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 :الممخص

بين قطبي الوصفية والمعيارية كما يبرزىما كتاب سيبويو وغيره من بدأ الفكر المساني العربي   
المؤلفات التي تصدرت سدة الفكر النحوي العربي؛ ولعل كتب مثل كتاب سيبويو، والخصائص، 
وارتشاف الضرب، ومؤلفات ابن الحاجب وغيرىا تطرح ىذه اإلشكالية، وتعرض لكّم كبير من 

 منيجيا ونسقيا بين دائرتي التقعيد والفمسفة.القضايا المغوية التي تحاول أن تضع 

تقدم مثل ىذه المؤلفات احتواء لسانيا قّيما غير مسبوق؛ فيما تضع حدودا وتعريفات جديدة     
 تتفوق عمى عصرىا لتضطمع بيا نظريات لسانية حديثة. 

فقد خمقت مسارات أخرى لتفسير القاعدة والتعميل ليا وفق منيج انفرد بو بعض النحاة كسيبويو،    
 وابن جني، وابن ىشام؛ وليذا فإن ىذه الورقة تستبين المحاور اآلتية:

 أوال: الفمسفة المغوية منيج أم أداة.

 ثانيا: الفمسفة والتقعيد من النظرية إلى التطبيق.

 مغوي فمسفة أم ضرورة.ثالثا: التأويل ال

 فمسفة، تقعيد، نحاة، تأويل، نظرية، تفكير. الكممات المفتاحية:
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Summary : 

of the paper: Arabic linguistic thought between the poles of descriptive and normative 
as highlighted by the Book of Sibweh and other works that topped the arab 
grammatical thought, perhaps books such as The Book of Sibweh, Characteristics, 
Multiplication, Ibn al-Hajeb's writings and others raise this problem, and present to 
you a large number of linguistic issues that try to put its approach and format 

between the circles of austerity and philosophy.  

    Such works offer unprecedented linguistic containment, while setting new 
boundaries and definitions that transcend their time to be carried out by modern 

linguistic theories.  

    Other paths have been created for the interpretation and explanation of al-Qaeda 
in accordance with a method unique to some sculptors Sucha Sebuye, Ibn Jani, and 
Ibn Hisham, and this paper thus points out the following themes: first: linguistic 
philosophy is a method or a tool. Second: philosophy and the reversion from theory 

to practice. Thirdly, linguistic interpretation is a philosophy or a necessity. 

 Keywords    : philosophy, sitter, sculptor, interpretation, theory, thinking .               

 

 أوال: الفمسفة المغوية منهج أم أداة.

تظير الفمسفة في كثير من المصنفات المغوية في الفكر المساني العربي حتى أصبحت منيجا وطريقا البد منو     
لمغوي، والبد من ممارستيا واتباعيا؛ وقد أصبح ارتباط المغة بالفمسفة إلى عصرنا ىذا أمرا حتميا البد من 

 كرا حتى صارت منيجا بعد أن كانت أداة.الصيرورة إليو والنظر فيو، وقد اخترقت المصنفات العربية با
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 عالقة الفمسفة بالمغة:

بدأت الفمسفة منذ قرون، مع بداية تأمل اإلنسان لما حولو، مدفوعا بفضولو الطبيعي لمعرفة حقيقة  
األشياء من حولو، وقد كانت بدايتيا "خميطا غريبا من التفسير العممي والالىوتي واألخالقي والسحري لممالمح 

 (1)المشتركة وغير المشتركة لمعالم..."

كان الفالسفة اليونان يفسرون جميع العموم عن طريق التأمل الفمسفي في بداية األمر، ثم بدأت تنفصل  
العموم الطبيعية عن الفمسفة، كما بدأت تتمحور الفمسفة في مناىج مختمفة فظيرت الفمسفة التحميمية التي تسمى 

 (2. )ي العترافيا بدور المغة الفعال في الفمسفةأيضا باسم التحميل المغو 

وكان الىتمام الفالسفة التحميميين بالمغة ، سببا في تعريف الفمسفة التحميمية بأنيا مجرد دراسة لمغة، وال يعني   
ىذا أن نخمط بينيم وبين دور عمماء المغة، فمكل اىتمامو، فعمماء المغة يدرسون المغة من جوانبيا العممية؛ 

ييتمون بالوقائع المكتشفة عن كيفية استخدام المغة، ومعاني األلفاظ وكيف تبدأ المغات وتتغير وتموت... وىكذا، "ف
وىذه مسائل عممية  عن المغة ال يمكن اإلجابة عنيا إال باستخدام المنيج العممي، أما الفيمسوف التحميمي فيدرس 

د أن مثل ىذه الدراسة أداة ليا قيمتيا في مساعدتو عمى المغة من أجل صياغة فروض عممية عنيا، بل ألنو يعتق
 (3)تحقيق ىدفو األساسي في جسم المسائل الفمسفية"

 أثر الفكر الفمسفي في النحو العربي:

أسيمت الفمسفة اليونانية في الفكر اإلنساني عامة وفي حضارات الشرق خاصة، ومنيا الحضارة العربية  
وبنت عمييا وطورت نظرياتيا، وىذا من باب التأثير والتأثر بين الحضارات، فيل التي استفادت من ىذه العموم 

 كان ليذه الفمسفة أثرىا في عموم العربية عامة وفي النحو العربي خاصة؟

وُتعد قضية تأثر النحو العربي بالفمسفة اليونانية من أىم القضايا التي تعرض ليا النحاة، وقد اختمف  
لنحو العربي بالفمسفة اليونانية؛ فمنيم من رأي أن النحو بني عمى غرار الفمسفة اليونانية النحاة في مدى تأثر ا

                                                           

 13م، ص2012، 1( محمد ميران رشوان، عصام زكريا جميل، فمسفة المغة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط1)

 )بتصرف( 16،17( المصدر نفسو ص 2)

 17المصدر نفسو ص ( 3)
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متأثرا بيا، ومنيم من ينفي ىذا الرأي نفيا قاطعا، ومنيم من يراوح بين ىذا وذاك، وسنعرض ألىم ىذه اآلراء عمى 
 النحو اآلتي:

 :آراء تؤيد فكرة تأثر النحو بالفمسفة اليونانية منذ نشأته -1
، أول من تحدث عن ىذه الفرضية في محاضراتو Adelbert Merxُيعد المستشرق األلماني )أدلبير مركس(     

م، وكانت بعنوان "أصل النحو العربي"، فقد رأي مركس "أن النحاة العرب أخذوا 1891في المعيد المصري سنة 
العربي موافق تمام الموافقة لمتقسيم األرسطي، من المنطق األرسطي تقسيم الكالم الثالثي، فيذا التقسيم في النحو 

وأخذوا عنو أيضا بعض المتصورات النحوية كالحال والظرف، واقتبسوا منو مبدأ التمييز بين المذكر والمؤنث وبين 
إال ترجمة لمصطمحات يونانية مصدرىا المنطق  -في رأيو–الماضي والمستقبل، وليس اإلعراب ومصطمحاتو 

 .( 4)األرسطي"

ا يعزو المستشرق )دي بور( تأثر العرب بمنطق أرسطو إلى اطالع العرب عمى كتابات أرسطو، عن كم 
 ه( وحنين بن اسحاق، وغيرىما.759طريق ترجمات بعض العمماء من أمثال ابن المقفع)

وقد تمقف ىذا الرأي بعض الباحثين العرب من أمثال: إبراىيم مدكور، الذي يرى أن النحو العربي وضع  
عصر الترجمة وخاصة ترجمة منطق أرسطو إلى العربية، وقد عايش كل من الخميل وسيبويو ىذه المرحمة، في 

 (5) فمن البدييي أن يكونا تأثرا بمنطق أرسطو.

وىذا الرأي يرجحو شوقي ضيف، وحجتو تقوم عمى دعامتين: أوالىما أن عبد اهلل بن المقفع ىو الذي  
انييما: أن الخميل بن أحمد كان صديقا البن المقفع، ىذه الصداقة مكنت ترجم منطق أرسطو إلى العربية، وث

 (6) الخميل من االطالع عمى منطق أرسطو، وبالتالي التأثر بو في وضع النحو.

                                                           

محمد الصماري و نور اليدى لوشن، أصالة النشأة في النحو العربي، حوليات اآلداب والعموم االجتماعية، جامعة الكويت،  4))
 32، 31، ص2011، 32، الحولية 339مجمس النشر العممي، الرسالة 

 346 -338م، ص 1953، القاىرة، 7لعربية، ع( ينظر: إبراىيم مدكور، منطق أرسطو والنحو العربي، مجمة مجمع المغة ا5)

 30( ينظر: شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص6)
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وممن ناصروا ىذا الرأي أيضا الدكتور إبراىيم أنيس في كتابو من أسرار العربية والدكتور ميدي  
ة، والدكتور أمين الخولي في كتابو: مناىج تجديد في النحو والبالغة والتفسير، المخزومي في كتابو: مدرسة الكوف

 (7) والدكتور عبد الرحمن محمد أيوب في كتابو: دراسات نقدية في النحو العربي وغيرىم.

 ثانيا: آراء تنكر فكرة تأثر النحو العربي بالفمسفة اليونانية:

الفمسفية لنشأة النحو العربي، وقاموا بالرد عمى من يؤيد فكة أنكر بعض النحاة المحدثين فكرة األصول  
تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي، من أمثال إبراىيم السامري في كتابة: دراسات في فقو المغة، وعبد الرحمن 

 الحاج في بحث بعنوان "النحو العربي ومنطق أرسطو"، وحيث قام بالرد عمى المؤيدين في النقاط اآلتية:

الترجمة التي عول أصحاب ىذا الرأي في انتقال التقسيم األرسطي ألجزاء الكالم إلى نحاتنا وخاصة  -1
 سيبويو، لم تكن واقعا إال بعد وفاة إمام النحاة، مما لم يسمح باالتصال.

األصولية المفصولة ال تكاد تقوم إال عمى التخمين واالفتراض، وىي كما قال بعضيم ينقصيا السند  -2
 والمادي... وتقوم عمى مجرد الظن والتخمين. التاريخي

إن مقوالت أرسطو العشر )الجوىر والكّم واإلضافة والكيف والزمان والمكان والوضع والممك والفعل  -3
واالنفصال( تختمف عن مقوالت النحو عدد وطبيعة ومضمونا، وذلك ألجل ارتباط مقوالت أرسطو بالمغة 

النحو العربي تؤدي إلى التحريف والتعسف في رد خصوصيات  اليونانية، وكل محاولة إلسقاطيا عمى
 (8) بنية العربية إلى ىذه المقوالت.

كما أنكر شوقي ضيف تأثر النحو بفمسفة اليونان، يقول: "وحاول بعض المستشرقين أن يصموا بين نشوء النحو 
ذلك إثباتا عمميا، وبخاصة أن  العربي في البصرة، والنحو السرياني واليندي، غير أنو ال يمكن إثبات شيء من

 (9)النحو العربي يدور في نظرية العامل، وىي ال توجد في أي نحو آخر"
 ثالثا: آراء تنكر التأثر في فترة النشأة وترجحه في الفترة المتقدمة:

                                                           

( ينظر: إدريس مقبول، األسس األبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند سيبويو، عالم الكتب الحديث، جدارا لمكتاب العالمي، 7)
 16، ص1، ط2007األردن، 

 19- 17( المصدر نفسو ص8)

 20م، ص1968، 8ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، مصر القاىرة، ط( شوقي 9)
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ية، فمقد من النحاة المحدثين من أنكر أن يكون لمنحو العربي في طور نشأتو األولى أي اتصال لو بالفمسفة اليونان
كان لمنحو في مبتدئو يقوم "عمى االستقاء والتقعيد، فأصبحت بعد زمن تقوم عمى القاعدة والتطبيق، وخمف بعد 
الرعيل األول من رجاليا خمف وقفوا من النحو موقف المتكممين من الدين... فجعمو النحاة فمسفة وقضايا معيارية 

بالفمسفة والمنطق اليوناني في المراحل المتقدمة من تأليف النحو،  ، وىذا يعني أن النحاة تأثروا(10)ومنطقية أيضا"
وليست في نشأتو األولى، وذلك عندما ترجمت المؤلفات اليونانية وتغمغل الفكر الفمسفي عند العرب، فغمب عمى 

 (11)كتبيم وأثر في عقوليم فنشأ الفكر الفمسفي الديني وكذلك تأثر بو جماعة المغة والنحو.

كتور عفيف دمشقية عمى ىذا الرأي، بأنو إذا كان النحو قد تأثر بعد زمن عمى نشأتو بالفمسفة اليونانية، ويؤكد الد
"من حيث منيجية البحث، أو من حيث القول بالعمل والمعموالت وغيرىا من تفريعات النحو، فإن كل ذلك ال يقدح 

بغا النحو العربي بصبغتيما إال بعد زمن غير أبدا في كون نشأتو األولى عربية صرفا، فالمنطق والفمسفة لم يص
،فيو يرى أن النحو العربي لم يتأثر بالفمسفة في مرحمة النشأة، فأصولو عربية كونيا كانت (12)-قميل عمى نشأتو"

نتاج استقراء العرب لمغتيم قرآنا وشعرا ونثرا، ويشاطره بروكممان ىذا الرأي، حين وصف العالقة بين النحو 
 (13)سطي بأنو عالقة في الشكل ال في األساس.والمنطق األر 

وقد أقر شوقي ضيف أن تأثر النحو بالفمسفة والمنطق إن لم يكن في مرحمة النشأة والوضع لمنحو العربي، فإن 
 (14) التأثر كان فيما بعد ذلك من مراحمو المتقدمة.

طق اليوناني، ىو نحو الخميل وتجدر اإلشارة إلى أن المقصود بالنحو العربي الذي تأثر في نشأتو بالمن 
وسيبويو، والصحيح أن "المبنات األولى في بناء ىذا النحو يرجع عيدىا إلى أواخر القرن األول اليجري، وبعد عبد 

                                                           

 170م، ص1958( إبراىيم أنيس، المغة بين الوصفية والمعيارية، مطبعة الرسالة، القاىرة، مصر، 10)

 123م، ص2001، 1( ينظر عبد اهلل أحمد جاد الكريم، التوىم عند النحاة، مكتبة اآلداب، مصر، القاىرة، ط11)

 22م، ص1981يف دمشقية، تجديد النحو العربي، معيد اإلنماء العربي، لبنان، بيروت، ط جديدة، ( عف12)

 ( ينظر: المصدر نفسو، الصفحة نفسيا13)

 )بتصرف( 123( عبد اهلل جاد الكريم، التوىم عند النحاة، ص14)
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لميجرة، فيو أول من بعج 117اهلل بن اسحاق الحضرمي أقدم نحوي بالمعنى االصطالحي لمكممة، وقد توفي سنة 
 ، بينما كتاب سيبويو يعد مرحمة اكتمال النحو ونضجو وليس نشأتو.(15)النحو ومد القياس وشرح العمل"

إن تأثر النحو العربي بالفمسفة، ال يعني بالضرورة أن تكون الفمسفة اليونانية أو غيرىا، فالفمسفة طريقة  
في التفكير  تفكير وتأمل وتحميل واستنتاج عقمي ال يخمو منو فكر ناقد، والعقل العربي لم يكن خموا من المنطقية

والتحميل واالستدالل العقمي، فإن "ما أثر عن اليونان من نظر عقمي لم يكن ىو النموذج الوحيد لمتفكير بحيث ال 
يخرج عن إطاره نشاط عقمي ميما كان، ولو كان ذلك ألمسكنا عن نسبة أي فكر لغير اليونان، ولدمغنا كل 

 (16)النظر العقمي مادامت لم تعرف فمسفة اليونان" الحضارات التي سبقت الفمسفة اليونانية بالخمو من

 مظاهر تأثر النحاة بالفمسفة:

 القول بنظرية العامل. -1
 التعميل المنطقي لمظواهر المغوية -2
 طرد القواعد النحوية وفرضها عمى المغة المسموعة -3
 اهتمام النحاة بالقياس، كما قال الكسائي:  إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع -4
 تحميل األحكام النحوية -5
وىذا ما جعل الكثير من النحاة يحاول تيسير النحو بإبعاده عن التأويالت الفمسفية من مثل العمل واألقيسة     

والعوامل وىي محاولة ابن مضاء المعروفة في كتابو الرد عمى النحاة؛ وقد أراد كثير من الميسرين في العصر 
د رصينة مبسطة مبنية عمى أسس االستعمال المغوي، كما تفرضيا الحديث طرق باب التيسير ونسج قواع

 النظريات المحدثة وواقع حال، تعمم العربية الذي أبان عن عزوف ظاىر يكاد يعصف بعموميا.

كان التفكير المساني العربي محكوما بمرجعيات فكرية مسبقة عمقت اليّوة بين التجديد والركود، أثرت في الفكر    
 من أىميا:النحوي لعل 

عدم قدرة المغويين عمى الخروج عن المنوال العام لمتأليف الذي احتفظ فيو بجميع سمات التأليف  .1
 النحوي. بيا الفكر حفل السابق حتى أنتجت ىذه المحاكاة شروحات

                                                           

 39( محمد الصماري، ونور اليدى لوشن، أصالة النشأة في النحو العربي، ص 15)

 46م، ص 2009م حسان، األصول، عالم الكتب، مصر، القاىرة، د/ط، ( تما16)
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لم يؤطر التأليف المساني عند العرب لمناىج محددة ممكن أن تسمى نظرية فكرية محددة عمى النحو  .2
 وكانت غالب المؤلفات متراصفة النسق تعبر عن ذاكرة حافظة إضافة لحدس لغوي سميم.المعاصر، 

قدمت بعض المؤلفات رؤى متقدمة عن عصرىا ككتاب سيبويو وكتاب الخصائص ومغني المبيب  .3
 البن ىشام.

جامع أّما كتاب السييمي نتائج الفكر النحوي فإن العنوان غير مفصح عن مضمونو؛ لكون العنوان مبين و    
لمحتوى الكتاب عمى المتعارف عميو إال أن ىناك تعارضا بين العنوان والمحتوى، فقد رتب أبوابو ترتيب مؤلفات 
النحو السابقة لو، وقد جعمو عمى غرار كتابو الجمل لذا فميس فيو توضيح لمناىج المغويين وليس مفصحا عن 

نما ىو سرد محدود وموجز لقواعد النحو؛ وربما أ  راد بمسمى النتائج قواعد النحو.نتائج، وا 

ولم يفصل المغويون ـــ المسممين ــــ بين مستويات المغة فقد كان المنيج المتبع مختمطا وتعميميا صرفا؛ وىناك    
محاوالت لتحديد بعض األبواب وتصنيفيا أو لفصل باب عن باب كمحاولة الثعالبي في كتابو سر العربية حين 

 كن معروفا قبمو.أضاف باب المشترك ولم ي

أما كتاب الحدود لمرماني فيو شبيو بموسوعة مصغرة لمصطمحات تم استعماليا وتداوليا لدى المغويين العرب     
فأكد عمى تعريفاتيا وجعمو بابين؛ أوليما: الحدود وىو خاص بمصطمحات عامة مختصة بعموم المسان وغيره من 

لصيق بمصطمحات أبواب النحو العربي؛ ونراىا محاولة مميزة  األدب والفقو، وثانييما: حدود الموصوالت وىو
لمتصنيف، آنذاك، ألنو لم يكن مسبوقا؛ كما يدلل عمى تبمور كثير من المصطمحات ويؤكد عمى قيام المسانيين 

 المسممين بالتمييز بين العموم في عصر تدافعت فيو العموم واندمجت فيو المعارف.

حّدىا الزماني والمكاني كانت محكومة بانصيار العموم الدينية مع العموم المسانية إّن المعرفة المسانية في     
في  لقداسة األولى؛ فارتبطت بيا وُسقيت من معينيا مما أشكل في ظيور فكر لساني مستقل غير ما أنتجو سيبويو

النحوي؛ وىناك إشارات كثيرة يمكن أن تؤيد ىذا االنصيار بين المغة والدين ليست ىذه الورقة محال  الفكر حقل
 ليا. 

انبعثت الفمسفة اإلسالمية في كتب المرويات والحديث والتفسير قبل انبثاثيا في كتب المغة والمسان العربي حتى   
يظير ىذا التمسك  (17)عربي؛ فإن القول بالمذىب التوقيفيزّج بيا النحاة في أدلتيم التي حكموا بيا قواعد النحو ال

                                                           

 .12( ينظر: عفيف دمشقية، تجديد النحو العربي، ص17)
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بأسموب معين في حل كثير من اإلشكاالت المغوية كحروف الزيادة واالستشياد بالحديث وغيرىا من القضايا؛ بل 
 إن المتأمل لروايات نشأة النحو العربي يستطيع أن يرى أثر الدين في اكتساب المغة وتقعيدىا.

الذي يعزو كثير من الباحثين تأثر عموم المسان بالفمسفة إليو فيو مذىب محدث  (18) القتباسيأّما المذىب ا     
وقد يكون أحد األسباب األولى لتعمق عموم المسان بالفمسفة؛ ولكّن ما نظنو أن السبب األول ىو تعمق عموم 

 العربية حينيا بالدين وعموم الفقو التي ارتوت من عموم األصول والفمسفة.

عمق النحاة بالفمسفة حتى ظيرت ظيورا بّينا في كتاب الخصائص، وكتب ابن األنباري، وكتب السيوطي، ت   
واستعممت بعض األلفاظ في تفسير كثير من الظواىر المغوية، فمؤلف مثل "الكتاب" احتوى عدة إشارات فمسفية 

مستعمال ومسبوقا في مصنفات المغة  ؛ فإن لفظ اإلحالة لم يكن(19) كتفصيل باب االستقامة من الكالم واإلحالة
ن استعمل عند الفقياء واألصوليين.  وا 

ن كان سيبويو في غالب مؤلفو يسير عمى     كان منيج سيبويو في الكتاب معبرا عن حسن تقسيم وتوزيع وا 
ن كان استعمل المغة الواصفة )منيج التمثيل( أو )أمثمة سيبويو لفيم المغة الم ، (20)وصوفةمنطق المغة الطبيعي، وا 

 كاآلتي: (21)ولممنطق المغوي مستويات

المستوى الحدسي وىي مرحمة االرتجال والتذوق الخالص لمغة دون مراعاة لقوانين ناظمة ليا، وىي مرحمة  .1
 بارزة في كتاب سيبويو وفي الفكر المساني العربي.

 المفاىيم ووضع الحدود.المستوى التجريدي وىي مرحمة أعمى من المستوى األول تقوم عمى تجريد  .2
المستوى الصوري وىو المستوى الذي يحدد القضايا والمسائل ويربط بين العالقات ويمكن أن نمثل لو  .3

 بمرحمة ما بعد سيبويو مرحمة ابن جني والزمخشري والفارسي.
                                                           

" ويقصد بو تأثر العرب لدى وضعيم النحو بمن سبقيم من األمم إلى ذلك 13دمشقية، تجديد النحو العربي، ص( ينظر: عفيف 18)
 كاليونان والينود والسريان".

ىـ(، الكتاب، تحقيق: عبد 180( ينظر: سيبويو، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الممقب سيبويو )المتوفى: 19)
 .25، ص1م،  ج/ 1988 -ىـ  1408، 3السالم محمد ىارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة، ط/

 .18م، ص1،2015نشورات ضفاف، الرباط، ط/( ينظر: حسان الباىي، المغة والمنطق بحث في المفارقات، م20)

 .26( ينظر: المصدر نفسو، ص21)
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المستوى الصوري الخالص وىو المستوى الذي يتجاوز مرحمة االستنباط والحدس إلى مرحمة المعيارية  .4
 الخالصة.

كانت الفمسفة في بداية نشأة الفكر المساني أداة لتفسير الظاىرة المغوية ووصفيا لتحسن قراءة رموزىا وفيم    
مضامينيا، ثم صار المزج بين المغة والفمسفة منيجا متبعا حتى أصبحت الفمسفة تفرض أدواتيا في خمق الفكر 

 سالمي ىو أثر الفمسفة في التقعيد.المغوي ولعل أىم تأثير اتسم بو الفكر المغوي اإل

 ثانيا: الفمسفة والتقعيد من النظرية إلى التطبيق.

ال نستطيع أن نذكر النحو دون اإلشارة إلى قواعده التي تحدد وظائف الكممات وتحدد أبوابيا، فيما يجب أن    
لمغوية؛ غير أن القواعد يتبع أو أن يكون ىو معيار الصواب والخطأ عمى النحو الذي تبرىن عميو القاعدة ا
أو برفضيا جزئيا  (،22) أصبحت، بصورة عامة، توطن ألحكام مقيدة لالستعمال المغوي ورافضة كميا لبعض المغات

ومنيم من ( 23) بجعل لغة ما أكثر قياسا من أخرى كجعميم قولك: ما زيد أخوك أقوى قياسا وىي لغة لتميم
، وقد أصّر المغويون عمى وجود لغة عالية أّدت إلى إىمال المغات األخرى وىو ما يؤكده ابن جني (24)يرفضيا

، ولعّل ىذا الصنيع أثر في تقعيد المغة من حيث إن  (25)  بقولو:" لغة أىل الحجاز وىي المغة الفصحى القدمى"
صور االستقراء بعد سيبويو؛ فقد أحسن سيبويو المغويين تتبعوا ىذه المغة القياسية وتركوا تتبع غيرىا مما أدى إلى ق

وصف المغة كما ىي وكان بين سبيمين في ذلك ؛ أما األول: فأخذه عن العرب األقحاح، والثاني: نقمو المغة عن 
ن كان ىناك استقراء فعمي وتتبع لمغة المنطوقة فيو جزئي محدود ببيئة  العمماء؛ وقد توقف ىذا االستقراء الكمي وا 

 حين نرى في الكتاب براحا ومتسعا لعدة بيئات لغوية ذكرىا سيبويو ونقل عن أىميا. معينة؛ في

                                                           

، 4الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط/ ىـ(،392( ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )المتوفى: 22)
 .261الخصائص، ج/

 .168، ص1( ينظر: المصدر نفسو، ج/ 23)

راغيث، ينظر: المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عمّي المرادي المصري ( أنكر بعضيم لغة أكموني الب24)
األستاذ محمد نديم فاضل، الناشر: دار -ىـ(، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: د فخر الدين قباوة 749المالكي )المتوفى: 

 .171م، ص 1992-ىـ  1413لبنان، الطبعة: األولى،  –الكتب العممية، بيروت 

 .261، ص1( ينظر: المصدر نفسو، ج/ 25)
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بينما توقف رصد الظواىر المغوية واكتفى غالب العمماء بكتاب سيبويو يجعمونو الركيزة األولى لألحكام العامة     
ئيا بمغات بعينيا واعتمادىا عمى وتقعيد المغة؛ مما يؤكد، أيضا، عدم شمولية الظاىرة المغوية عند العرب الكتفا

منيج محدد مكرور نظرا لكثرة الشروحات لمكتاب عمى أن الكتاب يحوي نظرية لسانية متقدمة عجز من جاء بعده 
 عن مجاراتيا.

وكان ارتباط المغة بالفمسفة لوجود ىذه المغة العالية التي كانت لغة الكتاب واألدباء والمغويين، فأصبح الخروج    
نكرا شاذا والقياس عمييا موجبا لوجود العمل والتأويل؛ وقد أّدى وجود المغة العالية إلى توطين ظاىرة عنيا م
 االنتقاء.

أّما ابن جني فقد عرض عدة مقارنات في استعمال المغات مثل كممة )استطاعوا( حيث يبين عّمة إدغام السين   
 التاء فحذفت استطاعوا بأنو جار عمى كالم العرب بقولو:" أصمو (26) َيْظَيُروُه{ َأنْ  اْسَطاُعوا َفَما}في قولو تعالى: 

 َلوُ  اْسَتَطاُعوا َوَما} تعالى قولو عقيبو أن ترى أال مستعمل األصل وىذا الطاء، من التاء ولقرب االستعمال لكثرة
 ولغة مفتوحة اليمزة بقطع أسطعت: ثالثة ولغة التاء كحذف الطاء بحذف استعت: وىي أخرى؛ لغة وفيو ،{َنْقًبا
وأستعت"  وأسطعت واستعت واسطعت استطعت: لغات خمس فتمك. أيًضا مفتوحة اليمزة مقطوعة أستعت: رابعة

القرآن بمسان قريش فقط بل كانت  ، والحقيقة إن أىل القراءات أكثر صوابا في تقبل المغات؛ ألنيم لم يقرأوا(27)
القراءات القرآنية شاممة لمغات كل البيئات العربية حينيا، ونعزو السبب في ذلك لقول الرسول الكريم، صمى اهلل 

أثر االلتزام  ، ويتضح من ىذا الصنيع(28)تََيس َر"  َما ِمْنوُ  َفاْقَرُءوا َأْحُرٍف، َسْبَعةِ  َعَمى ُأْنِزلَ  الُقْرآنَ  عميو وسمم: " ِإن  
بالحديث عند القراء والنبي الكريم ،عميو الصالة والسالم، أبعد نظرا في حين أقر باختالف ألسنة العرب وتباين 

 لغاتيم ولكنو لم يستبعد ولم ينبذ أيا منيا كما فعل المغويون.

                                                           

 ( سورة الكيف، اآلية: 26)

 .261، ص1( ابن جني، الخصائص، ج/27)

( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل 28)
لبخاري، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، لناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية عميو وسمم وسننو وأيامو = صحيح ا

 .122، ص3ىـ، ج/1422بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
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ا التنزيل الكريم إال أّن ىناك ومع أن الرسول الكريم أّكد بنظرتو المسانية العميقة صالح ىذه الميجات ليقرأ بي     
عمماء أسرفوا بوصفيا بالشذوذ لمخالفتيا مبدأ الصواب وىو القياس المتبع في المغة العالية، ويعد لفظ " القياس من 

 مصطمحات الفمسفة المغوية األولى التي استعمميا العرب، فقد عزي ىذا المفظ لعبد اهلل بن إسحق شيخ سيبويو.

إّن أثر الفمسفة في التقعيد بدا في أوجو من مصنفات ابن جني، والفارسي، وابن الحاجب، وابن األنباري، الذي     
، وبالنظر لكتاب العربية األول، كتاب سيبويو فإن منيجو في التقعيد ىو وصف (29)أشار لمجدل إشارة صريحة 

عرب أنفسيم، وليذا يكثر من االستدالل بأقواليم، يظير المغة المنطوقة، وىو يستنبط تمك األحكام من كالم ال
وليس لو سوى وصف المنطوق في شكمو النيائي ثم يضعو في قالب تمثيمي من كالميم؛ ولذلك فإن تتبع كالم 

 العرب لديو يتبع نسقا معينا كاآلتي:

 يبتدئ غالبا بذكر الباب الذي يشتمل عميو العبارة المنطوقة. .1
 الباب المطروق وغيره من األبواب.يشرع في تفسير الفرق بين  .2
 يقوم بصياغة أمثمة لتفسير الحكم. .3
 يستنبط حكما عاما أو خاصا وفقا لما استنبط من األمثمة. .4
 لدى سيبويو أحكام عامة وخاصة ولكنيا ال ترتقي لتؤسس لقاعدة كما سنمحظ عند من يأتي بعده. .5

 وىذا نموذج لتفسير ما سمف:

آخر،  مفعول إلى فعُمو يتعد ه ولم فاعلٌ  إليو يتعد لم الذي آخر، والمفعول مفعول إلى فعمو يتعده لم الذي "الفاعل  
 فعمت كما وفرغتو، بغيره َتْشَغْل الفعل لم ألّنك الفاعل، يرتفع كما المفعول َيرتفع َسواء، ىذا في والمفعول والفاعل

 ولم فعمو يتعد ه لم الذي عمرٌو، والمفعولُ  وَجَمَس  زيدٌ  َذَىبَ : فقوُلك فعمو َيتعّداه ال الذي الفاعل بالفاعل، فأم ا ذلك
 وما مضى ما عمى دليمةُ  واألمثمةُ  عنيا، المحد ثُ  فاألسماء. عمرو وُيْضربُ  زيدٌ  ُضربَ : فقوُلك فاعلٍ  فعلُ  إليو يتعد  
 يكون ما وال باألحداث األمثمة وليست والّضْرب، والجموس الذ ىاب وىو األسماِء، عن بو المحد ث من يمض لم
 (30)األسماء"  وىي األحداثُ  منو

                                                           

 ( ينظر: كتابو اإلغراب في جدل اإلعراب.29)

 .34، 1( سيبويو، الكتاب، ج/30)
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نما فسر معنى الفعل الالزم وبين عالمتو اإلعرابية فيما برزت بعد سيبويو    وىنا لم يصغ قاعدة مجردة بعينيا وا 
ة كتب تعميمية قامت بتجريد الحكم المغوي من النسق الكالمي الذي جاء فيو، فقد بدأ سيبويو بوصف المغة المنطوق

وغايتو تفسير أحكاميا فيما قام المغويون بعده بفرض القاعدة عمى الكالم فإذا كان الكالم مخالفا لمقاعدة جعل 
الكالم شاذا؛ وىو النحو الذي نجده في ألفية ابن مالك وشروحاتيا التي سيطرت عمى منيج التقعيد عند النحاة 

 حتى أن النحو العربي توقف عندىا.

سيبويو مستويان من منطق المغة الطبيعي وىما: المستوى الحدسي، والمستوى التجريدي الذي وقد وجد في كتاب 
 يقوم عمى االستنباط؛ ويمكن تصور آليتو بالنمط اآلتي:

                                                 

 حكم مبدئي "فعل الزم"                                            

 

 متثيل "ذهب زيد"                                                 

 جتريد                                                      

  

                           تفسري                   

 األسماِء                                عن بو المحد ث من يمض لم وما مضى ما عمى دليمةُ  واألمثمةُ  عنيا، المحد ثُ  فاألسماء "

 والّضْرب" والجموس الذ ىاب وىو األسماِء، عن بو المحد ث من يمض لم وما مضى ما عمى دليمةُ  "واألمثمةُ 

وال يمكن، بأية حال، أن نقر بوجود فمسفة مقصودة لذاتيا أو مسرف في توظيفيا في تفسير الظاىرة المغوية     
في كتاب سيبويو؛ فالفمسفة تفرض منطقيا الطبيعي عمى كافة العموم وتظل المغة تعبير عن وعي الزم يفرض 

ذا الوعي الذي البد أن يكون لكل إنسان عاقل؛ أدواتو الوظيفية وىي المسان والمقوالت، والبد من عالقات تنظم ى
وىو األمر الذي يربط بين المغة كونيا أداة العقل الواعي لمتواصل ليذا يمكن القول بأن الفمسفة في كتاب سيبويو 

 ىي أداة لتفسير الحكم ال صناعتو.



 والتقعيــــد  الدرس النحــوي بين الفمسفـــــة ( 5)
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان" مه الب  "عل                        د.حميمة موسى الشيخي  ي د. سالمة صالح العمام    

 

 

   

 (123)الصفحة  م2021 مايو / هـ1442رمضان  العدد الثــاني /

 عمم في صنف ما رفأش من أنو فيو ويستوي عند ابن جني القصد المغوي مع القصد الفمسفي" واعتقادي    
واألون،  التوقير حصة من لو وآخذة والصون بالحيطة عميو وأعوده والنظر القياس، طريق في وأذىبو العرب
 اإلتقان عالئق من بو ونيطت الحكمة خصائص من الشريفة المغة ىذه أودعتو ما عمى لألدلة وأجمعو

، وىذا االستيالل الذي بدأ بو ابن جني كتابو الخصائص يوجو العالقة بين المغة والفمسفة كما (31)والصنعة"
يتصورىا ابن جّني؛ إذ يؤكد عمى العالقة الوطيدة والمتالزمة بين المغة والمنطق، فابن جني يرى في منيج القياس 

الصنعة؛ كما أن ىذا االستيالل فيو حيطة وصونا، وىو الئق بمغة شريفة حكيمة ألنو يؤدي بيا إلى اإلتقان و 
 إقرار منو بأن المغة ما ىي إال صناعة ليا أدواتيا التي تؤدي بيا إلى اإلتقان الالزم.

وقد عرض ابن جني لمذاىب العمماء في كونيا توقيفية مميمة أو اصطالحية موضوعة؛ وفي محاورتو لذاتو       
بشأن كون مواضعة يحاول أن يصوع أمثمة ليحدد اتجاىو ونظرتو لوضع المغة فيراىا عامة يصح تطبيقيا عمى 

 أن يولد وينقل المعاني. الفارسية والزنجية، وأن اإلنسان متى ما تواضع عمى المسميات جاز لو

؛ وىو ينطمق من ىذه (32) ويؤيد في موضع آخر من كتابو عمى كون عمل النحاة كالمية أكثر منيا فقيية    
 القناعة في مناقشتو لمقضايا المغوية فيطبقيا األدلة الكالمية عمى المغة في محاولة لفيميا وحل ألغازىا.

مام سيطرة الفمسفة الكالمية عمى منيجو حتى صارت غمبة الصنعة لم يكن التقعيد عند ابن جني ظاىرا أ    
ن كان حسو بقرب الفمسفة من المغة يعبر عن فكر لساني  الفمسفية غير مستساغة في مؤلف يعبر عن عمم المغة وا 

 سابق لزمانو.

نو عند تكّمفو مشقة ولم يناقش ابن جني مسائل لغوية بعينيا إال ضمن االحتواء الفمسفي لمغة كما يراىا؛ ولك     
وضع أطر عامة مبّينة الكتمال الفكر الفمسفي ذاك العصر وتغمغمو في العموم لم يخرج عن أمثمة سيبويو كما فعل 

ذا  بك معدل وال بيا فناىيك طبيعية، حسية إلييا بالقياس المصير بيا المأخوذ الحال كانت غيره من المغويين، وا 
 في قبميا الساكنة الياء لوقوع ياء قمبت الواو إن: شيًّا وشويت طيًّا وطويت وميت سيد في قوليم ذلك ومن عنيا،
 .(33)وطيا" شيا في الياء قبل الساكنة الواو ووقوع وميت سيد

                                                           

 .1، ص1( ابن جني، الخصائص، ج/31)

 .49، ص1( ابن جني، الخصائص، ج/32)

 ,50، ص1( المصدر نفسو، ج/33)
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ويمزم القول إن ابن جني لم يكن قاصدا لمحكم المغوي بقدر ما كان مفسرا لسببو وعمتو؛ فعندما يبتدئ مسألة     
لغوية يضعيا في قالب فمسفي ساعيا وراء العمة الكالمية التي أدت إلى الحكم اإلعرابي وحددت وظيفة الكممة في 

ن الضربان وىذان لفظي واآلخر معنوي دىماأح: ضربان الجممة، يقول في باب مقاييس العربية: " وىي  عّما وا 
: تسعة الصرف من المانعة األسباب أن ترى أال المعنوي القياس ىو وأوسعيما أقواىما فإن المغة ىذه في وفشوا
ثمد وتنضب ويرمع أحمد نحو لفًظا، الفعل شبو وىو لفظي منيا واحد ستبرق وبقم وأبمم وا   كميا الباقية والثمانية وا 

؛ وىذا المثال نموذج متجدد عند ابن  جني (34)دليل" فيذا ذلك، وغير والتأنيث والعدل والوصف كالتعريف معنوية
 في غالب الكتاب.

ترجع العالقة بين المغة وتقعيدىا إلى الرواية المشيورة التي عزت وضع النحو ألبي األسود الدؤلي وميما يكن    
نشأة النحو العربي إال أن ىذه الرواية صالحة لنؤكد بدء منيج التقعيد من أمر الغموض واإلبيام الذي ارتبط ب

العربي الذي نقصد بو وضع أحكام عمم العربية ومعاييرىا؛ وقد جمع سيبويو في كتابو كل الروايات عن لغويين 
مى عموم استفاد من عمميم إضافة ألخذه  المغة مباشرة ومشافية عن قبائل العرب؛ إال أن سطوة كتاب سيبويو ع

النحو والمغة أدت إلى شبو جمود وركود في وضع أحكام المغة وقوانينيا، فقد توقف العمماء أمام أبواب سيبويو 
ومصطمحاتو وأحكامو التي اصطبغ بيا عمم المسان العربي حتى وقتنا ىذا؛ كما أسرف النحاة والمغويون في تفسير 

وا لمفكر السيبوييي مدخالت منطقية ظيرت في توسعيم في الظاىرة الكالمية السيبوييية وشرحيا ولكنيم أضاف
العمة والقياس والعامل، وال نستطيع أن ننكر أن المنطق طغا عمى المؤلفات الالحقة لمكتاب، ونعزو األمر إلى 

 نشأة الفرق الكالمية مرتبطة بعموم المغة والفقو.

إّن ظاىرة تقعيد المغة في الفكر اإلسالمي ظاىرة مقيدة محكومة في أول ظيورىا بالقياس الفمسفي مع انحسار     
جزئي لمسماع الذي بدا محاطا بشروط الزمان والمكان، فُنبذت قبائل وشعراء وصفوا بالمولدين وصار المحن لعنة 

ن كانت ىناك محاوالت أصابت السماع، وأصبحت المغة العالية " الفوقية" ىي الم غة التي صنعت ألجميا القواعد وا 
ظاىرة لرصد المغة كما ىي، عمى أن ظاىرة المحن جعمت المغويون يتحوطون لمغة العالية بوضع قواعد مانعة إال 
أنيا أفرزت بعض المؤلفات التي ترصد المغة المستعممة وخروجيا عن قالب القاعدة ومنيا: إصالح المنطق البن 

 وكتب  لحن العامة. السكيت 

                                                           

 .110، ص1( المصدر نفسو، ج/34)
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إّن تطبيق الفمسفة في الفكر المغوي العربي كان حائال دون النظر في قواعد المغة واستعماليا بل صار التفات    
العمماء ليا بديال عن رصد الظاىرة المغوية، وأدى اإلسراف في استعمال أدوات الفمسفة وتطبيقيا عمى المغة إلى 

 ن طغيانيا بعيدا عن المستوى التعميمي والتطبيقي لمغة واستعماليا.طرح إشكاالت العامل والعمة؛ فكا

وخالصة القول إّن المغويين العرب عرفوا قيمة الفمسفة وعالقتيا بالمغة باكرا، ونظروا ليا كما ينظر ليا المحدثون   
 ا. ، ولكنيم بالغوا حين جعموىا أداة لتقعيد المغة وشرح أحكامي(35) فيي آلة الفكر مرآة العقل

 :ثالثا: التأويل المغوي فمسفة أم ضرورة

يوجب التالقح بين الفمسفة والمغة وجود التأويل؛ ألن القياس والعمة والعامل البد ليما في حاالت محددة أىميا     
حين انغالق القاعدة عن احتواء النص أو بمعني آخر تعارض النص مع القاعدة أو الحكم فيمجأ لو النحاة، في 

رد النص إلى القاعدة ردا جميال؛ ليذا فإن التأويل وسيمة متبعة لفرض القاعدة والحكم المغوي عند النحاة، الغالب، ل
ويمزم التأكيد عمى أن الفمسفة التي امتزجت بقواعد النحو كانت موجبة لوجود ظاىرة التأويل المغوي فيو يرسم 

الجية المغايرة، تفنن العمماء وعمو ىمتيم في الخطوط الرئيسة لمعالقة بين الجواز والوجوب، كما يظير، في 
تخريج ىذا األمر الذي برع فيو نحاة العربية، ويمكن دفع التأويل إذا كان متعارضا مع األصول يقول ابن جني: 

 الحذف بو يميق وال واإلسياب اإلطناب مواضع من التوكيد أن وذلك القياس في وسقوطو ضعفو "واآلخر
 مما غيره إلى عنو والعدول واطراحو إلغاؤه وجب التأويل ىذا يدفعان جميعا والقياس السماع كان فإذا واالختصار

 . (36)قياسو" ووضح استعمالو كثر قد

مارس النحاة التأويل واستعمموه بكثرة في تخريج المسائل المغوية فصار ضرورة يمزميا منيج النحاة الذي قام    
عمى أصول فمسفية أدت مخالفتيا إلى الـتأويل، وكان األولى لو نظر لمغة مجردة عن أحكاميا الفمسفية بل 

والشذوذ، وقد كان التأويل مالزما لمقاعدة األصل استبدلت بذكر االستعمال ومعالجتو دون الحكم عميو بالمخالفة 
 كانت لو: النحويين بعض ولممعاني بخاصة ففي حروف المعاني إذا جاء حرف بمعنى حرف وجب تأويمو "وقال

 معنى يخالف مما, ذكروه ما تأويل فوجب: الحروف، قال ىذه تقع حيث تقع أن لجاز الحروف، ىذه معاني ليا

                                                           

، 1( السيد عبد الفتاح جاب اهلل، فمسفة المغة والمنطق دراسة في فمسفة ستراوسن، الناشر: مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، ط/35)
 .11م، 2014

 .82، ص1م، ج/1985، 1دمشق، ط/ –حسن ىنداوي، الناشر: دار القمم ( ابن جني، سر صناعة اإلعراب، تحقيق: د. 36)
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وذلك لقول النحاة بأّن لكل حرف معنى أصل ورفضيم النيابة التي ىي مذىب كوفي والمذىب  (37)المجاوزة" 
الكوفي ىو األنسب لالستعمال؛ لكن الجمود أمام القاعدة ألغى االستعمال واحتكم إلى آليات التأويل التي توجب 

 مدركة.النظر في البنية العميقة ومستوياتيا من حذف وتقدير مما يثقل النص بمعان غير 

 والمنيج التأويمي عند النحاة نوعان: 

 األول: تأويل مقترن بالقاعدة. 

 الثاني: تأويل مقترن بالمعنى.

أّما المقترن بالقاعدة فيو التأويل الذي يتعارض في العموم مع االستعمال ألنو يعبر عن رفض جزئي لبعض 
 لو باآلتي:االستعماالت المغوية مع مناسبتيا لالستعمال وبوسعنا أن نمثل 

 بنكرة مؤولة لكنيا معرفة وىي أحوال وفاه ووحدك والعراك فالجماء في إلى فاه وكممتو وحدك " واجتيد 
 يجوز أنو ويونس البغداديون مشافية، وزعم وكممتو منفردا واجتيد معتركة وأرسميا جميعا جاءوا والتقدير
 .(38)الراكب" زيد جاء فأجازوا تأويل بال مطمقا الحال تعريف

 صمة من" فيك" أن قدر فمن العرب، كالم من مسموًعا أعرفو وال زيد الراغب فيك نعم: الكسائي " ويجيز 
 .(39)الموصول عمى الصمة يقدم أن لو ليس ألنو لو، تأويل وال البتة، يجوز ال فيذا الراغب

 اتفاًقا فمتحمل شجاع بمعنى كأسد ىو أما المشتق تأويل في ليس الذي الجامد الخالف " ومحل 
 محموالً  يكون ال الحقيقي الجزئي ألن زيد ىذا نحو في بالمشتق المحض الجامد تأويل يوجبون والمناطقة

                                                           

ىـ(، توضيح 749( المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عمّي المرادي المصري المالكي )المتوفى: 37)
ات في جامعة األزىر، الناشر: دار المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق: عبد الرحمن عمي سميمان، أستاذ المغوي

 .761، ص2م، ج/2008-ىـ 1428، 1الفكر العربي، ط/

ىـ(، شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، 769( ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيمي اليمداني المصري )المتوفى: 38)
، 20مصر لمطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط/ القاىرة، دار-تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار التراث 

 .250، ص2م، ج/ 1980-ىـ  1400

ىـ(، األصول في النحو، تحقيق: 316( ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى: 39)
 .119، ص1بيروت، ج/ –عبد الحسين الفتمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان 
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ن كمي بمعنى تأويمو من بد فال أصاًل، عندىم  نحو في زيد فيؤول شخص، في منحصًرا الواقع في كان وا 
. الجامع شرح في كذا مشتًقا يكون أن الخبر في يشترط ال من عند حتى االسم ىذا بصاحب زيد ىذا

ال جميورىم أي والمناطقة وقولو  .(40)الحقيقي" الجزئي حمل لتجويزه ذلك يوجب ال من فمنيم وا 
 كون ،[10: يس ،6: البقرة{ ]تُْنِذْرُىمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُيمْ  َعَمْيِيمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا ال ِذينَ  ِإن  : }تعالى قولو في " أجيز 

 سابك إلى يحتاج ال مما التسوية باب ألن ليا؛ فاعل المصدر تأويل في بعدىا فما قبميا عما خبرا سواء
 وال خبر المصدر تأويل في بعدىا فما مبتدأ أو مبتدأ المصدر تأويل في بعدىا فما بعدىا عما خبرا أو
 سمخ اليمزة ىذه ألن مؤخرا؛ خبرا وال مؤخرا مبتدأ وال فاعال يكون فال التصدير واجب االستفيام أن يرد
 .(41)" لمتسوية وجردت االستفيام عنيا

 الشرط معنى الحال تضمنت إن: فقالوا الكوفيون وفصل الراكب، زيد جاء فأجازوا تأويل بال " مطمًقا 
 مجيئيما وصح حاالن، والمسيء فالمحسن المسيء، منو أفضل المحسن اهلل عبد نحو لفًظا تعريفيا صح
 الحال تتضمن لم فإن أساء، إذا منو أفضل أحسن إذا اهلل عبد التقدير إذ بالشرط؛ لتأوليما المعرفة بمفظ
 .(42)ركب" إن جاء يصح ال إذ الراكب؛ زيد جاء يجوز فال المعرفة، بمفظ مجيئيا يصح لم الشرط معنى

 العرب كالم من جاء إذا أي" ورد إذا موىًما وأول" رجل فاضل وال فاضل، رجل وال بر قمح: يقال " فال 
 .(43)جاءني": قوليم مرادفو إلى الشيء إضافة أوىم فما تأويمو وجب ذلك جواز يوىم ما

 في بأمرت، واستحسنو قمت تأويل عمى مفسرة أن تكون أن{ الم وَ  ُاْعُبُدوا َأنِ } أن في الزمخشري " وجوز 
 حقيقتو عمى باقًيا: أي القول حروف قبميا الجممة في يكون أال شرطيم فمعنى ىذا وعمى: قال المغني،

 44))بغيره  مؤول غير

                                                           

ىـ(، حاشية الصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن 1206( الصبان، أبو العرفان محمد بن عمي الصبان الشافعي )المتوفى: 40)
 .289، ص1م، ج/1997-ىـ  1417لبنان، الطبعة: األولى -مالك، الناشر: دار الكتب العممية بيروت

 .239، ص2( المصدر نفسو، ج/41)

 .256ص، 2( الصبان، حاشية الصبان، ج/42)

 .375، ص2( المصدر نفسو، ج/43)

 .418، ص3( المصدر نفسو، ج/44)
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 زيد ىذا: والتقدير القول، فيو مضمًرا منادى يكون بأن تأويل، إلى فيحتاج األئمة نقل لما مخالف " ىو 
 حذف مألمان، يا: مدعو أو فيو مقول رجل وكذا المؤنث، في وكذا مألمان، يا: مدعو أو فيو، مقول
 .(45)الحذف"  الحرف فناسب الحرف، وحذف القول،

 ىذه أنكر ومن أزد شنوءة، لغة ىي: بعضيم وقال طيىء، إلى المغة ىذه النحويين بعض ونسب: "قمت 
 اتصل ما يجعل وبعضيم مؤخرًا، ومبتدأ مقدماً  خبراً  ذلك يجعل فبعضيم ذلك، من ورد ما تأول المغة
 غير من ذلك، من سمع لما صحيحان، تأويالن وىذان. منيا أبدال الظاىرة واألسماء ضمائر، بالفعل

 عنيم المأخوذ ألن صحيح، فغير التأويل عمى ذلك من ورد ما جميع يحمل من وأما المغة، ىذه أصحاب
 العرب" من مخصوصين قوم لغة ذلك أن عمى متفقون الشأن ىذا
 تأويل المعنى:

 الكوفيينعند  سوى ومعنى البصريين، عند منقطًعا االستثناء كان إذا" لكن" تأويل في " إال 
نما تميم، بني لغة وىي إال، قبل ما ارتفع وربما وجو، كل في النصب فيو واالختيار  ضارعت وا 

 ىينا فمن األول، عن نفيت ما لمثاني بيا توجب فأنت النفي، بعد لالستدراك" لكن" ألن ،"لكن" إال
 بعد تدخل أن يجوز ال لكن أنّ : بينيما ويفرق قام قد فزيد زيد، إال أحدٌ  قام ما: تقول تشابيا،
 .(46)واجب"

 (.47)ارجعني" تأويل عمى( 2" ) ارجعون رب: " تعالى قولو نحو " أما 

  " ساحرا لست أنك فنعمم نحن فأما ساحرا يدعونك الذين القوم أولئك عند الساحر أييا يا أعمم 
 وأرسمناه معناه قالوا(  يزيدون أو ألف مائة إلى وأرسمناه)  تعالى قولو النظر أىل تأول ىذا وعمى
 عمى الكالم دخل إنما الشك فيذا يزيدون أو ألف مائة ىؤالء فييم أنتم لقمتم رأيتموىم لو جمع إلى

                                                           

ىـ(، ارتشاف الضرب من لسان  745( أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: 45)
ىـ  1418، 1الخانجي بالقاىرة، ط/العرب، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة 

 .2225، ص5م، ج/ 1998 -

 .290، ص 1( أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج/46)

 .171( المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص47)
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 من شيء في الشك يعترضو ال أسماؤه وتقدست جاللو جل الخالق ألن المخموقين؛ لقول الحكاية
 .(48)الواو" بمعنى أو إن قطرب قول من معنى وأوضح ألطف وىذا خبره

استعمل النحاة التأويل المرتبط بالقاعدة أكثر من التأويل المرتبط بالمعنى بينما نجد التأويل المرتبط بالمعنى وقد 
لو عالقة مباشرة بتفسير النص القرآني، وينبغي القول إن التأويل صار ضرورة تفرضيا مقتضيات فمسفة المغة 

 وتقود إلييا وىذا ما برز في تقعيد النحو العربي.

 خاتمة:

فرضت الفمسفة أدواتيا عمى الدرس النحوي وال نستطيع الجزم بتعمق الدرس النحوي بيا مبكرا فنشأة النحو كانت   
مبسطة مرتبطة باستقراء محدود وبمرويات جمعيا سيبويو في الكتاب، كما البد من التسميم بواقع امتزاج الفمسفة 

رحمة التصنيف ظيرت في مؤلفات العمماء مصطمحات مع العموم األخرى ومن بينيا النحو العربي حين بدأت م
ومطارحات أثرت الفمسفة بنتائجيا لذا كان من المحتم أن تؤدي الفمسفة إلى وجود أدوات جديدة كالتأويل؛ ويمكن 

 القول إن:

 إن التقعيد لمدرس النحوي العربي امتزج بالفمسفة بعد تبمور العموم حينيا ومنيا الفمسفة. .1
ي تقعيد النحو العربي وأثرت في مخرجاتو حت صارت الفمسفة أداة لمتقعيد ألن قواعد تداخمت الفمسفة ف .2

 النحو العربي نبعت من أصول فمسفية
 صار التأويل ضرورة لتشكل القاعدة المغوية وىو نوعان.  .3
توصي الورقة بدراسة أسس التقعيد في النحو العربي وتؤكد عمى إعادة تصنيف القواعد وتجريدىا من  .4

 األدوات الفمسفية حتى يسيل تعمميا.
 برز التأويل في مظيرين توصي الورقة بتتبعيا في دراسة مفصمة. .5

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. .1
 .م1958 مصر، القاىرة، الرسالة، مطبعة والمعيارية، الوصفية بين المغة أنيس، إبراىيم .2
 م.1953 القاىرة، ،7ع العربية، المغة مجمع مجمة العربي، والنحو أرسطو منطق مدكور، إبراىيم .3

                                                           

 .604، ص1اعة اإلعراب، ج/( ابن جني، سر صن48)
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 ،(ىـ 745: المتوفى) األندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن عمي بن يوسف بن محمد حيان أبو .4
 عبد رمضان: مراجعة محمد، عثمان رجب:  ودراسة وشرح تحقيق العرب، انــــلس من الضرب افـــــارتش

 .م 1998 - ىـ 1418 ،1/ط بالقاىرة، الخانجي مكتبة: الناشر ، التواب
 جدارا الحديث، الكتب عالم سيبويو، عند النحوي لمنظر والتداولية األبستمولوجية األسس مقبول، إدريس .5

 .1ط ،2007 األردن، العالمي، لمكتاب
 :(ىـ392: المتوفى) الموصمي جني بن عثمان الفتح أبو جني، ابن .6

 ،4/ط لمكتاب، العامة المصرية الييئة: الناشر الخصائص . 
 م.1985 ،1/ط دمشق، – القمم دار: الناشر ىنداوي، حسن. د: تحقيق اإلعراب، صناعة سر 

 ،(ىـ316: المتوفى) السراج بابن المعروف النحوي سيل بن السري بن محمد بكر أبو السراج، ابن .7
 .بيروت – لبنان الرسالة، مؤسسة: الناشر الفتمي، الحسين عبد: تحقيق النحو، في األصول

 عمى عقيل ابن شرح ،(ىـ769: المتوفى) المصري اليمداني العقيمي الرحمن عبد بن اهلل عبد عقيل، ابن .8
 مصر دار القاىرة،- التراث دار: الناشر الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق مالك، ابن ألفية

 .م 1980- ىـ 1400 ،20/ط وشركاه، السحار جودة سعيد لمطباعة،
 أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع الجعفي، البخاري اهلل عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، .9

 الناصر، ناصر بن زىير محمد: تحقيق البخاري، صحيح=  وأيامو وسننو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول
 األولى،: الطبعة ،(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السمطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: لناشر
 ىـ.1422

 م.2009 ط،/د القاىرة، مصر، الكتب، عالم األصول، حسان، تمام .10
 .م1،2015/ط الرباط، ضفاف، منشورات المفارقات، في بحث والمنطق المغة الباىي، حسان .11
 ،(ىـ180: المتوفى) سيبويو الممقب بشر، أبو بالوالء، الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويو، .12

 1988 - ىـ 1408 ،3/ط القاىرة، الخانجي، مكتبة: الناشر ىارون، محمد السالم عبد: تحقيق الكتاب،
 .م
 مؤسسة: الناشر ستراوسن، فمسفة في دراسة والمنطق المغة فمسفة اهلل، جاب الفتاح عبد السيد .13

 .م2014 ،1/ط والتوزيع، لمنشر الوراق
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 عمى الصبان حاشية ،(ىـ1206: المتوفى) الشافعي الصبان عمي بن محمد العرفان أبو الصبان، .14
- ىـ 1417 األولى: الطبعة لبنان،-بيروت العممية الكتب دار: الناشر مالك، ابن أللفية األشمونى شرح

 .م1997
 .م2001 ،1ط القاىرة، مصر، اآلداب، مكتبة النحاة، عند التوىم الكريم، جاد أحمد اهلل عبد .15
 .م1981 جديدة، ط بيروت، لبنان، العربي، اإلنماء معيد العربي، النحو تجديد دمشقية، عفيف .16
 والعموم اآلداب حوليات العربي، النحو في النشأة أصالة لوشن، اليدى نور و الصماري محمد .17

 .2011 ،32 الحولية ،339 الرسالة العممي، النشر مجمس الكويت، جامعة االجتماعية،
 عمان، والتوزيع، لمنشر المسيرة دار المغة، فمسفة جميل، زكريا عصام رشوان، ميران محمد .18

 م2012 ،1ط األردن،
 المالكي المصري المرادي عميّ  بن اهلل عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو المرادي، .19

 .(ىـ749: المتوفى)
 نديم محمد األستاذ- قباوة الدين فخر د: تحقيق المعاني، حروف في الداني الجنى 

 1992- ىـ 1413 األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العممية، الكتب دار: الناشر فاضل،
 م. 

 عمي الرحمن عبد: وتحقيق شرح مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح 
- ىـ1428 ،1/ط العربي، الفكر دار: الناشر األزىر، جامعة في المغويات أستاذ سميمان،
 م.2008

 .م2001 ،1ط القاىرة، مصر، اآلداب، مكتبة النحاة، عند التوىم الكريم، جاد أحمد اهلل عبد .20
 

 

 

 


