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 لتحليل النحوي عند فخر الدين قباوةأصول وأدلة ا
 دراسة في التنظير والتطبيق

 كرموش محمد خير الدين طالب دكتوراه 

  .عبد المجيد عيساني أ.د 

 جامعة ورقلة –قسم اللغة واألدب العربي         

ند حياول هذا البحث مقاربة مفهومي أصول وأدلة التحليل النحوي، كما وردا ع

الباحث فخر الدين قباوة، واإلجابة عن اإلشكال التالي: ما املكانة اليت حيتلها هذان املفهومان 

قباوة التوسل بهما الستكشاف  الدين داخل بناء منهج التحليل النحوي، وكيف استطاع فخر

ناها خصائص الرتاكيب، واستكناه دالالتها، وقد أردفنا ذلك بنماذج وأمثلة قرآنية وشعرية، حّلل

حتليال موجزا  موضًِّحا. هذا باإلضافة إىل التطرق لبعض القضايا املهمة، مثل شروط الّنص 

 احمللَّل، والفرق بني أدّلة التحليل النحوي وأصوله.

  التحليل النحوي، األصول، األدلة، املنهج.

Abstract :  

This research trying approach concept of the foundations and evidences grammar 

analysis at Fakhreddine kabawa, and answer of the problematic: what is the status of these 

two concept inside the grammar analysis, and how kabawa can accredition with these two 

concept for exploration the properties of the sentences and extract her meanings, and we 

gives us Quranic and poetics models and examples, and we tested a precis analysis. 

in addition to this we treat some important issues, like qualifications of text analyst 

and the difference between foundations and evidences of grammar analysis. 

keyword terms: grammar analysis, foundations, evidences, method 

 

  Résumé: 

 Cette recherche vise à étudier les origines et les preuves  de l'analyse grammaticale 

chez kabawa Fakhreddine, et répondre à des problématiques : quel est le statut de ces deux 

concept à l'intérieur de l'analyse grammaticale, et comment kabawa pouvez accréditation avec 

ces deux concept pour l'exploration des propriétés des sentences et extrait de son sens, et 
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nous nous donne des modèles et des exemples coranique et poétique, et nous avons testé 

brièvement. 

 En plus de cela nous avons répondu à des questions importantes, comme les 

qualifications du texte et de la différence entre les origines et les preuves de l'analyse 

grammaticale. 

Les termes clés: l'analyse grammaticale, origines, preuves, méthode
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