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جهود الدكتور شوقي ضوف يف جتدود النحو  

التعلومي وتوسريه 

 رافع عبداهلل العبودي. د.م.أ

 25/2/2001: تاروخ القبول 20/1/2001: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

ماـ   الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء، وا 
. البمغاء، وقدوة الفصحاء، وخير األناـ، وعمى آلو وصحبو أجمعيف

ال شؾ أف عمماء المغة العربية كانوا حريصيف عمى حماية ىذه المغة 
وصيانة المساف مف المحف، وحفظ القرآف مف الخطأ والزلؿ، فاندفعوا إلى جمع المغة 

. واستقرائيا ودراستيا، مستخمصيف قواعد لضبط المساف وحماية لغة القرآف
وسرعاف ما أخذ التعقيد يدبُّ إلى الدرس النحوي ومنيجو، فتعالت أصوات 
الدارسيف تشكوا صعوبتو، وتضيؽ بو ذرعًا، ولـ يقتصر ىذا التبـر عمى الدارسيف 
فحسب، بؿ انسحب إلى المدرسيف، قديمًا وحديثًا، فال غرابة مف أف تؤلؼ الكتب 

المبسطة والموجزة في النحو، منذ القرف الثاني لميجرة، لغرض تعميـ الناشئة والشداة 
. في العمـ

وظيرت محاوالت تدعو إلى تجديد النحو وتيسيره، وما زالت المحاوالت 
ومف بيف ىذه المحاوالت محاولة الدكتور شوقي ضيؼ التي . تترى إلى يومنا ىذا

تستحؽ الثناء والتقدير فاخترت ىذه المحاولة موضوعًا ليذا البحث ألبّيف إسياـ 
ىذا الباحث المرموؽ في ىذا الميداف، وأضعو بيف أصحاب الدراسات النحوية 

. الحديثة
وييدؼ ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى ىذه المحاولة الحديثة، وبياف 

. أىـ النقاط التي تخدـ النحو التعميمي، وتفيد الناشئة في ىذا المجاؿ

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
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جاءت الدراسة مقسومة إلى تمييد وأربعة مباحث، تناولت في التمييد نبذة 
. مف محاوالت القدامى والمحدثيف في تيسير النحو

وفي المبحث األوؿ، وىو محور الدراسة تناوؿ أسس تجديد النحو وتيسيره 
تحتيا أسس فرعية، واألسس . عند شوقي ضيؼ، وىي فيما يبدو ثالثة أسس رئيسة

عادة تصنيؼ أبواب النحو وتنسيقيا، ووضع : ىي إصالح في منيج النحو، وا 
. ضوابط وتعريفات لعدد مف الموضوعات النحوية

وتطرؽ المبحث الثالث عف مصادره في التيسير، وكاف عمى رأسيا محاولة 
، ويمييا في األىمية النحو الكوفي، (الرد عمى النحاة)ابف مضاء القرطبي في كتابو 

. وبعدىا النحو البصري، ومحاوالت حديثة
وعني المبحث الرابع مف ىذه الدراسة، بنقد وتقويـ المحاولة، فقد بّينا مزايا 
. ومحاسف ىذه المحاولة، والجديد فييا، كما عرضنا لممحاولة بيف النظرية والتطبيؽ

وفي الختاـ تحدث ىذا المبحث عف مجموعة مآخذ عمى ىذه المحاولة، إذ 
وآمؿ أف أكوف قد وفقت . ال يخمو أي عمؿ ميما بمغ مف النضج مف قصور وىنات

. في ىذه الدراسة المتواضعة
ف كاف فييا مف قصور  ، وا  فإف كاف فييا مف حسنات فمف فضؿ اهلل عميَّ

. فمف تسويؿ نفسي، واهلل مف وراء القصد
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 التمهود

: نبذة من حماوالت القدامى واحملدثني يف توسري النحو التعلومي

عندما اختمط العرب باألمـ األخرى واتسعت دولتيـ، واحتكت لغتيـ بمغات 
ىذه األمـ، تفشى المحف في لغتيـ واستشرى الخطأ عمى ألسنة الناشئة منيـ، حتى 
سرى ىذا المحف إلى القرآف الكريـ، لذا اندفع نخبة مف العمماء الغيارى عمى ىذه 

المغة إلى السعي في جمع المغة واستقرائيا، فوضعوا قواعد تصوف المساف وتحفظو 
. مف المحف في القرآف

وكاف ليؤالء الرجاؿ الفضؿ الكبير في ىذا المضمار، فقد تحمموا أعباًء، 
وتجشموا صعابًا، يجوبوف الصحراء، ويقطعوف الفيافي مف أجؿ جمع المغة مف 

العرب الخمص، فقد عزَّ عمييـ أف تطغى العجمة عمى لغتيـ التي ىي سر 
نيضتيـ ومصدر عزتيـ، فتوصموا إلى استنباط بعض القواعد التي سميت بالنحو، 

عمى أف ىذا النحو سرعاف ما أخذ يدبُّ إليو الغموض والتعقيد، فغدت مؤلفاتو 
محشوة بالمصطمحات الفمسفية وأساليب المناطقة والمتكمميف، فخضعت قواعده 
لألقيسة وأغرب عمماؤه في التعميؿ والتأويؿ، وأشاعوا أساليب الجدؿ والنقاش 

والمناظرة، فابتعد النحو عف اليدؼ األساس، وصار غاية في نفسو ال وسيمة إلى 
فال غرابة بعد ىذه التعقيد الذي . محاكاة الفصحاء في تأليؼ الكالـ وصوف المساف

اكتنؼ كتب النحو أف تشكو الناشئة قديمًا مف النحو وتتبّرـ بو، فالجاحظ 
بتبسيط النحو لمناشئة واالكتفاء ... طالب معممي العربية ))قديمًا قد  (ىػ255ت)

بتعميميا قواعده األساسية التي تكفؿ لو السالمة مف المحف، في كتاب إف كتبتو 
. (1)((وشيء إف وصفتو، وشعر إف أنشدتو

ولـ تقتصر ىذه الشكوى عمى الناشئة فحسب، بؿ نجدىا عند بعض 
وىو النحوي المعروؼ يشكو مف  (ىػ377ت)النحوييف أنفسيـ، فأبو عمي الفسوي 

إف : ))وىو نحوي معروؼ أيضًا، فيقوؿ في شكواه (ىػ384ت)النحو عند الرماني 

                                                 

الدكتور شوقي / تيسير النحو التعميمي قديمًا وحديثاً : ، وينظر38/ 3/  رسائؿ الجاحظ(1)
. 3، ص 1986دار المعارؼ، مصر، . ضيؼ
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ف كاف النحو ما  كاف النحو ما يقولو أبو الحسف الرماني، فميس معنا منو شيء، وا 
. (1)((نقولو فميس معو منو شيء

فأمر صعوبة النحو شغؿ الدارسيف والعمماء منذ القديـ، وكاف أمر تسييمو 
وتقديمو إلى طمبة العمـ ميسرًا يمح في أذىاف عممائو منذ القرف الرابع لميجرة وما 
بعده، فراح العمماء يضعوف المختصرات في النحو لتقدـ لطمبة العمـ مف الناشئة 

البف كيساف  ((الموفقي))وكاف مف بيف ىذه المختصرات كتاب . والشداة المبتدئيف
(( الممع))، و (ىػ338ت)ألبي جعفر النحاس (( التفاحة))، وكتاب (ىػ299ت)

. (ىػ538ت)لمزمخشري (( األنموذج))، و (ىػ392ت)ألبف جني 
فكانت ىذه المختصرات تتمشى جنبًا إلى جنب مع المطوالت األخرى، 

(( مغني المبيب))الذي قّدـ لممتخصصيف موسوعتو النحوية  (ىػ761ت)فابف ىشاـ 
. ((شذور الذىب))و  ((قطر الندى))قّدـ لمناشئة أيضًا كتبًا سيمًة مثؿ 

مف الشيرة ما  (ىػ723ت)البف آجرـو  ((المقدمة اآلجرومية))وقد بمغت 
لـ يبمغيا كتاب غيرىا، فمقد اتسمت باإليجاز، وعرض األبواب األساسية لمنحو، 

وال نريد أف نطيؿ في عرض . مستغنية عف االستطراد والتأويؿ، وما إلى ذلؾ
. المختصرات النحوية فيي كثيرة

ذا كانت ىذه المختصرات ال تتعرض لمنيج النحو، بؿ اكتفت باإليجاز  وا 
واالختصار، نجد أف عمماء آخريف قد ثاروا عمى المنيج النحوي عند القدامى، 

إذ تجسدت ثورتو (. (ىػ592ابف مضاء القرطبي ت))وكاف مف بيف ىؤالء الثائريف 
لقد دعا فيو إلى تحطيـ نظرية العامؿ، . (2)((الرد عمى النحاة))في كتابو 

لغاء التماريف غير العممية . واالنصراؼ عف التقديرات والتأويالت في النحو وا 
وال يحسبفَّ أحد أف ابف مضاء أوؿ مف حمؿ لواء الثورة عمى منيج النحاة، 
ف لـ تتخذ ىذه الدعوات طابعًا منيجيًا متكاماًل  فقد سبؽ بدعوات لعمماء آخريف، وا 

ابف والء المصري )كما ىي عميو عند ابف مضاء، ومف بيف ىؤالء السابقيف 
                                                 

، 1970، 2مكتبة األندلس، بغداد، ط. أبو البركات األنباري/ نزىة األلباء في طبقات األرباء(1)
. 234ص 

. ـ1947تحقيؽ الدكتور شوقي ضيؼ عاـ  (2)
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فقد ىاجـ التأويؿ والتقدير في النحو، كما رفض تقديـ القياس النظري  (ىػ332ت
الوقوؼ عند المادة المغوية، وال ))عمى المادة المغوية المسموعة، فيو يرى وجوب 

. (1)((يجوز تصحيح ما لـ يرد عف العرب بمقتضى القياس النظري
ومف بيف أولئؾ الذيف نجد تغييرًا في المنيج النحوي عندىـ، ىو أبو جعفر 

األبواب غير العممية ))المشار إليو آنفًا  ((التفاحة))النحاس، حيث طرح في كتابو 
كما طرح العمؿ ... أو النادرة االستعماؿ، مثؿ باب االشتغاؿ وباب التنازع 

كما تجنب ... والمناقشات العقمية والفمسفية التي ال يحتاج إلييا متعمـ النحو، 
. (2)((التأويؿ والتقدير

ذا تأممنا األمر في العصر الحديث، وجدنا ظيور كثير مف المحاوالت  وا 
تدعوى إلى تيسير النحو وتجديده، ومف بيف أىـ ىذه المحاوالت، محاولة األستاذ 

، وىو يمتقي فيو بثورة 1937عاـ  ((إحياء النحو))في كتابو  ((إبراىيـ مصطفى))
ابف مضاء عمى نظرية العامؿ والدعوة بقوة إلى إلغائيا، والنحو عنده ليس دراسة 

قانوف تأليؼ الكالـ، وبياف كؿ ))أواخر الكممات كما فيمو كثير مف النحاة، بؿ ىو 
ما يجب أف تكوف عميو الكممة في الجممة، والجممة مع الجمؿ، حتى تتسؽ العبارة، 

. (3)((ويمكف أف تؤدي معناىا
قفزة في المنظور الصادؽ في دعوتو إلى ))فكاف إبراىيـ مصطفى بحؽ 

. (4)((التجديد وطموحو إلى التيسير
وتعاقبت المحاوالت في العصر الحديث في إصالح النحو وتيسيره، وكاف 
مف بيف البارزيف في ىذا الميداف، الدكتور ميدي المخزومي، إذ تجسدت محاولتو 

الدرس ))فقد دعا فيو إلى تخميص  ((في النحو العربي نقد وتوجيو))في كتابو 
                                                 

أحمد مختار عمر، مجمة األزىر : الدكتور/ دعوات اإلصالح لمنحو العربي قبؿ ابف مضاء (1)
عبد / دعوة ابف والء أيضًا في إصالح النحو: وينظر. 516ص / 1جػ/ 1067لسنة 

. 47الوارث مبروؾ 
. 517/ 1مجمة األزىر جػ (2)
. 1، ص1959القاىرة، / إحياء النحو، لجنة التأليؼ والترجمة (3)
محمد حسيف صغير، المجمع العممي : الدكتور/ نحو التجديد في دراسات الدكتور الجواري (4)

. 23، ص 1990العراقي، 
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، فيو يرى أف النحاة قد جعموا ىذا (1)((النحوي مف سيطرة المنيج الفمسفي عميو
 ((في النحو العربي قواعد وتطبيؽ))المنيج منطمقًا ألعماليـ، وجاء كتابو الثاني 

. ليكوف ميدانو التطبيقي فيما دعا إليو في كتابو األوؿ
والبد مف اإلشارة ىنا إلى الجيود المتميزة لمدكتور أحمد عبدالستار الجواري 

نحو ))في ىذا المجاؿ، فقد أسيـ في تيسير النحو إسيامًا جادًا، والسيما في كتابو 
نحو ))و (( نحو المعاني))و (( نحو القرآف))وكذلؾ في كتبو األخرى ( (التيسير
 كما كاف منذ نشأتو –قد استقؿ عند المتأخريف ))فيو يرى أف النحو ( (الفعؿ

 بمعنى ضيِّؽ محدود، ىو تغيير أواخر الكمـ بحسب مواقعيا مف –األولى 
التركيب، وىو الذي يعرؼ باإلعراب، وغمب عميو ىذا المعنى غمبة بمغت بو مبمغ 

فمـ يعد يعنى في مفيومو في التعبير عف األفكار والمشاعر، ... الجمود المنقطع 
. (2)((وال دخؿ لو في األساليب التي تختمؼ باختالؼ المعاني واألفكار

، بؿ نكتفي بيذا القدر (3)وال نريد أف نبسط القوؿ ىنا في ىذه المحاوالت
. لتتضح الصورة لدى القارئ

وال بد مف وقفة موجزة ىنا لتسميط الضوء عمى محاولة الدكتور شوقي 
ضيؼ، قبؿ الولوج في بسط القوؿ فييا، فقد أسدى إلى ميداف النحو التعميمي يدًا 

وقد جاءت محاولتو في التيسير وفؽ مراحؿ متعددة، كانت أولى ىذه . بيضاء
البف مضاء القرطبي، إذ قدَّـ ليذا الكتاب  ((الرد عمى النحاة))المراحؿ نشره لكتاب 

بمدخؿ، عرض فيو عدة اقتراحات تدعو إلى تيسير النحو التعميمي مستميمًا بذلؾ 
 قد اقتراحات إضافية إلى مجمع لمغة 1971آراء ابف مضاء في الكتاب، وفي عاـ 

. (4)العربية

                                                 

. 19، ص 1986، 2دار الرائد العربي، لبناف، ط. في النحو العربي نقد وتوجيو (1)
. 22الدكتور الجواري، ص / نحو التيسير (2)
تيسير النحو التعميمي قديمًا وحديثًا مع منيج : لالستزادة في ىذا الموضوع، ينظر مثالً  (3)

. 48-13شوقي ضيؼ، ص / تجديده
.  6-5تيسير النحو التعميمي قديمًا وحديثًا : ينظر (4)
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ليكوف تطبيقًا عمميًا  ((تجديد النحو)) وضع كتابًا بعنواف 1984وفي عاـ 
رأيت مف واجبي أف أضع كتابًا )): لمحاولتو واقتراحاتو في التيسير، فيقوؿ فيو

تطبيقيًا أصور فيو كيؼ يصاغ النحو صياغة مبسطة تذلؿ قواعده لمناشئة، وترفع 
، وفي سبب تسميتو (1)((عنيا كؿ ما يبيظيا مف صعوباتو وتعقيداتو العسرة

، فالتجديد في المنيج أواًل وبدوره (2)((التيسير غايتو))إنو يرى أف  ((تجديد النحو))
تيسير النحو التعميمي ))يفضي إلى التيسير أما كتابو األخير في ىذا الميداف فيو 

، عرض في ىذا الكتاب 1986الذي صدر سنة ( (قديمًا وحديثًا مع منيج تجديده
بجيود القدامى والمحدثيف في تيسير النحو، ولـ يأت في ىذا الكتاب باقتراحات 
جديدة، بؿ أّلفو ليدعـ كتابو السابؽ ويعضد جيوده ومنيجو في التيسير، فيقوؿ 

 وأداء لحقو أف أؤلؼ ىذا الكتاب – أي تجديد النحو –ورأيت دعمًا لو )): فيو
الجديد ألزوده بحشد مف الدراسات واألدلة المستقصية المستأنية حتى يستبيف 

. (3)((نيجي غاية االستبانة، فيما رسمتو لمنحو التعميمي مف تجديد وتيسير
وسنستخمص فيما يستقبمنا مف حديث أىـ األسس التي بنى عمييا منيجو في تجديد 

 .النحو وتيسيره

                                                 

. 6نفسو ص (1)
. 72نفسو ص (2)
. 6تيسير النحو التعميمي وتجديده ص (3)
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املبحث األول 

أسس جتدود النحو التعلومي وتوسريه 
 

إف أىـ ما دعا إليو الدكتور شوقي ضيؼ، ىو أعادة تنسيؽ أبواب النحو 
التعميمي وتشذيبيا، عمى أف يسبؽ ىذا التبويب إصالح في منيج النحو يعمؿ عمى 

. تنقيتو مما عمؽ فيو مف شوائب فمسفية
ويضاؼ إلى ذلؾ وضعو لضوابط وتعريفات لعدد مف الموضوعات 

النحوية، يراىا أكثر دقة ووضوحًا مف الضوابط السابقة لمنحاة القدامى، فنستطيع 
: القوؿ بأف محاولتو في تيسير النحو تقـو عمى ثالثة أسس رئيسة ىي كما يمي

إصالح يف منهج النحو : أواًل

لعؿَّ مما عّقد النحو ووعَّر مسالكو عمى المتعمـ ما اكتنفو مف مفاىيـ 
 إلى تذمر (1)فمسفية أفضت بو إلى كثرة التفريعات والتأويالت، وقد سبؽ أف أشرنا

. أبي عمي الفسوي مف غمو الرماني في فمسفتو لمنحو منطقتو
والدكتور شوقي ضيؼ يدعو إلى تخميص النحو مف ىذه الشوائب التي 

أفسدتو والتي بدورىا تجيد العقؿ وال تغني المساف وال القمـ، ويقـو منيجو في 
: اإلصالح عمى األمور اآلتية

: االنصراف عن نظرية العامل (أ)
فكرة العامؿ في النحو العربي ىو المحور الرئيس الذي قاـ عميو ىذا 

ىو تفسير في آخر الكممة أو ما كاآلخر لعامؿ دخؿ ))النحو، فاإلعراب عندىـ 
 فعالمات اإلعراب مف رفع ونصب وجر أثر يجمبو العامؿ، إف لـ (2)((عمييا نفسيا

                                                 

. التمييد في ىذا البحث: ينظر (1)
 القاىرة –تحػ مصطفى النحاس، مكتبة الخانجي . أبو حياف األندلسي/ ارتشاؼ الضرب (2)

1984 ،1/413 .
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األصؿ في العامؿ أف يكوف مف ))يكف مذكورًا ممفوظًا فيو مقدر، ويرى النحاة أف 
. (1)((الفعؿ ثـ مف الحرؼ ثـ مف االسـ

، مف حيث قوتو وضعفو (2)وكثر الجدؿ والنقاش بيف النحاة حوؿ العامؿ
وحوؿ أصالة طائفة مف الكممات في العمؿ وفرعية الكممات األخرى، مما ازدحمت 

. بو كتب النحو دوف طائؿ يكوف تحتو
وقد تأثر شوقي ضيؼ بآراء ابف مضاء القرطبي، إذ دعا إلى االنصراؼ 

عف نظرية العامؿ، فإذا كانت صرخة ابف مضاء في تحطيـ نظرية العامؿ قد 
أنو لحرٌي بنا أف نستجيب إلى ىذا ))ذىبت صرخة في واٍد فشوقي ضيؼ يرى 

. (3)((النداء
يستغمؽ عمى الناس تارة بنظرية العامؿ وما ))فالنحو العربي في نظره أنو 

تجره مف كثرة التأويؿ والتقدير والحذؼ واإلضمار، وتارة مما يفترض النحاة مف 
. (4)((عمؿ وأقيسة

. (5)((تصوره النحاة مف عوامميـ النحوية تصور باطؿ))ويرى أف ما 
الذي يصنع الظواىر النحوية في ))ويذىب إلى ما ذىب إليو ابف مضاء مف أف 

الكممات مف رفع ونصب وجر إنما ىو المتكمـ نفسو، ال ما يزعمو النحاة مف 
. (6)((األفعاؿ وما شاكميا مف األسماء والحروؼ

أف نمغي نظرية ))وفي صدد حديثو عف محاولة ابف مضاء يرى 
العامؿ ما دامت تحوؿ بيننا وبيف الفيـ الحقيقي لحركات اإلعراب 

                                                 

. 1/413نفسو  (3)
تحػ طو عبدالرؤوؼ سعد، مصر . السيوطي/ األشباه والنظائر: ينظر في ىذا الصدد (1)

1975 ،1/23 .
. 49شوقي ضيؼ ص((/ الرد عمى النحاة))مدخؿ  (2)
. 46نفسو ص (3)
(. أ)نفسو ص  (4)
(. أ)نفسو ص  (5)
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ودالالتيا، وأيضًا فإنيا تؤدي بنا إلى التحريؼ في الصيغ والعبارات، وأف 
.  (1)((نعمد إلى تأويؿ ال تجيزه دالالت الكمـ

األبواب عمى ))وطغياف نظرية العامؿ عمى الموضوعات النحوية فتح 
مصاريعيا لكثرة التأويؿ والتقدير في الصيغ، إذ كثيرًا ما تحذؼ العوامؿ كما تحذؼ 

وعمى الرغـ مف حماسو في إلغاء نظرية العامؿ مف النحو والذي . (2)((المعموالت
نجد ىذا الحماس يفتر في كتبو  ((الرد عمى النحاة))بدا واضحًا في تقديمو لكتاب 

إذ لـ يشر إلى ىذه المسألة في مقدمة  ((تجديد النحو))الالحقة والسيما كتابو 
الكتاب، والتي عرض فييا لمقترحاتو في التيسير، فضاًل عف أنو وقع تحت تأثير 

. ىذه النظرية في أثناء تطبيقاتو العممية في ىذا الكتاب
 في آخر ىذا البحث عند تقويـ المحاولة – إف شاء اهلل –وىذا ما سنناقشو 

. ونقدىا
: إلغاء العمل الثواني والثوالث (ب)

اعتمد البناء النحوي منذ نشأتو عمى تعميؿ األحكاـ النحوية، وىذا ما 
وال نغمو ... تسيؿ عمؿ الخميؿ وتعميالتو ))نممسو بوضوح في كتاب سيبويو حيث 

. (3)((إذا قمنا أنيا كانت أىـ مادة شاد بيا بناء النحو الوطيد
 ذات فائدة تعود عمى – كما يراىا شوقي ضيؼ –وكانت عند الخميؿ 

 ودقتيا جوابو مع تمميذه في رفع – أي الخميؿ –مما يصور قوتيا عنده ))النحو، و
. (4)((...المنادى إذا كاف مفردًا ونصبو إذا كاف مضافًا أو نكرة مقصودة 

عمى أف النحاة أخذوا يغالوف في مبدأ التعميؿ فراحوا يغوصوف عمى كوامف 
العمؿ، فكثر الجدؿ بينيـ، واحتدـ النقاش، وقد أفرد البعض منيـ كتابًا في ىذا 

                                                 

 .38نفسو ص (6)

. 10تيسير النحو التعميمي قديمًا وحديثًا ص (1)
. 5، ص1968الدكتور شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، مصر / المدارس النحوية (2)
. 15نفسو ص (3)
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، والعمؿ عنده ثالثة (ىػ377ت)لمزجاجي  ((اإليضاح في عمؿ النحو))المجاؿ مثؿ 
. (1)أقساـ، التعميمية، والقياسية، والجدلية

 في نظر شوقي –إف اإليغاؿ في التعميؿ عند النحاة وكثرة عمميـ، وتفرعيا 
تخرج عف الغاية في النحو، وىي صحة النطؽ عند المتكمـ إلى ما ))ضيؼ أخذت 

يمكف أف نسميو فمسفة العمؿ النحوية، وىي فمسفة في جميورىا غير عممية، وليس 
. (2)((وراءىا أي طائؿ نحوي

وقد تأثر شوقي ضيؼ بابف مضاء في ىذا الجانب، فقد دعا األخير إلى 
والفرؽ بيف العمؿ األوؿ ))إلغاء العمؿ الثواني والثوالث، واالكتفاء بالعمؿ األوؿ 

والعمؿ الثواني، إف العمؿ األوؿ بمعرفتيا يحصؿ لنا المعرفة بالنطؽ بكالـ 
. (3)((العرب

وكذا الحاؿ عند شوقي ضيؼ، فيو يقر بالعمؿ األولى، ويراىا العمؿ 
التي يحتاجيا متعمـ النحو حتى يقؼ عمى الحكـ اإلعرابي لمفاعؿ، أما العمة ))

الثانية والثالثة، ففرضيتاف تقوماف عمى مطمؽ الظف والتخميف، وال ضرورة ليما في 
. (4)((تعمـ النحو

ـَ ُرِفع؟  ((قاـ زيدٌ ))ومثؿ العمة األولى كمثؿ ما يسأؿ عف زيد في قولنا  ِل
ـَ ُرِفع الفاعؿ؟ فالصواب أف  فيقاؿ ألنو فاعؿ، وكؿ فاعؿ مرفوع، فيقوؿ السائؿ، وِل

. (5)كذا نطقت بو العرب: يقاؿ لو
نستخمص مما تقدـ أف محاولة شوقي ضيؼ، تقـو عمى إلغاء العمؿ 

الثواني والثوالث، فقد أرىقت النحو فناء بحمميا، ويدعو إلى تنقية النحو التعميمي 
مف شوائبيا، ويكتفي بالعمؿ األوؿ التي تفيد المتعمـ، إذ إف مف طبيعة العقؿ 

                                                 

، ص 1982، 2،4دار النفائس، بيروت ط. مازف المبارؾ. د: تحػ. الزجاجي/ اإليضاح في عمؿ النحو (4)
64-65 .

(. د)مقدمة شوقي ضيؼ ص / نفسو (1)
. 152ابف مضاء ص/ الرد عمى النحاة (2)
. 23تيسير النحو التعميمي ص (3)
. 151الرد عمى النحاة ص (4)
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البشري إذا وعى ما يدرس ينصرؼ إلى تعميؿ الظواىر التي يجدىا أمامو، 
. ويتساءؿ عف األسباب التي سببتيا

: منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات (ج)
مف األمور التي جّرىا العامؿ عمى النحو العربي كثرة التأويالت والتقديرات 
لدى النحاة، فمكؿ معموؿ عامؿ إف لـ يكف ممفوظًا، فيو مقدر عندىـ، والمعموالت 

. أيضًا إف لـ توجد في الجممة فال بد مف تقديرىا
ومما دعا إليو ابف مضاء االمتناع عف التأويؿ والتقدير وتبعو في ذلؾ 

ال يصح لنا أف نعّدؿ في صورة األساليب العربية ))شوقي ضيؼ، فيو يرى أنو 
حسب أىواء النحاة وما تفرضو عمييـ نظرية العامؿ مف التأويؿ والتقدير في 

. (1)((الصيغ والعبارات
وكذلؾ يرى أنو إذا امتنعنا عف كثرة التقديرات وأخذنا بيذه الفكرة وطبقناىا 

أنيا تريحنا مف ثالثة أشياء وىي إضمار المعموالت وحذؼ ))عمى النحو وجدنا 
. (2)((العوامؿ، وبياف محؿ الجمؿ والمفردات، مبنية أو مقصورة أو منقوصة

وقد أفاد شوقي ضيؼ مف فكرة منع التأويالت والتقدير في عدة أمور دعا 
: إلييا واعتمدىا في مجاؿ التطبيؽ، يمكف أف نجعميا فيما يأتي

: إلغاء اإلعراب التقديري والمحمي في المفردات والجمل (1)
فيو يرى أف ال ضرورة لقدير الحركات اإلعرابية في األسماء المقصورة 
والمنقوصة والمضافة إلى ياء المتكمـ، وبالمثؿ ال ضرورة لتقدير الحركات في 

فاعؿ : الفتى))ال داعي ألف يقاؿ بأف  ((جاء الفتى))األسماء المبنية، ففي قولنا 
، ((مرفوع بضمة مقدرة منع مف ظيورىا التعذر، بؿ نكتفي بالقوؿ فاعؿ محمو الرفع

وبذلؾ يعـ في المفردات ))ىذا مبتدأ محمو الرفع : يقاؿ ((ىذا زيد))وكذلؾ في 

                                                 

. 61مدخؿ الرد عمى النحاة ص (1)
. 61نفسو ص (2)
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وكذلؾ ال داعي لمتفصيؿ في إعراب الجمؿ، بؿ يكتفي ببياف . (1)((اصطالح واحد
. (2)وظيفتيا، فيقاؿ أنيا خبر أو نعت وما إلى ذلؾ، دوف ذكر محميا مف اإلعراب

                                                 

. 24، ص1982دار المعارؼ، مصر، . تجديد النحو (3)
. 24نفسو ص (4)
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: إلغاء تقدير متعمق لمظرف والجار والمجرور (2)
أو زيٌد عندنا، يرى النحاة أف الظرؼ والجار  ((زيد في الدار))ففي قولنا 

البد مف تعمقيما بالفعؿ أو ما يشبيو، أو ما ))والمجرور ليسا ىما الخبر لزيد إذ 
ؿ فيما يشبيو . (1)((أوَّ

الكسائي والفراء وشيوخ الكوفييف إلى أف المحؿ ينتصب ))عمى حيف ذىب 
. (2)((بخالفو لالسـ، وال يقدَّر لو ناصب ال قبمو وال بعده

 ىذا التقدير عند النحاة، وتبعو في ذلؾ شوقي (3)وقد ىاجـ ابف مضاء
مستقر أو استقر، فالجار والمجرور أو : ال داعي ألف نقدر))ضيؼ فيو يرى أنو 

. (4)((الظرؼ ىما أنفسيما الخبر، وكذلؾ إذا وقعا نعتًا أو حاالً 
: ال تقدير لعمل أن المصدرية في المضارع (3)

مضمرة أو مقدرة، بعد الـ  (بأف)يرى البصريوف أف المضارع ينصب 
وبعد فاء السببية  (أو)، وبعد (حتى)، وبعد (كي)التعميؿ وبعد الـ الجحود، وبعد 

الواقعة بعد نفي أو طمب، وبعد واو المعية، أما نحاة الكوفة، فمـ يذىبوا ىذا 
، وىـ لـ يضمروا (5)المذىب، فبعد فاء السببية وواو المعية منصوب عمى الخالؼ

. (6)بعد الحروؼ األخرى ((أف))
أف مضمرة جوازًا أو وجوبًا فيو تكمؼ ))ويرى شوقي ضيؼ أف تقدير 

ويكفي أف يقاؿ أف ... واضح وليست ىناؾ ضرورة لإلبقاء عمى ىذا التصور
. (7)((جميعًا تيسيرًا وتبسيطاً ... المضارع ينصب بعد ىذه األدوات 

                                                 

، 1939، 2مازف المبارؾ وآخروف، دار الفكر، بيروت، ط. تحػ د. ابف ىشاـ/ مغني المبيب (1)
. 484ص

. 2/54ارتشاؼ الضرب  (2)
. 99الرد عمى النحاة ص (3)
. 57تيسير النحو التعميمي ص (4)
. 557 – 2/55، 1961 – 4مصر ط. ابف األنباري/ اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ: ينظر (5)
. 595-2/575نفسو  (6)
. 82تيسير النحو التعميمي ص (7)
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: إلغاء نيابة عالمات اإلعراب الفرعية عن العالمات األصمية (4)
 إلغاء العالمات الفرعية في اإلعراب، 1945قرر مجمع المغة العربية سنة 

فال الفتحة نائبة عف الكسرة في الممنوع مف الصرؼ، وال الكسرة نائبة عف الفتحة 
في جمع المؤنث السالـ، وال الواو في األسماء الخمسة وجمع المذكر السالـ نائبًا 

. عف الضمة، وىكذا تمغى جميع العالمات الفرعية، فيي كؿ أصؿ في بابو
وقد رأى شوقي ضيؼ أف ىذا القرار قرار سديد، واعتمده أساسًا مف أسس 

. (1)((تجديد النحو))التيسير، وأخذ بو في كتابو 
 في آخر البحث عند – إف شاء اهلل –وىذا الرأي فيو نظر، سنتناولو 

 .تقويمنا ليذه المحاولة

: اإلعراب لصحة النطق (د)
مف األسس التي اعتمدىا في تيسير النحو ىو االبتعاد عف اإلعراب الذي 

ينبغي أف ال نعرب مف أجؿ ))ال يفيد نطقًا وال يصوِّب خطًأ، فيو يسرى أنو 
نما نعرب ألجؿ تصحيح لساننا  اإلعراب نفسو، فيو ليس غاية لذاتيا، وا 

. (2)((ونطقنا
وتأسيسًا عمى ىذا المبدأ فيو يدعو إلى االستغناء عف إعراب كثير مف 
. األدوات في كتب النحو التعميمي، واالكتفاء ببياف دالالتيا الوظيفية في الجمؿ

االستفيامية التي يعربيا النحاة مبتدأ أو مفعواًل بو  ((كـ))مف ىذه األدوات 
ََ وما إلى ذلؾ بحسب موقعيا مف التركيب، وكذلؾ الحاؿ في  أو مفعواًل مطمقًا

يحذؼ إعرابيا مف كتب النحو، وأف يكتفي ببياف ))الخبرية فيو يرى أف  ((كـ))
أنيا استفيامية أو خبرية والتمييز بعد األولى يكوف منصوبًا، وبعد الثانية يكوف 

. (4)((لما نقصنا شيء في نطقنا))، ولو استغنينا عف إعرابيا (3)((مجروراً 
وكذلؾ دعا إلى االستغناء عف إعراب أدوات الشرط، وىي تختمؼ 

الشرطية قد تعرب مفعواًل بو أو مبتدأ  ((ما))باختالؼ مواقعيا مف الجمؿ، فمثاًل 
                                                 

. 58تيسير النحو التعميمي ص: ، وينظر26ص (1)
. 75مدخؿ الرد عمى النحاة ص (2)
. 29تجديد النحو ص (3)
. 75مدخؿ الرد عمى النحاة ص (4)
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بحسب ما تضاؼ  ((أي))الشرطية أو تعرب  ((مف))أو مصدرية زمانية، ومثميا 
. إليو

يعرض شوقي ضيؼ لكؿ ىذه اإلعرابات، ويوضح أف كثرتيا ال يجدي 
. نفعًا لمساف وال يصح نطقًا، بؿ يرى االكتفاء بمعرفة دالالتيا الوظيفية حسب

 ويرى أف النحاة قد أسرفوا في إعرابيا (1)ويقؼ كذلؾ عند أدوات االستثناء
. ما خال، وما عدا، وما حاشا، وغير وسوى: وىي ((إال))ما عدا 

ف ما  ((السيما))كما يقؼ عند  ويعرض الختالؼ النحاة في إعرابيا، وا 
ذ يبيف تكمؼ النحاة في  بعدىا يجوز أف يأتي مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، وا 

أداة استثناء، وكذلؾ الشأف في  ((السيما))آرائيـ وتمحميـ، يرى أف نكتفي بإعراب 
أو  ((ما))أداة استثناء بعدا مستثنى منصوب سواء تقدمتيا  ((خال، وعدا، وحاشا))

. لـ تتقدميا
فيأخذ بإعراب أبي عمي الفسوي ليا مف أنيا تأتي أما نعتًا أو  ((غير))أما 

. (2)حاالً 
لـ ترد في القرآف لالستثناء كما يزعـ  ((غير)) أف (3)ويرى الدكتور الجواري

ما حااًل أو بحسب موقعيا مف الكالـ، ومثؿ ذلؾ يقاؿ  النحاة، بؿ وردت إما صفة وا 
ويرى الدكتور شوقي ضيؼ أيضًا وجوب االستغناء عف إعراب  ((سوى))عف 

المخففة، فيذىب عدد مف النحاة إلى  ((كأف))المخففة مف الثقيمة، وكذلؾ  ((أفْ ))
، فقد وردت في آيات قرآنية ال ينتصب (4)أف اسميا ضمير الشأف محذوؼ
ـْ )): المضارب بعدىا مثؿ قولو تعالى ـْ َقْواًل َوال َيْمِمُؾ َلُي َأَفال َيَرْوَف َأالَّ َيْرِجُع ِإَلْيِي

لـ يجدوا ليا اسمًا فقالوا اسميا ضمير شأف ))فالنحاة  [89:طػو] ((َضّرًا َوال َنْفعاً 
. (1)ىذه أداة ربط ال أكثر وال أقؿ ((أفْ ))، وفي تقديره أف (5)((محذوؼ

                                                 

. 28-27تجديد النحو ص (1)
. 171رأي أبي عمي الفسوي في مغني المبيب ص: ، وينظر28تجديد النحو ص (2)
.  بحث الدكتور نعمة رحيـ العزاوي10مجمة الضاد ص: ، وينظر61نحو القرآف ص (3)
. 29، ومغني المبيب ص2/151: ارتشاؼ الضرب: ينظر في ىذه المسألة (4)
. 27تجديد النحو ص (1)
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فيو بيذا قد استغنى في محاولتو لمتيسير عف إعراب أسماء الشرط، وأْف 
المخففة والثقيمة، وكأْف المخففة، والسيما، وكـ االستفيامية والخبرية، وأدوات 

تجديد ))، وىو ما أخذ بو في تطبيقاتو في كتابو (2)((االستثناء، خال، وعدا، وحاشا
(. (النحو
: أعادة تنسوق أبواب النحو وتشذوبها: ثانوًا

لعؿ أىـ ما دعا إليو شوقي في التيسير ىو تصنيؼ أبواب النحو وتنسيقيا 
بحيث يصبح النحو آلة محكمة لرصد الظواىر النحوية في لغتنا ))تنسيقًا دقيقًا 

 فيو يرى أف جؿ صعوبة النحو تكمف في اضطراب األبواب في الكتب (3)((العربية
نما الصعب فيو ىو طريقة ))النحوية،  فالنحو العربي ليس صعبًا مف حيث ىو، وا 

نما نجدىا مبعثرة في  تصنيفو، فإف الحالة الواحدة ال نجدىا في مكاف معيف، وا 
. (4)((أمكنة متفرقة

ومعمـو أف كتاب سيبويو ىو أقدـ كتاب في التأليؼ النحوي ال ويعتبر خير 
مثاؿ لمظير االضطراب، فإف مؤلفو ال يسير عمى خطة واضحة، لذلؾ نجده يقدـ 
أبوابًا مف حقيا أف تتأخر، ويؤخر أبوابًا مف حقيا أف تتقدـ، ويضع فصواًل في غير 

. (5)((موضعيا
وقد أقاـ شوقي ضيؼ تصنيفو الجديد في ضوء األسس التي دعا إلييا في 
إصالح منيج النحو، والتي أشرنا إلييا آنفا، فيو يرى مثاًل أف بعثرة أبواب النحو 

ما دمنا قد تخمصنا مف ))تكمف في اعتماد النحاة عمى نظرية العامؿ، ويرى أنو 
ىذه النظرية فقد وجدنا أمامنا الفرصة لتسوية أبواب النحو عمى الصورة التي 

. (6)((نريدىا

                                                                                                                       

. 27نفسو ص (2)
. 30نفسو ص (3)
. 60مدخؿ الرد عمى النحاة ص (4)
 .60نفسو ص (5)

 .23، ص1987 الكويت–دراسة نقدية، عبد الوارث مبروؾ، دار القمـ/ في إصالح النحو (6)

. 60مدخؿ الرد عمى النحاة ص (1)
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ويقـو التصنيؼ الجددي لنحو عمى قاعدة أحواؿ الكممات ال عمى قاعدة 
لغاؤىا ال يعني إخراجيا مف كتب  العامؿ، ليمغي كثير مف أبواب النحو وفصولو، وا 

ولكف يغير نسجيا ويكيؼ عمى أصؿ آخر، ىو العناية بأحواؿ الكممات ال ))النحو 
. (1)((بالعوامؿ الداخمة عمييا

ولـ يعتمد في تصنيفو الجديد عمى أساس إلغاء العامؿ فحسب، بؿ اعتمد 
أيضًا عمى فكرة إلغاء التقدير والتأويؿ في الصيغ والعبارات، وقد تحدثنا عف ىذا 

وقد دعا ابف مضاء إلى ىذه الفكرة وطبقيا . األساس في إصالح منيج النحو آنفاً 
ينبغي أف نعـ ذلؾ أيضًا في ))عمى أبواب مف النحو، وشوقي ضيؼ يرى أنو 

ذا  فصوؿ النحو األخرى، وأبوابو، حتى تريح الناس مف عناء ولغو قممًا فيموه، وا 
. (2)((فيموه لـ يحسنوا فيمو

وتصنيفو لمنحو يتخذ أشكااًل متعددة، منيا ما يكوف عمى مستوى األبواب، 
ومنيا ما يكوف تنسيقًا عمى مستوى باب واحد، فضاًل عف حذفو لزوائد كثيرة مف 
ضافة مسائؿ أخرى إليو يراىا ضرورية ليتمثؿ الطالب  أبواب النحو التعميمي، وا 

ليؾ البياف : النحو والصيغ العربية عمى نحو واضح، وا 
: التصنيف عمى مستوى األبواب (أ)

ألغى الدكتور شوقي ضيؼ مف النحو ثمانية عشر بابًا ورد أمثمتيا إلى 
. األبواب األخرى وسنناقش في ىذه الفقرة إلغاءه الثنتي عشر باباً 

وأخذ بإعراب الكوفييف  (كاف وأخواتيا)ففي باب المرفوعات ألغى عمؿ 
فقد ضميا إلى األفعاؿ التامة، وقد ناقش  (حاالً )ليا، إذ عدوا المنصوب بعدىا 

صحة ىذا المذىب، كما ناقش صحة مجيء، المنصوب بعدىا حااًل، معضدًا 
مناقشتو باألمثمة مف القرآف الكريـ، وفصيح الكالـ، وأنيى مناقشتو بالقوؿ أنو 

أولى أف نأخذ في إعراب كاف وأخواتيا برأي الكوفييف، ألنو يسد ثممًا ثالثًا، ثممة ))

                                                 

. 50نفسو ص (2)
. 50نفسو ص (3)
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ف منو تامًا، وناقصًا وىو كاف وأخواتيا، وثممة المرفوع بعد الفعؿ وأنو  الفعؿ، وا 
. (1)((ليس فاعاًل، وثممة الخبر، وأنو قد يكوف منصوبًا بعد كاف

المشبيات بميس، فميس قد ألحقيا النحاة  (ما وال والت)كما ألغى باب 
. بكاف

: فقد بيف ورودىا في القرآف الكريـ، فقد جاءت في قولو تعالى (ما)أما 
وأعرب . [2:المجادلة(( ]ما ىف أمياتيـ))، وقولو [31:يوسؼ] ((ما ىذا بشرا))

 (2)خبريف منصوبيف، في حيف أعربيا الكوفيوف (بشرا، وأمياتيـ)البصريوف 
 (ما)منصوبيف بنزع الخافض خبريف لممبتدأ قبميا لمالحظتيـ أف خبر المبتدأ بعد 

. النافية يأتي كثيرًا مجرورًا بحرؼ الباء الزائدة
برأي الكوفييف أولى حتى ال تدخؿ خماًل ))وشوقي ضيؼ يرى أف األخذ 
ىذا ىي لغة أىؿ  (ما)عمى أف عمؿ . (3)((عمى قاعدة الخبر يكوف دائمًا مرفوعاً 
ال يكاد أىؿ الحجاز ينطقوف إال بالباء، )): الحجاز، وقد ورد عف الفراء أنو قاؿ

. (4)((وجاء القرآف كثيرًا بالباء
فقد ألحقيا عدد مف النحاة بميس في العمـ، مستنديف في ذلؾ عمى  (ال)أما 

أئمة النحاة أف يأتي الخبر ))، لذا يرى شوقي ضيؼ إنكار (5)شاىد مجيوؿ القائؿ
ذف ينبغي حذؼ صيغتيا . (6)((بعدىا منصوبًا، وا 

عمميا في غاية الشذوذ ))وقد رأى مف قبؿ أبو حياف األندلسي أف 
. (7)((والقمة

                                                 

 .12-11تجديد النحو ص (1)

 .19 مسألة 1/165اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ: ينظر ىذا الخالؼ في (2)

 .12تجديد النحو ص (3)

 .2/103ارتشاؼ الضرب  (4)

 .264، ومغني المبيب ص1/128شرح ابف عقيؿ: ينظر البيت في (5)

 .15تجديد النحو ص (6)

 .2/110ارتشاؼ الضرب  (7)
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فيي يمييا ظرؼ منصوب مثؿ  (الت)وكذلؾ أنكر شوقي ضيؼ عمؿ 
فيو يرى أنو ال داعي ألف نقدر اسمًا ليا، كما ذىب إليو  ((الت حيف مناص))

. (1)(أعرابًا متكمفًا غاية التكمؼ)النحاة، إذ تحدث بيذا 
 (ما وال والت)وبذلؾ يصبح باب )) إعماليا قديمًا، (2)وقد أنكر األخفش

العامالت عمؿ ليس واجب الحذؼ، وليس في أمثمتو ما يحتاج إلى رد ألبواب 
. (3)((أخرى

أو ما يسمى بأفعاؿ  ((كاد وأخواتيا))وثالث األبواب المحذوفة باب 
المقاربة، والبصريوف يعربوف المرفوع اسما ليا، وجممة المضارع خبر، وىو إعراب 

مثاًل مف جممتييا، فنقوؿ في  (كاد وعسى)في رأيو ال يستقيـ إذ يرى أنو لو حذفنا 
تعبير )يرى أف ىذا ( زيد أف يقوـ)تصبح  ((كاد زيد أف يقوـ، وعسى زيد أف يقوـ)

 .(4)(خاطئ ألنو إخبار عف اسـ ذات باسـ معنى

فعميف  (كاد وعسى)واعتمد في رأيو ىذا عمى رأي سيبويو، فقد عد 
متعدييف والمرفوع بعدىا فاعؿ وجممة المضارع التالية ليا مفعوال بو، وقد أورد ىذا 

، ويرى شوقي ضيؼ إلغاء ((ىذا مذىب سيبويو والمبرد)):  وقاؿ(5)الرأي ابف ىشاـ
. (6)((قياسًا عمى رأي سيبويو في صيغة عسى كاد))إلغاء األفعاؿ الباقية 

فقد أدخؿ النحاة ىذا  (ظف وأخواتيا)والباب الرابع الذي إلغاه ىو باب 
الباب في باب المرفوعات، مع المبتدأ والخبر، عمى أساس أف ىذه األفعاؿ جميعًا 
مثؿ كاف داخمة عمى جممة أسمية مؤلفة مف مبتدأ وخبر، وقد ناقش شوقي ضيؼ 

، فقد أنكر األخير كوف (7)((السييمي))تداعي ىذا الرأي مستداًل عمى ذلؾ برأي 

                                                 

 .15تجديد النحو ص (1)

 .2/121ىمع اليوامع  (2)

 .15تجديد النحو ص (3)

 .16نفسو ص (4)

 .2/138، وينظر اليمع 163مغني المبيب ص (5)

 .17تجديد النحو ص (6)

 .2/221ىمع اليوامع  (7)
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 المعاصريف أف تكوف ظف وأخواتيا (1)قد أنكر أحد الباحثيف. مفعولييما مبتدأ وخبر
. مف النواسخ، ونفى أف يكوف بعدىا مبتدأ وخبر وناقش المسألة مناقشة موضوعية

التي  (أعمـ وأخواتيا)وقد ألغى شوقي ضيؼ قياسًا عمى ظف وأخواتيا باب 
وحرّي أف تضـ أمثمة كباب ظف ورأى إلى باب )): تتعدى إلى ثالثة مفاعيؿ، فيقوؿ

. (2)((المفعوؿ بو
وبيذا يكوف قد حذؼ خمسة أبواب مف الجممة األسمية ورد أمثمة بعضو 

. إلى أبواب أخرى كباب المفعوؿ بو كما تبيف
وقد ألغى بابي اإلغراء والتحذير، ورد أمثمتيا إلى باب الذكر والحذؼ، 

. (3)(تجديد النحو)الذي عقده في آخر كتابو 
وىو عبارة عف حذؼ التاء  (الترخيـ)كما حذؼ مف النحو التعميمي باب 

وكذلؾ حذؼ  (يا فاطمة)، بدؿ مف (يا فاطـ)مف آخر المنادى المؤنث مثؿ 
ليجة عربية قديمة ))الحرؼ األخير مف العمـ الزائد عمى ثالثة أحرؼ، فيرى أنيا 

. (4)((أصبحت اآلف ميجورة لذلؾ لـ يفتح ليا باب في الكتاب
واالستغاثة صيغة خاصة مف صيغ النداء، وكذلؾ الندبة، ويفتح ليا النحاة 

. (5)لكؿ منيا باب، وىو يمحقيا في باب المنادى
 

: وألغى شوقي ضيؼ مف النحو بابي التنازع واالشتغاؿ
ىو أف يتنازع فعالف اسمًا واحدًا يطمبانو، إما عمى أنو فاعؿ : أما التنازع

ما عمى أنو مفعوؿ بو، مثؿ  . (محمد قرأ ودرس القصيدة)و  (قاـ وسافر محمد)وا 
والبصريوف يعمموف الثاني ويضمروف في األوؿ، والكوفيوف يعمموف في 

. (1)األوؿ، ويضمروف في الفعؿ الثاني الفاعؿ والمفاعيؿ والمجرورات

                                                 

، 1973الييئة المصرية لمكتاب. الدكتور تماـ حساف، المغة العربية معناىا ومبناىا (1)
 .131ص

 .22تجديد النحو ص (2)

 . مف الكتاب239، و 23ص: ينظر (3)

 .22تجديد النحو ص (4)

 .197 وص22نفسو ص (5)
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ولـ يقؼ النحاة عند ىذا الحد مف األمثمة، بؿ ذىبوا يتمحموف في التقدير 
والتأويؿ مف خالؿ عرضيـ ألمثمة مصنوعة كما ىو الحاؿ في األفعاؿ المتعدية 

. (2)إلى مفعوليف
وشوقي ضيؼ ال يرى أي تنازع في المسألة، ويأخذ برأي سيبويو الذي 

. (3)يرى أف العمؿ لمثاني وقد حذؼ األوؿ لعمـ المخاطب بو
ويناقش شوقي ضيؼ األمثمة الواردة في القرآف الكريـ ليستدؿ بيا عمى 

وتشيد كؿ األمثمة برجحاف رأي سيبويو القائؿ بأف الفعؿ )): رأي سيبويو فيقوؿ
الثاني ىو الذي يعمؿ في االسـ رفعًا ونصبًا وجرًا، وأنو استغنى عف االسـ في 

. (4)((الفعؿ األوؿ لعمـ المخاطب بو، أو بعبارة أخرى، حذؼ لداللة السياؽ عميو
وبعد مناقشتو ليذا الباب وتفنيده لمزاعـ النحاة فيو، يرى أف ىذا وأمثمتو 

افتراضات البصرييف والكوفييف، وأنو حرّي بأف يحذؼ مف النحو، إذ يعرض )مف 
. (5)(صورًا مف التعبير ال تجري في العربية وال نطؽ بيا العرب

كؿ اسـ بعده فعؿ أو شبيو مشتغؿ عنو بضمير )أما باب االشتغاؿ ويعني 
زيدًا ضربتو، وزيدًا مررت : لو سمط عميو ىو أو مناسبو لنصبو، نحو. أو متعمؽ

. (6)((بو، وزيدًا ضربت غالمو
واالشتغاؿ مف األبواب التي طاؿ الجدؿ فييا، وتشعبت المذاىب، وتفرعت 

 في االسـ المتقدـ مذاىب مختمفة فيو، فيجعؿ النحاة ليذا االسـ (7)العمؿ، ولمنحاة

                                                                                                                       

بيروت / ينظر تفصيؿ ذلؾ في شرح الكافية لمرضي االسترابادي، دار الكتب العممية (1)
1985 ،1/79. 

 .113تيسير النحو التعميمي ص (2)

 .1/76، 1966تحػ عبد السالـ ىاروف، عالـ الكتب، بيروت . ينظر رأي سيبويو في الكتاب (3)

 .113تيسير النحو التعميمي ص (4)

 .113نفسو ص (5)

 .1/162شرح الكافية  (6)

 .50، ص2دار الجيؿ، لبناف ط. الزمخشري/ المفصؿ: ينظر (7)
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خمسة أحكاـ، منيا جواز النصب والرفع، ووجوب النصب، ورجحاف النصب في 
. (1)ورجحاف الرفع في حالتيف، ووجوب الرفع عمى االبتداء. خمسة أحواؿ

وقد ىاجـ ابف مضاء مف قبؿ النحاة في ىذا الموضوع ورأى أمثمتو مف 
صنعيـ، وتبعو في ىذا شوقي ضيؼ، فيو يرى أنو متى نصب االسـ عد مفعواًل 

ذا رفع فيو في باب المبتدأ والخبر . (2)بو، ووضع في باب الذكر والحذؼ، وا 
وكثير مف الباحثيف المعاصريف مف يرى ضرورة إلغاء ىذا الباب مف كتب 

باب مغمؽ جمع عمى ىذا النحو غير العممي، وكاف حقو أف )): النحو فيو عندىـ
. (3)((يفرؽ عمى ما ىو خاص بو

: تنسيق الباب الواحد (ب)
لـ يقتصر شوقي ضيؼ عمى تنظيـ النحو عمى مستوى األبواب فيما أشرنا 
ـّ أشتاتو مف األبواب األخرى،  إلييا آنفًا، بؿ اعتنى أيضًا بتنسيؽ الباب الواحد ول

الباب الواحد نفسو يجب أف ينسؽ تنسيقًا داخميًا، بحيث نجمع فيو ))فيو يرى أف 
. (4)((كؿ صيغة وصورة

أف النحاة يفتحوف لو بابًا )ويضرب عمى ذلؾ مثاًل باب التمييز فيرى 
. (5)(خاصًا في كتب النحو، ولكنيـ ال يجمعوف فيو كؿ صوره

وفي تنسيقو لباب التمييز نمحظ أنو حذؼ ستة أبواب مف النحو، فالتمييز 
يأتي بعد الصفة المشبية، ويأتي بعد اسـ التفضيؿ، ويأتي بعد فعؿ التعجب، 

 (6)فحذؼ ىذه األبواب الثالثة مكتفيًا برد أمثمتيا إلى باب التمييز، وقد أعرب
فعؿ أمر متابعًا بذلؾ الكوفييف،  (أجمؿ)مف أف  ((أجمؿ بالطبيعة))صيغة التعجب 

                                                 

 . وما بعدىا115تيسير النحو التعميمي ص: ينظر تفصيؿ ذلؾ في (1)

 .20تجديد النحو ص (2)

 .94الدكتور إبراىيـ السامرائي، دار صادر ، بيروت ص/ النحو العربي نقد وبناء (3)

 .57الرد عمى النحاة ص (4)

 .85نفسو ص (5)

 .20تجديد النحو ص (6)
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، المخصوص بالمدح والذـ بداًل، (1)معرباً  ((أفعاؿ المدح والذـ))كما حذؼ باب 
. متابعة في ذلؾ إعراب ابف كيساف

أما كنايات العدد فقد وضعيا في باب التمييز، وبذلؾ حذؼ الباب الخاص 
 .واكتفى بعرض أمثمتيا في باب التمييز (تجديد النحو)بكنايات العدد مف كتابو 

وقد ألغى باب االختصاص مف النحو التعميمي، وضـ ىذا الموضوع إلى 
معاشر )يرى أف إعراب  (...نحف معاشر األنبياء )ففي قولنا . باب التمييز

ويناقش ما . (2)(أوضح وأدؽ مف إعرابيا مفعواًل بو لفعؿ محذوؼ)تمييزًا  (األنبياء
قد يعترض عميو في ىذا الباب مف أف التمييز نكرة وفي ىذا الباب يأتي معرفة، 

ال ضير في ذلؾ إذ أجاز الكوفييوف قديمًا أف ))ويجيب عمى ىذا االعتراض أنو 
. (3)((يكوف التمييز معرفة

وأرى أف الباحث لـ يوفؽ فيما ذىب إليو في حذؼ باب االختصاص 
. وسنناقش ىذه المسألة في آخر ىذا البحث إف شاء اهلل

وحاوؿ أيضًا أف يخفؼ مف باب التمييز، فألغى التمييز الذي يأتي مف 
يعرب النحاة  [12:القمر] ((وفجرنا األرض عيونا))المفعوؿ بو، ففي قولو تعالى 

وىو  (فجرنا عيوف األرض)عيونًا تمييز، وىو تمييز متحوؿ عف مفعوؿ بو، أي 
. (4)(أولى مف ذلؾ وأوضح أف نعرب عيونًا في ىذه اآلية بدالً )يرى أف 

 قد اختمفوا في نقؿ التمييز مف المفعوؿ بو فذىب (5)وفي الحقيقة أف النحاة
فذىب أكثر المتأخريف إلى أنو جائز وحمموا آية القمر عمى ذلؾ، وأنكر البعض 
نقمو مف المفعوؿ بو، وحمموا عيونًا عمى الحاؿ، أو عمى البدؿ، أو عمى إسقاط 

 .ومعمـو أف التمييز ينقؿ عف فاعؿ أو مبتدأ أو ما إلى ذلؾ. حرؼ الجر

                                                 

 .21نفسو ص (1)

 .22تجديد النحو ص (2)

 .2/384وينظر رأي الكوفييف في ارتشاؼ الضرب . 20نفسو ص (3)

 .20تجديد النحو ص (4)

 .2/378: ينظر رأي النحاة في ارتشاؼ الضرب (5)
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وفي مجاؿ تنسيقو لمباب الواحد نتطرؽ إلى موضوع الفاعؿ، إذ يرى أف 
قمما وقفوا وأشاروا إلى صيغو الخاصة، )النحاة لـ يبنوا صوره وصيغو في بابو فيـ 

حيث يخرج مف الرفع إلى الجر، ومف المعروؼ أنو يجر بمف الزائدة بعد النفي 
وكفى باهلل )): ويجر أيضًا في قولو تعالى (ىؿ جاء ِمف أحد؟)واالستفياـ مثؿ 

[. 79:النساء(](شييدا
فال بد مف ضـ . (1)[38:مريـ]((أسمع بيـ وأبصر)): وصيغة التعجب مثؿ

. ىذه االستخدامات في باب الفاعؿ، وال تعرض مشتتة في بقية األبواب
يعجبني أنؾ ): مثؿ (ما)و (لو)و (أف)وقد يأتي الفاعؿ جممة بعد 

ثـ بدا ليـ مف بعد ما : ))وقد يأتي في غير ىذا الموضع، كقولو تعالى (..مجتيد
[. 35:يوسؼ(](رأوا اآليات ليسجننو

وقد أشار شوقي ضيؼ إلى ىذه االستخدامات لمفاعؿ وجمعيا في باب 
. (2)(تجديد النحو)الفاعؿ الذي عقده في كتابو التطبيقي 

وبيذا يكوف قد حذؼ مف النحو التعميمي ثمانية عشر بابًا، اثنا عشر منيا 
تحدثنا عنيا في الفقرة األولى، حوؿ تنسيقو عمى مستوى األبواب، وستة منيا 

. حذفيا في باب التمييز ورد أمثمة بعضيا إلى األبواب األخرى
دخال إضافات جديدة عمى النحو التعميمي (ج) : حذف زوائد، وا 

وفي إطار تشذيبو ألبواب النحو وتنقيتيا مف الشوائب يرى ضرورة إلغاء 
بعض المسائؿ النحوية والصرفية مف النحو التعميمي، إذ تثقؿ كاىؿ الناشئة، 

. وترىقيـ مف أمرىـ عسراً 
حذؼ مسائؿ الصرؼ العويصة، كمسألة اإلعالؿ، واإلبقاء )فيرى ضرورة 
كما ينبغي حذؼ الميزاف الصرفي ألنو يؤوؿ إلى صور مف . عمى الضروري منو

. (3)((التعقيد ال تدعوا إليو حاجة

                                                 

 .57ينظر الرد عمى النحاة ص (1)

 .157-153ص: ينظر (2)

 .63-62تيسير النحو التعميمي ص: ينظر (3)
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وفي المجاؿ الصرفي يدعو أيضًا إلى التخفؼ مف التصغير، واالستغناء 
األسماء )عف كثير مف قواعده في كتب الناشئة، ويرى ضرورة االكتفاء بتمؾ 

. (1)((المتداولة في أمثمة التصغير، وتعرض عمييـ دوف قاعدة ليا
وبالمثؿ يدعوا إلى تجنب كثير مف التعقيدات التي تممييا قواعد النسب، 

تكثر كثرة مفرطة، وأكثرىا ألمثمة ال تجري في المغة األدبية وال في المغة )فيي 
العربية، مثؿ قواعد القمب في المقصور والمنقوص والممدود، وال داعي لذكر ىذه 
القواعد المعقدة في النحو التعميمي، ألنيا تجمب أمثمة ال يمكف أف ترد عمى خاطر 

. (2)(إذ ىي غير مستعممة
عرض المسائؿ الصرفية اآلنفة الذكر  (تجديد النحو)وفي كتابو التطبيقي 

عرضًا موجزًا ومبسطًا مبتعدًا عف التعقيدات والتفريعات، وكثرة القواعد، والسيما في 
. (3)موضوعي التصغير والنسب

وفي مجاؿ النحو دعا إلى حذؼ شروط صيغتي التعجب واسـ التفضيؿ 
فقد عرض . ((ال يثبت جميعيا عند النحاة))مف كتب النحو التعميمي، إذ يرى أنيا 

. الختالؼ النحاة في ىذه الشروط
 مف أف صاحب الحاؿ يكوف (4)وقد دعا إلى حذؼ ما اشترطو النحاة

معرفة، وال يأتي نكرة إال بمسوغ، وىو يرى ال ضرورة لممسوغ، متابعًا في ذلؾ رأى 
. ، إذ أجاز مجيء صاحب الحاؿ نكرة مف دوف مسوغ(5)سيبويو

إف ىذه العقدة الكبيرة في باب الحاؿ حيف ))وبيذا يقوؿ شوقي ضيؼ 
(. (يكوف صاحبيا نكرة قد انحمت

                                                 

 .146نفسو ص (1)

 .150نفسو ص (2)

 .133-132تجديد النحو ص (3)

 .142نفسو ص (4)

عبد :  السيوطي، تحػ–ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع: ، وينظر113-2/112: الكتاب (5)
، دار البحوث العممية، الكويت  .4/103: العاؿ سالـ مكـر
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وبتخميص النحو التعميمي مف ىذه الزوائد مف التفصيالت والتعقيدات 
تعميمو أكثر يسرًا، وأقبمت الناشئة عمى تمثمو دوف عقوبات وصعوبات، ))يصبح 

(. (وطبعًا ستظؿ الزوائد بكؿ تفاصيميا في كتب النحو المطولة
وعمى الرغـ مف دعوتو إلى حذؼ ىذه الزوائد مف كتب الناشئة، فيو يدعو 

إلى إدخاؿ إضافات جديدة عمى النحو التعميمي، وأوؿ نقص يالحظو في تعميـ 
تخمو مف قواعد النطؽ الصحيح لمخارج الحروؼ ))الناشئة ىو أف كتبيـ النحوية 

، فحيف نسمع إلى شاب (1)((في العربية وصفاتيا في الحركات والتشديد والتنويف
يتكمـ ال نكاد نفيـ كالمو وال ما يريد قولو، فيو يمضغ الكالـ وحروفو مضغًا، لعدـ 
معرفتو بمخارج الحروؼ وعدـ تدربو عمى النطؽ الصحيح، أثناء دراستو، إذ البد 

وال عالج لذلؾ إال ))أف يمرف الناشئة عمى معرفة مخارج الحروؼ معرفة سميمة 
. (2)((بجانب بعض قواعد النطؽ السميـ مف عمـ التجويد

 عف (3)(تجديد النحو)وقد أفرد شوقي ضيؼ موضوعًا في أوؿ كتابو 
الحروؼ وعرض فيو لمخارجيا، وأىـ صفاتيا مستندًا عمى القواعد الصوتية 

. المستقاة مف عمـ التجويد
وفي إطار الصرؼ أيضًا، دعا إلى وضع جداوؿ في كتب الناشئة 

لتصريؼ الفعؿ الثالثي مع ضمائر الرفع المتصمة، ونوف التوكيد، فيرى أف عممية 
تصريؼ األفعاؿ مع الضمائر في لغتنا عممية صعبة، ال يمكف أف يتمثميا الناشئة، 

إال مف خالؿ جداوؿ، وكذلؾ الحاؿ في بعض المغات األخرى كالمغة الفرنسية 
. (4)مثاًل، إذ تمجأ إلى مثؿ ىذه الجداوؿ

 مبينًا (5)(تجديد النحو)وبالفعؿ قد وضع جداوؿ لتصريؼ الفعؿ في كتابو 
. ما يطرأ عمى الفعؿ مف تغييرات خالؿ اتصالو بالضمائر

                                                 

 .63تيسير النحو التعميمي ص (1)

 .170نفسو ص (2)

 .57-49ينظر ص (3)

 .172-171تيسير النحو التعميمي ص (4)

 .80 إلى 70ص: ينظر (5)
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وحصرىا . وفي مجاؿ النحو يرى ضرورة التوسع في مسائؿ الذكر والحذؼ
. في باب واحد

ولـ شتاتيا مف األبواب األخرى، وقد أفرد ليذا الموضوع بابًا في آخر 
. (1)(تجديد النحو)كتابو 

الذكر والحذؼ يذكرونو مفرقًا عمى أبواب )): وىو يقوؿ في ىذا الصدد أف
النحو، وأرى أف يجمع ما فرقوه في تمؾ األبواب بباب واحد، حتى ترى صور 

الحذؼ في عناصر الجممة العربية مقرونة بعضيا إلى بعض وترسـ في أذىاف 
. (2)((الناشئة رسمًا بيناً 

وقد أكد عمى ضرورة العناية بموضوع التقديـ والتأخير في الجممة العربية، 
وفتح باب ليذا الموضوع في كتب النحو التعميمي، وبالفعؿ أفرد ليذا الموضوع بابًا 

. (3)(تجديد النحو)في كتابو 
ينبغي أف تعرض الجممة االسمية ))كما أفرد بابًا لدراسة الجممة، فيرى أنو 

وال بد مف ... والفعمية بوضوح عمى الناشئة بحيث يتبينوف صور ىذه الجمؿ
. (4)((توضيح ليـ الفروؽ بيف الجممتيف في الزماف وفي المواحؽ

كما أكد عمى ضرورة تضميف كتب النحو التعميمي عمى عمؿ المصدر 
تجديد )والمشتقات، عمؿ الفعؿ، وقد بسط في ىذا الموضوع القوؿ في كتابو 

. (5)(النحو
ومجمؿ القوؿ أف أربعة أبواب أدخميا إلى النحو التعميمي، ورأى ضرورة 

باب إعماؿ المصدر والمشتقات، وباب ثاني ىو دراسة )): بسط القوؿ فييا وىي
ىو ... مفصمة لمحرؼ، وباب ثالث ينبغي أف نفرد لو صفحات في النحو التعميمي

                                                 

 .245-235ص: ينظر (1)

 .189تيسير النحو التعميمي ص (2)

 .248-246ص: ينظر (3)

 .263-249تجديد النحو : ، وينظر دراسة الجممة190ص: تيسير النحو التعميمي (4)

 .228-224ينظر  (5)
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باب الذكر والحذؼ، وباب رابع ينبغي أف يدرس لمناشئة تفصياًل، وىو باب التقديـ 
 .(1)((والتأخير لعناصر الجممة العربية

: وضع تعروفات وضوابط لعدد من املوضوعات النحووة: ثالثًا

انتقد شوقي ضيؼ بعض تعريفات النحاة لعدد مف الموضوعات النحوية، 
. إذ رأى أنيا ليست بالتعريفات الجامعة لمموضوع فيي ال تتسـ بالدقة والضبط

تعريؼ المفعوؿ المطمؽ، والمفعوؿ معو، : والتعريفات التي فندىا ىي ثالثة
أما المفعوؿ المطمؽ فقد عرض لتعريؼ ابف ىشاـ لو كما جاء في أوضح . والحاؿ
. ((اسـ يؤكد عاممو أو يبيف نوعو أو عدده وليست خبرًا وال حاالً )):  بأنو(2)المسالؾ

 ((البعض))ومعمـو أف المفعوؿ المطمؽ ينوب عنو المصدر أو العدد أو 
وشوقي ضيؼ يرى أف ىذه الحاالت ال . في حالة إضافتو إلى المصدر ((كؿ))أو 

يتضمنيا تعريؼ ابف ىشاـ آنؼ الذكر لذا وضع تعريفًا جديدًا لممفعوؿ المطمؽ بأنو 
 ويرى في (3)((اسـ منصوب يؤكد عاممو، أو يصفو أو يبنيو ضربًا مف التبييف))

. تدخؿ جميع الصيغ التي تنوب عف المفعوؿ المطمؽ (ضربًا مف التبييف)قولو 
وكذلؾ أورد تعريؼ ابف ىشاـ لممفعوؿ معو بحسب ما جاء في أوضح 

اسـ فضمة تاٍؿ لواو بمعنى مع تالية الجممة ذات فعؿ أو اسـ )) وىو أنو (4)المسالؾ
وشوقي ضيؼ يرى ىذا الضابط يداخمو كثير مف الغموض (. (فيو معناه وحروفو

واإلبياـ، فالنحاة يسوقوف في االسـ الذي بعد الواو حاالت إعرابية متعددة، منيا 
وجوب العطؼ أو جوازه أو امتناع العطؼ والمفعوؿ معو وما إلى ذلؾ يرى أف 

. (5)أربع حاالت مف افتراضات النحاة، وقد ناقشيا مفندًا إياىا
ولذا وضع ضابطًا لممفعوؿ معو تبعد الحاالت األربعة وتبقي عمى حالة 

ىو اسـ ))والتعريؼ ىو أف المفعوؿ معو . واحدة ىي حالة المفعوؿ معو فقط

                                                 

 .194ص: تيسير النحو التعميمي (1)

 .30، وينظر تجديد النحو ص173ينظر ص (2)

 .31تجديد النحو ص (3)

 .189ص  (4)

 .32تجديد النحو ص (5)
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منصوب تاٍؿ لواو غير عاطفة بمعنى مع، ويرى أنو أو بذلؾ يتعيف الباب وتعيف 
. (1)((أقبؿ زيد وغروب الشمس))صورتو في مثؿ 

وقد وضع تعريفًا جديدًا لباب الحاؿ، إذ يرى أف تعريؼ ابف ىشاـ لو يتسـ 
وصؼ )) بأنو (2)بالغموض وعدـ الدقة، فقد عرفو ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ

(. (فضمة مذكور لبياف الييئة
وأما شوقي ضيؼ فقد أشار إلى أف سيبويو والمبرد قد الحظا أف الحاؿ 

كاف االبتساـ صفة لمحمد في  (جاء زيد مبتسماً )يحمؿ معنى الظرفية، فإذا قمت 
وقت معيف وىو وقت المجيء، لذا وضع شوقي ضيؼ تعريفًا لمحاؿ وىو أنو 

وبذلؾ يخرج الخبر ألنو صفة غير . (3)((صفة لصاحبيا نكرة مؤقتة منصوبة))
. مؤقتة ويخرج النعت ألنو صفة الزمة

عمى أنني أرى أف تعريؼ شوقي ضيؼ لمحاؿ ال يتسـ بالدقة أيضًا فيناؾ 
وخمؽ اإلنساف )): مف الحاؿ ما يأتي ثابتًا غير مؤقت كما في قولو تعالى

وما خمقنا السموات واألرض : ))وفي قولو تعالى [28:النساء(](ضعيفاً 
[. 16:األنبياء(](العبيف

 نفسو إلى ىذه المسألة في سياؽ حديثو (4)وقد سبؽ أف أشار شوقي ضيؼ
عف كاف وأخواتيا، إذ عد االسـ المنصوب بعدىا حااًل وليس خبرًا، فأشار أثناء 

. ذلؾ إلى مجيء الحاؿ ثابتة مستداًل عمى ذلؾ باآليتيف اآلنفتي الذكر
 
 

                                                 

 .61تيسير النحو التعميمي ص (1)

 .203ص  (2)

 .33تجديد النحو ص (3)

 .13تجديد النحو ص: ينظر (4)
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املبحث الثاني 

 موقفه إزاء صائفة من املسائل النحووة

أبدى الدكتور شوقي ضيؼ آراء في مسائؿ نحوية عديدة، والسيما المعقدة 
منيا والتي تحمؿ عدة وجوه، وىو عمومًا لـ ينفرد برأي، أو يبتدع موقفًا معينًا، إنما 

اعتمد مبدأ االنتخاب مف آراء النحاة بحسب ما يراه أكثر انسجامًا مع قدراتو 
. الناشئة، وبحسب ما تحقؽ ىذه اآلراء مف اطراد لمقاعدة النحوية وعدـ تجزئتيا

وسبؽ أف عرضنا في أثناء ىذا البحث تبنيو آراء نحوية لعدد مف النحاة بغض 
النظر عف المذىب النحوي الذي ينتسبوف إليو، فكؿ ما يعنيو في المسألة ىو ما 

. يحقؽ التيسير واإلصالح في النحو
وفي ىذا المبحث سنتطرؽ إلى موقفو إزاء مسائؿ نحوية أخرى لبياف 

ليؾ البياف . منيجو في ىذا الجانب، وا 
: في المبتدأ والخبر (أ)

قسـ لو خبر، وىو الشائع، واآلخر لو فاعؿ أو : المبتدأ عند النحاة قسماف
والمبتدأ ىنا  ((أقاـ الزيداف، ىؿ محمود الزيدوف))نائب فاعؿ يغني عف الخبر مثؿ 

وصؼ إما اسـ فاعؿ، أو اسـ مفعوؿ، أو صفة مشبية أو اسمًا منصوبًا، واشترط 
. نحاة البصرة في الوصؼ أف يتقدمو استفياـ أو نفي

أمثمتو مف ))ويعد شوقي ضيؼ ىذا النوع مف الخبر ممفؽ ال وجود لو وأف 
وضع النحاة، استضاءوا فييا بأبيات مجيولة القائؿ، أما القرآف فمـ يرد فيو شواىد 

تؤيد تمؾ القاعدة، وكذلؾ لـ ترد شواىد لشعراء جاىمييف أو إسالمييف معروفيف 
وىذه ... واألبيات التي استشيد بيا النحاة ولـ يعرؼ ناظموىا أربعة ... تؤيدىا 

. (1)((الشواىد ال تصمح ألف تشتؽ منيا قاعدة نحوية
يدفع عف ىذا الموضوع خماًل  وفي إلغائو ليذا النوع مف المبتدأ والخبر،

وقاعدة جديدة نحف في غنى عنيا، وىي تنقض قاعدة المطابقة بيف المبتدأ والخبر 

                                                 

 192-1/191، وينظر األبيات األربعة في شرح ابف عقيؿ 88تيسير النحو التعميمي ص (1)
 .أحد ىذه الشواىد ألبي نؤاس، وىو ليس ممف يستشيد لو
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ما قائماف ))إفرادًا وتثنيًة وجمعًا، والصحيح في رأيو أف يقاؿ في األمثمة السابقة 
، فالعبارة ىي خبر مقدـ ومبتدأ مؤخر وبيذا يرى ((الزيداف، ما محمودوف الزيدوف

مف الواجب أف نمغي ىذه القاعدة مف النحو التعميمي حتى نخميو مف خمؿ كبير ))
. (1)((أدخمتو

: عمل المصدر (ب)
ففي . يمغي شوقي ضيؼ عمؿ المصدر المعّرؼ بأؿ، والمصدر المذكر

 مفعوؿ بو –فالقرآف عند النحاة  (تالوة القرآف نافعة وزيد مجيد لتالوة القرآف): قولنا
لتالوة في المثاؿ األوؿ وىي منكرة، وفي المثاؿ الثاني مفعوؿ بو لمتالوة وىي 

المثاليف ال يدوراف في األلسنة والمغة األدبية ))معرفة باأللؼ والالـ، فيو يرى بأف 
إنما الدائر إضافة المصدر لممفعوؿ بو في المثاؿ األوؿ، ودخوؿ الـ الخبر عمى 

. (2)((المفعوؿ بو في المثاؿ الثاني
وفي تقديري أف شوقي ضيؼ لـ يوفؽ في ىذا الرأي كؿ التوفيؽ، فإذا كاف 

فإف عممو وىو منكر . (3)عمؿ المصدر وىو معرؼ بأؿ أمر مختمؼ فيو بيف النحاة
أو إطعاـ في يـو ذي مسغبة )): قد ورد في القرآف الكريـ، مثؿ قولو تعالى

.  وىو نكرة(4)((إطعاـ))منصوب بػ(( يتيماً ))، [14:البمد(](يتيماً 
وىو يمغي أيضًا عمؿ المصدر في حالة إضافتو إلى مفعولو ورفعو 

في غاية ))فيو يراىا صيغة  ((قراءة الكتاب زيد حسنو)): لمفاعؿ، كأف نقوؿ
وبالمثؿ ينكر الدكتور إبراىيـ السامرائي عمؿ المصدر في حالة . (5)((الشذوذ

قوؿ ضيؼ ولـ ))إضافتو إلى المفعوؿ بو ويرى أف قوؿ النحاة في ىذا الصدد ىو 
. (6)((يجر بو المساف الفصيح

                                                 

 .40-39تجديد النحو ص (1)

 .39-38: تجديد النحو (2)

 . الجزء الثاني مف شرح ابف عقيؿ، كالـ المحقؽ95ىامش ص: ينظر (3)

 .2/94شرح ابف عقيؿ  (4)

 .39تجديد النحو ص (5)

 .157النحو العربي نقد وبناء ص (6)
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: إعراب التوابع التي تحتمل أكثر من وجو إعرابي (ج)
 أف التوابع يراعى فييا إما اإلعراب عمى المفظ (1)يقوؿ المبّرد في المقتضب

ما اإلعراب عمى المحؿ، مثؿ ، فأنت في عاقؿ ((ما جاءني مف أحد عاقؿ)): وا 
ف شئت جعمتيا  ((أحد))بالخيار إف شئت جعمتيا نعتًا مجرورًا، مثؿ  منعوتيا، وا 

وطبؽ ( (نعتًا مرفوعًا ألف لفظ أحد مجرورة بمف زائدة ومحمو الرفع في المعنى
النحاة ذلؾ في مواضع عديدة في النحو إذ أجازوا اإلعراب عمى المفظ أو عمى 

المحؿ ومف ىذه المواضع توابع المضاؼ إليو المصدر وتوابع المضاؼ إليو اسـ 
وتوابع ال النافية لمجنس ويبسط شوقي  ((إف))الفاعؿ واسـ المفعوؿ، وتوابع اسـ 

ضيؼ القوؿ في ىذه المواضع ويعرض آلراء النحاة المتشعبة فييا وىو يرى في 
كؿ ىذه المواضع ضرورة اتباع المفظ دوف المحؿ، وذلؾ مراعاة لمظاىر وتحقيقًا 

. الطراد القاعدة في كؿ التوابع
وقد فضؿ المبّرد مف قبمو اتباع المفظ عمى المحؿ، فقد جاء في عنواف ىذا 

. (2)((ما يحمؿ عمى المعنى، وحممو عمى المفظ أجود))الباب 
 الذي أكد (3)ويدعـ شوقي ضيؼ رأيو بآراء نحوييف مبرزيف مثؿ سيبويو

عمى ضرورة اتباع الجانب المفظي دوف المحؿ في إعراب التابع، ففي توابع اسـ 
إف سيبويو ال يجيز إال النصب تبعًا لمفظ، وىو )): إف وأخواتيا يقوؿ شوقي ضيؼ

 وكذلؾ ال يجيز (4)((الرأي السميـ الذي ينبغي أف ال يقرر سواه في النحو التعميمي
سيبويو في تابع اسـ ال النافية لمجنس إعرابو باعتبار المحؿ وفي موضع مناقشة 
شوقي ضيؼ لتوابع المضاؼ إليو المصدر يحتج أيضًا برأي سيبويو ويخمص إلى 

ينبغي أف نعمـ في النحو مذىب سيبويو وأف ننطؽ النعت والعطؼ ))القوؿ بأنو 
. (5)((والتوكيد والبدؿ في جميع التوابع لما يضاؼ إليو المصدر مجرورة

                                                 

 .157تيسير النحو التعميمي : ، وينظر3/281( 1)

 .3/281المقتضب  (2)

 .286-283، 145-2/143، 172-1/171: ينظر آراء سيبويو في الكتاب (3)

 .155تيسير النحو التعميمي ص (4)

 .161نفسو ص (5)
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نستخمص مف كؿ ما تقدـ أف شوقي ضيؼ إنما يعتمد عمى اآلراء النحوية 
التي يراىا أكثر انسجامًا مع قدرات الناشئة، كما يسعى مف وراء ىذه اآلراء إلى 

تحقيؽ اطراد القواعد لتكوف أكثر عممية وموضوعية، وأسيؿ مآخذًا في كتب النحو 
التعميمي وبذلؾ يحاوؿ أف يدفع عف النشء التشتت بيف تفريعات القواعد وتشعبيا 

. وعدـ أطرادىا
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املبحث الثالث 

 مصادر توسريه

ال شؾ أف محاولة الدكتور شوقي ضيؼ في التجديد والتيسير لـ تكف 
المحاولة الوحيدة في ىذا المجاؿ، بؿ ىناؾ محاوالت قديمة وحديثة صالت وجالت 

في الميداف، وسبؽ أف أشرنا في التمييد مف ىذا البحث إلى طائفة مف ىذه 
المحاوالت وقد أفاد شوقي ضيؼ مف المحاوالت السابقة فضاًل عف أخذه بآراء 

نحوية قديمة، معتمدًا مبدأ االنتخاب مف آراء النحاة القدامى، محاواًل التوفيؽ بيف 
المذاىب ما استطاع إلى ذلؾ سبياًل مف أجؿ خدمة النحو التعميمي وبما يوفر لو 

. البساطة والتيسير
وسنشير ىنا إلى أىـ المصادر التي أفاد منيا في بناء منيجو منسوقة 

: بحسب أىميتيا
: ((الرد عمى النحاة))محاولة ابن مضاء القرطبي في كتابو  (أ)

تعد مف أىـ مصادره في التيسير، ولعؿ أبرز ما دعا إليو ابف مضاء ىو 
. مياجمتو لمعامؿ، وما يترتب عميو مف تقديرات وتأويالت وأقيسة وعمؿ

وشوقي ضيؼ يشيد بيذه المحاولة في غير موضع مف كتبو ويدعو إلى 
: (الرد عمى النحاة)األخذ منيا في عممية التيسر، فيو مثاًل يقوؿ في مدخؿ كتاب 

أننا نثني عمى ىذا الصوت األندلسي، الذي انبعث في القرف السادس لميجرة ))
ييتؼ نحو األقيسة والعمؿ والتماريف غير العممية مف النحو فإف فييا فسادًا 

نو لييتؼ أيضاً  نحو العامؿ عف النحو فقد أتعب ىذا العامؿ : واضطرابًا كبيرًا، وا 
لغاء العمؿ . (1)((النحاة والنحو فشوقي ضيؼ اعتمد عمى مبدأ إلغاء العامؿ وا 

. الثواني والثوالث والتأويؿ والتقدير مف أجؿ تصنيفو لمنحو
ومما أفاد منو إلغاؤه لبابي التنازع واالشتغاؿ، إذ سبؽ أف ألغاىما ابف 

.  مف قبؿ(2)مضاء

                                                 

 .45مدخؿ الرد عمى النحاة ص (1)

 . وما بعدىا121الرد عمى النحاة ص (2)
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عمى أف ىذا التأثير لـ يجعؿ شوقي ضيؼ تابعًا البف مضاء مقمدًا لو فيو 
وأنو لـ يكف حريصًا عمى التوفيؽ بيف مذاىب ... لـ يعَف بالنحو الكوفي ))يرى أنو 

نما كاف حريصًا عمى مياجمة النحو جممة . (1)((النحاة، وا 
ومما خالفو فيو مسألة الضمائر المستترة إذ دعا ابف مضاء إلى إلغائيا 

فعد األفعاؿ دالة عمى الضمائر بنفسيا، كما ألغى الضمائر المتصمة البارزة وبكؿ 
. 1937ذلؾ أخذت لجنة وزارة المعارؼ عاـ 

اضطرابًا في باب ))عمى حيف يرى شوقي ضيؼ أف مثؿ ذلؾ يحدث 
الفعؿ والفاعؿ إذ تكوف عندنا أفعاؿ ليا فواعؿ وأفعاؿ ال فواعؿ ليا، مما يحدث 
بمبمة في أذىاف الناشئة، ومف ىنا كنت أرى أف يظؿ النحو التعميمي معتدًا بفكرة 

عرابيا فواعؿ، آخذًا بقانوف االطراد في  الضمائر المستترة والمتصمة البارزة، وا 
. (2)((وضع القواعد، حتى ال تحدث فييا خمخمة وبمبمة

وىو يدافع عف فكرة االستتار، ويراىا ظاىرة لغوية سميمة، وأف النحاة في 
ذا كاف ابف مضاء قد انطمؽ (3)((في منتيى الدقة العممية))إشارتيـ إلييا كانوا   وا 

في محاولتو مف عقيدتو الظاىرية، وىي عقيدة دينية، فشوقي ضيؼ استمد نظريتو 
أف واجب المغوي أف ))ومقترحاتو مف مبادئ الدرس المغوي الحديث، فيو يرى مثاًل 

يسجؿ ما وجد في المغة فعاًل مف صيغ وعبارات ال أف يفترض ىو صيغًا وأحوااًل 
. (4)((لمعبارات لـ ترد في المغة

: النحو الكوفي (ب)
عوؿ شوقي ضيؼ كثيرًا عمى النحو الكوفي مف أجؿ إرساء منيجية في 

ونشير ىنا إلى بعض ما انتخبو مف آراء نحوية كوفية عمى . التجديد والتيسير
. سبيؿ التمثيؿ ال الحصر

                                                 

 .13نفسو ص (1)

 .36-35تيسير النحو التعميمي ص (2)

 .42نفسو ص (3)

 .141، وينظر في إصالح النحو ص51الرد عمى النحاة ص (4)



 رافع عبداهلل العبودي. د.م.جهود الدكتور شوقي ضوف يف جتدود النحو  التعلومي وتوسريه       أ

 106 

إذ ألغاىا مف الجممة االسمية وعد ىذه األفعاؿ  (كاف وأخواتيا)ففي باب 
: تامة، واألسماء المنصوبة بعدىا حاال، وىذا رأي كوفي أخذ بو وعمؽ عميو بقولو

عراب الكوفييف أدؽ مف الناحية التربوية، إذ ال تنقسـ األفعاؿ بسبب كاف )) وا 
وأخواتيا إلى أفعاؿ تامة تمييا فاعؿ، وأفعاؿ ناقصة ال يمييا فواعؿ بؿ تطرد قاعدة 

أعرب  ((االختصاص)) وفي إلغائو لباب (1)((الفعؿ والفاعؿ دوف استثناء صوري
االسـ المنصوب في ىذا الباب تمييزًا حتى ولو جاء معرفة، معتمدًا في ذلؾ رأي 

الكوفييف الذي أجازوا مجيء التمييز معرفة، ودافع عف رأييـ وىاجـ رأي البصرييف 
 إلى استحداث باب – فيما يرى –في وجوب مجيء التمييز نكرة، مما اضطرىـ 

عمؿ ليس وسبؽ  ((ما)) وقد تابع الكوفييف أيضًا في إلغائو لعمؿ (2)االختصاص
أف أشرنا إلى ىذا الموضوع في تنسيؽ أبواب النحو، وىو يدافع في موضع مف 

وأرى أف نأخذ بإعراب الكوفييف في كتب الناشئة )): كتابو عف ىذا الرأي فيقوؿ
فإما أف يكوف مجرورًا بباء  (ما)تيسيرًا عمييـ في الفيـ، وتصحيحًا لحكـ خبر 

. (3)((زائدة، أو منصوبًا بنزع الخافض عمى تقدير الباء المحذوفة
وىناؾ مسائؿ نحوية كثيرة غير ما ذكرنا استمدىا شوقي ضيؼ مف مدرسة 

 إلى األخذ (4)ويحسف بي أف أشير ىنا إلى دعوة الدكتور ميدي المخزومي. الكوفة
ف أي محاولة ستعاني  مف النحو الكوفي في أي محاولة في التجديد والتيسير، وا 

. مف القصور والنقص إذا قصرت جيدىا عمى النحو البصري وحده
: النحو البصري ونحاة آخرون (ج)

عمى الرغـ مف أف النحو الكوفي أخذ مركز الصدارة في محاولة شوقي 
. ضيؼ فإف لمنحو البصري أيضًا إسيامًا في ىذه المحاولة ال يستياف بو

فيو كما أسمفنا لـ يتقيد بنحو مدرسة بعينيا بؿ اعتمد مبدأ االنتخاب بما 
. يراه مناسبًا لبناء محاولتو وميسرًا لمنحو التعميمي

                                                 

 .50تيسير النحو التعميمي ص (1)

 .2/348ارتشاؼ الضرب : ، وينظر رأي الكوفييف في128نفسو ص (2)

 .97تيسير النحو التعميمي ص (3)

، 3ميدي المخزومي، الرائد العربي، بيروت، ط. مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة، د (4)
 .408، ص 1986
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ففي غير موضع مف كتابو أخذ بآراء سيبويو وأشاد بيا، فقد سبؽ أف أشرنا 
إلى أخذه برأيو في موضوع التوابع التي تحتمؿ إعرابيف، عمى أساس المفظ أو 

. المحؿ، إذ قصر إعرابيا عمى المفظ فقط متابعًا بذلؾ آراء سيبويو
الذي حذفو مف الجممة االسمية أورد رأي سيبويو  (كاف وأخواتيا)وفي باب 

واستنتج مف ىذا أنيا  (قارب أف تفعؿ)يحمالف معنى  (كاد وعسى)والمبّرد مف 
. (1)وليست أفعااًل ناقصة كما زعـ البصريوف المتأخروف. أفعاؿ ليا فواعؿ

إذ رأى  (ظف)النحو األندلسي في موضوع  (السييمي)وقد أخذ برأي 
األخير أنو ال يقدر بعدىا األسميف المنصوبيف مبتدأ وخبرًا، وكما فيـ النحاة، وأخذ 

. شوقي ضيؼ بيذا الرأي وأخرج باب ظف وأخواتيا مف الجممة االسمية
: 1938محاولة وزارة المعارف لعام  (د)

أفاد شوقي ضيؼ مف اقتراحات وزارة المعارؼ في مصر التي قدمتيا عاـ 
، فقد أخذ منيا شوقي ضيؼ 1945وأقر بعضيا مجمع المغة العربية عاـ . 1938

 وفي موضوع (2)مسألة إلغاء اإلعراب التقديري في المفردات والمحمي في الجمؿ
 عف القوؿ في نيابة (3)حركات اإلعراب األصمية والفرعية رأت المجنة االستغناء

حركة عف حركة، أو نيابة حرؼ عف حركة كنيابة الواو عف الضمة، والياء عف 
الفتحة والكسرة، أما في األسماء الخمسة فأخذت المجنة برأي األستاذ إبراىيـ 

مصطفى، مف أنيا ترفع بضمة ممدودة تولدت عف الواو وتنصب بفتحة ممدودة 
. تولدت عف األلؼ وتجر بكسرة محدودة تولدت عنيا الياء

 العربية ىذه االقتراحات ولكنو عد الحروؼ في (4)وأقر مجمع المغة
األسماء الخمسة عالمات أصمية فقد ألغى فكرة نيابة حركة عف حرؼ أو نيابة 

                                                 

 والمقتضب، المبرد، تحػ 157-3/156، وينظر الكتاب 101تيسير النحو التعميمي ص (1)
 .3/68 بيروت –محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب

 .56 و ص32تيسير النحو التعميمي ص: ينظر (2)

 .58 و ص42نفسو ص (3)

 .40-39نفسو ص (4)
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حرؼ عف حركة وأصبحت عالمات إعراب متساوية في األصالة، وقد أخذ شوقي 
. ضيؼ بيذه الفكرة

وىو أحيانًا يخالؼ قرارات المجنة، مف مثؿ مخالفتو ليا في اقتراحيا حوؿ 
: إلغاء ألقاب اإلعراب واالكتفاء بألقاب البناء ورأى المجمع المغوي عكس ذلؾ أي

لغاء ألقاب البناء، وىو يرى أنو  ال ضرورة لتوحيد ))اإلبقاء عمى ألقاب اإلعراب، وا 
ألقاب اإلعراب والبناء، بؿ لعؿ التفرقة بيف المجموعتيف مف األلقاب ضرورية 

لمناشئة، كي يميزوا بيف ألقاب اإلعراب المنونة، وألقاب البناء التي يمتنع تنوينيا 
 .(1)((في الكالـ

                                                 

 .40نفسو ص (1)
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املبحث الرابع 

نقد وتقووم احملاولة 

لكؿ محاولة محاسف ومساوئ، وفي ىذا المبحث سنتكمـ عف مزايا ىذه 
وسنعرض قبؿ ىذا لمجانب التطبيقي ليذه المحاولة، . المحاولة والمآخذ عمييا

. لمعرفة مدى نجاحيا في ىذه الجانب
: المحاولة بين النظرية والتطبيق (أ)

ال شؾ أف أي دعوة لمتجديد ال يكتب ليا النجاح ما لـ تقترف بالجانب 
ولـ تقتصر محاولة شوقي ضيؼ عمى الجانب النظري، بؿ جسدىا في . التطبيقي

إذ قسـ ىذا الكتاب عمى ستة  ((تجديد النحو))مجاؿ تطبيقي المتمثمة بكتابة 
. قسماف منيا لمصرؼ، واألقساـ األربعة األخرى لمنحو: أقساـ

وقدـ مثؿ ىذا األقساـ مدخاًل عرض فيو أىـ األسس التي اعتمدىا في 
. التيسير وفي بنائو ليذا الكتاب

أما القسـ األوؿ فقد تناوؿ فيو مباحث الصوت، فعرض لمجموعة قواعد 
وفي القسـ الصرفي الثاني تطرؽ . تتعمؽ بمخارج الحروؼ، وصفاتيا وما إلى ذلؾ

. إلى تصاريؼ األفعاؿ واألسماء، وما إلى ذلؾ مف مباحث صرفية
 موضوع المضاؼ والمضاؼ إليو، –عمى أنو أضاؼ إلى القسـ الصرفي 

وموضوع المتوابع معّماًل ذلؾ أف ىذه الموضوعات تدخؿ في إطار األسماء المفردة 
وليس الجمؿ، وحتى يستقر في ذىف الناشئة أنيا مف المفردات ال مف الجمؿ كما 

وأرى أف وضع ىذيف البابيف في . (1)يوىـ وضعيا في الكتب النحوية القديمة
اإلطار الصرفي أمر يجانب الصواب والموضوعية، فمعمـو أف الصرؼ يعنى 
بالمفردة وما يطرأ عمى البنية مف تغييرات قد تؤدي إلى تغيير في المعنى، أما 

التوابع والمضاؼ والمضاؼ إليو، فيي دراسة تركيبية وعالقة قائمة بيف مفردات 
. في إطار السياؽ

                                                 

 .43تجديد النحو ص (1)
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والقسـ الثالث مف الكتاب خصو لممرفوعات، وتناوؿ فيو المبتدأ والخبر، 
. والفاعؿ ونائب الفاعؿ وما إلى ذلؾ

والقسـ الرابع عرض فيو المنصوبات مضيفًا إلى المفعوؿ بو، باب كاف 
. وأخواتيا وظف واعمـ انطالقًا مف تنسيقو لألبواب التي أشرنا إلييا سالفاً 

عرض فيو لصيغ األفعاؿ ودالالتيا  (تكمالت)والقسـ الخامس الذي سماه 
الزمنية كما عرض لموضوع العدد وموضوع الممنوع مف الصرؼ، وفتح فيو بابًا 

عرض فيو لموضوع الذكر  (إضافات)والقسـ السادس سماه . لعمؿ المشتقات
والحذؼ في الجممة العربية وموضوع التقديـ والتأخير ثـ أورد بابًا درس فيو الجممة 
العربية مقسمًا إياىا إلى جمؿ مستقمة قائمة بنفسيا، وجمؿ خاضعة غير مستقمة 

. ترتبط بكممة أو جممة قبميا في الكالـ
والسؤاؿ الذي يفرض نفسو، ىو ىؿ ُوفِّؽ شوقي ضيؼ في تطبيقو لنظريتو 

 ((تجديد النحو))عمميًا؟ وقبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ البد مف وقفة عند كتابة 
الرد )المشار إليو آنفًا، وعرض لطائفة مف المسائؿ فيو ليتضح األمر، ففي مدخؿ 

كاف متحمسًا آلراء ابف مضاء واتخذىا أسسًا اتَّكأ عمييا في دعوتو  (عمى النحاة
ففي مسألة تنسيؽ أبواب النحو دعا إلى توحيد إعراب المضارع وعدـ . إلى التيسير

القوؿ ببنائو في حالة اتصالو بنوف التوكيد أو بنوف النسوة وذلؾ لتحقيؽ التجانس، 
أف المضارع المتصؿ بنوف التوكيد ينبغي أف ال نعتبره )): فيو يقوؿ في ىذا الصدد

نما نعتبره منصوبًا، حتى تجانس بيف حالة نصب المضارع حيف تسبقو  مبنيًا، وا 
النواصب، وحيف تتصؿ بو نوف التوكيد، أو نعتبره في الحاليف مبنيًا، حتى يتـ 
التنسيؽ في الباب، ومثؿ ذلؾ الفعؿ المضارع المتصؿ بنوف اإلناث، ينبغي أف 

وعمى الرغـ مما تحممو ىذه الفكرة مف . (1)((...نضمو إلى المضارع المجزـو 
قصور قد اختفت في الميداف التطبيقي ولـ نجد ليا أثرًا في كتبو الجديدة في ىذا 

. المجاؿ، وكاف األولى بو أف يؤكد عمى تراجعو عنيا
ونتممس مثؿ ىذا االضطراب في محاولتو في موضع آخر، فيو مثاًل أكد 
ضرورة القوؿ بالضمائر المستترة، ورد اقتراحات لجنة وزارة المعارؼ وابف مضاء 

                                                 

. 53-52ص: مدخؿ الرد عمى النحاة (1)



                                         (             58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 111 

 إلى ىذا (1)مف قبميا، فيما قد دعا إلى إلغاء فكرة استتار الضمائر وقد أشرنا
. الموضوع سابقاً 

نراه يدعو إلى  ((الرد عمى النحاة))ولو رجعنا قمياًل إلى الوراء وفي كتاب 
فيو يشير بيذه الفكرة حيف تحدث . األخذ برأي ابف مضاء دفعًا لمتأويؿ والتقدير

مثاًل فعؿ مضارع، والفاعؿ مستتر وجوبًا  (أعمـ)ولماذا نعرب )): عنيا إذ قاؿ
تقديره أنا؟ وما داـ مستترًا وجوبًا، فمماذا نتحدث عنو، وىو ال يمكف ظيوره؟ أليس 

فعؿ مضارع لممتكمـ ونسكت؟ وبذلؾ ال نحيؿ  (أعمـ)خيرًا مف ذلؾ أف نقوؿ 
بؿ  (زيٌد قاـَ )وجماؿ ىذه الفكرة ال يتضح في مثؿ ... شخصًا عمى شيء ال يفيمو 

. (2)((يتضح أكثر في أبواب معروفة في النحو ال يكاد يتبيف فييا اإلنساف الفاعؿ
ومف خالؿ ىذيف المثاليف يتضح اضطراب شوقي ضيؼ في المجاؿ 

. التطبيقي، وأنو لـ يوفؽ أحيانًا فيما دعا إليو
وسبؽ أف أشرنا إلى دعوتو إلى إخراج العامؿ مف النحو متابعًا في ذلؾ 
ابف مضاء، في حيف لـ يستطع أف يجسد ىذه الفكرة بشكؿ متكامؿ مع تطبيقو، 

فكرة التعدي والمزـو في األفعاؿ يجب أف ))ففي موضوع التعدي والمزوـ يرى أف 
 .(3 )((نسحبيا مف النحو ألنيا تدؿ عمى العمؿ وترتبط بو
فقسـ الفعؿ إلى  (تجديد النحو)في حيف عرض ليذا الموضوع في كتابو 

ىو االسـ المنصوب الذي )):  وفي تعريفو لممفعوؿ بو يقوؿ(4)فعؿ الـز وفعؿ متعد
يتضح مف ىذا أف العامؿ بقي مسيطرًا عمى . (5)((يقع عميو العامؿ إيجابًا وسمباً 

 التطبيقي لنظريتو، وىو كذلؾ لـ يتخمص مف مبدأ التأويؿ والتقدير في الجانب
تطبيقو، عمى الرغـ مف دعوتو إلى إلغاء ىذا المفيـو مف النحو، ففي صيغ 

العمؿ، األمانة، )): اإلغراء والتحذير، يقدر فعؿ وفاعؿ محذوؼ، ففي مثؿ قولنا
                                                 

. 103ينظر المبحث الثالث مف ىذا البحث ص (1)
. 62-61مدخؿ الرد عمى النحاة ص (2)
 .56-55مدخؿ الرد عمى النحاة ص (3)
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وكؿ ذلؾ يعرب مفعواًل بو لفعؿ محذوؼ مع فاعمو تقديره : ))يقوؿ( (الحرص
. (1)((إلـز

ىذه األـ ))وفي موضوع المفعوؿ المطمؽ يقدر فعاًل محذوفًا في مثؿ قولنا 
مفعوالف مطمقاف حذؼ : مبتدأ وخبر، و بكاء: ىذه األـ: ))فيقوؿ( (بكاء بكاء

. (2)((فعميما وتقديره تبكي
ومما يؤخذ عميو في ىذا الكتاب ىو خموه مف التمرينات والتطبيقات، فيي 
في غاية األىمية لتجسيد المحاولة بشكؿ واضح وممموس، باستثناء ما قدمو مف 

. جداوؿ متجو في تصريؼ األفعاؿ حالة إسنادىا إلى الضمائر
وعمومًا فعمى الرغـ مما أشرنا إليو مف ىنا وتناقض بيف النظرية والتطبيؽ، 

التطبيقي خطوة جادة عمى الطريؽ، وعماًل يستحؽ  ((تجديد النحو))يبقى كتاب 
التقدير والثناء عمى صاحبو، لما بذؿ فيو مف جيد متميز يفصح عف شخصيتو 
النحوية، وطوؿ باعو في ىذا المجاؿ، فشوقي ضيؼ لـ يعّد ىذا الكتاب ليكوف 

 النحو التعميمي إلى تطويره وتشذيبو بحسب ما (3)نياية المطاؼ، بؿ دعا مؤلفي
. يخدـ الناشئة في سني دراستيـ

: مزايا ىذه المحاولة والجديد فييا (ب)
لعؿ الجديد في ىذه المحاولة أنو بناىا عمى أساس لغوي سميـ، إذ قّسـ 

الدرس المغوي إلى ثالثة مراحؿ، دراسة األصوات المغوية، ومخارج الحروؼ 
تجديد )والدراسة الصرفية، ودراسة التراكيب، ويتضح ىذا مف خالؿ تقسيمو لكتابو 

. (النحو
وال شؾ أف الترابط بيف النظاـ الصرفي والنظاـ النحوي ىو ترابط شديد 

وقياـ المباني الصرفية بدور المبنات التي ال غنى لمنحو عف االعتماد عمييا 
ما يقدمو عمما الصوتيات والصرؼ لعمـ النحو مف ))فالنظاـ النحوي يبنى عمى 

قرائف صوتية أو صرفية، كالحركات والحروؼ ومباني التقسيـ ومباني 

                                                 

. 239نفسو ص (1)
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 محاولتو عمى ىذه األسس (2) وبالمثؿ بنى الدكتور ميدي المخزومي(1)((التصريؼ
. الثالثة ودعا إلييا

وىناؾ مسألة تدعو إلى التأمؿ فييا، ىي دعوتو إلى عرض النحو عمى 
الناشئة بييكمو الكامؿ مف دوف تجزئة لموضوعاتو ويعرض عمييـ عمى نحو مبسط 

. يتوسع بو مع تدرجيـ في الدراسة، وىي طريقة األزىر
في المرحمة االبتدائية،  ((متف اآلجرومية))فكانوا في األزىر يدرسوف 

وبعدىا ينتقموف إلى دراسة المقدمة األزىرية وبعدىا يدرسوف قطر الندى البف 
وشوقي . (3)ىشاـ، وىو أوسع منيما، وينتقموف في السنة الرابعة إلى متف األلفية

الطريقة المثمى التي ال يتوزع النحو فييا عمى ))ضيؼ يشيد بيذه الطريقة ويراىا 
سنوات التعميـ، كما يحدث في مدارسنا، بحيث ينسى الناشئة في السنوات المقبمة 

. (4)((ما درستو في السنوات الماضية وال ترسـ في أذىانيـ صورة النحو متكاممة
وىو يياجـ التربوييف المعاصريف الذيف ال يقبموف بيذه الطريقة القديمة 

ويجمع التربويوف المعاصروف عمى أف ىذه الطريقة لتعميـ النحو عقيمة، )): فيقوؿ
وىي في الحؽ لـ تعقـ أبدًا، بدليؿ أف الذيف كانوا يتعمموف بيا كانوا يحسنوف فيـ 
النحو وقواعده، ويتعمقوف فيو تأوياًل وتحمياًل مما ال يستطيعو بحاؿ مف يتعمموف 

وفضاًل عما ذكرناه، ىناؾ مسائؿ عديدة في . (5)((النحو بالطرؽ التربوية الحديثة
. ىذه المحاولة، يحمد عمييا، وقد سبؽ أف عرضناىا في ثنايا ىذا البحث

مف مثؿ دعوتو إلى إلغاء إعراب ما ال يفيد نطقًا مف كتب النحو التعميمي 
فضاًل عف دعوتو إلى التحقؽ مف بعض وجوه اإلعراب، واالكتفاء بالوجو الذي 

. يتحقؽ معو اطراد القاعدة

                                                 

. 27المغة العربية معناىا ومبناىا ص (1)
. 17تيسير النحو التعميمي ص (2)
. 17تيسير النحو التعميمي ص( 3)
, 27نفسو ص (4)
. 51، ص1981شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، مصر، . د: معي (5)
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وكذلؾ كانت محاولتو لتنسيؽ أبواب النحو ال تخمو مف فوائد ومحاسف، 
عمى سبيؿ المثاؿ تنسيقو لباب الفاعؿ تنسيقًا داخميًا، حيث جمع في ىذا الباب ما 

. تفرؽ في أبواب النحو األخرى ليتمثميا النشيء خير تمثيؿ
 (1)كما تميزت محاولتو في تخميص النحو التعميمي مف بعض الزوائد

. والتفريعات التي أثقمت كاىؿ النحو وعقدتو

: مآخذ عمى المحاولة (ج)
عرضنا فيما سبؽ لبعض المآخذ عمى المحاولة، والسيما في الجانب 

التطبيقي كما عرضنا لمزايا ىذه المحاولة والجديد فييا، والشؾ أف كؿ عمؿ ميما 
. بمغ مف النضج والجودة ال يخمو مف األخطاء

وسنعرض في ىذه الفقرة لمجموعة مآخذ عمى المحاولة رآىا بعض 
: الباحثيف، ورأيت بعضيا اآلخر، وسنوردىا بإيجاز عمى شكؿ النقاط التالية

 :العالمات الفرعية في اإلعراب (1)

ذكرنا سابقًا أنو ألغى نيابة حركة عف حركة أو حرؼ عف حركة، وعدىا 
أصواًل في بابيا، متابعًا في ذلؾ ابف مضاء، وقرارات لجنة وزارة المعارؼ لعاـ 

1938 .
وأرى أف ىذا األمر يزيد مف صعوبة النحو وال ييسره، بؿ يرىؽ الناشئة 

رفع، )فيو أشد بعدًا مف عقؿ الناشئ، فيو يتعمـ أواًل أنواع إعراب االسـ الثالثة ))
وال ... وال يعمـ العالمات الفرعية إال بعد أف يعرؼ المثنى والجمع  (نصب، وجر

شؾ أف تعمـ كؿ ىذا في حينو المناسب خير مف أف نجعؿ ىذه األنواع كميا أصواًل 
. (2)((وجمعيا في تقسيـ واحد

أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه المسألة تفقد العالمات دالالتيا الوظيفية في 
مادامت العالمة الواحدة تعبر عف أكثر مف حالة إعرابية واحدة، ومادامت ))الجمؿ 

الحالة اإلعرابية الواحدة يدؿ عمييا بأكثر مف عالمة، والنحاة قد تفادوا ىذه 

                                                 

. 80مف المبحث األوؿ في ىذا البحث، ص( ج)الفقرة : ينظر (1)
. 1974عبد المتعاؿ الصعيدي، دار الفكر العربي لمنشر، : النحو الجديد (2)
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الصعوبة بربط الحالة اإلعرابية المعينة بعالمة واحدة أصمية، وما عداىا فرع أو 
. (1)((نائب يقـو بوظيفتيا في بعض المواطف

: حذف باب االختصاص (2)
سبؽ أف أشرنا إلى أنو حذؼ ىذا الباب وأدرجو في باب التمييز، إذا عدَّ 
ف كاف معرفة، آخذًا برأي الكوفييف الذيف أجازوا مجيء  االسـ المنصوب تمييزًا، وا 

التمييز معرفة عمى أف حذفو ليذا الباب ليس بالرأي الصائب فمالختصاص دالالت 
فيو يؤدي معنى االفتخار ومعنى . وظيفية في التراكيب ال يؤدييا التمييز

. (2)التعظيـ
الباعث عمى االختصاص فخر أو ))، أف (3)وجاء في ارتشاؼ الضرب

أف بعض صورة االختصاص ال صمة ليا ))فضاًل عف (. (تواضع أو زيادة بياف
الميـ اغفر لنا أيتيا )): إطالقًا بالتمييز ال شكاًل وال موضوعًا مف نحو

. (4)((العصابة
 : إلغاء النعت السببي (3)

: تطرؽ شوقي ضيؼ إلى موضوع النعت السبب وأورد األمثمة عميو ثـ قاؿ
متفوؽ أخوه، وقابمت محمدًا : ىذا رجؿ: وأولى مف ذلؾ وأوضح أف يقاؿ))

المتفوقوف اخوتو، والتقيت بالشاعرة المتفوؽ أخوىا، ويعرب المتفوقوف والمتفوؽ، 
أخبارًا مرفوعة وما بعدىا مبتدآت مرفوعة وىي بذلؾ أخبار مقدمة عمى 

وىو بذلؾ يدعو إلى إلغاء ىذا الموضوع مف كتب النحو التعميمي . (5)((مبتدآتيا
ويعترض عمى ىذا الرأي أنو يوجد في الفصيح ما يدؿ عمة وجود النعت السببي وال 

ربنا أخرجنا )): مناص مف إيراده في كتب النحو، مف مثؿ ما جاء في القرآف الكريـ

                                                 

. 115-114في إصالح النحو ص (1)
. 235-2/234الكتاب : ينظر (2)
(3 )3/166 .
. 143في إصالح النحو ص (4)
. 126تجديد النحو ص  (5)
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، فالظالـ نعت ألىؿ، وىو السبب ويتبع [75:النساء(](مف ىذه القرية الظالـ أىميا
. القرية في اإلعراب

: الميزان الصرفي (4)
دعا إلى إلغاء الميزاف الصرفي معتقدًا أنو يشكؿ عبئًا عمى الناشئة، ولـ 

، عمى أنو ال أرى ثمة صعوبة في ىذا الميزاف عمى (تجديد النحو)يورده في كتابو 
الطمبة، بؿ عمى العكس أجده وسيمة تيسير عمى الطالب معرفة أوزاف المصادر 

والمشتقات وما إلى ذلؾ، وقد أرى مجمع المغة العراقي في سياؽ رده عمى 
مقترحات مجمع القاىرة أنو ال مانع بؿ مف الواجب أف يدرس لمناشئة الميزاف 

. (1)((الصرفي
ثـ إذا حذفنا الميزاف الصرفي كيؼ سيتأتى لطمبتنا قراءة الكتب المغوية 

! والصرفية القديمة وقد مألت األوزاف مباحثيا؟
ومما يوضح اضطراب شوقي ضيؼ في ىذه المسألة وتناقضو أنو عمى 

فقد احتاج إليو عند  (تجديد النحو)الرغـ مف اختفاء الميزاف الصرفي مف كتابو 
. (2)((مفعاؿ، ومفعوؿ، وفعؿ)): تحديده لصيغ المبالغة فيي كما أوردىا فقاؿ

: في تنسيق أبواب النحو (5)
عمى الرغـ مف أف ىذه الخطوة تستحؽ التأمؿ والوقوؼ عندىا، لما تمثمو 
مف مزايا فإنو قد وقع أحيانًا في اضطراب فيو إذ يجمع أشتات موضوع ما يشتت 

. موضوعًا حقو الجمع
فمثاًل كاف األولى بو أف يفرد بابًا لدراسة األساليب في العربية كأسموب 
النفي واالستفياـ، والتوكيد، وما إلى ذلؾ فيحصر األدوات والحروؼ المستخدمة 

في ىذه األساليب، بدؿ مف أف تأتي مفرقة بيف الموضوعات األخرى، وكاف عميو 
. أف يفيد مف عمـ المعاني في ىذا المجاؿ

وفي دراستو لموضوع الذكر والحذؼ وموضوع التقديـ والتأخير، لـ يستثمر 
. عمـ المعاني في ىذيف الموضوعيف، بؿ اكتفى بالجانب الشكمي في عرضو ليما

                                                 

 .48تيسير النحو التعميمي ص (1)

 .226تجديد النحو ص (2)
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وقد أبدى تحفظًا إزاء عمـ المعاني، ففي صدد عرضو لدعوة مجمع المغة 
وأرى ذلؾ إف لـ )): العربية بدمشؽ إلى استغالؿ عمـ المعاني في النحو، قاؿ

يستغؿ بحذر شديد ضاعؼ منونة النحو عمى الناشئة، وربما تحوؿ إلى عوائؽ في 
، وال أدري في استغالؿ عمـ المعاني في النحو يشكؿ عسرًا (1)((التيسير والتبسيط

وتصعيبًا عمى الطمبة فنحف حيف نطالب الناشئة باإلعراب ال نطالبيـ مف أجؿ 
. اإلعراب بؿ مف أجؿ فيـ المعنى وتمثمو

 (غير وسوى)ومف مظاىر االضطراب عنده في التبويب، أنو لما ألغى 
مف االستثناء اضطر إلى وضعيا في باب االستثناء نفسو، معماًل ذلؾ أنو تابع 

 .جميور النحاة، ولو فتح بابًا لألدوات لما حار في وضعيما

: االستشياد بالحديث النبوي الشريف (6)
في صدد حديث شوقي ضيؼ عف محاولة إبراىيـ مصطفى في التجديد، 
اعترض عميو الستشياده بحديث نبوي شريؼ تثبيتًا لقاعدة نحوية، وختـ اعتراضو 

إف الحديث ال يحتج بو في القواعد ألف كثيرًا مف حممتو أعاجـ ولذلؾ لـ )): بالقوؿ
. (2)((يحتج بو سيبويو وال غيره مف نحاة البصرة والكوفة

وىذا الرأي ال نطمئف إليو فيو بعيد عف الصواب ويتنافى مع ما أثبتو 
 العممي الحديث، أما كوف حممتو مف األعاجـ فكانت مف األعاجـ (3)البحث

ف لـ يكونوا عمماء بغمة العجـ)) أما القوؿ بعدـ . (4)((العمماء بمغة العرب وا 
استشياد سيبويو بالحديث النبوي الشريؼ فيو زعـ باطؿ ال يثبت أماـ الحقائؽ 

وىذا الزعـ حمؿ لواءه مف قبؿ أبو حياف وتبعو في ذلؾ طائفة مف (5)واالستقراء

                                                 

 .46تيسير النحو التعميمي ص (1)

 .28نفسو ص (2)

الدكتور محمد ضاري : الحديث النبوي الشريؼ وأثره في الدراسات المغوية والنحوية: ينظر (3)
 .371، ص1982، 1 بيروت ط–مؤسسة المطبوعات العربية . حمادي

 .1/243ابف جني : الخصائص (4)

الدكتورة خديجة الحديثي، دار الرشيد لمنشر، : موقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث: ينظر (5)
 .50، ص1981
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 (1)المحدثيف مف بينيـ فيما يبدو شوقي ضيؼ، عمى أف عددًا مف الباحثيف
المعاصريف أبطموا ىذه المزاعـ، وأثبتوا مصداقية االحتجاج بالحديث النبوي 

. الشريؼ
 :اخلامتـــة

تناوؿ ىذا البحث محاولة الدكتور شوقي ضيؼ في تيسير النحو التعميمي 
: مستعرضًا جيوده في ىذا الميداف، وتوصؿ البحث إلى النتائج اآلتية

سياميـ في تعميـ الناشئة  (1) كشؼ التمييد عف محاوالت القدامى في التيسير وا 
نحو موجزًا وميسرًا، األمر الذي يوحي تحسسيـ بمشكمة النحو عمى طمبتو كما 

بيف بإيجاز مجموعة محاوالت لعدد مف الباحثيف المعاصريف في مجاؿ 
. التجديد واإلصالح النحوي

عرض المبحث األوؿ أسس تجديد النحو عند شوقي ضيؼ، فكاف أىميا  (2)
إصالح منيج النحو والدعوة إلى تنقيتو مف بعض الشوائب الفمسفية مف عمؿ 
وأقيسة وتماريف غير عممية، وتأسيسًا عمى ىذا اإلصالح شرع ببناء أبواب 

النحو التعميمي بناًء جديدًا مف دوف أف يمس جوىر النحو وال موضوعاتو بؿ 
عني بتنسيؽ أبوابو وتشذيبيا، ثـ أضاؼ إلييا عددًا مف الموضوعات التي 

كما حذؼ زوائد ال يغني الطالب في شيء، . وجد النحو التعميمي يفتقر إلييا
بؿ أثقمت النحو وزادتو صعوبة وتعقيدًا مثؿ تعدد وجوه اإلعراب في المسألة 

عراب ما ال يفيد نطقًا وما إلى ذلؾ  .الواحدة وا 

أما المبحث الثاني فقد بيف موقفو إزاء مسائؿ نحوية، وتبيف أنو كاف ينتخب  (3)
مف آراء النحاة ما يخدـ النحو التعميمي ويحقؽ انسجامًا مع قدرات الناشئة، 
وبقدر ما يحقؽ اطراد القاعدة، فبذلؾ يبعد الطمبة عف التفريعات في القواعد 

 .والتشعب، وىو إذ يعتمد مبدأ االنتخاب ال يتقيد بمذىب نحوي بعينو

                                                 

محمد ضاري حمادي، في : والدكتور. ينظر في ىذا الصدد، الدكتورة خديجة الحديثي (1)
 .مصدرييما السابقيف
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وضح المبحث الثالث مصادر تيسيره، فتبيف أنو عوؿ كثيرًا عمى محاولة ابف  (4)
مضاء القرطبي، كما كاف لمنحو الكوفي أثر واضح في محاولتو، فضاًل عف 
 .النحو البصري ونحاة آخريف كما كشؼ وجو الخالؼ بينو وبيف ابف مضاء

تناوؿ المحاولة بالنقد والتقويـ، فكشؼ عف أىميتو تطبيؽ ىذه : المبحث الرابع (5)
المحاولة، إذ ال يكفي أف تقتصر المحاولة عمى التنظير، بؿ البد ليا مف 

 .الدخوؿ في حيز التنفيذ لتكشؼ عف مصداقيتيا ونجاحيا

وعرض المبحث لمجموعة ىنات وقع فييا شوقي ضيؼ في أثناء تطبيقو 
. لممحاولة فضاًل عف عدـ وفائو لما دعا إليو أحياناً 

وكشؼ ىذا المبحث عف محاسف ىذه المحاولة وذلؾ عمى سبيؿ التمثيؿ ال 
. الحصر مف ىذه المحاسف أنيا أنبتت عمى منيج لغوي سميـ

مباحث في عمـ الصوت، وعرض  (تجديد النحو)إذ قدـ لمناشئة في كتابو 
لمخارج الحروؼ وصفاتيا مستقيًا معموماتو مف عمـ التجويد، إذ أكد عمى ضعؼ 
الناشئة في ىذا الجانب، وىذا ممحظ صحيح يكاد يتفرد بو الدكتور شوقي ضيؼ 

مف أصحاب دعوات التيسير، وىو في ىذا محؽ تماـ الحؽ، ويمكف رد جيؿ 
الناشئة لمخارج الحروؼ أف التعميـ في المدارس ينحو إلى فصؿ العربية عف 
القرآف الكريـ، فال يدرس التجويد، فضاًل عف قدرة عمـ المتضمعيف بالتجويد 

. وضعؼ جياز التدريس في جميع المراحؿ
كما عرض لمباحث صرفية ال غنى لطالب الدارسة النحوية عنيا، وبيذا 

أقاـ الدرس المغوي عمى األنظمة الثالثة التي تربطيا وشائج ال انفصاـ عنيا، 
. النظاـ الصوتي والنظاـ الصرفي، والنظاـ النحوي

وبيف ىذا المبحث أيضًا ما اتسمت بو المحاولة مف تخميص النحو 
التعميمي بما عمؽ بو مف شوائب دخيمة بفعؿ األثر الفمسفي عمى المنيج النحوي 

كما بيف سعي ىذه المحاولة إلى تجنب التعقيدات في اإلعراب واالبتعاد عف 
. إعراب ما ال يفيد نطقاً 

وانتيى ىذا البحث بعرض مجموعة مف المآخذ عف المحاولة، عمى أف 
. ىذه المآخذ ال تقدح بأىميتيا، فأي عمؿ ال يتصؼ بالكماؿ، فالكماؿ هلل وحده
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Abstract 
This paper deals with the works of Daif’s in renewing 

the Arabic grammar, and look at the advantages and 
disadvantages of his method; in addition to revaluing of his 
references in this field. 
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