبعة األمي - ((5
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 .(1): فهو البحث والنظر ، وقيل : مسألة السائل عن الدليل أّما االستدالل اصطالًحاو  

وقال الكفوي :" االستدالل في عرف أهل العلم ، تقرير الدليل إلثبات املدلول ، سواء كان ذلك من األثر  

 . (2)ى املؤثر ،أو العكس، أو من أحد األمرين إلى اآلخرإل

وإذا كان هذا معنى االستدالل في االصطالح عموًما فإنه في علم النحو كما قال قباوة : " استخدام  

الدليل العلمي الستنباط الحكم ، أو تثبيته ، أو تفسيره ، أو تعليله ، أو إضعافه ، أو إبطاله ، وقد يكون هذا 

 .(3)مؤنًسا بصحة النتيجة ، أو مرجًحا لها ، أو قاطًعا بها الدليل 

 وهو منشعب في ميدان الدرس النحوي إلى شعبتين :

 االستدالل اللغوي: كالسماع ، واالستقراء . 

واالستدالل الذهني: كالقياس، واإلجماع، والعلة، والسبر، والتقسيم، وباب األولى، ومراعاة النظير،  

 .(4)اب الحال، والرجوع إلى األصل واالستحسان، واستصح

 مصادر االستدالل :

 : القرآن الكريم :
ً
 أوال

ا نظًرا ملا يمثله من أساس في استنباط قواعد اللغة ، وأسلوبها  
ً
اهتم النحاة بالقرآن الكريم اهتماًما بالغ

ول بعضها ، ورفض بعضها ، وملا يحتويه من دقة في الرواية وعناية في النقل على الرغم من تعدد قراءاته ، وقب

وصّرح القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأّن اللغة التي نزل بها هي اللغة العربية الصافية  اآلخر ، ونعتها بالشاذة.

ا 
ّ
 ، ونقاًء ، قال تعالى: " إن

ً
السليمة ، لذا لم يشك النحاة في أّن القرآن يمثل قمة لغتهم التي يتداولونها ، صحة

رْ 
ُ
َناُه ق

ْ
َزل
ْ
ن
َ
وَن "أ

ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ٌق (6)، وقال تعالى: " ِبِلَساٍن َعَرِبٍي ُمَبيًن "(5)آًنا َعَرِبًيا ل ا ِكَتاٌب ُمَصّدِ

َ
، وقال تعالى: " َوَهذ

 .(7)ِلَساًنا َعَرِبًيا "

                                                           
، مكتبة اآلداب بيروت :  2004، 1مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ، تحقيق : أ.د محمد إبراهيم عبادة ، الطبعة  - )1(

77 . 
الكليات ، الكفوي ، تحقيق : د. عدنان درويش ، ومحمد املصري ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،  -)2(

 .2/322م : 1975دمشق
 .88م ،  1997، دار الفكر ، دمشق  1تحليل النص النحوي ، فخر الدين قباوة ، الطبعة  - )3(

 .88تحليل النص النحوي:  -(4)

 .2سورة يوسف:  - (5)
 .195سورة الشعراء :  - (6)
 .12سورة األحقاف:  - (7)
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 .(1)ومن دقة جمع القرآن قول الرسول )صلى هللا عليه وسلم(:" ال تكتبوا عني شيًئا غير القرآن" 

قل
ُ
ف القرآن من الرقاع "  وما ن

ّ
، (2)عن زيد بن ثابت بقوله : " كنا عند رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( نؤل

وهذان النّصان فيهما دليل على أّن القرآن الكريم كان ُيكتب أمام رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  ، باإلضافة 

ه )صلى هللا عليه وسلم( كان يعرضه على جبريل ، و أّن 
ّ
 صحابته أخذوه عنه وأسمعوه ما حفظوا حتى إلى أن

أتقنوا الحفظ ، فهم على سبيل املثال : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وعائشة رض ي هللا 

ه ُجمع بين دفتين ، إنما جمعه موضوع آخر ، تّم في عهد أبي (3)عنهم 
ّ
، غير أّن كتابة القرآن وتدوينه ال تعني أن

تب على الُعُسِب واللخاف بكر رض ي هللا
ُ
خذ من مصدرين اثنين ، ما ك

ُ
، وما (4) عنه ، أول الخلفاء الراشدين وقد أ

 إلى املقارنة بين الحفظة ، و شهادة الشهود ، مبالغة في الدقة واالحتياط
ً
 .(5()حفظ في صدور املسلمين ، إضافة

 

 موقف املحدثين من االستشهاد بالقراءات:

فقه، وأغناه على يرى بعض علماء اللغ 
ُ
ة املحدثين أن القراءات قد أمدت الدرس النحوي بما وسع من أ

 .(6)مر العصور فهي مصدر من مصادر الدرس النحوي عند البصريين والكوفيين

ومنهم من يرى أنها من أهم العلوم اإلسالمية؛ ألّنها أوثقها اتصاال بالنص القرآني، وهي التي أّصلت منهج  

 .(7)د العرب بما أصلت من االعتماد على الروايةالنقل اللغوي عن

ومنهم من يرى أن القراءات تمثل منهًجا في النقل ال يصل إلى وثاقته علم آخر، وأنها تعكس الواقع  

 .(8)اللغوي الذي كان سائًدا في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

                                                           
  .8/33م: 1983كر انظر: جامع األصول في أحاديث الرسول، البن األثير، دار الف - (1)

 .1/57م: 1951،  3اإلتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ،ط  - )2(
 .1/72املصدر نفسه: -(3)
الُعُسِب : مفردها عسيب وهي جريدة النخل املستقيمة ، واللخاف: حجارة بيض رقاق ، املعجم الوسيط مادة   -(4)

 م.1973مصر  2ربي ، ط)عسب( و)لخف(، إبراهيم أنيس ورفاقه، دار إحياء التراث الع
 .58،  1/57اإلتقان للسيوطي :  -(5)
 .89: 1م، ط1997القياس في النحو، لسعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عمان، األردن،  -(6)

 . 13م، مصر: 1988النحو العربي والدرس الحديث، لعبده الراجحي، دار املعرفة الجامعية، -( 7)
 .84م، مصر: 1968، لعبده الراجحي، دار املعارف،  اللهجات العربية في القراءات -(8)
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ستشهاد بالقرآن والحديث مع علمهم ونرى محمد عيد يقول: "أّن النحاة صرفوا أنفسهم قصًد عن اال  

بوجود هذه الثروة املوثقة من النصوص إال أنهم تحرجوا من استخدامها في دراستهم، ووقف التحرز الديني بينهم 

 .  (1")وبين اإلفادة منها

ونرى أّن كالم محمد عيد بانصراف النحاة قصًدا عن االستشهاد بالقرآن والحديث، غير صحيح ، وال  

ه ينافي جهود النحاة في خدمة القرآن والحديث، تلك الجهود التي ظهرت على يثبت أما
ّ
م الحقيقة العلمية بل إن

 شكل مؤلفات عظيمة منها، غريب القرآن والحديث، ومعاني القرآن، ومجاز القرآن، وإعراب القرآن.

 تقرير قواعده.ونرى كتاب سيبويه )الكتاب( يحوي ما يقارب ثالث مائة آية جاءت لدعم شواهده أو  

وللشيخ محمد الخضر حسين رأي في القياس على القراءات، حيث يقول: " وأفضل ما يحتج به في تقرير  

ه نزل بلسان عربي مبين، وال يمتري أحد في أنه بالغ في الفصاحة وحسن البيان 
ّ
أصول اللغة القرآن الكريم، فإن

ردت عليه كلمه، وآياته من أحكام لفظية، وال فرق عندنا الذروة التي ليس بعدها مرتقى فنأخذ بالقياس على ما و 

 .   (2) بين ما وافق االستعمال الجاري فيما وصل إلينا من شعر ومنثورهم، وما جاء على وجه انفرد به"

وبهذا يتضح أن الحكم على جهود النحاة من خالل وجهة النظر الحديثة حكم غير دقيق، ألن النحاة  

د هللا في الحفاظ على لغة القرآن  وبحوثهم اللغوية يشهد لها القاص ي والداني من عرب القدماء لهم الفضل بع

 وغيرهم، فلم ينحوا القرآن عن دراستهم، بل خدموا لغته واتصلت معظم جهودهم به. 

 ثانًيا : الحديث الشريف : 

ب من محاورة الرسول و هو ما قاله الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ، وما نقلته الرواية ، ودونته الكت 

ألصحابه ، وما قاله في وصف أعماله ، وتمّيز موقف النحاة األوائل من الحديث الشريف باإلعراض عن 

 في مواضع قليلة جًدا على الرغم من فصاحته التي ال يرقى إليها شك
ّ
 .(3)االستدالل به ، إال

حدثين كانوا يجهلون العربية ، وال وقد أغفل النحاة االستدالل بالحديث الشريف؛ ألن كثيًرا من امل 

 تقوى ألسنتهم على دفع اللحن في لفظ الحديث ، ونطقه ، وبعضهم اآلخر يهتم بالعربية وفصاحتها .

                                                           
 . 261 -260م: 1976الرواية واالستشهاد ملحمد عيد، عالم الكتب ، القاهرة،  -(1)
 .31 -30: 2م، دمشق،ط1960دراسات في اللغة العربية وتاريخها، ملحمد الخضر حسين، املكتب اإلسالمي،  -(2)

 .9/96هـ :1316طبعة األميرية انظر: املخصص ، البن سيدة ، امل - (3)
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 رجال الحديث على األخذ بعلم النحو واللغة العربية يدل على أّن كثيًرا منهم لم  
ّ
ومن املؤكد أّن حث

 
ّ
ف ، ولو كانوا عرًبا قد َسِلم لسانهم من الضعف ملا احتاجوا إلى يكونوا من الفصحاء ، فهم يتكلمون عن تكل

م النحو ، على غرار بعض املحدثين الذين ُعرفت فصاحتهم؛ ألنهم عرب في أنسابهم 
ّ
 .(1)تعل

ولم يحافظ رواة الحديث على لفظ الحديث ، كما سمعوه من الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  أو من  

حديث بمعناه ، وانصّب اهتماهم على الفكرة التي تعنيها ألفاظ الحديث ؛ قال سفيان صحابته ، و إنما نقلوا ال

، (2)الثوري وهو من كبار املحدثين: " إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت ، فال تصدقوني ، إنما هو املعنى "

هللا عليه وسلم(  وتصرُّف املحدثين باللفظ دون املعنى لم يكن وليد مزاج خاص وإنما كان من الرسول )صلى

ي أسمع منك الحديث ال أستطيع أن أؤديه كما ُسمع منك ، يزيد 
ّ
فقد قال له أحد الصحابة : يا رسول هللا : إن

 ، 
ً
وا حراًما ، ولم تحّرموا حالال

ّ
ا ، فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: " إذا لم تحل

ً
ا أو ينقص حرف

ً
حرف

 .(3)وأصبتم املعنى فال بأس" 

هذا الكم من األحاديث التي رويت بألفاظ مختلفة نرى أنفسنا أمام روايات مختلفة ، ال يستطيع  فأمام 

النحوي أن يركن إلى رواية منها ، يضاف إلى ذلك أّن الراوي غير فصيح وغير متثبت من صحة روايته ؛ من ذلك 

بما معك من القرآن ، أو خذها بما  قوله )صلى هللا عليه وسلم( : " زوجتكها بما معك من القرآن ، أو ملكُتكها

 .(4)معك من القرآن "

ولعل خير ما نلخص به الفكرة العامة عن استدالل النحاة بالحديث الشريف ، وسبب صّدهم عن  

ذلك قوُل السيوطي : " إن غالب األحاديث مروي باملعنى ، وقد تداولها األعاجم ، واملولدون قبل تدوينها ، فرووها 

ا بألفاظ ، ولهذا ترى الحديث الواحد في  بما أّدت إليه
ً
روا وأبدلوا ألفاظ

ّ
عبارتهم ، فزادوا ونقصوا ، وقّدموا وأخ

 على أوجه شتى بعبارات مختلفة " 
ً
. وهو الذي جعل النحاة ال يثقون أّن ذلك لفظ (5)القصة الواحدة مروّيا

الحديث الشريف ، واللحن غير مأمون الرسول )صلى هللا عليه وسلم(، ويرون أّن األعاجم يدخلون في رواية 

 .(6)منهم ، والخطأ وارد في كالمهم 

                                                           
 .69م: 1993انظر: االستدالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو ، رسالة دكتوراه ، أمان الدين حتحات، -(1)
 .1/5هـ : 1299خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، للبغدادي، بوالق  -(2)
 عن الحديث واملحدثون، ألبي زهرة، القاه - (3)

ً
 .203،204م: 1958رة نقال

 .1/5الخزانة :  - (4)
 .47-46م: 1968. وانظر : املدارس النحوية، لشوقي ضيف، القاهرة 16االقتراح، للسيوطي، دار املعارف ، حلب:  - (5)
 .71االستدالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو:  - (6)
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 موقف املحدثين من االستشهاد بالحديث الشريف:

اختلفت آراء العلماء حول صحة االحتجاج بالحديث في إثبات القواعد النحوية ، فمنهم من منع  

ثرة استشهاده بالحديث، وكان أكثر تشدًدا االحتجاج به وكان على رأسهم أبو حيان الذي شّنع على ابن مالك ك

في منع االحتجاج بالحديث من شيخه ابن الضائع الذي كان أول من نبه إلى قضية االستشهاد بالحديث وأول 

من بين أن أئمة النحاة لم يستشهدوا به، ومنهم من احتج به وأكثر من ذلك، وكان أولهم السهيلي ، وقيل ابن 

ًدا بالحديث فهو ابن مالك، الذي رسم منهًجا مميًزا في االستشهاد به، فكان أكثر ما خروف أّما أكثرهم استشها

يستشهد بالقرآن فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه عدل عن إلى أشعار العرب، وقد 

مالك على نقل تمثل هذا املنهج بوضوح في كتابه)شواهد التوضيح ملشكالت الجامع الصحيح(، ولم يقتصر ابن 

، ومنهم (1)وحده، بل اتسع لكل ما جمع في الصحيح من كالم الصحابة   -صلى هللا عليه وسلم  -حديث رسول هللا 

من توسط بين املنع واالستشهاد بالحديث منهم الشاطبي والسيوطي، والشيخ محمد الخضر حسين من 

اللغة العربية على خير ما يعالجه عالم ثبت املحدثين، فقد عالج موضوع االستشهاد بالحديث في مجلة مجمع 

مترٍو وقاٍض منصف، فسار على نهج الشاطبي في التفريق بين ما يستشهد به وما ال يستهد به من الحديث 

 الشريف.

ويرى سعيد األفغاني أن املنهج الحق أن يتقدم الحديث سائر كالم العرب من شعر ونثر في باب  

عراب، إذا ال تعهد العربية في تاريخها بعد القرآن بياًنا أبلغ من الكالم النبوي، االحتجاج في اللغة وقواعد اإل 

ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي النصراف اللغويين والنحويين املتقدمين إلى ثقافة ما يزودهم به رواة األشعار 

 .(2)خاصة، انصرافا استغرق جهودهم، فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايته بقية

أن ما ذهب إليه سعيد األفغاني غير صحيح، فلم ينصرف علماء اللغة إلى رواية الشعر ولم  ونرى   

تستنفذ روايته قواهم، ويهملوا الحديث ، بل كان لهم فضل العناية بالحديث، وكانت قدرتهم على التأليف 

اعين في زمانهم اضطرت واإلملام بصنوف املعرفة التي تعينهم على ذلك، لكن رواية الحديث باملعنى وكثرة الوض

 النحاة إلى االعتماد على كالم العرب من شعر ونثر في إثبات الظواهر اللغوية.  

صلى هللا  -ويلقي تمام حسان الالئمة على النحاة الذين لم يراعوا أن الذين تلقوا األحاديث عن النبي  

صا أو أعاجم حريصين على ضبط ما أخذوه، وج -عليه وسلم
ّ
علوا الرواية باملعنى هي السبب في كانوا عربا خل

                                                           
 .103 -100: ينظر: القياس في النحو -(1)
  .46ظر: في أصول النحو : ين  -(2)
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ترك االحتجاج  بالحديث دون الشعر مع أن كثيرا من الشواهد الشعرية التي اعتز بها النحاة  رويت باملعنى ، 

 .(1)يشهد بذلك تعدد رواية الشاهد الواحد

، إذ قالت: وبرهنت خديجة الحديثي على أن النحاة األوائل لم يهملوا الحديث وإنما احتجوا به على قلة 

" بغّض النظر عن عدد األحاديث التي احتج بها سيبويه وعن نوع التقديم الذي قّدم به لها نستطيع القول: إن 

سيبويه وشيخه الخليل بن أحمد ، وأبا عمرو بن العالء قد احتجوا بالحديث في النحو والصرف، وإن كان ما 

 (.2)وصل إلينا من احتجاجهم قليال"

نخلص إلى أن القدماء لم يهملوا االستشهاد بالحديث، وإنما كان على نطاق ضّيق،  ومن خالل ما سبق 

وما قاله محمد الخضر حسين في االحتجاج بالحديث وارتضاه مجمع اللغة العربية هو الرأي الحق في هذه 

 املسألة، وهللا أعلم.

ا : كالم العرب : 
ً
 ثالث

 الشعر :  -أ

ا ، واستدلوا به على صحة ما جاء في القرآن اهتم النحاة واللغويون على حّد سواء 
ً
بالشعر اهتماًما بالغ

نا نرى الشواهد الشعرية عند النحاة تزيد على الشواهد القرآنية ، 
ّ
الكريم من ظواهر نحوية ولغوية ، لذلك فإن

 وتتفاوت زيادتها بين نحوي وآخر. 

ي مواقفهم وتناوالتهم ، ولم تنقطع روايته وزادت العناية بالشعر ، وسعى اللغويون والنحاة إلى األخذ به ف 

في صدر اإلسالم ، ونجد عمر بن الخطاب )رض ي هللا عنه( يقول على املنبر  " عليكم بديوانكم ال تضلوا فقالوا : 

 .(3)وما ديواننا ؟ قال شعر الجاهلية ، فإّن فيه تفسير كتابكم ، ومعاني كالمكم "

 النثر : -ب

وقد أخذ كالم العرب اتجاهين: األول: يشمل اللغة التي قاومت التطور، يشمل كالم العرب عدا الشعر ، 

وحافظت على أصالتها على مر العصور، والثاني: وهو الذي تأثر بالتطور الذي أحاط بها نتيجة للفتوحات 

 اإلسالمية ووصول العرب إلى املدن واألمصار. 

                                                           
 . 107 -106هـ:  1411األصول، لتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،  -(1)
  .77م، بغداد: 1981موقف النحاة من االستشهاد بالحديث، لخديجة الحديثي، دار الرشيد للنشر  - (2)
 .10/111.110الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، دار الكتب املصرية:  -(3)
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د من وضعوا اللبنات األولى لقواعد العربية، ويظهر أثر استدالل القدماء بكالم العرب أّول ما يظهر عن 

ولعل األولى لذلك كانت دينية الغاية منها تفسير آيات القرآن الكريم وبيان معانيه، لذلك نرى ابن عباس يستدل 

بكالم فصحاء العرب للوصول إلى غايته في شرح  معنى املفردات الغريبة في القرآن الكريم، من قوله: " كنت ال 

 .(1)طر السموات واألرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال: أنا فطرُتها أي: أنا ابتدأتها " أدري ما فا

 موقف املحدثين من االستشهاد بكالم العرب:

من وجهة النظر الحديثة يرى محمد عيد أن ترتبط نتائج الدراسة باملادة اللغوية ال تطبق نتائج دراسة  

 .(2)نحاة الختالف املستويينالشعر على النثر كما فعل ال

وينكر محمد عيد على النحاة انتقاءهم للشواهد فيقول: " ليس من حق النحاة أن ينتقوا ويختاروا  

مستوًى واحًدا )الفصحى( من بين مستويات اللغة، بل إّن الواجب العلمي أن يالحظ عالم اللغة كل صور 

 .(3)االستعمال دون االحتفاء ببعضها على حساب اآلخر"

  

ويرى تمام حسان أّن اللهجات في حقيقتها اختالف للتأثيرات الناجمة عن مقابلة استعمال أبناء القبائل 

 .(4)للغة املشتركة مع صور لغوية أقل فصاحة

إال أنه أخذ على النحاة أنهم درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا منها نظاًما نحوًيا، ولم يفطنوا  

مرحلة وأخرى من تطور اللغة، فأخذوا شواهدهم من فترة لغوية دامت أكثر من خمسة إلى ضرورة الفصل بين 

 . (5)قرون كاملة

ويرى مهدي املخزومي، أّن االعتماد على الشعر في تقعيد القواعد أدى  إلى اضطراب النحاة في بعض  

 .(6)أحكامهم

يره، واستنبطوا قواعدهم قبل أن ويتهم إبراهيم أنيس النحاة القدماء بأنهم سمعوا شيئا وأخطأوا تفس 

يتم لهم االستقراء، سمعوه في لهجات متعددة، وسمعوه في اللغة النموذجية األدبية، وسمعوه في القراءات 

                                                           
 .4/373م: 1987، 1غريب الحديث، للهروي، صنعة محمود أحمد ميرة، دار البشائر اإلسالمية ط - (1)
 .249الرواية واالستشهاد :  – (2)
 .62 -61املصدر نفسه:  - (3)
 .111األصول، لتمام حسان :  - (4)
 .111املصدر نفسه:  - (5)
 . 335: 2هـ ، ط 1377لحلبي، مصر مدرسة الكوفة، ملهدي املخزومي، مطبعة ا - (6)
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القرآنية ثم قبل أن يتم لهم السماع، ودون االقتصار على مصدر واحد كما هو الواجب في تقعيد القواعد بدأوا 

آلراء، وكثرت األقوال فأهملوا، وقاسوا ما قاسوا ثم خرجوا على الناس يقعدون قواعدهم فاختلطت عليهم ا

 .    (1)بقواعد إعرابية فرضوها عليهم فرًضا

ونرد على اتهام أنيس للنحاة القدماء بما قاله تمام حسان:" أن النحو يتسم باملوضوعية، وما يكون لها  

لفصاحة، وأن تركيز النحاة على اللغة واألدب ممثلة من استقراء ناقص، وأن النحاة بنوا انتقاءهم على معيار ا

 . (2)في لغة الشعر خدمهم في توحيد منهجهم حيث اللغة األدبية أقل تشعًبا من لغة التخاطب اليومي"

ونرى عباس حسن ينتقد اللغويين والنحاة من أجل اقتصارهم على أخذ اللغة من قبائل ست تاركين  

 .(3)ز ثالثين قبيلة، ويتحسر على أن النحاة لم يضعوا نحًوا خاًصا لكل قبيلةما عداها من القبائل التي تجاو 

ونرى كمال بشر يقول: أّن وقف االستشهاد بتاريخ معين معناه إغالق باب البحث العلمي في هذه اللغة  

فتراتها بعد هذه الفترة التي حددوها نهاية لدراستهم ... وكان الواجب في نظرنا فتح باب الدراسة للغة في 

 .(4)املتعاقبة"

إن الحكم بمقتض ى وجهات النظر اللغوية الحديثة على دراسات السلف دون فهم لها حكم غير دقيق،  

 وهذا ما وقع فيه محمد عيد ومن على شاكلته من املحدثين.

 طرائق االستدالل : 

 : السماع :
ً
 أوال

اعد النحو العربي وعّرفوه بقولهم : " هو وهو أول أصول االستدالل عند النحاة ، وعليه ُبنيت معظم قو  

ا ما جاء في 
ً
الكالم العربي الفصيح املنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة ، فخرج عنه إذ

 من كالمهم كالجزم ب" لن " والنصب ب " لم " 
ّ
، ثم عّرفه السيوطي (5)كالم غير العرب من املولدين ، وما شذ

ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحته ، فشمل كالم هللا  -يقصد السماع  -حيث قال : " وأعني به تعريًفا دقيًقا 

                                                           
 .249: 6م، ط1978من أسرار اللغة، إلبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املصرية،  - (1)
 .118 -108األصول:  - (2)
 .115 -81:  2اللغة والنحو، لعباس حسن، دار املعرفة، مصر ط - (3)
 .52 :9م، مصر،ط1986دراسات في علم اللغة، لكمال بشر، دار املعارف - (4)
 .81م:1957ملع األدلة لألنباري، الجامعة السورية  - (5)



  " االستدالل وأثره في النحو العربي وموقف علم اللغة الحديث منه "

 .د. ريما أحمد الكبيّر      

 
103 

تعالى ، وهو القرآن، وكالم نبيه )صلى هللا عليه وسلم( ، وكالم العرب قبل بعثته ، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت 

 .(1)ثة أنواع البد في كّل منها من الثبوت األلسنة بكثرة املولدين نظًما أو نثًرا عن مسلم ، أو كافر ، فهذه ثال

 ثانًيا القياس : 

ظهر املذهب القياس ي أّول ما ظهر عند عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي ، ذلك من خالل آرائه  

ه ال يرى (2)ومواقفه ، فهو أّول من بعج النحو ، ومّد القياس والعلل
ّ
، وقد وجد في ذلك ضالته املنشودة ، حتى إن

علًما ، ويبرز هذا املذهب في قوله ليونس بن حبيب: " وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد ،  في غيره

 .(3)وينقاس "

وظّن كثير من املعاصرين أّن القياس عند الحضرمي هو القياس الذي عّرفه النحاة املتأخرون من حمل  

ة جامعة بينهما .
ّ
 فرع على األصل لعل

في حديثه عن قياس الحضرمي لم يكن يعني شيًئا من هذا التعريف الذي ذكره والحق أّن ابن سالم  

النحاة املتأخرون ، إنما أراد من القياس القاعدة النحوية ليس غير ، أي أّن الحضرمي كان يعد حكم القاعدة 

ا للقواعد من أبي عمرو.
ً
  (4)ويجعله مطرًدا ، وكان أكثر استنباط

ع حول مصطلح ) القياس ( الذي أورده ابن سالم فإن معناه ال ينصرف وعلى الرغم من الخالف الواق 

 .  (5)إال إلى ) القاعدة ( أو ) الضابط ( النحوي 

ولعل ما ورد على لسان الحضرمي من أوزان األفعال واشتقاقها ، وجذورها يدل على ريادته في هذا املجال  

َعَل ( ث
َ
م يبني آخره على عدد من له الفعل من املؤنث واملذكر من من ذلك قوله : )) أصل الكالم بناؤه على ) ف

الواحد واالثنين والجميع كقولك : فعلُت ، وفعلنا ، وفعال ، وفعلوا ، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون 

 من األلف ، وإنما أصلها ) عاطي 
ً
( ، األلف ، كقولك : أعطيُت عطوت ، ثم يقولون )ُمعطي ( فيزيدون امليم بدال

ويزيدون في أوساط فَعَل ، وافتعل ، وانفعل ، واستفعل ، ونحو هذا و األصل فعل ، وإنما أعادوا هذه الزوائد 

                                                           
 . 14م: 1974االقتراح، للسيوطي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار املعارف، القاهرة   - (1)
 .14انظر: طبقات فحول الشعراء ، البن سالم، تحقيق ، محمود محمد شاكر ، دار املعارف:  -(2)
 .15طبقات فحول الشعراء:    -(3)
 .1/14انظر: طبقات فحول الشعراء :  - (4)
 .1/17انظر: طبقات فحول الشعراء:   -(5)
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َواِقَح "
َ
َياَح ل َنا الّرِ

ْ
ْرَسل

َ
ِقحة فأعادوه إلى األصل، ومنه (1)إلى األصل فمن ذلك في القرآن : " َوأ

ْ
، وإنما يريد الريح ُمل

  (2)هي املطاوُح ألّنها املطّوحة ... (( قولهم طّوحتني الطوائح و إنما

ة :
ّ
ا : العل

ً
 ثالث

، وخّرج كثيًرا من كالم العرب في وقت كان (3)كان عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي أّول من وّضح العلل 

 النحو فيه يحمل العمومية واالتساع بعيًدا عن كل تعليل لهذه األحكام .

سيطة تهدف إلى فهم املعنى و اإلحاطة بكالم العرب ، وما يرمون إليه ، وبقيت العلة التي لجأ إليها النحاة ب

  .(4)وهي تعليالت قليلة إذا ما قيست بتعليالت الخليل ومن جاء بعده من النحاة

 قواعد االستدالل عند النحاة : 

ل قواعد االستدالل خمسة بينها نوع من التكامل وهي تصل بالنحوي إلى ما يريده من صحة االستدال

 .(5)ودقته، وهي زمانية ومكانية وشخصية ومن يؤخذ عنه وما يؤخذ به 

 : النحاة والقواعد الزمانية : 
ً
 أوال

لم يوِل النحاة القدماء القواعد الزمانية أهمية تساوي أهمية املكان ، ويظهر ذلك في أنهم لم يحددوا  

 ل بلغتها .الزمان تحديًدا دقيًقا ، ولم يتعرضوا للفترة التي يصح االستدال

وتبدأ مرحلة االستدالل من القرن الرابع قبل الهجرة في عهد جذيمة األبرص والزّباء و أعصر بن  

، حيث استدل العلماء بلغة أهل البادية ، حتى فسدت لغتهم أي أن زمن االستدالل بلغ ثمانية قرون (6)سعدة

كابن جّني يأخذ بكالم أعرابي من عقيل هو الشجري تقريًبا تتراوح بين الغزارة والقلة ، حيث نرى بعض املتأخرين 

، وفي الوقت الذي تقل فيه مادة االستدالل في بداية الفترة الزمنية التي ُيستدل بلغتها (7)محمد بن العساف 

 ونهايتها ، نرى أنها تكثر في وسطها السيما في العصر اإلسالمي ، وما يرويه األعراب آنذاك من أشعار القدماء . 

                                                           
 .22الحجر:  -(1)
 م.1979، بيروت  1. ط153النحو ، للحلواني ،  انظر : املفصل في تاريخ  -(2)
 م.1954هرة ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، القا 25انظر: طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي:  - (3) 
 52: االستدالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو - (4)

 .93املصدر نفسه:  - (5)
 ، تحقيق عبد السالم هارون ، عالم الكتب ، بيروت. 3/517انظر: الكتاب ، لسيبويه:  - (6)
 بيروت. 2، تحقيق محمد النجار ، ط 2/29انظر : الخصائص البن جني ،  - (7)
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قبل علماء العربية االستدالل بأقوال عرب الجاهلية ، وفصحاء اإلسالم ، سواء أكانوا مّمن أقاموا  وقد 

في الحواضر أم البوادي ، حتى منتصف القرن الثاني الهجري ، أّما لغة الشعر فقد قسم علماء العربية الشعراء 

 .(1)هـ(167يبدؤون ببشار بن برد ) ت : أربعة أقسام : شعراء جاهليين ، ومخضرمين ، وإسالميين ، ومحدثين ، 

ولعل األسباب التي جعلت التقسيم الزماني أقل دقة من التقسيم املكاني تعود بمجملها إلى طبيعة هذا   

التقسيم ، ذلك أّن الزمان ليس لحظة واحدة يقاس عليها الشعر ، بل قد يمتد الزمان في حياة شاعر مدة تقارب 

 ، كابن 
ً
هـ ، فإذا كانت حدود االستدالل الزمانية  176هـ ، واملتوفي سنة  90هرمة  املولود سنة القرن إال قليال

هـ ، معنى ذلك أننا سنحتج بجزء من شعر ابن هرمة ونُرد جزًءا آخر من شعره ، بدعوى  150تقف عند حدود 

 عدم فصاحته ، وهذا ما ال يقبله عقل و ال منطق ، هذا الوضع خلق غموًضا في التقسيم ا
ً
لزماني ، وتداخال

 .(2)دفع النحاة ليعيروا التقسيم املكاني أهمية أكبر

وانتقل النحاة في استداللهم بهذه الفترة الزمنية التي تعود إلى مئة وخمسين عاًما قبل الهجرة ، وهي  

هـ( وعبيد  ق60ق هـ ( وطرفة بن العبد ) ت:80ق هـ ( وامرؤ القيس ) ت:  100الفترة التي عاش فيها املهلهل) ت: 

ق هـ( ، فاستدلوا بشعر هؤالء على تفاوت بينهم ، ولعل هذا التفاوت يعود إلى الرواة الذين  25بن األبرص ) ت: 

 ، وأقلوا من شعر املهلهل ، ثم تأتي فترة الحقة من شعر الجاهلية ، حيث 
ً
نقلوا كثيًرا من شعر امرئ القيس مثال

ق 18ا إل عصر تقعيد النحو ، ومن أعالم هذه الحقبة نرى النابغة ) ت:غزرت املادة املستدل بها ألنها أقرب زمنً 

هـ ( وهو من أكثر شعراء الجاهلية الذين استدل بشعرهم النحاة ، 7ق هـ ( و األعش ى )ت : 13هـ (و زهيًرا ) ت:

 هـ ( وغيرهم كثر. 45هـ( والحطيئة ) ت:  41ولبيًدا ) ت: 

 ثانًيا : النحاة والقواعد املكانية : 

تشّدد النحاة في القواعد املكانية؛ ألنها تقوم بمجملها على تحّري الفصاحة العربية ، وقد انصّب  

اهتمامهم بشكل خاص على أواسط الجزيرة العربية ، وباديتها التي تشمل نجًدا وتهامة ، والحجاز ، وما جاورها 

 نت اللغة الفصيحة غاية لهم .، ولم يعيروا مدن الدولة اإلسالمية آنذاك أي اهتمام ، هذا إذا كا

أّما إذا كانوا يتقّصون لغة الشعر املثالية فإنهم يولون شعراء املدن أحياًنا بعض االهتمام كشعراء مكة  

 ويثرب ، وهذا ما جعلهم يحتجون بشعر عمر بن أبي ربيعة ، وابن قيس الرقّيات وغيرهما . 

                                                           
 .36نظر: االقتراح للسيوطي : ا - (1)
 م.  1974، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس مصر  253انظر: االحتجاج وأصوله في النحو العربي ، للحلواني:  - (2)
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رفة ، كتغلب ، وقضاعة ، ولخم ، وجذام ، مقتصًرا وكان إهمال النحاة لالستدالل بلغة القبائل املتط 

على لغة التخاطب ، أّما شعرهم فقد استدلوا به؛ ألنه منسوج بلغة مثالية يتقنها شعراء القبائل املتطرفة ، 

وشعراء وسط الجزيرة على حد سواء ، وهذا ما جعلهم يستدلون بشعر األخطل ، وعدي بن زيد ، وأشباههما 

استدلوا بلغة الشعراء الذين عاشوا في الحواضر التي تجاور بالد العجم ، كاألعش ى ، وطرفة من الشعراء ، كما 

ما ينبع من إدراكهم أّن الشعراء مّمن تأّصلت 
ّ
، والنابغة ، وامرئ القيس ، وهذا االستدالل ال ينبع من فراغ ، إن

 هم ش يء .فيهم الفصاحة ال تفسد لغتهم مؤثرات أجنبية ، وال ينال من سالمة فصاحت

زيحت  
ُ
ّبقت على لغة التخاطب املتداولة ، وأ

ُ
وخالصة القول أّن القواعد املكانية التي وضعها النحاة ط

إلى حّد ما الحدود الزمانية لالستدالل ، وتمّسك النحاة بالحدود املكانية ، وهذا ما يفسر احتجاجهم بلغة شاعر 

ر واحد ، لكن الفارق بينهما أّن من استدلوا بشعره عاش في ، ورّدهم لغة آخر على الرغم من أّنهما عاشا في عص

البادية يرعى اإلبل ، ويبحث عن مواطن الكأل ، ومن رّدوا شعره عاش في الحاضرة ، مثالنا على شعراء البادية 

ه من
ّ
 نراه عند ابن مّيادة  ، فقد استدل النحاة بشعره على الرغم من أّن أمه فارسية ، وحكموا بفصاحته؛ ألن

، فهو بدوي محافظ ، على بداوته ، إضافة إلى أّن العرب قد رووا شعره (1)بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 

(2). 

هـ 183هـ ( ، وأبي حّية النميري ) ت  169هـ ( ، والحسين بن مطير ) ت 45واحتج النحاة بأبي نخيلة ) ت أل 

 . (3)دية ، وهذا األمر ظاهر بّين في شعرهم ( ، وحجتهم في ذلك أن كالمهم كالم األعراب ، وأهل البا

أّما ابن هرمة فهو آخر الشعراء الذين احتج النحاة بشعرهم ، وعلى الرغم من الخالف في سنة وفاته  

ا على 
ً
ا لعناية النحاة لشعره  ،ألنه من بني فهر القرشيين ، وظل محافظ

ً
فقد كان أكثر الشعراء املتأخرين حظ

 عاصره شعراء كثيرون لم يلقوا عناية النحاة بهم كبشار وغيره . بداوته في شعره ، وقد 

ا : شروط من يؤخذ عنه : 
ً
 ثالث

تطور املجتمع العربي تطوًرا كبيًرا بعد الفتوحات اإلسالمية التي امتدت في كل اتجاه ، وبسطت الدولة 

الختالط ، وما يتبعه من تأثير اإلسالمية الجديدة نفوذها على العالم القديم آنذاك ، ولم يكن هناك مفر من ا

                                                           
  . 1/78،77، دار الكتب املصرية ، وخزانة األدب:  2/269انظر : األغاني ، ألبي فرج األصفهاني:   -(1)
 .220 ،1/311انظر : الكتاب:  - (2)
، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب ، تحقيق مازن املبارك ، محمد علي حمد  371 /2،  412،  1/178انظر : الكتاب ،   -(3)

 .344هـ : 1384هللا ، دمشق 
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في كافة املجاالت بين العرب الذين انطلقوا من جزيرتهم ، وبين األمم األخرى من روم ، وفرس ، وغير ذلك من 

 الشعوب .

ولعل اللغة هي أبرز ما يظهر عليه أثر االختالط ، وما يتبعه من تسّرب الضعف والفساد إلى اللغة األصلية 

ة الفصيحة التي حملها بداة الجزيرة ، ولم يستطع العرب املحافظة على أصالتها لجملة هذا شأن اللغة العربي

 من العوامل ، واملؤثرات ، لوال حملة لواء الفصاحة من علماء العربية نحاة ولغويين .

وقد دأب النحاة على أن يكون األعرابي الذي يأخذون عنه فصيًحا ، لم يتسرب الضعف إلى لغته قط ، 

ا في تطبيق ذلك ، ال سيما نحاة البصرة األوائل ، ولعل القواعد التي تحدثت عنها زمانية ومكانية كانت واجتهدو 

تهدف إلى توخي الفصاحة والسالمة فيمن يؤخذ عنه  في وقت كان النحاة فيه يتهم بعضهم بعًضا بالتهاون في 

 . (1)تطبيق هذه القيود 

عرابي باألعاجم فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى احتكاك وال يعود ضعف اللغة الفصيحة إلى احتكاك األ 

اللهجات بين القبائل العربية املتباينة من حيث السالمة والضعف ، فسماع األعرابي لغة غيره ممن فسدت 

لغتهم يخلق تأثًرا وتأثيًرا بين اللهجتين ، لكن ذلك ال يمنع أّن العربي الفصيح الذي ُجبل على سالمة اللغة وعاش 

 .(2)صاٍف نقي ال يتأثر بلغة أخرى ضعيفة ، فإذا سمعها فإنه يتركها وال يأنس لها  في محيط

وكان حديث علماء اللغة ، والنحو عن الرواية ، والرواة حديث الفقهاء ، وعلماء الحديث ، والتشدد في 

واجب ال سيما أّن  رواية اللغة على غرار رواية الحديث تشّدد ال مبرر له ، ذلك ألّن التشدد في رواية الحديث

دواعي الكذب والتلفيق في الحديث كثيرة ، وقف علماء املسلمين منها موقًفا حازًما حماية للدين من الزنادقة ، 

واملرتدين ، وامللحدين ، الذين حاولوا النيل من الدين اإلسالمي ، أما دوافع  الكذب في اللغة فلم تكن موجودة 

ن اللغة من جهة ، والحديث من جهة أخرى ، إضافة إلى انقطاع الرواية بشكل واضح لتشكل مقارنة سليمة بي

 منذ القرن الرابع ، حيث صار النحو مودًعا في الكتب التي أضحت مخزًنا كبيًرا يضّم النحو ، والشعر ، واللغة . 

العدل  أّما النحاة فقد فقدوا النحو ، وضّموا آللئه حتى انتظم عقده ، فقد كانوا على درجة كبيرة من

والثقة على الرغم من عدم إحاطة ما يروونه بالتواتر ؛ ألنهم كانوا يخرجون إلى البادية ، ويشافهون األعراب ، 

وينقلون عنهم ، والنحوي في حال عودته إلى حاضرته يعكف على تسجيل ما سمع بكل دقة ، وأمانة ، وهنا لم 

                                                           
 .  105االستدالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو:  - (1)
 .1/384،  3/304الخصائص:  - (2)
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ة ،وما تعرض النحاة لكل ما ذكرنا من تواتر في االسناد ، يعد التواتر مطلوًبا؛ ألّن الرواية نابعة عن مصدر ثق

 .(1)ونقل األحاد ، وغير ذلك فما هو إال ضرب من ضروب التأثر بالفقهاء واملحدثين

 رابًعا : شروط ما يؤخذ به : 

حين شرع النحاة في تقص ي القواسم املشتركة في لغة العرب ، ولهجاتها ، تمهيًدا لتقعيد هذه اللغة  

أنفسهم أمام كم كبير من املادة املرصودة ، وهذا ما جعل عملية استقراء اللغة مهمة عسيرة ، وشاقة ؛ وجدوا 

 ألنها تبحث عن اللغة في القرآن الكريم والشعر ، والنثر ، والخطابة ، والحديث اليومي . 

ت مشقتهم ولو كان أمر االستقراء يعتمد القرآن الكريم ، وقراءاته املوثوقة فحسب لهانت رحلت 
ّ
هم ، وقل

 ، إال أّن النحاة كان هدفهم اإلحاطة باللغة من كل جوانبها اللغوية ، ولهجاتها الكثيرة . 

ومما زاد عنايتهم في مشافهة الفصحاء ، وهذا بدوره أضاف عليهم جهًدا مضاعًفا ال سيما إذا عرفنا أن  

ما قّل وندر ، فوضعوا قواعدهم على الكثير املنتشر الظواهر اللغوية كانت متعددة ، منها ما شاع ، وكثر ، ومنها 

 ، ولم يغفلوا اإلشارة إلى القليل النادر ، والشاذ ، حتى صارت من أصولهم الكبرى في االستدالل . 

ويظهر لنا في شروط ما يؤخذ به أن النحاة لم يعيروا التقسيم الزماني أهمية كبيرة في الوقت الذي كان  

ة أكبر العتبارات اجتماعية ، وطبيعية جعلت النحاة يستدلون بكالم أهل البادية حتى للتقسيم املكاني أهمي

منتصف القرن الرابع مستبعدين األخذ بكالم أهل املدن إال من عاش منهم في القرن األول تقريًبا ، إضافة إلى 

ة قليلة حافظوا على بداوتهم التي ظهرت في مشافهتهم وامتحانهم ، أّما األخذ با
ّ
لشاهد املجهول القائل ، قل

والشاهد ذي الروايتين فلم يكن ثابًتا ، ولم يطبقه جميع النحاة ، في حين يتردد بعضهم بين األخذ بمبدأ حيًنا 

 . (2)وإنكاره حيًنا آخر

 الخاتمة :

بعد أن ألقت الدراسة الضوء على " االستدالل وأثره في النحو العربي وموقف علم اللغة الحديث منه"  

 البحث إلى أمور عدة أهمها :  توصل

أن طرق االستدالل عند النحاة السماع ، والقياس ، والعلة ، وقد اعُتمد السماع عن األعراب بشكل  -

 من أركان االستدالل.
ً
 أساس ي ، وقد أولوه العناية الكبيرة ، وجعلوه ركنا

                                                           
  .110دالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو: انظر: االست  -(1)
 .   112االستدالل النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو:  - (2)
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عرب من شعر ونثر ، أّما أن كالم  مصادر االستدالل ، القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وكالم ال -

القرآن الكريم فقد وضعه النحاة في املرتبة األولى من االهتمام ؛ ألّن تقعيد اللغة وجمعها ، وضبطها ، 

 كان الهدف منه خدمة الدين اإلسالمي .

كان لقواعد االستدالل عند النحاة أهمّية كبيرة آنذاك ألنها تصل بصاحبها إلى ما يريده من صحة ودقة  -

 كانت تتفاوت هذه القواعد فيما بينها .، وإن 

ا كالفصاحة التي يكتسبها في  -
ً
لم يهمل النحاة اإلنسان العربي الذي أخذوا عنه ، فقد وضعوا له شروط

بطن الجزيرة العربية ، واستمرار هذه الفصاحة ، وكثيًرا ما كانوا يخضعونه المتحان ليسلموا إلى قناعة 

 كاملة بفصاحته ودوامها .

ا ملا يؤخذ به كشيوعه ، وتعّدد مصادره ، وكثيًرا ما رّجحوا وجًها على وجه إذا كانت وضع الن -
ً
حاة شروط

 املادة املستدل بها إلى ما كثر استعماله عند العرب .

إن الحكم على جهود النحاة في االستشهاد بالقرآن الكريم من خالل وجهة النظر الحديثة حكم غير  -

الفضل بعد هللا في الحفاظ على لغة القرآن  وبحوثهم اللغوية يشهد لها  دقيق، ألن النحاة القدماء لهم

القاص ي والداني من عرب وغيرهم، فلم ينحوا القرآن عن دراستهم، بل خدموا لغته واتصلت معظم 

 جهودهم به.

اختلفت آراء العلماء حول صحة االحتجاج بالحديث في إثبات القواعد النحوية ، فمنهم من منع  -

 به ، ومنهم من احتج به وأكثر من ذلك، ومنهم من توسط بين املنع واالستشهاد بالحديث. االحتجاج
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