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 النحو التعليمي يسير شوقي ضيف التجيديدية في تمحاوالت 

Wahyuddin1, M. Abdul Hamid2 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia1 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia2  

Email: wahyuddin_fasya@uin-antasari.ac.id1, hamidlana@pba.uin-malang.ac.id2 

 مستخلص البحث

عرفة موقف شوقى ضيف من ثورة ابن مضاء على أصول يهدف هذا البحث إلى: م

أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف في ضوء نظرية النحو النحو. وتحليل 

 يالكيف املدخل في هذا البحث هو  املستخدم البحث مدخل نإالتعليمي. 

هو كتب النحو واملجالت التي كتبها شوقي ضيف، والكتب  ، ومصدرهالوصفي

طريقة جمع البيانات املستخدمة فيه و  لمية املتعلقة به.واملجالت والبحوث الع

استخدمت نظرية ميليس وحبورمان التي  وفي تحليل البيانات، قئدراسة الوثاهي 

تشتمل على أربعة عناصر وهي جمع البيانات، واختيار البيانات املناسبة، 

اتفق شوقى ضيف على ثورة وعرض البيانات والخالصة. ونتيجة هذا البحث:  

ابن مضاء على أصول النحو  ويتأثر كثيرا  بنظرية ابن مضاء. وأما نظرية ابن 

اء القياس، ـإلغاء نظرية العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، وإلغ مضاء فهي: 

االستنتاج النظري لهذا البحث هو أن تبسيط وإلغاء التمارين غير العملية. 

يسهل على الطلبة إتقان النحو  قواعد اللغة العربية في املجال التعليمي

 التطبيقي. 

  النحو التعليمي. ;التيسير ;املحاوالت التجديدية :الكلمات املفتاحية

Abstract 

This research is aimed to know Syauqi Dhaif's views on Ibn Madha's 

revolution against ushul al-nahw and to analyze the renewal of Syauqi 

Dhaif's nahw in the perspective of pedagogic nahw theory. The approach 

used in this research is descriptive qualitative. The data sources are books 

written by Syauqi Dhaif, articles and relevant scientific researches. The data 

collection technique is a documentation study. Data were analyzed using 

Miles and Huberman's theory which include: Collecting data, selecting 

relevant data, presenting data and concluding. The results of this study are: 

mailto:wahyuddin_fasya@uin-antasari.ac.id
mailto:hamidlana@pba.uin-malang.ac.id
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Syauqi Dhaif agreed with Ibn Madha's revolution against ushul nahw and he 

was deeply influenced by Ibn Madha's theory. As for Ibn Madha's theory, 

such as: negating the âmil theory, negating the second and third illats, 

negating qiyâs and eliminating cumbersome exercises. The theoretical 

finding of this research is that pedagogically simplification of Arabic 

language rules makes it easier for students to master applicable nahwu. 

Keywords: Reform Efforts; Simplify; Nahw Pedagogical 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Syauqi Dhaif tentang 

revolusi Ibn Madha terhadap ushul al-nahw. Penelitian ini menganalisis 

pembaruan nahw Syauqi Dhaif dalam perspektif teori nahw pedagogik. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data adalah 

buku-buku yang ditulis oleh Syauqi Dhaif dan artikel-artikel serta penelitian-

penelitian ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah studi 

dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan 

Huberman yang meliputi: Mengumpulkan data, memilih data yang relevan, 

memaparkan data dan menyimpulkan. Hasil penelitian ini adalah: Syauqi 

Dhaif sepakat dengan revolusi Ibn Madha terhadap ushul nahw dan ia sangat 

terpengaruh terhadap teori Ibn Madha. Adapaun teori Ibn Madha adalah: 

meniadakan teori âmil, meniadakan illat kedua dan ketiga, meniadakan qiyâs 

dan meniadakan latihan yang tidak praktis. Temuan teoritis penelitian ini 

adalah secara pedagogis simflikasi kaidah bahasa Arab  memudahkan 

mahasiswa menguasai nahwu aplikatif.  

Kata Kunci: Upaya Pembaruan; Mempermudah; Nahw Pedagogik  

 

 ثخلفية البح .أ

ن تعليم اللغة العربية له مشكالت عديدة، ظاهرة الضعف في القواعد إ

أصبحت القواعد بحيث  1النحوية تكون من أعقد املشكالت التي تواجه الدارسين،

قد أدت هذه الحال إلى شبه معاداة  2بالنحوية من املوضوعات التي ينُفر منها الطال 

                                                             
1 Wahyuddin, “I’dād Kitb Al-Nahw Al-Ta’līmī ‘Alā Dhau’i Tajdīd Al-Nahw ‘Inda Syauqi 

Dhayf Li Thalabah Jāmi’Ah Palopo Al-Islāmiyyah Al-Hukûmiyyah Bi Sulawesi Al-Janûbiyyah,” 

Arabiyât 7, no. 1 (2020), h. 154. 
2 Rātib Qāsim ‘Āsyūr wa Muḥammad Fuād al-Ḥawāmidah, Asālib Tadrīs Al-Lugah Al-

‘Arabiyah Baina Al-Naẓariyah Wa Al-Taṭbiq, 3rd ed. (‘Ammān: Dār al-Musyī wa al-Tauzi’ wa al-

Tibā’ah, 2010(, h.106. 
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 4ة.العربيللغة  كراهية الطالبإلى  بل انعكس ذلك أيضا 3الستخدام القواعد في الكالم

لقد  ،مواد النحو النظري  كثير من األسباب من أهمها وسبب ذلك يرجع إلى

من كتب  مواد النحو تستمد  إلى هذه املشكلة مؤكدا أن قريب هللا بابكر مصطفى  أشار

اللغة العربية مثل جامع دروس اللغة العربية، والنحو الواضح، وغيرهما من  قواعد

 التعليم. كتبأصال لتكون وتأليفها التي ال يهدف إعدادها قواعد اللغة العربية النطرية 

5     

النحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية، فال يمكن إدراك بما أن 

يقول  ثحي .املقصود من نص لغوي دون معرفة بالنظام الذي تسير عليه هذه اللغة

عبد القاهر: إن األلفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن 

األغراض كامنة يكون هو املستخرج لها، وأنه املعيار الذي ال ُيتبين نقصان كالم 

 6وُرجحانه حتى ُيعرض عليه، واملقياس الذي ُيعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه،

ه، وإال من غالط في الحقائق نفسه في هذا  .7وال ينكر ذلك إال من ينكر ذلك حس 

ا للنحو العربي من مل 8،ة مهمةالعصر الحديث مازال علم النحو العربي يحتل مكان

، وكذلك ملا يقوم به علم النحو من حفظ واملقروءةأهمية في فهم النصوص املسموعة 

 النحو منها علوم عدة لها العربية واللغة 9.للسان والقلم من الوقوع في اللحن والخطأ

                                                             
3 Ismā’īn dan Nūgiy, “Qaḍāyā Fi Waḍ‘i Al-Naḥw Al-‘Arabiy Wa Waẓāifh,” Majallah al-

Mumārasāt al-Lugawiyah 7 (2012), h. 94. 
4 Najm ‘Abd al-Lāh Gālih al-Mūsiy, “Ṣ‘ūbāh T‘alīm Māddah Qawā‘id Al-Lugah Al-

‘Arabiyah Fi Al-Marḥalah Al-Ibtidāiyah Mi Wijhah Mu‘allimiy Al-Māddah Wa Mu‘Allimatih,” 

Majallah Dirāsāt Tarbawiyah 5, no. 2 (2009)., h. 110. 
5 Qaribullah Babakar Musthofa, “Qawâid Al-Nahw Wa Asturuhâ Fi Ta’līm Al-Lugah Al-

‘Arabiyah,” Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 1, no. 1 (2018), 

h. 6. 
6 Abduh al-Rājḥiy, Al-Taṭbiq Al-Naḥwiy, 2nd ed. (al-Riyād: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr 

wa al-Tauz‘i, 2011)., h. 7. 
7 Rabiḥ ‘Ammār, “Ibn Ma Ḍā Al-Qur Ṭubiy Ṡaurah Fi Al-Fiqh Ṡaurah Fi Al-Naḥw,” Majallah 

Kulliyah al-Ādāb wa al-‘Ulūm al-Insāniyah wa al-Ijtimā‘iyah 5, no. 1 (2009)., h. 55. 
8 Jailāliy Būturfās, “Taisīr Al-Naḥw Fi Manẓūr Al-Majām‘i Al-Lugawiyah Al-‘Arabiyah (Al-

Majma’ Al-Lugawiy Al-Sūriy Namūzajan)” (jāmi’ah Abiy Bakr Balqāyid, 2013)., h. 7. 
9 Mahmuddin, “Dirāsah Lugawiyah an Al-Majāz Fi Fahm Al-Ta’âlīm Al-Diniyah,” Jurnal 

Adabiyah 19, no. 1 (2019). 20.  
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الكريم والحديث  القرآن يفهم أو يفسر إن ومن أراد 10ذلك، وغير والبالغة والصرف

 .11العربية اللغة علوم يتعلم نأ فعليه عميقا فهما الشريف والعلوم الدينية

ومن العوامل التي جعلت النحو يزداد تعقيدا هو تأثير املنطق اليوناني في النحو 

ف في وضع قواعد فاختالط النحو باملنطق الذي أدى إلى الصعوبة والتكل 12العربي

العربية. ومع ذلك، لم  تكن قضية تأثير املنطق اليوناني في النحو قضية مسلمة 

ومازالت كذلك حتى اآلن على الرغم من انتشار القول بهذا التأثير ورواجه حتى كاد 

يصبح من املسلمات،  لذلك اختلف الباحثون املعاصرون في مسألة تأثر هذا النحو 

 13باملنطق.

إن صعوبة فهم كتب النحو ليست واقعة للناطقين بغير العربية فقط بل 

أ واعترف   للناطقين بها أنفسهم. ويرى ياسين أبو الهيجاء أن الجاحظ أول من تجر 

إذ يروى في كتاب ، وسوعيتهبصعوبة كتب النحو على الرغم من غزارة علمه وم

الحيوان: قلت ألبي الحسن األخفش: أنت أعلم الناس بالنحو فلَم ال تجعل كتبك 

مفهومة كلها، و ما بالنا نفهم بعضها وال نفهم أكثرها، وما بالك تقدم بعض العويص و 

تبي هذه هلل، وليست هي من كتب الدين، و 
ُ
تؤخر بعض املفهوم. قال أنا رجل لم أضع ك

ت حاجتهم إلي فيها، وإنما كانت غايتي لو 
 
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه، قل

ب ذهبت.  14 املنالة... وإنما قد كسبُت بهذا التدبير؛ إذ كنت إلى  التكس 

سماه "تيسير النحو التعليمي قديما بعد الرجوع إلى كتاب شوقى ضيف الذي 

وحديثا مع نهج تجديده" يعرف الباحث أن السبب الذى هو من أجله جعل شوقى 

                                                             
10 Aksa Muhammad Nawawi, “Agrād Al-Istifhām Bi Hal Fi Al-Zikri Al-Hakīm,” Jurnal 

Adabiyah 19, no. 1 (2019)., h. 64.  
11Mahmuddin. “Dirâsah Lugawiyah an al-Majâz fi Fahm  al-Ta’âlīm al-Diniyah”. Jurnal 

Adabiyah. 19 No. 1, )2019(, h. 64. 
12 Ṣādiq Fauziy Dibās, “Juhūd ‘Ulamā Al-‘Arabiyah Fi Taisīr Al-Naḥw Wa Jajdīdih,” 

Majallah al-Qadāsiyah fi al-Ādāb wa al-‘Ulūm al-Tarbiyah 2, no. 2 (2008), h.  86. 
13 Abd al-Lah Jād al-Karīm, Al-Dars Al- Al-Naḥw Fi Al-Qarn Al-‘Isyrīn, 1st ed. (al-Qāhirah: 

Maktabah al-Ādāb, 2004). ,h. 187. 
14 Yāsīn Abu al-Hijāi, Maẓāhir Al-Tajdīd Al-Naḥw Lada Majma’ Al-Lugah Al-‘Arabiyah Fi 

Al-Qāhirah Ḥatta ‘Ām 1983 (‘Āmman: Ālam al-Kutub al-Ḥadīṡ, 2008)., h. 219.  
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ضيف يفكر في تجديد النحو وتيسيره أنه الحظ أن جميع البالد العربية تشكو مر 

الشكوى من أن الناشئة فيها ال تحسن النحو، بل ال تحسن النطق بالعربية نطقا 

أن مرجع ذلك هو النحو الذي ُيرهق  املتلقي بكثرة أبوابه وتفريعاته   سليما، ورأى

أبنيته وصيغه االفتراضية التي ال تجري في االستعمال اللغوي، وهو مع ذلك يغفل 

شطرا كبيرا من تصاريف العربية وأداواتها وصياغاتها؛ مما يجعل الناشئة ال تتبين كثيرا 

 15 ة.الدقيق من أوضاع اللغة واستعماالتها

نحو وهو عالم كبير في اللغة تب الك إذا كان الجاحظ اعترف بصعوبة فهم

العربية وعلومها فالدارسون الناطقون بغير العربية أصعب فهما لكتب النحو. هذا 

مما يدل على أن كتب النحو النظرية العلمية ليست مالئمة للدارسين املبدئين، وال 

يرى الباحث أن النحو ليس صعبا من حيث هو، وإنما لذلك  سيما الناطقون بغيرها.

فيه هو طريقة تصنيفه، حيث إن بعض  املؤسسات التعليمية تستخدم كتب الصعب 

النحو النظري في تعليم الدارسين املبتدئين، ومن الخبراء من يرى أن النحو ليس صعبا 

 م النحو ترجع إلى طريقة تعليمه.واملشكلة في تعلي

ه، هذه الصعوبة، فإن النحو العربي قد مر بعدة محاوالت إلصالح منهج حل  ول  

بغية تيسيره واستيعابه للناشئة والدارسين، وأشهرها قديما محاولة ابن مضاء في 

كان شوقي ضيف من أوائل من فجروا قضية النحو العربي  كتابه "الرد على النحاة"؛

وضرورة النظر في كثير من مسلماته إثر نشره وتحقيقه لكتابه "الرد على النحاة" البن 

فيه صاحبه بإلغاء نظرية العامل في النحو، وما تقوم  مضاء؛ ذلك الكتاب الذي نادى

عليه من تعليل وقياس، واالكتفاء بذكر القواعد مجردة. فيقول في مقدمته للطبعة 

األولى: "وقد سدد ابن مضاء سهام دعوته أو قل سهام ثورته إلى نظرية العامل التي 

 16 عسيرة الفهم. أحالت كثيرا من جوانب كتاب النحو العربي إلى عقد صعبة الحل

                                                             
15‘ Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq (duna Makān: Kulliyah al-Ādāb, n.d.(, h. 3.  
16 Ḥamzah Ibn Fāyi’al-Fatḥiy, Lau’ah ‘ala Syauqiy Ustāz Al-Jalīl Wa Ākhr Al-‘Ummālaqah 

Al-‘Allāmah Syauqiy, 1st ed. (al-Qāhirah: duna al-Maṭba’, 2005)., h. 51. 
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ولم يكتف شوقى ضيف بإحيائه لهذا الكتاب من قبور املخطوطات؛ بل تتبع 

دراسة تاريخ النحو العربي ونظرياته ومدارسه، وأشرف على العديد من الرسائل 

. كما اهتم بقضية تيسير النحو العربي وتعليمه، وألف في ذلك العلمية في هذا املجال

"تجديد النحو" و"تيسيرات لغوية" و"تسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج 

 17تجديده".

بعد تحقيق هذا الكتاب ودراسته، يتأثر شوقى ضيف بما جاء في هذا الكتاب 

ر  يف كتاب "الرد على النحاة" بمدخل طويل يعد ضشوفى من األراء النحوية. حيث صد 

تلخيصا وافيا للكتاب وما يحمل من أسس تيسير النحو العربي مع تأييد كامل 

وإضافات منه آلراء ابن مضاء، ويؤكد هذا قوله: "ومض ى ابن مضاء على هدي املذهب 

ت إليه من ركام األقيسة والع لل، وقد الظاهري ينكر في نظرية العامل في النحو وما جر 

لت القول في ذلك بمدخل الكتاب.  18 فص 

وإذا كان العرب يتزمرون من صعوبة فهم النحو العربي فضال عن غير الناطق 

إلى كتاب النحو الذي يشتمل  بالعربية، مما ال شك فيه أن غير الناطقين بها يحتاج

على قواعد اللغة العربية البعيدة عن التحليالت والتقديرات الفلسفسة التى تؤدى إلى 

 كراهية الطالب ملادة النحو.

قد صدرت البحوث السابقة  حول تجديد النحو عند شوقى ضيف، ولكن لم 

نظرية النحو تكن هناك البحوث والدراسات املتعلقة بدراسة هذا التجديد في ضوء 

التعليمي. ومن البحوث والسابقة ما يلي:  دراسة لشاه خالد نسوتيون وهي رسالة 

م، تحت عنوان: 2014املاجستير، هذه الدراسة قد صدرت في شكل الكتاب سنة 
Pemikiran Nahwu Syauqi  Dhaif Solusi Alternatif Mengatasi Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arabلخليل حميش وهي رسالة املاجستير تحت عنوان:  .  ودراسة

. في 2014جهود شوقى ضيف التجديدية في النحو العربي دراسة في األسس واملنهج، 

                                                             
17 Ibid., h. 52. 
18‘ Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq (duna Makān, n.d.), h. 11. 
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 جامعة مولود معمري تيزي بالجزائر. 

وبعد الرجوع إلى الدراستين السابقتين واإلطالع املكثف عليهما، وجد الباحث 

قى ضيف. الدراسة لشاه خاليد نسوتيون أنهما تتحدثان عن تجديد النحو عند شو

دراسة وصفية تحليلية، يبحث فيها صاحبها في أسس تجديد النحو على ضوء منهج 

شوقي ضيف وعالقتها بمشكالت تعليم النحو في إندونيسيا وكيفية حلها من خالل 

تجديد النحو عند شوقي ضيف. ودراسة لخليل حميش ترتكز على الخلفيات التي من 

شوقي ضيف بتجديد النحو. وإبراز األسس واملناهج التي قام عليها تجديد  أجلها قام

 النحو عند شوقى ضيف.

وعلى هذا يتضح أن الدراسة التى قام الباحث بالبحث فيها تشبه الدراسين 

السابقين .حيث إن هذين الدراسين تبحثان عما يتعلق بتجديد النحو عند شوقى 

التشابه، فإن هناك االختالف، حيث ينفرد ضيف كما سبق ذكره، مهما كان هناك 

هذه الدراسة  بدراسة محاوال شوق ي ضيف في تيسير النحو العربي بإستخدام نظرية 

 على مضاء ثورةمن هذا البحث يهدف إلى: معرفة موقف شوقى ضيف  النحو التعليمي.

 أسس تجديدتحليل . وصف أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف.  النحو أصول 

 شوقي ضيف في ضوء نظرية النحو التعليمي. دالنحو عن

 البحث يةمنهج .ب

وهو البحث  ،يالكيف املدخل هوهذه الدراسة  في  املستخدم البحث مدخل نإ

يمكن حصوله بالطريقة اإلحصائية أو املنهج  عما ال للحصول على النتائج أو الكشف

ية للتوضيح وينتهي الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات  ويستخدم النظرية العمل

 ،يالوصف البحث هو البحث نوع وأما 19 إلى النظرية الجديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.

في تيسير  التجديدية فمحاوالت شوقي ضي صف و  قدويسمى بالوصفي، ألن الباحث 

                                                             
19 J Lexi Moleong, Metodelogi Peneltian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 

2. 
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 تجديده للنحو العربي. النحو التعليمي من خالل 

التي كتبها شوقي، و  جميع كتب النحو هو البحث هذال البيانات مصدر وأما

طريقة جمع البيانات   جميع الكتب واملجالت والبحوث العلمية املتعلقة بهذا املوضوع.

 الحقائق لطلب البحث طريقة هى، وقئالوثا دراسة هي املستخدمة فى هذا البحث

 .املكتوبة املواد من وغيرها واملذكرات والرسائل واملجالت والكتب الوثائق من والبيانات

 ميليس وحبورمان نظريةستخدم الباحث طريقة تحليل البيانات با البياناتفي تحليل 

وعرض التي تشتمل على أربعة عناصر وهي جمع البيانات، واختيار البيانات املناسبة، 

  .البيانات والخالصة

 عرض البيانات وتحليلها .ت

 موقف شوقى ضيف من ثورة ابن مضاء على أصول النحو  (أ

ملعرفة موقف   العربي أسس ثوررة ابن مضاء للنحو تقديميحاول الباحث 

 ضيف منها خاصة ومن النحو العربي عامة، كما يلي: 

  إلغاء نظرية العامل .أ

مسألة العمل والعوامل في النحو أكثر القضيايا إثارة للجدل  كان من املعلوم أن

في الدراسات الحديثة، حيث إن هذه الفكرة مستقاها القول باملنطق ومبادئ السببية 

األرسطية القائلة باالتأثير والتأثر والسبب واملسبب والعلة واملعلول، وكذا مقولتي 

من مقوالت أرسطو، وهي أفكار وجدت طريقها إلى النحو العربي منذ الوضع وامللك 

  20 اتصاله بالثقافة اليونانية.

العامل اللفظي ما له صورة في اللفظ ويؤثر فيما يقع بعده، أن النحاة  يرى 

وحروف الجر وسواها من العوامل مثل: إن وأخواتها، ونواصب املضارع وجوازمه، 

اللفظية. والعامل املعنوي ما ليس له صورة في اللفظ، وهو التعري من العوامل 

                                                             
20 Rabiḥ ‘Ammār, “Ibn Ma Ḍā Al-Qur Ṭubiy Ṡaurah Fi Al-Fiqh Ṡaurah Fi Al-Naḥw”., h. 12.  
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اللفظية، ومن أمثلته أن عامل الرفع في الفاعل هو اإلسناد أي النسبة، وهو عامل 

معنوي، أو العامل فيه معنى الفاعلية، وكذلك قولهم إن عامل الرفع في املبتدأ هو 

تداء، وهو عامل معنوي أيضا، ويشير الباحث إلى أن البصريين والكوفيين اختلفوا االب

في عامل الرفع في املبتدأ، فذهب الكفيون إلى أن املبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع 

املبتدأ، وهما يترافعان، وذهب البصريون إلى أن املبتدأ يرتفع باالبتداء، وأما الخبر 

إلى أنه يرتفع باالبتداء وحده، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع فاختلفوا فيه، فذهب قوم 

يرى  21 باالبتداء معا، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع باملبتدأ، واملبتدأ يرتفع باالبتداء.

النظري، ألن هذه ه في كتب النحو ئكن إلغاالعامل في النحو العربي ال يمالباحث أن 

ه في كتب النحو التعليمي ئإلغا النظرية من خصائص اللغة العربية، ولكن يمكن

     هيال للدارسين املبتدئين.  تس

بناء على ذلك يتبين أن نظرية العامل كانت من أهم األسس التي قامت عليها 

تى صارت نظرية النحو منذ أيام الخليل وسيبويه، ومن تبعهم من النحاة بعد ذلك، ح

من البديهيات التي يتوارثونها الحقا عن سابق، من غير أن يفكر أحدهم في ردها، أو 

لذا تعد نظرية العامل األساس الذي أقام عليه النحاة بنيانهم النحوي  22 معالجتها.

أصوله وسننه، وهي أيضا األساس األول الذي دعا ابن مضاء إلى إلغائه، وقد هاجمها 

هجوما هدف منه إلى إلغائها وهدمها؛ إيمانا منه بأنها ال تفيد النحوي شيئا، يقول: 

ه على ما "وقصدي في هذ ا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنب 

أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم ال يكون إال 

بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك 

في زيد والنصب الذي في عمرو  بعبارات توهم في قولنا )ضرب زيد عمرا( أن الرفع الذي

                                                             
21 Mubārakah Khamqāniy, “Ārā Ibn Maḍā Al-Qur Ṭubiy Fi Ḍau ‘Ilm Al-Lugah Al-Ḥadīṡ,” 

Majallah al-Atū 10, no. 2 (2013), h. 48. 
22‘ Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq., h. 11. 
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ن الفساد"   23.إنما أحدثه )ضرب(، وهذا بي 

وعلى هذا كان من املعلوم أن ابن مضاء رد على من زعم أن نظرية العامل 

 
 
مه بأنها ال تيسر وال تسهل شيئا سوى حط كالم غرضها تيسير النحو وتسهيل تعل

العرب عن رتبة البالغة وادعاء النقصان فيما هو كامل، بل إن نظرية العامل جعل 

من هنا يتبين أن الهدف األساس ي من  24النحو أكثر تعقيدا لدى الدارسين املبتدئين.

إذا كان األمر كذلك إلغاء العامل عند ابن مضاء هو تيسير النحو وتسهيل تعلمه. 

اللغة العربية يجب عليهم أن يعرف جميع ما فالدرسون املتخصصون في دراسة علوم 

يتعلق باللغة العربية من ضمن نظرية العامل، فإن هذه النظرية من تراث علماء اللغة 

 العربية الذي ال بد من حميايته.  

وتأييدا  لرؤية ابن مضاء يعلق شوقى ضيف على ما سبق عرضه قائال: أليست 

مرات لم يقصد إليها العرب حين نطقوا فكرة العامل تجعلنا نفكر في محذوفات ومض

بكالمهم موجزا، ولو أنهم فكروا فيها لنطقوا بها، ولخرج كالمهم من باب اإليجاز إلى باب 

 25 .اإلطناب، وانفكت عنه مسحة االقتصاد البليغ في التعبير

وبعد هذا التأييد قدم شوقى ضيف في املدخل تقسيم ابن مضاء للعوامل 

املحذوفة؛ ليدل بها على فساد نظرية العامل، وهي ثالثة أقسام: قسم حذف لعلم 

ن اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا( يعني أنزل خيرا. املخاطب به، كقوله تعالى )وقيل للذي

وقسم حذف والكالم ال يفتقر إليه، مثل )أزيدا ضربته؟(، فإن النحاة يقدرون عامال 

محذوفا عمل النصب في )زيدا( وهو عامل يفسره الفعل املذكور على نحو ما هو 

ال يمكن أن يكون معروف في باب االشتغال، ويحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذي 

ذلك هو قاعدتهم التي وضعوها في إلى املتكلم قد قصد إليه، ويرى أن الذي دعا النحاة 

                                                             
23 Ibn Maḍā al-Qur ṭubiy, Al-Radd ‘ala Al-Nuḥāt (al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 1982), h. 24.  
24‘ Abbās Ḥasan, Al-Lugah Wa Al-Naḥw Baina Al-Qadīm Wa Al-Ḥadīṡ (duna Makān: Dār al-

Ma‘ārif, 1971), h. 197.  
25‘ Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq., h. 14. 
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 26 باب العامل، وهي أن كل منصوب البد له من ناصب.

أما القسم الثالث فهو أكثر خطأ من القسم الثاني، إذ يرى ابن مضاء النحاة 

يقدرون عوامل محذوفة في عبارات؛ لو أنها أظهرت لتغير مدلول الكالم؛ كتقديرهم في 

(، هللا( مفعول به لفعل محذوف تقديره )أدعو باب النداء أن املنادى في مثل )يا عبد

     27 هللا( لتغير مدلول الكالم، وأصبح خبرا بعد أن كانإنشاء. ولو قال املتكلم )أدعو عبد

 إلغاء العلل الثواني والثوالث .ب

كان من أظهر آثار املنطق اليوناني على النحو العربي، القول فيه بالعلل 

والتعليل، فالعلة مبدأ أرسطي نشأ من النظر في الكون والوجود، من خالل البحث في 

لفقهاء والنحاة انتقل إلى الفقهاء والنحاة عن طريق املتكلمين من غايته وسببه ثم إلى ا

املعتزلة الذين غالوا في اتباع مذهب فالسفة اليونان في توظيف طرائقهم في الجدل 

  28 والكالم.

بن مضاء إلى إلغائه، تبسيطا وتيسيرا للنحو العربي للدارسين املبتدئين، دعا ا

يقول ابن مضاء: "ومما يجب أن يسقط من   ليريح الناس منه، ووافقه شوقى ضيف،

النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن )زيد( من قولنا )قام زيد( 

لَم ُرفع؟ فيقال ألنه فاعل، فيقول: ولَم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال: كذا نطقت به 

ولو أجبت السائل بأن تقول له: للفرق بين الفاعل واملفعول، فلم يقنعه،  العرب،

وقال: فلَم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع املفعول؟ قلنا له: ألن الفاعل قليل، 

فال يكون للفعل إال فاعل واحد، واملفعوالت كثيرة، فأعطي األثقل الذي هو الرفع 

لمفعول، ليقل في كالمهم ما يستثقلون، للفاعل، وأعطي األخف الذي هو النصب ل

ويكثر في كالمهم ما يستخفون، فال يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جهلنا 

ذلك لم يضرنا جهله، إذ صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء املتواتر 

                                                             
26 Ibn Maḍā al-Qur ṭubiy, Al-Radd ‘ala Al-Nuḥāt., h. 26. 
27 Ibid., h. 27.  
28 Rabiḥ ‘Ammār, “Ibn Ma Ḍā Al-Qur Ṭubiy Ṡaurah Fi Al-Fiqh Ṡaurah Fi Al-Naḥw”., h. 9.  
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    29الذي يوقع العلم".

  اء القياسـإلغ .ج

وافق شوقى ضيف ما ذهب إليه ابن مضاء من إلغاء القياس، وقد وقف عند 

أمثلة له ليبين فساده، وبدأ بتعليلهم إلعراب الفعل املضارع؛ فإن النحاة يذهبون إلى 

السم، فاألصل في االسم اإلعراب، والفعل فرع، وهي فرعية أنه أعرب لقياسه على ا

يأخذها الفعل لعلتين: األولى أنه يكون شائعا فيتخصص مثل األسماء؛ فإن كلمة 

)رجل( تصلح لجميع الرجال، فإذا قلت )الرجل( اختص االسم بعد أن كان شائعا، 

واالستقبال، فإذا وهذا نفسه نراه في الفعل املضارع، فإن كلمة )يذهب( تصلح للحال 

قلنا )سوف يذهب( اختص الفعل باملستقبل بعد أن كان شائعا. والعلة الثانية هي الم 

االبتداء، إذ تدخل على املضارع كما تدخل على االسم، فتقول: )إن زيدا ليقوم( كما 

تقول )إن زيدا لقائم(، وهاتان العلتان تتيحان للمضارع أن يأخذ حكم االسم في 

 30 اإلعراب.

رأى ابن مضاء هذا كله مردود من وجهة نظر؛ ملا رأى فيه إغراقا في التفسير 

قول أن وبعدا في التقدير، فلَم يكون اإلعراب أصال في االسم وفرعا في املضارع؟! إن املع

يكون أصال فيهما جميعا؛ ألن كال منهما له أحوال متعددة مختلفة ال تعرف إال 

باإلعراب؛ فال داعي ألن نجعل اإلعراب أصال في األسماء وفرعا في األفعال، وإن خيرا من 

ذلك كله أن نقول: إن الفعل املضارع يعرب إذا لم يتصل بنون النسوة وال بنون 

نصف أحوال األشياء في نفسها، وال نلجأ إلى تعليل هذه  التوكيد، ومعنى ذلك أننا

األحوال وال إلى فرض قياس بينها وبين غيرها؛ ألن ذلك يوقعنا في مشاكل نقيمها وال 

 31داعي لها.

                                                             
29 Muḥammad Ḥarraṡ, Al-Qiyās Al-Naḥwiy Inda Ibn Maḍā Al-Qur Ṭubiy (duna Makan, n.d.), 

h. 20.  
30 Ibn Maḍā al-Qur ṭubiy, Al-Radd ‘ala Al-Nuḥāt., h. 38.  
31 Ibid.,h. 39.  
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ويبدو أن شوقى ضيف يوافق  ذلك، فعلق على هذه املسئلة معلنا تأييده البن 

مضاء قائال: "والحق أن اإلنسان ال يقرأ الصحف األولى من شرح السيرافي على كتاب 

النحاة من علل وأقيسة في نحوهم، وقد سيبويه حتى يشك في قيمة كل ما وضعه 

يدخله القياس، ويدخل اإلنسان في أثناء ذلك في فيضان من الفروض واألوهام، وأكبر 

الظن أن هذا ما جعل ابن مضاء يحس إحساسا عميقا بوجوب نفي العلل واألقيسة 

 32من النحو،ورفضها.

الدارسون املبتدئون عادة ال يدرسون أصول  ،القياس يبحث في أصول النحو

أمر مهم بل أهم يرى الباحث أن القياس  دمين، النحو، فإن هذا الباب يعتبر بابا للمتق

 على التي يسهل تصريف األفعالماع، على سبيل املثال ضافة إلى السفي علم النحو باال 

ويحسن بمعلمي النحو أن ال  لدارسين تطوير تصريف األفعال في اللغة العربية.ا

 س ملا له تعقيدات في تعلم النحو.يغالون في تحليل القيا

 إلغاء التمارين غير العملية .د

هذه املسئلة اآلخيرة التي قرر ابن مضاء إلغاءه ليريح الناس منه، ويسهل عليهم 

استيعاب قواعد اللغة العربية وفهمها، وشوقى ضيف يوافقه، إذ يقول مؤيدا ابن 

و حتى نخلصه من كل ما مضاء: وإذا كان من الواجب أن نلغي العلل واألقيسة من النح

يعوق مسيره وانطالقه، فكذلك يجب أن نلغي منه كل املسائل التي ال تفسر صيغا 

 33نطق بها العرب، وعلى رأس هذه املسائل مسألة التمارين غير العملية.

ثم عرض ابن مضاء املثال لهذه املسائل، وهو قول النحاة: ابن من البيع على  

ْعل(، فيقول قائل: )بوع( أصله )ُبيع( فيبدل من الياء واوا النضمام ما قبلها؛ 
ُ
مثال )ف

ق بها ثقيل، كما قالت العرب: موقن وموسر، ومن املمكن أن يقول شخص ألن النط

آخر: )بيع( محتجا بأن الياء سكنت وضم ما قبلها فقلبت الضمة كسرة قياسا على 

                                                             
32 Ibid., h. 41. 
33 Ibid., h. 43.  
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اإلعالل تسمى في علم الصرف األمثالة التي ذكره  34 )بيض وعين( في )بيضاء وعيناء(.

  واإلبدال.

من خالل ما سبق تبين أن موقف بن مضاء من هذه األمثلة واالتمارين غير 

استبعادها من النحو وإلغائها من درسها، كونها ال  العملية، وهو الرفض والدعوة إلى

تزيد إال في إعياء املتكلم وذهاب الفصيح من لغته، قال: والناس عاجزون عن حفظ 

ويقف ابن مضاء فيورد حجة كل اللغة الفصيحة فكيف بهذا املظنون املستغنى عنه. 

ل ال حاجة لنا بها من القولين، ويبين أن هذه التمارين شغلت النحاة والنحو بوجوه عل

سوى التمرين فيما ال فائدة فيه، وأي فائدة نفيدها من صيغة )بوع أو بيع(التي لم تأت 

 35بها العرب.

تأييدا لهذا الرأي يرى شوقى ضيف أن ابن مضاء محق فيما دعا إليه، وأننا 

لسنا في حاجة إليه، كما لسنا في حاجة إلى ما أتى به النحاة من تمارين ال تفسر صيغا 

حو بكثرة ما عربية، وإن هذا ليحيل النحو ألغازا. ويضيف أن النحاة أفسدوا الن

وضعوا فيه من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عملية، ومن أجل هذا كله 

ـوا  نثني على هذا الصوت األندلس ي الذي انبعث في القرن السادس الهجري يهتف: نح 

األقيسة والعلل والتمارين غير العملية عن النحـو، فإن فيها فسادا واضطرابا كثيرا، 

ـوا العامل عن الن حو، فقد أتعب النحو والنحاة تعبا لم نفد منه إال كثرة التأويل في نح 

 36 دير عوامل محذوفة ومعموالت مضمرةصياغاتها وعباراتها وتق

فق على كل ما دعا إليه ابن تشوقى ضيف يأن بناء على ما تقدم بيانه يتبين 

العلل الثواني والثوالث، وإلغاء التمارين غير مضاء من إلغاء العامل، والقياس و 

رببي ينقسم إلى قسمين: النحو أن النحو العالباحث يرى العملية في كتب النحو، 

نقده ابن مضاء وشوقي ضيف العلمي أو النحو النظري والنحو التعليمي، والنحو الذي 

                                                             
34 Ibid., h. 43.  
35 Ibid., h. 44.  
36 Ibid., h. 44.  
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النحو الذي ، ويرى الباحث أن هماهو النحو العلمي أو النظري، فكأنهما ال يفرقان بين

خالل تطوير نظرية ابن مضاء هو النحو التعليمي. فالنحو طورها شوقي ضيف من 

ظري فيناسب النعليمي ينساسب تعليمه للمبدئين ولغير املتتخصصين، أما النحو الت

إلغاء العامل، والقياس  تعليمه للمتقدمين أو للمتحصصين. لذلك يوافق الباحث 

التعليمي فقط،  العلل الثواني والثوالث، وإلغاء التمارين غير العملية في كتب النحوو 

إلغائها، ألن هذه األبواب قد اتفق النحاة على  أما في كتاب النحو النظري فال يمكن

  أهميتها في دراسة اللغة العربية. 

بأصول  تتعلققالتي قدمت  مضاء على النحو يالحظ الباحث أن ثورة ابن

أن اإلنسان  النحو، وهذه األصول طورها شوقي ضيف في تصنيف كتاب النحو، ملا يرى 

تب النحو حتى يحس الحاجة إلى تصنيف ال يلم  بآراء ابن مضاء، ويطيل النظر في ك

النحو تصنيفا جديدا، ومن ثم اعتمد  شوقى ضيف في وضع اإلطار النظري ملنهجه 

ف للنحو تصنيفا جديدا على مبدأين أساسين هما: االنصراف عن   
الجديد املصن 

  37 نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات.

 أسس شوقي ضيف التجديدية  للنحو العربي (ب

 وإعادة تنسيق أبواب النح .أ

يري شوقي ضيف أن النحو العربي بحاجة إلى تنسيق جديد، بحيث يمكن 

هذا التنسيق الجديد ألبواب النحو  38 رد امثلته إلى األبواب الباقيةحذف طائفة منه ب

وقد بدأها صاحبها بمبحث في  جعل الكتاب في ستة أقسام شملت العديد من املباحث.

ول أبنية نطق الكلمة وهو مقتبس من علم التجويد، ثم أعقبه بمباحث صرفية ح

الفعل وأقسامه وتصاريفه وأنواع الحروف وأقسام االسم املتنوعة تنوعا واسعا، ولم 

يعَن بفكرة املوازين وال بباب اإلعالل؛ ألن ذلك يدخل على املباحث الصرفية تعقيدا 
                                                             

37‘ Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq., h. 19.  
38 Syauqiy Ḍaif, Tajdīd Al-Nahw, 5th ed. (al-Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, 1982), h. 11.  
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وصورا للكلمات مفترضة لم تجر على األلسنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى املباحث 

وعات بادئا باملبتدأ والخبر ركني الجملة االسمية، ثم إن النحوية، فتحدث عن املرف

وأخواتها وال النافية للجنس والفاعل ونائبه، ثم انتقل إلى املنصوبات فتحدث عن 

املفعوالت واالستثناء والحال والتمييز والنداء على التوالي، ثم صيغ الفعل ثم العدد ثم 

حروف الزيادة، ثم انتقل بعد ذلك  املمنوع من الصرف ثم عمل املصادر واملشتقات ثم

 39إلى اإلضافات كالذكر والحذف والتقديم والتأخير وأنواع الجمل.

هذا التنسيق الجديد ألغى شوقى ضيف من أبواب النحو ثمانية وفي ضوء 

عشر بابا هـي: باب كان وأخواتها، وباب ما وال والت العامالت عمل ليس، وباب كاد 

وأخواتها، وباب ظن وأخواتها، وباب أعلم وأخواتها، وباب التنازع، وباب االشتغال، 

ب، وباب املدح والذم، وباب وباب الصفة املشبهة، وباب اسم التفضيل، وباب التعج

كنايات العدد، وباب االختصاص، وباب التحذير، وباب اإلغراء، وباب الترخيم، وباب 

وباب التوابع إلى تقسيمات االسم في  40االستغاثة، وباب الندبة. ونقل باب اإلضافة

  القسم الثاني من الكتاب.

إلغاء هذه األبواب ال يعني خروجها أو خروج أمثلتها من كتب الحظ الباحث أن 

النحو، بل أدمجت في أبواب أخرى رآها شوقى ضيف أحق بها، فأبواب )كان وكاد وظن 

لى اعتبار أنها أفعال تامة، ومرفوعها فاعل وأعلم( مثال انتقلت إلى باب املفعول به ع

ومنصوبها حال،  وترتب على ذلك إلغاء باب )ما وال والت(؛ ألنها مشبهات بـ)ليس( وقد 

انتقلت إلى باب املفعول، وقرر شوقى ضيف إلغاء )ال( ألنها ليس لها نماذج، وأما )الت( 

ي الظرف،  وأما )ما( التي الواردة مرة واحدة في القرآن الكريم فقد رأى أنها حرف لنف

نزع ورد لها أكثر من نموذج قرآني فقد رأى أن ما بعدها مبتدأ مرفوع وخبر منصوب ب

 الخافض وليس بتأثير من )ما(.

                                                             
39‘Alā al-Dīn Ismā‘il al-Ḥumaziy, Mauqif Syauqiy Ḍaif Min Al-Dars Al-Naḥw Dirāsah Fi Al-

Manhaj Wa Al-Taṭbiq., h. 5. 
40 Syauqiy Ḍaif, Muaḥaḍārāt Majma‘Iyah (al-Qāhirah: Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, 1998), 

h. 45.  
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 إلغاء اإلعرابين التقديري واملحلي .ب

ال تأثير له في الظاهر.  يرى شوقي ضيف أن من الضروري الغاء اإلعراب الذي

يري واإلعراب املحلي ال يظهران، فمن األرجح أن نحدفها. فعلى اإلعراب التقدوبما أن 

 القاض ي. فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها  الثقل.: سبيل املثال: جاء القاض ي

فلنحذف هذا  الفتى:  فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر.: وجاء الفتي

هذا مبني على  :: هذا زيدونكتف بأنهما فاعالن فحسب. وكذلك في مثل اإلعراب

السكون في محل رفع، وهذا تعقيد في النحو، ونكتفى بالقول: هذا مبتدأ محله 

   41 الرفعفحسب.

رأيت الطالب أمام الجامعة.  إلغاء تقدير متعلق للظروف والجار واملجرور مثل: (.أ)

وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال في محل نصب، أمام الجامعة: ظرف، 

وف ذفي الدار جار ومجرور متعلقان باملح :الرجل في الدار .اوتقديره مستقر 

رأى شوقى ضيف أنه ال داعى لهذا التقدير فهما  42.وتقديره مستقر املقدر

 وهذا الخبر يسمى خبر شبه الجملة. أنفسهما خبر.

إلغاء عمل أن املصدرية في املضارع مقدرة، وهذا رأي ابن مضاء ويراه شوقي  (.ب)

فعل : أقابل: : جئت كي أقابلكسبيل املثال ، علىضيف مصيبا أشد الصواب

أتعلم: فعل مضارع منصوب بأن  :، جئت ألتعلممضارع منصوب بأن مضمرة

ه عاٌر عليك، إذ فعلَت، عظيم.  وتأتَي: فعل  ،مضمرة
َ
ال تنَه عن خلق وتأتَي مثل

كما في  فال نقول إنها منصوبة بأنها املقدرة مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا.

 43نفس الحروف عاملة للنصب.ب منصوب بل السابقاألمثلة 

إلغاء العامالت الفرعية في اإلعراب، فال تنوب الفتحة عن الكسرة في األسماء  (.ج)

هذا كتُب أحمَد: أحمَد: مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة ، مثل: غير املنصرفة

                                                             
41 Syauqiy Ḍaif, Tajdīd Al-Nahw., h. 23. 
42 Ibid., h. 24. 
43 Ibid., h. 25.  
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، بل نقول: أحمَد: مضاف إليه مجرور عن الكسرة ألنه ممنوع  من الصرف

هذا أخوك:  ، مثل:الخمسة وال تنوب الواو عن الضمة في األسماء .بالفتحة 

وفي   .، بل نقول: خبر مرفوع بالواوأخوك: خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة

جاء املوظفون: املوظفون: فاعل مرفوع بالواو نيابة ، مثل: جمع املذكر السالم

وما إليها من األسماء التي تأخذ  .، بل نقول: ملوظفون: فاعل مرفوععن الضمة

من هنا يتبين أن شوقى ضيف ذهب إلى أن جميع عالمة  44اإلعراب النيابي.

يجعل النحو سهال للدارسين اإلعراب أصلية، يرى الباحث أن هذا الرأي 

  املبتدئين. 

 اإلعراب لصحة النطق .ث

التجديدي  اإلعراب لصحة النطق الذي تبنى عليه شوقى ضيف مشروعه

للنحو، حيث  انطلق شوقى ضيف في هذا األساس من مبدأ أن اإلعراب ليس غاية في 

ذاته، وإنما هو وسيلة لصحة النطق، فإن لم يصحح نطقا فال فائدة منه، ومن هنا 

 في كتاب النحو التعليمي 
ٌ
عرب إعرابا معقدا كلمة

ُ
رأى شوقي ضيف ضرورة أن ال ت

فيد شيئا في صحة النطق وسالمته. ورتب شوقى ضيف على للمبتدئين مادام إعرابها ال ي

يرى الباحث أن  45ذلك إلغاء إعراب كلمات، يرى شوقى ضيف أنه ال جدوى من إعرابها.

 اإلعراب قد يكون غاية وذلك إذا كان اإلعراب يتعلمه املتخصصون في اللغة العرربية. 

هي: وبعض أدوات أما الكلمات التي استهدف شوقى ضيف إلى إلغاء إعرابها 

االستثناء وأدوات الشرط االسمية وكـم االستفهامية والخبرية وأن املخففة من الثقيلة 

ما عدا  –. فأما باب االستثناء فيذكر النحاة من أداواتها: )ما خال السيما وكأن املخففة

 46سوى( وهم يعربون  ما خال وأخواتها إعرابا معقدا غاية التعقيد. –غير  –ما حاشا  –

                                                             
44 Syauqiy Ḍaif, Taisīr Al-Naḥw Al-Ta’līmiy Qadīman Wa Ḥadī Ṡan Ma‘a Nahjih Tajdīdih 

(al-Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, 1986), h. 58. 
45 Ibid., h. 58.  
46 Ibid., h. 58. 
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 .إعراب الكلمات التي سبق ذكره في هذا البحثال يمكن للباحث تقديم جميع 

وكل هذا اإلعراب املعقد، لذا رأى شوقى ضيف أنه ينبغي أن يلغى إعراب  

عرب جميعا مع ما وبدونها أداوات استثناء 
ُ
أداوات االستثناء، فاقترح شوقى ضيف أن ت

مما ال شك فيه أن  47 وما بعدها مستثناء منصوب، وأحذ مؤتمر املجمع بهذا االقتراح.

محاولة شوقى ضيف في تبسيط اإلعراب للكلمات التي سبق عرضها تجعل الدارسين 

 املبتدئين يتعلمون النحو بسهولة.  

 وضع ضوابط وتعريفات دقيقة .ج

النحاة لعدد من املوضوعات النحوية إذ انتقد شوقى ضيف بعض تعريفات 

رأى أنها ليست بالتعريفات الجامعة للموضوع فهي ال تتسم بالدقة والضبط، مما 

جعلها ال تتضح تماما. لذلك أنه من الخير أن توضع لها ضوابط دقيقة حتى تستقر في 

دها شوقى ضيف في هذا  األذهان وحتى تتمثلها تمثال واضحا، والتعريفات التي فن 

وسيذكر تعريف املفعول  48.واملفعول معه األساس هي ثالثة: املفعول املطلق والحال

  املطلق والحال فقط.  

عرف عند ابن هشام املفعول املطلق ، هو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو 

وشوقى ضيف يرى أن األلفاظ التي  تنوب عن املفعول املطلق، وهي: الصفة،  49ه.عدد

واسم اإلشارة، ومرادفه، وآلته وعدد ولفظ كل وبعض حين يضافان إلى املصدر ال 

هشام آنف الذكر. لذا وضع تعريفا جديدا للمفعول املطلق بأنه يتضمنها تعريف بن 

اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه ضربا من التبيين، لذلك تدخل في كلمة 

 50)ضربا من التبيين( جميع الصيغ التي تنوب عن املفعول املطلق.

دا للحال، إذ يرى أن تعريف ابن هشام له وقد وضع شوقى ضيف تعريفا جدي

                                                             
47 Syauqiy Ḍaif, Muaḥaḍārāt Majma‘Iyah., h. 57.  
48 Syauqiy Ḍaif, Muaḥaḍārāt Majma‘Iyah., h. 62. 
49 Ibn Hisyām al-An ṣāriy, Auḍaḥ Al-Masālik (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiy, 2012), h. 241.  
50 Syauqiy Ḍaif, Taisīr Al-Naḥw Al-Ta’līmiy Qadīman Wa Ḥadī Ṡan Ma‘a Nahjih Tajdīdih., h, 

60.  
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لم  -فيما سيبويه  -يتسم بالغموض وعدم الدقة، ألن بن هشام وغيره من النحاة 

يالحظوا معنى الظرفية فيه، حيث عرفه ابن هشام بأنه وصف فضلة مذكور لبيان 

 51الهيئة.

أشار شوقى ضيف إلى أن سيبويه واملبرد قد الحظ أن الحال يحمل معنى 

الظرفية، فإذا قلت )جاء زيد مبتسما( كان االبتسام ملحمد في وقت املجيء، لذا وضع  

شوقى ضيف تعريفا جيدا للحال وهو أنه صفة لصاحبها نكرة مؤقتة. وبذلك يخرج 

 52غير  مؤقتة ويخرج النعت ألنه صفة الزمة. الخبر ألنه صفة

 حذف زوائد كثيرة .ح

تيسيرا لكتاب النحو التعليمي، يرى شوقى ضيف أنه ال بد من االعتماد على 

أساس خامس لتجديد النحو العربي يقوم على حذف زوائد كثيرة تعقد أبواب النحو 

 .شيئا من العسر دون حاجة إلى ذلك وتدخل على تمثلها

حذف شروط اشتقاق اسم التضيل  التي ال بد من حذفها هو:زوائد ومن ال

حذف شروط فعل التعجب واالكتفاء واالكتفاء باألمثلة والتمارين املوضحة له، 

حذف شروط باألمثلة والتمارين املوضحة له، حذف قواعد اسم اآللة ألنه سماعي، 

حذف شروط تقديم املبتدأ وجوبا حذف قواعد النسب، دها، صيغ التصغير وقواع

وشروط وتقديم الخبر وجوبا وإدماجهما في باب التقديم والتأخير، حذف شروط 

حذف إعمال ليت مع حذف املبتدأ وحذف الخبر وإدماجهما في باب التقديم والتأخير، 

تيسير صب في النعت، )ما( الكافة، تيسير إعراب توابع اسم إن بالرفع مع االكتفاء بالن

حذف  االكتفاء بالنصب في النعت، إعراب توابع اسم ال النافية للجنس بالرفع مع 

وجوه اإلعراب املتعددة في )ال حول وال قوة إال باهلل( وهو وجه بناء االسمين على أن )ال( 

                                                             
51 Ibn Hisyām al-An ṣāriy, Auḍaḥ Al-Masālik., h. 312.  
52 Syauqiy Ḍaif, Taisīr Al-Naḥw Al-Ta’līmiy Qadīman Wa Ḥadī Ṡan Ma‘a Nahjih Tajdīdih., h. 

61. 
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  53.األولى والثانية جميعا نافيتان للجنس

 إضافات متنوعة .خ

ال بد من إضافة إلى النحو العربي بعض قواعد يراها  يرى شوقي ضيف أنه

التي سماها  قواعد إتحذها من علم التجويدضرورية لخدمة النطق السليم، وهي 

إضافة أنواع قواعد نطق الكلمة، إضافة جداول تصريف الفعل دون قواعد معقدة، ب

بأنهما بدل من التنوين في املفرد،  إضافة بيان نوني الجمع واملثنىالحروف ومعانيها، 

د إضافة بيان الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، إضافة تقسيم جدي

  54.للجمل وهي جمل مستقلة وجمل خاضعة غير مستقلة

النحو نظرية في ضوء  العربي أسس تجديد شوقي ضيف التجديدية للنحو  (ب

 التعليمي

حيث  النحو العلمي يختلف مع النحو التعليمي إختالفا من ناحية ماهيتهما، 

لمي يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة في الوصف و التفسير، وتتخذ النحو الع إن

لتحقيق هذا الهدف أدق املناهج. فهو نحو تخصص ي ينبغي أن يكون عميقا مجردا، 

يدرس لذاته، وتلك طبيعته، أما النحو التعليمي فيشمل املستوى الوظيفي النافع 

الحاجة. فهو يركز على ما  لتقويم اللسان،  سالمة الخطاب، وأداء الغرض، و ترجمة

يحتاجه املتعلم، يختار املادة املناسبة من مجموعة ما يقدمه النحو العلمي، مع 

تكييفها تكييفا محكما طبقا ألهداف التعليم وظروف العملية التعليمية. فالنحو 

التربوي يقوم على أسس لغوية و نفسية وتربوية، وليس مجرد تلخيص للنحو العلمي. 

 55 ستوى، ينبغى أن تنصب جهود التيسير والتبسيط.فعلى هذا مل

                                                             
53 Zainab Madīḥ, “Juhūd Al-Tajdīd Wa Al-Taisīsir Inda Syauqiy Ḍaif Wa ‘Abd Al-Rahman 

Ayyub,” Majllah Wāsiṭah li al-‘Ulūm al-Insāniyah (n.d.), h. 114.  
54 Syauqiy Ḍaif, Tajdīd Al-Nahw., h. 41.  
55 Muḥammad Ṣārim, “Tajdīd Al-Naḥw: Mūṣ‘ah Au Ḍarūrah” (al-Jazāir: Mansyurat al-Majlis 

al-A’la li al-Lugah al-‘Arabiyah, 200), h. 119.  
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وعلى هذا يتضح أن النحو العلمي ش يء، والنحو التعليمي ش يء آخر ونمط 

عايير موضوعية، تراعي خاص، يتكون من مادة تربوية مختارة على غرار أسس وم

أهداف التعليم، وحاجات املتعلمين، وظروف العملية التعليمية. لذلك أخطأ كثير من 

املعلمين في بعض الجامعات واملؤسسات اإلسالمية حين غالوا بالقواعد، واهتموا 

 منهم أن 
ًّ
بجميع شواردها واإلملام بتفاصيلها، واإلثقال بهذا كله على كاهل التالميذ ظنا

 56ذلك تمكينا لهم من لغتهم، وإقدارا لهم على إجادة التعبير والبيان. في

يبدو أن مصطلح النحو التعلمي والنحو الوظيفي متداخل، أو بعبارة أخرى 

مصطلح النحو التعليمي والنحو الوظيفي لهما معنى متشابه، هذا الرأي أيده عيس ى 

العلمي أو متقي زادة حيث قال: إن النحو العلمي أو النظري يختلف مع النحو 

الوظيفي. فالنحو النظري يحتوى على تراث عظيم قد تداوله كبار النحاة واللغوين، 

وبل كبار علماء لغة الضاد، وحافظوا على بقاءها خالل كل االنحطاطات والتدهورات 

التي شهدها العالم اإلسالمي طوال القرون. هذا النوع من النحو للمتخصصين في 

، ويكشفوا بها ميزات اللغة، ويستعنوا بها في فهم بعض دراسة النحو، حتى يمارسوه

النصوص القديمة. أما النحو الوظيفي أو النحو التعليمي؛ فليتعلم كل الناطقين بلغة 

 57الضاد والناطقين بغيرها، حتى يستعينوا به في اتقان اللغة نطقا وكتابة.

ذهب محمد عبد الخالق عظيمة إلى أن فهرسة كتب النحو فهرسة دقيقة 

نحو للطلبة والناشئين وتشجيع الباحثين على وافية إنما هي خطوة في سبيل تيسير ال

الرجوع إليه واإلفادة من معارفه. وال يحتاج هذا األمر إلى توضيح أكثر نظرا لبروز 

الخاصية في جل كتب النحو القديمة. فهي قد بوبت بطرق مختلفة حسب املنهجية 

زمانهم،  التي رأى صوابها، وألف بالطريقة التي تناسبه، وتناسب الواقع الحاصل في

ولكن الزمن وما ينجبه من تجديد وأساليب يجعل من تلك الطرق القديمة غير 

                                                             
56 Ibid., h. 5.  
57‘ Isa Mufqiy, “Dirāsah Al-Muḥāwalāt Al-Taisīriyah Fi Al-Naḥw Inda Al-Muḥaddiṡīn,” 

Majallah al-Lugah al-‘Arabiyah wa Ādābihah 11, no. 2 (2010), h. 116.  



Wahyuddin, M. Abdul Hamid محاوالت شوقي ضيف التجيديدية في تيسير النحو التعليمي 

 

Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number 1/2021 151 

 

مناسبة لوقتنا الحاضر. فلقد وضعت جل الكتب القديمة بالطريقة السردية بعيدة 

عن منهجية املألوفة لعصرنا هذا. ومعنى هذا أنه لم تكن هناك منهجية واحدة. وإنما 

 58 الرائد في هذا املجال.كان الرأي واالجتهاد الشخص ي هو 

أن من املآخذ على النحو  إلى مختار الطاهر حسين باإلضافة إلى ذلك ذهب

يفاتها بالتفكير التقليدي أنه تأثر في دراسة القواعد، وأقسامها وتصنيفاتها وتعر 

الفلسفي واملنطقي، أكثر مما تأثر بمنطق اللغة نفسها. وتكون تقسيمات النحو 

التقليدي وتعريفاته غير دقيقة في كثير من الحاالت، وقد تتسم بالتداخل وعدم 

  59 الوضوح؛ ألنها تركز على تصنيفات عقلية فلسفية.

وأكد ذلك ما ذهب إليه راتب قاسم عاشور، حيث يرى أن من املشكالت التي 

يواجهها الطلبة في تعلم النحو هي كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشبعها وكثرة 

تفصيالتها بصورة ال تصاعد على تثبيت الفهم في أذهان الطلبة بل تجعلهم يضيقون 

    60بها.

ه شوقى ضيف في تسيسير النحو التعليمي هو تصنيف لعل أهم ما دعا إلي

أبواب النحو وتنسيقها تنسيقا جديدا. فهو يرى أن جل صعوبة النحو تكمن في 

اضطراب األبواب في الكتب النحوية، فالنحو العربي ليس صعبا من حيث هو، وإنما 

وإنما الصعب فيه هو طريقة تصنيفه، فإن الحالة الواحدة ال نجدها في مكان معين، 

 61نجدها مبعثرة في أمكنة متفرقة.

من ناحية تعليم اللغة العربية، تعتبر القواعد النحوية صعبة لتعلمها، من 

كثرة تفريعات القواعد النحوية، ووجود تقسيمات  املشكالت التي يواجهها املتعلم هي

                                                             
58‘ Abd al-Majīd ‘Isāniy, Naẓariyāt Al-Ta‘allum Wa Taṭbiqātuha Fi ‘Ulum Al-Lugah: Iktisāf 

Al-Mahārāt Al-Lugawiyah Al-Asāsiyah (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Ḥadīṡah, 2012), h. 171.  
59 Mukhtār al- Ṭāhir Ḥusain, Ta’līm Al-Lugah Al-‘Arabiyah Li Gair Al-Naṭiqina Biha 

(Makkah: al-Dār al-‘Ilmiyah, 2011), h. 145.  
60 Rātib Qāsim ‘Āsyūr wa Muḥammad Fuād al-Ḥawāmidah, Asālib Tadrīs Al-Lugah Al-

‘Arabiyah Baina Al-Naẓariyah Wa Al-Taṭbiq., h. 107.  
61 Rāfi’ Abd al-Lah al-‘Abidiy, “Juhūd Syauqiy Ḍaif Fi Tajdīd Al-Naḥw Al-Ta’limiy Wa 

Taisīsiriy”., h. 17.  
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اإلعراب إلى اإلعراب الظاهر واملقدر واملحلي ونظرية العامل. لذلك هناك من يقض ي 

أوقاته في املعهد مدة طويلة، ولكنه ال يستطيع الخروج من اللحن النحوي عند 

عية مازال هناك التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية، بل حتي في املرحلة الجام

ويؤكد جاسم  62طالب ال يستطيع تطبيق القواعد النحوية في املهارات اللغوية.

 الجبوري وحمسة هاشم السلطاني أن هناك عديد من أسباب صعوبات النحو، منها: 

أثر املنطق والفلسفة: لقد تأثر النحاة عند قيامهم بالدراسات النحوية بجو غلبت  .أ

ن عليه علوم الفقه واملنطق والفلسفة، فالنحاة شغفوا بمناهج املتكلمي

وألصوليين، قد كان حملهم على تناول اللغة وكأنها درس نظري ونظروا قوانينها 

وكأنها قوانين عقلية فتباعد ما بين قواعده وموضوع دراستهم وصاروا يتكاثرون 

بالتعمق ويتبادرون في اإلبعاد في التأويل حتى صار النحو مجموعة من األصول 

تأثرين باملنطق الكلمة إلى اسم وفعل النظرية الجافة، إذ إن النحاة قد قسموا م

وحرف على أساس أن الوجود ينطق من ذات وهو االسم، ومن حدث وهو الفعل 

وحرف، ومن وساطة وهو الحرف، وأن الفاعل عندهم يكون بعد الفعل لكونه 

بمنزلة املعلول والفعل بمنزلة العلة، وال يصح أن يوجد معلول قبل علة، واستنادا 

قالوا إن الفاعل ضمير مستتر تقدير هو في مثل )زيد جاء(.  إلى هذه الفلسفة

فطريقة البحث عندهم تتسم بعدم التكامل والخلط بين املبادىء اللغوية 

والفلسفة وغيرها، وتتسم بعدم االلتزام بخط تفكيري واحد، وتنفرد املدرسة 

خيرة البصرية باالعتماد على األفكار الفلسفية أكثر من الكوفية كما تنفرد اال 

 بالعناية الزائدة بكل ما هو مسموع والقياس عليه.

العامل: بالغ النحاة في نظرية العامل وفلسفة العامل هي أن الكلمة ال ترفع وال  .ب

تنصب وال تجر بعامل، والعامل عندهم نوعان أحدهما لفظي منطوقة كالفعل 

                                                             
62 Arif Rahman Hakim, “Mempermudah Pembelajaran Nahwu Pada Abad 20,” Jurnal al-

Maqois 1, no. 1 (2013), 1. 
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( فعل مضارع ومشتقاته االسم والحرف واالخر معنوي كابتداء والتجرد، )فيقرأ

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر على آخره لتجرده من الناصب والجازم، 

      63فالعامل هنا التجرد.

لذلك يرى شاه خالد أن التصنيف الجديد عند شوقى ال بد من مراعاته عند 

تطوير مادة النحو لغير الناطيقين بها وال سيما للمتعلمين املبتدئين واملتوسطين، ملا 

يا، بجانب ذلك هذا يرى أن هذا التصنيف الجديد يكون فعاال ووظيفيا وترتيب

التصنيف الجديد ال يخرج من القواعد النحوية السائدة ويناسب هدف تعليم اللغة 

        64العربية ومبادئ تعليم النحو.

ويؤكد خليل خميش أن ما ذهب إليه شوقى ضيف من ضرورة إلغاء العمل بـ 

با )أن( املضمرة التي تنصب الفعل املضارع وضرورة اعتبار الفعل املضارع منصو 

باألدوات الظاهرة التي تسبقه مثل كي وحتى رأي سديد؛ ألنه ييسر اإلعراب على 

الناشئة، ويمكن األحذ به حتى في املستويات املتقدمة من التعليم. وكذلك إلغاء تقدير 

 65متعلق الجار واملجرور والظرف فيها تيسير كبير للمتعلمين.

يقول سمير شريف استيتتية: ال يحسن أن نعلم طالبنا األبواب التي ليس لها 

أثر في األداء اللغوي السليم كالتنازع مثال، وال يحسن أن نعلمهم مسائل الخالفة في 

ز عند البصريين، وغير جائز عند الكوفيين. وأكثر املدارس، كأن يقال لهم إن هذا جائ

من ذلك، ال يحسن أن نلزم أنفسنا أو طالبنا برأي مدرسة واحدة دائما، إذا أن نختار 

من املدارس النحوية، ومن أراء القواعد الوظيفية التي تساعد الطالب على حسن 

  66التعلم.

                                                             
63 Jāsim al-Jaburiy dan Ḥamsah Hāsyim al-Sulṭāniy, Al-Manāhij Wa Ṭarāiq Tadrīs Al-Lugah 

Al-‘Arabiyah (Ammān: Dār al- Ṣādiq al- Ṡaqāfiyah, 2013), h. 210.  
64 SahKholid Nasution, Pemikiran Nahwu Syauqi Dhaif Solusi Alternatif Mengatasi 

Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, 1st ed. (Malang: Misykat, 2015), h. 132.  
65 Khalīl Khamīsy, “Juhūd Syauqiy Ḍaif Al-Tajdīdiy Fi Al-Naḥw Al-‘Arabiy Dirāsah Fi Al-

Usus Wa Al-Manhaj”., h. 135. 
66 Samīr Syarīf Istīyah, ‘Ilm Al-Lugah Al-Ta’Limiy (al-Urdun: Dār al-Amal li al-Nasyr wa al-

Tauzī’, n.d.), h. 113.  
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من األسس التي استخدمها شوقى ضيف في تجديد الجوانب النحوية هو  

لنطق. ويؤكد رشدي أحمد طعيمة أن اللغة الصحيحة تعبير صادق اإلعراب لصحة ا

سليم بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم 

التركيز على فهم النصوص املقروءة واملنطوقة وعلى التعبير نطقا وكتابة تعبيرا صادقا. 

موضوعها الصحيح بالنسبة للتعبير ولذلك أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد النحو في 

 67والفهم السليمين مع االستساغة والتذوق في جميع األحوال.

ومن هنا يتبين أن رشدي أحمد طعيمة يرى أن هدف تدريس النحو ليس 

تحفيظ الطالب مجموعة من القواعد املجردة أو التركيب املتفردة. وإنما مساعدته 

على فهم التعبير الجيد وتذوقه، وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك، فإن النحو ال 

ذا لم يساعد الطالب على قراءة نص فيفهمه، أو التعبير عن ش يء فيجيد فائدة له إ

     68التعبير عنه.

إن مشكالت تعلم النحو ليست للناطقين بغير العربية فحسب، بل للناطقين 

بها أيضا، كما أشار إليه أحمد مدكور حيث قال: اإلحصاس بصعوبة تدريس القواعد 

 ة.عميقة في أغوار تاريخ الثقافة العربي النحوية ليس وليد عصرنا، وإنما تمتد له جذور 

وتدريس النحو وإن كان يمثل مشكلة كبيرة في كتب تعليم العربية للناطقين بها فهو 

مشكلة أكبر في كتب تعليم العربية بلغة أخرى. وكثيرا ما يتم تدريسه بعيدا عن الغاية 

صد من أجلها. فبعض مؤلفي هذه الكتب ينظرون إليه إلى أنه 
ُ
غاية في الوقت التي ق

الذي كان ينبغى أن ينظر إليه فيه على أنه وسيلة لتقوية اللسان وضبط األداء اللغوي 

والتفاهم الجيد بين األفراد. واللجوء إلى القواعد النحوية بشكل مفصل يبين عللها 

ويوضح مختلف املذاهب فيها صورة من صور الحديث عن فلسفة النحو وليس صورة 

وهذا غير ما يتفق عليه بين املشتغلين بتعليم اللغات حيث يتفقون  تعليم النحو ذاته.

                                                             
67 Rusydiy Aḥmad Ṭu‘aimha, Ta’līm Al-‘Arabiyah Li Gair Al-Nāṭiqīna Bihā (Isīskū: al-

Munaẓẓamah al-Islāmiyah wa ‘Ulūm wa al- Ṡaqāfah, 1989), 200.  
68 Ibid., h. 201. 
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 69على أنه ينبغي أن نعلم الطالب اللغة ال أن نعلمه عن اللغة وبين أمرين فروق كثيرة.

النحو وتيسره ينطلق من أن يرى الباحث أن محاولة شوقى ضيف في تجديد 

علم النحو هو وسيلة ليس غاية، لذلك كتاب النحو التعليمي ال بد من أن يكون 

بسيطا بعيدا عن التعقيدات، حتى يسهل على الدارسين املبتدئين فهمه.  هذا يتماش ى 

مع ما يذهب إليه بعض رجال التربية في العصر الحديث، حيث يرون أن قواعد اللغة 

مبتدئين تشكل وسيلة ال غاية فال تقتصر لذاتها بل هي وسيلة إلى صحة بالنسبة لل

التعبير ولذا ينبغي أن يقتصر في دراسة النحو على ما يحتاجون إليه من القواعد 

 70الالزمة لتقويم ألسنتهم وتصحيح أسلوبهم.

 تأييدا ملا سبق بيانه، يرى عبد الحميد أن هناك املبادئ ال بد من االهتمام بها في

تدريس النحو للمتعلمين ليكونوا قادرين على التحدث بالعربية جيدا، من أهمها كما 

 يأتي:

تعليم النحو ليس غاية نهائية، وإنما وسيلة، لذلك تعليم النحو ال بد أن يكون  (أ

تطبيقيا ووظيفيا كوسيلة لتنمية املهارات اللغوية، بمعنى أن تعليم النحو يهدف إلى 

التحدث جديدا، واالستماع جيدا، والقراءة جيدا، والكتابة تعويد املتعلم على 

 جيد، والترجمة جيدا.

تعليم النحو ال يهدف إلى معرفة اإلعراب الطويل املعقد، لذلك  تعليم النحو  (ب

اليراد به معرفة نظرية العامل، واإلعراب والتقديري واملحلي، ألن ذلك ال يعود على 

  71الطالب بالنفع.

هذا الرأي يتماش ى مع ما ذهب إليه حسن جعفر الخليفة، ملا يرى أن الغاية 

                                                             
69 Aliy Aḥmad Madkūr dan Ākharūn, Al-Marja’ Fi Manāhij Fi Ta’līm Al-Lugah Al-‘Arabiyah 

Li Al-Nāṭiqīna Bihā Bi Lugāt Ukhra (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 2010), h. 217. 
70 Rātib Qāsim ‘Āsyūr wa Muḥammad Fuād al-Ḥawāmidah, Asālib Tadrīs Al-Lugah Al-

‘Arabiyah Baina Al-Naẓariyah Wa Al-Taṭbiq., h. 130.  
71 M. Abdul Hamid, “Konstruk Nahwu Dalam Konteks Politik : Perdebatan Madrasah Basrah 

Dan Kufah” (Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).),h. 170.  
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األساسية من تعليم القواعد النحوية تتمثل في استخدام اللغة العربية استخداما 

ومن ثم فأية قواعد تؤدي إلى غير ذلك  72.صحيحا خاليا من اللحن والخطأ في الكتابة

تعد تطويال وحشوا يصرف املتعلم عن الهدف املبتغي والغاية املنشودة. لذلك يرى أن 

 73 لنحوية ينبغي أن يرمي إلى تحقيق األهداف اآلتية:تعليم القواعد ا

إقدار الطلبة على محاكاة األساليب الصحيحة لغويا، وجعل هذه املحاكاة مبنية  (أ

 على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية محضة.

تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بين  (ب

 التراكيب املتشابهة.

ى سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقويم السان وعصمة من إقدار الطلبة عل (ت

 الخطأ في الكالم، أي تحسين الكالم والكتابة.

إقدار الطلبة على ترتيب املعلومات وتنظيمها في أذهانهم، وتدريبهم على دقة  (ث

 التفكير والتعليل والستنباط.

ما هي وصف علمي وقوف الطلبة على أوضاع اللغة وصيغها؛ ألن قواعد النحو إن (ج

لتلك األوضاع والصيغ، وبيان للتغيرات التي تحدث في ألفاظها، وفهم لألساليب 

 املتنوعة التي يسير عليها أهلها. 

وإلغاء شوقى ضيف اإلعرابي التقديري واملحلي من أجل تيسير النحو التعليمي 

ب والتمحل يتماش ى مع ما ذهب إليه عبد املجيد عيساني، حيث قال: التكلف في اإلعرا

في تخريج من النصوص األدبية سمة كثيرا ما تطبع النحو العربي وتثقل كاهله ويشق 

أمرها على الطلبة والدارسين. واملتتبع لقضايا النحو العربي سيقف على قضايا إعرابية 

معقدة يشوبها االلتواء والتحايل من جميع جوانبها، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك 

تعديل بما يتماش ى والواقع اللغوي الصحيح دونما تكلف ومشقة. وأعنى والعمل على ال

                                                             
72 Ḥasan Ja’far al-Khalifah, Fuṣūl Fi Jadrīs Al-Lugah Al-‘Arabiyah (Ibtdāiy-Mutawssiṭ- 

Ṡanāwiy) (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 341.  
73 Ibid.342>  
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 74بذلك أن ال ندع جانب الوصفى الحقيقي لطبيعة اللغة وطبيعة النطق بها.

 الخالصة .ث

انطالقا من البيانات وتحليلها واالستنتاج منها، توصل الباحث إلى النتائج 

األسس ب يتأثر كثيرا و  ى أصول النحو على ثورة ابن مضاء عل شوقى ضيفاتفق  التالية:

إلغاء نظرية  هي:  التي أقام عليها ابن مضاء بناءه النحوي الجديد؛ وهذه األسس

 .إلغاء التمارين غير العمليةو  ،اء القياسـإلغو ، إلغاء العلل الثواني والثوالثو  ،العامل

حوية، تعتبر أسس تجديد النحو عند شوقى ضيف تطويرا من نظرية ابن مضاء الن

اعتمد في وضع اإلطار النظري على مبدأين أساسين هما: االنصراف عن  حيث إنه 

هذان املبدآن هما الخطوة نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. 

فضل هذه األسس استطاع شوقي ضيف أن ب .األولى في تجديد النحو عند شوقى ضيف

إعادة تنسيق أبواب فا جديدا، هذه األسس هي: يعيد تبويب النحو وتصنيفه تصني

اإلعراب لصحة النطق، ووضع ضوابط ، و إلغاء اإلعرابين التقديري واملحلي، و النحو

، من خالل هذه األسس إضافات متنوعة، حذف زوائد كثيرة، و وتعريفات دقيقة

 .استطاع شوقى ضيف تجديد النحو وتيسيره وتبسيطه

النحو وتيسره ينطلق من أن علم النحو هو إن محاولة شوقى ضيف في تجديد 

وسيلة ليس غاية، لذلك كتاب النحو التعليمي ال بد من أن يكون بسيطا بعيدا عن 

وأسس تجديد النحو عند  التعقيدات، حتى يسهل على الدارسين املبتدئين فهمه.

شوقى يشف تتماش ى مع نظرية  النحو التعليمي الذي يشمل املستوى الوظيفي النافع 

تقويم اللسان،  وسالمة الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة. فهو يركز على ما ل

االستنتاج النظري   يحتاجه املتعلم، طبقا ألهداف التعليم وظروف العملية التعليمية.

لهذا البحث هو أن تبسيط النحو العربي يمكن التسهيل على الطلبة تعلم النحو 

                                                             
74‘ Abd al-Majīd ‘Isāniy, Naẓariyāt Al-Ta‘allum Wa Taṭbiqātuha Fi ‘Ulum Al-Lugah: Iktisāf 

Al-Mahārāt Al-Lugawiyah Al-Asāsiyah., h. 169.  
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