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 الرحمن الرحيم بسم هللا
 

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

 
فإننا بحاجة ماسة لنهضة لغوية شاملة ، لكي تحتل لغتنا مكانة رئيسية بين قضايا أمتنا في 

والفكرية وعدم الرضوخ للقوى االستعمارية جهادها ، من أجل التحرر من التبعية السياسية 
 المهيمنة على مصائر الشعوب واألمم ، ومن أجل اجتياز حالة التخلف العلمي والتقني .

فإذا ما تلفتنا حولنا نجد الضعف مستشريًا باللغة العربية ، فهذا الطالب العربي يدرس سنوات 
 يستطيع أن يعبر عن نفسه كتابة أو في غالب األحيان الطويلة نحوًا وصرفًا ، ومع ذلك فإنه 

شفاها ، بلغة عربية سليمة ، وخالية من األخطاء الفاحشة ، وكذلك الحال بين عامة المثقفين 
مسموعة ومرئية وصحف ومجالت ، وغيرها وقد صاحب ذلك ،  وفي وسائل اإلعالم ، من إذاعة

صعوبة اللغة العربية ما أشاعته كثير من المصادر والمؤسسات األجنبية والمحلية  عن 
 ومشكالتها التي ال سبيل لتذليلها ، متمثلة بالدرجة األولى في نحوها وصرفها . 

ونحن ال نشك مطلقًا في أن لغتنا العربية ، تواجه مشكالت في العصر الحديث الذي يتصف 
 المعرفة في جميع مجاالتها .   بتفجر

ذا أمعنا في النظر في هذه القضية ، وجدنا أنها قضية األمة ، شعوبًا وأفرادا علماء وساسة ،  وا 
وليست قضية تتعلق بجوهر اللغة من حيث هي لغة ، فقد اجتازت اللغة العربية مرحلة التجربة 
في تاريخها العريق ، وبرهنت على قدرتها الفائقة على استيعاب حصيلة ما وصل إليه الفكر 

ت دراسات تناولت النحو من وجوه مختلفة اإلنساني من معارف . وقد ظهرت منذ مطلع الثالثينا
 بعضها يقول بإحياء النحو ، وبعضها ينادي بتسهيله ، وأخرى تقول بتيسيره وتجديد . 

شاعة  وعلى الرغم من ذلك ، فإن قضية تعلم العربية السليمة وتعميمها في جميع األوساط ، وا 
مة ، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات استعمالها بمستوياتها المتعددة ، كتابة ومخاطبة ما زالت قائ

 والندوات  العلمية المتخصصة . 
ن بعض النحاة الذين حاولوا تيسير النحو العربي ، رفضوا فكرة العامل الذي يعد العمود  هذا ، وا 
الفقري ، والفكرة الرئيسية في النحو العربي والتي قامت على ضوئها تصانيف ، وأبحاث نحوية 

هذا ومن هؤالء العلماء ابن جني ، وأبن مضاء والقرطبي ، ومن المحدثين  من سيبويه إلى يومنا
: إبراهيم مصطفى وشوقي ضيف وغيرهم ، وليس كالم النحاة عن العامل لغوا كله ، فإن فيه 

ومضات تدل على أن في فكرة العامل بعض الجمود والجفاء ، إال أن علينا أن نكون حذرين في 



ن يجد البديل المناسب ، إال إننا لم نجد بين من طالب بإلغاء ذلك ، وعلى من يتصدى لها أ
 بفكرة العامل من أوجد فكرة جديدة تصل في ثباتها وصالبتها إلى مستوى فكرة العامل . 

ومن أجل ذلك ، ومن أجل أن نتفادى االصطدام بفكرة العامل وصواًل لتيسير النحو وتسهيله على 
واب النحوية بابًا ، بابًا على المستوى النظري الذي أقره النحاة ، طالبيه ، فإننا نقترح مراجعة األب

وذلك لرسم صورة متكاملة عن كل باب منها ما وسعنا ذلك ، ومن ثم مقارنة ذلك بما استعمله 
 العرب من هذه القواعد ، ومن خالل ذلك سنجد : 

 أن هناك قواعد درات في جميع كتب النحاة  -1
 كتب النحاة .  أن هناك قواعد غابت عن جميع -2

 أن هناك قواعد دارت في عصور االحتجاج .  -3

 أن هناك قواعد دارت فيما تال عصور االحتياج .  -4

إذن فهذا البحث يعالج األبواب النحوية لغاية نظرية ، وذلك لبيان حجم األبواب النحوية في عينه 
ية ، وذلك لتيسير من كتب النحاة ، ورصد أثر النظرية فيه لمراجعة عمل النحاة ، وأخرى عمل

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

 وعلى ذلك يتم درس الظاهرة النحوية على مستويين : 
 كتب النحاة األصول .  -1
 . االستعمال الجاري في نصوص عصور االحتجاج وما تالها -2

األبواب النحوية ، من قبيل التسهيل وبعد ، فإن مطالبة بعض النحاة ، بحذف العامل ، وبعض 
والتيسير على زعمهم ، ال يتماشى مع المطالبة بالحفاظ على التراث من االندثار ، والرجوع إلى 

 المظان األولى للتراث العربي ، ألن المطالبة بالحذف واإللغاء هو .....
اختيار عينتين دالتين : األولى من الليب النحوية األصول ، وذلك لبيان ومن أجل ذلك يجب 

اعده ، حجم الباب في كتبهم ، وتخليل قواعده ، ورسم صورة دقيقة له ، مالحظات درجة دوران قو 
أهم هذه الكتب : الكتاب لسيبويه ، والمنصل للزمخشري ، والجمل للزجاجي ،  وتواثرها ، و

 رها . والمقتضب للمبرد ، وغي
من قرآن كريم  عينة ممثلة من نصوص االستعمال الجاري في عصور االحتجاج والعينة الثانية :

، وحديث شريف ، وشعر ، وذلك لمعارضة الصورة النظرية على طائفة من نصوص عصور 
 . االحتجاج لمراجعة عمل النحاة

ى يومنا هذا ، وذلك إل وكذلك عينة من نصوص االستعمال الجاري فيما تال عصور االحتجاج 
ا ، وذلك لرصد ما جرى على ة النحوية من تحول إلى يومنا هذلرصد ما جرى على الظاهر 



الظاهرة النحوية من تحول وهي عينة ممثلة تستغرق فنون القول ، وأزمانها ومستوياتها من 
 دواوين شعرية ، وكتب أدبية ومسرحيات وروايات وقصص قصيرة . 

النظري واالستعمال الجاري تكشف حقيقة الظاهرة من ين ى هذين المستويوال شك أن المقابلة عل
الناحية الظاهرة من الناحية النظرية ، وتنظم قواعدها وفقا لدرجة دورانها وتواترها من الناحية 

 العملية ، كما تكشف عما عرض في استعمالها من تفاوت . 
شتغال في اللغة العربية ، وكشفت المقابلة أيها اإلخوة الكرام لقد قمت بتطبيق ذلك على ظاهرة اال

عن تفاوت كبير في حجم هذه الظاهرة بين الكتب النحوية األصول ، وكذلك كثرة القواعد النظرية 
التي لم يجر استعمالها وهذا يعني أن حجم هذه الظاهرة يمكن اختصاره وفقًا لذلك . فقد أثبت 

العينة ، وكذلك وجدت قواعد في االستعمال في  النحاة قواعد غائبة عن االستعمال التي تمثله
نصوص المصور واالحتجاج وما تالها . وقواعد عرضت في نصوص عصور االحتجاج ، ولم 

ترد فيما تالها ، وغيرها استعمل في نصوص ما تال عصور االحتجاج ، ولم تستعمل في 
 عصور االحتجاج . 

يمكن اختصار وقواعد باالقتصار على ما هو  ويتبن مما تقدم اثر النظرية في النحو ، وعلى ذلك
مستعمل من نصوص العربية ، وذلك بمراجعة الكتب النحوية ، واالقتصار على ما هو ضروري 

 في إيضاح المادة النحوية دون التوسع في عناصرها وفروعها ومسائلها . 
االختالفات بين ويعني ذلك استصفاء صورة للظاهرة النحوية وفق االستعمال الجاري بعيدًا عن 

النحاة ، والتفريعات ، وذلك لتيسير النحو العربي مع االحتراس بأن هذه الدعوة ال تدعو 
وترتيب بالضرورة لحذف شيء من المادة النحوية ، ولكن إلى مراجعتها إلعادة صياغتها ، 

بح قادرًا قواعدها ، وفق المستعمل منها ، وذلك لغاية تعليمية ، لعل الناشيء ، وطالب العلم يص
على درس النحو العربي دون أن يشتكي من صعوبته ، ودون أن يضطر إلى دراسة ما ال يحتاج 

 إليه وما ال يفهمه . 
وبناء على ما تقدم يمكن تصور بناء جديد للظاهرة النحوية ، يختلف تمامًا عن التصور القديم ، 

ل منها موضوعًا يدرسه الناشئة ، وذلك بأن نأخذ القواعد األعلى دورانا في االستعمال وأن نشك
 لتعريفهم باالشتغال ، بحيث يتسنى لهم فهمه دون صعوبة . 

وأن نأخذ القواعد األقل دورانا ، لتكون مكملة ومتممة لما سبق ، ليدرسها طلبة الجامعة ، أو من 
 هم في مستوى أعلى من مستوى الناشئة . 

تجب على المتخصصين من طلبة العربية ، فهم أما القواعد الغائبة عن االستعمال ، فدراستها 
األمور على استيعابها وفهمها ، وبهذا يمكن أن نقدم الظاهرة النحوية وفق تصور جديد ، يخدم 

أهدافنا التعليمية ، مع االحتفاظ بالظاهرة كاملة دون حذف أو إلغاء ، ونضمن بذلك التواصل مع 
 التراث . 



 لينتفع بها طلبة العلم في كل المستويات إن شاء هللا تعالى .وبعد ، فهذه محاولة أرجو أن تثمر 
 وهللا من وراء القصد


