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 ملخص األطروحة باللغة العربية :
الحمد هلل ربِّ العالمين والّصالة والّسالم عمى أشرف الخمق أجمعين محّمد وآلو    

 الّطيبين الّطاىرين .
كان أبو عمّي الفارسّي في المئة اليجرّية الرابعة وبين عممائيا ، كما كان سيبويو     

عممائيا مثااًل عاليـًا لألستاذّية ، والغزارة العممّية الّدافقة في المئة اليجرّية الثّانية وبين 
، وقد أثنى القدماء عميو وعّدوه عممًا من  ، والقدرة الّذىنية الفائقة عمى الّتصنيف

ىـ ( : )) مـا كـان بين سيبويـو ٙٓٗأعالم النحـو ، فقـال عنو أبـو طـالب العبدّي ) 
ىـ ( : )) أبـو عمّي ٖٙٗلخطيب البغدادّي ) وأبـي عمّي أفضل منـو (( ، وقـال ا

د وأعمى منـو (( ووصفو ياقوت الحمـوّي )  ىـ ( بأّنو أوحد ٖٕٙالفـارسّي فـوق المبرِّ
 . زمانو

 
وقد ترك أبو عمّي تراثًا عممّيًا زاخرًا في مجال المغة والّنحو واألدب والقراءات    

ْمَمًا من عموم المغة العربّية إال وقد والّتفسير ، وال أغالي إن قمت : إّنو لم يترك عِ 
خاض فيو ؛ وليذا الّسبب آثرت اختيار دراسة أطّل منيا عمى تراث ىذا العالم 
الّنحرير ، وقد اخترت ىذه الّدراسة في عمم الّنحو ، وبالّتحديد في مجال الّتحميل 

ا التي تشكل الّتحميل الّنحوي يتم بتفكيك عناصر النص لمعرفة أجزائيالّنحوّي ؛ ألّن 
انتظاميا وعالقة بعضيا ببعض ،  منيا َفُتحدد وتُبّين معانييا وخصائصيا وطبيعة

وما يّتصل بيا من قرائن غير لفظّية مثل معطيات المقام والّسياق ، وأّن الباحث في 
مجال المغة ال يصل إلى مبتغاه من دون معرفة دالالت األلفاظ والتراكيب ، 

 ي ترّكبت منيا ، وما يتصل بذلك من عناصر المقام . والوصول إلى أجزائيا الت
وقد اقتضت طبيعة الّدراسة أن تكون في أربعة فصول مسبوقة بتمييد ، وتمييا    

خاتمة ، وقد تضمن الّتمييد فقرتين رئيستين ، أشرُت في األولى إلى معنى الّتحميل 
ّتحميل الّنحوّي وتطوره إلى الّنحوّي في المغة واالصطالح ، وفي الثّانّية إلى بدايات ال

) ببعض الّشذرات المغوّية من تفسير الّرسول األكرم  عصر أبي عمّي ، وقـد بدأتيـا 

، ومن بعده أصحابو المقربون ، ثم عّرجُت عمى ذكر بعض صمى اهلل عميو وآلو وسمم ( 
 ارسّي .الّنماذج الّتحميمّية من تراث الّنحويين األوائل وصواًل إلى عصر أبي عمّي الف



أما الفصل األّول فقد عرضت فيو منيج أبي عمّي في عرض المادة الّنحوّية   
ومعالجتيا ،  وتناولُت في الفصل الثّاني أىم مجاالت الّتحميل الّنحوّي عند أبي عمّي 
، وقد أوجزتيا في ثالثة مجاالت ىي : األصناف الّنحوّية الّنحوّية ، والعامل الّنحوّي 

 مّي ) نظرية األصول المغوّية ( .، والمستوى القب
وخصصت الفصل الثّالث لـ ) قرائن الّتحميل الّنحوّي عند أبي عمّي ( وقد درست    

 فيو القرائن المغوّية بشقييا المفظّية والمعنوّية .
وجعمت الفصل الّرابع لتعّدد األوجو في الّتحميل الّنحوّي ، وقد اعتمد البحث عمى    

ي يقوم عمى عرض األدوات التي استعمميا أبو عمّي في الّتحميل المنيج الوصفّي الذ
الّنحوّي ، واستنباطو لألحكام ، وتعداده لألوجو اإلعرابّية ، وقد حاولت أن أبّين في 
ىذا المنيج اعتماد أبي عمّي عمى الّسياق المغوّي وغير المغوّي في جّل تحميالتو 

 الّنحوّية .
 نتائج أىميا :  وقد ختمت الّدراسة بجممة من ال

ن التفتوا إلى الّتحميل الّنحوّي في مصنفاتيم إال أّنيم  ٔ  . إّن الّنحويين القدامى وا 
كانوا يطمقون عميو اسم ) اإلعراب ( ، ويكفي إلظيار اىتماميم بالعالمة اإلعرابية 

 أن أطمقوا عمى تحميل الّنص تحمياًل نحوّيًا اسم  اإلعراب .
 
وأساس  لقياس يكون عمى المطرد الشائع من الكالم المسموع ،يرى أبو عمّي أّن ا.  ٕ

، ثّم حكم بطرح القياس ، إذا لم  االطراد ىو موافقة الشيء لنظائره الكثيرة في المغة
يعضد بالّسماع ، والمصير إلى ما أتى بو الّسمع ، وبّين أّن ترك الّسماع لمقياس 

 خطأ فاحش ، وعدول عن الصواب بّين .
 
وعمّي في جّل مؤلفاتو عمى الجانب التطبيقي المتمثل بالّتوجيو . حرص أب ٖ

واإلعراب لمتراكيب النحوّية أكثر من الجانب التنظيرّي . وىذا األمر يفسر لنا سبب 
حو التعميمّية األخرى ، ولكن قمة الحدود والتعريفات في مؤلفاتو مقارنة مع كتب النّ 

عمى الرغم من قمة الحدود في مؤلفاتو إال أّنو كان يسبكيا بأسموبو المنطقي المتمثل 
بذكر العالمات المميزة لمُمَعرَّف من غيره ، وترتيب عناصر المعّرف عمى نحو ما 



ىو مقرر في المنطق الّشكمي إذ يبدأ بذكر الجنس ثم الفصل ثم الخاصية المميزة 
 ممعّرف .ل
 
. كان أبو عمّي يكثر من الّتعميل في مصنفاتو ، وقّمما نجد مسألة من المسائل  ٗ

القياسّية التي يذكرىا دون تعميل في أّي باب من أبواب النحو ، وال نكاد نجد كتابًا 
من كتبو يخمو من ىذه التعميالت التي أبدع فييا ، ومّكنو من ذلك حدة ذكائو وتبحره 

 ّية .في عموم العرب
 
. اىتم باالستقصاء كثيرًا بحكم عقمّيتو المنطقّية ، وتأثره بعموم عصره التي كان  ٘

يسودىا المنطق والفمسفة كل ذلك ترك أثره في تحميل الّتراكيب النحوّية فمم يترك بابًا 
من أبواب النحو إال واستقصى جميع أقسامو وفروعو ، وقد يقوده االستقصاء إلى 

 لمحتممة لكثير من األلفاظ .تتبع التقسيمات ا
 
لم يقتصر في مصنفاتو عمى دراسة الّنحو والّصرف وما يتصل بيما من مباحث  . ٙ

في عمم الصوت كما صنع المتأخرون من الّنحويين بل عقد أبوابًا من المعاني يشترك 
 مثل القمب والتجريد وااللتفات . في دراستيا عمماء النحو والبالغة

 
الّتعميمي سمة بارزة في جميع مصنفاتو في مجالي الّتنظير . إّن األسموب  ٚ

والّتطبيق ؛ ألّنو يرى أّن اليدف األسمى الذي يسعى إليو ىو إيصال الحكم الّنحوي 
 إلى الّدارسين مشفوعًا باألدلة والّشواىد الّنحوّية .     

 
جييات النحوّية في َيْجُروَن كثيرًا من الّتو . كان أبو عمّي وجميور الّنحويين القدماء  ٛ

المجالس العممّية ، وحمقات الدرس ، ويطمقون العبارات التي تبّين الوظائف الّنحوّية 
وأثر الّصيغ الّصرفّية ، ومعاني العالمة اإلعرابّية ، وعالقات الّتأثير والتأثر بين 
عناصر الّتركيب ، وتمك العبارات التي يطمقونيـا كانت تنطمق من نقـاط واضحة في 

 ىانيم ، ومستقرة في تجاربيم ، والسّيما في األبواب الّنحوّية الثّابتة في نظام المغة .أذ



اعتمد أبو عمّي العامل الّنحوي في العديد من تحميالتو الّنحوّية  ، وقد قّسم  .  ٜ
 العامل الّنحوي عمى قسمين : أحدىما معنوّي ، واآلخر لفظّي .

 
تحديد الحكم الّنحوّي لمكممة نفسيا بل يتجاوزه . لم يقتصر أثر البنية عنده عمى  ٓٔ

إلى تحديد إعراب كممة سابقـة ، أو الحقة ليـا في الّتركيب ترتبط معيا بعالقة نحوّية 
 ما  ُتحدد عالمتيا اإلعرابّية وموقعيا في نظام الجممة  .

 
. استعمل فكرة األصل والفرع  في تقعيد األحكام الّنحوّية ، وتبويبيا وربط  ٔٔ

 عالقاتيا بعضيا ببعض .
. اعتمد أبو عمّي في تحميل الّتراكيب عمى مجموعة من القرائـن المفظّية نحـو: )  ٕٔ

البنية، والّصيغة ، والمطابقة ، والعالمة اإلعرابّية ، والّرتبة ، والّربط ، والّتضام ( ، 
، والغائّية ،  ومجموعة من القرائن المعنوّية نحو : ) اإلسناد ، والتعدّية ، والظرفّية

 والمعّية ، وقرينة المالبسة لمييئات ( .
. بّين أثر الّربط في تماسك أجزاء الجممة العربّية ، وتالحم بعضيا مع بعض  ٖٔ

ألداء الوظيفة اإلبالغّية لممخاطب ، وىذا جّل ما توصل إليو الدرس المغوي الحديث 
 . 
 

لّتالزم بين العنصرين المتضاّمين إال تنّبو أبو عمّي إلى ما يقتضيو الّتضاّم من ا.  ٗٔ
أّنو وجد أّن ىذا الّتالزم قد تنفّك عراه فتدخل كممة أو جممة بين العنصرين 
المتضاّمين عمى وفق ما يقتضيو الّسياق الذي يقتضي في أحيان كثيرة حذف أحد 

 الركنين الرئيسين في الجممة ؛ ليحقق الغرض الذي يبتغيو المتكمم من خطابو .
 

عّدد أبو عمّي الوظائف الّنحوّية لكثير من المفردات وفقًا لما يقتضيو الّسياق أو . ٘ٔ
 الّصناعة الّنحوّية لتمك المفردات .

 



وّجو االختالفات الميجّية بطرائق متنوعة استطاع بوساطتيا إدخال ىذه . ٙٔ
خراجيا من مجال الصواب  الخالفات ضمن موضوع األوجو المتعددة لمتركيب ، وا 

 طأ الذي ال يمكن أن ُيَحّكم في ىذه المواضع .والخ
 

راعى في توجيياتو اإلعرابّية محيط الحدث الكالمي وسياقاتو ، ومالبسات .  ٚٔ
المقام ؛ ألّن الّتحميل اإلعرابّي إّنما ينبثق من معرفة دقيقة لمناسبة الّنص والخطاب 

 لمسياقات الّتواصمّية التي تنجز فيو .
 

 ّب العممين والصالة والّسالم عمى محّمد وآلو الّطيبين الّطاىرين .    والحمد هلل ر        

 

 
 


