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 في الخطاب النحوي  عليةالمبدأ (الخامسةاملحاضرة ملخص )

 من املحاور اآلتية : تتكون املحاضرة

 في اللغة واالصطالح . علية والتعليلـ تعريف ال1

 مة والحديثة وبيان منهجياتها في دراسة العلة النحوية .كتب التعليل النحوي القديـ 2

 للزجاج . في كتاب اإليضاح في علل النحو علة النحوية الـ 3

 ة :الكتاب تضمنت التصورات اآلتيهذا نهجية التعليل النحوي في دراسة تحليلية ملقّدمنا 

هاـ 1
ّ
ه لم يذكر العلل كل

ّ
في متن  عنوانه يدّل على كل العلل النحوية في النحو العربي. غير أن

 وينبغي أْن ينطبق العنوان على املحتوى. .الكتاب

ـ العلة يقصد بها السبب . والدليل على هذا املعنى اقتباس الزجاج مقولة الخليل بن أحمد 2

ما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ، في العلة النحوية. فقد التأسيسية 
ّ
قال الخليل : ))إن

 .66((اإليضاح : ...  لسبب كذا وكذاو 

 : علة تعليمية. وقياسية وجدلية. هي  ـ ذكر الزجاج أقساًما للعلة النحوية3

هو أخذ العلل من النحويين املتقدمين عليه ، ومن أساتذته. و  .ـ مصادر العلة في الكتاب4

 استنبط بعض العلل.

 ـ وضع أبواًبا للعلل النحوية .5

 حجيوافق عليها. وير العلة و : له وجهات نظر مختلفة مرة يقبل  موقفه من العلة النحويةـ 6

 الكوفيين. النحويين البصريين على علل النحويين علل بعض 

ثر في تحّقق شياء كالعلل الحقيقة التي تؤ وال تؤثر في إيجاد ال  .ـ العلة عنده ليست حقيقية7

 إلى نوع آخر.الشياء . فالعلة النحوية ال تنقل الكلمة من نوعها 

 

ن القدماء في خطابهم النحوي . لتقديم أدلة مقنعة ه النحويو ة : العلة مبدأ عقلي وظّف النتيج

. فكان كل مفصل من النحو العربي . وهو مبدأ بني عليه النحويون فلسفة النحو العربي في 

وال ريب في أّن العلة  صه .وتعلل تصوراته وخصائ، مفاصل النحو العربي له علة تفّسر وجوده 

 النحوية أنتجها العقل فهي سبب اعتباري ليس له آثار حقيقية . 


