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  .جامعة باتنةـ   بنبريدمحما .د

  

  :الحمد � رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وبعد

فإن علم النحو من العلوم التي نالت حظا كبيرا من الخالف بين المتقدمين، وقد امتّد 

فيه يختلف عنه عند القدماء من بعض أثره إلى المحدثين، وإن كان خالف المحدثين 

  . الجهات؛ وترجع في عمومها إلى الموضوع وإلى المنهج

وأقصد بالتحصيل ما هو أعم من مجرد . كما اعترضت سبيل تحصيله معّوقات كثيرة

التلقين في قاعة الدرس، فقد ينال بالمطالعة في كتبه، أو بغير ذلك من وسائل تحصيل العلم، 

عمال وسائل توصيل المعارف، من مختلف األماكن وفي كل األوقات، خاصة مع تّوسع است

  .وعلى شتى الحاالت

ولكن منع من االنتفاع بذلك بعض المعوقات، جعلت بعض الناس يستصعبونه 

ويصدون عنه صدودا، وفي ما يلي بعض مما أراه حقيقا بمعاودة النظر فيه، تيسيرا لتراثنا 

  . خلل على المتعلمين، ودرءا لما شابه من

   :ماهية النحو

من الجدير البدء بتعريف النحو، ألن تعريفه يعطينا صورة حقيقية عن موضوعاته 

النحو القصد نحَو «: ولعل أول تعريف له ما ورد عن الخليل بن أحمد في قوله. وأغراضه

وبلغنا أن أبا األسود وضع وجوه العربية، فقال . الشيء؛ نحوت نحوه، أي قصدت قصده

  .)1(»حوا نحو هذا؛ فسمي نحوا، ويجمع على األنحاءللناس ان

انتحاء سمت كالم العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، «وقد عرفه ابن جني بأنه 

كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس 

منهم، وإن شذ بعضهم  م يكنمن أهل اللغة العربية، بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن ل

  .)2(»عنها، رد به إليها

إنما سمي العلم بكيفية كالم العرب في إعرابه وبنائه نحوا، ألن «: وقال أبو البقاء

وحده ...الغرض به، أن يتحرى اإلنسان في كالمه إعرابا وبناء، طريقة العرب في ذلك

  .)3(»عندهم، أنه علم مستنبط بالقياس واالستقراء من كالم العرب
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علم بقوانين، يعرف بها أحوال التراكيب العربية من «وأورد الشريف الجرجاني، أنه 

النحو علم يعرف به أحوال الكلم، من حيث اإلعالل؛ : وقيل. اإلعراب والبناء وغيرهما

  . )4(»علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده: وقيل

النحو أحد علوم العربية التي بلغت واستقر فيما بعد عند المصنفين في العلوم، أن علم 

  :عدا اثني عشر علما، كما ورد في بعض منظوماتهم

  وبعدها لغة قرض وإنشـاء* صرف ونحو عروض ثم قافية 

  واالشتقاق لها اآلداب أسماء* خط بيان معان مـع محاضرة 

وقد وجد لدى العلماء، بعض االختالف في ترتيب علوم العربية هذه، من حيث 

 علم النحو أحد أصول األدب، الذي هو عندهالكفوي  فجعل. فرع، واألهم والمهمّ األصل وال

كما عّده ابن خلدون أحد ، )5(»علم يحترز به عن الخلل في كالم العرب لفظا أو كتابة«

  . )7(والجدير بالمالحظة أّنهم سموا علم النحو علم اإلعراب أيضا. )6(أركان األدب األربعة

، وخالد )8(لعلماء اسم العربية، كما ذكر عاصم بن أبي النجودوأطلق عليه كثير من ا

، )12(، ودمحم بن سالم الجمحي)11(، وأبو عبيدة معمر بن المثنى)10(، وأبو النضر)9(الحذّاء

  .)14(، وابن جني)13(وعبد الواحد اللغويّ 

المفصل في علم (كما أطلقوا عليه اسم علم العربية كصنيع الزمخشري في كتابه  

، ويحي بن حمزة )18(، وابن النديم)17(، والعكبري)16(، وابن األنباري)15(العربية

  .)22(، والسيوطي)21(، وابن خلدون)20(، وابن األثير)19(العلويّ 

وهي في . وهذه التسمية ـ أعني علم العربية ـ تسمية شائعة عند األقدمين خاصة 

وأغراضهم في نظري تنير لنا سبيل معرفة مقاصد المتقدمين في بحثهم هذا الموضوع، 

  .التأليف فيه

باب فيما يؤمنه علم العربية من االعتقادات (فهذا ابن جني يعقد في خصائصه 

: فيذكر فيه مسائل هي أعلق بالبالغة منها بعلم اإلعراب، فقال من جملة ما قال) الدينية

اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن االنتفاع به ليس إلى غاية، وال «

وراءه من نهاية؛ وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن 

الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه، ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، 

التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها، وأصل اعتقاد 

، ثم ذكر بعض أمثلة الخطأ في )23(»...خلقه منها، وجاز عليهم بها وعنهاالتشبيه � تعالى ب

  .فهم األساليب التعبيرية من مجاز وغيره

فلعلم العربية مدلول أوسع مما صار إليه بعد القرون األولى، خاصة عندما ترادف  

عد فهو العلم الذي يختص بالبحث في قوا. مع مصطلح النحو بمعناه الضّيق لدى المتأخرين
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هذه اللغة، بمختلف مستوياتها، من صوتية وصرفية وتركيبية وداللية وأسلوبية، وفي علل 

  .ظواهرها

فتطلق العربية أو علم العربية على كّل ما يساعد على إقامة اللسان بكالم العرب،  

سواء في كيفية النطق، أم في صوغ المفردات، أم في تركيب الجمل، مع مراعاة أوضاع 

وهذا المعنى موجود في . وال يكون هذا كالما فقط، وإنما كتابة أيضا. ماالتهاالعرب واستع

فالن يتعلم العربية مثال، فإن عبارة العربية تحتمل : األذهان اليوم، حين نسمعهم يقولون

  .أنحاء شتى من قواعدها

أيضا في الزمان األقدم؛ وهو الذي ) النحو(وهذا المعنى هو ما كان يفهم من لفظ 

نه الخليل بوجوه العربية في نصه المتقّدم، وعبر عنه ابن جني بسمت كالم العرب عبر ع

  .وذكر من أمثلته التركيب، وما أورده أمثلة فقط غير مستوعبة لكل موضوعات هذا العلم

ولعّل سبب اعتقاب علم العربية لعلم النحو منذ البداية، وحتّى بعد ما آل إلى المعنى 

سائله أول ما اشتهر بالتدوين، وكذلك تكاثر الروايات في الذي تخصص فيه، هو كون م

هـ، وتربطه بالخطإ في 69موضوع نشأته ودوافعها؛  التي تعزوه إلى أبي األسود الدؤلي ت

كما تذكره كثير ) ض(التركيب، فهو أول من وضع جملة من ضوابط الكالم، بأمر من علي 

  .من المصادر

غة كان منذ زمان أقدم أيضا، كما هو معروف وهذا على الرغم من أن االهتمام بالل

إال أّن الكالم على . عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

النحو قد غطى على كل ذلك، ثم تفرعت سائر العلوم، ومنها علم اللغة أعني علم متن اللغة 

  .الذي هو أقدم نشأة من علم النحو

لعربية أو النحو، الذي نّوهت به، مالحظ في أول كتاب وصلنا وذلك الشمول لمفهوم ا

هـ، الذي تضمن أصوال وأطرافا من فنون 180في هذا الموضوع، وهو كتاب سيبويه ت

  . شتى

وقد خّصا هذان المصطلحان . )24(هذا باب المسند والمسند إليه: ففي كتابه أبواب مثل

  .فيما بعد بعلم المعاني من البالغة العربية

وهو في المشترك اللغوّي، أعني المترادف والمشترك . )25(ذا باب اللفظ للمعانيوه 

  .اللفظي والمتضاد

وهو في نظم الكالم وكيفية مطابقته . )26(وهذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة

للواقع، وعالقته بالمتكلم وبالسامع، كما أنه أقرب مّما تدرسه بعض النظريات اللسانية اليوم 

  . وهو في الضرورات الشعرية. )27(وهذا باب ما يحتمل الشعر. التداولية وخاصة
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وغير هذه من المسائل المنثورة في كتابه الذي دعي بحّق قرآن النحو، والتي أضرب 

أصحاب الصناعة النحوية عن الخوض فيها بعد ذلك الزمان األول، وشغلوا بل وشغفوا 

  . باألشكال الظاهرة لتركيب الكالم العربي

مرتبطا بعضها ببعض، إلى أن بدأت  -قديما-فإذًا قد كانت مباحث العربية أو علومها 

حين ترّكزت جهود كّل قوم فيما كِلفوا به، . في االنفصال واالستقالل كما هي عليه اليوم

فانكّب كّل متخصص بعلم من العلوم على النظر فيه تأصيال وتقعيدا واستدالال، غير آبٍه بما 

أهل العلوم األخرى، حتّى كثر في العصور المتأّخرة التكّلف في تفريع لدى غيره من 

  . المباحث وتشقيق المسائل وتأويل الشواهد

وقد بقي من آثار ذلك الشمول لمفهوم علم العربية أو علم النحو، أن الحظنا ارتباط 

هو والصرف، و) اإلعراب(مسائل التصريف به، فقد أطلق النحو بعد ذلك على علمي النحو

وهذه كتب النحو . أيضا موافق لمدلوله اللغوي، بل االصطالحي، الذي يعني القصد واالتباع

بين أيدينا، جامعة بين مسائل كثيرة من قواعد اإلعراب، وأخرى من قواعد التصريف، التي 

  .  تذكر في أواخرها

هما يشملهما، ألن«باسم واحد  يزعم أنه كان يجب تسميتهماابن عاشور وهذا ما جعل 

علم تركيب اللغة، واستعمال مفرداتها، فكما يحتاج المتكلم إلى معرفته كيف يعبر عن أحداثه 

يحتاج إلى معرفته كيف ينطق . سأقرأ: في المستقبل قراءة، فيقول) كذا والصواب إحداثه(

بهاته الكلمة، مرفوعة أم منصوبة، فهما متآخيان، وقد كانا من قبل كذلك، وهذه خالصة ابن 

ثم خص النحو بما يبحث عن أحوال . إلى اآلن، تشتمل أبوابا كثيرة من التصريف مالك

الكلم، من حيث اإلفراد والتركيب في الكالم، والصرف بما يبحث عن جوهر الكلمات في 

   .)28(»االشتقاق

والذي أراه وجوب تخصيص العلم الذي يدرس التركيب كما اصطلح عليه 

عوض مصطلح النحو غير الدقيق، والشامل ـ في أصله  ،)29(المتأّخرون بلقب علم اإلعراب

ـ لفنون كثيرة من علم العربية كما قّدمته، والمرتبط بمسائل علم الصرف كما استقّر عليه 

  .بعد ذلك كما بّينت

أما ما احتج به ابن عاشور على تآخيهما، وهو الحاجة إليهما، فليس األمر مقصورا 

من علوم العربية أوكد، وخاصة علم المعاني وعلم  عليهما فقط، بل الحاجة إلى غيرهما

     .اإلنشاء

وأما إشارته إلى تمازجهما في مصنفات القدماء، فالحقيقة أن تلك المصنفات، 

وخاصة كتاب سيبويه، قد جمعت بينهما وبين غيرهما، مثل مسائل األصوات و المعاني 
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ى الحصري، وإنما كانت كتبا ؛ ألنها لم تكن كتب نحو بالمعنكما قدمت والبيان والعروض

  .في علم العربية، بمعناه الواسع كما ذكرت، ثم بدأت في االستقالل عن بعضها

ومع هذا، فليس انحصار مفهوم النحو القديم بمعيب على عّالته، لوال ما عرى 

دراسته والتأليف فيه من خلل كما سأشير؛ فمن محاسن علوم العربية أن تخصص كل منها 

ستقل، ألغراض تعليمية، بل إّن هذا االستقالل شامل لكل علوم الدنيا بموضوع بحث م

وقد انتهجت الدراسات . والدين، ألن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها وحيثياتها كما يقال

، والكلمة بعلم البنية )النحو(اللغوية الحديثة هذا النهج، حين خصصت الكالم بعلم التركيب 

  ).الصرف(

اتفقوا بعد ذلك، على كون النحو علما بمقاييس تضبط كيفيات  والحاصل أنهم قد

وأنه يفيد الناشئ، طريق انتحاء سنن العرب، في صوغ أبنية كلمها . تركيب الكالم العربي

وهذا المعنى هو المستفاد من تعريفي أبي البقاء والشريف الجرجاني، الذين . وفي تركيبه

ه لسانية نطقية محضة، وهذا طبعا عدول عن فائدتوقد صارت . صدرت بهما هذه المداخلة

  . مفهومه األول

ولم يعدم تاريخ العربية أئّمة نحارير، استدركوا على العلماء نظراتهم الجزئّية، كان 

هـ، الذي انتهت إليه نظرّية النظم، بعد أن 471ألمعهم الشيخ اإلمام عبد القاهر الجرجانّي ت

جبار والجاحظ وغيرهما؛ فكان له الفضل في نظر فيها المعتزلة، مثل القاضي عبد ال

تأصيلها، وزيادة توضيحها، والتوسع في االستشهاد لها، في كتابه دالئل اإلعجاز خاّصة؛ 

النظم هو توّخي معاني النحو، فسعى إلى ربط المعاني : حيث دأب على تأكيد كلمته الشهيرة

  .المتنوعةالبالغية أو باألحرى المعاني الثواني باألساليب النحوية 

واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، «: قال

وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 

التي رسمت لك، فال تخل بشيء منها؛ وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن 

  .)30(»ل باب وفروقهينظر في وجوه ك

أن النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم، وأن توخيها في متون «كما ذكر  

أمر النظم في أنه ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيما بين «وقال إّن . )31(»األلفاظ محال

  .)32(»المعاني أوال في نفسك، ثم تحذو على ترتيبها األلفاظ في نطقك الكلم، وأنك ترتب

وما تزال  ،منذ مطلع القرن الماضي إلى وقتنا هذا ،وقد ظهرت في العصر الحديث

بأهله من فيها من رجال أهّمهم حال النحو العربي تأليفا وتدريسا، أهابوا  تظهر أعمال كثيرة

أجل تنقيح مسائله، وتجديد الحياة له في تدريسه، مقتفين آراء بعض النحاة القدماء، أو 
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مسترشدين بما توصلت إليه البحوث صالح في العصر الحديث، أومتأثرين بحركات اإل

والنظرية النظرية الوظفية، التطبيقية، خاصة في قضايا التعليميات، ولعّل أبرزها اللسانية 

تلك وقد سعى هؤالء المحدثون إلى ربط الدرس النحوي ب .والنظرية التداوليةالتوليدية، 

والتطبيقي، إال أن منهم من غالى في التهجم على بين النظري  همهودجتوزعت ف، المفاهيم

  .أعمال القدماء، ومنهم المقتصد

الشيخ ابن عاشور في أليس  تويمكن اإلشارة إلى أنموذجات فقط، تمثلت في نظرا 

الصبح بقريب، وأعمال إبراهيم مصطفى في إحياء النحو، وشوقي ضيف في تيسير النحو، 

غير ذلك مما ال يفي به الحصر في هذه العجالة، وفاضل السامرائي في معاني النحو، و

والتي ظهر معظمها في شكل أطروحات ماجستير ودكتوراه، عندنا هنا في الجزائر وفي 

  .الخارج

  : ماهية الصرف

استكماال للكالم على مفهوم النحو، ال بد من التعريج على صنوه، وهو علم الصرف، 

  فما هو الصرف؟

ق بعض من بعض وصرف الكلمة إجراؤها التصريف اشتقا«: قال الخليل

   .)33(»بالتنوين

وغني . )34(فهو العلم الباحث عن أحوال أبنية الكلمة، التي ليست بإعراب وال بناء

  : )35(عن البيان أن هذه األحوال على ضربين

منها ما هو تغيير الحق لألصل، من أجل إفادة معنى جديد، كإفادة المضي أو الحال 

عة أو المشاركة أو التكلف في األفعال، وكإفادة التصغير أو االضطراب أو األمر أو المطاو

  .أو النسبة أو التثنية أو المبالغة أو التفضيل في األسماء

ومن هذه األحوال ما هو تغيير الحق لألصل، من غير داللة على معنى طارئ على  

على علتي الخفة الكلمة، وإنما ذلك يرجع في الغالب إلى أسباب لفظية، ينبني معظمها 

  .والثقل، كاإلعالل واإلبدال واإلدغام

هـ، 189ت )36(ويذكر أّن أّول من تكلم في علم التصريف هو معاذ بن مسلم الهراء

ولّما أفرد بالتأليف حين وضع أبو . إال أنه كان مندرجا في مسائل علم النحو كما ذكرت

قالل في التأليف، وإن بقيت ظهر عليه نوع من االست )37(عثمان المازني كتابه في الصرف

  .آثار تمازجهما في كثير من المصنفات

  :سبيل تحصيل الّنحو

بعد اللمحة المتقّدمة نستخلص أّن النحو العربّي مّر بمراحل انحسر فيها عن مفهومه 

األصيل، كما ابتعد في كثير منها عن األهداف التي كانت متوّخاة حين وْضِعه أّوالً، فكان أن 
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وقد زاد من . ما إضرار، ببروز ظواهر أفضت به إلى التعقيد، والنّفور منهأضّرت به أّي 

  :اإلضرار به فريقان

فريق جمد على أوضاع متأّخري العلماء، راكبا التعصب لهم كّل مركب، ومقّلدا لهم  

في كل صغيرة وكّل كبيرة، مرّجحا ما رجحوه، ومبطال ما أبطلوه؛ بل وبالغ هذا الفريق في 

  .ما لم يسلم له منهج، ولم تستبن له غاية من موروث األقوال النحويةاالعتالل ل

فمنهم من حاول التأليف فيه . بحسن نّية أو بسوئها ،وفريق اشتّد حنقه على القديم

ومنهم من مسخ التراث  .تجديد في شواهده، مع ما تخلل ذلك من الغلطو ،بأسلوب حديث

 ،تهذيب والتشذيب، بحجة التجديد والتيسيرباستبدال مصطلحاته، بدل ال ،النحوي وشّوهه

    ..  خّيل إلى الدارس أّنه أمام علم جديديفزاده تعقيدا إلى تعقيده، حتّى 

  :النحو بين استعماله وعلمه أو تعليمه

استعمال قواعد النحو و تعليمها، وهما : من الواجب علينا التفرقة بين أمرين هما

  .الفصل بينهما مّما أضّر بالعملية التربوّية والتعليمّيةمرتبطان ببعضهما أشّد االرتباط، فإن 

ذلك أّن تعليم النحو كما لو كّنا نعلم ماّدة من المواّد األخرى، قد يشّجع المعلّم على  

وقد يجّرئ . اّطراح الكلفة في النطق بلسان عربّي مبين، تستلزمه القواعد التي يدّرسها

والحال أّن فصاحة اللسان أدخل في تعليمه، . المتعّلم على التساهل في قواعدها أيضا

خاّصة وأّن الشروط النفسّية من أهم األركان الواجب رعيها في . واإلغراء باإلقبال عليه

  . العملية التربوّية

فأرى أّن من أهم العوامل التي أثرت في تحصيل النحو العربي علما وعمال، الغفلة 

  .ديد مفهوم النحو، وعالقته بسائر علوم العربيةعن مفهوم اللغة وطريق اكتسابها، وعن تح

فليس يخفى أن التربية اللغوية تتبوأ مكانا بارزا في حياة المرء، بل إن غيرها من   

تساهم في إثراء الرصيد اللغوي، وتنمي ... من تاريخ وجغرافيا وعلوم طبيعية الخ«المواد، 

  . )38(»لدى الطفل الملكة اللغوية

ل في اكتساب اللغة، هو السماع المباشر عن أهلها، ومشافهتهم األصال ريب في أّن و

وهو . ، يعني به سماع المنطوق)39(»السمع أبو الملكات اللسانية«: بها، وقد قال ابن خلدون

وهذا األصل مستمر في جميع اللغات، ولدى كل األمم . مبدأ مقرر في علم اللسان الحديث

بير، ليس بالنسبة إلى تعلم األلفاظ فحسب، وإنما ومنهم العرب؛ فلمعاشرة أهل اللغة أثر ك

  .من أجل اكتساب عادات الكالم، ووجوه التصرف فيه أيضا
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فإن لم يكن السماع والمشافهة، لبعد العهد وتقادمه مثال، كحالنا مع فصحاء العرب،  

 كان الطريق الثاني ضامنا الكتساب اللغة، وهو مدارسة الكالم وحفظه، والتمرس بأساليبه،

  .ومزاولة فنونه

تأثير في إكساب اللغة وأساليبها، ومفهومه أن معاشرة ) أهل اللسان(لبيئة اللغوية لف  

االكتساب للغة ال يقتصر على فترة هذا و. غير أهل اللسان، تفضي به إلى الفساد واالنحالل

ه وحتى معينة من حياة اإلنسان، بل إنه يمتد تحصيله لها، من طفولته إلى شبيبته إلى كهولت

  .شيخوخته

حتى تصير سجية  ؛تلقينها بالقواعدثم إّن تعّلم اللغة بالمعاشرة، أرسخ وجودا من 

فيصير مثل العرب الذين قال أو يتعّمق في عللها؛ من دون أن يغوص في فلسفتها،  ،للمتعلم

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها، «: الخليل بن أحمدعنهم 

الحاج .مبدأ مقرر في علم اللسان الحديث، فقد قال دوهو ؛ )40( »..ي عقولها عللهوقام ف

صالح، بأن مكتسب القدرات العملية اإلجرائية، غير مفتقر إلى معرفة القوانين النظرية، ألن 

  .)41(أفعاله المحكمة غير شعورية بالنسبة إليه

ها وتعليمها، فله شروط هذا بالنسبة إلى العمل بقواعد العربية، أّما ما يخّص علم

التلميذ، والكتاب، والنظام العاّم؛ وال تفي و ،تتعلق بأركان العملية التعليمية، وأعني بها المعلم

هذه العجالة بدراستها كلها، غير أنني أركز على ثالثة محاور رئيسّية، مبيّنا ما عراها من 

  .تحصيل النحو علما، وأدائه نطقا وكتابةلكانت معّوقات نقائص 

وقد تعرض دعاة اإلصالح، والباحثون المعاصرون، الذين سبق ذكر بعضهم، إلى  

  :    ويمكن إجمالها مع بيان وجه اإلصالح فيها في ما يلي. كثير من هذه النقائص

  :أّوالـ موضوعات النحو

  : من معّوقات تعليم النحو ما نجده في مسائله المبحوثة مما يلي

ى إلى كثرة خالف العلماء، خاصة أهل البصرة ـ التعصب المذهبي، الذي أدّ 1

والكوفة، ولعّل أكثره يرجع إلى اختالفات لفظية، وال تنبني عليه ثمرة تركيبية أو وظفية، 

  .أي أسلوبية

وإنما قلت هذا، ألن بعض الخالفات قد تنبني عليه ثمرة، مثل اختالفهم في إعراب 

اسٌم ظاهر، بين رأيي أبي علّي الشلوبين  وولي الفعلَ ) أن(، إذا وليها فعل مدخول لـ)عسى(

وأبي علّي الفارسّي، فهذا له تأثير في صياغة الجمل في التثنية والجمع، وفي التذكير 

 . والتأنيث مثال
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الموجهة إلى الطبقة  لمطوالتالمذهبي في االخالف لئن ساغت دراسة على كل، فو

فإنه من الخطأ البّين  وأصوله، العلم فروعالتوسع في والذين من طبعهم ، العليا من الباحثين

  .، وخاصة بالنسبة إلى غير المتخصصينالموّجهة إلى من دونهم إيراده في كتب التعليم

ـ ما شاب دراسة النحو العربي في عصوره المتأخرة من قضايا المنطق الصوري 2

ل الثواني اليوناني، وعدم االكتفاء بالعلل التعليمية الظاهرة، بل التوّغل في بحث العل

والثوالث، أي العلل الجدلية والفلسفية، والركض وراء التعاريف الجامعة المانعة، بذكر 

  ... المحترزات والقيود، وتحديد األجناس والفصول والرسوم وغير ذلك

نعم إن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني، ولكن ليس في عهوده األولى، خالفا 

الذين بلغ بهم األمر إلى حد الربط بين أعمال الخليل بن أحمد  لما يّدعيه بعض الدارسين،

وتلميذه سيبويه والمنطق األرسطي، مع ما بين ذلك من فروق صارخة، وما يعارضه من 

  .حقائق تاريخية

وممن أنكر هذا األستاذ الدكتور الحاج صالح، الذي أشار إلى اغترار كثير من 

رة، وأوهام ضارة تهدد أركان بحوثهم؛ ومنها الباحثين العرب، ووقوعهم في أخطاء كبي

مهاجمتهم مناهج البحث عند قدماء النحاة العرب، بتهمة إخضاع اللغة للمنطق اليوناني، 

والتهاون بالنقل والسماع، فصوبوا المنهج الكوفي؛ والواقع أن النحو العربي قد تأثر 

ف المنطق العربي القديم، بالمنطق األرسطي، ولكن بعد نضجه واكتهاله ال قبل، وهو يخال

  . )42(الذي بني على االستنباط االستقرائي، وعلى الطريقة الفرضية االستنتاجية

ـ التكلف في تأويل الشواهد، والتماس تخريجاتها، ويدخل فيه التوّسع في التقديرات 3

اإلعرابية، وكثرة االحتماالت العقلّية في تصّور أوضاع المفردات والتراكيب؛ ومعظمها 

يرجع إلى علّتي الخفة والثقل، وهما علتان صوتيّتان نطقّيتان، بما في ذلك قضية الضرورة 

  .رجع إلى اختالفات لهجية عند العربالشعرية، أو قد ت

انظر مثال بعض مسائل اإلعالل واإلبدال، واألشواط التي يضربها اللفظ في تقلباته 

 مثال جمع خطيئة، وانظر) خطايا( حتى يصير على الهيئة التي نقل عليها، اإلعالل في لفظ

لغتي اإلعمال واإلهمال إلى اختالفهم في رافع المبتدإ والخبر، واّدعائهم أّن الشاعر استعمل 

  :في قوله) أن( للحرف

  مني السالم وأن ال تشعرا أحدا * أن تقرآن على أسماء ويحكما 

  .وغير هذه من المسائل الكثيرة التي تعج بها كتب النحو، ويغطي عليها الجدل فيها

كثيرا، من غير مستند، وما ذاك إال ) اللغات(وقد توسع بعضهم في إثبات اللهجات 

  .و ضرورة أو خطأ في النقللثغة أ
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هي أساليب غير صحيحة في  ،ـ ما تضمنته مصنفات النحو من أمثلة مصنوعة4

وقد أّدى االعتماد ـ في تأصيل القواعد ـ على األمثلة . ، أو شواهد موضوعة أو ملحونةاللغة

المصنوعة، إلى إبعاد األذواق عن األسلوب العربي، كما تسببت الشواهد الموضوعة أو 

لحونة في الخطإ في استنباط القواعد، وتوّسع النزاع في تأويلها، وكثرة التقديرات في الم

  .إعرابها

وقد صارت أمثلة زيد وعمرو هي الطابع الذي يطغى على كتب علم اإلعراب، بل 

وهي وإن كان الغرض منها اإليضاح، فإنها ال تفيد الدارس . كتب علم العربية بصفة عامة

  .سلوبالغة، وال تصقل له أ

ظاهرة التطفل بسرد كل ما له أدنى مناسبة بموضوع المسألة، فنجد بعض  -5

المؤلفين يستطردون إلى ذكر قضايا بعيدة كل البعد عما يعرضون له من مسائل نحوّية، من 

وقد نّبه ابن عاشور على شيوع هذا التطفل . قصص أدبية، أو مسائل علمية من فنون أخرى

  .)43(»وبخاصة كتب النحو في كتب العربية،«وخاصة 

ـ إهمال بعض المصادر األساسية في التعّرف إلى مسائل التصريف، وخاصة 6

دالالت األبنية، ووجوه اإلعراب والمعاني النحوّية، مثل معاني الحروف، ودالالت 

وهذه المصادر كثيرة منها كتب التفسير ومعاني القرآن وإعرابه ومشكله وغريبه، . التراكيب

حاديث واآلثار، وكتب أصول الفقه بل والفقه، وكتب األدب العاّمة مثل الشروح وشروح األ

الشعرية وغيرها، وكلها يجمع بين الدراسة النظرّية والتطبيقية، وقد كثر هذا اإلهمال خاّصة 

  .عند المحدثين

  .مصادر الّنحو: ثانيا 

لها في  لعله يمكن تصنيف مصادر النحو ـ على صعوبته ـ من حيث المنهج العامّ 

  :التحليل والتعليل إلى ثالثة أصناف

الجمل للخليل ـ صنف غلب قديما، عند أصحاب المذهبين البصرّي والكوفّي، مثل 1

كتب الكوفيين مثل الخليل وأضرابه، ووغيرهما مما حوى آراء كتاب سيبويه، بن أحمد، و

لى القرن الخامس ، وقد امتّد هذا الصنف إمعاني القرآن للفراء، ومجالس ثعلب وغيرهما

  . الهجرّي، ووجد بعض من سار على تلك المناهج بعد ذلك

ألن تلك . ا، وأن تكون عمدتنا في علم العربيةينبغي أن يرجع إليههي التي وهذه  

عالوة على أّنها كانت  .المصنفات القديمة كانت تعلم الذوق باإلضافة إلى تعليمها القواعد

بية، وأقرب ما تكون من المنهج الوصفي المعتمد في أبعد ما تكون عن المؤثرات األجن

  . مناهج اللسانيات الحديثة؛ إذ لم تكن قد شابتها تعقيدات المنطق وال استغالق األسلوب
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الحاج صالح، إلى أن هناك تناسبا وضعيا غريبا، بين علم  عبد الرحمن.وقد أشار د

في «لذي وضعه علماء العربية اللسان الحديث وعلم العربية، يعني علم اللسان العربي، ا

أواخر القرن األول الهجري ـ السابع الميالدي ـ، وبلغ أشده في زمن أبي عمرو بن العالء، 

  .)44(»واكتملت مادته ووسائله على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه

فهذا التناسب الذي بين األوضاع النظرية والمنهجية في فكر الخليل ومن تابعه، 

وضاع العلمية جدير بالدراسة؛ ولن يكون للدراسات اللغوية أي شأن، إذا لم وأحدث األ

يرجع فيها إلى الخليل، لتفهم ما قصده بتعليالته لظواهر اللغة، وذلك بالرجوع إلى شروح 

كتاب سيبويه، وإلى من أدرك مقاصده، كابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني 

  .)45(...والرضي األستراباذي

شاع في بعض المصنفات المتأّخرة، بل في أغلبها، غلبت عليه النزعة ـ صنف 2

المنطقّية األرسطّية، باستعمال الحدود واالحترازات، وكثرة األمثلة المصنوعة، والتكلّف في 

تأويل الشواهد وتخريجها، رغم ما في بعض ذلك من الغلط، مع التزام أنواع منها محفوظة 

  .منقولة

ع من المتون ألغراض تعليمية، فوجدنا عليها شروحا وقد كثر وضع هذا النو

وحواشي وتقريرات، وفي ذلك ضاعت جهود النحارير من العلماء، ألن ذلك منعهم غالبا 

. من الخروج عّما قيّدوا أنفسهم به، وحال بينهم وبين االبتكار في منهج دراسة اللغة العربية

  .الذي كان عليه مؤلّفو القرون األولىعالوة عن بعد المؤلفين عن الذوق العربي السليم، 

ـ صنف حديث حاول التجديد في طرق العرض، والتسهيل في الشرح، مع التزام 3

فمنها ما ال يرقى إلى المستوى  ؛القواعد القديمة، وتختلف مستوياتها باختالف مؤلفيها

استكثارها  ، أووالمنهجية المطلوب من تعليم العربية، لتضمنها كثيرا من األخطاء العلمية

  . بل وألسلوبها الركيكمن األمثلة بدل الشواهد، 

ما  عيوبامثل ما هو الحال في كتاب إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، الذي تضمن 

طاؤه العلمية كثيرة، بل خفأ في الجامعة أو في غيرها؛ إلى طلبة العلم اكان أن يوجه مثله

  : المهأسلوب تعبيره أضعف، كيف وهو يقول في بعض ك

هكذا بإطالق مصطلح الشاهد على هذا المثال المصنوع، . والشاهد جاء زيد لوحده

  .)46()وحده(وبإدخال حرف الالم على لفظ 

وأحسن منه كتاب معاني النحو لألستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وقد وقفت  

يستدركها األستاذ عليه في أثناء تحريري لهذه المداخلة، إال أن فيه بعض النقائص آمل أن 

الفاضل، مثل إيراده بعض التراكيب اللغوية التي ال يوجد لها نظير في العربية، وليست 
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على السنن العربي المعروف، بل هي احتماالت عقلية في الصياغة األسلوبية، لّما تقع ولن 

  .تقع

وهناك نوع من الكتب الحديثة هي أقرب إلى تشويه صورة النحو العربي وتعسيره، 

منها إلى إصالحه أو تيسيره، غيرت من مصطلحاته، وبدلت من إعرابه، وهي ال تستحق 

  .في نظري أن نتوقّف عندها

  :ثالثا ـ معلم النحو

لقد أضحت صناعة التعليم اليوم، فنا من أهم أفرع اللسانيات التطبيقية، وهو علم      

لماء اللسان، وعلماء التربية، تعليم اللغات، الذي يشارك في البحث فيه، ووضع نظرياته، ع

وعلماء النفس، وعلماء االجتماع، وأطباء علم األعصاب وعالج أمراض التعبير، 

  . )47(وغيرهم

، وإن كانت )48(وقد قرر كثير من الباحثين والمختصين توجيهات في هذا المجال

ي التربية في عصرنا، أخذت تستعيض عن التعليم أو التدريس، بالتعلم غير المحصور ف

؛ إال )49(نطاق المدرسة، وغير المقيد بالمادة المحددة للدراسة، فنشأت فكرة التربية الدائمة

أن طريقة التلقين أعرق، وما تزال تحافظ على أصولها، وتؤتي ثمارها، حينما تراعى 

  .شروطها

ومما يلحق بطرق التعليم تقسيمه إلى مراحل، اتفقت أغلب المناهج القديمة والحديثة 

ولقد استقر األمر عندنا على تقسيم . )50(ابتدائية وثانوية وعالية: ها ثالث مراحلعلى كون

االبتدائية ثم اإلكمالية ويشملهما اسم األساسية، ثم الثانوية ثم : مراحله إلى أربعة هي

، هي ةبل هناك مرحلة أولى سابقة، وهي مرحلة ما قبل التمدرس أو التحضيري. الجامعية

وهي موجودة في بعض المدارس، إال أنها . ، وإن كانت أعلى منهاأشبه بمستوى الحضانة

  .ليست منتشرة وال إلزامية، وقد تعوضها الكتاتيب القرآنية، بل هذه أحسن في بعض الوجوه

وعلى ضوء هذه الحقائق، يمكننا اإلشارة إلى بعض األخطاء المنهجية في تعليم  

  .ه بالمتعلمين ركنا أساسياالنحو العربي، والتي يُكون فيها المعلم وعالقت

ويعد المعلم من األركان األساسية في التعليم؛ فيرى ابن خلدون أن حصول ملكات  

العلوم تلقينا بالمباشرة عن الشيوخ، أكمل وأكثر تمييزا لالصطالحات والمعارف، وأشد 

  . )51(استحكاما، وأقوى رسوخا؛ وعلى قدر كثرتهم، تحصل الملكات وترسخ

مين ليسوا على درجة واحدة علما ومنهجا، فكانوا بحاجة إلى إصالح إال أن المعل  

وقد اهتم ابن خلدون بهذه القضية، فانتقد . الخلل الواقع في طرقهم، وتنبيههم إلى أغالطهم

معلمي زمانه الذين كانوا يجهلون طرق التعليم وإفاداته، فيخلطون على المتعلم غايات الفن 
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ل المقفلة منه، ويكدون ذهنه في حلها، يحسبونه تمرينا وصوابا بمبادئه، ويلقون عليه المسائ

  .)52(في التعليم

ونالحظ التركيز على أصول العملية التعليمية لدى الشيخ المصلح ابن عاشور، الذي 

يجب «نص على لزوم تلقين المعلم مبادئ التعليم ومناهجه، وأصول التدريس وأساليبه، فـ

  .)53(»تصاب المدرس للتدريسأن تدرس صناعة التعليم، قبل ان

إالّ أنه يميل إلى أن التعليم موكول أكثره إلى المعلم، وليس متوقفا على القواعد      

من استخدام مواهبه الشخصية، فالرأي «الفنية؛ فال تسن قوانين يوضع فيها المعلم، فيحرم 

اض الصحيحة السائد بين أهل النظر، أن تعين حدود هذا الفن، ويعنى فيه بإحالل األغر

المختصة باالرتقاء األدبي واالجتماعي المحل األول، وإنزالها المنزلة الالئقة بها، وأن 

  .)54(»يبحث عن معرفة الطرق الموافقة لدرس التعليم

فرغم قناعة الشيخ بجدوى التدريب على قواعد التعليم، بل بلزومها، يرى أن تقتصر 

له، واألهداف المتوخاة منه، ثم يترك للمعلم على خطوطه العريضة، ببيان المناهج العامة 

هامش الجتهاده وحنكته، ومجال لحذقه وبراعته، وهو رأي من األصالة والوجاهة بمكان، 

نظرا لتباين أحوال التالمذة، واختالف ظروف تدريسهم؛ فمثل المعلم كمثل الطبيب، إذ هو 

الحاج صالح لمدرس .م يذكر دوفي هذا المقا. األقدر على كشف األمزجة، وتحديد ما يلزمها

  :)55(اللغة ثالثة شروط

  .الملكة اللغوية األساسية، أي أن يكون قد اكتسبها ليوصلها إلى تالمذته -1

أدنى كمية من المعلومات النظرية في اللسان، باالطالع على نتائج اللسانيات  -2

  .تعليمهاالعامة، والعربية على وجه الخصوص، ليكون له تصور صحيح للغة، فيحكم 

وهذا أمر موقوف على الشرطين السابقين؛ . ملكة تعليم اللغة، وهي هدفه األسمى -3 

يضاف إلى كل ذلك االطالع المتواصل على ما يجّد في البحث العلمي النظري والتطبيقي، 

          .                                 لتطوير المعلومات النظرية والمنهجية، وتطبيقها بكيفية معقولة

  : ومن النقائص العارضة للتعليم اللغوي عدا مامّر، ما يلي

ـ البعد عن التمرين، وتطبيق المعلومات النظرّية نطقا وكتابة، إذ النحو علم تمريني 1

بأن العمل االكتسابي للغة، كله تمرس ورياضة ...«الحاج صالح .وقد قال د. وفائدته عملية

النمو اللغوي، وصارت الملكة فيها شيئا فشيئا إلى متواصلة، كلما توقفت توقف معها 

  .)56(»الزوال، حتى ولو كان صاحب هذه الملكة يحفظ قواعد اللغة كلها
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ـ عدم مراعاة الشروط المطلوبة في تدريسه، مما توصل إليه البحث اللساني 2

سواء أكانت خاصة ترجع إلى نوعّية المادة وطرق . الحديث في موضوع التعليميات

  .أم عامة ترجع إلى المحيط التعليمي عرضها

ـ ضعف كفاءة بعض المتصّدين للتعليم، وعدم مواكبتهم للتطورات الحاصلة في 3

  .  مناهجه، مما توصلت إليه بحوث اللسانيات الحديثة

  :الخاتمة

حاولت في هذه الدراسة بيان مفهوم النحو الصحيح، الذي يعني علم العربية، الشامل 

بحث في أساليب العربية، والتي بدأت تتخصص شيئا فشيئا عبر القرون، لفروع كثيرة من ال

وقد أدى هذا إلى تصور مشوه لتراثنا اللغوي األصيل، فكان أن تعّلق الناس بقشور، لم تكن 

لتجدي في إتقان العربية عمال، وإن وجد كثير ممن يتقنها علما، وقد ذهب في عصرنا العلم 

  .والعمل معا من ناشئتنا

كون إصالح هذا الداء إال بالرجوع إلى تراثنا إلنصافه، خاصة األقدم منه؛ ولن ي

وبلفت انتباه الباحثين، وتوجيه عنايتهم، إلى االجتهاد في وصف بعض األساليب الكفيلة 

بتجنيب أجيالنا، عناء كّد الذهن في حّل رموز بعض مصنفات المتأّخرين، وفّك طالسمهم، 

الناجح في الوقت نفسه، تصنيفا وتهذيبا لتلك المؤلفات، وليس وذلك بإيجاد البديل الناجع و

بالجمود عليها واالنغالق بداخلها، وال بهجرانها وتقويضها واإلتيان بطالسم بديلة عنها، 

  . وخير األمور أوساطها

  :المصادر والمراجع

  .سيدق مجدي فتحي اليحق، تعبد الواحد بن عمر بن دمحم بن أبي هاشم، أخبار النحويين -1

  .هـ1410 طنطا الطبعة األولى، دار الصحابة للتراث

 2ط دراسة تاريخية وآراء إصالحية التعليم العربي اإلسالمي، أليس الصبح بقريب، -2

  . م1988 -ـه 1408، تونس

صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين  .)حيان أبو( التوحيدي ،اإلمتاع والمؤانسة -3

 صيدا .توزيع المكتبة العصرية بيروت رجمة والنشر،والت طبع لجنة التأليف .وأحمد الزين

  .م1953 -هـ1373

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات عبد  -4

   .ت.الرحمن بن دمحم بن أبي سعيد األنباري دار الفكر دمشق د

 دار ،3 طمبارك مازن ال.د تحقيق )القاسم أبو( الزجاجيّ ، اإليضاح في علل النحو -5

  .م1979 -ـه1399الّنفائس بيروت 
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 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر/تونس التونسية للنشر الدار ،2 ط، والتنوير التحرير -6

  .م1984

الطبعة ، 1405 ،بيروت: علي بن دمحم بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي: التعريفات -7

  .إبراهيم األبياري: األولى تحقيق

دمحم .ق ديحقتالرحمن بن دمحم الجرجاني  القاهر بن عبد أبو بكر عبد، دالئل اإلعجاز -8

   .1995 بيروت الطبعة األولى دار الكتاب العربي التنجي

   .سبب وضع علم العربية عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -9

  .األولى تحقيق مروان العطية: الطبعة 1988دار الهجرة دمشق 

  .)عثمان بن عمر جمال الدين أبو عمرو( الشافية ابن الحاجب المالكي -10

. يشتمل على ستّة وستين متناً في مختلف الفنون والعلوم. ضمن مجموع مهمات المتون

  .ت.د دار الفكر

عالم 1ط ) أحمد مختار.د(العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوّي، عمر  -11

 .م1981هـ 1401الكتب القاهرة 

  1978 -  1398إسحاق أبو الفرج النديم دار المعرفة، بيروت الفهرست، دمحم بن  -12

تحقيق و شرح عبد السالم دمحم ) عمرو بن عثمان بن قنبر( هكتاب سيبويه، سسيبوي -13

  . م1983هـ  1403عالم الكتب بيروت  3هارون، ط 

يد الس(كتاب الطراز المتضّمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، العلوّي اليمنّي  -14

دار الكتب العلميّة  1ط. مراجعة وضبط وتدقيق دمحم عبد السالم شاهين) يحي بن حمزة

  .م1995هـ1415بيروت 

كتاب العين، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي دار ومكتبة الهالل تحقيق  -15

  .إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د

لبقاء محب الدين عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا اللباب في علل البناء واإلعراب أبو ا -16

  .غازي مختار طليمات: الطبعة األولى تحقيق 1995: دار الفكر دمشق

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصر هللا بن دمحم بن دمحم  -17

  .الحميد دمحم محيي الدين عبد: تحقيق 1995بيروت : الموصلي المكتبة العصرية
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الشركة الوطنيّة ) حنفي. د(محاضرات في علم النفس اللغوّي، ابن عيسى  - 18

ّوزيع ـ الجزائر د   .ت.النشر والت

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها - 19

فؤاد علي : األولى تحقيق: الطبعة 1998بيروت : السيوطي دار الكتب العلمية 

  .منصور

 2طو. م1989 ـه1409دار القلم بيروت  7ط )الرحمن عبد( ابن خلدون ،لمقدمةا- 20

  .1979 بيروتدار الكتاب اللبنانّي 

الدار  5فخر الدين قباوة  ط . الممتع في التصريف، ابن عصفور اإلشبيلي تحقيق د -21

  .م1983 هـ1403للكتابالعربية 

  :الدوريّات

: ندرس؟ لمن ندّرس؟ كيف ندّرس؟ همزة الوصلتعليمية اللغة واألدب العربي، ماذا  -22

مديرية التكوين الجمهورية -،  وزارة التربية م1991مجّلة التربية والّتّ◌كوين عدد خاص 

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   الجزء التاسع ،بالقاهرة مجمع اللغة العربية مجلة ).يفعل كذا كان مما( :قولهم -23

  .القاهرةالمطبعة األميرية  ،م1957

، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة )4( مدخل إلى علم اللسان الحديث -24

. مجّلة في علم اللسان البشري ،اللسانيات 70ص الحاج صالحد عبد الرحمن ، )1( العربية

  .1974 ، 4/1973جامعة الجزائر العددمعهد العلوم اللسانية والصوتّية  صدرهاأ

اللسانيات  11صومناهجه   ونقد ألهم مفاهيمه  لم اللسان الحديث تحليلإلى ع  مدخل -25

صدرها معهد العلوم اللسانية والصوتّية  جامعة أ. مجّلة في علم اللسان البشري

  .1971المجلد األول الجزء األول الجزائر



  العدد الثالث عشر           مجلة اإلحياء                                                                           
  

235 
 

 

  : الهوامش
 

  .3/302العين ) 1(
  .1/34الخصائص) 2(
  .1/40اللباب في علل البناء واإلعراب) 3(
  .308/ 1التعريفات) 4(
  .68الكليات) 5(
  .1070و 1069و 1055المقدمة ) 6(
، وكfذلك 12و 11و 9والعلوي، الطراز  5و3، والزمخشري، المفصل1/24الجرجاني، دالئل اإلعجاز) 7(

  .سماه الشيخ مصطفى الغالييني في كتابه المدرسي جامع الدروس العربية، وغيره من المحدثين
  .للسيوطي1/50سبب وضع علم العربية) 8(
  .1/55المصدر نفسه) 9(
  .1/56المصدر نفسه) 10(
  . المصدر والصفحة نفسهما) 11(
  .1/57المصدر نفسه) 12(
  .1/23أخبار النحويين) 13(
  .189، و1/185ظر مثال الخصائصان) 14(
  .انظر الزمخشري، المفصل في علم العربية، وهو عنوان لموضوعات نحوية) 15(
  .2/592، و1/38انظر مثال اإلنصاف في مسائل الخالف) 16(
  .1/39اللباب في علل البناء واإلعراب) 17(
  .1/96الفهرست) 18(
  .14الطراز) 19(
  .1/29المثل السائر) 20(
  .1064و1023و1022المقدمة) 21(
 كتابffه سffبب وضffع علffم العربيffة، وانظffر أيضffا، المزهffر فffي علffوم اللغffة وأنواعهffاوهffو فffي عنffوان ) 22(

2/349.  
  .245/ 3الخصائص ) 23(
  .23الكتاب) 24(
  .24المصدرنفسه) 25(
  .25المصدر نفسه) 26(
  .26المصدر نفسه) 27(
  .219أليس الصبح بقريب) 28(
  .اسماه بعض العلماء كذلك كما ذكرت آنف) 29(
  .77دالئل اإلعجاز ص) 30(
  .273دالئل اإلعجاز ص ) 31(
، 81، و80، و78، و42، و25، و19، و17، و13وانظر أيضا. 330، و329دالئل اإلعجاز ص ) 32(

، 350، و328، و309، و306، و304، و303، و300، و294، و293، و279، و274، و82و
  .394، و382و
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  .7/109العين ) 33(
  .ضمن مجموع مهمات المتون، وقد زدت عليه في التعريف المذكور 497ية ابن الحاجب، متن الشاف) 34(
  .، وغيره من كتب التصريفاوما بعده 1/31انظر ابن عصفور، الممتع في التصريف) 35(
  .1/61سبب وضع علم العربية، للسيوطي) 36(
  .30و 28أليس الصبح بقريب ) 37(
  .22جلة همزة الوصلحنفي بن عيسى، األسس النفسية الكتساب اللغة، م.د) 38(
  .1057، 1056المقدمة ) 39(
  .66الزجاجي، اإليضاح في علل النحو) 40(
، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 41(

  .اللسانيات 70
د ألهم مفاهيمfه ومناهجfه الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، تحليل ونق عبد الرحمن.انظر د) 42(

26 ،28.  
  .9/117، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة )كان مما يفعل كذا(قولهم ) 43(
اللسfانيات المجلfد األول الجfزء  11مدخل إلى علم اللسان الحديث تحليل ونقد ألهم مفاهيمfه ومناهجfه ) 44(

  .1971األول 
  .المجلد األول الجزء األول 11مفاهيمه  ومناهجه  مدخل  إلى علم اللسان الحديث تحليل  ونقد ألهم) 45(
هذا مثال فقط على ما فيه مfن أخطfاء جمfة، كنfت قfد نبهfت صfاحب الكتfاب عليهfا، إذ كfان قfد كلفنfي ) 46(

  .إصالحها ليعيد طبع الكتاب قبل مغادرته بالدنا
نيات فfي النهfوض ، أثfر اللسfا)4(عبد الرحمن الحاج صالح، مfدخل إلfى علfم اللسfان الحfديث .انظر د) 47(

  .1974،  4/1973، اللسانيات العدد24، 23)1(بمستوى مدرسي اللغة العربية 
وما بعfدها،  23أحمد مختار عمر، العربية الصحيحة، دليل الباحث إلى الصواب اللغوي. انظر مثال د) 48(

  .وما بعدها 39و
  .23ابن عيسى، األسس النفسية الكتساب اللغة، المصدر نفسه. د) 49(
الحfاج صfالح، . ، ود127، وابن عاشور، أليس الصfبح بقريfب1030ابن خلدون، المقدمة: انظر مثال) 50(

 62، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة)4(مدخل إلى علم اللسان الحديث
  .اللسانيات

  .1045، 1044المقدمة ) 51(
  .ومابعدها 1030المقدمة ) 52(
  .233أليس الصبح بقريب) 53(
  .9أليس الصبح بقريب) 54(
) 1(، أثfر اللسfانيات فfي النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 55(

  .، اللسانيات42، 41
، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 56(

  .، اللسانيات70


