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المقدمة
وشـمول  ,وعظيم سلطانهِ ,ِههوكما ينبغي لجالل وج   ,حمِدِه  الحمد هللا حقّ  

والصالة والسالم على سـيدنا محمـد خـاتم األنبيـاء           . وسبوغ نعمائِه   ,رحمتِه  
.به الغُر الميامينوعلى آله وصح,وثُ رحمةً  للعالمين والمرسلين المبع

العـربِ  غةَلُ عَلوج,القرآن الكريم بها   بنزولِ رِبغة الع لُ الحمد هللا الذي شرفَ   
] . ٢٨:الزمر[ۉ  ې   ې  ې  ې  : قال تعالى, اللغاِتأشرفَ
:أما بعد

, نزولـهِ  أوائـلِ   نذُدأت م قُدمى ب  القةٌالكريم ع  والقرآنِ غِةاللُ بين القةَإن الع ف
علـم  (الحقيقي لنشأة    كان ذلك المنطلقُ  و,ودِهوج والتدبر في آياتِ  ,رفي معانيهِ والتفكُّ
تعارض القاعدة النحوية مع النص القرآني قـد         وكانت مسألةُ . حِهرصوبناء) النحو

والتطوراِت,الدعوات الداعية الى تيسير النحو العربي      وفي ظلِ , الباحثين   شغلت بالَ 
الكـريم   وتطورمناهج دراسـة القـرآن    ,الحاصلة في الدراسات األسلوبية واللسانية    

وظهور الدعوات التي أصبحت ضرورةً ومطلباً ملحاً بوجوب تصحيح منهج النحـو            
وإعادِة, العربي تمثّلة     وإعادِة, إلى ما كان عليه      سارِهمصلة النحو بالقرآن الكريم  الم

لى إظهرت الحاجةُ . القدماء   سمهلذي ر بإعادة  المعاني الى النحو في ضوء المنهج ا        
وهـذا  النحـو    , القرآن  الكريم  هو نص  قوي  وثابتٍ   ه  من سندٍ   مد  ُأصولَ  نَحٍو يست 

بقري     داعِصُل, ما تَبل      ويما  انفص  ,قـديمٍ , الى  نحٍو جديٍد في عرضهِ    لنخلص
.ما بقي القرآنلتبقى  العربيةُوجذورِهصولِهفي ُأ

ذلك , ًعن نحونا العربي   راً أو منفصال  اً جديداً أو مبتك   والنحو القرآني ليس نحو   
 أن النحو  العربي مداألصول توح , على أن هناك اتجاهاً نحوياً      نا االستداللَ ولكن حسب

النحو ( وهو خالصةً قرآنيةًنحويةً وتوجه ِوجهةً , نشأ في رحاب القرآن الكريم      
فرضـته  آخـر  داخالً مع اتجاهٍ  بل نشأ مختلطاً ومت   , غير أنه ليس مستقِّالً     .)القرآني
نحراف والخلل الذي   م الفلسفية والمنطقية على أثر اال     بالعلو والتأثر, التعليمية   النزعةُ

 عليـه  وهـو مـا اصـطلحنا     ,النحوي مطلع القرن الثاني للهجـرة        أصاب الدرس
بينهما حتى عـد   الفصل ُ  ويصعب متداخالنِ وهذان المنهجانِ ). النحوغير القرآني (بـ
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للنحوي مـسلكان فـي البحـث        إذ يظهر  -حدى الصعوبات التي واجهت البحث    إ–
.النحوي

الموروث  وقراءِة, م  يللنحو من خالل القرآن الكر      جديدةٍ فكان البد من قراءةٍ   
ـ ,حاِةالنُ الى تحليل آراءِ   دستـنالنحوي بعين أخرى ت    منهـا  ِتوالتثب,بهاِتالـشُ  دِّور

.....والكثرِةأو القلِةواالطراِدبالشذوِذهم أحكاِمأو نقِض,عنهم
والناظر  لتمحاة وآرائهم ي  النُ هوِدفي جسس المعنويـة   هم في اعتماد األُ   سبقَ س

ـ فقد ظهرت العنايةُ  ,والفكرية في فهم النص القرآني     , هعناصـرِ  وترابِط) النص(بـ
. المقام واألحوال وقرائن  , وبمتلقيه, وعالقة النص بالنظام اللغوي وبمنشئه    ,وتماسكِه

باصـطالحه المعاصـر    ) نحو النص (من صور  وهذه األسس المعنوية مثّلتْ صورةً    
.الحديث 

في الدرس النحوي    ضوعات التي كونتْ اتجاهاً مميزاً    والنحو القرآني من المو   
. لماً بأصوله وأحكامه  ويقتضي أن يكون الباحث م    . ى بالمعاني واألساليب والنظم     يعنَ

 خْمٍ   ل إل وما وصيدل على دقة فهم النحاة في الكـشف عـن معـاني       ينا من تُراٍث ض
. النص الكريم وأسراره المعجزة

وقد تلمس مالمح التفكير النحوي القرآني ُأستاذي المشرف الـدكتور كـريم            
نى أساساً مهمـاً فـي      حسين ناصح الخالدي في ظل منهجه الداعي الى اعتماد المع         

وبعد البحث واالستقراء والرغبـة     . اسة النحو القرآني  فاختار لي در  , البحث النحوي 
ت نا وعملنا خالصاً لوجه اهللا تعـالى عقـد        جهد وأن يكون , في دراسة القرآن الكريم   

موضوعاً لبحثي فـي أطروحـة       فكانعلى الكشف عنه     العزم بعد التوكل على اهللا    
) . النحو القرآني اتجاهاته وخصائصه( الدكتوراه وهو

النحـو  في نشأِةأتوسعالبحث والدراسة أنالموضوع بعد طبيعةُوقد اقتضت   
النحـو القرآنـي     وفصالً في الموازنة بـين    , فصالً مستقّالً  ه ليكون ورالقرآني وتط 

ه من أهميـةٍ ا وجدتُمسس النحو القرآني ِلفصالً في ُأوأن أضع. والنحو غير القرآني  
وفصالً في اتجاهـات النحـو      , ي القرآني لهذين الموضوعين في تأصيل الفكر النحو     

ها ضمناً في فصول الرسالة     أما الخصائص فقد بحثتُ   . القرآني التي كشف عنها البحث    
. بهذا الموضوعستقٍلمفصٍلدلتُ عن إفراِدمن التكرار عاألربعة وخشيةً
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وتتلوهن خاتمـة   , ها تمهيد يسبقُ أربعةٍ وقد توزعت هذه الدراسة على فصولٍ     
نحـو القـرآن    (بإيـضاح عالقـة      التمهيـد واخـتص   . تضمنت أهم نتائج الدراسة   

.وعرضه بصورة ميسرة )نحو النص(بالدراسات الحديثة التي تعرف بـ)الكريم
ومراحل نـشأته وتطـوره قـديماً       ,مفهوم النحو القرآني   الفصل األول وتناول  

والثاني نـشأة   , ناول األول دواعي النحو القرآني      ت: وجاء على أربعة مباحث   ,وحديثاً
وخُصص الثالث لإلشارة بإيجاز الـى مـصادر        , النحو القرآني عند العلماء العرب    

.وبحث المبحث الرابع اصطالح النحو القرآني عند المحدثين, النحو القرآني
وزع وت, للموازنة بين النحو القرآني والنحو غيرالقرآني      الفصل الثاني وانعقد  

, والتعليل, العامل: بحث األول الموازنة بين النَحوين من حيث        : على أربعة مباحث    
وبحـث  , النص وأحوال المخاطـب     : وبحث الثاني  موقف النَحوين من     . والتأويل  

واختص الرابع بـالموقف    ,المعنى والقصد وقرائن الكالم     : الثالث موقف النَحوين من   
. من الشاهد القرآني 

: أسس النحو القرآني ، واشتمل على أربعـة مباحـث            الفصل الثالث حث  ويب
األول في القصد، والثاني في الترابط النحوي والتماسـك النـصي، والثالـث فـي               

. المعنى،والرابع في مراعاة المخاطب وأحواله وقرائن المقام واألحوال
اتجاهات النحو القرآنـي التـي كـشف عنهـا           الفصل الرابع وعرضت في   

االول االتجـاه التفـسيري، والثـاني اتجـاه         :البحث،وتوزعت على أربعة مباحـث    
.االتجاه اللغوي، والرابع  االتجاه النصي:والثالث) نحوالقراءات(

ين الوصفي والتأريخي في الكـشف      المنهج أما منهجي في البحث فقد اعتمدتُ     
في االسـتدالل    قائياًكذلك منهجاَ انت   واعتمدتُ. ءمالمح الفكر النحوي عند القدما     عن

ومناقـشتها   راِءاآل االنتقائي ال يخلو مـن تحليـلِ       جوهذا المنه . عن دقائقهِ  والكشِف
هذه الدراسة بـين الكتـب النحويـة والبالغيـة           وتنوعت مصادر . والموازنة بينها 

ولـم   .باتساع الدراسات التي تناولت القرآن الكريم      وبية والقرآنية، وهي تتسع   لواالس
على نوع الدراسات التي شاع فيها هذا اللون      ها، وإنما االستداللُ  ءنا استقصا ايتُتكن غ 

والمقتـضب  ,الكتـاب :مصادر النحـو االولـى  ومنها .ير النحوي القرآنيمن التفك 
معـاني القـرآن     كتب وكانت.مغني اللبيب و, ودالئل االعجاز  ,واألصول في النحو  

, خرىفضال عن المصادر األ    ,ساسية للدراسة المصادر األ  هه ومجازِ ِله ومشكِ وإعراِب
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ـ  بالغيـةٍ  نظـرٍ  وكتب التفسير التي تناولت النحو القرآني مـن وجهـةِ          شاف كالك
درة التنزيل وغرة التأويـل للخطيـب       : سلوبية مثل للزمخشري،وكتب المتشابهات األ  

مـن المـصادر     االستفادةَ تُكما حاول . االسكافي، وأسرارالتكرار للكرماني وغيرها   
. الحديثة في تحليل النص القرآني

لٍّة جديدٍة ،       ساسي لهذا البحث في إظهارِ    األ الهدفُ ويكمنالنحو العربي في ح
ـ فقد أ.العربي شرق الى النحو  الوجه الم  وإعادِة, وثوٍب قشيب  القرآنـي  الـنص س س

انيـهِ النص ومعكان تأسيس قواعد النحو فيه يستنْبطْ  من روحِ  نظاماً نحوياً خاصاً ،     
أطراف العملية   الى مراعاةِ  ستندتَ وفكريةٍ معنويةٍ ومبنياً على أسسٍ  ,المعجزة وأساليبِه
المخاطب ، والمتكلم ، وكل ما يحيط         مراعاةُ: انتاج المعنى وهي   وعناصِر, الكالمية

غيبـت  منطقيـةٍ وعلٍلثقلَه من قواعدأه عما  وينزه. النص من ظروف ومالبسات     ب
ا مالمح      ويكون بديالً عن الـدرس النحـوي       , لمعنى واالسلوب من الدرس النحوي

.السائد اآلن 
 وبذلك يكون العربي ِقبلةً للطالبين   النحو ,  وِئالً للدراسين يهلُنْومون غـةٍ بلُ منه

فكانت  ,والنفوس ثري العقولَ القرآني ي  فقد بدا النحو  . وال جمود , فيها   ال تعقيد  قويٍة
ـ  المستُ  إيحائيةً نفسيةً  ودالالتٍ إيمانيةً نفحاتٍ ساليب القرآنية تحملُ  األتلك   مواطن

. لإليماِنتعطشِةملاالروِح
    خلَصةً      عيتُوفي الختام أقول إني سهٍد مو, النية وبذلتُ ما بوسعي من جيةًداع

حتى إذا  ,سابقينا  ا ما غاب عن     عنّ ، فقد يغيب   وتوفيقهِ ورضاهِ بفضلهِ أن يخصنا اهللاُ  
من الغنيمة بالـشهادة الكبيـرة دون       ورضينا,نا  راِمصل الى م  بلغنا نهاية الشوط لم نَ    

. العلم الكبير
ـ م، وألِهكتاِبِكهمنا أسرارك، وفِ عنا بخطابِ اِمسم نّفْاللهم شَ  ـ ر وجبدنا تَ ه وِه

... وألسقامنا دواء,بصارنا جالء وأل,القرآن العظيم لقلوبنا ضياء واجعِل, ومعانيه
مينآ


