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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 
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كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

جاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل قضية نحوية مهمة شغلت بال النحويني 
بالقياس  ارتبطت  التي  النحوية  العلة  او  التعليل  قضية  وهي  واملحدثني،  القدماء 
اعتنى  فقد  العريب،  النحوي  الدرس  أمهيتها يف  اجلدل عن  كُثر  وقد  وثيقًا،  ارتباطًا 
القدماء هبا عناية خاصة حتى طغت عىل الدرس النحوي صبغة القياس والتعليل، 
التعليل  فائدة  يف  املحدثني  آراء  تباينت  حني  ،يف  النحويني  متأخري  عند  والسّيام 
للدرس النحوي، فحاول البحث أن يفاتش هذه اآلراء واألقوال قديمها وحديثها 
الذي قسمت خطته عىل مبحثني سبقهام  املوضوع  بنظرة شمولية عن هذا  ليخرج 

توطئة، وتبعهام خامتة بأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

اما املبحث األول فتكفل ببيان التعليل النحوي عند القدماء، وانعقد الثاين لبيان 
التعليل النحوي عند املحدثني، وشفعت نتائج البحث بقائمة املصادر واملراجع.
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Abstract

Such a research paper throws light on so great a matter that 
takes priority in the mind of both the classic and innovative gram-
marians; the linguistic reasoning pertains to measurement, there 
was a kind of controversy in the Arabic linguistic lesson. The classic 
pays much shrifts to such a mater to the extent it became prepon-
derant to the linguistic lesson, in particular the late grammarians. 
In time, the mind of the innovative runs into controversy about the 
benefit of the reasoning to the linguistic lesson. Some endeavor to 
find a headway between the classic and the innovative to have a 
universal glance to such an issue. The research paper consists of 
two sections with an introduction and a conclusion: the first section 
tackles the acts of reasoning for the classic and the second focuses 
upon the innovative in this concern.
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توطئة

حظيت دراسة العلة يف النحو العربية بعناية كبرية، ذلك أهّنا ارتبطت بالقياس 
ارتباطًا وثيقًا، والقياس: هو األصل الثاين من أصول النحو العريب بعد السامع من 
َف بأنه: »محُل فرٍع عىل أصٍل بعلٍة وإجراُء حكِم األصل عىل  حيث األمهية، وقد ُعرِّ
الفرع«.)1( فاألصل هو املقيس عليه، والفرع هو املقيس، واحلكم هو ما يرسي عىل 
املقيس مّما هو يف املقيس عليه، وإلمتام هذا كّله ال بّد من العلة اجلامعة بني األصل 
والفرع والتي عىل أساسها يستنبط احلكم النحوي، لذا ُعّدت العلة أهم ركن من 

أركان القياس.)2(

العريب  النحوي  الدرس  يف  العلة  أمهية  يف   - وحديثًا  قدياًم   - اجلدل  كُثر  وقد 
النحوي  فكرهم  يف  بارزًة  سمًة  القدماء  اختذها  حني  ففي  فيها،  األقوال  وكُثرت 
وإنتاجهم، وعنوا هبا عناية خاصة حتى طغت عىل الدرس النحوي صبغة القياس 
فائدة  آراؤهم يف  تتباين  املحدثني  النحويني، نجد  والتعليل، والسّيام عند متأخري 
أمهية  إىل  واقعية  نظرة  بني  ذلك  بشأن  أقواهلم  وتنقسم  النحوي،  للدرس  التعليل 
يف  التعليل  من  متشددة  ُأخر  ومواقف  النحوية،  األحكام  استنباط  يف  التعليل 
التي  التارخيي وال األسباب  الواقع  تراِع  القديم، وهي مواقف مل  النحوي  الدرس 
النحوي يف أول  لتفسري احلكم  النحوية غايًة  العلة  النحويني إىل اختاذ  أوائل  دعت 
أمر النحو، أو مطلبًا مستقاًل تتبارى عقول النحويني املتأخرين وتتنافس للحصول 
عليه، فحاولُت يف هذا البحث أن ُأديل بدلوي يف مفاتشة هذه األقوال وإبداء الرأي 

فيها. وقد قسمُت البحث بعد هذه التوطئة عىل مبحثني، مها:
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األول: التعليل النحوي عند القدماء.

الثاين: التعليل النحوي عند املحدثني.

البحث  مصادر  أما  الباحث.  إليها  وصل  التي  النتائج  بأهم  البحث  ُختم  ثم 
ومراجعه فاشتملت عىل: الكتب التي ُعنيت بدراسة العلة، سواء منها ما كان قدياًم 
كاإليضاح يف علل النحو للزجاجي)337#(، واخلصائص البن جني)392#( وملع 

األدلة أليب الربكات األنباري)577#(، واالقرتاح للسيوطي)#911(.

للدكتور  وتطورهاـ  نشأهتا  النحوية  العلة  ـ  العريب  كالنحو  حديثا،  كان  ما  أم 
املعيارية  بني  واللغة  عون،  حسن  للدكتور  النحوي  الدرس  وتطور  املبارك،  مازن 

والوصفية للدكتور متام حسان.
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املبحث األول

التعليل النحوي عند القدماء 

إذا عدنا إىل بدايات نشأة التعليل فسنجد أهنا مرتبطة بنشأة النحو نفسه فالنحوي 
حينام كان يستنبط القاعدة النحوية - بناء عىل ما كان يستقريه من كالم العرب - كان 
يذكر يف أثناء ذلك العلة التي أوجبتها، وهذا األمر يبدو واضحًا عند عبد اهلل بن أيب 
إسحاق احلرضمي)117#()3(، الذي ُعني برشح علل األحكام النحوية، وقد نقل 
سيبويه )180#( يف كتابه تعليالت كثرية عن علامء النحو األوائل، والسّيام اخلليل 
بن أمحد )175#(، إذ كان سيبويه كثريًا ما يسأله عن علل األحكام النحوية، فيبسط 
له اخلليل اإلجابة عنها بام اهتدى إليه من أسباهبا.)4( وكان لسيبويه فضل يف حركة 
التعليل من خالل التوسع يف العلل واإلكثار منها ففاق بذلك ما كان عند شيوخه 

املتقدمني)5(.

ثم أخذ االهتامم بالعلة يزداد مع تقدم الزمن، فبعد أن كان التعليل عند أوائل 
القرن  نحويي  عند  العلة  باتت  وإثباته،  لتقريره  النحوي  احلكم  يعقب  النحويني 
املربد  تفارقه يف حال.)6( وكان ذلك واضحًا عند  النحوي ال  الثالث رديفَة احلكم 
جئُت  بغداد  املربُد  قدم  »ملّا  قال:  أنه  )311هـ(  الزجاج  عن  ُروي  فقد   ،)#285(
ألناظره، وكنُت أقرُا عىل أيب العباس ثعلب، فعزمُت عىل إعناته، فلاّم فاحتُته أجلمني 

باحلجة وطالبني بالعلة وألزمني إلزامات مل أهتِد إليها«.)7( 
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وإذا كانت العلة إىل هذا التاريخ ُيؤتى هبا وسيلة لتقرير احلكم النحوي وإثباته، 
بل  حتصيلها،  إىل  النحويون  يسعى  غاية  اهلجري  الرابع  القرن  بعد  أصبحت  فإهنا 
أصبحت الرباعة يف حتصيلها وجودة النظر فيها صفة متّيز حذاق النحويني، وارتبطت 

العلة آنذاك بعلل أرباب اجلدل والكالم.

ويف ذلك يقول ابن جني: »اعلْم أن علَل النحويني - وأعني بذلك ُحّذاَقهم 
املتقنني ال ألفاَفهم املستضعفني - أقرُب إىل علل املتكلمني منها إىل علل املتفقهني، 
وذلك أهنم إّنام حييلون عىل احلّس وحيتجون فيه بثقل احلال أو خفتها عىل النفس«.)8(

وأصبح التعليل والبحث فيه جمااًل واسعًا للتأليف، فُكتبت يف العلة مؤلفات 
متعددة)9(، لعّل أشهرها كتاب)اإليضاح يف علل النحو( للزجاجي.

إّن هذا االهتامم الكبري بالعلة النحوية مل يكن أمرًا مستغربًا يف تلك املرحلة، ذلك 
أّن دراسة النحو كانت قد قطعت شوطًا استكملت فيه أحكامه ومسائله، فكان من 
الطبيعي أن يتجه االهتامم بعد ذلك إىل دراسة األسس التي اعُتمدت يف إثبات تلك 

األحكام وتقريرها، وكانت العلة النحوية من أهم تلك األسس وأبرزها. 

النحوية  األحكام  بموجبها  أثبتت  التي  العلل  تلك  أن  عىل  هنا  التنبيه  وجيب 
كانت من وضع النحويني أنفسهم، وقد رّصح بذلك اخلليل حينام ُسئل عن العلل 
التي يعتّل هبا أ عن العرب أخذها أم اخرتعها اخرتاعًا ؟ فقال: »إّن العرب نطقت 
عىل سجيتها وطباِعها وعرفْت مواضَع كالِمها، وقام يف عقوهلا علُلها، وإن مل ُينقْل 

ذلك عنها، واعتللُت أنا بام عندي أّنه علٌة ملا عللته منه«.)10( 

علاًل  العرب  إىل  نسبوا  النحويني  أن  فذكر  بجالء  األمر  هذا  جني  ابن  وبنّي 
وأغراضًا لكالمها لفائدة أوضحها بقوله: »اعلْم أن هذا موضٌع، يف تثبيته ومتكينه 
منفعٌة ظاهرٌة، وللنفِس فيه ُمْسكٌة وِعْصمٌة، ألّن فيه تصحيَح ما نّدعيه عىل العرب: 
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من أهّنا أرادت كذا وكذا، وهو أحزُم هلا وأمجُل هبا وأدلُّ عىل احلكمة املنسوبة إليها، 
منهجًا  هيا  وتقرِّ واحدٍة  وتريٍة  عىل  استمرارها  من  تكلفته  ما  تكّلفْت  تكون  أن  من 
رفِع  اّطراد  إىل  ترى  أال  وُكَلَفه...  ه  مشاقَّ لذلك  وتتحمل  وتالحظه  تراعيه  واحدًا 
الفاعل، ونصِب املفعول، واجلرِّ بحرف اجلر، والنصِبِِِِِِِ بحروفه، واجلزِم بحروفه، 
ه اتفاٌق وقَع  وغرِي ذلك، مّما يطول رشُحه، فهل حيسن بذي لبٍّ أن يعتقَد أّن هذا كلَّ

َه«.)11( وتوارٌد اجّتَ

فالعرُب إذن مل ترصح هبذه العلل، ألهنا مل تكن تعيها أو تقصدها قصدًا حني 
رفعوا  قد  فهم  اخلليل،  يذكر  كام  وطبعها  بسجيتها  إليها  تنقاد  كانت  بل  تتكلم، 
وخفضوا وجزموا وأتوا بوجوه الكالم املختلفة التي قّررها النحويون من دون أن 

يقفوا عىل سبب ذلك أو يقصدوه.

ويعضد هذا املعنى ما ذكره ابن جني أيضًا يف حماورته مع الشجري األعرايب 
الفصيح، قال ابن جني: »سألُتٌ الشجري يومًا فقلُت: يا أبا عبد اهلل كيف تقوُل: 
أقوُل  ال  فقال:  أخوك؟  رضبُت  فتقوُل:  أ  فقلُت:  كذلَك،  فقال:  أخاك؟  رضبُت 
)أخوك( أبدًا. قلُت: فكيف تقوُل: رضبني أخوك؟ فقال: كذلَك، فقلُت: أ لسَت 

زعمَت أّنّك ال تقوُل )أخوك( أبدًا؟ فقال: أيٍش ذا، اختلفْت ِجهتا الكالم«.)12( 

يعنون  وهم   - باحلسبان  النحويون  أخذ  فقد  النحوي  التعليل  فائدة  عن  أما 
بالعلة كّل هذه العناية - أنه رّبام ُتثار تساؤالت عن نفع ما اعتلوا به، وفائدة ذلك يف 
الدرس النحوي؟ فنجد أبا بكر بن الرساج )316#( مثال جييب عن مثل هذا: بأّن 

اعتالالت النحويني رضبان:

رضٌب منها هو املؤدي إىل كالم العرب، كقولنا: كّل فاعل مرفوع وكّل مفعول 
منصوب. 
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مرفوعًا  الفاعل  صار  مل  يقولوا:  أن  نحو  العّلة(  )عّلة  ُيسّمى  آخر  ورضٌب 
واملفعول به منصوبًا ؟ فأجاب بأّن »هذا ليس يكسبنا أن نتكلَم كام تكلمت العرُب، 

وإّنام نستخرُج منه حكمَتها يف األصول التي َوَضَعْتها«.)13( 

إليها  قصدت  وال  وضعًا  العرب  تضعها  مل  األصول  أن  من  ذكرنا  كام  واحلقُّ 
استنباطًا  عللها  النحويون  وأحكَم  وطبعًا،  سجيًة  ألسنتها  عىل  جرت  وإّنام  قصدًا، 

وحذقًا وتأثرًا بام أقام عليه املتكلمون والفقهاء أصول أحكامهم.

ثالثة  النحويني  علل  ليجعل  هذا  الرساج  ابن  كالم  من  الزجاجي  ينطلق  ثم 
أرضب: تعليمية، وقياسية، وجدلية نظرية »فأّما التعليميُة فهي التي ُيتوّصُل هبا إىل 
م كالم العرب، ألّنا مل نسمْع نحن وال غرُينا كلَّ كالِمها من لفظها، وإّنام سمعنا  تعلُّ
إّنا ملّا سمعنا )قام زيٌد فهو قائٌم، وركَب فهو  بعضًا فقسنا عليه نظرَيُه، مثال ذلك: 
راكٌب( عرفنا اسَم الفاعل فقلنا: )ذهَب فهو ذاهٌب، وأكَل فهو آكٌل(... فأّما العلُة 
القياسيُة فأْن ُيقال مِلَْن قال نصبُت زيدًا بـ )إّن( يف قوله: )إّن زيدًا قائٌم(: ومَل وجَب 
أن تنصب )إّن( االسَم؟ فاجلواب يف ذلك أن يقوَل: ألهّنا ضارعت الفعل املتعدي 
ٌه باملفعول  إىل مفعوٍل فُحِملْت عليه، فُأعِملْت إعامَله ملّا ضارعته فاملنصوُب هبا مشبَّ
م مفعوُله عىل  ٌه بالفاعل لفظًا، فهي ُتشبه من األفعال ما ُقدِّ لفظًا، واملرفوُع هبا مشبَّ
فاعله، نحو: رضَب أخاَك حممٌد، وما أشبه ذلك. وأّما العلُة اجلدليُة النظريُة فكلُّ ما 
ُيعتلُّ به يف باب )إّن( بعد ذلك، مثل أن ُيقاَل: فِمْن أيِّ جهٍة شاهبت هذه احلروُف 

األفعاَل؟ وبأيِّ األفعاِل شّبهُتموها...«.)14(

قسمه  الذي  الثالثي  التقسيم  هذا  عىل  اعتمدوا  قد  املتأخرين  أغلب  أّن  ومع 
ه السابق من أن علل النحويني  الزجاجي للعلل، يبدو أن ما ذكره ابُن الرساج يف نصِّ

رضبان: )علة( و )علة العلة( أوفُق من تقسيم الزجاجي لسببني:
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األول: أن العلة القياسية والعلة اجلدلية النظرية عند الزجاجي تقابل ما ساّمه 
وضعها  يف  العرب  حكمة  منها  نستخرج  أننا  ذكر  التي  العلة(  )علة  الرساج  ابن 

ألصول األحكام يف كالمها.

ُيوهم أن هلا غاية لغوية  بـ )القياسية(  الثانية  العلة  الزجاجي  الثاين: أن تسمية 
معينة وقد وقع بعض الباحثني املحدثني يف هذا الوهم فقال: »بالعلل القياسية يمكُن 

أن ُنجاري العرَب فنقيَس عىل كالمهم، ونكفَل للغِة استمراَر حياهتا ونامئها«.)15( 

لكّن املدقق يف األمثلة التي رضهبا الزجاجي لتوضيح العلة القياسية ال يتبادر 
اللغة  ألفاظ  لتنمية  وسيلة  القياسية  العلة  أّن  من  الباحث  هذا  فهمه  ما  ذهنه  إىل 
استمرار  تكفل  لغوية  غايٍة  فأيُّ  بحتًا،  نظريًا  قياسًا  الزجاجي  َقَصَد  بل  وتراكيبها، 
اللغة ونموها يف ما ُذكر: من أّن )إّن( قد نصبت اساًم هلا ورفعت خربًا هلا، قياسًا عىل 
الفعل املتعدي الذي ضارعته؟ يف حني أن تسمية ابن الرساج هلا بـ )علة العلة( أبعُد 
عن الوقوع يف مثل هذا الوهم، وأقرُب إىل حقيقتها و أليُق بالغاية التي تؤدي إليها، 

وهي معرفة احلكمة من وضع أصول األحكام النحوية.

لكّن ابن جني مل يرتِض هذه التسمية هلا بـ )علة العلة(، إذ هي عنده »جتّوز يف 
اللفظ«)16( ألّن ذلك يقتيض عنده أن توجد العلل الثوالث وما بعدها، لذا ضّعف 
القول هبا. وما ذكره ابُن جني استند إليه بعده ابُن مضاء )592#( يف دعوته املعروفة 
الثوالث( واالقتصار عىل  الثواين والعلل  بـ )العلل  إىل إلغاء علة العلة أو ما ُسّمي 
العلل األَول، قال يف ذلك: »ومّما جيُب أْن يسقَط من النحو العلَل الثواين والثوالث، 
وذلك مثل سؤاِل السائل عن )زيٍد( يف قولنا: )قام زيٌد( مَل ُرِفَع؟ فيقال: ألّنه فاعٌل 
وكلُّ فاعٍل مرفوٌع، فيقول: ومِلَ ُرِفَع الفاعُل؟ فالصواُب أن ُيقال له: كذا نطقت به 

العرُب، ثبَت ذلك باالستقراء من الكالم املتواتر«.)17(
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وقد اعتمد ابُن مضاء يف دعوته هذه أيضًا عىل ما ذكره ابُن الرساج نفسه من 
فائدة كل رضب من العلل، فقد قبل العلل األَول،ألنه »بمعرفتها حتصُل لنا املعرفُة 
بالنطق لكالم العرب«.)18( ورفض العلل الثواين والعلل الثوالث، ألهنا »مستغًنى 

عنها يف ذلك، وال ُتفيدنا إال أّن العرَب ُأّمٌة حكيمٌة«.)19(
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املبحث الثاين

التعليل النحوي عند املحدثني

وانقسمت  النحوي،  التعليل  من  املحدثني  الدارسني  مواقف  تباينت  لقد 
وجهات نظرهم يف قبوله أو رّده، ويمكن تلخيص ذلك يف اجتاهني:

األول: يدعو إىل إلغاء العلة النحوية من دراسة النحو العريب، وَيعدُّ هذا األمر 
نقده  أو  جتديده  أو  النحو  إصالح  حماوالت  عليها  تقوم  التي  املرتكزات  أهم  من 
وبنائه، بحجة أن هذا التعليل مل يكن قريبًا من واقع اللغة، لتأثره باملنطق والفلسفة 
النحاة  »إّن أخطَر ما أصاب مناهج  الوارث مربوك:  الدكتور عبد  يقول  ويف ذلك 
نتيجَة األخِذ بالقياس واإلغراِق فيه كان مبدَأ التعليل، فام دامت املسائُل ُتؤَخُذ عىل 

منهِج األصِل والفرِع واحلكِم فال مفرَّ من البحث وراء العلة«.)20( 

النحويني  بني  اجلدل  كثرة  الرئيسان يف  السببان  والتعليل مها  املنطق  أن  وذكر 
ومها املسؤوالن املبارشان عن عدد كبري من صعوبات النحو وعيوبه فقال: »فاملنطُق 
والتعليُل ينقالن البحَث من منهٍج لغوي إىل قضايا جتريدية، والتجريُد يفتُح الباَب 
واسعًا أمام وجهاِت النظر التي تتعدُد وختتلُف وقد تتعارُض لعدم ارتباطها بواقٍع 

حمدٍد«.)21(

ورأى الدكتور حسن عون أّن َأْخَذ النحويني بمبدأ التعليل واعتدادهم به كانت 
نتيجُته أْن »حّلت الدراساُت التعليليُة يف النحو حملَّ الدراسة املوضوعية والوصفية 

وغزت ااملصطلحاُت املنطقيُة والفلسفيُة ميداَن التعليالت«.)22(
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العلة  أكثر تشّددًا من سابقيه، فوصف مبدأ  الدكتور متام حسان موقفًا  وتبّنى 
بأّنه رضٌب من احلدس والتخمني،  ُأقّرت بموجبه القواعد النحوية  النحوية الذي 
منهٍج  كلِّ  يف  املعروَف  »إّن  فقال:  احلديثة،  اللغوية  باملناهج  هذا  حكمه  يف  متأثرًا 
علمي من مناهج البحث يف الوقت احلارض أّنه ُيعنى أواًل وآخرًا باإلجابة عن: كيف 
تتّم هذه الظاهرةُ  أو تلك؟ فإذا تعّدى هذا النوع من اإلجابة إىل حماولة اإلجابة عن: 
ملاذا تتّم هذه الظاهرة أو تلك؟ مل يعد منهجًا علميًا، بل ال مفرَّ من وصفه باحلدس 

والتخمني«)23(. 

ولعّل هذه األقوال مل تراِعِ البحث يف نشأة علم النحو ودواعيه، واألسباب التي 
دعت أوائل النحويني إىل اعتامد هذا املنهج يف البحث والدراسة، ثم إهنا مل تنظر إىل 
النزعة الفطرية لإلنسان يف بحثه عن علة األشياء التي يالحظها، وبواعث الظواهر 
التي يقف عليها »فمن طبيعة اإلنسان أْن يسأَل عن السبب ويستقيص العلة، ومن 
طبيعة العقل أن يتتبَع اجلزئيات وجيمع بني ما تشابه منها ليطلق عليها حكاًم عامًا، 
فيصل بالظاهرة إىل القاعدة العلمية، ولذلك ليس غريبًا أن يكون السؤال عن العلة 

قدياًم، وأن يكون التعليل مرافقًا للحكم النحوي منذ ُوجد«.)24(

عن  باإلجابة  معنّي  العلمي  املنهج  أن  من  حسان  متام  الدكتور  ذكره  ما  أّما 
)كيف( أما السؤال عن )ملاذا( فال ُيوصف باملنهج العلمي، ألنه رضب من احلدس 
والتخمني، فال يستقيم له عىل إطالقه، ألنه إنام أقام حكمه بالنظر إىل شكل املنهج 
النحوي القديم دون مضمونه، فكثريًا من العلل، والسّيام تلك التي ُعرفت بالعلل 
التعليمية تتضمن وصفًا للظاهرة التي ترد هذه العلل يف سياقها، ذلك أن التعليل 

هذا قائٌم يف أساسه عىل االستقراء والوصف، معتمٌد عليهام.
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وهلذا ال نجد فرقًا بني اإلجابة عن )كيف( وعن )ملاذا( إال من حيث الشكل، 
فيقال:  به؟  املفعول  ونصبت  الفاعل  العربية  رفعت  ملاذا  نقول:  املثال  سبيل  فعىل 

للفرق بينهام.)25(

وقوهلم هذا علٌة، وجواب عن )ملاذا(، وهو مع ذلك ليس حدسًا أو ختمينًا، ألنه 
قائم عىل االستقراء والوصف، ولذلك جيوز أن نأيت هبا عىل صيغة السؤال بـ )كيف( 
فنقول: كيف فّرقت العربية بني الفاعل واملفعول يف اإلعراب؟ فيقال: برفع األول 
يكتِب  مل  الساكن األول يف نحو:  العربية  مِلَ كرست  نقول:  الثاين. وكذلك  ونصب 
الدرَس؟ فيقال: للتخلص من التقاء الساكنني.)26( ويمكن أن نأيت هبذه العلة عىل 
صيغة السؤال بـ )كيف( فنقول: كيف ختّلصت العربية من التقاء الساكنني يف ذلك 

املثال؟ فيقال: بكرس الساكن األول... وهلم جّرا.

املنطق  عن  البعيدة  اللغة،  واقع  من  القريبة  بالعلل  األخذ  إىل  يدعو  الثاين: 
أطلق  وقد  النحويني)27(،  أوائل  عن  ُنقلت  التي  العلل  تلك  والسّيام  والفلسفة، 
بعضهم عليها )العلل الوصفية( ألهنا »وصٌف خلواِص الظاهرِة اللغوية ِاملدروسِة 
التي تبدو عليها يف أول األمر، والتي جيُب عىل الباحث أن يذكرها أواًل حني تناوهلا 
لدراستها«.)28( واحتّج َمن أخذ هبذا االجتاه بأّن املنهج النحوي القديم كان ذا اجتاٍه 
تعليمي يف عرض الظواهر النحوية ومناقشتها، وال شّك يف أن هذا االجتاه قد أسهم 
إسهاما كبريًا يف امليل إىل التعليل،ألن اإلتيان بالعلة عقب القاعدة النحوية يعمل عىل 

ترسيخها يف ذهن املتعلم واقتناعه هبا.)29(

وهذه النظرة إىل التعليل نظرة واقعية مقبولة، ذلك أن الدعوة إىل إلغاء العلل 
برمتها، بحجة أهنا جعلت مباحث الدرس النحوي أقرب إىل قضايا جتريدية شبيهة 
هذا  تعميم  الصحيح  من  ليس  إذ  فيها،  مبالغ  دعوة  والفلسفة  املنطق  علمي  يف  بام 
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النحو  مراحل  وعىل  مجيعهم،  النحويني  وعىل  كلها،  النحوية  العلل  عىل  احلكم 
املختلفة كلها، ذلك أن العلة النحوية إنام سلكت هذه الطرق يف املرحلة التي اكتملت 
فيها أحكام النحو ومسائله، مّما جعل االهتامم منصبًا عىل أصول النحو وُأسسه التي 
قام عليها، وكانت العلة من أهّم هذه األصول التي حظيت باالهتامم حتى وصلت 
إىل ما وصلت إليه، أما العلة عند سيبويه وسابقيه ومعارصيه فقد كانت علة وصفية 
بعيدة عن اإلغراق يف التجريد، فهي علة مستمدة من روح اللغة، معتمدة عىل كثرة 

الشواهد من حيث الدليل والربهان، وعىل الفطرة واحلس من حيث طبيعتها.
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نتائج البحث

أواًل: أّن األخَذ بمبدأ التعليل يف النحو العريب نشأ مع نشأة النحو نفسه، وهو 
أمر دعت إليه نزعُة البحث عن أسباب األشياء وبواعثها، كام دعا إليه االجتاه العلمي 
الظاهرة  ُيفرّس  ما  منها  النحوية  العلة  إّن  ثم  وحديثًا،  قدياًم  النحويون  سلكه  الذي 
النحوية تفسريًا قريبًا من واقعها، فهو حينئذ جزٌء من تلك الظاهرة، وهو جزء من 
النظام النحوي للغة،ألّنه يكشف عن هذا النظام وُيعرّب عنه، وهو ما ُأطلق عليه بـ 
)العلة، أو العلة التعليمية( ومنها ما مل يكن كذلك، وهو ما ُسّمي بـ )العلل الثواين 
املنطق  إىل  جينح  ألّنه  واملحدثون  مضاء  ابن  عليه  اعرتض  وقد  الثوالث(  والعلل 
والفلسفة وما فيهام من نظٍر وجدٍل، وإّنام التزمه من النحويني َمن التزم،ألنه ُيعرّب عن 
منهج النحويني يف وضع أسس النحو وأصوله، وُيظهر قدرات النحويني الفكرية. 
وتراكيبها،  وصيغها  ألفاظها  نطاق  يف  العرب  لغة  املتعلم  منه  ُيفيد  األول  فالقسم 
والقسم اآلخر ُيفيد منه َمن يريد معرفة النحو العريب من حيث إّنه علم له أصوله 

وأسسه وتارخيه.

ثانيًا: خالف الباحث رأي اغلب الباحثني املتأخرين يف اعتامدهم عىل التقسيم 
الثالثي الذي قسمه الزجاجي للعلل، أي: )العلة التعليمية، والعلة القياسية، والعلة 
اجلدلية النظرية(، ورّجح الباحث تقسيم ابن الرساج للعلل عىل رضبني: )العلة( و 

)علة العلة(، واستدّل الباحث لرأيه بأدلة ُذكرت يف متن البحث.

ثالثًا: فّند الباحث ما زعمه الدكتور متام حسان من أّن مبدأ العلة الذي استنبطت 
يوصف  أن  يمكن  ال  والتخمني  احلدس  من  رضب  هو  النحوية  القواعد  بموجبه 
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باملنهج العلمي، متأثرًا يف ذلك باملناهج اللغوية احلديثة، وحمتجًا بأّن املنهج العلمي 
العلمي.  باملنهج  ُيوصف  فال  )ملاذا(  عن  السؤال  أما  )كيف(،  عن  بالسؤال  معنّي 
وأثبت الباحث باألمثلة التطبيقية أّن الدكتور متام حسان إّنام أقام حكمه بالنظر إىل 

شكل املنهج النحوي القديم دون مضمونه الذي يقوم عىل االستقراء والوصف.
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