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يعاني العالـ العربي اليـو مف مشكمة لغوية تمتد آثارىا إلى مناحي حياتنا 
فعمى الرغـ مف جيود مؤسساتنا التعميمية في مرحمة ما قبؿ الجامعة . الثقافية عامة

والمرحمة الجامعية نْفسيا ما زالت الحصيمة المغوية لدى أبناء العربية قميمة ال 
وأسباب ىذه المشكمة . تكسبيـ الميارة الالزمة لمتعبير السميـ والكتابة الصحيحة

كثيرة متعددة، ولكفَّ جانبًا منيا يعود إلى طبيعة الدرس النحوي وطبيعة الدرس 
. الصرفي ومسائؿ الرسـ اإلمالئي

أما الدرس النحوي التقميدي فقد اتسـ عبر القروِف الماضية وحتى اليوـ بأمور 
َمْت كتبو وجعمت االنتفاع بيا ضئيالً  فقد أقيـ البناء النحوي التقميدي عمى . َض َّ

أساس مف نظرية العوامؿ والمعموالت التي تنطوي عمى كثير مف التفصيالت 
لغائيا  كتقسيـ العوامؿ إلى لفظية ومعنوية وأصمية وفرعية، والحديث عف إعماليا وا 

وتعميقيا وا تصاصيا وقوتيا وضعفيا وتقدميا وتأ رىا وحذفيا وذكرىا، وتقسيـ 
المعموالت إلى عمدة وفضالت، والحديث عف الفعؿ المفسِّر، وصوغ بعض 

األحكاـ المتعمقة بيا، كالعمؿ مف جية واحدة ومف غير جية، وتسّمط العامؿ، وما 
يؤثر فيما بعده وال يتأثر بما قبمو، وما يجوز أف يعمؿ فيما قبمو وما ال يجوز،  

والتعميؽ بالمشتقات، وعدـ توالي عامميف عمى معموؿ واحد، وعدـِ جواز العطؼ 
عمى معمولي عامميف م تمفيف، والعامِؿ بنفسو أو بالواسطة أو بتقوية عنصر 

ِـّ الباب وىي األداة التي يتمّثؿ فييا عمُؿ الباب  ير  نحوي آ ر، والحديِث عف ُأ
ْف في أدوات الشرط، والحديث عف العوامؿ  َتمثُّؿ كَأْف في نواصب المضارع وا 
المشتقة والعوامؿ الجامدة المضمََّنة معنى المشتقة، وغير ذلؾ مف األموِر التي 

. أثقمت الدرَس النحوي
وقريب مف ىذا إقامُة البناء النحوي عمى أساس اإلسناد وُرْكَنْيو وىما المسُند 

وىذا أساٌس سميـ ألف توافر ركني اإلسناد يعني تماـ الكالـ وفائدتو . والمسُند إليو
وىو ما نبتغيو مف كؿ تركيب نحوي، ولكنيـ بالغوا في الّتحّري عف ركني اإلسناد 
في كؿ تركيب مف تراكيب العربية حتى التراكيب االنفعالية مثؿ التعجب والندبة 
والتراكيب اإلنشائية األ رى كالنداء وما إلى ذلؾ فاستحالت مف تعابيَر انفعاليٍة 

شعورية، إلى تعابير إ بارية تحتمؿ الصدَؽ والكذب، مع ما كاف يسببو ذلؾ مف 
. ال مط بيف تقدير اإلعراب وتقدير المعنى
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. ومف ذلؾ اإلكثاُر مف العمؿ البعيدة التي ال تستند إلى حقائِؽ  المغة نفِسيا
فما ُيَسمَّى بالعمؿ الثواني والثوالث ىو في كثيٍر مف األحواؿ ضرٌب مف ال ياؿ 

غراٌؽ فيو، وليس لو قوٌة تفسيرية كبيرة تساعد عمى التعمـ والتعميـ . وا 
ويتصؿ بذلؾ التقسيماُت العقميُة المنطقيُة التي جعمت القدماَء يفترضوف أشياَء 
ال وجوَد ليا أصاًل، ويقدِّروف ما ليس مستعماًل فعاًل، ويتحدثوف عما َحقُّو أف يوجَد 

بؿ لقد أدى َوَلُعيـ بالتقسيمات العقمية إلى صنِع جمٍؿ . ولكنو ليس موجوداً 
الستيعاب تمؾ التقسيمات، وافتراض وجوٍه مف التعبير غير موروثة عف العرب ولـ 

وقد كاف مف ثمرة التقسيمات العقمية، مع اإلغراؽ في تطبيؽ . يجر بيا استعماؿ
نظرية العوامؿ، ما نراه مف صوِر التعبير الفاسدة التي تُْنِكُرىا األساليُب العربيُة 
الفصيحُة في أبواب االشتغاؿ والتنازع واالستثناء، وحتى في بابي المبتدأ وال بر 

.  ونائِب الفاعؿ وغيرىا مف األبواب
ومف ذلؾ إيراُد أبواٍب ال يقصد بيا سوى الرياضة العقمية البحت كباب 

يراُد  الفات طويمٍة حوؿ مسائؿ جزئيٍة  اإل بار بالذي وفروعو وباأللؼ والالـ، وا 
وغالبًا ما تتضمف . غير ذاِت باؿ وال صمة ليا بتنمية القدرة التحصيمية لدى الطالب

تمؾ ال الفات ألوانًا متنوعة مف الحجاج المنطقي والفقيي، فتترُؾ الطالَب حائرًا بيف 
. اآلراء المتضاربة والمذاىب المتناحرة

وال يقؿ  طرًا عف ذلؾ العنايُة بالشاذ مف الشعر والقراءات والمغات القميمة 
. بتأويالتو الكثيرة حتى أوشؾ الشذوُذ أف يكوف محور مناقشات القدماء واىتماماِتيـ
ولـ يأت إيراُدىـ لمشاذ ضمف نظريٍة عامة تتعمؽ بفيـ ال طأ والصواب، ولـ يكف 

صورة مف صور الوصفية بقصد التوسعة عمى المتكمميف، بؿ جاء في معظـ 
األحياف طامسًا القواعد المقررة ومسببًا مف االضطراِب وتشتِت الفكرة الشيَء 

. الكثير
وثمة أمٌر آ ُر متفرٌع عف نظرية العوامؿ والمعموالت وىو العنايُة الزائدة 

باإلعرابيف المحمي والتقديري وتعييُف ما َلُو َمَحؿٌّ مف اإلعراب وما ليس لو َمَحؿٌّ مف 
. اإلعراب
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ولقد أدى ىذا كمُّو إلى ازدياِد الشكوى مف صعوبة النحو، وظيور اتجاىات 
جديدة في معالجة المشكمة ولكفَّ بعَضيا نشأ تأّثرًا بما استجد لدى الغرب مف 

ويمكف أف نحصر ُكؿَّ الجيود التي قامت لتجديد النحو، أو تيسيره . دراسات لغوية
االتجاُه األوُؿ متأثٌر بالنظرية التوليدية التحويمية وتفريعاتيا : في ثالثِة اتجاىات

وىي رياضة عقمية بحتة ونظر عقمي صرؼ وفمسفة، ولذلؾ أ فؽ ىذا االتجاُه في 
وىذا دليٌؿ عمى أف ىذه النظرية ال تالئـ . إصدار كتاب تعميمي واحد حتى اآلف
. جيوَد اإلصالح والتيسير في النحو

دمُج أبواٍب في أبواب أ رى، : واالتجاُه الثاني َأْدَ َؿ ألوانًا مف التيسير أبرُزىا
وحذُؼ الشاذِّ وبعِض األبواب كبابي التنازع واالشتغاؿ والتماريف غير العممية، وعدـُ 

أقصد اإلعراب المحمي )المبالغِة في التعميؿ أو َتَحرِّي أثِر العامؿ في اإلعراب 
يراُد أمثمٍة جديدٍة حّية مرتبطٍة (واإلعراب التقديري ، وتقميُؿ التفصيالت اإلعرابية، وا 

بالحياِة العممية، والتقميُؿ مف التفريعات الجزئية التي ال ضرورَة ليا، واالقتصار 
براُز األنماِط  عمى مصطمحاِت ثابتة لمت مص مف مشكمِة تعّدِد المصطمحات، وا 

وقد استندت معظـ األعماؿ في ىذا االتجاه إلى . واألنساؽ التركيبية السائغة
وقد . المنيج الوصفي وركنت في التحميؿ والنقاش النحوييف إلى المدرسة البنيوية

كاف ليذا االتجاه أثُره المحمود، ولكنو انساؽ إلى التبسيط الشديد فأدى إلى َ ْمِؽ 
. االتجاِه الثالث

واالتجاه الثالث باَلَغ في التبسيط والتيسير في اإلعراب و اصًة في ممارساِت 
ذىَب الولُد إلى المدرسة : اإلعراب لدى المعمميف، كقوليـ في إعراب جممٍة مثؿ

لى حرؼ جر، والمدرسة اسـ : مسرعاً  إف ذىب فعؿ ماٍض، والولد فاعؿ، وا 
، وأف شبو (ذىب)فاعؿ لمفعؿ  (الولد)مجرور، ومسرعًا حاؿ، وال يذكروف ىنا أف 

 (مسرعاً )وأنو مف تماـ معناه، وال يقولوف إف  (ذىب)متعمؽ بػ (إلى المدرسة)الجممة 
. وعمى ىذا ِقس. تبيُِّف كيفيَة ذىابِو إلى المدرسة (الولد)ىي حاؿ مف 

وواضٌح أف مثَؿ ىذا اإلعراب ىو مبالغٌة غيُر محمودٍة في التبسيط، وُيمزِّؽ 
و طورة ذلؾ . أوصاَؿ الجممِة الواحدة، وال ُيَبيُِّف العالقاِت التي ترِبط بعَضيا ببعض

في عدـ اإلمساؾ بالفكرة األساسية لمنحو العربي، وىي أف الجممة شبكٌة مف 
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إف أيَة محاولٍة لمتيسير يجُب أاّل تَُفكَِّؾ أوصاَؿ . العالقات التي يجب إبراُزىا وبيانيا
نات الجممة، وَأفَّ الجممة ىي عبارٌة عف شبكة  الكالـ، وأف تدرَؾ العالقة بيف ُمَكوِّ

وفي رأيي َأفَّ أيَة محاولٍة لمتيسير . مف العالقات التي توصؿ المعنى تامًا واضحاً 
يجب أف تقوـَ في كؿ مستوياتيا ومراِحميا عمى تصور واضح لبنية النحو العربي 

ُيْغَرُس في ذىف الطالِب العربي منُذ الصغر، يراعى ضمنًا في تأليؼ الكتب 
. المدرسية وفي التدريس الفعمي

وبسبب ىذا كمو سأورد ىنا تصورًا كميًا لما ينبغي أف يكوف عميو الدرس 
وىو يمتاز بأنو ال يمتفت إلى القشور بؿ ينفذ إلى جوىر النحو وعالقاتو . النحوي

َيْ ُمُؽ مشكالٍت حقيقيًة - وال يزاؿ–األساسية التي كاف عدـ فيميا لدى الطالب 
وىو يمتقط جزئياتو مف صورِة  النحو القديمة . ىي مف أبرز مشكالِت تعّمـِ العربية

بعد إعادِة تشكيِميا وتنقِيتيا مف الشوائب، ومف عمـ المعاني، و اصة مبحَث التقييد 
واإلطالؽ، ويأ ُذ ببعض النتائج المغوية الحديثة مف غير أف يثقؿ كاىَؿ الطالب 

بأنواع مف حجاِج المدارس والمذاىِب المغوية الم تمفة، وُيَبسُِّط النحَو ِبَردِّ أبواِبِو إلى 
ظواىَر محدَّدة، وىو يصمح أساسًا لوضِع مناىَج لمنحو العربي متدرجٍة مف حيث 

. العمُؽ والشموؿ
 (أو مركز)وىو يفترض أف لبنَة النحِو األولى وىي الجممة تتكوف مف نواة 

. ومحيط، وأف المحيط يتألؼ مف عدة طبقات
وتتكوف عالقُة اإلسناِد  االسميُة . وأما النواة فيي عالقُة إسناٍد اسميٌة أو فعمية

ويمأل  انة . ويمأل  انة المبتدأ االسـ الصريح أو المصدر المؤوؿ. مف مبتدأ و بر
ال بر االسـ الصريح أو جممة فعمية أو جممة اسمية أو المصدر المؤوؿ أو شبو 

إذا كاف الفعؿ مبنيًا لممعموـ )وتتكوف عالقُة اإلسناد الفعميُة مف فعؿ وفاعؿ . جممة
إذا كاف الفعؿ مبنيًا لممعموـ )، ومف فعٍؿ وفاعؿ ومفعوٍؿ بو واحٍد أو أكثر (والزماً 

. ، ومف فعٍؿ مبنيِّ لممجيوؿ ونائِب فاعؿ ىو مفعوٌؿ بو في األصؿ(ومتعدياً 
العوامؿ والمكمالت، : أوالً : وأما المحيط فيتكوف كما قمنا مف طبقات عدة

وىي أفعاٌؿ وحروؼ وأدواٌت وأسماء تد ؿ عمى عالقة اإلسناد االسميِة أو الفعميِة 
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أو كمتييما فتضيُؼ إلييا معانَي جديدة غير ما تدؿُّ عميو عالقُة اإلسناِد األصمية، 
وتكوف تمؾ العوامؿ . محدثًة في بعض األحياف بعَض اآلثار والتغييرات المفظية

فمف العناصر التي تكوف عادة يميف . والمكمِّالت عف يميف الجممة وعف يسارىا
الجممة ما يسمى بنواسخ المبتدأ وال بر عمى ا تالؼ أنواعيا ومعانييا، وأدواُت 

النفي واالستفياـ واألمِر والنيِي والعرِض والتحضيِض والنداِء والقسـِ والتعجِب وما 
ومف العناصر التي تكوف يساَر الجممة المفعوُؿ ألجمو والمفعوُؿ معو . إلى ذلؾ

وقد تكوف المكمالت يساَر الجممة . والمفعوؿ المطمؽ والحاؿ والتمييز والمستثنى
ومف المالحظ أف العوامؿ التي تكوف . كالحاؿ مثاًل مفرداٍت أو جماًل أو أشباه جمؿ

يميف الجممة تكّيؼ معنى اإلسناد ككؿ، عمى حيف أف المكمالت في يسار الجممة 
ىؿ األرض كرويٌة؟ تسأؿ عف : قد تكيؼ ركنًا مف أركاف الجممة ال ُكمَّيا؛ ففي قولؾ

َلِبْسُت : ولكف في قولؾ. كروية األرض وىو المعنى المستفاد مف اإلسناد ككؿ
وينظر إلى العوامؿ ىنا .  اتمًا، وليس لبست (ذىباً ) اتمًا ذىبًا، يكيِّؼ التمييز 

عمى أنيا عناصر تفيد تحويرًا في المعنى العاـ الذي يفيده اإلسناد،  وقد تحدث أثرًا 
. لفظيًا ما، وىذا يقمؿ مف سمطانيا لدى القدماء

عناصر الموافقة، وىي عناصر في الجممة تطابؽ عناصَر أ رى منيا : ثانياً 
سبقتيا، مف حيث التذكيُر والتأنيُث والتعريُؼ والتنكُر واإلفراُد والتثنيُة والجمُع 

، ومف حيث الحكـُ المعنوي وفائدتيا . والحالُة اإلعرابيُة مف رفع ونصب وجرٍّ وجـز
ـُ الربِط بيف أجزاِء الجممة وبياُف العالقات الحميمة أو الوثيقة التي تقوـ بيف  إحكا

وتبرز عالقات الموافقة ىذه بوساطة النعت والتوكيد وعطؼ النسؽ . عناصرىا
. والبدؿ وعطؼ البياف والضمير واسمي اإلشارة والموصوؿ

التعمؽ وىو مف تماـ المعنى ويتحقؽ بوساطة الظرؼ والجار : ثالثاً 
ففي قولنا ذىبت إلى المكتبة، وأحضرت الطعاـ مف البيت، وأراؾ غدًا، . والمجرور

. يتمـ الجار والمجرور والظرؼ معنى الفعؿ ويوضحانو
ومف . الروابط وىي عناصر في الجممة تصؿ أجزاَءىا َبْعَضيا ِبَبْعض: رابعاً 

وواُو المصاحبة وواُو  (َأْف وَأفَّ وكي وما ولو)ىذه العناصر الموصوالُت الحرفية 
وحينما . ويعد ُكؿٌّ مف عالقاِت الموافقِة والتعمؽ مف روابِط الجممة أيضاً . المعية
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تستدعي المواقُؼ المغوية أف ُنَعبَِّر عف المعاني الم تمفة بجمؿ تتركب ىي نفُسيا 
مف جمٍؿ فرعية، نحتاج كذلؾ إلى روابَط تربط كؿَّ ما يقُع في نطاؽ الجممة المركبة 

ومف ىذه الروابِط الضميُر والفاُء والالـُ . الواحدة مف جمؿ فرعية بعضيا ببعض
ذا الفجائيُة، وفاُء السببية، وواُو  الواقعتاف في جواب الشرط، وحروُؼ العطؼ، وا 
ذف الناصبُة وغيُر الناصبِة، والفاء الواقعُة بعد نفي أو طمب محضيف،  الحاؿ، وا 

وتتطمب الوحدات . (الـُ الصيرورة)والـُ جواِب القسـ، والـُ التعميؿ، والـُ العاقبة 
الكالميُة الكبرى ىي األ رى روابَط فيما بينيا، وذلؾ مف مثؿ أدواِت الربط 

. األسموبية التي تربط جممًة مركبة بأ تيا، أو ِفقرًة بنظيرتيا
وىكذا نرى أف الجممة العربية تمتد ذاَت اليميف وذاَت الشماؿ وتتشابؾ أبنيتيا 
وقد تتركَُّب وتتعقد، ولكفَّ المحوَر فييا يبقى عالقَة اإلسناِد األساسيَة اسميًة كانت 

وما النسيُج المتعاظـ حوليا إال تقييٌد لممعنى الذي يفيده اإلسناد أساسًا، . أـ فعمية
. بوجو م صوص

والجديُر بالذكر أف الجممَة العربية صالحة إلبراز المعاني الحقيقية والمعاني 
المجازية، بالوسائِؿ والقوالب والتراكيِب نفسيا، إذا ال تغيير في ىيئة الجممة لمداللة 

. عمى أف المعنى حقيقي أو مجازي
مستوى التبميغ ومستوى : غير أنو ينبغي التفريؽ بيف مستوييف مف النحو

ففي مستوى التبميغ يكوف اليدؼ منصبًا عمى إيصاؿ المعنى إلى . البالغة
الم اطب مف أوضح طريؽ عمى ما تتطمبو طرائؽ النحو األصمية، وىي التي 

، ويكوف المعنى (إال إذا اقتضت ىي نفسيا  الؼ ذلؾ)يراعى فييا الترتيب والذكر 
في ذلؾ المستوى قريبًا مف المعنى الحقيقي كما تدؿ عميو استعماالت األلفاظ في 

. المعجـ
وفي مستوى البالغة يكوف اليدؼ منصبًا عمى التبميغ والتأثير معًا، أي إبراز 
المعنى في صورة مؤثرة في النفس، وىنا تستعمؿ كؿ االحتماالت النحوية الممكنة 

مف التقديـ والتأ ير، والذكر والحذؼ، وأساليب القصر واإليجاز واإلطناب 
براز المعنى في صور شتى  والمساواة، واالتساع في الظرؼ والجاّر والمجرور، وا 
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وىذا المستوى يظير مدى ميارة الكاتب أو القائؿ في . متفاوتة مف حيث الوضوح
استغالؿ جماليات المعجـ با تيار الكممات الموحية ذات الظالؿ الغنية والمناسبة 

فالكاتب البميغ ىو ذلؾ الذي يستغؿ أقصى طاقات النحو وأقصى . لممقاـ تماماً 
لكنو في جميع األحواؿ ال يصنع نحوًا جديدًا بؿ يتحرؾ في إطار . طاقات المعجـ

. المسموح بو
إف األصَؿ في الجممة : والكتماؿ ىذا التصور الكمي لمنحو العربي نقوؿ

العربية الترتيب، وىو أف يكوف لمكممات فييا مواقُع محددة ال ُيْعَدُؿ عنيا إال 
ألسباب تقتضييا متطمباُت النحِو نفِسو، ككوف ال بر اسـَ استفياـ لو الصدارة مثاًل، 

. أو ألغراض التنويع األسموبي والتمويف المعنوي
واألصؿ في الجممة العربية كذلؾ ذكُر جميِع أركاِنيا فال ُيْحَذُؼ ركٌف مف 

أركانيا أو جزٌء مف أجزائيا إال َحْسَب طرائِؽ العرِب في القوؿ ومذاىِبيـ 
وا تياراتيـ، أو لغرض معنوي أسموبي، مع وجود قرينة تدؿ عمى المحذوؼ وُتَعيِّنُو، 

. وىي دليٌؿ حِالّي أو مقاليّ 
وثمة مباحث نحوية صرفية مشتركة يجب أف ُتْجَعَؿ في تصنيؼ واحد وأف 

. ُتْجَعَؿ مقدماٍت ليذا التصّور الكمي
وىي مباحُث أقساـِ الكممة، والتذكيِر والتأنيث، والتعريؼ والتنكير، واإلفراِد 

ـُ الكممة  والتثنية والجمع، واإلعراب والبناء، واإلضافة وعدِميا، وزمِف الفعؿ؛ فأقسا
تحدد ما يصمح منيا ألف يكوف مبتدأ وما يصمح ألف يكوف  برًا، ومف أقساـ الكالـ 
ما ىو صالح لمربط بيف أركاف الجممة الواحدة ومنيا ما ىو غير صالح، ولمتذكير 

والتأنيث والتعريؼ والتنكير واإلفراد والتثنية والجمع أىمية قصوى في مسألة 
زد عمى ذلؾ أف . المطابقة وعالقاِت الموافقة التي تربط بيف أجزاِء الجممة الواحدة

لمتعريؼ والتنكير أىمية في تحديد شروط المبتدأ وتعييف ال بر وصوغ بعض 
واإلعراب والبناء ُيَبيِّناف كيؼ تتحقؽ . األحكاـ التي تتعمؽ بتقديمو أو تأ يره

واإلضافة  تفيد االسـ النكرة ت صيصًا فيصمُح وىو . الحاالُت اإلعرابية حسياً 
مضاٌؼ لوظائَؼ في الجممِة ال يصمح ليا وىو غيُر مضاؼ، وزمُف الفعؿ أمٌر 
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أساسي جدًا في الجممة الفعمية، وعميو تعتمد كثير مف األحكاـ النحوية المتعمقة 
وىذه المقدماُت تد ؿ في تحديد . بإعماؿ اسمي الفاعؿ والمفعوؿ عمؿ ِفْعَمْيِيما

شروط أبواب النحو ُكمِّيا تقريبًا وفي صياغة أحكاميا، كالقوؿ إف الحاَؿ والتمييز 
. وما إلى ذلؾ... يجب أف يكونا نكرتيف

وربما كاف مستحسنًا مف الناحيتيف العممية والتنظيمية أف نفصؿ بعَض 
التراكيب مثُؿ النداء والندبة واالستغاثِة والتعجِب والقسـِ والمدِح والذـ وأسماِء 
األفعاؿ واألصوات والمصادِر المثناة أو المفردِة المضافة مثُؿ سعديؾ ولبيؾ 

وحنانيؾ ومعاَذ اهلل وسبحاف اهلل، وأف ندرسيا في باٍب واحٍد مستقؿ، ذلؾ ألنيا ُكمَّيا 
أساليُب انفعاليٌة شعورية، وألنيا تستعصي في بعض األحياف عمى التحميِؿ المغوي، 

. ويكثر ال الُؼ حوؿ عناِصِرىا وَحْوؿ سماعيِة َبْعِضيا وقياِسيَِّتو
وربما كاف مستحسنًا أيضًا إلحاُؽ المنصوبات في أبواب اال تصاص 

واإلغراء والتحذير بالمفعوؿ بو ألنيا ُكمَّيا مفاعيُؿ ألفعاٍؿ محذوفة، وقد اكتسبت 
. تمؾ األبواُب أسماَءىا مف معاني تمؾ األفعاؿ المحذوفة

وأما الدرس الصرفي فقد حصر الصرفيوف مباحثو في الفعؿ المتصرؼ 
وكاف األحرى بيـ . واالسـ المعرب، فمـ يشمموا سائر األفعاؿ واألسماء وال الحروؼ

أف يشمموا في دراستيـ كؿ أقساـ الكالـ ويصنِّفوىا في فصائؿ نحوية صرفية ت دـ 
العالقة بيف النحو والصرؼ، وأاّل يقصروا كالميـ عمى موضوع التغيّر الذي 

. يصيب بنية الكممة
وتحدثوا عف  االشتقاؽ الكبير واألكبر وقد كانا تاري يًا منتجيف وأصبحا اآلف 

وحصروا االشتقاَؽ فيما ُيَسمَّى باالشتقاؽ . غير ذلؾ فمف الفضوؿ الحديُث عنيما
الصغير الذي لـ يتوسعوا في مفيومو حتى يشمؿ أنواعًا أ رى غير المذكورة 

عندىـ، وذكروا ال الفات في أصؿ ىذا النوع مف االشتقاؽ أىو الفعؿ أـ المصدر 
بؿ لـ يتوسعوا في مفيوـ االشتقاؽ عمومًا، ولـ . وىي  الفات ال طائؿ تحتيا

توليُد صيٍغ أو أوزاٍف مف : يدركوا أنو عممية توليد، وأنيا يمكف أف تشمؿ ثالثة أقساـ
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جذور معجمية، وتوليُد صيٍغ مف صيٍغ أ رى وىو ما يعرؼ بالنقالت الصرفية، 
. وتوليُد ألفاظ بإضافة الالحقة فقط

ويقوـ النوع األوؿ مف االشتقاؽ عمى َصبِّ حروؼ الجذر في قوالَب أي 
والمقصود بالجذر ىنا ىيكؿ صامتي يحمؿ َمْعنًى . أوزاٍف م تمفة لمعاٍف م تمفة

والمقصود بالوزف امتداد مف  انات محددة لحروؼ الجذر بترتيب . معجميًا عاماً 
واألوزاف المحصمة . ُمَعيَّف، ولمحركات أو الصوائت، ولحروؼ الزيادة إف وجدت

بيذه الطريقة يفيد كّؿ منيا معنى معجميًا  اصًا مستفادًا مف المعنى المعجمي 
العاـ الذي يفيده الجذر، ويدؿ عمى قسـ رئيس أو فرعي مف أقساـ الكالـ، كما يدؿ 

. عمى معنى  اص يستشؼ مف بنيتو كالمبالغة والفاعمية والمفعولية وما إلى ذلؾ
والزوائد الموجودة في ىذه األوزاف المولدة بيذه الطريقة مندغمة في بنية الكممة، 

ذا ُحِذَفت اْضَمَحمَِّت الكممُة وانطمست معالُميا . وجزء ال يتجزأ منيا، وا 
أي َصبِّ مادة الجذر في قواِلب –ونحصؿ بيذه الطريقة مف االشتقاؽ 

عمى صيِغ الفعؿ مجردًة ومزيدة واسـِ الفاعؿ واسـِ المفعوؿ وصيغ - األوزاف
المبالغة والصفة المشبية واسـِ التفضيؿ والمصدِر الميمي واسمي الزماف والمكاف 

. واسـِ اآللة واسمي المرِة والييئة والمصادر
ويشبو ىذا النوُع مف االشتقاؽ االشتقاَؽ الصغير عند الصرفييف العرب، 
ولكنو ي تمؼ عنو في أنو ال ييتـ بأصؿ االشتقاؽ بؿ بآليتو، ويجعؿ الفعَؿ 

ويمكف بوساطتو أف نؤسس لعائمة . والمصدَر معًا مشتقيف كسائر المشتقات
. اشتقاقية لكؿ مف الكممات العربية الجامدة ولمكممات األجنبية كذلؾ

والنوع الثاني مف االشتقاؽ ىو َنَقالٌت صرفية وفييا تنتقؿ الكممُة مف وزٍف ىو 
ف كاف ثمة  أصؿ إلى وزٍف ىو فرع في إطاِر تقابالٍت في فصائَؿ نحويٍة محددة، وا 

ولكفَّ ىذا النوع مف االشتقاؽ . تطابٌؽ تاـ بيف حروؼ الجذر في األصؿ والفرع
ي تمؼ عف النوع األوؿ في أف االنتقاَؿ فيو ال يتـ مف الجذر إلى الوزف، بؿ يكوُف 

ُؿ المفرد إلى جمع . االنتقاؿ فيو مف وزٍف إلى آ ر ومف أمثمتو  في العربية َتَحوُّ
تكسير، وغير المصغَِّر إلى ُمَصغَّر، والماضي إلى مضارٍع وأمر، والمبنيِّ 

لممجيوؿ إلى مبنيٍّ لممعموـ، والمذكَِّر عمى وزف َفْعالف إلى مؤنثو َفْعمى، وعمى وزف 
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وال يمكف الحديث . َأْفَعؿ إلى َفْعالء، واسـِ التفضيؿ المذكر َأْفَعؿ إلى مؤنثو ُفْعمى
ىنا عف قوانيَف صوتيٍة محدَّدة تحوؿ المفرد مثاًل إلى جمع تكسير، والمذكََّر إلى 

مؤنَّث، وغْيَر المصغَِّر إلى ُمَصغَّر والمبنيَّ لممعموـ إلى مبنيٍّ لممجيوؿ، والماضي 
إلى مضارٍع وأمر بؿ يمكف الحديُث عف ارتباطات معّينة بيف أوزاف معّينة تجعؿ 

إف التغيراِت المفظية . إلخ...العالقَة بينيا عالقَة مفرد بجمعو ومذكر بمؤنثوِ 
الممحوظة ىنا ليست نتيجة قوانيَف صوتيٍة كالتي تحوؿ البنية العميقَة في االشتقاؽ 

 (...مثؿ تحويؿ َقَوؿ إلى قاؿ  وَبَيع إلى باع)األوؿ إلى البنية الظاىرة المستعممة 
بؿ إنيا نتيجُة ارتباطاٍت معينة تربط ما بيف صيغٍة وأ رى ربطًا بيف متقابميف في 

إلى  (َقَوؿ)فتحويؿ . فصيمة نحوية واحدة، كالعدد والجنس والزمف أو الجية مثالً 
إلى  (قاؿ)مثاًل، ال ي رجيا عف أصؿ نوعيا وىو الماضي، لكفَّ تحويَؿ  (قاؿ)
 فىنا ي رجيا مف المضيِّ إلى صورتيف أ رييف تحمالف بذور زمني (قؿ)و (يقوؿ)

. غير أف الصرفيّيف العرب قد  مطوا ما بيف ىذيف النوعيف مف التغيرات. م تمفيف
والنوع الثالث مف االشتقاؽ يتـ بإضافة المواحؽ، وىي زوائد طرفية ال تؤثر 

وتسمى ليذا زوائَد إعرابية ألف سقوَطيا ال يضيع ىويَة . غالبًا في بنية ما ألحقت بو
وينتج بيذه الطريقِة التأنيُث بإضافة التاء، والتثنيُة، وجمُع المذكر السالـ، . الكممة

- نمؿ)وجمُع المؤنث السالـ، والنسبُة، والمصدُر الصناعّي، واسـ الجنس اإلفرادي 
، وبعُض أنواِع (انطالقة- انطالؽ)، واسـُ المرة مف َمْصَدِر غير الثالثي (نممة

سّيارة، - سابمة، سّيار- قنواف، سابؿ- ِصْنواف، ِقْنو- صْنو )الجموع القديمة 
وفي كؿ (. عاّلمة- عاّلـ)، وزيادُة المبالغة (نابغة- نابغ)، والمبالغة (راجمة- راجؿ

. ما سبؽ ُيَعدُّ ذو الالحقة فرعًا عمى األصؿ وىو االسـ قبؿ  الالحقة
ولـ يدرؾ الصرفيوف العرب حقيقة المّد وأف حروؼ المّد ىي حركاٌت أو 

صوائُت طويمة، بؿ تصوروىا ساكنة ومسبوقة بحركات مف جنسيا، وقد تصوروا 
نتيجة لذلؾ حاالت وىميًة اللتقاء الساكنيف، ألنو مبني ولـ يكف تفسيرىـ لبعض 
. السموكات الصرفية والتغيرات الصوتية صحيحاً ألنو مبني عمى ىذيف الوىميف
ومّما زاد الطيف ِبمًَّة أنيـ لـ يدركوا أىمية المقطع في تحديد البيئات  الصوتية 

ال بؿ إنيـ أتوا بفكرة الحاجز غير الحصيف . المناسبة لعمؿ بعض القواعد الصوتية
. فأوقعتيـ في كثير مف ال طأ في تفسير التغيرات الصوتية
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ولـ ُيَعفِّ الصرفيوف أنفَسيـ برسـ  طٍّ فاِصؿ بيف الوزِف اإليقاعي الذي 
والوزف الصرفي  (في صيغة منتيى الجموع)است دموه في التصغير وجمع التكسير 

. الذي است دموه في مواِضع أ رى
ولـ ُيَوثِّؽ الصرفيوف صمة الصرؼ بالنحو، وىي صمة وثيقة تبرز في غير 

مف ذلؾ . موضع، ربما ألنيـ أرادوا الحفاظ عمى استقالؿ العمـو بعضيا عف بعض
أف التأنيث والتثنية والجمع أموٌر ميمة في عالقات الموافقِة النحوية، وأف تعديَة 
: الالـز والبناَء لممجيوؿ ميماف في تركيب الجممة العربية، وأف المشتقات نوعاف

وصؼ يصمح أف ينعت بو، وموصوؼ يصمح ألف ُيْنَعت، وأف بعَض المشتقات 
كاسـ الفاعؿ والمفعوؿ وصيِغ المبالغة والصفة المشبية واسـ التفضيؿ والمصدر 
تعمؿ عمؿ الفعؿ بشروط، وأف النسبة تجعؿ المنسوب كالصفة المشبية فيأ ُذ 

فاعاًل، وأف النكرة المصغرة كالموصوفة تصمح ألف يبتدأ بيا، وأف المصدَر يأتي 
مفعواًل مطمقًا ومفعواًل ألجمو وتمييزًا، وأف الحاؿ يشترط فييا أف تكوف مشتقة، وأف 
التمييز وعطؼ البياف يشترط أف يكونا جامديف، وأف النعت يشترط فيو أف يكوف 

مشتقًا، وأف اسمي الزماف والمكاف يست دماف ظرفيف، وأف إسناَد األفعاؿ إلى 
الضمائر منطقة يمتقي فييا النحُو والصرؼ، وأف مبحَث أقساـ الكممة مشترؾ بيف 
النحو والصرؼ، وأف عالمات التثنية وجمع المذكر السالـ ىي عالماٌت إعرابية 

كذلؾ، وأف توكيَد الفعؿ المسند إلى واو الجماعة أو ياء الم اطبة أو ألؼ االثنيف 
إذا أ ذا مفعواًل بو فيما  (َفعيؿ)و (َفِعؿ)بالنوف إنما ىو مبحث صرفي نحوي، وأف 

صيغتا مبالغة وأاّل فيما صفتاف مشبيتاف، وأف التعّمؽ في النحو ال يكوف إال 
بمشتؽ، وأننا نحتاج إلى إد اؿ حركات البناء واإلعراب في أوا ر األفعاؿ 

َدًة شاممة ألكبِر عدٍد مف  ـَ قوانيُننا الصوتية وتكوَف ُمَوحَّ واألسماء المعتمة حتى تستقي
حاالت األسماء واألفعاؿ، وأف الالـز ال يحوؿ إلى مبني لممجيوؿ وال يصاغ لو 
اسـ مفعوؿ إال مع مصدر متصرؼ م تص أو ظرؼ متصرؼ م تص أو جاّر 

. ومجرور
فمف أقواؿ . وقد ال تَُتَبيَُّف العالقة بيف الصرؼ والنحو إال بالتأمؿ الشديد

الصرفييف َأفَّ لؾ أف تحوؿ أي فعؿ مف أي باب كاف إلى صيغة َفُعؿ لمداللة عمى 
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أف الحدث صار كالغريزة في صاحبة ولمداللة عمى المدح والتعجب، وىذا يفسر لنا 
ـَ يعربوف  : َأْحِسف بزيد، فاعاًل ال مفعواًل، ألنيـ يقدروف األصؿ: في قوليـ (زيد)ِل

وعند بعض المحدثيف أف الصرؼ ما ىو . َحُسَف زيٌد، فتكوف زيد بيذا التقدير فاعالً 
. إال قائمة ألفاظ يحتؿ كؿ منيا موقعًا نحويًا مناسبًا عمى امتداد الجممة

مف ذلؾ مصطمح . ولـ ي ؿ الصرؼ العربي مف مصطمحات غير دقيقة
أي )المثاؿ وىو يعني الفعؿ الذي أولو حرؼ عمة، وقد سمي كذلؾ ألنو ُيماِثُؿ 

ومف ذلؾ مصطمح المضارع، فيو ال . الصحيح في عدـ إعالؿ ماضيو (يشابو
يعني الزمف الحاضر مف حيث تقسيمات الزمف بؿ يعني أنو يضارع أي يشابو اسـ 

ومف ذلؾ الصفة . الفاعؿ منو في مطمؽ الحركات والسكنات وتوزيع الحروؼ
. المشبية فقد سّميت كذلؾ ألنيا مشبية باسـ الفاعؿ المتعدي إلى مفعوؿ بو واحد

وىذه المشابيات شكمية  الصة ال تعبر عف تصنيؼ حقيقّي أو واقع 
. موضوعيّ 

وقد أتى الصرفيوف بفكرة اإللحاؽ التي تقوؿ بزيادة حرؼ أو أكثر في كممة 
ما حتى تصير عمى مثاؿ وزف مف األوزاف فتتصرؼ تصرفو وتأ ذ حكمو مف دوف 

وأنا أرى أف ىذه الفكرة ال تقـو . أف يرافؽ تمؾ الزيادة في المفظ زيادة في المعنى
عمى أساس سميـ، ألف بعض ما يفترض كونو زائدًا مف حروؼ الكممات الممحقة قد 
يكوف أصميًا، وىذا ُيْعَرُؼ بالتحقيقات التاري ية المقارنة وبالمقابالت الدا مية التي 

مثؿ )قد تظير أف كثيرًا مف األفعاؿ الممحقة اشتقت مف أسماء اأَلعياف مباشرة 
زد عمى ذلؾ أف زيادة اإللحاؽ ربما جاءت . (قمنس وجورب وشريؼ وبيطر ونرجس

َرْىَوَؾ في : إلفادة معنى ولكنيا زيادة غير مطردة في موضعيا، كما في قولنا
مشيتو، أي استر ت مفاصمو في المشي، ومعناىا غير معنى رىؾ مف غير 

فزيادة الواو ىي التي أفادت ىذا المعنى ولكنيا زيادة غير مطردة في . إلحاؽ
. موضعيا كتاء االفتعاؿ مثالً 

أما الرسـ الكتابي العربي فقد رافقتو منذ نشأتو مشكالت ال يستياف بيا، منيا 
أف الحركات غير مندغمٍة في الصورة الظاىرة لمكممات العربية، وأف كتابة اليمزِة 
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ولـ تكف ثمة وسائؿ لمتفريؽ بيف واو المّد ويائو والواو والياء . واأللؼ لـ تكف مستقّرة
. وقد ات ذ الرسـ القرآني شكاًل  اصًا انفرد بو حتى اليوـ. المينتيف

ولّما انتشرت الكتابة العربية ات ذت رموزًا لمحركات القصيرة تكتنؼ الحروؼ، 
ولكف ظمت المشكالت السابقة . ولمشّدة ولممّدة وىمزتي القطع والوصؿ والسكوف

. قائمة
ومف المشكالت التي ما زلنا نواجييا حتى اليـو التفريؽ بيف التاء المربوطة 

وثمة كمماٌت تُْنَطؽ . والتاء المبسوطة، والتفريؽ بيف التاء المربوطة وىاء الضمير
فييا أصوات ال تكتب، كما في ىذا وىذه وىذيف وىؤالء وأولئؾ ولكفَّ ولكْف ولفظ 

سحؽ ويسف، وكممات تكتب فييا حروؼ ال تُْنَطؽ، مثؿ أولو : الجاللة والرحمف وا 
وأوالت وأولي، وكممات تمتبس فييا الالمات بيف التشديد وتكرار الرسـ كما في الذي 

وقد كاف متقدمو . والتي والمذاف والمتاف والمذيف والمتيف والذيف والالئي والمواتي
الصرفييف يتصوروف أف حرؼ المّد مسبوؽ بحركة مف جنسو وتسرب ىذا ال طأ 
في اإلمالء العربي، ولذلؾ نجدىـ يثبتوف كسرة قبؿ ياء المد وضّمة قبؿ واو المّد 

. وفتحة قبؿ األلؼ
ومف المشكالت اإلمالئية المستعصية التفريُؽ بيف ىمزتي الوصؿ والقطع 

وأماكف إثباتيما، ورسـ ىمزة القطع في أوؿ الكممة ووسطيا وأ رىا، والتفريؽ بيف 
نوف التنويف والنوف العادية، واأللؼ الفارقة التي تأتي لمتفريؽ بيف واو الجماعة في 

. األفعاؿ والواو التي ىي الـُ الكممة
وبرزت في العقود األ يرة مشكمة تاء الم اطبة، فقد التبست بياء الم اطبة، 

كما برزت مشكمة التفريؽ . فصار بعض الناس يكتبوف مثؿ َدَرْسِت وَأَكْمِت بالياء
وبرزت كذلؾ الحاجة الست داـ حروؼ ُمَيسََّرة في مجاؿ محو . بيف الضاد والظاء

وىذه كميا مشكالت تعميمية ُيْمكُف التغمَُّب عمييا بالتعميـ . األمية وتعميـ الكبار
. الجيد، وات اِذىا ىدفًا مباشرًا لنشاط المؤسسات التعميمية في مجاؿ الرسـ اإلمالئي

ُد بيا الطمبة ويرجعوف إلييا كمما  ويمكف أيضًا أف ُتْحَصَر في قائمة واحدة ُيَزوَّ
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َد بيا ذاكرُة الحاسوب، وأف ُتْجَعَؿ ممحقًا في . احتاجوا إلى ذلؾ ويمكف كذلؾ أف ُتَزوَّ
. المعجمات المغوية

وقد واجو الرسـ اإلمالئي العربي ا تبارات حقيقية في القروف والعقود األ يرة 
ففي عصر الطباعة جرت محاوالت كثيرة لتيسير ُنُظـ الكتابة والوصوِؿ إلى نظاـٍ 

وتواجينا اليوـ مشكمٌة مماِثمٌة، إذ تجري محاوالت إليجاد . مالئـٍ آلالت الطباعة
. النظاـ المالئـ ألجيزة الحاسوب

وقد أحست بعض الشعوب اإلسالمية التي َتَبنَّت الحرؼ العربي بالحاجة إلى 
ضافة رموز تفي بالتعبير عف الوحدات الصوتية في لغات  تعديؿ ال ط العربي، وا 

وىذه كميا إما مسائؿ فنية، أو قضايا في الت طيط المغوي في البمداف . تمؾ الشعوب
إف : وأكتفي ىنا بالقوؿ. اإلسالمية ال أحيط بيا، وأترؾ ال وض فييا لمم تصيف

ّف أي تغيير أو  أي اقتراح جديد يجب أاّل يبعد العربية عف طابعيا األصيؿ، وا 
تعديؿ يجب أف يحصؿ في اآللة ال في المغة نفسيا، أعني أف يكوف إبداعاٍت في 

. است داـ اآللة مف دوف المساس بالطابع األصيؿ لمعربية
وأضيؼ أ يرًا إلى كؿ ما سبؽ أّف أّي إصالح مقترح في النحو والصرؼ 

واإلمالء يجب أف يكوف قاباًل لمتطبيؽ الحاسوبّي، فمعؿ الحاسوب يكوف نمَط حياة 
. في المستقبؿ ال مجرَد وسيمٍة مساِعدٍة َحْسب

 
 


