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الملخص

وتلمسالحدیث،العصرإلىالھجريالثانيالقرنمنذالنحوصعوباتوأسبابدواعيمعرفةإلىالدراسةھدفت

الشعریةوالمنظوماتوالمختصراتوالمتونالكتبتألیفبسببھاوقامتللتیسیر،دفعھمسبباكانتالتيالصعوبات

تذلیلعلىوالعملالنحويالدرسفيالواردةالصعوبةمنللخروجتدعورسمیةجماعیةجھودوقامتالنحویة،

وأھمیتھ،البحثمشكلةعنالباحثوتحدثالكریم)،القرآن(لغةالعربیةاللغةوصیانةالعربياللسانلضبطصعوبتھ،

مباحث،وثالثةوتمھیدبمقدمةفبدأالتاریخي،الوصفيالمنھجالباحثواتبعفیھ،السیروخطواتالموضوعوأھداف

صورةفيجاءتالتيوالجھودالفردیة،الجھودأبرزإجماالالبحثبینكماالتیسیر،أسبابعنالحدیثفیھاوضح

الباحثإلیھاتوصلالتيبالنتائجالخاتمةكانتثمالعربیة)،والمجامعالمصریةالمعارفوزارة(رسمیةجماعیة

صیانةعلىالبالغحرصھمبابمنالعربيالنحوتیسیرفيالعصورمرعلىالعلماءدأبالبحثأظھرأھمھا:ومن

ناطقولكلوالمتعلم؛المعلمحاجةفيیصبالعربيالنحوتیسیرقرائھا،ومنطقلسانھاھوإذالعلم،ھذاورعایة

جھودُجلُّكانمنھ،النفورفيسبباكانتالتيوالصعوباتالمشكالتلحصرملحةالحاجةكانتھناومنللعربیة،

العلماء في التیسیر اجتھادات شخصیة تخضع لوجھة نظر العالم ومنھجھ وأسلوبھ في وسیلتھ التیسیریة.

الكلمات المفتاحیة:

الحذف واإللغاء- دواعي التیسیر - المجمع اللغوي - المحاوالت - المعلم والمتعلم

Reasons for facilitating grammar from the second century AH until

now

The study aimed to know the causes and causes of grammar difficulties from the

second century AH to the modern era, and to touch the difficulties that were the

reason that pushed them to facilitate, and because of them, books, texts,



abbreviations and grammatical poetic systems were written, and official collective

efforts called for getting out of the difficulty contained in the grammar lesson and

working to overcome its difficulty , to control the Arabic tongue and maintain the

Arabic language (the language of the Noble Qur’an), and the researcher talked

about the research problem and its importance, the objectives of the topic and the

steps involved in it. The individual efforts, and the efforts that came in an official

collective form (the Egyptian Ministry of Education and the Arab academies),

then the conclusion was with the results reached by the researcher, the most

important of which: As it is her tongue and the logic of her readers, facilitating

Arabic grammar is in the needs of the teacher and the learner; For every Arabic

speaker, and hence the urgent need to list the problems and difficulties that were

the cause of his aversion to him, most of the scholars’ efforts in facilitating were

personal jurisprudence subject to the world’s viewpoint, approach and style in his

facilitation.

Keywords:

Deletion and cancellation - reasons for facilitation - difficulties - linguistic

complex - attempts - teacher and learner

المقدمة:

وفھمسلیمة،قراءةالكریمالقرآنقراءةعلىالمسلمینحرصفيیتجلىدیني،باعثمنالنحوظھر

لكلمةإیثارانحواالنحووسمياإلسالم،ودخولھمالعربغیرتعریببعداللحنشیوعبعدوخاصةداللتھ

وقالمنھ،علياإلمامفاستحسنھاالجزئیاتبعضعلیھعرضحینمااألسودألبيطالبأبيبنعلياإلمام

علمالنحوفمعنىذلكوعلىالنحو.باسمالعلمسميذلكأجلومننحوت،قدالذيالنحوھذاأحسنما



ویتوصلاألحكام،معرفةفيإلیھویحتاجوالمباني،األصولعلىبھویوقفالمعانيحقائقبھتعرف

تحكمھأصولمنذلكمعلھبدوالالخطاب،وفصلالحكمةمنفیھوماالكتابمعانيإلىبمعرفتھ

.)(وضوابط تضبطھ حتى یكون االستدالل واالحتجاج على أصول وقواعد محكمة 1

لھاوبحفظھمالعالم،فياللغاتسائرعنوحفظھاالعربیةاللغةخدمةفيلھمنظیرالعلماءهللاسخروقد

علیھاعكفواثمدقیقةوشروطضوابطوفقمواطنھامناللغةبجمعفقامواومبانیھ،الكالمألصولحفظ

منننھلمصنفاتھمنتتبعومازلناقرائحھم،أنتجتھلماوتألیفاتدویناالعلماءتوالىوقدوشرحا،تدوینا

وكاندراستھ،وتیسیرالنحوبتیسیریناديمنالحدیثالعصرفيظھرحتىمعانیھامنونرتويفیضھا

غیرھاثوبوإلباسھاوتجدیدھاالعربیةاللغةقواعدبتغییرویناديیرىأحدھما:فریقینبذلكالمنادینمن

اآلخرالفریقأماالنحو،علمتصلیحأوحذفأوإلغاءإلىتدعودعوةوھيالحدیثة،األوربیةاللغاتمن

جدید،منإحیائھاوإعادةبلقواعدھاجمیععلىالحفاظمعجوھرھایمسالبماالنحوقواعدبتیسیرفینادي

والصورالضعفجوانبمعالجةمعالحدیثةاألوربیةالحیةاللغاتأمامتصمدلكيمفرداتھاوإحیاء

الثانيالقرنأواخرمنذبدأتللنحوالتیسیرعملیةفإنللحقوإحقاقاوالوضوح،القوةجوانبوإظھار

الھجري.

ومصطلحاتقواعدمنیحتویھلماالنحوي،الدرسمعالتعاملفيالمتعلمینمشكلةتكمن:الدراسةمشكلة

والمحدثینالقدماءقدمھماعلىالوقوفمنالبدكانلذلكونتیجةعنھ،الطالبعزوفإلىأدتوإعراب،

وھلتیسیره،وعملیةالنحوتبسیطفيومحاوالتھموالمنھجواألسبابوالدواعيالتیسیرعملیةفي

محاوالتھم كتب لھا النجاح وفكت صعوبة النحو وإقبال المتعلمین علیھ؟

ومعرفةوحدیثا،قدیماالعربيالنحودراسةفيالواردةالصعوبةوراءاألسبابمعرفةھوالدراسة:أھداف

الصعوبةبھذهوعيعلىالعلماءكانوإذاالصعوبة،ھذهمنللخروجالصددھذافيبذلتالتيالجھودأھم

منذ القرن الثاني الھجري فلماذا ما زالت موجودة في العصر الحدیث، وینفر المتعلمون منھ؟

فيقدموهوماوحدیثا،قدیماالعلماءعلیھاسارالتيالتیسیروجوهفيالبحثأھمیةتمثلتالبحث:أھمیة

والتیسیروقواعده،النحومنالمتعلمیننفورمشكلةلحلمحالةالمطلوبالتیسیروألنالعربیة،خدمة

37صم،1985عام1طاألردنحداد،جمیلحناد.تحقیقاإلعراب،عیونشرحه،479المجاشعيعليبنالحسنأبياإلمامفضال:ابن)(1



العامیةوانتشارالعربیة،لغتنااألجنبیةاللغاتمنافسةمعخاصةوضرورةمطلبكونھقبلشرعيمطلب

ضبط،لعملیاتواللقواعدتخضعالألنھانظراالفصحىعنبعیدابھایتكلمونالدارسونأضحىالتي

وھذا ما تواجھھ مؤسسات التعلیم في مختلف مراحلھ، فبتیسیر النحو تیسیر للعربیة وحفظ لسانھا.

المتقدمینعندوالجماعيالفرديللجھدالتاریخي،التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبعالبحث:منھج

یلیھاالباحثةبھاخرجتالتيبالنتائجالدراسةوختمتللتیسیر،والدواعياألسبابمبینةإجماال،والمحدثین

ثبت للفھرس.

التمھید:

فألفواللتألیفمنھجاًوَعٌدوهاالختصار،مرادفالتیسیرأنقدیما،والنحواللغةأھلمنكثیریرى

لما"):180األحمر(تخلفیقولذلكوفيشعریة،منظوماتأونثریةكانتسواءالنحویةمختصراتھم

المتعلمإلیھیحتاجماوأغفلواالعللوكثرةالتطویل،استعملواقدأجمعینالعربیةوأصحابالنحویینرأیت

عقلھفیھویعملحفظھ،المبتدئعلىیخففالذيوالمأخذالعربیةوالطرقالمختصر،منالنحوفيالمتبع

أصولعلىوالعواملواألدواتاألصولفیھوأجمعأؤلفھكتابفيوالفكرالنظرفأمعنتفھمھ،بھویحیط

.)(المبتدئین؛ لیستغني بھ المتعلم عن التطویل فعملت ھذه األوراق 2

فیھفجمعالعلل،بكثرةإرھاقدونالمتعلمذھنیبلغماعلىواقتصراالختصار،علىاألحمرخلففعمد

النحویةالمختصراتألفوامنمنھجوھوالتیسیر،إلىسبیلھھذاوكانالمبتدئ،منھایفیدالتياألصول

بابھافيإلیھاالرجوعالمتعلِّمعلىیسھلمماواحدبابفياألدواتتُجمعبحیثشعریة،ومنظوماتنثریة

دون البحث عنھا في أبواب متفرقة.

الالمثالسبیلعلىالنحو،كتبفيوالغالبالعامھووھذاوالتعقیدالغموضإلىغیرهذھبحینفي

النحو،فيالبصرةمصادرمنمصدرأھماللحظةحتىیعدوالذي)،180(تلسیبویھالكتابالحصر

أعلمأنت)215(تاألخفشالحسنألبي(قلت):255(تالجاحظیقول)،285(تللمبردوالمقتضب

.34-33صم،1961دمشقالتنوخي،الدینعزتحقیقالنحو،فيمقدمةاألحمر:خلف()2



بعضتقدملكوماأكثرھا؟نفھموالبعضھانفھمبالناوماكلھا،مفھومةكتبكتجعلالفلمبالنحو،الناس

ولوالدین،كتبمنھيولیست�،ھذهكتبيأضعلمرجلأناقال:المفھوم؟!بعضوتؤخرالعویص

إلىكنتإذاالتدبیر،ھذافيكسبتقدوإنمافیھا...إليَّحاجتھمقلتإلیھ،تدعونيالذيالوضعھذاوضعتھا

.)(التكسب ذھبت 3

یتسممافمنھاالعلماء،مؤلفاتفيالمنھجطریقةتتباینوالغموض،التیسیربیناألسلوبینھذینمن

بالوضوح والفھم وعلى العكس ما یشوبھ العسر وااللتواء على األفھام.

التبسیطأيبالتیسیرطالبمنفمنھمالمعاني،منكثیراًالنحويالدرستیسیردخلالحدیثالعصروفي

علمألنھذاتھ؛النحوفيالالتعلمطریقةفيالتبسیطبمعنىالمتعلم،علىالقواعدفیھاتعرضالتيالصورة

محض ال یُعقل حذف بعض قوانینھ وعللھ.

فاستعملواالعربي،اللسانومحاربةذاتھالنحوتقویضبمعنىالنحولتیسیرحدیثةدعواتظھرتكما

دعواتظھرتالوقتنفسوفيواإلحیاء،التجدیدمصطلحيمثل:التیسیرمصطلحبعدمختلفةمصطلحات

فيمختصرةكتبوتألیفتعلیمھ،وتیسیرالمتعلمذھنإلىالعلمیةالمادةتقریبھدفھاوكانبالتیسیرنادت

النحو"كتابھفيحسنعباسومنھمالنحوي،الدرسعناصرمنعنصرأيإغفالدونالنحوتعلیم

،فردیةجھودوكانتإجماال،النحوتیسیرفيقدیماالعلماءلجھودالباحثةأشارتالبحثھذاوفيالوافي"،

حكومیةجھودصورةفيظھرتالتيالجھودوكذلكالفردیةالتعلیميالنحوتیسیرفيالمحدثینوجھد

ومجامع عربیة؛ لیستفید منھ المتعلم دون المساس بالدرس النحوي بالحذف أو التألیف.

المبحث األول: صعوبات دراسة النحو قدیما (دواعي التیسیر)

العلمیةوالمادةالتألیف،مناھجالنحویة،(الكتبجوانبثالثةفيالصعوباتھذهالباحثینأحدحصروقد

ویمكن إجمالھا في اآلتي:)(نفسھا) 4

بعدھا.وما4صبتصرفم،2005وتیسیره،النحوتجدیدرحیم،نعمةالعزاوي:()4
.92-91ص1ج2،1965طھارون،السالمعبدتحقیقالحیوان،بحر:بنعمروعثمانأبوالجاحظ،()3



الفھم،صعبةالنحویةواألحكامواإلشارات،بالدالالت،ومزدحمةمضغوطةكتبفھيالنحوكتبجمود-1

ھذا االزدحام بلغ حد التخمة مع االلتواء حینا والصعوبة أحیانا، كلغة المتون وشروحھا.

مسائلإلىاالھتداءوصعوبةالمصطلحات،فيالدقةوغیابالعناوینواضطراباألبوابتداخل-2

ھذهفمنلسیبویھ(الكتاب)فيوردمامثلأقوال،منتحتھاوماالعنوانینبینالتطابقوعدمالنحو،

ویعنىواحد)لشيءفیھوالمفعولالفاعلواسمالمفعول،اسمالفاعلإلىیتعدىالذيالعناوین:(الفعل

ظاھرةباسمیعرفماوھوالكتاب،علیھیقومالذيالواضحالخطغیابمعوأخواتھاكانبذلك

5).(االضطراب وكتاب المقتضب للمبرد مثال لذلك

العربيالكالمبنیةفيالنحویةاألبوابجمیعغزاالذياألساسيالعنصرالفكرةشكلتالعامل،نظریة-3

بنالخلیلإلىذلكویرجعالعربیة،للجملةالنحويالتوظیفعلیھاقامالذيالفقريالعمودأصبححتى

إثارةفيتسببممافلسفیاتناوالًذلكتناولالذيسیبویھثموالمعلول،بالعلةقولھفيالفراھیديأحمد

العاملفنظریةوالفرعیة،الرئیسیةالنحومحاورمنمحورأھمصارحتىالنحویینبینطویلجدل

كانت سبب في العصر الحدیث بإلغاء وحذف بعض أبوابھ.

المتوغلةالستةالقبائلعلىللنحووضعھمبدایةفياعتمدوافالنحاةالتألیف:فيالمعتمدوالجمعالمنھج-4

أنمعطيء)–كنانة–ھذیل–أسد–تمیم–(قیسوھىاألجنبیة،التأثیراتعنوبعیدةالصحراءفي

عدمفبسببالمحصورة؛القلةتملكھماأضعافاللغةمنتملكوأنھاأصیلة،عربیةالمتروكةالقبائل

مثل:مفرده،نجدوالالجمیعنجدفأحیاناالجمع)في(نقصحدثكاملةالعربیةباللغةالنحاةإحاطة

معرفةفرصةالنحاةفأضاع)،ویس–ویب–(ویحمثل:فاعلھ،نجدوالالمصدرنجدومرة(فلك)،

التقدیركثرةإلىاضطرھممماالست؛القبائلقواعدعلىالكالموقصراخضاعذلكعنفتولدالنحو

والنثر،الشعربینالتفریقوعدمالستة،القبائلكالمعنالكالماختالفعندللتقدیرلجأواثموالتأویل،

فوجدت الجوازات والتأویالت والتقدیرات.

والاللغة،نظمفيفائدةوالبالنحو،لھاعالقةالأموراتناولواالنحاةأنبمعنىاالفتراضیة:األمور-5

والالم)،واأللفبالذي(اإلخبارالحصرالالمثالسبیلعلىومنھاخطأ،تمنعواللسانتعصم

164صم،1981الریاضجامعةالھجري،الثالثالقرنأواخرحتىوتطورهنشأتھالنحويالمصطلحأحمد،عوضالقوزي:()5



لكلفھوافیةدراسةموضوعایدرسأنالمتخصصالباحثأرادفلووالتضییق،التألیفمنھجفاضطرب

ذلك الرجوع إلى كتب النحو، ولكلفھ جھد مضنیا للمرور على كل المدارس في جمیع العصور.

فيالعلماءبینوالتسابقالعللوراءوالجريالنحویة،والمناقشاتبالجدلالولعمعوالحشوالتكرار-6

تكثیر األقسام، وظھر ذلك في الشروح والحواشي والتقاریر.

القواعد،ھذهالستنباطأساسكمصدرالشعرعلىالنحاةالعتمادالنحویةالقواعداستقرارعدم-7

واألحكام، فالشعر ال تؤمن فیھ السالمة واالستقامة بشكل دائم.

النحوفيفدخلالمتكلمیندورإلىالنحویونقادفالتعلیلالفقھ،أصولوعلمالكالم،بعلمالنحوتأثر-8

أسلوب الجدل وأنواع العلل عمال بالمنطق الیوناني.

المسألةفيموحدرأيعلىالنحاةكلمةتجتمعفلمالواحدة،النحویةالمسألةفيواألقوالاآلراءتعدد-9

واآلراءالعللحجملتجدوحاشیتھالھوامعھمعكتابمثال:وخیرشيءعلىأحكامھمتتفقولمالواحدة

(سیبویھ)حتففيسببافكانتببعیدة،لیستالمشھورةالزنبوریةالمسألةوما)(الواحدةالمسألةفي 6

حضرةفيالنحویةالكوفةأھلمدرسةإماماوالفراء)(الكسائيأمامالنحویةالبصریةالمدرسةإمام

فياألندلسيالحازميالحسنأبولخصھاوقدبسببھا،كمداسیبویھماتحیثالرشید،ھارونالخلیفة

:)(منظومتھ النحویة، فقال 7

(لذلك أعیت على األفھام مسألة *** أھدت إلى سیبویھ الھم والغما)

(قد كانت العقرب العوجاء أحسبھا *** قدما أشد من الزنبور وقع حما)

(وفي الجواب علیھا ھل إذا ھو ھي *** أو ھل إذا ھو إیاھا قد اختصما)

(وخطأ ابن زیاد وابن حمزة في *** ما قال فیھا أبا بشر وقد ظلما)، والقصة في ذلك مشھورة.

اقتصرمنوھناكالشواھدجمعفيتوسعاھناكأنبمعنىاللغة،جمعأثناءفيالشواھدخلط-10

على جمِع الشائع منھا.

القرنوھومحددزمنوفىالصحراءفيالمتوغلةالستةالقبائلمناللغةجمععلىاالقتصار-11

الثاني الھجري وحتى نھایة القرن الرابع الھجري.

.104ص1جم،1991بیروتالحمید،عبدالدینمحيمحمدتحقیقاألعاریب،كتبعناللبیبمغنيالدین،جماله،761ھشامابن()7

.74-73صم،1966مصرالمعارفداروالحدیث،القدیمبینوالنحواللغةحسن:عباس()6



البالغة؛عنالنحوفصلمعالمنطوقدونالمكتوبعلىالعلمیةالمادةتحلیلفياالقتصار–12

أھمیتبینسبقومماوتعلمھ.العربيالنحوعلىسلباأثرتالتيالنحویةالصناعةإلىأديمما

جاھدینالعلماءوثبھناومنالمتعلمون،منھمینفرصعباعسیراالنحوحولتالتيالصعوبات

إلى تبسیطھ وتیسیره علھم یخرجوه من صعوبتھ.

إلى القرن الثالث عشر الھجري)أسالیب تیسیر النحو (من القرن الثانيالمبحث الثاني:

علىصعوبتھمنیخرجعلھالنحوبتیسیرالنحاةمنالقدماءاھتمالنحویة:والمختصراتالمتونأ/

فردیة.ھذهمحاوالتھموكانتوالمختصرات،والحواشيوالشروحالمنظوماتبتألیففقامواالمتعلمین،

علىوالتسھیلالتیسیرفيمنھمالقویةالرغبةعنتنبئنجدھاالكتب،منالمؤلفةالجھودلھذهوالمطالع

المعلمین والمتعلمین، ولنا وقفة مع ھذه الجھود على سبیل اإلجمال ال الحصر ألنھا جھود عدیدة:

أھموضعالذي)،180(تسیبویھرأسھموعلىالھجري،الثانيالقرنمنذالعلماءجھودظھرت/1

الحاضر،وقتناحتىزالوالالنحو،مصادرمنمصدرأھمظلالذي(الكتاب)كتابھوھوالنحو،مؤلفات

مالتوضیحكتابا؛عشرینمنأكثروصلتشروححولھفقامتالنحوي،التألیففيكبیرأثرلھفكان

عشرأربعةفلھاشواھدهشرحأمامؤلفة،شروحعشرةلھافكانوأبنیتھ،نُكتھمنفیھالناسعلىأشكل

(تخروفالبنالكتابغوامضشروحفياأللباب(تنقیحالحصر:الالمثالسبیلعلىومنھاكتابا،

الكتبلتلكشروحظھرتثمالقرطبي)،موسىبنھاروننصرألبيسیبویھكتابعیونو(شرح)،609

عرفت باسم المختصرات.

العبارةالتواءعنونأتوالحشو،التعلیلفياإلغراقعنتبعدالتيالكتبظھرتنفسھالقرنوفي/2

التعلمعلىوالمتعلمینالنشأةساعدمماالنحویةوالمنظوماتالمختصراتبتألیفالعلماءفقاموعسرھا،

النحوفيمقدمةالمثال:سبیلعلىومنھاالفنون،حازالمتونحفظمنالقول:حدعلىحفظھاخاللمن

كمامقدمتھمنویظھرللنحو،المتعلمینعلىالتیسیرفيالمحاوالتأولىمنوھيه،180األحمرلخلف

وأكثرواالتطویلاستعملواقدالعربیةوأصحابالنحویین(رأیتیقول:إذتألیفھامنھدفھفیھاأوضح

علىیخففالذيوالمأخذالعربیة،والطرقالمختصرمنالنحوفيالمتبلغالمتعلمیحتاجماوأغفلواالعلل،

األصولفیھوأجمعأؤلفھكتابفيوالفكرالنظرفأمعنتفھمھ،بھویحیطعقلھ،فيویعملحفظھ،المبتدئ



أضعولماألوراقھذهفعملتالتطویل،عنالمبتدئبھلیستغنيالمبتدئین؛أصولعلىوالعواملواألدوات

النحوأصولعلمعلیھا،وناظروحفظھاقرأھافمنفیھا،أملیتھاإالداللةوالحجةوالأداةوالأصالفیھا

.)(كلھ، مما یصلح لسانھ في كتاب یكتبھ، أو شعر ینشده، أو خطبة أو رسالة إن ألفھا) 8

مختصركتابھـ)202(تالیزیديمباركبنیحيالعالمةألفالھجريالثالثالقرنبدایةوفي/3

نحو(مختصركتابألف)225(تالجرميثم)،215(تلألخفشالنحوفياألوسطكتابظھرثمالنحو،

مختصركتاب)299(تكیسانبنألفثمالنحو،فيالمدخلكتابألف)285(تالمبردثمالمتعلمین)،

النحو.

)316(السراجوابنالنحو،مختصركتاب)305(تالحامضيموسيأبوألفالرابعالقرنومع/4

نفطویھالبنالنحوفيالمقنعكتابثمالنحو،مختصرألف)317(تشقیرابنثمالموجز،كتاب

كتاب)340(تالزجاجيألفثمالنحو،فيالتفاحة)338(تالنحاسجعفرأبووكتاب)،323(ت

9).(والصرفالنحوبینفیھجمعالذيالعربیةفياللمعكتابألف)392(تجنىابنثمالجمل،

الجرجانيرأسھمعلىوكانالقولفضولمنالنحوتنقیةالھجريالخامسالقرنعلماءطالبكما/5

فائدةالالتيالمسائلواستبعادالعویصةالمسائلتجاوزفطلبالمائة،العواملكتابألفالذي)471(ت

منھا.

األنموذجكتابمنذالنحوتیسیرفيالھجريالسادسالقرنخاللالعلماءمحاوالتتتابعتثم/6

الذي)592(تالقرطبيمضاءوابنالنحو،مختصر)582(تبريابنألفثم)،538(تللزمخشري

ماالنحومنأحذفأنالنحاة-علىالردكتابھذافي-(وقصديقال:الذيالنحاة،علىالردكتابألف

.)(یستغنى النحوي عنھ، وأنبھ على ما أجمعوا على الخطأ فیھ) 10

والثوالث،الثوانيالعللوإنكارالنحو،أبواببعضودمجالعامل،نظریةرفضفيدعوتھخلصتوالتي

وإلغاء القیاس والتمارین الصرفیة.

بعدھا. وما5صم،1979طاالعتصام،دار1طالنحاة،علىالردالنحاةعلىالردمضاء،ابنالقرطبي:()10
.12ص،2000الخانجيمكتبةالقاھرةعثمان،رجبمحمدتحقیقالنحو،فياللمعشرحمباشر،بنمحمدالواسطي:()9
.34صالمقدمةاألحمرخلف()8



الحاجبالبنوالكافیة)،628(تمعطيالبنالخمسونالفصولفنجدالسابعالقرنفيألفماأشھرأما/7

شروحھاأشھرومنالعلماءمنكثیربشرحھاقاموالذيالنحو،وتیسیرتذلیلإلىفیھاعمدالذي)،646(ت

وتكمیلالفوائدتسھیلوكتابالمقرب،كتابھ)669(تعصفورابنألفكذلك)،686الرضي(تلإلمام

).672(تمالكالبنالمقاصد

وتذلیلالنحوتیسیرأیضامنھاالقصدكانمساھماتلھمكانتفقدالھجريالثامنالقرنعلماءأما/8

وبلالندىقطرشرحمنھاكثیرةكتباألفالذي)761(تاألنصاريھشامابنرأسھموعلىصعوبتھ،

فيذلكبعدمنھجافأصبحالنبويبالحدیثفیھاحتجالتكرارمنخالكتابوھواللبیب،مغنيولھالصدى،

ثمنفسھ،ھشامابنمنھجعلى(المغرب)كتابوالغرناطيالصقليالشریفمنكلشرححیثالشروح،

المقرب.تقریبكتابھ)745(تحیانأبوألف

ب/ المتون المنظومة (المنظومات النحویة الشعریة)

النحویةالشعریةالمنظوماتبتألیفالھجريالثانيالقرنأواخرمنذالعصورمرعلىاللغةعلماءقام

باالختصاریتسمفھوالمنثور ،العلميالمتنعنیختلفالعلميوالنظمالمنظومة،المتونباسمالمعروفة

إلىحاجةمنالشعریةاألوزانتستلزمھلمانظراالتصریح ؛منبدالالتلمیحوبروزالعبارة ،وإیجاز

موضوعةمنظومةًیدرسكانإذاوبخاصةالدارسمنیقتضيفھوذلك ،ونحووالحذفوالتأخیرالتقدیم

ولن،)(اإلشاراتمنالنظمھذایتضمنھمایدركأنأجلمنالجھد؛منالمزیدیبذلأنالمبتدئینلغیر 11

یصبحفبھذافیھ،حسنةوثقافةبالنحوجیدإلماملدیھكانمنإالالنحوتعلمفيالزائدالجھدبذلمنیتمكن

الةوسیلةالنظم ونشاطلألمةالثقافيالمستوىرفععنھینتجمماالمتعلم،لدىالعلمیةالحصیلةزیادةفيفعَّ

.)(الحركة العلمیة فیھا 12

غایتھعنبالنحوابتعدواقدذلكعملھمفيولكنھمالتیسیربقصدالعلماءبھاقامالنحویة،المنظوماتأنغیر

المجردة،القواعدحفظفيالأدائھاوطرقالعرببأسالیبالنطقعلىاللسانتمرینھيالتيوحقیقتھ

بعدھا.وما18صم،1987بیروت1طالكتبعالمزاھد،زھیرتحقیقالكالم،إعرابفيالغالمكفایةشعبان،الدینزیناآلثاري:()12
.17صالریاضالنحو،تعلیمفيوأثرھاالنحویةالمنظوماتمحمد،بنهللاعبدبنحسانالغنیمان:()11



منھاأقصدالقوة،نفسعلىجمیعھاتكنلمالمنظوماتھذهالقواعد.ھذهعلىالتعلیميالتطبیقلذلكأضف

من كتبت لھا الشھرة ومنھا لم تلق رواجا وحفظا ومن ھذه المنظومات على سبیل المثال ال الحصر:

نسبتھایصحالتيالمستوىإلىترتقلموھذه)،174(تالخلیلإلىالمنسوبةالنحویة)(المنظومة-1

إلى الخلیل، ولھذا رفض الكثیر نسبتھا إلیھ.

(تاألََغرِّبنمنصوربنأحمدمنظومة-2 بیتا.2911أبیاتھابلغتوالصرف،النحو)، في370الیَْشُكِريُّ

بیتا.377أبیاتھاعددوبلغ)،516(تالحریريمحمدبنعلىبنللقاسماإلعراب)(ملحة-3

بیتا.1021أبیاتھاعددوبلغ)،628(تالمعطيعبدبنلیحيالعربیةعلمفياأللفیة)(الدرة-4

صاحبھامنوحفظا،وشرحارواجاالقتوالتي)،672(تمالكابنبألفیةالمشھورة(الخالصة)-5

نفسھ ومن طالبھ أیضا(المرادي).

)828(تاآلثاريالقرشيمحمدبنشعبانالدینلزینالعربیة)(ألفیة-6

عنالحفظفيأسھلالشعرأنكمااسترجاعھا،وسھولةحفظھالسھولةالمنظوماتھذهالعلماءنظم

منبدالالتلمیحوبروزالعبارةفيواإلیجازباالختصارالشعریةالمتونتمتازكماالنثریة،المنظومات

التيالنحویةالمنظوماتبرزتوقدالمتعلم،لدىالعلمیةالحصیلةزیادةفيفعالةوسیلةوھيالتصریح

.)(تبلغ ألف بیت 13

الثالثالقرنحتىالتاسعالقرنمنبدایةالمتأخرةالھجریةالقرونخاللآخرشكالأخذالتألیفأنغیر

محببةعناوینإعطائھامعنحویةشعریةومنظومات(أراجیز)،مختصراتشكلفيالھجريعشر

النحومنظومةالحصر:الالمثالسبیلعلىومنھاحفظھا،علىوتشجعھمالدراسین،تجذبوبراقة

وسماھا)976(تالعمریطيالدینشرفومنظومة)،911(تالسیوطيالدینلجاللوالخطوالتصریف

وسماھا)1016(تبشریفيالمشھورالكرمیانيإبراھیمومنظومةاألجرومیة)،نظمفيالبھیة(الدرة

الخضريلمحمدبالظرف)اإلخبار(فيومنظومةالحاجب،ابنلشافیةنظموھيالجمیلة)(الفرائد

،8/11/2007(مدادبموقعمتوفر،النحوي)التألیففيوالتقریراتوالحواشيوالشروح(المتونبعنوانمقالة()13
http://midad.com/article(



علمفيالخزانة(اسمھااألولى)1288(تالیازجيلناصفومنظومتان)،1287(تالدمیاطي

.)(الصرف)، واألخرى اسمھا(جوف الفرا في علم النحو) 14

وأرجوزة)،951(تاالسفرایینيعربشاهبنالدینلعصامالنحویة)(األلغازأرجوزةاألراجیز:ومن

ھمعوشرحھالجوامعلجمعنظموھي)،1018(تللفارسكورياألدب)وھوامعاالعراب(جوامع

الھوامع.

بلغحینفيالذھني،الترتیبعلىالمتعلمفتساعدواألبواب،المسائلترابطیسرتالمنظوماتھذهونجد

)105(بلغتالھجريالعاشرالقرنحتىنظمھافيالعلماءشاركالتيالشعریةالنحویةالمنظوماتعدد

.)(منظومة شعریة 15

ودلیلاللغویةوالبراعةلدیھم،المتسارعوالنموجمیعا،العلماءھؤالءقرائحأنتجتھمایتبینسبقومما

ھناومنصعوبتھ،وتذلیلخدمتھفيتسابقھمعلىدلیلإالھوومافیھ،ومھاراتھمالعلمھذامنتمكنھم

نجد أن ھذه المنظومات واألراجیز تفاوتت طوال وقصرا ولكنھا ھل عمدت إلى تذلیل وتیسیر النحو؟

كثرةوكثرتوالمنظومات،المتونلھذهوالحواشيالشروحوشروحالشروححولھاأیضاقامتأنھانجد

المسارعنتبعدلمجمیعھاونراھاوتذللھا،لتوضحھاقامتالتيالكتبفمنھامنھالیعجبالدارسأنحتى

ینفرالمتعلمزالوالتطویرهعلىتقمولمصعوبتھمنالنحوتخلصولماألولى،الكتبعلیھاسارتالتي

الباحثینعقولوشغلتالنحویةالدراساتأثرتالمؤلفاتھذهأنغیرالنحوي،والدرسالنحوصعوبةمن

والدارسین للنحو، وأظھرت فضل ھؤالء العلماء على العربیة واألمة اإلسالمیة.

الغیورةومحاولتھمضاء)(ابنیدعلىإالصریحةبصورةالتیسیردعوىتظھرلمللحقإنصافاأنھغیر

وناقدومعارض،مؤیدھومنضدهصارحتىالنحاةعلىالردكتابھظھرأنمنذوالذيالنحو،على

وھدفھوأھلھ،النحوعلىالغیورالناصحبابمنأراءهیعرضمضاءابنوكانومرحب،ومنبھروناقم،

16).(تخلیص النحو ما علق بھ من شوائب

.17-7صـ،1طالعلمیةالكتبداربیروتلبنانالحدیث،النحوالتیسیرمحاوالتم):2012(البعلبكيمندیلحسن()16
351صـ–سابقمرجعالعرباللغوبینفيالمفصلالمعجمم)1997(–یعقوببدیعإیمیل()15
.63صأ/المنظوماتالغنیمان،()14



المبحث الثالث: أسالیب المحدثین في تیسیر النحو

واشتدتظالمفيیقعالشرقفكانمھولة،وجزمدحركاتیلیھوماالمیالديعشرالثامنالقرنشھد

العربیة،البالدلمعظماألوربياالحتاللبعدهومنمصرإلىبونابرت)(نابلیوندخولبعداألزمات

الشرقبالدالفرنسیةالحملةأیقظتوقداألوربي،للمحتلبالنسبةوجھلھاضعفھاالعربیةالشعوبفأدركت

والصحفالمطابعإدخالبعدخاصةالقوميووعیھاوثقافتھالغتھا،أھمیةإلىوالشاممصروخاصة

أنواعبشتىالغنيالعربيتراثھافيوالبحثللتألیفالعربیةالعقولفأیقظتالنظامیةوالمدارسوالمجالت،

وسائلودخولوالمالیة،اإلداریةللشؤونالفرنسیونتنظیمبعدخاصةواإلسالمیةوالنحویةاللغویةالعلوم

اللغةوأصبحتبالتعلیماالھتماموازدادبأنواعھاالمدارسفظھرتالشرق،بالدفيالحدیثةوالنقلاالتصال

العربیة محط أنظار المعلمین والمتعلمین.

منالتعلیمیةالبعثاتعودةبعدخاصةالنحوالدرستعلمفيصعوباتوالمدرسینالعلماءاستشعروقد

فيصعوبةالتعلیميالمجالفيالعاملینمنوغیرھمالبعثاتمنالعائدونفوجدمصر،فيخاصةأوربا

وأنخاصةالحیویةفیھایبعثمنتنتظرمعقدةووجدوھاالقدیمة،النحویةوالمتونالنحویة،الكتبفھم

كثیرةتغیراتاللغةعلىطرأولذلكاألوربي؛الغربمنحضاریةلمؤثراتخضعتالعربیةالبالد

17).(كالتعریب، والتحقیق، والنحت، والتجدید الذي شمل األدب والشعر والنحو العربي

وذلكوالعلیا؛االبتدائیةالمدارسلطالبالنحويالدرسدراسةتیسیرشكلالبدایةفيالنحوتیسیرأخذوقد

أذھانمنالمأخذقریبالتناولسھلیكونبحیثوالتفریعاتالعلل،منخالیةحدیثةكتبشكلفيبتقدیمھ

قامتفیماالمنھجیةالمیسرةالكتبتألیفإلىالنحوتیسیرسبیلفيالباحثینجھودتوالتثمالمتعلمین،

وبالدمصرمنكلفيالعربیةاللغویةالمجامعأومصر،فيالمعارفبوزارةخاصةجماعیةأخرىجھود

الشام والعراق، كما ظھرت جھود فردیة نقدیة تحدثت عن تیسیر الدرس النحوي.

الثالثالقرنبدایةمنذالحدیثالعصرفيالنحويالدرسصعوباتعلىوالنحواللغةعلماءأجمعوقد

دراستھ،وصعبترونقھوأذھبتأعاقتشوائبشابھالعربيالنحوأنعلىیلیھ،وماالھجريعشر

الصعوباتھذهالعلماءأرجعوقدوتعقیده،صعوبتھمنسواءحدعلىوالمتعلمینالمعلمینشكوىفارتفعت

الریاض،السعودیةالھجري،الثالثالقرنأواخرحتىوتطورهنشأتھالنحويالمصطلح،ھـ)14001–م1981(محمدعوضالقوزي،()17
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التیسیرفيوجھودھمالمحدثینعندالنحوتیسیردواعيالباحثةتناولتالمبحثھذاوفيمتعددة،ألسباب

(الفردیة والجماعیة).

:دواعي التیسیر عند المحدثین

إلیھاونظرواالنحویة،القواعدفيوثنایاھااختالفھاعلىالعربیةاللھجاتأدخلواالقدماءالنحویینإن.1

صعَّبمماالواحدةالمسألةفيتختلفاألقوالجعلوھذاالمشتركة،اللغةعنمختلفةصورةأنھاعلى

استعمالھا وفھمھا.

ساكنا،أومجرور،أومنصوبا،أومرفوعا،الكلمةآخركونأوجبماھوالنحاةعندالعاملنظریة.2

أبيبنهللاعبدإنالباحثونویذكرزیُد،یحضرولمبزیٍد،ومررتزیداً،ورأیتزید،جاءنحو:

للعاملبعدهالعلماءوضعثمالنحوي،الدرسفيالمنحنىھذامبتدعھو)117(تالحضرميإسحاق

االسمفيالعاملیعملوالواحد،معمولعلىعامالنیجتمعوالقولھممثل:وأحكاما،شروطا

وضمیره، مما تشعبت السبل وكثرت التعالیل.

القدیمةوالمصنفاتالمتونوشرحظاھرھا،غیرعلىاألسالیبوحملوالتقدیروالتأویلاإلفراط.3

بمتون ومصنفات جدیدة؛ مما أوجد صعوبة في فھم المصنفات القدیمة والجدیدة على السواء.

كثرة العلل الثواني والثوالث، والعلل ھي الجواب عن كل حكم إعرابي أو بنائي یسأل عنھ..4

إلىالكوفةمیلبسببذلكولعلوالكوفة؛البصرةمدرستيبینخاصةوتداخلھاالمصطلحاتتباین

المفاعیلعلىویطلقونھبھالمفعولشبھمصطلحیستعملونفالكوفیونبھم،خاصةمصطلحاتاستعمال

ذلكومنالبصریین،عندفیھالمفعولأوالظرفمقابلفيالمحلمصطلحوكذلكبھ،المفعولغیر

18).(التعبیر عند الكوفیین بـ(ال التبرئة) في مقابل ال النافیة للجنس عند البصریین

مسائلھوتصورالنحوتعلمفرصةعلیھمویفوتالمتعلمین،كاھلویثقلالمعلمینبالیشغلمماھذافكان

19).(فأصبح لزاما أن تتضافر الجھود ألجل السعي لتیسیر ھذا العلم الجلیل فیغدو بحق كما قال ابن إسحاق

النحو یبسط من لسان األلكن ** والمرء تكرمھ إذا لم یلحن

157ص2جم،1925العربيالكتابدارالدینوري،مسلمبنهللاعبدمحمدأبيقتیبة:ابن()19

239ص1جم،1997العربيالفكردار3طواألدب،اللغةفيالكاملیزید،بنمحمدالعباسأبوالمبرد:()18



وإذا طلبت من العلــوم أجلھا ** فأجلھا منھا مقیم األلسن

ذلكفيتجاوزوابلجدلھمبینمیزانافجعلوھابالفلسفة،متأثرینالنحوتألیففيالقدماءالنحاةمبالغة.1

المائة)(العواملكتابمثالنجدذلك،فيمبالغتھمومنالمنقولة،العربیةاأللفاظبعضبرفض

91منھاواللفظیةمعنویة،2ولفظیة98منھافجعلوأحكاماشروطالھاجعلإذ)474(تللجرجاني

منوھذامتضاربة،مختلفةآلراءمجالكانبلاتفاقمحلالعاملیعدلموكذلكقیاسیة،7وسماعیة

تأثیر الفلسفة على النحو، فُعقِّد ھذا العلم وجعل الناشئة تنفر منھ.

حملتالتيالفلسفةعلىوالمعلمینالمتعلمینعلىالنحویعسرماأھمالعربیةاللغةمجمعلخصوقد.2

عنھنشأالقواعدفيوإسرافوالتعلیل،االفتراضفيویغرقواویعللوا،یفترضوا،أنعلىالقدماء

إسراف في المصطلحات، وإمعان في التعمق العلمي باعد بین النحو واألدب.

ویمكنمختلفةوسیلتھمكانتولكنواحد،وھدفھمغایتھمكانتالمحدثینمنبالتیسیرالمطالبینأنعلى

)(تصنیفھا كالتالي
:

20

1/ وذلكالعربیةدارسيأمامالعقباتلتذلیلوأیسرھاالوسائلأسرعإلىویعمدالواقعیراعيعمليفریق

أمامالعربیةتعرقلالتيوالصعوباتالعیوبمناإلمكانبقدرالخاليالسھلالكتابإیجادطریقعن

منھاتنفِّرھمأوالدارسین، .

2/ المشكالتجذورإلىالوصولینبغيوإنماوالمحدود،الظاھريبالتیسیریقنعالمتأٍننظريفریق

علىالمبنيالحّقالتیسیرإلىبذلكلینتھيأصلھ؛منالداءعلىوالقضاءعالجھا،بغیةالصعوباتومنبع

21).(أساس متین

دعاةامتلكھاواعدة،فكریةمنطلقاتعنھاأسفرتالنحو،تیسیرإلىتدعوودعواتمحاوالتفظھرت

التطورمواكبةسمةوإعطائھاالجذري،اللغةتجدیدغایتھمالعربي،النحومناھجفيوالتیسیرالتجدید

جدیدةمادةروحھمنفتأخذالقدیم،الموروثعلىتعتمدبطرائقالعربیةمنیصعبماومعالجةالفكري،

.251صالمصریة،األنجلومكتبة،1طالنحو،وتیسروالشعرالقرآنفيلغویةظواھرم):2008(خضیرأحمدمحمد()21

،2016العربیةاللغةفيالفلسفةدكتوراةرسالةالعشرین،القرنفيالنحويالدرستیسیرفيالمحدثینمصرنحاةجھودمحمد:منالالقراي،()20
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رسمیةأوجماعیةصورةفيقامتالتيومنھاالفردیةمنھاالمحاوالتوھذهدراستھ،المتعلمینعلىلتسھل

العربیةوالمجامعالمؤتمراتمثل .

أ/ الجھود الفردیة (تألیف الكتب المیسرة) ومن أھمھا إجماال:

لتقریبالمكتبیة(التحفةكتابھتألیففي)،1873(تالطھطاويرفاعةیدعلىوكانتاألولىالمحاولة/1

وعرضھالنحو،لتیسیرللمحدثینمحاولةأولوھيواألولیة،الخصوصیةللمدارسألفھوقدالعربیة)اللغة

مناھجھممنفاستقىاألوربیة،المناھجمناستفادوقدالشریف،األزھرفيالنحویعرضعمامختلفبشكل

طریقةعنفخرجالنحو،عرضفيالفرنسیةالمؤلفاتنمطعلىوھوالعلم،لھذامیسراًسبیالیراهما

شرح،أومتنلھلیسالعرضسھلكتابوھووالتقاریر،والتعلیقات،والھوامش،الشروح،فيمعاصیره

بدأتوبذلكالعربي،النحوكتبفياإلیضاحیةالجداولفیھاستخدممنأولوھوفیفھم،یقرأواحدنصولھ

الكتبوأخذتالنحوي،التراثكتبتحقیقحركةظھرتثمالعربي،النحوفيالحدیثةالتعلیمیةالكتب

22).(النحویة تظھر بتحقیق العلماء العرب

فن(تقریبكتابألفالذي)،1888(تالمرصفيأحمدمحاولةالنحو،لتیسیركبدایةالثانیةالمحاولة/2

واستخدامالمصطلحاتوإبرازالنحوعناوینبإبرازالكتاباتسموقداالبتدائیة)،المدارسألبناءالعربیة

الجداول النحویة.

تقسیمفيوسھلھاالنحوفصولفأحیاالمصریة)،للمكتبةالفكریة(الفصولكتابفكريهللاعبدألفثم

م1889ه،1307عاموطبعالمفصل،كتابفيالزمخشريكتبةبمامتأثراأقسامثالثةإلىالكالم

فيالعربیة)العلومإلىاألدبیة(الوسیلةكتابفيالمتعلمینمنالعلیاللمراحلالنحوتیسیرظھرثم–3

التزموقدوالحدیث،القدیمبینماكمرحلةیؤلفكتابأولوھو)،1890(تالمرصفيأحمدللشیخجزأین

.بتصرف66-65صم،1985القلمدارالكویت،1طالعربي،النحوإصالحفيالوارث:عبدسعیدمبروك()22



ھذابھامتازماأھمومنواضحة،رصینةلغةفيالنحولمادةعرضھفيمالكابنبمنھجفیھالمرصفي

الكتاب:

منعالمستوىعلىالجملةفعالجالنحوي،الدرسموضوعصلبوأنھاالجملة،أھمیةبإبرازعنایتھ*

الیسر والوضوح، وضرب الكثیر من االستشھاد لتربیة الملكة والذوق.

االختصاصمنالنحويالدرسسماتإبرازعلىساعدمماالنحو،عنالصرفمباحثفصل*

والتركیب، فخرج بھ من التعقید مع دقة التعبیر والوضوح.

23).(* أعاد للنحو مكانھ الصحیح بین علوم العربیة، باعتباره جزءا أو فصال في منھج متكامل

واكتسب ھذا الكتاب شھرة واسعة، إذ یعد أول كتاب في علوم العربیة یؤلف على منھج تجدیدي.

المصریةالمعارفوزارةمنبتكلیفالمصریةالمدارسلطالبلیدرسجزأینفيكتابظھرثم-5

رأسعلىوكانالعلیا)،ثماالبتدائیةالمدارسلطالبالنحويالدرس(كتابوھوالمعلمینمنلمجموعة

عامفصدرالثانيالجزءأمام)،1887(عامفيطبعاألولالجزءناصف)،(حفنيالمعلمینھؤالء

24).(م)1891(

منالخالیةالواضحةالكتبمنویعدأمین،ومصطفىالجارم،علىللشیخینالواضح)(النحو-كتاب6

األساسيالتعلیمللمرحلتینسلسلةعنعبارةفكانالعربیة،البالدمعظمفيودرستقررتأنھاحتىالتعقید

25)(مبتكرجدیدةبطریقةالنحوفیھاعرضفقدالنحو،تجدیدمجالفيكبیرةخطوةتمثلوكانتوالثانوي،

ومن ممیزات ھذا الُمَؤلف ما یلي:

النحو.فيجدیدمنھجوھواالستنباططریقةاعتمد/1

ودالة.قصیرةبعبارةالقواعدعلىینص/2

العربیة.تعلمفيالنحویةالكتبأیسرمنوھومرة،كلفيآخرهحتىالدرسأولمنمرقمةفیھالقواعد/3

50صـ1جالمعارف،دارالقاھرة،مصرالعربیة،اللغةقواعدفيالواضحالنحووآخرون:عليالجارم()25

132صــالحلبي،البابيمطبعةالقاھرة،وآدابھا،العربیةاللغةفيالحدیثالتطویرمعالمأحمد:هللاخلفمحمد()24

بعدھا.وما5صاللباب،دارالثانویة،المدارسلتالمیذالعربیةاللغةقواعدكتابوآخرون:ناصفحفني()23



وتیسیره،النحوبإصالحفیھطالبوالذيم)،1937النحو(إحیاءكتابھأصدروالذيمصطفى،إبراھیم/4

فيبذلكصرحوقدسھلة،بأصولأصولھأبدلكماالنحوي،البحثمنھجتغییرإلىوسعىالقدماء،ونقد

26).(مقدمتھ للكتاب

تباینتالنحوفيتیسیریةأراءمنفیھأقرمابسببوالمثقفین،المعلمینبینكبیرةضجةأحدثالكتابوھذا

میسوراسھالالنحویكونأنإلیھذھبماكلمنأرادأنھغیرومعارضین،مؤیدینبیناألقوالفیھا

والمتعلمللمعلممفھوماواضحا .

5/ علىمحاولةأجرأأنھعنھقیلالذيالجدید)،(النحوكتابھأصدروالذيم)1947(الصعیديالمتعالعبد

بھقالومماالقدماء،النحویونإلیھذھبممااستفادحیثأراءهمنفیھبثھبماالعربيالنحو :

1/ علیھاالداخلةالعواملالختالفالكلماتأواخرتغیراإلعراب:یرىالفھووأھمیتھ،حركاتھاإلعراب

وجرونصبرفعبینوحروفھاوأفعالھاأسمائھاآخرفيالعربیةأھلتصرفیراهبلتقدیًراأولفظاً

.وجزم

2/ عنھاینوبماأوالفتحةمنبدالبالضمةمنصوباًالعلمالمفردالمنادىجعل .

قیاسعلىتجرىالسماعیة(أفعالیقول:إذسماعیةأفعالأنھاویرىاألفعال)(أسماءتسمیةترك/3

والحرفین،علىبعضھاوورودبمادتھا،البصیغتھاوالزمانالحدثعلىتدلألنھاالمشھورةاألفعال

لحوقوالبھا،الطلبيالتوكیدنونلحوقوعدماألفعال،ألوزانبعضھاومخالفةالبارزة،النونبھماتلحق

.)(التنوین بآخرھا) 27

6/ منھامؤلفاتذلكفيولھوتجدیده،النحوبتیسیرالمھتمینأكثرمنویعدضیف،شوقي :

بماوالمنبھرینالمؤیدینمنوكانم،1947عامالنحاة)على(الردالقرطبيمضاءابنكتاببتحقیققامأ/

أیضابھقالماإلىودعامضاءابنبھنادى ( ).28

م1982عامالنحو)(تجدیدكتابھألفب/

تجدیدهنھجمعوحدیثاقدیماالتعلیميالنحو(تیسیربكتابھخرج1986العامفيكذلكج/ ).

103ص،2016الجزائرجامعةتیسیره،ومحاوالتالعربيالنحومختار:بزاویة()28

20صم،1947العربيالفكردارالقاھرة،الجدید،النحوالمتعال:عبدالصعیدي()27
بعدھا.وماأصم،1992القاھرة2طالنحو،إحیاءإبراھیم:مصطفى()26



وقدوالمؤتمرات،الندواتفيجھودهعنفضاللغویھ)،(تیسیراتبكتابھخرجم1990العاموفيد/

إلیھدعاماأھممنوكانوالتیسیر،للتجدیدفیھاودعاإلیھذھبماعلىھذهكتبھاشتملت :

- أخرىأبوابإلىبردِّھاطائفةعناالستغناءإلىیؤديتنسیقاالنحویةاألبوابتنسیقإعادة .

- والمبنیةوالمنقوصةالمقصورةوالمفرداتالجملفيوالمحليالتقدیرياإلعرابإلغاء .

- وسالمتھالنطقصحةفيیفیدالإعرابھادامماوالجملالصیغفيكلمةتعربأال .

النحوأبوابلبعضدقیقةوضوابطتعریفاتوضع -

.)(-حذف زوائد كثیرة من أبواب النحو تعرض فیھ دون الحاجة إلیھا 29

بثمؤلفاتفيخرجتجھودلھوكانتالنحوي،بالتیسیركبیرةعنایةوالىوالذيالمخزومي،مھدي/7

قواعدالعربيوالنحووتوجیھ،نقدالعربي(النحومؤلفاتھ:ومنوالتجدید،التیسیرفيوطریقتھمنھجھفیھا

إلیھذھببماوأخذوالمصطلحات،اآلراءمنالكثیرمنھواتخذالكوفيالنحومننھجھفاستلھموتطبیق)،

30).(شوقي ضیف، وإبراھیم مصطفى، وقد نوه إلى ذلك في أحد كتبھ

فیھادعاوثقافتھ،اطالعھوسعةوعیھعلىتدلخرجتمؤلفاتفيجھودهظھرتوالذيحسن،عباس/8

واللغةالوافي،(النحوالتیسیرفيمؤلفاتھوأشھرأھمومنالنحوي،النھجوإصالحوالتجدیدالتیسیرإلى

فوقعتطبیقي،واآلخرنظريأحدھاقسمینعلىالوافيالنحوكتابھواشتملوالحدیث)،القدیمبینوالنحو

كماالیسیرةاآلراءفیھواختارالمتخصصین،األساتذةاستحساننالكماالطلبة،لدىحسناموقعاالكتاب

31).(ابتعد عن الغموض والتعقید فیھ

عالجوفیھالنحوي)،(التطبیقكتابھأشھرھامنمؤلفاتألففقدالتیسیر،فيوجھدهالراجحي،عبده/9

وھيالحدیث،العصرفيأحدیسبقھلمالنحولتیسیرحدیثةطریقةأولوھيتطبیقیة،معالجةالنحويالنص

أسماهجدیداباباوأدرجالمتعلم،یخدملكياإلعرابیةالنماذجمنأكثروقدالتطبیقیة،التجریبیةالطریقة

32).(الجملة األسلوبیة؛ ألنھا تقرن باألسلوب

5ص،الجامعیةالمعرفةدار–الثانیةالطبعة–النحويالتطبیقم)1998(عبدهالراجحي()32
.6،5ص1جالمعارف،دارمصر،الوافي،النحوعباس:حسن()31

بعدھا.وما10صم،1986بیروت2طوتوجیھ،نقدالعربيالنحوفيمھدي:المخزومي()30
.5صم،1956القاھرة6طالنحو،تجدیدشوقي:ضیف()29



الجھود الرسمیة الجماعیة:ب/

محاولة وزارة المعارف المصریة في تیسیر النحو العربي:

عامتقریًراوقدمتالعلومداركلیةمنولجنةالمصریة،المعارفووزارةاآلداب،كلیةمنلجنةشكلت

منذعلیھاتسیرالتياألسسوضعتولھذاللمتعلم،وتیسیرھاالنحوقواعدتبسیطمھمتھاكانتم1938

:)(بدایة األمر، ویمكن تلخصیھا في اآلتي 33

عدم المساس من قریب أو بعید بأي أصل من أصول اللغة أو شكل من أشكالھا.-

العمل على تیسیر القواعد واألصول بحیث تصبح قریبة من العقل الحدیث.-

تدعومابمقدارإالتغیرھاوعدمالنحاةعندعلیھاالمتفقالقدیمةواألصولبالقواعدالنھوض-

الحاجة إلیھ.

تبنى أراء النحاة القدماء التي تكون أقرب إلى العقل الحدیث واألیسر على الناشئة.-

والتغیراتوالتعلیالت،االفتراضات،كثرةفيتتمثلوالتيجمة،صعوباتمناعتراهمماالنحوتخلیص

فيالتعمقفيوإمعانالمصطلحاتفيإسرافعنھنتجالقواعدفيوإسرافالفلسفة،جرتھاالتيالمفرطة

.)(جزئیات النحو بما انعكس سلبا على أصولھ وباعد بین األدب والنحو 34

وخرجت اللجنة بتقریرھا في التیسیرات على النحو، فأوصت باآلتي:-

علىیوفروأنالجمل،فيأمالمفرداتفيذلكأكانسواءوالمحلي،التقدیرياإلعرابینعناالستغناء/1

المعلم والطالب ھذا العناء.

أصالً.موضعھفيكالًتجعلبلفرعیة،وأخرىأصلیةعالماتلإلعرابنجعلأال/2

الجامعةدكتورة،رسالةالحدیث،العصرفيالمصریینالباحثینجھودفيالعربيالنحوتیسیرحركةم):2004(حسینیوسفالسحیمات()34
بتصرف.120-99صم2004األردنیة

.113صسابقمرجعالعربي،النحوإصالح()33



عنعالمةبنیابةالقولوعنالتقدیرياإلعرابعنبذلكوتستغنىأقسامسبعةإلىالمعربتقسیم/3

أخرى.

الرفعاإلعرابلحركاتأنذلك:منألقاباالبناءوحركاتألقابااإلعرابلحركاتجعلواالنحویینإن/4

حركةلكلیكونأناللجنةفترىوالسكون،والكسروالفتحالضمالبناءوحركاتوالجزم،والجروالنصب

لقب واحد في اإلعراب والبناء، وأن یكتفى بألقاب البناء.

بالموضوعتسمیتھااللجنةرأتوقدتكملة.یسمىمعھمایكونوماأساسینجزئینمنالجملةتتألف/5

والمحمول، وھي من مصطلحات أھل المنطق.

اللجنةوسمَّتواألمر،والمضارعالماضيفيووجوباجوازاالمستترةالرفعضمائرإلغاءاللجنةورأت/6

المفاعیل والحال والتمیز تكملة.

مناألنواعھذهأنالناشئیعلمأنوتكتفىومحمولموضوعفیھایظھرالأشیاءھناكأناللجنةورأت/7

تدریسفيیُقتصرأناللجنةترىكماواالستغاثة،والتحذیرواإلغراءالندبةمثل:أسالیب،تسمىالكالم

الصرف للناشئین المبتدئین على الضروري.

والسوري،العراقيالمجمعإلىباإلضافةبالقاھرة،العربیةاللغةمجمعإلىبھأوصتمااللجنةأرسلتوقد

اللجنة،رأتھفیماللنظرم1945عاممؤتمرعقدوتمبعضھا،ورفضالبنودبعضعلىوافقمنوھناك

فخرج المؤتمر بالموافقة مع تعدیل بعض البنود.

:)(ب: جھود مجمع اللغة العربیة بالقاھرة في تیسیر النحو 35

بدأ مجمع اللغة العربیة المصري في نشاطھ التیسیري للنحو بعد إصدار إبراھیم مصطفى كتابھ

كتابھفيوجدواالذینالمحافظینمنكثیرةاعتراضاتأثارجدیدبأسلوبالنحولعرضالنحو)؛(إحیاء

الحادیةدورتھفيالمصريالعربیةاللغةمجمععقدوقدم،1940عامفيوذلكوجوھرھا،باللغةمساسا

عشرة وقد اتخذ عدة تیسیرات لقواعد النحو والصرف وأقرھا المجمع اللغوي المصري وتمثلت في:

194صـحتى181صـ–السادسالجزء–المجمعمجلة–المصريالعربیةاللغةمجمع()35



قواعدتیسیرمھمتھاألناللجنةإلیھتنظرالالعامةوأوضاعھااللغةجوھرفيتغییرإلىیؤديرأىكل.1

النحو.

وماتقدیر،منإلیھوجھماضوءفيللتیسیرأساساًالمصریةالمعارفوزارةوضعتھماعلىالبناء.2

كتب من بحوث حول مسائلھ.

الثالثةاألقسامھذهمنقسمكلویتناولحرف)،أوفعلأو(اسمأنھاوھوللكلمةالقدیمالتقسیمیبقى.3

بالتقسیم المعروف في كتب النحو.

فیقالالحركات،علیھتقدرالذياالسمإعرابوفىالمبنیات،إعرابفيالمألوفةالصیغعنیستغني.4

في إعراب (من) في قولك: جاء من أكرمني، (من) اسم موصول مبنى مسند إلیھ محلھ الرفع.

(جاءنحو:وفىاألصلیةالحركةعنتنوبالتيالعالماتعلىالداللةفيالمألوفةالصیغمنیستغني.5

إلیھمسندالزیدانیقال:الزیدان)،(جاءنحو:ففيالرفع،محلھماإلیھمامسنداسمانوالقاضي)الفتى

مرفوع بالواو وفى: (مررت بأحمَد)، مجرور بالفتحة وھكذا.

لمأممحللھأكانسواءسكونھأوالمبنىحركةبیانالناشئیكلفوالاإلعرابألقابعلىیقتصر.6

ذاتمبنیةكلمةبھاجملةتحلیلعندالطالبیكلفوالواحدة،حالةآخرهیلزمالمبنىبأناكتفاءیكن،

محل إال أن یقول: (إنھا مبنیة وأن محلھا كذا).

یسمى ركني الجملة بالمسند إلیھ والمسند كما اختار علماء البیان..7

یجب إرشاد المبتدئین إلى أن المتعلق العام للظرف والجار والمجرور في نحو: (زید في الدار)، و.8

أنعنھمتخفیفامنھیقبلبلاإلعراب،عندتقدیرهمرةكلیكلفونالكانواوإنمحذوفاعندك)(زید

یقولوا في إعراب (زید في الدار)، (في الدار) جار ومجرور مسند.

وقامواتقم،والوقم،ویقوم،وأقوم،وأخواتھا)(قمتمثل:ومستترة،بارزةالمتصلةالرفعضمائر.9

فيھيوإنمااإلعراب،عندضمائرالعتبارھالھامحلالكلھاویقمن:وتقومینویقومونویقومان،

جوازاأووجوباالمستترةالضمائرأماعدده،أوإلیھالمسندعلىدالةحروفالبارزةالضمائر

أمرصیغة(قم)إعرابوفىالمتكلم،للماضيصیغة(قمت)إعرابفيیقالالنظرعنھافمصروف

إعرابوفىللمتكلم،مضارع(أقوم)إعرابوفىللمخاطب،نھىتقم)(الإعرابوفىللمخاطب،

مضارع(تقومین)إعرابوفىللغائبین،مضارع(یقومان)إعرابوفىللغائبین،ماضي(قاموا)



(قمت)إلیھمسند(أنا)قمت)(أناإعرابفيویقالالغائبات،مضارع(یقمن)إعرابوفىالمخاطبة،

صیغة ماضي الغائب مسند وھكذا.

موصولاسم(الذي)إعرابھفيفیقالیكافأ)اجتھدنحو:(الذيفيالعائدعلىالنصعنیستغني.10

مسند إلیھ، و(اجتھَد) ماضي الغائب صلة، و(یكافأ) صیغتھ المضارع مبنى للمجھول لغائب المسند.

كانإذاإالالنصبعالماتاختالفعلىمنصوبتكملةفھووالمنسدإلیھالمسندغیرالجملةفيماكل.11

مضافاً إلیھ أو مسبوقا بحرف جر أو تابعا من التوابع.

تكملة،بھمفعولأنھإعرابھعندویقالالفعل،علیھوقعماعلىالدالةللتكملةبھ)(المفعولاسمیتبقى.12

إجماالإعرابھابذكرفیھافیكفيوالمستثنىوالتمییز،والحال،األخرى،المفاعیلمنالتكمالتبقیةأما

ماضيصیغةقمت:لك)إجالال(قمتإعراب:فيمثالفیقاللھ،المكلمةاللفظةذكروجوبمع

تكملةضرباًأنیقال:شدیًدا،ضرباًضربتھنحو:وفىالسبب:لبیانالفعلتكملةوإجالال:المتكلم،

مصدریة للفعل، و(شدید) وصف مكمل لضرباً.

وماوحاشا،وعداوخال(إالبـالمستثنىیكونمنھ،المستثنىفیھیذكرماوھوالتام،االستثناءحالةفي-13

ھذاكانسوى)أو(غیراالستثناءأداةكانتوإذادائما،منصوبامنھالمستثنىتكملةحاشا)وماعداوماخال

تتبعاستثناء؛القصرالحقیقةفيفھوالمفرغ،االستثناءوأماباإلضافة،بعدھماماوجرمنصوبیناللفظان

القواعد في تحلیلھ وإعرابھ التراكیب.

فيمؤتمرفعقدیعسره،ممابھوالخروجالنحوتیسیرفيتنظرمؤتمراتعدةانعقادذلكتالثم

المجمعارتأهفیماالمؤتمرونظرالجامعات،أساتذةمنالشأنلھمممنفیھوشاركم1956عامدمشق

أخرىمؤتمراتفعقدتآخر،مؤتمرفيللنظرتأجلحتىبشيءیخرجولمالنقاشوطالالمصري،

واھتمعنيممنالدولفيالعربیةالمجامعاتحادكانھناومنوالجزائر،األردنمنھاعربیةدولفي

الدورلھكانالمصريالمجمعدورأنغیروطرقھ،ومناھجھتعلیمھ،وتیسیروتیسیره،النحوبشأن

.)(القوي في مجال التیسیر عكس المجمع العراقي الذي كان محافظا لدرجة ما في محاولتھ التیسیریة 36

اللغویة العربیة، رسالة ماجستیر، الجزائر جامعة أبو بكر البلقاني – بتصرفجاللي بوتر فاس: تیسیر النحو العربي في منظور المجامع()36
بعدھا.وما259ص



بالمجامع،موجودةفنجدھاوتوصیات،ندواتوعقدومنشوراتبحوثمنكتبمابكلأنھغیر

مطبوعة ولم تجد حیز التنفیذ الفعلي وهللا أعلم.

الخاتمة:

بعد االنتھاء من البحث خرج الباحث بالنتائج ومنھا:

صیانةعلىالبالغحرصھمبابمنالعربيالنحوتیسیرفيالعصورمرعلىالعلماءدأب/1

ورعایة ھذا العلم، إذ ھو لسانھا ومنطق قرائھا.

المشكالتلحصرسبباكانتومنھاوالمتعلم؛المعلمحاجةفيیصبالعربيالنحوتیسیر/2

والصعوبات التي كانت سببا في النفور منھ.

ومنھجھالعالمنظرلوجھةتخضعشخصیةاجتھاداتالتیسیرفيالقدماءالعلماءجھودكانت/3

وأسلوبھ في وسیلتھ التیسیریة.

المحدثینجھودقامتفماوطرقھم،منھجھمفيالقدماءوینتقضونیخطئونأالالمحدثینعلىینبغي/4

إال على جھد القدماء، والجمیع كان ھدفھم وغایتھم واحدة (التیسیر) وإن اختلفت طریقة الوصول.

ومن أھم التوصیات:

الدرسفيالوظیفيالنحوإلىالمجردقالبھفيالنحومناالنتقالعلیناوالمتعلم،المعلمعلىالتیسیرلیتم/1

النحوي، ودخول الدربة والمران على الشواھد المختلفة والجدیدة من مختلف العصور.

والتعلیمالتربیة(وزاراتالرسمیةالجھودمنصدرتالتيوالقراراتوالتوصیاتالمقترحاتتخرجأن/2

والمجامع اللغویة العربیة) إلى حیز التنفیذ الفعلي.

مراحلفيالنحویةوالمصطلحاتالنحويالمنھجتوحیدفيالعربيالوطنفيالجامعاتجمیعتتكاتفأن/3

بإشرافالعملبھذاتقومأساتذةانتخابفيالدولیةالرسمیةالجھاتتتحدوأنوالجامعي)،(األساسيالتعلیم

منھا، وأن تتخذ خطوات جادة فعلیا تجاه ذلك.

أمامالعربيالوطنفيالصعوباتأولىمنھيالتيالعامیةمحللتحلالمیسرةالفصحىاللغةإحالل/4

المتعلمین؛ ألنھا من أھم األسباب بعدا لھم عن ضبط لسانھم ومھارتھم اللغویة.



المراجع

بیروت1طالكتبعالمزاھد،زھیرتحقیقالكالم،إعرابفيالغالمكفایةشعبان،الدینزیناآلثاري:-

م.1987
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