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 : سلٌمانً نجاة )استاذة محاضر قسم "أ"(رتبة الباحث/ اللقب االسم

  الشلؾ)الجزائر(-جامعة حسٌبة بن بوعلً-قسم اللؽة العربٌة

 nadjat.slimani@gmail.com: البرٌد اإللٌكترونً

 

 اجتهادات معاصرة لتٌسٌر الّدرس الّنحويالموضـــوع: 

 الملخـــص:

شهدت الّدراسات اللؽوٌة العربٌة الحدٌثة تطّورا كبٌرا، زاد من أهمٌة اللّؽة العربٌة 

وقٌمتها، ؼٌر أّن ذلك لم ٌمنعها من الوقوع فً بعض الّتعقٌدات والشوائب التً أصبحت تشّكل 

عائقا أمام القارئ العربً، سٌما الّدرس النحوي، مّما شؽل بال النحوٌٌن والّدارسٌن والباحثٌن 

 لذٌن سعو جاهدٌن للبحث فً الموضوع، محاولٌن تبسٌطه وتذلٌل الصعاب، لذا برزت ا

إلى الوجود العلمً المعاصر، عّدة محاوالت اجتهادٌة لتٌسٌره، وتقدٌم بدٌال  للنموذج الّنحوي 

 الّتراثً، ٌكون أكثر ٌسرا وسهولة.

ٌة العربٌة المعاصرة  وتسعى هذه الّدراسة جاهدة لإلشارة إلى أهّم االجتهادات الّتٌسٌر

 وتبٌن مدى توفقها فً تحقٌق ذلك.

 :المداخلــــة

 اجتهادات معاصرة لتٌسٌر الّدرس الّنحوي

 

ال مراء أّن الّلؽة العربٌة حقّقت تطّوراً ملموساً ٌتماشى وتطّورات العصر، تشهد له تلك 

 مإلّفات ٌعسر حصرهاالّدراسات المتعاقبة لعلومها، وعلى اختالؾ فروعها، وما خلّفته من 

مّما زادها أهّمٌة وقٌمة لدى مستعملٌها وؼٌرهم، بٌد أّن هذا لم ٌمنعها من الوقوع فً بعض 

وائب، سٌما علم الّنحو، باعتباره بوابتها ودعامتها األساسٌة، فقد أصبح ٌشّكل عائقا شّ ٌدات والالّتعق

كثرة الخالؾ الحاصل بٌن الّنحوٌٌن  أمام معلّمٌه ومتعلّمٌه، وذلك لصعوبته ودّقته، الّناجمة عن

 وأسسه منذ القدٌم إلى ٌومنا هذا. ،والّدارسٌن حول قواعده
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 ونظراً لكثرة المسائل الخالفٌة الّتً عرفها علم الّنحو خالل مسٌرته الّتطّورٌة

اشئٌن تً أسهمت إلى حّد كبٌر فً تعقٌد درسه، وصعوبته إلى درجة أرهقت عقول النّ والّ 

، وارتفعت أصوات تناجً الّتٌسٌر والّتسهٌل، وإن كانت فكرة تٌسٌر يفكثرت الشكاووالباحثٌن 

ٌتها الّدرس الّنحوي لٌست ولٌدة العصر المعاصر، وإّنما تنّبه لها الّنحاة قدٌما، واستشعروا أهمّ 

ومات الّنحوٌة ظوالمن ،روحاتوالشّ  ،فسلكوا سبال مختلفة لتحقٌق ذلك، كتؤلٌؾ المختصرات

إالّ أّن االجتهادات الّتجدٌدٌة المعاصرة أٌقظتها من جدٌد، حٌث توالت محاوالت العلماء وؼٌرها، 

هّمها وأشهرها ألاإلشارة  إلىرسٌن الّتٌسٌرٌة المجّسدة بمإلّفات، وتهدؾ هذه الّدراسة اوالدّ 

تحدٌد حوي، وذلك بعد لّدرس النّ فً ا ما طمحت إلٌه من تٌسٌر تجسٌدواستظهار مبلػ توفّقها فً 

 .حلٌلً، مستعٌنة فً ذلك بالمنهج الوصفً التّ مفهومه، واألسباب التً أدت إلٌه، وأهدافه

 هدافه:أٌسٌر الّنحوي: مفهومه، أسبابه والتّ  -1

 مفهومه: - أ

واإلحٌاء  ،أصحاب الّتٌسٌر المعاصر عّدة مصطلحات، نذكر منها: اإلصالحبٌن شاعت 

والّتوضٌح ،والّتبسٌط ،والّتقرٌب ،والّتعدٌل ،والّتٌسٌر ،والّتجدٌد
1
وؼٌرها، ولذا تباٌنت أراإهم  ،

فً تحدٌد مفهومه، باختالؾ مناهجهم وأفكارهم، فمنهم من ٌراه من منظور تربوي تعلٌمً، فاهتّم 

 فٌه بطرائق الّتدرٌس وأسالٌبه المتطّورة، ومنهم من ٌراه من وجهة نظر مناهج البحث

 اللّؽوي الحدٌثة، ؼٌر أّنهم وإن لم ٌّتفقوا على مفهوم محّدد للّتٌسٌر الّنحوي، إالّ أّنهم ٌجمعون 

مهدي على أّنه تبسٌط للقواعد الّنحوٌة، وتذلٌل صعابها للناشئة المبتدئٌن والّدارسٌن، إذ نلفً "

ٌقات، ولكّنه عرض روح والّتعلسٌر إذن لٌس اختصاراً، وال حذفا للشّ ٌفالتّ » " ٌقول: المخزومً

 ون الّتٌسٌر وافٌاً كجدٌد للموضوعات الّنحوٌة ٌٌّسر للّناشئٌن أخذها واستٌعابها وتمّثلها، ولن ٌ

«بهذا ما لم ٌسبقه إصالح شامل لمنهج هذا الّدرس وموضوعاته، أصوال ومسائل
2
. 

ائل الّنحوٌة فال ٌراد بالّتٌسٌر الّنحوي االختصار والحذؾ، وإّنما هو إعادة الّنظر فً المس

ومناهجها الموروثة، ومحاولة إصالحها، وتٌسٌر قواعدها بؤسلوب علمً متجّدد فً ضوء 

من العلل  ءاً تقدٌم الّنحو مبر»المتعلّمٌن، أي هو عن إزالة الؽموض و ،الّتعقٌد فكّ  أصولها، قصد

«والّتفرٌعات والّتؤوٌالت، سهل الّتناول قرٌب المؤخذ من أذهان المتعلّمٌن
3

 ، وقد ٌساعد 

 على تحقٌق ذلك، اّتباع مناهج وطرائق تعلٌمٌة متنوعة ناجعة. 
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 أسبابه وأهدافه:-ب

مٌن اّتجاه الّنحو مٌن والمتعلّ كثرت الّشكاوي فً عصرنا من الّصعوبة الّتً ٌحّسها المعلّ 

ذي ، ووطؤة مناهجه، الّتً أصبحت مصدر نفورهم منه، األمر الّ ةعامة، والّدرس الّنحوي خاص

" خالل اّتصاله إبراهٌم مصطفىجعل الّدعوة إلى الّتٌسٌر ضرورة حتمٌة، وهذا ما الحظه "

ٌُدرّ  ورأٌت عارضة واحدة ال ٌكاد »س فٌها بمصر، فقال: بدراسة الّنحو فً مختلؾ المعاهد التً 

معهد، وال تمتاز به دراسة عن دراسة، هً التبّرم بالّنحو، والّضجر  دون دهمع ٌخّص بها

بقواعده، وضٌق الصدر بتحصٌله، على أّن ذلك من داء الّنحو قدٌماً، وألجله ألّؾ الّتسهٌل 

«ظم لحفظ ضوابطه، وتقٌد شواردهوالّتوضٌح والّتقرٌب، واصطنع النّ 
4
. 

علّم الّنحو أصعب وأخطر عند الّناشئة وزادت الحاجة إلى الّتٌسٌر، لّما أضحت مشكلة ت

  اشئٌن، كانت المشكلة فً تعلٌمهم الّنحو أشّد وأكدّ إذا جئنا إلى مدارس النّ »مٌن، ألّنه من المتعلّ 

«فهو على ما تعلم من بعد تناوله، وصعوبة مباحثه قد جعل المفتاح إلى تعلّم العربٌة
5
. 

مازال نحو العربٌة عند أهلها »" ذات المشكلة، فٌقول: أحمد عبد السّتار الجواريوٌرى "

 عسٌراً ؼٌر ٌسٌر، وعراً ؼٌر ممّهد، منحرفاً إلى ؼٌر قصده، ال ٌخلو من تعقٌد وال ٌسلم 

 مٌن على سواء، ٌبدأونه مٌن والمعل  من انحراؾ، ومازال هذا الّنحو مثار شكوى من المعل  

 زاخر ال أّول  ًّ تٌه إلى نهاٌة، وٌخوضون منه فً أفال ٌكادون ٌبلؽون منه ؼاٌة، أو ٌصلون ف

ت بله وال آخر، ال ٌعرفون مداه، وال ٌدركون منتهاه، كلّما توّسعوا فٌه اّتسع أمامهم مجاله، وتشع

 مسالكه، فشؽلتهم فٌه الوسٌلة عن الؽاٌة، واختلط األمر، واضطرب، وصار معه الّنحو مشكلة 

«ا العربٌةمن مشكالت الّتعلٌم فً أؼلب بالدن
6
. 

عند حّد تعقٌدات الّنحو، وصعوبته على المعلّمٌن  الحاجة إلى الّتٌسٌر ال تتوقّؾ

هوض طّور ومواكبة العصر، والنّ ة للتّ تجاوز ذلك إلى حاجتنا الماسّ توالمتعلّمٌن فحسب؛ وإّنما 

" الجواريبه "أّن الّنحو مفتاحها، ومن ّثم بالفكر العربً، وهذا ما أشاد وؽة العربٌة، خاصة لّ لبا

إّن الفكر الحدٌث بما أصاب من تطّور ٌزداد ٌوما بعد ٌوم، قد جعل أسلوب الّتعبٌر »فً قوله: 

 فهو ٌوما ٌجتهد لٌلحق به، وتارة ٌقعد عن مالحقته، عجزاً أو كسالً  ،عنه فً بلبلة واضطراب

 ة مّرة، أو بالّتعبٌر أو جهالً بحقٌقة أمره، ولذلك ترانا نثقؾ العلوم الحدٌثة باللّؽات األجنبٌ
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 ال نحّس نحو العربٌة  اوعلّة هذا أو ذاك أنّ عنها بالعربٌة الفضفاضة ؼٌر الّدقٌقة مّرة أخرى، 

على حقٌقته، أو أّن ما نسّمٌه نحن نحو العربٌة لٌس وافٌاً بوظٌفته، وال قادراً على الوفاء بحاجتنا 

 ه أشبه بعلم اآلثار، أو الحفرٌاتتً تجعلالّ تً وصفنا فً صدر الكالم، هً الفكرٌة، وأّن حاله الّ 

  وبها ٌفّكرون ،ؽةلّ ن ٌتكلّمون بالمّما ال تظهر عالقته بواقع العصر، وال ترتبط بحٌاة الّناس الّذٌ

«وبها ٌتعلّمون، وبها ٌتناقلون األفكار وٌتواصلون فً المشاعر واألحاسٌس
7
. 

عاصر، فهً تخلٌص الّدرس الّنحوي أّما األهداؾ الّتً سعى وراءها أصحاب الّتٌسٌر الم

البحث فٌه أٌسر، وقرٌبة واإلقبال علٌه، و ،مهّمة تعلّمه مّما علق به من تعقٌدات وشوائب، وجْعل

ٌّر منهج البحث »" ٌقول: إبراهٌم مصطفىمن أذهان الّناشئة والّدارسٌن، إذ نجد " أطمع أن أؼ

 لهم منه أصوال سهلة ٌسٌرةدّ هذا الّنحو، وأبصر إؽة العربٌة، وأن أرفع عن المتعلّمٌن الّنحوي للّ 

«تقّربهم من العربٌة، وتهدٌهم إلى حّظ من الفقه بؤسالٌبها
8
ًّ بها قدما نحو  ، هذا فضال عن المض

 الّتطّور والعصرنة.

وأنا أتصّور ": »طه حسٌنوهكذا، فال تختلؾ ؼاٌة الّتٌسٌر عن ؼاٌة اإلحٌاء، إذ ٌقول "

ؽه وٌتمّثله ٌأحدهما: أن ٌقربه الّنحوٌون من العقل الحدٌث لٌفهمه وٌسإحٌاء الّنحو على وجهٌن: 

ة قلمه إذا كتب، واآلخر: أن تشٌع فٌه هذه القوّ ه إذا فّكر، ولسانه إذا تكلّم، وعلى تفكٌر يوٌجر

 الّنفوس درسه ومناقشة مسائله، والجدال فً أصوله وفروعه، وتضطر الّناس إلى التً تحّبب 

«بعد أن أهملوه، وٌخوضوا فٌه بعد أن أعرضوا عنهإلى أن ٌعنوا به 
9
. 

ً الواقع وإذا وفّق دعاة الّتٌسٌر المعاصر فً تحقٌق تلك األهداؾ المنشودة، وتجسٌدها ف

 قٌه.، وارتفعت نسبة متذوّ الّروح فً الّنحو العربً بعث وااللّؽوي المتطّور، أعاد

 أهّم االجتهادات الّتٌسٌرٌة المعاصرة: -2

 برز إلى الوجود المعاصر العدٌد من محاوالت الّتٌسٌر الّنحوي، وقد ٌرجع ذلك 

هماو ،إلى سببٌن رئٌسٌٌن
10
: 
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 ؽوٌة الحدٌثة، أصبح اّتجاها ساد، وطؽى لّ هضة الإّن الّتٌسٌر الّنحوي فً مطلع النّ -1

       القرنهذا والسادس من  ،والخامس ،على الّتفكٌر المعاصر، السٌما فً العقود الثالثة: الّرابع

 فقد صار سمة العصر فً الّدراسات الّنحوٌة.

 مجموعة كبٌرة من ؼٌر الّنحاة قد ألقت بنفسها فً هذا الّتٌار من ؼٌر أن تكون  إنّ -2

فروعها، وخالفات القدماء وعلى وعً تاّم بؤبعاد المادة الموضوعة فً الّنحو العربً، أصولها، 

اٌا الّنحو ومسائله، هذا فضال عن كثرة المراكز العربٌة وؼٌر العربٌة فٌها، وؼٌر ذلك من قض

 صال.تً عنٌت بالّتٌسٌر، ولم ٌكن بٌنها تنسٌق واتّ الّ 

الّنحوٌة المعاصرة وتشعبت، ولذا سنسعى  وبناء عّما تقّدم، تعّددت االجتهادات الّتٌسٌرٌة

لإلشارة إلى أشهرها، وأكثرها شموال وخدمة للّؽة العربٌة عامة، والّنحو خاصة، وذلك من خالل 

 وآرائها الّتً أسهمت إلى حّد كبٌر فً تٌسٌر الّدرس الّنحوي، وتبسٌط قواعده  ،عرض أفكارها

مهدي " و"إبراهٌم مصطفىمحاولة كل من " أجدرها بالّذكر لدى الّناشئة والّدارسٌن، ولعلّ 

 ".عباس حسن"، و"أحمد عبد السّتار الجواريو" ،"شوقً ضٌف"، و"المخزومً

 :(م1962-1888إبراهٌم مصطفى )-أ

وذلك  ،ائدة فً تٌسٌر الّدرس الّنحوي" من المحاوالت الرّ إبراهٌم مصطفىتعّد محاولة "

 تٌسٌرٌة، ٌمكن تلخٌصها آراء و (، من أفكارم1937" )حوإحٌاء النّ انطالقا مّما تضّمنه كتابه "

فٌما ٌلً
11
: 

االسناد، ودلٌل أّن الكلمة  مُ ل  ، فالضّمة ع  على معان   إّن حركات اإلعراب دوال  -1

 اإلضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة  مُ ل  المرفوعة ٌراد أن ٌسند إلٌها وٌتحّدث عنها، والكسرة ع  

االرتباط بؤداة أو بؽٌر أداة، وال تخرج الضّمة والكسرة عن هذه الّداللة بما قبلها، سواء أكان هذا 

 وال دالة  ،إالّ أن ٌكون ذلك فً بناء، أو نوع من االّتباع، أّما الفتحة فلٌست عالمة إعراب

على شًء، بل هً الحركة الخفٌفة المستحّبة عند العرب، التً ٌراد بها أن تنتهً الكلمة كلّما 

 كون فً لؽة العامة.بمثابة السّ  أمكن ذلك، فهً
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عامل ل ابقٌة من مقطع وال أثر اإّن حركات اإلعراب الضّمة والكسرة فقط، ولٌست-2

 بهما على معنى فً تؤلٌؾ الجملة، ونظم الكالم. م لٌدلّ لفظً، بل هما من عمل المتكلّ 

  قه الّتنوٌن إذا كان ك فً كل علم أن ال تنّونه ، وإّنما ٌلحالّتنكٌر، ول مُ ل  إّن الّتنوٌن ع  -3

 .تحرم الّصفة من الّتنوٌن حتى ٌكون لها حّظ من الّتعرٌؾ فٌه حّظ من الّتنكٌر، وال

ما ألفه الّدارسون  ،اءر" قد خالؾ بما عرضه من آإبراهٌم مصطفىفٌتراءى أّن " 

 حو من أذهانهم، وٌحّببهم فٌه، فعلى الّرؼم والباحثون من قواعد نحوٌة، واستطاع أن ٌقّرب النّ 

إالّ أنّه  قد بّشر بالجدٌد أحٌانا، ونفض الؽبار عن بعض اآلراء »مّما تعّرض له من انتقادات، 

«ا بعدهموثة هنا وهناك، وال ٌنكر أثره فٌالّدفٌنة المبث
12

 ، إذ لقٌت أفكاره صدى وقبوال 

 من آراء. به ل امتدادا لما بادرّذي ٌشكّ " الالمخزومًعند الّدارسٌن، وخاصة تلمٌذه "

 :(م1994-1910مهدي المخزومً )-ب

فً الّنحو فٌه: "" كثٌرا بتٌسٌر الّدرس الّنحوي، وٌظهر ذلك جلٌا فً مإلّ المخزومًهتّم "ا

 ماله ح(، وما م1966" )فً الّنحو العربً قواعد وتطبٌق"و   ،(م1964" )العربً نقد وتوجٌه

حوٌة، فهًاللّؽوٌة والنّ  ماّدته وأفكار تجدٌدٌة، أّما المصادر التً استقى منهامن آراء تٌسٌرٌة، 
13
:  

 الّنحو الكوفً.-1

 ".حاةالرّد على النّ " فً كتابه "ابن مضاء القرطبًآراء وتوجٌهات "-2

 ".إحٌاء الّنحو" من خالل كتابه "إبراهٌم مصطفىآراء "-3

 .الّنحوٌة التً استحدثها من تجاربه الخاّصة، وتمرّسه فً موضوع الّنحو اآلراء-4

ٌسٌرٌة فً اآلراء والقضاٌا الّنحوٌة اآلتٌة" التّ المخزومًوقد تتلّخص اجتهادات "
14
: 

ة الّنحو الب فً أثناء دراستهم لمادّ تً تعرض للطّ مشكالت الّنحو العربً الّ  دتحدٌ-1

 حاة فً سبٌل طرد نظرٌة العامل.ارتكبه النّ  عّسؾ الّذيمن التّ  خالٌةالهلة سّ الحلول الوإٌجاد 
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 ، وسلب العامل الّنحوي قدرته من سٌطرة المنهج الفلسفًتخلٌص الّدرس الّنحوي -2

 على العمل.

 تحدٌد موضوع الّدرس اللّؽوي )الّنحوي(، وإعادة ما فقده الّنحو، وما اقتطع منه -3

 ؤكٌد على أهّمٌة الجملة الّنحاة قد أسقطوها من حسابهم، والتّ  من دراسة أدوات الّتعبٌر التً كان

فً هذا الّدرس، ألّنها موضوعه الّذي ٌبحث فٌه، ونقطة االنطالق عند البدء به، ألّن الّنحو نظم 

 وتؤلٌؾ.

ٌّنفالدّ  رس الّنحوي ٌنبؽً أن ٌعالج موضوعٌن مهم
15

 الن وحدة دراسٌة ، فهما ٌمثّ 

 ال تجزئة فٌها:

  الجملة من حٌث تؤلٌفها ونظامها، ومن حٌث طبٌعتها ومن حٌث األّولالموضوع :

ؤلٌؾ من تقدٌم وتؤخٌر، ومن إظهار أجزاإها، ومن حٌث ما ٌطرأ على أجزائها فً أثناء التّ 

 وإضمار.

 ًٌها أدوات الّتعبٌر : ما ٌعرض للجملة من معان عامة تإدّ الموضوع الثان 

فً وأدواته، واالستفهام وأدواته، إلى ؼٌر ذلك والنّ  ،وأدواتهوكٌد تً تستخدم لهذا الؽرض، كالتّ الّ 

طاب مٌن مقتضٌات الختملٌها على المتكلّ تً الّ وتً ٌعّبر عنها باألدوات، نً العامة الّ امن المع

 ومناسبات القول.

عرض الّنحو بطرٌقة جدٌدة تشتمل على ثالثة مستوٌات: صوتً، فصرفً إعادة -4

الّدراسة الّصوتٌة فوعات العربٌة مختلفة بعضها ٌعتمد على بعض، إّن موض»فنحوي، إذ ٌقول: 

ها موضوعات لؽوٌة تهدؾ إلى ناحٌة حوٌة، كلّ راسة النّ رفٌة والمعجمٌة، والدّ والّدراسة الصّ 

«وفٌما تكتب ،وفٌما تقول ،د منها األجٌال فٌما تقرأفٌتطبٌقٌة ت
16
. 

نفس االختصاصفرٌق بٌن الّنحو وعلم المعانً، فلهما عدم التّ -5
17
. 

 تً ٌدّل إعادة الّنظر فً الجملة الفعلٌة، والجملة االسمٌة، فالجملة الفعلٌة هً الّ -6

تً ٌدل فٌها المسند جّدد، أي ٌكون المسند فعال، أّما الجملة االسمٌة، فهً الّ فٌها المسند على التّ 

  (طلع البدر)و (البدرطلع ) سماً، وٌرى أّن الجمل:ابوت، أي ٌكون المسند وام والثّ على الدّ 
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منها فاعل  ، كلّها من الجمل الفعلٌة، والمسند إلٌه فً كلّ (ُكسر الزجاج)و (انكسر الزجاج)و

ٌّرت سواء أتقدم المسند إلٌه أم تؤخّ هً ما كان المسند فٌها فعال،  ،باعتبار أّن الجملة الفعلٌة ر، تؽ

ٌّرفٌها  صورة الفعل أم لم تتؽ
18
. 

 ب ساً لؽوٌاً، ٌترتّ س به تلبّ الفاعل فاعال لم ٌصدر عنه الفعل، بل تلبّ اعتبار نائب -7

كونه مسند إلٌه ومرفوعاً  منب على الفاعل، علٌه كّل ما ٌترتّ 
19
. 

" ابن هشامتً عّدها "، أّما الجملة الظرفٌة الّ ةوالجملة عنده قسمان: فعلٌة واسمٌ

 ن كان الضمٌر معتمداً، وإن لم ٌكن معتمداً إ، فٌرها إّما جملة فعلٌة، ( قسماً ثالثاً هـ761ت)

فهً من الجملة االسمٌة، وال حاجة إلى تكثٌر األقسام
20
. 

تً تخضع لصٌػ محّددة ٌمكن القٌاس علٌها، كالمبتدأ والفاعل جمع الموضوعات الّ -8

ونائب الفاعل، فجمٌعها مسند إلٌه، وهً موضوع واحد
21
. 

 قاً رعلى المعانً اإلعرابٌة وأحرؾ المّد ف لّ ال ٌرى أّن بٌن الحركات الثالث دوا-9

إالّ فً الكّم الصوتً، فالحركات أصوات مّد قصٌرة، واألحرؾ أصوات مّد طوٌلة، أي إّن الواو 

لةوضّمة مطولة، والٌاء كسرة مطولة، واأللؾ فتحة مط
22
. 

 المبنىقّسم الكلمة إلى قسمٌن رئٌسٌٌن: معرب ومبنً، والمعرب: هو االسم، أّما -10

فهو الفعل واإلشارة واألداة
23
. 

بعتها العربٌة، لٌست الموضوعات التً شذت عن المبادئ التً اتّ  بعض ٌرى أنّ -11

، والمجموع باأللؾ والتاءالمر السّ وجمع المذكّ  وهً المثنى، ،بشاذة
24
. 

 تهادات، وآراء بؤسلوب علمً دقٌق" من اجالمخزومًوٌظهر من خالل ما قّدمه "

إلٌه من تٌسٌر فً الّدرس سهل فً الوقت ذاته، أّنه قد وّفق إلى حّد كبٌر فً تحقٌق ما طمح و

جدٌداً، وتوجٌها حدٌثا  تعّد بحّق تطوٌراً »حوٌة، فمحاولته ، وتجدٌد لبعض القواعد النّ الّنحوي

«طوٌر الحقٌقً الذي سٌبقى أثرهقل هً التّ  شئتللّدراسات الّنحوٌة، وإن 
25

الب الطّ  ، وٌستفٌد منه

 ن فً الّدرس اللّؽوي عامة، والّدرس الّنحوي خاصة.ون والّدارسووالباحث
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 :(م2005-1910شوقً ضٌف )-ج

" فً تٌسٌر الّنحو وتجدٌده، وٌرجع اإلرهاص الحقٌقً شوقً ضٌفتعّددت اجتهادات "

 "، فهو الّذي بعث فٌه روح الّتٌسٌر والّتجدٌد الرّد على الّنحاةالهتمامه به إلى تحقٌقه كتاب "

منذ  –باعثا لً  م1947" سنة البن مضاء"، "الرّد على الّنحاةلكتاب " نشريكان  »إذ ٌقول: 

على الّتفكٌر فً تجدٌد الّنحو، بعرضه عرضا حدٌثاً على أسس قوٌة تصفٌّه، وترّوقه  -تحقٌقه

«اشئةلنّ لوتجعله دانً القطوؾ 
26

من خالل وضعه مدخال مطّوال، اقترح فٌه تصنٌفا ، وكان ذلك 

 صنٌؾ على ثالثة أسس.حو، ٌٌّسر قواعده، وٌذلّل صعوباته، وبنً هذا التّ جدٌداً للنّ 

تقّدم إلى مجّمع اللّؽة العربٌة بمشروع لتٌسٌر الّنحو، أقامه على أربعة  م1977وفً سنة 

رابع، اهتّم فٌه بوضع مفاهٌم وضوابط الثالثة األولى، باإلضافة إلى أساس  أسس، أي األسس

دقٌقة لبعض األبواب، وأقّرت اللّجنة جزءاً كبٌراً من مقترحاته، بعد تعدٌل جوانب منها، وتّم 

م1979 سنة عاعتماد قراراتها فً مإتمر المجمّ 
27
. 

ؼٌر أّن ذلك لم ٌوقؾ رؼبته الجامحة فً تؤلٌؾ كتاب ٌجّدد به الّنحو، وٌٌّسر قواعده 

 وظللت أفكر » اشئة والباحثٌن، وإّنما ظّل فكره مشؽوال بالموضوع، حٌث ٌقول: للنّ وٌقّربه 

 فً وضع كتاب أجّدد به الّنحو، وأقّربه من دارسٌه، بحٌث ٌصبح مذلاّل سائؽاً لهم، وأخذت 

ع مّ ٌر الّنحو الّذي قّدمته إلى المجفً وضعه مهتدٌا باألسس األربعة الّتً تضّمنها مشروعً لتٌس

بتنسٌق أبوابه تنسٌقاً جدٌداً، بحٌث حذفت منه ثمانٌة عشر بابا فرعٌا، كانت تثقل الّنحو  بادئا

 لى أساسٌن جدٌدٌن: خامس وسادس رسه، وترهقه من أمره عسراً، واهتدٌت إاوتجهد د

ابقة، وكنت قد بسطت القول فٌهما بمحاضره متهما فً تؤلٌؾ الكتاب إلى األسس األربعة السّ ضم

«م1981ع لسنة المجمّ لً فً مإتمر 
28
. 

ؾ فً تٌسٌر الّنحو، سّماه " قد حقّق أمله فً وضع مإلّ شوقً ضٌفٌكون " ،وهكذا

 لبة والباحثٌن وبسٌطة، تعٌن الطّ  سهلة ، وأقامه على أسس رصٌنةم1982سنة"تجدٌد الّنحو"

 على تمّثل قواعد الّنحو وفهمها.

لتحقٌق فكرة تٌسٌر الّنحو وتجدٌده " شوقً ضٌفأّما األسس السّتة الّتً اعتمد علٌها "

فهً
29
: 
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إعادة تنسٌق أبواب الّنحو، بحٌث ٌستؽنى عن طائفة منها برّد أمثلتها إلى األبواب -1

 الباقٌة، حّتى ال ٌتشّتت فكر دارس الّنحو فً كثرة من األبواب توهن قواه العقلٌة.

والمجرور، وإلؽاء عمل عرابٌن الّتقدٌري والمحلًّ، ومتعلّق الظرؾ والجار إلؽاء اإل-2

( المصدرٌة فً المضارع مقّدرة، وإلؽاء العالمات الفرعٌة فً اإلعراب، واستضاء فً هذا أن  )

(، واقتراحات لجنة وزارة المعارؾ، وقرارات هـ 592ت " )ابن مضاء القرطبًالرأي بآراء "

 ع اللّؽوي.مإتمر المجمّ 

فٌد إعرابها أّي فائدة فً صّحة طق، أي أن ال تعرب كلمة ال ٌاإلعراب لصحة النّ -3

 ( المخفّفة، وإعراب كأن  ( الّثقٌلة، وأختها )أنّ فة من )( المخفّ أننطقها، ولذلك ألؽى إعراب )

 رط االسمٌة. السٌما، وبعض أدوات االستثناء، وكم االستفهامٌة والخبرٌة، وأدوات الشّ 

ضوابط وتعرٌفات دقٌقة ألبواب المفعول المطلق، والمفعول معه، والحال تجمع  وضع-4

 صّور الّتعبٌر فً كّل منها جمعاً وافٌاً.

حذؾ زوائد كثٌرة تعرض فً أسلوب الّنحو دون حاجة، كاألحكام والشروط والّصٌػ -5

  اً هام مراراً وتكراراً، وكثٌراذة، والعقد واأللؽاز الّتً ال تكاد تفهم، إاّل بتجدٌد اإلفادرة والشّ النّ 

 بلبلة فً الحكم الّنحوي الّسلٌم، كحذؾ شروط اشتقاق اسم الّتفضٌل، وفعل الّتعجب لىما تدفع إ

على األلسنة، وقواعد النسب  يروط الّتصؽٌر وصٌؽه الّتً ال تجرلة، وشآلوقواعد اسم ا

 وؼٌرها.

ألبواب ضرورٌة لتمّثل الصٌاؼة العربٌة، وأوضاعها تمّثال دقٌقاً  اتإضاف ةزٌاد-6

كالحدٌث عن تاء الّتؤنٌث الّلفظً وداللته المتنوعة، وبٌان أّن نون المثّنى وجمع المذّكر الّسالم بدل 

 الّتنوٌن فً المفرد، وؼٌرها.

ٌب الّنحو " من أسس وما ٌتفّرع عنها، ٌكون قد أعاد تبوشوقً ضٌفبناء عّما اقترحه "و

ؾ من مجموعة من األفكار الّتٌسٌرٌة الّتجدٌدٌة، تصلح  ألن تإخذ ومنحه صٌاؼة جدٌدة، تتؤلّ 

وإّنً لشدٌد األمل فً أن ٌصبح ": »تجدٌد الّنحوكمرجع للمتعلّمٌن والباحثٌن، إذ ٌقول عن مإلفه "

 -هسعلى أس-الّتعلٌمً لٌضعوا كتب الّنحو وفمإلّ نهج هذا الكتاب وتبوٌبه، وماّدته عتاداً ٌرجع إلٌه 
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علٌم حّتى تستتّم فً وضوح تمّثل مقومات العربٌة اشئة فً التّ كتباً لهم متدرجة مع سنوات النّ 

«ال قوٌما سدٌداً وأوضاع صٌؽها تمثّ 
30
. 

 إلى رفوؾ المكتبات العربٌة مرجعاً نحوٌاً تٌسٌرٌاً  *"شوقً ضٌف" إذاً، ؤضاؾف 

ّسرها، وبهذا فهً ال تساعد ٌتجدٌدٌاً، ٌقوم على أسس رصٌنة وبسٌطة، تذلّل صعوباته وت

؛ بل تشّجع الباحثٌن اشئة على الّتقرب من الّنحو، وفهم قواعده وتذّوقها فحسبالمتعلّمٌن والنّ 

 ما ٌنقصه، وخاصة الّنحو الّتعلٌمً. ةّدارسٌن على الّتؤلٌؾ فٌه، وإضافوال

 :(م1988-1922السّتار الجواري )أحمد عبد -د

 فاته* الكثٌرة فً تٌسٌر الّنحو وتجدٌدهمة، ومإلّ قٌال" باجتهاداته الجواريُعرؾ "

تٌسٌر الّنحو ل اً م تصّورذي حاول من خالله أن ٌقدّ " الّ نحو الّتٌسٌروقد كان من أبرزها كتاب "

 "، وذلك جّراء شعورهمصطفىإبراهٌم العربً، مستهدٌاً فٌه بآراء رائد الّتٌسٌر المعاصر "

    أّن فً مادة الّنحو، فً أسلوبها الّذي اشتملت علٌه الكتب القدٌمة، شٌئا من العسر تنبو » بـ 

عنه أذهان الّدارسٌن الّذٌن لم ٌؤلفوا تسلسل المنطق فً االستقراء واالستنتاج، ولم ٌلّموا بطرائق 

ؽوٌة، واستخدام القٌاس فً استنباط لّ ة الدّ األقدمٌن فً استخالص الحقائق واستنتاجها من الما

«ون لو تخلّصوا منها بكّل وسٌلةرٌقة، وٌودّ ولقد كانوا ٌضٌقون أحٌاناً بتلك الطّ  ،األحكام
31
 

وهذا ما أّدى به إلى االجتهاد والّتفكٌر فً تٌسٌر الّنحو، وتجدٌد قواعده، بؽٌة تخلٌصه من المنطق 

 الفلسفً، وتقرٌبه من األذهان.

أّما اآلراء االجتهادٌة الّتً استند إلٌها كركائز لتحقٌق تصّوره الّتٌسٌري، فهً
32
:
 

 ل عن الؽاٌةؽفأن ٌدرس الّنحو فً صورته األولى دراسة واعٌة عمٌقة ال ت-1

 وال تتجاهل أسباب االنحراؾ علٌها، ثّم تعرؾ ما اختلط بها من أمور بعٌدة عن طبٌعتها

 الحقّة، ال تحّقق ؼرضها، وال تبلػ ؼاٌتها.حّتى جعلتها أخالطا مجّسمة ب

ُهم أصول الّنحو، وربطها بؤسالٌب البحث العلمً، ووصلها بطرق الّتفكٌر المؤلوفة تف-2

 واق.ذعن األبو حّتى ال ٌبقى ماّدة ؼربٌة تن
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 ٌة إلى القرآن الكرٌم فً االستشهاد، واستنباط القواعد الّنحوٌة، باعتبارصرؾ العنا -3

ة واالنسجام، فبفضله ٌكون الّنحو أقرب إلى األذهان، هذا أسلوبه السهل السلس، البالػ ؼاٌة القوّ 

 فضال عن دوره فً بعث الفكر العربً.

إعداد المدّرسٌن والمعلّمٌن المتخّصصٌن، إعداداً ٌشتمل على فقه، ومعرفة واعٌة -4

دة ؼربٌة عن األفكار ال تسٌؽها، وال تهضمها وسائر العلوم العربٌة، حّتى ال ٌبقى الّنحو ما ،بالّنحو

 وتنتفع بها.

 تنفذ إلى صمٌمه، وتؽوص  ةحاطإتحدٌد معنى الّنحو وفهمه، وإحاطه بقدٌمه -5

 ٌق الّذي اقتصر على أواخر الكلم، فهو أوسع وظٌفةوتخلٌصه من مفهومه الضّ  ،فً معانٌه

 وله عالقة بعلم المعانً والبالؼة.

شابه من شوائب، جّرها إلٌه المنطق والفلسفة، فال مكان لها فً نحو  تجرٌد الّنحو مّما-6

 تقان الّتعبٌر بها.إؽة، وال طائل من ورائها فً اللّ 

اإلفصاح  وصل اإلعراب بالمعانً، باعتباره سبٌل من سبل إظهارها وإٌضاحها، قصد-7

 الواضح عّما ٌقصد إلٌه المتكلّم.

ؽوٌة، واالبتعاد عن القٌاس لّ الفً دراسة الظواهر اء واالستنباط اّتباع منهج االستقر-8

 العقلً.

ؽوٌة طرح العامل وانعدام الفائدة من البحث فٌه، إذا انحرؾ عن طبٌعة الّدراسة اللّ -9

 ؽة، وال ٌستند علٌل المنطقً المجّرد الّذي ال ٌرتبط بواقع اللّ وأهمل أصولها، واشتؽل بالتّ 

 إلى طبٌعة تركٌبها والّتعبٌر بها.

راث " الّتٌسٌرٌة الّتجدٌدٌة، مدى إخالصه للتّ الجواريٌدرك المتؤّمل فً اجتهادات "

أّنه أعاد عرضها بطرٌقة علمٌة متجّددة، بعثت الّروح  ته، إاّل ّن أراءه لم تحد عن مادّ ألالّنحوي، 

الّناشئة  سمت أفكاره بالجّدة والّدقة، مّما ٌعٌن، وأبعدتها عن الجفاؾ والجمود، ولذا اتّ هافً أوصال

 على تذّوق الّدرس الّنحوي، وتقرٌبه من الفهم، والّتحصٌل فٌه. والّطلبة
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 (:م1979-1901عباس حسن )-هـ

" من أبرز دعاة الّتٌسٌر المعاصر، فقد سعى إلى تٌسٌر الّنحو العربً عباس حسنٌعّد "

جاهداً مخلصاً قدر وهذا ما حاولته » وتذلٌل صعوباته، وتخلٌصه مّما شابه من شوائب، إذ ٌقول: 

لهذه المهّمة الجلٌلة، وتقّدمت لها رابط الجؤش، وجمعت لها أشهر  استطاعتً، فقد مددت ٌديّ 

ها الوافٌة الوثٌقة، وضممت لها ما ظهر فً عصرنا من كتب وبحوث نّ اجعها األصلٌة، ومظارم

ت ٌنتهاوأطلت الوقوؾ عند هذه وتلك، أدٌم الّنظر، وأجٌل الفكر، وأعتصر أطٌب ما فٌها، حّتى 

«إلى خّطة جدٌدة، تجمع مزاٌاهما، وتسلم من شوائبهما
33
. 

 ةدبالقواعد الّنحوٌة المتجدّ  وكان نتاج محاوالته واجتهاداته التٌسٌرٌة الجاّدة، ثمرة ؼنٌة

غوٌة لّ األسالٌب الّرفٌعة والحٌاة الب هالنحو الوافً مع ربطرة، تمّثلت فً مإلّفه "والمٌسّ 

ته أربعة أجزاء، اعتنى فٌها كثٌراً بالمسائل الّنحوٌة وتٌسٌرها دّ "، الّذي استدعى جمع ماالمتجّددة

هماوتقسٌماً بارعاً،  ،وقام بتقسٌم كّل مسؤلة إلى قسمٌن ،وخاصة من الجانب الّتطبٌقً
34
: 

رفٌة بالجامعات ؼاٌة المناسبة ب الّدراسات الّنحوٌة والصّ قسم موجز دقٌق ٌناسب طاّل -1

 تً تساٌر مناهجهم الّرسمٌة.وٌوفٌّهم ما ٌحتاجون إلٌه ؼاٌة الّتوفٌة الحكٌمة الّ 

والمتخّصصٌن أكمل المالءمة، فتبتدئ المسؤلة قسم فٌه زٌادة وتفصٌل ٌالئم األساتذة -2

مقّرره والب الجامعً، الموائمة لقدرته ولمنهجه، الحة للطّ رفٌة الصّ الصّ  ة الّنحوٌة أوبتقدٌم المادّ 

 ٌقّدم له، نوعاً ومقداراً. فٌما حصٌل والفهم مع توّخً الّدقة واإلحكامالّرسمً، ودرجته فً التّ 

ٌّز الذي قّدم به كتابه، ٌجد الطّ وانطالقاً من هذا الّتقسٌم ال سون رّ لبة والمدمتم

والمتخّصصون أّن ضالتهم فً الّنحو قد تٌّسرت، وأصبحت قرٌبة من الفهم دون عناء، أو بذل 

ٌّد، والرّ   ص فً اإلقبال على دراسة الّنحو، والّتخصّ  الملّحة ؼبةجهد، هذا فضال عن الّتحصٌل الج

 ته.فً مادّ 

  جدٌد فٌه، فقد كان موقفاً وسطاً ة على الّتراث الّنحوي، والتّ أّما موقفه من المحافظ

 هود مخلصة فً الّنحو العربً وتٌسٌره، تجمع ج»جّدداً فً اآلن ذاته، وله مباعتباره محافظاً و

ٌّدوالّنزوع إلى الجدٌد، تذّكرنا بجهود العباقرة األفذاذ من الّنحاة الّ  ،بٌن احترامه للقدٌم  واذٌن ش
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«عالٌاً، وتركوا بصماتهم فٌه، بحٌث لم ٌعد الّنحو كما كان من قبلهمصرح الّنحو 
35

، ومن بٌن 

 ".حو بٌن القدٌم والحدٌثغة والنّ اللّ جهود كتابه "الهذه 

فً إصالح لته المخلصة وٌظهر اعتزازه بالّتراث الّنحوي، واحترامه له، من خالل محاو

 ولٌس من شك »وتجدٌدها، حٌث ٌقول:  ،رٌةطوّ طٌلة مسٌرته التّ من شوائب ته مّما شابها مادّ 

 ذلوهبذي اجح الّ ذي تركه أسالفنا نفٌس ؼاٌة النفاسة، وأّن الجهد النّ رفً الّ راث الّنحوي والصّ أّن التّ 

جهد لم ٌهٌؤ للكثٌر من العلوم المختلفة فً عصورها القدٌمة  فٌهما خالل األزمان المتعاقبة

واالستكمال ة مو والقوّ العلوم تنشؤ ضعٌفة، ثم تؤخذ طرٌقها إلى النّ بٌد أّن  الّنحو كبقٌة  ... والحدٌثة

مان بؤحداثه على حسب ما ٌحٌط بها من صروؾ وشئون، ثم ٌتناولها الزّ   بخطاً وئٌدة أو سرٌعة

ؼبة فٌها قوٌة فٌدفعها إلى الّتقّدم والّنمو، والّتشّكل بما ٌالئم البٌئة، تظّل الحاجة إلٌها شدٌدة، والرّ 

  وتفُتر الّرؼبة فٌها، وقد ٌشتطر، فٌضعؾ المٌل إلٌها، وبٌن الّتطوّ  ،ٌعّوقها وٌحول بٌنهاوقد 

و تكاد ... إلى عصر الّنهضة لوراء، فتصبح فً عداد المهمالت، أفً مقاومتها، فٌرمً بها إلى ا

ي مبدأ خذون مطلع القرن الّتاسع عشر المٌالدتً ٌجري اسمها على األلسنة الٌوم، وٌتّ الحدٌثة الّ 

فؤظهرت من عٌبه  ،عؾ على الّنحو، وتماألت علٌه األحداثلها، فمن هذا المبدأ ألّح الوهن والضّ 

اءها وخلّفته ور ،العلوم العصرٌة فقهرتهما كان مستوراً، وأثقلت من حمله ما كان خفٌاً، وزاحمته 

«مبهوراً 
36
. 

لى مشكلة الّنحو، إذ أخذ ٌحّدد " إعباس حسنفً هذا الّنص تّتضح رإٌه "الّنظر وبإمعان 

إلٌه األٌدي  أن تمتدّ  »أبعادها، واألسباب الّتً أّدت إلٌها، ومن ثم  نادى بحلّها وإصالحها، وذلك بـ 

«نقاذه مّما أصابهإة متماثلة فً تخلٌصه مّما شابه، متعاونة على الباّرة القوٌّ 
37

 هو  ، وكان

 ".الّنحو الوافًسٌما من خالل مإلّفه "هإالء الّذٌن سعوا إلى تحقٌق ذلك، بٌن من 

لّى أسس الّتٌسٌر الّنحوي عنده، والّتً أقام علٌها دستور كتابه، فٌما ٌؤتًجوتت
38
: 

تحدٌد مشكالت الّنحو، ومحاولة معالجتها، وتخلٌصه مّما شابه من شوائب كثٌرة -1

ا الّنحوٌة، كالعامل تستدعً العرض وتدارك أمرها، هذا فضالً عن إعادة الّنظر فً بعض القضاٌ

 والقٌاس. ،والعلل
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، واألخذ باآلراء الّنحوٌة المٌّسرة، والبعٌدة عن الّتعقٌد ائفةاالبتعاد عن العلل الزّ -2

واالستفادة من الخالؾ الّنحوي، إذا كان من ورائه منفعة حقٌقٌة، وفائدة وثٌقة، وتوّسع محمود 

 ٌرفتح أبواب الفوضى فً الّتعب ب ألّي مذهب من المذاهب الّنحوٌة، ودونودون تعصّ 

خدم »" قد عباس حسنداء واالستنباط، وبذلك ٌكون "طراب فً الفهم، أو البلبلة فً األأو االض

الّنحو العربً خدمة جلٌلة بهذا المنهج الّدقٌق، واستفاد من الموروث الّنحوي وتعّدد اآلراء خٌر 

 أفضل من وّظؾ الخالؾ الّنحوي للّتٌسٌر، بعدما كان تعّدد اآلراء ٌعّد  ستفادة، فكان بحقّ ا

«وجعلته عسٌراً ٌنفر الّدارسون عنه ،تً أساءت للّنحووائب الّ من أبرز الشّ 
39
. 

  توضٌح القاعدة، وكشؾ  واهد ناصعة، بارعة فً أداء مهّمتها، مناختٌار الشّ -3

 جع الّنحوٌةاواهد القدٌمة المرّددة بٌن المرعن الشّ ، واالبتعاد هولة، وٌسر واقترابؼامضها فً س

 م عناء وجهداً ب الٌوم من المتعلّ تً تتطلّ عبة، والمعانً البعٌدة الّ ؽوٌة الصّ ألّنها ملٌئة باأللفاظ اللّ 

 ا، وال ٌّتسع وقته للّسعً وراءها.مال ٌطٌقه

 رٌقة استنباطٌة، أو إلقائٌة أو حوارٌةربوٌة، فقد تكون الطّ الّتنوٌع فً الطرائق التّ -4

رائق باختالؾ أو ؼٌر ذلك، مّما ٌقتضٌه صادق الخبرة، ومالءمة الموضوع، فٌكون اختالؾ الطّ 

 ائها، ألّن ٌسر السبل واقترابها، ٌضمن الّنجاح.الموضوعات وقرّ 

 راً هـ( فً ألفٌته، باعتبار أّن كثٌ 672ـت" )ابن مالك" ٌب أبواب الّنحو ترتٌبترت-5

ونها لالنتفاع لبة ٌتفهمونها لٌسرها، وٌحفظك بها، كما أّن الطّ من المعاهد والجامعات العربٌة تتمسّ 

 ذي ٌساعدهم على فهم قواعد الّنحو، واستٌعابها.بها، األمر الّ 

تً لها عالقة بالمسؤلة التً هً محّل الّدراسة، قصد اإلحالة إلى بعض المسائل الّ -6

  ٌجمع شتاتها فً سهولة وٌسر. الّتٌسٌر لمن شاء أنّ 

 " قد اهتدى إلى بلوغ ؼرضه عباس حسنوبتجسٌد هذه األسس واآلراء ٌكون "

ته إعداداً وافٌا ص فً إعداد مادّ والتً تتلخّ  »ل، ٌالّنحو األص مكن من مهّمةمن الّتٌسٌر، والتّ 

افعة اء أصولها النّ استصفابتها كتابة مشرقة بهٌة، مع شامالً، وعرضها عرضاً حدٌثاً شائقاً، وكت

صٌحات الشكوى، ودعوات  هران علٌها، وارتفعت بسب واستخالص قواعدها وفروعها وما

«اإلصالح، وتهٌئتها لتالئم طبقات كثٌرة، وأجٌاالً متعاقبة فً بلدان متباٌنة
40
. 
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" بمحاوالته الّتٌسٌرٌة الّتً تجمع بٌن الّتنظٌر والّتطبٌق فً تقدٌم عباس حسنفؤسهم "

عاب، بعٌدة الّتعقٌد القواعد، وسهلة المآخذ، ومذلّلة الصّ  ٌة واضحة عن الّنحو العربً، ٌسٌرةإر

، ٌنتفع بها الّدارسون والمتخّصصون، وٌهضمها الطالّب بٌسر المعاصر بات العصرتتوافق ومتطلّ 

ألجٌال ، حتى وبهذا فقد تكون شاملة الفائدةأو هدر للوقت، وسهولة، ومن ؼٌر عناء أو جهد، 

 .قادمة، ومن بلدان مختلفة

 

اشئة والّدارسٌن إّن محاوالت تٌسٌر الّنحو العربً، وتبسٌط درسه للنّ  :وصفوة القول

 كثٌرة فً عصرنا، ولكن هذا ال ٌعنً أّنها وفّقت جمٌعاً فٌما كانت تنشده من أهداؾ، فمنها 

مّما عقّد  ،وؼٌرها األبواب،اكتفى بتؽٌٌر المصطلحات وما ارتبط باالختصار والحذؾ، ومنها ما 

 ته، وبناء عن هذا اقتصرت دراستنا الّدرس الّنحوي أكثر، وازداد المتعلّمون نفوراً من مادّ 

شوقً " و"مهدي المخزومً" و"إبراهٌم مصطفىعلى اجتهادات كّل من: رائد الّتٌسٌر المعاصر "

 ".عباس حسن" و"أحمد عبد الّستار الجواري"، و"ضٌف

ضج، وكانت أكثر على سبٌل الحصر، وإّنما ألّن محاوالتهم اّتسمت بالنّ ولم ٌكن هذا 

 هدٌناخدمة للّنحو العربً عامة، والّدرس الّنحوي خاصة، وذلك انطالقاً مّما سعوا إلٌه ج

من إحاطة واعٌة بالّتراث الّنحوي، وتشخٌص لمشكالت الّنحو، وتحدٌد أسبابها، وتقدٌم الحلول 

 خلٌصه من سٌطرة المنطق الفلسفً على بعض قضاٌاه، وفّك الّتعقٌد صالحها ومعالجتها، وتإل

بعٌدة عن الؽموض، هذا فضالً واهد البسٌطة وال، وتذلٌل صعوباتها، بحسن اختٌار الشّ هعن قواعد

 الّتٌسٌرٌة ولبلوغ ؼاٌتهم وؼٌرها، دٌد مفاهٌم بعض المصطلحات لتقرٌبها من األذهان،عن تج

 ؽوي الحدٌثة.ومناهج البحث اللّ  ،رصٌنة استندوا إلى أسالٌب علمٌة

فقد أعادوا بعث الحٌاة فً أوصال الّنحو من جدٌد، وأبعدوه عن الجمود والجفاؾ  ،وهكذا

خباٌاه، وتذّوقها، وقد ٌسهم هذا فً تطوٌر  أكثر تشّوقا الستنكاه وأصبح المتعلّمون والّدارسون

 الّلؽة العربٌة، وإنماء الفكر العربً، ومع ذلك ٌبقى الّتٌسٌر الّنحوي موضوع العصر، وبحاجة 

   إلى اهتمام الباحثٌن والّدارسٌن.
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 :المراجعوالهوامش                       

 جلةد، دار 1حوي، طالمعاصر فً ضوء الخالؾ النّ ٌسٌر الّنحوي لً، التّ ٌك/حسن مندٌل حسن العٌنظر: د-1

علٌم لتّ لإحٌاء الّنحو، دط، مإسسة هنداوي ٌنظر: إبراهٌم مصطفى، و   .99ص  ،م2014األردن، -عمان 

 .13، صم2012، مصر -والثقافة القاهرة

  م1986لبنان،  -، دار الرائد العربً، بٌروت2د/مهدي المخزومً، فً الّنحو العربً )نقد وتوجٌه(، ط-2

 . 15ص

 . 103، صالّنحوي ٌسٌر الّنحوي المعاصر فً ضوء الخالؾد/حسن مندٌل حسن العكٌلً، التّ -3

 .13براهٌم مصطفى، إحٌاء الّنحو، صإ-4

 .14المرجع نفسه، ص-5

ً ع العلمً العراقدط، مطبعة المجمّ  د/ أحمد عبد السّتار الجواري، نحو الّتٌسٌر )دراسة ونقد منهجً(،-6

 .09، صم1984العرق، 

 .14المرجع نفسه، ص-7

  .13إبراهٌم مصطفى، إحٌاء الّنحو، ص-8

  .12المرجع نفسه، ص-9

  .104-103ٌنظر: حسٌن مندٌل حسن العكٌلً، الّتٌسٌر الّنحوي المعاصر فً ضوء الخالؾ الّنحوي، ص-10
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