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 5من  1الصفحة 
 

موضوعاتهم فً  همالباحثون المعاصرون فً الدراسات النحوٌة اختٌار ٌبرر

مبادئ لتعلٌل االصطفاء  إطار المنهجٌة العامة للبحث النحوي، وتلك المبررات تمّثل

واألسباب للموضوع النحوي، وهذه المحاضرة تتبنى النظر فً تلك المبررات 

 :  ، ومن أبرزها ما ٌؤتًالعلمً لهاتقٌٌم ثم ُتشٌر إلى ال،  بإٌجاز هاتحلٌلو

 .الحب الفطريـ 1

ًٌّا هو حبّ  اإلنسان فاعًًل.  فًالمعرفة، وٌبقى هذا الدافع  ٌكتنز اإلنسان فً ذاته مبدأً أول

بعض  مقوالتاالطًلع على ما ٌجهل. وقد تجلت مظاهر المحبة الفطرٌة للعلم فً  وٌوجهه نح

 النحوٌة التً ٌتضمنها الموضوع المختار :الباحثٌن للتعبٌر عن رغبتهم فً المعرفة 

   الرغبة فً البحث عن اإلضافة فً كتاب سٌبوٌه ... المٌل والرغبة لمجاالت اللغة"

  .(1)عموًما"

  استهوانً هذا الموضوع لما فٌه من إجابات شافٌة لكثٌر من األسئلة التً كانت تتوارد"

 ًَّ  .(2)التساإالت"... ولم أجد حٌنها إجابات تلبً تلك عل

  ًكان اختٌاري للبحث فً قصص القرآن الكرٌم. وذلك لمعرفة التراكٌب النحوٌة الت"

بها القصة القرآنٌة التً تؤسر القلوب ... ومعرفة األغراض واألنماط التركٌبٌة سٌقت 

 .(3)النحوٌة فً القرآن الكرٌم"

 : ذاتً، ٌتجلّى فً توق  "أما ما دفعنً للكتابة فً هذا الموضوع ... فدافعان أولهما

"... ًّ  . (4)الباحث الجارف لقراءة ما ُنسب للسامرائ

احثٌن، ٌعّزز توّجه البفً البحث العلمً هذا السبب الفطري ال مفرَّ منه ، وهو دافع قوي 

 .جهول، ومعرفة المبهم؛ الكتشاف الموٌرّغبهم فً السٌر العلمً

 ـ الهدف العقدي2

ذاته.  فًدركها كلما نظر إّن العقٌدة متغلغلة فً جوهر اإلنسان، وعًلقته بالخالق فطرٌة ٌ

دف، ذات ه هأعمال د كلَّ وتزداد رابطته بخالقه كلما زادت معرفته به. ثم ٌجعل اإلنسان الموح  

                                                           
ٔ
 .1ٔـ اإلضافة فً كتاب سٌبوٌه دراسة مقارنة ـ سٌف األنوار مرجالً ـ رسالة ماجستٌر. مالٌزٌا : 
ٕ
 .ٗـ أثر اإلسناد فً تشكٌل القاعدة النحوٌة ـ عماد الدٌن ناٌف. رسالة ماجستٌر، األردن : المقدمة : 
ٖ
 .ٕفلسطٌن :ـ التراكٌب النحوٌة فً القصص القرآنً ـ نضال فإاد حسٌن. رسالة ماجستٌر،  
ٗ
 ـ فاضل السامرائً وآراإه النحوٌة ـ محمد ٌوسف محمد. رسالة ماجستٌر، فلسطٌن ـ المقدمة : و. 
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معقولة تظهر فً دراسات أغلب الباحثٌن فً الدرس النحوي وهو رضا رّبه. وهذه الغاٌة 

 ، ولنجدهم ٌصرحون قائلٌن : بعًلقة العمل بالعقٌدة المعاصر؛ ألنهم من المسلمٌن

     

 تخلو المحاولة من فائدة أبتغً منها رضا هللا سبحانه؛ خدمًة لِلغة القرآن الكرٌم وال  "ـ

ًّ العظٌم  "والدٌن اإلسًلم
(5)

. 

 " (6)"وقد جاءت هذه المحاولة المتواضعة فً رحاب التنزٌل خدمة لكتاب هللا العزٌز. 

  أسباب اختٌار الموضوع ... خدمًة لحدٌث رسول هللا صلّى هللا علٌه"

 . (7)وسلّم"

 

 ـ الغاٌة التعلٌمٌة3

 حو :ن ،ودراسته تعلٌم اآلخرٌنالموضوع  فً اختٌاربعض الباحثٌن ٌقصد 

 الشرح من آراء قٌمة  ـ "تكمن أسباب اختٌار البحث فً ... إبراز ما حواه

 .(8)تفٌد طالب النحو"

 " ًأهمٌة القواعد النحوٌة معرفة  .إلى هذا البحث ..األسباب التً دفعتن

... . وما ٌترتب على ذلك من أحكامضبط المسائل الفقهٌة ومدى تؤثٌرها فً 

وٌشٌر إلى التً ٌضبطها النحو إلى بعض المسائل الدقٌقة لفت انتباه الفقهاء 

 .(9)"دالالتها بوضوح

ٌُسهم فً تطور الوعً البشري، وبناء الذاإّن  ت، الغاٌة التعلٌمٌة هدف إنسانً نبٌل، 

 ورقً المجتمعات.

                                                           
 .4عبد الهادي كاظم، العراق ـ المقدمة :رسالة ماجستٌر ،( فً كتابه معانً القرآن ـ دراسة نحوٌةـ ه207ـ الشاهد الشعري لنحوي عند الفراء) 5

 .3المقدمة :  ـ، العراق ماجستٌررسالة . حازم ذنون إسماعٌل ـ  دراسة نحوٌة داللٌةـ  التمٌٌز فً القرآن الكرٌمـ  6

 .2الربٌع بن حبٌب دراسة نحوٌة ـ سالم حمد محمد. رسالة ماجستٌر ، سلطنة عمان ـ المقدمة  :ــ أدوات النفً فً مسند  7

 ـ منهج القوجوي ومذهبه النحوي من خالل كتابه شرح قواعد اإلعراب ـ ابتسام بكري، رسالة ماجستٌر ،  السودان ـ المقدمة : ط. 8

 .7ماجستٌر، السعودٌة ـ المقدمة :رسالة حامد عبد الرحمن محمد. وترجٌحها ـ استنباط األحكام الشرعٌة فً عند ابن هشام األنصاري النحوٌة  الصنعة أثر ـ 9
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 الموضوع عدم دراسةـ 4

قبلهم، فٌحاولون ملء الفراغ العلمً درس بعض الباحثٌن موضوعات لم تُ ٌرصد 

 لون اختٌاراتهم بما ٌؤتً :ٌعلّ  هم المرصود، لذلك نجد

  قد دفعنً إلى تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة أّن أحًدا لم ٌتناول هذا"

 .(10)الموضوع بالدراسة من قبل"

 " ٌُطرق بالدراسة من قبل، بل إّن الدراسات اللغوٌة موضوع هذا البحث لم 

  .(11)تزال بكًرا"عامًة ... فً المسند ما 

  لذلك أجد دراسة تناولت أسلوب الشرط فً خطة أو وصٌة أو رسالة ... "لم

 .(12)"فً النثر الجاهلً اخترت أسلوب الشرط

 

 ـ القٌمة العلمٌة للموضوع5

 مقداره العلمً الثمٌن كما فً المواقف اآلتٌة :مٌة الموضوع، وهؤبعض الباحثٌن بٌشعر 

  ٌّز المرادي بشخصٌة "دفعنً إلى اختٌار هذا الموضوع عدة أسباب منها : تم

جدٌرة بدراسة مستقلة... مصنفاته تصّور لنا صورة عن  نافذة مستوعبة

المستوى الفكري للعصر الذي عاش فٌه... المحتوى الموسوعً لشرح 

 .(13)المرادي على التسهٌل... اهمام المرادي بآراء ابن مالك"

                                                           
 .2داللٌة فً صفات العاقل ـ خالد حسٌن أحمد، رسالة ماجستٌر ، فلسطٌن :ـ الصفات المفردة فً القرآن الكرٌم دراسة نحوٌة  10

 .2ـ أدوات النفً فً مسند الربٌع بن حبٌب دراسة نحوٌة ـ سالم حمد محمد. رسالة ماجستٌر ، سلطنة عمان ـ المقدمة  : 11

 .1فلسطٌن ـ المقدمة :ماجستٌر، رسالة حمد. رسمٌة مزكً صفوت ـ جمهرة خطب العرب ألحمد ووصاٌاهم فً كتاب خطب العرب ـ أسلوب الشرط فً  12

السعودٌة ـ المقدمة : د. ـ جهود المرادي وآراؤه النحوٌة ـ دراسة تحلٌلٌة ـ صفٌة علً عاٌد. رسالة ماجستٌرـ 13
 



 / اللغة املرحلة املاجستري                   جامعة البصرة                                                                  

 ادة   املضوض  النحض   ي الرس  النحض  املعاررامل                                   كلوة اآلداب                                                    

 قسم اللغة العربوة

  ي اختواس املضوض  النحض واألدباب العلموة املبادئ املنهجوة ( 1احملاورة )

 م2020ـ  2012. للعام الرسادي  الػصل الثاني

 

 5من  4الصفحة 
 

 " ّاالحتمال النحوي عنوانهأوفق إلنجاز بحث اب تعالى أْن من الوهّ ها لنعمة إن(

المتؤتٌة من تناوله ظاهرة وذلك لقٌمته "علٌه السًلم"  فً خطب اإلمام علً

 .(14)من األلفاظ أرصنها..."نصوص خطب حوت نحوٌة مهمة فً 

 

 جدٌد ـ الت6

 "النحو العربً فً غاالت نشاطًلعً على اأثناء الموضوع :  سبب اختٌار

 ...من حٌث أهمٌتهاألفٌت مشكلة تٌسٌر النحو تحتل الصدارة العصر الحدٌث 

للتؤسٌس لوجهة نظر فً محاولة منً ... قد رأٌت أْن أسلط الضوء علٌها ف

 .(15)تقوم على أصول النحو العربً" جدٌدة لتٌسٌر النحوعلمٌة منطقٌة 

 

  مع عدم وجود دراسة الدرس النحوي ... الجملة االسمٌة فً "نظًرا ألهمٌة

ة السرفً هذه الأقدمنا على دراستها ...  خاصة بالجملة االسمٌةمعاصرة 

ا مستفًٌضا ادراسً  ًٌ نحوٌة إلى المكتبة الإلى تقدٌم إضافة جدٌدة ، سع

  .(16)العربٌة"

نتٌجة لتطور التفكٌر البشري؛ لحل اإلشكاالت، ولمواكبة مطلب علمً التجدٌد 

  مستجدات فً الواقع.ال

 

 النتٌجة

                                                           
ماجستٌر، رسالة مقداد علً مسلم. حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ـ دراسة فً شروح نهج البالغة  "علٌه السالم" االحتمال النحوي فً خطب اإلمام علًـ  14

 .1العراق ـ المقدمة :

 .6ماجستٌر ، الجزائر ـ المقدمة : رسالة خٌر الدٌن هّبال. اللغوٌة الفصٌحة ـ من خالل المدونة عند البصرٌٌن  األحكام النحوٌة ـ  15

 .11: الٌمن، ماجستٌررسالة ٌد محمد حسن. رشـ دراسة وصفٌة تحلٌلٌة ـ  نهاٌة القرن الثامن الهجريالعرب حتى الجملة االسمٌة عند النحوٌٌن ـ  16
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ا مقنًعا الختٌاره موضوع دراسته، أْن ٌقدّ فً ضرورة هناك ـ  ًٌّ م الباحث سبًبا علم

ساس علمً مقنع، مقبواًل على أأم مكتسًبا؛ لٌكون الموضوع ا ًٌّ رسواء أكان فط

، فكلما تعّددت األسس كثٌرة الصطفاء الموضوع اسبابً قد ٌجد الباحث أو

فً  قٌمة علمٌةوأكثر  فً البحث ،ضرورة واألسباب فً ذلك كان الموضع أكثر 

 .النتائج
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