
JAUHAR: JILID 5, BIL.I, MAC 2021 

MS:31-34 

Md Noor Hussin:  KUIS 
 

31 

 

م(.   2020األستاذ الدكتور حنفي دولة )املتوىف . كتاب النحو العريب املتقدم ألغراض علمية
 ISBN 9832957117  .221ص  .الطبعة األوىل .يةملمطبعة اجلامعة العام . 2001

 
التعليمي    تيسريحماولة    الكتاب هذا  يعد   العريب  املتخصصني يف دراسة  النحو  اللغة  للمرحلة اجلامعية 

املؤلف  العربية. قرره  ما  املتقدم    م(2000)  وهذا  العريب  النحو  يف  "فهذا كتاب  الكتاب  مقدمة  يف 
يراعي جمموعة من  الذي  يف النحو  التقليدية  من املؤلفات    غايرتقدمي منط ملألغراض علمية ندبنا إليه  

هتيئ   اليت  است  نيللدارس األسس  املتقدمفرصة  مستواه  يف  املتميز  العريب  االنحوي  النظام  هذا    ،يعاب 
الدارسني من   إىل متكني  وإملامويهدف  الكلم    فهم  لبنية  موثقة  علمية  دراسة  النظام من خالل  هذا 

 والرتاكيب العربية وحتليل عناصرها".  
 

 : نبذة خمتصرة عن الكتاب
م. وله جزءان، اجلزء  2000املتقدم ألغراض علمية سنة  ألف الدكتور حنفي دولة كتاب النحو العريب 

األول مسي بـ" النحو العريب املتقدم ألغراض علمية" وأما  اجلزء الثاين، فسمي بـ: "علم النحو املتقدم  
القرآن    ،وظواهرها  ، ووحداهتا  ،ألغراض علمية: دراسة يف اجلملة االمسية وأمناطها من خالل شواهد 

 م.  2003الكرمي"، وذلك سنة  
 

 : أوجه التيسري والتجديد يف الكتاب
من امللحوظ، هناك بعض األوجه اليت جتعل هذا الكتاب حماولة التيسري يف النحو العريب والسيما يف  

 : وهي على النحو التايلجمال التعليم، 
 

 : إعادة تنسيق أبواب النحو أوال
أتى املؤلف بتنسيق جديد ألبواب النحو، فبدأ أبقسام الكلم يف الرتكيب اللغوي وما يتعلق به من االسم 

املؤلف يف اجلزء األول من  فتناولوعالماته والفعل وعالماته وأبنيته، واحلرف وأنواعه، واملركب وأنواعه. 
االمسية  ،الكتاب  وإن    ،وتعلقها  ،وظواهرها  ،اجلملة  وأخواهتا،  من كان  وأمناطها  واخلرب،  املبتدأ  من 
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تناول اجلملة وأركاهنا، ووظائفها، ومتعلقاهتا من املفاعيل، واحلال، أما اجلزء الثاين، فوأخواهتا، وغريها.  
 والتمييز، وغريها.  

 
اج إىل  ، ولكنه يرى أنه ما زال حيتفبه حماولة مشكورة من قبل املؤلفد الباحث أن هذا التنسيق  وجف

حىت ال يقع الدارسون يف غلط. فمثال، ال أييت املفعول به يف مجلة   إعادة النظر يف بعض زوااي الكتاب 
، حنو: حممد يقرأ القرآَن. وكذلك املوضوعات األخرى اليت ال  فعلية فقط، بل أييت أيضا يف مجلة امسية

 ختتص ورودها يف مجلة معينة، بل ترد يف مجليت؛ امسية وفعلية. 
 
 إلغاء بعض املوضوعات العسرية املعقدة.:  نيااث

العسرية واملعقدة بشكل مباشر، وال أن الكتاب ال يناقش بعض املوضوعات  بعد االطالع  للباحث    بدا
يوردها يف أبواب خاصة. ومن هذه املوضوعات االشتغال، والتنازع عن العمل، والعلل الثواين والثوالث،  

 اإلعراب الكامل الدقيق لكل من املوضوعات النحوية.   وغريها. وكذلك، ال يقدم املؤلف
إليها إشارة غري مباشرة يف عرضه  أشارأن املؤلف ال يتناول هذه املوضوعات، ولكنه  -هذا –وال يعين 

للموضوعات النحوية من البياانت والتوضيحات. وهذا من طبيعة بعض الكتب النحوية القدمية الرتاثية  
 واحلديثة، إذ أتيت املناقشة هلا يف أماكن عديدة من الكتاب. 

 
 الشواهد القرآنية. : اثلثا

النحوية، ووضع    ت محات القرآنية لكل من املوضوعاقّدم املؤلف تقدميا شامال للشواهد القرآنية أو الل 
هذه الشواهد حسب املوضوعات الصغرية من التقدمي والتأخري، واحلذف، وغريها. وأشار املؤلف إىل 
تقدمي الشواهد القرآنية بقوله: "وقد استقطب هذا الكتاب عدة نصوص قرآنية تدريبية اقتسبناها من 

ضينة كما تضم دفتاه نصوصا حنوية من الكتب النحوية الرتاثية  لشيخ ع لكتاب دراسات ألسلوب القرآن  
الكتب وتعقدت".  املتقدمون وليدركوا فحواها مهما غمضت أساليب تلك  الدارسون    ليتمرن عليها 

الدارسني على اآلايت القرآنية الكرمية، فيسهل هلم فهَم القواعد    يدهذا التقدمي حماولة التيسري لتعو   ويعدّ 
 فضال عن الشواهد الشعرية أو كالم العرب.  النحوية وحفظها
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 : قائمة املصطلحات.  رابعا
صفحات األخرية من القسم األول يف الكتاب. اليف    ومعانيها   ،جاء املؤلف بقائمة املصطلحات النحوية

معاجم   إىل  الرجوع  دون  بسهولة  النحوية  املصطلحات  فهم  على  الدارسني  ستساعد  القائمة  وهذه 
،  كافية كما جتباملصطلحات. ولكن، يرى الباحث أّن املصطلحات النحوية الواردة يف القائمة ليست  

املصطلحات  معاين  بعض  الباحث  جيد  أن  يستطيع  والعلة،   فال  واالشتغال،  احلذف،  مثل  املطلوبة 
 الدارسني االستفادة منها. على يسهل  برتتيب معنيتلتزم القائمة  والتنازع، وغريها. وكذلك مل

 
 : قائمة اجلداول. خامسا 

  صورمن أجل إعطاء     ولاأورد املؤلف أكثر من ثالثني جدوالً يف القسمني من الكتاب. فقدم اجلد
قدمية. وأما  الرتاثية النحوية الكتب الللموضوعات النحوية املدروسة. وهذا ما ندر وجوده يف  توضيحية

 .التوضيحية املستوفية املؤلفات النحوية احلديثة، فأغلبها أتيت ابجلداول أو القائمات 
 

 : توسيع أقسام الكالم.  سادسا
لفعل واحلرف. فجاء املؤلف  تقسيمات ثالثة للكالم، وهي االسم وا  عرضتنحوية  الكتب  المعظم  

(، فالكالم  1985تقسيمات جديدة للكالم، ومنها ما قدمه إبراهيم أنيس )  فيهابعرض آراء أخرى  
حسان   متام  قدمه  ما  ومنها  واألداة.  والفعل،  والضمري،  واالسم،  الكلمة  أقسام؛  مخسة  إىل  ينقسم 

واخلالقة، والظرف، واألداة. ويرى  (، فالكالم عنده سبعة؛ االسم، والصفة، والفعل، والضمري،  1998)
الباحث، أن هذين التقسيمني ما زاال مل يقبلهما الدارسون قبوال وافيا، بل مل يزل اهتمامهم ابلتقسيم 

 الثالثي للكالم. 
 

   : تقسيم اجلملة األساسية واملوسعة. سابعا 
املسند  املوسعة. فاجلملة األساسية ما تكونت من  املؤلف اجلملة إىل اجلملة األساسية واجلملة  قّسم 
واملسند إليه، وأما اجلملة املوسعة فهي ما دخل عليه عناصر حنوية أخرى من اجلار واجملرور، واحلال،  

الباحث يف كتب التقسيم، ال جيده  والتمييز، وغريها. وهذا  حنوية حديثة، ألن    والصفة واملوصوف، 
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تبدأ مباشرة أبقسام اجلملة الثالثة، وهي اجلملة االمسية، واجلملة الفعلية، أخذت  النقاش عن اجلملة  
 وشبه اجلملة.  

 
 : املبحث اخلاص لتوظيف اللسانيات احلديثة. اثمنا

النحو. ومن هذه انقش املؤلف بعض القضااي اللغوية احلديثة اليت ال أيخذها الكثريون من مؤلفي كتب  
وهذ احلذف.  وقواعد  الرتتيب،  إعادة  وقواعد  العميقة،  والبنية  السطحية،  البنية  نظرية   هالقضااي، 

 املوضوعات جندها يف الغالب يف كتب لغوية حديثة، وال أتيت يف كتب حنوية.  
 

 :  اخلالصة
احملاولة منذ    كانتيف العصور املتأخرة، بل    ت إن قضية تيسري النحو العريب ليست قضية حديثة ظهر 

ه واحد، بل أتيت على أوجه متعددة جحماوالت تيسري النحو العريب ال تكون على و   كذلك يوم نشأهتا. و 
منها مؤلفات   تنبعث  املهم،وكتب حنوية كثرية. و كثرية،  املدروس من حماوالت   إن هذا  من  الكتاب 

العريب.  للنحو  املستمرة واملركزة يف    املؤلف يف تقدمي وجه جديد  الباحث االهتمام ابحملاوالت  ويقرتح 
تيسري النحو العريب. وكذلك اإلكثار من تدريس النحو العريب تدريسا وظيفيا ألن النحو العريب حاليا  

   رى.ال يدرس لذاته، ولكن يدرس خدمًة للعلوم األخ
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