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 ص:    ــــــملخ
س تقرايئ يتأ ّسس هذا املقال عىل املعطى الا

وما عليه النّظر النّحوّي، أ نبىنللّغة العربيّة، واذّلي 

املهنج النّحوّي من مبادئ لتحقيق مرشوعيّة  تطلبه

الكفاية النّحويّة، بوصفها نظريّة متاكمةل البناء؛ وذكل 

حواه الفكر النّحوي الثّاوي وراء نظرية متّد  وفق ما

كري ك ساس الّصةل بنظام اللّغة العربيّة، ومببادئ التّف

اعد الاس تدالليّة، حفّق معريف أ نتج مجةل من القو 

عن مدى صةل النّظرية النّحويّة بثنائية  ئذدالبحث عن

أ نتجه الاس تقراء النّحوي،  النّظام اللّغوي، وفق ما

تطلّبه املهنج النّحوي يف استناده عىل قواعد  وما

اس تداللية سّدت منافذ الاحتياج،وحتقيق الكفاية 

ذ ميكن صياغة ا شاكل املقال عىل النّحو  النّحوية، ا 

العالقة اليت تربط بني النّظرية النّحويّة، وابيق  الآيت:ما

لهيا؟أ و اليّت استند علهيا من  اال جراءات املؤديّة ا 

ىل اس تدالل قواعدي؟  معطى اس تقرايئ ا 
 

 

Résumé : 
Cet article se base sur la donnée 

inductive de la langue arabe, sur laquelle 

s’est construit la théorie grammaticale et 

ce que l’approche grammaticale exige 

comme principes pour réaliser la légitimité 

de la suffisance grammaticale en la 

décrivant comme théorie complètement 

construite ; et cela d’après ce qui contient 

la pensée grammaticale situé derrière une 

théorie qui relie le système de la langue 

arabe avec les principes de la pensée 

comme une base de connaissance qui a 

produit une série de règles d’inférence, 

donc il est nécessaire de chercher la 

relation entre la théorie grammaticale avec 

le bilinguisme d’après ce que l’inférence 

grammaticale a produit, et ce que 

l’approche grammaticale a nécessité en se 

basant sur des règles d’inférences réalisant 

la suffisance grammaticale, il est possible 

de formuler le problème de l’article 

comme suit :Quelle est la relation qui relie 

la théorie grammaticale avec les autres 

procédures qui mènent à elle, ou celle qui 

s’est appuie sur de donnée d’induction à 

l’inférence grammaticale 
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عىل معطيات اس تقرائية، أ فرزت  استند النّظر النّحوي عند بنائه للنّظريّة النّحوية

 قيقحت  نظاما خاّصا امتازت به اللّغة النّحويّة املنتجة ذلكل النّظام، اذلي تطلّب مهنجا رام

تطلّبه املهنج  مامل تمتّه معطيات الاس تقراء النّحوي،والّظاهر أ ّن معطيات الاس تقراء وما

يف حتقيق  أ سهمت ي أ نتجت مجةل من القواعد التّعلميّية، والاس تداللّية، فهلالنّحو 

ىل أ ّي مدى اكن تأ ثري املعطى  مرشوعّية الكفاية النّحويّة وتأ سيس نظريّة متاكمةل البناء؟وا 

نتاج القواعد النّحوية؟ وهل اكنت تكل القواعد ذات أ صول لغويّة؟ أ و أ ّن  الاس تقرايئ يف ا 

ُن فهيا الفكر النّحوي املتجّذر يف مبادئ اثوية متطلبات املهنج أ   فرزت قواعد اس تدالليّة، َكم

ذا اكنت قواعد الاس تدالل نتاجا للمعطى الاس تقرايئ أ وملا تطلّبه  وراء املنتج النّحوي؟و ا 

ىل أ ّي حدّ  أ سهم هو الآخر يف حتقيق مرشوعية الكفاية النّحويّة،  املهنج النّحوي، فـ: ا 

 ّ  ة متاكمةل؟وتأ سيس نظريّة حنوي

 الاس تقراء ودوره يف بناء النّظريّة النّحويّة:-1

ىل املساجةل، أ نّه ال يوجد يشء يف الوجود يتّصف  ال مر اذّلي ال يدعو ا 

اّل بياان حلقيقة مؤداها: أ ّن النّظرية النّحويّة  ابلّّسمدية، عدا املوجود _عّز وجّل_ وما ذاك ا 

بدقّة عند اس تقراهئم  للعربّية، اليت تتبعوا جزئياهتاسلكه النّحاة ومه يقّعدون  اكن بدؤها ما

لها، فالتقت اللّغة العربّية وذاك املهنج اذلي يطلب قراءة املاّدة اللّغويّة من أ لس نة النّاطقني 

، » هبا، فاالس تقراء يف اللّغة؛  مبعىن التتبع،جاء يف لسان العرب: أ  ال ْمرم ُه )وأ قرتاهقمرم ( ...:تمتبَّعم

ْوُت ا ىل أ رض  وقمرم ذا تتبّعُُتما ختْرُج من أ رٍض ا  ، واس تقريُُتما: ا  ا، وقريُُتا قْرَيم  (1).«لبالدم قْروم

وأ ّما يف الاصطالح؛ فقد جتاذبته علوم ش ّّت عىل غرار الفقه، واملنطق، والنّحو، 

ّن الاس تقراء يعّرف  يف البيئة ال صوليّة عىل أ نّه:  تصفّح أ مور جزئّية لنحمك حبمكها»حيث ا 

 (3)«.تتبّع جزئيات لكّي ليثبت حمكها هل»وقيل أ يضا:(2)«.مر يشمل تكل اجلزئياتعىل أ  

والاس تقراء عند املناطقة طريقة من طرق الاس تدالل غري املبارش، حيث يذهب أ رسطو 

ىل أ نه: ىل العام الاس تدالل»ا  ّية  معلية»وهو: (4)«.اذّلي ينتقل من اخلاّص ا  فكرية وحس ّ

ذ الفكر يأ يت بعد معل  يات الاس تقراء فيحاول اس تنباط تفسري للّظواهر اليت توّصل معا؛ ا 

لهيا وقيّدها، وهذا التفسري يدور يف فكل قوانني العلل واملعلوالت، وال س باب  ا 
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واملسبّبات، مث يس تخلص ماثبت دليه أ و ماترّجح دليه من ضوابط وقواعد،أ و قوانني لكيّة 

هو »،يقول حسن امليداين: (5)«الاس تقراءعامة تتعلّق ابجملال اذلي تتبع جزئياته بعمليات 

ىل حمك عاّم يشملها مجيعا،أ و هو انتقال  الفكر من  تتبّع اجلزئيات لكها أ و بعضها للوصول ا 

ىل احلمك عىل اللكّي اذلي يدخل اجلزيئ حتته  (6)«.احلمك  عىل اجلزيئ ا 

ات اال جرائيّة أ ّما عن الاس تقراء يف البيئة النّحويّة؛مفن املالحظ أ نّه: اكن من ال دو 

ىل  ىل طبيعة املاّدة اللّغويّة املس تقرأ ة، اليت احتاجت ا  اليت قّل التّنظري لها، ولعّل ذكل يعود ا 

ذ املّرحج أ ّن  اجلانب التّطبيقي عند ممارس ُتا ذلكل الاس تقراء، وقد يكون ال مر غري ذكل، ا 

اّل أ   نّنا قد نقف عىل بعض النّحاة اكنوا ميتلكون ال سس النّظريّة، وك نّه حتصيل حاصل، ا 

ذ مل يبتعد تعريفهم عام قّدمه ال صوليون، واملناطقة،وهذا  التّعريفات عند هؤالء؛ ا 

ذ يقول ابن الّّساج) عمل  وهو...»(:ه316مانستشفّه من التّعاريف النّحويّة للنحو، ا 

اذلي  اس تخرجه املتقدمون فيه من اس تقراء الكم العرب، حّت وقفوا منه عىل الغرض

ملبتدئون هبذه اللّغة، فباس تقراء الكم العرب،فاعمل:أ ّن الفاعل رفع،واملفعول به قصده ا

عمل مس تخرج من »( اذلي يقول: ه633ونقل )الس يوطي( تعريف ابن عصفور) (7)«.نصب

ىل معرفة أ حاكم أ جزائه اليّت تتأ لف مهنا  (8)«.املقاييس املس تنبطة من الكم العرب، املوصةل ا 

ىل أ ّن النّحاة وّظفوا الاس تقراء توظيفني؛ أ حدهام  والبّد أ ن نشري يف هذا املقام ا 

بوصفه مهنجا، وهذا اذلي يصدق عليه معىن التتبع كام بيّنا سابقا،  واثنهيا بوصفه دليال 

من أ نواع الاس تدالل: الاس تقراء، ومهنا الاس تقراء يس تدل »يس تدل به  يقول الس يوطي:

 (9)«.، يف الامس، والفعل، واحلرفبه يف مواضع مهنا احنصار اللكامت الثاّلث

ىل قسمني: اتم وانقص؛  أ ّما  الاس تقراء التام وقد قّسم أ هل النّظر الاس تقراء ا 

فهو اذلي يمّت فيه استيعاب مجيع جزئيات أ و أ جزاء الّّشء اذلي هو موضوع البحث، 

التّام يفيد  ابلنّظر وادّلراسة العلميّة وفق املس توى اذلي يتطلّبه البحث العلمي،والاس تقراء

ذا بلغت املعرفة بسببه اليقني، وأ ّما الاس تقراء النّاقص فهو:"حمك عىل لكّي  اليقني، وذكل ا 

لوجوده يف أ كرث جزئياته، وهذا النّوع من الاس تقراء اليفيد اليقني، جلواز وجود جزيئ مل 

لتّجريبيّة؛ وقد ارتبط بتقّدم العلوم ا(10)".يس تقرأ ، واذلي قد يكون حمكه خمالفا ملا اس تقرئ

كونه يعمتد عىل املالحظة، والفروض، والتّجربة لصياغة القوانني، بل اكن عامد املهنج 



 والعرشون لثالعدد الثا                                                        جمةل لكية الآداب و اللغات

 2018 جوان                                        298                             لكية الآداب و اللغات

التّجرييّب وسبب ظهوره، ويردفه البعض بأ نّه: هو املهنج التّجرييب اذلي يعمتد عليه الباحث 

ىل القوانني العلم  صدار التّعماميت واملوصل ا  ناّم  (11).يّةيف جمال الّطبيعة، لتحقيق املعرفة، وا  وا 

ال يف بعض »تعممي يف: أ حاكم الاس تقراء الناقص، وجعلها لكّية مع أ ّن التتبع مل يكن ا 

ىل أ مرين أ و قانونني ، هام قانون العلّّية، وقانون الاطراد؛ فأ ّما أ ساسني اجلزئيات، استنادا ا 

أ و لك  قانون العلّية فهو يعين أ ّن: لك حادثة يف الكون، ولك تغيري حيدث يف ال ش ياء،

ظاهرة من الظواهر البد لها من سبب أ و عةّل تنتج عهنا؛وأ ّما قانون الاطراد فيعين أ ّن: 

العلل متشاهبة تنتج معلوالت متشاهبة،  وأ ّما الّظواهر الطبيعّية جتري عىل غرار واحد 

 (12)«.ونسق ال يتغري

جراء امل»واملالحظ أ ّن النحاة: الحظة جعلوا من الاس تقراء النّاقص يعمتد عىل ا 

عىل أ منوذج خمتار من مجةل  الّظواهر املدروسة، اليّت ال حرص لها، والاكتفاء ابلقليل عن 

ثبات ماال  يدخل حتت احلرص بطريق النّقل حمال ؛ذلكل اقتضت طبيعة (13)«الكثري، ل ّن ا 

 الّصنعة النّحويّة عند هنج أ هلها طريق الاس تقراء، الاعامتد عىل قانوين العلّية والاّطراد،،

عليه النّحاة  ومجع املاّدة اللّغويّة، ومن مّث تصنيفها وتبويهبا، مفن أ مثةل قانون العلّية اذّلي اعمتد

ذ ابن ال نباريأ ورده ) عند اس تقراهئم للّمادة اللّغوية، ما عراب الفعل املضارع؛  ا  ( يف عةّل ا 

ىل: ص، كام أ ّن ثالثة  أ وجه، أ حدها: أ ّن الفعل املضارع يكون شائعا فيتخّص » يرجعها ا 

ذا  الامس يكون شائعا فيتخّصص، أ ال ترى أ نّك تقول: " يذهب " فيصلح مجليع الّرجال، فا 

قلت: " الّرجل " اختّص بعد ش ياعه،فلّما اختص هذا الفعل بعد ش ياعه، كام أ ّن الامس 

خيتّص بعد ش ياعه، فقد شاهبه من هذا الوجه، والوجه الثّاين أ نّه: تدخل عليه الابتداء، 

ّن زيدا لقامئ "؛ فلّما دخلت عليه الم الابتداء، كام تقول ّن زيدا ليقوم "، كام تقول: " ا  : " ا 

تدخل عىل الامس دّل عىل مشاهبة بيهنام،أ ال ترى أ نّه ال جيوز أ ن تدخل هذه الاّلم عىل 

ّن  ّن زيدا لقام"، وال: " ا  الفعل املايض، وال عىل فعل ال مر؟ أ ال ترى أ نّك ال تقول: " ا 

وبني الامس؟ والوجه الثّالث،  ال رضب معرا "، وما أ ش به ذكل،لعدم املشاهبة بيهنامزيدا 

أ نّه: جيري عىل امس الفاعل يف حركته، أ ال ترى أ ّن قوكل: " ضارب " يف حركته وسكونه، 

فلّما أ ش به هذا الفعل الامس من هذه ال وجه وجب أ ن يكون معراب، كام أ ّن الامس 

ىل اّطراد رفع ...»(: ابن جينالاّطراد، قول) ومن أ مثةل قانون (14)«.معرب أ ال ترى ا 
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الفاعل، ونصب املفعول، واجلّر حبروف اجلّر، والنّصب حبروفه، واجلزم حبروفه، وغري ذكل 

من حديث التّثنيّة وامجلع، واال ضافة، والنّس بة، والتّحقري، وما يطول رشحه؛ فهو حيسن 

 (15)«.اجتهوتوارد  بذي لّب أ ن يعتقد أ ّن هذا لكّه وقع

ومعوما فاالس تقراء مهنج علمّي حممك،  اتّبعه النّحاة القدماء لوضع أ صول النّحو 

العريّب   وقواعده، يعمتد عىل تتبّع الكم العرب احملتّج به شعرا ونرثا، "وتسجيل الفروق بني 

الّظواهر اللّغوية اخملتلفة، ومن مّث وضع القوانني والقواعد اليت يسري علهيا الكم 

؛والّظاهر أ ّن الاس تقراء النّحوي اكن (16)رب،وخيضع لها نظام العربّية يف خمتلف تراكيبه"الع

ذا طابع جزيئ الس تحاةل اال حاطة ابللّغة العربّية، وذكل من حيث هو مهنج سلكه النّحاة 

عند تقعيدمه القواعد، اليّت تنتظم يف سكل واحد اكن بداره وضع نظام حنوّي ميثل اللّغة 

ملرتاميّة ال بعاد، ذكل النّظام القابع وراء نظرة حنويّة للّغة، واليّت أ ّسس النّحاة العربّية ا

النّقل هو الالكم العريّب الفصيح «(:ابن ال نباريرشوطا لل خذ والاس تدالل هبا، يقول )

ىل حّد الكرثة ليكون بذكل الالكم  (17)«.املنقول ابلنّقل الّصحيح، اخلارج عن حّد القةّل ا 

 صورا حبدود الفصاحة، اليّت قواهما جمال زميّن،  ومعمل جغرايف، ولناقلها ضوابطالعريّب حم

اللّغة اليّت البّد أ ن تتّصف ابالّطراد؛ل ّن قانون احلظر اذّلي س نّه  النّحاة  منه حّّت تؤخذ

لهيا، فاخلارج عن ذكل  عند اس تفاهئم للامّدة اللّغويّة، جعلهم يرمسون نظاما خاّصا للّغة مهنا وا 

النّظام خارج عن سنن العرب، وليكون ذكل النّظام شاهدا عىل مّر العصور، الس ّيام أ نّه 

 .يس تحيل استيعاب لّك اللّغة نقال وحفظا، كام اس تحالت أ ن تكون النّظرة لها مشولّية

ّن الاس تقراء النّحوي رمس للنّحاة نظرة أ ّسست لنظريّة، اكن الاس تقراء بوصفه  ا 

نعام،  طلبا للقراءة املتفّحصة للّغة، تكل القراءة مصاحبة للنّظر اذّلي يتّصف بدوره ابال 

النّظر: الفكر يف الّّشء تقّدره وتقيسه منك: »والتّفكر، وحسن التقدير، جاء يف الّلسان:

ىل كذا وكذا من نظر  النّظر حّس العني، تقول العرب نظر ينظر نظرا، وتقول نظرت ا 

ىل الّّشء نظرا: أ برصه وتأ ّمهل »زي:، وجاء يف الوج(18)".العني، ونظر القلب نظر ا 

والنّّظر: البرص،  ...بعينه،ونظر فيه تّدبر وفكّر، ونظر يف الّّشء  أ برصه،حفظه ورعاه

 (19)«...والنّظر الفكر والتأ مل
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النّظري : يقال أ مر نظري وسائل حبثه الفكر وعلوم نظريّة، » من: فالنّظريّة اصطالحا:وأ ّما 

، النظريّة مجموعة ...تّفكري والتّأ مل، وقّل أ ن تعّول عىل التّجربة العملّيةتعمتد يف حبهثا عىل ال 

قوانني يرتبط بعضها ببعض،وحتاول أ ن توّّض الّظواهر وال ش ياء، ونظريّة املعرفة: نظرية 

تبحث يف مبادئ املعرفة اال نسانّية، وطبيعُتا، ومصدرها، وقميُتا،وحدودها مجعها 

ض اذّلهنيّة، أ و العقلّية اليّت يقّدهما العلامء يف اس تنباطهم تكل الفرو»، ويه:(20)«نظرَيت

نظمة، اليّت يدرسوهنا املبادئ اليّت حتمك ظاهرة ما،أ و يه مرجعية التّصور »ويه: (21)«.لل 

والتّفكري، ملا يويح به املصطلح من دالةل النّظر وممارس ته العقلّية، ولكّن ال مر أ بعد من 

يّة من أ ساس يات معارف ش ّّت، عرف حمّطات داللّية عرب ذكل خاصة، وأ ّن مصطلح النّظر 

تطور اترخيي التبس جبوانب التّفكري الفلسفيّة حينا، واغرتف من منجزات املعرفة العلمّية 

 ؛لتكون  بذكل النّظريّة النّحويّة مرتبطة:(22)أ حياان أ خرى"

ىل ما وراء الّظاهرة اللّغويّة؛ فاملتّحمك فهيا أ وال✓ أ صول التّفكري :ابلنظر املمتد ا 

 .النّحوي

ّن للّغة منطقها، ونظاهما اذّلياثنيا✓ ذ ا  يعطهيا  :ابلنّظر املتفّحص لتكل الّظاهرة؛ا 

 .نظرة خاّصة

ىل وقد يتبادر اذّلهن هبذه الّصورة،التقاء النّظريّة النّحويّة مع عمل النّحو وأ صوهل،  ا 

)ابن لنّحو كام يقول وأ صول التّفكري النّحوي، وذلكل فالبّد من التّفرقة بيهنام؛فا

ناّم»(:الّساج ذا تعلّمه الكم العرب،وهو عمل اس تخرجه  النّحو ا  أ ريد به أ ن ينحو املتلكّم ا 

املتقّدمون فيه من اس تقراء الكم العرب، اذّلي وقفوا منه عىل الغرض اذّلي قصده 

 (23)،«نصب املبتدئون هبذه اللّغة، فباس تقراء الكم العرب عمل: أ ّن الفاعل رفع، واملفعول به

عراب وغريه، اكلتّثــــنية، » (:ابن جينويقول) هو انتحاء مست الكم العرب يف ترصفهم، من ا 

ليلحق من ليس من أ هل اللّغة العربّية بأ هلها يف ...وامجلع، والتّحقري، واال ضافة

ىل تعلّمّية(24)«.الفصاحة ّن ال ّول يدعو ا  ظهار الفارق بني التعريفني: فا  قواعد اللغة  واب 

ىل الّسري عىل هنج أ هلها يف ال ىل تعمّل اللّغة العربّية، أ ّما الثّاين؛ فيدعو ا  عربّية،للوصول ا 

الّنطق هبا، حّّت يمّت اال حلاق بأ هل الفصاحة، ويمت بذكل الانامتء مبارشة دون واسطة عىل 

اّل بتعمل قواعد ها خالف ال ول، اذّلي يضع رشوطا لتعمّل الّلغة العربّية، واليّت ال تمّت ا 
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لهيا النّحاة ابالس تقراء من الكم العرب، مفّد  املس تنبطة أ وال، تكل القواعد اليّت توّصل ا 

الاس تقراء النّحاة بقواعد اكنت غايُتا تعلميّية اللغة العربّية، لكن هذه القواعد عند اس تنباطها 

ّن هناك من يرجع  ارتكزت عىل أ صول اكنت حارضة يف ذهن هؤالء النّحاة، وعىل هذا فا 

ىل هذا املعىن، حيث ورد مصطلح ال صول يف ترمجة  مفهوم ال صول يف البداَيت ال وىل ا 

ذ يقول عنه:البن الّّساجامحلوي ) ىل كتاب سيبويه ونظر »( حممتال ل حد معنيني؛ ا  مّث رجع ا 

يف دقائقه، وعّول عىل مسائل ال خفش والكوفيني، وخالف أ صول البرصينّي يف مسائل 

فال صول » وهبذا:(25)،«النّحو جمنوان حّت عقهل ابن الّّساج بأ صوهلكثرية، ويقال مازال 

وحيمتل أ ن يكون عىل معىن الّضوابط العاّمة، أ و  ...حيمتل أ ن تكون عىل معىن قواعد النحو

القواعد اللكّية، اليّت اخّتذ ادّلرس اللّغوّي العريّب املعارص مصطلح قواعد 

ني مبادئ يسرية تمّت بصورة تطبيقيّة يف مؤلفاهتم، فال صول اكنت عند املتقّدم(26)«.التّوجيه

اّل اندرا يف بعض اال شارات القليةل "وعىل هذا جيب .ومل تكن لهذه املبادئ أ صول نظريّة ا 

 التّفريق بني مفهومني خمتلفني ل صول النّحو عند النّحاة العرب:

صول النّحويّة : يعين القواعد ال ساس يّة يف النّحو، واليّت ميكن تسميُتا ابل  ال ول✓

 .الثّابتة

 .:يعين ال صول املهنجّية اليّت قام علهيا النحو العريّب، وانبنت عليه القواعدالثاين✓

طاره النّظرّي، والتّأ ليف فيه ّن املفهوم الثّاين يعّد فنّا مس تحداث من حيث وضع ا   (27)".ا 

ىل عرص ) ىل أ ّن (،  ولعّل ذكلابن ال نباريلقد تأ ّخر تعريف مصطلح أ صول النّحو ا   راجع ا 

أ صول :» )ابن ال نباري(تكل ال صول اكنت حارضة يف ذهن هؤالء كام أ سلفنا اذّلكر، يقول 

وأ ّما غايته فاكنت: التعويل يف (28)«...النّحو أ دةّل النّحو اليّت تفّرعت عهنا مجلته وتفصيهل

ىل يفاع الا ثبات احلمك عىل احلّجة وادّلليل، والارتفاع عن حضيض التّقليد ا  ّطالع عىل ا 

ىل  مراتب الاجُتاد ادّلليل، ومن مّث الارتقاء يوطي(، كام يعّرف)(29)ا   أ صوال الس ّ

عمل يبحث فيه عن أ دةّل النّحو، اال جاملّية من حيث يه أ دلّته، وكيفيّة »لنّحو،بقوهل: 

تعريفه لهذا العمل  عند)ابن ال نباري(فاقترص بذكل (30)«.الاس تدالل هبا، وحال املس تّدل

يوطيث ال دةّل النّحوية حفسب، أ ّما عىل مباح (؛ فوّسع ادّلائرة لتشمل ال دةّل النّحويّة، )الس ّ

( يف تعريفه لهذا محمد عيدويذهب ) .والكيفيّة اليّت يس تدّل هبا،وحال مس تنب ط هذا العمل
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ىل أ نّه:  ال سس اليّت بىن علهيا هذا النّحو يف مسائهل، وتطبيقاته،ووّّجت عقول »العمل ا 

آراهئم وخالفهم وجدهلم،واكنت ملؤلفاهتم اكلرّشايني اليّت متّد اجلسم ابدّلم النّحاة  يف أ

 (31)«.واحليويّة

وهو يفّرق بيهنا وبني مصطلح   )عيل أ بو املاكرم(وأ ّما عن أ صول التّفكري،فيقول

يعرف يف البحث النّحوي ابمس عمل  وحنن نعين بذكل الاصطالح القدمي، ما»أ صول النّحو:

ّن هذا الاصطالح خيتلف اختالفا بعيدا مّعا نقصده، ابصطالحنا أ صول  أ صول النّحو، فا 

ّن هذا الاصطالح اذّلي نس تخدمه، نقصد به دراسة اخلطوط الرئيس يّة  التّفكري النّحوي فا 

نتاج النّحاة وفكرمه عىل  العاّمة، اليّت سار علهيا البحث النّحوي، واليّت أ ثّرت يف ا 

ىل البداية الّسواء،وهذه اخلطوط العاّمة  قدمية يف البحث النّحوي، حّّت ميكن أ ن نردها ا 

ىل أ واخر القرن ال ّول، وأ وائل القرن الثاين  .الباكرة لنشأ ة البحث النحوي العريّب؛  أ ي ا 

أ ّما عمل أ صول النّحو فهو احملاوةل املبارشة من النّحاة دلراسة هذه اخلطوط، اليّت 

نتاج النّحوي، ويه حماوةل  متأ ّخرة فرتة طويةل عن الوجود الواقعي ل صول اتبعت يف اال 

فالفرق بني هذين املصطلحني هو أ ّن: أ صول التّفكري النّحوي يتّسم  (32)« .التّفكري النّحوي

ىل نظرة  ابلّشموليّة، الرتباطه ابملبادئ العاّمة ذلكل التّفكري،كام أ ّن شذراته ال وىل تعود ا 

ف عمل أ صول النّحو، اذّلي يضيق جماهل يف مقابل اثويّة وراء الّظاهرة اللّغويّة، عىل خال

اّل أ ّن )(33)أ صول التّفكري النّحويّ  ( عند تفريقه بيهنام جعل أ صول النّحو عليّا أ اب املاكرم، ا 

تمتثّل يف:دراسة اخلطوط الرئيسة العاّمة اليّت سار علهيا البحث النّحوي،  واليّت أ ثّرت يف 

نتاج النّحاة وفكرمه عىل الّسواء،ا   ناّم قد تأ خذ ا  ّن هذه الرؤَي ال تصدق عىل هذا العمل، وا  ذ ا 

اجتاهها يف حبوث النّظريّة النّحويّة، كام أ ّن التّفريق بني مصطلحي أ صول التّفكري النّحوي، 

عند التّفرقة بيهنام، يف مؤلفه املعنون بـ:  وعمل أ صول النّحو عنده مل يتّخذ املسار نفسه

قد »و .حب الكتاب مّضن مؤلّفه بعض املباحث ال صوليّة"أ صول التّفكري النّحوي"؛ فصا

ىل استبعاد البحث بعض ال فاكر النّحوية العاّمة،  ترتّب عىل هذا التّفريق بني املصطلحني ا 

اليّت اكنت متثّل أ صوال للتّفكري النّحوي من ادّلراسة يف عمل ال صول، كقضّية 

نتاج النّحاة، العامل،والتّعليل، والتّأ ويل، وغريها من موضوعات  حنويّة عــــاّمة أ ثّرت يف ا 

 (34)«.وأ فاكرمه عىل الّسواء، ولكهّنا تعّد أ سلواب من أ ساليب التّفكري النّحوي عندمه
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ن  ّن: هذه العلوم ملتقاها واحد وا  وأ ّما النّظرية فقد فّصلنا القول فهيا، ومعوما فا 

يّة تش متل علهيا مجيعا لينطبق تبقى غايُتا واحدة، كام أ ّن النّظر  اختلفت مرجعية التّأ سيس

هّنا  .حمك اجلزء عىل الكّ  فبتحديد مشلكة اخللط بني هذه العلوم، وبعد مالحظُتا فا 

ن اكن لّك مهنا أ بواهبا ومسائلها، وهذه املراحل ال ربعة المتزي علام  تصنّف حتت النّظريّة،  وا 

اكن س ّيارا يف فكل هذه  عن عمل فقط؛ بل تبنّي املراحل اليّت مّر هبا الاس تقراء اذّلي

 العلوم، وس نقترص احلديث عهنا يف ماخيص النّظريّة بوصفها ال مشل وال مّع:

: ذكل أ ّن املوجب احلقيقي للنّظريّة النّحويّة اكن ابعثه اللّحن، اذّلي حلق حتديد املشلكة  -أ  

ذكل اللّحن، وذكل  دخول ال عامج، فانربى النّحاة محلاية النّص العريّب من ابللّغة العربّية عند

(: "يعترب اللّحن سعيد ال فغاينال حساسهم بقمية املشلكة اليّت س تواجه العربّية، يقول )

الباعث ال ّول عىل تدوين اللّغة ومجعها، وعىل اس تنباط قواعد النّحو وتصنيفها،فقد اكنت 

 (35).واال سالمحوادثه املتتابعة نذير اخلطر اذّلي هّب عىل صوته أ ولوا الغرية عىل العربّية 

ومن مظاهر اللّحن رواَيت متعّددة ذكرها أ حصاهبا يف مواضع خمتلفة، من أ شهرها أ نّه:"روي 

(، فرأ يته عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه( أ نّه قال: دخلت عىل )أ يب ال سود ادلؤيلعن  )

يّن مسعت ببدلمك هذا حلن مطرقا متفكّرا،فقلت: فمي تفكّر َي ا، فأ ردت أ مري املؤمنني؟ فقال: ا 

ن فعلت هذا أ حييتنا، وبقيت فينا هذه  أ ن أ صنع كتااب يف أ صول العربّية، فقلت: ا 

فقال عليه رسول هللا صىل هللا عليه وسمّل(،، وروي أ ّن رجال حلن يف حرضة )(36)اللغة"

نّه ظّل" معر بن اخلطاب ريض »، وروي كذكل عن:(37)الّصالة والّسالم: "أ رشدوا أ خامك فا 

اّن قوم متعلمني، فأ عرض مغضبا، فقال: هللا عنه أ نّه م ّر عىل قوم يسيئون الّريم، فقرعهم: ا 

، وعىل الّرمغ من اختالف (38)«وهللا خلطؤمك يف لسانمك أ شّد عيّل من خطئمك يف رميمك

اّل أ ّن املشلكة واحدة،  ذلكل اكن لزاما عىل النّحاة  الّرواَيت اليّت تذكر ظهور اللّحن، ا 

 .والبحث عن أ جنع الّطرق حللّها، وحامية النّص العريب التّصدي لتكل املشلكة،

: يعين ذكل أ ّن النّحاة عند اس تقراهئم للّغة قاموا جبمع املاّدة اللّغوية، مّث امجلع واملالحظة  -ب

النّظر فهيا ابملالحظة، ذكل ل ّن اللّغة ظاهرة منفتحة عىل معمل جغرايف، وجمال زميّن متّسع، 

ي، اذّلي يعين التّتبع جزئيا مقترصا عىل عّينة من تكل الّظاهرة فاكن الاس تقراء النّحو 

ّن جزء الّّشء حيمل صفات »اللّغوية، خاصة وأ ّن:  العّينة تطبيق علمي للمبدا  القائل: ا 
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ىل أ ّن العّينة اليّت اختارها النّحاة، اكنت ختضع (39)«الّّشء يف جوهره  ،  وجتدر اال شارة ا 

ند والّراوي؛ فال خذ من اللّغة مل يكن  لرشوط زمنّية وماكنّية، ورشوط خاّصة ابلــس ّ

(: "جند أ ّن النّحو ال ميكن أ ن  يودل اعتباطا، فمثّة أ س باب حسن امللخعشوائّيا، يقول )

ىل بروز مشلكة ما، جاء تقنني النّحو  طبيعّية يقبلها العقل،وتؤيّدها أ حداث التّارخي،تشري ا 

 الاس تقراء عىل أ خذ عّينة لغويّة متنوعة من لسان حاّل لها، وقد انبىن هذا احلّل يف مرحةل

ميكن أ خذ العينة اللغويّة اعتباطا من أ ي قبيةل  العرب، وفق مهنج مؤّطر مباكن وزمان، فال

،  وبعد مجع تكل (40)عربّية،  بغّض النّظر عن املاكن اذّلي تسكن فيه من جزيرة العرب"

ىل املاّدة اللغويّة اخملتارةالعّينة اللّغوية، تأ يت مرحةل املالحظة ابلنّظ  .ر ا 

: تأ يت هذه املرحةل لتحّدد املسائل النّحوية اليّت اس تنبطها النّحاة من التّصنيف والتّفسري  -ج

(: " جفمعت منه أ ش ياًء، أ بو ال سود ادلؤيلاملاّدة اللّغويّة بعد مجعها، ومالحظُتا، يقول )

ن"،  و"ليت"، و"لعّل"، وعرضُتا عليه، فاكن من ذكل حروف النّصب، فذكرت م هنا:"ا 

و"ك ّن"،ومل أ ذكر:"لكن"، فقال يل: مل تركُتا؟فقلت: " مل أ حس هبا مهنا، فقال: بل يه مهنا، 

 (41)".فزدها فهيا

ّن املهنج الاس تقرايئ اذّلي سلكه حناة العربية، اكن منطلقه تقعيد القواعد من أ جل حامية  ا 

هنج  اذّلي أ نتج نظرية حنويّة، حّددت لنّظارها العربّية، وتسهيل تعلّمها لغري أ هلها،ذكل امل

 .معامل البحث النّحوي

 الاس تدالل ودورها يف بناء النّظريّة النحويّة : قواعد-2

ذا اكنت أ وىل املبادئ التّأ سيس ية اليّت ارتكزت علهيا النّظرية النّحوية، يه تتبّع  ا 

ّن ذاك اكن نتاجه جزئيات الّظاهرة اللّغوية ابمجلع، واملالحظة، والتّصنيف،  والتّبويب؛ فا 

لهيا النّحاة اذلين اس تنبطوها من املدونة اللّغوية، اليّت متثّل النّص العريّب مبا  قواعد خلص ا 

مشهل من نص الّشارع، ونّص البدو من ال عراب، فاستنطق النّحاة النّص الس تنباط قواعد 

ىل أ بد الآبدين، فسّن بذكل النّص سلطته بأ ن اكنت ق واعده خاصة به، عىل غرار حتميه ا 

قواعد أ فرزها العقل النّحوي،  فتلونت هاته  القواعد  النّاجتة َكرحةل ختاميّة للمهنج 

التقعيدّي،مبا افرزه ذكل النّص، واس تنبطه ذكل العقل النّحوي؛فالناظر النّحوي يف س نّه 

 .قل الفاعل فيهلقواعد النّظريّة،  اكن الخيرج عن منطوق العرب، اذّلي اس تحرض بدوره الع
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ىل املنجز اللّساين للعرب، لقد اكن النّموذج اخملتار من الكم العرب منوذجا   انمتى ا 

وفق رشوط زادت من قدوسيّته؛ ل نّه س يحمل رشف التّخليد،  بأ ن يكون املمثّل للغة 

ىل زمن الحق، فاكنت بذكل القواعد النّحويّة حامية ملنطوق العرب، مدخةل لغري  آن ا  القرأ

اس، وقواعد البيت ، والقواعد ال سل ّس  أ صالالنّاطقني هبا يف حامها، فالقاعدة يف اللغة:

ساسه براهمي  القــواعد من البيت  ا  ذ يرفع ا  القاعدة من البناء أ ساسه، ويف التزّنيل:"وا 

سامعيل"، وفيه:"فأ ىت هللا بنيامه من القواعد"، قال الزجاج: " القواعد أ ساطني البناء اليّت  وا 

فهيا،قال تعمده، وقواعد الهودج:خش بات أ ربع معرتضة يف أ سفهل، ترّكب عيدان الهودج 

آفاق الّسامء، ش هبّت بقواعد البناء، قال: (: أ بو عبيد) قواعد الّسحاب أ صولها املعرتضة يف أ

(،حني سأ ل عن حسابة مّرت، فقال: النيّّب صىل هللا عليه وسملّ ذكل يف تفسري حديث )

(: "أ راد ابلقواعد مااعرتض مهنا ابن ال ثريكيف ترون قواعدها وبواسقها ؟ وقال )

وهبذا: فالقاعدة تطلق عىل أ مور حس ّية؛ كقواعد البيت، (42)".ا بقواعدالبناءوسفل،تشبهي

 .وأ مور معنويّة كقواعد اال سالم والعمل

فالقاعدة " الّضابط، أ و ال مر اللكّي اذّلي ينطبق عىل جزئيات مجعه اصطالحا:وأ ّما 

ىل أ ّن القاعدة غري الّضابط،  يقول ) (43)".قواعد ال أ ّن هناك من يذهب ا  (: يوطيالس  ا 

القاعدة جتمع فروعا من أ بواب ش ّّت، والّضابط جيمع فروع ابب واحد،وقد ختتص القاعدة »

ذا اكنت أ مرا لكّيا منطبقا عىل جزئياته، وهو اذّلي يعربون عنه بقوهلم:قاعدة  ابلباب، وذكل ا 

 ويه: "ال مر اللكّي(45)".وقيل يه: "قضية لكّية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا(44)«.الباب كذا

فقيل أ مر لكّي، ومل يقل أ مر أ غليّب؛  (46)".اذّلي ينطبق عىل جزئيات كثرية تفهم أ حاكهما منه

ل ّن شأ ن القواعد أ ن تكون لكّية، وعّرفت القاعدة أ يضا بأ هّنا: حمك أ غليب ينطبق عىل معظم 

ناّم حمك أ غل.جزئياته يب، قيل حمك أ غليّب؛ ل هّنا التنطبق عىل مجيع اجلزئيات يف لك قاعدة، وا 

ّن كثريا من القواعد تشّذ عهنا بعض املسائل،فتعد ذ ا  مس تثناة مهنا،وال يقدح ذكل يف  ا 

 (47).كوهنا قاعدة، وبذكل صار احلمك أ غلبّيا

ذ لّك مهنام يقرر حسني احلريبّ ويذهب ) ىل: "أ ّن اخلالف بني احلّدين خالف صوري؛ ا  ( ا 

ىل مفن جعأ ّن لك قاعدة مس تثنيات التدخل حتت حمك القاعدة، ل حمك القاعدة لكّيا، نظر ا 

هذه اجلزئيات اخملرجة من القاعدة، عىل أ هّنا ال تدخل حتت حمك القاعدة أ صال، جفعل 
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ومن جعل حمكها أ غلبيا اعترب هذه .حمكها لكّيا ابعتبار مابقي حتت حمكها من جزئيات

ناّم أ خرجت بدليل؛ فص ار حمك اجلزئيات اخملرجة عىل أ هّنا حتت صورة القاعدة أ صال، وا 

القاعدة  منتفيا عهنا مع كوهنا اكنت من جزئيات القاعدة،ومباأ ّن هذه اجلزئيات اخملرجة قليةل 

 (48)".ابلنس بة ملا يندرج حتت القاعدة من جزئيات، صار حمك القاعدة أ غلبيا

ىل النّاحية  ولعّل التّعريف الثّاين: "حمك أ غليب ينطبق عىل معظم اجلزئيات، أ قرب ا 

لصورة اخملتلف علهيا، ويه اجلزئيات املس تثناة، فهيي يف ال صل ال تدخل الواقعيّة يف ا

ناّم أ خرجت العتبار معني  (49)".حتت القاعدة،وا 

ّن ما ليه ) ا  ىل مبدا  الكرثة والقةّل يف وصفه  حسني  احلريبذهب ا  ناّم مّرده ا  (، ا 

ذ اكن املستند يف للقاعدة ابل غلبّية، وما  ذكل مبدأ  الاّطراد يف ذاك مّما  اعمتد عليه النّحاة، ا 

مقابل الّشذوذ،اذّلي يعين خروج القاعدة عن النّظام النّحوّي اذّلي ارتضوه ممثال 

للعربّية،هذا من ّجة، ومن ّجة أ خرى فاملالحظ أ ّن هناك من يسّوي بني القاعدة واحلمك، 

يراد تعريف احلمك، ومقابلته بتعريف م اّل أ ّن الفارق بيهنام ينجيل عند ا  من القاعدة،  س بقها ا 

ذ احلمك: آخر» ا  ىل أ س ناد أ مر ا  ليس حبمك اكلنس بة التّقييديّة،  اجيااب أ و سلبا، خفرج هبذا ما ا 

 (50)«.واحلمك وضع الّّشء يف موضعه، وقيل هو ماهل عاقبة محمودة

واملوقف هنا يس تدعي كذكل التفرقة بني قواعد ال بواب أ و ال حاكم،والقواعد 

آثر ) اللكّية، هذه ال خرية اليّت  ذ يقول:"يه الّضوابط متّام حّسانأ (  تسميُتا بقواعد التّوجيه،ا 

املهنجّية اليّت وضعها النحاة ليلزتموا هبا عند النّظر يف املاّدة اللّغويّة )سامعا اكنت أ م 

استسصحااب أ م قيّاسا (،اليّت تس تعمل الس تنباط احلمك،ولقد أ صبحت هذه القواعد معايري 

آراهئم اليّت يأ تون هبا فامي يتّصل مبفردات املسائل،مل يكونوا ل فاكرمه، ومقاييس ل حاك همم، وأ

ناّم اكنوا يقيّدون أ نفسهم هبذه  يصدرون عن موقف خشيص أ و ميل فردي أ و ذاكء حّر،وا 

القواعد العاّمة، وجيُتد لّك مهنم يف العثور عىل القاعدة اليّت تنطبق عىل املسأ ةل اليّت لها، 

ذا اختلف النّحوَين يف املسأ ةل الواحدة، فذكل خالف  فيصدر رأ يه مطابقا لهذه القاعدة؛ فا 

صدار رأ يه عىل قاعدة،  يف اختيار القاعدة اليّت بىن حمكه يف ظلّها، فقد يعمتد أ حدهام يف ا 

، ويواصل بقوهل: (51)ويرى الآخر أ ّن قاعدة أ خرى يه أ كرث انطباقا عىل هذه املسأ ةل بعيهنا"

آثرت أ ن أ مسي هذه ا ناّم أ لقواعد، قواعد التّوجيه الرتباطها بتوجيه الالكم عند التأ ويل، "وا 
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واعتبار وجه مهنا أ وىل من الآخر ابلقبول، حّّت ليصلح أ ن تلحق به ال لف والاّلم فيسّمى 

ذا اكنت قواعد التّوجيه ضوابط مهنجّية، فهيي دس تور النّحاة، واذّلين  الوجه اخملتار، وا 

نون، يس تطيعون أ ن يقيسوا عليه الفرق بني قواعد يعرفون الفرق بني ادّلس تور والقا

التّوجيه، ومانعرفه ابمس قواعد النّحو، أ ي قواعد ال بواب؛ فقواعد عاّمة وقواعد 

( ربط قواعد التّوجيه بأ مرين أ ّوهلام: "الاس تدالل متام حسانواملالحظ أ ّن )(52)".خاّصة

جراء التّقعيد، ويتضمن اال جراءات اجلزئية م ن سامع، وقياس، وحتليل، اذّلي يقابل ا 

ووصف، ومقارنة، وتصنيف، وتوجيه، وتفسري،كام ينّص عىل أ ّن هذه الّضوابط املهنجّية 

تتصل مبختلف ال ّدةل، وهذا الارتباط هو اذّلي يفّّس تسميته لها هنا ابلّضوابط املهنجّية، 

جراءات التقعيد اخملتل فة، اثنهيام وهذا الربط اذّلي يتيح تفسري ترّددها يف كثري من ا 

ذ التّوجيه معلّية اتلّية لالس تدالل النّحوّي  التّوجيه، وهو خبالف ربطه لها ابالس تدالل، ا 

ليه الاس تدالل النّحوي من صور قد تتساوى حصة،  ل هّنا تكون لالختيار  مما انُتيى ا 

د أ وتتفاوت فريحج بعضها عىل بعض، وال خيفى أ ّن التّوجيه اكلتّفسري معلّية عليا،تكون بع

عبد العزيز عبد ولقد رّد)(53)".الاس تدالل؛ أ ي يه عىل ال قل جزء من الاس تدالل حفسب

 ( عىل ذكل الربط برؤية أ مجع القول فهيا يف النقاط الآتّية:ادّلامي

جراءات التّقعيد النّحوي من سامع، وقيّاس، وحتليل، ومقارنة، ✓ اتّصالها بك ا 

ج  .راء التّوجيه حفسبوتصنيف، وتوجيه، وتفسري؛ أ ي ال تنحرص يف ا 

تسمّية هذه ال سس بقواعد التّوجيه ترّصفها عن حقيقُتا، فهيي غري مطابقة ✓

للمفهوم، فهيي ال حتمك معلّية التّوجيه اليّت تتّصل ابلرّتجيح بني ال وجه، بل تتصل بك 

آنفا لهيا أ  .اال جراءات اجلزئية اليّت أ رشان ا 

ىل اال جراءات النّحويّة نفسها، ✓ ىل ال ّدةل رضورة نسبُتا ا  وتوزيعها علهيا، وليس ا 

ذ الّضوابط تالزم اال جراء نفسه لمتنعه من اخلروج عن جاّدة  الصواب  .النّحوية، ا 

ذ متثل ✓ أ ّن وظيفُتا يه اليّت متنحها لقب ال ساس، اذلي يعين القاعدة اللكّية، ا 

 (54).قعيدمجةل الّضوابط العاّمة اليت حتمكنا عند قيامنا بأ حد اال جراءات الالزمة للتّ 
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جرائية مارسها النّحاة عند توجهيهم لقاعدة  والالفت للنّظر أ ّن التّوجيه كعملية ا 

جراء مصاحب مجلةل من اال جراءات اليّت تدخل لكها  حنويّة، أ و توجهيهم لقراءة، ما اّل  ا  هو ا 

جراء أ كرب، وهو الاس تدالل؛  فباالس تدالل تتحقق مرشوعّية التّوجيه، و به حتقق  حتت ا 

ية الرّتجيح عند التعارض،  وبه يمت الّرد أ و الانتصار لقاعدة حنوية، فذلكل فال رحج مرشوع 

أ ن تسّمى القواعد اللكّية بقواعد الاس تدالل، واليّت يه قواعد نصّية، وعقلّية اس تنبطها 

 أ ودعه هللا يف عقول هؤالء من ذوي القراحئ الصافيّة، النّحاة من املّدونة اللغويّة العربّية، مّما

من أ جل بناء قواعد ال حاكم لتعلمي العربّية، وقواعد الرّتجيح من أ جل حسم التّعارض عند 

ذ غايُتا  اخلالف، وقواعد التّوجيه من أ جل ذكر الوجه اذّلي أ تت عليه القاعدة والاختيار، ا 

ثبات مرشوعية القاعدة النحويّة اخملتارة   .ا 

ني القاعدة والتّقعيد عند حماولُتم واملتصفّح لكتاابت احملدثني  جيد خلطا واحضا بـــ

ذ لو أ ردان تسهيل القاعدة عىل املتعمّل لاكن  تيسري، أ و جتديد،أ و تقنني القواعد النحويّة،ا 

ال وىل البدء  بتتبّع املهنج اذّلي سار عليه النّحاة عند تقعيدمه لهذه القواعد؛ أ ي الانطالق 

ىل النتيجة بلغة املناطقة ، ال البدء من النّتيجة وحماوةل تغيريها، وأ ّّن من املقّدمات للوصول ا 

يكون ذكل وأ كرث ما اعمتد عليه النّحاة عند التّقعيد غائب، مث هل غفل هؤالء عن ذكل 

ذا أ ردان تسهيل القواعد البد من  ومُهْ مْن مُهْ  من أ هل العمل ابلعربّية، وقواعدها، وذلكل ا 

انّ  ذ ا  ة يه: املوجبة للّصواب يف التّعبري بأ حاكهما لقاعد التّفريق بني القاعدة والتقعيد،ا 

التّعلميّية، حنو القواعد التّفصيلّية لباب "احلال" مثال، اليّت توّض مفهومه، وحمكه اال عرايب، 

ّن القاعدة جزء...وأ شاكهل التعبرييّة ورشوطه، وحمكه يف التقدمي والتأ خري من  ال يتجزأ   ا 

ام،  مجموع القواعد ميثّل النحو،أ ّما التّقعيد، نظام اللغة، ويه الّضابط خلواص هذا النّظ

نتاّجم، وتفسريمه جملموع القواعد، كتفسري رفع  فميثل املهنجّية اليّت اتبعها النّحاة عند ا 

ّن التقعيد: هو اجلانب النّظري يف املوروث النّحوّي، لميثّل بذكل نظريّة  الفاعل؛ أ ي ا 

ذا أ ردان تي  نّنا ا  تيسري مناجه التقعيد  سري قواعد النّحو جيب عليناالنحو، ومناهجه، وعليه: فا 

ىل صناعة القاعدة (55).أ ّوال، ل نه مناط الاجُتاد النّحويّ  فالتقعيد هبذا هو اذّلي يؤّدي: " ا 

ىل  ...ووضعها ويقوم التقعيد ابلتّعممي، اذّلي خيرج بنا من الواقعة، أ و الواقعات املفردة ا 

 (56)".من الناّمذج والوقائعالقانون اذّلي ينطبق عىل ما ال حيىص 
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نّه ال ميكن الفصل بيهنام،  ذا اكن هناك فرق بني القاعدة والتّقعيد يف املفهوم؛ فا  وا 

كون النّظريّة النّحويّة تنطلق من التقعيد صوب جتريد القواعد، اليّت تتنوّع يف املنظومة 

ّية وقواعدها؛ ل ّن النّحويّة، ومعوما فوصف القواعد ابلّصعوبة يغلب عليه نظر قارص للعرب 

تعلمنا اللّغة  تعلمنا للغة ابملامرسة، وجعلها لغة املنشأ  يلغي عهنا هاتيك الصعوبة؛مبعىن لو

ن مل يتأ ّت ذكل ملتعمل  .العربّية أ ّوال، ال عمل العربّية ل دركنا الثّاين ابل ّول ال العكس وحّّت وا 

اّل أ ّن العربّية، اذّلي قد ال تسمح هل الــظروف الاجامتعيّة، و  البيئيّة بذكل يف تعمّل العربّية، ا 

تعلّمها ال يعّد من الّصعوبة، ملّا اكن متحقّقا يف العامل العريب، اذّلي يعمّل العربّية كعمل ذلكل 

ىل ثالثّية املعمّل،  اّل أ ّن حمّل اال شاكل يمكن يف مهنجّية تعلمي ذكل العمل، ابلنّظر ا  املتعمّل، ا 

 يف مقابل اللغة املراد تعلّمها؛ فاملتعمّل يتعمّل قواعد العربّية وفق طريقة واملتعمّل، وطريقة التّعملّ 

نّه اذّلي يعمّل قواعد  يتّبعها املعمّل، أ و طريقة تضعها املنظومة التّــربويّة، وأ ّما املعمّل،وما املعمّل؟ا 

وهذا ما العربّية؛ أ ي قواعد ال حاكم، واليت قد ال يتجاوزها يف معرفته بأ صولها ومبانهيا، 

يصدق عىل معمّل العرص احلارض عىل خالف معمّل العصور ال وىل، ففي ذهنه تكل 

ىل تكل ال صول  ال صول، واملباين كيف ال؟ وهو اذّلي أ نتج قواعد ال حاكم استنادا ا 

ملا اس تقرأ ه النّاظر لنصوص  واملباين، اليّت مّردها قواعد اس تداللّية اكنت نتاجا يه ال خرى

ىل بيان اقرتاب النّص النّاظر من  العربّية، ذكل الاس تقراء اذّلي:"يوجب أ ن متتد القراءة ا 

النّص الواقع، أ وىل مدارج القراءة استنطاق النّص، ومنحه القدرة عىل التدليل عىل نفسه 

واليّت منحته خصوصية الانامتء  (57)بوسائهل اليّت أ نتجته، ويف ضوء غاَيته اليت ابتدعته"،

لهيا، مفهنا أ خرجت لهيا عودهتا، والنّاظر عند اس تخراجه لتكل القواعد  ا  تكل القواعد وا 

ىل أ ن ميتكل أ دوات تساعده عىل ذكل، ومهنج يسري عليه عند تقعيده لها،  احتاج ا 

مهنج النّظر الساعي  تطلّبه فتنّوعت ال دوات بني أ دوات لغويّة، وغري لغويّة، وذكل وفق ما

ىل بنــــاء نظريّة حنويّة متاكمةل  البناء، واملمتثةّل يف مجةل:"الفروض العلمّية، واذّلهنّية اليّت ا 

ذكل التّصور اذّلي تكشف عنه القواعد ...(58)" تعرّب عن تصّور لغوي، وعقدي، وفلسفي

الاس تداللّية يف بنيُتا، وأ صولها الواصفة لل صول التّصوريّة النّحويّة،  مفّما يفصح عن ذكل 

ىل الانامتء ادّليين، فقاعدة:" الفرع  الاحتاد الفكري، اذّلي قد تعود جذوره أ ّول ما تعود ا 

فيس تّدل هبا النّحوي يف أ ّن:"ال صل ذكر التّابع مع املتبوع، ل نّه (59)أ حطّ رتبة من ال صل"،
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عراب واحد من ّجة واحدة،وعند اجامتع التّوابع ال صل تقدمي  متحّد به من ّجة كوهنام اب 

ويس تدل هبا الفقهاء فيأ ّن:"ال صل يف ال ش ياء اال ابحة (60)"،النّعت، مّث التّأ كيد، مّث البدل

ويس تدّل هبا أ هل العقيدة يف أ ّن:"أ صل ادّلين التّوحيد، وأ صل الاعتقاد  (61)والّطهارة"،

ناّم (62)اال ميان ابملبدا  واملعاد"، ويس تدل هبا البالغّيون يف:"أ ّن ال صل يف الالكم احلقيقة، وا 

ىل اجملاز لثقل احلقيقة ، أ و بشاعُتا، أ و ّجلها للمتلكّم، أ و اخملاطب، أ و شهرة اجملاز، يعدل ا 

أ و غري ذكل، كتعظمي اخملاطب، وموافقة الّروي، والسـّــجع، واملطابقة واملقابةل، 

 (63).واجملانسة"

ّن مجةل هذه القواعد تسفر عن النّظرة الشمولّية للعلوم اال سالميّة، اليّت تقّدس  ا 

اّل من العلوم اليت أ تــت  ا العقل من وسائل، ومامنحه النّص،فسخرت هل لك ما لنّظرية ا 

خلدمته فهام، وحامية هل، ذلكل أ فرزت قواعد اس تدالليّة سنُّتا سلطة ذكل النّص، لتكون 

ذ حققت قواعد الاس تدالل الكفاية النّحوية اليت  هذه القواعد فامي بعد املتحمكة فهيا، ا 

ىل حتقيق  استندت عىل معطيات الاس تقراء النّحوي،  فانتقلت به من االتصاف  ابلنّقص ا 

تكل الكفاية، اليّت متّد الّصةل بني مركزيّة النّص املنفتح عىل نفسه، وتمتّة العقل اذلي أ غلق 

منافذ الاحتياج، بس نّه قواعد اس تداللية عقليّة مصاحبة للقواعد الاس تداللّية النّصّية، 

دهيا يف جمال النّظريّة بوصفها املبادئ املتحمكّة وتتضح ماكنة هذه القواعد ابلوظائف اليّت تؤ 

يف النّظر النّحوي اذلي ال ميكن وصفه ابالس تقاللّية التاّمة، ملا وضعت هل تكل القواعد هذا 

من ّجة، ومن ّجة أ خرى فالقواعد الاس تداللية لها دور يف عمل النّحو، اذلي هو جزء من 

خل ...هيا: اكلتّوجيه والرّتجيحالنّظريّة النّحوية مجلةل الوظائف اليت يؤدّ   ا 

ّن العالقة بني الثالوث:)  الاس تقراء والنّظرية النّحوية وقواعد وعىل هذا  فا 

ىل الغاية ال وىل املمتثةّل يف فهم وحــامية  الاس تدالل (، ذات أ بعاد متساوية يف اجنذاهبا ا 

ورابطها  ،ابلنّظريّة النّحويّة،النّص العريّب، واليّت اكن بدؤها ابالس تقراء النّحوّي، وانُتاؤها 

 .تداللّيةاس   اذّلي ميّد الصةل هبام قواعد

 

 واملراجع واملصادر : الهوامش
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