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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

يشرفني أف أجمس ىنا بجوار أستاذنا الجميؿ الدكتور عبد الكريـ خميفة متحدثًا 
في ىذا الموسـ المبارؾ في ىذا العاـ عاـِ المغة العربية الذي نحتفؿ فيو بمرور 

. ثالثيف حواًل عمى تأسيس المجمع

لقد دأب المجمع منذ تأسيسو عمى خدمة المغة العربية الفصيحة وتنميتيا 
واإلعالء مف شأنيا محميًا ودوليًا، وحرص منذ عقود عمى إقامة مواسمو الثقافية 
التي تناولت المغة مف جميع مظاىرىا ووظائفيا في كؿ مياديف الحياة، فتناولت 

عالقتيا بالعامية وبالمغات األجنبية، ومكانتيا في المجتمع، ومناىجيا في المدارس 
والمعاىد والجامعات والمسائؿ التربوية المتعمقة بتعميميا، والتقنيات التي تدخؿ في 
دراستيا، وقضايا التخطيط المغوي وتعريب التعميـِ الجامعي والترجمة، وموضوعاٍت 

. تخّص بنيتيا ذاتيا ومقوماتيا وعموميا المختمفة ومصطمحاتيا

وقد اىتـ المجمع بقضية التيسير في النحو والصرؼ واإلمالء وأوالىا عناية 
. كبيرة، لما لمتيسير مف أىمية في استيعاب قواعد المغة وتمثُّميا في يسر وسيولة

وظير ىذا جميًا في المواضيع التي دارت حوليا مواسُمو المتعاقبة، إذ ألقيت فييا 
. محاضرات حاَوَلْت تطوير أفكاٍر عمميٍة مفيدة في ىذا الشأف

وأتت محاضرة الدكتور شوقي ضيؼ التي ألقاىا في الموسـ الثقافي الثاني 
وكانت . عاـ أربعٍة وثمانيف وتسعمئٍة وألؼ باكورة الجيوِد المبذولِة في ىذا االتجاه

. محاوالت تيسير النحو التعميمي قديمًا وحديثاً : بعنواف

وقد استعرض فييا جيود النحوييف القدامى والمحدثيف في تيسير النحو 
وتمثمت جيود  القدامى في وضعيـ المختصراِت والمتوَف الموجزة التي . العربي

اكتفت بعرض معالـ النحو وقواعده األساسية حتى يستطيع الناشئة أف يستوعبوىا 
كما تمثمت جيود القدماء فيما . وقد عدَّدَد منيا نحوًا مف ثالثيف مختصراً . ويتمثموىا
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أثر عنيـ مف أقواؿ تدعو إلى التخفيؼ عمى الناشئة؛ فحسبيـ مف النحو ما يرسـ 
ليـ قواعده في إيجاز حتى يستطيعوا قراءة النثر والشعر قراءًة سديدة ويعصموا 

. ألسنتيـ مف الخطأ

الذي حمؿ " الرد عمى النحاة"ووقؼ الدكتور شوقي ضيؼ طوياًل عند كتاب 
ثورة مؤلفو ابف مضاء القرطبي المتوفى عاـ اثنيف وتسعيف وخمسمائٍة لميجرة عمى 

ما في مطوَّدالت النحو مف نظرية العوامؿ والمعموالت، وما ُيطَوى فييا مف كثرة 
وأقاـ الدليؿ عمى بطالف . التأويالت والتقديرات والقياسات والتمرينات االفتراضية

التنازع واالشتغاؿ ونصِب المضارع :  تمؾ النظرية بعرض ثالثة أبواب ىي أبواب
بعد فاء السببية وواو المعّية، مبيِّنًا ما جمب النحاة عمى بابي التنازع واالشتغاؿ مف 
صيغ لـ تنطؽ بيا العرب، وأنكر نصب المضارع بعد فاء السببية ووار المعية بأف 

مضمرة وجوبًا، وذىب إلى أف حركات اإلعراب ال يراُد بيا الداللُة عمى عوامؿ 
نما يراد بيا الداللة عمى معاٍف في نفس المتكمـ ومضى ينكر تقدير . محذوفٍة وا 

المحذوؼ في أبواب كثيرة، فأنكر  متعمِّؽ الجارِّ والمجرور والظرؼ إذا وقعا أخبارًا 
وصفات وأحوااًل وصالت، كما أنكر الضمير المستتر في مثؿ زيد قاـ، ذاىبًا إلى 

تدؿ عمى  (قاما وقمنا وقاموا وقمف)أف ما يسمى بالضمائر المتصمة في مثؿ 
. (قامت)التثنية والجمع تمامًا كما تدؿ التاء الساكنة عمى التأنيث في 

ودعا ابف مضاء إلى إلغاء ما يسمى بالعمؿ الثواني والثوالث ألنيا غير 
ومثميا األقيسة كقياس إعراب المضارع . تعميمية وال دور ليا في تصحيح النطؽ

عمى إعراب االسـ، والتماريُف غير العممية التي افترضيا النحاة افتراضًا، ألف 
. العرب لـ ينطقوا بيا

وانتقؿ الدكتور شوقي ضيؼ بعد ذلؾ إلى بسط آراء المحدثيف في مسألة 
" إحياء النحو"التيسير، فعرض آراء األستاذ إبراىيـ مصطفى التي ضمنيا كتابو 
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وقد تأثر األستاذ إبراىيـ  مصطفى في . عاـ سبعة  وثالثيف وتسعمئة وألؼ ونقدىا
ىذا الكتاب بدعوة ابف مضاء إلى إلغاء العامؿ، وحاوؿ أف يصنع لمنحو بناًء جديدًا 

أما . أقامو عمى حذؼ الفتحة مف أبواب اإلعراب واإلبقاء عمى الضّمة والكسرة
ـَ اإلسناد واعترضو المنادى المضموـ في مثؿ يا زيُد واسـُ إفَّد  الضمة فجعميا عم

الذي يكوف دائمًا  (لوال)المنصوب مع أنو مسند إليو،  كما اعترضو الضمير بعد 
وأما الكسرة فجعميا عمـ اإلضافة، وما عدا المكسور . متصاًل غير مرفوع

والمضموـ في الكالـ ال يعرب، إذ يكوف دائمًا منصوبًا وال حاجة إلى فتح أبواب 
لو، فمـ يعد ىناؾ مفعوٌؿ بو وال مفعوٌؿ ألجمو أو معو وال استثناٌء وال حاؿ وال 
. تمييز، مما يضيع عمى الناشئة معرفة وظائؼ ىذه األبواب وصيغيا في الكالـ

وذىب إلى أف الواو واأللؼ والياء في األسماء الخمسة ليست عالمات 
نما ىي إشباع لمضمة رفعًا ولؤللؼ نصبًا ولمياء جراً  وبالمثؿ المذكُر . فرعية، وا 

ولـ يعمؿ لنصب جمع . السالـ، فالواُو رفعًا إشباٌع لمضمة والياء جرًا إشباٌع لمكسرة
وقد أخرج العطؼ . ورأى أف المثنى بعالماتو الفرعية شاذ. المذكر السالـ بالياء

وقد أضاؼ تعميالٍت . والتوابع وأدخؿ مكانيا في التوابع الخبر إذ جعمو تابعًا لممبتدأ
عف الوظيفة األساسية -  كما يرى الدكتور شوقي ضيؼ–وافتراضات كثيرة تخرج 

في النحو وىي دراسُة الظواىر النحوية الطبيعية لمصيغ العربية واستخالُص القواعِد 
. منيا

وتأثرت بعض المجاف والمجامع بأفكار األستاذ مصطفى إبراىيـ أو بجوانب 
وظير ىذا جميًا في التوصيات التي توصمت إلييا لجنة وزارة المعارؼ . منيا

المصرية عاـ ثمانية وثالثيف وتسعمئٍة وألؼ، والقراراِت التي اتخذىا مجمُع المغة 
ـَ خمسٍة وأربعيف وتسعمئٍة وألؼ . العربية في مؤتمره عا
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وفيما يمي إجماؿ لؤلفكار المشتركة بيف الفريقيف، مع بياف ما افترقت بو 
: قرارات المجمع عف توصيات المجنة

 االستغناء عف اإلعرابيف التقديري في األسماء المعربة والمحمي في :أووًال 
في المبنيات فيقاؿ مثاًل  (المحؿ)غير أف قرارات المجمع أبقت عمى لفظ . المبنية

. إنو في محؿ رفع أو نصب أو جر: (َمفْ )عف اسـ الموصوؿ 
 االستغناُء عف عالمات اإلعراب الفرعية فيقاؿ في الممنوع مف الصرؼ : انياًال 

المجرور إنو مجرور بالفتحة وعف جمع المؤنث السالـ المنصوب إنو منصوب 
بالكسرة وفي المثنى إنو مرفوع باأللؼ، وفي جمع المذكر السالـ إنو مرفوع بالواو، 

وفي حالتي . دوف التطرؽ إلى نيابة الحركة عف الحركة أو حرؼ العمة عف الحركة
وفي . النصب والجر لممثنى والجمع يقاؿ إنيما منصوباف أو مجروراف بالياء

األسماء الخمسة يقاؿ إنيا ترفع بضمة ممدودة وتنصب بفتحة ممدودة وتجر بكسرة 
غير أف قرارات المجمع خالفت توصيات المجنة في إعراب األسماء . ممدودة

. الخمسة فرأت إعرابيا بالواو واأللؼ والياء
، :  ال اًال  االستغناء عف ألقاب اإلعراب وىي الرفُع والنصب والجر والجـز

واالكتفاء بألقاب البناء في األسماء واألفعاؿ المعربة وىي الضـ والفتح والكسر 
غير أف المجمع اقترح العكس، أي االستغناء عف ألقاب البناء واالكتفاء . والسكوف

. بألقاب اإلعراب
 إلغاء فكرة العوامؿ والمعموالت وبناء النحو عمى ثالثة أبواب أسمتيا :رابعاًال 

. المجنة باب الموضوع، وىو المبتدأ وما في حكمو، وباب المحموؿ وىو الخبر
والباب الثالث . وحينما يكوف المحموؿ ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا ال يقدر لو ُمَتَعمَّدؽ

ولكف قرارات . ىو باب التكممة، ويشمؿ جميع المفعوالت واالستثناء والحاؿ والتمييز
المجمع عدلت عف الموضوع والمحموؿ إلى المسند إليو والمسند، ورأت أف يقاؿ 
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لمناشئة إف الخبر حيف يكوف ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا متعمِّؽ بمحذوؼ ولكف ال 
ونصت عمى أف التوابع ال تسمى تكممة ألنيا تتبع في . ُيكمَّدُفوف بتقديره كؿ َمرَّدة

. اإلعراب ما قبميا رفعًا ونصبًاَ  وجرًا، أما التكممة فال تكوف إال منصوبة دائماً 
واتفقت مع توصيات المجنة في أف يذكر مع كؿ تكممة غرضيا كمجيئيا لبياف 

. الزماف أو المكاف أو العمة، ولتأكيد الفعؿ وبياف نوعو وبياف الحالة أو النوع
. وخصت قرارات المجمع التكممة بالمفعوؿ بو عمى أف ينصَّد عميو

بعرض - وسّماىا المجمع التراكيب-  إفراد مجموعة مف األساليب : امساًال 
طرؽ استعماليا وعدـ التعرض لتحميميا، وىي أبواب التوكيد والقسـ والتعجب 

. والتفضيؿ ونعـ وبئس والنداء واالستغاثة والندبة واالختصاص والتحذير واإلغراء
 إلغاء الضمير المستتر جوازًا ووجوبًا في مثؿ قاـ أقوـ نقوـ تقوـ :سادساًال 

لغاء فكرة ضمائر الرفع المتصمة البارزة الدالة عمى العدد وَعدُّىا  لممخاطب، وا 
عالمات إشارة دالة عمى التثنية والجمع وكذلؾ أخُتيا التي ال تدؿ عمى العدد مثؿ 

. ُقْمتُ 
.   حذؼ اإلعالؿ واإلبداؿ وتنقُّؿ الكممات في موازيف مختمفة:سابعاًال 

وقد ُألَِّفْت كتب لمنحو عمى وفؽ قرارات المجمع وأخذت الناشئة تتعمـ النحو 
ولكف ما لبثت أف ألغيت تمؾ الكتب بعد مدة وجيزة . عمى أسس التيسير السابقة

حينما عمت الشكوى منيا، والقت أسس التيسير تمؾ انتقادًا واسعًا في أوساط 
.  المجامع المغوية األخرى والمثقفيف

وىي محاولة . ثـ عرض الدكتور شوقي ضيؼ محاولتو ىو في تيسير النحو
أعادت تنسيؽ أبواب  النحو فأبقت منيا عشريف بابًا، ودمجت بعض األبواب في 

.  بعض وألغت أبوابًا أخرى
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ف وأخواتيا وال النافية لمجنس : واألبواب التي أبقى عمييا ىي المبتدأ والخبر وا 
والفاعؿ ونائبو والمفعوؿ بو والمفعوؿ المطمؽ والمفعوؿ فيو والمفعوؿ ألجمو 
عماؿ المصدر  والمفعوؿ معو واالستثناء والحاؿ والتمييز واإلضافة والتوابع وا 

عراب المضارع ونصبو  والمشتقات وحروؼ الجر والممنوع مف الصرؼ والعدد وا 
. وجزمو سوى أبواب الصرؼ الكثيرة ما عدا اإلعالؿ والميزاف الصرفي

وقد دمج باب كاف وأخواتيا في باب الحاؿ ألنو أخذ برأي الكوفييف القائؿ 
ونقؿ باب . إنيا أفعاؿ تامة ال ناقصة والمرفوعات بعدىا فواعؿ والمنصوبات أحواؿ

كاد وأخواتيا مف أفعاؿ المقاربة والرجاء والشروع إلى باب المفعوؿ بو ألف ىذه 
ونقؿ باب ظف وعمـ مف . األفعاؿ تؤوؿ معانييا بأفعاؿ متعدية كتأويؿ كاد بقارب

وكذلؾ فعؿ  . أفعاؿ القموب التي تأخذ مفعوليف إلى باب المفعوؿ بو حيف يتعدد
. بأعمـ وأخواتيا مف أفعاؿ القموب التي تأخذ ثالثة متفاعيؿ

 (ما)أما . ومف األبواب التي ألغاىا باب ما وال والت العامالت عمؿ ليس
ذا ولييا اسـ مرفوع وآخر منصوب  فؤلنو يمييا اسماف مرفوعاف ىما مبتدأ وخبره، وا 
فالمرفوع مبتدأ والمنصوب خبر ولكف بنزع الخافض كما يرى الكوفيوف ألنو يكثر 

. معيا  زيادة الباء في الخبر

فمـ يأت بعدىا اسماف مرفوع ومنصوب إاّل في بيت واحد، ولذلؾ  (ال)وأما 
وأما . أنكر بعض النحاة عمميا الرفع والنصب، وقالوا إنما يمييا دائمًا مبتدأ وخبر

 (والت حيف مناص)فمـ ترد إال مع ظرؼ زماف تنفيو كما في قولو تعالى  (الت)
. حرؼ نفي لمظرؼ (الت)ويكفي أف يقاؿ لمطمبة إف 

وألغى الدكتور شوقي ضيؼ في محاولتو تمؾ بابي التنازع  واالشتغاؿ أخذا 
برأي ابف مضاء وما الحظو عمى البابيف مف أف صيغيما جميعًا مف افتراضات 

كما ألغى بابي  التحذير واإلغراء إذ يعرباف مفعواًل بو لفعؿ محذوؼ . النحاة
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وألغى كذلؾ أبواب الترخيـ . فيعرضاف في الحديث عف المفعوؿ حيف يحذؼ فعمو
أما الترخيـ فؤلنو صيغة قديمة أصبحت ميجورة في المغة، وأما . واالستغاثة والندبة

وعمى ىذا ال يضير حذؼ بعض . االستغاثة والندبة فيما صيغتاف تمحقاف بالنداء
. األبواب ألنيا متضمنة في أخرى

وفجرنا )ودعا إلى إعراب تمييز النسبة المنقوؿ عف مفعوؿ بو بداًل كما في 
كما دعا إلى إعراب المخصوص . فعيونًا ىي بدؿ مف األرض (األرض عيوناً 

عراب المنصوب عمى االختصاص  بالمدح والذـ بداًل مف الفاعؿ بعد نعـ وبئس، وا 
. تمييزاً 

كـ، : وعنده أف ال  داعي إلعراب كنايات العدد في باب التمييز، مثؿ
وكأيِّف، وكذا، إذ تكفي معرفة أف التمييز بعد كـ وكذا منصوب، وبعد كـ الخبرية 

بؿ ال داعي عنده . مجرور مفرد أو مجموع، وبعد كأيف مجرور مسبوؽ ِبِمفْ 
! كـ كتابًا قرأت؟ وكـ درٍس ذاكرت: إلعراب كـ االستفيامية وكـ الخبرية، في مثؿ
ومثميما ال سيما، فضاًل عف أف ما . ألف إعرابيما ال يفيد شيئًا في صحة نطقيما

. بعدىا يمكف أف يكوف مرفوعًا أو منصوبًا أو مجروراً 

المخففة مف الثقيمة، فيكفي أف يتعمـ الناشئة أنيا  (َأف)وال داعي عنده إلعراب 
وال داعي عنده إلعراب أدوات االستثناء ما خال وما عدا . أداة ربط ال أكثر وال أقؿ

وما حاشا ذلؾ اإلعراب المعقد المعروؼ عند النحاة، ويكفي أف يقاؿ إنيا أدوات 
. استثناء والمنصوب بعدىا استثناء

ومف مالمح ىذه المحاولة إلغاء اإلعرابيف التقديري والمحمي في المفردات 
والجمؿ، واالكتفاء في المفردات المعربة والمبنية بأف يقاؿ محؿ الكممة الرفع أو 

الجممة خبر أو نعت أو :النصب أو الجر، واالكتفاُء في الجمؿ بأف يقاؿ مثالً 
لغاء العالمات . صمة ويترتب عمى ىذا إلغاء متعمؽ الظرؼ والجار والمجرور وا 



 

 41 

لغاء عمؿ  في المضارع مقدرة بعد كي والـ التعميؿ والـ  (َأفْ )الفرعية في اإلعراب وا 
. الجحود وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية

ومف مالمحيا كذلؾ الدعوة إلى حذؼ الشروط التي يدخمونيا في بعض 
عماؿ  األبواب كشروط صوغ اسـ التفضيؿ وفعؿ التعجب وشروط صاحب الحاؿ وا 
اسـ الفاعؿ وشروط إذف وحتى الناصبتيف وتابع المنادى وعمؿ المصدر المعرؼ 

. بأؿ

ومف مالمحيا كذلؾ وضع تعريفات وضوابط لبعض األبواب بحيث تساعد 
الناشئة عمى تصورىا تصورًا دقيقًا كتعريؼ المفعوؿ معو بأنو اسـ منصوب تاٍؿ 
لواٍو غير عاطفة بمعنى مع، وتعريؼ الحاؿ بأنيا صفٌة لصاحبيا نكرة مؤقتة 

. منصوبة

منيا أف يتضمف النحو . واقترحت المحاولة زيادة إضافات ضرورية في النحو
جداوؿ تصريؼ األفعاؿ مع ضمائر الرفع المتصمة ومع نوف التوكيد، وأبوابًا 

لمحروؼ الزائدة الجاّرة وغير الجاّرة، ولقضايا التقديـ والتأخير والذكر والحذؼ، 
ولمجمؿ المستقمة كالجممة المستأنفة والجممة الحوارية، ولمجمؿ غير المستقمة كجممة 

االسمية : الخبر والمفعوؿ والحاؿ والنعت والصمة، ولمجممة األساسية في العربية
. والفعمية

عاـ ثمانية وتسعيف وتسعمئٍة )وقد تضمف الموسـ الثقافي السادس عشر 
محاضرتيف ُأْخَرَيْيف تتصالف بموضوع التيسير، األولى لمدكتور تماـ حساف،  (وألؼ

. والثانية لمدكتور إبراىيـ السامرائي

أساسياُت النحو العربي وتيسيُر :"أما محاضرة الدكتور تماـ حساف فعنوانيا
. وقد تناوؿ فييا العناصر األساسية التي يتشكؿ منيا نسيج النحو العربي". َتَعمُِّمو

وىذه العالقاُت ىي جممة مف قرائَف معنويٍة . فالنحو ذاتو ىو شبكة مف العالقات
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وأىـ القرائف المعنوية اإلسناد الذي ُيَعدُّ ِقواـ الجممة ألنو . وقرائَف لفظية متضافرة
ومنيا التعديُة . وتأتي بقية القرائف تالية. عالقة الفعؿ بمرفوعو وعالقُة المبتدأ بخبره

وىي قرينة المفعولية، والسببية وىي قرينُة المفعوؿ ألجمو، والظرفية وىي قرينة 
المفعوؿ فيو، والمصاحبة وىي قرينة المفعوؿ معو، والتحديد وىو قرينة بياف النوع 
أو العدد، والتأكيُد وىو قرينُة نفي إرادة المجاز، ثـ تأتي عالقُة التبعية وىو قرينة 
النعت والعطؼ والتوكيد والبدؿ، والمالبسة وىو قرينُة إرادة الحالية، والتفسير وىي 

قرينُة التمييز، واإلخراج وىي قرينُة االستثناء، والنسبة وىي قرينُة اإلضافة، 
. والخالؼ وىي قرينُة التعجب واإلنشاء بوساطة المصادر

ـّ، وىو يشتمؿ عمى ثالث مف العالقات ىي : ومف القرائف المفظية التضا
االفتقاُر كافتقار الموصوؿ إلى صمٍة والحرؼ إلى مدخوٍؿ لو، واالختصاُص 

بالدخوؿ عمى المضارع دوف غيره مف األفعاؿ، والمناسبة  (لـ)كاختصاص 
ذا لـ تراع . يتطمب فاعاًل عاقالً  (فيـ)فالفعؿ  .  المترابطيففالمعجمية بيف المفظي وا 

المناسبة المعجمية أي إرادة المعنى األصمي فذلؾ يسمى المفارقة المعجمية 
. والمفارقة المعجمية تؤدي إّما إلى فساد المعنى أو إلى المجاز

. ومف القرائف المفظية الرتبة وِقواُميا عالقة بيف سابؽ والحؽ مف األلفاظ
ما غيُر محفوظٍة فتخضع لالعتبارات األسموبية  والرتبُة إما محفوظٌة ال تتخمؼ وا 

. والبالغية

صورة اإلحالة وصورة :  ومف القرائف المفظية قرينُة الربط، وىي ذات صورتيف
والمقصود باإلحالة اإلشارُة بطريقٍة ما إلى مذكوٍر في الجممة أو مفيوـ . المطابقة

ومف صور اإلحالة التي ذكرىا النحاة . مف سياقيا يتصيده المرُء مف سياؽ الكالـ
عادة المعنى ويرى الدكتور تماـ أف النحاة غفموا عف استعماؿ . إعادة المفظ وا 

 أو ما فوالمقصوُد بالمطابقة التشابو بيف المفظي. الموصوؼ والوصؼ في الربط
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وفي الشخص  (التذكيِر والتأنيث)والنوِع  (اإلفراد والتثنية والجمع)فوقيما في العدد 
الرفع )وفي اإلعراب  (التعريِؼ والتنكيرِ )والتعييف  (التكمـِ والخطاِب والغيبة)

. (والنصب والجر والجـز

وىي تستعمؿ  . ومف القرائف المفظية العالمُة اإلعرابية أصيمًة كانت أـ فرعيةً 
لمكشؼ عف المعاني النحوية أي معاني العالقات؛ فالكسرُة لمداللة عمى الجر، 

والضمُة لمداللة عمى الرفع، والفتحُة لمداللة عمى النصب، والسكوف لمداللة عمى 
ولعؿ ىذا الطابع . عمى أف اإلعراب قد يقع بتقدير الحركة أو تحديد المحؿّ . الجـز

المركب لقرينة اإلعراب ىو الذي دفع النحاة إلى منح اإلعراِب في جيوِدىـ النحوية 
مكانًة ال تعادليا مكانٌة أخرى حتى أصبح النحُو كأنو إعراٌب فقط، وأصبح 
التصويُب والتخطئة مرتبطيف باإلعراب، وأصبح المحُف مرتبطًا في األذىاف 

. باإلعراب عمى رغـ إمكانو مع القرائف األخرى

وعمى الرغـ مف أف قرينة اإلعراب ليست كافية وحدىا في بعض األحياف 
ف مف شأف  لتحديد المعنى وال بد مف قرائف أخرى تعيف عمى ذلؾ، يجب أاّل ُنَيوِّ

. اإلعراب أو أف نغّض مف ضرورتو لممعنى

تمؾ إذًا ىي أساسيات النحو، وىي عمى رغـ ضبطيا وتنظيميا غيُر مانعٍة 
فالمبس واقع ال محالة مف . لمبس، وذلؾ بسبب تعّدِد المعاني عمى التركيب الواحد

الناحيتيف النظرية والعممية، ولكف القرائف المختمفة تحوؿ في أغمب األحياف دوف 
وىنا تبرز قيمة التناص في تحديد المعنى . وقوعو وبخاصة في التراكيب القرآنية

زالة المبس . وا 

إذًا النحو ليس أكثر مف عالمات تكشؼ عف عالقات، والعالقاُت ليست 
نما يكوف فيميا مؤىاًل لالنتقاؿ إلى إدارؾ المعنى النحوي دوف  غاية المطاؼ وا 

والفرؽ عظيـ بيف نحو الجممة ونحو . المعنى الداللي األكبر الذي ىو معنى النص
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والفرؽ عظيـ بيف قرائف الجممة وىي رىف َمْحِبسيا في الجممة، والقرينِة . النص
القرآف : الكبرى النصيِة وىي المسماُة بالتناّص الذي عبر عنو المفسروف بقوليـ

ُؿ ما َأجَمَمُو القرآف: ُيَفسُِّر بعضُو بعضًا، والذي حكاه الفقياء بقوليـ . الحديُث ُيَفصِّ

عمى أف معرفة أساسيات النحو مجردًة ال تعيف إال بدرجة محدودة جدًا عمى 
والدليؿ عمى ذلؾ أف العمماء بقواعِد النحو غير . إنتاج الصحيح مف الكالـ

معصوميف مف الخطأ في كالميـ بالمغة الفصحى، وأف الشكوى مشيورة مف أف 
معممي النحو يستعمموف الميجة الدارجة في تعميـ قواعد الفصحى لعجزىـ عف 

فكيؼ يكوف الحؿ إذًا؟ . اإلعراب وعالماتو

لقد ظف بعض الميتميف باألمر أنو ال بد مف تيسير النحو، وذلؾ ال يتـ إال 
ـَ  بحذؼ بعض أبوابو التي زعموا أنيا غير ميمة، ناسيف أف النحو نظاـٌ وأف النظا

. ِإف ُأْلِغَي منو جزٌء تيدمت بنيُتو وأصبح شيئًا غير الذي كاف

ورأى بعض الميتميف أف حفظ ألفية ابف مالؾ يعيف عمى تذكر القواعد ومف 
َّـد فيو تيسير لتعميـ النحو  وتعمُِّمو، ناسيف أف ألفية ابف مالؾ تفتقر إلى الشرح  َث

أما أف تكوف نافعة بعد الشرح فدونؾ شروحيا فانظر لـ ُنِحسُّ . والمفتقر ال يمنح
. أزمَة النحو مع وجودىا

وقاؿ آخروف ومعيـ بعض الحّؽ إف ازدحاـ مسائؿ النحو بالخالؼ بيف 
. النحاة إف كاف نافعًا في مستوى التخصص فيو بالء في المستوى التعميمي العاـ

. وكثرت اآلراء في تشخيص أزمة النحو، ولكنا لما نصؿ إلى الحّؿ الناجع

ورأى الدكتور تماـ أف المقصود مف تعميـ النحو وتعممو إنما ىو الوصوؿ إلى 
ولذلؾ يجب أاّل . وىذا ال يتـ بالتدابير السابقة. الميارة األدائية في استعماؿ المغة

تقتصر جيود المدارس في مرحمة التعميـ العاـ عمى دروس النحو فقط، بؿ يجب 
أف تضع في برامجيا دروسًا لممارسة األداء المغوي وأوجو االتصاؿ كدروس 
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المحفوظات والتعبير والمطالعة والقراءة والكتابة واالستماع، وأف يشتمؿ النشاُط 
المدرسي عمى المناظرة والخطابة وغيرىما مّما ُيَعدُّ ممارسًة لالستعماؿ المغوي 

وىذه قضايا كما تروف في صمب التخطيط المغوي، إذًا . الُمَؤدِّي إلى كسب الميارة
ال بد مف إعطاء التطبيؽ ودروس االستعماؿ المرتبة العميا في خطط التدريس، وال 

بد كذلؾ مف إعداد المعمميف إعدادًا ممتازًا، ومطالبتيـ أف يتحدثوا أثناء الدرس 
. بالمغة الفصحى

وأما محاضرة الدكتور إبراىيـ السامرائي في الموسـِ السادَس عشر فكانت 
، وقد دعا في تمؾ "أساسيات الصرؼ العربي الكتساب المغة السميمة:"بعنواف

دراؾ مدى أىميتو لمصرؼ لما  المحاضرة إلى توثيؽ صمة الصرؼ بالمعجـ وا 
يزودنا بو مف أبنية األسماء واألفعاؿ وصيغ االشتقاؽ وضبط حركة العيف في 

ولذلؾ دعا أيضًا إلى . أبواب الفعؿ الثالثي، وكأنو يجعؿ الصرؼ ىو المعجـ نفسو
توسيع الصرؼ بضـ األدوات والحروؼ إلى موضوعو، ودعا كذلؾ إلى التنبو إلى 
استعماالت األلفاظ في القرآف الكريـ والنصوص العربية األخرى وتآليؼ العمماء 

وتظير ثمرة ذلؾ في تعديؿ األحكاـ . الفصحاء وضمِّيا إلى ذخيرة الدرس الصرفي
الصرفية وتوسيعيا، فنبيح النسبة إلى الجمع، كما نبيح النسبة إلى الوصؼ فنقوؿ 
أساسّي كما قاؿ العرب ألمعّي ودّواِرّي، ونبيح النسبة إلى فعمية في غير األعالـ 

بإثبات الياء فنقوؿ طبيعي وغريزي، ونوسع في أسماء اآللة القياسية فنضيؼ إلييا 
. (ومثاليا ِخياط)صيغة ِفعاؿ 

ودعا إلى َأْف توثؽ صمة الصرؼ باألصوات في اإلعالؿ واإلبداؿ، مع األخذ 
بشيء مف الوصفية في تفسير بعض السموكات الصرفية والتغيرات الصوتية، كما 
في اسمي المفعوؿ مقوؿ ومبيع، فنقوؿ إنيما مختصراف مف مقووؿ ومبيوع، بداًل 
مف ذكر خطوات تتنقؿ فييا األوزاف مف األصؿ المفترض وصواًل إلى الصورة 

. المنطوقة
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ودعا إلى التنبو إلى الصمة الوثيقة بيف الصرؼ والنحو، وضرب عمى ذلؾ 
مثاًل النسبة، وكيؼ أف المنسوب إلى الجامد يعامؿ  في العالقات النحوية معاممة 

. ويأخذ مرفوعاً  (أي الصفة المشبية)المشتؽ 

وقد كانت لي في الموسـ الثقافي الحادي  والعشريف عاـ ثالثة وألفيف 
التحّدياُت الداخمية التي تواجو المغة العربية في العصر الحاضر :"محاضرة بعنواف

مالؤىا ". مف حيث نحوىا وصرفيا وا 

 فيما يخّص النحو، انطمقُت مف وجية نظر ترى أف بنية الدرس النحوي 
ميمة جدًا في حّؿ مشكمة الضعؼ المغوي التي نراىا في مخرجات التعميـ العاـ 

وال بد لتصميـ  درس نحوي ناجع مف اإلمساؾ بالفكرة . والجامعي في العالـ العربي
وانطالقًا مف ىذا أوردُت تصورًا كميًا لما ينبغي أف يكوف . األساسية لمنحو العربي
وىو يمتاز بأنو ينفذ إلى جوىر النحو وعالقاتو األساسية، . عميو الدرس النحوي 

ويمتقط جزئياتو مف صورة النحو القديمة ومف مبحث التقييد واإلطالؽ في عمـ 
المعاني، ويأخذ ببعض النتائج المغوية الحديثة مف غير أف يثقؿ كاىؿ الطالب 
بأنواٍع مف حجاج المدارس المغوية المختمفة، وُيَبسِّط النحو برد أبوابو إلى ظواىر 
محدَّددة، وىو يصمح أساسًا لوضع مناىَج لمنحو العربي متدرِّجٍة مف حيث العمؽ 

. والشموؿ

ويفترض ىذا التصور َأف لبنة النحو األولى وىي الجممة تتكوف مف نواة 
. ومحيط يتألؼ مف عدة طبقات

وتتكوف عالقُة اإلسناِد االسميُة . وأما النواة فيي عالقة إسناٍد اسميَّدٌة أو فعميَّدةٌ 
مف مبتدأ وخبر عمى َتَنوُِّع ما يمؤل خانتييما، وتتكوف عالقُة اإلسناِد الفعمية مف فعٍؿ 
وفاعٍؿ ومفعوٍؿ بو واحٍد أو أكثر ومف فعٍؿ مبني لممجيوؿ ونائب فاعؿ ىو مفعوؿ 

. بو في األصؿ
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:  وأما المحيط فيتكوف كما قمنا مف طبقات عدة
 العوامؿ والمكمالت وىي أفعاؿ وحروؼ وأدوات وأسماء تدخؿ عمى :أووًال 

عالقة اإلسناد االسمية أو الفعمية أو كمتييما فتضيؼ إلييا معاني جديدًة غيَر ما 
تدؿُّ عميو عالقُة اإلسناد األصمية، محدثة في بعض األحياف بعَض اآلثار 

. وتكوف تمؾ العوامُؿ والمكمالت عف يميف الجممة وعف يسارىا. والتغييرات المفظية
فمف العناصر التي تكوف عادة يميف الجممة ما يسمى بنواسخ المبتدأ والخبر عمى 

ومف العناصر التي . اختالؼ أنواعيا ومعانييا وأدوات النفي واالستفياـ والشرط
تكوف عادة يسار الجممة المفعوؿ المطمؽ والحاؿ والتمييز والمستثنى والمفعوؿ معو 

ومف المالحظ أف العوامؿ التي تكوف يميف الجممة مثؿ االستفياـ . والمفعوؿ ألجمو
والنفي تؤثر في معنى اإلسناد ككؿ، عمى حيف أف المكمالت يسار الجممة قد 

تكيِّؼ ركنًا مف أركاف الجممة ال ُكمَّديا، كتمييز المفرد الذي يزيؿ اإلبياـ عف مميِّزه 
. فقط

 التوابع، وىي عناصر في الجممة توافؽ عناصر أخرى سبقتيا مف : انياًال 
العدد : وقد توافقيا في واحد أو أكثر مف األمور التالية. حيث الحالة اإلعرابية
. والتوابع ىي النعت والعطؼ والبدؿ والتوكيد. والنوع والحكـ المعنوي

.  عناصر التعمؽ وىي عناصر في الجممة تتعمؽ بما سبقيا لتكمؿ معناه: ال اًال 
وىي تتمثؿ في الظرؼ والجاّر والمجرور حينما ال يكوناف أخبارًا وأحوااًل وصفات، 

. ألف وظيفتيما حيف ذاؾ تكوف مختمفة

وىي عناصر في الجممة تصؿ أجزاَءىا بعَضيا ببعض، :  الروابط:رابعاًال 
وواو المصاحبة، وواو المعية،  (َأْف وَأّف وكي وما ولو)كالموصالت الحرفية 

والضمائر، وأسماء اإلشارة والموصوؿ، والفاء والالـ الواقعتيف في جواب الشرط 
وحروؼ العطؼ، وواو  (الصيرورة)والـ جواب القسـ والـ التعميؿ والـ المعاقبة 
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ذف الناصبة ذا الفجائية والفاء السببية، وا  وىذا كمو غير الروابط األسموبية . الحاؿ وا 
. التي تربط جممة مركبة بأختيا، أو فقرة بنظيرتيا

وُيَعدُّ ُكؿٌّ مف التوابع وعناصِر التعمؽ، بوجو مف الوجوه، روابط تؤدي إلى 
.  تماسؾ الجممة

وثمة مباحث نحوية صرفية مشتركة يجب أف تجعؿ في تصنيؼ واحد وأف 
وىي مباحث أقساـ الكممة والتذكير والتأنيث . تجعؿ مقدمات ليذا التصّور الكّمي

والتعريؼ والتنكير واإلفراد والتثنية والجمع واإلعراب والبناء واإلضافة وعدميا وزمف 
. الفعؿ ألنيا تدخؿ في شروط األبواب النحوية كميا

وال يكتمؿ ىذا التصور الكمي إال بالحديث عف قضايا الذكر والحذؼ وقضايا 
التقديـ والتأخير واألنماط التركيبية الناشئة عف ذلؾ َوْفَؽ ما تسمح بو قوانيف العربية 

. نفسيا

وربما كاف مستحسنًا أف ندرس بعض التراكيب مثؿ النداء والندبة واالستغاثة 
والتعجب والقسـ والمدح والذـ في باب واحد مستقؿ، ألنيا تستعصي أحيانًا عمى 

. التحميؿ المغوي، ويكثر الخالؼ حوؿ عناصرىا وبسائطيا المكونة ليا

وفيما يتعمؽ بالصرؼ انطمقت مف فكرة مؤداىا أف الصرؼ يجب أال يقتصر 
أي ما ىو قابؿ لمتغيير في عرؼ )عمى العناصر االسمية والفعمية المتصرفة 

وأف يشمؿ سائر األسماء واألفعاؿ والحروؼ، ويصنفيا في فصائؿ  (الصرفييف
كما انطمقت مف فكرة مؤداىا أنو . نحوية صرفية تخدـ العالقة بيف النحو والصرؼ

توليد : يجب التوسع في مفيـو االشتقاؽ وأف نجعمو عممية توليد تشمؿ ثالثة أقساـ
صيغ أو أوزاف مف جذور معجمية، وتوليد صيغ مف صيغ أخرى وىو ما يعرؼ 

ويقوـ النوع األوؿ عمى صّب . بالنقالت الصرفية، وتوليد ألفاظ بإضافة الالحقة فقط
ونحصؿ بيذه الطريقة . حروؼ الجذور في قوالب أو أوزاٍف مختمفة لمعاٍف مختمفة
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عمى صيغ الفعؿ مجردة ومزيدة، والمشتقات االسمية مف اسـ فاعؿ واسـ مفعوؿ 
. وصفة مشبية واسـ تفضيؿ وما إلى ذلؾ

والنوُع الثاني ىو َنَقالٌت صرفية وفييا َتنتقؿ الكممة مف وزف ىو أصؿ إلى 
وزف ىو فرع في إطار تقابالت في فصائؿ نحوية محددة؛ ومف أمثمتو في العربية 
تحوؿ المفرد إلى جمع تكسير، وغير المصغَّدر إلى مصغَّدر، والمبني لممجيوؿ إلى 

مبني لممعموـ، والمذكر عمى وزني فعالف وأفعؿ إلى المؤنث منيما عمى وزني 
وال يمكف الحديث ىنا عف قوانيف صوتية محّددة بؿ عف ارتباطات . َفْعَمى وَفْعالء

. تربط صيغة معيَّدنة بأخرى

والنوع الثالث مف االشتقاؽ يتـ بإضافة المواحؽ وىي زوائد طرفية ال تؤثر 
وينتج بيذه الطريقة التأنيث بإضافة التاء، وجمع . غالبًا في بنية ما لحقت بو

. المذكر السالـ والمثنى والمصدر الصناعي واسـ الجنس اإلفرادي وما إلى ذلؾ

وفي ىذا اإلطار أيضًا دعوت إلى عدـ التطرؽ إلى أنواع االشتقاؽ األخرى 
كالكبير واألكبر ألنيما كانا تاريخيًا منتجيف وأصبحا اآلف غير ذلؾ، فمف الفضوؿ 

الحديُث عنيما، كما دعوت إلى االىتماـ بآلية االشتقاؽ ال بأصمو ألف العرب 
. اشتقوا مف كؿ شيء، وأصبح الحديث عف أصؿ االشتقاؽ مف ميتافيزيقا المغة

ودعوت في إطار الصرؼ إلى النظر فيما ُسمِّي إلحاقًا، ألف بعض ما 
يفترض كونو زائدًا مف حروؼ الكممات التي  يسمونيا ممحقة قد يكوف أصميًا ألف 
تمؾ الكممات  قد اشتقت مف أسماء األعياف مباشرة، مثؿ نرجس وبيطر وجورب 

كما أف الزيادة في بعض ما عدوه ممحقًا جاءت إلفادة معنى، إاّل أنيا زيادٌة . وقمنس
. غيُر مطردٍة في موضِعيا

وثمة مصطمحات صرفية غامضة مثؿ المثاؿ والمضارع والصفة المشبية 
. يجب إزالة غموضيا بشرحيا شرحًا وافياً 
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ويجب أف تنطمؽ القواعد الصوتية في بابي اإلعالؿ واإلبداؿ مف األسس 
الصوتية الحديثة التي تفيـ الحركات وحروؼ المد وحروؼ الميف فيما عمميًا 

. صحيحاً 

وفي مجاؿ اإلمالء، حصرت مف الواقع التربوي الميداني، مشكالت الرسـ 
الكتابي التي نعاني منيا في داخؿ المؤسسات التعميمية وخارجيا، ودعوت إلى 

ومعظـ ىذه . اتخاذىا ىدفًا مباشرًا لنشاط المؤسسات التعميمية لمتغمب عمييا
المشكالت يتمثؿ في التباس التاء المربوطة بالتاء المبسوطة، والتباس التاء 

المربوطة بياء الضمير، وفي الكممات التي تنطؽ فييا أصوات ال تكتب، أو تكتب 
فييا حروؼ ال تنطؽ، أو تمتبس فييا الالمات بيف التشديد والتكرار كالذي والمذيف، 
وفي التباس ىمزة الوصؿ بيمزة القطع، وفي رسـ  ىمزة القطع نفسيا أواًل ووسطًا 

. وآخرًا، وفي التباس تاء المخاطبة بياء المخاطبة، والضاد بالظاء

األولى . وقد حظيت مسائؿ اإلمالء كذلؾ بمحاضرتيف في موسميف مختمفيف
، ألقاىا الدكتور عدناف الدليمي في الموسـ "تيسير تعمُّـ اإلمالء والترقيـ:"بعنواف

قضايا "والثانية بعنواف . الثقافي السادَس عشر عاـ ثمانية  وتسعيف  وتسعمئة وألؼ
ألقاىا الدكتور عبد الفتاح الحموز في " اإلمالء والشكؿ والخطّ : الكتابة العربية

. الموسـ الثقافي الثاني والعشريف عاـ أربعة وألفيف

: وفي المحاضرة األولى حصر الدليمي أبرز مشكالت الخط العربي فيما يمي

وقد أشار إلى أف قسمًا مف العمماء قد سعوا .  التفريؽ بيف الضاد والظاء:أووًال 
إلى حصر ىذه األلفاظ ليسيموا عمى المتعمميف حفظيا، ويمكف العودة إلى كتبيـ 

ولعؿ مّما ييسر ىذا األمر أف يسعى معمـ القراءة إلى ضبط ىذيف . في ىذا
الصوتيف ويضع بيف أيدي تالمذتو أمثمة عمى األلفاظ  التي جاءت مشتممة عمى 

. ىذيف الصوتيف
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وثمة نوع مف الحذؼ جرى لقسـ مف .  األحرؼ المحذوفة مف الكتابة: انياًال 
الكممات العربية قبؿ التركيب  كحذؼ األلؼ في الرسـ دوف المفظ قبؿ التركيب في 
لفظ الجاللة والرحمف وىذا وىذه، وحذؼ األلؼ مف ىذه األلفاظ ال يشكؿ معضمة 

ومف أمثمة . ألنيا ألفاظ  كثيرة االستعماؿ وقد استقر رسميا واعتادتو أيدي النشء
وال ُيَعدُّ . ىذا النوع حذؼ الواو مف كممات قميمة كداوود وطاووس كتبت بواو واحدة

حذؼ الواو مف ىذه الكممات مشكمة كبيرة لقمتيا، ولكنو رأى أف تكتب ىذه األلفاظ 
وىناؾ نوع آخر مف الحذؼ جرى لقسـ مف . بواويف ما عدا لفظة داوود لشيرتيا
 (اسـ)إذا وقعت بيف عمميف، وحذؼ ىمزة  (ابف)الكممات في التركيب كحذؼ ىمزة 
وَلآلخرة خير مف )إذا دخمت عمييا الالـ  (أؿ)في البسممة الكاممة، وىمزة األداة 

َأْصطفى البنات عمى )، وحذؼ اليمزة مع ىمزة االستفياـ كقولو تعالى (...األولى
واقترح الدليمي أاّل يتوسع في حذؼ الحروؼ، وأف تثبت األلؼ في كثير . (البنيف

أو  (مئة)إذا أضيفت إلى  (ثالث)، وألؼ (السماوات)، وألؼ (طو)مف األعالـ مثؿ 
ثبات ألؼ حرؼ النداء   (ىا)إذا تقدمت عمييا  (أنا)، وألؼ الضمر (يا)لـ تضؼ، وا 

. التنبيو
 الزائدة في الكتابة، كزيادة األلؼ في مائة مفردة ومثناة، واقترح األحرؼ:  ال اًال 

وتزاد . الدليمي االستغناء  عف ىذه األلؼ  مف مرسوـ ىذه الكممة مفردة ومثناة
 (أولئؾ)بمعنى صاحبات، و (أوالت)بمعنى أصحاب و (أولو)الواو كذلؾ في 

وىذه كثر استعماليا في الكالـ واستقر رسميا فال . (أوالء)اإلشارية و (أولى)و
والتعويض عنيا  (عمرو)واقترح الدليمي حذؼ الواو الزائدة في . يستشكميا النشء

. (ُعَمر)بضبط حروؼ ىذا العمـ لمتفريؽ بينو وبيف 
وىذه ترسـ مرة ألفًا قائمة عمى األصؿ :  كتابة األلؼ في آخر الكممة:رابعاًال 
، وتارة ترسـ مثؿ الياء المتطرفة مف غير إعجاـ كما (عصا)و (رجا)و (ال)كما في 

وقد تتبع عمماء العربية مواضع كتابة األلؼ في آخر . (متى)و (رمى)و (إلى)في  
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وأحاؿ . الكممة، ووضعوا ضوابط تضبط كتابتيا باأللؼ القائمة أو عمى صورة الياء
. الدليمي في ىذا عمى كتاب قواعد اإلمالء لؤلستاذ عبد السالـ ىاروف

يخطئ بعض الناس في كتابة بعض :  التاء المفتوحة والتاء المربوطة: امساًال 
 (ثقات)الكممات التي حقيا أف تكتب بالتاء المفتوحة فيكتبونيا بالتاء المربوطة مثؿ 

وشاع في عصرنا استعماؿ أعالـ . (ثقاة)يكتبونيا بالتاء المربوطة  (ثقة)جمع 
منقولة مف أسماء منتيية بتاء التأنيث ولكنيا تكتب بالتاء المفتوحة مثؿ بيجت 

وتعالج أخطاء النوع األوؿ ببياف المواضع التي تكتب التاء فييا . وعصمت
مربوطة، والمواضع التي تكتب فييا مفتوحة، وأف المربوطة يوقؼ عمييا بالياء 

وتعالج أخطاء النوع الثاني بأف تكتب ىذه األعالـ . والمفتوحة يوقؼ عمييا بالتاء
. بالتاء المربوطة التزامًا باألصؿ الذي نقمت منو

ىناؾ كممات فقدت استقالليا في : الوصؿ والفصؿ بيف الكممات: سادساًال 
الرسـ فجاءت متصمة بغيرىا اضطراريًا ألنيا ال تستقؿ بنفسيا مثؿ حروؼ المعاني 
كالالـ والباء وتاء القسـ وكاؼ التشبيو وفاء العطؼ، أو ألنيا ال يصح االبتداء بيا 

وىناؾ سبب آخر . مثؿ الضمائر المتصمة وتاء التأنيث الساكنة ونوني التوكيد
، (ما)في  (َعفْ )و (ِمفْ )يؤدي إلى اتصاؿ كممة بأخرى وىو اإلدغاـ، كإدغاـ 

. (ال)المصدرية الناصبة لممضارع في  (أف)، و(ما)و (ال)الشرطية في  (إف)و

 (كيؼ) وىناؾ اتصاؿ بيف كممتيف سببو التخفيؼ في الكتابة كاتصاؿ 
إلى حذؼ أو  وقد يؤدي اتصاؿ كممتيف. (ما)الظرفية بػ (كؿ)و (أيف)و (حيث)و

الـ وعالـَ، وحذؼ ىمزة  ـَ وا  حيف تدخؿ الالـ  (أؿ)تغيير أو كمييما معًا كما في حتا
. لمرجؿ: عمى الحرؼ المحّمى بيا كقولنا

ومما ُيَيسِّر َأْمَر تعّمـ مواضع الفصؿ والوصؿ بيف الكممات العربية أف عمماء 
ويذّلؿ ذلؾ . العربية قد تتبعوا ىذه المواضع وحصروا األلفاظ التي تتصؿ بغيرىا
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أيضًا أف يسعى معمـ اإلمالء إلى تنبيو تالمذتو عمى ىذه المواضع شيئًا  فشيئًا، 
. وأف ينتفع مف درس التالوة لمصمة الوثيقة بيف الظواىر الصوتية  كاإلدغاـ والكتابة

ثمة مشكالت تتعمؽ بضبط حروؼ الكممة :  عالمات الضبط والشكؿ:سابعاًال 
لزاـ  أصحاب المطابع بشكؿ كؿ  وتحؿ ىذه المشكالت بالعناية بضبط النصوص وا 

. ما يقوموف بطبعو
ومعمـو أف قواعد . تعد اليمزة مف مشكالت الخط العربي:  كتابة اليمزة: امناًال 

رسـ اليمزة تتأثر بموقع اليمزة في الكممة، وبحركتيا وسكونيا، وبحركة الحرؼ 
والناظر في ىذه القواعد نظرة . السابؽ ليا وبسكونو،  وبنوع الحرؼ السابؽ ليا

ظاىرية يجدىا  سيمة فمف أيف تأتي المشكمة  في كتابتيا إذًا؟ إنيا تأتي مف تغير 
فقد تكوف اليمزة واقعة في أوؿ الكممة ثـ يطرأ . وضع اليمزة لطارئ يطرأ عمييا

 )عمييا طارئ فتصبح متوسطة توسطًا عرضيًا، كأف تدخؿ عمييا ىمزة االستفياـ 
، أإنؾ . (مثؿ أأذىب، أأكـر

وىنا يدعو الدليمي أال نعتد بيمزة االستفياـ وأف نكتبيا عندئذ عمى األلؼ 
.  ميما كانت حركتيا، وكأنيا قد جاءت في أوؿ الكالـ

وقد تكوف اليمزُة متطرفًة  فيطرأ عمييا طارئ فتصبح متوسطة، كما في 
وىنا يدعو الدليمي إلى تطبيؽ قاعدة . إذا اتصال بواو الجماعة (يقرأ) (قرأ)الفعميف 

. قرؤوا، يقرؤوف: اليمزة الوسطية، وكتابة اليمزة عمى واو

ُؿ اليمزِة المتطرفِة إلى ىمزة وسطية يسبب مشكالت كثيرة في كتابة  وَتَحوُّ
ذا كاف ىناؾ اتفاؽ عمى رسـ قسـ مف حاالت اليمزة المتطرفة إذا  اليمزة، وا 

 (دؼء)و (عبء )توسطت فإف ىناؾ مواضع كثيرًة فييا اختالؼ، فمثاًل األلفاظ
إذا جاءت في الكالـ نكرة منصوبة غير مضافة تكتب فييا اليمزة عمى  (شيء)و

نبرة تتموىا ألؼ منونة، ولكف إذا أضيفت مثؿ ىذه األلفاظ إلى ضمير متصؿ 



 

 54 

فكيؼ تكتب؟ ىؿ ُتَعدُّ حينئذ وسطية فتكتب عمى حرؼ مف جنس حركتيا؟ ومثؿ 
مّما جاءت اليمزة  (نتوء)و (لجوء)و (جزء)و (ضوء)وأضرابيا مف الكممات  (عبء)

فيو متطرفة وسبقت بحرؼ ال يتصؿ بما بعده، كيؼ نكتبيا إذا أضيفت إلى ضمير 
مما جاء قبؿ اليمزة فييا ألؼ، كيؼ نكتبيا  (رجاء)و (سماء)أو ثنيت؟ وكذلؾ مثؿ 

في حالة التثنية وحالة اإلضافة إلى الضمير؟ أنطبؽ عمييا قاعدة اليمزة الوسطية 
أـ ماذا؟ 

ومضى الدليمي يعرض عمى ىذا النحو مشكالت اليمزة إذا توسطت، داعيًا 
 قواعد اليمزة الوسطية، سواء أكاف توسطيا أصميًا أـ عرضيًا، إال إذا ؽإلى تطبي

، فتطبؽ عمييا قوانيف اليمزة (مثؿ ىمزة االستفياـ)اتصؿ بيا حرؼ مف أوؿ الكممة 
. المتصدِّرة حينئذ

ولكنو أقر في النياية أف ىذه المسألة عويصة جدًا، وتستدعي مؤتمرًا 
. لممجامع المغوية لدراستيا، دراسة وافية، واتخاذ قرارات ممزمة فييا

وقد أتى الدكتور عبد الفتاح الحموز في محاضرتو التي أشرنا إلييا سابقًا 
فقد دعا إلى . بأفكار جريئة جدًا مف شأنيا أف تحدث ثورة في الكتابة العربية

التخمص مف األوجو اإلمالئية المتعددة في الكتابة، واالكتفاء بوجو واحد لتتوحد 
: قواعد الرسـ وتطرد مف ذلؾ

أف ترسـ اليمزة عمى ألؼ أيًا كانت حركتيا وحركُة ما قبميا متطرفة كانت  -ٔ
. أو  متوسطة أو في صدر الكممة

أف تكتب األلؼ المينة عصوية أيًا كاف أصميا في الحرؼ األوؿ والفعؿ،  -ٕ
 .في المبني والمعرب

أال يصار إلى الزيادة لتحقيؽ أمف المبس، وأال يصار إلى الحذؼ تخفيفًا  -ٖ
 .حتى يطابؽ المنطوُؽ المكتوَب . أو لتوالي األمثاؿ
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 . تكتب األلفاظ المركبة تركيبًا مزجيًا مفصولة أف -ٗ

 .عنيا (إذ)أف تفصؿ الظروؼ المضافة إلى  -٘

 .الزائدة واالسمية أو المصدرية (ما)أف تفصؿ األسماء التي توصؿ بػ -ٙ

 .االسمية (ما)وأخواتيا عف  (إفَّد )أف تفصؿ  -ٚ

 .أف تكتب التاء المربوطة ىاًء في كؿ األسماء بال استثناء -ٛ

 .بالنوف في كؿ موضع (إذف)أف تكتب  -ٜ

أال يصار إلى قطع ألؼ الوصؿ إال في المواضع التي ال بد أف يطابؽ  -ٓٔ
 .المنطوُؽ فييا المكتوب كما في يا ألّميـ، وألبتَّدة

 .يا حسرتا: أف تكتب األلؼ المبدلة مف ياء المتكمـ عصوية كما في -ٔٔ

ىذا، وقد تضمنت محاضرات المواسـ الثقافية معالجات أخرى لمنحو والصرؼ 
فمف النوع األوؿ محاضرة . والكتابة، إما تربوية خالصة أو حاسوبية خالصة

النحو العربي ودوره في تدريس المغة العربية :"لمدكتور عمي أحمد مدكور بعنواف
ومف . ، وقد ألقيت في الموسـ الثاني والعشريف عاـ أربعة وألفيف"وفيـ نظاميا

النوع الثاني محاضرات ألقيت في الموسـ الثقافي الرابع عشر عاـ ستة وتسعيف 
وىذه . الحاسوب في خدمة المغة العربية: وتسعمئة وألؼ الذي عقد تحت شعار

محاضرة لؤلستاذيف مأموف الحطاب وحساف عبد المناف : المحاضرات ىي
، ومحاضرة لمميندس "التحميؿ الصرفي لمغة العربية باستخداـ الحاسوب:"بعنواف

، ومحاضرة لمدكتور "التقنيات الحديثة وآفاقية المعرفية:"إسحاؽ عمي حبيبي بعنواف
، ومحاضرة لمدكتور محمد زكي خضر "الحاسوب والنحو العربي:"نبيؿ عمي بعنواف

". الحروؼ العربية والحاسوب:"بعنواف
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وقد حظي الخط العربي كذلؾ بمعالجات تاريخية وجمالية فنية تمثمت في 
تيسير تعمـ الخط العربي في :"محاضرة لمدكتور يوسؼ ذنوف وكانت بعنواف

، وألقيت في "األقطار العربية منذ أواخر العيد العثماني حتى الوقت الحاضر
كما حظيت . الموسـ السادس عشر عاـ ثمانية وتسعيف وتسعمئة وألؼ

مصطمحات النحو والصرؼ بمحاضرة لمدكتور تماـ حساف في الموسـ الثقافي 
  وضع المصطمح:"الثاني عشر عاـ أربعة وتسعيف وتسعمئة وألؼ وكانت بعنواف

". العربي في النحو والصرؼ

ولـ أتطرؽ بالتفصيؿ إلى المحاضرات السابقة ألف موضوع محاضرتنا ىذه 
 .يتناوؿ األمور المتصمة بالبنية الداخمية لمنحو والصرؼ والكتابة
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تعقيبات ومناقشات 

  األستاذ الدكتور عبد الكريم  ميفة رئيس مجمع المغة العربية األردني

أشار الدكتور خميفة إلى حرص المجمع عمى توثيؽ ما يمقى في مواسمو 
. الثقافية مف محاضرات وندوات في كتب عممية لتكوف مراجع لمباحثيف والدارسيف

وأكد الدكتور خميفة أف جميع القضايا النحوية انطمقت مف قاعدة واحدة، وىي 
ضرورة التفريؽ بيف المصطمحات النحوية والنحو مف حيث ىو نظاـ لمكالـ العربي 
والجممة العربية، ومف حيث ىو ثابت مف ثوابت المغة التي ال يجوز المساس بيا 
مطمقًا، ألف المساس بثوابت المغة يجعميا لغة ُأخرى، وما طرح مف أفكار وآراء 
قديمًا وحديثًا لتيسير النحو ىو في مجاؿ االجتياد، وىذه االجتيادات البد أف 
تُبحث وتُناقش حتى يتـ الوصوؿ إلى مقترحاٍت محددة يتـ تطبيقيا، وبالتطبيؽ 

والتجربة تظير إيجابياتيا وسمبياتيا، وبذا يكوف بالمقدور تطويرىا أو العدوؿ عنيا، 
" اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ" ثـ تحدث عف رأي ابف حـز األندلسي في كتابو 

لى ما ىو ضروري  عندما قاؿ بقاعدة أف يفّرؽ بيف ما ُيقدـ مف نحو إلى الناشئة وا 
لتقويـ القمـ والمساف، وما ىو مف اختصاص العمماء، فمف أراد تقويـ قممو ولسانو 

أما مف أراد أف يتوسع فعميو " الواضح ألبي بكر الزبيدي األندلسي" فعميو بكتاب 
... بكتاب سيبويو

أما عف صعوبة النحو فقد أوضح الدكتور خميفة أف صعوبة النحو وىـ، فنحو 
العربية إذا قورف بنحو المغات األخرى، التي يشيدوف بيا، أسيؿ، وىو عبارة عف 

معادالت رياضية في حيف أف حيف اإلنجميزية أغمبيا سماعية ال قاعدة ليا، كما أف 
الفرنسية فييا ثالث مجموعات مف األفعاؿ تحكميا قواعد لمتصريؼ وما عدا ذلؾ 
فكؿ فعٍؿ يصّرؼ يجب أف يحفظ كما ىو، ونحف ال نريد أف نقارف بيف المغات، 
نما ىي  فكؿ لغٍة ليا إيجابيات وسمبيات، فميست قضيتنا قضية صعوبة النحو، وا 
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ىذا اليجـو الشرس الذي يصاحبو سياسة لتوليد الشعور بالدونية عند أبنائنا 
. ومثقفينا تجاه لغتيـ

 أحد األساتذة الحضور :

ذكر في تعقيبو أف صعوبة النحو وىـ جاء مف معمميف ضعاؼ لـ يتمكنوا مف 
توصيؿ المفاىيـ واألساسيات لطالبيـ، ما َأدى إلى عجز الطالب عف فيـ النحو، 
كما أف الشواذ النحوية في األبيات الشعرية المفردة جعمت النحو صعبًا، ولذا فإف 
مف التجديد ترؾ حاالت تعدد األوجو، وليس إجازة الحاالت المتعددة التي عقَّددت 

. النحو ال جدَّدد َلة

َأما بالنسبة لمّصرؼ فقد رأى أف تفسير الصَّدرؼ مف خالؿ عمـ الصوتيات ...
الحديث يوضحو، فبداًل مف قوؿ الطالب ميزاف مف وزف، أصميا موزاف حيث وقعت 

الواو ساكنة وقبميا كسرة فتقمب الواو ياًء لتناسب الكسرة، ويقوؿ الكسرة في 
. الصوتيات تسفُّؿ، والواو عموي والذي يناسب الكسرة الياء

أما قضية اإلمالء والصرخات الداعية إلى التجديد بحجة صعوبة اإلمالء فيي 
ال أساس ليا مف الصحة، إذ إف الطمبة كانوا في الزمف الماضي يتقنوف إمالء 

المغة العربية في أربعيف دقيقة الغير، وغذا فإف صعوبة اإلمالء ىي ادعاء جاء 
، ونسوا المغات !مف قوؿ المستشرقيف كيؼ ُتزاد واو في عمرو وألؼ في ذىبوا؟

 في اإلنجميزية neighbourاألخرى ذات األحرؼ الكثيرة الساكنة فعند قولنا 
". ليمة "nightنالحظ أف ىناؾ أحرؼ ساكنة غير ممفوظة، ومثؿ ذلؾ 

ثـ تحدث عما ُطرح مف آراء ألجؿ التجديد موضحًا أنيا لـ تضؼ جديدًا بؿ ...
زادت األمر تعقيدًا، فعندما نقوؿ إف النسبة إلى طبيعة طبعي وطبيعي، وحذؼ 

بقاؤىا جائز نجعؿ الطالب ومتحدث المغة العربية ال يدرؾ القاعدة . الياء وا 
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 عميد البحث العممي والدراسات العميا في جامعة / الدكتور فواز عبد الحق
: اليرموك

ذكر الدكتور فواز أف لمغة العربية تأثيرًا طّيبًا في نفوس سامعييا، فيي قوة ...
شفائية تطرب ليا النفس، وىذا األمر مغيٌب ومجيوؿ لدى األمة العربية وما يؤكده 

 عمى القوة فدراسة منشورة في أمريكا أجراىا مجموعة مف عمماء النفس األمريكيي
الشفائية لمقرآف الكريـ، حييث ُقسِّـ مرضىأمريكيوف يعانوف مف أمراض نفسية إلى 
ثالث مجموعات، المجموعة األولى ُأمعت قرآنًا مرتاًل، والثانية ُأسمعت نصوصًا 
عربية كالقرآف وليس قرآنًا، والثالثة أسمعت ترجمة لمعاني القرآف الكريـ بالمغة 
اإلنجميزية،وبعد أربعة أشير مف التجريب ُوجَد أف الذيف تحسَّدنوا عندما سمعوا 

، كما أف مف سمعوا عربية كالقرآف وليست قرآنًا تحسَّدنت حالتيـ %65القرآف الكريـ
. وىذا يعني أف لمغة العربية أيضًا قوة شفائية% 35بنسبة 

ثـ تطرؽ إلى قضية إقصاء المغة العربية عف االستعماؿ، موضحًا أف ىذه 
القضية ميمة جدًا، ويجب أف تولى عنايًة خاصة، وال بد مف إعطاء المجمع الكريـ 

دورًا في رسـ سياستو تجاه العربية والمحافظة عمييا، ومف الضروري َأف تنطمؽ 
سياسة أقساـ المغة المغة العربية، ووضع المغة العربية في الدولة مف مجمع المغة 
العربية األردني،ألفَّد المجمع ُأنشئ بإرادٍة ممكية، وىذه اإلرادة يدب أف تحتـر وأف 

. تكوف فاعمة، وأف تكوف لقرارات المجمع صفة اإللزاـ

أما بالنسبة لمنحو العربي فقد أكد الدكتور فواز ضرورة التفريؽ بيف ما ُيعطى ...
لمستعممي المغة وما يعطى لمختصييا، وأف يحرص المرء عمى إتقاف النحو وعدـ 
الخطأ فيو، ثـ أشار إلى أىمية التخمص مف الخوؼ الشديد مف النحو الذي ولَّدد 

عقدة تجاىو، فالنحو قواعد ورموز تحكـ استعماؿ المغة، وىذه نعمة، ولقواعد المغة 
: العربية، معاٍف جميمة ال بد مف توضيحيا وىذا يدعونا إلى القياـ بما يأتي
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ربط الجممة بسياٍؽ واضح ومف الواقع الذي تعيشو األمة، فالسياؽ معمـ   -
. لمقاعدة وُمرسخ ليا في ذىف السامع والقارئ، فال بد مف االىتماـ بو

 . أف يتـ تدريس المفاىيـ النحوية بطريقٍة صحيحة -

. أف يتـ التركيز عمى النحو الوظيفي في تدريس النحو -
أف تجرى دراسة عمى الكممات األكثر شيوعًا والتراكيب النحوية األكثر  -

شيوعًا، وتوضع في منياج الصؼ األوؿ والثاني والثالث والرابع، ومف الميـ 
أف يكوف المختص بوضع منياج المغة العربية عمى اطالع عمى ما يتناسب 
مع العمر الذىني والنفسي والسيكولوجي لمطالب، وأف تكوف األمثمة مربية 
تربوية ىادفة واقعية، فالمناىج الموجودة بيف أيدينا مناىج عقيمة واألمثمة 
قديمة، وقد آف األواف ألف نبّسط التراكيب المغوية ونفسرىا وننزليا منزلة 

. قريبة مف القموب والعقوؿ
 

  الدكتور يوسف بكار

رأى الدكتور يوسؼ بكار أىمية محاسبة أنفسنا أواًل، وأف نقؼ وقفة نقٍد لما 
قدمنا وقّدـ غيرنا، كما أننا بحاجٍة إلى تقويـ مسيرة المجمع في الثالثيف عامًا مف 
خالؿ ىذه المواسـ، فما الذي حققتو ىذه المواسـ، وما الذي لـ تحققو، والتقويـ 

يعني النقد اإليجابي والسمبي في آف واحد، لكي يتـ التوصؿ إلى ما أْحَسنَّدا فيو وما 
لـ نحسف، ومف الواجب الوقوؼ عمى بعض اآلراء التي ُطرحت مف أجؿ التيسير 

وتقويميا، إذ إنو يحتـ عمينا المحافظة عمى اأُلصوؿ اأَلساسية لمغتنا، ويجب أف ال 
نتعدَّداىا بحجة التيسير، ثـ دعا إلى السعي الحثيث ليكوف لممجمع األردني دعـ 

ومؤازرة بالطمب المتكرر مف دوف كمؿ أو ممؿ أو حياء مف المطالبة، فالمجمع لف 
. يتمكف مف تحقيؽ أىدافو وحده إذ ال بد مف إسناده بقوة خارجية تعضد مساعيو
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 أحد األساتذة الحضور :

رأى أف النحو مشكمتو حقيقية تجابو الناشئة في وطننا، وىذه المشكمة تبرز 
بوضوح عند تعاممنا مع أجيالنا وأبنائنا، وىذا بسبب إثقاؿ النحو عبر السنيف التي 
نما منطمقة مف المنطؽ والفمسفة وغيرىا وال عالقة  مّرت بقضايا ليست نحوية وا 

لمنحو بيا، ولذا دعا إلى مراجعة النحو لمتخمص مف ىذه القضايا المنطقية 
. والفمسفية البعيدة عف عمـ النحو

ثـ تطرؽ إلى تدريس النحو سواء أكاف في المدرسة أو في الجامعة، حيث ... 
يستوجب بحثًا ودراسًة، موضحًا أف التدريس الذي يقوـ عمى النظرة التكاممية في 
النص الذي يدرسو الطالب والذي بو عنصر التشويؽ، قد يكوف ىو األفضؿ لفيـ 
، حيث أشار إلى أف ىذا الكتاب  النحو، ومذّكرًا بكتاب النحو الواضح لعمي الجاـر
التطبيقي مف أفضؿ الكتب في المرحمة اإلعدادية والثانوية، فيو لـ يكتؼ باإلشارة 
نما سمؾ مسمكًا تطبيقيًا، وما نحتاج إليو في مثؿ ىذه المواسـ  إلى اآلراء الفكرية، وا 

والمنتديات أف ينطمؽ مف الفكر المطروح في ىذه المواسـ والمنتديات جانٌب 
تطبيقي عممّي، يطّبؽ بو تدريس النحو، فالنحو بو مشكمة، ولنجعمو شيئًا محّببًا 

. لمطمبة
 الدكتور محمد زكي  ضر :

لى محاضرٍة ألقاىا فريؽ مف وزارة التربية قبؿ ...  أشار الدكتور محمد خضرا 
عاـ أ و عاميف حوؿ تعميـ المغة العربية في المدارس االبتدائية باستعماؿ التقنيات 
الحديثة، موضحًا أف ىذه المحاضرة بداية لمحاولة حوسبة تعميـ المغة العربية رغـ 
الضعؼ الذي تبدَّدى في محتواىا، ولذا فقد دعا الدكتور محمد إلى أف تكوف ىناؾ 
متابعة حثيثة ومستمرة مع ما يتـ في وزارة التربية مف أساليب لتعميـ المغة العربية 

في المدارس االبتدائية ومف ثـ الثانوية لكي تقوـ تمؾ التجارب وتربط بمشروع 
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عممي صحيح، وىذا يمزمنا بمد جسور التعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ ومجمع 
. المغة العربية األردني لتثمر جيود الطرفيف مف الناحية العممية

 

 

 


