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 التأويل بين القديم والجديد موقف النحاة العرب من
م الشيخ عيد  الدكتور/ إبراهيم أحمد سّلا
 أستاذ النحو والصرف المشارك

 اللغة العربية قسم-اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم 
 فلسطين-غزة –جامعة األقصى 

 ملخص البحث:
التحليل بالدراسة و  التأويل بين القديم والجديد"، موقف النحاة العرب من"يتناول هذا البحث الموسوم بـــ     

 توثيقإلى  األساليب الت  تهدفيهتم ب التوولل النحوي  النحاة العرب؛ أل  قضـةة التوولل الت  غلل  ذذها  
، وتوولل المعان  الغــيلةة لتوا ق المعان  الديلةة، ثم يترتب وصــحة الاوا د ،العالقة بي  ســالمة النصــو 

؛ لى هذه المعان  المفترضــة ذحيامن نحوةة،  ا  دل      إذا م وترتبط النصــو  اللولوة ة باألصــل النحوي 
  لةه. ااألصل حدث التوولل مرا اة لهذا األصل وحفاظ  

 .األصل-النصو -حاةالن-المعان -التوولل: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

This research deals with analysis and study with "The grammarians Arab position 

of interpretation between old and new "the interpretation issue which occupied 

the mind of Arab grammarians. The grammatical interpretation deals with 

manners, which lead to document the relationship between rules and texts. Also, 

deals with the interpretation of formal meanings to matchsemantic meanings, 

then, come grammatical decisions from supposed meaning. The linguistic texts 

connected with the grammatical origin; if it amended of the origin, there will be 

interpretation regarding to keep the origin. 

 

Key words: interpretation –grammarian- texts -meaning – origin. 
 

، اذ ظمهم بةان  و  ا لى خاتم النبي ي ، ذ صــا العرب لســان   العالمي ، والصــالة  والســالم   هلل رب    الحمد  المقدمة: 
 ؛، وبعدذجمعي آله وصحبه ى سيدنا محمد و ل

ض بل تعارضـــــــــ     بع، وتعدد   يها المواقف؛ لل  النحاة   اضـــــــــةة التوولل م  الاضـــــــــاةا الت  غـــــــــ      
و ، لها  ند اللولول ي  الادامى تختلف    مدلولها  ند المحدثي ، وقد اختلف اللولول و  األو  ت  األحةا ،  مدلوي

  .إي ذنهم ذجمعوا  لى الحاجة إلةه؛ لك  و ق ضوابط  وقواني  وذنظمٍة معي نة ،المحدثو  حول التووللو 
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تغـــــــرل  الثان  لســـــــنة  غــــــر(،  الحادي)العدد (، 17جامعة تكرل  للعلوم اإلنســـــــانةة، المجلد)تصــــــدر    
 .211-207م،  2012

ة، لنحاا له ذهمةة    تناول قضـــــةة التوولل  ند اموضـــــو    هاتكم  ذهمةة البحث    تتناول أهمية البحث:
 جديدة ذمام الدارسي  للكغف    حاائق  ذخرى للتوولل. اوقد تفتا هذه الدراسة آ اق  

ثرائها لللة بوج، اقتصـــــر   الدراســـــة  لى ديلة قضـــــةة التوولل    الللة العربةة حدود الدراسةةةة:  آرااود وا 
 مختلفة  يها.

ي  بمعلوما  الت  تزود الباحث الوصف َّ الذي يدرح الظواهر  اللولوة ة المنهج   بع الباحث  ات   منهج الدراسةة:
 حاةاةة    التـوولل.
بحثي ، التمهيد وم ةســعى الباحث إلى دراســة قضــةة التوولل    الللة العربةة م  خالل خطوات الدراسةةة:

 وقائمة المصادر والمراجع. ،ا خاتمة وتوصةا مهالوت
 سلُكه إلى النحو: التأويل لغًة، وم)ذ( التمهيد:
 ،(1)ير لفظه"إي ببةا  غ ل والتوولل(: تفســير الكالم الذي تختلف معانةه، وي ةصــا  ")والتوو   قال الخليل:    

ُ ول ذوي   :وجاا    اللسـا  تدد ... ار : ل  إلةه الغـ ا: رجعه وآل     الغ اذ و   و : رجع ومآي   "آل الغـ ا ي 
                                                           

 ،دار وميتبـة الهالل، مصـــــــــــــر، )د. (العي ، تحايق: د. مهــدي المخزوم ، د. إبراهةم الســـــــــــــامرائ ،  الخليـل ب  ذحمـد الفراهيـدي، (1)
9/167. 
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صــل  بالتوولل نال ظاهر اللفظ    وضــعه األ وتووله:  ســره والمراد ،وذولهوذول الكالم وتووله: دبره وقدره، 
 .(1) اللفظإلى ما ةحتاج إلى دليل لويه ما ترك ظاهر 

ُول إلى يذا؛ ذي رجع وصــــــــار إلةه، والمراد بالتوولل نال ظاهر      قال اب  األثير: هو م  آل الغــــــــ ا ي
ل  هو التهذيب(، وذمَّا التوول) اللفظ    وضــــعه األصــــل  إلى ما ةحتاج إلى دليل لويه ما ترك ظاهر اللفظ

ُول؛ ذي رجع و اد.  ، وثالثةه آل ي ُول تووةال  ئ  تفعيل م  آل ي ل؛  اال: ثعلب    التوول و العباحذب ل  وســـــــ 
ُوله إذا جمعه وذصــــــــلحه منصــــــــور: ذبو التوولل والمعنى والتفســــــــير واحد، قال يا    ؛ةاال: آل  الغــــــــ ا ذ

ل الكالم تووةال  و(  2)  ةهالتوولل جمع معان  ذلفاظ ذ غيل  بلفظ واضا ي إغيال  ب ره "ذو  ل ه: د   ، وتوو 
ره" ره و  ســـَّ . والتوولل    الللة: التدبير والتادير (4)"واغـــتاال الكلمة م  المآل، وهو العاقبة والمصـــير" ،(3)وق دَّ

ا   له: دبره وقدره و ســــره، والمعنةا  األول والثان  نصــــ  ل الكالم تووةال  وتوو  والتفســــير، جاا    الااموح: ذو 
ُةـة الجـانـب الخف  ل،مر،  ـالتـدبير والتاـدير    حـاجة إلى النظر و  لجانب الفير، ويلها مما ةحتاجه ا   ر

بانة ســـــواا لما ظاهره إلى ما  الخف  م  األمر ي ظاهره، ذما المعنى الثالث  عام؛ أل  التفســـــير توضـــــةا وا 
قال الســـيوط : قال ذبو حةا     غـــرح التســـهيل: التوولل إنما ةســـو  إذا يان   .(5) وتاديرةحتاج إلى تدبر 

ة  لى غــــــــ ا، ثم جاا غـــــــــ ا يخالف لالجادة  الجاد   يتوو 
ل ما خرج  نها. (6)  .  وةة "الجادة" تلك الت  يتوو 

ل حتى ةعود  نهـا لةســــــــــــــ  النطق العرب   وظــاهر الكالم؛ بـل قوا ــد النحو،  مـا خرج،  نهـا يجـب ذ  يتـوو  وا 
 إليها.
د قمعنى التوولل  ام ة هو: صرف الكالم    ظاهره، إلى وجوه خفةة تحتاج لتادير وتدبر، وذ  النحاة     

. وم  نحاة الار  الثان  الهجري ذبو (7) وذحيامهذولوا الكالم وصـــــــر وه    ظاهره لك  يوا ق قواني  النحو 
ر ا للخليل ب  ذحمد، وقد ذل ف يتاب ا    النحو اســـــمه  ُاســــ ، يا  ذســـــتاذ ا للك ســــائ   والفر اا ومعاصـــــ  جعفر الر

اوله: " يل ه  ارذه، وةعلق الســيوط   لى ذلك ب)الفةصــل(، وقال: بعث الخليل إل   ةطلب يتاب ،  بعثته إلة

                                                           

 .11/12ه، 1111محمد ب  ميرم ب  منظور، لسا  العرب، دار صادر، بيرو ، الطبعة الثالثة،  (1)
 .11/11 السابق: (2)
لطبا ة لمُســســة الرســالة ، تحايق: ميتب تحايق التراث    مُســســة الرســالة، الااموح المحةط ،مجد الدي  ذبو طاهر الفيروزآبادى (3)

 .1/761، م2005بيرو ، الطبعة الثامنة،  ،والنغر والتوزلع
 .161م،  1710الااهرة،  المطبعة السلفةة ،  العرب    يالمهانالصاحب      اه الللة وس ،ب   ارحذحمد  (4)
الطبعة ، الااهرة الكتب،  الم ذصـــــــــول النحو العرب     نظر النحاة ورذي اب  مضـــــــــاا وضــــــــــوا  لم الللة الحديث،  يد ( د. محمد5)

 .157م،  1779، السادسة
 ،، مطبعة الســــــعادةقاســــــم، الااهرة د. محمدايقتراح     لم ذصــــــول النحو، تحايق وتعليق:  ،جالل الدي   بد الرحم  الســــــيوط ( 6)

 .11،  م1796، الطبعة األولى
 .160 : العرب  ذصول النحو( 7)
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ُاســــ   هذا" ما    يتاب ســــيبوةه )وقال الكو   يذا(  إنما  نى به الر
وطرلاة التوولل للنصــــو  تماثل ، (1)

 (2)﴾َن َكَفُروا  َوَمَثُل الَِّذي﴿ ما ذطلق  لةه سيبوةه )ايتساع واإليجاز(    قوله: "وم  ايتساع قوله  ز  وجل:

نما المعن  مثلكم، ومثل الذي  يفروا يمثل النا ق  نمـا غــــــــــــــبهوا بـالمنعول به، وا   لم ةغــــــــــــــبهوا بمـا ينعق، وا 
وهذا نفسه ما ذطلق  لةه المتوخرو  م   (3)والمنعول الذي ي ةسمع، ولكنه جاا  لى سعة الكالم واإليجاز"

اتخـذ التوولل النحوي  مفهومه و النحـاة بعـد "حـذف المعطوف  لةـه ذو المعطوف" وهو ذحـد مظـاهر التـوولـل، 
، وذصـــــبا ةطلق  لى األســـــاليب المختلفة الت  تهدف إلى إســـــبا  صـــــفة ايتســــــال  لى     التراث النحوي 

والب ظواهر الللة المنا ةة للاوا د    ق ةعن  صــب   –وةة  ل لظاهرة -العالقة بي  النصــو  والاوا د، وصــار
 (.4)هذه الاوا د

"األســـاليب المختلفة الت  تهدف إلى إســـبا  صـــفة ايتســـال  إ َّ التوولل ةطلق  لى )ب( التأويل اصةةطّلًحا:
(  هو ذســــلوب ةحاول  ةه النحوي التو يق بي  الاا دة الت  توصــــل 5 لى العالقة بي  النصــــو  والاوا د")

ما يرى يإلةه بايســـــــتاراا وايســـــــتنبا  والاةاح وبي  ما يتفق م  المروةا  مع هذه الاا دة ذو تلك، ذو هو 
(، 6بعضــــــهم" تفســــــير الكالم بما يتماغــــــى مع قوا د المنطق العام بالرغم م  مخالفته لمنطق الللة وواقعها)

وهو ةاصــــــــــــــد  ةمـا يبـدو  بـالمنطق العـام طرد الاـا ـدة بـالاةـاح وجعلهـا  امة    الللة ما روي    العرب 
ا للاا دة؛ ذي ذنَّه صرف الكالم    ظاهره إلى وجوه خفةة تح  (.7تاج إلى تادير وتدبر)مخالف 

نما ةسو  التوولل إذا يان  الجاد  وذير      : "وا   ا ثم جاا غ ،ة  لى غ االسيوط     ذب  حةا  النحوي 
ةصــــــــــــــادم قا دة نحوةة؛  إ  النحاة    العرب األقدمي  ن    ومعناه: ذنه إذا ورد . ل"يخـالف الجـادة  يتـوو  

ُو     يلتزم بها بل ه  قوا د النحو الت ؛  الجادة النصـــــو  اللولوة ةهم النحوة ة،  لةســـــلونه بما يوا ق قوا د  ي
 .(8) النحاة
 سالمة النصو . (2الاوا د )صحة  (1) :أهداف التأويل عند النحاة)ج( 

                                                           

لو اة    طباا  اللولول ي  والنحاة، تحايق: محمد ذبو الفضل إبراهةم، بيرو ، دار الفير، ( جالل الدي   بد الرحم  السيوط ، بلةة ا1)
 .11م،  1797الطبعة الثانةة، 

 .191، ةةاآل سورة البارة:( 2)
، لثالثةاالطبعة ، الااهرة،  الم الكتب، هارو    بد الســــــــالم محمد كتاب، تحايق:، البغــــــــر  مرو ب   ثما  ب  قنبر ســــــــيبوةه وذب( 3)

 .107-1/109م، 1792
 .262م،  1791، دار الثاا ة، بيرو ، ذصول التفيير النحوي   ( د.  ل  ذبو الميارم،4)
 .262( ذصول التفيير النحوي:  5)
، دار الثاا ة، بيرو ، )د. (،  6)  .195( د.  ل  ذبو الميارم، تاوةم الفير النحوي 
 .159( ذصول النحو العرب :  7)
، و ل  تحايق: محمد ذحمد جاد المولى، زهر     لوم الللة وذنوا هاالم  ، لســـــــــــــيوط جالل الـدي   بد الرحم  ا ،95  :ايقتراح( 8)

 .1/159، )د. ( ،محمد البجاوي، ومحمد ذبو الفضل إبراهةم، دار الفير، بيرو 
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 :ولتضم  طر ي التوولل  ند النحاة مظهر م  مظاهر ايلتزام بالنصو ،     
ر يبعد بها    التوثي النصــــو  المخالفة للاوا د تووةال  توولل ( 2) األخذ بالنصــــو  الموا اة للاوا د. (1)

 ،ةفسرها وةصوغها بغيل ينوى بها    معارضتها، ذو ةضعف م  قةمة هذه المعارضة إذ    قوا د ذاتها،
 ذثرها.  ذو يلل 
 ي :لتحايق هاتي  اللايت ثالثة   ةستخدم النحاة    التوولل ذساليب   أساليب التأويل عند النحاة:)د( 
 م  األخذ بها    مجال التاعيد. ةًّا اا قصور النصو  يماد   ضمونهم-1
 وجود اختالف نو   بي  النصو  ةاصر بعض الظواهر  لى بعض ذنواع منها. مفهومه-2
 .(1) الاوا دإ ادة صةاغة الترييب لةظهر بصورة ي يتعارض  يها مع  ةاض -1

ا وراا اللولوي  تناوله النحاة بالتليير والتبديل والبحث  م  الن َّ )ه( النص اللُّغويا بين التأويل والوصةةةةةف: 
 السطور، وتمثل اجتهاد اب  مضاا    الد وة إلى تناوله، يما هو بال توولل وي تبديل.

هما      وهذا  الموقفا  ةمثال  طر    الاضــــةة    النزاع حول الن  بي  الادماا واب  مضــــاا، وهما ذنفســــ 
 ا الدراسا  اللولوة ة الحديثة.موضع التفسير هنا    ضو 

ا للوصــ-   الار  العغــرل  خاصــة–وطابع الدراســة اللولوة ة      ف، لم ةعد ة عنى بلير المادة اللولوة ة ذســاســ 
ذمـا التـوولل  إنه يباي  ذلك تمام ا؛ أل  مضــــــــــــــمو  البحث    الباط  خلف الظاهر، واقتراض حروف    

 .(2) الاوا د، ويل ذلك م   مل الذه  و لى ذساح مادة الكلمة وصةغ لكلما  وجمل ياملة
 )و( مظاهر التأويل بغير تأويل في الدراسات اللُّغوياة الحديثة:

رذى اب  جن  يثير ا م  هذه المظاهر    باب غـــــــــــجا ة العربةة،  ندما قال:" ا لم ذ َّ معظم ذلك إنَّما هو 
(، لك  هذه لةســــ  غــــجا ة العربةة إنَّما 3والتحرلف")الحذف والزلادة والتادةم والتوخير والحمل  لى المعنى 

ا لاوا د  ه  الاوة العالةة الت  وصـــل إلةه نحاة العرب إذ ذاك، وه  ســـبل ووســـائل إلخضـــاع ما جاا مخالف 
 (.4)ذمي  النحو العرب ، ورده إليها لطرد الاا دة  لى المسموع يله ما 

ســــــــــــــا  اللولوةـ ة الحـديثـة    الجمـل الت  ةارر  يها : رذي الـدراالحةذف والجملةة ذات الطرف الواحةد أمةا-1
دَّ م  تاــدير المحـــذوف حتى يتم  ا دو  هــدفل ذو يبــ  ا تـــامــ  النحــاة محـــذو ــا ، وهـــل ةمي  ذ  ةيو  ذلــك يالمــ 

 .(5) لةه(إالكالم... ويب دَّ م  وجود مسند ومسند إلةهل ذورد سيبوةه  نوان ا    يتابه: )هذا باب المسند والمسند 

                                                           

 .261:  ذصول التفيير النحوي  ( 1)
 .191  :العرب  صول النحو( ذ2)
 .2/162، الهيئة المصرلة العامة للكتاب، الااهرة، الطبعة الرابعة، )د. (، الخصائ  ، ب  جن   ( ذبو الفتا  ثما  3)
م  بد هللا محمد  اغــــــور، "التوولل والتحولل    النحو العرب  وموقف المحدثي "، مجلة محيمة تصــــــدر    جامعة تكرل  4) ( د.ســـــال 

 .211م،  2012غر(، تغرل  الثان ، لسنة (، العدد )الحادي  17للعلوم اإلنسانةة، العرال، المجلد)
 .1/9الكتاب: ( 5)
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ُدي      ةة(     هم الجملة،  الجملة حاةاة ه  الت  ت الـدراســــــــــــــا  اللولوةـ ة الحـديثـة ي تعترف بهـذه )الالب د 
الفائدة ياملة، ذما تكولنها الغــيل   ال ةغــتر   ةه ذ  يوجد    النطق مســند ومســند إلةه؛ بل تتحاق الفائدة 

 .(1) لمفيداالكاملة بوجودهما، وقد تتحاق بيلمة واحدة إذا ذد  المعنى 
ةاول  ندرلح: "والجملة تابل بمرونتها ذداا ذكثر العبارا  تنو   ا؛  ه   نصـــــــــر مطا ، وبعض الجمل     

ُدي معنى  يامال  ةيتف   يتكو  م  يلمة واحدة )تعال، ي، ذســـــــــــفاه، صـــــــــــه( ويل واحدة م  هذه الكلما  ت
يما ي ةعتمد  لى الطاقا  الصـــــــــــوتةة   تحديد الجملة ي ةعتمد  لى وجود رينيها    الكالم،. (2)بنفســـــــــــه"

نما ةعتمد  لى تمام الفهم بوجودها.  لإلنسا ،  اد تمتد جملة واحدة  تغمل ذكثر م  نفح واحد، وا 
ُديها الجملة ةعتمد بصـــــفة ذســـــاســـــةة  لى الســـــةال اللولوي  الخا  والموقف ايجتما    و هم الفائدة الت  ت

 .  الناح واستعمايتهم لللتهمالمعي  الذي تنطق  ةه حيث يلتمح م   ادا
ةفترل المنهج الحديث    طرلاة النحاة    تناول النصــــــــــــو ،  النظر للجملة  لى ذنها حيم منطا      

دَّ ذ  يتحاق    الواقع ذدى بهم إلى التــوولــل والتاــدير والبحــث    النــاق ، ذمــا ا تبــار الللــة منظمــة  يبــ 
ة  ر ةة واحدة  لى ذنها وسيلغـيلةة تعبر    الواقع بوسـائلها الخاصـة  هذا هو ذسـاح اي تراف بالكلمة ال

 .(3) الجملةللتعبير    
: موقف اب  مضـاا م  النحاة: قرر اب  مضـاا ذ  األسـماا المغتاة االسةتتار وشةكل الصةيغة والجملة-2

تدل  لى الصــفا  و لى ذصــحابها، ذو بعبارة ذخرى: تدل  لى األحداث و ا ليها ديلة قصــد، و طنة اب  
الغـــيلةة للمغـــتاا  تدل  لى إحســـاح ل لوي  ســـلةم نلتا  معه    الدراســـا   مضـــاا لهذه الســـمة    الديلة

 .(4) الحديثةاللولوة ة 
 هو نااش للنحاة  –م  الاةاح العال  والعامل-ذمـا ذير اب  مضــــــــــــــاا    منغــــــــــــــو الفيرة لـدى النحاة     

بمنطاهم، يدل  لى تعماه الفيرة، إذ ةيف  م  وجهة النظر الحديثة بةا  الخصـــــــــائ  الغــــــــــيلةة    ديلة 
 المغتاا .

األصــالة اللولوة ة يب  مضــاا    تحليل األ عال الت   يها ايســتتار تبدو   : "قوله بديلة الفعل بلفظه     
ج الوصف  الحديث، حيث ةاتصر     هم اللفظ  لى ظاهره دو   لى الفا ل، وهو    ذلك قد سبق المنه

 .(5) اللولوة ةالبحث    باطنه؛ ألنه زلادة ي  ائدة  يها، وبذلك يدخل م  ذوسع األبواب للدراسا  

                                                           

 .195  :العرب  ذصول النحو( 1)
 .101م،  1750( جوزلف  ندرلح، الللة، ترجمة:  بد الرحم  الدواخل ، ومحمد الاصا ، ميتبة األنجلو المصرلة الااهرة، 2)
 .199-199العرب :   ذصول النحو( 3)
 .171  :( السابق4)
 .175-171  :( السابق5)
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 رل اب  مضـــاا بي  الجمل الت   يها )ذ  والفعل( وبي  ما المصةةدر ومظاهر الموقا اإلعرابي:  صةةو -3
ُو  ل( وقد قام تفرلاه بينهما  لى ذســـاح الديلة،  ديلة األول غير ديلة الثان . واللمحة  يها )المصـــدر الم

مختلف    اآلخر، وهو    ذلــك ةفـــارل -قبـــل التـــوولـــل وبعـــده-الجــديـــدة الت   ط  إليهـــا ذ  ي ال األمرل  
درح يل جملة يث تالنحاة؛ حيث جعلوا األول وســـيلة للثان ، وتوا اه    ذلك الدراســـا  اللولوة ة الحديثة، ح

منهما  لى حدة، وتارر خصائصها وحدها مادام غيلها مخالف ا    صفاته غيل األخرى. إ  ضرورة صو  
المصدر قد نغو  لدى النحاة نتيجة الربط بي  ذمرل  ينبل  التفرلق بينهما هما "الحالة اإل رابةة و الما  

والجزم"، وقد  هم النحاة ذ  يل حالة إ رابةة يب دَّ  اإل راب"، والحاي  اإل رابةة ه : "الر ع والنصب والجر
ذا لم تظهر العالمـــة  لى )ذ   لهـــا م   المـــة إ رابةـــة،  ـــإذا لم تظهر    الجمـــل  ه     محـــل يـــذا، وا 

 والفعل(  الب دَّ م  صو  مصادر تظهر  ليها الحاي  اإل رابةة     الما  إ رابةة.
والواقع ذنه لةح م  الضـــــــروري التالزم بي  األمرل ،  اد ةعبر    الحالة بعالمة غـــــــيلةة وقد ي ةعبر     

 نها، واألمر مرجعه إلى العرف اللولوي     الكلما  والجمل، " الحالة ةمي  ذ  تلحظ    الذه  ألنها ذمر 
 .(1) ايحتمالي وي ثالث لهذي  ا تباري، ذما اللفظ  ال ةمي  ذ  يلحظ؛ بل إنه ةاال ذو ي ةاال، 

و لى ذلك قد تلحظ حالة إ رابةة    الفعل مع الحروف الت  تطلق  ليها "حروف المصادر" ومع ذلك     
ي يبحث     القة إ رابةة غـيلةة، وبالتال  ي ةحتاج لصـةاغة مصدر لهذه العالما  الت  ل  تذير  لى 

 .(2) اإلطالل
 المبحث األول

 والل من التأويلموقف النحاة األ 
ذما األول  هو ذصــــــول (: 4وجد التوولل    النحو نتيجة  املي ) (3))أ( كيف دخل التأويل النحو ثم تطور؟

ر  هو الجهد الذهن  العميق،  الســـبب    وجود التوولل    النحو نظرلا  ذصـــول النحو،  النحو، وذما اآلخ 
مع ةه يتفق يتضا ذ  التوولل   وبتصفا يتاب سيبوةه مثل: العامل، والمعمول، والعلة، والمعلول، والاةاح،

، لةح  ةه يثير م  الصنعة، وهذا النموذج يبي   ذلك  ِإنَّا   :وجل    ز   قوله" بداةة النحو،  هو توولل مبدئ  

                                                           

 .19م،  1759(  بد الرحم  ذيوب، دراسا  نادةة    النحو العرب ، األنجلو المصرلة، الااهرة، 1)
 .176  :العرب  ذصول النحو( 2)
 .161:( السابق3)
 ( السابق: الصفحة نفسها.4)
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ُِ ِبَقَدرل  َنا يَل َخَلق  ُكلَّ شةةةةَ
ا ضـــــربت ه، وهو  رب ر يثير، وقد قرذ بعضـــــهم: ، (1) َوَأمَّا  إنَّما هو  لى قوله: زلد 

َناُهم   َثُموُد َفَهَدي 
نَّة "(2)  ؛ أل َّ الارااة السو  .(3)، إي ذ َّ الارااة ي ت خال ف 

ُِ ِبَقَدرل "ةاول األغـــمون     آةة:      َنا يَل َخَلق  ِإنَّا ُكلَّ شةةةَ
النصـــب يترجا؛ ألنه ن ر     موم خلق  ؛(4)

ٍر" هو  ا، و"ب ا د  صــــ  ، وهو الماصــــود، و   الر ع إيهام  يو  الفعل وصــــف ا مخصــــ   ر  األغــــةاا خيرها وغــــر ها ب ا د 
ر، لكونه غير مخلول، ولم ةعتبر ســــــــــيبوةه  مثل هذا  الخبر، ولةح الماصــــــــــود؛ إيهامه وجود  غــــــــــ ا ي ب ا د 

ا للنصــب، و  ح  ًبت ه "، قال: وهو  رب   يثير، وقد قر   اإليهام مرج   ر  ا ضــ  ًلد  قال: النصــب     اآلةة مثله   : "ز 
نمــا يــا   ٍر" حــال؛ وا  د  "، و"ب اــ  اه "    موضــــــــــــــع الخبر للمبتــدذ، والجملــة خبر "إ َّ ل ًانــ  بــالر ع، لك   لى ذ  "خ 

ًعل  الفعل وصــــف ا؛ أل  الوصــــ ا    الماصــــود ألنه ي ةمي  حينئٍذ ج  بله  ال ف ي ةعمل  ةما قالنصــــب نصــــًّ
ر  امال   ةه؛ وم  ث م  وجب الر ع ةفسـ  
، وقد استد ى هذه الضرورة  يرة  الةة، ه : د ع اإليهام، وترتب (5)

 .(6) ليها ذ  الفعل ي ةيو  صفة؛ أل  الصفة ي تعمل وي تفسر  امال  
 اد ذخذوا م   ؛غـــيل  وبتطبيق قوا دهال النحاة قوا دهم لفيرة الاةاح حي  اســـتمد   األوالل:التأويل عند )ب( 

ســـــة، وذما باةة النصـــــو   اد التزموا بالمحا ظة ة  الت  ذســـــلمتهم إليها األقً  (7) النصـــــو  بما يوا ق الاوا د  
، ولم يجيزوا مرا ات  ا  ليها جزا   فظها وموقف النحاة "وجوب ح ،ها    األقةســــــــــــة، والاوا دم  التراث اللولوي 

 ،ذهمها: الاليل، والنادر    هذه الفيرة باصطالحا  متعددٍة؛ وقد  ب ر النحاة  ، (8)"او دم جواز الاةاح  ليه
 الم ط رد، والغائع، واللالب، والكثير.

 م  ذســـباب إصـــابة البحث ا  ذو الكثرة الكمةة ســـبب  يا  تعدد ايصـــطالحا  الدالة  لى الاصـــور الكم      
وي  تحـديـد دقيق لهـذه الفيرة، ويل ما  ةه بضــــــــــــــعة النحوي  بيثير م  ايضــــــــــــــطراب؛  لةح    التراث النح

: نحو ،ب  هغام   ا له السيوط و ويثرة، مثال ذلك ما نا   ة  قل   للكم   اسلةم   ااضـة ي تادم معةار  فنصـو   ضـ

                                                           

 .17سورة الامر: اآلةة، ( 1)
، قرااة الحســــــ  والمطو    لى جعله م  باب 199، وانظر، المةســــــر    الارااا  األربع  غــــــرة:  19ةة،اآلســــــورة  صــــــل : ( 2)

 اإلضمار؛  هو منصوب بفعل مضمر ةفسره ما بعده، وهذا قليل أل َّ )ذمَّا( ي يليها    اللالب إي اسم.
 .1/119الكتاب: ( 3)
 .17سورة الامر: اآلةة، ( 4)
م له ووضــع هوامغــه (  ل  ب  محمد األغــمون ، غــرح 5) األغــمون   لى ذلفةة اب  مالك المســمى منهج الســالك إلى ذلفةة اب  مالك، قدَّ

، وذصــــــول النحو 1/111م.1779و هارســــــه: حســــــ  حمد، إغــــــراف: د.إميل بدةع ةعاوب، دار الكتب العلمةة، بيرو ، الطبعة األولى، 
 .161العرب :  

ح األغـــمون  أللفةة اب  مالك، تصـــحةا: مصـــطفى حســـي  ذحمد، دار الفير، ( محمد ب   لى الصـــبا ، حاغـــةة الصـــبا ،  لى غـــر 6)
 .2/90بيرو ، )د. (، 

(7 ):  .269-269  ذصول التفيير النحوي 
 .97-99:  ايقتراحو  ،199-1/77الخصائ : ( 8)
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ولكنه  ،رد ي يتخلف، واللالب ذكثر األغــــــــــــةاا المط   ا؛رد  ومط   ا،ونادر   ر ا،ويثي ا،"ا لم ذنهم ةســــــــــــتعملو  غالب  
 .(1)لكثير دونه، والاليل دو  الكثير، والنادر ذقل م  الاليل"يتخلف، وا

 ما-مثال  - بل يتجاوزه إلى العالم الواحد، وم  ذلك ؛والتداخل ذو التطابق ي ةاتصـــــــر  لى تباي  النحاة    
ل له ثم ةعلا،    الاةاح وايســـــتعمال جمةع   غـــــاذر  ايســـــم   ةعةش م  ذ  حذف صـــــلة الموصـــــول  ره اب   ذي  

وواضــــا . (2)الصــــلة ه  الصــــفة    المعنى"    "ذما قلته    ايســــتعمال  ظاهر، وذما    الاةاح  ،    :باوله
-صـــورهاقبد وى –وورد ايحتجاج بالنصـــو  المخالفة للاوا د  ،ة والغـــذوذاتحاد ديلة الال      هذا الن    

.   التوثير  يهايما ذ  غائع    البحث النحوي 
 .(3) يكون؟ال  ىومتا؟ متي يكون التأويل مستساغً )ج( 
ــــــــــــــــوولل إنما ةســـو  إذا يا   قال ذبو حةا     غـــرح التســـهيل:     ةالتـ ثم جاا غـــ ا  غـــ ا، ى ل( 4) الجاد 

 اردود  ثم يا  م وم ، ذمـا إذا يـا  للـة طـائفـة م  العرب لم تتكلم إي بهـا  ال توولل، ليخـالف الجـادة  يتـوو  
 مةمتذبا   ًمٍرو نال ذ  ذلك للة  أل    ؛ذ   يها ضــمير الغــو   لى "توولل ذب   لى "لةح  الطيب  إي المســك  

(5). 
 . (6) االستداللإذا دخل الدليل االحتمال سقط به )د( 

   مسائل  ابه  لى اب  مالك يثير   وردَّ  : إذا دخل الدليل ايحتمال سـاط به ايستديل،اقال ذبو حةا  ذةضـ  
ةَّة ب  المضــرَّب الكندي:  اســتديله قصــر األو باولة بعيدة التوولل؛ منها  ليها بودل   اســتدل   ج  ي ذِ َك الَّ و خُ أَ ح 

ِف  كَ ب  ُيجِ  *** ةل مَّ لِ مُ ُعُه لِ ن  َتد  إِ  ي  ن  َتغ َضب  ِإَلى السَّ   ،)م  الطولل( (7) َيغ َضِب َواِ 
ذا دخله ايحتمال ساط به ايستديل.ب ا  إنه ةحتمل ذ  ةيو  منصو   بإضمار  عل؛ ذي الزم، وا 

 
 

                                                           

 .1/159المزهر: و  ،17  ايقتراح:( 1)

 .1/151( مو ق الدي  ب   ل  اب  ةعةش، غرح المفصل،  الم الكتب، بيرو ، الااهرة، )د. (، 2)
 .96  ايقتراح:( 3)
ة:( 4) ؛ ذي مجتهد،  الجاد  ة، ةاال:  ال  جاد  مجد  ا معظم الطرلق  والجادة: هم المجتهدو ، الجاد   (.111، 1/107لسا  العرب: )ذةض 
ا، وبما ، اســتغــهد بعض ا96  ايقتراح:( 5) لنحول ي  بهذا المثال  لى ذ   ســى ةللب  ليها الحر ةة حيث ر ع الطيب والمســك جمةع 

دك؛  اال: " لةه رجال  لةس "  وتى بالةاا وحدها م  غير نو  الوقاةة، ولو يا   عال  ألتى بها  حيى ذ  بعض العرب قيل له:  ال  يتهد 
اإلنصــــاف    مســــائل الخالف، تحايق: محمد محي  الدي   بد  ،محمد األنباري  ذبو البريا   بد الرحم  ب  ،وانظر يســــائر األ عال،

(، وهنا نال السيوط     اب  حةا : ذ  التوولل ي يجوز إذا يا  الكالم للة لاوم 19المسولة رقم ))د. (، ، ، دار الفير، بيرو الحميد
 ذو طائفة م  العرب.

 .96  ايقتراح:( 6)
بَك بما  *** ةل الذي إن  َتدُعُه لملما  أَخاكَ  ورد بصةلة ذخرى:( 7)  ويكفيك من يبغي تبغيُيج 
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 من التأويل:والكوفيين موقف البصريين )هة(  
يثر  ةه توولل نصـــــــــو  الللة وصـــــــــةلها الت  ي تتفق مع الاوا د البصـــــــــرلي  م  التوولل:  موقف-1    

لم يجدوا و  وذلك لتوا ق هذه النصو  المخالفة لتلك الاوا د الت  توصلوا إليها، ،النحوة ة الت  توصلوا إليها
 المخالفة بما هو متوا ق غير سبيل التوولل.وسيلة لربط هذه النصو  

 ،والضـــــــــــرورة ،والغـــــــــــذوذ ،وم  ذهمها: الحذف التادير وقد تعدد  ذســـــــــــاليب التوولل  ند البصـــــــــــرلي ،    
 (. 1)الة بالذو رة، ذو بالند،  النصو  اللولوة ة الت  خالف  الكثير مما توصلوا إلةه رموها بالغذوذ

 ةسمةه اان  وذحة (،  الخارج    الاا دة )قلةال  ةسم   ن اد سيبوةه،  وحةاوقد تعدد  مصـطلحا  الغـذوذ  ن    
وهو  لا  وزلد  ل وما ذناييف ذن  وزلد  : ةاولو  ا   ناســـ  ذز موا و " قال:، ةصـــفه بالابا ا(، وذحةان  اخبيث   )قلةال  

 العبد   اوذمَّ  ، ذو  بيدٍ  بيد  ذما الع   م  العرب ةاولو : اوز م يونح ذ  قوم  " وةاول:، (2)قليل    يالم العرب"
: "ألنه لو اوقال  ند حديثه "ذي ماا ولو بارد  ، (3)وهو قليل خبيث" .، يجرونه مجرى المصدر سواا   ذو  بدٍ 

" يــا  قبة ا،قــال: "ولو ذتــان  بــاردن وهنــاك  ،(4)بــدرهم جيــد" تاول: ا حتىولو قلــ : آتةــك بجيــد، يــا  قبةحــ   حــ 
 والغذوذ والللط. بالضعف يثير رماها سيبوةه   ذساليب  
، ير اذو تاد ال  و  إلةه إذا وجدوا ذ  الغــواهد ي تابل تووةُ  هم يلج وم  ذســاليب التوولل  ندهم الضــرورة،    
 (.5)توجيهها م الحيلة    ه  تً وذ ي  
ا  م  ذهم مظاهر التوولل    المذهب البصري. وقد تحدث العلماا    هذه عد  ولك  الحذف والتادير ة      

 ا،    حي  ةســــــمةه ســــــيبوةه اتســــــا   (6) العربةة غــــــجا ة   ى الحذف    الذي ســــــم  ن   ج  اب   الظاهرة، وم  بينهم 
يجاز ا  .(7) وا 
يما هو    -  البصـرليوقةاح ، بالاةاح البصــرلي نتيجة لتمســك  عدو والحق ذ  هذه المظاهر السـاباة ت      
ة الت  قة واإلحاطة بظواهر العالقا  اللولوة  بالصــحة والد    يتميز-"ســيبوةه ذو    يتاب "اإلنصــافل "كتاب"ال

 ؛نجم  نها مســائل النحو وقوا ده،  يربط األغـــباه بالنظائر، وةميز الفرول بينها  لى  يح قةاح الكو يي 
 .ام إنه    معظم المسائل تناصه الدقة واإلحي

                                                           

، بحـــث    المنهج، النـــادي األدب ، الرلـــاض، الطبعـــة األولى، 1) ( د.  بـــد هللا ب  حمـــد الخثرا ، ظـــاهرة التـــوولـــل    الـــدرح النحوي 
 .211م،  1799

 .1/101( الكتاب: 2)
 1/197: ( السابق3)
 .121، 1/121- 1/117- 2/155- 179، 210 ،1/15: ( السابق4)
 .211( مراحل تطور الدرح النحوي:  5)
 .2/160الخصائ : ( 6)
 .1/109الكتاب: ( 7)
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 النحو   عابترلا المتعلمي  م  يثرة الاوا د واألحيام  لى حي  ة   –وه  الـدقـة واإلحاطة- وهـذه الميزة    
بيثرة النصو  المختلفة    المسولة الواحدة م  قوا د ي تضبط بضابط واحد ةسهل حفظه وةمي   الكو  و 

اب الفوضــى النظام والمنطق، ولتجنبوا يل ذســبها ةســود   ئوا قوا د  نغــ   البصـرلو  يرلدو  ذ  ي  ، التطبيق  لةه
وهذا ما د اهم للحر   لى الضــــبط . (1) المنطقي يتمغــــى مع  م  رواةة ضــــعةفة ذو موضــــو ة ذو قولٍ 

 .وه  م  خصائ  المذهب البصري  ،والتدقيق  ند نال الللة
كالم الكو يي ، م  إجراا اللاد ظهر م  تطبيق الاةاح والســــــماع  ند  :ي  م  التووللالكو ي   موقف-2    

حســــــب الظواهر، والتخفيف والتاليل م  صــــــور الحذف والتادير لتوســــــةع الاوا د الخارجةة  ى   اللالب  ل
قل   ند الكو يي  يثر  ند البصـــــــرلي  م  التوولل والحمل  لى  وما   الاةاح، يما هو  ند البصـــــــرلي ، 

التو يق بي  المثال المخالف للاا دة، والاا دة نفســها،  اير   لم ةحاولوا يث. (2) وايسـتنيارالغـذوذ وايضـطرار 
 ذو ذ  يدرجوا النصو  تح  الاا دة بوساطة التوولل.

الموصـولة    ايسـتعمال    سائر ذخواتها، حيث  )ذي(    غـذوذ ل  ئ  حي  سـ   وا      إجابة الكسـائ       
   لى تتبع اللولوي  و دم الدخول    التووةاللى منهج مدرسة الكو ة الاائم إقال: "ذي  يذا خلا " ما ةغير 

 .(3) البصرلةاإلمعا  العال  الذي جنح  إلةه المدرسة  البعيدة، ذو
  ،باري اب  األن ولتضا هذا المنهج م  استديي  الكو يي     يتاب "اإلنصاف" ألب  البريا         

 .(4) البصرلي  يخالف رذي  وم  خالل يثير م  المسائل النحوة ة الت  يا  لهم  يها رذي 
التوولل: مثل ذ  ةاول الكو  : "الدليل  لى جواز ترك صـــــــــرف ما ينصـــــــــرف    ضـــــــــرورة الغـــــــــعر، قول 

ضِ وممان ولدوا عامُر            ذو الطاول وذو الغا ر:   )مجزوا الوا ر( (5) الَعر 
                                                           

 .2/275م، 1779( د. ذحمد ذمي ، ضحى اإلسالم، الهيئة المصرلة العامة للكتاب، مصر، 1)
الغـــــناوي، ومحمد  بد الرحم  الكردي، مطبعة الســـــعادة، وتارلخ ذغـــــهر النحاة، تعليق:  بد العظةم نغـــــوة النحو  ،محمد الطنطاوي  (2)

 .111، م1767مصر، الطبعة الثانةة، 
ُتمر المســتغــرقي  الدول  الثان  والعغــرل  المنعاد    إســطنبول، الطبعة الثامنة، ايجتهاد    النحو،  ،ذمي  الخول  (3) بحث ذرســل لم

 .91م،  1751   سبتمبر
، م1791، تحايق: محمد  ل  النجار، وذحمد يوســــــــف نجات ،  الم الكتب، بيرو ، الطبعة الثالثة، رآ معان  الاذبو زيرلا الفراا،  (4)
وخالد األزهري، غــرح التصــرلا  لى  ،1/10، وغــرح األغــمون : 91و 51و 15و 11و 9: ه  ، وانظر، اإلنصــاف، المســائل1/119

و بد هللا ب  حمد الخثرا ، ظاهرة التوولل    الدرح ، 2/59، ه1125التوضـــةا، المطبعة األزهرلة المصـــرلة، مصـــر، الطبعة الثانةة، 
 بعدها.وما  19م،  1799بحث    المنهج، النادي األدب ، الرلاض، الطبعة األولى، -النحوي  

( البي  لذي اإلصــــبع العدوان  م  يلمة مغــــهورة ســــائرة    رثاا قومه  دوا  بعد ذ  وقع غــــر بينهم  تفانوا، ذولها:  ذير الح  م  5)
، تحايق: ســـــــــــــعيد األ لان ، اإلغراب    جدل اإل راب األنباري، ذبو البريا   بد الرحم  ب  محمد ـدوا  يانوا حةة األرض. انظر، 

ذبو الفرج  ل  ب  الحســـــ  األصـــــبهان ، األغان ، مُســـــســـــة جمال للطبا ة ، وانظر، 51-50م،  1759مطبعة الجامعة الســـــورلة، 
 اب  األنباري، ، واإلنصاف:1/69 اب  ةعةش، ، وغرح المفصل:1-1/2 والنغر، نسخة مصورة    طبعة دار الكتب، بيرو ، )د. (،

 .6/296، ولسا  العرب: 2/271
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 ترك صـــرف ) امر( وهو منصـــرف؛  دل   لى جوازه،  ةاول البصـــري: "إنما لم ةصـــًر  ه ألنه ذهب به     
إلى الابيلـة، والحمـل  لى المعنى يثير    يالمهم؛  ةاول لـه الكو   قولـه: ")ذو الطول وذو العرض( يدل 

صــــــــــــــري: لطول"؛  ةاول له الب لى ذنـه ي يـذهـب بـه إلى الابيلـة، ألنه لو ذهب به إلى الابيلة، لاال: ذا  ا
" "قوله: )ذو الطول( رجع إلى الح  
(1). 

 المبحث الثاني
 موقف المحدثين من التأويل

 المؤيدين للتأويل عند بعض العلماَ المحدثين؛ ومنهم: موقف-أواًل 
ِذيَن  مَمُنوا َأيَُّها ا لَّ  َيا﴿ارتبط لفظ "الرد" بمفهوم التـوولـل ذول مـا ارتبط    قولـه تعـالى:  حسةةةةةةةةةان: تمةام-1

وُِ ِإَلى ِ  َوا يَل َفُردُّ ُتم  ِفي شةةةةةَ ِر ِمنُكم َفَِن َتَناَزع  َم  ِلي األ  وَل َوُأو  سةةةةةُ وِل ِإن ُكنُتم  لَأِطيُعوا  ا هلَل َوَأِطيُعوا  الرَّ سةةةةةُ رَّ
َسُن َتأ ِويّلً  ٌر َوَأح  ِخِر َذِلَك َخي  ِم األ  َيو  ِمُنوَن ِباهلِل َوال   .(2)﴾ُتؤ 

ان : "تنبةه: مذهب ســـــيبوةه والمحااي       ا( به    قول اب  ذم قاســـــم المرادي    الجنى الد  وارتبط )ذةضـــــ 
، (3)م  ذهل البصــــــــــــرة ذ  )  ( ي تكو  إي للظر ةة حاةاة ذو مجاز ا وما ذوهم خالف ذلك رد بالتوولل إلةه"

يتاب التوولل واسطة الرد، وذولى بنا ذ  ناتدي ب الارآ  الكرلم يجعل التوولل هو الرد، والجن ى الدان  يجعل 
ل ُول" ينتم  إلى اغـــــــــتاال –هللا تعالى  نجعل التوولل والرد متراد  ي ؛ أل  التوولل هو مصـــــــــدر "ذو  -آل" ي

ه" إلى ذصــله، و لينا اآل  يئول "  ر  ا  اد جعله "يئول" إلى ذصــله؛ ذي  اد "رد  ل  "؛ ذي  اد ذو ارتد.  م  "ذ وَّ
لى ذصل الكلمة ثم إلى ذصل الجملة وذخير ا إلى ذصل الاا دة.ذ  نبي  ال  رد إلى ذصل الحرف وا 

ونبـدذ بـالرد إلى ذصــــــــــــــل الحرف، ولةح هنـا الكثير ممـا ةاال إي  ذ  ننبه إلى ذ  ظاهرت  العدول والرد     
  (.4)بينهما يتااسمهما المتكلم والكاتب ذو السامع  ةما 

نما تنطق األصــوا  وه        المتكلم ةعدل    ذصــول األصــوا  إلى  رو ها؛ أل  األصــول ي تنطق، وا 
نما يرمز إلى ذصـــــول  الفروع، والكاتب ي يرمز    الكتابة إلى األصـــــوا  المنطوقة وه  يثيرة متغـــــعبة، وا 

مناه  ند الكالم  (.  إذا  دنا إلى المثال الذيphonemesالحروف، ذو ما ةســــــــــــــمةه  لم الللة الحديث) قد 
نما     العدول    األصل وهو حرف النو ، وجدنا ذ  المتكلم ي ينطق النو  واحدة    جمةع الحاي ، وا 
ةعدل بها    ذصـــــلها  يختلف مخرجها وتفخةمها ذو ترقةاها    "ينبل "  نه  ةه "ينفع" و"ينظر" و"ينســـــى" 

                                                           

 .51-50( اإلغراب    جدل اإل راب: 1)

 .57سورة النساا: اآلةة، ( 2)
، الجنى الدان     حروف المعان ، تحايق: د. خر الدي  قباوة، واألســتاذ محمد ندةم حســ  ب  قاســم المراديالذبو محمد بدر الدي  ( 3)

، وي ،    حرف جر م  معانةه: الظر ةة، وه  األصــــل250م،  1772لبنا ، الطبعة األولى، - اضــــل، دار الكتب العلمةة، بيرو 
 ي ثب  البصرلو  غيره. وتكو  للظر ةة حاةاة، ومجاز ا.

 .159م،  1791( د. تمام حسا ، األصول، دار الثاا ة، الملرب، الطبعة األولى، 4)
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يو " و"ينير" و"ينال" ولو ذ  المتكلم تكلف ذ  ةوت  و"ذنا" و"م  رذى" و"م  له" و"ينغــــــــــو" و"ينجا" و"م  ة
ا  لى صـــــــــورة واحدة لغـــــــــق  لةه نطق ذلك حين ا، ولبدا) ظهر( نطاه  ند  بهذه الفروع )األصـــــــــوا ( جمةع 

م  غـــــــــونه ذ  ةعدل  لى األصـــــــــل لالقتصـــــــــاد    جهد  -إذ ا–إميا  ذلك غير  رب  وي مابول،  المتكلم 
 (.1النطق لد ع المغاة)

الكاتب  إنه ةغـــق  لةه ذ  ةمثل   لكل صـــو  م  ذصـــوا  النو  الســـاباة برمز خا ،  يرد الفروع ذما     
ا    الكتابة  الت  جاا بها المتكلم إلى ذصــلها، وةيتب يل هذه النونا  نون ا واحدة؛ ذي يجعل لها رمز ا واحد 

ا لجهده    الكتابة.   هو ) (، ةفعل ذلك اقتصاد 
نما ةســـعى والســـامع يذلك يرد الفرع أل  ا    جمةع الحاي  وا  صـــله  إذا يا  المتكلم ي ينطق األصـــل واحد 

إلى ايقتصـــاد    الجهد بواســـطة اإلدغام ذو اإلخفاا ذو اإلقالب ذو غيرها م  ظواهر المااربة بي  مخارج 
 األصوا  وصفاتها،  إ  السامع يرد يل هذه الفروع إلى ذصل واحد لسببي :  

صول ي بالفروع، ولتضا ذلك م  ذ  مخرج النو     "نغو" يختلف    مخرجها المعنى يرتبط باأل ذ -1
ا م  "ناــل"  لى رغم اختالف الفروع م  حيــث     "ينغــــــــــــــو" ولختلف    "ناــل"  نـه    "يناـل" مضــــــــــــــار ــ 

 المخرج.
المتكلم والسـامع م  ذصـحاب السـلةاة لهما حدح باألصـل الصــوت  ولنبها  إلى اختالف الفروع إي  ذ -2

( )وهو phonemeإذا نبها  ليها. وةغـــــــبه هذا الاول ما تردده المدرســـــــة الفرنســــــــةة اللولوة ة م  ذ  الفونةم)
رغم اختالف  ليها  لىالمفهوم الذي ةاابل األصــل  ند ســيبوةه( له صــورة نفســةة ةســعى المتكلم الوصــول إ

لى ذنهم يانوا  ارذغو النطق بحسب المواقع    لسانه،   إلى رذي نحاة العرب    هذا الحدح وا 
ذا يا  األمر يذلك  إ  المتكلم ةظ  ذنه (3)(، وةاولو  بســـببه: "إ  َّ العرب  ذمةن حيةمة"2ةعتادونه "و ة ا") . وا 

 لمسموع إلى ذصله. نطق األصل وهو ينطق الفرع،  هو بذلك يرد الفرع ا
ذا يا  للمتكلم والكاتب      ا( إنما ةيو      دول مط رد، وا  ننتال إلى ذصـــــــل الكلمة، والتوولل هنا )ذةضـــــــ 

نما  والســامع حد حن بوصــول األصــوا  دو   رو ها  إنهم بالنســبة للكلما  ةعر و  الفروع دو  األصــول، وا 
ا حي  ينطق بلفظ "قال" ذ  ةفير    األصـــــــل األصـــــــول م  تجرلدا  النحاة، وهل ةمي  بالعرب  الفصـــــــة

" ذو ذ  ةاوده نطق "يساا" إلى التفيير    "يساو" ذو ذ  ةيو  له حدح ذو و  ن باألصل "بناي" بدي   ل  "ق و 
م  يلمة "بناا"ل هذه األصــــــول م  اختراع النحاة بنوها  لى  القة التااطع بي  ذصــــــل ايغــــــتاال وذصــــــل 

                                                           

 .159( األصول:  1)
 .159( السابق:  2)
ة ، مُســـــســـــة الرســـــالة لبنا ، الطبع( ذبو بير ب  محمد ب  ســـــهل اب  الســـــراج، األصـــــول    النحو، تحايق: د.  بد الحســـــي  الفتل 3)

 .1/19م، 1795األولى، 
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. وحينما ةيو  ايط راد تصـــبا الاا دة    (1) الكالملة ي  مل م  نغــا  الصــةلة،  ه  إطار م  ذطر الل
ذا اط رد العدول    ذصل وضع الكلمة  إما ذ  ةيو  العدول    ذصل اغتااقها )ذي     حيز اإلميا ، وا 
ما ذ  ةيو     ذصــــــــل صـــــــةلتها ذو صــــــــورتها المجردة )وةصــــــــدل  ليهما  الحروف األصـــــــلةة الثالثة(، وا 

ما ذ  مصـــــــطلا "البنةة "(، والعدول    ذصـــــــل الكلمة قد ةيو  بالحذف يما    "يد" و"دم" و"ذب" و"ذو"، وا 
ةيو  بالنال، يما    "جاه" )ذصـلها و ج ه(، و   هاتي  الحالتي  ةيو  ايط راد    السماع دو  الاةاح؛ 

ا  لى هذا النوع م    الكلما بمعنى ذننا ي نصـــــــــــــو  يلماٍ  جديدة  تغـــــــــــــتمل  لى النال ذو الحذف قةاســـــــــــــ 
المســــــمو ة، وقد ةيو  العدول    ذصــــــل ايغــــــتاال بالالب  يخضــــــع للاا دة الاةاســــــةة بســــــبب اط راده    
الاةاح، يالب الواو ذلف ا    "قال"، وهمزة "يســــــــــــــاا"، وةاا    "دنةا"، ويالب الةاا ذلف ا    "باع"، وهمزة    

ا م  قبي "بناا" و"بائع"، ويالب تاا اي تعال طاا    "مصــطفى"، داي   ل    "المدثر، ولخضــع للاا دة ذةضــ 
 (. 2حذف ذلف "ذ عل" م  مضار ه اسم   ا له ومفعوله، وحذف  اا المثال م  مضار ه وذمره ومصدره)

وم  النال ما يخضــع للاا دة ينال حرية المعتل  إلى الســاك  الصــحةا قبله، وقد ةيو  العدول المط رد     
   ذصــــــــــــــل إ راب الكلمـة  ةعـدل    اإل راب بـالحريـة إلى اإل راب بـالحرف ذو بـالحـذف ذو بـالتادير ذو 

لى الطلب والصــــــــــــــيرورة ذو المحل، وقد تط رد الزلادة    الكلمة  دوي     ذصــــــــــــــل التجرد؛ وذلك للديلة  
 المطاو ة ذو اي تعال ...إلخ.

ويذلك ةطرد العدول    ذصل الكلمة باإل الل واإلبدال، وهذا اإل الل ةيو  بتحولل األصل الصحةا     
، ياال وباع وغزا ورمى؛  الواو والةاا    األصـل صحةحا  متحريا  بالفتا، وةيو  اإلبدال     إلى معتل 

ا.مثل ات عد واتخذ ح  يث تبدل التاا م  الواو والهمزة إبداي  مطرد 
بك يو  يد    النحوي  ذ  لفظ "ل " ذصله )ي     ذ (  + ذما ما  دا ذلك  اد ةعدل    األصل بواسطة السو

ما(  ســــبي  الكلمة المريبة م   ناصــــرها الداخلة    ترييبها  + إذ( ذو ذ  )لما= لم + ذو ذ  )منذ = م 
ا وحدث لهما بالترييب حيم ذخر"،  خضــــع  للاا دة الاا ئلة: "إذا ريب الحر ا  بطل  مل يل منهما منفرد 

ُول مريب م   وقد ةعدل    األصـــل بالفك وذلك يالمصـــدر الصـــرلا وهو ذصـــل حي  ةفك إلى مصـــدر م
الفعل( ...إلخ وقد ةعدل بالتضــمي  يو  ةضــم  الالزم معنى المتعدي ذو المتعدي  + الفعل( ذو )ما + )ذ 
، و   يل ذلك ةيو  الرد إلى األصل بواسطة ذير الكةفةة الت  تم (3)الالزم ذو الحرف معنى الحرف معنى

بها العدل...وللجملة ذصــــــــل وضــــــــع هو نمطها الميو  م  رينيها    األســــــــاح وقد يلحق بهذا النمط م  
عدول ةمي  ال الفضــــال  ما ةيمل معناه، و ر نا يذلك ذ  ذصــــل األصــــول بالنســــبة للجملة هو اإل ادة،  ال

   هذا األصل وي ةابل هذا العدول مهما يا ، ولك  العدول    هذا األصل )ذي النمط( ةيو  بايستتار 
                                                           

 .261م،  1771الملرب، –( د. تمام حسا ، الللة العربةة معناها ومبناها، دار الثاا ة، الربا  1)
 .160-157( األصول:  2)
 .261-261  الللة العربةة معناها ومبناها:( 3)
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ذو الحذف ذو الزلادة ذو الفصـل ذو التادةم والتوخير ذو اإلضمار ذو التضمي ،  ايستتار ةيو     ضمائر 
لفصـل بي  المتالزمي  وتكو  الزلادة بالحرف الر ع، وةيو  الحذف    ذي جزا م  ذجزاا الجملة، وةيو  ا

ذو الناسخ، وةيو  التادةم والتوخير حي  ي تكو  الرتبة ومحفوظة، وةيو  اإلضمار  ند وجود العمل دو  
العامل، وةيو  التضـــــمي  إما    معنى ذحد ذجزاا الجملة ذو    ضـــــرب ذســـــلوبها. و   يل حالة م  هذه 

ى األصــل بصــورة م  الصــور    ضــوا ذصــل الوضــع ذو النمط؛  ف  الحاي  ةمي  ذ  ةيو  هناك رد إل
ايســــتتار والحذف نرد الفرع إلى ذصــــله بواســــطة تادير المســــتتر ذو المحذوف؛  ناول   : "زلد قام" إ     
قام ضمير ا مستتر ا تاديره هو ةعود  لى "زلد"، وناول    "دنف": الت  يجاب بها    "ييف زلدل" إ  المبتدذ 

اديره زلد؛ )ذي ذ  األصـــــل "زلد دنف"( ذما    الزلادة والفصـــــل والتادةم والتوخير؛  التادير لةح محذوف وت
نما هو ألصـل وضـع الجملة بواسـطة استبعاد الزائد ذو الفاصل ذو تصحةا الرتبة،  ف  "ما  لجزا الجملة، وا 

زلدن باائٍم" ناول: "الباا زائدة واألصل ما زلدن قائمن 
 ، و   قول الغا ر: "

رل َتَساَمى َمِة  َعَلى *** َسَراُة َبِني  َأِبي َبك   )م  الوا ر(. (1) الَعراِب َكاَن ال ُمَسوَّ
ذيدك  –ناول: "يا  زائدة  صـــــــل  بي  المتالزمي ، واألصـــــــل  لى المســـــــومة العراب"، وناول   : "زلدن     
يرلمن" إ  الجملة المعترضــــــة  صــــــل  بي  المبتدذ والخبر واألصــــــل: "زلدن يرلمن"، وناول    قولك: "    –هللا  

"، نادر يل ذلك تادير ا ةعيد  ُخر، واألصــــــل: "زلدن    الدار  " مبتدذ م " خبر مادم، و"زلدن "، "   الدار  الدار  زلدن
 (.2)الوضع إلينا ذصل النمط ذو ذصل 

ِإَذا ﴿ذما بالنســـــبة لإلضـــــمار  ال ةيو  الردو إلى األصـــــل بالتادير إي بعد اســـــتةفاا التفســـــير،  ف  قوله:     
َُ انَشقَّت   َما  تاول الاوا د إ  إذا الظر ةة ي تدخل إي  لى جملة  علةة:، (3)﴾السَّ

َزُموا "ِإَذا" ِإَضاَفَة إلى َعاِل، كةَ "ُهن  ِإَذا*** َوَأل  َتَلى ُجَمِل اأَلف   (4)اع 
وبذلك ةيو  الرد إلى األصـــــــل بواســـــــطة تادير  عل بعد )إذا( ةعتبر مدخولها بحســـــــب األصـــــــل، مثل قوله 

قَّت  ﴿ :تعالى َُ انشةةةةةَ َما ر ظاهر نســــــــتدل  به  لى ﴾ِإَذا السةةةةةَّ ، ولك  هذا الفعل المضــــــــمر بحاجة إلى مفســــــــ 
ر هو "انغــا " المذيور ب ا عد "الســماا"، وبعد الوصــول إلى هذخصــو  الفعل الواجب التادير، وهذا المفســ  

ر    ضـــوئه  نرد  الجملة إلى ذصـــلها الذي هو: "إذا انغـــا   ر "بيســـر الســـي " نعمد إلى تادير المفســـ   المفســـ  
ر ي محل له م  اإل راب وي وظةفة له    المعنى إي التفســــير، وذما  الســــماا انغــــا "، والفعل الثان  مفســــ  

ة ةســــتعملها النحوي  لحل إغــــيال األصــــل، يو  ةيو     الجملة  عل يزم التضــــمي   يثير ا ما ةيو  وســــيل
                                                           

ب   ايل، غــــــــرح اب   ايل  لى ذلفةة اب  مالك، تحايق: محمد محي  الدي   ب   بد الرحم   بد هللا، وانظر، مجهول قائلهالبي  ( 1)
   .1/271 ،م1790بعة العغرو ، ط، الالااهرة، دار التراث ، بد الحميد

 .165( األصول:  2)
 .1سورة اينغاال: اآلةة،( 3)
 .1/60غرح اب   ايل: ( 4)
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انتصــب بعده المفعول  ةضــم  معنى المتعد ي، ذو متعدٍ  لم ةصــل إلى المفعول إي بواســطة  ةضـــم  معنى 
المتعدي، وحرف اســـت عمل    ميا  حرف آخر؛  ةاول النحوي  بتضــــمينه معناه وهيذا، ثم يرى النحوي     

( وذخير ا نصل إلى التوولل    الاا دة، ووسيلة النحاة 1ا إلى ذصل  دل  نه وةادر هذا األصل)يل ذلك ردًّ 
إلى ذلك نوع م  ذنواع التوولل ةســــم ى "التخرلج"، ولتم هذا التخرلج "بوجه" م  ذوجه الرد إلى ذصــــل وضــــع 

ير ذو مار ذو التادةم والتوخالجملة،  اد ةيو  التخرلج بواســـــطة الاول بالحذف ذو الزلادة ذو الفعل ذو اإلضـــــ
 .(2) التضمي  ذو بتفضيل ذصل  لى ذصل ذو قةاح  لى قةاح؛ والماصود بالاةاح هنا الاا دة الاةاسةة

إ   رد  ترييـب )مـا( إلى ذصــــــــــــــل قـا ـدة ةمي  ذ  يتم  بـوحـد ذوجـه مختلفة: يالحذف والزلادة والفصــــــــــــــل     
واإلضــمار والتادير والتوخير ...إلخ؛  إذا تعدد  األصــول الصــالحة أل  يرد إليها الترييب بالتوولل اختلف 

ا ا" آخر، وهــذا النحــاة    "ايختةــار"  نــد إجراا "التوجةــه"،  يختــار هــذا النحوي  "وجهــ  " ولختــار غير ه "وجهــ 
؛ ألنــه يتعلق  ايختالف    التــوولــل والتخرلج وايختةــار والتوجةــه هو الــذي ذطــال نصــــــــــــــو  النحو العرب  
بالمســــائل ي باألصـــــول، ولو ذ  النحو  العرب َّ  رض  لى المبتدئي  م  طالبه    صـــــورة األصـــــول دو  

مســـــتســـــاغ ا، ولك  يتب النحو ورث     الادماا الحر   لى  المســـــائل لبدا) ظهر( هي  ن ا ةســـــير ا مختصـــــر ا
 رض المسائل جنب ا إلى جنب مع األصول،  إذا واجهها المبتد   لم ةعرف ذي ها األصل وذي ها الفرع  تختلط 

   معرض الد اع . (4)(، ةاول اب  الطيب الغــــرق  الفاســــ 3 لةه األمور، وةصــــعب  لةه تحصــــيل النحو)
يث: "وبالجملة  الدواول  المغــهورة المتداولة م  الصــحاح والســن  والمســانيد والمعاجم    ايســتغــهاد بالحد

والتخارلج والمغــــيخة والتوارلخ وغير ذلك  لى اختالف ذنوا ها وتنوع موضــــو اتها ي تكاد تجد  يها ترييب ا 
ا ةحيم  لةـه بـاللح  المحض الـذي يتعي    ةـه الخطـو وي ةيو  لـه وجه بل وجوه م   ب. وا  َّ الصــــــــــــــواواحـد 

مخالفة التراكيب    الظاهر للاوا د اإل رابةة غير مضرة، وي قادحة    الكالم الفصةا؛ لورودها    يالم 
ز الذي ي ة ادر  لى اإلتةا  بســـــــــــورة مثله، وورد  ذبةا ن وغـــــــــــواهد  جم ة    يالم العرب،  هللا تعالى المعج 

رة، حتاج النحاة  إلى تووللها وتخرلجها  لى الاوا د المغهو ظاهرها يخالف الاوا د، و يها رواةا  تخالفها،  ا
مما ي يخفى  لى م  مارح العلوم  اللســـــــــــانةة، وهذا ذبو حةا  يتبه مغـــــــــــحونة بتوولل األغـــــــــــعار العربةة، 
ا ذو غير ذلـك، بــل  خراجهـا    ظـاهرهـا إجراا لهـا  لى الاوا ـد الماررة دو  ذ  يـد     يهـا تليير ا ذو لحنـ  وا 

ومعنى  ،ه ي تادح رواةة بي  ذو قصـــيدة مثال     رواةة تخالفها؛ بل يل واحدة تجري  لى وجهها"اد  وا ذن
 يالمه ما ةوت :

 الاوا د ذضيق م  يالم العرب؛  ف  الكالم ما لم تن  الاوا د  لى ضبطه. ذ -1
                                                           

 .165( األصول:  1)
 .166-165-161، واألصول:  169  الجنى الدان :( 2)
 .169( األصول:  3)
 .157م،  1715الملرب، -( اب  الطيب الغرق  الفاس ،  ةض نغر اينغراح م  روض ط  ايقتراح، الميتبة العامة، الربا  4)
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 يختلف ظاهر الكالم مع مطالب الاا دة، ولكنه ةمي  التو يق بينهما بالتوولل. قد-2
ا، وقد ةحتمل وجوه ا متعددة. ذ -1 ا واحد   التوولل قد ةحتمل وجه 
 ةغتمل الموثور  لى ما ةستعص   لى التوولل. قل ما-1
خالف الحديث  الاا دة؛  ال ينبل  ذ  ةيو  ذلك دا ة ا إلى ترك ايســــــــــــــتغــــــــــــــهاد به جملة؛ أل  هذا  إذا-5

 بعضها صحةا مع التوجه والتوولل.
لو  ما خالف الاا دة منه،  ما بالهم ي  ســـــــــــــتغـــــــــــــهدو  ة-حةا يوب  -المانعي   بعض-6 ُو  بالغـــــــــــــعر، ول

لو  منه ما خالف الاا دةل! ُو   ةستغهدو  بالحديث، ول
 صدل الاا دة  لى بعض ما سمع.  دم-ذظاهرة التوولل    جملتها إنما جاا  ألمرل :  إ   -9
 (.1)غذ  النحاة  لى تفسير يل ما سمع    ضوا األصول والاوا د، إي ما ندر ذو  حر -ب
 ب،  م العر وةاول اب  الســـــراج: "ولجيز الكســـــائ : نعم  ةك الراغب زلد، وي ذ ر ه مســـــمو  ا م  يالم     

قـدر ذ  " ةـك" م  صــــــــــــــلـة الراغـب  هـذا ي يجوز البتة، وي توولل له؛ ألنه لةح له ذ  ةادم الصــــــــــــــلة  لى 
 .(2) الوجهالموصول".  هذا    رذي اب  السراج مم ا ي ةمي  توولله  لى هذا 

 علي أبو المكارم: وأساليُبه عند د. النحويا  التأويل( 2)
   ند النحاة يرتكز  لى ذســــاح  دم  يرة الاصــــور الكم  محور : القصةةةور الكمي دعوى -األولاألسةةةلوب 

  ر ض بي اوي يجد النحاة تناقضــــــ  ، يســــــتخال  الاا دة منها، وبناا األحيام  ليهاا يفاةة النصــــــو  يمًّ 
و  وهو ا تماد النص ،م  ذ صـول بحثهم بناا الاوا د  لى بعض النصـو ، وبي  ما تارر  ندهم ذصـال  

ســتغــهاد؛  إنهم يتصــورو  ذ  األخذ بيل النصــو  المروةة    ذلك العصــر ها المنســوبة إلى  صــر اييل  
   مجال التاعيد حاةاة ي تابل الغــــك، ولك  م  الضــــروري ذ  ةحدث نوع م  تصــــنيف الظواهر    هذه 

 .(3)النصو  
و ه محور هذا األســلوب م  ذســـاليب التوولل    النحو العرب   : االختّلف النوعي دعوى -الثانيسةةلوب األ

لوب ولك  ما ةاتضةه هذا األس، خالصة ياألسلوب األول ولةسـ  يمةة   ،بي  النصـو  نو ةةٍ  وجود  وارل  
نما يرتكز حين  ، رادسم بايط  تتَّ  موضو ةةٍ  م  تفرقة ي ينهض  لى د ائم   ة ي تتصف  ااا  ذاتة لى اد   اوا 

آخر ةعتمد  لى لحظ بعض الخصائ  الموضو ةة بصورة  ارضة، وم  ثم  إنها ي  ن ابالموضو ةة، وحي
ولذلك  إنها ي تفيد غير المزلد م  ايضـــــــــــطراب    البحث النحوي  والخلط    تناول ؛ تتصـــــــــــف بايطراد

 .(4) اللولوة ةالظواهر 
                                                           

 .190-167( األصول:  1)
 .1/1176األصول    النحو: ( 2)
 .269( ذصول التفيير النحوي:  3)
 .261التفيير النحوي:  ( ذصول 4)
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 أسباب التفرقة النوعية بين النصوص في البحث النحويا أمران:  إنَّ أهمَّ 
الذي ينتم  إلةه  : ايختالف    الجنح األدب   خراآل. و    درجة  صــــــــــاحة النصــــــــــو  ايختالف-األول
 هذي  السببي  ي يتسم بالموضو ةة. النحاة لكال ح  ، ودرً الن و 
وع بي  نو ي  م  النصو : ن احاسم   ا: يتصور النحاة ذ  ثمة  ارق  ةفي درجة الفصاح االختّلف-فأولهما

عض   الســبب    ســلب الفصــاحة    بذولرى النحاة  آخر ينحط  نها وةفتار إليها.يتصــف بالفصــاحة، و 
 إلى واحد م  ثالثة: رد  النصو  ي  

 .، وةعر ونه بونه "ما انحط    درجة الفصةا"اضعيفً  يكون النصا  أن-األول   
ك يكون النصا  أن-الثاني     ،الضــعيف م    تحديد خصـائ  المنير بونه "ذضـعف  وةيتف  النحاة، ًراُمن 

 ،لى ذ  المنير يتصــف باينحطا     الفصــةا    ايســتعمالإةاصــدو   ويو  النحاة  (، 1)"وذقل اســتعماي  
ُو   ،   انحطاطه  نه    الدرجة  ضــــال    ها النحاةلويو  هذا الفارل ةيف   ندهم لتمييز النصــــو  الت  ي

  درجة اينحطا    إ َّ  وحده.    تلك الت  يتناولها التوولل بد وى الاصـــــــــــور الكم    بد وى يونها منيرة  
ة ويذلك األمر    قل  ، وي يرتكز  لى حاائق ثابتة ، ند النحاة    ذســــــــح محددة ي ةعتمدالفصــــــــاحة حيم 

 .موضو ةةٍ  ماايةح    لى إنها ي تعتمد  ؛ايستعمال
 اف النحاة المتروك م  النصــو  بونه "ما يا  قدةم  ، وقد  ر  امتروكً  أن يكون النصُّ  فهو-الثالثأما     

ًير ه " ت ًعم ل  غ  م  الللا  ثم ت ر ك  واســــً
، ولهذا (3) النحاةوهذا النوع م  النصــــو  يجب األخذ به    نظر  .(2)

ي تنير و    للة م  تســــتفصـــــحه،  دخل  لةك الغــــكو  بهايجب توولله إذا خالف الاوا د؛ ألنك إ  "لم توخذ 
للا   لةك  ةعترض الغــك  لى ةاينك، وتســاط بيل اليخفى ذ  ةيو   يها بعض ما  م  للته مخا ة   اغــيئ  
 هم التداخل بي  الللا     تناولهم بعض الموضو ا ،   لى بعض النحاة إغفال  جن    . وقد ذخذ اب   (4)ثاتك"

 تي حاةاوائل م  اللولول ي  تلتا   لى إ  النصـو  الواردة    األ .(5) التداخلوالمتروك بعض صـور هذا 

(6) : 
 ده،العربةة الت   ر ها العرب قبل اإلســــــالم وبع بي -وتركيبيةل  وصةةةةرفيةل  صةةةةوتيةل  –وجود فوارقَ : أوالهما

ذ  ذســــــــاســــــــ   للبحث اللولوي  والتاعيد النحوي  وبي  الللا  الســــــــاباة  ليها    تلك العصــــــــور  اوتلك الت  اتوخ 

                                                           

 .1/211( الم زهر: 1)
 .1/211: ( السابق2)
 .2/29الخصائ : ( 3)
 .29-2/29: سابقال( 4)
 .1/191: ( السابق5)
(6 ) :  .295 ذصول التفيير النحوي 
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 وا   قرر بعض البـاحثي     يثير م  التجوز ذنهـا للــا  ر ا،ةعرف  نهـا تــارلخ العرب يثيالمظلمـة الت  ي 
ا ربةة   .(1) ذةض 

ً     العربةــة المعرو ــة بعض اآلوالثةةانيةةة:   لَّفــ  ثــار    ذنــه  لى الرغم م  انــدثــار تلــك الللــا   ــإنهــا قــد خ 
ائل الت  تفيد ي تاارنا إلى الوس ؛اآلثارولك  ي سبيل إلى الاطع بصورة  لمةة بنوع م  ، الصةغ والتراكيب

دراك خصائصها صوتةًّ   لىالتعرف    .ةًّاوترييب اتلك الللا  وا 
لسبب الثان  م  ذسباب ايختالف النو   بي  النصو  هو ا :(2) األدبيفي الجنس  االختّلف-اآلخرأما 

نثر، وجعلوا الغعر وال   هما:يذدبي     الجنح األدب  الذي ينتم  إلةه الن ، وقد  رل النحاة بي  جنسي  
وها م  التجوز لم يبةحر ا وم  ثم ذباحوا للناظم صو ا ذي وحدة الوز  والروي مع   ،التفرقة هو النظم   محور  
، ولك  النحاة سح موضو ةةاللولوة ة ترتكز  لى ذ   الناحةة ايختالف بي  األجناح األدبةة م  وقضةة للناثر.

نثر ة عدو إذ قرروا ذ  ما يختلف  ةه النظم  ند ال هذه الاضةة إلى غايتها الصحةحة؛صلوا بةلم ةستطةعوا ذ  
  طبةعة هم م  ذروه هم ذنفس  بل إنه يتناقض مع ما قر  ؛ م  قبيل "الضرورة الغعرلة"، وذلك غير صحةا

ذا يا  ايختالف بينهما يرد  الغ    ة يل منهما؛  إ  بةعإلى ط عر تختلف    األداا اللولوي     طبةعة النثر، وا 
نتائج هذا ايختالف "بالضرورة ". التعبير بالضرورة إذ     طبةعة الفوارل  ى  ذ  نحيم  لم  الخطو البي  

   تصور  لفظ الضرورة هذا الخطو ولم يثر   .اقة  لمةًّ سم بالد  الموضو ةة بي  الغعر والنثر تعبير ي يت  
ل ترك آثاره    ب؛ ي     ذذها  بعض النحول ي   حسبي  ألدبابي  هذي  الجنسي   ايختالف النو     ةظاهر 

منها  لى المروي    بالضرائر  قصر ما سم   ةًّاإذ تارر نحو  النحوي  بوسره؛   للظاهرة    التاني الوضع الكل  
. (3)"ةالضرائر سما ة""الضرورة رخصة" وباولهم: النحول و    لةه ما اصطلا     صر ايستغهاد، وهو

ذوذ    ذنها غ ىتصور الضرائر  ل   حاةاته    ةمتد  الحيم الذي بي  النحول ي     هذاوي خالف 
 (.4)الملزمة الاوا د النحوة ة 

 :(5) التركيبإعادة صياغة  دعوى -الثالثاألسلوب 
تصـــر  لى وي ةا ثالث األســـاليب الت  لجو إليها النحاة لتوولل النصـــو  ي ةاف  نده قلة النصـــو ،    

نما يتوهم ذبعاد   النو ةة،التفرقة     الن  الموجود وي وجود لها  ةه، وةســــــــــبغ  لةه م  الخةال صــــــــــورة  اوا 

                                                           

 .2/29الخصائ : و  ،22:    العرب    يالمهان    اه الللة وس الصاحب ( 1)
(2 ):  .299-296  ذصول التفيير النحوي 
اب  هغام  ،1/221، ( جالل الدي   بد الرحم  السيوط ، األغباه والنظائر    النحو، دار الكتب العلمةة، بيرو ، )د. (3)

 األنصاري، ملن  اللبيب    الكتب األ ارلب، تحايق: محمد محي  الدي   بد الحميد، دار إحةاا التراث العرب ، بيرو ، )د. (،
 .11:  ايقتراحو  ،2/271
 .299ل التفيير النحوي:  ( ذصو 4)
 .290( ذصول التفيير النحوي:  5)
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  يل ما تحتاج إلةه الاوا د، وتف  بيل ما تفرضـــــــــه األحيام. وبهذا األســـــــــلوب تجاوز التوولل يل مدى تلب  
ُخذحو  يل ما وانطلق النحاة م  خالله ةصــح   ،يل ماةاح  لم  من ل فموضــو   وان   ليهم م  قوا د ي
ســــاح ةفتاد األا،  إ  هذا األســـلوب م  ذخطر ذســـاليب التوولل النحوي  وذبعدها ذثر   ؛وم  ثما ونصـــو  مع  
التوخير، والتادةم و  ،الزلادة، و الحذف إذ منها: وذغيال هذا األسلوب م  ذساليب التوولل تتنوع؛، الموضو  

والفصـــــــــل  وايســـــــــتتار، دير، وايتســـــــــاع واإلضـــــــــمار،التا اومنها ذةضــــــــ  ، (1)والتحرلف ىوالحمل  لى المعن
ذه ه وتحليل ،ورد الفروع إلى األصــــــــــــــول واإلللاا، وغلبة الفروع  لى األصــــــــــــــول، ،واي تراض، والتعليق

 .نحوي  الت  وصل  إليها ظاهرة التوولل    التراث ال الحاةاةة   األبعاد   األغيال المختلفة يوضا إلى ذبعد حد  
رها م  صــور التوولل تنبع م  يليد وى الحذف مظهر م  مظاهر التوولل، وه   والتقدير:الحذف  -أوالً 

لاوا د م  الوق  نفســه بما تفرضــه ا    النحاة تصــحةا النصــو  الت  يجب قبولها، والت  ي تف  محاولة
موقف  ى ةه، وةصل النحاة م  هذا اي تراض إل موجودةوالحذف يتم با تراض ذبعاد    الن  غير ، ذحيام

  تلك ة، ولب  النصــــــو  الت  تتجا ى  النحوة   يتصـــــورو  ذنه يو ق بي  الغـــــرو  الت  تفرضـــــها الاا دة
بااا المعمول  لى ما  إســـاا ذ  الحذف يخت  بحالة  اجالســـرَّ  ولرى اب   (، 2)الغـــرو  وي تطباها العامل وا 
ةه باصــــــطالح آخر هو )ايتســــــاع(،  ل بعد الحذف دل   اإل راب ،  إذا تلي ر الحيم إ راب يا  له م  حيم 

ع   ةه م ا ام  المحذوف، وتعربه  وةاول: "ايتســــــاع ضــــــرب م  الحذف، إي ذ  الفرل بينهما ذنك تاةم الم ت وســــــَّ
 ةه  وايتســــــاع العامل ،وتدع ما  مل  ةه  لى حاله    اإل راب ،بإ رابه، و   الحذف تحذف العامل  ةه
نما تاةم  ةه المضاف إلةه م  .(3)اام المضاف، ذو الظرف ماام ايسمبحاله وا 

اي  ثالث: ةاال    ح ،والحذف يلتا  بالتادير    مواضع محددة، ذلك ذ  التادير    التراث النحوي      
 ها.ئتادير بعض ذجزا ةثالثالاألولى تادير الحرية اإل رابةة، والثانةة تادير الجملة وما  وقها، و 

إذ إ  تاـــدير  ؛ا  األولىةــالحــالتي  األخيرتي ، ولختلفــا     بعض جزئوالحــذف والتاــدير يتفاــا         
لى المبنةــا  ومعنى هــذا ذ  بي  الحــذف إلى الجمــل، وم  المعربــا  إالحريــة اإل رابةــة ةمتــد م  المفردا  

وا   اتفاا    بعض المســــائل؛ إذ التادير ةصــــدل  لى حاي  ي  ،   المضــــمو  ا واضــــح   اوالتادير اختال   
ذو الجمل، وســــــــــــــيبها م  جديد، بهدف المفردا  ا، بـل يـا  ما  ةه هو ا تراض إ ادة صــــــــــــــةاغة حـذف  يهـ

 تصحةا الحرية اإل رابةة.

                                                           

 .2/160الخصائ : ( 1)
 .291( ذصول التفيير النحوي:  2)
       .299، وذصول التفيير النحوي:  2/255األصول    النحو: و ، 1/11:    النحو األغباه والنظائر( 3)
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إ  ظاهرة الحذف والتادير تغـير    البحث النحوي  إلى ذسلوب محدد م  ذساليب التوولل، يرتكز  لى     
لتصــور ســاو  بعض ذجزاا هذه المادة ذاتها بنى هذه الد وى  لى اد وى إ ادة صــةاغة المادة اللولوة ة، وت  

 (.1)الترييز م  
نطلق وهذا األســــلوب ي، هو ما ةصــــطلحو   لةه بالزلادة ال  ميم   اثانة   ب اابتكر النحاة ذســــلو : (2) الزيادة-ثانًيا

م  د وى إ ادة صــــــةاغة المادة اللولوة ة، ولكنه مع ذلك ينبن   لى ريائز مختلفة    ريائز الحذف، وذهم 
صــف زائدة م  الناحةة الترييبةة، وا   لم ينطبق  ليها و ا هذه الريائز ذ  الن  اللولوي  ةغــمل بالفعل صــةل  

ُها للمعان . االزلادة دائم    م  حيث ذدا
نما : (3) التحريف-ثالًثا ؛ ألنه ي يتصـــــل بالنصـــــو ، وا  اصـــــطالح التحرلف ماصـــــور  لى البحث النحوي 

ة خاصــة، وتراكيبها م  تليرا  صــوتةة وصــر ةة بصــف صــةلهابما ةحدث    لها، و  يرتبط بالتحليل اللولوي  
يما -  إنه يدل  لى هذه التليرا  الت  تحدث    الصـــــــــــةغ والتراكيب  ند إ ادة تاليبها ذو ترييبها ؛ولذلك

 ظم الت  تحيم هذه التليرا ، والذي يتوصــل إلةه م  تحليل مفردا ذو النو  النظام-نفســهيتضــم     الوق  
 .لاوا د التصرف اإل راب  (4) راكيبالت
ة يلجو إليها النحاة لتوولل النصــــــــو  المخالف ى الت ذهم الد او  وه  م  والتأخير والفصةةةةةل: التقديم-رابًعا

تــوخير ود ــاوى التاـدةم وال، لاوا ـد الترتيـب، وتبــدذ م  الاوا ـد ومــا تفرضــــــــــــــه م  النظــام بي  ذجزاا الترييـب
لوب لةة تووللها، وقد تكو  مغتبية ذو متصلة بوسإل ادة صةاغة المادة ب   مسـتالة   والفصـل قد تكو  وسـائل  

 (.5)اإل راب  ذو ذكثر م  ذساليب توولل النصو  المخالفة لاوا د التصرف 
وهو  ،هذا األسلوب م  ذهم ذساليب توولل النصو  المخالفة لاوا د التطابق :الحمل على المعنى-اخامسً 

سباغها  لى الن ، وةعتمد    ذلك  لى بعض الاوا د الت  إاا دة ومحاولة بدوره يبدذ م  األحيام    ال
 مةاة اللور  ر ااثآتنظم العالقـة بي  الن  والاـا ـدة لتنتج ذثرهـا    مجـال التطبيق، وقد تري  هذه الاوا د 

ب نازح ذهم  ذ  هذا األسلوب يدل  لى "غور م  العربةة بعيد، و جن   وم  ثم قرر اب    ،   التراث النحوي  
ُنث، وتصــاومنظوم   ر امنثو   ســةا، وقد ورد به الارآ  و صــةا الكالم  ور ، يتاا التونيث المذير، وتذيير الم

 معنى الواحد    الجما ة، والجما ة    الواحد، و   حمل الثان   لى لفظ قد ةيو   لةه األول ذصــــــــــــــال  
 .(6)"ايا  ذلك األصل ذو  ر   

                                                           

 .291-292( ذصول التفيير النحوي:  1)
 .291-291 ( السابق: 2)
 .291  :السابق (3)
 .111-2/116الخصائ : ( 4)
 .296-295( ذصول التفيير النحوي:  5)
 .2/111الخصائ : ( 6)
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ا مبــاغــــــــــــــر ا    مــدلولــه ةذبو الميــارم: ذ  التــوولــل النحوي   د.  ل وقــد رذى      ،اللولمتــد مفهومــه امتــداد   وي 
.. واتخذ التوولل النحوي مفهومه    التراث النحوي، .واغــــــــــــتاال الكلمة م  المآل، وهو العاقبة والمصــــــــــــير

النصــو    ةطلق  لى األســاليب المختلفة الت  تهدف إلى إســبا  صــفة ايتســال  لى العالقة بيوذصــبا 
 (. 1)والاوا د 

- التوولل ةعن  تبي  الن  بصورة تجعله آخر األمر متفا ا مع الاوا د المتبعة، وم  هنا ةعتبر التوولل    
 الللة المنا ةة للاوا د    قوالب هذه الاوا د. ظواهر   صبَّ -نظره   
ذمور: )الحذف، وايســــــــــــــتتار، : ذهم مظـاهر التوولل    النحو ذربعة (2) عيد( مظاهر التأويل د.محمد 3) 

 وصو  المصدر، والتادير    الجمل والمفردا (.
ن   ربما يا  الحذف ذهمَّ مظهر م  مظاهر التوولل، وقد تحد ث  نه اب    :الحذف-أواًل  تح  باب  ام  (3) ج 

الحمل والتوخير و  نوانه: )باب    غــــــجا ة العربةة( وقال: إ   معظم ذلك إنما هو الحذف والزلادة والتادةم 
ر ذهم صنو ه    اآلت :   لى المعنى والتحرلف، وحص 

:  ل ل اب   جن    لذلك بونها تغــــــابه المفرد، حيث إ  الفا ل    يثير م  حذف الجملة الفعلية ال االسةةةةمية
 األمر بمنزلة الجزا م  الفعل، نحو: )ضرب ( و )حبذا( ولةح يذلك المبتدذ والخبر. 

 علية في اآلتي:وقد حذفت الجملة الف
 الاسم: مثل )وهللا ي  عل ( وذصله: ذقسم باهلل.  -
ا( ومنه )إة اك( إذا  - ا( إذا ذرد  )اضــــــــــــــرب زلد  األ عال    األمر والنه  والتحضــــــــــــــةض: نحو قولك )زلد 

 حذرته، و)الطرلق الطرلق(، و)هال خير ا م  ذلك(.
وخير مادم؛ ذي: قدم   ،ذي: ذصــــــــــــــاب الارطاح وهللا،حـذ ـ  الجملـة م  الخبر نحو قولك: الارطاح  -

 .(4)مادم خير 
- .)  الغر ، مثل: )الناح مجزل و  بو مالهم إ  خير ا  خير، وا   غرًّا  غر 
ًلن االمعطو ة، مثل قوله تعالى -  (. 6) انفجر( ) ضرب  :؛ ذي(5)﴾اضِرب  بِاَعَصاَك ال َحَجَر، َفانَفَجَرت   :﴿   ا 

  اآلت : وذهم ذلك: (7) االسمحذف 

                                                           

 .262-261( ذصول التفيير النحوي:  1)
 .161-155  :العرب  ذصول النحو( 2)
   وما بعدها. 162 /2الخصائ : ( 3)
 ( السابق: الصفحة نفسها.4)
 .60اآلةة، سورة البارة: ( 5)
 .261( ذصول التفيير النحوي:  6)
 .161  :العرب  ذصول النحو( 7)
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َبُثوا  ِإالَّ َساَعًة مِان نََّهاِر َبَّل ٌ  :﴿ ل مً المبتدذ والخبر: وذلك يثير، ياوله تعالى -   ٌ :﴿ َطاَعةوقوله، (1)﴾َيل 
ٌل مَّع ُروفٌ   .(2)﴾َوَقو 

ِبرَّ َمِن ا تََّقى َلِكنَّ ﴿ :المضاف، مثل -  ، وذبو الحس  األخفش ي يرى الاةاح  لةه.(3)﴾ال 
ُل َوِمن َبع دُ  :﴿ لِل َّ  إلةه، مثلالمضاف  - ُر ِمن َقب  َم   .(4)﴾األ 
قامة الصـــــــفة ماامه، مثل - اِبغَاتل  َأنِ  :﴿حذف الموصــــــوف وا  ، وذكثر ذلك    الغـــــــعر؛ أل  (5)﴾اعَمل  سةةةةةَ

 الاةاح ةياد ةحظره.
 (.6)طولل ذي ليل  ؛الصفة: مثل ما حياه صاحب الكتاب م  قوله: )سير  لةه ليل( -
 ؛ ذي: غيئ ا.(7)﴾ِمن ُكلِا َشيَل  َوُأوِتَيت  :﴿ به، مثلالمفعول  -
المعطوف والمعطوف  لةـه: رولنـا    ذحمـد ب  ةحيى ثعلـب ذنهم ةاولو : )راكـب النـاقـة طلةحـا (؛ ذي  -

ا(. ا جعفر( ترلد الذي ضربته وزلد   )الناقة( وتاول: )الذي ضرب  وزلد 
 حذف المستثنى: مثل )جاان  زلد لةح إي(. -
 إ   مع النيرة خاصة، مثل قول األ غى: )المنسرح(خبر  -

نَّ ُمرتحًّل  ِر َما َمَضى ***  ِإنَّ َمحّلا وا  ف  نَّ في السَّ  (   8) َمَهّلَواِ 
 خبر يا  مثل قول الغا ر: )الطولل( -

 ( 9) متساكرتميًما بجوف الشام أم *** أسكراُن كان ابَن المراغة إذ هجا 
 تاديره )ذكا  سيرا (.

 )الطولل(: مثل: قول طر ة الظرف -
ني ِبَما َأَنا َأه ُلهُ  َعي  ِمتُّ َفان  ن  َنَة  *** َفَِ َب َيا اب  ي َعَليَّ ال َجي   (10) َمع َبدِ َوُشقِا

                                                           

 .15اآلةة،  سورة األحااف:( 1)
 .21اآلةة،  سورة محمد:( 2)
 .197سورة البارة: اآلةة، ( 3)

 .1سورة الروم: اآلةة، ( 4)
 .11سورة سبو: اآلةة، ( 5)
 1/220( الكتاب: 6)
 .21سورة النمل: اآلةة، ( 7)
 .211مةمو  ب  قةح األ غى، ديوا  األ غى األكبر، تحايق: محمد حسي ، ميتبة اآلداب، الااهرة، )د. (،  ( 8)
ميتبة  ،تحايق وغرح:  بد السالم محمد هارو  ، ولب لباب لسـا  العرب بد الاادر البلدادي، خزانة األدب مجهول قائله، وانظر، ( 9)

 .7/299م، 1779الطبعة الرابعة،  ،الخانج ، الااهرة
( طر  ة ب  العبد، ديوا  طر ة ب  العبد، تحايق: درلة الخطيب، لطف  السـاال، المُسـســة العربةة للدراسـا  والنغــر بيرو ، الطبعة 10)

 .56م،  2000الثانةة، 
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 تاديره: )إذا م  قبلك(. 
 التمييز: إذا  لم م  الحال حيم ما يا  ةعلم منها به، وذلك، مثل ) ندي  غرو ، واغترل  ثالثي (. -

َذاوذلك ذ  ةيو  الفا ل مغـــــــــلوي   نه مر و  ا به، وذلك ياوله تعالى (1) وحدِحذف الفعل  ِت ان :﴿ َفَِ قَّ شةةةةةةَ
 َُ َما َمِة َربِاي ُقل  :﴿ ، وقوله(2)﴾السَّ ِلُكوَن َخزَاِلَن َرح   .(3)﴾لَّو  َأنُتم  َتم 

قال ذبو بير: حذف الحروف لةح بالاةاح،  –رحمه هللا-قـال اب  جن   : "ذخبرنا ذبو  ل   حةذف الحروف:
 قال: وذلك ذ  الحروف إنما دخل  الكالم لضرب م  ايختصار،  لو ذهب  تحذ ها لكن  

ا، واختصار المختصر إجحاف به"  .(4)مختصر ا لها ذةض 
 وم  ذبةا  "الكتاب" المنسوبة لحسا  ب  ثاب : )البسةط(

 (5) ِمثّلنِ َوالَشرُّ ِبالَشرَّ ِعنَد ِ   *** َمن  َيفَعِل الَحسناِت ُ  َيشُكُرها
 ذي:  اهلل ةغيرها.

 ، مثل قول   مر ب  ذب  ربةعة: )الخفيف(حذف همزة االستفهام
ًرا ُتِحبُّها؟ُثمَّ َقاُلوا:  ُتَبه  ِم َوالَحَصى  *** ُقل   ( 6) والتَُّراِب َعَدَد النَّج 

 ذي )ذتحبها(.
ا اب   جن  ى     بارتي :      والتحفظا  لصحة الحذف وتادير المحذوف ةار ها ذةض 

ُال  ةه"األولى:  "وا   يالمنا  لى حذف ما ةحذف وهو مراد،  وم ا حذ ه إذا لم ي رد  سـائغ ي س
 الثانية: .(7)

اليف م  تك : "لةح غ ا م  ذلك إي    دليل، إي يا   ةه ضربوه بدذ بها الحديث    هذا الموضوع 
المحــذو ــا  وتاــديرهــا ترتبط لــدى النحــاة بــومرل : إرادة المحــذوف، والــدليــل  لةــه ( 8) لم الليــب    معر تــه"

 معنوةًّا ذو لفظةًّا.
 . يد د. محمد(: م  مظاهر التوولل  ند 9) االستتار-ثانًيا

                                                           

 .165  :العرب  ذصول النحو( 1)
 .19سورة الرحم : اآلةة، ( 2)
 .100سورة اإلسراا: اآلةة، ( 3)
 .2/295لخصائ : ( ا4)
 ،216م،   1771( حســــــا  ب  ثاب ، ديوا  حســــــا  ب  ثاب ، تحايق:  بد.ذ. مهنا، دار الكتب العلمةة، بيرو ، الطبعة الثانةة، 5)

 .166  :العرب  وذصول النحو
عة ب(  مر ب   بد هللا ب  ذب  ربةعة، غــرح ديوا   مر ب   بد هللا ب  ذب  ربةعة المخزوم ، تحايق: محي  الدي   بد الحميد، المط6)

 .51م،  1752التجارلة الكبرى، مصر، الطبعة األولى، 
 .2/197الخصائ : ( 7)
 .2/165: ( السابق8)
 م  هذا البحث. 21الحذف(   -( انظر، )ذوي  9)
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 ذما ايستتار ذو اإلضمار هو المظهر الثان  م  مظاهر التوولل، وهو صنفا :
 نلتبط(، ذو جواز ا، مثل: )محمد قام(. –المستتر، سواا مستتر ا وجوب ا، مثل: )ذوا ق الضمير-ذ
)ذً (    نصـب الفعل المضارع، سواا يا  ذلك    طرلق الوجوب "بعد يم الجحود ذو حتى  إضـمار-ب

ذو  اا الســــببةة وواو المعةة"، ذو    طرلق الجواز بعد "الالم الت  لةســـــ  للجحود، ويذلك الواو والفاا وثم 
، -لموضو ا    غير هذه ا-وذو، إذا  طف   لى اسم خال  م  التوولل بالفعل" ذو    طرلق الغذوذ 

 (.1)النحاة وةالحظ ذ  إضمار )ذ (    يل تلك المواضع قد صنعه بعض 
–ذ ً –: وذلك بواســطة حروف الموصــول ذو حروف المصــادر، وذهمها خمســة )ذ    (2) المصةةدر صةةو -ثالًثا
ُول بمصدر ةاع بحسب ما ةاتضةه  –لو –ي   (.3)السةال ما(  هذه الحروف مع ما دخل   لةه ت
ُول مختلفا  وبينهما  رول ذيرها   .(4)"هذا: ولذير ذ  "الصب ا " قد نال ذ  المصدر  الصرلا والم

ا : هــذا هو المظهر الرابع واألخير م  ذهم مظــاهر التــوولــل    النحو، في الجمةةل والمفردات التقةةدير-رابعةةً
 باختصار: وه 
ه ذ  ةيو      الجمــل-ذ الت  لهــا محــل م  اإل راب، ولبــدد التــوولــل  يهــا    جعلهــا محالًّ لمفرد يــا  حاــو

 تابع(. –حال  –جواب غر  جازم  –المفعول    باب ظ   –ميانها، وه  خمسة: )الخبر
َعِبيدِ  َوَما:﴿ بحرف الجر الزائد، مثل المجرور-ب  .(5)﴾َربَُّك ِبَظّلَّمل لال 
المعان  الغـــــــيلةة لتوا ق المعان  الديلةة، ثم يترتب  لى هذه المعان  المفترضـــــــة ذحيام نحوةة،  توولل-ج

 .(6) ذلكومثال ذلك توولل المصدر باسم الفا ل ذو العيح، وغير 
 ؛ ومنهم:عند بعض العلماَ المحدثينالمنكرين للتأويل  موقف-ثانياً 
ةياد الدارســـــــــو  المحدثو  ي جمعو   لى ذ     النحو صـــــــــعوبا  تكم   ةما ةغـــــــــةع  ةه م  تووةال      

الد وا   يتبهم تزخر ب و لةه ،وتاديرا ، و لى ضـــــــــــرورة إللاا التوولل النحوي، وحمل الن   لى ظاهره
ضــــيف: يذير  ق د. غــــو ( 1) ؛ ومنهم:(7)لخ إإلى إللاا يثير م  مظاهره؛ ومنها: الحذف، وايســـتتار...

                                                           

 .166( ذصول النحو العرب :  1)
 .169  :( السابق2)
 .169( السابق: الصفحة نفسها، 3)
 .1/196حاغةة الصبا   لى غرح األغمون :  (4)
 .16، اآلةة سورة  صل :( 5)
 .169ذصول النحو العرب : ( 6)
، 111م،  1791السعودةة، الطبعة األولى، -(  بد الفتاح ذحمد الحموز، التوولل النحوي    الارآ  الكرلم، مطبعة الرغد، الرلاض7)

122. 
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(، 1)بصـــرلة الذ  للكو يي  مواقف تصـــور مدى بعدهم    التوولل والتادير؛ غـــلف ا بالخالف  لى المدرســـة 
 (.2)يتابه ( مسولة ذيرها    19ولك  د. الحموز يذير ذ  الكو يي  ذيروا التوولل    )

وللديتور غــــــــــوق  ضــــــــــيف    مادمة )الرد  لى النحاة( محاولة تدور    بعض جوانبها     لك      
لى إللــاا  يرة العــامــل،  هو  د وة اب  مضـــــــــــــــاا الارطب  إلى الثورة  لى  لــل النحولي  وتــووةالتهم، وا 

 (.3)والعبارا  يد و إلى إ ادة تصنيف النحو وتبولبه، ومنع التوولل والتادير    الصةغ 
ُو  إلى التوولل إي إذا اضــــــــــــــطروا إلةه... 2) ( مهدي المخزوم : ذير المخزوم  ذ َّ الكو يي  ي يلج

 (. 4وراح البصرلو  يتوولو   خرَّجوه  لى حذف ايسم")
لوا الاول    نصــب المنادةا   لى ذســاح تصــور العامل،  ادَّروا،      ولرى المخزوم  ذ  النحاة تمحَّ

لوا ما وسعهم التا دير والتوولل والتعليل، وذير رذي ذستاذه إبراهةم مصطفى    نصب وضم المنادى وذوَّ
 ند البناا ) حيث يرى ذ َّ العرب  روا م  غــبهة المضــاف إلى ةاا المتكلم، حيث ي غــبهة بةاا المتكلم

 (. 5)الضم(  لى 
 (.6) الصرفذ َّ هذا الرذي محمول  لى رذةه    جر   الممنوع م   د. المخزوم ولرى     
 الرحم  ذيوب: له  دة آراا؛ منها:  د.  بد( 1)

)ذ( ناده منهج النحاة: يرى ذ  م   يوب النحو العرب ، ذنه يا  ة عنى بالمثال قبل ذ  ة عنى بالنظرلة، 
 (.7)الاا دة وقد ذجهد النحاة ذنفسهم    توولل ما ذ غيل  لى 

إللاا ذ عال الالوب المتصـــــــر ة متادمة،  )ب(    ســـــــرد الخال ا  النحوةة:  اد نال خالف النحاة حول
وتوولل ما جاا منه. وذير ذ  قولهم بو  ذ عال الالوب ضـــــــــعةفة لكونها باطنةة قول متها  ، ولرى ذ  
هـــذا التـــوولـــل نـــابع م  تحيم التفيير المنطا     التفيير النحوي لـــدى نحـــاة العربةـــة،  ةحيمو   لى 

 (. 8)منطاةة العربةة بوحيام 

                                                           

 .191-190م،  1796غوق  ضيف، المدارح النحوةة، دار المعارف، مصر،  ( د.1)
 .61-59التـوولل النحوي    الارآ  الكرلم:  ( 2)
م، المادمة: 1792غـــوق  ضـــيف، دار المعارف، مصـــر،  ( ذحمد ب   بد الرحم  ب  م ضـــاا الارطب ، الرد  لى النحاة، تحايق: د.3)

 60. 
 .299م،  1759( مهدي المخزوم ، مدرسة الكو ة ومنهجها،  ةسى الباب  الحلب ، مصر، 4)
 .61م،  1772فى، إحةاا النحو، دار الكتاب اإلسالم ، الااهرة، إبراهةم مصط ( د.5)
 .111-101م،  1766لبنا ،  –( مهدي المخزوم ،    النحو العرب  ناد وتوجةه، الميتبة العصرلة، صيدا 6)
 و(.-( دراسا  نادةة    النحو:   )د7)
 .226-221( السابق:  8)
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نحاة    قضــــــــــةة التادير    اإل راب؛ ألنه يلعب دور ا يبير ا    النحو العرب ، ولرى ذنه )ج( وناقش ال
؛ ألنهم    تـوولـل المصــــــــــــــدر ةفترضــــــــــــــو  يلمـة لةســــــــــــــ  موجودة، ويذا الحرية الت   ذمر غير واقع  

 (.1)يتصورونها 
ُيا  لماا العربةة وثاات ها   باح د.( 1) حســــ : يد و إلى إبعاد التووةال     يتاب هللا ســــبحانه: "ه

، وذنه    الميانة العلةا م  البالغة،  ييف   ةاررو     إجماع رائع ذ  الارآ  ذ صا يالم  رب ٍ 
 (.2)والتاديرل يتفق هذا مع التوولل والتمحل 

الفوارل المعنوةة الهامة" وييف يتناســــــــــــــو  ذ  تعدد ولرى  باح حســــــــــــــ  ذ  يثرة التووةال  تزلل     
التـووةال     الموضــــــــــــــع الواحـد يزلــل الفوارل المعنوةـة بينهـا،  ال ةيو  هنـاك  رل معنوي بي  الحــال 

 (.3)الفوضى والمفعول المطلق والمضاف... وهذه ه  غاةة 
ا  لالسامرائ : يدرح    يتابه "النحو العرب : ناد وبناا" ال إبراهةم د.( 5) ى وصف نحو العرب  معتمد 

ذا قلنا: إ َّ المنهج ةاوم  لى وصــــــــــــف الظواهر  الظواهر الللوةة  از  ا    التوولل والتعليل والتومل:" وا 
 ( 4الللوةة؛  إ  ذلك ةعن  العزوف    يل ما يبتعد    الوصف م  التوولل والتعليل والتومل")

ا، ولتمثل ر ضــه    ذنه يرى ذ  هذه      ذما ر ضــه لنظرلة العامل والاةاح والتوولل  هو مســبول ذةضــ 
الطرلاة    التفيير النحوي ي تم و إلى العلم اللولوي بســـبب م  قرلب ذو م  بعيد؛ ألنها مســـتعارة م  

 (.5)بصلة  لوم ذخرى، وذجرل     النحو؛  يان  نتائج مفتعلة ي تم  للعربةة 
ولر ض الســـــــامرائ  توولل النحاة، ولكنه ي ةوت  ببديل    هذا التوولل ذو ذاك،  اد ناقش قضـــــــةة     

والمعنى:  هو يائ  ذخةك،( قال الخليل  لى ايســـتخفاف: 6ايســـتخفاف    قولهم: ")هو يائ  ذخةك()
ائ   ذخ وك( ذترى الخليل وذضـــــــــرابه م 7)هو يائ  ذخاك   النحولي  المتادمي (، ولو يا  المروي )ه و  ي 

 اجزل     الكالم  لى  هذا المروي؛  اد ةاولو : إ   ذلك متطلب؛ ألنه طرف    اإلســــــــناد، واســــــــم 
الفا ل حغــــو، ولرى ذتباع ســــبيل الاةاح والبحث    العلة هو الذي جرَّ المتوخرل  إلى المضــــ   ةه، 

 (. 8واإلغرال    األخذ به إلى الحد   الذي جعل النحو جدي   الة ا)
                                                           

 .52( السابق:  1)
 .71-1م،  1766والنحو بي  الادةم والحديث، دار المعارف، مصر، ( د.  باح حس ، الللة 2)
 .111( السابق:  3)
 .6، 5م،  1769( د. إبراهةم السامرائ ، النحو العرب  ناد وبناا، دار الصادل، بيرو ، 4)
 .175( النحو العرب  ناد وبناا:  5)
 .21( السابق:  6)
 .1/166( الكتاب :7)
 اغــــــــــور، ايتجاها  الحديثة    محاوي  تجديد النحو العرب     ضـــــــــــوا  لم الللة الحديث، ميتبة الطالب ( د. ســــــــــالم  بد هللا 8)

 .70م،  2005 لسطي ، الطبعة األولى، -الجامع ، غزة 
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 بد الســـتار الجواري: يذير النحاة صــــفا  األســـماا وخصــــائصــــها الت  تتميز بها، وه   ذحمد د.( 6)
الجر والتنول  والنـداا وذل التعرلف، حتى إذا قل بوا وجوه النظر    األســــــــــــــماا ظهر لهم ذ  منها ما ي 

االوا:  ةابل هذه العالما  وي يتصـف بهذه الصفا ،  انالبوا إلى التوولل المتكلف والتخرلج المتعسف؛ 
الكســـرة بإ َّ األســـماا ما ةغـــبه الحرف  يبنى، وما ةغـــبه الفعل  ةمنع م  الصـــرف، وهو التنول  والجر 

(1.) 
 بد هللا جبر: تناول الضـمائر تناوي  صــر ة ا، إي ذ َّ تناوله    بعض الحاي  الترييبةة،  محمد د.( 9)

 (.2)لك ذنحو: نداا الضمير، وذير توولل النحاة له، والاول بغذوذ 
ولس  ذرلد ذ  ذمض     استاصاا يل م  د ا إلى الثورة  لى النحو العرب  وتووةالته وتاديراته؛     

 ألنهم يثيرو .
 الخاتمةةةةة 

إلى  ثالباح " توصلالتأويل بين القديم والجديد موقف النحاة العرب من" بـــ م  خالل البحث الموسوم    
 النتائج اآلتةة:

 ظاهرة  لى جمةع األصعدة.ا جهد ل لوي  وثاا   يترك آثار   ، وهولللة العربةة اجدًّ  مهم   ووللالت -
 .إ  التوولل ةاابل الاوا د النحوة ة الموضو ة لتاني  الظواهر اللولوة ة -
 لم يبحث النحاة موضوع التوولل بحث ا مباغر ا    يتب ذصول النحو. -
 يا  الحذف ذهم مظاهر م  مظاهر التوولل.  -
وجد التوولل     النحو نتيجة نظر  ال   ميق، يان  له ذســــــــبابه غير المباغــــــــرة م  توثر الباحثي      -

 النحو بتوولل التفسير، ذما ذسبابه المباغرة حاًّا  ه  األصول النحوة ة األخرى.
 التوولل وسيلة م  وسائل وصول النحاة لنموذج الاا دة    النحو العرب . -
ها؛ بل انالب  إلى نوع م  التوولل ةالب الح - اائق؛ أل  العناةة باألمثلة  ةه لةســـ  لدراســـتها وبةا  خواصـــ 

 التمرل  الذهن  لتوولل ما ذ غيل  لى الاا دة منها.
لاد ذجهد النحاة  النصـــو   بالتوولل؛ ألنهم خلطوا بي  ذمرل ؛ وهما "المعنى الغـــيل ، والمعنى الفلســـف "  -

ُدةه النصو .حيث جعلوا المعنى الغيل َّ ذس ا لما يجب ذ  ت  اس 
 ناســـب معليتلجو النحاة إلى توولل المناول م  يالم العرب الفصـــةا الخارج    حد الالة إلى حد الكثرة  -

قوا د النحو العرب ، وللجو النحولو  إلى التوولل  ند مخالفة الن  ل،صـــــل النحوي، ولجمع النحولو  ذ  
 ايلتجاا للتوولل م  غير ضرورة ي ةصا.

                                                           

 .60م،  1791( د. ذحمد  بد الستار الجواري، نحو التسيير دراسة وناد منهج ، مطبعة المجمع العلم  العراق ، 1)
 .197م،  1790 بد هللا جبر، الضمائر    الللة العربةة، دار المعارف، مصر،  ( د. محمد2)
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 (1) والمراجةةةةاالمصةةةةةةادر 
 * القرمن الكريم.

 :الكتب-أواًل 
الحلب ، مصـر، الطبعة السادسة * ذحمد الحمالوي، غـذا العرف       الصـرف، مطبعة مصـطفى الباب  

 م.1765 غرة، 
* ذحمد ب   بد الرحم  ب  م ضــــــــــــاا الارطب ، الرد  لى النحاة، تحايق: الديتور غــــــــــــوق  ضــــــــــــيف، دار 

 م.1792مصر، المعارف، 
 م.1710* ذحمد ب   ارح، الصاحب      اه الللة وسن  العرب    يالمها، المطبعة السلفةة الااهرة، 

الرحم  ب  محمــد األنبــاري، اإلغراب    جــدل اإل راب، تحايق: ســــــــــــــعيــد األ لــان ، * ذبو البريــا   بــد 
 م.1759مطبعة الجامعة السورلة، 

* ذبو البريا   بد الرحم  ب  محمد األنباري، اإلنصاف    مسائل الخالف، تحايق: محمد محي  الدي  
  بد الحميد، دار الفير، بيرو ، )د. (.

قنبر ســــــيبوةه، الكتاب، تحايق:  بد الســـــــالم محمد هارو ،  الم الكتب * ذبو بغــــــر  مرو ب   ثما  ب  
 م.1792الااهرة، الطبعة الثالثة، 

* ذبو بير ب  محمد ب  ســـــــهل اب  الســـــــراج، األصـــــــول    النحو، تحايق: الديتور  بد الحســـــــي  الفتل ، 
 م.1795مُسسة الرسالة لبنا ، الطبعة األولى، 
 ، األغباه والنظائر    النحو، دار الكتب العلمةة، بيرو ، )د. (.* جالل الدي   بد الرحم  السيوط 

* جالل الدي   بد الرحم  الســـــــــــــيوط ، ايقتراح     لم ذصـــــــــــــول النحو، تحايق وتعليق: الديتور محمد 
 م.1796قاسم، الااهرة، مطبعة السعادة، الطبعة األولى، 

ل اللولول ي  والنحاة، تحايق: محمد ذبو الفضــ* جالل الدي   بد الرحم  الســيوط ، بلةة الو اة    طباا  
 م.1797إبراهةم، بيرو ، دار الفير، الطبعة الثانةة، 

* جالل الدي   بد الرحم  الســـــــــيوط ، الم زهر     لوم الللة وذنوا ها، تحايق: محمد ذحمد جاد المولى، 
 و ل  محمد البجاوي، ومحمد ذبو الفضل إبراهةم، دار الفير، بيرو ، )د. (.

* جوزلف  ندرلح، الللة، ترجمة:  بد الرحم  الدواخل ، ومحمد الاصــــــــــــا ، ميتبة األنجلو المصــــــــــــرلة 
 م.1750الااهرة، 

                                                           

 ( ي ةعتد    الترتيب الهجائ  بـ: اب ، ذبو، الـ التعرلف.1)
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* حســــــــــــا  ب  ثاب ، ديوا  حســــــــــــا  ب  ثاب ، تحايق:  بد.ذ. مهنا، دار الكتب العلمةة، بيرو ، الطبعة 
 م.1771الثانةة، 

األزهرلة المصــــــرلة، مصــــــر، الطبعة الثانةة،  التوضــــــةا، المطبعة  لى* خالد األزهري، غــــــرح التصــــــرلا 
 ه.1125

* الخليل ب  ذحمد الفراهيدي، العي ، تحايق: الديتور مهدي المخزوم ، والديتور إبراهةم الســـــــامرائ ، دار 
 وميتبة الهالل، مصر، )د. (.

 م.1769إبراهةم السامرائ ، النحو العرب  ناد وبناا، دار الصادل، بيرو ، الديتور * 
 م.1772الديتور إبراهةم مصطفى، إحةاا النحو، دار الكتاب اإلسالم ، الااهرة، * 
 م.1779ذحمد ذمي ، ضحى اإلسالم، الهيئة المصرلة العامة للكتاب، مصر، الديتور * 

* الديتور ذحمد  بد الســــتار الجواري، نحو التســــيير دراســــة وناد منهج ، مطبعة المجمع العلم  العراق ، 
 م.1791
 م.1791الديتور تمام حسا ، األصول، دار الثاا ة، الملرب، الطبعة األولى، * 

  م.1771الملرب،  –* الديتور تمام حسا ، الللة العربةة معناها ومبناها، دار الثاا ة، الربا  
م   اغور، ايتجاها  الحديثة    محاوي  تجديد النحو العرب     ضوا  لم الللة   بد هللا* الديتور سال 

 م.2005، الطبعة األولى،  لسطي -الحديث، ميتبة الطالب الجامع ، غزة 
 م.1796الديتور غوق  ضيف، المدارح النحوةة، دار المعارف مصر، *

 م.1766* الديتور  باح حس ، الللة والنحو بي  الادةم والحديث، دار المعارف، مصر، 
، دار   م.1791الثاا ة، بيرو ، * الديتور  ل  ذبو الميارم، ذصول التفيير النحوي 

، دار الثاا ة، بيرو ، )د. (.  * الديتور  ل  ذبو الميارم، تاوةم الفير النحوي 
* الديتور محمد  يد، ذصــــول النحو العرب     نظر النحاة ورذي اب  مضــــاا وضـــــوا  لم الللة الحديث، 

 م.1779 الم الكتب الااهرة، الطبعة السادسة، 
الارآ ، تحايق: محمد  ل  النجار، وذحمد يوسف نجات ،  الم الكتب، بيرو ، * ذبو زيرلا الفراا، معان  

 م.1791الطبعة الثالثة، 
* طر  ة ب  العبد، ديوا  طر ة ب  العبد، تحايق: درلة الخطيب، لطف  الساال، المُسسة العربةة للدراسا  

 م.2000والنغر بيرو ، الطبعة الثانةة، 
-نغـــــر اينغـــــراح م  روض ط  ايقتراح، الميتبة العامة، الربا   * اب  الطيب الغـــــرق  الفاســـــ ،  ةض

 م. 1715الملرب، 
 م.1759*  بد الرحم  ذيوب، دراسا  نادةة    النحو العرب ، األنجلو المصرلة، الااهرة، 
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*  بد الاادر البلدادي، خزانة األدب ولب لباب لســــا  العرب، تحايق وغــــرح:  بد الســــالم محمد هارو ، 
 م.1779انج ، الااهرة، الطبعة الرابعة، ميتبة الخ

ض،    المنهج، النادي األدب ، الرلا بحث-النحوي  *  بـد هللا ب  حمد الخثرا ، ظاهرة التوولل    الدرح 
 م.1799الطبعة األولى، 

، دار المعر ة الجامعةة اإلسيندرلة،   م.1771*  بد هللا ب  حمد الخثرا ، مراحل تطور الدرح النحوي 
ب   بد الرحم  ب   ايل، غــــــــــــــرح اب   ايل  لى ذلفةة اب  مالك، تحايق: محمد محي  الدي   هللا بـد * 

 م.1790دار التراث، الااهرة، الطبعة العغرو ، ،  بد الحميد
*  ل  ب  محمد األغــــمون ، غــــرح األغـــــمون   لى ذلفةة اب  مالك المســــمى منهج الســـــالك إلى ذلفةة اب  
م له ووضــــع هوامغـــــه و هارســـــه: حســـــ  حمد، إغـــــراف: د.إميل بدةع ةعاوب، دار الكتب العلمةة،  مالك، قدَّ

 م.1779بيرو ، الطبعة األولى، 
 م.1777بحر مرجا ،  الم الكتب، الااهرة، * ذبو  ل  الفارس ، التكملة، تحايق: الديتور ياظم 

ي  ب  ذب  ربةعة المخزوم ، تحايق: مح  بد هللا*  مر ب   بد هللا ب  ذب  ربةعة، غــــرح ديوا   مر ب  
 م. 1752الدي   بد الحميد، المطبعة التجارلة الكبرى، مصر، الطبعة األولى، 

 (.لعامة للكتاب، الااهرة، الطبعة الرابعة، )د. * ذبو الفتا  ثما  ب  جن   ، الخصائ ، الهيئة المصرلة ا
* ذبو الفرج  ل  ب  الحســـ  األصـــبهان ، األغان ، مُســـســـة جمال للطبا ة والنغـــر، نســـخة مصـــورة    

 طبعة دار الكتب، بيرو ، )د. (.
* مجد الدي  ذبو طاهر الفيروزآبادى، الااموح المحةط، تحايق: ميتب تحايق التراث    مُسسة الرسالة، 

 م.2005مُسسة الرسالة للطبا ة والنغر والتوزلع، بيرو ، الطبعة الثامنة، 
* ذبو محمد بدر الدي  الحسـ  ب  قاسـم المرادي، الجنى الدان     حروف المعان ، تحايق: الديتور  خر 

 م.1772، الطبعة األولى، لبنا -بيرو الدي  قباوة، واألستاذ محمد ندةم  اضل، دار الكتب العلمةة، 
محمد ب   لى الصـــبا ، حاغـــةة الصـــبا ،  لى غـــرح األغـــمون  أللفةة اب  مالك، تصـــحةا: مصـــطفى * 

 حسي  ذحمد، دار الفير، بيرو ، )د. (.
 ه.1111* محمد ب  ميرم ب  منظور، لسا  العرب، دار صادر، بيرو ، الطبعة الثالثة، 

ظةم الغـــــناوي، ومحمد  بد الرحم  * محمد الطنطاوي، نغـــــوة النحو وتارلخ ذغـــــهر النحاة، تعليق:  بد الع
 م. 1767الكردي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الثانةة، 

 م.1790* محمد  بد هللا جبر، الضمائر    الللة العربةة، دار المعارف، مصر، 
* محمد  هد خاروف، المةســـــــر    الارااا  األربع  غـــــــرة، مراجعة: محمد يرلم راجا، دار الكلم الطيب، 

 م.2002الطبعة الثانةة،  ،بيرو -دمغق
 م.1759* مهدي المخزوم ، مدرسة الكو ة ومنهجها،  ةسى الباب  الحلب ، مصر، 
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 م.1766لبنا ،  –* مهدي المخزوم ،    النحو العرب  ناد وتوجةه، الميتبة العصرلة، صيدا 
 * مو ق الدي  ب   ل  اب  ةعةش، غرح المفصل،  الم الكتب، بيرو ، الااهرة، )د. (.

 مةمو  ب  قةح األ غى، ديوا  األ غى األكبر، تحايق: محمد حسي ، ميتبة اآلداب، الااهرة، )د. (. *
* اب  هغـــام األنصـــاري، ملن  اللبيب    الكتب األ ارلب، تحايق: محمد محي  الدي   بد الحميد، دار 

 إحةاا التراث العرب ، بيرو ، )د. (.
 ه.1151غرح الصاوي، طبع مصر، * همام ب  غالب الفرزدل، ديوا  الفرزدل، 

 العلمية: الرسالل-ثانًيا
 بد الفتاح ذحمد الحموز، التوولل النحوي  بالارآ  الكرلم، "رســــــــــــــالة ديتوراه منغــــــــــــــورة"، ميتبة الراغــــــــــــــد،  -

 م.1791السعودةة، الرلاض، الطبعة األولى، 
 العلمية: األبحاث-ثالًثا
ُتمر المســتغــرقي  الدول  الثان  والعغــرل  المنعاد    ذمي  الخول ، ايجتهاد    النحو، بحث ذرســل  - لم

 م.1751إسطنبول، الطبعة الثامنة،    سبتمبر
م  -    النحو العرب  وموقف المحدثي "، مجلة  التوولل والتحوللمحمد  اغـــــــــــور، "  بد هللاالديتور ســـــــــــال 

)الحادي  غــــر(، تغــــرل  (، العدد 17محيمة تصــــدر    جامعة تكرل  للعلوم اإلنســــانةة، العرال، المجلد)
 م.2012الثان ، لسنة 

محمد زل  ب  غــــــــــهاب، التوولل النحوي    ضــــــــــوا نظرلة النظم، مجلة يلةا  التربةة،   بد هللاالديتور  -
 م.2011(، لسنة 12، العدد )الةم - د جامعة 
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