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        ::::امللخصامللخصامللخصامللخص
  

ويه مزيات ال توجد  -عىل حد قول ابن جين–لقد متزيت العربية مبزيات القوة والشجاعة 
يف كثري من لغات العامل، ٕاال ٔان البعض يؤثر ٔان يسمها \لتخلف والعجز ، كام يؤثر البعض 
االٓخر أن يسمها \لصعوبة والتعقيد، مرجعا سبب ذi ٕاىل قاعدهتا النحوية اليت انبنت عىل 

سس منطقية ال متت ٔالصل اللغة بيشء، مما جيعلهم ينادون بنسف هذه القاعدة والرضب أ 
وهذا املقال . هبا عرض احلائط، ٔاو ينادون يف حاالت ٔاقل تشددا بتيسريها وتبسـيطها

 . عرض ٔالمه حماوالت التيسري، ونقدها، للكشف عن مدى نفعها ٔاو رضها للسان الضاد
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  ::::ددددــــــــــــــــــــمتهيمتهيمتهيمتهي
ٔان الغاية من تدريس النحو يف مراحل التعلمي العام، يه ٕاقامة اللسان،  يفال مراء 

وجتنب اللحن يف ال�م فٕان قرٔا املتعمل، ٔاو حتدث، ٔاو كتب، مل يرفع جمرورا، ومل يكرس 
فالنحو يعمل عىل تكوين امللكة اللسانية الصحيحة، ال حفظ القواعد ا�ردة، . منصو\

احلال، وما المتيزي، ومل يعرف الفرق بني املبتدٔا والفاعل، فالعريب أالول مل يكن يعرف ما 
  .1فلك هذه أالسامء سامها النحاة عندما قننوا اللغة حلفظها من اللحن

عىل -ؤالن معظم ا¥راسات النحوية قد دارت حول نفسها، تنتقي مادهتا من ا¢هن 
ث امليدانية اليت ال من اللغة، ومن الشواهد املتجمدة ال من البحو  -حد قول محمد عيد

قوا»ا ©سـتقراء واملتابعة، ومن املصادرات اليت تعمتد عىل القياس و©فرتاضات ٕالخضاع 
 iأالمث° طوعا ٔاو كرها للقواعد،ال من مالحظة الناطقني \للغة واسـتعامهلم لها، ومتابعة ذ

صناعة القواعد  ، ٔاصبح النحو علام عق³، يدرسه أالساتذة \عتباره عمل2\¥راسة املتطورة
النحوية، ال علام لرتبية امللكة اللسانية العربية، وقد ٔادى هذا ٕاىل النفور من دراسـته، وٕاىل 

  .ضعف الناشـئة يف اللغة بصفة عامة

جفاءت احلاجة ٕاىل حماوالت جتديد هذا النحو ٔاو تيسريه للناشـئة، وذi ما سـنعرضه 
 .يف هذا العمل

        ::::ربيةربيةربيةربيةحماوالت التجديد و التيسري يف العحماوالت التجديد و التيسري يف العحماوالت التجديد و التيسري يف العحماوالت التجديد و التيسري يف الع

اكن القدماء من علامء العربية عىل وعي ¹م \لفرق بني النحو العلمي والنحو التعلميي 
ا¢ي يوجه ٔاساسا ٕاىل الناشـئة و املتعلمني، فلنئ كرثت املؤلفات يف املسـتوى أالول من 

، فقد ٔادرك النحاة حاجة Áّ وكيفاا¥راسة النحوية، فٕان التأليف يف مسـتواها الثاين ال يقل 
تعمل ٕاىل القاعدة املبسطة والعبارة املوجزة وذi ما دفعهم ٕاىل ٕاعداد ا�ترصات امل 

والرشوح، واملتون املقترصة عىل ٔامه موضوعات النحو، ¹ركة التعقيدات و©ختالفات مبا 
 حتتاجه من تفصيل واحتجاج وتعليل لكتب النحو العلمي، ومن ٔاشهر ما وصلنا من هذه
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، والواحض للزبيدي )338ت(امجلل للزجاÇ،: يرس والتبسـيطاليت اعمتدت ال  املصنفات
  .3اخل...واللمع البن جين، و قطر الندى البن هشام) 379ت(

ٔاحدث جضة     مث جاءت حماوÑ ابن مضاء القرطيب يف كتابه الرد عىل النحاة، ا¢ي
ارصين وتردد ذكره يف كثري من كتا\ت الباحثني وا¥ارسني املع ،كبرية يف الهيئات العلمية

  .4عر\ ومسترشقني

حاول ابن مضاء يف كتابه هذا وضع منوذج جديد لوصف اللغة العربية والتقعيد لها         
 علامء وفق ٔاصول ومبادئ فكرية وفلسفية ختتلف اختالفا جذرÙ عن تØ اليت وضعها

وقصدي من هذا الكتاب ٔان ٔاحذف من النحو ما يسـتغين النحوي : "البرصة، حيث يقول
اعرتافه بقمية ما وضعه  ٕاال ٔان هذا ال ينفي.  5"عىل ما ٔامجعوا عىل اخلطأ فيهعنه، ؤانبه 
 ،áقد وضعوا صناعة النحو  –رمحة هللا علهيم–ٕاين رٔايت النحويني   : "يقول ٕاذالنحاة قب

حلفظ åم العرب من اللحن، وصيانته عن التغيري، فبلغوا من ذi الغاية اليت ٔاّموا، 
ي اتبعوا، ٕاال ٔاهنم الزتموا ما ال يلز»م، وجتاوزوا فهيا القدر الاكيف ف³ وانهتوا ٕاىل املطلوب ا¢

  . 6"ٔارادوا مهنا، فتوعرت مسالكها ووهنت مبانهيا

وقد انصب نقده عىل ما رآه فسادا يف نظرية العامل اليت دفعت النحاة ٕاىل 
 الوصفية اليت ©سـتفاضة يف التعليل والتأويل واحلذف والتقدير، واكن فعá هذا ٔاقرب ٕاىل

تبتعد عن اسـتخدام التعليالت املنطقية، وما ترتب عىل نظرية العامل من تأويالت تؤدي 
  .7ٕاىل هدم العالقة بني املبىن واملعىن

مث توالت بعد ذi حماوالت التيسري وجاءت احملاوÑ أالوىل لعرض النحو عرضا         
زهر، وهو رفاعة الطهطاوي حديثا بعيدا عن املتون والرشوح عىل يد عامل من علامء االٔ 

التحفة املكتبية "ا¢ي ٔالف ٔاول كتاب يعرض للنحو العريب عرضا جديدا وخمتلفا، سامه 
وجاء هذا الكتاب عىل منط مؤلفات الفرنسـيني يف النحو ا¢ي ، "لتقريب اللغة العربية

 ð منت وال ٔاجعب هبا ٔاثناء بعثته ٕاىل فرنسا، جفاء الكتاب بسـيط العبارة، سهل العرض ليس
وبذi بدٔا رفاعة ما يسمى حبركة . رشح، كام اسـتخدم فيه ٔالول مرة اجلداول إاليضاحية

ٕاصالح الكتاب النحوي يف العرص احلديث، واكن املقصود هبا ختليص الكتب النحوية من 
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العبارات الغامضة و©ختالفات، وقد ٔاøر هذا النوع من املؤلفات موجة قوية ال زالت 
النحو "، و"النحو الواحض"نا هذا حتت ٔاسامء وعناوين خمتلفة، مثل متدفقة حىت يوم 

  .8"النحو املصفى"، و"التطبيق النحوي"و ،"الوايف

هذه ٕاىل ٕاعادة النظر يف ٔاصول النحو  )التجديد(وقد وصلت حراكت إالصالح        
لٔالسـتاذ ٕابراهمي " ٕاحياء النحو"ومبادئه، واكنت ٔاوىل هذه احملاوالت إالحيائية كتاب 

: ؤامهها ،، وهو ا¢ي حرك هذه القضية بشدة، فتوالت بعده احملاوالت)1937(فى مصط
، )1943(ٔامني اخلويل  ،)1945 – 41(، يعقوب عبد النيب )1938( وزارة املعارف
، )1958(، محمد ٔامحد برانق )1947(، عبد املتعال الصعيدي )1947(شويق ضيف 

). 1982(، وآخرها شويق ضيف )1972(، محمد اكمل حسني )1966(»دي ا�زويم .د
 ينطقون هؤالء دياكال ؤان مجيع طلبة العربية و تالمذهتا تشكو من النحو،  ا¢ي رٔاى

\لعربية نطقا سل³، ورٔاى ٔان مرجع ذi هو النحو ا¢ي يرهق املتلقي بكرثة ٔابوابه 
  .9وتفريعاته ؤابنيته وصيغه ©فرتاضية مبا فهيا من تعقيد و بعد عن ©سـتعامل

" يف النحو العريب نقد وتوجيه" :ٔاما حماوÑ »دي ا�زويم فقد متثلت يف كتابيه
    .1966" يف النحو العريب قواعد وتطبيق عىل املهنج العلمي احلديث"، و1964

ليس من وظيفة النحوي ا¢ي يريد ٔان يعاجل حنوا للغة من اللغات :" يقول وهو        
م ٔاسلو\؛ ٔالن النحو دراسة وصفية تطبيقية، ال ٔان يفرض عىل املتلكمني قاعدة، ٔاو خيطأ هل

وظيفة النحوي ٔان يسجل لنا مالحظاته، و نتاجئ اختباراته يف صورة ... تتعدى ذi حبال
ٔاصول و قواعد متلهيا طبيعة هذه اللغة، واسـتعامالت ٔاحصاهبا، ؤان يصف لنا مثال ما يطرٔا 

ٔان يفلسف ذi، ٔاو يبنيه عىل حمك  وليس ð... عىل اللكمة، ٔاو امجل° ؤاوضاعها ا�تلفة
لقد ٔاصبحت احلاجة ماسة ٕاىل حنو جديد، خلو مما علق به : "ؤاضاف 10."من ٔاحاكم العقل

يف ¹رخيه الطويل من شوائب ليست من مدروس وفق مهنج يالمئه، مربٔا من هذه 
التعليالت الفلسفية اليت اصطنعها القوم، واليت ٔاتت عىل حيوية هذا ا¥رس اللغوي، 

  .11"عصفت هبا، و انهتـى أالمر هبذا ا¥رس ٔان يكون مصدر برم و ضيق ال حد هلامف
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ðامجل° يه الصورة : "وقد اسـهتل كتابه أالول \حلديث عن امجل° اليت يعرفها بقو
اللفظية الصغرى لل�م املفيد يف ٔاية لغة من اللغات،ويه املركب ا¢ي يبني املتلكم به أن 

فت ٔاجزاؤها يف ذهنه، مث يه الوسـي° اليت تنقل ما جال يف صورة ذهنية اكنت قد تأل
  .12"ذهن املتلكم ٕاىل ذهن السامع

فامجل° عنده ترتبط \ٕالفادة وال�م، وهذا ما ذهب ٕاليه ٕابراهمي ٔانيس يف تعريفه للجم° 
، وال شك ٔان مفهو»ام هذا 13"ٔاقل قدر من ال�م يفيد السامع معىن مسـتقال بنفسه"بأهنا 

  .ٔالنظار احلديثة اليت تبنياها، ويظهر ذi واحضا يف تقسـ³ت امجل°متأثر \

مفهدي ا�زويم ٔاقام تقسـميه عىل إالسـناد؛ ا¢ي راعى فيه املسـند ال املسـند ٕاليه، 
ٔامهية اخلرب ٔاو احلديث ٕامنا يقوم عىل ما يؤديه املسـند من :" وعلل ذi بقوð ٕان

Ñمن حيث طبيعة املسـند ثالثة ٔانواع،وامجل° 14"وظيفة،وعىل ما للمسـند من دال  :  

هللا ينرص املؤمن، :،ويه اليت يكون فهيا املسـند فعال د© عىل التغري والتجدد؛حنوفعليةفعليةفعليةفعلية    - - - - 
  .وينرص هللا املؤمن

ويه اليت يكون املسـند دال عىل ا¥وام،ٔاو يه اليت ال يكون فهيا املسـند : اااامسمسمسمسيةيةيةية    - - - - 
  .15﴾محمد رسول هللامحمد رسول هللامحمد رسول هللامحمد رسول هللا﴿:فعال،حنو قوð تعاىل

وبيهنام وبيهنام وبيهنام وبيهنام ﴿:ويه اليت يكون فهيا املسـند ظرفا ٔاو مضافا ٕاليه \ٔالداة،حنو قوð تعاىل:ظظظظرفيةرفيةرفيةرفية    - - - - 
، ويصف ا�زويم تقسـميه بأنه حصيح 17﴾وعىل أبصارمه وعىل أبصارمه وعىل أبصارمه وعىل أبصارمه غغغغشاوةشاوةشاوةشاوة﴿: ، وقوð ٔايضا16﴾جحجحجحجحاباباباب

  .يقره الواقع اللغوي

ٔاما عبد الرمحن ٔايوب فقد ٔاقام تقسـميه عىل ٔاساس عدم ©عتداد \لعامل؛ فامجل° 
فعلية وامسية، ٔاما : امجلل إالسـنادية وغري إالسـنادية، فامجلل إالسـنادية يه: ه نوعان هامعند

ال "مج° النداء ومج° بئس ونعم، ومج° التعجب، وهذه امجلل عنده : غري إالسـنادية، فهـي
وا¢ي محá عىل  ،18"ميكن ٔان تعترب من امجلل الفعلية �رد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية

  .هذا القول تفادي التقدير ا¢ي يلجأ ٕاليه النحاة القداىم يف هذه أالساليب

بد ٔان نشري ٕاىل تيار النظر يف العربية  ويف سـياق حركة إالصالح والتجديد ال
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وعالقهتا \حلضارة احلديثة، ويمتثل هذا التيار يف ا¥عوة ٕاىل تطوير الفصحى ٔاحيا� ٔاو 
وا¥كتور محمد  ،ال مهنا ٔاحيا� ٔاخرى، وعىل رٔاس هؤالء سالمة موىساصطناع العامية بد

تفلت العامية من القيود ال جيب : " ميخائيل نعمية ا¢ي يقول ٕانٕاضافة ٕاىل  .اكمل حسني
ٔان يعمينا عام يف قيود الفصحى من إالرهاق، فهناك قواعد كثرية قد يكون ٔاهنا اكنت 

ٔاحاÇ يف اسـتطاعتنا نبذها من غري ٔان خنرس  رضورية ف³ مىض، ٔاما اليوم فقد ٔاصبحت
اللغة، ٔاو خنرس شيئا، بل عىل العكس، فللغة ولنا يف نبذها آو تعديلها خري معمي، ؤاذكر 
عىل سبيل املثال ٔاحرف النصب و اجلزم والنداء والمتين وإالعالل وإالدغام واكن ؤاخواهتا 

  .19..."وٕان ؤاخواهتا واهلمزة وعني املضارع وأالعداد املركبة

        ::::حماوالت التيسري يف مزيان النقدحماوالت التيسري يف مزيان النقدحماوالت التيسري يف مزيان النقدحماوالت التيسري يف مزيان النقد

 ،عىل الرمغ مما متزيت به بعض ا�ترصات النحوية من مبادئ تربوية مفيدة يف عرصها
اكنتقاء املوضوعات والتدرج يف عرضها، وترتيهبا، والوضوح يف حتديد عنارصها، وهتذيب 

  :مسائلها، ٕاال ٔانه ميكن ٔان تؤخذ علهيا مجموعة من العيوب، ٔامهها

ٕاهنا خمترصات صغرية احلجم، كثيفة املعلومات، بعضها موجز مفرط يف إالجياز، حىت  -
iاكدت تصبح رض\ من رضوب أاللغاز ٔ&لفية ابن ما.  

طريقة تدريس هذه املتون وا�ترصات تعمتد عىل احلفظ و©سـتظهار، وتغفل املامرسة  -
  .و©سـتعامل

  .رص احلايلٔامثلهتا مصطنعة وال تسـتجيب ملتطلبات الع -

  . ال ختلو هذه ا�ترصات من الطابع الفلسفي النظري، ال سـ³ عند النحاة املتأخرين -

وأالمر نفسه ميكن ٔان ينطبق عىل حماوالت التيسري اليت تعرضت النتقادات كثرية 
قللت من ٔامهيهتا، وحدت من ٕاماك�ت العمل هبا، من ذi مثال ما القاه كتاب الرد عىل 

  .تلف ا¥ارسنيالنحاة من خم 

كام ميكننا ٕاجامل ٔاسـباب فشل حراكت التجديد ٔاو التيسري املعارصة كام رآها الباحث 
  :اجلزائري محمد صاري، ف³ يأيت
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اع�د معظم ا�ددين عىل ا�ترصات النحوية املتأخرة عند حديهثم عن ضوابط املهنج  -
ء ا¢ي ٔادى هبم ٕاىل تشويه كثري وقواعد التوجيه يف النظرية النحوية العربية القدمية،اليش

  . من املفاهمي أالصي°

ٕان معظم هذه احملاوالت التجديدية اقرتنت بزنعات ٕايديولوجية ٔاو طائفية ضيقة أالفق،  -
ٔاو  ،فهـي من ههنا دعوات غري نزهية؛ ٔالن هدفها البعيد هو ٕاحداث نوع من التفكيك

و أالمر ا¢ي جعل هذه ا¥عوة التقويض للمرتكزات الفاع° يف احلضارة العربية، وه
  .التجديدية تقابل \لرفض

ٕان توجه لك حماوÑ لتيسري النحو يتأسس عىل نوع الفكرة اليت حيملها ا¥ارسون حول  -
مفهوم التيسري مبعىن ٔان التصورات اليت حيملها امليرسون حول مفهوم التيسري تؤثر سلبا 

  .وٕاجيا\ يف جانبه إالجرايئ

اكن نزهيا ومؤسسا علميا ومهنجيا وهادفا ثقافيا وحضارÙ، ولكهنا  بعض هذه ا¥عوات -
دعوات فردية مل تسـتطع ٔان خترتق جمال املؤسسات العلمية التقليدية اليت تتصف 
\لرشعية، اك�امع اللغوية العربية عىل اختالفها، ومن مثة ظلت هذه أالعامل حبيسة ٕاطارها 

ثقافة النحوية العربية اليت ال متتØ ٕاىل حد االٓن الظريف احملدود، ومل تؤثر يف توجيه ال 
  .الرشعية العلمية لالن�ء ٕاىل الثقافة اللسانية املعارصة

مل تدرس ٔازمة النحو الوظيفي يف ظل التعلميية؛ ٔاي ٔان ا�ددين مل يبحثوا عن حل لهذه  -
املساÑٔ يف ٕاطار تعلمي اللغة، ووقع عندمه خلط بني النحو العلمي والنحو 

، ومه مل يسـتفيدوا من نتاجئ البحوث اليت ٔاجريت يف جمال اللسانيات )الوظيفي(تعلمييال 
  .  20وعمل تدريس اللغات

ٕان حماوالت التيسري والتجديد يف احلقيقة ميكن ٔان تصنف ٕاىل ثالث، صنف   
يزدري العربية ٕاىل درجة ٔان مقرتحاته تسعى ٕاىل تغييب المنوذج أالصيل، ورٔاي هذا 

حاجة للعربية وال ٔالهلها به، وصنف مهه ٔان يكسو العربية بكساء  الصنف مردود ال
عرصي حديث، وٕان اكن الكساء غريبا عن أالصل، ¢ا جتدمه يطبقون النظرÙت الغربية 
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عىل النصوص العربية قرصا، وهو ما جنم عنه تصورات خاطئة  لكثري من القضاÙ النظرية، 
ين املعارص يؤدي ٕاىل نوع من الال¹رخيانية، ٕاذ مفوا4ة الفكر اللغوي القدمي \لفكر اللسا

يضطر� ٕاىل احلمك عىل فكر نشأ يف ظروف معرفية وتكنولوجية معينة، مبقاييس عرص 
وصل فيه العمل والتكنولوجيا ٕاىل نتاجئ مل يعد ممكنا معها ٔان تأخذ بتحليل القدماء، وهذا 

لرتاث ما حياول به الصنف جمحف يف حق اللغة ال شك، والصنف االٓخر يتلمس يف ا
ٕاسعاف هذه اللغة مواز� بينه وبني ٕافراز ا¥رس الغريب، مسـتأنسا مبالمح النظرية الغربية 
يف املصنفات العربية، فيأخذ بعض جزئياهتا، ٔاو بعضا من خطوطها العريضة، فينفض الغبار 

الرمغ  عىل–عهنا، للكشف عام بيهنا وبني احلداثة من نقاط تقاطع، وحماوالت هذا الصنف 
  بأي حال من أالحوال لتغيري واقع اللغة العربية،  ٕاال ٔاهنا ال تكفي -من ٔامهيهتا وجديهتا

وٕان جرت عادة الكتاب والباحثني ٔان خيمتوا ٔاعامهلم بنتاجئ تاكد تكون حمتية، –يف أالخري 
 :فٕاننا خنمت معلنا متسائلني

 ما مدى حاجة العربية ٕاىل نظرية حنوية معارصة؟ -

 وري ٔان تنطلق هذه النظرية املعارصة من رؤية غربية؟وهل من الرض  -

ٕاىل مىت تبقى اللسانيات العربية جبميع مسـتوÙهتا  جمرد تلميع ملادة تراثية  -
  بآليات غربية؟ 

ؤاخريا هل عانت شقيقات العربية من املشلك نفسه، ٔام ٔان ما تعانيه لغتنا هو  -
 ٔازمة هوية ال ٔازمة نظرية؟

شغف البحث عن حقيقة إالشاكل ا¢ي  قارئهياالت يف نفوس ري هذه التساؤراجني ٔان تث
 .تعانيه العربية وعلو»ا
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        و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

1
، )ط.د(ٔامحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العريب، مرص، : ينظر - 

  .322، ص 1997
   199-200ص، 1974 محمد عيد، يف اللغة ودراسـهتا، عامل الكتب، القاهرة، 2-
 ،2، ع2محمد صاري، تيسري النحو، ترف ٔام رضورة، جم° ا¥راسات اللغوية، مج -3

  .157، 156، ص2001سبمترب
محمد عبد اللطيف، دعوات التجديد والتيسري يف اللغة العربية، منشور الكرتوين : ينظر -4

                  islamonline.net/arabic/arts/2004/07/article07: عىل املوقع
                                 

الرد عىل النحاة، حتقيق شويق ضيف، دار ، )ٔامحد بن عبد الرمحن(ابن مضاء القرطيب  -5
  .76املعارف، القاهرة، ص 

  .76ابن مضاء القرطيب، الرد عىل النحاة، ص  -6
  محمد عبد اللطيف، دعوات التجديد و التيسري يف اللغة العريب، منشور الكرتوين  -7
  .املرجع نفسه -8
  .125، ص 1986عارف تيسري النحو التعلميي مع هنج جتديده، دار املشويق ضيف،  - 9

»دي ا�زويم، يف النحو العريب، نقد و توجيه، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان،  -10
  19، ص1986، 2ط
  .27ص / م ن  -11

   31ص /م ن  12-
   .276ٕابراهمي ٔانيس، من ٔارسار اللغة، ص -13
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