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 محاضرات مادة النحو العربّي للمرحلة األولى... األستاذ الدكتور حسن األسديّ 
 2020 --2019)كورونا( للعام الدراسّي 

: الُمَحاَضَرةُ   اأُلوَلى: مقدمات أساسّية في الّنْحِو الَعَرِبيِّ

بأّنه:   النحو  ّنعرِّف  أن  تؤدي  يمكن  التي  القواعد  الكلمات  إلى  مجموعة  بحسب  ضْبط 

المختلفة،   الجمل  في  تعبر عنها  التي  الجملة ومعانيها  في  بعضها مع  ونظام  مواضعها  تركيبها 

وصوال إلى انتاج جمل مترابطة تعبر عن موضوع واحد يضمه ما   الجمل؛تأليف  بعض ونظام  

من الخطأ عند الكتابة،    لَيسَلم اللسان من اللحن أثناء النطق، وَيسلم القلم  ّيسّمى )بالنص، والفقرة(  

هو هذا ... وهذا يعني أّننا نتخذ كالم العرب الفصحاء، وطرائقهم في    نحو من ال األساسيّ فالغرض  

مهارات القواعد    متلقينإكساب الي صياغة كالمنا.. وبهذا فتدريس النحو يسعى إلى  التعبير نماذج ف

كما يسعى النحو على مستوى  االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة،  مهارات: التي تساعد إتقان 

ص،  ال الطرائق  تخصُّ لتلك  استعمالهم  وعلل  العرب،  كالم  فهم  في  العلماء  أساليب  عن  للكشف 

المعتمدة في التحليل والفهم ... ويقترن ذلك بالبحوث والدراسات المعّمقة لمجاالت النحو  واآلليات  

العربّي التي أتى عليها القدماء والمعاصرون الذين ما زالوا على هذا الطريق. وإن تعددت األغراض  

 والمناهج. 

 والَكالُم.  الَكِلَمةُ  فَمْوُضوُع علم الّنحو هو دراسة:

 اُمَها:  وَأْقسَ  َالَكِلَمةُ 

عَ   َلْفظ    الَكلَِّمة : َرة    َوهىَ   م ْفَرٍد،  لَِّمْعًنى  و ضِّ وهو تقسيم    َوَحْرٍف،  َوفِّْعلٍ   اْسمٍ    َأْقَساٍم:  َثالَثةِّ   في  م ْنَحصِّ

 :  وضعه أّول األمر اإلمام علي عليه السالم كَما جاء في روايات متعددة منها 
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ه  يت  أ فر   عنه(هللا    )رضيبن أبي طالب    على أمير المؤمنين عليّ   أبي األسود قال: دخلت    ))عن

 ] يعني خطًا في  ناً حْ كم لَ ببلدِّ   ي سمعت  المؤمنين؟ فقال: إنّ   ر يا أميرَ فكِّ ت    : فيمَ . فقلت  راً فكِّ م    مطرقاً 

ينا هذه  فِّ   تْ وبقيَ ،  ناتَ حييْ هذا أَ   فعلتَ   ة. فقلت: إنْ صول العربيّ في أ    كتاباً   أن أصنعَ   فأردت    الكالم [ 

 فيها:    صحيفةً  ي  ألقى إلفَ  ؛ثالثٍ   ه بعدَ اللغة. ثم أتيت  

  بأَ ما أنْ   ى, والفعل  سم  عن الم    بأَ ما أنْ   :فاالسم  ،  وحرف    وفعل    الكالم: اسم  حيم.  ن الرّ بسم ّللّا الرحمَ 

 .وال فعلٍ  باسمٍ  َس عنى ليْ عن مَ  أَ بما أنْ  ى, والحرف  سم  الم   عن حركةِّ 

 وشيء    ،ومضمر    : ظاهر  األسماء ثالثة    أنّ   لك, واعلم يا أبا األسودِّ   قعَ ا وَ فيه مَ   دْ ه وزِّ ثم قال: تتبعْ 

. قال أبو ضمرٍ وال م    بظاهرٍ   ما ليَس   في معرفةِّ   العلماء    ل  تفاَض ما تَ وإنّ   .ضمرٍ وال م    ليس بظاهرٍ 

  وأنّ   منها: )إنّ   فذكرت    صبِّ النّ   روفِّ ح    ن ذلكَ مِّ   فكانَ   ها عليهِّ وعرضت    منه أشياءَ   األسود: فجمعت  

: بل هي  ها منها، فقالَ حسبْ أَ لم    :ها؟ فقلت  تركتَ   مَ ( فقال لي: لِّ لكن    ( ولم أذكر )أن  وكَ   ولعل    وليتَ 

 ((. !ا فيها هَ فزدْ منها، 

َها،   في َمْعًنى على َتد ل   ال  َأنْ  فالكلمات  إم ا يَ  َنْفسِّ  ) الَحْرف  (. َفهِّ

َها، في َمْعًنى َعَلى َتد ل   َأوْ  َنةِّ   َبَأَحدِّ   َمْعناها وأْقَتَرنَ  َنْفسِّ يَ  الث الَثةِّ، َاألْزمِّ (.  َفهِّ  )الفِّْعل 

َها في َمْعًنى َعَلى َتد ل   َأوْ  َنةِّ، بَِّأَحدِّ  َمْعَناَها َيْقَترِّنْ   َوَلمْ  َنْفسِّ يَ  َاألزمِّ  )االسم (.  َفهِّ

أما الكالم فتمّثله الجمل وهي في العربية نوعان: جملة اسمية وجملة فعلّية ، بحسب ما تبدأ به  

 الجملة . وهناك من أضاف عليهما الجملة الظرفية والجملة الشرطية ...  
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 :العربية الجملة تأليف

 هو  إليه   فالمسند .  إليه  والمسند   المسند،  هما   أساسيين،  ركنين  العربية من  الجملة   تتألف 

 الركنان  وهذان  اسمًا،   أو  فعالً   ويكون   به   المتحدث  هو  والمسند   اسمًا،   إال   يكون   وال   عنه   المتحدث

) والمسند  هو المبتدأ به اسما أو فعال والمسند إليه    .قيد  أو  فضلة  عداهما  وما  الكالم  عمدة  هما

 يكون خبرا للمبتدأ أو فاعال أو نائبا عنه مع الفعل (.  

تكون   كثيرة  أحيان  في  بل  مهمة  أنها غير  يعني  فضلة وال  إليه  والمسند  المسند  بعده  ما  ويكون 

َماء   ﴿:  ىتعال  قوله  الفضالت أكثر أهمية في الكالم من المسند والمسند إليه، نحو َوَما َخَلْقَنا السَّ

 وكقوله  العبين،:  قوله  عن  االستغناء  يمكن   ال   فإنه  ،[16:األنبياء]  ﴾  َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ََلِعِبينَ 

 ". مرحا"  قوله عن يستغنى ال  فإنه  ،[37:اإلسراء  ]﴾ َوََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا﴿  : تعالى

 فالجملة على هذا نوعان:

تعالى: قوله  في  كما  مبتدأ  اسم  يتصّدرها  اسمية  مَّْعُلوَماتٌ ﴿    جملة  َأْشُهٌر  ﴾   اْلَحجُّ 

لون   ولكن  هذه  التأليف  طريقة  على  التعبيرات  بعض   تخرج  وقد{.  197}البقرة/   ذلك،   النحويين يتأو 

؛   كالنداء   ) رجاًل  يا   ( أدعو  بـ   أّولوه   فإنهم   نحو:  على  رجالً   )  .  تباين  من   التعبيرين  بين  ما   ( 

لوه  ، فإّنهم الماَء ( أعذبَ  نحو: ) ما  وكالّتعجب  . عذبا ( الماء جعل شيء ) بـ  أو 

 :الجملة تأليف صورة

  وبالتعبير .  + اسم[  و] اسم  ] فعل+ اسم[ ،:  للمسند  تبًعا   بصورتين  العربية  الجملة   تأليف  يظهر

  التعبيرات   وكلّ   مقبل،  وسعيد  سعيد،  أقبل:  نحو  وخبره  والمبتدأ  نائبه،  أو  وفاعل  ) فعل  االصطالحيّ 

 . األصلين لهذين  أخرى  صور هي إّنما األخر
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  جملة   في   كما  إليه   المسند  على  الفعل يتقدم  أن فعل،  مسندها  التي  للجمل  األساسية  والصورة

اسمّية ويتحّول االسم  الفعل أبدًا، ألنه إذا تقّدم أصبحْت الجملة    على  الفاعل  يتقّدم  وال   (  سعيد   أقبل  )

االبتداء ﴿    . الى  تعالى:  قال  فقد  الخبر؛  وتقديم  المبتدأ  تأخير  يَن﴾    اْلَحْمد  ويمكن  اْلَعاَلمِّ َربِّّ  ّلّلِّ 

؛ فالحمد مبتدأ مؤّخر، وهلل جار هو الالم، وهللا لفظ الجاللة  اْلَحْمد  {. فيمكن أن أقول: هللِّ  2}الفاتحة/

 لمجرور( خبر مقّدم!. اسم مجرور، وشبه الجملة )الجار وا

الّثبوت والجملة الفعلّية داّلة على الحركة والّتجديد.     على  تدلّ أّما داللة الجملة االسمّية فهي  

د  :  مثال  تقول ،  ، وزيد    زيد    َيجتهِّ   ويتعل م    م ط لِّع ،  وسعيد    سعيد    ويطَلع    حافِّظ ،  وزيد    زيد    ويحفظ    م ْجتهد 

،  وم صعب    مصعب    ويجود    مَتعلِّم ،  وسعيد    سعيد   هِّ .  ذلك  ونحو  َجواد    فيها الفعل   جميع ها  األمثلة    فهذِّ

د  على  يدلُّ    هذا   في  تنجح  أنك   أتظن:  لصديقك  تقول.  الثُّبوت  على   يدلُّ   والحد وث، واالسم   الت جدُّ

 . وثابت منته األمر أن  ادعى بنفسه لوثوقه أي( ناجح أنا)  لك فيقول العام؟

جار    ( أخرى  ]متعلقات   +] الحال  الخبر +   +[ ]المبنّي عليه   + ] المبتدأ   [ االسمية =  الجملة 

 ومجرور/تابع/ مفعول معه ([ 

والثالث[+]  والثاني  األول  به  المفعول   [+ الفاعل[  نائب   / الفاعل   [ الفعل[+   [ الفعلية=  الجملة 

  ) الزمان  ظرف   ( فيه  المفعول   [ الحال[ +  المطلق[+]  المفعول  المفعول   [+]) المكان  ظرف   (

ألجله[+ ]المفعول معه[ +] التمييز [ +++++ ] ]التوابع ) النعت والمعطوف عطف النسق أي  

بالحروف والبدل والتوكيد لفظّي ومعنوّي([ ويمكن أن يلحق الفاعل والمفاعيل واحدا أو أكثر من 

 التوابع. 

 


