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العنوان في نماذج من الدّراسات
النَّحوية العربية المعاصرة
ـ نقد أسس القسمة النحوية ـ
د ،أحمد رسن
جامعة البصرة .العراق
 مذخل هكشي في القعمت:ُ ْ
ُ
َ
َ
الخفنير
ًفشع
ًقطذ الباخث أن
ال
ّ
الىدىٍت
الذساظت
اإلاىؿقي ودقخه الفنشٍت نلى
ِ
ِ
َ
ُ
؛ َّ
ألن البدث الىدىي ال ًمخلو الهطمت
ُ
القىانذ اإلاىؿقُت ئر ال
اإلاىؿقُت التي جفشغها
ّ
َ
ُ
الهلم الانخباسي جدذ مكل ِت
جىذسج ؾبُهت
ِ
ُ
َ
أحتهذ الباخث  ،وسيب
الحقُقُت مهما
الهلىم
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُ
بجذى
في رلو ؛ ألن الؿبُهت اللًىٍت جخأزش
ِ
ّ
جإزش ً
لثيرا في
ؤلاوعان ري الشيباث النثيرة التي
ِ
َ
َ
َّ
بهذٍ الهقلي  ...ولنً َزٍ الحالت الهاسغت ال
ِ
ُ
اإلاىؿق ؛
نلم
جمىو الباخثين مً
ِ
ؤلافادة مً ِ
ِ
َّ
ٌ
ناضم مً الخؿأ في الخفنير الهام نىذ
ألهه
اث دساظاتهم ،
جؿبُقه في
جصحُذ معاس ِ
ِ
ّ
الىافهت
الىخاةج
وجىح ِه جفنيرَم الىدىي هدى
ِ
ِ
َ
ًخهامل
في الذسط الىدىي الحذًث ؛ مي
ُ
ّ
وٍخؿى َس .
البدث الهلمي ،
َ
ُ
ُ
يير
فلى جشك الخفنير الىدىي وشأهه مً ِ
وجقىٍم ؛ الخخلؿذ اإلافاَُم.
وهقذ
مشاقبت
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ّ
وغانذ الحقُقت الهلمُت في قل الهىي
والاظخدعان .مً َىا جأحي الحاحت الالصمت ئلى
نلم غابـ ؛ لزلو اإلاىؿق َى((هدى للهقىى
ّ
بهامت  ،به وهطم الزًَ مً الخؿأ  .أي َى
مهُاس ٌعخهين به اإلافنش لػبـ مىكىمخه
َ
الهلمُت واإلاهشفُت ؛ لُؿمئن نلى جىاظقها قذس

اإلاعخؿام))(.)1

َ
ُ
مهمت مشاقبت ّ
الذساظاث
ًدبنى َزا البدث
ِ
ّ
الىدىٍت في الجامهاث الهشبُت ً
هاقشا ئلى البىاء

ّ
لشبنت مفاَُمها التي جترل ُب منها جلو
النلي
ِ
ُ
ً
وألاظغ التي
الهالقاث
مشلضا نلى
الذساظاث
ِ
ِ
ّ
ُ
حشه َل منها الهىىان  ،وقعمخه نلى فطى ٍى
معخقلت  .وياًت البدث هي سظم مىهجُت
ٍ
مىؿقُت للباخثين جأخز بىنيهم  ،وجفنيرَم
هدى ؾشٍق معخقُم جنىن هخاةجه هافهت ،
ُ
ُ
الهذف ـ
لخدقُق َزا
وَعخهين الباخث ـ
ِ
ِ
القعمت التي
مىغىنت
بالبدث اإلاىؿقي في
ِ
ِ
ِ
ّ
ًقذمها نلم اإلاىؿق بهذ حهشٍفها في مشاخل
ُ
هىحضَا بما ًأحي :
 القعمت في الاضؿالح :ًقطذ ب((قعمت الش يء  :ججضةخه وجفشٍقه
ئلى أمىس مخباًىت  .وهي مً اإلاهاوي البذحهُت
ّ
الًىُت نً الخهشٍف  ،وما رلشهاٍ فاهما َى
حهشٍف لفكي  ...وَعمى الش يء َّ
مقع ًما  ،ومل
واخذ مً ألامىس التي اهقعم ئليها ّ
ٌعمى ً
قعما
ً
ّ
ً
وقعُما
اإلاقعم ،
 ،جاسة بالقُاط ئلى هفغ
أخشي بالقُاط ئلى ييرٍ مً ألاقعام))(.)2
ً
ًُ ُ
ذسك مً َزا الخهشٍف حملت مً اإلاهاسف نً
القعمت منها :
1ـ القعمت مفهىم  ،واإلافهىم لِغ له ٌّ
خذ جامّ
ٌ
هاقظ بخالف اإلااَُت التي جخمخو بىحىد
أو
ّ
خذ لها(.)3
ٍ
2ـ هي مفهىم بذًهي .واإلافاَُم البذحهُت
واضحت بىفعها  ،وال جدخاج ئلى حهشٍف مثل
مفهىم  :الىحىد والىخذة وييرَما .واإلافهىم
الىكشي َى الزي ًدخاج ئلى حهشٍف  ،فُخىقف
ُ
جطىسٍ نلى جطىس ش يء قبله( .)4مثل مفهىم
الاظم  ،والفهل  ،والنخاب  ،والصجش والشحل
وييرَا.
3ـ وعخهين بالخهشٍف اللفكي فقـ في ششح
مفهىم القعمت ؛ لخىبُه ألارَان ئلى مهىاٍ
باظخهماى ألفاف أوضح في الزًَ مً لفل
القعمت  .وقذ اظخهمل لفكي(الخجضةت
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والخفشٍق) ومهىاَما واخذ .والىغىح ٌهني َّ
أن
َ
أظشم
اإلاهنى ًذسله الزًَ مً اللفل الشاسح
َ
 ،وأبين مً اللفل اإلاششوح نىذ ظمام
ألالفاف .
ّ
جخنى ُن القعمت مً زالزت أشُاء في ّ
أقل
4ـ
ُ
ّ
ُ
جقعُم .ألاوى ٌ ّ
ّ
الهل أو
عمى مقع ًما وَى
ً
النلي  ،والثاوي والثالث ّ
أقعاما .وهي
حعمى
الجضةُاث أو ألاحضاء.
ً
5ـ ئرا هكشها ئلى ّ
مل حضء أو حضتي مقِعا ئلى
ْ
ً
قعما  .وئن هكشها ئلى القعم
اإلاقعم ٌعمى
ً
ً
قعُما.
مقِعا ئلى ألاقعام ألاخشي ٌعمى
فالهلمت مقعم وأقعامها  :الاظم والفهل
والحشف .والاظم قعُم للفهل والحشف ،

ولزا الفهل والحشف قعُمان لالظم(.)5
 أضىى القعمت:ُ ْ
ْ
ألاظغ التي ًجب أن
رلشث مجمىنت ٌمً
ِ
ُ
َ
جخطف بها القعمت  ،وهي :
ّ
1ـ َّ
البذ مً زمشة  ،وفاةذة جدققها القعمت .
2ـ َّ
البذ مً جباًً ألاقعام .فخقعُم اإلاىطىب
ئلى  :مفهىى  ،وخاى  ،وجمُيز  ،وقشف جقعُم
َ
باؾل ؛ َّ
ألن الكشف مً أقعام اإلافهىى  .فال
ُ
ً
ًنىن
قعُما له .وٍلضم مىه لىن قعم الش يء
ً
قعُما له .وَى باؾل بالبذحهت( .)6وٍخفشم مىه :
ً
قعُما له مثل
ال ًجىص حهل قعم الش يء
ً
قعُما للمفهىى .وال ًجىص حهل
حهل الكشف
ً
قعما مىه مثل حهل الحاى
قعُم الش يء
ً
قعما مً اإلافهىى .وال ًجىص جقعُم الش يء
ئلى هفعه  ،وييرٍ( .)7وَزا ألاظاط ّ
جخفشم مىه
أمىس هي(: )8
ً
قعُما له .مثل
آـ ال ًجهل قعم الش يء
الكشف قعُم للمفهىى.
ً
قعما مىه .مثل
ب ـ ال ًجهل قعُم الش يء
الحاى قعم مً اإلافهىى.
ث ـ ال ًقعم الش يء ئلى هفعه  ،وييرٍ.

3ـ أظاط القعمت
ُ
ْ ُ
ًجب أن جبنى القعمت نلى أظاط واخذ .وهي
ُ
حهت واخذة جلحل في اإلاقعم  ،وبالىكش ئليها
ّ
ًنىن الخقعُم( )9وجلو الجهت جخمثل في الًاًت
التي ًقطذَا اإلافنش  ،أو الطفت التي ًلحكها
ً
ْ
نىذ القعمت  .وٍيبغي أن جنىن واخذة في
وقذ واخذ(. )10
4ـ القعمت حامهت ماوهت
ّ
جخدق ُق نىذما ٌعاوي مجمىمُ
وَزٍ الطفت
ُ
َ
ُ
جدطش َزٍ القعمت
اإلاقعم ئر
ألاقعام
َ
ُ
َ
وجمىو نً دخىى يير
ألاقعام الذاخلت فُه.
أقعامه فُه(.)11
 أهىام القعمتّ
الهل ئلى
1ـ القعمت الؿبُهُت وهي قعمت
أحضاةه مثل مفهىم ؤلاوعان ًقعم نلى
قعمين :الحُىان  +الىاؾق.
2ـ القعمت اإلاىؿقُت وهي قعمت النلي نلى
حضةُاجه مثل قعمت اإلافشد ئلى اظم  ،وفهل ،

وخشف(.)12

َ
ْ
َ
ًمخلو هاضُت
الباخث أن
ًيبغي نلى
ِ
ُ ْ
َ
الهلمُت التي ًشٍذ أن ًذسظها ،
اإلاطؿلحاث
ِ
ِ
َ
َ
ُ ّ ُ ْ
فُخخاس نىىان بد ِثه الزي ًفػل أن ًمخاص
َ
ً
الهلم .زم
حذًذا في
بالخجذًذ ختى ًُػُف
ِ
ِ
ّ
ُ
ّ
ُ
ًدذ ُد مهنى رلو الهىىان  ،وبهذٍ ًقعمه نلى
ُ
ُ
فطىى
بهؼ  ،وال
بهػها نً
ًىفطل
ٍ
ً
َ
ُ
جخذاخل في مهاهيها ؛ لخنىن القعمت صحُدت.
ُ
ٌ
فاإلاطؿلح الىدىي
حضء مً البىاء الىكشي
ُ
بالهُهل
ًخأزش
الزي جقىم نلُه الذساظت
ِ
والفطل بُنهما ًُفقذُ
ُ
ُ
وٍإزش فُه.
الىكشي ،
َ
َ
َ
ُ
فخخذاخل
البدث الشؤٍت الهلمُت .
ُ
ُ
ُ
اإلاطؿلحاث  ،وجىهذم الذقت( )13وخقُقت
َّ
ُ ْ
ُ
ٌ
أن ّ
ٌهشفه
ًقطذ الباخث
مفهىم
الهىىان أهه
ِ
ّ
ً
ً
ً
حهشٍفا حامها ماوها في دساظخه والفطىى ملها
ششح واف له .وه ُ
ً
نذدا مً الباخثين
جذ
ٍ
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ًٌفلىن نً َزٍ الحقُقت قاهين َّأجهم نلى
ّ
خق ً
داةما مهما اججهىا في دساظت مىغىناتهم
ئلى قشٍب منها  ،أو بهُذ ننها.

 جقعُم الهىىان في البدث الىدىياإلاهاضش:
ّ
َّ
ًمثلُ
ئن الهىىان اإلاشير ئلى الذساظت الىدىٍت
ّ
مفهىما ًّ
ً
ملُا ًقعمه الباخث نلى أقعام جمثل
ّ
ّ
حضةُاث رلو اإلافهىم النلي  .واإلافهىم النلي
َّ
ًقو في داةشة القعمت اإلاىؿقُت ؛ ألهه بؿبُهخه
ًىؿبق نلى حضةُاث .واإلافهىم الجضتي ًدخل
مقام الباب أو الفطل في جلو الذساظاث .
ّ
وَى حضتي بالقُاط ئلى ملُه الزي ًقو جدخه.
ّ
وٍنىن مل ًُا بالقُاط ئلى ما جدخه مً مفاَُم
ّ
جمث ُل حضةُاجه وأقعامه الفشنُت التي جدخل
مىؿقت اإلاباخث اإلاىذسحت جدذ الفطىى .
َّ
ئن القشاءة الفاخطت إلاىهجُت نذد مً
الذساظاث الىدىٍت اإلاهاضشة في جقعُم
الذساظت ئلى أبىاب أو فطىى ومباخث لشفذ
ً
ضىسا خاؾئت لقعمت الهىىان نلى أظاط
معاواة الهىىان ألقعامه أو نذم معاواجه.
َ
ُ
ؤلاخفاقاث اإلاىهجُت التي
وقذ خطش الباخث
ِ
ُ
ْ
اجطفذ بها جقعُماث أولئو الذاسظين
أبداثهم .فأهخجذ هىنين مً القعمت
لهىىان
ِ
يير صحُدت ولهل قعمت ضىس هذسحها فُما
ًأحي :
1ـ القعمت راث ألاظاط الىاخذ :وله ضىس
مخهذدة هي :
 الطىسة ألاولى:ئدخاى مفاَُم خاسحت نً منىهاث
الهىىان .فخنىن القعمت يير ماوهت نً

دخىى يير أقعام الهىىان لما في الذساظاث
آلاجُت :
1ـ الحذود الىدىٍت نىذ ابً ٌهِش  .وهي
جخنىن مً زالزت فطىى :
1ـ الفطل ألاوى ـ الحذود الىدىٍت في آزاس
الذاسظين
2ـ الفطل الثاوي ـ الحذود الىدىٍت لؤلظماء.
3ـ الفطل الثالث ـ الحذود الىدىٍت لؤلفهاى
والحشوف.
َّ
ئن الفطل ألاوى أوظو مادة مً الهىىان
ّ
النلي .فنُف ًنىن الجضتي َّ
أنم مً ملُه ؟!
وقذ دمج الباخث في الفطل الثالث بين
قعمين  .وَزٍ قاَشة أخشي يير ظلُمت في
القعمت ؛ َّ
ألن مً ششوؽ الخقعُم الصحُذ
نذم الجمو بين ألاقعام.
فخنىن القعمت الصحُدت لهزٍ الذساظت نلى
الشهل آلاحي :
الفطل ألاوى ـ الحذود الىدىٍت لؤلظماء.
الفطل الثاوي ـ الحذود الىدىٍت لؤلفهاى.
الفطل الثالث ـ الحذود الىدىٍت للحشوف.
2ـ الخالف الىدىي في أمالي ابً الصجشي
بىِذ الشظالت نلى أظاط وعبت الخالف.
فخاسة ًخاف ابً الصجشي البطشٍين  ،وجاسة
أخشي ًخالف النىفُين وجاسة زالثت ًخالفهما
َّ
ً
ولنً الباخثت ّ
قعمذ سظالتها نلى
مها.
خمعت فطىى :
الفطل ألاوى  :هبزة نً ابً الصجشي
الفطل الثاوي  :الخالف بين البطشٍين
والنىفُين
الفطل الثالث  :مخالفت ابً الصجشي
للبطشٍين
الفطل الشابو  :مخالفت ابً الصجشي
للنىفُين
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الفطل الخامغ  :آلاساء التي جفشد بها ابً
الصجشي
ْ
أن ًقو الفطل ألاوى جمهُذاً
مان ألافػل
للشظالت ختى ًبقى للقعمت أظاط واخذ .زم
ً
ً
خاسحا نً
حاء الفطل الثاوي ًدمل نىىاها
الهىىان الشةِغ للشظالت .وداةشجه البدثُت
لثيرا ّ
أوظو ً
مما َى مؿلىب في البدث الهلمي
اإلاشاد ئهجاصٍ  ،ولخالفي َزٍ العهت الذساظُت
ًىػم الفطل ألاوى ئلى الخمهُذ والظُما َّ
ُّ
أن
الشظالت جخلى مىه  ،وَعدبهذ الفطل الثاوي ،
فخنىن بيُت فطىى الشظالت بدعب
الخخؿُـ آلاحي :
الفطل ألاوى  :مخالفت ابً الصجشي
للبطشٍين
الفطل الثاوي  :مخالفت ابً الصجشي
للنىفُين
الفطل الثالث  :آلاساء التي جفشد بها ابً
الصجشي
َزا الخؿأ اإلانهجي في نذم مشاناة معاخت
الهىىان أزش في انخماد الباخث نلى أظاط
واخذ ال ًيسجم مو داللت الهىىان هفعه .
 الطىسة الثاهُت:الجمو بين بهؼ أقعام اإلاىغىم  .وال ًصح
أن هجمو بين قعمين مخخلفين؛ أي قعُم
ً
الش يء ال ًنىن
قعما مىه ؛ ألن قعُمه
ً
ظُنىن داخال جدذ قعُمه وَى مداى .لما
في الذساظاث :
1ـ الخقُُذ باإلافهىالث في القشآن النشٍم
الفطل ألاوى :الخقُُذ باإلافهىى به
الفطل الثاوي :الخقُُذ باإلافهىى اإلاؿلق
الفطل الثالث :الخقُُذ باإلافهىى فُه
الفطل الشابو :الخقُُذ باإلافهىى له وباإلافهىى
مهه

اإلافهىالث في الىدى الهشبي أهىام رلشَا
ّ
الباخث  .ولنىه قذ حمو بين هىنين في فطل
صحُدا ؛ َّ
ً
ألن ّ
مل
واخذ .وَزا الجمو لِغ
ٌ
مباًً لآلخش .ومً ششوؽ القعمت
واخذ منها
العلُمت جباًً ألاقعام  .والخمعو بهزا
ً
نقلُا بخفشقت القعمين.
الششؽ ًُلضم الباخث
ً
ً
سابها.
فُنىن الخقُُذ باإلافهىى له فطال
ً
ً
خامعا.
وٍنىن الخقُُذ باإلافهىى مهه فطال
2ـ اإلاطؿلح الىدىي نىذ أبي بنش
ألاهباسي""ٌ328
الفطل ألاوى ـ مطؿلحاث الاظم
الفطل الثاوي ـ مطؿلحاث الفهل والحشف
الفطل الثالث ـ مطؿلحاث ألاظالُب .
الفطل الثاوي حمو بين مطؿلحاث قعمين
مخخلفين " الفهل والحشف"
الفطل الثالث اقخطش نلى مطؿلحاث
ألاظالُب ؤلاوشاةُت  .وأَمل ألاظالُب
ً
حامها.وٍمنً أن
الخبرًت .فلم ًنً الفطل
وهُذ بىاء القعمت نلى الىدى آلاحي مو مشاناة
أظاط القعمت وَى ألافشاد والترلُب.
الباب ألاوى ـ مطؿلحاث اإلافشدة.
الفطل ألاوى ـ مطؿلحاث الاظم
الفطل الثاوي ـ مطؿلحاث الفهل
الفطل الثالث ـ مطؿلحاث الحشف
الباب الثاوي  :مطؿلحاث الترلُب
الفطل ألاوى ـ مطؿلحاث الترلُب الىاقظ
.الجاس واإلاجشوس وؤلاغافت
الفطل الثاوي مطؿلحاث الترلُب الخام
اإلابدث ألاوى ـ الترلُب الخبري

اإلابدث الثاوي ـ الترلُب ؤلاوشاتي.
 الطىسة الثالثت :ججضةت القعم الىاخذ ئلى أقعام جنىن
ً
ً
قعُما إلاقابله .وحهل مل قعم منهما فطال
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ً
معخقال  .وَزا مخالف لششؽ جبُان ألاقعام
لما في :
1ـ الجملت في شهش ابً صٍذون
الفطل ألاوى ـ الجملت الخبرًت  :الفهلُت
والاظمُت.
الفطل الثاوي ـ ؤلاوشاء الؿلبي.
الفطل الثالث ـ ؤلاوشاء يير الؿلبي.
فطل بين ؤلاوشاء الؿلبي وؤلاوشاء يير الؿلبي
وَما قعمان لإلوشاء وَى القعم اإلاقابل
للخبر .فطاس لالَما قعُمين مقابلين للخبر.
والصحُذ أجهما قعمان جدذ ؤلاوشاء الزي
َى قعُم الخبر .فخنىن القعمت ماآلحي :
الباب ألاوى ـ الجملت الخبرًت :
الفطل ألاوى  :الجملت الفهلُت
الفطل الثاوي  :الجملت الاظمُت.
الباب الثاوي  :ؤلاوشاء.
الفطل ألاوى  :ؤلاوشاء الؿلبي.
الفطل الثاوي  :ؤلاوشاء يير الؿلبي.
2ـ أظلىب الششؽ في خؿب الهشب ووضاًاَم
في لخاب حمهشة الهشب ـ
الفطل ألاوى ـ الششؽ القُاس ي (أدواث
الششؽ الجاصمت)
الفطل الثاوي ـ الششؽ القُاس ي (أدواث
الششؽ يير الجاصمت)
الفطل الثالث ـ الششؽ يير القُاس ي
(العُاقي)
قعم الششؽ القُاس ي في فطلين وَى مفهىم
واخذ ًقابل القعم الثاوي وَى الششؽ يير
القُاس ي
3ـ الخالف الىدىي في ششوح اإلافطل الثالزت ـ
ششح الخىاسصمي  ٌ617وششح ابً ٌهِش
 ٌ643وششح ابً الحاحب (.)ٌ646
جخألف الشظالت مً خمعت فطىى نلى أظغ
ّ
مخهذدة  :اإلاإلفين والهلمت والترلُب  ،وهي :

الفطل ألاوى  :ضاخب اإلافطل وزالزت
الششاح
الفطل الثاوي  :الهلمت وأخىالها
الفطل الثالث  :الجملت الاظمُت
الفطل الشابو  :الجملت الفهلُت ومنمالتها
الفطل الخامغ  :مً ألاظالُب الىدىٍت :
الاظخفهام /الششؽ/الىذاء وملحقاجه/اإلاذح
والزم/الخعجب
ً
فىجذ زمت جفشٍقا بين حضةُاث بهؼ ألاقعام
؛ َّ
ألن "الجملت الاظمُت  ،والجملت الخبرًت ،
َّ
والششؽ" ملها مً أقعام الجملت الخبرًت.
وألاظالُب الىدىٍت التي رلشَا الباخث نذا
نىذةز
الششؽ مً أقعام الجملت ؤلاوشاةُت.
ٍ
ًطاس ئلى جقعُم حذًذ ًجهل الفطل ألاوى
في الخمهُذ  ،وٍجمو ألاقعام اإلاخفشقت في
فطل واخذ باالنخماد نلى أظاط واخذ وَى
ؤلافشاد والترلُب بهذ حهذًل قعمت منىهاث
الهلمت وأخىالها .فخكهش البيُت الهلُت للقعمت
نلى الشهل آلاحي :
الفطل ألاوى  :الهلمت وأخىالها
اإلابدث ألاوى  :اإلاهشب
اإلابدث الثاوي  :اإلابني
اإلابدث الثالث  :ألاظماء اإلاخخلف في ئنشابها
وبىائها
الفطل الثاوي  :الجملت
اإلابدث ألاوى  :الجملت الخبرًت 1 :ـ الجملت
الاظمُت 2.ـ الجملت الفهلُت
اإلابدث الثاوي  :الجملت ؤلاوشاةُت  :منها
الاظخفهام  /الىذاء وملحقاجه/اإلاذح
والزم/الخعجب
 الطىسة الشابهت :جقعُم الفطل الىاخذنلى مباخث يير صحُدت لما في
الذساظاث آلاجُت :
1ـ أظالُب الؿلب في القشآن النشٍم
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الفطل ألاوى ـ حىاب الؿلب الطشٍذ قعمه
نلى مباخث :
اإلابدث ألاوى ـ حىاب الهمضة.
اإلابدث الثاوي ـ حىاب ما الاظخفهامُت.
اإلابدث الثالث ـ أحىبت أدواث الاظخفهام(.مً
ّ
َل/أوى/متى/أي/لم/لُف/أًان/أًً/ألفاف
/
دلذ نلى الاظخفهام)
ال ًىحذ مبرس نقلي لفطل اإلابدثين (1و.)2
ألجهما مً أدواث الاظخفهام اإلازلىسة في
اإلابدث الثالث.
والخقعُم الصحُذ نلى أظاط هىم ألاداة في
حىاب الاظخفهام  .فُنىن
اإلابدث ألاوى ـ حىاب خشوف الاظخفهام وهي
الهمضة وَل .
اإلابدث الثاوي ـ حىاب أظماء الاظخفهام وهي
ّ
َ/ل/أوى/متى/أي/لم/لُف/أًان/أًً
(مً
.)...
2ـ بىاء الجملت في الصحُفت الهاقمُت
ّ
قعم الباخث سظالخه نلى الفطىى آلاجُت :
الفطل ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت
اإلابدث ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاثبخت
اإلابدث الثاوي  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاىفُت
اإلابدث الثالث  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاإلذة
الفطل الثاوي  :بىاء الجملت الفهلُت
اإلابدث ألاوى  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاثبخت
اإلابدث الثاوي  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاىفُت
اإلابدث الثالث  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاإلذة
الفطل الثالث  :بىاء الجملت الششؾُت
الخؿأ الزي اهجشث ئلُه القعمت نىذما حهل
الباخث الفطل ألاوى في زالزت مباخث  ،ازىين
صحُحي الخقعُم ؛ ّ
ألجها قاةمان نلى وحىد
اإلاهنى وهفُه  .فقعمتهما خاضشة بين ؤلازباث
َّ
ولنً اإلابدث الثالث لِغ بصحُذ
والىفي ،
ْ
َّ
ً
لآلخشًٍ ؛ ألن الجملت الاظمُت
أن ًقو قعُما
ِ

اإلاإلذة قذ جنىن مثبخت  ،فهي جابهت للقعم
ألاوى  ،وقذ جنىن مىفُت فخنىن واقهت جدذ
القعم الثاوي  .والقىى هفعه ًىؿبق نلى بىاء
الجملت الششؾُت فهي ـ بىاء نلى أظاط قعمت
الجملت أي الهىطش الزي جبذأ به ـ ئما اظمُت
ْ
ْ
ئن بذأث باظم  ،وئما فهلُت ئن بذأث بفهل ؛
ُّ
جىػم ئلى القعمين ألاظاظين للجملت .
لزلو
فخكهش قعمت الذساظت نلى الىدى آلاحي :
الباب ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت
الفطل ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاثبخت
اإلابدث ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاثبخت
اإلاإلذة
اإلابدث الثاوي  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاثبخت
يير اإلاإلذة
الفطل الثاوي  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاىفُت
اإلابدث ألاوى  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاىفُت
اإلاإلذة
اإلابدث الثاوي  :بىاء الجملت الاظمُت اإلاىفُت
يير اإلاإلذة
الباب الثاوي  :بىاء الجملت الفهلُت
الفطل ألاوى  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاثبخت
اإلابدث ألاوى  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاثبخت
اإلاإلذة
اإلابدث الثاوي  :بىاء الجملت الفهلُت اإلاثبخت
يير اإلاإلذة
3ـ ّ
مقُذاث الفهل الضمىُت في الخهبير القشآوي
فطىى الذ اظت صحُدت ؛ ّ
ألجها قاةمت نلى
س
أظاط واخذ وَى هىم الهلمت في زالزت فطىى :
الفطل ألاوى  :اإلاقُذاث الفهلُت
الفطل الثاوي  :اإلاقُذاث الاظمُت
الفطل الثالث  :اإلاقُذاث الحشفُت
ئال َّ
أن الباخث لم ًىاضل الذقت والػبـ في
جقعُماجه للفطل ألاوى نلى مباخث
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ميسجمت .فقذ وقو في أخؿاء في مباخثه ،
هدللها في الفطل وخذٍ نلى الىدى آلاحي :
الفطل ألاوى  :اإلاقُذاث الفهلُت
اإلابدث ألاوى  :جفطُل في اإلاقُذاث الفهلُت
1ـ مان وأخىاتها
 2ـ أفهاى اإلاقاسبت  ( :ماد وأخىاتها )
اإلابدث الثاوي  :اإلاقُذاث الذاخلت نلى ضًُت
(فهل)
مان فهل  /قذ مان فهل
اإلابدث الثالث  :اإلاقُذاث الذاخلت نلى ضًُت
(ًفهل)
مان وأخىاتها  /أفهاى اإلاقاسبت
فارا جأملىا في َزٍ القعمت هجذ نىىان
اإلابدث ألاوى لِغ له قعُم  ،فالقعمان
اإلازلىسان مهه لِغ قعُمين له  .بل َما
مىذسحان جدخه ظىاء الذاخلت نلى ضًُت
"فهل" أو ضًُت "ًفهل" نذا الحشف "قذ" .
َّ
فان مان جاسة جذخل نلى الجملت الاظمُت
وجاسة جذخل نلى الجملت الفهلُت راث الطًُت
"فهل" و"ًفهل" .ولزا أخىاتها جذخل نلى
الجملت الاظمُت ونلى الجملت الفهلُت راث
الطًُت "ًفهل" ومثلها أفهاى اإلاقاسبت  .ووهُذ
ججضةت الفطل سناًت للذقت الهلمُت نلى
البىاء آلاحي :
اإلابدث ألاوى  :مان وأخىاتها
اإلابدث الثاوي  :أفهاى اإلاقاسبت  (:ماد وأخىاتها
)
 الطىسة الخامعت:قعمت اإلابدث الىاخذ نلى أقعام يير دقُقت
هجذَا في :
1ـ الهلل الىدىٍت في لخاب ألاضىى البً
العشاج
ّ
ّ
ّ
الفطل الثالث  :الهلل الىدىٍت في الجملت في
لخاب ألاضىى في الىدى

ّ
اإلابدث ّ
ألاوى  :نلل الخقذًم والخأخير .
ّ
اإلابدث الثاوي  :نلل الحزف .قعمه نلى
زماهُت أقعام فشنُت هي :
خزف الفهل .
-1
خزف الفانل .
-2
خزف اإلابخذأ .
-3
خزف الخبر .
-4
خزف الحشف .
-5
خزف اإلاػاف .
-6
خزف اإلاطذس .
-7
 8ـ خزف اإلاعدثنى .
ً
مشلبا مً زماهُت أقعام
هجذ اإلابدث الثاوي
يير صحُدت ئر ال ًىحذ أظاط جقعُمي
واخذ
والطىاب أن جنىن ألاقعام زالزت نلى أظاط
هىم الهلمت :
1ـ خزف الفهل
2ـ خزف الاظم وَشمل ألاقعام الباقُت :
الفانل/اإلابخذأ/الخبر/اإلاػاف/اإلاطذس/اإلاعدث
وى.
3ـ خزف الحشف.

 الطىسة العادظت :ً
ً
حهل الهىىان فطال معخقال  .أي جقعُم
الهىىان ئلى هفعه وييرٍ وَزا مخالف
لقانذة نذم صحت حهل اإلافهىم النلي ً
قعما
مً أقعامه  .ألن الهىىان النلي ال ًقو جدذ
َّ
هفعه  .ألهه ظُنىن
أخظ مً هفعه وَى
مداى ً
أًػا :
1ـ الخأوٍل الىدىي نىذ ابً َشام اإلاخىفى ظىت
(َ761ـ) حهلها الباخث في خمعت فطىى :
الفطل ألاوى :مفهىم الخأوٍل الىدىي
وألفاقه نىذ ابً َشام
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الفطل الثاوي :الخأوٍل في الحزف
الفطل الثالث :الخأوٍل في الضٍادة
الفطل الشابو :الخأوٍل في الخقذًم والخأخير
الفطل الخامغ :الخأوٍل في الحمل
ً
مان الفطل ألاوى
قعما مً أقعام الهىىان
ً
معاوٍا له وَى هفعه  .وٍمنً أن ًقو
مو أهه
ً
مفهىم الخأوٍل جمهُذا للذساظت .
 الطىسة العابهت:جنىًٍ قعم مً ضفاث ألاقعام ألاخشي في :
1ـ الجملت الاظمُت نىذ الىدىٍين الهشب ختى
جهاًت القشن الثامً الهجشي دساظت وضفُت
جدلُلُت ـ قعم الباخث سظالخه نلى زالزت
فطىى هي :
الفطل َّ
َّ
الاظمُت اإلاثبخت
ألاوى  :الجملت
َّ
َّ
اإلاىفُت
الاظمُت
الفطل الثاوي  :الجملت
الفطل الثالث  :الشجبت والحزف في الجملت
َّ
الاظمُت.
فالفطل الثالث مشلب مً الشجبت خطاةظ
الجملت اإلاثبخت واإلاىفُت ولزلو الحزف.
وال غير في أن جنىن الذساظت مقعمت نلى
ُ
فطلين .وجزلش ضفاث مل قعم مهه .ختى ال
جخذاخل  ،وال جخخلـ الىخاةج الخاضت بهل
قعم منهما.
ّ
2ـ القعمت راث ألاظغ اإلاخهذدة
َزٍ القعمت بعبب حهذد أظعها أهخجذ
ً
ضىسا خاؾئت منها :
الطىسة ألاولى
جذاخل أقعام الفطىى
جخذاخل أقعام الهىىان فُما بُنها ؛ لهذم
مشاناة ششؽ وخذة ألاظاط في الخقعُم ،
ّ
فتري دساظاث لم ًذقق أصحابها في رلو
الششؽ ؛ فاخخلؿذ منىهاث الهىىان في
بىاءاتهم الخقعُمُت  .وَزا ؤلاحشاء الهشىاتي
هجذٍ في همارج مً الذساظاث الىدىٍت آلاجُت :

1ـ أدواث الخقلُل والخنثير في الهشبُت ـ دساظت
داللُت هدىٍت ـ
جخألف َزٍ الشظالت مً زالزت فطىى :
الفطل ألاوى ـ لىاًاث الهذد
اإلابدث ألاوى  :لم
اإلابدث الثاوي  :لزا
اإلابدث الثالث :لأًً
الفطل الثاوي  :اإلاشلباث مو (ما)
اإلابدث ألاوى :اإلاشلباث مو (ما) مً ألافهاى.
اإلابدث الثاوي :اإلاشلباث مو (ما) مً الحشوف.
الفطل الثالث  :أدواث مخفشقت
اإلابدث ألاوى :سب.
اإلابدث الثاوي :قذ
اإلابدث الثالث :لى ،وئال ،ولال
لم ٌعخؿو الباخث جدلُل نىىان سظالخه ئلى
أقعام صحُدت ؛ ألهه لم ٌهخمذ نلى سلً
أضُل  ،وال سحو ئلى ّ
أط مدنم  .فىجذ بىاءٍ
ٍ
ً
واَُا  .فخاسة ًىكش ئلى الباب الىدىي أيْ
الهذد .وجاسة أخشي ٌعدىذ ئلى الشهل وَى
الترلُب .وزالثت ًٌُب نىه ألاظاط الهلمي
للقعمت  ،فِعم فطله الثالث باألدواث
ّ
اإلاخفشقت .ولى دقق الباخث في مىغىنه ،
ومنىهاجه لىحذ ألثر مً مقُاط ًضن فُه
ُّ ْ
فُصح أن ًنىن ألاظاط اإلاهنى :
الخقعُم.
ْ
الخقلُل والخنثير اإلايسجم مو نىىاهه .ـ بهذ أن
َّ
ّ
ججضأ
قشس الباخث الذالالث ـ ونلى رلو
الشظالت نلى َزٍ الفطىى :
الفطل ألاوى  :أدواث الخقلُل
اإلابدث ألاوى  :ألافهاى ـ قلما وقطشما
اإلابدث الثاوي  :الحشوف ـ سبما  ،لى  ،ئال  ،لال
الفطل الثاوي  :أدواث الخنثير
اإلابدث ألاوى  :ألاظماء ـ لم الخبرًت  ،لأًً
اإلابدث الثاوي  :ألافهاى ـ لثر ما
اإلابدث الثالث  :الحشوف ـ مما
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الفطل الثالث  :أدواث الخقلُل والخنثير
اإلابدث ألاوى  :ألاظماء ـ لم الاظخفهامُت .لزا
اإلابدث الثاوي  :الحشوف ـ سب  ،قذ
ّ
لششاح الجمل نلى
2ـ الانتراغاث الىدىٍت
َّ
الضحاجي
ّ
َزٍ سظالت ماحعخير جترلب بيُتها الهلُت مً
أسبهت فطىى :
الفطل ألاوى :الانتراع في اإلاقذماث الىدىٍت
واإلاشفىناث
الفطل الثاوي :الانتراع في اإلاىطىباث
الفطل الثالث :الانتراع في اإلاجشوساث
واإلاطذس واإلاشخقاث والخىابو
الفطل الشابو :الانتراع في الىذاء وما ال
ًىطشف وئنشاب الفهل والهذد ولىاًخه
ومعاةل أخشي مخخلفت
3ـ الخفعير في الذسط الىدىي ـ معخىٍاجه
وأدواجه وأظالُبه ـ
الفطل ألاوى:أدواث الخفعير
اإلابدث ألاوى :الخفعير بـ(أي)و(ئرا)
ْ
اإلابدث الثاوي :الخفعير بـ(أن)
اإلابدث الثالث :الخفعير بـ(مً)
اإلابدث الشابو :الخفعير بـ(الالم)و(ئلى)
الفطل الثاوي :ؤلانشاب وأزشٍ في الخفعير
اإلابدث ألاوى :الخمُيز
اإلابدث الثاوي :الخفعير بالبذى
اإلابدث الثالث :الخفعير بالىهذ
اإلابدث الشابو :الخفعير بهؿف البُان
اإلابدث الخامغ :اإلافعش في باب ( ِوهم و بئغ)
اإلابدث العادطّ :
مفعش الػمير
ِ
الفطل الثالث :الخفعير بالفهل وبالجملت
اإلابدث ألاوى :بذى الفهل مً الفهل والجملت
مً الجملت
اإلابدث الثاوي :الاشخًاى
اإلابدث الثالث :مفعش غمير الشأن

اإلابدث الشابو :الجملت الخفعيرًت
اإلابدث الخامغ :ضلت اإلاىضىى
واضحا في َزٍ الشظالت ؛ ألنَّ
ً
ًبذو الخلـ
الباخث لم ًلخفذ ئلى الهالقاث ألاظاظُت بين
فطىله .فثمت ألثر مً أظاط خالم نلُه في
القعمت .فا َّن الفطل ألاوى أظاظه هىم
ّ
الهلمت وهي ألاداة "الحشف" التي جمثل القعم
الثالث مً أقعام الهلمت .والفطل الثاوي
أظاظه هىم الهلمت ً
أًػا وئن مان الخهبير ُ
ٌشير
ئلى أظاط آخش وَى القشٍىت ؛ َّ
ألن ؤلانشاب
ئخذي قشاةً فهم اإلاهنى الىدىي .فقذ ّبين
الباخث َّ
أن َزا الفطل ًذسط الاظم ال
القشٍىت بقىله (( :نقذث الفطل الثاوي
للخفعير باالظم ،دسظذ فُه (الخمُيز،
والبذى ،واإلاخطىص باإلاذح والزم ،ونؿف
ّ
ومفعش الػمير ،والىهذ))( .)14ولى
البُان،
ِ
حهل نىىان الفطل الخفعير باالظم إلاا خذر
َزا اللبغ .والفطل الثالث أظاظه ؤلافشاد
والترلُب ؛ ئر الفهل مفشد والجملت مشلب .
ولم ًزلش الباخث حمُو أقعم اإلافشد واإلاشلب.
وَزا الخىىم في أظغ الخقعُم حهل الفطىى
 ،ومدخىٍاتها مخذاخلت .ومان ًيبغي نلى
الباخث مشاناة أظاط واخذ َّئما هىم الهلمت ،
َّ
وئما ؤلافشاد والترلُب .ولنً ألاظاط ألاوى ال
ًدل ؤلاشهاى ؛ َّ
ُّ
ألن الجملت لِعذ مً أقعام
الهلمت .فُبقى ألاظاط الثاوي َى اإلاششح
للقعمت ختى حعخىي الشظالت نلى ضىسة
ُ
نلمُت مخقىت.لزلو أنُذ َُهلت اإلادخىي ،
وحشنُل قعمت الهىىان نلى البىاء آلاحي :
الفطل ألاوى  :الخفعير باإلافشدة
اإلابدث ألاوى  :الخفعير باالظم
اإلابدث الثاوي  :الخفعير بالفهل
اإلابدث الثالث  :الخفعير بالحشف
الفطل الثاوي  :الخفعير بالجملت
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اإلابدث ألاوى  :حملت البذى
اإلابدث الثاوي  :الجملت في الاشخًاى
اإلابدث الثالث  :الجملت الخفعيرًت
اإلابدث الشابو  :حملت ضلت اإلاىضىى
3ـ الشظالت اإلاىظىمت بـ (الهلل الىدىٍت في
لخاب ظِبىٍه)
ّ
قعم الباخث الذساظت نلى أسبهت فطىى :
الفطل ألاوى  :الهلل الىدىٍت في اإلاهشب
واإلابني مً ألاظماء وألافهاى
َ ُ َّ
الى َّ
اإلاشفىناث
دىٍت في
الفطل الثاوي  :ال ِهلل
ِ
والىىاسخ
ِ
َ
َ
َّ
الفطل الثالث  :الهل ُل الىدى ٍَّت في اإلا ُ
ىباث
ىط
ِ
ِ
ِ ِ
َ
جشوساث َ ُ
ىناث أخش
ومىغ ٍ
واإلا ُ ِ
َّ
ََ
َ ُ
ُل
الفطل الثالث  :مىهج ِظِبىٍه ِفي الخ ِ
هل ِ
َّ
الىد ِـىي
فارا هكشها ئلى خؿت اإلادخىي الهلمي هجذ
الفطل ألاوى حمو بين قعمين مً أقعام
الهلمت  ،وَما الاظم والفهل ولم ًلتزم
الباخث بأظاط واخذ في َزا اإلاجمىم ؛ َّ
ألن
نىىان الفطل ًشجنض نلى ضفخين مخًاًشجين
لؤلظماء وألافهاى وَما البىاء وؤلانشاب .ومثل
ْ
ً
أقعاما
َزا الفطل ال وعخؿُو أن هػو مهه
ّ
ُح ُّ
هذ قعُماث له ختى جنىن الفطىى ملها
ً
أقعاما لهىىان الشظالت .ومً ًؿلو نلى
جفاضُل الشظالت ًجذ َّ
أن مىغىناتها جهاد
جؿابق الفطل ألاوى نىذ اظدبهاد معاةل
هادسة في الفطل الثالث التي ّ
نبر ننها الباخث
ُ
ُ
ىناث أخش.وال أدسي لُف حمو بين "
َبمىغ ٍ
والىىاسخ" في فطل معخقل ئر ال
اإلاشفىناث
ِ
ِ
حامو بُنها؟! فاإلاشفىناث ملها أظماء جخطف
بطفت الشفو  ،والىىاسخ بهػها خشوف
وبهػها أفهاى وهي جخطف بطفت مشترلت
هي اليسخ للمشفىناث  .وال حشترك بطفت
واخذة مو ألاظماء اإلاشفىنت  .أو لِغ ألاظماء

اإلاشفىناث مىذسحت جدذ الفطل ألاوى وهي
ً
فهال قذ رلشَا الباخث َىاك ؟!.وقذ أخؿأ
الباخث زاهُت نىذما حمو بين ألاظماء
اإلاىطىبت واإلاجشوسة في فطل زالث ئر َما
قعمان مخخلفان في ضفتي  :الىطب والجش .
ً
قعما مً
زم ما ألاظاط الزي حهل اإلاىهج
أقعام الهىىان الشةِغ ؟ فال جىحذ أقعام
ً
ًّ
مىهجُا ؛
جىاظبه .ئرا الشظالت مػؿشبت
للخؿأ الحاضل في قعمت فطىلها ؛ لزلو
جطاى الخؿت الجذًذة اإلاقترخت نلى الطىسة
آلاجُت :
َّ
َّ
َ ُ ََ
ُل الىد ِـىي
الخمهُذ  :مىهج ِظِبىٍه ِفي الخ ِ
هل ِ
الفطل ألاوى  :الهلل الىدىٍت في ألاظماء
َ ُ َّ
الى َّ
دىٍت في ألاظماء
اإلابدث ألاوى  :ال ِهلل
اإلاهشبت
َ ُ َّ
َّ
دىٍت ِفي ألاظماء
اإلابدث الثاوي  :ال ِهلل الى ِ
اإلابيُت
الفطل الثاوي  :الهلل الىدىٍت في ألافهاى
اإلابدث ألاوى  :الهلل الىدىٍت في ألافهاى
اإلاهشبت
اإلابدث الثاوي  :الهلل الىدىٍت في ألافهاى
اإلابيُت
الفطل الثالث  :الهلل الىدىٍت في ألادواث
الىاسخت
وَزٍ الخؿت لها أظاط واخذ وَى هىم الهلمت
ْ ّ
ً
جمهُذا للذساظت ؛ لزلو
بهذ أن شهل اإلاىهج
جنىن القعمت حامهت ماوهت  .فهي ججمو ّ
مل
نلل ألاظماء وألافهاى والحشوف  .وال ًىحذ
قعم سابو بدعب الخقعُم الىدىي الخقلُذي
ًّ
مىؿقُا.
الزي زبدذ صحخه
 الطىسة الثاهُت :ئخشاج قعم مً القعمت  ،فخنىن القعمت
يير حامهت في الذساظاث آلاجُت :
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1ـ هكشٍت الىدى الهشبي ومىاهج الذسط اللًىي
الحذًث
جخألف الذساظت مً جمهُذ وزالزت فطىى
الخمهُذ  :جؿىس هكشٍت الىدى الهشبي نىذ
الهشب
الفطل ألاوى  :اإلاىاهج اللعاهُت والذسط
الىدىي الحذًث
الفطل الثاوي  :جدذًذاث مهشفُت الىدى :
جدذًذ مفهىمُت
أقعام النالم والضمً الىدىي والجملت في
الفنش الىدىي
الفطل الثالث  :اإلاىاهج اللًىٍت الحذًثت
دساظت جؿبُقُت
ّ
الىكش في الهىىان ًنشف أهه مشلب مً
مفهىمين  :هكشٍت الىدى الهشبي واإلاىاهج
اللعاهُت الحذًثت  .فُجب جىافش َزًً
اإلافهىمين في فطىى ألاؾشوخت الهلمُت ئال َّ
أن
الباخث أخشج اإلافهىم ألاوى "الىكشٍت" وحهلها
ً
جمهُذا والخمهُذ ٌهمل نلى ئغاءة اإلاىغىم .
ً
حضءا مىه .زم أحى بفطلين مهىاَما
ولِغ
واخذ  .وَما ألاوى والثالث وَما ًىذسحان في
ْ
فطل واخذ وئن خاوى الباخث الخفشٍق بُنهما
مً حهت اللفل والخؿبُق  .ففي ألاوى
اظخهمل "اإلاىاهج اللعاهُت" وفي الثالث
اظخهمل "اإلاىاهج اللًىٍت" وَما مطؿلحان
مترادفان فقذ رلش اإلاىاهج هفعها في الفطلين
الخاسٍخي اإلاقاسن والىضفي والخدىٍلي
الخىلُذي والىقُفي نذا الىضفي لم ًزلشٍ
في الفطل الثالث  .ومً حهت الخؿبُق فقذ
ً
ّ
حهل الفطل الثالث مجاال للخؿبُق  .ولنىه
ال ًجهل القعمت صحُدت  .بل ًضٍذَا
ً
ً
ً
مقذاسا مً الخنشاس
اغؿشابا وجذاخال  ،وٍفشع
في اإلاهشفت الىدىٍت في اإلاىاهج  .وٍضداد الخلل
اإلانهجي في القعمت نىذ مقاسهت َزًً

الفطلين بالفطل الثالث  .فهى ًدىاوى زالزت
مىغىناث هدىٍت نىذ اإلادذزين بدعب
مىاهجهم التي أشاس ئليها الباخث ئشاساث
هادسة .لزلو هػبـ قعمت الذساظت ـ بهذ
اهػمام الفطل الثاوي "جدذًذاث مهشفُت
الىدى " ئلى الباب ألاوى في الذساظت الخؿبُقُت
في فطله الثاوي ـ وهػهها في َزٍ البيُت
اإلاقترخت :
الباب ألاوى  :هكشٍت الىدى الهشبي
الفطل ألاوى هكشٍت الىدى الهشبي نىذ
الىدىٍين القذماء
الفطل الثاوي  :مىقف اإلادذزين مً هكشٍت
الىدى الهشبي
الباب الثاوي  :اإلاىاهج اللعاهُت الحذًثت
الفطل ألاوى  :الشؤٍت الىكشٍت في اإلاىاهج
اللعاهُت الحذًثت
الفطل الثاوي  :الذساظاث الخؿبُقُت في
اإلاىاهج اللعاهُت الحذًثت
ّ
فخنىن القعمت نلى بابين ختى جخدقق
اإلاؿابقت واإلاعاواة بين الهىىان ألاظاط
َّ
وأقعامه  .وٍنىن الباب ألاوى
مقع ًما نلى
فطلين بدعب الضمً  ،والباب الثاوي ًُ ّ
قعم
بدعب الخىكير والخؿبُق .
2ـ الىدى الهشبي في غىء اإلازَب الزاحي في
هكشٍت اإلاهشفت
ّ
ّ
ًلج الباخث في بدث حذًذ مىهجُا  ،وٍقذم
مهشفُا ئال َّ
ً
ّ
ًّ
أن لًت الهىىان
هدىٍا
مىغىنا
جذخل في نالم اإلاجاص باظخهماى لفل "في
ً
خاغشا في الفطلين
غىء" ،وقل َزا الخهبير
الثاوي والشابو .وٍمنً ججاوص َزٍ الهفىة
اللًىٍت بخهذًل الهىىان  ،فُطير "الىدى
الهشبي و اإلازَب الزاحي في هكشٍت اإلاهشفت"
دساظت في الاظخذالى الىدىي .وَزٍ ألاؾشوخت
منىهت مً أسبهت فطىى :
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الفطل ألاوى  :اإلازَب الزاحي في هكشٍت
اإلاهشفت
الفطل الثاوي  :الاظخذالى الاظخقشاتي في
غىء اإلازَب الزاحي
الفطل الثالث  :الاظخذالى القُاس ي
الفطل الشابو  :الهلت الىدىٍت في غىء
اإلازَب الزاحي
ّ
سلض الباخث ـ بهذ جقذًم سؤٍت نً اإلازَب
ً
الزاحي في الفطل ألاوى ـ نلى الاظخذالى سابؿا
ّ
ولنً الباخث لم ًجمو
ئًاٍ باإلاىهج الزاحي .
أقعام الاظخذالى ؛ َّ
ألن الاظخذالى له قعمان
 :مباشش وأقعامه  :الىقُؼ  ،وننغ
الىقُؼ  ،والهنغ اإلاعخىي  .وَزا القعم
ّ
جشله الباخث مو أهه مخذاوى في الىدى الهشبي
 .والقعم الثاوي  :يير اإلاباشش  ،وَشمل :
الاظخقشاء والقُاط والخمثُل .وقذ أيفل
الباخث الخمثُل  .وحاء بالهلت الىدىٍت في
فطل معخقل  ،وهي لِعذ مً أقعام
الاظخذالى  .ولزلو خزف الباخث ً
لثيرا مً
مىغىناث الىدى ماإلافاَُم والقىانذ التي
ّ
ً
وقف الاظخذالى مً أحلها .ئرا وهُذ خؿت
البدث بهذ حهذًل نىىاهه بهزٍ الطىسة :
الفطل ألاوى  :اإلازَب الزاحي في هكشٍت
اإلاهشفت
الفطل الثاوي  :الاظخذالى اإلاباشش و اإلازَب
الزاحي
اإلابدث ألاوى  :الىقُؼ
اإلابدث الثاوي  :ننغ الىقُؼ
اإلابدث الثالث  :الهنغ اإلاعخىي
الفطل الثالث  :الاظخذالى يير اإلاباشش
واإلازَب الزاحي
اإلابدث ألاوى  :الاظخقشاء
اإلابدث الثاوي  :القُاط
اإلابدث الثالث  :الخمثُل

الىخاةج
1ـ هذسة الذساظاث الجذًذة .ولثرة الذساظاث
الخقلُذًت في لثير مً الجامهاث الهشبُت ؛
لػهف معخىي الخفنير الىدىي نىذ لثر مً
الباخثين .فأوحذ رلو جنشاس اإلاهؿُاث الهلمُت
والىخاةج.
2ـ لثرة ألاخؿاء في قعمت اإلافاَُم
الىدىٍت.نلى معخىي الهىىان .واجخزث
ً
ضىسا مخهذدة ؛ لهذم
القعمت الخاؾئت
مشاناة مىؿقُت الخقعُم الصحُذ .
3ـ َزٍ ألاخؿاء ًمنً أن جىغو لها خلىى
ً
جقلل منها جذسٍجُا :
1ـ ئدخاى الهلىم التي جذسط اإلافاَُم
ّ
وجىحه الباخثين هدى الخفنير
واإلاطؿلحاث.
العلُم في الذساظاث الهلُا ومنها نلم اإلاىؿق
 ،وهكشٍت اإلاهشفت  ،ونلم اإلاطؿلحُت .والذلُل
القىي نلى قُمت َزٍ الهلىم الهقلُت
وفىاةذَا ما هجذٍ مً جؿىس في الذساظاث
اللعاهُت اإلاهاضشة في اإلاًشب والجضاةش وجىوغ
؛ ألجها ُبىِذ نلى أظغ الخفنير اإلاىؿقي الزي
ًخهامل بمىغىنُت مو الهلم  ،وٍداوى أن
ّ
وٍفعش  .وَعخذى نلى أظغ وأدلت .
ًدلل.
وَهؿي هخاةج حذًذة .
الهىامش
 1ـ نلم اإلاىؿق "ألاضىى واإلابادب" ـ أ .د .نلي خعين
الجابشي .79 :
2ـ اإلاىؿق ـ الشُخ مدمذ سغا اإلاكفش .106 :
3ـ ًىكش  :ششح اإلاىؿق ـ العُذ لماى الحُذسي .88/2:
4ـ ًىكش  :م ن .89/2 :
5ـ اإلاىؿق ـ اإلاكفش .107:
6ـ م ن.108:
7ـ م ن.109 :
8ـ م.ن .109:
9ـ اإلاىؿق ـ اإلاكفش  .109 :وٍىكش  :اإلاىؿق ومىاهج
الهلم .107 :
10ـ ًىكش  :اإلاىؿق ـ اإلاكفش .110 :
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11ـ ًىكش  :اإلاىؿق ومىاهج البدث  :ـ  45ـ .47
12ـ ًىكش  :اإلاىؿق ـ اإلاكفش .112 :
13ـ ًىكش  :اإلاطؿلح الىدىي دساظت هقذًت جدلُلُت
.2:
14ـ الخفعير في الذسط الىدىي ـ معخىٍاجه وأدواجه
وأظالُبه ـ ضـالح خعً َاشم  .سظالت ماحعخير ،
حامهت بًذاد ـ ملُت آلاداب ـ اإلاقذمت .3:
اإلاطادس واإلاشاحو
أدواث الخقلُل والخنثير في الهشبُت ـ دساظت داللُت
هدىٍت  .نماد مدمذ مدمىد البخُخاوي  ،سظالت
ماحعخير.حامهت بًذاد ـ ملُت آلاداب 2004م.
بىاء الجملت في الصحُفت في الصحُفت الهاقمُت ـ
ظخاس َىٍذي نلي الحعىاوي  .سظالت ماحعخير  ،ملُت
التربُت ـ حامهت لشبالء 2011 ،م .
الخفعير في الذسط الىدىي ـ معخىٍاجه وأدواجه
وأظالُبه ـ ضـالح خعً َاشم  .سظالت ماحعخير ،
حامهت بًذاد ـ ملُت آلاداب 2006 ،م.
الخقُُذ باإلافهىالث في القشآن النشٍم ـ ًاظين نبذ هللا
هطُف  .أؾشوخت دلخىساٍ  ،الجامهت اإلاعدىطشٍت ـ
ملُت آلاداب 2005 .م.
الخمُيز في القشآن النشٍم ـ دساظت هدىٍت داللُت ـ خاصم
رهىن ئظمانُل العبهاوي .سظالت ماحعخير  ،حامهت
اإلاىضل ـ ملُت التربُت 2004 ،م.
خشوف اإلاَهاوي في َههج َ
الباليت "دساظت هدـىٍت " ـ نبذ
ِ ِ
ِ
الىاخذ خلف وظاك آى عجُل  .أؾشوخت دلخىساٍ .
ملُت آلاداب ـ حامهت البطشة 2006 ،م .
الخالف الىدىي في أمالي ابً الصجشي ـ ناةذة بيذ
شهُذ الهشٍبي  .سظالت ماحعخير  ،حامهت مإجت
2007م.
الخالف الىدىي في ششوح اإلافطل الثالزت ـ ششح
الخىاسصمي  ٌ617وششح ابً ٌهِش  ٌ643وششح ابً
الحاحب  ٌ646ـ ظالم مباسك ظهُذ الفلق .سظالت
ماحعخير  ،حامهت نذن ـ ملُت التربُت  ،الُمً 2010م.
ششح لخاب اإلاىؿق ـ لماى الحُذسي  .بقلم هجاح
الىىٍني  ،ؽ  ، 1داس اإلاشجض ى ـ بيروث ـ لبىان 2011 ،م.
الهلت الىدىٍت في القشهين العابو والثامً الهجشٍـين ـ
مثنى ًىظف خمادة أمين .ملُت آلاداب ـ الجامهت
اإلاعدىطشٍت  ،أؾشوخت دلخىساٍ 2007 ،م .

الهلل الىدىٍت في لخاب ظِبىٍه ـ أظهذ خلف نبذ
حابش الهىادي .سظالت ماحعخير  ،ملُت التربُت –حامهت
بابل 2002م.
نلم اإلاىؿق " ألاضىى واإلابادب" ـ أ .د .نلي خعين
الجابشي  .ؽ  ، 1داس الضمان للؿبانت واليشش والخىصَو
 .دمشق ـ ظىسٍا 2010 ،م .
ّ
مقُذاث الفهل الضمىُت في الخهبير القشآوي ـ فالح
خعً ماؾو ألاظذي  .سظالت ماحعخير  ،ملُت التربُت
في حامهت بابل 2008 ،م .
اإلاىؿق ـ الشُخ مدمذ سغا اإلاكفش ـ ؽ ،3داس الخهاسف
بيروث ـ لبىان 2006 ،م .
اإلاىؿق ومىاهج البدث ـ لجىت ئنذاد وجىكُم النخب
الذساظُت  .ؽ  ، 9ئًشان 1428ھ .
مىقف أبي نلي الفاسس ي مً الضحاج في لخابه ؤلايفاى
ـ دساظت وجدلُل ـ ظُف بً ظالم بً فػُل اإلاعنشي
 .سظالت ماحعخير حامهت هضوي ملُت الهلىم وآلاداب ـ
ظلؿىت نمان 2014 ،م.
الىدى الهشبي في غىء اإلازَب الزاحي في هكشٍت
اإلاهشفت ـ نلي حاظب نبذ هللا  .أؾشوخت دلخىساٍ ،
ملُت التربُت ـ حامهت البطشة 2013 ،م .
هكشٍت الىدى الهشبي ومىاهج الذسط اللًىي الحذًث ـ
نبذ نلي ضبُذ خلف  .أؾشوخت دلخىساٍ  ،ملُت
التربُت ـ حامهت البطشة 2011،م .
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