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 الّنحو والدراسـات اللغــووة1. 

ؼّٓسوماظغملالممسنماظؽمٓلقومباظسملّٕورةمإشمماظغملالممسنماظػمّلطملة،مِّنماظؽمٓلقومسػملممغرملفملميفم
مارتؾاراموثؿملعملا،موػؽملامؼربزمأعاعؽملامدقملالمػام،مػومعامػيم أحسملانماظػمّلطملةموارتؾّٛمبؾملا

الضةمبنيماظؽمٓلقومواظػمّلطملةم؟؛موظإلجابةمسنمػّٔاماظلقملالمعنماظسملّٕوريمأنمغضملػملممأنماظضمل
اظػمّلطملةمتضملينمادمماىؽملّٗمظػملغملالمماٌؽملشملوقمأوماٌغملؿوب،موأنماظؽمٓلقومؼضملينماظضملػملمماظّٔيم

،مصػملؿملّٗمٔةمؼعملؿمٓلّٓمذظكماظغملالممبعملواغنيموأحغملاممخاصة،موطالػؼملامؼضملؿؼملّٓمسػملىماآلخّٕ
مظطملة.ممظطملةمبالمدمو،موؼلؿقؿمللمأنمؼعملوممدمومبال

وغصملّٕامهلّٔهماظضملالضةماٌؿؿملؽملةمبنيماظؽمٓلقومواظػمّلطملة،مطانمعنماظواجبمأنمغعملفمسػملىم
مإذام مظطملا مصؼملن م"ظطملة" مظظملّٜ ماذؿعملاق مصفملعا مواِّصل، ماالذؿعملاق مبنيماظغملػملؼملؿنيميف اظظملّٕق

،موأٓعامأصلمظظملّٜم"دمو"مصؼملنمدمامدموه،مؼؽملقوه،مإذامضزملّٓه،مصاظؽمٓلقوماظعملزملّٓمتغملػمّلم
...وجاءمدماه،مؼؽملقوه،موؼؽملقاهمدموامواغؿقاهواظشملّٕؼقموؼغملونمزّٕصاموؼغملونمامسا،م

يفماظؿؾملّٔؼب:م"بػملطملؽملامأٓنمأباماِّدودماظّٓؤظيموضّٝموجوهماظضملّٕبؿملةموضالمظػملؽملاسمادموام
.موؼعملولمابنماظلغملؿملت:م"دمامدموهمإذامضزملّٓه،مودماماظرمليءمدموه،مصلؼمٓليمدموا"
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موجوهم مإشم ماظغملالم مزمّٕٓف مِّغه ماظؽمٓلقوٓي ممٓسي موعؽمله محّٕٓصه، مإذا موؼؽملقوه ؼؽملقاه
م. إلسّٕاب"ا

موضّٓمبػملطملتمعضملاغيماظؽمٓلقوميفماظػمّلطملةمتلضملةمعضملانمصمضملؾملاماإلعامماظّٓاوديمصعملال:م
مٔظػملؽمٖلِقذملِومَدِؾُّٝمَعضمَلاٍنمَضِّٓمَأَتِتمُظطمَلًةمممممممممَجؼمَلضمِلُؿذملذملؾمَلامٔضؼمِلَنمَبؿمِلذملذملٕتمُعظمْلَّٕٕدمَطذملؼمُلذملاَل
ماَلضزملّْٓ،موعـْل،موععملّٓاْر،موغاحؿملٌةمممممممممغوْع،موبضملّْٚ،موحّْٕف،مَصاِحظمَلّٜٔماٌـَ

ماظّٔيمتضملّٕفمبهماظسملوابّٛماظيتمهغملمم ماظضملػملم مصؾملو ماظؽمٓلقوميفماصشملالحماظؽملقاة أعا
مابنم مؼعملول ماإلسّٕاب، مودالعة ماظغملالم مصقة مسػملؿملؾملا موؼرتتب ماظػملطملوؼة، اظرتاطؿملب
مطاظؿـؽملؿملةم موشريه مإسّٕاب معن متزملّٕٓصه ميف ماظضملّٕب مطالم ممست ماغؿقاء م"ػو جين:

وشريمذظك،مظؿملػملققمعنممواىؼملّٝمواظؿقعملريمواظؿغملؾريمواإلضاصةمواظؽمللبمواظرتطؿملب،
ظؿملّٗمعنمأػلماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةمبفملػػملؾملاميفماظظملزملاحة...وػوميفماِّصلمعزملّٓرمذائّٝ،مأيم

م.دموتمدموامطعملوظك:مضزملّٓتمضزملّٓا"
تضملّٕؼفمابنمجينماظؽمٓلقومواظزملّٕفمواإلسّٕابمصمؿملضملا،مصعملوظه:م"أصواتمؼرملؼمللم

مأشّٕاضؾملم" مسن مضوم مطل مبؾملا معّٕتؾشملةمؼضملرب ماظػمّلطملة مجينمأن مابن مضول معن مغظملؾملم .
ؿؼملّٝمارتؾاراموثؿملعملامثيؿملثمالمنكغملنمأنمؼوجّٓممتؿؼملّٝمبّٓونمظطملةمطؼملامؼلؿقؿمللمباجمل

مباظػمّلطملةمسؽملّٓمابنمجينماظػمّلطملةماظؾرملّٕؼةم وجودمظطملةمبّٓونممتؿؼملّٝمؼؿغملػمّلؼملؾملا،مواٌعملزملود
اظيتممتؿازمخبزملائزملؾملاموممؿملّٖاتؾملاماظؽملشملعملؿملةموضّٓرتؾملامسػملىماإلؼظملاءمثياجاتماالتزملالم

ودائلماالتزملالماِّخّٕىماٌوجودةمواظؿكاربمظّٓىمأصّٕادماجملؿؼملّٝ،مأٓعامشريػامعنم
ظّٓىمأغواعمايؿملواغاتماِّخّٕى،مصكملنمطاغتمتضملؿربمودائلماتزملالموتظملاػممبنيمػّٔهم
معنمبابماظؿفٓوزمواظؿوٓدّٝميفمإرالقمظظملّٜمظطملةم مالمتضملؿربمظطملةمإاّل مأغؾملا اظغملائؽملاتمإاّل

مسػملؿملؾملا.م
اموإشممضّٕؼبمعنمػّٔامذػبماظرملّٕؼفماىّٕجاغيمصضملّٕٓفماظػمّلطملةمبفملٓغؾملا:م"عامؼضملٓؾّٕمبؾمل

مسنمأشّٕاضؾملم" مضوم موأمشلمعنمتضملّٕؼفمابنمجينموذظكمطٓل مأسم ،مصغملانمتضملّٕؼظمله
مؼوصلمإشمماٌضملؽملىماٌعملزملودموؼؿقعملقمبهماظؿواصلمطاظػملظملّٜم إلرالضهماظػمّلطملةمسػملىمطلمعا

                                                                                                                                   

م.78/070م-.اظػمللانم-

م.07/03م-.اًزملائّٙ

م.07/00م-.اٌزملّٓرمغظملله
م.202.ص م-.طؿابماظؿضملّٕؼظملات
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واإلذارةمواًّّٛمواظضملعملّٓ،مواياظةماظّٓاظة،موطلمعامدٓلمسػملىمعضملؽملىمعنمشريمصوت،م
م.منوػّٔامعامذػبمإظؿملهماىاحّٜموػومؼؿقّٓثمسنماظؾؿملا

ميفم معوشػملة مضّٓنكة موذظكمظغملوغؾملا ماظػمّلطملة مغرملفملة ميف موحّٓؼـا مضّٓنكا واخؿػملفماظضملػملؼملاء
اظعملّٓمممممامرمضمللمرظملوظؿؾملاممتؾملوظة،مصؾمليمتؿضملػملقمبإٌّاحلماِّوشممظإلغلاغؿملة،متػملكم
إٌّاحلماظيتمٕمؼلفػملؾملامظؽملاماظؿارؼّْ،موأضّٓمماجملؿؼملضملاتماظيتمدفػملؾملامظؽملاماظؿارؼّْم

اىّٓلمبنيماظضملػملؼملاءمصؿملؼملامإذامطاغتمتوضؿملظملؿملة،مطاغتمهلامظطملاتمغاضفةمموعنمػؽملامثارم
مبضملؽملىمأغؾملاموحيمعؽملّٖٓلمعنمسؽملّٓمآمدؾقاغهموتضملاشم،موأٓنمظؿملّٗمظإلغلانمصسمللميفم
إرمادػا،مأممأغؾملاموضضملؿملة،ممبضملؽملىمأغؾملامتوارقملمواصشملالحمعنماًػملقمصؽملضملؾملاماإلغلانم
ممظؽملظمللهمظؿظمليمثياجاتهموعشملاظؾهماالجؿؼملاسؿملة،موراحمطلمصّٕؼقمؼّٓاصّٝمسنمرأؼهمبؿعملّٓؼ

م.اِّدظةمواظرباػنيمسػملىمعّٔػؾه
وظعملّٓمغرملفملماظؽمٓلقومغرملفملةمبلؿملشملةمسػملىمؼّٓمصماسةمعنماظػملطملوؼنيمأذؾملّٕػممأبوماِّدودم

ٓنماظغملـريمعنماظّٕواؼاتمحولمغرملفملةماظؽمٓلقومتّٓورمحولمػّٔهمماظرملكزملؿملةمإاظّٓؤظي،مإذم
اظظملّٔٓةمعنمذظكمعامذطّٕهمدضملؿملّٓماِّصطملاغي:م"وتغملادمضزملةمبؽملتمأبيماِّدودمتغملونماٌضملػملمم

ظه:مؼامميفمتارؼّْماظؽمٓلقو،مصعملّٓمدخلمسػملؿملؾملاميفموضّٓةمايّٕٓمباظؾزملّٕة،مصعملاظتاٌرملؾملورم
أبيتمعامأذّٓٗمايِّّٕمرصضملتمأذّٓٓ،مصصملؽملؾملامتلفملظهموتلؿظملؾملممعؽمله،مأٓيمزعانمايّٕمأذّٓٓم

مأخربتكموٕمأدفملظك" مأبيتمإمنا مؼا مصعملاظت: م م مغاجّٕ موػؽملاكمصعملالمهلا:مذؾملّٕ ؛
طّٕػا،موطػمّلؾملامترملريمإشممأٓنماظػمّلقنمرواؼاتمأخّٕىمعؾـوثةميفمثؽملاؼاماٌزملادرمالمداسيمظّٔ

ضّٓمتظملرملىميفماظػمللانماظضملّٕبيمصغملانمالبّٓٓمأنمتؽملرملفملمعّٝمبّٓاؼاتماظضملزملّٕماِّعويمدراداتم
ظطملوؼةمتضملؿينمبؿعملوؼمماظػمللانموحظملصملهمعنماظّٖظلمطؽملصملريتؾملاماظيتمغرملفملتمعنمأجلمحظملّٜم
اظػمّلطملةموتّٓوؼؽملؾملا،موظؿملّٗمعنماظزملوابماظؾؿةمأنمُتضملّٖىمغرملفملةماظؽمٓلقوماظضملّٕبيمإشممأصولم

ؾؿملةمطؼملامذػبمإشممذظكمبضملّٚماظّٓاردني،موذظكمأٓنمرؾؿملضملةماِّعورميفمتشملٓورػامسربمأجؽمل
سّٕبؿملةمطؽملرملفملةمبعملؿملةماظضملػملومماِّخّٕىمطاغتم اظّٖعانمواٌغملانمتّٕذّٓغامإشممأنمغرملفملةماظؽمٓلقو

ميفمزٓلماٌػمّلةماإلدالعؿملة.
وظعملّٓمتشملورماجملؿؼملّٝماظضملّٕبي،موآتلضملتمرضضملؿه،موراصقمذظكماتلاعميفماظـعملاصة،م

ظملغملريمبلؾبماظؿظملؿّّمسػملىماظـعملاصاتماِّخّٕى،مصغملانمالبّٓٓمأنمؼؽملؿعمللمػّٔاموارتعملاءميفماظؿ
اظضملعمللمإشممرورماظؿظملغملريمواالبؿغملار،مصغملؼملامغرملفملتمحّٕطاتماظؿفملظؿملفميفممتاالتمأخّٕىم
                                                                                                                                   

م.07/88.-ؼّٕاجّٝماظؾؿملانمواظؿؾؿملنيم

م.78.صم -.وعامبضملّٓػا،مواٌّٖػّٕم07/30م-.ؼّٕاجّٝماًزملائّٙ
م.09-01.صم -.يفمأصولماظؽمٓلقوم-
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طاظشملبمواهلؽملّٓدةمواظظملعملهموأصولماظظملعملهمواظػمّلطملة،مصؼملنماظشملؾؿملضمليمأنمؼؽملٓؾهماغؿرملارماظػملقنم
والمشّٕابةمأنمؼشملاظضملؽملامدؿملؾوؼهمبغملؿابممسػملؼملاءماظػمّلطملةمإشمماالسؿؽملاءمباظّٓراداتماظؽمٓلقوؼة،

معؿغملاعلميفماظؽمٓلقوماظضملّٕبي.م
وعنمػؽملامذضملّٕمسػملؼملاءماظػمّلطملةمبفملػؼملؿملةماظؽمٓلقوميفماظّٓراداتماظػملطملوؼة،مواسؿربوهمععملؿملادام
موخباصةم ماظػملطملوؼة، ماظرتاطؿملب مخمؿػملف ميف ماٌؿّٓاخػملة ماٌضملاغي مبني مظػملؿظملّٕؼق أدادا

طاتماإلسّٕابؿملةماظيتمَتضملؿِوُرمحؿملؽملؼملامؼؿضملػملقماِّعّٕمباظعملّٕآنماظغملّٕؼم،مصكملنماخؿالفمايّٕ
ماظضملػملمم مػو ماظؽمٓلقو مطان موإذا ماظّٓالالت، ماخؿالفميف ماظغملػملؼملاتمؼرتتبمسػملؿملؾملا أواخّٕ
اظّٔيمزمّٓدماظضملالضاتمبنيماظغملػملؼملاتميفماظرتاطؿملبماظػملطملوؼة،موؼؾؿمٓلنموزائظملؾملاماظّٓالظؿملة،م
مظؿؾؿملانماٌضملاغيماظؽمٓلقوؼة،موؼّٔطّٕم مأسالعا صكملنماإلسّٕابمػومتػملكمايّٕطاتماظيتمتضملّٓٓ

متضملػمّلمماظّٖجا ميف ماظظملائّٓة مصؼملا مضائل: مضال م"صكملن مبعملوظه: ماظؽمٓلقو متضملػمّلم معن ماظظملائّٓة جي
اظؽمٓلقو،موأطـّٕماظؽملاسمؼؿغملػملؼملونمسػملىمدفؿمٓلؿؾملممبطملريمإسّٕاب،موالمعضملّٕصةمعؽملؾملممبه،م
مصؿملهم معـلمذظكم؟مصاىوابميفمذظكمأنمؼعملالمظهماظظملائّٓة صؿملظملؾملؼملونموؼظملؾملؼملونمشريػم

ماظضملّٕبمسػملىمايعملؿملعملةمصوا مبغملالم موتعملوؼمماظوصولمإشمماظؿغملػملم مشريمعؾّٓٓلموالمعطملؿمٖلٍّٕ با
ماظؽمليبمممم مأخؾار موعضملّٕصة مواٌضملؿؼملّٓ مواظّٓغؿملا ماظّٓؼن مأصل ماظّٔيمػو موجٓل طؿابمآمسّٖٓ

وإضاعةمعضملاغؿملؾملامسػملىمايعملؿملعملةمِّغهمالمتظملؾملممعضملاغؿملؾملامسػملىمم-صػملىمآمسػملؿملهمودػملم-
م.صقةمإاّلمبؿوصؿملؿؾملامحعمّلؾملامعنماإلسّٕاب..."
ةماظؽمٓلقومتؿفاوزماظزملؽملاسةماظػملظملصملؿملةماظيتمؼلؿؽملؿجمعنمطالمماظّٖجاجيمػّٔامأنموزؿملظمل

مبوجؾؾملامتؿقّٓٓدماظوزائفماظؽمٓلقوؼةمظػملغملػملؼملاتميفماظرتطؿملبماظػملطملوي،مطؼملضملّٕصةماظظملاسلم
واًربمإشممشريمذظك،موإمنامؼعملزملّٓمبعملوظهم"اظوصولمإشمماظؿغملػملممبغملالمممواٌؾؿّٓأواٌظملضملولم

ماظضملّٕب مالطؿلابماظلػملؿملعملة ماظضملّٕبي ماظغملالم مرؾؿملضملة مصؾملم ميف ماظؿضملؼمٓلق مسنماظضملّٕب..." ؿملة
مويفمضؼملؿؾملام ماظضملّٕب، مسن مواظؿّٓٓربمسػملىماظؽملزملوصماٌؿواتّٕة مواٌؼملاردة ماٌريان رّٕؼق

م موجٓل: مسّٖٓ مصؿمله مضال ماظّٔي ماظغملّٕؼم مَظضمَلػملَّغمُلِمم}اظعملّٕآن مَسَّٕٔبؿملاًّ مُضِّٕآغًا مَأِغَّْٖظؽمَلاُه ِإٖغا
م{َتضمِلعمٔلػمُلون موضال مم}، مُعٕؾني مَسَّٕٔبيدمل مم{ٔبػملَلاٍن مُحغمْل}وضال: مَأِغَّْٖظؽمَلاُه ؼملًامَوَطَّٔٔظَك
،مصوصفماظعملّٕآنمبغملوغهمسّٕبؿملامعّٕصوضامباظّٓسوةمإشمماظؿفملعل،مووصظملهمبغملوغهم{َسَّٕٔبؿمٓلًا

سّٕبؿملامعؾؿملؽملاموسّٕبؿملامعلؿعملؿملؼملا،مطلمذظكمإذارةمإشممتفملعػملهميفمحّٕطاتهمودغملؽملاته،مأيم

                                                                                                                                   

م.98ص.م -.اإلؼسملاحميفمسػمللماظؽمٓلقو
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ممبضملّٕصةم مإاّل مإظؿملؾملا مؼؿوٓصل مال ماظيت مأدّٕاره مودضائق معضملاغؿمله مإشم مظػملؽملظملاذ مدموه يف
مؼؿفمل موظن ماظضملّٕبي، ماظيتمخزملائّٙماظغملالم ماظغملالم مػّٔا مضوابّٛ ممبضملّٕصة مإاّل مذظك ٓتى
مصاشؾملامظؽملاماظؽملقاةميفمضواسّٓمدموؼة.م

مصؿملهم متزملب مطاٌؽملوال مسػملؿمله مؼضملؿؼملّٓ مذغملػملؿملا مععملؿملادا مظؿملّٗ ماظؽمٓلقو مأن وذمػملّٙمإشم
ميفم مظػملؿقغملم ماظضملّٕبي ماظغملالم مرؾؿملضملة مسػملى متّٓرب مػو موإمنا مواظرتاطؿملب، اظغملػملؼملات

سػملىمدرجةمطؾريةمعنماظوسيمصؿملاشؿهماظػملظملصملؿملةمواظّٓالظؿملةمعضملام،موظعملّٓمطانمابنمجينم
ماظضملّٕب"،م ممستمطالم ماغؿقاء مصؾملو محّٓٓه م"أعا ماظلابق: مبعملوظه حنيمسّٕٓفماظؽمٓلقو
مغشملعملؾملام مرؾؿملضملة ماظضملّٕبميف مطالم ماحؿّٔاء مؼّٕؼّٓ مأغه مظؿملؿؾنيمظؽملا مػّٔا مضوظه مإشم صػملؽملؽملصملّٕ
مضوظه:م مإشم موظؽملؽملصملّٕ معضملا، مواظّٓالظة ماإلسّٕاب محؿملث معن متّٕاطؿملؾؾملا مصؿملاشة وطؿملظملؿملة

ػمّلطملةماظضملّٕبؿملةمبفملػػملؾملاميفماظظملزملاحة"،مواظظملزملاحةمسؽملّٓمابنم"ظؿملػملققمعنمظؿملّٗمعنمأػلماظ
موصؿملاشةم مأظظملازه، ماخؿؿملار مإشم ماظضملّٕبي مباظػمللان ماظؽملارق مؼؿوصل مأن مػي جينمػؽملا

متّٕاطؿملؾه،موصزملاحةمظلاغهموصقمعامطانمعفملظوصامعنمَضِؾُلمظّٓىماظضملّٕب.
مٌضملّٕصةم ماظؽمٓلقو مؼرملضملّٕونمبفملػؼملؿملة معضملا مواظؾالشة ماظػمّلطملة وعازالماٌؿفملخّٕونمعنمسػملؼملاء

مبفملنماظؽملّٙماظضملّٕبيماظظملزملؿملّّ،ماظػمّل معؽملؾملم ماٌكؿػملظملة،مإنكاغا مواظوضوفمسػملىمدالالتؾملا طملة
ويفمضؼمٓلؿهماظعملّٕآنماظغملّٕؼممالمؼؿوصلمإشممدضائقمعضملاغؿمله،موخواصمتّٕاطؿملؾه،موادؿفالءم

ماظّٓالالتمإشمماظرتطؿملؾؿملةماظلشملقؿملةماظؾؽملىموواوزماظؽمٓلقو،مصؾملمميفمباظؿضملؼمٓلقمإاّلم،دالالته

معضملّٕصةمتؽملقومأنمػوماظؽمٓلقومسػملممأنم"اسػملمماظلغملاطي:ملؼعملومطّٔظكماظؿعملّٓؼّٕؼة،ماظؾارؽملؿملة

معنمعلؿؽملؾشملةممبعملاؼؿملّٗمعشملػملعملاماٌضملؽملىمأصلمظؿفملدؼةماظغملػملممبنيمصؿملؼملاماظرتطؿملبمطؿملظملؿملة
م.اظغملؿملظملؿملة..."متػملكمادؿعملّٕاء

مختظملىم موال مبضملّٚ، مسػملى مبضملّٚماظغملػملم ماظرتطؿملبمتعملّٓؼم مطؿملظملؿملة معن مؼعملزملّٓه ومما
مؼرتٓت موعا ماظغملالم مسؽملاصّٕ ميف مواظؿفملخري ماظؿعملّٓؼم ميفمأػؼملؿملة ماخؿالف معن مسػملؿملؾملا ب

مأغهمضّٓمؼغملونمدؾؾاميفمترملوؼّ٘ماظضملؾارةموجضملػملؾملام اظّٓالالتماٌلؿظملادةمعنماظغملػملم،مطؼملا
مخارؽة،مإذامٕمرمّٕمسػملىمدؽملنماظضملّٕبميفمطالعؾملاموععملاصّٓػا.م

مباظّٓالظةم موربشمله ماظؽمٓلقو، مصؾملم ميف متضملؼملعملا مأطـّٕ ماىّٕجاغي ماظعملاػّٕ مسؾّٓ مطان وظعملّٓ
أمساػامغصملّٕؼةماظؽملصملم،محؿملثمؼعملول:مواظؾالشة،موػومزماولمصؿملاشةمغصملّٕؼةمجّٓؼّٓةم

"صػمللتمبواجّٓمذؿملؽامؼّٕجّٝمصوابهمإنمطانمصوابا،موخشملفملهمإنمطانمخشملفملمإشمماظؽملصملم،م
موػومعضملؽملىمعنمعضملاغيماظؽمٓلقو،مضّٓمأصؿملبمبهمعوضضملهم ماالدممإاّل وؼّٓخلمهتمػّٔا
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ووضّٝميفمحعمّلهموسوعلمخبالفمػّٔهماٌضملاعػملة،مصفملزؼلمسنمعوضضملهموادؿضملؼمللميفمشريم
المتّٕىمطالعامضّٓموصفمبزملقةمغصملممأومصلاده،مأوموصفممبّٖؼةمه،مصذملظ طمليذملؾذملؽملذملامؼذملع

وصسمللمصؿمله،مإاّلموأغتموّٓمعّٕجّٝمتػملكماظزملقة،موذظكماظظمللاد،موتػملكمآٌّٖؼةموذظكم
موؼٓؿزمللم مأصوظه معن مؼّٓخلميفمأصل مووجّٓته موأحغملاعه، ماظؽمٓلقو معضملاغي مإشم اظظملسملل

م.بؾابمعنمأبوابه"
صؾملوماٌضملؿملارماظّٔيمنكؿمٓلّٖمبهممصاظؽمٓلقومسؽملّٓهمذاعلمظإلسّٕابمواظّٓالظةمواظؾالشةمعضملا،

محؿملثم معن ماظغملالم مسػملى مزمغملم مبه ماظّٔي مواِّداس مرجقاغه، مأو ماظغملالم غعملزملان
اإلجادةمواإلصابةميفمتزملوؼّٕماٌضملاغيموعالءعؿؾملامظػملؼملوضوعماظّٔيمتضملٓؾّٕمسؽمله،موذظكمأٓنم
مبضملسملهم موآخّٔا مبضملّٚ، مإشم مبضملسمله معسملؼملوعا مأيمباظغملالم ماظؽمٓلقو ممبضملاغي مؼؿضملػمّلق اظظملغملّٕ

مػو موػّٔا معضملاغيممبفملرّٕافمبضملّٚ، مإشم ماظوصول مصالمنكغملن ماظؽمٓلقو، اٌؿوخىميفمسػملم
اِّظظملازمودالظؿؾملامسربماظلؿملاضاتماٌكؿػملظملةمإاّلمسنمرّٕؼقمإدراكماظضملالضاتماظيتمتّٕبّٛم

مبؿملؽملؾملا،موػّٔامػومعوضوعماظؽمٓلقو.م
ونّٓمسؽملّٓماظؿفملعلمأٓنمسػملؼملاءماظػمّلطملةمطاغوامدموؼنيميفمعضملصملؼملؾملم،موأٓنمسػملؼملاءماظؽمٓلقوم

مظطملوٓؼنيمأؼسملا،موضّٓم مابنمخػملّٓونمسنمػّٔهمايعملؿملعملة،محؿملثماسؿربماظؽمٓلقومطاغوا سٓؾّٕ
ماظػمللانماظضملّٕبي:م"أرطاغهمأربضملة،م عنمأرطانماظػمللانماظضملّٕبي،مبعملوظهميفمصزمللمسػملوم

م.وػيماظػمّلطملةمواظؽمٓلقومواظؾؿملانمواِّدب،موعضملّٕصؿؾملامضّٕورؼةمسػملىمأػلماظرملّٕؼضملة"
مو مبؿملؽملؾملذملذملا، ماغظملزملام محؿىمال معّٕتؾشملة ماِّربضملة مػّٔه مأن ماظعملول مػّٔا الموؼؿؾنيمعن

مؼغملذملذملذملون
اظضملإمساٌامباظػمّلطملةمحؿىمؼغملونمعػملؼمٓلامبؾملّٔهماِّربضملةمطػملؾملا،مصالمؼؿزملورمسإمباظػمّلطملةم
بطملريمسػملمممبعملاصّٓماظغملالممووجوػهماظيتمػيمعنمخزملائّٙماظؾؿملان،مواظؽمٓلقومواظوضوفم

مسػملىماٌؿواتّٕمعنمطالمماظضملّٕب.م
عملاتهموعنمسػملؼملاءماظػمّلطملةماِّوائلمأبومدالمماىؼملقيماظّٔيمأثؽملىمسػملىماظؽمٓلقوميفمرؾ

موأغؾملجمدؾؿملػملؾملا،مووضّٝمضؿملادؾملام بعملوظه:م"وطانمأٓولمعنمأٓدّٗماظضملّٕبؿملةموصؿّّمبابؾملا
مأبوماِّدودماظّٓؤظي."

وظعملّٓممٓسيماظؽمٓلقوماظضملّٕبؿملة،مويفمذظكمدالظةمسػملىمأغهمالبّٓٓمظضملإماظػمّلطملةمعنمعضملّٕصةم
مطالعام ممٓسوه مواظؿظملّٕؼقمبنيمعضملاغؿمله،مطؼملا ماظغملالم مضاعمعؽملهمعضملّٕصةموجوه موإاّل اظؽمٓلقو
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موجاءميفمسؿملونماِّخؾار:م"إذامدّٕٓكمأنمتضملصملمميفمسنيمعنمطؽملتميفمويؽملامو إسّٕابا
مصكملغؾملام ماظضملّٕبؿملة، ميفمسؿملؽملكمعنمطانميفمسؿملؽملكمسصملؿملؼملًا،مصؿضملػملم سؿملؽملهمصطملريًا،موؼزملطملّٕ
وّٕؼكمسػملىماٌؽملشملقموتّٓغؿملكمعنماظلػملشملان...وؼعملالماظؽمٓلقوميفماظضملػملمممبؽملّٖظةماٌػملّّميفم

م:وضالمبضملّٚماظرملضملّٕاءماظعملّٓرمواظّٕاعكميفماظشملخملؿملب."
ٌَُِّٕءمُتغمْلِّٕعهمِإَذامَظِممَؼػمْلَقِن ماظؽمٓلقومَؼِؾُلُّٛمٔعِنمٔظَلاِنماَِّْظغمَلِنممممممممممَوا

مَصفمَلَجػملُّؾمَلامٔعؽمِلؾمَلامععملؿملمماَِّْظُلِنمممممممممَوِإَذامَرػمَلِؾَتمٔعنماظضملػملوممَأَجػملَّؾملذملذمَلام
موتؾؿملانم ماٌضملاغي، مظؿوضؿملّّ ماظؽمٓلقو مإشم مؼػملففملون ماظػمّلطملة مسػملؼملاء منّٓ مأن مشّٕابة وال

مؼعملولماإلعاممأبوماظعملادممسؾّٓماظّٕضمنماظعملادمماظّٖجاج:موأعامضوظه:ماٌعملاصّٓم
ٓٔمَؼامَعشمَلّْٕمَسػمَلؿمِلؾمَلا مَداَلُمما

صكملغهمعؽملادىمعظملّٕدموغٓوغهمضّٕورة،مصفملعاماًػملؿمللمودؿملؾوؼهمواٌازغيمصؿملكؿارونمأنم
ٌّاماضشملّٕرغامإشممتؽملوؼؽملهمغٓوغاهمسػملىمظظملصمله،موسػملىمػّٔامطانم ؼؽملٓوغوهمعّٕصوسا،موؼعملوظون:م

ماءموسمؿاره،موأٓعامسؼملّٕومبنماظضملالءموؼوغّٗمبنمحؾؿملب...مصؿملؽملرملّٓوغه:مؼّٔػبماظظملّٕٓ
ٓٔمَؼامَعشمَلًّٕامَسػمَلؿمِلؾمَلا مَداَلُمما

م."باظؽملزملبمواظؿؽملوؼنمرٓدهماظؿؽملوؼنمإشممأصػمله،موأصػملهماظؽملزملب..."
وعنمػّٔامؼؿؾؿمٓلنمأنماظػملطملوؼنيمطاغوامؼضملؿؼملّٓونمسػملىماظؽمٓلقوؼني،موؼضملؿّٓٓونمبفملضواهلممممممم

مِّ ماظضملّٕب؛ مطالم متظمللري موهظملّٜميف متلؿمٓلّٕػا مضواغني مباظسملّٕورة متعملؿسملي ماظػمّلطملة ٓن
اغؿصملاعؾملا،موػّٔامعامجضمللمساٌامدموٓؼامطاظّٖٓجاجمؼضملؿؼملّٓمسػملىمأضوالماظؽملقاةموػومبزملّٓدم

مذّٕحماٌضملاغيموبؿملانمعّٖاؼاػاماظػملطملوؼةمواظؾالشؿملة.م

 الصنـاعة املعــجمـية .2

ظضملّٕب،موطانمتضملؿربمإٌّاحلماظـالثةمظؿّٓوؼنماظػمّلطملةمبّٓاؼةماظؿفملظؿملفماٌضملفؼمليمسؽملّٓما
ماٌؽملصملم، مشري ماىؼملّٝ معّٕحػملة مػي ماِّوشم مصإٌّحػملة مخزملوصؿملاتؾملا؛ معّٕحػملة ظعملّٓممظغملل

بّٓأتمعؽملّٔمأواخّٕماظعملّٕنماِّولماهلفّٕيمظؿلؿطملّٕقمعّٓةمضّٕنمتعملّٕؼؾا،موطانمسػملؼملاءماظػمّلطملةم
ماٌضملّٕوصنيمبظملزملاحؿؾملم،م مسّٕبماظزملقّٕاء مأصواه معن ماِّظظملاز مؼفملخّٔون مإٌّحػملة يفمػّٔه

،موؼغملادماالتظملاقمؼؽملضملعملّٓمسػملىمأغؾملممأخّٔواماظػمّلطملةمعنمواظّٔؼنمٕمسمؿػملشملوامبضملّٓمباِّساجم
اظعملؾائلماآلتؿملة:مأدّٓ،مضؿملّٗمممتؿملم،موػّٔؼل،موػّٔامعامأذارمإظؿملهماظلؿملوريميفمضوظه:م
                                                                                                                                   

.02/781مم-.طؿابمسؿملونماِّخؾارم-

.07/298م-.ػذمل(.مؼّٕاجّٝماِّسالمم200اظؾؿملؿانمإلدقاقمبنمخاظفماظؽملؾملّٕاغيم)تويفمدمومم-
.80ص.م-.عملّٕآغؿملةموايغملممواِّحادؼثماظؽملؾوؼةاِّعاظيميفماٌرملغملالتماظم-
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ماضؿّٓي،موسؽملؾملممأخّٔماظػمللانماظضملّٕبيمعنم مغعملػملتماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةموبؾملم "واظّٔؼنمسؽملؾملم
عامأخّٔممبنيمضؾائلماظضملّٕبمػممضؿملّٗ،ممتؿملم،مأدّٓ،مصكملنمػقملالءمػمماظّٔؼنمسؽملؾملممأطـّٕ

موبضملّٚم مػّٔؼل، مثم مواظؿزملّٕؼف، مواإلسّٕاب ماظطملّٕؼب ميف مآتغملل موسػملؿملؾملم وعضملصملؼمله،
طؽملاغة،موبضملّٚماظشملائؿملني،موٕمؼقملخّٔمسنمشريػممعنمدائّٕمضؾائػملؾملم"

والمشّٕابةميفم-مٓتمهّٓؼّٓمإًّؼشملةماىطملّٕاصؿملةماظيتمأخّٔتمعؽملؾملاماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةمو
ّٕتماِّخؾارمسؽملؾملم،مِّنماظضملّٕبمطاغوامذّٓؼّٓيمايّٕصمسػملىمظطملؿؾملم،موظعملّٓمتوات-ذظك

مأغؾملممطاغوامؼؿّٔٓوضونمعامؼلؼملضملون،موزمغملؼملونمسػملؿملهمباىودةمأوماظّٕٓداءة.م
حّٕصماظضملّٕبمسػملىمدالعةماظػمّلطملةمعنماظػمّلقن،مواطؿلابماٌػملغملةماظػمّلطملوؼةمباظظملشملّٕةم
مرمضملػملؽملام مذظك مطل ماظظملزملاحة؛ مالطؿلاب ماظؾادؼة مإشم مأبؽملائؾملم موإردال واظلػملؿملعملة،

ماظيتموصػمل ماظضملّٕبؿملة ماظػمّلطملة مبفملٓن مطاغتمغزملّٓٓق، مضّٓ ماالحؿفاج مسزملور مصمضملتميف ؿؽملا
عوارؽملؾملامبضملؿملّٓةمسنماالحؿغملاكماِّجؽمليب،مطؼملامأغؽملاممنؿمللمإشمماظعملولمبفملٓنمعاموصػملؽملامعنم
م"عام مداّلم: مابن موظّٔظكمؼعملول مساعة، ماظػمّلطملة مباظعملؿملاسمإشم مضؽؿملل مجّٖء ماظضملّٕٓب طالم
موذضملّٕم مسػملم مىاءطم مواصّٕا، مجاءطم موظو مأضػمّله، ماظضملّٕبمإاّل مضاظت ممما مإظؿملغملم اغؿؾملى

مري."طـ

مطانمؼلؿؽملشملقماِّسّٕابم مإٌّحػملة،موضّٓ معنمرٓوادمػّٔه مبنماظضملالء مسؼملّٕو مأبو وؼضملّٓٓ
وؼشملؿمللماالدؿؼملاعمإظؿملؾملم؛مأعامإٌّحػملةماظـاغؿملة،مصعملّٓمبّٓأتمبؿّٓوؼنماِّظظملاطميفمردائلم
عؿظملّٕضةمسّٕصتمضّٓرامطؾريامعنماظؿؽملصملؿملم،موعؽملؾملفؿملةميفماظؿفملظؿملف،مطفؼملّٝماِّظظملازماظيتم

ظملازماِّضّٓاد،مأوماظيتمأظظملتميفمعـػملثماظغملالممترملرتكميفمحّٕفمواحّٓمعـال،مأوماِّظ
،موعؽملؾملامعامأّظفميفمعوضوعمواحّٓمطؼملوضوعماظػملؾكملمواظػملنب،مواِّعشملار،مطؼملـػملثمضشملّٕب

مواًؿملل،مواإلبل.م
واسؿؼملّٓمأصقابمإٌّحػملةماظـاظـةمسػملىمإٌّحػملؿنيماظلابعملؿني،موتضملؿربمأطـّٕممشوظؿملةم

مصمّٝميفمإٌّاحل مختزملّٙمجّٓؼّٓمسمؿػملفمسؼملا مصؿملؾملا مصؾملوممواتلاسا،موبّٕز اظلابعملة
محاولم معضملفؼملي، متفملظؿملف موإمنا مأخؾار، مصمّٝ موال مذضملّٕ، مرواؼة موال مبفملدب ظؿملّٗ
أصقابهمأنمؼؽملقوامدموماظؿفّٕؼّٓمظؽملعمللمأطربمسّٓدمعنمأظظملازماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةموذّٕحهم

مذّٕحامدضؿملعملا.م
                                                                                                                                   

.07/277م-.اٌّٖػّٕ
89.صم-.رؾعملاتمصقولماظرملضملّٕاءم-

ػذمل(مدموي،مسإمباِّدبمواظػمّلطملة،معنمم208اظرملؾملريمبعملشملّٕبم)تم:حمؼملّٓمبنماٌلؿؽملريمبنمأضمّٓمأبومسػملي
م.01/98أػلماظؾزملّٕة،معنماٌواظيمتػملؼملؿملّٔمدؿملؾوؼه.مؼّٕاجّٝماِّسالمم
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ظعملّٓمابؿغملّٕماًػملؿمللمبنمأضمّٓماظظملّٕاػؿملّٓيمأولمعضملفممسّٕبيميفماظؽملزملفماظـاغيمعنم
،معنمبابمتلؼملؿملةماظغمللمباىّٖء،مثممطؿابماظضملنيماظعملّٕنماظـاغيماهلفّٕي،مومٓساه

ماظضملّٕبؿملةم ماٌغملؿؾة مصفملشؽملوا ماظضملػملؼملاء، معن مسّٓد ماىّٓؼّٓة ماظزملؽملاسة مػّٔه ميف محّٔوه حّٔا
ماظضملزملورمبظملؿملّٚمشّٖؼّٕمعنم بؿـملظؿملظملؾملمماٌضملفؼملؿملةماظيتمأعّٓٓتماظّٓاردنيماظضملّٕبمسػملىمعّٕٓ
ءماظغملالمماظضملّٕبيميفمذغمللمأظظملازموتّٕاطؿملب،موادؿضملؼملاالتمذؿى؛موتضملؿربماٌضملاجممدوا
ماظضملّٕبيمدموم ماظظملغملّٕ ماٌضملاغيمهوالتمراضؿملةمذؾملّٓػا معضملاجم ماِّظظملازمأو معضملاجم عؽملؾملا

مادؿغملؼملالمحسملاريمذاعلمبوصظملؾملامعودوساتمسػملؼملؿملةموأداةمتّٕبوؼةمتضملػملؿملؼملؿملة.
وتضملؿربماٌضملفؼملاتماظضملّٕبؿملةمزادماظؾاحثميفماظػمّلطملةمواِّدبمواالجؿؼملاعموسػملمماظؽملظملّٗم

ماظيتممتّٓٓغ ماظػملطملوؼة مثّٕوتؾملا ميف موػي ماظػمّلطملة، ماِّظظملاز،موصػمللظملة معن مبشملاضاتمػائػملة ا
ميفمأداظؿملبمعؿؽملوسة،م مايّٓؼـة مأرضىماٌضملاغيمايسملارؼة مسػملىماظؿضملؾريمسن تلاسّٓغا

مصؾمليموساءمصغملّٕيموخمّٖونمظطملويمتضملؿؼملّٓمسػملؿملؾملاماظّٓراداتماظػملطملوؼةمايّٓؼـة.
وعنمأػٓممػّٔهماٌضملاجمم"ظلانماظضملّٕب"ماظّٔيمؼضملّٓٓمسؼملالمعودوسؿمٓلامضكؼملامادؿشملاعم

ماظؿفا معن مؼلؿظملؿملّٓ مأن معزملادرمصاحؾه مواسؿربػا ماجملال، ميفمػّٔا ربماظيتمدؾعملؿه
موػي:مم،أدادؿملةمالبّٓٓمعنماظػملفوءمإظؿملؾملامظؿملغملؿؼمللماظضملؼمللماٌضملفؼمليماظّٔيمضّٓٓعه

م(.مػذملم010تؾملّٔؼبماظػمّلطملةمظألزػّٕيم)تمم-أ
م(.ػذملم090متتاجماظػمّلطملةموصقاحماظضملّٕبؿملةمظػملفوػّٕيم)م-ب
م(.مػذملم381متاحملغملممواحملؿملّٛماِّسصملمميفماظػمّلطملةمالبنمدؿملّٓهم)م-ج
مػذمل(.م812اظؿؽملؾؿملهمواإلؼسملاحمسؼمٓلاموضّٝميفماظزملقاحمالبنمبّٕيم)تمم-د
مػذمل(.م808اظؽملؾملاؼةميفمشّٕؼبمايّٓؼثمواِّثّٕمالبنماِّثريم)تمم-ػذمل
معؽملصملورمطؼملا مابن مضوئؾملامدرس موأّظفميف ماظيتمدؾعملؿه، ماًؼمللة ماٌضملاجم ػّٔه

معضملفؼملهماٌرملؾملور،مصؾملومعنمحؿملثماخؿؿملارماٌادةماظػمّلطملوؼةمغاضلمالمعؾؿغملّٕ،مأعامابؿغملاره

                                                                                                                                   
ميفمتزملؽملؿملفممظعملّٓممسىماًػملؿملل 25 مخاصا مبزملوتماظضملني،مواتؾّٝمغصملاعا مؼضملينمأغهمابؿّٓأ طؿابهماظضملني،موػّٔا

عوادهم)اظؿعملػملؿملبماظزملوتي(،موطؿابماظضملنيمأولمعضملفمميفماظضملّٕبؿملة،موضّٓمأنّٖميفمزعنمٕمتغملنمأذػانماظّٓاردنيم
مممؾملّٓةمظؿعملؾلمعـػمله.

رماِّغزملاريماإلصّٕؼعمليمحمؼملّٓمبنمعغملّٕممبنمسػملي،موضؿمللمرضوانمبنمأضمّٓمبنمأبيماظعملادممبنمحعملةمبنمعؽملصملو
ماظظملسملل مأبو ماظّٓؼن مبنيماظؿؾملّٔؼبمواحملغملممم:ماٌزملّٕيمصمال ماظّٔيمصمّٝمصؿمله ماظضملّٕبميفماظػمّلطملة صاحبمظلان

ػذمل،مومسّٝمعنمابنماٌعملريموشريه،موصمّٝ،موسؼملّٕ،مم800واظزملقاحموحواذؿملهمواىؼملؾملّٕةمواظؽملؾملاؼة،موظّٓميفمدؽملةم
مواظضملعمل مطاِّشاغي مطؿبماِّدبماٌشملوظة معن مطـريا مواخؿزملّٕ موتّٕكموحّٓٓث، ماظؾؿملشملار، موعظملّٕداتمابن مواظّٔخرية ّٓ

متػملّٓا،موخّٔمميفمدؼوانماإلغرملاءمباظعملاػّٕة،مثمموظٓيماظعملسملاءميفمرّٕابػملّٗموطانمرئؿمللامصاضالميفمم800خبشملهمدموم
مواظػمّلطملةم مباظؽمٓلقو مسارصا موطان ماظضملواظي ميف متظملّٕٓد موضال: مواظّٔػيب ماظلؽملؿملغملي مسؽمله مروى ماإلغرملاء، معػملؿملّّ اِّدب،
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مطلمع معن مأخّٔ مضّٓ ماظيتمضملصؿملؿؼملـلميفمأغه مباضيماٌضملاجم مسن مبه مؼظملسملل مرآه معا فم
ماسؿؼملّٓػا.

م مظؽملا محؿىمأخّٕج مطؾريا مجؾملّٓا معؽملصملور مابن مبّٔل مأطربمعضملفؼملاتؽملاممعضملفؼملاظعملّٓ عن
اظػملطملوؼةموأطـّٕػامصمضملامِّظظملازماظػمّلطملة،موأوصاػامذّٕحامٌكؿػملفماٌضملاغيماظيتمتضملٓؾّٕمسؽملؾملام

مبؿظملل مُسؽمٔلَي مصاحؾه مِّن ماِّظظملاز ماظػملطملاتػّٔه مأصزملّّ مسػملى ماٌظملّٕدات مػّٔامري ميف ،
مؼرملؿؼمللمسػملىمٔاغنيم ماظػمللان م"إن مطؿابه: مإٌّتسملىماظّٖبؿملّٓيميفمععملّٓعة مضال اظزملّٓد
ماظزملضملبم معن ماٌرملؿعملات موػّٔه ماٌرملؿعملات، معن مطـري معادة مطل موهت أظفمعادة،

متضملّٓادػاميفماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةمظغملـّٕتؾملا."
مط مادؿوسبمضّٓرا مضّٓ مابنمعؽملصملور مسػملىمأٓن مؼّٓٓل ممما ماظػملطملوؼةموػّٔا معنماٌادة ؾريا

متػملكماٌضملاجمماظيتماسؿؼملّٓػا،موداسّٓهمسػملىمذظكمعؿملػملهموذطملظملهمبّٓرادةم اظيتمحوتؾملا
ماٌشملٓوالتموتػملكؿملزملؾملا.م

 أهميـة الّنحو يف املعــاجم .3

متفملطؿملّٓمصٓقةم طانمؼؾملّٓفمأصقابماٌضملاجممإشممهعملؿملقمسّٓٓةموزائفمعنمأبّٕزػا
وتفملثؿملػملؾملا،مطؼملامطانمجٓلمػؼمٓلؾملمماظػمللانميفمسزملّٕماظّٕواؼةمخباصة،موضؾّٛمدالظةماظغملػملؼملةم
مسػملىموطؼؽملقزملّٕميفمتلفؿمللمعظملّٕداتماظػمّلطملةماظضملّٕبؿملةمبّٕٓعؿؾملا،م انمسػملؿملؾملممأنمؼربػؽملوا

مطـّٕةم ماسؿؼملّٓ معن موعؽملؾملم معضملاصمؾملم، ميف مؼّٕؼّٓوغؾملا ماظيت ماظؽملادرة ماٌظملّٕدات وجود
اظرملواػّٓمتفملطؿملّٓامظزملقةماظػمّلطملةمواظعملواسّٓماظؽمٓلقوؼةمأطـّٕمعنمتفملطؿملّٓهمسػملىماالدؿكّٓاعاتم

م.ؿؽملوسةمظػملؼملظملّٕدةاظّٓالظؿملةماٌ

                                                                                                                                   

مإشم مواظؿارؼّْ،مواظغملؿابة،موساد مدؽملة مصؿوّصيمصؿملؾملا مظلانماظضملّٕب،مصمّٝمصؿملهمم177معزملّٕ مطؿؾه ػذمل،موعنمأذؾملّٕ
أعؾملاتمطؿبماظػمّلطملة،مصغملادمؼطملينمسؽملؾملامصمؿملضملاموخمؿارماِّشاغي،موخمؿزملّٕمعظملّٕداتمابنماظؾؿملشملار،مغـارماِّزػارميفم
مطؿابمصزمللم ماظؽملظملّٗممبّٓاركمايواسماًؼملّٗ،مػّٔٓبمصؿملؾملؼملا ماِّولمعنمطؿابهمدّٕور اظػملؿمللمواظؽملؾملارموػوماىّٖء

ماظّٔخرية،ماً مظشملائف موظه ماظؿؿملظملاذي، مؼودف مبن ماِّظؾابمِّضمّٓ مايواسماًؼملّٗمِّوظي معّٓارك شملابميف
اخؿزملّٕمصؿملهمذخريةمابنمدؾامماِّغّٓظليموخمؿزملّٕمتارؼّْمدعرملقمالبنمسلاطّٕ،موخمؿزملّٕمتارؼّْمبطملّٓادمظػمللؼملضملاغي،م

ضّٕةماٌؽملؿكبمواخؿزملارمطؿابمايؿملوانمظػملفاحّٜ،موأخؾارمأبيمغواس،موخمؿزملّٕمأخؾارمأٌّاطّٕةموغرملوارماحملا
م.م01/701،مواِّسالمم07/231واٌكؿارميفماظؽملوادرمواِّذضملار،موظهمذضملّٕمرضؿملق.مؼّٕاجّٝمبطملؿملةماظوساةم

185 .صم-.ؼّٕاجّٝماظػمّلطملةموعضملاصمؾملاميفماٌغملؿؾةماظضملّٕبؿملةم-

 .07/09م-.تاجماظضملّٕوسم-

م.208.صم-.ؼّٕاجّٝمتعملؽملؿملاتماظؿضملّٕؼفمباٌضملاجمماظضملّٕبؿملةماٌضملاصّٕةم-
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وٕمؼؽملؿؾملجمعقملظظملوماٌضملاجممرّٕؼعملةمعضملؿملؽملةميفمعضملاىةماٌادةماظػملطملوؼة،موإمنامصمضملوام
مصفملطـّٕ،م مبػملظملّٜ مأو معضملؽملاه، مؼقملدي مآخّٕ مبػملظملّٜ ماظػملظملّٜ مؼظملٓلّٕون مصؾملم مرّٕق، مسّٓٓة بني
متضملّٖؼّٖم مضزملّٓ مواٌؽملـور، ماٌؽملصملوم ميف ماظضملّٕب مسؽملّٓ مادؿضملؼملاالته مأوجه مبضملّٚ وؼّٔطّٕون

معّٓمتةميفمخشملابمضؼملنماظؽملصملامماظػمللاغي.ماالدؿضملؼملالماظظملضملػمليمظػملغملػملؼملةموػيم
ماظؾّٓاؼاتماِّوشمم معؽملّٔ ماظؽمٓلقوي ماظرملاػّٓ مأػؼملؿملة ماظعملّٓعاء ماٌضملاجم مرواد مأدرك وظعملّٓ
ظؽملرملفملةماٌضملاجم،مواسؿربوامادؿضملؼملاظهمؼضملّٖٓزمسؼملػملؾملم،موؼّٓٓسممضزملّٓػم،مصغملاغوامؼػملففملونمإشمم
ماظيتمؼّٕدم مواظرملواػّٓ معنمخاللماِّعـػملة مذّٕحه مبزملّٓد ماظّٔيمػم بؿملانمإسّٕابماظػملظملّٜ

موتوٓضّّمصؿمل متؾؿمٓلن ماىؼملػملة مدؿملاق ميف مظػملغملػملؼملة ماظؽمٓلقوؼة ماظوزؿملظملة مأٓن م معؽملؾملم مإنكاغا ؾملا،
مبنيم مصػملة مؼضملعملّٓون ماظػمّلطملوؼني معن م"وطـري ماظظملّٕج: مأبو مأضمّٓ محمؼملّٓ مؼعملول عضملؽملاػا،

م.دراداتماظؽمٓلقوموبنيماٌضملؽملىمورمضملػملونمدرادةماظػمّلطملةميفماظؽمٓلقو"
ماٌضملاغي،موالمنكغملنمذظكمأنماظؽمٓلقومالزممظػملغملالممإٌّطبموشاؼؿهمإزؾملارماظظملّٕوقميف

م مسؽمله مإشممم-أبّٓا-االدؿطملؽملاء مأو ماٌضملؽملى مصلاد مؼقملديمإشم مضّٓ متّٕطه مطان مإذا وخاصة
اظػملؾّٗموهلّٔاماظلؾبمىفملماٌضملفؼملؿملونماظعملّٓاعىمإشممتوزؿملفماظؽمٓلقومظسملؾّٛماظػمّلطملة،مصؿصمللم
ماٌضملؽملى،م متفملدؼة مطؿملظملؿملة مؼؾؿمٓلن ماظؽمٓلقو مأٓن موذظك ماظشملؾؿملضملؿملة، مووزؿملظملؿؾملا مدورػا عقملدؼة

عامتؽملؾينمسػملىاٌضملؽملىماظّٔيمسمؿّٙمبهماظػملظملّٜميفمم-شاظؾا-اٌوضضملؿملةممصاظّٓالظةماظؽمٓلقوؼة
مإنمطانموحّٓهم ماالدم مسؽملهمابنمؼضملؿملّ٘مبعملوظه:م"ِّٓن مسٓؾّٕ معا اظلؿملاقماظػملطملوي،موػّٔا
عظملّٕدامعنمشريمضؼملؿملؼملةمإظؿمله،مٕمؼلؿققماإلسّٕابمِّنماإلسّٕابمإمنامؼقملتىمبهمظػملظملّٕقم

ؾؿهمعّٝمشريهمتّٕطؿملؾامبنيماٌضملاغي،مصكملذامطانموحّٓهمطانمطزملوتمتزملوتمبهمصكملذامرّط
هزمللمبهماظظملائّٓة،مدمومضوظك:مزؼّٓمعؽملشملػملق،موضاممبغملّٕ،مصقؿملؽملؽّٔمؼلؿققماإلسّٕابم

مإلخؾاركمسؽمله."
معنماظغملػملؼملات،مصالمتّٖؼّٓم مبطملريػا مربشملؾملا مٕمؼؿٓم مإذا مأنماظغملػملؼملةماٌظملّٕدة ؼؿؾؿمٓلنمظؽملا
سنمطوغؾملامصوتامغزملوتمبه،مإذمالمصائّٓةمخربؼةموالمبالشؿملةموالممسةمدموؼة،موإمنام

م موتفملظؿملفمتصملؾملّٕ ميفماىؼملػملة مسؽملّٓمدخوهلا مواظزملظملاتماظؽمٓلقوؼة ماإلخؾارؼة ماظظملائّٓة صؿملؾملا
ماظغملالم.م

وظعملّٓماغؿؾملجمابنمعؽملصملورمطلمػّٔهماظشملّٕقميفمعضملفؼمله،مواظّٔيمؼضملؽملؿملؽملامعؽملؾملامأغهمرّطّٖم
معضملفؼملهم مسػملىماظوزؿملظملةماظؽمٓلقوؼةمظػملغملػملؼملةماظيتمػومبزملّٓدمدرادؿؾملا،مظّٔظكمجاء طـريا

                                                                                                                                   

م.70.صم-.ؼةميفمضوءمدراداتمسػملمماظػمّلطملةمايّٓؼثاٌضملاجمماظػملطملوم-
م.07/39م-.ذّٕحماٌظملزمللم-
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رمضملػملؽملاممنؿمللمإشمماظعملولمبفملنمروادماظزملؽملاسةمحاصالمبرملؿىماٌلائلماظؽمٓلقوؼة،موػّٔامعام
مبؾملام مصادؿضملاغوا مواِّدبؿملة ماظّٓراداتماظؽمٓلقوؼة معن مثّٕوة مأعاعؾملم موجّٓوا مضّٓ اٌضملفؼملؿملة
سػملىمتوضؿملّّمعضملاغيماِّظظملاز،موعامؼضملؿورػامعنمدالالتمضّٓمختؿػملفمباخؿالفمعوضّٝم
ميف مصاظؽمٓلقو موبنيمشريػا، مبؿملؽملؾملا ماظؽملاذؽة ماظضملالضة مإشم موباظؽملصملّٕ ماىؼملػملة، ميف ماظغملػملؼملة
ماظغملػملؼملاتميفماظرتطؿملبماظػملطملويم ماظيتمتقملدؼؾملا مظػملوزائفماظّٓالظؿملة متوضؿملّّ مػو حعملؿملعملؿه

م.باالسؿؼملادمسػملىماظضملالضاتماظيتمتّٕبّٛمبضملسملؾملامبؾضملّٚ
مبزملّٓدم موػم مأحؿملاغا، ماظؽمٓلقو مإشم مىفملوا مسؽملّٓعا ماٌضملاجم مأصقاب مبفملن مذّك وال

ّٕتّٓيمعنمتظمللريمأظظملازماظػمّلطملة،مضّٓمطاغوامسػملىمبؿمٓلؽملةمعنمأعّٕػم،موذظكمأٓنمأظظملازماظػمّلطملةمت
ماظّٓالالتماظؽمٓلقوؼةمعامزمؼمٓلػملهمإٓؼاػاماظرتطؿملبماظػملطملوي.

مظالدؿرملؾملادم ماظػمللان مإشم ماظّٕجوع منكغملن ماظؽمٓلقو مإشم ماٌضملفؼملي محاجة مغؾؿمٓلن وظغملي
بؽملؼملوذجمعنممناذجهماظغملـرية،موظؿملغملن:متلاطّٕماظّٕجل:مأزؾملّٕماظلغملّٕموادؿضملؼملػمله؛مضالم

ماظظملّٕزدق:م
مَتؼمٔلؿملؼملًامٔبَفِؤفماظرمٖلاِم،مَأِممُعَؿَلأطُّٕممممَأَدغمْلَّٕانمَطاَنمٔاِبَنمإٌَّاَشٔةمِإَذامَػَفامم

مصابنمعؽملصملورمطانمبزملّٓدمعضملاىةمظظملصمليتمدغملّٕانموعؿلاطّٕميفمعادةمدغملّٕمصعملال:م
"تعملّٓؼّٕه:مأطانمدغملّٕانمابنمإٌّاشة،مصقّٔفماظظملضمللماظّٕاصّٝموصٓلّٕهمباظـاغيمصعملال:م
ماظلغملّٕانم مؼؽملزملب موأطـّٕػم مبضملسملؾملم مإغرملاد مصؾملّٔا مدؿملؾوؼه: مضال مإٌّاشة؛ مابن طان

مطانمدغملّٕانموؼ مأنمبضملّٚماظضملّٕبموضمللمادم مسػملىمضشملّٝموابؿّٓاء،مؼّٕؼّٓ ّٕصّٝماآلخّٕ
مابنمإٌّاشةموضوظه:موأطـّٕػممؼؽملزملبماظلغملّٕانموؼّٕصّٝماآلخّٕمسػملىم وعؿلاطّٕموخربػا
ضشملّٝموابؿّٓاءمؼّٕؼّٓمأنمدغملّٕانمخربمطانمعسملؼملّٕةمتظملٓلّٕػامػّٔهماٌصملؾملّٕة،مطفملٓغهمضال:م

ىمأغهمخربمابؿّٓاءمعسملؼملّٕ،مأطانمدغملّٕانمابنمإٌّاشة،مطانمدغملّٕانموؼّٕصّٝمعؿلاطّٕمسػمل
مطفملغهمضال:مأممػومعؿلاطّٕ."

أنماظطملاؼةماِّدادؿملةمعنماظرملاػّٓماظظملؾملم،مإذمالمصائّٓةمعؽملهمعاممأدركمصاحبماٌضملفم
موطرملفم ماظّٓالظة مظؿوضؿملّّ ماظؽمٓلقو مإشم مؼػملففمل مراح موهلّٔا ماظطملّٕضماهلام، مػّٔا مؼقملٓد ٕ
مت ماظيت ماظضملالضات متغملؼملن ماٌضملؽملى ميف مِّن ماًظملي؛ معضملؽملاػا موادؿغملؽملاه ظملٓلّٕمشؼملوضؾملا

اظّٓالالتموظعملّٓمضالماظٓلغملاطيميفمػّٔاماظرملفملن:م"سػملمماظؽمٓلقومػومأنمتؽملقومعضملّٕصةمطؿملظملؿملةم

                                                                                                                                   

م.88.صم-.ؼّٕاجّٝمخزملائّٙماظضملّٕبؿملةمواإلسفازماظعملّٕآغيميفمغصملّٕؼةمسؾّٓماظعملاػّٕماىّٕجاغيماظػملطملوؼةم-
م.08/330م-.واظؽملّٙمغظمللهميفماحملغملمم،03/010م-.اظػمللانم-
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اظرتطؿملبمصؿملؼملامبنيماظغملػملممظؿفملدؼةمأصلماٌضملؽملىمعشملػملعملاممبعملاؼؿملّٗمعلؿؽملؾشملةمعنمادؿعملّٕاءم
مطالمماظضملّٕب،موضواغنيمعؾؽملؿملةمسػملؿملؾملامظؿملقرتزمبؾملامعنماًشملكملميفماظرتطؿملب".

ماظؽمٓلقوميف مابنمعؽملصملورمحنيماسؿؼملّٓ مأػٓممموظضملٓل تظمللريماٌضملؽملى،مضّٓمرأىميفماظؽمٓلقو
م مبّٔظكودؿملػملة ميفماٌعملاممظػملعملؿملام ماظؽمٓلقو ماسؿربوا مضّٓ ماظؽملقاة مإشممأن معنماإلذارة ،موالبّٓٓ

آِّولمععملؿملادامظزملظملةمادؿضملؼملالماظػمّلطملة؛مأٓعاماٌضملفؼملؿمٓلونمصعملّٓمذػؾوامإشممأسؼملقمعنمذظك،م
اعامصضمٓلاالميفمإذمادؿضملاغوامبهمسػملىمتظمللريماٌضملؽملى،موإٓغؾملممبؾملّٔاماظزملؽملؿملّٝمؼلؾملؼملونمإدؾمل

متوضؿملّّمعضملاغيماظرملواػّٓماٌضملؿؼملّٓةميفمعضملاصمضملم.م
مسػملمم ماظؽملقو،مِّغه مالمنكغملنمأنمؼلؿطملينمسن مذمػملّٙمإشممأنماٌضملفم وعنمػؾملؽملا
مصورم ميف متغملون ماٌضملفؼملي ماظيتمؼعملّٓعؾملا مصاٌادة ماٌضملؽملى متفملدؼة ميف ماظػملطملة ؼؾنيمرّٕؼعملة

لػملشملامسػملىمدموؼة،مطفملنمتغملونمصضملالمعاضؿملامأومعسملارسامعلؽملّٓامإشممضؼملريمصاسل،مأومع
ادمماٌؽملزملوبمعظملضملولمبه،موبضملؾارةمأدقمصكملنماٌضملفممؼعملّٓمماٌادةماظػملطملوؼةميفمأذغملالمعنم
مإٌّادم مظألظظملاز ماٌوضضملؿملة ماظؽملقوؼة ماظوزائف مذطّٕ مسػملى موؼضملؼملّٓ مواظؿضملابري، اظرتاطؿملب
مطػملؾملام مصؾملّٔه مواظصملّٕصؿملة...، مواظؾّٔظؿملة مواياظؿملة مواٌظملضملوظؿملة مطاظظملاسػملؿملة ذربحؾملا

م،موػيمغظمللؾملاموزائفمدالظؿملةمظّٓىماٌضملفؼملؿملني.عزملشملػملقاتمدموؼةميفمسّٕفماظؽملقاة
مبّٓونم ماٌضملاجم مػّٔه مّؼؿزملٖور مأن منكغملن مال مأغه ماظعملول، منكغملؽملؽملا ماٌؽملشملػملق مػّٔا وعن

مدمو،مإالمبظمللادمغصملاعؾملاموتعملػملؿملّٙمدورػاماظضملػملؼمليمواظرتبوي.
ماٌضملاجمم ماظغملـؿملفمسرب ماٌزملشملػملقي ماظّٖخم مػّٔا متؿؾّٝ مصكملن مدؾق، معا مسػملى وبؽملاء

ؼملامميفمزلماٌؽملاػجماظػمللاغؿملةمايّٓؼـةمإلسادةماظؽملصملّٕميفماظػملطملوؼةمجّٓؼّٕمباظّٓرادةمواالػؿ
بضملّٚماٌزملشملػملقاتماٌضملؿؼملّٓةميفمتّٓرؼّٗمدموغاماظضملّٕبيماظؿملوم،مخباصةمأعامماظّٓسواتم
ماظيتم مايّٓؼـة مواظؿشملورات مظؿملؿؼملاذى موتؿمللريه ماظؽملقو موّٓؼّٓ مضّٕورة مسػملى اٌػملقة

متؿشملػملؾؾملاماظؿضملػملؿملؼملؿملذملةمباسؿؾارػامعزملشملػملقامبؿملّٓاشوجؿملامتّٕبوؼا.
ماظشملّٕ مػّٔا مراصّٓاموعن مباسؿؾارػا ماظعملّٓنكة، ماظضملّٕبؿملة ماٌضملاجم مإشم ماظّٕجوع مظضملل ح

معنمجؾملةم ماٌضملفؼملؿملة مواظّٓالظة معنمجؾملة، ماظؽملقاة مسػملىمجؾملود مضائؼملا مأدادا عّٕجضملؿملا
ماٌزملشملػملقاتم ميفمهّٓؼّٓ مجّٓؼّٓؼن،منكغملنمادؿـؼملارػؼملا موتزملور مبّٕؤؼة أخّٕى،منكّٓغا

مع موصؾملم ماظضملّٕبي، ماظؽملقو مضسملاؼا موتؿمللري مصؾملم ميف معؽملؾملا مواإلصادة سملاعؿملؽملهماظؽملقوؼة،
 وجضملػملؾملاميفمعؿؽملاولماٌؿضملػملمموصقمخزملائّٙموممؿملّٖاتماظػملطملةماظضملّٕبؿملة.
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مسإمم-72 ماظؽملقوي، مؼضملؿملّ٘ مبن مسػملي مبن مؼضملؿملّ٘ ماظّٓؼن معوصق ماٌظملزملل: ذّٕح

ماظغملؿب،مبريوت.



 ...ـم الّنحو وأهــميته يف صنــاعةعلـ

 99 

رؾعملاتمصقولماظرملضملّٕاء:محمؼملّٓمبنمدالمماىؼملقي،مهعملؿملقمحمؼملودمحمؼملّٓمم-70
مم.7913ذاطّٕ،معشملؾضملةمآٌّغي،ماظعملاػّٕة،م
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