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 :مـقـدمـة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم، وصلواُت ريب وسبلُمو على خَت خلقو، سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحابتو 

 .ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين

 :أما بعدُ 

فإّف موضوع التحليل النحوي عظيُم الفائدة، يَهدي إىل َدْرِؾ معاين الكبلـ، وفقو أسراره والكشف 
والتحليل النحوي الذي ٨تن اآلف بصدد . وىو ّٔذا  إجراٌء ال ِغًٌت للناظر يف الًتكيب العريب عنو. عن نظامو

٘تييز العناصر اللفظية للعبارة وٖتديُد صيغها ووظائفها والعبلقات الًتكيبية بينها، : "مبلمسِة القوِؿ فيو ىو
وقد شدَّنا ىذا ا١توضوُع ١تا لو من أ٫تية بالغة يف ٣تاؿ الدراسات النحويِة، فآثرنا ْتثو، ". بداللة ا١تقاـ وا١تقاؿ

إْذ عرض ىذا الباحث منهجا يف التحليل النحوي َضمََّنُو كتابو . كما ٕتلى عند الباحث فخر الدين قباوة
، وقد اّدعى أّف ىذا ا١تنهج العريب األصيل كفيٌل بإغناء الدرس النحوي "التحليل النحوي أصولو وأدلتو"

العريب عن اجتبلب ا١تناىج الغربية، وَقِمٌن بالتعاىد واالىتماـ، دوف تلك ا١تناىج ا١تنتزعة من سياقاهتا 
 .الفكرية والفلسفية

. ومن ىنا كانت اإلشكالية الكربى يف ْتثنا ىذا اختباُر دعوى الباحث وكشُف صحتها من عدمها
فهل حًقا استطاع فخُر الدين قباوة تقدًن منهج ٨توي متكامل، يقـو بديبًل عن ىذه ا١تناىج آّتلبة لتحليل 

ىل ُوفق قباوة يف التنظَت : النصوص؟، مث تتفرَُّع عن ىذه اإلشكالية الكربى إشكاليات صغرى ُأَخُر، وىي
١تنهجو التحليلي؟، وىل استطاع االلتزاـ بكل ما نظر لو؟، وىل حقق تفردا يف منهجو ىذا؟ أـ أنو كّرر 

 .القوؿ وأعاده؟

منهج التحليل النحوي عند فخر :وقد حاولت اإلجابة عن كل ىذه اإلشكاالت يف ْتثي ا١تعنوف بػ
 .بُت النظرية والتطبيق" التحليل النحوي أصولو وأدلتو"الدين قباوة من خبلؿ كتابو 

ُة الكتاب، فهو من أواخر أعماؿ قباوة، : وقد اخًتت الكتاب ا١تذكور مدونًة لبحثي ألمور أ٫تها ِجدَّ
ومن أكثرىا ُنْضًجا، مث إّف ىذا الكتاب ٚتع بُت التنظَت والتطبيق، ويضاؼ إليو تنوُُّع النماذج التطبيقية اليت 

 .أوردىا الباحث وثراؤىا، إذ توزعت على القرآف الكرًن واٟتديث الشريف والشعر والنثر
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وإذا أردت ذكر الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التحليل النحوي فإهنا قليلة، ومل يأت منها 
التحليل النحوي عند اإلماـ الشاطيب يف ا١تقاصد "إال كتاُب - يف حدود اطبلعي- ّٔذا العنواف ٖتديًدا

حملمد عدناف جّبارين، ومقاالف " الشافية يف شرح خبلصة الكافية دراسة يف ا١تبادئ واألصوؿ وا١تنهج
تعدد األوجو يف "والثاين " أسباب التعدد يف التحليل النحوي"للباحث ٤تمود حسن اٞتاسم، األوؿ بعنواف 

نظرية النحو العريب يف ضوء تعدد أوجو "، ورسالتاف مرقونتاف األوىل رسالة دكتوراه بعنواف "التحليل النحوي
التحليل النحوي وتوجيو "لوليد حسُت ٤تمد عبد اهلل، والثانية رسالة ماجستَت بعنواف " التحليل النحوي

حملمد ٛتاسة " اإلبداع ا١توازي"ىذا مع ذكر . للزايدي بودرامة" الداللة قراءة يف كتاب أمايل ابن اٟتاجب
لتماـ حساف، وبالتحديد يف فصل النظاـ النحوي، عند " اللغة العربية معناىا ومبناىا"عبد اللطيف، و

 .اٟتديث عن نظرية القرائن

 .مدخل ففصبلف فخا٘تة: وىي: وقد انتهجت يف معاٞتة ىذا ا١توضوع ا٠تطَة التاليةَ 

تاريخ التحليل النحوي يف الدرس : أما ا١تدخل فقد تضمن مبحثُت اثنُت، فكاف ا١تبحث األوؿ بعنواف
اللغوي العريب القدًن، ذكرت فيو ارتباط التحليل النحوي بالنص القرآين، وأّف أو٢ََّتُما وليد التدبر يف الثاين، مث 

عرَّجت على ذكر أىم مظاف ا١تمارسات التحليلية، من كتب ٨تو وتفسَت وإعراب قرآٍف كرًٍن وحديٍث 
أما ا١تبحث الثاين فقد ٤َتَّضتو . شريٍف، مث ذكرت ٚتلة من ا٠تصائص اليت اختصت ّٔا ىذه ا١تمارسات

للحديث عن حياة فخر الدين قباوَة وأعمالِِو، فذكرت لو ترٚتة موجزة، وجانبا من جهوده يف علـو العربية، 
 .وصوال إىل َتعداد مؤلفاتو وٖتقيقاتو

، ليتكفل باٟتديث عن التحليل "األطر النظرية ١تنهج التحليل النحوي"مث جاء الفصل األوؿ ا١تعنوف بػ
النحوي، يف شقو النظري، عند الدارسُت احملدثُت ويف الدرس اللغوي الغريب بإ٬تاز، ليتمَّ التوقف مليا عند 

فخر الدين قباوة، حيث بدأت الفصل ٔتبحث ُضِبَطت فيو بعض ا١تفاىيم الرئيسة، كمفهـو ا١تنهج والتحليل 
، حيث وقفت على األصوؿ "مرتكزات التحليل النحوي"النحوي، مث انتقلت إىل ا١تبحث الثاين ا١توسـو بػ

ا١تعارؼ العامة وا١تعارؼ ا٠تاصة، مث ختمت : اليت يقـو عليها التحليل النحوي، واليت توّزعت يف حقلُت ٫تا
َحلَّلِ 

ُ
 .ا١تبحث بذكر شروط النص ا١ت



 مـقـدمـة  

 

  ج

 

، وقد مت فيو التعريف بأدلة "أدلة التحليل النحوي"مث جاء آخُر مبحٍث يف الفصل األوؿ موسوما بػ
التحليل النحوي، والتفريق بينها وبُت األصوؿ، مع اٟترص على تفريع األدلة إىل أدلة ٖتليل إعرايب، وأدلة 

مث ُخِتَم ا١تبحث . ٖتليل صريف، وأدلة ٖتليل ١تعاين األدوات، مع ذكر النماذج ا١توضحة لكل مستوى
 .ٔتصطلح وثيق الصلة باألدلة أال وىو مصطلح القرائن

ا١تمارسُة التحليليُة وخصائُصها عند فخر الدين "أما الفصل الثاين التطبيقي فقد جاء موسوما بػ
، وقد توزع على أربعة مباحث، ُخصَّْص األوؿ للتحليل الصريف، حيث أوردت فيو بعض النماذج اليت "قباوة

حّللها فخر الدين قباوة، مع مناقشتها بالرجوع إىل كتب ا١تتقدمُت وا١تتأخرين، ٦تن تعرضوا لتلك النماذج 
 .بالتحليل

مث عرضت يف ا١تبحث الثاين، ا١تعنوف بالتحليل اإلعرايب طائفًة من ا١تمارسات اإلعرابية، مع مناقشتها 
ٖتليل معاين : أيضا، ورد اآلراء واألقواؿ إىل أصو٢تا، مث ختمت ا١تمارسة التحليلية ٔتبحٍث ثالٍث، كاف بعنواف

األدوات، عرضت فيو بعض اٟتروؼ واألدوات، ضمن سياقاهتا، مث راقبت قباوة يف ٖتليلو ٢تا، مع ا١تناقشة 
 .والنقد والتقوًن

خصائص التحليل النحوي عند فخر الدين "ىذا ألُحطَّ الرَّْحاَؿ عند مبحث رابع أخٍَت موسوـٍ بػ
قباوة، ذكرت فيو ميزات وخصائص اختص ّٔا منهجو التحليلي، من مرجعية تراثية وغايات تيسَتية، مرورا 

بطبيعة ا١تمارسة والتمثيل، وغَت ذلك ٦تا ُدوَّْف يف موضعو من ىذا البحث، مث أهنيت البحث ٓتا٘تة، تضمَّنت 
 .أىم النتائج اليت توصلت إليها

وقد اتبعت يف ْتثي ىذا ا١تنهج الوصفي مع اإلجراء التحليلي، وذلك بوصف أقساـ منهج التحليل 
َها، وعرضها كما ٕتلت يف مدونة البحث، مث التوجو إليها بعد ذلك بالتحليل  َنتػْ النحوي، واآلراء اليت َتَضمَّ

 .كما مت اللجوء يف بعض األحياف إىل ا١توازنة بُت آراء فخر الدين قباوة وغَته من الباحثُت. والنقد والتقوًن

البن ىشاـ األنصاري، "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"كما مَتَّ الرجوُع بكثرة إىل أربعة كتب، ىي 
الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب "أليب حياف األندلسي، و" تفسَت البحر احمليط"للز٥تشري، و" الكشاؼ"و

بالنسبة – تنظَتا – التحليل النحوي – وذلك الختصاصها ٔتوضوع البحث . للسمُت اٟتليب" ا١تكنوف
َؤلََّفاتِ – للكتاب األوؿ 

ُ
 .وتطبيقا بالنسبة لبقية ا١ت
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وقد أحلت كثَتا من النصوص الداعمة لؤلقواؿ إىل ا٢تامش، طلبا لبلختصار ودفعا للتشويش 
واالستطراد، كما ترٚتت لبعض األعبلـ ٦تن ظننت أهنم غَت معروفُت، وأوردت اآلياِت القرآنيَة ٚتيًعا بالرسم 

كما تعّمدت التنويع يف . العثماين، برواية حفص عن عاصم، مستعينا بربنامِج ُمصَحف النشر اإللكًتوين
 .األمثلة والنماذج ا١توضحة، حيث استللتها من الكتب القدٯتة واٟتديثة على حد سواء

وقد درست منهج التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة دراسة علمية موضوعية، فلم ٯتنعٍت إجبليل 
٢تذا الباحث أف أُوّجو إليو نقدا يستحقو، ومل يدفعٍت إكباري ٞتهوده أف أبوَّْئو مكانة ال يستحقها، فإنو من 

مث لست ٦تن . العصبيُة الطائشة للشخصية ا١تدروسة- كما يقوؿ أحد الباحثُت – آفاِت البحث العلمي 
، وأّف قباوة قد استوىف جوانب ا١توضوع درسا وفحصا، وإ٪تا عاًف "ُكلَّ الصيد يف جوؼ الَفرَا"يقوؿ بأّف 

 .أشياَء وغابت عنو أشياُء، نبََّو عليها بعُض الدارسُت ٦تن عاٞتوا ىذا ا١توضوع

ىذا وال أغادر ىذه ا١تقدمة حىت أسجل خالص تقديري وشكري وامتناين لكل من كانت لو يٌد 
فقد ثٌت – حفظو اهلل وأمتع بو – بيضاُء على ىذا البحث الضئيل، ويف مقدمتهم األستاذ فخر الدين قباوة 

ُروين  كما -إيلَّ ِعطفو، وأعطاين من وقتو، وتفضل باإلجابة عن كل سؤاؿ وّجهتو إليو، عرب الربيد الَكتػْ
 .فلو مٍت خالُص الشكر والتقدير- ُيسّميو 

، ِكفاء ما أسدوه من صنائع ا١تعروؼ  .والشكُر موصوٌؿ إىل أساتذيت األفاضل وزمبلئي األكاـر

قد اجتهدت يف إ٧تاز ىذا البحث وإخراجو على : وال يسعٍت يف آخر ىذه ا١تقدمة إال أف أقوؿ
فما كاف فيو من خَت وصواب فمن اهلل، وما كاف فيو من خطإ وتقصَت . أحسن وجو، ومل آُؿ جهدا يف ذلك

 : وإّف األمر على ما قاؿ القائلُ . فمن نفسي ومن الشيطاف

 مْن ذا الذي ما ساَء قْط   ومْن لُو اُٟتسٌَت فقطْ 

 .واهلل ويل التوفيق. وُمْبِلُ  نَػْفٍ  ُعذَرَىا مثُل ُمْنِجحِ 
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 :مـدخـل

  : العربي القديم1التحليل النحوي ري الدرس اللغوي: المبحث األول

 :التحليل النحوي والنص القرآني- أ

إف الناظر يف تاريخ التحليل النحوي، وبوادره األوىل عند العرب ال ٬تد مناصا من التوقف عند ظاىرة 
فريدة يف اٟتياة األدبية واللغوية، وىي نزوُؿ القرآف الكرًن، واستقطابُو ألنظار واىتمامات الناس إذ ذاؾ، فقد 

موضوًعا للدرس والنظر، وما ذلك إال لبديع لفظو، واتساؽ نظمو، فقد كاف – ومنذ بداية تَػنػَزُّلِِو – غدا 
ديدُف، العريب وِىجَّْتاُه أف يتأّمَل ىذا النظم بُغية فهم معانيو، واستكشاؼ أسرار ألفاظو وتراكيبو، ٘تهيًدا 

 .للعمل بو

وقد كاف من أشكاؿ ىذا النظر بعُض التفسَتات اللغوية ا١ترتكزُة على ا١تعرفة النحوية، فالقرآف عريب 
. ال يُفَهم إال بامتبلؾ أدوات فهم العربية، وعلى رأسها علُم النحو، أو ا١تعرفُة النحويُة الفطريُة يف ذلك الزمن

وليُد التدبر والتأمل يف النص القرآين، وىذا استناًدا إىل شواىَد – من غَت كبَت مبالغة – فالتحليل النحوي 
 .وأدلٍَّة، سًتد فيما يأيت حُت اٟتديث عن مظافّْ التحليل

ولي  التحليل النحوي يف ىذا ٔتنأًى عن قانوف نشأة العلـو وا١تعارؼ يف تاريخ العرب، فقد كانت 
نشأُة ُجلّْ العلـو العربية وثيقَة الصلة بالقرآف الكرًن، فهًما وتدبػُّرًا وخدمًة لو، وىذا الدرس النحوي النظري 

كما يرى كثَت من الباحثُت، قد تأس  بنيانو ىو أيضا على النظر يف القرآف الكرًن، وكاف من أىم الغايات 
 2".الرغبُة القويُة يف معرفة أسرار الًتكيب القرآين"الدافعة على البحث فيو 

                                                 
1

آثرنا مصطلح اللغوي على النحوي، ألف التحليل مل يكن حكرا على النحويُت، فقد مارسو إىل جانب النحاة علماء من  -
 . ٥تتلف التخصصات، كشراح الشعر وا١تفسرين

2
-

، دار الشروؽ، القاىرة، 1الداليل، ط-النحو والداللة مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوي: ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف 
 .26ـ، ص 2000/ىػ1420
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ـَ العرب  وىذا الذي ذىبنا إليو من ربط ظهور التحليل النحوي بالنص القرآين ال ينفي اىتما
واحتفاَءىم بالشعر، كيف ذلك وىو ديواهنم، و٣َتَْمع أيامهم وعاداهتم وِحَكِمِهم، فقد كانت ٢تم عليو 

 بيَد أفَّ 1تكتفي باإلشارة والتلميح، وتبتعد عن التفسَت والتعليل، ٖتاليُل ذىنيٌة، وتعليقاٌت خاطفة ُموَجزة،
 .ىذه ا١تمارساِت التحليليَة كانت أظهر وأغزر مع القرآف الكرًن

 :أأمُّم مظانِّن الممارساتِت التحليليةِت - ب

سبق التنبيُو إىل أفَّ التحليل النحوي قد مارسو كثَت من العلماء كا١تفسرين وشراح الشعر فضبًل عن 
النحويُت، فهو ُمتػََوغٌّْل يف نسيج الثقافة العربية ال يكاد ٮتلو منو فرٌع من الفروع، وسنحاوؿ التوقف عند 
أىم الطوائف اليت مارستو، لنرى ما ألصحأّا من جهود ومشاركات يف ىذا ا١تيداف، ُمَدلِّْلُت على ذلك 

 .بأمثلة من كتبهم، نعرُضها مع التعليق عليها، لَِنْخُلَص إىل خصائص ا١تمارسة التحليلية عندىم

 :المدّونات النحوية وكتب الشواأد- 1.ب

كانت ا١تدونات النحوية القدٯتة ٘تزُِج بُت التنظَت والتطبيق يف معاٞتة ا١تسائل واألبواب النحوية، فتجد 
النحويَّ ينتقل من تقرير قاعدة إىل توضيح مصطلح إىل توجيو لفظ َأْشَكَل إعرابُُو، ٕتد كلَّ ذلك متداخبل، 

 .يُؤازر بعُضو بعًضا، وتُػَوضُّْح فيو معاٞتُة الشاىد وا١تثاؿ بالتحليل ما أُرِيَد من معٌت أو قُػرَّْر من قاعدة

وإفَّ الناظَر يف كتب النحاة األوائل يلحظ ما ذكرناه جلًيا واضًحا، فسيبويِو حُت ٖتدََّث عن انتصاب 
 أف ترى الرجَل قد 2و٦تا يَنتصُب على إضمار الفعِل ا١تستعَمِل إظهارُُه،: "بعض األٝتاء بأفعاٍؿ ُمْضَمَرٍة، قاؿ

ـَ من سفر فتقوؿَ  ، : رأيُت فيما يرى النائُم كذا وكذا، فتقوؿَ : أو يقوَؿ الرجلُ . خََت َمْقَدـٍ : َقِد خَتًا وما َسرَّ
، وخٌَت لنا وشرّّ لعدوّْنا: وإف شئت قلت. وخَتًا لنا وشرِّا لعدوّْنا   .خَُت َمْقَدـٍ

                                                 
1

 .40ـ، ص 2002، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر، لو٧تماف، القاىرة، 1التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ط: فخر الدين قباوة -
2

أي أّف العرب تستعمل ىذا الفعل ظاىرا يف الكبلـ، وإ٪تا جاز إضماره يف بعض اٟتاالت لداللة السياؽ عليو، فيحذفونو يف  -
 .اللفظ، ويُبقوف عملو، وىو نصبو لبلسم الواقع عليو
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، : [أي الرّائي]:َقِدْمُت، فقاؿ: [أي القادـ]أّما النصُب فكأنَُّو بناه على قولو  َقِدْمَت خََت َمْقَدـٍ
رأيُت : وكذلك إذا قاؿ...قدمتُ : وإْف مل ُيْسَمْع منو ىذا اللفُظ، فإفَّ قدوَمُو ورؤيَتُو إيّاُه ٔتنزلة قولو

 .فإذا نصَب فَعَلى الفعلِ . خَتاً لنا وشراً لعدوّْنا: فيما يرى النائم كذا وكذا، فتقوؿ

ىذا خَُت : وأّما الرفُع فعلى أنو مبتدأ أو مبٍتّّ على مبتدإ، ومل يرد أف ٭تملو على الفعل، ولكنَُّو قاؿ
، وىذا خٌَت لنا وشرّّ لعدونا، وىذا خٌَت وما َسرَّ   1".َمْقَدـٍ

فسيبويِو ىنا يُقرّْر قاعدًة، وىي جواز انتصاب األٝتاء بأفعاؿ ُمْضَمَرٍة، لداللة السياؽ 
فإنَّو . عليها، وللتدليل على ذلك يسوؽ أمثلًة، و٭ُتللها مبينا األوجَو اٞتائزَة فيها من رفٍع ونصبٍ 

، ألنو يضمر يف نفسو فعبل: جاز ١تن رأى شخصا قادًما من سفر أف يقوؿ وأصل . خََت َمْقَدـٍ
، فخَتَ : الًتكيب ْضَمِر َقِدْمَت، و٬توز لو الرّفُع بتقديٍر : َقِدْمَت خََت َمْقدـٍ

ُ
مفعوؿ بو للفعل ا١ت

 .آخرَ 

ومن الكتب النحوية اليت ُعِنيت بالتحليل النحوي ما ُعِرَؼ بكتب شرح الشواىد وإعرأَِّا، فبعد 
ظهور كتاب سيبويو، واحتوائو على طائفة كبَتة من الشواىد الشعرية، قاـ ٚتاعٌة من النحويُت على ىذه 

الشواىد شرًحا وتفسَتًا وإعرابًا، مث تواىل التأليف يف ىذا اٞتانب من الدرس النحوي، حىت اجتمعت مكتبٌة 
ْشِكَلِة اإلعراب أليب علي : ضخمٌة يف كتب الشواىد، ومن ىذه الكتب ٘تثيبًل ال استقصاءً 

ُ
شرح األبيات ا١ت

، شرح شواىد اإليضاح البن (ىػ521ت )، اٟتلل يف شرح أبيات اٞتمل للبطليوسي (ىػ377ت )الفارسي
، شرح أبيات مغٍت اللبيب (ىػ855ت )، ا١تقاصد النحوية يف شرح شواىد األلفية للعيٍت (ىػ582ت )بري 

 2.(ىػ1271ت )، شرح شواىد ابن عقيل للجرجاوي (ىػ1093ت )لعبد القادر البغدادي 

شرح "ومن أمثلة التحليل النحوي يف كتب شرح الشواىد وإعرأّا ما جاء يف كتاب 
 :قاؿ الفرزدؽ: "أليب علي الفارسي، يقوؿ يف باب حذؼ خرب ا١تبتدإ" األبياِت ا١تشكلِة اإلعرابِ 

                                                 
1

ـ، ص 1988/ىػ1408، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 3عبد السبلـ ٤تمد ىاروف، ط: ، ٖتقيق وشرح1الكتاب، ج: سيبويو -
270-271. 

2
، (دوف تاريخ)كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبناف، : حاجي خليفة: ينظر -
 .603 و154، ص 1ج
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َُتَخوَّؼُ 
 وإينَّ ِمن قوـٍ ّٔم يُػتػََّقى الِعَدى       ورَْأُب الثَّأي واٞتاِنُب ا١ت

، فإذا مل يستقم ذلك أضمرَت لو خربًا، "يُػتػََّقى"رَْأُب الثَّْأي ال يستقيم أف ٭ُتَْمل على : قولو
 .وجعلَتو مبتدأً 

رأُب الثَّْأي : ، فيكوف"٢َتُم"، ولكن ُتْضمر "ِّٔم"لِتػََقدُّـِ ذكر " ّٔم"وال يستقيم أف ُتْضمر 
٢تم البأُس والنجدُة، : ّٔم يُػتػََّقى الِعَدى، ألفَّ ىذا الكبلـ يدؿُّ على: ٢تم، ودؿَّ على ذلك قولُو

 .لذلك" ٢تم"فأضمرَت 

َُتَخوَّؼُ : "فأّما قولُو
ّٔم يُػتػََّقى الِعَدى واٞتانُب : ، فيكوف"يُػتػََّقى"فيستقيم أف ٖتمَلو على " واٞتانُب ا١ت

 1".ا١تتخوَّؼُ 

فالفارسي ىنا يف تعليقو على بيت الفرزدؽ ٯتارس ٖتليبًل ٨تويًا ظاىرًا، فقد ٖتدَّث يف 
البداية عن الوظيفة النحوية لرأب الثأي، فامتناع ٛتلو على يُػتػََّقى، أي جعلو معطوفا على نائب 

مث ذكر أف التقدير األوىل يف . ، لفساد ا١تعٌت يوجب جعلو مبتدأً وتقديَر خرب لو(الِعَدى)الفاعل 
أنسب وأوفق لسياؽ " ٢تم"لتقدُّـِ ذكرىا، ولكوف تقدير " ّٔم"ال " ٢تم:"ا٠ترب أف يكوف بلفظ

فيجوز ٛتلو على يُػتػََّقى كما ىو ظاىر من كبلـ أيب " اٞتانب ا١تتخوؼ"وذلك ٓتبلؼ . الكبلـ
 .علي

و٦تا يُلَحظ على ىذا التحليل ارتكازُُه القويُّ على ا١تعٌت، فبل ٯتكن لّلفظ أف يَػتػََلبََّ  بوظيفة 
 .، وامتناع ٛتلو على يُػتػََّقى"رأب الثأي"٨توية يأباىا عليو معٌت البيت، كما حدث مع 

وقد تتابع حضوُر التحليل النحوي يف ا١تدونات النحوية وكتب الشواىد، غَت أفَّ حضوره 
كاف يف شكل معاٞتات تطبيقية تطوُؿ ِحيًنا وتَػْقُصُر يف أحايَُت كثَتٍة، ُغْفبًل من التنظَت، إىل أف 

جاء ابُن ىشاـ األنصاري يف القرف الثامن ا٢تجري وبسط القوؿ  يف قضية التحليل النحوي تنظَتًا 

                                                 
1

، 1الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: كتاب الشعر أو شرح األبيات ا١تشكلة اإلعراب، ٖتقيق وشرح: أبو علي الفارسي -
 .275ـ، ص 1988/ىػ1408مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 
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ذكر أحكاـٍ " مثُل باب 1،"مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"وتطبيًقا يف أبواب رائدة من كتابو 
ُْعِرب جهُلها وعدـُ معرفتها

ذكِر اٞتهات اليت يدخل االعًتاُض "، وباب "يكثر دورىا ويَقُبُح با١ت
يف ذكِر أموٍر كليٍة يَػَتَخرَُّج عليها ما ال ينحصر من الصور "، وباٌب "على ا١تعرب من جهتها

 .، وغَتىا من األبواب"اٞتزئية

ْعِرِب من جهتها
ُ
 :يذكر ابُن ىشاـ يف باب اٞتهات اليت يدخل االعًتاض على ا١ت

ْعِرُب معًٌت صحيًحا، وال ينظر يف صحتو يف الصناعِة، وذلك كقوؿ بعضهم يف اآلية - "
ُ
أف يُراعَي ا١ت

ـٌ، وىذا ٦تتنٌع، ألفَّ لِػ 51:النجم چڦ  ڦ  ڄ  چ  :الكرٯتة  النافيِة الصدَر، " ما"، إفَّ ٙتوَد مفعوٌؿ مقدَّ
 2".وأىلك ٙتودَ : فبل يعمُل ما بعدىا فيما قبلها، وإ٪تا ىو معطوٌؼ على عاًدا، أو ىو بتقدير

إال أفَّ الصناعة تأباُه وتَػُردُُّه، فبل ٯتكن  (ما أبقى ٙتوَد أي أىلَكُهم)فعلى الرغم من أّف ا١تعٌت صحيٌح 
ـُ أصبًل نظريِّا، وىو ضرورُة توافق ا١تعٌت مع ما تقتضيو . أف يعمل فيما قبلها" ما"ِلَما بعد  فابُن ىشاـ ىنا يُقدّْ

الصناعُة النحويُة، وعدـُ اختبلِفِهما، مث ٯتثل لو ٔتثاؿ ٭ُتَلُّْلُو ويبُت موطن الشاىد فيو، جامًعا يف ذلك بُت 
 .التنظَت والتطبيق

 :كتب التفسير- 2.ب
كاف شغُف الصحابة رضواف اهلل عليهم بالقرآف الكرًن، ورغبُتهم القويَُّة يف تَػَفهُِّم معانيو 

باعثًة ٢تم على مدارسة ألفاظو وتراكيبو، ومن مَثَّ كانوا يُقبلوف عليو، تدبرًا وشرًحا وتفسَتًا، 
يستندوف يف ذلك إىل بصَتة نافذة يف لغتهم، ودراية ُموِغلة بأسباب نزوؿ  ذكرِِىم، وقد كانت 

 .تفسَتاهتم اللغوية وٖتاليلهم النحوية ُموَجزة مقتضبة، تكتفي بتوضيح ا١تعٌت وٕتلية ا١تغزى

                                                 
1

 .3التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص: فخر الدين قباوة -

2
الدكتور عبد اللطيف ٤تمد ا٠تطيب، آّل  : ، ٖتقيق وشرح6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن ىشاـ األنصاري -

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ : وسياؽ اآلية قولو تعاىل. 48الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، دوف تاريخ، ص 

 .50،51:  النجم چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
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وعلي بن  ( ىػ32ت)وكاف من أوائل من أُثِرت عنهم بعض التحاليل عبُد اهلل بن مسعود 
، مث ( ىػ69ت )وأبو األسود الدؤيل  ( ىػ68ت )وعبد اهلل بن عباس  ( ىػ40ت )أيب طالب 

 فِممَّا يُروى عن ابن مسعود وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما 1من جاء بعدىم من التابعُت،

يا : نػَُّهما قرآىا أ77: الزخرؼچ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ چ :عند قراءهتما لآلية الكرٯتة
ما : ماِؿ، ْتذؼ الكاؼ ترخيًما، وقد رّد ابن عباس رضي اهلل عنهما على ىذه القراءة قائبل

 2.أشغل أىل النار عن الًتخيم

: الربوج چٱ  ٻ  ٻ چ :وىذا عبُد اهلل بن مسعود يُعلُّْق على اآليات الكرٯتة من سورة الربوج

 وكثَت من مثل 3.ىذا َقَسٌم على إفَّ بطَش ربَّْك لشديدٌ :  قائبلً 12: الربوج چۀ  ۀ   ہ  ہ  چ  و1
 .ىذه الروايات ُتروى عن كبار الصحابة والتابعُت

إفَّ ا١تتأمل يف ىذه الروايات يلحُظ حضوَر التحليل َعمِليِّا يف تناو٢تم لآليات، 
ؤتصطلحات قريبة ٦تا ىو متداَوٌؿ يف ميداف التحليل النحوي، وإف كانت ٖتاليلهم تتسم باٞتزئية 

 .وعدـ الشموؿ

و١تا جاء عصُر التدوين وجد أصحاب الكتب األوىل يف التفسَت، يف ىذه الروايات خََت 
َمعٍُت ينهلوف منو، يف تفسَتىم لآليات وٖتليلهم لًتاكيبها، فنمت ىذه التحاليل واتسعت، 

وُضِبطت ٔتصطلحات أكثَر دقٍة لنضج علم النحو واستقراره على أيدي ٨تاة أفذاذ، فاستعاف 
ا١تفسروف األوائل ٔتا عند الفريقُت، ما أُثَِر عن الصحابة والتابعُت، وما ىو مبثوٌث يف ُكُتِب النحاة 

 .و٣تالسهم

                                                 
1

 .10التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة- 
2

-
الشيخ عادؿ أٛتد عبد : ، ٖتقيق5الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل، ج: الز٥تشري 

، مكتبة العبيكاف، السعودية، 1فتحي عبد الرٛتن أٛتد حجازي، ط: ا١توجود، الشيخ علي ٤تمد معوض، وشارؾ يف ٖتقيقو
 .456 ـ، ص 1998/  ىػ1418

-
3

 .42التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص: فخر الدين قباوة 
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ولعل خََت مثاؿ على ما ٨تن بصدده ما حواه تفسَُت ابن جرير الطربي من توجَُّهاٍت لغوية 

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ :و٦تارسات ٖتليلية، ففي تفسَته لآلية الكرٯتة

، ُىنَّ "أياًما معدودات:"مرفوع على قولو" شهر"وقد بَػيػَّْنُت فيما مضى أّف :" يقوؿ.185: البقرة

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ    :وذلك يف اآلية اليت قبلها، قاؿ تعاىل. شهُر رمضاف

 [.185- 183 :البقرة] چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ

وقد . ُكِتَب عليكم شهُر رمضافَ : ذلك شهُر رمضاَف، ؤتعٌت: وجائز أف يكوف رفعو ٔتعٌت
ـُ أف تصوموا شهَر رمضافَ : نصًبا، ٔتعٌت" شهَر رمضافَ "قرأه بعُض القراء  ... ُكِتَب عليكم الّصيا

 1".شهَر رمضاَف فصوُموهُ : وقد ٬توز أيضا نصُبُو على وجو األمر بصوِمِو، كأنَُّو قيل

فبعد أف شرح ابُن جرير بعض ا١تفردات، وبَػُتََّ ا١تقصود من اآلية، َعرََّج على ذكر األوجو 
، وجواز الرفع والنصب على تقديرين ٥تتلفُت، ٭تتملهما ا١تعٌت ا١تراُد من "شهر"اإلعرابية يف لفظ 

 .اآليات

ومل تتوقف ا١تمارسات التحليلية عند ىذا اٟتد بل أخذت تتوسع باتساع الدرس النحوي، 
إىل أف صارت منهًجا يف التناوؿ، ومهيًعا يف التأليف، فيما يعرؼ بالتفسَت النحوي للقرآف 

الكرًن، كما استقر عند العبلمة أيب حياف األندلسي، يف البحر احمليط، فقد أقاـ أبو حياف تفسَته 
ُكلَُّو على مسائل اللغة والنحو، يرتكز على القضايا النحوية واللغوية يف شرح وتفسَت اآليات، 

 .فجاء تفسَته عمدًة يف بابو، حاويًا من الِنَكاِت الّنحوية والببلغية ما ال ٭ُتَْصى

   ﮶  ﮵ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ چ :يقوؿ أبو حياف يف التعليق على اآلية الكرٯتة

: فاحتمل أف يكوف التقدير" أساطَتُ "وقرأ اٞتمهور برفع  :"24: النحل چ﮷  ﮸
ُنػَزَُّؿ أساطَُت، جعلوه 

ُمنػَزَّاًل على سبيل االستهزاء، وإف  [أي كفاُر قريش]ا١تذكور أساطَُت، أو ا١ت

                                                 
1

راجعو - ٤تمود ٤تمد شاكر: ، حققو وعلق حواشيو3تفسَت الطربي جامع البياف عن تأويل آي القرآف، ج: ابن جرير الطربي -
 .445أٛتد ٤تمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، دوف تاريخ، ص : وخرج أحاديثو
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قد " أساطَت"وٯتكن توجيو اآلية على أّف كفار قريش برفعهم لكلمة  1".كانوا ال يؤمنوف بذلك
أنزؿ أساطََت، : ألقرُّوا باإلنزاؿ، ألّف التقدير (بالنصب)أساطََت : فرُّوا من النصب  ألهنم لو قالوا
 .ومعلـو أهنم ال يؤمنوف بذلك

، 30: النحل چ  ک  ک  ک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ :أما يف قولو تعاىل
 وذلك أنّو جواب ا١تؤمنُت الذين اتقوا 2".بالنصب، أي أنزؿ خَتاً " خَتاً "وقرأ اٞتمهور : "فيقوؿ

  .ربػَُّهم، وآمنوا بإنزاؿ القرآف من عند اهللِ 

ففي ىذا التفسَت ما ال ٮتفى من التعويل على ا١تعرفة النحوية يف ٕتلية ا١تعاين، والتفريق بُت 
دالالت اآليات، فللرفع داللة وللنصب داللة ٥ُتالِفة أيًضا، وفيو من التحليل النحوي صميُمُو 

ولبُّو منهًجا ومصطلحاً، فُحقَّ ٢تذا الكتاب أف ُيشكّْل قاعدًة يف بناء التحليل النحوي للنصوص، 
 .يقتفي أثَرُه من جاء بعده، واحداً تلو آخرَ 

 :كتب إعراب القرآن الكريم- 3.ب
إذا كاف التحليل النحوي يف كتب التفسَت يأيت يف ثنايا شرح وإيضاح معاين اآليات، غََت مقصوٍد 
لذاتو، فإنو يف كتب إعراب القرآف الكرًن يُطَلُب لذاتو، فُيَمحُّْض معربو القرآف مضامَُت كتبهم لتحليل 

َُحرََّرةِ "اآليات، و
 3".ٗتريج تراِكيبها على القواعِد النحويِة ا١ت

وقد ُعِرَؼ درُس إعراب القرآف الكرًن منذ القرف األوؿ للهجرة، يف شكل ٣تالَ ، فإنَُّو يُروى أفَّ أبا 
األسود الدؤيل كاف لو ٣تل  إلعراب القرآف، وأنو أمضى أربعُت سنة يف إعراب القرآف الكرًن مع اُٟترّْ بن 

                                                 
1

الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود والشيخ علي ٤تمد : ، دراسة وٖتقيق وتعليق5تفسَت البحر احمليط، ج: أبو حياف األندلسي -
، دار الكتب العلمية، 1أٛتد أٛتد النجويل اٞتمل، ط: زكريا عبد آّيد النويت والدكتور: الدكتور: معوض، شارؾ يف ٖتقيقو

 .470ـ، ص 1993/ىػ1413بَتوت، لبناف، 
2

 .473نفسو، ص  -

3
ـ، 2007/ ىػ1428، دار الصميعي، الرياض، 1علم إعراب القرآف الكرًن تأصيل وبياف، ط : يوسف بن خلف العيساوي -

على  [أي تراكيب القرآف الكرًن]ىو علم يَبَحُث يف ٗتريج تراكيبو :"ويُػَعرُّْؼ العيساوي علم إعراب القرآف الكرًن قائبل. 27ص 
 . القواعد النحوية احملررة
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ْصَحف، نَقَط إعراٍب، على يد أيب 1عبد الرٛتن الّنحوي،
ُ
 مث َٕتَلَّى الدرس اإلعرايب التحليلي يف نَػْقِط ا١ت

 .األسود الدؤيل

ْصَحف، ولونًا ٮتالف لوف ا١تداد، :"ونصُّ رواية النقط مشهور، حُت قاؿ أبو األسود لكاتبو
ُ
ُخِذ ا١ت

فإذا فتحت شفيت فانقط واحدة فوؽ اٟترؼ، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إىل جانب اٟترؼ، وإذا كسرهتا 
 2".فإف أتبعت شيئا من ىذه اٟتركات غنة فانقط نقطتُت. فاجعل النقطة يف أسفلو

ٖتديًدا لوظائفها النحوية – ضبِط أواخِر الكلماِت بالّشكِل – وال ٮتفى أفَّ يف ىذا الفعِل 
من فاعلية ومفعولية وإضافة وغَت ذلك، وٖتديُد الوظائِف ال يتم إال باستحضار معطيات السياؽ 

 .ا١تقامي وا١تقايل، وىذا ىو جوىر التحليل النحوي

مث انتقل الّدرُس اإلعرايب مع بدايِة القرِف الثالث إىل الكتب وا١تدونات، وجاء ُمَضمًَّنا يف 
فَػَفَصَل بُت ا١تعاين واإلعراب،  (ىػ338ت )كتب معاين القرآف، إىل أف جاء أبو جعفر النحاس 

 مث تتابع التأليف يف إعراب القرآف وكثر حىت إنََّك لتكاد 3،"إعراب القرآف"يف مؤلٍَّف لو بعنواف
ٕتد لُكلّْ عامل من علماء العربية ا١تربّْزِين مشاركًة يف ىذا ا١تيداف، ٭َتُْدوىم يف عملهم ىذا إجبل٢ُتم 

 .للقرآف الكرًن، وتفانيهم يف خدمتو، وطلُبهم الزلفى عند اهلل عز وجل

إعراب القرآف أليب جعفر النَّحَّاس، إعراب : ومن أشهر كتب إعراب القرآف الكرًن ا١تطبوعة
، مشكل إعراب القرآف ١تكي بن أيب (ىػ370ت )ثبلثُت سورة من القرآف الكرًن البن خالويو 

، (ىػ502ت )، ا١تلخص يف إعراب القرآف للخطيب التربيزي (ىػ437ت )طالب القيسي 
، التبياف يف إعراب ( ىػ538ت )نكت اإلعراب يف غريب اإلعراب يف القرآف الكرًن للز٥تشري 

                                                 
1

، دار الفكر، ٤2تمد أيب الفضل إبراىيم، ط: ، ٖتقيق1بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة، ج: جبلؿ الدين السيوطي -
 .493ـ، ص 1979/ىػ1399

2
 .42علم إعراب القرآف تأصيل وبياف، ص : يوسف بن خلف العيساوي -

3
 .63نفسو، ص  -
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ت )، الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف للسمُت اٟتليب ( ىػ616ت )القرآف للُعْكرَبي 
 1.( ىػ756

مث إّف تصانيفهم تنوعت بُت ٥ُتتَصر وُمطوَّؿ، وبُت ُمْعِرٍب للقرآف ُكلِّْو، وُمْعِرٍب ِلما أشكل 
إعراب ثبلثُت سورة من "وسُنورِد ىنا مثالُت اثنُت، أحد٫تا من كتاب ٥تتصر ىو. من ألفاظو فقط
" الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف"البن خالويو، واآلخر من كتاب ُمَطوَّؿ ىو" القرآف الكرًن

للسمُت اٟتليب، تدليبًل على حضور التحليل النحوي وشيعوعتو، ولنتبُت من خبل٢تما بعُد طبيعة 
 .التحليل يف ىذه ا١تؤلفات

والليِل َجرّّ بواو الَقَسم، عبلمُة جرّه كسرُة :"يقوؿ ابن خالويو يف إعراب أوائل سورة الليل
ـُ ألهّنما المافِ   .آخره، وُشدَّْدت البّل

وا١تصدُر َغِشَي يَػْغَشى . ويغَشى فعٌل مضارع. إذا يَػْغَشى إذا حرُؼ وقٍت غَُت واجبٍ 
 .ِغْشَيانًا فهو َغاشٍ 

َفَمْن أماؿ فِمْن أجل الرّاء، ألّف الرّاَء حرٌؼ فيو تكريٌر، فالرّاء . والّنهاِر نسٌق على اللَّيلِ 
 .مكسورًة ٔتنزلِة حرفُت مكسوَرْين، وَمْن فتَح وَفخََّم فَػَعَلى أصل الكلمة

 .إذا حرُؼ وقٍت غَُت واجبٍ 

وا١تصدُر َٕتَلَّى يَػَتَجلَّى . وىذه التاء تدخُل يف ا١تاضي مثُل تذكََّر وٕتبػَّرَ . َٕتَلَّى فعٌل ماضٍ 
 2".َٕتَلًّْيا فهو ُمَتَجلٍّل 

                                                 
1

، ص (د ت)، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبناف، 1كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، ج : حاجي خليفة -
121. 

2
إعراب ثبلثُت سورة من القرآف الكرًن، طبع ٖتت إدارة ٚتعية دائرة ا١تعارؼ العثمانية يف عاصمة حيدر آباد : ابن خالويو -

 .107ـ، ص 1941/ىػ1360الدكن، مطبعة دار الكتب ا١تصرية، القاىرة، 
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فابُن خالويِو ىنا ٭ُتَلُّْل اآليات ٖتليبًل ٥تتصرًا ُمَبسَّطًا، مع التنبيو على كيفية تأدية األلفاظ 
صوتًيا، وكذا التنبيو على َتَصرُِّؼ األفعاؿ، ومن ىنا فمعاٞتُة ابن خالويو ٘تزج بُت مستويات 

 .٥تتلفة، ٨توية وصوتية وصرفية

ۆئ  ۆئ  ۈئ          ۈئ   ېئ  چ   :ويقوُؿ الّسمُُت اٟتليب يف ٖتليلو لآلية الكرٯتة

وىي مع ٣ترورِىا خرٌب . حرؼ جرٍّل " ِمنْ "العامَُّة على كسِر ميِم  :"12:األحقاؼچ     ېئ
 .واٞتملة حاليٌة أو خرٌب مستأنفٌ . مقدـٌ 

كتاَب "بفتح ا١تيم " وَمنْ "وُقرِئ . وأنزَؿ من قبِلِو كتاَب موسى: تقديرُه" الكتابَ "وقرأ الكليبُّ بنصِب 
: أي. موصولٌة، وىي مفعوٌؿ أوُؿ آلتينا مقدَّراً، وكتاَب موسى مفعولُُو الثاين" َمنْ "بالنصِب على أفَّ " موسى

 .وآتينا الذي قبَلُو كتاَب موسى

وال حاجَة . أنزلناُه إماًما: وقيل منصوباف ٔتقّدٍر أي". كتاب موسى"حاالف ِمْن " إماًما ورٛتةً :"قولُوُ 
 1".من االستقرار" ِمْن قبل"وعلى كوهنما حالُِت ٫تا منصوباف ٔتا ُنِصَب بو . إليو

فالسمُت يذكر اإلعراب األشهَر مَقدَّما، مث يتبعو بأقواؿ أخرى لبعض العلماء يف ا١ترتبة الثانية 
 .ِقيل وُقرِئ: مرجوحًة، بدليل ٘تريضها، بالبناء للمجهوؿ

، (ِمْن قَػْبِلوِ )مثبًل عند عامَِّة القراء مبتدأٌ مؤخٌَّر للخرب احملذوؼ ا١تتعلق باٞتار وآّرور " كتاب"فكلمة 
ٖتتمل أف تكوف حرفية جارة أو " من"أنزؿ، وكذلك : وىي على قراءة الكليب مفعوٌؿ بو لفعل مقدٍَّر ىو

، "من قبلو"فيحتمبلف اٟتالية من لفظ االستقرار ا١تتعلق بػ " إماما ورٛتة"اٝتية موصولة، وكذا األمر يف 
 .و٭تتمبلف الّنصَب، بتقدير أنزلناهُ 

والتحليُل النحويُّ عند السمُت ُىَنا ٖتليل ُمَطوٌَّؿ، مبٌٍت على بسط األقواؿ الراجحة وا١ترجوحة، مع 
نقدىا واٟتكم عليها، ويَػَتَبدَّى نقده يف تعليقو على من قاؿ إفَّ إماًما ٬توز أف يكوف منصوبا بأنزلناه مقدَّرًا، 

                                                 
1

أٛتد ٤تمد ا٠تراط، دار القلم، دمشق، دوف : ، ٖتقيق الدكتور9الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج: السمُت اٟتليب -
 .665تاريخ، ص 
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إذا : وال حاجة إليو، أي ال حاجة ٢تذا التقدير، مع إمكاف عدـِ التقديِر، فالقاعدُة تقوؿُ : قاؿ السمُتُ 
  .استوى التقديُر وعدـُ التقدير فعدـُ التقدير أوىل

 :كتب إعراب الحديث النبوي الشريف- 4.ب
من ا١تؤلفات اليت ُعِنيت بالتحليل النحوي كتُب إعراب اٟتديث الشريف، حيث ٯتم طائفٌة من 

علماء العربية شطر حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ٭ُتّللوف تراكيَبو ويُػَوجُّْهوف ما أشكل من إعراب 
ألفاِظِو، مسا٫تًة منهم يف خدمة السنة النبوية، بعد أف َٖتَمََّل الرواُة األوائل عبء ٚتع اٟتديث النبوي 

ـَ اٟتديُث  وتدوينو، يف كتب مستقلة، مث انربى لو الفقهاء يستنبطوف منو األحكاـ والضوابط، فكاف أف ُخِد
 .خدمًة جليلًة، كلُّ ٚتاعة من موقِعها ومن جهة اختصاِصها

وإف ٤َتََّضا جهوَد٫تا – ىذا، وإّف كتب إعراب اٟتديث قد فارقت كتب إعراب القرآف 
 :يف أمور أ٫تُّها– ١تمارسة التحليل النحوي 

  ِقلَُّة كتب إعراب اٟتديث مقارنة بأعاريب القرآف، فبل تكاد ُٖتصي منها يف القدًن إال ثبلثَة
شواىد التوضيح : إعراب اٟتديث النبوي أليب البقاء الُعْكرَبِي، وثانيها: أو٢تا: كتب

عقود الزبرجد يف : ، وثالثها(ىػ672ت )والتصحيح ١تشكبلت اٞتامع الصحيح البن مالك 
 1.(ىػ911ت )إعراب اٟتديث النبوي للسيوطي 

 ويَػْرِجُع ذلك عند بعض الدارسُت كعبد اإللو نبهاف إىل كثرة األحاديث وكتبها، وتعّدد 
 فكانت ىذه األمور حائلًة دوف تَػَوجُِّو 2رواياهتا، واختبلؼ النحاة حوؿ االستشهاد باٟتديث،

 .العلماء ٨تو التأليف يف إعراب اٟتديث

ومن األمور اليت ٘تيزت ّٔا كتب إعراب اٟتديث عدـُ مشوؿ ٖتليلها ُكلَّ األحاديث، ِلَما أسلفنا  -
 .من كثرهتا وتعّدد رواياهتا، خبلفًا ألعاريب القرآف، فقد وجدنا منها من أعرب القرآَف كامبلً 

                                                 
1

 .123، ص 1كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، ج : حاجي خليفة -
2

، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، 2عبد اإللو نبهاف، ط: إعراب اٟتديث النبوي، ٖتقيق: أبو البقاء العكربي -
 .25ـ، ص 1986/ىػ1407
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وآخُر ما افًتقت فيو كتب إعراب اٟتديث عن كتب إعراب القرآف أهنا كانت تُػْعٌَت بتوجيو  -
ْشِكِل إعرأُّا فقط، ال ٖتليل اٟتديث ُكلّْوِ 

ُ
 .األلفاظ ا١ت

ولعل ىذا ا١تثاؿ يُغٍت عن . ولتأكيد ما سبق نورد مثاال أليب البقاء يف كتابو السالف الذكر
 .تتبع الكتابُت اآلخرين، لضيق ٣تاؿ البحث، وتشابو إجراءات التحليل إىل حدٍّل بعيدٍ 

اٞتيد عند أىل اللغة َمَدى صوتِِو، ": يَػْغِفُر اهللُ للُمَؤذِّْف َمدَّ صوتِوِ :"يقوؿ أبو البقاء يف إعرابو ِٟتديثِ 
 :فلو وجٌو، وىو ٤تتمل شيئُت (َمدَّ صوتِوِ )وىو ظرؼ مكاف، وأما 

 .مسافَة َمدّْ صوتِوِ : أف يكوف تقديره: أحد٫تا
ويف ا١تعٌت . ٦ُتَْتدَّ صوتِِو، وىو منصوب ال غَتُ : أف يكوف ا١تصدر ٔتعٌت ا١تكاف أي: والثاين

 :على ىذا وجهاف
لو كانت ذنوبو ٘تؤل ىذا ا١تكاَف َلَغَفْرُت َلُو، وىو نظَت قولو عليو السبلـُ : أحد٫تا معناه
 .أي ما ٯَتَْلُؤىا من الذنوبِ  (لو جئتٍت بُقراِب األرِض خطايا): إخبارًا عن اهلل تعاىل

 1". ا١تسافةِ يغفر لو من الذنوب ما فعلُو يف زماٍف مقدٍَّر ّٔذه: معناه: والثاين
والّناظر يف ىذا التحليل ٬تد أّف أبا البقاء رّكز اىتمامو على لفظ واحد يف اٟتديث 

ُْشِكُل، أمَّا بقيُة األلفاظ فبل إشكاَؿ وال خفاَء يف إعرأّا"مدَّ "ىو
مث شرع يف . ، وذلك أنَّو اللفُظ ا١ت

ُ العمِل فيما بعدُه،  َحلّْ اإلشكاؿ الواقع يف ىذا اللفظ فإّف نصَبُو ُمْشِكٌل، ومل يسبقُو ناصٌب بَػُتّْ
مسافَة َمدّْ صوتِِو، مث ُحِذَؼ : وىو ما يستدعي التقدير والتأويل، فإّما أف يكوف أصل الًتكيب

ُمقاَمُو، وانتصَب انتصابَُو، وإمَّا أف يكوف ا١تصدُر  (َمدّْ )وأُِقيَم ا١تضاُؼ إليو  (مسافةَ )ا١تضاُؼ 
 .، ولُكلّْ وجٍو معٌت مقبوٌؿ يف العربية مرضيّّ (٦ُتَْتدَّ )ُمَؤوَّاًل باسم ا١تكاف  (َمدَّ )

 :كتب شرح الشعر- 5.ب
تَػبػَوَّأَ الشعر منزلًة رفيعًة يف تاريخ العربية، فقد حاطو العلماء بالرعاية واالىتماـ، ٚتًعا وروايًة وحفظًا 

 .وشرًحا، وكاف من وجوه ىذا االىتماـ ظهوُر تآليَف خاصٍَّة، ُعرَِفت بكتب شرح الشعر

                                                 
1

 .125-124ا١ترجع السابق، ص  -
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حيث عمد أصحاُب ىذه الكتب إىل دواوين الشعراء وا١تختارات الشعرية يشرحوف ما يف أبياهتا من 
مفردات غريبة، ويُػَوجُّْهوف ما يف تراكيبها من ألفاٍظ مشكلٍة، ويُػَوضُّْحوف ما فيها من أوجو جائزة أو ٦تنوعة، 

 .ويُػرْبِزوف ما يف معانيها من إبداعاٍت أو اقتباساٍت أو سرقاتٍ 

وقد تفرََّد يف معاٞتاهتم للنصوص الشعرية احتفاُؤىم باٞتانب النحوي وتعويُلهم عليو، فبل 
٬ُتَلّْي ّٔا ا١تعٌت، ويَػتػََوصَُّل . يكاد ٯتضي بيٌت إال وللشارِح فيو تنبيٌو على مسألة إعرابية أو صرفية

 .من خبل٢تا إىل ا١تعٌت ا١تقصود

مث َٕتَلَّى :"يقوؿ ٤تمود ٤تمد الطناحي، يف سياؽ حديثو عن االىتماـ بالنحو يف القدًن
ـُ بالنحو أيًضا يف شروح الشعر اٞتاىلي واإلسبلمي، وقد ُعِنَيت ىذه الشروح عناية فائقة  االىتما

بالنحو، مثل شروح األصمعي، وأيب نصر الباىلي، وابن السكيت، وأيب العباس ثعلب، وأيب 
 1".العباس األحوؿ، وأيب الربكات األنباري، وأيب سعيد السكري

شرح ديواف اٟتماسة أليب "وللتدليل على ما سبق بيانُُو، نورد ٪توذًجا تطبيقًيا من كتاب 
يقوؿ أبو علي يف ٖتليلو لبيِت أيب الُغوِؿ الطَُّهِوي بعد أف شرح . أليب علي ا١ترزوقي" ٘تاـ

 :قاؿ أبو الُغوِؿ الطَُّهِوي:" مفرداتِوِ 

 فَػَواِرُس ال ٯَتَلُّػوَف ا١تػََنايَا      إذا َداَرْت َرَحى اَٟتْرِب الزَّبُوفِ 

و٬توز النصُب فيو . ُىْم َفواِرسُ : ٬توز الرفُع يف فواِرَس على أف يكوف خرَب ابتداِء ُمْضَمٍر، كأنَُّو قاؿ
 :وذلك قولُُو قبل ىذا البيتِ ]على أف يكوَف بداًل من فواِرَس األوىل 

قُػوا فيهم ظُُنوين   [َفَدْت نفِسي وما َمَلَكْت ٯَتِيٍِت       فَػَواِرَس َصدَّ

 2".وال ٯَتَلُّوَف يف موضع الصفة للفوارس

                                                 
1

، 2مقاالت العبلمة الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي صفحات يف الًتاث والًتاجم واللغة واألدب، ج: ٤تمود ٤تمد الطناحي -
 .452-451ـ، ص 2002/ىػ1422، دار البشائر اإلسبلمية، بَتوت، لبناف، 1ط

2
إبراىيم مش  : وضع فهارسو العامة- غريد الشيخ: شرح ديواف اٟتماسة أليب ٘تاـ، علق عليو وكتب حواشيو: أبو علي ا١ترزوقي -

 .33ـ، ص 2003/ىػ1424، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، 1الدين، ط
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، واحتما٢تا للخربية والبدلية، مث "فوارس"فا١ترزوقي يذكُر األوجَو اإلعرابيَة اٞتائزَة يف لفظة 
ُ ا١توقع اإلعرايب للجملة  ، وأنػََّها يف موقع صفٍة مرفوعٍة على الوجو األوؿ، أو "ال ٯتلوف ا١تنايا"يُػبػَُتّْ

 .منصوبٍة على الوجو الثاين، ويف ىذا إعراب للمفردات واٞتمل

وَمِنيَُّة وَمَنايَا كصحيفة وَصحائَف، :"مث يُورِد ٖتليبًل صرفًيا دقيًقا لكلمة ا١تنايا الواقعة يف البيت قائبل
واألصل َمناِئُي فاسُتْثِقَلت الضمُة يف الياء فحذفت مث فرُّوا من الكسرة وبعدىا ياٌء إىل الفتحة فانقلبت الياُء 

 1".ألًفا فصار َمَناَءا، فأَبَدُلوا من ا٢تمزة لِتػََوسُِّطَها ألفُِت ياًء فصار َمَنايَا

وىو ُمطَّرٌِد على َمدّْ الكتاِب، ويف ُعْظِم الشروِح – ومن خبلؿ ىذا النموذج يف التعامل مع الشعر 
ُ لنا مدى اىتماـ ُشرَّاِح الشعر بالتحليل النحوي، وتعويلهم عليو يف إبراِز مكنوف الّشعِر – األخرى  يَػَتبػَُتَّ

 .واستكناِه َخِفيّْوِ 

ويبقى أفَّ للتحليل النحوي يف القدًن حضورًا يف مياديَن غَِت اليت ذكرنا، ككتب القراءات الصحيحة 
 .والشاذة، وكتب النقد والببلغة، َيْستػَْعِلُن عند طائفة من أرباب ىذه التصانيف وٮَتُْفُت عند بعِضهم اآلخرِ 

أمَّا يف العصر اٟتديث فقد استقلَّ التأليُف فيو، ورأينا كثَتًا من الدارسُت ٮُتَصُّْصوف كتًبا برأِسها 
 2.لبحث مسائِلِو وقضاياُه تنظَتًا وتطبيًقا

، فِمَن الدارسُت من َدرََج على النهج الذي َخطَُّو النحاُة  وقد تشعََّبت ّٔم السُُّبُل يف إتاىاٍت َشىتَّ
األوائُل مع شيء من التشذيِب والتبويِب والبسِط يف التنظَِت، ومنهم من طلِب أدواِت التحليِل من الدرس 

غريَب : اللساين اٟتديث، وتَػَوسََّل ٔتا عندُه، تارًكا الدرَس النحويَّ َدبْػَر أُْذنَػْيِو، فغدا ٖتليُلُو كالذي يقولُُو ا١تتنيب
 !.الوجِو واليِد واللساِف 

                                                 
1

 .33ا١ترجع السابق، ص  -
2

ـُ الباحثُت السوريُت عموما، واٟتلبيُت خصوصا ٔتوضوع التحليل النحوي، وأعماُؿ فخر الدين  - و٦تا يلفت االنتباَه ىنا اىتما
التحليل النحوي لآليات الكرٯتة حىت هناية القرف "قباوة، و٤تمود حسن اٞتاسم، والباحثة زىرة الشيخ عبود، يف رسالتها للدكتوراه 

 .خَُت دليٍل على ذلك" الثاين ا٢تجري
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ومنهم من حاوؿ اٞتمَع بُت االٕتاىُت، واالستفادَة من الفريقُت لتشكيِل إتاٍه ثالٍث معتدٍؿ، يستفيد 
 .من الًتاث الّلغوّي الذي خلََّفُو األوائُل، وال يُػَفرُّْط يف اٞتديد النافع الذي ٖتويِو اللسانياُت اٟتديثةُ 

حَدثُت، وىو األستاذ فخر الدين قباوة، لنبحَث 
ُ
وقد آثرنا التوقف عند واحٍد من ىؤالِء الدارسُت ا١ت

 ".التحليُل النحويُّ أصولُُو وأدلَُّتوُ "– مدوَّنَِة ْتِثَنا – قضيَة التحليل النحوي عنده، وكما َٕتَلَّْت يف كتاِبِو 

 :خصائصُص التحليلِت النحويِّن ري القديمِت - ج
أشرنا يف تعليقنا على ٪تاذَج من ا١تمارساِت التحليليِة إىل بعض ا٠تصائص اليت ٘تيزت ّٔا 
ىذه ا١تمارسات، إال أهنا جاءت متناثرة، ال تُعطي صورًة واضحَة ا١تعامِل، ولذا آثرنا أف نُػْفرَِد ٢تا 

 . حديثًا خاصَّا ٬تمع شتاهتا، ويضم ُمتػََفرّْقَػَها

وا١تتأمل يف ىذه التحاليل النحوية يلحظ اتَّْساَمها ّتملة من ا٠تصائص، تكاد تشًتؾ فيها 
وسنذكر . كلُّ ا١تعاٞتات التطبيقية، سواء أكاف التطبيق على النص القرآين أـ على النص الشعري

أىم ا٠تصائص ا١تستخلصة من ىذه النماذج التحليلية دوف إعادة ذكر األمثلة، فقد تقدـ ذكُرىا، 
 .مث إّف ذلك من شأنو أف يؤدي إىل التطويل واإلسهاب، والسياؽ سياؽ إ٬تاز

 :فمن أىم ىذه ا٠تصائص ما يلي

  عرِبُت ال يبدؤوف اإلعراب إالّ بعد
ُ
التعويُل الكبَت على ا١تعٌت، ُمْنطََلًقا وغايًة، فقد ال حظنا أّف ا١ت

فهم معٌت ما يُعربوف، مث ىم يبتغوف بإعرأّم وٖتليلهم لؤلبيات الشعرية أو اآليات القرآنية 
أوؿ واجب على ا١تعرب : "إيضاَح ا١تعاين وكشَف الّدالالت، فهذا ابن ىشاـ األنصاري يقوؿ

 1".أف يفهم معٌت ما يُعرِبُو مفردا ومركبا
  الًتكيُز على التوافق واالنسجاـ بُت ا١تعٌت وما تقتضيو الصناعة النحوية، فكم من إجراء ٖتليلي مبلئم

النافية مثبًل َيِصحُّ معًٌت " ما"للمعٌت إالّ أنو ٮتالف الصناعة وبالعكِ ، وذلك أّف االسم ا١تنصوب قبل 
ال يعمل فيما " ما"أف يكوف مفعواًل مقدًَّما للفعل بعدىا لكنَّ الصناعة النحوية ترفُضُو، ألفَّ ما بعد 
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 .7، ص 6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج : ابن ىشاـ االنصاري -
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عِرب أف يراعَي األمرين مًعا
ُ
وقد وّضح ىذا األمَر ابُن ىشاـ ببياٍف شاٍؼ، حُت . قبلها، لذا وجب على ا١ت

ْعِرِب من جهتها، وساؽ أمثلًة وفَتًة على ذلك
ُ
  1.ذكر اٞتهات اليت َيْدُخُل االعًتاُض على ا١ت

  ـُ ٖتاليلهم باٞتزئية وعدـ الشموؿ يف الغالب، وىذا بَػُتٌّْ واضٌح من خبلؿ كثَت من النماذج التطبيقية اتَّْسا
اليت سقناىا قبُل، فإّف ا١تفسرين ومعريب القرآف الكرًن وشراَح الشعر، يُػَوجُّْهوَف يف الغالب ما أشكل من 

 .ألفاظ اآليات واألبيات فقط، وال ٭تللوف اآلياِت واألبياَت ُكلََّها
  كانت ٖتاليلهم يف أكثرىا ٘تزج بُت مستوياٍت ٥تتلفٍة، صوتيٍة وصرفيٍة و٨تويٍة ودالليٍة، فتوردىا ٣ُتَْتِمَعًة، ال

فاصل بينها، كما رأينا يف ٖتليل ابن خالويو لآليات األوىل من سورة الليل، وىذه خاصية من خصائص 
الدرس اللغوي القدًن، فالّناظر يف كتب النحو األوىل ٬تدىا ٤تشوًَّة با١تسائل الصوتية والصرفية وحىتَّ 

 .  الببلغية
  َنِة للممارسات التحليلية من التنظَت ِلَما سُيباِشُرونَُو عملًيا، اللهّم إالّ ما صنعُو ابُن َتَضمّْ

ُ
خلوُّ الكتب ا١ت
، حيث إنَُّو َخصََّص جانًبا من كتابو ىذا ألمور "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"ىشاـ يف كتابو 

ذكُر أموٍر كليٍة يَػَتَخرَُّج عليها ما ال يَنحِصُر من الصُّوِر : تنظَتية، وخاصًة الباَب الذي عقده بعنواف
 .اٞتزئيةِ 

دوف اٟتديث عن القرآف - و٦تَّا يُػْلَحُظ على التحليل النحوي يف القدًن عدـُ اقًتابو من النص النثري
 .فلم ٧تد من أّلف كتابًا لتحليل األمثاؿ أو ا٠تطب أو الرسائل مثبلً - الكرًن واٟتديث النبوي الشريف 
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، عامل الكتب، القاىرة، 1دراسات يف آليات التحليل وأصوؿ اللغة والنحو، ط: السعيد شنوقة: ، وينظر7ا١ترجع السابق، ص  -
 .131ـ، ص 2009/ىػ1430
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 .رخر الدين قباوة حياته وأعماله: المبحث الـثانـي

 1:حياته- أ

 :اسمُصهُص ومولدُص ُص - 1.أ

ـ، ٔتدينة 1933: ىػ، ا١توافق لسنة1352: ىو فخُر الّديِن بُن ٧تيِب بِن ُعَمَر قباوَة، ولد سنة
 .حلب، بسورية، من أسرة متواضعة

 :تكوينُصهُص - 2.أ

بدأ فخر الدين قباوة تعلَُّمُو أوََّؿ نشأتِِو يف مساجد حلب، مث دخل ا١تدرسة وأمضى فيها ٜت  
سنوات، فناؿ الشهادة االبتدائية، بيَد أنو اضُطرَّ إىل مفارقة الدراسة بعد مدة يسَتة ليشتغل با١تهن اٟترة 

كالنّْجارة واِٟتدادة والنّْساجة والنّْعالة والِقصابة وا٠تِبازة، مث عاد إىل الدراسة الليلية بعد بضع سنوات، ُمتاِبًعا 
 .ـ1952ـ و1951:تكويَنو وٖتصيَلو، وعن طريقها ناؿ شهادة التعليم ا١تتوسط والثانوي، حوايَل سنة

مث دخل دار ا١تعلمُت فناؿ أىلية التعليم االبتدائي، ما مّكنو من التدري  يف ا١تدارس االبتدائية، ويف 
ـ التحق بكلية اآلداب ّتامعة دمشق، ومكث ّٔا ٜت  سنوات، ناؿ على إثرىا اإلجازة يف 1954سنة 

ـ، ومن مث مارس التعليم يف ا١تدارس 1959: ـ، وأىلية التعليم الثانوي سنة1958: علـو اللغة العربية سنة
الثانوية، مث واصل األستاُذ تكويَنُو طالًبا يف أقساـ الدراسات العليا، يف كل من جامعيت دمشق والقاىرة، 

: يف اإلدارة والتفتيش الًتبوي، من كلية الًتبية ّتامعة دمشق، سنة" الدبلـو ا٠تاصة"فناؿ شهادة التخصص 
 .ـ1960

ٖتقيق "ـ، ٔتوضوع عنوانو 1964: سنة" ا١تاجستَت"كما ناؿ من جامعة القاىرة شهادَة الباحِث 
من " الدكتوراه"، بإشراؼ األستاذ يوسف خليف، وكذا رسالة العاِلمّية "ديواف َسبلمَة بِن َجْنَدٍؿ السَّْعِديّ 

                                                 
1

، باإلضافة إىل ما نثره األستاذ من اعتمدنا يف صياغة ىذه الًتٚتة على السَتة الذاتية اليت أرسلها إلينا األستاذ فخر الدين قباوة -
النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي : فخر الدين قباوة: ينظر على سبيل ا١تثاؿ. شذرات عن حياتو، يف بعض كتبو

 .216، 215ـ، ص 2008/ىػ1429دار القلم العريب، حلب، - ، دار الرفاعي للنشر1وا١تهارات النحوية، ط
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َفضَِّليَّات للخطيب التربيزي"ـ ٔتوضوع عنوانو 1966: اٞتامعة نفسها سنة
ُ
، بإشراؼ األستاذ "شرُح ا١ت

 .شوقي ضيف

 :عطاؤة- 3.أ

بدأ األستاذ مرحلة جديدة يف حياتو العلمية، سيمحض ٢تا ُجلَّ - ـ 1966: سنةِ - ويف ىذه السنِة 
ِسٍت عمره، وىي مرحلة التدري  يف اٞتامعة، حيث باشر التعليم بكلية اللغات ْتلب اليت صارت فيما بعُد 

ـ، أين ذىب 1979: األدَب القدًَن، والّنحَو والّصرَؼ إىل سنة: كليَة اآلداِب، فَدرََّس يف ىذه الكلية
ـ، مث رجع إىل 1983: للتدري  يف جامعة ٤تمد بن عبد اهلل ٔتدينة فاس با١تغرب، ومكث ىناؾ إىل سنة

ـ، حيث قصد ا١تملكة العربية السعودية 1989: جامعة حلب، مستأنًفا عمَلو وتدريَسو إىل أف كانت سنة
ـ 1992: للّتدري  يف جامعة اإلماـ ٤تمد اإلسبلمية بالَقِصيم، مث رجع مرة أخرى إىل جامعة حلب سنة

 :مواصبل مسَتَة الّتعليِم اٞتامعي، مركّْزًا اىتماَمُو على ٤تاوَر ثبلثٍ 

 .األدب القدًن -
 .الدراسات اللغوية والنحوية -
 .منهج البحث والتحقيق -

ففي ىذه السنة ُأحيَل على . ـ2005:فواصل األستاُذ عطاَءُه يف التعليم اٞتامعي ْتلب إىل غاية
التقاعد، ليتفرغ ألْتاثو ومشروعاتو التأليفية والتحقيقية اليت كانت تنتظر اإل٘تاـ واإلخراج، وىو إىل يومنا ىذا 

 .يُتاِبع البحث والتأليف والتحقيق

ىذه ىي احملطات الكربى يف تعليمو اٞتامعي، غَت أنو كانت تَػَتَخلَُّلَها بعض األسفار إىل دوؿ عربية 
وإسبلمية وآسياوية لبضعة أشهر، لتأطَت دورات علمية، أو اللتزامات ْتثية وتعاونية مع بعض اٞتامعات، 
كما أّف لو باإلضافة إىل ذلك أعمااًل دعوية، و٣تالَ  لئلعراب والتفسَت والتدري  ْتلب، ومشاركاٍت يف 
الندوات وا١تلتقيات الوطنية والدولية، وحضورًا يف ٞتاف التحكيم لبعض اٞتوائز العربية، وعضويًة يف بعض 

 .آّال  العلمية، على غرار آّل  العا١تي للغة العربية بلبناف
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ولو مع ىذا اٞتهد التعليمي األكادٯتي، والنشاط الدعوي ما يربو على ٙتانُت كتابًا بُت تأليف 
وىذا ما جعل األستاذ قباوة معروفا يف األوساط . وٖتقيق، سنأيت على ذكرىا يف ثَػَبِت مؤلفاتو وٖتقيقاتو

يقوؿ األستاذ ٤تمود ٤تمد الطناحي يف سياؽ حديثو عن نشر . العلمية بالنشاط وا١تثابرة والعمل الدؤوب
أما الدكتور فخر الدين قباوة، فقد اندفع إىل نشر النصوص، غداة حصولو على : "الًتاث يف سورية

 1".الدكتوراه من جامعة القاىرة، وىو من أنشط الناشرين اٞتامعيُت وأدأّٔم

                                                 
1

، مكتبة ا٠تا٧تي، 1مدخل إىل تاريخ نشر الًتاث العريب مع ٤تاضرة عن التصحيف والتحريف، ط: ٤تمود ٤تمد الطناحي -
 .164ـ، ص 1984/ىػ1405القاىرة، 
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 :أساتذتُصهُص - 4.أ

حظي فخر الدين قباوة بالتلمذة ٞتِلٍَّة من ا١تربّْزين يف الدراسات الشرعية واألدبية واللغوية يف ُكلٍّل من 
، 4، شكري فيصل3، عبد الرٛتاف باشا2، سعيد األفغاين1عبد الفتاح أبو غدة: الشاـ ومصر، ومن ىؤالء

، ٤تمد 10، حسُت نّصار9، يوسف خليف8، شوقي ضيف7، عمر فّروخ6، صبحي الصاٌف٤5تمد ا١تبارؾ
 .11الياقيت، وعبد الوىاب التو٧تي

                                                 
1

عامل و٤تقق و٤تدث سوري، من كبار احملدثُت يف العصر اٟتديث، لو عدد كبَت : (ـ1997-1917)عبد الفتاح أبوغدة  -
  .ا١تؤلفات والتحقيقات، أغلبها يف علم اٟتديث

2
٨توي و٤تقق سوري، من أبرز النحاة ا١تعاصرين، كاف عضوا يف كل من ٣تمع اللغة العربية : (ـ1997-1909)سعيد األفغاين  -

 .بالقاىرة وبغداد، لو العديد من الدراسات والتحقيقات، جلها يف اللغة والنحو
3

باحث وأديب إسبلمي سوري، لو عدد كبَت من الدراسات اإلسبلمية، واللغوية : (ـ1986-1920)عبد الرٛتاف باشا  -
 .واألدبية

4
باحث و٤تقق سوري، كاف عضوا ٔتجمع اللغة العربية بدمشق، لو العديد من الدراسات : (ـ1985- 1918)شكري فيصل  -

 .والتحقيقات، أغلبها يف ميداف األدب
5

عامل ومفكر إسبلمي سوري، من أصل جزائري، كاف عضوا ٔتجمع اللغة العربية بدمشق، : (ـ1981-1912)٤تمد ا١تبارؾ  -
 .لو عدد من الدراسات الدينية اإلصبلحية

6
عامل ومفكر إسبلمي لبناين، كاف عضوا بعدة ٣تامع لغوية، لو العديد من الدراسات : (1986-1926)صبحي الصاٌف  -

 .اإلسبلمية وبعض التحقيقات
7

باحث وناقد لبناين، كاف عضوا يف عدد من آّامع اللغوية من الببلد العربية، لو أكثر من : (ـ1987-1909)عمر فّروخ  -
 .ٜتسُت مؤلفا يف األدب والتاريخ والفلسفة

8
كاتب موسوعي و٤تقق مصري كبَت، كاف رئيسا ّٓمع اللغة العربية ٔتصر مدة طويلة، لو : (ـ2005-1910)شوقي ضيف  -

 .ما يربو على ٜتسُت كتابا يف اللغة واألدب، ولو عدد من الكتب احملققة

9
باحث وشاعر وناقد مصري، لو عدد كبَت من الدراسات األدبية، ٘تحورت جلُّها حوؿ : (ـ1994-1922)يوسف خليف  -

 .الشعر العريب القدًن

10
كاتب و٤تقق ومًتجم مصري، لو العديد من التآليف يف ٣تاؿ األدب واللغة، ولو كذلك : (ـ1925:ولد سنة)حسُت نصار  -

 .عدد من التحقيقات والكتب ا١تًتٚتة
11

مل أقف ٢تما على ترٚتة يف كتب الًتاجم اليت بُت يديَّ، و١تا بعثت إىل األستاذ فخر : ٤تمد الياقيت وعبد الوىاب التو٧تي -
= فهو فقيو كانت لو ٣تال  يف نصف القرف– رٛتو اهلل – أما الشيخ ٤تمد الياقيت : "الدين قباوة، أسألو عنهما رد ٔتا نصو
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 :تالمذته- 5.أ 

لؤلستاذ تبلميُذ كثٌر يف كل من سورية وا١تغرب وا١تملكة العربية السعودية، ويف كل ببلد زارىا، تاركا 
فيها أثره، تلمذَة دراسٍة مباشرٍة عليو أو إشرافًا على رسائَل علميٍة، ويبقى أّف لؤلستاذ عدًدا ال ٭ُتصى ٦تن 

 .تتلمذ لو تلمذة غَت مباشرة، بقراءة كتبو ودراستها، نفع اهلل اٞتميع بكتبو وآرائو وفكره

 :خالصة بحوثه النحوية- ب

لي  غرُضنا من عقد ىذا ا١تبحِث استيفاَء الكبلـ عن البحوث النحوية لؤلستاذ، فهذا عمل أوسع 
ولعل ْتثا آخَر يتوىل النهوض ّٔذا العمل، . وأرحب من أف ٭تتملو ىذا البحُث، أو تسمَح بو مدُة إ٧تازه

أما ٨تن ىنا فحسبنا أف . فيصرؼ ا٢تمة إىل تتبع جهود األستاذ النحوية، ويوفيها حقها من البحث والدراسة
نعطي صورة موجزة ٣تملة عن ْتوثو النحوية، ٤تاولُت نظمها يف أىم احملاور اليت سخَّر ٢تا األستاذ قباوة 

كتاباتو، لنفسح آّاَؿ بعُد إىل ما ُرمناه من تتبع قضية التحليل النحوي عنده، فهي قطب الّرحى، وَمرِبط 
 .الفرس يف دراستنا ىذه

وقد َكسَّْرنَا اٟتديَث عن ْتوثو النحوية على ستة أقساـ، ينضوي ٖتت كل قسم كتٌب ودراساٌت 
 :وأعماٌؿ، وىي باإلٚتاؿ قبل التفصيل

 "من اإلعراب إىل الّتحليل الّنحوي"مشروع  -

 االىتماـ بعلم األدوات الّنحوية -

 توظيف اٟتديث الّشريف يف الّدراسات الّنحوية األكادٯتية -
 تكوين ا١تهارات الّنحوية -
 دراسات رائدة مثمرة -

 .ٖتقيق بعض الكتب الّنحوية -

                                                                                                                                                         
ولذلك آذاه أرباب . ا١تاضي  ٔتساجد حي الكبّلسة يف مدينة حلب، وىو يتحرى مذىب السلف يف العقيدة والعبادة=

فكاف – رٛتو اهلل – وأما الشيخ عبد الوىاب التو٧تي . التصوؼ، وضيقوا عليو اٟتياة ومنعوا عنو كثَتا من الرزؽ و٣تاؿ العمل
 .القاضي الشرعي األوؿ يف منتصف القرف ا١تاضي أيضا ٔتدينة حلب، ولو وعظ يف بعض ٣تال  العلم
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 ":من اإلعراب إلى التحليل النحوي"مشروع - 1.ب

وىو عبارة  عن كتاب َعَملي " ا١تورد النحوي"ـ، بكتاب1971: بدأ األستاذ ىذا ا١تشروع سنة
تطبيقي، ضّمنو األستاذ ٣تموعة من ا١تختارات الشعرية ا١تنتمية إىل العصر اٞتاىلي وصدر اإلسبلـ، فضبطها 

بالشكل وعزاىا إىل أصحأّا ومظاهنا، وشرح بعض الكلمات الغريبة فيها، مث شرع يف ا١تمارسة اإلعرابية، 
فأعرب ىذه النماذج إعراب مفرداٍت وٚتٍل، مث حلََّل ألفاظها ٖتليبل صرفيا دقيقا، ملتزما منهجا موحَّدا، 
وذلك عن طريق االكتفاء بالوجو اإلعرايب والصريف األيسر، والتزاـ ا١تصطلح ا١توحد، تيسَتًا على الطبلب 

 1.وا١تدرسُت

 أراده األستاُذ 2"ا١تورد الكبَت"وبعد سنة، جاءت اٟتَْلقة الثانية من ىذا ا١تشروع، بكتاب ٖتت عنواف 
داعًما للكتاب األوؿ ومستدركا بعض ما فاتو من ا١تسائل والقضايا، فاختار لو أيًضا بعض النصوص 

مث صنع األستاذ فيها صنيعو يف - العصر اٞتاىلي وصدر اإلسبلـ والعصر العباسي - الشعرية من القدًن 
الكتاب األوؿ، فضبطها بالّشكل وشرحها، وَردَّىا إىل مظاهّنا، مث بسط القوؿ يف إعراب ا١تفردات واٞتمل 
وأشباه اٞتمل وا١تصادر ا١تؤولة، وحّلل معاين األدوات كخطوة جديدة رائدة، وتتبع بعض القضايا الصرفية 

ْسَهِب ا١تطّوؿ، ُمبيػًّْنا كيفية تأدية ا١تفرداِت صوتًيا، واألوجو اليت تعرض ٢تا، من أحكاـ 
ُ
والصوتية بالتحليل ا١ت

 فكاف ىذا الكتاب مع سابقو خَت ُمِعُت 3الوقف واالبتداء والرـو واإلمشاـ واإلمالة وٖتقيق ا٢تمز وٗتفيفو،
 . للطبلب وا١تدرسُت والباحثُت يف ميداف التطبيق النحوي

                                                 
1

 .4 ،3ـ، ص 1971، دار األصمعي، حلب، 1ا١تورد النحوي ٪تاذج تطبيقية يف اإلعراب والصرؼ، ط: فخر الدين قباوة -
-

2
َؿ العنواف "ا١تورد الكبَت ٪تاذج تطبيقية يف اإلعراب والصرؼ ومعاين األدوات"خرج الكتاب يف طبعتو األوىل بعنواف   ، مث ُعدّْ

ا١تورد النحوي الكبَت ٪تاذج من التحليل النحوي يف اإلعراب "تعديبل يسَتا، ابتداًء من الطبعة الرابعة، حيث صار بعنواف 
 .، وأضاؼ إليو مقدمة نظرية، تبُت طبيعة التحليل النحوي، وتوضح خطوات العمل فيو"واألدوات والصرؼ

3
، دار طبلس، دمشق، 4ا١تورد النحوي الكبَت ٪تاذج من التحليل النحوي يف اإلعراب واألدوات والصرؼ، ط: فخر الدين قباوة -

 .11ـ، ص 1987
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مث مل يلبث األستاذ أف أخرج كتابا فردا، شامبل، مستوعبا لقضايا اٞتمل وأشباه اٞتمل، توََّج بو 
- األستاذ جهود عشرين سنة من البحث والتنقيب، يف كتب النحاة ا١تتقدمُت وا١تتأخرين، فجاء الكتاب 

 1.ُمَفصَّبًل َيشِفي الغليل ويُوضّْح السبيل– على حد عبارة مؤلّْفو 

- وذلك أّف األستاذ قباوة ٟتظ قصورا من الدارسُت يف التأليف يف ىذا اٞتانب من الدرس النحوي 
فكاف ىذا حافزا وباعثا للبحث، فَأْجرى األستاذ قلمو ُمبػَيّْنا عديد القضايا، كأقساـ - إعراِب اٞتمِل 

اٞتمل، وَتعداد اٞتمل اليت ٢تا ٤تل من اإلعراب واليت لي  ٢تا ٤تل، ُمستدرًِكا على النحاة، مستحدثا ٚتلة 
 مث عرض ألشباه اٞتمل، وأتبعها ببحث 2الشرط غَت الظريف، ضمن اٞتمل اليت ال ٤تل ٢تا من اإلعراب،

مطّوؿ يف التعّلق والتعليق، ُمستِقًيا الشواىد واألمثلة من القرآف الكرًن واٟتديث النبوي الشريف، والنصوص 
 .األدبية الرفيعة شعرًا ونثرًا

كلُّ ذلك بفكٍر مساِئٍل، ال يقبُل وال يعِرُض الرّأي إال بدليلو، غَت متَِّبٍع مدرسًة بعيِنها، جاعبًل مقولَة 
ولسنا ُمتػََعبَِّديَن بقوؿ ٨تاة البصرة، وال غَتىم ٦تن خالفهم، فكم : "إْذ يقوؿُ . أيب حياف األندلسي نرباًسا لو

ُحْكٍم ثبت بنقل الكوفيُت من كبلـ العرب مل ينقلو البصريوف، وكم ُحكٍم ثبت بنقل البصريُت مل ينقلو 
  3".الكوفيوف

، فقد ٤تَّضو األستاذ لتصريف األٝتاء "تصريف األٝتاء واألفعاؿ"و٦تا يندرج ٖتت ىذا ا١تشروع كتاب 
واألفعاؿ، وُكلّْ ما يتعلق ّٔما من حيث اللفُظ وا١تعٌت، فتحدث عن أوزاهنما ومعاين صيغهما، والزيادة 
واإلعبلؿ واإلبداؿ والقلب فيهما، وكل ما يطرأ عليهما من تغَتات، بعبارة ميسورة بسيطة، خالية من 

تعقيدات بعض ا١تتوف واألنظاـ واٟتواشي، وكاف األستاذ يهدؼ يف معاٞتة مباحث التصريف إىل الشموؿ 
 4.والدقة واليسر، وَسدّْ ثُػْغَرٍة يف كتب الصرؼ اليت ما فتئت ضئيلة مقارنة بكتب اإلعراب

                                                 
1

 .5ـ، ص 1989/ىػ1409، دار القلم العريب، حلب، 5إعراب اٞتمل وأشباه اٞتمل، ط: فخر الدين قباوة -
2

 .67-44ص : نفسو -
3

 .167، ص 3تفسَت البحر احمليط، ج: أبو حياف األندلسي -
4

 .9-5ـ، ص 1998، مكتبة ا١تعارؼ، بَتوت، 3تصريف األٝتاء واألفعاؿ، ط: فخر الدين قباوة -
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جامًعا بُت التنظَت " التحليل النحوي أصولو وأدلتو"ـ أصدر األستاذ كتابو 2002:    ويف سنة
والتطبيق، وعلى ىذا الكتاب كاف تعويُلنا، فاخًتناه ٪توذًجا لبحث التحليل النحوي عند األستاذ، وسنفصُّْل 

 .القوؿ فيو بعُد إف شاء اهلل تعاىل

ومل تتوقف جهود األستاذ ضمن ىذا ا١تشروع، بل تتابعت ُمَيمَّْمًة شطر كتاب اهلل، فقد أخرج إعرابا 
اإلعراب "للقرآف الكرًن يف أقراص مضغوطة، مث أخرج كتابا أراده دليبل عمليِّا يسَت عليو ا١تعربوف، وىو 

الذي ضمَّنو " فتاوى يف علـو العربية"، وكذا كتاب "ا١تنهجي للقرآف الكرًن سورتا الفاٖتة والبقرة ٪توذًجا
األستاذ إعراب الكثَت من آيات الذكر اٟتكيم، والكتاب َٙتََرٌة مباركة من ٙتار ٣تالسو يف إعراب القرآف الكرًن 

 و٦تا يتصل ّٔذا ا١توضوع إعرابو ا١تفصل للقرآف الكرًن، ضمن ٖتقيقو 1يف مسجد عبد اهلل بن عباس ْتلب،
: ، مث كاف لؤلستاذ كتاٌب آخُر يف التحليل النحوي عنونو بػ"تفسَت اٞتبللُت ا١تفصل"وإخراجو لكتاب 

، تأكيًدا على أّف ا١تمارسة التحليلية متأصلة يف فكرنا "جذور التحليل النحوي يف ا١تدرسة القرآنية الُقْدَمى"
العريب، فقد مارسها الصحابة والتابعوف، والنحاة األوائل، وخَت دليل على ذلك ما تعج بو ا١تدونات القدٯتة 

 .من ٖتاليل وآراء منسوبة إليهم

 2:االأتمام بعلم األدوات النحوية- 2.ب

اىتم األستاذ فخر الدين قباوة بعلم األدوات النحوية اىتماًما بالًغا، وإف مل يؤلف فيو كتابا قائما 
ـُ يف األمور التالية  :برأسو، ويتجلى ىذا االىتما

 .ٖتليلو ١تعاين األدوات يف كتب التطبيق النحوي اليت أخرجها -
 ".التحليل النحوي أصولو وأدلتو"عرضو لؤلدوات النحوية تنظَتا وتطبيقا يف الفصل الثالث من كتاب  -

                                                 
1

 .5ـ، ص 2007/ىػ1427، دار ا١تلتقى، حلب، 1فتاوى يف علـو العربية، ط: فخر الدين قباوة -
2

يرى األستاذ قباوة أّف موضوع األدوات قد صار علما قائما بذاتو، بعد القرف الثامن ا٢تجري، على يد ٨تاة أفذاذ، مثل ابن أـ  -
، وذلك ٔتا "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"، وابن ىشاـ صاحب "اٞتٌت الداين يف حروؼ ا١تعاين"قاسم ا١ترادي صاحب 

 .بسطوا من أصوؿ نظرية ومعاٞتات تطبيقية
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مغٍت "البن أـ قاسم ا١ترادي، وكذا اعتناؤه بكتاب " اٞتٌت الداين يف حروؼ ا١تعاين " ٖتقيقو لكتاب -
قراءًة وإقراًء، وال ٮتفى مدى اىتماـ ابن ىشاـ ٔتبحث األدوات يف كتابو " اللبيب عن كتب األعاريب

 .ا١تذكور
توجيهو طلبة الدراسات العليا إىل معاٞتة موضوع األدوات النحوية، وتتبعها يف ٥تتلف ميادين الفكر  -

 1.العريب من كتب تفسَت وحديث و٨تو ولغة ونقد وأصوؿ

 :توظيف الحديث الشريف ري الدراسات النحوية األكاديمية- 3.ب

شغلت ىذه القضية حيزا جوىريا ضمن ٫تـو األستاذ العلمية، يف سبيل خدمة الدرس النحوي 
ا١تعاصر، والرقي بو، فقد نادى األستاذ يف منتصف الثمانينيات من القرف ا١تاضي بضرورة دخوؿ اٟتديث 
الشريف ميداَف الدراسات النحوية األكادٯتية، وذلك عن طريق توجيو طلبة الدراسات العليا إىل اختيار 
موضوعات مدّوناهُتا أحاديُث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقد ٧َتََزت الكثَت من الرسائل على ىذا 

 .النمط

افتحوا األبواب ألفصح من "مقاؿ ُمَدوٍّل بعنواف - ـ ٖتديدا 1988: يف سنة- وكاف ٦تا كتبو آنذاؾ 
، عرض فيو األدلة واٟتجج الدامغة لتحقيق ما يدعو إليو، وكاف األستاذ يدعم آراءه النظرية "نطق بالضاد

ٓتطوات تنفيذية عملية، عن طريق االستشهاد باألحاديث النبوية يف دراساتو النحوية، وتطبيق منهجو يف 
 2.التحليل النحوي على نصوص حديثّية

تاريخ االحتجاج النحوي "مث واصل األستاذ البحث والتنقيب يف ا١توضوع إىل أف أخرج كتابو 
حسم فيو األستاذ ا٠تبلؼ، وأثبت جدارة اٟتديث النبوي " باٟتديث الشريف ْتث وثائقي للتأصيل

 3.الشريف باعتبلء ذروة سناـ مدونات البحث النحوي مع القرآف الكرًن

                                                 
1

 .176- 173النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي وا١تهارات النحوية، ص : فخر الدين قباوة -

2
 .178-176نفسو، ص  -

3
، دار ا١تلتقى، حلب، 1تاريخ االحتجاج النحوي باٟتديث الشريف ْتث وثائقي للتأصيل،  ط: فخر الدين قباوة -

 .353-351ـ، ص 2004/ىػ1425
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وكاف ٦تا دعا إليو أيضا يف ىذا السياؽ أف تتشكل ٞتنة من علماء اٟتديث وعلماء العربية، ٕتمع 
 .األحاديث اليت ٯتكن االستشهاد ّٔا يف كتاٍب ُمستِقلٍّل 

 :تكوين المهارات النحوية- 4.ب

اىتم األستاذ ٔتوضوع تكوين ا١تهارات النحوية اىتماما كبَتا، ٕتلى يف األوراؽ البحثية اليت ظل 
 .األستاذ يقدمها إىل الندوات وا١تلتقيات اليت تعاًف موضوع تيسَت النحو وتعليم العربية

وظهر ىذا االىتماـ أيضا يف تأليفو لكتابُت وفصل مطّوؿ لبحث ىذا ا١توضوع، أو٢تما كتاب 
" تكوين ا١تهارات النحوية"، وفصل "تكوين ا١تهارات النحوية"، والثاين "ا١تهارات اللغوية وعروبة اللساف"

وقد عاًف األستاذ القضية من زوايا ٥تتلفة، فَػَفصَّل القوؿ يف ". النهج اإلسبلمي للتعليم العايل"ضمن كتاب 
األس  اليت تقـو عليها ا١تهارات النحوية، فانقسمت بُت يدي ْتِثِو إىل أس  تربوية ونفسية ومنطقية، 

َر اكتساب الّسليقة اللغوية السليمة اليت – إف ُعِمَل ّٔا – تضّمنت آراًء وحلواًل شافيًة، كفيلة  أف تُػَيسّْ
 1.افتقدناىا يف عصرنا ىذا

 :دراسات رائدة مثمرة- 5.ب

استطاع األستاذ فخر الدين قباوة خبلؿ مسَتتو العلمية تأليف ثُػلَّة من الدراسات الرائدة ا١تثمرة، 
ارتادت ٣تاىيَل، وعاٞتت موضوعاٍت أبكارًا، وحسمت ا٠تبلؼ يف غَت واحدة من القضايا ا١تستعصية 

، حيث "مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء: "الشائكة، ومن أبرز ىذه الدراسات دراستو ا١توسومة بػ
تتبع يف ىذه الدراسة التفسَتاِت ا١تختلفَة لظاىرة العمل اإلعرايب، وقّسمها إىل ٙتاين نظريات، وىي النظرية 

 .اللفظية وا١تعنوية والصوتية وا٠تبلفية واإل٢تية واإلنسانية والتعليقية واالجتماعية

مث شرح كل واحدة منها على حدة، مث أعقبها بالنقد ليصل يف ا٠تتاـ إىل نظرية بديلة أطلق عليها 
 وأنّو 2،"ما يقتضي كوف آخر الكلمة على وجو ٥تصوص من اإلعراب"، حيث العامل ىو "نظرية االقتضاء"

                                                 
1

 .278-196النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي وا١تهارات النحوية، ص : فخر الدين قباوة -

2
 .133ىػ، ص 1430، دار الفكر، دمشق، 2مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ط: فخر الدين قباوة -
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عنصر مساعد، ولي  منتجا حقيقيا أو ُمَؤثػّْرًا طبيعيِّا، وأنو ذو طبيعة مزدوجة، وغالبا ما يكوف ذا وظيفتُت 
 1.العمل اللفظي يف عناصر الكبلـ، والعمل ا١تعنوي يف داللة الًتكيب: ٥تتلفتُت ٫تا

، وفيو بُّت األستاذ ا١تنهج القوًن "ٖتليل النص النحوي منهج و٪توذج"ومن البحوث الرائدة كتاب 
األمثل يف مدارسة كبلـ النحاة، واستكشاؼ خصائص نصوصهم، وقيمتها العلمية، فسرد خطوات التحليل 

نظريا، مث طبَّقها على نص إلماـ النحاة سيبويِو، فحلَّلو ٖتليبًل مستوعًبا، َوفق خطوات منهجية مضبوطة، 
 .من تعريف بصاحب النص وكتابو، مرورا بالعنصر الفكري

حيث رسم ا٢تيكل العاـ للنص، مث ٘تييز ا١توضوعات الرئيسية فيو، فبياف طريقة النحوي يف التعامل مع 
ا١تادة النحوية، وكيفية استشهاده، وإىل أية مدرسة ينتمي، وما اٞتديد الذي أضاؼ إليها، مث انتقل إىل 

العنصر التعبَتي، وفيو ُعٍِتَ األستاذ باستكشاؼ الوسائل اللغوية اليت ثَػبَّت ّٔا ا١تؤلف مقاصده، 
وا١تصطلحات الرائجة يف النص، وصواًل إىل اٟتصيلة التقوٯتية، وفيها مت رصُد النتائج احملصلة من العنصرين 

 2.الفكري والتعبَتي لبياف القيمة العلمية للنص

، وقد استفرغ األستاذ اَٞتْهَد يف استكشاؼ "االقتصاد اللغوي يف صياغة ا١تفرد"والكتاب الثالث ىو 
قوانُت االقتصاد اللغوي يف صياغة ا١تفردات، فوّضح كيف أّف العربية تتوسل بضروب من التغيَتات 

والتبديبلت واإلسقاطات لُتَحقَّْق خفة وسبلسة َكِلِمَها، بَػُتََّ األستاذ ىذا مع األمثلة الوفَتة، والتفسَتات 
 3.ا١توضحة، فكاف الكتاب فردا يف بابو، متسما باٞتدة واالبتكار مع الدقة والوضوح

وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ "وآخر الكتب اليت أردنا أف تكوف ٪توذًجا لدراساتو الرائدة ا١تثمرة كتاب 
استقرى األستاذ أقواؿ علماء العربية يف قضية ا١تصدر، وأحصاىا " واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل

                                                 
1

 .132ا١ترجع السابق، ص  -
2

ـ، ص 1997دار الفكر ا١تعاصر، لبناف، - ، دار الفكر، دمشق1ٖتليل النص النحوي منهج و٪توج، ط: فخر الدين قباوة -
21-30. 

3
الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر، لو٧تماف، - ، مكتبة لبناف ناشروف1االقتصاد اللغوي يف صياغة ا١تفرد، ط: فخر الدين قباوة -

 .7ـ، ص 2001
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فاىتدى إىل أّف ٚتهور النحاة يرى أّف أصل االشتقاؽ ىو ا١تصدر إال قليبل من الكوفيُت، ؤّذا تكوف قد 
 1.قطعت جهيزة قوؿ كل خطيب

مث بُت وظيفتو يف االشتقاؽ والتحليل اإلعرايب، فثبت أنو ٭تتل البؤرة يف التوليد واإل٧تاب والعمل 
 .اإلعرايب غَت ُمَنازٍَع يف ذلك وال ُمَداَفعٍ 

 :تحقيق بعض الكتب النحوية- 6.ب

مل ٘تنع أعباء التدري  والتأليف األستاذ فخر الدين قباوة من االلتفات إىل جانب مهم من جوانب 
الدرس النحوي، أال وىو ٖتقيق كتب األسبلؼ، وإخراجها إخراجا علميا دقيقا، ٯتكن الدارسُت من الرجوع 

 .إىل نصوص مضبوطة ُمعتػًٌَت ّٔا، ؤّذا تقـو دراساتنا اٟتديثة على أس  متينة

وقد توزعت جهود األستاذ يف ٖتقيق الكتب النحوية بُت ٖتقيق الكتب ا١تختصرة ا١تبسطة، 
: وا١تستفيضة ا١تطّولة، ومِشَلت جوانب النحو ا١تختلفة، من إعراب وصرؼ ومعاين أدوات، فكاف ٦تَّا حققو
ا١تمتع يف التصريف البن عصفور، شرح قواعد اإلعراب حمليي الدين الكافيجي، فرائد العقود العلوية على 

شرح األزىرية لعلي بن إبراىيم اٟتليب، شرح ا١تلوكي يف التصريف البن يعيش، اٞتٌت الداين يف حروؼ 
ا١تعاين، وشرح األلفية البن أـ قاسم ا١ترادي، مربز القواعد اإلعرابية للّرٝتوكي، كتاب اٞتمل يف النحو 

 .للخليل بن أٛتد الفراىيدي

 2:ثَـببَب ُص مُص َبلَّلفَباتِتهِت وتحقيقاتِتهِت - ج

 :م لفاته- 1.ج

 . ـ1968: سبلمة بن جندؿ الشاعر الفارس، ا١تكتبة العربية، سنة -1

                                                 
1

دار القلم العريب، - ، دار الرفاعي للنشر1وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل، ط: فخر الدين قباوة -
 .135ـ، ص 2007/ىػ1428حلب، 

2
رتبنا مؤلفات وٖتقيقات األستاذ قباوة َحَسب زمن صدورىا، َوفق تسلسل زمٍت تصاعدي، من أوؿ كتاب أخرجو إىل آخر  -

كتاب، معتمدين يف ذلك على تاريخ الطبعة األوىل إالّ يف الكتب اليت تعذر علينا معرفة تاريخ أوىل طبعاهتا، فقد اعتمدنا على 
 .النسخة اليت ْتوزتنا أيِّا كاف رقُمَها
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 .ـ1971، دار األصمعي، حلب، سنة 1ا١تورد النحوي، ط -2
 .ـ1971: ابن عصفور والتصريف، دار األصمعي، حلب، سنة -3
 .ـ1971: حياتو وشخصيتو وقيمتو الفنية، دار األصمعي، حلب، سنة: األخطل الكبَت -4
، دار طبلس، 1ا١تورد النحوي الكبَت ٪تاذج من التحليل النحوي يف اإلعراب واألدوات والصرؼ، ط -5

 .ـ1972-ىػ1392:دمشق، سنة
 . ـ1975-ىػ1395بوادر شرح الشعر، ٣تمع اللغة العربية، دمشق،  -6
 .ـ1989-ىػ1409: ، دار القلم العريب، حلب، سورية، سنة5إعراب اٞتمل وأشباه اٞتمل، ط -7
: دار الفكر ا١تعاصر، لبناف، سنة- ، دار الفكر، سورية1ٖتليل النص النحوي منهج و٪توذج، ط -8

 .ـ1997
 .ـ1997: ، دار الفكر، دمشق، سنة2منهج التربيزي يف شروحو والقيمة التارٮتية للمفضليات، ط -9

 .ـ1998: ، مكتبة ا١تعارؼ، بَتوت، سنة3تصريف األٝتاء واألفعاؿ، ط -10
 .ـ1999: ، دار الفكر، دمشق، سنة2نصوص ٨توية، ط -11
 .ـ1999: تطور مشكلة الفصاحة والتحليل الببلغي وموسيقى الشعر، دار الفكر، دمشق، سنة -12
 . ـ2003-ىػ1424: إشكاليات يف البحث والنقد النحويُت، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -13
-ىػ1424:قراءة موجهة لنصوص الًتاث يف ا١تكتبة العربية مناىج و٪تاذج، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -14

 . ـ2003
- الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر– ، مكتبة لبناف ناشروف 1االقتصاد اللغوي يف صياغة ا١تفرد،ط -15

 .ـ2001: لو٧تماف، سنة
 .ـ2001: ، دار الفكر، دمشق، سنة2أبواب ومسائل من ا٠تصائص واإلنصاؼ، ط -16
 .ـ2002:لو٧تماف، سنة- التحليل النحوي أصولو وأدلتو، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر -17
: ، دار ا١تلتقى، حلب، سنة1تاريخ االحتجاج النحوي باٟتديث الشريف، ْتث وثائقي للتأصيل، ط -18

 .ـ2004- ىػ1425

، دار ا١تلتقى، حلب، 2وال يزالوف يقاتلونكم يف ميداف التعليم والبحث العلمي وعروبة اللساف، ط -19
 . ـ2005-ىػ1426
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 . ـ2005-ىػ1426: علم التحقيق للمخطوطات العربية، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -20
 .ـ2007- ىػ1427: ، دار ا١تلتقى، حلب، سنة1فتاوى يف علـو العربية، ط -21
 .ـ2007- ىػ1428: سورية، سنة- ، دار ا١تلتقى، حلب1عبلمات الًتقيم يف اللغة العربية، ط -22
دار القلم - ، دار الرفاعي للنشر1وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل، ط -23

 .ـ2007- ىػ1428: العريب، حلب، سنة
: إحياء البحث العلمي اإلسبلمي ونشوء اللغات وتطورىا ٪توذجا، دار ىاروف الرشيد، دمشق، سنة -24

 . ـ2007-ىػ1428
-ىػ1428: جذور التحليل النحوي يف ا١تدرسة القرآنية القدمى، دار ىاروف الرشيد، دمشق، سنة -25

 . ـ2007
 . ـ2007- ىػ1428: تكوين ا١تهارات النحوية، دار ىاروف الرشيد، دمشق، سنة -26
دار - ، دار الرفاعي للنشر1النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي وا١تهارات النحوية، ط -27

 .ـ2008- ىػ1429: القلم العريب، حلب، سنة

- ىػ1429: دار القلم العريب، حلب، سنة- ، دار الرفاعي للنشر1مع الشعر والشعراء، ط -28
 .ـ2008

-ىػ1429: األسباب الشرعية للمغازي وصدى الوحي والشعر فيها، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -29
 . ـ2008

 .ـ2009: ، دار الفكر، دمشق، سنة2ا١تهارات اللغوية وعروبة اللساف، ط -30
 . ـ2009-ىػ1430: ، دار الفكر، دمشق، سنة2مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ط -31
 . ـ2009-ىػ1430: التصريف ا١تشًتؾ، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -32
 .ـ2009-ىػ1430: أدب ا١تقاومة بُت اٟتقيقة وا٠تياؿ، دار ىاروف الرشيد، دمشق، سنة -33
 . ـ2009-ىػ1430أين قدسية اللغة العربية، دار ىاروف الرشيد، دمشق،  -34
 . ـ2009-ىػ1430: النظرية اإلسبلمية يف نشوء اللغات وتطورىا، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -35
 . ـ2009-ىػ1430: توظيف اٟتديث الشريف يف البحث النحوي، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -36
 . ـ2009-ىػ1430: الدكتور طو حسُت يف ميزاف اللغة واألدب، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -37
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 . ـ2009-ىػ1430: التفسَت الوايف ا١تفيد لفهم القرآف آّيد، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -38
-ىػ1430: اإلعراب ا١تنهجي للقرآف الكرًن سورتا الفاٖتة والبقرة ٪توذجا، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -39

 . ـ2009
 . ـ2009-ىػ1430: قراءة الفهرسة للمخطوطات العربية، دار ىاروف الرشيد دمشق، سنة -40
 . ـ2009-ىػ1430: الدراسات العليا يف النهج اإلسبلمي، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -41
: أصوؿ التفتيش الًتبوي وتطبيقاتو يف أوربة حىت منتصف القرف العشرين، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -42

 . ـ2009-ىػ1430
 . ـ2011-ىػ1432: التفتيش الًتبوي يف الببلد العربية حىت عاـ الوحدة، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -43
- ىػ1432منهجية التحليل النحوي للنصوص األدبية منهج و٪تاذج، مكتبة لبناف ناشروف، بَتوت،  -44

 . ـ2011
 . ـ2004-ىػ1424: ولو إعراب للقرآف الكرًن يف أقراص مضغوطة، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -45

 :تـحقيقاته- 2.ج

 .ـ1968: ديواف سبلمة بن جندؿ عن األصمعي والشيباين لؤلحوؿ، ا١تكتبة العربية، سنة -1

 .ـ1969: شرح القصائد العشر للتربيزي، ا١تكتبة العربية، سنة -2
 .ـ1970: شعر زىَت بن أيب سلمى لؤلعلم الشنتمري، ا١تكتبة العربية، سنة -3
 .ـ1970: ا١تمتع يف التصريف البن عصفور، جزءاف، ا١تكتبة العربية، سنة -4
وىو باالشًتاؾ مع األستاذ عمر ).ـ1970: الوايف يف العروض والقوايف للتربيزي، ا١تكتبة العربية، سنة -5

 .(٭تِت
 .ـ1971: شرح اختيارات ا١تفضل الضيب للتربيزي، جزءاف، ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة -6
 .ـ1972-ـ1971: شعر األخطل للسكري، جزءاف، دار األصمعي، حلب، سنة -7
- ىػ1402: ، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتوت، سنة1شرح شعر زىَت بن أيب سلمى لثعلب، ط -8

 .ـ1982
 .ـ1994: ، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة2شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التربيزي، ط -9
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 .ـ1996: ، دار طبلس، دمشق، سنة4شرح قواعد اإلعراب حمليي الدين الكافيجي، ط -10
 .ـ1998: كتاب األلفاظ البن السكيت، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة -11
: ، دار الفكر، دمشق، سنة3كتاب االختيارين ا١تفضليات واألصمعيات، لؤلخفش األصغر، ط -12

 .ـ1999
 . ـ2004-ىػ1424: هتذيب األلفاظ للخطيب التربيزي، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة -13
 .ـ1999: ، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة2هتذيب إصبلح ا١تنطق للخطيب التربيزي، ط -14
 . ـ2004-ىػ1424: تفسَت اٞتبللُت ا١تيسر للجبللُت، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة -15
 .ـ2000: ، دار القلم، حلب، سنة2اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئو للتربيزي، ط -16
 . ـ2007- ىػ1427: شرح بانت سعاد للخطيب التربيزي، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -17
 . ـ2007-ىػ1427: إصبلح ا١تنطق البن السّْكّْيت، مكتبة لبناف، بَتوت، سنة -18
 .ـ2006: ، دار ا١تلتقى، حلب، سنة3شرح ا١تلوكي يف التصريف البن يعيش، ط -19
 .ـ2006: ، دار الفكر، دمشق، سنة11شرح ا١تعلقات العشر للخطيب التربيزي، ط -20
 .ـ2007- ىػ1428: ، مكتبة ا١تعارؼ، بَتوت، سنة1شرح األلفية للمرادي، ط -21

 . ـ2007-ىػ1428: شرح ا١تقصورتُت للخطيب التربيزي، دار ا١تلتقى، حلب، سنة -22

: فرائد العقود العلوية على شرح األزىرية لعلي بن إبراىيم اٟتليب، وزارة الثقافة،  دمشق، سنة -23
 . ـ2007-ىػ1428

 .ـ2008: ، دار ىاروف الرشيد، سنة3القسطاس يف علم العروض للز٥تشري، ط -24
وىو باالشًتاؾ ).ـ2008: ، دار ا١تلتقى، حلب، سنة4اٞتٌت الداين يف حروؼ ا١تعاين للمرادي، ط -25

 .(مع األستاذ ٤تمد ندًن فاضل
 .ـ2008: ، دار ىاروف الرشيد، سنة2مربز القواعد اإلعرابية للرٝتوكي، ط -26
 .ـ2009: ، دار الفكر، دمشق، سنة5كتاب اٞتمل يف النحو للخليل بن أٛتد الفراىيدي، ط -27
-ىػ1430: شرح القصائد السبع الطواؿ للخطيب التربيزي، دار ىاروف الرشيد، دمشق، سنة -28

 . ـ2009

 . ـ2009-ىػ1430: ، ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة11تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، ج -29
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ا١تفصل يف تفسَت القرآف الكرًن ا١تشهور بتفسَت اٞتبللُت لئلماـ جبلؿ الدين احمللي واإلماـ جبلؿ  -30
 . ـ2008: الدين السيوطي، مكتبة لبناف ناشروف، سنة

 :أما الكتب التالية فقد َعِهَد ٤ُتَقُّْقوىا إىل األستاذ قباوة ٔتراجعتها قبل نشرىا

 . ـ1969-ىػ1389: ديواف علقمة الفحل لؤلعلم الشنتمري، دار الكتاب العريب، حلب، سنة -1
 . ـ1975-ىػ1395: ديواف طرفة بن العبد لؤلعلم الشنتمري، ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة -2
 .ـ1985: هناية اإل٬تاز يف دراية اإلعجاز لفخر الدين الرازي، دار العلم للمبليُت، بَتوت، سنة -3
 .ـ1989: دليل كتابة البحوث العلمية لوليد سراج، مركز إيكارده، حلب، سنة -4
: ّٔجة النفوس وغايتها ٔتعرفة ما ٢تا وما عليها، البن أيب ٛتزة، دار العلم للمبليُت، بَتوت، سنة -5

 . ـ1999-ىػ1420
 .ـ1997-ىػ1418: ، دار الفكر، دمشق، سنة6يف موكب النور لفاطمة ٤تمد شنوف، ط -6

ويضاؼ إىل ىذه ا١تؤلفات والتحقيقات إشراُؼ األستاذ على رسائَل علميٍة لطبلب الدراسات العليا، يف 
سورية وا١تغرب والسعودية، وتقوٯتو لكثَت من ا١توضوعات يف األدب واللغة والنحو مع كتابة تقارير عنها 

 .لزمبلء من اٞتامعات العربية
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 األطر النظرية لمنهج التحليل النحوي: الفصل األول
 :توطئة

يتغيا ىذا الفصل تقدًن األس  وا١تفاىيم النظرية اليت يقـو عليها منهج التحليل النحوي، واألطر    
اليت ٖتكمو، توضيحا للرؤية و٘تهيدا للولوج إىل عامل التطبيق بيسر و٧تاح، وذلك عن طريق ضبط ا١تفاىيم 
اليت يرتكز عليها ىذا ا١تنهج، كالتحليل النحوي، وأصولو وأدلتو، مع توضيح ا١تصطلحات القريبة منها، 

 .زيادًة يف البياف، ورفًعا للَّب ، وذلك كتوضيح ا١تقصود باإلعراب والقرينة وغَت ذلك

 :ضبط المفاأيم: المبحث األول

 :مفهوم المنهج- أ

 :لغةًة - 1.أ
الطريق ا١تستقيم، وطريق : والنػَّْهجُ . أبنُتُو وأوضحُتُو، وهنجت الطريق سلكُتوُ : يقاؿ هنجت الطريق

ڱ  ڱ  ڱ  چ :  قاؿ اهلل عز وجل1وَضُحُو، وا١تنهاج كا١تنهج،: بَػُتٌّْ واضٌح، ومنهج الطريق: نَػْهجٌ 

 .48 :ا١تائدةچ   ڱ  ں
َهاُج الّدراسة والتعليم و٨تو٫ِِتَا، واٞتمع مناىجُ   فا١تنهج 2.وا١تِنهاج ٔتعٌت ا٠تطة ا١ترسومة ٤ُتَْدثٌَة، وِمنُو ِمنػْ

  .لغًة يدؿ على الطريق ا١تستقيم والواضح البُت

 :اصطالحا- 2.أ
أّما اصطبلًحا فلو عدُة تعاريَف، ٗتتلف صياغاهتا باختبلؼ واضعيها إال أهنا متقاربة يف جوىرىا إىل 

٣تموعة من : "فمن تعاريفو أنّو. حدٍّل كبَت، ال تكاد ٗتتلف عن بعضها البعض إالّ يف جزئيات يسَتة

                                                 
1

عبد اهلل علي الكبَت، ٤تمد أٛتد حسب اهلل، ىاشم ٤تمد الشاذيل، دار ا١تعارؼ، القاىرة، : لساف العرب، ٖتقيق: ابن منظور -
 .4554دت، ص 

2
 .957ـ، ص 2004/ىػ1425، مكتبة الشروؽ الدولية، 4ا١تعجم الوسيط، ط: ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
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ىو ا٠تطوات احملددة اليت ٬تب أف تُػتََّخَذ ضمن " أو 1،"العمليات تنتظم يف نسق متدرّج يُفضي إىل نتيجة ما
 2".نسق معُت لتحقيق غاية معينة

 : ويُػَعرّْفُُو ا١تعجم الفلسفي الصادر عن ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة بقولو 

  "وسيلة ٤تددة ُتوِصل إىل غاية معينة: بوجو عاـ. 

  ُخطة منظمة لعدة عمليات ذىنية أو حسية بُغية : ا١تنهج الِعْلِميُّ : مث ينعتو بلفظ الِعْلِمّي ويُػَعرّْفُو
 3".الوصوؿ إىل كشف حقيقة أو الربىنة عليها

نلحظ أّف ىذه الّتعاريف وإْف اختلفت صياغاهُتا إال أهنا ٕتتمع يف النظر إىل ا١تنهج على أنَُّو ٣تموعٌة 
مع إضافة يسَتة . من ا٠تطوات أو العمليات ا١تنظمة ا١تتتابعة، واحملكومة بنسق لكي تؤدي إىل نتيجة معينة

، وإْف كانت الربىنُة ترـو أيضا الوصوؿ إىل [على اٟتقيقة]أو الربىنِة عليها : يُوردىا ا١تعجم الفلسفي بقولو
ُبػَْرَىِن عليها]حقيقة تطابق األوىل 

 .وَتْشَهُد ٢تا بالصَّْحةِ  [ا١ت

ـُ ا١تنهج يف ىذه الّتعاريف  . معينةنتيجة← نسق متدرج  + (عمليات)خطوات : ومن ىنا فِقَوا

 :مفهوم الّتحليل الّنحوي- ب
أف نُقّدـ بُت يديو كبلًما عن - التحليل النحوي - تفرض علينا الطبيعة الًتكيبية ٢تذا ا١تصطلح 

 .مفهـو التحليل، مث مفهـو النحو، لكي ٩َتلص بعُد إىل مفهومو ُمرَكًَّبا وصفيِّا

 :التحليل لغةًة - 1.ب
اٟتاء والبلـ لو فروٌع كثَتٌة ومسائُل، وأصلها كلها عندي فتح الشيء، ال يشذ : حلَّ : "قاؿ ابُن فارس

  4".عنو شيء

                                                 
1

 .26، ص 2007عبد القاىر اٞترجاين يف قراءات الببلغيُت احملدثُت، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، : عبلء نور الدين -
2

 .26نفسو، ص  -
3

 .195ـ، ص 1983/ىػ1403ا١تعجم الفلسفي، ا٢تيئة العامة لشئوف ا١تطابع األمَتية، : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -

4
ـ، ص 1979/ىػ1399عبد السبلـ ٤تمد ىاروف، دار الفكر، : ، ٖتقيق وضبط2معجم مقايي  اللغة، ج: أٛتد بن فارس -

20. 
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وكل جامد أُِذيب فقد .  وحل العقدة نقضها1حَلْلُت العقدة أحلها حبل إذا فتحتها فا٨تلت،: فيُػَقاؿُ 
  2.ومنو َحلََّل اليمُت ٖتليبل وٖتلة وِٖتبلِّ كفَّرىا. ُحلَّ 

فِمَن االستعماالت . مث استعَتت اللفظُة وأطلقت على كل ما يكوف فيو حلّّ أي فتٌح وفكّّ ونقضٌ 
حَدثة ٢تذا اللفظ 

ُ
: َرَجعو إىل عناصره، حّلل الدـ، حّلل البوؿ، وحّلل نفسية فبلف: حلََّل الشيء (حلَّلَ )ا١ت

 3.درسها لكشف خباياىا

 :التحليل اصطالحا- 2.ب
منهًجا عامِّا يُراُد بو تقسيم الكل إىل أجزائو، "أمَّا يف االصطبلح فلُو معٌت واسٌع فضفاٌض، باعتباره 

 وال يستِمدُّ معناُه االصطبلحيَّ الدقيَق إالّ بنسبتو إىل ٣تاؿ معريف ٤تدد، فنقوؿ 4،"وَردُّ الشيء إىل عناصره
إىل غَت ذلك من ... التحليل النحوي أو التحليل النفسي أو التحليل الرياضي أو التحليل االقتصادي: مثبلً 

 . الًتاكيب الوصفية

 :النحو لغة- 3.ب
 ويطلق 5.قصدهُ : ٨توت ٨توه قصدت قصده، و٨تا الشيء: القصُد والطريُق، يقاؿ: أّما النحو فهو لغة

فبلغت " ٨تو" وقد أحصى بعُضهم ا١تعايَن اللغويَة لكلمة 6.أيضا ويراد بو اٞتهة وا١تثل والنوع وا١تقدار والقسم
 :عشرة معاٍف، قاؿ

 النَّحُو يف لَُغٍة قصٌد، كذا َمثَػُل       وجانٌب، وقريٌب، بعُض، ِمْقَدارُ 

                                                 
1

، ٖتقيق الدكتور مهدي ا١تخزومي والدكتور إبراىيم السامرائي، سلسلة ا١تعاجم 3كتاب العُت، ج: ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي -
 .27والفهارس، دت، ص 

2
، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمَتية، ا٢تيئة ا١تصرية 3القاموس احمليط ؤّامشو تعليقات وشروح، ج: الفَتوزابادي -

 .349ـ، ص 1979/ىػ1399العامة للكتاب، 
3

 .194ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
4

 .12التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
5

 .908ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
6

 .386، ص 3القاموس احمليط، ج: الفَتوزابادي -
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 1نوٌع، وِمْثٌل، بياٌف، بعد ذا عقُب      عشُر معػاٍف ٢تا يف الُكلّْ أسرارُ 

 :النحو اصطالحا- 4.ب
ىو انتحاء ٝتِت كبلـ العرب، يف تصرفو من إعراب وغَته، : "أّما اصطبلحا فُيعرّْفُو ابن جٍت بقولو

كالتثنية واٞتمع والتحقَت والتكسَت واإلضافة والنسب والًتكيب وغَت ذلك، ليلحق من لي  من أىل اللغة 
 2".العربية بأىلها يف الفصاحة، فينطق ّٔا وإف مل يكن منهم، وإف شذ بعضهم عنها ُردَّ بِو إليها

ىو العلُم ا١تستخرُج با١تقاييِ  ا١تستنبطِة من استقراِء كبلـِ العرِب، ا١توصلِة : "ويُعرّْفُو ابن عصفور بقولو
 3".إىل معرفِة أحكاـِ أجزائِِو اليت ائتلف منها

وكبل التعريفُت يعرُب عن النظرة ا١توسعة للنحو، وىي َتَكفُُّلُو بأحكاـ تركيب الكبلـ العريب، وتضمُُّنُو 
لعلم الصرؼ، وىي نظرة علماء العربية القدامى الذين كاف الدرُس النحويُّ عندىم مز٬ًتا من ا١تسائل 

 .اإلعرابية والصرفية

أّما بعض ا١تتأخرين فقد ضيقوا واسًعا، حُت جعلوا اىتماـ النحو ينصب على أحواؿ أواخر الكلم 
علم يُػْبَحُث فيو : "وعلى ىذا فالنحو عندىم. فقط، واعتبارىم إيَّاُه مرادفا لئلعراِب الذي ىو قسيم الصرؼ

 فهذه النظرُة، كما ال ٮتفى، قد ضّيقت ٣تالو وحرمتو رحابَة موضوِعِو، حُت 4".عن أواخر الكلم إعرابًا وبناءً 
 .حصرتو يف أواخر الكلم

و٬تدر بنا يف ىذا ا١تقاـ، وقبل االنتقاؿ إىل تبياف مفهـو التحليل النحوي أف َنْذُكَر تصّور فخر الدين 
قباوة لعلم النحو، وحدوِدِه وُمَتَضمََّناتِِو عنده، فإفَّ ىذا من شأنو أف ٬ُتلَّْي مفهـو التحليل، ويوضح لنا 

 .حدود ا١تمارسة التحليلية بعدُ 
                                                 

1
، دار ٤2تمود يوسف فجاؿ، ط: ، ٖتقيق وشرح1فيض نشر االنشراح من روض طي االقًتاح، ج: ٤تمد بن الطيب الفاسي -

 .229البحوث للدراسات اإلسبلمية وإحياء الًتاث، ديب، اإلمارات العربية ا١تتحدة، ص 
2

 .٤34تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دت، ص : ، ٖتقيق1ا٠تصائص، ج: ابن جٍت -

3
ـ، 1972/ىػ1392، (دوف ناشر)، 1أٛتد عبد الستار اٞتواري، وعبد اهلل اٞتبوري، ط: ، ٖتقيق1ا١تقرّْب، ج: ابن عصفور -

 .45ص 
4

 .218معجم ا١تصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بَتوت، دت، ص : ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي -
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يقوؿ فخر الدين قباوة يف سياؽ ٖتديده ّٓاؿ علم النحو، وبعد أف أورد التعريفُت ا١تذكورين سابقا 
وإذا حللنا ىذين ا١تعنيُت ١تفهـو النحو تبُت لنا أنو يضم أحكاـ : "(تعريف ابن جٍت وتعريف ابن عصفور)

 1".اإلعراب والصرؼ: صي  ا١تفردات متميزة، وأحكاـ تركيبها يف كبلـ، ما يعرؼ بالعلمُت

ففخر الدين قباوة من خبلؿ ىذا القوؿ يتبٌت رؤية القدامى اليت أشرنا إليها آنفا، حُت ٬تعل من 
نا لقسمُت  .اإلعراب والصرؼ، وسيكوف ٢تذا التصور أثرُُه فيما بعُد تنظَتًا و٦تارسةً : النحو متضمّْ

نعرج على مفهـو التحليل – التحليل والنحو – وبعد أف تعرفنا على مفهـو ىذين ا١تصطلحُت 
 .النحوي

قّدمنا فيما سبق عند اٟتديث عن ا١تعاين اللغوية للتحليل أهنا تعود يف معظمها إىل الفتح والفك 
والنقض، وأّف اللفظ قد ارٖتل إىل ٥تتِلف فروع ا١تعرفة، حامبًل معو داللتو اللغوية، مث أسب  عليو كلُّ ٣تاؿ من 

ولي  علم النحو . آّاالت ما يتواءـ وموضوَعُو، دوف أف ٯتحَو داللتو األوىل أال وىي الفتح والفك والنقض
 . ٔتنًأى عن ىذا، فقد احتضن اللفظ، وأشربو ِداللة اصطبلحيًة موصولًة با١تعٌت اللغوي

و٭تسن بنا أيضا، قبل أف نتبُت مفهـو التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة، أف نعرج على مفهومو 
حَدثُت، ٦تن ُعُنوا ّٔذا ا١توضوع، مث نذكر مدلولو يف الدرس اللغوي الغريب بإ٬تاز، أّما 

ُ
عند بعض الدارسُت ا١ت

علماء العربية القدامى فقد سلف الذكُر يف ا١تدخل أهنم أغفلوا التنظَت ٢تذا ا١تيداف إالّ شذراٍت خاطفًة 
مغٍت "كانت تأيت يف ثنايا كتبهم و٦تارساهتم، مث ما خطّو ابُن ىشاـ األنصاري، يف أبواب من كتابو الرائد 

  ".اللبيب عن كتب األعاريب

 :التحليل النحوي عند الدارسين المحدثين- 5.ب
لعل من أوائل من حدَّ ىذا ا١تصطلح وعّرؼ بو ا١تعجم الوسيط، حيث أورد لو بُت ركاـ ا١تعاين اللغوية 

 2".بياف أجزائها ووظيفة كل منها: ٖتليل اٞتملة:"تعريًفا اصطبلحيِّا، فقاؿ

                                                 
1

 .33مشكلة العامل النحوي، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .194ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
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وىذا التعريف عاّّ ٣تمل يركز على اٞتانب اإلعرايب بإبراز الوظائف النحوية اليت تشغلها ا١تفردات يف 
الًتكيب، بعد ٘تييز أقساـ الكلم بعضها من بعض، فهو إذا تعريف قاصر عن احتواء مدلوالت ىذا 

 .ا١تصطلح

بيد أّف أكثرىم  ركز – ٣تاِؿ الّتحليِل الّنحويّْ – مث كاف لبعض الباحثُت ٤تاوالٌت يف ىذا آّاِؿ 
 مث مل ٭تتشد أغلبهم أيضا لتقدًن مفهـو اصطبلحي دقيق ٢تذا الًتكيب 1جهوده على اٞتانب التطبيقي،

 2.الوصفي، فكانت تعاريفهم تفتقد اٞتمَع وا١تنَع ا١تطلوبُت يف اٟتدود النحوية

                                                 
1

 .6التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

نظرية "من الدراسات اٟتديثة اليت حاولت تقدًن تعاريف للتحليل النحوي دراسة الباحث وليد حسُت ٤تمد عبد اهلل، ا١تعنونة بػ -
، حيث عرض الباحث ١تفهـو التحليل النحوي عند كل من ٘تاـ حساف يف "النحو العريب يف ضوء تعدد أوجو التحليل النحوي

وكاف حقُُّو أف يَعرض التعريف ا١توجز – " ا١تورد النحوي الكبَت"، وفخر الدين قباوة يف كتابو "اللغة العربية معناىا ومبناىا"كتابو 
 ".النحو الوظيفي"وعبد العليم إبراىيم يف كتابو – ال التعريف األوؿ لقباوة " التحليل النحوي أصولو وأدلتو"ا١تتضمن يف كتاب 

  وبعد ىذا العرض أورد الباحث مفهومو للتحليل النحوي، وىو يكاد يكوف مطابقا للمفاىيم اليت ساقها، وٓتاصة عند ٘تاـ 
ٕتزئة النظاـ الًتكييب ١تعرفة "حيث ذىب وليد حسُت ٤تمد عبد اهلل إىل أّف التحليل النحوي ىو . حساف وفخر الدين قباوة

رسالة )نظرية النحو العريب يف ضوء تعدد أوجو التحليل النحوي : وليد حسُت ٤تمد عبد اهلل". العناصر اليت يُبٌت منها ىذا النظاـ
 .22 ـ، ص 2006، كلية الدراسات العليا باٞتامعة األردنية، كانوف الثاين، (دكتوراه

– فقد تبٌت صاحبها الزايدي بودرامة تعريف فخر الدين قباوة " التحليل النحوي وتوجيو الداللة"  أما الدراسة الثانية ا١تعنونة بػ
التحليل النحوي وتوجيو الداللة قراءة يف : الزايدي بودرامة. مع ٤تاولة شرحو وتفسَته ٔتا يراه كاشفا عن مكنونو– وسيأيت بعُد 

 ـ، 2007، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، اٞتزائر، (رسالة ماجستَت)كتاب األمايل البن اٟتاجب 
 .25ص 

، إذ أشار بدوره إىل الدراسات "التحليل النحوي عند اإلماـ الشاطيب"  وكذا األمر عند الباحث ٤تمد عدناف جبارين يف دراستو 
، وفخر "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"اليت عاٞتت موضوع التحليل النحوي يف القدًن واٟتديث، كابن ىشاـ األنصاري يف 

، وعبد العليم إبراىيم، والزايدي بودرامة يف الدراستُت ا١تذكورتُت، وعبد اٟتميد "التحليل النحوي أصولو وأدلتو"الدين قباوة يف 
، مث اصطفى من بينها تعريَف فخر الدين قباوة، واصفا "التحليل النحوي عند ابن ىشاـ األنصاري"مصطفى يف مقاؿ لو بعنواف 

" ا١تقاصد الشافية يف شرح خبلصة الكافية"التحليل النحوي عند اإلماـ الشاطيب يف : ٤تمد عدناف جبارين. إياه بالتعريف الدقيق
 .38 ـ، ص 2011/  ىػ1432، عامل الكتاب اٟتديث، األردف، 1دراسة يف ا١تبادئ واألصوؿ وا١تنهج، ط 
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، وإذا أردنا أف 1فاألستاذ ٘تاـ حساف يَعِرض ١توضوع التحليل النحوي دوف أف ٮتّصُو بتعريف ٤تدد
إّف التحليل : نربز مفهـو التحليل النحوي عنده فبل ٪تلك إالّ أف نستخرجو من فحوى نصوصو، فنقوؿ

النحوي عنده ىو الكشف عن العبلقات السياقية يف النص، بُغية فهمو فهًما جّيًدا، استناًدا إىل قرائن 
 .2التعليق اٟتالية وا١تقالية

وىذا التعريف وظيفي يُعرُّْؼ التحليل النحوي انطبلقا من الوظيفة ا١تنوطة بو، وىي الكشف عن 
– الًتكيبية اليت تربط بُت مفردات النسيج اللغوي، فاحمللل ال يصل إىل غايتو ا١تنشودة / العبلقات السياقية

وال ٯتكنو ٖتديد . إال بالكشف عن العبلقات السياقية، كاإلسناد والتبعية واإلضافة وغَت ذلك– فهم النص 
ىذه العبلقات بدقة إال إذا اّتَكأ على ٚتلة من القرائن اٟتالية وا١تقالية، وسنأيت يف ا١تبحث الثالث من ىذا 

 .الفصل على ذكرىا

و٦تن حاولوا تقدًن تعريف للتحليل النحوي ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف، وىو يُطلق عليو مصطلح 
التحليل ىو عملية فك البناء لغويا وتركيبيا من أجل إعادة بنائو دالليا، وىذا :"، يقوؿ"التحليل النصي"

 3".يستدعي ضرورة ٖتديد األجزاء ا١تراد ٖتليلها، وبياف دورىا، وكشف العبلقات بينها

وما يُػْلَحُظ على ىذا التعريف أنو ال ٮتتلف كثَتا عن تعريف ٘تاـ حساف، فهو أيضا يتوسل 
/ باإلجراءات السالفة الذكر، من كشف للعبلقات الرابطة بُت ا١تفردات، عن طريق تقسيم عبارات النص

البناء اللغوي، وٖتديد وظائف مفرداهتا النحوية، إال أّف ما ٬تب ذكره يف تعريف ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف 
ىو اقًتاب ٖتليلو من التحليل األسلويب الصادر عن رؤية بنيوية، وىي النقطة اليت ٮتتلف فيها ٖتليُل ٤تمد 

                                                 
1

التحليل : ـ، حيث يسميو أيضا1979، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، مصر، 2اللغة العربية معناىا ومبناىا، ط: ٘تاـ حساف -
 .اللغوي، واإلعراب

2
اإلسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية، : ، فالقرائن اٟتالية تعرؼ من ا١تقاـ، أّما ا١تقالية فمنها ا١تعنوية وىي190نفسو، ص -

 .اإلعراب، والرتبة، والصيغة، وا١تطابقة، والربط، والتضاـ، واألداء، والتنغيم: وا١تخالفة، ومنها اللفظية وىي
3

ـ، ص 2001اإلبداع ا١توازي التحليل النصي للشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، : ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف -
15. 



 األطـر النـظرية لـمنهج للتحليـل النـحوي: الفصل األول

 

- 48-  

 

 وذلك حُت يدعو إىل عدـ االلتفات إىل 1ٛتاسة عن ٖتليل ٘تاـ حساف، وعن ٖتليل قباوة، كما سنرى بعُد،
الغرض الذي أُْنِشئت من أجلو النصوص، وعدـ التعويل على ا١تناسبات اليت قيلت فيها، وىو ما حاوؿ ٘تثلو 

 .2وتطبيقو على طائفة من القصائد اٟتديثة

 :التحليل النحوي ري الدرس اللغوي الغربي- 6.ب
 يف الدرس اللغوي الغريب الكبلسيكي ىو ٖتليل (l'analyse grammaticale)التحليل النحوي 

 وىو ّٔذا ال ٮتتلف كثَتا عن مفهـو التحليل يف 3.اٞتملة الستكشاؼ طبيعة ووظائف ا١تفردات ا١تكونة ٢تا
 .الدرس النحوي العريب

 une voiture bleue démarre: فإذا جئنا إىل اٞتملة التالية

 :فالتحليل يكوف كالتايل
Voiture = nom / bleue = adjectif qualificatif / démarre = verbe 

، مث تأيت ا١ترحلة الثانية من التحليل بتحديد الوظائف (la nature)ىذا تبياف لطبيعة ىذه ا١تفردات 
 .(les fonctions)اليت ٖتتلها ىذه ا١تفردات واألدوار اليت تقـو ّٔا 

 voiture = sujet du verbe démarre / bleue = adjectif épithète / démarre:فتكوف

= verbe 

 voiture bleue = groupe: مث يأيت تقسيم اٞتملة الكربى إىل ٚتلة اٝتية وٚتلة فعلية، فتكوف

sujet / démarre = groupe verbal 
وىناؾ . ىذا ىو مفهـو التحليل النحوي يف الدرس اللغوي الغريب الكبلسيكي، بإ٬تاز شديد

مقاربات أفرزىا الدرس اللساين اٟتديث الذي أس  بنيانو اللساين السويسري فرديناف دو سوسَت، 
                                                 

1
و٦تا يذكر أيضا من نقاط االختبلؼ، أّف التحليل النصي عند ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف خاص بالشعر، وذلك أنو ٬توز لنا،  -

حسب رأيو، أف نتوسل با١تناىج الغربية يف ٖتليل األجناس األدبية غَت الشعرية، ألهنا متأثرة يف نشأهتا بالغرب، أّما الشعر فهو 
 .عريب خالص، ال يستكشف أسراره إال ا١تنهج العريب الذي يشًتطو ٛتاسة على نفسو، تأصيبل ١تنهج عريب يف ٖتليل النصوص

2
 . وما بعدىا46للشاعر أمل دنقل، اإلبداع ا١توازي، ص " صبلة"قراءتو النحوية يف قصيدة : ينظر على سبيل ا١تثاؿ -

3
-  dictionnaire de linguistique et des sciences du langage Jean Dubois et autres 

larousse p 33. 
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كالتحليل البنيوي والتحويلي التوليدي وكتحليل ا٠تطاب، وصوال إىل االٕتاىات اٟتديثة يف ٖتليل النصوص، 
ومعظم ىذه ا١تقاربات تستند إىل النحو وتوظّفو آليًة للتحليل مع آليات . يف إطار ما يعرؼ بلسانيات النص

 .أخرى، يوفرىا الدرس الصويت وا١تعجمي والداليل

 :التحليل النحوي عند رخر الدين قباوة- 7.ب
٘تييز العناصر اللفظية للعبارة، وٖتديد صيغها :"أما مفهـو التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة فهو

 1".ووظائفها والعبلقات الًتكيبية بينها بداللة ا١تقاـ وا١تقاؿ

ْتدٍّل " ا١تورد النحوي الكبَت"وىذا التعريف آِخُر ما وضعو فخر الدين قباوة، وكاف قد حّده يف كتابو 
والتحليل النحوي :"يتسم بالطوؿ والتفريع، مث شذبو وىذبو وأورده مرّكزا موجزا، وىذا التعريف ا١تطوؿ كالتايل

الذي نريد ىو ٘تييز العناصر اللفظية الداللية والتشكيلية ا١تكونة للعبارة، بعضها من بعض، باالعتماد على 
أدلة ا١تقاـ وا١تقاؿ، وظواىر الصوت والشكل والًتكيب، لدراسة تلك العناصر يف إطار السياؽ احمليط ّٔا، 

وٖتديد أنساقها وأ٪تاطها، وخصائصها ووظائفها، وما بينها من عبلقات، وتبادؿ للمعاين اإلعرابية والصرفية 
بغية كشف صورة النظم ...خاصة والنحوية عامة، وما فيها من تبدؿ يف اللفظ والصيغة والداللة والوظيفة 

الذي يسودىا، والوظائف اليت تقـو ّٔا، والدالالت اليت تؤديها متعاونة، يف حيز الًتكيب الصريف، والًتكيب 
 2".اإلعرايب، والسياؽ العاـ للتعبَت

وتعريف قباوة الذي أوردناه أواًل على وجازتو دقيق مضبوط إىل حد بعيد، ولي  ذلك تعصبا منا 
لصاحبو، بل مرده إىل أمور نراىا موضوعية، تتلخص يف كوف فخر الدين قباوة قد ُعٍِتَ ّٔذا ا١توضوع ثبلثة 

عقود من الزمن، ويف تأليفو لعدة دراسات تطبيقية فيو، مث كاف أف تّوج ىذه الدراسات بكتاب ٬تمع شتات 

                                                 
1

 .14التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

2
 .9- 8ا١تورد النحوي الكبَت ٪تاذج من التحليل النحوي يف اإلعراب واألدوات والصرؼ، ص : فخر الدين قباوة -
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القضية نظريّْها وتطبيقيّْها، فعنايتو الكبَتة با١توضوع، وتقصيو ٞتوانبو وحواشيو، وتوغُُّلُو يف مباحثو جعلو يضع 
 1.تعريفا دقيقا لو

وتدليبًل على ىذا سنحاوؿ ٖتليل تعريفو لنرى ما فيو من دقة وضبط، وما يعًتيو من قصور ىو الزمة 
 .كل حيٍّل 

فالتحليُل النحويُّ عنده ىو ٘تييز العناصر اللفظية للعبارة، أي تقسيم اٞتملة، وفرز الكلم بعضها من 
بعض أٝتاء وأفعاال وحروفا، وٖتديد صيغها، أي تِبياف وضبط أوزاف أٝتائها وأفعا٢تا، والتنبيو على ما يعتورىا 

من تغَتات وتبدالت، وىذا من قبيل التحليل الصريف، وقد كنا أسلفنا أّف فخر الدين قباوة ُمَتََبٍّل لنظرة 
ًنا لعلم الصرؼ، مث قاؿ وٖتديد وظائفها، وذلك بالنص على : القدامى، حُت ٬تعلوف من النحو ُمَتَضمّْ

: الوظائف النحوية اليت تتلب  ّٔا ا١تفردات يف الًتكيب، من فاعلية ومفعولية وإضافة إىل غَت ذلك، مث قاؿ
والعبلقات الًتكيبية بينها، أي الّنصّْ أيضا على العبلقات ا١تتعددة اليت تربط بُت أجزاء النظاـ اللغوي، 

 .كاإلسناد واإلضافة والتبعية، ؤّا يتحقَُّق  للنص ترابطُُو وانسجاُموُ 

بداللة ا١تقاـ وا١تقاؿ، أي أّف كل ىذه التحديدات إ٪تا تتم يف ضوء معطيات السياؽ اللغوي : مث قاؿ
مث إّف إغفاؿ أي معطى من معطيات . وغَت اللغوي، وىو ما يصطلح عليو قباوة ٔتقتضى ا١تقاـ وا١تقاؿ

 .السياؽ من شأنو أف يطبع التحليل بالقصور وعدـ الدقة

وما ُيسجَُّل على ىذا التعريف، وقد حاز قسطا كبَتا من الدقة والضبط، إغفالُو اٟتديَث عن معاين 
وٖتديد صيغها : ... األدوات، وٖتليل معاين األدوات مستوى من مستويات التحليل النحوي، فلو أنو قاؿ

 .لبل  التعريُف الغايَة دقًة وضبطًا..." ووظائفها ومعاين أدواهتا 

 :بين التحليل النحوي واإلعراب- ج
يُعدُّ مصطلح اإلعراب من أقرب ا١تصطلحات إىل مفهـو التحليل النحوي، حىت لقد يتبادر إىل 

الذىن سؤاٌؿ، وىو مِلَ ملَْ ُيَسمّْ فخر الدين قباوة عملو ىذا إعرابا ؟، وىو يتناوؿ تقسيم اٞتمل يف النصوص 

                                                 
1

دراسة يف : التحليل النحوي عند اإلماـ الشاطيب يف ا١تقاصد الشافية يف شرح خبلصة الكافية: ٤تمد عدناف جبارين: ينظر -
 .38ا١تبادئ واألصوؿ وا١تنهج، ص 
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اإلبداعية، وتبياف الوظائف النحوية اليت تشغلها ا١تفردات، والعبلقات الًتكيبية بينها، وىو ما يتواله اإلعراب 
 .أيضا

ولكن قبل أف ٧تيب عن ىذا السؤاؿ، ٬تدر بنا أف نُعرّْج على مفهـو اإلعراب لغًة واصطبلًحا، ففي 
 .ىذا العمل توضيح وكشف لسر إطبلؽ التحليل النحوي دوف اإلعراب

 :اإلعراب لغة- 1.ج
عُرَب عروبا وعروبة وعرابة وعروبية فصح، : َعِرَب فُصح بعد ُلْكَنٍة، وعرب ا١تاء صفا، ويقاؿ: يقاؿُ 

 1.وأعرب الكبلـ بينو

أعرب عنو لسانو وعّرب، أي : اإلعراب والتعريب معنا٫تا واحد، وىو اإلبانة، يقاؿ: وقاؿ األزىري
أي تفصح، وعّرب منطقو أي " الثيب تعرب عن نفسها:"أباف وأفصح، ومنو قولو صلى اهلل عليو وسلم

 2.ىذبو من اللحن

فا١تعاين اللغوية لئلعراب ترجع يف ٣تملها إىل اإلفصاح واإلبانة والصفاء والتهذيب، وىذا دوف اإلشارة 
 .إىل معاٍف أخرى، تعّمدنا عدـ ذكرىا لبعدىا عن ا١تعٌت االصطبلحي لئلعراب

  :اصطالحا- 2.ج
 ويعرفو 3،"اإلعراب أثر ظاىر أو مقدر ٬تلبو العامل:"أما من حيث االصطبلُح فيعرفو بعضهم بقولو

 4".اإلعراب ىو تغيَت أواخر الكلم الختبلؼ العوامل الداخلة عليو لفظًا أو تقديرًا:" آخروف بالقوؿ

                                                 
1

 .591- 590ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
2

 .2865لساف العرب، ص : ابن منظور -
3

 .147وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل، ص : فخر الدين قباوة -
4

وقد أشار إىل أنو نقل ىذا التعريف عن كتاب . 149معجم ا١تصطلحات النحوية والصرفية، ص : ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي -
". اإلعراب ىو اختبلؼ آخر الكلمة باختبلؼ العوامل لفظا وتقديرا:"التعريفات للشريف اٞترجاين، والذي يف التعريفات

 .31التعريفات، ص : الشريف اٞترجاين
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فاإلعراب ببل خبلؼ يتناوؿ أحواَؿ أواخر الكلم، وتفسََت ما يتناوب عليها من حاالت إعرابية ضمن 
األداء اللغوي، تارًكا أمر بنية ا١تفردات وىيَئِتها لَِقِسيِمو، علم الصرؼ، وقد تقدـ أهنما ُمَتَضمََّنا علم النحو 

 .وِدعامتاه األساسيتاف

وىنا نكوف قد وصلنا إىل اإلجابة عما سقناه يف أوؿ ىذا ا١تطلب، وىو مِلَ ملَْ ُيَسمّْ فخر الدين قباوة 
 .عملو إعرابا وٝتاه ٖتليبل ٨تويًا ؟

٘تييز العناصر اللفظية للعبارة وٖتديد صيغها ووظائفها "إذا كاف التحليل النحوي عند قباوة ىو
يتناوؿ جانيب النحو مًعا اإلعراَب – وقد أسلفنا ىذا –  فإنو 1"والعبلقات الًتكيبية بينها بداللة ا١تقاـ وا١تقاؿ

والصرَؼ، بتقسيم عناصر العبارة وٖتديد صيغها، والنص على وظائفها النحوية والكشف عن العبلقات 
ْمَنا أيًضا ٯتثل جناًحا واحًدا لعلم النحو فإنو أخص من التحليل  الًتكيبية بينها، وكاف اإلعراُب على ما قدَّ
النحوي، وأضيق مساحة منو، ومن مثَّ يكوف إطبلُؽ اإلعراب على ىذا العمل ا١توسع إطبلقًا غَت دقيق، 

 .ُمتَِّسًما بالقصوِر وعدـِ الّشموؿِ 

وىذا سر اتكاء لفظ اإلعراب على ألفاظ أخرى حىت يعوض ىذا النقص والضيق، فلفخر الدين 
اإلعراب ا١تفصل لكتاب اهلل "قباوة على سبيل التمثيل كتاباف تناوال التحليل النحوي ولكنو ٝتى األوؿ 

فلكأفَّ فخر الدين قباوة ". اإلعراب ا١تنهجي للقرآف الكرًن سورتا الفاٖتة والبقرة ٪توذًجا"، والثاين "ا١ترتل
ا١تنهجي، ليصَت يف / ا١تفصل: استشعر أّف لفظ اإلعراب ال يُػَغطّْي كل ما يَػُروُمو من عمل فأردفو بالوصف

 .رتبة التحليل النحوي

 ":التحليل النحوي أصوله وأدلته"التعريف بكتاب- د

 :موقع الكتاب من م لفات رخر الدين قباوة- 1.د

أّف ىذا الكتاب " من اإلعراب إىل التحليل النحوي"سبقت اإلشارة عند اٟتديث عن مشروع قباوة 
ـ بعد كتابُت تطبيقيُت، ٫تا ا١تورد النحوي وا١تورد النحوي الكبَت، فجاء ىذا الكتاب 2002:أصدره سنة

على خبلؼ األّولُت جامًعا بُت التنظَت والتطبيق، فكاف أَوََّؿ كتاب يعرض فيو األستاذ منهجو يف التحليل 

                                                 
1

 .14التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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ا١تورد – النحوي بتوسع، بعد أكثر من ثبلثُت سنة من ا١تمارسة والتطبيق، إذ كاف صدور أوؿ كتاب لو 
 .ـ1971:سنة– النحوي 

 :أسباب تأليف الكتاب- 2.د
ٯتكننا أف ٧تمل أسباب تأليفو ٢تذا الكتاب يف ثبلثة أسباب رئيسة، أو٢تا ينص عليو قباوة، أّما الثاين 

 .والثالث فهما استنباط منا، ومل يذكر٫تا باللفظ الصريح، وإ٪تا ُىِديَنا إليهما بعد قراءة مباحث الكتاب
الداعي األوؿ لتأليف ىذا الكتاب ىو سدُّ ثُغرة يف موضوع التحليل النحوي، وٓتاصة يف شقو 

النظري، فقد توالت ٦تارسات النحاة قدٯتا وحديثا ُغفبًل من أي تنظَت سوى ما صنعو ابُن ىشاـ األنصاري 
، فكاف ىذا اإلغفاُؿ دافًعا و٤ترًكا للبحث والكتابة يف "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"يف أبواب من كتابو 

 .ىذا ا١توضوع
السبب الثاين الذي نُرجُّْح أنو كاف وراء تأليف قباوة لكتابو ىذا ىو ما رآه من سطوة ا١تناىج الغربية 
يف ٖتليل النصوص على عقولنا، وافتتاف الدارسُت ّٔا، فكاف أف راـ عرض منهج بديل، يقلص من سطوة 

 .ىذه ا١تناىج
لتماـ " اللغة العربية معناىا ومبناىا"السبب الثالث ىو الرد على كثَت من اآلراء الواردة يف كتاب

حساف، فقد أكثر قباوة تَػَعقَُّبو والّردَّ عليو، وىو ما جعلنا نرجح أّف الردَّ على األفكار الواردة يف ىذا 
الكتاب، وباألخص ما تبع فيو ٘تاـ حساف الدراساِت اللغويَة الغربيَة كاف من أبرز األسباب الداعية  لتأليف 
ىذا الكتاب، مث إّف ىناؾ أمرًا جديرًا بالذكر، وىو أّف لؤلستاذ قباوة يف كتابو ىذا اصطبلًحا خاصِّا مطرًدا 

 1.زعم بعض ا١تعاصرين، أو قاؿ بعض ا١تعاصرين فإنو يعٍت ٘تاـ حساف ٖتديدا: على مدّْ الكتاب، فإذا قاؿ

 :خطة الكتاب- 3.د
اختط قباوة لكتابو خطة واضحة ا١تعامل، ضّمت مقدمة وبابُت وخا٘تة، تضمن الباب األوؿ الذي ىو 

التحليل النحوي وبوادره، ضبط فيو األستاذ : التحليل النحوي وأصولو فصلُت، الفصل األوؿ بعنواف: بعنواف

                                                 
1

 . يف ىوامش الكتاب159، وما ٭تيل إليو الرقم "التحليل النحوي أصولو وأدلتو"، من 106ص : ينظر على سبيل ا١تثاؿ -
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ابتداًء ا١تفهوـَ االصطبلحيَّ للتحليل، مث ٖتدث عن طبيعة العمليات التحليلية، وخصائص التعبَت التحليلي 
 .الدقيق، مث ختم الفصل األوؿ بذكر نبذة تارٮتية عن البدايات األوىل للتحليل النحوي عند العرب

أصوؿ التحليل النحوي تعّرض ١تفهـو أصوؿ التحليل النحوي، مث بسط : ويف الفصل الثاين ا١تعنوف بػ
ا١تعارؼ ا٠تاصة : القوؿ يف ا١ترتكزات ا١تنهجية اليت يَػتَِّكُئ عليها احمللل أثناء التحليل، وىو ما اصطلح عليو بػ

 .وا١تعارؼ العامة، مث ختم الفصل بنموذج تطبيقي وّضح من خبللو ما مت سرُده من أمور نظرية

أما الباب الثاين فقد ٤َتََّضُو ألدلة التحليل النحوي، وجاء يف ثبلثة فصوؿ، الفصل األوؿ درس فيو 
أدلة التحليل الصريف، وعّدد القرائن ا١تعينة على ٖتديد أبنية ومعاين الصي  الصرفية، مع ٪تاذج من 

أدلة التحليل : االستدالؿ، ويف الفصل الثاين عرض ا١تستوى الثاين من مستويات التحليل، وىو بعنواف
اإلعرايب، َوضََّح فيو طبيعة ىذا التحليل، ومشولو ا١تفرداِت واٞتمَل وأشباَه اٞتمِل وا١تصادَر ا١تؤولَة، مث عرَّج 

على األدلة والقرائن ا١تساعدة على ٖتديد الوظائف النحوية والعبلقات الًتكيبية بُت ا١تفردات، وختم الفصل 
 .بنماذج توضيحية

أدلة التحليل ١تعاين األدوات، قدـ لو بتفريق دقيق بُت : أما الفصل الثالث واألخَت فقد كاف بعنواف
اٟترؼ واألداة، يزيل ا٠تلط واللَّب  الواقع فيهما يف الدراسات اٟتديثة، مث بسط منهجو يف التحليل السياقي 

 .لؤلدوات، ليختمو بذكر األدلة والقرائن ا١تعينة على ٖتديد معاين األدوات مع االستشهاد والتمثيل

َرًة ٔتا ٘تت معاٞتتو، وما راـ الباحث ٖتقيقو  .أما ا٠تا٘تة فقد جاءت موجزة مقتضبة، ُمذَكّْ
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 :مرتكزات التحليل النحوي:  المبحث الثاني

ْحَدثُت، وعند فخر الدين قباوة 
ُ
بعد أف وقفنا على مفهـو التحليل النحوي عند بعض الدارسُت ا١ت

ٖتديًدا، نستكمل رحلة البحث مع األصوؿ وا١ترتكزات ا١تنهجية ٢تذا التحليل، إذ ال ٯتكن ألي ٖتليل أف 
٬َتٍت ٙتاَره ويُؤيت أُُكَلُو إالّ إذا استند إىل ٚتلة من األصوؿ اللغوية وغَت اللغوية، يستمد منها الفهم والبياف 

 .وا١تقصود ٦تا يرـو ٖتليلو

أصوؿ : يصطلح فخر الدين قباوة على تسمية ىذه ا١ترتكزات ا١تنهجية اليت يتكئ عليها احمللُل بػ
التحليل النحوي، وسنسعى يف ىذا ا١تبحث إىل التعرؼ على مفهـو ىذه األصوؿ، وتِبياف ما يندرج ٖتتها 
مع مناقشتها، وتوجيو بعض األنظار إليها، ٘تحيًصا وإثراًء ٢تا، مستعينُت يف ذلك بِفَكٍر وآراٍء لطائفة من 

وكانت ٢تم فيو مسا٫تاٌت - ميداِف التحليل النحوي - الباحثُت قدٯتًا وحديثًا، َوٞتَُوا ِغمار ىذا ا١تيداِف 
 .نظريٌة أو تطبيقيةٌ 

 :مفهوم أصول التحليل النحوي- أ
 .٭تسن بنا قبل الشروع يف ٖتديد أصوؿ التحليل النحوي التعرُُّؼ على ِداللة مصطلح األصل

 :األصل لغة- 1.أ
واألصل أسفل الشيء وٚتعو  1ثبت وقوي، وَأُصَل الرأُي جاد واستحكم،: َأُصَل أصالة: يقاؿُ 

 3. ويطلق األصل على ما يُبٌَت عليو غَتُُه، وتسمى األصوؿ أيضا قواعَد ومناىَج وأعبلًما2أصوؿ،

                                                 
1

 .20ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
2

 .318، ص 3القاموس احمليط، ج: الفَتوزابادي -
3

، مؤسسة ٤2تمد ا١تصري، ط- عدناف درويش: الكليات معجم يف ا١تصطلحات والفروؽ اللغوية، ٖتقيق: أبو البقاء الكفوي -
 .122ـ، ص 1998/ىػ1419الرسالة ناشروف، بَتوت، لبناف، 



 األطـر النـظرية لـمنهج للتحليـل النـحوي: الفصل األول

 

- 56-  

 

  :األصل اصطالحا- 2.أ
أّما يف االصطبلح، فاألصل ىو القاعدة اليت تُبٌَت عليها األحكاـ، وأصوؿ العلـو قواعُدىا اليت تُبٌَت 

 1.عليها األحكاـ

فكل علم لو أصوٌؿ أي قواعُد وكلياٌت ثابتٌة راسخٌة، تُبٌت عليها أحكامو اٞتزئية، وُٗتَرَُّج عليها، ومن 
 .ىنا فاألصوؿ قواعُد تقـو عليها الفروُع، وأعبلـٌ وُصًوى تستهدي ّٔا، وتسَت على ضوئها

وإذ قد عرفنا مفهـو األصل عموما، نأيت إىل مفهـو أصوؿ التحليل النحوي، يقوؿ فخر الدين 
ـُ التحليل يف اإلعراب ومعاين األدوات :"قباوة أصوؿ التحليل النحوي ىي القواعد اليت تُبٌت عليها أحكا

 2".والصرؼ

فاألحكاـ اإلعرابية والصرفية أحكاـ جزئية تصدر عن قواعد كلية ُتَسمَّى أصواًل، وسنأيت إىل تفصيل 
ال تزاؿ – أي كلمة القواعد -  وما تتضمنو فإهّنا القوؿ فيها، عن طريق التعرؼ على طبيعة ىذه القواعد

 .مبهمة، مغّلفة ٔتسحة من غموض

، والتفريق بينو وبُت أدلة "أصوؿ التحليل النحوي"و٬تدر التنبيو ىنا إىل أّف قباوة قد تفرد ّٔذا ا١تفهـو 
 فلم ٧تد من الدارسُت الذين ُعُنوا ّٔذا ا١توضوع من استعملو، وإ٪تا يطلقوف مصطلح أدلة 3التحليل النحوي،
 لتجمع بُت ما ىو ُمَتَضمٌَّن يف أصوؿ وأدلة التحليل النحوي عند فخر 5 أو قرائن التوجيو،4وقرائن التحليل،

 . الدين قباوة

                                                 
1

 .20ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية -
2

 .55التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
3

، وإف كنا نرجح أنو اتكأ يف تصور ىذا ا١تبحث وضبطو على ما أورده ابن ىشاـ "األصوؿ"نسجل ىنا تفرد قباوة ّٔذا ا١تصطلح  -
، وخاصة الباب ا٠تام ، وىو يف ذكر اٞتهات اليت يدخل االعًتاض على ا١تعرب "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"يف كتابو 

 .من جهتها
4

 .بعدىا وما 191 ص ،اللغة العربية معناىا ومبناىا: ٘تاـ حساف: ينظر -
5

، 1التوجيو النحوي وأثره يف داللة اٟتديث النبوي الشريف دراسة يف الصحيحُت، ط: نشأت علي ٤تمود عبد الرٛتن: ينظر -
 .38ـ، ص 2011/ىػ1432ا١تكتبة العصرية، بَتوت، 
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 :طبيعة أصول التحليل النحوي- ب
أصوؿ التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة تتوزع على ٤تورين اثنُت، أو ىي مكونة من ِدعامتُت 

 .اثنتُت ٫تا ا١تعارؼ العامة وا١تعارؼ ا٠تاصة، وال بد للمحلل أف يستند إليهما قبل البدء يف أّي ٖتليل

 :المعارف العامة- 1.ب
وىي علـو وخربات ٬تب على احمللل الّنحوي أف يكوف عارفًا ّٔا، ضابطًا ٢تا،كي يتسٌت لو السَت يف 
التحليل بنجاح، وتتمثل يف إحاطتو بعلـو اللغة، من قواعد إعراب وصرؼ وعروض ومعجم وقواعد رسم 

 1.وعبلمات ترقيم، وإحاطة بعلـو األدب والنقد والببلغة
وٝتيت ىذه ا١تعارؼ عامة ألهنا ال ٗتتص بنص معُت، بل ُيشًَتط حصو٢ُتا ابتداًء عند كل ٤ُتَلٍّْل، 

وقبل أف يتعرض للنص بالتحليل، وىذا خبلفا للمعارؼ ا٠تاصة اليت سنتطرؽ إليها بعُد، فإهنا ٗتتص بالنص 
 .إىل غَت ذلك من ا١تعارؼ ا٠تاصة...ا١تراِد ٖتليُلو، وذلك ٔتعرفة سياقو، وحاؿ ُمنِشئو 

مث إّف ىذه ا١تعارَؼ شروٌط ينبغي للمحلل النحوي أف يتصف ّٔا، وال سبيل لدارس َعرَِي منها أف 
يقًتب من َحَرـِ النصوص، ولذا وجدنا العلماء قدٯتا وحديثا يتوّرعوف من القوؿ يف القرآف الكرًن تفسَتًا 
ُدوف النكَت على من تصدر للقوؿ يف علومو، ومنها اإلعراُب، وىو مل يتأىل  ، وُيشدّْ وإعرابًا وبياَف أحكاـٍ
بعُد، ومل يستجمع أدوات القوؿ فيو، كاإلحاطة بأسباب نزوؿ اآليات، ومعرفة دالالت األلفاظ، إىل غَت 

ال أُوَتى برجل غَِت عامل بلغات العرب، :"فقد روي عن اإلماـ مالك أنو قاؿ. ذلك من ا١تعارؼ البلزمة
ُر القرآف إال جعلتو نكاال  2".يُفسّْ

وعلى ىذا فأنت ُمطاَلٌب ِطبلب إلزاـ أف :"ويقوؿ فخر الدين قباوة متحدثا عن متطلبات التحليل
تتقن علـو اللغة وأساليب القراءة والضبط والكتابة والفهم والوعي والتدبر لتتبصر يف أبعاد النص، وٗتلص 

 3".منو بقوؿ ٤تمود يف ميادين البحث واالستقصاء

                                                 
1

 .70التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .191علم إعراب القرآف تأصيل وبياف، ص : يوسف بن خلف العيساوي -
3

 .12فتاوى يف علـو العربية، ص : فخر الدين قباوة -
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وما ينبغي ذكره أيضا والتنبيو عليو يف ىذا السياؽ أّف ىذه الشروط شروط عامة من حيث ا١تبدأُ، مث 
تشتد اٟتاجُة إىل بعضها دوف بعض ِْتََسِب النص ا١تدروس، فمن تعرض لتحليل آيات القرآف الكرًن مثبًل 

 ومن 1وجب عليو أف ٬َتَمع إىل تبحره يف علـو العربية معرفًة بعلـو القرآف الكرًن، وفقها بالشريعة وأحكامها،
تصدى لتحليل أبيات شعرية أو مقطوعات أدبية توجب عليو أف يكوف عارفا ٔتذاىب الشعراء واألدباء، 

 .ُمطَِّلًعا على تفننهم يف تأدية وجوه ا١تعاين
وسنسوؽ أمثلة ُموضّْحًة ترفع اُٟتُجَب عمَّا متَّ إٚتالُو، بذكر ٪تاذج تطبيقية لطائفة من النحاة، توفرت 

األصوُؿ فآمنتهم الِعثار، ويّسرت ٢تم سبل التحليل الدقيق واإلجراء الناجح، وتنكََّبها / فيهم ىذه الشروطُ 
 .آخروف، وأغفلوا بعضها فجانبوا الصواب وحادوا عن اٞتادة يف ٖتليلهم

گ  گ  گ  چ :يف قولو تعاىل" أعماال"فهذا ابن ىشاـ يَِعيُب على بعض النحويُت إعرأَّم لكلمة 

 مفعواًل بو، مث رّد عليهم مستندا إىل قاعدة إعرابية، وىي أّف اسم 103: الكهف چڳ   ڳ 
ال ٯتكنو أف ينصب  (اسم تفضيل)التفضيل ال ينصب ا١تفعوؿ بو، فلفظ األخسرين، وىو ٚتع أخسر 

  2.ا١تفعوؿ، والصواب أّف أعماال ٘تييزٌ 
ىذا يف اٞتانب اإلعرايب، ومثلو يقع ١تن غابت عنو قاعدة أو معرفة صرفية، كأف تلتب  عليو صيغة 
بأخرى، أو أف ٬تهَل أصل الصيغة اليت أمامو، فيبٍت حكًما على ظاىرىا، والصواُب خبلفُو، وذلك كمن 

َرى"يعتقد أّف  صيغة فعلية، فيعرّٔا فعبل مضارعا، والصواب أهنا صيغة اٝتية، فأصلها َوْترى، من ا١تواترة " تَػتػْ
َرى، وىذا على غرار ُتراث إذ أصلها ُوراث، فقولُنا جاء القـو : وىي ا١تتابعة، مث قلبت الواو تاًء فصارت تَػتػْ

پ   چ :تعاىلتًتى، أي جاءوا متتابعُت، فهي حاؿ منصوبة، ودليل اٝتيتها قراءُة ابن كثَت وأيب عمرو لقولو 

 3.، واألفعاؿ ال يدخلها التنوين(تًتًا)،  حيث قرآىا بالتنوين 44: ا١تؤمنوف چڀ  ڀ  ڀ

                                                 
1

 . وما بعدىا193علم إعراب القرآف تأصيل وبياف، ص : يوسف بن خلف العيساوي -
2

 .69، ص 6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن ىشاـ األنصاري -
3

، ص 2مقاالت العبلمة الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي صفحات يف الًتاث والًتاجم واللغة واألدب، ج: ٤تمود ٤تمد الطناحي -
556. 
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أما علم العروض فمن أحاط بو ؤتباحثو فقد ُوِقي شرِّا كثَتا، وَسُهَلت عليو كثَت من ا١تمارسات 
التحليلية، وخبلفُو بالعك ، فمن أخلَّ بو شقَّ عليو التحليل، ووقع يف مطبات كثَتة، وسنضرب مثاال 

 للنحاة يف استشهادىم، يف باب االسم الذي ال 1بتعقب العروضي اٞتزائري موسى األٛتدي نويوات
 .ومنعو، يف بيت واحد ٞترير" دعد"ينصرؼ، على صرؼ لفظ 

 من الثبلثي الساكن اٟتشو 2وما فيو سبباف: "فابُن يعيش مثبل بعد أف أورد قوؿ الز٥تشري يف مفّصلو
كنوح ولوط منصرؼ يف اللغة الفصيحة اليت عليها التنزيل ١تقاومة السكوف أحد السببُت وقـو ٬ُتُْرونو على 

 :يف قولو [جرير]القياس فبل يصرفونو وقد ٚتعهما الشاعر 
 3"لَػْم تتلفَّْع بفضِل ِمئزرَِىػا    َدْعٌد ومْل ُتسَق َدْعُد يف العلبِ 

اعلم أّف ما كاف ساكن الوسط من الثبلثي ا١تؤنث إذا كاف معرفة فالوجو منعو "[أي ابن يعيش]: قاؿ
من الصرؼ الجتماع السببُت فيو وقد يصرفو بعضهم ٠تفتو بسكوف وسطو فكأّف ا٠تفة قاومت أحد 

والشاىد فيو صرؼ دعد وترؾ ...السببُت فبقي سبب واحد فانصرؼ عند ىؤالء وفيو رد إىل األصل
 4".صرفها

فالز٥تشري وابن يعيش، وبعض النحاة يروف أّف الشاعر قد صرؼ دعدا األوىل، وترؾ صرؼ الثانية، 
واٟتقيقة أّف ىذا البيت يصح االستشهاد بو على منعهما من الصرؼ يف ا١توضعُت ألّف الوزف يقبل ذلك، 
وال يصح االستشهاد بو على صرؼ األوىل وترؾ الصرؼ يف الثانية، ألّف منعو يف الثانية ضرورة، والشاعر 

غَت ٥تَت فيها، ومراد من أوردوا البيت شاىدا على ما ذىبوا إليو أّف الشاعر صرؼ األوىل وكاف مستطيعا أف 

                                                 
1

ـ، درس باٞتامع األخضر 1900 جانفي 15شاعر ولغوي وعروضي جزائري، ولد با١تسيلة يف : موسى األٛتدي نويوات -
 فيفري 17بقسنطينة، مث ّتامع الزيتونة، اشتغل بالتدري  مدة طويلة، وىو يعد من أبرز رجاؿ ٚتعية العلماء ا١تسلمُت، تويف يـو 

 .ـ، لو ديواف شعري والعديد من الدراسات1999
2

 .الَعَلِمّية والتأنيث: والسبباف ٫تا -
3

 .70، ص (ت. د)، إدارة الطباعة ا١تنَتية، مصر، 1شرح ا١تفصل، ج: ابن يعيش -
4

 .70نفسو، ص  -
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ٯتنع الصرؼ، وىذا صحيٌح ألّف الوزف يسمح بو، ومنع الصرؼ يف الثانية، وكاف مستطيعا أال ٯتنع، ألّف 
  1.، وىذا مردود، ألّف الشاعر مضطر إىل ا١تنع، وإالّ اختل الوزف(جواز الصرؼ وا١تنع)األمر جائز 

 :وتقطيع البيت كالتايل
 مل تتلّفع بفضِل مئزرَِىػا    دعٌد ومل ُتسق دعُد يف الُعَلبِ 

َزرَِىا   َدْعُدْف وملَْ / فَػْعِبَفْضلِ /ملَْ تَػتػََلفْ   ِفْلُعَليبْ  / 2ُتْسَقَدْعدُ / ِمئػْ
 مفتعلن/ مفعبلتُ / مفتعلن    مستفعلن/ مفعبلت/ مستعلن 

 .والبيت من ْتر ا١تنسرح
وما يسجل بعد ىذا ا١تثاؿ ىو أّف حنكة وخربة العروضي موسى األٛتدي نويوات جعلتو يوفق يف 

 .ٖتليلو، غََت منساؽ وراء ا٠تطإ الذي وقع فيو بعض النحاة ٦تن استشهدوا ّٔذا البيت
واألمر نفسو نلحظو يف علم الرسم، فالتشبع بو يعصم احمللل من السقوط يف مزالَق كثَتٍة، ومن غابت 

 .عنو بعض األصوؿ يف ىذا الباب، ال يُػْؤَمُن أف يدخل عليو ا٠تلُل ٚتلًة واحدةً 

ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ  :يف قولو تعاىل" كالوىم"ومثاؿ ذلك أّف بعض احملللُت ذىب إىل أّف 

": ىم"أي ىم ٮُتسروف، على أّف : كالوا، يُوقُف عليو، مث يكوف ابتداءٌ : ، ىي ٔتعٌت3: ا١تطففُت چې
مبتدأ، مفصوؿ عّما قبلو، ويف ىذا إغفاؿ وذىوؿ عن قاعدة أساسية يف علم الرسم، وىي أْف لو كاف 

، ؤتا أهّنا مل ترسم مع واو اٞتماعة فهذا دليل "كالوا"مفصولُت لوجب دخوؿ األلف على " ىم"، و"كالوا"
وإذا كالوا ٢تم أو : يف ٤تل نصٍب مفعوٌؿ بو، والتقدير: فعل ماض، وىم: على أهنا متصلة ٔتا بعدىا، فكالوا

 3.وزنوا ٢تم ٮُتسروف

                                                 
1

، 159ـ، ص 2009األديب موسى األٛتدي نويوات حياتو وآثاره، دار البصائر للنشر والتوزيع،اٞتزائر، : ٧تيب بن خَتة -
160. 

2
 .من مفعبلت، وال ٯتكن ١تفعبلت أف تصَت مفعبلتن (التُ )تقابل  (دعدُ )منع دعد الثانية من الصرؼ ضرورة، ألّف  -
 

3
 .251 و250يوسف بن خلف العيساوي، علم إعراب القرآف تأصيل وبياف، ص  -
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ومن شروِط احمللل ا١تطلوبِة كما أسلفنا ا١تعرفُة الواسعُة بعلـو الببلغة، واإلحاطُة بضروب إيراد ا١تعاين 
َنِة الذي يقوؿ  َميػْ واأللفاظ عند األدباء، والتبحُر يف فهم مقاصدىم ومرامي عباراهتم، فا١تتأمل يف بيت ابِن الدُّ

 :فيو
 َتعاللِت، كي َأشَجى، وما ِبِك ِعلٌَّة     ُتريدين قتلي، قد ظفرِت بذلك

ليثبت التحقيق بقد، وأّف "يلحظ أّف الشاعَر قد قصد الفصل واالستئناؼ بُت اٞتملتُت األخَتتُت، 
اٞتملة بعده حصلت فعبل، فهي استئنافية تفيد ا٠ترب ا١تؤكد، وليست حالية ذات اتصاؿ تركييب باليت قبلها، 

 1".ولو وصلت الكبلـ لضاع ذلك القصد احملقق
وبعُد فهذه أمثلة يسَتة تشكل غيضا من فيض شروط غفَتة، ينبغي للمحلل أف ٯَتتِلَئ ّٔا، أوردناىا 

 . ىنا ٘تثيبًل ال استقصاًء، وستأيت يف غضوف البحث أمثلة أخرى، تزيد األمَر وضوًحا

 :2المعارف الخاصة- 2.ب
وىي الظروؼ احمليطة بالنص ا١تدروس، واليت جعلتو ٮترج إىل حيز الوجود على شكل و٪تط 

ما يستدعيو األمر الواقع من مقاصد "مقتضى اٟتاؿ، وىو : ٥تصوصُت، وىو ما يُعَرُؼ يف الببلغة العربية بػ
:  ومقتضى اٟتاؿ يتضّمن أمرين ٫تا3".ومراـ وأساليب وتراكيب تناسب ا١تقامات ا١تختلفة لصنع الكبلـ

 .مقتضى ا١تقاـ ومقتضى ا١تقاؿ

                                                 
1

 .82التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

سبق البياف أّف ىذه ا١تعارؼ اليت سنفصل القوؿ فيها، إ٪تا نعتت با٠تاصة ألهنا ٗتتص بالنص ا١تراِد ٖتليُلو، فكل نص نرـو  -
ٖتليلو ينبغي أف تكوف لنا معارؼ ٤تيطة عنو، كمناسبة إنشائو، وحاؿ قائلو ومتلقيو، وأحواؿ البيئة اليت أنشئ فيها، إىل غَت ذلك 

 .٦تا سيأيت بيانو إف شاء اهلل تعاىل
3

   .55التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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يُقَصد بو أّف لكل نص سياقًا وظروفًا ٥تصوصًة، أوجبت ٣تيئو على ٪تط معُت، وىذه : فمقتضى ا١تقاـ
 كمناسبة إنشاء القصيدة أو مورد ا١تثل أو 1الظروؼ أيضا تعرؼ بالسياؽ غَت اللغوي، أو السياؽ ا٠تارجي،

خاَطب، واإل١تاـ ٓتصوصية البيئة التارٮتية 
ُ
سبب النزوؿ أو سبب ورود اٟتديث، وكمعرفة حاؿ ا١تخاِطب وا١ت

 2.واالجتماعية للنص وقت صناعتو

 أي الصورة اللفظية اليت ُصبَّت فيها 3،"التعبَت ا١تسوؽ بو النص ا١تدروس"أما مقتضى ا١تقاؿ فهو 
حلَّْل مطاَلٌب باستحضار سياقات النص ا١تختلفة، يتوجب عليو أيًضا فقُو عبارات . معاين النص

ُ
فكما أّف ا١ت

 .النص احمللَِّل، وفهُم مفرداتو وتراكيبو

وسنورد ىنا بعض التحاليل النحوية اليت أجراىا ٨تاة أو مفسروف أو شرّاح شعر، لنرى من خبل٢تا 
كيف أّف اعتمادىم على سياقات اآليات واألحاديث واألبيات الشعرية كاف ُمعينا ٢تم على إ٘تاـ التحليل 

بنجاح، وا٠تروج منو برأي ٤تمود وحكم سديد، وكيف أّف مقتضيات ا١تقاـ وا١تقاؿ تساىم بأوفر نصيب يف 
ٖتديد الوجو اإلعرايب والصريف، ويف معٌت األداة، وكيف تكوف ىذه ا١تعطيات اللغوية وغَت اللغوية مفاتيَح يف 

َحلِّْلُت
ُ
 .أيدي ا١ت

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   چ :فعندما تصدى ا١تفسروف لقولو تعاىل

، اعتمدوا على أسباب نزوؿ ىذه اآليات ليحددوا الوظائف النحوية 3- 1:  الرـوچ﮶  ﮷
ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ٤تل نصٍب " َغَلِبِهم"يف قولو  (ىم)١تفرداهتا، ومن ذلك أّف الضمَت 

 .4من بعد أف غلبهم عدوُّىم، وىم فارسُ : مفعوٌؿ بو، فا١تصدر مضاؼ إىل مفعولو، والتقدير 

                                                 
1

ـ، ص 2004/ىػ1425، 66، العدد (٣تلة ٣تمع اللغة األردين)أسباب التعدد يف التحليل النحوي، : ٤تمود حسن اٞتاسم -
وا١تراد با١تقاـ ٚتلة العناصر غَت اللغوية ا١تكونة :"ويُعرُّْؼ ٤تمود حسن اٞتاسم ا١تقاـ أو السياؽ ا٠تارجي بقولو. 93-156

 .116، ص "للموقف الكبلمي
2

 .56التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
3-

 .63نفسو، ص  
4

وقد ورد يف أسباب نزوؿ ىذه اآلية أّف كسرى بعث . 29، ص 9الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج: السمُت اٟتليب -
= فسار إليهم بأىل فارس وظفر وقتل وخرب وقطع زيتوهنم، وكاف التقاؤىم بأذرعات...جيشا إىل الرـو وأَمََّر عليهم رجبل
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، فالرـو من بعد أف غلبتهم فارُس سَيغِلبوف " َسيػَْغِلُبوفَ "ومثلو إٚتاُعهم على أّف الفعل  مبٍت للمعلـو
وروي ... على سيغلبوف مبنيا للفاعل– بل نقل بعضهم اإلٚتاع – والعامة :"فارَس، يقوؿ السمُت اٟتليب

 1".عن ابن عمر أنو قرأ ببنائو للمفعوؿ، وىذا ٥تالف ١تا ورد يف سبب اآلية وما ورد يف األحاديث

ألّف قراءة ابن عمر تقتضي أهنم سيُػْغَلُبوَف يف الوقعة الثانية بعد أف كانوا قد َغَلُبوا يف الوقعة األوىل، 
يف أوؿ السورة بالبناء للفاعل، وىذا ٥تالف ١تا ورد يف سبب نزوؿ اآليات من أّف " َغَلَبت"وذلك أنو قرأ 

 .  (العامة)الرـو ُغلبت من قبل فارس، ووعدىم اهلل باالنتصار بعد ذلك، كما ىي قراءة اٞتمهور 

يف أدىن :"يف قولو تعاىل" اؿ"وقد استعاف السمُُت اٟتليب على أسباب النزوؿ أيضا لَتد عمَّن قاؿ إّف 
، وذلك أنو ورد يف أسباب [أي أرض الرـو]ِعَوٌض من الضمَت، وأّف أصل الًتكيب أدىن أرضهم " األرض

عوضا من الضمَت، " اؿ"النزوؿ أهنم غلبوا يف أذرعات وبصرى من أرض العرب، ومن ىنا ال يصح جعل 
 2.وإ٪تا تكوف عهدية، أي يف األرض اليت ُعِهَد أهنم غلبوا فيها، وىي كما قدمنا أذرعات وبصرى

وإذا كاف الرجوع إىل أسباب النزوؿ أمرًا الزًما يف ٖتليل اآليات الكرٯتة، فإّف اإلحاطة بأسباب ورود 
اٟتديث أيضا حتٌم الزـٌ، لتتم اإلجراءات التحليلية على أكمل وجو وأدقو، وىذا ما نلحظو يف اٟتديث 
التايل، فعن سعيد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو أّف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أعطى رىطا وسعٌد 

يا رسوؿ : فًتؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رجبل ىو أعجُبهم إيّل، فقلت: جالٌ  فيهم، فقاؿ سعدٌ 
 3".أو مسلما: "اهلل، ما لك عن فبلف، فو اهلل إين ألراه مؤمنا فقاؿ

                                                                                                                                                         
... ، فشق ذلك على ا١تسلمُت لكوهنم مع الرـو أىل الكتاب، وفرح ا١تشركوف لكوهنم مع آّوس ليسوا أىل كتاب...وبصرى=

، 7تفسَت البحر احمليط، ج: أبو حياف األندلسي: ينظر. فرحا واستبشارا" ّٔا يف نواحي مكة" أبو بكر"ونزلت أوائل الرـو فصاح 
 .157-156ص 

1
 .30، ص 9ا١ترجع السابق، ج -

2
 .563، ص 4الكشاؼ، ج: الز٥تشري: وينظر. 29نفسو، ص  -

3
أو :"ما لك عن فبلف، فواهلل إين ألراه مؤمنا فقاؿ: فسكتُّ قليبل مث غلبٍت ما أعلم منو فعدت ١تقاليت فقلت:"وتتمة اٟتديث  -

يا سعُد إين أُلْعِطي الرجَل وغَتُه : "، مث غلبٍت ما أعلم منو فعدت ١تقاليت وعاد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مث قاؿ"مسلما
التوجيو النحوي وأثره يف داللة اٟتديث : نشأت علي ٤تمود عبد الرٛتن: ينظر". أحبُّ إيّل منو خشية أف يكبو اهلل يف النار

 .151النبوي الشريف دراسة يف الصحيحُت، ص 
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ولكنو إضراب هني ال " بل"لئلضراب، وىي ٔتعٌت " أو مسلما"يف قولو صلى اهلل عليو وسلم " أو"فػ
 فهو هني عن القطع باإلٯتاف، إرشاًدا لسعٍد أنو ال يعلم بواطَن األمور إال اهللُ، فعلى 1إضراب إنكار،

 2.اإلنساف أف ٭تكم بالظاىر على الرجل، وىو اإلسبلـ، ويًتؾ هلل ما بطَن، وىو اإلٯتافُ 

والذي ساعد على ٖتديد معٌت األداة بدقة ىو الوقوؼ على سبب ورود اٟتديث، وحاِؿ قائِلِو 
 .وُمتػََلقّْيوِ 

وال يَتيسَُّر أيًضا ١تن أراد أف يتعرض للنصوص اإلبداعية شعرًا أو نثرًا بالتحليل، أي ٖتديِد الوجو 
اإلعرايب أو الصريف األدؽّْ أف يصل إىل مبتغاه فهًما وإجراًء، إال بعد أف ٭تيط بظروؼ إنشاء الكبلـ، 
ـُ ّٔا ُيسهُّْل الوصوَؿ إىل  كمناسبة القصيدة مثبًل، فإّف للشعر دوافَع وبواعَث كما يقوؿ نُػقَّاُدُه، واإل١تا

 :فإذا جئنا إىل قوؿ ا١تتنيب. ا١تقصود

ػا تُِنيػػلُ  ُه ِمػمَّ  ُرويَدَؾ أيُّها الػَمِلُك اٞتليػُل                   تػػػأفَّ وُعػػدَّ

 3َوُجوَدَؾ بالػُمقاـِ ولو قليػبًل                َفَمػا ِفيَما تَػُجوُد بو قليلُ 

٧تُد أّف ٦تا يساعد على الوصوؿ إىل حكم مرضّي يف ٖتديد الوظيفة النحوية لقولو يف أوؿ البيت 
معرفَة سياؽ القصيدة، وذلك أّف ا١تتنيب قا٢تا عند ٖترُّؾ سيف الدولة للرحيل عن أنطاكية، " َوُجوَدؾَ "الثاين 

فهو ٭تاوؿ أف يثنَيو عن عزمو يف الرحيل، ويًتجَّاه للبقاء معهم، وعلى ىذا  يتخرج قولو َوُجوَدَؾ على أنو 
َوُجْد ُجوَدَؾ باإلقامة معنا، فالواو استئنافية منفصلة عن ا١تصدر، : مفعوؿ مطلق لفعل ٤تذوؼ، والتقديرُ 

 4.على أهنا مبتدأٌ، كما قد يُػتػََوىَّمُ  (ُوُجوُدؾَ )وُجوَدَؾ مفعوؿ مطلق، وال تُقرأُ 

                                                 
1

إين أُلْعِطي الرجَل وغَتُه أحبُّ إيلَّ منو خشية أف : "والدليل على أنّو إضراب هني قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم بعد ذلك -
فقد حكم أنو ٭تب ذلك الرجل، و٤تبة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم لشخص تقتضي إٯتانو، ويؤيد ىذا ما ". يكبو اهلل يف النار

التوجيو النحوي وأثره يف داللة : نشأت علي ٤تمود عبد الرٛتن". ال تقل مؤمن بل مسلم"جاء يف إحدى روايات اٟتديث 
 .153اٟتديث النبوي الشريف دراسة يف الصحيحُت، ص 

2
 .153نفسو، ص  -

3
 .16، ص (دوف تاريخ)، دار صادر، بَتوت، لبناف، 2الَعرؼ الطيب يف شرح ديواف أيب الطيب، ج: ناصيف اليازجي -

4
 .16نفسو،  -
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أي جد ". ُجْد ُجوَدؾَ "، وىو ما يتوافق مع الطلب يف أوؿ البيت "ولو قليبل:"ويؤيد ىذا قولو بعدُ 
 .باإلقامة معنا ولو كانت مدهتا قصَتة

ومن أوجو اإلحاطة بظروؼ القوؿ معرفة حاؿ ا١تتكلم، ولعل خَت مثاؿ على ذلك ما أُثَِر من تعليق 

 چٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ  : ابن عباس على ابن مسعود وعلي بن أيب طالب حُت قرآ قولو تعاىل

. ما أشغل أىل النار عن الًتخيم: ، قرآه يا ماِؿ على الًتخيم يف النداء، فرّد ابُن عباس قائبلً 77: الزخرؼ
فقد اعًتض ابُن عباس على قراءة ا١تنادى بالًتخيم مراعاًة ٟتاؿ من ُحِكَي القوؿ على لساهنم، وىم أىل 

 1.جهنم، فهم يف ىوؿ يُنسيهم التأنَق يف العبارة

ومعرفة حاؿ البيئة التارٮتية واالجتماعية اليت ولد فيها النصُّ أمٌر ضروريّّ يف التحليل، فعندما تكوف 

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  : على دراية ٔتعطيات البيئة اليت نزلت فيها اآلية الكرٯتة

يف اآلية تعليلية، ألّف ا١تنافقُت يتظاىروف على " حىت"، تعرؼ أّف 7:  ا١تنافقوفچچ  چ  ڇ  ڇ
  2".أمسكوا عنهم العوف واحجبوه لُيضطروا إىل الكفر واالرتداد: "ا١تسلمُت الضعفاء، ويقولوف

ىذا ما أحببنا الوقوؼ عنده من أمر مقتضيات ا١تقاـ، ٦تثلُت لو بأمثلة مفردة، تبُت مساعدة 
السياقات ا٠تارجية لآليات واألحاديث واألبيات يف توضيح ا١تقصود وتسهيل اإلجراءات التحليلية، لننتقل 

 .بعد إىل ضرب ا١تثاؿ عن مسا٫تة مقتضيات ا١تقاؿ يف إ٧تاح العمليات التحليلية

وقد تقدـ لنا قبُل أّف ا١تقصود ٔتقتضى ا١تقاؿ أّف لكل نص مفرداٍت وتراكيَب يتألف منها، وصورًة من 
النظم ٥تصوصًة ٕتب مراعاهتا، و٬تب على احمللل فقُو مفرداِت وتراكيِب ىذا النظم، ليتم لو التحليل على 

 .أكمل وجو، ومن أخلَّ ّٔذا دخل عليو ا٠تطأُ ٚتلًة واحدةً 

 :ولقد حكي يل أّف بعض مشايخ اإلقراء أعرب لتلميذ لو بيت ا١تفصل: "يقوؿ ابن ىشاـ األنصاري

 نَػَعمْ : ال يُػْبِعػِد اهللُ التلبُّػَب والػ     ػغاراِت إْذ قاَؿ ا٠تمي ُ 

                                                 
1

 .456، ص 5الكشاؼ، ج: الز٥تشري -
2

 .62التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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ىنا واحُد " نَػَعمْ "وإ٪تا ... حرؼ جواب، مث طلبا ٤تلَّ الشاىد يف البيت فلم ٬تداه" نَػَعمْ : "فقاؿ
 1".األنعاـ، وىو خرب حملذوؼ، أي ىذه نَػَعٌم، وىو ٤تل الشاىد

: والذي أوقع ىذا الشيخ يف الزلل ىو عدـ فقهو ١تعاين البيت، أو كما قاؿ ابن ىشاـ يف أوؿ الباب
وا٢تجوـَ على األعداء  (التلّبب)فمعٌت البيت ال يبعد اهلل لُبَ  السبلِح . مراعاتُُو ١تقتضى الصناعة دوف ا١تعٌت

 2.ىذه إبٌل فَأِغَتُوا عليها (ا٠تمي ُ )إذا قاؿ اٞتيُش  (الغارات)

 :يف قوؿ الشاعر" َحَقلَّدٍ "وعلى ىذا أيًضا مل يستطع ابُن ىشاـ أف يُعرَب كلمة 

 َتِقيّّ نِّقيّّ لػم ُيَكثػّْْر َغِنيَمًة    بِنػَْهَكِة ذي ُقرَر وال ِْتََقلَّدِ 

عبلـَ -: وقد َعَرَض اجتماُعنا – وسألٍت أبو َحيَّاَف : "يقوؿ ابُن ىشاـ. حىت عرؼ معناىا وأثبتو
ىو معطوٌؼ على : حىت أعرَؼ ما اَٟتَقلَُّد، فنظرناه، فإذا ىو الّسّيُء ا٠تلق، فقلت: ، فقلتُ "ِْتََقلَّدٍ "َعَطَف 

 3".لي  ٔتكثر غنيمةً : شيٍء ُمتػََوىٍَّم، إذ ا١تعٌت

ولعلنا نكتفي ّٔذه األمثلة، وإنو يكفي من القبلدة ما أحاط بالعنق، فقد َوُضَح ا١تراُد، وتبُت خطُر 
و٢تذا وجدنا ٘تاـ حساف يقوؿ . مقتضيات ا١تقاـ وا١تقاؿ يف التحليل النحوي، وباف شرفهما، وٕتلت قيمتهما

إّف فكريت ا١تقاـ وا١تقاؿ من أنبل ما وصل إليو علم اللغة اٟتديث، وأنبُل منو تفطُن علماء الببلغة العرب 
 4.لكل مقاـ مقاؿ، ولكل كلمة مع صاحبتها مقاـ: ٢تما وربطهما بعبارتُت شهَتتُت ٫تا

 :شروو النص المحلَّللِت - ج
حلّْل النحوي 

ُ
، وُمَتطَلََّبات (ا١تعارؼ العامة)من النقاط الوثيقة الصلة ٔتا مت تبيينو آنًفا، من شروط ا١ت

َحلَِّل، فلي  كلُّ كبلـٍ قاببًل للتحليل، وإ٪تا ُتشًَتُط 
ُ
التحليل من معارَؼ خاصٍة اٟتديُث عن  شروط النص ا١ت

 .لو شروط سنتناو٢تا باإليضاح والبياف

                                                 
1

 .8- 7، ص 6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج : ابن ىشاـ األنصاري -
2

 .8- 7، ص 6نفسو، ج  -
3

 .9- 8، ص 6نفسو، ج  -
4

 .20اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص : ٘تاـ حساف -
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ُحلَّل بالذكر، ُمَنبػًّْها على ضرورة حيازتو ٚتلًة من ا٠تصائص، حىت تكتمل 
وقد خصَّ قباوُة النصَّ ا١ت

 .عملية التحليل وتسَت يف طريقها السليم
وأّوؿ ما يشًتطو قباوة يف النصوص القرآنية أو اٟتديثية أو اإلبداعية األدبية والعلمية ىو أف تكوف 

حائزًة ١تعٌت مكتمل واضح، لكي يتمكن احمللُل من إقامة تصور جيد عن النص الذي يرـو ٖتليَلُو، وأكثُر ما 
٧تد ىذا يف النصوص الكاملة، أّما اٞتمل ا١توجزة واألبيات ا١تفردة ا١تنتزعة من سياقها اللغوي، فإّف التعامل 

معها ٤تفوٌؼ با١تخاطِر، ويُوِشك احمللُّْل، إف مل ٭تتْط ويتحفَّْظ يف إطبلؽ األحكاـ، أف يقع يف أخطاء 
وإذا كاف قباوة قد تشّدد يف ضرورة امتبلؾ الكبلـ ١تعٌت تاـ واضح، فإنو سَتفض بالضرورة األمثلة . جسيمة

ولن يكوف لشيء من اللفظ ٖتليٌل ٨تويّّ، إذا مل يقدـ فائدة : "يقوؿ قباوة. ا٢ترائية غَت اٟتاملة للمعاين البتة
  1".معنوية

والنظُر يف كتاب سيبويو . اإلعراب فرُع ا١تعٌت، أي تابع لو ومتفرع عنو: وقد قاؿ علماء العربية األوائل
 . يرُِبُز شدة ٘تسك النحاة األوائل با١تعٌت واحتفاءىم بو2باب االستقامة من الكبلـ واإلحالة،: وبابو الشهَت

و٢تذا رفض قباوة التحليل النحوي الذي قاـ بو ٘تاـ حساف، حُت طبقو على نسق نطقي ُىرائي، ال 
وذلك حُت صنع ٘تاـ بيًتا من الشعر ال ٯتتلك معٌت معجميا، مث أخذ . حظَّ لو من العربية إالّ رسُم اٟتروؼِ 

 :يف إعرابو، والبيت ىو
 3قاَص التجُُت ِشحاَلُو بًتيِسِو الػ      فاِخي فلم َيستْف بطاسيِة الربفْ 

                                                 
1

 .112التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

ىذا باب االستقامة من الكبلـ واإلحالة، فمنو مستقيم حسن، :"وذلك حُت قاؿ سيبويو. 25، ص 1الكتاب، ج:سيبويو -
وأما . أتيتك أم  وسآتيك غًدا: فأما ا١تستقيم اٟتسن فقولك. و٤تاؿ، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما ىو ٤تاؿ كذب

ٛتلت اٞتبَل، وشربت : وأما ا١تستقيم الكذب فقولك. أتيتك غًدا، وسآتيك أم : احملاؿ فأف تنقض أوؿ كبلمك بآخره فتقوؿ
قد زيًدا رأيُت، وكي زيٌد يأتيك، وأشباه : وأما ا١تستقيم القبيح فأف تضع اللفظ يف غَت موضعو، ٨تو قولك. ماء البحر، و٨توه

أتيتك غدا مثبل باإلحالة : فسيبويو ىنا حكم على ٚتلة". سوؼ أشرب ماء البحر أم ِ : وأما احملاؿ الكذب فأف تقوؿ. ىذا
٤تمد ٛتاسة : وينظر. فما بالك بعدـ وجود ا١تعٌت أصبل، فهو مردود من باب أوىل (آخره يناقض أولو)لفساد ا١تعٌت وتناقضو 

 . وما بعدىا65النحو والداللة مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوي الداليل، ص : عبد اللطيف
3

إف من حسن : "وقد قاؿ ٘تاـ حساف بعد أف ساؽ ىذا البيت مباشرة. 183اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص : ٘تاـ حساف -
مل يتأخر بو زمانو حىت يقرأ ما يبدو ىنا أنو أريد بو أف يكوف من قبيل الشعر، ولو  (رضي اهلل عنو) (كذا)اٟتظ أف ابن اسحق 
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وقد استند قباوة يف رفضو ىذا على أمور ُمسلَّم ّٔا عند النحاة قاطبًة، وىي ضرورة امتبلؾ النص 
عِرِب ١تا يعربو، وقد عرب ابن ىشاـ عن ىذا 

ُ
َحلَِّل للمعٌت، مع صحة العبلقات الًتكيبية، مث ضرورة فهم ا١ت

ُ
ا١ت

عِرب أف يفهم معٌت ما يُعرِبو مفرًدا ومركًبا: "قائبل
ُ
 1".وأوؿ واجب على ا١ت

عِرُب ٔتعٌت واضح بعد قراءهتا، فبل سبيل إىل اٟتديث 
ُ
فإذا كانت العبارة ال ٘تتلك معٌت، أو مل ٮترج ا١ت

 2".ولن يكوف للفظ وظيفة إعرابية أو صرفية، إذا مل يكن لو معٌت لغوي معروؼ"عن اإلعراب، 
والذي نعتقده ىنا أّف مبالغة ٘تاـ حساف يف إبراز قيمة ا١تعٌت الوظيفي، ودوره الكبَت يف التحليل 

النحوي، وأنو َٙتََرة التعليق ىو الذي أدَّاُه إىل ىذا القوؿ النشاز يف الدرس النحوي العريب، من أّف حضور 
ا١تعٌت الوظيفي وحده يف اٞتملة، دوف ا١تعٌت ا١تعجمي، ودوف معطيات السياؽ كفيٌل بإجراء العمليات 

 3.اإلعرابية بنجاح

                                                                                                                                                         
واهلل : قد حدث ىذا لعده من شعر اٞتن أو لزعم أّف آدـ قالو قبل أف يعلمو اهلل األٝتاء كلها رٔتا دوف أف يردؼ ذلك بقولو=

ىذه عبارتو ْتذافَتىا، كما جاءت يف كتابو، ٔتا فيها :"وعلق قباوة على ىذا بعد أف ساؽ عبارة ٘تاـ حساف بتمامها قائبل". أعلم
رٔتا : "من خلل وتسيب وسخرية وخلل، فهو يريد عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي، ولكنو ال يعرؼ كيف ينقل كنيتو، ويقوؿ

 . 286التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ". ومثل ىذا التعبَت ال يكوف من عريب" دوف
واٟتقيقة أف ٘تاـ حساف مل ٮتطئ يف نقل الكنية، فهو يريد ٤تمد بن إسحاؽ بن يسار صاحب السَت، وذلك أنو كاف عا١تا بالسَت 

فكتب يف السَت أشعار :"...وا١تغازي، ولكنو نقل كثَتا من األشعار اليت ال أصل ٢تا، وىو الذي يقوؿ فيو ابن سبلـ اٞتمحي
...". الرجاؿ الذين مل يقولوا شعرا قطُّ، وأشعار النساء فضبل عن الرجاؿ، مث جاوز ذلك إىل عاد وٙتود، فكتب ٢تم أشعارا  كثَتة

أبو فهر ٤تمود ٤تمد شاكر، مطبعة ا١تدين، مصر، دوف : ، قرأه وشرحو1طبقات فحوؿ الشعراء، ج : ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي
وسياؽ كبلـ ٘تاـ حساف يدؿ على أّف ا١تقصود ىو ابن إسحاؽ صاحب السَت ال عبد اهلل بن أيب إسحاؽ . 8و7تاريخ، ص 

 .اٟتضرمي النحوي

1
 .7، ص 6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن ىشاـ األنصاري -

2
 .111التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
 .182اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص : ٘تاـ حساف -
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لو أْتنا :"وما بقي تسجيلو ىنا أّف ٘تاـ حساف ساؽ رأيو ىذا يف شكل فرض فرضو، حيث قاؿ
ألنفسنا أف نتساىل قليبل يف أمر التمسك با١تعٌت ا١تعجمي فكوَّنَّا نسقا نطقيا من صور بنائية عربية ال معٌت 

 1".٢تا من الناحية ا١تعجمية ألمكن لنا أف نعرب ىذا النسق النطقي
يف بداية قولو حرؼ امتناع المتناع، إذ امتنع إمكاف " لو"ويتعُت بعد الذي ساقو ٘تاـ حساف أّف 

اإلعراب المتناع التساىل يف أمر التمسك با١تعٌت ا١تعجمي، فا١تعٌت ا١تعجمي حجر األساس يف العملية 
 .التحليلية، ومن دونو ال حديث عن التحليل

فبل – يف رأيو – أّما التعليق الذي أوجده بُت ا١تفردات اليت ال معٌت ٢تا، والذي أٙتر معٌت وظيفيا 
يعدو أف يكوف عنصرا مساعدا يف اإلجراء اإلعرايب، ويبقى ٤تتاجا إىل مفردات حاملة ١تعاف معجمية، مث 

قواعد )وىذا ما يؤكده جاكبسوف حُت قرر أّف اٞتملة اليت ٖتًـت العرؼ النحوي . صحة تعلق بعضها ببعض
 2.تبقى ٤تتفظة بطبقة أوىل من طبقات ا١تعٌت، ال ا١تعٌت التاـ الذي يتيح اإلعراب (التعليق

ومن األمور ا١تطلوبة يف النص أيضا أف يكوف نصِّا أدبًيا أو علمًيا، ذا عبارة أنيقة، مقصودة، أّما 
و٭تسن بنا أيضا : "يقوؿ قباوة. الكبلـ العادي أو العامي ا١تبتذؿ فبل يدخل يف إطار التحليل النحوي

: اإلشارة إىل أف العمليات اإلجرائية، يف التحليل النحوي، ينحصر ميداهنا يف التعبَتين األديب والعلمي، أي
أّما األقواؿ اليومية العابرة فهي غنية عن ىذه ... الكبلـ الذي فيو مقاصد إبداعية أو معلومات دقيقة 

 3".العمليات، ِلَما تُبٌت عليو من البساطة أو العامية ا٢تجينة
َُحلَِّل، وىو تعمُُّد قباوة اإلكثار من 

وبقي أمر ٕتدر اإلشارة إليو يف سياؽ اٟتديث عن النص ا١ت
التطبيق على النصوص النبوية، تأييًدا وُنْصَرًة ١تذىبو يف توظيف اٟتديث النبوي الشريف يف الدراسات 

                                                 
1

 .182ا١ترجع السابق، ص  -
2

ويقوؿ ٤تمد ٛتاسة عبد . 12الداليل، ص - النحو والداللة مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوي: ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف: ينظر -
والصحية النحوية – وكسر داللة ا١تفردات األولية يؤدي إّما إىل ا٠تطإ الداليل مع الصحة النحوية :"اللطيف يف موضع آخر

وىي من ٘تثيل أستاذنا – " اٞتملة"ىنا بأهنا من اللغة، فبل يقاؿ ىذه " اٞتملة"ولذلك ال ٭تكم على –  [ال حقيقية ]ٕتريدية 
إهنا ٚتلة لغوية صحيحة، ألّف مفرداهتا فقدت الداللة األولية " حنكف ا١تستعص بسّقاحتو يف الكمظ"– الدكتور ٘تاـ حساف 

 .58نفسو، ص ". للمفردات ٢ترائيتها وعدـ استخدامها يف اللغة
3

 .15و14التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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وقد ظهرت كفة النصوص النبوية ىنا ْتضور المع، ٖتقيقا :"يقوؿ قباوة يف ىذا الصدد. النحوية األكادٯتية
1".١تا دعوت إليو دائما من توظيف السنة الشريفة يف الدرس النحوي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
                                                 

1
 .5ا١ترجع السابق، ص  -
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 :أدلة التحليل النحوي: المبحث الثالث
سنسعى يف ىذا ا١تبحث إىل تبُت مفهـو األدلة والقرائن، وضرب األمثلة ا١توضحة ٢تا، فعليها وعلى 

– مع ذكر بعض الفروقات بينهما . أصوؿ التحليل النحوي مداُر اٟتكم السديد واإلجراء التحليلي الناجح
لِنُػَعرَّْج بعد ذلك على ذكر القرائن وأنواعها إذ ىي – أي بُت أدلة التحليل النحوي وأصوؿ التحليل النحوي 

 .وثيقُة الصلِة باألدلة، وقد استعمبل ١تعٌت واحد

 :مفهوم أدلة التحليل النحوي- أ

 :الدليل لغة- 1.أ
أحد٫تا إبانة الشيء بأمارٍة تتعّلمها، واآلخر اضطراٌب يف : الداؿ والبلـ أصبلف: دؿَّ : قاؿ ابُن فارس

 وَدلَُّو على الشَّيِء َيُدلُُّو َدالِّ 1.دللُت فبلنًا على الطريق، والدليل األمارة يف الشيء: فاألوؿ قو٢تم. الشيء
َدُه إِليِو،  فالدليل لغة ما يُرشدؾ إىل شيء 3 والدليل ا١ترشد، وما ُيستَدؿُّ بو، واٞتمع أَِدلَّة،2وَدالََلًة فَاْنَدؿَّ َسدَّ

 .معُت أيا كاف ىذا الدليل ا١ترشُد حسيا أو معنويا

 :الدليل اصطالحًةا- 2.أ
 وذلك كآثار األقداـ دليبل 4أما الدليل يف االصطبلح فهو الذي يلـز من العلم بو العلُم بشيء آخَر، 

 6. والدَُّخاِف دليبل على النار، فالدليُل عبلمٌة منصوبٌة ١تعرفة ا١تدلوؿ5على ا١تسَت،

                                                 
1

 .259معجم مقايي  اللغة، ص : ابن فارس -

2
 .1413اللساف، ص : ابن منظور -

3
 .294ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -

4
 .109ـ، ص 1985التعريفات، مكتبة لبناف، بَتوت، : الشريف اٞترجاين -

5
 .119مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ص : فخر الدين قباوة -

6
 .439الكليات، ص : أبو البقاء الكفوي -
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وإذ قد عرفنا مفهـو الدليل لغة واصطبلحا فَسيتيسَُّر لنا إبراز مفهـو أدلة التحليل النحوي، فنقوُؿ إهنا 
وىي متنوعة . قرائن لفظية ومعنوية يستند إليها احمللُّْل يف الوصوؿ إىل اٟتكم اإلعرايب أو الصريف السديد

 .بتنوع ا٠تطابات، واسعة َسعَة اللغة العربية

ومن ىنا فكل ضابط ٨توي، أو حركة أو كلمة أو ذكر أو حذؼ أو تقدًن أو تأخَت، أو نرب أو تنغيم 
اسم، وىي " َمعَ "على أّف كلمة - مثبًل – فالدليل . أعانك على الوصوؿ إىل اٟتكم اإلعرايب فهو دليلٌ 

 .ظرٌؼ ال حرُؼ جرٍّل تنويُنها، فالتنوين لؤلٝتاء دوف األفعاؿ واٟتروؼ

٤تذوؼ حرؼ العلة وىو الياُء الكسرُة يف آخره، فالكسرة دليل  (مل ٬ترِ )والدليل مثبًل على أّف الفعل 
دليل على  (مل يبقَ )دليل على الواو احملذوفة، والفتحة يف  (مل يدعُ )على الياء احملذوفة، كما أّف الضمة يف 

 1.األلف احملذوفة

واٞتدير بالذكر ىنا أّف فخر الدين قباوة مل ٮَتُصَّ أدلة التحليل النحوي بتعريف خاصٍّل بو، كما فعل 
مع مصطلح التحليل النحوي، وإ٪تا عّرؼ بالدليل لغًة واصطبلًحا مث عرؼ بالقرينة لغًة واصطبلًحا، مث 

انطلق يف إيراد األمثلة، موزعًة على مستويات التحليل الثبلثة، التحليل الصريف والتحليل اإلعرايب وٖتليل 
 .معاين األدوات

مث تلـز اإلشارة إىل أمر ثاٍف، وىو على الرغم من أّف قباوة صرّح بوجود اختبلؼ بُت الدليل والقرينة، 
 . إال أنو ظل يستعملهما على مدّْ كتابو مًتادفُت، يدالف على معٌت واحد مشًتؾ2وأهنما ليسا شيًئا واحًدا،

وقد كنا، يف الفصل الثاين من الباب األوؿ، :"فتحت مبحث األدلة والقرائن يف التحليل اإلعرايب يقوؿ قباوة
 3".عرضنا لكثَت من األدلة والقرائن العامة وا٠تاصة، حُت بسطنا اٟتديث عن أصوؿ التحليل النحوي

                                                 
1

 .83 و82معجم ا١تصطلحات النحوية والصرفية، ص : ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي -
2

 ".بالدليل، مع أهنا متميزة عنو" القرينة"وقد تلتب  :"حيث يقوؿ. 117التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
 .172 و171نفسو، ص  -
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٭ُتيُل على ا١تعارؼ العامة وا١تعارؼ ا٠تاصة، وقد عدََّىا ىناؾ أصواًل، وذكر – ببل شك – وقباوة ىنا 
مث يعوُد – بُت أدلة التحليل النحوي وأصولو : وسيأيت بياُف ىذا يف ا١تبحث التايل– أهنا ٗتتلف عن القرائن 

 . ىنا ليسمَي األصوؿ قرائَن، فيقع يف اضطراب مصطلحي

وىو موجود يف عبارة - وأمر ثالث نُرجُّْحو وىو أّف قباوة اعتمد مصطلح أدلة التحليل النحوي 
وعدؿ عن – أدلة التحليل النحوي : ، وىو أيضا عنواف للباب الثاين"التحليل النحوي أصولو وأدلتو"العنواف 

واشتهر بو، فلم  [أي استعمل مصطلح القرائن]مصطلح القرائن ال لشيء إال ألّف ٘تاـ حساف قد استعملو 
  1.يرد أف يتابع حساف فيما هنجو

و٩تتم ىذا الوجو من القوؿ باإلشارة إىل أّف قباوة مل ٮترج يف تقسيمو ألدلة التحليل النحوي، عّما 
ْحَدثُت من انقسامها إىل لفظية ومعنوية، وسيتضح ىذا من خبلؿ عرضنا 

ُ
سّطره علماء العربية القدامى وا١ت

 .لؤلدلة مع األمثلة إف شاَء اهللُ تعاىل

وسنورد، يف ُعجالة، أدلَة كل مستوى من مستويات التحليل، مع مثاٍؿ ُمَوضٍّْح، لنػَْفَسَح آّاَؿ يف 
الفصل الثاين التطبيقي ١تناقشة النماذج اليت أوردىا فخر الدين قباوة، واستكشاؼ خصائص ا١تمارسة 

 .التحليلية و٦تيزات ا١تنهج عنده

ِعينَة على ٖتديد الصيغة الصرفية والتغَتات 
ُ
ففي مستوى التحليل الصريف ٧تد أفَّ األدلة والقرائن ا١ت

 .الطارئة عليها تتمثل يف القرائن اللفظية والًتكيبية، واٟتاؿ أو السياؽ، وا١تعٌت ا١تعجمي

                                                 
1

التحليل النحوي أصولو "صحيح أّف مصطلح القرائن معهود مبثوث يف كتب علماء العربية األوائل لكّن سياَؽ تأليف الكتاب،  -
، الذي اشتهر  ّٔذه الفكرة، حىت اعتربه عديد الباحثُت "اللغة العربية معناىا ومبناىا"، وقد أُلَّْف بعد كتاب ٘تاـ حساف، "وأدلتو

خالد بن عبد الكرًن : ينظر. النحوي العريب، يرجح عندنا ىذا صاحب نظرية القرائن البديلة عن نظرية العامل يف الدرس
 .22 و21ـ، ص 2007، 2، العدد 4نظرية القرائن يف التحليل اللغوي، ٣تلة اٖتاد اٞتامعات العربية لآلداب، آّلد : بسندي
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فمن األدلة اللفظية احملدّْدة الٝتية الكلمة تَػَلبُُّسها بصيغة من صي  األٝتاء وداللتها على حدث ٣ترد 
من الزماف، أو ذات أو موصوؼ، ومن األدلة الًتكيبية قبو٢تا اٞترَّ واإلسناد والنداء والتنوين والتعريف 

 1.واإلضافة، إىل غَت ذلك من األدلة الًتكيبية، ىذا باإلضافة إىل ا١تعٌت ا١تعجمي ومعطيات السياؽ

ومن األدلة اللفظية على فعلية ا١تفردة تَػَلبُُّسها بصيغة من صي  األفعاؿ وداللتها على اٟتدث مع 
 2.الزماف، وقبو٢تا اإلسناَد إىل االسم واالتصاؿ بالضمائر، إضافة إىل ا١تعٌت ا١تعجمي والسياؽ ا١تساعد

 لنتبَُت طبيعة ا١تفردة 47: ص چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ :فإذا جئنا إىل اآلية الكرٯتة
ْصَطَفُْتَ "

ُ
بعد أف عرفنا أهنا اسم لتلبُّسها بصيغة االٝتية، وقبو٢تا التعريف – أىي مثٌت أـ ٚتع مذكر سامل " ا١ت

كاف بُت أيدينا قرينتاف تركيبيتاف ٫تا وصف ىذه الكلمة باألخيار وىو ٚتع، – واٞتر والوصف وغَت ذلك 
والوصف يطابق ا١توصوؼ، وكذا دخوؿ ِمْن التبعيضية عليها، باإلضافة إىل دليل لفظي، وىو حركة الفتحة 

 3.على النوف، فالفتحة ٞتمع ا١تذكر السامل، والكسرة للمثٌت، كما ىو معلـو

 :والدليل على أّف كلمة تَػْنُضِب يف قوؿ الشاعر

 كأفَّ الُغباَر الذي غادَرْت     ُضَحيِّا، دواِخُن من تَػْنُضبِ 

إضافة إىل . اسٌم، وإف جاءت على صيغة الفعل ا١تضارع معناىا ا١تعجمي، فالتنضب شجر ضخم
 4.دليل تركييب، وىو دخوؿ حرؼ اٞتر عليها

ىذا يف ا١تستوى الصريف، أّما يف مستوى التحليل اإلعرايب فإنّا ٧تد األدلة والقرائن قد انقسمت عند 
 .فخر الدين قباوة إىل أدلة حالية ومعنوية وأدلة لفظية وتركيبية

                                                 
1

 .123التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .123نفسو، ص  -
3

: وفخر الدين قباوة. 386، ص7تفسَت البحر احمليط، ج: وأبو حياف األندلسي. 275، ص 5الكشاؼ، ج : الز٥تشري -
 .141التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص 

4
 .128التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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أّما األدلة اٟتالية فقد سبق القوؿ فيها، عند اٟتديث عن مرتكزات التحليل النحوي، ٖتت مبحث 
مقتضى ا١تقاـ، واألمر نفسو بالنسبة لؤلدلة ا١تعنوية، فقد ُبِسَط القوُؿ فيها عند اٟتديث عن مقتضى ا١تقاؿ، 

 1.وكيف أّف معٌت ا١تفردات والًتاكيب يُعُت على الوصوؿ إىل اٟتكم التحليلي الصائب

أما األدلة اللفظية .   وإىل ىذا اٟتد يبقى أمامنا أمراف للتوضيح والبياف، و٫تا األدلة اللفظية والًتكيبية
 2.فهي عند قباوة تتمثل يف العبلمة اإلعرابية والرتبة والصيغة وا١تطابقة ووسائل الربط والتنغيم والنرب

" ُرَوْيَدَؾ سوَقَك بالَقَواريرِ :"يف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" سوَقكَ "فالدليل مثبًل على أّف لفظة 
وىي صيغة من صي  ا١تصادر اليت قد تأيت مفعوال  (فَػْعل) والصيغة 3،(الفتحة)مفعوؿ بو العبلمة اإلعرابية 
 4.والفاعل ا١تستًت وجوبا دليل أيضا، فالتقدير أَْمِهْل َسْوَقَك، (رويدَ ) فعل األمر  بو، مث إّف رتبتها بعد اسم

 فعل مضارع 14:  الليلچوئ  وئ  ۇئچ :كما أّف الدليل على أّف الفعل تَػَلظَّى يف اآلية الكرٯتة
، ؤّذا ٖتصل ا١تطابقُة، ويتبُت لنا أّف الفعل أصلو (ىي)اشتمالو على ضمَت مستًت يعود على النار تقديره 

تتلظى، مث حذفت التاء الثانية ٗتفيفا، ولو كاف ماضيا لكاف مقتضى ا١تطابقة مع االسم ا١تفرد ا١تؤنث قبلو 
 6.على األصل" تتلظى" مث إّف قراءة ابن مسعود دليٌل أيًضا، فقد قرأ 5.أف يكوف نارا تلظت (النار)

                                                 
. ، من ْتثنا ىذا67- 62ص : ينظر- 1
2

ذكر قباوة نغمة األداء دليبل لفظيا مث ذكر ٖتتها أنواعا، . 193- 177التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
 .175التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : ينظر. وذلك كتنغيم الصوت والنرب الوظيفي وتلوين الوقفات. مع التمثيل لكل نوع

3
 .178نفسو، ص  -

4
 .112إعراب اٟتديث، ص : أبو البقاء الُعْكرَبِي -

5
وفخر الدين . 30، ص 11الدر ا١تصوف، ج: والسمُت اٟتليب. 478، ص 8تفسَت البحر احمليط، ج: أبو حياف األندلسي -

 .182التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : قباوة
6

، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دار ابن كثَت، بَتوت، لبناف، 7، ط 8إعراب القرآف الكرًن وبيانو، ج: ٤تيي الدين الدرويش -
 .336ـ، ص 1999/ ىػ1420



 األطـر النـظرية لـمنهج للتحليـل النـحوي: الفصل األول

 

- 76-  

 

 فكوُف االسم مسندا إىل اسم 1وأّما األدلة الًتكيبية عنده فقد ٘تثّلت يف اإلسناد والشرط واالقتضاء،
آخَر، وقد حصلت ّٔما فائدة دليل على أنو خرٌب، والفعل ا١تبٍت للمعلـو ا١تسنُد إىل اسم متأخر عنو فعل مع 

فاعلو، ولو بٍت للمجهوؿ مث ركب لصار فعبل مع نائب فاعلو، إىل غَت ذلك من العبلقات الًتكيبية 
ـَ اإلسناُد بُت  ا١توضحة، كالشرط واالقتضاء، وانعداـ إحدى ىذه العبلقات ٯتنع الوظيفة ا١توافقة ٢تا فإْف ُعِد

 .الفعل واالسم مل ٬تز أف يكوف فاعبل لو

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ  :"يف قولو تعاىل" رجاؿٌ "ومثاؿ ذلك أّف كلمة 

، يف قراءة ابن عامر وأيب بكر ببناء الفعل 37 و36: النور  چٱجت  حت    خت  مت    ىت  يت   
 ال يصح كوهنا نائب فاعل لعدـ صحة إسناد الفعل ُيَسبَُّح إليها، وإالّ صار 2،(ُيَسبَّحُ  )ُيَسبُّْح للمفعوؿ 

ا١تعٌت أنو ُيَسبَُّح رجاٌؿ، وىذا ٤تاؿ ألّف اهلل عز وجل ىو وحده من ُيَسبَُّح لو، ولذا كاف اٞتار وآّرور يف ٤تل 
 3.ُيَسبُّْحُو رجاؿٌ : فهو فاعل لفعل ٤تذوؼ والتقدير" رجاؿ"نائب فاعل، أما 

 .أّما على مستوى ٖتليل معاين األدوات فقد انقسمت األدلة بُت يديو إىل أدلة معنوية وأدلة لفظية

أّما األدلة ا١تعنوية فتتمثل يف معطيات ا١تقاـ، أو ما كاف قد ٝتاه قبُل ٔتقتضى ا١تقاـ، وال داعي لَتكرار 
 4.القوؿ فيو، فقد مر يف ا١تبحث الثاين، عند اٟتديث عن مرتكزات التحليل النحوي

واألمر الثاين الذي ينضوي ٖتت األدلة ا١تعنوية ىو معٌت اٞتملة العاـ أو األسلوب النحوي ٢تا، ففخر 
الدين قباوة يرى بأّف األسلوب الذي تأيت ضمنو األداة، كالنفي والتمٍت واالستدراؾ والدعاء والًتجي، وغَت 

                                                 
1

واألدلة الًتكيبية عند قباوة تقابل القرائن ا١تعنوية عند ٘تاـ . 174- 173التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
 .اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وا١تخالفة: حساف، وىي عنده ٜت 

2
 .421، ص 6تفسَت البحر احمليط، ج : أبو حياف األندلسي -

3
ابن معطي : وينظر. 173التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : وفخر الدين قباوة. 308، ص 4الكشاؼ، ج : الز٥تشري -

 .٤194تمود ٤تمد الطناحي، مطبعة عيسى البايب اٟتليب وشركاؤه، مصر، دوف تاريخ، ص : الفصوؿ ا٠تمسوف، ٖتقيق: الزواوي
 

4
 .، من ْتثنا ىذا67-62ص : ينظر -
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ذلك، كلها عوامل مساعدة لضبط معٌت األداة، فالتأثَت متبادؿ بُت األداة واٞتملة، فهي تكسب اٞتملة 
 1.معٌت معينا، مث قد يكوف يف نظم اٞتملة وٝتتها ومعناىا ما يدؿ على طبيعة األداة ووظيفتها

  ىئ  ىئ   ېئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ:فعندما نفهم من اآلية الكرٯتة

 معٌت الدعاء ألّف الطلب صادر من أسفل إىل أعلى تتعُت 286:  البقرةچىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  
 2.يف ا١توضعُت" ال"دعائية 

أّما األدلة اللفظية فقد صرح قباوة بأهنا أكثُر من أف ٖتصر وتعد، وإ٪تا اكتفى بالتمثيل ألشهرىا، 
 3.وىي أدلة الرتبة واالقًتاف والروابط والعبلمة اإلعرابية لضميماهتا، ولفظ األداة، ورٝتها وأدائها

 مث 4.فهي يف أوؿ الكبلـ ظرفية شرطية، ويف وسطو ظرفية زمانية" إذا"ويتضح دليل الرتبة مع األداة 
بأهنا استفهامية إذا حذفت " ما"إّف رسم األداة دليل أيضا على طبيعتها، وعلى ىذا األساس ٨تكم على 

 .1:  النبأ،چٱ  ٻچ: وذلك مثل قولو تعاىل5ألفها بعد حرؼ اٞتر،

 :بين أدلة التحليل النحوي وأصوله- ب
سبقت اإلشارُة إىل أّف ىناَؾ فرقًا بُت أدلة التحليل النحوي وأصوؿ التحليل النحوي، وذلك أّف 

 أال ترى أنك ال 6أصوؿ التحليل ثابتة ال تتخلَّف، أّما األدلة فتتغَت، وٖتضر وتغيب، فَػيُػَعوُّْض بعُضها بعًضا،
حىت تعرؼ مبلبسات إيراده، - ترـو ٖتليَلَك سديدا – تستطيع الشروع يف ٖتليل آية أو بيت من الشعر 

وا١تعٌت اللغوي للفِظ . ُملِقًيا وُمتػََلقًّْيا وبيئَة وزماَف إلقاٍء، إىل غَت ذلك من األمور اليت أشرنا إليها آنفا

                                                 
1

 .259التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .382، ص 2تفسَت البحر احمليط، ج : أبو حياف األندلسي -
3

 . وما بعدىا263التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
4

 .264نفسو، ص  -
5

 .268نفسو، ص  -
6

 .ضرب موسى عيسى، فتخلفها قرينة الرتبة لتتعُت الفاعلية ١توسى: قد ٗتتفي قرينة العبلمة اإلعرابية، يف مثل قولنا -
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إّف النخيل بأرضنا أصيٌل، أي ىو ّٔا ال : يَعُضُد ىذا الفهم، فقد أورد ا٠تليل يف معجمو أنو يقاؿ" األصوؿِ "
 1.يفٌت وال يزوؿ

مث إّف األصوؿ كلية، واألدلة والقرائن جزئية، وشيء آخُر ٯتيز بينهما، وىو أّف األصوؿ ٬تب أف تكوف 
 2.حاضرة يف ذىن احمللل قبل أف يبدأ التحليل، أّما األدلة فيتعامل معها أثناء التحليل

٦تّا انفرد بو فخر - التفريق بُت أدلة التحليل النحوي وأصولو - وٕتدر اإلشارة إىل أّف ىذا التفريق 
الدين قباوة، وإف مل يفصل أوجو االفًتاؽ، بل اجتهدنا يف تفصيلها انطبلقًا من خصائص وطبيعة كل قسم، 
أّما الباحثوف اآلخروف فقد وردت ُمَتَضمََّناُت كل من األصوؿ واألدلة ٖتت مبحث قرائن التحليل أو التوجيو 

إال أنو عاد فنقض كبلمو بكبلـ آخر عندما عد القرائن واألدلة شيئا واحدا مث جعلهما ٔتعٌت . النحوي
 3.األصوؿ

مث تلـز اإلشارة إىل أمر ثاٍف، وىو على الرغم من أّف قباوة صرّح بوجود اختبلؼ بُت الدليل والقرينة، 
 . إال أنو ظل يستعملهما على مدّْ كتابو مًتادفُت، يدالف على معٌت واحد مشًتؾ4وأهنما ليسا شيئا واحدا،

وقد كنا، يف الفصل الثاين من الباب األوؿ، :"فتحت مبحث األدلة والقرائن يف التحليل اإلعرايب يقوؿ قباوة
 5".عرضنا لكثَت من األدلة والقرائن العامة وا٠تاصة، حُت بسطنا اٟتديث عن أصوؿ التحليل النحوي

٭ُتيُل على ا١تعارؼ العامة وا١تعارؼ ا٠تاصة، وقد عدََّىا ىناؾ أصواًل، وذكر – ببل شك – وقباوة ىنا 
  6.أهنا ٗتتلف عن القرائن، مث يعود ىنا ليسمَي األصوؿ قرائَن، فيقع يف اضطراٍب مصطلحيٍّل 

                                                 
1

 .156، ص 7العُت، ج: ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي -
2

 .279التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
3

 .172 و171نفسو، ص  -
4

 ".بالدليل، مع أهنا متميزة عنو" القرينة"وقد تلتب  :"حيث يقوؿ. 117نفسو، ص  -

5
 .172 و171نفسو، ص  -

6
إّف التفرقة بُت مفاىيم :" كنت قد وّجهت إليو رسالة، أسألو فيها عما بدا يل اضطرابا يف إطبلؽ ا١تصطلحات فأجابٍت ٔتا نصو -

ا١تصطلحات واجبة  يف البحث والتنظَت، مث يكوف ٢تا تعاوف يف التطبيق، ولكن لكلٍّل شخصيتو ا١تتميزة يف العمل والتوجيو، مع 
= وىي أمور دقيقة يعلمها من يعلمها كما قاؿ أحد. حصوؿ التعاوف بينها يف كثَت من ا١تراحل العملية دوف تطابق أو تداخل
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 :القرائن وأنواعها- ج
إفَّ من ا١تصطلحات الوثيقة الصلة باألدلة القرائُن، فقد استعمل ا١تصطلحاف عند فخر الدين قباوة 

وعند كثَت من الدارسُت مًتادفُت، فقالوا أدلة وقرائن التحليل النحوي أو التوجيو النحوي، وإف كاف إطبلؽ 
 وىذا ما جعلنا نُفرُد ٢تا مبحثًا خاًصا، زيادًة يف توضيح أدلة التحليل النحوي وبياِف 1.القرائن أكثَر وأشيعَ 

 .أمرَِىا

 :القرينة لغةًة - 1.ج
القاؼ والراء والنوف أصبلف صحيحاف، أحد٫تا يدؿُّ على ٚتع شيء إىل : قرف: يقوؿ ابن فارس

قرف الشيء بالشيء وقرنو إليو يقرنو قرنا شده :  فمن األوؿ قولك2شيء، واآلخر شيء يَػْنَتأُ بقوة وشدة،
 ومنو قيل للنف  4صاحبو واقًتف بو،:  وقرنت بُت الشيئُت قرنا وقرانا ٚتعُت، وقارنو مقارنة وقرانا3إليو،

 .والزوجة قرينة، فالنف  تقارف اإلنساف، والزوجة تقارف الزوج وتصاحبو

 :القرينة اصطالحا- 2.ج
 فداللتها ليست وضعية كداللة 5أّما يف االصطبلح فالقرينة ىي األمر الداؿ على شيء ال بالوضع،

ا١تفردات، وإ٪تا داللتها طارئة تكتسبها من اٟتاؿ اليت ترد فيها، ومن سياؽ الكبلـ الذي تكوف فيو، سباقا 
حجِّا ميمونا، أي َٖتُجُّ حجا ميمونا، فحاؿ ٥تاطَبك : وتكوف حالية ومقالية، فاٟتالية مثل قولك. وٟتاقا

                                                                                                                                                         
فمحاؿ أف يكوف تطابق بُت كل من القرينة والدليل واألصل إال يف أوىاـ ا١تثقفُت . األئمة العظاـ ١تن ظن التناقض يف مقوالتو=

 ".بالثقافة األجنبية ا١تثبطة للتفكَت والتدبر

1
، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، 1إٯتيل يعقوب، ط. د: ا١تعجم ا١تفصل يف علم الصرؼ، مراجعة: راجي األٝتر: ينظر -

 .334ـ، ص 1993/ ىػ1413
2

 .76، ص 5معجم مقايي  اللغة، ج : ابن فارس -
3

 .3610اللساف، ص : ابن منظور -
4

 .730ا١تعجم الوسيط، ص : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -
5

 .1315كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ص : التهانوي -
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ٌء للحج قرينة حالية أغنت عن ذكر الفعل  ۋ  چ : أما ا١تقالية فنحو قولو عز وجل1،(َٖتُجُّ )وىو ُمتهيّْ

 2.للنفي" ىل"قرينة مقالية لفظية على أّف " إال" فػ60: الرٛتن چۅ   ۅ  ۉ  ۉ
القرائن بالتصنيف، فكانت ٢تم تصنيفات متنوعة، – وخصوصا احملدثُت – وقد تناوؿ الباحثوف 

فمنهم من صنفها إىل حالية ومقالية، كما أُثَِر عن القدماء، مث زاد ففرع القرائن ا١تقالية إىل تفريعات عديدة، 
 .وأشهرىم ٘تاـ حساف يف نظرية القرائن، ومنهم من قّسمها إىل قرائن شرعية وعقلية، باإلضافة إىل اللغوية

ٖتت " اللغة العربية معناىا ومبناىا"أّما ٘تاـ حساف فقد عرض نظرية القرائن، أوؿ مرّة يف كتابو 
حيث ذكر بأّف فهم قرائن التعليق يُغٍت عن نظرية العامل ا١تفتعلة، يف الدرس النحوي . مبحث قرائن التعليق

 3.العريب
وقد انقسمت قرائن التعليق بُت يديو إىل حالية وىي تعرؼ من ا١تقاـ، ومقالية، وانقسمت بدورىا إىل 

قرائن معنوية وىي اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وا١تخالفة، وقرائن لفظية، وىي اإلعراب والرتبة 
وبتضافر ىذه القرائن ٯتكن الوصوؿ إىل الوظائف النحوية . والصيغة وا١تطابقة والربط والتضاـ واألداة والتنغيم

 4.للمفردات، والعبلقات الًتكيبية بينها بسهولة ويسر
ضرَب زيٌد عْمرًا يوـَ اٞتمعِة ضربًا شديًدا، : ولتوضيح قرائن التعليق اللفظية وا١تعنوية نورد ا١تثاؿ التايل

 .تأديًبا َلوُ 
نرى أنو جاء على صيغة األفعاؿ ا١تاضية، فنقوؿ إّف ضرب فعل ماٍض  (َضَربَ )فبالنظر أوال إىل الفعل 

، (قرينة الصيغة)فنرى أّف صيغَتُو صيغُة اسم، فنحكم عليو باالٝتية  (زيدٌ )، مث ننظر يف لفظ (قرينة الصيغة)
قرينة )، مث نرى أّف الفعل مسنٌد إليو (قرينة العبلمة اإلعرابية)مث ننظر إىل الضمة يف آخره فنقوؿ إنو مرفوع 

                                                 
1

 .334ا١تعجم ا١تفصل يف علم الصرؼ، ص : راجي األٝتر -
2

 .118- 117التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
3

أّف التعليق ىو الفكرة ا١تركزية يف النحو – كما كاف يف رأي عبد القادر على أقوى احتماؿ – ويف رأيي :"يقوؿ ٘تاـ حساف -
اللغة العربية : ٘تاـ حساف". العريب وأف فهم التعليق على وجهو كاٍؼ وحَدُه للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية

 .وسيأيت التعليق على نظرية القرائن عند ٘تاـ حساف بعد عرضها. 189معناىا ومبناىا، ص 
4

 .190نفسو، ص  -
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وىي رتبة ٤تفوظة، مث ننظر إىل الفعل قبلو فنجده مسنًدا ( قرينة الرتبة)، مث نرى أنو متأخر عن فعلو (اإلسناد
 (زيدٌ )، وبتضافر ىذه القرائن نصل إىل أّف (قرينة ا١تطابقة)مفرد، وىذه  (زيدٌ : أي)إىل ا١تفرد الغائب وىو 

 .فاعٌل ِلَضَربَ 
قرينة )، وأنو منصوب (قرينة الصيغة)فنلحظ أّف صيغتو صيغة االسم وىي  (َعْمرًا)مث ننظر إىل لفظ 

قرينة )، مث ٧تد أّف العبلقة بينو وبُت الفعل قبلو عبلقة التعدية، وىي متفرعة عن (العبلمة اإلعرابية
، والرتبة ىنا غَت ٤تفوظة، وبتضافر ىذه (قرينة الرتبة)، مث نرى أنو ُمؤخٌَّر عن الفعل والفاعل قبلو (التخصيص

 .با١تفعولية (َعْمرًا)القرائن أيضا ٨تكم على لفظ 
، وىي قرينة (اٞتمعةِ )ويف عبلقة النسبة بينو وبُت لفظ  (يوـَ )مث ننتقل بعد ىذا إىل النظر يف لفظ 

، مث ننظر إىل النصب (َلوُ )النسبة اليت ٧تدىا بُت ا١تضاؼ وا١تضاؼ إليو، كما ٧تدىا بُت اٞتار وآّرور مثل 
 .مضاؼ إليو (اٞتمعة)وىو قرينة العبلمة اإلعرابية، فنقوؿ إنو ظرؼ زماف، وىو مضاؼ و (يوـَ )يف كلمة 

وكيف أتى ُمؤكّّْدا معٌت الفعل وىو الضرب، وعبلقة التأكيد  (ضربًا)وبعد ىذا يتوجو النظر إىل لفظ 
، فنقوؿ إنو (العبلمة اإلعرابية)، مث ننظر إىل الفتحة يف آخرة، وىي قرينة (قرينة التخصيص)ىذه متفرعة عن 

التابِع، وكيف أنو متبلـز مع متبوعو  (شديًدا)،  مث ينحو النظر ٨تو لفِظ (ضربَ )مفعوؿ مطلق، مؤكد لفعلو 
 (شديدا)، وقرينة ا١تطابقة، فلفظ (الفتحة)، وىذه قرينة التبعية، تضاؼ إليها قرينة العبلمة اإلعرابية (ضربًا)

 .مطابق ١تا قبلو إفراًدا وتذكَتًا، ؤّذا نقوؿ إنو صفة لو
بعبلقة السببية، فالضرب سبُبُو  (الضرب)وارتباطو مع حدث الفعل  (تأديًبا)وأخَتا نصل إىل لفظ 

 (النصب)مث يضاؼ إليها قرينة العبلمة اإلعرابية . (التخصيص)التأديُب، وىي عبلقة متفرعة عن قرينة 
 .فنقوؿ إنو مفعوؿ ألجلو

ىذه نظرة تلخيصية عجلى ١تا اقًتحو ٘تاـ حساف يف نظرية القرائن، وىي جهد علمي رائد، يُذَكُر 
فتماـ حساف مل يقف عند حدود النقد آّرد للنحوي العريب ونظرية العامل بل تعداه إىل تقدًن . ويُنوَُّه بو

 .البديل الذي يرضاه ويُؤِمُن بو
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نسجل ىذا مع التوقف عند بعض العبارات اليت سفََّو فيها حساف آراء ٨تاة العربية القدامى، وسجل 
 1.غفلتهم عما بينو يف نظرية القرائن

وذلك أّف تركيز القدامى على العبلمة اإلعرابية، وعدـ تنظَتىم لبقية القرائن، وعدـ بسط القوؿ فيها 
ال يعٍت أهنم ٬تهلوهنا، فقد كانوا َيصُدُروف يف ٖتاليلهم لآليات واألحاديث واألبيات عن تصور شامل 
١تبلبسات القوؿ، من اعتماد على السياؽ، واعتماد على كيفية إيراد الكبلـ، من عبلمة إعرابية وصيغة 

ورتبة، وذكر وحذؼ ومطابقة واختبلؼ، وإف مل يصرحوا يف كثَت من األحياف ّٔذه ا١تصطلحات، فالفكر 
 .النحوي العريب القدًن ٯتيل إىل ا١تمارسة والتطبيق
أي ]ومع تقديري الشخصي وا١توضوعي ٢تذه النظرية :"ويف ىذا السياؽ يقوؿ الباحث طو اٞتندي

، و١تا قدمتو من أفكار جديدة يف الدرس النحوي فإين أرى أهنا مل تبتعد عما [نظرية القرائن لتماـ حساف
جاء بو النحويوف كثَتا، والدليل على ذلك أقواؿ النحويُت اليت ساقوىا يف ٖتديدىم للباب النحوي، إذ إهنا 

  2".تبُت أهنم كانوا على دراية بالقرائن النحوية، وأ٫تيتها يف ٖتقيق الربط، وٖتديد ا١تعٌت النحوي
وىناؾ من مل ٯُتحّْض ٢تذا ا١تبحِث درًسا مفصَّبًل، وإ٪تا نعت القرينة ْتسب طبيعتها، فهي مرة شرعية 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ :"يف قولو تعاىل" لن"فمثاؿ الشرعية تعيُت معٌت اٟترؼ . وأخرى عقلية ومرات لغوية

 فهو حرؼ نصب يفيد النفي واالستقباؿ، خبلفا ١تا زعمو 143:  األعراؼچ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۈۆ
شرعية، وىي ٚتلة – عدـ كوهنا للتأبيد –  والقرينة ا١تؤيدة ٢تذا اٟتكم 3الز٥تشري من أهنا تفيد التأبيد،

پ  ڀ    ڀ    ڀ   چ  :"مثل قولو تعاىل. النصوص الشرعية اليت فيها إثبات رؤية ا١تؤمنُت لرّٔم يـو القيامة

 .23 و22:  القيامةچڀ      ٺ  ٺ 

                                                 
1

بأف فكرة العامل النحوي اليت قاؿ ّٔا النحاة وقاـ عليها النحو العريب ما ىي – وقد سبق نقل ىذا القوؿ – وذلك حُت صرح  -
 .189اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص : ٘تاـ حساف: ينظر. إال خرافة، ٯتكن القضاء عليها بفهم قرائن التعليق

2
، 2، العدد 4نظرية القرائن يف التحليل اللغوي، ٣تلة اٖتاد اٞتامعات العربية لآلداب، آّلد : خالد بن عبد الكرًن بسندي -

 .23ـ، ص 2007
3

٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، دار الطبلئع للنشر والتوزيع، : شرح قطر الندى وبل الصدى، ٖتقيق: ابن ىشاـ األنصاري -
 .73ـ، ص 2009مصر، 
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أما القرينة العقلية فهي اليت ُيستَنُد فيها إىل العقل، فيساعد على ٖتديد اٟتكم أو ا١تعٌت إذ ذاؾ، 

، فا١تشهور عند النحاة أّف الكاؼ 11:  الشورىچ  ٺ  ٿ      ٿ  ٺچ:ومثالو ما جاء يف قولو تعاىل
لي  شيٌء مثَلُو، والذي أدى إىل ىذا اٟتكم ىو العقل : والتقدير (مثل)زائدة، وىي داخلة على خرب لي  

ألّف اعتبارىا أصلية ٤تاؿ يف حقو تعاىل، إذ نكوف قد نفينا ا١تثلية عن مثلو، ويف ىذا إثبات ا١تثل لو، إذ 
 1".لي  مثَل مثلو شيٌء، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبَتا: التقدير

أما القرائن اللغوية فقد سبق بياهنا، وذكر أقسامها ا١تعنوية واللفظية، عند الدارسُت احملدثُت عموما، 
 .وعند ٘تاـ حساف ٖتديدا

 

                                                 
1

التوجيو النحوي وأثره يف داللة اٟتديث : ونشأت علي ٤تمود عبد الرٛتن. 544، ص 9الدر ا١تصوف، ج: السمُت اٟتليب -
   .44النبوي الشريف دراسة يف الصحيحُت، ص 
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 الـممارسـة التحليليـة وخصائصهـا عند رخر الدين قباوة: الفصل الثانـي 
 :توطئة

بعد أف وقفنا يف الفصل األوؿ على منهج التحليل النحوي يف شقو النظري، مصطلحاٍت ومفاىيَم، 
سنخصص ىذا الفصل للممارسة التحليلية عند فخر الدين قباوة، وذلك من خبلؿ إيراد بعض ٪تاذجو 

 .التطبيقية، موزعًة على أبوأّا النحوية والصرفية، مع ٖتليلها ومناقشتها
وسنستند يف مناقشتنا ٢تا إىل ما أورده ا١تعربوف وا١تفسروف والدارسوف احملدثوف يف شأهنا، لنخلص بعُد 

أي ا١تمارسة التحليلية – مث لنصل ختاما إىل وضعها . إىل استكشاؼ خصائصها وٝتاهتا ومرجعيات ٤ُتَلِّْلها
يف حاؽّْ موضِعَها، ضمن جهود الدارسُت القدامى واحملدثُت، يف ميداف التحليل – عند فخر الدين قباوة 

 .النحوي
ىذا وسنسعى إىل الًتكيز أكثر على النماذج التطبيقية اليت وقع ا٠تبلؼ يف ٖتليلها، مث كاف لفخر 

وسنعمل على . الدين قباوة رأي فيها، سواء أكاف ىذا الرأي مستقبل متفردا أـ كاف تأييدا لرأي قد ُسِبَق إليو
 .تنويع النماذج التطبيقية، لنجعلها موزعة بُت اآليات الكرٯتة واألحاديث الشريفة، واألبيات الشعرية

 :التحليل الصرري: المبحث األول

 :تحليل األسماء- أ

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ ﮴   ﮵   ﮶  چ:ري قوله تعالى" أشياء" تحليل كلمة -  1.أ

  .101:  المائدةچ﮷  ﮸
للتأنيث، و٢تذا منعت الكلمة من الصرؼ، وذلك " أشياء"يرى فخر الدين قباوة أّف ا٢تمزة يف كلمة 

على غرار عذراء وصحراء، وىذا يقتضي أف الوزف األصلي للكلمة فعبلء أي شيئاء، مث ُكرَِه اجتماع ٫تزتُت، 
، فحدث قلب مكاين، وذلك عن طريق تقدًن ا٢تمزة األوىل إىل ما قبل (األلف)بينهما حاجز غَت حصُت 

 1.(لفعاء)فاء الكلمة، مث ُبٍِتَ الوزف على نسق األصل، فصارت أشياء 

                                                 
1

 .142التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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، وىي ا١تنع من (العبلمة اإلعرابية)وما يذكر ىنا أّف فخر الدين قباوة اعتمد على دليل لفظي 
الصرؼ، أي اٞتر بفتحة، وىذا دليل لفظي لفت االنتباه إىل أصل الصيغة، وىو دليل مل يذكره قباوة ضمن 

 .أدلة التحليل الصريف اللفظية

وأمر آخُر وىو أّف ىذا الرأي الذي ذىب إليو قباوة يف تفسَت الكلمة، وإف مل يصرح ٔتصدره 
 .ينسب إىل ا٠تليل وسيبويو وا١تازين وٚتهور البصريُت1ىنا،

وىو رأي – على ٜتسة مذاىب، أحدىا " أشياء"واختلف النحويوف يف :" يقوؿ السمُت اٟتليب
فهي مفردة لفظا ٚتع معٌت، " شيء"أهنا اسم ٚتع من لفظ -: ا٠تليل وسيبويو وا١تازين وٚتهور البصريُت 

فاستثقلوا اجتماع ٫تزتُت بينهما " طرفاء"شيئاء ّٔمزتُت بينهما ألف ووزهنا فعبلء كػ: كطرفاء وقصباء وأصلها
ألف، ال سيما وقد سبقها حرؼ علة وىي الياُء، وكثر دور ىذه اللفظة يف لساهنم فقلبوا الكلمة بأف قدموا 
المها، وىي ا٢تمزة األوىل على فائها وىي الشُت فقالوا أشياء فصار وزهنا لفعاء، ومنعت من الصرؼ أللف 

 2".التأنيث ا١تمدودة

نلحظ من خبلؿ ىذا ا١تثاؿ كيف انتقل قباوة من ا١تستوى الظاىري إىل ا١تستوى ا٠تفي، فهو مل 
يكتف بوصف ظاىر اللفظ، بل تعداه إىل ذكر األطوار اليت مر ّٔا حىت استوى على الصورة النهائية اليت 

 .ىو عليها يف التعبَت الناجز

                                                 
1

 .72ينظر التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص . أليب العبلء ا١تعري" عبث الوليد"نسبو يف موضع آخر إىل كتاب  -
2

ويف ٖتليل ىذه ا١تفردة ٜتسة مذاىب كما صرح . 434، ص 4الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج: السمُت اٟتليب -
السمُت، إال أنو َترُِد عليها كلها إشكاالٌت، أما رأي اٞتمهور الذي تبعو قباوة فهو سامل منها إال ما فيو من نقل مكاين لبلـ 

. موجود يف كبلـ العرب، ؤّذا كاف مذىب اٞتمهور أحق باالتباع– أي النقل ا١تكاين – الكلمة، وجعلها أوال قبل فائو، وىو 
حيث نسب الرأي إىل ا٠تليل . 172ـ، ص 1996/ ىػ1417، ا١تكتبة العصرية، لبناف، 1ا١تصباح ا١تنَت، ط: الفيومي: وينظر
 .وحده
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وىذا صنيعو يف كثَت من التحاليل، إذ ينطلق من ا١تستوى الظاىري، بتبياف طبيعة الكلمة، وٖتديد 
صيغتها ونوعها وجنسها، ليتم االنتقاؿ إىل ا١تستوى الباطٍت، بتفسَت التغَتات اليت طرأت على ا١تفردة، 

 1.وا١تراحل اليت مرت ّٔا حىت صارت إىل صورهتا النهائية

 .31:  يوسفچ  ٹ  ٹ  ٹ چ:ري قوله تعالى" حاشا"تحليل كلمة - 2.أ
يف اآلية الكرٯتة اسم، والدليل على ذلك تنوينها يف " حاشا"يذىب فخر الدين قباوة إىل أّف لفظة 

، والتنوين ال يدخل إال على األٝتاء، فهو دليل لفظي على أّف اللفظة "حاًشا"قراءة أيب السماؿ، حيث قرأ 
 2.اسم

حاشى وحاْش وحشى، : ؤّذا يُػَرّد قوُؿ من اعتربىا فعلية، لدخو٢تا على اٟترؼ وتصرفها، فيقاؿ
فهذاف الدليبلف وإف نفيا اٟترفية فهما مل يثبتا الفعلية، ألّف األٝتاء يرد فيها الدخوؿ على اٟترؼ  

 3.والتصرؼ

: واألوىل أف يقاؿ:" وىذا التوجيو الذي وجو بو قباوة اآلية قد اتبع فيو السمُت اٟتليب، يقوؿ السمُت
أهنا اسم منصوب كما تقدـ تقريره،  [حاشا هلل بغَت تنوين: أي]الذي يظهر يف اٞتواب عن قراءة العامة 

منصوبا، ولكنهم أبدلوا التنوين ألفا كما يبدلونو يف الوقف، مث إهنم " حاًشا هلل"ويدؿ عليو قراءة أيب السماؿ 
 4".أجروا الوصل ٣ترى الوقف كما فعلوا ذلك يف مواضع كثَتة تقدـ منها ٚتلة، وسيمر بك مثلها

                                                 
1

َلُوفَّ "و" يا بُػٍَتَّ "ينظر على سبيل ا١تثاؿ ٖتليلو لػ -  .74 و72التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص ". لتُبػْ

2
 .128التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
 .128نفسو، ص  -

4
وقد وافق السمُُت اٟتليبُّ الز٥تشريَّ ومن تبعو كأيب . 484، ص 6الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : السمُت اٟتليب -

حياف األندلسي، يف اعتبارىا اٝتا، ولكنو خالفهم يف االستدالؿ، فبينما يرى الز٥تشري أهنا اسم ومل تنوف مراعاًة ألصلها، ألهنا 
منقولة من اٟترفية إىل االٝتية، يرى السمُت اٝتيتها، والدليل قراءة أيب السماؿ بالتنوين، أما قضية مراعاة األصل، فهو يرى أهنا ال 

مراعاة "أّما قولو :" يقوؿ السمُت. تكوف إال يف أٝتاء األعبلـ، حُت تنقل من اٟترفية إىل االٝتية العلمية، وليست حاشا علًما
= فيقتضي أنو نقل من اٟترفية إىل االٝتية، ولي  ذلك إال يف جانب األعبلـ، يعٍت أهنم يسموف الشخص باٟترؼ، و٢تم" ألصلو



 الـممارسـة التحليليـة وخصائصهـا عند رخر الدين قباوة: الفصل الثانـي

- 88-  

 

والتنوين قرينة . على دليل لفظي، وىو اقًتاف الكلمة بالتنوين– وتبعو قباوة – وقد اعتمد السمُُت ىنا 
 .لفظية دالة على االٝتية، وقد تقدـ ذكرىا مع قرائن أخرى ٖتدد االٝتية، كقبوؿ اٞتر واإلضافة وغَت ذلك

 13: الرعد چ  مئ   ىئ  يئچ:ري قوله تعالى" المِتحَبال"تحليل كلمة - 3.أ

من احملل ٔتعٌت النقمة واٞتدؿ، واللفظة على صيغة " ٤ِتَاؿ"يرى فخر الدين قباوة أف أصل كلمة 
وتكوف الواو ىنا  ]، وا١تيم أصلية، وىذا خبلفا ١تن ذىب إىل أّف أصل الكلمة من اٟتوؿ ٔتعٌت القوة "ِفَعاؿ"

، وأّف ا١تيم زائدة، والدليل على ذلك أف لو كانت الواو أصلية لسلمت كسبلمتها يف أمثاؿ ىذه [أصلية 
 . و١تّا أُعلّْْت بقلبها ألًفا دؿَّ ذلك على أهنا زائدة1.(ِمقَوؿ من القوؿ، وِمعَوؿ من العوؿ، وغَتىا)اللفظة 

وىذا الذي ذىب إليو قباوة مذىب اٞتمهور كما صرح السمُت اٟتليب، وزاد فنقل تغليط األزىري ١تن 
فاٞتمهور على أهنا أصلية : ["احملاؿ"أي ميم لفظ ]واختلفوا يف ميمو :"قاؿ السمُت اٟتليب. قاؿ بزيادة ا١تيم

ْحِل وىو ا١تكر والكيد، ووزنو ِفَعاؿ كمهاد
َ
إنو من اٟتيلة ، وميمو مزيدة، كمكاف من : وقاؿ القتيب. من ا١ت
 2".مثل ِمزَود و٤َتَوؿ و٤َتَور [أي الواو]لو كاف ِمفَعبل من اٟتيلة لظهرت :"وقد غلََّطُو األزىري وقاؿ...الكوف

                                                                                                                                                         
السمُت : ينظر". ٬تعلونو اٝتا فهذا غَت معروؼ: اإلعراب واٟتكاية، أما أهنم ينقلوف اٟترؼ إىل االسم، أي: يف ذلك مذىباف=

 .483، ص 6الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : اٟتليب
1

 .151التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .33، ص 7الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : السمُت اٟتليب -
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 :تحليل األرعال- ب

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ:ري قوله تعالى" آتيك"تحليل كلمة -  1.ب

  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڎڎ

 .40- 39:  النملچڱ

يف اآليتُت الكرٯتتُت فعل مضارع، وذلك استنادا إىل دليلُت " آتيك"يُرجح فخر الدين قباوة أف لفظ 
مقاليُت ظاىرين، أو٢تا ٖتقق التطابق بُت السؤاؿ واٞتواب يف التعبَت بالفعلية، فقد سبق اآلية سؤاٌؿ، وىو 

 .38:  النملچڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ:قولو تعاىل

ؤتا أّف السؤاؿ جاء بالصيغة الفعلية فاألوىل أف يكوف اٞتواب مطابقا لو يف الفعلية، ألّف األصل أف 
  1.يأيت اٞتواب على ٪تط السؤاؿ

فاألصل يف اسم الفاعل إذا أضيف "واألمر الثاين أّف القوؿ باالٝتية ٥تالف لسياؽ الكبلـ ومقامو، 
 وىذا ُمناٍؼ لسياؽ اآلية فاإلتياف بالعرش 2،"إىل مفعولو يف ا١تعٌت أف ٮترب بو عما وقع وانقضى فيما مضى

سيكوف من العفريت ومن الذي عنده علم من الكتاب يف ا١تستقبل، وىو ما يصلح مع الفعل ا١تضارع 
 3.أنا سوؼ آتيك بو: الداؿ على اٟتاؿ واالستقباؿ، وكأّف سياؽ النظم

وتتجلى من خبلؿ ىذا التحليل قدرة قباوة على االستدالؿ للرأي وعدـ الركوف إىل ما قالو بعض 
النحويُت وا١تفسرين، فلما مل يقتنع ْتجج مرجي االٝتية ذىب إىل فعليتو، مرتكزا على دليلُت مقاليُت 

 .قويُت

                                                 
1

 .125التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .125نفسو، ص  -
3

وقد رجح بعضهم كونو اسم فاعل ألنو أنسب وأليق ٔتقاـ ادعاء اإلتياف بالعرش يف وقت وجيز، وألف . 125نفسو، ص  -
 .األصل يف ا٠ترب اإلفراد، وتدعم ىذا الوجو قراءة اإلمالة لؤللف، وىو ما يقتضي أهنا زائدة ال مبدلة من ٫تزة
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األصل : وما يُلَحظ يف ىذا التحليل ىو اتكاؤه على القواعد النحوية الكلية، مثل القاعدة اليت تقوؿ
تطابق صياغيت السؤاؿ واٞتواب، فهي ذات خطر كبَت يف توجيو التحليل، وكثَتا ما تكوف حاٝتة يف مسائل 

 .ا٠تبلؼ، وُمرجّْحة لوجو ٨توي دوف آخر

 :ري قول سالم بن واصبة" أخرق"تحليل كلمة - 2.ب 

 وال أنَّل نفسي يَبزدأيها وَبعيدُصكم     وال أنَّلنِتي بالمشيِت ري القيدِت أخرقُص 
وىذا ا١تثاؿ على نسق ا١تثاؿ السابق يف االستدالؿ، واتكائو على قاعدة ٨توية كلية، وىي التطابق يف 

صفة مشبهة من ا٠ترؽ، وىو " أخرؽ"الصياغة بُت ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو، فقباوة يستبعد أف تكوف لفظة 
، فكاف األوىل أف تكوف "يزدىيها"االضطراب، ويرجح كوهنا فعبل مضارعا، ألهنا معطوفة على اٞتملة األوىل 

 1".أخرؽُ ...وال أنٍت"اٞتملة ا٠تربية الثانية فعلية أيضا، 

 :(متكامل)تحليل يجمع بين األسماء واألرعال - ج 
وقبل أف نغادر ىذا ا١تبحث نود الوقوؼ عند ٖتليل صريف متكامل، قدمو فخر الدين قباوة، وحلل 

فيو أربعة أبيات ٖتليبل شامبل لكل أٝتائها وأفعا٢تا، ولكنَّا سنكتفي بإيراد ٖتليل بيت واحد، خشيَة اإلطالة، 
 .نعرض ٖتليلو، مث نتبعو ٔتا نراه تعقيبا وتقوٯتا

 :يقوؿ أبو ٘تاـ

 على ُكلّْ َروَّاِد ا١تبلِط تَػَهدََّمْت    َعرِيَكُتُو الَعلياُء واهندَّ حالُِبو"

وىو يف األصل مشتق على . ىنا اسم بداللة اٞتر واإلضافة ومعٌت اسم الذات وصيغة االٝتية" كل"فػ
َع ٬ُتَْمعُ : فُػْعل، ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ للمبالغة من مصدر: وزف ويوقف عليو بالسكوف آّرد، . ُكلَّ ُيَكلُّ، ٚتُِ

 .و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت يف الوقف، أو حذؼ البلـ الثانية

                                                 
1

حيث ٧تد قاعدة كلية . 73شرح قطر الندى وبل الصدى، ص : ابن ىشاـ األنصاري: وينظر. 125ا١ترجع السابق، ص  -
 .إف توافق ا١تعطوؼ عليو وا١تعطوؼ يف ا٠ترب واإلنشاء واجب: مشأّة تقوؿ
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وىو على وزف . اسم بداللة اٞتر واإلضافة مع اإلضافة إليو والوصفية ١تا بعده وصيغة االٝتية: ورّواد
راد : وىو مشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل، من مصدر. فعَّاؿ وأصلو روواد، فيو إدغاـ صغَت واجب

يوقف عليو بالسكوف . وصار ىنا ٔتعٌت الصفة ا١تشبهة لتوكيد ا١تبالغة، ألنو مضاؼ إىل فاعلو يف ا١تعٌت. يرود
وٕتوز إمالة األلف للكسرة بعدىا، على الرغم من وجود . آّرد، و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت يف الوقف

 .الراء ا١تفتوحة، ألهنا بعيدة من األلف

وىو يف األصل مشتق . اسم بداللة التعريف واإلضافة واٞتر ومعٌت الذات وصيغة االٝتية: وا١تبلط
ملط، أي سوي وسطح، عرب بو عن اسم الذات : ِفعاؿ، ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ للمبالغة من مصدر: على وزف

. والـ التعريف ساكنة، فجيء ّٔمزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن، وتسقط يف الدرج. لتوكيد ا١تبالغة
وال ٕتوز اإلمالة، رغم الكسرتُت، . ويوقف عليو بالسكوف آّرد، و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت يف الوقف

 .لوجود حرؼ االستعبلء

وىو على . فعل بداللة تاء التأنيث واإلسناد إىل فاعل ومعٌت اٟتدث ا١تاضي وصيغة الفعلية: وهتدمتْ 
ويوقف . تفّعل، وأصلو هتددـ، وفيو إدغاـ صغَت واجب، والزيادة فيو للمطاوعة وا١تبالغة يف التكثَت: وزف

 .عليو بالسكوف آّرد

فعيلة، : وىو على وزف. اسم بداللة اإلسناد إليو واإلضافة ومعٌت الذات وصيغة االٝتية: وعريكتو
ضغط وكثف، عرب بو عن اسم الذات لتوكيد ا١تبالغة، : عرؾ، أي: ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ للمبالغة من مصدر

ويوقف عليو بالسكوف آّرد مع . ألنو من الصفات الغالبة، والتاء مزيدة فيو للنقل من الوصفية إىل االٝتية
وال ٬توز الرـو وال اإلمشاـ يف الوقف، لوجود الضمة قبل . حذؼ الواو اليت ىي بعد ىاء الضمَت يف اللفظ

 .ا٢تاء

وىو على . اسم بداللة التعريف والتأنيث والوصفية مع ا١توصوؼ وصيغة االٝتية مع الرفع: والعلياء
وأصلو . ارتفع يرتفع: علي يعلى، أي: فعبلء، مشتق على صيغة الصفة ا١تشبهة للمبالغة من مصدر: وزف
والـ التعريف ساكنة، فجيء . ٫تزة اللتقاء الساكنُت– وىي ألف التأنيث - بألفُت، أبدلت الثانية " علياى"

ويوقف عليها بالسكوف آّرد، . ّٔمزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن، وتسقط مع الواو قبلها يف الدرج
 .وٕتوز إمالة األلف للياء قبلها. و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت يف الوقف، أو حذؼ ا٢تمزة
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انفعل، : وىو على وزف. فعل بداللة اإلسناد إىل فاعل ومعٌت اٟتدث ا١تاضي وصيغة الفعلية: وانضمَّ 
والنوف ساكنة، فجيء ّٔمزة الوصل . ، وفيو إدغاـ كبَت واجب، والزيادة فيو للمطاوعة"انضمم"وأصلو 

ويوقف عليو بالسكوف آّرد، و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت . للتمكن من النطق بالساكن، وتسقط يف الدرج
 .يف الوقف، أو حذؼ ا١تيم الثانية

وىو مشتق على . اسم بداللة اإلسناد إليو واإلضافة ومعٌت الذات وصيغة االٝتية مع الرفع: وحالبو
أعاف وأمدَّ، عرب بو عن اسم الذات للمبالغة، ألنو من الصفات : حلب، أي: صيغة اسم الفاعل من مصدر

 1".وٕتوز إمالة األلف للكسرة بعدىا. يوقف عليو بالسكوف آّرد. الغالبة

ىذا ىو التحليل الكامل للبيت الشعري، ٔتنهج التحليل الصريف عند قباوة، وسنحاوؿ مناقشتو، فيما 
 :يأيت

بعد أف شرح قباوة معاين ا١تفردات شرحا سياقيا موجزا عرّج على التحليل، وذلك أف ا١تعٌت ا١تعجمي 
 .لو دور كبَت ، يف إ٧تاح عملية التحليل، وجعلها تسَت يف الطريق السليم– كما قلنا – 

وا١تلحوظ أّف قباوة يتدرج يف ٖتليلو من ٖتديد طبيعة ا١تفردة، أىي اسم أـ فعل، إىل ذكر وزهنا، أىي 
، مث نوعها وىل ىي مشتقة أو جامدة إىل غَت ذلك، مث التعريج ...اسم فاعل أـ مفعوؿ أـ صفة مشبهة

على معٌت الصيغة الصرفية، أو ا١تعٌت الذي أكسبتو الزيادُة، ليختم ٖتليل ا١تفردة بذكر األوجو اليت ُتؤدَّى ّٔا، 
 .يف حيز التعبَت اللغوي الناجز

، فهي اسم، والدليل على ذلك اٞتر الذي يف آخرىا "ُكلّْ "فإذا جئنا إىل ا١تفردة األوىل يف البيت وىي 
وىذه ا١ترحلة األوىل يف . وإضافتها إىل ما بعدىا، ومعٌت اسم الذات فيها، وصيغة االٝتية اليت تتلب  ّٔا

 .التحليل، وىي ٖتديد طبيعة ا١تفردة، وذكر موقعها من االٝتية والفعلية

مث ال ينبغي ذكر الوزف ٣تردا عن داللتو يف . مث يتم االنتقاؿ إىل ٖتديد وزهنا، وىي على وزف فُػْعل
َع – كما قاؿ – السياؽ التعبَتي، فالصيغة ىنا  ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ للمبالغة من مصدر ُكلَّ ُيَكلُّ أي ٚتُِ

 ٬.1ُتَْمعُ 

                                                 
1

 .154- 152التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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وأمر آخر ٬تب التنبيو عليو والوقوؼ عنده، وىو نوع الكلمة من حيث اٞتموُد واالشتقاُؽ، فهي ىنا 
وبعد ٖتديد طبيعة ا١تفردة وذكر موقعها من االٝتية والفعلية، وذكر وزهنا ومعٌت الصيغة، ينتقل قباوة . مشتقة

 .إىل ذكر األوجو اليت تؤدى ّٔا ا١تفردة، داخل التعبَت الناجز

ويوقف عليو بالسكوف آّرد، و٬توز الرـو والتقاء الساكنُت يف الوقف، أو :"ويتمثل ىذا يف قولو
 . فهذه ٣تمل األوجو الصوتية اليت تؤدى ّٔا ىذه ا١تفردة يف الًتكيب2".حذؼ البلـ الثانية

مث يستمر قباوة يف ٖتليل مفردات البيت على النسق نفسو، فبعد ٖتديده لطبيعة ا١تفردات وذكر 
وإف مل ينصَّ عليو – فكل ورواد ومبلط وعريكتو – إف كانت اٝتا – نوعها من حيث اٞتموُد واالشتقاُؽ 

أما األفعاؿ فلم ٭تتج إىل النص على اشتقاقها ألهنا مشتقة، إال ٣تموعة . والعلياء وحالبها كلها مشتقة– 
 . يسَتة منها، حصرهتا كتب اللغة

مث ينتقل إىل ذكر الوزف، ومعناه الصريف، مع الًتكيز على ا١تعٌت الذي أكسبتو الزيادة فيو، فكل على 
وزف فُػْعل، ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ، ورّواد على وزف فَػعَّاؿ مبالغة اسم فاعل، وهتدمت على وزف تفعل، والزيادة 

 3.فيو للمطاوعة، وا١تبالغة يف التكثَت

مث إف كاف يف ا١تفردة تغيَت ذكره، ونبو عليو، فالعلياء وصف على وزف فعبلء، وا٢تمزة يف آخره منقلبة 
ورّواد وقع فيو . عن ألف، ألّف أصلو من علي يعلى علياى، مث أبدلت األلف الثانية ٫تزة اللتقاء الساكنُت

 .إدغاـ صغَت واجب، إذ أصل اللفظة روواد، مث أدغمت الواو األوىل يف الثانية

وفق قباوة إىل حد بعيد : وبعد ىذا العرض ا١توجز ٠تطوات التحليل الصريف للمفردات نأيت إىل ما يلي
ومل ٮتالف تطبيُقو تنظَتَه إالّ يف . يف اإلجراء التحليلي وتطبيق األفكار النظرية اليت بسطها يف القسم النظري

                                                                                                                                                         
1

ُر أسفار، أي: فُػْعل من الصي  اليت تدؿ على مبالغة اسم ا١تفعوؿ، وذلك مثل - : تعرب عليها األسفار، وشيء ُنْكر أي: ناقة ُعبػْ

، 2معاين األبنية يف العربية، ط: فاضل صاٌف السامرائي: ينظر. 74: الكهف چمث  ىث  يث  حج    چ   :قاؿ تعاىل. منكر
 .59 ـ، ص 2007/  ىػ1428دار عمار للنشر والتوزيع، األردف، 

2
 .153التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
الكليات : أبو البقاء الكفوي: ينظر. ضاعفت اٟتساب فتضاعف وعّلمتو فتعّلم: وا١تطاوعة حصوؿ فعل عن فعل، كأف تقوؿ -

 .810معجم يف ا١تصطلحات والفروؽ اللغوية، ص 
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ُه الرفع دليبل على االٝتية، وذلك يف قولو اسم بداللة التعريف والتأنيث : والعلياء:"موضع واحد وىو َعدُّ
وصيغة ...اسم بداللة اإلسناد إليو: وحالبو: "وقولو. 1"والوصفية مع ا١توصوؼ وصيغة االٝتية مع الرفع

  2".االٝتية مع الرفع

واألصح أف الرفع ال يصلح دليبل على ٖتديد االٝتية ألنو غَت ٥تتص باألٝتاء كاٞتر، فهو يدخل على 
 .و٢تذا ال يصلح أف يكوف دليبل، وقد أصاب قباوُة حُت مل يذكره يف القسم النظري. الفعل ا١تضارع أيضا

ىذا ونسجل ىنا انفراد قباوة بإجراء مفقود يف كتب التحليل الصريف ا١تعاصرة، وىو ذكره لؤلوجو 
الصوتية اليت تؤدى ّٔا ا١تفردة، وىذا اإلجراء مقتب  من كتب القراءات، وٖتديدا من كتب الوقف واالبتداء، 

 . اليت تُػْعٌَت بتبياف أوجو القراءة اليت ٖتتملها مفردات اآليات القرآنية الكرٯتة

وٕتدر اإلشارة يف ختاـ ىذا ا١تبحث إىل أّف نصيب اٟتديث الشريف من التحليل الصريف كاف 
 .ضئيبل، حيث مل يطبق قباوة منهجو يف التحليل الصريف إال على حديثُت شريفُت اثنُت

 :التحليل اإلعرابي: المبحث الثاني
سنقف يف ا١تستوى الثاين من مستويات التحليل النحوي الذي ىو التحليل اإلعرايب، عند 
بعض النماذج اليت أوردىا فخر الدين قباوة، مطبقا عليها منهجو، لنخترب توفيقو يف ٖتليلها من 

وذلك من خبلؿ عرضها و٤تاولة ردىا إىل األصوؿ اليت اتكأت عليها، من كتب ا١تعربُت . عدمو
 .وا١تفسرين، وغَتىم ٦تن عاٞتوا موضوع التحليل النحوي

وسنورد ٪تاذج موزعة على ٤تاور التحليل اإلعرايب اليت ٘تثلت يف ٖتليل ا١تفردات وبياف 
. وظائفها النحوية وعبلقاهتا الًتكيبية، متحدّْرة من باب ا١ترفوعات إىل ا١تنصوبات إىل ا١تخفوضات
مث التعريج على ٖتليلو لبعض األفعاؿ، مرورا با١تصادر ا١تؤولة، وصوال إىل مستوى اٞتمل اليت ٢تا 

 .٤تل من اإلعراب واليت ال ٤تل ٢تا

                                                 
1

 .154التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .154نفسو، ص  -
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– على طولو – وسنختم مبحثنا ىذا بالوقوؼ عند ٪توذج من التحليل ا١تتكامل، نعرضو 
لتتوضََّح صورُة التحليل اإلعرايب عند فخر الدين قباوة، مث نشرع بعد ذلك يف توجيو األنظار إليو، 

 .مساءلة ونقدا وتقوٯتا، كمعهود العمل يف ىذا القسم التطبيقي

 :المرروعات- أ

 :ري قول الفرزدق" بيتان"تحليل لفظ - 1.أ

، بأعلى إيلِتياءَب، مُصشَبرَّلفُص : وبيتانِت   بي ُص ااِت نحن والتُصهُص   وبي ٌت
يتوقف قباوة عند ىذا البيت ليبُت لنا أ٫تية اإلسناد ودوره يف كشف نظاـ اٞتملة، ومقتضيات 

وورودىا يف أوؿ البيت منفردة ٬تعلها يف حاجة إىل كلمة أخرى تتعلق ّٔا " بيتاف"وذلك أف كلمة . الكبلـ
إذ يصَت خربا ٔتا ... وما عطف عليو" بيت اهلل"خربا مقدما للمبتدأ "وتوضح معناىا، إذ ال يصح جعلها 

  1".ىو ٖتصيل حاصل ال فائدة فيو

" بيتاف"ومن ىنا فالوجو يف . بيت اهلل ٨تن والتو وبيت بأعلى إيلياء مشرؼ بيتاف: والتقدير على ىذا
 2".إيلياء"لنا الكعبة وبيت ا١تقدس : فالفرزدؽ يفتخر قائبل. لنا بيتاف: أنو مبتدأ مؤخر ٠ترب ٤تذوؼ تقديره

يرتكز قبل " لنا"وا٠ترب " بيتاف"وىذا التحليل ا١تعتمد على قرينة اإلسناد الواجب ٖتققها بُت كلمة 
 ولوال ىذه 3.ىذا على معٌت البيت وسياقو، وىو للفرزدؽ مفتخرا بانتساب قومو للكعبة وبيت ا١تقدس

 .األصوؿ ١تا مت الوصوؿ إىل اٟتكم الصائب يف التحليل

وٕتدر اإلشارة إىل أف قباوة مسبوؽ إىل ىذا التحليل فقد وجََّو بو أبو علي الفارسي اللفظة يف كتابو 
أما قباوة فقد نزؿ ىذا التوجيو يف إطار منهجو يف ". كتاب الشعر أو شرح األبيات ا١تشكلة اإلعراب"

التحليل النحوي، ٖتت النماذج ا١تخرجة باالتكاء على قرينة اإلسناد، مع شيء من التبسيط والًتتيب، 
 .وحسن العرض

                                                 
1

 .173التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .275كتاب الشعر أو شرح األبيات ا١تشكلة اإلعراب، ص : أبو علي الفارسي -
3

 .275نفسو، ص  -
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 .219: البقرة چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئۆئچ:، ري قوله تعالى"ما ذا"تحليل - 2.أ
" ما ذا"، يف اآلية الكرٯتة دليل لفظي على أّف "العفو"يرى فخر الدين قباوة أف قراءة الرفع للفظة 

اسم موصوؿ يف ٤تل رفع مبتدأ " ذا"اسم استفهاـ يف ٤تل رفع خرب مقدـ، و" ما"قبلها مركبة من كلمتُت، فػ
 1.ما الذي ينفقوف ؟ قل إنفاقكم العفوُ : والتقدير. ا٠ترب

، و١تا كاف األصل تطابق صياغيت "العفو"أيضا ّٓيء اٞتواب اٝتا " ذا"واٝتية " ما"وقد تعينت اٝتية 
، ويضاؼ إىل ىذا أف الذي رجح جعل ذا اسم "ما ذا"السؤاؿ واٞتواب، حكمنا على السؤاؿ باالٝتية 

 2.موصوؿ افتقارىا إىل اٞتملة بعدىا

اٝتا موصوال ابُن ىشاـ األنصاري، حيث " ذا"استفهامية و" ما"أي جعل – وقد رجح ىذا الوجو 
 يف  ["ذا"وموصولية " ما"استفهامية "يقصد الوجو الذي ذكرناه ]وىو أرجح الوجهُت :" يقوؿ

أي الذي ينفقونو العفو، إذ األصل أف ٕتاب . 219: البقرة چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئۆئچ
 3.االٝتية باالٝتية، والفعلية بالفعلية

وىذا التحليل ٬تمع إىل االعتماد على ا١تعٌت االستعانة باألدلة الًتكيبية ا١تصاحبة للفظ احمللل، 
، وقد سبق القوؿ بأهنا "األصل تطابق صياغيت السؤاؿ واٞتواب"واالعتماَد على القواعد النحوية الكلية 

 .كبَتة اٞتدوى يف توجيو النصوص وٖتديد وظائف مفرداهتا

وىذا يؤدي بنا إىل القوؿ إف األصوؿ واألدلة كثَتا ما تتضافر وتتحد لتقدـ لنا سَتا صحيحا للحكم 
النحوي، وال يكفي يف كثَت من األحياف األخذ ببعض األدلة وإ٫تاؿ البعض، ألف ذلك من شأنو أف ُيشوّْه 

 .التحليل وَيِسَمُو بالنقص وعدـ الدقة

                                                 
1

 .183التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .184نفسو، ص  -
3

الدر ا١تصوف يف علـو : السمُت اٟتليب: وينظر. 30- 28، ص 4مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن ىشاـ األنصاري -
كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل، : ابن األنباري: وينظر. 409 و408، ص 2الكتاب ا١تكنوف، ج 

 .327 و326 ـ، ص 1971/  ىػ٤1390تيي الدين عبد الرٛتن رمضاف، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، : ٖتقيق
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 :المنصوبات- ب

   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ:ري قوله تعالى" كتابَب "تحليل لفظ - 1.ب

 .24- 23:  النساءچڀ  ڀ  ڀ
: يف اآلية الكرٯتة مصدر، وىو مفعوؿ مطلق لفعل ٤تذوؼ تقديره" كتابَ "يرى فخر الدين قباوة أّف 

 . كتب، والتقدير إذ ذاؾ كتَب كتابًا اهللُ عليكم

والذي يُرجح ىذا القوؿ ىو ٖتقيق االتصاؿ بُت العبارتُت يف اآلية، وداللة ما تقدـ من ذكر التحرًن، 
اسم فعل أمر، وكتاب مفعوال لو، " عليكم" وقد استبعد قباوة كوف 1.الذي يناسبو كتب اهلل كتابا عليكم
 .ألف ذلك يف رأيو يقطع نظم اآلية

: يف نصبو ثبلثة أوجو، أظهرىا" كتاَب اهلل"قولو :"وقد اختار قباوة ىنا رأي السمُت اٟتليب، إذ يقوؿ
، ونصبو بفعل مقدر "حرمت: "أنو منصوب على أنو مصدر مؤكد ١تضموف اٞتملة ا١تتقدمة قبلو وىي قولو

 2".كتب اهللُ ذلك كتاباً عليكم: أي

وا١تلحوظ أف ىذا التحليل يقف على دعامتُت اثنتُت، أحد٫تا ترجع إىل ا١تعٌت وىي مراعاة اتصاؿ 
 ".ُحرَّْمتْ "متصلة ومؤكدة ١تا تقدـ من " كتَب كتابًا"الكبلـ بعضو ببعض، فتكوف ٚتلة 

معموال، ٭تتم البحث " كتابَ "واألمر الثاين االعتماد على الصناعة، وذلك أف قراءة النصب، وجعل 
 .عن عامل ىذا النصب، مع تقديره مناسبا لسياؽ اآلية

                                                 
1

 :واآلية السابقة اليت فيها ذكر التحرًن ىي قولو تعاىل. 181التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

 . من سورة النساء23: جزء من اآلية چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎچ
2

 .648، ص 3الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : السمُت اٟتليب -
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 :ري قول جرير" زائرا"تحليل لفظ - 2.ب

يرَبا   ال كالعشيةِت زائرًةا ومَبزُصورًةا  يا صاحبيَّل دَبنَبا الرَّلوَباحُص رسِت

ال أرى زائرا : يذىب فخر الدين قباوة إىل اعتبار زائرًا يف البيت مفعوال بو لفعل ٤تذوؼ ، والتقدير
 والذي ساعد على ىذا التوجيو دليل تركييب ىو االقتضاء، فعلى 1.ومزورا لو، مثل ما أراه يف ىذه العشية

الرغم من أف الكلمة ال يظهر يف سياقها سباقا وٟتاقا ما ىو بُت العمل فيها إال أّف دليل االقتضاء يُنبػُّْهنا 
 2.إىل أف الكلمة ال تكوف منصوبة حىت يقتضي ىذا النصب عامٌل، وقد أضمر ىنا لداللة الكبلـ عليو

 ، لو أثر كبَت يف كشف 3.الذي ىو سبب العمل النحوي عند قباوة" االقتضاء"وىذا الدليل الًتكييب 
رفعا ونصبا وخفضا )مضمرات التعبَت الناجز، انطبلقا من فكرة أف اللفظ ال تتغَت حالو من صورة إىل أخرى 

 .حىت يكوف ا١تتسبب يف ذلك عامل، سواء أكاف ظاىرا أـ مقدرا (وجزما

ىذه ٪تاذج من ٖتليل فخر الدين قباوة لبعض ا١ترفوعات وا١تنصوبات، أما ا١تخفوضات فلم يتعرض 
قباوة ١تثاؿ يندرج ٖتتها، ولعل السر يف إ٫تالو ٢تا قلُة وقوع ا٠تبلؼ يف شأهنا، ويسُر الوصوؿ إىل وجو 

 .اٟتقيقة فيها

 :األرعال- ج

 .3: أود چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ېٴۇ چ:ري قوله تعالى" تولوا"تحليل - 1.ج

يف اآلية الكرٯتة فعبل مضارعا، أصلو تتولوا مث حذفت التاء الثانية " تولوا"يعدُّ قباوة الفعل األوؿ 
للتخفيف، والذي دؿ على ىذا دخولو يف عبلقة تركيبية، ىي عبلقة الشرطية، حيث تتعانق اٞتملتاف 

 4.وتًتتب إحدا٫تا على األخرى

                                                 
1

 .175التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .175نفسو، ص  -
3

 .191- 113مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء لفخر الدين قباوة، ص "الفصل الثالث من كتاب : ينظر -
4

 .174التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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، وىذا الضمَت "تولوا"ويف ا١تثاؿ ىنا اشتملت ٚتلة جواب الشرط على ضمَت للمخاطب يعود على 
أنتم،  (ْتذؼ التاء)، فدؿ ىذا أف الضمَت يف الفعل األوؿ أيضا للمخاطب، أي إف تولوا "عليكم"يف آخر 

 1.(فإين أخاؼ عليهم)ٞتاء يف ٚتلة جواب الشرط  (تولوا ىم)ولو كاف ماضيا 

فقرينة الشرط الًتكيبية اليت ىي إحدى القرائن الًتكيبية الثبلث عند فخر الدين قباوة دلت على أّف 
الفعل األوؿ فعل مضارع، ؤّذا يتحقق االتصاؿ و االنسجاـ بُت ٚتلة الشرط وجوابو، ولو اعتربنا الفعل 

 2.ماضيا لتفكك التعبَت َوَلَعاَد آخرُه على غَت أولو

ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   چ :ري قوله تعالى" يجعلْل "تحليل الفعل - 2.ج

 .10: ، الفرقان چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ       ۇئ  ۇئ  ۆئ
، يُعَطُف عليو قد ُيشكل، " ٬تعلْ "إف ٣تيء الفعل  ، ولي  قبلو حرؼ جـز وال فعل ظاىر اٞتـز باٞتـز

معطوؼ على جواب " ٬تعلْ "، وىنا يرى قباوة أف الفعل "٬تعلْ "ويدفع إىل التساؤؿ، ما السبب يف جـز 
، فجواب الشرط جاء بصيغة ا١تاضي إال أنو يف "جعل"فإف جزمو تبع حملل ا١تعطوؼ عليو " إْف شاء"الشرط 

، فجاء ا١تعطوؼ عليو ٣تزوما أيضا، أي تابعا حمللو  ٤.3تل جـز

                                                 
1

 .174ا١ترجع السابق، ص  -
2

و٦تا يشتبو ٨تو :" حيث يقوؿ ابن ىشاـ. 609، ص 6مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج : ابن ىشاـ األنصاري: ينظر -

 : ماض، ويف ٨تو129: التوبة چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ :بعد اٞتاـز والناصب، والقرائن تبُت، فهو يف ٨تو" تولوا"

وٕتدر اإلشارة إىل أّف ٤تقق الكتاب عبد اللطيف ٤تمد ا٠تطيب يذىب إىل .  مضارع3: ىود چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ
وإف تتولوا، فإف تتولوا، فهو فيهما للمخاطب، ودخل : والتقدير يف اآليتُت:" يقوؿ. ىي التاء األوىل" تولوا"أف التاء احملذوفة يف 

أما قباوة فقد تقدـ أنو يرى أف التاء . 609نفسو، ص ". تتولوف: الشرط فحذؼ النوف، والتاء األوىل ٤تذوفة للتخفيف، واألصل
واألرجح قوؿ قباوة ألننا نبتدئ النطق بالتاء مث نصطدـ بتاء ثانية فيحدث الثقل فيحتاج إىل التخلص من . احملذوفة ىي الثانية
 .ىذه التاء الثانية

3
 .178التحليل النحوي أصولو وأدلتو، : فخر الدين قباوة -
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فقد قامت قرينة الشرط الًتكيبية – " تولَّوا"الفعل – والقوؿ يف ىذا ا١تثاؿ شبيو بالقوؿ فيما سبق 
، وال إشكاؿ يف ىذا، فهو معطوؼ على جواب الشرط، الذي جاء " ٬تعلْ "دليبل على أف الفعل  ٣تزـو

 1.بصيغة ا١تاضي لكنو ٣تزـو احمللّْ 

 :المصادر الم ولة- د

 .109: األنعام چ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی    ېئچ:تحليل اآلية- 
يف ٤تل نصب، سدَّ َمَسدَّ " أّف وما دخلت عليو"يرى فخر الدين قباوة أّف ا١تصدر ا١تؤوؿ من 

، وىذا بشرط وصل الكبلـ، وعدـ قطعو إىل آخر اآلية، لكي ينسحب "يشعر"ا١تفعولُت الثاين والثالث لػ
، حيث ينتهي "لعل" أما لو كانت قبلها سكتة فستتحوؿ طبيعتها وتصَت ٔتعٌت 2.االستفهاـ على اآلية ٚتيعا

ُ تعنَُّت الكافرين، وعدـ إٯتاهنم وتسليمهم "يشعركم"االستفهاـ عند ٚتلة  ، مث يكوف استئناؼ، يُػبػَُتّْ
 3.با١تعجزات

وىنا ٧تد قباوة يعتمد على دليل لفظي مساعد على ٖتديد الوظائف النحوية بدقة، أال وىو دليل 
أّف وما دخلت "فالوقوؼ عند آخر اآلية ٬تعل . تنغيم الصوت، وما يندرج ٖتتو من أنواع الوقف واالبتداء

٬تعلها ٔتعٌت لعلَّ، – كما تقدـ – سادة مسد ا١تفعولُت الثاين والثالث، أما الوقوؼ عند آخر ُيشِعرُُكْم " عليو
وقد استفاض قباوة يف التمثيل ٢تذا الدليل اللفظي الصويت، مع ما ينضوي ٖتتو من نرب وظيفي وتلوين 

 .للوقفات

وكل ىذه األدلة اللفظية ذات أ٫تية كربى يف ٖتديد الوجو النحوي األدؽ، ولذا أكثر ا١تعربوف 
البن األنباري، " إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل"وا١تفسروف التوسل ّٔا، والناظر يف كتاب 

للسمُت اٟتليب ٬تد طائفة غفَتة من النماذج ٥ُتَرََّجة على ىذه " الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف"و
 .األدلة والقرائن

                                                 
1

 .461- 459، ص 8الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : السمُت اٟتليب: ينظر -

2
 .189التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
 .189نفسو، ص  -
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السمَُت اٟتليب، – على عادتو – وٕتدر اإلشارة إىل أّف فخر الدين قباوة قد تبع يف ٖتليلو ٢تذه اآلية 
. ٔتعٌت لعل" أفَّ "حيث ذكر السمُت أّف عامة القراء على فتح ٫تزة أفَّ، و٢تم فيها ستة أوجو، أظهرىا أفَّ 

ا"وقرأ العامة :"يقوؿ السمُت ا]وأّما قراءة الفتح ...بفتح ا٢تمزة" أهنَّ فقد وجهها الناس على ستة أوجو،  [أهنَّ
حكاه – ، فهذا من كبلـ العرب "أتيَت السوؽ أنََّك تشًتي منو شيئا"أهنا ٔتعٌت لعلَّ، حكى ا٠تليل: أظهرىا
1".ٔتعٌت لعلَّ " أفَّ "شاىد على كوف – ا٠تليل 

  

 :الجمل وأشبا  الجمل- أـ

 :الجمل التي لها محل من اإلعراب- 1.أـ

  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   چ:و٨تن لو مسلموف يف قولو تعاىل"ٖتليل ٚتلة - 

 .133:  البقرةچەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

يف اآلية الكرٯتة ٖتتمل وجهُت يف اٟتالية، فإما أف " و٨تن لو مسلموف"يرى فخر الدين قباوة أّف ٚتلة 
والثاين أف تكوف . ُمستسِلمُت لنهيو وأمره يف كل أمورنا: تكوف يف ٤تل نصٍب حااًل من الفاعل، والتقدير أي

 2.يف ٤تل نصب حاال من ا١تفعوؿ بو ، أي ُمستسَلًما لنهيو وأمره يف كلها

والداعي إىل ىذا قرينة لفظية، وىي وسائل الربط، وذلك أف وجو اٟتالية من الفاعل يؤيده اشتماُؿ 
، ووجو اٟتالية من ا١تفعوؿ يؤيده اشتما٢ُتا "نعبد"يعود على الفاعل " ٨تن"اٞتملة اٟتالية على ضمَت ىو 

وإف كاف قباوة يرجح كوهنا حاال من الفاعل ". إ٢تك"يعود على ا١تفعوؿ بو " لو"على ضمَت ىو  ا٢تاء من 
 .وا١تفعوؿ معا، لتضمنها الضمَتين الرابطُت

                                                 
1

وقد استفاض السمُت اٟتليب يف ذكر األوجو الستة، . 102، ص 5الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : السمُت اٟتليب -
 .مع تبياف أثر الوقوؼ يف توجيو ا١تعٌت، وىو ما أعاد قباوة ذكره ملخصا مهذبا

2
السمُت اٟتليب الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ج : وينظر. 183التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
، وىو "نعبد"، والثانية أهنا حاؿ من فاعل "نعبد"، حيث ذكر ٢تا السمُت ثبلثة أوجو، أو٢تا أهنا معطوفة على قولو 127، ص 2

 .أهنا اعًتاضية ال ٤تل ٢تا من اإلعراب–  وىو رأي الز٥تشري – وجو ذكره قباوة، والثالث 
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وىنا ٧تد أف عود الضمائر شكل دليبل لفظيا مهما يف ٖتديد الوجو اإلعرايب الدقيق، وىذا الدليل 
يندرج ٖتت دليل لفظي أكرب ىو وسائل الربط، اليت ٖتفظ للًتكيب ٘تاسكو، و٘تد الناظر فيو باألدلة 

 .والقرائن، لتحليل مفرداتو

ويظهر يف ىذا التحليل أيضا، ويف ترجيح قباوة لكوف اٞتملة حاال من الفاعل وا١تفعوؿ معا، لتضمُّنها 
إعماؿ الكبلـ أوىل من : وىي– وإف مل يصرح بذلك – الضمَتين الرابطُت، اعتماُده على قاعدة ٨توية كلية 

 .إ٫تالو، فإعطاء اعتبار للضمَتين معا أوىل من إعطاء االعتبار لواحد دوف اآلخر

 :الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب- 2.أـ

  ﮹  ﮸  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷ۓ   چ:يف قولو تعاىل" نساؤكم حرث لكم"ٖتليل ٚتلة - 

 .223- 222:  البقرةچ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾     ﮿   ﯀   ﯁   

فأتوىن من حيث أمركم :"تفسَتية لقولو تعاىل" نساؤكم حرث لكم"يرى فخر الدين قباوة أف ٚتلة 
إف اهلل ٭ُتب التوابُت و٭ُتب "اهللُ، ألهنا مرتبطة ّٔا معنويا، وثيقة الصلة ّٔا، وعليو تكوف اٞتملة قبلها 

 1.اعًتاضية للحث على الطاعة" ا١تتطهرين

﮴   ﮵    چ: تفسَت لقولو تعاىلچ  ﯀   ﯁   چفإّف :"وقباوة ىنا يتبع ابن ىشاـ الذي يقوؿ

 أي إّف ا١تأيت الذي أمر اهلل بو ىو مكاف اٟترث، داللة على أفَّ الغرض األصلي يف اإلتياف چ﮶  ﮷
 2".طلُب النسل، ال ٤تُض الشهوة

وىذا التحليل يرتكز على قرينة االقتضاء، وطلب ا١تفردات واٞتمل لبعضها البعض، وىو ما ٭تقق 
االنسجاـ والتواصل بُت آي الذكر اٟتكيم، وىو مطلب ظل قباوة يتحراه ويسعى إليو يف كل ٖتليل، فإذا 

 .صادؼ وجهُت جائزين، أحد٫تا ٭تقق االتصاؿ واآلخر يُػْبِعُده ماؿ إىل االتصاؿ واالنسجاـ

                                                 
1

 .176- 175التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .82، ص 5مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج : ابن ىشاـ األنصاري -
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ويف ختاـ ىذا ا١تبحث نورد ٖتليبل متكامبل لفخر الدين قباوة على بيت من الشعر، مث نتواله 
 .بالوصف والنقد والتقوًن، كما سبق القوؿ يف مطلع ا١تبحث

 :يقوؿ عمرو بن كلثـو

 أال ُىيبّْ ِبَصْحِنِك، فاصَبِحينا   وال تُبِقي ٜتوَر األندرِيَنا"

فعبل ماضيا، وحرؼ عرض، وحرؼ ٖتضيض، وحرؼ : ، وىو ٭تتمل أف يكوف"أال: "ففي أولو ٕتد
توبيخ، وحرؼ ٘تن، وحريفَِ استفهاـ ونفي، وحريفَِ استفهاـ وجواب، واٝتا مبتدأ أو خربا، وحرؼ نداء 

غَت أّف وروده جامدا يف أوؿ القصيدة، ...أبدلت ا٢تاء ٫تزة" ىبل"ومنادى، واسم صوت لزجر ا٠تيل أصلو 
 :قبل فعل أمر، ٭تجب تلك االحتماالت ما عدا حرؼ التحضيض، فيكوف لدينا ا١تعادلة التالية

 .حرؼ ٖتضيض= كلمة جامدة يف أوؿ النص معناىا الطلب قبل فعل أمر 

منادى ومبتدأ وخربا وفاعبل، ومفعوال بو مقدما، وفعبل وفاعبل، وفعبل ناقصا : ٬توز أف يكوف: وىيب
وال . ولكن ما فيو من الطلب األمري مع وقوعو بعد حرؼ ٖتضيض يعٍت أنو فعل أمر وفاعلو. مع اٝتو

 :يصح الفعل الناقص ىنا ألنو ال يصاغ لؤلمر، وال وجود للخرب ّتملة فعلية

فعل أمر مبٍت على حذؼ النوف، وضمَت متصل يف ٤تل = تركيب طليب باألمر مع ضمَت ا١تخاطبة 
وال معٌت للتعلق . اسقينا: ، أو بفعل مقدر مع الفاعل وا١تفعوؿ بو"ىب"متعلقاف بػ: وبصحن. رفع فاعل
" اصبح"وال يعلق بالفعل . ألنو ال يتعدى مباشرة بالباء، ولي  ا١تراد أف هتب داخل الصحن" ىب"بالفعل 

 :وال حاجة إىل تقدير فعل وفاعل ألّف اٟتالية مغنية عن ذلك. للفصل بالفاء

 .ىب: متعلقاف ْتاؿ ٤تذوفة عن فاعل= جار و٣ترور يدالف على ا١تصاحبة بعد فعل يقتضي اٟتالية 

وال تكوف . إف هتيب: حرؼ عطف، حرؼ زائد، حرؼ استئناؼ، رابطة ٞتواب شرط مقدر: والفاء
الفاء ىنا زائدة، وال لبلستئناؼ، ولي  يف السياؽ ما يشَت إىل ٤تذوؼ، مث ىي تصل بُت فعلُت اتصاال 

 :سببيا، ْتيث يًتتب الثاين منهما على األوؿ

 .حرؼ عطف= حرؼ وصل يفيد السببية بُت فعلُت 
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، حرؼ "لي "نافية للجن ، مشبهة بػ: وال ، حرؼ نفي بعده فعل ٥تاطب أو غائبة، حرؼ جاـز
ولي  لنفي اٞتن  أو التشبيو موقع ىنا للدخوؿ على فعل، ولي  للنفي معٌت إذ ا١تقصود الطلب ال . زائد

 :٣تزـو" تبقي"اإلخبار، وال تصح الزيادة لفساد ا١تعٌت وألف الفعل 

 .حرؼ جاـز= حرؼ يفيد الطلب قبل فعل مضارع ٣تزـو 

وقد . ، منادى مضاؼ، ٘تييز، مفعوؿ بو، ومنصوب بنزع ا٠تافض"لي "ا١تشبو بػ" ال"خرب لػ: وٜتور
، وال معٌت للنداء ىنا، وما يف النص شيء مبهم ٯتيَّز، والتمييز ال يضاؼ "لي "استحاؿ أين يكوف تشبيو بػ

أو٢تما يتعدى " تبقي"و" اصبحي: "إىل معرفة، وال حاجة إىل تقدير فعل ٤تذوؼ، إذ لدينا فعبلف متعدياف
 :إىل اثنُت، وال ٭تتاجاف إىل تقدير حرؼ جر أيضا

مفعوؿ بو منصوب، تنازع فيو الفعبلف، فيكوف للثاين = اسم منصوب بعد فعلُت يقتضياف ا١تفعوؿ 
 1".ألنو أقرب

ىذا ٖتليل قباوة للبيت الشعري، أوردناه بتمامو لنعلق عليو ٔتا نراه الزما يف إيضاح طبيعة التحليل، 
٣تموعة من االحتماالت، وىو  (ا١تفردة اليت يتوجو إليها بالتحليل)أورد قباوة بعد كل معطى ٖتليلي : فنقوؿ

يشَت ّٔذا إىل أّف ا١تفردة يف الًتكيب ٖتتمل ابتداًء وقبل النظر عدة توجيهات إال أنو بعد االعتماد على 
، وبعد االستعانة بأدلة التحليل النحوي اللفظية والًتكيبية "مقتضياِت مقاـٍ ومقاؿٍ "أصوؿ التحليل النحوي 

 .ترتفع ٚتيع االحتماالت غَت السديدة، ويثبت الوجو األدؽ واألليق بالسياؽ

وقد ٕتلى ٖتليل فخر الدين قباوة يف شقُت األوؿ النظر واالعتماد على أصوؿ التحليل النحوي 
ومقتضى ا١تقاؿ، . ومرتكزاتو، وذلك من خبلؿ اإلحاطة ٔتقتضى ا١تقاـ، كسياؽ القصيدة ومناسبتها وقائلها

أي معٌت األبيات، وذلك بشرح األبيات يف ا٢تامش شرحا سياقيا مناسبا، وىذه ا٠تطوة وإف مل تتجلَّ يف 
 .التحليل إال أهنا َمْرِعيَّةٌ 

                                                 
1

 .195 و194التحليل النحوي أصولو وأدلتو، : فخر الدين قباوة -
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أما الشق الثاين فهو االعتماد على أدلة التحليل اللفظية والًتكيبية لتحديد وظائف ومعاين وعبلقات 
فعل " ىيب"حرؼ ٖتضيض بدليل تركييب، وىو ورودىا قبل فعل أمر، و" أال"فػ. ا١تفردات يف التعبَت الناجز

 .أمر مسند إىل ا١تؤنثة ا١تخاطبة

، حُت عاب على "مغٍت اللبيب"وا١تتأمل يف ٖتليل قباوة ٬تد أنو يأخذ برأي ابن ىشاـ األنصاري يف 
 ومن ىنا رأينا قباوة يتجاوز ٖتليل 1.ا١تعربُت اىتمامهم بإعراب الواضحات، ودعاىم إىل ٣تانبة ذلك

، ومل ٭تلل ا١تضاؼ إليو (مفعوؿ بو+ فاعل+ فعل)" اصَبِحيَنا"ا١تفردات السهلة الواضحة، فهو ىنا مل ٭ُتلّْل 
 ".األندرين"

ٯتيل فخر الدين قباوة إىل مذىب البصريُت يف باب التنازع، حيث ٬تعل العمل للفعل الثاين ألنو 
 .لقربو (تبقي)منصوب بالفعل الثاين " ٜتورَ "وىذا يف عبارة اصَبِحينا وال تُبقي علينا ٜتوَر، فػ. أقرب

مل يتحدث قباوة عن كلمة األندرين وا٠تبلؼ الواقع فيها، ىل ىي معربة باٟتركات أو ملحقة ّتمع 
 . ا١تذكر السامل؟

وا١تتمثل يف عدـ إعراب الواضحات، فالكلمة – الذي ذكرناه قبُل – وقد ثناه عن ٖتليلها منهُجُو 
 2.واقعة موقع ا١تضاؼ إليو، وىو موقع واضح يدرؾ بأيسر النظر، ولكن عبلمة إعرأّا ٖتتاج إىل إيضاح

                                                 
1

األمر ...كثرة التَّكرار: أحدىا: واعلم أنٍت تأملت كتب اإلعراب، فإذا السبُب الذي اقتضى طو٢تا ثبلثة أمور: "يقوؿ ابُن ىشاـ -
كا١تبتدأ وا٠ترب، والفاعل ونائبو، واٞتار مع آّرور، : إعراب الواضحات: واألمر الثالث... إيراد ما ال يتعلق باإلعراب: الثاين

، أتيت مكاهنما ٔتا يتبصر بو الناظر، ويتمرف بو [كذا، مع أنو عدَّ ثبلثة أمور]وقد ٕتنبت ىذين األمرين ... والعاطف وا١تعطوؼ
مغٍت اللبيب : ابن ىشاـ األنصاري". ا٠تاطر، مع إيراد النظائر القرآنية، والشواىد الشعرية، وبعض ما اتفق يف آّال  النحوية

 .63- 57، ص 1عن كتب األعاريب، ج 
2

، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، 2، ط 1فتح الكبَت ا١تتعاؿ إعراب ا١تعلقات العشر الطواؿ، ج: ٤تمد علي طو الدرة: ينظر -
األندرين قرية بالشاـ كثَتة :"يقوؿ الدرة. حيث ذكر ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تفردة. 335 ـ، ص 1989/  ىػ1409السعودية، 

منهم من : إف اسم ا١توضع أندروف، وفيو لغتاف، أي يف إعرابو توجيهاف: إ٪تا أراد أندر، مث ٚتعو ٔتا حواليو، ويقاؿ: ا٠تمر، ويقاؿ
يعربو إعراب ٚتع ا١تذكر السامل، يرفع بالواو، وينصب و٬تر بالياء، وبفتح النوف يف كل ذلك، ومنهم من ٬تعل اإلعراب يف النوف، 

٬توز أف يأيت بالواو، و٬تعل اإلعراب يف النوف، : وال ٬تيز أف يأيت بالواو، أي يعربو ْتركات ظاىرة على النوف، وقاؿ أبو إسحاؽ
 ".ويكوف مثل زيتوف، ٬تري إعرابو يف آخر حرؼ منو، أي ْتركات ظاىرة على النوف
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واٞتدير بالذكر يف آخر ىذا ا١تبحث أّف قباوة كثَتا ما كاف يتغاضى يف ٦تارساتو التحليلية عن ذكر 
األصوؿ وا١ترتكزات اليت اعتمد عليها، وإ٪تا ينتقل مباشرة إىل ٗتريج العبارات على األدلة اللفظية والًتكيبية 

 .اليت سبق تفصيلها يف القسم النظري

وعدـ ذكرىها ال يعٍت أنو مل يُعِطها . وذلك طلبا لبلختصار وٕتنبا للقوؿ يف أمور ُمدرَكة بأيسر النظر
 .أ٫تية، أو أنو ٕتاوزىا، بل ا١تؤكد أنو ٘تلَّى النظَر فيها، ومل يُباِشر األدلة إىل بعد ضبطها والتحقق منها

 :تحليل معاني األدوات: المبحث الثالث
ا١تستوى الصريف واإلعرايب ومعاين – جعل فخر الدين قباوة ١تستويات التحليل النحوي الثبلث 

أصوال ٨توية واحدة، ترجع إليها، مث جعل لكل مستوى أدلًة مساعدًة على ٘تييز ا١تفردات – األدوات 
 .وٖتديد صيغها ووظائفها ومعانيها النحوية

وىي تضم مقتضيات ا١تقاـ )ففي مستوى ٖتليل معاين األدوات ٧تد أف األدلة ٘تثلت يف األدلة اٟتالية 
وسنحاوؿ إيراد بعض النماذج ١تساءلتها وتقوٯتها إف تطلََّب األمُر . ، واألدلة ا١تعنوية، واألدلة اللفظية(وا١تقاؿ
 .ذلك

 1".أ وإنها ري كتاب اا:"ري قول عمر بن الخطاب" الواو"تحليل معنى - أ
يف قوؿ عمر بن ا٠تطاب زائدة لوصل الكبلـ ٔتا قبل القوؿ، ال " الواو"يرى فخر الدين قباوة أّف 

  2.عاطفة كما قاؿ الُعْكرَبِي

                                                 
1

إّف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : وسياؽ القوؿ أنو حُت تويف النيب صلى اهلل عليو وسلم، جزع عمر بن ا٠تطاب، وأنكر ا٠ترَب وقاؿ -

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ:فاعًتضو أبو بكر قائبل وتبل اآلية الكرٯتة. وسلم ال ٯتوت حىت يُفٍِت اهللُ ا١تنافقُت

فخر : ينظر. ؟"أ وإهنا يف كتاب اهلل: "فقاؿ عمر ،144:  آؿ عمرافچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچچ
 .242التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : الدين قباوة

2
، حيث 501إعراب اٟتديث، ص : العكربي: وينظر. 242التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

، والواو ىنا عاطفة 100: البقرة چۇ  ۇ  ۆچ :الصواب فتح الواو، وا٢تمزة لبلستفهاـ كقولو تعاىل:"يقوؿ
 ".وتسكينها ضعيف
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وقباوة ىنا استبعد كوهنا عاطفة لعدـ ٖتقق االنسجاـ، فلي  قبلها ما َيِصحُّ أف يكوف معطوفا عليو، 
وأ إهنا يف كتاب اهلل، ولكن ١تا كانت للهمزة الصدارُة قدمت : والتقدير. وإ٪تا ىي زائدة يف األصل قبل ا٢تمزة

 .وتأخرت عنها الواو، باقية على زيادهتا
ىذا ما ذكره قباوة، وىناؾ أمر آخر لعلو يكوف علة زيادة ىذه الواو بُت ا٢تمزتُت وىو الثقل اٟتاصل 

وقد اعتمد قباوة ىنا على مقتضى ا١تقاؿ، معٌت وصياغة، مع ربطو ٔتا قبلو، ". أ إهنا"بتوايل ىاتُت ا٢تمزتُت 
 ".الواو"لتحقيق االنسجاـ، وا٠تروج ّٔذا ا١تعٌت لؤلداة 

:  الم منونچ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻچ:ري قوله تعالى" الهمزة"تحليل معنى - ب
82. 

استفهامية تفيد اإلنكار، وىي يف األصل حرؼ " إنا ١تبعوثوف"قبل " ا٢تمزة"يرى فخر الدين قباوة أف 
ألفَّ ٟتروؼ االستفهاـ صدارَة " أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما"ابتداء، وحقُّ موضِعها أف تكوف قبل عبارة 

 1".مبعوثوف"ظرفية متعلقة بػ" إذا"وتكوف . الكبلـِ 

لتوكيد " ا٢تمزة"ا١تسبوقة ْترؼ االستفهاـ الزائد " إذا متنا وكنا ترابا وعظاما"وإ٪تا قدمت عليها عبارة 
 . وذلك بتقدًن لفظ ا١توت، واتصافهم بو2.االستفهاـ اإلنكاري، وللمبالغة يف اإلنكار واالستبعاد

قد ذىب إليو ٤تيي الدين الدرويش، حيث قاؿ يف إعرابو - معٌت اإلنكار واالستبعاد – وىذا ا١تعٌت 
يقصد ]وا٢تمزة ...ا٢تمزة لبلستفهاـ االستبعادي، وإذا ظرؼ مستقبل متضمن معٌت الشرط:"لآلية الكرٯتة

 أي أفَّ الكافرين 3".لبلستفهاـ االستبعادي أيضا ["إنَّا ١تبعوثوف"ا٢تمزة الثانية يف اآلية اليت جاءت قبل 
 4.يستبعدوف يـو القيامة، بل يُنِكُرونو ويعتقدوف أنو أساطَت األولُت، كما جاء يف اآلية الكرٯتة بعدُ 

                                                 
1

 .242ا١ترجع السابق، ص  -
2

 .242نفسو،  -
3

 .220، ص 5إعراب القرآف الكرًن وبيانو، ج: ٤تيي الدين الدرويش -
4

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     چ :قاؿ تعاىل -

 .83- 82 :ا١تؤمنوف چے  ے
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وا١تلحوظ ىنا أّف مراعاة األصوؿ والضوابط اليت ٖتكم الصي  واألدوات أمر ضروري، فمعرفُة أّف 
َحلَّْل من الوقوع يف ا٠تطإ

ُ
كما أّف فقو طبيعة العبلقة . ٟتروِؼ االستفهاـِ صدارَة الكبلـِ ومراعاتُُو َتعِصُم ا١ت

اليت تربط األداة ٔتا حو٢تا يف السياؽ ٭تدد معناىا بدقة، وذلك مثل معرفة أف األداة جاءت لبلبتداء أو 
االستفتاح أو االستثناء أو االستدراؾ أو التعقيب أو الًتتيب أو التفسَت أو الفصل أو غَت ذلك من ا١تعاين 

 1.النحوية

ىذا بعد اإلحاطة ٔتقتضيات ا١تقاـ، من سبب نزوؿ وحاؿ ا١تخاِطب وا١تخاَطب، والبيئة وغَت ذلك 
  .٦تا سبق بيانُُو، وىنا قد استعنا ٔتعرفة حاؿ ا١تتكلّْمُت وىم الكفار يف حسن تفهم داللة اآلية وتوجيهها

 ".وأنَّلى بأرضِتكَب السَّلالمُص؟: "ري الحديث الشريف" أنَّلى"تحليل معنى - ج
والذي سياقو أف موسى سلََّم على - يف اٟتديث الشريف " أىنّ "يذىب فخر الدين قباوة إىل أفَّ 

ِمْن أين؟ فتكوف : أهنا ٔتعٌت: ٤تتملة لوجهُت، أو٢تما– " وأىنَّ بأرضك السبلـُ؟:"ا٠َتِضِر، فقاؿ لو ا٠تضرُ 
والسبلـ مبتدأ . استفهامية للظرفية ا١تكانية، يف ٤تل نصب ظرؼ مكاف، يتعلق با٠ترب ا١تقدـ احملذوؼ

 2.مؤخر

كيف بأرضك السبلـُ؟ فهي استفهامية للحاؿ واالستبعاد، يف ٤تل : كيف؟، أي: وثانيهما أهنا ٔتعٌت
 3.رفع خرب مقدـ

، "إعراب اٟتديث النبوي"وٕتدر اإلشارة ىنا إىل أّف قباوة مل يزد على أف ٠تص ما ذكره الُعْكرَبِي يف 
 4.حيث ذكر ىناؾ الوجهُت، وشرحهما بشيء من التفصيل، ومل يُرجّْْح أيَّ واحد منهما على اآلخر

ُحتِملة ألكثَر من وجو، وال ُمرجَّْح معتمدا يُغلُّْب وجها على آخر، تبقى 
وذلك أفَّ بعض العبارات ا١ت

عرِبُتَ . قابلة لبلحتمالُت
ُ
  .ويف ىذا ا١تواضع يكثر ا٠تبلؼ و٭تتدـ صراع األفهاـ واألقبلـ بُت ا١ت

                                                 
1

 .240التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
2

 .257نفسو، ص  -
3

 .257نفسو، ص  -
4

 .53إعراب اٟتديث النبوي، ص : أبو البقاء الُعْكرَبِي -
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 1".بُصعِتثْل ُص أنا والساعةَب كهاتيَبنِت :"ري قول النبي صلى اا عليه وسلم" الواو"تحليل معنى - د
يف اٟتديث الشريف جاءت للمصاحبة آّازية، وا١تبالغة يف التقريب، أي " الواو"يرى فخر الدين قباوة أّف 

 2.أّف الساعة قريبة آّيء، وكأفَّ ٣تيئها مقًتف ببعثة النيب صلى اهلل عليو وسلم

، وأهنا للمصاحبة آّازية، ويستبعد "الواو"يستدؿ على معٌت - وىو تابع للُعْكرَبِي يف ٖتليلو – وقباوة ىنا 
 3.العطف بدليل عقلي منطقي، وىو أف الساعة ال تبعث

وىناؾ أمٌر آخُر يندرج ضمن أصوؿ التحليل النحوي، وىو ما يعرؼ ٔتقتضى ا١تقاـ، حيث إفَّ معرفة احمللل 
 .ٟتاؿ ا١تتكلم وزماف تكلمو قد ساعد على الوصوؿ إىل اٟتكم ا١ترضي

: المرسالت چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ:ري اآلية الكريمة" ثم"تحليل معنى - أـ
16 -17. 

يف اآلية الكرٯتة حرؼ استئناؼ ال عاطفة، والدليل على ذلك " مث"يذىب فخر الدين قباوة إىل أّف 
لبلستئناؼ ال للعطف على الفعل " مث"، فهي دليل على أّف "نُػْتِبعُ "يف آخر  (الضمةُ )العبلمُة اإلعرابيُة 

 4".أمل"آّزـو قبلها بػ

فا١تراد أّف إىبلؾ اآلخرين ١تّا ٭تصْل، ولي  "ويضاؼ إىل ىذا معٌت اآلية، فهو دليل وموجو أيضا، 
 فمن خبلؿ ىذا النموذج اتضح لنا أّف العبلمات اإلعرابية 5".داخبل يف حيز االستفهاـ التقريري احملقق

 .للمفردات الواقعة بعد األدوات أدلة لفظية، تساعد على ٖتديد معاين األدوات

                                                 
1

التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة. قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه اٟتديث، وأشار بالسبابة والوسطى -
260. 

2
 .260نفسو، ص  -

3
 .110إعراب اٟتديث النبوي، ص : أبو البقاء الُعْكرَبِي: وينظر. 260نفسو، ص  -

4
 .267التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

5
 .267نفسو، ص  -



 الـممارسـة التحليليـة وخصائصهـا عند رخر الدين قباوة: الفصل الثانـي

- 110-  

 

حرؼ عطف، مث قاؿ يف الفعل ا١تضارع " مُثَّ "وقد جانب الدرويُش الصواَب يف ىذا ا١توضع حُت عدَّ 
ونتبعهم فعل مضارع مرفوع : "آّزـو" هنلك"وكاف حقُُّو، على قولو، أين يكوف ٣تزوما عطفا على – بعدىا 

 .حرؼ استئناؼ" مثَّ " وكاف يُػْغِنيِو عن ىذا االضطراب أف يقوؿ 1".مث نُػْتِبُعُهمْ : استئنافا، أي

 ري بي  خالد بن  عبد اا الطائي" الواو"تحليل معنى - و

يمُصها  وعاذلٍة قام ْل عليَّل تَـبلُصومُصني     كأني إذا أعطي ُص مالي أضِت
، وىي لبلبتداء، ألنو ال وجود لكبلـ قبلها "واو رب"يف بداية البيت " الواو"يذىب قباوة إىل أّف 

 2.وىي دالة على ُربَّ احملذوفة، وىو أسلوب يشيع بكثرة يف ا١تقطوعات الشعرية واألراجيز. تصلو ٔتا بعدىا

حرؼ جر، وقد رأى غَتىم أهنا حرؼ " الواو"وىو ّٔذا ٮتالف الكوفيُت وا١تربد الذين يروف أّف 
 3.عطف تعطف على كبلـ سابق يف نف  الشاعر أو ٤تذوؼ

وقد استدؿ قباوة على ٣تيئها لبلبتداء عوضا عن ُربَّ احملذوفة بدليل لفظي، وىو ورودىا مقًتنة، يف 
فاقًتاف الواو باالسم ا١تنكر بعدىا، . أوؿ الكبلـ باسم نكرة ٣ترور، وىو مبتدأ ٣ترور لفظا مرفوع ٤تبل

 .باإلضافة إىل ا١توقع حددا طبيعتها

احملذوفة، وىو معٌت يبقى ُمنَسِحًبا على " ُربَّ "وٕتدر اإلشارة إىل أمر آخر، وىو عدـ ذكر قباوة ١تعٌت 
 .الًتكيب، حىت بعد حذفها، وىل ىي للتكثَت أو التقليل؟

كم من مرة قامت ىذه العاذلة بالليل تلومٍت : والواضح من معٌت البيت أهنا دالة على التكثَت، أي
 .وتُػَعنػُّْفٍت، وأنا يف حالة تُغٍِت عن ىذا اللـو والتعنيف

                                                 
1

 .180، ص 8إعراب القرآف الكرًن وبيانو، ج : ٤تيي الدين الدرويش -
2

 .240التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
3

 .241نفسو، ص  -
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 ".أيُّممَبا رجٍل عاد مريضًةا رإنما يَبخُصوضُص ري الرحمة:"ري الحديث الشريف" أي"تحليل - ز
يف اٟتديث الشريف شرطية، وىي ىنا غَت جازمة، وقد استدؿ على " أيّ "يرى فخر الدين قباوة أّف 

 وىو اقًتاهنا ّتملتُت تًتتب الثانية منهما على األوىل، وىو ما يعرؼ بدليل 1شرطيتها بدليل لفظي،
 2.االقًتاف

" ذا"وذلك أّف اقًتاف بعض األدوات ٔتفردات ٥تصوصة دليل على طبيعتها ومعناىا النحوي، فمجيء 
مثبل مقًتنة ّتملة اٝتية دليل على أهنا للمفاجأة، أما اقًتاهنا ّتملتُت تًتتب إحدا٫تا على األخرى فهي 

 :وعلى ذلك قوؿ ا١تتنيب. ظرفية شرطية

 3إذا أنَت أكرمَت الكرًَن ملكَتُو       وإْف أنَت أكرمَت اللئيَم ٘ترََّدا

نَبةِت " على"تحليل معنى - ح مَبيـْل  : ري قول عبد اا بن الدُّم

 بِتكُصلٍّل تداوينا، رلم يُصشْلفَب ما بِتنَبا   على أن قُـصرْلبَب الدارِت خيرٌت من البُـصعْلدِت 

وا ُص ليس بذي وُصدِّن   على أن قُـصرْلبَب الدارِت ليس بنارٍع     إذا كان من تَـبهْل
يف كل من البيت األوؿ والبيت الثاين لبلستدراؾ، فالشاعر " على"يذىب فخر الدين قباوة إىل أّف 

مث قّدر أنو قد يتبادر إىل الذىن أهنما ِسّياف، لعدـ . يذكر بأنو تداوى بالقرب والبعاد فلم ُيْشَف ما ِبوِ 
٥ُتَصًّْصا أّف قرب " على"بػ (عدـ الشفاء بالقرب والبعد)حصوؿ الشفاء معهما، فاستدرؾ على ىذا اإلطبلؽ 

 .الدار خٌَت من بُػْعِدَىا

                                                 
1

ومعنوية ولفظية، وكلمة  (مقتضى ا١تقاـ ومقتضى ا١تقاؿ: مقتضى اٟتاؿ)قسم قباوة أدلة ٖتليل معاين األدوات إىل أدلة حالية  -
لفظية ىنا ال تقابل الًتكيبية، فالًتكيبية ال ذكر ٢تا بُت أدلة التحليل ١تعاين األدوات عند قباوة، خبلفا ٢تا يف أدلة التحليل 

العبلمة اإلعرابية، الصيغة، )وحدىا، واألدلة اللفظية  (اإلسناد، الشرط، االقتضاء)اإلعرايب، حيث وجدنا األدلة الًتكيبية 
   .وحدىا (...الرتبة

2
 .264التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

3
 .183، ص 2العرؼ الطيب يف شرح ديواف أيب الطيب، ج : ناصيف اليازجي -
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قرب الدار )مث عاد يف البيت الثاين لُيخصَّْص أكثر فأكثر، مستدركا ما قالو يف عجز البيت األوؿ 
من " على"بأّف قرب الدار نافٌع بشرِط ُودّْ وصفاِء قلِب من هتواُه، مستعينا يف ذلك ٔتا أفادتو  (خَت من البعد

 1.استدراؾ

وقباوة ىنا استعاف استعانة ظاىرة ٔتقتضى ا١تقاؿ، أي معٌت البيت الشعري، باإلضافة إىل إحاطتو 
َنْت  حيث . معٌت االستدراؾ– وىي يف األصل لبلستعبلء – ىنا " على"ٔتبحث التضمُت، حيث ُضمّْ

 .رفعت يف كل مرة العموـَ قبلها، ُمثِبتًة ُمؤَكّْدة التخصيَص ١تا بعدىا

ىذه بعض النماذج اليت أوردىا فخر الدين قباوة يف كتابو، عرضناىا مع الشرح والتحليل والتعقيب، 
لنتبُتََّ منها طبيعة ا١تنهج، وطبيعة ا١تمارسة وخصائص التحليل عنده، ويبقى أمٌر ال بد من التذكَت بو وىو 

أّف أصوؿ وأدلة وقرائن التحليل النحوي أكثر من أف ُٖتصى، يف ىذا البحث، وإ٪تا تكفي اإلشارُة إىل أ٫تَّْها، 
 .وإنو يكفي من القبلدة ما أحاط بالعنق

  

 

  

  

  
  

 

 
 
  

                                                 
1

" على"وقد تفيده حروؼ أخرى مثل " لكن"أصل االستدراؾ لػ. 262التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
 .يف ىذا ا١توضع
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 :خصائص التحليل النحوي عند رخر الدين قباوة: المبحث الرابع

 :المرجعية التراثية والغاية التيسيرية: منهج التحليل النحوي- أ
إّف منهج التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة، وإف كاف منهجا لتحليل النصوص األدبية ٖتليبل 
٨تويا إال أنو يعك  خلفية معرفية ونسقا فكريا لصاحبو، فا١تنهج عريب، ٔتصطلحات عربية، مأخوذة من 

 .وسنحاوؿ يف النقاط التالية اإلبانَة عن شيء من خصوصيات ا١تنهج عندهُ . الدرس اللغوي العريب القدًن

 :االعتماد على النتاج اللغوي العربي القديم- 1.أ
سبق الذكُر أّف ىذا ا١تنهَج عريب أصيل، أراده صاحُبُو بديبًل عن ا١تناىج الغربية آّتلبة لتحليل 

ومن مَثَّ رأيناه يؤسسو على النتاج اللغوي العريب القدًن، ولكنو مل يقتصر على ما أورده النحاة، . النصوص
بل اعتمد على قاعدة واسعة، ٘تثلت يف كتب النحو وشواىده، وكتب التفسَت ٔتذاىبو، وكتب إعراب القرآف 

َيستِمدُّ منها . الكرًن واٟتديث الشريف، كما اعتمد أيضا على كتب شرح الشعر، وكتب النقد والببلغة
 .األصوؿ والضوابط، واألمثلة والنماذج، وكثَتا من التفسَتات والتعليبلت

ولكّن ىهنا سؤااًل يُطرَُح، ما اٞتديد الذي أضافو قباوُة إذا قلنا بأنو كاف دائم الرجوع واالعتماد على 
إّف ٕتديده كاف كثَتا ما يًتكز يف جانب التشذيب : فنقوؿ. ما أورده النحاة وا١تعربوف وا١تفسروف ؟

ىذا دوف أف نغفل ٚتلة من اآلراء اليت انفرد ّٔا، ُمعقًّْبا ُمستدرًِكا . والتهذيب، وتيسَت العبارة وحسن عرضها
 .على النحاة

صحيح أّف قباوة كاف كثَت النقل آلراء النحاة القدامى، : مث إّف ىناؾ أمرًا ٭تسن توضيُحُو، وىو
واالعتماد على توجيهاهتم وٗتر٬تاهتم، إالّ أنو كاف يف كل مرة يُطعُّْم مصطلحاهتم وعباراهتم ٔتدلوالت 

  1.جديدة، مرتبطة ٓتصوصية التجربة

                                                 
1

ال يصعب على الباحث إدراؾ كثرة اعتماد قباوة على آراء النحاة وا١تفسرين ومعريب القرآف الكرًن واٟتديث الشريف القدامى،  -
 .فإنو بالرجوع إىل كتبهم وإىل ا١تواطن اليت تضمنت معاٞتة األمثلة اليت طبق عليها قباوة منهجو، يتضح لو ذلك بأيسر النظر

أما اعتماده على كتب النقد والببلغة فقد ٕتلى باإلضافة إىل النقل عنهم والتصريح بذلك، يف اعتماد بعض مصطلحاهتم، وذلك 
 .مقتضى اٟتاؿ ومقتضى ا١تقاـ ومقتضى ا١تقاؿ: على غرار مصطلحات
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 تيسير ال تعسير: الحكم النحوي- 2.أ
إّف منهج التحليل النحوي عند قباوة منهج تعليمي تيسَتي، يكتفي بإيراد الوجو اإلعرايب أو الصريف 

مث ال بد من التنبيو على ناحية مهمة جدا، يف ميداف :"يقوؿ قباوة يف ىذا الصدد. األيسر واألليق بالسياؽ
مث إذا كاف للكلمة أكثر من وجو . وىي التزاـ أساليب ِشْبِو موحدة يف الكتاب الواحد. التحليل النحوي كلو

٤تتمل، يف اإلعراب أو ا١تعٌت أو الصرؼ، وجب اختيار أيسر الوجوه وأقيسها وألصقها بالسياؽ، واالكتفاء 
 1".ببسط ذلك ا١تختار، دوف التعرض للوجوه احملتملة الباقية

نقدا " تعدد األوجو يف التحليل النحوي"وقد وجو الباحث ٤تمود حسن اٞتاسم يف مقاؿ لو بعنواف 
وٕتدر :" يقوؿ اٞتاسم. لفخر الدين قباوة، مفاده أّف قباوة قد أخل بذكر أسباب تعدد األوجو اإلعرابية

َؤلََّف 
ُ
فيو قدر كبَت من الفائدة، ولكن  [التحليل النحوي أصولو وأدلتو"يقصد كتاب ]اإلشارة إىل أّف ىذا ا١ت

كثَتا من القضايا ا١تهمة يف التحليل النحوي قد ٕتاوزىا، وال سيما تلك ا١تتعلقة بالًتجيح والتضعيف 
 2".والرفض يف ٤تاكمة األوجو

واٟتقيقة أف نقد ٤تمود حسن اٞتاسم غَت دقيق، ألف قباوة قد بُت طبيعة منهجو يف غَت ما مناسبة، 
إذا كاف :" يقوؿ قباوة. وأنو تعليمي تيسَتي، يكتفي باختيار الوجو األيسر، وعدـ التعرض لبقية األوجو

التحليل يراد بو التوسعة فبل بأس أف تورد الوجوه احملتملة يف اٟتاشية، مع بياف عبلقات بعضها ببعض، 
 3".وا١تعاين ا١تختلفة ا١تتولدة عن تلك الوجوه

                                                                                                                                                         
ىذا وقد ٕتلى اعتماده على معارؼ القراءة والتجويد وعلى كتب الوقف واالبتداء يف إجراء انفرد بو قباوة دوف سائر كتب =

كما ٕتلى اطبلعو . التحليل النحوي يف العصر اٟتديث، وىو ذكر األوجو ا١تمكنة اليت تؤدى ّٔا ا١تفردة داخل التعبَت الناجز
 إىل 184ينظر ص . الواسع على كتب القراءات وكتب الوقف واالبتداء يف اسًتسالو يف اٟتديث عن قرائن النرب والتنغيم والوقف

 . من كتاب التحليل النحوي أصولو وأدلتو193ص 
1

 .30التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

2
ـ، 2009يوليو /  ىػ1430، رجب 11، مج 28تعدد األوجو يف التحليل النحوي، ٣تلة جذور، ج : ٤تمود حسن اٞتاسم -

 .49 و48جدة، ا١تملكة العربية السعودية، ص 
3

 . من الكتاب نفسو31 و30ص : وينظر. 273التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
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فقباوة ّٔذا القوؿ يشَت إىل وجود مستوى آخر من ا١تمارسة، ُتذكر فيو ٚتيع الوجوه اليت ٖتتملها 
العبارة، إال أّف ىذه ا١تعاٞتة ليست مقصودة يف ٖتليلو التيسَتي، وعدـ تعر٬تو عليها يف كثَت من األحياف ال 
يعٍت أنو دوهنا، وإال فقد ذكر يف مواطَن من كتابو أوجها ٤تتملة ورجح بينها باستدالؿ ال يدع ٣تاال للشك 

 .يف قدرتو على التقصي واالحتجاج والًتجيح

٬تد أّف قباوة قد ُوفَّْق إىل حد كبَت يف اختيار " التحليل النحوي أصولو وأدلتو"والناظر يف كتاب 
األحكاـ النحوية، أوجها إعرابية وصرفية ومعاين أدوات، فكثَتا ما كاف ٮترج من مسألة كثرت فيها األقواؿ 

 كما كاف ٯتيل إىل اختيار 1.واشتد فيها اٞتدؿ واألخذ والرد برأي ٤تمود يسَت، يفهمو الشادي بَػْلَو ا١تتمرسَ 
 2.الوجو ا٠تايل من التقدير والتأويل ما أمكنو ذلك

وقد ىداه إىل ىذا طبيعُة منهِجِو، فقد قدَّمنا أنو منهج تعليمي تيسَتي، ٓتبلؼ ٦تارسات اعتمدىا 
فا١تتأمل يف التحليل النصي حملمد ٛتاسة عبد اللطيف، يف كتابو . بعُض الباحثُت، ٦تن عاٞتوا ىذا ا١توضوع

، على سبيل ا١تثاؿ، يلحظ أنو ٖتليل ٚتايل، موجو إىل مستويات عليا، ُتسَلُك فيها ٚتوع "اإلبداع ا١توازي"
 .الباحثُت وا١تتخصصُت يف فقو أسرار الًتكيب العريب

 :المصطلح توحيد ال تعدد- 3.أ
فرضت طبيعة منهج التحليل النحوي، وىي طبيعة تعليمية تيسَتية على فخر الدين قباوة توحيد 
وىذا . ا١تصطلحات يف التنظَت والتطبيق، حيث التـز مصطلحات مضبوطة ٤تددة، سار عليها على مد كتابو

 .وا٠تلط بُت البصري منها والكويف. دفعا لبلضطراب والبلبلة اليت ٭ُتِدثُها التنويع يف ا١تصطلحات

                                                 
1

  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ:ينظر على سبيل ا١تثاؿ ٖتليلو لآليتُت الكرٯتتُت -

 :وقولو تعاىل. 40- 39: النمل چڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

 .24- 23: النساء چ   ڀ  ڀ  ڀپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
2

التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص . 13:  سبأچوئ    وئ  ۇئ  ۇئ  چ:، يف قولو تعاىل"شكرا"ينظر ٖتليلو لكلمة  -
 .161 و160
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وقد اعتمد قباوة على ا١تصطلحات البصرية ا١تشهورة بُت الدارسُت، وٕتنب ا١تصطلحات الكوفية 
كما عدؿ عن ا١تصطلحات ا١تهجورة، . القليلة التداوؿ إال يف كتب النحو التخصصي، ا١توجهة للباحثُت

والرجراجة اليت جاءت مبثوثة يف كتب النحاة األوائل، قبل أف تؤصل مسائل النحو، وتضبط فصولو وأبوابو، 
 .وترسم حدوده ومصطلحاتو

 وىذا لكي يسَت التحليل 1وقد صاحب ىذا التوحيد يف ا١تصطلحات توحيٌد يف التعبَت التحليلي،
حيث اعتمد قباوة على أساليب موحدة يف التعبَت، تسَت من . النحوي على طريق الحٍب ال اعوجاج فيو

  2.األعم إىل العاـ، إىل ا٠تاص فاألخص

 :أشتات مجتمعات ري منهج التحليل النحوي- ب
ىذه ٚتلة من التقييدات اليت قد ال ٬تمعها خيٌط ناظٌم إال أهنا تكشف يف ٣تملها عن بعض 

 .خصائص ا١تمارسة التحليلية عند فخر الدين قباوة، وتوضح شيئا من خصوصيات ا١تنهج عنده

٘تيػََّز التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة با١تزج بُت الدرس اإلعرايب والصريف، وىي نقطة القت 
التحليل النحوي ]وٕتدر اإلشارة إىل أّف ىذا ا١تَؤلََّف :"اعًتاضا من الباحث ٤تمود حسن اٞتاسم الذي يقوؿ

فيو قدر كبَت من الفائدة، ولكن كثَتا من القضايا ا١تهمة يف التحليل النحوي قد ٕتاوزىا، وال  [أصولو وأدلتو
سيما تلك ا١تتعلقة بالًتجيح والتضعيف والرفض يف ٤تاكمة األوجو، إضافة إىل ذلك ٗتالفو يف كثَت من 

                                                 
1

التعبَت التحليلي ىو عبارة اإلعراب، أو ىو الطرؼ األيسر من معادلة التحليل النحوي، على رأي فخر الدين قباوة، حيث  -
أطرافا ٯتٌت تقابلها " اٟتق"و" جاء"جاء اٟتُق تكوف كل من : فعندما نريد أف نعرب ٚتلة. تكوف معطيات النص احمللل طرفا أٯتن

واٟتق . (طرؼ أيسر)فعل ماض مبٍت على الفتح الظاىر  = (طرؼ أٯتن)فجاء  (=)األطراؼ الُيسَرى، وبينهما عبلمة ا١تساواة 
 .(طرؼ أيسر)فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره  = (طرؼ أٯتن)

2
النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي : وينظر. 30التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -

وال شك أّف توحيد التعبَت واالصطبلح يقيم عبلقات منطقية بُت :"، حيث يقوؿ257وا١تهارات النحوية، للمؤلف نفسو، ص 
 ".النظر والتحليل، ويغرس يف الذىن واللساف واليد مهارات منظمة جاىزة للعمل اإل٬تايب الناجح
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الذي دمج فيو بُت النحو  [مفهـو التحليل النحوي]القضايا األخرى، يف تصوره لكل من ا١تفهـو 
 1".والصرؼ

– واٟتق أّف قباوة مل يأت بشيء ُمنَكٍر وال غريٍب، حُت مزج بُت النحو والصرؼ، فهو ُمَتََبٍّل وُمتَِّبٌع 
وقد قدمنا فيما . ١تنهج ٨تاة العربية القدامى الذين كانوا ٯتزجوف بُت النحو والصرؼ– كما سلف الذكُر 

 .سبق أيضا أّف االطبلع على مفهـو النحو عنده يَرَفُع ىذا اإلشكاَؿ ويُزيُلوُ 

وٕتدر اإلشارة يف ىذا السياؽ إىل تضمُت قباوة للمستوى الصويت يف التحليل الصريف، حيث يذكر 
األوجو احملتملة يف تأدية ا١تفردات داخل التعبَت الناجز، والتلّونات الصوتية اليت تطبع ا١تفردات، من خبلؿ 

 .التحامها ٔتا قبلها وما بعدىا

ٕتلى تطبيق فخر الدين قباوة على النص القرآين يف ٖتليل آيات مفردة، أما مع النص الشعري فقد 
وىذه ا١تلحوظة تقودنا إىل ذكر أمر مهم، . زاوج بُت التطبيق على أبيات مفردة ومقطوعات ونصوص شعرية

وىو خلو كتاب قباوة من توضيح مفهـو النص، فهو كثَتا ما كاف يدعو إىل التطبيق على نصوص مكتملة 
 .ال على أمثلة ٣تتزأة، مث وجدناه بعد ذلك ٭ُتلُّْل آيات مفردة وأبياتا منتزعة من مواقعها يف القصائد

 وقد حظي ٘تاـ حساف، 2.ُيكِثُر قباوة من نقد ا١تعاصرين، واهتامهم بعدـ فهم مقاصد النحاة القدامى
 3.من بينهم، بنصيب وافر من ىذا النقد، إذ أكثر قباوة تعقَُّبُو والردَّ عليو

يرتكز قباوة يف ٖتليلو اإلعرايب والصريف على القواعد النحوي الكلية، حيث يستعُت ّٔا ٔتعية القرائن 
 4.اٟتالية وا١تقالية للوصوؿ إىل اٟتكم النحوي السديد

                                                 
1

 .49تعدد األوجو يف التحليل النحوي، ص : ٤تمود حسن اٞتاسم -
2

 .162وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل، ص : فخر الدين قباوة -
3

 .106، وابتداء من الصفحة 79 و77 و74التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص : فخر الدين قباوة -
4

األصل تطابق : وكذا االعتماد على قاعدة. ، وذلك حُت االستعانة بقاعدة األصل يف الكبلـ عدـ الزيادة77نفسو، ص  -
 .125ا١ترجع نفسو، ص . صياغيت السؤاؿ واٞتواب
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أما النصوص اٟتديثية . حازت النصوص القرآنية والشعرية أوفر نصيب يف التحليل النحوي عند قباوة
فقد جاءت قليلة جدا يف مستويي التحليل الصريف والتحليل اإلعرايب، لُيفَسَح ٢تا آّاُؿ ْتضور الفت يف 

 .مستوى ٖتليل معاين األدوات

 :مآخذُص على المنهج- ج

بعد أف أبنَّا عن شيء من خصوصيات منهج التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة ٩تتم الفصل 
 :وسنسجلها يف النقاط التالية. بذكر بعض ا١تآخذ اليت وقفنا عليها، من خبلؿ ْتثنا

بتوزيع التحليل على مستويات – وىو ٖتليل متكامل - إّف طريقة عرض التحليل النحوي عند قباوة 
 .فالطريقة ٦تنهجة ولكنها غَت ٚتالية. ثبلث، والفصل بينها ٬تعل التحليل مقطوع األوصاؿ بعض الشيء

ٕتلي تكامل منهج التحليل النحوي عند قباوة بوضوح يف ٖتليل : بيد أنو ال بد من ذكر أمر وىو
وإ٪تا ىي ٖتاليُل جزئيٌة، . ا١تقطوعات الشعرية، أما يف ٖتليل األبيات ا١تفردة واآليات القرآنية، فلم يظهر ذلك

 .تستهدؼ لفظة ُمشِكلة يف التعبَت

فكثَتا . من ا١تآخذ اليت سجلنا، ورأيناىا قد تكررت غََت مرٍة عدـُ عزو اآلراء والنصوص إىل أصحأّا
 1.ما كاف يُديل قباوُة بآراٍء يف مسائَل معينٍة، ىو مسبوؽ فيها إال أنو ال يشَت إىل ذلك

                                                 
1

وينظر . 180التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص . ، وبيت زىَت الكليب113ينظر حديثو عن قصة آّنوف بن جندب، ص  -
للسمُت " الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف"، يف الكتاب نفسو، ويقابل ٔتا جاء يف كتاب 142، ص "أشياء"ٖتليلو لكلمة 
 . 334، ص 4اٟتليب، ج 

.   وٕتدر اإلشارة إىل أّف الباحث ٤تمود حسن اٞتاسم قد أصاب كبد اٟتقيقة، حُت انتقد قباوة يف قضية عدـ عزو بعض اآلراء
فيو قدر كبَت من الفائدة، ولكن كثَتا من  [التحليل النحوي أصولو وأدلتو]وٕتدر اإلشارة إىل أّف ىذا ا١تَؤلََّف :" يقوؿ اٞتاسم

وٗتالفو أيضا يف حل القضايا ا١تنهجية، مثل انعداـ التوثيق لكثَت من األفكار ... القضايا ا١تهمة يف التحليل النحوي قد ٕتاوزىا
ىذا ويشَت الباحث يف اٞتملة األخَتة من ىذا القوؿ إىل الرد ". اليت تبناىا، وقد سبق ّٔا، ويف أسلوبو يف رده على بعض الباحثُت

ينظر . العنيف الذي كاف ٬تابو بو قباوة ٘تاـ حساف، وقد أوقعو ىذا العنف يف اٞتور على ٘تاـ حساف، وٗتطئتو من غَت ما وجو
 ".التحليل النحوي أصولو وأدلتو" من 105على سبيل ا١تثاؿ رده عليو يف قضية األمثلة ا٢ترائية، ص 



 الـممارسـة التحليليـة وخصائصهـا عند رخر الدين قباوة: الفصل الثانـي

- 119-  

 

و٦تا ىو موصوؿ با١تلحوظة السابقة طريقة التهميش آّملة عنده، حيث ال يعطي قباوة يف ثبت 
ا١تصادر وا١تراجع كل ا١تعلومات عن مصدره، وإ٪تا يكتفي بعنواف الكتاب مع الصفحة، دوف ذكر ا١تؤلف، 

دوف ذكر ا١تؤلف، وىذه الطريقة تعتمد على " ضرائر الشعر" ٭تيل إىل كتاب 289فمثبل يف الصفحة 
اطبلع القارئ ومعرفتو بكتب العربية، أما إف كاف ال يعرؼ صاحب الكتاب، وىو ىنا البن عصفور فسيقع 

 .يف حَتة

ومن ا١تآخذ ا١ترصودة أيضا االضطراب ا١تصطلحي الذي وقع فيو قباوة، وذلك حُت قاؿ بوجود 
إىل - يف القسم التطبيقي– اختبلؼ بُت أصوؿ التحليل النحوي وأدلة التحليل النحوي، ليعود بعد ذلك

 1.وقد تقدـ ذكر ىذا االضطراب بشيء من التفصيل يف القسم النظري. تسمية األصوؿ باألدلة

وقد تشفع لو يف ىذا . خبل ٖتليل قباوة من ذكر الِنكاِت النحوية والببلغية إال يف بعض ا١تواضع
 2.اإلخبلؿ طبيعة ا١تنهج التيسَتية، إال أنو يبقى ٓتلوه منها جافا بعض الشيء، يفتقد إىل اٟتسن والرونق

أ٫تل قباوة، يف كثَت من األحياف، وٓتاصة يف مستوى التحليل اإلعرايب،  ذكر أصل الًتكيب، فكاف 
ومن ا١تعلـو أف ذكر أصل الًتكيب من شأنو . (البنية السطحية)يتعامل مع التعبَت الناجز، يف شكلو الظاىر 

إّف أصل الًتكيب : أف يوضح البنية السطحية، ويربز حذؽ ا١تنشئ وببلغتو، فعندما نقوؿ، على سبيل ا١تثاؿ
طاَب ٤تمٌد نفًسا ىو طابْت نفُ  ٤تمٍد، مث عدؿ بو عن الًتكيب األوؿ لتمكُت ا١تعٌت يف نف  السامع : يف

  3.لوقوع التفصيل بعد اإلٚتاؿ، فهذا يوضح ببلغة ا١تتكلم

                                                 
1

 .75، من ْتثنا ىذا، ص "بُت أدلة التحليل النحوي وأصولو"مبحث : ينظر -
2

. 43: النجم چمح  جخ  حخ  مخ چ :ينظر مثبل ٖتليلو لآلية الكرٯتة. مل يذكر قباوة بعض النكات إىل يف مواضع قليلة -

ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب    چ :وكذا ٖتليلو لآلية الكرٯتة. 172التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ص 

 .122ا١ترجع نفسو، ص . 35: النملچ حب
3

 .145 ـ، ص 2001/  ىػ1421شرح الكفراوي على اآلجّرومية، دار ا١تعرفة، ا١تغرب، : الكفراوي -
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 :خـاتـمـة
ىذا مبل  القوؿ يف منهج التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة، وقد انتهينا من خبلؿ ْتثو 

 :ومدارستو إىل النتائج التالية

يُػَعدُّ التحليل النحوي وليد التدبر يف النص القرآين، وىو ضارب ّتذوره يف أعماؽ الثقافة العربية 
اإلسبلمية، فقد مارسو الصحابة والتابعوف، مث استقر يف كتب النحاة وا١تفسرين ومعريب القرآف الكرًن 

حىت إنك لواِجُدُه ُمنَداًحا يف كتب علـو كثَتة، ومن نظر يف كتب شرح الشعر والنقد . واٟتديث الشريف
 .والببلغة واألصوؿ وشرح السنة النبوية عرؼ ذلك وأَثْػَبَتوُ 

كاف حضوُر التحليل النحوي يف ىذه ا١تؤلفات حضورا َعَمِلًيا تطبيقيا، ومل يُػَؤلّْْف فيو نظريًا إال ابُن 
 ".اإلعراب عن قواعد اإلعراب"و" مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب: "ىشاـ األنصاري، يف كتابيو

تَػَوضََّح لنا من خبلؿ سرد مراحل حياة فخر الدين قباوة وجهوده يف ميداف النحو العريب عامة 
تشهد لو ّٔذا أعمالُُو اليت . والتحليل النحوي خاصة، رسوُخ قدمو وَسعُة اطبلعو، وٖتقُقُو من علـو العربية

 .ذكرناىا، وما قالو يف حقو الباحثوف

تفرّد فخر الدين قباوة بوضع تعريف دقيق للتحليل النحوي، والفصِل بُت أصوِؿ التحليل النحوي 
 .وأدلِة التحليل النحوي، وتنظَته لؤلوىل، أي ألصوؿ التحليلِ 

ويُقابُل ىذا تَػَبِعيَُّتُو الظاىرُة، يف مبحث األدلة والقرائن اللفظية، ِلَما أورده ٘تاـ حساف يف نظرية 
 .إالّ بعَض التغيَتات الطفيفة على مستوى ا١تصطلح. القرائن، ٖتت مبحث القرائن اللفظية

– يف مبحثي التحليل الصريف والتحليل اإلعرايب - وُيسجَُّل أيضا اعتماُد فخر الدين قباوة الكبَُت 
للسمُت اٟتليب، وعدـُ اإلشارة إىل األخذ عنو يف بعض " الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف"على كتاب 

 .ا١ترات

اعتمد قباوُة على مذىب البصريُت يف اإلعراب والصرؼ، وعلى مذىب الكوفيُت يف معاين األدوات، 
حلُّْل فسحًة يف التوجيو والتخريج. حيث َيكثُػُر تضمُُت اٟتروِؼ معاين بعضٍ 

ُ
 .ومن مَثَّ ٬تُد ا١ت
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ويف ختاـ ىذه النتائج ا١تستخلصة ٯتكننا القوُؿ بأفَّ فخر الدين قباوة قد استطاع تقدًن منهج ٨توي 
، ٯُتثُّْل جهدا ال ُيستهاف بو، يف سبيل البحث عن منهج عريب لتحليل النصوص  .متكامل، تعليميٍّل تيسَتيٍّل

التحليل – إفَّ مواطن أبكارا يف ىذا ا١توضوع : ىذا وإْف كاف لصاحب البحث أف يقًتح فإنو يقوؿ
 .ال تزاؿ ْتاجة إىل الدرس وا١تتابعة، عند فخر الدين قباوة وعند غَته من الباحثُت، قدٯتًا وحديثًا– النحوي 

ومن ىذه ا١تواطن اليت ٖتتاج إىل التفات الباحثُت تاريُخ التحليل النحوي وتقلُبو يف كتب النحاة وغَت 
ُرُز  يف ىذا - النحاة، ويَػْعُقُبُو استخبلُص خصائص ا١تمارسة التحليلية حسب العصور وا١تؤلفُت، مث تَػبػْ

 .اٟتاجُة ا١تلحة إىل وضع معجم ١تصطلحات التحليل النحوي- السياؽ 

 .لنا إ٧تاَزُه، ومنو وحَدُه التوفيقُ - تعاىل–ىذا ما يسَر اهللُ 
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 :الـمـالحــق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *التحليل النحوي (مرتكزات)أصول 

 معارف خاصة 

 (مقتضى الحال)
 معارف عامة

 (شروو المحلل النحوي) 

 مقتضى المقال مقتضى المقام

إتقان 
 اإلعراب

التفسير  الصرف
 المعجمي

معاني 
 األدوات

تاريخ القرآن  عروض بالغة
 الكريم

الحديث 
 الشريف

القراءة وطرق 
 األداء

قواعد اإلمالء 
 وعالمات الترقيم

 .مخططات أصول التحليل النحوي، وأدلة التحليل الصرري واإلعرابي ومعاني األدوات عند رخر الدين قباوة- *

 01: ملحق رقم
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 أدلـة الـتـحلـيـل الـصـررـي

 المعنى المعجمي األدلة الحالية

 األدلة اللفظية والتركيبية

 قرائن دالة على الفعلية قرائن دالة على االسمية

التلبس بصيغة 
 اسمية

/ الداللة على حدث
  موصوف/ذات

قبول الجر أو 
 ...التنوين

التلبس بصيغة 
 رعلية

الداللة على 
  الزمانحدث مع

/ قبول اإلسناد إلى اسم
 االتصال بالضمائر

 02: ملحق رقم
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 أدلـة التحـليل اإلعـرابـي

أدلة حالية 
 (مقتضى المقام)

أدلة معنوية 
 ( المقالمقتضى)

 أدلة تركيبية أدلة لفظية

 االقتضاء الشرو اإلسناد

 

وسائل  المطابقة الصيغة الرتبة العالمة اإلعرابية
 الربط

 التنغيم والنبر

 03: ملحق رقم
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 أدلـة تـحليل معانـي األدوات

 أدلة لفظية أدلة معنوية أدلة حالية

 األساليب النحوية  معطيات المقام

 (معاني الجمل)

العالمة اإلعرابية  الروابط االقتران الرتبة
 للمفردات بعدأا

لفظ 
 األداة

رسم 
 األداة

أداء 
 األداة

 04: ملحق رقم
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 ملخص البحث باللغة العربية
منهج التحليل النحوي عند فخر الدين قباوة من خبلؿ كتابو التحليل "٭تاوؿ ىذا البحث ا١توسـو بػ

َمُو قباوة ليكوف بديبًل عن ا١تناىج " النحوي أصولو وأدلتو بُت النظرية والتطبيق التعريَف ٔتنهج عريب، َقدَّ
 .الغربية يف ٖتليل النص األديب

أما ا١تدخل فقد تضمن مبحثُت اثنُت، فكاف . ومدخل وفصلُت وخا٘تةقدمة ـ وقد توزع البحُث على
تاريخ التحليل النحوي يف الدرس اللغوي العريب القدًن، ذكرت فيو ارتباط التحليل : ا١تبحث األوؿ بعنواف

النحوي بالنص القرآين، وأّف أو٢ََّتُما وليد التدبر يف الثاين، مث عرَّجت على ذكر أىم مظاف ا١تمارسات 
التحليلية، من كتب ٨تو وتفسَت وإعراب قرآٍف كرًٍن وحديٍث شريٍف، مث ذكرت ٚتلة من ا٠تصائص اليت 

أما ا١تبحث الثاين فقد ٤َتَّضتو للحديث عن حياة فخر الدين قباوَة وأعمالِِو، . اختصت ّٔا ىذه ا١تمارسات
 .فذكرت لو ترٚتة موجزة، وجانبا من جهوده يف علـو العربية، وصوال إىل َتعداد مؤلفاتو وٖتقيقاتو

، ليتكفل باٟتديث عن التحليل "األطر النظرية ١تنهج التحليل النحوي"مث جاء الفصل األوؿ ا١تعنوف بػ
النحوي، يف شقو النظري، عند الدارسُت احملدثُت ويف الدرس اللغوي الغريب بإ٬تاز، ليتمَّ التوقف مليا عند 

فخر الدين قباوة، حيث بدأت الفصل ٔتبحث ُضِبَطت فيو بعض ا١تفاىيم الرئيسة، كمفهـو ا١تنهج والتحليل 
، حيث وقفت على األصوؿ "مرتكزات التحليل النحوي"النحوي، مث انتقلت إىل ا١تبحث الثاين ا١توسـو بػ

ا١تعارؼ العامة وا١تعارؼ ا٠تاصة، مث ختمت : اليت يقـو عليها التحليل النحوي، واليت توّزعت يف حقلُت ٫تا
َحلَّلِ 

ُ
 .ا١تبحث بذكر شروط النص ا١ت

ا١تمارسُة التحليليُة وخصائُصها عند فخر الدين "أما الفصل الثاين التطبيقي فقد جاء موسوما بػ
، وقد توزع على أربعة مباحث، ُخصَّْص األوؿ للتحليل الصريف، حيث أوردت فيو بعض النماذج اليت "قباوة

حّللها فخر الدين قباوة، مع مناقشتها بالرجوع إىل كتب ا١تتقدمُت وا١تتأخرين، ٦تن تعرضوا لتلك النماذج 
 .بالتحليل

مث عرضت يف ا١تبحث الثاين، ا١تعنوف بالتحليل اإلعرايب طائفًة من ا١تمارسات اإلعرابية، مع مناقشتها 
ٖتليل معاين : أيضا، ورد اآلراء واألقواؿ إىل أصو٢تا، مث ختمت ا١تمارسة التحليلية ٔتبحٍث ثالٍث، كاف بعنواف
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األدوات، عرضت فيو بعض اٟتروؼ واألدوات، ضمن سياقاهتا، مث راقبت قباوة يف ٖتليلو ٢تا، مع ا١تناقشة 
 .والنقد والتقوًن

خصائص التحليل النحوي عند فخر الدين "ىذا ألُحطَّ الرَّْحاَؿ عند مبحث رابع أخٍَت موسوـٍ بػ
قباوة، ذكرت فيو ميزات وخصائص اختص ّٔا منهجو التحليلي، من مرجعية تراثية وغايات تيسَتية، مرورا 
بطبيعة ا١تمارسة والتمثيل، وغَت ذلك ٦تا ُدوَّْف يف موضعو من ىذا البحث، مث أهنيت البحث ٓتا٘تة، ٘تثلت 

 :يف النتائج التالية

يُػَعدُّ التحليل النحوي وليد التدبر يف النص القرآين، وىو ضارب ّتذوره يف أعماؽ الثقافة العربية 
اإلسبلمية، فقد مارسو الصحابة والتابعوف، مث استقر يف كتب النحاة وا١تفسرين ومعريب القرآف الكرًن 

حىت إنك لواِجُدُه ُمنَداًحا يف كتب علـو كثَتة، ومن نظر يف كتب شرح الشعر والنقد . واٟتديث الشريف
 .والببلغة واألصوؿ وشرح السنة النبوية عرؼ ذلك وأَثْػَبَتوُ 

كاف حضوُر التحليل النحوي يف ىذه ا١تؤلفات حضورا َعَمِلًيا تطبيقيا، ومل يُػَؤلّْْف فيو نظريًا إال ابُن 
 ".اإلعراب عن قواعد اإلعراب"و" مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب: "ىشاـ األنصاري، يف كتابيو

تَػَوضََّح لنا من خبلؿ سرد مراحل حياة فخر الدين قباوة وجهوده يف ميداف النحو العريب عامة 
تشهد لو ّٔذا أعمالُُو اليت . والتحليل النحوي خاصة، رسوُخ قدمو وَسعُة اطبلعو، وٖتقُقُو من علـو العربية

 .ذكرناىا، وما قالو يف حقو الباحثوف

تفرّد فخر الدين قباوة بوضع تعريف دقيق للتحليل النحوي، والفصِل بُت أصوِؿ التحليل النحوي 
 .وأدلِة التحليل النحوي، وتنظَته لؤلوىل، أي ألصوؿ التحليلِ 

ويُقابُل ىذا تَػَبِعيَُّتُو الظاىرُة، يف مبحث األدلة والقرائن اللفظية، ِلَما أورده ٘تاـ حساف يف نظرية 
 .إالّ بعَض التغيَتات الطفيفة على مستوى ا١تصطلح. القرائن، ٖتت مبحث القرائن اللفظية

– يف مبحثي التحليل الصريف والتحليل اإلعرايب - وُيسجَُّل أيضا اعتماُد فخر الدين قباوة الكبَُت 
للسمُت اٟتليب، وعدـُ اإلشارة إىل األخذ عنو يف بعض " الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف"على كتاب 

 .ا١ترات
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اعتمد قباوُة على مذىب البصريُت يف اإلعراب والصرؼ، وعلى مذىب الكوفيُت يف معاين األدوات، 
حلُّْل فسحًة يف التوجيو والتخريج. حيث َيكثُػُر تضمُُت اٟتروِؼ معاين بعضٍ 

ُ
 .ومن مَثَّ ٬تُد ا١ت

ويف ختاـ ىذه النتائج ا١تستخلصة ٯتكننا القوُؿ بأفَّ فخر الدين قباوة قد استطاع تقدًن منهج ٨توي 
، ٯُتثُّْل جهدا ال ُيستهاف بو، يف سبيل البحث عن منهج عريب لتحليل النصوص  .متكامل، تعليميٍّل تيسَتيٍّل
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Résumé 

Cette recherche marquée tente par la « méthode d’analyse 

grammaticale chez fakhreddine kabaoua à travers son livre l’analyse 

grammaticale les origines et les preuves entre la théorie et la 

pratique » définition d’une approche arabe, par kabaoua être un 

substitut pour les approches occidentales de l’analyse de texte 

littéraire. 

Et peut être distribué de recherche sur l’entrée et deux chapitres, 

ou nous avons parlé de l’histoire de l’analyse de la leçon de 

grammaire linguistique dans l’ancien arabe, alors nous avons une 

traduction sommaire de fakhreddine kabaoua et en dehors de sa 

grammaire et de la bibliographie de ses écrits et son enquête. 

Puis vint le premier chapitre de la théorie le droit de « cadre   

théoriques de la méthode de l’analyse grammaticale » pour révéler la 

nature du programme , et montre la nature de ses composantes, ou 

nous avons commencé une recherche pour ajuster  les concepts clés , 

suivie d’une étude des derniers piliers de l’analyse grammaticale, pour 

terminer l’énumération du chapitre des conditions de l’analyste de 

texte. 

Le deuxième chapitre est marqué comme « la pratique et les 

caractéristiques analytiques à  fakhreddine kabaoua » a fait un test des 

arguments théoriques présentés dans le premier chapitre, et en 

regardant les modèles appliqués, répartis sur trois niveaux d’analyse : 

l’analyse morphologique, l’analyse grammaticales, et l’analyse des 

significations des outils. 

Comme on a exposé l’opinion de kabaoua dans chaque numéro, 

avec un commentaire à ce sujet, critiques et évaluations, et notre 

réponse à l’avis de tous ses éléments d’actif à ce que nous pourrions le 

permettre. Ce chapitre nous a scellés pour en extraire les 

caractéristiques les plus importantes qui ont marqué l’approche de la 

grammaire d’analyse chez kabaoua, une référence à partir d’un 

caractère très traditionnel et de facilitation de la représentation, par la 

pratique et la protestation. Enfin nous avons termine notre recherche 

d’un ensemble de nos résultants. 
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 :1قائمة المصادر والمراجع
 .القرآف الكرًن برواية حفص عن اإلماـ عاصم- 

 : المصادر- أ
 :فخر الدين قباوة- 
 .ـ2002، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر، لو٧تماف، القاىرة، 1التحليل النحوي أصولو وأدلتو، ط- 1
 .ـ1971، دار األصمعي، حلب، 1ا١تورد النحوي ٪تاذج تطبيقية يف اإلعراب والصرؼ، ط- 2
، دار طبلس، 4ا١تورد النحوي الكبَت ٪تاذج من التحليل النحوي يف اإلعراب واألدوات والصرؼ، ط- 3

 .ـ1987دمشق، 
 .ـ1989/ىػ1409، دار القلم العريب، حلب، 5إعراب اٞتمل وأشباه اٞتمل، ط- 4
 .ـ1998، مكتبة ا١تعارؼ، بَتوت، 3تصريف األٝتاء واألفعاؿ، ط- 5
 .ـ2007/ىػ1427، دار ا١تلتقى، حلب، 1فتاوى يف علـو العربية، ط- 6
دار – ، دار الرفاعي للنشر 1النهج اإلسبلمي للتعليم العايل و٪توذجاف بالتربيزي وا١تهارات النحوية، ط- 7

 .ـ2008/ىػ1429القلم العريب، حلب، 
، دار ا١تلتقى، حلب، 1تاريخ االحتجاج النحوي باٟتديث الشريف ْتث وثائقي للتأصيل،  ط- 8

 .ـ2004/ىػ1425
 .ىػ1430، دار الفكر، دمشق، 2مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ط- 9

 .ـ1997دار الفكر ا١تعاصر، لبناف، - ، دار الفكر، دمشق1ٖتليل النص النحوي منهج و٪توج، ط- 10
الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر، - ، مكتبة لبناف ناشروف1االقتصاد اللغوي يف صياغة ا١تفرد، ط- 11

 .ـ2001لو٧تماف، 
دار القلم - ، دار الرفاعي للنشر1وظيفة ا١تصدر يف االشتقاؽ واإلعراب ْتث إحصائي للتأصيل، ط- 12

 .ـ2007/ىػ1428العريب، حلب، 
 :المراجع العربية- ب
 :ابن األنباري- 

                                                 
1

 .التعربف" اؿ"، دوف احتساب (اسم شهرتو)رتبنا ا١تصادر وا١تراجع ترتيبا ألفبائيا، باالبتداء باسم ا١تؤلف  -
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٤تيي الدين عبد الرٛتن رمضاف، : كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل، ٖتقيق- 13
 . ـ1971/  ىػ1390مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، 

 :ابن جرير الطربي- 
راجعو - ٤تمود ٤تمد شاكر: تفسَت الطربي جامع البياف عن تأويل آي القرآف، حققو وعلق حواشيو- 14

 .أٛتد ٤تمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، دوف تاريخ: وخرج أحاديثو
 :ابن جٍت- 

 .٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دوف تاريخ: ا٠تصائص، ٖتقيق- 15
 :أبو حياف األندلسي- 

الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود والشيخ علي ٤تمد : تفسَت البحر احمليط، دراسة وٖتقيق وتعليق- 16
، دار 1أٛتد أٛتد النجويل اٞتمل، ط : زكريا عبد آّيد النويت والدكتور: الدكتور: معوض، شارؾ يف ٖتقيقو

 . ـ1993/ىػ1413الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، 
 :ابن خالويو- 

إعراب ثبلثُت سورة من القرآف الكرًن، طبع ٖتت إدارة ٚتعية دائرة ا١تعارؼ العثمانية يف عاصمة - 17
 .ـ1941/ىػ1360حيدر آباد الدكن، مطبعة دار الكتب ا١تصرية، القاىرة، 

 : ابن عصفور- 
، (دوف ناشر)، 1أٛتد عبد الستار اٞتواري، وعبد اهلل اٞتبوري، ط : ا١تقرّْب، ٖتقيق- 18

 .ـ1972/ىػ1392
 :ابن معطي الزواوي- 

٤تمود ٤تمد الطناحي، مطبعة عيسى البايب اٟتليب وشركاؤه، مصر، دوف : الفصوؿ ا٠تمسوف، ٖتقيق- 19
 .تاريخ
 :ابن منظور- 

عبد اهلل علي الكبَت، ٤تمد أٛتد حسب اهلل، ىاشم ٤تمد الشاذيل، دار : لساف العرب، ٖتقيق- 20
 .ا١تعارؼ، القاىرة، دوف تاريخ

 :ابن ىشاـ األنصاري- 
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الدكتور عبد اللطيف ٤تمد ا٠تطيب، آّل  الوطٍت : مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ٖتقيق وشرح- 21
 .للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، دوف تاريخ

٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، دار الطبلئع للنشر والتوزيع، : شرح قطر الندى وبل الصدى، ٖتقيق- 22
 .ـ2009مصر، 

 :ابن يعيش- 
 .(دوف تاريخ)شرح ا١تفصل، إدارة الطباعة ا١تنَتية، مصر، - 23
 :أبو البقاء الُعْكرَبِي- 

، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، 2عبد اإللو نبهاف، ط : إعراب اٟتديث النبوي، ٖتقيق- 24
 . ـ1986/ ىػ1407

 :أبو البقاء الكفوي- 
الكليات معجم يف ا١تصطلحات والفروؽ اللغوية، قابلو على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع - 25

، مؤسسة الرسالة ناشروف، بَتوت، لبناف، ٤2تمد ا١تصري، ط- عدناف درويش: فهارسو
 .ـ1998/ىػ1419

 :أبو علي الفارسي- 
، 1الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: كتاب الشعر أو شرح األبيات ا١تشكلة اإلعراب، ٖتقيق وشرح- 26

 . ـ1988/ىػ1408مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 
 :أبو علي ا١ترزوقي- 

إبراىيم : وضع فهارسو العامة- غريد الشيخ: شرح ديواف اٟتماسة أليب ٘تاـ، علق عليو وكتب حواشيو- 27
 .ـ2003/ىػ1424، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، 1مش  الدين، ط

 :أٛتد بن فارس- 
 .ـ1979/ىػ1399عبد السبلـ ٤تمد ىاروف، دار الفكر، : معجم مقايي  اللغة، ٖتقيق وضبط- 28
 :٘تاـ حساف- 

 .ـ1979، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، مصر، 2اللغة العربية معناىا ومبناىا، ط- 29
 :جبلؿ الدين السيوطي- 
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، دار الفكر، ٤2تمد أيب الفضل إبراىيم، ط: بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة، ٖتقيق- 30
 .ـ1979/ىػ1399

 :حاجي خليفة- 
 .(دوف تاريخ)كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبناف، - 31
 :ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي- 

كتاب العُت، ٖتقيق الدكتور مهدي ا١تخزومي والدكتور إبراىيم السامرائي، سلسلة ا١تعاجم والفهارس، - 32
 .دوف تاريخ

 :راجي األٝتر- 
، دار الكتب العلمية، بَتوت، 1إٯتيل يعقوب، ط. د: ا١تعجم ا١تفصل يف علم الصرؼ، مراجعة- 33

 .ـ1993/ ىػ1413لبناف، 
 :الز٥تشري- 

الشيخ عادؿ أٛتد : الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل، ٖتقيق- 34
، مكتبة 1فتحي عبد الرٛتن أٛتد حجازي، ط: عبد ا١توجود، الشيخ علي ٤تمد معوض، وشارؾ يف ٖتقيقو

 . ـ1998/  ىػ1418العبيكاف، السعودية، 
 :سيبويو- 

، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 3عبد السبلـ ٤تمد ىاروف، ط: الكتاب، ٖتقيق وشرح- 35
 .ـ1988/ىػ1408

 :السمُت اٟتليب- 
أٛتد ٤تمد ا٠تراط، دار القلم، دمشق، دوف : الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، ٖتقيق الدكتور- 36
 .تاريخ
 :السعيد شنوقة- 

 .ـ2009/ىػ1430، عامل الكتب، القاىرة، 1دراسات يف آليات التحليل وأصوؿ اللغة والنحو، ط- 37
 .ـ1985التعريفات، مكتبة لبناف، بَتوت، : الشريف اٞترجاين- 
 :عبلء نور الدين- 

 .2007عبد القاىر اٞترجاين يف قراءات الببلغيُت احملدثُت، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، - 38
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 :فاضل صاٌف السامرائي- 
  ـ2007/  ىػ1428، دار عمار للنشر والتوزيع، األردف، 2معاين األبنية يف العربية، ط - 39
 :الفَتوزابادي- 

القاموس احمليط ؤّامشو تعليقات وشروح، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمَتية، ا٢تيئة - 40
 . ـ1979/ىػ1399ا١تصرية العامة للكتاب، 

 :  الفيومي-
 .ـ1996/ ىػ1417، ا١تكتبة العصرية، لبناف، 1ا١تصباح ا١تنَت، ط- 41
 :الكفراوي- 

 .  ـ2001/  ىػ1421شرح الكفراوي على اآلجّرومية، دار ا١تعرفة، ا١تغرب، - 42
 : ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة- 

 .ـ1983/ىػ1403ا١تعجم الفلسفي، ا٢تيئة العامة لشئوف ا١تطابع األمَتية، - 43
 .ـ2004/ىػ1425، مكتبة الشروؽ الدولية، 4ا١تعجم الوسيط، ط- 44
 :٤تمد بن سبلـ اٞتمحي- 

أبو فهر ٤تمود ٤تمد شاكر، مطبعة ا١تدين، مصر، دوف : ، قرأه وشرحو1طبقات فحوؿ الشعراء، ج - 45
 .تاريخ
 :٤تمد بن الطيب الفاسي- 

، دار البحوث ٤2تمود يوسف فجاؿ، ط: فيض نشر االنشراح من روض طي االقًتاح، ٖتقيق وشرح- 46
 .للدراسات اإلسبلمية وإحياء الًتاث، ديب، اإلمارات العربية ا١تتحدة

 :٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف- 
، دار الشروؽ، القاىرة، 1الداليل، ط-النحو والداللة مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوي- 47

 .ـ2000/ىػ1420
 .ـ2001اإلبداع ا١توازي التحليل النصي للشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، - 48
 : ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي- 

 .معجم ا١تصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بَتوت، دوف تاريخ- 49
 : ٤تمد عدناف جبارين-
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دراسة يف " ا١تقاصد الشافية يف شرح خبلصة الكافية"التحليل النحوي عند اإلماـ الشاطيب يف - 50
 . ـ2011/ ىػ1432، عامل الكتاب اٟتديث، األردف، 1ا١تبادئ واألصوؿ وا١تنهج، ط 

 :٤تمد علي طو الدرة- 
، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، السعودية، 2فتح الكبَت ا١تتعاؿ إعراب ا١تعلقات العشر الطواؿ، ط - 51

 . ـ1989/  ىػ1409
 :٤تمود ٤تمد الطناحي- 

، 1مقاالت العبلمة الدكتور ٤تمود ٤تمد الطناحي صفحات يف الًتاث والًتاجم واللغة واألدب، ط- 52
 .ـ2002/ىػ1422دار البشائر اإلسبلمية، بَتوت، لبناف، 

، مكتبة ا٠تا٧تي، 1مدخل إىل تاريخ نشر الًتاث العريب مع ٤تاضرة عن التصحيف والتحريف، ط- 53
 .ـ1984/ىػ1405القاىرة، 

 :٤تيي الدين الدرويش- 
، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دار ابن كثَت، بَتوت، لبناف، 7إعراب القرآف الكرًن وبيانو، ط - 54

 .ـ1999/ ىػ1420
 :ناصيف اليازجي- 

 .(دوف تاريخ)الَعرؼ الطيب يف شرح ديواف أيب الطيب، دار صادر، بَتوت، لبناف، - 55
 :٧تيب بن خَتة- 

 .ـ2009األديب موسى األٛتدي نويوات حياتو وآثاره، دار البصائر للنشر والتوزيع، اٞتزائر، - 56
 :نشأت علي ٤تمود عبد الرٛتن- 

، ا١تكتبة العصرية، 1التوجيو النحوي وأثره يف داللة اٟتديث النبوي الشريف دراسة يف الصحيحُت، ط- 57
 .ـ2011/ىػ1432بَتوت، 

 :يوسف بن خلف العيساوي- 
 .ـ2007/ىػ1428، دار الصميعي، الرياض، 1علم إعراب القرآف تأصيل وبياف، ط- 58
 :المراجع األجنبية- ج

-dictionnaire de linguistique et des sciences du langage Jean 

Dubois et autres, larousse 
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 :الرسائل المخطوطة- د
 :  وليد حسُت ٤تمد عبد اهلل-
، كلية الدراسات العليا (رسالة دكتوراه)نظرية النحو العريب يف ضوء تعدد أوجو التحليل النحوي - 1

 . ـ2006باٞتامعة األردنية، كانوف الثاين، 
 : الزايدي بودرامة-
، كلية اآلداب (رسالة ماجستَت)التحليل النحوي وتوجيو الداللة قراءة يف كتاب األمايل البن اٟتاجب - 2

 . ـ2007والعلـو اإلنسانية، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، اٞتزائر، 
 :الدوريات- ه
 :  خالد بن عبد الكرًن بسندي-
 .ـ2007، 2، العدد 4نظرية القرائن يف التحليل اللغوي، ٣تلة اٖتاد اٞتامعات العربية لآلداب، آّلد - 1
 :٤تمود حسن اٞتاسم- 
 .ـ2004/ىػ1425، 66، العدد (٣تلة ٣تمع اللغة األردين)أسباب التعدد يف التحليل النحوي، - 2
، جدة، ا١تملكة العربية السعودية، 11، مج 28تعدد األوجو يف التحليل النحوي، ٣تلة جذور، ج - 3

 . ـ2009يوليو /  ىػ1430رجب 
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