
 إلغاء العامل وتيسير النحو

 أ.د.جهاد يوسف العرجا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

، هلل الذي ال يحصى ثناؤه، وال تعد آالؤه، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله الحمد          

 وبعد

سية بين قضايا أمتنا في جهادها، من أجل التحرر كي تحتل لغتنا مكانة رئيفإننا بحاجة ماسة لنهضة لغوية شاملة،           

من التبعية السياسية والفكرية وعدم الرضوخ للقوى االستعمارية المهيمنة على مصائر الشعوب واألمم، ومن أجل اجتياز 

يدرس  في اللغة العربية، فهذا الطالب العربيحالة التخلف العلمي والتقني. فإذا ما تلفتنا حولنا نجد الضعف مستشريا 

سنوات طويلة نحوا وصرفا، ومع ذلك فإنه في غالب األحيان ال يستطيع أن يعبر عن نفسه كتابة أو شفاها بلغة عربية 

سليمة، وخالية من األخطاء الفاحشة، وكذلك الحال بين عامة المثقفين وفي وسائل اإلعالم؛ من مسموعة ومرئية وصحف 

 ير من المصادر والمؤسسات األجنبية والمحلية عن صعوبة اللغة العربيةومجالت، وغيرها وقد صاحب ذلك ما أشاعته كث

 ومشكالتها التي ال سبيل لتذليلها، متمثلة بالدرجة األولى في نحوها وصرفها.

ونحن ال نشك مطلقا في أن لغتنا العربية تواجه مشكالت في العصر الحديث الذي يتصف بتفجر المعرفة في جمع           

 مجاالتها.

وليست قضية تتعلق بجوهر اللغة من حيث هي لغة، فقد اجتازت  : علماء وساسة،إنها قضية األمة؛ شعوبا وأفراد          

اللغة مرحلة التجربة في تاريخها العريق، وبرهنت على قدرتها الفائقة على استيعاب حصيلة ما وصل إليه الفكر اإلنساني 

دراسات تناولت النحو من وجوه مختلفة بعضها يقول بإحياء النحو، وبعضها  من معارف، وقد ظهرت منذ مطلع الثالثينات

 ينادي بتسهيله، وأخرى تقول بتيسيره وتجديده.

وعلى الرغم من ذلك، فإّن تعلم العربية السليمة وتعميمها في جميع األوساط، وإشاعة استعمالها بمستوياتها           

 ندوات العلمية المتخصصة. وتحتاج إلى مزيد من الدراسات وال ة،المتعددة؛ كتابة ومخاطبة ما زالت قائم

ن علم النحو من أهم العلوم وأنفسها، فهو مفتاح البيان، وميزان اللسان، ومجّك اعتدال األفهام واألذهان، وأل           

تصانيف وأبحاث نحوية من ن فكرة العامل تعدُّ العمود الفقري والفكرة الرئيسية في النحو العربي قامت في ضوئها ألو

سيبويه إلى يومنا هذا، إال أنه قد ظهر من العلماء من يرفضون فكرة العامل، وقد جاء رفضهم متفاوتا بين رفض كلي 

 ورفض جزئي.

هـ( وآراؤه منثورة في بطون 206-فكرة العامل؛ محمد بن المستنير"قطرب")ومن أوائل النحاة الذين هاجموا           

نما أعربت العرب كالمها؛ ألن :"قال قطرب وإ(1)يرى أن ال قيمة للعامل في األثر اإلعرابي، يقول الزجاجيالكتب، وهو 

في حالة الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند اإلدراج، فلما وصلوا أمكنهم التحريك، جعلوا التحريك  السكون والحركة

 معاقبا لإلسكان، ليعتدل الكالم".

هـ( فهو ال يرفض العامل بشكل عام، إنما يرفض فكرة العامل كما جاءت عند سيبويه، 392-أما ابن جني)          

: "وأما في الحقيقة ومحصول الحديث، (2)يقول بعد كالمه عن العوامل اللفظية والمعنويةوالعامل الذي يقترحه هو المتكلم، 

          ء غيره".فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه ال لشي

غاء العامل، وكانت غايته في كتابه " الرد على النحاة " عن إل هـ( فقد عقد فصال592-أما ابن مضاء القرطبي)          

 ن ينبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه.النحو ما يستغني عنه النحوي، وأ نمن يحذف في ذلك أ

ران األساسيان اللذان يجب نأخذ منهما األحكام دون اللجوء إلى وهو يرى أن الكتاب والسنة هما المصد          

 ، ولذلك فهو يدعو إلى إلغاء العامل الذي يقوم على التوهم. (3)التأويل
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ن ن، ويكون ذلك حراما في القرآدعاء الزيادة في الكالم من غير دليل يدل عليه خطأ بيويرى ابن مضاء أن ا          

 (.4)ى كزيادة اللفظ الكريم؛ ألن زيادة المعن

، ونقول:إن (5)عترض على تقدير متعلقات المجرورات، والضمائر المستترة في المشتقات وفي األفعالوقد ا          

مذهبه الظاهري وعقيدته الدينية أفسدت عليه تفكيره في مهاجمة العوامل التي تعيننا على ضبط ما يأتي بعدها أو قبلها من 

ما يريد من هدم للعامل؛ ألنه لم يضع بديال مناسبا نستطيع أن نعتمد عليه اعتمادا تاما م يصل إلى معموالت، ولهذا فهو ل

 في ضبط الحركات اإلعرابية وتفسيرها.

 أما في العصر الحديث فقد ارتفعت أصوات الشاكين يطلبون تقريب النحو أو تيسيره، ومن هؤالء:          

، أمثال ان جني وابن مضاء القرطبي، ويلتقي مع ابن مضاء في السابقين: وقد تأثر بآراء (6)إبراهيم مصطفى -1

ثورته على العامل، ويدعو إلى إلغائها ، ويقول :"لن تجد هذه النظرية من بَْعدُ سلطانها القديم في النحو، وال 

لب سحرها لعقول النحاة وتخليص النحو من هذه النظرية وسلطانها هو عندي خير كثير، وغاية تقصد،ومط

 تسعى إليه.

ويرى أن ترتبط حركات اإلعراب بالمعنى الذي تشير إليه الجملة، وطالب بحذف الفتحة من عالمات           

 .(7)فحسب اإلعراب واإلبقاء على الضمة والكسرة

تضيف إلى النحو العربي تعليالت وافتراضات جديدة، حاربها ابن مضاء في دعوته إللغاء وهي دعوة           

 امل.الع

 

لى منهج : هاجم فكرة العامل وعاب عليه تعدده وكثرته؛ ألنه يجعل النحو عسيرا، لكنه ال يوافق ع(8)تمام حسان -2

ن منهج النقد لم يكن سليما، وال يوافق على أن يكون العامل هو المتكلم، واقترح أن من تصدوا لنقد العامل؛ أل

 ر القرينة عند أمن اللبس.يحل محل العامل مبدأ "تضافر القرائن"، وجواز إهدا

: "وبعد أن رأينا (9)، والسير على نهجهم،يقولودافعه لتيسير النحو وإلغاء العامل هو تقليد الغرب طه حسين: -3

نحو اللغات األجنبية ميسرا، فأردنا أن نكون كغيرنا موفوري الحظ من التحضر الحديث"، وهو ينادي بالقياس 

 النصوص.التلقائي؛ أي بالقياس المباشر على 

ابن مضاء القرطبي وما اقترحه إبراهيم مصطفى وطالب بإلغاء أبواب  : وهو يتلقف ما كتبه(10)شوقي ضيف -4

 نحوية كاملة .

إن بعض األبواب النحوية أساءت الذين هاجموا العامل بشدة، ويقول: : وهو من العلماء (11)إبراهيم السامرائي -5

     للنحو العربي. 

للمطالبة بإلغاء العامل،  ن فكرة تيسير النحو وتبسيطه هي مدخل هؤالء العلماءأ -بقمما س–ومن الواضح        

 إال أننا نرى أن المطالبة يجب أن تكون بتيسير تعليم اللغة العربية، ال بتيسير اللغة نفسها.

من النحو إننا نرحب بالتيسير المتزن، واإلصالح المعقول، لكن من الظلم أن نسمي إلغاء العامل وحذف أبواب 

 تيسيرا.

والذي نعلمه حّق العلم أن هناك علوما أخرى مما تُقدم لطالب العلم تفوق النحو في جفائها وقسوتها،           

ومع ذلك لسنا نسمع من ينادي بتغييرها، ويمأل الدنيا صياحا وضجيجا بضرورة هدم قواعدها، واألمثلة على 

 ذلك كثيرة ومتنوعة، ومنها:

دروس الرياضيات المعقدة، واللغات األجنبية، وغيرها، وهذا يدعونا إلى التمسك بأن التيسير يجب أن           

يكون للتعليم وليس للمنهج، فتيسير تعليم النحو هو المطلوب ال تيسير النحو وتغيير مصطلحاته، هذه 

 ألقحاح.المصطلحات التي رعاها علماء النحو األصالء، ووصفوها كما سمعوها عند العرب ا
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ومن األمانة العلمية أن نحافظ على هذه المصطلحات، لما فيها من مضامين معنوية، ودالالت بيانية،           

فليس معنى تيسير النحو أن نقضي على قواعده األساسية، وعلى اصطالحات نحاة تشربتها األجيال وسرت في 

حذف العامل وحذف األبواب  -ال سمح هللا –ن تم إ راثنا العربي القديموالدماء، فكيف نصل الطالب بت العروق

 النحوية التي أرادها من هاجموا العامل وطالبوا بحذفه.

ففي اإللغاء والحذف فصم بين الماضي والحاضر والمستقبل، وعلينا بدال من ذلك أن نسعى إلى تيسير           

المراحل األولى من دراسته وبين ما ينبغي أن تعليم النحو ومعرفة ما يستطيع الطالب أن يفهمه دون صعوبة في 

 من هذه الدراسة.يُقدم من قواعد في مراحل أعلى 

ومدى استعمال  علينا أن نقوم بوضع تصور جديد ألبواب النحو يقوم على ما يسمى بالنحو الوظيفي          

ال يكون انفصام بين القاعدة  حتى العرب لقواعد هذه األبواب، فنبدأ بتعليم الناشئة ما يدور على اللسان العربي

والتطبيق، وأن نترك قواعد النحو التي يقل دورانها على اللسان العربي إلى مراحل يكون فيها الطالب ناضجا 

 .بحيث يستطيع أن يستوعب هذه المسائل دون صعوبة ودون أن يشعر باالنفصال بين القاعدة والتطبيق

فادى االصطدام بفكرة العامل وصوال لتيسير النحو وتسهيله على ومن أجل ذلك، ومن أجل أن نت          

طالبيه، فإننا تقترح مراجعة األبواب النحوية بابا، بابا على المستوى النظري الذي أقره النحاة، وذلك لرسم 

ن صورة متكاملة عن كل باب منها ما وسعنا ذلك، ومن ثم مقارنة ذلك بما استعمله العرب  من هذه القواعد، وم

 خالل ذلك سنجد:

 أّن هناك قواعد دارت في جميع كتب النحاة. -

 أن هناك قواعد غابت عن جميع كتب النحاة. -

 أن هناك قواعد دارت في عصور االحتجاج. -

 أن هناك قواعد دارت فيما تال عصور االحتجاج. -

اب النحوية في عينة من إذن فهذا البحث يعالج األبواب النحوية لغاية نظرية، وذلك لبيان حجم األبو          

كتب النحاة، ورصد أثر النظرية فيه لمراجعة عمل النحاة، وأخرى عملية، وذلك لتيسير تعليم هذا الباب على 

 المبتدئين وطلبة العلم من الناشئين، وذلك باستصفاء صورة الباب وفق االستعمال الجاري.

 وعلى ذلك يتم درس الظاهرة على مستويين:

 ل.كتب النحاة األصو -

 االستعمال الجاري في نصوص عصور االحتجاج وما تالها. -

ومن أجل ذلك يجب اختيار عينتين دالتين: األولى من الكتب النحوية األصول، وذلك لبيان حجم الباب           

، وتحليل قواعده، ورسم صورة دقيقة له، ومالحظة درجة دوران قواعده وتواترها، وأهم هذه الكتب: في كتبهم

 ب لسيبويه، والمفصل للزمخشري، والجمل للزجاجي، والمقتضب للمبرد، وغيرها.الكتا

والعينة الثانية: عينة ممثلة من نصوص االستعمال الجاري في عصور االحتجاج؛ من قرآن كريم، وحديث           

حتجاج شريف، وكالم العرب)شعرا ونثرا(؛ وذلك لمعارضة الصورة النظرية على طائفة من نصوص عصور اال

 لمراجعة عمل النحاة

جاج إلى يومنا هذا، وذلك لرصد ما وكذلك عينة من نصوص االستعمال الجاري فيما تال عصور االحت

وهي عينة ممثلة تستغرق فنون القول، وأزمانها  نحوية من تحول إلى يومنا هذا؛جرى على الظاهرة ال

وايات، وقصص قصيرة، ومجالت، دواوين شعرية، وكتب أدبية، ومسرحيات، ور ومستوياتها ؛ من

 رئي والمسموع.وصحف يومية وأسبوعية، وبرامج في اإلعالم الم

والشك أن المقابلة على هذين المستويين النظري واالستعمال الجاري تكشف حقيقة الظاهرة من الناحية 

ما عرض في تواترها من الناحية العملية، كما تكشف ع النظرية، وتنظم قواعدها وفقا لدرجة دورانهاو

 استعمالها من تفاوت.

ويتبين من ذلك أثر النظرية في النحو، وعلى ذلك يمكن اختصار القواعد باالقتصار على ما هو مستعمل 

من نصوص العربية، واالقتصار على ما هو ضروري في إيضاح المادة النحوية دون التوسع في 

 عناصرها وفروعها ومسائلها.

هرة الظاهرة النحوية وفق االستعمال الجاري بعيدا عن االختالفات بين ويعني ذلك استصفاء صورة للظا

النحاة، والتعريفات؛ وذلك لتيسير النحو العربي مع االحتراس بأن هذه الدعوة ال تدعو بالضرورة لحذف 

مل منها، وذلك ا، وفق المستعهشيءمن المادة النحوية، ولكن مراجعتها إلعادة صياغتها، وترتيب قواعد

 ما ال يفهمه.اشيء وطالب العلم ال يحتاج إلى الن تعليمية، ألن لغاية



وبناء على ما تقدم يمكن تصور بناء جديد للظاهرة النحوية، يختلف تماما عن التصور القديم، وذلك بأن 

 ل منها موضوعا يدرسه الناشئة.ألعلى دورانا في االستعمال وأن نجعنأخذ القواعد ا

انا؛ لتكون مكملة ومتممة لما سبق؛ ليدرسها طلبة الجامعة، أو من هم في وأن نأخذ القواعد األقل دور

 مستوى أعلى من مستوى الناشئة.

أما القواعد الغائبة عن االستعمال، فدراستها تجب على المتخصصين من طلبة العربية، فهم األقدر على 

 فهم القواعد واستيعابها.

جديد، يخدم أهدافنا التعليمية، مع االحتفاظ بالظاهرة  وبهذا يمكن أن نقدم الظاهرة النحوية وفق تصور

 كاملة دون حذف أو إلغاء، ونضمن بذلك التواصل مع تراثنا القديم.

   .  -تعالى -وبعد، فهذه محاولة أرجو أن تثمر لينتفع بها طلبة العلم في كل المستويات ، إن شاء هللا

       


