
  اإلعراب ىف نظر دكتور إبراهيم أنيس
  " من أسرار اللغة"يف كتابه 

  ) دراسة وصفية نقدية(
  
 

 
  

  هذا البحث
  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا م إىل كلية اآلداب جبامعة سونمقد

   العاملياللقب بعض الشروط للحصول على إلمتام
  ىف علم اللغة العربية وأدا

 
  وضع

  حممد صفوان هادى
   ٠٣١١١٣٦٥ : رقم الطالب

     
  قسم اللغة العربية وأدبها

  آلية اآلداب بجامعة سونن آاليجاآا اإلسالمية الحكومية
  جوآجاآرتا
٢٠٠٨  
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  الشعار واإلهداء
 
 
 

  "إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني " 

“  NO CREATIVITY NO SUCCESS ” 

  
  
  

 :البحث خصوصا إىل أهدى هذا
  

  احلنون وأيب احملبوبأمي  
  أخوايت احملبوبة وإخواين احملبوبة  
  أساتيذي الكرماء املاجستر وسائرأستاذتى نور عني   
   وصديقايت األحباءمجيع أصدقائي  
   سرورياليت ترافقين يف حزين و"..... ........" احملبوبة   
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ABSTRAKSI  
 

Sudah menjadi rahasia umum – bahkan kesepakatan bersama, tentunya oleh 
para Ulama’ ahli Nahwu - bahwasanya i’rob merupakan salah satu point dalam 
bidang nahwu yang sangat penting peranannya. Bahkan karena begitu pentingnya, 
i’rob sudah berada pada “posisi tertentu” yang tidak sama dengan posisi tema-
tema lain dalam ranah nahwu. Apalagi i’rob merupakan hal yang unik, karena 
tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang memiliki pembahasan i’rob sedemikian 
rupa sebagaimana pembahasan i’rob dalam Bahasa Arab. 

Namun eksistensi dan keberadaan i’rob mulai terusik. Posisinya mulai 
dipertanyakan, terutama dalam dekade terakhir ini oleh beberapa tokoh 
kontemporer. Adalah Dr. Ibrahim Anis, salah seorang tokoh kontemporer yang 
mengajukan gugatan-gugatan seputar keberadaan i’rob dalam nahwu. Dalam 
bukunya Min Asrori Al Lughah, beliau mempertanyakan keberadaan i’rob yang 
lebih menimbulkan permasalahan dan persoalan dari pada fungsinya yang tidak 
seberapa. 

Keberanian Dr. Ibrahim Anis melawan arus inilah yang menggelitik penulis 
untuk mengangkatnya dalam skripsi. Sebuah pemikiran yang sangat berbeda 
dengan platform yang sudah berlaku. Di tengah-tengah kesepakatan para ahli 
nahwu beliau memberikan tawaran yang berbeda tentang konsep i’rab. 

 Berangkat dari berbagai pertimbangan yang ada, dalam skripsi ini, penulis 
lebih memfokuskan  pada studi pemikiran Dr. Ibrahim Anis tentang i’rob dalam 
bukunya Min Asrori Al Lughah. Dengan pisau analisis deskriptif, penulis 
menjabarkan dan mengetengahkan bagaimana sebenarnya pemikiran beliau ini. 
Penulis  juga menjabarkan pemikiran tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya..    

Dr. Ibrahim Anis berpendapat bahwa i'rob merupakan produk hasil rekayasa 
dari para tokoh nahwu, karena pada dasarnya orang–orang Arab zaman dahulu 
(jahiliyah) tidak pernah mengenal dan memakai i'rob. I'rob, menurut Dr. Ibrahim 
Anis, tidak memiliki fungsi serta faedah menunjukkan kedudukan sebuah kata dan 
makna sebagaimana yang dikatakan oleh para tokoh nahwu. Bagi Dr. Ibrahim 
Anis keberadaan i'rob hanyalah sebagai alat serta sarana untuk mempermudah 
mengucapkan kalimat-kalimat Bahasa Arab. Keberadaan serta kedudukan sebuah 
kata dalam bahasa arab tidak ditentukan oleh i'rob. Keberadaan dan 
kedudukannya ditentukan melalui situasi serta keadaan yang melingkupi antara 
pembicara dan pendengar dan juga melalui urutan posisi dari masing-masing kata.  

Namun, pendapat Dr. Ibrahim Anis ini tidak memperoleh dukungan dari 
para tokoh nahwu serta para pakar bahasa. Banyak tokoh yang mengkritisi dan 
menggugatnya dengan mengatakan bahwa alasan dan hujjah yang digunakan  oleh 
Dr. Ibrahim Anis sangat lemah sekali. Menurut mereka, apa yang dikatakan oleh 
Dr. Ibrahim Anis tidak logis sehingga tidak bisa digunakan sebagai pegangan. 
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  كلمة شكر وتقدير
  

تبارك الذي بيده :" احلمد هللا رب العاملني القائل ىف كتابه الكرمي 
الذي خلق املوت ليبلوكم أيكم أحسن . امللك وهو على كل شيء قدير

والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي بعث ". العزيز الغفوروهو . عمال
   .  بالشريعة السمحة رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني

وبعد فيسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له 
  :البحث، وأخص بالذكرمنهم فضل يف إمتام هذا

  كلية اآلداب عميد  األستاذ حممد شاكر آلصاحب الفضيلة .١
 جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  سابقا ملا له من فضل املوافقة على عنون البحث 
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا  .٢

 شهاب الدين  الدكتور حاليااإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
 على البحث بعد  ملا له من فضل املوافقة املاجسترقليوىب
  مناقشته

صاحب الفضيلة رئيس شعبة العربية لكلية اآلداب جبامعة  .٣
 الدكتور سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 وان خري املاجسترأل
األستاذة نورعني املاجستري كمرشدة الباحث يف  الفضيلة ةصاحب .٤

  هذا البحث
ت يف كلية اآلداب ا من احملاضرين واحملاضرضائلأصحاب الف .٥

  جود العلم واملعرفةأ الكاتب يف السلوك إىل الذين قد ربوا
  عتناء على تربييت حضرة أيب وأمي اللذين قاما باال .٦
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وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا الذين  .٧
يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة على سبيل اخلصوص أكوع 

 ومعمر ومحيد وديان وأدخلنا وغريهم ومن سوبكجى وخريان
مجيع أصدقائي األعزاء . مل أذكر أمسائهم واحدا بعد واحد

 فجزاهم اهللا مالبحث جبهده الّذين دفعوين إىل إمتام هذا
اهللا عسى أن يكون ذلك يف  خرياجلزاء يف الدنيا واآلخرة وأدعوا

  .اهللا شاء صحائف أعماهلم الصاحلة اجلارى ثواا هلم إن
أشكر لكم شكرا جزيال وكثريا، مع السعادة والسالمة يف الدنيا 

  ...آمني. واآلخرة
وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء 

واهللا . وأنتظر كل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف األيام املستقبلة
  .على ما صنعت أعلم

  
  ٢٠٠٨ يناير ٢ جوكجاكرتا،

  
  الكاتب 
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 حمتويات البحث
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  ..............................................منهج البحث .و ٩
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١٤  .................................. عن اإلعرابنظرة :الثاين الباب 

١٤   ...............................تعريف اإلعراب:   الفصل األول

١٧   ..............................عالمات اإلعراب:   الفصل الثاين

٢٢   ............................ارآء العلماء القدماء:  الفصل الثالث

٣٠ ...........................ترمجة حياة إبراهيم أنيس: الباب الثالث 
٣٠  .................................حياته ودراسته: الفصل األول      
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.................................انتاجاته العلمية: الفصل الثاين   ٣١  
  "...........أسرار اللغةمن "النظرة العامة لكتاب : الفصل الثالث  ٣٣

٣٧ 
التحليل الوصفي النقدي لرأي الـدكتور إبـراهيم        : الباب الرابع   

................................................أنيس
..........نظر الدكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب: الفصل األول  ٣٧  

  .................فكرته عن اإلعراب ؛ تارخيه ونشأته). ١ ٣٧

  .................فكرته عن اإلعراب؛ فائدته و داللته). ٢ ٤٠

  ......................فكرته عن اإلعراب باحلركات). ٣ ٤٢
  .......................فكرته عن اإلعراب باحلروف). ٤ ٤٤
  ..فكرته عن موقف الفاعل و املفعول يف اجلملة العربية). ٥ ٤٨

..انتقادات العلماء جتاه فكرة الدكتور إبراهيم أنيس: اين الفصل الث ٥٠  

........................الدكتور خليل أمحد عما يره). ١ ٥٠  

...................................حممد شوقي أمني). ٢ ٥٣  

.......................................علي الوردي). ٣ ٥٣  

........................عبد التوابالدكتور رمضان ). ٤ ٥٥  

..........................الدكتور إميل بديع يعقوب). ٥ ٥٩  
..........................................االختتام: الباب الرابع    ٦٤
.........................................النتائج:   الفصل األول ٦٤  
....................................قتراحاتاال:   الفصل الثاين ٦٦  
..................................كلمة االختتام:  الفصل الثالث ٦٦  
 ثبت املراجع 

 ترمجة الباحث
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  الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث  - أ

 شيخاليستكشفه هو وأول من . كان علم النحو علما من العلوم القدمية
جدب منوته إىل اهتمام اجملتمع وانتشر علم النحو انتشارا . ١أبو األسود الدؤيل

ظهر كثري من كبار علماء النحو بعد ذلك، بل حصل عدد غري قليل . سريعا
هام يف احلكومة  وله موقع . ند السلطان منهم  الكسائىعلى املوقع العلى ع

ومع هذا ظهر علم النحو ظهورا كثريا من . ٢وهو قريب مبالك أبو جعفر
  . القواعد النحوية منها اإلعراب

ر الكلمة الختالف العوامل وتعريف اإلعراب يف عمومه تغيري أواخ
اإلعراب أحد الدراسات يف علم النحو وله . ٣الداخلة فيها إما لفظيا أوتقديريا

ولذلك كان باب اإلعراب الباب الثاين بعد باب الكالم وهو . دور مهم
بل .  يف كثري من كتب النحو اليت جعلت مراجع يف دراسة النحوالباب األول

                                                 
 ٣. ص)كريا طه فوترا : مساراع  (شرح خمتصر جدا على منت اآلجرومية أمحد زيين دخالن،  ١
 xviii. ص)١٩٩٤مسري املعهد الفالح، : يري كد ()جمهول املؤلف (املسائل النحوية  ٢
 ٢٧. ص)ديناميكا بركه أومتا : جاكرتا  (القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشى،  ٣
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توجد الكتب اليت ختصص عنها يف اإلعراب منها كتاب املنهج يف القواعد 
  . واإلعراب

هل . كان اإلعراب وسيلة ملعرفة حمل األلفاظ أو دورها يف اجلملة
.  ذلكصارت تلك األلفاظ مبتدأ أو خربا أو فاعال أو مفعوال أو ظرفا أو غري
مثل . ألن ميكن علينا أن نعرف حملها من تغيري أواخر اجلمل املسمى باإلعراب

اللفظ الذي يكون مبتدأ يف حمل رفع وللفظ الذي يكون مفعوال يف حمل نصب 
  . وغري ذلك

وكثري . بناء على ذلك اليعجبنا إذا صنع النحاة اإلعراب موقعا هاما
. رتباك يف فهم النصوص العربيةمنهم يقول إذا عدم يكن اإلعراب حصل اال

  . ولذلك كان اإلعراب ضرورية لفهم اللغة العربية

ولكن مل يوافق كل الباحثني عن اإلعراب، أى كان هلم فكرة أخرى 
والدكتور إبراهيم أنيس أحد الباحثني احملدثني من مصر الذي مل . عن اإلعراب

. ٥وهو ذهب إىل أن اإلعراب ليس له دالئل على املعاين. ٤يوافق بذلك الرأي
وهذه متناقض باحلقيقة . ورأى أيضا أن مفهوم اإلعراب ليس له حجة قوية

وجد الباحث رأي الدكتور إبراهيم أنيس يف اإلعراب . املوجودة يف عمومها
  ". من أسرار اللغة"يف كتابه 

                                                 
  ،"دراسات اللغويةرائد ال...إبراهيم"متام، أمحد،    ٤

shtml.٠٨article/١٤٢٢/٠٩/history/arabic/net.islamonline.www://http ٤.، ص. 
 ) م٢٠٠٣مكتبة األجنلوا املصرية، : القاهرة  (الثامنة.   ط،من أسرار اللغةيم أنيس،  سإبراه  ٥
   ١٧٩.ص
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بحث نظر الدكتور إبراهيم أنيس عن بناء على ذلك يريد الباحث أن ي
وهذه الفكرة هي فكرته املوجودة يف كتابه من أسرار . اإلعراب حبثا علميا

  . اللغة

   حتديد البحث-ب 

حدد الباحث مسألة هذا البحث ليجعله موجها إىل موضعه و األغراض 
بناء على البيان السابق ودراسة استخدمها الباحث . اليت يريدها الباحث

  : مسألة هذا البحث كما يلي فتحديد

  ما نظر الدكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب ؟). ١(

  ما احلجة اليت جعلها الدكتور إبراهيم أنيس  دليال على فكرته ؟). ٢(

  ما انتقادات الباحثني وردودهم على فكرة الدكتور إبراهيم أنيس؟ ). ٣(

   أغراض البحث وفوائده-ج

 هذا احثبن األغراض اليت يقصد ا الأبنسبة حتديد املسألة السابق، 
  :البحث فهي كما يلى 

  . و تبيني فكرة دكتور إبراهيم أنيس و رأيه عن اإلعرابفيعرت.  ا

 . دكتور إبراهيم أنيس عن اإلعرابحماولة فهم حجة فكرة. ب

  . دكتور إبراهيم أنيسفكرة أفكار العلماء األخرين عن معرفة.  ج
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   :وأما فوائد هذا البحث فهي

ب اة واملقارنة للكتيلعل هذا البحث يصري إعطائي العلمية واملعرف  . أ
والطالب وخصوصا طالب يتعلم علم اللغة العربية والدراسة 

 . النحوية

يقصد ذا البحث إستيفاء إحدى الشروط ىف اختتام الدراسة  . ب
اجلامعية على الطبقة األوىل جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 

 . جوكجاكرتااحلكومية 

   التحقيق املكتيب-د

 تتعلق ذا البحث  اليتتفتيش البحوث والكتاباتوبعد إقامة املالحظة و
ألن .  على النتيجة أن ال حبث يبحث كهذا البحث السابقةقد حصل الباحث

الباحث ماوجد البحوث الىت حبثت عن اإلعراب ىف نظر دكتور إبراهيم أنيس 
 عن منا وجد الباحث البحوث العلمية اليت تبحث إ. ىف كتابه من أسرار اللغة

حبوث من البحوث الىت تتعلق ذا وهناك، يعرض الباحث ثالثة . راباإلع
  : البحث، وهى كما يلى

مكانة اإلعراب ىف اللغة العربية                                                                . أ

الدين يتكلم عن مكانة اإلعراب ىف اللغة هذا البحث الذى كتبه مصلح 
ابتدأ مصلح الدين ىف كتابة حبثه . العربية نظرا إىل ضروريته ىف اللغة العربية
ويتكلم الباحث أيضا عن السهولة . بشرح التعلق بني اللغة العربية واإلعراب
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وىف كتابة هذا البحث . والصعوبة ىف استعمال اإلعراب ىف اللغة العربية
  .لباحث الطريقة الوصفية والتحليليةيستعمل ا

  مزية اإلعراب ىف اللغة العربية . ب 

وأما الطرق الىت استخدم .  م١٩٨٥كتب هذا البحث علي يتيما سنة      
. علي يتيما ىف كتابة هذا املوضوع هى الطريقة اإلستقرائية وطريقة املقارنة

يعتربها بعض الناس شيأ أراد الباحث ذا البحث حتليل املشاكل اإلعرابية الىت 
هم ف حث أيضا دور اإلعراب ىف اللغة العربية وضروريته يفبوي. مستصعبا

  ".            مزية اإلعراب ىف اللغة العربيةما"اللغة العربية حىت حصل على 

  . رآء النحوينياإلعراب، مزاياه ومسآئله ىف ا.  ج

 الطريقة األوىل. ثالثة طرائقسلك حممد أديب ىف وضع هذا البحث 
كاتب هذا الحبث .  طريقة املقارنةةالثالث.  الطريقة القياسيةالثانية. االستقرائية

ويبني فيه مسآئل اإلعراب . البحث عن مسآئل اإلعراب وأفكار النحويني عنه
ويكتب حممد أديب أيضا اإلختالف . عند املذهب البصري واملذهب الكويف

   . النحاة ىف تقسيم اإلعراب وعالمتهنيب

  رينظ اإلطار ال-ه

كل التحقيق حيتاج إىل اإلطار النظري برغم من أنه اليبني واليفصل 
فنحن حنتاج  إىل اإلطار النظري لكي حتصل على نتائج . دائما بتفصيل دقيق

  . مناسبة ملواضع البحث وأغراضه
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بناء على ذلك اإلطار النظري املستخدمة يف هذا البحث نظرية 
م الباحث نظرية اإلعراب لتحليل  املسألة املبحوثة يعىن سيستخد. اإلعراب

 . لكي حيصل الباحث على نتائج علمية

وأما اإلعراب اصطالحا فهو تغيري . اإلعراب لغة اإلظهار واإلبانة والتغيري
أحوال أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة  عليها لفظا أو تقديرا، أى 

ويكون هذا التحول بسبب تغيري .  اجلزمحتوهلا من الرفع إىل النصب أو اجلر أو
العوامل، من عامل يقتضى الرفع على الفاعلية أو حنوها أو من عامل يقتضى 

 .٦النصب على املفعولية أو من عامل يقتضى اجلر وهلم جرا

قد اتفق مجهور النحاة القدماء واحملدثني على أن حركات اإلعراب تدل 
. وبظاهرة اإلعراب، قد احتفظت اللغة العربية الفصيحة.  املختلفةعلى املعاىن

وذهب قليل من الباحثني إىل أن . ولذالك كان اإلعراب ضرورة نافعة
وجاء اإلعراب للسرعة ىف الكالم . اإلعراب ليس له داللة على املعاىن

  . وللتخلص من التقاء الساكنني عند اتصال الكالم

   :٧وأنواع اإلعراب أربعة

  الرفع : األول 
  . الضمة والواو و األلف وثبوت النون:وللرفع أربع عالمات 

 الضمة .١

  والضمة تكون عالمة للرفع ىف أربعة مواضع

                                                 
 ٢٧. ، صأمحد اهلاشيمى  ٦

 ٦. أمحد زيىن دحالن، ص  ٧
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  سم املفرداال  )أ 
 مجع التكسري )ب 

 مجع املؤنث السامل )ج 

   يتصل بأخره شئالفعل املضارع الذى مل  )د 
 الواو .٢

  ون عالمة للرفع ىف موضعنيوالواو تك
   مجع املذكر السامل  )أ 
   اخلمسة األمساء )ب 
  األلف .٣

 اءوأما األلف فتكون عالمة للرفع ىف تثنية األمس

 ثبوت النون .٤

   وأما ثبوت النون فيكون عالمة للرفع ىف األفعال اخلمسة

  النصب : الثاىن
لياء وحذف الفتحة و األلف والكسرة وا : وللنصب مخس عالمات      
  .٨النون
 الفتحة .١

  والفتحة تكون عالمة للنصب ىف ثالثة مواضع
  فردسم املاال  )أ 
 مجع التكسري )ب 

   املضارع الذى مل يتصل بأخره شئالفعل )ج 

                                                 
 ٦. نفس املصدر، ص   ٨
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 األلف .٢

 . اخلمسةاأللف تكون عالمة للنصب ىف األمساءو
 الكسرة .٣

 . مجع املؤنث الساملوأما الكسرة فتكون عالمة للنصب ىف
 الياء .٤

  وأما الياء فتكون عالمة للنصب ىف املوضعني
  .تثنية اإلسم  ) أ
  .مجع املذكر السامل ) ب

 حذف النون .٥

  .وأماحذف النون فتكون عالمة للنصب ىف األفعال اخلمسة

  اخلفض : الثالث
  .٩الكسرة والياء والفتحة: وللخفض ثالث عالمات

 الكسرة .١

  والكسرة تكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  
  .االسم املفرد املنصرف  )أ 
 .مجع التكسري املنصرف )ب 
  .املؤنث الساملمجع  )ج 
 الياء .٢

  والياء فتكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  
 . اخلمسةاألمساء  )أ 

                                                 
 ٨. صنفس املصدر،   ٩
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 .تثنية األمساء )ب 
 .مجع املذكر السامل )ج 
 الفتحة .٣

  .ة فتكون عالمة للخفض ىف االسم الذى الينصرفوأماالفتح

  اجلزم: الرابع 
  .١٠السكون وحذف النون : وللجزم ثلث عالمات     
 السكون .١

  .الفعل املضارع الصحيح اآلخروالسكون يكون عالمة للجزم ىف 
 حذف النون .٢

 .للجزم ىف األفعال اخلمسةوحذف النون يكون عالمة    
 ذف حرف العلةح .٣

فعل املضارع املعتل وأما حذف حرف العلة فيكون عالمة للجزم ىف ال
 .األخر

    منهج البحث-و

  وهو طريقة التفكري نظاميا وعلميا. والبد يف كتابة البحث من املنهج

  . ١١ املعينةلتحصيل املقاصد واألغراض

  

                                                 
 ٨. صنفس املصدر،   ١٠
١١  Tri Mastoyo Jati Kusumo, Pengantar Metode Penelitian Bahasa,Cet. ١ (Yogyakarta : 

Carasvatibooks, ٢٠٠٧)   hlm.٧         
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 جنس البحث  . أ

 يعين أن املصادر والبيانات اليت استخدمها . حبث مكتيب      هذا البحث
، سواء كانت من الباحث مأخوذة من املكتوبات املتنوعة أو من املواد املكتوبة

  .بحوثةكتب أو حبوث أو جمالت  تتعلق باملسألة امل

أما مصادر معطيات البحث املستخدمة فتنقسم إىل املصادر الرئيسية 
أما . وكتاب من أسرار اللغة لدكتور إبراهيم أنيس مصدر رئيسي. واإلضافية

الت واملقاالت األخرى  واجمل واإلنترنيت الكتبيفاملصادر اإلضافية فتوجد 
 .   املؤيدة املتعلقة مبوضوع البحث

 .صفة البحث  . ب

 : ما الطرق واملناهج اليت يستخدمها الباحث مبناسبة هذا البحث فهيوأ

  الطريقة الوصفية). ١

     وتكون الدراسة الوصفية املستخدمة يف هذا البحث ليس الختبار 
النظرية، ولكن الدراسة الوصفية مبناسبة هذا البحث التكون إال لتصوير 

  . ١٢عن متقلب وظاهرة وأحوال خاصة" كون ما"

  .الطريقة النقدية). ٢

ويف هذا البحث يستخدم الباحث دراسة نقدية ليستطيع الباحث أن 
ولعل . يرى بني مكانة فكرة الدكتور إبراهيم أنيس وفكرة الباحثني األخرى

  . رأي الدكتور إبراهيم أنيسيرى الباحث فكرة الباحثني عن
                                                 

١٢  Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian  (Jakarta : Rineka Cipta, ١٩٩٥)  hlm. ٣١٠  
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أن النقد هو دراسة " أصول النقد األديب " قال أمحد الشايب يف كتابه 
األشياء وتعبريها وحتليلها وموازنتها بغريها املشاة هلا أو املقابلة مث احلكم 

بل زاد من ذلك أن النقد سواء كان نقد النص أو نقد . ١٣عليها ببيان قيمتها
الفكر أو القرآة عن الشيء املقروء فإنه نظر عن مبادئ أفكاره وكيف كانت 

يثة الذي ميكن أن يقال  وهذا هو معىن النقد يف اإلصطالحات احلد١٤تركيبته
ومع هذا، فإن معىن النقد ليس التمييز بني . ontologiباسم النقد يف املعىن 

   . اجليد والردئ أو اخلطاء والصواب فقط بل مبعناه الواسع

  :وأما اخلطوات الىت سيأدى الباحث ىف هذا الباحث فهي كما يلي 

نترنيت املتعلقة مجع املعطيات والبيانات من الكتب واملقاالت واإل .١
مبوضوع هذا البحث كأفكار النحاة والباحثني وترمجة الدكتور 

 . إبراهيم أنيس

مطالعة فكرة الدكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب ومدارستها  .٢
 .عن ظاهرة فكرته واحواهلا" كون ما"لتصوير 

مطالعة أفكار الباحثني احملدثني عن اإلعراب وأفكارهم عن فكرة  .٣
براهيم أنيس عن اإلعراب ومدارستها للحصول على الدكتور إ

 . املقصود يعىن الدراسة النقدية

 . حتليل املعطيات والبيانات اجملموعة بالطريقة النقدية .٤
                                                 

الطبعة السابعة، ) ١٩٧٤ مكتبة النهضة املصرية،: قاهرة  (أصول النقد األديب أمحد الشايب،  ١٣
 ١١٥.ص

 ٢٦.  ص)املركاز الثقايف العرىب: ريوت ب (نقد احلقيقة على حرب،  ١٤
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 .نظام البحث - ز

لكي يسهل الفهم عن أساس البحث وحيصل على احلاصل النظامي 
  : فيحاول طريقة البحث كما يلي 

وعلى اخلطوط التقريبية حتتوى املقدمة . املقدمة: الباب األول  •
وهي  تشتمل على خلفية املسألة، وحتديد . جتريد ما يف البحث كله

املسألة، وأغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري 
  . ومنهج البحث ونظام البحث

ويف هذا الباب، يريد الباحث .  عن اإلعرابةنظر: الباب الثاين  •
.  فيهاءدمق اإلعراب لغة واصطالحا وآراء العلماء التبيني تعريف

وهي تعريف اإلعراب : ولذالك تشتمل هذا الباب ثالثة فصول 
  .وعالمة اإلعراب وآراء القدماء

حياة : حتتوي على . ترمجة عن حياة إبراهيم أنيس: الباب الثالث  •
 النظرة لكتاب وجاته العلميةانت وا و دراستهالدكتور إبراهيم أنيس

  ."من أسرار اللغة"
لرأي الدكتور إبراهيم   النقدييالوصف التحليل:الباب الرابع  •

ويف هذا الباب تبحث فكرة الدكتور إبراهيم أنيس عن . أنيس
فتبحث . وهذا التفصيل والتبيني توقع يف الفصل األول. اإلعراب

  . وتبني آراء الباحثني الذي يناقشون فكرة الدكتور إبراهيم أنيس
وكلمة  حتتوى فيها النتائج واالقتراحات. االختتام: اب اخلامس الب •

  .االختتام
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  الباب اخلامس
  ختتاماال

  
النتائج واإلقتراحات وكلمة : هذا االختتام حيتوى على ثالثة فصول 

  : وأما النقاط لكل منها فهي . اإلختتام

  .النتائج: الفصل األول 

بعد متام كتابة هذا البحث رأي الباحث ضرورة تقدمي األفكار املعينة 
 اإلعراب يف نظر –وأما النتائج من هذا البحث . موجزا فيهاملستنبطة تقدمبا 

 فهي –الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه من أسرار اللغة دراسة وصفية ونقدية 
  : كما يلي 
مل يكن و. كان الدكتور إبراهيم أنيس شك يف حقيقة اإلعراب .١

الدكتور إبراهيم أنيس أول من شك يف حقيقة اإلعراب ففسره ذا 
كما تقدم يف الباب الثاىن أن من ذهب مثل فكرة الدكتور . ريالتفس

 . إبراهيم أنيس هو قطرب
  : وحجته عن اإلعراب هي الدكتور إبراهيم أنيسفكرة  .٢
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ألن اإلعراب ليس .  أن اإلعراب قصة خمتلقة وصناع النحاة-أ 
موجودا يف العرب اجلاهلية، بل موجوده منذ ابتكار النحاة اإلعراب 

 . القرن األول اهلجري تقريبايف أواخر
كانت .  أن احلركات اإلعرابية ليس هلا داللة على املعاين-ب 

 .احلركات اإلعرابية هي صفة من صفات الوصل يف الكالم
 أن ظاهرة اإلعراب باحلروف كانت إحدى صورة ختص قبيلة -ج 

 . معينة والصور األخرى ختص قبائل أخرى
 أوهلما حييط بالكالم من ظروف . أن الذى حيدد املعىن أمران-د 

ومالبسات، تقوم على معرفة الصلة بني متكلم والسامع ومعرفة 
وثانيهما نظام اجلملة العربية . السياق والظروف اليت مهدت للكالم

 .واملوضع اخلص لكل معىن من املعاين اللغوية
كما وقع على القطرب، كان الدكتور إبراهيم أنيس ناقشه الباحثون  .٣

وذهب مجهور الباحثني احملدثني أن فكرة الدكتور إبراهيم . أيضا
أنيس وحجته عن اإلعراب ضعيف وغري موفوق ألم ذهبوا إىل أن 

وعالوة على ذلك من قد . احلركات اإلعرابية هلا داللة على املعاين
رد الدكتور إبراهيم أنيس غاية الرد يف العنف مثل حممد شوقى 

دكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب أمني، ومن قد ناقش فكرة ال
وأما الباحث نفسه فيكون ال . مناقشة علمية كرمضان عبد التواب

ويعتقد أن ما قاله . يوافق فكرة الدكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب
 .مجهور النحاة والباحثني أرجح ومعقول
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 . قتراحاتاال: الفصل الثاين 

.  القيمة لعقل أو لغريهإن لكل من األعمال له قيمة للغري سواء كانت
. لذا أراد الباحث  التحقيق ا. وهذه الدراسة أيضا هلا كثري من القيم اإلجيابية

أما اإلقتراحات للتحقيق والقيم اإلجيابية فيقدمها الباحث إىل طالب بقسم 
  . اللغة واآلداب العريب بكلية اآلداب

أن يتعلموا ينبغي للطلبة وباخلصوص للطلبة بقسم اللغة واآلداب  -١
ألن منذ أوائل القرن العشرين . األفكار احلديثة للباحثني املتحدثني

املالدي نشأ عدد غري قليل من الباحثني يدعون إىل التجديد يف 
: منهم . ولكل الباحث فكر معينة. قواعد اللغة العربية أي النحو

جرجس اخلوري، وعلي مبارك، وقاسم أمني، ويعقوب، وطه 
  . مصطفى، ومتام حسن، وإبراهيم أنيس وغريهمحسني، وإبراهيم

ولتيسري الطالب يف تعلم هذه األفكار للباحثني احملدثني، حيسن  -٢
  .للمكتبة بكلية اآلداب أن تكثّر كتب املراجع

  . ختتامكلمة اال: الفصل الثالث 

هلدايته تعاىل ونصرته، قد انتهى . احلمد هللا، والشكر هللا على نعمة املزيدة
هللا به علينا من البحث الوصفي والنقدي الذي عينه الباحث باملوضوع ما من ا

 اإلعراب يف نظر الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه من أسرار اللغة دراسة –
ألفني ومثانية ( م ٢٠٠٨ ليلة اخلميس يف الثاىن من يناير سنة –وصفية نقدية 

ى غفر اهللا له ولوالديه على يد الفقري إىل اهللا تعاىل حممد صفوان هاد) ميالدية 
وهدانا اهللا أن ينتفع ما يف هذه العبارات البسيطة . وملشاخيه وإلخوانه املسلمني
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آمني، آمني، . واهللا هو اهلادى إىل السواء السبيل. من منفعات ومصلحات
 .واحلمد هللا رب العاملني. آمني يا جميب السائلني
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 ثبت املراجع
  

  املراجع العربية
  القرآن الكرمي

مكتبـة األجنلـوا    :   القـاهرة  .الثامنة. ط. من أسرار اللغة   .أنيس، إبراهيم 
  . م٢٠٠٣. املصرية

 .الكواكب الدرية شرح متممة االجرومية      .البارى، حممد بن امحد ابن عبد     
  .كريا طه فوترا: اراع مس  

مكتبة : القاهرة  . اخلامسة. ط. فصول يف فقه العربية   . تواب، رمضان عبد  ال
  . ه١٤١٧/  م ١٩٩٧. اخلاجنى  

 جملـة جممـع اللغـة       . يف اإلعراب ومشكالته  . اجلندى، أمحد علم الدين   
  ٤٤.ج   .العربية

٢

  ٤٦.ج . جملة جممع اللغة العربية.٣يف اإلعراب ومشكالته . ______
كريا : مساراع . خمتصر جدا على منت اآلجرميةشرح  .دخالن، أمحد زيىن

  .طه فوترا
دار البحـوث   : الكويـت   . األول.ج. مهع اهلوامع . السيوطي، جالل الدين  

  .العامية  
الكتب   دار: بريوت . األول.ج. األشباه والنظائر يف النحو. ______

  .العلمية
دار : بـريوت   . الثانية عـشرة  . ط. دراسات يف فقه اللغة   . الصاحل، صبحي 

  . م١٩٩٤للماليني،   العلم 
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  .مكتبة املنار: األردن. يف التحليل اللغوي.  عما يره، خليل أمحد
كريا طه  : مساراع   .العشماوى على منت اآلجرومية     .الفاضل، عبد اهللا ابن   

  .فوترا  
   ٥٧. ج. اللغة العربية جملة جممع.جممع اللغة العربية ولغة العلم. خمتار، حممود
ديناميكا بركـه   : جاكرتا   .القواعد األساسية للغة العربية    . أمحد اهلاشيمى،

  أومتا
  :مصر. الثانية. ط. علم اللغة بني القدمي واحلديث. هالل، عبد الغفار حامد

  . م١٩٨٦  
دار : بريوت  .الثالثة. ج .فقه اللغة العربية وخصائصها     .يعقوب، إميل بديع  

  . اإلسالميةالثقافة  
  

   االلكتريةاملراجع
  .html.alkisaee/com.tadjweed://http". الكسائى. "أبو احلريث

ــد   ــدق، فريـــ ــراب . "البيـــ ــضية اإلعـــ  ".قـــ

٣٢٦٢=t?php.eadshowthr/com.ruowaa.www://http   

" صاحب األلفية...ابن مالك."متام،أمحد
.shtml.٢٩article/١٤٢٢/١٠/history/arabic/com.antomlife.www://http.   

 ".رائد الدراسات اللغوية...إبراهيم. "_____

shtml.٠٨article/١٤٢٢/٠٩/history/arabic/net.islamonline.www://http  
   

  t?php.threadshow/forums/org.aliraqi.www://http=٥٤٨٦٤.احليدري، إبراهيم
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 "اإلعراب أصل."الوردي،علي
.١٠٢٤٤٠=t?php.showthread/vb/com.qassimy.www://http  

 "النحوية املنظومة."الراجحي،يوسف
.html.١٢٥-t?php.index/archive/vb/com.alfaseeh.www://http.    

  htm.nahw/nadwa/net.elshehab.www://http".اخلليل بن أمحد. "سعد، مصطفى
" مواضع إلعراب."شعريب،عمروال

.٤٠٤٤=t?php.showthread/vb/com.٧ibb.www://http  

".         صاحب العلوم...السيوطي."عاشور، مصطفى
shtml.٠٩article/١٤٢٢/٠٨/history/arabic/net.islamonline.www://http.  

  ". تفاحة العربية...سيبويه. "القاسم، حممد
     -Aug-mashaheer/dowalia/arabic-iol/net.islamonline.www://http

asp.٤-mashaheer/٢٠٠٠  

                    ".كتاب حروف املعاين للزجاجي. "ميلود بن عبد الرمحن
doc.zajjaji_maani_hourouf/kitap/com.doguedebiyati.www://http    

 ).جمهول مؤلف". (الدرس األول يف ألفية ابن مالك."_____
٢٧٩٠١=p?php.showthread/vb/com.almanhaj.www://http    
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 ترمجة الباحث

Nama    : Mohamad Shofwan Hadi  

TTL    : Blora, ٢٤ Oktober ١٩٨٢  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat Asal  : Ds. Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora, Jawa 

Tengah. 

Alamat di Yogyakarta : P.P. Wahid Hasyim, Gaten, Condong Catur, 

Depok, Sleman, Yogyakarta  

Nama Ayah   : Dja’far Shodiq 

Agama    : Islam  

Pekerjaan   : Petani 

Nama Ibu   : Umi Chayati 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan: 

I. Formal 

o SD Negeri Sarimulyo I (Lulus Th. ١٩٩٥) 

o MTs Sultan Agung Ngawen Blora (Lulus Th. ١٩٩٨) 

o MAN Semarang I (Lulus Th. ٢٠٠I) 

o UIN Sunan Kalijaga (Lulus Th. ٢٠٠٨) 

 

II. Non-Formal 

o Pondok Pesantren Nurul Huda Sarimulyo Ngawen Blora (Lulus Tahun 

١٩٩٧) 

o Pondok Pesantren Al Hikmah Semarang (Lulus Tahun ٢٠٠١) 
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o Pondok Pesantren Al Falah Ploso (Lulus Tahun ٢٠٠٣) 

o Pondok Pesantren Darul Falah Pare Kediri (Lulus Tahun ٢٠٠٢) 

o Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta  

o English Course (EECC) Pare Kediri (٢٠٠٢) 

o English Course (Mahesa Institute) Pare Kediri (٢٠٠٢) 

o English Course (Rhima) Pare Kediri (٢٠٠٢) 

 

Pengalaman Organisasi : 

o OSIS MTs Sultan Agung Ngawen Blora Periode ١٩٩٨-١٩٩٧. 

o OSIS MAN Semarang I Periode ٢٠٠٠-١٩٩٨. 

o BEM-J BSA Koordinator Bidang Bahasa Periode ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

o Pengurus PMII Rayon Fakultas Adab Periode ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
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