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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

الةمػػدي هلل رب العػػالميف ، سػػبةانو لػػكال تكفيقػػو ، كعكنػػو مػػا بمػػإ المػػرء مػػا يصػػبك إليػػو ، 
شػرؼ المرسػميف كأفصػح النػاطقيف بالضػاد ، نبينػا كما ناؿ مػا يرجػكه ، كالصػالة كالسػالـ عمػى أ

مةمػػػد المبعػػػكث رةمػػػ  لمعػػػالميف ، كعمػػػى آلػػػو الطيبػػػيف الطػػػاىريف ، كرضػػػي اهلل تعػػػالى عمػػػى 
 صةبو أجمعيف ؛ كبعد: 

المغػػ  ىػػي أداة مػػف أدكات التعبيػػر كالتفػػاىـ فػػي المجتمعػػات اإلنسػػاني  ، يمكػػف أف نعبػػر 
إةساسػػنا كشػػعكرنا ، كالمغػػ  أٌيػػان كػػاف نكعيػػا تنشػػ  مػػع عػػف ةاجياتنػػا كرنباتنػػا ، كنبػػيف ل خػػريف 

المجتمػػع اإلنسػػاني ، فيػػي عنصػػر أسػػاس مػػف عناصػػر تككينػػو ، كأداة فعالػػ  مػػف أدكات تطػػكره 
 كنمكه كرقيو . 

كفي كؿ طكر مف أطكار ىذا المجتمع تعد المغػ  مػرآة صػافي  تػنعكس عمييػا ةيػاة ذلػؾ 
ةساسػػو  كتفكيػػره كدرجتػػو مػػف الوقافػػ  كالتمػػدف . لػػذا فقػػد المجتمػػع ، ليػػرل مػػف خالليػػا عقمنتػػو كا 

شيد القرف العشركف نشاطان متميػزان فػي مجػاؿ الدراسػات النةكيػ  كالمغكيػ  ، كأسػس بنيانػو عمػى 
كفػػؽ منػػاىج مختمفػػ  ، كقػػد سػػمكت بةػػكث النةػػاة فػػي مجػػاؿ الػػدرس النةػػكم اتجػػاىيف : اتجاىػػان 

 بي  . تقميديان ، كآخر ةداوكيان درس ) النةك ( بمناىج نر 
كمػػف الكاضػػح اف البػػاةويف قػػد كقفػػكا بصػػدد ىػػذه المسػػ ل  مكاقػػؼ متباينػػ  ، فمػػنيـ مػػف 
يعتد بالمكركث القديـ ، كال يمتفت إلى الجديد ، كمنيـ مف يرل أف النةك العربػي ال بيػد مػف أف 
يككف لو منظكر ةديث ، فاألمر بمسيس الةاج  إلى نظرة مكضكعي  نستطيع مػف خالليػا أف 

لمسػػ ل  بشػػكؿ سػػميـ ككاضػػح ، كاف نقػػيـ معطيػػات الةكػػـ فييػػا عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف نػػزف ىػػذه ا
التػػكازف ، فمػػف أىػػـ القضػػايا التػػي ال يخمػػك بةػػث لسػػاني عربػػي مػػف إوارتيػػا ، أيػػان كػػاف اإلطػػار 
النظػػرم المعتمػػد ، قضػػي  التعامػػػؿ مػػع التػػراث الػػػذم خمفػػو النةػػاة العػػػرب القػػدماء ، وػػـ ينبغػػػي 

ذات التكجػػػو الػػػكظيفي ، أةديوػػػ  كانػػػت أـ قديمػػػ  ، كرفػػػع مفيػػػـك )  تةكػػػيـ النظريػػػات المسػػػاني 
القطيع  المعرفي  ( عػف عالقػ  المسػانيات الةديوػ  بػالفكر المغػكم القػديـ كعػٌد المنةػى الػكظيفي 
قامػ  العالئػؽ بػيف الػدرس  العربي الةديث امتدادان طبيعيان لمدراسات النةكي  العربيػ  القديمػ  ، كا 

ر المغػػكم العربػػي القػػديـ عمػػى أسػػاس انػػو تػػاريخ كمرجػػع يةػػتكـ إليػػو عنػػد المسػػاني الةػػديث كالفكػػ
 االةتجاج ، لكركد مقارب  ظاىرات لغكي  معين  .



 ٗ 

كينبغػػػي أف نشػػػير إلػػػى اف مػػػادة البةػػػث ، قائمػػػ  عمػػػى نظػػػاـ كصػػػفي تقريػػػرم لمظػػػكاىر 
ربػي المغكي  ، لذا انساقت رنبتي بكصفيا الباعث عمى تناكؿ مكضكع )تطكر نظري  النةػك الع

فػػػي العصػػػر الةػػػديث : األسػػػس المعرفيػػػ  كالػػػدالالت األسػػػمكبي ( ، كأنػػػو البػػػد مػػػف جيػػػد عممػػػي 
 يةاكؿ جمع ىذه المادة كتصنيفيا.

كقػػد اقتضػػت طبيعػػ  المكضػػكع أف اجعػػؿ البةػػث فػػي والوػػ  فصػػكؿ كخاتمػػ . كيتصػػدل 
يخػػو ، التمييػػد لتطػػكر نظريػػ  النةػػك العربػػي عنػػد العػػرب ، ككضػػع النةػػك كنشػػ تو كتطػػكره ، كت ر 

كيعرض في جانب آخر لمنظري  النةكي  الخالص  التي تقـك دعائميػا عمػى السػماع ، كالقيػاس 
، كالعم  ، كاإلعراب ، كالعامؿ ، كيصرؼ البةث جانبان مف العناي  لبةػث الجممػ  ، فيبػيف أوػر 

 العامؿ في التقسيـ المعركؼ لمجمم  ، كمف وـ يعرض لتطكر مفيكميا قديمان كةديوان .
كؿ الفصػػػػؿ األكؿ المنػػػػاىج المسػػػػاني  كالػػػػدرس النةػػػػكم الةػػػػديث ، كمنيػػػػا )المػػػػنيج كيتنػػػػا

التػػػاريخي المقػػػارف( ، كيبػػػيف ىػػػذا المػػػنيج السػػػبؿ التػػػي سػػػمكيا أنصػػػاره فػػػي الدراسػػػات النةكيػػػ  
العربي  ، كيكضح تطكر الدراسات التي تمػت عمػى أساسػو ، وػـ يعػرض لجانػب ممػا قدمػو ىػذا 

تعمقػػ  بالةركػػات كاإلعػػراب كالجممػػ  كداللتيػػا عمػػى الػػزمف ، المػػنيج فػػي ةػػؿ بعػػض القضػػايا الم
ككذلؾ ) المنيج الكصفي ( كمكقفو مف العمؿ كالعكامؿ ، كقد تـ مف خاللو كصػؼ المغػ  عمػى 
كفػػؽ المةػػاكالت التػػي قامػػت عمػػى أسػػاس مػػنيج التةميػػؿ الشػػكمي ، كقػػد عػػكلج مكضػػكع الجممػػ  

جكانػػػػب مػػػػف نظريػػػػ   –أيضػػػػان  – العربيػػػػ  فػػػػي ضػػػػكء ىػػػػذا المػػػػنيج ، كيسػػػػتكعب ىػػػػذا الفصػػػػؿ
تشكمسكي مشيران إلػى تطػكر مراةميػا كقػكانيف التةكيػؿ التػي يسػتخدميا فػي تكليػد الجمػؿ ، كمػا 
يتنػػػاكؿ أنماطػػػان مػػػف ) الكظيفيػػػ  ( ، كذلػػػؾ برسػػػـ مالمػػػح ىػػػذا المػػػنيج مػػػف خػػػالؿ تصػػػكرات ) 

) كمدرسػػػ  مدرسػػػ  بػػػراغ ( ، كاالتجاىػػػات الكظيفيػػػ  األخػػػرل التػػػي عرضػػػتيا المػػػدارس المغكيػػػ  
الجدد ، كتطػكر الكظيفيػ  فػي منظػكر النةػاة العػرب المةػدويف ، كمػا  ففيرث ( كاتجاه الكظيفيي

يتجمػػػػى فيػػػػو دراسػػػػ  العالقػػػػات الترابطيػػػػ  بػػػػيف الكصػػػػفي  كالكظيفيػػػػ  ، ممومػػػػ  بمػػػػا قدمػػػػو النةػػػػاة 
 المةدوكف مف تكجيات في ىذا المجاؿ . 

يػا : تةديػد مباةػث أقسػاـ الكػالـ، كيناقش الفصؿ الواني تةديدات معرفيػ  النةػك ، كمن
التي كانت كمػا تػزاؿ مةػؿ خػالؼ بػيف الدارسػيف القػدماء كالمةػدويف ، كمباةػث الػزمف النةػكم 
في الجمم  العربي  ، التي أكالىا النةاة المعاصركف اىتمامان خاصان ، مةاكليف استكماؿ صكرة 

جممػػ  بكصػػفو مكضػػكعان البةػػث فػػي الجممػػ  مػػف خػػالؿ جيػػكدىـ المتكاصػػم  . ككػػذلؾ مباةػػث ال
 ميمان في الدرس النةكم ، ألنو يموؿ كةدة دراسي  ال تجزئ  فييا . 
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ككاف الفصػؿ الوالػث مختصػان بجكانػب مػف المةػاكالت التطبيقيػ  العربيػ  التػي اسػتيدفت 
كصػػؼ النةػػػك العربػػي عمػػػى أسػػػاس القكاعػػد التكليديػػػ  التةكيميػػػ  ، كالكصػػفي  الكظيفيػػػ  بػػػ دكات 

اة العػػػرب المةػػػدوكف لدراسػػػ  النةػػػك العربػػػي فػػػي ضػػػكء المسػػػانيات العربيػػػ  ، نربيػػػ  تكفميػػػا النةػػػ
 كالسيما في مجاؿ الجمم  العربي  كتةميؿ الظكاىر النةكي  كظيفيان كمف بينيا الفاعؿ.

 أما الخاتم  فقد تضمنت أىـ نتائج البةث التي تكصمت إلييا .
ديرم إلى أسػتاذم الفضػيؿ كيتعيف عميَّ في ختاـ ىذه المقدم  أف أقدـ جزيؿ شكرم كتق

المشرؼ األستاذ الػدكتكر ) سػامي عمػي جبػار ( الػذم قػدـ لػي مالةظػات نافعػ  جٌمػ  أسػيمت 
 في إكماؿ ىذا البةث كاستكائو عمى ىذه الصكرة ، فمو مني التقدير كالعرفاف.

كأكد أف أسػػجؿ خػػالص شػػكرم ألسػػاتذتي فػػي قسػػـ المغػػ  العربيػػ  ، كالػػى العػػامميف فػػي 
 لتربي  ، جامع  البصرة .مكتب  كمي  ا
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 تطور نظرٌة النحو العربً عند العرب



 ُِ 

 تطور نظرٌة النحو العربً عند العرب
لمغ  العربي  مكان  مرمكق  في نفكس أىميا ، كليا أوػر كبيػر لػدييـ فكانػت مكضػع  تلقد كان

كرٌميػػا جػػؿ شػػ نو بػػالقرآف الكػػريـ إذ أنزلػػو بيػػا ، فعػػزز منزلتيػػا اىتمػػاميـ كعنػػايتيـ ، كفخػػران ليػػـ ، وػػـ 
 كرفع ش نيا كزيدت في النفكس عزة كتقديسان ، كأصبةت لغ  كتاب كديف.

كراح العرب يبذلكف جيكدان مخمص  كيتكاصمكف مع لغتيـ بشكؿ الفت لمنظر. فالعربي يةب 
فػي عركقػو لسػٌر عظمتيػا كقكتيػا ، بت اشػر لغتو ، ألنيا ت صمت فػي ذاتػو ، كتمةػكرت فػي كيانػو ، ك 

كقػد أةيطػت بيالػ  مػف التقػػديس فػػ ))ومػ  معطيػات كويػرة أف تبػػرر إعطػاء األكلكيػ  لمغػ  العربيػ  فػػي 
السػمط  التػي ليػا  ددراسات مككنات العقؿ العربي ، فالعربي يةػب لغتػو إلػى درجػ  التقػديس كىػك يعػ

. ذلػػػؾ ألٌف العربػػػي ىػػػك الكةيػػػد الػػػذم عميػػػو تعبيػػػران لػػػيس فقػػػط عػػػف قكتيػػػا ، بػػػؿ عػػػف قكتػػػو ىػػػك أيضػػػان 
 .(ُ)إلى مستكل التعبير البياني الرفيع الذم تمتاز بو((بيا يستطيع االستجاب  ليذه المغ  كاالرتفاع 

ذا أردنا أف نستقرم مككنات العقؿ العربي ، فمف خالؿ لغتو ، ألنيا أسيمت بنصيب كافر  كا 
األىمي  في الدراسات كاألبةاث االسالمي  ، عقيدة  في بناء ةضارتو ، فالمغ  العربي  أدت دكران بالإ

كشػػريع  ، كأٌف كويػػران مػػف الخالفػػات المذىبيػػ  ، الكالميػػ  كالفقييػػ  ، مػػرٌده المغػػ  ، أم إلػػى مػػا تمتمكػػو 
المغ  العربي  مف فيض في األلفاظ ، كما تؤديو األلفػاظ مػف معػافو ، كمػا تمتػاز بػو التراكيػب العربيػ  

 .(ِ)مف قدرة عمى التنكع
كيذكر الباةوكف أٌف العرب في عصػر مػا قبػؿ اإلسػالـ خػالطكا أقكامػان نيػر عربيػ  فػي داخػؿ 

ت مصػػػكن  مػػػف أم خطػػػر يةػػػدؽ الػػػرنـ مػػػف ذلػػػؾ فػػػ ٌف لغػػػتيـ ظمػػػعمػػػى الجزيػػػرة العربيػػػ  كخارجيػػػا ، ف
، كبعػػد أف جػػاء اإلسػػالـ ، كاتسػػعت رقعػػ  الدكلػػ  االسػػالمي  ، دخمػػت أفػػكاج كويػػرة مػػف نيػػر بسػػالمتيا
فػػػي ديػػػف اهلل ، كاخػػػتمط ىػػػؤالء بالمسػػػمميف فػػػي األمصػػػار التػػػي كصػػػؿ إلييػػػا الفػػػتح ، فتسػػػرب العػػػرب 

يـ المغكيػ  ، كفصػاة  ألسػنتيـ ، فخشػي المسػممكف تقميي سػفألسن  القـك عمى نةك اور  ى)المةف( إل
عمػػى لغػػ  القػػرآف الكػػريـ أف يػػدب فييػػا الفسػػاد ، كيعترييػػا الضػػعؼ ، ممػػا دفعيػػـ إلػػى كضػػع ضػػكابط 

 . (ّ)  القرآف مف )المةف(تصكف لغ
 :ة النحودواعً نشأ

ف دفع ك المسممقد ةاكؿ كاف )الٌمةف( مف دكاعي نش ة النةك في بداي  العصر اإلسالمي ، ك 
بالنػػو إلػػ  ىالخطػػر الػػذم ييػػدد لغػػ  القػػرآف الكػػريـ ، ألٌف النةػػك العربػػي نشػػ  لخدمػػ  الػػنص القرآنػػي كا 

 .(ْ)العالـ

                                      
 .ٕٓتككيف العقؿ العربي :  (ُ)

  .ٕٓينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ْٓديج  الةديوي( : المدارس النةكي  )خينظر :  (ّ)

 . ُٓٓعربي كالمسانيات المعاصرة : ينظر : النةك ال (ْ)



 ُّ 

كأٌف كضػػعو لػػـ يكػػف ، دينيػػ  كتشػػريعي  ي قػػاـ بػػدكافع كيػػرل بعػػض الدارسػػيف أف النةػػك العربػػ
 .(ُ)نتيج  لدكافع عممي  خالص 

. كمػػف (ِ)كلعػػٌؿ ىنػػاؾ عكامػػؿ والوػػ  أدت إلػػى كضػػعو ، كىػػي : الػػديف ، كالقكميػػ  ، كالسياسػػ 
ىنا نمةظ أٌف المةف لـ يكف العامػؿ الكةيػد الباعػث عمػى كضػع النةػك ، بػؿ أٌف ىنػاؾ عكامػؿ أخػرل 

اظ عمػػى لغػػ  الػػنص القرآنػػي كفيمػػو مػػف أجػػؿ نقمػػو إلػػى إلػػى ىػػذه النشػػ ة فػػي الةفػػ أسػػرعت فػػي الػػدفع
 العالـ : دعكة كلغ  .

كخالص  القكؿ في ىذه المس ل  أٌف الباعث عمى كضػع النةػك يتموػؿ فػي عػامميف : أةػدىما 
اجتمػػاعي نػػتج عػػف اخػػتالط العػػرب المسػػمميف بمػػف أسػػمـ مػػف األقػػكاـ األخػػرل ، كالوػػاني عامػػؿ دينػػي 

، كبسبب ىذيف العامميف ، اقتضى األمر  (ّ)ـز أف يفيـ المسممكف مف نير العرب القرآف الكريـيستم
 إلى كضع قكاعد لألقكاـ مف نير العرب لتمكنيـ مف استيعاب لغ  العرب ، كالتخاطب بيا. 

ىػػ( أٌكؿ ٕٔكتؤيد معظـ الركايات مف خالؿ كتب طبقات المغكييف أٌف أبا األسػكد الػدؤلي )ت
 .(ْ))النةك( ، كأٌنو قاـ بكضعو برعاي  مف اإلماـ عمي )عميو السالـ(مف كضع 

كيمضػي )النةػػك( بمػا يتػػكافر لػػو مػف عكامػػؿ االرتقػػاء إلػى أف دخػػؿ مرةمػػ  جديػدة تمومػػت فػػي 
الةضػػرمي  إسػػةاؽ بػػف أبػػي اسػػتعماؿ القيػػاس كالعمػػؿ كالعكامػػؿ فػػي التقعيػػد النةػػكم ، كيعػػٌد عبػػد اهلل

،  (ٓ)(ُِّفػػي الػػدرس النةػػكم عمػػى كفػػؽ مػػا ركل ابػػف سػػالـ )ت  ىػػػ( مبتػػدع ىػػذا المنةػػى ُُٕ)ت
 ، كيعني ذلؾ أنو قد كٌسع مداه. (ٔ)كأنو أكؿ مف بعج النةك

إف النةػػاة األكائػػؿ كػػانكا بصػػرييف ، كمػػف ىنػػا نػػرل أف )النةػػك( نشػػ  فػػي البصػػرة ، كمنيػػا بػػدأ 
تنادان إلى ما تـ جمعو مف جؿ التقعيد النةكم ، كبذلؾ ظيرت بدايات النظر النةكم اسألجمع المغ  

 المادة المغكي  مف القبائؿ العربي . 
خػػػػػذكا المغػػػػػ  عػػػػػف أعػػػػػراب الباديػػػػػ  ممػػػػػف ينتشػػػػػركف فػػػػػي             ف يأكقػػػػػد آوػػػػػر النةػػػػػاة كالمغكيػػػػػكف 

، كىػػك طػػريقيـ األموػػؿ لجمػػع المػػادة المغكيػػ  كاسػػتقراء أسػػاليبيا  (ٕ)))بػػكادم الةجػػاز كنجػػد كتيامػػ ((

                                      
  .كما بعدىا ُٓينظر : العربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ُ)

 ِّسػ  ابسػتيمكلكجي  لمفكػر المغػكم عنػد العػرب : ار ، كاألصػكؿ د ُّ-ُُ:  (شكقي ضػيؼ)ينظر : المدارس النةكي   (ِ)
 . ُٓ،  َٓكي  )خديج  الةديوي( : النة كما بعدىا ، كالمدارس

 . َٔريخ النةك العربي ةتى أكاخر القرف الواني اليجرم :  ينظر : ت (ّ)

 . كما بعدىاُ:، كنزى  االلباء في طبقات األدباء  ُِ، كطبقات النةكييف كالمغكييف : ِْينظر : مراتب النةكييف : (ْ)

 . ِّ( :، كالمدارس النةكي  )شكقي ضيؼ َُٓ :ِى أنباه النةاة :انباه الركاة عم، ك  ْٕينظر : طبقات الشعراء :  (ٓ)

  .ُّ:  ف، كطبقات النةكييف كالمغكيي ْٕينظر : طبقات الشعراء :  (ٔ)

  .َْٓ:  ُُ، كتاريخ بغداد :  ّْنزى  االلباء :  (ٕ)



 ُْ 

 –مػػػكطف الفصػػػاة  كمصػػػدر النقػػػاء كالصػػػفاء  –كلػػػذلؾ يممػػػكا شػػػطر الباديػػػ  كتراكيبيػػػا كألفاظيػػػا ، 
 .(ُ)ليسمعكا كيدكنكا

كمف الكاضح أٌف البصرة تةممت عبء التفكير في الدرس النةكم إلى أف اكتممػت أصػكلو ، 
ٌف البصػػرة كانػػت مركػػزان لكويػػر مػػف المػػذاىب العقميػػ  إكقػػد سػػاعدت عمػػى شػػةذ ىػػذا التفكيػػر كتكجييػػو 

، فضالن عف قربيا مف األسػكاؽ األدبيػ  كنػزكح كويػر مػف الفصػةاء ،  (ِ)كالتشيع كاالعتزاؿكالفمسفي  
 .(ّ)موؿ قيس كتميـ ، إلييا ، الذيف بقكا عمى عربيتيـ

إٌف معالـ النةك بدأت في الظيكر عمى يد )عبد اهلل بف أبي اسةؽ الةضرمي( ت سيسان عمى 
النةػػك ، كمػػٌد القيػػاس كالعمػػؿ ، ككػػاف معػػو أبػػك  مػػا ركاه ابػػف سػػالـ الجمةػػي : ))ككػػاف أكؿ مػػف بعػػج

عمرك بف العالء ، كبقي بعده بقاء طػكيالن ، ككػاف ابػف أبػي إسػةؽ أشػدَّ تجريػدان لمقيػاس ، ككػاف أبػك 
 .(ْ)عمرك أكسع عممان بكالـ العرب كلغاتيا كنريبيا((

فظنػكا ، (ٓ)إٌف مفيـك القيػاس عنػد )الةضػرمي( اخػتمط عمػى جانػب مػف البػاةويف المعاصػريف
أٌنػػو تمػػؾ الصػػػكرة التػػي آؿ إلييػػػا أمػػر القيػػػاس فػػي عصػػكر متػػػ خرة كأطمػػؽ عمييػػػا البػػاةوكف )القيػػػاس 

 .(ٔ))إبراىيـ السامرائي(الدكتكر المنطقي( كمف ىؤالء 
ةاؿ فإف الةضرمي تكسع في القياس ، ككػاف أشػد تجريػدان لػو مػف أبػي عمػرك بػف  كعمى أمٌ 

ًن ، كيعٌد ما عدا ذلؾ خط (ٕ)مف المغ  بما يٌطرد كينقاسىػ( ذلؾ أٌنو كاف يمتـز  ُْٓالعالء )ت   .  ن
 (ٖ)كأٌف القياس يجب أف يككف أساسان لما يطرد كينقاس منيػا، كقد أدرؾ أف المغ  )مستكيات(

، كىكػػػذا جعػػػؿ النةػػاة )عبػػػد اهلل بػػػف أبػػي إسػػػةاؽ الةضػػػرمي( شػػديد التجريػػػد لمقيػػػاس ، ألىٌف  (ٖ)منيػػا
المطػردة كعػٌدىا  الظػكاىرالمغكيػ  ىػك تةديػد  الظػكاىراس  )القياس( عنده يدؿ عمى أٌف منيجو في در 

 .(ٗ)مقاييس ال يمكف الخركج عمييا
 مػنيجكقد أور )الةضرمي( فيمف جاء بعده مف النةاة البصرييف ، لذلؾ يعٌد مف مؤسسي )ال

ع  عػػػف العػػػرب قػػػدر اىتمامػػػو اىر المسػػػمك ك القياسػػػي( ، كمػػػف سػػػمات ىػػػذا التيػػػار أٌنػػػو ال ييػػػتـ بػػػالظ

                                      
  .ّٔ، كأصكؿ التفكير النةكم :  ُْٔ:  ّينظر : تيذيب التيذيب :  (ُ)

  .ّٕ:  ٕٓ: النةك كأصكلو ت ريخ ينظر :  (ِ)

  .ٕٓينظر : نش ة النةك كتاريخ أشير النةاة :  (ّ)

  .ِّٕ:  ُ، كالخزان  :  ِْٕ:  ِ، كينظر : المزىر :  ْٕطبقات الشعراء :  (ْ)

  .ُْٓينظر : المفصؿ في تاريخ النةك العربي :  (ٓ)

  .ُٗينظر : النةك العربي نقد كبناء :  (ٔ)

  .ِّكييف كالمغكييف : ينظر : طبقات النة (ٕ)

  .ّٗينظر : تاريخ النةك العربي ةتى أكاخر القرف الواني اليجرم :  (ٖ)

  .ُٕ، كالمدارس النةكي  أسطكرة ككاقع :  ِٕينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ٗ)



 ُٓ 

كقػػد ترتػػب عمػػى ذلػػؾ تخطئػػ  الشػػعراء كالطعػػف عمػػى العػػرب ، فالةضػػرمي كػػاف يقبػػؿ كػػالـ ، بالقيػػاس
 .(ُ)العرب الذم يكافؽ قياسو ، كينقد كؿ ما يراه مخالفان لو

ىػػػػ(، فػػػي ُْٗكقػػد سػػػار عمػػى مػػػنيج )الةضػػػرمي( فػػي تجريػػػد القيػػاس عيسػػػى بػػػف عمػػر )ت
، كتػػػرؾ و تكسػػػع فػػػي النةػػػكوػػػـ أٌنػػػ، (ِ)كتابيػػػو : )الجػػػامع( ك)اإلكمػػػاؿ( ، فميػػػد لظيػػػكر كتػػػاب سػػػيبكيو

العامػػؿ ، بداللػػ  إجازتػػو أف يقػػاؿ : ))لػػيس الطيػػبي إال  ةمػػذاىب فيػػو تػػدؿ عمػػى أٌنػػو كػػاف يتموػػؿ فكػػر 
(( ، كفي ذلؾ إشارة إلى أٌف عمؿ )ليس( كاف ماوالن في ذىنو  .(ّ)المسؾى

فيػػك ، أم بػػالمعنى ،  (ْ)اإلعرابيػػ  بقصػػد المػػتكمـ  الظػػكاىرككػػاف )عيسػػى بػػف عمػػر( يػػربط 
يربط كؿ اسـ فيو معنى التعظيـ أك التةقير ، كنممح ذلؾ في قكؿ أبي عبيدة: ))ككػاف عيسػى يقػكؿ 

 .(ٓ): )ةمال ى الةطب( نصب ، يقكؿ : ىك ذـٌ ليا((
إذف فقد ماؿ )عيسى بف عمر( إلى النصب عند االختالؼ في اإلعراب ، فضالن عف ربطػو 

 اإلعراب بالمعنى كالعامؿ. 
كيػػػكنس بػػػف ةبيػػػب لمقيػػػاس ظيػػػر جميػػػان فػػػي آراء أبػػػي عمػػػرك بػػػف العػػػالء كىنػػػاؾ اتجػػػاه آخػػػر 

ىػ( ، ككانت مقكل  أبي عمرك بف العالء تموؿ ىذا المنيج ةيث سئؿ : ))كيؼ تصنع فيما ُِٖ)ت
 .(ٔ)خالفتؾ فيو العرب كىـ ةج  ؟(( قاؿ : ))أعمؿ عمى األكور كأسمي ما خالفني لغات((

ىك أٌنو كاف عمى اطالع كاسع بمغات العػرب ، كمػا  كلعؿ السٌر في تسميـ أبي عمرك لمعرب
 .(ٕ)تجمع عمى ذلؾ المصادر القديم 

، كمف ىنا يمكػف القػكؿ  (ٖ)الت كيؿ ككاف مذىب أبي عمرك أقرب إلى الركاي  كاألور منو إلى
 القكؿ إنو كاف ي خذ بالسماع عمى نطاؽ كاسع عند التقعيد النةكم. 

كػػاف يػػدرؾ أٌف المػػادة المغكيػػ  المسػػتقراة ال إال أنػػو  كعمػػى الػػرنـ مػػف وقافتػػو المغكيػػ  الكاسػػع  ،
، كنممح ذلػؾ فيمػا  (ٗ)تموؿ لغات العرب جميعيا ، ألٌف ما كضع مف قكاعد قائـ عمى استقراء ناقص

                                      
  .ُُ، كنزى  االلباء :  ِْأخبار النةكييف البصرييف : ينظر :  (ُ)

 .ّٓمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب : ينظر : األصكؿ دراس  ابستي (ِ)

 ّٕ، كمدرس  البصػرة النةكيػ  نشػ تيا كتطكرىػا :  ِْ:  ِّ:  ّ، كاألشباه كالنظائر:  ْ-ُينظر : مجالس العمماء ،  (ّ)
  .ُٕ،  ُٔ، كأصكؿ النةك العربي :  ُْٔ، كالةمق  المفقكدة :  ّٕ، كركاي  المغ  :  ْٕ،  ّٕ

  .ُٕٔلنةك : ريخ ا ينظر : المفصؿ في ت (ْ)

  .ُّٓ:  ِمجاز القرآف :  (ٓ)

  .ََِ، كينظر : ركاي  المغ  :  ّٗطبقات النةكييف كالمغكييف :  (ٔ)

 . ُٓلباء : ، كنزى  األ ّٓغكييف :ملاك النةكييف  تاقبط، ك  ّْينظر : مراتب النةكييف :  (ٕ)

  .ُُٖينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ٖ)

  .ُٖٓ : المصدر نفسوينظر :  (ٗ)



 ُٔ 

فيمػػا قالػػو )يػػكنس بػػف ةبيػػب( عنػػو ، أنػػو قػػاؿ : ))مػػا انتيػػى إلػػيكـ ممػػا قالػػت العػػرب إال أقمػػو ، كلػػك 
 .(ُ)جاءكـ كافران لجاءكـ عمـ كشعر كوير((

،  (ِ)ىذا اإللماـ الكاسع بالمغ  جعمو عمى كعي بالفركؽ المغكي  كتفاكتيػا فػي منػاطؽ الجزيػرة
 .(ّ)لذا نراه يقكؿ : ))ما لساف ةمير كأقاصي اليمف بمساننا ، كال عربيتيـ بعربيتنا((

عى مرنا ن ، ألنو كاف يعتمد الكورة في االستعماؿ ، كقد را عماالن القياس است عمؿإذف فيك يست
جراء القياس بيف ظاىرتيف لمجرد الشبو  .(ْ)في ذلؾ عدـ التشدد كا 

كمف أمومتو في باب تابع المضاؼ إذا كػاف مفػردان ، فقػد كػاف يكجػب البنػاء فػي ىػذا التػابع ، 
 .(ٓ)نةك : )يا أخانا زيدي( ، ألنو كاف يقيسو عمى مقمكبو : )يا زيدي أخانا(

النةػػػكم ، ككػػػاف أبػػػك عمػػػرك بػػػف العػػػالء أكؿ مػػػف  إف كوػػػرة االسػػػتعماؿ ليػػػا أورىػػػا فػػػي التقعيػػػد
، كيتضػح ذلػؾ فػي قػكؿ )سػيبكيو( : ))ككػاف أبػك عمػرك  (ٔ)تةدث عف أورىا فػي اختصػار المركبػات

يقكؿ : ىذه ىندي بنت عبد اهلل فيمف صرؼ ، كيقكؿ : لما كور في كالميـ ةذفكه، كما ةذفكا ال أدًر 
. فػالتنكيف ةػذؼ مػف )ىنػد( لكوػرة (ٕ)ذلػؾ ، كىػك كويػر((، كلـ يػؾي ، كلػـ أبىػٍؿ ، كخػذ ، ككػؿ ،كأشػباه 

 استعمالو في كالـ العرب.
كممػػف أسػػيمكا فػػي إرسػػاء دعػػائـ التيػػار المنيجػػي )يػػكنس بػػف ةبيػػب( ، ككػػاف ذا وقافػػ  لغكيػػ  
كاسػػع  اجتمبيػػا مػػف مصػػادر متعػػددة ، فقػػد كػػاف )أبػػك عمػػرك بػػف العػػالء( أبػػرز شػػيكخو، كأعظػػـ أوػػران 

، كمػا انػو تتممػذ  (ٗ)يكنس( مف مناىؿ العمـ الرئيس  ، كالسيما )فصػةاء الباديػ (، كقد انتذل )(ٖ)فيو
تتممذ عمى كوير مف عمماء النةك كالمغػ  فػي عصػره ، فقػد اختمػؼ إلػى ةمقػات )عيسػى بػف عمػر( ، 

در جميعػػان ، كبػػذلؾ ، ف ةسػػف اإلفػػادة مػػف ىػػذه المصػػا (َُ))أبػػا عمػػرك بػػف العػػالء( ، كنيػػرىـ كلػػـز 

                                      
  .ُٕ، كنزى  االلباء :  ِٓ،  ُٓطبقات الشعراء :  (ُ)

  .ُٖٓينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ِ)

  .ْٓطبقات الشعراء :  (ّ)

  .ُِٗينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ْ)

  .ُِٗينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)

  .ُْٗينظر : المصدر نفسو :  (ٔ)

  .ْْْ: مدرس  البصرة نش تيا كتطكرىا : ، كينظر  َٔٓ:  ّالكتاب ،  (ٕ)

،  ُِٗ، كالةمقػ  المفقػكدة :  ُّ، كنزىػ  االلبػاء :  ِْ، كأخبار النةكييف البصػرييف :  ْْينظر : مراتب النةكييف :  (ٖ)
  .ْٕ، كنش ة النةك كتاريخ أشير النةاة :  ِِٗ، 

،  ّٔٓ:  ِ، كبغيػػ  الكعػػاة :  ٗٓ، كالفيرسػػت :  ِٖ، كأخبػػار النةػػكييف البصػػرييف :  ْْينظػػر : مراتػػب النةػػكييف :  (ٗ)
 .ْٕنش ة النةك كتاريخ أشير النةاة:، ك  ِٓٗ، كالةمق  المفقكدة :  ّْٕمدرس  البصرة النةكي  نش تيا كتطكرىا : 

  .ِٖ:  (شكقي ضيؼ)، كالمدارس النةكي   ُّ، كنزى  االلباء :  ِٖينظر : أخبار النةكييف البصرييف :  (َُ)



 ُٕ 

عقميتو فاستكعب وقاف  عصره ةتى أصبح بارعان في عمػـ النةػك ، فكػاف يموػؿ ، كنمت ازدادت وقافتو
السماع كالكورة المعتمدة في تطبيػؽ القيػاس ، كلكنػو تجػاكز  عمؿ)التيار القياسي المنيجي( الذم يست

. فػػػي ةػػػيف أٌف )أبػػػا (ُ)بعػػػض المعػػػايير التػػػي اعتمػػػدىا )ابػػػك عمػػػرك( ، فقػػػد اةػػػتج بشػػػعر اإلسػػػالمييف
، إذف ىػذه أقيسػتو فػي  (ِ)عتد ب شػعارىـ ، ككػاف )يػكنس( يقػيس عمػى الشػاىد الكاةػدعمرك( كاف ال ي

 .(ّ)النةك كمذاىبو التي تفرد بيا ، كخالؼ بيا البصرييف
كمٌد )يكنس بف ةبيب( في أبعاد القياس فجعمو أكسع مف ةمػؿ ظػاىرة عمػى أخػرل ، فينػاؾ 

ؿى قى نةاة كويركف يركف أف )إٌما( الواني  في قكلو تعالى )) ػا أىف نَّكيػكفى أىكَّ مَّ اليكا يىا ميكسىى ًإمَّا أىف تيٍمًقػيى كىاً 
ػٍف  ، ةػرؼ عطػػؼ كلكػػف )يػػكنس( يػػرفض ىػذا معػػكالن عمػػى منطػػؽ العربيػػ  ، إذ ال  (ٓٔ:  طػػو)( ى(قػػلأمى

تسػػمح بػػ ف يتباشػػر ةرفػػاف مػػف معنػػى كاةػػد ، فػػال يصػػح أف يقػػاؿ : )أكػػؿ الرجػػؿ كوػػـ شػػرب( ، فيػػك 
 .(ْ)ة ترفض ىذا النمط مف التكجيويقيس ذلؾ عمى ظكاىر كوير 

أقػػرب إلػػى ركح المعاصػػرة ، فيػػك يػػراكح ، فػػي  –كمػػا يػػراه النةػػاة المعاصػػركف  –إف منيجػػو 
منيجػػو فػػي الػػدرس النةػػكم ، بػػيف )الكصػػفي ( ك )المعياريػػ ( ، فالكصػػفي  عنػػده تتجمػػى فػػي ميمػػو إلػػى 

قام  الد الظكاىرالسماع ، كتفسير   . (ٓ)راس  عمى الشكؿ الخارجي لمعبارةالمغكي  تفسيران كاقعيان ، كا 
إشػاراتو لممسػتكيات المغكيػ  بمصػطمةات جديػدة لػـ يتطػرؽ إلييػا لديو  المعياري ف مظاىر مك 

، فمػف األمومػ  عمػى منيجػو الكصػفي انػو يجيػز  (ٔ)قكه ، كالجكدة ، كالقػبح ، كالخبػثالنةاة الذيف سب
ـي أجمعػػػػيف( ـي أجمعػػػػكف( ، ك )يػػػػا تمػػػػي أف نقػػػػكؿ : )يػػػػا تمػػػػي
، كبػػػػذلؾ جعػػػػؿ التغييػػػػر اإلعرابػػػػي فػػػػي  (ٕ)

، ككػػذلؾ كػػاف  (ٖ)العبػػارتيف خاضػػعان لمشػػكؿ الخػػارجي لمتركيػػب دكف أف يػػؤور ذلػػؾ فػػي تغييػػر المعنػػى
يجيز أف تمةؽ نكف التككيد الخفيف  فعػؿ االونػيف كجماعػ  النسػاء ، كيتضػح ذلػؾ فػي قػكؿ سػيبكيو : 

زيدان ، كاضػًرٍبناٍف زيػدان ، فيػذا لػـ تقمػو العػرب ،  ))كأٌما يكنس كناس مف النةكييف فيقكلكف : اضًربافٍ 
 .(ٗ)كليس لو نظير في كالميا((

                                      
  .ِّٓيكنس البصرم : ينظر :  (ُ)

  .ِّٖينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ّٔٓ:  ِ، كبغي  الرعاة :  ُّ، كنزى  االلباء :  ِٖينظر : أخبار النةكييف البصرييف :  (ّ)

  .ِِٗ، ِِٖينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ْ)

  .ُِٓ،  ُِْينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)

  .عدىاكما ب َِِ: در نفسو ينظر : المص (ٔ)

  .ُْٖ:  ِينظر : الكتاب :  (ٕ)

  .ُِٖينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ٖ)

 .َْْالنةكي  نش تيا كتطكرىا :  ، كينظر : مدرس  البصرة ُٓٓ: ِ، كينظر : ىمع اليكامع : ِٕٓ: ّالكتاب :  (ٗ)



 ُٖ 

  النكرة ، كيزعـ أٌنو قبيح ، فػال يجػكز عنػده أف يقػاؿ بأٌما منيجو المعيارم ف ٌنو كاف يمنع ند
: )كارىجيالٍه( ، أك )يا رىجيالٍه(
(ُ). 

اىر المغكيػػ  ك تنػػاكؿ الظػػ قػػد، ك يػػاس كالكوػػرة المعتمػػدة عمػػى القف مذىبػػو يسػػتعمؿ السػػماع كػػاك 
تنػػاكالن كصػػفيان ، كبػػذلؾ شػػٌؽ طريقػػان جديػػدان داخػػؿ المػػذىب البصػػرم ، كلعمػػو كػػاف مصػػدران ميمػػان مػػف 
مصادر النةك الككفي ، فقد تمقؼ نةاة الككف  آراءه ، ككانػت نقطػ  البدايػ  فػي النةػك الكػكفي الػذم 

 اشتد عكده فيما بعد ةتى كصؿ إلى مرةم  النضج.
كٌد أف أشير في ىذا المقاـ إلى أف )يكنس بف ةبيػب( كػاف ممػف أسػيمكا فػي إرسػاء دعػائـ كأ

عػف يػكنس  مرك  المنيج الكصفي ، بدالل  إجازتو إعمػاؿ )مػا( النافيػ  فػي الخبػر المكجػب بػاإٌل اذ ))
مػػػف نيػػػر طريػػػؽ سػػػيبكيو إعمػػػاؿ )مػػػا( فػػػي الخبػػػر المكجػػػب بػػػػ )إاٌل( ، كاستشػػػيد عمػػػى ذلػػػؾ بعػػػض 

 كؿ مغٌمس : النةكييف بق
 

 .(ِ)كما ةٌؽ الذم يعوك نياران            كيسرؽ ليموي إاٌل نكاالٌ 
 

 خر : اآلكبقكؿ 
كما الدىري إال منجنكنان ب ىمو       كما صاةب الةاجات إال معٌذبا
(ّ) 

 

 .(ْ)(ككافؽ ابف مالؾ عمى إجازة ذلؾ(
يػػاس كالتيػػار القياسػػي كلػػـ يقتصػػر النةػػاة المعاصػػركف عمػػى مػػنيج تيػػار التشػػدد فػػي تجريػػد الق

السماعي في المذىب البصرم ، بؿ راةكا يبةوكف عف مػنيج والػث أسػمكه مػنيج )تصػةيح القيػاس( 
، مسػػتنديف إلػػى مػػا أشػػارت إليػػو كتػػب الطبقػػات ، كقػػد أرسػػى دعػػائـ ىػػذا المػػنيج ، الخميػػؿ بػػف أةمػػد 

 .(ٓ)ىػ(  ُٕٓالفراىيدم )ت 
،تمقى عف )عيسى بف  (ٔ)د كالةجاز كتيام  ككاف ذا وقاف  لغكي  كاسع  نيميا مف بكادم نج

، كلعػػؿ أخػػذه مػػف ىػػذيف العػػالميف يػػكةي لنػػا أنػػو أخػػذ عػػف  (ٕ)بػػف عمػػر( ك)أبػػي عمػػرك بػػف العػػالء(
منيجيف في القياس مختمفيف : منيج تجريػد القيػاس كالتيػار المنيجػي )السػماعي(، كىػذا األمػر يبػيف 

                                      
  .ِِٕ:  ِينظر : الكتاب :  (ُ)

 . ُْٖ: ُنةكي  : ، كالمقاصد ال ّٕٓ: ُمف شكاىد شرح التسييؿ  (ِ)

 .َِٓ،  ِْٗ:  ٗ،  َُّ:  ْالخزان  :  (ّ)

  .ِّٕ،  ِّٔالجنى الداني في ةركؼ المعاني :  (ْ)

  .ٖ:  ِ، كبغي  الكعاة :  ِٗ، كنزى  االلباء :  َٕ، كالفيرست :  ُّينظر : أخبار النةكييف البصرييف :  (ٓ)

  .ْٔ، كنش ة النةك كتاريخ أشير النةاة :  ُٕقد كتكجيو : ، كفي النةك العربي ن ُٖٗينظر : في أصكؿ النةك :  (ٔ)

  .ِٗ، كنزى  االلباء :  ْٓينظر : مراتب النةكييف :  (ٕ)



 ُٗ 

جديػػدان عػػرؼ بمػنيج )تصػػةيح القيػػاس( ، كمػػا لنػا انػػو كػػاف الػدافع الػػرئيس مػػف دكافػػع ابتداعػو منيجػػان 
 . ًى  أشرنا إليو سابقان

كمةاكػاة المسػمكع رصػد المالمػح المتشػابي  فػي الظػكاىر المغكيػ  ، كقياس الخميؿ قائـ عمى 
كالمعػػركؼ مػػف كػػالـ العػػرب كأسػػاليبيـ ، ككػػاف قياسػػو مػػا لػػـ يعػػرؼ عمػػى مػػا عػػرؼ ممػػا سػػمعو مػػف 

 .(ُ)العرب المكوكؽ بفصاةتيـ
مػػا قاسػػو ، كقػػكع الضػػمير المرفػػكع مجػػرد ضػػمير عمػػاد ، كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى :  كمػػف أمومػػ 

مىٍيًيـٍ )) ، كبػذلؾ أجػاز أف  (ِ)، قاسو عمػى كقػكع )مػا( بمنزلػ  )لػيس( (ُُٕ)المائدة : ((كينتى أىنتى الرًَّقيبى عى
 .(ّ)يككف لضمير الفصؿ إعراب ، كما أجازه الككفيكف 

( ْ)ماع الصةيح عػف العػرب ال يعتػرض عميػو بالقيػاسكمف األمكر الميم  في قياسو أف الس

، كيتضح ذلؾ في قكلو : ))كؿ شيء مف ذلؾ عدلتو العرب تركتو عمى ما عدلتػو عميػو ، كمػا جػاء 
ىػك عمػى نيػر قيػاس قػكليـ  تامان لـ تةدث العػرب فيػو شػيئان فيػك عمػى القيػاس ، فمػف المعػدكؿ الػذم

...((: ىيذىًليُّ ، كفي فقيـ كنانو : في في ىيذيؿ  .(ٓ)قىًميُّ
كممػػا ال بػػد مػػف التنكيػػو إليػػو أٌف )الخميػػؿ( قػػد رسػػخ مبػػدأ العمػػ  كأصػػبةت منيجػػان فػػي الػػدرس 
النةكم ، فقد نظر إلى المغ  : ظاىرىا كباطنيا ، نظػرة تتسػـ بػالعمؽ كالشػمكؿ ، كلعػؿ مقكلتػو التػي 

، كعرفػػت مكاقػػع  أطمقيػػا تكضػػح ىػػذا المػػنيج ، إذ قػػاؿ : ))إف العػػرب نطقػػت عمػػى سػػجيتيا كطباعيػػا
كالميا ، كقاـ في عقكليا عممو ، كاف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا ، كاعتممت إنا بما عندم انو عم  لما عممتػو 

 .(ٔ)منو((
كقد ميز بيف العامؿ القكم كالعامؿ الضعيؼ ، فالةرؼ المشػبو بالفعػؿ )إٌف( عامػؿ ضػعيؼ 

خبػر ، فػي ةػيف أف )كػاف( عامػؿ بالرنـ مف أنيا تعمؿ عمميف : النصػب فػي المبتػدأ ، كالرفػع فػي ال
 .(ٕ)قكم ، ألنو يتصرؼ كيستتر فيو الضمير

كقد استعاف ، في تفسير العامؿ ، بػالمعنى الػكظيفي ، فقػد أدرؾ أف سػبب الجػـز فػي جػكاب 
 .(ٖ)الطمب نابع مف أف األدكات المستعمم  في الطمب تةمؿ معنى )إف( الشرطي  الجازم 

                                      
  .ِٓينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ُ)

  .ِٖٓريخ النةك :  ، كالمفصؿ في ت ِٕٗ:  ِينظر : الكتاب :  (ِ)

  (.ََُمس : ) ُْٔ ، ُْٓ:  ِينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  (ّ)

  .ِْٕينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ْ)

  .ّّٓ:  ّالكتاب :  (ٓ)

كمػػا بعػػدىا ، كفػػي أصػػكؿ  ِٓٔ، كينظػػر : مدرسػػ  البصػػرة النةكيػػ  نشػػ تيا كتطكرىػػا :  ٔٔاإليضػػاح فػػي عمػػؿ النةػػك :  (ٔ)
  .َُِالمغ  كالنةك : 

  .ِٔٔينظر : المفصؿ في تاريخ النةك :  (ٕ)

  .ِٕٔينظر : المصدر نفسو :  (ٖ)



 َِ 

قكؿ بالعامؿ النةكم ، بػؿ سػبقو فػي ىػذا المجػاؿ )عبػد اهلل فالخميؿ لـ تكف لو األسبقي  في ال
 .(ُ)كمف في طبقتو بف أبي إسةاؽ الةضرمي(

 مف قكلو :  (ِ)كيتموؿ ذلؾ في سؤالو الفرزدؽ : )عمى أم شيء رفعت مجمفان ؟(( 
 

 .(ّ)كعضُّ زماف يا ابف مركاف لـ يدع           مف الماؿ إال ميسةتان أك ميجٌمؼي 
 

نمػا أكجػب نصػب كممػ  )المسػؾ( ةيى بف عمر( كاف يتموػؿ )العامػؿ النةػكم( كما أف )عيس
)  .(ْ)في قكليـ : )ليس الطيبي إال المسؾى

إذف فالخميػػػػؿ كػػػػاف لػػػػو فضػػػػؿ التكسػػػػع فػػػػي قضػػػػي  )العامػػػػؿ النةػػػػكم( ، ككانػػػػت نظرتػػػػو إلػػػػى 
وقافتػو )العامؿ( تدؿ عمى نفاذ فكره ، فضالن عف ابتداعو نيج تصةيح القياس ، كقد ساعد فػي ذلػؾ 

المغكيػػ  ، التػػػي أسػػيمت فػػػي أف يػػذىب إلػػػى أف القيػػاس لػػػيس ةجػػ  عمػػػى السػػماع ، كمػػػا أف نظرتػػػو 
كاسػػتعماؿ الجمػؿ العميقػ  إلػى )العامػؿ( القائمػ  عمػى اسػتكناه العالقػػات المفظيػ  كالدالليػ  بػيف أجػزاء 

يػػا النةػػك بػػدءان عمػػؿ كاقعيػػ  موػػؿ : كوػػرة االسػػتعماؿ كالخفػػ  أدل إلػػى اسػػتكماؿ المعػػايير التػػي قػػاـ عمي
بػػ بي األسػػكد الػػدؤلي ةتػػى اسػػتكت عمػػى سػػكقيا فػػي أيامػػو ، ممػػا اعتقػػد أف كتػػاب سػػيبكيو ىػػك كتػػاب 

 .(ٓ)الخميؿ
، كاضػػع الكتػػاب  ىػػػ(ُٕٖل عمػػى مػػنيج )الخميػػؿ( فػػي تصػػةيح القيػػاس )سػػيبكيو( )تذكاةتػػ

 كةديوان.الذم سمي بػ )كتاب سيبكيو( ، كىك كتاب امتاز بمكان  كبيرة لدل النةاة قديمان 
ىػػذه ىػػي اتجاىػػات الػػدرس النةػػكم البصػػرم كمػػا انبوػػؽ عنيػػا مػػف آراء فػػي عمػػؿ ضػػخـ ىػػك 

أصػكؿ النةػك ، كعمػى  كاضػعككتاب سيبكيو ، تمميذ الخميؿ ، كبػذلؾ يمكػف القػكؿ أف البصػرييف ىػـ 
 أيدييـ تبمكرت نظري  النةك العربي. 

ي السػػػماع كالقيػػػاس كمػػػف الكاضػػػح أٌف ىػػػذه النظريػػػ  قامػػػت عمػػػى أصػػػكؿ كركػػػائز تمومػػػت فػػػ
 كالعكامؿ كالعمؿ كاإلعراب ، كما رافؽ ذلؾ مف مظاىر الفمسف  كالمنطؽ كالت كيؿ في مراةؿ الةق .

 إذف ىناؾ والو  مناىج تجمت في الفكر النةكم البصرم : 

                                      
  .َُُ،  َُٗينظر : مكان  الخميؿ بف اةمد الفراىيدم في النةك العربي :  (ُ)

  .ُِ، كنزى  االلباء :  َُٔالمكشح :  (ِ)

  (.أك مجرِّؼ)، كقد كرد في ديكانو  ّٖٔديكانو :  (ّ)

،  ِْ،  ِّ:  ّ، كاألشػباه كالنظػػائر :  ْْ،  ّْ:  ف، كطبقػػات النةػكييف كالمغػػكيي ْ – ُينظػر : مجػػالس العممػاء :  (ْ)
  .ُْٔ، كالةمق  المفقكدة :  ّٕكركاي  المغ  : 

  .ّٗعبقرم مف البصرة :  (ٓ)



 ُِ 

مػػػنيج التشػػػدد فػػػي تجريػػػد القيػػػاس كيمومػػػو الةضػػػرمي كعيسػػػى بػػػف عمػػػر ، كالتيػػػار المنيجػػػي 
رك بف العالء كيكنس بف ةبيػب ، كمػنيج تصػةيح القيػاس كيمومػو الخميػؿ )السماعي( كيمومو أبك عم

 كسيبكيو. 
أف الكػػكفييف تػػ وركا بالمنػػاىج البصػػري  فػػي ىػػذا القػػرف ، إلػػى أيػػاـ أبػػي  ىكةػػرم أف يشػػار إلػػ

 عمػػرك بػػف العػػالء ، فقػػد ركم أف أبػػا جعفػػر الرؤاسػػي كمعػػاذان اليػػراء ، كىمػػا ككفيػػاف ، قػػد تممػػذا ألبػػي
أبػا جعفػر الرؤاسػي تممػذ لعيسػى بػف عمػر الػذم كػاف معاصػران ألبػي عمػرك ، كاف أبػا ك أف  (ُ)عمرك

جعفر الرؤاسي صػار ، فيمػا بعػد ، رأس المدرسػ  الككفيػ  ، كاليػو يرجػع بػدء النةػك الكػكفي ، كخمفػو 
 .(ِ)ىػ( َِٕىػ( كالفراء )ت ُٖٗفي ذلؾ تمميذاه الكسائي )ت 

قػػػي لمكػػػكفييف بػػػالنةك البصػػػرم كانػػػت عمػػػى يػػػد كمػػػف النةػػػاة مػػػف يػػػرل أٌف بدايػػػ  التػػػ ور الةقي
 .(ّ)، فقد أخذ عف عيسى كالخميؿسائيالك

كممػػا يؤيػػد ذلػػؾ أف ىنػػاؾ ركايػػات تشػػير إلػػى أف الكسػػائي قصػػد البصػػرة مػػرتيف لتمقػػي عمػػـ 
، ك أٌنو لـ يجد بغيتػو مػف ىػذا العمػـ فػي الككفػ  ، وػـ أٌنػو لػـ يكتػؼ بتمقػي العمػـ  (ْ)النةك عف الخميؿ

، فقاؿ لمخميؿ : ))مف أيف أخذت عممؾ ىذا  (ٓ)بؿ س لو عف المنيج كاألصكؿ النظري  مف الخميؿ ،
 .(ٔ)ىذا ؟ فقاؿ الخميؿ : مف بكادم الةجاز كنجد كتيام ((

، كيسػتنتج مػف  (ٕ)ىػػ(ُِٓكةرم بالذكر أٌف الكسائي درس كتػاب سػيبكيو عمػى األخفػش )ت
الخميؿ ، في ةيف أف النةك البصرم بػدأ  ذلؾ أٌف منيج الككف  بدأ ت سيسو عمى يد الكسائي في أياـ

 .(ٖ)ىذه المرةم  قبؿ ذلؾ بما يقارب مف قرف مف الزماف
كجػػدير بالػػذكر أٌف إلمامػػو الكاسػػع بػػالقراءات ، كعممػػو فػػي المغػػ  كالنةػػك كانػػت مػػف مصػػادر 

 .(ٗ)المذىب الككفي كبدأ يناىض البصرم عمى يده مشيرتو ، فقك 

                                      
  .ُٕٓ، كالمفصؿ في تاريخ النةك :  ِٕ:  ُ، كبغي  الكعاة :  ْٖينظر : مراتب النةكييف :  (ُ)

، كنشػ ة  ٓٔ،  ِْ، كنزىػ  االلبػاء :  َُّ،  َُِرسػت : ، كالفي ُِٕ،  ُِٓينظر : طبقات النةكييف كالمغػكييف :  (ِ)
  .ٗٔالنةك كتاريخ اشير النةاة : 

  .ٓٗ،  ْٗ:  ْر : معجـ األدباء : ينظ (ّ)

، كنشػػػ ة النةػػػك كتػػػاريخ  ٖٗ، كمدرسػػػ  الككفػػػ  :  ُْٖ ،ُّٖ: ِ، كبغيػػػ  الكعػػػاة :  ٖٖ:  ْينظػػػر : معجػػػـ األدبػػػاء :  (ْ)
  .َٕأشير النةاة : 

  .ِٖ، كالعربي  كعمـ المغ  البنيكم :  ٖٗمدرس  الككف  : ينظر :  (ٓ)

  .ٖٖ:  ْ، كمعجـ األدباء :  ِٖٓ:  ِنباه الركاة عمى أنباه النةاة : ا،  ّْنزى  االلباء :  (ٔ)

  .ّٕينظر : طبقات النةكييف كالمغكييف :  (ٕ)

  .ِٗينظر : العربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ٖ)

  .َٕ، كنش ة النةك كتاريخ أشير النةاة :  ٗٗ،  ٖٗ، كمدرس  الككف  :  ُّٖ:  ِ:  ينظر : بغي  الكعاة (ٗ)



 ِِ 

عػػراب التػػي لػػـ يةػػتج بيػػا البصػػريكف ، ك أٌنػػو كػػاف يجيػػز أٌمػػا منيجػػو فكػػاف ي خػػذ بركايػػات األ
ف  .(ُ)كاف شاىدان ال نظير لو القياس بالشاىد الكاةد مف أعرابي يوؽ بفصاةتو ، ليقيس عميو ، كا 

كمف أبرز السمات في النةك الككفي أٌف الظكاىر المغكيػ  تنقػؿ كال تفسػر تفسػيران عقميػان ، كاف 
 .(ّ)سيسان عمى مقكل  الكسائي : ))أمُّ كذا خمقت((، ت  (ِ)تككف بعيدة عف الت كيالت

إٌف )الكسائي( نيج منيجان كسطان بيف الكػكفييف كالبصػرييف ، ذلػؾ أٌنػو لػـ يسػتطع أف يخمػص 
ألةد المنيجيف ، ألٌف كالن منيما قد ترؾ في نفسو أوران ، فقد انتذل عمـ القراءات مف الككف  ، كىػك 

كالنقػػؿ ، كتمقػػى عػػف نةػػاة البصػػرة اسػػتعماؿ القيػػاس كاالسػػتدالؿ عمػػـ يعتمػػد عمػػى الركايػػ  ، كالسػػماع 
 .(ْ)بالبراىيف العقمي 

كقد ت ور بمنيجو مػف الكػكفييف تمميػذه )الفػراء( ككػاف )الكسػائي( المصػدر الػرئيس الػذم نيػؿ 
منو عممو ، كقد أشارت كتب الطبقات إلى أٌنو أخذ مف البصرييف كالسيما )يكنس( ، كمف المتعارؼ 

ك الفػػراء الػػذم امتػػاز بصػػبغ  اء( قػػرأ كتػػاب سػػيبكيو ، كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ تالقةػػت فشػػيدت نةػػأف )الفػػر 
، ككػػاف يػػنيج منيجػػان جديػػدان متميػػزان عػػف مػػنيج المدرسػػتيف : )الككفيػػ ( ك )البصػػري ( ، فيػػك (ٓ)جديػػدة

 .(ٔ)يةمؿ العربي  عمى األلفاظ كالمعاني، كيتضح فيما ركم عنو
 

 : تارٌخ النحو العربً

يؼ النةاة القدماء إلى مدارس ، قػد شػغؿ النةػاة المةػدويف كويػران ممػا كلػد صػراعان كلعؿ تصن
ـٌ أور في مٌد ار اآلفي  ء ، كقد أدل الخالؼ النةكم إلى إوراء الدرس النةكم بالمادة النةكي  ، كمف و

مػف ى بظاللػو عمػى كويػر ممػا كضػع قػلأأبعاد النظري  النةكي  العربي  ، كأف خالؼ النةاة قػديمان قػد 
أفكار نةكيػ  فػي ىػذا القػرف ، فػالخالؼ النةػكم قػد أفػرز فكػرة المػدارس النةكيػ  ، وػـ أصػبةت ىػذه 

 .(ٕ)الفكرة مف أبرز األفكار في الدرس النةكم المعاصر
عمػػى أننػػا يجػػب أف نميػػز بػػيف مدرسػػتيف ، ىمػػا : المدرسػػ  البصػػري  كالمدرسػػ  الككفيػػ ، كأٌف 

صريكف كضعكا أصكؿ قكاعدىـ في ضكء االعتبارات العقمي  لكؿ مف المدرستيف منيجان خاصان ، فالب
                                      

  .ْْ، كالمذاىب النةكي  في ضكء الدراسات المغكي  الةديو  :  ُُٔ ،ُُّينظر : مدرس  الككف  : (ُ)

 . ّٗبناء : ، كالنةك العربي نقد ك  ُُِينظر : مدرس  الككف  :  (ِ)

 . ِٗ، كأخبار النةكييف البصرييف :  ِْْمجالس العمماء :  (ّ)

 .ُُّ،  ُُِظر : مدرس  الككف  : ين (ْ)

، كالمػدارس النةكيػ  أسػطكرة  ككاقػع :  ُْ:  ْنباه الركاة : ا، ك  ٓٔ، كنزى  االلباء :  ُّٗينظر : مراتب النةكييف :  (ٓ)
  .كما بعدىا ّٖ: 

 .ّٗٔ،  ّٖٔفي النةك كالمغ : ، كأبك زكريا الفراء كمذىبوٗ ، ٖ:  ْانباه الركاة: ك ، ُُّطبقات النةكييف كالمغكييف:  (ٔ)

ّٔٗ. 

  .ََُ،  ٗٗينظر : البةث المغكم عند العرب :  (ٕ)



 ِّ 

ةكمكا منطؽ المغػ  ، فاعتمػدكا عمػى السػماع كاألوػر فػي كالفمسفي  كالمنطقي  ، في ةيف أف الككفييف 
 .(ُ)ت صيؿ قكاعدىـ

كىنػػػاؾ مدرسػػػ  جديػػػدة قامػػػت عمػػػى أنقػػػاض المدرسػػػتيف القػػػديمتيف :)المدرسػػػ  البغداديػػػ (، أك 
ككػػاف مػػذىب ىػػذه المدرسػػ  قػػائـ عمػػى المػػزج بػػيف المػػذىبيف ، كالخمػػط بينيمػػا ، المدرسػػ  المزدكجػػ  ، 

فالمدرس  البغدادي  كليدة المذىبيف : البصرم كالككفي إذ التقكا في بغداد ، كتممذ ليـ نةاة أفادكا مف 
كػػال المػػذىبيف ، كبػػذلؾ تالقةػػت أصػػكليما ، كمػػف عممػػاء المػػذىب البغػػدادم أبػػك مكسػػى الةػػامض 

 .(ِ)ىػ( ، كنيرىـ َُّكالزجاج )ت  ىػ( ، َّٓ)ت
كمما تجدر اإلشارة إليو أٌف )الفراء( ىك المؤسس الةقيقي لممدرس  البغدادي  ؛ ألٌنو مزج بيف 

، كلعؿ السر في ظيكرىا بيذه الفترة عنػد االخفػش ؛ ألنػو  (ّ)خصائص المدرستيف البصري  كالككفي 
 . (ْ)بغداد ألنو جمع إلى عمـ البصرييف عمـ الككفييف بعد رةيمو إلى

ف الكسائي ))قد كضع أسػس ىػذه المدرسػ  ، كجمػع ليػا مػادة درسػيا ، كرسػـ المػنيج أ كدبكي
الذم يعتمد عميو إنشاؤىا ، فإٌف )الفراء( قد تكفؿ بإتماـ البناء كتعيد المدرس  بػالنمك ، كأعػاد النظػر 

يػا عمػى أسػاس عممػي فيما جاء بو )الكسائي( ، ف خذ منو ما يتفؽ مع طبيع  المدرس  ، كبنى منيج
، كأٌف نةػػك الفػػراء ))يختمػػؼ عػػف نةػػك الكسػػائي مػػف ةيػػث الشػػكؿ كالمكضػػكع. أمػػا الشػػكؿ  (ٓ)جديػػد((

فالكسائي في نةكه كػاف يةتػذم مػنيج المةػدِّويف كالقػٌراء ، ككػاف أبعػد مػا يكػكف عػف التػ وير بػالتفكير 
الفالسػف  ، كمػا قيػؿ عنػو،  الفمسفي... ككاف الفراء مف المتكمميف ، ككاف ينةػك فػي مصػنفاتو منةػى

كقػػد تػػرؾ ذلػػؾ فػػي نةػػكه ظػػالن كاضػػح المعػػالـ ، تموػػؿ فػػي تعميمػػو القضػػايا النةكيػػ  كفمسػػف  األةكػػاـ ، 
 .(ٔ)بموؿ ما كاف البصريكف يعممكف كيفمسفكف((

يتضػػح مػػف ذلػػؾ أف )الفػػراء( كػػاف يتمتػػع بعقػػؿ أدؽي كأخصػػب مػػف عقػػؿ )الكسػػائي( ، فكانػػت 
ميػػؿ كالتركيػػب كاسػػتخراج القكاعػػد كاالقيسػػ  ، قػػد أعطػػت النةػػك الكػػكفي كالتة طقدرتػػو عمػػى االسػػتنبا

 .(ٕ)صكرتو النيائي 

                                      
  .ُٓينظر : الدرس النةكم في بغداد :  (ُ)

،  َّٓكمػػػا بعػػػدىا ، كمدرسػػػ  البصػػػرة النةكيػػػ  نشػػػ تيا كتطكرىػػػا :  ََُينظػػػر : نشػػػ ة النةػػػك كتػػػاريخ أشػػػير النةػػػاة :  (ِ)
  .كما بعدىا ّٖكما بعدىا ، كبغداد كالدرس النةك :  ُِٖ:  (خديج  الةديوي)النةكي  ، كالمدارس 

  .ّّٔبك زكريا الفراء كمذىبو في النةك كالمغ  :أينظر :  (ّ)

  .ّٓٔينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .ُّٕبك زكريا الفراء كمذىبو في النةك كالمغ  : أ، كينظر :  ُِٕمدرس  الككف  :  (ٓ)

  .ُُْدرس  الككف  : م (ٔ)

  .ُٔٗ:  (شكقي ضيؼ)ينظر : المدارس النةكي   (ٕ)



 ِْ 

المغكي  التي عالجيا النةاة البصريكف كالككفيكف ةتى  الظكاىرأف تدرس مف كمف ىنا فالبيدَّ 
ت التػػي انتيػػت إلػػى بمػػكرة معػػالـ المػػنيج ، كةػػددعػػد نيايػػ  القػػرف الوػػاني اليجػػرم ، كفػػاة الفػػراء ، أم ب

 خصائصو ، كمف ىذه الظكاىر : 
 أكالن : ظاىرة الترتيب بيف أجزاء التركيب المغكم.

 وانيان : ظاىرة التطابؽ بيف أجزاء الكالـ. 
 .(ُ)والوان : ظاىرة الصم  بيف الةرك  اإلعرابي  كالمعنى

ككػػاف األخفػػش البصػػرم ، كالفػػراء الكػػكفي كمػػف فػػي طبقتيمػػا يمػػوالف جػػيالن آخػػر مػػف أجيػػاؿ 
موؿ الصراع بػيف المدرسػتيف خيػر تمويػؿ ، فكانػت المنػاظرات النةكيػ  كالمغكيػ  مبعػث خػالؼ  النةك

في الرأم بيف عمماء المذىبيف في كوير مف القضػايا ، ككانػت ىػذه المنػاظرات كالمجػالس التػي تعقػد 
وػار استفسػار كتسػاؤؿ لػدل مف أجميا سبقتيا مرةم  الةػديث الخػاص بالقضػايا الفقييػ  التػي كانػت م

، كقػػػد نشػػػ  النةػػػك فػػػي ظػػػالؿ الػػػديف كتةػػػت رايػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ ، فكويػػػر مػػػف قضػػػايا الفقػػػو لمسػػػمميفا
كالنةػػػػك ، كقػػػػد أدت ىػػػػذه   عرضػػػػت أكالن فػػػػي مجػػػػالس العممػػػػاء كقػػػػد رافقيػػػػا بعػػػػض مػػػػف مسػػػػائؿ المغػػػػ

المناظرات إلى دراس  النةك العربي ، كساعدت عمى تشكيمو. كمػا نشػ  قبػؿ ىػذا عمػـ الجػدؿ كالكػالـ 
))قامت ىناؾ صم  شديدة بيف ىذه العمـك جميعان بصػكرة عامػ  كبػيف عمػـك الفقػو كالنةػك منيػا  ، كقد

، كراح الفقيػػاء يفمسػػفكف آيػػات األةكػػاـ مػػف القػػرآف الكػػريـ كاألةاديػػث الشػػريف  ،  (ِ)بصػػكرة خاصػػ ((
الـ كفتػػاكل الصػػػةاب  كالتػػػابعيف ، كمػػػا قػػػاـ عممػػػاء النةػػػك كالصػػػرؼ بفمسػػػف  المغػػػ  ، كقػػػاـ عممػػػاء الكػػػ

 .(ّ)بفمسف  العقائد
إف مػػػف أبػػػػرز عكامػػػػؿ الخػػػػالؼ بػػػػيف البصػػػػرييف كالكػػػػكفييف ىػػػػك أٌف الكػػػػكفييف كػػػػانكا ي خػػػػذكف 
بالمسػػمكع مػػف كػػالـ العػػرب كلػػك كػػاف شػػاذان ، أٌمػػا البصػػريكف فكػػانكا ي خػػذكف المغػػ  مػػف العػػرب الػػذيف 

ى الشػػاذ لتقريػػر يكوػػؽ بفصػػاةتيـ ، كلػػذلؾ نجػػدىـ يقيسػػكف عمػػى الكويػػر مػػف المطػػرد كال يقيسػػكف عمػػ
 قكاعدىـ ، كقد نص مذىبيـ ب ٌنو مذىب تعميمي. 

يستخمص مف ذلؾ أٌف تالقي عمماء المدرستيف في بغداد ، أدل إلى نشكء المذىب البغدادم 
، كمػنيـ عػ  البصػري ))كنجـ عف ذلؾ كمو أنيـ اختمفكا طرائؽ قددان ، فكاف منيـ مف نمبت عميػو النز 

 .(ْ)ـ مف جمع بيف النزعتيف((مف نمبت عميو الككفي  ، كمني

                                      
  .ُِْ،  ُِّينظر : مدخؿ إلى تاريخ النةك العربي كقضايا كنصكص نةكي  :  (ُ)

  .كما بعدىا َٗ، كينظر : في أصكؿ النةك :  َٖالنةك العربي :  (ِ)

  .ِٕٕ:  ِينظر : ضةى اإلسالـ :  (ّ)

  .َُُخ أشير النةاة : نش ة النةك كتاري (ْ)



 ِٓ 

كالمدرسػػػ  الرابعػػػ  ، ىػػػي : )المدرسػػػ  األندلسػػػي ( ، كنةكىػػػا يميػػػؿ بعضػػػو إلػػػى الخمػػػط بػػػيف 
( ، كبعضػػو  المػػذىبيف ، كنةػػك )ابػػف مالػػؾ( ، كبعضػػو يػػذىب مػػذىب الكػػكفييف ، كنةػػك )ابػػف آجػػرـك

)الػػرٌد عمػػى يميػػؿ إلػػى اصػػطناع مػػذىب جديػػد ، ال ىػػك كػػكفي ، كال ىػػك بصػػرم ، ممػػوالن فػػي كتػػاب 
 .(ُ)النةاة( البف مضاء القرطبي ، كمف أئمتيـ مف يذىب مذىب البصرييف

كقد امتاز النةك األندلسي بكورة االستشياد بالةديث ، كالتقميؿ مف استعماؿ العمؿ النةكي  ، 
صالةو بيدؼ التقعيد  .(ِ)كالميؿ إلى تيسير النةك كا 

يػػػػؿ مػػػػف العمػػػػؿ النةكيػػػػ  ، بداللػػػػ  مقكلػػػػ  كيجػػػػدر بالػػػػذكر أٌف الكػػػػكفييف أكؿ مػػػػف نػػػػادكا بالتقم
 )الكسائي(: ))أم كذا خمقت( التي تكةي ب نيـ أكؿ مف اتجيكا إلى التيسير في التقعيد النةكم. 

كالمدرس  الخامس  ، ىي )المدرسػ  النةكيػ  فػي مصػر كالشػاـ( ، ككانػت ليػا سػمات خاصػ  
السػمات : مػزج النةػك بػالمنطؽ ، كال منذ القرف السابع اليجرم إلى نيايػ  القػرف الوػامف ، كمػف ىػذه 

ىػ( ، ككضع المتكف النةكي  كت ليفيا كةصر القكاعد النةكيػ   ْٔٔسيما عند نةكييا ابف الةاجب )
فييػػا ، ككوػػرة المؤلفػػات النةكيػػ  التػػي كضػػعيا النةػػاة السػػابقكف كسػػيبكيو كابػػف عصػػفكر كالجرجػػاني ، 

خشرم ، كشركح المؤلفات النةكيػ  التػي كضػعيا كأبي عمي الفارسي ، كابف بابشاذ ، كالجزكلي كالزم
كوػػرة المنظكمػػات  –أيضػػان  –النةػػاة المعاصػػركف أموػػاؿ ابػػف الةاجػػب ، كابػػف مالػػؾ ، كمػػف سػػماتيا 

النةكي  ، كنور المنظكمات النةكيػ  ، كالتػدريب عمػى اإلعػراب ، ككوػرة األلغػاز النةكيػ  ، كاالىتمػاـ 
اءات ، كاالةتجاج بالةديث الشريؼ ، كالمكازن  كاالختبار بشكاىد الشعر النةكي  ، كاالستشياد بالقر 

، كاالجتياد في مسائؿ نةكي  ، بدالل  نضج عقمي  عمماء ىذه المدرس  النةكي  في ىذيف القػرنيف ، 
 .(ّ)مما كاف لو أكبر األور في نمك النةك كتطكره

 
 :الخالصةالنظرٌة النحوٌة العربٌة 

ي  التي اشرنا إلييا ، كما نجـ عنيا مف مسائؿ الخالؼ الرنـ مف تعدد المدارس النةك عمى ك 
النةػػػك العربػػػي ، كمػػػا كضػػػعت أصػػػكلو ، كعمػػػى أيػػػدم رسػػػ  البصػػػري ( كضػػػعت أسػػػس ، فػػػ ٌف )المد

بينيػت عمػى أصػكؿ النةكي  العربيػ  البصرييف تبمكرت ىذه النظري  ، كمف المتعارؼ أف ىذه النظري  
لعكامػػؿ كاإلعػػراب ، كلكػػف أىػػـ ركيػػزتيف ىمػػا : السػػماع كركػػائز تمومػػت فػػي السػػماع كالقيػػاس كالعمػػؿ كا

كالقياس كأٌف ةركات اإلعراب ىي آوار لعكامؿ لفظي  كمعنكي  ، كىك اعتقاد اسػتمـز أف يعمػؿ النةػاة 
 لكجكد ىذه الةركات كنيرىا مف الظكاىر.

                                      
  .ٓٗ،  ْٗينظر : مدرس  الككف  :  (ُ)

  .ُٗٓينظر : المذاىب النةكي  في ضكء الدراسات المغكي  الةديو  :  (ِ)

  .ِْٓ – َْْينظر : المدرس  النةكي  في مصر كالشاـ في القرنيف السابع كالوامف مف اليجرة :  (ّ)



 ِٔ 

اع ، قد تناكؿ المةدوكف ىذه الركائز كويران في دراساتيـ ، فقد تكسعكا في الةديث عف السمك 
ككػػاف مػػف أبػػرز مػػا أشػػاركا إليػػو أٌف النةػػاة القػػدامى قػػد قصػػركا السػػماع عمػػى الباديػػ  فػػي أونػػاء جمػػع 

كلكف لماذا اتجو النةاة كالمغكيكف في البدء  .المغ . كمعركؼ أف البادي  ىي مكطف العرب الفصةاء
 ة  كالبالن ؟إلى البادي  مع أٌف القرآف الكريـ مكجكد بيف ظيرانييـ ، كىك  يموؿ قم  الفصا

( مػف أصػح المصػادر التػي اعتمػدىا النةػاة أصػالن القرآن الكريمألٌف االستقراء دٌؿ عمى أف )
، كأرسػكا  (ُ)لمغػتيـ ان كمنطقيػ ان ت ريخيػ ان لتوبيت قكاعدىـ كبنائيا ، كما أنيـ اعتمدكا كالـ العػرب مصػدر 

زيػػرة العػرب ، كالػػذيف عػػنيـ دعػائـ مػػنيجيـ ةتػى يقيمػػكا كصػفان لمغػػ  ، بػ نيـ ةػػددكا قبائػؿ فػػي قمػب ج
نقمت المغ  العربي  ككػانكا مكضػع اقتػداء ، كعػنيـ أيخػذ المسػاف العربػي ، كىػذه القبائػؿ ، ىػي : قػيس 

 .(ِ)كتميـ كأسد ، وـ ىذيؿ كبعض كنان  كبعض الطائييف
كمف المآخذ عمى طريق  جمع المادة المغكي  أٌف النةاة خمطكا بيف مستكيات األداء النةكم ، 

بيف قبيم  كأخرل مف القبائػؿ التػي اسػتقر عنػدىـ فصػاةتيا ،  كسػبب ىػذا الخمػط ىػك  اـ لـ يفرقك كأٌني
 .(ّ) التفسير الخاطئ لمسميق  المغكي  عند النةاة ، ألف العربي برمء مف شكائب العجم 

التػػي لفتػػت نظػػرىـ  عمػػى تسػػجيؿ بعػػض الظػػكاىرفػػي جمػػع المػػادة المغكيػػ  أعتمػػد النةػػاة كقػػد 
ئػػؿ ، كأىممػػكا لغػػات القبائػػؿ األخػػرل التػػي أصػػبح البػػكف بينيػػا كبػػيف المغػػ  الفصػػةى عنػػد بعػػض القبا

شاسعان ، كلػـ ييتمػكا إال بالميجػات التػي تقتػرب فػي خصائصػيا مػف العربيػ  الفصػةى متمومػ  بميجػ  
، كعمى النةاة األخذ بمغات العػرب جميعيػا ، ألنيػا مػف أصػؿ كاةػد  (ْ)الةجاز كتميـ كىذيؿ كطيء

في النش ة ، كتدرجت معيا ةتى نياي  عصػر الجاىميػ  ، فمػيس ىنػاؾ ليجػ  أفضػؿ مػف ، كشابيتيا 
 .(ٓ)األخرل ، كب ييما اقتدينا اىتدينا

المغكيػػ  مػػف  الظػػكاىروػػـ أٌف ىنػػاؾ مسػػ ل  البعػػد المكػػاني ، إذ لػػيس مػػف السػػيكل  أف تسػػتقرم 
يس فػي ةيػاة القبائػؿ مػف تراكيب كأساليب في ضكء عدد مةدكد مف القبائؿ في الجزيػرة العربيػ  ، فمػ

 .(ٔ)الةضارة ما يجعميـ أف يدكنكا نصكص لغتيـ تدكينان يفيد منو المغكم في عممي  االستقراء

                                      
  .كما بعدىا َِ: المدارس النةكي  أسطكرة ككاقع  ينظر : (ُ)
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  .ُٗٓ ،ُٕٓتقكيـ الفكر النةكم :ينظر :  (ّ)

  .ِِٓ،  ِِْينظر : عمـ المغ  العربي  مدخؿ تاريخي مقارف في ضكء التراث كالمغات السامي  :  (ْ)

  .ِّنظر : المغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث : ي (ٓ)
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 ِٕ 

أٌما منيج النةاة في تةديد المدة الزمني  لالستشياد بالشعر ، فيي مدة زمني  طكيم ، امتدت 
، كالمغػػ  فييػػا تتناقػػؿ  والوػػ  قػػركف : قػػرف كنصػػؼ قبػػؿ اإلسػػالـ ، كقػػرف كنصػػؼ بعػػده عمػػى التقريػػب

شػػػفاىان ، فػػػال يمكػػػف أف تظػػػؿ وابتػػػ  ))كقػػػد أسػػػمـ تةكػػػيـ ىػػػذا االعتبػػػار الزمػػػاني إلػػػى تسػػػجيؿ كجيػػػيف 
لمظاىرة الكاةدة ، كجو يموؿ الطكر السابؽ ، كآخر يموؿ الطكر الالةؽ. كىذه الكجكه المترتب  عمػى 

ىػػا ، كىػػي عامػػؿ رئػػيس مػػف عكامػػؿ األطػػكار المتعاقبػػ  فػػي تمػػؾ الفتػػرة كجػػكه عربيػػ  ال سػػبيؿ إلػػى ردٌ 
 .(ُ)التشعب في قكاعد المغ ((

كانػػت المةػػكر الػػرئيس لػػدل  إٌف تةديػػد المػػدة الزمنيػػ  التػػي أطمػػؽ عمييػػا )عصػػر االستشػػياد(
فػي كػالـ العػرب كانػت صػةية  كسػميم  البيػاف لغػرض  عممت، ألٌف الظكاىر المغكي  التي اسػتالنةاة

تػػراكيبيـ كأسػػاليبيـ مصػػدران لالةتجػػاج فػػي مجػػاؿ التقعيػػد صػػيان  المغػػ  مػػف الخطػػ  ، كمػػف وػػـ جػػاءت 
 .(ِ)النةكم ، ألنيا نسبت إلى العرب األكائؿ ، لذا نراىـ قد ضيقكا أمر فكرة عصر االستشياد

إٌف تةديد النةاة لمبعػديف )المكػاني( ك )الزمػاني( كاستكشػافيـ أسػاليب المغػ  كتراكيبيػا ، ليػك 
لمغكي  ، كدراس  الكاقػع المغػكم ككصػفو ، ال مػف اجػؿ دراسػ  منيج كصفي ييدؼ إلى فيـ الظكاىر ا

ٌنمػا دراسػ  لغػ  معينػ  فػي ةقبػ  زمنيػ  مةػددة ، فالنةػاة كالمغكيػكف قػامكا بجمػع المغػ   المغ  ذاتيػا ، كا 
الفصػػةى بقصػػد تقعيػػدىا ، كلػػذلؾ بنػػكا دعػػائـ مػػنيج البةػػث المغػػكم مػػف خػػالؿ مػػا جػػادت بػػو سػػالئؽ 

 ياتيـ. العرب كقرائةيـ ، فةققكا نا
كمػػف المآخػػذ عمػػى مػػنيجيـ أنيػػـ أىممػػكا جانبػػان كبيػػران مػػف لغػػ  القبائػػؿ كػػاف يمكػػف أف تكػػكف 
مصدران آخر إلوراء المغ  ، فقد اةتجكا ب قكاؿ العػرب فػي الجاىميػ  كفصػةاء اإلسػالـ ةتػى منتصػؼ 

 القرف الواني. 
دركػػكا الجاىميػػ  أمػػا الشػػعراء فقػػد اةتجػػكا بشػػعر جػػاىمييف لػػـ يػػدرككا اإلسػػالـ ، كمخضػػرميف أ

سالمييف لـ يدرككا الجاىمي  ، كمةدويف أكليـ بشار بػف بػرد ، ككػاف آخػر مػف يةػتج  (ّ)كاإلسالـ ، كا 
 .(ْ)ىػ( الذم ختـ )األصمعي( بو الشعر َُٓبشعره مف شعراء الةضر إبراىيـ بف ىىٍرمى  )

لمكػاني كالزمػاني كىكذا ف ف فكرة السميق  )الفطرة المغكيػ ( كانػت تعػكد إلػى تةديػد اإلطػاريف ا
، لتةديد النصكص المغكي  التي تناكليا النةاة العرب بالدرس كبنكا عمى أساسيما المذيف جمع المغ  

عمييا قكاعدىـ ، كالسميق  عندىـ ))أٌف النشاط المغكم في الجنس العربي ال يعكد إلى الدرب  كالمػراف 
نما يمتد عف الدـ كالجنس ، كأٌف العرب الخيٌمص الذيف لـ يتصمكا بغيػرىـ مػف األمػـ كلػـ يخػالطكا  ، كا 
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 ِٖ 

 –كالمغكيػكف أيضػػان  –سػكاىـ مػف الشػػعكب يتميػزكف لػذلؾ بسػػالم  المغػ . كلػػذلؾ جعػؿ النةػاة العػػرب 
 .(ُ)المغ  الفصةى سميق  لغكي  عند كؿ عربي...((

إف النصكص القرآني  تعٌد في طميع  النصكص المغكي  التي أقرىا النةاة عمػى كفػؽ المعيػار 
ميـ ، ألنيا تموؿ قم  الفصاة  ، فالقرآف الكريـ أفصح مػا نطقػت بػو العػرب ، كيجػكز االستشػياد الس

ٌف القرآف كصؿ إلينا بقراءات مختمف  ، منيا المتكاتر كمنيا اآلةاد كمنيا الشاذ أل،  (ِ)بمتكاتره كشاذة
تمةػػؽ بالسػػبع كمػػا  ، فػػالمتكاتر ىػػك القػػراءات السػػبع المشػػيكرة ، كاآلةػػاد ىػػك القػػراءات الػػوالث التػػي

 .(ّ)بمرتبتيا مف قراءات األئم  ، كالشاذ ىك ما دكف ىذه القراءات
بكجكه الخالؼ بيف القػراءات ، ذلػؾ  فككاف المغكيكف كالنةاة األكائؿ مف القراء األكائؿ معنيي

إف القراءات تموػؿ جانبػان مػف جكانػب اخػتالؼ الميجػات ، ففػي القػراءات أكجػو نةكيػ  متعػددة ، كىػذا 
ير إلػػى الخالفػات المغكيػػ  بػيف ليجػػات القبائػؿ ))فػػالقراءات القرآنيػ  إذف ىػػي المػرأة الصػػادق  التػػي يشػ

تعكػػس الكاقػػع المغػػكم الػػذم كػػاف سػػائدان فػػي شػػبو الجزيػػرة العربيػػ  قبػػؿ اإلسػػالـ ، كنةػػف نعػػد القػػراءات 
نقميػػػا  أصػػػؿ المصػػػادر جميعػػػان فػػػي معرفػػػ  الميجػػػات العربيػػػ  ، ألف مػػػنيج عمػػػـ القػػػراءات فػػػي طريقػػػ 

 .(ْ)يختمؼ عف كؿ الطرؽ التي نقمت بيا المصادر األخرل كالشعر كالنور...((
كالقراءات مصدر ميـ مف مصادر النةك الككفي ، كلكف البصرييف ةاكلكا أف يخضعكا ىػذه 
القراءات إلى قكاعدىـ ، فما كافػؽ ىػذه القكاعػد التػي أقركىػا قبمػكه كاةتجػكا  بػو ، كمػا خالفيػا رفضػكه 

. كمف المتعارؼ أف البصرييف كانكا أكور اعتدادان بالقاعدة كاألخذ بالقياس ، ممػا (ٓ)الشذكذككصفكه ب
دفعيـ ذلؾ إلى تقديـ القاعدة عمى النص القرآني المكوؽ المنقكؿ بالسند الصةيح ، عمػى خػالؼ مػا 
يفتػػػػرض بالػػػػدرس المغػػػػكم الػػػػذم يجػػػػب أف تسػػػػير قكاعػػػػده خمػػػػؼ النصػػػػكص الفصػػػػية  كعمػػػػى ىػػػػدل 

 .(ٔ)ا المختمف استعماالتي
كيبدك أف البصرييف قد خػالفكا الكػكفييف كالقٌػراء بيػذا المػنيج ، ذلػؾ أٌف )أئمػ  القػراء ال تعمػؿ 
فػي شػػيء مػػف ةػركؼ القػػرآف عمػػى االفشػى فػػي المغػػ  ، كاالقػيس فػػي العربيػػ  ، بػؿ عمػػى األوبػػت فػػي 
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 ِٗ 

ذا وبػػػت عػػنيـ لػػػـ يردىػػػا قيػػاس عربيػػػ  ك  ال فشػػػك لغػػػ  ، ألف األوػػر ، كاألصػػػح فػػػي النقػػؿ كالركايػػػ  ، كا 
 .(ُ)القراءة سن  متبع  يمـز قبكليا كالمصير إلييا((

أٌمػػػا الككفيػػػكف فكػػػاف مػػػكقفيـ مػػػف القػػػراءات يعتمػػػد عمػػػى اةتراميػػػا كاألخػػػذ بيػػػا كالتةػػػرج مػػػف 
مخالفتيا ، منطمقيف إلى ذلؾ مف أسسيـ المنيجي  في دراس  المغ  ، كقد مر أنيػـ يرجةػكف السػماع 

القاعدة المقيس  ، لذا كاف اتباع القراءة مبنيان عمػى أسػاس منيجػي ، يقػكؿ كالركاي  ةيف يصطدماف ب
كقػػراءة القػػراء أةػػبُّ إلػػيَّ مػػف  –اذا كجػػدت لػػو كجيػػان مػػف كػػالـ العػػرب  –الفػػراء : ))اتبػػاع المصػػةؼ 

كلسػػت اجتػػرئ ، ( ّٔ)طػػو :ًف لسػػاةراف(يكػػاف أبػػك عمػػرك بػػف العػػالء يقػػرأ : )إفَّ ىػػذكقػػد خالفػػو ، قػػاؿ : 
دَّؽى كقرأ ) عمى ذلؾ.  .(ِ)في الكتاب ، كلست استةب ذلؾ(( ان فزاد كاك  (َُ:)المنافقكفكأككف(فى ىصَّ

م : ))كػؿ قػراءة كافقػت ر كمكقؼ الفراء ىذا ينسجـ مع مكقؼ القراء أنفسيـ ، يقكؿ ابف الجػز 
العربيػػ  كلػػك بكجػػو ، ككافقػػت أةػػد المصػػاةؼ العومانيػػ  كلػػك اةتمػػاالن ، كصػػح سػػندىا ، فيػػي القػػراءة 

صةية  التي ال يجكز ردىا كال يةؿ إنكارىا ، بؿ ىي مف األةرؼ السبعي  التي نزؿ بيا القرآف ، ال
ككجب عمى الناس قبكليا ، سكاء أكانت عف األئم  السبع  أك عف العشرة أك عف نيرىـ مف األئمػ  

  سػكاء المقبكليف ، كمتى اختؿ ركف مف ىػذه األركػاف الوالوػ  أطمػؽ عمييػا ضػعيف  أك شػاذة أك باطمػ
 .(ّ)أكانت عف السبع  أك عمف ىك أكبر منيـ((

ككػػاف سػػيبكيو ي خػػذ أةيانػػان بقػػراءة الجميػػكر ، ةػػيف يػػرل أنيػػا تكافػػؽ كػػالـ العػػرب ، فػػإٍف كجػػد 
، كمومػو مػا فعػؿ البصػريكف ، فػدعا ذلػؾ  (ْ)قراءة تخالؼ قراءة الجميكر ييمؿ ذكرىػا كال يعػرض ليػا

إزاء أةػرؼ قميمػ   –يعنػي البصػرييف  –تكقػؼ نفػر مػنيـ الدكتكر )شكقي ضيؼ( إلى أف يقػكؿ : ))ك 
في القراءات ال تكػاد تتجػاكز أصػابع اليػد الكاةػدة ، كجػدكىا ال تطػرد مػع قكاعػدىـ ، فػي ةػيف تطػرد 

، كيتضح ذلؾ أٌف لمبصػرييف منيجػان ال يةيػدكف عنػو ، كأنيػـ نمطػكا  (ٓ)معيا قراءات أخرل آوركىا((
 مشيكر مف القراءات بالضعؼ كالشذكذ.قراءة الجميكر أيضان ، ككصفكا ال

ػػػاءليكفى ًبػػػًو فقػػػد ضػػػعؼ البصػػػريكف قػػػراءة )ةمػػػزة( فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )) كىاتَّقيػػػكٍا المٌػػػوى الَّػػػًذم تىسى
ـى  ا ، بجر )األرةاـ( ، ألنو عطؼ عمى الضمير المخفكض دكف إعادة الخافض ،  ( ُ)النساء : ((كىاألىٍرةى

                                      
،  ِٕ، كفي أصكؿ النةك :  َُٖ،  َُٕ، كينظر : اإلتقاف في عمـك القرآف :  ُِ:  ُالنشر في القراءات العشر :  (ُ)

  .ّٗ،  ِٗكاألصكؿ دراس  ابستيمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب : 

  .ُٓالصاةبي :  (ِ)

  .َُٕ:  ُ، كينظر : اإلتقاف في عمـك القرآف :  ٗ:  ُالنشر في القراءات العشر :  (ّ)

  .َْ – ّٕ:  ّ،  ّّٖ – َّٖ:  ِينظر : الكتاب :  (ْ)

  .ُٗالمدارس النةكي  :  (ٓ)



 َّ 

، كىي قراءة قرأ بيا عبد اهلل بف مسعكد ، كعبػد اهلل بػف  (ُ)ا((ةتى قاؿ المبرد : ))ال تةؿ القراءة بي
براىيـ النخعي ، كاألعمش ، كالةسف البصرم ، كقتادة ، كمجاىد ، كركايتيا صةية  ال  عباس ، كا 

 .(ِ)يجكز رٌدىا
يَّػفى ًلكىًويػرو مِّػفى اٍلميٍشػًرًكيكنمط البصريكف قراءة ابف عامر فػي قكلػو تعػالى : )) كىػذىًلؾى زى فى قىٍتػؿى كى

كىآؤيىيـٍ  ـٍ شيػػػػرى ، بجػػػػر )شػػػػركائيـ( ، كنصػػػػب )أكالدىػػػػـ( ، لفصػػػػمو بػػػػيف المصػػػػدر  (ُّٕ:  األنعػػػػاـ)(( أىٍكالىًدًىػػػػ
. أمػػػا (ّ)المضػػػاؼ إلػػػى الفاعػػػؿ بػػػالمفعكؿ ، فمنعػػػكا ذلػػػؾ كرمػػػكا ابػػػف عػػػامر بالجيػػػؿ ب صػػػكؿ العربيػػػ 

ة المنسػػػكب  إلػػػى العربػػػي الككفيػػػكف ف جػػػازكا ذلػػػؾ ، لصػػػة  مػػػذىبيـ ))بكجكدىػػػا فػػػي القػػػراءة المتػػػكاتر 
الصػػريح المةػػض ابػػف عػػامر اآلخػػذ القػػرآف عػػف عومػػاف بػػف عفػػاف قبػػؿ أف يظيػػر المةػػف فػػي لسػػاف 

،  كاستشػػػيد )الفػػػراء( عمػػػى صػػػة  ىػػػذا  (ْ)العػػػرب ، كبكجكدىػػػا فػػػي لسػػػاف العػػػرب فػػػي عػػػدة أبيػػػات((
 االستعماؿ بقكؿ الشاعر :

 

 فزججتيا بمزٌج و        زجَّ القمكصى أبي مزاده
 

 . (ٓ)و عمى ذلؾ قراءة بف عامر ككج
 –أم بػيف المتضػايفيف  –أما )الزمخشرم( فقد رٌد ىػذه القػراءة ، إذ قػاؿ : ))كالفصػؿ بينيمػا 

بغير الظرؼ ، فشيء لػك كػاف فػي مكػاف الضػركرات كىػك الشػعر ، لكػاف سػمجان مػردكدان ، فكيػؼ بػو 
تح بػػاب الطعػػف عمػػى قػػراءة ابػػف ، كالفػػراء ىػػك الػػذم فػػ (ٔ)فػػي القػػرآف المعجػػز بةسػػف نظمػػو كجزالتػػو((

 .(ٕ)عامر

                                      
، كمدرسػػ   ََُ:  (شػػكقي ضػػيؼ)، المػػدارس النةكيػػ   ّّٖ، كينظػػر : مدرسػػ  الككفػػ  :  ٖٕ:  ّ:  شػػرح المفصػػؿ  (ُ)

  .ِِّور القرآف كالقراءات في النةك العربي : أ، ك  َِّالبصرة النةكي  نش تيا كتطكرىا : 

  .َّٗ،  ّٖٗ، كأبك زكريا الفراء كمذىبو في النةك كالمغ  :   ٖٕ:  ّينظر : شرح المفصؿ :   (ِ)

  (.َٔمس )كما بعدىا  ِْٗ:  ُينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  (ّ)

  .ِِٗ:  ْالبةر المةيط :  ْ))

  .ّٕٓ:  ُينظر : معاني القرآف :  ٓ))

  .ِّّور القرآف كالقراءات في النةك العربي : أك  ، ِّْ:  ْ، كينظر : الخزان  :  ٔٔ:  ِالكشاؼ :  (ٔ)

  .ِّْ،  ِِْ:  ْينظر : الخزان  :  (ٕ)



 ُّ 

ـٍ ًفييىػػػػػا كضػػػػػعؼ البصػػػػػريكف قػػػػػراءة )نػػػػػافع( مقػػػػػرئ أىػػػػػؿ المدينػػػػػ  فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى : )) لىكيػػػػػ
، ككػػذلؾ  (ُ)بػاليمز ، إذ يجػب أف تقػرأ )معػايش( الف اليػاء أصػمي  فػي الكممػ  ( َُ)األعػراؼ : ((مىعىػاًيشى 

نينَّوي قكلو تعالى : ))كصؼ قراءة )عبد اهلل بف مسعكد( بالشذكذ ، فقد قرأ   ( ّٓ)يكسؼ : ((تَّى ًةيفو عى لىيىٍسجي
، كىػذا مػف خصػائص ليجػ  ىػذيؿ التػي ينتسػب إلييػا )ابػف مسػعكد(.  (ِ)بإبداؿ الةاء عينان مف ةتى

 صاقػكأطمؽ المغكيكف عمى ىذه الخصيص  مصطمح )الفةفةػ ( ، يريػدكف بػذلؾ ذـ ىػذه المغػ  كاالنت
 ذ.، فرمكا قراءتو بالشذك  (ّ)منيا

بػاب الطعػف عمػى  –منذ أكاسط القرف الواني  –كيستخمص مف ذلؾ أٌف المغكييف ةيف فتةكا 
،  (ْ)البصػػريكف الػػذيف فتةػػكا ىػػذا البػػابك ضػػيقكا عمػػى أنفسػػيـ كعمػػى الػػدرس المغػػكم ، قػػد القػػراءات ، 

مفػػ  فةرمػػكا الػػدرس المغػػكم مصػػدران ميمػػان مػػف مصػػادره ةػػيف أبعػػدكا قػػراءات القػػرآف كاسػػتعماالتيا المخت
عف مجالو فراةكا يخطئكنيػا ، فكقعػكا فػي تنػاقض كاضػح ، ألٌف القػراءات صػةية  السػند إلػى النبػي 
)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( كصةابتو األكائؿ ، فالقراءات سػجؿ دقيػؽ لمػا جػرل عمػى ألسػن  العػرب 

افرت ليا شػركط ، كرافد مف ركافد نمك نظري  النةك العربي ، فينبغي لمنةاة أف يةتجكا بيا إذا ما تك 
 تكاترىا أك نسبتيا إلى عربي يكوؽ بفصاةتو كسالم  لغتو. 

ـــيكالمصػػػدر الوػػػاني مػػػف مصػػػادر السػػػماع ىػػػك ) ( ، ككانػػػت قضػػػي  االةتجػػػاج الشـــعر العرب
بالشعر مػف القضػايا التػي ألػح النةػاة كالبػاةوكف المةػدوكف عمػى تناكليػا ، فقػد ضػيؽ المغكيػكف عمػى 

رب ، إذ اشترطكا فيما يستشيد بو التقدـ في العصػر ، كالبػداكة كعمػـ أنفسيـ في االستشياد بكالـ الع
قائمػػو بالعربيػػ  ، كبصػػة  نسػػبتو. فقػػد صػػنؼ القػػدماء الشػػعراء فػػي طبقػػات أربػػع: الجػػاىميكف ، كمػػنيـ 
امرؤ القيس كزىير كالنابغ  كاألعشى ، كالمخضرمكف ، كىػـ الػذيف أدركػكا الجاىميػ  كاإلسػالـ ، موػؿ 

دكف أك متقػػػدمكف مػػػف شػػػعراء صػػػدر اإلسػػػالـ، كمػػػنيـ جريػػػر كالفػػػرزدؽ ، وػػػـ المكلػػػلبيػػػد كةسػػػاف ، كال
 اس كالمتنبي. ك ، كىـ يمكف عصر جرير كالفرزدؽ إلى عصرنا ىذا ، كمنيـ بشار كأبك نالمةدوكف

كاتفؽ النةاة عمى االستشياد عمى قكاعد المغ  بشعر الطبقتيف األكلييف إجماعان. كاختمفكا في 
وػ  موػؿ جريػر كالفػرزدؽ ، كلكػف الػراجح صػة  االستشػياد بكالميػا ، كالػى إجمػاع ةجي  الطبق  الوال

 .(ٓ)القدماء أنفسيـ عمى عدـ االستشياد بشعر المكلديف ، أم شعراء الطبق  الرابع 

                                      
،  ِّّءات فػػػي النةػػػك العربػػػي : ف كالقػػػراآوػػػر القػػػر أ، ك  ّّٗ، كمدرسػػػ  الككفػػػ  :  ُِٕ:  ْينظػػػر : البةػػػر المةػػػيط :  (ُ)

  .َُٓ، كالميجات العربي  في القراءات القرآني  : ِّْ

  .ُٓ،  ُْ:  ِينظر : المةتسب :  (ِ)

 .ُُّ، كاالقتراح :  ُّّ:  ُينظر : المزىر :  (ّ)

  .ُٗ:  (شكقي ضيؼ)المدارس النةكي  ينظر :  (ْ)

  .ُٕ، كفي أصكؿ النةك :  ٔ،  ٓ:  ُينظر : خزان  األدب :  (ٓ)



 ِّ 

كتشير بعض الركايات إلى أٌف ىؤالء األعالـ مف النةاة كالمغكييف كانكا يكجيكف الطعف إلى 
 ىػػػؤالء فٌ كأعػػػف االةتجػػػاج بػػػو ، كيرفضػػػكف سػػػماعو ، بػػػؿ تدكينػػػو ،  شػػػعر اإلسػػػالمييف ، كيمتنعػػػكف

العمماء قد رفضكا ةجي  النصكص الشػعري  ليػؤالء الشػعراء الكبػار، ككػانكا يعػدكنيـ مكلػديف ، كلكػف 
مػػػا يجػػػب اعتمػػػاده ىػػػك أف تكػػػكف النصػػػكص أسػػػاس االةتجػػػاج ال الشػػػاعر نفسػػػو ، ألٌف نصكصػػػيـ 

 .(ُ)لمغكمالشعري  تموؿ أعمى مستكيات األداء ا
نمػػا  أٌمػػا تقػػكيـ النظػػرة إلػػى شػػعر المكلػػديف فػػال اعتبػػار لعصػػر معػػيف ، كال قبيمػػ  خاصػػ  ، كا 

، كيتضػح ذلػؾ فػي قػكؿ  (ِ)يتةقؽ التفاضؿ مف ةيث الصة  المغكي  ، كالبراع  في تةقيؽ بالنتيػا
لػـ يقصػر ابف قتيب  ))كؿ قديـ مف الشعراء فيك مةدث في زمانو ، باإلضاف  إلى مف كاف قبمو... ك 

اهلل الشعر كالعمـ كالبالن  عمى زمف دكف زمػف ، كال خػص قكمػان دكف قػـك ، بػؿ جعمػكا ذلػؾ مشػتركان 
 .(ّ)مقسكمان بيف عباده في كؿ دىر ، كجعؿ كؿ قديـ ةديوان في عصره...((

ابػػف ىشػػاـ فػػي كتبػػو المختمفػػ  كال سػػيما )المغنػػي( ، استشػػيد كمػػنيـ فػػي ةػػيف أٌف أئمػػ  النةػػك 
 .(ْ)كأمواليـ ، كاةتج بمغتيـبشعر ىؤالء 

( ليذه القضػي  ، بعػد دراسػ  كاعيػ  ، كانتيػى فييػا إلػى ةالقاىر في  كممجمع المغالكقد انبرل )
عػػػػرب  ـكيستشػػػػيد بكالميػػػػـ ىػػػػ رأم صػػػػريح قػػػػاطع ، كىػػػػك : ))إف العػػػػرب الػػػػذيف يكوػػػػؽ بعػػػػربيتيـ ،

 .(ٓ)خر القرف الرابع((آاألمصار إلى نياي  القرف الواني ، كأىؿ البدك مف جزيرة العرب كالى 
ككاضػػح أٌف رأم المجمػػع كػػاف سػػديدان ، ألنػػو أمػػاط عػػف طريػػؽ المغػػ  عقبػػات كويػػرة ، ليضػػع 
لغتنا عمػى آفػاؽ التقػدـ كالتطػكر ، كذلػؾ ةػيف جػدد عصػكر االستشػياد التػي يكوػؽ بيػا ، كقػد اعتمػد 

، كالنصػػكص  (ٔ)النصػػكص التػػي ال تخػػرج عمػػى قكاعػػد المغػػ  ، كتصػػمح أف تكػػكف مرجعػػان لالستشػػياد
في المغ  عمى نكعيف : النصكص الشعري  كالنصكص النوري ، كىناؾ لغ  الشعر كلغ  النور ، كلغ  
الشعر في كؿ لغ  تختمؼ عف لغ  النور ، ألنيا تخضع لضكابط ال تخضع ليا لغ  النور ، كلمنةاة 

                                      
  .ِِْ،  ِِّينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ُ)

  .ُِّينظر : المغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث :  (ِ)

 .ْٔ:  ُ، كالشعر كالشعراء :  ٔٗ،  ٓٗ:  ُالعمدة :  (ّ)

  .ُّٗغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث : ينظر : الم (ْ)

ور القرآف كالقراءات في النةك أ، كينظر :  َِِ:  ُنقالن عف مجم  المجمع :  ُّٗالمغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث :  (ٓ)
  .ّٗالنةك العربي : 

  .َْ،  ّٗور القرآف كالقراءات في النةك العربي : أ، ك  ُّٗينظر : المغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث :  (ٔ)



 ّّ 

، كأف  (ُ)ةيػافآراء مختمف  في جكاز االةتجاج بالشػعر، ألف فػي الشػعر ضػركرات فػي كويػر مػف األ
 .(ِ)جكاز االةتجاج ينبغي أف يككف خاليان مف الضركرات الشعري 

لكػػف مػػا ينبغػػي أف يالةػػظ أٌف الضػػركرة يقػػاس عمييػػا فػػي مجػػاؿ الشػػعر ، كقػػد تعامػػؿ معيػػا 
العػػرب فػػي شػػعرىـ المعتػػد بػػو ، كأفػػرد )سػػيبكيو( فػػي الضػػركرة الشػػعري  بابػػان أسػػماه ببػػاب مػػا يةتمػػؿ 

فػػي الشػػعر كال يجػػكز فػػي الكػػالـ : ))لػػيس شػػيء يضػػطركف إليػػو إال كىػػـ  : ممػػا يجػػكزأم الشػػعر ،
 .(ّ)يةاكلكف بو كجيان((

كمنيـ مف يعد الضػركرة الشػعري  ضػربان مػف معػاكدة األصػؿ كمراجعػ  القيػاس ، كالقصػد مػف 
ذلػػؾ أٌف الشػػاعر ةػػيف يسػػتعمؿ الضػػركرة فإنمػػا يرجػػع إلػػى األصػػؿ الػػذم يخالفػػو االسػػتعماؿ الجػػارم 

 كيستخمص مف ذلؾ أٌف الضركرة الشعري  ليست خركجان عمى القياس.،  (ْ)لمغ 
كاآلخػر أنكػر عمػى العممػاء األكائػؿ القػكؿ بالضػركرة الشػعري  ، ))كقػد خطػرت فكػرة الضػركرة 
الشػػػعري  ب ذىػػػػاف أكلئػػػػؾ النةػػػػاة األكلػػػػيف ، الػػػػذيف كجػػػػدكا بعػػػػض الشػػػػكاىد ال تنطبػػػػؽ عمػػػػى قكاعػػػػدىـ 

اضطر اضطراران لسػمكؾ ىػذا الشػطط، خضػكعان لمػكزف الشػعرم كأصكليـ، ففسركا عمى أف الناظـ قد 
كالقػػكافي الشػػعري  ، وػػـ اسػػتنبطكا لنػػا عػػدة ظػػكاىر لتمػػؾ الضػػركرة جعمػػكا بعضػػيا مباةػػان شػػائعان قبمػػكه 
كاطمػػػػػ نكا إليػػػػػو ، كانمػػػػػب الظػػػػػف أف اطمئنػػػػػانيـ لػػػػػـ يكػػػػػف لػػػػػو مػػػػػف سػػػػػبب إال شػػػػػيكعيا فػػػػػي أشػػػػػعار 

 .(ٓ)القدماء...((
يػػك المصػدر الوالػػث مػف مصػػادر االةتجػػاج ، كاالستشػياد بػػو كػػاف ( فالحــديث الشــري أمػا )

موار خالؼ بيف النةاة األكائػؿ ، فػالراجح عنػدىـ عػدـ االستشػياد بػو ، ألٌف األةاديػث لػـ تنقػؿ عػف 
النبي )صمى اهلل عميو كآلو( كمػا سػمعت ، بػؿ ركيػت بػالمعنى ، كمػا أٌف )المةػف( قػد كقػع فػي ركايػ  

، إاٌل أٌف إجمػاع المةػدويف يكػاد يكػكف  (ٔ)كاتو كانكا مف أصكؿ نير عربي الةديث ، ألف كويران مف ر 
، كقػػػد سػػػكت العممػػػاء عػػػف االستشػػػياد بػػػو فػػػي المراةػػػؿ األكلػػػى  (ٕ)منعقػػدان عمػػػى جػػػكاز االةتجػػػاج بػػػو

لمتقعيد النةكم ، ألٌف النةاة اعتمدكا عمى البادي  ، كأخذ المادة المغكي  عف العرب ، كلـ ي خذكا عف 

                                      
  .ٕٔ، كأصكؿ النةك العربي :  ُٕٓ:  عربي ينظر : فصكؿ في فقو ال (ُ)

  .َُٗينظر : الجمم  العربي  دراس  لغكي  كنةكي  :  (ِ)

 .ِّ:  ُالكتاب :  (ّ)

  .ِٗينظر : الضركرة الشعري  دراس  أسمكبي  :  (ْ)

  .كما بعدىا ِٖٗمف إسرار المغ  :  (ٓ)

  .ََُ،  ٗٗ، كالمدخؿ إلى دراس  النةك العربي عمى ضكء المغات السامي  :  ٗ:  ُينظر : الخزان  :  (ٔ)

  .ُُينظر : االةتجاج بالةديث الشريؼ :  (ٕ)



 ّْ 

. (ُ)التػػي تػػ ورت كلػػك عمػػى نطػػاؽ مةػػدكد بمغػػ  الةضػػر ، كمػػف ضػػمنيا الةػػديث الشػػريؼالمصػػادر 
ًى مػػػف الةػػديث نقػػػؿ  فينػػاؾ مػػذىب المػػػانعيف لالةتجػػاج بػػو ، ككانػػػت دعػػاكاىـ متمومػػػ  فػػي أٌف جانبػػان
بػػػالمعنى ، كأٌف بعػػػض ركاتػػػو كػػػانكا مػػػف المكلػػػديف ، كىػػػذه ةجػػػ  ضػػػعيف  ، فركايػػػ  الةػػػديث بػػػالمعنى 

، كما أف أكور مف  (ِ)لرفض االستشياد بو ، إذ أٌف ركاتو كانكا ممف يةتج بمغتيـ ليست سببان كجييان 
 .(ّ)دٌكف الةديث كانكا مف الصةاب  كالتابعيف الذيف ينطقكف الكالـ العربي فصيةان 

كيذىب بعض الباةويف إلػى أٌف ىػذا المصػدر البيػدَّ مػف تقكيمػو تقكيمػان ةقيقيػان ، فيػؤالء الػذيف 
الةػػديث كػػانكا مقصػػريف ، ألٌف الةػػديث كػػالـ أفصػػح الخمػػؽ كأكضػػةيـ بيانػػان ، فػػال منعػػكا االةتجػػاج ب

يجػػكز إبعػػاده عػػف مجػػاؿ االستشػػياد كتةػػـر المغػػ  مػػف مصػػدر وػػٌر معطػػاء ، فمػػف الكاجػػب أف نتةػػرل 
كنبةػػث عػػف األةاديػػث الصػػةية  لتكػػكف مصػػدران كاسػػعان لبنػػاء المغػػ  ، كاالعتمػػاد عميػػو فػػي التقعيػػد 

 .(ٓ)المصدر الواني في قضي  االةتجاج بعد القرآف الكريـ ، كجعمو (ْ)النةكم
ء أفَّ االةتجػػػاج بالةػػػديث كػػػاف عمػػػى نطػػػاؽ ضػػػيؽ فػػػي العصػػػكر اآلراكيسػػػتخمص مػػػف ىػػػذه 

األكلى لمتقعيد النةكم ، كلكنػو أصػبح عمػى نمػط مػف السػع  إلػى أف اةػتج بػو معظػـ المتػ خريف مػف 
 .(ٔ)الركاة

عمػػى آف الكػػريـ كالشػعر كالةػديث الشػػريؼ كالنوػر كىكػذا فػ ف مصػػادر السػماع تجمػت فػػي القػر 
رنـ التفػػاكت الػػذم ةصػػؿ فػػي مػػدل األخػػذ بيػػا كالتعكيػػؿ عمييػػا ، كمػػا كػػاف لمسػػماع مػػف تػػ وير فػػي الػػ

( التػي تيعىػدُّ القيـاسأٌصؿ النةاة فكػرة )ك التقعيد النةكم إلرساء دعائـ كأصكؿ نظري  النةك العربي ، 
ةك العربي ، لككنو معياران لتمييز الخط  مف الصكاب في المطرد الدعام  الواني  مف دعائـ نظري  الن

 مف كالـ العرب.
فالعرب كانت تتسػع فيمػا خػالؼ القيػاس كت خػذ بػو إذا كوػر اسػتعمالو ، كأنيػـ كػانكا يةفظػكف 

، فالقيػػاس النةػػكم كػػاف قياسػػان يقػػـك عمػػى  (ٕ)القميػػؿ المسػػمكع ، كال يقيسػػكف عميػػو ، كيسػػمكنو )شػػاذان(
لسػػػميق  المغكيػػػ ( التػػػي تكجػػػب أف يكػػػكف ، كسػػػيم  لمةاكػػػاة كػػػالـ العػػػرب الخمػػػص الػػػذيف لػػػـ الًفطػػػرة )ا

 . (ٖ)يتصمكا بغيرىـ مف األجناس ، كيمتازكف بسالم  المغ 
                                      

  .َُّ،  ُِٗينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ُ)

  .ْٗ، كاألصكؿ دراس  ابستيمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب :  ٕٗ:  عربي ينظر : فصكؿ في فقو ال (ِ)

 .ْٗ، كاألصكؿ دراس  ابستيمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب :  ُٓينظر : في أصكؿ النةك :  (ّ)

  .ّْ،  ِْور القرآف كالقراءات في النةك العربي : أينظر :  (ْ)

  .ّْٔ،  ّْٓينظر : الشكاىد كاالستشياد في النةك :  (ٓ)

  .ٗ:  ُينظر : الخزان  :  (ٔ)

  .ُْالقديـ كالةديث :  ينظر : المغ  كالنةك بيف (ٕ)

  .ُٗٓ، كتقكيـ الفكر النةكم :  َِِينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ٖ)



 ّٓ 

إٌف القيػػاس نشػػ  إلػػى أف اتخػػذ ىػػذا )السػػمت( مػػػف كػػالـ العػػرب ، فكػػاف لمقيػػاس الفقيػػي أوػػػر 
ؼ عف قياس الفقياء ، فقد سػمؾ النةػاة طريػؽ كاضح في القياس النةكم ، كأٌف قياس النةاة ال يختم

الفقيػػاء فػػي اسػػتنباط األةكػػاـ ، ألٌف األصػػكلييف النةػػاة عمػػى اتصػػاؿ مباشػػر بالفقػػو كأصػػكلو ، فمػػنيـ 
مف أسيـ في الت ليؼ فييما ، كما أسيـ الكوير منيـ فػي المنػاظرات الكالميػ  ، كىكػذا مػارس النةػاة 

، ككػاف البصػريكف  (ُ)اء بعػد أف تػـ اسػتقراء المػادة المغكيػ القياس بصكرة أعـ كأشمؿ مما فعمو الفقيػ
أكور ةري  كأقكل عقالن ، فيـ أصةاب تقعيد ، فقاسكا عمػى األعػـ األنمػب ، كعرفػكا بػ نيـ أصػةاب 
قيػػاس ، ألنيػػـ يريػػدكف أف يؤسسػػكا لغػػ  يسػػكدىا النظػػاـ كالمنطػػؽ ، أٌمػػا الككفيػػكف فكػػانكا مةػػافظيف ، 

العػػرب ، فمػػـ ييممػػكا أٌم شػاىد سػػمع عػػف العػػرب ، فعرفػػكا بػػ ٌنيـ أصػػةاب  كأشػٌد اةترامػػان لمػػا كرد عػػف
سماع ، كلعٌؿ )المس ل  الزنبكري ( تشير إلى منيج البصػرييف فػي القيػاس ، فسػيبكيو ال يجيػز إال أف 
نقػػكؿ : )فػػاذاىكىي( ، ألنيػػا منسػػجم  مػػع المنطػػؽ ، ىػػك : مبتػػدأ ، كىػػي : خبػػر ، ككالىمػػا ضػػمير 

لػو أك سػػمع : )فػػإذا ىػك إٌياىػػا( ، فػػاةتج بمػا سػػمع كأجػػازه كأجػاز القيػػاس عميػػو  رفػع ، كالكسػػائي ركم
كاف كاف شاذان ، أما سيبكيو فمـ يجزه ، ألنو ال يعتد بالشاذ المسمكع ، فػال يقػاس عميػو ، كلػذلؾ نشػ  

 .(ِ)االختالؼ بيف البصرييف كالككفييف في األصكؿ ، كما اختمفكا في الفركع النةكي 
البصػػرييف عمػػدكا إلػػى التشػػدد فػػي تطبيػػؽ القيػػاس عمػػى المسػػمكع مػػف كػػالـ  كىكػػذا يبػػدك أفٌ 

العرب لكضع قكاعد كمي  منتظم  ، بعد أف اعتمدكا السػماع الكويػر أساسػان لمػا كضػعتو مػف قكاعػد ، 
ىمػػاؿ  أٌمػػا الشػػاذ فمػػا أمكػػف ت كيمػػو ألةػػؽ بالقاعػػدة ، أٌمػػا الككفيػػكف فقػػد رأكا أف التشػػدد فػػي القيػػاس كا 

فقػػػد المغػػ  كويػػػران مػػػف تراويػػا ، كلػػػذا عمػػػدت إلػػى التكسػػػع فػػػي القيػػاس ف خػػػذت بالشػػػاذ مػػػف الشػػكاذ قػػػد ي
 .(ّ)المسمكع كجعمت مف كؿ شاذ كنادر قاعدة بعينيا

كميما كاف الرأم في مدل أخذ كؿ مف البصرييف كالككفييف بنزعتي السػماع كالقيػاس ، فمػف 
تػي تنتيػي بنيايػ  القػرف الوػاني اليجػرم ، المتعارؼ أف القياس فػي المرةمػ  األكلػى ، تمػؾ المرةمػ  ال

... عمػػػى تعمػػػيـ ةكػػػـ األصػػػؿ عمػػػى الفػػػرع، كىػػػذا ىػػػك جػػػكىر الممارسػػػ   اسػػػتند إلػػػى السػػػماع ))كيقػػػـك
النةكي  باعتبار أنيا :)انتةاء سمت العرب فػي الكػالـ(. ىػذا النػكع مػف القيػاس بمعنػى ةمػؿ بعػض 

النبارم( بقكلو : ))كأما القياس فيك ةمؿ ، كىك الذم أشار إليو )ابف ا (ْ)كالـ العرب عمى بعض((
ٍف  ةمؿ نير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه كرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ فػي كػؿ مكػاف كا 

                                      
  .َُٓ،  ُُْينظر : بني  العقؿ العربي :  (ُ)

  .ِٕٗ،  ِٔٗ:  ِينظر : ضةى اإلسالـ :  (ِ)

  .ُُُينظر : في أصكؿ المغ  كالنةك :  (ّ)

  .ُُٓبني  العقؿ العربي :  (ْ)



 ّٔ 

نمػا لمػا كػاف نيػر المنقػكؿ عػنيـ مػف ذلػؾ فػي معنػى المنقػكؿ كػاف  لـ يكف كؿ ذلػؾ منقػكالن عػنيـ ، كا 
 .(ُ)مةمكالن عميو ، ككذلؾ كؿ مقيس في صناع  اإلعراب((

ىذه المرةمػ  مػف مراةػؿ القيػاس في إف المدلكؿ األكؿ لمقياس ىك الشائع في البةث النةكم 
التي تمتد عبر القركف الوالو  األكلى منو ، كالمرةم  التالي  مف مراةؿ تطكره كالتي تبدأ بعصر ابف 

الةقيقػػي بػػيف كتمميػػذه ابػػف جنػػي ، ففػػي ىػػذه المرةمػػ  بػػدأ التفاعػػؿ  يالفارسػػأبػػي عمػػي السػػراج كتمميػػذه 
الفكر اإلسالمي كالفكر اإلنريقي ، كنشط القيػاس عمػى يػد المعتزلػ ، ألنيػا كانػت تعمػؿ عمػى تنشػط 
األةكاـ العقمي  ، كالقياس ىك ةكػـ عقمػي ، كمػف وػـ صػار القيػاس يػدؿ عمػى العمميػ  التػي يػتـ فييػا 

بػػع مػػف المػػادة إلةػػاؽ بعػػض الظػػكاىر أك النصػػكص بػػبعض ، كقػػد تغيػػر مكقػػؼ النةػػاة فػػي القػػرف الرا
 .(ِ)المغكي  ، فاتخذ القياس طابعان شكميان أقرب ما يككف إلى المفيـك المنطقي

كيمكف مف خالؿ ما أشػير إليػو أٌف طبيعػ  القيػاس قػد تغيػرت ، كمػف وػـ أدل إلػى تغييػر فػي 
ةده، فةمػؿ نيػر المنقػكؿ معنػاه قيػاس األمومػ  عمػى القاعػدة ، كذلػؾ أٌف المنقػكؿ المطػرد يعػد قاعػدة 

جراء ةكـ األصؿ عمى الفرع((و  . (ّ)ـ يقاس عمييا نيرىا ، فيك إذف ))ةمؿ فرع عمى أصؿ بعم  كا 
كيمةػػظ مػػف خػػالؿ مػػا أضػػافو ىػػذا التعريػػؼ االصػػطالةي إلػػى المػػدلكؿ المغػػكم ىػػك ضػػركرة 
كجػػكد جػػامع يجمػػع بػػيف الػػركنيف األساسػػييف : المقػػيس كالمقػػيس عميػػو ، كبتةقػػؽ كجػػكد ىػػذا الجػػامع 

قػيس عميػو إلػى المقػيس ، أم : ةكػـ األصػؿ إلػى مػا يمةػؽ بػو مػف فػركع ، كقػد قصػد ينتقؿ ةكـ الم
إلى جعمو امتدادان تمقائيان كتطكران  –كما يةددىا المقيس كالمقيس عميو  –بيذا التعريؼ االصطالةي 

 .(ْ)طبيعيان لمدلكلو المغكم إلضفاء األصال  عمى ىذا المفيـك الجديد لمقياس
ترد إلييا كوير مف التفسيرات النةكي  كالصرفي  ، كتفسير كجكد الكاك إف فكرة األصؿ كالفرع 

في )يقكؿ( القترانيا بػ )قاؿ( ، كالقػكؿ بػ ٌف التػاء فػي )اسػتعمؿ( أصػمي  ، فػي ةػيف أنيػا تةكلػت إلػى 
 .(ٓ)طاء في )اصطبر( لمجاكرتيا ةرفان مطبقان ىك الصاد

صػػيغ  أخػػرل قياسػػيا بالكممػػ  أك أصػػؿ البةػػث عػػف إف المػػنيج المغػػكم الةػػديث ال يقػػر فكػػرة 
))فػػال يطيػػؽ ىػػذا المػػنيج اصػػطالةات موػػؿ )نائػػب الفاعػػؿ( ، الف فػػي ذلػػؾ تمميةػػان إلػػى أٌف الفاعػػؿ 

                                      
  .ْٓفي جدؿ اإلعراب : اإلنراب  (ُ)

  .ٕٕ،  ْٖ، كأصكؿ التفكير النةكم :  ُُٔينظر : في أصكؿ المغ  كالنةك :  (ِ)

في ضكء عمـ المغ   اءمض، كينظر : أصكؿ النةك العربي في نظر النةاة كرأم ابف  ّٗلمع األدل  في أصكؿ النةك : (ّ)
 .ٖٔالةديث : 

  .ٕٗ،  ٖٕينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ْ)

  .ُْ،  ُّينظر : أبةاث في المغ  العربي  :  (ٓ)



 ّٕ 

، كيػػذىب األشػػمكني إلػػى أٌف ))النيابػػ  مشػػركط  بػػ ف يغيػػر  (ُ)أصػػؿ مرفػػكع بعػػد مػػا بنػػي لممجيػػكؿ((
نػو : كالصػريح فػي أف المبنػي الفعؿ عف صػيغتو األصػمي  ، كيعمػؽ الصػٌباف عمػى قػكؿ األشػمكني ب 

، إف النةػػاة األقػػدميف  (ِ)لممفعػػكؿ فػػرع المبنػػي لمفاعػػؿ ، كىػػك مػػذىب الجميػػكر ، كقيػػؿ كػػؿ أصػػؿ((
كػػػانكا يسػػػتيجنكف فكػػػرة األصػػػؿ كالفػػػرع ، فػػػال الفعػػػؿ ، أصػػػؿ المشػػػتقات كمػػػا يقػػػكؿ الككفيػػػكف ، كال 

ف إنكارىػا ، ألنيػا تػؤدم إلػى ، كىػذه الفكػرة ال يمكػ (ّ)المصدر أصؿ المشتقات كمػا يقػكؿ البصػريكف
 ىدـ القياس ، كىك مف المصادر الرئيس  لمتقعيد النةكم ، كما أشير إليو سابقان. 

مػػف تطػػكر مفيػػـك القيػػاس إلػػى   ن نابعػػ تممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف فكػػرة األصػػؿ كالفػػرع كانػػك 
يج يطػػرد فػػػي )القيػػاس الشػػكمي( ، الػػذم يعنػػى باألةكػػاـ العقميػػ  دكف عنايتػػو بالنصػػكص ، فيػػك مػػن

بةكث النةاة ، فال منيج ينازعو في دراس  المغ  ، األمر الذم ةدا بالنةاة إلى اإلنراؽ فيػو ، كمػف 
الكاضح أف األةكاـ تقاس فيو عمى األةكاـ ، فيك قياس عمى القكاعد ال عمى النصػكص ، كأنكاعػو 

  -ك اآلتي : كويرة. كمرد ىذا التنكع إلى تةديد كؿ مف المقيس كالمقيس عميو عمى النة
 ًرد.ًرد عمى المعركؼ المطَّ قياس المعركؼ المطَّ  . أ

 قياس المجيكؿ عمى المعركؼ. . ب

 ج. قياس المعركؼ عمى المشككؾ في وبكتو.
 .(ْ)د. قياس المشككؾ فيو عمى المشككؾ فيو

ىػ( ، ّْٖإف ىذا االتجاه بدأ في بكاكير القرف الرابع اليجرم كمف أبرز رجاالتو الرُّماني )ت
 .(ٓ)ج النةك بالمنطؽفقد مز 

كصفكة القكؿ إف القياس يعػد الدعامػ  األساسػي  فػي التقعيػد النةػكم ، فقػد اسػتند فػي مراةمػو 
األكلػػى عمػػى اسػػتقراء كػػالـ العػػرب ، كىنػػاؾ قيػػاس آخػػر تػػال ىػػذه المرةمػػ  جػػرل فيػػو االعتمػػاد عمػػى 

لػى ةػد اإلنػراؽ فػي العقؿ أكور مف السماع ، أما المرةم  األخرل فيي مرةم  القياس الػذم كصػؿ إ
 اىر المغكي  تستند إلى قياس قاعدة عمى قاعدة أخرل.ك استخداـ المنطؽ كفيو أصبةت الظ

إذف فالقياس أدل أوران ميمان في كضع قكاعد نةكي  كمي  ، لكف النةػكييف بقياسػيـ قػد أىػدركا 
دائمػػػان عمػػػػى كويػػػران مػػػػف اسػػػتعماالت العػػػػرب ، الف المغػػػ  نفسػػػػيا ال تخضػػػع دائمػػػػان لمقيػػػاس كال تسػػػػير 

                                      
  .ُُٖمناىج البةث في المغ  :  (ُ)

  .ُُٖ، كينظر : مناىج البةث في المغ  :  ٖٖ:  ِةاشي  الصباف عمى شرح األشمكني :  (ِ)

  .ُُٖينظر : مناىج البةث في المغ  :  (ّ)

  .كما بعدىا َٗ،  ٖٗينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ْ)

 . َُِ، كفي أصكؿ المغ  كالنةك : ِِٖينظر : الرماني النةكم في ضكء شرةو لكتاب سيبكيو :  (ٓ)



 ّٖ 

القيػاس ال يصػؿ إلػى ةػد المبالغػ  لكضػع القكاعػد النةكيػ  ، اسػتعماؿ ةػاؿ فػ ف  أمٌ ، كعمى (ُ)قكاعد
ألنيػػا مسػػتمدة مػػف الكػػالـ العربػػي األصػػيؿ ، كمةاكػػاة العػػرب فػػي طػػرائقيـ المغكيػػ  ، كةمػػؿ كالمنػػا 

 . (ِ)عمى كالميـ ، في صكغ أصكؿ المادة المغكي  كفركعيا
قػػد تةكمػػت بػػو معػػايير التةديػػد الزمػػاني  كالمكػػاني لمنصػػكص المغكيػػ  ، وػػـ أٌف ىػػذا القيػػاس 

لكؿ مرةم  منيا خصائص  كبذلؾ أصيب بالجمكد ، الف المغ  ظاىرة اجتماعي  تنمك كتتطكر ، كأفٌ 
، فيي ال تخضع لمقياس كال تخضع لمنصكص المطردة في كالـ العرب كمػا نػادل بػو النةػاة مستقم 
 .(ّ)القدامى

القيػػاس أةيانػػان كلػػـ يسػػتندكا إلػػى أم سػػماع ، مػػف ذلػػؾ قياسػػيـ  عممكاكػػكفييف اسػػتكنمةػػظ أٌف ال
العطػؼ بػػػ )لكػػف( فػػي اإليجػػاب ، عمػػى العطػػؼ بػػػ )بػؿ( فػػي موػػؿ )قػػاـ زيػػد بػػؿ عمػػرك( ، كأجػػازكا أف 

 .(ْ)بدكف سماع مف العرب ، يجيز ليـ ىذا القياسمف يقاؿ )قاـ زيد لكف عمرك( ، 
كضػح لنػا تب إلييػا المةػدوكف مػف النةػاة فػي مسػ ل  القيػاس ، ء التػي ذىػراكىكذا نرل أف اآل

أف القيػػاس يعػػد األسػػاس الوػػاني ، بعػػد السػػماع فػػي تطػػكر نظريػػ  النةػػك العربػػي ، كمػػا صػػاةبيا مػػف 
 مظاىر الفمسف  كالمنطؽ كالت كيؿ. 

( فمػف الكاضػح أف نشػ تيا بػدأت فػي القػرنيف الوػاني كالوالػث ، كقػد أدت ل النحويةيعمتالأما )
وػػران ميمػػان فػػي بنػػاء النةػػك العربػػي مػػف خػػالؿ مػػا فػػي داخمػػو مػػف أةكػػاـ مبنيػػ  عمػػى العمػػؿ فػػي تفسػػير أ

الظػػػكاىر النةكيػػػ  ، كظػػػاىرة التعميػػػؿ تػػػرتبط ارتباطػػػان كويقػػػان بميػػػؿ الػػػنفس البشػػػري  إلػػػى ىػػػذه الظػػػاىرة 
ى االعتراؼ ))كلست تجد شيئان مما عمؿ بو القـك كجكه اإلعراب إال كالنفس تقبمو ، كالةس منطكو عم

، كيػػػؤدم التعميػػػؿ إلػػػى االىتمػػػاـ بالةقػػػائؽ العمميػػػ  لتفسػػػير الظػػػاىرة النةكيػػػ  لمكصػػػكؿ إلػػػى  (ٓ)بػػػو((
القاعدة ))كمف طبيع  اإلنساف أف يس ؿ عف السبب كيستقصػي العمػ  ، كمػف طبيعػ  العقػؿ أف يتتبػع 

 .(ٔ)القاعدة النةكي ((الجزئيات كيجمع ما تشابو منيا ليطمؽ عمييا ةكمان عامان فيصؿ بالظاىرة إلى 
 .(ٔ)النةكي ((

                                      
  .ِِٖ،  ُِٖ:  ِينظر : ضةى اإلسالـ :  (ُ)

  .ِّ،  ِِالمغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث : ينظر :  (ِ)

  .َُٖ،  َُٕالةديث :  ينظر : أصكؿ النةك العربي في نظر النةاة كرأم ابف مضاء في ضكء عمـ المغ  (ّ)

  .ُْٔ:  (شكقي ضيؼ)ينظر : المدارس النةكي   (ْ)

  .ُٖٔ، كينظر : بني  العقؿ العربي :  َُِ:  ُالخصائص :  (ٓ)

  .ُٓالنةك العربي : العم  النةكي  نش تيا كتطكرىا :  (ٔ)



 ّٗ 

إٌف أٌكؿ النةاة الذيف تجمت عنده ظػاىرة التعميػؿ فػي التقعيػد النةػكم ، ىػك )عبػد اهلل بػف أبػي 
، وـ أخذت ىذه الظاىرة بالتنامي في عصر الخميؿ  (ُ)إسةاؽ الةضرمي( ، كقد بمإ الغاي  في ذلؾ

مػؿ أـ اخترعتيػا مػف نفسػؾ ؟ بف أةمد الفراىيدم ، فقد سئؿ عف العم  : أعػف العػرب أخػذت ىػذه الع
قكليػػا ف جػػاب : ))إف العػػرب نطقػػت عمػػى سػػجيتيا كطباعاىػػا ، كعرفػػت مكاقػػع كالميػػا ، كقػػاـ فػػي ع

ف لػػـ ينقػػؿ ذلػػؾ عنيػػا ، كاعتممػػت أنػػا بمػػا عنػػدم أنػػو عمػػ  لمػػا عممتػػو منػػو ، فػػاف أكػػف اصػػب عممػػو ، كا 
رتػػو مةتمػػؿ أٌنػػو عمػػ ... العمػ  فيػػك الػػذم التمسػػت ، كاف يكػػف ىنػػاؾ عمػػ  نيػػر مػػا ذكػػرت ، فالػػذم ذك

، كيتضػح  (ِ)فاف سنح لغيرم عمػ  لمػا عممتػو مػف النةػك ىػي أليػؽ ممػا ذكرتػو بػالمعمكؿ فميػ ت بيػا((
مف ذلؾ أٌف عمؿ النةك قائم  عمى االجتياد ، كالنةكم يستطيع أف يعمؿ الظكاىر المغكي  عمى كفؽ 

كؿ الخميؿ أف يمػتمس مجمكعػ  مػف ما يمتمؾ مف قدرة عمى التفكير كالمةاكاة الذىني  الصرؼ ، كةا
، ))كىكػذا كػاف التعميػؿ بموابػ  تفسػير لمقكاعػد  (ّ)الضكابط كالقكاعد لمكشؼ عػف نظػاـ المغػ  الػداخمي

النةكي  ، ييدؼ إلى تكضيح القاعدة بالكشؼ عػف مبرراتيػا... ككانػت التعمػيالت تيػدؼ إلػى خدمػ  
 .(ْ)ىذه القكاعد كت كيد صةتيا((

عم  منذ نش تيا ةتى القرف الوالث كجدت عمى ألسن  النةاة منػذ كجػد كميما يكف مف أمر فال
النةػك ، كأنيػا كانػػت عنػد )سػػيبكيو( مسػتمدة مػػف ركح المغػ  ، مبنيػ  عمػػى كػالـ العػػرب ، كنابعػ  مػػف 

، كفػػػي ىػػػذا القػػرف بػػػدأ النةػػػك العربػػػي يتػػػ ور بالنزعػػػ  الفمسػػػفي   (ٓ)الفطػػرة كالةػػػس مػػػف ةيػػػث طبيعتيػػػا
ف الوقافػػات نيػػر العربيػػ  ، ممػػا أدل إلػػى تػػركيض أذىػػاف العممػػاء ألكتشػػاؼ كالمنطقيػػ  كمػػا تػػرجـ مػػ

 .(ٔ)تعميالت مبني  عمى أسس منطقي  تعد شيئان جديدان في النةك العربي
أٌما في القرف الرابع اليجرم فقد كاف مف الطبيعي أف ينتقػؿ التعميػؿ إلػى مرةمػ  جديػدة عمػى 

نػػو قسػػـ العمػػؿ إلػػى والوػػ  أنػػكاع : عمػػؿ تعميميػػ  ، ىػػػ( ، كمػػف أىػػـ مػػا جػػاء بػػو إّّٔيػػد الزجػػاجي )ت
 كعمؿ قياسي  ، كعمؿ جدلي  نظري .

كالعمؿ التعميمي  ما يتكصػؿ بيػا إلػى معرفػ  كػالـ العػرب ، كمػف ىػذا النػكع نصػب اسػـ )إٌف( 
بكصفيا تنصب االسـ كترفع الخبر ، نةك )إف زيدان قائـ( ، كىك ما يجرم تعميمو كتعٌممو ، كقكلنػا : 

                                      
  .ّٓ،  ِٓينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

، كاألصػػػػكؿ دارسػػػػ   ُِٔمدرسػػػػ  البصػػػػرة النةكيػػػػ  نشػػػػ تيا كتطكرىػػػػا : ، كينظػػػػر :  ٔٔاإليضػػػػاح فػػػػي عمػػػػؿ النةػػػػك :  (ِ)
  .ُِٔ،  ُُٔابستيمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب : 

  .َُٖينظر : أصكؿ النةك العربي :  (ّ)

  .ُٓٓأصكؿ التفكير النةكم :  (ْ)

  .ٗٔينظر : النةك العربي : العم  النةكي  نش تيا كتطكرىا :  (ٓ)

  .كما بعدىا ُْٔلتفكير النةكم : ينظر : أصكؿ ا (ٔ)



 َْ 

يػػد( ، لػػـ رفػػع زيػػده ؟ ألنػػو فاعػػؿ اشػػتغؿ فعمػػو بػػو فرفعػػو ، فيػػذا نػػكع مػػف التعمػػيـ ، لضػػبط كػػالـ )قػػاـ ز 
 العرب. 

كالعم  القياسي  تعميؿ كجكب نصب )إٌف( االسـ ، ب ٌنيا شابيت الفعؿ المتعدم إلى مفعكلو ، 
 فةممت عميو.

 ف يستفسػر عػف كأما العمؿ الجدلي  النظري  فيػي كػؿ مػا يعتػؿ بػو فػي بػاب )إٌف( بعػد ذلػؾ كػ
 .(ُ)أسباب التشابو بيف ىذه الةركؼ كاألفعاؿ

إف )الزجػػاجي( أكجػػد ىػػذا التقسػػيـ فػػي عصػػره ، ألنػػو أراد أف يكػػكف لمنةػػك ةػػدكده المسػػتقم  
فيػػو ، كأنػػو ينمػػاز عػػف العمػػـك األخػػرل ، فقػػد لةػػظ أىميػػ  العمػػؿ التعميميػػ  كةػػاكؿ  يػػ البةو وكأسػػاليب

الرنـ مف نظرتو الفمسفي  إلى العمؿ ، لكنػو سػجؿ كالدة اتجػاه مى عتمييزىا مما كاف فمسف  كجدالن ، ك 
 . (ِ)فكرم جديد أراد تنقي  النةك مف ىيمن  العمـك األخرل

عمػػػى أف الزجػػػاجي لػػػـ يسػػػتطع أف يتةػػػرر مػػػف آوػػػار المنطػػػؽ ، فقػػػد كانػػػت بعػػػض تعبيراتػػػو 
البعض ةػد منسػػكب المنطقيػ  تشػير إلػى ذلػػؾ ، كقكلػو : ))أٌمػا الةػػركؼ التػي ىػي أبعػاض الكمػػـ ، فػ

 .(ّ)إلى ىك أكور منو ، كما أف الكؿ منسكب إلى ما ىك أصغر منو((
نير أف ظاىرة امتػزاج التعميػؿ بالفمسػف  بمػإ أكجػو فػي القػرنيف الوالػث كالرابػع اليجػرييف ، كال 
سيما عمى يد )الرُّماني( ، فيك منطقي مغرؽ في المنطػؽ ، زجَّ النةػك فػي متاىػات فمسػفي  كمنطقيػ  

ىػ( ييعد نةكه نريبان صعبان ال ينالو أةد ، إذ  ّٕٕ ل بو عف الكضكح ، ف بك عمي الفارسي )ت ، كن
و عػقاؿ : ))إف كاف النةك ما يقكلو الٌرماني فميس معنا منو شيء ، كاف كاف النةك ما نقكلو فميس م

 .(ْ)شيء((منو 
ف الغايػػػ  فػػػي ىػػػػ( قػػػد سػػػما بيػػػذه العمػػػؿ ، ككػػػا ِّٗتكفػػػي ىػػػذا القػػػرف نػػػرل أٌف ابػػػف جٌنػػػي )

، فقػػػد ذكػػػر أف عمػػػؿ النةػػػكييف  (ٓ)مسػػػائميا ، كقػػػد أشػػػار إلػػػى أف النةػػػاة تػػػ وركا بالفقيػػػاء كالمتكممػػػيف
، ف فكػػاره فػػي العمػػ  باتػػت تةمػػؿ فػػي  (ٔ)))أقػػرب إلػػى عمػػؿ المتكممػػيف ، منيػػا إلػػى عمػػؿ المتفقيػػيف((

                                      
، كمدرسػػػ  البصػػػرة النةكيػػػ   ُٖ، كاالقتػػػراح فػػػي عمػػػـ أصػػػكؿ النةػػػك :  ٓٔ،  ْٔينظػػػر : اإليضػػػاح فػػػي عمػػػؿ النةػػػك :  (ُ)

 . ُِْ، ُِّي أصكؿ المغ  كالنةك: كف، ُُٕ،  َُٕكؿ التفكير النةكم :، كأص ِٖٔ،  ِٕٔنش تيا كتطكرىا : 

  .كما بعدىا ٕٗلعم  النةكي  نش تيا كتطكرىا : ينظر : النةك العربي : ا (ِ)

  .ُُُ، كينظر : النةك العربي : العم  النةكي  نش تيا كتطكرىا :  ْٓاإليضاح في عمؿ النةك :  (ّ)

  .ُُِ،  َُِ، كفي أصكؿ المغ  كالنةك :  ُٖٗ:  ِ، كينظر : بغي  الكعاة :  ُِٖنزى  االلباء :  (ْ)

  .ُٖٔ، كبني  العقؿ العربي :  ُِٔ،  ُُِ،  َُِالعم  النةكي  نش تيا كتطكرىا : ينظر : النةك العربي :  (ٓ)

  .ِٔ، كينظر : في ةرك  تجديد النةك كتيسيره في العصر الةديث :  ََُ:  ُالخصائص :  (ٔ)



 ُْ 

ىػػ( ، كقػد نػادل ِٗٓطياتيا ةٌد اإلنراؽ ، ككانت خطى ترسميا مػف بعػده ابػف مضػاء القرطبػي )ت
ابف مضاء بإلغاء العمؿ الوكاني كالوكالث ، كاالكتفاء بالعمؿ األكائؿ ، ألنيػا تكفػي الػدارس ، فالفاعػؿ 
مرفكع ، كىي عم  أكلي  ، فال ةاج  بنا إلى السؤاؿ لماذا كاف الفاعؿ مرفكعان ، الف ىذا سيؤدم بنا 

متعميػؿ المنطقػي الفمسػفي ، كلعػؿ قكلنػا : ىكػذا إلى العمؿ الوكاني كىكذا ، كبيذا ينفػتح البػاب كاسػعان ل
 .(ُ)نطقت العرب يقطع الطريؽ عمى كؿ عٌم 

كلعؿ ما نادل بو )ابف مضاء( أصػبح مػف القضػايا التػي ةظيػت باالىتمػاـ بشػكؿ كاسػع فػي 
شيد ىذا القرف أىـ مةاكل  إلصالح النةك عمػى يػده ، ف خػذ يػدعك إلػى إذ القرف السادس اليجرم ، 

تغني النةكم عنو ، كأف ينبو عمى ما أجمعػكا عمػى الخطػ  فيػو ، كبسػبب ذلػؾ فقػد نػادل إلغاء ما يس
 .(ِ)بإسقاط العمؿ الوكاني كالوكالث

إف )ابػف مضػػاء( كػػاف ييػػدؼ مػف كراء ذلػػؾ إلػػى كضػػع مػنيج جديػػد لكصػػؼ المغػػ  العربيػػ  ، 
 .(ّ)كتقعيد أصكليا كمبادئيا

مػكران ميمػ  فػي ت صػيؿ بةػويـ فػي العمػ  ، أبةوػكا النةكيػكف نشػ ة التعميػؿ ، كقػد درس كىكذا 
كمػػػف األمػػػكر التػػػي يميػػػؿ إلييػػػا التعميػػػؿ ، لػػػدل النةػػػاة القػػػدامى ، أنػػػو قػػػائـ عمػػػى مرتكػػػزيف، ىمػػػا : 

اىر المغكي  ك )التخفيؼ(، ك )الفرؽ( ، كيتجمى في ىذيف المرتكزيف األسباب التي عمؿ بيا النةاة الظ
عكؿ بالفتة  ، فعم  رفع األكؿ كعم  نصػب الوػاني ، كتقعيدىا ، كرفع الفاعؿ بالضم  ، كنصب المف

كىي أٌف الفتح خفيؼ ، كالضـ وقيؿ ، كالمفعكؿ بو أكور عددان مف الفاعػؿ فػي كػالـ العػرب ، كلػذلؾ 
، كمػف أبػرز مػا  (ْ)نصبكا الكوير كرفعكا القميؿ ، ليقؿ في كالميـ ما يستوقمكف ، كيكور ما يستخفكف

نظريػ  التفسػير الصػكتي لظػاىرة التصػرؼ اإلعرابػي ، كمةكرىػا ما اعتمد عمى مرتكز )التخفيػؼ( ، 
يرتكز عمى أٌف الةركات في أكاخر الكممات مرده إلػى التخفيػؼ عمػى المػتكمـ كالتيسػير عميػو ، بعػدـ 

عطائػػو الةريػ  فػػي تنكيػع الةركػػات فػي أكاخػػر الكممػات ، فإيوػػار الخفػػ  ،  (ٓ)إلزامػو بةركػػ  كاةػدة ، كا 
عمػػؿ اسػػتعماالن فػػي كػػالـ العػػرب ، فيػػـ يػػؤوركف الخفػػ  فػػي الكػػالـ ، كلػػذلؾ ككراىػػ  الوقػػؿ مػػف أكوػػر ال

عممػػكا كويػػران مػػف الظػػكاىر الصػػرفي  كالنةكيػػ  بيػػذه العمػػ  ، فػػالعرب يقكلػػكف :)ميػػزاف(، ك)الغػػازم( ، 

                                      
  .ِٖ، كفي ةرك  تجديد النةك كتيسيره في العصر الةديث :  َُّينظر : الرد عمى النةاة :  (ُ)

  .ُٔٗ، كالنةك العربي نقد ك بناء :  ٕٔالرد عمى النةاة :  ينظر : (ِ)

  .ٓٓينظر : العربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ّ)

  .َُُ،  َُٗ، كأصكؿ النةك العربي :  َُٔ، كأصكؿ التفكير النةكم :  َُُ:  ُينظر : الخصائص :  (ْ)

، كأصػػكؿ التفكيػػر النةػػكم :  ُُِتػػراث العربػػي : ، كالظػػكاىر المغكيػػ  فػػي ال ُٕينظػػر : اإليضػػاح فػػي عمػػؿ النةػػك :  (ٓ)
ُُٔ.  



 ِْ 

( ، ك)يييقف( ، فقمبكا الكاك ياء في الكممتيف األكلػى (ك)يكقف ، كاألصؿ أف يقاؿ : )ًمكزاف( ، ك)الغاًزكي
وانيػػػ  ، كقمبػػػكا اليػػػاء كاكان فػػػي الوالوػػػ . كعمػػػ  ذلػػػؾ أنيػػػـ اسػػػتوقمكا نطػػػؽ الػػػكاك السػػػاكن  فػػػي الةشػػػك كال

كالمتةرك  فػي الطػرؼ ، بعػد كسػرة ، كمػا اسػتوقمكا نطػؽ اليػاء السػاكن  بعػد الضػم  ، فكضػعكا ةرفػان 
ذا كػػػػاف مجانسػػػػان لمةركػػػػ  ، فالكسػػػػرة كاليػػػػاء متجانسػػػػتاف ، كالضػػػػم  كالػػػػكاك متجانسػػػػتاف أيضػػػػان ، كبيػػػػ

 .(ُ)التجانس الصكتي سببان في خف  النطؽ ، كعم  في ىذه الظاىرة
)كوػرة االسػتعماؿ( ، كقػد عمػؿ النةػاة مػف خالليػا كويػران  يكيرتبط بػالتخفيؼ عمػ  أخػرل ، كىػ

مف الظكاىر المغكي  ، ألف التركيب المغكم ةيف يكور استعمالو يدخمو مػف التغيػر مػا ال يػدخؿ نيػره 
، كقد جعؿ النةاة ىذا السبب عامالن ميمان لفيـ  (ِ)يؼ ما أكوركا استعمالو أةكج((، ألنيـ ))إلى تخف

، كقػػد سػػمي بمبػػدأ االقتصػػػاد  (ّ)التركيػػب المغػػكم ، كمػػف وػػـ باعوػػان فػػي الػػػتخمص مػػف بعػػض أجزائػػو
، ألف كورة االستعماؿ تجعؿ التراكيب المغكي  معركف  مفيكمػ  ، كليػذا فػالمتكمـ ال يجػد ةرجػان المغكم
أف يقتصد في نطقيا ، كالعرب في كالميا تكور مف استعماؿ )النػداء( ، فتةػذؼ مػف )المنػادل( في 

الةرؼ األخير، نةك )يافػاطـ(، ك)يػا معػاكم( ، ك)يػا بوػيف( ، ككػذلؾ الةػاؿ فػي قػكليـ : )مرةبػان( ، 
 .(ْ)لعبارةك)أىالن( ، أم : نزلت مرةبان ، كلقيت أىالن ، كلكنيـ ةذفكا الفعميف لكورة استعماؿ ىذه ا

 الظػػػػكاىرأمػػػػا المػػػػؤور )الفىػػػػٍرؽ( فيػػػػراد بػػػػو أٌف المغػػػػ  ، لةكمػػػػ  معينػػػػ  ، أرادت أف تفػػػػرؽ بػػػػيف 
، كرفػع الفاعػؿ كنصػب المفعػكؿ  الظكاىرالمتقارب  فاصطنعت لذلؾ أساليب مةددة لمتفرق  بيف ىذه 

تاء المخاطب ، بو ، كيسمى تنكيع الةرك  ، كالتفرق  بيف مدلكؿ الصيإ ، كضـ تاء المتكمـ ، كفتح 
 .(ٓ)ككسر تاء المخاطب  ، كالتفرق  بيف أنكاع الصيإ

كيشػار ىنػا إلػى أف البنػاء النةػكم قػاـ عمػػى عمػؿ كويػرة ، كلكػف مبػدأم )التخفيػؼ( ك)الفػػرؽ( 
النةكيػػػ  ، كمػػػف وػػػـ فػػ ف )عمػػػـ النةػػػك( قػػػاـ عمػػػى ىػػػاتيف  الظػػػكاىركػػاف ليمػػػا كبيػػػر األوػػػر فػػػي تعميػػؿ 

 .(ٔ)الدعامتيف
لتنكيو إليو ىك أف العم  النةكي  جزء مف القياس ، كيفسر بيػا نظػاـ المغػ  ، كلكف ما يجدر ا

فالعمػػؿ كويػػرة كلكػػف ال سػػمطاف لمقيػػاس عمييػػا كعمػػ  التخفيػػؼ كعمػػ  االسػػتوقاؿ كعمػػ  الجػػكار كنيرىػػا 
مػػا أاٌل تراعػػى ، فػإذا لػػـ تػػراع فيػػو العمػػ  سػػمي )قيػػاس الشػػبو( ، ا))كالقيػاس إمػػا أف تر  عػػى فيػػو العمػػ  كا 

                                      
  .ُُْ، كأصكؿ النةك العربي :  َُُ:  ُينظر : الخصائص :  (ُ)

  .ُُٓ، أصكؿ النةك العربي :  ُّٔ:  ِالكتاب :  (ِ)

  .ُِٔينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ّ)

  .ٕٖكء مناىج النظر المغكم الةديث : ، كنظري  النةك العربي في ض ُُٓينظر : أصكؿ النةك العربي :  (ْ)

  .ُّٔ ، ُِٔينظر : أصكؿ التفكير النةكم :  (ٓ)

  .ٕٖينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ٔ)



 ّْ 

كػػإعراب المضػػارع لشػػبيو باسػػـ الفاعػػؿ دكف عمػػ  تػػذكر إال مجػػرد ىػػذا الشػػبو ، كىػػك شػػبو بػػيف كذلػػؾ 
الفعػػؿ كاسػػـ الفاعػػؿ الػػذم مػػف مادتػػو فػػي مطمػػؽ الةركػػات كالسػػكنات كفػػي تعاقػػب المعػػاني. أٌمػػا إذا 
ركعيت العم  ، فإٌما أف تككف مناسب  أك نير مناسب . فإذا كانت العم  مناسب  سمي القيػاس )قيػاس 

عم ( كقياس رفع نائب الفاعؿ عمى الفاعؿ بعم  اإلسناد في كؿ منيما ، كىػي عمػ  مناسػب  إلجػراء ال
 .(ُ)القياس...((

كال بػػد مػػف أف ييشػػار إلػػى بعػػض األمػػكر التػػي يتناكليػػا النةػػاة عمػػى صػػعيد البةػػث النةػػكم ، 
ألٌف النةػػػاة  : أٌف ىنػػػاؾ اتجاىػػػان ينكػػػر العمػػػؿ ، كينظػػػر إلييػػػا نظػػػرة نفػػػكر فػػػي بعػػػض األةيػػػاف،كمنيػػػا

القدامى جعمكا منيا نايات يخضع ليػا كػالـ العػرب ، مػع أف المغػ  ال تخضػع فػي جميػع األةػكاؿ ، 
لمنطؽ معيف ، ككورة التعميؿ تفضي إلى شيء مف اإلفػراط ، كىػذا الػنيج يسػد عمػى الباةػث المنافػذ 

عمػؿ الوػكاني كالوكالػث ، لمكصكؿ إلى النيايات كالنتائج السػميم  ، كمػف المسػائؿ التػي أنكرىػا ىػؤالء ال
فالنةاة يتساءلكف : لـ رفع الفاعؿ؟ كلـ نصب المفعكؿ ؟ كلـ لـ يكف العكس موالن ؟ كىذا النمط مف 
شكاليات جدلي  في نير طائؿ ، فإذا سيػئؿ  العمؿ كمف خالؿ األسئم  كاإلجاب  يعد سفسط  كالمي  كا 

 . (ِ)(عف أي  عم  لظاىرة معين  ، أف ييجاب : )ىكذا قالت العرب
كىنػػاؾ اتجػػاه آخػػر يػػرفض العمػػؿ التػػي تخضػػع لممظػػاىر الفمسػػفي  كالمنطقيػػ  كالعمػػؿ الوػػكاني 

،  (ّ)كالوكالث ، ككاف مػف نتائجيػا افتراضػات كأالعيػب ذىنيػ  تركػت أسػكأ اآلوػار فػي البةػث النةػكم
مي  ذلؾ كلكف ال ينكر إمكاف ارتباط ظاىرة لغكي  بظاىرة أخرل في الكجكد كالعدـ ، كال ب س في تس

( بالتقػاء السػاكنيف فػي ةالػ  كقكعػو  تعميالن ، كما في تعميؿ النةاة ةذؼ ةرؼ العم  في الفعؿ )يقػـك
بعد أداة جـز ، فقد ةصؿ في ىذه الةال  اقتراف ظػاىرة لغكيػ  بظػاىرة لغكيػ  أخػرل اقترانػان مضػطردان 

( ، كظػػاىرة سػػكك  ـٍ ، فػػال لفعػػؿف آخػػر ا، ظػػاىرة ةػػذؼ الػػكاك فػػي صػػيغ  الفعػػؿ، نةػػك : )مةمػػد لػػـ يقػػ
 .(ْ)ضير في تقريره كقاعدة

اىر المغكي  لػيس عمػالن عقيمػان أبػدان ، كال ىػك معػدـك الفائػدة، كلكنػو ك إف البةث في تعميؿ الظ
يكػكف كػػذلؾ إذا انةػػرؼ عػػف طبيعػ  الدراسػػ  المغكيػػ  ، ك أىمػػؿ أصػكليا ، كأنػػرؽ بالتعميػػؿ المنطقػػي 

د إلػػى طبيعػ  تركيبيػا كالتعبيػػر بيػا ، كأف اسػتخداـ العمػػؿ المجػرد الػذم ال يػرتبط بكاقػػع المغػ  كال يسػتن

                                      
  .ُٓٓ،  ُْٓاألصكؿ دراس  ابستيمكلكجي  لمفكر المغكم عند العرب :  (ُ)

  .ّٕ، كالمنطمقات الت سيسي  كالفني  الى النةك العربي :  ُْْةديث : ينظر : المغ  كالنةك بيف القديـ كال (ِ)

  .ُّٔينظر : النةك العربي : العم  النةكي  نش تيا كتطكرىا :  (ّ)

  .َّ،  ِٗينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ْ)



 ْْ 

عمى نمط مف البراعػ  فػي تكجيييػا كػاف سػببان يػربط مػادة البةػث كالػدرس بتفكيػر الػدارس ، كيجعميػا 
 .(ُ)كعقمو ان مف كاقع فكرهجزء

اىر لػػيس بةاجػػ  إلػػى تفسػػير ، كلكػػف ىنػػاؾ ظػػاىرات ك المغكيػػ  فينػػاؾ ظػػ الظػػكاىرأٌمػػا تفسػػير 
سػـ الفاعػؿ( يما االختالؼ الةاصػؿ بػيف صػيغتي )اسيجد ليا تفسيران ، كال عالـ المغ  أف ينبغي عمى

( ك )انتظر( ، كعدـ كجكده في األفعاؿ )اةتؿ( ك)اجتر(ا، ك)  .(ِ)سـ المفعكؿ( في األفعاؿ )اةتـر
ٌنمػا  تبدل مما سبؽ أٌف النةك العربي ت ور بالمنطؽ ، كلكف لـ يكف مقصػكران عمػى القيػاس، كا 

ب التعميؿ ، فعمؿ النةك كما يرل أرسطك كانت أربع  أنكاع ، اونتػاف منيػا كانتػا مكضػع اىتمػاـ أصا
المغكيػػػ  التػػػي  الظػػػكاىر، ىمػػػا : )الصػػػكري  أك الفاعمػػػ ( ، كالغائيػػػ  ، فالعمػػػ  الصػػػكري  شػػػرح كيفيػػػات 

العمميػ   ، كتػدؿ القػكانيف الظػكاىريتخذىا العمـ مكضكعان لػو ، أمػا الغائيػ  فيػي بيػاف أنػراض سػمكؾ 
عمػػى أٌف الغائيػػ  ليسػػت فكػػرة نافعػػ  ، ألنيػػا تػػتكمـ عػػف أمػػكر نيبيػػ  ال سػػبيؿ إلػػى اختيػػار صػػدقيا أك 
كذبيا ، كمف قبيؿ العمؿ الغائي  : عم  رفع الفاعؿ ، كالمبتدأ كالخبر ، كنائب الفاعؿ ، كاسػـ كػاف ، 

بنػاء المبنيػات ،  كخبر إٌف ، كفي نصب المنصكبات ، كفي منع بعض األسماء مف الصرؼ ، كفي
عػػراب المعربػػات  ، كالعمػػ  الغائيػػ  فغيػػر معتػػرؼ بيػػا عمميػػان ، بخػػالؼ العمػػ  الصػػكري  ، ألنيػػا  (ّ)كا 

 .(ْ)تصؼ كضعان معينان ككيفي  ةدكوو ، كبذلؾ فالعمـ ال يعترؼ إال بيا
كىكذا انقسـ الباةوكف بيف فريؽ مؤيد الستخداـ العم  ، عمى أاٌل يصؿ ذلؾ إلى ةد اإلنراؽ 

اىر المغكي  بةسػب القػكانيف الفاعمػ  ك كالمبالغ  ، ألف التعميؿ البيدَّ أف يقكد عالـ المغ  إلى تفسير الظ
اىر المغكيػ  دكف أف يػذكر ليػا عمػ  ، ك ليا ، كفريؽ أنكر العمؿ كيػرل أف يصػؼ الباةػث المغػكم الظػ

كصفي ( ، التي ال تؤمف ت سيسان عمى مقكل  الكسائي : )أٌم كذا خمقت( ، كىذه المقكل  تشير إلى )ال
، ألٌف المغػػ  ال تخضػػع لمبػػدأ التعميػػؿ ، أٌمػػا الفريػػؽ الػػذم يؤيػػد اسػػتخداـ العمػػؿ ف ٌنػػو  الظػػكاىربتعميػػؿ 

 يؤمف بالمنيج المعيارم ، الذم يمتمس األسباب لمظكاىر المغكي . 
ٌنيا بدأت عمى نمػط مػف البسػاط  تسػتمد أصػكليا مػف طػابع المغػ  إكخالص  القكؿ في العم  

ككػػالـ العػػرب ، إلػػى أف أطػػؿ القػػرف الوالػػث اليجػػرم ةػػيف امتزجػػت الوقافػػ  االسػػالمي  بوقافػػات كافػػدة 
كاف ليا أور كاضػح فػي اسػتخداـ العمػ  لػدل النةػاة ، كلكػنيـ بػالغكا فييػا فػي القػرف الرابػع اليجػرم ، 

فػػييـ مػػف ، فمػػنيـ مػػف قسػػميا كالةػػظ فييػػا الغايػػات ، فكػػاف  اتيـلفػػمؤ كقػػد اةتمػػت مكانػػ  كاضػػة  فػػي 
                                      

  .ْٗمنيجي : كنقد ينظر : نةك التيسير دراس   (ُ)

  .ُٕينظر : أبةاث في المغ  :  (ِ)

 ُّٔ، كاألصػكؿ دراسػ  ابسػتيمكلكجي  لمفكػر المغػكم عنػد العػرب :  ُٓ،  َٓينظر : المغػ  بػيف المعياريػ  كالكصػفي  :  (ّ)
  .كما بعدىا

  .ُٓينظر : المغ  بيف المعياري  كالكصفي  :  (ْ)



 ْٓ 

أكلع بالنظرة الفمسػفي  يغػكص بيػا عمػى العمػؿ ، ككػاف فػييـ مػف رفػض الخضػكع ليػا ككانػت لػو فييػا 
نظرة أكور بسػاط  ككضػكةان. كظيػرت لػبعض النةػاة آراء أصػبةت فيمػا بعػد نظريػات كاممػ  ، كمػف 

ال أٌنو خالؼ ذىب إلى أف تككف عممو مرتبط  بالكاقع ، إإذ الذيف ت وركا بالطابع الفمسفي )الزجاجي( 
 مقاصده كجاء بعضيا ممتزجان بركح الفمسف . 

عمػػى أف ذلػػؾ ال يعنػػي أف )الزجػػاجي( كػػاف ممػػف أوقػػؿ كاىػػؿ النةػػك بػػالمنطؽ كالفمسػػف ، لكػػف 
)الٌرماني( تجاكز الةد الم لكؼ في فمسف  العمؿ ةتى كصػمت عممػو إلػى ةػٌد اإلنػراؽ ، فػي ةػيف أٌف 

 ـ االعتداد بيذا النمط مف العمؿ.)ابف جني( ك )ابف مضاء( قد دعا إلى عد
أما المةدوكف فمنيـ مف كاف مؤيدان لمعمؿ النةكي  ، كمنيـ كاف منكران ليا ، كلكػف ىػذه العمػؿ 

عمتػػػيف  المغكيػػ  ، كقػػد أشػػار النةػػػاة المةػػدوكف إلػػى الظػػػكاىرلتفسػػير  ان نظامػػبكصػػػفيا كػػاف يعتػػد بيػػا 
النةكي  ، فالتعميؿ  الظكاىرتفسراف كويران مف  : )التخفيؼ( ك )الفرؽ( ، كىاتاف العمتافميمتيف ، ىما

ظاىرة عقمي  كاف ليػا ةضػكر كاضػح فػي الفكػر النةػكم ، كاالخػتالؼ الةاصػؿ فػي أكاخػر الكممػات 
 ذلؾ.    كراء ىذا االختالؼ ، كمعرف  عم دفع النةاة إلى مةاكل  التماس األسباب الكامن

ت فػػػي السػػػماع كالقيػػػاس كالعمػػػؿ إف نظريػػػ  النةػػػك العربػػػي قامػػػت عمػػػى أصػػػكؿ كركػػػائز تمومػػػ
كاإلعراب كالعكامؿ ، كما رافػؽ ذلػؾ مػف مظػاىر الفمسػف  كالمنطػؽ كالت كيػؿ فػي مراةػؿ الةقػ  ، كقػد 

النةكيػػ ، كىنػػا البيػػٌد أف نػػدرس ظػػاىرة  الظػػكاىرأشػػرنا سػػابقان إلػػى السػػماع كالقيػػاس كالعمػػؿ فػػي تفسػػير 
ىػػذه النظريػػ  ، كممػػا يػػرتبط بػػاإلعراب ارتباطػػان مػػف الػػدعامات التػػي تقػػـك عمييػػا  دُّ عػػ( التػػي تي اإلعــرا )

كويقػػان ، العالمػػات التػػي تظيػػر عمػػى أكاخػػر الكمػػـ ، فالةركػػات اإلعرابيػػ  كانػػت مكضػػع خػػالؼ بػػيف 
.عمى ىذه الةركات دالل  النةاة قديمان كةديوان ، ككاف مةكر الخالؼ الرئيس مدل   معافو

لمعنكي  لمةركات عمى أٌف العربي كاف ت كيد الدالل  اعمى كمف النةاة المعاصريف مف يعكؿ 
ةتى أكاخر القرف الرابع اليجرم يػتكمـ لغػ  معربػ  ، كيتضػح ذلػؾ فػي قػكؿ إعرابػي ةػيف سػئؿ كيػؼ 
تقػػكؿ : ضػػربت أخػػكؾ ، فقػػاؿ : ضػػربت أخػػاؾ. كةػػيف سػػئؿ كيػػؼ يقػػكؿ : ضػػربني أخػػكؾ ، رفػػع ، 

ى تفسير االختالؼ بيف )أخػاؾ( إل، فقد اقتاده مستكاه الةدسي  (ُ)كعمؿ ذلؾ باختالؼ جيتي الكالـ
 الؼ المعنى النةكم في كؿ ةال . ت)أخكؾ( باخك

عمػػى أٌف مػػف النةػػاة المعاصػػريف مػػف يسػػتند إلػػى إجمػػاع النةػػاة المتقػػدميف فػػي ت كيػػد داللػػ  
ىػػػػ( ، كمػػف يػػػنعـ َِٔ)ت( ِ)الةركػػات عمػػى المعنػػػى ، فمػػـ يخػػػالؼ عػػف ىػػػذا اإلجمػػاع سػػػكل قطػػرب

                                      
 . ُُِ:  ُ :الخصائص  :( ينظر ُ)

 . ُٖنةك كعي لغكم : :( ينظر ِ)



 ْٔ 

ذه المسػػ ل  يجػد أٌف )ابػف فػػارس( قػد كافقيػـ ىػػذا الػرأم ، ةػيف ذىػػب النظػر فػي آراء المتقػػدميف فػي ىػ
إلى أف اإلعراب ىك الفارؽ بيف المعاني النةكي  ، فإذا قمنا : )ما أةسف زيد( لـ يفػرؽ بػيف التعجػب 

 .(ُ)كاالستفياـ كالذـ إاٌل اإلعراب
عؿ كالمفعكؿ، فمك قمنػا ةمي  لنظاـ المغ  ، كفارقان بيف المعنييف المختمفيف كالفا عدٌ اإلعراب يي ف

)ضرب زيد عمرك( بالسككف مف نير أف نظيػر الةركػ  اإلعرابيػ  ، لػـ يعمػـ الفاعػؿ مػف المفعػكؿ ، 
 .(ِ)االفياـ كيزيؿ المبس الف اإلعراب يؤدم إلى

كاإلعراب يميز بيف المعاني الكظيفي  في الجمم  مف فاعمي  كمفعكلي  كنيرىا ، ألنو يعد مف 
لغرض تماسؾ الجمم  لت دي  كظيفتيا ، كىذه الظاىرة مةػض إطػار عمػـ الػنظـ  القرائف التي تتضافر

 .(ّ)، ألنو ))ينتقي لؾ مف عمـ اإلعراب خالص  كلبو((
إذف فاإلعراب مػف القػرائف المفظيػ  فػي الجممػ  لتمييػز المعػاني بػاختالؼ العالمػات اإلعرابيػ  

 .(ْ)أكاخر الكمـ(( في أكاخر الكممات ))كاإلعراب اإلبان  عف المعاني باختالؼ
كلكػف مػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أٌف ىنػػاؾ دعػػكات ظيػرت فػػي العصػػر الةػػديث تسػػعى إلػػى ىػػدـ 
بنياف النةك العربػي ، كقػد نػادت بإلغػاء ظػاىرة اإلعػراب مػف خػالؿ آراء النةػاة المةػدويف فػي تفسػير 

ؿ القصػػػد مػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة ، كمػػػؤٌدل ىػػػذه االرآء أٌنػػػو لػػػيس لمةركػػػات اإلعرابيػػػ  مػػػدلكؿ، كأٌف أصػػػ
الةركات التخمص مف التقاء الساكنيف ، ككصػؿ الكػالـ عنػد النطػؽ ، كفػي موػؿ ىػذه الةالػ  تتطمػب 
الةاجػػ  إلػػى اسػػتخداـ الةركػػات ، كبيػػذا الكصػػؿ يتةقػػؽ االنسػػجاـ الصػػكتي الػػذم يػػ بى تػػكالي ةركػػ  

 .(ٓ)ك  ما بعدهالضـ كالكسر كالفتح ، كما يككف أيضان بتةريؾ الةرؼ األخير بةرك  ما قبمو أك بةر 
إف تةريػؾ أكاخػػر الكممػات لػػيس عائػدان إلػػى عكامػػؿ صػكتي  فةسػػب ، فالعكامػؿ الصػػكتي  ليػػا 
نصيب ، كلكنو نصيب ضػئيؿ بالنسػب  إلػى العكامػؿ األخػرل ، كال سػيما نصػيب الةركػات اإلعرابيػ  

 .(ٔ)الدال  عمى معافو 
ك( ، ك )مػررت بخالػدم( أما إشباع الةركات في ةال  الرفع كالجػر ، كذلػؾ موػؿ )جػاء خالػد

، ةػػيف يريػػدكف الكقػػؼ ، مػػع إف المكقػػؼ يقتضػػي كسػػر الػػداؿ لتنسػػجـ مػػع ةركػػ  الػػالـ قبميػػا لتةػػرؾ 
ىذه الالـ بالكسر دائمان ، كىذا يعني أٌف الةركػات اإلعرابيػ  ليسػت ةركػات لكصػؿ الكممػات بعضػيا 

                                      
  .ٓٓ :الصاةبي :( ينظر ُ)

  .ٕٔ: ينظر : المصدر نفسو (ِ)

  .ٕٕدالئؿ اإلعجاز :  (ّ)

  .ِٕ:  ُشرح المفصؿ :  (ْ)

  .َِِ،  َُٖينظر : مف أسرار المغ  :  (ٓ)

  .ّٖ،  ّٕضكء المغات السامي  : في ينظر : المدخؿ إلى دراس  النةك العربي  (ٔ)



 ْٕ 

اعد عمػػػى ةريػػػ  بنػػػاء ، كاإلعػػػراب كػػػاف مػػػف الظػػػكاىر التػػػي تسػػػ (ُ)، بػػػؿ أنيػػػا أعػػػالـ المعػػػانيبعضبػػػ
 .(ِ)الجمم 

 

كيرل بعض النةاة المةدويف أف ظػاىرة اإلعػراب ال تنسػجـ مػع النمػك الةضػارم لمغػ  ، كأٌف 
إنكار ىذه الظاىرة لػيس انةطاطػان لمغػ  ، بػؿ ىػك تطػكر مػع الةيػاة ، كلػك كػاف اإلعػراب متمكنػان مػف 

 . (ّ)لغ  العرب لما ةدث المةف
 

معاف ، كأف ))كظيف  النةك العربي ىي تخصيص المعنػى كمف ىنا ف ف الةركات تدؿ عمى 
 .(ْ)كتةديده أكور مما ىي تنظيـ كضبط لممبنى((

 

نمػا  كبديك  افر معيػا قػرائف ضػتتأف الةرك  اإلعرابي  ال تقـك بالدالل  عمى المعنى كةدىا ، كا 
جعمػػػكا أخػػرل تختمػػؼ مػػػف جممػػ  ألخػػرل ، كمبػػػدأ القػػرائف يشػػكؿ نظريػػػ  شػػامم  فػػي المغػػػ  كالنةػػك ))ف

اإلعراب نظري  كامم  سمكىا نظري  العامؿ ، كتكممكا فيو عف الةركات كدالالتيا كالةركؼ كنيابتيا 
عف الةركات ، وـ تكممكا في اإلعراب الظػاىر كاإلعػراب المقػدر كالمةػؿ اإلعرابػي ، وػـ اختمفػكا فػي 

القػػػدماء ىػػػذا اإلعػػػراب ، ىػػػؿ كػػػاف فػػػي كػػػالـ العػػػرب أـ لػػػـ يكػػػف ؟ ككػػػاف لقطػػػرب كمػػػف تبعػػػو مػػػف 
كالمةدويف كالـ في إنكار أف تككف المغ  العربيػ  قػد اعتمػدت ةقيقػ  عمػى ىػذه العالمػات فػي تعيػيف 

( ىػػػي : الصػػػكرة اإلعرابيػػػ   (ٓ)المعػػػاني النةكيػػػ (( ، فالعالمػػػ  اإلعرابيػػػ  مبنػػػى مػػػف مجمكعػػػ  )معػػػافو
( ىي : التسمي  اعكالرتب  كالصيغ  كالجدكؿ كاإللصاؽ كالتضاـ كالرسـ اإلمالئي ، مع مجمكع  )م فو

كالةػػدث كالػػزمف كالتعميػػؽ كالمعنػػى الجممػػي ، كيػػتـ فػػي ضػػكئيا جميعػػان التفريػػؽ بػػيف أقسػػاـ الكػػالـ فػػي 
، كأٌف اإلعػػػراب ال يمكػػػف أف يكػػػكف بمعػػػزؿ عػػػف سػػػائر القػػػرائف ، ألنيػػػا تسػػػيـ فػػػي تجميػػػ   (ٔ)العربيػػػ 

اب ىك اإلبان  عف العالقات العالقات المتشابك  في نسيج الجمؿ المتالةـ ، فالمقصد الرئيس لإلعر 
ـٌ القػػرائف النةكيػػ  جميعػػان ، كأٌف بعػػض القػػرائف قػػد يغنػػي  السػػياقي  ، كأف قرينػػ  )التعميػػؽ( تنفػػرد ب نيػػا أ
عف بعض عند أمف المبس ، كىك ناي  ال يمكف التفريط فييا ، كىك مف الدعائـ الرئيسػ  فػي التبميػإ 

ب أك آلخػػر التػػرخص فػي ىػػذه القرينػػ  فػػ ٌف النظػػاـ كاإلفيػاـ ، فػػإذا أمػػف المػػبس كاقتضػى التركيػػب لسػػب

                                      
  .ُِٓ،  َِٓينظر : مدرس  الككف  :  (ُ)

  .ّٓٗ:  عربي و الينظر : فصكؿ في فق (ِ)

  .ُِْ،  ُِّينظر : نةك عربي  ميسرة :  (ّ)

  .ْْ،  ّْبني  العقؿ العربي :  (ْ)

  .كما بعدىا َِٓالمغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ٓ)

  .كما بعدىا ٕٖينظر : المصدر نفسو :  (ٔ)



 ْٖ 

النةػػكم ال يػػ بى ذلػػؾ بػػؿ يعػػيف عميػػو معتمػػدان عمػػى القػػرائف األخػػرل ، كالعالمػػ  اإلعرابيػػ  ك يػػ  قرينػػ  
 . (ُ)تسيـ في تجمي  المعنى

كلكف تجدر اإلشارة إليو أف اإلعراب كسيم  تعبيري  ألداء المعاني الدقيق  ، كيتضح ذلؾ في 
فكسر الػالـ مػف )رسػكلو( عطفػان عمػى ( ّ)التكبػ  : ((فَّ الٌموى بىًرمءه مِّفى اٍلميٍشًرًكيفى كىرىسيكليوي : ))إى  قكلو تعالى

)المشػػركيف( ييعػػد لةنػػان ، ألف ةركػػ  جػػر كممػػ  )رسػػكؿ( يكقػػع البػػراءة عمػػى الرسػػكؿ )صػػمى اهلل عميػػو 
 .(ِ)كآلو( مع المشركيف كىذا باطؿ

ففي ىذه اآلي  تقػدـ المفعػكؿ  ( ِٖ)فػاطر : ((المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي  ًإنَّمىا يىٍخشىىكقكلو تعالى : ))
بو )اهلل( عمى الفاعؿ )العمماء( ، كلك كػاف نظػاـ الجممػ  العربيػ  ىػك الػذم يةمػؿ الداللػ  المعنكيػ  ، 

الغػػرض  لكجػػب أف يكػػكف )اهلل( ىػػك الػػذم يخػػاؼ مػػف العممػػاء ، كلكػػف نصػػبو أبعػػد ىػػذا الفيػػـ ، كأدل
 .(ّ)لمطمكبا

كلعػػػؿ القػػػكؿ بػػػ ٌف مظػػػاىر التػػػرخيص فػػػي قرينػػػ  الةركػػػ  اإلعرابيػػػ  ، ىػػػك خػػػركج عػػػف نظػػػاـ 
اإلعػػراب مػػف أجػػؿ نايػػ  إبالنيػػ  كبيانيػػ  يتطمبيػػا المكقػػؼ ، فالنظػػاـ المغػػكم يجػػكز ىػػذا التػػرخيص ، 

لػػذيف . فا(ْ)ألنػػو مظيػػر مػػف المظػػاىر اإلبداعيػػ  فػػي المغػػ  ، كىػػك أةػػد السػػبؿ إلػػى التجديػػد كاالبتكػػار
نمػػا يكتفػػكف ببنيتيػػا السػػطةي  ،  ينػػادكف بيػػدـ ىػػذه الظػػاىرة ال ينظػػركف إلػػى البنيػػ  العميقػػ  لمغػػ  ، كا 
األمػػر الػػذم أبعػػدىـ عػػف أىػػـ عنصػػر بنيػػكم فعػػاؿ فػػي تطػػكير نظريػػ  النةػػك العربػػي ، فػػالرأم القائػػؿ 

 .(ٓ)نطمقات المنيج التكليدم التةكيميبإبعاد ظاىرة اإلعراب يصطدـ مع م
نـ مػػػػف ىػػػػذه الػػػػدعكات التػػػػي تنػػػػادم بػػػػإخراج )اإلعػػػػراب( مػػػػف ركػػػػائز المغػػػػ  ، كأف كعمػػػى الػػػػر 

الةركات اإلعرابي  ال فائدة منيا ، فإننا نممح أف الةركػات كانػت الػدافع الػرئيس إلػى كضػع النةػك ، 
كذلػػػؾ لمةػػػد مػػػف تفشػػػي ظػػػاىرة المةػػػف ، كمػػػا أف النةػػػاة قػػػد كضػػػعكا الةركػػػات ليسػػػيؿ عمػػػى العػػػرب 

معنػػى ، ككػػاف لمقػػرآف الكػػريـ دكر كبيػػر فػػي نسػػج خيػػكط المػػنيج الكصػػفي مػػف اسػػتخداميا فػػي فيػػـ ال
 ةيث االستعماؿ المغكم الذم كاف سائدان في الجزيرة العربي . 

( ، كالبةػث العامـل النحـويكمف المسػائؿ الميمػ  فػي إرسػاء دعػائـ نظريػ  النةػك العربػي : )
ذ يظير بكضكح عند )عبد اهلل بػف أبػي عف العامؿ النةكم يعد مف أىـ ركائز ىذه النظري  ، فقد أخ

                                      
  .اكما بعدى َِٗبيف القديـ كالةديث : في الجمم  ينظر : العالم  اإلعرابي   (ُ)

 . ُُٓ، ُٗلمغكم في ضكء عمـ الدالل : ، كالتةميؿ إُّعدىا ، كأصكؿ النةك العربي : كما ب ّالعربي  : ينظر : (ِ)

  .كما بعدىا ّٔ: المغ  ، كالتةميؿ المغكم في ضكء عمـ  ُّٕ،  ُّٔينظر : أصكؿ النةك العربي :  (ّ)

  .َْٔةديث : بيف القديـ كال في الجمم ينظر : العالم  اإلعرابي   (ْ)

  (.اليامش) ّٓينظر : قضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ٓ)



 ْٗ 

، ككػاف أبػك عمػرك  (ُ)ما س ؿ الفػرزدؽ : )عمػى أم شػيء يرفػع أك مجمػؼ؟(ةينإسةاؽ الةضرمي( 
. فػػػإذا كػػػاف (ِ)بػػػف العػػػالء يػػػذىب إلػػػى أف )الرفػػػع( ىنػػػا بإضػػػمار فعػػػؿ ، ك نػػػو قػػػاؿ : لػػػـ يبػػػؽ سػػػكاه

بطػػاؿ الشػػاعر لػػو ، فػػرٌد ) الفػػرزدؽ( يكضػػح لنػػا نضػػج فكػػرة )الةضػػرمي( مشػػغكالن بفكػػرة العامػػؿ ، كا 
يػػػؿ عنػػػده ، أم اإلتيػػػاف بعمػػػ  نةكيػػػ  تسػػػكغ الةركػػػ  اإلعرابيػػػ  ، كالت كيػػػؿ البيػػػٌد أف يػػػرتبط بعامػػػؿ عمالت

ككػػػاف  نةػػػكم يسػػػكغ اإلعػػػراب ، كىػػػذا دليػػػؿ كاضػػػح عمػػػى فيػػػـ )الفػػػرزدؽ( لمالمػػػح العامػػػؿ النةػػػكم ،
 : الةضرمي يجيز قكؿ الشاعر

 

 .(ّ)إلى الشرِّ دعَّاء كلمشرِّ جالبي          إياؾى إٌياؾى الًمراء فإٌنوي  
 

كيجب أف يقاؿ : إياؾ كالمراءى ، كلكنو ةذؼ )الكاك( عمى تقدير فعؿ آخر ، أم : إياؾ اتؽ 
 . (ْ)المراء 

كممف تمومكا العامؿ النةكم )عيسى بف عمر( ، كيتضح ذلػؾ فػي مناظرتػو مػع )أبػي عمػرك 
( عمػى أنيػا معمػكؿ لمفعػؿ بف العالء( ، فقد نصب كمم  )المسؾ( ، نة ك : )ليس الطيػبي إال المسػؾى

 .(ٓ))ليس(
( ، بنصػػػب كممػػػ  ٖٕ(( )ىػػػكد : ىىػػػػؤيالء بىنىػػػاًتي ىيػػػفَّ أىٍطيىػػػري لىكيػػػـٍ كلعػػػؿ قػػػراءة قكلػػػو تعػػػالى : ))

تككف القراءة مقبكل  ، كتطابؽ كجيان مف كجكه العربيػ  ، )فعيسػى ل)أطير( تةتاج إلى مسكغ إعرابي 
، كيبدك أنو قد عور عمى عمػ  نةكيػ  تسػكغ النصػب عمػى  (ٔ)نصب كمم  أطير بف عمر( يميؿ إلى

( خبػػران ، ك )بنػػاتي( مبتػػدأ ،  )الةػػاؿ( ، كقػػد كضػػح )ابػػف جنػػي( المسػػكغ ليػػذه القػػراءة ، فجعػػؿ )ىيػػفَّ
( ، أك مػػف )بنػػاتي(، كالعامػػؿ فػػي الةػػاؿ معنػػى اإلشػػارة ، كبيػػذا  (ٕ)ك)اطيػػر( ةػػاالن منصػػكبان مػػف )ىيػػفَّ

القراءة ، كقبكليا عمى ىذا الكجو الذم ذىػب إليػو ، كتظيػر جػذكر العامػؿ كاضػة  فػي  يمكف تفسير
طىػػبً قكلػػو تعػػالى : )) مَّالىػػ ى اٍلةى ، كتعميػػؿ ذلػػؾ ب نػػو ذـ ليػػا ،  (ٖ)(  بالنصػػب ْ(( )المسػػد : كىاٍمرىأىتيػػوي ةى

كاضػػح ألوػػر كاسػػتقباح لفعميػػا ، فالنصػػب عمػػى الػػذـ يفسػػر بفعػػؿ مةػػذكؼ تقػػديره )أذـٌ( ، كىػػذا إدراؾ 
                                      

  .ُِنزى  االلباء :  (ُ)

  .ُِ:  ينظر : نزى  االلباء (ِ)

  .ّٔ:  ّالخزان  :  (ّ)

  .ّٓ، كطبقات النةكييف كالمغكييف :  ِٕٗ:  ُينظر : الكتاب :  (ْ)

،  ِْ،  ِّ:  ّ، كاألشػباه كالنظػػائر :  ْْ،  ّْقػػات النةػكييف كالمغػػكييف : ، كطب ْ – ُينظػر : مجػػالس العممػاء :  (ٓ)
  .ّٕ، كركاي  المغ  :  ْٕ،  ّٕكمدرس  البصرة النةكي  نش تيا كتطكرىا : 

مالء ما مٌف بو الرةمف :  ْٗينظر : طبقات الشعراء :  (ٔ)   .ِٔ:  (شكقي ضيؼ)، كالمدارس النةكي   ّْ:  ِ، كا 

 ْْٗ:  ُسب : ينظر : المةت (ٕ)

 .َّٗ:  ِ: كه القراءات السبع كعمميا كةججياكالكشؼ عف كج، ِٗٗ، ِٖٗ:  ّ: (الفراء)ينظر : معاني القرآف  (ٖ)



 َٓ 

العكامػػؿ النةكيػػ  المضػػمرة ممػػا يؤكػػد معػػرفتيـ طبيعػػ  تمػػؾ العكامػػؿ ، كطبيعػػ  عمميػػا سػػكاء أظػػاىرة 
كانػػػت أـ مضػػػمرة ))فػػػنةف أمػػػاـ أخبػػػار كويػػػرة عميقػػػ  الداللػػػ  عمػػػى أف ىػػػؤالء النةػػػاة قبػػػؿ الخميػػػؿ ، 

مفظيػ  ، ليربطػكا بينيػا كسيبكيو كانكا في استنباطيـ قكانيف الكالـ ييتمكف بتةميؿ التراكيب بالقرائف ال
 رل أفأ، كمػف ىنػا  (ُ)كبيف الةرك  اإلعرابي  معتمػديف عمػى فكػرة العامػؿ بالتضػميف ال بالتصػريح((

، كمةاكلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػى طبيعػػػ  القػػػكانيف التػػػي تةكميػػػا باالسػػػتقراء ، كالفةػػػص ، النظػػػر فػػػي المغػػػ 
اخػر الكمػـ بقػرائف لفظيػ  ظػاىرة ، كالمعاين  الدقيق  لمتراكيػب ، كمةاكلػ  ربػط التغييػر الةاصػؿ فػي أك 

أك مضػمرة قػد ميػد السػبيؿ إلػى ظيػكر فكػرة العامػؿ ، كسػاعد عمػى تطكرىػا ، ككػاف الخميػؿ ىػػك أكؿ 
مف تكسع في تطبيؽ العكامؿ النةكي  ، كمد ظالليا فشممت كويران مف أبكاب النةك ، كأف النةاة قبمو 

، (ِ)ه نػكعيف : عكامػؿ لفظيػ  كعكامػؿ معنكيػ  لـ يعرفكا نير العكامػؿ المفظيػ  ، فكانػت العكامػؿ عنػد
كمف العكامؿ المفظي  كما يرل )المبتدأ( فيك عامؿ الرفع في الخبر ، أٌما )االبتداء( فيك مف العكامؿ 

، كتةػػدث عػػف ةػػركؼ الجػػر بكصػػفيا عكامػػؿ مختصػػ   (ّ)المعنكيػػ  ، كىػػك عامػػؿ الرفػػع فػػي المبتػػدأ 
عػػػف العكامػػػؿ كالمعمػػػكالت ، موػػػؿ:  –أيضػػػان  –دث ، كتةػػػ (ْ)بجػػػر األسػػػماء، نةػػػك )مػػػف( ، ك )عػػػف(

( ، كقكلػػػػػػو : )مرةبػػػػػػان( ،ك)أىػػػػػػالن( ، فةػػػػػػذؼ الفعػػػػػػؿ لكوػػػػػػرة  )الًقرطػػػػػػاس(، أم : أصػػػػػػبت )القرطػػػػػػاسى
   .(ٓ)االستعماؿ

 

لقد برزت فكرة العامؿ ، كاضػة  ، جميػ  مةػددة السػمات عمميػان ، كنظريػان فػي كتػاب سػيبكيو 
  إذا قمنػػػا إفَّ تفكيػػػر سػػػيبكيو النةػػػكم يقػػػـك أصػػػالن عمػػػى ىػػػذه تمميػػػذ الخميػػػؿ ، كلعمنػػػا ال نعػػػدك الةقيقػػػ

قامػ  القاعػدة النةكيػ  ،  النظري  ، فيي ىاجسو األكؿ ، كاألخير في التةميؿ ، كالنظر إلى المغػ  ، كا 
إذ ال يمكػػف أليػػ  ةركػػ  إعرابيػػ  أف تظيػػر إال بعامػػؿ لفظػػي ، أك معنػػكم ، فقػػد أٌصػػؿ سػػيبكيو فكػػرة 

ٍف لـ  تكف مف ابتداعو ، كلكنو جعميا ةٌي  فاعم  ، ف صبةت نكاة الدرس النةكم ، العامؿ النةكم كا 
كليٌبو إلى يكمنا ىذا ، كمف الصفةات األكلى تطالعنا ىذه الفكرة ، فقد ذكػر مجػارم أكاخػر الكمػـ مػف 

. فيك يفرؽ بيف نكعيف مف الةركات ، فالنصب كالجر كالرفع كالجػـز (ٔ) العربي  في مقكلتو المشيكرة
ت إعراب ، تدؿ عمى كجكد العامؿ ، كتوبت ةقيقتو ، ألنيا أور مف آواره ، كبيا يستدؿ كالجـز ةركا

طراد األوػػر اإلعرابػػي الػػذم يمكػػف أف يمةػػظ مػػف خػػالؿ االسػػتقراء ، كتةميػػؿ التراكيػػب اعمػػى كجػػكده بػػ

                                      
  .ْٔٓشرح المفصؿ :  (ُ)

  .َُُينظر : مكان  الخميؿ بف اةمد في النةك العربي :  (ِ)

  .ََّ،  ِٖٖيا كتطكرىا : ، كمدرس  البصرة النةكي  نش ت ُِٖ،  ُِٔ:  ِينظر : الكتاب :  (ّ)

  .ُُّ،  ُُِ، كمكان  الخميؿ بف اةمد في النةك العربي :  ّٔٗ:  ِينظر : الكتاب :  (ْ)

  .ُُٕ، كمكان  الخميؿ بف اةمد في النةك العربي :  ِٓٗ،  ِْٗ:  ُينظر : الكتاب :  (ٓ)

  .ُّ:  ُالكتاب : ينظر :  (ٔ)



 ُٓ 

المغكيػػ  ، كالقػػرائف المفظيػػ  ، كأمػػا النػػكع اآلخػػر ، فيػػك ةركػػات بنػػاء تػػالـز أكاخػػر الكممػػات ، ميمػػا 
غيػػػرت مكاقعيػػػا ، أك كظائفيػػػا فػػػي الجممػػػ  ، كلػػػيس لمعكامػػػؿ تػػػ وير فييػػػا فيعمػػػد عمػػػى تقػػػدير مةميػػػا ت

 اإلعرابي قياسان عمى مويالتيا مف المعربات. 
ٌف فكػػػرة العامػػػؿ قػػػد تكاممػػػت عنػػػده ، فيػػػك يعتػػػد بيػػػا فػػػي تةميػػػؿ البنػػػاء المغػػػكم ، فػػػاكمػػػف ىنػػػا 

ذا التغييػر يةمػؿ معػو كظػائؼ لغكيػ  جديػػدة فػالتغيير الةاصػؿ فػي أكاخػر الكمػـ يػرتبط بػالمعنى ، كىػ
))فةرؼ اإلعراب إذف ىك : الةرؼ الذم تنتيي بو الكمم  التي تتغير عالم  آخرىا بتغير العامؿ ، 
كالعالمػػ  ضػػرب مػػف المفػػظ أك أةػػد المجػػارم التػػي تتغيػػر بتغيػػر العامػػؿ... كال يكػػكف ىػػذا التغٌيػػر مػػف 

يػػػب يػػػؤدم إلػػػى تغٌيػػػر المعنػػػى الػػػكظيفي ، أك صػػػكت إلػػػى آخػػػر إال بػػػدخكؿ معنػػػى جديػػػد عمػػػى الترك
 . (ُ)الكظيف  المغكي  التي تؤدييا الكمم  فيو((

لقد أرسى )سيبكيو( دعائـ العامؿ النةكم ، كفرؽ بيف نمطيف مف العكامؿ ، العكامؿ المفظي  
كالعكامػػػؿ المعنكيػػػ  ، كالعكامػػػؿ المفظيػػػ  : عكامػػػؿ تظيػػػر آوارىػػػا المغكيػػػ  بشػػػكؿ كاضػػػح ، كمػػػا فػػػػي 

بتػػدأ( الػػذم يرفػػع الخبػػر ، كالفعػػؿ الػػذم يرفػػع الفاعػػؿ كينصػػب المفعػػكؿ بػػو ، كأدكات الجػػـز التػػي )الم
، كىػذه العكامػؿ عكامػؿ  (ِ)تجـز الفعؿ ، كالةركؼ المشبي  بالفعؿ التي تنصب المبتدأ كترفػع الخبػر

 سائدة في النةك العربي ، ألف لغتنا العربي  لغ  معرب . 
قائم  عمى االسػتدالؿ الػذىني المةػض ؛ إذ ال يمكػف أف تظيػر أما العكامؿ المعنكي  ، فيي 

نمػػا ىػػي (ّ)، فالمبتػػدأ مرفػػكع بعامػػؿ معنػػكم ىػػك االبتػػداء ، كالعكامػػؿ المعنكيػػ  ليسػػت عكامػػؿ كويػػرة ، كا 
 مةددة باالبتداء كالتجرد كنيرىا. 

 كالعكامػػػػؿ المفظيػػػػ  ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى العمػػػػؿ ظػػػػاىرة ، أك مقػػػػدرة ، كلعػػػػؿ التصػػػػريح بالعكامػػػػؿ
المضػػمرة كجكبػػان كمػػا فػػي التةػػذير ، كالتعظػػيـ ، كاالختصػػاص ، كنيرىػػا مػػف األسػػاليب يؤكػػد نضػػج 
فكرة العامؿ ، كفاعميتيػا  فػي تقسػيـ مباةػث النةػك العربػي كعقػد أبكابػو ، كقػد أكرد )سػيبكيو( شػكاىد 

نمةػظ ذلػؾ فػي كويرة مف القرآف الكريـ ، كأشعار العرب ، كأقكاليـ يؤكد فييا عمؿ العكامؿ المقػدرة ، 
 عف قكلو :  –رةمو اهلل  –قكلو : ))كس لت الخميؿ 

 

م و تبيتي  أال رجالن جزاه اهلل خيران           يىدؿُّ عمى ميةصِّ
(ْ). 

 

                                      
  .َِ،  ُٗرأم في مسائؿ تيسير النةك :  (ُ)

  .ٖ:  ّ/  ُُّ،  ُِٖ،  ُِٔ:  ِ/  ّٓ،  ّْ،  ّّ:  ُينظر : الكتاب :  (ِ)

  .ُِٖ،  ُِٔ:  ِ: المصدر نفسو ينظر :  (ّ)

 ُٓ: ّ، ينظػر : الخزانػ :  َّٖ:  ِم المذةجي ، كىك مف شػكاىد سػيبكيو: أك ًقنعاس المرادٌ البيت لعمرك بف ًقعاس ، (ْ)
ُٓ  ،ّٓ  /ْ  :ٖٗ  ،َٗ  ،ُّٖ  ،ُٗٓ  ،ِٖٔ  /ُُ  :ُّٗ.  



 ِٓ 

ًى مػف ذلػؾ ، ك نػو قػاؿ :  فزعـ أٌنو ليس عمى التمني ، كلكنو بمنزل  قكؿ الرجػؿ : فيػاٌل خيػران
مػػ  )رجػػؿ( جػػاءت منصػػكب  بعامػػؿ لفظػػي مضػػمر يقػػدره ، فكم (ُ)أال تركننػػي رجػػالن جػػزاه اهلل خيػػران((

 )الخميؿ( )تركنني( سكغ لمشاعر نصب الكمم .
ػًكًف كقد يةذؼ العامؿ كجكبان في باب ما ينتصب عمى )التعظيـ( ، ك )المػدح( ، نةػك : ))لػ

ػػا أينػػًزؿى ًإلىيػػؾى كى  ـٍ كىاٍلميٍؤًمنيػػكفى ييٍؤًمنيػػكفى ًبمى ػػالىةى الرَّاًسػػخيكفى ًفػػي اٍلًعٍمػػـً ًمػػٍنيي ًقيًمػػيفى الصَّ ػػا أينػػًزؿى ًمػػف قىٍبًمػػؾى كىاٍلمي مى
فقد جاءت كمم  )المقيميف( منصكب  بفعؿ مةذكؼ تقديره )أمػدح( أك  ( ُِٔ)النساء : (( كىاٍلميٍؤتيكفى الزَّكىاةى 

)أعٌظػػـ( ، كلػػك كانػػت كممػػ  )المقيمػػيف( معطكفػػو عمػػى )المؤمنػػكف( فػػي اآليػػ  الكريمػػ  ، لكػػاف ةقيػػا 
 . (ِ)كف( فمةمكؿ عمى االبتداء((تف كمو رفعان كاف جيدان. ف ما )المؤ الرفع ))فمك كا

ٍمػػدي لمٌػػًو رىبِّ اٍلعىػػالىًميفى كلعػػؿ قػػراءة : )) (( ، بنصػػب كممػػ  )رٌب( تقكدنػػا إلػػى فكػػرة العامػػؿ ، اٍلةى
 .(ّ)كىك المسمكع عف العرب ، فالعامؿ في نصبيا مضمر لموناء كالتعظيـ 

امػػؿ النةكيػػ  كػػاف أمػػران ميمػػان فػػي تػػ ريخ النةػػك العربػػي، كيعػػد كالةػػؽ أٌف تقسػػيـ )سػػيبكيو( لمعك 
ىػػػػذا التقسػػػػيـ مػػػػف الضػػػػكابط فػػػػي تقعيػػػػد الظػػػػكاىر المغكيػػػػ  التػػػػي لػػػػـ يسػػػػتطع النةػػػػاة الخػػػػركج منيػػػػا ، 
فالخالفات التي دارت بينيـ ال تقػـك عمػى رفػض العكامػؿ ، كال عمػى افتػراض عكامػؿ جديػدة ، كلكػف 

لعكامػػؿ ، أك تعميميػػا ، كمػػف الكاضػػح أٌف الخالفػػات فػػي العكامػػؿ خالفػػاتيـ ترجػػع إلػػى تفسػػيرىـ تمػػؾ ا
المغكيػػ  ،  الظػػكاىرالنةكيػػ  ، تعػػٌد مصػػدر وػػراء فػػي الفكػػر النةػػكم ، فػػي ضػػكء رؤيػػ  عمميػػ  لتفسػػير 

كةسػػف تعميميػػا ، بػػالرجكع إلػػى األصػػكؿ الصػػةية  فػػي التفكيػػر النةػػكم ، كبػػذلؾ تقمػػؿ الخالفػػات ، 
األةيػػػاف قػػػد يكػػػكف ىنػػػاؾ خػػػالؼ بعيػػػد عػػػف النظريػػػ  النةكيػػػ  فػػػي كتتقػػػارب اآلراء ، ففػػػي كويػػػر مػػػف 

اسػػػػػػتعماؿ الظػػػػػػاىرة فتتشػػػػػػعب اآلراء ، كػػػػػػاختالؼ النةػػػػػػاة فػػػػػػي ناصػػػػػػب )المفعػػػػػػكؿ بػػػػػػو( ، إذ ذىػػػػػػب 
)البصريكف( إلى إف الناصب لو ىػك الفعػؿ أك شػبيو ، فػي ةػيف ذىػب )الككفيػكف( إلػى إف الناصػب 

ران(. كذىب بعضػيـ إلػى أٌف العامػؿ ىػك )الفاعػؿ( ، لو ىك )الفعؿ كالفاعؿ( ، نةك : )ضربى زيده عم
 .(ْ)ألٌف الفعؿ كالفاعؿ بةكـ الشيء الكاةد ، كقد اةتجكا بسبع  أكجو

ىػػػ( مػػف الكػػكفييف إلػػى أف )المفعػػكؿ بػػو( منصػػكب  َُٖفػػي ةػػيف ذىػػب خمػػؼ األةمػػر )ت 
 .(ٓ)بعامؿ معنكم ىك )المفعكلي ( ، كيرل أف )الفاعمي ( ظاىر الفساد 

                                      
  .َْ:  (شكقي ضيؼ)، كينظر : المدارس النةكي   َّٖ:  ِالكتاب :  (ُ)

  .ّٔ:  ِالكتاب :  (ِ)

  .ّٔ:  ِ:  المصدر نفسوينظر :  (ّ)

   (.ُُمس : ) ٖٓ – ٔٓ:  ُينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  (ْ)

  (.ُُمس : ) ٗٓ:  ُينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 ّٓ 

أم تتعدد أكجو الخالؼ ، فتشمؿ طبيع  العكامؿ كنكعيا ، ناىيػؾ عػف الخػالؼ فػي كبيذا الر 
عامػػؿ النصػػب فػػي )المفعػػكؿ المطمػػؽ( ، ك )المفعػػكؿ معػػو( ، ك )االسػػتوناء( ، كنيرىػػا التػػي كسػػٌعت 
ةجـ الخالفات النةكي  ، كزادت مف تعقيدىا ، كمف وـ ف ٌف اشتداد الجدؿ بيف النةاة فػي العامػؿ قػد 

باعػػػد اآلراء ))كلػػػك أٌنيػػػـ كضػػػعكا نظػػػريتيـ عمػػػى أصػػػؿ صػػػةيح ، لقػػػٌؿ خالفيػػػـ كتقاربػػػت أدل إلػػػى ت
 . (ُ)اآلراء((

كىكذا اتضح أٌف أصكؿ النةك العربي كمكقؼ النةاة مف ىذه األصكؿ كتةكيميا فػي جػدليـ 
قد أبعدىـ عػف بنػاء النةػك العربػي عمػى أسػس تقتػرب مػف )الكصػفي ( ، بيػد أف النةػك العربػي برمتػو 

عمػػى الخػػالؼ فػػي الرؤيػػ  ، كاألمػػر الميػػـ ىػػك أف يػػدرس الخػػالؼ نفسػػو برؤيػػ  لغكيػػ  ةديوػػ   يعتمػػد
إلعادة تشػكيؿ الخطػاب النةػكم ، فالػذم ييمنػا ىػك أف تفضػي األمػكر إلػى درس نةػكم سػميـ ، كأف 
تػدرس المكاقػػؼ بطريقػ  ميسػػرة ، كمػف ىػػذه المكاقػؼ : مكقػػؼ )ابػف جنػػي( فقػد ذىػػب إلػى أٌف المػػتكمـ 

أوار جدالن كىذا المكقؼ الةقيقي ، كىك الذم يقؼ كراء التغيير الةاصؿ في أكاخر الكمـ ىك العامؿ 
بيف الدارسيف ، فقد تعػددت المكاقػؼ كتباينػت اآلراء ، فمػنيـ مػف أٌيػد مةاكلػ  )ابػف جنػي( ، كأضػفى 
عمييػػػا طػػػابع التجػػػدد ، كأٌف مةاكلتػػػو ىػػػي ىػػػدـ نظريػػػ  العامػػػؿ ، لكػػػي يؤسػػػس عمػػػى أنقاضػػػو نةػػػكان 

. كقد بني ىػذا االفتػراض عمػى قػكؿ ابػف جنػي : ))ف مػا فػي الةقيقػ  ، كمةصػكؿ الةػديث ، (ِ)جديدان 
نمػػا قػػالكا :  فالعمػػؿ مػػف الرفػػع ، كالنصػػب ، كالجػػر ، كالجػػـز ، إنمػػا المػػتكمـ نفسػػو ال لشػػيء نيػػره ، كا 
لفظػػػي ، كمعنػػػكم لمػػػا ظيػػػرت آوػػػار فعػػػؿ المػػػتكمـ بمضػػػام  المفػػػظ لمفػػػظ ، أك باشػػػتماؿ المعنػػػى عمػػػى 

 .(ّ)مفظ((ال
إف نةك )الخميؿ( ، ك)سيبكيو( قائـ عمى أساس العامػؿ ، كجػاء )ابػف جنػي( ، فيدمػو، كىػذه 

، كأٌف رأيػػو ))اجتيػػاد عػػارض ، لػػـ يضػػعو مكضػػع التطبيػػؽ ، بػػؿ  (ْ)دعػػكة ال تجػػد مػػف يصػػغي إلييػػا
 . (ٓ)كاف فيما طٌبقو سائران مع التيار التقميدم القائؿ بالعامؿ كالعمؿ((

لػػكاء الػػدعكة إلػػى ىػػدـ فكػػرة العامػػؿ )ابػػف مضػػاء القرطبػػي( ، فقػػد دعػػا إلػػى كأبػػرز مػػف ةمػػؿ 
نما يػرل أف العامػؿ ىػك )اهلل( ، فقػد نػادل بإلغػاء  إلغاء التقدير كالت كيؿ ، ألٌنو ال يؤمف بالعكامؿ ، كا 
الضمائر المستترة في المشتقات موؿ : )زيده ةاضر( ، أم : )ىك( ، كأنكػر الضػمير المقػدر ، نةػك 
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ةضر( ، أم : )ىك( ، كما ذىب إلى أف األلؼ كالكاك كالنكف ، نةػك : )قامػا( ، ك)قػامكا( ،  : )زيده 
 . (ُ)ك)قمف( ، عالمات لمتوني  أك الجمع ، كليست مف الضمائر التي تعد )فاعالن(

ىا أٌف اكرأل أٌف العامؿ سبب في اضطراب )باب االشتغاؿ( ، كاصطنع قاعدة ميسكرة ، مؤد
عػػاد عميػػو ضػػمير منصػػكب أك ضػػمير متصػػؿ منصػػكب ، نصػػب، ألنػػو فػػي مكػػاف االسػػـ المقػػدـ إذا 

اٌل رفػع ، ألنػو فػي مكػاف رفػع ، نةػك : )أزيػدان أكرمتػو( ، )أزيػد ةاضػر( ، فػإذا عػاد عميػو  نصب ، كا 
ضػػػميراف أةػػػدىما منصػػػكب أك متصػػػؿ بمنصػػػكب ، كاآلخػػػر مرفػػػكع أك متصػػػؿ بمرفػػػكع جػػػاز رفعػػػو 

، كمػػا أٌف فػػي ىػػذا البػػاب عسػػران عمػػى مػػف أراد  (ِ)مػػو ؟(كنصػػبو ، نةػػك )أعبػػد اهلل ضػػرب أخػػكه نال
فيمو أك تفييمو ، فيناؾ مسائؿ في )االشتغاؿ( نير مستعمم  كال يةتػاج إلييػا ، كقكلػؾ : )أزيػدان لػـ 
يضربو إال ىك( ، ك )أخكاؾ ظناىمػا منطمقػيف( ؛ لػذلؾ دعػا إلػى ةػذؼ ىػذه المسػائؿ كأمواليػا تقكيػ  

 .(ّ)كتسييالن لمصناع  النةكي  
كقد اختمفت مكاقؼ أىؿ التيسير في ىذا العصر مػف ىػذا البػاب ، فمػنيـ مػف دعػا إلػى إزالػ  

 . (ْ)كؿ ما عمؽ بالنةك مف شكائب كفي مقدمتيا )باب االشتغاؿ( ك )باب التنازع(
كيبػػدك أف )االشػػتغاؿ( ىػػك مفعػػكؿ بػػو مقػػدـ لغػػرض االىتمػػاـ بػػو ، ك ))أٌف ىػػذا ال يخػػرج عػػف 

يس ليػػـ أف يخترعػػكا بابػػان جديػػدان يعطكنػػو ىػػذا االسػػـ الػػذم ينكػػر ةقيقػػ  المػػكاد بػػاب المفعػػكؿ بػػو ، كلػػ
بػاب االشػتغاؿ فػي قػكليـ : )، كأٌف ) (ٓ)النةكي  كىك )االشتغاؿ( ، كاالسـ ىك )المشغكؿ عنػو(...(( 

)إٍف أخاؾ قابمتو ف كرٍموي( ، لقػد قػالكا فػي نصػب )أخػاؾ( أٌنػو منصػكب عمػى )االشػتغاؿ( أك إٌنػو اسػـ 
غكؿ عنػػو( كمعنػػى ذلػػؾ أٌف الفعػػؿ بعػػده )قابمتػػو( قػػد نصػػب ضػػمير المتقػػدـ )أخػػاؾ( فمػػـ ينصػػبو )مشػػ

كاشػػػتغؿ بنصػػػب ضػػػميره ، فنصػػػبو إذف عمػػػى )االشػػػتغاؿ( ، كىػػػك )مشػػػغكؿ عنػػػو(. ألػػػيس ىػػػذا مػػػف 
األالعيػػب ؛ كعنػػدم أف االسػػـ منصػػكب ألنػػو مفعػػكؿ بػػو قيػػدِّـ عمػػى فعمػػو ، كالضػػمير فػػي قابمتػػو ىػػك 

االسػػػػـ المتقػػػػدـ ، كال ةاجػػػػ  أف نقػػػػكؿ : إنػػػػو فػػػػي مةػػػػؿ نصػػػػب ، كبيػػػػذا تنتيػػػػي  إشػػػػارة عائػػػػدة إلػػػػى
 .(ٔ)المس ل ((

كيمةػظ أٌف االسػػـ المتقػػدـ عنػػدما يػػ تي كاجػػب الرفػع ال يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػو فػػي ىػػذه الةالػػ  
)مشػػػػغكالن عنػػػػو( ، كةقػػػػو أف يكػػػػكف مػػػػع المرفكعػػػػات ، كذلػػػػؾ إذا كقػػػػع االسػػػػـ قبػػػػؿ أدكات الشػػػػرط أك 
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ما( النافي  ، نةك : )زيده إٍف لقيتو ف كرٍموي( ، ك )زيد ىؿ بقيت ى ؟( ، ك )زيد ما لقيتو( االستفياـ أك )
 . (ُ)، ككذلؾ إذا كقع ىنا االسـ بعد )إذا( الفجائي  ، نةك : )خرجتي فإذا زيده يضربو عمرك( 

 ل بيػا ابػفليي مف الدعكات القديم  التي نادإف إبعاد ةال  كجكب الرفع مف باب االشتغاؿ 
ىشاـ ، إذ قػاؿ : ))لػيس مػف أقسػاـ مسػائؿ البػاب مػا يجػب فيػو الرفػع كمػا فػي مسػ ل  إذا الفجائيػ  ؛ 

 .(ِ) لعدـ صدؽ ضابط الباب عمييا...((
كمنيـ مف دعا إلى نقؿ االسـ المشغكؿ عنو إذا كاف مرفكعػان إلػى بػاب المبتػدأ كالخبػر ، أمػا 

 يكػػكف ذلػػؾ إال بعػػد تخمػػيص ىػػذا البػػاب مػػف إذا كػػاف منصػػكبان ، فينقػػؿ إلػػى بػػاب المفعػػكؿ بػػو ، كال
 .(ّ)كجيي النصب عمى المفعكلي  ككجكب الرفع عمى االبتداء

أمػػا )التنػػازع( فيػػك : ))تكجػػو عػػامميف إلػػى معمػػكؿ كاةػػد ، نةػػك : )ضػػربتي كأكرمػػتي زيػػدان( ، 
( : يطمب )زيدان( بالمفعكلي ((  .(ْ) فكؿ كاةد مف )ضربت( ، ك )أكرمتي

كالككفيػػكف فػػي أٌم العػػامميف أكلػػى بالعمػػؿ ، فالوػػاني ىػػك األكلػػى عنػػد  كقػػد اختمػػؼ البصػػريكف
 . (ٓ)البصرييف ؛ لقربو مف المعمكؿ ، في ةيف ذىب أىؿ الككف  إلى أٌكلي  األكؿ ؛ لتقدمو

كذىب )ابف مضاء القرطبي( إلى إعماؿ الواني في االسـ األخير ، نةك : )قاـ كقعد زيد( ؛ 
رييف ))كمػذىب البصػرييف أظيػر ، ألنػو أسػيؿ ، ف ٌنػو لػيس إال ةػذؼ كذلؾ لقربو ، آخذان برأم البصػ

 .(ٔ)ما تكرر في الواني ، أك إضمار عمى مذىبيـ إف كاف فاعالن....((
كمػػف األبػػكاب التػػي ألغيػػت ككػػاف فػػي مقػػدمتيا )بػػاب التنػػازع( ، ك )بػػاب االشػػتغاؿ( إلزالػػ  مػػا 

خػػؿ كجمػػس خالػػد ، فػػػ )خالػػد( أةػػدث ، فمػػيس ىنػػاؾ تنػػازع فػػي نةػػك : د (ٕ)عمػػؽ بػػالنةك مػػف شػػكائب
 .(ٖ)الفعميف جميعان 

 .(ٗ)فال بد مف تخميص المادة النةكي  مف ىذا الباب ، كالسيما في الكتب المدرسي  
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)ال يعنينا العمؿ أك أٌف ىناؾ تنازعان ةقػان )عمى أف العناي  )بالمعنى( مف األمكر الميم  ، فػ 
نما يعنينا ىذا األسمكب كمعناه ، إنن نما ىك بةسب ، كا  ا ال تعتقد أفَّ تعبيران ىينا أكلى مف تعبير ، كا 

 القصد كالمعنى كالراجح فييا نرل أٌنو ينبغي أف ينظر إلى ىذا األسمكب في ضكء قاعدتيف : 
ما أعممتو في االسـ الظاىر أىػـ عنػدؾ ممػا أعممتػو فػي ضػميره ، ألٌف االسػـ الظػاىر أقػكل  .ُ

 مف الضمير.
 مٌما ةذفتو. ما ذكرتو كصرةت بو أىـ  .ِ

يضاح ذلؾ أٌنؾ تقكؿ : )أنضبت كأىنػت سػعيدان( ك )أنضػبت ك أىنتػو سػعيدان( كالفػرؽ بينيمػا  كا 
أف االىتماـ في التعبير األكؿ باإلىان  ، كلذا جعمت ليا االسـ الظاىر كةذفت مفعكؿ األكؿ ، كأٌمػا 

ؾ أعممتػػو فػػي االسػػـ فػػي قكلػػؾ : )أنضػػبت ك أىنتػػو سػػعيدان( ، فػػإٌف االىتمػػاـ فيػػو باإلنضػػاب ؛ ألٌنػػ
 . (ُ)الظاىر ، كأما اإلىان  فقد أعممتيا في ضميره ، فاالسـ الظاىر أقكل مف الضمير((

اء السػػػببي ( ، ك)كاك المعيػػػ ( فػػػػي نصػػػبيا الفعػػػػؿ لفػػػػٌف )ابػػػف مضػػػاء القرطبػػػػي( بةػػػث مسػػػ ل  )اإ
: )قػاـ زيػد( ، إذ  المضارع لمعنى يقصده المتكمـ ، كما دعا إلى إلغاء العمؿ الوكاني كالوكالث ، نةك

سئؿ عف )زيد( لػـ رفػع ؟ فيقػاؿ ألنػو فاعػؿ ، كىػذا األمػر ال يقكدنػا إلػى الكصػفي  التػي تعتػد بػالكالـ 
 .(ِ)المنطكؽ عف العرب

ىذا مجمؿ ما ذىب إليو )ابف مضاء( في نقضو )نظريػ  العامػؿ النةػكم( ، كذلػؾ لمتخفيػؼ مػف 
 . (ّ)اصطناع العكامؿ كتكمفيا... 

اٌل يككف ىناؾ تغيير في أساليب كالـ العرب ، أك أر في األخذ بالعامؿ بةيث كمف ىنا فال ضي
انتقاص مف بالنتو أك الميؿ بو عٌما كضع لػو مػف األصػكؿ النةكيػ  ، كمػف ذلػؾ فيمػا اصػطنع مػف 
عالقػػ  النسػػب  بػػيف االسػػميف كقكلنػػا : )زيػػد فػػي الػػدار( ، كىػػذا التركيػػب تػػاـ يتػػ لؼ مػػف اسػػميف دالػػيف 

نيما نسب  ، كتمؾ النسب  دٌؿ عمييا ةرؼ الجر )في( ، كلكف النسب  التي ذكرت ىي عمى معنييف بي
. ككػػذلؾ (ْ)الصػػف  المقػػدرة ، )كػػائف أك مسػػتقر( ، كلكنػػو اسػػتغني عنيػػا أخػػذان بالظػػاىر كعػػدـ التقػػدير

الةاؿ بما سٌمي بالتعميؽ عف العامؿ في باب التنازع كنممح ذلؾ في قكؿ )ابف مضػاء( : ))كأنػا فػي 
البػػػاب ال أخػػػالؼ النةػػػكييف إال فػػػي أف أقػػػكؿ : عمقػػػت كال أقػػػكؿ : أعممػػػت ، كالتعميػػػؽ يسػػػتعممو  ىػػػذا

النةكيػكف فػػي المجػػركرات ، كأنػػا اسػتعممو فػػي المجػػركرات كالفػػاعميف كالمفعػكليف ، تقػػكؿ : )قػػاـ كقعػػد 
، كالكسػائي زيد( فإٍف عمقت زيدان بالفعؿ الواني ، فبػيف النةػكييف فػي ذلػؾ اخػتالؼ : الفػراء ال يجيػزه 
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  .ِٕ،  ُٕ، كالعامؿ النةكم بيف مؤيديو كمعارضيو :  َُّ،  َٖةاة : ينظر : الرد عمى الن (ِ)

  .ٖٕ،  ٕٔينظر : الرد عمى النةاة :  (ّ)

  .ٕٖ:  المصدر نفسوينظر :  (ْ)



 ٕٓ 

. التعميػػؽ إذف (ُ)يجيػػزه عمػػى ةػػذؼ الفاعػػؿ ، كنيػػره يجيػػزه عمػػى اإلضػػمار ، الػػذم يفسػػره مػػا بعػػده((
يختمؼ عف العامؿ ، في ةيف أف المصطمةيف في باب التنازع يعطياف مدلكالن كاةػدان ، فالػدعكة إذف 

 ىي التخفيؼ مف استعماؿ فكرة العامؿ في التةميؿ النةكم ال مف أجؿ ىدميا. 
تػي الضػم  كالكسػرة مػف عالمػات اإلعػراب ، فى عمى مف يدقؽ النظر فػي جعػؿ عالمكال يخ

كنفي أف تككنا مف آوار العامؿ ، كأنيما مف عمؿ المػتكمـ ليػدؿ بيمػا عمػى معنػى فػي تػ ليؼ الجممػ  
كنظػػـ الكػػالـ ، كأٌف الفتةػػ  ليسػػت عالمػػ  إعػػراب ، كال تػػدؿ عمػػى شػػيء ، بػػؿ ىػػي الةركػػ  الخفيفػػ  

 .(ِ)عند العرب ، فيي السككف عند الكقؼ في لغ  العام  ، ليك ىدـ لنظري  العامؿالمستةب  
كجدير بالذكر أٌف إلغاء )نظري  العامؿ( يخمص الػدارس مػف صػعكبات النةػك ، كاالنصػراؼ 
عنيػػا يقػػكده إلػػى تيسػػير النةػػك كتصػػنيفو تصػػنيفان جديػػدان يقػػـك عمػػى المجانسػػ  ، كجمػػع المكضػػكعات 

اةػػد ، كػػ ف يجمػػع فػػي بػػاب الفعػػؿ المضػػارع األةػػكاؿ المتشػػابي  مػػف موػػؿ بنائػػو المتشػػابي  فػػي بػػاب ك 
عمى الفتح كتسكينو ، كأٌف إلغػاء العامػؿ يمغػي مػف النةػك كويػران مػف أبػكاب النةػك كفصػكلو ، كتجنػب 

 .(ّ)المغ  مف الت كيؿ كالتقدير ، كاالفتراضات التي تصطدـ ككاقع المغ 
ريػػػ  العامػػؿ النةػػكم( بكػػػؿ صػػكره كتجمياتػػو ، ذلػػػؾ عمػػى أف مػػف يػػنعـ النظػػػر فػػي إلغػػاء )نظ

نفت أمكر كويرة عمى نير كاقعيا ، نصالخمط في ت يؼ باب المبتدأ كالفاعؿ كالخبر كالةاؿ ، كما صي
ف لغيػت األبػػكاب التػػي تقػػـك عمػػى أسػػاس فكػػرة العامػؿ ، كدمجيػػا فػػي األبػػكاب األخػػرل ، فبػػاب )كػػاف( 

عػػػؿ ، فيعػػػرب المرفػػػكع بعػػػدىا )فػػػاعالن( ، أمػػػا المنصػػػكب يػػػدمج فػػػي بػػػاب الفعػػػؿ التػػػاـ ، ألٌف )كػػػاف( ف
 .(ْ)فيعرب )ةاالن(

ؿ الكممػػ  أك الكممػػات التػػي كممػػا يؤيػػد أىميػػ  العامػػؿ ىػػي قيمػػ  النكاسػػخ ، كت ويرىػػا فػػي شػػك
الشػكمي  ، كأٌف نظريػ  العمػؿ مجػرد ارتبػاط   ، فك ف النةاة بذلؾ يسيركف عمى الطريق  التةميميػتتبعيا

ظػػاىرة أك ظػػكاىر أخػػرل ، عمػػى أف يكػػكف ذلػػؾ بعيػػدان عػػف النظريػػات الفمسػػفي  ، بػػيف ظػػاىرة لغكيػػ  ك 
كفػػي ضػػكء ىػػذا التةميػػؿ تصػػبح نظريػػ  العامػػؿ ذات أىميػػ  كبيػػرة ، ألٌف العكامػػؿ تعػػٌد األسػػاس فػػي 

 .(ٓ)ضبط التغيرات في الجمم 
عمػػى  اسػػتبدلت بالعامػؿ النةػػكم ، ألنيػػا تتضػػافرقػػرائف الكلكػف مػػا يجػػدر التنكيػػو إليػو ىػػك أف 

تكضػػيح المعنػػى مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف األجيػػزة متكاممػػ  مػػع األجيػػزة األخػػرل ، كأٌف كػػؿ جيػػاز منيػػا 

                                      
  .ٓٗ،  ْٗالمصدر نفسو :  (ُ)

  .َٓينظر : إةياء النةك :  (ِ)

  .َٓ ، ْٖ،  ْٕ:  (شكقي ضيؼ)ينظر : مقدم  الرد عمى النةاة ، تةقيؽ :  (ّ)

   .ٔٓ – ْٗكما بعدىا ، كتيسير النةك التعميمي قديمان كةديوان مع نيج تجديده :  ُٓ: المصدر نفسو ينظر :  (ْ)

  .ُٕٗينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ٓ)



 ٖٓ 

يتككف مف عدد مف الطرؽ التركيبي  العرفي  المرتبط  بالمعاني المغكي  ، كتتجو كؿ طريق  منيا إلى 
                 بيػػػػػػػاف معنػػػػػػػى مػػػػػػػف المعػػػػػػػاني الكظيفيػػػػػػػ  فػػػػػػػي المغػػػػػػػ  ، كبيػػػػػػػذه الةالػػػػػػػ  فػػػػػػػال ةاجػػػػػػػ  إلػػػػػػػى عامػػػػػػػؿ. 
فالفاعؿ مرفكع في النةك ، الف العرؼ ربط بيف فكرتي الفاعمي  كالرفع دكف ما سبب منطقي كاضػح 
، ككػػػاف مػػػف الممكػػػف أف يػػػ تي الفاعػػػؿ منصػػػكبان ، كالمفعػػػكؿ بػػػو مرفكعػػػان لػػػك أف العػػػرؼ جػػػرل عمػػػى 

 متكمـ أةدوو. . فالقكؿ بالعامؿ ال يمكف أف يستغنى عنو ، كأٌف الفاعؿ مرفكع ، ألٌف ال(ُ)ذلؾ
أٌف العامػػػػؿ النةػػػػكم اسػػػػتبدؿ بعامػػػػؿ آخػػػػر ىػػػػك )السػػػػياؽ( ، فاألسػػػػػماء  –أيضػػػػان  –كيمةػػػػظ 

ليػؾ ، ي، كق : القرطاس ، كأتميميان مػرةالمنصكب  ، نةك  سػيان أخػرل ؟ كقػكليـ : مكانػؾ ، كدكنػؾ ، كا 
ب إنمػػا نصػػبت كذلػػؾ بتضػػافر مالبسػػات الخطػػاب كمناسػػبات القػػكؿ مػػع السػػياؽ ، كلػػيس بفعػػؿ ناصػػ

 .  (ِ)مضمر مقدر
كمف آوار فكرة العامػؿ النةػكم أٌنػو شػغؿ النةػاة عػف دراسػ  الجممػ  العربيػ  دراسػ  أسػمكبي  ، 
بػػؿ كانػػت الدراسػػ  منصػػب  بالبةػػث عػػف العكامػػؿ ، كاالىتمػػاـ بالمرفكعػػات كالمنصػػكبات كالمجػػركرات 

ترابطي  بػيف أجزائيػا ، كفؽ العالقات العمى أكور مف االىتماـ بالجمم  كأنكاعيا ، كتةميؿ عناصرىا 
 . (ّ)كما اإلعراب إال قرين  مف القرائف التي تتضافر مع القرائف األخرل لفيـ المعنى

عمى أٌنو ينبغي أف ندرؾ أٌف معنى العمؿ في النةك مف المسػكنات التػي يؤخػذ بيػا فػي بنػاء 
، مػػػف رفػػػع أك )نظريػػػ  النةػػػك العربػػػي( ، كالعمػػػؿ أك )اإلعػػػراب( ىػػػك األوػػػر الةاصػػػؿ بتػػػ وير العامػػػؿ 

يؤور فيما يميو ، فيرفع  نصب أك خفض أك جـز ))كمتى ما انتظمت الكممات في الجمم  : فمنيا ما
، أك ينصبو أك يجزمو ، أك يجره ، كالفعؿ ، يرفع الفاعؿ كينصب المفعكؿ بو ، ككالمبتػدأ ، ما بعده

فػػض مػػا يمييػػا مػػف يرفػػع الخبػػر ، ككػػ دكات الجػػـز ، تجػػـز الفعػػؿ المضػػارع ، ككةػػركؼ الجػػر ، تخ
األسػػماء ، فيػػذا ىػػك المػػؤور ، أك العامػػؿ ، كمنيػػا مػػا يػػؤور فيػػو مػػا قبمػػو ، فيرفعػػو ، أك ينصػػبو ، أك 
يجػػػػره ، أك يجزمػػػػو ، كالفاعػػػػؿ ، كالمفعػػػػكؿ ، كالمضػػػػاؼ إليػػػػو ، كالمسػػػػبكؽ بةػػػػرؼ جػػػػر ، كالفعػػػػؿ 

، كػػبعض الةػػركؼ ، المضػػارع كنيرىػػا فيػػذا ىػػك المتػػ ور أك المعمػػكؿ ، كمنيػػا مػػا ال يػػؤور كال يتػػ ور 
 .(ْ)نةك : )ىؿ كبؿ كقد ك سكؼ ك ىالَّ( ، كنيرىا مف ةركؼ المعاني((

                                      
  .ٖٓ،  ٕٓينظر : المغ  بيف المعياري  كالكصفي  :  (ُ)

  .ِِْ،  ِِّينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ِ)

  .ُِٖبيف القديـ كالةديث : في الجمم  ينظر : العالم  اإلعرابي   (ّ)

  .ٔٗٓ:  ِجامع الدركس العربي  :  (ْ)



 ٓٗ 

كمف المقرر أف معنى العمؿ في النةك ىك الذم ينبغي أف يككف مكضع العناي  كاالىتماـ ، 
ألٌف العالق  بيف أجزاء الكالـ ذات أور في الدالل  عمى مكقع كؿ جزء كفي معنػى ذلػؾ الجػزء ، كأٌف 

 .(ُ)مؿ ليس عقيمان إذا ابتعد عف التعميؿ المنطقي لعدـ ارتباطو بكاقع المغ  أك طبيع  تركيبياالعا
كالةؽ أٌف )نظريػ  العامػؿ( ، قػد قامػت عمػى أسػس صػةية  لتعمػيـ المغػ  ، كضػبط قكاعػدىا 
كتيسػػير اسػػتعماليا ، فالػػذم يةػػدث الةركػػات ىػػك المػػتكمـ ، كقػػد نسػػب إلييػػا العمػػؿ ، ألنيػػا المرشػػد ، 

ى المعػػاني كالرمػػكز ، كذلػػؾ مػػف أصػػح االسػػتعماالت فػػي العربيػػ  كأبمغيػػا ، كعميػػو فػػال ضػػير مػػف إلػػ
 –مػوالن  –تسميتيا )عكامؿ( ، ألنيا تؤدم إلى كشؼ المعنى المراد مف الكممػ  ، كالقػكؿ بػ ف )كػاف( 

( تنصػػب مفعػكليف إ لػػى ترفػع المبتػدأ كتنصػػب الخبػر ، ك)إٌف( تنصػػب المبتػدأ كترفػع الخبػػر ، ك )ظػفَّ
 . (ِ)نير ذلؾ

كلعػؿ ممػا تةسػف اإلشػارة إليػو أٌف نظريػ  العامػؿ تػرتبط ارتباطػان كويقػان بنظريػ  الػنظـ لعبػد القػػاىر 
الجرجاني ، ألٌف النظـ قائـ عمى العالقات بيف الكمـ ، كأٌف ىذه العالقات مبني  عمى السببي  ، كىذه 

اء ىذه النظري  مف النةػك العربػي سػيؤدم المس ل  تةكميا نظري  العامؿ في النةك العربي ، كأٌف إلغ
 . (ّ)إلى ىدـ النةك العربي برمتو

الػػذم يسػػتمـز أٌف النةػػك يػػدرؾ أنػػو لػػو صػػم  بالعامػػؿ كمػػف يػػنعـ النظػػر فػػي المػػنيج التةػػكيمي 
ينبغػػي أف يػػربط )البنيػػ  العميقػػ ( بػػػ )بنيػػ  السػػطح( ، كالبنيػػ  العميقػػ  تقتضػػي فيػػـ العالقػػات بكصػػفيا 

التػػػ ور فػػػي التصػػػكرات العميقػػػ  ، كىػػػي تموػػػؿ العمميػػػ  العقميػػػ  فػػػي المغػػػ  ، فقضػػػي  عالقػػػات لمتػػػ وير ك 
ران عمػا العامؿ صةية  في التةميؿ المغكم ، كليا ةضكر في النةك التةكيمي بصكرة ال تختمػؼ كويػ

 . (ْ)ىي عميو في النةك العربي
السبب الرئيس   كمجمؿ القكؿ أٌف العامؿ النةكم ىك األساس في عممي  التقعيد النةكم ، كىك

في ربط مككنات البنى النةكي  كترتيبيا عمػى نظػاـ معػيف ، كأٌف كظيفػ  النةػك ، ىػي دراسػ  مسػتكل 
بعينػػو مػػف مسػػتكيات المغػػ  ، كمعرفػػ  نظمػػو كضػػكابطو ، كصػػيان  ىػػذه الػػنظـ كالضػػكابط فػػي شػػكؿ 

كػؿ مػا فييػا مػف ( بالجممـة العربيـةالمغكيػ  ، كىػذا المسػتكل ، ىػك: ) الظػكاىرقكاعد كميػ  مػف خػالؿ 
 .(ٓ)سمات لغكي  ، كما يؤور فييا مف )عكامؿ( ، كما تؤديو مف كظائؼ كدالالت

                                      
  .ْٗ،  ْٖينظر : نةك التيسير دراس  كنقد منيجي :  (ُ)

  .ُ:ْٕينظر : النةك الكافي :  (ِ)

  .ْٖ،  ّٖينظر : بني  العقؿ العربي :  (ّ)

  .ُْٖ،  ُْٕفي المنيج :  : بةث ي كالدرس الةديثينظر : النةك العرب (ْ)

  .ُْينظر : تعميـ النةك العربي عرض كتةميؿ :  (ٓ)



 َٔ 

دراسػػ  أسػػمكبي  ، فقػػد كانػػت ىنػػاؾ دراسػػ  مػػف ىػػذا دراسػػ  لمجممػػ  إف العامػػؿ شػػغؿ النةػػاة عػػف 
كفي جانب مف عمؿ أبي عبيدة في )مجاز  ، في عمـ المعانيكخاص  عالجو البالنيكف القبيؿ فيما 

( ، كلػػذلؾ فػػ ف القػػرآ ف( كعبػػد القػػاىر الجرجػػاني فػػي )دالئػػؿ اإلعجػػاز( كالسػػكاكي فػػي )مفتػػاح العمػػـك
أىميػػػ  العامػػػؿ تنبػػػع مػػػف أف العامػػػؿ عامػػػؿ أسػػػاس فػػػي ضػػػبط التغيػػػرات المغكيػػػ  فػػػي الجممػػػ  ، كأٌف 
العالقػػػػات الكظيفيػػػػ  فػػػػي النةػػػػك العربػػػػي مرتبطػػػػ  بالعالقػػػػات العامميػػػػ  ، ألٌف أجػػػػزاء الجممػػػػ  العربيػػػػ  

مػػ  بػػالتغير ، فالعامػػؿ ىػػك الركيػػزة األكلػػى فػػي النةػػك العربػػي لمػػا يؤديػػو مػػف كظيفػػ  فػػي تفسػػير مةكك 
 التغيرات الشكمي .

فػػي إدراؾ أبعػػاد مفيػػـك الجممػػ  ، فالعمػػؿ  ان ميمػػ ان كقػػد بػػرزت فكػػرة العمػػؿ عنػػد )سػػيبكيو( مةػػكر 
مػػػ  بنيػػػ  كاةػػػدة عنػػػده العالقػػػات الترابطيػػػ  بػػػيف مككنػػػات الجممػػػ  ، تمػػػؾ الفكػػػرة التػػػي تجعػػػؿ مػػػف الجم

متماسك  تنماز عف الجمم  أك الجمؿ التػي تمييػا ، كبػذلؾ فػ ف الفكػرة العامميػ  كالفكػرة البنائيػ  ، ىمػا 
 المجاالف في التةميؿ النةكم عند )سيبكيو( ال ينفصالف في إطار تةديد مفيكميو الجمم .

اتيػا ، كىػك النػػكاة كيعػد الفعػؿ العامػؿ الػرئيس فػػي الجممػ  ، فيػك المةػكر الػذم تتعمػػؽ بػو مككن
المككنػػ  لمجممػػ  ، كيمتػػاز ب نػػو يقػػـك بالعمميػػ  التكليديػػ  دكف نيػػره مػػف مككنػػات الجممػػ  ، كتكصػػؼ 

 بالكظيف  األساسي  لو.
كأٌنو يقـك بالكظيف  التكليدي  في الجمم  فيك الذم يطمب الفاعؿ كالمفعكؿ فالفعؿ قد ال يتعدل 

مفعػػكؿ ، كىػػك الفعػػؿ المتعػػدم ، فالفعػػؿ ىػػك العنصػػر إلػػى مفعػػكؿ ، كىػػك الػػالـز ، كقػػد يتعػػداه إلػػى 
 . (ُ)المكلِّد في الجمم  ، ألنو العامؿ الذم يرتفع بو الفاعؿ كينتصب بو المفعكؿ

كيمةظ أٌف التعريفات لمجمم  كالكالـ عمى كفػؽ المػنيج التقميػدم قػائـ عمػى عنصػريف ، ىمػا : 
، كأنيمػا مػا يػؤدم معنػى مفيػدان مسػتقالن بنفسػو ، )اإلفادة( ، ك )اإلسناد( ، فػالكالـ كالجممػ  مترادفػاف 

كمػػػا ال يػػػؤدم معنػػػى مسػػػتقالن بنفسػػػو سػػػمي )قػػػكالن( ، إذ القػػػكؿ أعػػػـ مػػػف الكػػػالـ ، فالكممػػػات المفػػػردة 
، كالكػػػالـ ىػػػك :  (ِ)كالمركبػػػات التػػػي لػػػـ تتضػػػمف معنػػػى مسػػػتقالن ال تسػػػمى كالمػػػان ، بػػػؿ تسػػػمى قػػػكالن 

ألخػػرل ، كذاؾ ال يتػػ تى إال فػػي اسػػميف كقكلػػؾ : زيػػده ))المركػػب مػػف كممتػػيف أسػػندت إةػػداىما إلػػى ا
ػػػًرب زيػػػد ، كانطمػػػؽ بكػػػر ، كتسػػػمى  أخػػػكؾ ، كبشػػػر صػػػاةبؾ ، أك فػػػي فعػػػؿ كاسػػػـ نةػػػك قكلػػػؾ : ضي

 . (ّ)الجمم ((
أٌمػػا اإلسػػػناد األصػػػمي فيػػػك المعيػػػار األسػػػاس فػػػي التفريػػػؽ بػػػيف الجممػػػ  كالكػػػالـ ، كىػػػك معيػػػار 

ف الجممػػ  مػػا تضػػمف اإلسػػناد األصػػمي سػػكاء كانػػت مقصػػكرة الجممػػ  ))كالفػػرؽ بػػيف الكػػالـ كالجممػػ  أ
                                      

  .ُٔٓ ،ُٓٓينظر : مفيـك الجمم  عند سيبكيو : (ُ)

  .ِٕ:  ُينظر : الخصائص :  (ِ)

   .ْٗالمفصؿ :  (ّ)



 ُٔ 

لذاتيا أكالن كالجمم  التػي ىػي خبػر المبتػدأ كسػائر مػا ذكػر مػف الجمػؿ... كالكػالـ مػا تضػمف اإلسػناد 
 . (ُ)األصمي ككاف مقصكران لذاتو ، فكؿ كالـ جمم  كال ينعكس((

ة العامػؿ تيـ عمػى أسػاس فكػر أٌما تقسيمات المعاصريف لمجمم  ف ٌف بعض ىػؤالء أقػامكا تقسػيما
تقميػػديان ، سػػكاء عمػػى مسػػتكل الشػػكؿ أك المضػػمكف ، فقسػػمت الجممػػ  إلػػى  ، فجػػاء تصػػنيفيـ لمجممػػ 

 .(ِ)سـ كفعؿ كةرؼاإسمي  كفعمي  ، ألف ذلؾ ينسجـ مع طبيع  الكالـ في العربي  التي ت تمؼ مف 
مكا الجممػػ  إلػػى إسػػنادي  كلكػػف نةػػاة آخػػريف أقػػامكا تصػػنيفاتيـ دكف النظػػر إلػػى العامػػؿ ، فقسػػ

 .(ّ)داىـ عمى ذلؾ ىك الرنب  في العزكؼ عف التقدير كالت كيؿةكنير إسنادي  ، ككاف الذم 
كالػػػذم يػػػنعـ النظػػػر فػػػي أبةػػػاث المعاصػػػريف عػػػف الجممػػػ  كتقسػػػيماتيـ ليػػػا عمػػػى كفػػػؽ المػػػنيج 

امػػؿ فػػي تصػػنيفات التقميػػدم يمةػػظ أٌف النةػػاة القػػدامى عػػدكا ظػػاىرة اإلعػػراب المسػػتندة إلػػى نظريػػ  الع
ف اإلعراب قرين  كاةػدة مػف إالجمم  ، كقد سمؾ طريقيـ إلى ىذا المنةى فريؽ مف المعاصريف ، إذ 

القرائف الدال  عمى المعنػى فةسػب ، كمػف الشػكاىد عمػى ىػذا التقسػيـ تصػنيؼ الجمػؿ فػي ضػربيف : 
 جمؿ ليا مةؿ مف اإلعراب كأخرل ال مةؿ ليا مف اإلعراب. 

  عمػػػى أسػػػاس مبػػػدأ اإلسػػػناد ، يقػػػكد إلػػػى التعكيػػػؿ عمػػػى المعنػػػى ، كيعػػػد إفَّ تصػػػنيؼ الجممػػػ
المةػػػدوكف أٌف دراسػػػ  الجممػػػ  أسػػػاس البةػػػث النةػػػكم ، ألنيػػػا تكشػػػؼ عػػػف العالقػػػات بػػػيف التراكيػػػب 

مككنػػػػات الجممػػػػ   لكاك ان يػػػػربط المعنػػػػى كالمبنػػػػى ، وػػػػـ تنػػػػاكالداللػػػػ  ، ككػػػػاف تقسػػػػيميـ الجممػػػػ  تقسػػػػيم
 كفؽ المناىج التقميدي  في كوير مف جكانبيا.  ـنت دراساتيكعناصرىا التركيبي  ، فقد كا

ككاف طبيعيان أف تظير أنماط مف التةميؿ لمجمم  لتةقيؽ سػالم  المبنػى مػف خػالؿ العالقػات 
بيف عناصرىا لمكصكؿ إلى المعنى المقصكد ، كلعؿ الدراسات المغكيػ  العربيػ  فػي ضػكء عمػـ المغػ  

فػي ىػذا القػرف ، قػد أةػدوت ظيػرت ا : البنيكي  كالتةكيمي  التػي المعاصر كالنظريات الةديو  ، كمني
 مساران جديدان في ىذه الدراسات. 

أما مف ةيث الدالل  الزمني  لمجمم  ، ف ف النةاة األكائؿ قػد قسػمكا الفعػؿ عمػى والوػ  أقسػاـ : 
 .(ْ)ماضو ، كةاضر ، كمستقبؿ

أٌف العربي  ليس فييػا مػف التراكيػب  إلى –عربان كمستشرقيف  –كيذىب بعض الباةويف المةدويف 
نمػػا عمػػى  مػػا يعبػػر عػػف األزمنػػ  المختمفػػ  ، لػػيس عمػػى أسػػاس تقسػػيميا الوالوػػي الشػػكمي فةسػػب، كا 
أساس التفاكت في الزمف الكاةد ، بعدان ، أك قربان ، فيذا المستشرؽ )كليـ رايت( ، يقكؿ : ))إف ىػذه 

                                      
  .ٖ:  ُشرح الرضي عمى الكافي  :  (ُ)

عرابان : ينظر : الجمم  النةكي  : نش (ِ)   .ُٖ ة كتطكران كا 

  .ُِٗ( ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي : ّ)

  .ُِ:  ُالكتاب : ينظر :  (ْ)



 ِٔ 

لزمنػي الػذم يقػع فيػو الفعػؿ التػاـ كنيػر التػاـ فػي العالقات )الزمني ( نفسػيا ىػي التػي تةػدد المجػاؿ ا
السػامي  ، سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ الػزمف ماضػػيان أـ ةاضػػران أـ مسػػتقبالن... كلػـ يػػنجح النةػػاة العػػرب أنفسػػيـ 
في أف يتبينكا ىػذه النقطػ  الميمػ  فػي كضػكح ، لكػنيـ عمقػكا أىميػ  ال ضػركرة ليػا عمػى فكػرة الػزمف 

، كذلػػؾ بتقسػػيـ الػػزمف إلػػى الماضػػي كالةاضػػر كالمسػػتقبؿ ، وػػـ  )فػػي ذاتيػػا( كارتباطػػو ب شػػكاؿ الفعػػؿ
خٌصػػػػػػكا الفعػػػػػػؿ الماضػػػػػػي بفكػػػػػػرة الػػػػػػزمف الماضػػػػػػي ، كالفعػػػػػػؿ المضػػػػػػارع بفكرتػػػػػػي الػػػػػػزمف الةاضػػػػػػر 

 .(ُ)كالمستقبؿ((
كجدير بالذكر أف الزمف ليس كظيف  الصيغ  مستقم  ، كلكف القرين  كالسياؽ ىما المذاف يةدداف 

ؿ( كبناء )يفعؿ( ال يمكف أف يدال عمػى الزمػاف ب قسػامو كةػدكده كدقائقػو ، زمف الفعؿ ))إف بناء )فع
نمػا يتةٌصػؿ الزمػاف مػف بنػاء الجممػ   كمف ىنا ف ف الفعػؿ العربػي ال يفصػح عػف الزمػاف بصػيغو ، كا 

ننا يجػب أف نشػير أفقد تشتمؿ عمى زيادات تعيف الفعؿ عمى تقرير الزماف في ةدكد كاضة . عمى 
ننػا نسػتطيع أف نقػرر إف صػيغ  )فعػؿ( ا  الفعؿ والو  : ماض كةاؿ كمسػتقبؿ ، ك  إشارة عام  إلى إف

كاف دلت دالالت عدة في اإلعراب عف الزماف ، فيي في أنمب األةكاؿ تدؿ عمى ةػدث أينجػزى كتػـ 
ذىبػت فػي االسػتعماؿ مػذاىب  فٍ ا  في زمف ماض ، كأٌف صيغ  )يفعؿ( تتردد بيف الةاؿ كاالستقباؿ ك 

 .(ِ)األدكات كالزيادات التي أشرنا إلييا(( أخرل ، كذلؾ بفضؿ
ػػػحي أف النةػػػاة العػػػرب القػػػدامى لػػػـ يطيمػػػكا النظػػػر فػػػي األبنيػػػ  المركبػػػ  ، كيقصػػػد باألبنيػػػ   كييممى

، نةك )قد فعؿ( ك )كاف قد فعؿ( ك )كػاف فعػؿ( ))ككػ ف العربيػ  قػد اتخػذت مػف بنػاء )كػاف( المركب 
زمانيػػ  إال إذا كػػاف لصػػيؽ فعػػؿ آخػػر... فػػإذا أبصػػركا فعػػالن داالن عمػػى الةػػدث نيػػر مترشػػح لمداللػػ  ال

 أف يتبينكا نقصانيا كيشيركا إلى اسميا كخبرىا كما ذىبكا إلى ذلؾ. مف بيدَّ في كالـ فال )كاف(
كعنػػػايتيـ بيػػػذا جعمػػػتيـ لػػػـ يممةػػػكا ىػػػذه المركبػػػات التػػػي ةفمػػػت بيػػػا العربيػػػ  لتسػػػتعيف عمػػػى 

(اإلفصاح عف الزماف بةدكد ال يفصح عنيا كؿ م ( دكف أف تضاؼ إلييػا ىػذه ك ف بناء )فىعىؿى )يىٍفعىؿي
 .(ّ)الزكائد((

عمػػى أف ممػػا يجػػب االلتفػػات إليػػو ىنػػا ىػػك أٌف العربيػػ  نيػػر قاصػػرة التعبيػػر عػػف الػػزمف فػػي 
نمػػا كػػاف لمقرينػػ  كالسػػياؽ أوػػر فػػي تةديػػد زمػػف الفعػػؿ ، فػػالقرائف  مسػػتكياتو المختمفػػ  بالفعػػؿ كةػػده ، كا 

( ك  ( تتفػاكت بػيف أربػع ةػاالت لكػؿ منيمػاجعمت صيغتي )فىعىؿى ))إف الداللػ  عمػى األزمنػ   (ْ))يىٍفعىػؿي

                                      
  .ْٕالفعؿ كالزمف :  (ُ)

  .ِْالفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ِ)

  .ِٓ:  مصدر نفسوال (ّ)

  .ّٕ – ِّينظر : ىمع اليكامع :  (ْ)



 ّٔ 

المختمفػػػػ  ، كالماضػػػػي البسػػػػيط كالماضػػػػي المركػػػػب ، كالةػػػػاؿ كاالسػػػػتقباؿ كالمسػػػػتقبؿ المةكػػػػي فػػػػي 
الماضي ، كالماضي المستمر كنير ذلؾ مػف معػاني الػزمف ، مكجػكدة فػي العربيػ  موػؿ كجكدىػا فػي 

 .(ُ)يا تةتاج إلى البةث كالدراس  كالتبكيب كالتنسيؽ((المغات الةديو  ، كلكن
كيتضػػػح مػػػف ذلػػػؾ أٌف الدارسػػػيف المةػػػدويف لػػػـ يعتنػػػكا ))بيػػػذه اإلشػػػارات المفيػػػدة فػػػي كتػػػبيـ 
المدرسي  ، بؿ جركا عمى إىماؿ )مسػ ل  الزمػاف( إىمػاالن تامػان كاكتفػكا بتقسػيـ الفعػؿ المعػركؼ ، كلػـ 

 . (ِ)ان ليتكصمكا إلى نةك جديد((يستقركا نصكص العربي  استقراء جديد

                                      
  .ُِّنةك التيسير دراس  كنقد منيجي :  (ُ)

  .ِٕالفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ِ)



 ْٔ 

 
 

 ولالفصل األ
 

 المناهج اللسانٌة 
  حدٌث.ال يالنحووالدرس 



 ٔٓ 

 :المنهج التارٌخً المقارن
اسػػتعمؿ عممػػاء المغػػ  الغربيػػكف منػػذ أقػػدـ األزمنػػ  )القكاعػػد التقميديػػ ( التػػي تشػػكمت مػػف 

قػركف ، كىػػذه القكاعػػد مػزيج مػػف اآلراء كاألفكػار كالنظريػػات سػادت فػػي أكربػػا ، كشػاعت عبػػر ال
 .(ُ)تموؿ لغ  ليست مستعممو بالفعؿ ، ألنيا تموؿ معايير تقميدي  تمزج بيف الفمسف  كالمغ 

كيبػػدك أف )المػػنيج التػػاريخي( أقػػدـ مػػنيج لدراسػػػ  المغػػ  عرفػػو المغكيػػكف األكربيػػكف فػػػي 
نصػػيو القػػرنيف الوػػامف عشػػر كالتاسػػع عشػػر ، كيمةػػظ أف الدراسػػات التػػي سػػبقتو كانػػت دراسػػات 

تيػػدؼ إلػػى فيػػـ الػػنص مػػف خػػالؿ المعػػايير المسػػتقاة منػػو ، لمكقػػكؼ عمػػى معنػػاه ، كمػػا أنيػػا ال 
 .(ِ)تيتـ بدراس  الظكاىر المغكي  مف ةيث تطكرىا التاريخي

فػػػالمغكيكف األكربيػػػكف قبػػػؿ أف يعرفػػػكا )المػػػنيج التػػػاريخي( لػػػـ يدرسػػػكا المغػػػ  )مػػػف أجػػػؿ 
، كمػف وػـ يتخػذكف النصػكص كسػيم  لغايػ  أخػرل ذاتيا( ، بػؿ كػانكا يدرسػكنيا لفيػـ نصكصػيا 

. أم أنيػػػـ لػػػـ يجعمػػػكا المغػػػ  ىػػػدفان لدراسػػػتيـ إال بعػػػد معػػػرفتيـ ىػػػذا (ّ)كدراسػػػ  الوقافػػػ  أك األدب
النيض  أكؿ مةاكلو لكصؼ المغ  بعيػدان عػف التيػارات الفمسػفي   المنيج، فقد ظيرت في عصر

 .(ْ)لىالتي اصطبغت بيا الدراسات النةكي  في مراةميا األك 
كميمػػا يكػػف مػػف أمػػر فقػػد أخػػذ عمػػـ المغػػ  بػػالظيكر فػػي مطمػػع القػػرف التاسػػع عشػػر فػػي 
صػػكرة دراسػػات تاريخيػػو مقارنػػ  ، كاسػػتمر عمػػى ىػػذه الصػػكرة زمانػػان ، كقػػد أدت ىػػذه الدراسػػات 
المقارنػػ  بػػيف المغػػات الرئيسػػ  فػػي العػػالـ إلػػى الكشػػؼ عػػف الخصػػائص األساسػػي  ليػػذه المغػػات 

ا بينيا مػف نسػب ، كمػا ))قػدمت معمكمػات كويػرة عػف التغيػرات التػي تطػرأ كالى الكصكؿ إلى م
عمػػػى الكػػػالـ اإلنسػػػاني بةيػػػث أمكػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى األصػػػكؿ العامػػػ  التػػػي تسػػػير عمييػػػا ىػػػذه 
التغيػػرات. نعػػـ كانػػت ىنػػاؾ تػػ مالت مػػف قبػػؿ تتعمػػؽ بطريقػػ  التغيػػرات المغكيػػ  ، كلكنيػػا كانػػت 

ممػػي ؛ كلكػػف فػػي أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر ةمٌػػت )تػػ مالت( أم لػػـ تكػػف مبنيػػ  عمػػى أسػػاس ع
 .(ٓ) مةٌؿ ىذه الت مالت نتائج قائم  عمى االستدالؿ العممي((

كيبدك أف )المػنيج التػاريخي( مػف أسػبؽ المنػاىج فػي أكربػا ، لػذلؾ اتجػو األكربيػكف إلػى 
ىماليـ المغػات الةديوػ  التػي كػانكا يتكممػكف بيػا ، ألنيػـ نظػركا  إلػى المغػات المغات القديم  ، كا 

                                      
 .َُّ، َُِينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ُ)

  .ِِينظر : المستشرقكف كالمناىج المغكي  الةديو  :  (ِ)

  .ُٗينظر : فقو المغ  في الكتب العربي  :  (ّ)

  .ٖٓينظر : دراسات في عمـ المغ  الكصفي كالتاريخي المقارف :  (ْ)

  .ّّْعمـ المغ  مقدمو لمقارئ العربي :  (ٓ)



 ٔٔ 

الةيػػ  ))عمػػى أنيػػا شػػيء متغيػػر خػػداع كأف الجػػزء الوابػػت منيػػا الػػذم يسػػتةؽ الدراسػػ  ىػػك ذلػػؾ 
 .(ُ) المكجكد في المغ  المكتكب ((

راةػػكا ييتمػػكف بالمغػػات القديمػػ  ، لػػذلؾ انصػػرفكا إلػػى دراسػػ   –أيضػػان  –فالمستشػػرقكف 
 .(ِ)ـ بالميجات المعاصرةالعربي  القديم  ، وـ تكجيكا في القرف العشريف إلى االىتما

إٌف )المػػنيج التػػاريخي( انمػػاز ب نػػو يبةػػث لغػػ  مػػا ))فػػي مكػػاف مةػػدد فػػي مراةػػؿ زمنيػػ  
 .(ّ)مختمف  لبياف التغيرات التي لةقتيا في أوناء تمؾ المراةؿ((

كمػػف األفكػػار الميمػػ  التػػي يعنػػى بيػػا ىػػذا المػػنيج )التغيػػرات المغكيػػ ( التػػي تطػػرأ عمػػى 
، كمظاىر ىذا التغير كأسبابو كنتائجو. كلذا ف ف ىػذا المػنيج ينطمػؽ مػف المغات عبر مسيرتيا 

مفيػػـك )الةركػػ ( أك )الفاعميػػ  المسػػتمرة( التػػي تمتػػاز بيػػا المغػػات ، ذلػػؾ أف ))تغيػػر المغػػ  عبػػر 
الزماف كالمكاف خاص  فطري  في داخؿ المغ  ، كفي كؿ المغات كما أف التغير يةدث في كػؿ 

كتي  كالتراكيػػػب الصػػػرفي  كالنةكيػػػ  كالمفػػػردات ، كلكػػػف لػػػيس عمػػػى االتجاىػػػات : النمػػػاذج الصػػػ
مسػػتكل كاةػػد ، كال طبقػػان لنظػػاـ معػػيف وابػػت. ىػػذه التغيػػرات تعتمػػد عمػػى مجمكعػػو مػػف العكامػػؿ 

 .(ْ) التاريخي ((
كمػػا يعتقػػد  –فػػالتغير المغػػكم لػػيس ))فسػػادان فػػي المغػػ  أك انةرافػػان عػػف التعبيػػر الصػػةيح 

ذلػػػؾ أف التغيػػػر فػػػي أنمػػػب أةكالػػػو ضػػػركرة ممةػػػ  ، كىػػػك أيضػػػان ةقيقػػػ   –المغكيػػػكف التقميػػػديكف 
، كال ضػػػػير أف نةتػػػػاج إلػػػػى كممػػػػات جديػػػػدة  (ٓ)كاقعػػػػ  ال يمكػػػػف إنكارىػػػػا أك التغاضػػػػي عنيػػػػا((

لمتعبير عف أنراض جديدة ، كبذلؾ ))قد نقترض مف المغات األخػرل ، فنضػيؼ بػذلؾ كممػات 
اء كممػػات ميجػػكرة ، كقػػد نضػػيؼ إلػػى معػػاني جديػػدة إلػػى لغتنػػا ، كقػػد نضػػطر أةيانػػان إلػػى إةيػػ

الكممػات التػػي نسػػتخدميا معػػاني جديػػدة لتتسػػع ألنراضػػنا ، كػػؿ ىػػذا يةػػدث ، كقػػد ةػػدث شػػيء 
 .  (ٔ)منو في تاريخ كؿ المغات ، كىك عمؿ مشركع ، كةاج  ممة  كتغير ضركرم((

                                      
  .ِّالمستشرقكف كالمناىج المغكي  الةديو  :  (ُ)

  .ِّينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ُْٔ:  (مةمد ةسف عبد العزيز)مدخؿ إلى عمـ المغ   (ّ)

  .ّٕيث : ، كينظر : منيج البةث المغكم بيف التراث كعمـ المغ  الةد ُّٕ:  العربي  أسس عمـ المغ  (ْ)

  .ُْٓ:  (مةمد ةسف عبد العزيز)مدخؿ إلى عمى المغ  :  (ٓ)

  .ُْٓ: (مةمد ةسف عبد العزيز)مدخؿ إلى عمى المغ  :  (ٔ)



 ٕٔ 

فسر دائمػان كينبغي أف ندرؾ ))أف المغ  تتغير باستمرار ، كأف ىذا التغير ال ينبغي أف ي
عمى أنو فساد أك انةراؼ. إف دراس  التغيرات التي تصيب المغ  تقع في إطػار مػا يسػمى عمػـ 

 .  (ُ)المغ  التاريخي((
إذف فػػػالمنيج التػػػاريخي يعنػػػى بدراسػػػ  تطػػػكر المغػػػ  الكاةػػػدة عبػػػر القػػػركف ، فػػػالظكاىر 

زمني  ، وػـ يقػـك  المغكي  يمكف أف تدرس دراس  عمى كفؽ ىذا المنيج ))فيختار الباةث مراةؿ
بدراسػػػ  المكضػػػكع عمػػػى ةػػػدة دراسػػػ  كصػػػفي  فػػػي كػػػؿ مرةمػػػ  ، وػػػـ يقػػػارف بعػػػد ذلػػػؾ بػػػيف ىػػػذه 
المراةػػؿ المختمفػػ  ليةػػدد التغيػػرات التػػي ةػػدوت ، كىكػػذا األمػػر إذا كانػػت الظػػكاىر المدركسػػػ  

 .(ِ)صرفي  أك نةكي  أك معجمي ((
التطػػػكر الةاصػػػؿ ليػػػذه كلكػػػف مػػػا يجػػػدر التنكيػػػو إليػػػو ىػػػك أف الباةػػػث يجػػػب أف يراقػػػب 

الظكاىر المغكي  مف ةيث اسػتعماليا مراعيػان مبػدأ القمػ  كالكوػرة ، كاف يبػيف القػكانيف التػي تةكػـ 
مسػػار ىػػذه الظػػاىرة ، كمػػا أوػػر فييػػا مػػف عكامػػؿ لفظيػػ  كةضػػاري  ، كعميػػو أف يػػؤرخ لمظػػاىرات 

فػي كوػائؽ بغػض  . كأف يركػز فػي دراسػ  المغػات عمػى الجانػب المكتػكب ، الػذم دٌكف(ّ)المغكي 
، بيد أف المجكء إلى الكتاب  ييعىٌد كسػيم  عػاجزة  (ْ)النظر عف المغ  في جانبيا المةمي المنطكؽ

 .  (ٓ)عاجزة ال تموؿ المنطكؽ تمويالن دقيقا
كال بػػػد مػػػف أف نشػػػير إلػػػى أف الدراسػػػات التػػػي ازدىػػػرت فػػػي أكربػػػا فتةػػػت آفاقػػػان كاسػػػع  

ات أساسػػان لظيػػكر منػػاىج البةػػث المغػػكم ، لدراسػػ  العالقػػات بػػيف المغػػات ، كعػػدت ىػػذه الدراسػػ
كقد كجيػت ىػذه المنػاىج الدراسػات المغكيػ  تكجييػان جديػدان ، ككػاف ليػا أوػر كبيػر فػي الدراسػات 
المغكيػػ  الةديوػػ  بعامػػ  ، كفػػي منػػاىج الدراسػػات المغكيػػ  العربيػػ  بخاصػػ  ، كقػػد أخػػذت طريقيػػا 

ور كالتػ وير التػي تمومػت بالمستشػرقيف إلى مناىج الدرس المغكم العربي  ، مف خػالؿ قنػكات التػ 
، فػػػاىتـ البػػػاةوكف العػػػرب بيػػػذه الدراسػػػات الةديوػػػ  ، كقػػػد كظِّفػػػت فػػػي الػػػدرس النةػػػكم العربػػػي 

 الةديث بصكرة مختمف  ، فانتقؿ الدرس النةكم نقمو جديدة في إطار الٌمسانيات الةديو . 

                                      
  .ُْٔالمصدر نفسو : ( ُ)

  .ُْٖالمصدر نفسو :  (ِ)

  .ِِينظر : المستشرقكف كالمناىج المغكي  الةديو  :  (ّ)

  .ُّٓة : ر ماغينظر : المغ  بيف العقؿ كالم (ْ)

  .ُْٗ:  (مةمد ةسف عبد العزيز)ينظر : مدخؿ إلى عمـ المغ   (ٓ)



 ٖٔ 

بػراز مزاياىػا كمآخػذىا ،  فمف النةاة العرب المةدويف مف قصػد إلػى تعريفيػا ككصػفيا كا 
كمػػنيـ مػػف أعػػاد قػػراءة التػػراث النةػػكم بصػػكرة جزئيػػ  أك كميػػ  ، ألدراؾ أسػػرارىا كتقػػكيـ القػػديـ 

 .  (ُ)بمنظارىا
كمػػف النةػػاة المةػػدويف مػػف نظػػر إلػػى كضػػع النةػػك العربػػي فػػي إطػػار جديػػد يتقابػػؿ فيػػو 

جديػػػد إةساسػػػنا القػػػديـ العربػػػي كالةػػػديث الغربػػػي ، ألف ىػػػذا الػػػنمط مػػػف الدراسػػػ  تيسػػػعؼ فػػػي ت
 .(ِ)بالنةك العربي في معطياتو كمنطمقاتو إةساسان يقكد إلى تبياف مالمةو كتجديد تصكره

كقد كانت الجيكد التي بذلت في ميداف )المنيج التاريخي المقارف( قد أسيمت إلى ةػد 
كبير في نمػك الػدرس النةػكم كتطػكره ، عمػى الػرنـ مػف أف الدراسػات التاريخيػ  المقارنػ  أقػرب 

، بيػػد أنيػػا تناكلػػت المكضػػكعات النةكيػػ  الخالصػػ  ، أم مػػا يتعمػػؽ بالمسػػائؿ  (ّ)لػػى عمػػـ المغػػ إ
اإلعرابي  كأجزاء الجمم  ككظيف  الكمم  في الجمم  ، فالمنيج التاريخي أك المقارف ييتـ بدراس  

 .(ْ)الظكاىر الصكتي  ، كالصرفي  ، كالنةكي  ، كالداللي 
ذكرىػػػا ، أف المػػػنيج المقػػػارف ىػػػك جػػػزء مػػػف المػػػنيج كمػػػف األمػػػكر الميمػػػ  التػػػي ينبغػػػي 

، لكف ىناؾ فرقان كاضةان بينيما ، فالمنيج التاريخي ، يدرس الظاىرة المغكي  عبػر  (ٓ)التاريخي
عبر عصكر مختمف  ، كأماكف متعددة ، ككصؼ ما أصابيا مػف تطػكر ، فػي ةػيف أف المػنيج 

أسػػرة كاةػػدة ، كيرمػػي إلػػى تصػػنيؼ المقػػارف ييػػدؼ إلػػى المقارنػػ  بػػيف المغػػات التػػي تنتمػػي إلػػى 
 .(ٔ)المغات في أسر تبعان لخصائصيا ، مبينان قرب تمؾ المغات إلى المغ  األـٌ 

 

                                      
  .ٕ،  ٔينظر : التفكير المساني في الةضارة العربي  :  (ُ)

  .ُِينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ِ)

  .ُُّينظر : دراسات في عمـ المغ  المقارف :  (ّ)

  .ٓٗمصدر نفسو : ينظر : ال (ْ)

  .ُٖٗ، كالمدخؿ إلى عمـ المغ  كمناىج البةث المغكم :  َّٕينظر : المغ  :  (ٓ)

  .ُٗٗ،  ُٔٗينظر : المدخؿ إلى عمـ المغ  كمناىج البةث المغكم :  (ٔ)



 ٔٗ 

 : اإلعـــراب
كمف الظكاىر النةكي  التي تناكليا ىذا المػنيج )ظػاىرة اإلعػراب( ، كىػي ظػاىرة لغكيػ  

دة مػف بينيػا المغػ  العربيػ  قيدمى ، برزت في المغات السامي  ، كلػـ تةػتفظ بيػا إال لغػات مةػدك 
ـ ، عمػى أف ُْٗٗ، كتدؿ الكوائؽ التي كتبت بالخط المسمارم االكناريتي كتـ اكتشافيا عاـ 

اإلعراب بالةركؼ كاف أبرز ظكاىر المغ  االكناريتي  في المرةمتيف األكلى كالوانيػ  ، أم قبػؿ 
ةمػ  الوانيػ  ، كمنيػا العبريػ  إضاف  الةركات إلى األبجدي  ، كما انو كاف ظاىران في لغات المر 

كاآلرامي  ، كىذا دليؿ كاضح عمى أصال  اإلعراب في ىذه المغات، كال سػيما األكناريتيػ  التػي 
 .(ُ)توبت أنيا أقدـ المغات كأقكل صم  بالعربي 

كيبػػدك أف النصػػكص السػػامي  التػػي ظيػػر فييػػا اإلعػػراب كويػػرة ، كيممػػح ذلػػؾ فػػي قػػانكف 
البابميػػ  القديمػػ  ، كمػػا ىػػك فػػي العربيػػ  الفصػػةى ، فالفاعػػؿ مرفػػكع، ةمػػكرابي ، المػػدكف بالمغػػ  

كالمفعكؿ منصكب ، كالضم  عالم  لمرفع ، كالفتة  عالم  لمنصب ، كالكسرة عالمػ  لمجػر ، 
بمعنػى : )إذا اتيػـ إنسػاف إنسػػانان( ،   Summ a awelum awelum ubbirmaفجممػ  : 

، كىي إةدل المغات السامي  ، كقػد اكتشػفت فػي كىناؾ ةاالت اإلعراب في المغ  االكجاريتي  
منطق  )رأس شػمرا( عمػى السػاةؿ الشػمالي لسػكريا ، كىػي مكتكبػ  بػالخط المسػمارم كمػا دلػت 

 .  (ِ)النقكش
كالةبشي  اةتفظت ببقايا مف اإلعراب ، إذ تظير فييا ةالػ  النصػب ، أمػا األكديػ  فقػد 

انتيت إلػى ةػركتيف ىمػا الضػم  لمرفػع عرفت والث ةركات وـ تطكرت ىذه الةركات الوالث ك 
كالفتةػػ  لمنصػػب كالجػػر ، وػػـ إلػػى الةركػػ  الكاةػػدة كىػػي الكسػػرة الممالػػ  ، كلعػػؿَّ عالقػػ  النبطيػػ  

 .(ّ)بالعربي  كقربيا منيا استمدت ىذه الخاصي  مف العربي 
فػػػاإلعراب نشػػػ  فػػػي العربيػػػ  مػػػف إلصػػػاؽ مقػػػاطع كانػػػت مسػػػتقم  التكػػػكيف ، تةػػػـك ةػػػكؿ 

التةمت بيػا عمػى مػركر الػزمف ، كلكػف ال تتةػدد نقطػ  البػدء ليػذا االلتةػاـ التػي  الكممات ، وـ
صػػػػػػدرت عنيػػػػػػا ، كأٌف اإلعػػػػػػراب سػػػػػػم  سػػػػػػامي  ، كظػػػػػػاىرة تمتػػػػػػاز بيػػػػػػا العربيػػػػػػ  مػػػػػػف أخكاتيػػػػػػا 

 .(ْ)الساميات

                                      
  .ُْٖ:  (بةث)ينظر : العربي  أـٌ المغات السامي   (ُ)

  .ّّٖ،  ِّٖ:  عربي ينظر : فصكؿ في فقو ال (ِ)

  .ُُٖ، كفقو المغ  المقارف :  ِٓينظر : التطكر المغكم التاريخي :  (ّ)

  .ٕٓخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  : دينظر :الم (ْ)



 َٕ 

إٌف سبب ظيكر اإلعراب في العربي  كسائر المغات السامي  ، ىك خمك ىذه المغات مػف 
كمم  بكمم  لتتككف مف الكممتػيف كممػ  كاةػدة ليػا معنػى مركػب منيمػا إدناـ لمكممات ، لكصؿ 

 .(ُ)، كيظير اإلعراب عمى أكاخرىا ، كما في المغات اآلري 
 

 :تطور الحركات اإلعرابٌة 
أمػا تطػكر الةركػات اإلعرابيػػ  عبػر الةقػب المتقادمػ  فقػػد بػدأت كعمػى أكاخرىػا ةركػػات 

طبيعي أٌف اإلعػػراب لػػـ يصػػؿ إلػػى ىػػذه الدرجػػ  بنػػاء أك سػػككف وػػـ تطػػكرت إلػػى اإلعػػراب ))فػػال
الدقيق  المنظم  فػي العربيػ  إال عمػى مراةػؿ كدرجػات ، البػٌد أٌنػو بػدأ بسػيطان ، كمػا ىػي الةػاؿ 
عند أخكاتيا. كلعؿ كويػران مػف األلفػاظ التػي تعربيػا العربيػ  اآلف كانػت فػي كقػت مػا مبنيػ  وابتػ  

 .(ِ)أكاخرىا عمى ةرك  كاةدة أك عمى سككف((
فػػي  –كيبػػدك أٌف األعػػالـ كاألسػػماء الممنكعػػ  مػػف الصػػرؼ فػػي النقػػكش العربيػػ  القديمػػ  

قريب  الشبو مف األعالـ كاألسػماء الممنكعػ  مػف الصػرؼ  –ضكء الدراسات التاريخي  المقارن  
 .  (ّ)في العربي  الفصةى ، كلكف يمةظ بعض االضطراب في صرفيا أك منعو

، كيبػػػدك اف ىػػػذا  (ْ)ؾ المغػػػات ظػػػاىرة مسػػػتةدو كأٌف ظػػػاىرة المنػػػع مػػػف الصػػػرؼ فػػػي تمػػػ
التكجو في مسار الةركات في بعض الظكاىر كالممنكع مف الصرؼ كجمع المؤنػث السػالـ قػد 

 .(ٓ)تقمصت مف والث ةركات إلى ةركتيف
كممػػػا تجػػػد اإلشػػػارة إليػػػو أف ىػػػذا االتجػػػاه فػػػي األسػػػماء الممنكعػػػ  مػػػف الصػػػرؼ ، يمكػػػف 

مػػػا يةػػافظ عمػػػى الظػػكاىر النةكيػػػ  القديمػػ  ، كىػػػذا األمػػػر  صػػرفيا فػػػي الشػػعر ، كالشػػػعر كويػػران 
 .(ٔ)يتجمى فيو أف ىذه الظاىرة كانت مف الظكاىر المستةدو  في العربي 

كىناؾ شكاىد كويرة تدؿ عمى أف ظكاىر أخػرل كانػت تسػير فػي تصػرفيا اإلعرابػي مػف 
لػػ  فػػي إطػػار الدراسػػ  البنػػاء إلػػى اإلعػػراب أك مػػف اختػػزاؿ الةركػػات إلػػى الكوػػرة فييػػا ، كمػػف األد

المقارنػػ  أف المغػػات السػػامي  ال تعػػرب الخبػػر كال المضػػاؼ كال الفعػػؿ المضػػارع )إال فػػي ةالػػ  

                                      
 ُٔينظر : فقو المغ  المقارف :  (ُ)

  .ّْالمدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  :  (ِ)

  .ِٔمغ  العربي  : ينظر : دراسات في ال (ّ)

  .كما بعدىا ِٓينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .ُْٖ،  ُِٓ،  ُُٕ،  ُُْ،  ُُّتاريخ المغ  العربي  )بةث( : ينظر :  (ٓ)

  .ِٗ:  ينظر : دراسات في المغ  العربي  (ٔ)



 ُٕ 

النصػػػب(. كمعنػػػى ىػػػذا أف إعػػػراب الخبػػػر كالمضػػػارع كالمضػػػاؼ ظػػػاىرة مسػػػتةدو  فػػػي العربيػػػ  
 ، كيستدؿ عمى ذلؾ في قكؿ امرمء القيس :  (ُ)ظيرت في دكر مت خر مف تاريخ العربي  

 

 .(ِ)فاليوَم أشرْ  غير مستحقٍ       إثمًا من اهلل وال واغلِ 
فالنظاـ النةكم يتطمب أف يككف الفعؿ المضارع )أشرب( مرفكعان ، كلكنو كرد مجزكمػان 
أك مبنيػػان عمػػى السػػككف ، كمػػا يبنػػى الفعػػؿ المضػػارع عمػػى السػػككف فػػي موػػؿ ىػػذا المكضػػكع فػػي 

 معظـ المغات السامي  ، كمنو قكؿ الشاعر : 
 

 ُرحِت وفي رجميِك ما فيهما        وقد بدا هْنك من المئزرِ 
 

)ىف( مف األسماء الست  كىك يعرب بالةركات أك بالةركؼ كىػك ))فػي النظػاـ النةػكم 
المػ لكؼ اسػػـ معػػرب بالةركػات أك بػػالةركؼ. كلكنػػو فػي البيػػت مبنػػي عمػى السػػككف. كىػػك ىنػػا 

شػػاريان )موػػؿ مػػػا كىػػذا( قبػػػؿ أف يرتقػػي إلػػػى يموػػؿ مرةمػػ  مػػػا قبػػؿ اإلعػػػراب ، إذا كػػاف عنصػػػران إ
 .(ّ)مرةم  األسماء المعرب ((

كعميػػو فػػ ف بعػػض الظػػكاىر كانػػت تتطػػكر مػػف اإلعػػراب إلػػى البنػػاء أك مػػف البنػػاء إلػػى 
 اإلعراب.

أمػػا داللػػ  ةركػػات اإلعػػراب عمػػى معػػافو ، فقػػد أنكػػر بعػػض النةػػاة الدارسػػيف أف تكػػكف 
كالغاي  مف كجكدىا في المغ  لكصؿ الكممػات بعضػيا  ليذه الةركات دالل  عمى معافو معين  ،

. كيةػػاكؿ الػػدكتكر عبػػد (ْ)بػػبعض ، كمػػا أنيػػا ليسػػت عنصػػران مػػف عناصػػر البنيػػ  فػػي الكممػػات
 الكاةد كافي دفع ىذا التكجو بقكلو :

))كأٌف فػػي رسػػـ المصػػةؼ العومػػاني نفسػػو ، مػػع تجػػرده مػػف اإلعجػػاـ كالشػػكؿ ، لػػدليالن 
كذلػػػؾ أٌف المصػػػةؼ العومػػػاني ، يرمػػػز إلػػػى كويػػػر مػػػف عالمػػػات عمػػػى فسػػػاد ىػػػذا المػػػذىب ، 

اإلعػػػراب بػػػالةركؼ )المؤمنػػػكف ، المػػػؤمنيف....( كعالمػػػ  إعػػػراب المنصػػػكب المنػػػكف )رسػػػكالن، 
شػػػييدان ، بصػػػيران...( كىمػػػـ جػػػٌرا ، كال شػػػؾ فػػػي أف المصػػػةؼ العومػػػاني ، قػػػد دكف فػػػي عصػػػر 

                                      
  .ّٔينظر : المدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  :  (ُ)

  .ُُٖديكانو :  (ِ)

  .كما بعدىا ّٓفي ضكء المغات السامي  : العربي المدخؿ إلى دراس  النةك  (ّ)

  .ّٖكالمدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  : ،  َِٔينظر : مف أسرار المغ  :  (ْ)



 ِٕ 

الػػػذم تنسػػػب إلػػػييـ ىػػػذه المػػػذاىب سػػػابؽ ب مػػػد نيػػػر قصػػػير ، لعيػػػد عممػػػاء البصػػػرة كالككفػػػ  ، 
. فػالتةكؿ ىنػا مػف الػكاك إلػى اليػاء يػدؿ عمػى أف التغيػر (ُ) الفاسدة ، اختػراع قكاعػد اإلعػراب((

اإلعرابي كاف يجرم في ضكء المعنى ، فالكاك كالياء إذف عالمتاف ال تصػمةاف لكصػؿ الكػالـ 
عمى نطاؽ كاسع ، كأٌنو امتػداد ، كأٌف اإلعراب كاف انعكاسان لمكاقع المغكم الةي ككاف يستخدـ 

 .(ِ)لةقب سابق 
إٌف الػػرٌد إلػػى األصػػؿ يػػدٌؿ عمػػى أٌف ىػػذه الةركػػات تػػدؿ بالضػػركرة عمػػى معػػافو ، فقكلنػػا: 
)جػػاء رجػػؿ( فإنيػػا تعنػػي )جػػاء رجػػؿ ىػػك( ، فالضػػم  ىنػػا أصػػميا كاك الضػػمير )ىػػك( ، ةػػذفت 

كىذا يعنػي أف أصػؿ )الضػم ( )الياء( لكورة استعماليا كبقيت )الكاك( التي خففت إلى ضم  ، 
، كاف أصػػؿ ألػػؼ النصػػب التػػي تطػػكرت عنيػػا الفتةػػ   (ّ)ضػػمير يػػدؿ عمػػى مػػف أةػػدث الفعػػؿ

)ىا( اإلشاري  ، كىك مقطع كضع في المغات السػامي  لمداللػ  عمػى اإلشػارة أك عمػى التنبيػو أك 
ت : عمػػى االتجػػاه ناةيػػ  شػػخص أك ةػػدث أك إلػػى مكػػاف كقػػكع الةػػدث أك الفعػػؿ فيػػو. فػػإذا قمػػ

( ، ف ف أصميا )أكرمتي الرجمو( ، كيعني أف )اإلكراـ( كاقػع عمػى الرجػؿ ، كىػك  )أكرمتي الرجؿى
 .(ْ)ما يدؿ عمى أف كضع )ىا( اإلشاري  المتطكرة إلى فتة  لمدالل  عمى معنى

كيتكقػػع أتبػػاع المػػنيج التػػاريخي المقػػارف اف أصػػؿ الكسػػرة ىػػك يػػاء النسػػب  أك أنيػػا قريبػػ  
ممكف ذلؾ أف االسـ المجػركر ينسػب إليػو الجػار الػذم جػره ، فالمركػب: )بيػت الشبو منيا ، كيع

، كىػذا يعنػي أف األصػؿ فػي كضػع الكسػرة كػاف  (ٓ)الرجؿ( يعني أف البيت منسكب إلى الرجػؿ
 لمدالل  المعنكي . 

كاسػػتنادان إلػػى النظػػرة التاريخيػػ  المقارنػػ  ، اف األصػػؿ فػػي كضػػع الةركػػات فػػي المغػػات 
 الل  عمى معاف معين .السامي  كاف لمد

عمػػػػى أف مػػػػا يجػػػػب ذكػػػػره ىنػػػػا أف أصػػػػةاب المػػػػنيج المقػػػػارف ال ينكػػػػركف أف الةركػػػػات 
اإلعرابيػػ  اسػػتخدمت لكصػػػؿ الكػػالـ بعضػػػو بػػبعض ))فالفتةػػ  التػػػي ينتيػػي بيػػػا الفعػػؿ ، فربمػػػا 
كانت لكصؿ الفعػؿ بالػذم بعػده. فاألصػؿ فيػو أنػو ينتيػي بالسػككف وػـ جػاءت الفتةػ  لمكاصػم  

                                      
  .ّٖٔ: عربي  ، كينظر : فصكؿ في فقو ال َِٗ:  (عمي عبد الكاةد كافي)فقو المغ   (ُ)

  .ِّٗ،  ِّٖظر : أسس عمـ المغ  العربي  : ين (ِ)

 .ِْينظر : دراسات في المغ  العربي  :  (ّ)

  .ِٓينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .ِٓينظر : دراسات في المغ  العربي  :  (ٓ)



 ّٕ 

كالفتةػػ  كسػػيم  قديمػػ  مػػف كسػػائؿ الكصػػؿ نجػػدىا فػػي الةبشػػي  تمػػـز نيايػػ  المضػػاؼ. الكػػالـ. 
ككػػذلؾ ربمػػا كػػاف المنػػادل المفػػرد المبنػػي عمػػى الضػػـ يرجػػع فػػي األصػػؿ إلػػى صػػيغ  المنػػادل 
المضاؼ إلى ياء المتكمـ تمؾ التي تصير أةيانان فتة  ممدكدة. إذ يقاؿ : يا كلدم ، يػا كلػدا ، 

ًى إلػى قى كقصػرت الضػم  فقػالكا : يػا a(. كبمضي الزمف تغيػر الصػكت ػ كيا أمي ، ك )يا أٌما
ُـّ((  .(ُ)كلدي ، ك يا أ

 

 الجملـة :
مػػػف المسػػػائؿ التػػػي تربطيػػػا عالقػػػات قكيػػػ  بظػػػاىرة اإلعػػػراب ، ككانػػػت مكضػػػع اىتمػػػاـ 
الدراسػػػات التاريخيػػػ  المقارنػػػ  ، مبةػػػث )الجممػػػ ( ، فقػػػد بػػػدأت الجممػػػ  السػػػامي  عمػػػى نمػػػط مػػػف 

، كأنيا تمومػت فػي كةػدات صػغيرة تتػ لؼ كػؿ كةػدة مػف مسػند كمسػند  (ِ)ي التراكيبالبساط  ف
إليػػػو لمتعبيػػػر عػػػف فكػػػرة بسػػػيط  ، كيبػػػدك أف المغػػػ  السػػػامي  األكلػػػى ذات جمػػػؿ قصػػػيرة كتػػػرتبط 

 .(ّ)جمميا بكساط  الكاك
أٌما نظػاـ تركيػب الجممػ  فػي المغػات السػامي  فالجممػ  الفعميػ  تكػكف مبػدكءة بفعػؿ كيميػو 

 .(ْ)فاعؿ ، كالجمم  االسمي  ىي التي يتصدرىا االسـ كيميو الفاعؿال
كعميػػو فػػإف العربيػػ  سػػارت عمػػى نيػػج السػػامي  ، لػػذا جػػاء تقسػػيـ النةػػاة القػػدامى لمجممػػ  
إلى : اسمي  كفعمي  ، كأٌف ىذا التقسيـ ينطبؽ عمى التراكيب المنطقيػ  التػي تتكػكف مػف اسػميف 

سػػيـ قػػد جعػػؿ النةػػاة يغفمػػكف أنماطػػان كويػػرة مػػف الجمػػؿ التػػي أك مػػف اسػػـ كفعػػؿ ، كلكػػف بيػػذا التق
تعبػػر عػػف انفعػػاالت معينػػ  ، موػػؿ : جممػػ  )إيػػاؾ( كجممػػ  )يػػا مةمػػد( ، كجممػػ  )خرجػػت فػػإذا 
عمي( ، كجمم  )لكال مةمد لقمت( ، كيطمؽ عمى ىذه التراكيب )أشػباه الجمػؿ( ، ألنيػا ال تفيػد 

 .(ٓ)معنى تامان 
ي مف القضايا الميم  ، ألنيا تػرتبط بكشػائج قكيػ  بالجممػ  كىناؾ مس ل  )المطابق ( كى

، كقػػد تمومػػت ىػػذه المسػػ ل  بالمطابقػػ  بػػيف المسػػند كالمسػػند إليػػو ، كالعربيػػ  الفصػػةى ال تمتػػـز 
المطابقػػػ  فػػػي الجممػػػ  الفعميػػػ  فػػػي اإلفػػػراد كالتونيػػػ  كالجمػػػع ، نةػػػك : )جػػػاء الرجػػػؿ( ، ك)جػػػاء 

                                      
  .ّٕالمدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  :  (ُ)

  .ُْٕي مقارف في ضكء التراث كالمغات السامي  : ينظر : عمـ المغ  العربي  مدخؿ تاريخ (ِ)

  .ُْٗينظر : أسس عمـ المغ  العربي  :  (ّ)

  .ُّينظر : دراسات في فقو المغ  العربي  :  (ْ)

  .ِٔ،  ُٔينظر : المدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  :  (ٓ)



 ْٕ 

في الجمم  الفعمي  المبدكءة بفعؿ يككف في صيغ  اإلفػراد الرجالًف( ، ك)جاء الرجاؿ( ، فالفعؿ 
، كلك كاف فاعمو مونى أك مجمكعان ، كتمتـز العربي  المطابق  في ةالػ  تصػدر االسػـ الجممػ  ، 
كقكلنػػػا : )الرجػػػؿ ةضػػػر( ، )الػػػرجالًف ةضػػػرا( ، ك)الرجػػػاؿ ةضػػػركا(، ككػػػذلؾ المطابقػػػ  فػػػي 

 .(ُ)بمٍت ىند(التذكير كالت نيث ، نةك : )قاـ خالد( ك )أق
كقػػد كجػػد النةػػاة القػػدامى نصكصػػان ظيػػر فييػػا الفعػػؿ مطابقػػان لمفاعػػؿ فػػي اإلفػػراد كالتونيػػ  

 ، كمف أمومتيا قكؿ الشاعر :  (ِ)كالجمع ، ككانت ىذه النصكص مجاالن لمتقعيد النةكم
 

 .(ّ)يمكمكنني في إشتراء النخيػ           ػؿ أىمي فكمُّيـ يعذؿ
 

صػػػمى اهلل عميػػػو كآلػػػو كسػػػمـ( : ))يتعػػػاقبكف فػػػيكـ مالئكػػػ  بالميػػػؿ كقػػػكؿ الرسػػػكؿ الكػػػريـ )
 كمالئك  بالنيار(( ، كقكؿ العرب : ))أكمكني البرانيث((.

كىػػذه األنمػػاط مػػف التراكيػػب تسػػربت مػػف أخكاتيػػا السػػاميات التػػي كانػػت تػػؤور المطابقػػ ، 
لجممػػ  اسػػمي  أـ ككػػذلؾ العبريػػ  التػػي كانػػت تمتػػـز المطابقػػ  بػػيف الفعػػؿ كالفاعػػؿ سػػكاء أكانػػت ا

 .(ْ)فعمي 
إف العالمػػات التػػي تمةػػؽ بالفعػػؿ تشػػبو التػػاء التػػي تمةػػؽ بالفعػػؿ ، نةػػك : )قالػػٍت( ، أم 
إنيا مجػرد عالمػ  لمجمػع ))كأف مػف العػرب مػف يقػكؿ : ضػربكني قكمػؾ ، كضػرباني أخػكاؾ ، 

مجمػػع عالمػػ  فشػػبيكا ىػػذا بالتػػاء التػػي يظيركنيػػا فػػي )قالػػٍت فالنػػ ( ، ككػػ نيـ أرادكا أف يجعمػػكا ل
األنبيػاء )كما جعمكا لممؤنث ، كىي قميم ... كأما قكلو جؿ وناؤه : ))كأسٌركا النجػكل الػذيف ظممػكا((

 .  (ٓ)فإنما يجيء عمى البدؿ ، كك نو قاؿ : انطمقكا فقيؿ لو : مٍف ؟ فقاؿ : بنك فالف((  (ّ: 
، كأٌف  كلعػػؿ ىػػذه ليجػػ  قديمػػ  تنسػػب إلػػى قبائػػؿ طػػيء كأزد شػػنكءة كبمةػػارث بػػف كعػػب

ظػػاىرة مطابقػػ  الفعػػؿ لفاعمػػو أك نائبػػو ىػػي القاعػػدة المطػػردة اآلف فػػي العبريػػ  ، نةػػك : )أقبمػػكا 
)  .(ٔ)القـك

                                      
  .ّٓ – ُٓينظر : دراسات في المغ  كالنةك العربي :  (ُ)

  .َٔ – ٕٓينظر : شرح ابف عقيؿ :  (ِ)

 ِبيذه القافي  ينسب البيت إلػى أميمػ  بػف الجػالح األكسػي. ينظػر : شػرح الشػكاىد الشػعري  فػي أمػات الكتػب النةكيػ  :  (ّ)
( ينسػب إلػى أميػ  بػف أبػي الصػمت. ينظػر فػي ذلػؾ : أميػ  بػف أبػي الصػمت ةياتػو كشػعره : ِِٗ: ، ّٕٓ. كبقافي  )ألػـك

 .ِ:ٕٖٗـ المفصؿ في شكاىد النةك الشعري  : كالمعج

  .ُٕٗ،  ُٔٗينظر : دراسات في عمـ المغ  المقارف :  (ْ)

  .ُْ،  َْ:  ِالكتاب :  (ٓ)

  .ِِِ،  ُِِ، كالميجات العربي  في القراءات القرآني  :  ٓٗينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ٔ)



 ٕٓ 

كىذه الميج  تعد مرةم  مف مراةؿ التطكر المغكيػ  فػي ةيػاة العربيػ  ، كأنيػا اسػبؽ مػف 
فػػاألرجح أف القاعػػدة العامػػ  المعركفػػ  اآلف كىػػي إفػػراد الفعػػؿ فػػي ةالػػ  تقػػدـ الفاعػػؿ الجمػػع ، 

 . (ُ)يجمع الفعؿ مع ال جمع كيفرد مع المفرد
 

 الزمن:الجملة والتعبٌر عن 
كالبيدَّ أف نشير مف خالؿ الدراسات التاريخي  المقارن  إلى مكضػكع )الػزمف( فػي الجممػ  
العربي  ، فقد ةاكؿ النةاة المعاصركف أف يكلػكا )الػزمف( فػي الجممػ  العربيػ  اىتمامػان خاصػان ، 

عربي  اتيمػت ب ٌنيػا نيػر قػادرة عمػى التعبيػر عػف الػزمف ، كأٌف الصػيإ الفعميػ  التػي تعبػر ألٌف ال
عػػػف )الػػػزمف( فػػػي المغػػػات السػػػامي  قميمػػػ  نسػػػبيان ، كمػػػا أف ىػػػذه الصػػػيإ فػػػي العربيػػػ  تكمػػػف فػػػي 

 .(ِ)صيغتيف ، ىما : )فعؿ( ك )يفعؿ( ، كأف العربي  بخاص  قد عبرت عف الزمف باألساليب
ي  السامي  التي تدؿ عمى الزمف قميم  ، كلكنيػا قػادرة عمػى التعبيػر عػف إف الصيإ الفعم

الزمف ، كذلؾ مف خالؿ السياقات كاألساليب كالعالقات الزمني  المتنكعػ  ))كأف ىػذه العالقػات 
الزمنيػػػ  نفسػػػيا ىػػػي التػػػي تةػػػدد المجػػػاؿ الزمنػػػي الػػػذم يقػػػع فيػػػو الفعػػػؿ التػػػاـ كنيػػػر التػػػاـ فػػػي 

 .(ّ)السامي ((
لعربيػػػ  عمػػػى أسػػػاس المػػػنيج التػػػاريخي المقػػػارف أقػػػدر مػػػف المغػػػات السػػػامي  كيبػػػدك أف ا

نمػػػا  األخػػػرل فػػػي مجػػػاؿ الداللػػػ  عمػػػى الػػػزمف ، كأف الفعػػػؿ ال يفصػػػح عػػػف الػػػزمف بصػػػيغو ، كا 
يتةصؿ مف بناء الجمم  كما يمةؽ بيػا مػف زيػادات تعػيف الفعػؿ عمػى تةقيػؽ المقاصػد الزمنيػ  

مةػؽ بالجممػ  ، )فالسػيف( ك )سػكؼ( تخمصػاف الفعػؿ في ةدكده الكاضة  ، أك األدكات التػي ت
 (ْ)لالستقباؿ ، كأف )لف( تخمص الفعؿ لممستقبؿ المنفي ، كأف )لـ( تدؿ عمػى الماضػي المنفػي

، ككذلؾ تركيب )ما كتب( كتدؿ عمى الماضي ، ك )ال يكتب( كتدؿ عمػى المسػتقبؿ  (ْ)المنفي
دؿ عمػػى الماضػػي المسػػتقبؿ ، ك )مػػا يكتػػب( كتػػدؿ عمػػى الةػػاؿ كاالسػػتقباؿ ، ك )لمػػا يكتػػب( كتػػ

 .(ٓ)المنفي المستمر إلى الةاؿ

                                      
  .ُٔينظر : المغ  كالنةك :  (ُ)
  .ُّٕ،  ُّٔنظر : المغ  : ي (ِ)

  .َٗ، كينظر : الزمف كالمغ  :  ُٕٓفي النةك العربي نقد كتكجيو :  (ّ)

 . ُْٗ، ُْٖس عمـ المغ  العربي : ، كأس ِٓ، ِْ،كالفعؿ زمانو كأبنيتو:  ٖٗينظر: التطكر النةكم لمغ  العربي :  (ْ)

  .ُْ،  ُّينظر : دراسات في المغ  العربي  :  (ٓ)



 ٕٔ 

كقػػػد تقتػػػرف الجممػػػ  أك الفعػػػؿ بإةػػػدل صػػػيإ )كػػػاف( ، كقكلنػػػا : )كػػػاف فعػػػؿ( ، أك )كػػػاف 
يفعؿ( ، ك )سيككف قد فعؿ( ، فقد أضيؼ كؿ مف بناء )فعؿ( ك )يفعؿ( إلى )كػاف( لإلفصػاح 

كيشػار إلػى )إذا( ظػرؼ لمػا ،  (ُ)عف الزماف ، كيمةظ أف ىذه المركبات قد ةفمت بيا العربي  
 .(ِ)يستقبؿ مف الزماف ، كعمى ىذا ف ف مدخكليا ينصرؼ إلى المستقبؿ

كيبدك أف صيغ  )اسـ الفاعؿ( تعبر عف الػزمف فػي بنػاء الجممػ  العربيػ  ، فجممػ   )أنػا 
. كممػا (ّ)قاتؿي نالًمؾ( ، تدؿ عمى الماضي ، كعبارة )أنا قاتؿه نالمىؾ( ، تدؿ عمى المسػتقبؿ

ػػػدان ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى : )) يؤكػػػد ًلػػػؾى نى ػػػٍيءو ًإنِّػػػي فىاًعػػػؿه ذى ػػػاءى  كىالى تىقيػػػكلىفَّ ًلشى   ((المَّػػػوي         ًإالَّ أىف يىشى

 .(ِْ،  ِّ)الكيؼ :

كىذه األنماط السابق  المعبرة عف الزمف تشير إلى أف المغات السػامي  كال سػيما العربيػ  
 .(ْ)المسائؿ  أننى مف المغات األكربي  كاليكناني  في بعض ىذه

كال شؾ فػي أف التطػكر الػذم مػٌرت بػو العربيػ  جعميػا تسػمؾ فػي عقػدىا أنماطػان تركيبيػ  
متنكع  لمدالل  عمى الزمف ، مما ىٌي  ليا مف القدرات الكامم  التػي تمتعػت بيػا. فاألكديػ  أكوػر 

سػػعت المغػػات السػػامي  مػػف ةيػػث تعػػدد صػػيإ األفعػػاؿ التػػي تػػدؿ عمػػى الػػزمف. كأٌف العبريػػ  قػػد ك 
قػدرتيا لمداللػ  عمػػى الػزمف باسػتخداـ اسػػـ الفاعػؿ ، فضػػالن عػف صػيغ  الػػزمف الماضػي كالػػزمف 
المسػػتقبؿ كالػػزمف الةػػالي ، كاسػػتخدمت السػػرياني  ىػػذه الصػػيإ التػػي اسػػتخدمتيا العبريػػ  ، إلػػى 

 .(ٓ)جانب ذلؾ استخدمت صيغ  اسـ المفعكؿ ، كىي تدؿ عمى الزمف الماضي....
ب ٌنيػػا أقػػدر مػػف المغػػات السػػامي  األخػػرل فػػي مجػػاؿ الداللػػ  عمػػى كقػػد انمػػازت العربيػػ  

الزمف، كىي عمى نمط مف الوراء في الصيإ النةكي  ، كالصيإ الزمني  ، كيتموؿ ذلػؾ فػي لغػ  
الشعر العربػي. التػي تعػد مػف الركافػد الوريػ  فػي صػيغيا النةكيػ  ، كالتعبيػر عػف العالقػات فػي 

 .(ٔ)كة في المغات السامي األنماط التركيبي . لذا بمغت الذر 
 

 الخالفٌةالنحوٌة المسائل 

                                      
  .ِٓ، كالفعؿ زمانو كأبنيتو :  ٖٗ: التطكر النةكم لمغ  العربي  :  ينظر (ُ)

  .ِٓينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ِ)

  .ِِْ،  ِِّ:  ّ :ينظر : األشباه كالنظائر  (ّ)

  .َٗ،  ٖٗينظر : التطكر النةكم لمغ  العربي  :  (ْ)

  .ّْ – ُْينظر : خصائص العربي  في األفعاؿ كاألسماء :  (ٓ)

  .ِْينظر : العربي  الفصةى الةديو  نةك بناء لغكم جديد :  (ٔ)



 ٕٕ 

كمػػػف الجكانػػػب التػػػي كظفػػػت فػػػي ضػػػكء الدراسػػػات التاريخيػػػ  المقارنػػػ  بعػػػض المسػػػائؿ 
النةكي  الخالفي  ، فقد نظر النةاة قػديمان كةػديوان إلػى أف ىنػاؾ قضػايا نةكيػ  معينػ  عمػى أنيػا  

ارن  أوبتت أال خالؼ فييا ، كمػف المسػائؿ ذات طبيع  خالفي  ، كلكف الدراسات التاريخي  المق
التي عكلجت عمى أساس ىذا المنةى مس ل  نصب اسػـ )أٌف( كمسػ ل  رفػع خبرىػا ، كفػي ىػذا 
 ) المجاؿ فقد قػرر أف معنػى )إف( فػي المغػات السػامي  )انظػر( ، فػإذا قيػؿ : )إفَّ خالػدان ةاضػره

اف اسػػـ )إف( مفعػػكؿ بػػو ، كىػػذا كبيػػذا التكجػػو فػػ (ُ)، فمعنػػى ذلػػؾ : انظػػر خالػػدان ر ىػػك ةاضػػر
. أٌمػا القػكؿ بػ ٌف )ةاضػر( (ِ)يعني أٌنو مسند كليس مسندان إليو ، كبذلؾ يبقى الرفع عمـ اإلسناد

خبػػػر لمبتػػػدأ مةػػػذكؼ تقػػػديره )ىػػػك( ، فػػػال يبقػػػي كجيػػػان لمخػػػالؼ بػػػيف البصػػػرييف كالكػػػكفييف فػػػي 
يػا تنصػب االسػـ ، كيختمفػكف مس ل  رفع خبػر )إٌف( ، ألف البصػرييف كالكػكفييف يتفقػكف عمػى أنٌ 

في سبب رفعيا الخبر ، فذىب الككفيكف إلى أنيا ال ترفع الخبر ، كذىب البصػريكف إلػى أٌنيػا 
ترفػػػػػع الخبػػػػػر ، ألٌف كػػػػػؿ فعػػػػػؿ البيػػػػػٌد لػػػػػو مػػػػػف منصػػػػػكب كمرفػػػػػكع ، فػػػػػالمرفكع يشػػػػػبو بالفاعػػػػػؿ ، 

اف فػػي األصػػؿ كالمنصػػكب يشػػبو بػػالمفعكؿ، أٌمػػا الككفيػػكف فيقكلػػكف اف خبرىػػا مرفػػكع ، ألٌنػػو كػػ
 .(ّ)مرفكعان قبؿ دخكؿ )إٌف( عمى الجمم 

كمػػف القضػػايا فػػي مجػػاؿ الخػػالؼ النةػػكم التػػي بػػرزت فػػي الدراسػػات التاريخيػػ  المقارنػػ  
مسػػ ل  اخػػتالؼ البصػػرييف كالكػػكفييف فػػي المػػيـ المشػػددة مػػف )الٌميػػـ( ، فػػذىب البصػػريكف إلػػى 

ألنيػـ اسػتندكا إلػى االسػتعماؿ الػذم  أنيا عكض مف )يا( النداء ، كاةتج الككفيكف عمػى ذلػؾ ،
َـّ فيػػو الجمػػع بػػيف )يػػا( كالمػػيـ المشػػددة ، كالمػيـ المشػػددة ليسػػت عكضػػان مػػف )يػػا( ، كيتضػػح  (ْ)تػ

 ذلؾ في قكؿ الشاعر : 
 

ا دته أىلىمَّا        أقكؿي يا الٌمييَـّ يا المَّييمَّ  .(ٓ)إنِّي إذا ما ةى
 

يػػ  المقارنػ  ليسػػت عكضػػان مػف ةػػرؼ النػػداء إف مػيـ )المَّيػػـ( فػػي ضػكء الدراسػػات التاريخ
المةػػذكؼ )يػػا( ، بػػؿ ىػػي كػػالميـ فػػي )الػػكىيـ( كىػػي فػػي )المَّيػػـ( أصػػمي  ))كالمػػيـ فػػي المَّيػػـ ، 

                                      
  .َٓينظر : دراسات في فقو المغ  العربي  :  (ُ)

  .ُٕ،  َٕ،  ٔٔ،  ٓٔ،  ْٔ،  َٓينظر : إةياء النةك :  (ِ)

  (.ِِمس : ) ُُٓ:  ُينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  (ّ)

  (.ْٕمس : ) ُُِ:  ُ:  ينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ (ْ)

  .ِٓٗ:  ِالخزان  :  (ٓ)



 ٕٖ 

عكض مف ةرؼ النداء المةذكؼ مف األكؿ نير قكم ، ذلؾ أف ىذا التعكيض لـ يرد إال فػي 
الميـ فػػػي الكممػػػ  العبرانيػػػ  ىػػػذه الكممػػػ  ، فيػػػؿ لنػػػا أف نفتػػػرض فنقػػػكؿ : إف المػػػيـ فييػػػا ىػػػي كػػػ

)الػػػػكىيـ( كنعنػػػػي )اهلل( ، كالكممػػػػ  العربيػػػػ  بقايػػػػا لكممػػػػات ذات أصػػػػكؿ بعيػػػػدة كروػػػػت المػػػػيـ فػػػػي 
 .(ُ) نياياتيا مف أصكليا القديم  ، نةك )ابنـ( ، ك )فـ( ، كنير ذلؾ((

( ، فيػي مركبػ  ال  كمف القضايا التي عالجتيا الدراسػات التاريخيػ  المقارنػ  األداة )التى
بسيط  كيستدؿ عمى ذلؾ باآلرامي  ، كيبػدك ))أف )الت( مركبػ  ال بسػيط  ، كىػي موػؿ )لػيس( 
، كقػػػد تكػػػكف مركبػػػ  مػػػف )ال( ك )ايػػػت( كىػػػذه األخيػػػرة كممػػػ  سػػػامي  كىػػػي فػػػي اآلراميػػػ  تعنػػػي 
)شيء( ، كقد يككف في العربي  )شيء( يقابميا ىػك مػادة )أ ت( التػي يخػرج منيػا )أوػاث(. كقػد 

 .(ِ)ك ما رأينا في أيس((ريكبٍت عمى نة
كمػػػف القضػػػايا الخالفيػػػ  التػػػي اسػػػيمت الدراسػػػات التاريخيػػػ  المقارنػػػ  فػػػي ةسػػػميا تقػػػديـ 
معمكؿ )اسـ الفعؿ( عميو ، فقد ذىب الككفيكف إلػى جػكاز تقديمػو كالػدليؿ عمػى ذلػؾ : )النقػؿ( 

 ، ك)القياس( ، كيستدلكف عمى ذلؾ باألبيات المشيكرة : 
 دكنكا  * إني رأيتي الناسى يةمدكنكا يا أٌييا المائحي دلكم

دكنكا  * يونكف خيران كيميجِّ
كذىػػب البصػػريكف إلػػى أنػػو ال يجػػكز تقػػديـ المعمػػكؿ ، ألنيػػـ عػػدكا لفظػػ  )دكف( ظرفػػان ، 
كىػػػذا يتفػػػؽ كالطػػػكر السػػػابؽ ليػػػذه المفظػػػ  ، فػػػي ةػػػيف اعتػػػدىا الككفيػػػكف )اسػػػـ فعػػػؿ( ، فكػػػاف 

 .(ّ)مذىبيـ يتفؽ كتطكرىا الةادث في االستعماؿ
( تكفيػػػػا عػػػػف العمػػػػؿ ، كلكػػػػف  كلعػػػػؿ النةػػػػاة القػػػػدامى يػػػػركف أف )مػػػػا( المتصػػػػم  بػػػػػ )أفَّ
الدراسات التاريخيػ  تقػرر أف القػكة اإلشػاري  فػي )إف( تنصػب كميػا عمػى )مػا( ، فتكػكف الجممػ  
بعػػدىا ك نيػػا بػػدؿ منيػػا ، كأف )مػػا( أضػػيفت لتزيػػد القػػكة اإلشػػاري  فػػي )إف( ، كقػػد سػػميت )مػػا( 

تسػػػمي  صػػػةية  شػػػكالن ال مضػػػمكنان ، كأٌف )أٍف( أداة ناصػػػب  لممضػػػارع ، كلكنيػػػا  )زائػػػدة( كىػػػي
إشػػػاري  خالصػػػ  فػػػي ضػػػكء النةػػػك التػػػاريخي المقػػػارف ، فالنةػػػاة المعاصػػػركف يػػػركف أف الفعػػػؿ 

 .(ْ)المضارع المنصكب بيا ينطكم عمى نرض معيف

                                      
  .ُُٗرسائؿ في المغ  :  (ُ)

  .ّٖ:  (اليامش)النةك العربي نقد كبناء  (ِ)

  .ُِٓ،  ُِْ:  تاريخ العربي في ، ك  (ِٕ)مس :  َُْ:  ُينظر : اإلنصاؼ :  (ّ)

  .ٕٓ،  ْٓ، ّٓينظر : دراسات في فقو المغ  العربي  :  (ْ)



 ٕٗ 

نفػي كىػك مػا  كىناؾ مس ل  االسػتفياـ ، فقػد كشػفت الدراسػات التاريخيػ  أنػو يتطػكر إلػى
، كيسػػتند فػػي ذلػػؾ إلػػى كركد )ىػػؿ( االسػػتفيامي  بمعنػػى )مػػا(  (ُ)يسػمى بػػػ )االسػػتفياـ البالنػػي(

ٍةسىافي ، كقكلو تعالى : )) (ِ)النافي  ٍةسىاًف ًإالَّ اإٍلً زىاء اإٍلً  .( َٔ الرةمف)((ىىٍؿ جى
تناكلػو كىكذا ف ف )المنيج التاريخي المقارف( قد أسػيـ فػي مسػائؿ شػتى ، كال سػيما فػي 

عالمػػػات اإلعػػػراب كداللتيػػػا عمػػػى معػػػافو ، زيػػػادة عمػػػى اسػػػتعماليا لكصػػػؿ الكػػػالـ ، كمػػػا عنػػػي 
بدراسػػ  الجممػػ  العربيػػ  لككنيػػا وريػػ  بػػدالالتيا الزمنيػػ  ، كأٌف ليػػذا المػػنيج أوػػران كبيػػران فػػي تسػػكي  
ع القضػػػايا النةكيػػػ  الخالفيػػػ  ، كتقػػػديـ التفسػػػيرات الجديػػػدة لػػػبعض المسػػػائؿ التػػػي كانػػػت تخضػػػ

 لت كيالت النةاة. 
كلكف مػف أبػرز النقػكد التػي كجيػت ليػذه الدراسػات ، أنيػا لػـ تضػع نظامػان نةكيػان يصػؿ 
إلى مسػتكل كصػؼ المغػ  ، ألٌف العقبػات التػي تعتػرض طريػؽ تطبيػؽ ىػذا المػنيج عمػى النةػك 
الصػػةيح مػػا زالػػت كويػػرة ، كىػػي تتموػػؿ فػػي انةسػػار كويػػر مػػف المغػػات السػػامي  كعػػدـ اكتشػػاؼ 

ا ، كمػػا أٌف المراةػػؿ المكنمػػ  فػػي القػػدـ لجانػػب منيػػا مػػا زاؿ نامضػػان ، كىػػك أمػػر يجعػػؿ بعضػػي
 .(ّ)مف الصعكب  الكصكؿ إلى تدرج ىذه المغات عمى طريؽ تطكرىا

وـ أف أكور ما تناكلتو ىذه الدراسات يدخؿ في مجاؿ البةػث الصػرفي كالصػكتي ، كأف 
اـ كاصػػػؼ لمظػػاىرة فالبيػػػدَّ مػػف مػػػنيج القضػػايا النةكيػػ  التػػػي عرضػػتيا ال ترقػػػى إلػػى كضػػػع نظػػ

عممػػػي تصػػػنيفي قػػػائـ عمػػػى كصػػػؼ الظػػػكاىر المغكيػػػ  يتعامػػػؿ مػػػع المػػػادة المغكيػػػ  ، بعيػػػدان عػػػف 
التعميالت المنطقي  كالفمسفي  ، فتكجو الدارسكف إلى إعادة الدرس النةكم بقراءة لسػاني  جديػدة 

فعػػػؿ لممػػػنيج التػػػاريخي مسػػػتفيديف مػػػف معطيػػػات النةػػػك الكصػػػفي. فكػػػاف المػػػنيج الكصػػػفي رٌد 
لمتكصػػػؿ مػػػف خػػػالؿ المغػػػ  المنطكقػػػ  إلػػػى كصػػػؼ الظػػػكاىر المغكيػػػ  ، ألٌف المغػػػ  المكتكبػػػ  لػػػف 

 .(ْ)تةقؽ ىذا الكصؼ المشار إليو
 

 المنهج الوصفً
 تمهٌد:

                                      
  .كما بعدىا ْٔدر نفسو : ينظر : المص (ُ)
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 َٖ 

لقد تغيرت مالمح الدرس النةكم في القرف العشريف ، كاتخذت ليػا مسػاران آخػر ، ةتػى 
اسػػع فػػي الدراسػػات المغكيػػ  الػػذم يقػػـك بدراسػػ  لغػػ  معينػػ  فػػي بػػدأ المػػنيج الكصػػفي بمعنػػاه الك 

مرةمػػ  زمنيػػ  مةػػددة ، فصػػرؼ ىػػذا المػػنيج النةػػاة عػػف الدراسػػات التاريخيػػ  المقارنػػ  ، كذلػػؾ 
لدراسػػ  لغػػاتيـ الةيػػ  المتمومػػ  بػػالظكاىر المنطكقػػ  لمسػػمكؾ المغػػكم ليصػػفكا أصػػكاتيا كمفرداتيػػا 

يػػا ، كىػػذه الدراسػػات ال تنسػػجـ مػػع المنػػاىج التػػي تعنػػى كتراكيبيػػا، فيسػػتنبطكا قكاعػػدىا كأةكام
بتطكر المغػات القريبػ  ، كالمغكيػات التقنيػ  التػي تقػـك عمػى المعيػار ، ألنيػا تقػـك بدراسػ  الكاقػع 

 .(ُ)المغكم ككصفو بعيدان عف التعميؿ كالفمسف  كالمنطؽ في تفسير الظكاىر المغكي 
الةديوػػػ  تةػػػاكؿ أف تؤسػػػس ليػػػا أصػػػكالن كممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو أف ىػػػذه االتجاىػػػات 

لنظريػػػ  تيػػػدؼ إلػػػى جعػػػؿ الػػػدرس النةػػػكم سػػػيالن ، كمػػػف وػػػـ أخػػػذت أنماطػػػان كطرائػػػؽ مختمفػػػ  ، 
اختمػػػؼ الدارسػػػكف فػػػي تةديػػػد طبيعػػػ  مفػػػاىيـ ىػػػذه االتجاىػػػات كأبعادىػػػا ، كقػػػد تػػػ ور الدارسػػػكف 

نةكيػػػ  قابمػػػ  لمنمػػػك بمكجػػػ  الةداوػػػ  الغربيػػػ  ، فدرسػػػكا ىػػػذا المػػػنيج الػػػذم يعنػػػى بإنتػػػاج معرفيػػػ  
كالتجدد ، كالنةك الكصفي فرع مف فركع )عمـ المغ  الةديث( الػذم ظيػر فػي أكائػؿ ىػذا القػرف 
، وػػـ أخػػذ يضػػرب جػػذكره كيت صػػؿ فػػي الػػدرس النةػػكم ))كاسػػتعماؿ )الكصػػفي( مصػػطمةان فػػي 

تػػى الػدرس المغػكم ، إنمػػا كػاف نتيجػ  لممػػنيج التػاريخي الػػذم كجػو أعمػاؿ المغػػكييف األكربيػيف ة
 .(ِ)أكاخر القرف الماضي((

عنػػػػػد مؤسػػػػػس )عمػػػػػـ المغػػػػػ  الةػػػػػديث( العػػػػػالـ  –قمػػػػػيالن  –كيقتضػػػػػينا المقػػػػػاـ أف نتكقػػػػػؼ 
السكيسػػرم )سكسػػير( ، كىػػك صػػاةب فكػػرة ىػػذا المػػنيج ، كأف نشػػير إلػػى األصػػكؿ التػػي يرجػػع 
( إلييػػػػا المػػػػنيج الكصػػػػفي ، فجػػػػذكره تعػػػػكد إلػػػػى المكازنػػػػ  التػػػػي أقاميػػػػا ىػػػػذا العػػػػالـ بػػػػيف )اآلنيػػػػ 

ك)التعاقبيػػػ ( ، كاآلنيػػػ  ىػػػي كجيػػػ  نظػػػر كصػػػفي  تقػػػـك عمػػػى البةػػػث فػػػي )ةػػػاالت( المغػػػ  عمػػػى 
، كمػػػا أكػػد إمكػػػاف بةػػػث البنيػػ  المغكيػػػ  بةوػػػان  (ّ)أسػػاس وابػػػت دكف النظػػر إلػػػى البعػػػد التػػاريخي

كصفيان نابعان مف نظرتو إلى المغ  ، تمؾ النظرة التي تجعؿ اليدؼ مف التةميؿ المغػكم الكقػكؼ 
 ناصر األساسي  التي تت لؼ منيا المغ  بكساط  تقابؿ الصيإ العالقات المتبادلػ  بينيػاعمى الع

 .(ٓ)، كبني  المغ  ىي أنظمتيا الصكتي  كالصرفي  كالنةكي  (ْ)
                                      

  .ٗينظر : أبةاث في المغ  العربي  :  (ُ)

  .ِّالنةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج :  (ِ)

 .ّٓ،  ِٓمشكم  البني  :  ينظر : (ّ)

 .َُٔ:  (بةث)االنوكلكجي  كالدراسات في عمـ المغ    ينظر : أصكؿ البنيكي (ْ)

  .َُٕينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ٓ)



 ُٖ 

كقػػد أكػػد )سكسػػير( أف المغػػ  ينبغػػي أف تػػدرس بعػػد اكتمػػاؿ تػػدكينيا كتقنيتيػػا كفػػي ةػػاؿ 
 .(ُ)سميت ىذه الدراس  بكصفي  المغ استقرارىا في بيئ  زماني  كمكاني  مةددة ، ك 

فالمنيج الكصفي يصمح لدراس  المغػ  عمػى أسػاس عممػي ، فقػد بنػى )سكسػير( نظريتػو 
فػػػػي ضػػػػكء )العالقػػػػ  المغكيػػػػ ( ، كاصػػػػفان المغػػػػ  ب نيػػػػا نظػػػػاـ معرفػػػػي مػػػػف العالقػػػػات ، كالجمػػػػؿ 

 .(ِ)كالعبارات كالكممات
ربػػػي مػػػف خػػػالؿ مةاضػػػرات          كيبػػػدك أٌف الدراسػػػات الكصػػػفي  قػػػد تسػػػربت إلػػػى النةػػػك الع

)برجشتراسػػر( عػػف الدراسػػات التاريخيػػ  المقارنػػ  ، كقػػد عبػػر عػػف الكصػػفي  )بالنظاميػػ ( ، كىػػي 
 .(ّ)تصؼ الكاقع المغكم دكف التعميؿ لظكاىره 

لقػػػد بػػػدأت بػػػكاكير الدراسػػػات الكصػػػفي  عمػػػى يػػػد المستشػػػرقيف ، فتػػػ ور الدارسػػػكف العػػػرب 
ذا المػػنيج ، كمػػف وػػـ أخػػذت ىػػذه الدراسػػات مجػػاالن أرةػػب فػػي ممػػف كػػانكا يدرسػػكف فػػي أكربػػا بيػػ

العالـ العربي ، فمػيس انةسػار الدراسػات التاريخيػ  المقارنػ  ىػك الػدافع الػرئيس فػي تطبيػؽ ىػذا 
المػػػػنيج الجديػػػػد ، بػػػػؿ رنبػػػػتيـ فػػػػي األخػػػػذ بيػػػػذه الدراسػػػػات كىػػػػك مطمػػػػب ضػػػػركرم ، كأٌف درس 

ذه المرةمػػ  مػػف اسػػتئناؼ النظػػر ، كأٌنػػو العربيػػ  مػػف منظػػكر عربػػي كةػػده يظػػؿ منقكصػػان فػػي ىػػ
المةػدويف مػػف أف يبةوػكا فػي مجػاؿ ىػػذا الػدرس المغػكم الةػديث ، كأف يتبصػػركا  فالبيػدَّ لمدارسػي

 .(ْ)فيما بمغو مف آفاؽ كاسع 
كلعػػؿَّ مػػف دكافػػع األخػػذ بيػػذا المػػنيج مػػا تسػػمح بػػو فريػػؽ مػػف النةػػاة المةػػدويف مػػف نبػػذ 

لدرس النةػكم العربػي ، كتنقيتػو مػف العمػؿ كالعكامػؿ النةكيػ  ، لألفكار الفمسفي  كالمنطقي  في ا
كذلؾ باستقراء الظكاىر المغكي  ، كعدـ اإلنراؽ فػي العمػؿ كالعكامػؿ فػي مجػاؿ التقعيػد النةػكم 
، كمػػا ىػػك شػػ ف النةػػك العربػػي فػػي القػػرف الوالػػث اليجػػرم ، فػػال بيػػٌد مػػف ت سػػيس رؤيػػ  نةكيػػ  

 جديدة كاضة .
ي كؿ المغات الةي  تصػنع قكاعػد كأةكامػان ال تػؤدم إلػى )التةفيػز( أٌما المعياري  فيي ف

 في إةياء المكرث المغكم عمى كفؽ األسس المساني  الةديو . 

                                      
  .ِٗينظر : النةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج :  (ُ)

  .ىاكما بعد ّّينظر : المدخؿ إلى عمـ المغ  :  (ِ)

  .ُُْ، كالعربي  كعمـ المغ  البنيكم :  ٖ،  ٕ:  (مقدم  المؤلؼ)ينظر : التطكر النةكم لمغ  العربي   (ّ)

  .ٗينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ْ)



 ِٖ 

، (ُ)إف ابػػرز الجكانػػب المعياريػػ  فػػي النةػػك العربػػي تظيػػر فػػي ظػػاىرة القيػػاس كالتعميػػؿ
ى الةػػدث المغػػكم كاالةتكػػاـ إلػػى المسػػتكل الصػػكابي أك مقيػػاس الصػػكاب كالخطػػ  فػػي الةكػػـ عمػػ

مع الخمط بيف ىذه المستكيات ، كأٌف السميق  المغكيػ  طبػع ال اكتسػاب نػاتج عػف اةتكػاؾ الفػرد 
، كيمةظ أٌف النةاة عند تةديد مستكيات المغػ  كتقعيػدىا كتةديػد بيئتيػا المكانيػ   (ِ)مع مجتمعو

ألصػػػػكات ، كالزمانيػػػػ  ، خمطػػػػكا بػػػػيف ليجػػػػات القبائػػػػؿ التػػػػي اختمفػػػػت مسػػػػتكياتيا ، مػػػػف ةيػػػػث ا
كالمفػػردات ، كالصػػيإ ، كطػػرؽ تركيػػب الجمػػؿ ، كالنبػػر ، كالتنغػػيـ ، كنيرىػػا ، كأٌف لكػػٌؿ ليجػػ  

 مستكاىا الصكابي في مرةم  زمني  كانت المغ  فييا قائم  عمى الفطرة المغكي .
فػػالنةك العربػػي لػػيس مفتقػػران لمجانػػب الكصػػفي ، كال يعنػػي أٌف المعياريػػ  طغػػت عمػػى كػػؿ 

ي نشػػ تو األكلػػى المتمومػػ  فػػي جمػػع المغػػ  كركاياتيػػا ، لػػـ يكػػف كمػػو يخضػػع إلػػى جكانبػػو ، فيػػك فػػ
نما ييممح فيو جانب مف الكصؼ التقريػرم المةػض . إف مػا قػاـ (ّ)الت كيؿ كالتعميؿ كالتقدير ، كا 

بػػو النةػػػاة األكائػػؿ ةمػػػؿ طابعػػان كصػػػفيان ، متمػػوالن بجمػػػع المغػػ  كعمػػػؿ أبػػي األسػػػكد الػػدؤلي فػػػي 
 .(ْ)ضبط النص القرآني

إف النةػػػاة األكائػػػؿ تنػػػاكلكا الظػػػكاىر المغكيػػػ  مػػػف منظػػػكر شػػػكمي ، أم : البنيػػػ  الظػػػاىرة 
، فػػالعرب ىكػػذا نطقػػت المغػػ  ،  (ٓ)لمغػػ  ، كىػػك األسػػاس الػػذم قامػػت عميػػو الدراسػػات الكصػػفي 

. كىذه المقكل  تعٌد مػف جػذكر (ٔ)كىذا األمر يتضح في مقكل  )الكسائي( : ))أم ىكذا خمقت((
،  (ٕ)ممتػػدة فػػي أنػػكار الػػدرس النةػػكم القػػديـ ، كىػػي جػػكىر المػػنيج الكصػػفيجػػذكر الكصػػفي  ال

بيػػد أٌف )الكسػػائي( كنيػػػره قػػد ارتضػػػكا القيػػاس المغػػػكم كرفضػػكا القيػػػاس العقمػػي المنطقػػػي ، ألٌف 
 .(ٖ)النةاة قد تمادكا فيو ، كعٌدكه منيجان رئيسان تستمد منو القكاعد النةكي 

                                      
  .ُّينظر : المغ  بيف المعياري  كالكصفي  :  (ُ)

  .ٖٔ،  ّٔمغ  بيف المعياري  كالكصفي  : ، كال ّّينظر : مف أسرار المغ  :  (ِ)

  .ٓٓينظر : النةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج :  (ّ)

  .ٓٓ:  ينظر : النةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج (ْ)

  .َِٕينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ٓ)

  .ْٕٖ:  ِالخصائص :  (ٔ)

  .ْٗالعربي  كخصائصيا :  ينظر : فقو المغ  (ٕ)

كقػد نسػب إلػى الكسػائي قكلػو مػف قصػيدة مشػيكرة :  .ِٓينظر : في ةرك  تجديد النةك كتيسيره في العصر الةػديث :  (ٖ)
( كال شؾ في انػو أراد القيػاس المغػكم ال القيػاس ِٕٔ: ِكبو في كؿ أمر ينتفع. )انباه الركاة :  إنما النةك قياس يتبع 

 ـ.ُٖٔٗىػ ػ َُْٔ، دار الفكر ، القاىرة ،  ُنباه الركاة عمى أنباه النةاة : القفطي ، طالعقمي المنطقي. ا



 ّٖ 

الكصػػػفي  التػػػي امتػػػازت بالتقريريػػػ  الخاليػػػ  مػػػف  إذف فمقكلػػػ  )الكسػػػائي( أظيػػػرت النزعػػػ 
 التعميؿ كالت كيؿ كالتقدير. 

فالنةػػػاة المةػػػدوكف رأكا أف المعياريػػػ  تجعػػػؿ مػػػف الظػػػكاىر المغكيػػػ  قاعػػػدة نةكيػػػ  يجػػػب 
األخػػذ بيػػا ، كالكصػػفي  تقػػـك بدراسػػ  المػػادة المجمكعػػ  مػػف الكاقػػع المغػػكم ، كاسػػتقرائيا ككصػػفيا 

 . (ُ)الكصؼ المغكم السميـمف أجؿ الكصكؿ إلى طبيع  
كمف ىنا ف ف المنيج الكصػفي أدل أوػران كاضػةان فػي الػدرس النةػكم الةػديث ، لػذا فػإف 
النةػػاة العػػرب قػػد أخػػذكا فػػي ىػػذا القػػرف بيػػذا المػػنيج ، كيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الػػدعكات التػػي 

ار نػػػادت بػػػالتخمص مػػػف آوػػػار الفمسػػػف  كالمنطػػػؽ التػػػي عمقػػػت بػػػالنةك العربػػػي ، فياجمػػػت األفكػػػ
 .  (ِ)التقميدي  ، كمنيا : ظاىرة التعميؿ كالت كيؿ كالتقدير كنظري  العامؿ

لقػػد كانػػت أفكػػار )ابػػف جنػػي( ك )ابػػف مضػػاء القرطبػػي( التػػي تقػػـك عمػػى انتقػػاد نظريػػ  
، لػػػذلؾ نػػػرل أف مػػػا نػػػادل بػػػو دعػػػاة ىػػػذا  (ّ)العامػػػؿ ، تػػػكةي ب نيمػػػا كانػػػا ي خػػػذاف بيػػػذا المػػػنيج

ٌنمػػا كػػاف قصػػدىـ التخفػػؼ مػػف المػػنيج لػػـ يكػػف القصػػد منػػو إلغػػ اء العمػػؿ كالعكامػػؿ النةكيػػ  ، كا 
العمػػؿ ، كالسػػيما العمػػؿ الوػػكاني كالوكالػػث ، كمػػا أٌف بعضػػان مػػف النةػػاة الكصػػفييف قػػد أخػػذ بمقكلػػ  
الكسػػائي ، المشػػار إلييػػا سػػابقان. مػػع عمميػػـ أٌف الكسػػائي قػػد الػػتمس جانبػػان مػػف العمػػؿ لمسػػائؿ 

 .  (ْ)كويرة
ارسػػيف المةػػدويف ، كمػػنيـ الػػدكتكر )إبػػراىيـ السػػامرائي( تػػارة إلػػى ككػػذلؾ يمجػػ  بعػػض الد

ظػػػػػاىرة التقػػػػػدير ، كتػػػػػارة ينػػػػػادم بإلغائيػػػػػا ،كىػػػػػك مػػػػػف دعػػػػػاة المػػػػػنيج الكصػػػػػفي ، كذلػػػػػؾ فػػػػػي 
 . (ٓ)قكلنا:)أعطيت زيدان درىمان( ، فكاف يرل أٌف أصؿ الجمم  ىك )أعطيت إلى زيد درىمان(

المػػنيج الكصػػفي كانػػت عفكيػػ  ، فكانػػت كىكػػذا فػػإف ىػػذه المظػػاىر النةكيػػ  عمػػى كفػػؽ 
دراسػػػ  المغػػػ  التػػػي نػػػادل بيػػػا أصػػػةاب الكصػػػفي  تقػػػـك عمػػػى الكصػػػؼ كالمالةظػػػ  بعيػػػدان عػػػف 

 المعياري  ، عمى أف تتـ ىذه الدراس  في مرةم  زمني  مةددة. 
 

                                      
  .ِٖينظر : المغ  بيف المعياري  كالكصفي  :  (ُ)

  .ِّ،  ُٗينظر : مناىج البةث في المغ  :  (ِ)

  .ُُٕ، كظير اإلسالـ :  ٕٕينظر : الرٌد عمى النةاة :  (ّ)

  .ُُٖكتب العربي  : ينظر : فقو المغ  في ال (ْ)

  .ٕٖينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ٓ)



 ْٖ 

 :لٌةشكالمدرسة الوصفٌة ال
ي ( ، كىػي رٌد كأكؿ ما يطالعنا في الدراسات الكصفي  ظيػكر )المدرسػ  الكصػفي  الشػكم

فعػػػؿ لمدراسػػػات التقميديػػػ  التػػػي سػػػادت فػػػي أكربػػػا فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كمػػػا قبمػػػو ، ككػػػاف 
)بمكمفيمػػد( رائػػدىا األكؿ فػػي أمريكػػا ، كقػػد سػػيطرت دراسػػتيا كنتػػائج أبةاويػػا فػػي أكربػػا كأمريكػػا 

 .(ُ)سنكات طكيم  ةتى بمغت ذركة نشاطيا في الخمسينيات مف ىذا القرف
ظريػػػ  التػػػي اعتمػػػدتيا ىػػػذه المدرسػػػ  فتتموػػػؿ فػػػي الكػػػالـ المنطػػػكؽ كىػػػك أٌمػػػا األسػػػس الن

المظير األساس في الدرس المغكم ، كأنػو يموػؿ لغػ  الةيػاة اليكميػ  التػي يسػتعمميا المجتمػع ، 
ال تمػػػؾ المغػػػ  التػػػي يػػػذىب بعػػػض النةػػػاة إلػػػى أٌنيػػػا المغػػػ  الصػػػةية  لالسػػػتعماؿ ، كأٌف المغػػػ  

يا في ذلؾ ش ف مظاىر السمكؾ األخػرل ، كمػا أٌف المغػات مجمكع  مف العادات المكتسب  ش ن
تختمؼ بعضيا عف بعض، كىذا األمر يؤور إيجابيان في الناةي  التعميميػ  ، كأٌف كػٌؿ لغػ  قػادرة 

 .(ِ)عمى تمبي  جميع ةاجات المجتمع الذم يستعمميا
اسػتقراء  كالمدرس  الكصفي  الشكمي  تنظر إلى النةك بكصفو عممان تصػنيفيان ىدفػو األكؿ

الصػػػيإ األساسػػػي  فػػػي المغػػػ  بةسػػػب المنقػػػكؿ مػػػف الكػػػالـ ، كأف دعػػػاة ىػػػذه المدرسػػػ  يمتزمػػػكف 
)بالمكضػػكعي ( المتمومػػ  فػػي الكصػػؼ )االسػػتقرائي( ، ممػػا دفعيػػـ إلػػى اطٌػػراح العكامػػؿ الفمسػػفي  
كالنفسػػي  عنػػد دراسػػ  الظػػكاىر المغكيػػ . كىكػػذا أصػػبةت مفيكميػػ  قكاعػػد المغػػ  الجديػػدة قكاعػػد 

ي  ال معياريػ  ، فكػؿ كػالـ منطػػكؽ يعػدُّ صػةيةان نةكيػان ، فمػػـ يكػف ىنػاؾ معيػار لمصػػكاب كصػف
 .(ّ)كالخط  يقيد المغ 

أٌما سمات ىذه المدرس  فيي تةدد التراكيب الشكمي  أك البني  الظاىري  لمغ  كتصػنيفيا 
ه فػػػي مسػػػتكيات لغكيػػػ  ، كمنيػػػا : المسػػػتكل الصػػػكتي ، كالػػػداللي ، كالمعجمػػػي ، كأضػػػعؼ ىػػػذ

، ألف ىػذه المدرسػ  قػد  (ْ)المستكيات في نظر المدرس  الكصفي  الشكمي  ىك المستكل الػداللي
،  (ٓ)ت ورت بالمنيج العممي الذم تيعػدُّ صػف  المكضػكعي  أىػـ مقكماتػو فػي كصػؼ ظػاىر المغػ 

كقػػد اسػػتيبعد المعنػػى مػػف التةميػػؿ المغػػكم ، كىػػك عنصػػر أسػػاس ، ألٌف أصػػةاب ىػػذه المدرسػػ  
راسػػتيـ عمػػى الشػػكؿ الخػػارجي )المفػػظ( كالمكاقػػع التػػي يةتميػػا فػػي التركيػػب المغػػكم عكلػػكا فػػي د

                                      
  .ِٖٗ،  ِٖٖينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ُ)

  .ِٓ،  ُٓ:  المصدر نفسوينظر :  (ِ)

  .ُْٓ،  ُْْينظر : المسانيات كأسسيا المعرفي   :  (ّ)

  .ٕٗينظر : قضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ْ)

  .ُّّينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ٓ)
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. فاسػػتبعد (ُ)لمكصػػكؿ إلػػى المعنػػى ، لػػذا جػػاءت دراسػػ  الكصػػفييف التشػػكيمييف سػػطةي  كقاصػػرة
عنصػػر )المعنػػى( عنػػد التةميػػؿ ، ألٌف مةػػكر اىتمػػاـ ىػػذه المدرسػػ  )تكزيػػع( الكةػػدات المغكيػػ  

غكيػػػػ  بػػػػ خرل فػػػػي تعيػػػػيف )القسػػػػـ( الػػػػذم تنتسػػػػب إليػػػػو مػػػػف أقسػػػػاـ بطريقػػػػ  ))اسػػػػتبداؿ كةػػػػدة ل
، كمف بيف التطبيقات عمى مبدأ التكزيع في النةك العربي مكقػع االسػـ ، فػالمعركؼ (ِ)الكالـ((

أنو يتةدد بدخكؿ )أؿ( عميو أك كقكعو بعد أداة النداء )يػا( أك ةػرؼ الجػر ، كأٌف الفعػؿ يتعػيف 
بػذلؾ يمتػاز كػؿ مػف االسػـ كالفعػؿ بكجػكد ىػذه األشػكاؿ دكف بدخكؿ )قد( ك )لػـ( ، كنيرىػا ، ك 

 .(ّ)المجكء إلى المعنى
كىكػػػذا فػػػ ٌف مػػػنيج التكزيعيػػػ  فػػػي التةميػػػؿ المغػػػكم يسػػػعى بيػػػذه األسػػػاليب الشػػػكمي  إلػػػى 
تعريػػؼ أقسػػاـ الكػػالـ دكف التعكيػػؿ عمػػى المعياريػػ  الدالليػػ  أك الفمسػػفي  أك العقميػػ  ، كمػػا فعػػؿ 

 .(ْ)ريفاتيـ تمؾ األقساـالنةاة األكائؿ في تع
ب ف منيجيا الػرئيس الػذم اسػتخدمتو  –أيضان  –كقد انمازت المدرس  الكصفي  الشكمي  

ىك منيج )التةميؿ إلى المؤلِّفات أك المككنات المباشرة( ، كىك مػف أىػـ إسػيامات البنيكيػ  فػي 
أسػاس تقسػيميا إلػى أمريكا لدراسػ  التراكيػب النةكيػ  ، كيقػـك ىػذا المػنيج بتةميػؿ الجممػ  عمػى 

نمػػػا ىػػػي نسػػػؽ  أجػػػزاء أك مككنػػػات مباشػػػرة ، ألنيػػػا ليسػػػت خطػػػان أفقيػػػان مػػػف كممػػػات متتابعػػػ  ، كا 
منظـك مف طبقات قابمػ  ألف تنقسػـ فػي تقسػيمات ونائيػ  إلػى أٌف تصػؿ إلػى طبقػات صػغرل ال 

 .(ٓ)تقبؿ التقسيـ
أٌف ىػذه العالقػات  كييعنى ىػذا المػنيج بالعالقػات بػيف المؤلفػات المباشػرة ، فييٍكشىػؼ عػف

فػي  –كىػي أصػغر كةػدة لغكيػ  ذات معنػى  –نمطاف : عالقات أفقي  كتككف بيف المكرفيمات 
الجممػػ  الكاةػػدة ، كعالقػػات رأسػػي  كتكػػكف بػػيف المكرفيمػػات التػػي يمكػػف أف تةػػؿ إةػػداىا مةػػؿ 

 .  (ٔ)األخرل

                                      
  .ُّّ:  ينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة (ُ)

  .ِّنظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ِ)

  .ّْينظر : المصدر نفسو :  (ّ)

  .ُِٔ،  ُِٓينظر : العربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ْ)

  .ِّ – ِّينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ٓ)

  .ُّينظر : مدخؿ إلى دراس  الجمم  العربي  :  (ٔ)
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ًف يتمػايزاف كيمةظ أف منيج التةميؿ إلػى المؤلفػات المباشػرة كمبػدأ التكزيػع ، ىمػا أصػال
 .(ُ)كيتكامالف في إطار التةميؿ البنيكم عند مدرس  بمكمفيمد

كعمػػى أٌم ةػػػاؿ فػػ ٌف معطيػػػات ىػػػذه المدرسػػ  الكصػػػفي  الشػػػكمي  ، قػػد أفػػػادت الدراسػػػات 
 المغكي  الةديو  عند النةاة العرب المةدويف ، كال سيما في مجاؿ التقعيد النةكم. 

 

                                      
  .ِْينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ُ)
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 منهج التحلٌل الشكلً:
أف ىذا المنيج كاف لو أور كاضح في الدرس النةػكم العربػي مػف خػالؿ كجدير بالذكر 

معطياتو ، كقد كشفت الدراسات الةديو  التي قاـ بيا النةاة العرب المةدوكف ، أف ىناؾ عيبان 
فػػي التفكيػػر النةػػكم لػػدل النةػػاة القػػدامى ، فػػالنةك العربػػي قػػاـ عمػػى نػػكع مػػف التفكيػػر الجزئػػي 

يعنػػى بالنظريػػ  ، كومػػ  عيػػب آخػػر فػػي التفكيػػر النةػػكم التقميػػدم ، الػػذم يعنػػى بالموػػاؿ قبػػؿ أف 
انػػو ال يخمػػص إلػػى القاعػػدة مػػف المػػادة ، بػػؿ يضػػع القاعػػدة عمػػى أسػػاس مػػف اعتبػػارات عقميػػ  
معينػػػػ  ، وػػػػـ يفرضػػػػيا عمػػػػى المػػػػادة ، كمػػػػا أٌف ىػػػػذا التفكيػػػػر قػػػػد أدل بالنةػػػػاة إلػػػػى الخمػػػػط بػػػػيف 

 .  (ُ)لـ يميزكا بينياالمستكيات المغكي  المختمف  عند القبائؿ ك 
كقػػػد اتسػػػػـ التفكيػػػػر المغػػػكم فػػػػي العصػػػػر الةػػػديث بالمكضػػػػكعي  ، فكصػػػػفت المغػػػػ  دكف 
فمسفتيا ، كأف يكصؼ التركيػب المغػكم دكف أف تفصػؿ أجػزاؤه بعضػيا عػف بعػض ، فالمدرسػ  
النةكيػ  العربيػػ  تبػػدأ بػػالجزء ةتػػى تنتيػي إلػػى الكػػؿ ، كقػػد عيػػب عمػى ىػػذا الػػنمط مػػف التكجػػو ، 

د مف أف ينطمؽ مف الكؿ إلى الجزء انسجامان مع الػدرس النةػكم فػي ضػكء مػنيج التةميػؿ كال بي 
 .(ِ)الشكمي

إف مبػػػػدأ االتجػػػػاه مػػػػف الكػػػػؿ إلػػػػى الجػػػػزء فػػػػي الدراسػػػػات المغكيػػػػ  ينمػػػػاز بػػػػ ف تقػػػػيـ ىػػػػذه 
 .(ّ)الدراسات أبةاويا انطالقان مف الجمم  إلى الكمم 

مػ  عنايػ  خاصػ  بكصػفيا جػزءان مػف كلعؿ بعض المنػاىج المسػاني  المعاصػرة تػكلي الكم
 .(ْ)التركيب المغكم ، كال سيما المعجمي  الكظائفي  ، كالنةك الكظائفي

كفػػػي ضػػػكء التةميػػػؿ الشػػػكمي يكػػػكف شػػػكؿ الكممػػػ  ال معناىػػػا أساسػػػان لتقسػػػيميا ، فتقسػػػـ 
الكممػػػ  إلػػػى اسػػػـ كفعػػػؿ كةػػػرؼ ، كقػػػد اجتمػػػب النةػػػاة العػػػرب ىػػػذا التقسػػػيـ عػػػف المغػػػ  اليكنانيػػػ  

م  ، كىػذا التقسػيـ يتصػؼ بالقصػكر ، ألنػو ال يكفػي لةصػر جميػع األفػراد التػي يجػب أف القدي
 .(ٓ)تدخؿ في نطاؽ كؿ قسـ مف ىذه األقساـ الوالو 

كلكف النةاة أضافكا إلى تعريفاتيـ ىذه األقساـ ، أنماطػان مػف العالمػات كىػي أدؿ عمػى 
فعػػػؿ مػػػاضو ، ال تػػػدؿ عمػػػى  ىػػذه األقسػػػاـ مػػػف تمػػػؾ التعريفػػات ، كمػػػف ذلػػػؾ : إف كممػػػ  )لػػيس(

                                      
  .ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي : المقدم  )د( (ُ)

  .ّ،  ِ: ىػ ،  ينظر : المصدر نفسو (ِ)

  .ّٕينظر : قضايا المنيج في المغ  كاألدب :  (ّ)

  .ّٖينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .ُِ – ُٕينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي : (ٓ)
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الةدث إال في ةال  اتصاليا بضمير ، نةك : )لستي قائمػان( ، كمػا نقػكؿ : )قمػت( ك)دخمػت(. 
كىذا يكضح أف تعريػؼ النةػاة لمفعػؿ القػائـ عمػى أسػاس الداللػ  المجػردة ، ال يصػمح أف يكػكف 

ء الفاعؿ التػي تػدخؿ تعريفان لكمم  )ليس( ، كالذم يوبت داللتيا الفعمي  الماضكي  ىك عالم  تا
 .(ُ)عمييا

كمف ىنا فاف مدرس  التةميؿ الشكمي تعكؿ عمى الشػكؿ دكف المعنػى ، كت خػذ بالفصػؿ 
بينيمػػا ، فالنةػػاة العػػرب اضػػطربكا فػػي تةديػػد معرفيػػ  )النكػػرة( ك )المعرفػػ ( مػػف ةيػػث الشػػكؿ 

عمييػػػا ، كالداللػػػ  ، فيػػػـ يعرفػػػكف النكػػػرة عمػػػى أسػػػاس شػػػكمي ، كىػػػك دخػػػكؿ أداة التعريػػػؼ )أؿ( 
كلكػػػػنيـ ينتكسػػػػكف إلػػػػى الداللػػػػ  مػػػػرة أخػػػػرل ، فيقكلػػػػكف أف )أؿ( ىػػػػذه ال بيػػػػد أف تكسػػػػب االسػػػػـ 

 .(ِ)التعريؼ
كمػػا أف النةػػاة القػػدامى قػػد دمجػػكا بػػيف بنػػاء الصػػيغ  كاسػػتعماليا فػػي التةميػػؿ المغػػكم ، 

لػؼ فكضعكا قكاعد مف خالؿ اسػتعماالتيا الخارجيػ  ، كموػاؿ ذلػؾ أف )المونػى( يصػاغ بزيػادة أ
، كلكػػف ىنػػاؾ مػػف الكممػػات مػػا  (ّ)كنػػكف فػػي آخػػر مفػػرده ، كصػػمح لمتجريػػد كعطػػؼ مومػػو عميػػو

يشذ اسػتعماليا الخػارجي عػف ىػذا النسػؽ التجريػدم المتموػؿ فػي اسػتخداـ العطػؼ عمػ  لتفسػير 
المونػػى ، فكممػػػ  )كلػػػداف( تعنػػي )كلػػػد ككلػػػد( ، كلكػػػف كممػػ  )أبػػػكاف( ال تطمػػػؽ عمػػػى )أب كأـ( ، 

ال تعني )قمر كشػمس( ، كذلػؾ الخػتالؼ الداللػ  فػي كػؿ منيػا ، كىػذا مخػالؼ ككمم  )قمراف( 
 . (ْ)لقكاعد المغ 

إذف فالمدرسػػػػ  الشػػػػكمي  ال تنظػػػػر إلػػػػى )المعنػػػػى( ، بػػػػؿ أٌنيػػػػا تجعػػػػؿ األنسػػػػاؽ المغكيػػػػ  
مةككم  بالشكؿ ، كفي ضكء ىذا المػنيج يفػرؽ بػيف أفكػار أربعػ  ، ىػي : اإلعػراب ، كالمكقػع 

  اإلعرابيػ  ، كالعالمػات اإلعرابيػ  ، فكػؿ مػف المبنػي كالمعػرب يشػغؿ مكقعػان اإلعرابي ، كالةالػ
إعرابيػػػان معينػػػان، فيكتسػػػب الةػػػاالت اإلعرابيػػػ  المختمفػػػ  ، كىػػػذا يعنػػػي أٌف الةالػػػ  اإلعرابيػػػ  مػػػف 
مسػتمزمات المكقػػع اإلعرابػػي ، ال الكممػػ  التػػي تشػغمو. وػػـ إف العالمػػ  اإلعرابيػػ  مػػف مسػػتمزمات 

ي ، كمػػف وػػـ فػػإف مػػف نيػػر الػػالـز أف تكػػكف ىنػػاؾ عالمػػ  لكػػؿ ةالػػ  إعرابيػػ  ، المكقػػع اإلعرابػػ
 .(ٓ)كبذلؾ ال ينبغي لنا أف نةتاج إلى نظري  تقدير العالمات اإلعرابي 

                                      
  .ُِ،  َِ: ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي (ُ)

  .ُُٕ،  ُُٔينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ْٗ:  ُنظر : شرح ابف عقيؿ :ي (ّ)

  .ّٔينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي : (ْ)

  .ٓٓ : ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي (ٓ)



 ٖٗ 

كيبدك أف النةكييف قد ربطػكا بػيف المعػاني النةكيػ  كالةػاالت اإلعرابيػ  أك المكاقػع التػي 
مفعػكؿ أك مكقػع المضػاؼ إليػو ، فالةػاؿ اإلعرابيػ  تقع فييا الكممات كمكقع الفاعػؿ أك مكقػع ال

أمػػر اعتبػػارم ذىنػػي ، أٌمػػا العالمػػ  اإلعرابيػػ  فػػ مر لفظػػي ، كقػػد تظيػػر الةػػاالت اإلعرابيػػ  فػػي 
 .(ُ)المفظ بالعالمات اإلعرابي  ، كقد ال تظير

كمف خالؿ ىذا التكجو يمكف إعػادة تقسػيـ الكممػات باعتبػار قبػكؿ أكاخرىػا لمةركػات أك 
، كمػا  (ِ)كليا لمتخمص مف الفركض المتعسف  التي أكجبيػا النةػاة لمتفريػؽ بػيف الكممػاتعدـ قب

فػػي الكممػػات التػػي تنتيػػي بةػػرؼ عمػػ  ، فينػػاؾ كممػػات تنتيػػي بةػػرؼ عمػػ  مػػف أصػػؿ بنيتيػػا ، 
كأخػػػػرل تنتيػػػػي بةػػػػركؼ عمػػػػ  زائػػػػدة ، كيتموػػػػؿ ذلػػػػؾ االخػػػػتالؼ بػػػػيف االسػػػػـ المقصػػػػكر كاالسػػػػـ 

ت ال تظيػػػر عمػػػى المقصػػػكر ، فػػػي ةػػػيف يظيػػػر بعضػػػيا عمػػػى المنقػػػكص ، فػػػ ٌف جميػػػع الةركػػػا
 .(ّ)المنقكص ، ككالىما يختمؼ عف االسـ الصةيح اآلخر

عمى أف ما يجب التنكيو إليػو أف عػدـ ظيػكر الةركػ  عمػى المقصػكر كالمنقػكص ، ىػك 
 تعذر نطقيا في المقصكر كوقميا في المنقكص ، كأف عدـ ظيكرىا يعكد لعكامؿ صكتي . 

                                      
 .ِِ:  ، كالجمم  العربي  مككناتيا كأنكاعيا كتةميميا ْٖالمصدر نفسو : ينظر :  (ُ)

  .ٓٓ: ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي  (ِ)

  .ٔٓ :: المصدر نفسو  ينظر (ّ)



 َٗ 

التػػػي عكلجػػػت فػػػي مػػػنيج التةميػػػؿ الشػػػكمي مكضػػػكع )الجممػػػ  العربيػػػ ( ،  كمػػػف األمػػػكر
فالنةػػاة العػػرب لػػـ يفرقػػكا بػػيف نمػػاذج الجمػػؿ التجريديػػ  ، نةػػك : اسػػـ مسػػند ، اسػػـ مسػػند إليػػو ، 
كالجمؿ الكاقعي  المعبرة عف أةداث لغكي  ، نةك : )مةمد قائـ( ، كقد قصدكا بالجمم  الةػدث 

ؿ فػػي لغػػ  مػػف المغػػات ىػػك مػػا يسػػمى بعمػػـ النةػػك. أمػػا األمومػػ  المغػػكم ))كمجمػػكع نمػػاذج الجمػػ
ليػػػػذه النمػػػػاذج فميسػػػػت عممػػػػان ، بػػػػؿ أةػػػػداوان كاقعيػػػػ  سػػػػماىا عممػػػػاء المغػػػػ  المةػػػػدوكف   التطبيقيػػػػ

بػػالكالـ... أم أنيػػـ لػػـ يقصػػدكا بػػو النمػػاذج التركيبيػػ  لمجمػػؿ بػػؿ األمومػػ  الكاقعيػػ  ليػػا ، كىػػػي 
 .(ُ)ة تام ((كةدىا التي تدؿ عمى معافو تفيد فائد

كيكضح النةاة أنيـ نظركا إلى الجمم  عمى أنيا أمػر كمػي مركػب مػف كممػات فةسػب، 
مع العمـ أف الجمم  الكاةدة ، كقكلنا : )ىؿ قاؿ ؟( تتككف مف والوػ  نمػاذج تركيبيػ  متداخمػ  ، 
ىي : أداة استفياـ ، فعؿ ماضو ، كنمكذج لمنغـ يتككف مػف )نغػـ متكسػط ، نغػـ مرتفػع ىػابط( 

كنمكذج لمنبػر يتكػكف مػف )نبػر خفيػؼ ، نبػر شػديد( الػخ ، كىػذه ىػي الجممػ  التػي تفيػد فائػدة  ،
 .(ِ)يةسف السككت عمييا

فػػي التةميػػؿ عنصػػر الداللػػ   –أيضػػان  –كيتبػػدل لنػػا أف مػػنيج التةميػػؿ الشػػكمي اسػػتبعد 
كعػػػدـ األخػػػذ بالتقػػػدير ، كمػػػا فػػػي بعػػػض الشػػػكاىد التػػػي أننػػػى فييػػػا التنغػػػيـ عػػػف ذكػػػر بعػػػض 

ػػػػػػٍف ، كمػػػػػػف قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )) (ّ)ةػػػػػػركؼ فػػػػػػي بػػػػػػابي النػػػػػػداء كاالسػػػػػػتفياـال          ييكسيػػػػػػؼي أىٍعػػػػػػًرٍض عى
 (.ِٗ)يكسؼ : (( ىىػذىا

 كقكؿ عمر بف أبي ربيع  : 
 

ـٌ قالكا : تةٌبيا قمتي : بيران        عددى النجـ كالةصى كالتُّرابً   .(ْ)و
 

ةػػذؼ ، كةػػذؼ المبتػػدأ كالخبػػر، إذف فيػػذا المػػنيج ال يقػػر بظػػاىرة التقػػدير عنػػد كقػػكع ال
كمف أموم  ةذؼ الخبر بعد )لكال( ، قكلنا : )لكال زيده ليمػؾ عمػرك(. كقػد يكػكف الةػذؼ الجػائز 
مقبػػػكالن ، كيػػػرفض الةػػػذؼ الكاجػػػب ، ألف األكؿ تسػػػمح بػػػو ظػػػركؼ المكقػػػؼ المغػػػكم ، كالوػػػاني 

                                      
  .ُِٓ :دراسات نقدي  في النةك العربي  (ُ)

  .ُِٔينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

، كينظر : ظاىرة النداء : أسمكب النداء  ُِِ:  (بةث)في ضكء الدراسات المغكي  الةديو  العربي  ينظر : الجمم   (ّ)
 .َُٔػ  ٕٖدراس  صكتي  )بةث( : 

  .ُٓديكانو :  (ْ)



 ُٗ 

ؿ بػػالجكاب عػػف نػػاجـ مػػف عكامػػؿ خارجػػ  عػػف طبيعػػ  المػػنيج الكصػػفي ، كمػػف أمومػػ  النػػكع األك 
سؤالنا : )مف عندكما ؟( فمك قيؿ : زيد ، بةذؼ الخبر المقػدـ ، لكػاف ذلػؾ جػائزان منسػجمان مػع 
السػػػػػياؽ المغػػػػػكم ، أمػػػػػا النػػػػػكع الوػػػػػاني فيموػػػػػؿ بالمةػػػػػذكفات فػػػػػي بػػػػػاب )االشػػػػػتغاؿ( ك)التنػػػػػازع( 

،  ك)المصػػادر المنصػػكب ( بكصػػفيا ةالػػ  مةػػؿ أفعػػاؿ ، نةػػك : )سػػبةافى اهلًل ، كلبيػػؾ كسػػعديؾ
كمعاذ اهلل ، كسقيان لؾ كرعيان( ، فيذا التكجو مف التقدير نير مقبكؿ، الف تةميميػا النةػكم قػائـ 

 .(ُ)عمى تقدير أفعاؿ كتعسؼ في الت كيؿ ال تقبمو الكصفي  النةكي 

                                      
  .ٕٗ،  ٔٗ:  ُظر : النةك الكصفي مف خالؿ القرآف الكريـ : ين (ُ)



 ِٗ 

 التحلٌل إلى المكونات المباشرة :منهج 

معػاني الخاصػ  يتناكؿ ىػذا المػنيج )النةػك( مػف خػالؿ الشػكؿ أك الصػكرة التػي تةػدد ال
بالبنيػػ  ))كمعػػػاني البنيػػ  المغكيػػػ  ىػػي تمػػػؾ المعػػاني التػػػي تةمميػػا نمػػػاذج مػػف الترتيػػػب كاختيػػػار 
األقسػػاـ الشػػكمي  فػػي مقابػػؿ المعػػاني القامكسػػي  ، معػػاني اإلشػػكاؿ ذاتيػػا ، كمػػف أمومػػ  معػػاني 

تقريػران، أك  البني  التي يةددىا تركيب الجمم  تمؾ المعاني التي تدكر عمى مػا إذا كانػت الجممػ 
 .(ُ)استفيامان ، أك رجاء...((

كيقػػـك ىػػذا المػػنيج بتةميػػؿ الجمػػؿ الميمىبَّسػػ  التػػي تةتمػػؿ الكاةػػدة منيػػا معنيػػيف أك أكوػػر، 
ألٌف تركيػػػب الجممػػػ  خمػػػك مػػػف الفيػػػـ ، فػػػإذا قمنػػػا )مػػػررت بمدينػػػ  الةضػػػارة الزاىػػػرة( ، اةتممػػػت 

( ، فيكػػكف المعنػػى : )مػػررت بالمدينػػ  الجممػػ  معنيػػيف : أف تكػػكف )الزاىػػرة( صػػف  لػػػ )مدينػػ ...
الزاىػػػرة( ، فػػػالمبس ىنػػػا يرجػػػع إلػػػى )المػػػبس( الةاصػػػؿ مػػػف ىيػػػ ة الػػػنظـ ، كالةركػػػات اإلعرابيػػػ  
كنيرىػػا مػػف القػػرائف ال تسػػعفنا فػػي نفػػي )المػػبس( ؛ ذلػػؾ أٌف )مدينػػ ( ك)الةضػػارة( كمييمػػا جػػاء 

 (ِ)عمػى كفػؽ ةركػ  اإلعػرابمجركران ، كلك اختمفت ةرك  إعرابيما ، لتعينػت الصػف  ألةػدىما 
، فػػالمنيج البنيػػكم مػػنيج تةميمػػي تعميمػػي ، يمقػػي بظاللػػو عمػػى مػػدل اإلفػػادة مػػف اإلعػػراب لػػدل 
المعممػػيف فػػي تيسػػير اإلعػػراب عمػػى دارس العربيػػ  ، ليككنػػكا بعيػػديف عػػف اإلعػػراب المفصػػؿ ، 

مضػػػارع ، كال فةينمػػػا يعربػػػكف جممػػػ  : )الةػػػؽ يعمػػػك( ، فػػػ نيـ يكتفػػػكف بػػػالقكؿ إٌف )يعمػػػك( فعػػػؿ 
يقػػػدركف ةركػػػ  اإلعػػػراب عمػػػى آخػػػره ، كال يشػػػيركف إلػػػى الضػػػمير المسػػػتتر )ىػػػك( فاعػػػؿ الفعػػػؿ 
)يعمػػك( ، أك يقػػـك بػػإعراب الجممػػ  بشػػكؿ مػػكجز ، فيقػػكؿ : الةػػؽ : مبتػػدأ ، كيعمػػك : خبػػر ، وػػـ 
ينتقؿ بعد ذلؾ إلػى تفصػيؿ العناصػر الصػغرل فػي تةميػؿ )الخبػر( إلػى : فعػؿ مضػارع مرفػكع 

رفعو الضم  ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )ىك( ، يعكد إلى )الةػؽ(... الػخ ، أك قػد عالم  
ينطمػػؽ مػػػف مبػػػدأ التةميػػػؿ إلػػػى المككنػػػات المباشػػػرة فػػػي تةميػػػؿ إعػػػراب الجمػػػؿ ، كتةميػػػؿ جممػػػ  
الخبػػر فػػي ةػػاؿ إفػػراده ، نةػػك : )زيػػد قػػائـ( ، كفػػي ةػػاؿ ككنػػو جممػػ  فعميػػ  ، نةػػك : )زيػػد قػػاـ 

مي  ، كقكلنػػا: )زيػػد أبػػكه قػػائـ( ، كتمػػؾ المؤلفػػات )قػػائـ ، قػػائـ أبػػكه ، أبػػكه أبػػكه( ، أك جممػػ  اسػػ

                                      
  .ُِّعمـ المغ  مقدم  لمقارئ العربي :  (ُ)

 .ِٓناىج النظر المغكم الةديث : ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء م (ِ)



 ّٗ 

. كمػػف (ُ)قػػائـ( عمػػى اخػػتالؼ امتػػدادىا ، بمنزلػػ  كاةػػدة ، فجميعيػػا )أخبػػار( أك مؤلِّػػؼ مباشػػر
 .(ِ)األمكر الكاضة  أف )البنيكي ( تيتـ بدراس  العالمات كأنساقيا

كيتةدد بدخكؿ )أؿ( عميػو ، أك بكقكعػو بعػد كمف أصكليا )مبدأ التكزيع( مكقع االسـ ، 
)أؿ( ، كمػػػا يتعػػػيف بػػػدخكؿ )يػػػا( كدخػػػكؿ ةػػػرؼ الجػػػر ، كأف الفعػػػؿ يتعػػػيف بػػػدخكؿ )لػػػـ( ك)قػػػد( 

، أمػػا األصػػؿ اآلخػػر فيػػك )الميٍعمىػػـ( ك)نيػػر الميٍعمىػػـ( ، كىػػك مبػػدأ قػػائـ  (ّ)كةػػركؼ أخػػرل عميػػو
والو )كلػد( ، كعنصػر ميعمػـ )كػالمونى( عمى التقابؿ الونائي بيف عنصر نير ميٍعمىـ كالمفرد ، كم

، كموالو )كلداف( ، كىناؾ مبدأ )الخاني ( ، كىك مف كجػكه االتسػاع فػي التةميػؿ المغػكم ))يقػـك 
عمػػى ضػػبط العالقػػ  بػػيف الكظيفػػ  النةكيػػ  ، كىػػي تموػػؿ ، فػػي العػػادة خانػػ  ، أك مكقعػػان يكػػكف 

تةتػػؿ تمػػؾ الخانػػ  أك أف تقػػع ذلػػؾ  وابتػػان كيكػػكف متغيػػران ، كبػػيف مفػػردات البػػاب التػػي يمكػػف أف
 .(ْ)المكقع. كينبني ىذا عمى اعتبار األمريف مجتمعيف((

كصفكة القكؿ فيما قدـ الكصفيكف العرب مػف أنظػار كمعالجػات نةكيػ  قػد أقػامكا صػرح 
دراسػػاتيـ ، سػػكاء مػػا كػػاف منيػػا جزئيػػان أك شػػامالن ، عمػػى أسػػاس كصػػؼ الكاقػػع المغػػكم مبتعػػديف 

 كالتقدير كالت كيؿ. عف الفمسف  كالعمؿ
كمف المآخذ التي كجيت إلى المنيج الكصفي أٌنو يركز عمى جانػب ضػيؽ مػف المغػ  ، 
فيك ييتـ بكصؼ الظػكاىر المغكيػ  فةسػب ، كأف ىػؤالء الكصػفييف العػرب ، قػد جرةػكا بنقػدىـ 
 المبػػادئ التػػي قامػػت عمييػػا )نظريػػ  العامػػؿ النةػػكم( ، ك)التقػػدير( ، ك)العمػػ ( دكف أف يقػػدمكا
البدائؿ لما اسػتعمؿ مػف أدكات فػي تفسػير الظػكاىر المغكيػ  ، باسػتوناء ، قميػؿ مػنيـ ))فػالمنيج 
العممػػػػي الةػػػػديث فػػػػي دراسػػػػ  المغػػػػ  عنػػػػد )المخزكمػػػػي( ال يكػػػػاد يبتعػػػػد عمػػػػا قالػػػػو القػػػػدماء ًقيػػػػد 
أنممػػ ...(( كأٌف ))كػػؿ مػػا أضػػافو مػػف عنػػده يتصػػؿ بالتقسػػيـ كالتبكيػػب ال نيػػر... ككػػؿ ىػػذا أك 

نمػػا جػػاء ىػػذا النمػػكذج كنيػػره ال  يظيػػر فيػػو أوػػر المػػنيج العممػػي الةػػديث فػػي دراسػػ  المغػػ  ، كا 
. بػؿ أف الكصػفييف المةػدويف لػـ يتفقػكا (ٓ)المتعػدد األلػكاف ال ينتمػي إلػى القػدماء أك المةػدويف((

في آرائيـ عمى قكاعد عممي  وابت  ، فبعض األفكػار ال تبتعػد كويػران عػف أفكػار القػدماء ، فمػوالن 

                                      
  .كما بعدىا ِٗناىج النظر المغكم الةديث : ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء م (ُ)

  .ْٔ: مشكم  البني  : ينظر  (ِ)

  .َْ – ِّينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ّ)

  .ْْ – َْالمصدر نفسو :  (ْ)

  .ٕٗالعربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ٓ)



 ْٗ 

اختيار مصطمح )الفعؿ الدائـ( عند الككفييف فالدكتكر )المخزكمي( ي خػذ بػالمنيج القػديـ ، في 
 .(ُ)في ةيف أف ميم  النةكم الكصؼ ، كليس مف ميمتو التعميؿ كالت كيؿ

فالكصػػفيكف التقريريػػكف يػػدكركف فػػي إطػػار كػػالـ النةػػاة القػػدماء مػػف الكػػكفييف ، بسػػبب 
عماالتيـ األدكات التػػػػػػي تعيػػػػػػنيـ إلػػػػػػى الفيػػػػػػـ ، كقػػػػػػد ةػػػػػػاجتيـ إلػػػػػػى المػػػػػػنيج كالنظريػػػػػػ  ، كاسػػػػػػت

))اصػػػطدمت ةداوػػػ  المخزكمػػػي كالكصػػػفييف بةداوػػػ  جديػػػدة ىػػػي )الفكػػػر البنيػػػكم( أك )المػػػنيج 
التكليػػػدم التةػػػكيمي( ، كلػػػـ يكػػػف التجديػػػد كالةداوػػػ  نيػػػر اختيػػػار بعػػػض األمومػػػ  كاألفكػػػار مػػػف 

 .(ِ)القدماء أنفسيـ((
ا فػػي نقػػد المػػكركث النةػػكم ، ككػػانكا يتفقػػكف فػػي كيمةػػظ أف الكصػػفييف العػػرب قػػد تفكقػػك 

اآلراء ةػػكؿ المنػػاىج القديمػػ  فػػي دراسػػتيـ الظػػكاىر المغكيػػ  كالنةكيػػ  ، إال أٌف مػػا ةققػػو ىػػؤالء 
عمػػى صػػعيد التطبيػػؽ جػػاء متباينػػان ، كلعػػٌؿ سػػٌر ىػػذا التبػػايف يكمػػف فػػي أف ىنػػاؾ قضػػايا متعمقػػ  

تةتػػاج إلػػى نػػكع مػػف تسػػكي  الخالفػػات فػػي  بػػالمنيج الكصػػفي ، كمنيػػا قضػػي  المعنػػى فمػػا زالػػت
 . (ّ)الرأم ةكليا

                                      
  .ُْ،  َْينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ُ)

  .ُٓٓ:  (بةث)اىج الةداو  المغكي  في المناىج المغكي  المعاصرة ، النةك العربي كمن (ِ)

  .ّٓاأللسني  في تجديد النظر المغكم : أور ينظر :  (ّ)



 ٗٓ 

 المنهج التحوٌلً التولٌدي:
 توطئة:

كػػػاف لمتطػػػكر المتسػػػارع فػػػي مجػػػاؿ الػػػدرس النةػػػكم العربػػػي مػػػف منظػػػكر ةػػػداوكم نتػػػائج 
مممكس  ، كيتضح ما تـ عرضو مف مادة في ضكء المناىج الةديو  التي اسػتعممت فػي العػالـ 

ىػػذه المنػػاىج جػػاءت لسػػد الػػنقص فػػي المنػػاىج السػػابق  لمػػدرس النةػػكم  العربػػي ، أف كػػالن مػػف
 العربي لدل النةاة العرب.

كقد اىتػدل النةػاة العػرب إلػى اسػتعماؿ مػنيج جديػد فػي الػدرس النةػكم ، ىػك )المػنيج 
التكليدم التةكيمي( الذم ابتدعو العالـ المغكم األمريكي المعػركؼ بػػ)نعـك تشكمسػكي( ، الػذم 

  ىي أىـ الجكانب الةيكي  في نشػاط اإلنسػاف ، كلػيس مػف المعقػكؿ أف تكػكف ليػا رأل أف المغ
 .(ُ)ىذه األىمي  وـ تتةكؿ إلى مجرد تراكيب شكمي  يسعى الكصفيكف إلى تجريدىا مف العقؿ

فقد كانت نظرتو إلى المغ  عمى أساس عممػي ، مةػاكالن تفسػير الظػكاىر المغكيػ  تفسػيران 
القصػػػكر إلػػػى المػػػنيج الكصػػػفي البنيػػػكم بكصػػػفو عػػػاجزان عػػػف تفسػػػير  عقميػػػان كمنطقيػػػان ، مكجيػػػان 

العالقػػػات بػػػػيف الجمػػػػؿ ، منيػػػا العالقػػػػ  بػػػػيف النفػػػي كاإلخبػػػػار ، كالعالقػػػػ  بػػػيف المبنػػػػي لممعمػػػػـك 
كالمبني لممجيكؿ ، كما أف ىذا النمط مػف المسػانيات قاصػر عمػى تفسػير المػبس الةاصػؿ عػف 

بالمػادة المغكيػ  كلػػـ ييػتـ بطرائػؽ التكليػد المغػػكم ، الجمػؿ التػي تةتمػؿ نيػر معنػػى ، كأنػو اىػتـ 
كىك يبدم اىتمامػان ضػعيفان بكظػائؼ مككنػات الجممػ  ، كذلػؾ نيػر كػاؼ إلبػراز مػدل )التعمػؽ( 
بيف عناصرىا المغكي  ، فضالن عف ذلؾ فانو ال يقدـ كصفان مقنعان لمجمم  المركب  ، كمػف وػـ ال 

 .(ِ)سيط يظير أف ىذه الجمم  ترتد إلى جمؿ أخرل ب
كلعػػؿ مػػف أبػػرز الػػدكافع إلػػى اصػػطناع ىػػذا المنةػػى مػػف الدراسػػات النةكيػػ  المعاصػػرة 
رنب  جانب مف النةاة المعاصريف في استعماؿ منيج يستطيعكف بػو سػد الػنقص الػذم ةصػؿ 
عػػػف المنػػػاىج التػػػػي سػػػبقتو ، كذلػػػػؾ لمكصػػػكؿ إلػػػى كصػػػػؼ دقيػػػؽ لمتراكيػػػػب العربيػػػ  كتةكالتيػػػػا 

 .(ّ)المختمف 
استشعار بعض النةػاة العػرب المةػدويف بقصػكر المدرسػ   –أيضان  –دكافع كمف تمؾ ال

الشػػػكمي  فػػػي تفسػػػير النظريػػػ  النةكيػػػ  العربيػػػ  ، كيتموػػػؿ ذلػػػؾ القصػػػكر الػػػذم كػػػاف مػػػف أبػػػرز 

                                      
  .ُُِينظر : النةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج :  (ُ)

   .ّّ،  ِّينظر : مدخؿ إلى دراس  الجمم  العربي  :  (ِ)

  .ٖٔينظر : دراسات لساني  تطبيقي  :  (ّ)



 ٗٔ 

مظػػاىره إطػػراح )المعنػػى( فػػي التةميػػؿ النةػػكم لمظػػاىرات المغكيػػ  ، كاالسػػتناد فػػي درس النةػػك 
 .(ُ)تفسير الجانب العميؽ لمتراكيب المغكي إلى تصنيؼ كصفي شكمي ال يقكل عمى 

كمف ىذه التراكيب التػي لػـ تسػتطع المدرسػ  الشػكمي  تفسػيرىا )جممػ  المبنػي لممجيػكؿ( 
، فالمنيج الشكمي لـ يفسر التغير الػذم يطػرأ عمػى مبنػى الجممػ  فػي ةالػ  تةكليػا إلػى صػيغ  

 .(ِ)المبني لممجيكؿ
إلػى االىتمػاـ بيػذا المػنيج ، ككػاف مػف أبػرز ىذه البكاعث كنيرىا ةفزت النةاة العػرب 

المنطمقػػات الت سيسػػي  التػػي قامػػت عمييػػا ىػػذه المدرسػػ  ، تتموػػؿ ))أف نايػػ  المسػػاني أف يةمػػؿ 
المةركػػػات التػػػي بفضػػػميا يتكصػػػؿ اإلنسػػػاف إلػػػى اسػػػتخداـ الرمػػػكز المغكيػػػ  سػػػكاء أكانػػػت تمػػػؾ 

 .(ّ)المةركات نفساني  أك ذىني  ذاتي ((
يكجيكف اىتماميـ إلى المستكيات العميا مف الكػالـ ، أم : التراكيػب فالنةاة التكليديكف 

كالجمؿ ، انطالقان مف ))أف عمـ التركيب ىك الػذم يسػتطيع النفػاذ إلػى مةركػات الكػالـ ؛ ألنػو 
 .(ْ)قائـ عمى دراس  صيان  الجمم  كعالقاتيا بالجمؿ األخرل((

كمسػػػػكي ، كىػػػػك اسػػػػتعداد كيبػػػػدك أف )الةػػػػدس( أدل أوػػػػران ميمػػػػان فػػػػي تشػػػػكيؿ نظريػػػػ  تش
نتػػاج جمػػؿ تكػػكف مفيكمػػ  لممتةػػدويف اآلخػػريف ، كأٌنػػو  صػػاةب المغػػ  لفيػػـ أيػػ  جممػػ  فػػي لغتػػو كا 
عنصػػػر جػػػكىرم فػػػي الػػػدرس المغػػػكم ، كقػػػد أدرؾ النةػػػاة المعاصػػػركف ىػػػذه المسػػػ ل  ، ف بػػػانكا 

 .(ٓ)أىميتيا ، فمفيـك المغ  عند تشكمسكي ممك  فطري  أك ىي نظاـ المغ  الكامف المكتسب
ككػػػاف مػػػف أبػػػرز مالمػػػح المدرسػػػ  التةكيميػػػ  التكليديػػػ  أنيػػػا أعطػػػت ةػػػدس المػػػتكمـ دكران 

 .(ٔ)معياران يتموؿ في قبكؿ االستعماالت المغكي  أك رفضيا
كقػػػد نػػػادل تشكمسػػػكي بػػػ ف تكػػػكف الجمػػػؿ التػػػي تكلػػػدىا القكاعػػػد مقبكلػػػ  لػػػدل المػػػتكمـ ، 

قػادرة عمػى إنتػاج جمػؿ نةكيػ  صػةية   فالنةك عنػده ))عمميػ  تكليديػ  تةكيميػ  منظمػ  كمركبػ 
 .(ٕ)مف خالؿ مستكيات لغكي  عٌدة((

                                      
  .َُٓ،  َُْ:  (بةث)ت في النةك العربي ينظر : نظرا (ُ)

  .َُٕ،  َُٔينظر : أصكؿ تراوي  في عمـ المغ  :  (ِ)

 . ُِالتفكير المساني في الةضارة العربي  :  (ّ)

  .ُِالمصدر نفسو :  (ْ)

  .ِٓ :ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث  (ٓ)

  .ٓني  : ينظر : التراث كجذكر األلس (ٔ)

  .ٗٗ،  ٖٗقضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ٕ)



 ٕٗ 

كيتجػػػاكز التةكيميػػػكف ىػػػذا الةػػػد فػػػي االىتمػػػاـ بةػػػدس المػػػتكمـ فيميػػػزكف بػػػيف مسػػػ لتيف 
أساسػػيتيف فػػي تمويػػؿ الظػػاىرة المغكيػػ  ، ىمػػا : ))األداء المغػػكم الفعمػػي ، كىػػك يموػػؿ مػػا ينطقػػو 

السػطةي ( لمكػالـ اإلنسػاني. كأٌمػا الجانػب الوػاني فيػك الكفػاءة اإلنساف فعالن ، أم يموؿ )البنيػ  
 .  (ُ)التةتي  عند ىذا المتكمـ السامع الموالي ، كىي التي تموؿ )البني  العميق ( لمكالـ((

كجيػكا قػدران مػف االىتمػاـ إلػى القػدرة المغكيػ  أكوػر ممػا وػـ تكجييػو إلػى  فوـ إٌف التكليػديي
 .(ِ)مغكمالطاق  الةادو  أك االنجاز ال

رفض )تشكمسكي( المنيج الكصػفي ، ألنػو ال يتنػاكؿ البةػث  ظكمف خالؿ ىذه المالة
العميػػؽ لألشػػكاؿ المغكيػػ  الظػػاىرة ، المنطكقػػ  كالمكتكبػػ  ، كأف لكػػؿ بنيػػ  لغكيػػ  ظػػاىرة ، بنيػػ  
عميقػػػ  كامنػػػ  فػػػي ذىػػػف المػػػتكمـ ، كالنةػػػك التةػػػكيمي يةػػػاكؿ الكشػػػؼ عػػػف كيفيػػػ  تةػػػكؿ البنيػػػ  

بني  سطةي  ، أك بني  ظاىرة منطكق  ، فالجممػ  عنػد النةػاة العػرب ذات بنيتػيف :  العميق  الى
عميقػػ  ىػػي األسػػاس ، كسػػطةي  ناتجػػ  عػػف العميقػػ  بعػػد عمميػػ  التةكيػػؿ ، أم : مبػػدأ األصػػؿ 
كالفػػرع عنػػد النةػػاة القػػدامى ، كجعػػؿ صػػيغ  المبنػػي لممعمػػـك أصػػالن لممبنػػي لممجيػػكؿ ، كصػػيغ  

 .  (ّ)فاعؿ ، كالجمم  البسيط  أصالن لمجمم  المركب الفاعؿ أصالن لنائب ال
كلعػػؿ تقسػػيـ )تشكمسػػكي( مػػف ةيػػث البػػاطف كالظػػاىر لمقػػدرة المغكيػػ  ، ىػػك الػػذم أكةػػى 
إليو بالتكجو إلى تقسيـ )الجمم ( إلى البنيتيف المشار إلييمػا آنفػان ، كالػذم أكةػى إليػو بػذلؾ ىػك 

 .(ْ)ةي ()ديكارت( ةيف جعؿ لمغ  بنيتيف )عميق ( ، ك)سط
كتفسر البنى العميق  كالسطةي  بػ ف ىنػاؾ تراكيػب أساسػي  مةػدكدة ، كأف ىنػاؾ قكاعػد 
تةكيػػؿ تعمػػؿ عمػػى تةكيػػؿ التراكيػػب األساسػػي  )الباطنيػػ ( إلػػى تراكيػػب سػػطةي  ، كاف االسػػتناد 
إلى معرف  معاني ىذه التراكيب المقصكدة قبؿ دخكؿ قكاعد التةكيػؿ نيػر جػائز ، الف معػاني 

 .(ٓ)لسطةي  تختمؼ عف معاني البنى العميق البنى ا
كةػػػػرم بالػػػػذكر إف تشكمسػػػػكي قػػػػد طػػػػكر ىػػػػذه القكاعػػػػد ، لعػػػػدـ قػػػػدرة القكاعػػػػد التكليديػػػػ  
المركبي  عمى تكليد جمؿ مشتق  ، كاف ىذه القكاعد ليا القدرة عمى إجراء تةكيالت مةػددة فػي 

كاإلةػػػػالؿ ، كالتكسػػػػع ، ، كىػػػػذه التةػػػكيالت تتموػػػػؿ فػػػػي قكاعػػػد الةػػػػذؼ ،  (ٔ)السالسػػػؿ المغكيػػػػ 
                                      

  .ُُٓالنةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج :  (ُ)

  .ُّينظر : التفكير المساني في الةضارة العربي  :  (ِ)

  .َٔ – ٔٓينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ّ)

  .كما بعدىا ُُٗلنةك العربي كالدرس الةديث بةث في المنيج : ينظر : ا (ْ)

  .َُٓ:  (بةث ينظر : نظرات في النةك العربي ) (ٓ)

  .ُِٖ،  ُِٕينظر : قضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ٔ)



 ٖٗ 

عػػادة الترتيػػب ، كينظػػر إلػػى العالمػػ  اإلعرابيػػ  بكصػػفيا عنصػػران  (ُ)كاالختصػػار ، كالزيػػادة ، كا 
، كما أف لمتنغيـ أوران في تةكيػؿ التراكيػب المغكيػ  كمػا يمكػف أف يةقػؽ  (ِ)مف عناصر التةكيؿ
 .(ّ)مف أنراض لممتكمـ

ه البنيػات كظيفػػ  مةػددة ، فالبنيػػ  السػػطةي  كالبيػدَّ مػػف اإلشػارة إلػػى أفَّ لكػؿ بنيػػ  مػف ىػػذ
تقػػدـ التفسػػير الصػػكتي لمغػػ  ، فػػي ةػػيف أف البنيػػ  العميقػػ  تعبػػر عػػف الكظػػائؼ القاعديػػ  التػػي 
تقػػـك بميمػػ  تةديػػد الت كيػػؿ المعنػػكم ، كمػػا أف البنيػػ  العميقػػ  تقػػدـ التفسػػير الػػداللي ، فيػػي إذف 

كميػا نظػاـ صػرفي ، كنظػاـ نةػكم يمكػف أف بني  داللي ، كأف البني  السطةي  بني  صػكتي  كية
يقػػػيـ عالقػػػات معينػػػ  بػػػيف الكممػػػات فػػػي إطػػػار الجمػػػؿ كالتراكيػػػب ، كيسػػػتعمؿ قكاعػػػد التةكيػػػؿ 

. كيمةػػػظ أف )البنيػػات العميقػػػ ( التػػي تعػػػد (ْ)لالنتقػػاؿ بالبنيػػ  التةتيػػػ  لمجممػػ  إلػػػى بنيػػ  السػػطح
ةكيػؿ ةتػى تصػبح فركعػان ، أم أصالن مػف أصػكؿ الظػكاىر المغكيػ  تسػتمـز عػددان مػف قكاعػد الت

 )بنيات سطةي (. 
كىكذا فاف المغ  عمى كفؽ ىذا المنيج قػادرة عمػى تكليػد عػدد نيػر مةػدكد مػف الجمػؿ، 
كىػػك مػػا يموػػؿ الجانػػب اإلبػػداعي فػػي ىػػذه النظريػػ  ، ألنػػو يشػػير إلػػى مظػػاىر المغػػ  اإلنسػػاني  ، 

دكر ىذا المنيج في عمػـ المغػ   كذلؾ لقدرتيا عمى الخمؽ ، كطابعيا الالمةدكد ، كىك ما يؤكد
 الةديث.

                                      
            ْٓ:  ، صػػػػكره ، كالتةكيػػػػؿ فػػػػي النةػػػػك العربػػػػي: مفيكمػػػػو ، أنكاعػػػػو ٓٓمػػػػدخؿ إلػػػػى دراسػػػػ  الجممػػػػ  العربيػػػػ  :ينظػػػػر :  (ُ)

 كما بعدىا.

  .ْٗينظر : في التةميؿ المغكم منيج كصفي تةميمي كتطبيقو عمى التككيد ، كالنفي المغكم ، كأسمكب االستفياـ :  (ِ)

  .َٕينظر : نةك نظري  لساني  عربي  ةديو  لتةميؿ التراكيب األساسي  في المغ  العربي  :  (ّ)

ديث بةػػػػػػػػث فػػػػػػػػي                 كالنةػػػػػػػػك العربػػػػػػػػي كالػػػػػػػػدرس الةػػػػػػػػ،  ِّّراسػػػػػػػػات المغكيػػػػػػػػ  المعاصػػػػػػػػرة :عمػػػػػػػػى الدينظػػػػػػػػر : أضػػػػػػػػكاء  (ْ)
 .ُِْ، ُُٓالمنيج : 



 ٗٗ 

 مكونات اللغة فً منظور النظرٌة النحوٌة التحوٌلٌة والتولٌدٌة:
قبػػؿ أف نػػدرس ىػػذه المسػػ ل  البيػػٌد مػػف أف نشػػير إلػػى تطػػكر نظريػػ  تشكمسػػكي ، ألنيػػا 
مػػػػرت بػػػػوالث مراةػػػػؿ ، فالمرةمػػػػ  األكلػػػػى كانػػػػت منصػػػػب  عمػػػػى دراسػػػػ  النةػػػػك كال سػػػػيما البنػػػػى 

، إال إف نظريتػػػو باعتمادىػػا عمػػى النةػػػك فةسػػب كانػػػت  (ُ)النةكيػػ  أكوػػػر مػػف الداللػػ  التركيبيػػ 
تفتقػػػر إلػػػى العنصػػػر الػػػداللي ، كلسػػػد الػػػنقص النػػػاتج فػػػي نظريتػػػو ، ةػػػاكؿ أف يػػػدخؿ العنصػػػر 
الػػػداللي بكصػػػفو األسػػػاس فػػػي تفسػػػير معػػػاني البنػػػى المتعػػػددة ، كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذا المنةػػػى 

انتظمت نظريتو المعياري  والو  مستكيات : )المستكل التكليػدم( )النظري  النمكذجي ( ، كبذلؾ 
، كفػػي ىػػذه المرةمػػ  انمػػازت البنيػػ  التةتيػػ   (ِ)، ك )المسػػتكل الػػداللي( ، ك)المسػػتكل الصػػرفي(

)العميق ( مػف البنيػ  الظاىريػ  )السػطةي ( ، ف صػبح التركيػب البػاطف لمجممػ  ىػك األسػاس فػي 
 .(ّ)تفسيرىا الداللي

  الوانيػػػ  تغيػػػر مسػػػار نظريتػػػو فادخػػػؿ والوػػػ  أنمػػػاط مػػػف القكاعػػػد ، منيػػػا : كفػػػي المرةمػػػ
القكاعػػد التفريعيػػ  ، كالقكاعػػد التفسػػيري  ، كالقكاعػػد المعجميػػ  ، فالقكاعػػد التفسػػيري  تعتػػد بتفسػػير 
التراكيب المتكلدة في مستكل المككف التكليدم دالليان ، كما أنيا تربط المكػكف الػداللي بػالمككف 

المركبػػػػي ، أمػػػػا القكاعػػػػد المعجميػػػػ  فيػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي تكضػػػػيح المفػػػػردات المعجميػػػػػ  التكليػػػػدم 
 .(ْ)ككظائفيا الداللي 

أمػػا المرةمػػ  الوالوػػ  فقػػد أجػػرل تشكمسػػكي فييػػا تعػػديالن مػػؤٌداه أٌف ضػػبط بعػػض الةقػػائؽ 
النةكيػػػ  سػػػيظؿ متعػػػذران إال إذا جػػػرل تخفيػػػؼ التجريػػػد الػػػذم تمتػػػاز بػػػو البنيػػػات العميقػػػ  ، كىػػػك 

صػػػػعكبات المتمومػػػػ  بعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى تفسػػػػير التركيػػػػب الػػػػداللي لمبػػػػؤرة )المكضػػػػكع( يمخػػػػص ال
كالتراكيػػب العميقػػ  ، كمػػا أف التفسػػير الػػداللي فػػي التركيػػب الضػػميرم العائػػد يعمػػؿ عمػػى البنيػػ  

 السطةي  الرتباطو بقاعدة النبر الصكتي ، كقد اقترح ليذا المنةى قاعدتيف دالليتيف : 

                                      
  .ٖينظر : التراث كجذكر األلسني  :  (ُ)

  .ْٓينظر : دراسات لساني  تطبيقي  :  (ِ)

  .ٗينظر : التراث كجذكر األلسني  :  (ّ)

  .ٓٓ،  ْٓ  لتةميؿ التراكيب األساسي  في المغ  العربي  : ينظر : نةك نظري  لساني  عربي  ةديو (ْ)



 ََُ 

البنيػػ  السػػطةي  ، كالوانيػػ  ميمتيػػا تفسػػير البنيػػ  العميقػػ  ، فضػػالن  األكلػػى كتقػػـك بتفسػػير
عػػف أٌنػػو ألغػػى الفرضػػي  القائمػػ  بػػ ٌف التةكيػػؿ المغػػكم ال يغيػػر المعنػػى ، كقػػد أطمػػؽ عمػػى ىػػذا 

 .(ُ) التعديؿ )النظري  النمكذجي  المكسع (
كيبػػػػدكا مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا طػػػػرح مػػػػف آراء ةػػػػكؿ ىػػػػذه النظريػػػػ  ، يمكػػػػف أف يسػػػػتخمص أف 

  مسػػكي قػػد ةػػدد عػػددان مػػف القكاعػػد لكصػػؼ بنيػػ  المغػػ  ، كأف ىػػذه القكاعػػد تتموػػؿ فػػي أربعػػتشك 
مككنػػػػػات ، ىػػػػػي : المكػػػػػكف التركيبػػػػػي ، كالمكػػػػػكف الػػػػػداللي ، كالمكػػػػػكف التةػػػػػكيمي ، كالمكػػػػػكف 

 الصكتي. 
كالمككف التركيبي ىك مككف تنظيمي ، ألنو يمنح البنػى المتعػددة معػاني نةكيػ  منظمػ  

. أٌمػا (ِ)الكقػت نفسػو تكليػدم ، لككنػو يكلػد عػددان ال متنػاه مػف الجمػؿ النةكيػ منسق  ، كىك في 
 –البني  العميقػ  فػي ىػذا التكجػو فيػي نتػاج ليػذا المكػكف ، إذ أٌنػو يتكػكف مػف القكاعػد التكليديػ  

المركبيػػ  التػػي تكلػػد جمػػالن بسػػيط  كصػػرية  كمعمكمػػ  كموبتػػ  ، لكػػف ىػػذه القكاعػػد ليسػػت مؤىمػػ  
المغكيػػ  إلػػى السالسػػؿ المغكيػػ  ، إذ ال تسػػتطيع أف تكلػػد جمػػالن مشػػتقو ، أك تػػدمج لنقػػؿ األركػػاف 

 .(ّ)جمم  ب خرل أك أف تكلد جمم  مبني  لممجيكؿ
وػػـ أف ىػػذه القكاعػػد تتػػ لؼ مػػف قكاعػػد تفريعيػػ  تةمػػؿ المسػػتكيات المغكيػػ  العميػػا كاالسػػـ 

ات المغكيػ  بالقكاعػد المعجميػ  كالفعؿ كالجمم  إلى مستكيات لغكي  دنيا ، كما أنيا تمد المسػتكي
، كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه القكاعػػد )قكاعػػد إعػػادة الكتابػػ ( تمػػؾ المعػػايير التػػي تقػػدـ القػػكانيف المطمكبػػ  

 .(ْ)لتكليد الكالـ
المركبي  كالقكاعد المعجمي  ، تشػكؿ األسػاس الػذم ينػتج  –كيمةظ أف القكاعد التكليدي  

ةكي  كالكظػائؼ التركيبيػ  كالعناصػر الدالليػ  التػي البني  العميق  التي تشتمؿ عمى العالقات الن
 .  (ٓ)تسيـ في تفسير الجمم 

                                      
  .ْٕ،  ْٔينظر : دراسات لساني  تطبيقي  :  (ُ)

  .ّٗينظر : قضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ِ)

  .ُِٕينظر : المصدر نفسو :  (ّ)

  .ُِّينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .َٔي  : ينظر : مدخؿ إلى دراس  الجمم  العرب (ٓ)



 َُُ 

أمػػا المكػػكف الوالػػث فيػػك المكػػكف الػػداللي فقػػد سػػبقت اإلشػػارة إليػػو ، كأمػػا المكػػكف الرابػػع 
فيػػك المكػػكف الصػػكتي كىػػك الػػذم يقػػدـ المعمكمػػات عػػف الطريقػػ  التػػي تنطػػؽ بيػػا الجممػػ  ، إذ 

. ىػػذه ىػػي أبػػرز مالمػػح النظريػػ  التةكيميػػ  (ُ)  لمتفسػػير الصػػكتيتكػػكف ىػػذه المعمكمػػات مالئمػػ
التكليديػػػػ  لػػػػدل تشكمسػػػػكي ، التػػػػي أصػػػػبةت مةػػػػكر دراسػػػػات عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف النةػػػػاة العػػػػرب 
المةػػدويف ، كقػػد طبقػػت أفكػػار ىػػذه النظريػػ  عمػػى الدراسػػات النةكيػػ  العربيػػ  ، فةػػاكلكا كصػػؼ 

 ري . الظكاىر مف النةك العربي باالستفادة مف ىذه النظ
ككػػاف مػػف بػػػيف المةػػاكالت التػػي اسػػػتيدفت كصػػؼ النةػػك العربػػػي اسػػتنادان إلػػى القكاعػػػد 
التكليديػ  التةكيميػ  ، مةاكلػ  بعػػض النةػاة العػرب الػذيف اسػػتخدمكا النظريػات الجديػدة المتمومػػ  
بنظري  )تشارلز فممكر( ، التي قاـ بتطكيرىا عف نظريػ  تشكمسػكي فػي نيايػ  السػتينيات ، لمػا 

 .(ِ)ا مف األور عمى التفكير المغكم المعاصركاف لي
كيمكف مف خالؿ ما سػبؽ عرضػو أف البنيػ  العميقػ  عنػد تشكمسػكي ال تسػتطيع ضػبط 
الفركؽ الداللي  في الجمؿ اآلتي  : )انفتح الباب( ك )عمي فتح الباب( ك )الػريح فتةػت البػاب( 

)الػػريح( فػػاعميف فػػي البنيػػ   ، ذلػػؾ أف المػػنيج النمػػكذجي اعتػػد األسػػماء : )البػػاب( ك )عمػػي( ك
نػػكاة  –عمػػى كفػػؽ الداللػػ  التكليديػػ   –العميقػػ  ، فػػي ةػػيف أف الفعػػؿ فػػي العبػػارات آنفػػ  الػػذكر 

مركزيػػػ  ، يقتضػػػي مكضػػػكعان كجكبيػػػان ىػػػك )البػػػاب( ، كفػػػاعالن جكازيػػػان ىػػػك )عمػػػي( ، كأداة ىػػػي 
( يتموػػؿ فرقػػان بػػيف ، كمػػع أف )فممػػكر (ّ))الػػريح( ، كقػػد أطمػػؽ عمػػى التصػػنيؼ )الرتػػب الدالليػػ (

البنيػػ  الدالليػػ  لمجممػػ  كالبنيػػ  التركيبيػػ  ، إال انػػو ال يػػرل ضػػركرة ألف تشػػتمؿ الوانيػػ  عمػػى كػػؿ 
 .(ْ)العناصر األكلى

فالتطكير الذم أةدوو )فممكر( المشار إليو آنفان لـ يقتصر عمػى البعػد الػداللي لمتراكيػب 
أف الكممػات المترادفػ  فػي دالالتيػا السػطةي  ، بؿ تعداه إلى البعد الداللي لمكممات ، كال سػيما 

                                      
  .َّٕينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ُ)

 .ُٔكقكاعد تةكيمي  لمغ  العربي  :  .َّٗ،  َّٖ:  المصدر نفسو ينظر :  (ِ)

  .ٖٓ،  ٕٓينظر : نةك نظري  لساني  عربي  :  (ّ)

  .ُِ،  َِ  العربي  : الكظيف  المفعكؿ في المغمف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : ينظر :  (ْ)



 َُِ 

تمتمؾ دالالت عميق  ، كما في الكممتيف )الغيث( ك )المطر( ، فياتاف الكممتاف مترادفتػاف مػف 
 .(ُ)ةيث الدالل  السطةي  ، كلكف لكؿ منيما دالل  عميق 

كفي ضكء نظري  )فممكر( اخذ بعض النةاة العػرب يتبنػكف ىػذه النظريػ  ، كعػدلكا فييػا 
 بما يتالئـ كطبيع  المغ  العربي  ، فةاكلكا أف يدرسكا بيا جانبان مف التراكيب النةكي . 

كمػػف المسػػائؿ التػػي أدخمػػت عمػػى نظريػػ  تشكمسػػكي مػػا يتعمػػؽ بالجػػار كالمجػػركر ، فقػػد 
فػػرؽ تشكمسػػكي بػػيف الجممػػ  االسػػمي  كشػػبو الجممػػ  مػػف الجػػار كالمجػػركر ، أمػػا )فممػػكر( فقػػد 

 .(ِ)عمى مستكل التركيب العميؽ اوبت أف االونيف كاةد
كمف التعديالت التي أدخميا )فممكر( عمى فرضي  تشكمسكي التي تبناىا النةاة العػرب 
أف الجممػػ  ، إذا كانػػت صػػف  لالسػػـ ، ف نيػػا تػػ تي بعػػده ، ألف الجممػػ  فػػي العربيػػ  ، تػػ تي بعػػد 

فتصػبح الجممػ  بعػد االسـ إذا قصػد بيػا أف تكػكف )نعتػان( لػو ، نةػك : )فػي الةقػؿ يجػرم نيػر( 
 .(ّ)التعديؿ: )في الةقؿ نير يجرم(

كخالص  القكؿ اٌف نظري  تشكمسكي أوبتت أف النةك يجب أف يفسر قدرة المتكمـ عمػى 
تكليػػد الكػػالـ ، كاف ينظػػر بنيػػ  الكػػالـ العميقػػ  بالتةميػػؿ كالتفسػػير كالتعميػػؿ ، فػػالنةك التةػػكيمي 

ٌنػو يقػـك بتةميػؿ الجممػ  العربيػ  ليزيػد الػدارس التكليدم قادر عمػى كصػؼ الظػكاىر المغكيػ  ، أل
فيمان لممعنى الذم قصده المتكمـ ، وـ أٌف ىذا المنيج يقفنا عمى عناصر الجمم  ، ككظيف  كػؿ 
كممػػػ  فييػػػا كدكرىػػػا فػػػي معنػػػى الجممػػػ  ، كأورىػػػا فػػػي نقػػػؿ ذلػػػؾ المعنػػػى مػػػف ةػػػاؿ إلػػػى ةػػػاؿ ، 

 لمتكمـ. كنستطيع أف ندرؾ مف خالؿ مبناىا مف معنى دقيؽ قصده ا
إف التةميػػػؿ القػػػائـ عمػػػى النظريػػػ  النةكيػػػ  التكليديػػػ  كالتةكيميػػػ  ، ليػػػك أجػػػدر فػػػي فيػػػـ 
دراؾ عناصػػػػرىا األساسػػػػي  كالمزيػػػػدة ، كالمعنػػػػى الػػػػذم تؤديػػػػو تمػػػػؾ العناصػػػػر  الجممػػػػ  العربيػػػػ  كا 
المزيػدة ، كىػذا األمػػر يقكدنػا إلػى الفيػػـ السػميـ لمعرفػ  مػػا تؤديػو الفصػائؿ النةكيػػ  مػف أوػر ىػػك 

 رب إلى مدارؾ المتعمـ.اق
لكػػف ىػػذا المػػنيج كةػػده يبقػػى نيػػر قػػادر عمػػى معالجػػ  بعػػض الجكانػػب ، كال سػػيما أف 
نظري  النةك العربي نظري  كاسع  كشامم  ، كعميو فالبيٌد مف االستعان  بمناىج أخػرل ، بداللػ  
أف بعػػػػض البػػػػاةويف العػػػػرب لػػػػـ يعكلػػػػكا فػػػػي الػػػػدرس النةػػػػكم العربػػػػي عمػػػػى المػػػػنيج التةػػػػكيمي 

                                      
  .ِٔٓ أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :ينظر : قضايا  (ُ)

  .ٗٔ:   ينظر : قكاعد تةكيمي  لمغ  العربي (ِ)

  .كما بعدىا ٔٔينظر : المصدر نفسو :  (ّ)



 َُّ 

كالتكليػػػدم ، بػػػؿ راةػػػكا يسػػػتعينكف بمػػػنيج آخػػػر ىػػػك )المػػػنيج الػػػكظيفي( ، ألٌف النةػػػك الػػػكظيفي 
 يضيؼ بعدان آخر في تةميؿ الظكاىر المغكي  ، كىك ما يسمى بالبعد التداكلي. 

كلعػػؿ ىنػػاؾ كجػػكه نقػػص ، قػػد تكػػكف قميمػػ  أك كويػػرة ، ظيػػرت فػػي نظريػػ  تشكمسػػكي ، 
يػػػػ  كالتكليديػػػػ  لػػػػـ تعػػػػف بمػػػػا يكتنػػػػؼ المػػػػادة المغكيػػػػ  مػػػػف كمػػػػف ىػػػػذه الكجػػػػكه أف النظريػػػػ  التةكيم

مالبسات خارجي  كمكقؼ المتكمـ كةاؿ المخاطػب ، كالمتغيػرات الخارجيػ  األخػرل ، كمػا أنيػا 
، كأف نظريػػػ   (ُ)أىممػػػت الكظيفػػػ  األساسػػػي  التػػػي تؤدييػػػا العناصػػػر المغكيػػػ  فػػػي عمميػػػ  التبميػػػإ

ؽ عناصػره بشػكؿ آلػي ، بمجػرد اتبػاع القكاعػد التةكيؿ قػد جعمػت النةػك عمميػ  ميكانيكيػ  تتةقػ
المقػػررة لكصػػؼ المغػػ  عمػػى أساسػػو ، كمػػا أف المنةػػى التةػػكيمي ، لػػـ يعػػط النظريػػ  أٌم تبريػػر 
كظيفػػي لةػػدكث التةػػكيالت فػػي مراةػػؿ مختمفػػ  مػػف تكليػػد الجممػػ  ، كمػػا أىممػػت إىمػػاالن تمامػػان 

 (ِ)ط عقمي.مس ل  السياؽ الذم ال يقع في الكالـ كعدت المغ  مجرد نشا
كيبػػدك أف مظنػػ  الػػنقص قػػد كجيػػت إلػػى المنةػػى التةػػكيمي بسػػبب مػػف ضػػعؼ االعتنػػاء 
بجانػػػب الممارسػػػ  كأوػػػره فػػػي قػػػدرة المػػػتكمـ بالمسػػػتمع ، كعػػػدـ تكجيػػػو االىتمػػػاـ الكػػػافي إلػػػى أوػػػر 

 (ّ)التفاعؿ التخاطبي في مكقؼ الخطاب ، كىما أمراف تقتضييما ، بالضركرة كمم  )تداكؿ(.
مف نةك كظيفي يجعؿ الكظػائؼ الدالليػ  كالتركيبيػ  كالتداكليػ  مفػاىيـ أكلػى ،  كىنا البيدٌ 

 .(ْ)كذلؾ يستمـز أف يتـ بناء البني  المككن  مف المعمكمات المتكاجدة في البني  الكظيفي 
 

                                      
  .ّٖ،  ِٖالنظر المغكم الةديث :  جاىنينظر : نظري  النةك العربي في ضكء م (ُ)

  .َٕ: الكظيفي كدكره في تةميؿ المغ   االتجاه ينظر : (ِ)

  .ٗٗ: البةث المساني كالسيميائي  ينظر : (ّ)

  .َُينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ْ)



 َُْ 

 :المنهج الوظٌفً
 توطئة:

ج التػي ييعىدُّ المنيج الكظيفي مف أبرز المناىج ، كقد نش  بسبب كجكد وغرات في المناى
أيشػير إلييػػا ، كالنظريػ  الكظيفيػػ  فػي المغػػ  تعنػى بكظػػائؼ المككنػات ال الشػػكؿ داخػؿ الجممػػ  ، 
كتسػػػتند ىػػػذه النظريػػػ  إلػػػى البعػػػد التػػػداكلي لمغػػػ  ، كمػػػا أنيػػػا تػػػكلي القكاعػػػد التػػػي تةكػػػـ التفاعػػػؿ 

اعػػػد المفظػػػي التعػػػاكني أىميػػػ  خاصػػػ  ، فضػػػالن عػػػف اىتماميػػػا بالقكاعػػػد التركيبيػػػ  كالدالليػػػ  كقك 
 .(ُ)كظائؼ األصكات التي تتشكؿ مف خالليا التعبيرات المغكي  ، أدكات ىذا النشاط التعاكني

كيميز بعػض البػاةويف بػيف الكظيفػ  عنػد تشكمسػكي كالكظيفػ  عمػى كفػؽ مػا تبػدك عميػو 
مف خالؿ المنةى الكظيفي ، فالكظائؼ في نةك تشكمسكي كظػائؼ مشػتق  ، )كظػائؼ وانيػ ( 

االسػػـ كالفعػػؿ ...( ىػػي األكلػػى ، كمػػا أف الكظػػائؼ تشػػتؽ مػػف ترتيػػب ىػػذه ، كأف المقػػكالت )ك
المقكالت في المشجر ، كذلػؾ يعنػي أف يكػكف لممركػب االسػمي األكؿ المػرتبط مباشػرة بالجممػ  
كظيفػػ  فاعػػؿ أك مكضػػكع الجممػػ  ، كأف يكػػكف لممركػػب الفعمػػي المتفػػرع مباشػػرةن عػػف الجممػػ  ، 

لفعػػػؿ المتفػػػرع مباشػػػرةن عػػػف المركػػػب الفعمػػػي ىػػػك الفعػػػؿ كظيفػػػ  مةمػػػكؿ الجممػػػ  ، كمػػػا يكػػػكف ا
الػػرئيس ، كالمركػػب االسػػمي التػػابع مباشػػرةن لممركػػب الفعمػػي ىػػك المفعػػكؿ المباشػػر ، أمػػا النةػػك 

   (ِ)الكظيفي فيرل أف الجمم  أكلى كليست واني .
كمػػػف البكاعػػػث التػػػي أدت إلػػػى االسػػػتعان  بيػػػذا المػػػنيج ، أنػػػو أعطػػػى الجانػػػب الػػػكظيفي 

، كيعنػػي ذلػػؾ تكجيػػو االىتمػػاـ  (ّ)لتةػػكيالت أىميػػ  كبيػػرة ، كال سػػيما الجانػػب التػػداكليلةػػدكث ا
 .(ْ)بمكقؼ الخطاب ، كمقاصد االستعماؿ

كتعكد بدايات ىذا المنيج إلى مدرس  براغ التػي سػمكت فػي ىػذا المنةػى )الػكظيفي( إذ 
 .(ٓ)أساس منوأنيا تنظر إلى العالقات بيف الكالـ استنادان إلى السياؽ الذم ىك جزء 

                                      
  .َُ،  ٗينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

  .ِٖٓ،  ِْٖ،  ِٓٔ: المساني كالسيميائي  بةثالينظر :  (ِ)

  .َٕ:  (بةث): االتجاه الكظيفي كدكره في تةميؿ المغ   ينظر (ّ)

  .ّٖينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ْ)

  .ْٖينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 َُٓ 

 المنظور الوظٌفً للجملة :
كمػػػف أبػػػرز تكجييػػػات ىػػػذه المدرسػػػ  مػػػا يسػػػمى بػػػػ )المنظػػػكر الػػػكظيفي لمجممػػػ ( ، كيعػػػد 
نقط  البداي  في أنظػار ىػذه المدرسػ . كيقػـك ىػذا التكجػو عمػى أف المغػ  ذات مسػتكيات والوػ : 

اعػؿ فيػو المسػتكل النةػكم المستكل النةكم ، كالمستكل الػداللي ، كالمسػتكل الكالمػي الػذم يتف
 .(ُ)كالداللي في عممي  التكاصؿ المغكم

كقػػد أكػػدت ىػػذه المدرسػػ  عمميػػ  )التكاصػػؿ المغػػكم( فػػي سػػياؽ تناكليػػا كظيفػػ  المغػػ  ، 
 .(ِ)كالكظائؼ التي تؤدييا مستكيات المغ  المشار إلييا

كيتبمػػػػكر ضػػػػمف المسػػػػتكل الكالمػػػػي )المنظػػػػكر الػػػػكظيفي لمجممػػػػ ( الػػػػذم يقػػػػـك عمػػػػى أف 
الجمم  تت لؼ مف عنصريف رئيسػيف ، ىمػا : )المسػند( ك )المسػند إليػو( ، كمػا فػي قكلػو تعػالى 

يىاًة الدٍُّنيىا: ))  .  (ّ)، الماؿ )مسند إليو( ، كزين  )مسند( (ْٔ)الكيؼ :(( اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينى ي اٍلةى
تصػػػاؿ( التػػػي كيمةػػػظ أف ىنػػػاؾ تكجيػػػان جديػػػدان لكظيفػػػ  الجممػػػ  أطمػػػؽ عميػػػو )ديناميػػػ  اال

تتجمػػى فػػي تنميػػ  المعمكمػػات مكضػػع التعبيػػر ، كيتضػػمف ىػػذا التكجػػو والوػػ  عناصػػر لمجممػػ  ، 
ىػػي : المسػػند ، كيموػػؿ أقػػؿ درجػػ  مػػف ىػػذه الديناميػػ  ، كالمسػػند إليػػو كيموػػؿ أعمػػى درجػػ  منيػػا، 
كالعنصػػػػر الوالػػػػث ىػػػػك الكةػػػػدات االنتقاليػػػػ  )اإلضػػػػافي ( ، الظػػػػرؼ كالةػػػػاؿ كاألدكات الناسػػػػخ  

لشػػػرط الالزمػػػ  السػػػتقام  الجممػػػ  نةكيػػػان ، كيعػػػد المسػػػند إليػػػو فػػػي منظػػػكر الكظيفيػػػ  مػػػا يموػػػؿ كا
 ، كمواؿ ذلؾ :  (ْ)المعمكم  الجديدة في الرسال  المغكي 

 السياؽ : أيفى جمس زيد ؟
 الجمم  : جمس زيد في الدار.

د( ، كيالةػػظ أف جمػػس يموػػؿ )كةػػدة انتقاليػػ ( ، كزيػػد )مسػػند إليػػو( ، كفػػي الػػدار )مسػػن
كالمسػػند إليػػو فػػي منظػػكر الكظيفػػ  ىػػك الػػذم يموػػؿ إجابػػ  لػػػ )أيػػف( ، كىػػذه اإلجابػػ  تموػػؿ تنميػػ  
المعمكمػات المشػػار إلييػػا ، كمػف وػػـ تقػػـك ىػذه المعمكمػػات بتجسػػيد الكظيفػ  التػػي يؤدييػػا المسػػند 
إليػػو. كيموػػؿ )المفعػػكؿ بػػو( عنصػػران عاليػػان بكصػػفو نتيجػػ  )نيػػر معركفػػ ( ، كمعرفتػػو تسػػيـ فػػي 

 تنمي  المعمكمات. 

                                      
  .ٕٔ: )بةث( ينظر : االتجاه الكظيفي كدكره في تةميؿ المغ   (ُ)

  .ْٖالنظر المغكم الةديث :  ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج (ِ)

 .ٕٔينظر : االتجاه الكظيفي كدكره في تةميؿ المغ  :  (ّ)

  .ٖٕ،  ٕٕ:  المصدر نفسو ينظر :  (ْ)



 َُٔ 

أمػػا أداة التعريػػؼ ، فيػػي أدنػػى درجػػات الديناميػػ  ، كلػػذلؾ ييعػػٌد االسػػـ الػػذم تمتةػػؽ بػػو 
 .(ُ)مسندان ، نةك : )سافر الرجؿ صباةان(

كيمةػػظ أف ىػػذا التصػػكر عػػف المسػػند كالمسػػند إليػػو يختمػػؼ عػػف مفيػػـك المسػػند كالمسػػند 
ينسػػب إليػػو الةػػدث ، فػػي ةػػيف يعتػػد الةػػدث  إليػػو فػػي النةػػك العربػػي الػػذم يىعيػػدُّ المسػػند إليػػو مػػف

 نفسو مسندان ، سكاء أت خر مكقعو أـ تقدـ.  
كمػػف المػػدارس الكظيفيػػ  مدرسػػ  )لنػػدف( كمبتػػدع ىػػذا المػػنيج الػػكظيفي العػػالـ االنكميػػزم  

 )فيرث(.
كلعٌؿ أىـ كجو قدمو فيرث في مجاؿ ىذا المنةػى ىػك مػا أطمػؽ عميػو )سػياؽ الةػاؿ( ، 

عناصر المككن  لممكقؼ الكالمي( أك لمةاؿ الكالمي  ، كمف أىـ العناصػر كيقصد بو )جمم  ال
المككنػػ  لمةػػاؿ الكالميػػ  ، ىػػي )شخصػػي  المػػتكمـ كالسػػامع( ، كالعكامػػؿ كالظػػكاىر االجتماعيػػ  
ذات العالقػػ  بالمغػػ  ، كالسػػمكؾ المغػػكم لمػػف يشػػارؾ فػػي المكقػػؼ الكالمػػي ، كأوػػر الػػنص مػػدار 

كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذه  (ِ)، أك األلػػػـ ، أك اإلنػػػراء ، أك الضػػػةؾالةػػديث المشػػػترؾ ، كاإلقنػػػاع 
العناصػػػػػر التداكليػػػػػ  : العنصػػػػػر الػػػػػذاتي ، كيعنػػػػػي التعبيػػػػػر عػػػػػف معتقػػػػػدات المػػػػػتكمـ كمقاصػػػػػده 
كاىتماماتػو كرنباتػػو ، كالعنصػػر المكضػكعي كيتموػػؿ فػػي الكقػػائع الخارجيػ  التػػي تشػػمؿ ظػػركؼ 

 .(ّ)المعرف  المشترك  بيف المتخاطبيفالزماف كالمكاف ، كالعنصر الذكاتي ، كيقصد بو 
إذف فالكظيفيػػػػ  تةفػػػػؿ بالمككنػػػػات التركيبيػػػػ  كالدالليػػػػ  كالتداكليػػػػ  ، كىػػػػي مػػػػف الركػػػػائز 

 األساسي  في البةث النةكم.  
إٌف أىـ ما يميز ىذا المنيج أنػو أكػد المعطيػات االجتماعيػ  فػي تةديػد السػياؽ المغػكم، 

اعي( ، ألف المغػػػػ  ال تسػػػػتعمؿ فػػػػي فػػػػراغ ، بػػػػؿ أف لػػػػذا أطمػػػػؽ عميػػػػو )بػػػػالمنيج المغػػػػكم االجتمػػػػ
المفػػػردات كالتراكيػػػب المغكيػػػ  كمػػػا تؤديػػػو مػػػف كظػػػائؼ معنكيػػػ  ، ال تكػػػكف بمعػػػزؿ عػػػف السػػػياؽ 

 .(ْ)المغكم

                                      
  .َٖ،  ٕٗ:  ينظر : االتجاه الكظيفي كدكره في تةميؿ المغ  (ُ)

  .ٖٔ،  ٖٓينظر : نظري  النةك العربي في مناىج النظر المغكم الةديث :  (ِ)

  .َِّ،  َُّر : البةث المساني كالسيميائي : ينظ (ّ)

  .كما بعدىا ُُِينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ْ)



 َُٕ 

كلعػػٌؿ )ىاليػػدم( قػػد أدل أوػػران ميمػػان فػػي إكمػػاؿ ىػػذا المػػنيج ، فيػػك يػػرل أف قػػدرة المػػتكمـ 
مح بيػا المغػ  ، كيعنػي ذلػؾ أنػو كػاف يؤكػد عمى اسػتعماؿ المغػ  تقػع ضػمف اإلمكانػات التػي تسػ

الجانػػػب الػػػكظيفي لمغػػػ  ، كيػػػرل أف ىػػػذه الكظػػػائؼ ال يمكػػػف أٌف تيصػػػنَّؼ إال ضػػػمف مػػػا يسػػػمى 
 )بالنةك النظامي( ، الذم يعبر عف استعماالتيا. كمف األموم  عمى ذلؾ : 

 أقػرأ )أنا( في الغرف .
 ةرك  )فاعؿ(.

 ةضر مدير المدرس .
 ةدث متقٌبؿ.

اط في العبارات السػابق  قاصػر ، ألنػو اقتصػر عمػى )الفاعػؿ أك المتقبػؿ( ، كلكػف فالنش
 ةيف يتجاكز النشاط العامؿ إلى عنصر آخر ، فيك يسمى )النشاط المجاكز( ، نةك : 

 كتبت فاطم  رسال ن جديدةن.
 ةدث عامؿ عنصر آخر تجاكز إليو النشاط.

 فيػـ عمي الدرس.
 لنشاط.ةدث عامؿ عنصر آخر تجاكز إليو ا

 .(ُ)كيطمؽ عمى العنصر الجديد الذم تجاكز إليو العامؿ مصطمح )اليدؼ(
يتبػػدل لنػػا أف تصػػكر )ىاليػػدم( يشػػبو ظػػاىرة التعػػدم كالمػػزـك فػػي النةػػك العربػػي ، فمػػف 

( ، كىػػك مػػا يسػػمى      األفعػػاؿ مػػا ال يتعػػدل إلػػى مفعػػكؿ بػػو كيكتفػػي بالفاعػػؿ ، كىػػك )الفعػػؿ الػػالـز
يػػػا مػػػا يتعػػػدل الفاعػػػؿ كي خػػػذ مفعػػػكالن بػػػو ، كىػػػك مػػػا يسػػػمى )بالنشػػػاط )بالنشػػػاط القاصػػػر( ، كمن

 المجاكز(. 
كفػػػي مجػػػاؿ نةكيػػػ  الػػػنص تقػػػـك كجيػػػ  نظػػػر )ىاليػػػدم( ، فػػػي كيفيػػػ  تشػػػكؿ الػػػنص ، 

 كدراس  االعتبارات المغكي  التي تربط بيف التراكيب المغكي  ، كمف ىذه االعتبارات : 
ج إلػى مرجػع عنػد ت كيميػا ، كالضػمائر ، اإلةال  : مجمكع  مف العناصر ، التػي تةتػا .ُ

كأسماء اإلشػارة ، كأدكات المقارنػ  ، كاإلةالػ  عمػى نػكعيف : مقاميػ  )خارجيػ ( ، تةيػؿ 
إلى العالـ ، كنصي  )داخمي ( ، تةيؿ إلى النص ، كالخارجي  تتموؿ في ضمائر الػتكمـ 

فقػػد جعمػػت مػػف  ، كالخطػػاب ، أمػػا ضػػمائر الغيبػػ  ، كأسػػماء اإلشػػارة ، كأدكات المقارنػػ 
اإلةالػػ  الداخميػػ  فػػي اإلطػػار العػػاـ. كيقصػػد بػػ دكات المقارنػػ  : كممػػات مخصكصػػ  فػػي 

                                      
  .ُٗ،  َٗالكظيفي كدكره في تةميؿ المغ  : تجاه ينظر : اال (ُ)



 َُٖ 

كػػػؿ لغػػػ  تشػػػير إلػػػى مقارنػػػ  عامػػػ  أك خاصػػػ . فالكممػػػات التػػػي تشػػػير عمػػػى تطػػػابؽ أك 
تخػػالؼ عػػاـ منيػػا : كممػػ  )ينسػػبو( ، )موػػؿ( ، ككممػػ  )نيػػر( ، ككممػػات نفػػي الشػػبو ، 

. فيػػي أدكات مقاربػػ  عامػػ  ، أمػػا الكممػػات التػػي تشػػير نةػػك : )ال يشػػبو( ، )خػػالؼ( ..
إلػػى الكميػػ  أك الكيفيػػ  بػػيف شػػيئيف مةػػدديف ، نةػػك صػػيغ  التفضػػيؿ ، فيػػي أداة مقاربػػ  
خاص  ، ككؿ تمؾ الخاص  كالعام  ىي أدكات نصي  ال تختمؼ عف الضمائر كأسػماء 

 اإلشارة.

مائر ذات إةالػ  خارجيػ  أما في اإلطار العاـ فقد جعمت ضمائر المػتكمـ كالخطػاب ضػ
، أم مقامي  إال في بعض الةاالت كػالكالـ المستشػيد بػو ، كالخطػاب المكتػكب ، كالسػردم ، 

 في ةيف قد جعمت ضمائر الغيب  ذات إةال  داخمي  ، أم : نصي  في كؿ الةاالت.
االستبداؿ : تعكيض عنصر بعنصػر آخػر فػي الػنص المغػكم. كيقسػـ إلػى والوػ  أقسػاـ  .ِ

بداؿ االسمي ، أم يستبدؿ اسـ باسـ مف موؿ ) كاةدة كأخرل( ، كاسػتبداؿ ىي : االست
فعمػػي ، نةػػك : )فعمػػت بػػدؿ الفعػػؿ الصػػريح( ، كاسػػتبداؿ قػػكلي ، كقكلػػؾ : )لػػيس نيػػر 

 ككذلؾ( في سياقات اختصار الجمؿ كعدـ تكرارىا.

الةػػذؼ : افتػػػراض عنصػػػر لػػـ يػػػذكر فػػػي الػػنص ، لكجػػػكد عنصػػػر يسػػبقو كيػػػدؿ عميػػػو.  .ّ
ى ةػػذؼ اسػػمي )كاسػػتخداـ اإلشػػارة( كةػػذؼ المشػػار إليػػو ، نةػػك : أم رجػػؿ كيقسػػـ إلػػ

أخػػػكؾ؟ ىػػػػذا الرجػػػؿ أخػػػػي. كةػػػػذؼ فعمػػػي ، نةػػػػك : ىػػػػؿ كنػػػت تػػػػدرس؟ كنػػػػت أدرس ، 
 كةذؼ قكلي ، نةك : كـ درست؟ درست ساع .

الكصػػػػؿ : ربػػػػط عنصػػػػر سػػػػابؽ ، بػػػػآخر الةػػػػؽ ، بكسػػػػاط  عنصػػػػر داؿ ، كػػػػالعطؼ ،  .ْ
 .  (ُ)يؿ ، كالشرط ، كالظرؼكاالستدراؾ ، كاإلضراب ، كالتعم

كال بد مف اإلشارة إلى أف النص يكتسب نصيتو ، مف كجكد تمػؾ االعتبػارات آنفػ  الػذكر ، 
كينبغػػي أف يميػػز الخطػػاب مػػف الػػنص ، إذ إف قضػػي  الػػنص قضػػي  داخميػػ  ، ألف المتمقػػي ىػػك 

ماسػػؾ الةكػػـ عمػػى جكدتيػػا أك رداءتيػػا ، كىػػك الفيصػػؿ فػػي القبػػكؿ أك الػػرفض ، مػػف خػػالؿ الت
بيف مككناتيا، لذا عٌدت الركابط داخؿ النص ، ىي النصػي  ، أم السػم  التػي تةػكؿ الخطػاب 
إلػػى نػػص ، ألف الخطػػاب ىػػك مػػا فػػكؽ الجممػػ  ، فػػي ةػػيف أف الػػنص ىػػك الػػركابط التػػي تجعػػؿ 

. كيػرتبط مفيػـك الكظائفيػ  عنػد  )مارتينيػ ( باختيػار المػتكمـ (ِ)الخطاب عمى نمط مػف االتسػاؽ
عبيريػػػ  اختيػػػاران كاعيػػػان ، ممػػػا يكفػػػؿ أف تتةػػػدد كظيفػػػ  أم جػػػزء مػػػف الكػػػالـ بالشػػػةن  أدكاتػػػو الت

                                      
  .ِٖ،  ُٖينظر : نةك النص نقد النظري  كبناء أخرل :  (ُ)

  .ّٖ:  بناء أخرلينظر : نةك النص نقد النظري  ك  (ِ)



 َُٗ 

اإلخباري  التػي يكػكف فػي مقػدكر المػتكمـ أف يةٌمميػا ذلػؾ الجػزء ، كبػذلؾ تكػكف الكظيفػ  القيمػ  
 .(ُ)التمييزي  مف الناةي  الداللي  العام 

درة المػتكمـ عمػى انجػاز كيمةظ في ضكء ىػذا التصػكر لمكظيفػ  أف مفيكميػا يػرتبط بمػدل قػ
الشػػػةنات اإلخباريػػػ  مػػػف ةيػػػث قكتيػػػا كضػػػعفيا ، ألف قكتيػػػا تػػػؤدم كظيفتيػػػا اإلبداعيػػػ  داخػػػؿ 
الػػنص ، بمػػا تةممػػو مػػف سػػمات لغكيػػ  قػػادرة عمػػى تةقيػػؽ القيمػػ  الت ويريػػ  ، فالكظيفػػ  المغكيػػ  

إلبػػالغ  تتموػػؿ فػػي أف يػػرتبط كػػؿ جػػزء مػػف أجػػزاء الجممػػ  بالعنصػػر الػػرئيس فييػػا ليكػػكف مةػػكران 
الرسػػػال  المغكيػػػ  ، كأف إةكػػػاـ العالقػػػ  التػػػي تػػػربط الكػػػالـ بعضػػػو بػػػبعض يػػػؤدم إلػػػى اإلبػػػالغ 

 .(ِ)كالتعبير عف المعاني كالقصكد بشكؿ كاضح كمؤور
كمػف المسػائؿ الميمػ  التػي جسػدىا النةػػك الػكظيفي أف المغػ  أداة تكاصػؿ ، كذلػؾ مػا يميػػز 

 .(ّ)ئد الدراسات الكصفي ىذا المنيج ، كقد أكد ىذه السم  )سكسير( را
كمػػف أصػػةاب الكظيفيػػ  الجػػدد )سػػايمكف دؾ(، كىػػك أةػػد أبػػرز منظػػرم ىػػذا االتجػػاه الػػذم 
اقتػػرح نمػػاذج مػػف المسػػػتكيات فػػي النةػػك الػػكظيفي، كىػػػي : مسػػتكل المةمػػكؿ : االسػػـ كالفعػػػؿ 

كل كالصف  كالمكضكع ، كالةمكالت تككف إما أصمي  أك مشتق  ، أٌما أصمي  أك مشػتق  ، كمسػت
الداللػػػ  : كيتجمػػػى فػػػي ىػػػذا المسػػػتكل دكر المنفػػػذ ، كاليػػػدؼ ، كالمتقبػػػؿ ، كتمةػػػؽ ىػػػذه األدكار 
بالمكضػػػكعات التػػػي تتسػػػاكؽ مػػػع المةمػػػكؿ ، كبنيػػػ  العالئػػػؽ التركيبيػػػ : كفػػػي ىػػػذا الػػػدكر يػػػتـ 
االنتقػػاؿ مػػف البنيػػ  المةمكليػػ  إلػػى بنيػػ  العالئػػؽ التركيبيػػ  إذ تػػؤدم القكاعػػد اإللةاقيػػ  بتةميػػؿ 

عناصػػػػػر كظائفيػػػػػػا التركيبيػػػػػ  مػػػػػػف فاعػػػػػؿ كمفعػػػػػػكؿ ، كمسػػػػػتكل                   الكظػػػػػػائؼ ال
التداكلي  : كيتـ مف خالليا إلةػاؽ الكظػائؼ التداكليػ  بمككنػات الجممػ  لتػؤدم الػدكر اإلخبػارم 
فػػي مقػػاـ تكاصػػمي معػػيف ، كمػػف ىػػذه الكظػػائؼ : المةػػكر كالمبتػػدأ كالبػػؤرة كالػػذيؿ كالمنػػادل ، 

التعبيػػر : كتقػػـك بػػدكر تةديػػد البنيػػ  المككنيػػ  الفعميػػ  لمعبػػارات المغكيػػ  ، كذلػػؾ كمسػػتكل قكاعػػد 
 .(ْ)باستعماؿ الرتب  كالمطابق  كالنبر كالتنغيـ كاإلعراب

 كةرم بالذكر أف كؿ ىذه المستكيات تتآزر في إعطاء الجمم  المةقق  )الفعمي (.

                                      
  .ِّ، كظكاىر أسمكبي  في الشعر الةديث في اليمف دراس  كتةميؿ :  ُُٓينظر : المسانيات كأسسيا المعرفي  :  (ُ)

  .كما بعدىا ُُٓينظر : المسانيات كأسسيا المعرفي  :  (ِ)

  .ِٓٔينظر : مدخؿ إلى األلسني  :  (ّ)

  .كما بعدىا َُظيفي : ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الك  (ْ)



 َُُ 

 ة فً الدرس النحوي العربً الحدٌث :ٌالوظٌف
عػػػف األةاسػػػيس أك المقاصػػػد ، التػػػي يرنػػػب المػػػتكمـ فػػػي تبميغيػػػا إلػػػى السػػػامع  يعػػػد التعبيػػػر

، كقػد ظيػر ىػذا  (ُ)إةدل الكظػائؼ التػي تقػـك بيػا المغػ  ، لككنيػا كسػيم  لالتصػاؿ بػيف النػاس
التصػػكر كاضػػةان لػػدل )ابػػف جنػػي( ، إذ عػػٌرؼ المغػػ  ، ب نيػػا ))أصػػكات يعبػػر بيػػا كػػؿ قػػـك عػػف 

 .(ِ)أنراضيـ((
الندبػػ  أكوػػر مػػف يػػتكمـ بيػػا النسػػاء ، كىػػك ، بػػذلؾ ، يكشػػؼ عػػف الغػػرض كىػػك ، يقػػرر أف 

 (ّ))الكظيف ( الذم تؤديو لدل استعماليا.
 .(ْ)وـ إف )المعاني النةكي ( ىي الكظائؼ النةكي  أك )الكظائؼ التركيبي (

كمف ىنا فالتعبيرات المغكي  تػؤدم أنراضػيا الخاصػ  ، كقػد تموػؿ ىػذا بكضػكح عنػد النةػاة 
، أمػػا النةػػاة المةػػدوكف فقػػد أكػػدكا كظيفػػ  الكممػػ  فػػي الجممػػ  ، كأف كظيفػػ  اإلسػػناد فػػي  القػػدامى

، فكانػػػت دراسػػػتيـ قائمػػػ  عمػػػى  (ٓ)الجممػػػ  العربيػػػ  مقصػػػكرة عمػػػى المسػػػند كالمسػػػند إليػػػو كتكممػػػ 
 تخفيؼ معاناة الدارسيف ، كذلؾ لمنيكض بالدرس النةكم. 

يف مؤكػػديف كظيفػػ  الكممػػ  فػػي الجممػػ  كقػػد اةتػػذل ىػػذا الػػنيج بعػػض النةػػاة العػػرب المةػػدو
كعالقتيا الترابطي  مع نيرىا ، فكانكا يقسمكف الكمم  تقسيمان جديدان منطمقيف مف الكظيفػ  التػي 
ف األسػػػماء تعتركىػػػا المعػػػاني ، فتكػػػكف فاعمػػػ   تؤدييػػػا ، فاالسػػػـ يػػػؤدم كظػػػائؼ مختمفػػػ  ، ))كا 

ت ديػػ  كظيفػػ  اإلسػػناد فػػي الجممػػ   ، كيسػػيـ الفعػػؿ فػػي (ٔ)كمفعكلػػ  ، كمضػػاف  ، كمضػػافان إليػػو((
 العربي . 

فقػػػػد ركػػػػز النةػػػػاة كظيفػػػػ  الكممػػػػ  فػػػػي الجممػػػػ  ، كال سػػػػيما أدكات الكصػػػػؿ التػػػػي تقػػػػـك بػػػػربط 
 .(ٕ)التراكيب المغكي  بعضيا ببعض ، نةك : )أعجبني ما صنعت(

                                      
لعربيػػ  ككيفيػػ  الخػػركج منيػػا كمػػا بعػػدىا ، كازدكاجيػػ  المغػػ  ا ُِْينظػػر : أضػػكاء عمػػى الدراسػػات المغكيػػ  المعاصػػرة :  (ُ)

 . ِٗ:)بةث(

  .ٕٖ:  ُالخصائص :  (ِ)

  .ِّٗشرح الممع في النةك : ينظر :  (ّ)

  .كما بعدىا ِِّينظر : دالئؿ اإلعجاز :  (ْ)

  .كما بعدىا  ّٓإةياء النةك : ينظر :  (ٓ)

 .ٗٔاإليضاح في عمؿ النةك :  (ٔ)

 َّْ:  ينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو (ٕ)



 ُُُ 

كفػػػي مجػػػاؿ النةػػػك التعميمػػػي يتضػػػح أف ىنػػػاؾ كظيفػػػ  أخػػػرل لمكممػػػ  فػػػي البنيػػػ  التركيبيػػػ  
. كينبغػي أف نشػػير (ُ)كأورىػا فػي المعنػى ، كمػف بينيػا صػػكف المسػاف العربػي مػف الخطػ لمجممػ  

إلػػى أف المنػػاىج األخػػرل نربيػػ  أك عربيػػ  ، قػػد أكلػػت المعنػػى( اىتمامػػان كبيػػران ، ألف )المعنػػى( 
، كفي ذلؾ إشارة كاضة  إلى المقػاـ الػذم تسػتعمؿ فيػو األلفػاظ كأىميتػو فػي  (ِ)ىك االستعماؿ
ى. كيبػػػػدك أف المعنػػػػى كػػػػاف عػػػػامالن رئيسػػػػان فػػػػي تطػػػػكر الدراسػػػػات المغكيػػػػ  الغربيػػػػ  إبػػػػراز المعنػػػػ

كالعربي . كمف المتعارؼ أف الكصفي  قامت عمى كصؼ تركيب الجمم  كصػفان شػكميان ال يكػكف 
( قػد نػادكا ب ىميتػو ، ُْٖٗلممعنى فيو دكر بارز ، كلكػف أصػةاب النةػك الكصػفي فػي سػن  )

فػػػي أف تتػػػكاءـ  –إلػػػى جانػػػب الصػػػيغ  كالمكقػػػع  –عنػػػى( يسػػػيـ كمػػػنيـ )بايػػػؾ( الػػػذم جعػػػؿ )الم
الكةدات ، سكاء أكانت أفعاالن أـ أسػماء أـ أدكات ، مػع الخانػات التػي تممؤىػا تمػؾ الكةػدات ، 

 .  (ّ)كربط بكساط  )المعنى( كالصيغ  كالمكقع بيف الكصفي  كالكظائفي 
ربطػػػكا بػػػيف الصػػػكت  كينبغػػػي أف نشػػػير إلػػػى أف أصػػػةاب االتجػػػاه الكصػػػفي الشػػػكمي ، قػػػد

المغكم كالمعنى مف خالؿ ظػاىرة التنغػيـ ، كمػف الكاضػح أف )المعنػى( مػف أبػرز مقكمػات ىػذا 
 .(ْ)االتجاه في المجاؿ الصكتي

كلعؿ أبرز المناىج التي أكلت )المعنى( اىتمامان كبيران في تفسير الظكاىر المغكيػ  )المػنيج 
ـ البةث المغػكم عمػى كصػؼ المػادة المغكيػ  التةكيمي التكليدم( ، الذم رفض أصةابو أف يقك 

كقػد ( ٓ)كةسب ، كذىبكا إلى أف ما يجب أف يككف مكضع البةث كالكصؼ ىك السميق  المغكي 
 كقد استخدـ ىؤالء المعنى استخدامان كاسعان في تفسير تطكرات البني  العميق  لمجمم .

المغػ  فػي التكاصػؿ ،  كمما يجب ذكره اف الكظيفي  أخذت عمى التةكيمييف بانيـ أنفمكا أور
، ف ضػػافت إلػػى المسػػتكيات المغكيػػ  بعػػدان  (ٔ)الف المعنػى عنػػدىا ىػػك االسػػتعماؿ فػػي مقػػاـ معػػيف

 تداكليان )كظيفيان(.
كمػػػف ىنػػػا نػػػدرؾ أف ىنػػػاؾ تكاصػػػالن بػػػيف المنػػػاىج المختمفػػػ  : )الكصػػػفي( ك )التةػػػكيمي( ك 

عمػى الػرنـ مػف ذلػؾ ال ننسػى )الكظيفي( ، يتموػؿ فػي كػكف المعنػى عنصػران جامعػان مشػتركان ، ك 
                                      

  .َُ،  ٗكظيفيان : العربي  تعميـ المغ  نةك ينظر :  (ُ)

  .َٗ:نةك عالق  جديدة بيف المسانيات كمناىج تةميؿ النص األدبي )بةث(  ينظر : (ِ)

  .ّٖ،  ِٕدراس  الجمم  العربي  :  ينظر : مدخؿ إلى (ّ)

  كما بعدىا. َِّينظر : أضكاء عمى الدراسات المغكي  المعاصرة :  (ْ)

  .ْٔ:  مدخؿ إلى دراس  الجمم  العربي  ينظر : (ٓ)

  .ُٗنةك عالق  جديدة بيف المسانيات كمناىج تةميؿ النص األدبي :  ينظر : (ٔ)



 ُُِ 

اف اسػػتعماؿ المعنػػػى لػػدل كػػػؿ مػػنيج جػػػاء لغايػػ  تختمػػػؼ عػػف الغايػػػات التػػي قصػػػدت المنػػػاىج 
األخرل إلى تةقيقيا ، كبػذلؾ تبقػى كجػكه التقابػؿ قائمػ  بػيف المنػاىج ، تمػؾ الكجػكه التػي تتموػؿ 

تفسير البنيػات  في أف الكصفي  تقـك عمى كصؼ الظاىر ، كاف التةكيمي  التكليدي  قائم  عمى
الداخميػػػػ  كالكشػػػػؼ عػػػػف سػػػػميق  المػػػػتكمـ ، فػػػػي ةػػػػيف تسػػػػتدرؾ الكظائفيػػػػ  عمػػػػى كػػػػال المنيجػػػػيف 

 انفاليما البعد التداكلي لمغ  ، كىي فركؽ جكىري  تقـك عمييا تمؾ المناىج.
كيتػػ ور النةػػػاة العػػرب المةػػػدوكف بيػػػذا التكجػػو نةػػػك المعنػػػى ، كتبػػدأ الكظيفيػػػ  بػػػاالنطالؽ ، 

مقػػاـ التكاصػػمي الػػذم يػػتـ فيػػو الكػػالـ ، كمػػا أنيػػـ اسػػيمكا اسػػيامان كافػػران لبنػػاء نةػػك النيػػا تػػكلي ال
ًعؿ فيو )المعنػى( نايػ  الػدرس المغػكم ، كقػد تػ وركا بنظريػ  ، سػياؽ الةػاؿ لػدل  عربي جديد جي

 .(ُ))فيرث( كقد أطمؽ عميو )المقاـ( كجعؿ )السياؽ المغكم( مكازيان لو كأطمؽ عميو )المقاؿ(
يـ كصفكا النةك العربػي مػف منظػكر كصػفي كظيفػي ، فقػد تنػاكلكه تنػاكالن كصػفيان كيالةظ أن

بعيدان عػف التعميػؿ كالتقػدير ، وػـ أنيػـ أخػذكا بفكػرة )اجتماعيػ  المغػ ( ، كبػذلؾ يسػتمـز اف يكػكف 
 .(ِ) لمكالـ كظيف  كاستعماؿ

الػػذم  كمػػنيـ مػػف عػػٌكؿ عمػػى تةميػػؿ الجممػػ  العربيػػ  عمػػى أسػػاس المػػنيج الكصػػفي الػػكظيفي
 .(ّ)يستطيع الربط بيف دراس  بني  الجمم  ككظيفتيا  التي يةددىا المكقؼ الكالمي

كلعػػؿ أبػػرز مػػا عالجػػو النةػػاة العػػرب المةػػدوكف أف )المعنػػى( ىػػك الغايػػ  فػػي ضػػبط العالقػػ  
بػػيف الشػػكؿ كالكظيفػػ  ، فيػػذه العالقػػ  ىػػي )الصػػم  بػػيف المبنػػى كالمعنػػى( ، كيمةػػظ أف النةػػاة 

اىتمػػاميـ إلػػى )المبنػى( ، كلػػـ يمتفتػػكا إلػػى ضػركرة  جعػػؿ )المعنػػى( فيصػػالن فػػي القػدامى كجيػػكا 
إقامػػػ  التػػػكازف بػػػيف الشػػػكؿ كالكظيفػػػ  ، ألف دراسػػػاتيـ المغكيػػػ  كانػػػت فػػػي نشػػػ تيا األكلػػػى قائمػػػ  

 .(ْ)بسبب مف ةرصيـ عمى لغ  القرآف الكريـ مف أف يمتد إلييا )المةف(
،  (ٓ)يػػكا إلػػى تةكػػيـ )المعنػػى( فػػي اإلعػػرابكذىػػب بعضػػيـ إلػػى أف النةػػاة العػػرب قػػد تكج

، (ٔ)عمى كفؽ ما ذىب إليو )ابف جنػي( مػف أف اإلعػراب ))ىػك اإلبانػ  عػف المعػاني باأللفػاظ((

                                      
  .ِّٕاىا :المغ  العربي  معناىا كمبن ينظر : (ُ)

  .ِّ:  المصدر نفسو  ينظر : (ِ)

  .كما بعدىا ُٓٓينظر : النظري  المغكي  العربي  الةديو  :  (ّ)

  .كما بعدىا ٗينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ْ)

  .ِِِينظر : العربي  كعمـ المغ  البنيكم :  (ٓ)

  .ٖٗ:  ُالخصائص :  (ٔ)



 ُُّ 

كممػػا يكػػف مػػف أمػػر فقػػد اىػػتـ الدارسػػكف المةػػدوكف بػػالمعنى اىتمامػػان كبيػػران ، ممػػا دعػػت الةاجػػ  
 إلى تشقيؽ المعنى إلى والو  أنماط :

كيعتمػػد فػػي تةققػػو عمػػػى النظػػاـ المغػػكم أك السػػياؽ ، كالمعنػػى المعجمػػػي المعنػػى الػػكظيفي 
 .(ُ)لمكمم  ، كالمعنى االجتماعي )المقاـ( الذم يمنح )المقاؿ( أىمي  اجتماعي  تاريخي 

نايػػػػػ  الدراسػػػػػ  المغكيػػػػػ  ، كأف المغػػػػػ  نظػػػػػاـ كىػػػػػذا النظػػػػػاـ يػػػػػ تمؼ مػػػػػف  –إذف  –فػػػػػالمعنى 
كعػػ  مػػف الكةػػدات التنظيميػػ  أك )المبػػاني( المعبػػرة ))مجمكعػػ  مػػف )المعػػاني( تقػػؼ بإزائيػػا مجم

عػػف ىػػذه المعػػاني ، وػػـ مػػف طائفػػ  مػػف )العالقػػات( التػػي تػػربط بينيمػػا ربطػػان ايجابيػػان ، كالفػػركؽ 
بػػيف أفػػراد كػػؿ مجمكعػػ   –بإيجػػاد المقػػابالت ذات الفائػػدة  –)القػػيـ الخالفيػػ ( التػػي تػػربط سػػمبيان 

 .(ِ)المعاني أك مجمكع  المباني((
مػػف ىػػذا التصػػكر أف لكػػؿ معنػػى مبنػػى كأف العالقػػ  بينيمػػا كظائفيػػ  ، فالكظيفػػ   يسػػتخمص

معنكي  عمى الدكاـ ، األمر الذم يستمـز أف يككف )المعنى( كظيفيان ، كيتموؿ ذلػؾ أف لمصػكت 
معنػػى كظيفيػػان عنػػد اسػػتبداؿ ةػػرؼ بةػػرؼ مػػف كممػػ  ، نةػػك : طػػاب ، تػػاب ، نػػاب ، ىػػاب ، 

 .(ّ)خاب ، كنيرىا
ىتمػػاـ بػػالمعنى عمػػى ىػػذا النةػػك أدل إلػػى إىمػػاؿ الشػػكؿ ، كيممػػح ذلػػؾ أف كػػالن عمػػى أف اال

مػػف صػػف  الفاعػػؿ كالمفعػػكؿ تةمػػؿ معنػػى الةػػدث عمػػى سػػبيؿ االنقطػػاع كالتجػػدد ، األمػػر الػػذم 
 .(ْ)يكىـ ب فَّ المبنييف مبنى كاةد ، كلذلؾ يكةي بنمط مف القصكر في مبدأ القيـ الخالفي 

النظػػاـ النةػػكم ، ىػػي : النظػػاـ الصػػكتي ، كالنظػػاـ الصػػرفي ، كاألنظمػػ  التػػي يػػ تمؼ منيػػا 
كالنظػػاـ النةػػكم ، كسػػيككف النظػػاـ النةػػكم مػػدار البةػػث ، ألنػػو كويػػؽ الصػػم  بنظريػػ  العامػػؿ 
التػػي نػػكدم باطراةيػػا ، فضػػالن عػػف معطيػػات النظػػاميف اآلخػػريف إلػػى جانػػب المعجػػـ كالداللػػ  ، 

يسػػتةكذ فييػػا المعنػػى عمػػى جممػػ  تعريػػؼ ىػػذا فينػػاؾ خمسػػ  أسػػس يقػػـك عمييػػا النظػػاـ النةػػكم 
   -النظاـ ، كىي كاألتي :

 طائف  مف المعاني النةكي  العام  )معاني الجمؿ كاألساليب(. .ُ

                                      
  .َّ،  ِٗ،  ِٖاىا كمبناىا : ينظر : المغ  العربي  معن (ُ)

  .ّْالمصدر نفسو :  (ِ)

طراح العامؿ ك اإلعرابي (ّ)   .ِٔ:  (بةث)التقديرم كالمةمي  فينظر : القرائف النةكي  كا 

  .ُِّ،  ُِِ:  )بةث(ينظر : النظاـ المغكم بيف الشكؿ كالمعنى  (ْ)



 ُُْ 

مجمكع  مف المعػاني النةكيػ  الخاصػ  )معػاني األبػكاب المفػردة كالفاعميػ  ك المفعكليػ   .ِ
 كاإلضاف (.

اكيػػب التػػي تنػػتظـ فػػي إطارىػػا مجمكعػػ  مػػف العالقػػات تػػربط بػػيف المعػػاني الخاصػػ  كالتر  .ّ
ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى إبػػػراز مقاصػػػدىا كعالقػػػات اإلسػػػناد كالتخصػػػيص كالنسػػػب  كالتبعيػػػ  ، 

 كىي قرائف معنكي . 

مػػػا يقدمػػػو عممػػػاء الصػػػكتيات كالصػػػرؼ لعمػػػـ النةػػػك مػػػف قػػػرائف كالةركػػػات كالةػػػػركؼ  .ْ
 كمباني التقسيـ كمباني التصريؼ كالقرائف المفظي .

ف مف المقابم  بػيف أفػراد العنصػر كسػائر أفػراده ، كالمقابمػ  بػيف القيـ الخالفي  التي تمك .ٓ
 .(ُ))ما أةسف زيده( ك )ما أةسف زيدان(

كمف بيف القرائف األساسي  )التعميؽ( ، كىك الفكػرة المركزيػ  فػي النةػك العربػي ، كأنػو يموػؿ 
ف المعنكيػػػ ( القرينػػػ  األـ ، كيقصػػػد بػػػو )العالقػػػات السػػػياقي ( ، التػػػي تتجمػػػى مػػػف خالليػػػا )القػػػرائ

 (ِ)التي تتضافر مع القرائف المفظي  لمكشؼ عف المعاني الكظيفي  في التراكيب النةكي .
كمف القرائف المفظي  أك المعنكي  )العالم  اإلعرابي ( التي تعػد إسػيامان مػف النظػاـ الصػكتي 

، ةػيف  في بناء النظاـ النةكم ، فضالن عف البني  الصرفي  ، التي يقػدميا الصػرؼ إلػى النةػك
يتعمػػػؽ األمػػػر عمػػػى سػػػبيؿ الموػػػاؿ ، بشػػػركط : بنػػػاء الفاعػػػؿ أك المفعػػػكؿ ، أك اشػػػتراط الجمػػػكد 

 .(ّ) لمتمييز كىكذا
 كىناؾ قرائف لفظي  أخرل نير العالم  اإلعرابي  كالبني  الصرفي  ، كىي : 

: كيػتـ بالمطابقػ  فػي الشػخص كالعػدد كالنػكع كالتعيػيف ، كالمطابقػ  فػي الشػخص  الربط .ُ
التطػابؽ بػػيف أجػزاء التركيػب فػػي الػتكمـ كالخطػػاب كالغيبػ  ، أمػا فػػي العػدد فتعنػػي  تعنػي

التطػػػػابؽ فػػػػي اإلفػػػػراد كالتونيػػػػ  كالجمػػػػع ، كىػػػػي تعنػػػػي فػػػػي النػػػػكع التطػػػػابؽ فػػػػي التػػػػذكير 
، كمػػػػا يػػػػتـ بغيػػػػر  ركالت نيػػػػث كيقصػػػػد بيػػػػا فػػػػي التعيػػػػيف التطػػػػابؽ فػػػػي التعريػػػػؼ كالتنكيػػػػ

ير نةػػك : )قابمػػت الرجػػؿ الػػذم كممتػػؾ عنػػو( المطابقػػ  كمػػف بػػيف ضػػركبيا الػػربط بالضػػم
عادة المفظ ، نةك قكلو تعالى : )) ـي الٌموي كا  ييعىمِّميكي  .(ِِٖ)البقرة : (( كىاتَّقيكٍا الٌموى كى

                                      
  .ُٖٕينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ُ)

  .ُٖٗ،  ُٖٖ،  ُِٖ: المصدر نفسو ينظر : (ِ)

  .ُُٔ،  َُٔ: )بةث( ينظر : إعادة كصؼ المغ  العربي  ألسنيان  (ّ)



 ُُٓ 

: كىي مف قرائف ربط المبنى بالمبنى ، كىي عمى ضػربيف : مةفكظػ  ال تعػرؼ  الرتبة .ِ
كالمنعػػػػػػكت ، كالمضػػػػػػاؼ  تقػػػػػػديمان كال تػػػػػػ خيران كمػػػػػػا فػػػػػػي الصػػػػػػم  كالمكصػػػػػػكؿ ، كالنعػػػػػػت

كالمضػػػػاؼ إليػػػػو كالجػػػػار كالمجػػػػركر كالعطػػػػؼ كالمعطػػػػكؼ ، كنيػػػػر مةفكظػػػػ  : كتكػػػػكف 
 مةككم  بقكاعد التقديـ كالت خير التي أرسى دعائميا النةاة كالبالنيكف. 

: كىػػك يشػػمؿ الػػتالـز كالتنػػافي كالتػػكارد ، كيقصػػد بػػالتالـز العالقػػ  الوابتػػ  عمػػى  التضــام .ّ
 ات كالعالق  بيف الصم  كالمكصكؿ كالنعت كالمنعكت. نسؽ معيف بيف المركب

: ىػػك أف تػػرفض كممػػ  التضػػاـ مػػع كممػػ  أخػػرل ، كمػػف األمومػػ  عمػػى ذلػػؾ أف  التنــافي .ْ
 .  ؿالضمير ال يضاؼ ، كما أف ةرؼ الجر ال يدخؿ عمى االفعا

: كىػػك دخػػكؿ الكممػػ  فػػي التركيػػب مةككمػػ  بقيػػكد معينػػ  يةػػددىا االسػػتعماؿ ،  التــوارد .ٓ
عػػف اف عالقػػات التػػكارد تشػػبو مػػف كجػػو أك كجػػكه قيػػكد التػػكارد أم قيػػكد االنتقػػاء فضػػالن 

 التي أشار إلييا )تشكمسكي(. 

: كتتعػػيف بيػػا الجممػػ  العربيػػ  ، ككويػػرة ىػػي أنمػػاط الجمػػؿ التػػي تتقػػدميا األداة ،  األداة .ٔ
 .(ُ)كجمم  النفي أك االستفياـ أك األمر ، فتككف األداة قرين  ليا

  )التنػػافي( ك )التػػكارد( ك )األداة( ذكات صػػم  كويقػػ  بمبػػدأ التكزيعيػػ  الػػذم كيمةػػظ أف قرينػػ
ابتدعتو مدرس  )بمكمفيمد( ، كيقـك عمى تكزيػع الكةػدات المغكيػ  باالسػتناد إلػى )االسػتبداؿ( 

، كىك ممةظ كقؼ عميو النةاة العرب عند إشارتيـ إلػى مبػدأ )المعاقبػ (  (ِ)كاعتبار المكقع
داة يعاقػػػػب ةرفػػػػان آخػػػػر أك أداة أخػػػػرل أك العكػػػػس، فةػػػػرؼ النفػػػػي ال أم أف الةػػػػرؼ أك األ

يعاقػػب )ال الناىيػػ ( فػػي الػػدخكؿ عمػػى المضػػارع ، كمػػا أف ةػػرؼ الجػػر ال يصػػمح لممعاقبػػ  
 .(ّ)في ىذا المكقع

: كتتموػػػؿ فػػػي النغمػػػ  التػػػي يصػػػدرىا المػػػتكمـ )فػػػي الكػػػالـ المنطػػػكؽ( ، كتقػػػـك  التنغـــيم .ٕ
 .(ْ)( بعد ةذفيا مف الكالـبكظيف  أداة االستفياـ )اليمزة

                                      
طراح العامؿ كاإلعرابيف التقديرم كالمةمي :  (ُ) عػادة كصػؼ المغػ  السػنيان :  ِٓ – َٓينظر : القرائف النةكي  كا   ُٗٓ، كا 

 ،ُُٕ.  

  .ّّ،  ِّج النظر المغكم الةديث : ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناى (ِ)

  .ُّٔ،  ُِٔالسنيان :  العربي  ينظر : إعادة كصؼ المغ  (ّ)

  .ُّٔ:  السنيان  العربي  ينظر : إعادة كصؼ المغ  (ْ)



 ُُٔ 

أما القػرائف المعنكيػ  التػي تسػيـ فػي تةقيػؽ المعنػى الػكظيفي لمعبػارة فيػي : قرينػ  اإلسػناد، 
كقرينػػ  التخصػػيص كقرينػػ  النسػػب  ، كقرينػػ  التبعيػػ  ، كقرينػػ  المخالفػػ  ، كىػػذه القػػرائف ىػػي 

 .(ُ)اـ النةكمالعالقات السياقي  باستوناء المخالف  التي تعتد عالق  في نطاؽ النظ
كمػػػف المبػػػادئ األساسػػػي  ، مبػػػدأ تضػػػافر القػػػرائف ، فالعالمػػػ  اإلعرابيػػػ  ال يمكػػػف أف تةقػػػؽ 
المعنى كةدىا ، كيتـ ذلؾ بتضافر عدد مػف القػرائف سػكاء أكانػت لفظيػ  أك معنكيػ  ، كالبيػدَّ 
مػػف تكضػػيح الةالػػ  التػػي يجػػرم مػػف خالليػػا اإلعػػراب بتضػػافر القػػرائف ، فػػي ضػػكء العبػػارة 

تي  : )قاـ زيد( ، زيد فاعؿ : بقرينػ  اإلسػناد )قرينػ  معنكيػ ( ، كبقرينػ  البنيػ  )ألنػو اسػـ اآل
كلػػػيس فعػػػالن كال ةرفػػػان ، كىػػػذه قرينػػػ  لفظيػػػ ( ، كبقرينػػػ  العالمػػػ  اإلعرابيػػػ  )ألنػػػو مرفػػػكع ، 
كالقرينػػ  لفظيػػ  ، كبقرينػػ  التضػػاـ )الف كػػؿ فعػػؿ يسػػتمـز فػػاعالن ، كالقرينػػ  لفظيػػ ( ، كبقرينػػ  

 .(ِ)لرتب  )ألنو مت خر عف الفاعؿ ، كالقرين  لفظي (ا
كمػػػف المالةػػػظ التػػػي يجػػػب ذكرىػػػا أف ىػػػذه القػػػرائف تموػػػؿ ظػػػاىر الػػػنص فػػػي بيػػػاف المعػػػاني 
الكظيفيػػ  دكف المجػػكء إلػػى التقػػدير ، كىػػذه المسػػ ل  تشػػير إلػػى ركح المػػنيج الكصػػفي الػػكظيفي، 

 ظري  النةكي  العربي . كبيذا التكجو ىدمت نظري  العامؿ التي تيعتد عماد الن
كىناؾ مبدأ آخر ، كىك مبدأ )إىػدار القرينػ ( أك )التػرخص فػي القػرائف( ، كيعنػي انػو لػيس 
مف الضػركرة أف نسػتعمؿ كػؿ القػرائف المفظيػ  فػي إعػراب كممػ  معينػ  ، فػيمكف االسػتغناء عػف 

 بعض القرائف إذا تةقؽ )أمف المبس( بفعؿ تضافر القرائف ، ففي عبارة : 
( أىػػدرت القرينػػ  المفظيػػ  )العالمػػ  اإلعرابيػػ ( ، ألٌف المػػبس مػػ مكف  )خػػرؽ الوػػكبي المسػػمارى

 .(ّ)بسبب تكافر اإلسناد بيف خرؽ كالمسمار كقرين  التعدي  بيف خرؽ كالوكب
ك تبػػيف مػػف خػػالؿ البةػػث أف المبػػادئ المنيجيػػ  األساسػػي  المعتمػػدة فػػي النةػػك الػػكظيفي ، 

 ىي : 
 ألساسي  ىي التكاصؿ. كظيف  المغات الطبيعي  ا .ُ

 المخاطب.  –مكضكع الدرس المساني ىك كصؼ القدرة التكاصمي  لممتكمـ  .ِ

ًى إلييما مف كجي  نظر تداكلي  ، األمػر  .ّ النةك الكظيفي نظري  لمتركيب كالدالل  منظكران
 الذم يمكف مستخدـ المغ  مف انجاز الكالـ في مقامات مختمف . 

                                      
  .َِْ – ُُٗينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ُ)

طراح العامؿ كاإلعرابيف التقديرم (ِ)  .ِّٔكعمـ المغ  البنيكم : ، كالعربي  ِٓ،  ُٓكالمةمي :  ينظر : القرائف النةكي  كا 

طراح اإلعرابيف التقديرم كالمةمي :  (ّ)   .ْٓ،  ّٓينظر : القرائف النةكي  كا 



 ُُٕ 

إلػػػى الكفايػػػ  إلػػػى تةقيػػػؽ أنػػػكاع والوػػػ  مػػػف يجػػػب أف يسػػػعى الكصػػػؼ المغػػػكم الطػػػامح  .ْ
 .(ُ)الكفايات : النفسي  ، كالتداكلي  ، كالنمطي 

كمػف ىنػا فقػد كصػفت المغػ  العربيػ  معجمػػان تركيبيػان كصػرفان كداللػ  كتػداكالن فػي إطػار النةػػك 
الػػكظيفي ، كيػػػتـ اشػػػتقاؽ الجممػػػ  عمػػػى كفػػػؽ ىػػػذا الػػػنمط ، بكسػػػاط  بنيػػػات وػػػالث ىػػػي : البنيػػػ  

كالبني  الكظيفي  ، كالبني  المككني  ، كالبني  الةممي  تتككف مػف األسػاس الػذم يػ تمؼ  الةممي  ،
مف المعجـ ، كقكاعد تككيف المةمكالت ، كيتككف المعجػـ مػف أطػر ةمميػ  )أصػكؿ( كالفعػؿ ، 
كأطر )ةدكد( ىي سائر الكممات في الجمم  ، كباستخداـ قكاعػد تكػكيف المةمػكالت يػتـ تكػكيف 

المكضػكعات( ، كباسػتخداـ قكاعػد  –كيػ ، أم أطػر ال تشػتمؿ إال عمػى )الةػدكد أطر ةممي  نك 
المكاةػؽ( بعػد ذلػؾ يجػرم تطبيػؽ قكاعػد  –تكسيع األطر الةممي  ينتج مػا يطمػؽ عميػو )الةػدكد 

 .(ِ)إدماج الةدكد ليتـ بذلؾ تككيف البني  الةممي 
 كتصنؼ )المةمكالت( في الجمم  عمى النةك اآلتي : 

( )ةػي( )مينفِّػػذ( )سػائؿ( )ميتقِّبػػؿ( )زمػاف( ، كىػػذا يعطػي إطػػاران مةمكليػان. كقػػد شػًرب ، )فعػػؿ
 يجرم تكسيعو فيصبح عمى الصكرة اآلتي  : 

 شرب زيد شايان اليـك )في المقيى(.
 )تكسيع بالمكاف(.                    

 .(ّ)كمف وـ يرافؽ المةمكؿ )شرب( المةكر )الفاعؿ ، المفعكؿ( كلكؿ كظيف  داللي 
كيدؿ اإلطار المةمكلي ، عمى كفؽ ىذا التصكر ، عمى كاقع  يقـك كؿ عنصر فػي بنيتيػا 

 بدكر معيف ، كتككف الكقائع : 
 أعماالن ، نةك : شرب زيد لبنان.  .ُ
 أةداوان ، نةك : فتةت الريح الباب. .ِ

 أكضاعان ، نةك : زيد جالس فكؽ األيك . .ّ

 .(ْ)ةاالت ، نةك : زيد فرح .ْ

                                      
  .ٗينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

  .ُٓ،  ُْينظر : الكظائفي  التداكلي  في المغ  العربي  :  (ِ)

  .ُّات في نةك المغ  العربي  الكظيفي : ينظر : دراس (ّ)

  .ُِ:  ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي (ْ)



 ُُٖ 

كؿ مف مةالت لةدكده فتفرضيا قيكد االنتقاء التي يكفرىػا ىػذا المنةػى أما ما يرافؽ المةم
 .(ُ)كتفرضيا طبيع  المةمكؿ

كمما ىك ةرم أف يشار إلى أف )البني ( الةممي  تعػد مػدخالن لمبنيػ  الكظيفيػ  ، كأٌف أكؿ مػا 
بب يتـ إسناده ىك الكظائؼ التركيبي  ، التػي تنةصػر فػي كظيفتػي الفاعػؿ كالمفعػكؿ ، كأٌف السػ

فػػػي أسػػػبقي  إسػػػناد الكظػػػائؼ التركيبيػػػ  يكمػػػف فػػػي أٌف مككنػػػات ىػػػذه الكظػػػائؼ تةمػػػؿ كظػػػائؼ 
 .(ِ)تداكلي  كالفاعؿ الذم يةمؿ كظيف  المةكر

 كي تي في الدرج  الواني  إسناد الكظائؼ التداكلي  ، كمنيا والث كظائؼ خارجي  ، ىي: 
و ال تػدخؿ ضػمف نطػاؽ : كىك ، مف منظكر كظيفي ، كظيفػ  خارجيػ  ، أم أٌنػ المبتدأ .ُ

الةمػػػػؿ ، فةػػػػيف نقػػػػكؿ : )زيػػػػده ، أبػػػػكه مػػػػريض( ، فػػػػإٌف )زيػػػػدان( ال يػػػػدخؿ ضػػػػمف نطػػػػاؽ 
 الةمؿ.

: كىػػػػك يةمػػػػؿ معمكمػػػػ  تكضػػػػح أف ىنػػػػاؾ عنصػػػػران داخػػػػؿ الةمػػػػؿ أك تعػػػػدليا أك  الــــ يل .ِ
تصػػةةيا ، كعمػػى ذلػػؾ فػػ ف الػػذيؿ قػػد يكػػكف : ذيػػؿ تكضػػيح ، نةػػك : )أخػػكه مسػػافر ، 

اًف( أك ذيػػؿ تعػػديؿ ، نةػػك : )سػػاءني زيػػد ، سػػمككو( ، ك)قػػرأت زيػػد( ، ك)نجةػػا الطالبػػ
الكتػػػاب ، نصػػػفو( ، أك ذيػػػؿ تصػػػػةيح ، نةػػػك : )قابمػػػت اليػػػػـك زيػػػدان ، بػػػؿ خالػػػػدان( ، ك 
)زارنػػي خالػػد بػػؿ عمػػرك( ، ككظيفػػ  الػػذيؿ كظيفيػػ  خارجيػػ  ، كىػػي تشػػبو البػػدؿ كالمبتػػدأ 

ذا كػػػػاف الػػػػذيؿ يةمػػػػؿ المػػػؤخر أك البنيػػػػات اإلضػػػػرابي  فػػػػي النةػػػػك العربػػػي التقميػػػػد م ، كا 
كظيف  تداكلي  كالمبتدأ المؤخر ، ف نو ي خػذ الةالػ  اإلعرابيػ  )الرفػع( بمقتضػى الكظيفػ  
، أمػػا إذا كػػاف ذا كظيفػػ  دالليػػ  أك تركيبيػػ  كػػذيؿ التعػػديؿ كالتصػػةيح ف نػػو ي خػػذ ةالتػػو 

 .(ّ)اإلعرابي  في ضكء مبدأ اإلتباع بالمعنى التقميدم

  تسند إلى المككف الداؿ عمى المنادل في مقاـ معيف ، نةػك : : كىك : كظيف المنادى .ّ
)يازيػد ، أخػػكؾ مقبػؿ( ، فيػػك يعتػد جممػػ  المنػػادل )يػا زيػػد( كظيفػ  خارجيػػ  ، أم كاقعػػ  
خارج إطار الةمؿ )أخكؾ مقبؿ( ، كأف ىذه الكظيف  ، كما الكظائؼ التداكليػ  األخػرل 

ىػػي : )المنػػادل( ك )المنػػدكب( ك  ، مرتبطػػ  بالمقػػاـ ، فالنػػداء ينػػتظـ وػػالث كظػػائؼ ،
)المسػػتغاث( ، كي خػػذ المنػػادل ةالتػػو اإلعرابيػػ  )النصػػب( لككنػػو يةمػػؿ كظيفػػ  تداكليػػ  

                                      
  .ُُينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

  .ُٔ،  ُٓينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ِ)

  .ُْٕ،  ُْٓ،  ُْْ،  ُُّ: المصدر نفسو ينظر :  (ّ)



 ُُٗ 

كال يةمػؿ كظيفػ  تركيبيػ  أك دالليػ  ، كىمػا كظيفتػاف ال يةمميػا إال المكػكف الػذم يكػػكف 
 .(ُ)مف مكضكعات مةمكؿ الجمم 

 :  أما الكظائؼ الداخمي  فتةصر في كظيفتيف ، ىما
البؤرة : ))كتستند كظيفتيا إلى المككف الةامؿ لممعمكم  األكوػر أىميػ  أك األكوػر بػركزان فػي 

 . كالبؤرة عمى ضربيف : (ِ)الجمم ((
: كىػػي الكظيفػػ  التػػي تسػػند إلػػى المكػػكف الةامػػؿ لممعمكمػػ  التػػي يتػػػردد  بــؤرة المقابمــة .ُ

مككناتػػو ، كيػػتـ ذلػػؾ المػػتكمـ فػػي كركدىػػا ، كقػػد تسػػند إلػػى الةمػػؿ برمتػػو أك إلػػى أةػػد 
بكساط  اليمزة ، نةك : أسافر خالد ؟ أـ ال )اإلسػناد إلػى الجممػ ( ، أنػدان ألقػاؾ ؟ )أـ 

. فقد أشار النةػاة العػرب إلػى ذلػؾ ةػيف (ّ)بعد ند( )اإلسناد إلى أةد مككنات الجمم (
 .(ْ)ميزكا بيف استعماؿ اليمزة لطمب التصكر كاستعماليا لطمب التصديؽ

: كىػػي التػػي تسػػند إلػػى المكػػكف الةامػػؿ لممعمكمػػ  التػػي يجيميػػا المخاطػػب       بــؤرة الجديــد .ِ
)المعمكمػػ  التػػي ال تكػػكف قاسػػمان إخباريػػان مشػػتركان بػػيف المػػتكمـ كالمخاطػػب( كتسػػند ىػػذه 
 ، ) الكظيفػػ  إلػػى أةػػد مككنػػات الجممػػ  ، نةػػك : عػػاد زيػػد مػػف السػػفر البارةػػ  )ال اليػػـك

كتابػػو( ، كقػػد تتةقػػؽ ىػػذه الكظيفػػ  بإسػػنادىا إلػػى  كةػػدوني خالػػد البارةػػ  عػػف مقالتػػو )ال
 اةد أسماء االستفياـ كقكلنا :

 مف زارؾ البارة  ؟ 
 ماذا شرب زيد ؟

 متى عدت مف السفر ؟ 
كقد تسند ىذه الكظيف  إلى الجمم  برمتيا ، نةػك : ىػؿ ةضػر الضػيكؼ ؟ كمػف المتعػارؼ 

 .(ٓ)سبأف )ىؿ( تدخؿ عمى )بؤرة الجديد( المسندة إلى الجمم  فة
: كىػػك كظيفػػ  داخميػػ  تسػػند إلػػى المةػػدث عنػػو داخػػؿ الةمػػؿ ، كقكلنػػا : متػػى  المحــور .ّ

، لكػف البػؤرة  (ٔ)رجع زيػد ؟ كمػف قابػؿ زيػدان ؟ فزيػد ، فػي الجممتػيف يةتػؿ كظيفػ  مةػكر
ىنػػا تكمػػف فػػي المكػػكف الػػذم يموػػؿ مةػػط اسػػتفياـ المػػتكمـ ، كيشػػار إلييػػا فػػي السػػؤاليف 

                                      
  .ُّٔي  في المغ  العربي : ينظر : الكظائؼ التداكل (ُ)

  .ِٖ:  المصدر نفسو( ِ)

  .ّّ:  ينظر : المصدر نفسو (ّ)

  .ُِ:  ُينظر : مغني المبيب :  (ْ)

  .ّْ – ِٖينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ٓ)

  .ٗٔينظر : المصدر نفسو :  (ٔ)



 َُِ 

)متى( ك )مف( ، كأف كظيفػ  المةػكر قػد تسػند إلػى أم مػف  السابقيف بكساط  المككنيف
 . كمف األموم  عمى ذلؾ :(ُ)عناصر الجمم  عمى أال يةمؿ أي  كظيف  تداكلي  أخرل

رجع البارة  زيد. المةـ ، الرطػؿ بعشػريف درىمػان ، فػي الػدار رجػؿ. الضػيكؼ ةضػركا   ، 
 .(ِ)زيدان قابمتو

كظػائؼ اآلتيػ  : المنفِّػػذ ، كالمتقبػؿ ، كالميسػػتقبؿ ، أمػا الكظػائؼ الدالليػػ  فقػد ةصػرت فػػي ال
 كاألداة ، كالزماف ، كالمكاف.

كقػػد سػػميت قكاعػػد إسػػناد الكظػػائؼ ، التركيبيػػ  كالتداكليػػ  )البنيػػ  الكظيفيػػ ( ، كتتةػػكؿ ىػػذه 
البني  باستعماؿ قكاعد التعبير إلى بني  أخػرل أطمػؽ عمييػا )البنيػ  المككنيػ ( ، كذلػؾ يعنػي أف 

  الكظيفي ( تشكؿ ميدخالن لمبني  المككني )البني
(ّ). 

 كتشتمؿ قكاعد التعبير عمى ما ي تي :
 قكاعد إسناد الةاالت اإلعرابي . .ُ
 قكاعد إدماج مخصصات الةدكد )كإلةاؽ أداة التعريؼ(. .ِ

القكاعد المتعمق  بصيغ  المةمػكؿ )بنػاء لمفاعػؿ ، بنػاء لممفعػكؿ ، إلةػاؽ الػرابط )كػاف(  .ّ
 ابق ... إلى نير ذلؾ(.كما إلييا ، المط

 قكاعد المكقع  ، كتترتب المككنات بمقتضاىا داخؿ الجمم .  .ْ

 .(ْ)قكاعد إسناد النبر كالتنغيـ .ٓ

كالجػػدير بالػػذكر أف الةػػاالت اإلعرابيػػ  تسػػند إلػػى مككنػػات الجممػػ  عمػػى كفػػؽ مػػا تقتضػػيو 
 الكظائؼ المختمف  عمى النةك اآلتي : 

التيػػػػا اإلعرابيػػػػ  بمقتضػػػػى كظائفيػػػػا ، كىػػػػذه المككنػػػػات المنتميػػػػ  إلػػػػى الةمػػػػؿ ت خػػػػذ ةا .ُ
المككنات ىي التي تشكؿ ةدكدان لممةمكؿ ، سكاء أكانت ةػدكدان مكضػكعات أـ ةػدكدان 

 .(ٓ)لكاةؽ

                                      
  .ْٕ:  ينظر : المصدر نفسو (ُ)

  .ٖٔ،  ٕٔ ينظر : المصدر نفسو : (ِ)

  .ٔينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  :  (ّ)

  .ُٖينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ْ)

  .ّْينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  :  (ٓ)



 ُُِ 

ف كػاف مسػبكقان بةػرؼ  .ِ المككف الذم يةمؿ كظيف  داللي  كةسب يسند إليو النصب ، كا 
 يسند إليو الجر. 

كظيفػ  دالليػ  يسػػند إليػو الرفػع فػػاعالن  المكػكف الػذم يةمػؿ إلػػى جانػب كظيفتػو التركيبيػػ  .ّ
 كالنصب مفعكالن. 

المككف الةامؿ لكظيف  تداكليػ  داخميػ  ي خػذ ةالتػو اإلعرابيػ  بمقتضػى كظيفتػو الدالليػ   .ْ
 أك التركيبي .

المكػػكف الػػذم يةمػػؿ كظيفػػ  خارجيػػ  ي خػػذ ةالتػػو اإلعرابيػػ  بمقتضػػى كظيفتػػو التداكليػػ   .ٓ
 .(ُ)النصب نفسيا، فالمنادل موالن ، ي خذ ةال 

 كمف الفكائد التي تستخمص في ىذا المجاؿ ، ىي :
إف الةػػاالت اإلعرابيػػ  فػػي المغػػ  العربيػػ  الفصػػةى وػػالث : ةالتػػاف إعرابيتػػاف كظيفيتػػاف ، 

، كمػػا أف ىػػذه الةالػػ  البنيكيػػ  تةجػػب الةالػػ  (ِ)كىمػػا الرفػػع كالنصػػب كةالػػ  بنيكيػػ  ىػػي الجػػر
. كىػذا يعنػي أف المكػكف (ّ)كيبيػ  أـ دالليػ  أك تداكليػ اإلعرابي  الكظيفي  سكاء أكانػت كظيفػ  تر 

المسػػبكؽ بةػػرؼ جػػر الةامػػؿ كظيفػػ  مػػف الكظػػائؼ السػػابق  يكػػكف مجػػركران بغػػض النظػػر عػػف 
 كظيفتو ، كىذا يفسر معنى الةجب المشار إليو.

كبػالنظر إلػى مبػدأ )ةجػب الكظيفػ ( فالةالػ  اإلعرابيػ  التػي تقتضػييا الكظيفػ  التركيبيػػ  
ال  اإلعرابي  التي تمنح المككف بمقتضى الكظيف  الداللي  ، فإٌف قمنا : )ًصػيـ شػيري تةجب الة

رمضػػاف( ، فشػػير يةمػػؿ كظيفػػ  دالليػػ  ىػػي )الظػػرؼ( إلػػى جانػػب ككنػػو نائػػب فاعػػؿ ، كلكنػػو 
 .(ْ)يعرب نائب فاعؿ بةسب مقتضى كظيفتو التركيبي 

 كتقسـ الةاالت اإلعرابي  إلى ضربيف :
إلعرابي  الالزم  ، أم الةاالت التػي ال تتغيػر بتغيػر سػياقاتيا الكظيفيػ  : الةاالت ا أولهما

، كال بتغيػػر سػػياقاتيا البنيكيػػ  ، كلػػذلؾ يموػػؿ ليػػا كمػػا ىػػي داخػػؿ المعجػػـ ، كيقصػػد بػػذلؾ ةالػػ  
 البناء. 

 .  (ٓ): الةاالت اإلعرابي  نير الالزم  ، كيعني ذلؾ المككنات المعرب  وثانيهما
                                      

  .ُٗك الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  .ُٖدراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  ينظر : (ُ)

 .ّّينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  :  (ِ)

  .ّٓ: ينظر : المصدر نفسو (ّ)

 .ّْ:  الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  ينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : (ْ)

  .ّّينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 ُِِ 

ة إلػػػػػى أف الةػػػػػاالت اإلعرابيػػػػػ  الػػػػػوالث ةػػػػػاالت مجػػػػػردة ، كأف كىنػػػػػا ال بػػػػػد مػػػػػف اإلشػػػػػار 
 .(ُ)العالمات التي تدؿ عمييا تظير عمى السطح ةينان ، لكنيا قد ال تظير ةينان آخر

 كفي ضكء ذلؾ ييقسَّـ اإلعراب ، مف ةيث ظيكره إلى نكعيف : 
نصػػب : اإلعػػراب المجػػرد ، كيعنػػي ذلػػؾ الةػػاالت اإلعرابيػػ  المجػػردة مػػف رفػػع ك  أولهمــا

 كجر.
 .(ِ): اإلعراب المتةقؽ )السطةي( ، كيقصد بو العالم  اإلعرابي  وثانيهما

كمػػػف المسػػػائؿ التػػػي ييشػػػار إلييػػػا عمػػػى مسػػػتكل البنيػػػ  المككنيػػػ  ، مسػػػ ل  المخصصػػػات 
 .(ّ)ك دكات التعريؼ كالتنكير ، كأسماء اإلشارة ، كالعدد )مفرد كجمع(

ؽ بػػػػو المةمػػػػكؿ عمػػػػى قكاعػػػػد خاصػػػػ  كتشػػػػتمؿ القكاعػػػػد المتعمقػػػػ  بالشػػػػكؿ الػػػػذم يتةقػػػػ
بالصػيغ  : كالبنػػاء لمفاعػؿ أك البنػػاء لممفعػػكؿ ، كالقكاعػد التػػي تةػػدد مطابقتػو الفاعػػؿ ، كقكاعػػد 

، أمػا ترتيػب المككنػات داخػؿ الجممػ  فيػتـ عمػى أسػاس األكلكيػ  اآلتيػ :  (ْ)إلةاؽ الرابط )كاف(
 .(ٓ)كمدل تعقدىاالكظائؼ التركيبي ، فالكظائؼ التداكلي  ، فةجـ المككنات 

نخمػػػص مػػػف ىػػػذا كمػػػو أف قكاعػػػد التعبيػػػر تشػػػتمؿ عمػػػى خمسػػػ  عناصػػػر تشػػػكؿ )البنيػػػ  
المككني (، تمؾ المرةم  التي تعقبيا مرةم  نطؽ الجمم  ، كبػذلؾ تكػكف المراةػؿ التػي يمػر بيػا 
تشػػػػكؿ الجممػػػػ ، ىػػػػي : )البنيػػػػ  التركيبيػػػػ ( ، ك)البنيػػػػ  الكظيفيػػػػ ( ، ك )البنيػػػػ  المككنيػػػػ ( ، كأٌف 
نجػػاز( ، إاٌل أٌف )القػػدرة( ىنػػا تعنػػي معرفػػ   النةػػك الػػكظيفي مةكػػـك بالونانيػػ  المعركفػػ  )قػػدرة ، كا 

المخاطب القكاعد التداكلي  ، إلى جانػب القكاعػد األخػرل ، التػي تييػئ فػرص إنجػاز  –المتكمـ 
 .(ٔ)الكالـ في طبقات مقامي  معين 

 كتصنؼ القكة االنجازي  لممتكمـ إلى نكعيف ىما : 
: كفييػػا يةمػػؿ المفػػظ عمػػى ظػػاىر معنػػاه ، كقكلػػؾ : )عٌممنػػي  قــوة االنجازيــة الحرفيــةال .ُ

المسػػ ل ( ، ك )أعػػدؾ بالمسػػاعدة( ، ك )مػػا اسػػـ أخيػػؾ؟( ، فيػػذه جمػػؿ إنجازيػػ  تةمػػؿ 
 معاني األمر كالكعد كاالستفياـ.

                                      
  .ُٗدراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  ينظر : ( ُ)
 .ّّينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  :  (ِ)

 .ُٗلكظيفي : دراسات في نةك المغ  العربي  ا ينظر :  (ّ)

 .ُِ:  التداكلي  في المغ  العربي  ؼائالكظ ينظر :  (ْ)

 .ُِ: المصدر نفسو  ينظر : (ٓ)

 .َُينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ٔ)



 ُِّ 

 : كتتموػؿ فػي المعنػى الجديػد الػذم تتطمبػو الجممػ  فػي مقػاـ القوة اإلنجازية المستمزمة .ِ
معػػػػيف ، كقكلنػػػػا : ىػػػػػؿ تنػػػػاكلني الطعػػػػػاـ ؟ )التمػػػػاس( ، كقكلنػػػػػا : ألغيػػػػر اهلل تصػػػػػمي ؟ 

 .(ُ))االستنكار(

كخالصػػ  القػػكؿ أف )النةػػك الػػكظيفي( لػػدل البػػاةويف المةػػدويف أخػػذ يعنػػى بػػالكالـ المنجػػز 
في طبقات مقامي  معين  ، كقػد مػر بمراةػؿ طكيمػ  ةتػى كصػؿ إلػى ىػذه الدرجػ  ، كفػي نيايػ  

يات أخذ االىتماـ يتكجو إلى كظيف  الكمم  في الجمم  ، كفي بداي  السبعينيات مػف ىػذا الوالوين
القػػرف أخػػذت الكظيفيػػ  تخطػػك خطػػكات سػػريع  كجػػادة ، إذ أكلػػت )المعنػػى( اىتمامػػان كبيػػران دكف 
المبنػػى ، فقػػد ديًرس التػػراث النةػػكم مػػف منظػػكر كصػػفي ، وػػـ اتخػػذ )النةػػك الػػكظيفي( مفيكمػػان 

 ؽ معايير إنجازٌي  الكالـ في طبقات مقامي  معين .جديدان عمى كف
كمف األمكر البارزة في )النةك الكظيفي( أنو ينظر إلػى )البعػد التػداكلي( بكصػفو ركيػزة 
مػػػف ركػػػائز المغػػػ  ، كأٌف إسػػػناد )الةػػػاالت اإلعرابيػػػ ( يػػػتـ عمػػػى أسػػػاس )الكظيفػػػ  التركيبيػػػ ( ، 

عمػى ىػذا المػنيج ، كىػي : أف النةػك الػكظيفي ك)الداللي ( ، ك )التداكلي (.  كلكف ىناؾ مآخػذ 
عنػػد النةػػاة المةػػدويف قػػد أىمػػؿ ميمػػ  الكظيفػػ  الدالليػػ  فػػي تةديػػد الةالػػ  اإلعرابيػػ  فػػي ةالػػ  
كجكدىا إلى جانب كظيف  تركيبي  ، مع أٌف الداللػ  تسػيـ إسػيامان كبيػران فػي ىػذا الغػرض ، كأٌف 

 ي بعض األةياف. النةك الكظيفي ابتدع كظائؼ ال تبدك ذات أىمي  ف

                                      
  .ُِٖ،  ُِٕ: المصدر نفسو ينظر :  (ُ)



 ُِْ 

 

 

 

 نًالفصل الثا
 

 تحدٌدات معرفٌة النحو

تحدٌد مفهومٌة أقسام الكالم ، )

والزمن النحوي ، والجملة فً الفكر 

(.النحوي



 ُِٓ 

 أقسام الكالم :

، لكػػف ىػػذه األقسػػاـ كانػػت كمػػا تػػزاؿ  (ُ)قسػػـ النةػػاة الكممػػ  إلػػى اسػػـ ، كفعػػؿ ، كةػػرؼ
، ألٌف الةػدكد التػي اتخػذىا النةػاة القػدماء أسسػان  مةؿ خالؼ بيف الدارسيف القدماء كالمةدويف

لمتفريػػؽ بػػيف ىػػذه األقسػػاـ لػػـ تكػػف دقيقػػ  بةيػػث تػػدخؿ كػػؿ طائفػػ  مػػف الكممػػات المتشػػابي  فػػي 
القسـ الخػاص بيػا كتمنػع خػركج طكائػؼ أخػرل مػف أقسػاـ ىػي منيػا ، لػذلؾ تعػددت الةػدكد ك 

رؼ بقكلػػو : ))فػػالكمـ اسػػـ ، كفعػػؿ، التعػػاريؼ لألقسػػاـ ، فقػػد عػػرؼ سػػيبكيو االسػػـ كالفعػػؿ كالةػػ
كةػػرؼ جػػاء لمعنػػى لػػيس باسػػـ كال فعػػؿ. فاالسػػـ : رجػػؿ ، فػػرس ، كةػػائط. كأمػػا الفعػػؿ ف مومػػ  
أيخذت مف لفظ أةػداث األسػماء ، كبنيػت لمػا مضػى ، كلمػا يكػكف كلمػا يقػع، كمػا ىػك كػائف لػـ 

 .(ّ)، كةكي عنو أنو قاؿ : ))إٌف االسـ ىك المةَّدث عنو(( (ِ)ينقطع((
فاالسـ عنده ىك المتةدث عنو كىك)المسند إليو(. كالفعؿ ما دٌؿ عمى المضػي أك عمػى 
الةضكر ، أم اٌف الفعؿ يشترط فيػو داللتػو عمػى الػزمف ، كأمػا الةػرؼ فمػيس باسػـ ، أم لػيس 
بمتةدث عنو كلػيس بفعػؿ ، أم ال يػدؿ عمػى ةػدث كزمػف ، فالكظيفػ  المغكيػ  لمكممػ  إذف ىػي 

متفريؽ بيف ىذه األقسػاـ. إاٌل اٌف ةػد سػيبكيو ليػذه األقسػاـ لػـ يكػف جامعػان األساس الذم اتخذه ل
مانعان ، فميس كؿ اسـ متةدث عنو فكيؼ ، ككـ ، كعند ، كفكؽ ، ال تصمح أف يتةػدث عنيػا 
أك يسند إلييا كىي مع ذلؾ أسماء ، ككذلؾ نعػـ ، كبػئس ، كلػيس ، كعسػى فقػد درسػيا ضػمف 

 ما مضى كعمى ما يككف كلـ يقع كما ىك كائف لـ ينقطع. األفعاؿ ، مع أنيا ال تدؿ عمى
د( فقػػد ةػػد االسػػـ بقكلػػو : ))أمػػا االسػػماء فمػػا كػػاف كاقعػػان عمػػى معنػػى ، نةػػك:  أمػػا )المبػػرِّ
رجػػؿ ، كفػػرس ، كزيػػد ، كعمػػرك ، كمػػا أشػػبو ذلػػؾ ، كأٌف أشػػير عالمػػ  يتميػػز بيػػا االسػػـ عنػػده 

ال فيػػك لػػيس باسػػـ(( ، مراعيػػان بػػذلؾ الجانػػب الشػػكمي فػػي  (ْ) ىػػي دخػػكؿ ةػػرؼ الجػػر عميػػو كا 
ف أكةى بالمعنى الكظيفي كما نقؿ عنو ))أف االسـ مػا صػمح أف يكػكف فػاعالن((  (ٓ)التقسيـ ، كا 

 ، أم أنو يؤدم كظيف  الفاعمي . 
                                      

  .ّٔ:  ُ، كاألصكؿ في النةك :  ُٓ:  ُ، كالمقتضب : ُِ:  ُينظر : الكتاب :  (ُ)

  .ُِ:  ُالكتاب :  (ِ)

 .ٖٗالصاةبي :  (ّ)

  .ُٓ:  ُالمقتضب :  (ْ)

  .كما بعدىا ٖٗالصاةبي :  (ٓ)



 ُِٔ 

كييٍعترض عمػى أقكالػو بػ ف بعػض الكممػات التػي عػدىا ىػك كأموالػو مػف النةػاة أسػماء ال 
، ككيػػؼ ، كميمػػا ، كأف )كيػػؼ( ك)عنػػد( ، ك)ةيػػث(  يصػػح دخػػكؿ ةػػرؼ الجػػر عمييػػا ، كػػإذا

ك)أيػػػف( مػػػوالن ىػػػي أسػػػماء عنػػػد النةػػػاة ، كىػػػي ال تصػػػمح أف تكػػػكف فاعمػػػ  ، كال تػػػؤدم كظيفػػػ  
الفاعػػؿ ، فػػال يصػػمح ليػػا الفعػػؿ ، فػػال يجػػكز أف نقػػكؿ : )ةضػػر كيػػؼ( ك)ذىػػب عنػػد( ك)رجػػع 

ليسػتقيـ قػكؿ )المبِّػرد( كيعػكؿ  أيف( ، إذف فال بد أف تخرج ىذه الكممات كأمواليا عف ةد االسػـ
 .(ُ)برأيو

 

كقد ةاكؿ الباةوكف المةدوكف كضع أسس جديػدة لتقسػيـ جديػد امتػاز بالدقػ  كالشػمكلي  
، فقد قسمت الكمم  إلى سبع  أقساـ : االسـ ، الصف  ، الفعؿ ، الضمير ، الخالفػ  ، الظػرؼ 

 .(ِ)، األداة. كاعتمد الشكؿ كالمعنى أسسان ليذا التفريؽ
  -ذىب بعضيـ إلى تقسيميا إلى أربع  أقساـ كىي : ك 

 

   -االسـ ، الضمير ، الفعؿ ، األداة ، كقد اعتمد ىذا التقسيـ عمى والو  أسس كىي:
 

المعنػػػى ، الصػػػيغ  ، الكظيفػػػ . كال يصػػػح االعتمػػػاد عمػػػى أةػػػد ىػػػذه األسػػػس مػػػف دكف 
 .(ّ)األسس األخرل ، ألنو قد تدخؿ بعض الطكائؼ في أقساـ ليست ىي منيا

 .(ْ)كما قسمت الكمم  إلى أربع  أقساـ أيضان كىي : االسـ ، الفعؿ ، األداة ، الكنايات
إٌف المغكييف القدماء ارتضكا بتقسػيـ الكممػ  إلػى : اسػـ ، كفعػؿ ، كةػرؼ ، متبعػيف آراء 
الفالسػػػف  اليكنػػػاف كأىػػػؿ المنطػػػؽ مػػػف جعػػػؿ أجػػػزاء الكػػػالـ والوػػػ  سػػػمكىا : االسػػػـ ، كالكممػػػ ، ك 

 .(ٓ)، كبذلؾ ةددكا االسـ عمى أساس معناه ، دكف أف يككف الزمف جزءان منواألداة 
كجػػػدير بالػػػذكر أف المةػػػدويف قػػػد كفقػػػكا إلػػػى تقسػػػيـ ربػػػاعي كصػػػؼ أنػػػو أدؽ مػػػف تقسػػػيـ 
النةاة األقدميف ، كأنيـ بنكه عمى األسس الوالو  السابق  ، كىػذا التقسػيـ يشػتمؿ عمػى مػا يػ تي 

:-   
                                      

  .ّٔينظر : أقساـ الكالـ العربي مف ةيث الشكؿ كالكظيف  :  (ُ)

  .كما بعدىا َٗينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ِ)

  .َِٓ – َِْينظر : مف أسرار المغ  :  (ّ)

  .كما بعدىا ُٗينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ْ)

  .ُٗ، كفي النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  ِّٖينظر : مف أسرار المغ  :  (ٓ)



 ُِٕ 

 

 االسم : 

العنػكاف والوػ  أنػكاع تشػترؾ إلػى ةػد كبيػر فػي المعنػى ،    كالصػيغ   كيندرج تةت ىذا
، كالكظيفػػػ . كىػػػذه األنػػػكاع ىػػػي :)االسػػػـ العػػػاـ ، كالعمػػػـ كالصػػػف ( ،)فاالسػػػـ العػػػاـ( : كىػػػك مػػػا 
يسميو المناطق  باالسـ الكمي ، الذم يشترؾ فػي معنػاه أفػراد كويػرة لكجػكد صػف  ، أك مجمكعػ  

موػؿ : )شػجرة ، كتػاب ، إنسػاف ، مدينػ ... الػخ( ، أمػا )العمػـ(  مف الصفات في ىػذه األفػراد ،
فقد كصؼ ب نو اسـ جزئي يدؿ عمى ذات مشخص  ال يشترؾ معيا نيرىػا ، كقػد كصػؼ ب نػو 
ال مفيػػـك لػػو ، لكػػف المناطقػػ  يعتػػدكف إف العمػػـ قػػد يشػػيع كيصػػبح كصػػفان مػػف أكصػػاؼ المغػػ  ، 

ـ أك طانيػػػ  ، كةينئػػػذ يكػػػكف لػػػو مفيػػػـك ، نةك)ةػػػاتـ( بمعنػػػى )كػػػريـ( ، ك)نيػػػركف( بمعنػػػى ظػػػال
يشػػارؾ األسػػماء العامػػ   –إذف  –كيػػرتبط بمجمكعػػ  مػػف الصػػفات ككػػؿ األسػػماء العامػػ  ، فيػػك 

فػػي المعنػػى كالصػػيغ  كالكظيفػػ  ، كالفػػرؽ بػػيف العمػػـ كنيػػره مػػف اسػػماء المغػػ  ال يعػػدك أف يكػػكف 
 .(ُ)فرقان في درج  المفيـك كنسب  الشيكع

ؿ : )كبير( ك)أةمر( ، كقػد تػربط باسػـ الػذات ارتباطػان كويقػان مػف ( :كىي موالصفةأما )
ناةيػ  المعنػى كالصػػيغ  ، فػال يكػػاد يتميػز أةػدىما مػػف اآلخػر إال باالسػػتعماؿ المغػكم ، نةػػك : 
)الجنػػػػكد التميميػػػػكف عمػػػػى ميسػػػػرة الجػػػػيش( ، ك)التميميػػػػكف الجنػػػػكد فػػػػي طميعػػػػ  القبيمػػػػ  يشػػػػقكف 

لجنػكد( فػي العبػارة األكلػى )اسػمان( ، كفػي الوانيػ  )صػف (. الطريؽ ليا( ، فقد استعممت كممػ  )ا
كال يمكف التمييز بينيما إال ببعض القػرائف المغكيػ  موػؿ التػذكير كالت نيػث أك تػ خر الصػف  عػف 

 .(ِ)المكصكؼ
كاتخػػذت دراسػػ  )االسػػـ( نمطػػان آخػػر فقػػد عيػػرِّؼ ب نػػو مػػا دؿ عمػػى معنػػى فػػي نفسػػو نيػػر 

يػػػػ  تميػػػػزه مػػػػف نيػػػػره ، كأىميػػػػا ت ديػػػػ  دكر المسػػػػند إليػػػػو مقتػػػػرف بزمػػػػاف ، كيػػػػؤدم كظػػػػائؼ نةك 
كاإلعػػراب كالبنػػػاء كبعػػػض الخصػػػائص الصػػػرفي  كػػالتعريؼ كالتنكيػػػر كالت نيػػػث كاإلفػػػراد كالتونيػػػ  

 .(ّ)كالجمع

                                      
  .ِِْ،  ُِْينظر : مف أسرار المغ  :  (ُ)

  .ِْٔ،  ِْٓ:  ينظر : مف أسرار المغ  (ِ)

 . ِٖ، ِٕ، ُٗينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ّ)



 ُِٖ 

كعمى ىػذا الصػعيد يجػدر التنكيػو إلػى أف بعػض البػاةويف المةػدويف مػف جمػع فػي بػاب 
ت كالمكصػػكالت كالعمػػـ كالمعرفػػ  ، كالنكػػرة ، كاةػػد ىػػك بػػاب )االسػػـ( بػػيف الضػػمائر ، كاإلشػػارا

 . (ُ)كذلؾ ةينما يريد طالب النةك أف يتزكد بيذه المكاد لدراس  األسماء
 وـ إٌف ىناؾ أقسامان فرعي  لالسـ ، كىي كاآلتي :

االسـ المعيف : كىك الذم يسمى طائف  المسميات الكاقع  فػي نطػاؽ التجربػ  كػاإلعالـ  .ُ
  . كاألجساـ كاألعراض كالجو

اسـ الةدث : كيطمؽ عمى المصدر كاسـ المصدر ، كاسػـ المػرة كاسػـ الييػ ة ، كتػدخؿ  .ِ
 تةت )اسـ المعنى(. 

اسـ الجنس : كيدخؿ تةتو اسـ الجػنس الجمعػي كعػرب كتػرؾ كنبػؽ كاسػـ الجمػع كإبػؿ  .ّ
 كنساء.

مػػا سػػمي بالميمػػات اعتمػػادان عمػػى بدايػػ  صػػيغتيا الصػػرفي  بمػػيـ زائػػدة ، كتشػػمؿ : اسػػـ  .ْ
 كالمكاف كاآلل  ما عدا المصدر الميمي. الزماف

ائفػ  مػف األسػماء ال تػدؿ عمػى معػيف كتػدؿ عػادة عمػى الجيػات االسـ المبيـ : كىػي ط .ٓ
كاألكقػػات كالمػػكازيف كالمكاييػػؿ كالمقػػاييس كاألعػػداد كنةكىػػا ، كتةتػػاج عنػػد إرادة تعيػػيف 
ا مقصػػكدىا إلػػػى كصػػػؼ أك إضػػػاف  أك تمييػػػز أك نيػػػر ذلػػػؾ مػػػف طػػػرؽ التضػػػاـ فمعناىػػػ

معجمي ال كظيفي كلكف مسماىا نير معيف ، نةػك : فػكؽ ، كتةػت ، كأمػاـ ، كقبػؿ ، 
 .(ِ)كبعد ، ككراء ، كةيف ، ككقت ، كأكاف

 

 الفعل : 

كىك ركف ميـ في معظـ لغات البشر ، ككظيفتو في الجمم  ىػي )اإلسػناد( ، كالبػد مػف 
سػػيف( ك)سػػكؼ( ، كأف ))ربػػط اعتمػػاد العالمػػات المفظيػػ  التػػي ذكرىػػا القػػدماء كػػدخكؿ )قػػد( ك)ال

 .(ّ)الزمف بصيغ  الفعؿ ال يبرره االستعماؿ المغكم((

                                      
  .ُِْ، كتنمي  المغ  العربي  في العصر الةديث :  َُينظر : النةك العربي نقد كبناء :  (ُ)

  .ُٗ،  َٗينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ِ)

  .ِْٗمف أسرار المغ  :  (ّ)



 ُِٗ 

كيمةػػػػظ أف الفعػػػػؿ مػػػػا دؿ عمػػػػى معنػػػػى فػػػػي نفسػػػػو مقترنػػػػان ب ةػػػػد األزمنػػػػ  ، كأنػػػػو يقبػػػػؿ 
العالمػػػػات المفظيػػػػ  ، موػػػػؿ : )تػػػػاء الت نيػػػػث السػػػػاكن ( فػػػػي آخػػػػره ، ك)لػػػػـ( ك)لػػػػف( ، كالضػػػػمائر 

 .(ُ)المخاطب( ، ك)نكف النسكة( ، ك)ضمير المتكمميف(المتةرك  )ضمير المتكمـ( ك)ضمير 
   -كدرج جانب مف النةاة المةدويف عمى تقسيـ الفعؿ إلى والو  أقساـ فرعي  ىي :

)الفعػػؿ الماضػػي( ، ك)الفعػػؿ المضػػارع( ، ك)الفعػػؿ الػػدائـ( ، كيقصػػد بػػو صػػيغ  )اسػػـ 
، ككػػػاف  (ِ)زمػػػافالفاعػػػؿ( ، أمػػػا فعػػػؿ األمػػػر فيػػػك ال يػػػدؿ عمػػػى كقػػػكع ةػػػدث فػػػي زمػػػف مػػػف األ

طبيعيان أف يتردد في ىذه المس ل  ، كمػا ال يصػح أف يكصػؼ ب نػو جػزء مقتطػع مػف المضػارع، 
 .(ّ)ألف ذلؾ يقكد إلى الشؾ في فعميتو

  -كمما يتصؿ بالفعؿ فقد عيرِّؼ مف ةيث الدالل  ب مريف : 
 : داللتو عمى الةدث الشتراكو مع المصدر في مادة كاةدة. أولهما
داللتػو عمػى الػزمف داللػ  صػرفي  مػف شػكؿ صػيغتو ، كمييِّػزى بػيف ىػذه الداللػ   : ثانيهما

 الصرفي  لمزمف كالدالل  النةكي  التي يكتسبيا الفعؿ مف استعمالو في سياؽ. 
كأبػػػػرز مػػػػف ناةيػػػػ  المبنػػػػى اقتصػػػػار الفعػػػػؿ عمػػػػى كظيفػػػػ  المسػػػػند كعػػػػرض الخصػػػػائص 

 .(ْ)المفظي  المعيكدة لمفعؿ
 الضمير : 

كبير مف القسم  الجديدة المقترة  ، كيختمؼ مضمكنو عمػا درج فػي كتػب كىك القسـ ال
  -النةاة ، كيشتمؿ عمى أربع  أقساـ فرعي  :

الضمير : أكؿ ىذه األقساـ الفرعي  الضمير بالمعنى الم لكؼ فػي كتػب النةػك كيشػمؿ  .ُ
 ضمائر التكمـ كالخطاب كالغيب  بفركعيا ، كأنيا تعٌد أعرؼ المعارؼ لدل النةاة. 

 ألفاظ اإلشارة : موؿ )ىذا( ، ك)تمؾ( ، ك)ىؤالء(. .ِ

 المكصكالت ، نةك : )الذم( ، ك)التي( ، ك)الذيف(. .ّ

                                      
  .َِ،  ُٗينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ُ)

  .ِْ – ُِينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ُِٔ،  ُِٓينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ّ)

  .َُٓ،  َُْينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ْ)



 َُّ 

 العدد ، نةك : )والو ( ك)أربع (. .ْ

كقػػد جيمعػػت فػػي قسػػـ كاةػػد ، ألنيػػا فػػي الغالػػب ألفػػاظ صػػغيرة البنيػػ  كويػػران مػػا تتركػػب مػػف 
عػػف التطػػكر ، كلػػذلؾ يسػػتدؿ بيػػا مقطػػع كاةػػد ، ألنيػػا مػػف العناصػػر المغكيػػ  القديمػػ  العصػػي  

المغكم عادة عمػى الفصػيم  المغكيػ  التػي ينتمػي إلييػا المسػاف المػدركس ، ألنيػا رمػز يسػتعاض 
 .(ُ)بيا عف تكرار األسماء الظاىرة

 

كممػػا ىػػك ةػػرم أف يشػػار إلػػى أف الضػػمائر كنايػػات أك إشػػارات ، يشػػار بيػػا إلػػى المتكممػػيف 
م  كمنفصػػػػػم  ، مػػػػػع إنفػػػػػاؿ تبكيبيػػػػػا بػػػػػيف البػػػػػارز كالمخػػػػػاطبيف كالغػػػػػائبيف كىػػػػػي قسػػػػػماف متصػػػػػ

 ، كيندرج ضمنو والو  أقساـ فرعي  ىي :  (ِ)كالمستتر
 

)ضػػمائر الشػػػخص( ، ك)ضػػمائر اإلشػػػارة( ، ك)ضػػمائر المكصػػػكؿ( ، كأف داللػػ  الضػػػمير 
ب قسػػامو الفرعيػػ  داللػػ  كظيفيػػ  ال معجميػػ  عمػػى خػػالؼ داللػػ  األسػػماء ، كقػػد تمتػػاز الضػػمائر 

ًى فػػي تماسػػؾ أطػػراؼ الجممػػ  المركبػػ  ، دكف أف بسػػمات مػػف ةيػػ ث التعمػػؽ ، ألنيػػا تػػؤدم دكران
 .(ّ)يككف ليا دكر في ت دي  دكر المسند إليو

 

 األداة :

كىػػي القسػػـ األخيػػر مػػف القسػػم  الرباعيػػ  كقػػد اسػػتعيض بمفيكميػػا عػػف مفيػػـك الةػػرؼ، 
مانيػ  كالمكانيػ  ، كقد أيدرجت إلى جانب الةػركؼ ، كمػا ىػي مةػددة عنػد القػدماء الظػركؼ الز 

 .(ْ)موؿ : فكؽ ك تةت ك قبؿ ، كبعد ، كنةك ذلؾ
 

لعؿ ما ينبغي ذكره إف ىذا التقسيـ مجتمػب مػف آراء المستشػرؽ األلمػاني )برجشتراسػر( 
، الػػذم أفػػرد الضػػمائر كمػػا جانسػػيا مػػف األسػػماء أم أسػػماء اإلشػػارة كأسػػماء االسػػتفياـ كاالسػػـ 

 .(ٓ)فعاؿ كاألسماءالمكصكؿ بباب خاص يجعمو قسيمان لأل

                                      
  .ِْٗ – ِْٕينظر : مف أسرار المغ  :  (ُ)

  .ْٕ،  ْٔينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ِ)

  .ُُّ – َُٖينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ّ)

  .َِٓينظر : مف أسرار المغ  :  (ْ)

  .ٕٖ – ٖٓينظر : التطكر النةكم لمغ  العربي  :  (ٓ)



 ُُّ 

 

أما الةركؼ فتناكؿ شيئان منيا تةت عنكاف الجر كأدكاتو ، كتناكؿ بعضيا اآلخر تةػت 
 .(ُ)عنكاف أنكاع الجمؿ في باب االستفياـ كالنفي كاالستوناء

 

كاألدكات ))كممػػػات إذا أخػػػذت مفػػػردة ، نيػػػر مؤلفػػػ  فمػػػيس ليػػػا داللػػػ  عمػػػى معنػػػى ، كال 
، كأٌف كظيفتيا الةقيقػ  ىػي ىػذه المعػاني العامػ  الطارئػ   (ِ)مم ((تدؿ معانييا إال في أوناء الج

عمػى الجمػػؿ ، ال مػا نسػػب إلييػػا مػف عمػػؿ إعرابػي ، كعمػػى أسػػاس ىػذا المعنػػى فقػد بكبػػت إلػػى 
   -المجمكعات الفرعي  اآلتي  :

 

  -االستفهام وأدواته : .1
دكف أف يقػػر كأدرجػت )أيػػف( ، ك)كيػؼ( فػػي ىػذا البػػاب إلػػى جانػب ةرفػػي )اليمػزة( ك)ىػػؿ( 

 بةرفيتيا.
 النفي وأدواته : .2

 كقد أدرجت ضمف ةركؼ النفي )ليس(. 
 التوكيد وأدواته : .3

كجيمع في باب كاةد بيف ةرؼ إٌف الداخم  عمى الجممػ  االسػمي  كنػكف التككيػد الداخمػ  
 .  (ّ)عمى الفعؿ

ه لكػف مػػا يقتضػػي التنكيػػو إليػو أف )األداة( ىػػي مبنػػى تقسػػيـ يػؤدم معنػػى التعميػػؽ ، كىػػذ
العالقػػ  التػػي تعبػػر عنيػػا األداة تكػػكف بػػيف األجػػزاء المختمفػػ  مػػف الجممػػ  ، كاألداة عمػػى قسػػميف 

   -كبيريف :
األداة األصػػػػمي  كىػػػػي تقابػػػػؿ الةػػػػركؼ كمػػػػا عرفيػػػػا النةػػػػاة القػػػػدامى  -:  القســــم األول

 كةركؼ الجر كالنسخ كالعطؼ. 
بعض الدارسيف أف يجمػع األداة المةٌكل  : كىي الكةدات التي ارت ل  -: القسم الثاني

 بينيا كبيف الةرؼ في قسـ كاةد كاألداة المةكل  قد تككف : 
                                      

  .ُٕٔ،  ُٓٔ،  َُٔينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

  .ّٕفي النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ِ)

  .َْ – ّٖ:  ينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ (ّ)



 ُِّ 

 : كاستعماؿ أيف أك أٌنى في االستفياـ كالشرط.  ظرفية .ُ
 : كاستعماؿ كـ ككيؼ في االستفياـ كالتكوير كالشرط. اسمية .ِ

 اتيا.: تةكيؿ أفعاؿ تام  إلى أفعاؿ ناقص  موؿ : كاف ك أخكاتيا أك كاد ك أخك  فعمية .ّ

: كتةكيؿ مػف كمػا ك أٌم إلػى معػاني الشػرط كاالسػتفياـ كالمصػدري  كالظرفيػ   ضميرية .ْ
 كالتعجب.

، كيضػػاؼ إلػػى األقسػػاـ  (ُ)كتشػػترؾ األدكات فػػي أنيػػا تػػدؿ عمػػى معػػاف كظيفيػػ  ال معجميػػ 
السػػػابق  والوػػػ  أخػػػرل لمتمييػػػز بػػػيف سػػػبع  أقسػػػاـ جديػػػدة لتفػػػادم مػػػكاطف الضػػػعؼ فػػػي التقسػػػيـ 

 ذه األقساـ ، ىي : الوالوي ، كى

                                      
  .ُِٓ – ُِّ: ينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا  (ُ)



 ُّّ 

 الصفة : 

كأيٍدًرجى ضػػػمنيا : صػػػػف  الفاعػػػؿ ، كالمفعػػػػكؿ ، كصػػػػيغ  المبالغػػػ  ، كالصػػػػف  المشػػػػبي  ، 
 كصف  التفضيؿ. 

نمػا تػدؿ عمػى مكصػكؼ  كالصف  مف ةيث المعنى ال تػدؿ عمػى مسػمى موػؿ االسػـ ، كا 
مػػف كجػػو ،  بمػػا تةممػػو مػػف معنػػى الةػػدث ، كىػػي مػػف الناةيػػ  الشػػكمي  تكػػكف متشػػابي  لمفعػػؿ

 .(ُ)كلالسـ مف كجو آخر ، لذا يبرر إفرادىا بقسـ خاص
 

 الخوالف :

كىي كممات تستعمؿ في أساليب إفصاةي  لمكشؼ عػف مكقػؼ انفعػالي ، كقسػمت إلػى 
 أربع  أنكاع : 

: كيقصػد بيػػا مػا كػػاف يسػميو النةػػاة )اسػـ الفعػػؿ( ، نةػك : )ىييػػات( ،  خالفـة االخالــة .ُ
 كىي اسـ فعؿ مضارع ، ك)صو( كىك اسـ فعؿ أمر.كىي اسـ فعؿ ماضو ، ك)كم( 

ــة الصــوت .ِ : كيقصػػد بيػػا مػػا كػػاف النةػػاة يسػػميو )اسػػـ الصػػكت( ، موػػؿ : )ىػػاٌل(  خالف
 لزجر الخيؿ ، ك)كخ( لمطفؿ... الخ.

: كيعني بيا ما كاف النةػاة يسػمكنو صػيغ  التعجػب ، نةػك : )مػا أفعػؿ  خالفة التعج  .ّ
 زيدان( ، ك)أفعؿ بزيد(.

: كيراد بيا فعمي المدح كالذـ ، نةك : )نعػـ( ، ك)بػئس(. كتجػدر اإلشػارة  خالفة المدح .ْ
إلى أٌف ىذه الكةدات المغكي  تعٌد قسمان برأسو الشػتراكيا فػي مػا سػمي بػالمعنى الجممػي 
، كىػػك األسػػمكب اإلفصػػاةي اإلنشػػائي ، كأف اشػػتراكيا فػػي ت ديػػ  دكر المسػػند ، يمكػػف 

 .(ِ)مف باب الفعؿأف يفسر إدراج النةاة القدامى ليا ض

                                      
طراح العامؿ كاإلعرابيف التقديرم كالمةمي  :  (ُ)   .كما بعدىا ِٖ:  (بةث)ينظر : القرائف النةكي  كا 

  .كما بعدىا ُُّينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ِ)



 ُّْ 

 الظرف : 

ػػري عمػػى الكممػػات المبنيػػ  نيػػر المتصػػرف  القريبػػ  مػػف األدكات كالضػػمائر ، نةػػك:  كييٍقصى
ظػػرؼ الزمػػاف : )إذ( ، )إذا( ، )لٌمػػا( ، )أٌيػػاف( ، )متػػى( ، كظػػرؼ المكػػاف : )أيػػف( ، )أٌنػػى( ، 

رؼ أك المفعػػكؿ )ةيػػث( ، كأخرجػػت مػػف ىػػذا القسػػـ كػػؿ األسػػماء التػػي تػػؤدم نةكيػػان كظيفػػ  الظػػ
فيو كنيرىا مف الكظائؼ ، موؿ : المصادر كأسماء الزماف كالمكاف ، كبعػض ضػمائر اإلشػارة 
إلى المكاف ، نةك : )وـٌ( ، ك)ىنا( ، كبعػض األسػماء المبيمػ  ، كبعػض األسػماء التػي تطمػؽ 

 .(ُ)عمى مسميات زماني  ، نةك : )سةر( ك)صةكة( ، ك)ليم ( ك)مساء( ك)ندكة(
 

كخالص  القكؿ فػي تقسػيـ الكمػـ ، أٌف أفضػؿ طريقػ  تتموػؿ فػي اعتمػاد اعتبػارم المبنػى 
كالمعنى مجتمعيف ، بةيث ال ينفؾ األخذ بمقياس مف المبنى عف األخػذ بمقيػاس مػف المعنػى: 
))ف موؿ الطرؽ أف يتـ التفريؽ عمى أسػاس مػف االعتبػاريف مجتمعػيف ، فتبنػى عمػى طائفػ  مػف 

 .(ِ)إلى جنب فال ينفؾ عنيا طائف  أخرل مف المعاني(( المباني كمعيا جنبان 
 

كيبدك أف تقسيـ القدامى لـ يراع دائمان مراعاة كافي  اعتبػارم المعنػى كالمبنػى مجتمعػيف 
متضػػػاميف ، كأف ))التقسػػػيـ الػػػذم جػػػاء بػػػو النةػػػاة بةاجػػػ  إلػػػى إعػػػادة النظػػػر كمةاكلػػػ  التعػػػديؿ 

. كيشػترط أف (ّ)دقػ  العتبػارم المعنػى كالمبنػى((بإنشاء تقسيـ جديد مبني عمػى اسػتخداـ أكوػر 
يكػػكف ىنػػاؾ تضػػامف اعتبػػارم المعنػػى كالمبنػػى ، كال يشػػترط أف يتميػػز كػػؿ قسػػـ مػػف الكمػػـ عمػػا 
عداه بنفس العدد مف خصائص المبنى كالمعنى ، بػؿ يكفػي أف يتميػز بعػض اعتبػارات المبنػى 

عػػػػػددت أك المعػػػػػاني فقػػػػػط كاف ))إذ الميػػػػػـ أاٌل يكػػػػػكف التفريػػػػػؽ مػػػػػف ةيػػػػػث المبػػػػػاني فقػػػػػط كاف ت
 .(ْ)تعددت((

                                      
طراح العامؿ كاإلعرابيف التقديرم كالمةمي :  (ُ)   .ّّ،  ِّينظر : القرائف النةكي  كا 

  .ٕٖ  العربي  معناىا كمبناىا : المغ (ِ)

  .ٖٖالمصدر نفسو :  (ّ)

  .َٗالمصدر نفسو :  (ْ)



 ُّٓ 

وػػـ تيػػٍرجـى اعتبػػارم المبنػػى كالمعنػػى إلػػى جممػػ  مػػف المقػػاييس الفرعيػػ  اإلجرائيػػ  اعتمػػدت 
التقريب في األقساـ كميا لضبط خصائصيا سكاء كػاف باإليجػاب عنػد تةققيػا أك بالسػمب عنػد 

 نيابيا مف كةداتيا ، كىذه المقاييس ىي : 
 تعني اتصاؼ الكةدات المغكي  بالبناء كاإلعراب بفركعو كأنكاعو.: ك  الصورة األعرابية .ُ
: كيقصػػػد بيػػػا تةقػػػؽ خاصػػػي  االشػػػتقاؽ أك الجمػػػكد كعػػػدد الةػػػركؼ  الصـــيغة الخاصـــة .ِ

 األصكؿ كالزكائد. 

 :  من حيث قابمية الدخول في الجدول .ّ

 كالجداكؿ والو  أنكاع :
شػػػػاء كاإلعجػػػػاز : كيقصػػػػد بػػػػو مػػػػا يمةػػػػؽ بالكممػػػػ  مػػػػف الصػػػػدكر كاألة جــــدول إلصــــا  .أ 

كالةركػػػػػات اإلعرابيػػػػػ  ، كالجػػػػػر كالتنػػػػػكيف كاإلضػػػػػاف  أك تػػػػػاء الت نيػػػػػث أك المخاطبػػػػػ  أك 
ةػػػركؼ المضػػػارع  ، ك ينػػػدرج ضػػػمف اإللصاؽ)السػػػيف كسػػػكؼ كالـ األمػػػر كالضػػػمائر 

 المتصم  كؿ في بابو(.
: كتصػريؼ الفعػؿ إلػى مػاضو كمضػارع كأمػر ، كتصػريؼ الصػف  إلػى  جدول تصري  .ب 

 ؿ كصف  مشبي  أك تفضيؿ أك مبالغ .اسـ فاعؿ كمفعك 

 الضمائر. ى: كيقصد بو إسناد األفعاؿ إل جدول إسناد .ج 
: كينػدرج ضػمنو تػارة تنػكيف بػاب االسػـ كالصػف  ، كينػدرج ضػمنو تػارة  الرسم اإلمالئـي. ْ

أخػػػػرل الضػػػػمائر المتصػػػػم  لعػػػػدـ اسػػػػتقالليا فػػػػي الخػػػػط بشػػػػكؿ خػػػػاص بيػػػػا كالتصػػػػاقيا 
 .(ُ)اقان يجعميا كالجزء منيابالكممات التي تمتصؽ بيا التص

: قسػػػـ الكمػػػـ بةسػػػب اتصػػػاليا بالمكاصػػػؽ أك عدمػػػو ،  مـــن حيـــث اتصـــالها بالمواصـــ . ٓ
فتفتػػػرؽ أقسػػػػاـ الكمػػػػـ بػػػػ نكاع المكاصػػػػؽ التػػػػي تقبميػػػػا ، كأنػػػػكاع المكاصػػػػؽ التػػػػي ت باىػػػػا ، 
كينػػػػدرج ضػػػػمف المكاصػػػػؽ فضػػػػالن عػػػػف عالمػػػػات اإلفػػػػراد كالتونيػػػػ  كالجمػػػػع ، كالت نيػػػػث 

 .(ِ)أداة التعريؼ كضمائر الجر المتصم  كالتنكيف كاإلضاف كالمضارع  

                                      
  .ُِٔ، ُُِ،  ُُٕ،  ُُِ ،  ُُُ،  َُٔ ، َُُ ، ََُ،  ّٗ،  ِٗ: : المغ  العربي  معناىا كمبناىا ينظر (ُ)

  .َُُ،  ْٗ،  ّٗ:  ينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا (ِ)



 ُّٔ 

: كالمقصػكد بالتضػاـ ىػػك أف تطمػب إةػدل كممتػيف لألخػػرل  مـن حيـث التضــام وعدمـه. ٔ
فػػػي االسػػػتعماؿ مػػػف قبيػػػؿ تطمػػػب النػػػداء كالمنػػػادل ككاك القسػػػـ كالمقسػػػـ بػػػو كالمضػػػاؼ 

مػػف التضػاـ دخػكؿ )قػػد كالمضػاؼ إليػو كالفعػػؿ كالفاعػؿ أك المفعػكؿ بػػو إف قػٌدـ ، كيعػد 
كسػػػكؼ كلػػػـ كلػػػف كال الناىيػػػ ( عمػػػى الفعػػػؿ كدخػػػكؿ النكاسػػػخ كةػػػركؼ الجػػػر كالعطػػػؼ 

 كاالستوناء عمى الضمائر.
كيفػػارؽ )التضػػاـ( مقيػػاس المكاصػػؽ لػػو مػػف ةيػػث أٌف اتصػػاؿ المكاصػػؽ ىػػك ضػػـ جػػزء كممػػ  

 .(ُ)إلى بقي  ىذه الكمم  ال الجمع عمى نةك ما بيف كممتيف
ىي تفريع عمى مبدأ التضاـ كخصصت لمرتػب المةفكظػ  ، موػؿ : : ك  من حيث الرتبة .ٔ

. ىػػذا فيمػػا يتعمػػؽ (ِ)تقػػٌدـ الجػػار عمػػى المجػػركر أك تقػػدـ المكصػػكؿ عمػػى صػػمتو... الػػخ
 بالمقاييس الشكمي . 

 أما المقاييس التي تندرج ضمف اعتبار المعنى ، فقد أدرجت ضمنيا : 
 الدالل  عمى مسمى كعدمو. .ُ
 .الدالل  عمى ةدث كضده .ِ

 الدالل  عمى الزمف كضده.  .ّ

الدالل  عمى المعنى الجممي في الجمم  كناي  عف أساليب النفي كاالسػتفياـ كالشػرط...  .ْ
 .(ّ)الخ

ــ  .ٓ : كيقصػػد بػػو العالقػػات النةكيػػ  كاإلسػػناد )الفاعميػػ ( ، كالنسػػب  )المفعكليػػ ( ،  التعمي
 .(ْ)النسب  )اإلضاف ( ، كالتبعي  )التكابع(

لنةاة المةدويف لـ يقترح تقسيمان جديدان ، كلكنو صرح بػ ف تعريػؼ كةرم بالذكر أف بعض ا
القػػػػػدامى لألقسػػػػػاـ الوالوػػػػػ  يعكػػػػػس نظريػػػػػ  أفالطػػػػػكف فػػػػػي المكجػػػػػكدات ، فقػػػػػد قسػػػػػـ أفالطػػػػػكف 

 المكجكدات إلى والو  أنكاع : 

                                      
طراح العامؿ كاإلعرابيف التقديرم كالمةمي : ينظر : القرائف ال (ُ)  .ْٗنةكي  كا 

  .َٓ: المصدر نفسو ينظر :  (ِ)

 .ُُٖ،  َُٕ،  َُِ،  ٓٗ، ُِِ، ُُّ، َٗ، ُِٓ، ُُِ، ُُٕ، ُُُ : ينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناه (ّ)

 .ٔٗ،  ٓٗينظر : المصدر نفسو :  (ْ)



 ُّٕ 

ذكات : كيعنػػػػػػي بيػػػػػػا األمػػػػػػكر الماديػػػػػػ  )كالكرسػػػػػػي كالةجػػػػػػرة( أك المعنكيػػػػػػ  )كالكممػػػػػػ (  .ُ
 ك)الصبر(.

 في زمف خاص كةضر كتكمـ ككالىما لو كجكد كاقعي. كأةداث تقع .ِ

 .(ُ)كعالقات تربط بينيما ، كيمتاز ىذا الكياف الوالث بككنو مجرد اعتبار ذىني .ّ

كت سيسػػػان عمػػػى ىػػػذه النظريػػػ  الفمسػػػفي  فػػػي المكجػػػكدات قسػػػـ أفالطػػػكف األلفػػػاظ فػػػي )لغتػػػو 
لكممػ  قسػماف : اسػـ كىػك اإلنريقي ( عمى أساس داللتيػا عمػى ىػذه المكجػكدات ؛ فقػاؿ : بػ ف ا

والػػث يػػدؿ عمػػى العالقػػ  بػػيف  يػػدؿ عمػػى ذات ، كفعػػؿ كىػػك مػػا يػػدؿ عمػػى ةػػدث ، كىنػػاؾ نػػكع
 .(ِ)الذات كالةدث ، سٌماه أفالطكف بالعالق 

كيمةػػػظ أف النةػػػاة العػػػرب قسػػػمكا الكممػػػ  إلػػػى أقسػػػاـ والوػػػ  لالعتبػػػار نفسػػػو الػػػذم قػػػاـ عميػػػو 
االنطبػػػاؽ عمػػػى أجػػػزاء المكجػػػكدات التػػػي ذكرتيػػػا  تقسػػػيـ أفالطػػػكف ، كأف تعريفػػػاتيـ تنطبػػػؽ كػػػؿ

  -فمسف  أفالطكف ألنيـ قالكا :
 ))االسـ : كىك الكمم  التي تدؿ عمى معنى في نفسيا دكف عالق  بالزمف. .ُ
 الفعؿ : كىك الكمم  التي تدؿ عمى معنى في نفسيا مع عالقتيا بالزمف. .ِ

 .(ّ)ق  بالزمف((الةرؼ : كىك الكمم  التي تدؿ عمى معنى في نيرىا دكف عال .ّ

كيتبدل لنا أٌف ىناؾ طعنان قػد كجػو إلػى صػة  تعريفػات القػدماء ، ألنيػا قائمػ  عمػى أسػاس 
الداللػػ  المجػػػردة ، كأٌف ))ىػػػذه التعريفػػػات ال تتصػػػؼ بالكمػػاؿ ، ألنيػػػا كةػػػدىا ال تكفػػػي لةصػػػر 

، (ْ)جميع األفراد التي يجب أف تػدخؿ فػي نطاقيػا كال لنفػي جميػع مػا عػداىا مػف الػدخكؿ فيػو((
كاف ىنػػاؾ دعػػكة إلػػى االقتصػػار فػػي تبكيػػب الكمػػـ عمػػى مػػا سػػماه النةػػاة عالمػػات ، ألنيػػا ىػػي 
كةدىا الكفيم  بإقامػ  ةػدكد جامعػ  مانعػ  ))كلمػا كانػت العالمػات ىػي التػي تميػز بػيف األنػكاع 

 .(ٓ)كتةصرىا ، فإنيا ىي التي يمكف أف يطمؽ عمييا أنيا جامع  كمانع ((

                                      
  .ٗ ينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي : (ُ)

  .َُ:  ٗينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ٖالمصدر نفسو :  (ّ)

  .َِ : المصدر نفسو(ْ)

  .ُِ : نقدي  في النةك العربي اتدراس( ٓ)



 ُّٖ 

ؼ الناصػع  ، ألنػو يسػتند إلػى رأم المدرسػ  الشػكمي  ، كيقصػد بيػا كىذا المكقؼ مف المكاق
 المدرس  التكزيعي  التي تزعميا )ىاريس(.

 



 ُّٗ 

 الزمن النحوي :

، كأنػػػو فػػػي  (ُ)يػػػرل كويػػػر مػػػف البػػػاةويف أف الػػػزمف المغػػػكم فصػػػيم  مػػػف فصػػػائؿ النةػػػك
 .(ِ)العربي  خاص  ، ال يمكف أف ينتسب إال إلى السياؽ

ركف ، أف يكلػػػكا )الػػػزمف النةػػػكم( فػػػي الجممػػػ  العربيػػػ  اىتمامػػػان كةػػػاكؿ النةػػػاة المعاصػػػ
خاصان مةاكليف استكماؿ صكرة البةث في الجمم  مف خالؿ جيػكدىـ المتكاصػم  ليػدفعكا ظنَّػ ن 
الصقيا بعض البػاةويف الغػربييف مؤٌدىػا أف العربيػ  تعػاني نقصػان فػي قػدرتيا عمػى التعبيػر عػف 

 الزمف. 
قد تةدرت مف أف بعض البػاةويف الغػربييف قػد الةظػكا أٌف كيبدك أف شبي  النقص ىذه 

الصيإ الفعمي  التي تعبر عف الزمف في المغات الٌسامي  قميم  نسػبيان ، كمػا أف ىػذه الصػيإ فػي 
العربيػػ  تنةصػػر فػػي صػػػيغتيف ىمػػا : )فعػػؿ( ك)يفعػػؿ( ، كأف العربيػػػ  بخاصػػ  قػػد عبػػرت عػػػف 

 .(ّ)الزمف باألساليب
اصػػػريف يػػػدرؤكف عػػػف العربيػػػ  مػػػا ظنػػػكا انػػػو انتقػػػاص مػػػف كقػػػد راح بعػػػض النةػػػاة المع

منزلتيػػا كمكانتيػػا ، الف البػػاةويف الغػػربييف رمػػكا النةػػك العربػػي كالعربيػػ  بػػالنقص ، كنكىػػكا إلػػى 
أف الصيإ الفعمي  السامي  التي تدؿ عمى الػزمف قميمػ  ، لكػنيـ لػـ يقممػكا مػف شػ نيا فػي التعبيػر 

مى ذلؾ مف خالؿ السػياقات كاألسػاليب بالعالقػات الزمنيػ  عف الزمف ، بؿ إٌنيـ أكدكا قدرتيا ع
 .(ْ)المتنكع 

كيمةػػظ أف ))مػػا قػػرره )فنػػدريس( صػػةيح مػػف الناةيػػ  الصػػرفي  ، كلكػػف )فنػػدريس( نيػػر 
دقيػػػؽ فيمػػػا رمػػػى بػػػو العربيػػػ  كالمغػػػات السػػػامي  مػػػف افتقارىػػػا إلػػػى كسػػػائؿ التمييػػػز بػػػيف األزمنػػػ  

 .(ٓ)م كظيفتو في السياؽ((المختمف  ، كعمؿ ذلؾ ب ٌف الزمف النةك 
كلكف مما يجب التنكيػو إليػو أف ىػذا الػكىـ قػد تسػرب إلػى نفػكس البػاةويف الغػربييف مػف 
أنيـ درسكا )الزمف( في المغػات السػامي  دراسػ  آنيػ  تناكلػت )الػزمف( فػي أطػكاره التاريخيػ  فبػدا 

                                      
  .ُِٓينظر : المغ  :  (ُ)

 .َِْينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ِ)

  .ُّٕ،  ُّٔينظر : المغ  :  (ّ)

  .ُّٔينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

  .ُُُابف القيـ الجكزيو ، جيكده في الدرس المغكم :  (ٓ)



 َُْ 

تيف البسػيطتيف )فعػؿ( ليـ أنو نتاج الفعؿ ، كما أنيـ ربطػكا الػزمف فػي المغػات السػامي  بالصػيغ
 . أم نير مستعممتيف في جمؿ أك تراكيب.(ُ)ك)يفعؿ( كىما خارج االستعماؿ

كيالةػػػظ أٌف النةػػػاة المعاصػػػريف ، كالسػػػيما مػػػف ليػػػـ عنايػػػ  مميػػػزة بالبةػػػث عمػػػى كفػػػؽ 
المػػنيج التػػاريخي المقػػارف ، قػػد دفعػػكا ىػػذا الػػكىـ ، كيتموػػؿ ذلػػؾ فػػي أف المغػػات السػػامي  عامػػ  

ني  قميم  ، كلكف ليس ليا صيإ أزمن  بالمعنى الصةيح لمتعبير عػف الماضػي عرفت صيغان زم
كالةاضر كالمستقبؿ ، كأنيا ال تميز بػيف الةالػ  كالةػدث ، أم بػيف نشػاط مسػتمر أك اعتيػادم 

 .(ِ)، كةدث تـ
 (ّ)كيبدك أف المغات السامي  استعاضت عف قمٌػ  الصػيإ الزمنيػ  بصػيإ األفعػاؿ المزيػدة

 .(ْ)التي تمةؽ بالجمم ، أك األدكات 
كىنػػاؾ أمػػر آخػػر ىػػك أف التطػػكر الػػذم أصػػاب العربيػػ  مكػػف ليػػا أف تسػػمؾ فػػي عقػػدىا 
أنماطػػػان تركيبيػػػ  متنكعػػػ  لمداللػػػ  عمػػػى الػػػزمف ، فػػػنجـ فػػػي قػػػدرتيا عمػػػى ىػػػذا الصػػػعيد ، مسػػػمكان 
تخطػػت بػػو ةػػدكد القػػدرات التػػي تمتعػػت بيػػا أخكاتيػػا مػػف المغػػات السػػامي  ، كأنمػػب الظػػػف أٌف 

كادي  أكور المغات السامي  مف ةيث تعػدد صػيإ األفعػاؿ زمنيػان ، كال بيػدَّ مػف التنكيػو إلػى أٌف األ
ىنػػػاؾ أربػػػع صػػػيإ اسػػػتخدمتيا ىػػػذه المغػػػ  لمتعبيػػػر عػػػف أنمػػػاط زمنيػػػ  معينػػػ  ، كمػػػف أمومػػػ  ىػػػذه 
الصػػيإ ىػػي : )يمخػػص( ، أم يضػػرب ، كتػػدؿ عمػػى الماضػػي كيقابميػػا فػػي العربيػػ  المضػػارع 

المضػػػارع المنفػػػي ، نةػػػك : )لػػػـ يضػػػرب( ، كمػػػف أمومتػػػو )يمخػػػص( ، أم : المجػػػزـك ، كمنػػػو 
ضػرب ، كتػدؿ عمػى الماضػي كيقابميػا فػػي العربيػ  الفعػؿ الماضػي ، كمػف أمومتيػا )يمػػتخص(، 

، كلعػػػؿ العبريػػػ  اتجيػػػت فػػػي تكسػػػيع قػػػدرتيا عمػػػى  (ٓ)أم : اسػػػـ الفاعػػػؿ ، نةػػػك : )مػػػا خػػػص(
الن عف صيإ الفعؿ في ىػذه المغػ  ، كىػي الػزمف الدالل  إلى الزمف باستخداـ اسـ الفاعؿ ، فض

الماضػػي ، أم الػػزمف الػػذم مػػٌر كنظيػػره فػػي العربيػػ  )الماضػػي( ، كالمسػػتقبؿ )المضػػارع( فػػي 

                                      
  .ُٗ،  َٗينظر : الزمف كالمغ  :  (ُ)

  .ُّينظر : دراسات في فقو المغ  العربي  :  (ِ)

  .ُْينظر : خصائص العربي  في األفعاؿ كاألسماء :  (ّ)

  .ُْٗ،  ُْٖ: (مةمكد فيمي ةجازم) ي العرب المغ  ، كأسس عمـ ُْ،  ُّمغ  العربي  : ينظر : دراسات في ال (ْ)

 .ِْ، ُْينظر : خصائص العربي  في األفعاؿ كاألسماء : (ٓ)



 ُُْ 

إلػى جانػب الصػيإ  –، كأف السػرياني  اسػتخدمت (ُ)العربي  ، كالةالي )اسـ الفاعؿ( في العربي 
 .(ِ)تدؿ عمى الزمف الماضيصيغ  )اسـ المفعكؿ( ، كىي  –التي استخدمتيا العبري  

كيمكػػف القػػكؿ إف العربيػػ  كانػػت أقػػدر مػػػف المغػػات السػػامي  األخػػرل فػػي مجػػاؿ الداللػػػ  
عمى الزمف. كمع أف الفعؿ ال يفصح عف الزمف بصػيغ  ، فػإف ذلػؾ يتةصػؿ مػف بنػاء الجممػ  

فقػد ،  (ّ)كما يمةؽ بيا مف زيادات تؤازر الفعؿ في تةقيؽ المقاصد الزمني  فػي ةػدكد كاضػة 
 سمكت العربي  في ذلؾ طريقيف :

أف تقتػػرف الجممػػ  بػػاألدكات ، فالسػػيف كسػػكؼ تخمصػػاف الفعػػؿ لالسػػتقباؿ ،  -إةػػداىما:
، فالتركيبػػػات  (ْ)كمػػػا أف )لػػػف( تخمػػػص الفعػػػؿ لممسػػػتقبؿ كأف )لػػػـ( تػػػدؿ عمػػػى الماضػػػي المنفػػػي

 كويرة في ىذا المجاؿ ، كمنيا :
 ما كتب : كتدؿ عمى الماضي. 

 دؿ عمى المستقبؿ.كال يكتب : كت
 كما يكتب : كتدؿ عمى الةاؿ كاالستمرار.

 .(ٓ)كلما يكتب : كتدؿ عمى الماضي المنفي المستمر إلى الةاؿ
كينبغي اإلشارة إلػى أف )إذا( ظػرؼ لمػا يسػتقبؿ مػف الزمػاف ، كعمػى ىػذا فػ ف مػدخكليا 

دخكؿ )إذ( كىػػك فػػي الكويػػر الغالػػب عمػػى بنػػاء )فعػػؿ( ينصػػرؼ إلػػى المسػػتقبؿ ، فػػي ةػػيف أف مػػ
 .(ٔ)كىي مف الظركؼ ينصرؼ إلى الماضي

أف تقتػػػػرف الجممػػػػ  أك الفعػػػػؿ بإةػػػػدل صػػػػيإ )كػػػػاف( ، نةػػػػك : )كػػػػاف فعػػػػؿ(  -كالوانيػػػػ  :
. كلعػػؿ النةػػاة األقػػدميف لػػـ يكلػػكا األبنيػػ  المركبػػ  اىتمامػػان، (ٕ)أك)كػػاف يفعػػؿ( كسػػيككف قػػد فعػػؿ(

                                      
 .ِْينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

  .ّْ:  ينظر : : المصدر نفسو (ِ)
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  .ُْينظر : دراسات في المغ  العربي  :  (ٕ)



 ُِْ 

  قػد اتخػذت مػف بنػاء )كػاف( فعػالن نةك : )قد فعؿ( ك)كاف قد فعؿ( ك)كػاف فعػؿ( ، ألف العربيػ
 .(ُ)داالن عمى الةدث كليس لمدالل  الزمني  إال إذا كاف لصيؽ فعؿ آخر

كمف المتعارؼ أف صيغ  )اسـ الفاعؿ( تعبػر عػف الػزمف فػي بنػاء الجممػ  العربيػ  نةػك 
ػػؾ( ، فيػػذه  : )أنػػا قاتػػؿي نالًمػػؾ( ، فيػػذه الجممػػ  تػػدؿ عمػػى الماضػػي ، كنةػػك : )أنػػا قاتػػؿه نالمى

. كيتضػػح ذلػػؾ فػػي قكلػػو تعػػالى : ))كال تقػػكلٌف لشػػيء إٌنػػي فاعػػؿ (ِ)العبػػارة تػػدؿ عمػػى المسػػتقبؿ
 .(ِْ،  ِّالكيؼ : ) ذلؾ ندان إال أف يشاء اهلل((

كممػػا يقتضػػي التنكيػػو إليػػو أف األنمػػاط السػػابق  مػػف العبػػارات قػػد عبػػرت عػػف الػػزمف كمػػا 
ر مػف البػاةويف الغػربييف الػذيف اتيمػكا يرل الباةوكف المعاصركف ، كىذا يدؿ عمى أف ذلؾ النفػ

المغػػات السػػامي  ، كالسػػيما العربيػػ  بػػالنقص قػػد ذىػػب عػػنيـ الصػػكاب ، كقػػد أدرؾ ىػػذا الخطػػ  
الػػػذم كقػػػع فيػػػو ىػػػؤالء )برجشتراسػػػر( ةػػػيف أشػػػار إلػػػى أف العربيػػػ  أننػػػى مػػػف المغػػػات األكربيػػػ  

 .(ّ)كاليكناني  في بعض األشياء

                                      
 .ِٓينظر : ا لفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ُ)

  .ِْ، كالفعؿ زمانو كأبنيتو :  ِِْ، ِِّ:  ّينظر : األشباه كالنظائر :  (ِ)

  .َٗ،  ٖٗينظر : التطكر النةكم :  (ّ)



 ُّْ 

 الفعل أقسامه وصٌغه الزمنٌة : 

، أك ىػك مػا دؿ عمػى معنػى  (ُ)يعرؼ الفعؿ ب نو أموم  أخذت مف لفػظ أةػداث األسػماء
إاٌل أنيػػا متشػػابي  إلػػى ةػػد مػػا ،  (ّ). كلػػو تعريفػػات أخػػرل كويػػرة ذكػػرت فػػي كتػػب النةػػك(ِ)زمػػاف

 ألف الالةؽ ي خذ عف السابؽ كال يخالفو إال قميالن.
مػػػػػى األةػػػػػداث مقترنػػػػػ  كخالصػػػػػ  ىػػػػػذه التعريفػػػػػات ، ىػػػػػي ))أف األفعػػػػػاؿ أبنيػػػػػ  تػػػػػدؿ ع

، كقد كاف تعريؼ سيبكيو لالسـ ىػك األسػاس الػذم بنػى عميػو البصػريكف مػذىبيـ  (ْ)بالزماف((
فػػػي جعػػػؿ المصػػػدر أصػػػؿ االشػػػتقاؽ ، إذ إف أةػػػػداث األسػػػماء التػػػي أشػػػار إلييػػػا فػػػي تعريفػػػػو 

ىػػي المصػػادر ، مةتجػػيف لمػػذىبيـ بػػ ف المصػػدر يػػدؿ عمػػى زمػػاف مطمػػؽ كالفعػػؿ يػػدؿ  (ٓ)لمفعػػؿ
زمػػػاف مقيػػػد ، فكمػػػا أٌف الزمػػػاف المطمػػػؽ أصػػػؿ لمزمػػػاف المقيػػػد ، فكػػػذلؾ المصػػػدر أصػػػؿ عمػػػى 
. أمػػا الككفيػػكف فيػػركف أف الفعػػؿ ىػػك أصػػؿ المشػػتقات ، ألف المصػػدر فػػي رأييػػـ إٌنمػػا (ٔ)لمفعػػؿ

 .(ٕ)يصح لصة  الفعؿ كيعتؿ العتاللو
 

مف ، فقػػد كالمعػػركؼ أف النةػػاة المتقػػدميف ةػػاكلكا تقسػػيـ الفعػػؿ بةسػػب داللتػػو عمػػى الػػز 
جعػػػؿ سػػػيبكيو الفعػػػؿ الماضػػػي مختصػػػان بػػػالزمف الماضػػػي ، كأمػػػا الةاضػػػر كالمسػػػتقبؿ فيشػػػترؾ 
فييمػا المضػػارع كاألمػػر فممداللػػ  عمػى الةػػاؿ كاالسػػتقباؿ يخبػػر بالفعػؿ المضػػارع ، كفعػػؿ األمػػر 

 .(ٖ)م مكران بو
 

مػػػات أمػػػا النةػػػاة المتػػػ خركف فقػػػد جعمػػػكا األفعػػػاؿ ))مسػػػاكق  لمزمػػػاف ، كالزمػػػاف مػػػف مقك 
 األفعاؿ ، تكجد عند كجكه ، كتنعدـ عند عدمو ، انقسمت ب قساـ الزماف والو  : 

                                      
  .ُِ:  ُتاب : الك : ينظر (ُ)

  .ّٓ،  ِٓ، كاإليضاح في عمؿ النةك :  ّٔ:  ُينظر : األصكؿ في النةك :  (ِ)

  .ِِّ:  ِ، كشرح الكافي  :  ُُالعربي  :  ارر س، كأ ِّٔ، كالمفصؿ :  ِٓينظر : الصاةبي في فقو المغ  :  (ّ)

  .ُُِفي النةك العربي نقد كتكجيو :  (ْ)

  .ُِ:  ُينظر : الكتاب :  (ٓ)

  (.ِٖمس : ) ُْْ:  ُكما بعدىا ، كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  ٔٓينظر : اإليضاح في عمؿ النةك :  (ٔ)

 (.ِٖمس : ) ُْْ:  ُينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :  (ٕ)

  .ُِ:  ُينظر : الكتاب :  (ٖ)



 ُْْ 

ماض ، كةاضر ، كمستقبؿ ، كذلؾ مف قبػؿ أف األزمنػ  ةركػات الفمػؾ ، فمنيػا ةركػ  
مضت ، كمنيا ةرك  لـ ت ت بعد ، كمنيا ةرك  تفصؿ بيف الماضػي  كاآلتيػ  ، كانػت األفعػاؿ 

 .(ُ)كذلؾ ماضو كمستقبؿ كةاضر((
كىػػذا يعنػػي أٌنيػػـ اعتمػػدكا الزمػػاف الفمسػػفي أساسػػان لتقسػػيـ الفعػػؿ فةركػػات الزمػػاف وػػالث: 
ةركػ  مضػػت كةركػػ  لػػـ تػػ ت بعػػد ، كةركػػ  تفصػؿ بينيمػػا ، كعمػػى ىػػذا يػػرتبط الفعػػؿ الماضػػي 

. كةػػيف أراد النةػػاة (ِ)بػػالزمف الماضػػي كالمضػػارع بػػالزمف المسػػتقبؿ ، كاألمػػر بػػالزمف الةاضػػر
قسػػيـ عمػػػى أقسػػاـ الفعػػؿ فػػي العربيػػػ  لػػـ يكفقػػكا فػػي ذلػػػؾ ، فعػػادكا كقسػػمكه إلػػػى تطبيػػؽ ىػػذا الت

 ماض كمضارع كأمر.
كسػػبب إخفػػاقيـ فػػي تطبيػػؽ أقسػػاـ الزمػػاف عمػػى األفعػػاؿ ، ألنيػػـ لػػـ ينظػػركا إلػػى الفػػرؽ 

المػػدلكؿ عميػػو بةركػػات الفمػػؾ الػػوالث : الماضػػي كالةاضػػر كالمسػػتقبؿ  –بػػيف الزمػػاف الفمسػػفي 
كالػػزمف النةػػكم المػػدلكؿ عميػػو بالماضػػي ، كالمضػػارع كيعبػػر عنػػو  –ء الزمػػاف كيرمػػز لػػو ب سػػما

بػػػالتغيير فػػػي معػػػاف أك كظػػػائؼ الصػػػيإ المختمفػػػ  ، فكظيفػػػ  الػػػزمف النةػػػكم التفريػػػؽ بػػػيف أبنيػػػ  
األفعػػػاؿ ))كلػػػك كػػػاف النةػػػاة قػػػد قسػػػمكا األفعػػػاؿ بةسػػػب مػػػا ليػػػا مػػػف صػػػيإ كأبنيػػػ  ، وػػػـ شػػػرعكا 

خػػػالؿ االسػػػتعماالت المختمفػػػ  لكػػػاف البةػػػث أجػػػدل عمػػػى  بمالةظػػػ  داللتيػػػا عمػػػى الزمػػػاف مػػػف
 .(ّ)العربي ((

كالنةاة يختمفكف فػي أقسػاـ الفعػؿ ، فالبصػريكف يقسػمكنو إلػى مػاض كمضػارع كةاضػر 
، أمػػػا الككفيػػػكف فػػػ نيـ يؤيػػػدكف البصػػػرييف فػػػي تقسػػػيمو إلػػػى والوػػػ  أقسػػػاـ : الماضػػػي  (ْ)كأمػػػر

ائـ اسػػـ الفاعػػؿ ، كيػػدلكف بػػو عمػػى الماضػػي كالمضػػارع كالفعػػؿ الػػدائـ ، كيقصػػدكف بالفعػػؿ الػػد
كعمػى المسػتقبؿ. يػدؿ عمػى الماضػي إذا كصػؿ بمضػػاؼ إليػو كلػـ ينػكف ، أمػا إذا نػكف ككصػػؿ 
بمفعكؿ دؿَّ عمى المستقبؿ ))فإذا رأيت الفعؿ قد مضػى فػي المعنػى فػآور اإلضػاف  فيػو ، تقػكؿ 

ػػذ ةقَّػػو( ، فتقػػكؿ ىػػا ىنػػا : )أخػػكؾ آخػػذي ةقِّػػو(. كيقػػ بح أف تقػػكؿ : )آخػػذه ةقَّػػو(. فػػإذا )أخػػكؾ أخى

                                      
  .ِِْ:  ٕشرح المفصؿ :  (ُ)

  .ُِِينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ِ)

  .ُِْالمصدر نفسو :  (ّ)

  .كما بعدىا ِّٔينظر : المفصؿ :  (ْ)



 ُْٓ 

كاف مستقبالن لـ يقع بعد ، قمػت : )أخػكؾ آخػذه ةقَّػو( ، ك)آخػذي ةقِّػو( ، أال تػرل أٌنػؾ ال تقػكؿ : 
كيػؿُّ ، كفي قكلػو تعػالى : )) (ُ))ىذا قاتؿي ةمزةى( ، ألف معناه ماضو ، فقبح التنكيف؛ ألنو اسـ((

ػػٍكتً  ( كػػاف صػػكابان. كأكوػػر ( ّٓ)األنبيػػاء : ((نىٍفػػسو ذىاًئقىػػ ي اٍلمى كلك))نكنػػت فػػي )ذائقػػ ( كنصػػبت )المػػكتن
ما تختار العرب التنكيف كالنصب في المستقبؿ ، فػإذا كػاف معنػاه ماضػيان لػـ يكػادكا يقكلػكف إال 

 .(ِ)اإلضاف ((
أمػػػا إذا لػػػـ يكصػػػؿ بمضػػػاؼ إليػػػو أك بمفعػػػكؿ ، ف نػػػو ال يػػػدؿ عمػػػى زمػػػف مطمقػػػان ، بػػػؿ 

، (ّ)مػػدة التػي ال تقتػػرف بػػزمف معػػيف أبػدان ، نةػػك : )خالػػد عاقػػؿ(يسػتعمؿ اسػػتعماؿ األسػػماء الجا
)) أمػػا إذا تػػاله شػػيء فمػػو ةكػػـ آخػػر يسػػتدؿ عميػػو مػػف السػػياؽ ، كمػػف ةقنػػا أف نعػػده فػػي جممػػ  
األفعاؿ ، ألنو يؤدم كظيف  الفعؿ كيستعمؿ استعمالو ، فيػك فػي ىػذه الةػاؿ داؿ عمػى الةػدث 

ددان ، أك نيػػر مةػػدد ، يعػػرؼ مػػف القػػرائف القكليػػ  كصػػاةبو ، كيتبػػيف منػػو )زمػػف( قػػد يكػػكف مةػػ
كالسػػػياقي  المعنكيػػػ  كالتاريخيػػػ  كالمفظيػػػ . ككػػػذلؾ إذا كػػػاف فػػػي أكؿ الكػػػالـ ، كسػػػبؽ بنفػػػي ، أك 

. كلػػػذلؾ كػػػاف ))... قػػػد لمػػػح (ْ)اسػػػتفياـ ، فيػػػك فػػػي ىػػػذه الةػػػاؿ أيضػػػان يػػػؤدم كظيفػػػ  الفعػػػؿ((
فيػك عنػدىـ فعػؿ كعػٌدكه قسػيمان لمماضػي ،  الككفيكف الجكانب الفعمي  في اسػـ الفاعػؿ العامػؿ ،

كالمضػػارع ، بخػػالؼ اسػػـ الفاعػػؿ نيػػر العامػػؿ ، ف ٌنػػو يسػػتعمؿ فػػي الجممػػ  اسػػتعماؿ األسػػماء 
 .(ٓ)التي ال تدؿ عمى زمف البت ...((

كمف ىنا ، فاف الككفييف عٌدكا ىذه الصيغ  تدؿ عمى الةدث كالزمف ، فضالن عػف أنيػا 
مف القػرائف السػياقي  فيػي إذف تػؤدم كظػائؼ فعميػ  فػي الجممػ   تعبر عف الذات ، كيتعيف ذلؾ
 .  (ٔ)إلى جانب الكظائؼ االسمي 

                                      
  .َِْ:  ِمعاني القرآف :  (ُ)

  .َِِ:  ِالمصدر نفسو :  (ِ)

  .ٖٔينظر : اسـ الفاعؿ بيف االسمي  كالفعمي  :  (ّ)

  .ِٖالدالل  الزمني  في الجمم  العربي  : ( ْ)

  .ِٕ،  ُٕاسـ الفاعؿ بيف االسمي  كالفعمي  :  (ٓ)

 .ّٖينظر : الدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  (ٔ)



 ُْٔ 

مف التفريػؽ بػيف قػكليـ : )أنػا قاتػؿي نالًمػؾ( باإلضػاف   (ُ)ككذلؾ ما ذىب إليو الكسائي
، ك)أنا قاتػؿه نالمىػؾ( ، فقػد أشػارت ىػذه النصػكص إلػى داللػ  الفعػؿ الػدائـ عمػى الماضػي إذا 

 كالن بمضاؼ إليو كعمى المستقبؿ إذا كاف منكنان كمكصكالن بمفعكؿ. كاف مكص
أمػػا تسػػميتو بالفعػػؿ الػػدائـ ، فػػإلف اسػػـ الفاعػػؿ المعػػرؼ بػػاأللؼ كالػػالـ يػػدؿ عمػػى الػػدكاـ 
كاالسػػتمرار ، بمعنػػى أٌنػػو يسػػتكعب اإلبعػػاد الزمنيػػ  الوالوػػ  ، نيػػر أٌنػػو يقيػػد باالسػػتعماؿ بػػزمف 

بكسػػاط  قرينػػ  معنكيػػ  أك تاريخيػػ  أك لفظيػػ  ، كلػػذلؾ نجػػده فػػي  معػػيف مػػف ىػػذه األزمنػػ  الوالوػػ 
، كعمػى كفػؽ ذلػؾ  (ِ)القرآف الكريـ يدؿ عمى الةاؿ أك االستقباؿ أك المضي ، بكساط  القػرائف

فإضػػاف  ))... اسػػـ الفاعػػؿ ىػػي... ظػػاىرة شػػكمي  نسػػتطيع أف نعػػدىا قرينػػ  لفظيػػ  مانعػػ  مػػف 
 .(ّ)إرادة الةاؿ ، أك االستقباؿ...((
ـى اٍلغىٍيػًب كىالشَّػيىادىةً كما في قكلو تعالى : )) اًل )الزمػر ((قيًؿ المَّييَـّ فىاًطرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض عى

 .(ٔٗ)اإلنعاـ : ...((فىاًلؽي اإًلٍصبىاحً كقكلو تعالى : ))...  (ْٔ: 
إذف فػػاف اسػػـ الفاعػػؿ ىنػػا يػػؤدم كظيفػػ  الفعػػؿ الماضػػي ، كيقػػـك مقامػػو فػػي الػػدالالت 

  -ياقي  في تركيب الجمم  ، كلذلؾ فيك يستعمؿ فيما ي تي : الس
لمتعبير عف كقكع الةدث فػي الػزمف الماضػي دكف تةديػد زمنػي ، إذا كػاف مضػافان إلػى  .ُ

باإلضػاف   –معمكلو بقرين  السياؽ التي تدؿ عمػى المضػي ، نةػك : )أنػا كاتػبي مقالػ و( 
 بمعنى كتب مقال .  –

اره في الزمف الماضي بال انقطاع إلى كقت الةػديث ، لمتعبير عف كقكع الةدث كاستمر  .ِ
كذلػػؾ مػػع األفعػػاؿ الناسػػخ  )المسػػاعدة( ، موػػؿ : )مػػازاؿ ، ماانفػػؾ ، مػػافتئ، مػػابرح ، 

 ماداـ( ، كقكلؾ : )مازاؿ المطري منيمران(.

لمتعبير عف استمرار الةدث عف فترة الماضي ، نةك : )كاف اإلمػاـ عمػي )ع( عػادالن(  .ّ
 ماضي البعيد. كىذا يعبر عف ال

                                      
  . ِِْ،  ِِّ:  ّينظر : األشباه كالنظائر :  (ُ)

  .ْٖ،  ّٖينظر : الدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  (ِ)

  .ٕٔ،  ٕٓاسـ الفاعؿ بيف االسمي  كالفعمي  :  (ّ)



 ُْٕ 

لمتعبيػػػػر عػػػػف الماضػػػػي البعيػػػػد المنقطػػػػع ، نةػػػػك : )قػػػػد كػػػػاف خالػػػػد قائػػػػدان( ، كالماضػػػػي  .ْ
المسػػػػػتمر ، نةػػػػػك : )ظػػػػػٌؿ عمػػػػػى كاقفػػػػػان( ، كيمةػػػػػظ مػػػػػف ذلػػػػػؾ أنػػػػػو يعبػػػػػر عنػػػػػو الفعػػػػػؿ 

 .(ُ)الماضي

( ، فيي لمتعبير عف الةاالت الزمني  اآلتي  :    -كصيغ  )فىعىؿى
دكد لػػو ، فػػال يمكػػف ضػػبطو كتةديػػده ، فقػػد كقػػكع الةػػدث فػػي زمػػاف مػػاضو مطمػػؽ ال ةػػ .ُ

ًى ، كقد يككف بعيدان ، كقد يككف مستكعبان لمػزمف الماضػي ب كممػو ، كقػد يقػع  يككف قريبان
. (ِ)فػػػي جػػػزء منػػػو ، فػػػالزمف مػػػاضو مجيػػػكؿ ، نةػػػك : )سػػػافر زيػػػد( ، ك)مػػػات األنبيػػػاء(

ؿُّ عمػػى ))كنالبػػان مػػا يكػػكف التعبيػػر عػػف ىػػذه الجمػػؿ بصػػيغ  )فعػػؿ( ، ألنيػػا صػػيغ  تػػد
 .(ّ)مجمؿ الماضي ةتى ت تي قرين  تةدد زمنو كتخصصو((

إف الةدث كاف قد كقع ككقع كويران ، كيمكف أف يقع كويران ، نةك : )أشػرقًت الشػمس( ،  .ِ
 .(ْ)ك)طمع البدر(

كتػػ تي لمداللػػ  عمػػى أف الةػػدث كقػػع فػػي الػػزمف الماضػػي ، كأنجػػز ، كاسػػتمر عمػػى ىػػذه  .ّ
تًػػيى الَّتًػػي ـ عنػػو ، نةػك قكلػػو تعػػالى : ))ك الةػاؿ ، أم منجػػزان ةتػػى زمػف الكػػال كٍا ًنٍعمى اٍذكيػري

ـٍ  مىػػٍيكي فاإلنعػػاـ ىنػػا ةاصػػؿ ، كلػػـ يػػزؿ ةاصػػالن كمسػػتمران إلػػى كقػػت  .(َْ)البقػػرة :((أىٍنعىٍمػػتي عى
 .(ٓ)الكالـ ، كالةدث في ىذه اآلي  المبارك  بدأ بظيكر اإلسالـ كاستمراره

فػػي زمػػف مػػاضو يقػػرب مػػف زمػػف المػػتكمـ،  كيػػ تي بنػػاء )فعػػؿ( لمتعبيػػر عػػف كقػػكع أةػػداث .ْ
، ))كنفػي ىػذا النػكع  (ٔ)أم الةاؿ )قد فعؿ( ، كقكؿ مقيـ الصالة : )قد قامت الصػالة(

مف الجمؿ يككف بػ )لٌما يفعؿ( ، ككذلؾ إذا سػبقت الجممػ  بػػ)ما( النافيػ  ، يكػكف الػزمف 

                                      
  .ٖٓ،  ْٖ، كالدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  ُِٕ،  ُُٕينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ُ)

  .ِٖينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ِ)

  .ٔٓالدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  (ّ)

  .ُٕٔينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ْ)

 .ِٖينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ٓ)

 .ِٗ:  المصدر نفسو ينظر :  (ٔ)



 ُْٖ 

نفػػي : قكلػػو ، فييػػا قريبػػان مػػف الةػػاؿ ، كػػ ف يقػػكؿ أةػػد : قػػد سػػافر عمػػي( ، فػػإذا أردت 
 .(ُ)قمت : ما سافر عمي((

صػػيغ  )كػػاف فعػػؿ( ، ك)كػػاف قػػد فعػػؿ( ، ك)قػػد كػػاف فعػػؿ( كمػػا عمػػى أمواليػػا : تسػػتعمؿ  .ٓ
قىػػٍد كىػػافى فىًريػػؽه ، كقكلػػو تعػػالى : )) (ِ)لمتعبيػػر عػػف كقػػكع ةػػدث فػػي زمػػاف مػػاضو بعيػػد كى

فيكنىوي  رِّ ـى الٌمًو ويَـّ ييةى ـٍ يىٍسمىعيكفى كىالى ٍنيي  (.ٕٓ: )البقرة ((مِّ

تعبر جمم  الماضي عف سرد أةداث ماضي  في أسمكب القصػص كالةكايػات ، كذلػؾ  .ٔ
إذا جػػاءت )كػػاف( أك إةػػدل أخكاتيػػا فػػي صػػدر الجممػػ  ، كفػػي صػػيغ  الماضػػي متمػػكة 
ب فعػػاؿ مػػف صػػيغ  )يفعػػؿ( ، نةػػك : )كػػاف اإلمػػاـ عمػػي )عميػػو السػػالـ( يتصػػدؽ عمػػى 

لفعػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه الجممػػػػ  آتيػػػػان بصػػػػيغ  الفقػػػػراء ، ككػػػػاف يػػػػذكد عػػػػف اإلسػػػػالـ( ، أك كػػػػاف ا
ػػاء يىٍبكيػػكفى ، نةػػك : )) (ّ)الماضػػي المجػػرد ـٍ ًعشى ػػاؤيكٍا أىبىػػاىي ليكٍا يىػػا أىبىانىػػا ًإنَّػػا ذىىىٍبنىػػا * قػػا كىجى

مىػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػذٍِّئبي  ٍكنىػػػػػػػػػػا ييكسيػػػػػػػػػػؼى ًعنػػػػػػػػػػدى مىتىاًعنىػػػػػػػػػػا فى ىكى تىرى آؤي ...كى نىٍسػػػػػػػػػػتىًبؽي كى مىػػػػػػػػػػى قىًميًصػػػػػػػػػػًو جى        كا عى
 .(ُٕ_ُٔ ؼ)يكس...((ًبدىـو 

يػػ تي بنػػاء )فعػػؿ( ليشػػير إلػػى كقػػكع الةػػدث فػػي المةظػػ  التػػي كقػػع فييػػا الكػػالـ ، كمػػا  .ٕ
 .(ْ)يجرم في العقكد ، نةك)بعتؾ( ك)زكجتؾ(

يرد بنػاء )فعػؿ( فػي أسػمكب الػدُّعاء ، كيػدؿ عمػى الةػاؿ كاالسػتقباؿ ، نةػك : )رةػـ اهلل  .ٖ
، نةػػك : )ال رةمػػو اهلل كال رضػػي فالنػػان( ، كيػػ تي منفيػػان بػػػ )ال( إذا أيريػػد الػػدعاء بالشػػر 

 . (ٓ)عنو( ، كبالخير : نةك : )ال أصاب الشر فالنان(

يػػػػدؿ )فعػػػػؿ( فػػػػي جممػػػػ  الشػػػػرط عمػػػػى الةػػػػاؿ أك االسػػػػتقباؿ بةسػػػػب القرينػػػػ  ، نةػػػػك :          .ٗ
( ، ك)إف قػاـ زيػد نػدان قمػت( ، ك)إف يقػـ زيػد اآلف أقػـ( ، ك)إف  )إف قاـ زيػد اآلف قمػتي

) ـٍ ـٍ زيده ندان أق  .(ٔ)يق

                                      
  .ٕٓ،  ٔٓالزمني  في الجمم  العربي  :  الدالل  (ُ)

 . ُٖٔ: نقد كتكجيو  ينظر : في النةك العربي (ِ)

  .ٖٓينظر : الدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  (ّ)

  .ُِّ، كالزمف كالمغ  :  ُٕٔينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ْ)

  .ُُٕزمف في النةك العربي : ، كال ُِٓينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ٓ)

  .ُِٓينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ٔ)



 ُْٗ 

. كقد ت تي صيغ  )فعؿ( مع الظرؼ )لٌما( ، كىذه تستعمؿ في جممػ  كجػد فييػا ةػدواف َُ
كقعػػا فػػي الماضػػي بةيػػث يػػتـ ةػػدكث األكؿ فػػي المةظػػ  التػػي بػػدأ فييػػا الفعػػؿ الوػػاني، 

 .(ُ)نةك : )لٌما جاءني أكرمتو(
اضػر . تدؿ صيغ  )فعؿ( عمى استمرار الةدث في الزمف الماضي ممتدان إلى زمف الةُُ

، كذلػػػؾ فػػػي األفعػػػاؿ : )مػػػازاؿ( ، )مػػػابرح( ، )مػػػافتئ( ، )ماانفػػػؾ( ، )مػػػاداـ( ، متمػػػك 
ب فعاؿ مف صيغ  )يفعؿ( ، نةػك : )مػازاؿ المطػر ينيمػر( ، ك)مػافتئ يمعػب( ، ك)مػا 
انفؾ يدعي المعرف ( ، ك)لف أكممو ماداـ ال يكممني( ، أك ب سماء األفعػاؿ أك الصػيإ 

دًِّه ، نةػػك : )) (ِ)فاعيػؿالمشػتق  األخػرل ك سػػماء الم ٍنػػوي بًػًدينىارو الَّ ييػػؤى ًمػٍنييـ مَّػٍف ًإف تىٍ مى كى
مىٍيًو قىآًئمان  ا ديٍمتى عى تَّػى ، كنةػك : )) ( ٕٓ)آؿ عمػراف : ((ًإلىٍيؾى ًإالَّ مى ـٍ ةى ػا زىالىػت تٍِّمػؾى دىٍعػكىاىي فىمى

اًمًديفى  ًصيدان خى ـٍ ةى عىٍمنىاىي  .(ُٓ)األنبياء : (( جى
 -البسيط  ، كما عمى مواليا : كتستعمؿ لمتعبير عف الةاالت اآلتي  : كصيغ  )يفعؿ( 

ـي مػػا  .ُ لمتعبيػػر عػػف كقػػكع الةػػدث فػػي الػػزمف الةاضػػر إذا خػػال مػػف القػػرائف ف نةػػك: )أفيػػ
 .(ّ)تقكؿ( ، )زيده يكتب(. كنفيو : )ما يفعؿ( أك )ليس يفعؿ(

يىٍكمػان الَّ تىٍجػًزم نىٍفػسه عىػف  كىاتَّقيكاٍ يعبر عف كقكع الةدث في المستقبؿ ، كقكلو تعالى : )) .ِ
ػػٍيئان  ، كتػػػدؿ عمػػى المسػػتقبؿ ، كذلػػؾ بزيػػػادات تسػػبؽ الفعػػؿ ، ىػػػي :  (ْٖ)البقػػرة : ((نٍَّفػػسو شى

)سيقـك زيد( ، ك)سكؼ يقـك زيد( ، كلنفػي المسػتقبؿ ، نةك :  (ال)السيف( ك)سكؼ( ك)
 .(ْ))ال يقـك زيد(

 

قػػػائؽ الوابتػػػ  ، نةػػػك : )تػػػدكر كيػػػ تي بنػػػاء )يفعػػػؿ( لإلعػػػراب عػػػف ةػػػدث مػػػف قبيػػػؿ الة .ّ
األرض ةػػػػػػكؿ الشػػػػػػمس( ، ك)ييػػػػػػٌؿ اليػػػػػػالؿ مػػػػػػف المغػػػػػػرب( ، ك)تطمػػػػػػع الشػػػػػػمس مػػػػػػف 

 .(ٓ)المشرؽ(

                                      
  .ِٗينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ُ)

  .ٗٓ، كالدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  ُُٖينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ِ)

  .ُّٓفي النةك العربي :  ، كالزمف ُٗٔينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ّ)

   (.الجدكؿ) ِْٖ،  ِْٓ، كالمغ  العربي  معناىا كمبناىا :  ّّ،  ِّينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ْ)

  .ّّ، كالفعؿ زمانو كأبنيتو :  َُٕينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ٓ)



 َُٓ 

، نةػك قكلػو  (ُ)كقد ت تي دال  عمى المضي ، كذلؾ لقرين  ترشةو إلػى الزمػاف الماضػي .ْ
ـى تىٍقتيميكفى أىنًبيىاءى الٌمًو ًمف قىٍبؿي تعالى : ))  .(ُٗ)البقرة : (( فىًم

ي مسبكق  بػ )كاف( لمدالل  عمػى اسػتمراري  الةػدث فػي فتػرة مػف الزمػاف الماضػي ، كت ت .ٓ
نةػػك : )كػػاف سػػيبكيو يختمػػؼ إلػػى مجمػػس الخميػػؿ بػػف أةمػػد( ، ككػػذلؾ مػػع )أمسػػى( ، 
)بػػات( ، )أصػػبح( ، )ظػػؿ( ، نةػػك : )أمسػػى المطػػر ينيمػػر( ، ك)بػػات األسػػد يػػزأر( ، 

سػػير فػػػي الصػػةراء(، كنفيػػو : )لػػػـ ك)أصػػبح الجػػٌك ينػػذر بالعاصػػػف ( ، ك)ظػػؿ القطػػار ي
 .(ِ)يكف يفعؿ( ، نةك : )لـ يكف الفراء يختمؼ إلى مجمس يكنس بف ةبيب(

 .(ّ) ي تي بناء )يفعؿ( لمزمف الماضي إذا سبؽ بػ )لـ( ، نةك : )لـ يكتب( .ٔ

، كقكلػو  (ْ)ي تي لالعراب عف ةدث مستقبؿ بالنسػب  آلخػر ةػدث قبمػو فػي زمػف مػاضو  .ٕ
َـّ تعػػػالى : ))...  بًِّيـ يىٍعػػػًدليكفى ويػػػ كٍا بًػػػرى َـّ ، كقكلػػػو تعػػػالى : ))... (ُ)اإلنعػػػاـ : (( الَّػػػًذيفى كىفىػػػري ويػػػ

مىى اٍلعىٍرًش ييدىبِّري األىٍمرى   .(ّ)يكنس : ((اٍستىكىل عى

أما )المصدر( فيك مف الصيإ التي تستعمؿ اسػتعماؿ الفعػؿ. كلعػؿَّ النةػاة األقػدميف فػاتيـ 
. فالمصػػػدر عنػػػد (ٓ)راء( فػػػي إلةػػػاؽ )اسػػػـ الفاعػػػؿ( بالفعػػػؿأف يمةقػػػكه بالفعػػػؿ ، كمػػػا فعػػػؿ )الفػػػ

البصػرييف ))يػدؿ عمػى زمػاف مطمػؽ ، كالفعػؿ يػدؿ عمػى زمػاف معػيف ، فكمػا أف المطمػؽ أصػؿ 
، نةك قكلػو تعػالى  (ٕ). فالمصدر يشير إلى المستقبؿ(ٔ)لممقيد ، فكذلؾ المصدر أصؿ لمفعؿ((

رٍ تعالى : )) ى  كا فىضى قىابً ًإذا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري  (.ْ)مةمد : ...((بى الرِّ
كىنػػػاؾ )المصػػػدر المػػػؤكؿ( الػػػذم يكػػػكف مقػػػدران )بػػػ ف كالفعػػػؿ( ، أك)بمػػػا كالفعػػػؿ( ، فيقػػػدر : 
)بػػ ٍف( إذا أريػػد )المضػػي( أك)االسػػتقباؿ( ، نةػػك : )عجبػػت مػػف ضػػربؾ زيػػدان أمػػس أك نػػدان( ، 

ذا أريػد بػو )الةػاؿ( ، كالتقدير : مف أف ضربت زيدان ، أك مف أف تضرب زيػدان ، كيقػدر )بمػا( إ

                                      
  .ّٔةكي  : ، كدراسات في األدكات الن ّّينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ُ)

  .ّْ،  ّّ، كالفعؿ زمانو كأبنيتو :  ُُٕ،  َُٕينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ِ)

 .ْٔراسات في األدكات النةكي :، كد ّّ: ، كالفعؿ زمانو كأبنيتو ُّٕ( ، الجدكؿ) ُِٕينظر: التطكر النةكم :  (ّ)

  .َُٕينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ْ)

  .كما بعدىا ِِْ:  ْ: المقتضب :  ينظر (ٓ)

  (.ِٖمس : ) ُُْٓ:  ُينظر : اإلنصاؼ :  (ٔ)

 . َُٗ:ينظر : الدالل  الزمني  في الجمم  العربي   (ٕ)



 ُُٓ 

. كممػػا يؤيػػد صػػة  (ُ)نةػػك : )عجبػػت مػػف ضػػربؾ زيػػدان اآلف( التقػػدير : ممػػا تضػػرب زيػػدان اآلف
ذلػػػؾ قػػػكؿ )ابػػػف عقيػػػؿ( : ))أف يكػػػكف المصػػػدر مقػػػدران بػػػ ف كالفعػػػؿ ، أك بمػػػا كالفعػػػؿ... فيقػػػدر 

ك نػدان( )ب ف( إذا أريد )المضػي( ، أك)االسػتقباؿ( ، نةػك : )عجبػت مػف ضػربؾ زيػدان أمػس ، أ
، كالتقػػدير )مػػف أف ضػػربت زيػػدان أمػػس( ، أك)مػػف أف تضػػرب زيػػدان نػػدان( ، كيقػػدر بمػػا إذا أريػػد 

 .(ِ)الةاؿ ، نةك : )عجبت مف ضربؾ زيدان اآلف( ، كالتقدير : )مما تضرب زيدان اآلف(...((
. كخالصػػ  (ّ)كيبػػدك أف ))تقػػدير ىػػذا يتكقػػؼ عمػػى قصػػد المػػتكمـ كفيػػـ السػػامع أك القػػارئ((

كؿ اف أىػػـ مػػا ينبغػػي اإلشػػارة إليػػو ممػػا لػػو عالقػػ  بمسػػ ل  الػػزمف فػػي المغػػ  العربيػػ  يػػتمخص القػػ
 باآلتي:
إف الزمف في الفعؿ كظيف  صرفي  كىك زمف صرفي ، بمعنى أنػو كظيفػ  صػيغ  الفعػؿ  .ُ

كىي مفردة خارج السياؽ ، كالزمف الصرفي في الفعؿ نػاتج عػف ككنػو يػدؿ عمػى ةػدث 
 كزمف.

رفي فػػػػي نيػػػػر الفعػػػػؿ ، فػػػػال يسػػػػتفاد مػػػػف الصػػػػفات ، ألنيػػػػا تػػػػدؿ ال كجػػػػكد لمػػػػزمف الصػػػػ .ِ
بصيغتيا عمى مكصكؼ بالةدث ، كال يستفاد مػف المصػادر ، ألنيػا تػدؿ عمػى الةػدث 

 دكف الزمف. 

إف الػػزمف الصػػرفي فػػي الفعػػؿ يتضػػح فػػي داللػػ  كػػؿ صػػيغ  مػػف صػػيغ  المعنػػى الزمنػػي  .ّ
ي ، كصػػيغ  )يفعػػؿ( فصػػيغ  )فعػػؿ( كنةكىػػا تػػدؿ عمػػى كقػػكع الةػػدث فػػي الػػزمف الماضػػ

، أمػا صػيغ  )أفعػٍؿ( كنةكىػا  (ْ)كنةكىا تفيد كقكع الةدث في زمف الةاؿ أك االسػتقباؿ
كنةكىػػا ف نيػػا تفيػػد الطمػػب المةػػض كتسػػتعمؿ ألةػػداث مضػػمكن  فػػكران ، كال تػػدؿ عمػػى 

 .(ٓ)زمف البت 

                                      
  .ْٕينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو :  (ُ)

  .ٖٔ:  ّشرح ابف عقيؿ :  (ِ)

  .ُُّينظر : الدالل  الزمني  في الجمم  العربي  :  (ّ)

  .ُِْ،  َِْالمغ  العربي  معناىا كمبناىا :  ينظر : (ْ)

  .ُٕٓ، كالبةث النةكم عند األصكلييف :  َُّينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ٓ)



 ُِٓ 

 الجملة العربٌة :

قػكؿ )أبػي  عٌبر النةاة األكائؿ عف مصطمح الجممػ  بمصػطمح الكػالـ. كيتموػؿ ذلػؾ فػي
عمي الفارسي( : ))ىذا باب ما أئتمؼ مف ىذه األلفاظ الوالو  كاف كالمػان مسػتقالن ، كىػك الػذم 

فػي قػكؿ )ابػف جنػي(: ))أمػا الجممػ  :  –أيضػان  –. كنممػح ذلػؾ (ُ)يسميو أىؿ العربيػ  الجمػؿ((
دة قد تبػيف ، كمف ىنا ف ف مفيـك اإلسناد ، كمفيـك اإلفا (ِ)فيي كؿ كالـ مفيد مستقؿ بنفسو((

مػػف خػػالؿ المصػػطمةيف ، فالجممػػ  فػػي نظػػرىـ مػػا تركػػب مػػف مسػػند كمسػػند إليػػو ، كمعنػػى ذلػػؾ 
أنيا ال بيدَّ أف تتركب مف عنصريف أساسيف ، أةػدىما يموػؿ المكضػكع الػذم اةتػاج المػتكمـ اف 
يػػتكمـ فػػي شػػ نو ، كيموػػؿ اآلخػػر مػػا يقكلػػو المػػتكمـ بصػػدد ىػػذا المكضػػكع كيتةػػدث عنػػو ، كقػػد 

يبكيو إلػػػى اإلسػػػناد بقكلػػػو : ))ىػػػذا بػػػاب المسػػػند كالمسػػػند إليػػػو كىمػػػا مػػػا ال يغنػػػي كاةػػػد أشػػػار سػػػ
. كاإلفػػػادة مقترنػػػ  باسػػػتقالؿ الجممػػػ  كعػػػدـ (ّ)منيمػػػا عػػػف اآلخػػػر ، كال يجػػػد المػػػتكمـ منػػػو بػػػدان((

 اةتياجيا إلى ما يتمـ معناىا ، كقد عبر عنيا بالمعنى الذم يةسف السككت عميو.
 

مف تابعػو يػرل أف الكػالـ يسػاكم الجممػ  ، إذ قػاؿ : ))كالكػالـ ىػك كلعؿَّ )الزمخشرم( ك 
المركػػب مػػف كممتػػيف أسػػندت إةػػداىما إلػػى األخػػرل ، كذاؾ ال يتػػ تى إال فػػي اسػػميف ، كقكلػػؾ 
ػػًرب زيػػده( ك)انطمػػؽ  )زيػػد أخػػكؾ( ، ك)بشػػر صػػاةبؾ( ، أك فػػي فعػػؿ كاسػػـ ، نةػػك قكلػػؾ : ))ضي

 .(ْ)بكر( كتسمى الجمم ((
 

فرقػػػان بينيمػػػا ، كال يصػػػح ترادفيمػػػا ))كالفػػػرؽ بػػػيف الجممػػػ  كالكػػػالـ، أف كيبػػػدك أف ىنػػػاؾ 
الجمم  ما تضمف اإلسناد األصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أـ ال ، كالجمم  التػي ىػي خبػر 
المبتدأ كسائرىا ذكر مف الجمؿ ، فيخرج المصدر ، كأسماء الفاعؿ كالمفعكؿ كالصف  المشبي  

                                      
  .ّٗ:  ُ، كينظر : المقتصد في شرح اإليضاح :  ُٖالمسائؿ العسكريات في النةك العربي :  (ُ)

  .ِٕ:  ُ:  ، كينظر : الخصائص ِٔالممع في العربي  :  (ِ)

  .َْْ:  ْ، كينظر : المقتضب :  ِّ:  ُالكتاب :  (ّ)

  .ْٗالمفصؿ :  (ْ)



 ُّٓ 

الكػالـ مػا تضػمف اإلسػناد األصػمي ككػاف مقصػكدان لذاتػو ، فكػؿ كالظرؼ مع ما أسػندت إليػو. ك 
 .(ُ)كالـ جمم  كال ينعكس((

كتابعو في الرأم ابف ىشاـ ، فالكالـ عنده ىك القكؿ المفيد بالقصد ، كىك ما دؿ عمػى 
معنى يةسف السككت عميو ، كالجمم  عبارة عف الفعؿ كفاعمػو كالمبتػدأ كخبػره كمػا كػاف بمنزلػ  

 أةدىما.
الـ عنده أخػٌص مػف الجممػ  ، كالجممػ  أعػـ كتشػمؿ اإلفػادة كعػدميا. قػاؿ : ))اعمػـ فالك

أف المفػػظ المفيػػد يسػػمى : كالمػػان كجممػػ . كنعنػػي بالمفيػػد مػػا يةسػػف السػػككت عميػػو. كاف الجممػػ  
أعـ مف الكالـ ، فكؿ كالـ جمم  ، كال ينعكس أال ترل أف نةك : )قاـ زيد( مف قكلػؾ )إف قػاـ 

مى جممػػ  ، كال يسػػمى كالمػػان ، ألنػػو يةسػػف السػػككت عميػػو ككػػذا القػػكؿ فػػي زيػػد قػػاـ عمػػر( يسػػ
 .(ِ)جمم  الجكاب((

كالبيدَّ مف اإلشارة إلى أف الفرؽ بيف الجمم  كالكالـ لػيس فػي اإلفػادة كعػدميا ، بػؿ فػرؽ 
فػػي الكوػػرة كالقمػػ  ، كالكػػالـ : أصػػغر صػػكرة تركيبيػػ  مفيػػدة ةاصػػم  باإلسػػناد ، كالجممػػ  : تػػآلؼ 

صػػػكرة التركيبيػػػ  ،إذ أٌف ))الفػػػرؽ بػػػيف الكػػػالـ كالجممػػػ  أٌف الكػػػالـ يقػػػاؿ باعتبػػػار الكةػػػدة تمػػػؾ ال
الةاصم  باإلسناد بيف الكممتيف كيسمى اليي ة االجتماعي  كصػكرة التركيػب ، كاف الجممػ  تقػاؿ 
باعتبػػػار كوػػػرة األجػػػزاء التػػػي يقػػػع فييػػػا التركيػػػب ، الف لكػػػؿ مركػػػب اعتبػػػاريف الكوػػػرة كالكةػػػدة ، 

رة باعتبار أجزائو كالكةػدة باعتبػار ىي تػو الةاصػم  فػي تمػؾ الكوػرة كاألجػزاء الكويػرة تسػمى فالكو
 .(ّ)مادة كاليي ة االجتماعي  المكةدة تسمى صكرة((

كيبدك أف التعريفات التي ساقيا النةاة لمجمم  ، كمػا فييػا مػف مفيػـك اإلسػناد ، كمفيػـك 
ك أف يعػٌكؿ عمػى مفيػـك اإلسػناد الػذم يخػرج اإلفادة ، يمةظ إف الكجػو األفضػؿ فػي تقسػيميا ىػ

الجمم  العربي  إلػى جػزأيف أساسػييف ىمػا : المسػند كالمسػند إليػو ، كىمػا الجػزءاف المػذاف يتػ لؼ 
منيمػػػا التركيػػػب المفيػػػد ، فػػػال يكػػػكف ىػػػذا اإلسػػػناد إال فػػػي اسػػػميف ، أك فعػػػؿ كاسػػػـ ، كالػػػى ىػػػذا 

                                      
  .ّّ:  ُشرح الكافي  :  (ُ)

كما بعدىا ، كشرح شذكر  ُِ:  ُ، كينظر : أكضح المسالؾ إلى الفي  بف مالؾ :  ّٓاإلعراب عف قكاعد اإلعراب :  (ِ)
 .ٗٔ، كالتعريفات :  ُٔ:  ُكشرح بف عقيؿ : كما بعدىا ،  ُّالذىب في معرف  كالـ العرب : 

  .ُٕٔ:  ِاألشباه كالنظائر :  (ّ)



 ُْٓ 

ا بػػاب المسػػند كالمسػػػند إليػػو كىمػػا مػػػا ال اإلسػػناد أشػػار )سػػيبكيو( كتبعػػػو النةػػاة ، إذ قػػاؿ ))ىػػػذ
يغني كاةد منيما عف اآلخر ، كال يجد المتكمـ منو بػدان. فمػف ذلػؾ االسػـ المبتػدأ كالمبنػي عميػو 

كىك قكلؾ )عبد اهلل أخكؾ( ، )كىذا أخكؾ(. كموػؿ ذلػؾ : )يػذىب عبػد اهلل( ،  –أراد الخبر  –
 .(ُ)بٌد مف اآلخر في االبتداء((فال بد لمفعؿ مف االسـ ، كما لـ يكف لالسـ األكؿ 

كفػػي ضػػكء اإلسػػناد وبػػت النةػػاة نػػكعيف لمجممػػ  العربيػػ  ، التةديػػد كالتمييػػز بينيمػػا عمػػى 
فالمسػند فػي الجممػ  االسػمي  ، اسػـ أك مػا  .كفؽ اختالفيما فػي طبيعػ  المسػند كطبيعػ  اإلسػناد

فاعػؿ ، كيكػكف جػزءان مػف سػند إلػى اسػـ جمم  الفعمي  يككف المسند فعالن أيجرم مجراه ، كفي ال
سند إليو بخالؼ االسمي  التي قد تسند إلى اسـ أك فعؿ ، كلػـ يكػف المسػند أأجزاء الفعؿ الذم 

 .ء الكاةد ، كيقدر فييما االنفصاؿإليو مع المسند كالجز 
كمف خالؿ ىػذه الظػاىرة فػي تركيػب الجممػ  العربيػ  ، ظيػر االخػتالؼ فػي تقػدـ الخبػر 

 –عنػػد البصػػرييف  –نفصػػاؿ بينيمػػا ، كمنػػع تقػػدـ الفاعػػؿ عمػػى الفعػػؿ عمػػى االسػػـ ، لتقػػدر اال
ال يكجػػد إال كمعػػو فاعػػؿ لػػو ، فػػإذا قػػدـ  تػػولعػػدـ إمكانيػػ  الفصػػؿ بينيمػػا ، الف الفعػػؿ فػػي ةقيق

االسـ عمى الفعؿ خال الفعؿ مف الفاعؿ ، كقدر فػي الجممػ  االنفصػاؿ ، بخركجيػا مػف الفعميػ  
كةػػػدة متكاممػػػ  بخػػػالؼ  يػػػ  المككنػػػ  مػػػف الفعػػػؿ كالفاعػػػؿ تعػػػدٌ إلػػػى االسػػػمي  ، كاف الجممػػػ  الفعم

االسػػمي  التػػي يقػػدر فييػػا االنفصػػاؿ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر كاسػػتقالؿ كػػؿ كاةػػد منيمػػا عػػف اآلخػػر 
فػػي مكضػػع الخبػػر ، كضػػميره  (قػػاـك)( رفػػع باالبتػػداء ، ))فػػإذا قمػػت عبػػد اهلل قػػاـ ، فػػػ )عبػػد اهلل

بفعمػو ، فقػد أةػاؿ مػف جيػات :  (عبد اهلل)نو إنما يرفع فاعؿ ، فإف زعـ زاعـ ا (قاـ)الذم في 
قػػاـ عبػػد اهلل )فعػػؿ ، كال يرفػػع الفعػػؿ فػػاعميف إال عمػػى جيػػ  اإلشػػراؾ ، نةػػك :  (قػػاـ)منيػػا أف 

، كضػػميره ؟ كأنػػت إذا أظيػػرت ىػػذا الضػػمير بػػ ف تجعػػؿ فػػي  (عبػػد اهلل)، فكيػػؼ يرفػػع  (كزيػػد
 .(ِ)((، فإنما ضميره في مكضع أخيو (أخكهعبد اهلل قاـ )مكضعو نير باف لؾ ، كذلؾ قكلؾ 

                                      
، ُِٓكشرح الكافي  نظـ الكافيػ  : ، ْٓ:  ُ، كشرح المفصؿ :  َْْ:  ْ، كينظر : المقتضب :  ِّ:  ُالكتاب :  (ُ)

 .ّيؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد :كتسي

 ٗ،  ٔ، كاإلنصاؼ فػي مسػائؿ الخػالؼ : )مػس :  ِِٖ:  ِنةك : ، كينظر : األصكؿ في ال َْٓ:  ْالمقتضب :  (ِ)
، كاألشػػػػػباه  َّٕ:  ُ، كىمػػػػػع اليكامػػػػػع :  ُٓٗ:  ُ، كشػػػػػرح جمػػػػػؿ الزجػػػػػاجي :  َٗ، كالػػػػػرد عمػػػػػى النةػػػػػاة :  (ُُ، 

  .ْٔ،  ّٔ:  ِكالنظائر : 



 ُٓٓ 

ضػػطرب عنػػد النةػػاة فػػي اكجػػدير بالػػذكر أف ىػػذا التقسػػيـ لمجممػػ  إلػػى أسػػمي  كفعميػػ  قػػد 
عمػت الجممػ  الظرفيػ  قسػمان مسػتقالن بنفسػو ال يػدخؿ فػي ةيػز  كالميـ عف جمم  الخبػر ، فقػد جي

ف مػػا قػكليـ : زيػػد فػػي الػػدار ، ))الجممػ  االسػػمي  أك الجممػػ  الفعميػ  ، إنمػػا يكػػكف مختمفػان عنيمػػا 
كالقتػػاؿ فػػي اليػػـك ، فيػػك كػػالـ مؤتمػػؼ مػػف اسػػـ كةػػرؼ ، كلػػيس ىػػك عمػػى ةػػد قكلػػؾ : إف زيػػدان 
منطمؽ ، كلكنو مف خبره الفعػؿ كاالسػـ أك االسػـ كاالسػـ ، أال تػرل أف قكلػؾ : فػي الػدار لػيس 

يػػر ىػذا الظػػاىر ، كيةتػػاج زيػد ، كال القتػػاؿ فػي اليػػـك ، كلػـ يككنػػا إياىمػػا ، كػاف الكػػالـ عمػى ن
 ككالىمػا إلى ما يربطو بما قبمو كيعمقو ، كاف يخمك مػا يعمقػو بػو مػف أف يكػكف اسػمان ، أك فعػالن 

 .(ُ)((نير ممتنع تقديره...
 ( كمػػف تابعػػو ، أف يكػػكف الظػػرؼ قسػػيمان لالسػػمي  كالفعميػػ  ، كذلػػؾكقػػد اسػػتبعد )سػػيبكيو

( ، كىػػػذا الناصػػػب المةػػػذكؼ كػػػاف اسػػػتقرأف ناصػػػب الظػػػرؼ مةػػػذكؼ تقػػػديره : )مسػػػتقران( أك)
مةػػػذكؼ ، كانتقػػػؿ الخبر( ، كنػػػاب منػػػاب الفػػػي األصػػػؿ ، لكنػػػو ةػػػذؼ ، فصػػػار ىػػػك)( الخبػػػر)

فػػع ( إليػػو فاةتمػػاه كتضػػمنو كصػػار يرتفػػع بػػو ، كمػػا يرتالضػػمير الػػذم فػػي )مسػػتقر( أك)اسػػتقر
امؾ كأمامػؾ ، قدٌ فالمكاف قكلؾ : ىك خمفؾ ، كىك )(: )سيبكيو. قاؿ ))باسـ الفاعؿ( أك)الفعؿ(

: ىك ناةي  مػف الػدار ، كىػك ناةيػ  . كمف ذلؾ قكلؾ أيضان كىك تةتؾ كقيبالتؾ ، كما أشبو ذلؾ
( ، (الػػدار ، كىػػك ناةيتػػؾ كىػػك نةػػكؾ ، كىػػك مكانػػان صػػالةان ، كداره ذات اليمػػيف ، كشػػرقي كػػذا

ف )كما قاؿ : ) الػذم يعمػؿ فيذا كمو انتصب عمى ما ىك فيػو كىػك نيػره ، كصػار بمنزلػ  المنػكَّ
فيما بعده نةك العشريف ، كنةك قكلو : ىك خير منؾ عمالن ، فصار كىػك خمفػؾ ، كزيػد خمفػؾ 

ؾ إذا ٌنػأكالعامؿ في خمؼ الذم ىك مكضع لو كالذم ىك فػي مكضػع خبػره ، كمػا  .بمنزل  ذلؾ
فػػػػاآلخر قػػػػد رفعػػػػو األكؿ كعمػػػػؿ فيػػػػو ، كبػػػػو اسػػػػتغنى الكػػػػالـ ، كىػػػػك  (عبػػػػد اهلل أخػػػػكؾ)قمػػػػت : 

ر الفعؿ فعنػده ىػك فمف قدر االسـ فعنده األصؿ في الخبر األفراد ، كمف قد .(ِ)((نومنفصؿ م
إنمػػػا ىػػػك مةصػػػكر فػػػي  –كمػػػا يظيػػػر  –. كالخػػػالؼ فػػػي تقػػػدير الناصػػػب األصػػػؿ فػػػي العمػػػؿ

 ا أصؿ جكاز األمريف فمتفؽ عميو.األكلكي  ، كأم

                                      
  .ُٗٔ، كينظر : معاني الةركؼ :  ُٖالمسائؿ العسكريات :  (ُ)

، كشرح الممة  البدري  في  ْْٗ:  ِ، كالمغني :  (ٔمس : ) ّٖ، كينظر : اإلنصاؼ :  َْٔ،  َْْ: ُالكتاب :  (ِ)
  .ِّٖ،  ِّٕ: ُ، كاألشباه كالنظائر :  ِّٕ:  ُعمـ المغ  العربي  : 



 ُٓٔ 

، ـعمػػى الخػػالؼ كىػػك عامػػؿ معنػػكم عنػػدىالظػػرؼ منصػػكب  فٌ أكذىػػب الككفيػػكف إلػػى 
و منصػكب بفعػؿ مةػذكؼ ٌنػألػى إ( ، كذىبػت طائفػ  زيد عنػدؾ) فالناصب أمر معنكم ، نةك :

نير مطمكب كال مقدر ، بؿ ةذؼ الفعؿ كاكتفى بالظرؼ منو كبقي منصػكبان بعػد ةػذؼ الفعػؿ 
 .(ُ)كاف عميو مف قبؿ ةذؼ الفعؿ لفظان لفظان كتقديران عمى ما 

الشػرط ييعػد قسػمان مسػتقالن ةيػث  فٌ أإلػى  كفي الةديث عف جمم  الخبر ، تجػدر اإلشػارة
عمى تآلؼ جمػؿ بعالقػ  اسػنادي  مركبػ  تةصػؿ منيػا الفائػدة المبني جممتو ، كىي التركيب  فٌ أ

ال تػرل أف الفعػؿ )أ: ) (بك عمي الفارسػي)أ، كما تؤدييا الجمم  االسمي  كالجمم  الفعمي  ، قاؿ 
 .أف تتقػػدـ الجممػػ  التػػي ىػػي الخبػػر إليػػوبيمػػا ، كال يخمػػك مػػف  يكالفاعػػؿ فػػي الشػػرط ال يسػػتغن

، ككػػذلؾ ال يكػػكف ع الةػػرؼ الػػداخؿ عمييمػػا فػػي الجػػزاءكليػػذا ةسػػف أف تعمػػؿ جممػػ  الشػػرط مػػ
 .(ِ)كالمقسـ(( ـ إليو المقسـ عميوضف تنأكالمان مستقالن دكف 

يػػػتـ بتػػػآلؼ الجممػػػ  األكلػػػى مػػػع  (أبػػػي عمػػػي الفارسػػػي)كيمةػػػظ إف اسػػػتقالؿ الكػػػالـ عنػػػد 
ي  بعالق  كمصاةب  ، ليككف مف مجمكع الجممتيف ، الجمم  الشرطي  ال فػي كاةػدة الجمم  الوان
 (السػيكطي)، إذ قػاؿ بةسػب مػا ركل عنػو  (ابػف جنػي)كقد كافقو في ىػذا الػرأم  .دكف األخرل

تػػي الشػػرط كجكابػػو مجػػرل ف العػػرب قػػد أجػػرت كػػؿ كاةػػدة مػػف جمم)إاألشػػباه كالنظػػائر : ))فػػي 
، كىاتػػػاف الجممتػػػاف ال تكػػػكف مسػػػتقم  بنفسػػػيا قائمػػػ  برأسػػػيا  أف ف مػػػف شػػػرط الجممػػػالمفػػػرد ، أل
ةػػدىما عػػف أختيػػا ، بػػؿ كػػؿ كاةػػػدة منيمػػا مفتقػػرة إلػػى التػػي تجاكرىػػا ، فجرتػػا لػػػذلؾ إتسػػتغني 

مجرل المفرديف المػذيف ىمػا ركنػا الجممػ  كقكاميػا ، فمػذلؾ فارقػت جممػ  الشػرط كجكابػو مجػارم 
 .(ّ)((الكمـ أةكاـ الجمؿ

                                      
، كشػػرح  (ٗمػػس : ) ْٖ، كاإلنصػػاؼ :  ُُٔينظػػر : اإلنػػراب فػػي جػػدؿ اإلعػػراب كلمػػع األدلػػ  فػػي أصػػكؿ النةػػك :  (ُ)

 ِّٗ:  ُةاشي  الصباف : ك ،  ِّٖ،  ِّٕ:  ُ، كاألشباه كالنظائر :  ِْٗ:  ِ، كالمغني :  ُٕٓ:  ُالمفصؿ : 
  .كما بعدىا

: ُ، كشػرح          المفصػؿ: ّْ: ُ، كاإليضاح العضدم: ِّٕ: ُلمقتصد :كينظر : ا،  ّٗالمسائؿ العسكريات : (ِ)
ُِٕ. 

         كمػػػػػػا  ُٔ، كفػػػػػػي النةػػػػػػك العربػػػػػػي نقػػػػػػد كتكجيػػػػػػو :  ِٕٖ:  ُ، كينظػػػػػػر : المقتصػػػػػػد :  ُٕٔ:  ِاألشػػػػػػباه كالنظػػػػػػائر :  (ّ)
 .كما بعدىا ِٔٓيف : يبعدىا ، كالبةث النةكم عند االصكل



 ُٕٓ 

لى فييا تقػـك مقػاـ كممػ  مفػردة قػد تآلفػت مػع كممػ  مفػردة كىػي مػا تقػـك بػو فالجمم  األك 
كجػد عالقػ  شػبيي  بالعالقػ  الةاصػم  بػيف أالجمم  الواني  ، فالمصاةب  بيف الجممتيف كتآلفيمػا 

قػػاؿ  .ةػػدىما إال مػػع اآلخػػرأالمبتػػدأ كالخبػػر ، فيػػي كالمبتػػدأ الػػذم ال بػػد لػػو مػػف الخبػػر كال يفيػػد 
ف سػػبيؿ الجممتػػيف فػػي ىػػذا كجعميمػػا بمجمكعيمػػا بمنزلػػ  الجممػػ  اكاعمػػـ ): ) اإلمػػاـ الجرجػػاني

عقد منيما الجممػ  وػـ تجعػؿ المجمػكع خبػران أك الصػف  أك ةػاالن ، كقكلػؾ تالكاةدة سبيؿ الجزأيف 
فكمػػا يكػػكف  (.زيػػد قػػائـ كزيػػد أبػػكه كػػريـ كمػػررت برجػػؿ أبػػكه كػػريـ كجػػاءني زيػػد يعػػدك بفرسػػو): 

كػػذلؾ يكػػكف الشػػرط فػػي  .ةػػدىماأال مةالػػ  فػػي مجمػػكع الجػػزأيف ال فػػي الخبػػر كالصػػف  كالةػػاؿ 
 .(ُ)((إةدىمامجمكع الجممتيف ال في 
عػػددان مػػف النةػػاة قػػد أنكػػر أف تكػػكف الجممػػ  الشػػرطي  قسػػيمان لالسػػمي   فٌ أكةػػرم بالػػذكر 

مـ اإلفػادة التػي ىػي مقركنػ  باسػتقالؿ الجممػ  كعػدـ اةتياجيػا إلػى مػا يػػت فٌ أكالفعميػ  ، باعتبػار 
يمػػا ليسػػت إال نٌ أمعناىػػا فػػي كػػؿ مػػف جممػػ  الشػػرط أك جممػػ  الجػػكاب معدكمػػ  إال بيمػػا معػػان ، ك 

جمم  مقيدة بقيد مخصكص ال تخرجيػا مػف ككنيػا جممػ  فعميػ  ، كمػا اعتبػرت الجممػ  الظرفيػ  
ف قيػػؿ عمػػى كػػـ ضػػربان تنقسػػـ إفػػ)نبػػارم : )بػػك البركػػات األأىػػي اختصػػار لمجممػػ  الفعميػػ  ، قػػاؿ 

قيؿ عمى ضربيف : جمم  اسمي  كجمم  فعمي  ، ف مػا الجممػ  االسػمي  فمػا كػاف الجػزء  الجمم  ،
كأمػػا الجممػػ  الفعميػػ  فمػػا كػػاف الجػػزء األكؿ منيػػا فعػػالن ،  .األكؿ كخبػػره خبػػر عػػف المبتػػدأ األكؿ

 .(ِ)((، كما أشبو ذلؾ (تكرمو يكرمؾ كعمرك إفٍ )،  (زيد ذىب أبكه)كذلؾ نةك : 
ػػمركبػػ  مػػف الفعػػؿ كفاعمػػو ، نةػػك : )ميػػ  كىػػي الكالجممػػ  عمػػى قسػػميف فع (، ب زيػػده رً ضي

( ، كىييات العقيؽ ، كقائـ الزيداف ، كاسمي  كىي المركب  مػف المبتػدأ أف تسامةني أسامةؾك )
 .(ّ))إٌف زيدان قائـ(، أك مف اسـ الةرؼ العامؿ كخبره ، نةك :  (زيد شاعر)كالخبر ، نةك : 

ةي  كقكع المفرد ركنػان فػي تػ ليؼ الجممػ  ، فاالسػـ كىكذا تركزت نظرة النةاة عمى صال
يصمح أف يقع مسندان كمسندان إليو ، كىك مػا دؿ عمػى معنػى فػي نفسػو داللػ  مجػردة مػف الػزمف 

، فيك ما ال يصمح إال أف يككف مسندان فةسب ، كىك ما دؿ عمػى معنػى  (الفعؿ)، كيقصد بو 

                                      
  .ُّٖدالئؿ اإلعجاز :  (ُ)

  .َِٖ،  َُٓ،  ٗ، كينظر : : مفتاح العمـك :  ِّأسرار العربي  :  (ِ)

 .َٓ:  ُع : ، ىمع اليكام ِْٗ:  ِ، كالمغني :  ْٗينظر : المفصؿ :  (ّ)



 ُٖٓ 

،  ال يصػمح لمكقػكع مسػندان كال مسػندان إليػو فيػك مػا (الةػرؼ)في نفسو دالل  مقترنػ  بػزمف ، أمػا 
 كىك ما دؿ عمى معنى في نيره.

أما المةدوكف فنظركا إلى مستكيات التركيب في العربي  التي تقـك عمى طبيعػ  اإلسػناد 
، كالعالقػػات االسػػنادي  ، فتػػابعكا الكممػػ  مػػف خػػالؿ تركيبيػػا ، كتنػػكع الجممػػ  تبعػػان لتنػػكع أةػػكاؿ 

منيا ، كما يطرأ عمى الجممػ  مػف اخػتالؼ المعػاني كالمناسػبات السػياقي  المفردات التي تت لؼ 
اىر ال تظيػػر إال فػػي التركيػػب الةاصػػؿ فييػػا ، فمسػػتكيات التركيػػب فػػي الجممػػ  ك ، بكصػػفيا ظػػ

العربي  تضـ جمالن بسيط  ، تقـك عمى طبيعػ  اإلسػناد ، كجمػالن بسػيط  ال أوػر لإلسػناد فييػا ، 
العالقػػات االسػػنادي  فييػػا كالجمػػؿ الشػػرطي  ، ككميػػا مركبػػات تػػتـ كجمػػالن مركبػػ  تتعػػدد كتتنػػكع 

الفائدة بيا كيةسف السككت عمييا ، فمػـ تقتصػر عنػايتيـ عمػى شػكؿ الجممػ  كأسػمكب ارتباطيػا 
ينبغػػي أف ييبنػػى عمػػى أسػػاس آخػػر ينسػػجـ مػػع طبيعػػ  المغػػ  ، قسػػيـ الجممػػ  ))ببقيػػ  الكػػالـ ، فت

أجزائيػا فػي أونػاء االسػتعماؿ ، كينبغػي أف يسػتند تقسػيـ كيستند إلى مالةظػ  الجمػؿ ، كمراقبػ  
ف أىميػػ  الخبػػر أك الةػػديث إنمػػا تقػػـك الجممػػ  إلػػى المسػػند ال إلػػى المسػػند إليػػو ، كمػػا فعمػػكا ، أل

. فتقسػػيـ النةػػاة األكائػػؿ (ُ)فػػ  ، كعمػػى مػػا لممسػػند مػػف داللػػ ((عمػػى مػػا يؤديػػو المسػػند مػػف كظي
شكمي في التمييز بيف الجمم  االسمي  كالجممػ  الفعميػ  ، ال لمجمم  العربي  ، استنادان لألساس ال

عالقػػػ  لػػػو بالمػػػدلكؿ التركيبػػػي ليػػػا ، فالجممػػػ  المصػػػدرة باالسػػػـ : اسػػػمي  ، كالجممػػػ  المصػػػدرة 
( ، كتقػػدـ الفعػػؿ المسػػند عمػػى االسػػـ المسػػند فعميػػ  ، كىػػي الجممػػ  التػػي صػػدرىا )فعػػؿبالفعػػؿ : 
بيػػد أف يسػػتند عمػػى األسػػاس نفسػػو فػػي القػػكؿ بػػ نكاع كالاسػػان لمةكػػـ عمػػى نػػكع الجممػػ  ، إليػػو أس

أخػػرل مػػف الجمػػؿ ، ككمػػا تقػػدـ الفعػػؿ المسػػند عمػػى االسػػـ المسػػند إليػػو ، يتقػػدـ كػػذلؾ الكصػػؼ 
 .(ِ)الظرؼ كالمسند عمى المسند إليوالمسند كالجار كالمجركر المسند ك 

المسػػند كالمسػػند ف ليػػو ، ألإف األىميػػ  تكمػػف فػػي المسػػند كالمسػػند العػػؿ مػػا ينبغػػي ذكػػره 
ديػػ  المعػػاني إليػػو بمفػػرده ال يفيػػد شػػيئان ، كاإلفػػادة تةصػػؿ بيمػػا معػػان ، فيػػتـ الكػػالـ كيةسػػف بػػو ت 

 كاألنراض المقصكدة.

                                      
عػػراب الجمػػؿ  ُِٗ، كينظػػر : المغػػ  العربيػػ  معناىػػا كمبناىػػا :  ٖٔفػػي النةػػك العربػػي قكاعػػد كتطبيػػؽ :  (ُ) كمػػا بعػػدىا ، كا 

  .ُٖكأشباه الجمؿ : 

 .ِْٗ،  ِْٖةكم عند األصكلييف : ، كالبةث الن ُِٗينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ِ)



 ُٓٗ 

 ظكا بمالةػؤ النةاة المعاصػريف أكلػكا الجممػ  اىتمامػان كبيػران ، كجػا فٌ أك مما ال ريب فيو 
ىػػذا المصػػطمح لػػـ يعػػرؼ عمػػى نةػػػك  فٌ أوريػػ  فػػي ىػػذا المجػػاؿ ، كأكؿ مػػا يتبػػادر إلػػى الػػذىف 

المؤلفات النةكي  في ىذه المرةم  كانت تخمك  فٌ أكاضح قبؿ القرف الوالث اليجرم ، كال نعني 
مف معالجات عميقػ  كاضػة  ، فقػد كانػت ىنػاؾ مباةػث فػي ىػذا المصػطمح ، لكنيػا ال تةمػؿ 

شػارات كصػمت ىػذه اإل فٌ أنظرة شامم  منسجم  ، كما لـ تخصص ليا أبػكاب مسػتقم  تػنـ عػف 
ف النةػػاة فػػي ىػػذه المرةمػػ  عنػػكا بػػاإلعراب إلػػى مقكمػػات نظػػرة مةػػددة عمػػى ىػػذا الصػػعيد ، أل

ور العامؿ ، مما أدل إلى إصاب  ىػذا الػنمط مػف أكتفسيره كفكرة العمؿ ، كال يظير في الجمم  
 .(ُ)بالعككؼ عمى دراس  أكاخر الكمماتالدراس  بالجمكد ، إذ ال تتـ دراس  الجمم  

البػػاةويف كضػػعكا ىػػذا القػػدر الػػذم عػػرض فيػػو النةػػاة القػػدامى  فٌ عميػػو االمتعػػارؼ  كمػػف
ىػؤالء النةػاة تنػاكلكا الجممػ  فػي معػرض التفريػؽ  فٌ ألمجمم  مكضػع النظػر الجػاد ، ف بػانكا عػف 

 صكرات المعاصريف في ىذا المجاؿ؟بينيما كبيف الكالـ ، فماذا كانت ت
المعاصػػريف اىتمػػكا بيػػذه المسػػ ل  عمػػى نطػػاؽ  لكػػف مػػا يقتضػػي التنكيػػو إليػػو إف النةػػاة

ف يطمؽ عمػى و يصمح ألنٌ أكاسع ، فقد تبدل لبعض الباةويف مف خالؿ تعريفات النةاة لمكالـ 
 .(ِ)أعـ مف الجمم  –إذف  –جمم  كاةدة ، أك عدد ال ةصر لو مف الجمؿ ، فالكالـ 

يف فػػػي جعػػػؿ ف بعضػػػيـ يؤيػػد مػػػا ذىػػب إليػػػو األصػػكليأكيبػػدك مػػػف خػػالؿ ىػػػذا التصػػكر 
، ما يتكمـ بػو كلػك كػاف كممػ  مفػردة الكالـ أعـ مف الجمم  ، إذ يذىب ىؤالء إلى أف الكالـ ىك

ف جميػػكر النةػػاة يػػرل أف الجممػػ  أعػػـ مػػف أفػػي ةػػيف  .(ّ)ـ ال يشػػترطكف الفائػػدة التامػػ  فيػػوكىػػ
، عمػى شػرط فػي الكػالـ  الكالـ ، الف الفائدة التام  ليست شرطان فييا ، كىػي فػي الكقػت نفسػو

 .(ْ)كفؽ تصكرىـ

                                      
  .ّٕ،  ّٔ:  (بةث)، كالجمم  في نظر النةاة  ّٖ،  ّٕنقد كتكجيو : ينظر : في النةك العربي  (ُ)

  . ُِٓينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ِ)

  .ِّْينظر : البةث النةكم عند األصكلييف :  (ّ)

  .ِّْ، كالبةث النةكم عند األصكلييف :  ُُٖينظر : في أصكؿ المغ  كالنةك :  (ْ)



 َُٔ 

ف شػرط اإلفػادة لػـ يكػف ذا خطػر فػػي أكيبػدك مػف خػالؿ رأم النةػاة فػي الجممػ  كالكػالـ 
ف يطػالتفريؽ بيف الكالـ كالجممػ  ةتػى نيايػ  القػرف الوالػث اليجػرم ، الف المفيػكميف كردا مختم

 ، كما تشير كتابات المعاصريف.
عمػػى مسػػتكل النةػػاة  –يعػػرؼ  كعمػػى ىػػذا الصػػعيد ، فػػ ف اسػػتعماؿ المصػػطمح جممػػ  لػػـ

قبؿ القرف الوالث اليجػرم ، كانػو كرد مختمطػان بمفيػـك الكػالـ عنػد سػيبكيو كالمبػرد  –البصرييف 
أبػػػا عمػػػي )ف أنيػػػا بقيػػػت كػػػذلؾ ةتػػػى ةػػػيف مػػػف القػػػرف الرابػػػع اليجػػػرم ، فعمػػػى الػػػرنـ مػػػف أ، ك 

اسػػػػتعماؿ نػػػػو كػػػػاف يػػػػراكح فػػػػي أمػػػػف أكائػػػػؿ مػػػػف فصػػػػمكا الةػػػػديث عػػػػف الجممػػػػ  ، إال  (الفارسػػػػي
 ( فجػاءت تفصػيالتو قميمػ  الجممػ)كتػارة مصػطمح  (كالـ)المصطمح ، فيستعمؿ طكران مصطمح 

 .(ُ)الوراء
أكؿ مف ميز الكالـ مف الجمم  ، فيك يرل أف الكػالـ ال بيػد أف يكػكف  (ابف جني)كلعؿ 

اةػدة ، تاـ المعنى ، مستقالن عف نيره ، كليذا فقد يكػكف جممػ  كاةػدة ، كقػد يتجػاكز الجممػ  الك 
ف الكالـ ال بيد أف يككف ذا فائػدة ، أمػا الجممػ  فػال أكىك بالنسب  إلييا جنس ، كىي نكع ، كما 

نيمػا مػا يؤديػاف معنػػى كاف الكػػالـ ، كالجممػ  مترادفػاف ، إلػى أ. كيشػار ىنػا (ِ)يشػترط فييػا ذلػؾ
ف أينبغػي  ف الخبػر ال( تنػاقض ، أليدان مستقالن بنفسو ، ففػي كػالـ )ابػف جنػي( ك)الزمخشػرممف

 .(ّ)عد كالمان مفيدان مستقالن بنفسويككف جمم  ، لككنو ال يي 
ف جممػ  الخبػر ال تػ تي إال كليػا صػم  كويقػ  بالمبتػدأ ، كمػف كليست المسػ ل  كػذلؾ ، أل

دت معنػى تامػان ، فةينمػا نيا نير مستقم  بنفسيا ، كلك جاءت نيػر مرتبطػ  بالمبتػدأ ألفػا ىنا ف
(  ال تفيػػد معنػػى تامػػان ، كلكػػف متفتةػػ ( ، فػػاف جممػػ  )أزىارىػػا متفتةػػ نقػػكؿ : )الةديقػػ  أزىارىػػا 

. كلػذلؾ مسػتقم  بنفسػيا كتفيػد معنػى تامػان  ، فيػذه الجممػ  (زىار الةديق  متفتة )أةينما نقكؿ : 
د جممػػ  إذا كقعػػت صػػم  المكصػػكؿ أك نعتػػان أك ةػػاالن أك تابعػػ  لشػػيء تػػتعلخبريػػ  الفػػاف الجممػػ  ا

 .(ْ) ذلؾ يستمـز اإلفادة آخر كجمم  الشرط ، الف

                                      
  .َِٕ:  (بةث)  في المسانيات كالنةك العربي : ينظر : مفيـك الجمم (ُ)

  .َِٖكما بعدىا ، كمفيـك الجمم  في المسانيات كالنةك العربي :  ِٕ:  ُينظر : الخصائص :  (ِ)

  .ُُٖ، كفي أصكؿ المغ  كالنةك :  ِٔينظر : الجمم  العربي  : مككناتيا ، أنكاعيا ، تةميميا :  (ّ)

  .ُٓ،  ٔ:  ْينظر : النةك الكافي :  (ْ)



 ُُٔ 

يػذىب إلػى التفريػؽ بػيف الكػالـ كالجممػ  عمػى كفػؽ مػا تضػمنتو الجممػػ   (الرضػي)كلعػؿ 
أك  (السػماء ممطػرة)مف إسناد أصمي ، سكاء كانت مقصكرة لذاتيا كالجمم  المستقم  ، نةػك : 

ف الكػالـ مػا خبر لمبتدأ أك الجمؿ األخػرل المماومػ  ، كاىي نير مقصكرة لذاتيا كالجمم  التي 
 .(ُ)ذاتو ، فكؿ كالـ جمم  كليس العكستضمف اإلسناد األصمي ككاف مقصكران ل

ؿى  كىكذا جيعؿ عنصر اإلفادة الشرط األساس في ترادؼ الكالـ كالجممػ  ، فػي ةػيف عيػكِّ
 اد في التمييز بيف المصطمةيف.عمى اإلسن

العصػػكر المتػػ خرة  ف ىػػذا المفيػػـك لمجممػػ  القػػائـ عمػػى اإلسػػناد الػػذم شػػاع فػػيأكيمةػػظ 
أعاف النةاة عمى دراس  العالقػات الداخميػ  فػي الػنص ، فقػد ربطػكا بػيف كظيفػ  الكممػ  المفػردة 
ككظيف  الجمم  المركب  ، فالجمم  التي تقع خبران لمبتدأ ، أك لما أصػمو مبتػدأ ، كقػد تقػع مفعػكالن 

كفػػاعالن ، كعمػػى ىػػذا ،  كمسػػتونى كصػػف  ، لفعػػؿ متعػػد كمضػػافان إليػػو ، كجكابػػان لمشػػرط كةػػاالن ،
 .(ِ)مستكل مف مستكيات المغ  الطبقي  األساس تككف الجمم  متكامم  ، كتعد

        المتػػػػ خريف مػػػػف النةػػػػاة لػػػػـ يشػػػػترطكا أف تػػػػدؿ الجممػػػػ  عمػػػػى معنػػػػى  فٌ أكمػػػػف المالةػػػػظ 
تاـ ، كبذلؾ ةددكا ليا بني  تركيبي  خاص  تقـك عمى عالئؽ نةكيػ  صػرفي  ، تجعػؿ باإلمكػاف 

يػ  ضػمف بنيػ  اكبػر منيػا بني  نةك  –إذف  –اصؿ مع جمؿ أخرل كالتداخؿ فييا ، فالجمم  التك 
 .(ّ)ىي الكالـ

كىػػك ، مفيػػـك النةػػاة القػػدامى لمجممػػ  يجػػارم منيػػاجيـ النةػػكم العػػاـ  فٌ أكةػرم بالتنكيػػو 
ىػػػك مػػػا  –مػػػوالن  –منيػػػاج شػػػكمي يفصػػػؿ بػػػيف المعػػػاني النةكيػػػ  كالمعػػػاني المنطقيػػػ  ، فالفاعػػػؿ 

قػػ  أـ لػػـ يكػػف ، نةػػك :)فيػػـ زيػػده( سػػنادي  ، سػػكاء أكػػاف فػػاعالن عمػػى الةقيإبالفعػػؿ بعالقػػ   ارتػػبط
 .(ْ)سكاء في أف يككف كؿ منيما فاعالن ( عندىـ ك)نما الزرع( ، كعميو ف ف )زيد( ك)الزرع

إف جعػػػؿ عالقػػػ  اإلسػػػناد تةكػػػـ العالقػػػات فػػػي الجممػػػ  العربيػػػ  سػػػميـ مػػػف كجيػػػ  نظػػػر 
مػػى عػػدـ المجػػكء إلػػى التفسػػير كالت كيػػؿ لمبةػػث عػػف مسػػند أك مسػػند كضػػعي  ، كاف ذلػػؾ يقػػـك ع

                                      
  .ِّْينظر : البةث النةكم عند األصكلييف :  (ُ)

  .َُِ،  َِٗينظر : مفيـك الجمم  في المسانيات كالنةك العربي :  (ِ)

  .َُِينظر : المصدر نفسو :  (ّ)

 .ُُِينظر : المصدر نفسو :  (ْ)



 ُِٔ 

إليػػو فػػي جممػػ  النػػداء ، فالنةػػاة لػػك اعتػػدكا ىػػذا الػػنمط مػػف الجمػػؿ أسػػاليب أك مركبػػات كلػػيس 
بنػػػاء العالقػػػات فػػػي الجممػػػ  جمػػػالن ، السػػػتقاـ األمػػػر بجعػػػؿ فكػػػرة اإلسػػػناد تيػػػيمف بػػػاطراد عمػػػى 

 .(ُ)العربي 
تػػدت قرينػػ  معنكيػػ  عنػػد بعػػض البػػاةويف المةػػدويف ، بيػػد ف فكػػرة اإلسػػناد اعأكيالةػػظ 

نيػػػػا نيػػػػر كافيػػػػ  كةػػػػدىا إلقامػػػػ  صػػػػرح العالئػػػػؽ بػػػػيف أجػػػػزاء التراكيػػػػب ، كاف ىػػػػذه العالقػػػػات أ
أف  ، كىػي فكػرة مردىػا إلػى انػو ال يمكػف لقرينػ  كاةػدة (تضػافر القػرائف)مةككم  بما يسػمى بػػ 

 .(ِ)تدؿ عمى إيضاح المعنى الكاةد
لقػػػػرائف تقكدنػػػػا إلػػػػى تفسػػػػير كويػػػػر مػػػػف الظػػػػاىرات النةكيػػػػ  ، كػػػػاإلعراب ف فكػػػػرة اأكمػػػػا 

 .كالعامؿ كالجمم  ، فالنظاـ المغكم كمو قائـ عمى أساس ىذه الفكرة 
ف الجممػػ  ال يمكػػف أف تكػػكف مةككمػػ  بشػػرط اإلسػػناد عمػػى أكيػػرل فريػػؽ مػػف البػػاةويف 

، نػى متكػامالن((كيػؤدم مع كجو اإلطالؽ ، الف تعريؼ الجمم  ب نو ))كٌؿ كالـ مسػتقؿ بنفسػو ،
ىػػك جممػػ  ، كلػػك لػػذلؾ ييػػرفض ىػػذا الشػػرط ، فكػػؿ كػػالـ تػػـ بػػو المعنػػى يةسػػف السػػككت عميػػو ، 

 .(ّ)كاف مف كمم  كاةدة
مسػػػند إليػػػو ، إذا  ـكلعػػػٌؿ الجممػػػ  المػػػكجزة تعتػػػد جممػػػ  تامػػػ  سػػػكاء أكانػػػت تموػػػؿ مسػػػندان أ

  جريػان عمػى ةكػػـ عالئػؽ الجممػػأفػادت معنػى معينػػان ، دكف المجػكء إلػى تكمػػؼ تقػدير المةػػذكؼ 
 .(ْ)بضركرة كجكد طرفي اإلسناد فييا

ككمػػا كػػاف عنصػػرا اإلفػػادة كاإلسػػناد عػػامميف أساسػػيف فػػي تةديػػد مفيػػـك الكػػالـ كالجممػػ  
 العصر الةديث. في مسار مفيـك الجمم  في إنيما أورالدل النةاة القدامى ، ف

فػػي فيصػػالن  (المعنػػى)لػػى جعػػؿ كعمػػى ىػػذا الصػػعيد فػػ ف فريقػػان مػػف البػػاةويف قػػد اتجػػو إ
ٌف الجممػػ  ، ىػػي : نيـ اشػػترطكا عنصػػر اإلفػػادة فػػي الجممػػ  ، ألتعريػػؼ الجممػػ  ، كمػػف ىنػػا فػػإ

اةػدة مف الكالـ يفيد السامع معنى مستقالن بنفسو ، سكاء تركب ىػذا القػدر مػف كممػ  ك  ان أقؿ قدر 

                                      
  .ٖٓيو : ، كفي النةك العربي نقد كتكج ُِٗينظر : دراسات نقدي  في النةك العربي :  (ُ)

  .ُّٗ – ُُٗينظر : المغ  العربي  معناىا كمبناىا :  (ِ)

  . ٕٓ،  ُْ،  َْبيف القديـ كالةديث :  في الجمم  ينظر : العالم  اإلعرابي  (ّ)

 .ٔٗ – ٕٖينظر : المصدر نفسو :  (ْ)



 ُّٔ 

دان في أقصػر صػكرة ، ( لكاف كالمؾ مفيزيد( لمف س ؿ : )مف كاف معؾ؟، فمك قمت ) أك أكور
 .(ُ)(ك)جمم كى

ف الكالـ يمكف أف ينقسـ إلى تراكيب يفيد كؿ منيا معنى قػد يكتفػي إةاؿ ، ف كعمى أمٌ 
، كتمػؾ عمػى المسػند كالمسػند اليػو كةػدىما بو السامع كيطمػئف إليػو ، كيشػتمؿ كػؿ تركيػب منيػا

 .(ِ)ة التي استكفت الركنيف األساسييفىي الجمم  القصير 
الةػػد األدنػػى مػػف الكممػػات التػػي تةمػػؿ معنػػى )آخػػر لمجممػػ  ، فيػػي : ) كىنػػاؾ تعريػػؼ
ف أصػػةاب ىػػذا االتجػػاه قػػد تػػ وركا أ( ، كيتضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذا المفيػػـك (يةسػػف السػػككت عميػػو

 .(ّ)في مفيـك الجمم  كبنائيا ب ةد مناةي عمـ المغ  الةديث التي تعتد المعنى أساسان 
عض ىؤالء أقامكا تقسيماتيـ ليػا عمػى كفػؽ كيبدك أف تقسيمات المعاصريف لمجمم  أف ب

فكرة العامؿ ، فجػاء تقسػيميـ تقميػديان مػف ةيػث الشػكؿ أك المضػمكف ، كىػذا االتجػاه يميػؿ إلػى 
ف ذلػػؾ أالتقسػػيـ الػػذم سػػار عميػػو جميػػكر النةػػاة ، كىػػك تقسػػيـ الجممػػ  إلػػى اسػػمي  كفعميػػ  ، ك 

جمػؿ التػي سػاقيا النةػاة مػاط الف مػف أنأك  .(ْ)تصنيؼ الكالـ إلى اسـ كفعؿ كةرؼ ينسجـ مع
الجممػػػ  ( ، كفػػػي ضػػػكء ىػػػذا التقسػػػيـ ، فػػػ ف   الظرفيػػػ ( ، نةػػػك : )أعنػػػدؾ زيػػػد؟الجممػػػالقػػػدماء )

( ، أك صػغرل كالجممػ  التػي تتكػكف تنقسـ إلى كبرل ، موؿ : )زيد قاـ أبػكه( ، ك)زيػد أبػكه قػائـ
 .(ٓ))فاعؿ(( ك)مبتدأ( ك)خبر( ، أك)فعؿ مف

:  ( التي صػدرىا أداة شػرط ، نةػكؿ ، كىي )الجمم  الشرطي كىناؾ نكع آخر مف الجم
 .(ٔ))لكال الماء ليمكت األةياء(

 ف الجمم  إلى : فكرة العامؿ صنؼ النةاة المعاصرك  كعمى أساس

                                      
  .ُٓلةديث : ، كالعالم  اإلعرابي  في الجمم  بيف القديـ كا ِّٕ،  ِّٔينظر : مف أسرار المغ  :  (ُ)

  .ِّٔينظر : مف أسرار المغ  :  (ِ)
 .ٕٖينظر : في التةميؿ المغكم : منيج كصفي تةميمي :  (ّ)

عرابان :  (ْ)  .ُٖينظر : الجمم  النةكي  : نش ة كتطكران كا 

 .ٖٖ،  ٕٗينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)

 .ُٖينظر : إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ :  (ٔ)



 ُْٔ 

: كىػي المككنػ  مػف مركػب إسػنادم كاةػد يػؤدم فكػرة مسػتقم  ، سػكاء  الجممة البسـيطة
عمى ذلؾ : )الشػمس طالعػ ( ، ك)ةضػر وم  ابتدأ المركب باسـ أك فعؿ أك كصؼ ، كمف األم

 .(ُ)؟(ك)أقائـ أخكاؾ( مةمد

: كىػي الجممػ  المككنػ  مػف مركػب إسػنادم كاةػد كمػا يتعمػؽ بعنصػريو  الجممة الممتدة
نادي  ، نةػػك : )الشػػمس طالعػػ  بػػيف السػػةاب( ، سػػإأك ب ةػػدىما مػػف مفػػردات أك مركبػػات نيػػر 

 االنصراؼ؟(.ائـ أخكؾ رنب  في أقك)ةضر مةمد صباةان( ، ك)

أكوػر  سػنادييف أك إ: كىػي الجممػ  المككنػ  مػف مػركبيف  الجممة المزدوجـة أو المتعـددة
ةضػػر ، كػػؿ منيػػا قػػائـ بنفسػػو كلػػيس معتمػػدان عمػػى اآلخػػر ، كال يربطيػػا إال العطػػؼ ، موػػؿ : )

 عت الشمس كتكقؼ المطر(.طممةمد ك ناب عمي( ، ك)

ــة ــة المركب ةػػدىما ال أادييف رئيسػػيف بمتعمقاتيػػا سػػنإ: كىػػي المككنػػ  مػػف مػػركبيف  الجمم
  القسػـ ، كجممػ  الشػرط، يستقؿ بنفسو بػؿ ىػك مترتػب عمػى نيػره ، كمتكقػؼ عميػو ، موػؿ جممػ

ف تجمٍس أجمٍس( كاهللنةك : ) ( ،  )كا   .  الجتيدفَّ

ةػػدىما أ: كىػػي المشػػتمم  عمػػى مػػركبيف اسػػنادييف أك أكوػػر ، كيكػػكف  الجممــة المتداخمــة
( ، ك)مةمػػد فػػائز أخػػكه( ، ك)مةمػػد الطػػائر يغػػردآخػػر ، موػػؿ : ) ان مػػف مككنػػات مركػػبعنصػػر 

 .أخكه فائز(

مػػاذج : كىػػي مػػا اشػػتممت عمػػى أكوػػر مػػف مركػػب إسػػنادم ، كفييػػا ن الجممــة المتشــابكة
 .(ِ)و اهلل يقبؿ اهلل صدقتو(مىٍف يتصدؽ يبتغي كجمف الجمؿ السابق  ، نةك : )

ألنمػػاط التػػي أشػػار إلييػػا النةػػاة ، نيػػا تشػػبو إلػػى ةػػد مػػا ااكيبػػدك مػػف ىػػذه التصػػنيفات 
تسميات جديدة ، بدالل  أف جمم  )مةمد فائز أخكه( سيميت عند النةػاة كلكنيا مةاكل  جديدة ك 

، أمػا الجممػ  المعطكفػ  ، الجممػ  المتداخمػ ( ( كقػد اسػتبدلت باسػـ جديػد ، ىك)بالجمم  الكبرل)
مػػي( جممتػػاف كقػػػد نةػػك : )ةضػػر مةمػػد كنػػاب عمػػي( ، فكػػؿ مػػف )ةضػػر مةمػػد( ك)نػػاب ع

 جمعيما ةرؼ العطؼ )الكاك( ، فيي ليست جمم  كاةدة.

                                      
 .ُّْي  : مككناتيا ، أنكاعيا ، تةميميا : ينظر : الجمم  العرب (ُ)

  .ُْٓ – ُّْينظر : الجمم  العربي  : مككناتيا ، أنكاعيا ، تةميميا :  (ِ)



 ُٔٓ 

كمػػنيـ مػػف أقػػاـ تصػػنيفو عمػػى أسػػاس التخفػػؼ مػػف قيػػكد العامػػؿ ، كنػػادل بإلغػػاء عمػػؿ 
 .(ُ)ر العمؿ عمى الةركؼ العامم  فةسباألفعاؿ كاألسماء كقص

ؿ : كػػػاف كىػػػذا التكجػػػو مخػػػالؼ لمػػػنيج النةػػػاة ، الف الجمػػػؿ التػػػي تبػػػدأ بالنكاسػػػخ ، موػػػ
ػػككػاد كأخكاتيػا ، كأخكاتيػا ،  ف انيػا جممػ  فعميػ  ، فػي ةػػيف انِّفىٍت عمػى كظػٌف كأخكاتيػا ، قػد صي
 .(ِ)نكا يدرسكنيا في إطار الجمم  االسمي النةاة كا

كلكػػػف نةػػػاة آخػػػريف أقػػػامكا تصػػػنيفاتيـ دكف النظػػػر إلػػػى العامػػػؿ ، فقسػػػمكا الجمػػػؿ إلػػػى 
إلى ىذا التكجو ىك الرنب  في االبتعاد عػف التقػدير  اسنادي  كنير اسنادي  ، ككاف الذم دفعيـ

ف ىنػػػاؾ أسػػػاليب كالتعجػػػب كالتةػػػذير كاإلنػػػراء كالنػػػداء قائمػػػ  فػػػي أكالت كيػػػؿ ، فمػػػف المتعػػػارؼ 
بيػػذا  –تصػنيفيا عمػػى التقػػدير ، كالسػػيما عنػػد النةػػاة القػدامى ، كقػػد ةػػاكؿ النةػػاة المعاصػػركف 

إلسػناد إلػى العامػؿ ، فاعتػدكا ىػذه األسػاليب جمػالن تفادم المجكء إلى التقػدير كعػدـ ا –التقسيـ 
الجممػ  التػي يصػفيا المغكيػكف العػرب ب نيػا تقػرر   ، كالجممػ  االسػنادي  ، ىػي : ))نير اسػنادي

وبػػػكت شػػػيء لشػػػيء أك نفيػػػو عنػػػو ، سػػػكاء كػػػاف ىػػػذا الوبػػػكت أك النفػػػي عمػػػى كجػػػو اإلخبػػػار أك 
 .(ّ)نشاء((اإل

ك)فعميػػػ ( ، كىػػػي التػػػي تبػػػدأ تبػػػدأ باسػػػـ ،  : كىػػػي (اسػػػمي )كقػػػد قسػػػمت إلػػػى نػػػكعيف : 
 .(ْ)بفعؿ

لييػػػا سػػػابقان ، موػػػؿ )اإلنػػػراء( أمػػػا الجممػػػ  نيػػػر االسػػػنادي  فتتموػػػؿ باألسػػػاليب المشػػػار إ
 التةذير( ، ك)النداء( ، ك)الدعاء( ، كما شاكؿ ذلؾ مف األساليب.)ك

كاف كػؿ كىناؾ تصنيؼ لمجمم  عمى أساس فكرة اإلسناد ، كذلؾ بالنظر إلػى المسػند ، 
 نمط مف الجمؿ يمتاز مف نيره بداللتو ، كعمى كفؽ ىذا التكجو صنفت الجمم  في نمطيف : 

ػػتىـى الى : ))أكليمػػا : مػػا يكػػكف فيػػو المسػػند فعػػالن فػػي جممػػ  موبتػػ  أك منفيػػ  ، كقكلػػو تعػػ خى
مىى قيميكًبيـٍ   .(ٕالبقرة : )((الٌموي عى

                                      
  .ِْينظر : بناء الجمم  بيف منطؽ المغ  كالنةك :  (ُ)

  .ِْينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

  .ُِٗدراسات نقدي  في النةك العربي :( ّ)

  .ُِٗ:  المصدر نفسوينظر :  (ْ)



 ُٔٔ 

عىؿى المَّوي ًلرىجيؿو مِّ )كقكلو تعالى : ) ٍكًفوً مَّا جى  .(ْاألةزاب : )( (ف قىٍمبىٍيًف ًفي جى
ًمػػػػيـه و تعػػػالى : ))، موػػػؿ قكلػػػ (ُ)مػػػا يكػػػكف فيػػػو المسػػػند كصػػػفان مشػػػتقان كالوػػػاني :  كىالمَّػػػوي عى

ًكيـه   .(ٖالةجرات : )((ةى
ـي )كقكلو تعالى : )  .(ْٔمريـ : )((قىاؿى أىرىاًنبه أىنتى عىٍف آًليىًتي يىا ًإٍبراًىي

الباةويف المعاصريف يذىب إلػى أف تقػدـ المسػند أك تػ خره  كمف المالةظ ىنا إف بعض
مػػف خػػالؿ الرنبػػ  فػػي تنكيػػع  –عمػػى الجممػػ   –ال يةػػدث فرقػػان فػػي المعنػػى ، كاف ذلػػؾ يةػػدث 

 .(ِ)األسمكب
كمػػف المتعػػارؼ أف التقػػديـ كالتػػ خير يجريػػاف فػػي ظػػؿ العنايػػ  بفكػػرة معينػػ  كالقصػػد إلػػى 

، أور مكقع المسند مػف الجممػ ؼ الجمؿ ال بيد أف ينظر إلى ف تصنيإ، وـ ت كيدىا نفيان أك إوباتان 
دكف المجكء إلى طبيع  المسند فقط ، كىذا ييعد مخالفان لتصنيؼ النةاة القدامى الػذم يعتػد نػكع 
الكممػػ  التػػي تبػػدأ بيػػا الجممػػ  ، كلعػػٌؿ ىػػذا التصػػنيؼ يعتػػد المسػػند المةػػكر األسػػاس ، كينبغػػي 

عػؿ المسػند مةػكران نمػاط المميػزة لمجممػ  التػي ترتبػت عمػى جور المسند في التصنيؼ كاألأإبراز 
 .عمى ىذا الصعيد

كميما يكف مف أمر فػ ف ىػذا المعيػار فػي تقسػيـ الجممػ  ، قػد اسػتعمؿ عمػى كجػو الدقػ  
في تةديد أصناؼ الجمم  ، فقد كصفت الجمم  ب نيا الجمم  التي يككف فييا المسند فعػالن تػدؿ 

ؿ عمػػى ىػػذا التكجػػو فيمػػا يقػػرره ،  (ّ)لجممػػ  عمػػى التجػػددبػػو ا ( فػػي داللػػ  الفعػػؿ الجرجػػاني)كييعىػػكَّ
إف مكضػكع االسػـ عمػى أف يوبػت بػو المعنػى لمشػيء مػف )دد ، فيػك يقػكؿ : )المسند عمػى التجػ

نو يقتضي تجػدد المعنػى أنير أف يقتضي تجدده شيئان بعد شيء ، كأما الفعؿ فمكضكعو عمى 
وبػػت االنطػػالؽ فعػػالن مػػف نيػػر أف أزيػػد منطمػػؽ ، فقػػد  فػػإذا قمػػت : .الموبػػت بػػو شػػيئان بعػػد شػػيء

تجعمو يتجدد ، كيةدث منو شيئان فشيئان ، بؿ يككف المعنى فيو كالمعنى في قكلػؾ : زيػد طكيػؿ 
فكمػػا ال يقصػػد ىػػا ىنػػا إلػػى أف تجعػػؿ الطػػكؿ أك القصػػر يتجػػدد كيةػػدث ، بػػؿ  .كعمػػرك قصػػير

                                      
 .َِٕ – ِٗٓينظر : مف أسرار المغ  :  (ُ)

 .ُِٕينظر : مف أسرار المغ  :  (ِ)

  .ْٓينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ّ)



 ُٕٔ 

ييمػا كتوبتيمػػا فقػػط كتقضػي بكجكدىمػػا عمػػى اإلطػال ؽ ، كػػذلؾ ال تتعػػرض فػي قكلػػؾ : زيػػد تكجِّ
   .منطمؽ ألكور مف إوباتو لزيد

 فٌ إكأما الفعؿ فانو يقصد فيو إلى ذلؾ ، فإذا قمت : زيد ، ىا ىك ذا ينطمؽ فقد زعمت 
ا مػػف ةيػػث الفػػرؽ بينيمػػ سَّ شػػئت أف تًةػػ فٍ ا  يػو ، ك االنطػالؽ يقػػع منػػو جػػزءان كجعمتػػو يزاكلػػو كيزجِّ 

 يمطؼ فت مؿ ىذا البيت :
 رتنا          لكف يمٌر عمييا كىك منطمؽي صلؼ الدرىـ المضركب ال ي 

عمييػا ، كىػك ينطمػؽ ، لػـ  ىذا ىك الةسف الالئػؽ بػالمعنى كلػك قمتػو بالفعػؿ : لكػف يمػرٌ 
 .(ُ)يةسف((

كقػػد تعػػرؼ الجممػػ  االسػػمي  ب ٌنيػػا مػػا يػػدؿ فييػػا المسػػند عمػػى الػػدكاـ كالوبػػكت ، أك التػػي 
فػػػ ف كػػػالن مػػػف )طمػػػع البػػػدر( ، وابتػػػان نيػػػر متجػػػدد ، كعميػػػو  يتصػػػؼ فييػػػا المسػػػند إليػػػو اتصػػػافان 

ان ، عمػى ( جمػالن فعميػ  أيضػفعمي  ، كتعتد الجمػؿ ، كجممػ  : )البػدر طػالع( جمم  ك)البدر طمع
نػكع الجممػ  مػف مككناتيػا  ( أدؿ عمىأساس أف الكصؼ المشتؽ )طالع( ، فعؿ ، كأف )المعنى

 .(ِ)الشكمي 
ـ كػػػاف كاضػػػةان ، كلكنػػػو ال يخمػػك مػػػف النقػػػد كالػػػنقض ، ف ىػػػذا التقسػػيأكعمػػى الػػػرنـ مػػػف 

( جممػػ  فعميػػ  طمػػعالبػػدر )، كاعتبػػار الجممػػ   (طمػػع البػػدر)فتػػ خير المسػػند كالفعػػؿ فػػي قكلنػػا : 
، كىػػك (طمػع)يكػكف ىنػػاؾ ضػمير مسػػتتر فػي الفعػػؿ  الٌ أ، ك  (الفاعػػؿك)يسػتمـز أف يكػػكف البػدر ى

عمػى أساسػيا أصػكؿ النةػك العربػي كأةكامػو  ما يؤدم إلى ىدـ نظري  العامؿ التي بنػى النةػاة
 .لمجمم  يرجع إلى الكصفي  المغكي ، كعميو فاف ىذا التقسيـ 

كعمػػى ىػػذا الصػػعيد ظمػػت فكػػرة اإلسػػناد كالتخفػػؼ مػػف العامػػؿ فػػي تصػػنيؼ الجممػػ  مػػف 
المسػػائؿ الشػػائع  لػػدل النةػػاة المعاصػػريف ، فقػػد أضػػيؼ إلػػى األصػػناؼ السػػابق  عمػػى أسػػاس 

ال فػ( ، ؿ أطمؽ عميو )الجمم  المػكجزة( ، موػؿ الجممػ  الجكابيػ  )نعػـر مف الجماإلسناد نكع آخ

                                      
  .ُْٔدالئؿ اإلعجاز :  (ُ)

 .ْٔينظر : في النةك العربي نقد كتكجيو :  (ِ)



 ُٖٔ 

 ، مقػػػدران ، فيػػػذا الػػػنمط مػػػف الجمػػػؿ ىػػػي أسػػػاليب تكاضػػػع عمييػػػا ان صػػػطنع مةػػػذكفضػػػركرة أف ن
 .(ُ)العرب ، فال تستمـز تقديرات تنضكم تةت قكاعد معين 

ػػنفت الجمػػؿ إلػػى جمػػؿ اسػػنادي  ، كجمػػؿ نيػػر اسػػنادي  ،  كعمػػى كفػػؽ ىػػذا المنطمػػؽ صي
، كبالجمػػؿ  (الك)أ (نعػػـ)، موػػؿ :  (الجمػػؿ الجكابيػػ )كجمػػؿ مػػكجزة ، كيقصػػد بالجمػػؿ المػػكجزة 

،  ك سػػػمكب التعجػػػب ، كالمػػػدح كالػػػذـ ، كالنػػػداء ، كالقسػػػـ (فصػػػاةي الجمػػػؿ اإل)نيػػػر االسػػػنادي  
 .(ِ)كاإلنراء كالتةذير ، كالخالفو

فػػػي ضػػػكء ليػػػا   ك تقسػػػيماتيـ إف مػػػف يػػػنعـ النظػػػر فػػػي أبةػػػاث المعاصػػػريف عػػػف الجممػػػ
ف النةػػػػاة القػػػػدامى أقػػػػامكا تعريفػػػػاتيـ لمجممػػػػ  كالكػػػػالـ عمػػػػى أسػػػػاس إالمػػػػنيج التقميػػػػدم ، يمةػػػػظ 

ما عػد الجممػ  كالكػالـ ةػدىأعنصريف ، ىما : اإلفادة كاإلسػناد ، كأنيػـ كػانكا فػي ذلػؾ فػريقيف: 
كػاف  ( ، كفريػؽ آخػرشػرماإلفادة ، كالذم فعمو )ابف جني( ، ك)الزمخ ، كاشترط فييمامترادفيف

( ىػػػك المعيػػػار األسػػػاس فػػػي التفريػػػؽ بػػػيف عمػػػى رأسػػػو )الرضػػػي( الػػػذم جعػػػؿ )اإلسػػػناد األصػػػمي
 . ، كقد جعؿ الجمم  أعـ مف الكالـ الجمم  كالكالـ

ف ، ف قػػػػامكا يسػػػػيما التقميػػػػديالتجػػػػاىيف النةػػػػاة المعاصػػػػركف ، كالكقػػػػد سػػػػار فػػػػي ىػػػػذيف ا
ةػػدىما أقػػاـ تقسػػيمو لمجممػػ  عمػػى أسػػاس العامػػؿ ، أتقسػػيماتيـ فػػي ضػػكء ذلػػؾ فكػػانكا فػػريقيف ، 

كاىتػػػدل بتقسػػػيمات النةػػػاة لمجممػػػ  مػػػف اسػػػمي  ، كفعميػػػ  ، كظرفيػػػ  ، كشػػػرطي  ، كفريػػػؽ أنكػػػر 
التقسػػػيـ عمػػػى أسػػػاس العامػػػؿ ، كقسػػػـ الجمػػػؿ إلػػػى اسػػػنادي  كنيػػػر اسػػػنادي  كأصػػػناؼ أخػػػرل ، 

ف النةػػاة إند إليػػو ، وػػـ مبتعػػديف بػػذلؾ عػػف الت كيػػؿ كالتقػػدير لغػػرض البةػػث عػػف مسػػند أك مسػػ
القدامى اعتدكا ظاىرة اإلعراب المستندة إلى نظري  العامؿ في تصنيفات الجمم  ، كقد اةتػذل 

ف اإلعػػػراب قرينػػ  كاةػػػدة مػػف قػػػرائف الداللػػ  عمػػػى إعمػػى صػػنيعيـ طائفػػػ  مػػف المعاصػػػريف مػػع 
ال فةسػػب ، فقػػد صػػنفت الجمػػؿ فػػي نمطػػيف : جمػػؿ ليػػا مةػػؿ مػػف اإلعػػراب كأخػػرل  (المعنػػى)

ف جانبػػػان مػػػف النةػػػاة المعاصػػػريف ةػػػاكلكا الػػػتخمص مػػػف القيػػػكد إمةػػػؿ ليػػػا مػػػف اإلعػػػراب ، كمػػػا 
ف إالقديمػػػ  فصػػػنفكا الجممػػػ  عمػػػى أسػػػاس مبػػػدأ اإلسػػػناد ، كىػػػك مبػػػدأ يعػػػكؿ عمػػػى المعنػػػى ، إال 

                                      
 .ٔٗ،  ٓٗ،  ٕٓ،  ُْ،  َْينظر : العالم  اإلعرابي  في الجمم  بيف القديـ كالةديث :  (ُ)

  .كما بعدىا ٖٕينظر : العالم  اإلعرابي  في الجمم  بيف القديـ كالةديث :  (ِ)



 ُٔٗ 

ىػػػؤالء ظمػػػكا ، متمسػػػكيف بػػػالمكركث القػػػديـ ، بػػػالرنـ مػػػف كػػػؿ الػػػدعكات التػػػي نػػػادت بمزيػػػد مػػػف 
 التي ابتدعكىا في تصنيؼ الجمم .ميات المصطمةات كالمس



 َُٕ 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 
 ةدراسالمناهج اللغوٌة الحدٌثة 

 تطبٌقٌة



 ُُٕ 

 :الحدٌث فً النحو العربً التطبٌقٌة المنهج التارٌخً المقارن محاوالت 

 

الجممػػػ  العربيػػػ  بػػػدأت بسػػػيط  ، كأٌف مػػػرد ذلػػػؾ ىػػػك أف الجممػػػ  السػػػامي  تتسػػػـ ببسػػػاط  
 .(ُ)التركيب

الجممػ  السػامي  منػذ بػداياتيا فػي كةػدات صػغيرة يتػ لؼ كػؿ منيػا مػف مسػند  فقد تمومػت
كمسػػند إليػػو لمتعبيػػر عػػف فكػػرة بسػػيط  ، كأٌف الػػكاك العاطفػػ  كانػػت تقػػـك بميمػػ  الجمػػع بػػيف ىػػذه 

 .(ِ)الكةدات
كلعػػػؿ نظػػػاـ الجممػػػ  البسػػػيط  فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ أدؿ عمػػػى نظػػػاـ الجممػػػ  البسػػػيط  فػػػي 

 .(ّ)السامي  األـ
 

بيػػدَّ مػػف التمييػػز بػػيف مػػا يسػػمى بالجممػػ  الفعميػػ  كالجمػػؿ االسػػمي  ، فػػي نظػػاـ المغػػات  كال
السامي  التركيبي ، ففي الجمم  الفعمي  يكضع الفعؿ في الصدر كيميو الفاعؿ ، أما في الجمػؿ 

 .(ْ)االسمي  فيكضع المسند إليو في الصدر كيتبعو المسند
 

فػػع النةػػاة القػػدامى إلػػى تقسػػيـ الجممػػ  إلػػى كقػػد اةتػػذت العربيػػ  ىػػذا الػػنيج ، كىػػك مػػا د
 فعمي  ك اسمي .

 

كيبػػدك أف ىػػذا التقسػػيـ ينطبػػؽ عمػػى التراكيػػب المنطقيػػ  التػػي تتكػػكف مػػف اسػػميف أك اسػػـ 
أنماطػػػػان كويػػػػرة مػػػػف الجمػػػػؿ التػػػػي تعبػػػػر عػػػػف  –بيػػػػذا التقسػػػػيـ  –كفعػػػػؿ ، إال أف النةػػػػاة انفمػػػػكا 

ذا عمي( ، ك)لػكال مةمػد لقمػت( ، أك)إيػاؾ( انفعاالت معين  ، نةك : )يا مةمد( ، ك)خرجت فإ
 .(ٓ)نقرم الضيؼ( ، ك)األسد األسد( –العرب  –، أك اسـ فقط ، نةك)نةف 

                                      
 . َُِينظر : دراسات في عمـ المغ  المقارف :  (ُ)

 .ُْٗ (:مةمكد فيمي ةجازم)ينظر : أسس عمـ المغ  العربي   (ِ)

 . َِّينظر : دراسات في عمـ المغ  المقارف :  (ّ)

 .ُّنظر : دراسات في فقو المغ  العربي  : ي (ْ)

 .  ِٔ،  ُٔينظر : المدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  :  (ٓ)



 ُِٕ 

كمػف يػػنعـ النظػر فػػي ىػػذه التركيبػات يمةػػظ أنيػا ال تفيػػد معنػػى تامػان ، كيمكػػف أف يطمػػؽ 
 .(ُ)عمييا اسـ )أشباه الجمؿ(

ةكيػػػػ  االنفعاليػػػػ  ، يعػػػػكد إلػػػػى لعػػػػؿ إطػػػػالؽ تسػػػػمي  )أشػػػػباه الجمػػػػؿ( عمػػػػى التراكيػػػػب الن
المستشرؽ )براجشتراسر( ، الذم ةد الجمم  ب نيا ما أفاد معنى كلـ يكف جمم  كامم  ، نةػك : 

 .(ِ))لكال دعاؤكـ(
فالنةػػاة المعاصػػركف عػػدكا آراءه فػػي مفيػػـك شػػبو الجممػػ  فقػػد نظػػركا إلػػى النػػداء ، موػػؿ: 

ء األفعػػاؿ ، نةػػك : )دكنػػؾ أخػػاؾ( ، )يػػا ةسػػف( ، كتركيػػب لػػكال ، نةك)لػػكال دعػػاؤكـ( ، كأسػػما
 .(ّ)كاألساليب ، نةك : )إياؾ كاألسد( عمى أنيا )أشباه جمؿ(

كمػػف المسػػائؿ الميمػػ  التػػي تػػرتبط بالجممػػ  ارتباطػػان كويقػػان مسػػ ل  المطابقػػ  بػػيف المسػػند 
كالمسػػػند إليػػػو ، كقػػػد أكلػػػى النةػػػاة المعاصػػػركف المسػػػ ل  اىتمامػػػان كبيػػػران ، فالعربيػػػ  الفصػػػةى ال 

متػػػػـز المطابقػػػػ  فػػػػي الجممػػػػ  الفعميػػػػ  فػػػػي اإلفػػػػراد كالتونيػػػػ  كالجمػػػػع ، نةػػػػك : )ةضػػػػر الكلػػػػد( ، ت
ك)ةضػػر الكلػػداف( ، ك)ةضػػر األكالد( ، كعميػػو فػػاف الفعػػؿ فػػي الجممػػ  الفعميػػ  المبػػدكءة بفعػػؿ 

 .(ْ)يككف مفردان ، كلك كاف الفاعؿ )مونى( أك)جمعان(
فػي نةػك قكلنػا : )جػاءت المػرأة( ، ك)جػاء  كتمتـز العربي  المطابق  في التذكير كالت نيػث

الرجػػػؿ( ، كمػػػا تمتػػػـز ذلػػػؾ إذا تصػػػدر االسػػػـ الجممػػػ  ، نةػػػك : )الرجػػػؿ ةضػػػر( ، ك)الػػػرجالف 
 ةضرا( ، )الرجاؿ ةضركا(.

                                      
 .  ِٔ:  ينظر : المدخؿ إلى دراس  النةك العربي في ضكء المغات السامي  (ُ)

 .ِٔبي في ضكء المغات السامي :لنةك العر ، كالمدخؿ الى دراس  ا ُِٕ،ُِٔينظر : التطكر النةكم لمغ  العربي  :  (ِ)

 .ُُّ،  ُِٕالنةكم لمغ  العربي  : ينظر : التطكر  (ّ)

 .ُٕٗفي عمـ المغ  المقارف : كما بعدىا ، كدراسات  َِٗكي  في التراث النةكم : مغينظر : الظكاىر ال (ْ)



 ُّٕ 

 :الحدٌث فً النحو العربً التطبٌقٌة المنهج التولٌدي التحوٌلً محاوالت 

 
ر مف مبػادئ األلسػني ، كفػي عكؼ النةاة المةدوكف عمى كصؼ النةك العربي في إطا

ضػػػكء مػػػنيج ةػػػديث ىػػػك المػػػنيج التةػػػكيمي التكليػػػدم ، فقػػػد درسػػػت الجممػػػ  ، كالسػػػيما الجممػػػ  
 البسيط  .

 

ككػػاف مػػف بػػيف المسػػائؿ التػػي درسػػت ، مسػػ ل  ترتيػػب العناصػػر فػػي الجممػػ  العربيػػ  ، 
تػػدؿ عمػػى فترتيػػب العناصػػر فػػي ىػػذه الجممػػ  ترتيػػب ةػػر ، كأف العالمػػات اإلعرابيػػ  ىػػي التػػي 

الةاالت اإلعرابي  ، كمف ىنػا فػال بيػد مػف تػكافر ضػكابط ليػذا الترتيػب تةػد مػف اسػتعماؿ جمػؿ 
  -ال يقبميا منطؽ المغ  كالجممتيف اآلتيتيف :

 الطالب الدرس كتب.

 الدرس الطالب كتب.
كذلػػػؾ يعنػػػي أف التػػػرتيبيف : )فاعػػػؿ ، مفعػػػكؿ ، فعػػػؿ( ك)مفعػػػكؿ ، فاعػػػؿ ، فعػػػؿ( نيػػػر 

 .(ُ)ضيما مع المستكل الصكابي لمغ مقبكليف لتعار 
 

كيمةػػظ إف الترتيػػب )فعػػؿ ، فاعػػؿ ، مفعػػكؿ بػػو( ، نةػػك: )كتػػب الطالػػب الػػدرس( ، ىػػك 
)فاعػػؿ ، فعػػؿ ، مفعػػكؿ  (ِ)الترتيػػب األسػػاس لعنصػػر الجممػػ  فػػي البنيػػ  العميقػػ  ، ألف الترتيػػب

ؿ ، فاعػػػؿ ، بػػو( يةتػػاج إلػػػى ضػػكابط ، فػػي ةػػػيف أننػػا ال نةتػػاج إلػػػى ذلػػؾ فػػي الترتيػػػب ، )فعػػ
مفعكؿ بو( ، كلك قيدِّـ الفاعؿ في الجمم  آنف  الػذكر ، ألصػبةت ىػذه الجممػ  : )الطالػب كتػب 
الػػدرس( ، ككجػػب أف يقػػدر ضػػمير بعػػد الفعػػؿ )كتػػب( ، كمػػا أف األمػػر يسػػتمـز كضػػع ضػػكابط 

 -فيما لك اتخذت العبارة البنيتيف اآلتيتيف :
 

درس( ، فػػاأللؼ فػػي )كتبػػا( ، كالػػكاك فػػي )الطالبػػاف كتبػػا الػػدرس( ، ك)الطػػالب كتبػػكا الػػ
)كتبكا( إٌما أف يككنا مضمريف أك عالمتيف ، كىذا يقكدنا إلػى نمػط مػف التكمػؼ ، فػي ةػيف أف 

                                      
 . ِٔينظر : الجمم  البسيط  :  (ُ)

 . ِٗ-ِٕيمي  : ينظر : األلسني  التكليدي  كالتةك  (ِ)



 ُْٕ 

الترتيػػب )فعػػؿ ، فاعػػؿ ، مفعػػكؿ بػػو( يتسػػـ بالبسػػاط  ، فضػػالن عػػف انػػو يتسػػـ باالقتصػػاد لعػػدـ 
ؤمف باسػػتخداـ أقػػؿ عػػدد ممكػػف ةاجتػػو إلػػى تةػػكيالت إضػػافي  ، كىػػذا يتػػكاءـ كاأللسػػني  التػػي تػػ

 .(ُ)مف التةكيالت
كيبدك أف الضمائر المتصم  بالفعػؿ ، نةػك : )الطػالب كتبػكا( ، ىػي عالمػات ، كعميػو 

 -فقد صينؼى التةكيؿ إلى ضربيف : 
: تةكيػػؿ إبػػداؿ مكقػػع االسػػـ ، كلػػذا فػػ ف األمػػر يسػػتمـز فػػي موػػؿ ىػػذا الػػنمط أف  أولهمــا

الن ، عمػػى أف يعقبػػػو تةكيػػؿ آخػػر يػػتـ بمكجبػػو نقػػؿ عالمػػػ  يجػػرم تةكيػػؿ إبػػداؿ مكقػػع االسػػـ أك 
 االسـ )إذا كاف مونى أك جمعان( إلى الفعؿ ، نةك: 

 كتب الطالب الدرس: بني  عميق  .
 الطالب كتب الدرس: تةكيؿ إبداؿ.

 الطالباف كتبا الدرس: تةكيؿ إتباع كمونى . 
 كتب الطالب الدرس ػ بني  عميق  .

 يؿ إبداؿ . الطالب كتب الدرس ػ تةك 
 الطالب كتبكا الدرس ػ تةكيؿ إتباع كجمع . 

كيقصػػد بتةكيػػؿ اإلتبػػاع نقػػؿ عالمػػ  االسػػـ الػػذم تػػـ إبػػداؿ مكقعػػو إلػػى الفعػػؿ فػػي ةالػػ  
 المونى كالجمع .

كيتعمؽ بيذا األمر مس ل  أخرل كىي أف ىذا التةكيػؿ يجػب أف يػتـ فػي أعقػاب تةكيػؿ 
 كؿ عمى جمؿ نير أصكلي  ، نةك :اإلبداؿ ، ألف مخالف  ذلؾ تؤدم إلى الةص

 الطالب كتب الدرس ، الطالباف كتبا الدرس ، كتبا الطالباف الدرس.
 .(ِ)تةكيؿ إتباع )كمونى(

: تةكيػػؿ نقػػؿ االسػػـ إلػػى مكقػػع االبتػػداء ، أم تةكيػػؿ نقػػؿ االسػػـ مػػف مكقػػع  وثانيهمــا
لمفعػكؿ، كيتضػح الفاعؿ إلى مكقع االبتػداء إلػى جانػب ذلػؾ فػاف ىنػاؾ تةكيػؿ نقػؿ فػي مكقػع ا

  -في األنماط اآلتي  :

                                      
 .  ّّ:  ينظر : األلسني  التكليدي  كالتةكيمي  (ُ)

 .  ّٔ، ّٓ،  ّْينظر : الجمم  البسيط  :  (ِ)



 ُٕٓ 

 االسـ في مكقع المفعكؿ ، نةك : 
كتػػب الطالػػب الػػدرس )بنيػػ  عميقػػ ( ، الػػدرس كتػػب الطالػػب الػػدرس )تةكيػػؿ نقػػؿ االسػػـ 

 .(ُ)إلى مكقع االبتداء ك)ضمير( ، الدرس كتبو الطالب )بني  سطةي (
لمنقػػكؿ ، كاف نقػػؿ االسػػـ فالنقػػؿ ىنػػا يسػػتمـز أف يمةػػؽ بالفعػػؿ ضػػمير يعػػكد إلػػى االسػػـ ا

إلى مكقع االبتداء يمكف أف يتـ إذا كاف نكرة ، كعميو فال بد مف تعريفو كذلػؾ بكسػاط  إضػاف  
عنصػػر التةكيػػؿ ك)معػػرؼ( إليػػو ، كلعػػؿ )اسػػـ الجػػنس( ك)اسػػـ التصػػغير( مػػف األسػػماء التػػي 

 .(ِ)تةمؿ ىذه السم 
كرة التػػي ذىػػب إلييػػا النةػػاة كيبػػدك أف ىػػذه المعػػايير تشػػبو مسػػكنات جػػكاز االبتػػداء بػػالن

 القدامى ، كمنيا : 
 أف يتقدـ عمى )النكرة( استفياـ ، نةك : )ىؿ فتى فيكـ ؟( . .ُ
 أف يتقدـ عمييا نفي ، نةك : )ما ًخٌؿ لنا( . .ِ

 أف تككف مكصكف  ، نةك : )رجؿه مف الكراـ عندنا( . .ّ

 أف تككف عامم  ، نةك : )رنب  في الخير خير( . .ْ

 .(ّ): )رجيؿ في الدار( ... الخأف تككف مصغرة ، نةك  .ٓ

 كىنا ال بد مف التنكيو إلى أف الجمم  تت لؼ مف ركنيف : 
أةػدىما : ركػػف اإلسػػناد كيتػػ لؼ ، إلػى جانػػب الفعػػؿ ، مػػف الفاعػؿ كالمفعػػكؿ بػػو كالجػػار 
كالمجركر ، كىي أركاف ذات صم  كويق  بالفعػؿ ، فػركف اإلسػناد ، كيتموػؿ بػركف فعمػي )فعػؿ( 

 اعؿ( ، كركف اسمي )مفعكؿ بو( ، كركف ةرفي )جار كمجركر(.، كركف اسمي )ف
كيمكػػف نقػػؿ )الػػركف الةرفػػي( إلػػى مكقػػع االبتػػداء مخمفػػان كراءه ضػػميران ، الف ىػػذا الػػركف 

 جزء مف ركف اإلسناد ، كما أشير إليو .
كالوػػاني : ركػػف التكممػػ  ، كىػػذا الػػركف ال يمكػػف نقػػؿ جػػزء منػػو إلػػى مكقػػع االبتػػداء مخمفػػان 

ضػػميره ، بػػؿ يجػػب أف ينقػػؿ كػػامالن إلػػى ذلػػؾ المكقػػع ، ففػػي عبػػارة : )سػػير الرجػػؿ إلػػى كراءه 

                                      
 .  ّٖ – ّٔ:  ينظر : الجمم  البسيط  (ُ)

 .  َْينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

 كما بعدىا .  ُٕٓ:  ُينظر : شرح ابف عقيؿ :  (ّ)



 ُٕٔ 

الصباح( ، يجرم نقؿ الركف الةرفػي ، )إلػى الصػباح( ، كػامالن لتصػبح العبػارة: )إلػى الصػباح 
 سير الرجؿ(.

 كفي ضكء ما سبؽ يمكف تمويؿ التةكيؿ في الجمم  عمى النةك اآلتي : 
 .(ُ)   ػػ ركف التكمم  ، ركف اإلسنادركف اإلسناد ، ركف التكمم

يستخمص مف ذلؾ اف التةػكيميف : نقػؿ ركػف التكممػ  ، كنقػؿ الػركف االسػمي إلػى مكقػع 
 (ِ)االبتداء يعني إلةاؽ أم ركف كالمي بمكقعو المناسب.

تكضػػػح زمػػػف الفعػػػؿ فالبػػػاةوكف المةػػػدوكف يةػػػددكف لمػػػركف الفعمػػػي سػػػمات مخصكصػػػ  
 (ّ)ةدث الوبات أك الةرك  أك أي  سم  أخرل مناسب .كتعديتو كلزكمو ، كاستمزاـ ال

كىناؾ إلػى جانػب سػمات الفعػؿ ، سػمات لمػركف االسػمي كػالتعريؼ كالتنكيػر ، كاإلفػراد 
، كقػػػد  (ْ)كالتونيػػػ  كالجمػػػع ، كالتػػػذكير كالت نيػػػث ، الف ذلػػػؾ يسػػػيـ فػػػي تةديػػػد مكاقػػػع األسػػػماء

لمنعػكت ، كالمكصػكؿ كصػمتو ، ةصرت أنمػاط الػركف االسػمي فػي المضػاؼ إليػو ، كالنعػت كا
كالنكػػرة المكصػػكف  بجممػػ  ، كالبػػدؿ كالمبػػدؿ منػػو ، كعطػػؼ البيػػاف ، كالتككيػػد ، كمػػا أف الػػركف 

 ينقؿ برمتو عند الرنب  في إجراء تةكيؿ النقؿ إلى مكقع االبتداء ، نةك : 
 .(ٓ)مررتي بزيدو نفسو  ػػ زيده نفسوي مررت بو
فيك يعمؿ عمؿ الفعؿ فػي الجممػ  ، كيػرل بعػض كمف أنماط المركب االسمي )النعت( 

الباةويف أف ذلؾ يمكنػو مػف تكسػيع قاعػدة الػركف اإلسػنادم ليشػمؿ النعػت عمػى النةػك اآلتػي : 
- 

 ركف اإلسناد ػػ ركف فعمي ، ركف اسمي ، ركف اسمي ، ركف ةرفي.

                                      
  . َْينظر : الجمم  البسيط  :  (ُ)

 .  ْٔ: ينظر : المصدر نفسو (ِ)

 .ٕٓػ  ْٔ:  ينظر : المصدر نفسو (ّ)

 .ٓٗ-ٕٗ:  ينظر : المصدر نفسو (ْ)

، يطمؽ عمى بعض أنماط الركف االسمي المشار إلييا أعاله اسػـ )الضػمائـ(. ينظػر  ٖٖ-ٕٗينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)
 .ُٕٓفي ذلؾ : إعادة كصؼ المغ  العربي  ألسنيان : 



 ُٕٕ 

كمػػف اجػػؿ تكسػػيع مفيػػـك النعػػت فقػػد جعػػؿ يشػػمؿ المشػػتقات كالصػػف  المشػػبي  ، كاسػػـ 
عػػؿ ، كاسػػـ المفعػػكؿ كصػػيغ  المبالغػػ  ، كيسػػتند فػػي ىػػذا التكجػػو إلػػى أف النعػػت ، يػػرد اسػػـ الفا

 .(ُ)فاعؿ ، كما انو ي خذ مفعكالن بو ، كيرتبط بركف التكمم  ، كبذلؾ يشبو الفعؿ
كيستند بعض النةػاة المةػدويف إلػى أف النعػت يجػرم مجػرل الفعػؿ ، إلػى عبػارات نةػك 

   -كيمكف تكضيح مراةؿ تطكر بنياتيا العميق ، كما ي تي::)جاء الرجؿ القاتؿ زيدان( ، 
 جاء الرجؿ ، قتؿ الرجؿ زيدان .
 جاء الرجؿ ، الرجؿ قتؿ زيدان .

 جاء الرجؿ الذم قتؿ زيدان .
 (ِ)جاء الرجؿ القاتؿ زيدان.

كيعتد في ذلؾ برأم )ابف فارس( الذم يرل أف األلؼ كالالـ بمعنػى )الػذم( ، فػإذا قيػؿ 
 .(ّ)ارب عمران( ف ف ذلؾ يعني : الذم ضرب عمران : )جاءني الض

كمف المالةظ أف ىذه البني  ترتد إلى بني  أخػرل ىػي )ركػف اسػمي ، ركػف اسػمي( بعػد 
إجراء تةكيؿ نقؿ الركف االسمي )الرجؿ القاتؿ زيدان( إلى مكقػع االبتػداء ، كبػذلؾ يكػكف النعػت 

 .(ْ)السمي المكسعكاقعان ضمف الركف االسمي الواني العائد إلى المركب ا
كيشير المواؿ آنؼ الػذكر كنيػره مػف األمومػ  إلػى انػو مػف الممكػف أف يشػتؽ النعػت مػف 

 .(ٓ)الفعؿ في ىذه األموم  ، كذلؾ لتكسيع المككف األساسي ليشمؿ النعت
نخمص مػف ىػذا كمػو أف دراسػ  الجممػ  البسػيط  ، كالسػيما مػف خػالؿ التطبيقػات التػي ػ 

وكف ػ عمػػى بػػاب النعػػت ، قػػد أضػػافت إلػػى النةػػك العربػػي صػػعكبات أشػػار إلييػػا النةػػاة المةػػد
جديدة ، في ةػيف أف دراسػ  )النعػت( عنػد النةػاة قػد اتسػمت بالسػيكل  كاإليجػاز، كاألصػؿ فػي 

 الدراسات النةكي  أف تيٌسر عمى الباةويف كالمتعمميف.
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 ُٕٖ 

العميقػػ (  كمػػف ابػػرز المسػػائؿ فػػي الجممػػ  العربيػػ  مسػػ ل  )الرتبػػ ( ، إذ أنيػػا فػػي )البنػػى
لمجمؿ قد تختمؼ عنيا في )البنى السطةي ( ، بفعػؿ قكاعػد تةكيميػ  معركفػ  تختمػؼ مؤشػراتيا 
مف لغ  إلى أخػرل. فالجممػ  العربيػ  الفصػية  ىػي مػف نػكع فعػؿ )ؼ( ، كفاعػؿ )فػا( كمفعػكؿ 
)مؼ( ، كلكف قػد يكػكف ىنػاؾ اخػتالؼ فػي نمطيػ  ىػذا التركيػب األصػؿ ، ت سيسػان عمػى المغػ  

مػف  –عنػد أمػف المػبس  –ق  أك عمى تةكيؿ قكاعدم ، لػذا يمكػف معرفػ  مكقػع الفاعميػ  المنطك 
الرتبػػػػ  األصػػػػمي  لبنيػػػػ  الجممػػػػ  ، فػػػػإذا قمنػػػػا : )ضػػػػرب عيسػػػػى مكسػػػػى(، فػػػػاف عيسػػػػى )فاعػػػػؿ( 
ذا قمنػػػػا : )ضػػػػرب مكسػػػػى عيسػػػػى( ، كػػػػاف مكسػػػػى فػػػػاعالن ، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ  بالضػػػػركرة ، كا 

 .(ُ)النمطي  السابق 
تكجػػػو ال بػػػد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى ظػػػاىرة التطػػػابؽ فػػػي العربيػػػ  ، نةػػػك : كفػػػي ضػػػكء ىػػػذا ال

)األكالد جاؤكا( : إذ يستمـز ىذا التطػابؽ إجػراء تةكيػؿ بإلةػاؽ الػكاك بالفعػؿ )جػاء( ، فػي ةػيف 
 .(ِ)أف الجمم  )جاء األكالد( ال تةتاج إلى ذلؾ ، ألنيا األصؿ

كاعػػد التةكيػػؿ مػػا يجيػػز نقػػؿ كفػػي عبػػارات مػػف نةػػك : )مةمػػد عمَّػػـ عميػػان( ال يكجػػد فػػي ق
الفاعػػػؿ بػػػيف الفعػػػؿ كالمفعػػػكؿ ، كىػػػك دليػػػؿ عمػػػى أف كجػػػكده بعػػػد الفعػػػؿ أصػػػؿ ، كبػػػذلؾ تكػػػكف 

 .(ّ)النمطي  )ؼ فا مؼ( ىي الرتب  األساس في العربي 
كمف المؤشرات األخرل التي أكردىا النةاة المةدوكف ليستدؿ عمى صػة  ىػذه النمطيػ  

، فقػػد ذىػػب النةػػاة إلػػى أف مفسػػر ىػػذا الضػػمير يجػػب أال  )ؼ فػػا مػػؼ( ظػػاىرة الضػػمير العائػػد
ًذ اٍبتىمىػػػى يتػػػ خر عػػػف ضػػػميره ، بػػػؿ يتقدمػػػو لفظػػػان أك رتبػػػ  أك بكمييمػػػا ، نةػػػك قكلػػػو تعػػػالى : )) كىاً 

بُّػػوي  ـى رى ، فجػػاز ذلػػؾ لتػػ خر الضػػمير عػػف مفسػػره فػػي المفػػظ ، كفػػي جممػػ  :  ( ُِْالبقػػرة : )((ًإٍبػػرىاًىي
؛ الف الضػػمير متػػ خر عػػف مفسػػره فػػي الرتبػػ  ، كمػػا يجػػكز فػػي  )دخػػؿ مكتبػػو زيػػد( ، جػػاز ذلػػؾ

 .(ْ)نةك : )ةمؿ التمميذ ةقيبتو( ، ألف الضمير مت خر في المفظ كالرتب 
كىناؾ دليؿ آخػر مفػاده اف االسػـ فػي العربيػ  ، ىػك عػادة رأس المركػب االسػمي ، كأف 

ميػػو يمكػػف تطبيػػؽ الصػػف  رأس المركػػب الكصػػفي ، كمػػا أف الةػػرؼ رأس المركػػب الةرفػػي ، كع
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 ُٕٗ 

ىػػػذا المبػػػدأ عمػػػى الجممػػػ  ، إذا افتػػػرض أف يكػػػكف الفعػػػؿ رأسػػػان ليػػػا ، كذلػػػؾ يعنػػػي أف تكػػػكف لػػػو 
األكلكي  في ترتيب الجمم  ، كبػذلؾ ينسػجـ مػع التكجػو القػائـ عمػى أف ترتيػب الجممػ  العربيػ  ، 

 .(ُ)ىك)ؼ فا مؼ( ، وـ يستنتج مبدأ عاـ أف )الرأس في الصدر(
يف مف يرل أف المككنات فػي البنيػ  األساسػي  لمجممػ  العربيػ  تترتػب كمف النةاة المةدو

عمػػػى النةػػػك اآلتػػػي : فعػػػؿ كفاعػػػؿ ك)مفعػػػكؿ( ، أم : عنصػػػر مكمػػػؿ ، كأف التغييػػػر فػػػي ىػػػذا 
، كأف مسػػػػ ل  الرتبػػػػ  ال يمكػػػػف أف يبػػػػت فييػػػػا  (ِ)الترتيػػػػب يةػػػػدث ألسػػػػباب تداكليػػػػ  )ككظيفيػػػػ (

 .(ّ)ببساط 
قػػكؿ بيػػذا الترتيػػب : )ؼ ، فػػا ، مػػؼ( ال يقػػـك عمػػى كيػػذىب بعػػض البػػاةويف إلػػى اف ال

 أسس وابت  ، كاف الترتيب الصةيح لبني  الجمم  ، ىك )فا ، ؼ ، مؼ(.
كيمكف أف يستند في ذلؾ إلى اف ىناؾ تالزمان بيف الفعػؿ كالمفعػكؿ كمػا فػي  )قرأىػا( ، 

ركػب الفعمػي ، كبيف الفعؿ كةػرؼ الجػر ، نةػك : )كافػؽ الرجػؿ عمػى القػرار( ، كبػيف جػزأم الم
نةك : )أخذ يقرأ( ، كاف ىذا التالـز يزكؿ لك كاف ترتيب بني   الجممػ  ، ىػك : )ؼ فػا مػؼ( ، 
الف ذلػؾ يتةػتـ مجػيء الفاعػؿ بعػػد الفعػؿ مباشػرة ، كقػد ييعىػػكَّؿ عمػى أف )المبتػدأ( ، فػي نةػػك : 

تكجػػو : )زيػػد مٌجػػد( ، يسػػبؽ الخبػػر ، كبػػذلؾ يكػػكف الترتيػػب األسػػاس لمجممػػ  فػػي ضػػكء ىػػذا ال
 .(ْ))ذىب زيد( ىك)زيد ذىب( ، أم : أف يتقدـ الفاعؿ عمى الفعؿ

 

كيمةظ أف ىػذا الػتالـز ال يمكػف أف يصػؿ إلػى مرتبػ  الػتالـز بػيف الفعػؿ كالفاعػؿ ، الف 
منطػػػؽ المغػػػ  يسػػػتمـز أف يكػػػكف لكػػػؿ فعػػػؿ فاعػػػؿ ، أمػػػا أف يكػػػكف صػػػريةان أك مقػػػدران ، لكنػػػو ال 

ةػػػرؼ جػػػر أك فعػػػؿ مسػػػاعد ، كعميػػػو فػػػإف الػػػتالـز فػػػي يتكجػػػب أف يكػػػكف لكػػػؿ فعػػػؿ مفعػػػكؿ أك 
الةالػػ  األكلػػى أقػػكل ، وػػـ أف ىنػػاؾ مػػف يقػػدر فػػي جممػػ  : )زيػػد مجػػد( ، رابطػػ  كجكديػػ  فتكػػكف 

 .(ٓ))البني  العميق ( ليا : )يككف زيد مجدان(
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كيتضػػح أف البػػت فػػي مسػػ ل  ترتيػػب المككنػػات فػػي الجممػػ  عمػػى نمػػط مػػف الصػػعكب  ، 
يػدعـ ىػذا التكجػو ، ةيػث يػذىب إلػى أف مػف الصػعكب  أف تكػكف ىنػاؾ  كلعؿ مف الباةويف مف

 .(ُ)مسكنات كافي  لدعـ القكؿ بييمن  بني  مف البنيات لمغ  العربي 
يسػػتخمص مػػف ذلػػؾ أف بعػػض البػػاةويف المةػػدويف ، ةػػاكؿ اف يوبػػت تصػػكره ةػػكؿ رتبػػ  

 الجمم  العربي  )ؼ ، فا ، مؼ( ، بتةميؿ الظاىرات المغكي .
ضكعات التي كصػفت عمػى كفػؽ ىػذا اإلطػار البنيػ  االسػتخباري  )االسػتفياـ( كمف المك 

؛ فالنةػػاة القػػدامى يعتػػدكف أسػػماء االسػػتفياـ ليػػا الصػػدارة فػػي الكػػالـ ، لكػػف ىنػػاؾ أنماطػػان مػػف 
االستفياـ ال تككف فييػا أسػماء االسػتفياـ فػي صػدر الجممػ  )كاالسػتفياـ الصػدل( الػذم يكػرر 

رتبتيػػا ، نةػػك : )جػػاء مػػف ؟( فيػػذا التركيػػب يموػػؿ )البنيػػ  العميقػػ ( جممػػ  الخبػػر مةافظػػان عمػػى 
لمجممػػ  : )مػػٍف جػػاء ؟( كاسػػـ االسػػتفياـ كاقػػع فػػي البنيػػ  داخػػؿ الجممػػ  ، كمػػف خػػالؿ التةكيػػؿ 

. كعميػػػو فػػػاف )االسػػػـ( يعػػػد مكلػػػكدان داخػػػؿ الجممػػػ  ، ليوبػػػت ترتيػػػب (ِ)انتقػػػؿ إلػػػى مكقػػػع خارجيػػػا
ةػدويف ، ىػك)ؼ فػا مػؼ( ، كاف االسػتفياـ ال يتقػدـ عمػى الجمم  في ضكء تصػكر البػاةتيف الم

المكضع ، فنقكؿ : )زيد مف ضػربو ؟( كال يصػح أف نقػكؿ : )مػف زيػد ضػربو؟( يسػتخمص مػف 
ذلػػػؾ اف اسػػػماء االسػػػتفياـ التػػػي ىػػػي مػػػف نػػػكع المكصػػػكالت تكلػػػد داخػػػؿ البنيػػػ ، وػػػـ تػػػكزع إلػػػى 

 .(ّ)أمكنتيا في صدر الجمم 
م  االسمي  التي ليس فييا فعؿ تصبح عائقان في تطبيػؽ كمما ىك جدير بالذكر أف الجم

مبدأ )ؼ فا مؼ( ، الف ذلؾ يدفع إلى افتراض رابػط مقػدر )كػاف( ، فػي موػؿ الجمػؿ : )اليػـر 
مرتفع( ، ك)في الدار رجؿ( ، ك)زيد معمـ(، ففػي موػؿ ىػذه الةالػ  ال بػد مػف تقػدير )رابػط( فػي 

ف يكػكف المركػب االسػمي بعػده فػاعالن ، لمػا لػو ىذه الجمم  مزكد بسم  الجي  كالػزمف ، عمػى أ
مف سمات اإلعراب كالرتب  كمراقب  فاعؿ الصيغ  أك الفضم  ، ففي   نةػك : )اليػـر مرتفػع( ، 
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فاليـر فاعؿ لمػرابط )كػاف( المقػدر ، ألنػو مرفػكع ، كيػ تي فػي المرتبػ  الوانيػ  بعػد )كػاف( ، كمػا 
 .(ُ) ف التقدير : )كاف اليـر مرتفعان(انو ينبغي مراقب  فاعؿ الصف  )مرتفع( ، إذ إ

كيمةظ مما سبؽ أف الباةويف المةدويف يجعمكف )المبتدأ( في موػؿ : )فػي الػدار رجػؿ(، 
 .(ِ)فاعالن لمفعؿ الرابط )كاف( ، فالتقدير : )كاف في الدار رجؿ (، ) ككاف زيده معممان(

الجممػ  العربيػ  ذات كلعؿ مما تةسػف اإلشػارة إليػو أف ىنػاؾ مسػ ل  ميمػ  ، مفادىػا أف 
بنيتػػػيف مػػػف ناةيػػػ  كصػػػفي  صػػػرف  ، إال اف اسػػػتراتيجي  البةػػػث تػػػرفض ذلػػػؾ كتضػػػع تصػػػنيؼ 
الجممػػ  العربيػػ  إلػػى بنيتػػيف فػػي مصػػاؼ القكاعػػد نيػػر الطبيعيػػ  ، كىػػك مةاكلػػ  لنفػػي النمػػكذج 
الذم تبناه بعض الباةويف المةدويف ؛ كعميو فقػد لجػ  بعضػيـ إلػى افتػراض أسػماه )بػاالفتراض 
الترابطػػي( المشػػار إليػػو ، كىػػك افتػػراض يكةػػد بػػيف الجمػػؿ التػػي عػػدت اسػػمي  كتمػػؾ التػػي عػػدت 

 .(ّ)فعمي  ، أم انو يجعؿ ىاتيف البنيتيف ترتداف إلى بني  كاةدة في العمؽ كةسب 
كمػػف المكضػػكعات األخػػرل التػػي عكلجػػت لت صػػيؿ نظريػػ  فػػي رتبػػ  الجممػػ  العربيػػ  مػػا 

، كقػػػد كصػػػؼ ب نػػػو ))عمميػػػ  صػػػكري  يػػػتـ بمقتضػػػاىا نقػػػؿ  سػػػمي بػػػػ )التبئيػػػر( ، أك)المكضػػػع (
مقكلػػ  كبػػرل كالمركبػػات االسػػمي  أك الةرفيػػ  ، أك الكصػػفي  ... الػػخ ، مػػف مكػػاف داخمػػي )أم 

 .(ْ)داخؿ الجمم ( إلى مكاف خارجي )خارج الجمم ( ، أم مكاف البؤرة المةدد بالقاعدة((
داخػؿ اإلسػقاط ، كاآلخػر يقػع كمف خصائص )التبئير( أنو يجمػع بػيف مػكقعيف اةػدىما 

خػػارج اإلسػػقاط إلػػى يمػػيف الجممػػ  ، كمػػا أف العنصػػر المبػػ َّر ال يتػػرؾ أوػػران ضػػميران فػػي مكقعػػو 
 .(ٓ)السابؽ )داخؿ الجمم ( كيةتفظ بإعرابو الذم كاف أسند إليو في ذلؾ المكقع

دار كجدتػو كمف أنماط انتقاؿ المركبات إلى البؤرة : ))إياؾ نعبػدي(( ، اهلل أدعػك ، فػي الػ
، ندان سنمتقي ، أميتان كاف ؟ فالمقكالت إياؾ ، اهلل ، في الدار ، ندان ، أميتان ، قػد انتقمػت كميػا 

 .(ُ)مف داخؿ جمميا إلى مكقع خارجيا
                                      

  ُّٓ،  ُّْ:  ُ:  ينظر : المسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  داللي  (ُ)

 .  َُْينظر : نةك نظري  لساني  عربي  ةديو  لتةميؿ التراكيب األساسي  في المغ  العربي  :  (ِ)

 .  ُّْ:  ُعربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر : المسانيات كالمغ  ال (ّ)

 .  ُُْ:  ُ: ( المصدر نفسو ْ)

 ، كعناصػػػػػػر النظريػػػػػػ  النةكيػػػػػػ  فػػػػػػي كتػػػػػػاب  ُِّ:  ُ:  ينظػػػػػػر : المسػػػػػػانيات كالمغػػػػػػ  العربيػػػػػػ  نمػػػػػػاذج تركيبيػػػػػػ  دالليػػػػػػ  (ٓ)
 .ُِٗسيبكيو:



 ُِٖ 

كاألصػػػكؿ التػػػي ترتػػػد إلييػػػا األنمػػػاط السػػػابق  ىػػػي عمػػػى التػػػكالي : نعبػػػدؾ ، أدعػػػك اهلل ، 
ؿي األركػاف المبػ رة آنفػ  الػذكر خػارج الجمػؿ ، نكػكف كجدتو في الػدار ، أكػاف ميتػان ؟ كةػيف تيٍجعىػ

قد ةافظنا عمى رتب  الجمم  العربي  التي نادل بيا النةاة المةدوكف ، ككػؿ ذلػؾ يخضػع لقيػكد 
كويػػػػرة تخػػػػص مكػػػػاف النقػػػػؿ ، كميػػػػداف التةكيػػػػؿ ، كصػػػػكرة التةكيػػػػؿ ، كخػػػػرج التةكيػػػػؿ )البنيػػػػ  

 .(ِ)الناتج (
دت إلى مقكالت النةاة فػي قيػكد التقػديـ ، كػ ف يكػكف أما مجاالت قيكد النقؿ ، فقد استن

المتقػػدـ مػػع األداة ال يعمػػؿ مػػا بعػػدىا فيمػػا قبميػػا كػػ دكات االسػػتفياـ ، كأدكات الشػػرط ، كأدكات 
التةضػػػػيض ، كالـ االبتػػػػداء ، ككػػػػػـ الخبريػػػػ  ، كالةػػػػركؼ الناسػػػػػخ  ، كاألسػػػػماء المكصػػػػػكل  ، 

، كمػػا فػػي التراكيػػب اآلتيػػ  : زيػػدان  (ّ)العػػرضكاألسػػماء المكصػػكف  بالعامػػؿ المشػػغكؿ ، كأدكات 
ىؿ رأيت؟ كزيدان إف لقيت ف كرمو ، كزيدان ىال أكرمت ، كزيدان ألنػا أةػب ، كزيػدان كػـ ضػربت ، 

 .  كزيدان إني ضربت ، كزيدان جاء الذم ضربت ، زيدان جاء رجؿ ضيًربى
تػابع السػمكي( إلى ما أطمؽ عميو )تشكمسػكي( )مبػدأ الت –إلى جانب ذلؾ  –كقد استند 

، كذلػػػؾ يسػػػتمـز أال يتقػػػدـ االسػػػـ إال عبػػػر سمسػػػم  مػػػف التػػػنقالت التػػػي تفضػػػي فػػػي النيايػػػ  إلػػػى 
 التقديـ المطمكب. كمف األموم  عمى ذلؾ : 

 تريد أف انتقد مىٍف ؟
 تريد مف أف انتقد ؟
 مف تريد أف انتقد ؟

ػػٍف( مػػف المكػػاف المصػػدر إلػػى المكػػاف اليػػدؼ فػػي الجممتػػيف ال سػػابقتيف قػػد تػػـ فانتقػػاؿ )مى
 .(ْ)بالتدرج مف سمؾ إلى آخر

كىنػػاؾ نػػكع آخػػر مػػف النقػػؿ ال يتصػػؿ بػػالبؤرة قبػػؿ الفعػػؿ ، بػػؿ يكػػكف المجػػاؿ المسػػمكح 
بالنقػػؿ إليػػو بشػػركط خاصػػ  كاقعػػان بعػػد الفعػػؿ ، كقػػد سػػمي )الخفػػؽ( أك)الزةمقػػ ( ، كميػػداف ىػػذا 
                                                                                                                    

 . ُُٓ،  ُُْ:  ُ:  ينظر : المسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  (ُ)

 .  ُُٔ،  ُُٓ،  ُُْ:  ُ:  ينظر : المصدر نفسو (ِ)

 .  ُُٔ:  ُ:  ينظر : المصدر نفسو (ّ)

: ني  الةممي  إلػى البنيػ  المككنيػ ، كمف الب ُُٗ – ُُٕ:  ُينظر : المسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  :  (ْ)
 .  (ُُِىامش : )الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  : 



 ُّٖ 

فعمى ةيف يجػكز أف نقػكؿ :  النمط مف النقؿ إسقاط كاةد ال يمكف أف يعبر ةدكده إلى نيره ،
 )جاء البارة  كوير مف الرجاؿ( ، ك)جاء كوير مف الرجاؿ البارة (. 

ال يجكز أف نقكؿ : )جاء كويػر البارةػ  مػف الرجػاؿ( ؛ كذلػؾ يعنػي اف مكقػع الخفػؽ ال 
يكػػكف بػػيف متالزمػػيف مػػف نةػػك)كوير( ك)مػػف الرجػػاؿ( ؛ الف الطػػرفيف يشػػكالف جزيػػرة ال يمكػػف 

 .(ُ)اقتةاميا
كنمةػػظ إلػػػى جانػػػب الػػػتالـز قيػػػكدان أخػػػرل تةػػػد مػػػف النقػػػؿ الةػػػر ، كمنيػػػا قيػػػد )التسػػػكير( 
كالنفي كالةصر كاالستفياـ ، فنقكؿ ، موالن : )ىؿ رأيت مف أةد ؟( ، ك)مػا رأيػت مػف أةػد( ، 
ك)مػػا رأيػػت إال زيػػدان( ، فػػإٍف رفػػع )التسػػكير( ، فػػال يجػػكز أف نقػػكؿ : )رأيػػت مػػف اةػػد(، ك)رأيػػت 

 .(ِ)ألنيا جمؿ الةن  منطقيان ، الف المتغيرات نير المربكط  أك المطمق  ال تؤكؿ إال زيدان( ،
كمػػف بػػيف مسػػائؿ الرتبػػ  التػػي عكلجػػت مكضػػكع )التفكيػػؾ( كىػػك نقػػؿ المركػػب االسػػمي 
يمينػػػان أك يسػػػاران إلػػػى مكقػػػع خػػػارج الجممػػػ  تاركػػػان أوػػػران ضػػػميريان فػػػي بعػػػض األةيػػػاف ، كىػػػك بيػػػذا 

المواؿ : )زيد ضربتو( ، تفكيؾ إلى اليمػيف نػتج عػف نقػؿ العنصػر  يختمؼ عف )التبئير( ، ففي
المفكػػؾ )زيػػد( مػػف مكقػػع داخمػػي إلػػى مكقػػع خػػارجي ك)اليػػاء( فػػي ضػػربتو ىػػي األوػػر الضػػميرم 

 .(ّ)الذم خمفو النقؿ
وػػػػـ اف ىنػػػػاؾ قيػػػػدان آخػػػػر مػػػػف قيػػػػكد التفكيػػػػؾ أشػػػػار إليػػػػو النةػػػػاة المةػػػػدوكف ، كىػػػػك قيػػػػد 

العنصػر المفكػؾ معرفػان ، لكػف العنصػر المفكػؾ يمكػف أف يكػكف  )التعييف( ، كيسػتمـز أف يكػكف
نكرة ، كلكنو يشترط لذلؾ أف يصاةب العنصر المفكؾ مؤورات صكتي  خاص  تتموػؿ فػي نبػر 

 ىذا العنصر ، كمف األموم  عمى ذلؾ :
 بقرة تكممت . 

ًي ، أتظف ييقبؿ عمى ىذا؟ رجؿه
(ْ). 

                                      
 .  ُِْ،  ُِّ:  ُينظر : المسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  :  (ُ)

 .  ُِٓ:  ُينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

ةكيػػ  فػػي كتػػاب ن، كعناصػػر النظريػػ  ال ُِٗ،  ُِٖ:  ُينظػػر : المسػػانيات كالمغػػ  العربيػػ  نمػػاذج تركيبيػػ  كدالليػػ  :  (ّ)
 .  ُّٗسيبكيو : 

 .  ُُّ:  ُالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر : المسانيات ك  (ْ)



 ُْٖ 

رجػػؿ( . عمػػى الػػرنـ مػػف أف النةػػاة كبػػذلؾ يجػػكز بكسػػاط  نغمػػ  خاصػػ  ، تقػػدـ )بقػػرة ك 
 .(ُ)العرب لـ يجكزكا ذلؾ

كمػػف المالةػػظ فػػي العبػػارتيف السػػابقتيف انػػو قػػد أضػػيؼ مممػػحه جديػػد إلػػى قكاعػػد االبتػػداء 
 بالنكرة ، كاف ىذه اإلضاف  تتموؿ في استخداـ نغم  معين  تكسب النكرة تعيينان أك تعريفان.

ف كالتفكيػػؾ إلػػى اليسػػار فيػػرل بعػػض البػػاةويف كالبػد مػػف المكازنػػ  بػػيف التفكيػػؾ إلػػى اليمػػي
اف التشابو يتموؿ في كجكد رابط ضميرم )أةيانان( تابع لممفسر ، كمػا فػي الموػاليف : )ضػربني 
أخكه زيد( ك)أعجبني زيد عممو( . كيختمفاف في اف العنصر المفكؾ إلى اليسار ال يةتاج إلػى 

 .(ِ)أف يككف إةاليان ، أم لو المرجع نفسو
ؿ الرتبػػػ  الخاصػػػ  بالجممػػػ  العربيػػػ  ال بػػػد مػػػف دراسػػػ  مكضػػػكع )االشػػػتغاؿ( ، كفػػػي مجػػػا

طػار التةكيػؿ الػذم ينتظميػا : تفكيكػان  كالقصكد التي تػؤدم كراء تنػاكؿ أىميػ  ىػذه الظػاىرة ، كا 
كػػػاف أك تبئيػػػران ، ككيػػػؼ يػػػتـ تكليػػػد البنيػػػ  االشػػػتغالي  فقكلنػػػا : )زيػػػدان ضػػػربتو( ،           بنيػػػ  

الشػتقاؽ ، كعميػو فػاف أصػؿ ىػذه العبػارة ىػك :)ضػربت زيػدان ػ ضػربت زيػدان( ، بدلي  في أصؿ ا
وػػػـ جػػػرل نقػػػؿ زيػػػد مػػػف المكقػػػع المػػػؤاخي لمفعػػػؿ المفسػػػر إلػػػى مكػػػاف البػػػؤرة تاركػػػان كراءه الفضػػػم  
البدليػػ  ، وػػـ يقػػـك )التبئيػػر( بخمػػؽ البنيػػ  االشػػتغالي  بكضػػع ضػػمير عائػػد كةػػذؼ الفعػػؿ األكؿ 

 .(ّ)صبح العبارة : )زيدان ضربتو(الستغنائيـ بتفسيره ، فت
كأمػػا العبػػارات مػػف نةػػك : )زيػػد ضػػربتو( فػػيمكف النظػػر إلييػػا عمػػى أنيػػا اشػػتغاؿ بػػالرفع 

. إذ قاؿ سيبكيو ))فإذا بنيت الفعؿ عمػى (ْ))تفكيؾ إلى اليميف( ، كأف النةاة يعدكف ذلؾ ابتداء
 .(ٓ)( باالبتداء((االسـ قمت : )زيد ضربتو( ، فمزمتو الياء ... كرفعتو )أم االسـ

كيػػذىب بعػػض البػػاةويف المةػػدويف إلػػى أف االشػػتغاؿ المنصػػكب يماوػػؿ فػػي جانػػب مػػف 
شكاىده )التفكيؾ( ، كذلؾ كما في )زيدان ضربت أخاه( ، ألنو ال يضع قيػكدان فػي المسػاة  بػيف 

 .(ُ)البؤرة كالعائد ، كال يشترط عالق  إعرابي  إجباري  بيف المشغكؿ عنو كالعائد
                                      

 .  ُِّ:  ُينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

 .  ُّّ،  ُِّينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

 . ُٖ:  ُكينظر في ذلؾ : الكتاب: ، ُْْ- ُُْ:  ُالمسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر :  (ّ)

 .ُْٔ:  ُ:  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  المسانيات كالمغ ينظر :  (ْ)

 .  ُٖ:  ُالكتاب :  (ٓ)



 ُٖٓ 

ب آخر فقد كجدت بعض ةاالت التطابؽ اإلعرابي مف نةك : )زيػدان ضػربت( كمف جان
، كفي ىذه الةػاؿ يصػبح التةكيػؿ )تبئيػران( ، كأف ىنػاؾ قيػكدان عمػى النقػؿ تفرضػو الةػكاجز فػال 

 .(ِ)يتخطاىا في ةاالت خاص  ، نةك : )ما زيدان ضربت(
ختمػػؼ فػػي اإلعػػراب كيتبػػدل لنػػا مػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ أف االشػػتغاؿ يػػ تي بصػػكر متعػػددة ت

 أك الرتب  كتتردد بيف التبئير كالتفكيؾ. 
كتةسف اإلشارة ىنا إلى أف االشتغاؿ سػكاء أكػاف تبئيػران أـ تفكيكػان ، فانػو يقػع فػي مكقػع 

، ذلؾ أف التبئير يعنػي نقػؿ المركػب االسػمي المكلػكد داخػؿ الجممػ  إلػى مكقػع  (ّ)خارج الجمم 
 يف إف العنصر المفكؾ يكلد في مكقع خارجيا.في الجي  اليمنى خارج الجمم  ، في ة

كقػػػػػػد أضػػػػػػيؼ إلػػػػػػى االشػػػػػػتغاؿ ، نمػػػػػػط جديػػػػػػد لػػػػػػـ يسػػػػػػمو النةػػػػػػاة القػػػػػػدامى اشػػػػػػتغاالن ، 
 (ٓ). كمػػػا فػػػي قكلنػػػا : )ضػػػربتو زيػػػدان( ، كقػػػد عػػػده النةػػػاة بػػػدالن  (ْ)كىك)االشػػػتغاؿ إلػػػى اليسػػػار(

دلي  يدؿ عمػى أف بينيمػا لصعكب  تقدير فعؿ بعد الفعؿ المفسر ، كأف الخمط بيف االشتغاؿ كالب
 تقاربان في أصؿ البني  ، مع أف البنيتيف السطةيتيف مختمفتاف . 

كومػػػ  نمػػػط آخػػػػر مػػػف االشػػػتغاؿ أطمػػػػؽ عميػػػو )االشػػػتغاؿ المرفػػػػكع( ، كمػػػا فػػػي قكلنػػػػا : 
 . كالمعركؼ أف النةاة خرجكا ذلؾ عمى االبتداء.(ٔ))األكالد جاؤكا( ، كقكلنا : )زيد ضربتو(

دراسػػ  مبةػػث االشػػتغاؿ فػػي ضػػكء رتبػػ  الجممػػ  العربيػػ  )ؼ ، فػػا ، كمػػف المالةػػظ أف 
 .(ٕ)مؼ( ، يشير إلى أف )االشتغاؿ( يةقؽ ناي  مقامي  خطابي 

كت كيػػدان عمػػى نمطيػػ  المغػػ  العربيػػ  )ؼ ، فػػا ، مػػؼ( فقػػد تػػدرس ظػػاىرة أخػػرل تربطيػػا 
يميػد ألراء النةػاة  بالرتب  عالقات كويقػ  ، أال كىػي ظػاىرة )الػربط الةػالي( ، كبػذلؾ ينبغػي أف

القػػػػدامى فػػػػي )الػػػػكاك( فػػػػي نةػػػػك : )الرجػػػػاؿ قػػػػامكا( ، كاأللػػػػؼ فػػػػي موػػػػؿ : )قامػػػػا( أك)قامتػػػػا( ؛ 

                                                                                                                    
 .  ُْٓ ، ُْْ:  ُالمسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر :  (ُ)

 .  ُْٔ،  ُْْ:  ُينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

 .  َُّ،  ُُْ : ُالمسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر :  (ّ)

 .  ُْٔ:  ُ:  ينظر : المصدر نفسو (ْ)

 .  َُِ:  ِينظر : شرح ابف عقيؿ :  (ٓ)

 .  ُِْ:  ُالمسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  كداللي  : ينظر :  (ٔ)

 . َُّ:  ُينظر : المصدر نفسو :  (ٕ)
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فالمعركؼ أف النةكييف القدامى يعدكف الػكاك فػي قػامكا )ضػميران( ، كموميػا فػي )قامػا( ك)قامتػا( 
قػامكا الرجػاؿ  ، كدليميـ عمى ذلؾ عدـ اجتماع ىذا الضمير مع الفاعػؿ الةقيقػي ؛ فػال نقػكؿ :

 .(ُ))لغ  أكمكني البرانيث(
كمف المتعارؼ أف النةاة اختمفكا في تةديد طبيع  ىذه العالم  ، فرأل بعضيـ أنيا قػد 
تكػػػػػػكف عالمػػػػػػ  جمػػػػػػع فػػػػػػي نةػػػػػػك : )ةضػػػػػػركا الضػػػػػػيكؼ( ، كضػػػػػػميران كمػػػػػػا فػػػػػػي : )الضػػػػػػيكؼ 

 .(ِ)ةضركا(
بػػاأللؼ أك الػػكاك أك كالػػرأم فػػي ىػػذه المسػػ ل  ، يجعػػؿ ممكنػػان أف تتةقػػؽ كظيفػػ  الفاعميػػ  

، كمػػا أف كةػػدة الصػػيغ  تكمميػػا ةجػػ  التكزيػػع  (ّ)باالسػػـ العػػادم ، أم اف ىنػػاؾ كةػػدة صػػيغ 
التكػػاممي ، أم تكزيػػع الكظػػائؼ النةكيػػ  ، لػػدل سػػيبكيو ، فيػػك يػػرل أف الضػػمائر المنفصػػم  ال 

طيع أف تقػػػع مكػػػاف )الػػػكاك( ؛ فػػػال يجػػػكز أف نقػػػكؿ : )قػػػامكا ىػػػـ( ، كال )قامػػػا ىمػػػا( ألننػػػا نسػػػت
 .(ْ)نستغني بالعالم  عف الضمير

كعمػػػى الصػػػعيد نفسػػػو ، يمكػػػف اإلشػػػارة إلػػػى الخػػػالؼ بػػػيف البصػػػرييف كالكػػػكفييف ، فػػػي 
مسػػ ل  تقػػديـ الفاعػػؿ عمػػى فعمػػو ، نةػػك : )الرجػػاؿ قػػامكا( ، كمػػف وػػـ يرتػػد ذلػػؾ لمعرفػػ  طبيعػػ  

 .(ٓ)الكاك ، ضمير ىك أـ عالم  ، أم )فاعؿ( أك عالم  تدؿ عمى العدد
تخمص مف ذلؾ أف )الػكاك( فػي عبػارة : )قػامكا ىػـ( ةػرؼ مطابقػ  كلػيس  ضػميران ، يس

 .(ٔ) فالتطابؽ يككف في العدد )اإلفراد كالتوني  كالجمع(
كلعػػػؿ مػػػف الجكانػػػب التػػػي أشػػػار إلييػػػا النةػػػاة المةػػػدوكف فػػػي ضػػػكء المسػػػانيات العربيػػػ  

كىػػك مػػا يموػػؿ الممةػػؽ النةػػكم التقميديػػ  ىػػك مفيػػـك )المسػػند( ، ك)المسػػند إليػػو(، ك)الفضػػم ( ، 
كالػػػػداللي لمكػػػػالـ ، وػػػػـ إف مػػػػا ينػػػػتظـ عقػػػػد ىػػػػذه المككنػػػػات الوالوػػػػ  العالقػػػػ  الشػػػػكمي  المسػػػػماة 

                                      
 .  ُْ،  َْ:  ّينظر : شرح المفصؿ :  (ُ)

 .  ُْ،  َْ:  ّ:  ينظر : شرح المفصؿ (ِ)

 .  ُٓٔ:  ِينظر : المسانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  داللي  :  (ّ)

 .  ٖٖ،  ُّٓ:  ِ، كينظر : رأم سيبكيو في الكتاب :  ُٓٔ:  ِينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

إلنصػاؼ فػي فػي ىػذا الخػالؼ : كتػاب ا.، كينظػر  ُٓٔ:  ِينظر : المسػانيات كالمغػ  العربيػ  نمػاذج تركيبيػ  دالليػ  :  (ٓ)
 . (ُِمس : ) ُُّ:  ُمسائؿ الخالؼ : 

 .  ٗٗينظر : في النةك العربي قكاعد كتطبيؽ :  (ٔ)
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باإلسناد، كما أف تنظيـ ىذه المككنات تنظيمػان نةكيػان كدالليػان يػؤدم إلػى تكليػد الكػالـ ، فػإذا مػا 
د تراكيػػػب دالليػػػ  عامػػػ  أصػػػاب ىػػػذه التركيبػػػات تقػػػديـ كتػػػ خير ، فػػػ ف ذلػػػؾ سػػػيؤدم إلػػػى إيجػػػا

 .(ُ)مةددة
كمف الباةويف المةدويف مػف ينطمػؽ فػي تناكلػو )نظريػ  تشكمسػكي( عمػى أسػاس الجمػع 
بيف )المبنػى( ك)المعنػى( ، فتقسػـ الجممػ  إلػى نمطػيف : جممػ  تكليديػ  كجممػ  تةكيميػ  باعتبػار 

ضػػربيف : إلػػى  –باعتبػػار صػػدر الجممػػ   –المعنػػى ، كمػػا يقسػػـ كػػؿ نمػػط مػػف ىػػذيف النمطػػيف 
ما تةكيمي  اسمي  أك تةكيمي  فعمي   .(ِ)فيي إما تكليدي  اسمي  أك تكليدي  فعمي  . كا 

 كمف خالؿ ىذا التقسيـ يممح الجمع بيف سمات األصال  كالةداو .
كعميػػػو فػػػ ف الجممػػػ  التكليديػػػ  ، ىػػػي : ))الةػػػد األدنػػػى مػػػف الكممػػػات التػػػي تةمػػػؿ معنػػػى 

ف أم تغييػر فػي ىػذه الجممػ  النػكاة يةػكؿ الجممػ  إلػى ، كمػف ىنػا فػإ (ّ)يةسف السككت عميػو((
جمم  تةكيمي  ، كيقصد بيذا التغيير في ةػد ىػذه الجممػ  إف يجنػب السػامع البةػث عػف ةػدس 
المػػػػتكمـ ، كيطمػػػػؽ عمػػػػى ىػػػػذه الجممػػػػ  اسػػػػـ )البنيػػػػ  السػػػػطةي ( كيقصػػػػد بػػػػو قػػػػرب المعنػػػػى ممػػػػا 

مةمػػد رسػػكؿه ، يجتيػػد عمػػيه ، سيصػػبح عميػػو فػػي البنيػػ  السػػطةي  ، فالجمػػؿ : عمػػي مجتيػػده ، 
بمػػإ مةمػػد رسػػالتو جمػػؿ تكليديػػ  تةمػػؿ خبػػران أك معنػػى قريبػػان ، كلكنيػػا اف دخميػػا عنصػػر مػػف 
عناصر التةكيؿ فانيا تتةكؿ إلى مبناىا إلى جمم  تةكيمي  كفي معناىا إلػى معنػى آخػر نيػر 

عميػان لمجتيػده. كاهلل المعنى الػذم كػاف ليػا سػابقان بزيػادة عميػو أك ةػذؼ منػو أك ... فنقػكؿ : اف 
 .(ْ)اف عميان لمجتيده. مةمد الرسكؿ. عمي يجتيدي ... الخ

ػػنفت الجممػػ  إلػػى جممػػ  تكليديػػ  كجممػػ  تةكيميػػ  ، كأصػػبح  كميمػػا يكػػف مػػف أمػػر فقػػد صي
  -لكؿ ضرب مف ضركبيا أطره معين  ، تظير فيما ي تي : 

 الجمم  التكليدي  االسمي  : 
 : عمي مجٌد .اسـ معرف   ، اسـ نكرة  ، موؿ  . أ

                                      
 .  ْٗينظر : نةك نظري  لساني  عربي  ةديو  لتةميؿ التراكيب األساسي  في المغ  العربي  :  (ُ)

 . ُٓٓالمغكم ، كأسمكب االستفياـ:لنفي ينظر : في التةميؿ المغكم ، منيج كصفي تةميمي كتطبيقي  عمى التككيد ، كا (ِ)

 . ّْ:  المصدر نفسو( ّ)

 . كما بعدىا ّْينظر : المصدر نفسو :  (ْ)
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 اسـ استفياـ ، اسـ معرف  ، موؿ : مف المتكمـ ؟ . ب

 ج. شبو جمم   ، اسـ نكرة   ، موؿ : في الدار رجؿ . 
 أما الجمم  التكليدي  الفعمي  ، فقد تمومت فيما ي تي :   

 فعؿ ، اسـ مرفكع ، نةك : ةضر خالد . 
 أك ما يسد مسد االسـ ظاىران أك مستتران ، نةك : اكتٍب .

 ؿ ، اسـ ، اسـ ، نةك : أكـر المدير الطالب . فع
 .(ُ)فعؿ ، اسـ ، اسـ ، اسـ مجركر ، نةك : أكـر المدير الطالب بجائزة

كالجممػػ  التةكيميػػ  ىػػي جممػػ  تكليديػػ  أضػػيؼ إلييػػا عنصػػر أك نيػػر عنصػػر مػػف عناصػػر 
 .(ِ)التةكيؿ ، كالترتيب ، كالزيادة ، كالةذؼ ، كعالمات اإلعراب ، كالتنغيـ

 

ي ضكء النظريػ  التكليديػ  كالتةكيميػ  ينبغػي أف نتنػاكؿ بالتةميػؿ عػددان مػف أسػاليب المغػ  كف
، كمف األساليب التي نتناكليا بالتةميؿ )أسػمكب النفػي( ، كاف تػذكر العناصػر التػي تفيػد النفػي 
جميعيػػا ، بغػػض النظػػر عػػف الةركػػ  اإلعرابيػػ  التػػي يقتضػػييا كجػػكد العنصػػر ، كاف االىتمػػاـ 

رك  سيتـ في اإلطار الذم يةقؽ سالم  )المبنػى( مػع أف قيمتيػا الدالليػ  ليسػت كبيػرة بيذه الة
ىنػػا ، كبػػذلؾ يػػتـ التةميػػؿ فػػي ظػػؿ الةػػرص عمػػى المعنػػى المقصػػكد كسػػالم  مبنػػاه ، كمػػف بعػػد 
ذلػػؾ ال بػػد أف نتنػػاكؿ األدكات التػػي تػػدخؿ عمػػى الجممػػ  التكليديػػ  االسػػمي  ، كمعالجػػ  األدكات 

 .(ّ)جمم  التكليدي  الفعمي التي تدخؿ عمى ال
كاألدكات التي تدخؿ عمى الجمم  التكليدي  االسمي  )الموبت ( بقصد النفي ، ىػي : )لػيس(: 
كىي عنصػر نفػي كةسػب ، كيػرل جانػب مػف النةػاة المةػدويف أنيػا ال عالقػ  ليػا باالسػمي  أك 

ر يػػدخؿ عمػػى الفعميػػ  ، إذ إنيػػا ال تشػػير إلػػى )مسػػمى( أك)ةػػدث( أك)زمػػف( ، كمػػا أنيػػا عنصػػ

                                      
،  ٕٖ: المغػكم ، كأسػمكب االسػتفياـينظر : في التةميؿ المغكم ، منيج كصفي تةميمي كتطبيقيػ  عمػى التككيػد ، كالنفػي  (ُ)

ٖٖ  . 

  . ٓٗ – ٖٖينظر : في التةميؿ المغكم :  (ِ)

 .  ُٓٓ:  ينظر : : المصدر نفسو (ّ)
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، كمػف  (ُ)الجمم  )التكليدي  أك التةكيميػ ( االسػمي  فينقميػا مػف معنػى اإلوبػات إلػى معنػى النفػي
 .(ُِٖ:آؿ عمراف)((لٍِّمعىًبيدً               لىٍيسى ًبظىالَّـو  كىأىفَّ الٌموى األموم  عمى ذلؾ قكلو تعالى : ))

فتةػػكؿ الجممػػ  إلػػى اإلنكػػار كقػػد تػػدخؿ اليمػػزة عمػػى )لػػيس( ممومػػ  عنصػػر تةكيػػؿ آخػػر ، 
كالطمػػػب ، كاإلوبػػػات المؤكػػػد الػػػذم يكػػػكف فيػػػو المػػػتكمـ عارفػػػان بمضػػػمكف السػػػؤاؿ ، عمػػػى عكػػػس 

أىلىٍسػػػتي ، يقػػػكؿ تعػػػالى : )) (ِ)السػػامع أك المخاطػػػب ، ممػػػا يسػػتمـز أف تكػػػكف اإلجابػػػ  باإليجػػاب
ـٍ  بِّكي  .(ُِٕ)األعراؼ : ((بىمىى: قىاليكٍا ؟ ًبرى

العربػي يجيػز اسػتعماؿ نيػر قاعػدة جكازيػ  كػالنفي كاالسػتفياـ ، مػوالن كيمةظ ىنا أف النةك 
 .(ّ)، كىك ما تشير إليو نظري  تشكمسكي

كيتنػػاكؿ بعػػض المةػػدويف ، بالمنيجيػػ  نفسػػيا ، األدكات األخػػرل ، فيػػي : مػػا ، كال ، كالت 
ٍف ، ك الةػركؼ التػي تػػدخؿ عمػى الجمػػؿ التكليديػ  الفعميػ  ، موػػؿ : ال الناىيػ  ك  ال النافيػػ  ، ، كا 

 .(ْ)كما كلـ ، كلما ، كلف
كمػػف يػػنعـ النظػػر فػػي شػػركط عمػػؿ ىػػذه األدكات عمػػى الجممػػ  ، يجػػد أنيػػا ال تختمػػؼ عػػف 

 الشركط التي دعا إلييا النةكيكف القدامى. 
كتنػػػػاكؿ بعضػػػػيـ )الجممػػػػ  الشػػػػرطي ( مػػػػف منظػػػػكر تةػػػػكيمي ، كيتموػػػػؿ ذلػػػػؾ فػػػػي بيػػػػاف أوػػػػر 

رطي  نيػر المتجانسػ  معجميعػان ، كاف الجمػؿ مػف ىػذا السمات المعجمي  في مجاؿ الجمػؿ الشػ
النػػػكع تةتػػػاج إلػػػى منسػػػؽ ىك)الفػػػاء( ، كمػػػا فػػػي قكلنػػػا : )إٍف اةتقػػػرت فقيػػػران ، فعسػػػى أف تتبػػػدؿ 

، أمػػػا المكقعيػػػ  التقديريػػػ  فػػػي بنيػػػ  الجممػػػ  الشػػػرطي  ، فتعنػػػي أف القكاعػػػد التةكيميػػػ   (ٓ)ةالػػػو(
يػػ  الجممػػ  السػػطةي  ، إذا مػػا ةػػدث تةكيػػؿ فػػي تتجػػانس ذاتيػػان ، كيقصػػد بػػذلؾ أنيػػا تةقػػؽ لبن

بنيتيػا العميقػػ  ، تركيبػػان شػػكميان صػػكريان يرصػػد مالمػح التطػػكر لمجممػػ  كعمقيػػا الػػداخمي ، نةػػك : 

                                      
 .  ُٕٓ، ُٔٓينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

 .  ُّٔ – ُٔٓ:  ينظر : في التةميؿ المغكم (ِ)

 .  ُْٕينظر : قضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث :  (ّ)

 .  َِٖ – ُّٔينظر : في التةميؿ المغكم :  (ْ)

 .  َُّ،  َُِ:  (بةث)ي  ينظر : قكاعد المغ  العربي  كالمسان (ٓ)



 َُٗ 

)ادرٍس تػػنجٍح( ، كمػػف المعمػػـك أف النةػػاة العػػرب القػػدامى ةممػػكا ىػػذا الػػنمط مػػف الجمػػؿ ، أم 
 .(ُ)كذج الشرطي)جـز المضارع إذا كاف جكابان لمطمب( عمى كفؽ النم

كيبػػدك أف التةػػكيمييف قػػد عػػالجكا فػػي مسػػ ل  الشػػرط كالطمػػب جػػـز الفعػػؿ فػػي جػػكاب الطمػػب 
 مف خالؿ )تةكيالت معين ( ، كذلؾ بسبب التماوؿ المعنكم.

كيتضح ، بصكرة خاص  ، أف فعؿ األمر يرتد إلى جمم  شرط تيعد أصالن كيككف ليػا فرعػان 
 ا :، كذلؾ كما اعتد النةاة العرب قكلن

 اجتيد تنجح             
 كأنيـ يمتمسكف تفسيران لجـز الفعؿ )تنجح( ، كذلؾ بمنزل  قكلنا :

 إٍف تجتيد تنجٍح .              
 كقد جـز )تنجح( ؛ ألنو جكاب لمشرط.

ككاضػح أف األكؿ عنػدىـ )فػرع( ، كالوػاني )أصػؿ( ، كاف ةمػؿ األكؿ عمػى الوػاني قػػائـ 
 .(ِ)اعمى التماوؿ المعنكم بينيم

كقد افرد )سيبكيو( بابان قػاؿ فيػو ))ىػذا بػابه مػف الجػزاء ينجػـز فيػو الفعػؿ إذا كػاف جكابػان 
ألمر أك نيي أك استفياـ أك تمًف أك عرض . ف ما ما أنجـز باألمر فقكلؾ : ائتنػي آتػؾ . كأمػا 

أال تػ تيني ما انجـز بالنيي فقكلؾ : ال تفعؿ يكف خيران لؾ . كأما ما انجـز باالستفياـ فقكلػؾ : 
ٍرؾ ؟ كأمػػػا مػػػا انجػػػـز بػػػالتمني فقكلػػػؾ : أال مػػػاءى اشػػػرٍبو ، كليتػػػو عنػػػدنا  أيةػػػدٍِّوؾ ؟ كأيػػػف تكػػػكف أزي

 يةدونا . كأما ما انجـز بالعرض فقكلؾ : أال تنزؿ تيًصٍب خيران .
نما انجـز ىذا الجػكاب كمػا انجػـز جػكاب إٍف تػ تني ، بػإٍف تػ تني ؛ ألنيػـ جعمػكه معمقػان  كا 

 .(ّ)مستغفو عنو إذا أرادكا الجزاء ، كما أف )إٍف ت تني( نير مستغني  عف )آًتؾ( باألكؿ نير
وػػـ قػػاؿ : ))كزعػػـ الخميػػؿ أٌف ىػػذه األكائػػؿ كميػػا فييػػا معنػػى إٍف ، فمػػذلؾ انجػػـز الجػػكاب؛ 
ذا قػػاؿ : أيػػف بيتػػؾ  ألنػػو إذا قػػاؿ : أئتنػػي آتػػؾ فػػاف معنػػى كالمػػو إٍف يكػػٍف منػػؾ إتيػػاف آتػػؾ ، كا 

ٍرؾ ، فك نػػو ذا قػػاؿ :  أزي قػػاؿ : إٍف أعمػػـ مكػػاف بيتػػؾ أزٍرؾ ، ألٌف قكلػػو ، يريػػد بػػو : أعًمٍمنػػي. كا 

                                      
 .  َُّينظر : المصدر نفسو :  (ُ)

 .  ََُالنظر المغكم الةديث : مناىج ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء  (ِ)

 .  ْٗ،  ّٗ:  ّالكتاب :  (ّ)



 ُُٗ 

دٍونا ، فإٌف معنى ىذا الكالـ إٍف يكف عنػدنا يةػدونا ، كىػك يريػد ىينػا إذا تمنػى مػا  ليتو عندنا يةِّ
ذا قاؿ : لك نزلت فك نو قاؿ انزٍؿ ...((  .(ُ)أراد في األمر . كا 

األفعػػػاؿ التػػػي تنجػػػـز لػػػدخكؿ معنػػػى الجػػػزاء فييػػػا . كتمػػػؾ  كقػػػاؿ )المبػػػرد( : ))ىػػػذا بػػػاب
األفعػػاؿ جػػكاب مػػا كػػاف أمػػران أك نييػػان أك اسػػتخباران ، كذلػػؾ قكلػػؾ : ائػػًت زيػػدان ييكرمػػؾ ، كال تػػ ت 
نمػا انجزمػت بمعنػى الجػزاء ، ألنػؾ إذا قمػت : ائتنػي  زيدان يكف خيران لػؾ ، كأيػف بيتػؾ أيزٍرؾ ؟ كا 

نػي فػإٍف تػ تني أكرٍمػؾ ، ألف اإلكػراـ إنمػا يجػب باإلتيػاف. ككػذلؾ : أكرٍمؾ ، فإنما المعنػى : ائت
ٍرؾ((  .(ِ)أزٍرؾ ؟ إنما معناه : إف تيعًمٍمني أزي

مميػػكا بػػيف أصػػابعكـ ال  كقػػاؿ )السػػييمي( فػػي تفسػػير جػػـز )ال ييخمٍِّميػػا( مػػف الةػػديث : ))خى
مػػػكا ال يخمميػػػا اهلل فيػػػذا ييخمميػػػا اهلل بالنػػػار(( : )ينجػػػـز عمػػػى جػػػكاب األمػػػر( ، ))تقػػػديره : إف تخم

 .(ّ)جـز في جكاب األمر((
كقاؿ في ت كيؿ جـز )اتخذه( مف قكؿ عتبػاف بػف مالػؾ لمرسػكؿ الكػريـ )صػمى اهلل عميػو 
كآلو كسمـ( : ))صٌؿ في بيتي مكانان اتخذه مصمَّى(( : ))الجػـز عمػى جػكاب األمػر ، ك نػو قػاؿ 

 .(ْ): ))إٍف تفعؿ اتخٍذه((
 .(ٓ)في ذلؾ كمو عمى المعنى كيمةظ أف مدار الت كيؿ

أمػػػا مكضػػػكع )التنػػػازع( فقػػػد تناكلػػػو المةػػػدوكف مػػػف منظػػػكر تةػػػكيمي تكليػػػدم ، كىػػػك أف 
يتسػػػمط عػػػامالف عمػػػى معمػػػكؿ كاةػػػد ، كبػػػذلؾ يسػػػتمـز بداىػػػ  عمػػػى إلغػػػاء اإلضػػػمار مػػػف اةػػػد 

كػػال . كمعمػػـك أف )الفػػراء( قػػد أجػػاز ىػػذه المقكلػػ  ، فقػػد نػػادل بػػ ف يعمػػؿ (ٔ)العػػامميف المتنػػازعيف
العػػػػامميف فػػػػي المعمػػػػكؿ إذا كانػػػػا يطمبانػػػػو عمػػػػى جيػػػػ  كاةػػػػدة ، أم إذا كػػػػاف العػػػػامالف يطمبػػػػاف 
المعمكؿ نفسو عمى ةال  إعرابي  كاةدة كةسب ، كالرفع أك النصػب أك الجػر ، كمػا فػي قكلنػا 

                                      
 .  ْٗ:  ّ:  الكتاب(ُ)

 .  ّْٖ:  ِالمقتضب :  (ِ)

 كما بعدىا .  ٖٓأمالي السييمي :  (ّ)

 .  ُُُ المصدر نفسو : (ْ)

 .  َُِ، كنظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  ٖٓينظر : أمالي السييمي:  (ٓ)

 .  ٔٓ،  ْْ:  (بةث)ينظر : ظاىرة التنازع في العربي  ، مدخؿ تةكيمي  (ٔ)



 ُِٗ 

: )قػػػػاـ كقعػػػػد زيػػػػد( ، ال أف يعمػػػػال فيػػػػو الرفػػػػع كالنصػػػػب فػػػػي آف معػػػػان ، فػػػػي نةػػػػك : )ضػػػػربت 
 .(ُ)، أم )ضربت زيدان كضربني(كضربني زيدان( 

كيؤخػػذ عمػػى ىػػذا التصػػكر انػػو لػػـ يبػػيف الكظيفػػ  التػػي يؤدييػػا التنػػازع ، فقػػد ذىػػب بعػػض 
البػػاةويف المةػػدويف إلػػى أف العنصػػر مكضػػع التنػػازع يقػػـك بكظيفػػ  تداكليػػ  ، كبػػذلؾ تجتمػػع فيػػو 

قبػؿ( كتداكليػ  )بػؤرة والث كظائؼ : تركيبي  )فاعؿ أك مفعكؿ( ، كداللي  )مينفِّػذ ، مسػتقبؿ ، مت
 .(ِ)أك مةكر(

كمػػػف النةػػػكييف المةػػػدويف مػػػف انعطػػػؼ إلػػػى مبػػػادئ تةكيميػػػ  ، فتنػػػاكؿ البرانػػػي )البنيػػػ  
السػػػطةي ( ، كالجػػػكاني )البنيػػػ  العميقػػػ ( ، كيعتػػػد النةػػػاة العػػػرب المعنػػػى فيصػػػالن فػػػي تصػػػةيح 

دكنػػػو فػػػي النةػػػك ، فيعكلػػػكف عميػػػو بشػػػكؿ عػػػاـ ، كالمسػػػتكل بشػػػكؿ خػػػاص ، كعميػػػو فػػػ نيـ يعتم
تفسػػػيرىـ النةػػػكم ، كأنيػػػـ يقيمػػػكف ةػػػدكدىـ عمػػػى ىػػػذا الممةػػػظ ، إذ يعرفػػػكف )االسػػػتوناء( ب نػػػو 

، أمػػػا االسػػتوناء المنقطػػػع فيػػك مػػا كػػػاف المسػػتونى فيػػػو مػػف نيػػػر  (ّ)))إخػػراج بعػػض مػػػف كػػؿ((
. إذ يردكف تركيب االستوناء إلػى جممػ  إوباتيػ  عاديػ  عمػى كفػؽ الت كيػؿ (ْ)جنس المستونى منو

، كذىػػب )ابػػف السػػراج( إلػػى أف ))االسػػـ المسػػتونى منػػو مػػع مػػا تسػػتونيو منػػو بمنزلػػ   (ٓ)ليالػػدال
اسػػػـ مضػػػاؼ ، أال تػػػرل انػػػؾ إذا قمػػػت : جػػػاءني قكمػػػؾ إال قمػػػيالن مػػػنيـ ، فيػػػك بمنزلػػػ  قكلػػػؾ : 

 .(ٔ)جاءني أكور قكمؾ((
 

إلػى  كييعد )المعنى( ةكمان فيما يجكز كما ال يجكز ، فمف ذلؾ إف )ابػف السػراج( يػذىب
انو ))ال يجكز أف نستوني النكرة مف النكرات في المكجػب ، ال تقػكؿ : جػاءني قػـك إال رجػالن ، 

. كيتضح لنا أنو يعكؿ عمى اإلفادة مف جي  المعنػى ، عمػى (ٕ)الف ىذا ال فائدة في استونائو((

                                      
 .  ٓٗ،  ْٗ:  ّاليكامع :  عينظر : ىم (ُ)

 .  ُٖٓو : ينظر : عناصر النظري  النةكي  في كتاب سيبكي (ِ)

 .  َُِأسرار العربي  :  (ّ)

 .  ُّٗ:  ِينظر : الكتاب :  (ْ)

 .  ٔٔ،  ٓٔينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ٓ)

 . ِِٖ:  ُاألصكؿ في النةك :  (ٔ)

 .  ِْٖ:  ُالمصدر نفسو :  (ٕ)



 ُّٗ 

،  عمى كفؽ السميق  المغكي  ، كقد اعتد المعنى ضربان مف اختيػار االطػراد فػي التفسػير النةػكم
 .(ُ)كك نيـ يتعاكركف ىذا الممةظ ليختبركا صالةيتو في ضكء مناظراتيـ الخالفي 

 

فةػػيف فٌسػػر النةػػاة نصػػب المسػػػتونى ، كجػػدكا أف عامػػؿ نصػػبو ىػػك)إاٌل( ؛ الف معناىػػػا 
)اسػتوني( كىػك فعػؿ ينصػػب مػا بعػده ، كلعػػؿ ىنػاؾ كجيػان آخػر لػػيس )اسػتوني( عمػى الػػدكاـ، إذ 

كيػػػؿ المعنػػكم ، فػػػي موػػؿ : )كافػػػؽ القػػػـك ... إال زيػػدان(، فانػػػو قػػػد يمكػػف أف يكػػػكف نيػػر ىػػػذا الت 
يةتمػػػؿ أف يكػػػكف الت كيػػػؿ )امتنػػػع( أك)رفػػػض( . ككاضػػػح أف مةػػػؿ الخػػػالؼ ىػػػك عمػػػى المعنػػػى 

 .(ِ)المفيـك مف )إاٌل(
كيبػػػػدك أف ىػػػػذا الممةػػػػظ قػػػػد ىيػػػػ  أذىػػػػاف النةػػػػاة العػػػػرب فػػػػي طػػػػرد مقاييسػػػػيـ كتطكيػػػػع 

 .(ّ)إلى بني  كاةدة عميق  متكافق الظاىرات المتغايرة شكالن برٌدىا 
كعمػػى ىػػذا الصػػعيد فػػ ف نيػػر اإليجػػاب فػػي االسػػتوناء النػػاقص ، كالمنفػػي ،يجػػيء نفيػػان 

مسػ ل  كنييان كاستفيامان إنكاريان ، كما يككف نير اإليجاب في ت كيؿ معنى الةكـ. كىكػذا جعمػكا 
   -:اآلتي  ةي بيف األنماطكفسركا التغاير السط االستوناء الناقص )المفرغ( المنفي مطردة ،

مَّده ًإالَّ رىسيكؿه )) مىا ميةى  .(ُْْآؿ عمراف : )((كى
ؽَّ كىالى تىقيكلي )) مىى الٌمًو ًإالَّ اٍلةى  .(ُُٕ)النساء : ((كٍا عى
 .(ّٓ:  ةقاؼ)األ((ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلفىاًسقيكفى  فىيىٍؿ ييٍيمىؾي ))
َـّ نيكرىهي )) يىٍ بىى الٌموي ًإالَّ أىف ييًت  .(ِّالتكب  : )((كى

ف مػػا النفػػي كالنيػػي فالمةمػػؿ بينيمػػا قريػػب ، كأمػػا االسػػتفياـ اإلنكػػارم فيرتػػد إلػػى النفػػي 
 بالتقدير ردان قريبان ، ألنيـ لةظكا أف : 

 .ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلفىاًسقيكفى  ىىٍؿ ييٍيمىؾي 
 .ًإالَّ اٍلقىٍكـي اٍلفىاًسقيكفى  ييٍيمىؾي  بمنزل  : ال

                                      
 .  ٔٔلمغكم الةديث : ينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر ا (ُ)

 .  ٔٔ:  ينظر : المصدر نفسو (ِ)

 .  ٔٔينظر : المصدر نفسو :  (ّ)



 ُْٗ 

يىػػػ ٍ كقكلػػػو تعػػػالى : )) َـّ نيػػػكرىهي كى (( ، فػػػالمعنى أسػػػعفيـ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ بىى المٌػػػوي ًإالَّ أىف ييػػػًت
 .(ُ)فكجدكا اف )ي بى( بمعنى )ال يريد(

كمػػػف المسػػػائؿ التػػػي التفػػػت إلييػػػا النةػػػاة فػػػي ضػػػكء )المعنػػػى( تفسػػػير النصػػػب ، نصػػػب 
ررت )إال( المسػػتونى المكػػػرر ، نةػػػك : )مػػػا أتػػػاني إال زيػػػدان إال عمػػػران( ؛ فػػػذىبكا إلػػػى انػػػو إذا تكػػػ

كتكرر )المستونى( بيا في االستوناء المفرغ فال يجكز رفع اآلخػر . قػاؿ )الزمخشػرم(: ))ألنػؾ 
)) ال تقكؿ : ترككني إال عمػركه
. كيػدؿ قكلػو عمػى انػو رأل أف الةكػـ يصػبح مكجبػان بػػ )مػا( ، (ِ)

ت ال يكػكف ك)إال( ، فك ف قكلؾ : )ما أتاني إال زيد( مرادؼ لقكلؾ )ترككني( ، كذلؾ ةكـ موبػ
 .(ّ)بعده إال النصب

كعمى ىذا الصعيد ةمميـ ما ظاىره النفي عمى اإليجاب ، نةك : )ما فػييـ اةػده إال قػد 
قاؿ ذاؾ إال زيدان( بكجكب نصب )زيدان(. فإنيـ رأكا أف )ما فييـ اةػد إال قػد قػاؿ ذاؾ( مسػاكي  

المعنػػى كيسػػتقيـ النصػػب  لػػػ )كميػػـ قػػالكا ذاؾ( ، فالتركيػػب الػػذم ظػػاىره النفػػي موبػػت فػػي ةقيقػػ 
 بشكؿ صةيح.

أٌمػػػػا انسػػػػةاب النفػػػػي عمػػػػى )يقػػػػكؿ ، مػػػػوالن( فػػػػي : )مػػػػا أظػػػػف أةػػػػدان يقػػػػكؿ ذاؾ إال زيػػػػدان           
)أك زيده( . فقد جكزا ىذا النصب عمى إتباع )زيدان( )أةػدان( ، كالرفػع عمػى إتبػاع )زيػد( لضػمير 

)مػػا يقػػكؿ ذاؾ اةػػد إال زيػػد(، فإنػػو مػػف الرفػػع فػػي )يقػػكؿ( . ألنيػػـ فيمػػكا القػػكؿ المتقػػدـ عمػػى : 
 تفريعات الفيـ المشركع لذلؾ التركيب.

كيمةػػػظ أف النفػػػي ال ينسػػػةب عمػػػى الفعػػػؿ )ينتقػػػد ، مػػػوالن( فػػػي : )مػػػا عتبػػػت عمػػػى اةػػػد 
ينتقػػػدني إال تمميػػػذ( ؛ إذ ال يمكػػػف أف يفػػػٌرع ت كيمػػػو : )مػػػا ينتقػػػدني اةػػػد إال تمميػػػذ(. كىنػػػا يتعػػػيف 

 .(ْ)كر. كال يجكز إتباعو لمضمير المستتر في )ينتقدني(إتباع )تمميذ( ألةد المجر 
  -كىـ يركف األموم  اآلتي  : 

.  عندم وكبي خزِّ
 عندم وكبي زيد.

 عمٌي صـك رمضاف. 
                                      

. كينظػر فػي ذلػؾ : أكضػح المسػالؾ إلػى  ٕٔ:   ينظر : نظري  النةك العربػي فػي ضػكء منػاىج النظػر المغػكم الةػديث (ُ)
 كما بعدىا. ِِِ:  ِابف مالؾ :  ألفي 

 . ُِْالمفصؿ في صنع  اإلعراب :  (ِ)

 .  ٖٔ،  ٕٔينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :  (ّ)

 . ٖٔج النظر المغكم الةديث:كما بعدىا ، كينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناى ُِّ:  ِينظر : الكتاب :  (ْ)



 ُٗٓ 

كيمةػػػظ أف العبػػػارات الوالوػػػ  مختمفػػػ  عمػػػى الػػػرنـ مػػػف أنيػػػا مػػػف بػػػاب اإلضػػػاف  ، كىػػػذا 
 االختالؼ يرجع إلى المعنى ، الف التقدير : 

 خز.عندم وكب مف 
 عندم وكب لزيد.

 . (ُ)عمٌي صـك في رمضاف
 

 :الحدٌثفً النحو العربً التطبٌقٌة ً الوظٌفالمنهج محاوالت 
 

 

كقد نةا النةاة المةدوكف منةى كصػفيان كظائفيػان فػي تةميػؿ الظػكاىر المغكيػ  فػي النةػك 
يـ مػػف أسػػس ، فمػن (ِ)العربػي بعيػػدان عػف التعميػػؿ كالتقػدير ، كاف يكػػكف لمكػػالـ كظيفػ  كاسػػتعماؿ

تةميمػػػو لمجممػػػ  العربيػػػ  عمػػػى أسػػػاس المػػػنيج الكصػػػفي الػػػكظيفي الػػػذم يػػػربط بػػػيف دراسػػػ  بنيػػػ  
 .(ّ)الجمم  ككظيفتيا التي يةددىا المكقؼ الكالمي

كيػػرل بعضػػيـ أف بنيػػ  الجممػػ  تتػػ لؼ مػػف جػػزأيف أساسػػيف : ىػػي المسػػند كالمسػػند إليػػو، 
عمػى كفػؽ ذلػؾ صػرح النةكيػكف القػدماء كتتككف الجمم  مػف : اسػـ ، اسػـ ، أك فعػؿ ، اسػـ ، ك 

بكجػػػػكد نمطػػػػيف لمجممػػػػ  ، عمػػػػى أسػػػػاس الكممػػػػ  المتصػػػػدرة ، كىمػػػػا : الجممػػػػ  الفعميػػػػ  كالجممػػػػ  
 .(ْ)االسمي 

كيمةظ أف النمط الذم يبتدمء بفعؿ )مسػند( يميػو فاعػؿ )مسػند إليػو( ، فالفعػؿ كالفاعػؿ 
مى االسـ مصػطمح )فاعػؿ( ألنػو ال يككناف كةدة تتسـ بالتالـز ، كاف النةاة أطمقكا ع –ىنا  –

يصمح في ىذه الةاؿ أف يككف )مكضكعان( لمكالـ ، أم منطمقان لمةديث ، كاف الجمم  مف ىػذا 
الػػنمط تةمػػؿ خبػػران ابتػػدائيان ، ممػػا يسػػتمـز أف يعقػػب الفعػػؿ اسػػـ ظػػاىر يعمػػؿ فيػػو الفعػػؿ الرفػػع ، 

بقػ ، كييطمػؽ عمػى ةالػ  رفػع كبذلؾ ال يؤور ىذا االسـ في الفعػؿ السػابؽ عميػو مػف ةيػث المطا
 .(ٓ)الفاعؿ ىنا )الرفع نير المطمؽ(

                                      
 . ٗٔ،   ٖٔينظر : نظري  النةك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الةديث :   (ُ)

 .  ِّينظر : المغ  معناىا كمبناىا :  (ِ)

 .  ْٕ:  (بةث)ينظر : مدخؿ إلى المسانيات العام  كالعربي  ، المنيج الكصفي الكظيفي  (ّ)

 .ٗٓينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

 .  َٔ،  ٗٓ:  ينظر : مدخؿ إلى المسانيات العام  كالعربي  ، المنيج الكصفي الكظيفي (ٓ)



 ُٗٔ 

عمى انو ينبغي أف نشير إلى أف الفعؿ في النمط التركيبي مػف نةػك : )قػاـ زيػد( أطمػؽ 
عميػػػػو اسػػػػـ )عنصػػػػر فػػػػارغ( ، أم انػػػػو ال يقبػػػػؿ تقػػػػدير ضػػػػمير مسػػػػتتر ، كذلػػػػؾ لكجػػػػكد االسػػػػـ 

 .(ُ)الظاىر
اعػؿ فػي موػؿ ىػذه األنمػاط مػف الجمػؿ تركيبػان كالى جانب ذلؾ فػ ف الفعػؿ يشػكؿ مػع الف

 .(ِ)إسناديان نير اندماجي ، لكنو يرتبط بو كظيفيان 
كتتموػػؿ العناصػػر الفارنػػ  فػػي عنصػػريف : أكليمػػا األوػػر الػػذم يتركػػو نقػػؿ مركػػب اسػػمي 
كػػػالمفعكؿ ، إلػػػى مكػػػاف فػػػي صػػػدر الجممػػػ  ، نةػػػك : )زيػػػد ضػػػربتو( ، كالوػػػاني : ضػػػـ ، كىػػػك 

في التمويؿ الصػكتي ، موػؿ : )أخػكؾ صػابر( ، ففػي )صػابر( ضػمير  الضمير الذم ال يظير
مقدر )ىك( نير بارز ، فيذا الضػمير فػارغ تقتضػيو البنيػ  الكظيفيػ  ، ال البنيػ  التركيبيػ  ، كال 

 .(ّ)ت كيؿ لو عمى المستكل الصكتي
 أمػا الػػنمط الوػاني الػػذم يتقػػدـ فيػو االسػػـ عمػػى الفعػؿ ، مػػف نةػػك : )زيػد قػػاـ( ، فالفاعػػؿ
ىنػػا اةتػػؿ كظيفػػ  )مبتػػدأ( ، ألنػػو يصػػمح أف يكػػكف منطمقػػان )مكضػػكعان( لمكػػالـ عنػػو ، كاف رفػػع 
)المبتدأ( نير مقيػد بكجػكد الفعػؿ بعػده ، كلػذلؾ أطمػؽ عمييػا اسػـ )ةالػ  الرفػع المطمػؽ( ، كمػا 
أف االسـ ىنا مسػتقؿ صػرفيان ككظيفيػان عػف الفعػؿ بعػده ، كاف المبتػدأ ىػك الػذم يػؤور فػي الفعػؿ 

مسػػػند( مػػػف ةيػػػث لػػػزـك المطابقػػػ  معػػػو فػػػي اإلفػػػراد كالتونيػػػ  كالجمػػػع ، نةػػػك :)الكلػػػد نػػػاـ( ، )ال
 .(ْ)ك)الكلداف ناما( ، ك)األكالد نامكا(

كىنػاؾ مسػػ ل  ميمػػ  مؤداىػػا أف الفعػػؿ فػػي موػؿ )زيػػد قػػاـ( يسػػتمـز تقػػدير ضػػمير مسػػتتر 
الكالمػي ، إال انػو   يشير إلى الفاعؿ ، كعمى الرنـ مف أف الفعؿ مستقؿ صػرفيان عػف السػياؽ 

 .(ٓ)يشكؿ مع الضمير المستتر فيو ما يسمى )الكمم  ػ الجمم (
كىنا البد مف أف نشير إلى أف رفع المبتدأ في جمم  )زيد قاـ( نيػر مقيػد بالفعػؿ ، كاف 
مجيئو معرل مف العكامؿ ، فالمبتدأ ي خػذ ةالتػو اإلعرابيػ  )الرفػع( بسػبب مػف كظيفتػو التداكليػ  

                                      
 . َٔ:  نفسو المصدرينظر :  (ُ)

 . َٔالمصدر نفسو :  ينظر : (ِ)

 .  ُُٕ:  ِينظر : المسانيات كالمغ  العربي  ، نماذج تركيبي  داللي  :  (ّ)

 .  َٔينظر : مدخؿ إلى المسانيات العام  كالعربي  ، المنيج الكصفي الكظيفي :  (ْ)

 .  ُٔ، َٔ:  لكظيفيينظر : مدخؿ إلى المسانيات العام  كالعربي  ، المنيج الكصفي ا (ٓ)



 ُٕٗ 

ـ الذم يشغؿ ىذه الكظيف  الخارجي  تداكليان يسػتمد ةالتػو اإلعرابيػ  المػذككرة مػف ، أم أف االس
 الكظيف  نفسيا.

 

 كفي ضكء ىذه المبادئ تقسـ الجمم  إلى وماني  أنماط : كىي : 
مسند ، كمسند إليو ، كيت لؼ ىذا النمط مف كممػ  كاةػدة ، أم الكممػ  الجممػ  ، نةػك :  .ُ

 كتب ، أم : كتب ىك.
د إليػػػو ، كيتػػػ لؼ مػػػف كممتػػػيف متصػػػمتيف صػػػرفيان ، كأكالىمػػػا فعػػػؿ كالوانيػػػ  مسػػػند كمسػػػن .ِ

ضػػػػمير متصػػػػؿ فاعػػػػؿ ، نةػػػػك : )كتبػػػػت( ، كيمةػػػػظ أف التركيػػػػب ىنػػػػا تركيػػػػب إسػػػػنادم 
 اندماجي.

مسند ، مسػند إليػو ، كممتػاف منفصػمتاف صػرفيان تشػكالف تركيبػان إسػناديان نيػر انػدماجي،  .ّ
 نةك : كتب الطالب ، كتب طالب. 

( ، نةػػك : الطالػػب كتػػب ، أم : الطالػػب كتػػب مسػػند إل .ْ يػػو أكؿ ، مسػػند )مسػػند إليػػو وػػافو
 ىك ، كىك كما يالةظ ، تركيب إسنادم خبر ضمير يعكد إلى المسند إليو . 

مسند إليو أكؿ ، كذلؾ نةك ، الطػالب كتبػكا ، أنػا كتبػت ، كىػك تركيػب إسػنادم يشػكؿ  .ٓ
 الخبر فيو تركيبان إسناديان اندماجيان.

و أكؿ ، مسػػند ، مسػػند إليػػو وػػافو ، نةػػك : الطالػػب كتػػب زميمػػو ، كىػػك ، كمػػا مسػػند إليػػ .ٔ
 يالةظ ، تركيب إسنادم ، كخبره تركيب إسنادم نير اندماجي.

مسند إليو ، مسند ، نةك : أبػكه مػريض )كالمبتػدأ ىنػا انػدماجي نيػر إسػنادم( ، كنةػك  .ٕ
 : أبك زيد مريض. )كالمبتدأ تركيب نير إسنادم نير اندماجي(. 

مسند إليو أكؿ ، )مسند إليو واف ، مسػند( ، نةػك : زيػد أبػكه مػريض ، كىػك يتػ لؼ مػف  .ٖ
مبتػػدأ يشػػكؿ تركيبػػان انػػدماجيان نيػػر إسػػنادم ، كخبػػر مؤلػػؼ مػػف تركيػػب انػػدماجي نيػػر 

 .(ُ)إسنادم

                                      
 . ّٔ،  ِٔ،  ُٔج الكصفي الكظيفي : مدخؿ إلى المسانيات العام  كالعربي  ، المني (ُ)



 ُٖٗ 

كمف خالؿ ىذه المنطمقات الكظيفي  ، دعا بعض النةاة المةدويف إلى تبسيط نةك العربيػ  
عمػػػى الكظيفػػػ  األساسػػػي  لمغػػػ  ، تمػػػؾ الكظيفػػػ  التػػػي تتموػػػؿ فػػػي ككنيػػػا كسػػػيم  ، كذلػػػؾ بالت كيػػػد 

 .(ُ)لالتصاؿ بيف الناس
كىػػذه دعػػكة إلػػى تكةيػػد )عمػػـ قكاعػػد المغػػ  العربيػػ ( عمػػى أسػػاس بنيػػكم كظيفػػي انطالقػػان مػػف 
 دراس  الجمم  عمى أساس بنيتيا النةكي  )الساكن (، كبنيتيا اإلخباري  )الديناميكيػ (، كاف يكةػد
عممػػا )النةػػك( ك)المعػػاني( ، كعػػدـ الفصػػؿ بػػيف دراسػػ  أصػػكات المغػػ  كقكاعػػد الصػػرؼ ، كمػػا 
يستمـز في الكقػت نفسػو عػدـ الفصػؿ بػيف قكاعػد النةػك كعمػـ المعػاني ، أم أف يػدرس )النةػك( 
مػف خػػالؿ درس )المغػػ ( بكصػػفيا نظامػػان مػػف مسػتكيات مختمفػػ  تػػ تمؼ فػػي تةقيػػؽ كظيفػػ  المغػػ  

 .(ِ)وؿ في التكاصؿاألساسي  التي تتم
كمػػػف البػػػاةويف المةػػػدويف مػػػف ييػػػدؼ إلػػػى كصػػػؼ المغػػػ  العربيػػػ  معجميػػػان كتركيبػػػان كصػػػرفان 
كداللػػػ  كتػػػداكالن فػػػي إطػػػار النةػػػك الػػػكظيفي ، كيػػػتـ اشػػػتقاؽ الجممػػػ  عمػػػى كفػػػؽ ىػػػذا النمػػػكذج ، 

  (.بكساط  بنيات والث ، ىي : )البني  الةممي ( ، ك)البني  الكظيفي ( ، ك)البني  المككني
كتتككف البنيػ  الةمميػ  مػف األسػاس الػذم يػ تمؼ مػف المعجػـ ، كقكاعػد تكػكيف المةمػكالت، 
كيتكػػكف المعجػػػـ مػػف أيطػػػر ةمميػػ  )أصػػػكؿ( كالفعػػؿ ، كأيطػػػر )ةػػدكد( ىػػػي سػػائر الكممػػػات فػػػي 
الجممػػػػ ، كباسػػػػتخداـ قكاعػػػػد تكػػػػكيف المةمػػػػكالت يػػػػتـ تكػػػػكيف أطػػػػر ةمميػػػػ  نككيػػػػ  ، أم أطػػػػر ال 

كد ، المكضػػكعات( ، كباسػػتخداـ قكاعػػد تكسػػيع األطػػر الةمميػػ  ينػػتج مػػا تشػػتمؿ إال عمػػى )الةػػد
يطمػػػؽ عميػػػو )الةػػػدكد ، المكاةػػػؽ( ، بعػػػد ذلػػػؾ يجػػػرم تطبيػػػؽ قكاعػػػد إدمػػػاج الةػػػدكد ليػػػتـ بػػػذلؾ 

 .(ّ)تككيف البني  الةممي 
 كتصنؼ المةمكالت في الجمم  عمى النةك اآلتي :

( )ةػػػي( )مينفِّػػػ ذ( )سػػػائؿ( )ميتىقبِّػػػؿ( )زمػػػاف( ؛ كىػػػذا )شػػػرب( ، عمػػػى سػػػبيؿ الموػػػاؿ ، )فىًعػػػؿى
 يعطي إطاران مةمكليان.

 كقد يجرم تكسيعو فيصبح عمى النةك اآلتي : 

                                      
 . ِٗ:  (بةث)ينظر : ازدكاجي  المغ  العربي  ككيفي  الخركج منيا  (ُ)

 .  َّ: المصدر نفسو ينظر :  (ِ)

 .  ُٓ،  ُْينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ّ)



 ُٗٗ 

 شرًب زيد شايان اليـك )في المقيى( .
 )تكسيع المكاف( .                 

 .(ُ)كمف وـ يرافؽ المةمكؿ )شرب( المةكر )الفاعؿ ، المفعكؿ( كلكؿ كظيف  داللي 
المةمكلي عمػى كفػؽ ىػذا التصػكر ، عمػى كاقعػ  يقػـك كػؿ عنصػر فػي بنيتيػا كيدؿ اإلطار 

 بدكر معيف ، كقد تككف الكقائع : 
 إعماالن ، نةك : شرب زيد لبنان. .ُ
 إةداوان ، نةك : فتةت الريح النافذة. .ِ

 أكضاعان ، نةك : زيد جالس فكؽ األريك . .ّ

 .(ِ)ةاالت : نةك : زيد فىًرح .ْ

ت لةدكده فتفرضيا قيكد االنتفاء التي يكفرىػا ىػذا المنةػى أما ما يرافؽ المةمكؿ مف مةال
 .(ّ)كتفرضيا طبيع  المةمكؿ

 كيمكف أف نةمؿ المةمكؿ )شرب( ، فنقكؿ : فعؿ 
 ةي                                             
 )مينفِّذ(                                           

 )ميتىقبِّؿ(                                         
أم أف الفعؿ )شرب( يؤديو كائف ةي يقػـك بكظيفػ  المنفػذ ، كال بيػد مػف مفعػكؿ )سػائؿ( 
يقـك بكظيف  )المتقبؿ( ، كما أف تةميؿ المةمػكؿ )فػرح( فػي عبػارة )زيػد فػرح( ، يمكػف القػكؿ : 

كػائف ةػي إف فرح فعؿ )صف ( ، ككائف ةي قاـ بكظيف  المنفذ )زيد( ، كىذا الفعؿ يكصؼ بو 
 يقـك بكظيف  المكصكؼ. 

كمف ىنا ينبغي أف نركز عمى أف البني  الةمميػ  تعػٌد مػدخالن لمبنيػ  الكظيفيػ  ، كأف أكؿ 
مػػػا يػػػتـ إسػػػناده ىػػػك الكظػػػائؼ التركيبيػػػ  ، التػػػي تنةصػػػر فػػػي كظيفتػػػي )الفاعػػػؿ( ك)المفعػػػكؿ( ، 

 .(ُ)كالفاعؿ يستمـز أف يةمؿ كظيف  المةكر

                                      
 .  ُّينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

 .  ُِينظر : المصدر نفسو :  (ِ)

 .  َُُينظر : المصدر نفسو :  (ّ)



 ََِ 

ذككر ، إسناد الكظائؼ التداكليػ  ، كمنيػا وػالث كظػائؼ خارجيػ  كي تي مف بعد اإلسناد الم
 ، ىي : 

المبتػػػدأ : كيػػػؤدم كظيفػػػ  خارجيػػػ  ، أم انػػػو ال يػػػدخؿ ضػػػمف نطػػػاؽ )الةمػػػؿ( ، فةػػػيف  .ُ
 .(ِ)نقكؿ : )زيد ، أبكه مريض( ، فاف )زيدان( ال يدخؿ ضمف نطاؽ الةمؿ

لعربػػػي ، نةك)الطالػػػب كلكػػػف مػػػا يؤخػػػذ عمػػػى ىػػػذا التكجػػػو ، أف ىنػػػاؾ عبػػػارات فػػػي النةػػػك ا
مجتيد( ، فيؿ يعني أف )الطالب( يقع خارج الةمؿ ؟ كةتى لك قػدر ضػمير فػي مجتيػد )ىػك( 

 ، ف ف ذلؾ ال يقؼ شاىدان عمى أف )مجتيد ىك( يشكؿ ةمالن يقع )الطالب( خارج نطاقو.
،  (ّ)الػػذيؿ : كىػػك يةمػػؿ معمكمػػ  تكضػػح عنصػػران داخػػؿ الةمػػؿ أك تعػػدليا أك تصػػةةيا .ِ

)الذيؿ( لمتكضػيح ، نةػك : )أخػكه ةاضػر ، زيػد( ، ك)قامػا الزيػداف( ، أك قػد كقد يككف 
ػػو( ، ك)قػػػرأت القصػػ  ، نصػػػفيا(، أك  يكػػكف ذيػػؿ تعػػػديؿ ، نةػػك : )أفرةنػػػي زيػػد ، نجاةي

 ذيؿ تصةيح ، نةك : )قابمت اليـك زيدان ، بؿ خالدان( ، ك)عمَّمني مةمده بؿ عمي(.

)البػػػػدؿ( ك)المبتػػػػدأ المػػػػؤخر( أك البنيػػػػات  ككظيفػػػػ  )الػػػػذيؿ( كظيفػػػػ  خارجيػػػػ  ، فيػػػػي تشػػػػبو
ذا كاف )الػذيؿ( يةمػؿ كظيفػ  تداكليػ  كالمبتػدأ المػؤخر  االضرابي  في النةك العربي التقميدم. كا 
، فانو ي خذ الةال  اإلعرابي  )الرفع( بمقتضى ىػذه الكظيفػ  ، أمػا إذا كػاف ذا كظيفػ  دالليػ  أك 

 .(ْ)خذ ةالتو اإلعرابي  عمى كفؽ مبدأ )اإلتباع(تركيبي  كذيؿ التعديؿ   كالتصةيح ، فانو ي 
المنادل : كىك))كظيف  تسند إلى المككف الػداؿ عمػى المنػادل فػي مقػاـ معػيف(( ، نةػك  .ّ

( كظيفػ  خارجيػ  ، أم  : )يا عمي ، صديقؾ قادـ( ، فقد اعتدكا جمم  المنادل )يا عميُّ
فػػػػ  ، كالكظػػػػائؼ كاقعػػػػ  خػػػػارج نطػػػػاؽ الةمػػػػؿ )صػػػػديقؾ قػػػػادـ( ، كيمةػػػػظ أف ىػػػػذه الكظي

 . (ٓ)التداكلي  األخرل ذات عالق  ترابطي  بالمقاـ

                                                                                                                    
 .ُٔ،  ُٓ: ينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي   (ُ)

 . ُُّ:  المصدر نفسو ينظر : (ِ)

 .ُْٕ،  ُْٓ،  ُْْالمصدر نفسو : ينظر :  (ّ)

 .  ُٕٓ،  ُٔٓ:  : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي ينظر  (ْ)

 .  ُُٔالمصدر نفسو :  (ٓ)



 َُِ 

كلعػػػػػؿ مػػػػػا تةسػػػػػف اإلشػػػػػارة إليػػػػػو أف )النػػػػػداء( ينػػػػػتظـ وػػػػػالث كظػػػػػائؼ ، ىػػػػػي : )المنػػػػػادل( 
ك)المندكب( ك)المستغاث( ، كاف النةك يرقى إلى الكفاي  النمطي  ، كمما قمػت أنمػاط الكظػائؼ 

 .(ُ)يس  كالنداءالفرعي  التي تشكؿ في مةصمتيا كظيف  رئ
 

أما ةال  المنادل اإلعرابي  )النصػب( ، في خػذىا مػف ككنػو يةمػؿ كظيفػ  تداكليػ  كال يةمػؿ 
كظيفػػ  تركيبيػػ  أك دالليػػ  ، كىمػػا كظيفتػػاف ال يةمميمػػا إال المكػػكف الػػذم يكػػكف مكضػػكعان مػػف 

 مكضكعات مةمكؿ الجمم .
 

بػؤرة( : ك))تسػند كظيفتيػا إلػى أما الكظائؼ الداخمي  فتةصر فػي كظيفتػيف ، إةػداىما : )ال
 .(ِ)المككف الةامؿ لممعمكم  األكور أىمي  أك األكبر بركزان في الجمم ((

 

 كيمةظ أف ىناؾ نكعيف مف البؤرة : 
بؤرة المقابم  : كىي الكظيف  المسػندة إلػى المكػكف الةامػؿ لممعمكمػ  التػي يتػردد المػتكمـ  .ُ

ك إلػػػى أةػػػد مككناتػػػو ، كيػػػتـ ذلػػػؾ فػػػي ذكرىػػػا ، كقػػػد تكػػػكف مسػػػندة إلػػػى الةمػػػؿ كمػػػو ، أ
بكساط  )اليمزة( ، نةك : )أقاـ زيده ؟( أـ ال )اإلسناد إلى الجمم ( ، )أنػدان ألقػاؾ؟( أـ 

. كمػػف المتعػػارؼ أف النةػػاة القػػدامى قػػد (ّ)بعػػد نػػد )اإلسػػناد إلػػى اةػػد مككنػػات الجممػػ (
مػػػػػب ذلػػػػؾ ةػػػػيف ميػػػػزكا اسػػػػتعماؿ اليمػػػػزة لطمػػػػب التصػػػػكر كاسػػػػتعماليا لط ىأشػػػػاركا إلػػػػ

التصديؽ ، الف األصؿ فييا أف يطمػب بيػا التصػديؽ أك التصػكر ، كىػي بيػذا إنمػازت 
عف أدكات االستفياـ األخرل ، نةك : )أزيػد قػائـ أـ خالػد ؟( إذا أريػد بيػا )التصػكر( ، 

 (ٓ). كلذلؾ عدىا النةػاة أـ بػاب االسػتفياـ(ْ)كلطمب التصديؽ ، نةك : )أزيده ةاضر؟(

                                      
 .  ُّٔ:  ينظر : المصدر نفسو (ُ)

 .  ِٖالمصدر نفسو :  (ِ)

 .  ّّ:  ينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  (ّ)

 .  ُِ:  ُينظر : مغني المبيب :  (ْ)



 َِِ 

ـ الذم ال يزكؿ عنو نيره ، كلػيس لالسػتفياـ فػي ، ))ألنيا ةرؼ االستفيا (ُ)االستفياـ
 .  (ِ)األصؿ نيره((

بػػػػؤرة الجديػػػػد : كىػػػػي البػػػػؤرة التػػػػي تسػػػػند إلػػػػى المكػػػػكف الةامػػػػؿ لممعمكمػػػػ  التػػػػي يجيميػػػػا  .ِ
المخاطػػػب )المعمكمػػػ  التػػػي ال تكػػػكف قاسػػػمان إخباريػػػان مشػػػتركان بػػػيف المػػػتكمـ كالمخاطػػػب( 

وػػػؿ قكلنػػػا : )عػػػاد زيػػػد مػػػف السػػػفر كتسػػػند ىػػػذه الكظيفػػػ  إلػػػى اةػػػد مككنػػػات الجممػػػ  ، م
( . ك)ةػػدوني زيػػد البارةػػ  عػػف مقالتػػو ال كتابػػو( ؛ كقػػد تتةقػػؽ ىػػذه  البارةػػ   )ال اليػػـك

 الكظيف  بإسنادىا إلى اةد أسماء االستفياـ نةك :

 مىٍف زارؾ البارة  ؟
 ماذا شرب زيد ؟

 متى عدت مف السفر ؟ 
)ىػػؿ قػدـ القػػـك ؟( كمػػف المتعػػارؼ أف كقػد تسػػند ىػػذه الكظيفػ  إلػػى الجممػػ  برمتيػا ، نةػػك : 

 .(ّ))ىؿ( تدخؿ عمى )بؤرة الجديد( المسندة إلى الجمم  كةسب
المةػػكر : كىػػك كظيفػػ  داخميػػ  تسػػند إلػػى المةػػدث عنػػو داخػػؿ الةمػػؿ ، موػػؿ قكلنػػا : )متػػى 
عاد زيد ؟( ك)مف قابؿ زيدان( فزيد ، فػي الجممتػيف يةتػؿ كظيفػ  مةػكر ، لكػف البػؤرة ىنػا تكمػف 

كػػكف الػػذم يموػػؿ مةػػط اسػػتفياـ المػػتكمـ ، كيشػػير إلييػػا فػػي السػػؤاليف السػػابقيف المككنػػاف فػػي الم
أم مػػػف عناصػػر الجممػػ  يكػػكف مكضػػػع  ى)متػػى( ، ك)مػػف( ، كاف كظيفػػ  المةػػػكر قػػد تسػػند إلػػ

 .  (ْ)الةديث عمى أاٌل يةمؿ أي  كظيف  تداكلي  أخرل
شريف درىمان. في الدار رجػؿ. كمف األموم  عمى ذلؾ : رجع البارة  زيد ، المةـ. الرطؿ بع

 . (ٓ) الضيكؼ ةضركا )الكاك(. )زيدان قابمتو(
أمػػػػػا الكظػػػػػائؼ الدالليػػػػػ  فقػػػػػد ةصػػػػػرت فػػػػػي الكظػػػػػائؼ اآلتيػػػػػ  : )المنفِّػػػػػذ( ، ك)المتقبػػػػػؿ( ، 

 ك)المستقبؿ( ، كاألداة ، كالزماف ، كالمكاف.
                                      

 .  ٕٗمعاني : ينظر : الجنى الداني في ةركؼ ال (ُ)

 .  ٗٗ:  ُالكتاب :  (ِ)

 .  ّْ – ِٖينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ّ)

 .  ْٕ،  ٗٔ:  ينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  (ْ)

 .  ٖٔ،  ٕٔينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 َِّ 

ظيفيػػػ ( ، كالبنيػػػ  كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى قكاعػػػد إسػػػناد الكظػػػائؼ : التركيبيػػػ  كالتداكليػػػ  )البنيػػػ  الك 
الكظيفي  تتةكؿ باستخداـ قكاعد التعبير إلى بني  أخرل أطمؽ عمييػا )البنيػ  المككنيػ ( ، كذلػؾ 

يعني إف البني  الكظيفي  تشكؿ ميدخالن لمبني  المككني 
(ُ). 

عمػػػى أف مػػػا تجػػػب مالةظتػػػو أف النةػػػك الػػػكظيفي ، مةكػػػـك بالونائيػػػ  المعركفػػػ  : )قػػػدرة( ، 
لقػػدرة ىنػػا تعنػػي معرفػػ  المػػتكمـ كالمخاطػػب )القكاعػػد التداكليػػ ( ، إلػػى جانػػب ك)إنجػػاز( إال أف ا

 .(ِ)القكاعد األخرل ، التي تييئ فرص إنجاز الكالـ في طبقات مقامي  معين 
 كتيصنؼ القكة اإلنجازي  لممتكمـ في صنفيف ىما : 

قابػٍؿ زيػدان نػدان( القكة اإلنجازي  الةرفي  : كفييا يةمؿ المفظ عمػى ظػاىر معنػاه ، كقكلنػا : )
، ك)أعػػػدؾ أننػػػي سػػػ قابؿ زيػػػدان نػػػدان( ، ك)ىػػػؿ قابػػػؿ زيػػػده خالػػػدان؟( ، فيػػػذه جمػػػؿ إنجازيػػػ  تةمػػػؿ 

 معاني األمر كالكعد كاالستفياـ.
القػػػكة اإلنجازيػػػ  المسػػػتمزم  : كتتموػػػؿ فػػػي المعنػػػى الجديػػػد الػػػذم تسػػػتمزمو الجممػػػ  فػػػي مقػػػاـ 

كم ؟ )االلتمػػػػاس( ، كقكلنػػػػا : أزيػػػػدان معػػػػيف ، نةػػػػك : ىػػػػؿ تسػػػػتطيع اف تعيننػػػػي عمػػػػى ةػػػػؿ المشػػػػ
 (ّ)تضرب؟ )االنكار(.

كيمكػػػف معالجػػػ  مكضػػػكعي )االسػػػتفياـ( ك)العطػػػؼ( فػػػي ضػػػكء ظػػػاىرة القػػػكة اإلنجازيػػػ  ، 
 كعميو ينبغي تكضيح العالقات التي تربط بيف ىذيف المكضكعيف كتمؾ القكة .

  فػػػي ضػػػكء ظػػػاىرة كيتنػػػاكؿ بعػػػض البػػػاةويف المةػػػدويف ظػػػاىرة االسػػػتفياـ فػػػي المغػػػ  العربيػػػ
)التبئير( ؛ فاالستفياـ مف منظكر )النةػك الػكظيفي( يػؤدم كظيفػ  تداكليػ  ، كىػي كظيفػ  تسػند 
إلى المككف الةامؿ لممعمكم  األكوػر بػركزان . كىػي بػؤرة المعمكمػ  الجديػدة التػي يجيميػا المػتكمـ 

 . ففي نةك : )مف تغيب اليـك ؟( يشكؿ المككف )مف( بؤرة جديدة . 
ىذه البؤرة إلى ما يسمى )بػؤرة المقابمػ ( ، كذلػؾ إذا كانػت أداة االسػتفياـ )اليمػزة( كتتةكؿ 

أك ىػػؿ ، ففػػي نةػػك : أزيػػدان قابمػػت اليػػـك )أـ عمػػران(؟ ، فػػاف )زيػػدان( يشػػكؿ بػػؤرة مػػا ، ك)عمػػران( ، 

                                      
 .ٔف  المفعكؿ في المغ  العربي  :مككني  : الكظي، كمف البني  الةممي  إلى البني  الُٗ،  ُٖ: ينظر : المصدر نفسو (ُ)

 .  َُينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ِ)

 . كما بعدىا َُٔ:  ينظر : المصدر نفسو (ّ)



 َِْ 

يشكؿ بؤرة أخػرل ، فػال بػد فػي االسػتفياـ )بػاليمزة( ، ك)ىػؿ( أف تعقػد فػي ذىػف السػائؿ مقابمػ  
 .  (ُ)مككنيف يشؾ في أف اةدىما ىك المككف األساسبيف 

ػػنِّفت البػػؤرة فػػي كظيفػػ  االسػػتفياـ التداكليػػ  إلػػى بػػؤرة جديػػدة كأخػػرل مقابمػػ  ، فقػػد  ككمػػا صي
 صينِّؼ مجاؿ عمؿ االستفياـ إلى استفياـ )الةمؿ( كاستفياـ )المككف( ، ففي نةك : 

 ي نةك : ىؿ كتب خالد المقاؿ ؟ تسمط االستفياـ عمى الةمؿ ، كف
مػاذا شػػرب زيػػد ؟ تسػػمط االسػتفياـ عمػػى المكػػكف الةممػػي )فاعػؿ أك مفعػػكؿ بػػو( ، كىػػك ىنػػا 

 المفعكؿ ، الف التقدير : 
 .(ِ)شرب زيد ماذا؟

 ؼ  فا    مؼ   
أما مكضكع العطؼ في ضكء القكة اإلنجازي  ، فيشػير النةػاة المةػدوكف إلػى قيػكد تعػاطؼ 

ذه القيػػػكد قيػػػد )تعػػػاطؼ القػػػكل اإلنجازيػػػ ( ، ىػػػذا القيػػػد الجمػػػؿ االسػػػتفيامي  كالخبريػػػ  ، كمػػػف ىػػػ
 الذم ينتظـ المعايير اآلتي  : 

 إف ةمكؿ الجمم  المتعاطف  ليا نفس القكة اإلنجازي  الةرفي  .  .ُ
إف عطؼ جمم  خبري  عمى خبري  أك اسػتفيامي  عمػى اسػتفيامي  سػائإ ، فػي ةػيف أف  .ِ

، نةػك : ىػؿ سػتذىب إلػى بغػداد عطؼ جمم  استفيامي  عمى خبري  أك العكس ممتنػع 
؟ كىؿ ستزكر أصػدقاءؾ ىنػاؾ؟ نجػح أخػك خالػد كرسػبت أخػت ىنػد ، ذىػب خالػد إلػى 

 .(ّ)بغداد ، كىؿ زار أصدقاءه ىناؾ؟ ىؿ نجح اخك خالد؟ كرسبت أخت ىند

كيتضح مف ذلؾ اف القكة اإلنجازي  المستمزم  تؤور في تسكيإ العطػؼ كعدمػو عمػى النةػك 
 اآلتي : 
عطؼ ةمػؿ إخبػارم عمػى اسػتفيامي إذا كانػت القػكة االسػتفيامي  المسػتمزم   إنيا تجيز .ُ

 إخباران ، نةك : )ألـ أعطؾ دارم ككىبتؾ مالي؟( . 

                                      
 .  ُِٖ،  ُِٕدراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي:  ينظر : (ُ)

 .  ّّ،  ِّالمغ  كاألدب : ، كقضايا المنيج في  ُّٕ،  َُّينظر : المصدر نفسو:  (ِ)

 .ّّ،  ِّ، كقضايا المنيج  في المغ  كاألدب :  َُٔ:  دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفيينظر :  (ّ)



 َِٓ 

إنيػػا تمنػػع عطػػؼ ةمػػؿ اسػػتفيامي عمػػى آخػػر إذا كػػاف اةػػدىما يسػػتمـز إنكػػاران أك نفيػػان ،  .ِ
 .(ُ)بؾ؟(نةك : )كيؼ استقبمت أخاؾ ككيؼ تناكئو ؟( ، ك)أيف الفضيم  ؟ر كأيف كتا

مػف  دَّ بيػىنػا ال، ك (ظػاىرة الفاعػؿ)الظاىرات النةكي  التي تناكليػا النةػاة المةػدوكف  فيبكمف 
ؼ تناكؿ ىذه الظاىرة مف خالؿ تضافر الكظائؼ التركيبي  كالداللي  كالتداكليػ  فػي تةقيػؽ اليػد

نػو مككنػان كك لكينبغي تةديػد كظيفتػو فػي إطػار النةػك الػكظيفي ،  التكاصمي لكظيفي  )الفاعؿ( ،
اعػػؿ( ، ككظيفيػػ  ف)دكر المنفػػذ( ، ككظيفػػ  تركيبيػػ  )مػػف مككنػػات الجممػػ  العربيػػ  يػػؤدم كظيفػػ  

فػػي الكاقعػػ  التػػي  دكران أساسػػيان يػػؤدم و ٌنػػأم أ( ، كىػػك ةػػد ، مكضػػكع ، تداكليػػ  )مةػػكر أك بػػؤرة
شير إلييا المةمكؿ ، في ةػيف تػؤور الةػدكد المكاةػؽ فػي تخصػيص ظػركؼ الكاقعػ  كالمكػاف ي

 ب زيده الشام في المقيى صباةان.كالزماف كنيرىما ، نةك : شر 
، كىػػػػك  (متقبػػػػؿ)، كالشػػػػام  (مةػػػػكر)، كىػػػػك فاعػػػػؿ  (منفػػػػد)( ، كزيػػػػد كشػػػػرب )مةمػػػػكؿ

 ةدكد مكضكعات باستوناء )شرب(.، كىذه تموؿ  (بؤرة)مفعكؿ بو 
 .(ِ)، كىي ةدكد لكاةؽ (زماف)، كصباةان  (مكافك)أما في المقيى في
أف الفاعػػػؿ ال يمكػػػف ةذفػػػو بكصػػػفو عمػػػدة ، كىػػػك مػػػا أكػػػده النةكيػػػكف  كمػػػف المتعػػػارؼ

كال بد لكؿ فعؿ مف فاعؿ ، ألنو ال يكػكف فعػؿ كال فاعػؿ ، فقػد صػار الفعػؿ كالفاعػؿ )القدماء )
 .(ّ)((بمنزل  شيء كاةد ، إذ كاف ال يستغني كؿ كاةد منيما عف صاةبو ؛ كاالبتداء كالخبر

قامتػو  كقد أكد ابف يعيش ىذه المس ل  ، إذ قاؿ )إذا ةذؼ الفاعؿ كجب رفع المفعكؿ كا 
مقاـ الفاعؿ ، كذلؾ مف قبؿ اف الفعؿ ال يخمك مف فاعؿ ةقيق  ، فػإذا ةػذؼ فاعمػو مػف المفػظ 

مػف ىػذه  (ْ)، استقبح أف يخمك مف لفػظ الفاعػؿ ؛ فميػذا كجػب أف يقػاـ مقامػو اسػـ آخػر مرفػكع(

                                      
 .  ّّينظر : قضايا المنيج في المغ  كاألدب :  (ُ)

 .  ّْ،  ّّينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ِ)

 .  ُّٔ:  ْالمقتضب :  (ّ)

. كذىػػب الكسػػائي إلػػى جػػكاز ةػػذؼ الفاعػػؿ لػػدليؿ ، موػػؿ المبتػػدأ كالخبػػر. كرجػػح ذلػػؾ ِِّ، ُِّ:  ّشػػرح المفصػػؿ :  (ْ)
. كيذكر السيكطي مف صػكر ةذفػو : انػو يةػذؼ ِٗ، كابف مضاء في كتابو الرد عمى النةاة : ٖٖالسييمي في أماليو :

؟ كتقدير الج كاب )ىك( : أكـر زيدان. كةذؼ فاعؿ المصدر في قكلو تعالى مع رافعو ، نةك : زيدان ، لمف قاؿ : مف أكـر
كمػا  َُٗ، كمنيا مػا أكرده ابػف ىشػاـ فػي : )شػرح شػذكر الػذىب : ُٓ، ُْالبمد :: )أك إطعاـ في يـك ذم مسغب  ، يتيمان( 

 بعدىا(.



 َِٔ 

ينبغي أال يرسؿ القكؿ أبػدان فػي مسػ ل  ةذفػو  األسباب برزت أىمي  الفاعؿ ككظيفتو ، عمى أنو
 ، إذ اف ىناؾ ةاالت يةذؼ فييا ، كما أشارة إلى ذلؾ ابف يعيش.

كنظػران لألىميػػ  التػي يتصػػؼ بيػػا ، فمػف المعمػػـك أف المغػػ  العربيػ  ال يمكػػف اف تسػػتغني 
ف مػف أك  ، (المنفػذ)كظيف  الفاعؿ تستند إلى المكػكف الةامػؿ لمػدكر الػداللي عف كظيفتو ، ألف 

ف أ، ك  (المنفػػذ)ةػػد آخػػر نيػػر الةػػد الةامػػؿ لكظيفػػ   ىلػػإخصػػائص الفاعػػؿ انػػو يمكػػف إسػػناده 
صيغ  المبنػي لممجيػكؿ تتػكافر فضػالن عػف صػيغتو ، كلعػؿ صػيغ  المبنػي لممجيػكؿ تقػـك مقػاـ 

ًً  (ةػػػد مسػػػتقبؿ)ـ عمػػػي  رً ٍكػػػالفاعػػػؿ ، نةػػػك : أي  ـي ، ًصػػػيـ يػػػكـي  (ةػػػد متقبػػػؿ)جػػػائزة  الفػػػائزي  نػػػحى ، 
بً  (مكاف)، جيمس في الدار  (زماف)ع  الجم  .(ُ)(ةدث)صبره جميؿ  رى ، صي

المكػػكف الفاعػػؿ ىػػي نفسػػيا الكظػػائؼ التػػي  ىلػػإف الكظػػائؼ الدالليػػ  التػػي تسػػند أكيبػػدك 
 .(ِ)التي يتفرد بيا الفاعؿ (المنفذ)، باستوناء كظيف   (المفعكؿ)تسند إلى المككف 

اإلعرابي  التي ي خػذىا المكػكف المسػندة نيا تةدد الةال  أالفاعؿ كظيف  كمف خصائص 
 .(ّ)، كما أنيا تةدد مكقع ىذا المككف ، كىك المككف الذم يمي الفعؿ (الرفع)إليو، كىي 
العمػػػؿ ، تسػػػيـ كظيفػػػ  الفاعػػػؿ ، إلػػػى جانػػػب كظيفػػػ  المفعػػػكؿ ، فػػػي ربػػػط البنيػػػ   بيػػػذاك 

 . (ْ)الةممي  بالبني  المككني  
ذا انو ال يتقدـ –أيضان  –كمف خصائصو  ، مػا تقػدـ فانػو يصػبح )مبتػدأ( عمى فعمو ، كا 

)العامالت( كعمػؿ ينػتظـ فعػالن ؛ فالجمم  تتككف مف مبتدأ  (العامالت ةضٍرفى )كما في قكلنا : 
 .(ٓ)صق  فاعالن كال

 ؼ فػػا)فانػػو مكػػكف أسػػاس فػػي البنيػػ  الةمميػػ  األساسػػي  الفاعػػؿ طػػار مكقعػػو إأمػػا فػػي 
األدكار الداللي  لمةدكد ، المكضػكعات ، كمػا يمكػف  مكقعو ي تي في مقدم  سممي ، كاف  (مؼ

المنفػذ لػػو األكلكيػ  فػػي اةػتالؿ كظيفػػ  الفاعػؿ يعػػززه فػي ذلػػؾ االسػتفادة مػػف ىػذه السػػممي  : اف 

                                      
 .  ّٕينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

 . ّٕ:  العربي  الكظيفيينظر : دراسات في نةك المغ   (ِ)

 .  ِٔينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  :  (ّ)

 .ِٓ: المصدر نفسو ينظر :  (ْ)

 .  ِٖينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 َِٕ 

كظيفيػان مػف نيػره  ، أما مف ةيث الرتب  ف ف المنفذ أعمػى (ُ)(القكةك)( ىي )الرتب  سمات أخرل
 .(ِ)كلعمو اختص بالرفع لقكتو ؛ صدر التنفيذتمؾ األكلكي  ، كأما القكة فيي م فيمنح

المعػػػايير التػػػي تةكػػػـ اةػػػتالؿ المككنػػػات ذات األدكار الدالليػػػ   فٌ أكتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى 
؛ كمػف  تعػد أصػالن  (أعطػى خالػد زيػدان الكتػابى )، فجممػ  :  (األسػبقي )تكمف في  (فاعؿ)كظيف  

 الجمؿ التي يمكف أف تتفرع عنيا : 
 . (ب ى يى زيده الكتاأيعطً )
 . (ي الكتابي زيدان طً عٍ أي )

فالجمػػؿ األكلػػى أفصػػح مػػف الوانيػػ  ، الف لزيػػد أسػػبقي  ، فيػػك أةػػؽ فػػي اةػػتالؿ كظيفػػ  
 .(ّ)الفاعؿ

تقػػػػدـ الةػػػػتالؿ  (المتقبػػػػؿك) (المسػػػػتقبؿ)إف المككنػػػػات التػػػػي تةمػػػػؿ األدكار الدالليػػػػ  : 
؛  (زمػػػاف كالمكػػػافكالمصػػػدر كال)كظيفػػػ  الفاعػػػؿ عمػػػى العناصػػػر التػػػي تةمػػػؿ األدكار األخػػػرل 

ف الجمػؿ : أفػي ةػيف ، ، صةية   (ضيرب زيد ضربان شديدان في الدار يـك الجمع )فالجمم  : 
مع ( ، كضرب يػـك الجمعػ  ضػربان شػديدان زيػدان فػي ضرب ضربه شديده زيدان في الدار يـك الج)

( دان الػػدار ، كضػػرب فػػي الػػدار زيػػدان ضػػربان شػػديدان يػػـك الجمعػػ  جمػػؿ نيػػر صػػةية  ؛ الف )زيػػ
ةمػػؿ الػػدكر يم ذأكلػػى بػػاةتالؿ الكظيفػػ  مػػف المكػػكف الػػ (مسػػتقبؿ ، متقبػػؿ)الػػذم يةمػػؿ كظيفػػ  

 .(ْ)()المصدر( أك)الزماف( أك)المكافالداللي 
كانػػػػو ال تكجػػػػد سػػػػممي  إجباريػػػػ  لةػػػػامالت األدكار الدالليػػػػ  األخػػػػرل كالمكػػػػاف كالزمػػػػاف 

( ، ك)سػػػػير سػػػػيره ةويػػػػثه يػػػػـك كالمصػػػػدر ، فػػػػيمكف اف يقػػػػاؿ : )سػػػػير يػػػػـك الجمعػػػػ  سػػػػيران ةويوػػػػان 
 . (ٓ)الجمع ( ، ك) سير في الدار سيرة ممتع ( ، ك)سيرت سيرةه ممتع  في الدار(

                                      
 .  ّٗ:  ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي (ُ)

كيعػػكد السػػبب فػػي ذلػػؾ اف المسػػتقبؿ )زيػػد( أعمػػى فػػي سػػمـ الكظيفيػػ  مػػف الكتػػاب .  ُْٓ:  ُينظػػر : شػػرح المفصػػؿ :  (ِ)
 .ُْ،  َْ)المتقبؿ( : ينظر في ذلؾ : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :

 .ُْي نةك المغ  العربي  الكظيفي :ينظر : دراسات ف (ّ)

 .ُْينظر : المصدر نفسو :  (ْ)

 .ُْينظر : المصدر نفسو :  (ٓ)



 َِٖ 

كيمةػػظ أف ىػػذه األمومػػ  تخمػػك مػػف مفعػػكؿ بػػو ، كمعػػركؼ اف النةػػاة القػػدامى قػػد أجػػازكا 
:  إقام  المصدر أك ظرؼ الزماف أك المكاف ، أك المجركر مقاـ الفاعؿ ، كما في قكلػو تعػالى

، كقػكليـ : جمػس أمامػؾ )ظػرؼ مكػاف( ، كقػكليـ  (ُّالةاقػ  :))فإذا نفخ في الصكر نفخ  كاةدة(
ف تعػدٍؿ كػٌؿ عػدؿو ال يؤخػذ منيػا(( )األنعػاـ : صيـ رمضاف : )ظرؼ زماف( ، كقكلػو تعػالى : ))كا 

 .(ُ))مجركر( (َٕ
المفعػػكؿ ف المككنػػات التػػي تةمػػؿ الكظػػائؼ : المسػػتفيد ، المفعػػكؿ ألجمػػو ، الةػػاؿ ، أك 

 معو ، ال تةتؿ كظيف  الفاعؿ ، كعميو فانو ال يقاؿ : 
 .(ِ)ةقيب ن ؛ الف زيدان مستفيد (لزيد) مى رً تي اشٍ 

ًقؼ اةتراـه لممعمـ ؛ الف مفعكؿ ألجمو.  كي
 .ةاؿ جيء راكبه عمى الةصاف ؛ ألنو

 .(ّ)مفعكؿ معو ونٌ ألكالشاًطيءى ؛  رى ًسيٍ 
، فػػػالمةكر كظيفػػػ   (مةػػػكر)الكظيفػػػ  التداكليػػ  ب (فاعػػػؿ)أمػػا عالقػػػ  الكظيفيػػػ  التركيبيػػ  

الةديث في الةمؿ بالنسب  لمقاـ معػيف . كنالبػان مػا  الةد الداؿ عمى ما يشكؿ مةكر تسند إلى
فػي  (مركػزان )تسند كظيف  المةكر إلى الةػد مكضػكع الةػديث أك ذم األىميػ  ، أك الػذم يشػكؿ 

 ، نةك :  ؤاؿالس
، إذ انػػو يةمػػؿ وػػالث  (ْ)فزيػػد ىنػػا فاعػػؿ مةػػكرمتػػى سػػافر زيػػد ؟ سػػافر زيػػد صػػباةان ؛ 

، ككظيفػػ   (منفػػذان )كظػػائؼ فػػي آف معػػان : كظيفػػ  تركيبيػػ  لككنػػو فػػاعالن ، ككظيفػػ  دالليػػ  لككنػػو 
ف الكظػػػػػائؼ أ، ك  (مةػػػػػكران )م ألككنػػػػػو مكضػػػػػع االىتمػػػػػاـ كمةػػػػػط الةػػػػػديث ،  (تداكليػػػػػ  )مقاميػػػػػ 

ف المككنػػات التػػي ليػػا ، كأ ت اإلعرابيػػ د الةػػاالدالتداكليػػ  الداخميػػ  ، كػػالمةكر ، كالبػػؤرة ال تةػػ
 .(ٓ)عرابي  بالكظائؼ التركيبي  كالفاعؿكظائؼ تركيبي  كداللي  معان تتةدد ةاالتيا اإل

 

                                      
  .ُِٗػَُٗشرح شذكر الذىب : ينظر :  (ُ)

 .  َْ:  ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي (ِ)

. كالمعػػركؼ اف كاك المعيػػ  ُّالمفعػػكؿ فػػي المغػػ  العربيػػ  : ينظػػر : مػػف البنيػػ  الةمميػػ  إلػػى البنيػػ  المككنيػػ  : الكظيفػػ   (ّ)
 .ِٖٔآف معان. ينظر في ذلؾ : شرح شذكر الذىب : تستمـز اف ينصب العامؿ عمى ما قبميا كما بعدىا في 

 .  ٕٓ،  ْٕينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ْ)

 .  ٕٔ،  ٕٓ: المصدر نفسو  ينظر : (ٓ)



 َِٗ 

أيػػػان  (الرفػػػع)ف كظيفػػػ  الفاعػػؿ ت خػػػذ الةالػػػ  اإلعرابيػػػ  اانطالقػػان مػػػف ىػػػذه المةػػػدكدات فػػػك 
 كانت كظيف  الفاعؿ الداللي  أك التداكلي  . 

 

ككنػو لكضح فػي تةديػد الةػاالت اإلعرابيػ  ، فالفاعػؿ ألنةك العربي كاف كمف ىنا ف ف ا
، كبػذلؾ تسػيـ يفػ  دالليػ ( ، كىػذا يمنةػو الرفػعكظ)ذا كػاف منفػذان إفاعالن إذا قػاـ بالةػدث ، أم 

الةالػػ  اإلعرابيػػ  ، أمػػا النةػػك الػػكظيفي فقػػد ابتػػدع ىػػذه الكظيفتػػاف التركيبيػػ  كالدالليػػ  فػػي منةػػو 
نػب كظيفتػو التركيبيػ  ، كظيفتػيف أخػرييف ، كىمػا الدالليػ  كالتداكليػ  ، دكف أف لمفاعؿ ، إلى جا

 . (ُ)تككف ليما أىمي  في تةديد إعرابو
 

كىنػػاؾ بعػػد آخػػر ، كىػػك إسػػناد كظيفػػ  )الفاعػػؿ( بةسػػب المنظػػكر األىػػـ رئيسػػيان كػػاف أك 
 )مةمد(. وانكيان ، فةيف نقكؿ : أكـر مةمد فاطم  ، يككف المنظكر الرئيس في الجمم  

 

 كأما إذا قمنا : أيٍكًرمىٍت فاطم  . يككف المنظكر الرئيسي في الجمم  )فاطم ( .
كمف ىذا المنطمؽ امتػازت كظيفػ  الفاعػؿ مػف كظيفػ  المفعػكؿ بػو ، بػ ٌف كظيفػ  الفاعػؿ 
مسػػندة إلػػى الةػػد الػػذم يشػػكؿ المنظػػكر الرئيسػػي لمكجيػػ  ، فػػي ةػػيف أف كظيفػػ  المفعػػكؿ تكػػكف 

الػػذم يشػػكؿ المنظػػكر الوػػانكم لمكجيػػ  ، كىػػذا يسػػتمـز أف تكػػكف األسػػبقي  فػػي مسػػندة إلػػى الةػػد 
 .  (ِ)سممي  المكقعي  الخاص  بمككنات الجمم  لمفاعؿ عمى المفعكؿ

كيبدك مف ذلؾ أف كظيفػ  )نائػب الفاعػؿ( تسػاكم كظيفػ  )الفاعػؿ( إذ يطمػؽ عمػى نائػب 
 .(ّ)الفاعؿ )الكظيف  الفاعؿ في التراكيب المبني  لممجيكؿ(

لكف األدؽ في ىذا األمر أف اإلسناد ىنا عمى جي  الكقكع عميػو ، ال عمػى جيػ  القيػاـ 
. فػػاالكراـ فػػي جممػػ  )أكرمػػت فاطمػػ ( ، مسػػند (ْ)بالعمػػؿ ، نةػػك : )عمػػـ زيػػد( ، ك)مػػات بكػػر(

 إلى فاطم  عمى سبيؿ إزجائو إلييا ال عمى كقكعو منيا.

                                      
 .  ْٔينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

 .ُٔ،  ّٕ،  ّٔ،  ّٓ: ينظر : المصدر نفسو (ِ)

 . ُّي  الةممي  إلى البني  المككني   : الكظيف  المفعكؿ في المغ  العربي  : ينظر : مف البن (ّ)

 .ُٖٗينظر : شرح شذكر الذىب في معرف  كالـ العرب :  (ْ)



 َُِ 

ذه المكقعػػ  وابتػػ  عمػى نسػػؽ كاةػػد كال يعنػي أةػػتالؿ الفاعػؿ رأس سػػممي  الكظػػائؼ اف ىػ
ال تزكؿ عنو ، بؿ أف األصح أف ليا بضع  اةتماالت مكقعي  بػيف عناصػر الجممػ  األساسػي  

 يمكف تكضيةيا فيما ي تي :
.  ؼ فا مؼ ، كما في جمم  : كتب مةمده الدرسى
 فا ؼ مؼ ، كما في جمم  : مةمده كتب الدرس.
 مده.ؼ مؼ فا ، كما في جمم  : كتب الدرس ى مة

 مؼ ؼ فا ، نةك : الدرسى كتب مةمده. 
كمف ىنا ف ف رتب  الفاعؿ بالنسب  إلػى الفعػؿ كالمفعػكؿ تةػددىا والوػ  أمػكر : )الكظيفػ  

 .(ُ)التركيبي ( ، )الكظيفي  التداكلي ( ، )التعقيد المقكلي لممككنات ؛ أم ةجـ المككنات(
 

أنمػػاط جمميػػ  والوػػ  : الجممػػ  كفػػي ىػػذا المجػػاؿ يمكػػف التمييػػز بػػيف مكاقػػع )الفاعػػؿ( فػػي 
الفعميػػ  ، كالجممػػ  االسػػمي  ، كالجممػػ  الرابطيػػ  ، ففػػي نمػػط )الجممػػ  الفعميػػ ( اف الفاعػػؿ يتػػ خر 

، كقػد يتكسػط بينيمػػا مكػكف آخػر إذا اتسػػـ الفاعػؿ بالتعقيػد المقػػكلي، (ِ)عػف الفعػؿ كيميػو مباشػػرة
نا عنصر مركػب )المصػدر المػؤكؿ نةك : )بمإ خالدان أف زيدان نجح في االمتةاف( ، فالفاعؿ ى

مػػػػف أف كمعمكليػػػػا( ، تقػػػػديره : )نجػػػػاح( ، كعميػػػػو فػػػػاف جممػػػػ  )بمػػػػإ خالػػػػدان أف زيػػػػدان نجػػػػح فػػػػي 
 .(ّ)االمتةاف( تعد أفصح مف جمم  : )بمإ أف زيدان نجح في االمتةاف خالدان(

كقػػػد يتكسػػػط المفعػػػكؿ أك نيػػػره مػػػف المككنػػػات بػػػيف الفعػػػؿ كالفاعػػػؿ إذا اةتػػػؿ كػػػؿ منيػػػا 
 المةكر ، نةك قكلنا :  كظيف 

 مف قابؿ زيدان ؟ )زيد( ىك المةكر .
 قابؿ زيدان خالده .

( ىك المةكر .  مف تغيب اليـك ؟ )اليـك
 تغيب اليـك خالد .

                                      
 .  ْٕينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)

 .ِٖ  العربي  : ينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  المفعكؿ في المغ (ِ)

 .ْٗينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ّ)



 ُُِ 

 مف سافر إلى القاىرة ؟ )إلى القاىرة( ىك المةكر . 
 .(ُ)سافر إلى القاىرة خالد

، ( ِ)ف بػيف الفعػؿ كالفاعػؿكمف المعركؼ أف النةكييف القدماء يجػكزكف أف يتكسػط مكػك 
كقػػد يػػ تي ىػػذا المكػػكف مفعػػكالن أك ظرفػػان أك جػػاران أك مجػػركران ، كمػػا فػػي األمومػػ  السػػابق  ، لكػػف 
جكاز كقكع ىذه المككنات اتخذ مسكنان لو ىنا مف أف كالن منيا يشكؿ مةػكران ، أم انػو أسػندت 

. كبػػػذلؾ يكػػػكف (ّ)ركػػػزان إليػػػو كظيفػػػ  جديػػػدة جعمتػػػو مكضػػػع الةػػػديث كاالىتمػػػاـ ، فشػػػكؿ بػػػذلؾ م
تكسػػػط ىػػػذه المككنػػػات لمسػػػكغ كظيفػػػي . كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى عمميػػػ  انػػػزالؽ المفعػػػكؿ بػػػيف الفعػػػؿ 

 كالفاعؿ مصطمح )الخفؽ( ، كما أشير إليو في ىذا البةث . 
كمػػف المسػػائؿ الميمػػ  عمػػى ىػػذا الصػػعيد أف التراكيػػب التػػي يتكسػػط فييػػا المفعػػكؿ بػػيف 

ا الفاعػػؿ الفعػػؿ تػػ تمؼ مػػف ةيػػث البنيػػ  الةمميػػ  )الدالليػػ ( الفعػػؿ كالفاعػػؿ كتمػػؾ التػػي يمػػي فييػػ
كالبني  الكظيفيػ  ، فػي ةػيف تختمػؼ مػف ةيػث البنيػ  التداكليػ  ؛ فػالمفعكؿ المتكسػط بػيف الفعػؿ 
كالفاعؿ ييعد مةكران ، في ةيف اٌنو يةمؿ كظيف  )بؤرة الجديد( ، أك يكػكف بػال كظيفػ  تداكليػ  ، 

 .(ْ)عندما يمي الفاعؿ
تقػػدـ المفعػكؿ أك نيػػره الفعػػؿ كالفاعػؿ إذا اةتػػؿ كظيفػػ  تداكليػ  )البػػؤرة( ، كىػػي كظػاىرة 

 كظيف  تسند إلى المككف الةامؿ لممعمكم  األكور أىمي  في الجمم  ، كمف األموم  عمى ذلؾ : 
 .(ٓ)زيدان قابمت ، كاليـك عاد خالد مف السفر ، كفي الدار تركت ةقيبتي

لبػػؤرة ، فيػػرل النةكيػػكف الكظيفيػػكف اف ذلػػؾ يخػػرج أمػػا بصػػدد مكقػػع الفاعػػؿ نفسػػو فػػي ا
 الجمم  مف إطار الجمم  األصؿ إلى مكقع خارجي )ذيؿ أمامي( ، نةك : 

 .  عمي كتب مقال  في الصةيف  صباح اليـك
 عمي : ذيؿ )مبتدأ( .
 كتب : )ؼ ، فا( .

                                      
 .ْٗ:المصدر نفسو ينظر :  (ُ)

 كما بعدىا. ُٓٓ:  ُينظر : ىمع اليكامع :  (ِ)

 .ٕٓ ، ْٕينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ّ)

 .َٖالمفعكؿ في المغ  العربي  :  ينظر : مف البني  الةممي  إلى البني  المككني  : الكظيف  (ْ)

 .َٓدراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي : : ينظر  (ٓ)



 ُِِ 

 مقال  : )مؼ( .
 في الصةيف  : )مكاف( . 

 صباح : )زماف( . 
( ، كاف مكقػػػع )الفاعػػػؿ( فػػػي إذ األصػػػؿ )كتػػػب عمػػػي  مقالػػػ  فػػػي الصػػػةيف  صػػػباح اليػػػـك

 .  (ُ)الذيؿ األمامي )بعد أف كاف داخؿ الةمؿ( ، يؤور في كظيفتو التركيبي 
أف الفاعػػػؿ يصػػػبح )مبتػػػدأ( ةػػػيف يتقػػػدـ عمػػػى الفعػػػؿ ،  –أيضػػػان  –كيػػػرل النةػػػاة المةػػػدوكف 

ا يةكػػػػػـ تصػػػػػنيؼ كبػػػػػذلؾ يةمػػػػػؿ كظيفػػػػػ  خارجيػػػػػ  ، إذ المعػػػػػركؼ فػػػػػي النةػػػػػك الػػػػػكظيفي أف مػػػػػ
 .(ِ)المككنات إلى كظائؼ داخمي  كخارجي  ىك انتماؤىا إلى الةمؿ أك عدمو

كيمةػػظ أف الكػػكفييف يجيػػزكف تقػػدـ الفاعػػؿ عمػػى الفعػػؿ نيػػر أنيػػـ يعتدكنػػو فػػاعالن ، كلػػيس 
 -)مبتدأ( ، كمف ىنا فالكظيفيكف يسكقكف مسائؿ ميم  تتعمؽ بالمبتدأ ، كىي كاآلتي:

يػػػز القػػػكة اإلنجازيػػػ  لمجممػػػ  التػػػي ال تنصػػػب إال عمػػػى الةمػػػؿ ، ال يػػػدخؿ المبتػػػدأ فػػػي ة .ُ
كيتجمػػى ىػػذا فػػي بعػػض أنمػػاط االسػػتفياـ ، نةػػك : )أزيػػد عػػاد أـ لػػـ يعػػد ؟( فالسػػؤاؿ لػػـ 

 يمس زيدان.
قد يتقػدـ الػذيؿ )المبتػدأ( عمػى األدكات الصػدكر ، كاالسػتفياـ ، نةػك : زيػد ، ىػؿ عػاد  .ِ

 رط ، نةك : زيد ، إف عاد أكرمتو . ؟ أعاد أـ لـ يعد ، كقد يتقدـ عمى الش

كقػػد يتقػػدـ عمػػى المبتػػدأ الػػذم كػػاف فػػاعالن ذيػػؿ آخػػر كالمنػػادل ، نةػػك : يػػا عمػػي ، زيػػد  .ّ
 عاد.

كال يتقدـ عمى المبتدأ الػذم كػاف فػي األصػؿ فػاعالن عنصػر أصػؿ مػف مككنػات الجممػ   .ْ
 الةممي  ، فال نقكؿ : زيدان خالد قابؿ.

ركا ، كالػػرجالف سػافرا ، كالطالبػػات خػػرجفى ، تةتػػؿ إف المكاصػؽ فػػي نةػػك : الرجػاؿ سػػاف .ٓ
 .(ّ)كظيف  الفاعؿ

                                      
 .َٓ:  ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي (ُ)

 .ٕٓينظر : الكظائؼ التداكلي  في المغ  العربي  :  (ِ)

 .ّٓ-َٓدراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي : : ينظر  (ّ)



 ُِّ 

أمػػا مكقػػع الفاعػػؿ فػػي الجمػػؿ االسػػمي  فػػ ف الفاعػػؿ يػػرد متقػػدمان عمػػى مةمكلػػو إال إذا كػػاف 
المةمػػكؿ مةػػكران أك بػػؤرة ، فيةتػػؿ بسػػبب مػػف ذلػػؾ ، كاةػػدان مػػف المكاقػػع المخصصػػ  لممككنػػات 

فػػػاف ذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػى مجيئػػػو متػػػ خران عػػػف المةمػػػكؿ  التػػػي تةمػػػؿ ىػػػاتيف الػػػكظيفتيف ، كمػػػف وػػػـ
الخػػاص بػػو ، نةػػك : )زيػػده قػػائـ( ، ك)زيػػد فػػي الػػدار( ، ك)السػػفر صػػباةان( ، فاألسػػماء )زيػػد( ، 
ك)السػػػفر( يةتػػػػؿ كػػػؿ منيػػػػا كظيفػػػ  فاعػػػػؿ ، الف كػػػالن منيػػػػا مكػػػكف داخمػػػػي ، يػػػدخؿ فػػػػي القػػػػكة 

ياـ ، فنقػػكؿ : )أزيػػد فػػي الػػدار أـ اإلنجازيػػ  ، كال يتقػػدـ عمػػى مالػػو الصػػدارة مػػف شػػرط أك اسػػتف
 .(ُ)خالد ؟( كال يصح أف نقكؿ : )زيد أفي الدار ؟(

كمػػف األدلػػ  عمػػى ككنػػو كظيفػػ  داخميػػ  انػػو يمكػػف أف تتقػػدـ عميػػو مككنػػات أخػػرل ، نةػػك : 
 .(ِ))صباةان زيد مسافر( ، )زيدان خالد ضارب(

   -آلتي  :كيمكف أف يموؿ لمجيء )الفاعؿ( مت خران عف مةمكل  باألموم  ا
 في الصؼ طالب .
 أقائـ زيد )أـ قاعد( .
 .(ّ)قائـ زيد )ال قاعد(

كيػػػرل النةػػػاة القػػػدامى أف الفاعػػػؿ فػػػي البنيػػػات مػػػف نةػػػك : )زيػػػد ةاضػػػر( مسػػػتتر فػػػي بنيػػػ  
 الجمم  كال ينظركف إلى )زيد( عمى أنو فاعؿ.

فر(، ك)السػفر كيعد النةاة المةدوكف المككنيف )زيػد( ، ك)السػفر( فػي الجممتػيف : )زيػد مسػا
 .(ْ)صباةان( فاعميف ، ألف المبتدأ في أمواؿ ىذه الجمؿ فاعالن لمرابط المةذكؼ كىك )كاف(

كيركف أف مكقع الفاعؿ في الجمؿ الرابطي  يىًردي بعد الػرابط ، كيقصػد بػالرابط كػاف كأخكاتيػا 
كمػا يالةػظ  كأفعاؿ االستمرار كما شابييا ، كالجمم  الرابطي  ىي التي يتصػدرىا ناسػخ ، كىػي

نفػػس الرتبػػ  التػػي ي خػػذىا فػػي الجممػػ  الفعميػػ  ةتػػى لػػك أسػػندت إليػػو كظيفػػ  البػػؤرة أك المةػػكر ، 
 كلك تقدـ الفاعؿ ألصبح المبتدأ ، كمف األموم  عمى ذلؾ :

                                      
 . ُٓ:  دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي ينظر : (ُ)

 .ِٓ:  ينظر : المصدر نفسو (ِ)

 .ٖٓ:  ينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي (ّ)

 .ُّٓ ، ُّْ:  ُينظر : المسانيات كالمغ  العربي  :  (ْ)



 ُِْ 

)كاف زيد ةاضران( ، فزيد ىنا فاعؿ كاقع بعد الرابط . أما في جمم  : )زيد كاف ةاضػران( ؛ 
 .(ُ)بط ف صبح يةتؿ مكقع الذيؿ األمامي )المبتدأ(فقد تقدـ )زيد( عمى الرا

                                      
 .َٔ ، ٗٓينظر : دراسات في نةك المغ  العربي  الكظيفي :  (ُ)



 ُِٓ 

 : الخاتمة
بعد دراستي مكضكع البةث كمتابع  ما تضمنو ، كجػدت أٌف ىنػاؾ نتػائج عامػ  لمبةػث 

 ، يمكف إجماليا : 
إف ابػػرز مػػا تػػـ تكظيفػػو فػػي ىػػذا البةػػث مجمكعػػ  مػػف المنػػاىج المغكيػػ  اسػػتعممت فػػي  .ُ

: المػػػػنيج التقميػػػػدم ، كالمػػػػنيج التةػػػػكيمي درس نظريػػػػ  النةػػػػك العربػػػػي ، كمػػػػف أبرزىػػػػا 
 المقارف ، كالمنيج الكصفي ، كالمنيج التةكيمي التكليدم ، كالمنيج الكظيفي . 

 ةاكؿ البةث في تناكؿ الظاىرات المغكي  أف ينةك منةىن كصفيان تقريران .  .ِ

 كفي مجاؿ النظري  العربي  يمةظ أف كويػران ممػا تبنػاه بعػض المةػدويف فػي مجػاؿ إنكػار .ّ
العمػػؿ كالعكامػػؿ لػػـ يكػػف إال صػػدل لػػدعكات نػػادل بيػػا نفػػر قميػػؿ مػػف النةػػاة القػػدامى ، 
كلكػػػف المةػػػدويف كصػػػػمكا إلػػػى درجػػػ  الغمػػػػك فػػػي فيػػػـ مقاصػػػػد ىػػػذه الػػػدعكات ، كاف مػػػػا 
انطكت عميو دعكة ) ابف مضاء القرطبي ( ىك التخفؼ مػف العمػؿ كالعكامػؿ ال إلغاؤىػا 

  . 

ؼ عػف أٌف عالمػات اإلعػراب كضػعت فػي األصػؿ إف المنيج التاريخي المقارف قػد كشػ .ْ
لتػػدؿ عمػػى معػػافو مػػع أنيػػا تسػػػتعمؿ أةيانػػان لكصػػؿ الكػػالـ ، كأٌف الجممػػ  العربيػػ  ننيػػػ  
بالدالالت الزمنيػ  عمػى عكػس مػا أشػار إليػو البػاةوكف الغربيػكف ، كمػا أف ليػذا المػنيج 

ال يرقػػى إلػػى  أوػػران كبيػػران فػػي تسػػكي  الخػػالؼ ةػػكؿ بعػػض المشػػكالت النةكيػػ  ، إال أنػػو
 نظاـ كاصؼ لمغ  العربي  كتطكرىا . 

كفػػػي نطػػػاؽ الةػػػديث عػػػف المػػػنيج الكصػػػفي فػػػاف ليػػػذا المػػػنيج بعػػػدان كاسػػػعان ينػػػتظـ كػػػؿ  .ٓ
األنةػػاء التػػػي نػػادت بالكصػػػفي  ، كانػػو قػػػدـ تفسػػيران مػػػف خػػالؿ مبػػػدأ المككنػػات المباشػػػرة 

مف اإلعػراب ، كذلػؾ  لمجمم  اإلستئنافي  كالجمم  االعتراضي  كالجمم  التي ال مةؿ ليا
 في ىدم تعريؼ الجمم  القائـ عمى ةسف الفائدة كاالستقاللي .

إف الكصفييف العرب قد أقامكا بنياف دراساتيـ ، عمى أساس الكاقػع المغػكم دكف الجػرم  .ٔ
كراء الفمسف  كالعمؿ كالتقدير كالت كيؿ ، كما أٌف كسيم  مػف كسػائؿ التةميػؿ المغػكم ، بػؿ 

 كمي ىك الطريؽ إلى بمكغ المعنى.إنيا جعمت الكصؼ الش

أٌما اسػتعماؿ المػنيج التةػكيمي التكليػدم فقػد أبػاف عػف أىميػ  العمػؿ النةػكم مػف خػالؿ  .ٕ
نظريػػ  الػػػربط كالعامػػػؿ التػػػي نػػادل بيػػػا ) تشكمسػػػكي ( ممػػػا يػػدفع التيمػػػ  التػػػي ألصػػػقيا 



 ُِٔ 

ازع بعض النةػاة المةػدويف بالعامػؿ . كأوبػت ىػذا المػنيج أىميػ  أسػاليب االشػتغاؿ كالتنػ
 في الخطاب.

كمف المالةػظ التػي أبرزىػا اسػتخداـ المػنيج التةػكيمي التكليػدم أف التةػكيمييف ينظػركف  .ٖ
إلػػػى االسػػػـ المرفػػػكع بعػػػد كػػػاف عمػػػى أنػػػو فاعػػػؿ ، مػػػع أف كػػػاف ال تػػػكةي بالداللػػػ  عمػػػى 

 الةدث.

. يتبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ البةػػػػث أف بعػػػػض التةػػػػكيمييف يكػػػػاد ييمػػػػؿ ) المعنػػػػى ( فػػػػي تةميمػػػػو ٗ
 كي .لمظكاىر المغ

. كالػػى جانػػب ذلػػؾ أف نظريػػ  التةكيػػؿ كالتكليػػد لػػـ تيعػػفى بمػػا يكتنػػؼ المػػادة المغكيػػ  مػػف َُ
مالبسػػات خارجيػػ  ، موػػؿ : مكقػػؼ المػػتكمـ كةػػاؿ المخاطػػب ، كالمتغيػػرات الخارجيػػ  

 األخرل ، كما أنيا أنفمت عف الكظيف  األساسي  لمغ  المتموم  في االتصاؿ.
ت البةػث أٌف الكظيفيػ  تػؤدم أوػراي كبيػران فػي الػدرس المغػكم . أما النةك الكظيفي فقػد أوبػُُ

 الةديث ، كأف ليا جذكران تمتد إلى الكصفي .
. كيمةظ أف النةاة المةدويف في تناكليـ النةك الػكظيفي قػد مزجػكا بػيف النةػك كالبالنػ  ُِ

 ، كألٌف ذلؾ يستند إلى الدالل  ) المعنى ( في االستدالؿ عمى مقتضيات الخطاب.
كيبدك مف خػالؿ البةػث أف الجممػ  فػي النةػك الػكظيفي ىػي مػا اشػتممت عمػى فعػؿ ،  .ُّ

تقػػدـ أك تػػػ خر عػػػف فاعػػؿ ؛ إذ إف الػػػكظيفييف يػػػركف أف الفاعػػؿ إذا تقػػػدـ يصػػػبح رأس 
الجممػػػ  المككنػػػ  مػػػف الفعػػػؿ كالضػػػمير المسػػػتتر فػػػي موػػػؿ ، ) زيػػػد قػػػاـ ( ، فالكظيفيػػػ  

 قدير ، كال تؤمف بالبنيات العميق  . ش نيا ش ف الكصفي  ، ال تعتد النقؿ أك الت
أٌف النةػػاة العػػرب المةػػدويف قػػد أدخمػػكا إلػػى النةػػك العربػػي مػػا لػػيس  –أيضػػان  –. كيممػػح ُْ

نما تسػيـ فػي تطكيرىػا  منو ، فالمناىج الةديو  ال يمكف أف تمغي المناىج القديم  ، كا 
 في جكانب معين .

و النةػاة القػدماء ، ةػيف قسػمكا الكػالـ . بٌيف البةث جانبان مف االضػطراب الػذم كقػع فيػُٓ
فػػي المغػػ  العربيػػ  ، كأكضػػح أف سػػبب ىػػذا االضػػطراب ىػػك دكرانيػػـ فػػي فمػػؾ التقسػػيـ 

 الوالوي . 
. عرض البةث لمجيكد التي بذليا المغكيكف العػرب المةػدوكف فػي مسػ ل  تقسػيـ الكػالـ ُٔ

  ، كالفعػػػؿ ، ، فقسػػػـ الكػػػالـ فػػػي المغػػػ  العربيػػػ  إلػػػى سػػػبع  ، ىػػػي : االسػػػـ ، كالصػػػف
كالضػػػمير ، ك الظػػػػرؼ ، ك األداة . ككضػػػح البةػػػػث أف كػػػؿ قسػػػػـ مػػػف ىػػػػذه األقسػػػػاـ 



 ُِٕ 

مختمػػػؼ عػػػف اآلخػػػر شػػػكالن ككظيفػػػ  ، فمكػػػؿ قسػػػـ مميزاتػػػو الخاصػػػ  ، كقػػػد جػػػاء ىػػػذا 
التقسػػػيـ الجديػػػد منسػػػجمان مػػػع كصػػػؼ المغػػػ  دكف اضػػػطراب أك تعقيػػػد ، كذلػػػؾ لكضػػػع 

 األسس الصةية  لمدراسات النةكي  . 
ىذا البةث عمى كيفي  تطبيؽ أفكار التقسيـ الجديػد لمكػالـ اسػتنادان عمػى اسػتخداـ  . دؿَّ ُٕ

الشكؿ كالكظيف  ، فيما عنصراف ميماف مف عناصر الدراسػات المغكيػ  الةديوػ  التػي 
 تقـك عمييما بنجاح كوير مف الظاىرات المغكي  الةديو  . 

يتعػدد معنػاه الػكظيفي  –خالفػ  باسػتوناء ال –. لقد أكضح البةث إف كؿ مبنػى تقسػيمي ُٖ
ما بخركجو عنيا إلى كظيفػ  أخػرل  في السياؽ ، أٌما ضمف إطار كظيفتو األساسي  كا 
 مغايرة لكظيفتو ، إذ تقـك بعض المباني التقسيمي  بكظيف  مباف أخرل في السياؽ . 

. كقػػد أشػػار البةػػث إلػػى تكضػػيح الفػػرؽ بػػيف الػػزمف الصػػرفي كالنةػػكم ، كمػػا أشػػار إلػػى ُٗ
ضػػيح الكظػػائؼ الصػػرفي  كالنةكيػػ  ألقسػػاـ الكػػالـ جميعيػػا ، كتكضػػيح نفػػي الداللػػ  تك 

 الزمني  عف فعؿ األمر . 
. إٌف النةػػاة القػػدامى عػػدكا ظػػاىرة اإلعػػراب المسػػتندة إلػػى نظريػػ  العامػػؿ فػػي تصػػنيفات َِ

الجمم  ، كقد اةتذل صنيعيـ فريؽ مف المعاصريف مع أف اإلعراب قرين  كاةػدة مػف 
 الل  عمى المعنى ليس نير . قرائف الد

. إف جانبػػان مػػف المعاصػػريف ةػػاكلكا الػػتخمص مػػف اإلطػػار القػػديـ فصػػنفكا الجممػػ  عمػػى ُِ
أسػػاس مبػػدأ اإلسػػناد ، كىػػك مبػػدأ يقػػـك عمػػى مزيػػد مػػف التعكيػػؿ عمػػى المعنػػى ، إال أف 
ىػػػػؤالء ظمػػػػكا مشػػػػدكديف إلػػػػى القػػػػديـ ، الف تةمػػػػيالتيـ جػػػػاءت فػػػػي صػػػػكرة اجتيػػػػادات 

 عمى أساس مناىج متكامم  .شخصي  كليس 
 كفي الختاـ ، ةمدان هلل عمى ما أفاض عمينا مف نعمو ، كىك كلينا كنعـ الكلي .

 
 



 ُِٖ 

 
 
 

 

 المصادر



 ُِٗ 

   .ـُّٕٗأبةاث في المغ  العربي  : داكد عبده ، مكتب  رياض الصمح ، بيركت ،  .ُ
كر سػعيد ابف القيـ الجكزي  ، جيػكده فػي الػدرس المغػكم : طػاىر سػميماف ةمػكدة ، دار بػ .ِ

 .ـُٕٔٗ، االسكندري  ، 

أبك زكريا الفراء كمذىبػو فػي النةػك كالمغػ  : اةمػد مكػي األنصػارم ، مطبكعػات المجمػس  .ّ
( ٔاألعمى لرعايػ  الفنػكف كاآلداب كالعمػـك االجتماعيػ  ، سمسػم  نشػر الرسػائؿ الجامعيػ  )

 .ـُْٔٗ، القاىرة ، 

، مجمػػػ  عػػػالـ الفكػػػر ، المجمػػػد االتجػػػاه الػػػكظيفي كدكره فػػػي تةميػػػؿ المغػػػ  : يةيػػػى أةمػػػد  .ْ
 .ـُٖٗٗالعشركف ، العدد الوالث ، الككيت ، 

االتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف : السػػيكطي ، دار الفكػػر لمطباعػػ  كالنشػػر كالتكزيػػع ، بيػػركت ،  .ٓ
 .ـََِٓلبناف ، 

أور األلسني  في تجديد النظػر المغػكم : مةمػد صػالح الػديف الشػريؼ ، المسػانيات كالمغػ   .ٔ
 .ـُٖٕٗالدراسات كاألبةاث االقتصادي  كاالجتماعي  ، تكنس ، العربي  ، مركز 

أور القرآف كالقراءات في النةك العربي : مةمد سمير نجيب المبدم ، دار الكتػب الوقافيػ   .ٕ
 .ـُّٕٗ، الككيت ، 

 .ـَُٖٗاالةتجاج بالةديث الشريؼ :  الدكتكرة خديج  الةديوي ، بغداد ،  .ٖ

 .ـََِّر اآلفاؽ العربي  ، القاىرة ، إةياء النةك : إبراىيـ مصطفى ، دا .ٗ

، تةقيػػػػؽ : نخبػػػػ  مػػػػف العممػػػػاء ، الناشػػػػر  ِأخبػػػػار النةػػػػكييف البصػػػػرييف : السػػػػيرافي ، ط .َُ
 .ـََِٕىػ ػػ ُِْٖمكتب  الوقاف  الديني  ، القاىرة ، 

ازدكاجي  المغ  العربي  ككيفي  الخركج منيا : جعفر دؾ الباب ، مجم  المعرفػ  السػكري  ،  .ُُ
 .ـَُٖٗ،  ِِّ،  ِِِالعدداف ،  ُٗالسن  

االزىيػػػػ  فػػػػي عمػػػػـ الةػػػػركؼ : عمػػػػي مةمػػػػد اليػػػػركم ، تةقيػػػػؽ عبػػػػد المعػػػػيف الممػػػػكةي ،   .ُِ
 .ـُُٕٗىػ ػػػػ ُُّٗمطبكعات مجمع المغ  العربي  في دمشؽ ، 

، جامعػػػ   ِأسػػػس عمػػػـ المغػػػ  : مػػػاريك بػػػام ، ترجمػػػ  : الػػػدكتكر اةمػػػد مختػػػار عمػػػر ، ط .ُّ
 .ـُِٕٗطرابمس ، كمي  التربي  ، 

أسػػػػس عمػػػػـ المغػػػػ  العربيػػػػ  : الػػػػدكتكر مةمػػػػكد فيمػػػػي ةجػػػػازم ، دار الوقافػػػػ  ، القػػػػاىرة ،  .ُْ
 .ـُٖٕٗ



 َِِ 

أسػرار العربيػػ  : أبػػك البركػات االنبػػارم ، تةقيػػؽ : مةمػػد بيجػ  البيطػػار ، مطبعػػ  الترقػػي  .ُٓ
 .ـُٕٓٗبدمشؽ ، 

اسػػػمكب النػػػداء : دراسػػػ  صػػػكتي  : الػػػدكتكر طػػػارؽ الجنػػػابي ، أبةػػػاث عربيػػػ  فػػػي الكتػػػاب  .ُٔ
، اعػػداد كاصػػدار : ىاشػػـ إسػػماعيؿ األيػػكبي  ُيمػػي لممستشػػرؽ االلمػػاني )فيشػػر( ،طالتكر 

 ـ ُْٗٗ،
اسػػػػـ الفاعػػػػؿ بػػػػيف االسػػػػمي  كالفعميػػػػ  : فاضػػػػؿ السػػػػاقي ، المطبعػػػػ  العالميػػػػ  ، مصػػػػر ،  .ُٕ

 .ـَُٕٗ
، مطبعػ  دار المعػارؼ العومانيػ  ، ةيػدر  ِاألشباه كالنظػائر فػي النةػك : السػيكطي ، ط .ُٖ

   ىػَُّٔأباد الدكف ، 
أصكؿ البنيكيػ  فػي عمػـ المغػ  كالدراسػات االنوكلكجيػ  : الػدكتكر مةمػكد فيمػي ةجػازم ،  .ُٗ

 .ـُِٕٗمجم  عالـ الفكر ، المجمد الوالث ، العدد األكؿ ، الككيت ، 
، مكتبػػػ  االنجمػػػك المصػػػري  ،  ِأصػػػكؿ تراويػػػ  فػػػي عمػػػـ المغػػػ  : كػػػريـ ةسػػػاـ الػػػديف ، ط .َِ

 .ـُٖٓٗالقاىرة ، 
، دار نريػب لمطباعػ  كالنشػر  ُالػدكتكر عمػي أبػك المكػاـر ، ط أصكؿ التفكير النةػكم : .ُِ

   .ـََِٔكالتكزيع ، القاىرة ، 
: (النةػػك ، فقػػو المغػػ  ، البالنػػ )األصػػكؿ دراسػػ  ابسػػتيمكلكجيو لمفكػػر المغػػكم عنػػد العػػرب  .ِِ

 .ـََِْىػ ػػػػ ُِْٓالدكتكر تماـ ةساف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، 
   .ـُٕٗٗالةمكاني ، جامع  تشريف ، الالذقي  ، أصكؿ النةك العربي : مةمد خير  .ِّ
أصػػكؿ النةػػك العربػػي فػػي نظػػر النةػػاة كرأم ابػػف مضػػاء فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػ  الةػػديث :  .ِْ

 .ـُّٕٗ، عمـ الكتب ، القاىرة ،  ُالدكتكر مةمد عيد ، ط
، تةقيؽ : الدكتكر عبد الةسيف الفتمػي ، مؤسسػ   ْاألصكؿ في النةك : ابف السراج ،ط .ِٓ

 .ـُٗٗٗىػ ػػػ َُِْطباع  كالنشر ، بيركت، لبناف، الرسال  لم
أضػػػػكاء عمػػػػى الدراسػػػػات المغكيػػػػ  المعاصػػػػرة : الػػػػدكتكر نػػػػايؼ خرمػػػػا ، المجمػػػػس الػػػػكطني  .ِٔ

 .ـُٖٕٗىػ ػػ ُّٖٗلموقاف  كالفنكف كاآلداب ، الككيت ، 
إعػػػادة كصػػػؼ المغػػػ  العربيػػػ  ألسػػػنيان : الػػػدكتكر تمػػػاـ ةسػػػاف ، المسػػػانيات كالمغػػػ  العربيػػػ   .ِٕ

(، مركػػػػػز الدراسػػػػػات ك األبةػػػػػاث االقتصػػػػػادي  كاالجتماعيػػػػػ  ، تػػػػػكنس ، ْرقػػػػػـ  )سمسػػػػػم 
 ـ.ُٖٕٗ



 ُِِ 

، دار اآلفػػاؽ الجديػػدة ،  ُإعػػراب الجمػػؿ كأشػػباه الجمػػؿ : الػػدكتكر فخػػر الػػديف قبػػاكة ،ط .ِٖ
 .ـُِٕٗىػ ػػػ ُِّٗبيركت ، 

، تةقيػػؽ كتقػػديـ : عمػػي فػػكدة ُاإلعػػراب عػػف قكاعػػد اإلعػػراب : ابػػف ىشػػاـ األنصػػارم ،ط .ِٗ
 .ـ ُُٖٗىػ ػػ َُُْار األصفياني لمطباع  ، جدة ، نيؿ ،د

اإلنراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلػ  فػي أصػكؿ النةػك : أبػك البركػات االنبػارم ، قػدـ  .َّ
   .ـُٕٓٗىػ ػُّٕٕليا كعني بتةقيقيا : سعيد األفغاني ، مطبع  الجامع  السكري  ،

، مةمػػػػد ةسػػػػف االقتػػػػراح فػػػػي عمػػػػـ أصػػػػكؿ النةػػػػك : السػػػػيكطي ، تةقيػػػػؽ : مةمػػػػد ةسػػػػف  .ُّ
 .ـََِٔىػ ػػ ُِْٕ، دار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ،  ِإسماعيؿ ، ط

مصػػطفى السػػػاقي ، فاضػػؿ أقسػػاـ الكػػالـ العربػػي مػػػف ةيػػث الشػػكؿ كالكظيفػػ  : الػػػدكتكر  .ِّ
 .ـُٕٕٗىػ ػػ ُّٕٗمكتب  الخانجي ، القاىرة ، 

، المؤسسػػػػ   ُيػػػػا ،طاأللسػػػػني  التكليديػػػػ  كالتةكيميػػػػ  كقكاعػػػػد المغػػػػ  العربيػػػػ  : ميشػػػػاؿ زكر  .ّّ
 .ـ ُِٖٗىػ ػػ َُِْالجامعي  لمدراسات كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 

، تةقيػؽ : مةمػد  ُأمالي السييمي : أبك القاسػـ عبػد الػرةمف بػف عبػد اهلل األندلسػي ، ط .ّْ
 .ـَُٕٗىػ ػ َُّٗإبراىيـ البنا ، مطبع  السعادة بمصر ، 

 ُات فػي جميػع القػرآف : العكبػرم ، طامالء ما مف بو الرةمف مف كجكه اإلعراب كالقراء .ّٓ
 .ـُٕٗٗ، دار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، 

أميػػ  بػػف أبػػي الصػػمت ، ةياتػػو كشػػعره ، دراسػػ  كتةقيػػؽ : بيجػػ  عبػػد الغفػػكر الةػػديوي ،  .ّٔ
 ـ  ُٓٗٗمطبع  العاني ، بغداد ، 

، دار  ُ، طانباه الركاة عمى أنباه النةاة : القفطي ، تةقيؽ : مةمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ  .ّٕ
 .ـُٖٔٗىػ ػػ َُْٔالفكر العربي ، القاىرة ، 

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النةكييف البصرييف كالكػكفييف : أبػك البركػات االنبػارم  .ّٖ
 .ـُٓٓٗ، تةقيؽ ، مةمد مةي الديف عبد الةميد ، مطبع  السعادة ، مصر ،  ّ،ط

ت ليؼ : مةمد مةػي الػديف  أكضح المسالؾ الى ألفي  ابف مالؾ : ابف ىشاـ األنصارم ، .ّٗ
 .ـََِٖىػ ػػ ُِْٗعبد الةميد ، المكتب  العصري  ، صيدا ، بيركت ، لبناف ، 

اإليضاح في عمؿ النةك : أبك القاسـ الزجاجي ، تةقيؽ:الدكتكر مازف المبػارؾ ، الناشػر  .َْ
 .ـُٗٓٗىػ ػػػ ُّٖٕمكتب  دار العركب  ، القاىرة ، 



 ِِِ 

، الربػاط  ٔت كميػ  اآلداب كالعمػـك اإلنسػاني  ، عػدد:البةث المساني كالسيميائي : منشكرا .ُْ
 .ـُُٖٗىػػ ػػ  َُُْ، 

البةث المغكم عند العػرب مػع دراسػ  لقضػي  التػ وير كالتػ ور :الػدكتكر أةمػد مختػار عمػر  .ِْ
 .ـُُٕٗ، دار المعارؼ ، مصر ، 

البةػػػث النةػػػكم عنػػػد األصػػػكلييف : الدكتكرمصػػػطفى جمػػػاؿ الػػػديف ،دار الرشػػػيد ،بغػػػداد ،  .ّْ
 .ـَُٖٗ

 .ىػُِّٖالبةر المةيط: أبك ةياف التكةيدم ، مطبع  السعادة ، القاىرة ،  .ْْ
، دار الشػؤكف الوقافيػ  العامػ  ،  ُبغداد كالدرس النةػكم : الػدكتكرة خديجػ  الةػديوي ، ط .ْٓ

   .ـ ََُِبغداد ، 
، تةقيػػػؽ : مصػػطفى عبػػػد  ُبغيػػ  الكعػػػاة فػػي طبقػػػات المغػػكييف كالنةػػػاة : السػػيكطي ، ط .ْٔ

 .ـََِْىػ ػػ ُِْٓر الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، القادر عطا ، دا
بناء الجمم  بيف منطؽ المغ  كالنةك : نجاة عبد العظيـ الكػكفي ، دار النيضػ  العربيػ  ،  .ْٕ

 .ـُٖٕٗالقاىرة ، 
بني  العقؿ العربي دراس  تةميمي  نقدي  لنظاـ المعرف  في الوقاف  العربيػ  :الػدكتكر  مةمػد  .ْٖ

 .ـُٖٔٗمركز دراسات الكةدة العربي  ، بيركت ،،  ٓعابد الجابرم ، ط
البنيػػ  الداخميػػ  لمجممػػ  الفعميػػ  فػػي العربيػػ  :الػػدكتكر داكد عبػػده ، مجمػػ  أبةػػاث ، السػػن   .ْٗ

 .ـُّٖٗ، الجامع  األميركي  ، بيركت ،  ُّ:
   .ـُُّٗ، مطبع  السعادة ، مصر ،  ُتاريخ بغداد : الخطيب البغدادم ، ط .َٓ
دكتكر  نيػػػاد المكسػػػى ، مناقشػػػ  : عبػػػد الػػػرةمف أيػػػكب ، المجمػػػ  تػػػاريخ المغػػػ  العربيػػػ  :الػػػ .ُٓ

العربيػػػػ  لمعمػػػػـك اإلنسػػػػاني  ، المجمػػػػد األكؿ ، العػػػػدد األكؿ ، جامعػػػػ  الككيػػػػت ، الككيػػػػت ، 
   .ـُُٖٗ

تػػػاريخ النةػػػك العربػػػي ةتػػػى أكاخػػػر القػػػرف الوػػػاني اليجػػػرم :الػػػدكتكر عمػػػي أبػػػك المكػػػاـر ،  .ِٓ
 .ـُُٕٗػ ػػ ىُُّٗالقاىرة الةديو  لمطباع  ، مصر ، 

تاريخ النةك كأصكلو : عبد الةميد السيد طمػب ، القسػـ األكؿ ، مكتبػ  الشػباب ، القػاىرة  .ّٓ
   .ـُٕٕٗ، 

 ـ ُُٕٗتجديد الفكر العربي :الدكتكر زكي نجيب مةمكد ، دار الشركؽ ، بيركت ،  .ْٓ



 ِِّ 

دراسػػػ  فػػػي الداللػػػ  الصػػػكتي  كالصػػػرفي  كالنةكيػػػ  )التةميػػػؿ المغػػػكم فػػػي ضػػػكء عمػػػـ المغػػػ  .ٓٓ
 .ـََِٓىػ ػػُِْٔجمي ( : مةمكد عكاش  ، ، دار النشر لمجامعات ، مصر ، كالمع

التةكيؿ في النةك العربي : مفيكمو ، أنكاعو ، صكره ، البنيػ  العميقػ  لمصػيإ كالتراكيػب  .ٔٓ
ىػػػ ػ ُِْٗ، عػػالـ الكتػػب الةػػديث لمنشػػر كالتكزيػػع ،  ُالمةمكلػػ  : رابػػح بػػك معػػزه ، ط

 ـ. ََِٖ
بكػػػرم مةمػػػد الةػػػاج ، مػػػؤتمر النقػػػد األدبػػػي الوػػػاني ، جامعػػػ  التػػػراث كجػػػذكر األلسػػػني  :  .ٕٓ

   .ـُٖٖٗىػ ػػَُْٖاليرمكؾ ، اربد ، 
تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد : ابف مالؾ ، ةققو كقػدـ لػو : مةمػد كامػؿ بركػات ، دار  .ٖٓ

 .ـُٕٔٗالكتاب العربي لمطباع  كالنشر ، القاىرة ، 
براىيـ السػػػ .ٗٓ ، دار األنػػػدلس ، بيػػػركت ،  ِامرائي ، طالتطػػػكر المغػػػكم التػػػاريخي : الػػػدكتكرا 

 .ـُُٖٗىػ ػػَُُْ
التطػػػكر النةػػػكم لمغػػػ  العربيػػػ  : براجسشتراسػػػر ، تعميؽ:الػػػدكتكر رمضػػػاف عبػػػد التػػػكاب ،  .َٔ

 ـ. ُِٖٗىػ ػػ َُِْمكتب  الخانجي ، القاىرة ، 
التعريفػػػات : الشػػػريؼ الجرجػػػاني ، شػػػرك  كمطبعػػػ  مصػػػطفى البػػػابي الةمبػػػي ، مصػػػر ،  .ُٔ

   .ـُّٖٗىػ ػػ ُّٕٓ
، مؤسسػ  المختػار  ُتعميـ النةك العربي عػرض كتةميػؿ :الػدكتكر عمػي أبػك المكػاـر ، ط .ِٔ

   .ـََِٕىػ ػػ ُِْٖلمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
التفكيػػػػر المسػػػػاني فػػػػي الةضػػػػارة العربيػػػػ  : الدكتكرعبػػػػد السػػػػالـ المسػػػػدم ، الػػػػدار العربيػػػػ   .ّٔ

   (.ت.لمكتاب ، تكنس )د
، دار الوقافػػ  ، بيػػركت ، لبنػػاف ،  ُأبػػك المكػػاـر ، ط تقػػكيـ الفكػػر النةػػكم :الػػدكتكر عمػػي .ْٔ

 .ـُْٖٗ
، مركز دراسػات الكةػدة العربيػ   ُتككيف العقؿ العربي : الدكتكرمةمد عابد الجابرم ، ط .ٓٔ

 .ـُْٖٗ، بيركت ، لبناف ، 
تنميػػ  المغػػ  العربيػػ  فػػي العصػػر الةػػديث :الػػدكتكر إبػػراىيـ السػػامرائي ، منشػػكرات معيػػد  .ٔٔ

  .ـُِٕٗالعربي  ، مطبع  الجيالكم ، القاىرة ،  البةكث كالدراسات
، دار  ِتيسير النةك التعميمي قديمان كةديوان مع نيج تجديده :الػدكتكر شػكقي ضػيؼ ، ط .ٕٔ

  .ـُٖٔٗالمعارؼ ، القاىرة ، 



 ِِْ 

، دار المعػػارؼ النظاميػػ  ، ةيػػدر ابػػاد ،  ُتيػػذيب التيػػذيب : ابػػف ةجػػر العسػػقالني ، ط .ٖٔ
 .ـُِّٓ

، دار الكػكخ لمطباعػ  كالنشػر ،  ُ: الشيخ مصطفى الغاليينػي ،طجامع الدركس العربي   .ٗٔ
   .ـََِْىػ ػػُِْٓ

، المؤسسػػ  الجامعيػػ  لمدراسػػات كالنشػػر كالتكزيػػع ، ُالجممػػ  البسػػيط  : ميشػػاؿ زكريػػا ،ط .َٕ
   .ـُّٖٗىػ ػػ َُِْبيركت ، 

ي  ، الجمم  العربي  دراس  لغكيو نةكي  : مةمد إبراىيـ عبادة ، منش ة المعػارؼ االسػكندر  .ُٕ
 ـ. ُْٖٗ

الجمم  العربي  في ضكء الدارسات المغكي  الةديو  :الدكتكر نعم  رةيـ العػزاكم ، المػكرد  .ِٕ
 .ـُُٖٗىػ ػػ َُِْ، المجمد العاشر ، العدداف الوالث كالرابع ، 

،  ِالجممػػ  العربيػػ  : مككناتيػػا ، أنكاعيػػا ، تةميميػػا : الػػدكتكر مةمػػد إبػػراىيـ عبػػادة ، ط .ّٕ
 .ـََِٕىػػ ػ ُِْٖاىرة ، مكتب  اآلداب ، الق

الجمم  في نظر النةاة : عبد القادر المييرم ، ةكليات الجامع  التكنسي  ، العدد الوالػث  .ْٕ
   .ـُٔٔٗ، 

عرابػػان : فتةػي الػدجني ، ط .ٕٓ ، مكتبػػ  الفػالح ، الككيػػت  ُالجممػ  النةكيػ  : نشػػ ة كتطػكران كا 
   .ـُٖٕٗىػ ػػػ ُّٖٗ، 

ف قاسػػـ المػػرادم ، تةقيػػؽ : طػػو مةسػػف ، الجنػػى الػػداني فػػي ةػػركؼ المعػػاني : ةسػػف بػػ .ٕٔ
   .ـُٕٔٗىػ ػػ ُّٔٗمؤسس  دار الكتب لمطباع  كالنشر ، جامع  المكصؿ ، 

، ُةاشػػػػي  الصػػػػباف عمػػػػى شػػػػرح االشػػػػمكني : الشػػػػيخ مةمػػػػد عمػػػػي الصػػػػباف الشػػػػافعي ،ط .ٕٕ
ضػبطو كصػةةو كخػرج شػكاىده : إبػػراىيـ شػمس الػديف ، دار الكتػب العمميػ  ، بيػػركت ، 

   .ـُٕٗٗىػ ػػ ُُْٕ
الةمق  المفقكدة في تاريخ النةك العربي : الدكتكرعبػد العػاؿ سػالـ مكػـر ، مؤسسػ  الكةػدة  .ٖٕ

   .ـ ُٕٕٗلمنشر كالتكزيع ، الككيت ، 
خزان  األدب كلب لباب لساف العرب : عبػد القػادر بػف عمػر البغػدادم ، تةقيػؽ كشػرح ،  .ٕٗ

 .ت(.اب ، )د، مطابع الييئ  المصري  العام  لمكت ِعبد السالـ مةمد ىاركف ،ط
،  ِالخصائص : أبك الفتح عوماف بف جنػي ، تةقيػؽ: الػدكتكر عبػد الةميػد ىنػداكم ، ط .َٖ

   .ـََِّىػ ػػ ُِْْدار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، 



 ِِٓ 

، دار المالةػي لمنشػر  ُخصائص العربي  في األفعاؿ كاألسماء : إسماعيؿ عمػايره ، ط .ُٖ
   .ـُٕٖٗىػ ػػ َُْٖكالتكزيع ، اربد ، 

، شػػرك  الربيعػػاف لمنشػػر ُسػػات فػػي األدكات النةكيػػ  : الػػدكتكر مصػػطفى النةػػاس ،طدرا .ِٖ
   .ـُٕٗٗىػ ػػػ ُّٗٗكالتكزيع ، الككيت ، 

دراسػػػات فػػػي عمػػػـ المغػػػ  المقػػػارف : مةمػػػد عبػػػد الصػػػمد زعيمػػػ  ، دار الوقافػػػ  ، القػػػاىرة ،  .ّٖ
   .ـُُٖٗ

 ُلػديف ةسػنيف ،طدراسات في عمـ المغ  الكصفي كالتاريخي المقارف : الػدكتكر صػالح ا .ْٖ
   .ـُْٖٗىػػ ػػػ َُْٓ، دار العمـك لمطباع  كالنشر ، الرياض ، 

 .ـُٗٔٗ، مكتب  لبناف ، بيركت ،  ُدراسات في فقو المغ  العربي  : يعقكب بكر ،ط .ٖٓ
  .ـُْٕٗدراسات في المغ  العربي  : خميؿ نامي ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  .ٖٔ
 ت: ةسػػػف عػػػكف ، معيػػػد البةػػػكث كالدراسػػػا دراسػػػات فػػػي المغػػػ  العربيػػػ  كالنةػػػك العربػػػي .ٕٖ

 .ـُٗٔٗالعربي  ، جامع  الدكؿ العربي  ، 
، دار الوقافػػػ   ُدراسػػػات فػػػي نةػػػك المغػػػ  العربيػػػ  الػػػكظيفي : الػػػدكتكر أةمػػػد المتككػػػؿ ،ط .ٖٖ

   .ـُٖٔٗلمنشر كالتكزيع ، الدار البيضاء ، الرباط ، 
   .ـُٖٗٗشؽ ، ، دار طالس ، دم ُدراسات لساني  تطبيقي  : مازف الكعر ، ط .ٖٗ
الدراسػػػات النةكيػػػ  كالمغكيػػػ  عنػػػد الزمخشػػػرم : الػػػدكتكر فاضػػػؿ صػػػالح السػػػامرائي ، دار  .َٗ

   .َُٕٗالنذير ، بغداد ، 
، مكتبػػػ   ُدراسػػػات نقديػػػ  فػػػي النةػػػك العربػػػي : الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرةمف مةمػػػد أيػػػكب ،ط .ُٗ

 .ـُٕٓٗاالنجمك المصري  ، القاىرة ، 
المخزكمػػي ، دار الةريػػ  لمطباعػػ  ، بغػػداد ، الػػدرس النةػػكم فػػي بغػػداد : الػػدكتكر ميػػدم  .ِٗ

   .ـُٕٓٗىػ ػػ ُّٓٗ
دالئػػػؿ اإلعجػػػاز : اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني ، شػػػرح كتعميػػػؽ : الػػػدكتكر مةمػػػد عبػػػد  .ّٗ

، دار الجيػػػػػػػػػػػػػػؿ لمنشػػػػػػػػػػػػػػر كالطباعػػػػػػػػػػػػػػ  كالتكزيػػػػػػػػػػػػػػع ، بيػػػػػػػػػػػػػػركت                             ُالمػػػػػػػػػػػػػػنعـ خفاجػػػػػػػػػػػػػػ  ، ط
   .ـََِْىػ ػػ ُِْْ، 

، مطبعػػػػ   ُ  فػػػػي الجممػػػػ  العربيػػػػ  : الػػػػدكتكر عمػػػػي جػػػػابر المنصػػػػكرم ،طالداللػػػػ  الزمنيػػػػ .ْٗ
 .ـُْٖٗالجامع  ، بغداد ، 



 ِِٔ 

، منشػػكرات  ُديػكاف عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػ  : شػػرةو كضػػبطو كقػػدـ لػػو : عمػػي العسػػيمي ،ط .ٓٗ
   .ـُٖٗٗىػ ػػ ُُْٗمؤسس  االعممي لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، 

 .شر ، دمشؽ ، )د.ت(ديكاف امرئ القيس : دار كـر لمطباع  كالن .ٔٗ
   .ـُٖٔٗديكاف الفرزدؽ : تةقيؽ عمي فاعكر ، دار الكتب العممي  ، بيركت ،  .ٕٗ
، دائػػػرة  ٕرأم فػػػي مسػػػائؿ تيسػػػير النةػػػك : الػػػدكتكرة خديجػػػ  الةػػػديوي ، مجمػػػ  الضػػػاد ،ج .ٖٗ

عمـك المغ  العربي  ، منشكرات المجمع العممي العراقي ، مطبعػ  المجمػع العممػي العراقػي 
   .ـََِِىػػ ػػ ُِّْ، بغداد ، 

، دار ّالػػػرد عمػػػى النةػػػاة : ابػػػف مضػػػاء القرطبػػػي ، تةقيػػػؽ: الػػػدكتكر شػػػكقي ضػػػيؼ ،ط .ٗٗ
  .ـُٖٖٗالمعارؼ ، القاىرة ، 

رسائؿ في المغػ  : ةققيػا كعمػؽ عمييػا :الػدكتكر إبػراىيـ السػامرائي ، مطبعػ  اإلرشػاد ،  .ََُ
 .ـُْٔٗبغداد ، 

، مطبعػ  ُتكر مػازف المبػارؾ ،طالرماني النةكم في ضكء شرةو لكتاب سيبكيو : الدك .َُُ
   .ـُّٔٗىػ ػػ ُّّٖجامع  دمشؽ ، 

   .ـُُٕٗركاي  المغ  : الدكتكر عبد الةميد الشمقاني ، دار المعارؼ ، مصر ،  .َُِ
، دار أميػ  لمنشػر كالتكزيػع ُالزمف في النةك العربي : الػدكتكر كمػاؿ إبػراىيـ بػدرم ،ط .َُّ

 .ـُْٖٗىػ ػػ َُْْ، الرياض ، 
تكر مالػػػػؾ المطمبػػػػي، الييػػػػ ة المصػػػػري  العامػػػػ  لمكتػػػػاب ، القػػػػاىرة ، الػػػػزمف كالمغػػػػ  :الػػػػدك .َُْ

   .ـُٖٔٗ
شرح ابف عقيؿ عمػى ألفيػ  ابػف مالػؾ ، تةقيػؽ : مةمػد مةػي الػديف عبػد الةميػد ، دار  .َُٓ

  .ـََِٗالطالئع ، القاىرة ، 
شرح التسييؿ تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد : ابػف مالػؾ الطػائي الجيػاني األندلسػي ،  .َُٔ

، دار الكتػب العمميػ  ، بيػركت  ُبػد القػادر عطػا ، كطػارؽ فتةػي السػيد ،طتةقيؽ : ع
   .ـََُِىػ ػػ ُِِْ، لبناف ، 

شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي : ابػػف عصػػفكر ، تةقيػػؽ : الدكتكرصػػاةب أبػػك جنػػاح ، مؤسسػػ   .َُٕ
   .ـُِٖٗدار الكتب ، جامع  المكصؿ ، 

ؼ : مةمػػد شػػرح شػػذكر الػػذىب فػػي معرفػػ  كػػالـ العػػرب : ابػػف ىشػػاـ األنصػػارم ، تػػ لي .َُٖ
 .ـََِْمةي الديف عبد الةميد ، دار الطالئع لمنشر كالتكزيع ، 



 ِِٕ 

،  ُشػػرح الشػػكاىد الشػػعري  فػػي أمػػات الكتػػب النةكيػػ  : مةمػػد مةمػػد ةسػػف سػػراب ، ط .َُٗ
   .ـ ََِٕمؤسس  الرسال  ، بيركت ، 

شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػ  : مةمػػد بػػف الةسػػف االسػػتربادم ، طبػػع االسػػتان  ، تركيػػا ،  .َُُ
عػػ  بتةقيػػؽ : يكسػػؼ ةسػػف عمػػر ، منشػػكرات جامعػػ  بنغػػازم ، مطػػابع ـ ، كطبَُُّ

 .ـُّٕٗالشركؽ ، بيركت ، 
شرح الممة  البدري  في عمـ المغػ  العربيػ  : ابػف ىشػاـ األنصػارم ، دراسػ   كتةقيػؽ :  .ُُُ

 .الدكتكر ىادم نير ، مطبع  الجامع  ، بغداد ، )د.ت(
يؼ الشػيخ أبػي الةسػف عمػي بػف شرح الممع في النةك: أبك الفتح عوماف بػف جنػي ، تػ ل .ُُِ

الةسػػػػيف البػػػػاقكلي االصػػػػبياني المعػػػػركؼ بجػػػػامع العمػػػػـك ، دراسػػػػ  كتةقيػػػػؽ : الػػػػدكتكر 
ىػػػػ ػػػػػ ُِْٖ، دار الكتػػػب العمميػػػ  ، بيػػػركت ، لبنػػػاف ، ُمةمػػػد خميػػػؿ مػػػراد الةربػػػي ،ط

 .ـََِٕ
، مطبعػػػػ  الطباعػػػػ  المنيريػػػػ  ، مصػػػػر ، )د.ت( ،  ُشػػػػرح المفصػػػػؿ : ابػػػػف يعػػػػيش ، ط .ُُّ

يؽ : أةمد السيد أةمد ، مراجعػ  ككضػع الفيػارس : إسػماعيؿ عبػد الجػكاد كطبع  بتةق
 .عبد الغني ، المكتب  التكفيقي  ، القاىرة ، مصر ، )د.ت(

شرح الكافي  نظـ الكافي  : ابف الةاجب ، دراس  كتةقيؽ : مكسى بنياف عمكاف العميمػي  .ُُْ
 .ـَُٖٖىػ ػػ ََُْ، مطبع  األدباء ، النجؼ االشرؼ ، 

لشػػعراء : ابػػف قتيبػػ  ، تةقيػػؽ: الػػدكتكر اةمػػد مةمػػكد شػػاكر ،دار الةػػديث ، الشػػعر كا .ُُٓ
 .ـََِٔالقاىرة ، 

، مطبعػ  الزىػراء ، بغػداد ، ُالشكاىد ك االستشياد في النةك : عبد الجبػار النايمػ  ، ط .ُُٔ
 .ـُٕٔٗىػ ػػػ ُّٔٗ

الصاةبي : ابف فارس ، تةقيؽ: السيد أةمد صقر ، مكتب  كمطبع  دار إةيػاء الكتػب  .ُُٕ
 .ـُٕٕٗلعربي  ، ا

، مطبعػػػػػػ  لجنػػػػػػ  التػػػػػػ ليؼ كالنشػػػػػػر ،               ٕأمػػػػػػيف ،ط دضػػػػػػةى اإلسػػػػػػالـ : الػػػػػػدكتكر أةمػػػػػػ .ُُٖ
 .ـُْٔٗالقاىرة ، 

،دار األنػػػدلس لمطباعػػػ  ِالضػػػركرة الشػػػعري  دراسػػػ  أسػػػمكبي  : السػػػيد إبػػػراىيـ مةمػػػد ،ط .ُُٗ
   .ـُُٖٗىػ ػػ َُُْكالنشر كالتكزيع ، 



 ِِٖ 

ةققػػو ككضػع فيارسػػو كقػػدـ لػػو : الػػدكتكر عمػػر طبقػات الشػػعراء : ابػػف سػػالـ الجمةػػي،  .َُِ
فػاركؽ  الطبػػاع، شػرك  دار األرقػػـ بػػف أبػي األرقػػـ لمطباعػػ  كالنشػر كالتكزيػػع ، بيػػركت، 

   .ـُٕٗٗىػػ ػػ ُُْٖلبناف ، 
طبقات النةكييف كالمغػكييف : أبػك بكػر الزبيػدم ، تةقيػؽ : مةمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ ،  .ُُِ

   .ـُّٕٗدار المعارؼ ، مصر ، 
التنػػػػازع فػػػػي العربيػػػػ  مػػػػدخؿ تػػػػاريخي : فيصػػػػؿ صػػػػفا ، المجمػػػػ  العربيػػػػ  لمعمػػػػـك ظػػػػاىرة  .ُِِ

   .ـُٖٖٗ( ، جامع  الككيت ، الككيت ، َّ( ، العدد )ٖاإلنساني  ، المجمد )
ظػػػػػػػكاىر أسػػػػػػػمكبي  فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر الةػػػػػػػديث فػػػػػػػي الػػػػػػػيمف : دراسػػػػػػػ  كتةميػػػػػػػؿ : الػػػػػػػدكتكر                        .ُِّ

ت كالنشػػر ، صػػنعاء ، الجميكريػػ  اليمانيػػ  ، ، مركػػز عبػػادم لمدراسػػاُقاسػػـ الزمػػر ،ط
 .ـُٔٗٗىػ ػػ ُُْٕ

، دار نريػػػب ُالظػػػكاىر المغكيػػػ  فػػػي التػػػراث النةػػػكم : الػػػدكتكر عمػػػي أبػػػك المكػػػاـر ،ط .ُِْ
  .ـََِٔلمطباع  كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 

  .ـُٖٓٗظير اإلسالـ : أةمد أميف ، مطبع  خمؼ ، القاىرة ،  .ُِٓ
عارضػيو كدكره فػي التةميػؿ المغػكم : الػدكتكر خميػؿ أةمػد العامؿ النةكم بيف مؤديو كم .ُِٔ

 .ـُٖٓٗىػ ػػ َُْٔعمايرة ، جامع  اليرمكؾ ، اربد ، 
عبقػػػػرم مػػػػف البصػػػػرة : ميػػػػدم المخزكمػػػػي ، مديريػػػػ  الوقافػػػػ  العامػػػػ  ، كزارة اإلعػػػػالـ ،  .ُِٕ

 .ـُِٕٗىػ ػػ ُِّٗ
د الةمػيـ النجػار العربي  : يكىاف فؾ ، نقمو الى العربي  كةققو كفيرس لو : الػدكتكر عبػ .ُِٖ

   .ـُُٓٗىػ ػػ َُّٕ، مطبع  دار الكتاب العربي ، القاىرة ، 
العربي  أـ المغات السامي  : باكزة رفيؽ ةممي ، مجم  المجمػع العراقػي ، المجمػد الرابػع  .ُِٗ

   .ـُْٕٗىػ ػػ ُّْٗكالعشركف ، 
العربيػػػػػػ  كعمػػػػػػـ المغػػػػػػ  البنيػػػػػػكم : الػػػػػػدكتكر ةممػػػػػػي خميػػػػػػؿ ، دار المعرفيػػػػػػ  الجامعيػػػػػػ  ،  .َُّ

   .ـُٖٔٗىػ ػػ َُْٕاالسكندري  ، 
العربي  الفصةى الةديو  نةك بناء لغكم جديد : ىنػرم فمػيش ، ترجمػ  : عبػد الصػبكر  .ُُّ

   .ـُّٖٗ، دار المشرؽ ، بيركت ،  ِشاىيف ،ط
العالم  اإلعرابي  في الجمم  بيف القديـ كالةديث : الدكتكر مةمد ةماس  عبد المطيػؼ  .ُِّ

   .ـُْٖٗ، جامع  الككيت ، الككيت ، 



 ِِٗ 

عمـ المغػ  العربيػ  مػدخؿ تػاريخي فػي ضػكء التػراث كالمغػات السػامي  : الػدكتكر مةمػكد   .ُّّ
   .فيمي ةجازم ، دار نريب لمطباع  ، القاىرة ، )د.ت(

 د السعراف ، بيركت ، لبناف ، )د.ت(. ك عمـ المغ  مقدم  لمقارئ العربي : الدكتكر مةم .ُّْ
، تةقيػػؽ : مةمػػد عبػػد ُكانػػي ،طالعمػػدة فػػي مةاسػػف الشػػعر كآدابػػو : ابػػف رشػػيؽ القير  .ُّٓ

   .ـََُِىػ ػػ ُِِْالقادر اةمد عطا ، دار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، 
، مكتبػػػػ  االنجمػػػػك ُعناصػػػػر النظريػػػػ  النةكيػػػػ  فػػػػي كتػػػػاب سػػػػيبكيو : سػػػػعيد بةيػػػػرم ،ط .ُّٔ

  .ـُٖٗٗالمصري  ، القاىرة ، 
، القػػػػاىرة ،  نايػػػػ  النيايػػػػ  فػػػػي طبقػػػػات القػػػػراء : ابػػػػف الجػػػػزرم ، نشػػػػر : براجشتراسػػػػر .ُّٕ

 ـ. ُّّٗ
، مكتبػػ  الخػػانجي لمطباعػػ  ٔفصػػكؿ فػػي فقػػو العربيػػ : الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد التػػكاب ،ط .ُّٖ

   .ـُٗٗٗىػ ػػ َُِْكالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
الفعؿ زمانو كأبنيتو : الدكتكر إبػراىيـ السػامرائي ، مؤسسػ  الرسػال  ، بيػركت ، لبنػاف ،  .ُّٗ

   .ـَُٖٗىػػ ػػ ََُْ
، المؤسسػػ  الجامعيػػ  لمدراسػػات كالنشػػر ّلػػدكتكر عصػػاـ نػػكر الػػديف ،طالفعػػؿ كالػػزمف :ا .َُْ

 .ـُْٖٗكالتكزيع ، بيركت ، 
فقػػو المغػػ  : الػػدكتكرعمي عبػػد الكاةػػد كافػػي ، نيضػػ  مصػػر لمطباعػػ  كالنشػػر كالتكزيػػع ،  .ُُْ

   .ـُٔٓٗالقاىرة ، 
، دار الكتػب لمطباعػ  كالنشػر ِفقو المغػ  العربيػ  كخصائصػيا : أميػؿ بػديع يعقػكب ،ط .ُِْ

 .ـُٗٗٗجامع  المكصؿ ،  ،
فقػو المغػ  فػػي كتػب العربيػػ  : عبػده الراجةػي ، دار المعػػارؼ الجامعيػ  ، االسػػكندري  ،  .ُّْ

 ـ. ُّٗٗالقاىرة ، 
فقػػػػػو المغػػػػػ  المقػػػػػارف : الػػػػػدكتكر إبػػػػػراىيـ السػػػػػامرائي ، دار العمػػػػػـ لمماليػػػػػيف ، بيػػػػػركت ،  .ُْْ

 ـ.ُٖٔٗ
تبػػػ  لبنػػػاف ناشػػػركف ، ، مكُفػػػي أصػػػكؿ المغػػػ  كالنةػػػك : الػػػدكتكر فػػػؤاد ةنػػػا تػػػرزم ، ط .ُْٓ

   .ـََِٓبيركت ، لبناف ، 
ىػػػػ ػ ُّٕٔ، مطبعػػػ  الجامعػػػ  السػػػكري  ،  ِفػػػي أصػػػكؿ النةػػػك : سػػػعيد األفغػػػاني ،ط .ُْٔ

 ـ.ُٕٓٗ



 َِّ 

، الجامعػػػػػ  االردنيػػػػػ  ، عمػػػػػاف ،  ُفػػػػػي تػػػػػاريخ العربيػػػػػ  : الػػػػػدكتكر نيػػػػػاد المكسػػػػػى ، ط .ُْٕ
 ـ. ُٕٔٗ

مغػكم ، كالنفػي المغػكم في التةميؿ المغكم منيج كصفي تةميمي كتطبيقو عمى التككيػد ال .ُْٖ
، مكتبػػ  المنػػار ، الزرقػػاء ،  ُ، كأسػػمكب االسػػتفياـ : الػػدكتكر خميػػؿ أةمػػد عمػػايرة ،ط

 .ـُٕٖٗىػ ػػ َُْٕاألردف ، 
فػػي ةركػػ  تجديػػد النةػػك كتيسػػيره فػػي العصػػر الةػػديث : الػػدكتكر نعمػػ  رةػػيـ العػػزاكم ،  .ُْٗ

 .ـُٓٗٗدار الشؤكف الوقافي  العام  ، بغداد ، 
غكيػػػ  المعاصػػػرة ، النةػػػك العربػػػي كمنػػػاىج الةداوػػػ  المغكيػػػ  : الػػػدكتكر فػػػي المنػػػاىج الم .َُٓ

سامي عمي جبار ، مجم  لغ  الضاد ، الجزء السابع ، القسػـ الوػاني ، المجمػع العممػي 
   .ـََِّىػ ػ ُِّْالعراقي ، بغداد ، 

، الريػػػػاض ،  ّفػػػػي النةػػػػك العربػػػػي قكاعػػػػد كتطبيػػػػؽ : الػػػػدكتكر ميػػػػدم المخزكمػػػػي ، ط .ُُٓ
 ـ.ُٖٓٗ

، دار الشػؤكف الوقافيػ  ِةك العربي نقد كتكجيو : الػدكتكر ميػدم المخزكمػي ، طفي الن .ُِٓ
 .ـََِٓالعام  ، بغداد ، 

   .الفيرست : ابف النديـ ، مطبع  االستقام  ، القاىرة ، )د.ت( .ُّٓ
القػػرائف النةكيػػ  كاطػػراح العامػػؿ كاالعػػرابيف التقػػديرم كالمةمػػي : الػػدكتكر تمػػاـ ةسػػاف ،  .ُْٓ

ىػػػ ػ ُّْٗلمجمػػد الةػػادم عشػػر ، الجػػزء األكؿ ، الربػػاط ، مجمػػ  المسػػاف العربػػي ، ا
   .ـُْٕٗ

، طالسػدار ، دمشػؽ ، ُقضايا أساسي  في عمـ المسانيات الةديث : مػازف الػكعر ، ط .ُٓٓ
   .ـُٖٖٗ

، دار تكبقػاؿ  ُقضايا المنيج في المغ  كاألدب : الدكتكر اةمػد المتككػؿ كآخػركف ، ط .ُٔٓ
   .ـُٕٖٗ، الدار البيضاء ، تكنس ،

، دار المػػػريخ ، الريػػػاض ،  ُةكيميػػػ  لمغػػػ  العربيػػػ  : مةمػػػد عمػػػي الخػػػكلي ، طقكاعػػػد ت .ُٕٓ
   .ـُُٖٗىػ ػ َُُْ

العربي  كالمساني  : عبد العزيز بكمسيكلي ، مجمػ  الفكػر العربػي المعاصػر   قكاعد المغ .ُٖٓ
   .ـُٖٔٗ، العدد األربعكف ، مركز اإلنماء القكمي ، بيركت ، 



 ُِّ 

،  ُعربي الةديث : الدكتكر نيػاد المكسػى نػطقضي  التةكؿ الى الفصةى في العالـ ال .ُٗٓ
   .ـُٕٖٗدار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

، مكتبػػ   ْالكتػػاب : سػػيبكيو ، تةقيػػؽ كشػػرح :الػػدكتكر عبػػد السػػالـ مةمػػد ىػػاركف ، ط .َُٔ
   .ـََِْىػ ػ ُِْٓالخانجي بالقاىرة ، 

ىػػ ػ ُُِْ، دار إةيػاء التػراث العربػي ، بيػركت لبنػاف ،  ِالكشػاؼ : الزمخشػرم ، ط .ُُٔ
   .ـََُِ

الكشؼ عف كجكه القػراءات السػبع كعمميػا كةججيػا : ألبػي مةمػد مكػي بػف أبػي طالػب  .ُِٔ
القيسػػي ، تةقيػػؽ : مةػػي الػػديف رمضػػاف ، مطبكعػػات مجمػػع المغػػ  العربيػػ  ، دمشػػؽ ، 

   .ـُْٕٗ
المسػػانيات كأسسػػيا المعرفيػػ  : عبػػد السػػالـ المسػػدم ، الػػدار التكنسػػي  لمنشػػر ، تػػكنس ،  .ُّٔ

   .ـُْٖٗ
 داللي  :الدكتكر  عبد القػادر الفاسػي الفيػرم ،ك سانيات كالمغ  العربي  نماذج تركيبي  الم .ُْٔ

   .ـُٖٓٗ، دار تكبقاؿ لمنشر ، الرباط ،  ُط
المغ  : فندريس ، ترجم  : الدكاخمي كالقصػاص ، مكتبػ  االنجمػك المصػري  ، القػاىرة ،  .ُٓٔ

   .ـَُٓٗىػ ػ َُّٕ
   .ـُْٕٗ، مطبع  أطمس ، القاىرة ،  المغ  بيف العقؿ كالمغامرة : مصطفى مندكر .ُٔٔ
، عػػػالـ الكتػػػب ، القػػػاىرة  ْريػػػ  كالكصػػػفي  : الػػػدكتكر تمػػػاـ ةسػػػاف ،طايالمغػػػ  بػػػيف المع .ُٕٔ

   .ـَََِ،
، عػػالـ الكتػػب ، القػػاىرة ،  ْالعربيػػ  معناىػػا كمبناىػػا : الػػدكتكر تمػػاـ ةسػػاف ، ط  المغػػ .ُٖٔ

   .ـََِْىػ ػ ُِْٓ
 ـ. ُِٓٗع  ركياؿ ، االسكندري  ، ، مطب ُالمغ  كالنةك : الدكتكر ةسف عكف ، ط .ُٗٔ
، دار المعػارؼ بمصػر ِالمغ  كالنةك بيف القديـ كالةديث : الػدكتكر عبػاس ةسػف ، ط .َُٕ

 .ـُُٕٗ، 
لمػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػكؿ النةػػػػػػػػػك : أبػػػػػػػػػك البركػػػػػػػػػات االنبػػػػػػػػػارم ، تةقيؽ:الػػػػػػػػػدكتكر                      .ُُٕ

   .ـُٕٓٗىػ ػ ُّٕٕسعيد األفغاني ، مطبع  الجامع  السكري  ، 
الممػػع فػػي العربيػػ  : ابػػف جنػػي ، تةقيػػؽ : فػػائز فػػارس، دار الكتػػب الوقافيػػ  ، الككيػػت ،  .ُِٕ

   .ـُِٕٗ



 ِِّ 

،مكتبػ  المعػارؼ  ُالميجات العربي  في القراءات القرآنيػ  : الػدكتكر عبػده الراجةػي ،ط .ُّٕ
 .ـُٗٗٗىػ ػ َُِْلمنشر كالتكزيع ، الرياض ، 

ميػو : مةمػد فػؤاد سػزكيف ، ، عارضػو ب صػكلو كعمػؽ ع ُمجاز القرآف : أبك عبيػدة ،ط .ُْٕ
ىػػػػ ػ ُُّٖالناشػػػر : مةمػػػد سػػػامي الخفػػػاجي المكتبػػػي ، مطبعػػػ  السػػػعادة ، مصػػػر، 

   .ـُُٔٗ
مجػػػالس العممػػػاء : الزجػػػاجي ، تةقيػػػؽ: عبػػػد السػػػالـ مةمػػػد ىػػػاركف ، مطبعػػػ  ةككمػػػ   .ُٕٓ

   .ـُِٔٗالككيت ، الككيت ، 
الكتػػػب  ،دار ُالمةتسػػػب : ابػػػف جنػػػي ، دراسػػػ  كتةقيػػػؽ: مةمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا ،ط .ُٕٔ

 .ـُٖٗٗىػ ػ ُُْٗالعممي  ، بيركت ، لبناف ، 
، دار األمػػػػػؿ ، اربػػػػػد ، األردف ،                ّالمػػػػػدارس النةكيػػػػػ  :الػػػػػدكتكرة خديجػػػػػ  الةػػػػػديوي ،ط .ُٕٕ

 .ـََُِىػ ػ ُِِْ
 ـ. ُٖٔٗالمدارس النةكي  :الدكتكر  شكقي ضيؼ ، دار المعارؼ بمصر ، القاىرة ، .ُٖٕ
، دار الفكػر لمنشػر ُالػدكتكر إبػراىيـ السػامرائي ، ط المدارس النةكيػ  أسػطكرة ككاقػع : .ُٕٗ

 .ـُٕٖٗكالتكزيع ، عماف ،
، منشػكرات العػالـ العربػي الجامعيػ  ، دمشػؽ ُمدخؿ الػى األلسػني  : يكسػؼ نػازم ،ط .َُٖ

 .ـُٖٓٗ، 
مدخؿ الى تاريخ النةك العربي كقضايا كنصكص نةكي  : الدكتكر عمي أبػك المكػاـر ،  .ُُٖ

 .ـََِٕلتكزيع ، القاىرة ،دار نريب لمطباع  كالنشر كا
مػػػدخؿ الػػػى دراسػػػ  الجممػػػ  العربيػػػ  : مةمػػػكد نةمػػػ  ، دار النيضػػػ  العربيػػػ  ، بيػػػركت ،  .ُِٖ

   .ـُٖٖٗ
المػػػدخؿ الػػػى دراسػػػ  النةػػػك العربػػػي فػػػي ضػػػكء المغػػػات السػػػامي  :الػػػدكتكر  عبػػػد المجيػػػد  .ُّٖ

   .ـُُٓٗ، مطبع  الشكشكي باألزىر ، مصر ،  ُعابديف ،ط
كر  مةمد ةسف عبػد العزيػز ، دار الفكػر العربػي ، القػاىرة مدخؿ الى عمـ المغ  :الدكت .ُْٖ

   .ـَََِ، 
 .ـُٖٕٗ، القاىرة ، ِ:الدكتكر  مةمكد فيمي ةجازم ،ط  مدخؿ الى عمـ المغ .ُٖٓ
المػػػدخؿ الػػػى عمػػػـ المغػػػ  :كػػػارؿ ديتربػػػكنتنج ، ترجمػػػ  كتعميػػػؽ : الػػػدكتكر سػػػعيد بةيػػػرم  .ُٖٔ

 .ـََِّىػ ػػ ُِْْ، مؤسس  المختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ،  ُ،ط



 ِّّ 

،  ّالمدخؿ الى عمـ المغ  كمنػاىج البةػث المغػكم : الػدكتكر رمضػاف عبػد التػكاب ، ط .ُٕٖ
   .ـ ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕالناشر :مكتب  الخانجي بالقاىرة ، 

المػػػدخؿ الػػػى المسػػػانيات العامػػػ  كالعربيػػػ  :الػػػدكتكر  جعفػػػر دؾ البػػػاب ، مجمػػػ  المكقػػػؼ  .ُٖٖ
   .ـُِٖٗالعرب ، دمشؽ ،  ( ، اتةاد الكتابُّٔ، ُّٓاألدبي ، العدداف )

، دار  ُمدرسػػػ  البصػػػرة النةكيػػػ  نشػػػ تيا كتطكرىػػػا : الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرةمف السػػػيد ،ط .ُٖٗ
 .ـُٖٔٗىػ ػ ُّٖٖالمعارؼ بمصر ، 

،  ّالمغػػ  كالنةػػك :الػػدكتكر  ميػػدم المخزكمػػي ،ط  مدرسػػ  الككفػػ  كمنيجيػػا فػػي دراسػػ .َُٗ
   .ـُٖٔٗىػ ػػ َُْٔدار الرائد العربي ، بيركت ، لبناف ، 

لمدرسػػ  النةكيػػ  فػػي مصػػر كالشػػاـ فػػي القػػرنيف السػػابع كالوػػامف مػػف اليجػػرة : الػػدكتكر ا .ُُٗ
 .ـَُٗٗىػ ػ َُُْ، مؤسس  الرسال  ،  ِعبد العاؿ سالـ مكـر ،ط

،  ُالمػػذاىب النةكيػػ  فػػي ضػػكء الدراسػػات المغكيػػ  الةديوػػ  : مصػػطفى السػػنجرجي ،ط .ُِٗ
 .ـُٖٔٗىػ ػ َُْٔالمكتب  الفيصمي  ، السعكدي  ،

لنةػػكييف : أبػػك الطيػػب المغػػكم ، تةقيؽ:الػػدكتكر  مةمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ ، مراتػػب ا .ُّٗ
   .ـُٓٓٗىػ ػ ُّٕٓمطبع  النيض  ، مصر ، 

المزىػػػر فػػػي عمػػػـ المغػػػ  كأنكاعيػػػا : السػػػيكطي ، مطبعػػػ  مةمػػػد عمػػػي صػػػبيح ، ميػػػداف  .ُْٗ
   .األزىر بمصر ، )د.ت(

  كتةقيػؽ :الػدكتكر  المسائؿ العسػكريات فػي النةػك العربػي : أبػك عمػي الفارسػي : دراسػ .ُٓٗ
   .ـُِٖٗ، مطبع  الجامع  ، بغداد ، ُعمي جابر المنصكرم ، ط

، دار  ُالمستشػػرقكف كالمنػػاىج المغكيػػ  الةديوػػ  : الػػدكتكر إسػػماعيؿ أةمػػد عمػػايرة ، ط .ُٔٗ
   .ـُٖٖٗىػ ػ َُْٖالمالةي  لمنشر كالتكزيع ، اربد ، 

   .رة ، )د.ت(مشكم  البني  : زكريا إبراىيـ ، دار مصر لمطباع  ، القاى .ُٕٗ
معػػاني الةػػركؼ : الرمػػاني ، تةقيػػؽ : الػػدكتكر عبػػد الفتػػاح إسػػماعيؿ شػػمبي ، مطبعػػ   .ُٖٗ

  .ـُّٕٗدار العالـ العربي ، القاىرة ، 
معاني القرآف : الفراء ، تةقيؽ: مةمد عمي النجار كجماعػ  ، دار السػركر ، القػاىرة ،  .ُٗٗ

   .ـُٓٓٗ
طبعػ  التعمػيـ العػالي فػي المكصػؿ معاني النةك : الدكتكر فاضؿ صػالح السػامرائي ، م .ََِ

   .ـُٖٗٗ، 



 ِّْ 

: يػاقكت الةمػكم ، دار إةيػاء التػراث  (إرشاد األريب الى معرفػ  األديػب)معجـ األدباء .َُِ
   .، بيركت ، )د.ت(

، دار  ِالمعجـ المفصؿ في شرح الشكاىد الشػعري  : الػدكتكر ايميػؿ بػديع يعقػكب ، ط .َِِ
   .ـُٗٗٗالكتب العممي  ، بيركت ، 

و في الدراسات المغكي  : عبػد القػادر سػعيد ، مجمػ  آفػاؽ عربيػ  ، السػن  المعنى كمكانت .َِّ
   .ـُٕٕٗالوالو  ، العدد الوالث ، بغداد ، 

مغنػػػػي المبيػػػػب عػػػػف كتػػػػب االعاريػػػػب : ابػػػػف ىشػػػػاـ األنصػػػػارم ، ةققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو :  .َِْ
الػػدكتكر مػػازف المبػػارؾ ، كمةمػػد عمػػي ةمػػد اهلل ، مراجعػػ : الػػدكتكر سػػعيد األفغػػاني ، 

   .ىػُّٖٕالصادؽ لمطباع  كالنشر ، طيراف ، مؤسس  
 .ـُّٕٗ، مطبع  مصطفى البابي الةمبي ، مصر، ُمفتاح العمـك : السكاكي، ط .َِٓ
المفصػػؿ فػػي صػػنع  اإلعػػراب : الزمخشػػرم ، دراسػػ  كتةقيػػؽ: الػػدكتكر خالػػد إسػػماعيؿ  .َِٔ

، مكتبػػػػ  اآلداب ، القػػػػاىرة ، ِةسػػػػاف ، مراجعػػػػ : الػػػػدكتكر  رمضػػػػاف عبػػػػد التػػػػكاب ، ط
   .ـََُِىػ ػ َُّْ

، مؤسسػػػ   ُالمفصػػػؿ فػػػي تػػػاريخ النةػػػك العربػػػي :الػػػدكتكر  مةمػػػد خيػػػر الةمػػػكاني ، ط .َِٕ
   .ـُٕٗٗىػ ػ ُّٗٗالرسال  ، بيركت ، 

مفيػػػـك الجممػػػ  عنػػػد سػػػيبكيو : الػػػدكتكر ةسػػػف عبػػػد الغنػػػي جػػػكاد االسػػػدم ، دار الكتػػػب  .َِٖ
   .ـََِٕىػ ػ ُِْٖالعممي  ، بيركت ، لبناف ، 

ات كالنةػػك العربػػي :الػػدكتكر  مةمػػد خيػػر الةمػػكاني ، مجمػػ  مفيػػـك الجممػػ  فػػي المسػػاني .َِٗ
   .ـُّٖٗالمناىؿ المغربي  ، العدد السادس كالعشركف ، 

المقاصػػػد النةكيػػػ  فػػػي شػػػرح شػػػكاىد شػػػركح األلفيػػػ  : العينػػػي ، تةقيػػػؽ : مةمػػػد باسػػػؿ  .َُِ
   .ـََِٓىػ ػ ُِْٔ، دار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ،  ُعيكف السكد ،ط

رح اإليضػػاح : عبػػد القػػاىر الجرجػػاني ، تةقيػػؽ : الػػدكتكر كػػاظـ بةػػر المقتصػػد فػػي شػػ .ُُِ
   .ـُِٖٗالمرجاف ، دار الرشيد لمنشر ، بغداد ، 

، تةقيػػػؽ: ةسػػػف ةمػػػد ، مراجعػػػ  : الػػػدكتكر أميػػػؿ يعقػػػكب ،  ُالمقتضػػػب : المبػػػرد ،ط .ُِِ
   .ـُٗٗٗىػ ػ َُِْدار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، 

، دار الفكػر  ُدم في النةك العربي : جعفػر عبابنػ  ، طمكان  الخميؿ بف أةمد الفراىي .ُِّ
   .ـُْٖٗىػ ػ َُْْلمنشر كالتكزيع ، عماف ، 



 ِّٓ 

منػػػاىج البةػػػث فػػػي المغ :الػػػدكتكر  تمػػػاـ ةسػػػاف ، مكتبػػػ  االنجمػػػك المصػػػري  ، القػػػاىرة  .ُِْ
 .ـَُٗٗ،

، مكتبػػ  االنجمػػك المصػػري  ، القػػاىرة ،  ٖمػػف أسػػرار المغػػ  : الػػدكتكر إبػػراىيـ أنػػيس ،ط .ُِٓ
   .ـََِّ

العربيػ  : الػدكتكر   مف البني  الةممي  الى البنيػ  المككنيػ  : الكظيفيػ  المفعػكؿ فػي المغػ .ُِٔ
   .ـُٕٖٗأةمد المتككؿ ، دار الوقاف  ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

، بيػػػركت ،  ُالمنطمقػػػات الت سيسػػػي  كالفنيػػػ  الػػػى النةػػػك العربػػػي : عفيػػػؼ دمشػػػقي  ، ط .ُِٕ
   .ـُٖٕٗ

، دار المعػػػػػارؼ الجامعيػػػػػ  ،  ُسػػػػػميماف يػػػػاقكت ، ط مػػػػنيج البةػػػػػث المغػػػػكم : مةمػػػػػكد .ُِٖ
 ـ. َََِ

،دار  ُمنيج البةث المغكم بيف التراث كعمـ المغػ  الةػديث : الػدكتكر عمػي زكيػف ، ط .ُِٗ
   .ـُٖٔٗالشؤكف الوقافي  العام  ، بغداد ، 

المكشح عمى مآخذ العممػاء عمػى الشػعر : المرزبػاني ، تةقيػؽ: عمػي مةمػد البجػاكم ،  .َِِ
 ـ. ُٓٔٗبياف العربي ، مطبع  لجن  ال

، مؤسسػػ  دار العمػػـك ، الككيػػت ،  ُنةػػك تعمػػيـ المغػػ  كظيفيػػان :الػػدكتكر داكد عبػػده ، ط .ُِِ
 .ـُٕٗٗ

، مطبعػػػػ  ِنةػػػػك التيسػػػػير دراسػػػػ  كنقػػػػد منيجػػػػي : الػػػػدكتكر عبػػػػد السػػػػتار الجػػػػكارم ، ط .ِِِ
 .ـُْٖٗىػ ػػ َُْْالمجمع العممي العراقي ، بغداد ، 

   .ـُٓٓٗدار الوقاف  ، بيركت ،  نةك عربي  ميسرة : أنيس فرية  ، .ِِّ
   .ـُٓٔٗ، دمشؽ ،  ُالنةك العربي : الدكتكر مازف المبارؾ ،ط .ِِْ
النةػػػك العربػػػي كالػػػدرس الةػػػديث : بةػػػث فػػػي المػػػنيج : الػػػدكتكر عبػػػده الراجةػػػي ، دار  .ِِٓ

   .ـُٖٔٗىػ ػ َُْٔالنيض  العربي  لمطباع  كالنشر ، بيركت ، 
، دار ّكرىػػػا : الػػػدكتكر مػػػازف المبػػػارؾ ،طالنةػػػك العربػػػي : العمػػػ  النةكيػػػ  نشػػػ تيا كتط .ِِٔ

   .ـُْٕٗىػ ػ ُّّٗالفكر لمطباع  كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 
النةػػػػػك العربػػػػػي كالمسػػػػػانيات المعاصػػػػػرة : الػػػػػدكتكر عبػػػػػده الراجةػػػػػي ، البةػػػػػث المسػػػػػاني  .ِِٕ

كالسػػػػيميائي ، منشػػػػكرات كميػػػػ  اآلداب بجامعػػػػ  مةمػػػػد الخػػػػامس ، الربػػػػاط ، المغػػػػرب ، 
 ـ.ُُٖٗ



 ِّٔ 

دار الصػػػػادؽ ، بيػػػػػركت ، السػػػػامرائي ،  الػػػػػدكتكر إبػػػػراىيـ ي نقػػػػد كبنػػػػاء :النةػػػػك العربػػػػ .ِِٖ
 .ـُٖٔٗ

نةػػك عالقػػ  جديػػدة بػػيف المسػػانيات كمػػنيج تةميػػؿ الػػنص األدبػػي : مصػػطفى نمفػػاف ،  .ِِٗ
 .ـُٖٔٗةكليات كمي  اآلداب كالعمـك االنساني  ، العدد الوالث ، الدار البيضاء ، 

راكيػػب األساسػػي  فػػي المغػػ  العربيػػ  : مػػازف نةػػك نظريػػ  لسػػاني  عربيػػ  ةديوػػ  لتةميػػؿ الت .َِّ
 .ـُٕٖٗ، دار طالس ، دمشؽ ،  ُالكعر ،ط

 .ـُٕٓٗ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  ٓالنةك الكافي : الدكتكر عباس ةسف ، ط .ُِّ
النةػػك الكصػػفي مػػف خػػالؿ القػػرآف الكػػريـ : مةمػػد صػػالح الػػديف بكػػر ، مؤسسػػ  عمػػي  .ِِّ

   .ـُٕٗٗالصباح ، الككيت ، 
، عػػالـ الكتػػػب  ُنظريػػػ  كبنػػاء أخػػرل : عمػػر مةمػػػد أبػػك خرمػػ  ، طنةػػك الػػنص نقػػد ال .ِّّ

 .ـََِْىػ ػػ ُِْٓالةديث لمنشر ك التكزيع ، اربد ، األردف ، 
ىػػػػػػ َُّٗنةػػػػػك كعػػػػػي لغػػػػػكم :الػػػػػدكتكر مػػػػػازف المبػػػػػارؾ ، مكتبػػػػػ  الفػػػػػارابي ، دمشػػػػػؽ ،  .ِّْ

   .ـَُٕٗ
تكر              نزىػػػػػػ  االلبػػػػػػاء فػػػػػػي طبقػػػػػػات األدبػػػػػػاء : أبػػػػػػك البركػػػػػػات االنبػػػػػػارم ، تةقيػػػػػػؽ : الػػػػػػدك .ِّٓ

 .ـَُٓٗإبراىيـ السامرائي : مطبع  المعارؼ ، بغداد ، 
، عػػػػالـ الكتػػػػب  ُنشػػػػ ة النةػػػػك كتػػػػاريخ أشػػػػير النةػػػػاة : الشػػػػيخ مةمػػػػد الطنطػػػػاكم ، ط .ِّٔ

   .ـُٕٗٗىػ ػ ُُْٕلمطباع  كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، 
ع ، المطبعػػػ  النشػػر فػػي القػػػراءات العشػػر : ابػػػف الجػػزرم ، تةقيػػػؽ عمػػي مةمػػػد الضػػبا .ِّٕ

  .التجاري  الكبرل في القاىرة ، القاىرة ، )د.ت(
المغػ  العربيػ  معناىػا )النظاـ المغكم بيف الشػكؿ كالمعنػى مػف خػالؿ كتػاب تمػاـ ةسػاف  .ِّٖ

: مةمػػد صػػالح الػػديف الشػػريؼ ، ةكليػػات الجامعػػ  التكنسػػي  ، العػػدد السػػابع  (كمبناىػػا
   .ـُٕٗٗعشر ، 

مرتضػى جػكاد بػاقر ، مجمػ  كميػ  اآلداب ، جامعػ   نظرات في النةك العربي :الػدكتكر  .ِّٗ
 .ـُٕٔٗالبصرة ، العدد الةادم عشر ، السن  التاسع  ، 

النظريػػ  المغكيػػ  العربيػػ  الةديوػػ  : الػػدكتكر جعفػػر دؾ البػػاب ، منشػػكرات اتةػػاد كتػػاب  .َِْ
 .ـُٓٗٗالعرب ، دمشؽ ، 



 ِّٕ 

نيػػاد المكسػػى نظريػ  النةػػك العربػػي فػػي ضػكء منػػاىج النظػػر المغػػكم الةػديث :الػػدكتكر   .ُِْ
 .ـَُٖٗىػ ػ ََُْ، المؤسس  العربي  لمدراسات كالنشر ، بيركت ، لبناف ،  ُ،ط

ىػػؿ مػػف نةػػك جديػػد :الػػدكتكر  إبػػراىيـ السػػامرائي ، المجمػػ  العربيػػ  لمدراسػػات المغكيػػ  ،  .ِِْ
تصػػػدرىا المنظمػػػ  العربيػػػ  لمتربيػػػ  كالوقافػػػ  كالعمػػػـك ، جامعػػػ  الػػػدكؿ العربيػػػ  ، المجمػػػد 

   .ـُْٖٗاألكؿ ، أنسطس ،  الوالث ، العدد
 ِىمع اليكامع في شرح جمع الجكامػع : السػيكطي ، تةقيػؽ : أةمػد شػمس الػديف ، ط .ِّْ

   .ـََِٔىػ ػ ُِْٕ، دار الكتب العممي  ، بيركت ، لبناف ، 
، دار الوقافػػػ  ،  ُالكظػػائؼ التداكليػػػ  فػػػي المغػػػ  العربيػػ  :الػػػدكتكر  أةمػػػد المتككػػػؿ ، ط .ِْْ

   .ـُٖٓٗالدار البيضاء ، المغرب ، 
يػػػػػكنس البصػػػػػرم : الػػػػػدكتكر أةمػػػػػد مكػػػػػي األنصػػػػػارم ، الخرطػػػػػـك ، جامعػػػػػ  القػػػػػاىرة ،  .ِْٓ

   .ـُّٕٗىػ ػ ُّّٗ



 ِّٖ 

Abstract 

 

Language is the tool for expressing and understanding in the societies. By 

the language, we can express about our needs and our desires and can show 

others our feelings and our senses. Language is the basic element in society and 

we can consider it as the active tool for developing and growing the society. 

 

At any period of the time, the language is the clear mirror of society 

which reflects the life of this society. The 20
th

 century had the distinguished 

action on in linguistic and structural fields, and it considers on these studies to 

produce  the different methods. The grammarians' studies took two different 

attitudes in the grammar field, include: 

The traditional attitude and the modern one ( deals with grammar in 

English methods). 

 

It is clear, the researchers had the different situations towards this matter. 

A number of them depended on ancient inherited and neglected  one. And 

another party of them saw that the Arabic grammar should have modern view. 

 

We should mention that the material of research in located on the reported 

descriptive system for the linguistic phenomena. 

 

This thesis includes four chapters and conclusion. 

 

Chapter one, includes the establishing and completing period, reasons for 

establishment of grammar, its history and its developments and grammatical 

schools. 

 

Chapter two deals with the linguistic methods and their impact in building 

the Arabic grammar (comparative historical methods) 

 

These methods show the ways in Arabic grammatical studies and clarify 

the development of the studies which consider on its base, then offers the same 

answers for solving the problems which relate with parsing, sentence and its 

references with times, the descriptive methods and its position from the 

problems and components. 

 

This chapter show many sides of Chomsky's theory, its stages and the 

transformational rules which used for transforming the sentences, also it deals 

with function according to Prague school and functional attitudes which have 

offered by Firth. 

 

The third chapter offers the restrictions in grammar : parts of speech 

which presented the dispute point among the classical and modern grammarians. 

 



 ِّٗ 

The fourth chapter deals with sides of Arabic application attempts which 

aim to describe the Arabic grammar on transformational grammar rules. 

 

The conclusion includes the important results for the research. 

 

 


