
 املقدمة .أ

 تعليم يف مهما جزءا انلحو مادة تعد  
 يعتقدون انلاس أكرث ألن وذلك. العربية اللغة
 الكفاءة يف تتمثل العربية اللغة يف الكفاءة أن
 ألن مربر وهلذا. املشلكة غري الكتب قراءة يف

 صيانة هو العلم هذا تلأيلف الرئييس املقصود
 ظهرت ولكن. وكتابة قراءة اللحن من اللسان

 بةصعو من وادلعوى املتعلمني من الشكوى
 انلحو مادة إىل يرجع وذلك. العلم هذا تعلم

 . تعليمها وطريقة نفسها
 من وحديثهم قديمهم اللغويون وأنصف  

 فيها حيذفون خمترصات فألفوا القضية هذه
 ال انلحوية للمسائل وتشعبات اختالفات

 ينشأ ما وخاصة اللسان، تقويم يف فيها جدوى
 وضعوا فمنهم - املحدثون أما. العامل قضية من

 ولك. حسان كتمام العلم هلذا جديدة أسسا
 انلحو تيسري سبيل يف املحاوالت هذه

 .    للمتعلمني

    
 أهدافتعليمانلحو .ب

انلحو لغة القصد واجلهة كنحوت حنو 
املسجد واملقدار كعندي حنو ألف دينار واملثل 

ويف االصطالح هو قواعد . عيدكسعد حنوس
يعرف بها أحوال أواخر اللكمات العربية اليت 
حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب 

وهو عند تعبيري ابن جين .  وبناء وما يتبعهما
م العرب يف ترصفه من إعراب انتحاء سمت الك
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 6: ، ص

 حماوالتيفتيسريتعليمانلحو

 
 عبد البسيط

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوجنان

 
Abstract: Nahwu becomes the most debated discourse in the Arabic language teaching. There 

are so many problems appear both in the case of the learning material and the learning methods. 

This article describes those problems by elaborating the causes of learning difficulties in Nahwu. 

One of the problems comes from the existence of excessive ‘amil and ‘illat. It reveals a judgment 

that Nahwu has been combined with philosophy. Consequently, there are some learners who 

judge that learning Arabic is difficult. Therefore, this article also presents the easy ways in 

learning Nahwu, both given by classic ulama and modern linguists. One of the efforts done by 

classic ulama is by reviewing the theory of ‘amil, while the modern linguists try to expand the 

concept of Nahwu so that it is not limited to i’rab only.                                          

 

Keywords: Nahwu Learning,’Amil, ‘Illat. 
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وغريه اكتلثنية واجلمع واتلحقري واتلكسري 
واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك يللحق 
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف 
الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن 

وروت كتب .  شد بعضهم عنها رد به إيلها
األدب والرتاجم ىلع سبيل ايلقني أن هذا العلم 

وأما . اكن يسىم بالعربية يف عرص أيب األسود
تسمية هذا العلم بانلحو فمستمد من إقرار يلع 
كرم اهلل وجهه ما وضعه أبو األسود حني عرضه 

ما أحسن هذا انلحو اذلي قد : ))عليه بقوهل
ا العلم باسم فآثر العلماء تسمية هذ((. حنوت

انلحو استبقاء للكمة اإلمام اليت اكن يراد بها 
 . أحد معاين انلحو اللغوية

تتمثل أهم أهداف تعليم انلحو فيما و.
 : ييل

قة سليمة إقدار املتعلم ىلع القراءة بطري .أ 
 خايلة من اللحن

إكساب املتعلم القدرة ىلع الكتابة  .ب 
الصحيحة السليمة من اخلطأ واملتفقة مع 

 القواعد املتعارف عليها

                                                           

 
ابن جين،    برنامج ) 7. صاخلصائص،
 (ملةاملكتبة الشا

 
انلحوالشيخ حممد الطنطاوي،    نشأة

انلحاة أشهر دار املعارف، دون : القاهرة)، وتاريخ
   -  . ، ص(سنة

مساعدة املتعلم ىلع جودة انلطق وصحة  .ج 
 األداء عند اتلحدث

إكساب املتعلم القدرة ىلع فهم املسموع  .د 
لف وتميزي املتفق مع قواعد اللغة من املخت

 معها
إقدار املتعلم ىلع املالحظة ادلقيقة  .ه 

واالستنتاج واملقارنة وإصدار األحاكم 
وإدراك العالقات بني أجزاء الالكم 

 وتميزيها وترتيبها ىلع انلحو املناسب
اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس اللغوي  .و 

دلى املتعلم وإمداده برثوة لغوية من خالل 
علم القواعد من انلصوص الراقية اليت يت

 خالهلا

مساعدة املتعلم ىلع تكوين حس لغوي  .ز 
جيد وملكة لغوية سليمة يفهم من خالهلا 
اللغة املنقولة ويتذوقها بما يعينه ىلع نقد 
الالكم وتميزي صوابه من خطئه وتوظيف 
الفقرات والرتاكيب واملفردات بطريقة 

 . سليمة

 
 
 

                                                           

 
تعليمعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،   

واإلجراءات،ال األطر العربية مكتبة : عمان) لغة
  6  .،  ص(م  00 الضامري للنرش واتلوزيع، 
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 مبادئتعليمانلحو .ج

جيمع علماء الرتبية ىلع أن قواعد اللغة 
ليست اغية يف ذاتها وإنما يه وسيلة تلقويم 

فينبيغ أن نعلم كذلك أن  -اللسان والقلم
حيد ذللك، وإنما قواعد اللغة ليست السبيل الو

يتعاون معها يف حتقيق هذا الغاية ابليئة اللغوية 
اليت يشيع فيها استعمال الفصىح وكرثة املران 
ىلع الصحيح املصىف من الالكم والكتابة كما 
ينبيغ عدم املغاالة فيها بعرض ما ال يلزم منها 
يف احلياة ىلع اتلالميذ إذ يأيت ذلك بعكس 

 . 7املقصود فيرض وال يفيد
ناقال -كما قال اكمل انلاقة-اآلن –حنن 

يف حاجة إىل تطوير  -عن عيىس انلاعوري
لغتنا بتهسيل قواعدها واختصار هذه القواعد 
إىل احلد األدىن اذلي يمكن معه ضبطها دون 

ودون فلسفات لغوية ودون حاجة إىل  تعقيد
اتلأويل واتلخريج وكرثة الوجوه واجلوازات اليت 

 : واملطلب إذن هو. ال مربر هلا
اإلقالل من القواعد والتسميات  . 

والقياسات واتلفريعات واتلخرجيات 
 . واجلوازات

                                                           

7
تدريسحممود يلع السمان،    يف اتلوجيه

 العربية، . ، ص( 85 دار املعارف، : القاهرة)اللغة
  8- 70   

تبسيط أسلوب العرض يلتالئم مع ادلارس  . 
 .6وابلعد عن اتلعقيد

وقد بذل الرتبويون املحدثون جهدهم 
ىلع جتريد انلحو من فلسفة العوامل انلحوية 
واتلخرجيات اليت ال جدوى منها واتلمسوا منه 
ما يعني ىلع صحة الالكم والكتابة وسالمة 

. يلف اجلمل خايلا من اخلطأ انلحويالضبط وتأ
وهذا هو انلحو الوظييف اذلي يقتيض مرااعة ما 

 : ييل يف تعليم اتلالميذ
أن يقترص يف تعليم انلحو ىلع ما يتصل  . 

حباجات اتلالميذ يف أثناء االستعمال 
العادي للغة ويساعدهم ىلع صحة 
الضبط ويكسبهم القدرة ىلع تأيلف 

 . صحيحااجلملة العربية تأيلفا 

أن يكون العالج بعد تشخيص نوايح  . 
الضعف يف اتلالميذ يف القواعد 
املختلفة فرديا  يف معظمه أو لكه ألن 
انلظرة الفردية يف عالج ضعف 
اتلالميذ أفضل كثريا من العالج 
اجلميع اذلي قد تضيع معه الفائدة ىلع 

 . الكثريين من اتلالميذ

                                                           

6
العربيةنلاقة، حممود اكمل ا   اللغة تعليم

أخرى بلغات جامعة أم القرى، : مكة )، للناطقني
 55 -56 . ، ص(م857 
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ظييف ينبيغ اتلخفيف من انلحو غري الو . 
وتيسري دراسةة القواعةد بصةفة اعمةة 
وذلك بةالوقوف ىلع األبةواب الوظيفيةة 
اليت يمكن استغالهلا يف احلياة العملية 
حةةال ال يشةةق ىلع الطةةالب فةةيلكفهم 
دراسة مصطلحات تقليدية ال جةدوى 

 .5هلم من ورائها

معرفةةة قةةوانني اللغةةة وسةةيلة وليسةةت  . 
وال جيوز االنشغال بالوسيلة إذا لم . اغية

تكةةن اعمةةال مسةةاعدا للوصةةول إىل 
 .الغاية

ال جيوز االقتصار ىلع الطابع انلظري يف  .7
عملية اتلعلم بل جيب الربط بني انلظر 

5والعمل
 

 

  أسبابدعوىصعوبةانلحووتعقيده .د

يعترب كثري من انلاس انلحو من املادة 
وهذه الصعوبه ترجع إىل عوامل . الصعبة تعلمها

كثرية منها من ناحية املادة وطريقة اتلدريس 

                                                           

5
طرائقتعليماللغةحممد إبراهيم اخلطيب،    
  67 . ص، ( 00 . ،مكتبة اتلوبة: الرياض) العربية،

5
العربيةنايف حممود معروف،    خصائص

. ، ص( 857 دار انلفائس، : بريوت )، تدريسهاوطرائق
 57 

ويلخص أمحد خمتار عمر أسباب . وغريه
 : حية املادة يف انلقط اتلايلةصعوبة انلحو من نا

دخول اللهجات العربية يف تقعيد انلحو  . 
وهذا يؤدي . بصفتها وخصائصها املتباينة

إىل اختالف األقوال يف املسألة الواحدة 
وحماولة اتلوفيق بني املذاهب والشواهد 
املتناقضة واإلكثار من األمور اجلائزة 
وكرثة اتلقسيمات والتشعيبات واإلرساف 

يف هذا الصدد، جيب . وضع الرشوط يف
علينا أن نفرق بني القواعد انلحوية 
املستهدفة لصيانة اللسان عن اخلطأ 
واحتذاء الصواب وبني دراسة ما نطق به 
العرب وما جرى ىلع ألسنة قبائلهم وما 
نقله الرواة من شعر أو نرث تضمن 

 . خصائص هلجية معينة

لسفتها  مبالغة انلحاة يف نظرية العامل وف . 
من ذلك، . وجعلوها مزيان جدل بينهم

فضلوا هلجة عربية ىلع أخرى بأصول 
وقد ألفوا الكتب يف هذا . فلسفتهم هذه

املجال مثل العوامل خمترصه أليب يلع 
 .الفاريس والعوامل املائة للجرجاين وغريها

ونظرية العامل هلا آثار جعلت انلحاة 
 : يطابلون بإلغائها، منها 

وضع انلحاة . آلراء يف العاملتعدد ا(. أ
العامل اللفظي واملعنوي أسسا 
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وقواعد وأسبغوا عليها ألوانا من 
القوة وصنوفا من املزايا جتعلهما 
يتحكمان بغري حق يف املتلكم 
ويفسدان عليه تفكريه ويعوقانه من 

وقد أدى بهم هذا إىل عوامل . األداء
كثرية واختالفات متعددة أرهقت 

 .فهانلحو وأضاعت هد

إن نظرية : إضاعة معاين انلحو(. ب
العامل بهرت اتلحاة وشغفتهم 
وصاروا يتبارون يف معرفة العامل 
وتأويله وأحداث إثره، وشغلوا عن 
معاين الصيغ وأهملوا اجلانب 
ابلاليغ فلم يبحثوا يف اجلملة 
وتقييدها وإطالقها وطرائق تركيبها 

 .  ويف دوال تأيلفها

تقسيم الالكم  إن. تفريق املتشابه(. ج
ىلع أساس العامل أدى إىل تفريق 
املتشابهات يف موضواعت متفرقة 
متباعدة فجمعوا ما اكن ينبيغ أن 
يكون متفرقا وفرقوا ما اكن ينبيغ 

فأدوات انليف . أن يكون جممواع
يف " ال"يف باب اكن وأخواتها و" ليس"

" لن"وكذلك . باب ال انلافية للجنس
و " لم"ويف نواصب الفعل املضارع 

يف جوازم الفعل " ال انلاهية"و" ملا"
 . املضارع وغري ذلك

: اختصاص األدوات ىلع أقسام(. د
خمتصة باألفعال واألسماء و مشرتكة 

وعندهم ال تعمل . تدخل عليهما
وهلذا .األداة إال إذا اكنت خمتصة

يف ( زيد)يعرب مجهور ابلرصيني 
فاعال ( إن زيد يدرس ينجح)قونلا 

يدل عليه املذكور لفعل حمذوف 
 . 8(إن يدرس زيد يدرس: )تقديره

اإلفراط يف اتلأويل واتلقدير ومحل  . 
ل ذلك فمث. األسايلب ىلع غري ظاهرها

اضمار خرب املبتدأ إذا اكن اسما حمضا 
ونصب املضارع بأن مضمرة بعد يك 
مثل جئتك تلكرمين أي جئتك ألن 

 .0 تكرمين

ثلواين واثلوالث يف استخدام العلل ا . 
انلحو، أما العلل األوائل فال بأس به يف 

                                                           

8
العربيةفوزي صادق دباس،   علماء جهود

 وجتديده، انلحو تيسري جملة القادسية يف اآلداب يف
، 005 ، سنة 5، املجدل  - والعلوم الرتبوية، العددان 

  80-58.ص

 0
يفأبو الرباكت بن األنباري،  اإلنصاف

الطبعة والكوفيني ابلرصيني بني اخلالف مسائل
  7. ،  ص( 00 مكتبة اخلانيج، : القاهرة)، األوىل
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مثل ذلك سؤاهلم عن . عملية اتلعليم
ملا رفع؟ (( قام زيد: ))من (( زيد))

ألنه فاعل ولك فاعل مرفوع، : وإجابتهم
وملا رفع الفاعل؟ وإجابتهم : ثم سؤاهلم

: للفرق بني الفاعل واملفعول، ثم سؤاهلم
فينصب الفاعل وملا لم تعكس القضية 

ويرفع املفعول، وإجابتهم أن الفاعل 
قليل ألنه ال يكون للفعل إال فعل 
واحد فأعطي األثقل اذلي هو الرفع 
للفاعل وأعطي األخف اذلي هو 
انلصب للمفعول ثلقل يف الكمهم ما 

 .يستثقلون

وأول حنوي اقرتن اسمه  
باتلعليل هو عبد اهلل بن أيب أسحاق 

اذلي ذكره ابن  (هةة 5  ت )احلرضيم 
بأنه أول ( هةةة  7 ت )سالم اجلميح 

من يعج انلحو ومد القياس والعلل 
استنبط من ( هة 57 )والفراهيدي 

العروض ومن علل انلحو ما لم 
فالعلة يف بدايتها اكنت . يستنبطه أحد

حسية ألن انلحاة حييلون ىلع احلس 
يف معرفتها وحيتجون بثقل احلال 

ولكن بعد ذلك أوخفتها ىلع انلفس، 
أرسفوا فيها فيها لك اإلرساف وحبثوا يف 
علة العلة حال قال بعضهم بتوقيفها 

وقسموها أقساما منها اتلعليمية 
 .     والقياسية واجلديلة

سيطرة العلوم ادلينية ىلع انلحو  . 
واحتذاء أصوهل ىلع أصول الفقه عند 

من ذلك استخدم . نفية خاصةاحل
انلحاة األقيسة انلظرية اليت ال تعتمد 

كمنعهم . ىلع شواهد من الكم العرب
حممد ))فجملة . تقدم الفاعل ىلع فعله

مكونة من مبتدأ ثم مجلة فعلية (( قام
مكونة من الفعل وفاعله مسترت 
ويعربون اجلملة الفعلية خربا هلذا 

 .   املبتدأ

مباحثة انلحويني بأمور ال تتعلق  .7
بانلحو وال تفيد يف صيانة اللسان وال 

ومثل ذلك اختالفهم يف . تمنع خطأ
رافع املبتدأ واخلرب، فقيل إن املبتدأ 
يرتفع باالبتداء واخلرب باالبتداء كذلك 

باالبتداء واملبتدأ معا، وقيل إن أو 

                                                           

  
علماءفوزي صادق دباس،   جهود

  8. ص ،...العربية

  
عندابلحأمحد خمتار عمر،   اللغوي ث

السادسة الطبعة اعلم الكتب، : القاهرة)، العرب
  7 -6  . ص( 855 
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املبتدأ واخلرب يرتافعان فريفع املبتدأ 
 .   اخلرب واخلرب واملبتدأ

ويف نفس األمر، رأت جلنة تيسري قواعد 
بقرار   85 اللغة العربية اليت ألفت يف مرص 

ء وزارة املعارف بمرص، واملشلكة من األعضا
طه حسني، أمحد أمني، . د: اآلتية أسماؤهم

إبراهيم مصطىف، يلع اجلارم، حممد أيب بكر 
أن أهم ما يعرس  إبراهيم، عبد املجيد الشافيع،

انلحو ىلع املعلمني واملتعلمني ثالثة أشياء ويه 
اإلرساف يف اتلعليل واالفرتاض واإلرساف يف 
االصطالحات واإلمعان يف اتلعمق العليم مما 

 .   د بني األدب وانلحوباع
ومن ناحية طرق اتلدريس واألخرى، 
فرتجع أسباب دعوى صعوبة انلحو يف انلقط 

 : اتلايلة
ضعف الغرية واحلماسة عند  . 

. الطالب ىلع تعلم اللغة العربية
وبالعكس حتمسوا وافتخروا باللغة 

خيلطوها األجنبية األخرى حال 
 .  بلغتهم األم يف اتللكم وغريه

                                                           

  
. ص، ...اإلنصافأبو الرباكت بن األنباري،  

 0 

  
-58 . ص،...تعليماللغةحممود اكمل ناقة،  

 80 

تصديق الطالب لدلاعيات اليت  . 
تنادي أن اللغة العربية لغة صعبة 
املنال معقدة املسالك ولم يعلموا أن 
هذه ادلعوى يهدف إىل إبعاد أبناء 

 . املسلمني عن لغة القرآن

ضعف مناهج انلحو، ال سيما ملن  . 
هم دون اجلامعة حيث تقترص 

اعت ىلع بعض األمثلة املوضو
وحفظ القاعدة وأداء بعض 
اتلمارين دون االهتمام باتلطبيقات 
املكثفة ىلع لك موضوع مع اإلتيان 
بعدد من اآليات القرآنية 
واألحاديث انلبوية واعرابها 

 . للطالب

اخنفاض كفاءة املدرسني يف هذه  . 
املادة وقلة حصيلتهم العلمية فيما 

ه ىلع يتعلق بها مما ينعكس أثر
 . الطالب

عدم اعطاء مادة انلحو قدرا اكفيا  .7
من احلصص واملحارضات مما حيول 
دون توسع األساتذة ويؤدي إىل قلة 
اتلطبيقات والعجلة يف رشح 
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املوضواعت حرصا ىلع إنهاء 
 . 7 املنهج

 

 دراساتوحماوالتيفتيسريانلحو .ه

هبت رياح اتليسري ىلع يد ابن مضاء 
( هةةة  78-  7)أمحد بن عبد الرمحن القرطيب 

الرد ىلع ))يف كتابه  –أيام دولة املوحدين  –
يمكن إمجال آراءه يف أنه داع إللغاء ((. انلحاة

رفض انلحاة بعض أسايلب فقد . نظرية العامل
العرب ووضعوا ماكنها أسايلب أخرى سوتلها 
هلم فكرة العامل، فوقعوا يف تكلف شديد 
. عّقد الالكم وصّعبه وأحاهل ألغازا مستعصية

كما داع إللغاء العلل اثلواين واثلوالث وإلغاء 
 .6 القياس وإلغاء اتلمارين غري العملية

ومن أقدم املقرتحات إلصالح انلحو 
ونقد انلحو ومنهج انلحاة ما داع إيله أبو 

القرن )العباس أمحد بن حممد بن والد املرصي 
 : ويمكن امجال آرائه يف انلقط اتلايلة(. الرابع

                                                           

 7
اللغةأمحد بن عبد اهلل ابلاتيل،    أهمية

دار : الرياض)، العربيةومناقشةدعوىصعوبةانلحو
 5 - 6 . ة، ص(ه     الوطن للنرش، 

 6
ىلعابن مضاء القرطيب،   الرد

دار : القاهرة) حتقيق شويق ضيف، انلحاة،
  0 . ، ص(املعارف، بدون سنة

ال يصح الطعن ىلع العريب أو رميه  . 
باللحن أو اخلطأ أو تقديم القياس 

 . انلظري ىلع املادة اللغوية املسموعة

وجوب الوقوف عند املادة اللغوية  . 
املسموعة، وال جيوز تصحيح ما لم يرد 
. عن العرب بمقتىض القياس انلظري

فهناك من األسايلب واللكمات ما يصح 
يف القياس ولكنه لم يسمع، فيجب 

 .  رب وال نغريهالوقوف عند ما قاتله الع

رفض ابن والد وهجومه ىلع اتلأويل  . 
واتلقدير يف انلحو واداعء احلذف 

 .5 واإلضمار

ومنها املحاولة اليت قام بها ابن حزم 
األندليس يف هجومه ىلع العلل انلحوية هجوما 

 إن العلل انلحوية لكها: " شديدا حيث قال
فاسدة ال يرجع منها شيئ إىل احلقيقة ابلتة، 
وإنما احلق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة 
اذلين يرجع إيلهم يف ضبطها، وما عدا هذا فهو 

فهو أيضا  -مع أنه حتكم فاسد متناقض –
كذب، ألن قوهلم اكن األصل كذا فاستثقل 

شيئ يعلم لك ذي حس أنه ... فنقل إىل كذا
 اكنت العرب عليه كذب لم يكن قط، وال

كما ". مدة ثم انتقلت إىل ما سمع منها بعد ذلك
                                                           

 5
. ، ص... ابلحثاللغويأمحد عمر خمتار،  

 76- 75 
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اكن من رأيه أن اتلعمق يف حبث مسائل انلحو 
إفساد وأنه جيزئ يف انلحو كتاب الواضح 

 . 5 للزبيدي أو املوجز البن الرساج
وتظهر حماولة اتليسري يف تصنيف كتب 
املخترصات يف انلحو رد فعل للكتب املطولة 
اليت أفرطت يف القياس والعلل واتلأويل 

وهذه . واتلقليل من احلشو واتلطويل يف الالكم
املحاولة رد فعل إجيايب لتسهيل اتلعلم 
وختليصه من االتلباس وجعل القواعد العربية 

ىلع اتللميذ أمر تعلم  أقل صعوبة مما يسهل
ورأى اجلاحظ أن تدريس موضواعت . القواعد

انلحو ىلع انلحو اذلي يه عليه إنما يه مضيعة 
للوقت ومشغلة للصيب عما هو أوىل به، وأنه 
جيب أن يكتيف بتدريس ما يعينه ىلع السالمة 
من فاحش اللحن يف كتاب إن كتبه وشعر إن 

 . 8 أنشده وشيئ إذا وصفه
( ه50 ت )وتعد مقدمة خلف األمحر  

رائدة يف عملية تيسري انلحو ولو بصورة 
مبسطة، ويه أقدم ما وصل إيلنا من املصنفات 

( خمترص الكسايئ)املخترصة ويأيت بعدها 

                                                           

 5
ابنسعيد األفغاين،   عند يفاللغة نظرات

-7 . ، ص(868 دار الفكر، : بريوت)، حزماألندليس
 6 

 8
اللغةكور، يلع أمحد مد   فنون تدريس

    . ، ص(006 دارالفكر العريب، : القاهرة)العربية،

أليب ( حوخمترص يف انل)و ( ه 58 ت )للكسايئ 
  0 )حممد حيىي بن املبارك املعروف بالزييدي 

 7  )للجريم ( وخمترص حنو املتعلمني)و ( ه
ت )أليب سعدان الرضير ( خمترص انلحو)و ( هة
للمفضل بن ( املدخل إىل علم انلحو)و ( ه    

أليب ( املخترص)وكتاب ( ه 56 ت )سلمة 
و ( ه 5  ت )موىس بن حممد احلامض 

و ( ه 6  ت )البن الرساج ( املوجز)
( اجلمل)و ( ه 0  ت )البن شقري ( املخترص)

البن ( اتلفاحة)و ( ه 5  ت )للزجايج 
( األويلات يف انلحو)و ( ه 5  ت )انلحاس 

اإلجياز يف )و ( ه 55 ت )أليب ىلع انلحوي 
( األنموذج)و ( ه  5 ت )للرماين ( انلحو

البن ( األجرويم)للزخمرشي واكن من أشهرها 
 (.هة   5ت )أجروم املغريب 

ومن املعارصين إبراهيم مصطىف يف 
وتعد هذه املحاولة أوىل ". إحياء انلحو" كتابه 

املحاوالت اليت أرادت أن تستنهض اهلمم 
للقيام بمحاوالت تفتح أفقا جديدا يف ادلرس 

ولقد بىن املؤلف أفاكره يف إصالح . انلحوي
 :اسيتني، هماانلحو وجتديده ىلع فكرتني أس
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مطابلته أن يتسع ادلرس انلحوي، : األوىل 
فيشمل دراسة أحاكم نظم الالكم وأرسار تأيلف 

 . 0 العبارة
مطابلته بإلغاء نظرية العامل : اثلانية 

واستئصال جذورها، وما تستلزم من تقديرات 
تذهب بروح اللغة ومجال العبارة،  وتأويالت
  .  كما يزعم

واكنت األصول اهلامة اليت بىن عليها 
 :تصنيفه اجلديد ما ييل

الرفع علم اإلسناد وديلل أن اللكمة  . 
 يتحدث عنها 

اجلر علم اإلضافة سواء أكانت حبرف  . 
 أم بغري حرف

ت علما ىلع إعراب الفتحة ليس . 
ولكنها احلركة اخلفيفة املستحبة اليت 
حيب العرب أن خيتموا بها لكماتهم ما 
لم يلفتهم الفت، فيه بمزنلة السكون 

 . يف اللغة ادلارجة

                                                           

 0
: القاهرة) إحياءانلحو،إبراهيم مصطىف،   

 0 . ، ص(5 8 بدون مطبعة، 

  
انلحوإبراهيم مصطىف،    . ، ص...إحياء

 8 - 87 

إن عالمات اإلعراب يف االسم ال  . 
خترج عن هذا إال يف بناء أونوع من 

 .   اإلتباع

ومنها املحاولة اليت قدمها األستاذ عباس 
الغاية اليت (. انلحو الوايف)حسان يف كتابه 

تسىع إيلها األستاذ يه تيسري اللغة ىلع املعلمني 
واملتعلمني، حرص فيه ىلع مجع آراء انلحاة 
وتصنيفها وفق ما حيتاجه املعلم واملتعلم 

 من وصاغه بلغة سهلة واضحة وضمنه الكثري
 .  آرائه وتوجيهاته

ومن أبرز آثار تلك ادلعوة يف كتابه هذا 
مظاهر اشرتك كثري من املجددين يف عرصه 

االستفادة (.  )اتلأثر بآراء ابن مضاء، (.  )ويه 
اتلأثر (.  )من آراء الكوفيني يف تيسري انلحو و 

باملنهج الوصيف اذلي ألىق بظالهل ىلع آراء 
. األصول انلحويةاألستاذ عباس حسن يف لك 

اتليسري املتعلق باملادة انلحوية عند األستاذ هل 
أما أحدهما فاكن برتجيح بعض آراء . منحيان

انلحاة حبجة اتليسري، فال يصح أن نأخذ بالرأي 
الضعيف واللغة القليلة ونرتك الرأي القوي 

وأما املنىح . واللغة األفصح بهدف اتليسري
رفض بعض اآلخر فهو اتليسري املبين ىلع 

األصول انلحوية اكتلعليل واتلأويل أو ختطئة 
                                                           

انلحوإبراهيم مصطىف،     مقدمة-إحياء
  ز-و. ص ،...املؤلف
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منهج انلحاة يف أصول أخرى اكلسماع 
والقياس ونظرية العامل مع أن هذا غري 

 .   مقبول
ومنها حماولة قام بها مهدي املخزويم 

رأى ". يف انلحو العريب نقد وتوجيه " يف كتابه 
فروقا كثرية بني حنو القدماء املؤسسني للنحو 
وحنو املتأخرين من أصحاب املتون والرشوح 

ايش، ال يف املصطلحات وحدها بل يف واحلو
إن القارئ ال . تطوير مادة انلحو تطويرا آيلا

حيس إال أثرا خفيفا جدا نلظرية العامل يف 
كتب القدماء، أما املتأخرون فقد فتنوا بتلك 
انلظرية وطبقوها يف مجيع أبواب انلحو، بل 
اخرتعوا أبوابا لم يأبه هلا أكرث انلحاة القدماء، 

حلاح يف تطبيق نظرية العامل، اقتضاها اإل
كباب اتلنازع واالشتغال الذلين ال خيلو منهما 

                                                           

  
منها . وهذا الرأي ال خيلو من االنتقادات 

أن انلحو مثل غريه من العلوم تيسريه من خالل رؤية 
املقصودة تربوية، ال من خالل تغيري مادته، ألن الفئة 

بتيسري انلحو هم املتعلمون، واملعلم ليس مطابلا 
بتبليغ لك جزئيات انلحو وعلله للمتعلمني، فاإليغال 
يف اتلعمق يف اتلعليل واتلأويل والقياس إنما هو من 
غرض املتخصص لضبط انلحو  وليس من غرض 

عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل احلسني،  . املتعلمني
سحسنيفكتابهانلحوالوايفتيسريانلحوعندعبا

وتقويم ، (هة     جامعة أم القرى، : مكة)، دراسة
  6 -60 . ص

كتاب من كتب املتأخرين، وفيهما من صور 
اتلعبري الفاسد ما لم تعرفه العربية ىلع لسان 

 .  أي عريب فصيح أو غري فصيح
 –رأى أن كثريا من مظاهر اإلعراب 

ومشالكته يمكن حلها  -كمقتىض أثر العامل
ىلع أساس لغوي خالص ال أثر للتلكف فيه وال 

فالفاعل . رضورة إىل اتلماس علة فلسفية هل
مثال واملبتدأ مرفواعن ألنهما مسند إيلهما 
شيئ يف اجلملة وال عمل لشيئ فيهما، والضمة 

لم اإلسناد يف مرفواعت األسماء يف العربية ع
وهكذا وجد مهدي املخزويم لكثري من . وغريه

مشالكت انلحو حلوال سهلة خايلة من 
اتلعسف اذلي ارتكبه انلحاة يف سبيل طرد 
نظرية العامل، قياسا ىلع العوامل الطبيعية، 
فألزموها انلاس قواعد يه من نتاج انلظر 

ليت يه العقيل وحده وأهملت احللول اللغوية ا
أجدر بالراعية يف املباحث اللغوية، وذللك 
تعقدت مسائل انلحو وصعبت ىلع املتعاطني 
هلا، وخصوصا املبتدئني والشداة من طالب 

 . 7 العلم

                                                           

  
نقدمهدي املخزويم،   العريب انلحو يف

 5-5. ، ص(856 دار الرائد العريب، : بريوت)وتوجيه،

 7
. ، ص...يفانلحوالعريبمهدي املخزويم،   

8 
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ومنها حماولة قام بها تمام حسان يف 
تمركزت ". اللغة العربية معناها ومبناها" كتابه 

. كرة تمام حسان انلحوية يف نظرية اتلعليقف
وهو إنشاء العالقات بني املعاين انلحوية 
بواسطة ما يسىم بالقرائن  اللفظية واملعنوية 

يف انلحو  وهو الفكرة املركزية. 6 واحلايلة
العريب وأن فهمه ىلع وجهه اكف وحده للقضاء 
ىلع حرافة العمل انلحوي والعوامل انلحوية 
ألن اتلعليق حيدد بواسطة القرائن معاين 
األبواب يف السياق ويفرس العالقات بينها ىلع 
صورة أوىف وأفضل وأكرث نفعا يف اتلحليل 

 . 5 اللغوي هلذه املعاين الوظيفية انلحوية
لقد اجته انلحاة بقوهلم بالعامل انلحوي 
إىل إيضاح قرينة لفظية واحدة فقط يه قرينة 

فجاء قوهلم . اإلعراب أو العالمة اإلعرابية
بالعامل تلفسري اختالف هذه العالمات 

ومن هذا، اكن . حبسب املواقع يف اجلملة
 املعىن ثم االتكال باعتبارها كربى ادلوال ىلع

إعطائها من االهتمام ما داع انلحاة إىل أن يبنوا 
حنوهم لكه عليها عمال يتسم بالكثري من 

وإذا اكن العامل . املبالغة وعدم اتلمحيص

                                                           

معناهاتمام حسان،  6  العربية اللغة
اهليئة العامة املرصية العامة  :القاهرة) ،ومبناها

 55 . ، ص(858 للكتاب، 

 58 . ، ص... اللغةالعربيةان، تمام حس 5 

قارصا عن تفسري الظواهر انلحوية والعالقات 
السياقية مجيعها فإن فكرة القرائن توزع 
اهتمامها بالقسطاس بني قرائن اتلعليق 

ي معنويها ولفظيها وال تعطي للعالمة انلحو
اإلعرابية منها أكرث مما تعطيه ألية قرينة أخرى 

فالقرائن لكها مسؤولة عن أمن . من االهتمام
اللبس وعن وضوح املعىن وال تستعمل واحدة 
منها بمفردها لدلاللة ىلع معىن ما وإنما جتتمع 

 .  5 القرائن متضافرة تلدل ىلع املعىن انلحوي
وباجلملة، فإن االعتماد ىلع القرائن يف 

(  )فهم اتلعليق انلحوي ينيف عن انلحو العريب 
(  )لك تفسري ظين أو منطيق لظواهر السياق و 

لك جدل من نوع ما لج فيه انلحاة حول 
أو ذاك وحول أصالة (( العمل))منطقية هذا 

فرعية اللكمات بعض اللكمات يف العمل و
األخرى وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو 
تأويله مما ازدمحت به كتب انلحو دون طائل 

 . 8 يكون حتته
 
 
 

                                                           

العربية،تمام حسان 5  -   . ، ص... اللغة
    

العربيةتمام حسان، 8  -   .، ص... اللغة
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 اخلالصة .و

يشكو كثري من انلاس من صعوبة 
وترجع هذه الصعوبة . انلحو وخاصة األعجيم
رس أو طريقة اتلدريس إىل انلحو ذاته أو املد

من ناحية املادة، تترسب الطراز . وغريها
من . الفلسيف واملنطيق حال جيعلها أكرث تعقيدا

هذه الظاهرة نشأت حركة اتليسري واتلبسيط 
وتظهر حماولة . منذ زمن قديم حال اآلن

اتليسري عند املتقدمني يف تصنيف كتب 
املخترصات يف انلحو رد فعل للكتب املطولة 

أفرطت يف القياس والعلل واتلأويل  اليت
أما . واتلقليل من احلشو واتلطويل يف الالكم

املحدثون فترتكز حماوالتهم يف فتح أفق جديد 
يف ادلرس انلحوي و تيسري اللغة ىلع املعلمني 
واملتعلمني جبمع آراء انلحاة وتصنيفها وفق ما 
حيتاجه املعلم واملتعلم وصاغه بلغة سهلة 

اعرتض بعضهم ىلع قضية وكذلك . واضحة
رأى بعض منهم  أن كثريا . العامل واإلعراب

من مظاهر اإلعراب ومشالكته يمكن حلها 
ىلع أساس لغوي خالص ال أثر للتلكف فيه وال 

 .رضورة إىل اتلماس علة فلسفية هل





املراجع
نظراتيفاللغةعندابن. 868 . األفغاين، سعيد

 كردار الف: بريوت.حزماألندليس
طبقات. 885 . األنباري، ابن يف األبلاء نزهة

 املجدل دار الفكر : القاهرة. 1األدباء
 العريب

اخلالف.  00 . ______ مسائل يف اإلنصاف
.بنيابلرصينيوالكوفينيالطبعةاألوىل

 مكتبة اخلانيج: القاهرة
اللغة.     . ابلاتيل، محد بن عبد اهلل أهمية

صع دعوى ومناقشة انلحوالعربية .وبة
 دار الوطن للنرش: الرياض

.  00 . بكر، عبد اللطيف عبد القادر أبو
واإلجراءات األطر العربية اللغة .تعليم

 مكتبة الضامري للنرش واتلوزيع: عمان

.     . احلسني، عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل
تيسريانلحوعندعباسحسنيفكتابه

امعة ج: مكة.انلحوالوايفدراسةوتقويم
 . أم القرى

معناها. 858 . حسان، تمام العربية اللغة
ومبناها اهليئة العامة املرصية  :القاهرة.

 .العامة للكتاب
تعليم.  00 . اخلطيب، حممد إبراهيم طرائق

 مكتبة اتلوبة: الرياض.اللغةالعربية
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يف. دباس، فوزي صادق العربية علماء جهود
 سية يف جملة القادتيسريانلحووجتديده،

،  - اآلداب والعلوم الرتبوية، العددان 
 005 ، سنة 5املجدل 

تدريس.  85 . السمان، محود يلع يف اتلوجيه
 دار املعارف: القاهرة.اللغةالعربية

انلحو. دون سنة.الطنطاوي، الشيخ حممد نشأة
انلحاة أشهر وتاريخ دار : القاهرة.

 املعارف
اللغ. 855 . عمر، أمحد خمتار عندابلحث وي

السادسة الطبعة اعلم : القاهرة. العرب
 الكتب 

ىلع.  بدون سنة. ابن مضاء القرطيب، الرد
ضيف شويق حتقيق : القاهرة. انلحاة،

 . دار املعارف
نقد. 856 . املخزويم، مهدي العريب انلحو يف
 . دار الرائد العريب: بريوت.وتوجيه

اللغة. 006 . مدكور ، يلع أمحد فنون تدريس
دارالفكر العريب: القاهرة.عربيةال

: القاهرة.إحياءانلحو.  5 8 . مصطىف، إبراهيم
 بدون مطبعة

خصائصالعربية. 857 . معروف، نايف حممود
 دار انلفائس: بريوت . وطرائقتدريسها

اخللقةاملفقودة.  88 . مكرم، عبد العال سالم
العريب انلحو تاريخ مؤسسة :بريوت . يف

 الرسالة
تعليماللغةالعربية. 857 . ة، حممود اكملانلاق

جامعة أم : مكة . للناطقنيبلغاتأخرى
 القرى

القواعد.بدون سنة . اهلاشيم، السيد أمحد
العربية للغة دار : بريوت. األساسية

 الكتب العلمية
العريب.  88 . ياقوت، حممود سليمان  . انلحو

 . دار املعرفة اجلامعية: اسكندرية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


