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أسس التجديد والتيسري عند العزاوي

اكم مف خالؿ مقاالتو مف أشد المتحمسيف لثكرة تجديد النحك كتيسيره
يظير الدكتكر العز ٌ
التي عاصر أكثر أصحابيا كتابعيـ ،كيظير ذلؾ جميا في كتابو (في حركة تجديد النحك كتيسيره في

العصر الحديث) ،الذم ذكر فيو خالصة كؿ المحاكالت التي دعت إلى تجديد النحك كتيسيره ،مناقشا

ليا كمحمال لما جاء ف ييا ،كظير اىتمامو باألمر أكثر في مقاالتو التي نشرىا في الصحؼ العراقية
مدة عقديف مف الزمف كالتي ضمنيا أىـ المسائؿ التي برـ بيا المتعممكف ككقؼ عندىا المجددكف
كقفة طكيمة رافضيف أك مصمحيف لبعض جزئياتيا.

اكم لو اتجاىاف:
إف إصالح النحك أك تجديده كتيسيره عند العز ٌ
العربية.
التعميمي لمغة
األ كؿ :اتجاه غير مباشر نجده يتمثؿ عنده في حديثو عف إصالح النظاـ
ٌ
ٌ
كاآلخر :اتجاه مباشر يتمثؿ عنده في الحديث عف التيسير كعنايتو بو في مقاالت كثيرة نشرىا في
الصحؼ العراقية ،كما أفرد لو كتابا معركفا كىك (في حركة تجديد النحك كتيسيره في العصر

الحديث).

النحكية كيرل أف السبب ىك
ففي االتجاه األكؿ يتحدث عف اإلخفاؽ في نجاح تعمـ الطالب لممفاىيـ
ٌ
أف ما يقدـ لمطالب ال يحقؽ الغاية مف دراسة المغة كىي((تحصيؿ المتعمـ القدرة العممية عمى تبميغ

أغراضو بتمؾ المغة بعبارات سميمة ،أم مف تمؾ التي تنتمي إلى ما تعارفو الناطقكف بيا ،أكضاعان

كمقاييس ،كبعبارة أخرل ،فإف الغاية القصكل مف تعميـ المغة ،ىي قبؿ كؿ شيء أف يجعؿ الطالب

قاد ارن عمى استعماؿ المغة في شتى الظركؼ كاألحكاؿ الخطابية ،كالسيما تمؾ التي تط أر في الحياة

اليكمية ،ثـ عمى استعماليا سميمة مف كؿ لحف كعجمة كليكنة))(ِ) فالمغة ىي في حقيقتيا (كضع)

المغكية التي نخضع ليا في الكالـ ،منطكقا كاف أـ
ك(استعماؿ) كالكضع يعني بو :األنظمة كالقكانيف
ٌ
الفردم أك الكالـ الذم نعبر بو عف مقاصدنا كأغراضنا.
المغكم
مكتكبا ،كيعني باالستعماؿ النشاط
ٌ
ٌ
كيرل أف تعميـ المغة إذا اقتصر عمى أحد ىذيف الجانبيف لـ يسفر عف نتائج حسنة ،كظير الخمؿ في
المتعمـ ،كمف ىنا فإف ((أكبر خطأ ترتكبو مدارسنا ىك أنيا تعنى بالقكاعد كالقكانيف في ذاتيا،
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المدرسي فرصة كافية ،يطبؽ فييا قكانيف
كتعزليا عف االستعماؿ؛ إذ ال تمنح الطالب طكاؿ اليكـ
ٌ
لغتو ،بؿ قد تمضي األياـ كاألسابيع ،دكف أف يتعرض الطالب لمكقؼ يقتضيو استعماؿ المغة ،أك
لغكية ،يبقى مجمدان في ذىنو .إف النسياف
الحديث بيا .كمف ىنا فإف ما يتعممو مف نظـ كقكانيف ٌ
سرعاف ما يأتي عمى أكثر ىذه النظـ كالقكانيف))(ّ) .فيك يرل أف تعمـ المغة يككف مشافية قبؿ أف

يككف كتابة كتحري ارن .كىذا يعني أف االىتماـ يجب أف يصرؼ في المدارس إلى التعبير الشفيي ،ألنو
األصؿ الذم عميو استعماؿ المغة في الحياة .فنحف في حياتنا ال نتعامؿ بالمغة المكتكبة ،كانما نتعامؿ

بيا منطكقة.

المغكية
ك مف أسس إصالح تعميـ المغة عنده ىك العناية بالطالب كالتركيز فيو ال التركيز في المادة
ٌ

اكم ىي األمكر اآلتية:
معزكلة عنو ،كمف أكجو العناية بالطالب عند العز ٌ
ُ -إحاطة الطالب ببيئة لغكية سميمة ،ال يسمع فييا لفظان مخطكءان ،كال تركيبان ممحكنان ،كال يخاطب
معممو كزمالءه في ىذه البيئة إال بمغة سميمة ،يتجنب فييا المحف ،كيتحرل شركط الفصاحة.

ِ -تحفيظو قد ارن كبي ارن مف القرآف الكريـ ،كالمأثكر مف شعر العرب كنثرىـ ،حتى تترشح في نفسو

عفكم ،كمف بعيد قاؿ ابف خمدكف( :كعمى قدر المحفكظ مف كالـ
قكانيف المغة كأنظمتيا عمى نحك
ٌ
العرب تككف جكدة المقكؿ).

ّ -شكؿ الكتب المقررة عميو شكال تامان ،بحيث ال تقع عيناه ،إال عمى كالـ مشككؿ .كال ريب في أف

النظر المتكرر في الكتب المشككلة ،يؤدم إلى انسياب قكانيف المغة كأنظمتيا إلى الذىف عمى نحك

عفكم أيضان(ْ).
ٌ
المغكية المدركسة)
كيرل أف ىناؾ أساسا ثالثا تقكـ عميو عممية إصالح التعميـ كىك (العناية بالمادة
ٌ
كيشترط أف تتكافر في ىذه المادة شركط كثيرة كمنيا:

العربي المعاصر ،كمما يكثر دكرانو عمى األلسنة ،كيتكرر
مما يحتاج إليو اإلنساف
ُ -أف تككف ٌ
ٌ
مجيئو في كتابات األدباء كالمثقفيف كاإلعالمييف كأرباب العمكـ المختمفة(ٓ).
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المغكيكف،
المغكية متشعبة كىي مستكيات مختمفة كما نقميا
اكم يمكح ىنا إلى أف المادة
ٌ
ٌ
إف العز ٌ
المغكم
كليس باستطاعة الناس االحاطة بيا ،كال مف المستحسف أف تعرض كميا ((فإزاء كثرة العمـ
ٌ

العربي المعاصر ،كترؾ ما سكل ذلؾ لمف يركـ التخصص
البد مف االنتقاء كتحرم ما يحتاج إليو
ٌ
كينشد التبحر))(ٔ ) كمف التطبيقات عمى كالمو ىذا ما جاء عنده في مقاؿ (نحك المساف كنحك
العربية حيف يضمنكنيا مكضكعات ىي
الفكر) فقد أنحى بالالئمة عمى كاضعي المناىج العراقية لمغة
ٌ
العممي) كىك عنده :نحك ال ييعنى بالمساف ،كال يتجو إليو
مف (نحك الفكر) كيسميو تارة أخرل (النحك
ٌ

بضرب مف التقكيـ كالتصحيح ،كانما يخاطب العقؿ ،كيحاكؿ إقناعو بصحة الفركض التي أقاميا
النحاة ،كمضكا يمتمسكف ليا األدلة ،كيقيمكف عمييا الحجج .كقد ذكر لو تطبيقات كثيرة كمنيا

األمثمة التي تقكـ عمى النصكص اإلبداعية أك المستنبطة مف األدب الرفيع كيرل(( :أف مثؿ ىذا

زكل عف طالب مبتدئ ،يريد أف يتعمـ مف المغة ما ييقيـ بو لسانو كيزداد فيمو لما
النحك يجب أف يي ى
يسمع كيق أر مف كالـ يناسب عمره كيكافؽ نضجو))(ٕ) .كمف أمثمة ىذا النحك ما ييسمى بػ(بدؿ

المريض معدتى يو) ،فكاضح أف لغة
الطبيب
ك(عالج
غيؼ ثمثى يو)
البعض مف الكؿ) ،نحك قكلنا:
(أكمت الر ى
ى
ي
ي
ى
ثمث الرغيؼ) ك(عالج الطبيب معدة المريض) ،كأما االستعماؿ األكؿ فيك مف قبيؿ
الحياة ىي
(أكمت ى
ي
األدائي ،الذم ال شأف لممتعمـ بو ،كمف الجدير أف أذكر أف ىذا األسمكب
األسمكبي ،أك التمكيف
التفنف
ٌ
ٌ
أيضا رفضو المجددكف كألحقكه بباب التككيد.

خالد
كمف أمثمة النحك القائـ عمى النصكص
يسمى بػ(المفعكؿ معو) نحك قكليـ( :ق أرى ه
ٌ
اإلبداعية ما ٌ
ً
زيد كالجب ىؿ) .إف ىذا النكع مف االستعماؿ غير شائع
النير) ك
المصباح) ك(لى ًع ىب الطف يؿ كضف ىة
ك
(سار ه
ى
ى
في لغة الحياة ،كىك بمغة الشعراء كالقصاصيف كالمسرحييف أكلى ،كىـ بو أعنى(ٖ).

اكم كما نرل يرفض تقديـ ىذا المستكل بكصفو مادة تعميمية ألنو مستكل و
عاؿ كال يمثؿ
فالعز ٌ
اليكمي .كربما ىك يشير أيضا إلى المسائؿ القميمة كالشاذة
المكاقؼ القكلية الشائعة في االستعماؿ
ٌ
العربية
كالنادرة التي أخطأ كاضعك المناىج حيف أضافكىا الى جانب الشائع كالكثير ،ككتب تعميـ
ٌ

شاىدة عمى ىذه األساليب.
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(العممي)
العممي) كالنحك
المغكية المدركسة أف نفرؽ فييا بيف النحك (
ِ -الشرط الثاني في المادة
ٌ
ٌ
ٌ
فاألكؿ يميؽ بالمتخصص الذم يبحث عف الظاىرة كأسبابيا ،كالكجو االستعمالي كعمتو ،كالثاني يميؽ
إف جيميا فسد نطقو ،كاضطرب لسانو .فيك ىنا
بالمتعمـ الذم يكفيو مف النحك ظكاىره العامة التي ٍ
العربي خضع ليا كىي ال تنفع المتعمـ بأم حاؿ ،كىي جزء مما
يشير الى زكائد مكجكدة في النحك
ٌ

النحكم كػ((العمؿ كالتخريجات فيي ال تعدك أف
تنادل المجددكف كالميسركف إلى استبعاده مف الدرس
ٌ
كيصد عنو ،فضال عف أف الجيؿ بيا ال يضر المساف ،كال يقدح في صحة
تككف عبئا يعرقؿ التعمـ،
ٌ
العربية كصارت جزءان مف
المغة))(ٗ) إلى جانب (التقديرات) ك(العكامؿ) التي أثقمت اليكـ مناىج المغة
ٌ
المتاىات التي أضاعت الطالب.

النحكية مف كتب األكائؿ أمثاؿ الخميؿ كتالميذه الذيف كانكا أصفى
ّ -الشرط الثالث أف نختار المادة
ٌ
ذكقا ،كأقؿ تفمسفا في معالجة ظكاىر المغة كقضايا النحك(َُ).

النحكية مف كتب
كىذا الشرط يتضمف أيضا ما جاء في الشرط الثاني ،فإف السبب في اختيار المادة
ٌ
المتقدميف يتضح بقكلو إنيا(أقؿ تفمسفا في معالجة ظكاىر المغة كقضايا النحك) فيـ لـ يطيمكا

الكقكؼ عند العكامؿ كال العمؿ كالتقديرات ،ككاف عمميـ أقرب الى الكصؼ.

العربية بالبالغة كبناحية ميمة منيا عمى
ْ -الشرط الرابع خصو بالمعاني كىك :أف ينعنى بتعميـ
ٌ
كجو خاص ،ىي ما كاف يعرؼ بػ(مقتضى الحاؿ) فالطالب اليكـ حيف يتحدث ال يبني حديثو عمى ما

تقتضي دكاعي الحاؿ  ،كال عمى ما يستدعي المقاـ ،كانما يكتفي بمراعاة قكانيف المغة كأنظمتيا مف

كجر كجزـ(ُُ).
رفع كنصب ٌ
المغكية المدركسة ،كىي تحمؿ في نفسيا الجكانب السيئة التي
ىذه أىـ الشركط التي تخص المادة
ٌ
ظيرت في نحكنا كمف ثىـ الدعكة إلى استبعادىا.

اكم فيك اتجاه لـ
أما االتجاه الثاني كىك المباشر الذم يخص الحديث عف التيسير عند العالمة العز ٌ
ً
يأت عرضا كال ىك طارئ في بحكثو كمقاالتو كتأليفو ،فقمما يخمك مقاؿ مف مقاالتو مف الحديث عف
التيسير ،فقد أكاله عنايتو ،كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى تأثره باالتجاه الذم عاصره كىك اتجاه
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المخزكمي
ثكرة التجديد التي قادىا أساتذتو كأساتذة أساتذتو كما ىك الحاؿ عند الدكتكر ميدم
ٌ
كأستاذه إبراىيـ مصطفى الذم كصفو بزعيـ المجدديف في ىذا العصر(ُِ) كالدكتكر إبراىيـ
ائي كغيرىـ ،فما فتئ يقؼ عند قاعدة ىنا أك ىناؾ ساخ ار مرة ،كرافضا أخرل ،كمقترحا
السامر ٌ
العربية أك غيرىا.
استبعاد قاعدة أك حذفيا مف مناىج المغة
ٌ
كلكف (التيسير) عنده لـ يكف كاضحا أكؿ األمر ،ككاف مقتص ار عمى إبداء مالحظات جزئية ىنا أك
ىناؾ حكؿ مسائؿ نحكية أك لغكية ،كيبدك أنو في أكؿ األمر كاف يخمط بيف التسميتيف ،فيناؾ

اكم مقاليف يبدك أنو
مصطمح آخر يكضع قبالة (التيسير) كىك (التجديد) كقد كتب المرحكـ العز ٌ
العربي بيف التجديد كالتيسير)
استدرؾ عمى نفسو فييما فى ٍيـ (التيسير) ك(التجديد) كىما( :النحك
ٌ
نشره في جريدة (الجميكرية) سنةُٖٗٗ كالمقاؿ اآلخر نشره في جريدة (القادسية) سنة ُّٗٗ
كىك (تجديد أـ تيسير) كىذاف العنكاناف يدالف عمى أنو أخذ يفرؽ بيف التسميتيف ،كقد عرض في
يمس النحك في صكرتو
المقاؿ األكؿ آراء الباحثيف كتفريقيـ بينيما ،فالتيسير عند أصحابو ((ال ٌ
القديمة ،كال يعرض ألصكلو كنظريتو ،كانما يقتصر ...عمى الحذؼ كاالختصار ،كاعادة ترتيب األبكاب

تكعر منيا كتقريب ما نأل عف متناكؿ الطالب))(ُّ) أما (التجديد) عند
كالمكضكعات ثـ تمييد ما ٌ
القائميف بو كيركمكنو فيك يختمؼ عف (التيسير) كىك عندىـ خطكة أكلى كجريئة تتكخى ((إحياء

النحك أك إصالحو أك تجديده)) كالتيسير خطكة الحقة تعقب (التجديد) يتمثؿ في انتخاب ما يصمح

مف ىذا النحك الجديد لمتعميـ ،ثـ تقديمو بأساليب تعميمية حديثة ك((كأف ىؤالء الدارسيف ينظركف

لغكية عامة ،أما (التيسير) فيك في رأييـ
إلى (اإلحياء) أك (اإلصالح) أك (التجديد) عمى أنو ميمة ٌ

البد أف يفضي إلى
ميمة
تربكية خالصة ،أك كأنيـ يركف أف إحياء النحك أك إصالحو أك تجديده ٌ
ٌ
اكم كاضحا في آخر المطاؼ حيف اختار
تيسيره ،أك يعيف عمى بمكغ ىذه الغاية))(ُْ) كقد كاف العز ٌ
أحد ىذيف السبيميف كىك (التجديد) كالدعكة اليو ،حتى أف (التجديد) في عنكاف كتابو كاف أسبؽ مف
كيعده
التيسير ،ككتابو ىك كما ذكرت عنكانو (في حركة تجديد النحك كتيسيره في العصر الحديث)
ٌ

كيرد عمى مف يعتقد ذلؾ قائال(( :فإنا
الخطكة األكلى عمى طريؽ التيسير ،كال يرل في التجديد تعقيدا ٌ
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النحكم أف يككف ذا جدكل عمى الدارس ،يتمكف بو
نقكؿ ليـ إف التجديد البد منو ،إذا أريد لمدرس
ٌ
العربية ،فيما يقكؿ كفيما يكتب ،كأف يفيـ المأثكر مف كالـ العرب ،كيتذكقو كينتفع
مف أف ينحك نحك
ٌ

بو))(ُٓ).

اكم:
بقيت ىنا مسألتاف تتعمؽ بالتيسير عند العز ٌ

األكلى :سبب ميمو الى التيسير :فقد كضح أف األخذ بأم مقترح بشأف المغة أك النحك ليس فيو
إساءة إلى المغة ،كال يحرـ شيئا مف أحكاميا كضكابطيا ،كانما ىك مخالفة آلراء اىتدل إلييا البشر

العممية عرضة لمتحكؿ
ليسكا معصكميف مف الخطأ كالزلؿ ،كما أف حركة العمـ دائبة ،كأف اآلراء
ٌ
كالتبدؿ ،كال شيء يمنع نحاة ىذا العصر كالعصكر القادمة مف االعتماد عمى عقكليـ في تفسير
ظكاىر المغة ،كتعميؿ قضاياىا(ُٔ).

العربيػة تفسػي ار أقػكـ،
األخرل :اليدؼ مف التيسير :كبيف في مقاؿ آخر ىدؼ الميسريف ىػك ((تفسػير
ٌ

كيسػػعكف إلػػى الكشػػؼ عػػف معػػدنيا الػػذم طمسػػت فػػركض النحػػاة بريقػػو ،كذىبػػت تصػػكراتيـ بنظارتػػو
اكم يستحسف عمميـ غاية االستحساف فيقكؿ(( :عمى أف كثيػ ار ممػا جػاء بػو
كبيائو))(ُٕ) كنرل العز ٌ
العربيػة فى ٍيمػػا أفضػػؿ
أصػػحاب التيسػػير يجمػػع الػػى السػػداد كالنضػػج ،السػػيكلة كاليسػػر كيحقػػؽ لػػدارس
ٌ

المغػكم فقػاؿ(( :كمػف دالئػؿ
عد في مقػاؿ آخػر (التيسػير) مػف دالئػؿ النيػكض
كجيدا أق ٌؿ))(ُٖ) كقد ٌ
ٌ
كػؿ
النيكض
المغكم أف تككف المغة مبذكلة ألىميا عمى نحك ما يبذؿ ليـ الضكء كاليػكاء يأخػذ منيمػا ٌ
ٌ
إنساف ما يناسب عينيو كرئتيو كال يككف ليا ذلؾ إال إذا يسرت تيسي ارن يقربيػا مػف جميػع طالبييػا ،فػال

تدؽ عف فيـ متعمـ))(ُٗ).
تصعب عمى أحد ،كال ٌ
اكم التجديد كالتيسير عمى مجمكعة أسس استقصاىا مف متابعتو لدعكات
لقد أقاـ العز ٌ
الميسريف الذيف خاضكا بيذا المكضكع كىي كاآلتي:

ُ -إلغاء العامؿ  :لقد تصايح كثير مف الباحثيف كالركاد األ كائؿ مف دعاة التيسير داعيف الى إلغاء
نظرية العامؿ ،كلعؿ في مقدمتيـ ابف مضاء القرطبي(تِٗٓىػ) فقد كاف أكؿ مف تكمـ في إلغائيا
كبياف أنيا ال تفيد بأم حاؿ ،كأنيا جزء مف صعكبات النحك(َِ).
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النحكية ،كشغمت يج ٌؿ أكقاتيـ في البحث
لقد أخذت نظرية العامؿ مساحات شاسعة مف المكسكعات
ٌ
العربية،
تعد معضمة أرىقت طالب
عنيا كعف آثارىا كىي تخضع الى فركض عقمية صارمة ،كما ٌ
ٌ
فميس اماميـ إال أف يبحثكا عف سبب ظيكر كؿ حركة إعرابية :لً ىـ كاف ىذا مرفكعا كلـ كاف منصكبا
العربية الى النظر في معاني التراكيب
أك مجزكما أك مجرك ار ،ككاف األجدر بيـ تكجيو طمبة
ٌ
كدالالتيا ،كلكف ابتعدكا مف ىذا حتى صار البحث عف المعاني مف الغريب ،يقكؿ الدكتكر أحمد عبد

م مؤيدا ىذا المعنى كىك أف العامؿ في اإلعراب كاف(( :السبب األكؿ الذم خرج
الستار الجكار ٌ
باإلعراب عف حقيقة معناه ،كعف كاقع كظيفتو في النحك ،كىك الذم خمؽ فيو أبكابا ال لزكـ ليا ،كال

فائدة منيا ،كىك الذم عقد قكاعد اإلعراب تعقيدا ال مزيد عميو))(ُِ) ،كقد كاف أكؿ مف دعا في
العصر الحديث الى إلغاء نظرية العامؿ كابطاليا ىك إبراىيـ مصطفى؛ ألنو عدىا أساس المشكالت،

ككجد في الغائيا مفتاح تيسيره ،ككاف كذلؾ أكؿ مف الحظ أف المعنى ىك التفسير الصحيح لممظير
اكم عمى ذلؾ كعمى (التأكيؿ كالتقدير)
اإلعرابي الذم تبرز بو الكممة في الجممة(ِِ) .كقد تكمـ العز ٌ
النحكم كأحالتاه إلى معميات كألغاز ،كالسبب الذم
المذيف كصفيما باآلفتيف المتيف عاثتا بالدرس
ٌ

اكم بقكلو:
يدعك الباحثيف الى رفض ىذه النظرية كما يتبعيا مف تأكيالت كتقديرات يكضحو العز ٌ
ينصب عمى ما ينطقو المتكمـ فعال ،كأما ما يضمره مف ألفاظ كعبارات،
((فالمعركؼ أف درس المغة
ٌ
معتمدا في إظيارىا عمى قرائف سياقية تغني عف ذكرىا ،أك التمفظ بيا ،فانو ال يدخؿ في مجاؿ دراسة

المغة))(ِّ).

الكصفي كظيكر مالمحو كمقكالتو في كالمو ،فيذا المنيج يركز في
فيك ىنا يشير الى تأثره بالمنيج
ٌ
دراسة المغة فيما ىك مكجكد عمى سطح المغة كال ينظر الى البنية العميقة التي تتمثؿ بما (يضمره
المتكمـ) كما تنطكم عميو األلفاظ كالجمؿ ،كليس مف الحؽ البحث عما كراء الكممات أك ما ىك بيف

السطكر ،فيذا أمر أجنبي مف دراسة المغة ،كالبحث عف العكامؿ كغيرىا تعد مف ىذا الضرب الذم ال
يمت الى دراسة المغة بصمة ،كال ينفع مف ىعمً ىمو كال يضر مف ىج ًيمى يو ،كقد تحدث عف (الحذؼ
النحكم أف نستمسؾ بما يمفظو
كاالستتار) رافضا ليما فقاؿ(( :كبعد فأف مف أكجو إصالح الدرس
ٌ
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المتكمـ فعال ،كأال نزيد عميو ما يزعـ النحاة أنو محذكؼ أك مستتر ،فيذه الكممات المحذكفة أك

العربية))(ِْ).
المستترة ال كجكد ليا إال في خياليـ ،كال سند ليا إال مف طبيعة تصكرىـ لمجممة
ٌ

ِ -تحديد مكضكع النحك

لقد أقاـ الدارسكف في كؿ العصكر دراسة النحك عمى فكرة يمفادىا البحث عف أكاخر الكممات،
النحكم ،كلكف
يضيقكف ميداف الدرس
كتسجيؿ ما يط أر عمى ىذه األكاخر مف بناء كاعراب .كىـ بذلؾ ٌ
ٌ
العربية كأف ذلؾ ال يتأتى إال بالخكض فيما
المجدديف ال يرتأكف ذلؾ كيركف أف ميدانو ىك الجممة
ٌ
سمكه (معاني النحك).

النحكيػة،
المخزكمػي فػػي محاكلتػو التجديديػة الػػى تكسػيع دائػػرة الدراسػة
اكم الػى دعػػكة
ٌ
كقػد أشػار العػز ٌ
ٌ
م لمػف يػػركـ تجديػػد
كضػـ مػػا اصػطمح عميػػو بعمػـ المعػػاني إلييػا(ِٓ) ،كأشػػار أيضػا الػػى دعػكة الجػكار ٌ
ٌ
النحػػػك ،كيسػػػعى الػػػى تيسػػػيره الػػػى أف يكسػػػع كظيفتػػػو لتشػػػمؿ البحػػػث فػػػي الػػػنظـ ،كتعنػػػى بػػػدالالت

اكم كابػراىيـ
التراكيب(ِٔ) كلـ يقتصر األمر عمى
م بؿ ىناؾ مػف سػبقيما كطػو الػر ٌ
المخزكمي كالجكار ٌ
ٌ
مصطفى المذيف كانا مػف أكائػؿ الػذيف تنبيػكا إلػى ذلػؾ ،كبعػدىما جػاء مصػطفى جػكاد الػذم ذىػب الػى
ائي
مزج عمـ النحػك بعمػـ المعػاني(ِٕ) .كقػد احتفػى الػدكتكر العػز ٌ
اكم بمحاكلػة الػدكتكر فاضػؿ السػامر ٌ
كرحب بيا بحماسة تدؿ عمى كبير عناية منو بيذا الجانػب الػذم تغاضػى
مؤلؼ كتاب (معاني النحك) ٌ

الجرجػاني(تُْٕق)
ائي إزاء عمػؿ عبػد القػاىر
عنو
ٌ
ٌ
النحكيكف في مسائؿ كثيرة ،ككضع عمؿ السامر ٌ
م مثمػيف بػارزيف فػي تراثنػا لمػف
م(تّٖٓق) كامتداد ليما فػ((لقد كػاف
الجرجػاني كالزمخشػر ٌ
كالزمخشر ٌ
ٌ
العربيػة عامػة ،كالقرآنيػة خاصػة ،كاالىتػداء الػى خصائصػيا ،ثػـ جػاء الػدكتكر
استطاع تػذكؽ الجممػة
ٌ

ائي ليسير في الطريؽ الذم سا ار فيو ،كينيج نيجيما في التفريػؽ بػيف كممػة ككممػة ،أك
فاضؿ السامر ٌ
ائي كما ىك معركؼ مشػكمة النحػك فيػك يقػكؿ(( :مػف المعمػكـ
تعبير كآخر .)ِٖ())...كقد بيف السامر ٌ
أف عمـ النحك ييعنى أكؿ ما ييعنى بالنظر في أكاخر الكممة ،كما يعترييػا مػف إعػراب كبنػاء ،كمػا ييعنػى

بأمكر أخرل عمى جانب كبير مف األىمية كالذكر كالحذؼ كالتقديـ كالتأخير ،كتفسير بعض التعبيرات،
تقػؿ
غير أنو يكلي العناية األكلى لإلعراب))(ِٗ) ،كقاؿ(( :كىناؾ مكضكعات كمسائؿ
نحكية كثيػرة ال ٌ
ٌ

 255
العدد (74 ) 74ذي الحجة 7744هـ ـــ  72أيلول 7172م

مجلة كلية العلوم االسالمية
جهود االستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي في تجديد الدرس النحوي وتيسيره

أىمية عف كؿ ما بحثو النحاة بؿ قد تفكؽ كثي ارن منيا ال تزاؿ دكف بحث ،لػـ يتناكليػا العممػاء بالػدرس

كلـ يكلكىا النظر .قد أبدك مغاليان في ىذا الزعـ كلكف ىذا الػزعـ حقيقػة أننػا نعجػز عػف فيػـ كثيػر مػف
التعبيرات أك تفسيرىا ،كال نستطيع التمييز بيف معانييػا ،فمػف ذلػؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ :مػا الفػرؽ فػي

المعنػى بػيف قكلػؾ( :ال رجػؿ – بػالفتح – فػي الػدار) ك(مػػا مػف رجػؿ فػي الػدار) مػع أف كمتػا العبػػارتيف

ائي جممػة مػف التعبيػرات التػي
لنفي الجنس عمى سبيؿ االسػتغراؽ ،)َّ())...كىكػذا راح يسػرد السػامر ٌ
الػكظيفي
ائي انطمػؽ مػف فكػرة النحػك
ٌ
تحتاج الى بياف الفرؽ بينيا مف حيث المعنى ،كيبػدك أف السػامر ٌ
ائي مشكمة النحك كما ىك
الذم يقكـ عمى سمات كمنيا التفريؽ بيف التراكيب كاألدكات ،ثـ ٌ
بيف السامر ٌ
معركؼ بالبحث عػف العالقػات الظػاىرة بػيف الكممػات فقػاؿ(( :كربمػا ال أكػكف مغاليػان إذا قمػت :نحػف ال

نفيـ المغة كما ينبغي؛ ألف أكثر دراستنا تتعمؽ بالعالقات الظاىرة بيف الكممات ،أمػا المعنػى فيػك بعيػد

عف تناكلنا كفيمنا ،بؿ ربما ال أككف مغاليان إذا قمت :إننا نجيؿ أكثر مما نعمـ فيما نحسػب أننػا نعمػـ.
كمف ىنا نحف محتاجكف إلى (فقو) لمنحػك يصػؿ إلػى درجػة الضػركرة ،صػحيح أف قسػمان مػف المسػائؿ

المتعمقة بالمعنى عرض ليا النحػك كعمػـ البالغػة لكػف ال يػزاؿ كثيػر منيػا دكف نظػر )ُّ())...ثػـ إف
دراسة النحك((عمى أساس المعنى عالكة عمى ككنيا ضػركرة فػكؽ كػؿ ضػركرة ،تعطػي ىػذا المكضػكع

نداكة كطراكة ،كتكسبو جدة كطرافة ،بخالؼ ما ىك عميو اآلف مف جفاؼ كقسػكة .إف الػدارس لػو عمػى
المعنكيػة ،كيشػعر بػاعتزاز بانتسػابو
ىذا النيج يشعر بمػذة عظيمػة كىػك ينظػر فػي التعبيػرات كداللتيػا
ٌ

إلى ىذه المغة الغنية الثرية الحافمة بالمعاني الدقيقة الجميمة .ثـ ىك بعد ذلؾ يحرص عمى ىذه المغػة

الدافقػة بالحيكيػة ،كىػػك كراء كػؿ ذلػػؾ يحػاكؿ تطبيػؽ ىػػذه األكجػو فػػي كالمػو ،كيشػعر بمتعػػة فػي ىػػذا

اكم ينقؿ أمثمة مما ككرد في كتاب معاني النحك تدؿ عمى حفاكتو بو ،كقػاؿ
التطبيؽ))(ِّ) كأخذ العز ٌ
العربيػة
ائي إلػى دراسػة الجممػة
ٌ
كممتو األخيرة في الكتاب فيك يػرل(( :لقػد اتجػو الػدكتكر فاضػؿ السػامر ٌ
دراسة فنية ذكقية حيف عني بداللتيا ،كبمعنى كؿ مفردة فييا ،فأحيا بذلؾ نظرية الػنظـ التػي ابتػدعيا

ػاني ،كتغافػػؿ عنيػا النحػػاة التقميػػديكف الػػذيف خمفػكه ،فشػػغمكا بػػاإلعراب كالبنػػاء ،كمػػا
عبػد القػػاىر الجرجػ ٌ
يط أر عمى أكاخر الكممات مف حركػات ظػاىرة أك مقػدرة))(ّّ) إف البحػث عػف معػاني التراكيػب كالجمػؿ
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النحكيػػػة ،كأحػػػالكا مكضػػػكعو الػػػى
النحكيػػػكف فػػػي مكسػػػكعاتيـ
ػػد ركح النحػػػك التػػػي أقبرىػػػا
كاألدكات يعػ ٌ
ٌ
ٌ
اكم فيمػا بعػد مػاؿ الػى دراسػة النحػك دراسػة كظيفيػة
متحجرات ال حياة فييا ،كأكد أف أذكر ىنا أف العز ٌ
كدعا كاضعي المناىج الى ذلؾ؛ كالسبب؛ ألف ىذا النحك كما ذكرت ينصب اىتمامو عمى التفريؽ بػيف

معاني العبارات كاألدكات.

ّ -االعتماد عمى القرآف الكريـ في رسـ صكرة النحك

اكم يجد شدة اىتمامو بالدراسات القرآنية كاحتفاءه بالقرآف الكريـ ،فيك
مف يتتبع كتابات الدكتكر العز ٌ
مصدر مف مصادر دراساتو إذ اعتمد عميو في مكاضع كثيرة في تكثيؽ قاعدة أك تصحيح خطأ شائع

المغكم ،كما لو مقاالت تحدث فييا عف معاني القرآف كالتعبير
كما ىك مشيكر عنو في التصكيب
ٌ
القرآني ،فميس مف الغريب أف يجعمو أساسا كمرجعا لمتجديد كالتيسير ،فقد جاء في مقاؿ لو (الممكة

العربي) ككيؼ لمناطؽ أف يممؾ ىذه الممكة استند الى مقكلة ابف خمدكف:
المغكم
المسانية في التراث
ٌ
ٌ
اكم
((كعمى قدر المحفكظ ككثرة االستعماؿ تككف جكدة المقكؿ المصنكع نظما كنثرا))(ّْ) يقكؿ العز ٌ
معقبا كمستحسنا كالـ ابف خمدكف(( :كقد أثبتت التجربة صحة ما ذىب إليو ابف خمدكف ،فأكلئؾ
الذيف عنكا في بداية تعميميـ بقراءة القرآف الكريـ كحفظو أممؾ لزماـ المغة ،كأقدر مف غيرىـ في

مجاؿ البياف ،كاذا بحثنا في ىح ىي كات كبار األدباء في عصرنا كطو حسيف كالزيات كزكي مبارؾ كجدنا

أف معظميـ قد قرؤكا القرآف كحفظكا كقرؤكا كثي ار مف المنظكـ كالمنثكر))(ّٓ) كجاء قكلو في مقاؿ
فحؽ التصرؼ بالمغة
آخر عنكانو (المبدعكف كالمغة) تحدث فيو عف تصرؼ الشعراء بالمغة قائالٌ (( :
إذف ،ال يتسامى إليو غير شاعر فذٌ ،أك ناثر كبير ،كلف يستطيع تفسير ىذا التصرؼ ،كاستشفاؼ

أسراره غير ناقد يسامت ىذيف رسكخ قدـ ،كسمكؽ مكىبة ،كرفعة ذكؽ))(ّٔ) ثـ يقكؿ بعد ذلؾ
مبينا مكانة القرآف الكريـ كطريقة تصرفو بالمغة التي تفكؽ طريقة الشعراء(( :كمالنا نذكر تصرؼ

العربي ة في المغة ،كننسى تصرؼ القرآف الكريـ فييا ،كىك تصرؼ أذىؿ النحاة أنفسيـ،
شعراء
ٌ
كقيرىـ عمى أف يراجعكا قكاعدىـ غير مرة ،كينزلكا عف كثير مما شرعكا مف ضكابط ،كلكنيـ مع ذلؾ

قيض اهلل لمقرآف نقدة كبا ارن ،استكعبكا
سر ىذا التصرؼ ،كلـ يفقيكا كجو الجماؿ فيو ،حتى ٌ
لـ يفيمكا ٌ
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حس ،فترجمكا ذلؾ التصرؼ إلى لغة النقد ،فإذا ىك سحر مف
عمـ النحاة ،كفاقكىـ رفعة ذكؽ ،كلطؼ ٌ
السحر ،كفتكف مف الفتكف))(ّٕ) .كمف ىنا دعا الى أف يككف القرآف الكريـ أحد األسس التي يقكـ
عمييا تجديد النحك كتيسيره ،فيك يرل أف النحاة فرطكا في جنب القرآف ضربيف مف التفريط :األكؿ

إنيـ عالجكا لغتو معالجة منطقية ،كاحتكاميـ الى كالـ ىك أق ٌؿ مف القرآف أصالة كالسيما الغريب

كال شاذ مف ىذا الكالـ .كالتفريط اآلخر :تجمى في إىماؿ كثير مف األساليب القرآنية العالية
الرفيعة(ّٖ)  .كلذا ال معدل لمف يركـ تجديد النحك كتيسيره مف أف ((ينظر الى القرآف عمى أنو

العربي ة ،كمستكدع عبقريتيا ،كمظنة جكىرىا كخصائصيا ،كال محيد لو أيضا عف أف يقيـ
دستكر
ٌ
نحكىا عمى عبارة القرآف ليككف ىذا النحك ممثال المغة ،كصكرة صادقة ليا))(ّٗ) كىك بيذا أفاد مف
دعكات سابقيو الذيف دعكا الى النظر في أساليب القرآف الكريـ ،ككاحد منيـ طو حسيف الذم ناشد

العربية في مصر في دكرتو الثالثيف المنعقدة عاـ ُْٔٗ قائال(( :ىناؾ أمنيتاف
مجمع المغة
ٌ

أتمناىما مخمصا ،األكلى أف يريحنا المجمع مف الضمائر المستترة ،التي ال معنى ليا مطمقا ،كأف

يريح المتعمميف مف الضمير المستتر كتقديره كذا ،كؿ ىذا كالـ ال معنى لو .الثانية أف يعاد درس

م منو ببعيد فقد أكلى كتابو (نحك القرآف)
النحك بالقياس إلى القرآف الكريـ))(َْ) كليس الجكار ٌ
م في كتابو (في حركة تجديد
اىتماما كبي ار كأطاؿ النظر فيو كأفاد منو ،كقد اىتـ بمقكالت الجكار ٌ
النحك كتيسيره في العصر الحديث) مما دعاه إلى أف يجعمو أساسا مف أسس التيسير ،كىك ىنا ينقؿ

م(( :فقد كاف خميقا بمف كضعكا النحك كأسسكا قكاعده ،أف تككف المادة القرآنية أىـ ما
قكؿ الجكار ٌ
يقيمكف عميو تمؾ القكاعد ،كيستندكف اليو في كضع النحك؛ ألف أسمكب القرآف كتركيبو مب أر مف
الضركرات كالشكاذ الذم حفؿ بو الشعر ،كامتأل بيا غريب المغة ،الذم استندكا اليو بال اعتداؿ كال

قصد))(ُْ) مف كؿ ذلؾ نرل أف (االعتماد عمى القرآف الكريـ) أساس ال محيد عنو في تجديد النحك
كتيسيره.

العربية تتألؼ مف (مسند) ك(مسند اليو)
النحكيكف عمى أف الجممة
يصر
ْ -التفسير
ٌ
ٌ
الفني لمجممةٌ :
ٌ
المستمر عف ىذيف الركنيف في الكالـ ،فيـ يؤمنكف أنو
كىذا حؽ ،كلكف مما ال حؽ ليـ فيو بحثيـ
ٌ
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مفر مف ذلؾ ،يقكؿ سيبكيو في باب(المسند كالمسند اليو)(( :كىما ما ال
(البد) مف كجكدىما كال ٌ
يستغني كاحد منيما عف اآلخر ،كال يجد المتكمـ منو بدا ،فمف ذلؾ االسـ المبتدأ كالمبني عميو كىك
قكلؾ( :عبد اهلل أخكؾ) )ِْ())...كقد عمؽ محمد عيد عمى نص سيبكيو بقكلو(( :فيذه الالبدية
فرضت عدـ استغناء كؿ مف ركني الجممة عف اآلخر ،كما فرضت عمى المتكمـ النطؽ بيما ،كامتد

ذلؾ الى الباحثيف في النحك ،فطبقكا مبدأ الالبدية ىذا بتقدير أحدىما إذا لـ يكجد مع اآلخر ،بؿ
استفحؿ األمر فقدركىما معا مع خمك الكالـ منيما))(ّْ) فالجممة حقيقة ىي التي تؤدم الفائدة
كاممة ،أما تككينيا الشكمي فال يشترط فيو أف يكجد في النطؽ مسند كمسند اليو ،كقد تتحقؽ الفائدة

بكجكد أحد أركانيا إذا أفادت(ْْ) ،فمثؿ كممة (تعاؿ) ك(صو) ك(السيارة) في مكرد التحذير كغيرىا،
النحكيكف .إف
كؿ منيا تؤدم معنى كامال بنفسو كال معنى بعد ذلؾ لمفركض المنطقية التي آمف بيا
ٌ

المحدثيف فيمكا حقيقة الجممة التي تنتظـ في الكالـ فذىبكا الى تقسيميا عمى قسميف :الجمؿ
المنطقية كىي ما ينطقو المتكمـ بيدكء كتعقؿ ،كىك تركيب مف اسميف ،أك اسـ كفعؿ ،كالقسـ اآلخر:
انفعالي ينطقو المتكمـ كىك منفعؿ متكتر كىك ما جاء عمى كممة كاحدة كما ىك الحاؿ في معرض

التحذير مثال قكلنا( :السيارة) أك (األسد)(ْٓ) فمثؿ ىذه الكممات تؤلؼ كالما يحسف السككت عميو

لنحكييف مع أنيا مؤلفة مف ركف كاحد مف أركاف الجممة ،كليس مف الصحيح بعد
بحسب مقاييس ا ٌ
ذلؾ البحث عف االركاف األخرل كالفعؿ كالفاعؿ؛ ألف المقاـ يقتضي االيجاز ال االسياب ،كاظيار

االركاف االخرل يضيع ىاىنا الفائدة المرجكة .إذف قاـ فيـ النحاة لمجممة عمى أساس منطقي ،بمعنى
أنيـ فيمكا الجممة في ضكء المنطؽ ،فكما ال يككف ىناؾ حدث بال م ً
حدث ،أك ال يككف حدث مف
ي
غير ذات ،كذلؾ لـ يرتضكا أف يجيء مسند اليو بال مسند ،أك العكس ،ككاف إذا غاب أحدىما قدركه
المغكية الحديثة ((ال تعترؼ بيذا
اكم أف الدراسة
حتى يتفؽ النص
ٌ
المغكم كالكاقع الخارجي ،كيرل العز ٌ
ٌ
االلزاـ المنطقي ،كال تسمح ألحكاـ المنطؽ الفمسفية أف تتحكـ في دراسة المغة ،فميس مف الالزـ أف
اكم قد أقاـ ىذا األساس متابعة لما
يكجد المسند كالمسند اليو  )ْٔ())...كيبدك كاضحا جدا أف العز ٌ
م قد
م الذم قاؿ فيو(( :كالبد مف اإلشارة ىنا الى أف محاكلة الجكار ٌ
جاء عند أحمد عبد الستار الجكار ٌ
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م في كتابو (نحك
راعت ىذا االساس عمى نحك كاضح مف المحاكالت األخرل))(ْٕ) كمحاكلة الجكار ٌ
القرآف) فيك يحاكؿ أف يفسر الجممة بعيدا مف المنطؽ ،كاالىتماـ بالجانب النفسي لممتكمـ أك
م(( :كثمة جانب آخر يستأىؿ التأمؿ كالتفكير ،ذلؾ أف النحاة القدامى قد
المتمقي فيقكؿ الجكار ٌ
احتكمكا الى المنطؽ كثيرا ،كأقامكا عميو قكاعد النحك ،ناسيف أف التعبير بالمغة فف ما أكثر ما يتجاكز

حدكد المنطؽ كرسكمو ،فيحذؼ أك يذكر ،كيقدـ أك يؤخر ،استجابة لدكا وع ال تتعمؽ بالمنطؽ ،كال

تخضع لو))(ْٖ) ثـ قاؿ(( :كلقد أدل بيـ ذلؾ االستناد إلى المنطؽ إلى أف يرسمكا لمتركيب صك ار
ثابتة ،جعمكىا ىي األصؿ ،كما عداىا خركجا عمى األصؿ ،فقالكا :إف التركيب البد أف يشتمؿ عمى
ركنيف :مسند كمسند اليو أك مكضكع كمحمكؿ ))...كىـ بعمميـ ىذا ((يفسدكف معنى الكالـ

كيضيعكف عمى منشئو ما قصد اليو بالحذؼ أك التقديـ كالتأخير ،كىـ بذلؾ يعزلكف النحك عف
المعنى ،بؿ يجردكنو مف فنية التعبير التي ال يمكف أف ينسمخ عنيا لك كاف حقا دراسة شاممة

لمتركيب))(ْٗ).

الكصفي
ٓ -االعتماد عمى المنيج
ٌ
المغكية الحديثة ،كمنيا الحديث عف المناىج التي اىتـ بيا الدرس
اكم بالدراسات
ٌ
لقد احتفى العز ٌ
المغكم بيف التراث
كمما يدلؿ عمى ذلؾ كتابو (مناىج البحث
ٌ
ٌ
المغكم المعاصر كفي كتاباتو المختمفةٌ ،
الكصفي كمؤسسو سكسير
كالمعاصرة) الذم عرض فيو تمؾ المناىج ،كأظير استحسانو لممنيج
ٌ
كخصص لو صفحات كثيرة لمحديث عف ىذا المنيج كأعالمو كسماتو كتطبيقاتو.

اكم المجدديف كالميسريف فكجدىـ يدعكف الى اتخاذ ىذا المنيج في دراسة المغة كبناء
كقد تابع العز ٌ
النحكييف الكصافيف؛ ألنو دعا الى دراسة المغة دراسة
المخزكمي مف
فعد
النحك
العربي مف جديدٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ

النحكم الذم يريد أف يعالج نحكا لمغة مف المغات أف
المخزكمي(( :ليس مف كظيفة
كصفية ،إذ يقكؿ
ٌ
ٌ
يفرض عمى المتكمميف قاعدة ،أك يخطئ ليـ أسمكبا؛ ألف النحك دراسة كصفية تطبيقية ال تتعدل ذلؾ
بحاؿ))(َٓ) كما أنو قاؿ(( :النحك عارضة لغكية تخضع لما تخضع لو المغة مف عكامؿ الحياة
النحكم الحؽ ىك الذم يجرم كراء المغة يتبع مسيرتيا كيفقو أساليبيا،
كالتطكر فالنحك متطكر أبدا ك
ٌ
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النحكم أف يسجؿ لنا مالحظاتو كنتائج اختباراتو في صكرة أصكؿ كقكاعد تممييا عميو
ككظيفة
ٌ
طبيعة ىذه المغة كاستعماالت أصحابيا ،كأف يصؼ لنا ما يط أر عمى الكممة أك الجممة كأكضاعيا
النحكييف عف (كصؼ) المغة ىك كاف
حؽ -أف إعراض
المختمفة))(ُٓ) كيرل
المخزكمي -كقكلو ٌ
ٌ
ٌ
الداء الذم أكدل بالنحك كالمغة ،فيقكؿ(( :لك أف النحاة قيدكا أنفسيـ بحدكد تخصصيـ كصافيف ال
يفرضكف عمى االستعماؿ شركطا يضعكنيا لما اضطركا الى التمحؿ))(ِٓ) كالحؽ أف المنيج

الكالمي الذم اتخذه النحاة مضما ار لدراسة المغة كالنحك أظير مشكالت كثيرة في نحكنا
الفمسفي
ٌ
ٌ
الكصفي.
يمكف التخمص منيا باعتماد المنيج
ٌ

ٔ -تحميؿ نظـ الجممة

المخزكمي قائال(( :كىذا مف األسس التي نكه بيا
اكم أف ىذا األساس أكحاه اليو كالـ
ذكر العز ٌ
ٌ
كبث الحياة في
المخزكمي ،كرأل ضركرة الحرص عمييا في أم عمؿ يرمي الى تجديد النحكٌ ،
ٌ
المخزكمي أخذه عف أستاذه إبراىيـ مصطفى الذم اعتنى بيذا االمر ،إذ
مباحثو))(ّٓ) كيبدك أف
ٌ
يقكؿ ابراىيـ مصطفى(( :النحك كما نرل ككما يجب أف يككف ،ىك قانكف تأليؼ الكالـ كبياف ما يجب
أف تككف عميو الكممة في الجممة كالجممة مع الجمؿ حتى تتسؽ العبارة كيمكف أف تؤدم

معناىا))(ْٓ) كما التفات المجدديف الى العناية بيذا األمر إال ألف المتقدميف لـ يكلكه عنايتيـ
ش ًغمكا عف تحميؿ النظـ ،كبياف أسرار التأليؼ كىك مف صمب عمميـ بالبحث عف
((فالنحاة االكائؿ ي
العكامؿ التي اختمقكىا كتمسككا بيا كجعمكا الحركات التي تط أر عمى الكممات أث ار مف آثارىا))(ٓٓ).

ٕ -إعادة تنسيؽ أبكاب النحك

اكم ىذا األساس ميما أيضا؛ ألف أكثر محاكالت التجديد كالتيسير راعتو ،كقد ذكر سردا
كيعد العز ٌ
النحكي ة التي اقترحيا أصحابيا كمنيا :جمع المبتدأ كالفاعؿ كنائب الفاعؿ في باب
بتنسيقات األبكاب
ٌ
كاحد يدعى (المسند اليو) كىك رأم إبراىيـ مصطفى كما ىك معركؼ(ٔٓ) ،كالحاؽ (كاف كاخكاتيا)

الككفييف ،كجمع بابي
باألفعاؿ التامة التي ترفع فاعال كاالسـ المنصكب بعدىا يككف حاال كما عند
ٌ
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المفعكؿ المطمؽ كالمفعكؿ ألجمو في باب كاحد ىك (المصدر المنصكب) كغيرىا مف األبكاب التي

اقترحت(ٕٓ).

المحمي
مك
ٖ -إلغاء اإلعرابيف التقدير ٌ
ٌ
كىذا مف أسس التجديد الميمة ،كمف أمثمتو االكتفاء بإعراب مثؿ قكلنا :ىذا فتى ،أف نقكؿ :ىذا
مبتدأ كفتى خبر ،كاعراب مثؿ قكلنا :جاء القاضي ،جاء :فعؿ ماض ،كالقاضي فاعؿ ،كاعراب جممة:

يضر النحك إف
خالد أخكه ذكي ،خالد :مبتدأ ،أخكه ذكي :خبر(ٖٓ) كغير ذلؾ ،كىك أمر ممكف كال ٌ
النحكم.
تركنا ما تعبد بو المتقدمكف مف أقكاؿ ،كفيو تيسير كاتجاه جديد في الدرس
ٌ

ٗ -اإلعراب لصحة النطؽ

كيقصد بو أف الكممة ال تعرب ما داـ إعرابيا ال يفيد شيئا في صحة النطؽ كسالمتو(ٗٓ) كىك يشير

النحكيكف عند الحديث
بذلؾ الى الغاية مف تعمـ المغة ،فيناؾ أشياء في النحك أطاؿ الكقكؼ عندىا
ٌ

عف إعرابيا كأسماء االستفياـ كالشرط التي ذكركا ليا تفصيالت مممة كمعقدة في إعرابيا ،كىي
ليست ليا فائدة أك تأثير في نطؽ المتكمـ أك المتعمـ ،كيضرب مثال لذلؾ كما في إعراب قكلنا :أيف

الكتاب ،أف نقكؿ :أيف :كناية عف المكاف كىي خبر مقدـ ((كيبتعد بذلؾ عف صيغ االعراب المعقدة

التي يجترحيا النحاة ،مف دكف أف يككف ليا جدكل في تصحيح النطؽ))(َٔ).
كعقىد كثيرة
َُ -حذؼ زكائد ي

التعميمي مف أبكاب عكيصة كفي مقدمتيا مسائؿ االعالؿ
كيتمثؿ ىذا االساس في تنقية كتاب النحك
ٌ
الصرفي ،كمف عقد النحك الكاجب حذفيا كذلؾ (عمؿ المصدر) ك(عمؿ اسـ
كاالبداؿ كمسألة الميزاف
ٌ
مسد الخبر ،كحمؿ نحك
سد
ٌ
الفاعؿ) أك (اسـ المفعكؿ) الكاقعيف مبتدأ مكتفيا بمرفكعو عمى أنو ٌ
(أقائـ الزيدكف) عمى أنو فعؿ كفاعؿ أك العكدة الى المطابقة (أقائمكف الزيدكف) كتكجيو الجممة بأنيا
مبتدأ كخبر ،كغيرىا مف المسائؿ ،يقكؿ شكقي ضيؼ(( :كاني لعمى يقيف مف أنو إذا حذفت ىذه

الزكائد كما يماثميا مف النحك ،أصبح تعميمو أكثر يسرا .كأقبمت الناشئة عمى تمثمو دكف عقبات أك

صعكبات كطبعا ستظؿ ىذه الزكائد بكؿ تفاصيميا في كتب النحك المطكلة كيظؿ المتخصصكف في
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النحكي ة يعكفكف عمييا ،أما الناشئة فأجد أال تشغؿ مف النحك – كما قاؿ الجاحظ -إال
الدراسات
ٌ
بمقدار ما يؤدييا الى السالمة مف الخطأ))(ُٔ).
النحكيكف المعاصركف محاكالتيـ لتجديد النحك كتيسيره كالتي استنبطيا
ىذه األسس التي أقاـ
ٌ
اكم مف تتبعو الدقيؽ ليذه المحاكالت كدراستيا دراسة عممية مكضكعية.
العز ٌ

اكم
محاكالت التيسير عند العز ٌ
اكم في مناسبات مختمفة مسائؿ نحكية كاف لو رأم فييا ،كأكثر ىذه المسائؿ تناكليا
لقد تناكؿ العز ٌ

في مقاالتو التي عرض فييا لقضايا التعميـ ،كلكف ما يالحظ عميو أنو لـ يكف رائدا في آرائو ،كلـ
النحكية ،بؿ أكثر ما ناقشو كاف قد كجده عند مف تقدمو مف
نجده منفردا بمناقشة قضية مف القضايا
ٌ
أساتذتو كغيرىـ مف الباحثيف ،كلكنو استحسف ما كجده عندىـ ،ككجده حقا يستحؽ االىتماـ كالعناية

التعميمي ،كىذه أبرز المسائؿ التي عرض
لمتخمص مف ىذا العكيص كالسيما ما يخص كتب النحك
ٌ
ليا في كتبو كمقاالتو:

الككفيكف مف قبؿ ،فمو رأم في
اكم أف الفاعؿ يتقدـ عمى فعمو ،كما ذىب الى ذلؾ
ٌ
ُ -يرل العز ٌ
الجممتيف التاليتيف كأشباىيما :لعب الكلد بالكرة – الكلد لعب بالكرة
فيك ىنا يرفض أف يككف (الكلد) في الجممة الثانية (مبتدأ) بؿ ىك فاعؿ كما كػاف فػي الجممػة األكلػى

كىك ما يتناسب مع منطؽ الطفؿ المتعمـ أك التمميذ الػذم يػرفض أف يكػكف كػذلؾ فػي الجممػة الثانيػة،

كحتى السياؽ يد ٌؿ عمػى ذلػؾ ،يقػكؿ(( :كالطفػؿ ىنػا عمػى حػؽ ،فكظيفػة الكلػد فػي الجممػة الثانيػة ىػي
كظيفتو نفسيا في الجممة األكلى ،إذ فعؿ المعب فييما كمييما ،كلكف منطؽ النحػك القػائـ عمػى اعتبػار

ػفي مح ػض ،يػػرفض المنطػػؽ السػػيؿ ،كيح ػ ٌؿ محمٌػػو منطق ػان صػػعبان ،فيػػو تكمػػؼ كفمسػػفة))(ِٔ) ثػػـ
فمسػ ٌ
يعرض لجممتيف عمى شاكمتيما كىما:

التاجر
المص قىتى ىؿ
التاجر –
المص
قىتى ىؿ
ي
ي
ى
ى
كازاء ىاتيف الجممتيف ينتاب الطفؿ أك المتعمـ قمؽ نفسي كحيرة كبيرة حيف نريده عمى أف يفرؽ
بينيما ،ففي الجممة االكلى نخبر الطفؿ أك المتعمـ أف (المص) فاعؿ ،فيك قاتؿ مجرـ ،كاذف فاقبضكا
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عميو ،كفي الجممة الثانية نخبره أف (المص) مبتدأ ،كليس بفاعؿ ،كاذف فيك برمء مظمكـ ،فأطمقكا

سراحو ،كابحثكا عف القاتؿ الحقيقي ،تجدكه مختفيا كمختبئا كمستت ار في زاكية مف زكايا الفعؿ ،ىذا
منطؽ النحاة ،فضعكا بجانبو منطؽ التمميذ كمنطؽ العقؿ ،ثـ انظركا األمر بعد ذلؾ كيؼ يككف(ّٔ)

اكم ىنا يرل رأييـ
كأكؿ مف قاؿ بيذا
ٌ
الككفيكف الذيف يجكزكف تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ(ْٔ) كالعز ٌ
كما استحسنو مف قبؿ المجددكف كالميسركف ،فإنو يجمع الى اليسر مكافقتو لطبيعة المغة التي
يتصرؼ بيا الناطؽ مقدما أك مؤخ ار بحسب المعاني القائمة في ذىنو أك ما يقتضيو المقاـ.

ِ -كتناكؿ جمال ىي أشبو بالجممتيف السابقتيف كىي قكليـ:

لعب ىف بالكرة
الكلداف لعبا بالكرة – األكالد لعبكا بالكرة – البنات ٍ
النحكيكف القكؿ إف (االلؼ كالكاك كالنكف) في
التقميدم الذم يقدـ لمنشء كغيرىـ اعتاد
ففي النحك
ٌ
ٌ

ىذه االفعاؿ ىي الفاعؿ ((فنحممو عمى الحيرة كنسبب لو االرتباؾ ،ألف منطقو السيؿ يقضي بأف

تككف األسماء المتقدمة عمى االفعاؿ ىي (الفاعؿ) ،أما االلؼ كالكاك كالنكف ،فحركؼ ال يتصكر أف

النحكية القديمة الذم
يسند الييا عمؿ شيء))(ٓٔ) فيبدك مف قكلو األخير أنو يرجح أحد اآلراء
ٌ

النحكيكف كىك أف تككف ىذه أحرؼ لمداللة عمى التثنية كالجمع كخطاب المؤنثة كليست
نص عميو
ٌ
ىي فاعال(ٔٔ) كتاء التأنيث الساكنة التي تدؿ عمى الفاعؿ المؤنث.

الدرس فيك يرل
الدرس – يك ًت ىب
الكلد
ّ -كحمؿ جممة الفعؿ المبني لممجيكؿ كما في الجممتيف :ىكتى ىب ي
ي
ى
أف المتعمـ ليحار أماـ ىاتيف الجممتيف كما كاف مف نمطيما حيف نقكؿ لو إف كممة (الدرس) في
الجممة االكلى مفعكؿ بو كقع عميو فعؿ الفاعؿ ،ثـ نعكد فنقكؿ لو إف كممة (الدرس) في الجممة

الثانية ليس مفعكال كانما ىك نائب عف الفاعؿ ،فتستبد بو الحيرة ،كيستحكذ عميو القمؽ؛ ((ألنو ال

يفيـ معنى (النيابة) ىذه كال يرل أف كظيفة الكممة قد تغيرت في الجممة الثانية ،فقد كقع عمييا في

الحاليف فعؿ الفاعؿ كىك الكتابة))(ٕٔ).

النحكييف لحركة
ْ -كفي الجممتيف نفسييما أشار الى رأيو في ألقاب اإلعراب كالبناء حيف ذكر تمييز
ٌ
(الدرس) فاألكؿ نقكؿ لو إنو مفتكح اآلخر ،كالثاني نقكؿ لو
(كتب) كالمفعكؿ
الفتح عمى الفعؿ
ى
ى
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كتستبد بو الحيرة؛ ألف منطؽ النحك كحده
منصكب كليس مفتكحا ،فيستكلي عمى التمميذ ((االضطراب
ٌ
(الدرس) فيجعؿ األكؿ مفتكحا كيجعؿ الثاني
(كتب) كحركة
ىك الذم يفرؽ بيف حركة الفعؿ الماضي
ى
ى

الدرس،
محمد
يكتب
منصكبا))(ٖٔ) كمثؿ ذلؾ القكؿ في حالة جزـ الفعؿ التي ذكر ليا جممة :لـ
ه
ٍ
ى
فحيف نخبره أف الفعؿ (يكت ٍب) مجزكـ ،فنخالؼ بذلؾ منطقو الكاضح ،كينكرىو عمى تسمية األشياء
بغير أسمائيا الظاىرة لو ،كلك قمنا لو :إف الفعؿ المذككر (ساكف) لسايرنا منطقو ،كلـ نصطدمو بما

حسو))(ٗٔ) فيك ىنا يدعك الى التخمص مف ألقاب اإلعراب كالبناء التي تمبس عمى المتعمـ.
يخالؼ ٌ

ٓ -كعرض لمكضكع العطؼ محمال لجممتيف في حاؿ الفاعمية كالمفعكلية كىما:

أكرـ
محمد
سافر
المدير محمدان كخالدان
ه
ه
ي
ى
كخالد – ى
فيك يرل أف مفيكـ أك مصطمح (العطؼ) ال يفيمو المتعمـ كال يستسيغو ،فال يرتضي القكؿ ليـ :إف

(خالد) معطكؼ عمى (محمد) بؿ ىنا يعدؿ عف الجانب الشكمي لمعبارة ،الى المعنى ،فمنطؽ الطفؿ
فع ىؿ السفر كمحمد فمً ىـ ال يككف فاعال؟ كىكذا بالنسبة لمجممة الثانية فػ(خالدا)
كالمتعمـ يرل أف (خالد) ى
النحكم
اكم يجكز تعدد الفاعؿ كالمفعكؿ ،كالمنطؽ
ٌ
أيضا كقع عميو فعؿ الفاعؿ(َٕ) ككأف العز ٌ
الفمسفي ال يجكز ذلؾ  ،فعمى رأيو يمكف أف يتناكؿ التمميذ أك المتعمـ الجممة بالشكؿ اآلتي :سافر
ٌ
فعؿ ،كمحمد :الفاعؿ األكؿ ،كالكاك حرؼ ،كخالد الفاعؿ الثاني ،كىكذا نتخمص مف مصطمح (العطؼ)
ككؿ ما يدكر حكلو أك يترتب عميو ،كمف ذلؾ إخراجو مف باب التكابع.

نظيؼ ،فما نخبر المتعمـ
الكلد
نظيؼ ،إف
الكلد
ٔ -كتناكؿ جممة المبتدأ كخبره كنكاسخيا ،كقكلنا:
ه
ه
ى
ي
ذىني
بو ىنا مف إعراب لمجممتيف ،فنقكؿ(( :إف (الكلد) في الجممة األكلى (مبتدأ) كنقنعو بمنطؽ
ٌ
بحت أنو سمي كذلؾ لكقكعو في أكؿ الجممة ،فيقبؿ ذلؾ منا ،كيستجيب لو الى حد ما)) كلكف ما ال

ذىني معقد ،ال يستسيغو
يككف مقنعا القكؿ في الجممة الثانية ((إف (الكلد) اسـ (إف) فنجبيو بمكقؼ
ٌ
منطقو ،ذلؾ ألنو ال يفيـ معنى ألف يككف لػ(إف) اسـ ،كما يظؿ ينكر ىذه التسمية ،كيمككيا غير
اكم اقتراحا في إعرابيا كىك أف
مقتنع بيا ،حتى حيف يكبر ،كيقطع أشكاط الدراسة))(ُٕ) ،كيقدـ العز ٌ
نسمي (الكلد) مبتدأ (إف) كالمبتدأ ىنا استحؽ النصب ألنو جاء بعدىا ،كلك قمنا لممتعمـ ذلؾ ((لكنا
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المغكم))(ِٕ) ألف كظيفة (الكلد) في كال التركيبيف كاحدة ،كال
قريبيف مف منطقو كلجارينا حسو
ٌ

داعي ألف نغير تفسيرىا ،فنسبب لمطفؿ أك المتعمـ حيرة كبيرة ،كقمقا نفسيا ال يرحـ ،كال داعي ألف
نكثر المصطمحات ،كننكع التسميات.

التكليدم ،كىك متأثر بو ،كىذا المنيج يعالج ىذه المسألة
اكم ىنا يتكافؽ مع المنيج
ٌ
إف رأم العز ٌ
بالطريقة نفسيا كما ىك معركؼ ،فيعد جممة المبتدأ الجممة النكاة أك الجممة الخاـ كىي األصؿ ثـ

يزاد عمييا عناصر تقتضي تغيير الجممة مف حركة ضـ أك فتح(ّٕ).

الكلد
الككفي بتماـ الفعؿ (كاف) لما فيو مف تيسير كما في قكليـ( :كاف
اكم الرأم
ي
ٕ -كتبنى العز ٌ
ٌ
نظيفان) ،فنحف يندخؿ الطالب في متاىة حينما نخبره أف (كاف) فعؿ مف نمط خاص ال يحتاج الى

فاعؿ ،فتزداد ىحيرتو؛ ألنو تعمـ مف خالؿ منطؽ النحك أف لكؿ فعؿ فاعال ،كلكف ىنا نقكؿ إف( :الكلد)
النحكية التي يتمقاىا ،يخدـ
اسـ (كاف) كلك ((أنصفنا الطفؿ لجنبناه الحيرة كالقمؽ ،كلجعمنا معارفو
ٌ
بعضيا بعضا ...كال يككف ذلؾ إال بأف نعرب (كاف) فعال ،كالمرفكع بعدىا (فاعال) ،كالمنصكب بيا
أكد
كيخمص طالب
العربية مف عكيص النحك ،كما ٌ
ٌ
(حاال) )ْٕ())...كىك رأم سديد كجدير بالعناية ،ي
النحكية ،فػ(الحاؿ) ال يككف صاحبو اال معرفة،
ىنا أف أذكر أف ىذا الرأم ال يتعارض مع الضكابط
ٌ
النحكيكف كىك أف يككف اسـ (كاف) معرفة كىك ما يتناسب مع ضكابط
كىذا يتكافؽ مع ما اشترطو
ٌ

مكضكع الحاؿ.

اكم في مقاالتو عف الق اررات المجمعية التي حاكلت تيسير النحك كالتي صدرت عف
ٖ -كتحدث العز ٌ
م كفي ندكات عدة عقدت في بمداف عربية كمصر
المجامع العممية الثالثة
اقي كالمصر ٌ
الدمشقي كالعر ٌ
ٌ
كالجزائر كغيرىا ،كيفيـ مف حديثو كتتبعو ليذه الق اررات استحسانو ليذه الق اررات كتحمسو في

م عاـ ُّٖٗ ما يأتي:
تطبيقيا ،كمف ىذه الق اررات التي صدرت عف لجنة ألفيا المجمع المصر ٌ
ُ -أال يككف ىناؾ فرؽ بيف ألقاب اإلعراب كالبناء.
المحمي.
مك
ِ -االستغناء عف اإلعراب التقدير ٌ
ٌ
ّ -إلغاء الضمير المستتر كجكبا أك جكازا ،فجممة (زيد قاـ) مثؿ جممة (قاـ زيد).
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ظير أسفو لعدـ األخذ بيا قائال(( :كالذم يستعرض كتب النحك
عدىا مف الق اررات الميمة ،م ا
كقد ٌ
المدرسية ،في أم قطر عربي ال يجد ظال ليذه القرارات)) التي ((كانت كفيمة بتخميص النحك

المدرسي مف بعض ما يشكبو مف صعكبة ،كيعكؽ طريقة تعممو ،كلكف شيئا مف ىذه الق اررات لـ
ٌ
يكتب لو التنفيذ ،ال في مصر كال في غيرىا))(ٕٓ).

المغكية
المغكية كشاركت فييا المجامع
كتحدث عف الق اررات التي صدرت عف ندكة اتحاد المجامع
ٌ
ٌ
م عاـ ُّٖٗ ،كبعضيا اآلخر
الثالث ،ككانت بعض الق اررات ىي نفسيا التي أصدرىا المجمع المصر ٌ

ق اررات قامت عمى اقتراحات جديدة ،حمميا الى الندكة مجمع بغداد أك مجمع دمشؽ ،كمف ىذه
الق اررات:

ُ -الربط بيف عمـ النحك كمفيكـ الداللة

النحكية دراسة تحدد معانيا ،كتضبط أكاخرىا ،دكف تعرض إلعرابيا
ِ -دراسة بعض التراكيب
ٌ
التفصيمي ،كصيغ القسـ كالتعجب كالتحذير كاالغراء ،كالنفي كالتككيد كالتفضيؿ كغير ذلؾ.

المحمي دكف تعميؿ.
مك
ّ -اإلبقاء عمى اإلعراب التقدير ٌ
ٌ
ْ -االكتفاء بألقاب البناء في حالتي اإلعراب كالبناء.

ٓ -يدرس أسمكب االستثناء في باب األساليب كيقتصر في أحكامو عمى النصب ،إذا كاف االستثناء
تاما.

ٔ -ما ينصب بػ(أف) مضمرة كجكبا يقاؿ فيو إنو منصكب بعد األدكات الظاىرة.

اكم كذكرت آنفا عنده ،ففي
كىذه الق اررات يمكف أف نجدىا في المسائؿ التطبيقية التي تناكليا العز ٌ
ذلؾ عناية منو بيا ،كاستحساف بتكجيو األ نظار الى األخذ بيا ،لكنو أنحى بالالئمة عمى األقطار

العربية التي لـ تأخذ بيا كتصكغ مناىجيا المدرسية في ضكئيا(ٕٔ) إذ ((إف شيئا مف الق اررات
ٌ
المممح الييا لـ ينفذ ،فالربط بيف النحك كمفيكـ الداللة ال أثر لو في مناىجنا الدراسية ،كانما تقتصر
ىذه المناىج عمى تعميـ األدكات أك الصيغ مجردة مف معانييا ،فالطالب ال يميز بيف النفي بػ(لـ)

يذىب) كمتى يقكؿ( :ما ذىب)،
كالنفي بػ(ما) كالنفي بػ(ال) كالنفي بػ(لـ) فيك ال يدرم متى يقكؿ( :لـ
ٍ
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كال يفرؽ بيف (ال يشارؾ خالد في السباؽ) ك(ما يشارؾ خالد في السباؽ) ك(لف يشارؾ خالد في
ئؽ
ؽ)
ك(محمد نشيطه) أك
السباؽ) .كال يعرؼ الفرؽ بيف (محمد ىن ًشطه)
ك(المكاف ضا ه
(المكاف ضي ه
ه
ي
ي
شاعر) كغير ذلؾ))(ٕٕ) .كبعد ذلؾ ييجدد
محمد
شاعر) ك(إنما
(محمد
بمف فيو) .كال يفرؽ بيف
ه
ه
ه
ه
دعكتو الى دراسة األساليب دراسة كصفية كأسمكب التعجب كالتحذير كاإلغراء ،كاالستفياـ كالتككيد
كغيرىا ،كيرل أف مناىجنا مازالت يمصرة عمى دراستيا دراسة نحكية فمسفية منطقية.
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نتائج البحث

اكم بمكضكع تجديد النحك كتيسيره اال أننا لـ نجد لو رأيا أصيال كلـ
ُ -في الكقت الذم اىتـ العز ٌ
مما ذكرىا المجددكف
نجده منفردا بمسألة مف ذلؾ ،إف أكثر المسائؿ التي كقؼ عندىا ىي ٌ
كالميسركف كىك بدكره استحسنيا فأخذ ينادم بيا في مقاالتو ككتبو ،كال سيما المقررات التي صدرت

العربية ألنيا لـ تأخذ بيا في مناىجيا.
العربية التي أنحى بالالئمة عمى االقطار
عف المجامع
ٌ
ٌ
قدـ جديدا في ىذا المكضكع يتمثؿ بػ(أسس التجديد كالتيسير) التي استقاىا مف متابعتو
ِ -كلكنو ٌ

لممجدديف  ،كىي أسس دقيقة كميمة لك أخذ بيا اليكـ كاضعك المناىج لجاء النحك صافيا مف كؿ ما
يشكبو كلكاف نحكا كظيفيا ال يقدـ لممتعمـ اال ما يفيد.
اهلوامش

اكم ،مع إضافة الكتاب األخير
ُ -مختصر مف السيرة الذاتية التي كتبيا بنفسو الراحؿ االستاذ الدكتكر نعمة رحيـ العز ٌ
الى قائمة مؤلفاتو كىك (مقاالت في المغة كتعميميا) كىك الكتاب األخير الذم صدر يكـ رحيمو.
ِ -مقاالت في المغة كتعميميآَ:
ّ -المصدر نفسو

ْ -المصدر نفسوّٓ:
ٓ -المصدر نفسوْٓ:
ٔ -المصدر نفسوٓٓ:
ٕ -المصدر نفسؤُُ:
ٖ -المصدر نفسؤُِ:
ٗ -المصدر نفسوٓٓ:

َُ -المصدر نفسوٓٔ:
ُُ -المصدر نفسو.
ُِ -المصدر نفسوُِّ:
ُّ -المصدر نفسو

ُْ -المصدر نفسو.

ُٓ -المصدر نفسوِّّ:
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ُٔ -المصدر نفسوٕٕ:
ُٕ -المصدر نفسوُْٕ:
ُٖ -المصدر نفسو

ُٗ -المصدر نفسوَُٗ:

َِ -ينظر :الرد عمى النحاة .ابف مضاء القرطبئٗ :
مْٔ:
ُِ -نحك التيسير .الجكار ٌ

ِِ -ينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيرهُِّ:
ِّ -مقاالت في المغة كتعميمياُِ:
ِْ -المصدر نفسؤُٗ:

العربي نقد كتكجيو .د .ميدم المخزكميِٕ:
ِٓ -ينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيره ُّٓ:كالنحك
ٌ
ِٔ -ينظر :في حركة تجديد النحكُّٔ:
ِٕ -المصدر نفسوُّٕ-ُّٔ:
ِٖ -مقاالت في المغة كتعميميأِّ:
ائيٓ:
ِٗ -معاني النحك .د .فاضؿ السامر ٌ

َّ -المصدر نفسو

ُّ -المصدر نفسوٖ:
ِّ -المصدر نفسو

ّّ -مقاالت في المغة كتعميميأِٗ:
ّْ -تاريخ ابف خمدكفِٕٕ/ُ:

ّٓ -مقاالت في المغة كتعميميأّٔ:
ّٔ -المصدر نفسوََُ:
ّٕ -المصدر نفسو
ّٖ -في حركة تجديد النحك كتيسيرهُّٖ:
ّٗ -المصدر نفسو

َْ -مقاالت في المغة كتعميميإٔ :
م ٖ:كينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيره في العصر الحديثُّٖ:
ُْ -نحك القرآف .الجكار ٌ
ِْ -كتاب سيبكيوِّ/ُ:
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العربي .محمد عيدُِٖ-ُِٕ:
ّْ -أصكؿ النحك
ٌ
ْْ -ينظر :المصدر نفسوُِٖ:

ْٓ -ينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيره في العصر الحديثُْٓ :
ْٔ -أصكؿ النحك .محمد عيد َِِ:كينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيرهُْٔ:
ْٕ -في حركة تجديد النحك كتيسيرهُْٕ:
مَُ-ٗ :
ْٖ -نحك القرآف .الجكار ٌ
ْٗ -المصدر نفسوَُ:
العربي نقد كتكجيو .المخزكميُٗ:
َٓ -في النحك
ٌ
ُٓ -المصدر نفسو.
ِٓ -المصدر نفسوُْٕ:

ّٓ -في حركة تجديد النحك كتيسيرهُٓٔ :
ْٓ -إحياء النحك .إبراىيـ مصطفىُ:
ٓٓ -في حركة تجديد النحك كتيسيرهُٓٔ:
ٔٓ -ينظر :في حركة تجديد النحك كتيسيرهُٖٓ:
ٕٓ -المصدر نفسو

ٖٓ -المصدر نفسوُٓٗ :
ٗٓ -المصدر نفسوُٓٗ:

َٔ -المصدر نفسؤَُ:
التعميمي قديما كحديثا .شكقي ضيؼّٔ:
ُٔ -تيسير النحك
ٌ
ِٔ -مقاالت في المغة كتعميميإُ:
ّٔ -المصدر نفسو.
ْٔ -ينظر :أكضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾَٖ/ِ:
ٓٔ -مقاالت في المغة كتعميميإِ:
ٔٔ -ينظر :األصكؿ في النحك .أبك بكر السراجُٕ/ُ:
ٕٔ -مقاالت في المغة كتعميميإِ:

اكمَُٗ:
ٖٔ -مقاالت في المغة كتعميميا ِٕ:كينظر :فصكؿ في المغة كالنقد .د .نعمة رحيـ العز ٌ

اكمَُُ:
ٗٔ -مقاالت في المغة كتعميميا ّٕ :كينظر :فصكؿ في المغة كالنقد .د .نعمة رحيـ العز ٌ
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َٕ -ينظر :مقاالت في المغة كتعميميإّ:
ُٕ -المصدر نفسو.

ِٕ -المصدر نفسوْٕ:
اكمُٖٖ:
ّٕ -ينظر :مناىج البحث
المغكم بيف التراث كالمعاصرة .د .نعمة رحيـ العز ٌ
ٌ
ْٕ -مقاالت في المغة كتعميميإْ:
ٕٓ -فصكؿ في المغة كالنقدَُٗ:

ٕٔ -ينظر :فصكؿ في المغة كالنقدُُُ :
ٕٕ -المصدر نفسو.
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Since very early the scholars has complain the difficulty of Arabic

grammar, and they honestly called to facilitate the difficulties. Then the
ancient and modern scientist critics a lot of grammatical issues that

depends on incorrect logical origins or incorrect understanding. Hence
studies have emerged that cares about these issues and made

suggestions to brought life in Arabic grammar. One of those who were

interested in this matter Dr. Neema Rahim al-Azawi. He has written a
book in which he viewed the most prominent attempts in renewal and
facilitate the grammar, and also his interest in this matter has appear in

many of his articles, but he does not have a thoroughbred opinion, and
we did not find him a lone to discuss an issue attributed to him, only

following to those who mentioned this or that issue and showing his
applauded an enthusiasm, but he put the basis for renewal and facilitate
that he took it from the previous attempts in which it made him unique.
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