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وابط مهنجية وأ صول مرجعية متد الصةل جبوانب التفكري ضب قد ارتبط املوروث النحوي ل

د ذكل املرجعية الفكرية ؤكواذلي ي.وجبوانب اللغة أ حياان ُأخر  ،دلى علامئه املش تغلني به حينا

وال سس العلمية ملقوالت النحاة املؤسسة لنظريهتم اليت انبنت عىل تكل ال صول العلمية 

ظواهر اللغة وحاولوا سرب مفرداهتا وتراكيهبا  او فالنحاة أ ثناء التقعيد اس تقرؤ؛فية وال سس املعر 

 .من أ جل بناء القواعد النحوية 

حيث  ،لعمليات االإجرائية اليت صاحبت معلية التقعيدوذلكل فقد مارس النحاة مجةل من ا

 أ لية ذهنية يمت بواسطهتا اس تقراء كونهس تدالل النحوي ن أ برز تكل العمليات االإجرائية الااكن م

ضافة اإىل توجيه املسائل النحوية وترجيحها ،قواعد اللغة  وهذه املامرسة جندها قاسام مشرتاك .اإ

ذ  بني النحاة  مل مينع اخلالف يف أ ثناء توظيفها عن اجلامع اذلي أ سس لها وحملها بشلك واحض اإ

 .كتب ال صول واخلالف

فاكن حارضا يف  ؛وأ مهيته يف بناء النظرية النحوية درك النحاة قمية الواقع اللغويلقد أ  

العريب فاكن بذكل النحو  .الظواهر اللغوية قراء تاس  ذكل انطالقا من  و ،تأ سيسهم لعمل النحو

عرب اذلي يعكس بنية العقل النحوي الراحةل  ،علهيا ذكل املتنج العلميا لغيبة الشاهد حارضر 

 .ابين سالخ عن لغة الويح الر  الزمن واملمتدة اإىل حدود الان 

ملا أ ماله علهيم حسهم اللغوي عند سامعهم حلن لقد استشعرت عقول النحاة الغائب 

فاس تدلوا عىل ذكل احلارض الواقع  ،ة يف أ ذهان أ هلها راخسةربية حارض ال عامج يف زمن اكنت الع

فلقد اس تدلوا  ،يغ ذكلريب اإىل زمٍن ميكن أ ن يستس  يف زمٍن النفور من اخلطأ  اللغوي أ مر غري غ

كام اس تدلوا هبا وعلهيا عند  ،ا تنبؤوه عن مصري حال هذه اللغةانطالقا ممعىل اجملهول ابملعلوم 

بذكل لغة صورية لها مهنجها وأ دواهتا  فأ سسوا ا ف ام بعد؛وضعهم قواعد لها تضبط نظاهم

 كلومصطلحاهتا اش تقاقا من لغة التداول وفق ما تصوروه ووفق ما تطلبته احلاجة املهنجية ذل

،املبين عىل أ سس معرفية وأ صول فكرية جسدهتا مقوالهتم عند تقعيدمه لتلمك العمل اجلديد
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النظر يف لغة الويح فاحتاجوا الناجتة عن مجةل من املقدمات املهنجية اليت سلكوها عند  القواعد

رساء أ صول ما طلبوه مهنا س تدالل  الا،ولعل أ برز تكل الوسائل بذكل اإىل وسائل تعيهنم عىل اإ

ن. لها، واس تخراج قواعد ضابطة ة عند تقعيدمه للغة العربيةاذلي مارسه أ ولئك النحا اكنت  واإ

ّن النظر النحوي بعد   الغاية ال وىل لنشأ ةهذه يه النحو العريب  يف القرون الهجرية ال وىل فاإ

ذ بعد انهتاء مرحةل الاس تقراء بدأ ت مرحةل النظر يف حمكة نظم ؛هذه القرون قد عرف حتوال  اإ

 .وهذا ما يبدو من خمتلف التعليالت والتفسريات اليت قدهما النحاة بياان ذلكل،اللغة العربية 

اقرتااب من الفكرة السابقة يف العالقة بني النظام اللغوي واملهنج املفصح عنه عرب أ لية قواهما و 

الاس تدالل تودلت فكرة البحث اليت تفرعت عهنا فصوهل متحمكة يف بنيته ومهنجه واليت اختري 

غايته  واالإشاكالت املهنجيةالاس تدالل عند النحاة العرب بني ال سس املعرفية : لها عنوان

والبحث ،العربية  للنظرية النحوية ال سس الناظمةاس تجالء أ صول الفكر النحوي واس تحضار 

 .وراء نظرة انعكست أ صولها عىل تكل النظريةعن ال سس العلمية واخللفية الثاوية 

ىل البحث يف ثنااي موضوع الاس تدالل عند النحاة  ولعل من أ مه ال س باب اليت قادت اإ

ىل العرب هو ىل اليت انبنت علهيا النظرية النحوية ،ال سس املعرفية معرفة   السعي اإ ضافة اإ اإ

أ ن املنجز حيث االإميان معقود عىل فرضية . س تدالل اذلي مارسه احاة العربيةة طبيعة الامعرف

ال نتيجة ل فاكر معرفية شلكت امل ،النحوي  هنج وحمكت التصور وأ صدرت ال حاكمما هو اإ

من ممارسة  النحوي صدر عن مقوالت يه ذاهتا ما رخس يف العقل ظر يف النحو يدرك أ نهنافال 

 .اس تداللية

لهيا فتمتثل يف  حماوةل الوقوف عىل الاس تدالل أ ما عن أ مه ال هداف املراد الوصول اإ

ىل أ سسه العلمية اليت بىن علهيا  ،ابلكشف عن معانيه وطرقه وأ صوهل املعرفيةالنحوي  ضافة اإ اإ

 :ال يتعىل النحو ا البحث اإشاكالت هذ وذلكل اكنتالنحاة مقوالهتم 

نهل قدم النحاة مفهو  -     ه اكن من ال دوات االإجرائية ما ملصطلح الاس تدالل النحوي أ م اإ

 ر لها ؟اليت مل ينظ  
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ما العالقة اجلامعة أ و الفاصةل بني الاس تدالل النحوي وابيق الاس تدالالت يف خمتلف  -

 املنطق وعمل أ صول الفقه وعمل البالغة؟عمل اجلدل وعمل :العلوم عىل غرار 

هل تأ ثر الاس تدالل النحوي ابالس تدالل املنطقي ؟وهل تأ ثر أ يضا ابالس تدالل الفقهيي  -

 والالكيم ؟

حفسب أ م   مب متزيت الطبيعة الاس تداللية يف الرتاث النحوي ؟وهل اكن منطلقها لغواي -

 جتاوزهتا اإىل ما هو خارج عن اللغة ؟

 النحوية مصطلحا ومهنجا وحكام؟امرسة الاس تداللية طبيعة النظرية كيف عكست امل -

عداد خطة تتوافق  وموضوع البحث يف جانبه الشلكي واملوضوعي واملهنجي، يتطلب اإ

 .وخامتة وفصول ثالثة، مقدمة، :ا عىلجفاء البحث موزع وحمتواه،

املبحث :وفيه أ ربعة مباحث أ صوهل ومرجعياتهالنحوي الاس تدالل  :ومس الفصل ال ول  

ىل بيان مفهوم الاس تدالل يف خمتلف  وأ راكنه مفهومه  الاس تدالل :ال ول بعنوان وقد تطرقنا فيه اإ

الاس تدالل املنطقي والاس تدالل ال صويل والاس تدالل الالكيم والاس تدالل  العلوم عىل غرار

ىل بيان أ راكنه الفاعةل فيه ،. النحوي ضافة اإ املعرفية الاس تدالل وماكنته  :بعنوانواملبحث الثاين اإ

وقد حتدثنا فيه عن املاكنة اليت حيتلها الاس تدالل يف علمي املنطق واجلدل  بني العلوم االإنسانية

الاس تدالل ومنظومة املعارف  :واملبحث الثالث بعنوان .نينا طريقة توظيف لك مهنا هلمبيّ 

وقد خص هذا املبحث ابلنظر يف الاس تدالل يف خمتلف العلوم االإسالمية عىل احو  االإسالمية

 الرابع واملبحث .أ صول الفقه وعمل الالكم والبالغة والنحو وكيفية  توظيفها ذلكل الاس تدالل

واكن خمصصا للبحث عن ال صول املرجعية  الاس تدالل النحوي بني ال صيل والوافد :بعنوان

ماكنية الالس تدالل النحوي اإ  ىل البحث عن مدى اإ صاهل ابملنطق اليوانين أ و انفصاهل تضافة اإ

  .عنه

وفيه أ ربعة  يف الرتاث النحوياملامرسة الاس تداللية  : أ ما الفصل الثاين فعقد لبيان

وقد حتدثنا فيه عن موقف  ابللغة ورشوطه املس تدل أ حوال :املبحث ال ول بعنوان :مباحث
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ضافة اإىل تصوره املس تدل  ها يف دارس الواجب حتقق كام وقفنا عىل أ مه الرشوط لها من اللغة اإ

وقد خص هذا  طبيعة املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي :واملبحث الثاين بعنوان،اللغة

واملبحث الثالث  ،املبحث بتقدمي مناذج تطبيقية تبني طبيعة املامرسة الاس تداللية عند النحاة

ومت فيه احلديث عن الكيفية االإجرائية لالس تدالل  طرق الاس تدالل عند النحاة :نابعنو 

ثباهتا  ىل بيان طريقة اإ ضافة اإ التعارض واملبحث الرابع بعنوان ،النحوي وبيان طريقة بناء القواعد اإ

مت احلديث يف هذا املبحث عن التعارض احلاصل بني النحاة يف املسائل  حاةوالرتجيح عند الن

 .يف ال دةل االإجاملية ويف كيفية الرتجيح بني لك مهنا  النحوية و

 :وفيه ثالثة مباحثالاس تدالل ودوره يف بناء النظرية النحوية  :وعنوان الفصل الثالث

ومت  يف النحو العريب بني نظام اللغة وخطاب العقل ةالقواعد الاس تداللي :املبحث ال ول بعنوان

ضافة اإىل  فيه حتديد مفهوم قواعد الاس تدالل يف النحو العريب وسبب تسميهتا هبذا املسمى اإ

نتاهجا النظرية النحوية بني معطيات الاس تقراء :واملبحث الثاين بعنوان  ،بيان أ نواعها وكيفية اإ

لنحوية يف بناء النظرية ا وقواعد الاس تدالل وقد بينا فيه  دور الاس تقراء وقواعد الاس تدالل

 وتفسريها وأ ثرها يف تعليل ال حاكم النحويةيف النحو العريب  املذهبية :واملبحث الثالث بعنوان

ذهب النحوي أ و ال صويل أ و الالكيم يف تعليل احلمك النحوي ومت البحث فيه عن مدى تأ ثري امل

 .وتفسريه عند النحاة  

     مقوالت النحويني واملقارن مع حتليل أ ما عن املهنج املتبع فقد متثل يف املهنج الوصفي 

 .و اس تقراهئا

ظر يف املواضيع أ ما عن املصادر واملراجع اليت اعمتدان علهيا فقد تنوعت بتنوع كيفية الن

ىل الطوائف العلمية اليت مارست  املنظور فهيا س تدالل من احويني وأ صوليني ا الويعود ال مر اإ

يه، واخلصائص البن جين، وملع ال دةل يف و تاب لسيبالك : من أ مههامن قدماء وحمدثني فاكن 

يف النحو  ظائرأ صول النحو و االإنصاف يف مسائل اخلالف البن ال نباري، وال ش باه والن

فادة  مراجع   منللس يوطي ،كام أ وجبت الطبيعة الاس تداللية للعلوم االإسالمية و العربية االإ



   مقدمة

 

 ه

 

 يب، واملس تصفى ل يب حامد الغزايلرااللفاإحصاء العلوم :خارج الاختصاص النحوي ،ومن بيهنا 

ضافة اإىل بعض املؤلفات . ومفتاح العلوم الساكيك اليت تقرتب من موضوع البحث عىل احلديثة اإ

الاس تدالل النحوي حملمد عبد العزيز عبد ادلامي ،وال سس املعرفية واملهنجية للخطاب :احو 

 .النحوي العريب لفؤاد بوعيل

لهيا، مجمةل يف طياهتا ما ميكن وقد اكنت خامتة هذه ادلر  اسة راصدة ل مه النتاجئ املتوصل اإ

تصور يربط الصةل جبذور التفكري دلى احاة العربية ،والوصول اإىل معرفة  بناء أ ن تُسهِم يف

أ و  حتقيق نظرة شامةل ملن أ راد فهم  ميكنومن مث  ال سس اليت بنوا علهيا العمل اذلي أ نتجوه

عادة  التجديدكل العمل فيسهل عندئذ ذكل انطالقا من تصور أ هل ذ ،جتديد ذكل العمل أ و اإ

 . ملن أ راد القراءة أ و تيسريه

 :واعرتضت طريق البحث مجةل من الّصعوابت أ مهها

ضافة اإ تطبيقا مفصوال عن أ صول النظر وياملادة العلمية يف الاس تدالل النحقةل  - ىل ،اإ

 .النحوية الكتبحوية املرتبطة به واملبثوثة يف خمتلف اس تعصاء العثور عىل املسائل الن

لطبيعة الاس تداللية اب اتسمتاالإسالمية اليت  وعالقته ابلعلوم اتساع املوضوع وتشعبه -

مواضع معرفية أ خرى تتجاوز اللغوية اإىل الالكمية وال صولية  يف أ كرثمما يتطلب توس يع القراءة 

 .الوقت اذلي أ جنز فيهوحاجته لوقت أ وسع من  ،سفية ل والف 

ننا نتوجه ابلشكر اإىل  ختاماو  اذلي  ال س تاذ املرشف ال س تاذ ادلكتور مالوي ال منيفاإ

وأ بلغ  ،،وذلكل أ جزي هل أ مسى أ ايت الشكر بذل اجلهد يف التوجيه واالإخالص يف النصيحة

ىل أ ن اس تقامت عىل ما يه ات التقدير،لرعايتهر عبا عليه  ادلراسة منذ أ ن اكنت جمرد فكرة اإ

 .ال ن

ال حماوةل ويف ال خري فاإن معلنا هذا ما هو  لفهم ال سس املعرفية والضوابط املهنجية اإ

س به أ ن يفتح أ فاقا معرفية تقف عىل حقيقة املامرسة الاس تداللية يف حف  وذلكلللمنجز النحوي 
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النظرية النحوية العربية من أ جل وعي ابلظاهرة اللغوية يف عالقهتا ابملوضوع واملهنج وما توفيقي 

ال  ليه أ نيباإ  .ابهلل عليه تولكت و اإ

 

 

 

 

  



 

 

          :الفصل األول
 ومرجعياته  االستدالل النحوي أصوله

 .الاس تدالل مفهومه وأأراكنه: املبحث الأّول 

 .الاس تدالل وماكنته املعرفية بني العلوم االإنسانية: املبحث الثاين 

 .الاس تدالل ومنظومة املعارف االإسالميّة: الثالث املبحث 

 .الاس تدالل النحوي بني الأصيل والوافد: املبحث الرابع 
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:توطئة الفصل

  

املالمئة ذلكل  الألفاظحرض تس  ت  و  ، نهاسان يعِبّ فينفلق اللّ  املعاين يف الأذهان اقبصتت 

ثبت به نسانيا ي  لتكون الأفاكر نتاجا اإ  .اطبيف مقام التّخ تجىل اخلفيّ س  وي   ،فتطرح املعاين

ّما خماطب لنفسه أأو لغريه مقرر وهو يف لك هذه العملّية ،كيانه ووجودهاالإنسان  ليشء أأو  اإ

ليه والقرار اذلي حيسم ما ،هل فان أأو حس ّية استمثرها  ةاس تعامهل لأدوات نقليّ  من أأفاكر ذهب اإ

ن تركيبته من  ه اإىل وقد يرشده  حسّ  ،فيأأخذ حذره مها يعمل بقدوم العواصففاحليوان  ؛ةسانياالإ

ّّيه ليكون  ،احليوانّيةتركيبته به  مبا متزيتوكأنه يس تدل حس ّيا  ،ماكن نودته بعد مغادرته اإ

مثر فالأّول است  .الالت نقلّية أأو حس ّيةاملفكر واحليوان احملّس اس تد االإنسانالفاصل بني هذا 

والأمران  هو اذلي أأنتجها ولكن احلّس  ،نفسهاوالثاين استمثر الأداة  ،منتجها أأداة اكن العقل

ذا اكان يوصالن اإىل احلقيقة ذاهتا ىل  .س يان اإ ّن االإنسان يس تطيع أأن يصل اإ ضف اإىل ذكل فاإ

لهيا  دالل احلسّ تالاس   لآليةأأميا اكنت ابستامثره  ،هذه احلقيقة عىل اس تحاةل وصول احليوان اإ

 .ولأّي يكون ذكل والعقل منعدم يف الأساس الاس تدالل العقلّ  لآليةابستامثره 

ياكد  وال ،هذا املقام أأّن الاس تدالل حارض ال ينفصل نن االإنسانيسرتني النّاظر يف  ما

ليه من أأفاكر يقوي به ما .والعلمّية ننه فهو حارض يف حياته العملّية غيبي   .ومينحه القوة ذهب اإ

فيلتقي  لينتفع هبا وينفع غريه ،الته وتدنهيا اإىل مرقاة الصوابرجامنه يف ذكل لغة تعّضد اس تدالوت  

نّنا نتساءل نن  الإجاملابو .ويقتحام لك العلوم عىل اختالف أأهدافها واللّغة بذكل الاس تدالل فاإ

 وأأمجلوا القول ابلعناية الاكفيّة حىت فّصلوااية ادلر وهل أأواله أأهل  ،مفهوم الاس تدالل يف لك عمل

هل اكن حارضا و  ؟ مفهومهىلميّن علالتفاق الض ،أأنّه اكن جمّرد ممارسة مل يمّت التنظري لهاأأو  فيه؟

ىل أأي مدى حت؟ لكهيام تنظريا أأو ممارسة أأو ن ققت هذه واإ ال س امي أأّّنا  ،سانيةاملامرسة يف العلوم االإ

نساين ىل أأنّ  أأو أأنّ  ،منتج اإ لّك عمل فرض مهجه وأأدواته املعرفيّة فأأفرز بذكل طبيعة  الأمر يرجع اإ

وهل توجد نوامل  ؟واس تقالليته ليحتفظ لّك عمل خبصوصّيته ،ا سواهااس تداللّية مس تقّّل عّ 

ن  ،نسانالإ ئة احمليطة اباكلبي  ،رى تتحمك يف طبيعة الاس تداللأأخ كل مفا حظ العلوم كذاكن  واإ
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نسانّيةو وهل اكن شأأوها يف ذكل شأأو نظرياهتا من العل ؟االإسالميّة من ذكل الس امي أأّّنا  ،م االإ

ناّم يه امتداد لها مهايتجزأأ  جزء ال ن محلت خصوصّية ال  ،واإ حظ  وما ؟والثقافة وادلين بيئةواإ

وكيف استمثر الاس تدالل النحوي يف املنظومة ؟ واكنت أأداته اذلي اكن أأداهتا "اللّغة"امّنا جتر 

الأثر الظاهر أأو ال؟ ة العربّيةوهل اكن لوفود العلوم اخملتلفة عىل البيئ؟ النّحويّة

  

 أأراكنهو  الاس تدالل مفهومه :املبحث الأّول

 مفهومه اللغويلأي مصطلح من مصطلحاته البدء بضبط  دراسة لأي عمل أأو تقتيض أأيّ 

أأوىل العتبات البحثية ف وذلكل .عليه أأهل تكل الصناعة نتقال اإىل مفهومه كام اصطلحمث الا

الوقوف عىل تعريف الاس تدالل وضبطه لئال يتداخل مع مصطلحات أأخر تقرتب منه مفهوما 

ىل أأرسار العمل النحويووظيفة و  ىل الكشف نن ما مغض وما اكن مس  ،للولوج اإ رتا وراء تواإ

ذا ما .العمل ذكل فهيا مرشونية  حتققت حتققت مرورا بتحديد أأراكن العملية الاس تداللية اليت اإ

جراءات ال تقل ننه أأمهية  حتتهكب اذلي تندرج كوّنا االإجراء الأ   .اإ

 الاس تداللمفهوم : أأّوال

 :الاس تدالل لغة -1

 ادّلال: مع مصطلحات ثالثة يه مفهوم الاس تدالل يف املعامج اللّغويّة العربّيةيتقاطع 

 ادلليل ما» :قوهل (ه393 :ت)اجلّوهرّي  نند "ل.ل.د"ةل حيث جاء يف ماّدة وادّلال ،ادّلليلو 

 )...( ادّلال، وقد دهّل عىل الّطريق يدهل دالةل ودالةل ودلوةل، والفتح أأعىل :وادّلليل ،به يس تدلّ 

ادّلال قريب املعىن من الهدى : يّدل بفالن أأي يثق به، قال أأبو نبيد وهو )...(ادّلليل : وادّلليل

)...(»
1
ّن » :س تدالل حيث يقوللال أأخر معايني يف فروقه  (ه393: ت)ويضيف العسكرّي  . اإ

والاس تدالل طلب معرفة  ،)...( والاس تدالل فعل املس تدلّ  ميكن الاس تدالل به، ادّلالةل ما

                                                           

سامنيل بن مّحاد ، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربيّة، حت: اجلوهري 1 أأمحد نبد الغفور نطار، دار العمل للماليني، بريوت، لبنان : اإ

 .1999، ص(د،ل،ل) ، مادة 4م، ج1991، 4ط
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ىل  لّ والاس تدالل أأن يد )...(اليشء من هجة غريه  عىل أأّن احلمك يف اليشء اثبت من غري رّده اإ

«)...( أأصل
1
 .

  

جامال ميكن القول نّ  :واإ مصطلح الاس تدالل يقرتب دالليا مع مصطلحات أأخر مها ما  اإ

ذكل و  البحثمن هذا  بيانه يف قسم مس تقّل  تفصيهل و س يأأيت  ومها ما ،(ل.ل.د)يف مادة ذكرانه 

 .الاس تنباطو الاستشهاد،و الاحتجاج،: عىل غرار

 :اصطالحاالاس تدالل  -9

يمت البحث نن تعريفه يف البيئة  ،غويةيف املعامج اللّ  عىل تعريف الاس تدالل الوقوف بعد

حاة نند النّ ة للمامرسة الاس تداللّية املرجعيّ يف الأصول ظر البحث قامئ عىل النّ  ؛ ولأنّ حويةالنّ 

 ّ ن يف  مصطلح الاس تدالل من اشرتاكق حقّ للتّ  .املعرفيّةنا س نحاول اس تقراء خمتلف احلقول فاإ

ذا اكن ، والنّ هذه احلقولخمتلف  ّ  ذا متدادالاظر فامي اإ ّن طبيعة العمل فرضت أأو اإ  ،ةجذور لغوي

جرائية لالس تدالل فت  وظّ اليّت  الا بني خمتلف العلومفاكن بذكل مصطلحا جوّ  .خصوصية اإ

مّت وبذكل  . تتوافق ومقوالت ذكل العملاملعاين اليّت فيه  عمل بثّ  لكّ  ولكنّ  ،نفسهاملصطلح 

الانفصال والقطيعة  نسجام وادلميومة أأوالتداخل والااكمل و صال والتّ حدود االتّ » :البحث نن

دراك التناسب والانشطار أأو والتاليق  والتشتت وغريها من الآليات االإجرائية املعمتدة يف اإ

«والتباعد بني احلقول املعرفية اخملتلفة التنافر
2
. 

 

 

 

                                                           

براهمي سلمي، دار العمل والثقافة، القاه: أأبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، حت  1  .07، 03، 01د ت، ص، 1رة، مرص، طمحمّد اإ

زكرّيء أأرسالن، ابس متولوجيا اللغة النحوية حبث يف مقاييس العلمية ومرجعيات التأأسيس والتأأصيل، دار كنوز املعرفة، مكناس   2

 .392م، ص9112ه، 1430، 1املغرب، ط
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 :املنطقي لمفهوم الاس تدال -1

، أأو هو قضاّي معلومةعدة  أأو من قضيةاس تنتاج » :يعرف املناطقة الاس تدالل بأأنه

«أأو مبالحظة حمكني فأأكرث من الأحاكم التّصديقيّة املعلومة، التّوصل اإىل حمك تصديقي معلوم
1
. 

عدة قضاّي اإىل قضية أأو منطقية ينتقل فهيا الباحث من قضية  علية نقلية» :االس تداللوهبذا ف

ىل التجربة أأخرى تكون والأصل يف القضاّي املس تنتجة أأن ، نس تخلص مها مبارشة دون اللجوء اإ

ىل القضاّي  ال مل يكن معىن لالس تدالل دلت علهيا اليتجديدة ابلنس بة اإ ولكن قد تكون غري ، واإ

ذا اكنت طريقا  ذكل قامة احلجة عىل الغرياإ «الإ
2
. 

 :الاس تدالل اجلديلمفهوم  -9-9

يف االس تدالل ف ؛اللغوي من املفهومواملناظرة  الاس تدالل نند أأهل اجلدل قرتب مفهومي

«طلب ادلليل» :نرف اللغويني
3
«اخملامصة :معىن»ـ باجلدل  ولأنّ  ،

4
حتيج اإىل هذه فقد ا ،

حيث اكن »واملناظرة  اليت قامت بني أأهل اجلدلواملعارضات  تالفاتيف مجّل الاخ  اخلصيصة

 والنظر الصحيح كذكل عىل العقل وبذكل فقد دلّ ، يهل ذهبوا اإ  ما وم يقدمون دليال عىل حصةق

ن » :واجلدل قوهلمن من أأصول البحث اك ومن مثّ ، أأو املناظرة س تدالل يف مقام التقريرالالزوم  اإ

«أأو مس تدال فالصحة كنت مدنيا فادلليل
5
ذ هويف مقام اجلدل واملناظرة هل أأمهية  فادلليل . : اإ

                                                           
1
ه 1414، 4ق، سورّي، طنبد الرحامن حسن محبكة امليداين، ضوابط املعرفة وأأصول الاس تدالل واملناظرة، دار القمل، دمش 

 .149م، ص1993
2
 .149، صاملرجع نفسه 
3
 .  03أأبو هالل العسكري، الفروق اللغوية،ص 
4
أأبو البقاء أأيوب بن موىس احلسيين ، اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، قابهل عىل نسخة خطية : لكفويا :ينظر 

ه، 1419، 9ملرضي، مؤسسة الرساةل للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، طعدانن درويش ومحمد ا. وأأعّده للطبع ووضع فهارسه د

 .333م  ،ص1997
5
آداب البحث واملناظرة، حت:الش نقيطي   سعيد بن نبد العزيز العريفي، دار عمل الفوائد للنرش : محمد الأمني بن محمد اخملتار اجلكين ، أ

 .923-921-191، د ت، ص 1والتوزيع، مكة املكرمة، اململكة السعودية، ط
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صارت وحيث ما خلت املناظرة نن ادلليل  وحصة ادلليل رشط لقبوهل رشط لصحة ادلنوى»

«خمامصة مذمومة ابنهثا الكب والهوى
1
.

  

البحث والنظر وقيل »: هو اجلديل أأي الاس تدالل العمل؛االس تدالل يف هذا وابالإجامل ف

«ادلليلمسأأةل السائل نن 
2
. 

 :صويلالأ  لمفهوم الاس تدال -9-3

طلب ادلليل، وقد يكون ذكل من السائل للمسؤول، وقد »: الاس تدالل نند الأصوليني 

«يكون من املسؤول يف الأصول
3

اإن الاس تدالل طلب »: بقوهل( ه432:ت)، ويعرفه ابن حزم 

نسان يعمل «ادّلليل من قبل معارف العقل ونتاجئه، أأو من قبل اإ
4

نّرفه اجلويين  ، وقد

معىن مشعر ابحلمك مناسب هل فامي يقتضيه الفكر العقل من غري وجدان »: بأأنه( ه407:ت)

«أأصل متفق عليه، والتّعليل املنصوب جار فيه
5

هو معىن خميل قد يتطرق »: ، كام يضيف قائال

ليه من الاعرتاضات ما يتطرق اإىل معىن يبديه املس تنبط خميال يف أأصل، غري أأّن  يتطرق اإ

ىل أأصل تعلقا به «للمعىن املستند اإ
6

ّن اإىل  (ه712:ت)الرشيف اجلرجاين  وذهب،  القول اإ

نّيا، أأو »: الاس تدالل ىل املؤثر فيسمى اإ ثبات املدلول سواء اكن ذكل من الأثر اإ تقدمي ادّلليل الإ

                                                           
1
انيف بن سعيد بن مجعان الزهراين، الاس تدالل يف التفسري، دراسة يف مهج بن جرير الطبي يف الاس تدالل عىل املعاين يف  

آنية، اململكة السعودية، ط  .20م، ص9113ه، 1432، 9التفسري، مركز تفسري ادلراسات القرأ
2

محمد ابراهمي نبادة،مكتبة الآداب،القاهرة :وم،يف احلدود والرسوم،حتابو الفضل نبد الرمحن، مقاليد العل:جالل ادلين الس يوطي

 .91ص ،م9110ه،1497، 9مرص،ط
3
براهمي بن عل بن يوسف ، اللمع يف أأصول الفقه، دار الكتب العلميّة، بريوت، لبنان، ط:الشريازي   ه 1494، 9أأبو اإحساق اإ

 .13م، ص9113
4
ه 1419، 1محمود نامثن، دار احلديث، القاهرة، مرص، ط: أأبو محمد عل ، االإحاكم يف أأصول الأحاكم، حت:ابن حزم الأندلس  

 .10، ص1م، ج1997
5

 1نبد العظمي ادليب،جامعة قطر،ط: أأبو املعايل نبد املكل بن نبد هللا بن يوسف ، البهان يف أأصول الفقه، حت:  اجلويين

 .1199، ص1ه، ج1399
6
 .1131، ص1املصدر نفسه، ج 
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ىل الآخر «ابلعكس فيسمى اس تدالال ملّيا أأو من أأحد الأثرين اإ
1

ليه  ، وهو ما ذهب أأيضا اإ

(ه1194:ت) الكفويّ 
2
ما ليس بنص وال اإجامع وال »: بقوهل( ه1103:ت )ويعرفه الشواكين  .

قياس، ال يقال هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف ابملساوي يف اجلالء واخلفاء، 

«بل هو تعريف للمجهول ابملعلوم لأنّه قد س بق العمل ابلنّص، واالإجامع والقياس
3

، ويضيف 

ن اكن هو »: أآخرون بأأنّه التفكّر يف حال املنظور فيه طلب للعمل مبا هو نظر فيه أأو لغلبة الّظن اإ

مما طريقه غلبة الظن، ومعىن ذكل أأّن الاس تدالل هو الاهتداء ابدّلليل والاقتفاء لأثره حىت 

يوصل اإىل احلمك، والتّفكر فهيا قد يكون عىل وجوه، وذلكل خّص مها التّفكر عىل وجه الطلب 

 املطلوب، أأو لغلبة الّظن يف كثري من الأحاكم اليت ليس طريقها العمل، اكلأحاكم للعمل ابحلمك

«الثابتة بأأخبار الآحاد والقياس
4

التّفكر يف حال املنظور فيه طلبا للوقوف عىل « ، وهو أأيضا 

ن اكن مّما طريقه غلبة الّظن »  حقيقته حمك مبا هو نظر فيه أأو لغلبة الّظن اإ
5

، والاس تدالل 

«دّلليل وتلكفهطلب ا«
6

لغاء الفارق اذلي يفيد القطع، ويسمى « ، وهو ما يكون االإحلاق فيه ابإ

» تنقيح املناط
7
.

  

 

 

                                                           
1
محمد صديق املنشاوي، دار الفضيّل للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة : عل بن محمد الس يد ، التعريفات، حت:الرشيف اجلرجاين  

 .93، د ت، ص1مرص، ط

 
2

 .439صالكفوي ، اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،

 
3

رشاد الفحول لتحقيق احلق من عمل الأصول، حتمحمد بن عل بن محم:  الشواكين الش يخ : الشسخ أأمحد نزو نناية، قدم هل: د ، اإ

 .  109، ص9م، ج1999ه، 1419، 1ويل ادلين صاحل فرفور، دار الكتاب العريب، دمشق، سورّي، ط. خليل امليس و د
4

 1رغيين للطباعة والنرش، بريوت، لبنان ، طنزيه مّحاد، مؤسسة امل: أأبو الوليد بن خلف ، احلدود يف الأصول، حت: البايج

 . 41م، ص1903
5
حاكم الفصول يف أأحاكم الأصول، حت    9نبد اجمليد تريك، دار املغرب االإساليم، بريوت، لبنان، ط: أأبو الوليد البايج، اإ

 .  41م، ص1993ه، 1413
6
 .33، د ت، ص1مرص، طخادل رمضان حسن، معجم أأصول الفقه، دار الروضة للنرش والتوزيع، القاهرة،  
7
 .  33م، ص9111ه، 1491، 1قطب سانو، معجم مصطلحات أأصول الفقه، دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان ، ط 
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 :الكيمال لمفهوم الاس تدال -9-4

: بقوهل(ه339:ت)رايب االف (الاس تدالل الالكيم)لقد أأشار اإىل هذا النوع من الاس تدالل 

ن اذلي يسميه أأهل زماننا الاس تدالل ابلشاهد  « »عىل الغائباإ
1
حيث يسميه ابلنقّل اليت  ،

ىل أأمر ما «: يعرفها بأأّنا غري النقّل ابحلمك احملسوس يف أأمر ما أأو املعلوم فيه بوجه أآخر، اإ

»يكون ذكل الأمر الآخر حتت الأمر الأول غري أأن من،حمسوس احلمك
2
وهجة النقّل «: وتتحدد. 

موجود لأمر ما فينقل اذلهن تكل احلال أأو هو أأن نعمل ابحلس أأن أأمرا ما حبال ما وأأن شيئا 

، وذكل أأن حنّس بعض الأجسام أأمر أآخر شبيه به فيحمك به عليه اىل اليشء من ذكل الأمر

»مثل احليوان والنبات
3
 

رايب  اوعليه فاملعمتد الأساس يف الاس تدالل ابلشاهد عىل الغائب أأو كام أأسامه الف

هو عالقة التشابه اليت جتمع بني الشاهد والغائب، ذكل التشابه اذلي يكون  :الاس تدالل ابلنقّل

ىل الغائب نن طريق التعدي اذلي  ؛ات يف الصف لتنتقل بذكل عّل احلمك من الشاهد اإ

ن املعول عىل هذا النوع من الانتقال حتصيل جمهول من معلوم  ال غريأأساسه التشابه بيهام ذ اإ ؛اإ

 .نن طريق الاس تدالل 

لهية  وقد ويف ذكل يقول ابن سينا مارسه املتلكمون نند حديهثم نن اذلات االإ

ىل نيهل بأأمور موجودة حاصّل لكن هاهنا « :(ه1130:ت) منا يتوصل اإ فلك مطلب من هذه فاإ

ذا س ئل ننه حىت يطلب 'ما هو'موضع شك يف أأن املعدوم اذلات احملال الوجود كيف يتصور اإ

ن مل حيصل هل'هل هو'بعد ذكل نه اإ أأو غري حاصل يف النفس معىن،كيف حيمك عليه بأأنه  فاإ

                                                           
1

 رفيق العجم. د: و تقدمي و تعليق أأبو نرص محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ ، القياس الصغري عىل طريقة املتلكمني،حت:  الفارايب

 .43، ص9م، ج1972، 1بنان، طدار املرشق، بريوت، ل 
2
 .43، ص9املصدر نفسه، ج 
3
 .43، ص9املصدر نفسه، ج 
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حاصل؟واحملال ال صورة يف الوجود،فكيف يأأخذ ننه صورة يف اذلهن يكون ذكل املتصور 

ما أأن يكون مفردا ال تركيب في ن هذا احملال اإ ه وال تفصيل ،فال ميكن أأن يتصور معناه؟فنقول اإ

ال  لبتةا ليه كقول نوع من املقايسة ابملوجود وابلنس بة ب اإ الء يتصور بأأنه نا اخلالء،وضد هللا؛فاإن اخلاإ

للأجسام اكلقابل،وضد هللا يتصور بأأنه هلل كام للحار البارد؛فيكون احملال يتصور بصورة أأمر ممكن 

ليه وتش هبا به ليه احملال،ويتصور نس بة اإ وأأما يف ذاته فال يكون متصورا وال معقوال وال . ينسب اإ

»ذات هل
1
 .

  

 :بالغيال  لتدالمفهوم الاس   -9-3

القول مبا اكن مضمرا وخفيا وراء  (الاس تدالل البالغي)هذا النوع من الاس تدالل يرتبط

فاخملاطب قد  ؛لتتجىل املعاين املس ترتة وحتديد أأغراضه ،نين البالغيون بدراس ته يواذل البليغ

اليت ال  ،خيترص القول بقول ظاهر يكشف السامع خباّيه ابس تعامهل لآلية الاس تدالل البالغي

ال بتحقيق ثنائية اجلل واخلفي أأو املضمر والظاهر بتعبري نبد القاهر   (ه401:ت)اجلرجاينتقوم اإ

ذ يقول يف ذكل ىل الغرض بدالةل اللفظ وحدهرضب أأنت تصل  :الالكم عىل رضبني« :اإ  منه اإ

ذا قصدت أأن ختب نن             "خرج زيد" :عىل احلقيقة فقلتمثال ابخلروج  "زيد"وذكل اإ

ال  أأنتوعىل هذا القياس ورضب أآخر  ،"منطلق وعر " :فقلت "وعر "أأو ابالنطالق نن 

ولكن يدكل اللفظ عىل معناه اذلي يقتضيه ملوضوعه  ،الغرض بدالةل اللفظ وحده اإىلتصل منه  

 "الكناية"عىل  الأمرومدار هذا  ،الغرض اإىلمث جتد ذلكل املعىن دالةل اثنية تصل هبا ، يف اللغة

» "المتثيل"و" الاس تعارة"و
2
ذا قلت هو كثري رماد اإ  أأوال ترى أأنك"« :وميثل ذلكل بقوهل .

ي "يف املرأأة  :أأو قلت، "طويل النجاد" :أأو قلت ،"قدر نك يف مجيع ذكل ال  ؛"حىؤوم الضن فاإ

مث  ،ولكن يدل اللفظ عىل معناه اذلي يوجبه ظاهر ،تفيد غرضك اذلي تعىن من جمرد اللفظ

                                                           
1
براهمي مدكور،املطبعة الأمريية ،القاهرة ، :حسني بن نبد هللا،البهان ،حت:ابن سينا  أأبو العالء نفيفي، تصدير ومراجعة ادلكتور اإ

 .09م،ص1932ه،1،1303مرص، ط
2
أأبو بكر بن نبد الرمحن بن محمد ، دالئل االإجعاز، قرأأ وعلق عليه أأبو محمود محمد شاكر، مطبعة املدين : نبد القاهر اجلرجاين 

 .929م، ص1999ه، 1413، 3ابلقاهرة، دار املدين جبدة، القاهرة، مرص، ط
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مكعرفتك من  ،معىن اثنية هو غرضك من ذكل املعىن عىل سبيل الاس تدالل يعقل السامع

نه مضياف "القدر كثري الرماد"  "نؤوم الضحى"أأنه طويل القامة، ومن " طويل النجاد"ومن ، اإ

»مرتفة خمدومة لها ما يكفهيا أأمرها أأّنايف املرأأة 
1
.

  

ذ للك مقام مقال ؛هو جل من مقام القول ا مبنّي وعىل هذا فالقول املس ترت يتب  ذا  اإ فاإ

ال ابلبحث نن املس ترت وراء القولوال ي  ، حدث تناقض بيهام حدث تنافر وهذا  .درك املعىن اإ

يف مجّل الصور  يف معرض حديهثم نن معىن املعىن البالغيوننوع من الاس تدالل حبث فيه 

أأنك تقدم رجال بلغين "« :وتشبيه، ومن أأمثّل ذكل قوهلمالبيانية من جماز وكناية واس تعارة 

»العزم يف الفعل وتركه اختالفأأنه أأراد الرتدد يف أأمر البيعة  "وتؤخر أأخرى
2
ذ تبني من هذه .  اإ

، تعين ابملعىن املفهوم من ظاهرة اللفظ "معىن املعىن"و" املعىن"« :العبارة اخملترصة ويه أأن تقول

ليهواذلي تصل  معىن، مت يفيض بك ذكل أأن تعقل من اللفظ " مبعىن املعىن"و :بغري واسطة اإ

»اكذلي فرست كل املعىن اإىل معىن أآخر
3
. 

منا اذلي يطلب ذكل هو و  ،لكشف ننهدليال ل يطلب ال املعىن الظاهر فوعىل ذكل   اإ

ال  املعىن املضمر اذلي ال ليه اإ ما من دالةل اللفظ يطلبه السامع ابالس تداللميكن التوصل اإ ، اإ

ليكون بذكل الاس تدالل البالغي ،املراد أأو مبوافقة القول للمقام اذلي س يق هل املعىن للمعىن

 لو أأو القول املضمر اذلي حيصل عىل املعىن أأو الق وس يّل يتوسل هبا السامع لبلوغ املعىن

عىن املعىن بوسائل تعني السامع املس تدل عىل ممن املعىن الظاهر اإىل  الانتقالالظاهر، أأو هو 

ىل املعىن املراد اذلي ميثل مركز ادلراسات البالغيةذكل الا نبل  ،نتقال للوصول اإ املعىن نقد  اإ

ال أأن الاس تفسار القامئ هو التشابك املعريف احلاصل بني  التداوليةمع عمل  الاشرتاكأأيضا مبدأأ  اإ

ماكنيةو  ،مفهويم الاس تدالل البالغي والاس تدالل التداويل ن امعل أأّنامالفصل بيهام عىل أأساس  اإ

                                                           
1
 .929، صنبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإجعاز 
2
 .923املصدر نفسه، ص 
3
 .923نفسه، صاملصدر  
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املعاين  ينشدان نيمعلبوصفهام  أأدواته وموضوعه ومهجه ومصطالحاته أأو ن للك مهاممس تقال

وقد حيدث الالتباس نند احلديث نن  شاهدا من مجّل املعاين الظاهرة اكناملغيبة همام 

مصطلحاته املؤدية بواسطته اإىل معىن املعىن  بتعبري اجلرجاين  تساقاالاس تدالل التداويل و 

ردافه مبصطلحات قد حتصل ذات ادلالةل يف عمل البالغة العربية وامل  متثّل يف الالازام التخاط ي واإ

واللزوم ورمس تصور مفهويم  الاقتضاء :نند اس تعامل العلمني للمصطلحات ذاهتا عىل غرار

.الاس تدالل التداويل أأوملصطلح الاس تدالل البالغي 

  

 :نّحويال  لمفهوم الاس تدال -9-2

ن ا لالس تدالل  شاملالرتاثية يالحظ انتفاء تعريف  للنظر يف ادلراسات النحويةملقلب اإ

ذ اكنت دراسة علية  ؛النحوي، ولعل ذكل أأمر طبيعي ملا تتسم به ادلراسة النحوية يف أأساسها اإ

ّن يف هذا الرأأي نو  :قبل أأن تكون نظرية، فاإن قال قائل من املغاالة فقد جاء يف الاقرتاح  عا  اإ

 االإجامليةعمل يبحث فيه نن أأدةل النحو «: وهو يعرف الاس تدالل (ه911 :ت) قول الس يوطي

»املس تدل من حيث يه أأدلته، وكيفية الاس تدالل هبا، وحال
1

منا أأراد به صاحب .  وهذا اإ

ن قلنا ،الاقرتاح تعريف أأصول النحو ال الاس تدالل دالل سواء أأاكن نه تعريف لالس تاإ  :وحىت واإ

 فية الاس تدالل ابلأدةل االإجامليةاالإشارة فاإن صاحب التعريف ربطه بكي  ممن ابب الترصحي أأ 

ذا تفحصنا معىن الكيفية فهيي الطريقة املعمتدة يف التعامل مع الأدةل النحوية حيث يقول  واإ

أأي نند تعارضها وحنوه، كتقدمي السامع عىل  ؛"وكيفية الاس تدالل هبا": وقويل«: الس يوطي

ال ملانع، وأأقوى العلتني عىل أأضعفهام، وأأخف الأقبحني عىل القياس، واللغة احلجازية ع ىل المتميية اإ

»أأشدهام قبحا اإىل غري ذكل
2
الاس تدالل بصفة عامة اكن هل حضور واحض يف عمل  أأناملالحظ  ،

ن مل يرصح بذكل ولعل هذا ما أأدى بأأحد الباحثني احملدثني اإىل وصف  ،أأصول النحو حىت واإ

                                                           

 
1

جالل ادلين الس يوطي، االإقرتاح يف أأصول النحو، ضبطه وعلق عليه نبد احلكمي نطية وراجعه وقدم هل عالء ادلين نطية، دار 

 .91م، ص9112ه، 1490، 9البريويت، دمشق، سورّي، ط

 
2

 .93املصدر نفسه، ص
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أأصول «: يقول محمد نبد العزيز نبد ادلامي ،الاس تدالل النحوينه مهج بأأ عمل أأصول النحو 

»النحو مهج الاس تدالل النحوي
1
 .

  

فقد اكن حال  ،ولأّن عمل أأصول النحو والنحو مرتبطان ارتباط الوجود ابلعدم ال النشأأة

 :(هـ409:ت ) قال ابن الفضال ص مصطلح الاس تدالل،النحو شبهيا حبال الأصول فامي خي

ليه يف معرفة  عمل النحو« يعرف به حقائق املعاين، ويوقف به عىل الأصول واملباين، وحيتاج اإ

الأحاكم، ويس تدل به عىل الفرق بني احلالل واحلرام ويتوصل مبعرفته اإىل معاين الكتاب، وما 

»فيه من احلمكة وفصل اخلطاب
2

ليه بقوهل،  أأال ترى اإىل «: ويس تدل ابن الفضال عىل ما ذهب اإ

 ابجلزم ال ي ْقتلْ : و رواه راوقريش بعدها صبا ل ال ي قتل  : المالس  الصالة و ه قول الن ي علي

ن ارتدّ  ي  جب أأاّل و  ل وكذكل .  ومعىن احلديث مع الرفع، أأنّه ال يرتد القريش فيقتل ،قتل القريش واإ

فالن، لوجب أأن  أأان قاتل  : ولو قال. ن هذا وعدا منه ابلقتاللاك. فالان أأان قاتل  : قائل   لو قال

قرارا بأأنه قد فعل، وحيمتل أأن يكون وعدا بأأنه  ينظر يف قرائن هذا الالكم لأنه حيمتل أأن يكون اإ

»ينة تبني املراد وتلخص املس تفادفالقر . س يفعل
3
. 

ن  ما قدمه ابن الفضال ما  اّل تعريف للنحو ولكن املالحظ أأن هذا الأخري ال  اإ هو اإ

ال يف بعض االإشارات اليت  ؛يس تغين نن الاس تدالل ن مل جند هل تعريفا نند الرتاثيني اإ حفىت واإ

ه ابن دولعل من تكل الأقوال ما أأورتدلل عىل أأنه اكن ممارسة حفسب دون التنظري هل،

قصد املتلكم من خالل الكمه الشاهد عىل ما اكن يف معرض حديثه نن معرفة  (ه399ت)جين

أأفال ترى اإىل انتباره مبشاهدة الوجوه،وجعلها دليال عىل « :مغيبا من تكل املقاصد، حيث يقول 

                                                           
1
م، 9110، 1صول النحو العريب، القاهرة، مرص، طمحمد نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي حنو نظرية معارصة لأ  

 .91م، ص9117
2
، 1حنا بن مجيل حداد، دار اليازوري، نامن، الأردن، ط: أأبو احلسن عل ، رشح نيون االإنراب، حت:ابن الفضال اجملاشعي  

 .39م، ص9111
3
 .41،39، ص املصدر نفسه 
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شارة َأبّلغ  من نبارة:ما يف النفوس،وعىل ذكل قالوا ب  اإ »ر 
1

 وجوه العرب فامي تتعاطاه«،وذكل أأن

قصد هل من أأغراضها،أأال تس تفيد بتكل املشاهدة وذكل احلضور ما ال تؤديه من الكهما، وت

طر اإىل قصود العرب،وغوامض ما يف أأنفسها،حىت لو احلاكّيت، وال تضبطه الرواّيت،فتض

شارة،ال  نفسه ونند مجيع من حيرض  نند نبارة،لاكنحلف مهم حالف عىل غرض دلته عليه اإ

لينا،وكأنه  حاهل صادقا فيه،غري مهتم الرأأي و النحزية  والعقل فهذا حيث ما غاب ننا فمل ينقل اإ

»حارض معنا،مناج لنا 
2

أأّما ابلنس بة للمحدثني فقد حاول محمد نبد العزيز نبد ادلامي أأن يعطي  

الاس تدالل «: مصطلح الاس تدالل النحوي نوعا من اخلصوصية بتقدمي تعريف هل حيث يقول

خراج قواعد  النحوي هو معاجلة الأدةل النحوية، اليت تسمى أأيضا مصادر النحو من أأجل اإ

»الرتكيب من خصوص اللغة
3
ّن هذا ا ، لتعريف اذلي قدمه محمد نبد العزيز نبد ادلامي اإ

منا هو حماوةل جادةلالس ت مباحث أأصول أأكرث يف  دق، ولكن هذا التعريف يصدالل النحوي اإ

ا نس تدل من أأثر يناسب النحو من هجة أأنن الاس تدالل النحوي وهذا ما يعين أأن« النحو

مت توظيف الآاثر للوقوف ي نهاإ  يأأ  .الأنظمةوتفصيالهتا القامئة يف اللغة عىل هذه :الأنظمة النحوية

ذ يس تدل ابلالكم  ىل النحو اإ عىل الأنظمة اللغوية اليت وراءها، ولأن الاس تدالل هبذا أأقرب اإ

فال : املنتج يف نرص الاستشهاد عىل أأنظمة النحو؛ أأي يس تدل ابلالكم عىل اللغة وهام متغايران

منا يقوم النحاة ابس تخراهجا، كام ال ينص املتلكمون ابللغة عىل  ينص الكم العرب عىل القاعدة واإ

منا يتلكمون فقط وفق ذكل »أأحاكهما وقواعدها واإ
4
.

  

ّن ادلاني اذلي جعل النحاة ىل تعريف منفصل نن تعريف النحو وأأصوهل ال اإ   يركنون اإ

جرائيا ال ينفصل نن ذهن أأهل ادلراية  علمني،اتصال الاس تدالل هبذين ال وكونه مصطلحا اإ

الاس تدالل )هبذين العلمني فاكن بذكل معروفا بوظائفه، ولعل أأقرب تعريف لهذا املصطلح 

                                                           
1
 .311ص،1م،ج9110ه،1497، 1ة ، دار احلديث ،القاهرة،مرص،طالرشبيين رشيد: أأبو الفتح نامثن، اخلصائص ،حت:ابن جين 
2
 .311،ص1ر نفسه،جداملص 
3
 . 3محمد نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
4
 .19ص املرجع نفسه، 
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لهيا النحاة أأثناء التقعيداجرائية علية و  ةنظري ةممارس :رأأينا أأنه حسب (النحوي ما  ،عد اإ اإ

ليه قوم ل ، أأو ل تعلمي العربية الس تخراج مجّل من القواعد اكن الهدف مها تدليل عىل ما ذهب اإ

ثباهتم ،من النحاة يف اختيارمه لقاعدة دون أأخرى حصة هذه القاعدة عىل ما يقابلها عىل الرمغ  واإ

فيفضلون ويرحجون ويوهجون ويبطلون حصة هذا ويثبتون فساد  ،الك مهام من العربية من أأن

ليهذاك وأأداهتم يف ذكل قواعد اس تداللية ارتض لتتنقل املهمة  ،وها حكام بيهم وبني ما ذهبوا اإ

ىل بيان حمكهتا مستنطقني يف لكتا احلالتني  املدونة اللغوية من املوضوعة يف أأساسها  تعمل العربية اإ

مبا تفرزه من معطيات لغوية تتوافق وأأفاكرمه، وجتدر االإشارة هاهنا اإىل عدم انتفاء الهدف الأول 

.حضورها حارض لأنه ابق بقاء العربية

  

اليت قام هبا النحاة من أأجل  االإجرائيةوتتحدد ماكنة الاس تدالل النحوي بني العمليات 

نتاج  : يقول محمد نبد العزيز نبد ادلامي ،الأزمنةقواعد تضبط هبا اللغة العربية عب  اإ

         االإجراءاتفاالس تدالل علية مركبة غري بس يطة، وهو ميثل العملية اللكية تتسع لهذه «

» أأو العمليات
1

جراءات جزئية كام أأن  ، وعليه فاالس تدالل النحوي اس تدالل لكي يرتكب من اإ

ىل أأن الاس تدالل اذلي «: ماكنته تتحدد ابلوظائف اليت يؤدهيا، يقول نبد ادلامي ويلزم أأن نشري اإ

 من االإجراءات والعمليات اجلزئية فضلنا اس تخدامه عىل اس تخدام التقعيد ينضوي حتته عدد

جراءات التحليل والوصف واملقارنة والتصنيف والقياس والتعممي » ويه اإ
2
. 

 

 

 

 

                                                           

 
1

 .91محمد نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص
2
  .91املرجع نفسه، ص 
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لصطلح الاس تدالمع ماملصطلحات املتقاربة دالليا  :اثنيا

  

ن للك عمل  ؛من الأمور اليت ينبغي احلذر مها اخللط يف التعامل مع املصطلحات ذ اإ اإ

ال أأن هذا ال ينفي جوالن املصطلح الواحد بني  ،مصطلحاته اليت تكشف نن خصوصيته اإ

ىل أأخرى ،خمتلف العلوم   كام اكن الأمر مع مصطلح الاس تدالل اذلي انتقل من بيئة معرفية اإ

ن اختلفت الكيفيّة اليت  ،يف املصطلح الواحد شرتاكقد تكل املعارف ملبدأأ الافال غرابة يف ن واإ

ولأن مصطلح الاس تدالل  ،تعامل هبا النحاة مع مصطلح الاس تدالل يف مقابل ابيق املعارف

يف جانهبا االإجرايئ فقد تداخلت معه مصطلحات أأخر تقرتب دالليا  ؛غلب عليه الطابع االإجرايئ

ال أأن رضورة الفصل بيها وبني الاس تدالل أأمر مهجي ين  ،ال التنظريي بغي الوقوف ننده حىت اإ

مفن تكل  ،فيحسن اس تعامل لك مصطلح يف مقامه اذلي اس توجبه ،يتبني الفرق بيها وبينه

، ويف ، والاس تنباط، والاجهتادوالاستشهاد ،الاحتجاج :املصطلحات نذكر مصطلحات مها

 .للفروق ادلاللية اليت بيها ما يأأيت بيان  

 والاستشهاد ،والاحتجاج ،الاس تدالل -1

من مصطلح الاس تدالل وذكل من  ةمتقارب ةثنائي الاحتجاج والاستشهاد امصطلح يعد 

والشاهد وادلليل  ،واجملادل يس تدني لك مهم احلجة ،واملناظر ،فالناظر ،هجة املقام املوجب لها

ثبات فع به اد ما« :وذلكل فاحلجة يه ؛أأمر يتعني أأو يرتحج بقوة أأحد هذه الأمور الثالث الإ

وهو رجل حمجاج أأي  احلجة الوجه اذلي يكون به الظفر نند اخلصومة، :الأزهري اخلصم، وقال

التخامص ومجع احلجة جحج وجحاج وحاجه حماجة وجحاجا انزعه احلجة وجحه حيجه : والتحاج ،جدل

آدم موىساحف": غلبه عىل جحته ويف احلديث: جحا اختذه : أأي غلبه ابحلجة، واحتج ابليشء "ج أ

لهيا، وكذكل حمجة : جحة، قال الأزهري ناّم مسيت جحة لأّّنا حتج أأي تقصد لأن القصد لها واإ اإ

ن": * ويف حديث ادّلجال ،الطريق يه املقصد واملسكل أأي حماجه  "*خيرج وأأان فيمك فأأان جحيج اإ
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ظهار احل » جة عليهومغالبه ابإ
1
املادة «ويس تخدم لفظ احلجة عىل املس توى الاصطاليح مع  ،

ورمبا  ،لها مبادة لغويّة ثبتت يف هذه اللغةاللغويّة اليت نريد أأن نثبت حصهتا وموافقهتا للغة، فنحتج 

ويعين ذكل أأن  ؛أأي ابملادة اللغويّة الثابتة يف اللغة جعلت احلجة لقاعدة نقدم جحة لها من اللغة،

ثبات احلجة تس تخدم نند ما يكون املنطلق هو املادة اللغويّة أأو القاعدة النحويّة اليت يراد اإ

لهيا يه املاّدة اللغوية اليت ثبتت من قبل يف اللغة »حصهتا، وأأن الغاية اليت ننهتيي اإ
2
.

  

الشهيد اذلي ال يغيب نن علمه يشء، والشهيد «من :فهو يف اللغة أأما الاستشهاد

       :سأأهل الشهادة، ويف التزنيل: اذلي يبني ما علمه، واستشهدهالعامل : الشاهد)...( احلارض

﴿       ﴾ [282:البقرة]  شهد الرجل : والشهادة خب قاطع تقول منه

»معاينة الشاهد: والشهادة)...( عىل كذا ورمبا قالوا شهد الرجل 
3

ال «، والاستشهاد  ال يكون اإ

الكرمي ومبا حص من الأحاديث الرشيفة وبالكم العرب شعرمه ونرثمه رشيطة أأن يكون ابلقرأآن 

»القائل من نصور الاحتجاج املعمتدة
4

أأّن املثال قول يورد «: ، والفرق بني الشاهد واملثال

»للمتثيل به عىل حقيقة قاعدة ال للتدليل عىل حصهتا والاحتجاج عىل سالمهتا
5

، وأأما الفرق بني 

يس تخدم  مع املادة اللغوية اليت يقف علهيا «: والاس تدالل فهو أأن الاستشهاد الاستشهاد

فهم يضعون الأحاكم : النحاة الس تخداهمم هل شاهدا عىل ما يقررون من أأحاكم أأو قواعد

رد والقواعد بناء عىل دراس هتم لهذه املادة اللغوية املتاحة هلم، مث يستشهدون هبذه القواعد مبا و 

                                                           

محمد بن صلح : النووي، رّيض الصاحلني من الكم س يد املرسلني، تعليق :هذا احلديث رواه الصحايب نواس بن مسعان، ينظر  *

 1أأبو يعقوب نشأأت املرصي، دار ابن اجلوزي، القاهرة، مرص، ط: العثميني و نبد العزيز بن نبد هللا بن ابز، خرج أأحاديثه

 .   4193م، ص 9112ه، 1490
1
 عل الكبري وأآخرون، دار املعارف نبد هللا: محمد بن مكرم بن عل أأبو الفضل جامل ادلين ، لسان العرب، حت: ابن منظور 

 .009، ص9، ج9، د ت، مج1القاهرة، مرص، ط
2
 .03محمد نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
3
 .9331، 9347، ص90، ج4ابن منظور، لسان العرب، مج 
4
 .119م ،ص1973،ه،1413، 1اللبدي، املصطلحات النحوية والرصفيّة،مؤسسة الرساةل،بريوت ،لبنان،ط محمد مسري جنيب 
5
 .119، ص املرجع نفسه 
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ّن املاّدة متثل شاهدمه عىل ما يضعون من قاعدة، ويعين ذكل أأن الشاهد اإ ؛ أأي يف هذه املاّدة

يكون نندما ننطلق من القاعدة ونذكر لها مادة لغويّة تكون شاهدا لها، أأي تكون القاعدة يه 

ويس تخدم مصطلح ادلليل مع املادة اللغوية من هجة أأّنا ترشد  ،املنطلق واملادة اللغويّة يه الغاية

ىل الق اعدة أأو تدل علهيا، ويعين ذكل أأن ادلليل يس تخدم نندما ننطلق من املاّدة اللغويّة لنصل اإ

ىل القاعدة، أأي املنطلق يكون املاّدة اللغويّة، كام تكون الغاية يه القاعدة »بواسطته اإ
1

 يذكر، 

ذنبد العزيز نبد ادلامي العالقة بني الشاهد، واحلجة، وا يس تخدم النحاة مصطلح : دلليل اإ

شاهد السامني ل طلح الشاهد من هجة أأّنام يقعان ل الشاهد لدلليل واحلجة، وهام أأوسع من مص

 يف مقام اجلدل  ليل العقل عىل السواء، كام يراني مصطلح احلجة اس تخدام املاّدة اللغويّةلدلو 

قامة البهان عىل يشء، وهذا ما يفرس تسمّية بعض الكتب اليت حتتج للقراءات  أأو نند اإ

ثبات موافقة القراءة لبعض ما ابحلجة طالق مصطلح الاحتجاج عىل ما يقوم به النحاة من اإ ، واإ

ذ مه حيتجون لها، ويعين ذكل أأيضا أأن الشاهد يس تخدم لوصف املادة اللغويّة  ورد نن العرب اإ

ثبات قواعدمه اليت قرروها، وادلليل واحلجة  اليت وقف علهيا اللغويون نندما يوظفوّنا يف اإ

ّن هذه اإ ةل العقلّية غري السامنّية؛ أأي ان للامّدة اللغويّة نفسها، مثلام يصلحان مع الأدّ وصفان يصلح

ّّنا :الأوصاف عىل املاّدة نفسها وفق الوظيفة اليت تس تخدم فهيا، فاإ

  

o ثبات حصة القواعد يف اللغة مسيت شواهد ذا اكنت الإ  .اإ

o   ن ن ىل القواعد اكنت أأدةلظِ اإ لهيا بوصفها املرشد اإ  .ر اإ

o  آنّية أأو غريها ملادة ثبات موافقة ماّدة لغويّة من قراءات قرأ ن اكنت الإ اإ

لغويّة أأخرى وردت يف اللغة مسّيت جحة
2
. 

ذ اإن الاستشهاد  الاس تدالل هبذا املعىن«وعىل هذا فـ   ال يتقيد بعصور الاستشهاد اإ

»ذكر الأدةل النصية املؤكدة للقاعدة النحوية؛ أأي اليت تبىن علهيا هذه القواعد
1

، أأما العالقة 

                                                           
1
 .04محمد نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
2
 .02، صاملرجع نفسه: ينظر 
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طلب اليشء من هجة «الفاصّل بني مصطلحي الاس تدالل والاحتجاج هو أأّن الاس تدالل 

من هجة  ماء أأاكن من هجة ما يطلب معرفته أأ غريه، والاحتجاج هو الاس تقامة يف النظر سو 

»غريه
2
.

  

 الاس تنباطالاس تدالل، والاجهتاد، و -9

نند احلديث نن لك مهام يف كتب تدالل مع الاس تنباط مصطلح الاس   قاطعيت

ذ يتصل الاس تنباط بتعريف اجملهتد والاجهتاد الفقهيي أأيضا، كام يظهر اتفاق  الاصطالح؛ اإ

ليه، ويطرح هذا االتصال بني  رداف الاس تدالل اإ املفهوم من ذكر علامء الرشيعة لالس تنباط و اإ

يع كتب الاصطالح يف صن  والتوقفمفهوم الاس تنباط والفقه رضورة فصهل نن الاس تدالل 

ىل الفرق اجلوهري بني أأحاكم الفقه وقواعد  ابلتسوية بيهام، وترجع هذه الرضورة يف احلقيقة اإ

ذ الأصل يف أأحاكم الفقه اليت يقوم الفقيه بتقريرها تكون موجودة نصا يف مصادر  النحو؛ اإ

آن كرمي وس نة رشيفة مثال، خبالف قواعد النحو اليت ينص علهيا  الالكم بل الرشيعة من قرأ

يف احلقيقة ختصيص الاس تنباط ابس تخراج  ميكنقصارى ما يفعهل الالكم أأن جيرى وفقها، و 

أأحاكم وردت نصا يف الغالب، وهو ما ميكن أأن يكون جماهل الفقه بشلك قوي وجيعهل أأقرب اإىل 

ادلرس النحوي
3

ذ يرتبط  ، وابلعموم فاالس تنباط يتناسب وادلرس الفقهيي والأصويل؛ اإ

الأحاكم املنصوصة يف نصوص الشارع، كام يتناسب الاس تدالل وادلرس النحوي يف ابس تخراج 

ىل الأثر للوقوف عىل الأنظمة اللغوية، هذا ما يعين أأن املتلكم ال يرشع الأحاكم  احتجاج الناظر اإ

النحوية اليت توصف بأأّنا غري منصوصة، عىل الرمغ من أأنه ميكن حضور الاس تدالل يف البيئة 

ذ الاس تدالل الفقهيي هو الفقهية والأ  آناس تخراج الأ «صولية؛ اإ  حاكم الرشنية بواسطة أأدةل القرأ

 احل املرسّل، والعرف، والاس تصحابوالس نة، واالإجامع، والقياس، والاس تحسان، واملص

                                                                                                                                                                                
1
 1وزيع والرتمجة، القاهرة، مرص، طاعة والنرش والتدار السالم للطب محمد سامل صاحل، أأصول النحو دراسة يف فكر الأنباري، 

 .120ص م9112ه، 1490
2
 .01أأبو هالل العسكري، الفروق اللغوية ،ص 
3
 .93، 99نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص: ينظر 
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»ورشع من قبلنا، ومذهب الصحايب
1

، وعىل هذا يصعب الفصل بني الاس تنباط والاس تدالل 

جراء ع  ال أأن الأول ال حيتاج اإىل واسطة فعامده نص الفقهيي ملا بيهام من اإ لية الاس تخراج، اإ

اج اإىل واسطة مبطالبة دلليل نيص من الكتاب والس نة، ودليل غري نيص تالشارع، أأما الثاين فيح 

، وعىل ذاكل الاس تنباط خيص من القياس، والاس تصحاب، ورشع من قبلنا اإىل أآخره

ن الاس تدالل طلب ادلليل لالهتداء اإ حني م الرشنية من نص الشارع، يف اس تخراج الأحاك

من دالةل مصطلح الاجهتاد نند ليكون يف الاس تنباط والاس تدالل دالةل تقرتب  ،عىل ذاكل

ذ الاجهتاد ؛بذل اجلهد يف اس تخراج الاحاكم والتدليل علهيا بذل ما يف وسعه والاجهتاد يف « :اإ

»حبمك رشنيّ اس تفراغ الفقيه الوسع ليحصل هل ظن  :الاصطالح الفقهيي
2
. 

 أأراكن العملية الاس تداللية: اثلثا

علمي ومعريف ال ينشأأ من العدم، مفهام تعددت و مما ال شك فيه أأّن أأي مرشوع فكري 

نساين اذلي منحها اكر العلوم يبقى مرجعها العقل االإ دواني انبعاثه وهمام اختلفت توهجات أأف

نامل «نه العقل ذاته اذلي يظل دوما ينشد احلقيقة ، اإ نفسها عّل وجودهال سس الوجود لتؤ  ابإ

ليهبفضهل الفكر اذلي  »يس تدل فاعهل عىل مطلوبه وهيتدي اإ
3

فاإنامل الفكر يس تدني فعل ، 

فعل  :واملمتثّل يف ،الاس تدالل اذلي يستند عىل أأراكن حتقق فاعلية الاس تدالل نند النظر

.واملس تدل عليه ،واملس تدل به ،واملس تدل ،الاس تدالل

  

 

                                                           
1
 .93، صنبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي 
2
خراج هذه الطبعة  شعبان نبد العاطي نطية وأأمحد حامد   مجمع اللغة العربية،املعجم الوس يط،مكتبة الرشوق ادلولية أأرشف عىل اإ

 .149م، ص9114ه،4،1493حسني وجامل مراد حلمي،القاهرة،مرص،ط
3
ىل املنطق احلجايج الأصويل، طبعة   ادلار العربية للعلوم انرشون محو النقاري، منطق الالكم من املنطق اجلديل والفلسفي اإ

 .7م، ص9111ه، 1431، 1الأوىل، بريوت، لبنان، ط



 الاس تدالل النحوي أأصوهل ومرجعياته                  الفصل الأول

 

11 
 

 وغة عىل وزن اس تفعلصش تق داللته من بنيته الرصفية املاذلي ي : فعل الاس تدالل .1

أأي طلب ادلليل ؛اليت تعين الطلب عىل حنو اس تفهم أأي طلب الفهم فكذكل اس تدل
1

فلهام ، 

من الامتثل ادلاليل ماال متاحك فيه نند النظر والتأأمل والتفكري أأو نند اجلدل واملعارضة 

.والتناظر

  

»الطالب لدلليل« :هو املامرس لفعل الاس تدالل أأي: املس تدل .9
2
       بعبارة أأخرى ،

»السائل نصب ادلليل: الناظر الطالب للعمل، وقيل «
3

 مسى الفقهاء ابدلليل مس تدال  «وذلكل ، 

ليه  ولعلهم أأرادوا بذكل أأنه حمتج به الآن وقد تقدم اس تدالهل به عىل احلمك اذلي توصل به اإ

»وحيتج الآن به عىل ثبوته
4

ّيه  ، وبناء   عليه مفسمى املس تدل بصنوه مع مسميات تشرتك واإ

نند ،  ...لتحقيق غرض الطالب يف مقام اجلدل والتعارض والنظر واملناظرة والتفكري

 ....ومناظر ،وانظر ،ومفكر ،ومعارض ،جمادل :ملس تدلفا ،الاس تدالل

»احلمك املدلول ابدلليل«يقصد به  :املس تدل عليه .3
5
منا يكون  ، نند الاس تدالل عليه واإ

حقيقة املس تدل عليه هو احلمك « :يقول الوليد البايج ،ذكل نندما يكون حمل البحث والنظر

منا يس تدل ابلأدةل عىل الأحاكم س ناده ع، لأن املس تدل اإ منا يصح هذا ابإ ىل نرف اخملاطبني واإ

»الفقهاء
6
يصدق عىل النحاة نند اس تدالهلم ابلأدةل عىل الأحاكم النحوية واذلي ال  ذاته الأمرو  ،

ىل املؤثر ال ابلوقوف عىل الأثر للوصول اإ ونقصد ابلأثر العالمات العربية وابملؤثر املتحمك  ،يتأأىت اإ

ن املس تدل عليه ال يعين دامئا احلمك فقد ،يف تكل التغريات االإنرابية  ومبفارقة هذا املعىن فاإ

                                                           
1
 .43ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص: ينظر 
2
 .41الوليد البايج، كتاب احلدود يف الأصول، ص 
3
 .91جالل ادلين الس يوطي ، مقاليد العلوم واحلدود والرسوم ، ص 
4
 .41الوليد البايج، كتاب احلدود يف الأصول، ص 

 
5
 .91الس يوطي، مقاليد العلوم، ص 

6
  .41د البايج، احلدود يف الأصول، صالولي 
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»يس تدل بأأثر الانسان عىل ماكنه وليس بذكل حمك
1
فاملس تدل عليه يتحدد مبا هو مطلوب  ،

ثباته أأو النظر فيه أأو الاهتداء عليه . لكها معاين حيددها مقام الاس تدالل ،اإ

  

 االإنسانيةالاس تدالل وماكنته املعرفية بني العلوم  :الثايناملبحث 

 الاس تدالل يف عمل املنطق: أأوال

ذ ال ميكن تغييبه نن هذا  ،يعد مصطلح الاس تدالل مصطلحا ابلغ الأمهية يف عمل املنطق اإ

عمل يتعمل فيه رضوب الانتقاالت، من أأمور حاصّل يف ذهن « :العمل اذلي نرفه العلامء بأأنه

ىل أأم »ور مس تحصّلاالإنسان، اإ
2
عمل بقوانني تفيد معرفة طرق  ...«: أأو بعبارة أأخرى فاملنطق .

ىل اجملهوالت ورشائطها حبيث ال يعرض الغلط يف الفكر »الانتقال من املعلومات اإ
3
 :فهو ميثل .

ة « ج املفيدي حيح  من الفاسد يف احلدود املعرفة للامهي ات، واحل جي القوانني اليت يعرف هبا الص 

»للتصديقات
4
وعىل ذكل فاإن العالقة اجلامعة بني قوانني املنطق والاس تدالل يف هذا العمل ال  .

ذ اإن؛طرف مهام  للك   يميكن فصلها ملا بيهام من عالقة تدان قواعد املنطق وقوانينه مبزنةل « :اإ

        ولكام أأردان التفكري والاس تدالل يف بعض املوضوعات العلمية  ،املقياس واملعيار واملزيان

 نقع يف اخلطأأ يف   أأو الفلسفية تعني علينا أأن نزن ونعرض عىل هذه املقاييس واملعايري لئاّل 

»اس تنتاجاتنا
5
وحيس العقل بأأن  ،ذكل لأن التفكري البد هل من مبادئ عامة يسري عىل هدهيا ،

عىل الانتقاد بصحة هذه القواعد، فهيي قواعد مبدئية سابقة عىل لك هناك قوة غريه تلزمه 

يعمتد انامتدا أأساس يا  هو قلب النظرية املنطقية ويؤكد بعض املناطقة أأن الاس تدالل«. جتربة

                                                           
1
 .41، صالوليد البايج، احلدود يف الأصول 
2
 . 190،دت، القسم الأول، ص1سلامين دنيا، دار املعارف، القاهرة، مرص، ط: ابن سينا، االإشارات والتنبهيات،حت 
3
 م1،1992طرفيق العجم و عل دحروج،مكتبة لبنان،لبنان،:محمد عل الهتانوي، كشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،حت 

 .44ص
4
 . 331م، ص9114ه، 1494، 1قدمة، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، طاملنبد الرحامن بن خدلون،  
5
ىل العلوم االإسالمية املنطق  -الأصول  -احلمكة العلمية -العرفان -الالكم -الفلسفة -الشهيد مرتىض املطهري،  مدخل اإ

 ار الكتاب االإساليم ،القاهرة،مرصنبد اجلبار الرفاني  الس يد عل مطر،مؤسسة د:حسن عل الهامشي مراجعة:الفقه،تر

 . 12م، ص9110ه،1،1497ط
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فسواء اكن الاس تدالل اس تنباطيا أأو اس تقرائيا فاإن التبير الهايئ للك عل  ،عىل هذه القواعد

فليس يف  ،كون قامئا يف طبيعة الأش ياء اليت يش متل علهيا الاس تدالليف الاس تدالل البد أأن ي

ماكننا أأن نقوم بعمل الاس تدالل ما دون أأن نفكر يف هذه الأش ياء بطريقة نقلية م   تسقةاإ

واملبادئ الرئيس ية املتضمنة يف لك تفكري نقل متسق يه تكل اليت تعرف ابمس قوانني التفكري 

»الهوية، وقانون التناقض، وقانون الثالث املرفوعقانون : الثالثة املمتثّل يف
1
: فقانون الهوية يعين ؛

أأان هو أأان اذلي كنته أأمس وسأأكونه غدا ، ومعىن ذكل : أأن اليشء هو هو وذكل أأنك تقول مثال

ماكن امجلع  ،أأن الهوية تفرتض ثبات اليشء وأأما قانون التناقض أأو قانون عدم التناقض ينكر اإ

ال ميكن أأن يكون أأ : نقيضان، ويصاغ بعدة صور أأمههابني اليشء ونقضيه، فال يصح أأن يصدق ال 

، ال ميكن أأن تكون  هنفس ب و ال ب معا، ال ميكن أأن يكون أأ موجودا وغري موجود يف الوقت

فامجلع بني املتناقضني أأمر يرفضه العقل حىت من الناحية ، الصفتان املتناقضتان صادقتني معا

ما أأن تكون ب أأو ال: وأأما قانون الثالث املرفوع فاإن من أأمه صيغه .النظرية ب، املتناقضان  أأ اإ

ما أأن يكون موجودا أأو غري موجودهنفس ال يكذابن يف الوقت                              .، لك يشء اإ

تعصم اذلهن من الوقوع يف اخلطأأ واذلي حيقق فاعلية هذه القوانني مجّل  وابمجلّل فهذه القوانني

اس تدالل : الاس تدالالت املعمتدة يف عمل املنطق، وقد قسم املناطقة الاس تدالل اإىل قسمني

مبارش، واس تدالل غري مبارش
2

: يأأيتناطقة نن هذين القسمني يتبني فامي، وخالصة ما قاهل امل 

  

 س تدالل املبارشالا -1

ىل أأكرث من قضّية « :يعرف املناطقة الاس تدالل املبارش بأأنه اذلي ال حيتاج فيه الباحث اإ

ويمت  ،"تالزم الرشطيات التقابل، العكس، القضاّي"ا يسمى بأأحاكم م واحدة وهذا يكون يف

هبذا القسم الاس تدالل بصدق قضية عىل صدق قضية أأخرى أأو كذهبا أأو الاس تدالل بكذب 

                                                           
1
 م9111ه، 1439، 1نامن، الأردن، ط ضاّي أأساس ية يف املنطق، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة،محمد همران رشوان، ق 

 .33ص
2
يعقوب بن نبد الوهاب الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة والأصوليني،مكتبة الرشد،،الرّيض،اململكة :ينظر 

 .911م،ص9111ه،9،1499العربية السعودية،ط
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أأو مبقتىض أأحاكم نكس  وذكل مبقتىض التقابل العقل،، أأخرى أأو كذهبا قضية عىل صدق قضية

أأو مبقتىض التالزم العقل اذلي يكون يف القضاّي  القضية اليت يس تلزهما هذا العكس،

»الرّشطية
1

:وفامي يأأيت تفصيل لأحاكم القضاّي املندرجة حتت الاس تدالل املبارش، 

  

 التقابل بني القضاّي -1-1

ن   أأخرى لك قضّية موجبة أأو سالبة ابس تطاعة الفكر أأن يش تق مها مبارشة قضّية «اإ

ذا اكنت موجبة ، "اللكّية واجلزئية"أأو يف اللكم " أأو السلب ابالإجياب"خمالفة لها يف الكيف  فاإ

ذا اكنتو  ،اش تق مها مبقتىض التقابل العقل قضية سالبة سالبة اش تق مها مبقتىض التقابل  اإ

ذا اكنت لكّية اش تق مها مبقتىض التقابل العقل قضية جزئية ،وجبةالعقل قضية م ذا ،واإ  اكنت واإ

لك ذكل مع احملافظة عىل موضوع القضّية  ،لكّية قضية العقل التقابل مبقتىض مها جزئية اش تق

»ومحمولها ولك قيودها ورشوطها ومتعلقاهتا
2

 :التقابل بني القضاّي يف املربع الآيت وميكن تلخيص، 

 

لكية سالبة      لكّية موجبة
3
 

 

 

 

 جزئية سالبة        موجبة جزئية

                                                           
1
 .131، ضوابط املعرفة و أأصول الاس تدالل، صامليداين 
2
 .133، ص املرجع نفسه 
3
 .133ص ،املرجع نفسه 
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ىل أأربعة وجوه يهلقد أأحىص املناطقة وجوه التّقابل  : يف القضاّي فوجدوها تنقسم اإ

التناقض والتّضاد وادلخول حتت التضاد والتّداخل
1
وس نبني فامي يأأيت ابلرشح هذه الوجوه مع  ،

.حتديد مواقعها وأأحاكهما

  

 القضاّيالتناقض يف  -1-1-1

ك )وتكون هذه العالقة بني القضيتني اخملتلفتني يف المك والكيف،أأي بني اللكية املوجبة

والقضيتان  (م ج)  واجلزئية املوجبة (ك س)السالبة ،وبني اللكية(ج س)زئيةالسالبةواجل(م

ذااملتناقضتان ال تصدقان معا حداهام كذبت الأخرى،واإ كذبت  وال تكذابن معا ،فاإن صدقت اإ

حداهام صدقت الأخرى فليس هناك وسط بني القضيتني املتناقضتني ميكن أأن جيعلها قضيتني  اإ

ذا حص معه أأن اليشء موجود يف قسم  اكذبيتني معا،فالتناقض يقسم العامل قسمني عىل وجه اإ

ذا مل يكن موجودا يف أأحدهام،لوجب أأن يكون موجودا يف  مهام ملا اكن موجودا يف الآخر،واإ

ومثل هذا يقال يف حاةل عالقة القضية اللكية السالبة ابجلزئية املوجبة.الآخر 
2
. 

 

 التضاد يف القضاّي -1-1-9

ك )القضيتني اللكيتني اخملتلفتني من حيث الكيف،أأي بني اللكية املوجبة«ويكون بني 

نه (ك س)واللكية السالبة(م والقضيتان املتضاداتن ال تصدقان معا ولكن قد تكذابن معا،وعليه فاإ

حدى القضيتني املتضادتني تكو يف هام تكون ن الأخرى اكذبة،ويف حاةل كذب أأحدحاةل صدق اإ

»الأخرى غري معروفة من حيث الصدق والكذب
3
. 

 ابّلخول حتت التضاد يف القضاّي املتقادل -1-1-3

الكيف أأي بني اجلزئية  تكون هذه العالقة بني القضيتني اجلزئيتني اخملتلفتني من حيث

والقضيتان ادلاخلتان حتت التضاد ال تكذابن (. س ج)ة واجلزئية السالب( ج م)املوجبة 

                                                           
1
 .133، ص ضوابط املعرفة وأأصول الاس تدالل، امليداين: ينظر 
2
 .191محمد همران رشوان،قضاّي أأساس ية يف املنطق ،ص:ينظر 
3
 .191،191، ص املرجع نفسه 
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ذا صدقت احلاةل يكون بني القضيتني تناقض  اتم   ، ويف هذهقد تصدقان معا معا،ولكن  ، حبيث اإ

أأحدهام كذبت الأخرى، فضال نن أأن كذب أأي واحدة مهام يؤدي اإىل صدق الأخرى، ولكن 

س تدل عىل ميكن أأن ي ملا اكن التعبري يف القضيتني غري موحض لأي من هذين الاحامتلني، فال 

حدى افرتاض صدق الأخرى وعىل ذكل فكذب أأو صدق قضية مهام من  ذا صدقت اإ نه اإ اإ

       حتت التضاد اكنت الأخرى غري معروفة أأي جيوز أأن تكون صادقة دلاخلتني القضيتني ا

حداهام صدقت الأخرى برصف النظر نن الاحامتلني السابقني ذا كذبت اإ أأو اكذبة، أأما اإ
1
.

  

 التداخل يف القضاّي املتقابّل   -1-1-4

ف يواملتفقتني يف الك القضيتني اللكية واجلزئية اخملتلفتني يف المك  «تكون هذه العالقة بني 

واجلزئية ( ك س)، وبني اللكية السالبة (ج م)واجلزئية املوجبة ( ك م)بني اللكية املوجبة  أأي،

ال أأن : ويكون احلمك هنا عوما كام يل( ج س)السالبة  ذا صدقت اللكية صدقت اجلزئية، اإ اإ

ن العكس غري حصيح ذا كذبت اجلزئية كذبت اللكية، اإ »العكس غري حصيح، واإ
2
 . 

التقابل ن تقوم بني القضاّي الأربع امحللية من زاوية أأ  هذه يه العالقات املمكنة اليت ميكن

ذا سلمنا بصدق بعضها الأخر     فامي بيها، والأحاكم املمكنة ابلصدق أأو ابلكذب عىل بعضها، اإ

ىل ما يقابلها من قضاّي واحلمك عىل هذه القضاّي املس تدل  أأو كذبه، فاالنتقال من قضية معلومة اإ

هو املقصود هنا ابالس تدالل  علهيا ابلصدق أأو ابلكذب تبعا لصدق تكل القضية املعلومة أأو كذهبا

 .املبارش هبذه الطريقة

وقد جرت العادة عىل توضيح هذه العالقات الأربع بوضعها عىل هيئة مربع يطلق عليه 

واذلي بيان " مربع التقابل" أأي -مع أأن أأرسطو مل يضع هذا املربع  - "مربع أأرسطو"أأحياان امس 

 :الآيتشلكه عىل النحو 

                                                           
1
 . 199، 191قضاّي أأساس ية يف املنطق ، ص محمد همران رشوان، 
2
 .193، 199ص ،  املرجع نفسه 
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لكّية موجبة      

  

 لكية سالبة                  تضاد                 
1
 

 

 

 

 

   جزئية سالبة         دخول حتت التضاد          جزئية موجبة          

 املبارش غري س تداللالا --9

نتيجة من مقدمتني، أأو أأكرث بيهام واسطة تربطهام، أأو هو  «ىل هو اذلي مت  التوصل فيه اإ 

انتقال الفكر من احلمك بصدق قضيتني، أأو أأكرث اىل احلمك بصدق قضية أأخرى الزمة نها، ويرى 

 . بعضهم أأن الاس تدالل غري املبارش هو القياس

»س تقراء والمتثيلالا: وهذا الاس تدالل، يشمل طريقتني أأخريني غري القياس، هام
2
، وفامي  

 .املندرجة حتت الاس تدالل غري املبارش ةيأأيت بيان لتلمك الأنواع الثالث

 س تدالل ابلقياس الا  -9-1

قول مؤلف من قضاّي، مىت سلمت، لزم نها : بأأنهالقياس يف نرف املناطقة  يصطلح عىل

اثنتان مهام متثالن املقدمات، والثالثة : ذلاهتا قول أآخر، والقضاّي اليت يتأألف مها القياس ثالث

ذا قلنا  :يه النتيجة الالزمة ابلرضورة نهام، بعد التسلمي بصحهتا، فاإ

 لك أأنواع احلديد من املعادن                             

                                                           
1
 .193، 194محمد همران رشوان،قضاّي أأساس ية يف املنطق ، ص: ينظر 
2
 .990يعقوب بن نبد الوهاب الباحسني، طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة الأصوليني،،ص 

ت
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تمتدد ابحلرارةولك املعادن                              

  

 .د تمتدد ابحلرارةيلك أأنواع احلد: فاإن النتيجة تكون

ن هذه العملية تسمى يف مصطلحاهتم  : ؛ يهالقياس، وقد حصلنا فيه عىل نتيجة: اإ

 ورة من املقدمتني املسمل بصحهتا  لك أأنواع احلديد تمتدد ابحلرارة، ويه الزمة ابلرض 

منا لزمت هذه النتيجة  لك أأنواع احلديد معادن، ولك: واللتني هام املعادن تمتدد ابحلرارة، واإ

عىل تسمية موضوع النتيجة  ا، وقد اصطلحو "املعادن"لوجود حد مشرتك بني املقّدمتني، وهو

وعىل الأمر املتكرر يف املقدمتني، واذلي يسقط يف " احلد الأكب"وعىل محمولها " احلد الأصغر"

، وعىل "املقّدمة الصغرى" يظهر فهيا احلد الأصغر ، وعىل املقدمة اليت"احلد الأوسط"النتيجة 

 ملقّدمات؛ لأن  ذكل ال أأمهية هلوال عبة برتتيب ا". املقدمة الكبى" ا احلد الأكب اليت يظهر فهي

وال يؤثر عىل سالمة القياس
1

قياس اقرتاين : القسم الأول: د قسم املناطقة القياس اإىل قسمني،وق

قياس اس تثنايئ،وفامي يأأيت بيان لتلمك الأقسام ابلرشح :سم الثاينمحل ورشطي،والق :وهو قسامن

 .كام اصطلحا عليه أأهل الاختصاص من هذا العمل

 أأقسام القياس -9-1-1

ىل أأقسام خمتلفة وذكل القياس،ميكن تقس مي     حبسب اختالف احليثية اليت تتبع يف «اإ

اس تثنايئ،وما أأحلق اإىل اقرتاين،و  رته،وهيئته اليت يرتكب مها،قسمالتقس مي،فهو حبسب صو 

القياس اليقيين :ابنتبار مادته،ومقدماته اليت يرتكب مها اإىل نوعني رئيسني هام هبام؛كام قسم

قياس : ين املقدمات،وهو أأربعة أأقساميوقياس غري يق  املقدمات؛وهو املسمى القياس البهاين،

»جديل،وقياس خطايب،وقياس شعري،وقياس سوفسطايئ
2
يت بيان للقسمني الأولني أأ وفامي ي 

  .ملا هلام عالقة ابالس تدالل غري املبارشالقياس الاقرتاين والقياس الاس تثنايئ :أأي

                                                           
1
 .999،931املناطقة والأصوليني ، ص  الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند: ينظر 
2
 .941،صاملرجع نفسه 
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القياس الاقرتاين -9-1-1-1

  

وجودة موهو ما اكنت النتيجة مس تخلصة من املقدمات،نن طريق العقل،فهيي ليست 

 :،بل مبادهتا مثالها يف القياس امحللبصورهتا

 لك نصفور طائر                                

 وال طائر ذو أأذن                                

ذن                               ال نصفور ذو أأذن:اإ

منا (ال نصفور ذو أأذن:)يجةت فالن  ،مل تذكر بصورهتا،أأو نيها يف املقدمات،وال ذكر نقيضها،واإ

 .اس تخلصها العقل من املقدمات

 :ومثالها يف القياس الرشطي

ذا طلعت الشمس                      انترشت حرارهتا اإ

ذا انترشت حرارة الشمس انتعش احليوان، والنبات                     واإ

ذن                    ذا طلعت الشمس انتعش احليوان ،والنبات:اإ  اإ

ذا طلعت الشمس انتعش احليوان، والنبات):والنتيجة تذكر بصورهتا يف ،مل (اإ

منا جاء جزء مها يف املقدمة الصغرى،واجلزء الآخر يف املقدمة  املقدمات،وال ذكر نقيضها، واإ

 .الكبى

منا مّسي هذا القياس اقرتانيا؛كام قالوا،القرتان حدود القياس فيه،من الأصغر،  والأكب واإ

والأوسط
1
. 

                                                           
1
 .941،949الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة والأصوليني،ص :ينظر 
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 القياس الاس تثنايئ -9-1-1-9

ما ذكرت فيه  مذكورا يف مقدماته ابلفعل؛مفثال عني النتيجة،أأو نقيضها وهو ما اكن

:النتيجة،قولنا

  

ذا اكنت الشمس طالعة فالهار موجود                            اإ

ال أأن                              الشمس طالعة فالهار موجود اإ

ذا اكنت الشمس طالع)،موجودة بعيها يف املقدمة الكبى(الهار موجود:)فالنتيجة ة فالهار اإ

 (موجود

 :ومثال ما ذكر فيه نقيض النتيجة قولنا

ذا أأمطرت السامء                          ابتلت الأرض،اإ

ال أأن                         ؛فالسامء غري ممطرةالأرض ليست مبتّل اإ

ذا امطرت السامء، ابتلت )ذكر نقيضها يف املقدمة الكبى( السامء غري ممطرة)فالنتيجة اإ

   (الأرض

ال)الش امتهل عىل حرف الاس تثناء  وقد مّسي هذا النوع من القياس اس تثنائيا   (اإ
1
.   

القياس )قرتاين والقياس الاس تثنايئ هو أأن الأولوعوما فاإن الفرق بني القياس الا

ميتاز بأأن ننارصه فهيا اقرتان،وبأأن نتيجته موجودة يف مقدمتيه ابلقوة ال ابلفعل ،أأي  (قرتاينالا

بوجود حرف الاس تثناء بني ( القياس الاس تثنايئ) ،والثاينابملادة ال ابلصورة والهيئة

                                                           
1
 .949،943ص ،الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة والأصوليني :ينظر 
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ال أأن  ىل تعديل يف الصيغة،اإ مقدمتيه،وبأأن نتيجته أأو نقيضها موجودة ابلفعل فهيام،دون حاجة اإ

ملقدمتني رشطي،ويف النتيجة جمزوم بهحمكها يف ا
1
.  

  

 س تقراء الا -9-9

 تتبع اجلزيئات لكها أأو بعضها للوصول اإىل حمك عام يشملها «يعرف الاس تقراء بأأنه

عىل اجلزيئ اإىل احلمك عىل اللكي اذلي يدخل اجلزيئ ،أأو هو انتقال الفكر من احلمك مجيعا

»حتته
2
 

لهيا تكل املقدمات وال يشرتط أأن «وقيل بأأنه  اس تدالل يتأألف من مقدمات ونتيجة تؤدى اإ

يكون عدد تكل املقدمات حمدودا بل لكام كرث عدد املقدمات كرث احامتل صدق النتيجة ويشرتط 

»مقدمات الاس تقراء أأن تكون تعبريا صادقا نن الواقع يف العامل اخلاريج يف 
3

،ومن مث خيرج 

ذ ال يعين ذكل ابلقول اإ  من دائرة املنطق الاس تدالل الاس تقرايئ           ن الاس تقراء جيب الصوري ،اإ

نه ليست هل قواعد أأي اإ وظواهر أأن يطابق الواقع ويتفق وما جيري يف العامل من وقائع وحوادث 

صورية فهذه القواعد البد وأأن تس توىف يف الاس تقراء أأي البد وأأن يتسق أأي اس تدالل 

 فكر الأساس ية وأأال يتضمن تناقضا وجيب أأن نراني فيه قواعد الاس تداللاس تقرايئ مع قوانني ال

ىل القواعد الصورية قواعد  القياس الصورية مثل مبدأأ  وقواعد التضمن،ولالس تقراء ابالإضافة اإ

من املقدمات يه قواعد املالحظة السلمية والتجربة السلمية و كيفية الانتقال -أأخرى

        م التجريبية اكلطبيعة والكميياء مهج البحث يف العلو  للنتيجة،ونالحظ أأن الاس تقراء هو

جامتع والتارخي،وهدف املهج لعلوم االإنسانية كعلوم النفس والاكام تس تخدمه بعض ا الأحياءو 

                                                           
1
 .997ينظر،حسن امليداين،ضوابط املعرفة وأأصول الاس تدالل،ص 
2
 .177املرجع نفسه،ص 
3
 .99م،ص9،9114محمود فهمي زيدان،الاس تقراء واملهج العلمي،دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش،السكندرية،مرص،ط 
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ىل أأن يوصلنا اإىل كشف القوانني فالنتيجة الاس   تقرائية يه صيغة القانون العلمي الاس تقرايئ اإ

الكشف أأو منطق العلوم التجريبية ومن مث مسى الاس تقراء مهج
1
.

  

ىل قسمني       اس تقراء اتم واس تقراء انقص؛فأأما :وقد قسم املناطقة الاس تقراء اإ

اذلي يمت فيه استيعاب مجيع جزئيات أأو أأجزاء اليشء اذلي هو موضوع :الاس تقراء التام فهو

،والاس تقراء التام العلمي،وابلنظر وادلراسة العلمية،وفق املس توى اذلي يتطلبه البحث البحث

ذا بلغت املعرفة بسببه مبلغ اليقني هو اذلي تدرس :،والاس تقراء الناقصقد يفيد اليقني،وذكل اإ

فهيا الامنذج املدروسة أأساسا  وتعد .فيه بعض جزئيات أأو أأجزاء اليشء اذلي هو موضوع البحث

احث حكام عاما ظنيا يشمل بقية الأجزاء أأو اجلزئيات،وابالستناد اإىل ذكل يصدر الب هيتقاس عل 

ا الشذوذ ما ذو قوانني لكية يندر فهي الكون نظامي  لبة ظنه بأأن  غ ما درسه،وما مل يدرسه،بناء عىل 

دام النوع املدروس واحدا،أأو بناء غلبة ظنه بأأن بقية الأجزاء مشاهبة للأجزاء اليت درسها
2
. 

 الفرق بني القياس و الاس تقراء -9-9-1

 : يتلخص الفرق بني القياس و الاس تقراء يف النقاط الآتية

     جيب أأن تكون اإحدى مقدميت القياس عىل الأقل لكية،ومن مث تكون نتيجة لكية  -

 .أأو جزئية،بيامن مقدمات الاس تقراء جزئية دامئا ونتيجته لكية دامئا 

الواقعي بيامن يعين الاس تقراء يف  صدقاليعىن القياس ابلصورة يف املقدمات دون  -

ىل جانب الازامه قواعد الاتساق املنطقي مقدماته  .ابلصدق الواقعي اإ

نتيجة القياس صادقة صدقا مطلقا أأما نتيجة الاس تقراء فهيي دامئا احامتلية ولن يكون لها  -

ىل قانون عام خيص الظاهرة الطبيعية قيد اليقني  املطلق ذكل لأننا نصل يف النتيجة الاس تقرائية اإ

البحث مع أأننا مل خنتب اإال مجموعة حمدودة من املالحظات،مث نعمم حمكنا يف النتيجة عىل هذه 

                                                           
1
 .99،31م،ص9،9114محمود فهمي زيدان،الاس تقراء واملهج العلمي،دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش،السكندرية،مرص،ط :ينظر 
2
 .193،194حسن امليداين،ضوابط املعرفة وأأصول الاس تدالل،ص:ينظر 
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ن هذا اجملموعة  موضوع البحث وغريها من بنات نونها مما سوف حيذث يف املس تقبل وحيث اإ

الآن يتناول ظواهر املس تقبل اليت نالحظها بعد واليت قد تأأيت بغري ما نتوقع فاإن حمكنا  التعممي

علهيا دامئا احامتيل ال يقييت

- 

ليه  .وقد تقرتب درجة الاحامتل من اليقني لكها لن تصل اإ

وي النتيجة الاس تقرائية جديدا نام هو مثبت من قبل يف املقدمات،بيامن ليس يف حت -

ذ احلمك فهيا متضمن يف املقدمة الكبىنتيجة القياس يش ء جديد اإ
1
. 

 المتثيل  -9-3

علية فكرية،تقوم عىل «يعد المتثيل طريقة من طرق الاس تدالل غري املبارش فهو     

آخر يف العّل اليت اكنتتشبي السبب يف حدوث ظاهرة من ظواهره،وانتبار هذا الش به  ه أأمر بأ

»اكفيا لقياس الأمر عل الآخر يف أأن هل مثل ظاهرته
2

قول مؤلف من « :،وقد نرفه املناطقة بأأنه

»قضاّي تش متل عىل بيان مشاركة جزيئ لآخر يف عّل احلمك،فيثبت احلمك هل
3
وللمتثيل أأراكن  .

ّلمتثأأربعة م 
4
  :يف  

 .ح عليه ابملقيس عليه ما يصطل املش به به أأو املمثل به وهو  الأصل أأو :الركن الأول 

 .الفرع أأواملش به أأو املمثل،أأو املقيس: الركن الثاين

العّل اجلامعة اليت يه سبب المتثيل،ويه السبب يف الظاهرة أأو احلمك  :الركن الثالث

 .ابلنس بة اإىل الأصل املمثل به

ي يف الأصل،أأو نعممه عىل الفرع بدليل المتثيل،وجبامع الظاهرة أأو احلمك اذل :الركن الرابع

 .اشرتاك الأصل والفرع يف سبب الظاهرة،أأو يف عّل احلمك

                                                           
1
 .31،31محمود فهمي زيدان،الاس تقراء واملهج العلمي،ص:ينظر 
2
 .977حسن امليداين،ضوابط املعرفة وأأصول الاس تدالل،ص 
3
 .991املرجع نفسه،ص 
4
 .991ص املرجع نفسه،:ينظر 
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ذ يوصف بأأنه        ال ابدلور اذلي يؤديه اإ ن القمية العلمية للمتثيل التتحدد اإ العملية  «اإ

منا  اذلهنية املمتمة لالس تقراء الناقص،وذكل لأن تعممي احلمك اذلي دل عليه الاس تقراء الناقص،اإ

جبامع اشرتاكهام يف العّل،مث تعممي غري مدروس ابالس تقراء ابملدروس به  يأأيت نن طريق متثيل

ية،اليت يطرهحا احلمك مبقتىض املامثّل يف عّل احلمك،والمتثيل هو أأساس كثري من الفروض العلم 

»الباحثون،لتفسري الظواهر الطبيعية،والنفس ية،والاجامتنية،والقانونية وغري ذكل
1
.

  

يلمس  ،الناظر اإىل عمل املنطق اذلي يوصف مبسمى عمل الاس تدالل وعوما فاإن    

اذلي ال ميكن تغيبه نند النظر يف القضاّي املسمل ،ور مصطلح الاس تدالل يف هذا العمل حض

ذ البد أأن يلجأأ الباحث ليتوصل اإىل ذكل اإىل رضوب من الاس تدالالت ؛بصدقها أأو كذهبا  اإ

، واذلي يلخص ذكل اليت تشق يف نرف املناطقة طريقني طريقة مبارشة وأأخرى غري مبارشة

 :اخملطط الايت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .999ص،املعرفة وأأصول الاس تدالل  حسن امليداين،ضوابط 

 المتثيل القياس الاس تقراء         الاس تدالل نن طريق القضاّي املتقابّل                                                            

دخول حتت   التضاد ضالتناق

 التضاد       
 التداخل

 الاس تدالل غري مبارش الاس تدالل املبارش

 الاس تدالل املنطقي

 



 الاس تدالل النحوي أأصوهل ومرجعياته                  الفصل الأول

 

11 
 

 لدالاس تدالل يف عمل اجل: اثنيا

الصناعة اليت هبا حيصل لالنسان القوة عىل أأن «: أأنهب يعّرف أأهل الاختصاص عمل اجلدل

بطال وضع موضوعه لكي يتسلمه ابلسؤال نن جميب  يعمل من مقدمات مشهورة، قياسا  يف اإ

يتضمن حفظه، أأي جزء من جزيئ النقيض اتفق، وعىل حفظ لك وضع موضوعه لكي يعرضه 

بطاهل، أأي جزئني » من جزيئ النقيض اتفق ذكللسائل يتضمن اإ
1
، وعليه ففعل هذه الصناعة  

بطال أأي  «يه  ذا اكن سائال  اإ اجملادةل واجلدل وهو خماطبة بأأقاويل مشهورة يلمتس هبا الانسان اإ

ذا اكن جميب ا . جزء من جزيئ النقيض اتفق أأن يتسلّمه ابلّسؤال نن جميب تضم ن حفظه واإ

بطال المتس هبا حفظ أأي جزء من جزيئ النق  بطاهل، فاإ يض، اتفق أأن نرضه لسائل تضمن اإ

وحفظ جيب م السائل عىل اجمليب ما تضمن حفظه هو غرض السائل، وذكل هو غلبته لل 

»بطاهل هو غرض اجمليب،وذكل هو غلبته للسائلاجمليب ما تضمن السائل اإ 
2
ولأن عمل اجلدل ،  

يقدر به من تعلمه عىل بيان مواضع الغلط يف جحة خصمه، وعىل تصحيح  «هو العمل اذلي 

قامة ادلليل املقنع عىل حصته، أأو حصة ملزومه أأو بطالن نقيضه، وحنو ذكل   »مذهبه ابإ
3
 

  

بطال الأقاويل ، وأأ أأوال أأن شأأن اجلديل  طاليس  أأرسطويرى و    فهو من ثبات ما االإ اإ

رايب يف كتابه اجلدل اننه الفشأأنه عىل القصد الثاين وهذا كام نقهل 
4
      ، وبني ذكل االإبطال  

أأو االثبات تتحدد صيغة السؤال اليت يطلب هبا السائل من املسؤول ادلليل، واليت بدورها 

حتدد مقام الاس تدالل، اذلي تس تبني جتلياته من خالل ما يطلبه من أأدةل مسعية أأو نقلية يقول 

ها غريان، وأأش ياء نتلك فهيا عىل  كام أأن يف احملسوسات أأش ياء «  : رايباالف حنسها حنن كام حيسُّ

 نكون قد شاهدان حنن ذكل وأأحسس ناهما أأحّسه غريان مها وجنازئ مبا أأخبوا به من غري أأن 

                                                           
1
رفيق العجم، دار املرشق، بريوت، لبنان : أأبو نرص بن محمد بن طرحان ابن أأوزلغ ، كتاب اجلدل، حتقيق وتقدمي وتعليق: الفارايب 

 .13،ص 3م، ج1972، ، 1ط
2
 .14،ص 3املصدر نفسه، ج 
3
 .14الش نقيطي، كتاب البحث واملناظرة، ص 
4
 .14تاب اجلدل، صالفارايب ، ك : ينظر 
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فنس تعملها عىل مثال ما نس تعمل ما حنّسه ونشاهده حنن كذكل  ، يش به أأن يكون يف 

وأأش ياء . حنن بأأنفس نا ونقبلها ببصائران ونصدق هبا من هجة علمنا بأأنفس نا املعقوالت أأش ياء نعلمها

آه فهيا وجنازئ بذكل ونس تعملها عىل مثال ما نس تعمل . نتلك فهيا عىل ما علمه غريان مها ورأ

آه فهيا وعلمه مها ونعمل عىل أأن احلال فهيا هو عىل ما. الأش ياء اليت علمناها حنن  أأخبان أأنه رأ

 »عمل حنن شيئا أأكرث من ذكلمن غري أأن ن
1
ذا يف عمل اجلدل هو أأوال   ؛ فطريق الأدةل اإ

.رايب ااملسموعات واثنيا املعقوالت عىل حد تعبري الف

  

ن علية الاس تدالل يف م    الأراكن الفاعّل فيه واملمتثّل يف طلب قام اجلدل واملناظرة تاإ

  :أأوال

وهو اذلي يقصد :أأحدها سائل :أأصولهو طلب اجلواب،وهو مبين عىل أأربعة :السؤال

قصد املس تفهم الطالب للجواب وقد اشرتط فيه أأن ينمتي اإىل مذهب معني وأأن يسأأل نام ثبت 

النام يالمئ مذهبه ما ثبت فيه الاستهبام حص ننه الاس تفه:فيه الاس تفهام فقد قيل ام وال يسأأل اإ

ويعين به صيغة السؤال ،وينبغي  :مسؤول به فاإن سأأل نام ال يالمئ مذهبه مل يسمع منه،والثاين

ينبغي أأن يكون أأهال ملا يسأأل ننه أأي :أأن يكون ببعض أألفاظ الاس تفهام،والثالث املسؤول منه

 ملا يسأأل ننه اكن السؤال فاسدا،والرابع املسؤول يسأأل لك ذي عمل نن علمه فاإن مل يكن أأهال

دراكه فاإن اكن مما ال ميكن اإ : ننه دراكه فال وبنبغي أأن يكون مما ميكن اإ دراكه اكن فاسدا لتعذر اإ

هو املطابق للسؤال من غري زّيدة وال نقصان؛فاإن اكن :والثاين اجلواب،يس تحق اجلواب ننه 

 »السؤال عاما وجب أأن يكون اجلواب عاما 
2
 

عمل اجلدل رشوطا عىل اجملادل واملناظر التقيد هبا، وأأن  لقد وضع أأهل الاختصاص يف 

خيضع لقواعد اجلدل واملناظرة حيت يؤيت اجلدل ما يطلبه أأحصابه وتكل الرشوط خالصهتا يف 

 :  النقاط الآتية

                                                           
1
 . 17الفارايب ، كتاب اجلدل، ، ص 
2
 .32يف جدل االإنراب،صابن الأنباري،االإغراب  :ينظر 
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- 

،وأأن تكون مركبة من مقدمات عىل الهيئة اليت أأن تكون احلجة من جنس ما حيتج به  

نت اهجا لأّنا أأكب سبب الإحفام املبطليعرتف اخلصم املبطل بصحة اإ
1
 .يف مقام اجلدل واملناظرة 

أأن يسأأل نام ثبت فيه الاستهبام ليصح ننه الاس تفهام  -
2
.    

 الاس تدالل ومنظومة املعارف االإسالميّة: املبحث الثالث

لقّوة ادلليل الناخس ذلكل  تقل نها أأمهّية، وذكل نسخ بعض الرؤى يف مقابل رؤى الت   

جامع علامء الأّمة االإسالميّة نص الشارع  ،الرأأي ة يع تكل القط  – وجل نز –وادلليل القاطع ابإ

ذ يبحث  ،وزادت نزته بتسخري العقل العريب االإساليم خلدمته ،اليت منحته قّوة السلطة اإ

ضافة اإىل كيفيّة فهمه، جفّل الباحثني يتفقون  العقل االإساليم نن طريقة حيمي هبا النص الرشني اإ

ذلكل لقبت بعض العلوم  ،رشنياكن النّص ال  لبانث الأساس لظهور العلوم االإسالميّةعىل أأن ا

 يصطلح علهيا بعلوم الآةل، هذه العلوم اليت يه علوم أأتت خلدمة العلوم امك وأأ  ابلعلوم اخلادمة

والعلوم  والظاهر أأّن علوم الآةل ،الرّشنّية أأو يه وس يّل يتوسل الآخذ هبا فهم الرشيعة االإسالميّة

   ا يف الهاية خدمة النّص الرشنيوأأداهتا النّص ذاته وغايهت ،نطلقها نص الشارعالرّشنّية م  

حضاد فاكنت معطيات البحث يف هذه املعارف تسري وفق مهج  الباطل يروم ترشيع احلق واإ

فاكن مقتىض النّظر يطلب اس تحضار ادلليل  والبحث نام غّيب من أأحاكم رشنّية مس تجدة

وفامي يأأيت حتقيق لثنائية احتاد الويح مع العقل تني الثنائيتني اللتني  ،به عىل لك ذكل لّ ليس تد

وعمل  ،والتّفسري ،واحلديث، عمل الالكمالفقه وأأصوهل، و ممتثّل يف  نتجتا معارف متعّددةأأ 

 ....أأصوهلو  ،والنحو ،والبالغة ،القراءات

 

 

                                                           
1
آداب البحث واملناظرة،ص:ينظر   .2الش نقيطي،أ
2
 .30ابن الأنباري،االإغراب يف جدل االإنراب،ص:ينظر 
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 :الاس تدالل يف عمل أأصول الفقه :والأأ 

ذ  تتبــني   أأمهيــة الاســ تدالل وماكنتــه يف عــمل أأصــول الفقــه ننــد تعريفنــا لهــذا العــمل اإ

ــكل  ــبز ت ــابهل ي آخــر يف مق ــف أ ضــايف يوجــد تعري ــب اإ ــه مرك ــه عــىل أأســاس أأن ــب تعريف اإىل جان

ــة  ــة واملاكن ــن الأمهي ــه وم ــة توظيف ــر كيفي ــا الاســ تدالل وتمتظه ــيت حيتله ــاريف  ال ــذه التع ــني ه ب

اعــمل أأنــك التفهــم معــىن أأصــول الفقــه مــا مل « (:ه313:ت)حامــد الغــزايل قــول االإمــام أأيب

ــرف  ــم يف أأصــل الوضــع،ولكن صــار بع ــمل والفه ــارة نــن الع ــه نب ــه والفق ــىن الفق تعــرف أأوال  مع

ــة  ـنية الثابت ــاكم الرشـ ــمل ابلأح ــن الع ــارة ن ــامء نب ــق العل ــني  خاصــة،حىت ال يطل ــال امللكف لأفع

ث ومفرّســ،بل خيــتص ابلعلــامء حبــمك العــادة امس فقيــه عــىل املــتلكم وفلســفي وحنــوي وحمــدّ 

ـ ابلأحــــاكم الرش  ــــدب نــــ ــــال االإنســــانية،اكلوجوب واحلظــــر واالإابحــــة والن فع ــــة للأ ية الثابت

ــاهل ــادة قضــاء وأأداء وأأمث ــون العب ا وابطــال  وك ــد  ــا وفاس ــد حصيح ــون العق ــة ،وك ).......( والكراه

ــة وجــوه  ــارة نــن أأدةل هــذه الأحــاكم، ونــن معرف ــه نب ــافهم أأن أأصــول الفق ذا فهمــت هــذا ف ــاإ ف

 »من حيث التفصيل داللهتا عىل الأحاكم من حيث امجلّل ال
1
.

  

ـــ   ـــام يع ـــديك ـــه(ه231:ت)رف الآم ـــول الفق ـــمل اص ـــا ع ـــول « :بقوهلأأيض ـــمل أأن ق اع

ليــه هــو الفقــه'أأصــول الفقــه'القائــل ،ولن قــول مؤلــف مــن مضــاف هــو الأصــول ومضــاف اإ

ــه أأوال ــىن الفق ــف مع ــه جيــب تعري ــرم أأن ــه،فال ج لي ــة املضــاف اإ ــل معرف ــرف املضــاف قب ،مث نع

ــه  ــا الفق ــممعــىن الأصــول اثنيا؛أأم ــارة نــن الفه ــة نب ــوأأ  يف اللغ ــا يف ن ــه  .نينـــاملترش رف م فالفق

ـــا  ـــة ،وابلنظـــر والاســـ تدالل ، وأأم ـــن الاحـــاكم الفرني ـــّل م ـــمل احلاصـــل جبم خمصـــوص ابلع

ــاعمل أأّن أأصــل لك يشء ــه ف ــو أأصــول الفق ــتن ه ــا يس ــق ذكل  دم ـــيالشحتق ــه ءـــ لي ــول  .اإ فأأص

ــه ــه،يه أأدةل الف :الفق ــه عــىل الأحــاكم ق ــا  يةنــــــــ لرش ا وهجــات داللت ــة حــال املســ تدل هب وكيفي

                                                           
1
 م9111ه،1،1439ديث،القاهرة،مرص،طاحل دار اثمر،محمد :حت  من عمل الأصول،املس تصفى  ابو حامد محمد بن محمد،: الغزايل 

 .90، 92، 93،ص1ج
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حــدى املســائل  ــن هجــة التفصــيل،خبالف الأدةل اخلاصــة املســ تعمّل يف اإ ــن هجــة امجلــّل،ال م م

»اخلاصة
1
.

  

مجمــوع طــرق « :عــمل أأصــول الفقــه أأيضــا بقــوهل(ه094:ت) ــــيـزركشوقــد نــرف ال  

ّنـــــا عـــــىل ســـــبيل االإجامل،وكيفيـــــة الاســـــ تدالل،وحال املســـــ تدل  الفقـــــه مـــــن حيـــــث اإ

ــــا ــــال.).....(هب ــــ تدالل  :وق ــــة الاس ــــق االإجامل،وكيفي ــــىل طري ــــه ع ــــه أأدةل الفق ــــول الفق أأص

ـــال ـــد يق ـــل ق ـــه،ومايتبع ذكل، ب ـــع ل :ب ـــايق ابلتتب ـــو الأصـــل ابذلات والب ـــل ه ــــر ضادللي  ورةـــ

»الاس تدالل ابدلليل
2
. 

ـــ      ـــة أأساس  ـــل ماكن ـــه حيت ـــمل أأصـــول الفق ـــ تدالل يف ع ـــذا فاالس ـــىل ه بوصـــفه  اوع

ـــه ـــت مباحـــث الأصـــول «املوضـــوع املبحـــوث في ـــا اكن ني يف عـــمل الأصـــول،ال ختـــرج نـــن يومل

ىل الأحــــاكم  ـ الرش أأحــــوال الأدةل املوصــــّل اإ املبحــــوث نهــــا فيه،وأأقســــاهما،واختالف  يةنــــ

ـــتامثر  ـــة اس ـ الأحـــاكم الرش مراتهبا،وكيفي ـــ ـــمل  يةن ـــت يه موضـــوع ع ـــه لكي،اكن ـــا،عىل وج نه

»الأصول
3
. 

ثبــاهتم للأحــاكم وقــد قســم     ىل أأدةل نقليــة ونقليــة ننــد اإ الأصــوليون الأدةل الفقهيــة اإ

ــ الرش  ىل أأن يســـــ تدل عـــــىل ذكل  يةنــــــــ واســـــ تنباط القواعـــــد الفقهيـــــة حيـــــث حيتـــــاج اإ

بوجـــود املقــاييس والأشــاكل والطريـــق اإىل عــمل ابطـــن  مــن الاســـ تدالل ويعتــد وبضـــــــر ب

ــن جنســني ــا م ــا ومعانهي ــىل أأحاكهم ــوف ع ــا والوق ــ ياء يف ذاهت ــب :الأش ــا اخل ــاس فأأم اخلــب والقي

ـــدة فهـــو مـــن ابب الغائـــب ابلشـــاهد يكســـب علـــام وفائ
4

،واخلـــب احملصـــل يف عـــمل الأصـــول 

ع مـــن مســـتنده نـــص الشـــارع نـــز وجـــل ونـــص احلـــديث الرشـــيف وقـــول الصـــحايب ورش

                                                           
1
 1طس يف ادلين أأبو احلسن عل بن أأيب علينب محمد،االإحاكم يف أأصول الأحاكم،دار املعارف،شارع الفجاةل ،مرص،:الآمدي 

 .0،7،ص1م،ج1911ه، 1339
2
يف أأصول الفقه،قام حتريره الش يخ نبد القادر نبد هللا  بدر ادلين محمد بن محمد بن نبد هللا الشافعي ،البحر احمليط:الزركيش 

 .94،93،ص1م،ج1999ه،9،1413العاين وراجعه عر سلامين الأشقر،دار الصفوة،الغردقة ،مرص،ط
3
 .7،9،ص1الآمدي،االإحاكم يف أأصول الأحاكم،ج 
4
 ة ، مركز دراسات الوحدة العربية الثقافة العربيمحمد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف :ينظر 

 .30م ،ص1972، 1بريوت، لبنان  ط
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خل...قبلنـــا مـــام الشـــافعي.اإ ـ الرش نـــن مجمـــوع الأدةل (ه914:ت)يقـــول االإ املعمتـــد علهيـــا يف  يةنـــ

جهتاديـــة،اليت يتوصـــل هبـــا وع الأدةل النقليـــة والايه مجمـــ نيةلشــــــر االأدةل « :عـــمل الأصـــول

ــــوادث والنوازل، ــــاكم الشــــارع يف املســــائل واحل ــــة أأح ــــ نة وتضــــاإىل معرف ــــاب والس م الكت

ــاس  ــامع والاوالقي ــرف واالإج ــول الصــحايب والع ــع وق س تحســان واملصــاحل املرســّل وســد اذلرائ

جــــامع أأهــــل املدينــــة والاس تصــــحاب، ومسيــــت هــــذه الأدةل رشنيــــة ابنتبارهــــا منــــا   واإ

يســ تعان هبـــا عـــىل الكشــف نـــن الأحـــاكم املـــرادة للشــارع الكـــرمي ،وابنتبارهـــا أأدةل تـــدور 

ـــراد الشارع،وتســـمى أأيضـــا الأدةل  ـــالتشحـــول م ـــن  عيةـري ـــ ـــرف م ـــيت تع ـــا الأدةل ال ابنتباره

»الشارع يف خمتلف القضاّي واملسائل  ترشيعاتخاللها 
1
.

  

ىل     ـــص اإ ـــا خنل نن ـ الرش أأن الأدةل «وهبـــذا فاإ ـــ ـــني يةن ـــا رضب أأحـــدهام أأن يرجـــع :جعلوه

ىل النقـــل ا ىل الـــرأأي اضحملاإ ض،مـــع التســـلمي بـــأأن لك واحـــد مـــهام مفتقـــر حمل،واثنهيـــا يرجـــع اإ

جــــامع،أأو قــــول  ىل الآخر؛فــــالأدةل النقليــــة يه الكتــــاب والســــ نة،وما أأحلــــق هبام؛مــــن اإ اإ

ـــا،ع ـــن قبلن ـــا ىلحصـــايب،أأو رشع م ـــذه امللحقات،أأم ـــداد هب ـــدى الانت ـــهم يف م ـــتالف بي  اخ

ـــــض، ـــــل احمل ىل العق ـــــع اإ ـــــا يرج ـــــة ،أأو م ـــــ الأدةل العقلي ـــــ تدالالت العقلي ة فالقياس،والاس

ـــه ،ويلحـــق هبام،مـــن بعـــض الوجوه،الاس تح الأخرى ـــا اكن،في سان،واملصـــاحل املرســـّل،ولك م

نظـــر للمعاين،والأهـــداف العامـــة،والعلل اجلامعـــة ،وهمـــام يكـــن مـــن أأمر،فـــاإن الأدةل الرشـــنية 

»يف أأصـــلها يف ،الكتـــاب ؛والســـ نة النـــامتد ســـائر الأدةل عليـــه
2

،فـــأأقوى الأدةل الكتـــاب،اذلي 

،مث تليــه الســ نة،مث االإجــامع،مث املســائل ننه،ننــد وجــود نــص فيــه حيــمكال جيــوز العــدول 

ـــا ،وبعضـــهم يســـمهيا  الأدةل  ـــف فهي ـــرى؛يه الأدةل اخملتل ـــذه الأدةل أأدةل أأخ ـــل ه ـــاس، وي القي

ــــذكر مهــــا ــــددة ن ــــرية متع ــــة؛ويه كث ــــة،أأو ااثنوي ســــّل ،والاس تحســــان ر املصــــاحل امل:التبعي

ايب،والتالزم بـــني حمكـــني مـــن غـــري والعرف،والاس تصـــحاب،ورشع مـــن قبلنـــا،وقول الصـــح

                                                           
1
م، 1937ه،1330،،1أأمحد بن محمد شاكر،مطبعة مصطفى الباين احلل ي وأأوالده،،مرص، ط:محمد بن ادريس،الرساةل،حت:الشافعي 

 .47ص
2
 .990،997الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة والأصوليني،ص 
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،ويف املضـــــار  ـــــلُّ ـــــافع احل ـــــة،و الأصـــــل يف املن ـــــباءة الأصـــــلية أأو العقلي ـــــني عّل،وال تعي

التحرمي،والاس تقراء
1
.

  

 :الاس تدالل يف عمل الالكم: اثنيا

أأصول ادلين،وعمل النظر « :عمل الالكم تسميات عديدة من أأشهرها لقد نرف  

سامه أأبو حنيفة ابلفقه الأكب يف مقابل الفقه الأصغر اخلاص والاس تدالل،وعمل التوحيد،وقد 

» ابلرشيعة
2

و عمل يتضمن احلجاج نن العقائد ه« :عمل الالكم بقوهل ،يعرف ابن خدلون

االإميانية،ابلأدةل العقلية،والرد عىل املبتدعة املنحرفني يف الانتقادات نن مذاهب السلف وأأهل 

»و التوحيدالس نة،ورس هذه العقائد االإميانية ه
3

وصناعة الالكم « :،وقد نرفه الفارايب أأيضا بقوهل

املّل وتزييف لك  عملكة يقتدر هبا االإنسان نن نرصة الآراء والأفعال احملدودة اليت يرصح هبا واض

» ما خالفها ابلأقاويل
4

ادلفاع نن العقيدة (عمل الالكم)،ليكون بذكل الغرض من هذا العمل 

نن قضية الألوهية بنفس وسائل امللحدين املضللني االإسالمية املتجسدة أأساسا يف ادلفاع 

ابحلجج النقلية من واملبتدعة املنحرفني واليت تعمتد عىل العقل،لأن هؤالء الضالني ال يؤمنون 

عازةل من الفرق الالكمية الس باقة يف هذا امليدان حىت غالوا الكتاب والس نة،ولقد اكن امل

ذا خالف العقل وهذا عىل خالف أأهل الس نة وامجلاعة اذلين اكنوا  فيه،فأأولوا النقل أأو ابطلوه اإ

ذا وقع بيهام تعارض اهتمو العقل وحصحوا النقل حىت اكن  جيعلون النقل الأول والعقل اتبعا هل،واإ

» اثبتا نندمه بدليل قطعي
5

تأأمل حمكة الشارع يف ّنيه نن النظر اإىل  «،عىل الرمغ من أأن من

نه واد هيمي فيه الفكر وال خيلو منه بطائل،وال يظفر حبقيقة قال تعاىل  :الأس باب والوقوف معها،فاإ

﴿          ﴾ [91:الأنعام] ،  الارتقاء ورمبا انقطع يف وقوفه نن

                                                           
1
 .914،913الباحسني،طرق الاس تدالل ومقدماهتا نند املناطقة والأصوليني ،ص :ينظر 
2
 .39م،ص9119ه،1431، 1محمد احلباس،النحو والعلوم االإسالمية  دراسة يف املهج،عامل الكتب احلديث،نامن،الأردن،ط 
3
 .409قدمة،صامل الرمحن بن خدلون،نبد  
4
حصاء العلوم، الفارايب،   .41ص ،م1991، 1مركز االإّناء القويم، بريوت، لبنان، ط اإ
5
 .    32محمد احلباس،النحو العريب والعلوم االإسالمية دراسة يف املهج ، ص:ينظر 
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من الضالني الهالكني،نعوذ ابهلل من احلرمان واخلرسان  ما فوقه فزلت قدمه،وأأصبحاإىل 

منا يوقف )........(املبني وأأيضا فوجه تأأثري هذه الأس باب يف الكثري من مسبباهتا جمهول لأّنا اإ

ىل الظاهر »علهيا ابلعادة القرتان الشاهد ابالإس ناد اإ
1

من مات يشهد :"،قال صىل هللا عليه وسمل

ال هللا دخل اجلنة  أأن ال هل اإ ،وعىل هذا مفوضوع عمل الالكم العقائد االإسالمية قال صىل هللا "اإ

أأن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه « :عليه وسمل حني سأأهل جبيل عليه السالم نن االإميان فقال

»ورسهل واليوم الآخر وتؤمن ابلقدر خريه ورشه
2
ال أأن االإميان ابهلل تعاىل وص  اته أأخذ احلزي فاإ

ىل الأكب يف هذا العمل حىت ذهب بعضه ىل أأن موضوعه ذات هللا تعاىل،لقد ذهب بعضهم اإ م اإ

 نّ اإ « :(ه413:ت)يف ذكل يقول نبد اجلبار القايضس تدالل دون مغاالة رضورة النظر والا

النظر املؤدى اإىل معرفة هللا تعاىل لأنه تعاىل :ماأأول ما أأوجب هللا عليك؟فقال:سأأل سائل فقال

»ن تعرفه ابلتفكر والنظررضورة ،وال ابملشاهدة ،فيجب أأ عرف ال ي
3

،وأأما مجهور الأشانرة 

ميان املقدل ال يصح ىل النظر ونقل نن بعضهم أأن اإ فأأوجبوا النظر أأو القصد اإ
4
وابلعموم فاإن  ، 

آراء املتلكمني السانية اإىل  الاس تدالل اكن من احملاور الأساس ية يف عمل الالكم ملا انبنت عليه أ

ثبات    .العقائد ابلأدةل القاطعةاإ

الاس تدالل يف عمل البالغة: اثلثا

  

 س تداللتمتة لسريورة الانتقال ملصطلح الا يعد احلديث نن الاس تدالل يف هذا العمل 

يف عمل البالغة و - سابقاكام رأأيناه  -اليت وظفته  يف لك عمل من العلوم بأأمهيتهوما البيان 

ال حب ابخلصوص ذ ؛ه والهدف من توظيفهوئوغاّيت نش وجودهث نن موجبات ما هو اإ لهذه  اإ

الس امي يف مبحيث عمل  ،رضورة اس تحضاره نند حتليل القول تقرر دلى البالغيني الأس باب

                                                           
1
 .471نبد الرمحن بن خدلون،مقدمة،ص 
2
 .429املصدر نفسه ،ص 
3
مام أأمح  بن احلسني بن أأيب  دالقايض نبد اجلبار بن أأمحد ،رشح الأصول امخلسة، حققه وقدم هل نبد الكرم نامثن وعلق عليه االإ

 .44م، ص1992ه،1412، 3مكتبة وهبة القاهرة، مرص، ط هامش ،
4
 .99م،ص9،9119سعد نبد السالم ،الآراء الالكمية البن حزم الظاهري، كنوز احلمكة،الأبيار،اجلزائر،ط :ينظر 
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ويه تتبع  ،تمكّل عمل املعاين اإىلالالكم « :(ه292:ت) يقول الساكيك ،املعاين وعمل البيان

كاملولوال  ،واص تراكيب الالكم يف الاس تداللخ ونظم  ،هذا اجلزء من عمل املعاين اإىلاحلاجة  اإ

واحدا من  أأصال أأتقنعلام منا بأأن من  ،نريض ننان القمل فيه أأناقتضاان الرأأي الانتفاع به ملا 

لتحصيل  قهمساأأو الاس تعارة ووقف عىل كيفية  ،أأو الكناية ،كأصل التشبيه ،عمل البيان

»ذكل عىل كيفية نظم ادلليل أأطلعه ،املطلوب به
1

أأوجب بناء عىل هذا القول يتبني أأن اذلي ، 

فاخملاطب يريم ابلقول الظاهر ويريد به  ،غياب املعىن نن السامع الاس تدالل يف هذا العمل

تلمك  ،واملضمر ثنائيتان جسدها اخملاطبون يف مقوالهتم وعليه فثنائية الظاهر ،القول املضمر

ذ؛ املعىن ىنعنند حبهثم نن م البالغيوناملقوالت اليت درسها  يذهب اجلرجاين يف رشحه هل  اإ

ليهواذلي تصل  ،املعىن هو مفهوم من ظاهر اللفظ« :أأن اإىل  أأن "معىن املعىن"بغري واسطة و اإ

»اكذلي فرست كل ،أآخرمعىن  اإىلمث يفيض بك ذكل املعىن  تعقل من اللفظ معىن،
2

اذلي  ناإ ، 

ليه بذه القول هو ما هذايفرس  رد ن مل يي واإ « ،شكري املبخوت من أأن الاس تدالل البالغي اإ

ال االإجعازيف دالئل  ذ "معىن املعىن"هومه اكلبذرة مزروعة يف مفهوم ف مف  ،واحدة مرة اإ هو الرابطة  اإ

»والثاين الأولبني 
3

الظاهر ابملعىن الثاين املضمر يف  الأولجد لربط املعىن ولهذا فاالس تدالل و  ، 

ذ ؛علية البحث نن ذكل املضمر الال يتحقق ذكل  اإ  رشوطوتفسري اخلطاب «ابحرتام قوانني  اإ

نتاجه »اإ
4
ن عمل  « :يقول الساكيك   اليت خترج  الأغراضوقواعد هتم  ،عاين يتضمن مقوالتاملاإ

لهيا  فادة مفن قبيل مقوةل الأساليباإ أأثناء سابق يفهم واملعىن ال  ،مطابقة الالكم ملقتىض احلال االإ

 اإىل الأصلنتقال من الغرض الاالقواعد فرياد هبا القواعد اليت حتمك  أأما، العملية التواصلية

»الفرنيالغرض 
5

ىل املعىن الفرن ا تبانهي قواعد يلزم ا،فذلكل الانتقال من املعىن الاصل اإ

                                                           
1
أأبو يعقوب يوسف بن أأيب بكر محمد بن عل ، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعمي زرزور، دار :  الساكيك 

 .433م، ص1970ه، 1413، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
2
 .923نبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإجعاز، ص 
3
 .2م، ص9112، 1ر الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، طشكري املبخوت، الاس تدالل البالغي، دا 
4
 .91قل العريب ، صعمحمد  عابد اجلابري ، بنية ال 
5
.433الساكيك مفتاح العلوم  ،ص 
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ىل الغرض امللقى من  ال ِقبلللوصول اإ ابلنظر اإىل «اخملاطب واذلي يطلبه السامع ويه ال تتأأىت اإ

ىل انتقاد املتلكم،مباالو  اخلب للصدق والكذب ،يمت انطالقا من عىن أأن احامتل قع،أأو ابلنظر اإ

أأو عدم نتقاد املتلكم القته ة ذكل احلمك للواقع،أأو عدم مطابقته هل،أأو انطالقا من مطاب قمطاب

»ىل مقامات ورودها  اس تعامالت متباينة ابلنظر اإ مطابقته هل كام أأن للخب
1

يقول ، 

ريب اليت هبا يطابق مقتىض عمل املعاين هو عمل يعرف به أأحوال اللفظ الع « :(ه039ت)القزويين

مع وفائه بغرض بالغي ي فهيم مضن ا من الس ياق، وما حييط به من القرائن، أأو هو عمل احلال 

» نن املعىن املقصوديبحث يف امجلّل حبيث تأأيت معبة 
2

عىل ذكل فقواعد تفسري اخلطاب  ، وبناء  

اليت يعمتد علهيا السامع نند اس تدالهل لتحصيل املعىن املطلوب يف مقام التخاطب يه مطابقة 

القول ملقتىض احلال أأو عدم ذكل ومطابقته النتقاد أأو قصد اخملاطب والانامتد عىل القرائن 

لقاء القول ، أأما نتاج اخلطاب فتتلخص كام أأ  الس ياقية نند اإ وردها نن رشوط اإ

:يف النقاط الآتية  (ه933:ت)اجلاحظ

  

، التجانس بني احلروف والألفاظ ، الكشف نن قناع املعىن ، التوافق طالقة اللسان«

»بني اللفظ واملعىن ، وذكل هو معىن البالغة
3

ن هذه الرشوط حتقق املقاربة من مدارج  ،اإ

تصاف هبا اإىل حد الكشف نن مغاليق القول املقتدرين عىل اال ول البليغ ذلويالفصاحة والق

ونة يف سجوب مقفّل عىل ودائعها ،واملعاين م لالق لبقيت»لسامع ذلكل القول ،فلوال ذكل 

ا نرف كفر من ملمعزوةل و القراحئ نن ترصفها معقوةل ،والأذهان نن سلطاّنا  مواضعها ،ولصارت

ساءة من اإحسان،وملا ظهر فرق ميان ،واإ »بني مدح وتزيني ،وذم و هتجني  اإ
4

،كام أأنه بتكل 

                                                           
1
العيايش أأدراوي ، الاس تلزام احلواري يف التداول اللساين من الوني ابخلصوصيات النونية للظاهرة اإىل وضع القوانني الضابطة  

 .99م، ص 9111ه،1439،،1لها، دار الأمان ،الرابط،املغرب،منشورات الاختالف ، اجلزائر،ط
2
براهمي : اخلطيب القزويين   جالل ادلين محمد بن نبد الرحامن بن عر بن أأمحد بن محمد ،االإيضاح يف علوم البالغة، وضع حواش يه اإ

 .4ه، ص 1494م، 9113، 1مشس ادلين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط
3
 ه0،1417محمد هارون ،مكتبة اخلاجني القاهرة،مرص،ط سالمنبد ال :أأبو نامثن عرو بن حبر، البيان والتبني، حت :اجلاحظ:ينظر 

 .77ص، 1م، ج1997
4
 ه1499 ،1نبد امحليد هنداوي ،دار الكتب العلمة،بريوت،لبنان،ط :ارسار البالغة يف عمل البيان، حت نبد القاهر  اجلرجاين، 

 .13ص  م،9111
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نتاج اخلطاب اضل فحيمك يف ت ينبغي أأننب للمحصل،ويتقرر يف نفس املتأأمل،كيف يت«الرشوط الإ

ذا أأراد أأن يقسم بيها حظو  س تحسان،ويعدل القسمة بصائب القسطاس ها من الاظ الأقوال اإ

»واملزيان
1

نك  أأو فصل نرث فععدت لكامته عدا كيف جاء  دت اإىل بيت شعر  لو ع«،وعىل هذا فاإ

ت ترتيبه اذلي ري ،وفيه أأفرغ املعىن وأأجري،وغينواتفق ،وأأبطلت نضده ونظامه اذلي عليه ب

: (من الطويل)،حنو أأن تقول يف ابن املراد ته أأفاد ما أأفاد،وبنسقه اخملصوص أأ خبصوصي 

  

ي في قِ     ومزنلِ  بيب  ى حي ري كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا ن

»الهذّين أأخرجته من كامل البيان،اإىل جمال"نبك حبيب  مزنل قفا ذكرى من"
2

،كام أأن 

ن « :للالكم صورا يرمسها اخملاطب للسامع بغية تصوير املعىن يف أأرشف نبارة يقول اجلرجاين  واإ

من الالكم ما هو كام هو رشيف يف جوهره اكذلهب االإبريز اذلي ختتلف عليه الصور وتتعاقب 

ن اكن التصوير قد يزيد يف قميته ويرفع عه الصناعات ، وجل امليعل  من ول يف رشفه عىل ذاته،واإ

امت الصورة حمفوظة دما  فلها ،ةيفغري رش  وادمت العجيبة من وعانقدره ،ومنه ما هو اكملص 

لهيا انص  ةض،وأأثر الصنعة ابقيا معها مل يبطل قميقعلهيا مل تن  بابتغلو،ومزنةل تعلو،وللرغبة اإ

»وللنفوس هبا اإجعاب
3

هذا غرض ال ينال « :ا الغرض من التصوير بقوهل مبين،ويضيف اجلرجاين

ال بعد مقدات تقدم ،وأأصول متهد،وأأش ياء يه  ةعىل وهجه وطلب لأدوات اكال تدرك كام ينبغي ،اإ

،جيب أأن يسار فهيا ابلفكر وتقطع دونه تاه حقها أأن جتمع،ورضوب من القول يه اكملساففي

والمتثيل "التشبيه"وفيه النظر ويتقصاه،القول عىلبأأن يس ت وأأول ذكل وأأواله،وأأحقه

ن مل نقل "الاس تعارة"و" ها متفرعة نها لك :فاإن هذه أأصول كبرية ،اكن جل حماسن الالكم اإ

                                                           
1
 ه1499 ،1يد هنداوي ،دار الكتب العلمة،بريوت،لبنان،طنبد امحل  :ارسار البالغة يف عمل البيان، حت نبد القاهر  اجلرجاين، 

 .13،ص م9111
2
 .14املصدر نفسه،ص 
3
 .97،99، ص املصدر نفسه 
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لهيا  ةوراجع »اإ
1
ن نيقع هل التشويش نند البحث  يعي خمارج التصوير لئالفعىل السامع أأن  

 .ذكل املعىن

العريبيف عمل النحو الاس تدالل : رابعا

  

معانتس تبني جتليات العملية الاس تداللية ماثّل يف البحوث النحوية أأثناء  ذ  ؛النظر اإ اإ

مبالحظة املنتج النحوي تظهر مساكل تكل العملية الاس تداللية اليت عد النحاة نند تقعيد 

ىلال وذكل وفق تقس اميت  ،اثنيا واالإجامعوالقياس والاس تصحاب  ،أأوال املدونة اللغوية قواعد اإ

دةل املس تدل هبا يقول ابن الأنباري نقل وقياس  :وأأدةل صناعة االإنراب ثالثة« :العلامء للأ

»واس تصحاب حال
2

 لينقسم الاس تدالل بفعل التعدي اإىل اس تدالل نقل أأو اس تدالل نيص ، 

ليه نند بناء  ،كام اصطلحنا عليه ويبنأأو اس تدالل  وهو اس تدالل ينطلق من النص ويعود اإ

ثباتالقواعد أأو  آن الكرمي أأ حصهتا سو  اإ الكم  ماحلديث النبوي الرشيف أأ  ماء أأاكن النص من القرأ

ما برضب من املقايسة القامئة عىل ، "اأأو نرث   اشعر  "العرب  نامل العقل اإ واس تدالل نقل نامده اإ

ما برضب من املصاحبة واالإجامع دون انتفاء املرجع  ،شاهبةأأو امحلل أأو امل  االإحلاقالتقدير أأو  واإ

 .منهتاهالأساس املمتثل يف النص اذلي هو نامد التقعيد وغاية 

 ويالبنالاس تدالل النيص أأو  -1

اذلي اكنت غاية النظار من ذوي النظر  النيص معطيات هذا النوع من الاس تدالل

ذ ؛اللغوي تقديسهم ذلكل النص سيته ومتنحه مرشونية برشوط حتفظ هل قد طوهأأحا اإ

آن الكرمي  ،الاس تدالل به يف مقام التقعيد للغة الضاد وقد اش متل عىل نص الشارع من القرأ

 .من شعر ونرث الكم العربحلديث النبوي الرشيف ونص وا

                                                           
1
 .99ارسار البالغة يف عمل البيان ، ص نبد القاهر  اجلرجاين، 
2
 .43ابن الأنباري، االإغراب يف جدل االإنراب، ص 
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ن هذه النصوص بوصفها نصوصا من اللغة العربية اكنت نامد النحاة نند تقعيد قواعد  اإ

ا رض لكن السؤال اذلي ميتثل حاو  ،بنيت علهيا تكل القواعد أأدةلمفثلت بذكل  ،اللغةحتمي تكل 

ماكنية حتقق الاكتفاء اذلايت ابملعطى اللغوي دون اللجوء اإىل معطيات خارجة نن  يتجسد يف اإ

ماكنية حتقق الرشوط اخلاصة  ،اللغة نند بناء  الاس تداليللنص املس تدل به يف املقام ابواإ

ثب .اهتاالقواعد أأو اإ

  

آن الكرمي والقراءاتالا -1-1  س تدالل ابلقرأ

آنيعرف العلامء  ابللسان  – صىل هللا عليه وسمل –الكم هللا املزنل عىل محمد « :بأأنه القرأ

لينا ابلتواتر »بتالوتهبطريق الرواية والكتابة املعجز املتعبد  ،العريب املنقول اإ
1
االإمام ونند  ،

لينا بني دفيت املصحف عىل الأحرف الس بعة  حد الكتب ما نقل« :(ه313:ت) الغزايل اإ

»املشهورة نقال متواترا
2
عىل طرق  –صىل هللا عليه وسمل –وقد رواه الصحابة نن الن ي «،

ىل أأن اس تقرت مها  كام انتقلوكيفيات احلروف يف أأداهئا، خمتلفة يف بعض أألفاظه  ذكل واش هتر اإ

ابالنتساب اإىل من اش هتر بروايهتا من  تواتر نقلها أأيضا بأأداهئا، واختصت ،س بع طرق معينة

أأو رمبا زيد بعد ذكل قراءات أأخر  الس بع أأصوال للقراءة، القراءاتالغفري، فصارت هذه  عامجل

»حلقت ابلس بع
3
آنية بأأّناوذل ، »كيفية أأداء أألفاظ القرأآن الكرمي« :كل نرفت القراءات القرأ

4
وقد  ،

آن والقراءات فالزركيش يذهب اإىل  ،انقسم العلامء اإىل فرق متباينة نند النظر يف حقيقة القرأ

ذ يقول أأّنام حقيقتان متغايراتن آن الويح املزنل «: اإ آن والقراءات حقيقتان متغايراتن، فالقرأ القرأ

يح املذكور اختالف أألفاظ الو: ، والقراءاتواالإجعازللبيان  –صىل هللا عليه وسمل  –عىل محمد

                                                           
1
نبد هللا محمود محمد عر : نبد العزيز بن أأمحد بن محمد عالء ادلين البخاري، كشف الأرسار نن أأصول خفر االإسالم الزبدوي، حت 

 .10، ص1م، ج1990ه، 1417، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
2
 .930، ص1الغزايل، املس تصفى من عمل الأصول، ج 
3
 . 437قدمة، صامل ابن خدلون،  
4
آنية وأأثرها يف النحو العريب والفقه االإساليم، دار الوني للنرش والتوزيع، الرويبة، اجلزائر، طال    1توايت بن التوايت، القراءات القرأ

 .143م، ص 9117
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»يف احلروف وكيفيهتا من ختفيف وتثقيل وغريهام
1
ىل( ه733:ت)واكن ابن اجلزري  ،  يذهب اإ

آن والقراءة عىل أأساس التفرقة بني  :يه رشوطالقرأ

  

  ىل الن ي  –صىل هللا عليه وسمل –النقل نن الثقاة اإ

 ش يوعه يف العربية. 

 رمس املصحفموافقته ل. 

ل فيه رشط ختوما ا "يعين يه قرأآن" :هبامفا توافرت فيه هذه الرشوط فهو قراءة يقرأأ 

هبا أأ مها فهو قراءة ال يقر 
2

آنية وأأثرها يف النحو العريب والفقه ،  ومما جاء نن كتاب القراءات القرأ

ىل أأن هناك  (ه097:ت)بن تميية  االإمامما نقهل نن  ،للتوايت بن التوايت االإساليم اذلي ذهب اإ

خيدنون ": حنو قوهله أآخر من القراءات ما يكون فهيا املعىن متفقا من وجه متباينا من وج

ويه مبزنةل الآية  ،وحنو ذكل فهذه القراءات ال يتغري فهيا املعىن "وملس مت والمس مت"، "وخيادنون

ال جيوز ترك موجب و ،عالو تباع ما تضمنته من املعىن علام مع الآية جيب االإميان هبا لكها واإ 

حداها لأجل الأ  بن تميية بقول نبد هللا بن مسعود خرى ظنا أأّن ذكل تعارضا، ويس تدّل اإ

اذلي جاء فيه أأّن من كفر حبرف منه فقد كفر به لكه - ريض هللا ننه - (هـ 39:ت)
3
. 

آن والقراءات، مفهم  من يرى يس تخلص مما س بق أأّن العلامء اختلفوا يف التفرقة بني القرأ

ومهم من يرى بأأنّه البد من وضع رشوط ليكوان  وهذا مذهب الزركيش بأأّّنام حقيقتان متغايراتن

ليه  اشيئا واحد ولعل ما حيسم اخلالف رأأي بن تميية بأأنّه ال جيوز  ،ن اجلزريبوهذا ما ذهب اإ

  .-صىل هللا عليه وسمل -التفرقة بيهام لأنّه ثبت تواتره نن الن ي

                                                           
1

آن، حت: الزركيش براهمي، دار المحم: بدر ادلين أأبو نبد هللا محمد بن نبد هللا بن هبادر ، البهان يف علوم القرأ  رتاثد أأبو الفضل اإ

 .317، ص1، د ت، ج1القاهرة، مرص، ط
2
أأبو اخلري محمد بن محمد ادلمشقي، النرش يف القراءات العرش، قدمه صاحب الفضيّل الأس تاذ عل محمد الضياع : ابن اجلزري: ينظر 

آّيته الش يخ زكرّي عريات، دار الكتب العلمية،  م9112ه، 1490، 3بريوت، لبنان، ط ش يخ عوم املقارئ ابدلّير املرصية، خرج أ

 .13، ص1ج
3
آاثرها يف النحو العريب والفقه االإساليم، ص: ينظر  آنية وأ  .131، 131التوايت بن التوايت، القراءات القرأ
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آن الكرمي دليل قطعيأأما النظرة ا لنحوية فاإّنا تتوافق والرأأي الأول وذكل أأن لغة القرأ
1
 

آن الكرمي  أأصل أأسايس ورئيس من أأصول الاس تدالل يف اللغة والنحو، بل جيمع العلامء  «فالقرأ

عىل أأنه جدير بأأن يكون املرجع الأول يف التقعيد النحوي واس تنباط القواعد والاس تدالل 

»النحوي
2
ال أأن مدار اخلالف نند هؤالء النحاة اكن يمتركز حول قبوهلم لقراءة  ، ذ  دون أأخرىاإ اإ

ن ما هيم النحوي هو رشط موافقته للعربية اليت تتوافق  اليت ارتضوها قانوان حاميا  ومعايريمهاإ

ما نلمسه نند توجهيهم  وهذا عدوه شاذا، ريوحاكام يف النصوص اللغوية مفا خرج نن تكل املعاي

  

﴿: اءة متواترة و من أأمثّل ذكل قوهل تعاىل لقر        

                             

               ﴾  [آية : الأنعام بن عامر بضم قرأأ «، [130أ

 "رشاكؤمه"وخفض مهزة  "أأوالدمه"ونصب دال  "قتل"وكرس ّيئه ورفع الم  "زيّن"الزاي يف 

»"رشاكؤمه"ورفع مهزة  "أأوالدمه"وكرس دال  "قتل"والباقون بفتح الزاي والياء ونصب الم 
3
  

فعىل أأساس ادلالةل به عىل بناء الفعل ملا مل يسم  فاعهل، ورفع به  "زيّن"أأما من قرأأ برفع الزاي يف 

القتل، وأأضاف اإىل رشاكهئم خففضهم ونصب أأوالدمه بوقوع القتل علهيم، وحال هبم بني املضاف 

ن ام جيوز يف الشعر آن، واإ ليه، وهو قبيح يف القرأ واملضاف اإ
4
منا محل القارئ هبذا عليه. أأن ه وجد : واإ

مبين  "زيّني "الشام ابلياء فاتبع اخلط، ويف هذه القراءة جند أأن الفعل  يف مصاحف أأهل

ليه  "رشاكؤمه"و "قتل"مفعول به للمصدر  "أأوالدمه"انئب فاعل، و "قتل  "للمجهول، و مضاف اإ

ىل فاعهل، والنحويون يردّ  ضافة املصدر اإ نند  (قراءة ابن عامر)ون هذه القراءة الس بعية من اإ

                                                           
1
 .73ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص: ينظر 
2
 .120محمد صاحل سامل، أأصول النحو دراسة يف فكر الأنباري، ص 
3
  ادلرى، دار الكتاب العريب، بريوتنبد الفتاح القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية و  

 .111ه، ص1411، 1لبنان، ط
4
رة    نبد هللا عل سامل مكرم، عامل الكتب، القاه: أأبو نبد هللا حسني بن أأمحد، احلجة يف القراءات الس بع، حت: ابن خالويه: ينظر 

 .131، 131، ص9110ه، 1497، 1مرص، ط
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ليه، وقد أأوقعت النحاة يف حيص بيص حىت أأّنم حديهثم نن الفصل بني  املضاف واملضاف اإ

ها ىل رّدِ اضطروا اإ
1

فهذه أأربع قراءات « :(هـ377:ت)، ونن هذه القراءة يقول أأبو جعفر النحاس

ها تنصب  رفع بزيّن ال  "رشاكؤمه"ابالإضافة،  "أأوالدمه"بزين وخفض  "قتال"الأوىل أأبيها وأأحصُّ

م زي نوا ومل  "قتل  " يقتلوا ومه رشاكؤمه يف ادلين ورؤساؤمه، والقراءة الثانية أأن يكون ابلقتل لأّن 

ضامر فعل، لأن زين يدل عىل ذكل أأي زينه رشاكؤمه  "رشاكؤمه"امس ما مل يسم  فاعهل،  رفع ابإ

ِبي زيد  ع: وجيوز عىل هذا يه  عرور  رض  ب ي »و مبعىن رضي
2
.

  

لأّنا ختالف أأقيس هتم  عامر ابللحن والومه؛ابن وعىل الرمغ من أأن  النحاة يصفون قراءة 

ال  أأن  هذا ال جيوز لأن  بن عامر نريب فصيح أأخذ القراءات نن نامثن اوقواعدمه اليت وضعوها، اإ

بن نفان واكن اللحن مل يتفش بعد بني العرب، وادلليل عىل حصة قراءة ابن عامر قول جالل 

يعيبون عىل عامص ومحزة وابن عامر قراءات اكن قوم من النحاة املتقدمني « :ادلين الس يوطي

ىل اللحن، ومه خمطئون يف ذكل فاإن قراءاهتم اثبتة ابلأسانيد  بعيدة يف العربية وينس بوّنم اإ

املتواترة الصحيحة اليت ال مطعن فهيا، وثبوت ذكل دليل عىل جوازه يف العربية، وقد رد   

لغ رد، واختار جواز ما وردت به املتأأخرون مهم ابن ماكل عىل من كذب علهيم ذكل بأأب

ن منعه الأكرثون مس تدالًّ به، من ذكل احتجاجه عىل جواز  الفصل  (...)قراءاهتم يف العربية واإ

ليه مبفعوهل بقراءة ابن عامر »بني املضاف واملضاف اإ
3

ا من قرأأ بفتح زاي  ، فعىل "زيّن"، أأم 

ليه، وخفض أأساس أأنّه جعل الفعل للرشاكء فرفعهم به وجعل القتل منصو اب بتعدي الفعل اإ

لهيم "أأوالدمه" ضافة القتل اإ ابإ
4
. 

                                                           
1
نرااب، مظاهره وأأس بابه"نبد هللا بن نويقل السلمي، : ينظر  الأمحدية، جمّل علمية دورية " موقف النحويني من الآّيت املعضّل اإ

مارات العربية املتحدة، رمضان  حياء الرتاث، ديب، االإ  .309امس نرش، صهـ، العدد اخل1494حممكة تعىن ابدلراسات االإسالمية واإ
2
آن، وضع حواش يه وعلق عليه نبد املنعم خليل : النحاس: ينظر  نراب القرأ سامنيل، اإ أأبو جعفر محمد بن محمد بن اإ

براهمي،منشورات محمد عل بيضون لنرش كتب الس نة وامجلاعة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط م 9111ه، 1491، 1اإ

 .33، ص9مج
3
 .92، 93قرتاح يف عمل أأصول النحو، صجالل ادلين الس يوطي، الا 
4
 .131ابن خالويه، احلجة يف القراءات الس بع، ص: ينظر 
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 ﴿:قوهل تعاىل توجيهومن أأمثّل انتصار النحاة لأقيس هتم اليت وضعوها موقفهم نند     

                        

             ﴾[آية، املائدة قرأأ انفع وابن عامر ، [12أ

وحفص والكسايئ ويعقوب بنصب الالم، والباقون بكرسها
1

، أأّما نن توجهيها ابجلر جفلُّ النحاة 

وقيل معطوف عىل اجلوار "رؤوسمك"يوهجوّنا عىل أأّنا معطوفة عىل 
2

، بيامن القراءة ابلنصب 

ال أأ "وجوهمك وأأيديمك"فتوجهيها أأّنا معطوفة عىل  ن ، وذكل لأن الفقهاء يوجبون غسل الأرجل اإ

وعلهتم يف ذكل وجود الفصل بني املتعاطفني جبمّل منش ئة  هذا نند النحاة فيه متحل وفساد،

ذ التقد واغسلوا "ير حكام جديدا، وهذا ما جعل الكسايئ يقدر فعال حمذوفا لأرجلمك اإ

ال أأن هذا يف رأأي النحاة فيه اضطراب للأسلوب،"أأرجلمك اإ
3
... « :(ه311:ت) قال الزجاج ،

ىل الكعبني، وامسحوا : مفن قرأأ ابلنصب فاملعىن ىل املرافق وأأرجلمك اإ فاغسلوا وجوهمك وأأيديمك اإ

مرمي اقنيت ّي ": كام قال نّز وجلّ  ذكل، فهيابرؤوسمك عىل التقدمي والتأأخري والواو جائز 

: واملعىن واركعي واجسدي لأن الركوع قبل السجود، ومن قرأأ  ،"واجسدي واركعي مع الراكعني

وأأرجلمك 

- 

»نزل جبيل ابملسح والس نة يف الغسل: نطف عىل الرؤوس، وقال بعضهم -ابجلر 
4
 

ذ اإ  ومنه فاإن ّن قراءهتا ابلنصب أأو اجلر يرتتب ننه حمك رشني هذه الآية من أآّيت الأحاكم؛ اإ

                                                           
1
 .79نبد الفتاح القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة، ص: ينظر 
2
آن، دراسة وحتقيق : ينظر  نراب القرأ  1اب ، القاهرة، مرص، طجودة مبوك محمد، مكتبة الآد: ابن الأنباري، البيان يف غريب اإ

 .937، 930، ص1م، ج9110ه، 1497

 
3

نرااب مظاهره وأأس بابه، ص: ينظر  .327نبد هللا بن نويقل السلمي، موقف النحويني من الآّيت املعضّل اإ
4
نرابه، رشح وحتقيق: الزجاج  آن واإ براهمي بن الرسي،  معاين القرأ جامل  عل: نبد اجلليل نبدو شل ي، خرج أأحاديثه: أأو اإحساق اإ

 .193، ص9م، ج9114ه، 1494، 1ادلين محمد، دار احلديث،القاهرة ، مرص، ط
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ذلكل اكن اخلالف قامئا بني النحاة والفقهاء، ولعل ما حيسم اخلالف هو أأن املسح والغسل

يف  

.اللغة مبعىن واحد

  

﴿ :قوهل تعاىليه خالف بني النحاة نند توجهيهم ومما وقع ف          

            ﴾[11:النساء] »،والباقون  قرأأ محزة خبفض املمي

»بنصهبا
1

واتقوا «لأّن املعىن  "به"، فالنصب لأّنا معطوفة عىل لفظ اجلالةل، أأو عىل حمل 

»الأرحام أأن تقطعوها
2

آذن  ...« :(ه337:ت) ، قال الزخمرشي ذ قرن الأرحام  -نّز وجلّ  -وقد أ اإ

﴿  :ابمسه أأن صلهتا منه مباكن كام قال                    

   ﴾ [93:االإرساء]  ذا سأأكل ابلرمح: ونن احلسن ذا سأأكل ابهلل فأأنطه، واإ أأنطه، وللرمح  اإ

ذا : -ريض هللا ننه -ومعناه ما روي نن ابن نباس  جحته نند العرش، الرمح معلقة ابلعرش، فاإ

»أأاتها القاطع احتجبت منه
3

، وأأّما القراءة ابجلر فلأّنا معطوفة عىل اجلار واجملرور
1
احلجة «و ،

                                                           


لي  ومما يدل عىل أأنّ   ىل الكعبني كام جاز التحديد يف  هوغسي املسح عىل الرجل ذكل لو اكن مسحا مكسح الرأأس، مل جيز حتديده اإ

ىل املرافق؛ قال هللا نز وجل ) : اليدين اإ     )، آن، وكذكل يف التميم ): بغري حتديد يف القرأ      

   ) ،بريوت، لبنان،  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر: ينظر. منه من غري حتديد، هذا لكه يوجب غسل الرجلني

 .31، ص 2، مج(م  س ح)م، مادة 1990، 1ط
1
 .124نبد الفتاح القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة، ص 
2
آن، حققه وعلق عليه: القيس: ينظر  نراب القرأ ّيسني محمد السواس، دار الاميمة، للطباعة : أأبو محمد ميك بن أأيب طالب، مشلك اإ

حتاف فضالء  :ادلمياطي و،127، 120م، ص9119ه، 1493، 3والنرش والتوزيع، دمشق، بريوت، ط أأمحد بن محمد البنا، اإ

سامنيل، عامل: البرش يف القراءات الأربعة نرش، حققه وقدم هل  1م، ج1970ه، 1410، 1الكتب، بريوت، لبنان، ط  شعبان حمم اإ

 أأمحد محمود: أأبو احلسن عل بن سامل بن سامل الثوري بن محمد، غيث النفع يف القراءات الس بع، حت: ، والسفاقس319، 311ص

 1م، ج9113ه، 1493، 1نبد السميع الشافع احلفيان، منشورات محمد عل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .124ص
3
أأبو القامس جار هللا محمود بن عر، الكشاف نن حقائق التزنيل ونيون الأقاويل يف وجوه التأأويل، دار الفكر، بريوت : الزخمرشي 

 .493، ص1، ج1مجم، 9113ه، 1493، 1لبنان، ط
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ملن قرأأها ابجلر 

– 

أأّن الأرحام ليس جمرورا ابلعطف عىل الضمري اجملرور   –وهو مذهب الكوفيني

منا الواو   ﴿: للقسم وجواب القسم واإ      ﴾[11:النساء]  أأو أأّن

ال جيوزون ذكل لأن اجلار فوابلأرحام، أأّما البرصيون : الأرحام جمرور بباء مقدرة، والتقدير

واجملرور مبزنةل اليشء الواحد فالعطف عىل الضمري اجملرور كعطف امس عىل حرف اجلر وهذا 

»غري جائزنندمه 
2

لو صليت « :(ه972: ت) بل قد يكون مما يرفضونه قطعا يقول املبد، 

مام يقرأأ قوهل تعاىل ﴿ :خلف اإ         ﴾ [11:النساء]   جبر الأرحام

»عل ومضيتلأخذت ن
3
. 

ن ما حي   ليه القراء فالقانون النحويتاإ ليه النحاة غري ذكل اذلي حيتمك اإ الأقيسة  جيلّ  مك اإ

فأأولوية الأخذ ابلقراءة  د،يف الس ن الأثبتون أأما أأهل القراءات فيجلّ  ،والأفىش يف اللغة

ولكن اذلي يدنو اإىل  ،والاحتاكم بصحهتا مرده القانون اذلي س نه أأهل ادلراية يف ذكل العمل

لهياالاس تفسار  اإىل  ىوالأدن ،املمزوج ابحلرية هو أأن القراءات جزء من اللغة العربية تنمتي اإ

بن عر ويونس بن مر قراء من أأمثال الكسايئ وعيىس احلرية أأكرث أأن أأغلب النحاة يف حقيقة الأ 

وبوصفها  ،لتكل القراءات بوصفها من العربية أأوال دوايقعِّ رّي هبؤالء أأن مل يكن حي  وي أَ  ...حبيب

 مدونة حمصورة يف معمل جغرايف وزمين يتوافق ورشوط الاس تدالل اليت وضعها هؤالء النحاة

واس تخراج  ،تباع اللغة العربية بأأحاكهما اإىل نص الشارع ال العكسابذكل فكرة  تفتحققاثنيا، 

ن مالتبعية ليلحق لك من ليس من العربية ابلعربية كام حلق من ليس  حتقق تكلمقاييس منه 

 .االإسالم ابالإسالم

                                                                                                                                                                                
1
مالء ما من به الرمحن من وجوه االإنراب والقراءات يف مجيع : العكبي: ينظر  أأبو البقاء نبد هللا بن احلسني بن نبد هللا، اإ

آن، راجعه وعلق عليه جنيب املاجدي، املكتبة العرصية، بريوت، لبنان، ط  .131م، ص9119ه، 1493، 1القرأ
2
 1النحوي، مواضعه، أأس بابه، نتاجئه، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، طمحمد حس نني صبة، تعدد التوجيه  

 .123م، ص9112ه، 1490
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1

- 

 ابحلديث النبوي الرشيف س تداللالا -9

 تس تنبظأأهل ادلراية من ذوي االإسالم أأن النص النبوي الرشيف اثين الأصول اليت  أأقرّ  

وذكل هو حال  - نز وجل -هبا ما استشلك فهمه من أآي املوىل  ويفرس ،مها الأحاكم الرشنية

ثبات القواعد النحوية النبويةالنحاة نند اس تدالهلم ابلأحاديث  فقد  ،الرشيفة عىل بناء أأو اإ

ال أأن ، القطعية اليت ال جسال فهيا الأدةلاقتىض نظرمه أأن جيعلوا ما تواتر من الس نة من  اإ

عمل "املالحظ نند هؤالء النحاة عىل اختالف مذاههبم النحوية وأأزمنة تأأليفهم ذلكل العمل 

قرارمه بثباهتا نصا يف اللغة العربية ،"النحو أأّنم ينقسمون اإىل  ،سواء أأثناء تقعيد القواعد أأو أأثناء اإ

ين، واثلهثا مذهب املتوسطنيزي مذهب املانعني، واثنهيا مذهب اجمل :أأوال مذاهب ثالثة
1
. 

ويف  ،اس تدالهلم ابلأحاديث النبوية الرشيفة مثهل النحاة الأوائل اذلين قلّ  الأولفاملذهب  

سكل  واملتأأخرينوما رأأيت أأحدا من املتقدمني « :(ه043:ت) حيان الأندلس أأبوذكل يقول 

عىل أأن الواضعني الأولني  "يعين ابن ماكل"غريه  "يعين الاحتجاج ابلأحاديث"هذه الطريقة 

وعيىس بن عر  ،من لسان العرب كأيب عرو بن العالء للأحاكملعمل النحو املس تقرئني 

وهشام  ،بن مبارك الأمحر ، وعلوالفراء ،والكسايئ ،وسيبويه من أأمئة البرصيني ،واخلليل

الرضير من أأمئة الكوفيني مل يفعلوا ذكل، وتبعهم عىل هذا املسكل املتأأخرون من الفريقني وغريمه 

»من حناة الأقالمي كنحاة بغداد وأأهل الأندلس
2

 عئلضاا ابنوقد علل املتأأخرون من أأمثال ، 

 :أأمرينب ة الرشيفة نند النحاة الأوائلأأقلية الاس تدالل ابلأحاديث النبويي طوالس يو 

 (ه271:ت) ل أأبو احلسن الضائعو يق ،رواية الأحاديث النبوية الرشيفة ابملعىن: 

جتويز الرواية ابملعىن هو السبب نندي يف ترك الأمئة كسيبويه وغريه الاستشهاد عىل «

ثبات  ولوال  ،وانمتدوا يف ذكل عىل القرأآن ورصحي النقل نن العرب ،ابحلديث اللغةاإ

                                                           
1
ثبات القواعد النحوية،حت:ينظر  رّيض بن حسن اخلوام،عامل : بدر ادلين ادلماميين،الاس تدالل ابلأحاديث النبوية الرشيفة عىل اإ

 .3،2،11م،ص1997ه،1،1417الكتب،بريوت ،لبنان،ط
2
 .44الس يوطي، الاقرتاح، ص 
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ثبات فصيح اللغة الكم  ترصحي العلامء جبواز النقل ابملعىن يف احلديث لاكن الأوىل يف اإ

الن ي 

– 

»لأنه أأفصح العرب –صىل هللا عليه وسمل  
1
. 

  نن وقوع اللحن يف الأحاديث الرشيفة اليت رواها الأعامج اذلين تعلموا العربية

ىل الن ي  أأنطريق الصناعة النحوية، مفن غري املعقول  صىل هللا  –ينسب ذكل اللحن اإ

أأان « :–صىل هللا عليه وسمل –وهذا ما نص عليه قوهل  ،وهو أأفصح العرب –عليه وسمل 

»أأين من قريش أأين نشأأت يف بين سعد بن بكر أأفصح العرب بيد
2

 د قال اجلاحظوق، 

مل يسمع الناس بالكم قط أأمع « :–صىل هللا عليه وسمل  –نن فصاحة الن ي  (ه933:ت)

،وال أأفصح  اوال أأسهل خمرج موقعاو  لفظاأأقصد  نفعا، وال ى،وال أأبني يف  معىن  من  حفوي

ا –صل هللا عليه وسمل –الكمه  »كثري 
3
. 

ن من النحاة من جوز الاس تدالل عىل زي املذهب الثاين فمتثل يف مذهب اجملوأأما   ذ اإ ين اإ

ثبات  بكر  وأأيب ،ابن ماكل الأندلس :القواعد النحوية ابلأحاديث النحوية الرشيفة عىل غراراإ

قد أأكرث هذا املصنف من الاس تدالل مبا وقع يف «: ويف ذكل يقول أأبو حيان ،ادلماميين

ثبات القواعد اللكية يف لسان العرب الأحاديث ا من املتقدمني واملتأأخرين  ،عىل اإ وما رأأيت أأحد 

»سكل هذه الطريقة غريه
4
. 

اذلي  (ه091ت) الشاط ي االإمامأأما املذهب الثالث فمتثل يف مذهب املتوسطني وميثهل  

قسم يعتين انقهل مبعناه دون لفظه، فهذا مل يقع به استشهاد : وأأما احلديث فعىل قسمني« :يقول

وقسم ن رفي انتناء انقهل بلفظه ملقصود خاص، اكلأحاديث اليت ق صدي هبا بيان  ،أأهل اللسان

مهدان، وكتابه لوائل بن جحر، والأمثال النبوية  اإىلككتابه  –صىل هللا عليه وسمل –فصاحته 

                                                           
1
 .43الس يوطي، الاقرتاح ، ص 
2
نبد احلق زداح،دار :،الشفا بتعريف حقوق املصطفى،تعليق وحتقيقالقايض نياض بن موىس  اليحص ي السبيت املغريب 

 .49م،ص9112،،1الهدي،عني مليّل،اجلزائر،ط
3 

 .10، ص9اجلاحظ ، البيان والتبيني، ج
4
 .33الس يوطي، الاقرتاح، ص 
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»فهذا يصح الاستشهاد به يف العربية
1

ضهم نن الاس تدالل انر اإ وقد عاب عىل املانعني ، 

أأجالف العرب وسفهاهئم اذلين « :الرشيفة وتفضيلهم الاس تدالل بالكمابلأحاديث النبوية 

»لون عىل أأنقاهبم، وأأشعارمه اليت فهيا الفحش واخلناء ويرتكون الأحاديث الصحيحةو يب
2
 عىل ،

ا لصنيعهم كام قدمه أأهل ادلراية من  أأن عّل هؤالء ذ يقول الس يوطي ؛العمل هذااكنت مبر   :اإ

نّ « ترك العلامء ذكل لعدم وثوقهم أأن ذكل لفظ الرسول  اإ

– 

ذ لو وثقوا  –صىل هللا عليه وسمل  اإ

ثبات القواعد اللكية »بذكل جلرى جمرى القرأآن يف اإ
3

ين « : يقول سفيان الثوري،  ن قلت لمك اإ اإ

»منا هو املعىناإ أأحدثمك كام مسعت فال تصدقوين 
4
. 

ابحلديث النبوي الرشيف خمالفني بذكل الأوائل  اس تدلواوقد رد ابن خروف عىل اذلين  

ذ يقول ا فاإن اكن عىل وجه الاس تظهار والتبك « :يف الاس تدالل به اإ يستشهد ابحلديث كثري 

ن اكن يرى أأن من قبهل أأغفل شيئ ا وجب عليه اس تدراكه فليس كام رأأى »ابملروي حفسن، واإ
5
. 

تناع النحاة الأوائل نن الاس تدالل وابمجلّل فالنحاة املتأأخرون عللوا وفرسوا أأس باب ام 

ليّل بل قد يكون اليت حىت لو اس تدلوا هبا اكن ذكل يف مواضع ق  ،ابلأحاديث النبوية الرشيفة

وقد دار جدال بني أأهل ادلراية من  -صىل هللا عليه وسمل -بقوهل والتبك سمن ابب الاس تئنا

ذ ومهم من اكن صارما مل يقبل تلمك الأعذار ،هذا العمل مفهم من أأنطى خترجي ا ذلكل الامتناع مل  اإ

هم فهيي يف نصوص هبا لأن النحاة الأوائل مل يقروا ومل يرصحوا  ،هبا الانتباريتبني مصداقية 

ال أأن الأدن ،اجهتادات فرت فيه رشوط حصة الس ند اأأن احلديث الصحيح تو  «احلرية  اإىل ىاإ

ثق نص احلديث يف موضوعه  احملدثون من أأجل ضبط  فدأأب ه،تورجاالواملنت، وأأحيط بعمل و 

احلديث ومتيزي حصيحه نن فاسده، واس تحدثوا عمل اجلرح والتعديل من أأجل التأأكد من وثوقية 

                                                           
1
 . 71، 09م، ص9119، 9خادل سعد شعبان، أأصول النحو نند ابن ماكل، مكتبة الآداب، القاهرة، مرص، ط 
2
 .44لس يوطي، الاقرتاح، صا 
3
 .44، صاملصدر نفسه 
4
 .43املصدر نفسه، ص 
5
 .43املصدر نفسه، ص 



 الاس تدالل النحوي أأصوهل ومرجعياته                  الفصل الأول

 

11 
 

واحلديث مصدر الترشيع ومنبع الأحاكم، وفيه الفصل بني احلق  كيف ال ،هالراوي وصدق

ن شكوا يف رواّيت بعيها  فاإّنم ال حيملون مجيع والباطل، فكيف غفل النحاة نن ذكل ومه اإ

ن مل يعتبوها حصيحة بدرجة اليقني، فعىل  الرواّيت عىل الشك والطعن فاكنت أأماهمم نصوص اإ

»الأقل النظر فهيا مث احلمك علهيا 
1
ومه اذلين يعتدون بسلطة القاعدة نند مصادرهتم النصوص  ،

ذ الانتبار نندمه موافقة النص للقاعدة فاإ  ن طبقوا ذكل القانون عىل ابلنفي يف مقام الاس تدالل اإ

أأما « :القراءات فكيف خرج احلديث النبوي الرشيف نن دائرة الاس تدالل يقول الس يوطي

ا، أأم  اكن متواترا،أأ به يف العربية سواء  القرأآن فلك ما ورد أأنه قرئ به جاز الاحتجاج آحاد  أأم أ

ا ا  ،شاذ  ذا مل ختالف قياس  وقد أأطبق الناس عىل الاحتجاج ابلقراءات الشاذة يف العربية اإ

»لو خالفته حيتج هبا يف مثل ذكل احلرف بعينهحىت بل  ،معروف ا
2
ا  ، ىلواستناد  هذا القول أأو  اإ

مل يكن الأوىل الاس تدالل ابلأحاديث النبوية الرشيفة ويه اثين مدارج الفصاحة كام اكن 

آنيةالاس تدالل  الاس تدالل  ننالنحاة الأوائل  امتناعكام أأن عّل املتأأخرين يف  ،ابلقراءات القرأ

فوقع  ،وذكل بقوهلم أأن جل رواة احلديث أأعامج تعلموا العربية نن طريق الصناعة النحوية ،به

ذ لو حص قوهلم لصح رد عمل النحو اإىلبذكل اللحن فامي رووه لأدنى  عادة النظر فامي قالوا اإ   اإ

... وابن جين ،وسيبويه ،اخلليل :وذكل لأن رجاالته الناظرين يف لسان العرب الأعامج عىل غرار

 ومحزة بن حبيب الكويف ،وابن كثري امليك ،واملدين ،وذكل احلال مع القراء أأمثال انفع

والكسايئ
3

ىلفعلهتم تدنو ،  ن قبلوا علوم هؤالء ورفضوا رواّيت أأولئك اإ .العجب اإ

  

 بالكم العرب س تداللالا -1-3

حتددت مقوالت النحويني العرب ابملقوالت الالكمية اليت اكن يتداولها الأنراب من ش به 

قوانينه أأولئك النحاة فاإن الالكم اذلي اس تدلوا به نند  ووفقا للميثاق اذلي سن   ،اجلزيرة العربية

                                                           
1
دكتوراه تعامل، رساةل مقدمة لنيل شهادة الأمني مالوي، جدل النص والقاعدة قراءة يف نظرية النحو العريب بني المنوذج والاس   

آداهبا ،لكية الآداب  نسانية،جامعة ابتنة،اجلزائر،العلوم يف اللغة،قسم اللغة العربية  وأ  .311م، ص9119ه،1431والعلوم االإ
2
 .39الس يوطي، الاقرتاح، ص 
3
 .319الأمني مالوي، جدل النص والقاعدة، ص: ينظر 
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ثباتتقرير أأو  وحصة الس ند  اكنن واملقواعدمه خيضع لرشوط الفصيحة اليت حدوها بعامل الزم اإ

الاطرادو
1

بل الاستناد نند اس تدالهلم عىل مقوالت من يوثق بفصاحته، 
2

ومبا أأن  للك عمل ، 

لغته اخلاصة اليت يتداولها أأهل ذكل العمل كام اكن احلال مع عمل النحو اذلي أأسس هل رجاالته 

يف زمان وماكن حمدد  عربملنطوق ال ومبا أأن  عمل النحو واصف   ،مصطلحاته وأأدواته اخلاصة به

لغة "واللغة املوصوفة  "اللغة النحوية"ة التصال أأو الانفصال بني اللغة الواصفمفا يه عالقة ا ،بنّي 

؟"عربال

  

عاش النحاة العرب ومه جيمعون اللغة من أأهلها الناطقني هبا مس تقرئني أأحوال ذكل النطق 

ا ولعل  ،وماكنية ضابطة حلدود دراس هتم فتواضعوا نندئذ عىل حدود زمنية ،اذلي مل جيدوا هل حدًّ

 .غايهتم يف ذكل أأال يدخل ما هو شاذ يف اللغة العربية أأوال وأأال يقع الاضطراب يف مقاييسهم اثنيا

لينا القبائل اليت اس تدل هبا حناة العربية نص الفرايباإ  ذ يقول ،ن أأقدم نص نقل اإ  ...«:اإ

وفهيم ساّكن  الباريم ساّكن هيفاإن ف ،الأش ياءوأأنت تتبنّي ذكل مىت تأأّملت أأمر العرب يف هذه 

ن اكن يف أأوساط بالدمه ومن أأشّدمه توّحشا وجفاء، وأأبعدمه... الأمصار  مّث من ساّكن الباري مي

ذ د ،وتيممي ،وانقيادا، قييس عااناإ يّ  ،وأأسي ن ن قل ننه لسان  ،وطي م مي ّن هؤالء مه معظي يل، فاإ ذي مّث ه 

 بالدمه خمالطني لغريمه من الأمم نهم يشء لأّنم اكنوا يف أأطرافخذ فمل ي ؤ  ،والباقون العرب

» ...هبم طةياحمل مطبوعني عىل رسعة انقياد أألسنهتم لألفاظ سائر الأمم 
3

املالحظ عىل نص ، 

وقد نقل  ،ربيةنند الأخذ من اللغة الع النحويونالفرايب أأنه أأورد مخس قبائل يس تدل هبا 

الّ الس يوطي هذا النص ننه  أأنه ذكر قبيّل كنانة واليت مل ينص علهيا الفرايب كام هو مبني يف  اإ

كام قال ابالس تدالل ببعض كنانة خمالفا يف ذكل الفرايب ،النص أأعاله
4

ذ،  جتاوزان هذا  ما اواإ

ننا نتساءل نن امتناع ذكر الاس تدالل  ،الاختالف بني نص الفرايب وما نقهل الس يوطي ننه فاإ

                                                           
1
 .71ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص: ينظر 
2
 .39الس يوطي، الاقرتاح، ص: ينظر 
3
 .140م، ص1972، 1رشق، بريوت، لبنان، طحمسن همدي، دار امل : أأبو نرص الفارايب، كتاب احلروف، حت 
4
 .40الس يوطي، الاقرتاح، ص: ينظر 
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أأخبين أأبو « :(ه393ت) يقول ابن فارس ،ام أأقره العلامءكلغات بلغة قريش ويه من أأفصح ال

، قال  بو احلسني محمد  بن نباس اخل شيكحدثنا أأ  :احلسني أأمحد بن محمد موىل بين هامش بقيزويني

بييد هللا قال اإسامنيلحدثنا : قال واة  لأشعارمهَأمجيعي علامؤان ب :بن أأيب ن    الكم العرب، والرُّ

أأال ترى أأنك ال جتد  )...( فامه لغةأأفصح العرب وأأص اأأن قريش   أأحواهلمم و والعلامء بلغاهتم وأأّيهم

مي، وال جعرفية قيس، وال كشكشة أأسد، وال كسكسة ربيعة، وال الكرس يف الكهمم ننعنة مت

»اذلي مسعه من أأسد وقيس
1

اللغات العربية  فصحأأ اكنت لغة قريش  « :جاء يف املقدمة، 

يل وخزاعة وبين ذوه من ثقيف مه في ني اكتي ن مث مي  .نن بالد العجم من مجيع هجاهتم لبعدمهوأأرصهحا 

» ...وبين تمي ،سعدأأ وبين وغطفان كنانة 
2
.

  

معيار الاحتاكم : ن الناظر يف هذه النصوص اليت يتبني انامتد أأحصاهبا عىل معيارين أأوهلاماإ 

معيار : واثنهيا ،القبائل الواقعة يف مركز ش به اجلزيرة العربية والبعيدة نن املؤثرات الأجنبية اإىل

 :يقول ابن خدلون ،ابلقرب مها أأو اجلرّين عىل منطوقها "قريش"أأجود اللغات  اإىلالاحتاكم 

وعىل نس بة بعدمه من قريش اكن الاحتجاج بلغاهتم يف الصحة والفساد نند أأهل الصناعة «

»عربيةال
3

عادةولكن ،  ىلالنظر يف هذه ادلنوى رمبا أأدت  اإ ء لغة التقعيد الكشف نن حقيقة انامت اإ

ليه ابن خدلون وجل داريس  ،لغة قريش اإىل بوصفها أأجود اللغات بل أأفصحها كام ذهب اإ

انقض هذا املذهب جبمّل من املبرات اليت تنايف ذكل اذلي  ،العربية عىل خالف متام حسان

النحو الآيتعىل الانامتء واليت بياّنا 
4
.: 

 آن الكرمي بلسان نريب مبني ولو اكنت  قريش،حيث مل يزنل بلغة  نزول القرأ

لاكن من املتوقع أأن يكرم هللا  ،الفصحى يف أأصلها لهجة قريش واكنت قريش أأصفى العرب لساان

                                                           
1
أأمحد حسن بسج،دار :أأبو  احلسني أأمحد  بن زكرّي ، الصاح ي يف فقه اللغة العربيةومسائلها وسنن العرب يف الكهما، حت:ابن فارس 

 .99، 97م،ص1990ه،1،1417الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،ط
2
 .231مة، صابن خدلون، املقد 
3
 .231، ص  املصدر نفسه 
4
بستميولوجية للفكر اللغوي نند العرب، النحو: ينظر  البالغة، عامل الكتب، القاهرة    -فقه اللغة -متام حسان، الأصول دراسة اإ

 .03، 09، 01م، ص9111ه، 1491، 1مرص ،ط
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سعد بن "نشأأ يف قبيّل  ،بأأنه من أأفصح العرب: بفصاحة لهجته، وهو القائل ابالإشادةرسوهل، 

سعد بن بكر أأوىل ابلفصاحة من قريش؟ ولقد  قبيّلفهل اكنت  ،ويه من عليا هوزان" بكر

﴿: قال هللا تعاىل                    ﴾ 

براهمي] حدى الآيتني تفرس الأخرى فاإن قومه هنا مه العرب مجيعا ال قريش   [4:اإ ذا اكنت اإ فاإ

 .فقط

 تواتر نقلها نن الن ي صىل هللا عليه وسمل  ،نزول القرأآن الكرمي عىل س بعة أأحرف

واهر لغوية مل تش متل علهيا لهجة ظ القراءات حيث اكن يف أأكرثها تفتعدد ،ابلس ند الصحيح

آن مل تكن من لغة قريش  ،قريش وحدها بل مشلت قبائل أأو مل يكن هذا دليال عىل أأن لغة القرأ

 ؟أأخرى

 من املعلوم أأن لهجة قريش اكن لها من اخلصائص ما مل يشع يف الاس تعامل العريب، 

ذا  ،ومن ذكل عىل سبيل املثال أأننا نلحظ أأن حتقيق اهلمزة يف الفصحى أأش يع من تسهيلها فاإ

املشرتكة ليست لهجة قريش بل  اهلمزة تبني لنا أأن اللغة الفصحى نرفنا أأن قريشا اكنت تسهل

 .يه لغة العرب مجيعا

  ن املالحظة عىل النصوص الأدبية اليت اس تدل هبا النحاة مل تكن من قبيّل قريشاإ 

س تدل هبا يش حفل، ويف املقابل جند تكل النصوص الأدبية امل بل مل نسمع نن شانر جاهل قر

 أأوال يكون هذا دليال عىل أأن اللغة املشرتكة اكنت من لغات القبائل العربية ،من قبائل ش ىت

 ؟ امجيع  

  ذ املالحظ ّنم مل يقبلوا الأخذ نن قريشحاة مل يس تدلوا بلغة قريش بل اإ ن الناإ ؛ اإ

 .مث هذيل ،وطيء ،ومتمي ،خر عىل حنو قيسخذوا من قبائل أأ علهيم أأّنم أأ 

املبرات اليت قدهما متام حسان نن امتناع النحاة ابلأخذ من لغة قريش ال ن مجّل هذه اإ 

ذا ما ىسلمنا  ،من قبائل ش به اجلزيرة العربيةن املوجود بني تكل اللغة وسائر اللغات ويلغي الب فاإ

أألزمنا هذا ابلرضورة  ،املشرتكة ليست يه لغة قريش بل اكنت من سائر تكل اللغاتبأأن اللغة 
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ىل القول بأأ  وأأن اللغة  ،ن النحاة يف أأخذمه نن لغات العرب اكنوا يتخريون الأنسب لقواعدمهاإ

ال اللغة النحوية اليت تصف العربية فة ملنطوق لتكون بذكل اللغة النحوية واص ،املشرتكة ما يه اإ

طار ماكين خت كام ساب الصايف ال الهجني لتكل اللغة، ري أأحصاهبا منه ما وافق  الانت العرب يف اإ

اكنت مبنية عىل انامتد النحاة عىل أأّنا أأن املالحظ عىل تكل املبرات اليت قدهما متام حسان 

مفن الرواّيت اليت  ،لينااإ نقل ما وهذا يتناىف مع   ،التخاطب اليويمال نصوص النصوص الأدبية 

ال وقد  ،وهتامة ،وصلتنا خروج الكسايئ مثال اإىل جند ذ فأأنواحلجاز، ويف لك مرة ال يرجع اإ

مخسة نرشة قنينة حب يف الكتابة نن العرب سوى ما حفظ
1

وعىل هذا فالنحاة أأخذوا من ، 

التقعيد للغة العرب جبميع لأن غايهتم  ،اللغة الأدبية كام أأخذوا نن لغة التخاطب اليويم

تكون عىل مس توى واحد يف الانقياد اإىل  غة يف زمان الاس تدالل هبا تاكد، كام أأن اللمس توّيهتا

.النظام العام للغة

   

خذ نن ذكل النظام اللغوي املتصور يف أأذهاّنم زمنية للأ  اوقد حدد النحاة رشوط  

فاكن جمال الاس تدالل بذكل  ،عربجلزيرة العربية عب منطوق الواملتجسد عىل أأرضية ش به ا

ىل القرن الث ىل  ،اين للهجرة ابلنس بة لأهل احلوارضاملنطوق منحرصا من العرص اجلاهل اإ واإ

القرن الرابع ابلنس بة لأهل البوادي
2

بأأن علامء اللغة الأوائل قد  :ويؤكد ذكل محمد نيد فيقول، 

ها حول منتصف القرن الثاين الهجري، فقبلوا لك ل أأو   اكن« اليت توقفوا مرتني أأمام املادة املدروسة

»نرثا، نن البدو أأو نن احلرضما اكن قبل ذكل سواء أأاكن شعرا أأم 
3

وقد علل عل أأبو املاكرم ، 

وضبط لك مهام مبا يتناسب وطبيعته اليت هبا  ،الفرق بني الشعر والنرث يف اس تدالالت النحاة

ذ  ؛يتحدد اجملال الزمين ذلكل الاس تدالل ّنماإ  لنرث فتحوا الباب لالحتجاج به بعدما وضعوا ل  اإ

موجودا  -وهو مصدر الرواية الأسايس بعد التدوين -، وظل السامع اوحددوا هل قيود   ارشوط  

                                                           
1
براهمي، دار الفكر العريب : جامل ادلين أأبو احلسن عل بن يوسف ، أأنباه الرواة عىل أأنباء النحاة، حت: القفطي  محمد أأبو الفضل اإ

 .937، ص9م، مج1972ه، 1412، 1القاهرة، مرص، ط
2
 .949زكرّي أأرسالن، ابس متولوجيا اللغة النحوية، ص 
3
 .933نباري، صمحمد سامل صاحل، أأصول النحو دراسة يف فكر الأ  
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ومعتدا به حىت أأوائل القرن الرابع الهجري

- 

أأما الشعر فهم  -نية من القياسأأي حىت املرحّل الثا 

ىل بنية لك  هذهولعل الرس يف الثاين،  منتصف القرنبه بعد  الاحتجاجيرفضون  التفرقة يعود اإ

 أأوالمن الشعر والنرث
1
ال ... املرحّل اثنيا هذها من تطور يف صاهبمث اإىل طبيعة لك مهام وما أأ  ، اإ

ثباهتم لثناء تقريرمه أأ أأن ممارسة الاس تداللية نند النحاة  اعد العربية تمتظهر يف أأخذمه نن قو أأو اإ

ضافة اإىل الانامتد عىل لغة الشعر واليت قسموا شعر  ،بعدها وماالاستشهاد  نصور ىل اءاإ ها اإ

طبقة الشعراء : حيث جعل الطبقة الأوىل ، (ه1193:ت)رواه املزرابين البغدادي كامطبقات 

 ومه الشعراء اذلين عاشوا يف اجلاهلية ومل يدركوا االإسالم اكمرئ القيس، والنابغة نياجلاهلي

 ا االإسالم لكبيدعاشوا يف اجلاهلية وأأدركو مه اذلين طبقة اخملرضمني و: الثانية ،والأنىش ،وزهري

ومه اذلين عاشوا يف " نوويطلق علهيم املتقدم"طبقة االإسالميني : الثالثةن اثبت، وحسان ب

يطلق علهيم و "طبقة املودلين : الرابعةوالفرزدق،  ،جريركصدر االإسالم ومل يدركوا اجلاهلية، 

بن برد، وأأيب نواس شارب ومه من جاءوا بعدمه ك " نواحملدث
2

 هتمالالدولقد انمتد النحاة يف اس ت، 

أأاب عرو بن العالء ونبد  أأن وذكل ،ني واختلفوا يف الأخذ نن الطبقة الثالثةعىل الطبقتني الأولي

 ،رزدق والمكيتالف يلحنوناكنوا  مةب شهللا بن أأيب اإحساق، واحلسن البرصي، ونبد هللا بن 

واملعارصة  املولودين لأّنم اكنوا يف نرصمه يف عدة أأبيات، واكنوا يعدوّنم من وذا الرمة وأأرضاهبم

جحاب
3

ليه نرش جح: وقد قال الأمصعي نن أأيب عرو يف ذكل،   تبيب تج ج مفا مسعته حي جلست اإ

اإساليم
4

يقول صاحب  ،عدم الاس تدالل بأأشعارمهعىل أأما الطبقة الرابعة فقد أأمجع النحاة ، 

جامعا وأأما الثالثة فالصحيح حصة الاست « :اخلزانة شهاد فالطبقتان الأوليتان يستشهد بشعرهام اإ

ام مطلقا، وقيل يستشهد بالكم من يوثق همام، وأأما الرابعة فالصحيح أأنه ال يستشهد بالكهمبالك

                                                           
1
 .31، ص م9110، 1أأصول التفكري النحوي، دار غريب، للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، ط: عل أأبو املاكرم 
2
مكتبة .نبد السالم محمد هارون:نبد القادر بن عر،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،حتقيق ورشح:البغدادي: ينظر 

 .3،2،ص1م ، ج1990ه،4،1417اخلاجني،القاهرة،مرص،ط
3
 .3،ص1جاملصدر نفسه،: ينظر 
4
 .3،4،ص1املصدر نفسه، ج 
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 »يبه مهم واختاره الزخمرش 
1

يستشهد بشعره يف ن اكن حمداث ال وهو واإ : ، فقال نن أأيب متام

مبزنةل ما يرويه اللغة من علامء العربية فاجعل ما يقوهل
2

قرارمه كام أأن املالحظ عىل النح،  اة رمغ اإ

ال أأّنم اس تد بعدم الأخذ  ،سيبويه :عىل حنولوا ببعض أأشعار هذه الطبقة نن الطبقة الرابعة اإ

: وأأول الشعراء احملدثني: وابن جين ولعل السبب يف ذكل ما قاهل الس يوطي ،وأأبو عل الفاريس

ليه لأنه هبشار بن برد وقد احتج سيبويه يف كتاب ك الاحتجاج هجاه لرت  ببعض شعره تقراب اإ

بشعره
3

ين يصعب فاصل بني طبقة االإسالميني واملودل، ويضاف اإىل هذا التعليل أأن احلد ال

بشار خامتة الشعراء، وهللا لوال أأن أأّيمه تأأخرت : حتديده بشانر معني، فلقد اكن الأمصعي يقول

لفضلته عىل كثري مهم
4
ب: الأمصعي قالثعلب نن ونقل  ، هو أآخر راهمي بن هرمة و خمت الشعر ابإ

احلجج
5

 » ةبؤجز بر ر وال (ه110 :ت)الرمة  يخمت الشعر بذ « :ويقول البغدادي، 
6

، وقال ابن 

 ،مةر وابن ه ،ساقة الشعراء ابن ميادة: حدثين نبد الرمحن نن الأمصعي أأنه قال«: ةبي ت ابن ق 

»وقد رأأيهتم أأمجعني ريعذالمكني و  ،وحمك احلرضي ،ةبؤ ور
7

، وواحض أأن فرتة الانتقال تشمل 

" ساقة الشعراء"أأو " خامتة الشعراء"أأشخاصا كثريين يطلق علهيم أأحياان أأّنم 
8

، ويبدو أأنه 

براهمي بن هرمة أآخر من حيتج بالكمه من الشعراء جعلاش هتر بني النحاة  .اإ

  

نه قد وقع السجال بني النحاة والشعراء ذ اكن هؤالء الشعراء  ؛وعىل العموم فاإ شد أأ "اإ

الناس تبما ابلنحاة وجرأأة علهيم وال س امي املمتردون مهم واملعجبون بأأنفسهم فهم يرون أأنفسهم 

                                                           
1
 .3،2،ص1،جخزانة الأدب البغدادي، 
2
 .33، ص1الزخمرشي، الكشاف، ج 
3
 .90الس يوطي، الاقرتاح، ص 
4
عداد مكتب حتقيق دار أأحياء الرتاث العريب، دار أأحياء الرتاث العريب :أأبو الفرج الأصفهاين   عل بن احلسني، كتاب الأغاين، اإ

 .111، ص3م، ج1994ه، 1413، 1بريوت، لبنان، ط
5
 .01الس يوطي، الاقرتاح، ص 
6
 .7،ص1البغدادي،خزانة الأدب ، ج 
7
أأمحد محمد شاكر، دار الرتاث العريب، القاهرة      : أأبو محمد بن نبد هللا بن مسمل ادلينوري، الشعر والشعراء، حت: ابن قتيبة 

 .030م، ص1900، 3مرص، ط
8
 .937محمد سامل صاحل ، أأصول النحو، ص:ينظر 
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أأحصاب ذوق وطبع، ويرون النحاة أأحصاب صنعة ومجود
1
ويف مؤلفات النحويني تراءت لنا  ،

:تلمك املساجالت اليت من أأشهرها ما يأأيت

  

 [ويلطال] :أأساء النابغة يف قوهل: "يقول (ه149:ت )اكن عيىس بن عر الثقفي  « 

 ع  قِ اني  مُّ ا السُّ اهِبي يي نْ  أَ يِف  ِش قْ الر   ني مِ      يّلي  ئِ  ضي يِن تْ ري اوي  سي يّنِ كيَ  تُّ بِ في  

»واكن خيتار الّسم والّشهد، ويه علوية : وقال. موضعه انقعا  : ويقول
2
 

 :الأبيات التاليةأأورد القايض عل اجلرجاين بعض ما أأخذ عىل امرئ القيس يف  

ي  اكبا  أأّيي ري «  خواننا غي لّ ب  .لة أأو وائِ دي نْ اكن من كِ  نْ مي               اإ

 :(البس يط)من  فنصب بلغ وقوهل 

   ب  قِ حْ تي س ْ م   رْيي غي  ْب رْشي أَ  مي وْ فاليي  
 
 .غلِ اِ  وي والي  هللاِ  ني مِ  ام  ثْ ا

  :فسكن أأرشب وقوهل 

ي    .رْ مِ الن   هِ يْ دي اعِ  سي ىلي عي  ب  كي أَ        كامااتي ظي خي  انِ تي ني تْ ا مي هيل

ضافة ظاهرة فأأسقط النون من خظاات  » لغري اإ
3
. 

                                                           
1

مام النحاة، ،عامل الكتب،القاهرة ،مرص،ط  .91م ، ص1909ه،9،1399عل النجدي انصيف، سيبويه اإ
2
آخذ العلامء عىل الشعراء، حتقيق و تقدمي: املرزابين   محمد حسني مشس ادلين، دار : أأبو نبد هللا بن عران بن موىس، املوحش مأ

 . 34م،ص1993ه، 1413، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
3
براهمي و عل بن محمد :حعل بن نبد العزيز،الوساطة بني املتن ي وخصومه،حتقيق ورش :القايض اجلرجاين  محمد أأبو الفضل اإ

 .14م،ص9112ه،1،1490البجاوي،املكتبة العرصية،بريوت،لبنان،ط
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يبني عدم تقيدمه هبا اإن الاستبصار يف الرشوط املاكنية والزمانية اليت وضعها النحاة 

اليت تقبل أأبيات شانر وترفض أأخرى  ،أأملته فروض الصناعة النحوية ولعلل ذكل يرجع اإىل ما

 .وفقا ملا انمتى حتت سلطة تكل الفروض

 العقل س تداللالا -9

تعد املامرسة الاس تداللية نند النحاة ذات طابع نقل ملا يبدو من فرق بني النحو بكونه 

وقد درسها أأهل النظر  ،علام واصفا واللغة بكوّنا منطوقا موصوفا نقلت من أأهلها الناطقني هبا

ولأن  ،فأأعلوا العقل الستبصار ذكل النظام ،ره نهاو من علامء النحو وفق نظاهما ووفق ما تص

اس تقراءمه اكن انقصا فقد جلؤا اإىل وسائل نقلية جلب ذكل النقص عىل حنو املقايسة واملصاحبة 

 .لنظام تكل اللغة

 ابلقياس س تداللالا -9-1

قاس " :أأي مبعىن "التشبيه، و واالإحلاق ،وامحلل ،التقدير«يرد القياس عىل أأربعة معان 

ذا قدره عىل مثاهل يقيسه قياسا، ءاليش »واقتساه وفيه اإ
1
وقد نرف القياس يف الاصطالح  ،

ن  بأأنه ذا اكن يف معناه كرفع الفاعل ونصب املفعول يف لك ماكن واإ محل غري املنقول عىل املنقول اإ

منا ملا اكن غري املنقول نهم يف ذكل يف معىن املنقول اكن محموال  مل يكن لك ذكل منقوال نهم، واإ

عليه، وكذكل لك مقيس يف صناعة االإنراب
2

حلاق الفرع ابلأصل جبامع وذكل«: وقيل،   هو اإ

ليه مقدما : "فتقول ،مثل أأن نركب قياسا يف ادلالةل عىل رفع ما مل يسم فاعهل امس أأس ند الفعل اإ

فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما مل يسم " عليه فوجب أأن يكون مرفوعا قياسا عىل الفاعل

اذلي هو  للأصلوالعّل اجلامعة يه الاس ناد واحلمك هو الرفع والأصل يف الرفع أأن يكون  فاعهل

                                                           
1
 3093.3094،ص49،ج3ابن منظور،لسان العرب،مج :ينظر 
2
 .42، 43ابن الأنباري، االإغراب يف جدل االإنراب، ص 
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منا أأجري عىل الرفع اذلي هو ما مل يسم فاعهل ابلعّل اجلامعة اليت يه الاس ناد »الفاعل واإ
1
وبناء  

أأصل أأي مقيس عليه وفرع أأي مقيس وحمك وعّل :بين عىل أأربعة أأراكنن عىل ذكل القياس ي 
2
 

  والنحووابلنظر اإىل هذه الأراكن الأربعة تتحدد دلينا الرؤية النحوية اليت ال تفصل بني القياس 

ذ »النحو قياس يتبع« اإ
3
جفل ادلراسات تذهب  "املس تقرأأة من الكم العربعمل ابملقاييس "وهو  

ىل أأن احلرضيم  »أأول من بعج النحو ومد القياس ورشح العلل«اإ
4

،وهبذا مفصطلح القياس قدمي 

،حيث اكن قامئا يف هذه املرحّل عىل يف فرتة مبكرة من اترخي النحو قدم النحو،فلقد ظهر

مالحظة الظواهر املطردة،ووضع ضوابط حتمك هذه الظواهر وغريها مما يأأيت عىل مثالها فالقياس 

أأخذ يف هذه املرحّل املعىن الاس تقرايئ،وقد أأخذ املعىن الشلكي مع حناة القرن الرابع الهجري 

عىل حنو ابن جين اذلي أأكرث من احلديث ننه يف كتابه اخلصائص دون أأن يعطي تعريفا واحضا 

لور عىل يده هذا املفهوم اجلديد  أأو ينّب أأراكنه وأأقسامه،مث جاء الأنباري فاكن أأول من تبهل

ىل تعريف الأنباري للقياس  وحتديده لأراكنه وبيان أأقسامه من قياس عّل واملالحظ أأن من ينظر اإ

هذا املفهوم الشلكي نند وش به وطرد يعمل قدر التحول اذلي أأصاب مفهوم القياس،واس تقرار 

ىل يومنا هذا  حناة هذا العرص،وهو املفهوم اذلي اس متر اإ
5
.

  

 أأقسام القياس -9-1-1

لقد حدد النحاة أأقساما للقياس ابنتبار ركنيه الأساس يني أأو ابنتبار اجلامع بني ذين 

ذا اكن القياس عىل أأساس  »محل غري املنقول عىل املنقول «الركنني فاإ
6

 قياس «فهو  

»اس تقرايئ
7

ذا اكن عىل أأساس   حلاق أأصل بفرع«أأما اإ »اإ
1
»قياس شلكي « فهو 

2
ذا اكن   وأأما اإ

                                                           
1
 .93، صابن الأنباري، االإغراب يف جدل االإنراب،  
2
 .71الس يوطي، الاقرتاح، ص: ينظر 
3

 ..09،صابن الأنباري،االإغراب يف جدل االإنراب
4
نباه الرواةيف أأنباء النحاة،ج   .113،ص9القفطي،اإ
5
 .313محمد صاحل سامل،أأصول النحودراسة يف فكر الأنباري،ص:ينظر 
6
 .93ابن الأنباري،ملع الأدةل،ص 

 . 313نباري، صمحمد سامل صاحل، أأصول النحو، دراسة يف فكر الأ  7
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املستند العّل اجلامعة فاإن النحاة يقسمونه اإىل قياس عّل وقياس ش به وقياس طرد عىل هذا 

قياس عّل،وقياس :ينقسم اإىل ثالثة أأقسام اعمل أأن القياس«: الرتتيب قال ابن الأنباري

قياس الش به فهو  أأما.جامع نند العلامء اكفةابالإ فهو معمول به  ش به،وقياس طرد،فأأما قياس العّل

»معمول به نند أأكرث العلامء،وأأما قياس الطرد فهو معمول به نند كثري من العلامء
3

،وقد نرف 

أأن قياس العّل أأن حيمل الفرع عىل الأصل ابلعّل اعمل « :ابن الأنباري هذه الأقسام الثالث بقوهل

اليت علق علهيا احلمك يف الأصل،حنو ما بينا من محل ما مل يسم فاعهل علىل الفاعل بعّل 

أأن حيمل الفرع عىل الأصل برضب من الش به يف العّل اليت علق  واعمل أأن قياس الش به.الاس ناد

نرا ب الفعل املضارع بأأنه يتخصص بعد ش ياعه علهيا احلمك يف الأصل،وذكل مثل أأن يدل عىل اإ

،اعمل أأن قياس الطرد هو اذلي يوجد معه كام أأن الامس يتخصص بعد ش ياعه فاكن معراب اكالمس

ىل أأنه ليس جحة،لأن جمرد الطرد  احلمك وتفقد الاخاةل يف العّل،واختلفو يف كونه جحة،فذهب قوم اإ

» الظن    اليوجب غلبة 
4

  

رسوا قواعد وب الاس تدالل اليت انمتد علهيا النحاة مذ أأ وعوما فالقياس رضب من رض 

حلاق غري الناطقني هبا بأألس نة أأهلهاالعربية اليت اكنت غاي  .هتا حامية العربية و اإ

 اس تصحاب احلال -9-9

يعد اس تصحاب احلال ادلليل الثالث من الأدةل اليت يس تدل هبا نند حناة العربية وقد 

بقاء حال اللفظ « :ابن الأنباريعدوه من أأضعف الأدةل،ويف ذكل يقول  وأأما اس تصحاب احلال فاإ

منا اكن مبنيا :عىل ما يس تحقه يف الأصل نند عدم دليل النقل نن الأصل،كقوكل يف فعل الأمر اإ

                                                                                                                                                                                
1
 .93ص ،ابن الأنباري، ملع الأدةل 
2
 .313محمد سامل صاحل، أأصول النحو، دراسة يف فكر الأنباري، ص 
3
 .113،ص ابن الأنباري، ملع الأدةل 
4
 .113،110،117،111،ص املصدر نفسه 
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ن ما يعرب مها لش به الامس،وال دليل يدل عىل وجود الش به :لأن الأصل يف الأفعال البناء اإ

»فاكن ابقيا عىل الأصل يف البناء
1

  

وابمجلّل فاإن النحاة العرب قد مارسوا الاس تدالل بنونيه النقل والعقل ،وذكل وفق ما 

أأملته علهيم معطيات اللغة العربية ،وما تطلبه املهج الساني اإىل وضع قانون عام حيمك أألس نة 

ىل لغة الويح الرابين  .الراغبني يف الانامتء اإ

 الوافددالل النحوي بني الأصيل و الاس ت: املبحث الرابع

ا وغاّيت مواضيعها وخصوصية مهجها وهئالعلوم بعضها نن بعض منطلقات نش مما ميزي

وأأدوات حبهثا ومصطلحاهتا املعبة نن لك ذكل مفصطلحات العلوم متثل هجازها الاكشف نن 

املصطلح العلمي تفيض بلك انظر  مدلوالهتا حىت ال تاكد أأن تكون يه العمل ذاته وفرضية

ىل تبرص يف اتم  البحث نن أأصاةل املصطلح يف لك عمل نشأأ  أأهاغ اإشاكالت مبدصو رخي العلوم اإ

ىل بيئة معرف  ماكنية جوالنه أأو جهرته من بيئة معرفية اإ ة أأخرى كام هو احلال مع مصطلح يفيه أأو اإ

ليه بوصفه مصطلحا مركبا مضافا اإىل عمل  الاس تدالل النحوي اذلي قد حيمل صفات العمل املنمتي اإ

اإىل ذكل العمل عىل الرمغ من أأن مصطلح الاس تدالل كام رأأينا يف املباحث  ءهحدث انامتو ليالنح

ىل بيئة معرفية أأخرى حامال يف ثناّيه  السابقة مل خيتص بعمل واحد بل سافر من بيئة معرفية اإ

 .داللته اللغوية يف انتقاهل من عمل اإىل عمل أآخر

من خاللها مكوانت اخللفية الفكرية  ن البحث يف هذه اجلزئية يقوم عىل نظرة تنكشفولأ 

لهيا هذا اللغوي أأو ذاك وعىل  دلى الباحثني ومس بارا تقاس به أأغوار البنية اذلهنية اليت يستند اإ

هذا الأساس تغدو علية البحث نن املكون
2
الابس متي ملصطلح الاس تدالل النحوي دلى  

                                                           
1
 .42،ص ابن الأنباري، ملع الأدةل 
2
 ، د ت1ة للكتاب، القاهرة، مرص، طنبد السالم املسدي، قاموس اللسانيات، مع مقدمة يف عمل املصطلح، ادلار العربي: ينظر 

 .11ص



 الاس تدالل النحوي أأصوهل ومرجعياته                  الفصل الأول

 

11 
 

ذا اكن أأصيل  النشأأة من البيئة العربية النحاة علية تفسريية لعّل وجود ذكل املصطلح اإ

ىل بيئة معرفية  ة معرفيةئمثاقفة الأفاكر اليت هتاجر من بي  ثراإ  دفو  نهأأ االإسالمية أأو  أأخرى يقول  اإ

نبد السالم املسدي
1
فاكر نندما هتاجر « :هو يسأأل نن ذكل الانتقالو   ما اذلي حيدث للأ

ىل بيئة أأخرى ال حيمكها نسق ثقايف واحد هو سؤال رحّل  املاكن وقد قىض العمل عب من بيئة اإ

يل عليه أأهل ادلراية ابلتبيئة وكيف تتكون حقائق العمل لك ما أأخذها الرح  العرف أأن يصطلح

ذ ال مناص نند  راجعة املتجددةاملمن املعاودة كام يسميه أأهل اذلكر ابلتحيني هو  ئذعب الزمان اإ

 اسرتاتيجيةلالنتبار وأأوقع للفعل التارخي العمل أأم  ىأأفهمهام ادن و ريفاليت متتثل بقانون الرتامك املع

»تسويق العمل
2
 اإىلط الفاصّل بني االإجعاب ابلعمل وما يه اخلطو »: ويواصل طرح السؤال فيقول 

حد الانتصار هل والانهبار مبنجزه اإىل حد الوقوع يف الاستيالب الفكري مث هل ابس تطاعة 

ذا تشخصت من خالل  املوضونية العلمية أأن تغين لكيا نن حضور اذلات الثقافية ال س امي اإ

"اذلات اللغوية
3
سها مصطلحات ف ّنا أأس ئّل تكشف الس تار نن أأفاكر العلوم اليت تسوغ لن اإ  

.ة املصطلح أأو نند تسويقه بعبارة املسديحبهثا عب تبيئ

  

من  تهن اكن رحيال بلك ما محل اإ يه أأس ئّل تعادل سؤال الاس تفسار نن حقيقة الرحيل 

دو أأن عنامتئه املعريف أأم أأن الأمر ال يرحيل ترك وراءه دالئل ا نهأأ أأو نظرة وليدة لبيئة املنشأأ 

 مركز الانامتء يه أأس ئّل بينقطع بكرثة سمعرفيا ميد العلوم بعضها ببعض خبيط رفيع  يكون تراكام

ثا نن االإشاكالت املهجية نند توظيف املصطلح الواحد ح طرح وتظل تطرح ما دام النظر ابت

 .يف خمتلف العلوم

 

 

                                                           

 
1

 .70م، ص9111، 1نبد السالم املسدي، العربية واالإنراب، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط
2
 .0، ص املرجع نفسه 
3
 .0، صاملرجع نفسه 
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 الاس تدالل النحوي بني العقل االإساليم واملنطق اليوانين: أأوال

يف خمتلف  ينفي حضورهعريف ملصطلح الاس تدالل ال البدار اإىل احلديث نن الانامتء امل

نتاج مل بتحديدان نا يف املباحث السابقة سواء أأاكنكام تبني لنا يف مسار حبث  ،العلوم وجبات اإ

دراك  التناسب والتاليق أأو التنافر والتباعد بني »املصطلح الاس تداليل يف لك عمل الغاية مها اإ

» احلقول املعرفية اخملتلفة
1
ىل النظر يف بنية العقل الاس تداليل احلارض  ، يه الغاية أأم تتعداها اإ

وحماوةل استبار بنية العقل الاس تداليل العريب  ،ااكن أأو يوانني ايف لك حقل معريف اإسالمي

آليات بناء هذه الثقافة وبأأساليب التداول فهيا وهبا، وذ»االإساليم ليغلب الاهامتم مباهل تعلق  كل بأ

حلقة : "العقل االإساليم"حمطات جتسد فهيا ما ميكن تسميته   متثل جممتعةيف حلقات متاكمّل

»وحلقة التصوف ،وحلقة عمل التارخي ،وحلقة عمل الالكم ،الفلسفة
2

الفقه  أأصولوحلقة عمل ، 

والاستبصار يف ، رومهتا حامية النصنتاجه لتكل العلوم اليت أأ اإ كيفية  و أأصوهلوحلقة عمل النحو و 

 "النص"ية االإسالمية بأأّنا حضارة لفهمه، وذلكل ميكن وصف احلضارة العرب مضامني القول فيه 

أأّنا حضارة أأثبتت أأسسها وقامت علوهما وثقافهتا عىل أأساس ال ميكن جتاهل مركز النص »مبعىن 

»فيه
3

يقول ، فالنص أأسس منتجها الفكري واملعريف ومنحها الوجود لتتفاعل مع الوجود،

اّل فليس هل برهان،قال ابن  ولك عمل من«(:ه094:ت)الزركيش آن واإ العلوم منازع من القرأ

آن فليثور من أأراد العمل: مسعود  فاإن فيه عمل الأولني والآخرين،رواه البهيقي يف املدخل  ،القرأ

»وقال أأراد به أأصول العمل 
4
شاكل ميتثل حارضا نند احلديث نن تكل احلضارة ولكن مدار االإ  

ذ تتباعد الرؤى نن حقيقة ذكل املنتج بني قائل بتأأثر العلوم  ؛يف منتجها الفكري واملعريف اإ

فقد دار جدل كبري  ،وبني قائل بامتنع التأأثري وبني مغاير للرؤيتني ،االإسالمية ابملنطق اليوانين

ذ  ؛نند احلديث نن ذكل التأأثر احلاصل بني النحو العريب واملنطق اليوانين ن اذلي ينفي هذا اإ اإ

                                                           
1
 .392كرّي أأرسالن، ابس متولوجيا اللغة النحوية، صز  
2
.3م، ص9113، 1محو النقاري، املنطق يف الثقافة االإسالمية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط 

  

 
3

آن، النارش املركز الثقايف العريب، ادل  م9119، 1ار البيضاء، املغرب، طنرص حامد أأبو زيد، مفهوم النص دراسة يف علوم القرأ

 .9ص
4
آن ،جبدر ادلين الزرك   .7ص،1يش ،البهان يف علوم القرأ
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اليت اكنت يف العرص الأموي أأي قبل االتصال  ،نشأأة العلوم االإسالميةل  القول البوادي الأوىل

فعمل التفسري واحلديث والفقه وعلوم  ،ابلثقافات الأجنبية احلاصّل من الرتمجة أأّيم العرص العبايس

العربية
1
.نشأأ نشأأة اإسالمية خالصة 

  

الأمر ضبط  بني علمي النحو واملنطق هو يف حقيقة»ن ضبط أأوجه العالقة من مثة فاإ و 

للعالقة اجلامعة بني نظايم املعرفة االإساليم واليوانين، واحلديث نن عالقة التأأثري والتأأثر هو 

»نقاش حول طبيعة أأسس الك النظامني
2
ونظرة اإىل الأسس املرجعية العلمية الاس تداللية  ،

اإىل  رايباالف وقد أأشار ،واليت هبا تأأسس ذكل القانون احلايم للسان العريب ،نند النحاة العرب

ّل فصناعة املنطق تعطي ابمجل»: تكل العالقة القامئة بني النحو العريب واملنطق اليوانين بقوهل

وهذه الصناعة  )...( العقل وتسدد االإنسان حنو طريق الصواب متقوّ القوانني اليت شأأّنا أأن 

ىل العقل واملعقوالت كنس بةك وذكل : تناسب صناعة النحو صناعة النحو  نس بة صناعة املنطق اإ

ىل اللسان و  »لفاظالأ اإ
3

ذين العلمني  تبدو يف ظاهرها جامعة ما بني هن هذه العالقة اليت، اإ 

: محد أأمنييقول أأ  ،اليوانين عىل النحو العريبمن الباحثني يقولون بتأأثري املنطق  اجعلت كثري 

أأن اتصال املسلمني هبا صاحب نرص تدوين العلوم  "الثقافة اليواننية"ومما زاد يف أأثرها »

لهيا وصبغهتا بصبغة خاصة اكن لها تأأثر كبري يف الشلك  ،العربية وترسبت الثقافة اليواننية اإ

ىل تأأثري املنطق اليوانين وقد صبغ العلوم العربية صبغة جديدة يف  ،واملوضوع أأما الشلك فريجع اإ

»قالبه ووضعها عىل مناهجه
4
. 

نه يف بعض واملنطق اليوانين ثال بني النحو العريب سبيل امل ولنئ وجدت عىل  من الش به فاإ

ذ القضاّي   دون الأصل، ابلأسلوب دون املادة ابلشلك اخاص  » اال يعدو أأن يكون ش هب  اإ

فالتقس اميت النحوية اكجلنس والنوع، واخلاص والعام، واملطلق واجملرد، من هذا ادلخيل الوافد 

                                                           

 
1

 .190محمد سامل صاحل، أأصول النحو دراسة يف فكر ابن الأنباري، ص: ينظر
2
ربد،واملهجية للخطاب النحوي العريب،الأسس املعرفية فؤاد بوعل،   .141م،ص 9111ه،1،1439طالأردن عامل الكتب احلديث،اإ
3
حصاء العلوم،  صالفارايب،    .13اإ
4
 .904، ص1، د ت، ج0أأمحد أأمني، حضى االإسالم، مكتبة الهضة املرصية، القاهرة، مرص، ط 
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ادة الأصلية، حىت التأأثري املنطقي يف القياس النحوي عىل هذه امل

- 

اكن  -صولوهو أأصل من الأ  

«»مقصورا يف الشلك دون املضمون
1
 . 

طبيعة  "النحو العريب واملنطق الأرسطي»ني الصنانتني تاومن املسائل الفارقة بني ه

منا قلنا يف الكم و »: ويف ذكل يقول الزجايج ،ادلراسة النابعة نند النحاة من مصمي اللغة العربية اإ

ا خارجا نن وه حدّ ن املنطقيني وبعض النحويني قد حدّ لأ هل نقصد، وعليه يتلكم و العرب، لأن

الامس صوت موضوع دال ابتفاق عىل معىن غري مقرون بزمان وليس هذا : أأوضاع النحو، فقالوا

منا هو من الكم املنطقيني  ن اكن قد تعلق به جامعة من واإ من أألفاظ النحويني وال أأوضانهم، واإ

 امه غريمغز ن غرضهم غري غرضنا و مهجهم لأ النحويني، وهو حصيح عىل أأوضاع املنطقيني و 

أأن يكون كثري من احلروف مغزاان، وهو نندان عىل أأوضاع حنو غري حصيح، لأنه يلزم منه 

أأش به و  "لكن"و "أأن"ن من احلروف ما يدل عىل معىن دالةل غري مقرون بزمان، حنو أأسامء، لأ 

»ذكل
2

قارنة يف جانهبا الصوري اليوانين ملن اكنت هذه املقارنة بني النحو العريب واملنطق ، واإ 

 يوانين يف مقابل املنطق الطبيعي أأن املنطق الصوري نشأأ من حضارة يواننية وفكروذكل 

ولكننا ال نقصد هبذا التفكري املنطقي ذكل املعىن » لعريب يعمتد عىل التفكري املنطقيفالنحو ا

ىل أأرسطو من منطق، ولكن نقصد به املنطق مبعناه  الضيق ملفهوم املنطق املنحرص فامي ينسب اإ

ىل برهان عىل صدقهاالطبيعي اذل »ي يعمتد عىل قوانني العقل البدهيية واليت ال حتتاج اإ
3

ذ اإ ؛  ن اإ

واملنطق الصوري يعين بتطابق العقل  ،املنطق الطبيعي أأو املادي يعين بتطابق العقل مع الواقع»

مع نفسه بواسطة قواعد عامة وأأشاكل حمددة، فالفرق بيهام فرق ما بني السلوك واحلمك عىل 

واملنطق الطبيعي  ،، أأو فرق بني الاس تعامل واملعيار، أأو فرق ما بني العقل ونقد العقلالسلوك

الهوية وعدم التناقض والثالث " :هو تركيب العقل نفسه مبا فيه من قوانني الفكر الأساس ية

دراك الأش ياء  ،"املرفوع ىل التصور"وما فيه من اإ دراك العالقات  ،"وهو طريقنا اإ وما فيه من اإ

                                                           

 
1

 .197محمد  سامل صاحل ،أأصول النحو دراسة يف فكر النحو، ص
2
 .47م، ص1904 ه،1394، 1مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، لبنان، ط: أأبو القامس الزجايج، االإيضاح يف علل النحو، حت 
3
 .199محمد صاحل سامل، أأصول النحو دراسة يف فكر الأنباري،، ص 
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ىل التصديق أأو هو" مث ما فيه من قدرة العقل عىل الانتقال من حمك اإىل حمك أآخر ، "طريقنا اإ

»"الاس تدالل"
1

للعقل قوانينه الأساس ية البدهيية اليت ال أأن ومعىن هذا »: يقول متام حسان، 

ىل برهان عىل صدقها لأّنا رضورية فليست هذه البدهييات من عل العقل ولكها من  ،حتتاج اإ

ىل قانون الهوية اذلي يقيض ب بنية العقل ذا نظران مثال اإ وجدان  هو، ن اليشء هوأأ ومن تركيبه، فاإ

»أأن املرء ال يفتقر اإىل مهج أأرسطو ليعرف أأن يده يه يده
2

فبنية العقل العريب االإساليم ، 

دراكها للغة خطاهبا اليويم دراك املفاهمي املوجودة يف الوجود بدءا من اإ   ليست وامجة نن اإ

كام ميكنه أأن ، ،فالعقل العريب االإساليم ميكنه أأن يس تدل ابلعقل ذاته عىل وجوده اللغوي

وكيف ميتنع ذكل عىل االإنسان العريب املسمل املنمتي اإىل دائرة الاكئنات  ،يس تدل حبسه عىل ذكل

 جربةخاصة وأأن احليوان املنمتي اإىل دائرة الاكئنات غري العاقّل ميكنه ذكل ابحلس والت ،العاقّل

لوك "ويوافق  ،يعتقد ذكل" RIGNANOرينانو "ن اإ هل احليوان يس تدل؟ »: جفاز أأن نسأأل

LOCKE"  ولك الناس يعرفون القياس املركب املفصول النتاجئ اذلي أأجراه الثعلب أأمام

»الهر
3

يف  "MONTINEمونتني "ويقصد به ذكل القياس املركب املفصول اذلي أأجراه ، 

 :م ابجتياز ّنر، فقالعىل لسان ثعلب هي "ESSAIS"كتابه 

  

 .وتصهذا ّنر هل 

 .بوت يضطر صوما هل  

 .وما يضطرب ليس متجمد 

 .ل ميكن أأن حيموما ليس متجمدا ال 

ذن فهذا ّنر ال ميكن أأن حيمل  »اإ
4
. 

                                                           

 
1

 .42متام حسان، الأصول، ص

 
2

 .42املرجع نفسه، ص
3
 .3م، ص9119ه، 1499، 1محمود اليعقويب، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مرص، ط: روبري بالنيش، الاس تدالل، تر 
4
 .3، ص املرجع نفسه 
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حتد يف منتجه الفكري واملعريف مع الويح اوبناء عليه فالعقل العريب االإساليم نقل 

 من نصوص فاكنت بنيته الاس تداللية من بنية ذكل العقل يف احتاده مع تواتر نقهل ،الرابين

ولأن اللغة العربية لها نظاهما اخلاص اذلي ينطق مبنطقية ذكل ، الكم العرب الويح الرابين و

فهو ال يس تطيع النطق بالكم ال يوافق نظم تكل اللغة لأنه اكتس هبا  ،النظام املتلكم العريب

 ان العرب نطقت عىل جسيهتلأ و»: يبدبن أأمحد الفراهي يقول اخلليل ،لطبعابلسجية وا

»ونرفت مواقع الكهما.وطبانهتا
1
ىل ما خرج نن  ، كام أأن السامع العريب ال يس تطيع الاس امتع اإ

اعمل أأن واضع اللغة ملا أأراد  «:نن حمكة واضعها يقول ابن جيننظام العربية يف نطقها 

ها واعمل ل بعينه تصوره وجوه مجلها وتفاصي  بفكره عىل مجيعها ورأأى جهم ،والهاصوغها،وترتيب أأح

أأنه البد من رفض ما ش نع تأألفه مها،هع،قج،وكق،فنفاه نن نفسه،ومل ي مرره بشئ من 

ن دعا  لفظه،واعمل أأيضا أأن ما طال وأأمّل بكرثة حروفه ال ميكن فيه من الترّصف يف الأصل واإ

ليه قياس  ّن هنـ  واحلروف والأفعال، ،امءتساع به يف الأسـ وهو الااإ اك من وجه أآخر انهيا  فاإ

وربص  ورصب، برص، و صب :منه ،وهو أأّن يف نقل الأصل اإىل أأصل أآخر،حنوننه، موحشا  

» (امضحّل وامضحلّ ) و (ماأأطيبيه وأأيطبه : )حنو قوهل صورة االإعالل،
2
.

  

دلالةل عىل  ، أأعالهاحلديث نن املتلكم والسامع العريب من خالل النصوص املقدمة يف نّ اإ 

زاء منطقية النظم يف اللغة العربية النظرة الوامج فاذلي يبني دقة نظمها  ،كلذلاملنكرين لأولئك ة اإ

ال أأن أأهل النظر ال يعرتضون عىل حمكة العربية يف نظمها ،أأهلها احلاملني لهاأألس نة  بل  ،اإ

ية ب ويرجعوّنا اإىل ما وفد من علوم أأجن  ،يعرتضون عىل مهج وأأدوات ومصطلحات النظر فهيا

ىل طبيعة العقل الناظر فهيا واملش بع بثقافة الانامتء ال  » :يقول ابن خدلون ،اإىل حضارة وافدة واإ  اإ

زدهار  احلضارة أأن محّل العمل يف االإسالم أأكرثمه العجم؛وذكل لأن العلوم االإسالمية صارت مع اإ

ىل التعلمي؛فا ندرجت يف مجّل الصنائع،والصنائع يف حاجة اإىل مقومات ذات ملاكت حمتاجة اإ

                                                           
1
 .23،22الزجايج، االإيضاح يف علل النحو، ص 
2
 .23،،ص1ابن جين،اخلصائص،ج 
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فاكن صاحب صناعة النحو ...حضارية،ويه موفورة دلى العجم ومن يف معنامه املوايل

منا لفاريس من بعده،والزجايج من بعدمهسيبويه،وا ربوا يف اللسان ،ولكهم جعم يف أأنساهبم،واإ

»فاكس بوه ابملرىب وخمالطة العرب،وسريوه قوانني وفنا ملن بعدمهالعريب 
1
 . 

  

ي تعمل العربية من أأهلها وليبني حمكة نظمها أأجعمنظر اإىل العربية ليقمي قانوان حيمهيا  فاذلي

ىل العربية من أأهلها فيحسم الأمر دلى القائلني ب ن الناظر أأ أأفال يكون الأوىل أأن يكون الناظر اإ

ىل العربية  خر وادلراسة خليط أأفاكر من ثقافات أأ  فاس تلزمت أأن تكون طبيعة النظر ،أأجعمياإ

آراء يس تدل هبا عىل انتفاإ  اء اس تقاللية عمل النحو مهجا وأأداة ومصطلحات من علوم وافدة ّنا أ

ال أأن اس تدالالت هؤالء تنسخ نند طرح سؤال ،ممثّل يف املنطق اليوانين هل حص كل يوما : اإ

وملاذا ننطق هبذا  ؟عوام يسأأكل نن اللغة اليومية اليت يتداولها كيف نشأأتأأن تسمع خشصا من ال

دون أأن يدرك شيئا من تكل احلرف دون ذاك؟ فقد يعيش وميوت دون أأن يسأأل هذا السؤال و 

نه الأمر ذاته ابلنس بة للعريب هو يدرك مواضع النطق السلمي اإ  ،ن اذلي أأراده مها متحققاللغة لأ 

ذلكل مل حيتج لقانون يسلق لسانه ومل خيطر يف ابهل أأن يصنع ذكل  ،لبليغويعي مقامات القول ا

مل فوقع هل ن اذلي ينظر يف اللغة بداهة يكون قد أأخذها نن طريق التعاإ وذلكل ف ،القانون

وهو يبني فضل اللغة العربية عىل سائر لغات  يقول ابن جين ،هاالتعجب واالإجعاب من نظم 

ت العجم بلطف صناعة العرب : قيل «:يف رس نظمها  العجم نند النظر فهيا والتفكر لو أأحس 

 ا بلغهتا، فضال  نن التقدمي لها نتذرت من اعرتافهالوادلقة يف اللغة، وما فهيا من الغموض والرق ة 

ال، بل لو نرفت العرب مذاهب العجم يف حسن لغهتا، وسداد : اإن قيلف ،والتنويه مها

فها، وعذوبة طرائقها قد : قيل ،وتقدميهاوسها ابس تحساّنا مل تْبءي بلغهتا، والرفعت من رؤ ترصُّ

انتبان ما تقوهل، فوجدان الأمر فيه بضّده، وذكل أأان  نسأأل علامء العربية مما أأصهل جعميٌّ وقد 

نن تدر ب بلغته قبل اس تعرابه، نن حال اللغتني، فال جيمع بيهام، بل ال ياكد يقبل السؤال 

م لطف العربية يف رأأيه وحّسهذكل، لبعد يف  ة أأاب عل ـ ريض هللا . نفسه، وتقدُّ سأألت غري مر 

                                                           
1
 .311ابن خدلون،املقدمة،ص 
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ا مما حكيته، فاإن قيل ن ه اكن : ننه ـ نن ذكل، فاكن جوابه ننه حنو  ما تنكر أأن يكون ذكل، لأ

.  اب بهلو اكن عامل ا هبا لأجاب بغري ما أأجعامل ا ابلعربي ة، ومل يكن عامل ا ابللغة العجمي ة، ولعهل  

ا كقطعنا، وال يقين ا : قيل ن ام عارضت بشّك، ولعل  هذا ليس قطع  حنن قد قطعنا بيقني، وأأنت اإ

ن  قوامه  يف العربي ة . كيقيننا ن مل يكونوا علامء بلغة العجم فاإ ن  العجم العلامءي بلغة العرب واإ ا فاإ وأأيض 

م عىل أأحوالها، الشرتاك العلوم اللغوي ة تؤيّد معرفهتم ابلعجمي ة، وتؤنسهم هبا، وتزيد يف تنبهيه

ىل الغاية اجلامعة ملعانهياوا »شتباكهيا وترامهييا اإ
1
ذا تبني أأن الناظر يف اللغة أأجعمي فقد يتحقق ؛   فاإ

ولكن قول ابن جين يبني أأن للغة نظاهما اذلي  ،عىل العلوم العربية ةالقول بتأأثريية العلوم الوافد

.تفرضه عىل دارسها

  

حبدود عامل أأولئك  ةللغة حمدودجعل هذه ا»معناه  مجع اللغة من الأنراب دون غريمه؛ ناإ 

»نرابالأ 
2

ىل أأدةل ،  وهذا ما جسدته مقوالت النحاة نند تقس ميهم الأدةل النحوية املس تدل هبا اإ

مبا حتمهل لكمة النقلية من معىن احلس املعب نها مبا تواتر سامعه من النصوص  ،نقلية وأأدةل نقلية

نه احلس اذلي بين عليه النظر االإساليم فأأنتج اإ  ،النصوص املنمتية اإىل الكم العربالرشنية أأو 

ىل النص املنقول عب ما تواتر من املسموع فمتزيت احلضارة العربية ابحتاد ثنايئ  ،علوما انمتت اإ

ذ جند مثال الفرق بني النحو العريب واملنطق اليوانين هو أأن ،ل والويحالعق النحو يعطي » :اإ

ال من حيث هو مشرتك بل من  ،هو مشرتك لها ولغريها مة ما ويأأخذ ماأأ قوانني ختص أألفاظ  اإ

ل ذكل النحو لكه واملنطق فامي يعطي من قوانني الالفاظ حيث هو موجود يف اللسان اذلي ع  

منا يعطي قوانني تشرتك فهيا أألفاظ الأمم، ويأأخذ من حيث يه مشرتكة وال ينظر يف يشء، مما  اإ

»مة ماأأ خيص أألفاظ 
3
نشأأ من صلب احلضارة  "الصوري"كام أأن هذا النوع من املنطق  ،

 نحو العريب اذلي نشأأ من مصمي اللغة العربيةاليواننية حفمل سامت تكل احلضارة عىل خالف ال 

                                                           
1
 .313،312، ص1ابن جين، اخلصائص ، ج 
2
 .72م ص1974،،1محمد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب،، دار الطليعة،بريوت،لبنان،ط 
3
حصاء العلوم، ص   .10، 12الفارايب، اإ
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ليكون بذكل للك  ،اخلاص وذكل وفق ما تصوره النحاة الناظرون يف تكل اللغة فاكن هل منطقه

.هالغة منطق 

  

ن بني اإ «كام أأن ما بني العريب ولغته من روابط ما ليس بني الأمم الأخرى وأألسنهتم القومية،

الثقافات االإنسانية الشائعة  منعىل جنيس هل  من التوتر ومن اجملاذبة ماال نقف العريب ولغته

»املهج نقيضلنا يف رضب من الاستشعار اذلي ال ينايف  ىوالسبب كام يرتاء
1
الناظر مبنظار ف ،

ىل أأوساط ش به اجلزيرة العربية ترتاء ثنائية اللغة احلارضة يف ذكل  هل ىالزمن التارخيي املمتد اإ

ّنا ثنائية جسدهتا مقوالت النحاة الناظرين اكن وس بل انتقالها عب التارخي، اإ الزمن ويف ذكل امل

ىل القبائل املمتثّل يف ثنائييت احليثية واحل و  ،لغة العربيةاليف  ينية بعبارة املاكن اجلغرايف املنمتي اإ

قره أأهل ذكل أأ املمتد من بداّيت نرص الاستشهاد اإىل ما  وبعبارة الزمن الفزيّييئ ،احملتج بلغهتا

»حنوية لغة«لتنشأأ  ،هاد بهالاستش نن العمل من الزمن املتوقف 
2
حد الباحثني لتكون بعبارة أأ  

كون تكل اللغة ولت ،نصا انظرا يف النص املنظور فيه اذلي ال حتمكه حدود الزمان وال املاكن

لغة حتل وترحل عب مسافات ال ّنائية من الزمان املمتد اكن الزمان وامل ملالعالنحوية اخلاضعة 

ّنا لغة مزيهتا ثنائية احليثية واحلينية الراحّل عب الأزمنة واليت اس تخلصت لغة ، اإ يف عامل العروبة

فاكن العريب احلامل لها صانع العامل العريب ،حنوية اكنت وليدة اللغة العربية
3
ذكل العامل اذلي  ،

ن مجع اللغة من اإ ومن هجة أأخرى ف» ،تعب اللغة نن ثقافته املعرفية والأيديولوجية هذا من هجة

ىل أأ  ،"أآاثرمه"نراب البدو ومهم وحدمه البد أأن يرتك فهيا الأ  نين بعض خصائصهم الراجعة اإ

»ظروف معاشهم ويف مقدمهتا الطبيعة احلس ية لتفكريمه ورؤامه 
4

نه اإ الطبيعي ف ، أأما املنطق

ن الطرح الباحث نن الانامتء اإ لك لغة منطقها اخلاص فل اكن نئول ،مشرتك نند مجيع الناس

 فينتج ن الاس تدالل هو الآخر خيضع ذلكل التقس ميلأ  ،عريف ملصطلح الاس تدالل يتوارىامل

                                                           
1
 .37، 30املسدي، العربية واالإنراب، ص نبد السالم 
2
 .19زكرّي أأرسالن، اللغة النحوية، ص 
3
 .77محمد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب،ص: ينظر 
4
 .72، ص املرجع نفسه 
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دلينا اس تدالل صوري واس تدالل طبيعي
1
"أأن املنطق هو عمل الاس تدالل»ابنتبار  ،

2
فاكن  

آلية املنطق»: يقول فؤاد بوعل ،جزءا من تكل الصناعة س نجد أ

- 

ضافة اإىل ما س بق ذكره   - اإ

طرف حاصل معلوم وطرف مس تحصل جمهول عىل  ،نييل بني طرفني نق الانتقال  يفتتجىل 

ذ يعد املعلوم دليال ينتقل منه " املنطق عمل الاس تدالل: "سبيل الاس تدالل حىت أأمكن القول اإ

آلية الاقتضاء واللزوم املنطقيني اإىل اجملهول املطلوب والناجت نن حركة نقلية اقتناصية  عب أ

»بتعبري خدلوين
3
. 

ننا  نامتد اللغة العربية عىل النصوص يف أأول أأمرها ما اكن خنلص اإىل أأن  ا»وعوما فاإ

ليحرهما نعمة التفكرياملنطقي اذلي يتطلبه الاجهتاد،ولكن هذا املنطقي الطبيعي مل يكن منطق 

منا اكن نتاج تكوين العقل االإنساين اذلي منحه هللا للعرب واليوانن وسائر الأمم  أأرسطو،واإ

من الفقهاء اس تدالال وقياسا وتعليال  ودالةل أألفاظ اإخل يف هجد الأصوليني  والشعوب،ويبدو ذكل

ذ نصادف  ذا اخرتانمثاال ملا نقول فلعل رأأي الأصوليني يف دالالت الألفاظ جيزئ يف هذا املقام اإ فاإ

انامتدمه يف التقس مي عىل عالقات مثل العموم واخلصوص،والاقتضاء،والزم املعىن،واخملالفة 

خل »اإ
4
اّل أأننا ال نس تطيع أأن ننفي نفيا قاطعا حضور املنطق اليوانين يف بعض العلوم العربية  . اإ

ليه نند ادلفاع نن العقيدة االإسالمية ااذلي احت،املمتثّل يف عمل الالكم  بوسائل ج أأحصابه اإ

 املنكريني لها ،و املنكرين لرضوب الاس تدالالت النقلية اليت اتسم هبا الفكر العريب االإساليم

آاثر الفكر اليوانين« :ويف ذكل يقول متام حسان منا قلت.لك ذكل خال أأو ياكد خيلو متاما من أ : واإ

ن ياكد  احرتازا من حال املعازةل اذلين ال نس تطيع أأن نبهئم متاما من التأأثر ابملنطق الأرسطي، واإ

ر العام اذلي رمسناه اكن تأأثرمه ال خيرهجم يف املرحّل املتقدمة من اترخي الثقافة العربية من االإطا

                                                           

 
1

آل : اكترين كريبرات  اوريكيوين، املضمر، تر: ينظر  م9117، 1مكتوم، بريوت، لبنان، طريتا خاطر، مؤسسة محمد بن راشد أ

 .42ص
2
 .79م ، ص1،1997طه نبد الرمحن، اللسان واملزيان أأو التكوثر العقل،املركز الثقايف العريب بريوت لبنان،ط 
3
 .121فؤاد بوعل، الأسس املعرفية واملهجية للخطاب النحوي العريب، ص 
4
 49متام حسان،الأصول،ص 
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»ملسار الفكر العريب وارتباطه ابلنصوص
1
لقد اكن املهمتون ابجلدل ادليين من  «:قائالضيف وي ،

املسلمني يناقشون أأحصاب ادلّيانت الأخرى يف العقائد ،وأأشهر املناقشات ما اكن يدور يف 

مسلمني وبني بني رجال (ومبحرض من معاوية بن أأيب سفيان أأحياان  )البالط الأموي بدمشق

معاوية  ابن رسجون اذلي اس تعمهل بعض املس يحيني من أأمثال حيي ادلمشقي وهو ابن منصور

ذا مسع املسلمني حيتجون ابلنصوص فيقولون (أأو يوحنا)هذا عىل بيت املال،واكن حيي قال هللا :اإ

عامل أأو قال الرسول،يبدي عدم اقتناعه جبدوى هذا الاستشهاد يف الاس تدالل،ويرد علهيم ابس ت

واكنت هذه اجملادالت فامي .طرق املنطق وبراهينه كام شاع  يف أأوساط بين جدلته من الرسّين

ىل التسلح هبذا املنطق،ليس تطيعوابه الرد عىل  يبدو يه ادلافع الأول لعلامء العقائد املسلمني اإ

ىل افتتان قوم هبذا النظر العقل فلفقوا بني  املهج أأبناء ادلّيانت الأخرى وقد أأدى ذكل اإ

»عىل املنطق الطبيعي و بني طرق املنطق الصوري االإساليم  القامئ
2
.  

  

 :الس تدالل النحويل الأصول املرجعية: اثنيا

س تدالل النحوي اس تدالل اإساليم يف بنيته التصورية لأنه تأأسس الان اإ  :ن قلنااإ  ال غرو

ليهالنص من  ذا ما تأأملنا مؤلفات العلامء تراءت  ،الرشني العريب كام أأسس هل فاكن منه واإ واإ

دلينا مقوالت النحاة احلارضة يف مقامات الاس تدالل هبا نند التفسري ورشح الأحاكم الرشنية 

أأن معرفة  اعمل»: ونند توجيه القراءات، يقول االإمام خفر ادلين الرازي كام نقهل ننه الس يوطي

ومعرفة  ،م الرشنية واجبة ابالإجامعن معرفة الأحاكالترصيف فرض كفاية لأ اللغة والنحو و 

ىل الكتاب  الأحاكم بدون معرفة أأدلهتا مس تحيل، فالبد من معرفة أأدلهتا والأدةل راجعة اإ

 توقف العمل ابلأحاكم عىل الأدةل اوهام واردان بلغة العرب وحنومه وترصيفهم، فاإذ ،والس نة

طلق وهو يتوقف عىل الواجب املوما  ،ومعرفة الأدةل تتوقف عىل معرفة اللغة والنحو والترصيف

                                                           
1
 .31،صمتام حسان،الأصول  
2
 .31،ص متام حسان،الأصول 



 الاس تدالل النحوي أأصوهل ومرجعياته                  الفصل الأول

 

81 
 

» فاإذن معرفة اللغة والنحو والترصيف واجبة ،مقدور للملكف فهو واجب
1

ن مبعرفهتم تعرف لأ ، 

ن خالته محمد بن هو يف جملس البروي نن الفراء النحوي و  ومن ذكل ما ،الأحاكم الرشنية

ال سهل نعم النظر يف ابب من العمل، أأ قل لرجل » :حسن الشيباين الفقيه، يقول فأأراد غريه اإ

ّي أأاب زكرّيء، فأأنت أأيضا أأنعمت النظر يف العربية، فنسأأكل نن ابب يف : عليه، فقال هل محمد

  صىل فسها، فسجد جسديت السهو لهات عىل بركة هللا، قال ما تقول يف رج: الفقه، قال

ن التصغري نندان لأ :فقال مل؟ : قال هل محمد ،ال يشء عليه: فسها فهيام؟ ففكر الفراء ساعة مث قال

منا السجداتن متام الصالة، فليس للامتم متامال  »تصغري هل، واإ
2
.

  

حمك رشني بناء عىل قواعد  اإصدارعلمي النحو والفقه بني ومن ذكل التاليق احلاصل 

ن دخلت ادلار فأأ : قائلفلو قال » ،النحو والرصف ال بدخول فاإ  ،نت طالقاإ نه ال يقع الطالق اإ

وقع الطالق بدخولها أأي دار دخلهتا  ،ن دخلت دارا فأأنت طالقاإ ولو قال  ،تكل ادلار املعينة

ويف الأول علق الطالق بدخول دار  ،لأنه علق الطالق بدخول دار منكورة ولش يانهتا تعم

ال بدخولها، وأأما الفرق بني العهد والم اجلنس مفن هجة املعىن وأأما  معهودة فال يقع الطالق اإ

«اللفظ فيشء واحد
3

ذ ،  ذا و  )...(واحد بعينه  نه خيصاإ قلت الرجل وأأردت العهد فلو »نك اإ اإ اإ

حاطة جبميع اجلنس لأ نه يدل عىل العموم والكرثة، وال يكأأردان تعريف اجلنس فاإ  ن ون خمبا نن اإ

»ذكل متعذر غري ممكن
4
  حنو الواو والفاء ومث«ومن أأمثّل ذكل أأيضا معاين حروف العطف ،

ن الواو معناها امجلع املطلق من غري ترتيب والفاء تدل عىل أأن الثاين بعد الأول بال همّل ومث اإ ف

ال أأن بيهام  »تراخياكذكل اإ
5
ذا قال لزوجته أأنت طالق اإ «ىل هذاوع ، ن دخلت ادلار ولكمتك اإ

ن اإ ف ،ال تطلق بأأحدهام دون الآخر ،والالكم ادلارعا بدخول يتطلق بوقوع الفعلني مج ه فهذ

                                                           
1
 .24الس يوطي، الاقرتاج، ص 
2
 .91، ص4القفطي، أأنباه الرواة عىل أأنباء النحاة، ج 
3
نفيسة بعد مراجعته عىل أأصول  خطيبة  مبعرفة مش يخة الأزهر  ش، رشح املفصل،حصح وعلق عىل حواىشموفق ابن يعي 

 .11، ص1،دت ،ج 1املعمور،القاهرة،مرص،ط
4
 .11، ص1املصدر نفسه، ج 
5
 .19، ص1، ج املصدر نفسه 
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ذا مجع بيهام واإ  ،ادلار ومل يلكمها مل تطلقلت دخ ن لكمها ومل تدخل ادلار مل تطلق، ولكن اإ

وقع الطالق بعد أأن جيمع بيهام أأي ذكل بدأأ به  ، بدأأ ابلالكم أأم ادلخولايل بأأهيامطلقت، وال يب

» جيوز أأن يقع أآخره قبل أأوهل ن العطف ابلواولأ 
1
.

  

اكإحداثيات صاحلة  واسقاطهان البياانت احلاصّل من تفسريات النحاة للمسائل النحوية اإ 

ك املهج افاكن ذ ،لتفسري املسائل الفقهية بيان عىل املهج التفكريي الاس تداليل دلى النحاة

كام اكن لغوّي فهو متلكم  يالنحو روابط الصّل مبختلف العلوم، ف ميدطابع اإساليم  امهجا ذ

ال ميكن فصل خالّيها املكونة لها من  هيدلس تداليل الافبنية العقل  ،بالغي وفقيهومفرس و 

نهثا حفرّيت املعرفة العربية االإسالمية اليت اب تبينهوهذا ما  ،خمتلف تكل العلوم االإسالمية

النص واليت جتلت يف املنظومة الاس تعارية القامئة مهجا وأأداة ومصطلحا يف مؤلفات أأولئك 

ومن  ،واليت يرى بعضهم أأّنا رضب من التأأثري والتأأثر والش به احلاصل بني تكل العلوم ،العلامء

أأدةل  النحو أأصول«:الفقه أأصولحد تعريف عىل النحو  أأصولذكل قول ابن الأنباري وهو يعرف 

الفقه أأدةل الفقه اليت تنونت نها مجلته  أأصولكام أأن  ،هلوتفصي تهمجل ننه  تفرنتالنحو اليت 

»وتفصيهل
2

الفقه  أأصولالنحو عىل حد تعريف  أأصول، وهو ذات الأمر نندما نرف الس يوطي 

وكيفية  ،من حيث يه أأدلته ،النحو عمل يبحث فيه نن أأدةل النحو االإجاملية أأصول«:فقال

»وحال املس تدل ،االاس تدالل هب
3
يه أأدةل :فأأصول الفقه «:الآمديويف ذكل يقول  ،

الفقه،وهجات داللهتا عىل الأحاكم الرشنية وكيفية حال املس تدل هبا من هجة امجلّل،ال من هجة 

»التفصيل،وخبالف الأدةل اخلاصة املس تلزمة يف اإحدى املسائل اخلاصة  
4
ن الأمر مل يتوقف اإ  ،

منا و  ملنند حدود تعريف عمل بع ملسائل ني نند بناهئم امعىل حذو الفقهاء واملتلكار النحاة ساإ

النحو عىل  أأصوللعمل  علامء البدلين تعرضر أأحدا من ن مل وذكل أأانّ «:يقول ابن جين ،النحوية

                                                           

 
1
 .19، ص1، ج متام حسان،الأصول 

2
 .71ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص 
3
 .21الس يوطي، الاقرتاح، ص 
4
 .7الآمدي،االإحاكم يف أأصول الأحاكم،ص 
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»الالكم والفقه أأصولمذهب 
1

ينازع أأحصابنا العلل من كتب محمد ابن «:أآخر موضعويقول يف ، 

ىل  أأثناءرة يف لأّنم جيدوّنا منثو  "صاحب أأيب حنيفة"احلسن الشيباين  الكهمم، فيجمع بعضها اإ

»والرفق ابملالطفةبعض 
2

ن جامعة من الفقهاء املتأأدبني والأدابء املتفقهني اإ ف«:يقول ابن الأنباري، 

املش تغلني عليا بعمل العربية ابملدرسة النظامية 

– 

خلص أأ سأألوين أأن  –انهيرمح ابو عر هللا مبانهيا  

لطيفا يش متل عىل مشاهري املسائل اخلالفية بني الشافعي وأأيب حنيفة، ليكون أأول هلم كتااب 

كتاب صنف يف عمل العربية عىل هذا الرتتيب، وأألف عىل هذا الأسلوب، لأنه ترتيب مل يصنف 

»فحد من اخللأأ حد من السلف، وال أألف عليه أأ عليه 
3

ونقل الس يوطي نن صاحب ، 

 لنصوص، وبعضه ابالس تنباط والقياسوا أأخوذ ابلسمعملك عمل فبعضه  «:قوهل" املس توىف"

فالفقه بعضه ابلنصوص الواردة يف الكتاب والس نة وبعضه : قال، وبعضه ابالنازاع من عمل أآخر

: والهيئة، خرأأ بعضه مس تفاد من التجربة، وبعضه من علوم : والطب ،والقياس ابالس تنباط

ع من عمل از حالها من: واملوس يقى ، الرصدبعضها من عمل التقدير، وبعضها جتربة شهد هبا 

بعضه مسموع مأأخوذ من العرب، وبعضه مس تنبط ابلفكر والروية وهو : والنحو، احلساب

كته يف حمك احلرف اذلي ختتلس حر : كقوهلم ،التعليالت، وبعضه يؤخذ من صناعة أأخرى

در حنصاعد عال، وم  :احلراكت أأنواع: وكقوهلم ،نه مأأخوذ من عمل العروضاملتحرك ال الساكن، فاإ 

»نه مأأخوذ من صناعة املوس يقىمتوسط بيهام، فاإ و  سافل،
4
. 

فهيي  "الكم -فقه -حنو": العلوم الثالثة ال س اميلها ممزيات مشرتكة فالعلوم العربية  وابلعموم

م معريف واحد هو النظام االإساليمداخل نظاعلوم مندرجة 
5
فق يكون غريبا أأن تت«وعليه فلن ،

                                                           

 
1

 .34، ص1ابن جين، اخلصائص، ج

 
2

 .123، ص1، جاملصدر نفسه
3
محمد حمي ادلين نبد امحليد،دار الطالئع للنرش :ابن الأنباري، االإنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ؛البرصيني و الكوفيني ،جت 

 ..93، ص1م، ج1،9119والتوزيع،القاهرة ،مرص،ط
4
 .71، 09الس يوطي، الاقرتاح، ص 

 
5

 .999يب، صفؤاد بوعل، الأسس املعرفية واملهجية للخطاب النحوي العر: ينظر
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آلياهتا االإجرائية اإىل حد الامتثل والامتيه هذه املعارف يف »أأسسها الاس تداللية وأ
1
أأمه «ولعل ،

حداها  صوللأ ل هاده يف اس تعاملها لنفس ر للتوافق بني معارف هذا النظام جنمظه واقتباس اإ

ذا حرصان احلديث يف جمال النحو  ،لقواعد الاس تدالل املعمول هبا يف ميدان علمي أآخر واإ

ال مقتبسا للهيلكة املعمتدة يف أأصول والعربية س نجد أأن لك من تصدى للتأأليف يف  ها مل يكن اإ

»الالكم والفقه أأصول
2

ّل  بني خمتلف العلوم العربية احلامن اجلوالن املصطلحي وحىت املفهويم، اإ 

ن املتحمك يف ذكل لأ  ،م بني تكل العلومالتطابق التا لصبغة ادلين االإساليم ال يعين ابلرضورة

ن ف ،ر بني العلوم العربية االإسالميةالفكرة القائّل ابلتأأثري والتأأثنن ما أأ طبيعة ادلراسة و  ا يف ناإ

من حضارة أأسست معاملها من النص  ن تكل العلوم منتجها نقل منبثقاحلقيقة ال نقول به لأ 

ما حامية هل من اللحن ،هل سائر النصوص يف خمتلف العلوماذلي تدانت  ما تفسريا ملا واإ  ،اإ

ولعل ما يؤكد ذكل هو مصطلح الاس تدالل  ،ما بياان واس تنباطا للأحاكم الرشنيةاإ و  ،مغض منه

 ،اذلي اتسم بأأنه مصطلح جوال بني خمتلف العلوم االإسالمية ليأأخذ بذكل صبغة اإسالمية

يقا جبمّل ما ص املعىن اذلي بقي ل ذكل  ،فاالس تدالل يف معناه العام يعمتد عىل معىن الانتقال

يس تدل به من الأدةل النحوية أأو الفقهية عىل الرمغ من أأن لك عمل نند استامثره ملا يس تدل به 

فاالس تدالل ابلسامع أأو  ،يضفي عليه خصوصية تعود جذورها اإىل طبيعة املوضوع املدروس

ن البحث اإ صوصية لك دليل مبجال توظيفه، س تبني خي اب احلال أأو االإجامع حس تصالقياس أأو ا

نه أأما البحث الفقهيي فاإ  ،احلمك النحويالنحوي غايته الاس تدالل مبجموع هذه الأدةل للوصول اإىل 

ثبات ما اس تنبطه من الأحاكم الرشنية فالأول يس تدل عىل أأمر غري منصوص  ،يس تدل هبا الإ

قياس النحوي والقياس الفقهيي اجلامع ن ال ، اإ والثاين يس تدل عىل أأمر منصوص ليوحضه ،ليثبته

اذلي يعين االإحلاق لوجه عام أأو محل  ،بيهام املعىن اللغوي اذلي انتقل اإىل املعىن الاصطاليح

القياس الفقهيي ينتج أأحاكما «أأما الفارق بيهام فهو أأن ،يشء عىل يشء وهو اشرتاك شلكي

جراء الفقهاء لأنه القياس، فجديدة ال يفيدها اللفظ الوارد يف النص، وأأّنا قد قامت بس  ن اإ بب اإ

                                                           
1
 .999، صفؤاد بوعل، الأسس املعرفية واملهجية للخطاب النحوي العريب  

 
2

 .999املرجع نفسه، ص
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نطاؤه لطرف أآخر مث مل ينص عليه جلامع بيهام  فاحلمك  اثبت يف النص يف طر  وقد مت اإ

»اس تنبطه الفقهاء
1

يختلف نن هذا القياس الفقهيي من هجة أأن احلمك يف ف «أأما القياس النحوي، 

ني الأطراف حىت يمت ب وسيمت ضبط اجلامع، القياس النحوي اثبت يف الأطراف دون نص عليه 

واملطلوب حتديد  ،ن الأحاكم القامئة قامئة والأس باب أأو العلل أأو الأنظمة قامئةبسط احلمك، فاإ 

»القاعدة وليس بسط احلمك ونقهل اإىل غري ما مل ينص عليه
2
وابلعموم فاالس تدالل بصفة عامة  ،

ا أأن للك عمل من العلوم ومب ،طابع اإساليم أأنتجه نقل نريب اإساليم ليخدم تكل احلضارة ذااكن 

ن من مظاهره طريقة توظيف اإ ف ،عا خاصا هبا جيعلها تتسم بسمة التفردو االإسالمية موض

ليه .الاس تدالل يف لك عمل يطلبه نند احلاجة اإ

   

 خالصة الفصل

اليت تأأسست عىل  ،ه املباحث السابقةتصفوة القول يف هذا الفصل تتلخص يف ما تضمن 

اذلي اكن نامد ،البحث نن املرجعية العلمية واملعرفية ملصطلح الاس تدالل النحوي اإشاكلية 

 :العمل النحوي والتبرص فامي وراء دالةل الاس تدالل بصفة عامة احلارض يف علوم ش ىت عىل غرار

مسيت بعض هذه وعمل البالغة حىت ،وعمل الالكم  ،وعمل الأصول ،وعمل اجلدل ،عمل املنطق

ولأن الاس تدالل ،وعمل الالكم اذلي سامه رجاالته بعمل الاس تدالل  املنطق، عملالعلوم مبسامه ك

ىل الغائب فقد اش تق من دالةل مسامه حضوره وغيابه نن  يعىن ابالستناد عىل الشاهد للوصول اإ

ىل أآخر ال أأنه متزي بأأن تطّبع بسامت املوضوع املدروس يف لك عمل  ،طريق الانتقال من عمل اإ اإ

شرتاكية يف مسمى الاس تدالل بصفة عامة و،يقطع تكل الاشرتاكية نند أأخذه مبدأأ الاليخلق 

ذ من أأمثّل ذكل الاس تدال ل املنطقي ،و الاس تدالل الأصويل للقب العمل املش تغل به اإ

 .والاس تدالل الالكيم ،والاس تدالل النحوي

                                                           
1 

 .114نبد العزيز نبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص
2
 .114، صاملرجع نفسه 
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توطئة الفصل

  

 يعد احلديث عن املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي سربا للكيفية الاس تداللية  

من  حامية اللغة العربية و ذكل بغية  نظام قامئ بذاتهمن حيث يه اليت عامدها حفص اللغة 

 .اكنت مبثابة قانون حيامك الألس نة عند النطق ابخلطأأ  ئٍذ قواعد دعنهؤالء النحاة  فأأّسس ،اللحن

يبحث فيه النحاة ليس عن القواعد اليت  ،ولقد ظل النظر والاستبصار يف اللغة قامئا 

وتفسريمه  وقد اختلف هؤالء عند تعليلهم حمكهتا ةوبراع بل عن رس نظمها حتمي العربية فقط،

ىل النظر يف اللغة هل ذكل الاختالف مردهف  .وانقسمو ا ىل مدارس ذلكل أأم أأّن العقلية  ؟ا 

ذا منجزات الفكر املنطقي اليوانين؟ أأو أأهنا اغرتفت من؟ لنحوية اكنت مزجي أأفاكر ا سالميةا وا 

؟وما أأنواع هذه العملية  حناة العربية اكن ذكل فمب متزيت الطبيعة الاس تداللية اليت مارسها

 ؟الاس تداللية

 رشوطهأأحوال املس تدل ابللغة و :املبحث الأول

فتأأسس من أأّول صوت نطق به  ،وأأفاكر ختاجل خاطره خلق الانسان ويف نفسه معانٍ  

لتتداعى  .تنبين أأول لكمة الصوتمع  ويف التحام الصوت ،عاين والأفاكرحيمل تكل امل صوت 

واجلهاز الاكشف هل يف لك ذكل  ،وحال لك ما حييط به ،ابيق اللكامت فيعرب اال نسان عن حاهل

فاكنت اللغة بذكل أأداة تواصل وأأداة كشف حفق  ،اليت تفك هل ما اس تغلق من شفرات اللغة

م تصور فاكن هل. حيث اش تغل النحاة العرب عىل لغهتم ،بذكل جعل هذه اللغة موضوعا لدّلراسة

 .أأدوات خاصة ال حتيد عن تلمك اللّغةوب ،خاص لها س نح هلم ابلسري وفق مهنج خاص

 نّحويالعربيّة والفكر ال : أأوال

ال س ّيام ما  ،الرؤى املتباينة تكشف بطون الكتب اليت درست اللّغة من جوانهبا املتعّددة 

ذ تعددت الرؤى ة يه أأم يأأطبيع  .اوتشاحبت الأقوال عن حقيقة منش هئ ،تعلّق بنشأأهتا ا 

ليه ،دليل يس تدل به ولكٍّ  ؟يّةاصطالحيّة أأم توقيف  بل بلغ الأمر حدا  ،ليثبت حصة ما ذهب ا 

ىل أأهّنا. لقوة ادلليل املقّدم  ،يصعب الاعرتاض عليه  من  :فأأحصاب التوقيف والويح يذهبون ا 



 املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي           الفصل الثّاين

 

19 
 

 عند الّل 

- 

 ﴿ :ويس تدلون عىل ذكل بقوهل تعاىل ، -عّزو جلّ              

                          ﴾ [البقرة: 

13]. 

جينفامي نقهل عنه ابن الفاريس  أأبو عيلهبذه الآية  وقد اس تدل 
1
وذكل أأنّه جيوز تأأويل  ،

أأو  ،ا ىل نيب من أأنبياء الّل عن طريق الويح ، بأأن هذه اللغة قد وصلت ا ىل بين البرش» :الآية

آدم - عّزو جلّ  -أأّن الّل  «بأأن أألقى يف نفسه معانهيا، أأقدر أ
2
 :ت) س نوياال مام اال   جندو  ،

ذ يقول ،توقيفقر يف كتابه التّمهيد أأن اللّغة ويح و أأيضا ي (ه777  أأمثاهل يفوماذكروا فيه و» :ا 

هّنا توقيف  :يصح عىل قولنا «فال ،اصطالحية :فا ن قلنا ،يّة، وهو الصحيحا 
3
. 

هّنم يرون خالف ذكلأأّما أأحصاب الاصط  ذ ذهبوا  ،الح فا  ىل أأن أأصل اللّغة ا  تواضع  ا 

عتدال مث لنعد فلنقل يف الا» :واصطالح، حيث قال ابن جيّن فامي نقهل عن أأحصاب هذا الرأأي

ىل أأن أأص  من املواضعة ل اللّغة ال بّد فيهملن قال بأأن اللّغة ال تكون وحيا، وذكل أأهّنم ذهبوا ا 

 ىل اال ابنة عن الأش ياء املعلوماتا   نفيحتاجو وذكل كأن جيمتع حكامين أأو ثالثة فصاعدا، :قالوا

ذ ذكر عرف به م  هنام لّك واحد  نفيضعو بذكره عن  وليغين ،سامه، لميتاز من غريهمسة ولفظا ا 

آة العني، فيكون ذكل أأقرب وأأخّف وأأسهل من تلكّف ا حضاره،ا حضاره ا ىل م لبلوغ الفرض  رأ

ابنة حاةل «يف ا 
4
ذ . ّن  ا  لينوب  ،العنرص اللغوي يف أأصل نشأأته رمز يقوم برضب من املواضعة»ا 

فكأناّم  ،مّما يتعذر مأأ  ،حبضوره عن ا حضار الأش ياء املتحّدث سواء أأاكنت مّما يتس ىن حضوره

ناّم هو نزوعه ا ىل اجملهود الأ التو ا (...)اق اال نسان ا ىل ساذلي     د ى حبمك تركيبهصل ابللغة ا 

وأأن يس تأأثر بأأكرب النفع  اذلي يتس ىن من أأضعف  ،اليت قواهما الاقتصاد الأدايئ وبدافع غريزته

     عىل حد التعبري احلريف (حضور لغيبة)اكنت العالمة بأأهّنا  ،بعد هذا الأس املبديئ ،اجملهود

                                                           

 .88، ص3ابن جين اخلصائص، ج: ينظر 1

 .72الاقرتاح، ص، الس يوطي 2

محمد حسن هيتو، مؤسسة الرساةل : جامل ادّلين أأبو عبد الرحمي بن احلسن ا، المتهيد يف خترجي الفروع عىل الأصول، حت:ال س نويا 3

 .318م، ص3881ه، 3011، 3بريوت، لبنان، ط

 .81، 87، ص3ابن جين، اخلصائص، ج 4
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«.متأأصل يه شاهد عىل غائبأأو قل بتعبري 
1
عىل حّصة مذههبم ويس تدل أأحصاب الاصطالح  .

وكذكل  ،نّجار والصائغ واحلائك والبناءصنّاع من أأسامء لآالت صنائعهم  اكل مّعا تواضع عليه ال »

«املاّلح
2
.

  

 حيتاج يف كثري من الأحوال ا ىلقد بل » :لقد اعرتض ابن جيّن عىل هذا الرأأي بأأن قال 

دان اكلفاين، وحال اجامتع الّضدين عىل احملّل الواحد ،كيف يكون  ،هؤ ذكر ماال ميكن ا حضاره وال ا 

ىل واحد من بين  ،جمراه   البعديف الاس تحاةل و  از، وغري هذا مّما هو جارٍ جو ذكل ل فكأهنم جاءوا ا 

آدم ليه وقالوائو فأأوم ، أ نسان): ا ا  نسان، ا  نسان، ا  هذا اللفظ عمل أأّن املراد به  عَ ، فأأي وقت مَسم (ا 

ن أأرادوا مسة عينه أأو يده أأشاروا ا ىل ذكل هذا الرضب من اخمللوق،   ، عني  يد  ) :فقالوا ،وا 

« اعرف معناه ، أأو حنو ذكل، مفىت مسعت اللفظة من هذاقدم   ،رأأس  
3
كام أأنّه لو اكن منشأأ  .

عن طريق املشاهدة  ،كذكل صطالح القتىض الأمر أأن يكون مبدؤها الأّولاللّغة ابلوضع والا

 ال جارحة هل -جلّ و  عزّ  –أآدم وهذا ال جيوز لأّن املوىل  -جلّ و  عزّ  –واال مياء عند تعلمي الّل 

 قادر عىل خلق مايشاء  -عّزو جلّ  -لأّن الّل  ؛فأأحصاب هذا الرأأي  ال جيزيون ذكل
4

بأأن ، 

 .هل كن فيكن :يقول

ىل أأّن أأصل اللّغات لكّها  ناّم هو من » :وذهب بعضهم ا  كدوّي   ،الأصوات املسموعاتا 

ونزيب  ،وصهيل الفرس ،ونعيق الغراب ،وحنيح امحلار ،وخرير املاء ،وحنني الّرحي ،الرعد

«وحنو ذكل  ،الظيب
5
ينحو يف  ،عىل أأّن ابن جيّن بعد عرضه للآراء الباحثة عن أأصل اللّغة ،

ذ يقول  تني حسرياف بني تني احلال فأأق» :الأخري منحى الّتوسط بني الويح والاصطالح ا 

ن خطر خاطر فامي بعد،  فأأنكف  مكثورا،اموأأاكثره حدى اجلهتني يعلّق الكف وا  ويكفها عن  ،اب 

«صاحبهتا قلنا به
6
الّ  ،اللّغة ن منشا  وهمام اكن احلديث ع . اال نسان  أأهّنا لصيقة يف نشأأهتا مبنشا   ا 

                                                           

 .31السالم املسدي، قاموس اللسانيات، صعبد  1

 .87، ص3ابن جين، اخلصائص، ج  2

 .87، ص3املصدر نفسه، ج 3

 .81، 87، ص3املصدر نفسه ، ج: ينظر 4

 .81، ص3املصدر نفسه، ج 5

 .80، ص3املصدر نفسه، ج 6
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فالّل 

- 

ولكن املهم يف لك هذا هو أأن الطريقة »،اال نسان  وجعل اللّغة من كيانه خلق -عّزو جلّ  

الكون ال تتطابق تطابقا اتما مع الطريقة اليت صنفها هبا أأي لغة لغة مفاهمي اليت تصنف هبا لك 

مه الصويت اذلي اليتناظر لكيا مفثلام أأن لك لسان طبيعي سلّ  برشية أأخرى حارضة أأو ماضية،

مثلام أأن لك لسان طريقته يف تركيب و  مع السمل الصويت اذلي تتعامل بع الألس نة الأخرى،

الأصوات الش تقاق اللكامت وطريقته يف التأأليف بني اللكامت لنظم امجلل،فكذكل لك لغة نسقها 

معه  عىل ملكة لغة من اللغات يكس هبا اكتسااب أأموميا تنشأأ  يف تقطيع عامل ادلالالت ،اذلي ينشأأ 

قسمته أألفاظ لغته تقس امي،وحبسب  خريطة تقس مي املفاهمي واملتصورات حبسب ماابلرضورة 

ليه املعاين القامئة يف الوجود «الترشيع اذلي قطعت ا 
1
. 

 يفيض وفق ما، اللّغة حول حقيقة منشا   ،مئ بني أأهل النّظرالقافاملالحظ أأّن اجلدل  

وفقا ملا اقتضته الرؤية  ،كون رؤية غيبيّةاال ساليم ا ىل رؤية ال تبتعد أأن ت اقتضاه الفكر العريب

لهاميّة ورؤية اصطالحيّة للغة  اّل اقتالعا» فـ اال  ملعلوم من غياابت  ،احلديث عن مبدهئا ليس ا 

«اجملهول الضارب فهيا وراء الزمن وقبل الوجود
2
الّ  (الاصطالحيّة)أأما الرؤية الثانّية  . مفايه ا 

فرازات عقلّية  .تواضع علهيا بنو البرش، ا 

ن  اليت اتضحت   ،زت عىل نظرة قدس يّة للغةالغيبيّة والاصطالح فكرة ارتكفكرة  ا 

ذ ا   ،وسالمة دقهتا ض نظمهاموالبحث يف غوا ،سرب أأرسارهال  عند حماولتهارسها دل ّن النّحاة ا 

 محبهث العريب فأأنتج صّور ماوراء التّداول اللّغوي للالكمن تلقوا يف حبهثم من نظرة ال تنفصم عانط

ّّ احلعىل سبيل املثال ال  من خاللها الكشف ابللّغة عن مقاصد املتلكّمني ون اليّت حياول ،رص الع

فقد جتّسدت يف حبهثم من خالل مجّ  حيّةّ وعن حمكة اللّغة اثنّيا، أأّما النّظرة الاصطال أأّوال

كتسمييهتم  ،بعد فتداولها أأهل الاختصاص فامي ،الاصطالحات اليت تواضع علهيا أأهل ذكل العمل

عرااب واال عراب ،النحو حنوا ليهومضاف ،ومفعوال به، وبعض الأسامء فاعال ،ا  يقول عبد  ،ا ا 

فهذا مجمع  ،ومصطلحات العلوم مثارها القصوى ،مفاتيح العلوم مصطلحاهتا» :يالسالم املسد

سواه وليس من مسكل يتوصل به  مّعا، وعنوان مايسمى لك واحد مهنا ،حقائقها املعرفية

                                                           

 .72ص عبد السالم املسدي،العربية واال عراب، 1

 .28م، ص3881، 7احلضارة العربية ، ادلار العربية للكتاب،بريوت، لبنان، ط عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف 2
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«نسان ا ىل منطق العمل غري أألفاظه الاصطالحيّةاال  
1
ذا اكن اللفظ الأدايئ يف اللغة صورة  » ـف ، ا 

 يصبح مواضعة مضاعفة نفسه لنظام اللغويا فا ن املصطلح العلمي يف س ياق ،للمواضعة امجلاعية

ذ يتحول ا ىل اصطالح يف صلب اصطالح بالغي مزروع يف حنااي النظام  ،ا  ذا نظام ا  فهو ا 

ّمّك  ،سع منهو هو بصورة تعبرييّة أأخرى عالمات مش تق من هجاز عاملي أأ  ،التواصيل الأّول

«وأأضيق دقة
2
ذا كيف أأن لك عمل يصطنع لنفسه من ال»و ، فلو  ،غة معجام خاصالذكل مايفرس ا 

اليت يتحاور هبا العمل  ، ك يف اللغةاملشرت وقارنته ابلرصيد القامويس  ،تتبعت كشفه املصطلحي

دلى أأهل ذكل  ،يف الرصيد املتداول ،لوجدت حظا وفريا من أألفاظ العمل غري وارد قطعا ،ذاته

ناّم ال التواتر يف  نفصاالمّعا هو شائع ا ،ينفصل يف ادلالةل اللسان وما مهنا وارد فا  ال يبقى معه ا 

«الشك الأدايئ 
3
ليه عىل الامس ابلفاعل أأو املفعول مثال فاصطالح علامء النحو ،  أأو املضاف ا 

خل ...أأو املبتدأأ  ناّم هو اصط ا   كن حدثتول ،لناطقني ابلعربّيةل  الح منزتع من الواقع التداويلا 

ىل املعجم التداويل لعمل   من املعجم التداويل للغة املصطلحقطيعة نسبية عند انتقال  النحو بني  ا 

ذ ي  ؛املدلولو ادّلال  ويف » ،مفهوما مغايرا للمفهوم اذلي اكن عليه ،املصطلح عند انتقاهلصطنع ا 

هو رضب من عالقة : دل والعمل، بني املوّ حام الرابطلهذا النسق يتس ىن الاس تدالل عىل هوية ال

حىت  ،ويداخل الأّول بعض ما يرتامك من الثاين ،ينصهر يف الثاين مايتحلل يف الأّول ،التعاضد هبا

ىل املرتبة اليت يتعذر معها تصور  ،التاكد املعرفة الاصطالحية أأن تغدو يه املعرفة العلمية ا 

ّ  ،تتدافعان أأو تتجاذابن :هويتني مامتيزتني ن واملدلول يف  ،لتحام ادلالاام هو توحد عىل منط وا 

«معلّية الأداء اللغوي
4
فال شذوذ » .طلحاخلاصة بّك مقام من املقامات اليت نشأأ فهيا ذكل املص ،

ذا اعتربان اجلهاز املصطلحي مىت فسد فسدت صورته  ،عمل صورة مطابقة لبنية قياساته لكّ  ،ا 

«فيتداعى مضمونه ابرتاكس مقوالته ،واختلت بنيته
5
.

  

                                                           

 .33عبد السالم املسدي، قاموس اللسانيات، ص 1

 .31املرجع نفسه، ص 2

 .37املرجع نفسه، ص 3
4
 .37املرجع نفسه ، ص 
5
 .33، صاملرجع نفسه  
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يف من حمكة وذكل ملا أأودعته  ،لقد انبىن الفكر النحوي العريب عىل نظرة قدس ّية للغة

للرساةل ملا متزيت به  ،فقد حازت العربّية رشف محلها ،للنظر فهيااملامرسني  نفوس املش تغلني هبا

تقان ،خصائص احلمكة»من  «فاكنت مسافر والصنعة، ،ونيطت به من عالئق اال 
1
 أألفاظها 

وبيان احلمكة يف تصاريفها  ،لتخرجيها ،عللها» وعبقرية املستبرص يف ،ومعانهيا تكشف عن عبقريهتا

«واس تخراج مناس بات الاش تقاق
2
نعام النّظر يف هذه الل ؛  السري عىل  ،غة احلكميةفتطلب ا 

«ة املطلوبةواملناب ،الغاية املنشودة»ذه وللوصول ا ىل ه ج يروم تعلميهامهن
3
البّد من اتباع  ،

ذيف حد ذاهتا  ،نقطة البدء فهيام اللّغة :ريقتنيط ّّ يف اخلطوات اال جرائّية  ا  الطريقة الأوىل ممث

ىل الن  ،العلامءواملسارات اليت يسلكها  عند دراس هتم للعربّية تاجئ اليت يتوخوهنا يف حبوهثم وصوال ا 

ذ تفرض علهيم هذه اللّغة متطلّبات تتوافق ونظاهما يف مرياثه الغزير  وهو-ولكن الفكر اال نساين.  ا 

ّ اللغة بفضل خصوصيّ  ن ا ىل أأنّ فط -مع اللغة الأداة ة التصنيف تقوم من الأش ياء ة الأداء وفردي

ّ  اةل علهيا،الرموز ادلّ  املفاهمي مقامَ ومن  تأأويل للكون  ة تغدو اللغة أأداةَ وبفضل هذه القدرة الرمزي

  . الكونام يسرّي ولم 
 
 الوظيفة التأأويلية اليت لوال اللغة ملا تيرّس  صورة لهذه اّل وليست العلوم ا

مدلول  ادليجسّ  ايضّ مع العقل الر اللغويّ ل  يتطابق يف هذه اللحظة التأأويلية العقواكد . ا حاكهما

فصاح   مبنطق اللغة، مبا هو عمل   العقل املنطقيّ   ة اخلالصةويه اللحظة املعرفيّ  منطق العملعن  وا 

 علل الأداء سواء   وال تعتورها  القياس تبا كم ر ا ف الربهان أأو أأعراض  تعسّ  اليت ال تشوهبا أأدران  

«اال فصاح أأو بلكنة النطق حب بسة
4
 ،للغة ا ىل وصف ماوراء اللغةافتتجاوز  :الثانّيةأأّما الطريقة .  

ذ املتحمك يف هذا الفكر النّحوي بّك ما وذكل ملا أأنتجه  املهنج  ،امتلكه من مبادئ غري لغويّة ا 

 .يةالاس تقرايئ عند تتبع علامء النحو لهذه اللغة املمتّدة عىل أأطراف ش به اجلزيرة العرب 

 

 

                                                           
1
 .10، ص3ابن جين، اخلصائص، ج 
2
 .38، ص3املصدر نفسه، ج 
3
 .308، ص3املصدر نفسه، ج 
4
 .71عبد السالم املسدي، العربية واال عراب، ص  
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 العربيّةأأحوال املس تدل يف عمل : اثنيا

من  وقلّ  ،وذكل من النّاحيّة التّطبيقيّة شاع مصطلح الاس تدالل يف الرتاث النحوي 

من فعل  النّاحيّة التّنظرييّة فأأطلق عىل املامرس للعملّية الاس تداللّية املس تّدل اش تقاقا

اّل أأّن املس تدل يف اجملال النّحوي واذلي اصطلحنا عليه ابلنّحوّي املس تدل ،الاس تدالل وهو  ،ا 

ميارس هذه العملّية 

- 

عن ممارسات أأخر ال تنفصل عن فعل  أأىليس مبن -الاس تداللّية  

اّلفرقا داللّيا .الاس تدالل من اجلهة الوظيفيّة ما تقّدمه  فالفيصل، فاملفارقة ال تعدو أأن تكون ا 

الاحتجاج  :من ضبط للمفاهمي املتقاربة دالليا ملصطلح الاس تدالل عىل حنواملعامج اللّغويّة 

مناظر جمهتد و فاملس تّدل هو مس تنبط ومس تخرج للمسائل النّحويّة و  والاس تنباط والاستشهاد

اليت يصعب حتديد لّك مهنا مبعزل عن املقام  ،واذلات احلامّ لّك هذه الصفات،وجمادل 

هّنا اذلات النّحوية اليت تأأسست عىل مبدأأ احليثيّةيف بعدها املاكين .املس توجب لها ذ ،ا   -حيلّ  ا 

ل يقو  ،ويرحل بلغة الصوفيّة وذكل وفقا ملااقتضاه مقام الاش تغال العلميّ  - النّحوّي املس تّدل

يف مسائهل وينبئك عن نظرة  وحيدثك الكتاب » :(ه 283:ت )كتاب نتاجئ الفكر للسهييل احمقق

بعلمه  – الّل رمحه  –هييل وكيف أأزال السّ  واملسمى السهييل املتلكّم وتالحظ الالكم عن الامس

آية من أآايت كتاب ، الس تار عام يتعلق بتكل املسأأةل وتراه كذكل مفرّسا حني حيّدثك عن أأرسار أ

هل من عقلية فّذة فهيا يعرض اخلاّص وتقريراته اليت تنئب عن وتراه حنواّي هل فكره  ، العزيزالّل 

«والفكر فاكن منه نتاجئ الفكرأأثقل ابلعمل  ب مثرة قرحية صافيّة وذهن فذّ االكت دفيعّ  ،قضااي
1
. 

ا من الأفاكر واملصطلحات عدد   أأو العقائد الفقه أأو الأصول :من دراس ته يس متدّ »فالنحوي 

والعلل، والأقيسة عند نظره يف موضوعات حنويّة؛ لأّن تكل العلوم ممزتجة يف خزين عقهل ينتقي 

«مهنا ما يالمئ املوضع اذلي يبحث فيه
2

اخلليل بن أأمحد الفراهيدّي »: ، ومن هؤالء النحاة مثال

 العريّب، وهو فقيه، وأأصويلّ عامل داليّل أألف كتاب العني، وهو عامل عروّض، وضع العروض 

وعامل حنوّي، ورصيّف، وصويّت، ورايّض، وهذه العلوم تدور يف ذهنه يف لك جماالت حبثه فا ن 

                                                           
1

أأبو القامس عبد الرمحن بن عبد هللا ، نتاجئ الفكريف النحو، حققه وعلق عليه الش يح عادل أأمحد عبد املوجود والش يخ  :السهييل

 .32م، ص3887ه، 3037، 3عيل محمد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
2
كرمي انحص حسني اخلادلي، الفكر النحوي العريب بني فهم النص القرأآين وتأأثري سلطة العقل، الرضوان للنرش والتوزيع، عامن  

 71، د ت، ص3الأردن، ط
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 بيئةفذا ك أأمر بدهييّي؛ لأّن هذه العلوم اكلتوامئ تعيش يف وخّسره لعمل أآخر،  ،أأفاد من هذا العمل

ومؤثرات واحدة، وهذا خيتلف من أأثر لك من الفلسفة، أأو املنطق، وسائر العلوم  واحدة

اّل عند ترمجهتا بعد وفاة اخلليل «الأجنبية يف النحو العريّب، لأّن تكل العلوم مل يعرفها العرب ا 
1
.

  

 ةعند جمالس ته ذات مر  ذكل ما حاكه متامة الأرشس تعضد ومن الرواايت اليت     

ليه ففات » :يقولحيث ( ه717:ت)للفراء ا،و  تهش  جفلست ا              عن النحو عن اللغة،فوجدته حبر 

          اماهر   ومالنجفوجدته فقهي ا عارف ا ابختالف القوم،ويف  الفقهوعن  ،هحدو  افشاهدته نس يج

ا، « وأأشعارها حاذق اوأأخبارها وبأأايم العرب  وابلطب خبري 
2
هوالس يوطي حيدثنا عن العلوم  وها .

ذ يقول واملعاين والنحو  والفقه واحلديث التفسري :التبحر يف س بعة علومرزقت  » :اليت برع فهيا ا 

« وأأهل الفلسفة ال عىل طريقة العجم عىل طريقة العرب والبلغاء،و البيان  والبديع
3
نّ  .  هؤالء  ا 

آليفهم اخملتلفة يف علوم ش ىت  من علامء اال سالم اتسم الأحبار فكرمه ابملوسوعية وهذا ما تبينه تأ

 والزخمرشي وابن احلاجب ،يب حيانأأ عىل غرار مؤلف حىت لكأنك ترى الواحد مهنم عاملا  يف لك 

 :طلق علهيم محمد عابد اجلابري مسمى البيانيني حيث يقولأأ والعكربي وغريمه وقد  والسهييل،

 -اذلين أأنتجهتم احلضارة العربية اال سالمية واذلين اكنوا وحنن نقصد ابلبيانيني هنا مجيع املفكرين،»

يصدرون يف روؤامه وطريقة تفكريمه عن احلقل املعريف اذلي بلورته وكرس ته  -يزالونأأو ما 

 البالغةو عين هبا النحو، والفقه، والالكم ون العلوم العربية اال سالمية الاس تداللية اخلالصة،

وحرص أأقسامه حتديده  :ين سامهوا يف تقنني هذا احلقل املعريف وابلأخص مهنم أأولئك اذل

آليات التفكري  هنم بلكمة واحدة  .اخهل واال فصاح عن نوع الرؤية اليت حيملها عن العاملوضبط أ ا 

 معزتةل وعلامء الالكم سواء اكنوا أأصول الفقه، من لغويني وحناة وبالغيني وعلامءعلامء البيان 

                                                           
1
 .71، ص كرمي انحص حسني اخلادلي، الفكر النحوي العريب بني فهم النص القرأآين وتأأثري سلطة العقل 
2
ىل معرفة الأديب، حتايقوت امحلوي الرويم ، معج  رشاد الأريب ا   اس ، دار الغرب اال ساليم ، بريوتا حسان عب: م الأدابء ا 

 .7830، ص3م، ج3881 3لبنان ، ط
3
 3الكتاب العريب، بريوت، لبنان، طفايز ترحيين، دار : الأش باه والنظائر يف النحو، راجعه وقدم هلجالل ادلين الس يوطي،  

 . 33، ص3م ج3880ه،3010
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ن هؤالء مجيعا  .قدماء أأو حمدثيني  ني،لفيمن الظاهرية أأو من الس  أأو حنابّ أأو أأو أأشاعرة  ا 

«ينمتون ا ىل حقل معريف واحد يؤسسه نظام معريف واحد هو النظام املعريف البياين
1
.

  

يوطيّ  ،وجتاذبت الآراء عن الواضع الأّول لعمل النّحو ،لقد تشعبت الرواايت   يلخصها الس ّ

 رمس عيّل »: حيث يقول ،يف كتابه احملّرر يف النحوالفخر الرازي قرتاح فامي نقهل عن كتابه الا يف

نّ  لأيب الأسود ادلؤيل -رض الّل عنه  - مث صنّف أأبو  ،وابب الأصاةل ،وابب اال ضافة، ابب ا 

  وابب الاس تفهام مث صنّف ابب التّعجب ،وابب النعت ،الأسود ادلؤيل ابب العطف

رض  -عن عيّل  أأخذه أأوالوأأنّه  ،و الأسودأأّول من وضع النحو أأب وتطابقت الرواايت عىل أأنّ 

مّث  ،ج بأأيب الأسودواكن ختر   ،من وضع الّترصيفاء أأول الهرّ واتّفق عىل أأّن معاذ  - الّل عنه

 وابنا أأيب الأسود عطاء ،وحيي بن يعمر ،ومميون الأقرن ،سة الفيلنب ع  :خلف أأاب الأسود مخسة

مث ، بن العالء ووأأبو معر  ،وبن معر وعيىس  ،بن ا حساقهللا عبد  مث خلف هؤالء ،وأأبو حرب

مّث  ،بن العالءعن اأأخذ عن عيىس وخترج  ،خلفهم اخلليل ففاق من قبهل ومل يدركه أأحد بعده

به أأحسن من لّك كتاب جفاء كتا ،أأخذ عنه سيبويه ومجع العلوم اليت اس تفادها منه يف كتابه

ىل الآن صنّف فيه   ،ا من س بعة عرشة س نةبن العالء حنو   ووأأّما الكسايئ فقد تقّدم أأاب معر  ،ا 

وهو  ،ىل قراءة سيبويه عن الأخفش، وذلكل احتج علكنّه الختالطه بأأعراب الأبّ فسد علمه

مام الكوفيني برصاّي  :مّث صار النّاس بعد ذكل فريقني ،وماظنّك برجل غالمه الفّراء ،مع ذكل ا 

«وكوفياّ 
2
.  

أأكرثها جتمع عىل أأّن  ، عىل الرمغ مناختلفت الرواايت يف الواضع الأّول لعمل النحولقد  

بق يف أأنّه أأبو الأسود ادلؤيل  ال أأّن مدار اال شاكل ال يتوقف عند حدود البحث عن أأولوية الس ّ ا 

نتاج املوروث النحوّي حفسب  ّن ؛ا  ذ ا  أأّن عامل النّحو ال يرتقي ا ىل  ،املتفق عليه بني علامء اللّغةا 

الّ  ،رتبة الاجهتاد فاملس تنبط ليشء من ، برشوط حتقق هل تكل النقّ وتلغي عنه صفة املقدّل  ا 

ىل يفاع  اذلي فائدته » (أأصول النحو) مسائل هذا العمل الارتفاع عن حضيض التّقليد ا 

                                                           
1
 .31عابد اجلابري، بنية العقل العريب، صمحمد  
2
 .311، 328، 328الس يوطي، الاقرتاح، ص 
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«اال طالع عىل ادلليل
1
ذ ؛  نّ ا   وال ياكد ينفكّ  ،من الصواب املقدّل ال ياكد يعرف وجه اخلطأأ  » :ا 

«عن عوارض الّشك والارتياب
2
ىل .  عيّل  مفن الرواايت اليت نسبت ا 

– 

 – رض الّل عنه 

ظاهر، ومضمر  :ثةعمل أأّن الأش ياء ثالا » :قالحيث  عن مناط الاجهتاد   الأسودلأيبماذكره 

ناّم يتفاضل العلامء يف معرف ظاهر وال مضمر،ويشء ليس بيشء  «وال ظاهر مرة ماليس مبضوا 
3
 

ناّم مّرده ا ىل ما  ،يتبني بذكل أأّن حمل الاجهتاد والتفاضل بني العلامءف  دراكه بني هوالء ا  اس تعيص ا 

ذا اكن مناط الاجهتاد اس تنباط املسائل من الأدةل العلامء، :  ـبفالتّفاضل فيه يكون  ، النّحويّةفا 

ثبات احلمك عىل احلّجة وادليف التّعويل  » «ليلا 
4

حفسن اس تعامل اجملهتد لدلليل وكرثة  .

بق يف الاجهتاد عند ممارس ته لالس تدالل ،التّعليالت ومّرد ذكل التّفاضل  ،تكس به حق الس ّ

درا ك حمكته :ا ىل  »ّما مف .، ومن مث الوصول ا ىل مقاصد املتلكمنيالاختالف يف فهم النّص وا 

نحو اليت يعتل هبا يف ال  ،س ئل عن العلل -رمحه هللا  -ليل بن أأمحد ذكره بعض ش يوخنا أأن اخل 

ّن العرب نطقت عىل جسيّ : اخرتعهتا من نفسك؟ فقال عن العرب أأخذهتا، أأم :فقيل هل هتا ا 

ن مل ينقل ذكل عهنا، عرفت مواقع الكهما،و  وطباعها، أأان مبا  واعتللت وقام يف عقولها علهل، وا 

ّّ ملا علّ  ّّ هل  تهل عندي أأنّه ع ن تكن هنا ك ع ّّ فهو اذلي المتست، وا  منه فا ن أأكن أأصبت الع

ت وقد حصّ  والأقسام، ،ا حممكة البناء، جعيبة النّظميف ذكل مثل رجل حكمي دخل دار   ،مفثيل

ّّ كذا : قال ،عنده حمكة ابنهيا ابخلرب الصادق يف ادلار عىل اليشء مهنا ناّم فعل هذا هكذا لع ا 

ّّ  جفائز أأن يكون احلكمي الباين لدلار حممتّ ذلكل، بباهل س نحت هل وخطرتوكذا،  فعل ذكل للع

ّّ عللته  ، وجائز أأن يكون فعهل لغري ذكلاليت ذكرها هذا اذلي دخل ادلار فا ن س نح لغريي ع

«ت هباهو أأليق مما ذكرته ابملعلول، فليأأ  من النحو
5
يتفاضلون يف حصة الكشف عن فاحلكامء  .

 ، ّّ ّّ ينبغي أأن يكون أأهال فاملسؤول عن ا » وعليه تفاضال يف معرفة سبب جميهئادون يز يو الع لع

عن  والعروضّ  ،عن الّترصيف ن يسأأل النّحوّي عن النّحو والّترصيفّ مثل أأ  ،ل عنهملا يسأأ 

                                                           
1
 .81ابن الانباري، ملع الأدةل، ص 
2
 . 81املصدر نفسه، ص 
3
 .77، ص3الس يوطي، الأش باه والنظائر يف النحو، ج 
4
 .81ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص 
5
 .11، 12الزجاج، الايضاح، ص 
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«افا ن مل يكن أأهال ملا يسأأل عنه اكن السؤال فاسد  ، وكذكل لك ذي عمل عن علمه ،العروض
1
. 

ىل مراتب الاجهتاد أأن يأأخذ يف ذكر اجلواب بعد تعيني  »، ومّما يعلو ابملس تّدل املسؤول ا 

ال  ،السؤال ن ذكر اجلواب وسكت عن ذكر ادلليل زمن   ،اكن قبيحاوا  ليفكر ، ا طويال  وكذكل ا 

يراد ادلليل بعبارة أأدل عىل الغرض نّه تصدى وذهب  يف ا  ىل أأنّه يعّد منقطعا لأ ملنصب قوم ا 

«ا يف نفسه والأّول أأحصفينبغي أأن يكون ادلليل معد   ،داللالاس ت
2
ولتحقق معلية الاس تدالل  .

تحقق فيه ا العمل أأن ت عىل مس تنبط هذ البدّ  ،رتقاء ا ىل مراتب الاجهتادوالا وفاعلّية الاس تنباط

:كام أأوردها الس يوطي رشوط تلخصها النّقاط الآتّية

  

  الآن  ويكفي ،هابالكهما، مطلّعا عىل نرثها ونظم  عاملا بلغة العرب حميطا أأن يكون

ىل الكتب املؤلفة يف اللّغ ىل ادّلواوين اجلامعة لأشعار العربالأبنيّة و و  اتالرجوع ا   .ا 

 لية شعر مودل  يدخل ع  ئالل ، والأقوال لأحصاهبا، أأن يكون خبريا بصحة نس بة الأشعار 

 .وعصنأأو م 

 ليعمل املقبول روايته من غريه ،عاملا بأأحوال الرواية. 

 جامع النّحاة ذا قلنا ابمتناع ذكلا خارق  يك ال حيدث قوال زائد   ،أأن يكون عاملا اب  ا ا 
3
. 

نّ   منا الرشوط اليت أأوردها الس يوطي يف كتابه الاقرتاحهذه  ا   الرشوط  ابلتقريبيه ا 

ذ بتوفرها يف اليت ذكرها الأصوليون من أأجل بلوغ رتبة الاجهتاد نفسها، الفقيه تتحقق فيه ؛ ا 

منا  خالفا لبايق النحاة وهبذا فنظرة الس يوطي املتفردة بذكر هذه الرشوط ،أأهلّية الاجهتاد تمّن  ا 

ذا ،العلوم اال سالميّة يف كثري من املنايح العلمّية ك عن فكرة أأساسها اشرتا  فال رضر وال رضار ا 

ولكن السؤال اذلي ، بلوغ مراتب ذكل الاجهتادالرشوط ل يف  عقد بني الفقيه والنحوي اشرتا ك

ىل الأذهان هل دارس الرشيعة حيتاج ابلفعل ا ىل الرشوط ذاهتا الواجب توفرها يف  :يتبادر ا 

ذا اكنت هنا ك عالقة تعدي ؟النحوي دارس مرشوعية القول الصحيح غري امللحون متزي  فمب ،وا 

كون رشوطا تفصل عقد الرشاكة أأو أأن يكون لك عمل تأأو أأّن الأمر ال يعدو أأن  ؟هناملك م

                                                           
1
 .07ابن الانباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص 
2
 .01، 07املصدر نفسه، ص 
3
 .311الس يوطي، الاقرتاح، ص: نظر 
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ذا سلّ ، ومن مث لك عامل يف جمال ختصصه رشوطعلامؤه،  ّن النحويّ ، رحمنا هبذا الطّ ا   فا 

ّ  تنجيل حقيقة ارتقائه ا ىل مراتب الاجهتاد ابلنظر ا ىل ما املس تدلّ  فه علامء أأفنوا العمر لأجل أأل

ذا حتققت  فيه هذه الصفاتفالنّحوي امل   .دواخلليل بن أأمح ،أأمثال سيبويه ،هذا العمل  س تّدل ا 

مفن تأأمل هذه احلمكة من أأرابب الّصناعة، رأأى من بعد غورمه ودقة  »: فيه قول الّسهييلّ  حّق 

ورجاحة أأحالهمم، وثقابة أأفهاهمم مايس تدل به عىل أأهنم مؤيدون ابحلمكة يف مجيع  ،أأذهاهنم

«أأغراضهم والكهمم
1
.

  

حىت تتحقق فاعلية  طلب من النحوي الناظر فهيا رشوطاتفا ن النظر يف اللغة ي  ومعوما 

 :مفن هذه الرشوط ما يأأيت، الاجهتاد

  ليعرف مواضع العلل، وميتكل القدرة  نحوي حكامي بلغة اخلليل والسهييلأأن يكون ال

ذ ايلتعليالت يتفاضل النحاة فامي بيهنم  .عىل تعليل الظواهر اللغوية؛ ا 

 يحسن توظيف ادلليل عند الاس تدالل يف مقام املناظرة واجلدلف  يتصف ابلفطنة أأن 

 .والتعارض؛ وذكل ليكون رأأيه هو الراحج

 أأن ميتكل حسا لغواي يس ترب به حمكة العربية ورس نظمها. 

      نظرمه يف                 اكنت أأسسها مبنية عىل  ،وابلعموم فالعملية الاس تداللية اليت مارسها النحاة

 :الأيت  يف اخملططاللّغة مبا تصوروه عهنا ومبا أأمدته من معطيات بنيهتا وميكن تلخيص ذكل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 18السهييل، نتاجئ الفكر، ص 

 موقفه من اللغة وتصوره لها

 املس تدل ابللغة

 

 (اللغة) موضوع ادلراسة 

 

 أأدوات ادلراسة 

 

 مصطلحات ادلراسة 

 

 مصطلحات ادلراسة 

 

 مهنج ادلراسة 

 

 حيدد
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طبيعة املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي: املبحث الثاين

  

 لفاظها، فرتتسم عىل أأ فهيا توالبيئة اليت نشأأ  تتحدد هوية اللغة ابلأشخاص احلاملني لها 

... ال املناخية ومل ،والاقتصادية ،والس ياس ية ،والاجامتعية ،الثقافية: ومعانهيا مقومات بيئهتا

ليستشف السامع من الفعل  ؛أأو لينة و ضعيفة قاس يةأأ  فتكون قوية، وتتخذ من طبع حاملهيا

ذلي مارس الاس تدالل قرحية النحوي املس تدل اب فىضولعل هذا ما أأ  .يم مسة هذه اللغةالالك

يط هبا املنبثق اترة من رؤية ال تتجاوز بنية اللغة يف انفصالها عن لك ما حي  النحوي بشقيه

فيخلق مسافات  غةبذكل البنية ادلاخلية للّ  ليخرتق النحوي املس تدلّ ، صالها ببيئهتاوأأخرى يف اتّ 

ىل قانون أأعّ  دة تتجاوز بنية اللغةجدي  نفسه لنظاموخيضعها ل مك لك املوجودات وأأمشل حي، ا 

 .املنظومة النحوية منظومة متاكمّ البناء فيتجسد مبدأأ الاحتاد كشاهد عىل أأنّ 

 من داخل اللغة الاس تدالل النحوي: أأوال

 ويالبنالاس تدالل  -3

زاء ا  ، مساءةل التفكري املهنجي للنحاة :حفواها شاكل ز هذا املبحث يف أأساسه عىل يرتك 

ؤالء أأثناء معلياهتم أأدوات لغوية استمثرها ه منظومة لغوية فرضت علهيم قانوان اس تخرجوا منه

ذكل القانون اذلي مل خيرج عن البنية ادلاخلية للغة، فاكن لزاما عىل النحوي  .الاس تداللية

 أأن ينطلق من ، ارس ته الاس تدالليةأأثناء مم، املس تدل قبل أأن يلجأأ ا ىل استامثر أأدوات غري لغوية

فاس تدلوا ابلالكم  ،متزيت ببنية مس تقّ بذاهتا  متخضت من قراءة فاحصة للغة، دوات لغويةأأ 

للغةعىل نظام ا
1
ن الاس تدالل يف عرف اللغويني املطالبة ابدلليلولأ  ؛ 

2
ما دليل يف  ، وادلليل ا 

و دليل لغريهنفسه أأ 
3
ن لأ ، أأن يدلل بنظام اللغة عىل اللغة ،فوجب عىل النحوي املس تدل. 

ذا انطلق من بنية اللغة اكن أأقوى من أأ ادلل  ومن ذكل اس تدالل النحاة  .ن يكون من خارهجايل ا 

يراد نصوص من العربية ،عىل مسأأةل حنوية الاس تدالل ابلنص عىل :  عليه بـ يصطلح  واذلي اب 

                                                           
1
 .38عبد العزيز عبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص: ينظر 
2
 .330الكفوي، اللكيات، ص: ينظر 
3
 .18ول، صأأبو الوليد البايج، احلدود يف الأص: ينظر 
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حاكم لغوية مبا نص عليه الواضع من أأ ، النحوية النص، وهو ما ميثل اس تدالل النحاة عىل القواعد

نه جيوز وادلليل عىل أأ  » :ىل الضمري اخملفوضومن ذكل اس تدالل الكوفيني عىل جواز العطف ع

 ﴿ :ومنه قوهل تعاىلالتزنيل والكم العرب، أأنه قد جاء ذكل يف          

        ﴾ [ 3:النساء]  ابخلفض ويه قراءة أأحد القراء الس بعة، وهو محزة قرأأت

﴿: الزايت، وقال تعاىل                        

    ﴾ [317:النساء]  لأنه عطف عىل الضمري اخملفوض يف  ؛فضاخلمفا يف موضع

:(البس يط)من وقال الشاعر  (فهين)

  

َ  وَ وانَ ج  هَت   َت ب  ر  قَ  مَ و  يَ ال  فَ    بم جعََ  ن  مم  مم الأاي  وَ  كَ بم  اَ مفَ  ب  هَ اذ  فَ   انَ م  ـتم ش  ت

«والتقدير بك والأايم (بك)فالأايم خفض ابلعطف عىل الاكف يف  
1
. 

؟ وموضع الضامئر (لوال كَ )و (لواليَ ) :ذهب أأبو العباس املربد يف القول يف هل يقالو  

ىل أأنه ال جيوز أأن يقال  فيؤىت ابلضمري  ،(لوال أأان ولوال أأنت)وجيب أأن يقال  ،(لوالي ولوال ك)ا 

 ﴿: املنفصل كام جاء به التزنيل يف قوهل        ﴾ [13:أأ س ب]،  ولهذا

ال منفصالمل يأأ  «ت يف التزنيل ا 
2
 . 

وتراكيب  ،املمتثّ يف مفردات ،عهنا جزئياهتا وال تتجرد ،ولأن اللغة بنية لكية ال تس تقل 

ثبات قاعدة  تلكم اس تعملها امل  العريب اذلي اكن مبثابة املرشع للأحاكم النحوية، فينص عىل ا 

آلها ا ىل صناعة حتمك لأنه الصانع للبنية اللغوي؛ حنوية أأو يس تدل عىل الكمه لصحهتا ة قبل مأ

ها، ومن ذكل ما روي عن الكسايئ وسيبويه فامي خيص املسأأةل الزنبورية املشهورة، حيث ءَ أأجزا

: بل تسأألين أأنت، فأأقبل عليه الكسايئ فقال: تسأألين أأو أأسأأكل؟ فقال »: يهقال الكسايئ لسيبو 

ذا هو: كيف تقول ها كنت أأظن أأن العقرب أأشد لسعة من الزنبور فا ذا هو يه، أأو فا  اي  ، فقال ا 

                                                           
1
 .10، ص7، ج( 12)ابن الأنباري، الانصاف يف مسائل اخلالف ، املسأأةل  
2
 .737، ص7، ج)87( املصدر نفسه،املسأأةل: ينظر 
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ذا هو يه، وال جيوز النصب: سيبويه حلنت، مث سأأهل عن مسائل من هذا  : فقال الكسايئ. فا 

ذا): النحو حنو  سيبويه يف ذكل ابلرفع دون النصب فقال (عبد هللا القامئ، والقامئ خرجت فا 

 ذكل لكه وتنصبه، فدفع ذكل سيبويهفقال الكسايئ ليس هذا من الكم العرب، والعرب ترفع 

«ومل جيز فيه النصب
1
ا بدلهيام عىل هذا اخلالف اذلي نشب بني الكسايئ وسيبويه وهام رئيس. 

كام جاء عىل لسان  ،فاكن فيصل هذا اخلالف أأعراب شهد هلم ابلفصاحة قول حيىي ابن خادل،

حيث حمكوا بصحة ما ذهب الكسايئ عىل أأنه من الكهمم ،الكسايئ
2
فوجه الاس تدالل ما  . 

ليه أأهل لغة لهيم، واذلي أأذىك روح اخلالف ،احتمك ا  حرصهم ، اكن مبناها ومعناها مهنم وا 

فها املوىل الشديد عىل لغة رشّ 

- 

آن بلساهنا، وعليه اكن ذكل احلرص لزاما  - وجلعز   نزال القرأ اب 

 .علهيم حىت ال تشوب اللغة أأية شاردة أأو واردة

وذكل ملا اعمتد عليه عند  ؛غوي العريبلفاالس تدالل النحوي اتصف ابلطابع ال اومعوم 

ىل نص الشارع، طلبه لدلليل،  .الكم العرب أأو اذلي ينمتي ا 

 من خارج اللغة الاس تدالل النّحويّ : اثنيا

 عىل النّظام النّحوي الاس تدالل مبعاين الشعر -3

من حيث يه اكئن هل خصوصيته  ،ختتص هذه اجلزئية بدراسة السامت اللّغويّة للغة 

ذ  ،مالبسات انتاجه من هجة أأخرى املنغلقة عىل نفسه من هجة واملنفتحة عىل اكنت اللّغة وال ا 

شعر ديوان ل ا»اكن ذلكل  ،عن خلجاته النّفس ّية العريبّ تزال أأداة تواصل يعرّب هبا املتلكّم 

«العرب
3
حدثت يف القرون  ،وبعد أأن اكنت اللّغة جمرد أأداة تواصل .تيك اخللجاتاهل  حامال ،

لأيب  – هللا عنه رض –بقول عيّل  ،موضوعا لدلراسة الهجريّة الأوىل نقّ نوعّية جعلت اللّغة

«أأحنو هذا النحو» :الأسود ادلؤيل
4
هذا الطرح  فا نّ  ،برصف النّظر عن صدق القول .

                                                           
1
 .770، ص7، ج(88)ابن الأنباري، الانصاف يف مسائل اخلالف ، مسأأةل  
2
 .770، ص7، ج( 88)املصدر نفسه، مسأأةل: ينظر 
3
محمد بن سالم امجلحي، طبقات الشعراء، متهيد النارش الأملاين جوزيف هل مع دراسة عن الؤلف والكتاب للمرحوم طه أأمحد  

براهمي ، دار الكتب العلمية، بريوت ،لبنان، ط  .10م، ص3888ه، 3018، 7ا 
4
 .77، ص3الس يوطي، الأش باه والنظائر يف النحو، ج 
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من حيث يه موضوع مفهوهما و  ،ن حيث يه أأداةمجب رضورة الفصل بني مفهوم اللّغة يس تو 

يعرّب هبا لك قوم عن »فاللّغة بعدما اكنت لغة تداول  .والتّعليل ،تلقفه النّحاة ابلتّفسري ،لدلراسة

«أأغراضهم
1
فاقتىض الأمر عىل النحاة هيلكة معجم اصطاليح خاص هبذا  ،صبحت لغة تعمّل أأ  ،

العمل اجلديد 

– 

الأعرايب اذلي مسع حديث النحاة فقال  قوةل»ا يبني ذكل ولعل م – عمل النّحو 

نمك تتلكمون: خماطب ا مجلاعة مهنم  «يف الكمنا بالكم ليس من الكمنا ا 
2
ّن املتأأمل يف هذا    . ا 

ن مل  ،القول عىل عدم استبعاد حصته نّه عىل أأقلّ  ،يكن ذكلوحىت وا  ق عند تقدير يصد فا 

 .لغة التواصل ولغة ادلراسة  الفصل بني

ن مقصد احلديث هاهنا  حنوي و  ،أأداة للتواصل ،اس تعمل اللّغة الّشعريّة متلكم عريب:ا 

مبا  الأمرهذا  لأّن  ،اس تعمل اللّغة الشعريّة موضوعا لدّلراسة دون أأن ننفي فكرة أأهّنا أأداة تواصل

 .اكن ومبا س يكون يبقى حارضا يف اللّغة

ّن هذا الطرح الينفي فكرة جوهريّة  اكن  ،يف الأساس مؤداها أأّن شعر الشاعر العريب ،ا 

وصفاء  ،فاس تدل مبا امتلكه من قّوة القرحية، اش تغل علهيا النّحويّ  ،ماّدة خام يف العمل النّحوي

النّحوية اليت مل  القواعد بعمل النّحو تكل ةخاص فأأنتج قواعد حنوية ،اذلهن عىل املعاين الّشعريّة

 .خترج عن لغة العرب

ذ  ،لقد عقد ابن جيّن ذلكل اباب اسامه ابب يف مشاهبة معاين اال عراب معاين الشعر  ا 

ىل أأّن من أأمثّ هذا املعىن قوهلم هّنا تبىن معها فتصري كجزء من  :يذهب ا  يف ال النافية للنكرة ا 

 .(البأأس عليك )و (ال رجل يف ادلار)حنو  مس،الا

 :قول الشاعربهذا املعىن النّحوي وقد اس تدل ابن جين عىل  

َ وَ  َت  فَ  ةٍ رَ ف   زَ ىَل عَ  يطَخم                ع  جم ر  يَ   م  ـل
 .م  ضَ  هَ اَل وَ  ةٍ ق   دم ىَل ا

 

                                                           
1
 .71، ص3ابن جين، اخلصائص، ج 
2
 .81د عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، صمحم 
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جفَ  هوفم ة جَ سعَ لم  هذا الفرَس  تأأويل ذكل أأن   و ن   همم حمزَ  ارم وا   ينم ق نفسه ب  ا اغرَت فلم   ،رفَ ه زَ كأ

ط هبا ال لَ  خَ  مع ال حىت  ينم الامس ب   ها كام أأن  يغ علهيا ال يفارق  فرة فصم ته تكل الز  فلزمَ  كل،عىل ذَ 

تفارقه واليفارقها
1
قول  ،عىل املسائل النّحويّة أأيضا ومن أأمثّ الاس تدالل ابملعاين الشعريّة .

ذا قالها ب ،(امَ قَ أ   و  أ   نَ ذ  أ  ي أ  رم د  اأ  مَ )» :النحاة يف من قال َ ذَ أ   ه مل يعتد  فهو أأن   (م  أ  ) ـب ال (أأو)ـ ا   هان

قامَ  أأذاان   قامته ا  ن   ة  وال ا  «ا منهت هل شيئ   فيه مل يثب   َى ا وَ ه فلم  ذكل حق   ّفم ه مل يوَ لأ
2
. 

 :(اخلفيف)من  ول عبيدبقويس تدل ابن جين عىل ذكل  

 ب  ـــــــــيخَيم  ن  َكَ  انم  غَ  م  أ    مٍ ـــــــــحم رَ  اتم ذَ كَ  ر  اقم عَ أ              

: املسأأةل النّحويّة السالفة اذلكراذلي اس تدل به عىل  ،قال ابن جين يف توجيه هذا البيت 

 (محم رَ  اتم ذَ كَ  ،حٍ رَ  اتم  ذَ رَي غ  أ  ) :ا فيقولهتَ نقيضَ  (مٍ ح  رَ  اتم ذَ ) :فاكن ينبغي أأن يعادل بقوهل »

ا صارت ولود   وذكل أأنّه ملّا مل تكن العاقر ،ولكنّه جاء ابلبيت عىل املسأأةل ،حماةل وهكذا أأراد ال

ن اكنت ذات رح أأنّه ملّا مل  كام، (مٍ حم ات رَ ذَ كَ  مٍ حم رَ  اتم ري ذَ غَ أ  ) :فكأنّه قال ،كأهّنا ال رح لها، وا 

قامته حق   ،أأذانه يوّف  ن   ،اما مهند  ت هل واحم ام ملن يثب  ه وال ا   نَ ذ  أ  ي أ  ماأأدر ): و لو قال (أأو )ـب ه قاهللأ

«ثبت هل أأحدهام ال حماةلبأأم لأ  (امَ قَ أ   م  أ  
3
. 

عامل »اختيار النّحاة  ،ومن أأمثّ الاس تدالل ابملعاين الشعريّة عىل املسائل النّحوية  ا 

َ رَضَ وَ  ت  ب  رَضَ )حنو  ؛لأنّه العامل الأقرب ؛الفعل الثّاين َ رَضَ )و (د  ي   زَ ينم ب «( اد  ي  زَ  ت  ب  رَضَ  وَ ينم ب
4
ذا  ، ا 

 :فقال (الطويل)من  أأنشدان الهذييل يف هذا املعىن

              « َ   ىَل ب
 
ن  وم  ومَ و اللَك  ف  ع  ا تَ هن  ا   وَ  َى د  ل  ابم  لّك  وَ ن    امَ ا 

 
 يضم ا مي  مَ  ل  جَ  ن  ا

 

 

                                                           
1
 .311، ص7بن جين، اخلصائص، جا: ينظر 
2
 .317، ص7املصدر نفسه، ج 
3
 .317، ص7املصدر نفسه، ج 
4
 .318، ص 7املصدر نفسه ، ج 
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 :قول أأيب نواسعليه و 

 سم ـــــــــــــــــــــــم  أ   ن  عَ  اهل   فَ  اَت فَ  د  قَ  سم م  أ  وَ   ســـــب  ه يف لَ ن  مم  َت ن  أ   دٍ غَ  ر  م  أ   

ن  فَ   َ  ش  ي  عَ  ش  ي  ا العَ مَ ا    سم ــــــــــــــــــــــــــم  الش   ةم نَ ب  ابَ  َس م  الش   رم اكم بَ فَ   اذَ  كَ ومم ي

 .ارَشر  طَب  تأ  : وجاء يف هذا املعىن أأيضا قول 

 وَ                      
 
َ  ن  َك   ء   يَش  ىَض ا مَ ذَ ا َ  م  ل  .لم عَ ف  ي

يف اخلصائص قول الآخر أأنشدانه أأبو عيل عن أأيب بكر عن أأيب العباس عن أأيب  وجاء 

 :عامثن عن الأمصعي عن أأيب معرو أأن رجال من أأهل جند أأنشده

   ن  ك  يَ  لَم ن  ـأ   كَ ىت  حَ  
 ر  ـــــــــــــــــــيارم هَ دَ  الٍ ا حَ ي ت مَ أ   ر  ه  ادل  وَ   ه  ر  ـــــــــــك  ذَ تَ  ال  ا

 :(البس يط)من  قول املتنيب ومن أأمثّ هذا 

 لم حَ ز   ن  عَ  يكَ نم غ  اي  مَ  سم م  الش   ةم لعَ يف طَ   هم ـــــبم  َت ع  ا مَسم ئ  ي  شَ  ع  دَ وَ  اه  رَ ا تَ مَ  ذ  خ   

 :كام يس تدل النحاة يف معىن املثال الأّول بقول الطايئ الكبري 

  َ   احلب  مَ   ىالهوَ  نَ مم  َت ئ  شم  ث  ي  حَ   كَ ادَ ؤَ ف   ل  قّم ن
 
 لم و  ال   بم ـــــــــــــــــــيبم حَ للم  اّلَ ا

 :(الاكمل)من  وقول كثري 

َ وَ    م  ــــــــــــــــيدم قم  ا كَ اوَ هَ  ن   مم يبم ل  قَ بم  ق  ل  عم   ينم ـــــــاقَ عَ فَ  كم ن  عَ  ربالص   ت  د  أأرَ  د  قَ ل

 :(الطويل)من  وقول الآخر 

َ  م  اي  ال   هم بم  ر  م  تَ   ــ لَ ي  ذَ  ب  حَ س  ت  د  ـــــــــــــــــيدم جَ  وَ ه  وَ  م  اي  ال   هم بم  ىَل ب  تَ فَ   اهَــــــــــــ
1
 

 

 

                                                           
1
بن جين، اخلصائص ، ج: ينظر   . 318،371،373، ص 7ا 
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 الاس تدالل ابلقانون الطبيعي للكون عىل النظام النحوي -7

  

فالعامل يسري وفق  يتحمك يف لك الظواهر الكونية ،قانون طبيعيالعامل احمليط بنا  مكحي

ال يتجزأأ من هذا العامل  ءولأن اللغة جز  ال يزناح فيه عن مساره الطبيعي ،مس هلنظام معني ر  

  .فاكره ومواقفه منهولينقل لك أأ  ،عن رؤيته لهذا العاملفقد اس تعملها الانسان أأداة يعرب هبا 

بوجود » :ومن ذكل اعتقاد ادلارسني ،تعددت ادلراسات اليت تناولت اللغة بك حيثياهتا 

جراء اللغة أأو تزنيلها وفقا لأحوال العامل «ا 
1
 :وكثريا ما دار عىل أألس نة الفالسفة سؤال حفواه .

ىل أأي حد نس تطيع أأن نس تدل» تحدث هبا اليت ن  ،العامل اخلاريج من  طبيعة اللغة عىل طبيعة ا 

«عن ذكل العامل؟
2
 

وليس يعنينا من اال جاابت » :بقوهل هذا السؤال ىليعلق ادلكتور عبد احلكمي راض ع 

جابة واحدة تامتىش م ،السؤالاليت أأجيب هبا عىل هذا  ،العديدة ع ما اكن يعتقده سوى ا 

بأأن يف اال ماكن فعال أأن نس تدل : و غلب علهيم من الاعتقاد، ويه القولأأ  ،اللغويون العرب

ال بتوافر جانبني ،عىل خصائص العامل من خصائص اللغة، فا ن اكن تركيب امجلّ مثال  :ال يكون ا 

ليه من هجة، واملس ند من هجة  فال بد من أأن تكون أأش ياء العامل عىل هذا  ،أأخرىهام املس ند ا 

«النحو من التأأليف
3
. 

ىل أأن رعيال من الباحثني اللغويني يسقطون  اللغة » :وحري بنا أأن نشري يف هذا املقام ا 

«لأوضاع العامل اخلاريج
4
. يجوفق أأحوال العامل اخلار» اويفرسوهنفيعللون الظواهر النحوية . 

ىل اللغةويه صياغة تنقل صفات ذكل  ذا اكنت . العامل اخلاريج ا  القوانني اليت حتمك العامل فا 

ىل . ، فلتكن قواعد اللغة مطردةمطردة ومن مث اكن لك خروج عىل هذا الاطراد يف حاجة ا 

«تعليل
5
ام عىل هنرايوج ،ونصب املفعول به ،ة رفع الفاعلومن ذكل تعليل ابن الأنباري لقضي .

                                                           
1
 .113، د ت، ص3اخلاجني، مرص، طعبد احلكمي راض، نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة  
2
 .110املرجع نفسه، ص 
3
 .110املرجع نفسه، ص 
4
 .111م، ص7117ه، 3078، 3حسام أأمحد قامس، الأسس املهنجية للنحو العريب، دار الآفاق العربية، القاهرة، مرص، ط 

 
5
 .117املرجع نفسه ، ص 
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ذ يرى أأن ؛مهنام دون الآخرلك صت ّص اليت خ   ،هذه الشالكة ىل الفاعل أأقل ا  » :ا  س ناد الفعل ا 

والأكرث الأخف  ،الأقل الأثقل والنصب أأخف، أأعطي ،والرفع أأثقل ،رثووقوعه عىل املفعول أأك

واس تكثارا ملا يس تقل يف الكهمم  ،معادةل بيهنام، ولو عكس ذكل لاكن عدوال عن قضية املعدةل

«احلمكةوخروجا عن قانون  ،وتراك للمناس بة
1
.

  

نباري قضية ري عىل النحو اذلي علل به ابن الأ يس ،ّن القانون الطبيعيومعلوم أأ  

من مزنةل رجل جعل بني يديه »عىل ما بينه  ،واملفعول به ابلنصب ،اختصاص الفاعل ابلرفع

نساان أأن حيمل ما هو عرشة أأمناء مرة والآخر عرشة أأ  ،وزنه منا :ين أأحدهامجحر  مناء، وأأمر ا 

نه ال  ،زاء اخلفةوكرثة العمل اب   ،زاء الثقلليكون قّ العمل اب   ،وما هو منا عرشة مراتواحدة،  فا 

وحيمل اخلفيف مرة واحدة  ،بأأن ذكل مقارب للحمكة، ولو أأمره حبمل الثقيل عرش مراتخفاء 

وكرثة العمل يف حاةل واحدة وبني قّ العمل  ،لاكن ذكل مباينا للحمكة، مجلعه عليه بني الثقل

«واخلفة يف حال أأخرى
2
. 

والنصب املالمئة لطبيعة القانون اذلي  ،اكن خيتار مواطن الرفع ،عىل ما يبدو فا ن املتلكم 

هذا املسكل ما  ؤكدارس ته الفعلية للغة، ولعل ما يوقد جتسد ذكل يف مم ،حيمك لك املوجودات

ليه محمد عابد اجل  (ايب صانع العامل العريبعر الأ ):  اذلي ومس أأحد مباحثه بـ ،برياذهب ا 
3
تداولها يلمس مدى توافق  عىلاليت اتفق الواضعون  ،يف أأحوال اللكامت العربية ملستبرصوا

 .اس تعامهلم لأحوال اللكامت مع العامل العريب

مدى  ،عىل تداولها يلمس تلكموناليت اتفق امل  ،واملتأأمل يف أأحوال اللكامت العربية 

اذلي يعطي خصوصية ال تنفصل عن  ،ةالعربي بيئةمع ال  ،توافق اس تعامهلم لأحوال اللكامت

جيري  ، ما خيضع لقانون كوينليكون مقتىض الانصاف تقدمي اذلي يعيشون فيه ،القانون العام

عضد فكرة الأس بقية واستامثر الأدوات غري اللغوية يف هذا املقام ي لس نة الناطقني ابلضادعىل أأ 

تقدمي ما ال زايدة فيه عىل ما فيه زايدة، والعام عىل اخلاص لكون الك أأصال  »اليت تشرتط 

                                                           
1
 .80ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص 
2
 .80،82املصدر نفسه، ص 
3
 88محمد عابد اجلابري،تكوين العقل العريب ،ص 



 املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي           الفصل الثّاين

 

999 
 

«لأجزائه
1
العامة  لفكرة يتخصص حبضوره يف جماالت خمتلفة مهنا اللغة، ومن املبادئ  كبدأأ عام .

عطاء الأ  اكام  » والاش تغال به ،ولوية للمقدم عىل املؤخرالأس بقية ا   اكن احلد رضب زيد معر 

والعناية هنا يف التقدمي والتأأخري سواء، مثهل يف  ،(...)حيث اكن زيد أأول ما شغل به الفعل 

ا زيد   ا ورضب معر  «رضب زيد  معر 
2
ّن هذا القول يقودان ا ىل احلديث عن أأمه ركزية من راكئز .  ا 

ن مل نغالم  ،النحو العريب نه اليت دارت حولها لك أأحباثه  ،بتسميهتا مركز ادلرس النحوي اليت وا  ا 

ال بـال اليت  )اال ابنة(اال عراب اذلي هو  واخلفض حمهل أأواخر  ،والنصب ،الرفع : تتحقق ا 

«الالكم
3

ىل السامع ،، ليكون اختالف احلراكت مؤدى المتيزي بني املعاين      اليت يروم ايصالها ا 

 (...)واحلمكة  »

– 

 كونه  :املعاين اليت تلحق الامس حنوعىل عراب دليل أأن اال   – وهللا أأعمل 

«أأو مفعوال وغري ذكل ،فاعال
4

، مفبدأأ الاختالف مبدأأ مقدس  جيعل الأش ياء ميزي بعضها عن 

 ﴿: يقول تعاىل، بعض                        

      ﴾  [1 :يونس]ويقول أأيضا ، :﴿                

                 ﴾[378 :أآل معران]م يسري عىل ، ولو اكن الالك

ذا و السكنات ملا حتقق املراد منه ولاكن فاسد  نسق واحد من احلراكت أأ  نصبت »ا فأأنت ا 

ا عىل النطق من النواصب واجلوازم لكنت مقتدر   أأو لغيت العوامل ،الفاعل، ورفعت املفعول

ن نفى القياس تكل احلال، وليست كذكل ،بذكل عىل غريها، أأال ا قدرة هلأهنا ل  عىل املتلكمني وا 

متحراك ساكنا يف ترى أأن اجامتع السواد والبياض يف حمل واحد ممتع ال مس تكره، وكون اجلسم 

«حال واحد فاسد ال طريق ا ىل ظهوره وال تصوره وكذكل ما اكن من هذا القبيل
5
. 

                                                           
1
 م7118ه،3،3071ينية،القاهرة،مرص،طمحمد عامثن،مكتبة الثقافة ادل:أأبو البقاء االعكربي، اللباب يف علل البناء واال عراب،حت 

 .111ص

 
2

 ه 3077، 1القاهرة، مرص، ط اجني،عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخل: أأبو برش معرو بن عامثن بن قنرب، الكتاب، حت:سيبويه، 

 .83ص ، 3م،ج7111

 
3

 .11السهييل، نتاجئ الفكر يف النحو، ص

 
4

 .11املصدر نفسه، ص

 
5

 .388، ص3ابن جين، اخلصائص، ج
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 بنظام اجملمتع عىل النظام النحويالاس تدالل  3-

  

يتعني عىل اال نسان املنمتي ا ىل جممتع ما أأن خيضع لنظامه وقوانينه، واخلارج عن هذا 

ة مذ اكن عىل واجملمتع العريب اشرتط هذه اخلصيص .نتفاءام يعد حاةل شاذة ختضع لقانون الاالنظ

ار فكر النحاة عىل هذا الهنج عند استامثرمه لأدوات غري لغوية، حىت سالعهد القبيل، فقد 

يستنطقوا املدونة اللغوية مبا تفرزه من معطيات لغوية يس تدلون هبا عىل النظام الاجامتعي اذلي 

مطرد و  ىل ا  ات وعىل هذا فهم يقسمون املفرد .نحوياكن ماثال يف تفكريمه، عند اس تدالهلم ال 

لهيا فهو مطردوما ا شاذ مفا خرج عن نظام اللغة فهو شاذ .نمتى ا 
1
 

يدنيه من تكل  ثاينومنهتيى الغاية املنشودة، وال  عامد التقعيد، الأولليكون الرضب  

«الشاذ حيفظ وال يقاس عليه»: توافق والقاعدة القائّت  يتال .الغاية
2

بذكل من النحوي أأخذ ي، ل 

ن خرجت عن قانون وضعه  هاخصائص اجملمتع ويزنل  عىل نظام اللغة، اليت ال تتربأأ من مفرداهتا، وا 

 . أأهل دراية بأأحوالها

أأورد الس يوطي يف كتابه املزهر نصا يوحض مدى توافق فكرة الشذوذ والطرد مع وقد  

 عت أأيب يقول لأيب معر ابن العالء مس: قال ابن نوفل »: التفكري املهنجي لهؤالء النحاة يقول

: ال فقلت قال أأخربين عام وضعت مما مسيت عربية، أأيدخل يف الكم العرب لكه؟ (ه 320ت)

أأمعل عىل الأكرث وأأمسي ما خالفين : كيف تصنع فامي خالفتك فيه العرب، ومه جحة؟ فقالف 

«لغات
3
. 

 

 

                                                           
 .308، ص3ابن جين، اخلصائص، ج: ينظر 1
2
 احلسني الفتيل، مؤسسة الرساةلبد ع : أأبو بكر محمد بن سهيل بن الرساج النحوي البغدادي، الأصول يف النحو، حت: ابن رساج 

 .11، ص3م ج3881ه، 1،3037بريوت لبنان، ط
3
محمد عبد الرحمي، دار  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان : الس يوطي، املزهر، يف علوم اللغة وأأنواعها، حققه وفهرسه 

 .382، 380م ص7131ه، 3013، 3ط
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ن املتفحص يف العمليات اال    النحاة عند التقعيد جيدها ترتكز عىل جرائية اليت قام هبا ا 

 صطلحات عديدة، اكلكثري، والشائعثنائية الشاذ واملطرد، هاتني الثنائيتني اللتني اس تعملتا مب

اخلارج عن حّد » :يراده لرشوط النقل بأأنها  نباري عند والغالب، والنادر، ومن ذكل قول ابن الأ 

«الكرثةالقّ ا ىل حّد 
1
. 

ن املتأأمل يف    عندالبرصيون  الأسس اليت اعمتد علهيا يلحظ اس تدالالت ابن الأنباريا 

نو ادلليل املس تعمل من مركز انتصارمه لقاعدة ارتضوها ممثال للعربية ونظاهما، واحلامك يف ذكل د  

الكثري، الشائع، الغالب، : ابن الأنباري ساوى بني مصطلحات عديدة عده عنه، ولكن  طراد وب  الا

الس يوطي  ه نقهل عنفامي (هـ713:ت)ل، النادر عىل اختالفها دالةل يقول ابن هشام املطرد، القلي

لف، تخا وقليال، ومطردا، فاملطرد ال ي اعمل أأهنم يس تعملون غالبا وكثريا، واندر  » (هـ833:ت )

ن الكثري، والنادر أأقل من والقليل دو  لف، والكثري دونهتخش ياء ولكنه ي والغالب أأكرث الأ 

افالعرشون اب، القليل لهيا كثري ال غالب،  لنس بة اىل ثالثة وعرشين غالهب  وامخلسة عرش ابلنس بة ا 

«والثالثة قليل، والواحد اندر؛ فعمل هبذا مراتب ما يقال فيه ذكل
2
لنحاة أأولوا بطبيعة احلال فا. 

فاكن من أأمه الضوابط املعمتدة يف معلية الاس تدالل والرتجيح عند التعارض  لمطردلعناية كبرية 

«الشاذ ال يبطل احلمك وال يعرتض به عىل الأصل املطرد: أأن »عىل الرمغ من 
3
ليكون الاطراد . 

ذا اكن ذالتقعيد، والأصل يف العرف الا لأأصال من أأصو  جذور يتفرع  اجامتعي مقدس ال س امي ا 

وتقوى ببقاهئا يف حامها، وذا ك حال املفردات العربية كام   ن أأصلهابعدها عتضعف ب عهنا فصائل 

اع مبدتصورها النحاة اذلين جعلوا مبدأأ الأصل والفر   » مقدسا يضعف ويقوي البايق عىل أأصهل ء 

ذ يربز بوضوح يف أأقدم كتاب حنوي  ومصطلح الأصل والفرع كثري ادلوران يف كتب النحو ا 

لينا وهو كتاب سيبويه ومع هذا فقد ودل قبل والدة  (ه381ت)املتوىف حبدود س نة  وصل ا 

كتاب سيبويه ودل فكرة مهنجية يف دراسة النحو مث أأصبح ركزية علمية ابرزة يف عمل أأصول 

                                                           
1
بن الانباري، ملع الادةل يف أأصول النح   .11و، صا 
7
 .388الس يوطي، املزهر ، ص 
1
 .11،ص3ابن الرساج، الأصول يف النحو، ج 
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«النحو
1
وعىل هذا اكن .وبذكل فهذا املصطلح يس متد قوته من خصوصية ال تنفصل عن بنيته . 

ذ هو »ني م من قبل النحويني والأصوليمدار اهامت تعين قواعد  (صولالأ )أأن لكمة : يف النحو: ا 

نحو واملناجه اليت يس تنبط د انفصال الرشاكة بني ال عفقد ظهر جليا ب (...) النحو وأأحاكمه

 ويه سببن هبا قواعد النحو وأأحاكمه ابلتأأليف يف العّ لأن العّ من عمل أأصول النحو النحويو

«القياس
2
.

  

ن مل يرصح املتلكم ابس تدالهل عىل النظام اللغوي ابالس تعامل الفعيل   ولعل  للالكمحىت وا 

ليه النحاة من اس تدالالت حاولوا فهيا سرب مقاصد  اليشء اذلي يبني هذا القول ما ذهب ا 

ويه خمتلفة   قوم عن مقاصدمه، واللغات كثريةاللغة أألفاظ يعرب هبا لك»: املتلكمني يف ذكل فـ

 اس واحدن املعىن الواحد اذلي خياجل ضامئر النا  أأي . اللفظ، متحدة من حيث املعىن من حيث

ولكن لك قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ الآخرين، واللغة العربية يه اللكامت اليت يعرب هبا 

«العرب عن أأغراضهم
3
. 

متجسد قانون جار يف العامل العريب من حيث يه عكربي عىل فكرة الأس بقية يس تدل ال 

بل أأن النكرة امس للمعىن العام ق : عىل لسان قوهما، فالنكرة أأس بق من املعرفة لوهجني أأحدهام

: ان وغريه أأصل لأجزائه، والثاينواخلاص ليس فيه العام، أأال ترى أأن حيواان فيه الانس اخلاص

رض كقوكل ن تقع عىل الأش ياء اجملهوةل وعىل املعدوم واملوجود والقدمي واحملدث، واجلسم والعأأ 

ذا أأردت ءيش فهام معىن معني زدت عىل ذكل الأ  معلوم ومذكور وموجود فا  لف والالم أأو ا 

زايدة فيه سابق عىل ما فيه زايدةالصفة وما ال 
4
. 

ن احلياة الاجامتعية تكتنفها ظروف س ياس ية،  اكنت  لعلها ومناخية، واقتصادية، ا 

تيك الوحدات اه .للوحدات اللغوية وتعليالت النحوي املس تدلالباعث الأساس يف تفسريات 

اليت أأنزلها وفقا ملالبسات الظروف الاجامتعية العربية، فأأنتجت منظومة حنوية ال تبتعد عن فكرة 

                                                           
0
 .77، ص3،7113حسن مخيس امللخ، نظرية الأصل والفرع يف النحو العريب،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،عامن،الأردن،ط 
0
 
 

 .07، ص املرجع نفسه
3
 .1العبكري، اللباب يف علل البناء والاعراب، ص 
4
 .111، صاملصدر نفسه :ينظر 
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الاس تدالل ابلنظام الاجامتعي عىل النظام النحوي، ومن ذكل توظيف فكرة الاقتصاد اللغوي 

 .اذلي اس تدل عليه النحوي من الفعل الالكيم

    :ه ابن جين يف قوهل حلذف اذلي شاع يف الاس تعامل اللغوي عند العرب كام أأقرّ ومن ا      

حبذف   يسو مل يك، وال أأدر، ومل أ بَل، وأ ي شم تقول، وجا جيي، وسا: كام جاء عهنم ذلكل »

«مهزتهيام
1
ومن أأمثّ احلذف اذلي مس  بنية اللكمة حذف نون اكن، وقد وضع ابن هشام . 

رشوطا حلذفها 

– 

وهذه الرشوط تتلخص  – لأن احلذف يف لغة العرب ليس ابلأمر الاعتباطي 

 زومة، وأأن ال تكون موقوفا علهياأأن تكون بلفظ املضارع، وأأن تكون جم »: يف مخس نقاط يه

«وال متصّ بضمري نصب، وبساكن
2
  ﴿:  ويس تدل ابن هشام عىل ذكل بقوهل تعاىل .

    ﴾[71 :مرمي]  ن ذ ا  أأصهل أأكون، حفذفت الضمة للجازم، والواو للساكنني، والنون  »ا 

«للتخفيف، وهذا احلذف جائز، واحلذفان الأوالن واجبان
3

، وال جيوز احلذف عند الوقف علهيا 

﴿: واس تدل ابن هشام عىل ذكل بقوهل تعاىل              ﴾

لأجل اتصال الساكن هبا، فهيي مكسورة لأجهل فهيي متعاصية عىل احلذف لقوهتا  [3 :البينة]

ومن أأمثّ الرشط الرابع اذلي أأورده ابن هشام يف عدم جواز حذف نون يكن عند  .ابحلركة

ن يكنه فلن تسلط عليه)اتصالها بضمري نصب قوهلم  الأش ياء ا ىل  وذكل لأن الضامئر تردّ  (ا 

عليه ابن خروف وهو  تفاء حذف نون يكن يف الوقف وقد نّص أأصولها، ضف ا ىل ذكل ان 

ذا دخهل احلذف حىت بقي عىل حرف واحد أأو حرفني وجب  حسن، لأن الفعل املوقوف عليه ا 

، و الوقف عليه هباء السكت ه  عادة احلرف فالوقف  (مل يع)مبزنةل  (مليك)كقوهل عمه  و يَعم عليه اب 

                                                           
1
 7،دت، ج7د الفتاح اسامعيل شليب،طعيل النجدي وعب:ابن جين، احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات و اال يضاح عهنا،حت 

 .17ص
2
 دار الطالئع، محمد حمي ادلين عبد امحليد ، :رشح قطر الندى وبل الصدى، حت ،الأنصاري أأبو عبد هللا جامل ادلين ابن هشام 

 .301ص ،م7118، 3،طمرص القاهرة
3
 .301املصدر نفسه، ص 
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عادة الياء تؤدي  «مل يع»كن، وال يقال مثهل يف وىل من اجتالب حرف مل ياذلي اكن فيه أأ  لأن ا 

لغاء اجلازم خبالف  ىل ا  فا ن اجلازم اقتىض حذف الضمة ال حذف النون ( يكنمل)ا 
1
.

  

ن ادلاعي اذلي   ىل الا  منا مرده ا  ال النحوي، وذكل لأنه هيدف ا ىل  واضعأأوجب احلذف ا 

يصال املعىن بأأوج ال مس تدل  يفز الطرق، فيخزتل البنية ويوغل ا  رسال املعىن، وما النحوي ا  ا 

حياول أأن يفصح عن ما أأمضره متلكم اقتىض ذكل عليه املقام، وذلكل عقد النحوي املس تدل 

هو جل مقصد  »:يقول الس يوطي .تيك الاختصاراتاهأأبوااب ش ىت يف املنظومة النحوية مضهنا 

من الظواهر خصوصا  أأخص لأنهمث وضعوا ابب الضامئر، العرب وعليه مبىن أأكرث الكهمم، ومن

نه يقوم مقام أأ  نه يف قوهل تعاىلمضري الغيبة فا      ﴿:سامء كثرية، فا     

ىل املنفصل مع ا  قام مقام عرشين ظاهر  [12:الأحزاب]﴾ «ماكن املتصلا، وذلا ال يعدل ا 
2
 .

منا وغريهام، لأن امجلّ فيه تنوب مناب مجلتني »وكذكل اّل وا  «ابب احلرص بـا 
3
بواب اليت الأ ومن . 

عادة العامل، وابب »تلحق ابالختصار أأيضا  غناء عن ا  ابب العطف لأن حروفه وضعت لال 

عطائه . التثنية وامجلع لأهنام أأغنيا عن العطف وابب النائب عن الفاعل، لأنه دل عىل الفاعل اب 

«أأو عىل املفعول بوضعهحمكه، 
4
. 

لأنه المس واحد : ابب التنازع، وابب علمت أأنك قامئ»ويضاف ا ىل تكل الأبواب أأيضا  

املفعولني، وابب طرح املفعول اختصارا عىل جعل املتعدي اكلالزم، وابب النداء لأن  سدّ م سد  

؟ يغين عن احلرف فيه انئب مناب أأدعو وأأاندي، وأأدوات الاس تفهام والرشط فا ن مك ماكل

«والألفاظ املالزمة للعموم كأحد. أأهو عرشون أأم ثالثون؟ وهكذا ا ىل ماال يتناىه: قوكل
5
. 

عاش فهيا ال  مناخية قاس ية ظروٍف  نالأعرايب مضالناظر ا ىل الالكم اذلي أأنتجه الواضع  

ىل التخفيف والتسهيل والاختصار اقتصادا للجهد والوقت، ومن مث  تنفصم فاكاك عنه مفال ا 

                                                           
1
 .300، 301، صرشح قطر الندى وبل الصدى،  ،الأنصاري ابن هشام: ينظر 
2
 .71، ص7الس يوطي، الأش باه والنظائر يف النحو، ج 
3
 .71، ص3املصدر نفسه، ج 
4
 .71، ص3املصدر نفسه، ج 
5
 .73، 71، ص3املصدر نفسه ، ج 
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مل )، و(مل يك) ـأأكرثوا من احلذف فتارة حبرف من اللكمة ك » اختصارا للمعىن بأأوجز عبارة فـ

واترة لللكمة بأأرسها، فتارة للجمّ لكها، واترة لأكرث من ذكل، ولهذا جند احلذف كثريا ،(أأبل

نه كثري عند طول الصّ، قليل عند عدم الاس تطاةل . عند الاس تطاةل كحذف عائد املوصول، فا 

ذا اكنت رابعة عند النسب لطول اللكمةو  «حذفت أألف التأأنيث ا 
1
.

  

املضمرات وضعت انئبة عن غريها من »: كام نقهل عنه الس يوطي يقول ابن يعيش 

الأسامء، الظاهرة لرضب من اال جياز والاختصار، كام جتيء حروف املعاين انئبة عن غريها من 

«املعاينالأفعال، فذلكل قلت حروفها كام قلت حروف 
2
. 

 نقهل عنه صاحب الأش باه فامي وقد يس تعمل املعىن جمازا اختصارا يقول ابن الرساج 

رضب مس تعارة لالختصار، وفهيا بيان، أأن فاعلهيا يف احلقيقة  من الأفعال»: والنظائر يف النحو

.«مات زيد، مرض بكر، وسقط احلائط: مفعولون، حنو
3
 

انون عام يطبقه املسؤول عن ذكل واملمتثل يف هذا والغرو أأن ختضع املفردات اللغوية لق 

ذ اس تدل النحوي من تداوهل اللغوي فقسم الالكم معدة وفضّ. املقام يف املتلكم العريب حيث  ا 

وقيل ووجه التخصيص  (...)وجر ملا بيهنام وكذا جزم  لعمد، ونصب للفضالترفع ل»نه خص ا  

ىل الفاعل، واملبتدأأ، واخلرب، والفضالت  ع ثقيل، خفص به العمد، لأهنا أأقلأأن الرف ذ يه راجعة ا  ا 

ذ يه ىل اثنني : كثرية ا  املفاعيل امخلسة، املس تثىن واحلال، والمتيزي، وقد يتعدد املفعول به ا 

«وثالثة، كذكل املس تثىن واحلال ا ىل ما ال هناية هل، وما أأكرث تداوهل، فالأخف أأوىل به
4
. 

ن   يته البالغة فقد قسم ا ىل زع بني معد وفضالت ولأمه يلفي احلمك النحوي يتو  الناظرا 

عن الفعل، ونصب املفعول، وجر املضاف  هواجب حنو رفع الفاعل، وتأأخري »أأولها  أأقسامس تة 

ليه ضارع جزاء رفع امل: واجب وخرج عنه، واثلهثا احلسن حنوالا املمنوع وهو ماخالف ، واثنهي...ا 

                                                           

 
1
 .73، ص3الس يوطي، الأش باه والنظائر يف النحو ، ج 
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 .73، ص3املصدر نفسه، ج

 
3

 .73، ص3املصدر نفسه، ج

 
4

،  م3888ه،3،3038،بريوت،لبنان،طأأمحد مشس ادلين،دار الكتب العلمية:الس يوطي، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع،حت 

 .72، ص3ج
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ل املضارع عرفع الفعل املضارع الواقع جوااب لرشط الف :حنو القبيح بعد رشط ماض، ورابعها

خالف الأوىل حنو تقدمي الفاعل كرضب غالمه زيد، وسادسها اجلائز عىل : كذكل، وخامسها

ثباته حيث ال مانع من احلذف وال مقتىض هل ا  حذف املبتد: السواء حنو «واخلرب وا 
1
.

  

والنظام الاجامتعي يف  النحوي، لتقاء النظامللمس تدل اللغوي املامرس للنظر ا   ىءارت ي 

خرى، من ذكل ما نقهل اللغوية من هجة أأ الروابط اليت جتمع بني أأفراد اجملمتع من هجة، والأفراد 

اء وعرضهتا عليه، فاكن من جز جفمعت منه أأ »: السود قالزجاج أأن أأاب الأ  لس يوطي من أأمايلا

ن  و أأن، وليت، ولعل، وكأن و فقال يل مل  مل أأذكر لكن  ذكل حروف النصب فذكرت مهنا ا 

«دها فهياز بل يه مهنا ف: أأحس هبا مهنا، فقالمل : تركهتا؟ فقلت
2
. 

ىل أأحد الأبواب النحوية،  ن  وأأخواهتا  واملالحظ من هذه الرواية املس ندة ا 
 
املمتثّ يف ا

ذ الحظ أأبو  ،الصفة املشرتكة أأ مبين عىل الاس تقراء عىل حنو ما، مث التصنيف وفق مبد» ا 

، وأأنّ 'لرتاكيب اليت تتصدرها ا ينتظم عامة اا واحد  سود مست  الأ  ن  جفعلها زمرة ' ، وكأنّ ، ولعلّ ا 

«واحدة  
3
. 

 نفسها السامت الأخرىتتسم يه  يب طالب أأن لكن  بن أأ وبعد املالحظة تبني لعيل  

ن  وأأن  وليت ولعل وكأن  وعليه فهنا ك أأدوات  – هذا ا ن حصت الرواية –فضمها ا ىل زمرة ا 

أأي هذا »: ، يقول الس يوطيرَسٍ ، ذلكل جعلها املس تدل اللغوي مبثابة أ  هنفس حنوية تؤدي احلمك

اكن : واخلرب، فتنسخ حمك الابتداء ويه أأربعة أأنواع ا  حث الأدوات اليت تدخل عىل املبتدمب

ن وأأخواهتا، وظن وأأخواهتا، واكد «خواهتا وما أأحلق بذكلوأأ  وأأخواهتا، وا 
4
وقد اختلف يف قضية  .

ىل أأن املبتدأأ واخلرب يرتافعان، يف ىل  رافع املبتدأأ واخلرب فذهب الكوفيون ا  حني ذهب البرصيون ا 

 ابالبتداء وحدهىل أأنه يرتفع عا اخلرب فاختلفوا فيه، فذهب قوم يرتفع ابالبتداء وأأم أأ أأن املبتد

                                                           
1
 .13، 11الس يوطي، الاقرتاح، ص 
2
 .77، ص3ش باه والنظائر يف النحو، جالس يوطي، الأ  

 
3

دار الرشوق النرش والتوزيع، عامن      التفسري، -التحليل -حسن مخيس امللخ، التفكري العلمي يف النحو العريب الاس تقراء

 .11م، ص7117، 3ط الأردن،

 
4

 .127ص 3، جالس يوطي، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع
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ىل أأ  ىل أأنه يرتفع ابملبتدأأ نه يرتفع ابالبتداء وحده واملبتدأأ معا، و ذوذهب أآخرون ا  هب أآخرون ا 

. يرتفع ابالبتداء

  

ليه أأن املبتدأأ واخلرب يتالزمان فال يس تغين أأحده  ام عن يس تدل الكوفيون عىل ما ذهبوا ا 

ال بـزيد أأ : الآخر أأال ترا ك تقول ال بزيد: خو ك، فال يت الالكم ا  ووجه . أأخيك كام ال يت ا 

  يف صاحبه مثل ما معل صاحبه فيهواحد مهنام الاس تدالل هاهنا أأهنام متصاحبان، فعمل لك

 ﴿: ويدلل الكوفيون عىل ذكل بقوهل تعاىل              ﴾[اال رساء: 

«فنصب أأاي ما بتدعوا، وجزم تدعوا بأأاير ما، فاكن لك واحد مهنام عامال ومعموال .[331
1
 .

دها ولو ابلزنر اليسري تتالىق وأأصول س تدالل اليت مارسها الكوفيون جيالناظر ا ىل طبيعة الا

 .التفكري اليت ال تبتعد عن النظام الاجامتعي يف عالقاته املرتابطة

 الاس تدالل النحوي بني عمل النحو والعلوم اال سالمية -0

 يظل مصطلح الاس تدالل النحوي حيرض ويغيب وفق ما تطلبته احلاجة املهنجية لعمل 

ىل تأأسيس نظام حنوي، اذلي يبدو أأنه ميد روابط الصّ الابس متية مبختلف  النحو الساعي ا 

يش تق لنفسه أأثناء حضوره  (الاس تدالل النحوي)م اال سالمية، وهو يف الوقت ذاته العلو 

ملامرس لالس تدالل من اجملهول ان مسامه عند طلبه لدلليل الناقل وغيابه يف عمل النحو داللته م

 .ل ا ىل اجملهولالانتقال فهيا يس تحرض املعلوم للوصو  ءوم يف مرحّ اتلية ملرحّ اكن بداملعلا ىل 

لهيا من اس تحضار معلوم يطلب  ءلتنعكس حلظة البد بعبارة املنطق وعبارة النتيجة املتوصل ا 

 ولعل هذه الفكرة جتلت يف مقوالت النحاة ومه يقعدون .هوال  فيس تحرض اجملهول ابملعلومجم 

والتأأسيس، أأو عند ادلفاع عن سالمة قواعدمه، أأو عند  ناءواعد سواء أأثناء مرحّ الب للق

سالمية فاس تحرضت عقوهلم ما فقد خالطت معليهتم معتقداهتم اال   تفسريمه وتعليلهم وتوجهيهم لها

ال نتاج عقل أأمكن اس تحضاره من تكل املعتقدات، لأن العقل النحوي يف بن  ساليم ا  يته ما هو ا 

ح الفكري الوحدة فهيا من أأثبت رواس هيا، واذلي يعرب عن ذكل التال ،سالميةا  تودل من ثقافة 

سالمية اس تدالالت اكن النحوي املس تدل يطلهبا ويس تحرضها من تكل بني النحو والعلوم اال  

                                                           

 
1

 .21، ص3، ج( 2)مسأأةل ابن الأنباري، الانصاف، : ينظر



 املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي           الفصل الثّاين

 

991 
 

ثبات أأو تفسري أأو توجيه أأو تعليل قواعد العربية لية ومن ذكل ما  .العلوم لبناء أأو ا  ابن ذهب ا 

ابملزنةل بني : واذلي يتوافق مع أأصول املعزتةل اليت تقوليف ابب احلمك يقف بني احلمكني  جين

ة: وذكل حنو» :حيث قال  املزنلتني  َ ي: )ما قبل ايء املتلَكّم يف حنو َكرس  فهذه  (يبم احم صَ )و ( غ اَلمم

عراب؛ فلأن  الامس ا كوهنا غري ا  عراب وال بناء،أأم   مرفوع ا ومنصواب  ويه فيه يكون احلركة ال ا 

ي): حنو يبم )، و (هَذا غ اَلمم ، وليس بني الكرس وبني الرفع والنصب يف هذا وحنوه (رأ ي ت  َصاحم

ذن يف أآخرها  ن  اللكمة معربة ممتكّمنَة، فليست احلركة ا  ا كوهنا غري بناٍء؛ فــلأ ، وأأم  نس بة  وال مقاَربَة 

ي)؛ أأال ترى أأن   ببنَاء نَا)لمتكن واس تحَقاق اال عراب كـ يف ا( غ اَلمم همم وغ اَلمم َك وغ اَلمم « (غ اَلمم
1
.

  

ىل أأيضا ومن الاس تدالالت الالكمية   معىن »اليت ساقها النحاة عند تقس ميهم املعاين ا 

ذا اكن من احملسوسات  –موجود يف العيان  ن اكن  –كزيد ومعرو، ويف الأذهان  –ا  ا 

املوجود يف العيان أأو املوجود اذلي يف الأذهان وضعت هل اكلعمل واال رادة، فذكل  –املعقوالت 

ىل فهمه والكشف عن حقيقته «عبارة يف اللسان مبا يرتمج عنه، ويتوصل ا 
2
ن  هذا التقس مي  . ا 

ن البيئة الالكمية، اليت يرى أأهلها  اذلي اس تدل عليه النحاة من مجّ التصورات املنقوةل من دَل 

دات يف الأعيان وأأخرى يف الأذهانو أأن  املوجودات تنقسم ا ىل موج
3

ال  موجود  ، وما املعىن ا 

جتىل يف الأعيان أأو خفي يف الأذهان وانتفى عنه العدم بتعبري اللسان عنه، اذلي يسمي الأش ياء 

بوصفها معاين حمسوسة أأو غري حمسوسة مبسمياهتا، فتنعقد بذكل عالقة اتصال وانفصال بني 

: القة التغاير بيهنام جسدهتا مقوالت حنوية من أأشهرها أأن  الامس واملسمى بنظرة النحوي، فع

مسيت هذا الشخص هبذا الامس، كام تقول : أأنك تقول »، ذكل 4«الامس ما أأنبأأ عن مسمى»

، فهام متغريان 5«حليته هبذه احللية واحللية ال حماةل غري احملىل، فذكل الامس أأيضا غري املسمى

سيبويه :عىل ما أأقره أأكرث النحاة عىل غرار
6

، وابن جين
1

، والعكربي
2

، والسهييل
3
ال  أأن   ....، ا 

                                                           
1
بن جين، اخلصائص، ج   .103، ص7ا 
2
 11السهييل، نتاجئ الفكر، ص 
3
دت  ،3ط لبنان ، بريوت ، عضد ادلين عبد الرمحن بن أأمحد اال جيي، كتاب املواقف يف عمل الالكم ، عامل الكتب،: ينظر 

 .27،ص3ج
4
 .77، ص3الس يوطي، الأش باه والنظائر يف النحو، ج 
5
 .11السهييل، نتاجئ الفكر، ص 
6
 .37ص ،3ج الكتاب، سيبويه، :ينظر 
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الالنظر ينرصف عن ما تقرر عند هؤالء من أأن   أأهنام ذات  الامس واملسمى أأمران متغايران ا 

ذ اكن املسمى ذات هللا عز وجل، يقول السهييل واجلواب عن هذا السؤال »: الأمر، وذكل ا 

أأن  هللا : وحل هذا اال شاكل

- 

ذا قلنامل يزل جبميع أأسام -وجل عز   : ئه وصفاته وحنو ذاكل ا 

ن اكن لك غري هللا ( الامس غري املسمى) عز  -فليس يلزمنا من ذكل حدوث أأسامئه تعاىل، وا 

هو املسمى نفسه بالكمه القدمي، اذلي هو صفة ذاته  -عز وجل  -خملوقا وحمداث لأنه  -وجل 

وأألفاظهم دون الكم رب العاملني املتقدس عن احلرف  فرجع احلدوث ا ىل عبارات اخمللوقني)...( 

 .4«والصوت، اذلي منه ينتظم اللفظ وأأنه مسمى نفسه يف الأزل بالكمه اذلي مل يزل صفة هل

ذ  واملسمى كام تقرر عند املتلكمني مسلال ا  القول فالسهييل يشق معىن جديدعىل هذا  بناء   ا 

ا ابخمللوقات املسمىيس تدل ابلالكم عىل الكهمم فيجعل الامس غري  ذا اكن حاداث خاص  والامس  ا 

ا ابخلالق ذ اكن قدميا خاص   .هو املسمى ا 

ال أأن تكون نظرة ا سالمية شامّ للمعتقدات املتودلة من  ن  النظرة النحوية هبذا ال تعدو ا  ا 

آ تمتظهر  ا  الكمي ا  لك حنوي مذهب العلوم ادلينية، كام أأن    ه الالكمية يف معرض حديثه عنؤ راأ

ليه ااملسائل النحوية، فالنحاة عند حديهثم عن الع منا هو نظر متجذر الصّ مبا ذهب ا  مل ا 

املتلكمون عند حديهثم عن أأفعال العباد، ونقاشهم عن حرية اال رادة اختيارية يه أأم جربية 

ىل أأن  الفرد حر يف أأفعاهل فهو خمري يف ذكل، ال مسري عىل خالف اجلربية  فاملعزتةل يذهبون ا 

ىل أأن  الفرد جمرب عىل أأفعاهل ويربطون ذاذل أأهل الس نة كل ابلقضاء والقدر، وأأما ين يذهبون ا 

ىل أأن  الفرد ميتكل حرية الاختيار يف أأفعاهل، ولكن يدخلون مشيئة هللا فال  وامجلاعة فيذهبون ا 

جيعلوهنا حرية مطلقة
5
ن  هذا الاختالف يف النظر . ىل ما ا   دل عليهيس ت يف فاعلية الفرد تقرتب ا 

 

                                                                                                                                                                                
1
 .71،ص1ابن جين،اخلصائص،ج:ينظر 
2
 .01أأبو البقاء العكربي،اللباب يف علل البناء واال عراب،ص:ينظر 
3
 .21السهييل،نتاجئ الفكر يف النحو،ص:ينظر 
4
 .11، 17، صاملصدر نفسه 
5
 .18،18محمد احلباس، النحو العريب والعلوم اال سالمية دراسة يف املهنج، ص: ينظر 
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،كام أأّن الطبيعة الاس تداللية دلى النحاة سارت عىل الهنج ذاته النحاة عند حديهثم عن العامل 

ضافة ا ىل مهنج ادلراسة اخلاص بك عمل  عند النظر يف مجّ املصطلحات الاجرائية والتنظريية ا 

عند توظيفهم لها ومن ( النحو والفقه)كام هو احلال مع الفقه وأأصوهل وهذا ما نلحظه عىل العلمني 

ام من الكتاب والس نة بوصفهام عىل غرار الأصل والفرع وما يدخل حتهت ملصطلحاتذكل توظيفهم 

ا خل ... أأحلقت هبام فروع متثلت يف القياس واال جامع والاس تصحابأأصلني
1
وهو الأمر ذاته عند . 

النحاة اذلين جعلوا من الأصول القرأآن واحلديث والكم العرب ومن الفروع القياس والاجامع 

والاس تصحاب
2

 مصدر الاس تدالل عىل احلمك الرشعي أأو احلمك النحوي طريقان ليكون بذكل، 

وأأما املصدر الأول فطريقه اخلرب أأو ما يعرف ابلسامع وقد قسمه الفقهاء والنحاة  .النقل والعقل

يف  ايف انقل اللغة ما اشرتطو  اواملالحظ عىل النحاة أأهنم اشرتطو  ،وخرب الآحاد ا ىل خرب التواتر

 انقل احلديث
3
ليه عن الفقهاء والنحاةوقد .  ن اختلفت النظرة ا  بوصفه ما  حتدث البالغيون وا 

مفا وافق الواقع فهو صادق عندمه وما خالفه فهو  ،احمتل الصدق أأوالكذب عند اقرتانه ابلواقع

 اكذب
4
وبذكل مفعيار صدق اخلرب عند الفقهاء والنحاة هو ما اكن متواترا أأو ما حتققتا فيه  .

فقته للواقع اأأما البالغييون فاالعتبار يف صدق اخلرب يكون مبو . الآحاد  رشوط النقل عن طريق

.

  

 

 

 

 

                                                           
1
م 3880ه،3،3030ط،رابط،املغربال الفقهاء، مطبعة النجاح اجلديدة محمد الرويك، نظرية التقعيد الفقهيي وأأثرها يف اختالف:ينظر 

 .81ص
2
 .83ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص:ينظر 
3
 .82، صاملصدر نفسة : ينظر 
4
 .331محمد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص: ينظر 
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2

- 

 الاس تدالل النحوي بني اللغة واملنطق 

تعد اللغة العربية نظاما رمزاي راخسا يف أأذهان الناطقني هبا واجملسدين لكينونهتا عىل 

النحاة منذ بدء تفيش اللحن فيه أألسنهتم ابللسان العريب، بفعل ذكل النظام اللغوي اذلي سعى 

فغاايهتم فهم النظام اللغوي العريب  .ا ىل وضع عمل حيميه، فنشأأت بذكل لغة صورية لأولئك العلامء

 بأأدوات لغوية كام رأأينا فامي س بق من املباحث، وأأدوات عقلية قد تقرتب من املنطق الصوري

ومن ذكل قانون الهوية اذلي يقيض أأن الش  هو هو
1
فه الهتانوي عند تعريفه ظكل ما و ومن ذ.  

وهو عمل يعرف به كيفية الرتكيب العريب حصة وسقاما،وكيفية ما » :لعمل النحو العريب،حيث يقول

«يتعلق ابلألفاظ من حيث وقوعها فيه،من حيث هو هو أأو ال وقوعها فيه
2
ما  أأيضاومن ذكل  .

ال أأن حيحد قال النحاة من خصائص املصدر »: بقوهل( 287ت)نقهل القرايف  أأنه ال يثىن وال جيمع ا 

عمل الفقه، وعمل النحو، وعمل الطب : رضبه، ورضبتان، ورضابن، أأو ختتلف أأنواعه حنو: حنو

علوم، وأأما املصدر من حيث هو هو فال  يثىن وال جيمع لأنه يقع عىل القليل والكثري من : فتقول

«جنسه
3

قوانني مشرتكة بني علمي املنطق ،وابال ضافة ا ىل قوانني التفكري املنطقي اليت تعد 

يقول اجلوهر والعرض :والنحو العريب نلحظ توظيف النحاة ملصطلحات وظفها املناطقة عىل حنو

: الامس العمل، أأن ه شيئان» :اختصاص الأعالم مبا ال يكون مثهل يف الأجناس  يف ابب ابن جين

ىن   ، وَمع  ؛ كـ : فالَعني. عنَي   رو)و  (َزي د)اجلوَهر  و الَعرض؛: واملعىن( مَع   :كقوهل (الرجز)من ه 

رم                              ن  عَل َقَمةم الَفاخم َحاَن مم ب   س  

 :(الطويل)من  وقوهل

َدة           ن  قَاَل غَاٍو َمن  تَن وح  قَصم
 
بََرا  َوا ت  عيََل  بمَزو  َا َجَرب  ع د  «هبم

4
 

                                                           
1
 .12محمد همران رشوان، قضااي أأساس ية يف املنطق، ص: ينظر 
2
 .71ص كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، الهتانوي، 
3
كيان أأمحد حازم حيي، دار طه حمسن عبد الرمحن، : شهاب ادلين أأبو العباس أأمحد بن أأدريس القرايف املاليك، كتاب اخلصائص، حت 

 .388م، ص7131، 3املدار اال ساليم، بريوت، لبنان، ط
4
بن جين، اخلصائص، ج   .17، ص1ا 
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منا يه مقارابت شلكية ال تفرس عن حقيقة    ىل لغة العرب ا  ّن هذه املقارابت املنطقية ا  ا 

ّن العريب  ذ ا  النظام اللغوي العريب، اذلي ال ميكن وصفه بذكل املنطق الصوري أأو الرايض؛ ا 

ابلفطرة عن طريق التلقني، والسامع، واحلفظ وينطق حبسب قواعده »يدر ك ذكل النظام 

به من غري أأن يدرس تكل الأنظمة أأو يعرف أأرسارها وعللها اليت اكتشفها وأأنظمته، وأأسالي 

بن العالء اذلي اكن أأول من بوب النحو ومل يكن العريب  والنحويون فامي بعد؛ أأي يف زمن معر 

ن حيافظ عىل اس تعاملها اس تعامال حصيحا اكوالقوانني اليت سنهتا العرب، بل خيالف تكل الأنظمة 

«مهتا من وسائل والاتساع يف معانهيا والاقتصاد يف اللفظحبسب ما تتيحه أأنظ
1

،  لبلوغ الغاية 

فاكن بذكل العريب يتلقى ابلسليقة  .م واملمتثل يف التواصل بني أأهلهااملوضوع لها ذكل النظا

: ترشيعات ذكل النظام املقدس اذلي ال يطاوعه لسانه أأن حييد عن قوانينه، يقول ابن جين

جري سأألت و » . كذا ك: ؟ فقال( كاأأخ بت  رَض )كيف تقول ، أأاب عبد هللااي : فقلتا يوم  الش 

َ رَضَ ): قلت فكيف تقول ،اأأبد   (خو كَ أ  )ال أأقول  :؟ فقال« كَ و خ  أ   بت  رَض  «:أأفتقول: فقلت ين ب

يش ذ: فقال ؟أأبد   (و كَ خ  أ  :)ك ال تقولأألست زمعت أأن  : فقلت. كذا ك: فقال ؟(و كَ خ  أ   اا 

  

! 

ال  يف معناه الالكم، فهل هذا  تاهج اختلفت  ن مل يكن هبذا  : كقولنا حنن ا  صار املفعول فاعال ، وا 

ن ه هو ال حماةل  موضع أآخر عىل لسان  ويس تدل ابن جين عىل نظام العربية يف، 2«الل فظ البت ة فا 

وسأألت يوما عبد هللا بن »: مها ابلطبع والسجية ال ابلصناعة والتعمل حيث يقولأأعرايب يعي نظ 

ن  »كيف جتمع : العساف فقلت هل اك  : قال ؟،«رَسَحاان  «فـ: ، قلت«َداَككني»: ؟، فقال«د 

مثَان ون»: ؟، قال«عامثن«فـ: ، قلت«قراطني»: ؟،قال«ق رَطاان  «فـ: ، قلت«احنيرَسَ » فقلت .«ع 

ا : هل يش : ؟، قال«َعثَامني»هال  قلت أأيض  نساان  يتلك م مبا ليس من لغتهأأرأأيت  ! «عثامني»ا   ا 

ا «وهللا ال أأقولها أأبد 
3
 علمها أأهلها وأأدركوا مواضع نظمهاوبناء عليه فللغة منطقها اخلاص اذلي ت . 

ال مس تدل ابلفعل الالكيم العريب الناطق هبا عىل ذكل النظام، اذلي حاول أأن  وما النحوي ا 

عقلية قد تقرتب من املنطق الصوري  يتصوره يف ذهنه فاستمثر ما أأمكن استامثره من أأدوات

 .لبلوغ املرام من وضع عمل النحو

                                                           
1
 .737الفكر النحوي العريب بني فهم النص القرأآين وتأأثري سلطة العقل، ص كرمي حسني انحص اخلادلي، 
2
 .137، ص3ابن جين، اخلصائص، ج 
3
 110، ص3املصدر نفسه، ج 
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ومعوما فاالس تدالل النحوي متزي بطبيعة لغوية متد الصّ بنظام اللغة، كام متزي بطبيعة غري 

ىل مبادئ التفكري دلى  واخملطط الآيت يبني طبيعة املامرسة .النحاة لغوية تعود جذورها ا 

:لعربالاس تداللية عند النحاة ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق الاس تدالل عند النحاة :املبحث الثالث

جرائية كربى ا  ندرجت حتهتا تبني لنا يف املباحث السابقة أأن الاس تدالل عبارة عن أأداة ا 

جرائية أأخر عىل وبذكل احتل ماكنة  . ...الاس تقراء واملالحظة والوصف والتفسري : حنوأأدوات ا 

ذ استند عليه النحاة عند تقعيدمه القواعد والبحث عن  ؛مركزية يف العمل النحوي والأصويل ا 

ذا اكن النحو » ـالأسس اليت تنبين علهيا تلمك القواعد ف التّفصيلّية ماّدة وقوانينه  هيقدم عرب قواعدا 

أأسسه ول النحو يقوم من خالل أأصن س ميهتم فا  حمااكة الاعراب الفصحاء يف لغوية تنتج 

اللكية لعمل النحوي واليت تنطلق يف صياغة القاعدة النحوية دون الوقوف  الاس تداللية املبادئ

 اس تدالل من داخل اللغة

 طبيعة املامرسة  الاس تداللية يف الرتكيب النحوي

 

 الاس تدالل البنوي أأو النيص 

 اس تدالل من خارج اللغة

 الاس تدالل مبعاين الشعر عىل النظام النحوي 

 الاس تدالل ابلقانون الطبيعي عىل النظام النحوي 

 الاس تدالل بنظام اجملمتع عىل النظام النحوي 

 الاس تدالل النحوي والعلوم الاسالمية

 الاس تدالل النحوي بني اللغة واملنطق
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«غالب الأحيان يفعندها 
1
ذ  ا   اعتباراتىل ثالثة متدة ا  صول املع رجع فؤاد بوعيل هذه الأ أأ وقد . 

:الاصول من خالل اعتبارات خمتلفة وميكن النظر اىل هذه» :يقول

  

 .ةحاكم النحويس تخراج  الأ المصادر  هاابعتبار  .3

 .ابعتبارها مصادر لالحتحاج النحوي .7

«القواعدية و ابعتبارها اساليب للمعرفة اللغوية .1
2
. 

ّن النظر   اليت اس تدل هبا لك من النحوي حيدد الطريقة  ةىل هذه الاعتبارات الثالثا  ا 

هتم بني همت بدليل يقوي  ااختصاصتعامل علامء العربية مع ادةل النحو وتوزعت  »ذوالأصويل ا  

كتساب اللغوي لكن يبقى  الاوساكل هبا س بل  .لقضية معينة حنويوابحث عن حمك رأأيه 

اذلي ترتكز عليه لك ا اللكي الاجاميل اذلي مينحها صفة الاساس املعريف الأمه هنا طابعه

«القواعد والآراء النّحويّة
3
لكن املالحظ عىل هذه الاعتبارات الثالث أأّن فؤاد بوعيل خّصها  .

ذ  ؛مبصادر الاحتجاج بصفة عاّمة املصدر مايقوم بزتويد »نّه مل يفرق بني املصدر وادلليل فا  ا 

أأو النقل اذلي ميكن ع وهو مايتحقق يف السامالنّحاة ابس تعامالت الألفاظ والرتاكيب وصورها 

«اجلزم بكونه مصدرا للّتقعيد النحوي ابملعىن احلقيقي للمصدر
4
. 

مجموعة الوسائل اليت يقرر النّحاة بناء علهيا اجهتادمه النحوي اذلي »يفأأّما الأدةّل فمتثل  

اذلي يقّدمه  وميكن أأن نصنفها بأأهّنا املستنديرتدد بني التّصنيف والتّوجيه والتّنظري والتّفسري 

نيف أأو توجيه أأو تنظري أأو تفسري وميكن أأن نصنفها بأأهّنا النّحوي لتسويغ اجهتاده من تص 

ىل أأدةّل : اذلي يقّدمه النّحوي لتسويغ اجهتاده من تصنيف أأو توجيه أأو تنظري أأو تفسري املستند ا 

علهيا النّحاة بشك كرر يف تطبيقات كثرية يف النحو العريب، ويعمتد أأو وسائل لكّية أأو عريضة تت

                                                           
1
 .711عيل، الأسس املعرفيّة واملهنجيّة للخطاب النحوّي العريّب، صفؤاد بو  
2
 .713، 711املرجع نفسه، ص 
3
 .713املرجع نفسه، ص 
4
 00عبد العزيز عبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
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لكّي، ويه تمتثل يف القياس والاس تصحاب، أأدةّل ووسائل جزئية ترد خاّصة ببعض التّطبيقات 

«وحنو ذكل دون بعض و يعّد اعامتد النّحاة علهيا اعامتد جزئيا ومهنا الطرد والسرب والتّقس مي
1
.

  

املصدر هو املوضع » :يقّدم لنا عبد العزيز عبد ادلامي الفرق بني املصدر وادلليل بقوهل 

اذلي تس تقى منه الأحاكم والقواعد الواقعّية وتس متد والجيوز أأن تعّد مصدرا ما يثبت أأحاكما 

عىل املس توى النّظري قليّ من هجة افرتاضّية ال تضيف شيئا ا ىل اس تعامالت الألفاظ والرّتاكيب 

و التّفسري اذلي يقّدم أأ ادلليل هو الاجهتاد يف الّتصنيف أأو التّوجيه ، وصورها من هجة اثنّية

«الأحاكم أأو القواعد اليت تثبهتا املصادر النّحويّة
2
. 

ّن هذا الفرق اذلي أأورده عبد العزيز عبد ادلامي بني املصدر وادلليل ال ي  ال أأن د عا  ا 

 . ...والاس تصحاباليت يس تدل هبا عىل السامع والقياس  ،يكون فرقا يف الكيفيّة

املصدر اذلي يرد منه اس تعامل اللفظ أأو صورة الرّتكيب ميثل يف الوقت نفسه دليال وبعبارة ف » *

ومن مّث  النحوي املستند اذلي يعمتد عليه النحاة يف تقريره هذا احلمكأأخرى ميثل مصدر احلمك 

 .ميكن وصفه بأأنّه دليل

ليه  ادلليل اذلي ينبين عليه اجهتاد النّحوي من * تصنيف أأو توجيه أأو تفسري ميكن أأن ينظر ا 

ذ  بوصفه مصدرا لهذا الاجهتاد أأو أأن يوصف بأأنّه ش به مصدر، لوال قيام ادلليل ماقام ا 

«مّما جيعهل أأش به مبصدر لهذا الاجهتاد النّحويّ  ،الاجهتاد
3
. 

ىل ا» :ـم فوعىل العمو   ىل ل ميكن أأن ينظر ا  مافيه من سامع لكّه بوصفه مصدرا وأأن ننظر ا 

الشواهد نفسها اليت ترد يف السامع أأدةّل عىل الأحاكم  أأي أأن جنعل أأحياان شواهد بوصفها أأدةّل،

«النّحويّة
4
. 

 

                                                           
1
 .02، 00عبد العزيز عبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
2
 .02املرجع نفسه، ص 
3
 .01املرجع نفسه، ص 
4
 01ص نفسه، املرجع 
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مرة ودليال أأخرى كام يف القياس اذلي يكرث  مصدر»أأّما ابيق الأصناف فيجوز أأن يكون 

ذا اكن يثبت هو نفسه اس تعامال لأداة أأو صورة  عليه أأن يكون دليال، وميكن أأن يرد مصدرا ا 

جامع ال  لرتكيب، ّن ما سوى السامع أأو النقل من قياس أأو اس تصحاب أأو اس تحسان أأو ا  فا 

اّل ما يثبت أأحاكما حنويّة تمتثل يف « اس تعامل أأداة أأو صورة تركيبيكون يشء مهنا مصدرا ا 
1
. 

نّنا   ذا تأأملنا هذه الأصناف واس تحرضان دورها يف النقاش املدريّس بني النّحاة »وعليه فا  ا 

مبا حيمهل من ضوابط القدس ّية والفصاحة  النّص اللّغويّ : جندها تعود ا ىل صنفني اس تداللني

آن الكرمي واحلديث النب جهتاد وّي الرشيف والكم الأعراب والاالعربّية، ويتعلّق الأمر هنا ابلقرأ

آليات اال جامع و  القياس النحوي اذلي ينزتع من النوع الأّول الأحاكم النّحويّة املقصودة عرب أ

«غريهاو  ...الاس تحسانو
2
. 

ّرة مصدرا وذكل عندما يتخذها موهبذا تكون هذه الأصناف أأو الطرق الاس تداللّية  

ىل الأحاكم النحويّة اليت تداولها الأعراب فامي بيهنم النّحوي طريقا لالس تدالل من الوصول  ا 

تنتظم يف السلسّ الالكميّة العربّية حارضا أأو  .للخلوص يف الهناية ا ىل مجموعة من القواعد

لهيا لمنزي بذكل ، حصة تكل القواعد أأو دليال يثبت من خالهل النحويّ مس تقبال  اليت انهتيى ا 

ثبات حصة تكل القواعد  ،ناء القاعدة النّحويّةطريقتني اس تداللني أأوالهام تعىن بب  واثنهيام تعىن اب 

 :وفامي يأأيت بيان لهاتني الطريقتني

 القاعدة النّحويّة عليهتدالل تبىن اس  : أأوال

تستند هذه الطريقة الاس تداللّية عىل املصادر النّحويّة بكوهنا الأصل املعمتد أأثناء تقعيد  

آن،القواعد النّحويّة  ّن القرأ ذ ا  «موقعا ممتزّيا داخل معلّية التأأصيل»حيتل الكرمي ا 
3
الاس تداليل  

 وعىل. ل من أأجل بناء القواعد النّحويّةالأصول اليت اعمتد علهيا النّحاة عند الاس تدالمن بعده 

ّن للقرأآن ماكنة اس تداللّية يف املنظومة النّحويّة تثبت بأأكلها املوقع املمتزّي اذلي  هذا الأساس فا 

. حيتهل يف اس تنباط الأحاكم النّحويّة
،
آنّية الس تدالالت الا نمف يف ابب (ه381ت)عند سيبويه قرأ

                                                           
1
 01عبد العزيز عبد ادلامي، الاس تدالل النحوي ، ص 
2
 .717فؤاد بو عيل، الأسس املعرفيّة واملهنجيّة للخطاب النحوي العريّب، ص 
3
 .712، ص املرجع نفسه 
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أأبو و  حّدثنا بذكل يونس   هذا عبد هللا منطلق   »: ما جيوز فيه الرفع مّما يقتيض يف املعرفة قوهل

وزع اخلليل ،به من العرب ق  ثَ اب معن يو  اخلطّ 

– 

 وجه  : أأّن رفعه يكون عىل وهجني –رمحه هللا  

 أأو هو منطلق   ا منطلق  نك قلت هذَ هللا أأمضرت هذا أأو هو  كأ  ك حني  قلت  هذا عبد  أأن  

ا علهام ر، أأن جتَ الآخَ  والوجه   نقص ، والتريد أأن تَ حامض   لو  هذا ح  : كقوكل ،اا لهذَ خرب  مجيع 

 ﴿عّز وجل  وقال هللا  ،عمنيمجع الط   هزع أأن  ك تَ ولكن   ،الوةَ احلَ            

    ﴾[ 32 :املعارج]وزمعوا أأهّنا يف قراءة أأيب عبد هللا﴿           ﴾

[77 :هود  ]
»1

آنية أأيضا ما أأوردهومن ،  ابب )يف ( ه131ت )ابن الرساج الاس تدالالت القرأ

عاء عليه، وهذا جماز وحق  قام زيد وال قعد معرو، تريد ادلال: وجائز أأن تقول... » ( :ترصف ال

﴿:هذا الالكم أأن يكون نفيا لقيامه وقعوده فامي مىض وقال الّل تعاىل عّزوجل       

   ﴾[  33:البدل ] ... يف قوهل (ما)مؤكدة كام اكنت  (ال)وقد تكون:﴿          

     ﴾ [ 328:أآل معران]،﴿         ﴾ [ 72 :نوح] مفن ذكل قوهل

﴿                  ﴾ [  01املعارج ]ناّم هو فأأقسم : ، ا 

  ﴿ :يدكل عىل  ذكل قوهل            ﴾ [ 71الواقعة]  وكذكل قال

   ﴿ :املفرسون يف قوهل          ﴾[   3القيامة: ]ناّم هو القسم أأقسم فوقع : ا 

  ﴿ :عىل قوهل            ﴾  [37 :القيامة]  فقيل هلم يف : عّباسقال أأبو ال

ناّم تقع بني الكمني أأو بعد الالكم كقوكلالزوائد  نّ أأ : عروض ذكل جئتك : من هذا الرضب ا 

بتدائه وأأن بعضه متصّل  ،لأمر ما فاكن يف جواهبم أأن جماز القرأآن لكّه جماز سورة واحدة بعد ا 

 ﴿ :ببعض، مفن ذكل قوهل                    ﴾ 

    ﴿:وقوهل  [ 7:احلديد ]               ﴾[ 10 :فصلت ] ناّم هو : وا 

                                                           
1
 .81، ص7سيبويه، الكتاب،ج 
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ناّم هوئينب ومعناه  ،ال تس توي احلس نة والسيئة « ال تساوي احلس نة السيئة :ك عن ذكل  ا 
1
 .

      : قوهل(  الفاعل اذلي مع الفعل املضارعابب امس)يف ( ه782: ت ) املرّبدعند  وجاء أأيضا

واليكون الامس  ،اليت جتري جمرى الفعلقد جيوز كل أأن حتذف النون والتنوين من  عمل أأنّهأأ و  »

ال  ن اكن مضافاا  ناّم حتذف النون اس تخفا ،ا ىل معرفة نكرة وا  فلّما ذهب التنوين عاقبهتا  فالأنّك ا 

 ﴿ : مفن ذكل قول هللا عّزو جلّ فة واملعىن معىن ثبات النون اال ضا             

  ﴿ :ذكل قوهل تعاىل التنوين مل يكن صفة لهدي وهو نكرة ومن فلو مل ترد[82 :املائدة] ﴾   

          ﴾ [70 :لأحقاف]ا. ﴿         ﴾[8:احلج] ، لأنّه نصب عىل

اّل نكرة  ومن ذكل قول هللا عّزو جلّ    ﴿:احلال والتكون احلال ا            ﴾ 

ناّم هذا حاكية قول هللا عزّ [ 77 :لقمرا]    ﴿وكذكل ،رسالهاوجّل قبل ا   فا      

   ﴾ [ 81: مرمي ]و﴿           ﴾ ومن نون قال: ﴿    

      ﴾ و﴿           ﴾ [27: العنكبوت ] كام قال الّل

  ﴿ : عّزوجلّ             ﴾[ 7:املائدة.]،ذ  ل، وذا ك وأأكرث،وهذا هو الأص ا 

« ملعىن والكهام يف اجلودة سواء مل يكن انقضا
2
يف ابب يف ذكر  (ه713:ت)يقول ابن هشام. 

 ّن وأأنعمل أأهّنم حمكوا لأ أأ و  »: ابملعرب هجلها وعدم معرفهتا عىل وهجهادورها ويقبح أأحاكم يكرث 

مك الضمري لأنّه ال يوصف كام أأّن الضمري كذكل فلهذا قرأأت الس بعة املقدرتيني مبصدر معرف حب

﴿              ﴾ [  72 :اجلاثيّة ]﴿          

                                                           
1
 .017، 013، ص3اابن الرساج  ، الأصول يف النحو ، ج 
2
حياء الرتاث : يزيد، املقتضب، حت أأبو العباس محمد بن: املربد  محمد عبد اخلالق عظمية، اجمللس الأعىل للشؤون اال سالمية جلنة ا 

 .308،321، ص0م، ج3878ه،3188، 7اال ساليم، القاهرة، مرص، ط
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      ﴾ [ 21:المنل].   ابلضمري مّعا دونه يف  خباروالرفع ضعيف كضعف اال

«التّعريف
1
.

   

آنّية دلليل عىل أأنّ ا    ية ة لغو اكن من زاوي تعاىلهللا تداول النحاة لالكم  »: ّن هذه الامنذج القرأ

ن   أأي ؛حبتة ه عن هيزن ، حيث القول بقدسيته ومفارقته وتلغواي   النّص القرأآين هذا اكن نصا   ا 

«والتّمثل ال يعين خروجه عن دائرة التّقعيد العريبّ  اجملاراة،
2
. 

بناء حناة العربية من أأجل  املهنج اذلي مارسه املامرسة الاس تداللّية يبني طبيعة واذلي  

 املس تدلني عىل الأحاكم النحوية بني النّحويني هيك قواعدي عىل رمغ اخلالف اذلي دار

واذلي هيّمنا يف هذا املبحث كيفيّة توظيف احلديث يف الفصل الأّول  فيه فصلّنا القول حيث،

وذكل  ،اعد النّحويّة ولو ابلزنر اليسريالنّبوي الرشيف يف العملّية الاس تداللّية من أأجل بناء القو 

ىل أأّن احلديث المنّوذيّج للمتلكّم العريب من خالل متثيهل لأعىل مس توايت  الشك »هو استنادا ا 

اكن من الأجدر اعتبار أأقواهل  اذل )...(الفصاحة العربّية لكونه نشأأ يف قبائل املثالّية اللّغويّة

وأأحاديثه س ندا مركزاّي الس تنباط القواعد النّحويّة خاصة أأهّنا حتمل من النقاء اللساين والقدس ّية 

«ء الكثريالعقديّة اليش
3
نة النبويّة املطهرة التنكر فهيي املفصّ  » :يقول العكربي.  ّن ماكنة الس ّ فا 

آن املوحضة ملشلكه صىل هللا  –واملفرّسة ال هبامه، فالكتاب هو التزّنيل وس نّة نبيينا  جململ القرأ

نة النّبوية يه الأصل الثاين من –عليه وسمل   يه التأأويل ومل خيتلف املسلمون يف أأّن الس ّ

عليه من  ما تدلا والعمل مبا فهيا واستباط جوب الأخذ هبأأصول الترشيع كام مل خيتلفوا يف و 

«الاعتقادات والأحاكم
4
ّن قول العكربي ال قرار رصحي بأأولويّة تقعيد القواعد النّحوية من النّص .  ا 

ذ يس تدل العكربي عىل ذكل يف حديث صفوان بن أأميّة ؛النّبوي الرشيف  -هللاأأّن رسول  » :ا 

بل عاريّة ) :فقال أأغصبا ايمحمد؟ :منه يوم خيرب أأذرعا فقال اس تعار -صىل هللا عليه وسملّ 

                                                           
1
سالم صالح عبد العزيز عيل الس يد، دار ال : جامل ادلين عبد هللا بن أأمحد ، مغين اللبيب، عن كتب الأعاريب، حت: ابن هشام 

 .282، ص7م،مج7118ه،3078، 7للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة، مرص، ط
2
 .718فؤاد بو عيل، الأسس املعرفيّة واملهنجيّة للخطاب النحوي العريّب، ص 
3
 .708املرجع نفسه، ص 
4
عراب ما يشك من أألفاظ احلديث النبوي، حققه وخرج أأحاديثه وعلق  وحمب ادلين أأب: العكربي  البقاء عبد هللا بن احلسني ، ا 

 .7م،ص 7111ه،3078، 7عبد امحليد هنداوي، مؤسسة اخملتار للترش والتوزيع، القاهرة، مرص، ط: علهيه
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أأخذها ت، وجيوز أأن يكون حاال هل أأي أأ هو منصوب عىل املصدر ،أأغصبا  : قوهل (.ضمونةم

بل : مرفوع أأي: (بل عارية )، وقوهل ؟تأأخذها للغصبأأ وجيوز أأن يكون مفعوال هل، أأي ) غاصبا؟

«أأخذهتا عاريّة :، أأيعاريّة، ولو نصب جازيه 
1
.

  

ّن هذه الامنذج الاس تداللّية من احلديث النّبوي الرشيف عىل قلهتا شاهد عىل أأنّه   ا 

رساء الأحاكم الرّشعية  ييبه عن اس تنباط ومن مّث فال ميكن تغ ،أأساس عقدي ال ميكن تغييبه يف ا 

آن و  .قواعد النّحويّةال النّبوّي الرشيف املاكنة العليا يف الاس تدالل احلديث وعىل العموم فللقرأ

ذ أأوىل النّحاة  .ذكل الاس تدالل اذلي ارتكز أأيضا عىل الكم العرب منثوره ومنظومه ،النّحوي ا 

زمانّيا لالس تدالل به وذكل وفق ما وحضناه يف الفصل  يهتم به حفّددوا هل معامل جغرافيّة وجماال  اعن

ذ اذلي يعيينا يف هذا امل  عند سيبويه ،ف بحث الطريقة الاس تداللّية لتقعيد القواعد النّحويّةالأّول ا 

ن شئت جعل » :قوهل (ماينتصب عىل التعظمي واملدح)يف ابب  ن  ،لجفرى عىل الأو   ه صفة  تَ وا  وا 

هلل  كل   وامل   ،(امحلد د هلل أأهلَ وامحل) :ميد هوامحلد هلل احلَ : وذكل قوكل .ه فابتدأأتهتطع ق شئت 

م امل   أأهلَ   :(البس يط)من  ، كام قال الأخطله فرفعته اكن حس نا  ولو ابتدأأتَ  .كل 

  َ   نَ ـــــــينم مم ؤ  امل   ريم أأمم  اء  دَ  فم سم ف  ن
 
 ر  كَ ذَ  ل  سم ابَ  يوم   ذَ واجم ى الن  دَ ب  أ     اذَ ا

َ ستسقَ هللا ي   ليفة  خَ    ه  ر  ــــــم ائطَ  واملميون   رَ م  الغَ  ائض  اخلَ    ر  طَ ى به امل

ّن وأأّما الّص  هو  وامحليدم  امحلدم  أأهلم : ل فيقولونونه الأو  بع  ت  في   ،كثريا من العرب جيعلونه صفة  فة فا 

ن شئت نصبَت  ،ا ن شئت جررت :مهلل أأههل وكذكل امحلد   ن شئت ابتدأأَت  وا   :كام قال هملهل وا 

َ  يوَت ب   نَ ط  بَ ولقد خَ    امم ــــــــــَ مع  بنو ال   مه   نا ووال  أأخ     خبطة رَ ك  ش  ي

«ة  عهنا يونس فزع أأهّنا عربي   أألت  مني فسالعالَ  هلل رب   امحلد   :العرب يقولومسعنا بعض  
2
. 

فاملّدونة . للتّقعيد النّحوي أأساسا   اكن مستندا   لعربالكم او  قرأآينال نصفال  وبوجه عام 

ّّ يف السامع بعّدم  يد اذلي ع من املصادر النّحويّة اللكّية اليت ارتكز علهيا ذكل التّق  اهاللّغويّة املمث

                                                           
1
عراب ما يشك من أألفاظ احلديث النبوي   .377، ص العكربي ، ا 
2
 .17،11، ص 7جسيبويه، الكتاب،  
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ّّ يف القياس واال جامع والا ،اعمتد فيه النحاة أأيضا عىل أأدةّل أأخرى س تصحاب عىل اختالف ممتث

اّل أأّن الاختالف الظاهر بني السامع  ،الأخذ هبا  فامي بيهنم ذكل وفق ما بيناه يف الفصل الأّول ا 

املرجع أأو  لكونه،ة احلقيقة يعّد مصدرا عىل هج»امع العملّية التّقعيديّة هو أأّن السوابيق الأدةّل يف 

«النحو من اس تعامالت الألفاظ والرتاكيب وحنوها حاكم منه أأ  ىالوضع  اذلي تستسق
1
.

  

من  كيفة الاس تدالل به نيمن وجوه الاس تدالل فس نب ندرج حتتهوأأّما القياس وماي  

ما جاء يف كتاب ملع كل ومن ذ ،خالل الامنذج الاس تداللّية اليت أأقرها النّحاة أأثناء تقعيد القواعد

ّّ الأدةّل البن الأنباري  ّّ أأن حيعمل أأّن ا » :قوهل عن قياس الع  ،ل الفرع عىل الأصلمقياس الع

ّّ اليت علق علهيا احلمك الأصل حنو مابيّ  ّّ اال  هنا ابلع ويس تدل  .س نادمن محل مامل يسم فاعهل بع

ّّ بش يئني ّّ وزواهل  ،التأأثري وشهادة الأصول: عىل حصة الع فأأّما التأأثري فهو وجود احلمك لوجود الع

«لزواها
2
فا ذا طولب  ،أأن يدل عىل بناء الغاايت عىل الضم ابقتطاعها عن اال ضافة » :وذكل حنو.

وهو البناء ،ادلليل عىل حصهتا التأأثري وهو وجود احلمك لوجودها  »: قالالعّ ابدلليل عىل حصة 

 مثّ أأال ترى أأهّنا قبل اقتطاعها اكنت معربة فلام اقتطعت عن اال ضافة صارت مبنّية  ،وعدمه لعدهما

 ﴿: لو أأعدان اال ضافة لعادت معربة ولو اقتطعناها عن اال ضافة لعادت مبنّية كام قال هللا تعاىل

                ﴾  [ 3:الأنعام] ، أأّما عن شهادة الأصول

لتضمهنا معىن  –مىت –و – أأاّين –و – أأين –و –كيف  –مفثل أأن يّدل عىل بناء : فيقول

ذا طولب بصحة هذه العّ قال ّّ أأّن الأصول تشهد: احلرف، فا  «ادلليل عىل حّصة هذه الع
3
. 

ّّ تبني من قول الأنباري ي ما  عىل الاس تدالل املستند يف الأساس  أأن:من قياس الع

حلاق القواعد النّحويّة املس تنبطة أأّن هاتني الطريقتني  .ادة الأصولابلتأأثري وشه حتققان مرشوعّية ا 

 حىت ال،فاعهل محل عىل مايسمى فاعهل  مفامل يسم .حلاقيف الأصل عىل اال  من القياس املعمتد 

ليه   ،اللسايّن العريبّ  مع املعطى وخصوصا،تنخرم القاعدة القامئة بني املس ند واملس ند ا 

                                                           
1
 .17عبد العزيز عبد ادلامي، الاس تدالل النحوي، ص 
2
 .311، 312ابن الأنباري، ملع الأدةّل، ص 
3
 . 311، ص املصدر نفسه 
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ّّ ابلتأأثري وشهادة الأصول فاالس تدالل يف قياس  النّحوّي  نقص الناجت عن الاس تقراءتمتة لل الع

حلاق  ،املتصف ابلنقص وقد  ،ابلأصول الفروعوحفاظا عىل علمّية النّظرية النّحويّة العربّية اب 

ّّ مثال النظر ذكل تصل تكل الفروع ا ىل مرتبة الأصول واحملّدد لك  النّحوي املعمتد يف قياس الع

وللقياس بوجه  ،وتشهد به الأصول املبنيّة يف النّظريّة النّحويّة ،عىل الاس تدالل مبا خيلفه الأثر

وقد يكون ببيان ،ابلتقس مي، وقد يكون ابلأوىل  » :عام طرق اس تداللّية تندرج حتته اكالس تدالل

ّّ وقد يكون ابلأصول «الع
1
أأوردها ابن الأنباري حتت عنوان يف ذكر مايلحق وهذه الأنواع ،

نّه أأوردها حتت عنوان يف أأدةّل ش ىت  ،ابلقياس من وجوه الاس تدالل وزاد ،أأّما الس يوطي فا 

علهيا 

– 

 والاس تحسان ،يف اليشءعىل نفيه، والاس تدالل بعدم النّظري ادلليل معدبو  – العكس 

« وادلليل البايق،الاس تقراء  و
2
دةّل اللكّية وعىل العموم  . ّّ للأ فهنا ك من عد هذه أأدةّل جزئية ممك

فأأّما  «وس نقترص يف هذا املبحث ابلمتثيل لك من التّقس مي والاس تحسان والاس تقراء

أأحدهام أأن يذكر الأقسام اليت جيوز أأن يتعلّق احلمك : الااس تدالل ابلتقس مي فيكون عىل رضبني

 لكن –لو جاز دخول الالم يف خرب  :ل أأن يقولكل مثوذ :هبا فيبطلها مجيعها فيبطل بذكل قوهل

ّما  – ناّم  ،أأن تكون الم التوكيد أأو ال القسممل خيل ا  بطل أأن يكون الم التّوكيد لأن الم التوكيد ا 

ن -حسنت مع  مفخالفة لها يف  -لّكن –وأأما ،واحد مهنام للتوكيد  لكهام  يف املعىن لأن تفاق ال   -ا 

ناّم حسنت مع  لأن الم القسم،: املعىن، وبطل أأن تكون الم القسم ن -ا  ن -لأن  - ا  تقع يف  -ا 

ذا بطل   ،مفخالفة لها يف ذكل – لكن –وأأّما  .أأّن الالم تقع يف جواب القسم جواب القسم كام وا 

م التوكيد، وبطل أأن تكون الم القسم بطل أأن جيوز دخول الالم عىل خربها والثاين أأن تكون ال

ال اذلي أأن يذكر الأقسام اليت جيوز أأن يتعلّق احلمك هبا  يتعلّق به احلمك من هجته فيبطلها ا 

ال زيدا/قام ":  يف اجلواب حنوثىنال خيلو نصب املس ت : فيصحح قوهل ّما أأن يكون ابلفعل  'القوم ا  ا 

ال -قدم بتقوية املت ّما أأن يكون ب ، - ا  ال)ـ وا  ّما أأن يكون لأهنا مركبة من  (ا  لأنّه مبعىن اس تثين، وا 

ن – ّما أأن يكون لأن التّقدير فيه - ال -و «احملققة»  – ا  الّ ) :وا  بطل أأن يكون  (أأن زيدا مل يقم ا 

ال –العامل هو  «مبعىن اس تثىن – ا 
3
 . 

                                                           
1
 .377ابن الأنباري، ملع الأدةّل، ، ص 
2
 .301، 318الس يوطي، الاقرتاح، ص: ينظر 
3
 .378، 377ابن الأنباري، ملع الأدةّل، ص 
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ضعيفة غري  علّتهأأّن  »:ابالس تحسان جفاء يف اخلصائص عىلوأأّما عن الاس تدالل          

اّل أأنّ  ،مس تحمكة «من الاتساع والّترصف فيه رضاب   ا 
1
من ذكل تركك  :يقول الس يوطي . 

ىل الأ  هّنم قلبوا  «التقوىالفتوى و »ثقل من غري رضورة حنو الأخف ا  فا 

– 

 – واوا   –هنا  – الياء 

ّّ قويّة، بل أأرادوا الفرق بني الامس والصفة، وقد تشار ك الامس الصفة يف أأش ياء  من غري ع

 «حسان: حسن»فهيا من ذكل قوهلم يف تكسري  –بيهنام  –كثرية ال يوجبون عىل أأنفسهم الفرق 

ولس نا ندفع أأن يكونوا فصلوا بني  "معود معد" ـك "غفر غفور،"ويف  "جبل وجبال"ـفهذا ك

ناّم اّل أأّن مجيع ذكل ا  ّّ الامس والصفة يف أأش ياء غري هذه ا    هو اس تحسان ال عن رضورة الع

واجبا جلاء يف مجيع  –الفرق بيهنام  –لأنّه لو اكن  فليس جيار جمرى رفع الفاعل ونصب املفعول،

«الباب مثهل
2
. 

الاس تداللّية  فتجسد يف الاس تدالل به يف وأأّما عن حضور الاس تقراء يف العملّية  

 «مواضع مهنا احنصار اللكامت الثالث  يف الامس و الفعل و احلرف»
3
. 

دةّل اجلزئية اليت انضمت   ىل ابيق الأدةّل اللكّيةهبذا العرض املوجز للأ  نابي   نكون قد ا 

ىل السامع و ،فباال  الطريقة الاس تداللّية اليت مارسها النّحاة يف اعامتدمه علهيا  لقياس اضافة  ا 

ىل أأدةّل أأخر عىل اختالف أأولويّة الأخذ هبا ويه  جامع و الاس تصحاب  اال  : استند النحاة ا 

عن اس تحضار فأأّما  .وس نبني يف املبحث الآيت تكل الاختالفات ابلرشح و التّحليل 

 »:قوهل يف اكل عن ابن م الاس تدالل ابال جامع يف العملّية التّقعيدية فنحو ما نقهل الس يوطيّ 

  - :(البس يط)من احلجازيّة و نصبه بقول الفرزدق  "ما "اس تدل عىل جواز توس يط خرب 

ذ     م  هَت  مَ الّل نع   ادَ عَ أ   د  وا قَ ح  بَ ص  فأ          ذَ و  ش  ي  رَ ق   مه    ا  َ  م  ه لَ امث  مَ  ا    رَش  ب

عند احلجازيني فمل يصب   ه، تلكّم هبذا معتقدا جواز رده املانعون بأأن الفرزدق متمييو أأ و  

بزةّل  م أأن يظفرواهينامأأ ن احلجازيني و التّمميني  ومن مبأأّن الفرزدق اكن هل أأضداد  :وجياب

لتوفر ادلواعي عىل ؛ قليشء من ذكل لن  عون هبا عليه، مبادرين لتخطئته و لو جرى يش نّ 
                                                           

1
 .311، ص3اخلصائص، جابن جين،  
2
 .307، 303الس يوطي، الاقرتاح، ص 
3
 .301، ص املصدر نفسه 
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ذا اتفق           ا جامع أأضداده احلجازيني دليل عىل ،ففي عدم نقل ذكل ،التّحّدث مبثل ذكل ا 

«ني عىل تصويب قوهليمي ي و المت 
1
.

  

أأّما عن الاعتبار يف الأخذ ابالس تصحاب عند الاس تدالل أأثناء تقعيد القواعد النّحويّة  

بقاء حال اللفظ عىل ما يس تحقه يف الأصل عند عدم دليل النقل  » :قول ابن الأنباري في هو ا 

 (اال عراب)صحاب حال الأصل يف الأسامء و هو الأدةّل املعتربة اكس توهو من  :عن الأصل قال 

«الاعراب مىت يوجد دليل (البناء)الأفعال و هو  د دليل البناء  و حال الأصل يف مىت يوج
2
 . 

 

ّن الأدةّل النّحويّة بوصفها أأصال    الس تنباط القواعد النّحويّة كام بيناه  و مصدرا   وابال جامل فا 

رساءاليت تروم ،يف خمتلف الامنذج الاس تداللّية   ربّية حارضا  عغاية واحدة  ويه احلفاظ عىل ال ا 

ىل أأن يأأذن لها من  رة العربية سريوفظ سالمة بناء القواعدّي اذلي حيفبذكل ال  و مس تقبال   ا 

آنه قدسها   . زىك الكم العرب ابلزوالو – ملّ صىل هللا عليه وس–وحديث  نبييه بقرأ

 اس تدالل تثبت به حصة القاعدة النّحوية: اثنيا

ذ   لأصول و العلل عند التّعارض الاس تداللية يف كتب اخلالف و ا هذه الطريقة تكرثا 

ابختبار القاعدة  مل ابلأدةّل النّحويّة أأ أأاكن ذكل التّعارض عىل مس توى أأولوية الاس تدال سواء  

ّية يف هذه الّطريقة متعّددة الل فالعملّية الاس تد ؛تضبط علمّية النّظريّة النّحويّةاليت ، النّحوية

ذ  ثباته لصحة القاعدن ا  الوظائف ا  وي حتت ضة النّحويّة ميارس وظائف أأخرى تنالنّحوّي عند ا 

هذا و  قاليت تتس ومن الأمثّ .... و التفسري و الرّتجيح  العملّية الاس تداللّية اكلرّد و التّوجيه

ّن الوجه تقدمي الفاعل عىل املفعول، وقد جيوز أأ واعمل  » : مجلل العنوان قول الزجاج يف كتابه

 ﴿: تقدمي املفعول عىل الفاعل كام ذكرت كل ،و قد جاء يف كتاب هللا عزو جّل      

         ﴾[ 370:البقرة].و﴿                   ﴾ 

                                                           
1
 .72، 70ص، الس يوطي، الاقرتاح 
2
 .01ابن الأنباري،  اال غراب، ص 
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    ﴿و[.17:احلج ]      ﴾[  328 :الأنعام].  و﴿           

         ﴾[  78:فاطر   ]»
1
.

  

ثبات حصة القاعدة النّحويّة التّعارض يف   ومن الوظائف املندرجة حتت الاس تدالل ال 

زاء تكل القاعدة و مايفضيه لك مهنام عند ترجيح ،قاعدة حنويّة  و الرّد اذلي يقع بني املتعارضني ا 

ابن الأنباري يف مسأأةل الفصل بني املضاف و املضاف  و من ذكل ما أأورده .قاعدة عىل أأخرى

ليه ب ذ،غري الظرف ا  ىل أأنه جيوز الفصل بني املضافذهب الكوفييو » :يف الرضورة ا          ن ا 

ليه بغري الظرف و  و وذهب البرصيون اىل أأنه الجيوز ؛ لرضورة الشعر اخلفض حرفاملضاف ا 

ناّم قلنا ذكل لأّن العرب  قد : أأّما الكوفيون فاحتجوا بأأن قالوا ،و حرف اجلر ذكل بغري الظرف ا 

 :الشاعر قال اس تعملته  كثريا  يف أأشعارها 

َ ح  جَ زَ فَ                    ه  ادَ زَ  مَ يبم أ   وَص ل  القَ  جّ زَ    ةٍ ـــــــــــــــــــَ جّ زَ مم ا بم هت 

ليه ابلقَ  لَ َص ففَ  وَص ل  القَ  ةَ ادَ زَ  مَ أأيَب  ج  زَ : والتّقدير  و لوص ، وهبني املضاف و املضاف ا 

نّه ال :وأأّما البرصيّون فاحتجوا بأأن قالوا )...(مفعول، وليس بظرف و الحرف خفض ناّم قلنا ا  ا 

ناّم جاز  ليه مبزنةل يشء واحد ، فالجيوز أأن يفصل بيهنام  وا  جيوز ذكل لأّن املضاف و املضاف ا 

  :(الرجز)من  ئةَ ي مم معرو بن قَ  كام قال ،الفصل بيهنام ابلظرف و حرف اجلرّ 

 اـهَمَ الَ  ن  مَ  مَ و  اليَ  ر  دَ  هللم    تربََ ع  تَ ا اس   مَ يدَ تم اسَ  ت  أ  ا رَ مل                  

ليه ابلظ   لَ َص فَ فَ    . مَ و  ا اليَ هَمَ اَل  ن  مَ  ر  هلل د  تقدير ال لأّن  ،رفم بني املضاف و املضاف ا 

 يعرف قائهل ،فال جيوز ته النشدوه فهو مع قلّ أأ أأّما ما  : نيلكامت الكوفي نوأأّما اجلواب ع 

 «به الاحتجاج
2

: ماقاهل ابن الأنباري عند توجهيه  لقول هللا تعاىل  وردأأّما التّوجيه فن. 

﴿           ﴾–[3 :الفاحتة] ذ قال يف توجيه  جمرور    "رب العاملني"ا 

                                                           
1
ربد، الأردن، طعيل توفيق احلَمَ : ، امجلل يف النحو، حققه وقدم هلأأبو القامس عبد الرحامن بن ا حساق: الزجايج   3د، دار الأمل، ا 

 .31،33م، ص 3880ه 3010
2
 .1،7،8، 1،ص 7، ج11ابن الأنباري، اال نصاف يف مسائل اخلالف،مسأأةل  
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 ، هو رب  ذوف و تقديره  حم ا ٍ ملبتد عىل أأنّه خرب   فع  و النصب  فالر   و جيوز فيه الرفع   فم ص  عىل الوَ 

 «و النصب عىل املدح كذكلالعاملني 
1
.

  

ن : ومن أأمثّ اثبات حصة القاعدة ابلقياس مفثل أأن يقول الكويف   تعمل يف الامس   -أأنّ -ا 

' دخولها ' فيه مبا اكن يرتفع به قبل  ،بل الرفعالنّصب لش به الفعل ،و ال تعمل يف اخلرب الرفع

هذا فاسد ، لأنه ليس يف الكم العرب عامل  يعمل يف الامس النصب الا   »: فيقول هل البرصي

ليه يؤدي ا ىل ت  ك القياس و خمالفة الأصول لغري فائدة و ذكل ال ر و يعمل الرفع ، مفا ذهبت ا 

 «جيوز
2
.  

ّن النّحاة عند         بناء  ة انطلقوا من غاية متثلت يفممارس هتم للعملّية الاس تدالليّ و ابمجلّ فا 

قتان ي الطر وذلكل ف. ت ذكل البناء يف النظرية النحويةقواعدي مع احلفاظ عىل ثبا هيك

و الرتس مية  ،و العقل اال ساليم  ان اللتان  اتبعها  النّحاة اكن عامدها النّص العريبيتالاس تدالل 

القواعد النّحويّة و مرتكزها  وما يندرج حتت طريقة الاس تدالل لبناء  الآتّية تبني عامد تقعيد

ثبات حصهتا من وظائف    :أأخر اكن الاس تدالل أأعالهاالقاعدة و الاس تدالل  ال 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .12، ص3ابن الأنباري، البيان، ج 
2
 .17ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص 

 الاس تدالل ابلقياس

 

الاس تدالل 

 ابلسامع

 

 اس تدالل تبىن به القاعدة

 طرق الاس تدالل عند النحاة
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 اس تدالل تثبت به حصة القاعدة
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النحاة  والرّتجيح عندالتعارض  :ملبحث الرابعا

  

       ّ ذ كثريا ما عرضتيعّد التّعارض و الرّتجيح من املامرسات النّحوي كتب اخلالف  ة ا 

ّما تنظريا أأو رسد   ،التّعليل لتلمك املامرسةو  الأصولو  ا لكيفيّة التّعارض و الرّتجيح الس ّيام بني ا 

راه أأ  وعرض اليشء عليه يعرضه عرضا :اعرتض  » :من فالتّعارض يف اللّغة ؛املدارس النّحويّة

اّيه ، وعرضت اجلارية واملتاع عىل البيع عرضا،و عرضت الكتاب، و عرضت اجلند عرض العني ا 

ذا أأمررهتم عليك، و نظرت ماحاهلم و قد عرض العارض اجلند ، و اعرتضوا مه وقيل هو من . ا 

ليشء ابليشء و عارض ا( .....)اختبار أأحواهلم جلند بني يدي السلطان ال ظهارمه و عرض ا

       و اعرتض انتصب ،و عرض اليشء يعرض. فالن يعارضين أأي يباريين معارضة قابهل ، و

 «و الطرق و حنوها متنع السالكني سلوكها ،و صار عارضا اكخلش بة املنتصبة يف الهنر ،و منع
1
.  

«بدا و ظهر :أأعرض اليشء كل من بعيد » و 
2
.   

 .و الظهور ،الاختبارو  ،يدور يف معاين التقابل ،و عىل هذا فالتعارض يف اللغة 

ىل أأنّه   .فمل نقف عىل تعريف للتعارض يف البيئة النّحويّة اصطالحا وأأّما  ولعل ذكل راجع ا 

نظرا لطبيعة التّعارض اليت تتطلب املامرسة الفعلّية  ،ر لها النّحاة ظّ اليت مل يناكن من املامرسات 

اّل أأنّه ابال جامل آدابه  » : يف مقام التناظر و اجلدال ا        جحاج بني النحاة هل قواعده وأأصوهل و أ

 «و أأدلته املرتبطة به و اليت ال ترتبط ابلرضورة بصناعة النحو
3
تقابل بني فريقني من  وهو أأيضا .

ىل مدرسة من املدارس النّحويّة  ذ لك فريق ،و الكوفة أأ  ،اكلبرصة، النحاة ينتسب لك مهنام ا  ا 

ىل قاعدة ارتضاها ممثال للنظام النّحوّي مريد   أأدلتهيقّدم  و التّعارض فيه  ؛ا بذكل الانتصار ا 

و اختبار لها من وجه الأحقيّة ابلأخذ هبا وأأولوية  ،عرض جملموع القواعد الصاحلة ذلكل النظام

 .ذكل 

                                                           
1

 . 7882،ص17،ج0ابن منظور،لسان العرب،مج
2
 .031مجمع اللغة العربية،الوجزي،ص 
3
 .387ل دراسة ابس متولوجية يف الفكر اللغوي للعرب النحو فقه اللغة البالغة،صمتام حسان، الأصو  
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 ونظر ما ثقهل وزنه : الوازن  ورحج اليشء بيده : رحج الراحج  » : وأأما الرّتجيح يف اللّغة

ذا أأعطيته راحجا ورحج و أأرحج املزيان أأي أأثقهل  حىت مال و أأرحجت لفالن ورّجحت ترجيحا ا 

زن و أأرحج و أأعط راحجا  ورحج يف  :رجوحا ورحجاان ورحج املزيان مال ،و يقال يرحج  اليشء

 «ثقل فمل خيف وهو مثل: جملسه يرحج 
1
، ورحج اليشء كمتلا :رحج عقهل أأو رأأيه »: وقيل .

راحجه فرحجه  وقول راحج : يقال : يف الّرزانة  زاد عليه :ليعرف ماثقهل، ورحج فالان رفعه: بيده

«ورأأي مرجوح
2
الرتجيح هبذا حتتاج ا ىل مرّجح يقّوي أأحد طريف العملّية  وعليه فعملية ،

أأراكن  ةحىت يّت اس تخالص الراحج من املرجوح ، فهذه العملية تتكون من ثالث ،الرتجيحّية

 . و مرجوح ،و راحج ،مرّجح

ام التّعارض بني رحجان قاعدة حنوية عىل نظريهتا يف مق :وأأّما الرتجيح يف الاصطالح فهو 

ذ قوة املر  ،هو أأيضا أأولويّة الأخذ بقاعدة دون أأخرىو  ،أأو التّفصيلّية ،القواعد اللكّية ّجح يه ا 

   ومن هجة أأخرى فاحلامك يف معلّية الرّتجيح هو قرب  ،اليت تعطي تلمك الأولويّة، هذا من هجة

يأأ  ىل العربّية : راكئز  ة  اليت تقوم عىل ثالثو بعد القاعدة النّحويّة من اللّغة القياس ّ نامتؤها ا  ا 

 الفصيحة  املنقوةل ابلنقل الصحيح اخلارجة عن حّد القّ ا ىل حد الكرثة
3
. 

ال  ،سم اخلالف بني املتعارضنياذلي حي ذا ومن   لتمتّة  ،اس تدالالت يطلهبا لّك مهناما 

و قبل أأن نتحّدث عن التّعارض بني الأّدةل  ،الرّتجيح اذلي يكون نتيجة من نتاجئ الاس تدالل

ابعتبار مركزيته يف العملّية  ،حنّدد موقعّية لّك دليل البد أأن الأدةّل الّتفصيلّيةو  ،اال جاملّية

  .الأخذ هبذه الأدةل عند التّعارضالتّقعيديّة لنبنّي بعد ذكل أأرحجّية 

 ترتيب الأدةل اال جامليّة: أأوال

قسّمها و ي  .و اس تصحاب احلال السامع و القياس و اال جامع :يقصد ابلأدةّل اال جاملّية 

ىل أأدةّل نقلّية ّّ و  العلامء ا  عقلّية و قد اختلف علامء العربّية يف الأخذ هبذه الأدةّل و رّد أأخرى لق

أأدةّل »: يقولحيث  ،اال جامع قبل القياس فابن جيّن جيعل ؛كام اختلفوا يف ترتيهبا ،الاعتبار هبا
                                                           

1
 .3211،ص38،ج1ابن منظور،لسان العرب،مج 
2
 .182مجمع اللغة العربية،الوس يط،ص 
3
 .83نباري،  ملع الأدةل، صابن الأ : ينظر 
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»السامع و اال جامع و القياس  :النحو ثالثة
1
 اس تدل ابال جامع  عىل خالف كام أأّن ابن جيّن  ،

«و اس تصحاب حال ،وقياس ،ثالثة نقلدةّل النّحو أأ » :ابن الأنباري اذلي يقول
2
زاد » فـ ؛

«ومل يذكر اال جامع ، فاكّنّه مل ير الاحتجاج به يف العربّية كام هو رأأي قوم الاس تصحاب
3
أأّما  ، 

نّه حيمل القول بأأّن أأدةّل النّحو أأربعة و قد عقد لّك دليل مهنا فصال  ويه كام رتب ،الس يوطي فا 

جامع و اس تصحاب حال،سامع وقياس :فصوهل و ا 
4
.

  

ّن حتديد موقعّية لّك دليل من هذه   ا ىل  عنااس تحقاقه أأولويّة الرّتتيب يرج و  ،الأدةلّ ا 

أأو ترجيحهم لصحة قاعدة عىل ،اليت جعلت النّحاة يبنون قواعدمه عىل هذه الأدةّل  ،وىلالغاية الأ 

ذ  ،أأخرى نشائه حامية العربّية  بني أأهل العربّية أأّن النحو اكنتمن احلقائق املسمّل هبا ا  دواعي ا 

يل يس تدل أأن يكون أأّول دل  ذلكل حّق  ربّية فاكن التّقعيد من العربّيةفالأصل الأّول هو حامية الع

آنا فاكن السامع مب ،ذاهتاعند التّقعيد من اللّغة  به الكم العرب و  ،و حديث وقراءاته حواه من قرأ

حىت الخترج القواعد اليت اس تنبطها النّحاة من  و منظوهما أأوىل الأصول الاس تداللّية ، ،منثورها

ىل العربّية    .دائرة انامتهئا ا 

من أأن  اكنت انقصة لأس باب أأقرها علامء العربّية ،ولأّن معطيات الاس تقراء النّحويّ  

ثبات ما ال يدخل حتت احلرص » «بطريق النقل حمالا 
5
ىل  . فوجب جرب ذكل النقص ابالستناد ا 

ذا اكن ، (السامع)تتحّدد أأولويّة الأخذ هبا بدنوها من الأصل الأّول لعملّية التّقعيد  ،أأدةّل أأخرى فا 

ّّ جامعة» :هوالقياس  «محل فرع عىل أأصل لع
6
ّن اال جامع ، جامع النّحاة :هو عىل نوعني أأولها فا   ا 

«املراد به ا جامع حناة البدلين البرصة والكوفة»:و
7
منزتع من عمل » :فاال جامع يف هذا النوع هو .

ّّ حصيحةمن ف فكّ  ،اس تقراء هذه اللّغة و أأاب  ،ريق هنجة اكن خليل نفسهوط ،رق هل عن ع

                                                           
1
 .73الس يوطي،الاقرتاح، 
2
 .83ابن الأنباري، ملع الادةل، ص 
3
 .77الس يوطي، الاقرتاح، ص 
4
 .77، ص املصدر نفسه: ينظر 
5
 .88ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص 
6
 .81املصدر نفسه، ص 
7
 .71الس يوطي، الاقرتاح، ص 
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«فكره معرو
1
ال أأن ، معان ،و تقّدم نظره ،طال حبهثاقد خمالفة امجلاعة اليت  » ه ال جيوزا  ال بعد ا   ا 

تقان «و ا 
2
جامع العرب و  :واثنهيا ،  صوره أأن يتلكّم ومن ! لكن أأ ّى لنا ابلوقوف عليه؟ »ا 

«العرب بيشء و يبلغهم و يسكتون عليه
3
 .

  

ب »: وأأّما اس تصحاب احلال  قاء حال اللفظ عىل مايس تحقه يف الأصل عند عدم دليل فا 

ناّم اكن مبنّيا لأّن الأصل يف الأفعال البناء : النقل عن الأصل،كقوكل يف فعل الأمر  ن ما ،ا  و ا 

«فاكن ابقيّا عىل الأصل يف البناء ،عىل وجود الش به لش به الامس و الدليل يدلّ يعرب مهنا 
4
.     

ّن الهنج ا  اكن عامده اعتبارات مؤسسة عىل الأصلّية  ،.ذلي سلكه النّحاة أأثناء التّقعيدا 

ا صفة الضعف ، فالسامع اكن أأوىل الفرعّية احلامّ يف مبدهئو القّوة  ّ يف جوهرها مبدأأ احلام

نّه  ،التّقعيدالأصول الاس تداللّية عند  «عمل منزتع من اس تقراء اللّغة »وحلقه اال جامع لأ
5
فانمتى  ، 

ىل السامع ىل الأدةّل الأصلّية اس تصحاب ا منه و اكن جزء   ،فانمتى ا  و قد حصبه يف ذكل اال نامتء ا 

خروجه عن ذكل و اذلي يضعفه  واس تصحابه حلال الأصل احلال فاذلي يقوي هذا ادلليل بقاؤه

ذا  ،الأصل ليه الاتطّرق فادلليل ا  حامتل بطل الاس تدالل بها 
6
اس تصحاب »: يقول ابن الأنباري. 

أأال ترى  و لهذا الجيوز التّمسك به ما وجد هنا ك دليل، ،اس تصحاب احلال من أأضعف الأدةلّ »

عراب الامس مع وجود  من دليل البناء هنا ش به احلرف أأو تض أأنّه ال جيوز التّمسك به يف ا 

«معناه
7
 . 

الأصل ذكل و لكن اذلي أأضعفه خروجه عن  ،الأدةّل الأصلّيةس تصحاب من الوبذكل فا 

ذا ورد دليل خيرجه من ذكل الأصل  اب مع القياس اذلي هو فرع حلق فتعاكس الاس تصح. ا 

ىل فاكن ذكل اال حلاق  ، ابلأصل من ذكل الأصل و اذلي هيّم يف العملّية التّقعيديّة هو اال نامتء ا 

                                                           
1
 .307، ص3ابن جين، اخلصائص،ج 
2
 .71الس يوطي، الاقرتاح، ص 
3
 .70املصدر نفسه، ص 
4
 .01ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص 
5
 .307، ص3ابن جين، اخلصائص،ج 
6
 .18ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص: ينظر 
7
 .01املصدر نفسه، ص 
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و مايندرج حتته من  فاكن بذكل السامع ،دون اخلروج عنه حاق به ل  لأأو االأصل و البقاء فيه 

ا تضمنّه ا اس تصحاب احلال فاكن اثلهثا ملأأمّ و  ،و القياس اثنهيا،ا جامع أأوىل الأصول الاس تداللّية 

ناّم جّرده النحاة »كام أأّن  ،من احامتل اخلروج عن الأصل فأأصبح من  ،الأصل املس تصحب ا 

«صاحب السليقة الفصيحةيكن من معل العريب  و مل ،معلهم
1
الاس تدالالت  وهذه يه مراتب ،

.ابلأدةّل النّحويّة

  

 املسائل النّحويّة عند التّعارض ترجيح: اثنيا

ىل أأحقيّة الأخذ ابدلليل  عيرج  النّحاة الرّتجيح بني املسائل النّحويّة عند التّعارض ا 

أأحدهام النقل ،و الآخر :الرّتجيح يكون يف ش يئني  اعمل أأنّ  » :به يقول ابن الأنباري  املس تّدل

فأأّما الرّتجيح  ،و الآخر املنت ،أأحدهام اال س ناد:أأّما الرّتجيح يف النقل فيكون يف ش يئني  ،القياس

 منأأكرث تكون النقّ يف أأحدهام  أأو أأن ،كون أأحد النقلني أأعمل من الآخرفأأن ي،يف اال س ناد 

ذا اكنت  (كام  )بـ أأن يس تدل الكويف عىل النصب  مثل ،الآخر  : يقول الشاعر (كامي)يف معىن ا 

َ  ثا  مسع حدي ا                ٍب ي  غَ  رم ه ظَ  ن  عَ   ها حتدثَ  يوم  ّمك 
 
 اَل أ  سَ  ل  ائم سَ اا مَ ذَ ا

ومل يروه أأحد  ،ابلرفع (هحتدث   كام يوما  ) :الرواية  الرواة اتفقوا عىل أأنّ :  البرصيفيقول هل 

الّ  ،ابلنّصب نّه اكن يرويه ابلنّصببن سلم املفضل ا   البرصة و الكوفة ييو ا جامع حنو. ة الضيب فا 

«و أأضبط و اخملالف هل أأعمل منه ،عىل خالفه 
2
 و قد وضع النّحاة عند الاس تدالل ابللّغة. 

ذ  ساويت  ، رشوطا اللّغة ما يشرتط يشرتط يف نقل  » :الرّشوط اليت وضعها علامء احلديث ا 

 و تأأويهل  ،هبا معرفة  تفسريه ؛لأنّ  –صىل الّل عليه وسمّل –يف نقل احلديث عن الرسول 

ن مل تكن يف الفضيّ من شلكهما اشرتط يف نقهل ،فاشرتط يف نقلها لتعلّقها به «، وا 
3
فانزتاع  .

سقاطها عىل الكم العرب  ،الرشوط اليت وضعها علامء احلديث للحديث النّبوّي الرشيف و ا 

ّن الأس باب اليت دعت ا ىل وضع رشوط تضبط الأخذ تفصيال ملا ،اكنت أأس بابه واحدة  ذ ا  ا 

آن ىل اكام أأّن الالكم العريب احت  .ا خل...مغض للنّاس من أأحاكم أأ ا أأو بياان مل ،أأمجهل القرأ ج ا 
                                                           

1
 .381متام حسان، الأصول، ص 
2
 .12،11ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص  
3
 .17املصدر نفسه، ص 
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النّص العريّب بوصفه نّصا رابنّيا الهناية حامية التّقعيد لأّن غايته يف  عند ،الأخذ به رشوط تضبط

فأأن  و أأّما الرّتجيح يف املنت» .فوجب احلذر عند النقل عهنم ،تداوهل الأعراب  ،اا انسانير أأو نصر ،

عامل ويف عىلمثل أأن يس تدل الك الأخرى خمالفة ،و  ،تكون ا حدى الروايتني موافقة للقياس  ا 

:ري عوض يقول الشاعر مع احلذف من غ (أأن  )

  

َ اَل أ                َ ال أأشهد   أ ن  و   ىغَ رض الوَ أأح ي  رم اجم ا الز   أأهي   يدلم خ  م   َت أأن   ل  هَ :اتم ذل 

«(ابلرفع ، وهو قياس رض  حأأ  :الرواية ): البرصيهل فيقول  
1
ىل الرّتجيح يف  ذا عدان ا   و ا 

 ما وافقة للنقل فنحوفأأّما امل » .دلليل أآخر من نقل أأو قياس القياس فأأن يكون أأحدهام موافقا

ن  :و أأّما املوافقة للقياس مفثل أأن يقول الكويّف . قدمناه نّ )ا  تعمل يف الامس النصب لش به  (ا 

 .بل الرفع  فيه مبا اكن يرتفع به قبل دخولها  و التعمل يف اخلرب الرفع ، ،الفعل

عامل يعمل يف الامس النصب  هذا فاسد، لأنه ليس يف الكم العرب: فيقول هل البرصي  

ال و  ليه يؤدي ا ىل تر ك القياس و خمالفة الأص ،يعمل الرفعا  ول لغري فائدة و ذكل ال مفا ذهبت ا 

«ال جيوز الاس تدالل به ما وجد هنا ك حبالف اس تصحاب احلالوأأّما عن ، جيوز
2
.  

ّن الرتجيح احلاصل بني القواعد التّفصيلّية   ىل تقيّد هاتيك القواعد ،وهبذا فا  ناّم مرده ا  ا 

ممثل يف  ،اليت تسفر عن مبدأأ أآخر ،برشوط ترتكز عىل مبدأأ الأخذ ابذلي ميكل حق الأولويّة 

و ما يصحهبام  ،والعقلّية ،دةل النقلّيةالتعارض بني الأ  هو مقام ،و حمل الرتجيح ،داد ابلقوة الاعت

سلمية وضع أأولوا القراحئ الصافية ات أأسس و املنت ولتكون العملّية ذ من رشوط حصة الس ند

من أأشهرها  نبطناها من كتهبم لعلّ من ذوي النحائز مجّ من القواعد الرّتجيحّية اليت اس ت 

 :ماس يأأيت بيانه 

  جامليّةاصة ابلأدةل اال  اخل الرتجيح قواعد: اثلثا

ذ تتضمن نوعني من القواعد:  النقليّةقواعد ترجيحيّة خاصة ابلأدةل -3  :ا 

 :ومن أأشهرها: خاصة ابلس ندترجيحيّة  قواعد -3-3
                                                           

1
 .18ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ، ص  
2
 .17،18املصدر نفسه، ص  
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 ذا تعارض نقالن فالأوىل الأخذ ابلنّص الأكرث رواية .ا 

  

 ذا تعارض نقالن فالأوىل الأخذ برو ة الراوي الأعمل والأحفظايا 
1
. 

 ذا تعارض نقالن فالأوىل الأخذ برواية النص املعلوم القائل ا 
2
. 

  ذا تعارض نقالن فالأوىل   ،الآخر معلاللقائل واحد واكن أأحدهام مرسال و ا 

الأخذ ابلنص املعلّل وتأأويل النص املرسل 
3
من بنت » يف اتء التأأنيث ،ومن ذكل قول سيبويه ،

هنا للتأأنيث «وأأخت ا 
4
هنا ليست للتأأنيث  وعلهل بأأن ما قبلها  » وقال يف ابب ماال ينرصف ، ا 

ال أأن تكون أألفا كفتاة  ،ساكن واتء التأأنيث يف الواحد اليكون ماقبلها ساكنا               وقناة،ا 

فلو مسيت  :قال  (ابةنس  )و  (مةعال  )و  ،(ةبَ نَ عم )و ،(ةبَ ط  ر  )ـ و البايق لكه مفتوح ك ،و حصاة

 «رجال ببنت و أأخت لرصفته
5
. 

 :من أأشهرها: خاصة ابملنتيّة ح قواعد ترجي  -3-7

    ذا تعارض نقالن فالأوىل الأخذ ابلنص املوافق للقياس ا 
6
. 

 ذا تعارض نقالن واكن لك مهنام موافقا للقياس فالأوىل الأخذ بأأوسعهام رواية  ا 

أأقواهام قياساو 
7
   

 حداهام ضعيفة والأخرى شاذة فالأوىل الأخذ مبا ذا تعارض نقالن واكنت لغة ا   ا 

اكنت لغته ضعيفة
8
. 

 :من أأشهرها :قواعد ترجيحيّة خاصة ابلقياس -7

 ذا تع ده دليل نقيل أأو قيايسمبا عضّ رض قياسان فالأوىل الأخذ اا 
1
. 

                                                           
1
 .12ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص: ينظر 
2
 .01ابن الأنباري، ملع الأدةل،ص: ينظر 
3
 .711، ص3ابن جين، اخلصائص، ج: ينظر 
4
 .713، ص1سيبويه، الكتاب، ج 
5
 .773، ص1املصدر نفسه، ج 
6
 .17ابن الأنباري، ملع الأدةل، ص: ينظر 
7
 .378، ص3ابن جين، اخلصائص، ج : ينظر 
8
 .301الس يوطي، الاقرتاح، ص: ينظر 
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1

- 

 قواعد ترجيحيّة خاصة ابس تصحاب احلال 

  ذا تعارض اس تصحاب احلال مع السامع فالأوىل الأخذ ابلسامع  .2ا 

  ذا تعارض اس تصحاب احلال مع القياس فالأوىل الأخذ ابلقياس ا 
3
. 

 قواعد ترجيحية خاصة ابلنقل والقياس -0

  ذا تعارض نقل وقياس فالأوىل الأخذ مبا وافق الأصول ا 
4
. 

 ذا تعارض كرثة الاس تعامل و قوة القياس فالأوىل الأخذ بكرثة الاس تعامل ا 
5
. 

ّن هذه القواعد الرّتجيحية  الأرحج عىل املرجوح  فيه  تسفر عن فكر غلب ،وابلعموم فا 

ال ميكن أأن  أأو ،حمل ماتعارض من القواعد النّحويّة ولكن ما،مبرحج يعضد الراحج من املتعارضني 

ىل قّوة املرحج ل نظام ابعتبار أأّن القواعد النّحوية املتعارضة متث ؟يتحقق الرّتجيح دون اللجوء  ا 

 .طقني هباالعربية الراخس يف ذهن أأهلها االنا

ّن املالحظ عند ترجيح الأدةل  لكن حناة  ،دليل السامع يتقدم عىل دليل القياس أأن ا 

الأخذ وذكل التساع جمال يف بعض املقامات ،عىل السامع  البرصة يلزتمون ابلأخذ من القياس

ها عىل س يف أأسا ةفاس توجبت رضورة الصنعة الطالبة للعلمّية القامئ ،هاعن لغة صعب حتديد مدا

وا علهيا و أأسسوا  لغة حنويّة قاس ،اللغة واسعة ذلكل اجهتد النّحاةو  ،وأأ ى يكون ذكل ،الضبط

  .يف زمن الحق  ماقيل وس يقاس علهيا ما س يقال

 خالصة الفصل

                                                                                                                                                                                
1
 .17ابن الأنباري، ملع الادةل، ص: ينظر 
2
 .01ابن الأنباري، اال غراب يف جدل اال عراب، ص: ينظر 
3
 .01، ص املصدر نفسه: ينظر 
4
 .18املصدر نفسه، ص: ينظر 
5
 . 370، ص 3ابن جين، اخلصائص، ج 
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  ن النحو العريب عمل القواعدية الأوىل  هأأسست هل بنيت منزتع من اللغة العربية،ا 

 من عدم، بل اكن وليدوالاس تدالل هبا، وعىل ذكل املنتج العلمي اذلي مل خيلق  عند النظر فهيا

اس تنباط مصطلحات العمل  اخلاصة بلغة هبا مبصطلحات لفهمها و ملش تغلني اليت أأمدت اتكل اللغة 

وذلكل متزيت الطبيعة الاس تداللية اليت مارسها حناة العربية بطبيعة لغوية .التخصص ذلكل العمل

ىل عوامل خارجة عن هذه اللغة، واملتحمكة  ىل نظام اللغة هذا من هجة، ومن هجة أأخرى ا  تعود ا 

.ولئك النحاة واليت من بيهنا رؤيهتم للعامليف بنية العقل الاس تداليل لأ 

  

  مع تعد اللغة نظاما رمزاي خيزتن يف داهل ومدلوهل مجيع أأفاكر الانسان يف عالقته

مكهتا ورس والنظر عن ح فاكنت موضوعا للبحث، ه، وبيئتهعاملوتراكيبه، ومع جممتعه و  ،مفرداته

 .بعدما اكنت جمرد أأداة للتواصل نظمها لفهمها وحاميهتا

  ىل التدليل عىل مل يكتف النحاة ابس تخراج القواعد النحوية،بل جتاوزوا ذكل ا 

ثباهت ثبات تكل القواعد أأدةل عىل أأدةل أأخرى فأأخضعوها ملعياري ا  ا عند التعارض ،كام رحجوا عند ا 

 .الرد والقبول وفق ضوابط ترجع ا ىل املنت والس ند

جرائية وذكل مل   تس توجبه طبيعته يف مقام النظرا يعد الاس تدالل النحوي ممارسة ا 

أأو املسائل التفصيلية دلى  والرتجيح بني الأدةل النحوية واجلدل، وعند التعارض، ،واملناظرة

 .النحاة



 

 

 الثالثالفصل 
 االستدالل ودوره في بناء النظرية النحوية
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 .وتفسريها
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توطئة الفصل 

  

حندداا العربيددة ماسددا اسدد تقراايا وخددفوا مددا لدد ا يتددواهر اللغددة الدد   نّيددوا  تتبدد لقددد   

فاس تخرجوا مجموعة ما القواعد اكنت مبثابة الأسد  الد  ترز دل علادا املدت    ،بدراس هتا

كد  أأَّ  الف در النحدو  أأندتر نظريدة حنويدة تع د  .تكل اللغة   ند نطقه بأألفاظ وزراكيب

هددذه اللغددة فيددت فةدده مجموعددة مددا  ايتر النحددو  وهددو قسدد تقر نددفال  ؛أأخددول تف ددريم

 .هتا أأو قد ت وَّ مرجعها غري تكل اللغة الأخول ال  قد ت وَّ مرجعها اللغة ذا

تصف نظدام العربية؛وقدد فقد  وعىل العموم فنحاا العربية حاولوا تأأسي  نظرية حنوية    

تددكل القواعددد املسدد تمفبطة،  ددا دور هددذه القواعددد يف تأأسددي  نظريددة حنويددة  ذكل جبمددة

 وتفسدريها يدةمتاكمة البناء؟ وهل اكَّ ل سد تدالل النحدو   ندد تعليدل الأحداكم النحو 

 ادلور ذاته؟

   القواعد الاس تداللّية يف النحو العريب بني نظام اللغة وخطاب العقل :املبحث الأول

النحدو يف  ةنتاجةة مجلة القواعدد الاسد تداللي مار تروم البحث  ا ال ةفةة اال  يفالسري قبل     

 القواعدد تدكلنتجدت لندا أأ ث فةه مث النظدر يف ال ةفةدة الد  م املبحو و البد ما معرفة مفه ،العريب

َّ ما خلب اللغة ذاهتا مبا فرضدته مدا نظدام اك أأ  :وما مث الرجوع ا ىل مبدأأ ممفش هئا .دالليةس تالا

عها العقل مبا محهل  ما رؤيدة كل ا ىل لل  قواعد اس تداللّية مرج أأم أأَّ الأمر تعدى ذ ؟لاص هبا

أأم ا محهل مدا  و ما؟... و راييض و جديل وفقهيي و الكيم نطقيو ما تفسري م .  للعامل و اجملمت

نتدداه هددذه القواعددد فدداكَّ بددذكل املنطلدد  الأول ال  ؛ علددوم اكَّ هث  ددا يف الأسددال نددّ العربّيددة 

غدة اسد تحالت أأَّ ز دوَّ النظدرا يوليدة للّ  او ملّد .الاس تداللية محلاية نّ العربية ما التصدحيف

ىل أأدوات احتاه النايتر النّ  فانقسدمت هبدذا القواعدد  ؛هبا منافذ الاحتياه  قلية أأخر قسدّ حو  ا 

يأأيت بياَّ ملفهوم تلمك القواعدد  الاس تداللية يف النحو العريب ا ىل قواعد نصية و أأخرى  قلية  وفامي

ىل بياَّ أأقساهما ،ىسبب تسميهتا هبذا املسمّ و  ضافة ا   .نتاهجاا  وطرق   ،ا 
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  مفهوم قواعد الاس تدالل:أأوال

  

ذا أأردان ضبط  مفهوم قواعد الاس تدالل ضبطا دقةقا      البّد أأَّ  نقف  ند أأمرتا أأساسني ا 

ا و أأمّ  .ا  لقب ملسمى  صخصوص  هث تبار أأنّ ؛ أأ قب  هث تبار  اللّ   هث تبار اال ضافة و نايا أأحده

ىل تعريف املضاف ليه نانيا ، وعلي تعريفها هث تبار اال ضافة فةحتاه ا  فالقاعدا ه  أأّوال مّث املضاف ا 

 ﴿ :، و يف التزنيل و قواعد البيت ا ساسه  ،سال، و القواعد اال  أأخل الأل» :يف اللغة    

                            

 ﴿  : وفةه [721:البقرا]﴾                

  ﴾ [22:النحل] أأساطني البناء ال  تعمده و قواعد الهوده القواعد:اللجاه  قال : 

قواعد السحاب : خش بات أأرب  معرتضة يف أأسفهل  زركب  يداَّ الهوده فاا،قال أأبو  بيد

قال ذكل يف تفسري حديث النيّّب خىل   املعرتضة يف أ فاق الس ء، ش هبت بقواعد البناءأأخولها 

كيف زروَّ قواعدها وبواسقها ؟ وقال ابا  : فقال تحني سأأل  ا حسابة مرّ  يه وسّّل،هللا عل 

«أأراد هثلقواعد مااعرتض ماا وسفل،تشباا بقواعدالبناء :الأثري
1
وهبذا فالقاعدا تطل  عىل أأمور  

  .حس ّية كقواعد البيت وأأمور معنويّة كقواعد اال س م و العّل

الضددابط أأو الأمددر ال ّددي اب  ينطبدد  عددىل جلايددات  عدده »: يه القاعدددافأأّمددا اخددط حا    

«.قواعد
2
ىل أأَّّ القاعددا غدري الضدابط  يقدول السد يوطي .  ال أأَّّ هناك مدا يدذهب ا  القاعددا »:  ا 

جيم  فروع هثب واحد،وقد ختتّ القاعددا هثلبداب وذكل جتم  فروعا ما أأبواب ش ىت و الضابط 

ذا اكنت أأمرا لكيا منطبقا عىل جلاي  «قاعددا البداب كدذا :اتده، وهدو اب  يعد وَّ  نده بقدو  ا 
3

    

 «قضية لكّية منطبقة عىل  ي  جلاياهتا » :قةل يه و
4
 الأمر ال ّي اب  ينطب  عىل »: ويه. 

                                                           
1
 .0263ص 17، ه5لساَّ العرب، مر :ابا منظور  
2
 .181الوس يط، ص املعج : مجمّ  اللّغة العربيّة 
3
 ..22، ص7الأش باه و النّظائر يف النحو،   ه: ج ل ادلتا الس يوطيّ  
4
 .718كتاب التعريفات،ص: الرشيف اجلرجاين  
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«جلايات كثريا تفه  أأحاكهما منه
1
أأمر لكي ومل يقل أأمدر أأغلديب لأَّ شدأأَّ القواعدد أأَّ  » :فقةل  .

«ز وَّ لكّية
2
وأأيضا فاجللايات املتخلفة  قد ت وَّ ختلفها  » :(ه163: ت)وقال اال مام الشاطيبّ ، 

«حلمك لارجة  ا مقتىض ال ّي ف  ز وَّ دالة فته أأخ 
3
حدمك : فت القاعدا أأيضا بأأّنا و رّ  .

قةل حدمك أأغلديّب لأّندا التنطبد  عدىل  يد  اجللايدات يف   ،ف جلاياتدهأأغليب ينطب  عىل معظد  

َّ كثريا ما القواعدد تشدذ  ادا بعدس املسداال ،فتعددّ  ذ ا  نّ  حمك أأغليب ا     مسدتااا مادا  قاعدا ، وا 

و ال يقدح ذكل يف كونا قاعدا  و بذكل خار احلمك أأغلبيا 
4
.

  

ذ   مدا  يقدرر أأَّ  :أأَّ ويذهب حسني احلريّب ا ىل       اخل ف بني احلدتا ل ف خدور  ا 

 ا جعل حدمك القاعددا لكّيدا، نظدر ا ىل هدذه تدلل فت حمك القاعدا  للك قاعدا مس تثنيات ال

اجللايات اخملرجة ما القاعدا  عىل أأّنا ال تدلل فدت حدمك القاعددا أأخد  ، حعدل حيهدا لكّيدا 

جعل حيهدا أأغلبيدا ا تد  هدذه اجللايدات اخملرجدة  وما.هث تبار مابقي فت حيها ما جلايات 

نّ  أأخرجت بدليل ،عىل أأّنا فت خورا القاعدا أأخ  فصار حدمك القاعددا  منتفةدا  ادا مد  ، و ا 

و مباأأَّّ هذه اجللايات اخملرجة  قلية هثلمفسد بة ملدا ينددره فدت  . كونا اكنت ما جلايات القاعدا

حدمك أأغلديب ينطبد  عدىل –ولعدّل التعريدف الثداين .أأغلبيا القاعدا ما جلايات خار حمك  القاعدا

ىل الناحةة الواقعّية يف الصورا اخملتل -معظ  اجللايات   ف علاا، ويه اجللايدات املسد تثنااأأقرب ا 

نّ  أأخرجت ال تبار معني فهيي يف الأخل ال تدلل فت القاعدا   وا 
5
. 

ىل       نّدد  مددّرده ا  ليدده حسددني  احلددريب ا  َّّ ماذهددب ا  مبدددأأ ال دد ا و القددّة  يف وخددفه  للقاعدددا ا 

ذ اكَّ املستند يف ذكل مبدأأ اال طراد يف مقابل  الشذوذ  ،هثلأغلبّية وماذاك مّما  ا متد عليه النحاا ا 

هذا ما هجة وما هجدة . حوّ  اب  ارتضوه ممث  للعربّيةاب  يعين خروه القاعدا  ا النّظام النّ 

                                                           
1
ح د، جامعة ام القرى ،السعودية ال وكب املنري،حت محمد اللحةيل و يليه  رشح: الفتويح املعروف هثبا النسار محمد با امحد  

 .03، ص7ه،ه7،7133ط
2
 .15،ص 7ينظر املصدر نفسه،ه  
3
 .50،ص 7،ه7املوافقات يف أأخول الرشيعة،حت ، بد هللا ادلراز،دار احلديث، القاهرا ،مرص،ط:أأبو ا حساق الشاطيب  
4
وقدم ا منّاع با لليل  ،راجعه(دراسة نظريّة تطبيقةّة) حسني با عيل با حسني احلريب، قواعد الرتجةح  ند املفرستا :ينظر 

 .01م،ص7662ه،7،7171القطاَّ، دار القامس ،الرايض، اململ ة العربيّة السعوديّة،ط
5
 .01،ص املرج  نفسه:ينظر 
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ننا جند بعس املصطلحات الد أأخرى   احلدمك  : تتقداط  يف مفهوهمدا مد  مفهدوم القاعددا عدىل حندوفا 

:ق بينه وبياا فةتبني فامي يأأيتفأأما  ا الفر  ؛الأخل

  

 الفرق بني القاعدا واحلمك- 

اّل أأَّّ   نلحد  ما ل ل التعريف الساب  للقاعدا   أأَّّ هنداك مدا قسدو  بدني القاعددا و احلدمك ا 

ذ احلدمك تدراد تعريدف احلدمك ومقابلتده بتعريدف ماسد بقه مدا القاعددا ا         :الفارق بيدا  يدنسيل  ندد ا 

ىل أ خر اجياهث أأو سلبا  خفره هبذا مالي  حبمك اكلمفسد   » س ناد أأمر ا  و احلدمك وضد   ،بة التّقةيديّدةا 

«وضعه يف م  يشءال
1
 . 

 بني القاعدا و الأخلالفرق  -

ىل التقاط  احلاخل بني القاعدا و احلمك يف املفهدوم فدا َّ هنداك مدا قسداو  أأيضدا    ضافة ا  بدني  ا 

ذ الأخل هدو؛ القاعدا و الأخل  اّل أأَّّ الأخل يتخذ منحى أ خر قد ال يبتعد كثريا  ا القاعدا ا  : ا 

و القاعددا املناسد بة   أأسفل اليشدء ، ويطلد  عدىل الدران هثلمفسد بة للمرجدوح، و عدىل القدانوَّ»

ىل املدلول ، وعىل مدا ينبدين عليده غدريه، و عدىل  املنطبقة عىل اجللايات ، وعىل ادلليل هثلمفس بة ا 

ليدده كدد  يقددال، الأخددل يف احليددواَّ الغددذاء ، وعددىل مدداهو الأوىل كدد  يقددال  الأخددل يف : احملتدداه ا 

 املبتددأأ التّقددأ، أأ  مدايمفبغي و أأحرى ما اجلهل، و الـأأخل يف    العّل أأوىل : اال نساَّ العّل أأ 

بدا، وعدىل احلدا   ىل اال  ذا مل مين  مان ،و عىل املتفرع عليه اكلأب هثلمفسد بة ا  أأَّ ت وَّ املبتدأأ عليه،ا 

القدمية، ك  يف قدوكل الأخدل يف الأشد ياء اال هثحدة و الطهدارا، و الأخدل يف الأشد ياء العددم أأ  

هدو احلقةقدة، أأ  ال ادري الدران، و الأخدل يف العدم فاا مقّدم عىل الوجود،و الأخل يف الالكم 

املعرف هثل م هو العهد اخلاريج، وختلف الأخل يف موض  أأو موضعني ال ينايف أأخدالته، ومحدل 

حبيث يندره فةه أأحاكم جلاياته قسمى أأخ  و قاعددا   لكّي وجه لكّياملفهوم ال ّي عىل املوضوع 

و الأخدول مدا ...موضوعه قسمى فرعا و مااال ومحل ذكل املفهوم عىل جليئ معنّي ما جلايا ت

                                                           
1
 .61كتاب التعريفات ،ص:الرشيف اجلرجاين 
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ّنا مبىن وأأسال لفر هدا يّيدت قواعدد ،و مدا حةدث يه مسداكل  واهيدة ا  ادا ييدت  حةث ا 

ّنا ع مات لها يّيت أأع ما   «مناجه ،وما حةث ا 
1
 .

  

ليدده ّ  مددا     ىل مددا قسددتند ا        و أأّمددا القاعدددا  .و معومددا فبددني القاعدددا و احلددمك اخددت ف مددرّده ا 

 .كوَّ القاعدا أأسال اليشء و الأسال أأخل و الأخل  فبيا  ت ق  

ىل املركب اال ضايف        مدا حةدث هدو فا َّ مفهوم الاس تدالل( قواعد الاس تدالل ) و هثلعودا ا 

«طلب ادلليل » :ة لتعريف املضاف يعين يف  رف اللغوينيزمت
2
. 

غرار عدّل  املنطد  ، وعدّل اجلددل  أأّما يف الاخط ح فقد جتاذبته حقول معرفةّة كثريا عىل       

و عّل أأخول الفقه ، و عّل الدالكم حدىت ييدت بعدس هدذه العلدوم بعدّل الاسد تدالل ملدا ا مدا 

ال أأَّّ مددا بمنّددا يف هددذا املبحددث معرفددة  تقددارب بددني امس العددّل و موضددوعه اب  قشدد تغل بدده ا 

لنحو  ملا ا ما ع قة بقواعدد الاسد تدالل املرتبطدة يه الأخدرى مبوضدوع البحدث الاس تدالل ا

نسد تدل مدا أأثدر  »أأَّ  و عىل ذكل فاالس تدالل يف  هدذا العدّل يعدين .اب  حموره النحو العريب

نّدده يددظ تويتيددف ال نار ة يف اللغددة عددىل هددذه الأنظمددة؛ أأ  ا  الأنظمددة النحويّددة و تفصددي هتا القا دد

«نظمة اللغويّة ال  وراءها للوقوف عىل الأ 
3

ذ فد   لالكم  عىل اللغة، وه  متغاتراَّقس تدل هث»؛ ا 

خراهجدا نّد  يقدوم النحداا هث  ذ اليدنّ املت ّمدوَّ هثللغدة عدىل   ينّ الكم العرب عدىل قاعددا، و ا  ا 

نّ  يت موَّ فقط وف  ذكل «أأحاكهما و قواعدها و ا 
4
.  

وعىل هذا املعىن فالعمليدة الاسد تداللّية الد  مارسدها النحداا العدرب  البدّد  لهدا مدا أأسد       

يقد  اخلد ف فةقد  الاخدت ف بدني  ئ ل معمتدا حىت تؤيت غاايهتا، وال بّد لها ما ضوابط ماجّية 

الضدوابط  » :أأهل النظر يف القواعد الاس تداللية املسد تمفبطة وبكل فهدذه الألدريا  رفدت بأأندا 

سد عا اكندت أأم استسصدحاهث )املاجّية ال  وضعها النحاا ليلزتموا هبا  ند النّظر يف املاّدا اللّغويّة 

، ومقايي  بحت هذه القواعد معايري لأفاكرمال  تس تعمل الس تمفباط احلمك ،ولقد أأخ (أأم قةاسا 

                                                           
1
 .722ال يات ص: ال فو   

2
 ..15ابا الأنبار  ، مل  الأد  ص  
3
 .76 بد العلتل  بد ادلاأ الاس تدالل النحو  ص  

4
 .76ص املرج  نفسه، 
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دروَّ  دا موقدف لأحاكهم  و أ راهئ  ال  يدأأتوَّ هبدا فدامي يتّصدل مبفدردات املسداال مل ت وندوا يصد

نّ  اكنوا يقةددوَّ أأنفسده  هبدذه القواعدد العاّمدة ، وجيهتدد ّ   خشيص أأو مةل فرد  أأو ذاكء حر،وا 

فةصددر رأأيده مطابقدا لهدذه ،نطب  عىل املسأأ  ال  يتصىف لهاما   يف العثور عىل القاعدا ال  ت 

ذا اختلف النّحوايَّ يف املسدأأ  الواحددا فدذكل لد ف يف اخت القاعدا يدار القاعددا الد  بدىن ، فا 

وترى ال خدر أأَّّ قاعددا أأخدرى يه ، ا خدار رأأيده عدىل قاعدداحيه يف يتلّها فقد يعمتد أأحده  يف

«أأك  انطباقا عىل هذه املسأأ  بعياا
1
.

  

ذا فد .وقواعد الاس تداللواملوقف هنا قس تد ي كذكل التفرقة بني قواعد الأبواب أأو الأحاكم     ا 

فهدديي دسدد تور النّحدداا و ابتددا يعرفددوَّ الفددرق بددني »ضددوابط ماجّيددة سدد تدالل اكنددت قواعددد الا

ومدا نعرفده هثمس سد تدالل و القانوَّ قس تطيعوَّ أأَّ يقيسوا عليه الفرق بدني قواعدد الا،ادلس تور 

«و قواعد لاّخة أأ  قواعد الأبواب فقواعد  عاّمة ،قواعد النحو
2
 . 

 (قواعد الاس تدالل)سبب تسميهتا هبذا املسمى : نانيا

     َّ ىل الع قة اجلامعة بنيا  ما نفةا أأو اثباات كد  اخدطلح  مس ه عىل  الامس  دال   الاحتاكم ا  ا 

ذ قد يع  الامس  عدىل املصدطلح، فتسد تبني الع قدة  اجلامعدة  عليه املتداولوَّ بكل املصطلح؛ ا 

 هدذا املسدمى ما أ ثر تسدميهتا بغدري بينه و بني مقام التداول به و عليه فقواعد الاس تدالل هناك 

ذ يذهب متام حساَّ ا ىل تسميهتا بقواعد التوجةه  و يعلل بكل فةقول  مندا أ ثدرت أأَّ أأيدي »: ا  وا 

هذه القواعد قواعد التّوجةه الرتباطها بتوجةه الالكم  ندد التأأويدل و ا تبدار وجده مادا أأوىل مدا 

  ال وجده أأفضدل أأ  اب الوجده و ال م فيس ّ   ال خر هثلقبول حىت ليصلح  أأَّ تلح  به الألف 

 «اخملتار منه،وقد قسمى أأيضا الران أأو اخملتار
3
. 

جدراء »: وامل ح  أأَّّ متام حساَّ ربط قواعد التّوجةه بأأمرتا أأّو        الاس تدالل اب  يقابل ا 

و فليدل ووخدف ومقارندة و تصدنيف  و قةال   يتضما اال جراءات اجللاية ما س عالتّقعيد و 

ّّ عىل أأَّّ هذه الضوابط املاجّية تتصل مبختلف الأّد   وهذا الارتبداط  .وتوجةه وتفسري،ك  ين

                                                           
1
 763-786الأخول ،ص ،متام حساَّ :ينظر  
2

 .763املرج  نفسه ،ص  
3
 763.، صاملرج  نفسه  



 الاس تدالل ودوره يف بناء النظرية النحوية        الثالث الفصل

 

955 
 

هو اب  يفرس تسميته لها هنا هثلضوابط املاجّية ، وهدذا الدربط اب  يتدةح تفسدري زرددهدا يف 

جدراءات التقعيدد اخملتلفدة ذ نايدا  التوجةده ،  .كثري ما ا  وهدو الد ف ربطده لهدا هثالسد تدالل ، ا 

ليه الاس تدالل النّحدو   التوجةه معلّية اتلّية ل س تدالل النّحوّ  لأّنا ز وَّ ل ختيار  مما ايهتيى ا 

ما خور قد تتساوى حصة ، أأوتتفاوت فرين بعضها عىل بعس، وال خيفى أأَّّ التّوجةه اكلتّفسري 

«الاس تدالل حفسب هذا  الأقل جلء مامعلّية عليا ز وَّ بعد الاس تدالل، أأ  يه عىل
1
.

  

يف النقاط ال تّية  خلصهاذكل الربط برؤية   بد العلتل  بد ادلاأ عىلمحمدرّد  لقد   
2
: 

  جراءات التقعيد النحو  ما س ع و قةال و فليل و مقارندة و تصدنيف    اتصالها بلك ا 

جراء التّوجةه حفسب   .و توجةه و تفسري،أأ  ال تنحرص يف ا 

  تسمّية هذه الأس  بقواعد التّوجةه ترصفها  ا حقةقهتا، فهيي غري مطابقة للمفهوم، فهيي

ال فمك معلّية التّوجةه ال  تتصل هثلرتجةح بني الأوجه ، بل تتصل بلك اال جراءات  اجللاية ال  

 .أأرشان ا  اا أ نفا 

   ىل اال جراءات النّحويّة نفسها وتوزيعها علاا، ولي  ا ذ رضورا نسبهتا ا  ىل الأّد  النحويدة ا 

 .الضوابط ت زم اال جراء نفسه  متنعه ما اخلروه   ا جادا  الصواب 

   ذ متثددل  ددة ا َّّ ويتيفهتددا يه الدد  متنحهددا لقددب الأسددال اب  يعددين القاعدددا ال ّيددة ، ا 

 .الضوابط العاّمة ال  فينا   ند قةامنا بأأحد اال جراءات ال زمة للتقعيد

جراايددة مارسددها النحدداا  نددد تددوجاه  لقاعدددا حنويّددة          ال فددت للنّظددر أأَّّ التّوجةدده و     معليددة ا 

جراء مصاحب مجلة ما اال جراءات ؛أأو توجاه  لقراءا  ال  ا  جدراء ما هو ا  ال  تدلل لكها فت ا 

جدةح حق  مرشو ية الرت تفباالس تدالل تتحق  مرشو ّية التّوجةه و به ت   ؛هو الاس تداللأأك  و 

و به يظ الرد أأو الانتصار لقاعدا حنوية فذلكل فالأرن أأَّ تسدمى القواعدد ال ّيدة  ، ند التعارض

مدا مدا املدوندة اللغويدة اسد تمفبطها النحداا  ،وال  يه قواعد نصدّية و  قلّيدة ،لقواعد الاس تدالل

وقواعدد التّوجةده  ،و قواعد الرتجةح  ما أأجل حس  التّعدارض  ندد اخلد ف ،لمي العربّيةعت أأجل

                                                           
1

 03الاس تدالل النحو ،ص: بد العلتل  بد ادلاأ   
2
 03املرج  نفسه ،ص :ينظر 
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ثبدات مرشدو ية القاعددا  ،ما أأجل ذكر الوجه اب  أأتدت عليده القاعددا  و الاختيدار ذ غاتهتدا ا  ا 

.النحويّة اخملتارا 

  

 أأنواع قواعد الاس تدالل يف النحو العريب:نالثا

  :قد قّس  متام حّساَّ  ماأأس ه قواعد التّوجةه ا ىل ث ثة أأقسام و يهل 

  القواعد الاس تداللية 

 قواعد املعنويّةال 

 َّقواعد فليلّية و قواعد زركيبةّة: القواعد املبنويّة ، و يه نوعا
1
.                          

ىل أأَّ متدام حسداَّ         قدد للدط بدني  »عىل الرمغ ما أأَّّ الأس تاذ الأمني مّ و   يدذهب ا 

قواعد الأبواب والقواعد ال  ى، مما جعهل  ت   ما القواعد ال  تتدوزع عدىل الأبدواب  اخملتلفدة 

 «و يه نتاه  قواعد أأخرى، و هذا لغلبة ويتيفة التوجةه  علاا 
2
و بكل  أأعاد خياغة تقسد مي  .

عدادا تقسد مي تدكل ا »: القواعد الاس تداللية وف  تصور لاص حةث يقول  لقواعدد وفد  مي ا ا 

قواعددد املقاخدد و قواعددد  :تصدور جديدد ، و يه كونددا قواعدد اسدد تداللّية،ا ىل قسدمني رايسدني 

ىل بياندا، و تتعلد  هثلويتيفدة الصناعة ،  ونعين هثملقاخد الغاية ال  ى الد  تسدعى   القواعدد ا 

 : الأم للغة و يه التواخل ، و أأبرز خفتني فاا ه  

 فادا و البياَّ و اال  را  (.قواعد معنويّة ) ب هثملفهوم الساب  توضيحه اال 

  ( قواعد لفظية ) الاقتصاد ومايتعلّ  به اكلتخفةف و الاختصار.  

أأّما  قواعد الصناعة، فهيي صختلف القواعد الاس تداللّية املتعلقة ب ةفةّة ضدبط الكم العدرب        

فادا و التخفةدفما ل ل تصور العنرصتا ال  « سابقني ،و ه  اال 
3
و اخملطدط ال يت يبدني ذكل   .

 :  التقس مي

                                                           
1
 .767الاس تدالل النحو  ،ص: بد العلتل  بد ادلاأ : ينظر 
2
 .217جدل النّ و القاعدا ، ص: الأمني م و    
3
 . 217،ص املرج  نفسه 
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صخطط يوحض أأقسام القواعد الاس تداللّية  يف النحو العريبّ                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّّ املتأأمل يف      تقس مي الأس تاذ الأمني م و  يلحد  ارتبداط  ذكل التقسد مي  هثلويتيفدة الد   ا 

جعلهدا مدا اللغدة وممدا فدااه قدد  .ماا هثلصدفة الغالبدة علادا  ال  ّيى   ،تؤدبا صختلف القواعد

فتقس ميه ك  رأأينا ا متد عىل قسمني رايسني  . طى تفريعات كثريا لتكل القواعد ك   أأ تؤديه فاا، 

و الرايئ املتتب  لتكل القواعدد الاسد تداللية يعدّل أأندا نتداه  .قواعد املقاخد و قواعد الصناعة: ه  

طار املعطى اللغو   ند ممارس ته ملدار التقعيدد بغيدة الايهتداء ا ىل قواعدد ضدابطة  نظر حنو  يف ا 

فأأنتجت بذكل الصناعة النّحوية قسمني ما قواعدد  . نحاالالكم العرب، و أأخرى ضابطة لف ر ال 

قواعد املار و ال  نعين هبا القواعدد املرتبطدة هثخللفةدة املعرفةّدة الثاويدة  وراء تدكل :  الاس تدالل

ذ ال  القواعد الاس تداللية،  و ال  اكنت نتةسة للنظر يف هذه اللغة برؤية تع   تصورم لهدا ؛ ا 

    فأألدذت .امده مدا هدذا الوجدود اب  ،دوب ،نعد  المي دا أأَّ توجدد هثس تغين  ادا كدمي ا أأَّ ق 

طدار  ،و أألذ ماا ما أأم ا أألذه و عّ  هبا عىل نظاهمدا اب  يع سده كد  أأرشان تصدوره لهدا يف ا 

 قواعد املار قواعد املوضوع

 الرتكيب

 قواعد ادلليل

 أأخول الاس تدالل

 اقسام الالكم

 قواعد الصناعة قواعد املقاخد

الاس تداللية  القواعد  

 

ةعنويقواعد م   قواعد لفظية 

 البمفةة

 ضوابط الاس تدالل

 الرد واحلذف والتأأويل والرتجةح قواعد العدول قواعد اثبات احلمك
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:  ا ىل( قواعددد املددار ) وانقسددمت بدددورها . وجودهددا يف هددذا العددامل بددلّك ما،يطدده مددا يتددروف

الاس تدالل و قواعد اال   ل ؛ أأّما القس  الثاين اب  قصدانه فهديي  قواعد زرجةح و قواعد أأخول

.                                                                      قواعد املوضوع

  

ىل القس  الأّول       ىل تقس مي الأس تاذ م و  و هثلضبط ا  نندا (  قواعدد املقاخدد ) و هثلعودا ا  فا 

طار  التجسد يد  ؛يرى  أأنا لاخة بقواعد املار ال  يف ا  لأَّ اللغة أأداا جمردا ال مي ا  النّظر ا  اا ا 

ال أأّندا  فهيي عىل الرمغ ما أأنا متارل عليه سد  لها، و اب  ،ق  ذكل املت  ،الفعيل لطة اجلد  ا 

     وذكل وفدد  مايناسددب نظددره لل ددوَّ . يف ال َّ ذاتدده تبددةح ا  حريّددة الاختيددار مددا نظاهمددا العددام 

الرمغ ما أأَّ هذه  عىلاللغة املرتبطة بذكل املت  ، حسب تصور النحاا  النايترتا  يف  و اجملمت  

ا  اكندت  وفد  ماتصدوره  أأهدل  اكندت  هثلفعدل  مدا اللغدة ل نندا يدرى  أأّند(  املقاخد ) القواعد 

 .الصناعّة النّحوية 

و عىل العموم   فمي ا  أأَّ نفرق  بني  قواعد اس تداللية  لاخة  مبار النحاا    ند النظر يف    

َّّ قواعد الاس تدالل  ذ ا  أأمع و أأيل مدا اللغة، و قواعد الأحاكم  اخلاخة هثملوضوع ؛أأ  هثللغة ؛ا 

       . ة للددّ ا  اددا النحدداا  نددد التقعيدددتندددره فهتددا بوخددفها نتةسدد هددذه الألددرياف  ،قواعددد الأحدداكم 

ال هثحددرتام القواعددد  ،و هثال دد د عددىل الضددابط املاجددي و الأسددال العلمددي اب  ال يتحقدد  ا 

أأّمدا قواعدد الأحداكم  .  أأو الندايتر يف  اللغدة العربّيدةو عليه فهيي لاخة مبُعّلّ ، الاس تداللّية العاّمة

ال أأَّّ  لكدا  قشدرتاكَّ يف انباداقه  مدا املدّوندة اللغويدة       فهيي لاخة مبتعّّل أأو دارل تدكل اللغدة ؛ ا 

 .د النظر يف لغة التقعيدأأو ما ا   ل العقل  ن
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عىل النحو اب  تبينده اخلطاطدة  وف  تصوران اخلاص  ا تقس مي القواعد الاس تدالليةو بكل مي 

  :ال تّية

  

 

 

 

 

 

ىل العقل: رابعا  : القواعد الاس تداللّية ما النّ ا 

ىلتنقسدد   هددذه  القواعدد        : و الدد  بيانددا عددىل النحددو ال يتقواعددد املددار و قواعددد املوضددوع : د ا 

 :قواعد املار -7

ذ ما القواعد  و يقصد هبذا النوع   القواعد اخلاخة مبار التف ري دلى النحاا العرب بصفة عامدة ؛ا 

الضابط للف ر النحو  العريّب و ذكل ما أأجل درء الاخت ف اب  قدد يقد   القواعدهذه  ثل مت 

فةه أأولئك النحاا  ند النظر يف لغة الويح،  و سيظ الوقوف عىل أأقسام هذا النوع مدا القواعدد 

 .الاس تداللّية 

 .قواعد اال   ل  - 1-1 

.الأخل يف الأس ء أأال تعمل  -
1
  

العمل أأخل يف الأفعال  -
2
 

 
                                                           

1
 م7682 7مفرشد،بغداد، العدراق، طاكيتد  حبدر املرجداَّ، دار الرشد يد لل : املقتصد يف رشح الايضداح ، حت :  بد القاهر اجلرجاين   

 535،  ص 7مر

2
 .532، ص7املصدر نفسه، مر   :ينظر   

 قواعد أأقسام الالكم

 

 قواعد البمفةة

 قواعد املوضوع قواعد املار

الاس تدالل  قواعد  

 

 قواعد أأخول الاس تدالل

 

 قواعد الرتيك قواعد الرتجةح قواعد اال   ل
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- 

ذا جرى وخفا عىل موخوف أأو ل ا ملبتدا  أأو حاال ب  حال يعمل  .الامس  معل الفعل ا 
1
 

.امس الفاعل جير  جمرىيف العمل  املفعول به امس -
2
 

العامل يقّدر قبل املعمول -
3
 

نّ  هو للفعل، و غريه ما النواخب مش به يف ذكل هثلفعل ا   - . َّ أأخل معل  النصب  ا 
4

   

 يعمل يف ش يئني اكلعامل اللفظي العامل املعنو  ضعيف ف  -
5
   

ال يدلل عامل عىل عامل  -
6
 

العامل يف البدل غري العامل يف املبدل منه  -
7
 

ذا اجمت  عام  -  َّ عىل معمول واحد فالأوىل أأَّ يعمل الثاين لقربها 
8
 

ال يتقدم املعمول عىل العامل-
9
 

احلركة ز وَّ ما جمف  العمل -
10
 

املذكر أأقوى ما املؤنث -
11
 

احلروف تعمل يف مواض  وال تعمل يف أ خرى  -
1
 

                                                           
1
 .575ص  7، مر املقتصد يف رشح الايضاح ، :  بد القاهر اجلرجاين   

2
 .575، ص7املصدر نفسه، مر   
3

نصاف ،املسأأ      .57، ص7،ه5ابا الأنبار ،اال 
4
 .755،ص7جين،اخلصااّ،ه ابا 
5
نصاف مسأأ  ابا الأنب    .58،ص 7، ه5ار ،  اال 

6
 ..58،ص 7، ه 5مسأأ  املصدر نفسه ،  

7
 .85.18،ص7،ه72املصدر نفسه،  مسأأ    
8
 .21،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو،ه 
9
  7فارل،السلسة الرتاثية،ال ويت،طفائل :أأبو القامس  بد الواحد با عيل الأسد ،رشح اللم ،حت:ابا برهاَّ الع    

 12ص ،7ه م،7681ه،7131
10
 .11،ص7ابا الأنبار ،البياَّ يف غريب ا  راب القرأ َّ ،ه 
11
 .52،ص7املصدر نفسه،ه 
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- 

العامل واملعمول مت زماَّ 
2
 

الأخل يف حرف العطف أأال ،ذف لأنه يجء انابا  ا العامل -
3
 

 ما قواعد الرتجةح  -7-2

ما حذف احلرف الأخف حذف احلرف الأثقل أأوىل-
4
 

الأقوى عىل الأضعف ال   سه لبالأوىل أأَّ يغ  -
5
 

حذف ما  هد حذفه أأوىل -
6
 

اللااد أأوىل ما الأخيل هثحلذف -
7
 

 ما قواعد أأخول الاس تدالل  -7-0    

منا ت وَّ عىل الأخول ال عىل الفروع - امحلل ا 
8
 

جراء املتصل جمرى املنفصل وا   - جراء املنفصل جمرى املتصل ا 
9
 

جراء الأخيل جمرى اللااد وأأ  - جراء اللااد جمرى الأخيلا 
10
 

واجراء غري ال زم جمرى ال زماجراء ال زم جمرى غري ال زم  -
11
 

                                                                                                                                                                                

 
1

 ،ه7128ط،،0طال داب ، القاهرا، مرص، بد الفتاح سلمي، م تبة : ابو البقاء الع    ، مساال ل فةة  يف النحو، حت  

 .62،60،صم2338
2

 .62،60،ص املصدر نفسه  
3
 .721ال فو ،ال يات ،ص 
4
 .52،ص7ار ،البياَّ يف غريب ا  راب القرأ َّ،هابا الأنب 
5
 .00،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو ،ه 
6
 .58،ص7املصدر نفسه ،ه 
7
 .27،ص7املصدر نفسه ،ه 
8
 .06،ص7،ه املصدر نفسه 
9
 .18،ص7املصدر نفسه،ه 
10
 .53،ص7،هاملصدر نفسه 
11
 .11،ص7املصدر نفسه،ه 
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911 
 

- 

ادلليل ت وَّ مقدما عىل املدلول عليه 
1
 

يف معناه ،أأو يف لفظه،أأو فا :قد يعطى اليشء حمك ما أأش هبه  -
2
 

ليه الاح ل سقط الاس تدالل به - ذا تطرق ا  ادلليل ا 
3
 

الفرع أأحط رتبة ما الأخل -
4
 

زرك القةال وصخالفة الأخول لغري فاادا ال جيوز -
5
 

ا متّسك هثلأخل متّسك هثس تصحاب احلال وهو ما الأد  املعت ا -
6
 

ليه وانبنالسبب أأخ - ااه عليهل ما هجة احتياه املسبب ا 
7
 

 :قواعد املوضوع   -2

 :ا عىل النحو ال يت بيان قش متل هذا النوع ما القواعد عىل ث ثة أأقسام

 :ما قواعد البمفةة   -2-7

حلاق الع مة  - .للغرضلع مة نقس هثا 
8
  

ىل نفسه - .اليشء ال يضاف ا 
9
  

. جعل التذكري و اال فراد أأمارا للمصدر املذكر -
10
 

                                                           
1
 ..21،ص7،هالس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو  ا 
2
 .816،ص2ابا هشام،مغين البيب يف كتب الأعاريب،مر 
3
نصاف ،مسأأ    .22،ص7،ه8ابا الأنبار ،اال 
4
 .61أأبو البقاء الع   ،مساال ل فةة ف النحو،ص 
5
نصاف،مسأأ    .753،ص7،ه78ابا الأنبار ،اال 
6
 .717و،صابا الأنبار ،مل  الأد  يف أأخول النح 
7
 .722ال فو ،ال يات،ص 
8
  228،ص 0ابا جين،اخلصااّ، ه   

9
 .20،ص 0املصدر نفسه ،ه    

10
 . 233،ص  2املصدر نفسه، ه  
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911 
 

- 

.ال ،متل التقاء املثلني متحركني 
1
  

.التنوتا دليل التن ري و اال ضافة موضوعة للتخصيّ -
2
 

قد ،ذف احلرف ما ال مة ل  ا الاس تع ل -
3
 

والواو ع مة مجل  املذكر ك  اكنت النوَّ املشّددا ع مة مجل  املؤنث املمي -
4
 

يدمغ الأنقّ خواًت فامي هو الأزيد خوات،وال يدمغ الأزيد خوات فامي هو الأنقّ خواتً  -
5
 

لتقةا يف لكمة ُحذف الأولالساكنا - ذا ا  َّ ا 
6
 

العهد اخلاريج  ملهثالأخل يف املعّرف  -
7
  

هثملؤنث أأَّ ال تدللها الهاء الأخل يف الأس ء اخملتصة  -
8
 

الأخل يف اللف  اخلايل ما ع مة التأأنيث أأَّ ت وَّ للمذكر -
9
 

الأخل يف احلال أأَّ ز وَّ ي را وخاحهبا أأَّ ت وَّ معرفة -
10
 

اختصار اخملترص ال جيوز -
11
 

الاض ر يوجب الرجوع ا ىل الأخل -
12
 

                                                           
1
 .222،ص  0ابا جين،اخلصااّ ،ه  
2
 .202،ص0،ه املصدر نفسه 
3
 .11،ص7ابا الأنبار ،البياَّ يف غريب ا  راب القرأ َّ،ه 
4
 .7،57،52املصدر نفسه،ه 
5
 .278،ص7املصدر نفسه،ه 
6
 .25،ص7هالس يوطي ،الأش باه والنظائر يف النحو، 
7
 .722ال فو ،ال يات،ص 
8
 .720املصدر نفسه،ص 
9
 .721ص، ال فو ،ال يات 
10
 726املصدر نفسه،ص 
11
 .52،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو ،ه 
12
 .01،ص7املصدر نفسه،ه 
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914 
 

- 

ىل أأخولها  التصغري ترد الأش ياء ا 
1
 

 قواعد أأقسام ال  ما  -2-2

   لفدد   ددر  مددا ادلال  عددىل اللمدداَّ ال مددا طريدد  الوضدد  و الظرفةددة و اكَّ ا ا  ددراب -

لفظا أأو تقدترا فهو امس
2
 

ليدده فء فهددو فعددل  لفدد  جدداز أأَّ قسدد ند ا ىل الامس مقدددما عليدده،و مل -           جيددل أأَّ قسدد ند ا 

  ما مل ،صل فةه هذه الرشااط فلي  بفعل و
3
 

 

اجللم لاص هثلأفعال واخلفس هثلأس ء  -
4
 

يتروف اللماَّ أأشد مت نا ما يتروف املاكَّ -
5
 

 الرتكيبقواعد ما  -2-0

الفعل البد ا ما فاعل -
6
 

الن را ال ز وَّ خفة للمعرفة -
7
 

الأس ء املوخو  توخل هثمجلل ال هثملفردات -
8
 

عادا اجلار - ال هث  ال جيوز العطف عىل املضمر اجملرور ا 
9
 

                                                           
1
 .12،ص7،هالس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو  
2
 .716،ص7،ه املصدر نفسه 

3
 
ا

 .18،ص7ملصدر نفسه،ه
4
 .757السهييل،نتاجئ الف ر يف النحو،ص 
5
 7،08الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو،ه 
6
 .12ابا برهاَّ،رشح اللم  ،ص 
7
 .18،ص7ابا الأنبار ،البياَّ يف غريب ا  راب القرأ َّ،ه 
8
 .52،ص7املصدر نفسه،ه 
9
 .278،ص7هاملصدر نفسه ، 
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915 
 

- 

تضارع الصفة واملوخوف الصة واملوخول لأن  مبزن  اليشء الواحد 
1
 

شيئاَّ بدل فء واحدال يوض   -
2
 

ال ت وَّ معىن واحد ما حملني ما غري  طف وال ما جير  جمراه -
3
 

ذا مل مين  مان  الأخل يف املبتدا   - التقدأ ا 
4
 

الأخل يف روابط امجلة الضمري -
5
 

 

ب  واسطة مث يترف املاكَّ مث املفعول املطل  مث املفعول االأخل تقدأ املفعول به  -
6
 

الأخل يف   ما  ل  الرشط واجللاء أأَّ ز وَّ فعلية اس تقبالية ال ايية وال ل ية -
7
 

نتاجةة مجلة القواعد الاس تداللّية يف النحو :الامسً   . ال ةفةّة اال 

ىل البدداث الأول مجلددة    ىل البا ددث الأول ال   هثلعددودا ا   نتاهجددا القواعددد الاسدد تداللية  و هثلنظددر  ا 

ذ املتعارف   ؛متدادتنسيل بوادر المفشأأا و أأس باب الا ربية أأَّ السبب الأول عبني داريس ال عليها 

جداء بلسداَّ اب  ، ّ الرش يالنّ  ُاُ اب  أأوّ  ،لمفشأأا القواعد النحوية بأأنوا ها ح ية النّ العريب

تيداَّ اال   دا عىل نّ مقدل ا ما احلية ما أأهبر العقول و أأجعدل الألسد نة و لأنه أأ  ،ريب مبني 

ة ال خد ح حدال قد اس تمفبط عل ء العربية منه قواعد لغوية و قدية خداحلف ؛مبثل نظمه ورس بيانه

 .مفهت العباد و تقوأ أألس 

                                                           
1
 .02،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو،ه 
2
 06،ص7املصدر نفسه ،ه 
3
 .13،ص7ه املصدر نفسه، 
4
 .722ال فو ،ال يات،ص 
5
 .721املصدر نفسه،ص 
6
 .721ال فو ،ال يات ،ص 
7
 .721املصدر نفسه،ص 
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911 
 

    َّّ ىل ثقافدة ادّلتدا اال سد يم النايتر يف اللغة  النّحو  النايتر يف الف ر ا  املش ب  بثقافة الاند ء ا 

س تداللّية اس تحرض هبدا الغاادب بكل الف ر املؤس  لقواعد الا ،تن شف دليه أأخول الا تقاد 

و م يؤسسدوَّ ا  فرجاالت هذا العدّل . لعلمي املمتثل يف النحو العريّب ليشهد عىل ذكل املنتر ا

فدأأيللوا بدذكل الواقد   .والاخدة اال سد يمّ ، الف ر البرشد  مل خيرجوا  ا الضابط العاّم اب  ،مك

ما نّ الويح الرهثين ذكل  تبجيهل للمنصوص سواء أأاكَّوما  ،اللغو   مبنازل ثقافة الان ء

  

ومددا ذكل القاعدددا .مددا الكم العددرب عددىل  مددا قّدمدده العقددل النددايتر يف ذكل املنصددوص  أأم 

 : الرتجةحية القااة 

ذا تعارض س ع وق  - ةال فالأوىل الألذ هثلس عا 
1 

ذا تعارض كد ا الاسد تع ل و قدوا القةدال فدالأوىل الألدذ ب د ا الاسد تع ل  - ا 
2
ذا تعدارض  -. ا 

اس تصحاب احلال م  الس ع فالأوىل الألذ هثلس ع 
3
. 

لت وَّ بذكل هذه القواعد الاس تداللية اخلاخة بأأخول الاسد تدالل دلى حنداا العربّيدة تسدفر     

م النّّ عىل العقل خفّصده  بأأولويدة الرتتيدب، بدل بلدم الأمدر أأَّ اسد تو  مدا ذكل  ا ف ر قدّ 

ومدا تدكل  .ال  تع   الواق   اب  نّ عليده ذكل املنصدوص ،النّ قواعد اكنت خاحلة للغة

 :القواعد الاس تداللية  القاعدا القااة

( مرتبة التذكري قبل التأأنيث) - 
4

﴿ :قال تعاىل                  

           ﴾ [712:المفساء] ، وقوا أأيضا: ﴿    

       ﴾ [01:المفساء] التذكري ) -:الس تداللّية القااة بأأَّّ ال  تع   مرجعية القاعدا

                                                           
1
 .27الس يوطي،اال قرتاح،ص:ينظر 
2
 .721،ص7ينظر ابا جين اخلصااّ ه 
3
 .60،61الأنبار  مل  الأد  ،ص ينظر ابا 
4
 .7350،ص2 بد القاهر اجلرجاين ، املقتصد يف رشح الايضاح ، مر   
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: (اال فراد أأقوى يف اللغةو 
1
 ﴿    :جلّ ا علهل النحاا  ما قوا  ّل  و وهذا يتناسب و م    

           ﴾   [ 27: ص ]،منا اكَّ التذكري و اال فراد  »و ا 

ك ا أأَّ تؤكد ما متام املعىن و ، فاكَّ أأقوى ما قبل أأنك ملا وخفت هثملصدر أأردت املبالغة بذكل

َّ أأنثت و  عت   برتك التأأنيث و امجل  ؛ك  جيب للمصدر يف أأّول أأحواا؛ أأال زرى أأنك ا 

    ضارهثت اا،حنو قا ة و منطلقة و سل ت به مذهب الصفة احلقةقةة ال  ال  معىن للمبالغة ف

قّل حىت وق  الا تذار ملا و م رمات ، فاكَّ ذكل ت وَّ نقضا للغرض، أأو اكلنقس ا، فذلكل 

«جاء منه مؤنثا أأو  عا
2

 .

  

 :وما القواعد الاس تداللّية يف النحو العريّب ال  أأيللوها مبنازل الوجود  قو        

 (جيوز أأَّ يثبت للأخل ماال يثبت للفدرع) - 
3
وذكل أأَّّ مدا النحداا مدا جدّوز التعجدب مدا :  

ما  يرتكب سائرها ما  »السواد و البياض بوخفه  أأخلني لسائر الألواَّ املوجودا يف الوجود و 

ذا اكان هد  -ما الألواَّ -ة و ال هبة ا ىل غري ذكل هبامحلرا و الّصفرا و اخلرضا والصهبة و الش  ، فا 

لواَّ لكّها جاز أأَّ يثبت    ذ اكان أأخدلني لهدا و متقدّدمني الأخلني للأ  مامل يثبت لسائر الألدواَّ ؛ا 

«علاا 
4
 . 

ضافة ا ىل هذه القاعدا  فقد خاغ النحاا   ة ما القواعد الاس تداللّية ال  تدور يف مركدل      ا 

 - :الأخلّية و الفر ّية  وما ذكل 

:( الأخول لقوهتا يترصف فاا، و الفروع لضعفها يتوقف هبا) -
5
و يقرص  دا بعدس مدا تسدوغه  

 .القّوا لأخولها 

 :أأنشدانه –رجل عدل و امرأأا عد  ، و فرل طوعة القةاد و قال أأمةّة : فقد قالوا : فا َّ قلت

                                                           
1
  .232،ص2ه ،ابا جين،اخلصااّ 
2
 . 232،ص 2،  ه املصدر نفسه  

3
 .  712،ص7،ه 72اال نصاف يف مساال اخل ف ، مسأأ    
4
  .708،706،ص7،ه72،مسأأ   املصدر نفسه 
5
 . .233،ص2ه ابا جين،اخلصااّ  
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ا    ْقَشاُء َأْخَرهَجَ َو احلي ة احلَْتَفُة الر 

    

نّاُت هللا َو الَ   ُ    َا أ م  ْا بَيهْت    م 

قةل هذا مما خره  ا خورا الصفة؛ لأن  مل يدؤثروا أأَّ يبعددوا   البعدد  دا أأخدل الوخدف »

   و التلفت  ا  ادااب  هثبه أأ  يق  الفرق فةه بني مذكره  و مؤنثه، حرى هذا حف  الأخول ، 

خراه بعس املعتل عىل أأخهل ؛ اس تحوذ ( للمباقاا لها)  و قدد  و ضننواد، و التنبةه علاا، جمرى ا 

ىل  د تقددم ذكدره َّ اكَّ قدد نقدل ا         ملّدا اكَّ أأخدهل(  فعلدت) و جمدرى ا  د ل خدغته  و عدتده، و ا 

 : و    فقال  خصمة ، و ضيفة: و عىل ذكل أأنث بعضه  فقال ( فعلت ) 

ْذ          قُْمنَا َو قَاَم اخلُصوُم يف َكبد  اَيعنَْيُ هَ                 
ِ
ْربََد ا      بََ ْةت  ا 

 :و عليه قول ال خر 

هُلُ               َتق ل  َمَراج  ًرا      عىََل احلّي َحىت  تَس ْ َذا يََلَل الأْضَياُف اَكََّ عََذو 
ِ
  ا

 و أأس يافنا يقطرَّ ما جندا  دما : الأضياف هنا بلف  القة و معناها أأيضا؛ و لي  كقوا 

ذا قدرى الأضدياف و م قليدل مبراجدل احلدي  يف أأَّ املراد به  معىن ال د ا و ذكل أأمددح ؛ لأنده ا 

اب   فّل أأنث املصدر أأخ ؟ و مدا: أأ  ،  ا يتنك به لو يلل به الضيفاَّ ال اريوَّ ، فا َّ قةل 

ىل التذكري ، حىت احتجت ا ىل الا تذار  سوّغ التأأنيث فةه م  معىن العموم و اجلمف  ، والكه  ا 

َّ الأخول فمل ماال فمهل ا: بقوكل  نه أأخل ، و ا   «لفروع ؟ا 
1
.   

يقوم عىل »اب    ،وعىل العموم فاملرجعية التأأسيس ية مجلة القواعد الاس تداللّية  تبني  املبدأأ    

ا تبار  تفاعدل  العلدوم  املتّّيدة ا ىل  وحددا التصدور و املادل حقةقدة تضدما اخلصوخدّية و تبدةح 

.«الاشرتاك و التّعّدد 
2
معومه مظهر ما مظداهر املنظومدة مار التقعيد النحو  يف »  :و مبا أأَّّ  

الاس تداللّية يف الف ر اال س يّم القددأ، فقدد أأطلد  عدىل قواعدد الاسد تدالل مصدطلح القواعدد 

«ال ّية يف النحو لت وَّ يف مقابل القواعد ال ّية يف الفقه
3
.  

                                                           
1
 .237،  ص  2ابا جين،اخلصااّ ه  

2
 .762ص  ،جدل النّ و القاعدا : الأمني م و   

3
 ..213املرج  نفسه، ص  
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     َّ ذ ا  ىل الأحداكم  دا طريد  الأد ، كد  أأَّ أأخدول  » :ا  أأخول النحو معرفة كيفةّة التوخدل ا 

   وعليده فاملوضدوع املشدرتك بدني العلمدني هدو  .الفقه هو معرفة طرق اس تمفباط الأحاكم مدا أأد هّتدا

خويل قس تّدل عىل الأحاكم مبا يقّدمه ما ادلليل  و النّحو  قس تدل عدىل ، فالأ  «الاس تدالل »

«.ما دليهلوجود احلمك 
1
وبكل فقد ،دث  أأيضا اشرت اك بني القواعد الاس تداللّية ال  اكنت  .

فنسدد مدا  القاعددا الاسد تداللّية املشدرتكة بدني العلمدني الد  ؛نتاجا الس تدالل حندو  أأو فقهديي 

: مفادها 

  

ه ا -    .ا   ل الالكم أأوىل ما ا 
2
 

. التأأسي  أأوىل ما التوكيد -   
3
 

.الالكم أأَّ يبقى عىل يتاهرهاالأخل يف  -   
4
. 

ا َّ  ة هدذه القواعدد تع د  اخللفةّدة املعرفةّدة للف در  اال سد يم املتسدذر يف  قدول  عل اده     

لي  بعجيب عدىل الدرايئ  يف العلدوم اال سد مةة تبينده »  :فد - لوجلّ -النايترتا يف نّ الشارع 

العجيدب أأَّ  تسد تجيب فدروع وحدا املار فاا، فهيي خادرا  ا مشاكا أأخلها نابدت، و ل دا 

 .ا تفردها و ما طبيعهتدا البرشديّةعىل الرمغ م .كل الأخلش ىت ما تكل  العلوم للمحور العام ب

ننا نلمدح  يف ذا اكَّ القرأ َّ ال رأ  كتاب  هداية و ترشي  فا   العلدوم اال سد مةّة نفحدة مدا ذكل  فا 

تياَّ الأوامر و جتنب النوايه و  ىل ا  و الدالكم .طري  ا ىل معرفة الأحداكم فالفقه و أأخوا هداية ا 

ىل اال مياَّ و ط ليده،هداية ا  و الب غدة هدايدة املدت ّ   للتفصدح  و طريد   ريقدة ل ةفةّدة الوخدول ا 

ل  لهديي يوخهل ا  و الأجعدب مدا ذكل  . يه ،و التصوف هداية خفاء الروح  و طريقدة ا ىل احلدب اال 

 ريقدة و النحدو  هدو  انتحداء،  و الطريقدة التقارب ادّلاليل بني الرشيعة و النحو  فالرشيعة يه الط

تبداع و هدايدة  ىل أأ ؛و الانتحاء ا  و النحدو  .حداكم ادّلتدا و طريقدة ا ىل معرفهتدافالرشديعة اهتدداء ا 

ىل أأحاكم اللّغة وطريقة ا ىل معرفة الالكم العريب و خاحب الرشديعة مرّشدع و خداحب . اهتداء ا 
                                                           

1
 .230جدل النّ و القاعدا ، ص: الأمني م و   

2
ه ا و أأثرها يف الأخول، ،املؤسـسة اجلامعةــة لدلراسـات      محمود مصطفى  بودهرموش، القاعدا ال ية ا   ل الالكم أأوىل ما ا 

 .16صم،1987ه،1،1406و النـرش و التوزي ،بريوت،لبنايا،ط

 
3
  ..7325ال فو ، ال يات ص   
4
 .28،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر يف النحو ،ه  
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النحو واخف  و انيتر،  ا اب  مينعه أأَّ قس تعري خفة الترشي  ؟ و بعلمه أأيضا معرفة الرشديعة 

«؟ و يف هجهل زيم  اا و تن ب  ا طريقها ؟
1
.

  

سد تداللية اكَّ أأمدًرا البدد منده، وذكل لأندا وهثلعموم فا َّ ا  د النحداا عدىل  دة القواعدد الا

 . مبثابة الأس  ال  استند علاا نظرماكنت 

 املبحث الثاين النظرية النحوية بني معطيات الاس تقراء وقواعد الاس تدالل

استند النّظر النّحو   ند بنااه للنّظريّة النّحوية عىل معطيات اس تقرااية، أأفرزت نظاما     

زمتّه  ما مل  فقة  لاّخا امتازت به اللّغة النّحويّة املنتسة بكل النّظام، اب  تطلّب ماسا رام

تطلّبه املار النّحو  أأنتجت  اوالّظاهر أأَّّ معطيات الاس تقراء وم .معطيات الاس تقراء النّحو 

 ة ما القواعد التّعلميّية، والاس تداللّية، فهل أأسهمت يف فقة  مرشو ّية ال فاية النّحويّة 

ىل أأّ  مدى اكَّ تأأثري املعطى الاس تقرايئ  نتاه القواعد وتأأسي  نظريّة متاكمة البناء؟ وا  يف ا 

النّحوية؟ وهل اكنت تكل القواعد ذات أأخول لغويّة؟ أأو أأَّّ متطلبات املار أأفرزت قواعد 

ذا اكنت  اس تداللّية، ََكُا فاا الف ر النّحو  املتسّذر يف مباد  ناوية وراء املنتر النّحو ؟  وا 

ا ىل أأّ  حّد أأسه  هو فحو ، و ملا تطلّبه املار النّ قواعد الاس تدالل نتاجا للمعطى الاس تقرايئ أأ 

 ال خر يف فقة  مرشو ية ال فاية النّحويّة، وتأأسي  نظريّة حنويّة متاكمة؟

 :الاس تقراء ودوره يف بناء النّظريّة النّحويّة :أأوال   

اّل النّظرية النّحويّة يف وجودها  ز وَّ أأَّّ  وتعد ال     رهينة معليات  قلّية، اكَّ بدؤها ما ا 

فالتقت اللّغة  .لاياهتا بدقّة  ند اس تقراهئ  لهاوم يقّعدوَّ للعربّية، ال  تتبعوا جسل ه النّحاا 

العربّية وذاك املار اب  يطلب قراءا املاّدا اللّغويّة ما أألس نة النّاطقني هبا، فاالس تقراء يف 

وقََرْوُت الب َد )...( تَتب َعُه : قََرأأ الأْمَر،  واقرتاهُ  »: اللّغة؛  مبعىن التتب ، جاء يف لساَّ العرب

ىل أأرض  : قْرَوا، وقرتهُتا قْراَي، واس تقرتهُتَا ذا تتبّعهُتَا ختْرُه ما أأرض  ا  .«ا 
2  

                                                           
1
 287-283الامني م و  ،جدل النّ والقاعدا،  ص 

 
2
 .0272، ص 06، ه5لساَّ العرب، مر : ابا منظور 



 الاس تدالل ودوره يف بناء النظرية النحوية        الثالث الفصل

 

919 
 

 َّّ وأأّما يف الاخط ح؛ فقد جتاذبته علوم ش ىّت عىل غرار الفقه، واملنط ، والنّحو، حةث ا 

تصفّح أأمور جلاّية لنحمك حبيها عىل أأمر  »: خولّية عىل أأنّهالاس تقراء يعّرف  يف البيئة الأ 

«.قشمل تكل اجللايات
1
«.تتبّ  جلايات لكّي ليثبت حيها ا »: وقةل أأيضا 

2
والاس تقراء  ند . 

ىل أأنه الاس تدالل »: املناطقة طريقة ما طرق الاس تدالل غري املبارش، حةث يذهب أأرسطو ا 

ىل العام «.اّب  يمفتقل ما اخلاّص ا 
3

ذ الف ر يأأيت بعد »: وهو.  ّية معا؛ ا  معلية ف رية وحس ّ

معليات الاس تقراء فةحاول اس تمفباط تفسري للّظواهر ال  توّخل ا  اا وقةّدها، وهذا التفسري 

   يدور يف فكل قوانني العلل واملعلوالت، والأس باب واملسبّبات، مث قس تخلّ ما ثبت دليه 

أأو قوانني لكّية عامة تتعلّ  هثجملال اب  تتب  جلاياته  أأو ما زرّجح دليه ما ضوابط وقواعد،

«بعمليات الاس تقراء
4

هو تتبّ  اجللايات لكها أأو بعضها للوخول ا ىل »: ، يقول حسا امليداين

ىل احلمك عىل ال ّي اب   حمك عاّم قشملها  يعا،  أأو هو انتقال  الف ر ما احلمك  عىل اجلليئ ا 

«يدلل اجلليئ فته
5
 .

  

اكَّ ما الأدوات اال جرااّية ال  قّل : ا  ا الاس تقراء يف البيئة النّحويّة؛   ا امل ح  أأنّهأأمّ    

التّنظري لها، ولعّل ذكل يعود ا ىل طبيعة املاّدا اللّغويّة املس تقرأأا، ال  احتاجت ا ىل اجلانب 

ذ املّرن  أأَّّ النّحاا اكنوا التّطبيقي  ند ممارس هتا بكل الاس تقراء، وقد ت وَّ الأمر غري ذكل، ا 

اّل أأنّنا قد نقف عىل بعس التّعريفات  ند  اميتل وَّ الأس  النّظريّة، وكأنّ  فصيل حاخل، ا 

ذ مل يبتعد تعريفه     قّدمه الأخوليوَّ، واملناطقة، وهذا ما نستشفّه ما التّعاريف  هؤالء؛ ا 

ذ يقول ابا الرّساه  072:ت)النّحويّة للنحو، ا 
 

عّل اس تخرجه املتقدموَّ فةه ما  وهو... »(: ه

اس تقراء الكم العرب، حىت وقفوا منه عىل الغرض اب  قصده املبتداوَّ هبذه اللّغة، فباس تقراء 

«.أأَّّ الفاعل رف ، واملفعول به نصب: الكم العرب، فاعّل
6

تعريف ابا ( الس يوطي)ونقل  

                                                           
1
 .721، ص 7،املس تصفى ما عّل الأخول،ه:أأبو حامد الغلايلّ  
2
نع   بد امل :    اجلوام  يف أأخول الفقه، علّ  عليه ووض  حواش يه اته ادّلتا  بد الوهاب با عيل ابا  بد الاكيف،،: الس بيك 

براهمي، دار ال تب العلميّة، بريوت، لبناَّ، ط  .738م، ص2330، 2لليل ا 
3
 .6م، ص 7660، 7الاس تقراء ما منظور نقد املعرفة العلميّة، بمي و للمفرش والتوزي ، اجلزيا، مرص، ط: قدرية اس  يل  
4
 .763ضوابط املعرفة و أأخول الاس تدالل و املنايترا،ص:  بد الرح َّ حسا امليداين 
5
 .762ص املرج  نفسه، 
6
 .01،ص7الأخول يف النحو ، ه: ابا الرّساه  
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200:ت) صفور
 

 ما الكم العربس تمفبطة عّل مس تخره ما املقايي  امل »: اب  يقول( ه

«املوخة ا ىل معرفة أأحاكم أأجلااه الّ  تتأألف ماا
1.

  

ىل أأَّّ النّحاا ويّتفوا الاس تقراء تويتيفني؛ أأحده  بوخفه         والبّد أأَّ نشري يف هذا املقام ا 

وناياا بوخفه دلي  قس تدل به  يقول   .ماسا، وهذا اب  يصدق عليه معىن التتب  ك  بيّنا سابقا

الاس تقراء، وماا الاس تقراء قس تدل به يف مواض  ماا : ما أأنواع الاس تدالل »: الس يوطي

«احنصار ال  ت الثّ ث، يف الامس، والفعل، واحلرف
2 

 

فهو  الاس تقراء التام ؛  أأّمااتم وانقّ: وقد قّس  أأهل النّظر الاس تقراء ا ىل قسمني        

يّظ فةه استةعاب  ي  جلايات أأو أأجلاء اليّشء اب  هو موضوع البحث، هثلنّظر  »اب 

 ، والاس تقراء التّام يفةد اليقنيوادّلراسة العلمّية وف  املس توى اب  يتطلّبه البحث العلمي

ذا بلغت املعرفة بسببه اليقني «وذكل ا 
3
حمك عىل لكّي لوجوده »: وأأّما الاس تقراء النّاقّ فهو ،

  ليقني، جلواز وجود جليئ مل قس تقر يف أأك  جلاياته، وهذا النّوع ما الاس تقراء ال يفةد ا

«.واب  قد ت وَّ حيه صخالفا ملا اس تقر 
4
وقد ارتبط بتقّدم العلوم التّجريبةّة؛ كونه يعمتد عىل . 

 يتهورهامل حظة، والفروض، والتّجربة لصياغة القوانني، بل اكَّ   د املار الّتجرييّب وسبب 

هو املار التّجرييب اب  يعمتد عليه الباحث يف جمال الّطبيعة، لتحقة  : وتردفه البعس بأأنّه

خدار التّعماميت وا ىل القوانني العلمّيةاملعرفة، وا  .ملوخل ا 
5
نّ  تعممي يف  أأحاكم الاس تقراء  »: وا 

ىل أأمرتا أأو قانونني ال يف بعس اجللايات، استنادا ا   الناقّ، وجعلها لكّية م  أأَّّ التتب  مل ت ا ا 

  حادثة يف : ، ه  قانوَّ العلّّية، وقانوَّ الاطراد؛ فأأّما قانوَّ العلّية فهو يعين أأَّّ أأساسني

 تغيري ،دث يف الأش ياء، أأو   يتاهرا ما الظواهر البد لها ما سبب أأو عّة ال وَّ، و 

                                                           
1
يوطي   .21الاقرتاح يف أأخول النّحو، ص:ج ل ادلتا الس ّ
2
 .710ص، املصدر نفسه  
3
 .760حسا امليداين،ضوابط املعرفة وأأخول الاس تدالل،ص 
4
 .78التعريفات،ص: الرشيف اجلرجاين  
5
 .756محمود فهمي زيداَّ، الاس تقراء واملار العلمي، ص: ينظر  
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تشاهبة تمفتر معلوالت متشاهبة،  وأأّما امل العلل : تمفتر  اا؛ وأأّما قانوَّ الاطراد فةعين أأَّّ 

«تجر  عىل غرار واحد ونس  ال يتغريف الّظواهر الطبيعّية 
1
. 

  

جراء امل حظة عىل جعلوا ما الاس تقرا »: وامل ح  أأَّّ النحاا ء النّاقّ يعمتد عىل ا 

   ها، والاكتفاء هثلقليل  ا ال اريأأمنوذه صختار ما  ة  الّظواهر املدروسة، الّ  ال حرص ل 

ثبات ماال  يدلل فت احلرص بطري  النّقل حمال «لأَّّ ا 
2
اقتضت طبيعة الّصنعة النّحويّة  بكل .

يف   ند نر أأهلها طري  الاس تقراء، الا  د عىل قانوين العلّية والاّطراد، واملستندتني

 ا أأماة قانوَّ العلّية  .الأسال عىل امل حظة، و   املاّدا اللّغويّة، وما مّث تصنيفها وتبوتهبا

يف عّة ا  راب  ابا الأنبار اللّغوية، ما أأورده  اّب  ا متد عليه النّحاا  ند اس تقراهئ  للّمادا

ذ ترجعها ا ىل أأَّّ الفعل املضارع ت وَّ شااعا : ث ثة  أأوجه، أأحدها »: الفعل املضارع؛  ا 

فةصلح مجلي  "يذهب  ": فةتخّصّ، ك  أأَّّ الامس ت وَّ شااعا فةتخّصّ، أأال زرى أأنّك تقول

ّّ بعد ش ي"الّرجل  ": ذا قلتالّرجال، فا   فلّما اختّ هذا الفعل بعد ش ياعه، ك  أأَّّ  عه،ااخت

ّّ بعد ش ياعه، فقد شاهبه ما هذا الوجه، والوجه ال  الم تدلل عليه : ثّاين أأنّهالامس خيت

َّّ زيدا ليقوم  ": تقول الابتداء َّّ زيدا لقامئ ": ، ك  تقول"ا  ؛ فلّما دللت عليه الم الابتداء، "ا 

، أأال زرى أأنّه ال جيوز أأَّ تدلل هذه الّ م عىل ك  تدلل عىل الامس دّل عىل مشاهبة بيا 

َّّ زيدا لقام ": الفعل املايض، وال عىل فعل الأمر؟ أأال زرى أأنّك ال تقول َّّ زيدا ال ": ، وال"ا   ا 

جير  عىل : الثّالث، أأنّه وما أأش به ذكل، لعدم املشاهبة بيا  وبني الامس؟ والوجه  "ا معرً  ْب رْض  

يف حركته وس ونه، فلّما أأش به هذا  "ضارب  ": امس الفاعل يف حركته، أأال زرى أأَّّ قوكل

«.الفعل الامس ما هذه الأوجه وجب أأَّ ت وَّ معرهث، ك  أأَّّ الامس معرب
3 

وما أأماة . 

ىل اّطراد رف  الفاعل، ونصب امل...»: ابا جينقانوَّ الاّطراد، قول  فعول، واجلّر أأال زرى ا 

، حبروف اجلّر، والنّصب حبروفه، واجللم حبروفه، وغري ذكل ما حديث التّثمفةّة وامجل 

                                                           
1
 .262-267ص :  ضوابط املعرفة و أأخول الاس تدالل و املنايترا:  بد الرح َّ حسا امليداين 
2
 م7،2377مرص،طر املعرفة اجلامعيّة ،الاس ندرية داالناقّ و أأثره يف النحو العريّب،محمد با  بد العلتل العمرييين ، الاس تقراء  

 . 5ص
3
 .737، ص 2،ه10ابا الأنبار ، اال نصاف يف مساال اخل ف  ، املسأأ   
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وما يطول رشحه؛ فهو ،سا بذ  لّب أأَّ يعتقد أأَّّ هذا لكّه   واال ضافة، والمفّس بة، والتّحقري

«.وق  وتوارد اجته
1
.

  

ومعوما فاالس تقراء مار علمّي حممك،  اتّبعه النّحاا القدماء لوض  أأخول النّحو العريّب           

وتسجيل الفروق بني الّظواهر »وقواعده، يعمتد عىل تتّب  الكم العرب احملتّر به شعرا ون ا، 

، وخيض  لها نظام اللّغوية اخملتلفة، وما مّث وض  القوانني والقواعد ال  قسري علاا الكم العرب

«العربّية يف صختلف زراكيبه
2
والّظاهر أأَّّ الاس تقراء النّحو  اكَّ ذا طاب  جليئ الس تحا   .

اال حاطة هثللّغة العربّية، وذكل ما حةث هو مار سل ه النّحاا  ند تقعيدم القواعد، الّ  تمفتظ  

ذكل النّظام القاب   .رتامةّة الأبعاديف سكل واحد اكَّ بداره وض  نظام حنوّ  ميثل اللّغة العربّية امل

 :الأنبار ابا وراء نظرا حنويّة للّغة، والّ  أأّس  النّحاا رشوطا للألذ والاس تدالل هبا، يقول 

النّقل هو الالكم العريّب الفصيح املنقول هثلنّقل الّصحيح، اخلاره  ا حّد القّة ا ىل حّد   »

«.ال  ا
3
حمصورا حبدود الفصاحة، الّ  قواهما جمال زميّن،  ومعّل لي وَّ بذكل الالكم العريّب . 

اللّغة الّ  البّد أأَّ تتّصف هثالّطراد؛ لأَّّ قانوَّ احلظر  حىّت تؤلذ منه جغرايف، ولناقلها ضوابط

تريوَّ نظاما لاّخا للّغة ماا وا  اا  جعله  .فاهئ  لل ّدا اللّغويّةةاّب  س نّه  النّحاا  ند است 

 كل النّظام شاهدا عىل مّر العصورولي وَّ ذ .فاخلاره  ا ذكل النّظام لاره  ا سنن العرب

 . الس ّي  أأنّه قس تحيل استةعاب ّ  اللّغة نق  وحفظا، ك  اس تحالت أأَّ ز وَّ النّظرا لها يولّية

َّّ الاس تقراء النّحو  رمس للنّحاا نظرا أأّسس ت لنظريّة، اكَّ الاس تقراء بوخفه طلبا ا 

 ، والتّف رَّعاملنّظر اّب  يتّصف بدوره هثال  للقراءا املتفّحصة للّغة، تكل القراءا مصاحبة ل 

النّظر حّ  : الف ر يف اليّشء تقّدره وتقيسه منك: النّظر »: وحسا التقدتر، جاء يف الّلساَّ

ىل  كذا وكذا ما نظر العني، ونظر العني، تقول العرب نظر ينظر نظرا، وتقول نظرت ا 

                                                           
1
 .208،ص7اخلصااّ ،ه: ابا جين 
2
  35ص :  ضوابط املعرفة و أأخول الاس تدالل و املنايترا:  بد الرح َّ حسا امليداين 
3
 .87مل  الأد  يف أأخول النحو، ص: ابا الأنبار   
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«.القلب
1

ىل اليّشء نظرا  »: وجاء يف الوجزي .  أأبرصه وتأأّمهل بعينه، ونظر فةه تّدبر : نظر ا 

«...البرص، والنّظر الف ر والتأأمل: والنّّظر... وف ّر، ونظر يف اليّشء  أأبرصه، حفظه ورعاه 
2
.

  

   وساال حبثه الف ر وعلوم نظريّةيقال أأمر نظر  :النّظر   » :فالنّظريّة ما :اخط حاوأأّما      

، النظريّة مجموعة قوانني ...تعمتد يف حب ا عىل التّف ري والتّأأمل، وقّل أأَّ تعّول عىل التّجربة العملّية

نظرية تبحث يف : ترتبط بعضها ببعس، وفاول أأَّ توحّض الّظواهر والأش ياء، ونظريّة املعرفة

«وطبيعهتا، ومصدرها، وقميهتا، وحدودها  عها نظرايتمباد  املعرفة اال نسانّية، 
3
      :ويه .

نظمة، الّ   » تكل الفروض اّبهنّية، أأو العقلّية الّ  يقّدهما العل ء يف اس تمفباطه  للأ

«.يدرسونا
4
املباد  الّ  فمك يتاهرا ما، أأو يه مرجعية التّصور والتّف ري، ملا يويح » :ويه  

النّظر وممارس ته العقلّية، ول ّا الأمر أأبعد ما ذكل لاخة، وأأَّّ مصطلح  به املصطلح ما دال 

النّظريّة ما أأساس يات معارف ش ىّت،  رف حمّطات داللّية ع  تطور اترخيي التب  جبوانب 

«التّف ري الفلسفةّة حةنا، واغرتف ما منجلات املعرفة العلمّية أأحةاان أأخرى
5

؛ لت وَّ  بذكل 

 :رتبطةالنّظريّة النّحويّة م

 .هثلنظر املمتد ا ىل ما وراء الّظاهرا اللّغويّة؛ فاملتّحمك فاا أأخول التّف ري النّحو : أأوال

َّّ للّغة منطقها، ونظاهما اّب  يعطاا نظرا : نانيا ذ ا  هثلنّظر املتفّحّ لتكل الّظاهرا ؛ ا 

 .   لاّخة

النّحويّة م  عّل النّحو وأأخوا اّبها هبذه الّصورا،  التقاء النّظريّة  ا ىلوقد يتبادر         

النّحو »:  ابا الرساهوبكل ف  بّد ما التّفرقة بيا ؛ فالنّحو ك  يقول  .وأأخول التّف ري النّحو 

ذا تعلّمه الكم العرب، وهو عّل اس تخرجه املتقّدموَّ فةه ما  نّ  أأريد به أأَّ ينحو املت ّ  ا  ا 

لغرض اّب  قصده املبتداوَّ هبذه اللّغة، فباس تقراء اس تقراء الكم العرب، اّب  وقفوا منه عىل ا

                                                           
1
 .1125، ص16،ه2العرب، ،مرلساَّ : ابا منظور 
2
 . 222-220م،ص 7661 -ه7175، 7املعج  الوجزي، طبعة لاّخة بوزارا الرتبيّة و التعلمي،القاهرا،مرص،ط:  مجمّ  الّلّغة العربيّة 
3

 220ص،املصدر نفسه  
4
 .21الاس تدالل النحو  ،ص:  بدالعلتل  بد ادلاأ  
5
 .78يف نظرية النحو بني ا ّوذه والاس تع ل ، صقراءا ) جدل النّّ و القاعدا: الامني م و   
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«أأَّّ الفاعل رف ، واملفعول به نصب: الكم العرب عّل
1
هو انتحاء يت  » :ابا جين ويقول. 

ليلح  ... الكم العرب يف ترصفه ، ما ا  راب وغريه، اكلتّاــــنية، وامجل ، والتّحقري، واال ضافة 

«.أأهل اللّغة العربّية بأأهلها يف الفصاحة ما لي  ما
2
يتهار الفارق بني التعريفني.  َّّ الأوّ : وهث  ل فا 

ىل تعّل ىل تعّّل اللّغة العربّية يد و ا  ىل الّسري  .قواعد اللغة العربّية، للوخول ا  أأّما الثّاين؛ فةد و ا 

الان ء مبارشا دوَّ عىل نر أأهلها يف الّنط  هبا، حىّت يّظ اال حلاق بأأهل الفصاحة ويظ بذكل 

اّل بتعّل قواعدها  .واسطة عىل ل ف الأول، اّب  يض  رشوطا لتعّّل الّلغة العربّية والّ  ال تّظ ا 

 ّد الاس تقراء  .املس تمفبطة أأوال، تكل القواعد الّ  توّخل ا  اا النّحاا هثالس تقراء ما الكم العرب

اللغة العربّية، ل ا هذه القواعد  ند اس تمفباطها ارز لت عىل  النّحاا بقواعد اكنت غاتهتا تعّل

َّّ هناك ما ترج  مفهوم الأخول يف  أأخول اكنت حارضا يف ذها هؤالء النّحاا، وعىل هذا فا 

 البا الرّساهالبداايت الأوىل ا ىل هذا املعىن، حةث ورد مصطلح الأخول يف زر ة امحلو  

ذ يقول  نه مّث رج  ا ىل كتاب سيبويه ونظر يف دقااقه، و ّول عىل  »: حممت  لأحد معنيني؛ ا 

مساال الأخفش وال وفةني، ولالف أأخول البرصينّي يف مساال كثريا، ويقال مازال النّحو 

«جمنوان حىت  قهل ابا الرّساه بأأخوا
3
فالأخول ،متل أأَّ ز وَّ عىل معىن قواعد  » :وهبذا.  

العاّمة، أأو القواعد ال ّية، الّ  اخّتذ ادّلرل  و،متل أأَّ ت وَّ عىل معىن الّضوابط... النحو

«.اللّغوّ  العريّب املعارص مصطلح قواعد التّوجةه
4
فالأخول اكنت  ند املتقّدمني مباد  قسريا .  

اّل اندرا يف بعس اال شارات  تّظ بصورا تطبيقةّة يف مؤلفاهت ، ومل ز ا لهذه املباد  أأخول نظريّة ا 

:التّفري  بني مفهومني صختلفني لأخول النّحو  ند النّحاا العربوعىل هذا جيب ». القلية

  

 .يعين القواعد الأساس ّية يف النّحو، والّ  مي ا تسميهتا هثلأخول النّحويّة الثّابتة: الأول

َّّ . يعين الأخول املاجّية الّ  قام علاا النحو العريّب، وانبمفت عليه القواعد: الثاين املفهوم  ا 

طاره النّظرّ ، والتّأأليف فةه «.الثّاين يعّد فنّا مس تحدنا ما حةث وض  ا 
5
.  

                                                           
1
 .05،ص 7الأخول،ه: ابا الرساه 
2
 .18، ص7اخلصااّ، ه: ابا جين 
3
ىل معرفة الأديب،ه: ايقوت امحلو    .2505،ص  2معج  الأدهثء ارشاد الأريب ا 
4
 .05الاس تدالل النحوّ ، ص:  بد العلتل  بد ادلاأ 
5
 .10،ص(دراسة يف ف ر الأنبار   )أأخول النّحو : محمد سامل خاحل  
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ىل أأَّّ   ابا الأنبار ،لقد تأأّخر تعريف مصطلح أأخول النّحو ا ىل  رص       ولعّل ذكل راج  ا 

أأخول النّحو » :ابا الأنبار تكل الأخول اكنت حارضا يف ذها هؤالء ك  أأسلفنا اّبكر، يقول 

«...أأدّ  النّحو الّ  تفّر ت  اا  لته وتفصيهل
1
ثبات احلمك : وأأّما غايته فاكنت .  التعويل يف ا 

ىل يفاع الاّط ع عىل ادّلليل، وما مّث  عىل احلّسة وادّلليل، والارتفاع  ا حضيس التّقليد ا 

الارتقاء ا ىل  مراتب الاجهتاد
2

يوطي  ، ك  يعّرف يبحث فةه  ا عّل »: بقوا النّحو، أأخولالس ّ

«.أأدّ  النّحو، اال ج لّية ما حةث يه أأدلّته، وكيفةّة الاس تدالل هبا، وحال املس تّدل
3
فاقترص . 

يوطي ند تعريفه لهذا العّل عىل مباحث الأدّ  النّحوية حفسب، أأّما  ابا الأنبار بذكل   الس ّ

. فوّس  ادّلائرا لتشمل الأدّ  النّحويّة، وال ةفةّة الّ  قس تدّل هبا، وحال مس تمفب ط هذا العّل

ىل أأنّه محمد  يدويذهب   بىن علاا هذا النّحو يف مسااهل لأس  الّ  ا»: يف تعريفه لهذا العّل ا 

اكلرّشايني الّ  متّد وتطبيقاته، ووهّجت  قول النّحاا يف أ راهئ  ول فه  وجد  ، واكنت ملؤلفاهت  

«اجلس  هثدّلم واحليويّة
4
 .

  

وهو يفّرق بياا وبني مصطلح أأخول  عيل أأبو املاكرمفةقول  وأأّما  ا أأخول التّف ري،

وحنا نعين بذكل الاخط ح القدأ، ما يعرف يف البحث النّحو  هثمس عّل أأخول  »: النّحو

َّّ هذا الاخط ح خيتلف اخت فا بعيدا مّعا نقصده، هثخط حنا أأخول التّف ري  النّحو، فا 

َّّ هذا الاخط ح اّب  نس تخدمه، نقصد به دراسة اخلطوط الرايس ّية العاّمة، الّ   النّحو  فا 

نتاه النّحاا وف رم عىل الّسواء، وهذه اخلطوط  سار علاا البحث النّحو ، والّ  أأثّرت يف ا 

ىل البداية الباكرا لمفشأأا البحث النحو   العاّمة قدمية يف البحث النّحو ، حىّت مي ا أأَّ يردها ا 

ىل أأواخر القرَّ الأّول، وأأواال القرَّ الثاين  . العريّب؛  أأ  ا 

ملبارشا ما النّحاا دلراسة هذه اخلطوط، الّ  اتبعت يف أأّما عّل أأخول النّحو فهو احملاو  ا

نتاه النّحو  «ويه حماو  متأأّخرا فرتا طوية  ا الوجود الواقعي لأخول التّف ري النّحو  .اال 
5
.
 
 

                                                           
1
 83ابا  الأنبار  ، مل  الأد  ، ص 
2
 .87املصدر نفسه، ص  :ينظر 
3
 . 27قرتاح، ص،الاالس يوطي   
4

 7أأخول النحو العريب يف نظر النحاا و رأأ  ابا مضاء وضوء عّل اللغة احلديث، عامل ال تب، القاهرا، مرص،ط: محمد  يد 

 . 5م، ص7686-ه7173
5
 .71أأخول التف ري النحو ، ص: و املاكرمعيل أأب 
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أأخول التّف ري النّحو  يتّس  هثلّشمولّية، الرتباطه : بني هذتا املصطلحني هو أأَّّ  فالفرق

 ناويّة وراء الّظاهرا اللّغويّة ك  أأَّّ شذراته الأوىل تعود ا ىل نظرا .هثملباد  العاّمة بكل التّف ري

عىل ل ف عّل أأخول النّحو، اّب  يضي  جماا يف مقابل أأخول التّف ري النّحو ّ 
1
اّل  . ي ا عل  أأَّّ ا 

دراسة اخلطوط الرايسة العاّمة الّ   : ند تفريقه بيا  جعل أأخول النّحو زمتثّل يف أأهث املاكرم

َّّ هذه الرؤاي  ذ ا  نتاه النّحاا وف رم عىل الّسواء، ا  سار علاا البحث النّحو ،  والّ  أأثّرت يف ا 

نّ  قد تأألذ اجتاهها يف حبوث ال  ك  أأَّّ التّفري  بني  .نّظريّة النّحويّةال تصدق عىل هذا العّل، وا 

 ند التّفرقة  مصطلحي أأخول التّف ري النّحو ، وعّل أأخول النّحو  نده مل يّتخذ املسار نفسه

؛ فصاحب ال تاب مّضا مؤلّفه بعس «أأخول التّف ري النّحو »: بيا ، يف مؤلفه املعنوَّ بد

بعس ل   استبعاد البحث  هذا الّتفري  بني املصطلحني قد زرتّب عىل »و. املباحث الأخولّية

 ادّلراسة يف عّل الأخولالأفاكر النّحوية العاّمة، الّ  اكنت متثّل أأخوال للتّف ري النّحو  ما 

نتاه النّحااكقضّية العامل، والتّعليل، والتّأأويل، وغريها ما موضوعات حنويّة    ــــاّمة أأثّرت يف ا 

«.ء، ول ّاا تعّد أأسلوهث ما أأساليب التّف ري النّحو   ندموأأفاكرم عىل الّسوا
2

  

  

َّ اختلفت : وأأّما النّظرية فقد فّصلنا القول فاا، ومعوما فا َّّ         هذه العلوم ملتقاها واحد وا 

عىل  اللكك  أأَّّ النّظريّة تش متل علاا  يعا لينطب  حمك  .مرجعية التّأأسي  تبقى غاتهتا واحدا

ّنا تصنّف ف. اجللء     ت النّظريّةفبتحديد مش ة اخللط بني هذه العلوم، وبعد م حظهتا فا 

َّ اكَّ للّك ماا أأبواهبا ومساالها، وهذه املراحل الأربعة ال متزي عل   ا عّل فقط؛ بل تبنّي  وا 

ا املراحل الّ  مّر هبا الاس تقراء اّب  اكَّ س ّيارا يف فكل هذه العلوم، وس نقترص احلديث  ا

 :يف ما خيّ النّظريّة بوخفها الأيل والأمعّ 

ذكل أأَّّ املوجب احلقةقي للنّظريّة النّحويّة اكَّ هث ثه اللّحا، اّب  حل  : فديد املش ة  -أأ 

فان ى النّحاا محلاية النّّ العريّب ما ذكل اللّحا، وذكل  .هثللّغة العربّية  ند دخول الأعامج

يعت  اللّحا البا ث » :سعيد الأفغاين يقولس تواجه العربّية، ال حساسه  بقمية املش ة الّ  

الأّول عىل تدوتا اللّغة و عها، وعىل اس تمفباط قواعد النّحو وتصنيفها، فقد اكنت حوادثه 

                                                           
1
 . 78، صأأخول التف ري النحو  : عيل أأبو املاكرم 
2
 .718،ص(: دراسة يف ف ر الأنبار  ) أأخول النّحو : محمد سامل خاحل  
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«املتتابعة نذتر اخلطر اّب  هّب عىل خوته أأولوا الغريا عىل العربّية واال س م
1
وما مظاهر  . 

رو   ا  أأيب الأسود »: اللّحا رواايت متعّددا ذكرها أأحصاهبا يف مواض  صختلفة، ما أأشهرها أأنّه

: فرأأيته مطرقا متف ّرا، فقلت ،(عيل با أأيب طالب ريض هللا  نه)عىل دللت : أأنّه قال ادلؤيل

يّن يعت ببدلمك هذا حلنا، فأأردت أأَّ : فمي تف ّر اي أأمري املؤمنني؟ فقال أأخن  كتاهث يف أأخول ا 

َّ فعلت هذا أأحةيتنا، وبقةت فةنا هذه اللغة: العربّية، فقلت «ا 
2
حرضا ورو  أأَّّ رج  حلا يف  .

نّه يتلّ »: فقال عليه الّص ا والّس م ،(رسول هللا خىل هللا عليه وسّلّ ) «أأرشدوا أألامك فا 
3
.  

اّن : الواقسيئوَّ الّريم، فقّر عىل قوم معر با اخلطاب ريض هللا  نه أأنّه م»: ورو  كذكل  ا ا 

«وهللا خلطؤمك يف لسايمك أأشّد عيّل ما خطئمك يف رمةمك: قوم متعلمني، فأأ رض مغضبا، فقال
4
. 

اّل أأَّّ املش ة واحدا،  بكل اكَّ  وعىل الّرمغ ما اخت ف الّرواايت الّ  تذكر يتهور اللّحا، ا 

 .  الّطرق حللّها، وح ية النّّ العريبللاما عىل النّحاا التّصد  لتكل املش ة، والبحث  ا أأجن

ب

- 

   غة قاموا جبم  املاّدا اللّغويةيعين ذكل أأَّّ النّحاا  ند اس تقراهئ  للّ : امجل  وامل حظة  

 معّل جغرايف، وجمال زميّن متّس  مّث النّظر فاا هثمل حظة، ذكل لأَّّ اللّغة يتاهرا منفتحة عىل

  ّينة ما تكل الّظاهرا اللّغوية فاكَّ الاس تقراء النّحو ، اّب  يعين التّتب  جلايا مقترصا عىل

َّّ جلء ا: العّينة تطبي  علمي للمبدا  القاال»: لاخة وأأَّّ  ليّشء ،مل خفات اليّشء يف ا 

«جوهره
5 

ىل أأَّّ العّينة الّ  اختارها النّحاا، ،  ة وماكنّيةاكنت ختض  لرشوط زمنيّ وجتدر اال شارا ا 

ند والّراو ؛ فالألذ ما اللّغة مل ت ا  شوااّيا،  جند » :يقول حسا امللخورشوط لاّخة هثلــس ّ

 العقل، وتؤيّدها أأحداث التّارخي أأَّّ النّحو ال مي ا أأَّ  يودل ا تباطا، فمثّة أأس باب طبيعّية يقبلها

تشري ا ىل بروز مش ة ما، جاء تقنني النّحو حّ  لها، وقد انبىن هذا احلّل يف مرحة الاس تقراء 

عىل أألذ  ّينة لغويّة متنوعة ما لساَّ العرب، وف  مار مؤّطر مباكَّ وزماَّ، ف  مي ا أألذ 

                                                           
1
 .2م، ص7620-ه7080، 7سعيد الأفغاين، يف أأخول النحو، امل تب اال س يم، دمش ، سوراي،، ط 
2
 .21، ص7لأش باه والنظائر يف النحو ،ها: ج ل ادلتا الس يوطي 
3
 .96، الايضاح يف علل النحو، ص:أأبو القامس اللجايج 
4
 96ص: املصدر نفسه 
5
 .27،ص(الاس تقراء التحليل التفسري) حسا مخي  امللخ ،التف ري العلمي يف النحو العريب  
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ما جلترا  العينة اللغويّة ا تباطا ما أأ  قبية  ربّية،  بغّس النّظر  ا املاكَّ اّب  تس ا فةه

«العرب
1
ىل املاّدا اللغويّة اخملتارا  .  .وبعد    تكل العّينة اللّغوية، تأأيت مرحة امل حظة هثلنّظر ا 

ه

- 

تأأيت هذه املرحة لتحّدد املساال النّحوية الّ  اس تمفبطها النّحاا : التّصنيف والتّفسري  

 : نسبت لأيب الأسود ادلؤيل أأنه قال ا الرواايت ال ما املاّدا اللّغويّة بعد  عها، وم حظهتا،

َّ": ، و رضهتا عليه، فاكَّ ما ذكل حروف النّصب، فذكرت مااحمعت منه أأش ياء »   "ا 

 مل أأحس هبا ماا:   زركهتا؟ فقلتمل: ، فقال يل"ل ا": ، ومل أأذكر"كأَّّ "، و"لعلّ "، و"ليت"و

«.بل يه ماا، فلدها فاا: فقال
2
 .  

َّّ املار الاس تقرايئ اّب  سل ه حناا العربية، اكَّ منطلقه تقعيد القواعد ما أأجل ح ية  ا 

العربّية، وتسهيل تعلّمها لغري أأهلها، ذكل املار  اّب  أأنتر نظرية حنويّة، حّددت لنّظارها معامل 

 .  البحث النّحو  

  :الاس تدالل ودورها يف بناء النّظريّة النحويّة  قواعد: نانيا

ذا اكنت أأوىل املباد  التّأأسيس ية الّ  ارز لت علاا النّظرية النّحوية، يه تتبّ  جلايات         ا 

َّّ ذاك اكَّ نتاجه قواعد للّ ا  اا  الّظاهرا اللّغوية هثمجل ، وامل حظة، والتّصنيف، والتّبويب؛ فا 

 عريّب مبا يهل ما نّ الّشار الّ  متثّل النّّ الع ة،تا اس تمفبطوها ما املدونة اللّغويالنّحاا اب

فسّا بذكل النّّ سلطته بأأَّ  .حاا النّّ الس تمفباط قواعد فميه ، فاستنط  النّ الكم العربو 

اكنت قواعده لاخة به، عىل غرار قواعد أأفرزها العقل النّحو ،  فتلونت هاته  القواعد  النّاجتة 

يتر افالن .واس تمفبطه ذكل العقل النّحو مبا افرزه ذكل النّّ،  َكرحة ختامةّة للمار التقعيدّ ،

النّحو  يف س نّه لقواعد النّظريّة،  اكَّ ال خيره  ا منطوق العرب، اّب  اس تحرض بدوره 

 .العقل الفاعل فةه

ىل املنجل اللّساين للعرب، وف    لقد اكَّ النّموذه اخملتار ما الكم العرب منوذجا ايمتى ا 

سيّته؛ لأنّه س يحمل رشف التّخليد،  بأأَّ ت وَّ املمثّل للغة القرأ َّ ا ىل قد رشوط زادت ما

                                                           
1
 .27ص ،حسا مخي  امللخ ،التف ري العلمي يف النحو العريب  
2
 .21، ص 7الأش باه والنظائر يف النحو،ه: ج ل ادلتا الس يوطي  
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فاكنت بذكل القواعد النّحويّة حامةة ملنطوق العرب، مدلة لغري النّاطقني هبا يف  .زما الح 

 أأسال اليشء: ح ها، فالقاعدا يف اللغة
1
الّضابط، أأو الأمر  » :فهيييف الاخط ح وأأّما  ،

«.ال ّي اّب  ينطب  عىل جلايات  عه قواعد
2
 .

  

  دا والتّقعيد  ند حماو هت  تيسريواملتصفّح ل تاهثت احملدثني  جيد للطا واهيا بـــني القاع

ذ لو أأردان تسهيل القاعدا عىل املتعّّل لاكَّ الأوىل البدء   أأو جتديد،  أأو تقنني القواعد النحويّة، ا 

املار اّب  سار عليه النّحاا  ند تقعيدم لهذه القواعد؛ أأ  الانط ق ما املقّدمات بتتبّ  

ىل النتةسة بلغة املناطقة، ال البدء ما النّتةسة وحماو  تغيريها وأأّّن ت وَّ ذكل وأأك  . للوخول ا 

أأهل العّل  ما ا متد عليه النّحاا  ند التّقعيد غااب، مث هل غفل هؤالء  ا ذكل وُمْ مْا ُمْ  ما

ذ  ذا أأردان تسهيل القواعد البد ما التّفري  بني القاعدا والتقعيد، ا  هثلعربّية، وقواعدها، وبكل ا 

 َّّ املوجبة للّصواب يف التّعبري بأأحاكهما التّعلميّية، حنو القواعد التّفصيلّية لباب : القاعدا يه ا 

ما ، الّ  توحض مفهومه، وحيه اال  رايب، وأأشاكا التعبرييّة ورشوطه، وحيه يف  "احلال"

َّّ القاعدا جلء ال يتجلأأ ما نظام اللغة... التقدأ والتأألري   ، ويه الّضابط خلواص هذا النّظاما 

نتا هج ، وتفسريم مجموع القواعد ميثّل النحو، أأّما التّقعيد، فميثل املاجّية الّ  اتبعها النّحاا  ند ا 

َّّ التقعيد  انب النّظر  يف املوروث النّحو ّ هو اجل: جملموع القواعد، كتفسري رف  الفاعل؛ أأ  ا 

ذا أأردان تيسري قواعد النّحو جيب علينا:  ميثّل بذكل نظريّة النحو، ومناهسه، وعليه نّنا ا  تيسري  فا 

مناجه التقعيد أأّوال، لأنه مناط الاجهتاد النّحو ّ 
3
ا ىل خناعة  »: هبذا هو اّب  يؤّد   فالتقعيد. 

ىل ... القاعدا ووضعها  ويقوم التقعيد هثلتّعممي، اّب  خيره بنا ما الواقعة، أأو الواقعات املفردا ا 

«القانوَّ اّب  ينطب  عىل ما ال ،ىص ما النّ ذه والوقاا 
4
. 

نّه ال        ذا اكَّ هناك فرق بني القاعدا والتّقعيد يف املفهوم؛ فا  مي ا الفصل بيا ، كوَّ  وا 

 .الّ  تتنّوع يف املنظومة النّحويّة ،النّظريّة النّحويّة تنطل  ما التقعيد خوب جتريد القواعد

ومعوما فوخف القواعد هثلّصعوبة يغلب عليه نظر قارص للعربّية وقواعدها؛ لأَّّ تعلمنا للغة 

                                                           
1
 0286،ص06،ه5ابا منظور،لساَّ العرب،مر:ينظر 
2
 .181املعج  الوس يط، ص: مجمّ  اللّغة العربيّة 
3
   13-06التفسري، ص-التحليل–التف ري العلمي يف النحو العريب الاس تقراء : جسا مخي  امللخ: ينظر 
4
  .78الاس تدالل النحو  ، ص: دلاأ  بد العلتل  بد ا 
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تعلمنا اللّغة العربّية أأّوال، ال عّل  مبعىن لوهثمل رسة، وجعلها لغة املمفشأأ يلغي  اا هاتيك الصعوبة؛ 

َّ مل يتأأّت ذكل ملتعّل العربّية، اّب  قد ال . العربّية لأدركنا الثّاين هثلأّول ال الع   وحىّت وا 

اّل أأَّّ تعلّمها ال يعّد ما  .تسمح ا الددظروف الاج  ّية، والبيئةّة بذكل يف تعّّل العربّية ا 

اّل  ما حةث يه  العريب، اّب  يعّّل العربّيةقا يف العاملالّصعوبة، ملّا اكَّ متحقّ  عّل بكل املتعّّل، ا 

أأَّّ حمّل اال شاكل تيا يف ماجّية تعلمي ذكل العّل، هثلنّظر ا ىل ث ثيّة املعّّل، واملتعّّل، وطريقة 

يتّبعها املعّّل، أأو طريقة التّعّّل يف مقابل اللغة املراد تعلّمها؛ فاملتعّّل يتعّّل قواعد العربّية وف  طريقة 

نّه اّب  يعّّل ق تضعها املنظومة التّددربويّة، وأأّما املعّّل، وما املعّّل؟ واعد العربّية؛ أأ  قواعد ا 

وال  قد ال يتساوزها يف معرفته بأأخولها ومباياا، وهذا ما يصدق عىل معّّل العرص   الأحاكم

ه تكل الأخول، واملباين كيف ال؟ وهو اّب  احلارض عىل ل ف معّّل العصور الأوىل، ففي ذهن

الّ  مّردها قواعد اس تداللّية اكنت نتاجا  .أأنتر قواعد الأحاكم استنادا ا ىل تكل الأخول واملباين

يوجب أأَّ متتد »:  يه الأخرى ملا اس تقرأأه النّايتر لنصوص العربّية، ذكل الاس تقراء اّب 

ىل بياَّ اقرتاب النّّ النّايتر ما النّّ الواق ، أأوىل مداره القراءا استنطاق النّّ،  القراءا ا 

«ومنحه القدرا عىل التدليل عىل نفسه بوسااهل الّ  أأنتجته، ويف ضوء غاايته ال  ابتد ته
1

 ،

والّ  منحته خصوخية الان ء ا  اا،  اا أأخرجت تكل القواعد وا  اا  ودهتا، والنّايتر  ند 

ر قسري عليه  ند أأَّ ميتكل أأدوات تساعده عىل ذكل، ومااس تخراجه لتكل القواعد احتاه ا ىل 

مار النّظر  فتنّو ت الأدوات بني أأدوات لغويّة، وغري لغويّة، وذكل وف  ما تطلّبه تقعيده لها

ىل بنــــاء نظريّة حنويّة متاكمة البناء، واملمتثّة يف  ة الفروض العلمّية، واّبهنّية الّ  »: السا ي ا 

« ّور لغو ، و قد ، وفلسفيتعّ   ا تص
2

ذكل التّصور اّب  ز شف  نه القواعد ...

ّما يفصح  ا ذكل الاس تداللّية يف بنيهتا، وأأخولها الواخفة للأخول التّصوريّة النّحويّة،   

الفرع أأحطّ  »: اّب  قد تعود جذوره أأّول ما تعود ا ىل الان ء ادّليين، فقاعدا  الافاد الف ر 

«لرتبة ما الأخ
3
نّه متحّد به ما »: فيس تّدل هبا النّحو  يف أأَّّ   الأخل ذكر التّاب  م  املتبوع، لأ

هجة كون  هث  راب واحد ما هجة واحدا، و ند اج ع الّتواب  الأخل تقدأ النّعت، مّث التّأأكيد، 

                                                           
1
 72، ص(قراءا يف نظرية النحو بني ا ّوذه والاس تع ل) جدل النّّ و القاعدا: الامني م و  
2
 .76، صاملرج  نفسه  
3
 .61ابو البقاء الع    ،مساال ل فةة  يف النحو،ص 
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«مّث البدل
1 

،«الأخل يف الأش ياء اال هثحة والّطهارا»: وقس تدل هبا الفقهاء يف أأَّّ 
2
وقس تدّل هبا  

«أأخل ادّلتا التّوحةد، وأأخل الا تقاد اال مياَّ هثملبدا  واملعاد»: أأهل العقةدا يف أأَّّ 
3
وقس تدل ، 

نّ  يعدل ا ىل اجملاز لثقل احلقةقة، أأو »: هبا الب غّيوَّ يف أأَّّ الأخل يف الالكم احلقةقة، وا 

كل، كتعظمي اخملاطب، بشا هتا، أأو هجلها للمتّ  ، أأو اخملاطب، أأو شهرا اجملاز، أأو غري ذ

«والسدّددج ، واملطابقة واملقابة، واجملانسة و وموافقة الرّ 
4
.

   

َّّ  ة هذه القواعد تسفر  ا النّظرا الشمولّية للعلوم اال س مةّة، الّ  تقّدل النّّ         ا 

اّل م .فسخرت ا   ما منحها العقل ما وساال   ا العلوم ال  أأتــت خلدمته فهوما لنّظرية ا 

وح ية ا، بكل أأفرزت قواعد اس تداللّية سمفهّتا سلطة ذكل النّّ، لت وَّ هذه القواعد فامي بعد 

ذ حققت قواعد الاس تدالل ال فاية النّحوية ال  استندت عىل معطيات  املتحية فاا، ا 

الّصة الاس تقراء النّحو ، فانتقلت به ما االتصاف  هثلنّقّ ا ىل فقة   تكل ال فاية، الّ  متّد 

بني مركليّة النّّ املنفتح عىل نفسه، وزمتّة العقل اب  أأغل  منافذ الاحتياه، بس نّه قواعد 

وتتضح ماكنة هذه القواعد هثلويتااف  .اس تداللية  قلّية مصاحبة للقواعد الاس تداللّية النّصّية

اب  ال مي ا وخفه الّ  تؤدبا يف جمال النّظريّة بوخفها املباد  املتحيّة يف النّظر النّحو  

هثالس تق لّية التاّمة، ملا وضعت ا تكل القواعد هذا ما هجة، وما هجة أأخرى فالقواعد 

الاس تداللية لها دور يف عّل النّحو، اب  هو جلء ما النّظريّة النّحوية مجلة الويتااف ال  

 ... اكلتّوجةه والرّتجةح : يؤّدبا

َّّ الع قة بنيوعىل هذا       ذات أأبعاد  ،(الاس تقراء والنّظرية النّحوية وقواعد الاس تدالل :) فا 

ىل الغاية الأوىل املمتثّة يف فه  وحــ ية النّّ العريّب، والّ  اكَّ بدؤها  متساوية يف اجنذاهبا ا 

 . هثالس تقراء النّحوّ ، وايهتاؤها هثلنّظريّة النّحويّة، ورابطها اّب  ميّد الصة هب  قواعد اس تداللّية

 وتفسريها  وأأثرها يف تعليل الأحاكم النحوية املذهبية يف النحو العريب : الثالث املبحث

                                                           
1
 .721ال فو ،ال يات ،ص 
2
 . 722املصدر نفسه، ص 
3
 .720املصدر نفسه، ص 
4
 .720املصدر نفسه، ص 
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ذ ي  تتساذب مصطلحات هذا املبحث  لع قة وفقا ل ىن   مااعمتنب ذكل  ند استبار ا 

ا لتش تد روابط الصة هثلتدره بدءً  ؛أ خر معىن يعطيه   ما   ادلالالت املمتدا عىلنياجلامعة ب

ذ املذ ملذهبية يف النحو العريب؛هث ليه » :هب يف  رف اللغويني هوا  املعتقد اب  يذهب ا 

ا  ما يدرى :؛وذهب ف َّ بهبه،أأ  ملذهبه اب  يذهب فةه،وحىك اللحياين  ا ال سايئ

«ذهب ف َّ مذهبا حس نا:أأ  ال يدر  أأتا أأخهل ويقال أأتا مذهب وال يدر  ا ماذهب،
1
 

  

القواعد ال ية و املناجه النظرية ال  يتبعها خاحب  » :الاخط حةني فهو وأأما يف  رف

«مار ما  ند اس تمفباطه ما النصوص و  ند الرتتيب بني الأد  اخملتلف فاا
2
 :وهو أأيضا .

 . عهاأأو الطاافة أأو العامل يف تقرتر احلقاا  وطرق رخدها ووساال  املرصا ار اب  يمفهتسه »

ويف هذا يقال  ،الشخّ الواحد يف اجملموعة ةهترتئ وقد ت وَّ املذهب أأخّ ما ذكل عىل ما 

نه اختّ مبذهب لاص به،و أأما املذهب أأو املذاهب ا   :ا ىل كذا وكذا أأ ما  وذهب ف َّ 

ذا حنا أأقصينا ال راء املس تعمة  ذ تمفتظ  املدلولني السابقني وا  يف جمال النحو فهيي أأمع ما ذكل ا 

ننا يرى أأَّ املذهبية مبعناها الف ر  تعين الطريقة الواحدا امل الفردية لزتمة يف يف املذهب الواحد فا 

«اتقنني القواعد وبناهئ
3
.  

ال مبقدار ما يقتضيه»اكَّ وبكل   للك مذهب حنو  نر واحد ال يتخلف وال يتأأثر ا 

ىل الس ع الضي  فالبرصا بمفت مذههبا ما البداية ع( ...)قانوَّ التطوتر والتسديد للأش ياء 

ومذههبا حةث ا متدت  ،ا  ار البرصاال وفة ماسا أ خر مغاترً يف حني ايهتجت  ،املرشوط

حاول يف املذهب البغداد  بناء نفسه يف الوقت اب  ،نب القةال احملمك الس ع املطل  ا ىل جا

 ع الً اس توه ذا فا َّ انط ق املذهب عىل ا ار أأدق  .عىل التأأليف ما مذهيب البرصا وال وفة

«أأفراد املذهب الواحد هاأ  ارتط قه عىل مجموعة ال راء ال  ا   ما
4
. 

                                                           
1
 .7522، ص71،ه0ابا منظور، لساَّ العرب، مر 
2
 .13قطب مصطفى سانو، معج  مصطلحات أأخول الفقه، ص 
3
 .81جنيب اللبد ،معج  املصطلحات النحوية والرصفةة،ص 
4
 .81،صاملرج  نفسه 
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ال أأَّ   ،يتهرت املذاهب النحوية م  يتهور النحو العريب وقد  فهيي اكنت م زمة لمفشأأته ا 

وعليه فقد انقسمت وذكل وف  املار اب  اتبعه   مذهب ،هذه املذاهب اتسمت هثلتعدد 

 :هذه املذاهب ا ىل مخسة مذاهب بيانا عىل النحو ال يت

  

أأسسه وقواعده  تووضعال  معلت يف النحو وهو أأول املذاهب » :املذهب البرص 

وكذكل  ،نه أأول ما وض  النحو وف ر فةهاب  يقال فةه ا   ،واكَّ ما عل هئا أأبو الأسود ادلؤيل

          و سيبويه ،واخلليل با أأمحد ،ويون  با حبيب ،با الع ء ووأأبو معر  ،يىس با معرع 

وقد ايهتر .والسريايف  ،وابا الرساه،وامل د  ،واللجاه ،واملازين ،وقطرب،الأوسط  و الأخفش

ول خاهت  وعدم الألذ  ا ،الس ع  ا ثقات العربية املذهب البرص  يف وض  قواعده مار 

ىل البادية أأ   ريب عاش يف حضارا أأو دلل  ومشافهة   ها،ولهذا اش هتر عل ء البرصا هثلرحة ا 

عليه ووثوقا به ما غريه وما أأجل ذكل اكَّ حنو البرصا أأك  ا  دا .الأ راب فاا والألذ  اا 

«حةث توافرت ما  وامل الس مة يف النقل ما جيعهل مؤه  للتصدر
1
. 

وقد   منافسة لنحو البرصا ومذههباو ناين املذاهب النحوية وأأقواها ه» :املذهب ال ويف

ىل امل يف هذا املذمار مبئة عام تقريبا اكنت بعد ما س بقهت  البرصا ،ذهب النحو  فطا ال وفةوَّ ا 

ال سايئ مؤس  هذا  ويعد.ال وفة ل لها مشغة يف عّل احلديث وتدوينه ورواية الشعر ونقهل 

وما ،م عل ء ال وفة ورواد مذههبا وقد تتلمذ عليه ال اريوَّ فامي بعد اكنوا  ،املذهب وممفش ئه

وأأما  ا مار هذا املذهب ومسل ه يف .وثعلب ،و الفراء  ،هؤالء هشام با معاوية الرضتر

نه يغاتر مار البرصا ومذههبا  فقد ا متد ال وفةوَّ يف ذكل  ا الأ راب مطلقا  وض  قواعد فا 

حنا  :ولهذا اكَّ البرصيوَّ يعيبوَّ عىل هذا بقو  ،اب هثدتا أأو حارضتا دوَّ متيزي بني أأ ر 

ل وهثعة رتوأأنظ تأألذوها  ا أألكة الشوا ،نأألذ اللغة  ا لغة حرشة الضباب وأألكة الريابي 

ىل التسامح والتساهل يف بناء القواعد وقد ك  القةال  .ال وامةخ يف حنو ال وفة ودعام هذا ا 

مما جعله  ي وَّ ما التجوتل و التسويم  ل اري ما الوجوه والاس تع الت يف الوقت ،ووضعها 

                                                           
1
 .81ص، جنيب اللبد ،معج  املصطلحات النحوية والرصفةة 
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 «واال ياكر ،والاضطرار ،والشذوذ،َّ التأأويل ك  فةه البرصيوأأ اب  
1
وعىل ذكل فا َّ مار  .

:ال وفةني تمتزي  ا مار البرصيني يف ث ثة أأمور

  

 .البرصيوَّ لفصاحة ك  تشدداتساع ال وفةني هثلرواية حبيث ال يتشددوَّ يف فه  ا -

ذا اكَّ رشط حصة القةال   ند البرصيني ال  ا،فا َّ  - اتساع ال وفةني يف القةال،فا 

 .ذكل أأمر ال،رص عليه ال وفةوَّ

فقد اس تقل .اس تع ل مصطلحات غري ما أأشاعه البرصيوَّ ما مصطلحات النحو -

 :ال وفةوَّ بعدد ما املصطلحات نذكر ماا

 .(زيد أأمامك:)اخل  يف حنونصب عامل ي  =ف اخل 

 .(جاء زيد وطلوع الشم )عامل ينصب املفعول معه يف مال =الرصف

 .امس الفاعل يف مصطلح البرصيني =الفعل ادلامئ

الضمري  ند البرصيني= نايةل امل ىن وا
2
. 

ال وفةني بعس املصطلحات ال  لالفوا فاا  لقد عل  ابا الرساه عىل اس تع لو 

ال  قسماا  البرصيوَّ يتروفا  قسماا ال سايئ   عّل أأَّ الأش ياءاو » :حةث قال،البرصيني 

فةقولوَّ حروف اخلفس أأمام وقدام .وخيلطوَّ الأس ء هثحلروف .خفة،،والفراء قسماا حمال 

زاء وللف و قبل و بعد وتلقاء وجتاه وحذاء و ىل وبني  وراء  و ا  وم   و ا ويف و عىل  وما وا 

«وقبل وشطر و قرب ووسط  و ودوَّ  و ند  وفت وفوق و قبا  و حةال
3
. 

ا وال وفة قد هذا املذهب يف وقت اكَّ فةه مذهبا البرص  نشأأ » :املذهب البغداد  

ولهذا قام املذهب البغداد  عىل نر انتخاب  ،ومل يعد لغريه  أأَّ يتب  ويضيف  واكمت  انضس

عىل ا تبار أأَّ عل ء هذا املذهب م ت مذا لعل ء ذيمفةك  ،توفةقي بني أ راء  البرصا وال وفة

                                                           
1
 .81،88،ص جنيب اللبد ،معج  املصطلحات النحوية والرصفةة 
2
 .06،13متام حساَّ،الأخول،ص:ينظر 
3
 .215،211ابا رساه،الأخول،ص 
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بل جعلهت  يتجهوَّ ا ىل الانتخاب ،ختلفه ول دوَّ أأثر ومل ز ا أ نار هذه التلمذا لزت  ،املذهبني

نت أ راء هذا املذهب ملجيا ما أ راء املذهبني ولهذا اك .ما أ راء املدرس تني البرصا وال وفة

 م حةث ا ت م البعس كوفةني ك  ا ت ،املذكورتا مما دعا الباحاني ا ىل الاخت ف يف تصنيفه 

يس وابا نفي املذهبية  ا  وما العل ء البغداديني أأبو عيل الفار أ خروَّ برصيني ،وحاول بعس

«جين واللجايج واللصخرش  
1
.

  

و   هو ال خر يف  نايته بني ،نشأأ هذا املذهب يف الأندل   » :الأندليساملذهب 

ه عىل كتب هذتا املذهبني ورجا   ك  لالطوا حةث تتلمذ عل ؤ ، البرص  وال ويف املذهبني

   أأندلس ية واهية   ز ا ملذههب  يف بداية أأمره خبغةولهذا مل.املذهب البغداد  وأألذوا  ا  

ذا ما انقط  الأندلس يوَّ  ا املرشقةني وضعفت،أأو مار معني حمدد  هت  ا  ا  رح  حىت ا 

 فةها بعس أ راهئ   لوا وعد.بعس ما فاهت  ما قواعد النحو  ا متدوا عىل أأنفسه  واس تدركوا

محلت  ،فاكنت    بذكل يف حنوم روح أأندلس ية جديدا،وغاتروم يف طري  تعلميه و تدوينه 

 «عل ء هذا املذهب ابا ماكل و السهييل وابا  صفورأ راء مس تقة وتعلي ت لاخة وما 
2
. 

حةث ،ا متد هذا املذهب عىل أ راء البرصا وال وفة و الأندل   » :املذهب املرص 

ذا ،ه عىل دراسة النحو يف هذه الأمصار و تأأثروا هبا و ارفلوا ا  اا يف مواطاا أأكب عل ؤ  وا 

ا  اا فا ن  يتلوا دارسني ومدرسني هؤالء العل ء يف أأحةاَّ كثريا خيرجوَّ بأ راء حديثة مل قس بقوا 

وما عل ء هذا املذهب ابا والد وابو جعفر  .ل تب هذه املذاهب وعل هئا والاخة سيبويه

«شام وادلمامةين و الأيوين والصباَّ والس يوطيل وابا هثشاذ وابا احلاجب وابا ه النحا
3
. 

نذكر ماا أأشهر املذاهب يه الأخرى يف أأخول الفقه فقد تعددت أأما  ا املذهبية  

املذهب احلنفي اب  يرتأأسه أأبو حنيفة :وال  زمتثل يف أأربعة يه ،السمفةة لأهل الس نة وامجلاعة

ذ الأخول املعمتدا يف هذا املذهب يه(ه753:ت)النع َّ ونانيا  - ل وجل -أأوال كتاب هللا :؛ا 

ورابعا الاختيار بني أأقوال الصحابة  ند  ،ونالثا اال ج ع، خىل هللا عليه وسّلس نة الرسول 

                                                           
1
 .88،ص ابا رساه،الأخول 
2
 .88،صاملصدر نفسه 
3
 ..88ص ، املصدر نفسه 
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وسابعا العرف،وأأما املذهب الفقهيي الثاين ،وسادسا الاس تحساَّ ،ولامسا القةال  ،اخت فها

ة ال تاب أأوال والس ن:أأحصابه عىل أأخول يهوقد ا متد (ه716:ت)فةرتأأسه اال مام ماكل با أأن  

ج ع أأهل املدينة رابعا ،ج ع نالثا واال   ،نانيا وقول الصحابة سادسا ،والقةال لامسا ،وا 

وسد ابراا  اتسعا والاس تصحاب عارشا والاس تحساَّ  ،نامنا فوالعر  ،واملصاحل املرسة سابعا

وقد ا متد أأحصابه (ه:231ت)فرتأأسه اال مام الشافعي احلاد   رش ،وأأما املذهب الفقهيي الثالث

والقةال ،وقول الصحايب اب  ال صخالف ا  ،واال ج ع ،والس نة ،أأخول ممثة يف ال تاب عىل

وا متد  (ه 217:ت) حنبيلبا  أأمحد وأأما املذهب الفقهيي الراب  فصاحبه اال مام ،والاس تصحاب

ىل  ،واحلديث املرفوع نانيا ،أأحصابه عىل النّ ما ال تاب أأوال وفتوى الصحابة واختيار أأقرهبا ا 

 ،والقةال لامسا ،واحلديث املرسل أأو الضعيف رابعا ،ال تاب والس نة  ند اخت فها

وسد ابراا  نامنا ،واملصاحل املرسة سابعا ،والاس تصحاب سادسا
1
. 

ضافة ا ىل هذه املذاهب ال  املذهب » :فقهية الأربعة فقد يتهر مذهب أ خر املمتثل يف ا 

ه583  هد يعقوب با يوسف با  بد املؤما با عيل الظاهر  يف

- 

اب  أأمر برفس  ،ه565

ال هثل تاب والس نة ونار عىل أأحصاب املذاهب الأربعة يف  فروع الفقه ك  أأمر الفقهاء بأأَّ يٌفتوا ا 

حراق .وابا حنبل ،والشافعي ،وأأبو حنيفة ،املرشق،و م ماكل وقد بلم يف ذكل حىت أأنه أأمر هث 

َّ قصده أأَّ ترد فقه املرشق عىل املرشق وحمو مذهب ماكل ما املغرب مرا كتب املذاهب،واك

دوَّ تقليد أأحد الأ ة اجملهتدتا ،واحدا وجعل النال عىل الظاهر ما القرأ َّ واحلديث 

ليه اجهتادم  .القدماء،بل ز وَّ أأحاكهم  مبا يؤد  ا 

ذَّ املذهب الظاهر  يف الفقه وعدم التفري  الألذ بظاهر نصوص ال تاب والس نة :فهذا ا 

ليه ما تأأويل واس تمفتاه «مبا يؤد  ا 
2
. 

ليه يف البيئة النحوية             ال  اكَّ أأهل النظر فاا،وقد خّ مصطلح املذهبية هثلنظر ا 

فللّك مذهبه النحو  والفقهيي والالكيم  ،أأخول مذهبية حنوية اكنت أأو فقهية أأو الكمةة  ذو 

                                                           
1
 .13،17قطب مصطفى سانو،معج  مصطلحات أأخول الفقه، ص :ينظر 
2
س ندريةقوتأأمحد سلاميَّ اي   م7661، 7ط مرص،، ،يتاهرا اال  راب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرأ َّ ال رأ،دار املعرفة اجلامعية ا 

 .731،738ص
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هرا أأهل » :لغنا أأَّب  (ه126: ت)فعا البغداد  .الرتامج والسري وهذا حسب ما نقلته كتب، ْ َ

الضيب،وابا  لً املفض  :النحو واللغة والأدب اكنوا عىل معتقد أأهل الس نة؛ ا ال وفةني

ؤّ و الأ رايب، ، وعيل با املبارك اللحياين،وأأبو م ّ بيد قامس با سَ ،وال سايئ،والفراء،وأأبو ُ ايسالرًّ

رو الشيباين براهمي احلريب،وثعل،مَعْ ما  ب،وابا الأنبار ،وابا مقس ،وأأمحد با فارل،اكنوا لكه وا 

أأبو الأسود ادلؤيل،و،ي با معر،وعيىس با مًعر الثقفي،و بد هللا :وما البرصيني.أأهل الس نة

يم  ،وللف الأمحر،ويون  وكذا اخلليل با أأمحد  ء،وبعدم أأبو مًعر با العبا أأيب احساق احلرَْضَ

اه،واملازين،وامل زيد الأنصار  يب،وسيبويه،والأخفش،والأمصعي،وأأبوبا حب  حامت   د،أأبو،واللج 

«السجس تاين،وابا ًدَريْد،والأْزَهر 
1
 .

  

       َّ ينه وما ع دلليل عىل انتساب النحاا ا ىل مذهب ب  ما نقهل لنا البغداد   ا هؤالء النحااا 

ال أأمر طبيعي منا ت سب أأك  ما ت سبنا علمية العّل ،ذكل ا  أأ  اتصاف النحو بتكل  ؛لأَّ ذكل ا 

 أأت النظرا النحوية ما ول ،افد النحاا يف ان هئ  املذهيبول ا الأمر ال جسال فةه لو  ،ميةل الع 

فهل أأثر ذكل الاخت ف .الرمج النقد   ند احلديث  ا خضامة املوروث النحو  وخعوبته 

النحاا وهل أأثر ذكل يف تعلي ت وتفسريات ؟نتاه نظرية متاكمة البناء ا  أأو  الان يئ يف تقدأ

ذ قد ت وَّ املعول عليه  ند التعليل والتفسري بكل احلمك التشدق هثلأخول ؟للأحاكم النحوية  ا 

الانط ق املمثل يف ح ية  الانق ب ما مركلوما مث و الفقهية أأو الالكمةة، أأ  النحوية  :العقدية

الواض  احل مي عىل حد تعبري ابا جين وغري  ما قبل،النّ العريب بأأحاكمه غري املنصوص علاا 

ولأَّ التعليل ،تف ريم  ويفرسونا وف  رؤية متد الصة جبوانب فتبارى النحاا يعللونا؛املعلة 

 بارا  ا معىن ،لُّ هثحملّل  فةتغري  به حال احملّل  ب  اختيار، «:يه هو معرفة موض  العة ال :

عف، والعة يه ما  ىل الض  ومنه قسمى املرض عة ؛ لأنه حبلوا يتغري حال الشخّ ما القوا ا 

«يتوق ف عليه وجود اليّشء وت وَّ لارًجا مؤثًرا فةه 
2
«هذا عة لهذا أأ  سبب »: وقةل ،

3
. 

                                                           
1
 بد القاهر با طاهربا محمد،الفرق بني الفرق وبياَّ الفرقة الناجةة ما   قااد الفرق اال س مةةوأ راء كبار  أأبو منصور :بغداد ال  

 .075،072اخلشت،م تبة ابا سينا للمفرش والتوزي  والتصدتر،القاهرا، مرص،دط،دتدّمحمد  امثَّ :أأع هما،حت
2
 .726،703الرشيف اجلرجاين، معج  التعريفات، ص 
3
 .0383، ص07، ه1ابا منظور، لساَّ العرب، مر 
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ذ ارتبطت نشأأهتا بمفشأأا النحو العريبوالعة النحوي         فاكنت علل النحويني  ،ة قدمية المفشأأا ا 

تعلمي  واملمتثة يفة ال  ى بكل العّل املش تغل هبا، يف بداايهتا الأوىل تعلميية ك  اكنت الغاي

تعليل فطر  البد منه يف تفسري ما ختيهل النحويوَّ  التعليل  ند أأيب الع ء »فنسد ما  ،العربية

الوض  للفظة أأو أأخل بناء امجلة     أأنه تغيري يعرت  بمفةة النّ القرأ ين يقتضيه املعىن يف أأخل 

ومل ز ا هذه التعلي ت  )....(أأو القصد وتّغري الصيم ،وتباتاا حبسب اللغات العربية اخملتلفة

تبعد النّ وال  خارت يسة ممة  ،الراب  واخلام  وما ت هالثالث و اكل   رفت يف القروَّ ا

« ا معناه وتعطي الظاهرا أأك  مما فمتل
1
وما الرواايت ال  نقلت لنا طبيعة العة النحوية ما .

العرب نطقت  »بأأَّ:ال  يعتل هبا يف النحو فقال  ،رو   ا اخلليل ما أأنه س ئل  ا العلل

وا تللت أأان مبا  ند  أأنه عة ملا عللته منه )...( و رفت مواق  الكهما .عىل جسيهتا وطبا ها 

«،فا َّ أأكا أأخبت العة فهو اب  ا متست
2
 .

  

و عة جدلية  ،وعة قةاس ية،عة تعلميية :لقد قس  النحاا العلل النحوية ا ىل ث ثة أأقسام         

علل :هذا عىل ث ثة أأرضب وعلل النحو بعد» :(ه001ت) يقول أأبو قامس اللجايج

«وعلل قةاس ية،وعلل جدلية نظريةتعلميية،
3
. 

حنا وال غريان   التعلميية فهيي ال  يتوخل هبا ا ىل تعّل الكم العرب ،لأان مل نسم   »فأأما      

منا يعنا بعضا فقس نا عليه نظريه، ،لفظاالكهما ماا  زيد فهو قامئ وماال ذكل أأان يعنا قام  وا 

ذاهب،وأأ  فهو أ   وما اش به ذكل  وركب فهو راكب، رفنا امس الفاعل فقلنا ذهب فهو 

ليه كفاية ملا نظر يف هذا العّل مياء ا  «وهذا كثري جدًا ويف اال 
4
. 

َّ زيدًا قامئ ةاس ية فأأَّ يقال ملا قال نصبت زيًدا بأأَّ العة الق  »فأأما    ومل وجب اَّ :يف قوا ا 

َّ  "ننصب  لأنا وأأخواهتا ضار ت الفعل املتعد  ا ىل مفعول :الامس؟فاجلواب يف ذكل أأَّ يقول"ا 

حفملت عليه فأأمعلت ا   ا ملا ضار ته ،فاملنصوب هبا مش به هثملفعول لفظًا،واملرفوع هبا مش به 

                                                           
1
 .56كرأ حسني انحص اخلادل ،الف ر النحو  بني فه  النّ القرأأين و تأأثري سل ة العقل،ص 
2
 .22لجايج،اال يضاح يف علل النحو،صلا أأبو القامس 
3
 21املصدر نفسه،ص 
4
 21،ص املصدر نفسه 
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،حنو رضب أألاك محمد وما أأش به هثلفاعل لفظًا،فهيي تش به ما الأفعال ما قُدم مفعوا عىل فاعهل

«ذكل
1
.

  

َّ»العة اجلدلية النظرية فلك ما يعتل به يف هثب  »وأأما      مال أأَّ يقال  ا أأ  .بعد هذا «ا 

هجة شاهبت هذه احلروف الأفعال؟ وبأأ  الأفعال ش هبمتوها؟هثملاضية ،أأم املس تقبلية أأم احلادثة 

ىل  ش هبمتوها هثلأفعال لأ  فء عدلظ( حني)يف احلال ،أأم املرتاخةة،أأم املنقضية ب  همة؟و هبا ا 

حنو رضب زيدًا معرو ،وه   ش هبمتوها مبا قُدم فاعهل عىل مفعوا لأنه ما قدم مفعوا عىل فاعهل 

«هو الأخل وذاك فرع ناَّ؟
2
. 

يه ال   ين هبا النحاا  ند ( القةاس ية واجلدلية)ومعوًما فا َّ النوعني الثانيني ما العلل 

فّل يعمتدوا  (العة التعلميية)لأول ما العلل ها، أأما النوع اتعليله  للأحاكم النحوية وتفسري 

 .علاا  ند تعليله  لتكل الأحاكم النحوية

منا يه مس تمفبطة أأوضاعا ومقايي  ،وليست اكلعلل  »وعليه فعلل النحويني      ليست موجبة،وا 

«  املوجبة للأش ياء املعلو  هبا ،لي  هذا ما تكل الطري
3
ال أأَّ  . العّة العة يف النحو غري  »ا 

يف نظريته، ذكل أأنا يف النحو تطبيقة ة تؤلف بني القواعد يف اال  راب والبناء وتقدتر احلراكت 

وتفسري التشابه اال  رايّب م  اخت ف الويتيفة النحوية، ومراعاا دال  احلال وُموضعات اخلطاب 

ام  النحوّ  فق  ماجية يف تفسري انسسام النظ ، ل اا يف نظريّة النحو وس يةالالكيم الناجل

الاس تع ل الفعيل لها، فقد بىن النحاا تصورًا نظراًي للغة يقوم  و الرتابط بني التصور النظر  للغة

«عىل يتاهرا التعماميت املطلقة
4
 .   

حوية وعىل تفسريها بيمفت ادلراسات النحوية ا  د أأهلها عىل تعليل الأحاكم النلقد 

ىل ا  طاء تعلي ت وتفسريات لبهط وذكل وف  ما ت  ز شف  ا حماو   ،املار السا ي ا 

اب  أأش هبه يف الرحةل ولأَّ احلمك بصنوه م  الاس تدالل  .يف ذها الواض اس تقراء ما اس تمفبط 
                                                           

1
 21،صلجايج،اال يضاح يف علل النحو لأأبو القامس ا 
2
 .25املصدر نفسه،ص 
3
 .21،ص املصدر نفسه 
4
 ق للمفرش والتوزي ،   َّ، الأردَّ حسا مخي  سعيد امللخ، نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، دار الرشو 

 .72م، ص2333 7ط



 الاس تدالل ودوره يف بناء النظرية النحوية        الثالث الفصل

 

911 
 

ىل بيئة معرفةة أأخرى فا َّ اال شارا ا ىل   ماا يف بيئته أأمر ماجي تقتضيه  ؛ما بيئة معرفةة ا 

ال ااحلمك النحو  واحلمك ال وما ذكل  ،احلاجة  ند تويتيفه قت ع رش ي وما بياَّ الفرق بيا  ا 

َّ الأحاكم ا  فا َّ اكنت الأحاكم النحوية غري املنصوص علاا وغري معلة ف ،انتفاء الت يقلعدم 

ليه هو أأَّ احلمك النحو   .معلةغري  الرش ية منصوص علاا و ول ا الأمر اب  البد أأَّ نمفبه ا 

ىل ليوخلنا هث ىل القواعد النحوية أأو هثلعودا  احلمك الرش ي الكزمة منطقةة سواءرضورا ا  هثلعودا ا 

ابط فا َّ احلمك الرش ي يتوقف عىل النط  السلمي للنصوص ضفأأاي اكَّ ال .ا ىل سليقةةالأ رايب

:ما قاا الشا رالرش ية ما ال تاب والس نة ونصوص التواخل بني العباد وما ذكل 

  

َّْ زَْرفُق ي اَي »      
ِ
ْنُد فالّر فُْ  أأيْمَ فَا َّْ ختَْ    اُ ده 

ِ
ْنُد فَاخلَ وا  ْرُق َأْلَمددُريق  اَي ه 

َ ُق َ ل ميَ         ُرْق َأَ  ُّ َوَأيْتلَ    ةُ ــــفَأَنْت  َطَ ُق َو الط        دددددثََ نًا َوَمْا خَيْ

        َّْ َا ا  ْيين  هب  ةَقدددددة   فَب  ْمر      ُكْنت  غرَْيَ َرف  « بَْعَد الث َ ثَة  ُمْقددددددَدمُ فََما ال 
1
 

لقد قدم النحاا احلمك الرش ي حلدوث الط ق وانتفااه استنادا ا ىل احلمك النحو  اب       

ه مرّش عا لأفعال العباد هثحل ل أأو احلرام اكَّ اكَّ الفقة ف  ،عللوه وف  ما يتناسب وما تُلُف  

أأَّ هاروَّ الرش يد كتب ا ىل  »روى ابا يعيش  .النحو  مرشعًا لأقوا   هثلصحة أأو اخلطأأ 

ذا رف  الث ث أأو نصهباأأيب يوسف هذه املسأأ  قسأأا  ا قاال هذا القول ماذالقايض   ا يللمه ا 

َّ قلت فاا برأأيي: فقال أأبو يوسف فذهب ا ىل . هذه مسأأ  حنوية فقهية، وال أ ما اخلطأأ ا 

«ال سايئ وسأأا فقال ال سايئ
2
والط ق  لمية ث ث عىل ث ثة أأوجه  » :يف توجةه حمك قوا 

  والط ق  لمية الط ق  لمية ث نا برف   لمية ونصب الث ث والط ق  لمية ث ث برفعه

ذا نصب الث ث فكأنه قال أأنت طال  ث نا  ،ث ث بنصب العلمية ورف  الث ث وت وَّ قوا ،فا 

ذا رفعه  اكنت الث ث ل ًا والط ق  لمية مبتدأأ ول ا فكأنه قال والط ق مين جد غري  لغو، وا 

أأ  الط ق اب  يق  مبثهل الط ق هو الث ث أأو ت وَّ موهًيا للعلمية عىل سبةل البدل ؛نانيًا 

«وتق  واحدا ال غري
3
مث فرس ذكل  بقوا  ،جيوز أأَّ ت وَّ املراد أأنت طال  ث نا » و ،

                                                           
1
 .72، ص7ابا يعيش، رشح املفصل، ه 
2
 .70، ص7، ه املصدر نفسه 
3
 .70، ص7املصدر نفسه، ه 
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 لمية ث ث فرسه هبذا ادلليل هذا ونويته والط ق  لمية ث ث كأنه قال والط ق اب  ذكرته 

ذا نوى الث ث رادا الث ث والبينونة، وأأما  ،ا  ودليل عىل ذكل قوا فبيين هبا فهذا دليل عىل ا 

ذا نصب  لمية م  رف  الث ث فعىل ا ض ر فعل كأنه قال والط ق ث ث أأ لم عليك  لمية  ا 

ذا اكَّ  لمية ث ث  قول  بد هللا راكبا أأحسا منه ك  ت،وجيوز أأَّ ت وَّ التقدتر والط ق ا 

ذا اكَّ ماش يا، ك  تقول هذا برساً  ذا اكَّ برسًا أأطيب  أأطيب ماش يا واملراد ا  منه رطبًا أأ  هذا ا 

ذا اكَّ رطبا، وقوا و قد حذف الفاء اب  هو جواب الرشط  (ما خيرق أأ   وأأيتّل)منه ا 

املس تقبحة، وما ذكل الفرق واملبتدأأ أأيضا واملعىن فهو أأ   وأأيتّل وهو ما رضورات الشعر 

بني أأَّ امل سورا اخلفةفة وبني املفتوحة وذكل أأَّ امل سورا معناها الرشط واملفتوحة معناها 

«الغرض والعة
1

اب  به خيره خاحبه  ا ك  أأَّ الغاية الأوىل اكنت ح ية النّ ما اللحا  . 

.لامي يفيض ا ىل مراد النّاملعىن املراد ما اخلطاب فاكَّ احلمك النحو  بذكل  ند النط  به س

  

 هوتفسري  ودوره يف تعليل احلمك النحو  املذهب النحو : أأوال

َّ النايتر ملقوالت النحويني ال  عللوا وفرسوا هبا الأحاكم النحوية ي يل ح  ذكل امل لا 

ذ ا َتد    ما  بأ راء مذهب حنو  وبأأخوا ومصطلحاتها ىل مذهب حنو  بعينه؛  وما  .ا 

وف  أأخول اب  جنده يعلل اش تقاق الفعل ما املصدر  (ه783:ت)سيبويه نذكرأأولئك النحاا 

ت ما فأأماة أألذ وأأما الفعل» :حةث قال يف هثب عّل ما ال   ما العربيةاملذهب البرص  ،

 .وملا ت وَّ ومل يق ،وما هو اكئا مل ينَقط  ،لف  الأس ء ،وبنيت ملا مىض

َ  و  َد فاما بناء ما مىض فََذَهَب وَيَ ن ه قوكل أ مًرافاما بناء .َمُ َث و مُح  اذَهب واقُتْل :ما مل يق  فا 

وكذكل بناء ما مل ينقط  وهو اكئا .ويرُضُب  لُ قتَ و يرَض ُب و يُ  يَذَهُب [يَْقُتُل و:]،وصخً ا وارض ْب 

ذا أأل ت «فهذه الأماة ال  أألذت ما لف  أأحدات الأس ء ،ولها أأبمفةة كثريا .ا 
2
. 

اب  نقل لنا ابا الأنبار  يلوعه ا ىل (ه231:ت)الفراءوما النحويني املمتذهبني أأيضا       

أأنه اجمت  أأبو معر اجلريم و أأبو زكراي ،ي با زايد » : نه  حىكحةث  ،مذهبه ال ويفأأخول 

 :فقال ا اجلريم  رفعوا زيًدا؟مب "زيد منطل "أأل ين  ا قو   :الَفّراء ،فقال الفراء للَجْريم 

                                                           
1
 .70، ص7، هابا يعيش، رشح املفصل  
2
 .72،ص7سيبويه، ال تاب،ه 
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فأأيتهره،قال :تعريته ما العوامل ،قال ا الفراء :قال ا الفراء ما معىن الابتداء ؟ قال  البتداء،هث

ًذا ،فقال اجلريم: اجلريم ا ما ال تمتثل ،فقال ا الفراء : هذا معىن ال يظهر ،قال ا الفراء، ثهل ا 

رأأيت اكليوم عامً  ال يظهر وال تمتثل

  

مل رفعظ «زيد رضبته«:  أأل ين  ا قو :فقال ا اجلريم !

حنا :هثلهاء العاادا عىل زيد ،فقال اجلريم،الهاء امس ف ةف ترف  الامس؟فقال الفراء:زيًدا ؟فقال 

ذا قلت ال نبايل ما هذا ؛فا ان جنعل   واحد ما الايني  رافًعا لصاحبه ،فقال  «زيد منطل »ا 

  مرفوع يف نفسه حاز أأَّ ترتف  لأَّ ا   امس ما"زيد منطل "جيوز أأَّ ت وَّ كذكل يف :اجلريم

الا يرفعه : ففي حمل النصب ،ف ةف زرف  الامس؟فقال الفراء "رضبته "ال خر ،أأما الهاء يف 

منا رفعناه هثلعااد عىل زيد ،قال اجلريم معىن ال يظهر ،قال :ما معىن العااد؟قال الفراء:هثلهاء ،وا 

يتهاره ،قال اجلر:أأيتهره ،قال الفراء:اجلريم لقد : يمال تمتثل ،قال اجلر: ثهل ،قال:يمال مي ا ا 

«وقعت فامي فَرْرَت منه
1

تسمية رجاالته بأأحصابنا هب  أأمر الانتساب ا ىل ذكل املذهب  حىت بلم. 

يف لفه  مبسمياهت  وما ذكل ماقاا ابا جين املمتذهب عىل مذهب البرصيني اوتسمية ما ل

ننا :قول البغداديني »و: ما رس الصناعة حرف الفاء ْ  ا  ف،الكم فةه ننصب اجلواب عىل الرص 

«وبعضعه فاسد ا ج ل،بعضه حصيح 
2
.  

ما رس الصناعة يعلل ويفرس وف  ما ارتضاه  يف حرف الاكفجند أأيضا ابا جين اب  يراه و    

ذا قلت »: أأحصابه ما البرصيني حةث قال  ف  مضري فاا وجعلت الاكف اس ، أأنت كليد، :فا 

ذا قلت ذا قلت زيد، أأنت مال :ك  أأنك  ا   :ف  مضري يف مال،ك  المضري يف الأخ وال يف الابا ا 

َّ اكَّ قد أأجاز بعس البغداديني أأَّ ت وَّ  ،و أأنت ابا زيد هذا قول أأحصابنا أأنت أأخو زيد، وا 

«يف هذا النحو اب  هو غري مش ت  ما الفعل مضري، ك  ت وَّ يف املش ت 
3
زراه أأيضا يف و .

 : ة يقولحرف النوَّ ما رس الصناع

طنَي ب َد قو»  ح  م  ترتعوَّ ما الّط    أأَّْ هَتْب 

                                                           
1
 .56،ص7،ه5ابا الأنبار ،اال نصاف يف مساال اخل ف،مسأأ  
2
 .215حسا هنداو ،دط،دت، ص:أأبو الفتح  امثَّ ،رس الصناعة ،دراسة وفقة :ابا جين 
3
 .263،ص املصدر نفسه 
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نه   يف معىن املصدر يف قول ال وفةنيال (ما)بد ( أأَّْ )تشبةه فهذا عىل  ،فأأما عىل قولنا حنا فا 

 «فا رفه أأنك هتبطني، :وتقدتره وخففها رضورا، الثقةة،( أأَّْ )أأراد 
1
.

  

يف  مذههب  النحو  ابا الأنبار  اب  قالأأخول وما النحاا ابتا يعللوَّ ويفرسوَّ وف       

ىل أأنه جيوز تقدأ "ما"القول يف تقدأ معمول ل مسأأ   النافةة علاا حةث ذهب ال وفةوَّ ا 

منا جوزان ذكل لأَّ ما مبزن  مل ولا وال؛لأنا انفةة  :ابأأَّ قالو  ااحتجو و علاا معمول ل  ما النافةة  ا 

ىل أأنه ال ك  أأنا انفةة،وهذه الأحرف جيوز تقدأ معمول ما بعدها علاا  وأأما البرصيوَّ ذهبوا ا 

نه ال جيوز ذكل لأَّ : جيوز تقدأ معمول ل  ما النافةة علاا واحتجوا بأأَّ قالوا منا قلنا ا   "ما"ا 

وحرف الاس تفهام  ال يعمل ما  فأأش هبت حرف الاس تفهام، مس والفعل،ويلاا الا معناها النفي،

ال يعمل ما بعدها فامي قبلها "ما":بعده فامي قبهل ف ذكل هاهنا
2

ا عىل .  ويضيف ابا الأنبار  ردًّ

َّ ما مبزن  مل ولا وال قلنا ال :أأما اجلواب  ا لك ت ال وفةني » :ال وفةني بأأَّ قال أأما قو   ا 

ال الفعل؛فصارا مبزن  بعس الفعل ،وأأما نسّل لأَّ ما يلاا الامس والفعل  مل ولا ف  يلا  ا 

منا جاز التقدأ معها  َّ اكنت –،ال ف ما فا نا يلاا الامس والفعل ؛أأما ال فا  لاا الامس يوا 

 "جئت ب  فء":لأنا حرف مترصف فعمل ما قبهل فامي بعده،أأال زرى أأنك تقول–والفعل 

فةنبغي أأَّ ال جيوز التقدأ فا   يعا؛ملا بينا،وهللا )...( فةعمل ما قبهل فامي بعده،فباَّ الفرق بيا  

«أأعّل
3
مذهب البرصيني أأخول وما املساال النحوية ال  علل وفرس ابا الأنبار  أأحاكهما عىل .

نه مبين عىل الس وَّ لأَّ » :  فعل الأمر معرب أأو مبين حةث قال أأ كذكل مس منا قلنا ا  ا 

منا أأ رب ما الأخل يف الأفعال أأَّ ز وَّ مبنية، والأخل يف البناء أأَّ ت وَّ عىل الس وَّ ،وا 

ا بني فعل أأو بين ماا عىل فتحة ملشاهبة ما هثلأس ء ،وال مشاهبة بوجه مأأ رب ما الأفعال 

«س ء؛فاكَّ هثقةا عىل أأخهل يف البناءالأمر والأ 
4
ال أأننا ال جنلم انتصار ابا الأنبار  ا ىل مذهب . ا 

ذ ترن تعلي ت وتفسريات ال وفةني البرصيني يف بعس املساا وما ذكل ما قاا يف ،ل ا 

                                                           
1
 .118،116،صأأبو الفتح  امثَّ ،رس الصناعة :ابا جين 
2
 .751،ص7،ه(23) ابا الأنبار ،الانصاف يف مساال اخل ف،مسأأ :ينظر 
3
 ..751،ص7،ه(23)مسأأ  املصدر نفسه، 
4
 .737،ص2،ه(10) مسأأ  ،هملصدر نفسا 
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ليه ال وفةوَّ«:القول يف العامل يف الامس املرفوع بعد لوال:مسأأ  « والصحيح  ما ذهب ا 
1
ابتا .

نا زرف  الامس بعدها لأنا انابة :ا تلوا بكل بأأَّ قالواو لوال زرف  الامس بعدها،:بأأَّا قالو  منا قلنا ا  ا 

لو مل مينعين زيد «لوال َزيٌْد لأكرمتك»لرف  الامس؛لأَّ التقدتر يف قوكل  اب  لو يتهر ا الفعل 

ال أأن  حذفوا الفعل ختفةفا،وزادوا كرامك لأكرمتك،ا  حرف  مبزن فصار "لو"عىل  "ال"ما ا 

أأَّ كْنَت ُمنَْطلقًا :والتقدتر فةه »أأما أأنت منطلقا انطلقت معك «وخار هذا مبزن  قو  ،واحد  

انَْطلْقُت معك
2
علاا القول يف تقدأ ل  لي  : يف مسأأ وجاء أأيضا زرجةحه لعلل ال وفةني .

ليه ال وفةوَّ  والصحيح  ند» :حةث قال «ما ذهب ا 
3
 جيوز تقدأ ل  ما أأنه ال .

لوا بأأَّ قالوا أأَّ لي  فعل غري مترصف،ف  جير  جمرى الفعل املترصف ك  علااو ا ت"لي "

رضب :اكَّ ت وَّ فهو اكئا وُكْا،ك  تقول:،أأال زرى أأنك تقولجمراه لأنا مترصفة  "اكَّ"أأجريت

ذا اكَّ كذكل فوجب أأَّ اليرضب فهو ضارب ومرضوب وارضب،وال ت وَّ ذكل يف لي    ،وا 

جير  جمرى ما اكَّ فع  مترّصفًا،فوجب أأَّ ال جيوز تقدأ ل ه عليه ك  اكَّ ذكل يف الفعل 

ذا اكَّ مترصفا يف نفسه منا يترصف معهل ا  املترصف ؛لأَّ الفعل ا 
4
.             

  

اب  يراه  (ه272ت)الع    أأبو البقاء ما النحاا ابتا ساروا عىل املض ر ذاتهو            

ذ قال ،حةث ا متد يف ذكل عىل أأخول املذهب البرص عىل حنو ابا الأنبار  يعلل ويفرس م  :ا 

البرصيني أأَّ العامل يف الفاعل واملفعول الفعل وحده ،وذكل مراعاا لهذا الأخل اب  وضعوه 

أأَّ الفعل مؤثر يف الفاعل واملفعول بيامن ترى ال وفةوَّ غري ذكل وقد علل البرصيوَّ ذكل 

ىل املفعول وذكل عىل َّ به يتغري لأ ا؛ يعً  ىل الفاعل،وما الفاعل ا  حال الامس،فةنتقل ما املبتدأأ ا 

ليه الفعلُ  منه     فاعل كذكل اش تُ  حسب تأأثريه فا ،وهبذا الا تبار اش ت  ملا قستند ا 

َ  املفعول،وترصف الايني منه دليلٌ  ،لأَّ الا راَب ثر فا  ا راهثً عىن أأ  يتاهر عىل تأأثريه فا  يف امل

للمعىن اتبٌ  
5
ذ علل هذه  اال  راب أأخل يف الأس ءوما أأماة ذكل أأيضا ماأأورده يف مسأأ  . ا 

                                                           
1
 .7،16،ه(73) مسأأ  املصدر نفسه، 
2
 .12،ص7،ه(73)مسأأ  ،ابا الأنبار ،الانصاف يف مساال اخل ف  :ينظر 
3
 .716،ص7،ه(78) مسأأ  املصدر نفسه، 
4
 .711،ص7،ه(78)،مسأأ  املصدر نفسه :ينظر 
5
دار الغرب   بد الرمحا با سلاميَّ العثميني، :حت البرصيني وال وفةني،أأبو البقاء الع   ،التبيني  ا مذاهب النحويني  :ينظر 

 .220،221ص ،(02)مسأأ  م،7682ه، 7132، 7بريوت لبناَّ،ط اال س يم،
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والفعل املضارع محمول عليه  .املعرب حب  الأخل هو الامس» :املسأأ  عىل نر البرصيني فقال

َ به ملعىن  ال يصح ا ال يف الامس،فاختُ :والعة يف ذكل  صغري وغريههثالمس اكلتّ  َّ أأَّ اال  راب ُأيت 

عىل  دال  ال مة   خلَ ؛لأَّ الَ اال  راب عدمُ  ،وادلليل عىل ذكل أأَّ الأخلَ واص الامس  ما خَ 

منا يؤىت هبا ل   اياُ لها،واللّ  م  املعىن الاز   عىل معىن  لّ دُ تَ عىل ذكل لارجة  ا هذه ادلال  وا 

     الً عليه اال  راب كوَّ الامس فاعً  أأو مفعو واملعىن اب  يدلُّ  ويفقد اتراً  عارض،ت وَّ اتراً 

ليه،لأنه يفّر  أأو مضافً  يف  صحُّ ق بني هذه املعاين وهذه املعاين تصح يف الأس ء وال تَ ا ا 

«الأفعال،فُعّل أأّنا ليست أأخً ،بل يه فرٌع محمول عىل الأس ء يف ذكل
1
ك  يتبني أأيضا ا  د  .

، حةث ذهب وتفسريها رصية  ند تعليهل للأحاكم النحويةأأبو البقاء الع    عىل الأخول الب

ىل أأنه  .تفةد التعريف "اي"تفةد للتعريف و "أأل"لأَّ  "أأل"ال جيوز نداء ما فةه  »ا 

  

واتباعا لهذا الأخل رفس أأبو البقاء أأَّ يعمل املبتدأأ يف . «الأخل يف الأس ء أأال تعمل»: وماا

«اخل  واخل  يف املبتدأأ 
2
. 

ال  حةث يق  العامل): وماا قو    (املعمول ال يق  ا 

      واتباعًا لهذا الأخل قال م  البرصيني ال جيوز تقدأ ل  املبتدأأ عليه مفردًا اكَّ 

أأو  ة 
3
.   

منا  َّ هذه الامنذه التعليلية ال  قدهما أأبوالبقاء الع    للمساال النحوية ا  أأراد هبا ا 

انتسابه ا ىل مذههب  فهو كثرًيا ما يعلل الأحاكم النحوية  التعليل عىل نر البرصيني وهذا ال يعين

 يف رشح بيت املتمفيب»قال  ا ال وفةوَّ عىل لسانه وما ذكلال  قال هب

 اأ هت    ملْ ين  ن  ثَبَْت اجلناَّ  كَ    َومَطالب  فاا الهَ ٌك َأتَيهُْتا       

                                                           
1
 .750،751ص ،(8)مسأأ  ،أأبو البقاء الع   ،التبيني  ا مذاهب النحويني البرصيني وال وفةني  
2
 .222،ص(21)، املسأأ  املصدر نفسه 
3

 .215،ص(02) نفسه ،املسأأ املصدر 
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امس،وقد (ُرب  )و ندان أأَّ. ند البرصيني بتقدتره،هذا(مطالب)َخَفَس قوا  حرف جر،(ُرب  )

للعدد والتقليل،ف   أأَّ مك امٌس وليست حبرف  للعدد و الت اري،وُرب   (مك)؛لأَّ(مك)محلناها عىل 

:،لأنا لالفت حروف جر عىل أأربعة أأش ياءجر

  

ال :الأول يف خدر الالكم،وحروف اجلر تق  متوسطة؛النا دللت رابطة بني الأس ء  أأنا التق  ا 

 .الأفعالو 

،موخوفة أأنا ال تعمل ا ىل يف ي را موخوفة،وحروف اجلر تعمل يف ي را ومعرفة:ين والثالثثاال و 

 .وغري موخوفة

يتهار الفعل ابأأنه ال جيوز  ندان وال  ندم:والراب  «وهذا ل ف احلروف تتعل  به،   ا 
1
. 

رشح بيت » ند :يقول أأبو البقاء الع    أأيضا يف مسأأ  الم لعل الأوىل بني الأخا  واللايدا

 :املتمفيب

 فأأوُل قُّرح اخلَْيل  ال مهارُ    لعل  بَياُُ  لبمفةك جندٌ      

ىل أأَّ الم ذ أأنا حرف،واحلروف يف :يف ذكل علهت الأوىل أأخلية،و (لعل)هب أأحصابنا ال وفةوَّ ا 

منا ختتّ هثلأس ء (هويت الس َّ)خلية؛لأَّ حروف اللايدا العرشا ال  جيمعهااحلروف لكها أأ  ا 

والأفعال،فأأما الأفعال فزتاُد فاا،وكذكل الأس ء،وأأما احلرف ف  يدلهل فء ما هذه احلروف 

«.ال م أأخليةٌ  عىل سبةل اللايدا،فدل عىل أأَّ
2

زرخمي الامس الث يث  ند :وقال أأيضا يف مسأأ 

 :املتمفيبرشح بيت »

 تَُقس  مُعَ با سلاميَّ وماالَ    عاَّ  تف هك ما تنفكُّ د  أأج     

َر،عىل رأأ  أأهل ال وفة ،وهو حلا  ند البرصيني،كذاقال أأبو الفتح،وذهب (معُ ) زرخمي مُعَ

ذا اكَّ متحرك الوسطك ىل جواز زرخمي الث يث ما الأس ء ا  َر )أأحصابنا ال وفةوَّ ا             مُعَ

                                                           
1
 .773،ص(31)الع   ،مساال ل فةة يف النحو ،مسأأ   
2
 .732،ص(30)،مسأأ  املصدر نفسه 
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ذا اكَّ وسطه متحراك:،وعلهت  يف ذكل(ُزفَرو  ذ الأخل يف يد (يٌد ودمٌ )ما جاء ما حنو:ا  ؛ا 

ٌى،ويف دم «َدَمى:أأخهل : َدَمَواَّ ،وقةل : َدَمٌو،بدليل قول بعس العرب يف تثمفةته: يَد 
1
. 

وتفسريه املذهب الفقهيي ودوره يف تعليل احلمك النحو : نانيا

  

َّ القار  لهذا العنواَّ أأول ما يعل  ماكنية  ا  تأأثر احلمك بذهنه اس تفهام قس تفرس فةه  ا ا 

ا ىل حد انسحاب  ،رجاالته املش تغلني به وتفسريه ما قبل ند تعليهل النحو  هثحلمك الرش ي، 

الأمر ال يعدو أأَّ قس تقر عىل هذا النحو حفسب  ول ا.الأول مع  مبا قرره الثاين أأو اتباعه ا 

َّ للك حنو  مذهبه الفقهيي ك  هو احلال م   ي  املسلمني ذ ا  فهل أأثر الان ء ا ىل مذهب . ا 

وما مث زرجةح حمك حنو  عىل  ؟فقهيي بعينه يف تعلي ت وتفسريات النحاا للأحاكم النحوية

عا ملا أأقره أأحصاب املذهب الفقهيي حمك رش ي عىل حمك رش ي أ خر انصيالرتجةح أ خر تبعا 

اب  قد ،مل ح   حنواي عىل حمك رش ي  ند تعليهل  ،عىل نسه ذكل النحو  اب  سار

بأأَّ  (ه001:ت)وهذا ما يراه يف قول أأيب القامس اللجايج . سريه ا عىل حنو ما قاا الفقهاءوتف 

فة وَّ حرفا،وهذا  الأخل يف اال  راب أأَّ ت وَّ حركة ،ول ا قد خيره  ا هذا الاطراد

 ا الأخل لي  يف النحو فقط ول نه موجود يف سائر العلوم الأخرى حىت يف علوم اخلروه 

ادلايانت
2
،مث جند الص ا واجبة عىل البالغني ما الرجال والمفساء :هثال ط ق :يقال  »و ذكل أأنه؛

ما رسق ما حرز قطعت يده ،وقد جند :وك  يقال.ما  ما تلحقه عة تسقط  نه فرضها 

« وتفسريه ،ولهذا نظائر كثريا ف ذكل حمك اال  راب وحقةقتهالقط  ساقطا  ا بعضه  
3
. 

اكَّ  »  ما نقهل حمق  كتاب اخلصااّ البا جين ما أأَّ ابا جين أأيضا وما ذكل 

هو ف غرو  وال حنوه،هذا املذهب وانعطاف مل ت نه فقد اكَّ ا هوى يف  فا َّ حنفي املذهب؛

اكلسريايف اب  اكَّ  ،وهو يف ذكل كأغلب حنويي العراق  رايق يصبو ا ىل مذهب أأهل العراق،

«يقيض عىل مذهب العراقةني
4

كتب وكذكل » :يبدو ما قوا يف اخلصااّ ،وانتسابه للحنفةة

منا    ينزتع أأحصابنا ماا العلل،لأن  جيدونا منثورا يف أأثناء الكمهمحمد با احلسا رمحه هللا ا 
                                                           

1
 .726،ص(72)،مسأأ ملصدر نفسها 
2
 12،10أأبو القامس اللجايج،اال يضاح يف علل النحو،ص:ينظر 
3
 .10املصدر نفسه،ص 
4
 .76،ص7ابا جين،اخلصااّ، ه 
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 يف فء ما الكمه مس توفاا حمررا وال جتد ا عة فةجم  بعضها ا ىل بعس هثمل طفة والرف ،

«وهذا معروف ما هذا احلديث  ند امجلاعة غري من ور
1
أأنه تريد محمد  يتاهر«وعىل ذكل فد .

      :فقوا .يتحدث  ا اس تخراه العلل الفقهية ما كتبهوأأنه  با احلسا خاحب أأيب حنيفة،

 كتب الفقه وأأخوا كثريا ويبدو أأَّ ابا جين اكَّ ينظر يف يعين به أأتباع أأيب حنيفة،«أأحصابنا »

 تب محمد با ب واكَّ لهذا معنيا  تذى يف مباحث النحو كثريا مار الفقه وأأخوا،ح وقد ا

«احلسا
2
 ا  ند حديثه  ا ش يخه أأيب عيل الان ء املذهيب أأيضك  تس تبني جتليات ذكل  .

- 

 

ا لأيب ب ر أأمحد با عيل الراز  »: حةث قال –رمحه هللا  وقد أأفضنا يف   -رمحه هللا  -وقلت مر 

ع ما علل هذا العّل ا وانزت أأحسب أأَّ  أأهث عيّل  قد خطر : حمهّل  ذكر أأيب عيّل  ونُبل  قَدر ه ، ونباَوا 

ليه، ومل يتبش  هذا القول عليهثلَث ما وق  مجلي «  أأحصاب نَا، فأأخغى أأبو ب ر ا 
3

 يثبتولعل ما . 

الصناعة يف  رأأ  احلنفةة عىل الشافعية يف رّس  ما نلحظه  ند زرجةحه لأأيضا ء املذهيب ذكل الان 

وأأما ما ، ةه أأحصاب الشافعي  نه ما أأَّ الباء للتبعيس فيشء ال يعرفه » :حرف الباء

وهذا موض  البد فةه ما ذكر العة ال  لها خارت حروف اال ضافة  ورد به ثبتوال  أأحصابنا،

ذا ذكرانها فالقول فاا هو القول يف سائر حروف اجلر «هذه جارا؛ لأَّ الباء واحدا ماا، وا 
4
. 

ين ر عىل الشافعية ما ترونه ما الرتتيب يف وزراه أأيضا يف رّس الصناعة يف حرف الواو، 

ويعمتد يف هذا عىل أأَّ  الواو ال يفةد الرتتيب، وقد  طف غسل هذه غسل أأ ضاء الوضوء، 

 ﴿ :ما قوا تعاىل الأ ضاء هثلواو يف ال تاب               

                          

  ﴾[املاادا]:  .فاضة .وزراه ،تفل للرد ويفةس فةه أأميا ا 
5

هثب  يف : وجتده أأيضا يف هثب 

رمحه  - يف احلديث  ا أ راء أأيب حنيفة ادلور، والوقوف منه عىل أأول رتبة ما اخلصااّ يفةس

                                                           
1
 .272،271، ص7،ه املصدر نفسه 
2
 .76، ص7،هابا جين،اخلصااّ  
3
 .222،221، ص 7نفسه،ه دراملص 
4
 .720ابا جين، رس الصناعة، ص 
5
 .200، صاملصدر نفسه: ينظر 
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هللا 

- 

هذا » :تفسريايًّ للأحاكم النحوية حةث قالو تكل ال راء ال  سكل هبا ماسًا تعليليًّا   

نعة ا ىل حمك ما ماهل مما  -رمحه هللا  -موض  اكَّ أأبو حنيفة  تراه ويأألذ به، وذكل أأَّ تؤد  الص 

ذا ت رصَت أأيًضا ا ىل مراجعة  مال ما منه هربت، فَا  حصلت عىل  يقتيض التغيري، فا َّ أأنت غري 

، ل ُرتبة   -رمحه هللا–، وأأنشدان أأبو عيّل  وال تت ف  ناًء وال مشقًّةً  هذا وجب أأَّ تقمي عىل أأو 

 :غري دفعة بيتًا مبين معناه عىل هذا، وهو

ىَل أ َخر  رأَ 
ِ
اَل   ى اَلْمَر يُْفيض  ا ددددددددددددددَرُه َأو  « فََصدددددددددددددددري  أ خ 

1
 

يت مال ر َساَ  فتقول عىل  » ند تعليهل وتفسريه يف بنااه ماوماال ذكل ما قدمه  قَو 

َواَءٌا، وعىل التأأنيث: التذكري اَوٌا، مث ز رسها عىل حّد  قول الشا ر: ق   :قَو 

      َ لْف  اَل َمَوايل قََرابَة   َمَوايل  يدددددددددَا       ح  ل ُبدوََّ اَلاَتو  ينًا َ،ْ  ولَ  ْا قَط 

 

اَتَوا      -
ِ
، فتجم  بني واوتا م تَنَفَ  أألف الت سري : ، فةللمك أأَّ تقول حةنئذ   -ا قََواو 

رف وال حاجل بني الألريا  «ما  وبني الط 
2
. 

ك  أأننا جند ابا جين قسري يف تعلي ته وتفسرياته للأحاكم النحوية عىل مار الأخوليني 

حداث قول نالث » :د ما  ما يقولابتا جن التلفة  بني املذاهب ،ويأأيت هذا ما أأَّ  و ،هث 

ذا اختلفوا عىل قولني جاز ملا بعدم ا حداث قول نالث «أأهل العرص الواحد ا 
3
وهذا وارد يف . 

َّ  : وما ذكل قول أأيب مُعر يف حرف التثمفةة » ،(زركيب املذاهب)النحو فت  نواَّ  لألف ا ا 

ىل الياء : واكَّ يقولحرُف اال  راب وال ا  َراب فاا وهذا هو قول سيبويه،  َّ انق ب الألف ا  ا 

 .هو اال  راب

لي  بواحد ما املذهبني  اوهذا هو قول الفراء، أأف  زراُه كيف زركّب ا يف التثمفةة مذهب

 .ال خرتا

                                                           
1
 .228، ص7، هابا يج، اخلصااّ 
2
 .228،226، ص7، ه املصدر نفسه 
3
 .81م، ص2375، 7سلاميَّ ايقوت، أأخول النحو العريب، دار املعرفة اجلامعية، اال س ندرية، مرص، ط محمود 
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ًعا فَأََساَء َجابَةً : )وقال أأبو العبال يف قو   َّ  أأخلها ( َأَساَء َيْ َجابَةً )ا  ، مث  ك  حرى ( ا 

(.َجابَة)فت مهلته ختفةفًا فصارت جمرى املثل، حفذ

  

«فقد زركب ال َّ ما قوا هذا وقويْل أأيب احلسا واخلليل مذهب طريف
1
ك  جند أأيضا  .

عىل ، فرتد ا ملا (تَُريْ )كد ( َهَذا تَُرْ ء  (: )تََر )أأهث  امثَّ يقول يف فقري امس رجل ييته بد  »

ي)بوزَّ  (تَُربْئ  : )هذاويون  يقول يف . قول يون ، وترصف عىل قول سيبويه ف  ( تَُريْع 

ذا مل ترد مل يق  الطرف بعد كرسا، ف  يرصف  يرصف، وقةال قول سيبويه ترى، ف  ترد، وا 

ًذا، ك  ال يرصف  ، ك  يرصف (تَُر   : )، وقةال قول أأَّ يرصف فةقول(أأْحَوى)تصغري ( ُأيَحّ )ا 

 (.ُأيَح  ( :)َأْحَوى)فقري 

ًذا زركب م جلنيفقد  رفَت ا  «ذهب أأيب  امثَّ ما قويل الر 
2
. 

اب  تظهر ( ه :508ت)وما النحاا ابتا انترصوا ا ىل املذهب احلنفي أأيضا اللصخرش  

حةث قال  ند ،للحمك النحو  تبعا ملا قرره أأهل الرشيعة  وتفسريه ،جتليات متذهبه  ند تعليهل

   ﴿ :حديثه  ا قوا تعاىل                ﴾ [762:البقرا] 

 ﴿أأ  ال فلوا حىت تعلموا أأَّ الهد  اب  بعثمتوه ا ىل احلرم بلم:اخلطاب للمحرصتا »    

﴾ وحمل ادلتا وقت وجوب قضااه،وهو يتاهر عىل مذهب .أأ  ماكنه اب  جيب حنره فةه

«أأيب حنيفة رمحه هللا 
3
.  

ىل مذهب فقهيي بعينه ما نلحظه عىل ابا مضاء القرطيبولعل   اب  ي ز اال ن ء ا 

ذ رد  عىل تعلي هت   ؛ال  قدهما حناا العربية  ،اب  نار عىل نظرية العامل (ه565:ت) ا 

وهذا ما يمفِب   ا متذهيه الفقهيي فهو ،بذكل العمل هثلظاهر  اوتفسرياهت  للأحاكم النحوية مقررً 

ابا مضاء ميثل املذهب » :َّ  ذكل جند أأمحد سلاميَّ ايقوت يقول ا  ويف  ،يتاهر  املذهب

لعامل يف اال  راب حبًا يف اللغة         هبدم نظرية ا الظاهر  يف النحو ،وأأَّ ابا مضاء مل يُق 

                                                           
1
 .10، ص0ابا جين ، اخلصااّ، ه 
2
 .12،10، ص0املصدر نفسه، ه 
3
 .252،ص7اللصخرش ،ال شاف  ا حقاا  التزنيل و يوَّ الأقاويل يف وجوه التأأويل،ه 
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ىل كبار سامة ادلو ، ا داموا م مناهضني  أأو ا ل خًا للنحو،ول نه اكَّ تريد ما ذكل التودد ا 

،فلادم هو أأيضا الأداا ال  تعني عىل فه  هذا الفقه ،و ادم اك ما اكَّ عىل نس  للفقه الرشيق 

ىل أأمور مذهبية ذَّ فهذا ل ف ترج  ا  ،ولي  ا ل خًا للغة أأو هذا الفقه وماسه،وا 

«النحو
1
ما قوا  ،ما اس تدل عليه ابا مضاء ذاتهأأمحد سلاميَّ ايقوت  اولعل اب  يؤيُّد ما قا.

«ما قال يف كتاب هللا برأأيه فأأخاب ،فقد أأخطأأ » :خىل هللا عليه وسّل
2
واب  يدلل عىل  .

أأين رأأيت النحويني » :ذكل أأيضا قول ابا مضاء يف موض  أ خر 

– 

قد وضعوا -رمحة هللا علا 

ىل الغاية ال   خناعة النحو حلف  الكم العرب ما اللحا ،وخيانته ما التغيري ،فبلغوا ما ذكل ا 

وا ،وايهتوا ا ىل  ال أأن  الزتموا ما يللهم  ،وجتاوزوا فاا القدر الاكيف فامي أأمُّ املطلوب اب  ابتغوا،ا 

قناع جحُجها ت  ا ُرتَْبة اال  «أأرادوه ماا،فتو رت مسالُ ها،َوَوَهنَْت مباياا ،واحنط 
3
وقوا أأيضا .

ىل الغاية املطلوبة منه،واس تعا» :يف موض  أ خر  ض وكذكل ما أألذ ما عّل النحو ما يوخهل ا 

أأمارًا –خىل هللا عليه و سّل  -ال  ليست كظنوَّ الفقه،ال  نصها الشارع–ما تكل الظنوَّ 

«للأحاكم
4

رفضه للعلل الثواين والثوالث الظاهر  ما يتاهر مقوالته  ند  ،ونس تدل عىل متذهبه

مال سؤال الساال ومما جيب أأَّ قسقط ما النحو العلل الثواين والثوالث ،وذكل » :حةث قال

ومَل ُرف  الفاعل :مل ُرف ؟فةقال لأنه فاعل،و  فاعل مرفوع،فةقول( قام زيد)ما قولنا(زيد) ا 

وال فرق .نطقت به العرب،وثبت ذكل هثالس تقراء ما الالكم املتوازر كذا:،فالصواب أأَّ يقال ا 

 اس تمفباط عة ،لينقل ا ىلبني ذكل وبني ما  رف أأَّ شيئًا ما حرام هثلنّ ،وال ،تاه فةه 

 غريه ،فسأأل ملا حرم؟فا َّ اجلواب عىل ذكل غري واجب عىل الفقةه ولو أأجبت الساال ا ىل حيه

فّل مل تع   القضية بنصب :الفرق بني الفاعل واملفعول ،فّل يقنعه وقال : ا سؤاا بأأَّ تقول ا

ال فاعل واحد واملفعوالت :الفاعل ورف  املفعول ؟قلنا ا لأَّ الفاعل قليل،لأنه ال ت وَّ للفعل ا 

للمفعول لأَّ -اب  هو النصب-للفاعل ،وأأ طى الأخف-اب  هو الرف –كثريا فأأ طى الأثقل 

الفاعل واحد، واملفعوالت كثريا ليقل يف الكهم  ما قستاقلوَّ وت   يف الكهم  ما قس تخفوَّ 

ذ قد حص  ندان رف  الفاعل ف  تلدان ذكل عل  بأأَّ الفاعل مر  فوع ،ولو هجلنا ذكل مل يرضان هجهل،ا 
                                                           

1
 .738،736يف النحو العريب وتظبيقها يف القرأ َّ ال رأ،صأأمحد سلاميَّ ايقوت،يتاهرا اال  راب  
2
 .17شويق ضيف،دار املعارف،القاهرا،مرص ،دط،دت،ص:ابا مضاء القرطيب،الرّد عىل النّحاا ،حت 
3
 .12املصدر نفسه،ص 
4
 .10،ص املصدر نفسه 
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«اب  هو مطلوبنا هثس تقراء التوازر اب  يوق  العّل
1

وعىل هذا الأسال فا َّ املذهب الظاهر  . 

ك  هو احلال م  املذهب  ،يف النحو ال يعرتف هثلعلل الثواين والثوالث يف ت تر الأحاكم النحوية

الظاهر  يف الفقه 
2
ينصبوَّ الأفعال الواقعة بعد » :ك  يقول ابا مضاء يف النصب هثلفاء والواو ،

هذه احلروف بأأَّّ،ويقدروَّ أأَّّ م  الفعل هثملصدر ،ويرصفوَّ الأفعال الواقعة قةل هذه  احلروف 

ذا فعلوا  ذكل لكه مل تَُرّد معىن ا ىل مصادرها ،ويعطفوَّ املصادر عىل املصادر هبذه احلروف،وا 

اللف  الأول

  

ذا قلت ! ما تأأتينا ف ةف )أأحده  :اكَّ لها معنياَّ( ما تأأتينا فتحدثنا)أأال زرى أأنك ا 

تياَّ(فدثنا ال م  اال  تياَّ مل ت ا احلديث ،ك  يقالأأ  أأَّ احلديث ال ت وَّ ا  ذا مل ت ا اال  ما :)،وا 

منا (فتحف تدرل  ذا مل ت ا ادلرل ف  حف أأ  أأَّ احلف  ا  منا سببه ادلرل،فا  والوجه ال خر .ا 

تياَّ :)أأ  أأنك تأأيت وال فّدث،وم يقدروَّ الوهجني(تأأتينا حمدنا ما) ما ت وَّ منك ا 

 «.وهذا اللف  ال يعطى معىن ما هذتا املعنيني(حفديث
3

هذه » :فعة ابا مضاء يف ذكل أأَّ . 

يتهارها ال ختلو ما أأَّ ز وَّ معدومة يف اللف ،موجودا معاياا يف  املضمرات ال  ال جيوز ا 

فا َّ .معدومة يف النف  ،ك  أأَّ الألفاظ ادلا  علاا معدومة يف اللف   ز وَّنف  القاال ،أأو 

ذَّ؟وما  اكنت ال وجود لها يف النف  لفاظ ادلا  علاا وجود يف القول ، ا اب  ينصب ا  وال للأ

ىل املعدوم عىل اال ط ق حمالاب  يُ  «ضمر؟ونس بة العمل ا 
4
 . 

احلمك النحو  عىل طريقة  هور الفقهاء ابا  وجند أأيضا ما النحويني ما يعلل ويفرس

بني جواز أأَّ يَُصيَل احلاُه  ا غريه ركع  الطواف ،وبني  اب  تربط ، (ه127:ت)هشام

﴿  م  أأنا واجبة ابكر ( أأما)حذف الفاء يف ل            

                            

                   ﴾ [22:البقرا]  تربط ابا هشام بني هذا

﴿ :تعاىلقد حذفت الفاء يف التزنيل يف قوا :فا َّ قلت :وذاك بقوا        

                                                           
1
 .02،ص املصدر نفسه 
2
 .736وتطبيقها يف القرأ اَّ ال رأ ،صأأمحد سلاميَّ ايقوت ، يتاهرا اال  راب يف النحو العريب :ينظر 
3
 .83،ص ابا مضاء القرطيب،كتاب الرد عىل النحاا 
4
 .87املصدر نفسه،ص 
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            ﴾[َّ732:أ ل معرا.]»فةقال    أأكفرمت : الأخل: قلت 

حفذف القول اس تغناء  نه هثملَقُّول  ؛فتبعته الفاء يف احلذف ،وُرب  فء يصح تبعا وال يصح 

اس تق ال اكحلاه  ا غريه يصيل  نه ركع  الطواف ،ولو خىل أأحد  ا غريه ابتداء مل يصح 

«عىل الصحيح ،هذا قول امجلهور
1
.

  

 النحو  يم ودوره يف تعليل وتفسري احلمك املذهب الالك: نالثا

ا َّ  ة الاس تدالالت  ال  قدهما النحاا يف معرض حدت    ا الأحاكم النحوية تُظهر 

ىل طبيعة الف ر النايتر فاا واملتش ب   ثقافة ب طبيعة التعليل والتفسري اب  قد يتعدى اللغة ا 

النحاا أأو املذهب الالكيم وذكل أأَّّ رأأينا فريقا ما ،الان ء املذهيب الفقهيي ك  تبني سابقا 

أأحاكم اللغة وف  أأخول ذكل املذهب عىل حنو  ذهبني عىل مذهب املعزت  يعللوَّ ويفرسوَّاملمت

 :اب  قال هثملزن  بني املزنلتني ويه احدى الأخول امخلسة للمعزت  وال  تقيض بأأَّ  ،ابا جين

«املزنلتنيلوه بني الفاس  ال قسمى مؤمنا بوجه ما الوجوه،ك  ال قسمى اكفرًا،فزن   »
2
حةث قال  

فابات الهاء يف مرحباه لي  عىل حد الوقف،وال عىل حد » :يف هثب احلمك يقف بني احليني

َمار  ':اي مرحباه،وأأما الوخل فةؤذَّ حبذفها أأخ :نةأأما الوقف فةؤذَّ بأأنا ساك  :الوخل  اي مرحبا حب 

ةة ذًا يف الوخل متحركة بني املزنلتني 'اَنج  «،فاباهتا ا 
3
 أأماة ذكل أأيضا ما أأورده يف هثبوما ،

  :وقد قال بعس النال» :الوفاق م  وجود اخل ف يف فعل العبد ورود 
ِ
  الفعل هلل، َّ  ا

ِ
 َّ  وا

ً  ،هُ س بُ تَ  ْ العبد مُ  َّ اكَّ هذا خطأأ   ندانَ  وا 
ِ
أأَّ  غريه ( غاض املاء :) فل  اكَّ قو  . وملقَ قوٌل ه ن   فا

َّ جرى لف ُ الفعل ا،   هأأغاضَ  ل وا  ىل أأَّ أأيتهرت هناك فعً  بلف   الأو  جتاوَزت العرب ذكل ا 

ل  ن   هو مشاء ا  ه ا  اي  عهل ا  ن ه قد اكَّ فاع هُل يف وقت ف  اًي؛ لأ اَّ ملا يه، أأو ُمعاٌَّ عليه، خفره الل فظمتعّد 

«. ذكران خروًجا واحًدا
4

ذا ك  حل  هثحلقةقة يقول يف أأَّ اجملاز ويف هثب وكذكل أأفعال القدأ «:ا 

مل ت ا منه  -هيُ ا   ل    - أأنه أأال زرى وما اكَّ ماهل؛( رَض والَ   ءَ الس   هللا َ  لَ لَ :)حنو -س بحانه –

                                                           
1
 .83،ص7ابا هشام، مغين البيب  ا كتب الأعاريب ،مر 
2
 .1، ص7اللصخرش ،ال شاف، ه 
3
 .012، ص2ابا جين،اخلصااّ، ه 
4
 .238، ص2املصدر نفسه، ه 
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 َ وغريه  ما أأفعالنا  دواَّ  فر و العُ ا لل ُ ا لاكَّ لالقً ال جمازً  ةً ولو اكَّ حقةقَ  نا،بذكل لل  أأفعال

- 

  ل   

َةاَم َزيْد  : )وكذكل - وعَ  َ هللا ق  ن ه ليَست احلال (عَّل  ال  عّل علاا قةام زيد يه احلال جماز أأيًضا؛ لأ

رو، ولس نا نثبت ا س بحانه علًما ال  أأان  م  ذكل نعُّل أأن ه ال  عّل علاا قُعوَد مَعْ ن ه عامل بنفسه، ا  ؛ لأ

«وحنو ذكل ليست حاُل علمه بقةام َزيد يه حال علمه جبلول معرو
1
فرتاه يمفسب للعبد لل   ،

 . وهذا مذهب معزتيل العمل،

ننا جند ابا الأنبار  اب  يتبني اعزتاا ىل ابا جين فا  ضافة ا  هثملزن  بني : ند قوا  ا 

وأأما  » :املزنلتني ؛وذكل يف تعليهل وتفسريه لعدم جواز تقدأ ل  لي  علاا حةث يقول

نه ك  جاز تقدأ ل ها عىل ايها جاز تقدأ ل ها علاا ،ففاسد ؛لأَّ تقدأ ل ها عىل :قو   ا 

علاا ،ولي  ما متقدما  ايها ال خيرجه  ا كونه متأأخرا  اا ،وتقدأ ل ها علاا يوجب كونا

منا جاز:الرضورا أأَّ يعمل الفعل فامي بعده ،وجيب أأَّ يعمل فامي قبهل مث نقول تقدأ ل ها عىل  ا 

لأنا ( ما)لأنا تترصف ،وجيوز تقدأ ل ها علاا ،وأأقوى ما (اكَّ)ايها لأنا أأضعف ما 

«حرف،وال جيوز تقدأ ل ها عىل ايها ،حعل لها مزن  بني املزنلتني
2
 

قد علل الك ما مسمى الفعل والفاعل عىل مسميات  (ه152: ت)ك  أأننا جند ابا برهاَّ       

،والفاعل مبزن  اجلَْوَهر  يف عّل «:أأهل الالكم حةث قال والفعل  ند النحوينّي مبزن  الَعَرض 

«النّظاريني
3

 

وما النحاا ابتا ساروا عىل ا ار ذاته  ند تعليل وتفسري احلمك النحو  مبا يقضيه          

لقوا  هعزتاا  ند تفسري احةث يظهر (ه508ت)النظر اللصخرش احلمك الرش ي حسب أأهل 

   ﴿ :تعاىل                      ﴾[0:فاطر]حةث: 

هثحلراكت الث ث ؛فاجلر والرف  عىل الوخف لفظا وحم ،والنصب عىل  "غري هللا":قر »

   ﴿ما حمل  : الاس تثناء،فا َّ قلت    ﴾ ذا أأوقعته خفة :قلت ،متل أأَّ ت وَّ ا حمل ا 

                                                           
1
 .121،125، ص2، ه ابا جين،اخلصااّ 
2
 .708م،ص7665،ه7،7175ط بريوت،لبناَّ، دار اجليل، خفر خاحل فداره،:حت أأرسار العربية، ابا الأنبار ، 
3
 .12،ص7ابا برهاَّ الع    ،رشح اللم  ،ه 
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ض ر ترزقمك ،وأأوقعت ترزقمك  ذا رفعت حمل ما لال ،هث  خلال  وأأَّ ال ت وَّ ا حمل ا 

  ﴿ :بعد قوا أأو جعلته الكما مبتدأأ تفسريًاا،         ﴾  هل فةه :فا َّ قلت

َّ جعل: دليل عىل أأَّ اخلال  ال يطل  عىل غري هللا تعاىل؟قلت     ﴿نع  ا   ﴾  الكما

فقد .وه  الوخف والتفسري :مبتدأأ وهو الوجه الثالث ما الأوجه الث ثة ،وأأما الوهجني ال خرتا 

يقةد فا  الرزق ما الس ء والأرض ،وخره ما اال ط ق ،ف ةف قستشهد به عىل اختصاخه 

«هثال ط ق ؛والرزق ما الس ء املطر ،وما الأرض النبات
1
 .

  

ىل أأَّ هذا التفسري اب  قدمه اللصخ لقد عل  أأمحد سلاميَّ ايقوت عىل        رش  حةث ذهب ا 

وال يفتأأ اللصخرش  يرتخد أأ  وجه ما وجوه اال  راب » :عزتايل حةث قالف ره ذو أأخل ا

ليه أأهل الاعزتال  «قستند به عىل حصة ما يذهب ا 
2

حدى الأخول امخلسة  ،ك  جنده يعمتد عىل ا 

للمعزت  واملمتثة يف التوحةد والعدل 
3
ذ يتنب ذكل  ند تفرسه لقوا تعاىل      ﴿ :ا   

                                      

          ﴾ [َّ78،76:ال معرا] ش هبت داللته عىل » :حةث

را سو هثلتوحةد ك وحدانيته بأأفعاا اخلاخة ال  ال يقدر علاا غريه،ومبا أأو  ما أ ايته الناطقة 

قرار امل ئ ة  اال ل ص وأ ية ال ريس وغريه  بشهادا الشاهد يف البياَّ وال شف،وكذكل ا 

﴿وأأويل العّل بذكل احتساهج  عليه      ﴾ مقامي للعدل فاا يقس  ما الأرزاق

نصاف بعضه  لبعس والعمل عىل السوية فامي  ويثيب ويعاقب ، وال جال، وما يأأمر به  باده ما ا 

«بيا 
4
ليه  ند تعليهل و تفسريه لقوا تعاىل     ﴿» :ويظهر  تأأكيده فامي ذهب ا 

     ﴾ ما فاادا هذا  :فا َّ قلت ،ة مس تأأنفة مؤكدا للجمة الأوىل

                                                           
1
 .560،561،ص0اللصخرش ،ال شاف ،ه 
2
 .762رأ،صأأمحد سلاميَّ ايقوت،يتاهرا اال  راب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرأ َّ ال  
3
 .762ينظر ،املرج  نفسه،ص 
4
 .052،ص7،هاللصخرش ،ال شاف  
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 ﴿ :فاادته أأَّ قوا:التوكيد؟قلت    ﴾ التوحةد ،وقوا: ﴿    ﴾  تعديل 

ذا أأردفه قوا ﴿: فا            ﴾  ذَّ أأَّ اال س م هو العدل فقد أ

«وما عداه فلي   نده يف فء ما ادلتا وهو ادلتا  ند هللا ، ،والتوحةد
1
.

  

أأو  وف  ان هئ  ملذهب حنو  أأو فقهيي للأحاكم النحوية النحاا تعلي ت  وهثلعموم اكنت

 . الكيم بعينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .051،058،ص7،هاللصخرش ،ال شاف  
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  :ل خة الفصل

  مبا أأَّ الاس تدالل النحو  اكَّ ذا أأخول لغوية وأأخرى غري لغوية ،فقد تعني عىل ذكل

أأَّ ز وَّ القواعد الاس تداللية ال  للّ ا  اا النحاا  ند ممارس هت  ل س تدالل ما جمف   تكل 

 .لغوية وغري لغويةامل رسة ،فاكنت طبيعة تكل القواعد يه الأخرى 

 اب  مارسه النحاا دلي  ،قس تدل به عىل أأخول وأأس  بناء النظرية الاس تدالل يعد

 .النحوية

  النظر النحو  املؤس  للنظرية النحو  تظهر جتليات أأخوا ما ل ل الان ءات َّ ا 

قدهما أأهل املذهبية و العقدية للنحاا وال  أأك  ما تظهر يف  ة التعلي ت والتفسريات ال  

 .النظر بكل املنتر العلمي فهو يع   أأخول التف ري 
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لهيا يف النقاط الآتية  :تتلخص نتاجئ البحث املتوصل ا 

ىل بيئة معرفية أ خرى عىل غرار  - متزي مصطلح الاس تدالل ابالنتقال من بيئة معرفية ا 

النحو وأ صول الفقه وعمل الالكم وعمل املنطق ليحمل يف انتقاهل دالةل مسامه اللغوي عند حضوره 

 .وغيابه بغية الاهتداء به يف لك عمل يطلبه 

جرائيا ملا مت - زيت به طبيعة العمل املش تغل به يعد مصطلح الاس تدالل النحوي مصطلحا ا 

واذلي متزي جبانبه التطبيقي ؛وعةل ذكل أ نه اكن من ال صول احلارضة يف ذهن النحاة املش تغلني به 

 .فغيابه تنظريًا ال يعين غيابه عند التقعيد 

ر عىل غرار الاستشهاد والاحتجاج تتقارب مع الاس تدالل النحوي مصطلحات أ خ -

ال أ نَّ ضبط ادلالةل أ مر البد منه حىت ال يقع الالتباس بينه وذكل من انحية توظيف لك  مهنا ا 

 .ال ساس ملصطلح الاس تداللوبني تكل املصطلحات فتتالىش الوظيفة 

تتحدد طبيعة املامرسة ا اس تداللية يف لك عمل من العلوم اال نسانية واال سالمية بتحديد  -

 . املقام العلميطبيعة موضوع لك موضوع طالب لدلليل املس تدل به يف ذكل

ساليم الايمتزي  - العمل الناظر يف اللغة العربية  متزي بطبيعة ،كامس تدالل النحوي بطابع ا 

تصف بذكل الاواليت اكن مو  س تدالل النحوي بصفة ذكل املوضوغ ضوعها اللغة ذاهتا فا 

 .املدروس

اذلي  ،مه اذلي انعكس عىل منتجهم النحوييبني موقف النحويني من اللغة فكر -

 .أ صل تكل اللغة والتدليل عىل ذكل ال صلاتسمت لغته الصورية جبوانب النظر يف 

نَّ الناظر يف املوروث النحوي يعمل أ نه نتاج فكر فٍذ ،و قرحية صافية مضن رشوط  - ا 

 .مل يرصح هبا ومل ينص علهيا حتققت  يف أ ولئك النحاة عىل الرمغ من أ هنم 

 لية يف النحو العريب عىل خلفية معرفية قابعة وراءتسفر طبيعة املامرسة الاس تدال -

 .مقوالهتم ،وعىل أ سس علمية اثيتة



                اخلامتة

 

010 
 

هام عىل بناء وتأ سيس قواعد لقد سكل حناة العربية طريقتني اس تدالليتني استندت أ وال -

ثبات تكل القواعد ملن اعرتض علهيا ابل دةل .أ ثناء اس تقراهئم للغة ،علمية واستندت اثنهيام عىل ا 

  والعقلية  النصية

لقد اعمتد حناة العربية عىل معايري اكنت مبثابة الضوابط اليت يقبلون أ و يردون عىل  -

ثباهتا يف مقام التعارض اذلي قد يتعدى جمرد اختالفهم يف تكل  ،أ ساسها القواعد النحوية عند ا 

آخر  ىل الاختالف أ يضا يف قبول دليل عىل دليل أ ىل قاعدة مبقتىض  القواعد ا  فينترصون ا 

 .ترجيحهم اال حدى ال دةل 

نَّ النظرية النحوية مل تسمل من الاختالف اذلي وقع بني النحاة عند حتديدمه ملصادر ا   -

ما نفيا دلليل مل ير اخلصم رضورة  ما بتقدمي دليل عىل دليل،وا  الاس تدالل وأ ولوية ال خذ ابل دةل ا 

ه يكون املعول يف ترجيح قاعدة أ و ردها أ و اختيار س تحضاره يف مقام الاس تدالل ،وعليا

حداها عىل نظريهتا   .ا 

ىل نوعني ر الاتنوعت القواعد  - لهيا النحاة ا  ئيسني يتفرعان من تكل س تداللية اليت خلص ا 

ها من املدونة القواعد الاس تداللية اليت مسيت ابلقواعد اللكية يف الرتاث النحوي واملنبثقة ك 

قواعد املمهنج ،ويه :النوعني املتفرعني من القواعد ا اس تداللية ،فهيي أ وال فأ ما عن  ،اللغوية

آخر أ و قاعدة عىل قاعدة  خاصة بضبط مهنج التفكري دلى النحاة عند ترجيحهم دليل عىل دليل أ

حدى ما ذكرانه سابقا،أ و عند توجيه الالكم  عامل ا  قواعد :وأ ما الثانيةفهيي.أ خرى ،وعند ا 

 .الكم العرب املوضوع ويه خاصة بضبط

ليه بعض الباحثني من الا يعد مسمى قواعد  - س تدالل هو ال ليق عىل خالف ما ذهب ا 

معيةل للوظيفة اليت يؤدهيا الاس تدالل بوصفه  الامستسميهتا بقواعد التوجيه،وعةل ذكل مطابقة 

ال جزء مهنا جرائية تس بق التوجيه اذلي ماهو ا   .ا 
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مجموعة القواعد الاس تداللية يف النحو العريب حضورها يف علوم أ خر عىل حنو الفقه تبني  -

ال دليٌل عىل وحدة التفكري ،اذلي يهنُل من املصدر آن الكرمي وما ذاك ا   . ذاته املمتثل يف القرأ

تأ سست النظرية النحوية عىل مجةل من القواعد الاس تداللية اليت حققت هل رصامة  -

ثباهتا يف مقام  ، حيث اكنتالبناء مبثابة أ سس اعمتد علهيا النحاة عند بناء القواعد أ و عند ا 

 . التعارض
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 (.املصحف الإلكرتوين) القرآ ن الكرمي برواية حفص عن عامص 

 :الكتب   :آ ول

 :آ محد آ مني

 .، د ت7يرصية، القارر،، ميرص،  حضى الإسالم، مكتبة الهنضة امل .1

 :آ محد سلامين ايقوت

دار املعرفة  ظارر، الإعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآ ن الكرمي،  .2

 .م1،1991، سكندرية، ميرص،االإ اجلامعية

 (:ه772ت()جامل ادّلين آ بو عبد الرحمي بن احلسن )،لإس نويا

محمد حسن ريتو، مؤسسة : المتهيد يف خترجي الفروع عىل ال صول، حت  .3

 .م1991ه، 1111، 1بريوت، لبنان،   ،الرساةل

 (:ه353ت()آ بو الفرج عيل بن احلسني) ،ال صفهاين 

عداد مكتب حتقيق دار آ حياء الرتاث العريب، دار آ حياء  .1 كتاب ال غاين، اإ

 .م1991ه، 1115، 1وت، لبنان،  الرتاث العريب بري 

 (:ه331ت()س يف ادلين آ بو احلسن عيل بن آ يب علينب محمد) ،ال مدي

،دار املعارف،شارع عبد الرزاق عفيفي:،حتالإحاكم يف آ صول ال حاكم .5

 ..م1911ه، 1332، 1  ميرص، الفجاةل،

 (:ه577ت()آ بو الرباكت عبد الرحامن كامل ادلين بن محمد)،ابن ال نباري 
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 لبنان، بريوت، خفر صاحل فداره،دار اجليل،:آ رسار العربية،حت .3

 .م1995ه،1،1115، 

الإغراب يف جدل الإعراب وملع ال دةل يف آ صول النحو، قدم هل وعين  .7

بتحقيقه سعيد ال فغاين، مطبعة اجلامعة السورية، دمشق، سوراي، 

 .م1957ه، 1377، 1 

الإنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ؛البيرصيني و الكوفيني  .9

لتوزيع،القارر، محمد حمي ادلين عبد امحليد،دار الطالئع للنرش وا:جت،

 م، 1،2119، ،ميرص

عراب القرآ ن، دراسة وحتقيق  .9 جود، مربوك محمد، : ،البيان يف غريب اإ

 .م2117ه، 1129، 1مكتبة ال داب ، القارر،، ميرص،  

 (:عضد ادلين عبد الرمحن بن آ محد )،الإجيي

امل الكتب،بريوت ،لبنان ع كتاب املواقف يف عمل الالكم، .11

  .،دت1، 

 :(ه171ت()آ بو الوليد بن خلف) ،البايج

حاكم الفصول يف آ حاكم ال صول، حت .11 عبد اجمليد تريك، دار املغرب : اإ

 م1995ه، 1115  2الإساليم، بريوت، لبنان،  

نزيه مّحاد، مؤسسة املرغيين للطباعة : احلدود يف ال صول، حت .12

 .م1973 ،1والنرش، بريوت، لبنان ،  
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 :(ه729ت()عبد العزيز بن آ محد بن محمد عالء ادلين)،البخاري

عبد هللا محمود : كشف ال رسار عن آ صول خفر الإسالم الزبدوي، حت .13

 .م1997ه، 1119، 1بنان،  محمد معر دار الكتب العلمية، بريوت، ل 

 (:ه1193ت()بن محمد بد القارر بن طاررع آ بو منصور )، البغدادي

عبد السالم :ولب لباب لسان العرب،حتقيق ورشحخزانة ال دب  .11

 .م 1997ه،1119 ،1  ميرص، القارر،، مكتبة اخلاجني،.محمد رارون

 الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية مهنم عقائد الفرق الإسالمية .15

مكتبة ابن سينا للنرش  محمد عامثن اخلشت،:آ عالهما،حت وآ راء كبار

 .ت،د1 والتوزيع والتصدير،القارر،، ميرص،

 :متام حسان

بستميولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو  .13  -ال صول دراسة اإ

ه، 1121، 1ميرص ،  ،البالغة، عامل الكتب، القارر، -فقه اللغة

 .م2111

 :(ه1191ت()محمد عيل )،الهتانوي

رفيق العجم و عيل :كشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،حت .17

 .م1،1993 دحروج،مكتبة لبنان،لبنان،

 :التوايت بن التوايت

القراءات القرآ نية وآ ثررا يف النحو العريب والفقه الإساليم، دار  .19

 .م2119، 1الوعي للنرش والتوزيع، الرويبة، اجلزائر،  

 (:ه255ت()آ بو عامثن معرو بن حبر) اجلاحظ،
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 مكتبة اخلاجني، عبد السالم محمد رارون،:البيان والتبني، حت .19

 .م1999ه،1119 ،7ميرص،  القارر،،

 (:ه913ت()الرشيف عيل بن محمد الس يد) ،اجلرجاين

محمد صديق املنشاوي، دار الفضيةل للنرش والتوزيع : التعريفات، حت .21

 .، د ت1ميرص،  ،والتصدير، القارر، 

 (:ه171ت()عبد القارر آ بو بكر بن عبد الرمحن بن محمد )،اجلرجاين

دار الكتب  رنداوي،عبد امحليد :البالغة يف عمل البيان، حت آ رسار .21

 .م2111ه،1122 ،1  لبنان، بريوت، العلمة،

دلئل الإجعاز، قرآ  وعلق عليه آ بو محمود محمد شاكر، مطبعة املدين  .22

 .م1992ه، 1113، 3ر،، ميرص،  ابلقارر،، دار املدين جبد،، القار

اكظم حبر املرجان، دار الرش يد : ، حت  الإيضاحاملقتصد يف رشح  .23

 .م1992 1ق،  رش،بغداد، العراللن 

 (:ه933ت()آ بو اخلري محمد بن محمد ادلمشقي )،ابن اجلزري 

النرش يف القراءات العرش، قدمه صاحب الفضيةل ال س تاذ عيل   .21

محمد الضياع ش يخ معوم املقارئ ابدلاير امليرصية، خرج آ ايته الش يخ زكراي 

 .م2113ه، 1127، 3وت، لبنان،  معريات، دار الكتب العلمية، بري 

 (:ه231ت)(محمد بن سالم )،امجلحي

طبقات الشعراء، متهيد النارش ال ملاين جوزيف رل مع دراسة عن  .25

برارمي، دار الكتب العلمية، بريوت امل ؤلف والكتاب للمرحوم طه آ محد اإ

 .م1999ه، 1119، 2،لبنان،  
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 (:ه392ت()آ بو الفتح عامثن) ،ابن جين

 1،القارر،،ميرص، يث الرشبيين رشيد،، دار احلد: اخلصائص ،حت .23

 .م2117ه،1129،

 .،دت1 حسن رنداوي،:عراب،دراسة وحتقيقرس الصناعة الإ  .27

عيل :احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عهنا،حت  .29

 .،دت2النجدي وعبد الفتاح اسامعيل شليب، 

سامعيل بن مّحاد ) ،اجلورري  (:ه393ت()اإ

عبد الغفور عطار، دار آ محد : الصحاح اتج اللغة وحصاح العربّية، حت .29

 .م1991، 1لماليني، بريوت، لبنان  العمل ل

 (:ه179ت()آ بو املعايل عبد املكل بن عبد هللا بن يوسف  )،اجلويين

 1عبد العظمي ادليب،جامعة قطر، : الربران يف آ صول الفقه، حت .31

 .ه1399

 (:ه153ت()آ بو محمد عيل) ،ابن حزم ال ندليس

لقارر،، محمود عامثن، دار احلديث، ا: الإحاكم يف آ صول ال حاكم، حت .31

 .م1999ه 1119، 1ميرص،  

 :حسام آ محد قامس

ال سس املهنجية للنحو العريب، دار ال فاق العربية، القارر،، ميرص،  .32

 .م2117ه، 1129، 1 

 :حسن مخيس امللخ
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 دار التفسري،-التحليل-و العريب الاس تقراءحالتفكري العلمي يف الن  .33

 .م2112، 1  ال ردن، ،الرشوق النرش والتوزيع، عامن

ال صل والفرع يف النحو العريب،دار الرشوق للنرش والتوزيع نظرية  .31

 .م1،2111 ،عامن،ال ردن،

نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، دار الرشوق  .35

 .م2111 1  ال ردن،للنرش والتوزيع، عامن، 

 :احلريب حسني بن عيل بن حسني

راجعه وقدم  ،(دراسة نظريّة تطبيقيّة) قواعد الرتجيح عند املفرسين .33

الرايض، اململكة العربّية  هل منّاع بن خليل القطان، دار القامس،

 .م1993ه،1117 ،1  السعوديّة،

 :محو النقاري

املنطق يف الثقافة الإسالمية، دار الكتاب اجلديد املتحد،، بريوت،  .37

 .م2113، 1لبنان،  

ىل املنطق احلجايج  .39 منطق الالكم من املنطق اجلديل والفلسفي اإ

ال صويل، طبعة ادلار العربية للعلوم انرشون ال وىل، بريوت، لبنان، 

 .م2111ه، 1131، 1 

 :خادل رمضان حسن

معجم آ صول الفقه، دار الروضة للنرش والتوزيع، القارر،، ميرص،  .39

 .، د ت1 
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 :خادل سعد شعبان

، 2النحو عند ابن ماكل، مكتبة ال داب، القارر،، ميرص،   آ صول .11

  .م2119

 (:ه371ت()آ بو عبد هللا حسني بن آ محد )، خالويه ابن

سامل مكرم،عامل الكتب  عبد هللا عيل :احلجة يف القراءات الس بع، حت .11

 .م2117ه، 1129، 1ميرص،   ،القارر،

معر بن آ محد  جالل ادلين محمد بن عبد الرحامن بن)، اخلطيب القزويين

 (:ت739ت()بن محمد

برارمي مشس ادلين ، دار  .12 الإيضاح يف علوم البالغة، وضع حواش يه اإ

 .ه1121م، 2113، 1الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،  

 (:ه919ت):بن خدلون عبد الرحامنا

، 1قدمة، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،  امل .13

  .م2111ه، 1121

 (:ه927ت)(بدر ادلين  )،ادلماميين

ثبات القواعد الاس تدلل ابل حاديث النبوية الرشيف .11 ة عىل اإ

 1 لبنان،اخلوام،عامل الكتب،بريوت  بن حسنرايض  :النحوية،حت

 .م1999 ه،1119

 (:ه1117ت()آ محد بن محمد البنا )،ادلمياطي
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حتاف  .15 : فضالء البرش يف القراءات ال ربعة عرش، حققه وقدم هل اإ

سامعيل، عامل الكتب، بريوت، لبنان،   دشعبان محم ه، 1117، 1اإ

 .م1997

 :روبري بالنيش

محمود اليعقويب، دار الكتاب احلديث، القارر،، : الاس تدلل، تر .13

 .م2119ه، 1129، 1ميرص،  

برارمي بن الرسي آ بو)،الزجاج حساق اإ  (:ه311ت)(اإ

عرابه، رشح وحتقيق  .17 عبد اجلليل عبدو شليب، : معاين القرآ ن واإ

ارر، ، ميرص، عيل جامل ادلين محمد، دار احلديث،الق: خرج آ حاديثه

 .م2111ه، 1121، 1 

حساق):الزجايج  (:ه311ت()آ بو القامس عبد الرحامن بن اإ

دار النفائس، بريوت،  مازن املبارك،: الإيضاح يف علل النحو، حت .19

 م،1971ه، 1391، 1لبنان،  

عيل توفيق احلََمد، دار ال مل، : امجلل يف النحو، حققه وقدم هل .19

ربد، ال ردن،    .م1991ه 1111، 1اإ

بدر ادلين آ بو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن )،الزركيش

 (:ه791ت)(هبادر

القادر عبد هللا البحر احمليط يف آ صول الفقه،قام حتريره الش يخ عبد  .51

 ، 2  العاين وراجعه معر سلامين ال شقر،دار الصفو،،الغردقة ،ميرص،

 .م1992 ه،1113
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برارمي، دار الرتاث، : الربران يف علوم القرآ ن، حت .51 محمد آ بو الفضل اإ

 .، د ت1القارر،، ميرص،  

 :زكرايء آ رسالن

اللغة النحوية حبث يف مقاييس العلمية ومرجعيات  ابس متولوجيا .52

، 1املغرب،  ،التأ سيس والتأ صيل، دار كنوز املعرفة، مكناس 

 .م2113ه، 1137

 (:ه539ت()آ بو القامس جار هللا محمود بن معر )،الزخمرشي

الكشاف عن حقائق التزنيل وعيون ال قاويل يف وجوه التأ ويل، دار  .53

 .م2115ه، 1125، 1لبنان،   ،الفكر، بريوت

 (:ه771ت()اتج ادّلين عبد الوراب بن عيل ابن عبد الاكيف)،الس بيك

عبد املنعم : مجع اجلوامع يف آ صول الفقه، علّق عليه ووضع حواش يه .51

برارمي، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان،    .م2113، 2خليل اإ

آ بو بكر محمد بن سهيل بن الرساج النحوي  )،رساجال ابن 

 (:ه313ت()البغدادي

عبد احلسني الفتيل، مؤسسة الرساةل، : ال صول يف النحو، حت .55

 م 1993ه، 1،1117 لبنان،  ،بريوت

 :سعد عبد السالم

 ال بيار، ال راء الالكمية لبن حزم الظارري، كنوز احلمكة، .53

 .م1،2112 اجلزائر،

 :سعيد ال فغاين
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، 1الإساليم، دمشق، سوراي،   يف آ صول النحو، املكتب  .57

 .م1933-ه1393

آ بو احلسن عيل بن سامل بن سامل الثوري بن )،السفاقيس

 (:ه1119ت()محمد

آ محد محمود عبد السميع الشافع : غيث النفع يف القراءات الس بع، حت .59

احلفيان، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .م2115ه، 1125، 1لبنان،  

 (:ه323ت()آ بو يعقوب يوسف بن آ يب بكر محمد بن عيل)الساكيك

مفتاح العلوم، ضبطه وكتب روامشه وعلق عليه نعمي زرزور، دار  .59

 .م1997ه، 1113، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  

 :(ه591ت()آ بو القامس عبد الرمحن بن عبد هللا)،السهييل

حققه وعلق عليه الش يح عادل آ محد عبد  نتاجئ الفكريف النحو،  .31

املوجود والش يخ عيل محمد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .م1992ه، 1112، 1 

 (:ه191ت()آ بو برش معرو بن عامثن بن قنرب )سيبويه،

لقارر،، عبد السالم محمد رارون، مكتبة اخلاجني، ا: الكتاب، حت .31

 .م2113ه، 1127، 3ميرص،  

 :(ه137ت)(حسني بن عبد هللا) ،ابن سينا

القارر،، ميرص، سلامين دنيا، دار املعارف، : الإشارات والتنبهيات،حت .32

 .،دت1 
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برارمي :الربران ،حت .33 آ بو العالء عفيفي، تصدير ومراجعة ادلكتور اإ

 م1953ه،1،1375 مدكور،املطبعة ال مريية ،القارر، ، ميرص،

 (:ه911ت()بو الفضل عبد الرمحنآ   جالل ادلين )،الس يوطي

فايز ترحيين، دار : ال ش باه والنظائر يف النحو، راجعه وقدم هل .31

 .م1991ه،1111، 1بريوت، لبنان،  الكتاب العريب، 

الإقرتاح يف آ صول النحو، ضبطه وعلق عليه عبد احلكمي عطية  .35

وراجعه وقدم هل عالء ادلين عطية، دار البريويت، دمشق، سوراي، 

 .م2113ه، 1127، 2 

محمد عبد الرحمي، : علوم اللغة وآ نواعها، حققه وفهرسهاملزرر، يف  .33

ه، 1131، 1دار  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان  

 م2111

برارميمحمد :حت يف احلدود والرسوم، مقاليد العلوم، .37 مكتبة  عباد،، اإ

 .م 2117ه،1129، 2  ميرص، القارر،، ال داب،

آ محد مشس ادلين،دار الكتب :مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع،حت .39

 .م1999ه، 1،1119 العلمية،بريوت،لبنان،

حساق)،الشاطيب  (:ه791ت()آ بو اإ

،دار احلديث، عبد هللا ادلراز:املوافقات يف آ صول الرشيعة،حت  .39

 .،دت1القارر، ،ميرص، 

دريسمحمد بن )،الشافعي  (:ه211()اإ
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آ محد بن محمد شاكر،مطبعة مصطفى الباين احلليب :الرساةل،حت .71

 .م1939ه،1،1357 وآ ولده،ميرص، 

 :شكري املبخوت

الاس تدلل البالغي، دار الكتاب اجلديد املتحد،، بريوت، لبنان،  .71

 .م2113، 1 

 (:ه1393ت()محمد ال مني بن محمد اخملتار اجلكين)،الش نقيطي

سعيد بن عبد العزيز العريفي، دار عمل : آ داب البحث واملناظر،، حت .72

 .، د ت1الفوائد للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، اململكة السعودية،  

 :الشهيد مرتىض املطهري

ىل العلوم الإسالمية املنطق .73  -العرفان -الالكم -الفلسفة -مدخل اإ

عبد اجلبار :حسن عيل الهامشي مراجعة:الفقه،تر-ال صول  -احلمكة العلمية

عي  الس يد عيل مطر،مؤسسة دار الكتاب الإساليم الرفا

 .م2117ه،1،1129 ،القارر،،ميرص، 

 (:ه1173ت()محمد بن عيل بن محمد  )،الشواكين

رشاد الفحول لتحقيق احلق من عمل ال صول، حت .71 خ آ محد عزو يالش  : اإ

صاحل فرفور، دار  ويل ادلين. الش يخ خليل امليس و د: عناية، قدم هل

   .م1999ه، 1119، 1الكتاب العريب، دمشق، سوراي،  

برارمي بن عيل بن يوسفآ  )،الشريازي  حساق اإ  :(بو اإ

، 2اللمع يف آ صول الفقه، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان،   .75

 .م2113ه 1121
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 :طه عبد الرمحن

بريوت املركز الثقايف العريب  اللسان واملزيان آ و التكوثر العقيل، .73

 .م 1،1999 لبنان،

 :عبد احلكمي رايض

 .، د ت1نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة اخلاجني، ميرص،   .77

 :حسن امليداينعبد الرحامن 

ضوابط املعرفة وآ صول الاس تدلل واملناظر،، دار القمل، دمشق،  .79

 .م1993ه 1111، 1سوراي،  

 :عبد السالم املسدي

للكتاب،بريوت، العربية ، ادلار العربية التفكري اللساين يف احلضار،  .79

 .م1993، 2لبنان،  

تحد،، بريوت، لبنان، العربية والإعراب، دار الكتاب اجلديد، امل  .91

 .م2111، 1 

قاموس اللسانيات، مع مقدمة يف عمل املصطلح، ادلار العربية  .91

 .، د ت1للكتاب، القارر،، ميرص،  

 :عبد الفتاح القايض

البدور الزارر، يف القراءات العرش املتواتر، من طريقي الشاطبية   .92

  .ه1111، 1وادلرى، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  

 (:ه313ت )( عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البقاء آ بو (،العكربي
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عراب ما يشلك من آ لفاظ احلديث النبوي، حققه وخرج آ حاديثه  .93 اإ

رش والتوزيع، ن رنداوي، مؤسسة اخملتار لل عبد امحليد : وعلق عليه

 .م 2113ه،1129، 2القارر،، ميرص،  

مالء ما من به الرمحن من وجوه الإعراب والقراءات يف مجيع  .91 اإ

القرآ ن، راجعه وعلق عليه جنيب املاجدي، املكتبة العيرصية، بريوت، 

 .م2112ه، 1123، 1لبنان،  

عبد الرمحن :حت ،لكوفينيالتبيني عن مذارب النحويني البيرصيني وا .95

 م1993ه،1113، 1لبنان، بن سلامين العثميني، دار الغرب الإساليم، 

مكتبة الثقافة  محمد عامثن،:اللباب يف علل البناء والإعراب،حت .93

 .م2119ه،1121 ،1 ميرص، القارر،، ادلينية،

عبد الفتاح سلمي، مكتبة ال داب ،  :مسائل خالفية  يف النحو، حت .97

 ..م2119،ه1129 ،3 القارر،، ميرص،

آ بو القامس عبد الواحد بن عيل  ابن برران )،العكربي

 (:ه153ت()ال سدي

 ه،1111، 1فائز فارس،السلسةل الرتاثية،الكويت، :رشح اللمع،حت .99

 .م1991

 :عيل آ بو املاكرم

آ صول التفكري النحوي، دار غريب، للطباعة والنرش والتوزيع،  .99

 . م2117، 1القارر،، ميرص،  

 :انصيفعيل النجدي 
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مام النحا،، عامل الكتب، .91  2  ميرص، القارر،، سيبويه اإ

 .م 1979ه،1399،

 :العيايش آ دراوي

الاس تلزام احلواري يف التداول اللساين من الوعي ابخلصوصيات  .91

ىل وضع القوانني الضابطة لها، دار ال مان  النوعية للظارر، اإ

 1132 ،1  ،الراب ،املغرب،منشورات الاختالف، اجلزائر،

 .م 2111ه،

 (:ه515ت()محمد بن محمد آ بو حامد )، الغزايلّ 

محمد اثمر،دار :املس تصفى من عمل ال صول،حت  .92

 .م2111ه،1،1132 احلديث،القارر،،ميرص،

 (:ه339ت()آ بو نيرص محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ   )،الفارايب

حصاء العلوم، .93  .م1991، 1مركز الإهناء القويم، بريوت، لبنان،   اإ

رفيق . د: الصغري عىل طريقة املتلكمني،حت و تقدمي و تعليق القياس .91

 .م1993، 1رشق، بريوت، لبنان،  العجم، دار امل 

رشق، رفيق العجم، دار امل : كتاب اجلدل، حتقيق وتقدمي وتعليق .95

 .م1993،  1بريوت، لبنان،  

حمسن همدي، دار املرشق، بريوت، لبنان، : كتاب احلروف، حت .93

 .م1993، 1 

 (:ه395ت)(آ بو  احلسني آ محد  بن زكراي) ،ابن فارس
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ومسائلها وسنن العرب يف الكهما،  الصاحيب يف فقه اللغة العربية .97

 1  لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، آ محد حسن بسج،:حت

 .م1997ه،1119،

 (:ه179ت()آ بو احلسن عيل) ،ابن الفضال اجملاشع

اليازوري، حنا بن مجيل حداد، دار : رشح عيون الإعراب، حت .99

  .م2111، 1عامن، ال ردن،  

 :فؤاد بوعيل

ال سس املعرفية واملهنجية للخطاب النحوي العريب، عامل الكتب  .99

ربد،ال ردن ،  .م2111ه،1،1132 احلديث،اإ

 :(ه392)(عيل بن عبد العزيز )،القايض اجلرجاين

برارمي :ق ورشحالوساطة بني املتنيب وخصومه،حتقي .111 محمد آ بو الفضل اإ

 ه،1127، 1  لبنان، بريوت، بن محمد البجاوي،املكتبة لعيرصية، وعيل

 م 2113

 :القايض عبد اجلبار بن آ محد

رشح ال صول امخلسة، حققه وقدم هل عبد الكرم عامثن وعلق عليه  .111

 3الإمام آ مح بن احلسني بن آ يب رامش ،مكتبة وربة القارر،، ميرص،  

 .م1993ه،1113،

 (:ه511ت()السبيت املغريب عياض بن موىس  اليحصيب)،القايض 

 عبد احلق زداح،:تعليق وحتقيق بتعريف حقوق املصطفى، ءالشفا .112

 .م1،2113 اجلزائر، عني مليةل، دار الهدي،
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 (:ه273ت()آ بو محمد بن عبد هللا بن مسمل ادلينوري )،ابن قتيبة

  ، دار الرتاث العريب، القارر،آ محد محمد شاكر: الشعر والشعراء، حت .113

 .م1977، 3ميرص،  

سامعيلقدرية   :اإ

لتوزيع، بميكو للنرش وا الاس تقراء من منظور نقد املعرفة العلمّية،  .111

 .م 1993، 1اجلزي،، ميرص،  

 (:ه391ت()شهاب ادلين آ بو العباس آ محد بن آ دريس املاليك)، القرايف 

طه حمسن عبد الرمحن، كيان آ محد حازم : كتاب اخلصائص، حت .115

 .م2113، 1الإساليم، بريوت، لبنان،  حيي، دار املدار 

 :قطب سانو

لبنان معجم مصطلحات آ صول الفقه، دار الفكر املعارص، بريوت،  .113

 .م2111ه، 1121، 1،  

 (:ه313ت()جامل ادلين آ بو احلسن عيل بن يوسف)، القفطي

برارمي، دار الفكر : آ نباه الروا، عىل آ نباء النحا،، حت .117 محمد آ بو الفضل اإ

 .م1993ه، 1113، 1القارر،، ميرص،  العريب 

 (:ه137ت()آ بو محمد ميك بن آ يب طالب )، القييس

عراب القرآ ن، حققه وعلق عليه .119 ايسني محمد السواس، دار : مشلك اإ

ه، 1123، 3الاميمة، للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، بريوت،  

 .م2112

 :اكترين كريبرات  اوريكيوين
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مؤسسة محمد بن راشد آ ل مكتوم،  ريتا خاطر،: املضمر، تر  .119

 .م2119، 1بريوت، لبنان،  

 :كرمي انحص حسني اخلادلي

الفكر النحوي العريب بني فهم النص القرآ ين وتأ ثري سلطة العقل،  .111

 .، د ت1الرضوان للنرش والتوزيع، عامن ال ردن،  

 (:ه1191ت()آ بو البقاء آ يوب بن موىس احلسيين)،الكفوي

اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، قابهل عىل نسخة  .111

عدانن درويش ومحمد املرضي، . خطية وآ عّده للطبع ووضع فهارسه د

ه، 1119، 2مؤسسة الرساةل للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،  

 .م 1999

 (:ه293ت()آ بو العباس محمد بن يزيد)، املربد

عظمية، اجمللس ال عىل للشؤون محمد عبد اخلالق : املقتضب، حت .112

حياء الرتاث الإساليم، القارر،، ميرص،   ، 2الإسالمية جلنة اإ

  .م1979ه،1399

 ّ  :ع الّلّغة العربيّةجم

 ميرص، القارر،، التعلمي،، طبعة خاّصة بوزار، الرتبّية و املعجم الوجزي  .113

  .م1991 -ه1115، 1 

خراج رذه  .111 املعجم الوس يط،مكتبة الرشوق ادلولية آ رشف عىل اإ

الطبعة  شعبان عبد العاطي عطية وآ محد حامد حسني وجامل مراد 

 .م2111ه،1،1125حلمي،القارر،،ميرص، 
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 :محمد احلباس

النحو والعلوم الإسالمية  دراسة يف املهنج،عامل الكتب  .115

 .م2119ه،1131، 1احلديث،عامن،ال ردن، 

 :محمد الرويك

نظرية التقعيد الفقهيي وآ ثررا يف اختالف الفقهاء، مطبعة النجاح  .113

 .م 1991ه،1،1111اجلديد،، الراب ، املغرب  

 :محد  الفتويح املعروف اببن النجارآ  محمد بن 

الكوكب املنري،حت محمد الزحييل و نزيه حامد، جامعة ام القرى  رشح .117

 .ه1111 ،1،السعودية ، 

 :العمرييينمحمد بن عبد العزيز 

 الاس تقراء الناقص و آ ثره يف النحو العريّب، دار املعرفة اجلامعّية، .119

 .م1،2111، ميرص، الإسكندرية

 :محمد حس نني صرب،

تعدد التوجيه النحوي، مواضعه، آ س بابه، نتاجئه، دار غريب  .119

 .م2113ه، 1127 1للطباعة والنرش والتوزيع، القارر،، ميرص،  

 :محمد سامل صاحل

دار السالم للطباعة والنرش  آ صول النحو دراسة يف فكر ال نباري،  .121

 . م2113ه، 1127، 1والتوزيع والرتمجة، القارر،، ميرص،  

 :محمد مسري جنيب اللبدي
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 بريوت ،لبنان، مؤسسة الرساةل، املصطلحات النحوية واليرصفيّة،  .121

 ..م 1995،ه،1115، 1 

 :محمد عابد اجلابري

بنية العقل العريب دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة  .122

 .م 1993، 1العربية، مركز دراسات الوحد، العربية، بريوت، لبنان   

 .م 1،1991لبنان،  بريوت، تكوين العقل العريب، دار الطليعة، .123

 :محمد عبد العزيز عبد ادلامي

العريب، الاس تدلل النحوي حنو نظرية معارص، ل صول النحو  .121

 .م2119م، 2117، 1القارر،، ميرص،  

 :محمد عيد

آ صول النحو العريب يف نظر النحا، و رآ ي ابن مضاء وضوء عمل اللغة  .125

  .م1999-ه1،1111  احلديث، عامل الكتب، القارر،، ميرص،

  :محمد همران رشوان

قضااي آ ساس ية يف املنطق، دار املسري، للنرش والتوزيع والطباعة،  .123

 .م2111ه، 1132، 1  عامن، ال ردن،

 :محمود سلامين ايقوت

آ صول النحو العريب، دار املعرفة اجلامعية، الإسكندرية، ميرص،  .127

 .م2115، 1 

 :محمود فهمي زيدان
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الاس تقراء واملهنج العلمي،دار الوفاء دلنيا الطباعة  .129

 .م2،2111 والنرش،السكندرية،ميرص،

 :ررموش محمود مصطفى عبود

عامل  .129 رامهل و آ ثررا يف ال صول، القاعد، اللكية اإ الالكم آ وىل من اإ

النـرش و املؤسـسة اجلامعيــة لدلراسـات و ،

 .م1987ه،1،1406التوزيع،بريوت،لبنان، 

 :(ه592ت)،ابن مضاء القرطيب

يق ضيف،دار املعارف،القارر،،ميرص شو:الرّد عىل النّحا، ،حت .131

 .،دت1 

 :(ه711ت)(ادلينمحمد بن مكرم بن عيل آ بو الفضل جامل ) ،ابن منظور

، عبد هللا عيل الكبري وآ خرون، دار املعارف: لسان العرب، حت .131

 .، د ت1القارر،، ميرص،  

 :انيف بن سعيد بن مجعان الزرراين

يف التفسري، دراسة يف مهنج بن جرير الطربي يف  الاس تدلل  .132

الاس تدلل عىل املعاين يف التفسري، مركز تفسري ادلراسات القرآ نية، 

 .م2115ه، 1133، 2اململكة السعودية،  

سامعيل )، النحاس  :(ه399ت)(آ بو جعفر محمد بن محمد بن اإ

عراب القرآ ن، وضع حواش يه وعلق عليه عبد املنعم خليل  .133 اإ

برارمي،منشورات محمد عيل بيضون لنرش كتب الس نة وامجلاعة، دار  اإ

 .م 2111ه، 1121، 1وت، لبنان،  الكتب العلمية، بري 
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 :نيرص حامد آ بو زيد

مفهوم النص دراسة يف علوم القرآ ن، النارش املركز الثقايف العريب،  .131

  .م2112، 1ملغرب،  ادلار البيضاء، ا

  (ه373ت()آ بو زكراي حمي ادلين حيي بن رشف )،النووي

محمد بن صاحل : رايض الصاحلني من الكم س يد املرسلني، تعليق .135

آ بو يعقوب : العثميني وعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، خرج آ حاديثه

 ه1127، 1اجلزري، القارر،، ميرص،  نشأ ت امليرصي، دار ابن 

 .م2113

 :(ه731ت)(جامل ادلين عبد هللا بن آ محد )،رشام بنا

محمد حمي ادلين عبد امحليد :تأ ليف قطر الندى وبل الصدى،  رشح .133

 .م2119، 1 ،دار الطالئع،القارر،،ميرص،

صالح عبد العزيز عيل : مغين اللبيب، عن كتب ال عاريب، حت .137

الس يد، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، القارر،، ميرص، 

 .م2119 ه،1129، 2 

 (:ه395ت)،رالل العسكري آ بو

برارمي سلمي، دار العمل والثقافة، القار: الفروق اللغوية، حت .139 ر،، محمّد اإ

 .، د ت1ميرص،  

 :ايقوت امحلوي الرويم

ىل معرفة ال ديب، حت .139 رشاد ال ريب اإ حسان عباس، : معجم ال دابء اإ اإ

 .م1993 ،1  دار الغرب الإساليم ، بريوت، لبنان ،
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 :يعقوب بن عبد الوراب الباحسني

مكتبة  طرق الاس تدلل ومقدماهتا عند املناطقة وال صوليني، .111

 .م2111ه،1122، 2  اململكة العربية السعودية، الرايض، الرشد،

 :(ادلين موفق )،ابن يعيش

رشح املفصل،حصح وعلق عىل حوايش نفيسة بعد مراجعته عىل  .111

 1ميرص،  القارر،، املعمور،آ صول  خطيبة  مبعرفة مش يخة ال زرر 

 .،دت 

 :اجملالت وادلورايت: اثنيا

 :عبد هللا بن عويقل السلمي

عرااب، مظارره وآ س بابه" .112 " موقف النحويني من ال ايت املعضةل اإ

حياء  ال محدية، جمةل علمية دورية حممكة تعىن ابدلراسات الإسالمية واإ

رـ، العدد 1121الرتاث، ديب، الإمارات العربية املتحد،، رمضان 

 .اخلامس عرش

:لرسائل اجلامعيةا: الثاث  

:مالوي ال مني  

قراء، يف نظرية النحو بني المنوذج ) جدل النّص و القاعد، .113

ه العلوم يف اللغة، قسم دلكتورااد، رساةل مقّدمة لنيل شها (والاس تعامل

اللغة العربية وآ داهبا، لكية ال داب والعلوم الإنسانية، جامعة ابتنة، 

  .م2119ه، 1131اجلزائر، 
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                اخلالصة

 

932 

يعىن هذا البحث بدراسة الأسس املعرفية والأصول املرجعية لالس تدالل النحوي     

النظريف اللغة  اليت أأنتجها حناة العربية عندتكل النظرية النحوية ،لنظرية ا اذلي اكن عامد

يف زمن الاحتجاج ؛وذكل ملا تطلبته احلاجة ادلينية املتجسدة أأساسا يف حامية  العربية

فاكنت بذكل الغاية .مة هل عند تفسري ما ُأشلك  فهمه وخد-عز وجل–نص الشارع 

فبدأأت من زمن بدأأ فيه اللحن يتفىش ،ط أ يف سان من اخلل الكربى للنحو يه صيانة ال 

النحوية املس تنبطة هنا مرحةل جديدة لتعلمي العربية اليت أأصبحت عن طريق تعمل القواعد 

وتراكيهبا  اق ادلربة واملريان  والتكرار ملفرداهتيبعدما اكن تعلميها عن طر .من تكل اللغة 

اللغة ،اليت حامك النحاة  دون الرجوع ا ىل قواعد علمية ضابطة  لتكل،وخمتلف أأساليهبا 

 .أأساليهبا ابلصحة حينا وابلشذوذ والضعف حينا أ خر 

وبعد .ا من اللغة مجةل من القواعد النحوية و اس تقرؤلقد تتبع النحاة الظواهر اللغوية ف   

القرون الهجرية الأوىل بدأأت مرحةل مغايرة ،فقد انهتت مرحةل الت أسيس والبناء وبدأأت 

ثبات  بظهور اليت تركز عىل اجلانب النظري  ،نوع جديد من التصانيف مرحةل اال 

ة الكربى للموروث النحوي وهو ما يسمى ب أصول النحو؛ واليت تبحث يف الأدةل النحوي

فقد ومس هذا  ؛وذلكللأن الاس تدالل أأبرز ا جراء مارسه النحاة.وكيفية الاس تدالل هبا 

وغايته .املعرفية واال شاكالت املهنجية س البحث ابالس تدالل عند النحاة العرب بني الأس

يه البحث عن  أأصول التفكري النحوي الثاوية وراء نظريته ،اليت متد روابط الصةل 

ماكنية .جبوانب ذكل التفكري عند النظر يف اللغة العربية  توا  صاف النظرية معرفة ا 

الأمر ال يعدو  ن  صطلحاهتا ،أأم ا  وأأدواهتا و م النحوية ابالس تقاللية يف موضوعها ومهنجها 

أأن يكون الفكر الناظر يف تكل اللغة فكر تفاعل مع علوم أأخر ف أنتج نظرية اكنت 

 .رواس هبا من جذور ذكل التفكري
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Résumé 

Cette recherche est interssé de l’etude des bases de connaissces et les 

origines de références du raisonnent grammatical qui était la base de la théorie 

grammatical produite par les grammaticiens arabes lors de l’exames de la 

langue arabe au moment de la protestation de la necessité du besoin religien 

qui est principalement incarné dans la protection de religien.               

  Dieu Tout paissant à son service en expliquent ce qui est difficile à 

comprendre était le but le plus important est la maintien de la lange d’erreur à 

un mement ou la mélodie se propage d’ ici une nouvelle phrase d’ 

entrainement  et de répétition de ses motes , ses expressions et ses différent 

styles.        

Sans référence au contrôle des régles scientifiques de cette langue que 

les geammariens regissent leus styles d’ étre bons d’une coté et d’étre faibles 

de l’autre coté. 

Les grammariens ont suivi les phénoméénes linguistiques et ont préva de 

la langue un groupe des régles grammaticales et après les premiers siécles 

Hijri, une phrase différente a commencé, la phrase de fondation et de 

construction est terminée, la phrase de confirmation a commencé avec 

l’apparition de nouveau genre de classification qui consentre beaucoup plus 

sur l’aspect théorique de patrimoine grammatical qui s’appelle « les origines 

de grammaire qui ,cherche les prouves grammatical et somment les utilisent 

comme une justification car le raisonnement  est la meilleure procédure utilise 

par grammariens et pour cela , cette recherche est intitulé par la raisonnement 

chez les grammariens arabes entre les base de commaissances et les 

problématiques de la méthodologie et son but (objectif)est le recherche des 

origines de la pensée grammatical qui sa cachi deriére sa théorie qui donne 

des indices, de relation des aspects d’une telle pensée dans la langue arabe et 

la possibilité de savoir le caractére essentielle de la théorie grammatical qui 

est L’indepeendance dans son théme, ses ouitils et ses termes. mais la pensée 

pour cette langue est une pensée d’interaction avec les autre scinces qui 

prodution une théorie ses détails sont extraites des racinrs d’une telle pensée. 
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 الصفحة العنوان                                                                               

 و -أ   مقدمة

 الاس تدالل النحوي أ صوهل ومرجعياته :الفصل ال ول

 8 توطئة الفصل

 9 الاس تدالل مفهومه وأ راكنه :املبحث ال ّول   

 9 مفهوم الاس تدالل: الأ و

 9 الاس تدالل لغة -1

 10 اصطالحاالاس تدالل  -2

 11 مفهوم الاس تدالل املنطقي -2-1      

 11 مفهوم الاس تدالل اجلديل -2-2      

 12 مفهوم الاس تدالل ال صويل -2-3      

 14 مفهوم الاس تدالل الالكيم-             2-4

 15 مفهوم الاس تدالل البالغي -2-5      

 17 مفهوم الاس تدالل النّحوي -2-6      

 21 مصطلح الاس تداللمع املصطلحات املتقاربة دالليا : اثنيا

 21 الاس تدالل، والاحتجاج، والاستشهاد -1

 24 الاس تدالل، والاجهتاد، والاس تنباط -2

 25 أ راكن العملية الاس تداللية: اثلثا

 26  الاس تداللفعل   -1
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 26  املس تدل  -2

 26  املس تدل عليه  -3

 27 الاس تدالل وماكنته املعرفية بني العلوم االإنسانية :املبحث الثاين

 27 الاس تدالل يف عمل املنطق: أ وال

 28 الاس تدالل املبارش -1

 29 التقابل بني القضااي  -1-1

 30 التناقض يف القضااي -1-1-1

 30 التضاد يف القضااي -1-1-2

 30 ادلخول حتت التضاد يف القضااي املتفابةل -1-1-3

 31 التداخل يف القضااي املتقابةل   -1-1-4

 32 املبارش غري الاس تدالل -2

 32 الاس تدالل ابلقياس  -2-1

 33 أ قسام القياس -2-1-1

 34 القياس الاقرتاين -2-1-1-1

 35 القياس الاس تثنايئ -2-1-1-2

 36 الاس تقراء  -2-2

 37 الفرق بني القياس و الاس تقراء -2-2-1

 38 المتثيل  -2-3

 40 دلالاس تدالل يف عمل اجل: اثنيا

 42 الاس تدالل ومنظومة املعارف االإسالميّة :املبحث الثالث

 43 :الاس تدالل يف عمل أ صول الفقه: أ وال

 46 :الاس تدالل يف عمل الالكم: اثنيا
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 47 الاس تدالل يف عمل البالغة: اثلثا

 51 يف عمل النحو العريبالاس تدالل : رابعا

 51 الاس تدالل النيص أ و البنوي -1

 52 الاس تدالل ابلقرأ ن الكرمي والقراءات -1-1

 59 الاس تدالل ابحلديث النبوي الرشيف -1-2

 62 الاس تدالل بالكم العرب -1-3

 70 الاس تدالل العقيل -2

 70 الاس تدالل ابلقياس -2-1

 71 أ قسام القياس -2-1-1

 72 اس تصحاب احلال -2-2

 73 الاس تدالل النحوي بني ال صيل والوافد :املبحث الرابع

 75 الاس تدالل النحوي بني العقل االإساليم واملنطق اليوانين: أ وال

 84 :الس تدالل النحويل ال صول املرجعية: اثنيا

 98 خالصة الفصل

 املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي: الفصل الثاين

 81 توطئة الفصل

 81 أ حوال املس تدل ابللغة ورشوطه :املبحث ال ول   

 81 العربّية والفكر النّحوي: أ وال

 89 أ حوال املس تدل يف عمل العربّية: اثنيا

 103 طبيعة املامرسة الاس تداللية يف الرتاث النحوي :املبحث الثاين

 103 من داخل اللغة الاس تدالل النحوي: أ وال

 104 الاس تدالل البنوي -1

 106 اللغة الاس تدالل النّحوّي من خارج :اثنيا

 106 عىل النّظام النّحوي الاس تدالل مبعاين الشعر -1

 108 الاس تدالل ابلقانون الطبيعي للكون عىل النظام النحوي -2

 112 الاس تدالل بنظام اجملمتع عىل النظام النحوي -3

 118 الاس تدالل النحوي بني عمل النحو والعلوم االإسالمية -4



 الفهرس

 

245 

 

 123 النحوي بني اللغة واملنطقالاس تدالل  -5

 125 طرق الاس تدالل عند النحاة :املبحث الثالث

 129 القاعدة النّحويّة عليهاس تدالل تبىن : أ وال

 136 اس تدالل تثبت به حصة القاعدة النّحوية: اثنيا

 138 التعارض والرّتجيح عند النحاة  :املبحث الرابع   

 140 ترتيب ال دةل االإجاملّية: أ وال

 143 املسائل النّحويّة عند التّعارض ترجيح: اثنيا

 144 الرتجيح اخلاصة ابل دةل االإجاملّية قواعد: اثلثا

 144 لنقلقواعد ترجيحّية خاصة اب -1

 144  قواعد ترجيحّية خاصة ابلس ند -1-1

 145 قواعد ترجيحّية خاصة ابملنت -1-2

 145 قواعد ترجيحّية خاصة ابلقياس -2

 146 ترجيحّية خاصة ابس تصحاب احلالقواعد  -3

 146 قواعد ترجيحية خاصة ابلنقل والقياس -4

 149 خالصة الفصل

 الاس تدالل ودوره يف بناء النظرية النحوية: الفصل الثالث

 148 توطئة الفصل 

 148   القواعد الاس تداللّية يف النحو العريب بني نظام اللغة وخطاب العقل :املبحث ال ول   

 150  مفهوم قواعد الاس تدالل  :أ وال

 154 (قواعد الاس تدالل)سبب تسميهتا هبذا املسمى : اثنيا

 156 أ نواع قواعد الاس تدالل يف النحو العريب: اثلثا

ىل العقل: رابعا  158  القواعد الاس تداللّية من النص اإ

 158 قواعد املهنج  -1

 158 قواعد االإعامل  -1-1

 161 من قواعد الرتجيح -1-2

 161 من قواعد أ صول الاس تدالل  -1-3

 162 قواعد املوضوع   -2
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 162 من قواعد البنية  -2-1

 164 من قواعد أ قسام اللكم -2-2

 164 من قواعد الرتكيب -2-3

نتاجية مجلةل :خامسا  165   القواعد الاس تداللّية يف النحوالكيفيّة االإ

 190 النظرية النحوية بني معطيات الاس تقراء وقواعد الاس تدالل :املبحث الثاين

 190 الاس تقراء ودوره يف بناء النّظريّة النّحويّة :أ وال

 190 قواعد الاس تدالل ودورها يف بناء النّظريّة النحويّة  : اثنيا

 193 وتفسريها املذهبية يف النحو العريب وأ ثرها يف تعليل ال حاكم النحوية :الثالث املبحث    

 183 هاملذهب النحوي ودوره يف تعليل احلمك النحوي وتفسري : أ وال

 188 املذهب الفقهيي ودوره يف تعليل احلمك النحوي وتفسريه: اثنيا

 205 وتفسريه املذهب الالكيم ودوره يف تعليل احلمك  النحوي: اثلثا

 208 خالصة الفصل

 211 ــــةـــاخلامتــ

 215 املصادر واملراجع قامئة

 238 ملخص البحث
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