
 

 سلطنة عمان.    
 جامعة نزوى.    
 كلية العلوم واآلداب.    
 قسم اللغة العربية وآدابها.    
 

 موقف المحدثين من حركة تيسير النحو العربي.
 )وصف وتحليل(

 
 رسالة تقدم بها الطالب:

 سيف البسامي.حسين بن علي بن 
11197021 

 إشراف: األستاذ الدكتور: سعيد بن جاسم الزبيدي.
 

 استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.
 تخصص: دراسات لغوية.

 م.2018 –ه 1439
 
 
 



 أ

 

 

 
 



 ب

 

 



 ج

 

 هداء:ا
 
 

 إلى أمي الغالية التي أحاطتني بالرعاية والدعاء حفظك المولى ورعاك.
 

 إلى أبي العزيز الذي أضاء لي نور طريقي حماك ربي وأسعدك وأبقاك.
 

 إلى زوجتي الغالية التي رعت دراستي وهيأت الظروف بارك هللا سعيك.
 

 بالعلم واإليمان. ا)علي وشيم( أنار هللا دربكم إلى ابّني األحّبين
 

 إلى إخوتي وأخواتي لكم كل المحبة واالمتنان.
 

 إلى كل من شّجعني وقّدم لي عوًنا؛
 

 أهدي هذا العمل المتواضع.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 د

 

 :واالمتنان الشكر
 

أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى األستاذ الدكتور: سعيد جاسم الزبيدي الذي لم 
 في جميع مراحل الرسالة .. يأُل جهًدا في نصحي وإرشادي

 


كما أتقدم بالشكر إلى كل من قّدم لي معلومة، وسهل لي مهمة إلنجاز هذه الدراسة 
 فلهم كل الشكر واالمتنان. وفهد العبري  هللا العبري وي وعبدوأخص بالشكر الجزيل فهد العل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ه

 

 :فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ج إهداء
 د واالمتنانالشكر 

 ه فهرس الموضوعات
 و الملخص

SUMMARY ز 
 1 المقدمة

 4 أصحاب التيسير. نقدهاالفصل األول: الموضوعات التي 
 5 المبحث األول: إلغاء العامل.

 18 المبحث الثاني: اإلعراب شكل أم وظيفة.
 30 المبحث الثالث: التعليل.

 45 عند أصحاب التيسير. الفصل الثاني: المنهج المقترح لدراسة النحو
 46 تمهيد:

 57 المبحث األول: الذين نقدوا المنهج القديم.
 64 المبحث الثاني: الدعوة إلى دراسة الجملة.

 70 المبحث الثالث: مزايا دراسة الجملة. 
 79 الفصل الثالث: الدعوة إلى دراسة األساليب.

 80 المبحث األول: بين الجملة واألسلوب 
 88 .دراسة مستقلة إلى دراستها دعوا الثاني: األساليب التيالمبحث 

 112 الخاتمة ونتائج البحث.
 113 قائمة المصادر والمراجع.

 113 .المطبوعات
 122 الدوريات.

 124 الرسائل الجامعية.
 



 و

 

 الملخص:
 وتحليل(. وصفموقف المحدثين من حركة تيسير النحو العربي)

 بن سيف البسامي.إعداد الطالب: حسين بن علي 
توجه البحث إلى جمع ما تناثر من دراسات، وبحوث في دائرة تيسير النحو،  

وإصالحه، والتقاط النظرات الجريئة التي رصدها هؤالء الباحثون، ومحاولة نقدها، وبيان ما 
الدرس النحوي القديم، ومعالجة مشكالته، وصعوباته، وتقديم ما إلى نقد أدت هذه الدراسات 

 .للدرس النحوي الحديث صالحارآه ن
فقد ُقّسم البحث على مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة دونت فيها أبرز النتائج التي 

 توصلت إليها.
أصحاب التيسير، فجاء في ثالثة  نقدهافتناولت في الفصل األول: الموضوعات التي 

مباحث: المبحث األول: إلغاء العامل، وجاء المبحث الثاني: اإلعراب شكل أم وظيفة، 
 والمبحث الثالث: التعليل.

دراسة النحو عند أصحاب التيسير، المقترح لمنهج ال أما الفصل الثاني: فتطرقت إلى 
الذين نقدوا المنهج القديم، وجاء المبحث فبدأت بتمهيد، وتلته ثالثة مباحث: المبحث األول: 

 الثاني: الدعوة إلى دراسة الجملة، والمبحث الثالث: حديث عن مزايا دراسة الجملة.
، الجملة واألسلوببين جاء مكوًنا من مبحثين: المبحث األول: أما الفصل الثالث: ف

 .دراسة مستقلة إلى دراستها لمبحث الثاني: األساليب التي دعواوا
 وأختتمُت البحث بخاتمة؛ لُتوجز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، ومنها:    
يرى الباحث أنه ال يجددي إلغداء نظريدة العامدل كلهدا بدل يركدز علدى الطدابع اللغدوي الدذي  – 1

 يفسر الظواهر اإلعرابية.
وفدد  إن المعنددى هددو الددذي يوجدده اإلعددراب، واإلعددراب يوجدده المعنددى، فهمددا يتعدداوران علددى  – 2

 االستعمال اللغوي.
حدداول البدداحثون فددي موضددوع الجملددة أن يمنحوهددا تعريًفددا واضددًحا ينتقددل بهددا مددن الشددكلية  – 3

 إلى اإلسناد؛ لكي تتخلص من كثير من التقديرات، والمسائل التي ال ضرورة لها.
 

 وهللا ولي التوفي .
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Abstract 

The Position of the Modernists on Simplifying the Arabic Grammar 

Description and Analysis 

 

Prepared and submitted by: Hussain Ali Saif Al Bassami 

The researcheraimed at a variety of studies and investigations in the area 

of simplification of grammar and reform taking bold views in these 

researchers areas of interest trying to criticize and highlight the impact of 

these studies on the old grammar school of thought and tackling the 

problems and difficulties and providing what he deemed as appropriate to 

the teaching of grammar. 

The researcher divided his thesis into an introduction, three chapters and a 

conclusion noting down the most important findings. 

In the first chapter he discussed the topics the adherents of simplification 

decided upon in three chapters: 

In the first, the elimination of agent, in the second syntax is form or 

function and in the third the reasoning. 

In the second chapter the researcher investigated the methodology of the 

adherents of simplification starting with an introduction followed by 

three chapters: The first addressed those who criticized the old 

methodology; the second the call to study the sentence and the third a 

discussion of the advantages of studying the sentence.   

  

The third chapter contains two units: the first is the study of method and 

the second the methods which we call for studying away from attribution. 

This chapter summarizes the most important findings, which are: 

1. The old grammatical lesson, apart from what Sibawayh introduced in 

his book, is regarded as seemingly disconnected topics, which 

prompted the adherents of simplification to criticize it proposing an 

alternative method with a wide discrepancy between them. 

2. Researchers on the subject of the sentence tried to give it a watertight 

definition to shift it away from formalism to attribution to rid it of 

many unnecessary estimates and issues. 

3. An amount of language lesson should be included in the grammatical 

approach under the title Images of Expression in these approaches 

without involving it in attribution and syntax. 

Allah is the proprietor of success
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 المقدمة:
يلىلملخل  

القلم، علدددم اإلنسدددان مدددا لدددم يعلدددم، والصدددالة والسدددالم علدددى معلدددم الحمدددد ل الدددذي عّلدددم بددد
 أما بعد: -صلى هللا عليه وعلى آله  وصحبه وسّلم-البشرية، وهادي البرية محمد بن عبدهللا 

 مسوغات اختيار الموضوع:إشكالية و 
يسوقنا النظر في الدرس النحوي الحديث إلى تلك الجهود المبذولة التي حاولت أن ف
عليه من  ، ومن خالل ما وقفتُ نطالقًا من التراث النحوي القديما ،ً وعرضا ،النحو مادةتيسر 

إلى تسليط الضوء على هذه اآلراء  نيمما دفع ؛التبنيو  ،أعالم قدمت آراء جديرة بالمالحظة
، فراقني أن أنظر ثرت في حكمهم عليهاأمن زوايا نظر فكرية مسبقة  تقويمًا انطلقتو  ،نقداً 

من دراسات، وبحوث جمع ما تناثر ؛ فقمُت بقفهم من تلك المحاوالتمواو  ،المحدثينفي نقد 
النحو، وإصالحه، والتقاط النظرات الجريئة التي رصدها هؤالء الباحثون، في دائرة تيسير 

الدرس النحوي القديم، ومعالجة في نقد ومحاولة نقدها، وبيان ما أدت هذه الدراسات 
فجاء عنوان الرسالة  ،للدرس النحوي الحديثرآه صالحا نيم ما مشكالته، وصعوباته، وتقد

  موقف المحدثين من حركة تيسير النحو العربي.
 أسئلة البحث:

هل وفقت هذه المواقف في تقويم هذه  وتثير هذه الرسالة مجموعة من األسئلة ومنها:
 إلى حركة تيسير النحو العربي جديًدا؟  ة؟ وهل أضافت هذه النظرات الناقدةالحرك

  الدراسات السابقة:
ومن  ،تختلف عّما ذهبت إليهإال دراسات في موضوعات لم أجد من سبقني إلى هذا و 

مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدب ألمين الخولي، وفي  هذه الدراسات:
حركة تجديد النحو وتيسيره في  وفي إصالح النحو العربي لعبد الوارث مبروك سعيد، و

اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين ألحمد جار هللا العصر الحديث لنعمة رحيم العزاوي، و 
 .الزهراني الصالحي

 منهج البحث:
نهج الدراسة على فقد جاء م ين من حركة تيسير النحو العربيموقف المحدثولكي ُألّم ب
 الوصف، والتحليل.
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 البحث: خطة
 .ومقدمة وخاتمة انتهت بنتائج وجاء البحث في ثالثة فصول 

أصحاب التيسير، فتناولت في  نقدهاإذ جاء الفصل األول: في الموضوعات التي 
المبحث األول: إلغاء العامل، فتطرقت إلى َمن تبنى فكرة إلغاء العامل تقليًدا لما وجده عند 

 إليه، ومن رفض العامل وقّدم بدياًل عنه. دعاة حركة التيسير، ولم يقدم بدياًل عّما ذهبوا
وتناولت في المبحث الثاني: اإلعراب شكل أم وظيفة، فتطرقت لمن أنكر اإلعراب، ولمن  

ت الثنين وثالثين قعّد اإلعراب دااًل على معاٍن، وتناولت في المبحث الثالث: التعليل فتطر 
دراسة ل المقترح منهجالمن المحدثين ممن تناولوا موضوع التعليل، وجاء الفصل الثاني: في 

لف القرون، النحو عند أصحاب التيسير، فبدأت بتمهيد تطرقت فيه لنشأة النحو، مروًرا بمخت
لمنهج القديم، ، وكتبهم، وشروحها، فتناولت في المبحث األول: الذين نقدوا امتناواًل علماءهم

وفي المبحث الثاني: الدعوة إلى دراسة الجملة، وفي المبحث الثالث: حديث عن مزايا دراسة 
مكوًنا من مبحثين: فجاء  دراسة األساليب الدعوة إلى : فيالجملة، وجاء الفصل الثالث

إلى دراستها  دعواتي والمبحث الثاني: األساليب ال ،الجملة واألسلوببين المبحث األول: 
، فتناولت أسلوب النداء، وأسلوب التعجب، وأسلوب التوكيد، وأسلوب المدح دراسة مستقلة

؛ لُتوجز أهم ما توصل إليه والذم، وأسلوب االستفهام، وأسلوب الشرط، ثم جاءت الخاتمة
 البحث من نتائج.

 مصطلحات البحث:
لنحو أو إصالح النحو أو تيسير النحو: هذا المصطلح ورد بصور أخرى منها: إحياء ا

 تجديد النحو ، واخترنا تيسير النحو لما نجد فيه من اشتمالة على المصطلحات األخرى.
بدءا من إبراهيم المحدثون: نعني بهم مجموعة الباحثين الذين تصدوا لنقد النحو العربي 

 مصطفى ووصوال إلى عصرنا.
 النحو. الوصف: يقوم على استقراء ما كتبه الباحثون في تيسير

 التحليل: منهج قام على تحليل النصوص.
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 المصادر والمراجع:
ستين مرجًعا أستفدت و  أربعةوفي نهاية البحث جاءت مصادر ومراجع البحث مائة و 

 منها في مختلف فصول البحث ومباحثه.
 وبات:عالص

ما يواجه طلبة العلم بعض الصعاب، وأهم هذه الصعاب هي سعة وقد واجه الباحث ك
لتي يجب مطالعتها، والرجوع إليها؛ إذ إن منها ما طبع طبعة واحدة في المكتبة النحوية ا

منتصف القرن العشرين مما تتطلب أن أستعين باألخوة في العراق واألردن لتصويرها حتى 
وليس لي أن أترك أي كتاب منها وإن قلت  أتمكن من الوقوف على اآلراء التي وردت بها،

؛ إذ إّن موضوع رسالتي غير منحصر في كتاب نحوي واحد أو في جمع أهميته في الظاهر
مادة نحوية من كتاب محدد، كما أن كثرة اآلراء وتشعبها من جهة أخرى كانت من 

 الصعوبات التي استوقفتني كثيًرا، ولكن بحمد هللا تّم تجاوزها.
 

 الشكر واالمتنان:
م اللغة العربية رئاسة وأعضاء لما لقس وفي الختام ال يفوتني أن أقدم شكري، وعرفاني

لمشرفي الفاضل األستاذ الشكر موصول من عون و -نحن طلبة الدراسات العليا -قدموه لنا
الدكتور سعيد بن جاسم الزبيدي الذي كان عيًنا باصرًة، ينظر خطواتي في الكتابة بكل 

هللا أن يجعله في  بأمانة، ومكتبته العامرة التي كانت رافًدا لي في إنجاز رسالتي، فأسأل
ميزان حسناته، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل َمن مّد يد العون 
والمساعدة في إنجاز هذا العمل، الذي أسأل هللا أن يجعله لوجهه الكريم، هو حسبي ونعم 

 الوكيل، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم.
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 أصحاب التيسير. الموضوعات التي نقدها الفصل األول:
 

 .العامل إلغاء :المبحث األول
 

 المبحث الثاني: اإلعراب شكل أم وظيفة.
 

 .التعليلالمبحث الثالث: 
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 أصحاب التيسير: : الموضوعات التي نقدهاالفصل األول
 :إلغاء العاملالمبحث األول: 

 (1)نشأًة وتفسيًرا ونقًدا جملة من الباحثينوقد تناول )نظرية العامل( 
 

                                                 

العامل اللغوي بين سيبويه والفراء، صبحي عبدالحميد محمد عبدالكريم، مطبعة األمانة، مصر،  -1(1)
 م.1986 -هد 1406، 1ط
العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، جامعة اليرموك،  -2

 )د.ط(، )د.ت(.
امل، عبدالعزيز عبده أبو عبدهللا، منشورات الكتاب المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية الع -3

 م.1982 -هد 1392، 1والتوزيع واإلعالن والمطابع، طرابلس، ط
 م.2004 -هد 1425، 1نظرية العامل في النحو العربي دراسة تأصيلية وتركيبية، مصطفى حمزة، ط -4
، دار الكتاب الثقافي، األردن، نظرية العامل في النحو العربي عرًضا ونقًدا، وليد عاطف األنصاري  -5
 م . 2014 -هد  1435،  2ط
أثر العامل النحوي في توجيه قراءات الكوفيين، محمد أحمد بالل الصدي ، جامعة أم درمان  -6

 م. 2005 – 2004اإلسالمية، رسالة ماجستير، 
يثة، علي بلول، العامل عند الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح نموذج لربط التراث باللسانيات الحد -7

 م.2012 – 2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة، رسالة ماجستير،
العامل النحوي في الدرس اللساني المعاصر" أعمال الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح أنموذًجا"،  -8

  - 2011شيباني زهرة، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 م.2012

نظرية العامل النحوي وتعليمية النحو العربي مفهومه في النظرية الخليلية وتطبيقاته في تعليمية  -9
 م.2012 – 2011النحو، عبدالكريم جيدور، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، رسالة ماجستير، 

ّخير، العامل واألثر في الدرس النحوي بين القديم والحديث دراسة وصفية تحليلية نقدية، الطيب د -10
 م .2014 – 2013جامعة السانية، الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رسالة دكتوراه، 

نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التراكيب، عبدالحميد مصطفى السيد، مجلة جامعة دمش ،  -11
 م.2002( ، 4+3، العدد)18المجلد 

 
 
 



6 

 

"العمل من الرفع،  هد(على العوامل عند النحاة، فرأى أنّ 392:ابن جني)ت نبَّه
فألغى العوامل اللفظية  (1)والنصب، والجر، والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه ال لشيء غيره."

هد( في كتابه الرد على 592مضاء)ت:وتابعه ابن  ،والمعنوية وأرجع ذلك كله إلى المتكلم
    (2)النحاة.

 
  وانقسموا على فريقين: التيسير وتبنى هذه الفكرة دعاة نحو 

ولم يقدموا بدياًل عّما ذهبوا  ،لما وجده عند دعاة حركة التيسير ؛من رفض العامل تقليدا  -أ 
 :وهم إليه
 :عبدالمتعال الصعيدي - 1

العوامل في بعض المواضع التي جاء اإلعراب فيها وهذا يغنينا عن تكلف  إذ قال:
كالمبتدأ الذي يتكلفون له عاماًل يسمونه االبتداء، وكالمضارع المرفوع الذي  ،من غير عامل

 (3).يتكلفون له عاماًل يسمونه التجرد من الناصب والجازم
 )ترزي(:رزي طفؤاد حنا  -2

النحويين فيما يتصل بهما من  "ويطول الحديث في العوامل والعلل وانغماس :إذ قال
  (4)." وافتراضات ،بحوث

 محمد الكسار:  -3
الثورة " :راء إبراهيم مصطفى وبعض مقترحاتهإذ قال في معرض حديثه عن بعض آ

 (5)."سالف الكرام فيهعلى نظرية العوامل والذي أشاركه كما أشارك أولئك األ
                                                 

 ،(.ت)د، (.ط)د ، المكتبة العلمية،لي النجارمحمد ع :، ت(392)ت:ئص ، عثمان بن جنيالخصا (1)
1/110. 
، (.ط)دوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ش :، ت(592)ت:على النحاة، ابن مضاء القرطبي الرد (2)

 .76:م، ص1982
 .122م، ص:1947، 1ط، ، القاهرةالنحو الجديد، عبدالمتعال الصعيدي، دار الفكر العربيُينظر:  (3)
 .138:، ص(.ت)د، (.ط)داد حنا ترزي، دار الكتب، بيروت، النحو، فؤ أصول اللغة و ( في 4)
محمد الكسار، المكتب العربي لإلعالن، سلسلة النحو المعرب، الكتاب  المفتاح لتعريب النحو، ( 5)

، لم يراع المؤلف الترتيب 83:ص م،1976 -هد1396، (.ط)داألول، مطبعة اآلداب و العلوم، دمش ، 
 للنحاة الذين ذكرهم. الزمني
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 :عفيف دمشقية -4
علوم الدين والكالم فكرة فيما تسرب إليهم في اتصالهم بوتسرب إلى النحويين " :إذ قال

 (1)."العامل
 :أنيس فريحة  -5

                المنط  في دراسة أحسن مثال على إقحام الفلسفة و  وقضية العاملإذ قال: "
 (2)."اللغة
 :جناح وصاحب أب  -6

بالمشكالت وجرت عليه ال أعتقد أن هناك قضية أثقلت كاهل الدرس النحوي :" إذ قال
 (3).العامل" من المفارقات قدر ما فعلت ذلك قضية

 معاذ السرطاوي:  -7
يتضدح لندا مدن كدل مدا سدب  مدا ن العامدل ذكدر: "بدن مضداء مدفبعد أن تعرض لموقدف ا

                       أحدثتدددددددددددده فكددددددددددددرة العامددددددددددددل فددددددددددددي النحددددددددددددو العربددددددددددددي مددددددددددددن تعدددددددددددددد اآلراء والتندددددددددددداقض فيهددددددددددددا، 
يكدون أثدر  المسألة الواحدة مما تكفلت كتب النحو باإلشدارة إليهدا، وأوضدح مداواالختالف حول 

البن األنباري الذي أقام كتابده علدى أسداس مدن التسدا ل  العلة ما نراه في كتاب)أسرار العربية(
وغير ذلك مدن التسدا الت الكثيدرة  ،عن السبب أو العلة في الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم

 (4).لف"التي طرحها المؤ 
 
 
 
 

                                                 

 .158:م، ص1981، (.ط)دة، معهد اإلنماء العربي، لبنان، ( تجديد النحو العربي، عفيف دمشقي1)
 .143:م، ص1981، 2للبناني، بيروت، ط( نظريات في اللغة، أنيس فريحة، دار الكتاب ا2)
ة أبو جناح، مجل اإلعراب على الخالف في الجملة العربية محاولة على طري  التيسير، صاحب (3)

 .72:ص م،1984، (3المورد، العراق، العدد رقم )
، 1وية، معاذ السرطاوي، دار مجدالوي، عّمان، األردن، طبن مضاء القرطبي وجهوده النحا (4)

 .105:م، ص1988 -هد1408
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 وخالصة القول:
إن الفري  الذي رفض نظرية العامل يمثل شريحة عريضة من الباحثين المعاصرين وعّدوها 

ة النحو من جديد في ضوء ما قدموه؛ إذ وجدوا في بعض العوامل افتراًضا مدخاًل لدراس
واقعيتها وثقاًل؛ مما أدى إلى تعقيد الدرس النحوي ونفور المتعلمين عنه لتشابكها وعدم 

 اللغوية.
 ويرى الباحث:

 إن نظرية العامل ال ترفض كلها وإنما تستبدل العوامل بأخرى أقرب إلى اللغة.
 :من رفض العامل وقّدم بديلا  –ب 

 :الوظيفة الداللية )اإلسناد(: البديل األول
النحو العربي نقد في )نه مهدي المخزومي في كتابه والمقصود باإلسناد بيّ 

ا تم في الذهن من صورة  هّب النسيم فقولنا:بقوله: " (وتوجيه جملة تامة، تعبر عّم
، ثم إسناد الهبوب تامة قوامها: المسند إليه، وهو) النسيم(، والمسند، وهو) هّب(

سناد عملية ذهنية تعمل على ربط المسند بالمسند إليه، كما إلى النسيم، واإل
 (1)."عملت هنا على ربط الهبوب بالنسيم

قد وضح مهدي المخزومي المقصود باإلسناد وعناصره مما يجعل التركيب واضًحا ف  
 لدى المتعلم ومتلقي النحو.

 :العاملعن  بديالً الداللية ومن الذين اتخذوا من الوظيفة 
 :إبراهيم مصطفى - 1

     فأّما الضمة فإنها َعَلم اإلسناد، ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند " :إذ قال
 إليها ويتحدث عنها.

وأّما الكسرة فإنها َعَلم اإلضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا االرتباط 
 أو بغير أداة، كما في كتاب محمد، وكتاب لمحمد. ،بأداة 

أو  ،وال تخرج الضمة وال الكسرة عن الداللة على ما أشرنا إليه، إال أن يكون ذلك في بناء
وال دالة على شيء؛ بل هي الحركة  ،أّما الفتحة فليست عالمة إعراب في نوع من اإلّتباع.

                                                 

-هد1406، 2دار الرائد العربي، بيروت، ط، مهدي المخزومي، ( النحو العربي نقد وتوجيه1)
 .31:م،ص1986
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فهي بمثابة الخفيفة المستحبة عند العرب، التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك؛ 
 (1)."السكون في لغة العامة

 :نقد االقتراحات المصرية - 2
 ،عراب يفيد معنى واحًدا ال يستعمل إال فيهفكل نوع من أنواع اإل" :إذ جاء فيه

فهو عالمة على ذلك المعنى الذي هو ويحصل وجًها خاًصا من وجوه استعمال مدخوله، 
الرفع في خالد عالمة كونه في هذا  )لبس خالد الثوب( ففي قولك: ،وجه من وجوه االستعمال

فاألمر الذي يوجد الفاعلية  ،كونه مفعوال له ؛والنصب في الثوب عالمة ،الكالم فاعاًل للفعل
وال ينفك هذا المعنى عن كونه وجًها من وجوه  ،هو ذكره مرفوًعا ،للفظ خالد في هذا الكالم

  (2) ."الكالم في مفعولية الثوب ونصبه وهكذا ،استعمال لفظ خالد
 :يوسف كركوش - 3

معرفة إعراب المضارع بطريقة ثم انصرفت إلى : "إذ أكّد ما قاله إبراهيم مصطفى فقال
، وأخيًرا أهتديت ، فأجريت بحوًثا ومقارناتفطرية، ال على طريقة النحاة من إيجاد العوامل

سناد نظريتي باختصار: إن الضمة علم اإل وإليك ،إلى سبب إعراب المضارع بصورة فطرية
سائر رع _ كلكونهما ركنين في الكالم والمضا ؛بمعنى أن المسند إليه والمسند يرفعان

، فمن حقه الرفع، فإذا أراد المتكلم به البت والقطع جزمه، وإن لم األفعال_ يقع دائًما مسنًدا
هللا يأمركم أن : "يكن هناك جازم كما جاء في بعض اآليات مجزوًما ولم يكن جازم مثل

مرو بن وهذه القراءة هي قراءة أبي ع ،تذبحوا بقرة" بإسكان الراء من يأمركم تشديًدا لألمر
لت إلى غير هذه من اآليات جاءت فيها األفعال المضارعة مجزومة بدون جازم، أجّ  ،العالء

  (3)."فصل إعراب المضارع من هذا الكتابذكرها إلى 
 :محمد أحمد بران  - 4

                                                 

 -هد 1423، 2قاهرة ، طال ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،إحياء النحو، إبراهيم مصطفى (1)
 .50:م، ص1992

نقد االقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية، محمد الجواد آل الشيخ أحمد الجزائري، مطبعة دار  (2)
 .54ص:م، 1951 -هد 1370، ، )د.ط(النجف ،أليفالتو النشر 

 .28:، صم1958 -هد  1377، ، )د.ط(رأي في اإلعراب، يوسف كركوش، مطبعة اآلداب، النجف (3)
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  (1) ."ي كثير من المسائل مركًبا شطًطاوقد ركبوا من أجل فرضهم العامل فإذ قال: "
 أساسه وظيفة الكلمة في الجملة، :ونقدمه نحًوا وظيفًيا، أيفقال: " وقّدم نحًوا وظيفًيا

في كثير من األبواب تيسيًرا ال يفوت على  رُ يس  ونُ  ،ونحدد بمعرفة وظيفتها نوع ضبطها
 (2)."لمتعلمين الفائدةا
 :مهدي المخزومي - 5

ولسنا من اّلذين يقولون بالعامل، وبأن النصب والرفع والجر آثار للعامل، " :إذ ذكر
 (3)."العامل لفًظا أو تقديًرايدل وجودها على وجود 

ولكنه  ،المخزومي يتواف  مع إبراهيم مصطفى في حركة الضمة والكسرة أن فنجد
 .في الفتحة هيخالف
 :مازن المبارك -6

"ولعلنا نستطيع أن  :دور في تحديد المعنى فقالوأوضح مازن المبارك ما للحركة من 
رج الكالم، وإنما هو لحن دنقول: نعم إن الحركة لحن صوتي، ولكنه ليس لحًنا لمجرد 

صوتي يفرق العرب به بين المعاني، وهذا الصوت إما أن يكون ذا مخرج معين، فيكون 
باختالف هذه األصوات حرًفا، ومن الحروف تتألف الكلمات، وواضح هنا أن المعاني تختلف 

أي الحروف المعبرة عنها، وإما أن يكون الصوت مًدا ليًنا)كاأللف والياء والواو الساكنات(؛ 
 (4)."واضعها أيًضا يفرقون بين المعانيوبهذه األصوات وبم

 :خليل أحمد عمايرة - 7
فكان من نتائج اإلسراف في " :وكرر خليل أحمد عمايرة ما ذكر من دور المعنى فقال

 (5)."البحث عن العامل 
 :عبد الوارث مبروك سعيد - 8

                                                 

 .49:، صم1959، 2طعة لجنة البيان العربي، النحو المنهجي، محمد أحمد بران ، مطب (1)
.53-52:ص النحو المنهجي، (2)
 .208:ص، العربي نقد وتوجيه في النحو (3)
 .93:م، ص1979، (.ط)د المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت،نحو وعي لغوي، مازن  (4)
، م1984 -هد 1404 ،1ط ،جدة ،علم المعرفة ،خليل أحمد عمايرة ،تراكيبهاو اللغة  وفي نح (5)

 .160 – 159:ص
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ولقد نجحت هذه المحاوالت في تقديم مناهج للنحو تكفل تحريره إذ قال في خاتمة كتابه: "    
من كثير من آثار ذلك المنط ، فاختفى التعليل واالفتراضات الذهنية والمجادالت الفلسفية 

هذا الميدان لم تظهر آثاره كاملة في الكتب التي تدرس النحو من خاللها،  ولكن النجاح في
يمات النحو على أساس ونقيس بعضها على بعض، ونقيم بعض تقس ،فما زلنا ندرس العوامل

 (1)."فكرة العمل 
 :نعمة رحيم العزاوي  - 9

فقد " فقد قال متحدًثا عن محاوالت إبراهيم مصطفى، ومهدي المخزومي، والجواري:
للغوي الحديث، وتعتمد على قامت هذه المحاوالت على ر ية علمية ناضجة، تالئم الفكر ا

 (2)."نتائجه
 :محمود فهمي حجازي  - 10

أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن : "وقال محمود فهمي حجازي        
 (3)." العاملحول نظرية  -إلى حد بعيد -بي دارالبحث العربي يكمن في أن الجهد العر 

 :حسن العكيلي حسن منديل - 11
:" إننا ال ندعو إلى األخذ بكل ما جاء ورفض حسن منديل العامل المرتبط بالتكلف فقال     

جرده من عن القدامى بشأن العامل، وال نرفضه رفضًا مطلقًا، ونرى ضرورة األخذ به بعد ت
 .والمنط التكلف والفلسفة 

إّن العامل الذي نقبله هو الذي يفسر واقًعا لغوًيا، وذلك يربط األشياء بأسبابها؛ ال الذي 
 4) ." ل أن يخل  واقًعا لغوًيا فيفسرهيحاو 

                                                 

، م1985 -هد  1406، 1العربي، عبدالوارث مبروك سعيد، دار القلم، ط وفي إصالح النح (1)
 .198:ص
 ر الشؤون الثقافية العامة،في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث، نعمة رحيم العزاوي، دا (2)

 .161:، صم1995 ،(.ط)د بغداد،
نظر: يُ و  ،.115:ص م،1997.ط،دفهمي حجازي، دار قباء، القاهرة، مدخل إلى علم اللغة،  محمود  (3)

التوليدية التحويلية، نادية  توهامي، جامعة األمير نظرية العامل النحوي العربي في ضوء النظرية 
 .266:، ص2015 -2014 /هد 1436 -1435دكتوراه،علوم األسالمية، قسنطينة، رسالة عبدالقادر لل

، ، األردنعكيلي، دار دجلةالتيسير النحوي المعاصر في ضوء الخالف النحوي، حسن منديل حسن ال (4)
 .284:، صم2014، 1ط
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 :: التسكينالبديل الثاني
سكن أواخر كل المفردات وهو أن ي، بدل الحركات اإلعرابية، تلكلمالكل ا :التسكين  

وإنما " بقوله: بما ذهب إليه قطربإبراهيم أنيس  به مرفوض تأثرأمر  وهذا، في الجملة
سم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله ألن اال ؛العرب كالمها أعربت

ن يلزمه اإلسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند اإلدراج فلما بالسكون أيًضا لكا
أال تراهم بنوا  ،كالمليعتدل ال لإلسكان؛ التحريك، جعلوا التحريك معاقباً  وصلوا وأمكنهم

كالمهم على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة 
ألنهم في اجتماع الساكنين يبطئون، وفي  ف متحركة؛وال بين أربعة أحر  وال في حشو بيت،

مهم،  فجعلوا الحركة عقب وتذهب المهلة في كال ،كثرة الحروف المتحركة يستعجلون 
  (1)."اإلسكان

 :منهاعدة أمور بويصطدم  وهذا
وما  ،أو الفصل ،أو الوصل ،أو الحذف ،ال ينفع في هذا الباب التقديم والتأخير -

 .ةال تظهر إال مع العالمات اإلعرابيالتي من معاني النحو  إلى ذلك
 المعربة بالحروف.ال ينسجم هذا في األسماء  -
 .في درج الكالمال يصلح التسكين  -

 :وممن أخذ بهذا البديل
 :إبراهيم أنيس

 ،فليست حركات اإلعراب في رأيي عنصرا من عناصر البنية في الكلمات" :قالف
 ،سكون آخرها وبل إن األصل في كل كلمة ه ،ليست دالئل على المعاني كما يظن النحاةو 

تبقى مع هذا و  ،بالسكون  ،إذ يوقف على كليهما ،المعربأو سواء في هذا ما يسمى بالمبني 
  (2)."يغة لم تفقد من معالمها شيئاواضحة الص ،رغم هذاأو 
 

 :المنهج الوصفي :البديل الثالث
                                                 

، 3ط ،مازن المبارك، دار النفائس، بيروت :النحو، أبو القاسم الزجاجي، تاإليضاح في علل  (1)
 .71 – 70:صم، 1979 -هد 1399

 .242:، صم1978، 6ط القاهرة، ألنجلو المصرية،من أسرار اللغة، إبراهيم  أنيس، مكتبة ا (2)



13 

 

"ويعتبر العالم السويسري دي سوسير المؤسس الحقيقي لهذا المنهج في العصر 
وذلك لما رآه من قصور الدراسات التاريخية واالجتماعية في وضع أسس علمية  ؛الحديث

ولما رأى  ؛فقد عاصر سوسير الدراسات االجتماعية والتاريخية ،وفهم مستوياتها ،لدراسة اللغة
 ،العلميقصورها أخذ يتجه إلى دراستها دراسة علمية بحيث أخضعها لجميع مراحل البحث 

وليست فردية  ،حيث قام بدراستها باعتبارها أشياء عامة ،مبتعًدا بها عن تأثير العلوم األخرى 
 (1)."أنها ظاهرة إنسانية عامة يمكن تحديدها ودراستها دراسة علمية،  :أي

التي بناء على هذا يقوم هذا المنهج على وصف اللغة المعينة وهي في حالة الثبات "
النظر عن تاريخها الساب  أو الالح  وبغض النظر  ّض غدين ب  وصفها في زمان ومكان محد

أيًضا عن القيمة التي يربط بها الناس من حيث الصواب والخطأ ألن الكالم في ذاته من 
ال يتضمن ما يجعله صواًبا أو خطأ بل األمر كله راجع إلى الجماعة التي حيث هو أصوات 

 (2).تستخدم اللغة"
لغوية وصوال منه إلى باحث الوصفي في تحليل الظاهرة اليتخذها ال"وهناك ثالث طرائ      

 تقعيدها، هي:
 هة والسماع.طري  المشافاستقراء المادة اللغوية عن  -أوال
 وتسمية كل قسم منها. ،تقسيم المادة اللغوية المستقراة  -ثانيا
لقواعد) الكلية بالنصل إلى ما يطل  عليه  ؛وضع المصطلحات الدالة على هذه األقسام -ثالثا

 (3)."والجزئية(
 :من الذين أخذوا بهذا البديلو 
 :عباس حسن - 1

"والوسيلة الصحيحة لذلك أن ندع كل تأويل وتخريج على الطراز المعيب  :إذ قال
السالف، وأن نجري في األمور على ظواهر األلفاظ الصحيحة كما رويت ونقلت إلينا، ونبيح 

                                                 

 . 160 – 159:مضاء وجهوده النحوية، صبن ا (1)
بيروت، لبنان،  النحوي عند اللسانيين العرب، سلمان عباس عيد، دار الكتب العلمية،تقويم الفكر  (2)
 .77:م، ص2016 -هد1437، 1ط
 ،بيروت الدراسات النحوية عند إبراهيم السامرائي، حسين علي فرحان العقيلي، دار الكتب العلمية، (3)
 .152:ص م،2017 -ه1483، 2ط
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القياس عليها ومحاكاتها، ونغير من أصول القواعد النحوية ما يحرم هذا أو يعارضه؛ فتسلم 
مجال التعبير أمامنا من غير ير حاجة إلى تخيل وتوهم، ويتسع األلفاظ واألساليب القديمة بغ

 (1)."صناعية للمشكالت الجدلية النحوية، وال معاناة، وال طول دراسة كلفة
 :محمد عيد - 2

بتصفية ما  -بعد ذلك-أقوم به عند حديثه عن منهجه في تأليفه: "في مقدمة كتا جاءف     
كالمجادالت الذهنية واالستطرادات الجانبية والتمارين غير ال فائدة فيه وما ال ضرر في تركه 

العملية والمسائل المقحمة في غير موضعها وفلسفات العوامل والخالف حولها والعلل 
ا وأساء إلى كتاب النحو وغير ذلك مما ال يفيد نطقً  ،والتعليالت والتخريجات الظنية

 (2)."العربي
أما السبب المباشر في االختالف حول العامل " :(بيأصول النحو العر )وقال في كتابه      

فيعود إلى أن فكرة العامل بطبيعتها دخيلة على دراسة اللغة، ووجد فيها النحاة مجااًل خصًبا 
للتفريع والتعم ، وإعمال الذهن، ومن الح  إذن أن ينفى هذا الخلط من دراسة النحو؛ ألنه 

جهله( وأن يقتصر فقط على فهم اللغة من خالل  كما يقول ابن مضاء)ال يفيد نطًقا وال يضر
ا سماه ابن مضاء)حفظ عناصرها المطردة لمعرفة ما يصف هذه العناصر؛ إذ يتحق  به م

 (3)."كالم العرب(
ويرى الباحث في موقف محمد عيد مدخال صحيحا إلعادة النظر في منهج الدرس 

 النحوي 
 :اد الموسىنه -3

 

                                                 

 م،1966،(.ط )د ،القاهرة حسن، دار المعارف،اللغة و النحو بين القديم و الحديث، عباس  (1)
 .205:ص
 .3:صم، 1975القاهرة، )ب.ط(، صفى، محمد عيد، مكتبة الشباب، الم النحو (2)
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، محمد عيد، عالم  (3)

 .233:ص م،1989 -هد 4،1410طالقاهرة، الكتب، 
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الُمشَتَبه في لغة البحث مشتبه منهجي ذو طبيعة يتصل بهذا " فذكر أن ما
وذلك أننا نقبل في العادة أن يفترض الباحث أن أمثلة الكالم تكون أواًل، وأن  ؛أخرى 

 (1) ."ثانياً القواعد التي تصفها أو تفسرها تكون 
 :علي زوين - 4

اللغوية  لدراساتلية لهذا المنهج في اأو ا هل نجد بذورً ": علي زوين السؤال اآلتيفيطرح 
ما األسس التي يمكن و ؟ يارياً معأو العربي وصفيًا  و؟ بتعبير آخر هل بدأ النحالعربية المبكرة

أو ثبات إكيف بدأت لنصل إلى و في العربية االعتماد عليها في بيان بدء الدراسات اللغوية 
 ؟نفي الوصفية عنها

 : هذه السؤاالت باألمور اآلتي يمكن أن نحصر اإلجابة عن مثلو 
 والواقع اللغوي هو  ،ً العربي بالواقع اللغوي اتصاال مباشرا وليات النحأو اتصال  :أوالً 

 .ال من أهم الركائز للمنهج الوصفياالستعمو  ،االستعمال
مشافهة األعراب و ومن أمثلة االتصال بالواقع اللغوي تلقي النصوص من أفواه الرواة : ثانياً 
 .نتيجة لهذا االستقراء ؛استنباط القواعدو  ،مما مهد إلى استقراء اللغة ؛النقل عنهمو 

: إّن منهج البحث في مدرسة الكوفة التقليدية في بداية نشأتها كان أقرب إلى المنهج ثالثاً 
عدم اخضاعها كلية و  ،بخاصة النصوصو  ،الوصفي باعتماد الكوفيين أساسا على المسموع

دب هذا المنحى من األو اللغة و وجيههم نصوص القرآن تو د منها استنباط القواعإلى القواعد ب
ابتعادهم عن اخضاع الدرس و  ،تكلفةيالت البعيدة المأو الكبير على التهم لعدم تعويو المنهج 

 .لغوي عن روح المنط  البحتال
 ،الظاهر وه الشكلو  ،ليس على أساس معنوي و على أساس شكلي ل الظاهرة و ا: تنرابعاً 
 .خلف ذلك والوصفي يعنى بالظاهر أكثر من عنايته بما هالمنهج و 
نستنتج مما تقدم مختصرًا أن الدراسات اللغوية في العربية قد بدأت وصفية في كثير من و 

 (2)."أصولها
                                                 

، وسام ، مكتبةي ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، نهاد الموسى، دار البشيرالعربي ف ونظرية النح (1)
 .21 - 20:، صم1987، 2ط

، ن الثقافية العامةو ي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، دار الشؤ : منهج البحث اللغو نظريُ  (2)
 .16 – 14:، صم1986، 1ط ،ثقافة واإلعالم، بغدادالوزارة 
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كالم علي زوين يوضح المنهج التقليدي في الدرس النحوي وأنه يأخذ باألساس الشكلي من 
 غير الوقوف على معاني الكالم.

 
 :: القرائنالبديل الرابع

 تمام حسان في ا ذكره عبد القاهر الجرجاني  فقالعلى متبنى تمام حسان )القرائن( 
كما كان في رأي عبد القاهر على أقوى  –وفي رأيي (: "اللغة العربية معناها ومبناها) كتابه

كاف  وأن فهم التعلي  على وجه ،العربي أن التعلي  هو الفكرة المركزية في النحو –احتمال 
وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية؛ ألن التعلي  يحدد بواسطة القرائن 
معاني األبواب في السياق ويفسر العالقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفًعا في 

 (1)."ي لهذه المعاني الوظيفية النحويةالتحليل اللغو 
القرائن أّنه ال يمكن معرفة معنى معين ألي مفردة من المفردات إال  "ومعنى تضافر

وأهم تلك القرائن اللفظية في  ،وعددها عنده ثمانية ،ا في ذلك بجملة من القرائنإذا استعنّ 
ويرى أنها  ،رأيه: العالمة اإلعرابية، الرتبة، الصيغة، المطابقة، الربط، التضام، األداة، النغمة

 ي تحديد المعنى الحقيقي للجملة، أما الواحدة منها بمفردها ال تعني شيًئا. جميًعا تتكامل ف
ويقابلها قرائن معنوية يراها تمام حسان شًقا آخر يستعان به في  ،لفظيةإذن القرائن الفهذه 

 (2)."المخالفة -التبعية -النسبة -خصيصالت -تحديد المعنى، وقد جمعها في اإلسناد
 :القرائن ومن الذين أخذوا بتضافر

 :محمد حماسة عبد اللطيف - 1
في ضوء دراسة القرائن في الجملة من لفظية ومعنوية تنتفي قال: "وصفوة القول إذ 

 (3)."ا جره من مشكالت في النحو العربيوم ،الحاجة إلى العامل النحوي 
فبعد أن خضنا مسألة إلغاء العامل وبّين الباحث َمن كان مقلدا لغيره  وخالصة القول

من غير أن ُيوجد البديل لنظرته إللغاء العامل وبين من أّيد إلغاء العامل وطرح بدياًل فقد 
أن  الباحث جدتنوعت البدائل المطروحة بين اإلسناد والتسكين والمنهج الوصفي والقرائن  وي

                                                 

 .189:، صم1994، (.ط)د ،الثقافة، الدار البيضاءاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار  (1)
 .261:نظرية العامل النحوي العربي في ضوء النظرية التوليدية التحويلية، ص (2)
 .204:ص ،والحديثالعالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم  (3)
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لما يمثله من مخرج وتعويض  ؛البديل األول من أكثر البدائل انتشاًرا وقبواًل بين المحدثين
مهدي  الفلسفة والمنط  والتقديرات ويواف  الباحث وإخراج الجملة العربية من ،إللغاء العامل
م علالفتحة أن و  ،والجر علم اإلضافة ،في نظرته باعتباره أن الرفع علم اإلسناد المخزومي
وب ليس بمسند إليه وال مضاف إليه فلو أخذ بهذه النظرة لفتح باب كبير في كون المنص

 تيسير العربية.
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 :شكل أم وظيفة اإلعرابالمبحث الثاني: 
     (1)وقد تناول موضوع اإلعراب جملة من الباحثين        

وبه يستدل على مواقع األلفاظ  يعّد اإلعراب أحد الموجهات الداخلية لبيان المعنى
 ويبين عالقات بعضها ببعض ، مما شغل حيزًا كبيرًا من اهتمام النحاة القدامى والمحدثين

  وما زال يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات العالمية. 
وبلغت كمالها متمثلة في تكوين الجمل التي  ،"لقد نشأ اإلعراب بعد أن نشأت اللغة

هي مجال اإلعراب...فاإلعراب إذن يمثل قمة التطور اللغوي مصوًرا في تكوين الجمل 
                                                 

(
1
مكتبة أم القرى،  العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبداللطيف،  - 1(

 .م1984، 1الكويت، ط
بورنددددان، رسددددالة دكتددددوراه، الجمهوريددددة الجزائريددددة الديمقراطيددددة  وظددددائف عالمددددات اإلعددددراب، عمددددر - 2

 م.2014تيزي وزو،  -الشعبية، جامعة مولود معمري 
اإلعددراب وأثددره فددي المعنددى، فضددل هللا النددور علددي، جامعددة السددودان للعلددوم والتكنولوجيددا، مجلددة  - 3

 م.2012العلوم اإلنسانية واالقتصادية، العدد األول، يوليو 
دفاع عن القرآن الكريم أصالة اإلعراب وداللته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية،  - 4

 م.2000، (.ط)د البربري للطباعة الحديثة، بيسون،محمد حسن حسن جبل، 
دراسات في اإلعراب، عبدالهادي الفضلي، الناشر تهامة، جدة ، المملكة العربية السعودية،  - 5

 م.1984 -هد 1405، 1ط
منشورات الكتاب  المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية العامل،عبد العزيز عبده أبو عبد هللا، – 6

 م.1982 –ه 1391، 1ط ن والمطابع، طرابلس،والتوزيع واإلعال
بحث،  الحركات اإلعرابية بين الداللة الصوتية والداللة النحوية، عبد القادر مرعى الخليل، – 7

 م.1992مؤته للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد األول، 
دار المعرفة  ياقوت،ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، أحمد سليمان  – 8

 م.1994، (.ط)د الجامعية، اإلسكندرية،
عبد  عالمات اإلعراب الفرعية في السور المدنية في القرآن الكريم"دراسة نحوية داللية"، فهيم – 9

 م.2007فلسطين،  ،النجاح الوطنيةهللا محمود العلي، رسالة ماجستير، جامعة 
خالد بلمصابيح، بحث، مجلة حوليات التراث، العدد  ظاهرة اإلعراب وأهميتها في اللغة العربية، – 10

 م.2012، 12
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التامة، ويمثل أيًضا قمة التطور الحضاري واالجتماعي؛ ألن كتابة لغة معربة أو النط  بها 
وبين الرموز  ،تي في نفس اإلنسانليطاب  بين المعاني ال ؛يتطلب ذهًنا واعًيا وعقاًل نامًيا

ل على ما يريد إظهاره من التي على أواخر الكلمات المنطوق بها، تلك الرموز التي تد
 (1)."المعاني

 :من أنكر اإلعراب
 :إبراهيم أنيس - 1

 ،الذي أحيا رأي قطرب من جديد ،أشّد المحدثين إنكاًرا لقول القدماء هو إبراهيم أنيس"       
وبعض مبادئ االتجاه  ،وأعاد صياغته بما سنح له من معرفة بعلم األصوات من ناحية

التاريخي والمقارن من ناحية أخرى. عرض رأيه في الفصل الثالث من كتابه أسرار اللغة 
 (2)للحركة اإلعرابية مدلول".وملخص رأيه أن "ليس  ،قّصة اإلعرابالذي عنوانه 
تلك الحركات اإلعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب  لم تكن" :إبراهيم أنيس إذ قال

 ؛القدماء كما يزعم النحاة، بل ال تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من األحيان
 (3)."لوصل الكلمات بعضها ببعض

 :يشريف الشوباش - 2
هو ي، وإن لم يصرح بذلك، فظاهر دعواه شادوا بإلغاء اإلعراب شريف الشوبا"وممن ن

تطوير اللغة العربية، لكن يبدو أن في باطنها غير ذلك، ففي كتابه) لتحيا اللغة العربية 
 (4)."قدم أي جديد، سوى أنه أطال وأطنبيسقط سيبويه( لم ي

:"ومن أبرز المفارقات التي تلفت النظر في العربية أن الكلمة فقال شريف الشوباشي
صل في العربية هي الجملة فاأل ،وليس من موقعها في الجملة ،تأخذ معناها من التشكيل

وإذا قلنا مثاًل: ضرب الشاب الرجل) بدون تشكيل( فإن هذه الجملة التي من  ،الفعلية
 المفترض أنها واضحة تحتمل معنيين متناقضين ال يمكن التفرقة بينهما إال بالتشكيل.

                                                 

ر المعرفة دا ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، أحمد سليمان ياقوت، (1)
 .259:ص ،م1994،  (.ط)د الجامعية، اإلسكندرية،

 .254:المنوال النحوي العربي، ص (2)
 .237:من أسرار اللغة، ص (3)
 .38:الجملة العربية والمعنى، ص (4)
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أما ، ن المعنى أن الشاب قد ضرب الرجلالك (ضرب الشاُب الرجلَ )فإن كان التشكيل هكذا: 
ب لكان في هذه حالة الشاب هو المضرو  (الشاَب الرجلُ ضرب ) إن كان التشكيل هكذا:
 (1)."والرجل هو الذي ضربه

 :علمات اإلعراب دوال على المعاني
 فممن أخذ بهذا المبدأ:

 إبراهيم مصطفى: - 1
للفرق بين المعاني، ويتخذ من قول أبي "ويقّر من حيث المبدأ أن اإلعراب ُأت َي به 

القاسم الزجاجي شاهًدا ودلياًل على صحة دعواه إلى دراسة عالمات اإلعراب على أّنها دوال 
 (2)."على معان

على أنها دوال على وإذًا وجب أن ندرس عالمات اإلعراب : "إبراهيم مصطفى إذ قال      
إليه كل عالمة منها، ونعلم أن هذه الحركات معاني، وأن نبحث في ثنايا الكالم عّما تشير 

تختلف باختالف موضع الكلمة من الجملة وصلتها بما معها من الكلمات، فأحرى أن تكون 
 (3)."الجملة وربط الكلم؛ وهو ما نراه  مشيرة إلى معنى في تأليف

يسند إليها فأّما الضمة فإنها َعَلم اإلسناد، ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن قال: "و   
 ويتحدث عنها.

وأّما الكسرة فإنها َعَلم اإلضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا االرتباط 
 بأداة أو بغير أداة، كما في كتاب محمد، وكتاب لمحمد.

وال تخرج الضمة وال الكسرة عن الداللة على ما أشرنا إليه، إال أن يكون ذلك في بناء أو في 
 من اإلّتباع. نوع

                                                 

، م2004، (.ط)د ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،، شريف الشوباشيلتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه (1)
 .168-167:ص
 .257:ص المنوال النحوي العربي، (2)
 .49:ص، إحياء النحو (3)
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أّما الفتحة فليست عالمة إعراب وال دالة على شيء؛ بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند 
فهي بمثابة السكون في لغة العرب، التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك؛ 

 (1)."العامة
 عبدالرحمن أيوب: - 2

 ،اإلعراب والبناء عند القدماءرية "عرض عبدالرحمن أيوب لهذه القضية عند نقده لنظ
ألّنه يعتبر أن ما استنبطه النحاة من علل لتفسير هذه الظاهرة مجرد  ؛وهو يطعن فيها

 (2).اعتبارات منطقية ال سند لها في الواقع اللغوي"
سب  أن رفضنا العلل المنطقية التي يبرز بها النحاة " :عبد الرحمن أيوب إذ قال

ومن  ،عراب أو البناء دون التعليل لهااكتفينا بتسجيل ظاهرة اإلإعراب الكلمات أو بناءها و 
ال حاجة لها إلى  ومنها ما ،اب مثل اللغة العربية واأللمانيةاللغات ما تشبع منها ظاهرة اإلعر 

اللغة وقد تفقد  ،ها التسكين مثل اللغة اإلنجليزيةنظرية اإلعراب، حيث تلزم أواخر كلمات
وهذا هو ما حدث في اللهجات العربية الحديثة التي نزعت  ،نظاهرة اإلعراب بمرور الزم

 (3)."وم حالة واحدة في مختلف التراكيبأواخر كلماتها إلى لز 
 أحمد عبدالستار الجواري: - 3

وأولى ما في هذا الموضوع باالهتمام والعناية " قال: الجواري فقدأما أحمد عبد الستار 
حين تقع في تركيب الكالم  -وال سيما األسماء واألفعال -المعاني التي تكون عليها األلفاظ

 مواقعها المعروفة، فتظهر تلك المعاني في مظهر اإلعراب.
خفض أو فاإلسناد معنى مظهره وعالمته الرفع، واإلضافة منعى كذلك يكشف عن نفسه بال

 (4)."الجر، وهكذا باقي المعاني
 :مهدي المخزومي -4

                                                 

 .50:ص، المرجع نفسه (1)
 .261:المنوال النحوي العربي، ص (2)
، (.ت)د، (.ط)د حمد أيوب، مؤسسة الصباح، الكويت،دراسات نقدية في النحو العربي، عبدالرحمن م (3)

 .44:ص
 .49:نحو التيسير، ص (4)
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"اإلعراب فيما نراه، بيان ما للكلمة أو الجملة  اإلعراب بقوله:ف مهدي المخزومي عرّ    
من وظيفة لغوية، أو من قيمة نحوية، ككونها مسنًدا إليه، أو مضاًفا إليه، أو فاعاًل، أو 

يها مفعواًل، أو حااًل، أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل، وتؤد
 (1)."الجمل في ثنايا الكالم أيًضا

"وقد حاول تفسير حركات اإلعراب في الوحدات اللغوية التي صنفها ضمن باب الفعل       
 (2)."ى معان ال أثًرا من آثار العواملعلى أساس أّنها دوال عل

إنما يعالج موضوعين مهمين، ال ينبغي -كما ينبغي أن يكون -والدرس النحوي " قال:و        
 منهما، ألنهما مًعا يمثالن وحدة دراسية ال تجزئة فيها.أن يفرط الدارسون في واحد 

من حيث تأليفها ونظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث (الموضوع األول: الجملة 1
ومن إظهار  ،أجزا ها، ومن حيث ما يطرأ على أجزائها في أثناء التأليف من تقديم وتأخير

 وإضمار.
عامة تؤديها أدوات التعبير التي تستخدم  (والموضوع الثاني: ما يعرض للجملة من معان2

لهذا الغرض، كالتوكيد وأدواته، والنفي وأدواته، واالستفهام وأدواته، إلى غير ذلك من المعاني 
مقتضيات الخطاب، ومناسبات  التي يعبر عنها باألدوات، والتي تمليها على المتكلمين العامة
 (3)."القول

من الضمة عالمة لكون الكلمة مسنًدا إليه، أو إن العربية كانت قد اتخذت " وقال:
إليه، ومن الكسرة عالمة لكونها مضاًفا إليه، أو تابعة للمضاف إليه، ومن  صفة للمسند

إليه، وال بمضاف إليه، ولكن الكلمة المفتوحة جزء مهم  الفتحة عالمة لكونها ليست بمسند
 (4)."ملة يؤدي وظيفة لغوية مهمة أيًضافي الج

 :حسين كامل محمد - 5

                                                 

 .67:ص قد وتوجيه،في النحو العربي ن (1)
 .261:ص المنوال النحوي العربي، (2)
 .18-17:في النحو العربي نقد وتوجيه، ص (3)
 .68:ص ،المرجع نفسه (4)
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وهو  –"األصل في اإلعراب  :فقد ربط اإلعراب بالمعنى فقال محمد حسين كامل ماأ
وعلى ذلك يجب أن يكون  ،أن يعين على وضوح المعنى -تغير حركة أواخر الكلمات

 المعنى هو الذي يحدد اإلعراب.
عراب لحقها اإلت المختلفة ال ياوالكلمات التي ال يتغير مدلولها مهما يكن وضعها في العبار 

 وبعد. ،وقبل ،وعوض ،قط :وبعض كلمات أخرى مثل، كالفعل الماضي وحروف الجر
وال نزاع أن  ،ربة قبل أن يعرفوا قواعد اإلعرابكغيرهم من األمم، تكلموا لغتهم مع والعرب

التفري  بين التراكيب  وضرورة ،رائدهم في صحة اإلعراب لم يكن إال معاني العبارات
 (1)."ا ذلك من القواعد دخيل على اللغةوكل ما عد ،المتشابهة

 يرفع االسم المتحدث عنه والخبر المتعل  به." ال:وق
 ويجر االسم المضاف إليه والمسبوق بحرف جر.

 (2)."ا عدا ذلك حيث يكون مكماًل للخبروينصب االسم في م
 رمضان عبدالتواب: -6

يدل على المعاني،  -النحاة العربكما يقول  -إن اإلعراب في العربية، كان" قال:ف
ن الكلمات، كما يرى الدكتور من الفاعلية والمفعولية وغيرها، ولم يكن حركات وصل بي

 (3)."أنيس
فإن الجملة التالية، إذا كانت غفاَل من اإلعراب، احتملت معاني عدة، فإن " وقال:       

 -أكرُم الناس  محمد   -الناَس محمد  أكرم  -أعربت نصت على معنى واحد: أكرم الناُس محمًدا
 (4).أكر م  الناَس محمُد!"

 :خليل أحمد عمايرة - 7

                                                 

النحو المعقول، محمد كامل حسين، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء السابع والعشرون، ذو  (1)
 .27:م، ص1971 ،فبراير -هد 1390الحجة 

 .28:النحو المعقول،  ص (2)
م، 1999 -هد1420، 6لقاهرة، طفصول في فقه العربية، رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي ، ا (3)

 .382:ص
 .372:، صمرجع نفسهال (4)
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قال:" الحركات اإلعرابية فونيمات تفيد معنى معيًنا ف عدّ  أما خليل أحمد عمايرة فقد      
ليفيد  ؛الحركات اإلعرابية موجودة في اللغة العربية فونيمات أصيلة فيها، ينط  بها العربي

ليفيد الفونيم الجديد معنى جديًدا، وليس كما يرى بعض الباحثين  ؛معنى معيًنا، ثم يغيرها
 (1)."ين أو لتيسير ارتباط اللفاظ ببعضأنهم كثيًرا ما يلجأون إلى التحريك عند التقاء الساكن

 محمد حماسة عبداللطيف: - 8
ية قرينة من القرائن الدالة على فقد عّد محمد حماسة عبد اللطيف العالمة اإلعراب      

وفي  ،ليست العالمة اإلعرابية دالة وحدها على المعاني كما قال النحاة القدماء" :المعنى فقال
وهي إحدى القرائن التي تتظاهر  ،الوقت نفسه ليست زيادة لوصل الكالم دون داللة نحوية

من أجل جالء اللبس عن الجملة، فإذا أمن اللبس واقتضى التركيب لسبب أو آلخر الترخص 
في هذه القرينة فإن النظام النحوي ال يأبى ذلك بل يعين عليه معتمًدا على القرائن األخرى 

 والعالمة اإلعرابية مثلها في ذلك مثل أّية قرينة أخرى.
ال حاجة إلى تقدير العالمة اإلعرابية في األسماء المقصورة والمضافة إلى ياء  وعلى ذلك،

ألن  ؛م مفردالمتكلم، وكذلك اإلعراب المحلي في المبنيات والجمل التي تنقل للقيام بوظيفة اس
 (2)."وي قد حدد بواسطة القرائن األخرى المعنى النح

 عبد الهادي الفضلي: - 9
أكثر من موقف مع بعض الذين تناولوا بالنقد قضية اإلعراب لمحت في أ" إذ قال:      

ومسألة العامل، من أن اإلعراب ليس هو الحركة اإلعرابية، وإنما هو الرفع والنصب والجر، 
 أو هو ما يعرف ب)الحالة اإلعرابية(.

وهم  ومنشأ المفارقة أن النحاة كثيًرا ما يطلقون الحركة اإلعرابية أو العالمة اإلعرابية،    
يقصدون بها الحالة اإلعرابية التي هي الرفع والنصب والجر، من باب التجوز واالتساع في 

ألن الحركة هي األصل في رأيهم، أو ألنها أغلب في  ؛استخدام المصطلح، ولعل ذلك
ة من سواها من الدالئل، و ألنها أظهر في الداللة والقريناالستعمال من القرائن األخرى، أ

 يغيب هذا عن بعض الباحثين فيخال أنهم يريدون بالحركة العالمة ال الحالة.وغالًبا ما 
                                                 

 .155:ص في نحو اللغة وتراكيبها، (1)
، 1مكتبة أم القرى، الكويت، ط العالمة اإلعرابية بين القديم والحديث، محمد حماسة عبداللطيف، (2)

 .292:ص م،1984
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 وإليضاح المعنى أكثر أقول: إن لدينا أربع ظواهر نحوية مترابطة فيما بينها، هي:
 الكلمة المعربة:  -1

وهي التي تتعاقب عليها الحاالت اإلعرابية اآلتية، وتشغل موقًعا إعرابًيا في الكالم 
 أو كانت ثابتة لم تتغير. ،أو الموقع ،كتها بتغير الحالةسواء تغيرت حر 

 العالمة اإلعرابية:  -2
 وهي الحركة اإلعرابية بنوعيها:

 األصوات القصيرة: الضمة، الفتحة، الكسرة. - أ
 األصوات الطويلة: الواو، األلف، الياء.  - ب

وذلك ألنها قرينة من  ؛دليلة من دالئل اإلعراب -ما تقدمك -والحركة اإلعرابية
 القرائن الدالة على الحالة اإلعرابية.

 الحالة اإلعرابية: – 3    
 هي: الرفع والنصب والجر.          
أو المعنى النحوي للكلمة في  ،وهي التي تقوم بوظيفة أو مهمة بيان الموقع اإلعرابي        
أو ما قد يسمى بالوظيفة النحوية للكلمة من فاعلية وما إليها من مرفوعات، ومن  ،الجملة

 مفعولية وما إليها من منصوبات، ومن إضافة وما إليها من مجرورات.
 الموقع اإلعرابي:  - 4    
أو في منظومة  الجملة  ،وهو الوظيفة النحوية التي تشغلها الكلمة في سياق الكالم     

 لمبتدئية والخبرية والمفعولية والحالية والتمييزية واإلضافة.. الخ.كالفاعلية وا
وعلى أساس منه فإننا عندما نقول:)وظيفة اإلعراب( فإننا نعني بها الدور الذي تقوم به  

 (1)."لجملةأو منظومة ا ،الحالة اإلعرابية في تحديد الموقع اإلعرابي للكلمة في سياق الكالم
 :تمام حسان - 10
"أن تمام حسان اعتمد النظرية السياقية للمعنى، واعتمد تشقيقها له أساًسا يبنى عليه      
سم إلى ثالثة قوالمعنى عنده ين ،ستوى من مستوياته فصاًل في كتابهفخصص لكل م ،كتابه

 فروع كبرى:
                                                 

، 1، عبدالهادي الفضلي ، الناشر تهامة، جدة ، المملكة العربية السعودية، طدراسات في اإلعراب ( 1)
 .108 -107م ، ص:1984 -هد 1405
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 والنظام النحوي. ،والنظام الصرفي ،أواًل: المعنى الوظيفي ويشمل النظام الصوتي
 المعنى المعجمي.ثانيها: 

 (1)ثالثها: المعنى الداللي أو االجتماعي."
القاهر( هو الغاية من  عبدقال:" والكشف عن العالقات السياقية) أو التعلي  كما يسميه ف

نظرنا في الكلمة  (ضرب زيد عمًرا) إلينا مثاًل أن نعرب جملة مثل: فإذا طلب ،اإلعراب
األولى)ضرب( فوجدناها قد جاءت على صيغة)َفَعل( ونحن نعلم أن هذه الصيغة تدل على 

أو من حيث وقوفها بإزاء )َيْفَعُل واْفَعل( فهي تندرج  ،الفعل الماضي سواء من حيث صورتها
 ضرب)ومن هنا نبادر إلى القول بأن: ،(الفعل)م أكبر من بين أقسام الكلم يسمىتحت قس
 ثم ننظر بعد ذلك في زيد فنالحظ ما يأتي: ،(فعل ماض

 أنه ينتمي إلى مبنى االسم                )قرينة الصيغة( – 1
 أنه مرفوع                                )قرينة العالمة اإلعرابية( – 2
 وبين الفعل الماضي هي عالقة اإلسناد ) قرينة التعلي ( ،أن العالقة بينه – 3
 أنه ينتمي إلى رتبة التأخر                 ) قرينة الرتبة( – 4
 أن تأخره عن الفعل رتبة محفوظة          ) قرينة الرتبة( –5
 أن الفعل معه مبني للمعلوم                ) قرينة الصيغة( –6 
قرينة إسناده مع االسم الظاهر دائما( )وهذا عل معه مسند إلى المفرد الغائب )أن الف - 7 

ثم ننظر بعد ذلك في  ،رائن نصل إلى أن "زيد" هو الفاعلالطابقة( وبسبب كل هذه الق
 ونالحظ: (عمًرا)

 أنه ينتمي إلى مبنى االسم         ) قرينة الصيغة( – 1
 أنه منصوب                      ) قرينة العالمة اإلعرابية(  - 2
 )قرينة التعلي (     أن العالقة بينه وبين الفعل هي عالقة التعدية – 3
 أن رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر)قرينة الرتبة( – 4
 أن هذه الرتبة غير محفوظة                      )قرينة الرتبة( – 5

 (2)."مفعول به(عمًرا )ه القرائن نسارع إلى القول بأن وبسبب هذ
                                                 

 .266:المنوال النحوي العربي، ص (1)
 .182 -181:عربية معناها ومبناها، صاللغة ال (2)



27 

 

اإلعرابية باعتبارها كبرى الدوال على المعنى ومن هنا كان االتكال على العالمة " وقال:      
الكثير ما دعا النحاة إلى أن يبنوا نحوهم كله عليها عماًل يتسم ب ،ثم إعطا ها من االهتمام

 (1)."من المبالغة وعدم التمحيص
 :صاحب أبو جناح - 11

االستقرائي معلوم أن البحث " :وكرر صاحب أبو جناح ما قاله إبراهيم مصطفى فقال      
فالفتحة هي  ،والكسرة علم اإلضافة ،م اإلسنادلَ انتهى إلى تقرير حقيقة مفادها أن الضمة عَ 

 أخف الحركات، وهي بهذا أكثر شيوًعا من سواها.
ألّن عامة ما يندرج تحت حكم المنصوب ال يجمع بينه جامع،  ؛والفتحة ليست عالمة إعرابية

 (2)."تخرج عن دائرتي اإلسناد واإلضافةبخالف المرفوعات والمجرورات، التي ال 
 علي عبدالواحد وافي: -12
 :علي عبد الواحد وافي اإلعراب عنصًرا من عناصر اللغة العربية األساسية فقال عدّ      

أساسي من عناصر اللغة العربية، وليس من إلهام عبقري، وال من فنظام اإلعراب عنصر "
اختراع عالم، وإنما تكون في صورة تلقائية في أحقاب طويلة، كما يتكون اللؤلؤ في جوف 

عليه هذه  األصداف، وكما تتكون األحجار الكريمة من فلذات األرض الطيبة، وقد اشتملت
 (3)."اللغة منذ أقدم عهودها

 :سامرائيفاضل ال - 14
إن القول بأن اإلعراب إنما هو للداللة على المعاني المختلفة " :وأكد فاضل السامرائي     

)أرهب الناس سلمان(إذا :حقيقة لغوية ليس فيها شك فيما نرى، وإال فمن ينكر أن قولنا مثالً 
 وذلك نحو: ،وال يتضح المعنى المراد إال باإلعراب ،كان غفاًل احتمل معاني عدة

 .أرهَب الناُس سلمانَ 
 .أرهَب الناَس سلمانُ 
 .أرهُب الناس  سلمانُ 

                                                 

 .232:ص ،المرجع نفسه (1)
 دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، صاحب أبو جناح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (2)

 .43:م، ص1998 -هد 1419، 1عّمان، ط
 .164:م، ص2004، 3النشر والتوزيع، طفقه اللغة، علي عبدالواحد وافي، نهضة مصر للطباعة و  (3)
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 (1).ارهب الناَس سلماُن"
وأغراض حرمت ومزية من مزاياها، وله فوائد  ،اإلعراب سمة من سمات العربية" وقال:    

 (2)."منها اللغات المبنية
 جميع الباحثين.ولعل ما ذهب إليه الباحث في اإلبانة عن المعاني هو قاسم مشترك بين 

 محمد حسن حسن جبل: - 15
وأما عن العالقة بين " :وكرر محمد حسن حسن جبل العالقة بين المعنى واإلعراب فقال     

المعنى التركيبي واإلعراب، فالواقع أن الضبط اإلعرابي ما هو إال أثر للمعنى التركيبي وظلٌّ 
أي أن المعنى التركيبي) الذي أسلفنا أنه العالقات بين معاني  ،له يدل عليه وال يخلقه

هو أصل اإلعراب وأساسه وسببه،  -المفردات، وأن هذه العالقات تتأثر بتلك المعاني(
ال  -أسند إليه إيقاع الفعلأي ألن منشئ الكالم  -فالفاعل يضبط بعالمة الرفع ألنه فاعل

 (3)."العكس
 :الزهرانيأحمد جار هللا الصالحي  - 16

جعله هللا وشًيا لكالم  حيث حددت معانيها باإلعراب الذي ،"فالعربية لغة البيان إذ قال:      
العرب وحلية لنظامها، وفارًقا في بعض األحوال بين الكالمين المتكافئين، والمعنيين 

أن يكون المختلفين: كالفاعل، والمفعول، ال يفرق بينهما إذا تساوت حاالهما في إمكان الفعل 
 (4).لكل واحد منهما إال اإلعراب"

 :عبدهللا أحمد بن أحمد محمد - 17
أما عبدهللا أحمد بن أحمد محمد فقد كرر ما قاله تمام حسان ومحمد عبداللطيف      

والح  أن القدامى قد بالغوا في اإلعراب وداللته على المعاني، وقصروا ذلك " :حماسة فقال

                                                 

 ،م2000 -هد 1421، 1بيروت، ط ن حزم،دار اب الجملة العربية والمعنى، فاضل صالح السامرائي، (1)
 .38:ص
 .48:الجملة العربية والمعنى، ص (2)
دفاع عن القرآن الكريم أصالة اإلعراب وداللته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية، محمد  (3)

 .139:م، ص2000، (.ط)د، البربري للطباعة الحديثة، بيسون حسن حسن جبل، 
اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين : دراسة وتقويم، أحمد جار هللا الصالحي الزهراني، رسالة  (4)

 .180:هد، ص1423ير، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى،ماجست
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دراساتهم على أساسه، إال أن هذا ال يمكن أن يجعلنا نقبل بالدعوة إلى عليه وحده، وأقاموا 
هدم اإلعراب وإلغائه، فاإلعراب إحدى القرائن، التي تتضافر مع غيرها من القرائن، ليتضح 

 (1)."هو ما أتى به الدكتور تمام حسان المعنى، وهذا
 فضل هللا النور علي: - 18
"معظم العلماء  :مبيًنا أهمية اإلعراب ودوره في المعنى فقال إذ قال في نتائج البحث     

اعترفوا باإلعراب، ودوره في المعنى، وهم غالبية علماء اللغة العربية، وقد دعمنا رأيهم بأدلة 
وهذا يدل على أن  ؛تضح من خاللها صحة ما ذهبوا إليهالقرآن الكريم وكالم العرب ا من

 (2)."عمودها الصلب الذي ال تصح بدونه يث يشكل اإلعراباللغة العربية قوامها الفصاحة ح
 :عمر بورنان - 19

: تحدد عالمات بّين دور عالمات اإلعراب في تحديد وظيفة الكلمة في الجملة فقالإذ       
 (3)اإلعراب وظيفة الكلمة في الجملة فتؤدي بذلك وظيفة داللية.

عبارتان: اإلعدراب فدرع المعندى، واإلعدراب علدم طرحت في مسألة اإلعراب وخالصة القول    
 المعنى، ويميل الباحث إلى تبني العبارة األولى.

إذ يددددرى الباحددددث أن تضددددافر موجهددددات أخددددرى داخليددددة: كالتقددددديم والتددددأخير والحددددذف والددددذكر   
والوصل والفصل والتنغيم ، ما يعين على الوصول إلى المعندى، فضداًل عدن موجهدات خارجيدة 

 أخرى تعضد ما سب  لبيان المعنى ووضوحه.
 
 
 
 

                                                 

مد، دروب للنشر والتوزيع، عمان، ، عبدهللا أحمد بن أحمد محالنحو العربي بين القديم والحديث (1)
 .200:م، ص2010، (.ط)د
مجلة العلوم اإلعراب وأثره في المعنى، فضل هللا النور علي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  (2)

 .38:م، ص2012اإلنسانية واالقتصادية، العدد األول، يوليو 
، عمر بورنان، رسالة دكتوراه، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نظر: وظائف عالمات اإلعرابيُ  (3)

 .43 -36:م، ص2014تيزي وزو،  -الشعبية، جامعة مولود معمري 



30 

 

 :المبحث الثالث: التعليل
 (1)من المعاصرين نذكر منهمي مجموعة وقد كتب في التعليل النحو 

التعليل في عمومه بيان علة الشيء، وتقرير ثبوت المؤثر إلثبات األثر، ويطل  على ما  "
يستدل فيه من العلة على المعلول والتعليل في النحو: تفسير اقتراني يبين علة اإلعراب أو 

 (2)البناء على اإلطالق وعلى الخصوص وف  أصوله العامة."
سئل عن  -رحمه هللا-أن الخليل بن أحمد  )شيوخ الزجاجي(شيوخنا"وذكر بعض  

 العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:
"إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن 

                                                 

(
1
بحث، سلسلة دراسات عربية  والصرف، حجاج أنور عبدالكريم،ظاهرة استدراج العلة في النحو  - 1(

 م.2011، نوفمبر 35مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، مصر، الجزء -وإسالمية
-59، العددان 15موقف عباس حسن من التعليل النحوي، عبدهللا  بن حمد الحسين، بحث، المجلد - 2
 م.2014يناير، الدرعية، السعودية، ،60
 التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، دار المسيرة، - 3

 م.2007- 1،1427عّمان، ط
بحث، مجلة جامعة بابل)  نحو توصيف للعلة التعليمية في النحو العربي، موسى حسين مشهد، - 4

 م.2008، 1، العدد 16العراق،المجلد العلوم اإلنسانية(،
العلل التعليمية وأهميتها في النحو العربي، سعد الكردي، بحث، مجلة مجمع اللغة العربية بدمش ،  - 5

 م.1998، جماد اآلخرة، 4، الجزء73سوريا، المجلد
بحث، مجلة كلية اللغة  التعليل النحوي وموقف النحاة منه، مها بنت عبدالعزيز بن سعد العسكر، - 6

 م.1998، 17ة األزهر(، مصر، العددالعربية بأسيوط)جامع
التعليل النحوي بين المؤيدين والناقدين، صالح عبدالعزيز علي السيد، بحث، مجلة كلية اللغة العربية  - 7

 م.1989بالمنصورة) جامعة األزهر(، مصر، 
التعليل عند النحاة، محمد هاشم عبد الدائم، بحث، مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي،  - 8
 م .1980، 3لسعودية، العددا
نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق  - 9

 م.2000، 1ط للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
(

2
نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق للنشر  (

 .29، صم2000، 1ط والتوزيع، عمان، األردن،
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أكن أصبت العلة فهو  فإن ،دي أنه علة لما عللته منهبما عن لم ينقل ذلك عنها، وأعتللت أنا
وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داًرا محكمة  ،الذي التمست

البناء، عجيبة النظم واألقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين 
قال: إنما فعل دار على شيء منها الواضحة والحجج الالئحة، فكلما وقف هذا الرجل في ال

سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم  ،هذا هكذا لعلة كذا وكذا
فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك  الباني للدار

فإن سنح لغيري علة لما العلة، إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. 
وهذا كالم مستقيم، وإنصاف من  فليأت بها". لولالنحو هو ألي  مما ذكرته بالمععللته من 
 (1)."-رحمة هللا عليه-الخليل 

التفسير، واإلصالح، ": "وموقف المحدثين من التعليل النحوي إطاره كلمات ثالث
 أسئلة ثالثة: والتحديث"، وهو في جوهره موقف من التراث النحوي، يطرح

من كل عيب، وإن رماه أحد  أً ربي كما وصل إلينا، وُنعّده مبرّ األول: هل نقبل النحو الع
 بشيء من السوء دافعنا عنه؟

الثاني: هل نقبل النحو العربي بمجمله، كما وصل إلينا، ونحدد مواطن الخلل فيه، لنصلحها، 
لما يناسبه من طالب النحو، فال  ونجعل كتب النحو في مستويات متفاوتة، كل مستوى ُيقدم

نساوي بين كتاب ميسر كجمل الزجاجّي، وموسوعة كثيرة التشعب كحاشية الصّبان على 
ميسر بسيط أللفية ابن مالك كشرح شرح األشموني أللفية ابن مالك، وال نساوي بين شرح 

 المّكودّي، وشرح مبسوط لها كشرح المرادي؟
 

وف  مناهج النظر اللغوي الحديث، فما واف  من أنظار الثالث: هل نعيد وصف العربية 
 القدامى أنظار المحدثين قبلناه، وما خالفه جعلناه من تاريخ النحو؟

اتجاه  :النحوي  وفي ضوء هذه األسئلة تنازع المحدثين اتجاهان في موقفهم من التعليل
ضوء مناهج النظر  إحيائّي إصالحّي تيسيرّي في ضوء الموروث النحوّي، واتجاه تحديثّي في

  (2)."هما معارضون للتعليل، ومؤيدون لهاللغوّي الحديث، وفي كل اتجاه من
                                                 

 . 66-65( اإليضاح في علل النحو، ص:1)
 .216 -215:و العربي بين القدماء والمحدثين، صنظرية التعليل في النح (2)
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 :إبراهيم مصطفى - 1
 ،فيها، وتجادلوا عندها "وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلمات، وربما اختلفوا إذ قال:

وطول هذه المراقبة ودأبهم عليها هداهم إلى كشف سر من أسرار العربية عظيم؛ وهو أن هذه 
يمكن الرجوع إليها واالحتجاج الحركات ترجع إلى علل وأسباب يطرد حكمها في الكالم، و 

  (1)."بها
وكان  ه(592)ت:فإبراهيم مصطفى أول من تطرق لهذه القضية بعد ابن مضاء القرطبي

 .يتهم أنه أخذها منه
 عبد الحميد حسن: -2

"ومن هذا يتضح  :وبّين عبد الحميد حسن أن الميدان فسيح للبحث في هذه العلل فقال     
أن من التعليالت النحوية ما هو مشوب بالظن والتخمين، وأن الميدان فسيح للبحث في هذه 

العرب في نطقها، ومن  وتمحيصها على أسس من علم األصوات، ومن طرائ  ،العلل
 تمسكهم بخصائص التزموها في لغتهم.

على أنا ال نقصد بهذا أن نقول إن العلل النحوية واهية األساس، بل نقول إنها تتسع إلبداء 
ألن العرب لم يقولوا إنهم التزموا ما التزموه في  ؛وتخضع للحكم السليم لها أو عليها ،الرأي

 (2)."بذاتها التي يسوقها النحاةليالت لغتهم من خصائص لهذه التع
 :علي النجدي ناصف - 3

أم نضي  بعلله وحجج المختلفين فيه؟ " إذ قال في مقدمة كتابه عند حديثه عن النحو:     
 ،عن المجهوالت واإلنكار في الحجاجوكيف؟ ومن طبع اإلنسان البحث عن األسرار والسؤال 

فالنحاة بما أتوا من هذا إنما يستجيبون للطبع المستنير في استنباط المسائل وعرضها على 
 (3)."خذ عن بينة، وتدع ما تدع عن بينةالناس، فترضى العقول وتطمئن القلوب؛ وتأخذ ما تأ

 محمد الخضر حسين: -4

                                                 

 .11-10:ص إحياء النحو، (1)
م، 1952، 2( القواعد النحوية مادتها وطريقتها، عبدالحميد حسن، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، ط2)

 .233ص:
 .44م، ص:1979، 2( سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، عالم الكتب، القاهرة، ط3)
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كرها النحاة على :" العلل التي يذوقّسم محمد الخضر حسين العلل إلى ثالثة أنواع فقال     
 لفاظها ترجع إلى ثالثة أنواع:أعليها أحكام  وبنت ،أن العرب راعتها

)أحدها( ما يقرب مأخذه ويتلقاه النظر بالقبول كما وجهوا تحريك بعض الحروف الساكنة 
 بالتخلص من التقاء الساكنين، ووجهوا حذف أحد الحرفين المتماثلين بطلب الخفة.

ل الفرضيات التي ال تستطيع أن تردها على قائلها، كما أنك ال )ثانيها( ما يكون من قبي
تضعها بمحل العلم أو الظن القريب منه، كما قالوا في وجه بناء قبل وبعد: أنهما شابها 

 الحرف في احتياجها إلى المحذوف وهو المضاف إليه.
ترده على )ثالثها( ما يجري فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل، ويسهل عليك أن 

وأنت واث  من أنك دفعت عن العلم شيًئا ال يتصل بأول منه وال بآخر، ومن هذا  ،صاحبه
أعطاه إياك  :القبيل أرى قول بعضهم في تعليل عدم جواز اتصال الضمير الثاني في نحو

كونه متعلًقا بما هو  أعطاهك، بأن الضمير الثاني أشرف أنه أعرف، فيأنف من :فال تقول
 (1)."أدنى منه

 وهذه األدلة التطبيقية على التعليل توضح ما وقع فيه القدماء من اإليغال فيه.
 عبدالرحمن أيوب: -5

نود أن نبادر القارئ برفضنا نظرية العلل على الوضع المنطقي الذي يصر " إذ قال:     
لغوية النحاة على اتباعه، ولكنا في نفس الوقت نقرر إمكان ارتباط ظاهرة لغوية بظاهرة 

شكلة عندنا أخرى في الوجود والعدم، وال بأس لدينا من أن يسمى هذا االرتباط تعلياًل، فالم
 وبهذا ال نعارض في تعليل النحاة حذف حرف العلة في الكلمة ،منهجية ليست لفظية بل

بالتقاء الساكنين، إذ أنه من الثابت في هذه الحالة اقتران  "يقوم" عند وقوعها بعد أداة جزم
هرة األولى: فهي عدم وجود أما الظا، هرة لغوية أخرى اقترانًا مضطرًدااهرة لغوية بظاظ
وأما الظاهرة الثانية فهي سكون آخر  ،(محمد لم يقم) في صيغة الفعل في الجملة (الواو)

ولما كان هذا االقتران مضطرًدا فال بأس لدينا من تقريره  ؛ل ووجود أداة الجزم فيهالفع
 كقاعدة.

                                                 

 دراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين، المكتب اإلسالمي، مكتبة دار الفتح، دمش ، (1)
 .195 -194:ص م،1960-هد1380، 2ط
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ة كما قلنا مجرد اعتبارات تراض لدينا على مثل هذا النوع من التعليل، فليست العلال اع
 (1)."منطقية

 ويوضح الباحث جدوى االقتصار على التعليل الذي يوضح طبيعة العمل.
 شوقي ضيف: -6

وواضح أن العلل التعليمية هي " :(اإليضاح في علل النحو للزجاجي)إذ قال في مقدمة      
يحتاجها الناشئة في تعلم النحو، أما العلل القياسية والجدلية أو العلل الثواني والثوالث التي 

 (2)."يه إال شغل العقل بالتأمل والنظرفتزيُّد  ال جدوى ف
ويرفض العلل الثواني والثوالث على ما قدمه  ،وال أظن أن باحًثا يختلف على العلل التعليمية

 ه(.592)تلقرطبيابن مضاء ا
 :مازن المبارك -7

وكان مما قّرب الزجاجي إلى نفسي أنه يكتب النحو بأسلوب " إذ قال في مقدمة كتابه:     
أدبي عذب، وأن منهجه فيه قائم على تجنب الجدل النظري والتعليل الفلسفي، وأنه ُيعنى 

 (3)."ناس عامة، وأفهام المبتدئين خاصةبتقريب النحو إلى أفهام ال
 .(الجمل في النحو)وقد تجلى هذا النهج في كتابه 

 أحمد عبدالستار الجواري: -8
وليس بين الباحثين أو " :أما أحمد عبد الستار الجواري فقد كرر ما ذكره من سبقه فقال     

المدرسين من ينكر أن الدارس أو الباحث، إذا وعى ما يدرس وما يبحث، كثيًرا ما ينصرف 
ا الظواهر التي يجدها قائمة بين يديه، ويتساءل عن األسباب التي سببتهذهنه إلى تعليل 

وذلك ضرب من إثارة التفكير ال سبيل إلى صده أو  ،والعوامل التي عملت على وجودها
الوقوف في وجهه، بل ليس من مصلحة البحث العلمي وال من التوفي  في التعليم أن يهمل  

ريس بتشجيعه وتوجيهه حتى يكون سبًبا يربط مادة ويترك، وإنما تقضي أصول البحث والتد
على أن البراعة في توجيه  يجعلها جزءًا من واقع فكره وعقلهالبحث والدرس بتفكير الدارس، و 

                                                 

 .30-29:ص دراسات نقدية في النحو العربي، (1)

 .9:اإليضاح في علل النحو، ص (2)
الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خالل كتابه اإليضاح، مازن المبارك، دار الفكر، دمش ،  (3)
 .5:ص م،1984-هد1404، 2ط
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نا إليها على هذا الفضول واستثماره هي التي تجعل منه وسيلة لتحقي  تلك الغاية التي أشر 
 (1)."أفضل صورة وأتم وجه
 الفضول في التعليل ورأى االبتعاد عنه.ركز الجواري على 

 سعيد األفغاني: -9
اعتالالت النحويين صنفان: علة تطرد " :صّنف سعيد األفغاني العلل إلى صنفين فقال    

وتكشف عن صحة  ،إلى قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم وتنساق ،على كالم العرب
 أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.

 (2)."وهي واسعة الشعب ،اال وأشد تداوالفاألولى: أكثر استعم
 :عباس حسن – 10

 "وفي(3)"الفرار من العلل الزائفة." :(النحو الوافي)فمما قاله عند ذكره لدستور كتابه       

مقدمتها ما كان تعلياًل ألمر واقع، وال سبب له إال نط  العربي، كالتعليل لرفع الفاعل، 
عيب وفساد؛ إذ  فإن التعليل لهذه األمور الوضعية -المفعوالتوالمبتدأ والخبر، ولنصب 

 (4)."الوضعيات ال تعلل
"وإذا كان األمر على ما وصفنا هذه العلل والتعليالت المرهقة التي تطفح بها  وقال:      

المراجع النحوية، وتضي  بها صدور المتعلمين وأوقاتهم ممن كتب هللا عليهم الرجوع إلى تلك 
 .، الستخالص بعض القواعد النحويةتالمطوال
إن النظرة العجلى الصائبة لتحكم من غير تردد بأن جميع هذه العلل والتعليالت زائفة ال     

 تمت إلى العقل والواقع بصلة ما، ولو كانت واهية.
وإن احترام ذلك العقل يفرض علينا نبذها، وتطهير النحو منها، اللهم إال من ذلك النوع، 

يريدون به ما أشرنا إليه قباًل حين ترفع آخر  (علل التنظير) الصادق الذي يسمونه:الصحيح 
سلك بها في التركيب كلمة أو تنصبه، أو تجره، وحين تجعل الكلمة على وزن معين، وت

                                                 

 .49:نحو التيسير،ص (1)
-هد1414، (.طسوريا، )د يرية الكتب والمطبوعات الجامعية،مد في أصول النحو، سعيد األفغاني، (2)

 .113-112:ص م،1994
 .1/8 م ،1974، 3ط مصر، ن، دار المعارف،النحو الوافي ،عباس حس (3)
 .1/8 ،مرجع نفسهال (4)
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جررتها، أو ألنها نظير زميلتها في كالم العرب، ولم نصبتها، أو  لم رفعتها؟ مسلًكا خاًصا
ولم جعلتها على وزن كذا؟ ولم قدمتها أو أخرتها؟ لم استخدمتها أداة  فجزمتها؟ للسبب السال
 (1)."ألن نظيرتها في كالم العرب كذلك؛ نفي، أو مدح استفهام، أو حصر، أو

 ولم يأتوا ببديل عنها. ،ومن سبقه في العلل ،لم يفصل عباس حسن    
 عفيف دمشقية: –11
أ بأن النحو العربي نش"وقد سب  أن قلنا  :فقال فقد أشاد عفيف دمشقية بالعلل التعليمية    

قراء الذكر الحكيم، وأنه البد أن تكون قد واجهت الطبقة إأول ما نشأ في حلقات التدريس و 
وال سيما من كانوا من أصول غير  -األولى من المعلمين والمقرئين أسئلة من طالبهم

وغيرها من الظواهر اللغوية، فكان عن األسباب الكامنة وراء الظواهر اإلعرابية،  -عربية
لئك و قناع أا بشكل مبسط، إلوشرحه ،هؤالء يضطرون إلى استنباط تلك األسباب والعلل

الطالب بما يعلمونهم. وال نشك كذلك في أن أسئلة الطالب كانت تثير في أذهان المعلمين 
وقد  ،الطالبشباع فضول إبدورهم عن إجابات مرضية كفيلة ب تسا الت، كانوا يبحثون لها

نشأ عن هذه العمليات جميعا ما سماه الزجاجي بالعلل التعليمية، وما عرف في أوائل العهد 
 (2)."(العوامل والمعموالت) النحو باسم بنشأة

 تكرر مثل هذه المواقف عند جميع نقاد حركة التيسير.
 :جميل علوش - 12
واحد من القوة والضعف خاصة "ليست التعليالت النحوية جميعها في مستوى  إذ قال:     

وال شك أن اإلكثار من هذه التعليالت  ،يرات ذهنية معرضة لإلصابة والخطأأنها تقد
واالندفاع وراءها بحماسة وشغف ودون االعتضاد بمنهج فكري ثابت يجعلها عرضة 

  (3)."ة واالختالل ومظنة للوهم والخياللالستحال
 تكرار واضح لعبارات مختلفة.
                                                 

-147:، صم1966، (.ط)دعباس حسن ، دار المعارف، مصر،  ،اللغة والنحو بين القديم والحديث (1)
148. 

 .160:ص تجديد النحو العربي، (2)
، معهد اآلداب الشرقية في دكتوراه ابن األنباري وجهوده  في النحو، جميل إبراهيم علوش، رسالة  (3)

 .203:ص م،1977جامعة القديس يوسف، بيروت،
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 خير الحلواني:محمد  -13
"ويراد بالعلة النحوية تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ إلى ما وراءها، وشرح  إذ قال:     

يصل وكثيًرا ما يتجاوز األمر الحقائ  اللغوية، و  األسباب التي جعلتها على ما هي عليه،
رف  (1)."إلى المحاكمة الذهنية الص 

 اللغوية فهو يندرج في العلل التعليمية.إذا كان هدف العلة النحوية تفسير الظاهرة 
 مهدي المخزومي: -14 

وكان يحيط بهذه الثروة العلمية الضخمة إطار واضح من " ففي ترجمة السيرافي قال:      
الثقافة الكالمية الواسعة التي ظهرت آثارها فيما كتب وعل  وفيما أملى وجادل، وتفسيره 

الكالمي على ثقافته، وقد أتيح لي أن أقرأ بعض  لكتاب سيبويه مثل واضح لسيطرة المنهج
األجزاء من تفسيره فإذا به ال يكاد ينتهي من معالجة مشكلة حتى يأخذ بالقارئ إلى مشكلة 
أخرى، ال تكاد تنتهي حتى تسلمه إلى مشكلة ثالثة ورابعة، فيضي  صدره، ويلتفت يمنة 

نها ي ال تمت إلى اللغة بصلة، ولكويسرة فإذا هو في متاهة من التعليالت والتفسيرات الت
 (2)."طابع الدرس في القرن الرابع 

"ولعل الدكتور  إذ قال: حسن خميس الملخ على رأي المخزوميويعل  الدكتور       
المخزومي أراد قصر النحو على غايته األولى فقط، وهي التعليم، مع أن التعليل من الوسائل 

"بّناًء" قادًرا على بناء الجمل، لكنها ال  ر المخزومي قد تنتجالناجحة في التعليم، فقواعد الدكتو 
 (3)."قادًرا على بناء الجمل وتفسيرها تستطيع أن تنتج" مهندًسا"

 الدائم: محمد هاشم عبد -15
يمكننددا أن نقددول: أن بعددض العلددل الفطريددة التددي تالئددم طبيعددة اللغددة، قددد راعاهددا " إذ قددال:      

تكلددف ذلددك يعددرف أنهددا علددة، ومددن غيددر أن يطرتدده حينمددا كددان يتحدددث مددن غيددر أن العربددي بف
والمددراد بهددا البعددد عمددا  (علددة االسددتثقال)مثددل مددا عرفدده النحدداة مددن بعددد باسددم عنددد النطدد  وذلددك 

                                                 

، مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء الناشر األطلسي، محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، (1)
 .108:ص م،2،1983ط
دار الحرية  عالم،منشورات دار الجاحظ، وزارة الثقافة واإل العربي، مهدي المخزومي، أعالم في النحو (2)

 .85-84:ص م،1980 -هد1400،(.ط) د للطباعة، بغداد،
 .220:نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ص (3)
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ددددُ )إلدددى مدددا هدددو خفيدددف كاسدددتثقالهم كلمدددة هدددو ثقيدددل النطددد ، والميدددل  ددد)واسدددتبدالهم بهدددا( َيوع  ( دُ َيع 
 (1)."(قال)تفضيلو ( َقَول)واستثقالهم

 محمود أحمد نحلة: -16
على أن العلة ارتبطت " :بّين محمود أحمد نحلة ارتباط العلة بالحكم النحوي فقال      

بالحكم النحوي ارتباًطا وثيًقا، وعاصرت نشأته وكانت في أول أمرها ساذجة بسيطة، ثم 
يه، وال قيمة له في غناء فتطورت، وتعقد الحديث فيها وتشعب إلى نوع من الجدل النظري ال 

 (2)والمتتبع لتاريخ الدرس اللغوي يرى ذلك واضًحا كل الوضوح." ،الدرس اللغوي 
 :محمد عيد - 17
مددددن " :أمددددا محمددددد عيددددد فنجددددده يكددددرر مددددا قالدددده شددددوقي ضدددديف فددددي العلددددل التعليميددددة فقددددال     
علدل الجددل ()اإلغدراب)فدي كتابده (ابدن األنبداري )العلل التي أطلد  عليهدا (الصنعة نحو)مظاهر
وال  ،والندوع األول ال يخددم نطًقدا ،(العلدل التعليميدة)ي مقابل نوع آخر من العلدل أسدماهف(والنظر

 (3)."هو الذي يتوصل به إلى كالم العربيفيد اللغة، أما النوع الثاني ف
  :صالح عبدالعزيز علي السيد -18
"العلة هي الباعثة للعرب على  :بّين أهمية العلة فقالصالح عبد العزيز علي السيد      

ماًما واسًعا عند توقد لقيت اهإنشاء األساليب، والنص يثبت الحكم النحوي، وال غنى عنها، 
د أركانه، لتقوية بنيانه، واشتدا ؛عارض، والنحو في حاجة ماسة إليهاالعلماء ما بين مؤيد وم
 (4)."وتقوية روابطه وأنواعه

                                                 

العلمي والتراث اإلسالمي، السعودية، التعليل عند النحاة، محمد هاشم عبد الدائم، بحث، مجلة البحث  (1)
 .155-154:م،ص1980، 3العدد
 م،1987-هد1،1407، بيروت، لبنان، طدار العلوم العربية محمود أحمد نحلة، أصول النحو العربي، (2)

 .124:ص
-هد1410، 1ط قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية واألدبية، محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، (3)

 .39:م، ص1989

، بحث، مجلة كلية اللغة العربية ن، صالح عبدالعزيز علي السيدالتعليل النحوي بين المؤيدين والناقدي (4)
 .114:م، ص1989بالمنصورة) جامعة األزهر(، مصر، 
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ألنها توضيح وبيان للظاهرة اللغوية  ؛األولى الزمة للنحويقة أن العلة "والحق وقال:     
وبمعرفتها نستطيع فهم كالم العرب، وإدراك أسراره، وتعتمد في النحو على الدراسة 
الموضوعية، والكلية، أما ما عداها فخارج عن نطاق الدراسة النحوية الجادة، إذ تعتمد على 

 (1)."لوب وصًفا مجرًدامد على وصف األسالنظر الذاتي للنحوي وال تعت
 :تمام حسان -19
حيًدا للغة، لما اضطروا إلى و ولو لجأ النحاة إلى العرف، فاعتبروه مصدًرا " إذ قال:    

 انتحال العلل، ثم الدفاع عن ذلك االنتحال فيما بعد.
ولقد كان تقسيم النحاة العلل إلى موجبة ومجوزة فتًحا لباب من العبارات المعيارية التي حفلت 
به كتب النحو والصرف والبالغة، فهذا مرفوع وجوًبا، وذاك منصوب جواًزا، ويجب كذا، 
ويجوز في ذلك األمران، وهلم جرا، من هذه العبارات التي جعلت كتب النحو كغيره من 

 (2)."وية تنتفخ بال مبررالدراسات اللغ
؛ (نظرية العامل) "ولقد كان التعليل في دراسة اللغة مسئوال كذلك عن خل  وقال:     

 (3)."جرا فالفاعل مرفوع بعلة وجود الفعل، والمبتدأ مرفوع بعلة االبتداء، وهلم
 إبراهيم السامرائي: - 20
منذ مراحله األولى، وأن هذا التأثر "إن النحو العربي قد تأثر بالمنط  األرسطي  إذ قال:     

 وليس (صورًيا) صار طاغًيا في القرون المتأخرة، وقد أّدى ذلك إلى أن يكون النحو العربي
كما  يركز درسه على االستعمال اللغوي ومن ثم اهتم بالتعليل والتقدير والتأويل، ولم  (واقعًيا)
 (4)."هو
 سعيد جاسم الزبيدي: -21
قراءة متفحصة لهذه القوادح تكفي أن نقرر تمحل النحاة في التعليل وإغراقهم إن " إذ قال:    

مما يصل في كثير إلى التناقض، وألن النحاة لم  ؛النظر لالختالف القائم بين النحاة فيها
                                                 

 .90:ص ،المرجع نفسه (1)
 .54:اللغة بين المعيارية والوصفية، ص (2)

 .55ص ،المرجع نفسه (3)
 م،1995 -هد1415، 1ط دار الجيل، بيروت، مواجهة العصر، إبراهيم السامرائي،النحو العربي في  (4)

 .25:ص
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يلتزموا تصحيح العلل النحوية منهًجا وأسلوًبا أو اطراحها لما فيها بل ذهبوا يسوقون العلل تلو 
ليعززوا هذا الرأي ونقض ذلك فأدت بهم هذه السبيل إلى هذا التفنن في  ؛ونهاالعلل ويبتكر 

العلة ومسالكها وقوادحها، وأغرق المنهج اللغوي السليم بما يعقده ويذهب به مذهًبا بعيًدا عن 
 (1)."ولون به إلى مماحكات عقلية نظريةاللغة فيتح

 :مها بنت عبدالعزيز بن سعد العسكر -22
"إذن: البد من العودة إلى كتب التراث ونحو  :أهمية العلة التعليمية فقالت إذ كررت      

القدماء؛ لدراستها، والعكوف عليها؛ لنستخلص منها ما يفيد في معرفة لغتنا األم، وكيفية 
ضبطها بعيًدا عن الفلسفة والفرضيات. ولنحكم العقل أمام جميع الصيحات التي تنادي بهدم 

سير والتسهيل؛ ألن العلل في نظرهم هي علة النحو ومرضه التي جميع العلل بحجة التي
أفسدته وجعلته غير مقبول إلى الدارسين، وهي حجة واهية أفسدت النحو ولم تميز بين الغث 

) التعليمية(، فيها يحصل ىوالسمين؛ إذ كيف نحق  غاية النحو إال عن طري  العلل األول
وتؤدي إلى صحة النط  عند األحكام اإلعرابية، تقويم اللسان العربي؛ إذ هي تفيدنا في 

 (2)."المتكلم
 :سعد الكردي - 23

"وهذا يدل على أن  :كرر سعد الكردي ما قاله من سبقه في العلة التعليمية فقال       
التعليل بات واضح المعالم في مسيرة النحو العربي، وأصبح من األسس التي اعتمدها النحاة 

طه، لم تتجاوز أن تكون علاًل تعليمية ُيراد منها كالم العرب وضب في مذهبهم، لكن عللهم
 (3)."واالتساع به

 محمود جاسم الدرويش: -24

                                                 

 م،1997، 1ط فلسطين، دار الشروق، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، سعيد جاسم الزبيدي، (1)
 .33:ص
كلية اللغة بحث، مجلة  التعليل النحوي وموقف النحاة منه، مها بنت عبدالعزيز بن سعد العسكر، (2)

 .365:ص م،1998، 17العربية بأسيوط)جامعة األزهر(، مصر، العدد
العلل التعليمية وأهميتها في النحو العربي، سعد الكردي، بحث، مجلة مجمع اللغة العربية بدمش ،  (3)

 .995:م، ص1998، جماد اآلخرة، 4، الجزء73سوريا، المجلد
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:" فالعلة النحوية أما محمود جاسم الدرويش فأوضح أهمية العلة النحوية فقال       
 ألن بها يزداد رسوخ الحكم في ذهن المتعلم. ؛ضرورية

الواحدة على النحو الذي رأيناه عند ابن الوّراق فإنما هو بعثرة أما تعدد العلل في المسألة 
 وضياع لجهود العالم والمتعلم معًا، في حين يمكننا االستغناء عن ذلك.

ويمكننا أن نقول في ظاهرة تعدد العلل: هو التفنن في التعليل، بحيث أصبح التعليل غاية 
ومساره الذي رسمه الخليل وتلميذه بحد ذاته وليس وسيلة، ولهذا خرج التعليل عن هدفه 

دد العلل، عسيبويه، وقد تكون المباهاة في إظهار العلل ومعرفة الكثير منها سبًبا من أسباب ت
 فيلجأ العالم من أجل هذا إلى اصطناع علل جديدة يضيفها إلى العلل السابقة.

 (1)."يعينهما من النحو م والمتعلم عماألنها تلهي العال ؛ه العلل ال تفيد شيًئا بل قد تضروهذ
 :حسن خميس سعيد الملخ  -25

الف واتضح أن العلل النحوية في طبيعتها وجوه إقناعية؛ ولهذا تتواف  أو تتخ" قال:إذ       
، وهي ترتبط بما استعملته اللغة من أو تتعدد، وهي تتقدم معلولها ، فالعلة والمعلول َغيران 

 (2)."العلل في النحو العربياع هو أصل ألفاظ وتراكيب؛ ألن السم

"وخلصت الدراسة إلى أن العلة النحوية وسيلة منهجية في دراسة النحو، تتصف  وقال:     
 بالبساطة واالختصار وتستأهل أن تفرد كل علة بدراسة مستقلة جديدة كعلة داللة الحال،

 (3)."وعلة الشبه، وعلة المعنى وغيرها
ألنها أبعد عن البساطة  ؛تكون العلة وسيلة منهجيةال نتف  مع حسن الملخ في أن      

 واالختصار إال إذا كان يقصد العلل التعليمية.
 محيي الدين سالم: -26

في صورته العقلية خالل  -والنحو عامة -"لعله تبين اآلن أن التعليل النحوي  إذ قال:      
الفلسفة اليونانية بقدر ما هو دليل مراحله المتأخرة ليس دلياًل على تأثره تأثًرا مباشًرا بعلوم 

على صلته الوثيقة بالعلوم الفقهية والكالمية اإلسالمية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن 
                                                 

مكتبة الرشد، الرياض،  محمود جاسم الدرويش، :تالوراث، أبو الحسن محمد بن عبدهللا  علل النحو، (1)
 .75:ص م،1999-هد1420، 1ط
 .260:نظرية التعليل بين القدماء والمحدثين، ص (2)
 .265:ص ،نظرية التعليل بين القدماء والمحدثين (3)
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سنة هللا في أرضه  هي أن تولد األشياء صغيرة بسيطة ثم تنمو وتتعقد، فالصورة التي بلغها 
ور، يضاف إلى ذلك أن العقل التعليل النحوي في القرن الرابع الهجري هي نتاج لذلك التط

العربي اإلسالمي ليس عقاًل جامًدا، وأن الفكر العربي اإلسالمي ليس فكًرا فوضوًيا حتى 
  (1)."ر ومنظم إلى غير العرب والمسلمينينسب كل ما هو متطو 

 محمد عبد الفتاح الخطيب: -27
"تلك حقيقة  :فقال أوضح محمد عبد الفتاح الخطيب حقيقة التعليل في الفكر النحوي        

التعليل في الفكر النحوي، ليس رياضة عقلية، أو تبريرات منطقية، أو محاوالت تعسفية 
إلرجاع الظواهر المدروسة إلى أصول يختلقها النحوي مسبًقا، ويرجع إليها كل ما يقع تحت 

واكتشاف "منهج" في التفكير في اللغة، وتلمس قوانينها،  يديه من قضايا وظواهر، بل هو
 ضوابطها.

نعم قد تكون هناك تعليالت بادية التكلف، شديدة التعسف؛ نتيجة اهتمامهم بالتفسير، 
وحرصهم الشديد على تعقب جل الظواهر اللغوية وتعليلها، إال أن نسبة هذا بمجموع ما خلفوه 

 (2)."به حوية ضئيل جًدا إلى حد ال يؤبهمن تعليالت على مستوى النظرية الن
راجع إلى الخلط بين  -في الفكر النحوي  -وأرى أن رفض ما جاء من تعليل" ال:وق     

طبيعة اللغة، وكيفية اكتسابها من جهة، ووجود عالقات منتظمة في النظام اللغوي على 
 (3)مستوى: الكلمة والتركيب، متى تفرغ لها اإلنسان بمجهر العقل اشتقها من جهة أخرى."

 الكندي: بن سليمان بن مهنا خالد -28
"في هذا الكتاب محاولة لتفصيل قضايا التعليل النحوي من  إذ قال في خاتمة كتابه:       

كل جوانبها المهمة، وقد توصلنا فيها إلى معاني التعليل التي غاب بعضها عن كثير من 
ومعنى تعليل المصطلح، وخالفنا كثيًرا مما ساد عن التعليل  ،المحدثين كغياب معنى القرينة

ببيان أن للعلة صنفين ال ثالث لهما هما العلل الحقيقية والمباشرة؛ وأن علل الجليس الدينوري 
                                                 

مختبر الدراسات التعليل في الدرس النحوي العربي، محيي الدين سالم، بحث، مجلة الدراسات اللغوية،  (1)
 .196:م، ص2005، 3قسنطينة، الجزائر، العدد ،اللغوية، جامعة منتوري 

ضوابط الفكر النحوي، محمد عبد الفتاح الخطيب، دار البصائر، القاهرة، مصر، المجلد األول،  (2)
 .596:ص م،2006، (ب.ط)
 .596ص ،ضوابط الفكر النحوي  (3)
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ليست كلها مطردة، وأن للعلة أقساًما عامة وخاصة، وأن بعض تقسيمات القدماء للعلل 
، ووضعنا تقسيمات ا باختالف النحاة المصنفينبمعنى واحد وإن اختلفت مسميات أقسامه

 (1)."العلل المختلفة بحسب كل زاوية لتتضح مفاهيم العلة النحوية بصورة أوضح وأوسع
 موسى حسين مشهد: -29

"التعليل النحوي أنواع: تعليل تعليمي وعليه مدار النحو،  إذ قال في خاتمة بحثه:      
فائدة فيه، وهناك نوع متصل بالمعنى وليس مغرًقا في وتعليل جدلي يعتمد على النظر، وال 
 (2)."-هللا رحمه-الجدل كما رأينا عند الخليل الفراهيدي

 حجاج أنور عبدالكريم: -30
"أن استدراج العلة هو نوع من النظر العقلي أو العمل الفكري  نتائج بحثه: إذ قال في       

التراكيب على بعض في الحكم، مع غياب الذي قد اتبعه النحاة واللغويون في حمل بعض 
العلة، أو إلحاق بعض الصيغ ببعضها اآلخر ال لشيء إال لطرد الباب النحوي أو الصرفي، 

: افتراض -كما أشرت في المقدمة -وإجرائه مجرى واحًدا في الجميع، ومعنى هذا المسلك
بل على سبيل  وجود علة األصل في الفرع أو تصور وجودها فيه، ال على سبيل التوهم،

القصد، ثم إلحاق الفرع باألصل في الحكم المنوط بهذه العلة تبًعا لهذا االفتراض، وذلك 
  (3)."ليجري على سنن واحد -ن كما يقولو  -إجراء للباب مجرى واحًدا، أو طرًدا للباب

 عبدهللا بن حمد الحسين: -31
النحو العربي لم يكن ترًفا لغوًيا "أظهرت الدراسة أن التعليل في  قال في خاتمة بحثه:      

عند النحاة، بل كان وثي  االرتباط بالدرس النحوي، فهو مبني على محاولة استيعاب أكثر 

                                                 

 ديم والحديث، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، دار المسيرة،التعليل النحوي في الدرس اللغوي الق (1)
 .338:م، ص2007 -هد1427، 1عّمان، ط

بحث، مجلة جامعة بابل) العلوم  نحو توصيف للعلة التعليمية في النحو العربي، موسى حسين مشهد، (2)
 .502:م، ص2008، 1، العدد 16المجلد العراق، اإلنسانية(،

بحث، سلسلة دراسات عربية  الكريم، عبد في النحو والصرف، حجاج أنور العلةظاهرة استدراج  (3)
م، 2011، نوفمبر 35مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، مصر، الجزء -وإسالمية

 .221:ص
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الظواهر اللغوية؛ لتحقي  االطراد في األحكام النحوية، بل دوره في مجال التعليم، وأن إلغاء 
 (1)."ليل وبقية األصول النحويةين التعالتعليل يلزم منه هدم النحو كله؛ للترابط الوثي  ب

 سلمان عباس عيد: -32
"التعليل" لم يكن مرتبًطا  إن ظهور" :فذكر كيف نشأ التعليل في اللغة العربية فقال       

باللغة فحسب، بل هي ثمرة من ثمرات االتصال العمي  بين اللغة والقرآن، مما جعل اللغة 
اللغة بنوع من اإلحساس العمي   فتأثر دارسوبه القرآن من قداسة، تتسم ببعض ما يتصف 

باحترام اللغة، يكاد يقرب من درجة القداسة، فتناولوا في النحو الظواهر والتراكيب، ووضعوا 
لها القواعد، وفي ظالل هذه النظرة انفتح أمام بحوثهم مجال جديد، أرادوا به التأكيد على ما 

، فشرعوا في الوقت الذي يضعون فيه في العربية من خصائص، ودعم ما لها من امتياز
القواعد يبرزون هذه القواعد، ويجعلونها ترتكز على دعائم محددة من األهداف التي توخت 

 تحقيقها، فأسلمت بالضرورة إليها بعد أن ضاعت أسسها.  -في نظرهم -اللغة
 (2)."وهكذا نشأ التعليل في النحو العربي

قولة الخليل بن أحمد في التعليل فتحت باًبا تعليميًا وجد الباحث أن م وخالصة القول:      
يوضح حدوده التي ظنها بعض الباحثين أنها مفتوحة لكل من هب ودب في تفريع العلل، 
وأنما قصد الخليل أن من أوتي علمًا هو من يتصدى لتعليل الظواهر اإلعرابية بقدر ما 

 تسمح له طبيعة اللغة.
 ة لجدواها في حقل تعليم النحو.العلة التعليميويرى الباحث: االقتصار على 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 -59، العددان 15سين، بحث، المجلدموقف عباس حسن من التعليل النحوي، عبدهللا  بن حمد الح (1)
 .283:م، ص2014يناير، ية، السعودية،،الدرع60
 .20:ص ( تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العرب،2)
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 دراسة النحو عند أصحاب التيسير.ل المقترح منهجالالفصل الثاني: 
 :تمهيد

 : الذين نقدوا المنهج القديم.المبحث األول
 المبحث الثاني: الدعوة إلى دراسة الجملة.

 المبحث الثالث: مزايا دراسة الجملة.
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 الفصل الثاني :
 

 تمهيد :
هدو (1)لدداع  ديندي اسدتجابة ؛نشأ النحو كما تؤكد مختلف المراجع التدي عرضدت تاريخده

 ،بقددداء الطريددد  إلدددى فهمهمددداإهمدددا تحريدددف، و قهللا وسدددنة رسدددوله مدددن أن يلح الحفددداظ علدددى كتددداب
واستخراج مكنوناتهما واضًحا ميسدوًرا، وذلدك بوضدع ضدوابط وقواعدد للغدة التدي ندزل بهدا القدرآن 

أو تطددددور يطددددرأ علددددى  بهدددددف حفددددظ هددددذه اللغددددة مددددن كددددل فسدددداد ؛ودونددددت السددددنةوبهددددا رويددددت 
يبعد بها عن لغة هذين المصددرين الكدريمين، وفدي الوقدت نفسده تكدون هدذه القواعدد  ،أساسياتها

 ي تعلم العربية من غير أبنائها.بين يدي الراغبين ف
هدد (  69:ة مدا قدام بده أبدو األسدود الدد لي)تما ظهر من محاوالت لحفظ اللغ أول كان

هددد( أندده 438... فددذكر ابددن النددديم)ت (2)مددن نقددط  الشددكل للمصددحف لتحديددد الحركددة اإلعرابيددة
ترجمتهدا: وهدذه رأى ما يدل على أن النحو عن أبي األسود وهي أربعة أوراق من ورق الصين 

والمفعددددددول عددددددن أبددددددي األسددددددود رحمددددددة هللا عليدددددده بخددددددط يحيددددددى بددددددن  ،فيهددددددا كددددددالم فددددددي الفاعددددددل
 (3)ه(.129)ت:يعمر

ومضددى نحددو قددرن بعددد وفدداة أبددي األسددود قبددل أن تظهددر أول محاولددة جددادة للتددأليف فددي 
شدهد النصدف األول مدن القدرن الثداني الهجدري ، و (هدد149 :النحو على يد عيسدى بدن عمدر)ت

 ن أخريين تعبران عن التطور الذي أصاب الدراسات النحوية في تلك الفترة:ظاهرتي
حاوالت لمعالجة أو تصحيح ما يقع من مخالفدات أو م وظهور ،زيادة االهتمام بالنحو أوالهما:

 خروج على قواعده.

                                                 

، 1ط نظر: مدارس نحوية ولغوية عربية وغربية، صبري إبراهيم السيد، مكتبة اآلداب، القاهرة،( يُ 1)
 .7:م، ص2011 -هد 1432

بعض، الحسن بن عبد هللا بن المرزبان أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم على  نظر:يُ  (2)
، (.ط)د الناشر مصطفى البابي الحلبي، اجي،طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خف :ت  السيرافي،
 .13:ص م،1966 -هد 1373

إبراهيم  :ت أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم، نظر: الفهرست،يُ  (3)
 .63:ص م،1997-هد1417، 2ط بيروت، دار المعرفة، رمضان،
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 (1)ثانيتهما: ظهور لون من الدراسة المفصلة التي تتناول بالشرح والتعليل الظواهر النحوية.
وبلغت هذه المرحلة من التطور في الدراسات النحوية أعلى مسدتوياتها علدى يدد الخليدل 

واضددع علددم النحددو، بمعنددى أندده واضددع المددنهج لدراسددته دراسددة علميددة ( هددد 175:بددن أحمددد )ت
 (2).منظمة

كتددددددداب" ال" مراحدددددددل تطدددددددور النحدددددددو العربدددددددي بظهدددددددور ثدددددددم تبددددددددأ المرحلدددددددة التاليدددددددة مدددددددن
يبويه للنحدددو مدددا لدددم يصدددنع أحدددد، حتدددى ليعدددد بحددد  أسدددتاذه ولقدددد صدددنع سدددهدددد( 180لسددديبويه)ت

األشددهر، وإمامدده المقدددم، ويعدددُّ كتابدده فيدده معيددار العربيددة وكنددًزا مددن كنوزهددا الزاخددرة، بمددا اشددترع 
   (3)لها، وجمع من ذخائرها.

"وقددد أدى إلينددا التدداريخ منددذ القددرن الثالددث الهجددري إلددى القددرن التاسددع أسددماء طائفددة مددن 
قاموا علدى خدمدة هدذا الكتداب، بدين شدرح لده، أو تعليد  عليده، أو تفسدير ألبياتده، كبار العلماء 

 (4)أو كالم على أبنيته، ومنهم المشارقة، ومنهم المغاربة واألندلسيون، ومنهم المصريون".
، (6)هدددددددددد(377علدددددددددي الفارسدددددددددي)ت: ، وأبدددددددددا(5)ه(368ندددددددددذكر مدددددددددنهم: السددددددددديرافي)ت: 

 .(8)ه(476)ت:، واألعلم الشنتمري (7)ه(384والرماني)ت:

                                                 

 .9:ص : في إصالح النحو العربي،نظريُ  (1)
، 2ط : الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت،نظريُ  (2)

 .61:ص م،1986 -هد1406
 6ص م،1979، 2، طعالم الكتب، القاهرة  سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، نظر:يُ  (3)
، 3ط نجي، القاهرة،عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخا :الكتاب، عمرو بن عثمان بن قمبر، ت (4)

 .1/37م، 1988 -هد 1408
 دار الكتب العلمية، بيروت، ،وآخرون  أحمد حسن مهدلي :سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تشرح كتاب  (5)
 م.2008 –هد 1429، 1ط
عوض بن محمد القوزي، مطبعة األمانة، القاهرة،  :ب سيبويه، أبو علي الفارسي، تكتاالتعليقة على  (6)
 م.1991 -هد 1،1412ط
محمد إبراهيم يوسف شيبة، رسالة دكتوراه، جامعة أم  :بويه، علي بن عيسى الرماني، تشرح كتاب سي (7)

 هد .1415 -هد 1414القرى، المملكة العربية السعودية،
رشيد بلحبيب، وزارة األوقاف والشؤون  :ب سيبويه، األعلم الشنتمري، تتفسير كتاالنكت في  (8)

 م.1999 –ه 1،1420ط اإلسالمية، المغرب،
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عرفدددت الدراسدددات النحويدددة بعدددد سددديبويه منهًجدددا آخدددر فدددي تقدددديم الددددرس النحدددوي مثدددل: 
   (1).ه(316:ول في النحو البن السراج)تواألص هدد(286:المقتضب للمبرد)ت

ه( فدألف كتداب الجمدل فتنداول أبدواب 340وجاء عبد الرحمن بن إسدحاق الزجداجي)ت:
والضددرورات الشددعرية فتنوعددت الشددروح فددي الطريقددة، النحددو، والصددرف، واألصددوات، والتدداريخ، 

 (2)والمادة، والحجم، ومنها
شددددددددددرح ألبددددددددددي القاسددددددددددم الحسددددددددددين بددددددددددن الوليددددددددددد المعددددددددددروف بددددددددددابن العريددددددددددف المتددددددددددوفى  – 1

 ه(.390بطليطلة)ت:
 شرح لقاسم بن محمد الواسطي، الذي تخرج به ابن بابشاذ. – 2
 ه(.431األندلسي)ت: شرح ألبي الفتوح ثابت بن محمد العدوي الجرجاني – 3
 ه(.434شرح لخلف بن فتح بن جودي القيسي البابري)ت:  – 4
 ه(.454شرح البن بابشاذ النحوي)ت: – 5
ه(،على خدالف حدول 476شرح ألبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف باألعلم)ت:  – 6

 سنة وفاته.
صدددالح الخلدددل ه(، وسدددماه "إ521شدددرح ألبدددي محمدددد عبدددد هللا بدددن السددديد البطليوسدددي )ت: – 7

 الواقع في الجمل".
 ه(.528شرح ألبي الحسن علي بن أحمد بن الباذش الغرناطي النحوي،)ت: – 8
 ه(.550شرح ألبي عبد هللا محمد بن علي بن حميدة الحلبي)ت: – 9
 ه(.567شرح ألبي بكر محمد بن عبد هللا العبقري القرطبي)ت: – 10
 ه(.567شرح البن الخشاب)ت: – 11
 ه(،أو قبل.570شرح لعلي بن إبراهيم األنصاري البلنسي)ت: – 12
 ه(.581شرح ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي)ت: – 13
 ه(.605شرح لعلي بن قاسم بن الدقاق األشبيلي)ت: – 14

                                                 

 .9:في إصالح النحو العربي، ص (1)
(

2
ي  الحمد، مؤسسة علي توف :د الرحمن بن إسحاق الزجاجي، ت: كتاب الجمل في النحو ، عبنظريُ (

 .30- 25:م، ص1984 -هد 1404، 1األردن، ط الرسالة، لبنان، دار األمل،
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ه(، 609شدددرح ألبدددي الحسدددن علدددي بدددن محمدددد المعدددروف بدددابن خدددروف األندلسددددي)ت: – 15
 ه(.605ه(،أو)ت:610أو)ت:
 ه(.610الفاخر في شرح الجمل لعمر بن عبد المجيد بن عمر الرندي األندلسي)ت: – 16
شددرح لضددياء الدددين أبددي الحسددين علددي بددن محمددد بددن علددي القيسددي القرطبددي المعددروف  – 17

 ه(.630بالقيذافي)ت:
 ه(.650شبيلي)ت:يز المعافري النحوي اإلشرح لفضيل بن محمد بن عبد العز  – 18
 ه(.663شبيلي)ت:علي بن محمد بن مورس بن عصفور اإل حسنشرح ألبي ال – 19
 ه(.679شرح ألبي علي الحسين بن عبد العزيز الفهري البلنسي)ت: – 20
 ه(.680شرح لعلي بن محمد بن يوسف بن الضائع الكتامي اإلشبيلي)ت: – 21
 ه(.680إمالء على الجمل لعلي بن محمد الخشني المعروف باألبدي األندلسي)ت: – 22
 ه(.685شرح ألحمد بن عبد المؤمن النحوي الشريشي)ت: – 23
شددبيلي األندلسددي النحددوي المعددروف ين عبددد هللا بددن أحمددد عبددد هللا اإلشددرح ألبددي الحسدد – 24

 ه(.688بابن أبي الربيع القرشي)ت:
 ه(.702شرح ألبي جعفر أحمد بن عبد النور المالقي النحوي)ت: – 25
يم الحضدددددددددرمي المعدددددددددروف بدددددددددابن مطدددددددددرف شدددددددددرح لمحمدددددددددد بدددددددددن حجددددددددداج بدددددددددن إبدددددددددراه – 26

 ه(.706األشبيلي)ت:
 ه(.710شرح ألبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي)ت: – 27
 ه(.733شرح لداود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي اإلسكندري،)ت: – 28
 ه(.745شرح ألبي حيان األندلسي)ت: – 29
 ه(.762شرح جمل الزجاجي البن هشام األنصاري)ت: – 30
 ه(.762شرح الجمل الكبري البن هشام األنصاري)ت: – 31
 ه(.765شرح لمحمد بن عبد هللا بن ميمون بن إدريس العبدري النحوي القرطبي)ت: – 32
تقييددددد علددددى بعددددض جمددددل الزجدددداجي ألبددددي سددددعيد فددددرج بددددن قاسددددم بددددن أحمددددد بددددن لددددّب  – 33

 ه(.783الغرناطي)ت:
 ه (.815شرح لمحمد بن علي الشامي الغرناطي)ت: – 34
 ه(.946شرح لعز الدين بن عبد العزيز بن علي البغدادي)ت: – 35
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 تقييد الجمل البن العطار. – 36
 غاية األمل في شرح الجمل البن بزيزة. – 37
 ه(.972شرح الجمل لعبد هللا بن أحمد الفاكهي)ت: – 38
 
 شرح الجمل للراسموكي. – 39
 شرح ليحيي بن معط المغربي. – 40

فألف كتاب  ه(538)ت:بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري محمود بن عمر وجاء 
 ،والحروف ،واألفعال، األسماء :قسمه إلى أربعة أقسامف المفصل في صنعة اإلعراب

واألحاديث وأشعار العرب،  ،والمشترك بين األسماء واألفعال والحروف، مستشهدا باآليات
ة من أئمة النحو بالشرح، والتعلي ، ومن كتاب المفصل كثر  ، وتناولواألقوال العربية ،واألمثال

 (1)أشهر شروحه
 شرح للمؤلف. – 1
 ه(. 606شرح اإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي)ت: – 2
 ه( واسمه) المحصل(.609شرح محمد بن سعد المروزي)ت:  – 3
ه( واسدددددمه 616شدددددرح الشددددديخ أبدددددي البقددددداء عبددددددهللا بدددددن الحسدددددين العكبدددددري النحدددددوي)ت:  - 4

 (وقيل)المحصل(. )اإليضاح
شددددددرح أبددددددي محمددددددد مجددددددد الدددددددين القاسددددددم بددددددن الحسددددددين المعددددددروف بصدددددددر األفاضددددددل   - 5

 ه(.617الخوارزمي)ت:
 ه(.620شرح أبي العباس أحمد بن أبي بكر الخاوراني)ت: – 6
 ه(.640شرح أبي العباس أحمد بن محمد البكري)ت: – 7
 ه(.643شرح موف  الدين أبي البقاء يعيش بن علي )ت: – 8
ه(، األول)المفضدددل( 643شدددرح علدددم الددددين أبدددي الحسدددن علدددي بدددن محمدددد السدددخاوي)ت: – 9

 واآلخر)سفر السعادة وسفير اإلفادة(.

                                                 

(
1
 ، بغداد،ل صالح السامرائي، مطبعة اإلرشادفاض الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، نظر:يُ (
 .106 – 102:ص ،م1971 -ه1390، (د.ط)
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شددرح مجيدددب الددددين وقيدددل محدددب الددددين أبددي عبددددهللا محمدددد بدددن محمدددود المعدددروف بدددابن  – 10
 ه(.643النجار البغدادي)ت:

 ه(.643ني المقرئ)ت:شرح المنتخب بن أبي العز بن رشيد أبي يوسف الهمذا – 11
ه( 646شدددددرح الشددددديخ أبدددددي عمدددددرو عثمدددددان بدددددن عمدددددر المعدددددروف بدددددابن الحاجدددددب)ت: – 12

 واسمه)اإليضاح(.
 ه(.646شرح الوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي)ت: – 13
 ه(.649شرح محمد بن محمد المعروف بابن عمرون الحلبي)ت: – 14
 ه(.651شرح عبدالواحد بن عبدالكريم األنصاري)ت: – 15
 شرح اإلمام مظهر الدين محمد واسمه)المكمل(. -  16
 ه(، واسمه)الموصل(.661شرح علم الدين قاسم بن أحمد اللورقي األندلسي)ت:  - 17
 ه(.672شرح الشيخ أبي عبدهللا محمد بن عبدهللا المعروف بابن مالك)ت: – 18
 ه(.698ي)تشرح الشيخ أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الفقيه – 19
 ه(، واسمه)الموصل(.710شرح حسام الدين حسين بن علي السغناقي)ت: – 20
ه(، واسدددمه )المحصدددل لكشدددف 749شدددرح المؤيدددد يحيدددى بدددن حمدددزة بدددن رسدددول هللا)ت: – 21

 األسرار(.
 ه(.749شرح بدر الدين حسن بن قاسم المرادي الخاوراني)ت: – 22
لمتددددوفى فددددي القددددرن الثددددامن شددددرح تدددداج الدددددين أحمددددد بددددن محمددددود بددددن عمددددر الجندددددي ا – 23

 قليد(.واسمه)اإل
ه(، واسددمه)التاج 840شددرح المهدددي لدددين هللا أحمددد بددن أحمددد بددن يحيددى المرتضددى)ت: – 24

 المكلل(.
 شرح محمد بن محمد الخطيب فخر الفسرخاني. – 25
ح الحامددددي المفصدددل علدددى مخددددرات شدددرح محمدددد الطيدددب المكدددي الهنددددي، اسمه)الوشدددا – 26

 المفصل(.
 شرح اإلمام المحق  نجم الدين عثمان بن الموف  األذكاني، واسمه)العقارب(. – 27
 شرح لمحمد عبدالغني، واسمه)المؤول في شرح المفصل( – 28 
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"فحققدت المنظومدة  وحواشديها ،وشدروحها ،المنظومات النحوية تز وبر  ،المتون وظهرت 
عارضين هما اختصدار لغدة القواعدد وشدمول أبدواب النحدو ومسدائله وقضداياه النحوية مطلبين مت

ه( أخدددذت مكاندددة رفيعدددة ممدددا كثدددر عددددد شدددّراحها 672فنجدددد ألفيدددة ابدددن مالدددك)ت: (1)جميًعدددا."
   (2):ومنها
الدددرة المضدديئة فددي شددرح األلفيددة؛ البددن الندداظم أبددي عبددد هللا بدددر الدددين محمددد بددن اإلمددام  - 1

،دار الكتدب 1ه(، تحقيد : محمدد باسدل عيدون السدود،ط686مالدك،)ت:جمال الدين محمد بدن 
 م(.2000ه،1420العلمية، بيروت، لبنان،)

منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك، ألبي حيان األندلسي، محمد بن محمد بدن  – 2
 ه(.745يوسف بن علي بن يوسف، أثير الدين الغرناطي)ت:

ألفية ابن مالك، لبدر الدين أبي علدي الحسدن بدن قاسدم  توضيح المقاصد والمسالك بشرح – 3
ه(، شددرح وتحقي :أ.د/عبددد الددرحمن علددي سددليمان، 749المعددروف بددابن أم قاسددم المددرادي،)ت:
،دار الفكددر العربددي، مديندددة نصددر، القدداهرة، جمهوريدددة 1أسددتاذ اللغويددات فددي جامعدددة األزهددر،ط

 م(.2001 -ه1422مصر،)
ن مالك، ويسمى التوضيح، ألبي محمد جمال الدين عبدد هللا أوضح المسالك إلى ألفية اب – 4

ه(، تحقيددد : محمدددد محيدددي الددددين عبدددد الحميدددد، 761بدددن يوسسدددف بدددن هشدددام األنصددداري،)ت
 منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان.

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، لإلمام العالمة برهان الددين إبدراهيم بدن محمدد بدن  – 5
ه(، تحقيددد : د/محمدددد بدددن عدددوض بدددن محمدددد 767ي بكدددر بدددن أيدددوب بدددن قددديم الجوزيدددة،)تأبددد

-ه1424، مكتبددددددة أضددددددواء السددددددلف، الريدددددداض، المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية،)1السددددددهلي،ط
 م(.2002

                                                 

م، 2000،  (.ط)د دار المعرفة الجامعية، عبدالرحمن،المنظومة النحوية دراسة تحليلة، ممدوح  (1)
 .361:ص

(
2
نظر: استدراك شراح األلفية على ابن مالك حتى القرن الثامن الهجري، علي بن حمد الريامي، بيت يُ (

 .14- 12:ص م،2013، 1ط الغشام للنشر والترجمة، مسقط، سلطنة عمان،
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شددددرح ابددددن عقيددددل، قاضددددي القضدددداة بهدددداء الدددددين عبددددد هللا بددددن عقيددددل العقيلددددي المصددددري،  – 6
(، تحقيددد : محمدددد محيدددي الددددين عبدددد الحميدددد، ه769الهمدددذاني، بهددداء الددددين، أبدددي محمدددد،)ت

 م(2002-ه1423طبعة جديدة منقحة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،)
المقاصدددددد الشدددددافية فدددددي الخالصددددددة الكافيدددددة، لإلمدددددام أبدددددي إسددددددحاق إبدددددراهيم بدددددن موسددددددى  – 7

، معهدددد البحددددوث 1ه(، تحقيددد : د/عبددددد الدددرحمن بددددن سدددليمان العثيمددددين،ط790الشددداطبي،)ت:
يدددددداء التددددددراث اإلسددددددالمي، جامعددددددة أم القددددددرى، مكددددددة المكرمددددددة، المملكددددددة العربيددددددة العلميددددددة وإح
 م(.2007-ه1428السعودية،)

شدددرح المكدددودي علدددى ألفيدددة ابدددن مالدددك ، لعبدددد الدددرحمن بدددن علدددي بدددن صدددالح المكدددودي،  – 8
 م(.1991-ه1412الفاسي، تحقي : د/ فاطمة الراجحي، جامعة الكويت،)

ه(بعناية النحاة، و"أبرز طريقة عولجت بها كافية 646وحظيت كافية ابن الحاجب)ت:      
ابن الحاجب هي الشرح، وقد ذكر لها صاحب "كشف الظنون" ما يربو على ثالثين شرًحا، 
فابن الحاجب نفسه قام بشرحها، وشرحها كذلك رضي الدين اإلسترباذي باللغتين العربية 

ضع لها ثالثة شروح :كبير والفارسية، كما أن ركن الدين حسن بن محمد اإلسترباذي و 
ومتوسط وصغير، وشرحها كذلك اإلمام ركن الدين الحديثي وهو شرح مثل شرح الرضي بحًثا 
وجمًعا بل أكثر منه، ومنهم من شرحها باللغة التركية كشرح المولى سودى، كذلك نجد 
 شروًحا على شروح الكافية، ومنهم من خصص شروًحا لضوابطها، فضاًل عن الحواشي التي

  (1)كتبت للشروح."
ه( مساحة 723واحتلت اآلجرومية للعالمة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي)ت:"     

مكانية وزمانية تنافس في ذلك بقية المصنفات النحوية األخرى، فنجد أن مجموعة كبيرة من 
غوامضه ي توضيح المهتمين بالنحو العربي لجأوا إلى هذا المتن وتناولوه بالشرح بغية منهم ف

شروح متن المقدمة اآلجرومية كثيرة جًدا ،جاوزت الخمسين شرًحا، وهنا وبيان ملتبسه ف
 سأذكر الشروح التي وقفت عليها بالدراسة والتحليل والموازنة مع المتن وهي:

 ه(.807شرح المقدمة اآلجرومية، لإلمام عبدالرحمن بن علي المكودي)ت:  – 1   
                                                 

 األردن، زيع،دار أسامة للنشر والتو  داللة النحو في شرح الكافية للرضي، أحمد بن محمد الرمحي، (1)
، وُينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاج خليفة، دار إحياء 27- 26:م،ص 2017، 1ط

 .1376-2/1370التراث العربي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 
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 ه(.889لعربية، لعلي بن عبدهللا بن علي السنهوري)ت:شرح اآلجرومية في علم ا – 2   
شرح المقدمة اآلجرومية في أصول العربية للطالب والمبتدئين للشيخ خالد بن عبددهللا  – 3   

 ه(.905األزهري)ت:
 ه(.977شرح األجرومية ، لإلمام الخطيب الشربيني)ت: – 4
 ه(.1202شرح العالمة الكفراوي)ت – 5
 ه(1298التحف النحوية في شرح األجرومية، للشيخ عبدهللا آل طعان)ت: – 6
 ه(1304شرح متن األجرومية في علم اللغة العربية ألحمد زيني دحالن)ت: – 7
 ه(.1337بن محمد بن أحمد الكندي)ت: التحفة السنية على متن اآلجرومية، لسليمان – 8
 ه(.1392د)ت:التحفة السنية، لمحمد محيي الدين عبد الحمي – 9
 شرح اآلجرومية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين. – 10
 الممتع في شرح األجرومية، لمالك بن مطر المهذري. – 11
 تبسيط اآلجرومية، للشيخ أحمد محمد الوقفي. – 12
 التوضيحات الجلية في شرح اآلجرومية، لمحمد بن أحمد الهاشمي. – 13
 األقوال الوفية في شرح اآلجرومية، للدكتور حسن بن محمد الحفظي. – 14
 أيسر الشروح على متن اآلجرومية، لدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي. – 15
 شرح المقدمة اآلجرومية، ألبي عبدهللا خالد بن عبدهللا باحميد األنصاري. – 16
 الكافي في شرح اآلجرومية، أليمن أمين عبد الغني. – 17
 (1)"الحوار في شرح اآلجرومية ، للسيد بن حسن الديب. – 18

إلددى ة فددي شددرق العددالم اإلسددالمي وغربدده قيددام عدددد مددن الدددول اإلسددالمية المسددتقل وأدى 
 .في مختلف العلوم ومن بينها النحوأصبحت عاصمة كل دولة مركًزا حيًا للدرس والبحث أن 

، فقدد ظهدرت موجدة مدن المتدون هذا الوضع أدى إلى ظهور تطور في الددرس النحدوي 
ة يددته األساسية في مؤلفات صغيرة غاوجمع ما ،والمنظومات النحوية تهدف إلى تركيز النحو

 في اإليجاز.

                                                 

متن اآلجرومية وشرحها دراسة تحليلية موازنة، عباس بن سالم بن حميد العجمي، جامعة نزوى،  (1)
 .14- 5:م ، ص2015 -هد 1436ة عمان، سلطن
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واشي والتقريرات حشروحها دراسة النحو إلى مرحلة الأسلمت رحلة المتون و ف
 (1)وعلى العربية.حو الن فيي مرحلة كانت أشد عقًما وأبلغ ، وهعليقات على شروح المتون والت

: ولقد كان علم أصول الفقه أشد العلوم اإلسالمية أثًرا في الدرس النحوي باحث وقال
وأوضح  ،بتصوراته الذهنية ومنطقه الشكلي منذ نشأ الدرس النحوي حتى زحمه الفكر اليوناني

 مظاهر هذا التأثير ما يأتي:
والحرص الكامل على سالمتها بما وضعوا أواًل: العناية البالغة بالنصوص جمًعا واستقصاًء، 

لها من حدود زمانية ومكانية، وضوابط لنقد النص سنًدا ومتًنا، ثم االعتداد بها فيما يضعون 
 أو تأوياًل وتخريًجا. ،من قواعد استشهاًدا

"ال ضرر وال ضرار"، والفائدة في  ثانًيا: المصلحة في أصول الفقه غاية تلخصها عبارة:
ية يمكن أن تلخصها عبارة" ال خطأ وال لبس"، فهما يستمدان من مصدر أصول النحو غا

 واحد هو المنهج اإلسالمي.
ثالًثا: قضية األصل والفرع التي شغل بها النحاة منذ المرحلة األولى للدرس النحوي وافدة 

 عليهم من أصول الفقه.
 .العلة األصولية في العلة النحويةرابًعا: أثر 

ة باألصوليين في"تعريف" األبواب النحوية وتحديد المصطلحات؛ إذ كان خامًسا: تأثر النحا
الهدف منه عند األصوليين تمييز المعرف من غيره مما قد يختلط به أو يشترك معه، دون 
قصد إلى تصوير ماهية "المعرف" وحقيقته، وكذلك كان هدف التعريف عند النحاة قبل غلبة 

 الفكر المنطقي عليهم.
م الحكم النحوي إلى واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخالف األولى، وجائز سادًسا: تقسي

 على السواء ليس إال أثًرا من آثار تقسيم الحكم الفقهي كما تحدد في أصول الفقه.
سابًعا: أخذ النحاة من األصوليين ما ارتضوه من قواعد وضوابط للترجيح بين األدلة 

 تعارض قياس، أم تعارض سماع وقياس.المتعارضة سواء أكان تعارض سماع أم 
ثامًنا: نقل النحاة كثيًرا من مصطلحات علم أصول الفقه، وبخاصة ما يتصل منها باألصول 

 (2)الل.دالعامة وطرق االست
                                                 

 .14- 8:نظر: في إصالح النحو العربي، صيُ  (1)
 .17-15:، صأصول النحو العربي نظر:يُ  (2)
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ريس النحو قديًما وحديًثا ال تركز على دإن المنهجية السائدة في ت" :بلقاسم دفة وقال
أنه علم غايته تكوين الملكة اللسانية، وإنما هو علم طرائقه ومحتوياته، وال تنظر إليه على 

وقد تسبب هذا  ،ز على اإلعراب باعتباره هو النحووالتركي ،صناعة القواعد النحوية وتلقينها
ولعل مبعث التذمر األساس يتجلى في  ،درس النحوي الوتذمرهم من  ،في نفور المتعلمين

 سببين:
 والبحث فيه، وطبيعة منهجهم في البحث.أواًل: يكمن في القائمين بتدريس النحو 

فيكمن في كثرة تفصيالت مسائل النحو وأحكامه وحواشيه التي ملئت بها كتب النحو ثانيًا: 
قديمها وحديثها، مما دفع بعض الباحثين إلى الرد على النحاة وأحكامهم محاولين في ذلك 

لت به عن الفائدة مه، وماتبسيط ما أنشأوا فيه من صعوبات عسرت أمر تعلمه وتعلي
 (1)."المرجوة
يقوم على  -عدا ما قدمه سيبويه في كتابه–فكان الدرس النحوي القديم      

الموضوعات المستقلة التي يظهر أنها غير مترابطة، مما دعا أصحاب التيسير 
إلى نقده، وتقديم منهج آخر في تفاوت واضح بينهم؛ لذلك نجد مهدي المخزومي 

بعض  انهم الصواب هم الذين أسميتهم فيالدارسون الذين اجتهدوا فخقال: "هؤالء 
اتهم، وأغرقوا  ما كتبت بالدراويش؛ ألنهم درسوا النحو، كما يدرس الدراويش غيبّي
المكتبة العربية بهذه المصنفات التي سميت مجاًزا بالمصنفات النحوية، وليست 

ا من سمات كتب النحو هي فيما يبدو للدارس إال مصنفات في المنط  وليس له
وأوضاع ومصطلحات تعارف عليها النحاة واصطنعها  وإال أسماء إال عنواناتها،
 (2)الدارسون".

 
 
 
 

                                                 

بحث، جامعة  ت،مجلة اآلداب واللغا بلقاسم دفة، النحو العربي بين التقليد والمناهج اللسانية الحديثة، (1)
 .63:ص م،2006مارس،  ،5الجزائر، العدد  قاصدي مرياح ورقلة،

 .83- 82:هد، ص1437، 1ط النجف، ت، مهدي المخزومي، دار التراث،مالحظا (2)
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 :المبحث األول
 

 الذين نقدوا المنهج القديم:
نقد كثير من المحدثين منهج الدرس النحوي عند القدماء، وكان نقدهم منصًبا على 

 .الشكوى منه
"أما  عالمات اإلعراب إذ قال: فيمنهج القدماء  فنقدنقده إبراهيم مصطفى  منمف

عالمات اإلعراب، فقل أن ترى الختالفها أثًرا في تصوير المعنى، وقّل أن يشعرنا النحاة 
بفرق بين أن تنصب أو ترفع؛ ولو أنه تبع هذا التبديل في اإلعراب تبديل في المعنى، لكان 

يتبع في كالمه  ة فيما اختلفوا فيه، ولكان هو الهادي للمتكلم أنذلك هو الحكم بين النحا
 (1)."وجًها من اإلعراب

األسباب والعلل  وذكر عبدالحميد حسن ما أصاب النحو من النحو العربي من
شغلت القواعد النحوية جانًبا من اهتمام الباحثين في الثقافة العربية منذ بدأ " والشواهد فقال:

العلوم، وكثر الجدل في المسائل النحوية، ونشأت مذاهب مختلفة للنحاة  التدوين في مختلف
 (2)."في سرد األسباب والعلل والشواهد في األمصار العربية، وتعم  الباحثون 

"ولكني رأيت حين عهد إلي  ورأى عبدالرحمن أيوب أنه نوع من االجترار العقلي فقال:      
في مجرد تفسير عبارات النحاة نوًعا من االجترار بتدريس النحو العربي بدار العلوم، أن 
الحاسم من أدوار وال بنهضتنا العقلية في هذا الدور  ،العقلي ال يلي  بعصرنا الذي نعيش فيه

 (3)."الثقافة العربية
 لغوية فقال: كالتورة مسائل لغوية أصبحت اآلن مشوعّد إبراهيم أنيس ما كان في ص     

ما كان يبدو لي في صورة مسائل لغوية قد أصبح اآلن يتمثل لي "غير أني أعترف هنا أن 
 (4)."التحقي في صورة  مشاكل لغوية ال تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة و 

                                                 

 إحياء النحو، صفحة)هد(. (1)
 .4:صدتها وطريقتها، القواعد النحوية ما (2)
 )د(.فحةص دراسات نقدية في النحو العربي، (3)

 .  4:من أسرار اللغة ، ص (4)
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"إن منهج وضع النحو الذي  المنهج القديم أنه غير قويم فقال: وعّد يوسف كركوش
 (1)."م، سواء منهم البصريون والكوفيون وضعه النحاة غير قوي

أما محمد الخضر حسين فرأى من عيوب المنهج كثرة تعدد آراء علمائه  دون أن       
فكنت أيام دراستي لعلم العربية أمر على " يذكروا األصول التي قام عليها االختالف فقال:

أحكام تختلف فيها آراء علمائه، فيقصرها على السماع، ويراها آخرون من مواطن القياس، 
المذهبين دون أن يذكروا األصول التي قام عليها االختالف؛ فأرى  وقد يحكي الكاتبون 

، وال سيما حين أذكر أن يها النفسالتمسك بمثل هذه األقوال من المتابعة التي ال ترتاح إل
أو  ،كثيًرا من أصحاب هذه األقوال قد تلقوا اللغة وعلومها من كتب قد وضعنا أيدينا عليها

 (2)على أمثالها."
والبد لمن أراد فهم المنهج النحوي " لي المنهج القديم بالغموض فقال:أمين الخو ونعت      

فهًما صحيًحا من التعرض لدرس هذا الماضي السحي  كله، وتتبع آثاره، والتفهم التفصيلي 
لتلك المؤثرات، فلعله بعد ذلك الدرس يفهم من غوامض هذا المنهج وخفاياه، حقائ  كثيرة، 

 (3)."ال يستطيعه قط المتناول المستعجله وطرق تحريره، ما ويتبين من نواحي خطئ
"ولقد  وأخذ أحمد عبدالستار الجواري على أسلوب النحو القديم شيئا من العسر فقال:     

شيًئا من  الذي اشتملت عليه الكتب القديمة كنت أشعر أن في مادة النحو، في أسلوبها
العسر تنبو عنه أذهان الدارسين الذين لم يألفوا تسلسل المنط  في االستقراء واالستنتاج، ولم 

تخدام يلموا بطرائ  األقدمين في استخالص الحقائ  واستنتاجها من المادة اللغوية، واس
لصوا ويودون لو تخولقد كانوا يضيقون أحياًنا بتلك الطريقة  ،القياس في استنباط األحكام

 (4)."منها بكل وسيلة
 ولقد نقد مهدي المخزومي المنهج القديم باستخدامه مصطلحات ليست من اللغة فقال:     

"وجاء سيبويه، وهو تلميذ الخليل الذي كان أميًنا في نقله عنه، ضابًطا لما أخذه عنه، فأراد 
                                                 

 .17:ص رأي في اإلعراب، (1)
 .7:وتاريخها، صدراسات في العربية  (2)

م، 1961، 1ط مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدب، أمين الخولي، دار المعرفة، (3)
 .29:ص
 .5:نحو التيسير، ص (4)
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استخدام مصطلحات  هو وتالميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة، وإحكام أصولها، فترخصوا في
 (1)."، والناصب والجازم والجار وغيرهاليست من اللغة في شيء، كالعامل والمعمول

منذ نشأته إلى -"والح  أن النحو ذكر عباس حسن بأنه ُمصاب بعلل وآفات فقال:و      
ُمصاب ببعض علل وآفات تكاد تكون متشابكة متداخلة، يعسر فصل واحدة  -عصرنا هذا

في آثارها ونتائجها من األخرى. أضعفت شأنه، وشوهت جماله، وتولتها األيام بالرعاية 
 (2)."تقضي عليه، وانتهت به إلى ما نرى واإلذكاء حتى كادت 

وليت الناس قالوا " فقال: ن كامل وبين ما فيه من عقبات وعثراتوجاء محمد حسي     
إن نحوكم هذا عقبات وعثرات وقيود مثلكم كمثل من يضع قواعد معقدة لركوب الخيل  للنحاة

 (3)."رف بها أن تدق عنقه عند أول ركضةال تمنع العا
ومن المعلوم أن " فقال:بأفكاره الذهنية المنطقية   محمد عيد صعوبة النحو العربي وعلّ       

قية التي الصعوبة في النحو العربي تعود في جزء كبير منها إلى األفكار الذهنية والمنط
 (4)."تسربت إليه، وتوغلت فيه

 وا جانبه الوظيفي إذ قال:" فأما متاهاتوعاب عفيف دمشقية على القدماء أنهم لم يراع      
لوظيفي ، لم يراعوا جانبه االنحو هدوا لتأريخمفي أنهم حين  -على ما نظن-فتتمثلالقدماء 

ف قبل كل شيء إلى تنظيم الكالم، بل خلطوا به كل ما له عالقة د، باعتباره علًما يهتالبح
باللغة من صرف، وفقه، وفوارق لهجية، ومادة معجمية، حتى غدا كل عامل في حقل اللغة 

  (5)."نحوًيا المترامي األطراف
قسيمات البالغية في هارون على كتابة كتابه تسرب االصطالحات والتوحمل عبدالسالم     

حملني على كتابته ما كنت ألمحه دائًما من تسرب االصطالحات والتقسيمات " النحو فقال:

                                                 

 .14:في النحو العربي نقد وتوجيه، ص (1)

 .65:ص اللغة والنحو بين القديم والحديث، (2)
 .25:النحو المعقول، ص (3)
 .7:العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، صأصول النحو  (4)
 .5:تجديد النحو العربي، ص (5)
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البالغية في أثناء هذا النحو، الذي أبى على تطاول العصور أن يتخلص من هذه 
 (1)االصطالحات."

من أن نقول هنا بمنتهى الصراحة والموضوعية أن ال نفع،  "البد :ميشال زكريا قالو      
بعد اآلن، في أن نردد، بصورة متواصلة الدراسات التي قامت بها األجيال السابقة والمفاهيم 

الت السطحية من حيث التي تبنوها في المجاالت اللغوية، وإن أضفينا عليها بعض التعدي
 (2)."الشكل والعرض

 -عند الدارسين -فأخذ النحو يعني" فقال:الرأي عباس حسن ة خليل عماير  وشاطر     
 ،إعراب الكلمات في الجمل والتفنن في تخريج الحركة التي ال عامل لها في الجملة، يعللون 

  (3)."ون، وإن لم يكن لتلك الجملة معنىأو يتأول
 ط فقال:وأخذ عبدالوارث سعيد مبروك على المنهج القديم ما به من االضطراب والخل     

"ولم تكن المؤلفات النحوية التي انتهجت خطة اإلعراب والبناء كمدخل رئيسي لتقسيم 
بأحسن حًظا  -وهو المنهج الذي ساد بعد عصر الزمخشري حتى اآلن -المباحث النحوية

 (4)."حيث السالمة من االضطراب والخلط من
جميع البالد العربية اليوم تشكو " نيته فقال:أبوابه وتفرعاته وأب ةوشكا شوقي ضيف كثر      
سن النحو، أو بعبارة أخرى ال تحسن النط  بالعربية حالشكوى من أن الناشئة فيها ال ت مرّ 

أداء نطًقا سليًما، وكأنما أصيبت ألسنتها بشيء من االعوجاج واالنحراف جعلها ال تستطيع 
ن ذلك أصاب ألسنة الناشئة في ونخطئ خطًأ كبيًرا إذا ظننا أن شيًئا م ،العربية أداًء صحيًحا

جز أو القصور بلداننا العربية جعلها تعجز عن النط  السديد بالعربية، إنما مرجع هذا الع
إليها، والذي يرهقها بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه االفتراضية  مإلى النحو الذي يقد

كبيًرا من تصاريف العربية يغفل شطًرا  -مع ذلك -التي ال تجري في االستعمال اللغوي وهو

                                                 

، 2مصر، ط، األساليب اإلنشائية في النحو العربي، عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي (1)
 . 6:م، ص1979 -هد 1399

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، (2)
 .5:م، ص1986 -هد 1406، 2ط بيروت، والتوزيع

 .27:وتراكيبها، ص في نحو اللغة (3)
 .26:ص في إصالح النحو العربي، (4)
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وضاع اللغة واستعماالتها وأدواتها  وصياغتها، مما يجعل الناشئة ال تتبين كثيًرا من أ
 (1) ."الدقيقة
رى على أسلوب النحو القديم وما به من تعقيد فقالت:" وافقت خديجة الحديثي ما يُ و       

ألقدم للدارسين ما كان  ؛وشاء هللا واقتضى عملي في الجامعة أن أخوض في هذا الحقل
ليكون منطلًقا للمعاصرين وعم يقدمونه بأسلوب ليس فيه  ؛عليه الدرس النحوي عند العرب

تعقيد أو خالفات احتدمت يوم كانت مجالس العلم تعقد في البصرة والكوفة وبغداد وغيرها 
 (2)."لعربية واإلسالميةمن الحواضر ا

لقد شقي الكثير منا بالدرس " النحوي القديم فقال:رائي الدرس ونقد إبراهيم السام       
النحوي بسبب عدم وضوح هذه المادة في الموروث القديم الذي ما فتئنا ال نجد السبيل إلى 

يديه وال من وكأننا آمنا أن هذا الموروث شيء ال يأتيه الباطل من بين  ،فهمه وتيسيره
 (3)."خلفه
الذي نريد أن " كانت تحليلية ال تركيبية فقال: وونظر تمام حسان إلى أن دراسة النح     

نخلص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية ال تركيبية أي أنها كانت تعنى بمكونات 
  (4)."ه أكثر من عنايتها بالتركيب نفسهالتركيب أي باألجزاء التحليلية في

أسس، أثارت جداًل، ونشب "أقام النحاة القدامى نظرية النحو العربي على  وقال آخر:     
حولها خالف، فمن مؤيد للنظرية، مدافع عنها أسسها، ومن رافض لها، وطاعن في سالمة 

 المنهج الذي اختطه النحاة ألبحاثهم، وساروا عليه في استنباط آرائهم.
ولم يكن الخالف حول نظرية النحو العربي، والمنهج الذي سار عليه النحاة وليد هذا 

برزت في التراث مواقف قليلة تنحي باللوم على النحاة، وتتناول بالنقد األسس العصر، وإنما 
 (5)."ليها والنتائج التي توصلوا إليهاالتي اعتمدوا ع

                                                 
 .3:ص، ( تيسير النحو التعليمي قديًما وحديًثا مع نهد تجديده(1
 .3:م، ص2001 -هد 1422، 3األمل، اربد، طدار  المدارس النحوية، خديجة الحديثي، (2)
 .5:م، ص1987،  1ار الفكر، عمان، طد المدارس النحوية أسطورة وواقع، إبراهيم السامرائي، (3)
 .16:ص اللغة العربية معناها ومبناها، (4)
 .5:ص في حركة تجديد النحو  وتيسيره في العصر الحديث، (5)
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:" لعل دراسة)األصول( التي بنى النحاة عليها)علم النحو( أجدر  سعيد الزبيديوقال 
 (1)."ري  تاريخه الطويل بالدرس والنقدالمعالم على ط

وشاطر مصطفى حميدة شوقي ضيف فقال:" فقسموا األبواب النحوية وف  هذه         
 (2)."وعات ومنصوبات ومجرورات ومجزوماتالناحية إلى مرف

"هذا  ما يراه عند القدماء فيما يسمى بالتجريبية إذ قال: واختصر عز الدين مجدوب        
على إطار نظري واضح ومتناس ، ينطل  العمل قراءة للتراث النحوي ومحاورة له باالعتماد 

من قراءات التراث السابقة له من إبراهيم مصطفى إلى تمام حسان فيعتمدها ويبني عليها، 
ي تتلخص فيما سميناه وهو إذ يقدرها ح  قدرها يحاول أن يتفادى أخطاءها ونقائضها وه

 (3)."(يبيةالتجر )

" لقد بقي علم نحو  محمد علي الخولي أهمية التركيب ونقده للمنهج القديم فقال: أّيدو      
ولقد آن األوان  ،ذي اتخذه منذ بضع مئات من السنيناللغة العربية على شكله التقليدي ال

ولقد حاولنا في هذا الكتاب أن نعطي هذا العلم نظرة  ،ينمو هذا العلم، وال نقول ليتغيرل
 (4)."بعضها ببعض وعالقاتهاتراكيب اللغة  مختلفة إلى طبيعة

" لقد  وشكا علي أبو المكارم من االفتراضات الذهنية والتصورات العقلية فقال:
اقتضت هذه الدراسة وفًقا للخطة الموضوعة لها استقراء ما ورد في التراث النحوي من أحكام 

يتصل بذلك كله من وآراء واتجاهات؛ الستخالص ما وراءها من أسس واعتبارات وما 
مقوالت، ولقد كان الوقوف على الجزئيات المتناثرة والمبعثرة في هذا التراث ضرورة للتوصل 
إلى النظرية الكلية التي تقدم بناء متماسًكا مترابًطا ليس قائًما على االفتراضات الذهنية أو 

  (5)."تند إلى الحقائ  العلمية الثابتةالتصورات العقلية، بل يس

                                                 

 .7:وتطوره، صالقياس في النحو العربي نشأته  (1)
–الشركة المصرية العالمية للنشر  نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، (2)

 .2:م، ص1،1997ط لونجمان، مصر،
 .5:ص المنوال النحوي العربي، (3)
 )و(فحةم، ص1999، (.ط)ددار الفالح، عمان،  د علي الخولي،قواعد تحويلية للغة العربية، محم (4)

 .9:م، ص2011-هد1432، (.ط)دبو المكارم، دار غريب، القاهرة، مقومات الجملة العربية، علي أ (5)
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 لمفردات على حساب الجمل إذ قال:وذكر رابح بو معزة اهتمام النحويين القدامى با      
 (1)."ات كان على حساب االهتمام بالجملفاهتمام النحويين بالمفرد"

يرى الباحث: إن بالدرس النحوي بعامة حاجة إلى منهج يقوم على دراسة الجملة  
النحو إلى التركيز عليه لتجاوز ما مفهومًا وعناصر ودالالت وهو ما سعى دعاة إصالح 

قاء دراسة صوص وتحليلها من خالل التركيب وإبكان موزًعا ومفرًقا، واالقتصار على الن
مستويات اللغة: صوتا وصرفا وتركيبا وداللة، وبهذا يكون الدرس النحوي قد تخلص مما كان 

       وزوائد أضرت به.يعتريه من شوائب 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

للطباعة الجملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية في النحو العربي، رابح بو معزة، دار ومؤسسة رسالن  (1)
 .10:م، ص2008، (.ط)دوالنشر والتوزيع، دمش ، 
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 الثاني: المبحث
 

 الدعوة إلى دراسة الجملة:
 :وأول من تبنى منهج دراسة الجملة وقد تفاوت أصحاب التيسير في دراسة الجملة

إذ قال:" ولما كان موضوع الدرس النحوي هو الجملة صدرت هذه الفصول  مهدي المخزومي
النحوي  ة الجملة في الدرسشعارا بأهميالة، تثبيًتا لوجهة النظر هذه ، و بفصل في الجم

 ( 1)."الحديث
مدن التمدرين نسدتطيع اسدتخدامه فدي  "إنشداء الجمدل أسدلوب الحميد حسدن أن: رأى عبدف       

تعليم اللغة وخصائصها بطريقدة تحقد  كثيدًرا ممدا أشدرنا إليده مدن السدير فدي تعلديم القواعدد علدى 
 (2)."للغوي األساس اإلنشائي وا

"والبد لدراسة قواعد لغة من  إذ قال: الجملةعبدالرحمن أيوب ضرورة دراسة ورأى       
 (3)."خلة لكل نوع من أنواع الجمل فيهااللغات من دراسة هذه النماذج التركيبية المتدا

مما يلفت النظر في منهج " :أحمد عبد الستار الجواري في باب الجملة أن وذكر      
مه، ويجمع خصائصه وصفاته، الدراسة النحوية أنه يبدأ بتعريف الكالم تعريًفا يحدد مفهو 

ويمنع من دخول غيره في ذلك التعريف .. فهم إذن يبدأون منهج الدرس النحوي على هذا 
ي  وال وهذه من غير شك بداية ال يخطئها التوف ،الوجه في دراسة التركيب وتحديد صفته

 (4)."يجانبها الصواب
 النحوية هو دراسة التركيب فنرى حرص الجواري على أن يكون منطل  منهج الدراسة       

وإذا كنا ندعو إلى فهم " ونظر إبراهيم السامرائي نظر الجواري في الجملة إذ قال:
النحو فهًما جديًدا ينبني على وصف الجملة وعالقة كل جزء من أجزائها ببعضها فمن الالزم 

                                                 

 .30:ص وتوجيه،في النحو العربي نقد  (1)
 .36:القواعد النحوية مادتها وطريقتها، ص (2)
 .127:ص دراسات نقدية في النحو العربي، (3)
 .122:ص نحو التيسير، (4)
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عن المنهج أن نظل في هذا المنهج فننبذ التعليالت والتفسيرات والتخريجات التي تبعدنا 
 (1)العلمي الصحيح فنظل في متاهات بعيدة كل البعد عن العلم اللغوي."

"من  واف  عبدالقادر المهيري ما رآه عبدالرحمن من ضرورة دراسة الجملة إذ قال:و       
وأن تكون  ،المبادئ الملتزمة في علم اللغة الحديث أن تتخذ الجملة أساس كل دراسة نحوية

بداية كل وصف لغوي ونهايته، وأن يحلل الكالم ال على أساس األلفاظ التي يتألف منها 
وإنما باعتبار ما بين هذه األلفاظ من عالقة وما تكونه بفضل تلك العالقة من وحدات قائمة 

ن مفهوم الكلمة التقليدي من حيث هي مجموعة أصوات إلذات ال تحتاج إلى ما يتممها بل ا
ومن حيث محافظتها على كيانها داخل الجملة هو نفسه موضوع نقاش إن لم نقل  ،قلةمست

أن اللغويين المعاصرين يرفضونه ويحاولون تحديًدا جديًدا للعناصر المؤلفة للجملة يراعى فيه 
وقد شرع بعد في  ،ونوع العالقة الي بينها ،ومدى ارتباط بعضها ببعض ،كثافة تلك العناصر
جع إليها كل وتر  ،نحو بعض اللغات الحية على أساس الجملة تنطل  منهانشر كتب تدرس 

  (2)."شيء في كل حين وآونة
ما " آفاًقا جديدة في تناولها فقال: فمد إبراهيم عبادة بالجملة واستشر ونرى شغف مح      

ملية يطلب مزيًدا من البحث بغية الوصول إلى حصاد وفير، زال حقل الدراسات العربية الجُ 
فأردت أن أشارك بالعمل فيه عسى أن أقلب أرًضا أو أمهد لش  قناة...فشغلت بموقف 

وشغفني تناولها من جديد مقتفًيا أثر من استلهم التراث واستشرف  ،القدماء من درس الجملة
  (3)آفاًقا جديدة في بناء الجملة وتحليلها."

أما دراسة الجمل عند " ي سبب كتابته في الجملة إذ قال:ذكر فتحي عبدالفتاح الدجنو 
شأنها في ذلك شأن الفروع  ،فًرا من الدراسة والبحث والتحقي هؤالء األبرار فلم تنل حًظا وا

                                                 

، م1983 -هد 1403 ،3وت، طبير  إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، الفعل زمانه وأبنيته، (1)
 .202:ص
، 3العدد  ات الجامعة التونسية،القادر المهيري، بحث، مجلة حوليالجملة في نظر النحاة العرب، عبد  (2)

 .36-35:، صم1966تونس،
، 2تحليلها، محمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -أنواعها -الجملة العربية مكوناتها (3)

 .5:م، ص2002
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ولذلك لم نَر كتاًبا واحًدا يختص بدراسة الجملة النحوية سوى بعض  ،النحوية المتباينة
 (1)."ي فيما بعدوصفحات الحواش ،التعريفات أو اإلشارات التي جاءت مبعثرة في متون الكتب

وإذا كان النحو على الصورة " لحاجة إلى دراسة الجملة إذ قال:وأثبت تمام حسان ا      
معه ماسة إلى دراسة أبواب  التي شرحتها هو تقعيد أبواب المفردات فقد كانت الحاجة

 (2)."الجمل
يد األصل في هذا البحث أنه يسعى إلى وضع منهج جد" وبّين مصطفى حميدة أن:     

 (3).لدرس بناء الجملة"
تابين فهذا أحد ك" كتابين عنونهما بالجملة إذ قال:أما فاضل السامرائي فقد وضع       

"وقد جمعت فيهما  والكتاب اآلخر هو "الجملة العربية والمعنى ،وضعتهما في الجملة العربية
 (4)."الها وتأليفها وارتباطها بالمعنىشيًئا من أحكام الجملة العربية وأحو 

"بعد أن وضحنا الفرضيات العامة المتعلقة ببنية اللغة التي نعتمدها لتقييم  قال آخر:و       
المنوال النحوي العربي وبينا سبب اختيارها نبدأ بدراسة أول مفهوم من المفاهيم التي عددناها 

 (5)."الكتب النحوية واللسانية بالجملةوهو ما اشتهر في  ،ضرورية لصياغة أي منوال نحوي 
دعا محمد بن عمار درين إلى ضرورة التركيز على الجملة في البحوث والدراسات و 

النحوية واللغوية؛ ألنها الوحدة التي تتمثل فيها أهم خصائص اللغة، حتى لقد أصبحت 
 (6).دراستها منطلًقا للوصف والتقعيد للغة

                                                 

، 2ط مكتبة الفالح، الكويت،الجلمة النحوية نشأة وتطوًرا وإعراًبا، فتحي عبد الفتاح الدجني،  (1)
 .6:م، ص1987 -ه، 1408

 .17:ص اللغة العربية معناها ومبناها، (2)
 . 5:نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص (3)
 -هد1427، 2دار الفكر، عمان، ط الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السامرائي، (4)

 .7:م، ص2007
 .113:النحوي العربي، صالمنوال  (5)
اإلسناد إلى الجملة دراسة في األحكام في ضوء المعنى، محمد بن عمار درين، بحث، مجلة ُينظر:  (6)

 .182:هد، ص1430، جمادى اآلخرة، 3العدد  الجمعية العلمية السعودية للغة العربية،
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ردد محمد حماسة عبداللطيف أن أي تفسير لنصوص العربية البد أن يعتمد على و        
وإني ألومن إيماًنا ال يخالجه شك بأن تفسير أي نص من نصوص العربية " فقال:الجملة 

 (1)."ه اللغوي وفهم بناء جمله النحويةالبد أن يعتمد في مرحلته األولى على فهم بنائ
قاله المخزومي ببداية الدرس النحوي بالجملة فقال:" وكان شاطر كريم الخالدي ما و        

وليس بحسب  ،األولى أن يبدأ الدرس النحوي بالجملة، ويكون تقسيم مباحثه في ضوئها
المفرد، أو بحسب ما جرى عليه البحث في الكتب النحوية، فصارت مباحث الجملة متفرقة 

 (2)تأتي هنا وهناك."
ور على ما يتصل بالجملة إذ أن الوظيفة األساسية للنحو تد مد علي أبو المكار وأكّ       
أن الوظيفة األساسية للنحو تدور حول ما يتصل بالجملة  -علمًيا–ومن الثابت " قال:

ونظمها، بدءا من تحديد مفهومها، وتحليل مقوماتها، وتوضيح خصائصها، والكشف عن 
قواعد تهدي إلى فهم وتفسير ما أنماطها، وضبط صورها، وانتهاء بتقنين هذا كله في شكل 

لى التعبير الدقي  عند أثر منها، في الوقت نفسه الذي تلزم فيه بغية اكتساب القدرة ع
 (3)."استخدامها

يتناول النحو نظام بناء الجملة، " فقد فّصل في موضوع الجملة فقال: هأما بلقاسم دف
ببعض، وأثر كل عنصر ودور كل عنصر في هذا النباء، وعالقة عناصر الجملة بعضها 

يضاف إلى هذا اهتمام البحث اللساني الحديث  ،مع االهتمام بالعالمة اإلعرابية في اآلخر،
كيب الصغرى، نحو: المضاف والمضاف إليه، ا( بدراسة التر Syntaxeعلى مستوى التركيب)

 والصفة والموصوف، والتعبيرات االصطالحية، والتعبيرات السياقية.
يز بحث الجملة بين القدماء والمحدثين من العرب هو تخلص المحدثين من وأهم ما يم      

التأثر بنظرية العامل، واتجاههم إلى الدراسة الوصفية لعناصر الجملة، التي تعتمد على 
ومن ثم أصبح تفسير الظواهر  ،معرفة دور هذه العناصر في المعنىالمشافهة) النط (، و 

من االعتماد على الفلسفة والمنط  والتخريجات  النحوية يقوم على أساس وصفي بدالً 
                                                 

 .15، صم2003، (.ط)دد اللطيف، دار غريب، القاهرة ، بناء الجملة العربية، محمد حماسة عب (1)
م، 2005 -هد 1425، 1ط نظرات في الجملة العربية، كريم حسين الخالدي، دار صفاء، عمان، (2)

 .5ص
 .18ص مقومات الجملة العربية، (3)
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والكثير من الباحثين اليوم  ،ن طابعها إلى علة وميادين أخرى والتأويالت التي تبعد اللغة ع
والصواب أن النحو أشمل وأعم من اإلعراب؛  ،للسان يظنون أن النحو هو اإلعرابفي علوم ا

الجملة الواحدة مع بيان  لسانية فيفالنحو دراسة للعالقات التي تربط بين العناصر ال
 (1)."وظائفها

الحديث عن المبادئ األساسية لفهم الجملة له أكبر " ورأى أيمن عبدالرزاق الشوا أن:
أهمية في الدراسة النحوية؛ ذلك أن تعل  الجمل بعضها ببعض، وبيان أوجه إعرابها، وما 

 (2)."ودقي  النظررك إال بثاقب الرأي، تتضمنه من المعاني الدقيقة؛ ال يد
في إطار بحثها عن  -وجاء في كتاب مفهوم الجملة عند سيبويه: لقد كشفت الدراسة

ما يمكن أن نصطلح عليه ب)نظرية  -األساس الذي يخضع له التحليل النحوي في الكتاب
التحليل النحوي عند سيبويه(، وهو النظرية التي يقوم في ضوئها مفهوم الجملة عند 

الباحث بتبني )نظرية الكتاب( في التحليل النحوي، بوصفها منهًجا تكاملًيا  سيبويه...فيوصي
حديًثا للدراسات اللغوية، إذ يمّكن منهج النظرية من تالفي العيوب التي اشتملت عليها 
المناهج القديمة والحديثة وهو ما يقود إلى محاولة إعادة تقويم البحوث اللغوية السابقة وال 

 (3)لتي اقتصرت على الكتاب.سيما تلك البحوث ا
وقال يونس علي يونس: "الجملة هي ميدان الدراسة النحوية؛ ألن النحو ال يعنى        

بالصوت وما يرتبط  به من آثار لغوية، وال باللفظة الواحدة وما يتصل بها، وإنما يهتم 
ل إال صوًرا بالكلمة المنسوجة مع األخرى في تركيب جملي، وليست األلفاظ المتآلفة في جم

   (4)منطوقة لما هو حاصل في الذهن من التركيب المعنوي."

                                                 

جامعة  واللغات،مجلة اآلداب  بحث، ،بلقاسم دفه ،تقليد والمناهج اللسانية الحديثةالنحو العربي بين ال (1)
 .64:م، ص2006مارس،  ،5الجزائر ،العدد  قاصدي مرباح ورقلة،

 -هد 1427، 1لرزاق الشوا، دار اقرأ، دمش ، طفي فهم الجملة العربية، أيمن عبدا أساسية مبادئ (2)
 .8:م، ص2006

، 1ط بيروت،دار الكتب العلمية،  مفهوم الجملة عند سيبويه، حسن عبد الغني جواد األسدي، نظر:يُ  (3)
 .285-278:ص م،2007

 يونس علي يونس، بحث، صحيفة دار العلوم للغة العربية وآدابها ر ية في مفهوم الجملة العربية، (4)
 .153:م، ص2007، مصر،29، العدد 15والدراسات اإلسالمية، المجلد 
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تعد دراسة الجملة من أهم فروع علم اللغة، وهذا ما جعل اللغويين والبالغيين " وقال آخر:    
 (1)."ون بها وبدراستها قديًما وحديًثايهتم

وإن  :"تشيماء رشيد محمد زنكنة أن دراسة الجملة جوهر الفكر النحوي فقال عّدتو        
دراسة الجملة في العصر الحديث تمثل جوهر الفكر النحوي، وتدفع العلماء إلى التوسع في 

 (2)."دعاني إلى دراسة هذا الموضوع وهو أمر ،واالستفاضة في دراسة أركانها ،دراستها
يتضمن إعادة التفكير في قضية اللغة  امقترحً به كتاووضع المصطفى حسوني نهاية 

"ومقترحنا في هذا الكتاب إعادة التفكير في قضية اللغة من خالل  من خالل الجملة فقال:
لتكون قاسًما مشترًكا بين مجموعة من العلوم  ؛ملة التي تمتد عبر فضاءات متنوعةالج

 (3)."واألسلوبية والسيميائية، وغيرها النحوية
مع الباحث مسعود الحديدي ما تفرق من نظرات في الجملة مفهوًما وأقساًما وقد ج

من اإلسناد، ومنهًجا في الدرس النحوي فقال:" الجملة هي وحدة لغوية مفيدة متكونة 
 (4)."ومتعّلقاته األساسية

 
وقد وجد الباحث أن عناية الباحثين التي انصبت على الجملة أعادت للدرس النحوي 

يحق  غايته، وأن العدد الكبير من الكتب والبحوث التي اتخذت من الجملة عنوانًا رونقه بما 
ما بشر بخير وأرسى خطوات جديدة في دراسة الجملة التي يرى الباحث أن توحد هذه 

 الدراسات بجملة ضوابط وخطوات يسير عليها الدرس النحوي الحديث.
 

                                                 

-باتنة-الحاج لخضروظيفة المتمم الفعلي في الجملة العربية، عيسى قيزة، رسالة ماجستير، جامعة  (1)
 .6:م، ص2010 – 2009هد / 1432- 1430،
، 1شر والتوزيع، طدار صفاء للن الخالف النحوي في ترتيب الجملة، شيماء رشيد محمد زنكنة، (2)

 .14:، صم2011 -هد 1432
 م،2014، 1لبيضاء، ط، المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، الدار ا( بنية الجملة في العربية3)

 .13:ص
الجملة في الدرس اللغوي العربي الحديث، مسعود بن سعيد بن سالم الحديدي، دار كنوز المعرفة،  (4)

 .317:م، ص2016 –ه 1437، 1عمان، ط
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 :المبحث الثالث
 

 :العربيةحديث عن مزايا دراسة الجملة  -
 ما الذي يحققه منهج دراسة الجملة؟

قّدم المحدثون دراسات في الجملة تناولت مفهومها وأقسامها وداللتها مما يسر على 
 الدرس النحوي أن ينهض بمنهج يعتمد على اإلسناد وطرفيه في تحليل ما يطرأ عليه من:

.التقديم والتأخير -

 الذكر والحذف. -
 الوصل والفصل. -
 م.التنغي -

مما تفرق في وقد أدت هذه الدراسات إلى ضم ما يندرج تحت اإلسناد وعناصره 
 .الدرس النحوي القديم

ولو " راسة الجملة في المدارس إذ قال:فنجد عبدالحميد حسن يبين ما يحققه منهج د
وهي إنشاء الجمل وإشاعة عناصرها في تعليم  ،كانت الهمة قد اتجهت إلى تعميم هذه الفكرة

أو أغلبها بشيء من البسط والتدرج المالئم، لكان ذلك أجدى،  ،القواعد في جميع المراحل
ولكان عوًنا على إخراج دروس القواعد من دائرتها الجافة المقيدة إلى ميادين فسيحة شائقة 

تي تستخدم بالفعل في شؤون تنبع فيها من الجمل الصحيحة ومن األساليب اللغوية ال
 (1)."الحياة

ماذج التركيبية المتداخلة وذهب عبدالرحمن أيوب إلى ما تحققه دراسة الجملة من الن        
وليست الجملة مجرد مجموعة من الكلمات، بل هي إلى جانب هذا عدد من النماذج " فقال:

من دراسة هذه النماذج التركيبية التركيبية المتداخلة... والبد لدراسة قواعد لغة من اللغات 
 (2)."خلة لكل نوع من أنواع الجمل فيهاالمتدا

 
 

                                                 

 .8:ص ،( القواعد النحوية مادتها وطريقتها1)
 .127- 126:( دراسات نقدية في النحو العربي، ص2)
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وكل إصالح لمنهج " طبيعتها بالعامل النفسي إذ قال:دراسة الجملة و  الجواري  ربطو 
وكل تيسير يراد لهذا النحو البد أن يستهدي باإلسلوب النفسي في دراسة  ،الدرس النحوي 

 وفي تدريسها. ،اللغة
ظ المفردة حين لوب النفسي ُيعنى قبل كل شيء بالعالقات التي تقوم بين األلفاواألس

 ،وإذن ينبغي أن تكون دراسة الجملة وطبيعتها أول ما يتوجه إليه االهتمام ،يتألف منها الكالم
 (1)."وتنصرف إليه العناية

في بناء الجملة ما يؤثر وتداعياتها ب ،وهذه إشارة حديثة إلى ربط التركيب بالحالة النفسية
 .وتأليفها
وإذا كان موضوع " وال أجزاء الجملة الرئيسة فقال:وعني المخزومي بتفصيل أكثر بأح     

هذه الدراسة الجديدة هو الجملة فهذه الدراسة إذن تعنى بكل ما يطرأ على الجملة من طوارئ، 
عض، وتأخير تعنى بأحوال أجزائها الرئيسة وغير الرئيسة من حيث تقديم بعضها على ب

بعضها على بعض، ومن حيث ذكره وحذفه، ومن حيث التصريح به أو إضماره، كما تعنى 
بأحوال الجملة بوصفها كال من حيث كونها في سياق نفي، أو استفهام، أو توكيد، أو شرط، 

 أو غير ذلك.
أشرت إليه هو موضوع تخصص  إن هذه الدراسة هي دراسة النحو، وموضوعها الذي

  (2)."النحوي 
وال شك في " النحو بمنهج دراسة الجملة فقال:وأوضح عبدالقادر المهيري أهمية دراسة      

واستكناه  ،لتفهم اللغة ؛وتجعله أكثر نجاعة ،أن دراسة النحو على هذه الطريقة تغير مالمحه
 (3)."وتقدير إمكانياتها ح  قدرها ،أسرارها
"ورأينا أن الجملة ال  بالوحدات الصرفية فقال:االهتمام بوفّصل محمد إبراهيم عبادة      

تنتهي بذكر المسند والمسند إليه بل هما لب الجملة ونواتها، ولكن لها محور رئيس وهو 
الفعل أو ما في معناه كالمصدر والمشتقات المحضة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 

شتقات في عرف القدماء كاسم المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، وما كان في قوة الم
                                                 

 .123:نحو التيسير، ص (1)
 .37:ص وتوجيه، في النحو العربي نقد (2)
 . 36:صالجملة في نظر النحاة العرب،  (3)
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التي بمعنى صاحب، وقد يكون للجملة محور واحد  (ذي)اإلشارة والمنسوب والمصغر و
رئيس ومحاور أخرى ثانوية تدور بمنطلقاتها في مجال المحور الرئيسي، وقد يكون االسم 

 (1)."المحور الذي يدور في مجاله االسممحوًرا يستقطب كلمات أخرى تدور معه في مجال 
"وصفوة  :إلى االهتمام بالوحدات الصرفية فقال الدعوة محمود فهمي حجازي  كررو      
ن الدراسة الحديثة في بناء الجملة تهتم بترتيب الوحدات الصرفية في الجملة وتراعي إ القول:

 (2)."يره للتعبير عن المعاني المختلفةاإلعراب وتغ
أن عالقة اإلسناد هي األساس في الجملة العربية، فهي بورتها " وأثبت مصطفى حميدة:     

أو نواتها، أما بقية العالقات فهي بيان لها، وإزالة لما يعتريها أو يعتري أحد ركنيها من إبهام 
وغموض ولو اجتمعت الفضالت على أن تأتي بجملة تامة ما استطاعت اإلتيان بها، على 

   (3)."تقل شأًنا عن وظيفة طرفي اإلسناد الرغم من أن وظائفها في البيان ال
وب أول من أشار إلى منهج الجملة وربطه بمصطلح اللسانيات ذلعل عز الدين مجو      
"نبدأ بدراسة أول مفهوم من المفاهيم التي عددناها ضرورية لصياغة أّي منوال نحوي  فقال:

 (4)."ة بالجملةوهو ما اشتهر في الكتب النحوية واللساني
إن الجملة البد أن " ظر في ربط الجملة بالمعنى فقال:أكد فاضل السامرائي على النو      

إفادة معنى ما لم تفيد معنى ما وإال كانت عبًثا، فلو رتبت كلمات ليس بينها ترابط يؤدي إلى 
 (5)."يكن ذلك كالًما

     
 فقال:وب ذين مجة الجملة التي ذكرها عز الدوكرر عبدالحميد مصطفى السيد دراس     

تعد الجملة من أهم المكونات األساسية للغة، بل تكاد اللبنة التي قامت عليها كثير من "
األنظار اللسانية الحديثة، وترجع هذه األهمية إلى كونها وحدة تركيبية تتخذها كل دراسة 

تخرج نحوية منطلًقا للوصف والتقعيد، وتجعل من أهم أهدافها وصف بنيتها المجردة، وما ي
                                                 

 .195:تحليلها، ص -أنواعها –ة مكوناتها الجملة العربي (1)
 .118:مدخل إلى علم اللغة، ص (2)

 .206:، صوالربط في تركيب الجملة العربية نظام االرتباط (3)
 . 113المنوال النحوي العربي، ص (4)
 .7:والمعنى، صالجملة العربية  (5)
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على هذه البنية من أنماط جزئية، وما يرتبط بكل نمط من دالالت ومقاصد وضوابط تتحكم 
 ( 1)."ية المكونة ووظائفها داخل نسيجهافي األبن

 وأفرد محمد حماسة عبداللطيف للتذوق دوًرا في فهم الجملة والعالقات البالغية فيها
نابع من فهم تقاليد اللغة الخاصة، وداللة وليس تذوق اللغة أمًرا عشوائًيا، ولكنه " فقال:

اصر األخرى مفرداتها الحقيقية والمجازية، ووضعها في بناء جملتها، ووسائل ترابطها مع العن
       (2)."المكونة لبناء الجملة

وأكدت نوال ياسين عبدالقادر عتيلي أن منهج دراسة الجملة ليست مجرد سلسلة أو       
ويقوم هذا المنهج على مقولة مؤّداها أن " ترتيب خطي فقالت:من الكلمات في سالسل 

الجملة ليست سلسلة أو سالسل من الكلمات في ترتيب خطي وذات معنى فحسب؛ إنما تقوم 
غرى إلى الوحدات الكبرى دو بين هذه الكلمات عالقات بنيوية تتدرج من الوحدات الص

 (3)."العكس
راسات الحديثة من الجملة محوًرا لها قبل أي شيء وقال علي مزهر الياسري: "تتخذ الد    

ألن أهمية الجملة تأتي من كونها الوحدة الكالمية التي يعبر بها عن فكرة ويستطيع المتكلم 
 (4)بوساطتها أن يوصل تلك الفكرة إلى اآلخرين".

هد( في تعريفه اللغة 392)تإلى ما ذكره ابن جنيوألمح كريم حسين الخالدي        
فقد صار من المسلمات في الدرس " فقال: (5))أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم(

اللغوي أن المتكلمين يعبرون عن أغراضهم وحاجاتهم، ويتفاهم بعضهم مع بعضهم اآلخر 
ألن األلفاظ إذا لم تنظم نظًما يجري على منهج سليم يناسب طبيعة  ؛بالجمل ال باأللفاظ

                                                 

د ، المجلبنية الجملة في اللغة العربية، عبدالحميد مصطفى السيد، بحث، مؤتة للبحوث والدراسات (1)
 .36:م، ص2000، 8، العدد 15
 .10:بناء الجملة العربية، ص (2)
رسالة ماجستير،  تحليل الجملة العربية في ضوء المنهج الشكلي، نوال ياسين عبالقادر عتيلي، (3)

 . 3:م، ص2003كانون الثاني،  الجامعة األردنية،
يروت، الدار العربية للموسوعات، ب ، علي مزهر الياسري،النحوي عند العرب أصوله ومناهجه الفكر (4)
 .306:م، ص2003 -هد  1423، 1ط
 .34/  1الخصائص،  (5)
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ب والتقديم والتأخير والوصل والفصل ال تفيد معنى تاًما، ولن تكون اللغة في اإلسناد والترتي
 (1)."لمخاطبين، وهذا هو األساس اللغوي قادرة على إيصال المعاني إلى ا

"ومن المؤكد أن  وتكرر القول عند علي أبو المكارم في أهمية الجمل ودورها فقال:     
ار الذي يحتوي ما عداه من الوحدات، التعبير اللغوي ينهض بدوره على "الجمل"، فهي اإلط

 (2)."التي تنعكس عليها معظم المؤثرات والمحور الذي تدور حوله سائر العناصر، والبنية
من " لجملة وذلك العتبارات عدة فقال:ورأى أيمن عبدالرزاق الشوا أفضلية دراسة منهج ا     

ة الجملة، وذلك باعتبار هذا األمور المؤكدة في الدراسة اللغوية اليوم تخصص النحو بدراس
 ،النحو أفضل نموذج نحوي في الوقت الراهن، وظهور فاعليته الحقيقية في تحليل الجملة

وتحديد خصائصها استحساًنا ورفًضا... وما تركيز عالم النحو على الجملة واقتصار 
 (3)."ها بوصفها أعلى وحدة تحليل لغويةتحليالته عليها سوى نتيجة حقيقية لنظرته إلي

أن الدراسات اللغوية الحديثة قد اتخذت من الجملة منطلًقا  إلىعلي كنعان بشير  نّبهو      
فال يخفى أن الدراسات اللغوية " تراكيب فقال:للكشف عن شبكة العالقات اللغوية داخل ال

الحديثة قد اتخذت من الجملة منطلًقا لها في دراسة النص؛ للكشف عن شبكة العالقات 
اخل التراكيب، بغية االستثمار األمثل إلمكانيات اللغة في تحقي  التواصل اللغوي، اللغوية د

ن خالل الربط بين النحو وتفجير طاقات التراكيب في التحقي  األمثل للقيمة التعبيرية لها م
 (4)."والداللة

 . ته منطل  جديد في دراسة نحو النصوفي مقول
السامرائي في أهمية الجملة في إنشاء المعنى وتابع محمد رزق شعير ما قاله فاضل      
كي تؤدي في النهاية المعنى  ؛"إّن الجملة سلسلة من المكونات تتفاعل فيما بينها فقال:

                                                 

 .5:نظرات في الجملة العربية، ص (1)
 .18:مقومات الجملة العربية، ص (2)
 . 8:مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية، ص (3)

 -هد 1427امعة الموصل، ماجستير، جالعربية، علي كنعان بشير، رسالة قضايا اإلسناد في الجملة  (4)
 .2:م، ص2006
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الواحد المنشود؛ وأساس هذا التفاعل التركيب النحوي؛ إذ لوال التركيب النحوي ما نشأ المعنى 
 (1)."لداللي الواحد المفهوم من الجملةا

"على الرغم من األهمية  رابح بو معزة الدور الخطير الذي تؤديه الجمل فقال: ورأى    
الكبيرة لهذه الجمل بالنظر إلى الدور الخطير الذي تؤديه في تمكين اإلنسان من امتالك 

 (2)."تعمالها، وتوظيف معانيها وبيانهااللغة واس
سانية شأنه شأن من تأثر ونظر ظافر كاظم عبدالرزاق في ربط الجملة بالدراسات الل     

تتف  اللسانيات على أن الجملة هي الوحدة األساس للتحليل " قال:بالمصطلح الجديد إذ 
 (3)."م اللغوي ألي لغة كانت في العالموأنها هي المنطل  في فهم النظا ،اللغوي 
تحليل بنية الجملة يمكن أن يقودنا إلى معرفة  أن ودعت منيرة عبدهللا الفريجي إلى    

 حتى أنه يمكن أن يقودنا تحليل بنية الجملة وتفهمها إلى" المعنى الظاهر منه والخفي فقال:
 (4)."معرفة المعنى الظاهر منه والخفي

 .لفهمها وما تنطوي عليه من معان ؛وهنا إشارة إلى معرفة عناصر الجملة
فالتصور " :تبنية أنه ينطل  من الجملة فقالالتصور الجديد للوبّينت شهيرة زرناجي      

الجديد للبنية ينطل  من الجملة، ويتضمن إشارة حاسمة لتاريخها متجاوًزا بذلك القطيعة بين 
اللغة والكالم، وبين الوصف والزمن، وبذلك نتخطى العالم المغل  للرموز وعناصرها 

 (5)."ن جوهر اللغة في عملية القولوتشكيالتها إلى أبنيتها الكامنة بحًثا ع
أن الجملة العربية ما تزال تستثمر " ض حّراد فقد ذكر في خاتمة بحثه:أما ريا      

النظريات الحديثة والمعاصرة، فهي قد خطت خطوات كبيرة انطالًقا من النظريات والعلوم 
                                                 

 -هد1428، 1ط القاهرة، مكتبة اآلداب، للجملة العربية، محمد رزق شعير، الوظائف الداللية (1)
 .265:ص م،2007

 .10:نادية الوظيفية في النحو العربي، صالجملة والوحدة اإلس (2)

عة البصرة، جام،ه رسالة دكتورا  ظافر كاظم عبدالرزاق، الجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانية، (3)
 .365:م، ص2011 -هد 1432

اتحاد الجامعات  تتبع موطن الجملة وأثره في النحو العربي، منيرة عبدهللا الفريجي، بحث، مجلة (4)
 .637:ص م،2،2012، العدد 9العربية لآلداب، المجلد 

الجملة العنوان: دراسة تركيبية نحوية، شهيرة زرناجي، بحث، مخبر اللسانيات واللغة العربية، جامعة  (5)
 . 234:،ص2013 ،، ديسمبر1، العدد محمد خيضر
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ويخدم اللغة العربية  ،اللسانية والتداولية المعاصرة للخروج بنحو عربي يساير روح العصر
 (1)."تغيرات فرضتها العولمة الحضارية ويحفظها من االنحطاط في ظل

أما محمد حسن العمري فقال في خاتمة بحثه: "األخذ بمبدأ الجملية يعمل على توسيع       
دائرة األسلوب العربي في التعبير، ويمنح المتحدث فرصة اختيار األسلوب األقوى 

 (2)واألبلغ".
ملة هو في الوقت ذاته أن أي وصف للج" وخرج المصطفى حسوني باستنتاج رأى فيه:      

كس طابعها المتعدد وينتج عن ذلك أن الجملة نواة تمتد وتنمو وتتحول؛ لينع ،وصف للخطاب
 ،صد تفاعل العناصر المكونة للجملةويتم ذلك بناء على قواعد تركيبية تر  ،على النص ذاته

، وتقديم السبل التي يتم بها هذا التفاعل للوصول ليس إلى ع هذه القواعدهدفنا هو التعامل مو 
كيان تركيبي فحسب، بل إلى صياغة المبادئ واألسس التي تمكن من الوصول إلى معنى 

  (3)."كيب الجملة وإحالتيهالهذه الجملة عبر تمثيالت تربط بين قضايا تر 
 .التركيبج اللساني إلى النظر إلى وهذا تطبي  للمنه     
وبين محمد الغريسي أهمية الجملة في اللسانيات التوليدية فقال: "حظيت الجملة في       

اللسانيات التوليدية بعناية كبرى؛ ألن الجملة تشكل محور التركيب، ومن هنا اهتمت 
اللسانيات التوليدية بالجملة في كل النماذج التي مرت بها، وصاغت في كل نموذج قواعد 

 (4)اصة ببناء الجملة".متنوعة خ
فإنه ليس في " عل في بناء النسيج البشري فقال:وعّد عيسى قيزة الجملة العضو الفا       

والعضو الفاعل في بناء  ،مقدور أيُّ لغوي أن ينكر ما للجملة من أهمية فهي الخلية الحية

                                                 

سورة القمر أنموذًجا"، رياض حّراد، رسالة  "دراسة في-البنية والوظيفة -الجملة في اللغة العربية (1)
 .152:م، ص2014 – 2013الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ماجستير، جامعة سطيف،

الجملة وما في حكمها في النحو العربي: مناقشة وتحليل، محمد حسن العمري، بحث، مجلة اآلداب،  (2)
 .628:ص م، 2013، 3لعدد، ا25المجموعة  ، السعودية،عة الملك سعودجام
 .14:بنية الجملة في العربية، ص (3)
اللسانيات ودورها في إعادة بناء الجملة العربية:الللسانيات التوليدية نموذًجا، محمد الغريسي، بحث،  (4)

 م،2014لفنون واإلنسانيات، تونس، ، كلية اآلداب والعلمية الدولية الثالثة للسانياتوقائع الندوة ا
 .254:ص
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ينا أن نحلل فعندما نريد أن نعرف ما في هذا الميدان عل ،نسيج اللسان البشري وتركيبه
 (1)."والعالقات التي تربط وحداتها ،فنعرف مكوناتها ،الجملة

 
حاول الباحثون في موضوع الجملة أن يمنحوها تعريًفا واضًحا ينتقل بها من الشكلية      

 إلى اإلسناد لكي نتخلص من كثير من التقديرات والمسائل التي ال ضرورة لها.
 

ويرى الباحث أن ربط الجملة ب)معاني النحو( ما يشكل إحياء لهذا الدرس الذي سلبه     
البالغيون روحه حين استأثروا به علمًا من بين علوم البالغة إلى مجيء عبدالقاهر 
الجرجاني الذي فتح طريًقا التزمه تمام حسان في دراسة القرائن وتضافرها؛ ليمنحوا الدرس 

 مرارا حتى ينفتح منهج جديد هو )نحو النص(.النحوي حيوية واست
 

بمعنى أن هذا هو البديل عن  ،ونجد أن كثيًرا من المحدثين وسموا كتبهم بالجملة
 :ها وداللتها وهذه بعضهافتناولوا مفهومها وعناصرها وأقسام ،الدرس القديم

 العلميدددة، بيدددروت،دار الكتدددب  ،خليفددداتي محمدددد تحليليدددة، وصدددفية دراسدددة :العربيدددة الجملدددة – 1
 م.2014، (.طد)
 طبيد ،التو  النظريدة بدين النحوي  العمل قاتلعال دراسة : العربية للجملة الداللية الوظائف - 2

 م.2007،(.طد) مكتبة اآلداب، القاهرة، ي،جحالرا عبده شعير، رزق  محمد
الدوليددة ودار الدددار العلميددة  الداللددة الزمنيددة فددي الجملددة العربيددة، علددي جددابر المنصددوري، – 3
 م.2002، 2لثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طا
 الشدددديخ، منصددددور حسددددين النحويددددة، تقسدددديماتها و مفهومهددددا فددددي دراسددددة :العربيددددة الجملددددة - 4

 م.2009،(.طد) بيروت، المؤسسة العربية للدراسات،
علم  -يةالتراكيب النحوية والتداول -)بنية الجملة العربية دراسات في اللسانيات المعاصرة – 5

 -هدد 1424، 1عمدان، ط دار الحامدد للنشدر والتوزيدع، النحو وعلم المعاني(،عبدالحميد السيد،
 م. 2004

                                                 

، ه الجزء األول من القرآن أنموذًجا، عيسى قيزة، رسالة دكتورا  الوظائف التركيبية في الجملة العربية  (1)
 .)أ(فحة، صم2016 – 2015 -هد 1437 -1436نة، جامعة الحاج لخضر بات
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، (.طد) ، دار رنددد، دمشدد ،عدددل زغيددر الخددال  عبددد ،العربيددة الجملددة فددي نحويددة بحددوث - 6
 م.2011

 ر يدددة و للمفددداهيم تصدددويب و تحليدددل   :النحدددو فدددي الوظيفيدددة اإلسدددنادية حددددةالو  و الجملدددة - 7
 م.2008 ،(.طد) دار رسالن، دمش ، ،بومعزة رابح المنهج، في لسانية

 دار النهضدددة العربيدددة، بيدددروت، ،نحلدددة حمددددأ محمدددود العربيدددة، الجملدددة دراسدددة لدددىا مددددخل -8
 م.1988 ،(.طد)
الجملددة فددي الدددرس اللغددوي العربددي الحددديث، مسددعود بددن سددعيد بددن سددالم الحديدددي، دار  - 9

 .م2016 -هد 1437، 1عمان، طمعرفة، كنوز ال
مناقشدددة وتحليدددل، محمدددد حسدددن العمدددري،  ة ومدددا فدددي حكمهدددا فدددي النحدددو العربدددي:الجملددد - 10
 .م2013، 3، العدد25المجموعة  ، السعودية،، مجلة اآلداب، جامعة الملك سعودبحث
 العدول عن المطابقة في الجملة العربية)دراسدة نحويدة تحليليدة(، يوسدف محمدد الغندزي، – 11

، 41واالجتماعيددددة، المجلددددد بحددددث، مجلددددة دراسددددات، العلددددوم اإلنسددددانية  الشددددالحي،رائددددد سددددعد 
 .م2،2014العدد
للسددانيات التوليديددة نموذًجددا، محمددد ا اللسددانيات ودورهددا فددي إعددادة بندداء الجملددة العربيددة: - 12

ون كليددددددة اآلداب والفندددددد، لعلميددددددة الدوليددددددة الثالثددددددة للسددددددانياتالغريسددددددي، بحددددددث، وقددددددائع الندددددددوة ا
 .م2014تونس، ، واإلنسانيات

جامعددددة  رسددددالة دكتددددوراه، تفسددددير الجملددددة العربيددددة سددددياقًيا، بكددددر محمددددد صددددالح القواقنددددة، – 13
 م. 2008األردن،  اليرموك،

ر يددة فدددي مفهدددوم الجملدددة العربيدددة،يونس علددي يدددونس، بحدددث، صدددحيفة دار العلدددوم للغدددة  - 14
 .م2007، مصر، 29، العدد 15والدراسات اإلسالمية، المجلد  العربية وآدابها
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 :الفصل الثالث
 :الجملة واألسلوب المبحث األول: بين

 
" فطرق اإلثبات، والنفي،  مصطفى أهمية دراسة األساليب النحوية فقال: عرض إبراهيم      

والتأكيد، والتوقيت، والتقديم، والتأخير، وغيرها من صور الكالم قد مروا بها من غير درس، 
إال ما كان منها ماًسا باإلعراب، أو متصاًل بأحكامه، وفاتهم لذلك كثير من فقه العربية، 

ن هذه المباحث جاءت متفرقة على األبواب ، تابعة لغيرها، فلم يستوف وتقدير أساليبها...ولك
 (1)."وال أحيط بأحكامها ،درسها
 .ات مستقلة تتناول أساليب العربيةلذا توجه الدارسون إلى إفراد مباحث ودراس    
ومن أجل أن نرد إلى " ا أهمية دراسة أساليب التعبير:وقال مهدي المخزومي مؤكدً     

النحوي ما اقتطع منه، وتوجيهه الوجهة التي تالئم طبيعته البد من معالجة أساليب الدرس 
التعبير المختلفة التي تقوم على ما لألدوات من دالالت، أو المعاني العامة التي تقع الجمل 

 (2)."، من توكيد ونفي واستفهام ونحوهافي سياقها في أثناء تأديتها الوظيفة اللغوية
 (3)لمخزومي أمثلة مفصلة في دراسة األساليب.قّدم مهدي ا    
وقال عبدالسالم هارون  في مقدمة كتابه :" وقد استطعت بما وف  هللا أن أنفذ إلى      

، متتبًعا ذلك في ي الجمهور األعظم من أبواب النحواستخالص ما يخص أساليب اإلنشاء ف
لنحوية في زوايا تلك المراجع المراجع الكبرى قديمها والحديث، متقصًيا لنوادر النصوص ا

     (4).وتضاعيفها"

                                                 

 .3:إحياء النحو، ص (1)
 .233:ص ،في النحو العربي نقد وتوجيه (2)
 .  311 – 234:في النحو العربي نقد وتوجيه،ص (3)

 .6:ص، ساليب اإلنشائية في النحو العربياأل (4)
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ويرى الباحث أن دراسة عبد السالم هارون)األساليب اإلنشائية في النحو العربي(          
الذي خص أساليب الطلب بدراسة  دراسة رائدة حذا حذوها الدكتور قيس إسماعيل األوسي

 .(1)مستقلة
وقد بدا لي أن أقف وقفة " فقال: دراسة األساليب وكرر إبراهيم السامرائي دعوته إلى      

فأطلع منها على شيء من أساليب العربية التي لم تنل من  ،جديدة على هذه اللغة الشريفة
وبسطوا فيها  ،لقد نظر فيها النحاة ،ومن خلفهم من أهل عصرنا غير قليلالدارسين األوائل 

وقد ضلوا الطري  في هذا  ،في "الفعل" القول على أنها مواد نحوية تدخل في أبواب مختلفة
قف عليها الدارسون في الحساب الذي لم يعرض لدالالت هذه الطائفة من المواد التي سي

 (2)."كتابي هذا
شارة ذكية إلى وهي إ ،نظر إبراهيم السامرائي في دعوته المكررة من خالل القرآن الكريم    

 .تتبع األساليب فيه
"ونرى أن ننصرف إلى  يرة التوكيد باًبا من أبواب المعنى إذ قال:وعّد خليل أحمد عما     

وليس من أبواب  ،أقسام التوكيد األخر، في معالجته على أنه باب من أبواب المعنى
التراكيب، فيؤدي هذا المعنى بأحد عناصر التحويل في الجملة التوليدية، وغالًبا ما يكون هذا 

 (3)."و بالترتيبأم أو بالحذف ؤدي أحياًنا بالتنغيالعنصر هو عنصر الزيادة، وإن كان ي
خطى مهدي المخزومي الذي أشار إلى جمع ما تفرق من بوقد تأثر خليل أحمد عمايرة     

 (4) .أسلوب التوكيد في كتب النحو
 

     

                                                 

ي والبحث العلمي، ، وزارة التعليم العالب الطلب عند النحويين والبالغيين، قيس إسماعيل األوسيأسالي (1)
 .م1988، (.ط)د جامعة بغداد،

 -هد 1407، 2إبراهيم السامرائي، دار الفرقان،عمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،من أساليب القرآن (2)
 .5:م، ص1987

دار الفكر للنشر  أسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، (3)
 .7، ص(.ت)د، (.ط)د والتوزيع، عمان،

 .234ص في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، (4)
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أما بالنسبة لموضوع " فقد كتب في أسلوب التوكيد فقال:أما محمد حسين أبو الفتوح      
أسلوب التوكيد بجميع جوانبه، فنجد أسلوبه وأدواته مبثوثة في كتب النحو، في أبواب 
وموضوعات مختلفة مثل: إّن وأخواتها، فلم يجمع هذا األسلوب في باب يسمى أسلوب 

ألنه موضوع  ؛في هذا الموضوعالتوكيد، وهذا هو أحد األسباب التي دعتني إلى الكتابة 
 (1)."حيوي 
 .شارة إليه عند المخزومي وعمايرةوهذا كالم سبقت اإل     
وقد تحدد الداللة " وأثبت محمد حماسة عبداللطيف أهمية األساليب لفهم الداللة فقال:      

الخاصة لبعض الصيغ بوضعها في سياق تركيبي خاص، فال يستطيع دارس العربية مثاًل 
ال عن طري  استخدامها في كل أو موصولة إ ،أو استفهامية ،أن يحدد أن "َمن" شرطية

 (2)."حالة
من حفظ اللغة توّخى أساليبها ... إضافة إلى ذلك " :وأوضح خالد إسماعيل حمدو أن     

وتوضح  الغليل،فإن القدماء والمحدثين لم يتناولوا أساليب الجواب في دراسة مفصلة، تشفي 
  (3)."باب، وال يجمعها كتابال ينتظمها السبيل، بل تركوه مبعثرة متناثرة، 

زومي في أسلوب ويبدو أن خالد إسماعيل حمدو لم يطلع على ما كتبه مهدي المخ     
 (4).الجواب
أن " من التمرس بأساليب النحو فقال: وذكر عادل نعامة أن المنحى البالغي نابع     

 (5)."ودقائ  النظمحو، وتأليف العبارة المنحى البالغي كان ينبع عن التمرس بأساليب الن
 

                                                 

، م1995، 1أبو الفتوح، مكتبة لبنان، بيروت، ط أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، محمد حسين (1)
 .9:ص
 .10:بناء الجملة العربية، ص (2)
 ،غة العربية دراسة نظرية وتطبيقية، خالد إسماعيل حمدو، رسالة ماجستيرأساليب الجواب في الل (3)

 )أ(.فحةم ، ص2003، جامعة تشرين
 .277:ص ،في النحو العربي نقد وتوجيه (4)
يين، عادل نعامة ، رسالة ماجستير، جامعة تشرين، أسلوب النداء وجمالياته عند النحاة والبالغ (5)

 .9:م، ص 2003 -هد 1424الجمهورية العربية السورية، 
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وعّدت هدى البكري أسلوب التوكيد واحًدا من الميزات األسلوبية في مستويات التعبير       
كان التوكيد وما زال واحًدا من الميزات األسلوبية البينة في مستويات التعبير " الراقي فقالت:

النحاة األوائل في الراقي ... ذلك أن التوكيد ظاهرة نحوية في والدتها البكر على أيدي 
البصرة والكوفة ... لكن الذي دفعني ُقدًما إلى طرق هذا الموضوع أنني ألفيته باًبا واسًعا ال 

في تضاعيف الكالم بأشكال  يقتصر على ما نص عليه النحاة، بل له أساليب تظهر
 (1)."متعددة

 .والتصرف في مستوياته ،وهذا كالم فيه بيان ألهمية أسلوب التوكيد
ليب هو عدم خضوعها لإلسناد وعبرت خلود صالح عثمان الصالح أن ما يجمع األسا      

وأعني بهذه التراكيب، فيما سماها المحدثون من علماء اللغة أساليب، أسلوبي المدح " فقالت:
والذم، وأسلوب التعجب القياسي بصيغتيه، وأسلوب االختصاص، وأسلوبي التحذير واإلغراء، 

وقد وجدت أن خيًطا واحًدا  ،لوبي كم الخبرية وكم االستفهاميةعال، وأسوأسلوب أسماء األف
  (2).وهو عدم خضوع مادة األسلوب فيها لإلسناد" ،يجمعها
ورأت الباحثة خلود أن أساليب معينة ال ينطب  عليها معيار اإلسناد مما دعاها أن      

 .تعبير عن معانتدرس بوصفها أدوات تصنف هذه األساليب باألمثال أي أنها 
فعلى " وعرض محسن علي عطية ألهمية دراسة وتدريس األساليب النحوية لذلك قال:     

الرغم مما لألساليب النحوية من أهمية، وسعة في التداول بين األلسن لم تنل من الدرس 
 (3)."رى في المراحل الدراسية المختلفةوالتدريس ما نالته الموضوعات النحوية األخ

اسات التي سبقته والدر  ،ولم يفلح الباحث في عبارته إنها لم تنل عناية بين الدارسين       
 .تنقض هذا الكالم

                                                 

 ،معة حلبفي شعر المفضليات دراسة تطبيقية، هدى البكري، رسالة ماجستير، جا أساليب التوكيد (1)
 .1:ص م،2004 -هد 1425

ملك الح، جامعة أم القرى، فهرسة مكتبة خلود صالح عثمان الصال ،أساليب نحوية جرت مجرى المثل (2)
 .7:هد، ص1426، 1فهد الوطنية، ط

، 1ار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، طاألساليب النحوية عرض وتقديم، محسن علي عطية، د (3)
  .13:م، ص2007



84 

 

ئية  هي التي واألساليب اإلنشا" ئي في األساليب اإلنشائية فقال:وكتب إبراهيم عبود السامرا 
 ألنها موضوع البحث الذي نحن بصدده، وهي من أكثر األساليب ؛تهمنا وتعنينا هنا

 (1)."ا جرياًنا على ألسنة أبناء الضاداستخداًما في العربية، وأكثره
 .عن ما ذكره عبدالسالم هارون لم يخرج الباحث إبراهيم عبود السامرائي      
فألن هذه األساليب لها مكانتها في " ر العتيبي أهمية األساليب فقالت:وكررت بدرية منو      

 (2).رار، فأردت أن أكشف عن أسرارها، وأبين قيمتها"الكشف عن خبايا النفس، وخفايا األس
لما قيل في األساليب ، ودراستها تكرار مية األساليب وتنوعها في التعبيربيان أه    

 .اإلنشائية
وعّد خلف عليان خلف الحيصة األساليب من باب الجمل غير اإلسنادية فقال:" ومن       

الخاصة، وهي تراكيب لغوية من باب الجمل غير المحدثين من عدها من باب األساليب 
اإلسنادية التي سمعت عن العرب فجمدت على هذه الهيئة، وجرت مجرى المثل ال تبدل أو 

 (3)."السكوت عليه ال لبس فيه وال غموضوتحمل معنى يحسن  ،تغير

ط بي يرتبوذكر عبد هللا محمد خلف القرارعة أن األسلوب النحوي يتعل  بنمط تركي     
:" فاألسلوب النحوي يتعل  مباشرة بنمط تركيبي معين، كجملة بداللة خاصة به إذ قال

ط االستفهام، أو جملة الشرط، أو جملة النداء، أو غيرها من األساليب النحوية، وهذا النم
 (4)."التركيبي يرتبط بداللة خاصة به

 ت خاصة .وهذه الدراسة جمعت ما قيل في هذه األساليب التي تؤدي دالال    

                                                 

، 1ط دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األساليب اإلنشائية في العربية، إبراهيم عبود السامرائي، (1)
 .11:م، ص2008 -هد 1429

األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودالالتها، بدرية منور العتيبي، رسالة ماجستير،  (2)
 .7:م، ص2009جامعة أم القرى، السعودية، 

ية، خلف عليان خلف الحيصة، رسالة ماجستير، األساليب الخاصة بالمنصوبات دراسة تركيبية  دالل (3)
 .1:م، ص2011جامعة مؤتة، 

بنية األساليب النحوية في األداء القرآني:دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكريم وقراءاته، عبد هللا  (4)
 .15:م، ص2013األردن،  ، جامعة مؤتة،ه محمد خلف القرارعة، رسالة دكتورا 
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يتم فيه استيفاء أسلوب التعجب من  بإفراد باب خاص في النحو العربيأوصت دراسة و      
الدرس النحوي خالل جميع السياقات اللغوية التي يتحق  فيها هذا المفهوم وليس كالذي قيده 

يوصي الباحث من خالل هذه الدراسة بضرورة إفراد باب خاص في " بصيغ بعينها فقال:
النحو العربي يتم فيه استيفاء أسلوب التعجب من خالل جميع السياقات اللغوية التي يتحق  

 (1)."الدرس النحوي القديم بصيغ بعينهافيها هذا المفهوم، متجاوزة التحديد الذي قيده 
إذ  ؛ة متعددة تدعو إلى إعادة النظر في دراستهظي بدراسات نقديحإن أسلوب التعجب     

حدثين الذين عرضوا لدراسة وهي دعوى شائعة عند كل الم ،ليس فيه عناصر اإلسناد
 .التعجب
"األساليب اإلفصاحية تعبر  :نيني عن األساليب اإلفصاحية فقالعّبر يوسف ترما وقد     

عن مشاعر المتكلم باستعمال عن انفعاالت المتكلم، وتكشف عن موقف انفعالي، وتفصح 
تراكيب نحوية معينة، من ذلك أبنية الفعل، واسم الصوت، والتعجب، والمدح، والندبة، 
واالستغاثة، والتحذير واإلغراء، إذن هي أساليب تشحن التركيب الذي تحل فيه بقيم نفسية 

بعدد من  ألنها ال تستخدم إال وهي ملتبسة ؛انفعالية تتعل  بحديث األحاسيس الداخلية
، تتشابه األساليب بحملها معاني الدقة والغرابة والعم  الداخلي، المشاعر في حدها األقصى

 (2)."اني الكبيرة بألفاظ قليلة مختصرةفهي تؤدي المع
لعل مصطلح)األساليب اإلفصاحية( استعمال جديد في الدرس النحوي الحديث إذ      

 بعضهم يعبر عنها ب)األساليب االنفعالية(.
وعبر جاسم عبد الزهرة مفتاح عن األساليب النحوية بأنها تراكيب إنشائية صيغت      

ألغراض ومقاصد داللية فال يعتريها ما يعتري التركيب الجملي من تغيير بتقديم أو تأخير، 
؛ ألن في ذلك تغيًرا لمقاصدها فقال:" أثر عن العرب أنماط من و استبدالأو زيادة أو حذف أ

األساليب النحوية ذات تراكيب مسكوكة ثابتة وقوالب غير متصرفة جامدة، وهيئات 
مخصوصة منتظمة، قصد منها إبالغ المخاطب عما يستشعره المتكلم من معنى إفصاحي 

                                                 

باسم يونس البديرات،  أسلوب التعجب في الدرس النحوي القديم بين المعنى النحوي والمعنى الداللي، (1)
 .39:م، ص2015، 1، العدد 10جامعة الخليل للبحوث، المجلد  مجلةبحث، حسين محمد البطاينة، 

البخاري، يوسف ترمانيني، رسالة األساليب اإلفصاحية في الحديث الشريف في صحيح  (2)
 .2:م، ص2015ماجستير، جامعة جرش، األردن، 
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، أو تعجًبا، وما إلى ذلك، ، أو ذًما، أو مدًحاشعوري، استفهاًما كان، أو إغراء أو تحذيًرا 
فهي جمل ذات تراكيب إنشائية صيغت ألغراض ومقاصد داللية؛ لذا ال يعتريها ما يعتري 
التركيب الجملي من تغيير، بتقديم أو تأخير، أو زيادة أو حذف، أو استبدال؛ ألن في ذلك 

 (1)."سًحا لمعانيها، وتغيًرا لمقاصدهانقًصا ألغراضها، وم
يتف  الباحث مع ما طرحه جاسم عبد الزهرة في وصفه أساليب نحوية ب)تراكيب و      

مسكوكة ثابتة( وأن يفرد لها جانب في الدرس اللغوي يندرج تحت عنوان)صور التعبير( بهذه 
 .غير إقحامها في اإلسناداألساليب من 

فيها اإلسناد  وانتهى الباحث إلى تبني دراسة الجملة ودراسة األساليب التي ال يتضح     
دراسة مستقلة تكون جدواها واضحة في معالجة العبارات التي تنطل  من مقتضيات )مراعاة 

 صور اإلسناد بها.المقام( وتعبر عن مواف  حياتية حتى ال تختلط 
 هناك مجموعة من األبحاث حملت عنوان األساليب ومنها:     
عبدددد السدددالم محمدددد هدددارون، مكتبدددة الخدددانجي، يب اإلنشدددائية فدددي النحدددو العربدددي، األسدددال - 1

 م.1979 –ه 1399، 2مصر، ط
رة التعلدديم العددالي ، وزاب الطلددب عنددد النحددويين والبالغيددين، قدديس إسددماعيل األوسدديأسددالي - 2

 .م1988، (ب.ط) ،والبحث العلمي، جامعة بغداد
الرسددالة، بيددروت، عمددان، مؤسسددة  ،إبددراهيم السددامرائي، دار الفرقددان ،مددن أسدداليب القددرآن - 3
 .م1987 -هد 1407، 2ط
غدة العربيدة دراسدة نظريدة وتطبيقيدة، خالدد إسدماعيل حمددو، رسدالة أساليب الجدواب فدي الل - 4

 .م2003جامعة تشرين،  ،ماجستير
لح، جامعدددة أم القدددرى، خلدددود صدددالح عثمدددان الصدددا ،أسددداليب نحويدددة جدددرت مجدددرى المثدددل - 5

 .هد1426، 1النشر، طملك فهد الوطنية أثناء ال فهرسة مكتبة
يددددددددة، دار المندددددددداهج للنشددددددددر األسدددددددداليب النحويددددددددة عددددددددرض وتقددددددددديم، محسددددددددن علددددددددي عط - 6

 .م2007، 1مان، طعوالتوزيع،

                                                 

األساليب النحوية غير المتصرفة في العربية، جاسم عبد الزهرة مفتاح، بحث، مجلة كلية التربية  (1)
 .494:م، ص2016، شباط، 25اإلنسانية، جامعة بابل، العدد األساسية للعلوم التربوية و 
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دار المندداهج للنشددر والتوزيددع،  األسدداليب اإلنشددائية فددي العربيددة، إبددراهيم عبددود السددامرائي، - 7
 .م2008 -هد 1429، 1ط عمان،

األسددداليب اإلنشدددائية فدددي شدددعر لبيدددد بدددن ربيعدددة مواقعهدددا ودالالتهدددا، بدريدددة مندددور العتيبدددي،  - 8
 .م2009جامعة أم القرى، السعودية، رسالة ماجستير، 

، دالليدددة، خلدددف عليدددان خلدددف الحيصدددة لخاصدددة بالمنصدددوبات دراسدددة تركيبيدددةاألسددداليب ا - 9
 .م2011الة ماجستير، جامعة مؤتة، رس

دراسدددة وصدددفية تحليليدددة فدددي القدددرآن الكدددريم  لنحويدددة فدددي األداء القرآندددي:بنيدددة األسددداليب ا - 10
 .م2013، جامعة مؤتة، األردن، ه محمد خلف القرارعة، رسالة دكتورا وقراءاته، عبد هللا 

األسددداليب اإلفصددداحية فدددي الحدددديث الشدددريف فدددي صدددحيح البخددداري، يوسدددف ترمدددانيني،  - 11
 .م2015رسالة ماجستير، جامعة جرش، األردن، 
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 :هي دراسة مستقلةإلى دراستها  دعوااألساليب التي المبحث الثاني: 
 :أسلوب النداء: أوالا 
"في اصطالح أدرج النحاة والبالغيون موضوع)النداء( في أساليب الطلب ومفهومه     

هو النحاة: تنبيه المدعو ليقبل عليك، أو التصويت بالمنادى ليعطف على المنادي ، وكذلك 
في اصطالح البالغيين حيث يعرفونه بأنه: طلب إقبال المدعو على الداعي بأحرف 

 (1)مخصوصة."
والجمل  ،بية نوعان: إسنادية وغير إسناديةالجمل في العر " جعل عبد الرحمن أيوب:فقد     

: جملة أما الجمل غير اإلسنادية، فهي ،الفعليةاإلسنادية تنحصر في الجمل اإلسمية والجمل 
 (2)."وجملة التعجب ،وجملة نعم وبئس ،نداءال

، ومنادى، اء ينبني على شيئين: أداة النداء"إن أسلوب الند :وذكر مهدي المخزومي    
ومنهما ينشأ مركب لفظي ليس فيه معنى فعل مقدر، وليس فيه إسناد، وال يصح عده في 

حتى ولو كانت جملة غير الجمل الفعلية كما قصد النحاة إليه، وال يصح أيضا اعتباره جملة 
  (3)."إسنادية
زعم النحويون أن أداة النداء تنوب عن "فعل" وتقوم مقامه بل " وقال إبراهيم السامرائي:     

حلت محله، وهذا الفعل قدروه ب)أدعو( أو )أنادي( والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب أنهم 
وهو مفعول باألداة  ،ي الحقيقةوأن المنادى منصوب ف ،أدرجوا المنادى في باب المنصوبات

، فليس من العلم أن يقال: الف ما ذهب إليه النحاة األقدمون نفسها ... وحقيقة األمر على خ
يا )وذلك ألن قولنا:  ؛أو أنها سدت مسدها (أدعو)ن هذه األدوات نابت مناب فعل هو إ

 (4)."والنداء نوع من أنواع التنبيه ،أسلوب يفيد النداء (محمد
كما في  -"إن )النداء( :رأي مهدي المخزومي مفصاًل فقال قيس إسماعيل األوسي كررو     

، ويشبه الجملة في أنه سم من جملة، وهو مع ذلك كالم تامليس بجملة، وال ق -قولنا) يا زيُد(
                                                 

عند النحويين والبالغيين، قيس إسماعيل األوسدي، وزارة التعلديم العدالي والبحدث العلمدي،  (أساليب الطلب1)
 . 217، صم1988جامعة بغداد، )ب.ط(، 

 .129( دراسات نقدية في النحو العربي، ص:2)
 .304( في النحو العربي نقد وتوجيه، ص:3)
 .212( الفعل زمانه وأبنيه، ص:4)
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ك إلى غيره مظهًرا كان مستقل بنفسه، يؤدي معنى طلب إقبال المخاطب، وال يحتاج في ذل
 (1)."أو مقدًرا
فعل ناب عنه حرف النداء عندهم محتمل للتأويل ب" :د أحمد عبد الستار الجواري أنوأكّ      

 .(أنادي)أو  (أدعو)النداء يقدرونه:
 (2)."اء وتعسف في التأويل وفي التخريجوكل هذا خروج على طبيعة الند

"والح  أن  بالجملة وال باإلسناد فقال: أن النداء ليس له عالقة وبين صالح الظالمي      
النداء ال يمكن فيه تقدير الفعل ما دام أسلوًبا إنشائًيا متميًزا، أما إذا قدر له فعل ، وصار 

، فاألولى إنما ن الداللة في هذين مختلفة تماًماالنداء في قولنا )يا محمُد( )أدعو محمًدا(، فإ
وأن  ،تفيد اإلخبار كي يلتفت للمنادي، أما الثانية فهي جملة مستقلة ؛تدل على تنبيه)محمد(

د المتكلم صاحب النداء سوف يدعو)محمًدا( ... فالنداء إًذا ال عالقة له بالجملة وال باإلسنا
 (3)."حسبفأصاًل، ويقتصر على التنبيه 

أما " :وكرر طارق مختار المليجي وزينب شافعي عبدالحميد أن النداء ليس بجملة فقاال    
ن إها نموذج واحد يمكن أن يقال فيه فلم يوجد في على مستوى االستعمال الفعلي للغة،
 (4).")النداء( جملة يحسن السكوت عندها

فأسدلوب الندداء يتكدون مدن أداة الندداء ومندادى، وهدذا " :وقال خلف عليان خلف الحيصدة      
أو النظدر إلدى أن  ،وإقامدة الفعدل مكانهدا ،األسلوب ال ُيؤدَّى بغيدر هدذا اللفدظ، وإن حدذف األداة 

داة هي العامل، يذهب بالداللة المقصودة من أسلوب النداء، وينقدل الكدالم مدن اإلنشداء إلدى األ
؛ ي الدواقعياإلخبار...وربما ما ذهب إليه المحدثون هو أقرب إلى روح اللغة واالسدتعمال اللغدو 

ألندده يددوفر علددى المعددرب تقددديرات وتددأويالت ال مسددوغ لهددا، ويجعددل المددتكلم فددي حددل مددن قيددود 

                                                 

 .230:والبالغيين، ص ب عند النحويينأساليب الطل (1)
 .146:نحو المعاني، ص (2)
مطبعة النجف األشرف،  ، صالح الظالمي،العربية بين النحويين واألصوليينتطور دراسة الجملة  (3)

 .160 – 158:هد، ص1429، 3العراق، ط
بد ، طارق مختار المليجي، زينب شافعي عالتمام واإلفادة في النحو العربيالتراكيب الحائرة بين  (4)

، 295جلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الرسالة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، م بحث، الحميد،
 .59:م، ص 2009 -هد 1430، 29الحولية 
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أكثدددر حريدددة فدددي التعبيدددر عدددن مدددراده، إذا كدددان الموقدددف اللغدددوي يقتضدددي منددده أن يندددتج النحددداة و 
 (1)."يب لغوية تخلو من عناصر اإلسنادتراك
وخالصة األمر يمكن أن نقول: إن " وخرج بدر حسين علي المحمداوي بخالصة فقال:    

أن أسلوب  تقدير القدامى لفعل محذوف ثابت عنه األداة)يا( ال وجه له من الصواب؛ ذلك
إلى أسلوب  النداء أسلوب إنشائي ال يحتمل صدًقا وال كذًبا، وحين تقدر فعاًل يتحول هذا

هدي المخزومي يمثل لذا يمكن القول إن ما ذهب إليه الدكتور م ؛خبري وهو غير المقصود
 (2)."وجًها مقبوالً 

يستغنى عنه في ويرى الباحث أن النداء مركب لفظي؛ وفي هذا تيسير كبير، وحذف ما      
 النداء.

 
 هناك من مجموعة من المراجع تناولت النداء ومنها:      

، غريددب فاضددة األقصددى دراسددة وصددفية تحليليددةأسدداليب النددداء فددي شددعر رثدداء شددهداء انت – 1
 –ه 1431إلسددددالمية، غددددزة، كليددددة اآلداب،محمددددد نددددايف بددددريخ، رسددددالة ماجسددددتير، الجامعددددة ا

 .م2010
رسدالة ماجسدتير،جامعة  السور المكية، عبدد الدرحمن بدن أحمدد المقدرى،في أسلوب النداء  – 2

 .م2007األردن، مؤته،
 أسلوب النداء في القرآن الكريم دراسة نحوية تداولية، عز الددين إبدراهيم رفيفدان العدوادين، – 3

 .م2015األردن،  رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك،
رسددالة ماجسددتير، جامعددة  بالغيددين، عددادل نعامددة،أسددلوب النددداء وجمالياتدده عنددد النحدداة وال – 4

 .م2003 –ه 1424تشرين، الجمهورية العربية السورية،
ه 1409، 1ط بيدروت، دار الفكر اللبنداني، أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، – 5
 .م1989 –
 

                                                 

 .118 – 117:بالمنصوبات دراسة تركيبية داللية، صاألساليب الخاصة  (1)
المحمداوي، مركز الدراسات التخصصية ، بدر حسين علي اإلنشائية في التوقيعات المهدويةاألساليب  (2)

 .141:هد، ص1436، 1لمهدي عليه السالم، النجف األشرف، طفي اإلمام ا
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 :أسلوب التعجب: ثانيا
من الموضوعات الشكلية إذ أضر بها اإلعراب في ضوء الصيغ القياسية التي اختلف       

أن للتعجب أسلوبين: قياسي وسماعي، فجاء في النحاة في فعليتها ومفهومه يقوم على 
مفهومه: "أن التعجب معنى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويقل في 

شة والحيرة، مثال ذلك أنا لو رأينا طائرًا يطير لم نتعجب العادة وجود مثله وذلك المعنى كالده
منه لجري العادة بذلك، ولو طار غير ذي جناح لوقع التعجب منه؛ آلنه خرج عن العادة 

 (1)وخفي سبب الطيران ."
قددرار مددن وزارة قالددت لجنددة النظددر فددي تيسددير قواعددد النحددو والصددرف والبالغددة المؤلفددة ب      

( ر) في العربية أندواع مدن العبداراتقالت اللجنة: في الصفحة الحادية عش" المعارف المصرية:
 -ب النحاة كثيًرا في إعرابها، وفي تخريجها علدى قواعددهم مثدل التعجدب فلده صديغتان همداجتع

لمدين والمتعلمدين ومعروف خالف النحاة في إعرابهدا، وعنداء المع -وأجمل بزيد -ما أجمل زيًدا
 ،ا أساليب يبين معناهدا واسدتعمالهااللجنة أن تدرس هذه على أنه وقد رأت ،في شرحها وفهمها

واالسم بعدها المتعجب منه مفتدوح  ،ويقاس عليها: أما إعرابها فسهل" ما أحسن" صيغة تعجب
 (2)."السم بعدها مكسور مع حرف اإلضافةو"أحسن" صيغة تعجب أيًضا وا

ول: إن "ما" التعجبية اسم قلسنا بحاجة إلى األخذ برأي من ي" وقال عباس حسن:     
إنها نكرة  مبتدأ، والجملة بعدها صلتها، والخبر محذوف، وال برأي آخر يقول: موصول،

وال استفهامية...  ناقصة) تحتاج إلى نعت بعدها( والجملة بعدها نعت لها، والخبر محذوف،
لى الحذف وال ...وال...، فكل هذه اآلراء تحمل في طياتها كثيًرا من التعسف، وتقوم ع

والتأويل من غير داع، ومن غير أن تمتاز بمزية تصرفنا عن اإلعراب األول الذي يتضمن 
 فعلينا التمسك به وحده، وأن نختصر في اإلعراب، فنقول: ،ويخلو من عيوبها كل مزاياها،

من غير حاجة للتصريح بما  -"ما" تعجبية، قاصدين مع هذا االختصار أنها نكرة تامة مبتدأ
 (3)نا عليه..."اصطلح

                                                 

 .144( أساليب نحوية جرت مجرى المثل، ص1)
 .136، وُينظر: النحو الجديد، ص:144( نقد االقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية، ص:2)
 .343/ 1( النحو الوافي، 3)



92 

 

 ،أسلوب للتعجب (أحبب بزيد)و ،(ما أحسن زيًدا) أن قولهم" وذكر إبراهيم السامرائي:     
 فإن بهذا التركيب يتوصل إلى التعجب من حسن زيد ومن حبه.

ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها أسلوب من أساليب الكالم لكانوا في غنى عن 
 (1)."العلم اللغوي في متاهات بعيدة عن الذهاب 

كدددال األسددددلوبين، وكددددال الصددديغتين فددددي التعجددددب " ن أحمددددد عبدددد السددددتار الجددددواري أن:وبددديّ      
ه المتكلم، وال يحتمدل أن يقدف متلقدى الكدالم أو سدامعه علدى مدا يطداب  ؤ إنشاء؛ ألنه معنى ينش

سدديغه الدذوق اعتدددادهم هددذه الصدديغة معنداه أو ال يطابقدده... ولكددن الددذي ينبدو عندده الفهددم وال يست
 (2)."والبعد عن القصد المراد بالتعجب خبارية، وتأويلهم إياها تأوياًل فيه ما فيه من الفجاجةإ

"وذهب تمام حسان إلى أن صيغتي التعجب من التراكيب المسكوكة والعبارات الجاهزة       
التصريف، بل عدها من باب التي ال يمكن أن تدخل تحت باب الجمل اإلسنادية، وال حتى 

، فهما عنده من إلى المواقف االنفعالية المؤثرة الخوالف التي تفضي إلى استعمال ألفاظ تشير
فعال والتأثر باب األساليب الخاصة التي تستعمل للتعبير عن مواقف لغوية محددة قوامها االن

النحاة القدامى، وذلك ويقترح حسان إعراًبا مغايًرا لما ذهب إليه  ،بالمشاعر واألحاسيس
 باستعمال المفردات اإلعرابية اآلتية:

 ما أحسن زيًدا.
 ما: أداة تعجب، وأحسن خالفة تعجب، زيًدا: متعجب منه.

 أكرم بزيد.
 (3)."لالم، وزيد: متعجب منهأكرم: خالفة تعجب، والباء متضمنة معنى ا

أن هدددددذه عبدددددارة تفيدددددد  األقدددددرب إلدددددى الصدددددواب أن يقدددددال:" وذكدددددر فاضدددددل السدددددامرائي أن:      
التعجب، والتعجب معلوم، ثم أّن التعجدب انفعدال قدديم فدي نفدس البشدر، واألظهدر أنده وضدعت 

عندده قبددل كثيددر مددن التعبيددرات، وال داعددي  ؛ ألن اإلنسددان محتدداج إلددى التعبيددرلدده صدديغته ابتددداء
 للدخول في تحليالت تفسد المعنى والذوق.

                                                 

 .72:الفعل زمانه وأبنيته، ص (1)
 .144 – 143:ص نحو المعاني، (2)
 ،ظر:اللغة العربية معناها ومبناهان،ويُ 139:ص ،بالمنصوبات دراسة تركيبية دالليةاألساليب الخاصة  (3)

 .114:ص
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، ولدو ألجداهم رالنحاة يرون ضرورة إعراب كل تعبيدف لجأهم إلى هذا هو اإلعراب،أولعل الذي 
 إلى مسخ التعبير وإفساده.

ونحدددن ندددرى أنددده ال داعدددي إلعدددراب كدددل تعبيدددر، فهنددداك تعبيدددرات ال داعدددي إلعرابهدددا، بدددل يكتفدددى 
 (1)."رة أخرى ليس فيها مثل هذا التمحلبوصفها وهذا منها، أو يعرب على صو 

"مما سب  يتضح أن تركيب  تيجة فقالت:وخرجت خلود صالح عثمان الصالح بن     
التعجب قد جاء على ترتيب مخصوص في جملة مسبوكة على نس  ال تتغير عنه، وهي 
بهذا تختلف عن الجملة الفعلية التي ال تلتزم ترتيًبا وتركيًبا محددين، فجاءت كل لفظة في 

 (2)."معنى تاًما إلنشاء داللة التعجب لتؤدي ؛جملة التعجب ترتبط بأختها
أن الصددديغتين وبعدددد أن تبدددين لندددا " :وأطلددد  صدددالح الظدددالمي لفدددظ )الجددداهزة( عليددده إذ قدددال     

داتهمددا، نددرى نشددائيتان( ومددا رأيندداه مددن تهافددت واضددح عنددد إعددراب مفر إ، وأنهمددا )صدديغتا تعجددب
علددى شددكلها الددذي  هددو األنسددب مددا دامددت الصدديغة باقيددة طددالق )الجدداهزة( علددى كددل منهمدداإأن 

   (3)."داتها يفقدها داللتها الخاصة بهاوأي إعراب لها أو لمفر وردت عليه، 
إن ما حمل النحاة القدامى على مثل هذه " وذهب خلف عليان خلف الحيصة:       

التقديرات، هو انطالقهم من القاعدة الكلية التي فرضتها القاعدة النحوية، مع أن الكالم 
لميل إلى اإليجاز واالبتعاد عن التأويالت واضح تام، ومنسجم مع روح اللغة العربية في ا

والتقديرات التي ربما بظهورها قد تبعد التراكيب عن المعنى الذي صيغت من أجله، إذ إنهم 
نظروا إلى حركة النصب إلى آخر االسم الُمتعجب منه، في نحو قولنا: ما أحسن زيًدا" 

شيء أحسن " أصل الجملة هو:إّن  فقدروا محذوًفا لتسويغ الحركة اإلعرابية" الفتحة" بقولهم:
زيًدا"، والجملتان مختلفتان من حيث المعنى، فالجملة األولى جملة إنشائية تعجبية قائمة على 

                                                 

 .279/  4معاني النحو،  (1)
 هذه الخيارات: ، من دون تأويل مفسد للمعنى ومنثر من خيار في إعراب جملة التعجبمامنا أكأ
 : أداة تعجب.ما

 .أفعل: متعجب منه
 زيًدا: متعجب منه.

 .163:مجرى المثل دراسة تركيبية داللية، صأساليب نحوية جرت  (2)

 .205:ة بين النحويين واألصوليين، صتطور دراسة الجملة العربي (3)
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 التعجب والمدح واالستعظام، أما الثانية فهي جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، فالمتكلم
يندرج على الصيغة  وما يقال عن الصيغة األولى ،يريد أن يخبر السامع عن حسن زيد

الثانية، إذ إن المعنى المستفاد من جملة "أحسن بزيد" بالتأكيد ال يعادل المعنى المستفاد من 
" فاألولى إنشا  (1)."ئية تعجبية، والثانية جملة خبريةجملة" أحسَن زيد 

انبرى النحاة يعالجون التعجب معالجة منطقية مجتزئين إياه " وقال يوسف ترمانيني:      
صيغتيه القياسيتين، مقصرين النظر عليهما، مفردين العناية لهما من الناحية اإلعرابية، ب

متكئين على نحو بحت جاف مع أن موضوعه أشمل وأجلُّ لخروجه نتيجة انفعال يعرض 
النفس التي ال ُتَؤّطر ال هي ، وال لغتها، فأسروه بنزعة شكلية دفعتهم لرصد األشكال أكثر 

عطل قصدية الخطاب ووظيفته، وأغفل القيمة االنفعالية المخبوءة في من الوظائف، مما 
التعجب، فحصروا التعجب في نوعين، يخضع أولهما للقياس بوساطة صيغ محدودة تدل 

، وال ضابط منتشر، يرتد إلى مبدأ السماع، ال عجب، وثانيهما مطل ، ال تحديد لهعلى الت
وم باإلفصاح عن االنفعال ، يقأن يحصىوية قياسية، وهو أبعد من يحتكم بأحكام نح

 (2)."التعجبي
"التركيز في تعليم أسلوب  وفي دراسة باسم يونس في أسلوب التعجب جاء في نتائجها:     

التعجب وما ماثله من األساليب اللغوية األخرى، على القيمة التأثرية التي تعبر عنها، ال 
بعضها بعض، فيفقدها داللتها ويصعب على جانب التفكيك الذي يعزل وحدات البنية عن 

فهمها ... إذا كان البّد من تقديم إعراب لتركيب التعجب يمكن أن يكتفى بالقول: أسلوب 
 (3)."شاء التعجب معبًرا عن حالة نفسيةجامد إلن

 
يرى الباحث أن يدرس التعجب أسلوبًا ال يندرج في اإلسناد إنما توضح صيغه بصور 

 .ة التعبير: قياسية وسماعي
ا وتفصيلا ومنها:      وقد تناولت المراجع التعجب شرحا

                                                 

 .139:بالمنصوبات دراسة تركيبية داللية، صاألساليب الخاصة  (1)
 .146:يث الشريف في صحيح البخاري، صاالساليب االفصاحية في الحد (2)
أسلوب التعجب في الدرس النحوي القديم بين المعنى النحوي والمعنى الداللي، باسم يونس البديرات،  (3)

 .40- 39:ص ،م2015، 1، العدد10، بحث، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلدحسين محمد البطاينة
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أسددلوب التعجددب فددي الدددرس النحددوي القددديم بددين المعنددى النحددوي والمعنددى الددداللي، باسددم  - 1
، 10، بحدددث، مجلدددة جامعدددة الخليدددل للبحدددوث، المجلدددديدددونس البدددديرات، حسدددين محمدددد البطايندددة

 .م2015، 1العدد
مكتبدددة ومطبعدددة  صدددالح عبدددد العزيدددز علدددي السددديد، أسددداليب التعجدددب فدددي اللغدددة العربيدددة، – 2

 .م1991 –ه 1412، 1ط الرضا،
مجلدددة جامعدددة  صدددالح رمضدددان عبدددد هللا، أسددداليب التعجدددب فدددي العربية)دراسدددة نحويدددة(، – 3

 م.2015 يونيو، ،7البحر األحمر، العدد
فوزيددة موسددى،  الددرزاق عبددد الواحددد، أسددلوب التعجددب فددي األعمددال الكاملددة للشدداعر عبددد – 4

 .م2015 –م2014ه/ 1436-ه1435عة محمد خيضر، بسكرة،جام رسالة ماجستير،
التعجب في القرآن الكريم، وليدد بدن حدزام بدن كدديميس العتيبدي ،رسدالة ماجسدتير، جامعدة  – 5

 .ه1433 –ه1432ام محمد بن سعود اإلسالمية،اإلم
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 ثالثاا : أسلوب التوكيد : 
وإنما تفرق في كتب النحاة أدوات وصورا ووجد الباحث أن التوكيد  لم يدرس التوكيد أسلوباً    

نوعان:لفظي ومعنوي فقط وأدرجوه في التوابع في حين أن هناك صورا أخرى يتجلى فيها 
 التوكيد مما دعا الباحثون المعاصرون إلى درسها في أسلوب .

يقولددون: عبددد  ،رب حشددواً عددن قولدده: إنددي أجددد فددي كددالم العدد (1)للكندددي أبددي العبدداسجددواب "    
والمعندى واحدد! فقدال: بدل  ،عبدد هللا لقدائم ثدم يقولدون: إنّ  ،معبد هللا قائ ثم يقولون: إنّ  ،هللا قائم

 ،بدد هللا قدائم: جدواب عدن سدؤال سدائلع وإنّ  ،فعبد هللا قائم: إخبدار عدن قيامده المعاني مختلفة؛
 (2)".قيامهجواب عن إنكار منكر عبد هللا لقائم:  وإنّ 
"وليس بوجيه أن ُيفَرق بين التوكيد  فلم يفرق إبراهيم مصطفى بين التوكيد والبدل إذ قال:     

والبدل؛ فإنه أسلوب واحد أن تقول: جاء القوم بعضهم، أو جاء القوم كلهم، واألول عندهم 
يبرر به عّد التأكيد تابًعا خاًصا، وأن ُيفرد باب لدرسه، بدل والثاني توكيد، وكل ما يمكن أن 

هو أنه نوع من البدل جاء بكلمات خاصة، لزم أن ُتعدد وتحدد، فكان تفصياًل ألنواع البدل، 
 (3)."ديد له أحكام خاصةوتفسيًرا لجزء منه، ال تمييًزا لتابع ج

 .وهذا توزيع جديد للتوابع     
هدو  -وهدو مدا قصدروا العنايدة عليده–ليس التكرار " التوكيد:وذكر مهدي المخزومي أن 

كل ما في التوكيد مدن صدور التعبيدر، فللتوكيدد صدور أخدرى لهدا مجدال أوسدع مدن إعدادة اللفدظ 
نفسدده بتكددراره، فهندداك التوكيددد بالقسددم، والتوكيددد بالتقددديم، وهندداك أدوات كثيددرة مفرقددة مبثوثددة هنددا 

الجمددل الفعليددة، ويؤكددد بهددا الجمددل اإلسددمية، وهندداك صددور وهندداك مددن أبددواب النحددو، يؤكددد بهددا 
أخرى ال أزعم أنهم كانوا يجهلونهدا، ولكندي أزعدم أنهدم تجاهلوهدا؛ ألنهدا ال تحقد  لهدم هددًفا، وال 

اليب تظهددددر لهددددم براعددددة، ولدددديس لهددددا صددددلة بالعامددددل الددددذي كددددان لدددده نفددددوذ ال يقدددداوم علددددى أسدددد
 (4)."تفكيرهم

                                                 

 .ه(873فيلسوف معروف)ت: ( هو أبو يوسف1)
 ،فخر الدين قباوة :ت حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي، ،الجنى الداني في حروف المعاني (2)

 .131:ص ،م1992 -هد1413، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت، ،محمد نديم فاضل
 .124:إحياء النحو، ص (3)
 .235:ي النحو العربي نقد وتوجيه، صف (4)
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ًئا ليس بالقليل مما جاء في كتب النحو كان ينبغي أن إن شي" وقال إبراهيم السامرائي:
ومن الخير أن ينظر في هذا الباب  ،ه أسلوب خاص من األساليب العربيةينظر إليه على أن

في هذه  لنتبين األساليب العربية على النحو الجلي الفصيح الذي ورد ؛في لغة التنزيل العزيز
باإلعراب وما عرض للجملة العربية في تراكيبها من ولوال أن النحاة قد شغلوا  ،اللغة العالية

فتكون شيًئا من  ،المسند والمسند إليه لكانوا قد أدركوا أشياء أخرى قد تبتعد عن مادة النحو
 (1)."م من اجتهادهم شيء يغني به النحوالدرس القرآني، ولكان له

أننا بحاجة إلى بحدث هدذين "وال نرى  ويرى خليل عمايرة أهمية المعنى في التوكيد فقال:      
 ،بحثًددا يغنددي عددن اإلعددادة والتكددرار القسددمين مددن أقسددام التوكيددد، فقددد بحثهمددا النحدداة والبالغيددون 

ولكّنا ندرى أن نشدير إلدى أن الحركدة اإلعرابيدة فدي هدذين القسدمين ال تحمدل قيمدة دالليدة، وهدي 
أسداس ال يجدوز تجداوزه  وحدة من وحدات المبنى، يحتاجها التركيب وال يقتضيها المعنى، وهي

لتحقي  سالمة المبنى، إن كانت الكلمة الثانية)كلمة التوكيد( مما تظهدر عليده الحركدة، أمدا إن 
كانت الحركة ال تظهر عليه فيصبح من العبث تقديرها أو اعتبدار الجملدة التدي تدرد توكيدًدا فدي 

 محل المفرد لتكون الحركة حركة محل.
التوكيدددد اآلخدددر فدددي معالجتددده علدددى أنددده بددداب مدددن أبدددواب وندددرى أن ننصدددرف إلدددى أقسدددام      

ولدديس مددن أبددواب التركيدددب، فيددؤدي هددذا المعنددى بأحدددد عناصددر التحويددل فددي الجملدددة  ،المعنددى
أو  ،وغالًبا ما يكون هذا العنصر هو عنصر الزيادة، وإن كدان يدؤدي أحياًندا بدالتنغيم التوليدية،
   (2)."أو بالترتيب ،بالحذف
"التأكيد أيضا من زيادة نسبية في كمية الهواء المسلط على  وأوضح تمام حسان أن:      

األوتار الصوتية عند النط  بالمقطع الذي وقع عليه النبر وأريد تأكيده فتأتي النتيجة في 
فمثاًل تقول لمن يعرف أنه حدث قيام ويشك في  ؛صورة نبر أقوى ومدى تنغيمي أوسع

بحيث يصبح المقطع  ،بتوكيد المقطع المنبور من "محمد" وهو"حم" محمد قام"": شخص القائم
على صوًتا منه في الكالم العادي، أما إذا كان يعرف أن محمًدا قد فعل شيًئا أ أقوى نطًقا و 

                                                 

 .61:ص ،أساليب القرآنمن  (1)

والنفي اللغوي وأسلوب  في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي  (2)
 .211:، صم1987 -هد 1407، 1خليل أحمد عمايرة، مكتبة المنار، األردن، ط ،االستفهام
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ويشك في أنه قيام أو قعود فكل ما تقدم إجرا ه بالنسبة للمقطع "حم" يصبح ضرورًيا بالنسبة 
 (1)"قام". للمقطع
بيد أن النحاة بجانب ذلك " :محمد حسين أبو الفتوح سبب تأليفه الكتاب فقالوذكر      

وجهوا اهتمامهم إلى الصناعة اللفظية ولم يجمع النحاة كل ما يتصل بأسلوب التوكيد في 
مكان واحد... فنجد النحاة قد عقدوا باًبا خاًصا بالتوكيد، وقصروا معالجتهم لهذا الموضوع 

و: التوكيد التابع، ولم يكن هذا الجانب أجل جوانبه وال أهمها، فهم على جانب من جوانبه وه
 عنوا بهذا الموضوع لما له من صلة بالعامل وبالتبعية للمعمول وتسلط العامل عليه. 

أما بالنسبة لموضوع أسلوب التوكيد بجميع جوانبه، فنجد أسلوبه وأدواته مبثوثة في 
ثل: إن وأخواتها، فلم يجمع هذا األسلوب في كتب النحو، في أبواب وموضوعات مختلفة م

في هذا الموضوع باب يسمى أسلوب التوكيد، وهذا هو أحد األسباب التي دعتني إلى الكتابة 
 (2)."؛ألنه موضوع حيوي 

وهكذا يظهر لنا هنا أن العالقة الوطيدة بين األساليب عامة " :وقالت عائشة عبيزة      
أكثر وضوًحا وشمواًل في أسلوب التوكيد الذي يسعى فيه ومناسبات القول ومقتضياته، هي 

المتكلم إلى تقوية كالمه وتوثيقه في ذهن السامع، لذلك تعددت أشكاله وصوره بحسب كل 
سامع جزئية يراد توكيدها وبحسب كل ظن يراد دفعه، سواء أكان هذا الظن فعاًل في اعتقاد ال

مل المجاز عند العامة أم أنه هكذا في ذهن أكان الخبر يحت سواءأم أن المتكلم تصور ذلك 
 (3)."ا يعود إلى ظروف ومالبسات الكالموهو م ،متكلم خاص فقط

                                                 

 .231:غة العربية معناها ومبناها، صالل (1)

م، 1995، 1كتبة لبنان، بيروت، طالكريم، محمد حسين أبو الفتوح، مأسلوب التوكيد في القرآن  (2)
 .9 –8:ص
، جامعة الحاج لخضر ه كريم، عائشة عبيزة، رسالة دكتورا دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد في القرآن ال (3)

 .73:م، ص2009 – 2008 ديمقراطية الشعبية،بباتنة، الجمهورية الجزائرية ال
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"وكان  عبد الحكيم والي دادة ما قاله تمام حسان من دور التنغيم في التوكيد فقال: وكرر    
يد وغير بعيد هادًيا وسبياًل لفهم التوك  Code Intonatifاألولى أن ُيجعل الدليل التنغيمي 

 (1).عن هؤالء النحاة"
أن التوكيددددد سددددواء عنددددد النحددددويين أو البالغيددددين لدددده طددددرق " :ووجددددد الباحددددث أحمددددد موفدددد      

، وقد يكون بحرف من حدروف الزيدادة، (أن)مختلفة، فقد يكون التوكيد باألداة، مثل: التوكيد ب
لقسددددم، وقددددد يكددددون التوكيددددد وقددددد يكددددون بغيددددر أداة مثددددل التوكيددددد بطريدددد  التقددددديم والتددددأخير، وبا

   (2)."بالتكرار
ويرى الباحث أن يدرس التوكيد أسلوًبا تندرج فيه مستويات التوكيد باللفظ والمعنى وفي     

ذ بهذا كله، التقديم والتأخير والتكرار والحصر وغير ذلك مما يشكل التوكيد دراسة مستقلة تأخ
 كله وما يترشح منه من صور التوكيد. وأن ينظر إلى التوكيد صورة متكاملة قد تشمل النص

     
 وجاءت دراسات عديدة بعنوان التوكيد ومنها:       
داب واللغددات، جامعددة مجلددة اآل أبعدداد التوكيددد فددي العربيددة، عبدددالحكيم والددي دادة، بحددث، - 1

 .م2009، 8قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد
، جامعدة نحويدة، أحمدد موفد ، بحدث، كليدة اآلدابف دراسة تحليلدة التوكيد في سورة يوس - 2

 م.2012سالمية الحكومية جوكجاكرتا، سونان كاليجاكا اإل

، 1ط، مدد حسدين أبددو الفتدوح، مكتبددة لبندان، بيددروتأسدلوب التوكيدد فددي القدرآن الكددريم، مح - 3
 .م1995

، جامعددة ه دكتددورا دراسدة وظيفيددة ألسددلوب التوكيددد فددي القددرآن الكدريم، عائشددة عبيددزة، رسددالة  - 4
 م.2009 –2008الديمقراطية الشعبية،الحاج لخضر بباتنة، الجمهورية الجزائرية 

فددي التحليددل اللغددوي مددنهج وصددفي تحليلددي وتطبيقدده علددى التوكيددد اللغددوي والنفددي اللغددوي  - 5
 .م1987 -هد1407، 1خليل أحمد عمايرة، مكتبة المنار، األردن، ط ،ب االستفهاموأسلو 

                                                 

، داب واللغات، جامعة قاصدي مرباحمجلة اآل عربية، عبدالحكيم والي دادة، بحث،أبعاد التوكيد في ال (1)
 .96- 95:م، ص2009، 8 العددورقلة، الجزائر، 

، جامعة سونان كاليجاكا ف دراسة تحليلة نحوية، أحمد موف ، بحث، كلية اآلدابالتوكيد في سورة يوس(2)
 .6:ص م،2012الحكومية جوكجاكرتا،  اإلسالمية
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حامددد  أسدداليب التوكيددد فددي السددنن الكبددرى لإلمددام النسددائي دراسددة نحويددة تطبيقيددة تحليليددة، – 6
 .م2011جامعة أم درمان اإلسالمية، رسالة دكتوراه، عمر نور الزين،

جامعدددة حلددددب،  هددددى البكددددري، أسددداليب التوكيدددد فددددي شدددعر المفضددددليات دراسدددة تطبيقيددددة، – 7
 .  م2004–ه1425

 فددي شددعر رثدداء شددهداء انتفاضددة األقصددى دراسددة وصددفية تحليليددة، أسدداليب النفددي والتوكيددد – 8
 .م2007-ه1428غزة،  ،سالة ماجستير، الجامعة اإلسالميةجمال محمد النحال، ر 

أسدددداليب التوكيددددد فددددي صددددحيح مسلم)دراسددددة نحويددددة تطبيقيددددة تحليلية(،عصددددام الدددددين سددددر  – 9
 م.2004-ه1425 جامعة أم درمان اإلسالمية، رسالة ماجستير، الختم،
م فدددي كتددداب جمهدددرة العدددرب ألحمدددد زكدددي التوكيدددد النحدددوي فدددي خطدددب العدددرب ووصددداياه – 10

امعددة العلددوم ج رسددالة ماجسددتير، سددالمة محمددد صددعلوك،صفوت)دراسددة نحويددة دالليددة(، أيمددن 
 .م2014عمان،اإلسالمية العالمية، 
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 :المدح والذم : أسلوبرابعاا
أو رفض تجلى أسلوب )المدح والذم( وهو موقف اجتماعي  من صور التعبير عن استحسان

 انعكس على اللغة وأدته بصور مختلفة.
المدددددح والددددذم مددددا ورد بأسددددلوب )نعددددم( و)بددددئس( وفددددي النظددددر للتعبيددددر  عبددددارات إن أبددددرز      

 )بئس(جاءت فدي ثمدانٍ عبارةو عبارة )نعم( جاءت في ست عشرة آية، القرآني؛ وجد الباحث أن 
 شيوًعا في االستعمال. العبارات واخترنا منها ما يبين أكثر وثالثين آية،

 :التي وردت في القرآن العبارات
 على النحو اآلتي:(نعم  )أواًل: من اآليات التي وردت فيها

(1) َّيلىلملٹٱٹٱُّٱ  

(2) َّخفحفجفمغٹٱٹٱُّٱ  

(3) َّنتمتزترتٹٱٹٱُّٱ  

اآلتي:ثانيا : من اآليات التي وردت فيها بئس على النحو   

(4) َّىبنبمبٹٱٹٱُّٱ  

(5) َّحجمثهتٹٱٹٱُّٱ  

(6) َّاكيقىقٹٱٹٱُّ  

"إن هذه األلفاظ قد  فقد قال إبراهيم السامرائي في نهاية حديثه عن أسلوب المدح والذم:    
اتجهت في العربية اتجاًها خاًصا للتعبير عن فن من فنون القول، ومن المفيد أال تدخل هذه 

                                                 

 .74:الزمر ،58:، العنكبوت 136 :آل عمران (1)
 .78 :، الحج40:األنفال (2)
 .44:، ص3 :ص (3)
 .18 :، الرعد197:، آل عمران12:آل عمران (4)
، 8:المجادلة ،15:، الحديد57:، النور72:الحج ،73:التوبة ،16:، األنفال162:آل عمران (5)
 .6 :، الملك9 :، التحريم10:لتغابنا
 . 56:ص ،18 :الرعد ،197 :آل عمران (6)
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وجدلهم فتضيع في متاهات الفاعل وضمير الظاهر، والمبتدأ وخبره في اختالف النحويين 
  (1)."لمحذوف أو الخبر ومبتدئه المحذوفا

أعني بالجمل غير " سنادية فقال:اإلغير ال رف محمد حماسة عبد اللطيف الجملوع      
 اإلسنادية الجمل التي يمكن أن تعد جماًل إفصاحية أي أنها كانت في أول أمرها تعبيًرا

 أو غير ذلك من المعاني التي أخذ التعبير ،أو الذم ،أو المدح ،انفعالًيا يعبر عن التعجب
التي ورد بها فجرى مجرى  عنها صورة محفوظة، ثم جمد بعض عناصرها على صيغته

 (2)."األمثال
أن هذين اللفظين ليس معناهما الفعل الماضي كما زعم القائلون " وأكد تمام حسان:     

 (3)نما معناهما اإلفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو الذم."بذلك، وإ
أن اصطالح )تعبير مسكوك( على جملة المدح " :ورأت خلود صالح عثمان الصالح      

 (4).والذم تصنيف مقبول"
"فالصيغة إًذا يجب أن ننظر إلى هيأتها التركيبية بكونها)جاهزة(  وقال صالح الظالمي:      

)الَمثل( في الجمود ... ف)ن عَم( مع الكلمات الملحقة بها وكذلك أخواتها، ُينظر  حكمها حكم
  (5)."نداء( التي تتكون من أداة ومنادىإليها على أنها صيغة إنشائية جاهزة كصيغة)ال

 "أن تركيب المدح والذم تركيب إفصاحي له أبنيته التي ُتعدُّ الخالفةُ  وأكدت ليلى كادة:     
 (6)."اس الذي ال معدل عنهعمودها األس

وكدددرر يوسدددف ترمدددانيني مدددا ذكدددره محمدددد حماسدددة عبدددداللطيف أنهدددا تراكيدددب جدددرت مجدددرى      
عنددده  يعبدددر"المددددح والدددذم انفعدددال يعدددرض للدددنفس اإلنسدددانية إزاء موضدددوع معدددين  مثدددال فقدددال:األ

                                                 

 .80:الفعل زمانه وأبنيته، ص (1)
 .79:ص ،ة في الجملة بين القديم والحديثالعالمة اإلعرابي (2)
 .115:غة العربية معناها ومبناها، صالل (3)
 . 73:ص المثل  دراسة تركيبية داللية،أساليب جرت مجرى  (4)
 .194- 193:يين، صواألصولتطور دراسة الجملة العربية بين النحويين  (5)
تركيب المدح والذم من منظور وظيفي، ليلى كادة، بحث، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد  (6)

 .311:م، ص2011، 22ة، العدد خيضر بسكر 
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 بألفدداظ تتناسددب وهددذا االنفعددال بتراكيددب جددرت مجددرى األمثددال المسددكوكة المفصددحة عددن تددأثر
 (1)وانفعال."

بعيدددًا عددن أعاريددب النحدداة التددي لددم تنظددر إلددى أن يدددرس أسددلوب المدددح والددذم ويددرى الباحددث    
نظددر إلددى هيأتهددا ي بحيددثوعناصددره ال تتضددح فيدده بصددورة جليددة حقيقددة األسددلوب وأن اإلسددناد 

 .  التركيبية بكونها)جاهزة( حكمها حكم )الَمثل( في الجمود
 
 مجموعة من الدراسات ومنها:وقد تناولت المدح والذم  
تركيدددب المددددح والدددذم مدددن منظدددور وظيفدددي، ليلدددى كدددادة، بحدددث، مجلدددة العلدددوم اإلنسدددانية،  - 1

 م.2011 ،22يضر بسكرة، العددجامعة محمد خ
، مكتبة أم القدرى  ، رسالة ماجستير،عدنان خلف قلّيل أساليب المدح والذم عند النحويين، – 2

 .م1982 –ه1403العربية السعودية، مكة المكرمة، المملكة
حقيقدددة رأي البصدددريين والكدددوفيين فدددي أفعدددال المددددح والدددذم، سدددعاد كريددددي، بحدددث، مجلدددة  – 3

 م.2007، 6(، المجلد4-3القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، العددان)
أحمدد  ر ى لسانية في تعليم العربية للناطقين بغيرها أسلوب المدح والدذم أنموذجدا، حليمدة – 4

 ه.1435رجب  11- 8، 2014مايو  10-7عمايرة، بحث، المؤتمر الدولي الثالث،
من أساليب المدح والذم في القرآن الكريم)دراسة نحوية إحصائية(، محمد موسى صدالح،  – 5

 م.2016، 1، العدد 17بحث، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية، المجلد 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .160:يث الشريف في صحيح البخاري، صاألساليب اإلفصاحية في الحد (1)
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 :أسلوب االستفهام: خامساا 
االستفهام في حقيقته الداللية طلب العلم بمضمون شيء لم يكن معلومًا من قبل، "

ت ولكنه في حقيقته التركيبية، تحويل تركيب إخباري إلى استفسار، باستعمال أدوا
خاصة، وتنغيم معين، أو االكتفاء بالتنغيم أحيانا، وإنما فصلنا بين المفهومين الداللي 

إبراز حقيقته التركيبية التي تلتبس أحيانا بحقيقته والتركيبي لالستفهام من أجل 
     (1)الداللية."

 
لجملة االستفهام نظام يغلب اتباعه، وذلك أن تتصدر أداة " :فقال مهدي المخزومي 

 (2)."عنه، فعاًل، أو زماًنا، أو حاالً االستفهام ويليها المسئول 
تتعل  تعلًقا مباشًرا بأحد ركني اإلسناد وذكر سمير شريف استيتية أن هذه األسماء           

والذي يدلك على أن هذه األسماء تتعل  تعلًقا مباشًرا بأحد ركني  فقط ال بهما جميًعا فقال:
اإلسناد فقط، ال بهما جميًعا، هو أنك إذا أنشأت تعلقها بركني اإلسناد جميًعا، اختّل 

 التركيب، فال تقول:
 متى الظلم عدل؟
 أين الظلم عدل؟

 يف الظلم عدل؟ك
ألن ركني اإلسناد موجودان في الجملة،  ؛نما كانت هذه التراكيب غير صحيحةوإ

وإقحام هذه األدوات يؤدي إلى إيجاد ركن جديد، بجانب ركنين أصليين أصيلين، وهذه 
يؤدي إلى ما يمكن أن يسمى بتضارب األركان اإلسنادية وال يزول هذا التضارب إال 

 ،هلم جراو ، أين العدل؟ ناد، كأن تقول: متى العدل؟، أين الظلم؟اإلس بإزالة أحد ركني
وفي هذه الحال، فإنك تحل اسم االستفهام محل ركن إسنادي؛ ليصبح هو نفسه ركًنا، 

                                                 

م، 2000سمير شريف استيتية، أربد، األردن، )د.ط(، الشرط واالستفهام في األساليب العربية،  (1)
 .98ص
 .275( في النحو العربي نقد وتوجيه، ص:2)
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وبذلك ال يجوز حذفه، وإنما كان ذلك كذلك؛ ألن ركني الجملة أساسيان في بنائها، 
 (1)وبدونها ال تكون الجملة جملة.

 ستفهامية صورتان:للصيغة اال    
األداة مدددع كلمتدددين أو أكثدددر، وقدددد تكدددون )الجملدددة( بعدددد األداة)  – 2  ،األداة مدددع االسدددم -1

 فعلية( أو )إسمية(.
 و)كم مالَك؟(، و)ما عنَدَك؟(.، الصورة األولى : مثالها)أيَن أخوَك( - أ
؟(، :الصددددورة الثانيددددة: مثالدددده - ب )هل سددددافَر محمددددد ؟(، و)كيددددَف و)هددددل محمددددد  سددددافر 

 المسافُر؟(، و)متى جاَء خالُد؟(و)كم كتاًبا اشتريت؟(.وصَل 
سددددنقف حيددددال كددددل صددددورة منهددددا، وسددددنجد أن بعضددددها لددددم تجتمددددع فيدددده شددددروط الجملددددة 

ى إثدر الخبرية)االسمية والفعلية( التي يراد منها حمل المسند على المسند إليه، ويتم علد
و) الفعدددددل  والخبدددددر(الحاقددددده بالجملدددددة الخبرية)المبتددددددأ إ ذلدددددك اإلسدددددناد، لدددددذلك ال يمكدددددن

والفاعل( لفقدانه أهم عناصر الجملدة التدي تقدوم علدى اإلسدناد وهدذا مدا تضدمنته األمثلدة 
 في الصورة األولى.

سدناد( وإن كاندت الصديغة فدي ظاهرهدا خر، لم يكدن مدراد المدتكلم منه)اإلوإن بعضها اآل
االسدتفهام عدن إليه، ولكن المتكلم ال يريد مدن تلدك الصديغة إال  تتضمن المسند والمسند
 )هل سافَر خالد ؟(. :؟ مثلمسند والمسند إليه، أتحققت أم الالنسبة الواقعة بين ال

وقددد يريددد مددن تلدددك الصدديغة االسددتفهام عدددن الددزمن الددذي تحققددت فيددده النسددبة، كمددا فدددي 
 قولنا:) متى جاَء خالد ؟(.

النسبة التي يعلم وقد يريد من تلك الصيغة االستفهام عن حال المسند إليه بعد تحق        
 (2)بها كل من السائل والمتكلم كما في قولنا:) كيَف وصَل المسافُر؟(.

 
من خالل ما تقدم يرى الباحث على أن)االستفهام( أسلوب يدخل في أساليب الطلب،       

وله صيغه الخاصة التي تبعده عن دائرة اإلسناد، ونعني به ما كان مصدرًا بأسماء االستفهام 
النحاة أنها تكون وما بعدها جملة، وإذا طبقنا عليه مفهوم الجملة)اإلسناد( ال نجد  التي رأى

                                                 

 .108 –107:ص ،واالستفهام في األساليب العربية نظر: الشرطيُ  (1)

 .123-122ن النحويين واألصوليين، صينظر: تطور دراسة الجملة العربية بي(2)
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وضوحًا فيه مما دعا الباحثون إلى أن يكون االستفهام أسلوبًا وصيغه بعيدة عن درس 
 الجملة.

 
 

 وقد تناول االستفهام مجموعة من الباحثين ومنهم:
أثر االستفهام في األحكدام النحوية)دراسدة نحويدة وصدفية(، خديجدة إبدراهيم الفقيده، بحدث،  – 1

 م.2012، 62علوم، جامعة القاهرة، مصر، العددمجلة كلية ال
أدوات االستفهام)دراسددددة إحصددددائية مقارنددددة(، عبددددد الددددرحمن توفيدددد  جفددددال الحديددددد، رسددددالة  – 2

 م.2008ماجستير، الجامعة األردنية، 
ب االسدددتفهام فدددي األحاديدددث النبويدددة فدددي  ريددداض الصالحين)دراسدددة نحويدددة بالغيدددة أسدددلو  – 3

تداوليدددددة، نددددداغش عيددددددة، رسدددددالة ماجسدددددتير، جامعدددددة مولدددددود معمدددددري، تيدددددزي وزو، الجمهوريدددددة 
 م.2012الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

أسدددددلوب االسدددددتفهام فدددددي القدددددرآن الكدددددريم، عبدددددد الكدددددريم محمدددددود يوسدددددف، مكتبدددددة الغزالدددددي،  – 4
 م.2000 –ه 1421، 1دمش ،ط

أسدلوب االسدتفهام فدي ديدوان الحطيئة)دراسدة نحويددة تطبيقيدة(، سدهيلة طده محمدد البيدداتي،  – 5
 م.2007، 7، العدد14بحث، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، المجلد

أسلوب االسدتفهام فدي ديدوان هاشدم الرفاعي)دراسدة نحويدة(، أحمدد إبدراهيم الجديدة، بحدث،  – 6
 م.2003، 2،العدد11ة الجامعة اإلسالمية، المجلدمجل
أسلوب االستفهام في شعر عنترة بن شداد)دراسة نحوية(، عمر عبد المعطي عبد الدوالي  – 7

 م.2014، 6، العدد22السعودي، بحث، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد 
م مهدرة، بحدث، مجلدة الجامعدة أسلوب االستفهام في مرثيدات الياسين)دراسدة نحويدة(، بسدا – 8

 م.2009، العدد األول، 17اإلسالمية، المجلد
االستفهام في العربية)دراسة تركيبية داللية(،منى حسين جميدل، رسدالة ماجسدتير، جامعدة  – 9

 م.2002اليرموك،
، (د.ط)أربدد، األردن،  الشرط واالستفهام في األسداليب العربيدة، سدمير شدريف اسدتيتية، - 10

 م.2000
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ا:  :أسلوب الشرط سادسا

 
الشرط أسلوب لغوي ينبني بالتحليل على جزءين األول: منزل منزلة السبب، والثاني: "   

منزل منزلة المسبب، يتحق  الثاني إذا تحق  األول، وينعدم الثاني إذا انعدم األول؛ ألن 
شيئان، وجود الثاني معل  على وجود األول، نحو: إن جاء خالد جئت، ففي هذه الجملة 

هما: مجيء خالد، والذهاب، وثانيهما وهو الذهاب معل  في وجوده على أولهما، وهو مجيء 
  (1)خالد، فإن جاء خالد تحق  الذهاب، وإن لم يجئ لم يكن ذهاب."

"هناك اختالف كبير بين نحاة العربية، األقدمين منهم والمحدثين في كون الشرط جملة     
 (2)أو جملتين، ولنتبين حقيقة ذلك نعرض اآلراء اآلتية:"

 من قال بأنها جملة واحدة: –أ 
ليست جملة " الجزاء بأنهما جملة واحدة فقال:حدد مهدي المخزومي عبارتي الشرط و فقد     

ين إال بالنظر العقلي، والتحليل المنطقي، أما بالنظر اللغوي فعبارتا الشرط الشرط جملت
الجزءين المعقولين فيها إنما يعبران مًعا  ألن؛ االنشطاروالجزاء جملة واحدة، وتعبير ال يقبل 

عن فكرة واحدة؛ ألنك إذا اقتصرت على واحدة منها أخللت باإلفصاح عما يجول في ذهنك 
 (3)."جول فيه إلى ذهن السامعنقل ما ي وقصرت عن

"وقد ثبت أنها جملة  ذ قال:وكرر عبدالعزيز علي الصالح ما قال مهدي المخزومي إ    
 (4)."واحدة

ورأى مصطفى جمال الدين أن عّدها قسًما مستقاًل أصوب فقال: "ويبدو لي ان  
ألن  ؛الفعلية وذلكاعتبار الشرطية قسًما مستقاًل عن االسمية والفعلية أصوب من دمجها في 

                                                 

 . 284ص( في النحو العربي نقد وتوجيه، 1)
( أسلوب الشرط في بخالء الجاحظ دراسة في المستويين التركيبي والداللي، قمرية بنت سعيد بن محمد 2)

 .41م، ص:2014، 1الكندي، كنوز المعرفة، عمان، ط
 .286( في النحو العربي نقد وتوجيه، ص:3)
القاهرة، كلية دار العلوم، ( الشرط في القرآن الكريم، عبد العزيز علي الصالح، رسالة ماجستير، جامعة 4)

 .20م، ص:1976 -هد 1316
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التمايز بين األقسام ليس فيما يقع في صدر الجملة، فهذا أمر شكلي ال يوضح حقيقة 
وما يؤديه هذا التركيب من معنى  ،األقسام، بل التمايز هو في وظيفة تركيب الجملة

  (1)نحوي".
صيغة ونحن ال نشك في أنها " مي على أنها صيغة متكاملة فقال:ونظر صالح الظال      
 (2)."لة تقوم على الترابط بين الجزأينمتكام
ينتهي هنا مبحث أسلوب " :فقاال وزينب شافعي عبد الحميد وأما طارق مختار المليحي      

الشرط الذي عددنا الجزء األول فيه تركيًبا جملًيا ال يحسن السكوت عنده، وإذا كان أسلوب 
جواب  -فعل الشرط -أركان هي:)أداة الشرطالشرط أسلوًبا تجريدًيا يتحق  عن طري  ثالثة 

الشرط( فإن هناك تراكيب وحداتها معروفة سلًفا، اعتبرها النحاة جماًل تامة، على الرغم من 
اإليفاء بالمعنى التام الذي يحسن السكوت عليه، وسنورد الحديث  -وحدها-أنها ال تستطيع

ا تراكيب جملية ناقصة تحتاج إلى عنها في المباحث التالية، وهي مع جملة الشرط نعتقد أنه
وحدة واحدة  -بكامل وحداتها -معرفة موقعها اإلعرابي في جملتها التي البد أن تكون هي

داخل تلك الجملة، وذلك للنقص الداللي الواضح لتلك التراكيب، ولمالزمتها بالنسبة 
حيدة تؤدي معنى لالستعمال اللغوي خًطا واحًدا ناقًصا، حيث لم تأت أبًدا في االستعمال و 

 (3)كاماًل."
وربما يكون رأي الدكتور مهدي " ية ما رأى مهدي المخزومي فقالت:ورأت قمرية الكند     

على أنه جملة واحدة تعبر عن فكرة  -بعبارته -المخزومي:" وكان ينبغي أن يعالج الشرط
األفكار... ألنك إذا واحدة وليست جملة الشرط بجزأيها إال وحدة كالمية يعبر بها عن وحدة 

اقتصرت على واحدة منها أخللت باإلفصاح عما يجول في ذهنك وقصرت عن نقل ما يجول 

                                                 

البحث النحوي عند األصوليين، مصطفى جمال الدين، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة  (1)
 .256:، صم1980، (.ط)دواإلعالم، الجمهورية العراقية، 

 .167:ة بين النحويين واألصوليين، صتطور دراسة الجملة العربي (2)
حوليات  بحث، ،وآخرون  ر المليحيالتراكيب الحائرة بين التمام واإلفادة في النحو العربي، طارق مختا (3)

-هد1430، 29، الحولية 295 ويت، مجلس النشر العلمي، الرسالةاآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الك
 .47:م، ص2009
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ي التعامل النحوي مع هذا ربما يكون هذا الرأي هو األصح ف(1)فيه إلى ذهن السامع"
 (2)."التركيب

 من قال إّن الشرط جملتان: -ب 
 يتم معنى الكالم إال بهما لتين ال"تتصدر أسماء الشرط جم :شوقي ضيف إذ قال     
 (3)."مًعا
"ولتعلم أن الجملة الشرطية هي  وكرر فضل حسن عباس ما قاله من سبقه فقال:     

 إحداهما: فعل الشرط. جملتان في الحقيقة:
 واألخرى: جوابه وجزا ه.

ن من جملة؛ ألنها تتكو  جملة، وإنما قلنا: إنها ف)إن تجتهد(؛ ،فإذا قلت: إن تجتهد تنجح
 (4)."و)تنجح(؛جملة أخرى  ،فعل وفاعل

ها نتاج "تبين من دراسة طبيعة الجملة الشرطية أن :أوس إبراهيم الشمسانأبو وقال       
         (5)."تركيب جملتين

إنها مركبة من أجزاء ثالثة، هي: أداة الشرط التي ال سبيل " ورأى علي أبو المكارم:      
ألنها الرابطة بين الجزءين اآلخرين، وبدون ذكرهما تتحول الجملة إلى إلى إغفالها ولو تقديًرا؛ 

جملتين مستقلتين ال رابط بينهما، ثم يلي األداة تركيب إسنادي يقوم مقام المبتدأ في الجملة؛ 
ث يكون إذ هو المحكوم عليه فيها، ثم يقع بعد ذلك تركيب إسنادي آخر يقوم مقام الخبر، حي

 (6)."تقدمبمثابة الحكم على الم
       

                                                 

 . 286في النحو العربي نقد وتوجيه، ص: (1)
 .44:، صفي المستويين التركيبي والدالليأسلوب الشرط في بخالء الجاحظ دراسة  (2)
 .119:تجديد النحو، ص (3)
م، 1997 -هد 1417، 4انها، فضل حسن عباس، دار الفرقان، أربد، طالبالغة فنونها وأفن (4)

 .337:ص
، 1مطابع الدجوى، عابدين، ط ،وس إبراهيم الشمسانالشرطية عند النحاة العرب، أبو أالجملة  (5)

 .242:م، ص1981 -هد 1401
 .150:( مقومات الجملة العربية، ص6)
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في حقيقة األمر أّن الشرط مركب من جملتين إسناديتين، " :مسعود الحديديقال و        
الشرط والجزاء،  ، وهما:ا يتأتى معنى الشرط إال بوجودهمإحداهما متممة لمعنى األخرى، فال

لية، فمن في الجملة الفع شطار، وهذا ما ال يتحق فهما إذن مركبان إسناديان ال يقبالن االن
 (1)."ولها سماتها وأحكامها الخاصة بهاهنا نقول أّن الشرط جملة مستقلة بذاتها، 

 
يددددرى الباحددددث أن يدددددرس )الشددددرط( أسددددلوًبا مؤلًفددددا مددددن: )أداة شددددرط+فعل الشددددرط+جواب       

ب إلدددى عدددده جملدددة واحددددة، أو جملتدددين، وأن صدددورة الشدددرط(؛ حتدددى نخدددرج مدددن دائدددرة مدددن ذهددد
بتفصيالته تمنح الدارس إلمامًا كاماًل بالعناصر التي يتألف منهدا الشدرط وأن )الشرط والجزاء( 

 ال ندخل في دراسة الجملة بل دراسة األساليب.
 

 وهناك مجموعة من المصادر والمراجع حملت عنوان الشرط ومنها:     
القدداهرة، الشددرط فددي القددرآن الكددريم، عبددد العزيددز علددي الصددالح، رسددالة ماجسددتير، جامعددة  - 1

 .م1976 -هد 1316كلية دار العلوم، 
مطددددابع الددددددجوى،  ،الجملددددة الشددددرطية عنددددد النحدددداة العدددددرب، أبددددو أوس إبددددراهيم الشمسددددان - 2

 .م1981 -هد  1401، 1عابدين، ط
أسددلوب الشددرط فددي بخددالء الجدداحظ دراسددة فددي المسددتويين التركيبددي والددداللي، قمريددة بنددت  - 3

 .م2014، 1عرفة، عمان، طسعيد بن محمد الكندي، كنوز الم
آراء وأفكددار حددول الجملددة الشددرطية فددي العربيددة، عبددد العلدديم بددو فدداتح، بحددث، مجلددة اللغددة  – 4

 م.2005، 14العربية، الجزائر، العدد
أسددداليب الشدددرط فدددي سدددنن ابدددن ماجه)دراسدددة نحويدددة تطبيقيدددة(، رجددداء فدددتح العلددديم جدددادين  – 5

 م.2008إلسالمية، البشير، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان ا
أسدداليب القسددم والشددرط فددي القددرآن، أحمددد بددن عبددد العزيددز اللهيددب، بحددث، مجلددة البحددوث  – 6

 م.1975، 3، العدد1اإلسالمية، السعودية، المجلد

                                                 

 .235 – 234:حديث، صالجملة في الدرس اللغوي العربي ال (1)
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أسلوب الشرط بدين التعقيدد والتيسدير)قراءة نقديدة معاصدرة(، شدوقي المعدري، بحدث، مجلدة  – 7
 م.95،2004لعدد، ا24التراث العربي، سوريا، المجلد 

أسلوب الشرط في اللغة العربية)دراسة تركيبية داللية(، حسين يوسف قزق، بحدث، مجلدة  – 8
الممارسدددات اللغويدددة، مخبدددر الممارسدددات اللغويدددة، جامعدددة مولدددود معمدددري تيدددزي وزو، الجزائدددر، 

 م.2012، 11العدد
كددددي أسددددلوب الشددددرط فددددي خطددددب العددددرب ووصدددداياهم فددددي كتدددداب جمهددددرة العددددرب ألحمددددد ز  – 9

 م.2006صفوت، رسمية محمد الشراونة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين، 
أسددددلوب الشددددرط فددددي صددددحيحي البخدددداري ومسلم)دراسددددة وصددددفية تحليليددددة(، ياسددددر بددددن  – 10

، 36إسدددددددددماعيل، بحدددددددددث، مجلدددددددددة دراسدددددددددات، علدددددددددوم الشدددددددددريعة والقدددددددددانون، األردن، المجلدددددددددد 
 م.2،2009العدد
ه عند النحويين واألصدوليين، أحمدد خضدر حسدنين الحسدن، أسلوب الشرط معناه وداللت – 11

 م.2007 –ه 1428رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية،
أسددلوبا الشددرط والقسددم بددين لغددة الشددعر الجدداهلي ولغددة الحددديث الشددريف، جملدده داود بددد  – 12

 م.2010الجليل عياش، رسالة ماجستير، جامعة الشرط األوسط، 
األنمدداط الشددرطية فددي سددورتي البقددرة والنساء)دراسددة نحويددة(، محمددد ناشددر سددالم علددي،  – 13

 م.2016، 13، المجلد11بحث، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،العدد
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 :ونتائج البحث الخاتمة
تعليم إشكالية الدرس النحوي القديم، ومناهجه اعتمدت على المعيارية، والتجزئة في  

العربية منذ نشأته حتى منتصف القرن العشرين؛ مما دعا كثير من المعاصرين إلى نقده، 
وتوصلت  ،وبيان مشكالته ومنهم من قّدم منهًجا جديًدا حاولنا بيان مواطن اإلفادة منه

 الرسالة إلى:
لدذي يرى الباحث أنه ال يجددي إلغداء نظريدة العامدل كلهدا بدل يركدز علدى الطدابع اللغدوي ا – 1

 يفسر الظواهر اإلعرابية.
إن المعنددى هددو الددذي يوجدده اإلعددراب، واإلعددراب يوجدده المعنددى، فهمددا يتعدداوران علددى وفدد   – 2

 االستعمال اللغوي.
 .تتف  األقوال على العلة التعليمية، وهذا ما يمنح هذه العلة وجاهة – 3
ينتقددل بهددا مددن الشددكلية حدداول البدداحثون فددي موضددوع الجملددة أن يمنحوهددا تعريًفددا واضددًحا  – 4

 إلى اإلسناد؛ لكي تتخلص من كثير من التقديرات، والمسائل التي ال ضرورة لها.
يفددددرد لألسدددداليب مكانددددة واضددددحة فددددي الدددددرس النحددددوي حددددين ال نجددددد إسددددنادًا فددددي تعددددابير  – 5

   مخصوصة.
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 المصادر والمراجع:
 :المطبوعات

 القرآن الكريم.
وجهدوده النحويددة، معدداذ السدرطاوي، دار مجدددالوي، عّمددان، األردن، ابدن مضدداء القرطبددي  - 1
 م.1988 -هد1408، 1ط
اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي، رياض قاسم، مؤسسة نوفل، بيدروت،  - 2

 م.1982، 1لبنان، ط
 ،2إحيدداء النحددو، إبددراهيم مصددطفى، مطبعددة لجنددة التددأليف والترجمددة والنشددر، القدداهرة، ط - 3

 م.1992 -هد 1423
أخبددار النحددويين البصددريين ومددراتبهم وأخددذ بعضددهم علددى بعددض، الحسددن بددن عبددد هللا بددن  - 4

المرزبان السيرافي،  تحقيد  طده محمدد الزيندي، ومحمدد عبدد المدنعم خفداجي، الناشدر مصدطفى 
 م.1966 -هد  1373، (د.ط)البابي الحلبي، 

ة، بدددددر حسددددين علددددي المحمددددداوي، مركدددددز األسدددداليب اإلنشددددائية فددددي التوقيعددددات المهدويددددد - 5
 هد.1436، 1الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي عليه السالم، النجف األشرف، ط

األساليب اإلنشائية في العربية، إبراهيم عبود السدامرائي، دار المنداهج للنشدر والتوزيدع، عمدان، 
 م.2008 -هد 1429، 1ط
بدالسددددالم محمددددد هددددارون، مكتبددددة الخددددانجي، األسدددداليب اإلنشددددائية فددددي النحددددو العربددددي، ع - 6

 م.1979 -هد 1399، 2مصر، ط
أسدداليب الطلددب عنددد النحددويين والبالغيددين، قدديس إسددماعيل األوسددي، وزارة التعلدديم العددالي  - 7

 م.1988، (د.ط)والبحث العلمي، جامعة بغداد، 
وزيدددع، األسددداليب النحويدددة عدددرض وتقدددديم، محسدددن علدددي عطيدددة، دار المنددداهج للنشدددر والت - 8

 م.2007، 1عمان، ط
أسددداليب نحويدددة جدددرت مجدددرى المثدددل، خلدددود صدددالح عثمدددان الصدددالح، جامعدددة أم القدددرى،  - 9

 هد.1426، 1فهرسة مكتبة  الملك فهد الوطنية، ط
اسدددتدراك شدددراح األلفيدددة علدددى ابدددن مالدددك حتدددى القدددرن الثدددامن الهجدددري، علدددي بدددن حمدددد  - 10

 م.2013، 1سلطنة عمان، ط الريامي، بيت الغشام للنشر والترجمة، مسقط،
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أسلوب التوكيد اللغوي في مدنهج وصدفي فدي التحليدل اللغدوي، خليدل أحمدد عمدايرة، دار  - 11
 .(د.ت)، (د.ط)الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 

، 1أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، محمد حسين أبو الفتدوح، مكتبدة لبندان، بيدروت، ط - 12
 م.1995
بخالء الجاحظ دراسة فدي المسدتويين التركيبدي والدداللي، قمريدة بندت أسلوب الشرط في  - 13

 م.2014، 1سعيد بن محمد الكندي، كنوز المعرفة، عمان، ط
أصدددول النحدددو العربدددي فدددي نظدددر النحددداة ورأي ابدددن مضددداء وضدددوء علدددم اللغدددة الحدددديث،  - 14

 م.1989 -هد  4،1410محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط
العربدي، محمدد خيدر الحلدواني، الناشدر األطلسدي، مطبعدة إفريقيدا الشدرق، أصول النحدو  - 15

 م.1983، 2الدار البيضاء، ط
أصدددددول النحدددددو العربدددددي، محمدددددود أحمدددددد نحلدددددة، دار العلدددددوم العربيدددددة، بيدددددروت، لبندددددان،  - 16
 م.1987-هد1،1407ط
فددددة أعددددالم فددددي النحددددو العربددددي، مهدددددي المخزومددددي، منشددددورات دار الجدددداحظ، وزارة الثقا - 17

 م.1980 -هد1400واإلعالم، دار الحرية للطباعة، بغداد، د.ط،
األلسددنية التوليديددة والتحويليددة وقواعددد اللغددة العربيددة، ميشددال زكريددا، المؤسسددة الجامعيددة  - 18

 م.1986 -هد 1406، 2للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، ط
المبددارك، دار النفددائس، اإليضدداح فددي علددل النحددو، أبددو القاسددم الزجدداجي، تحقيدد  مددازن  - 19

 م.1979 -هد 1399، 3بيروت، ط
البحدث النحددوي عندد األصددوليين، مصددطفى جمدال الدددين، دار الرشديد للنشددر، منشددورات  - 20

 م.1980، (د.ط)وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، 
 -د هددد1417، 4البالغدددة فنونهدددا وأفنانهدددا، فضدددل حسدددن عبددداس، دار الفرقدددان، أربدددد، ط - 21

 م.1997
، (.طد)بندددداء الجملددددة العربيددددة، محمددددد حماسددددة عبددددد اللطيددددف، دار غريددددب، القددددداهرة ،  - 22

 م.2003
،  1بنية الجملة في العربية، المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، الدار البيضداء، ط - 23

 م.2014
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 م.1981، (د.ط)تجديد النحو العربي، عفيف دمشقية، معهد اإلنماء العربي، لبنان،  - 24
 م.2003، 5تجديد النحو، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط - 25
تطددددور دراسددددة الجملددددة العربيددددة بددددين النحددددويين واألصددددوليين، صددددالح الظددددالمي، مطبعددددة  - 26

 هد.1429، 3النجف األشرف، العراق، ط
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 م.1993 ،2ة، طالقاهر 
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