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االستثناء على القاعدة النحوية -تناولت الدراسة ظاهرة االستثناء على القاعدة النحوية عند علماء النحو العرب

من خالل البحث المطول في أسس االستثناء على القاعدة النحوية وما ط أر من استثناء على قواعد ظواهر نظام
الجملة العربية والدواعي المعنوية والسياقية والبالغية الجمالية التي أوجدت ظاهرة االستثناء على القاعدة

النحوية إذ ال يمكن للعربية باعتبارها ظاهرة انسانية اجتماعية أن تبقى رهينة قواعد نحوية شكلية تركز في

عمومها على العوامل النحوية اإلعرابية وافتراض األصول الذهنية وإنزالها منزلة الحقائق البدهية المسلمة ،كما

ال يمكن لقواعد هذه اللغة أن تكون قوالب مقيسة تنطبق على كافة أساليبها واستعماالتها ونصوصها الشعرية
والنثرية ،أو قانونا ثابتا ينبغي الخضوع المطلق له ،ذلك ألنها مجرد وصف لنواحي االشتراك بين الظواهر

اللغوية في العربية ،وهي قابلة للتغيير والتبديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك تمشيا مع التطور اللغوي.

واتسمت النصوص المستثناة على القواعد النحوية بأنها تقوم على ركيزة رئيسة تنبثق من روح اللغة وبكل ما

يتصل باإلفادة والتعبير عن أفكار متكلميها وأحاسيسهم المنسجمة مع المقام الذي استعملت فيه تلك النصوص

اللغوية.
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