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امللخص
شرع التباين يف الرأي النحوي أبواب الفكر والصراع اجلدليني اللذين كانا مدعاة لسعة الفكر والنهضة العلمية على مر عصور حنو العربية،
ومثلما حصل التباين بني آراء النحاة قدميا حصل التباين يف آراء احملدثني منهم .من هذا املنطلق يهدف هذا البحث إىل دراسة االختالف
احلاصل بني النحاة احملدثني يف املسالل النحوية اما هو شبيه بذل االختالف الذي دار بني حناة البصرة والكوةة يف مسالل النحو العربي ,ةاتُّبع
ةيه منهج يتصف بطابع وصفي يقوم على توزيع املادة املدروسة على ةقرات سُمّيت باملظاهر ,وهي على عدة أقسام؛ منهج الدراسة اللغوية
وأقسام الكالم العربي و مفهوم اجلملة واإلعراب وعالماته ثم املرةوعات واملنصوبات واملخفوضات والتوابع وإعراب الفعل.
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن النحو العربي مل يأمن من التعددية يف اآلراء عند الدارسني احملدثني ,وذل حملاولة احملدثني للتوصل
إىل سبيل يصحح من خالله املنهج النحوي الذي أدّى إىل تعقيد النحو وصعوبة تعلمها ويف ذل دعا بعضهم إىل اعتماد النحو الكويف ملا رأى
ةيه من االنفتاح والتوسع ,والبعض اآلخر اكتفى باألخذ مبا هو أيسر على املتعلمني ابتعادا عن التكلف والغموض الذي يعيق عملية التعليم.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ,النحو العربي ,التباين ,النحاة احملدثون.

املقدمة
لقد نال النحو العربي عناية واهتماما بالغا منذ أقدم العصور ةامتاز إثرها بتباين اآلراء وتشعب الفكر الذي كان مدعاة إلثراء
الدرس النحوي واتساعه .تعدد اآلراء النحوية وتباينها الذي كان دليال على عمق التفكري وأدّى إىل ثراء ةكري عظيم يف الرتاث
النحوي مل يقتصر على قدامى النحويني وإمنا جتلّت مظاهره يف آراء احملدثني من النحاة ,ةنادوا بإصالح النحو وتيسريه وسعوا إىل
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تغيري منهج البحث النحوي للغة العربية ةاجتهوا بالنقد إىل التفكري النحوي وبذلوا قصارى جهودهم الستخالص أصول حنوية
جديدة تتسم بالسهولة واليسر بعيدا عن التعقيد والغموض الذي يعيق عملية التعليم.
والتباين الذي حصل يف آراء احملدثني أحيانا كان يؤدي إىل صراع يذكرنا بذاك الصراع الدالر بني شيوخ املدرستني البصرية

والكوةية ،ةما إن ألف إبراهيم مصطفى كتابه إحياء النحو حتى رد عليه الدكتور أمحد شوقي ضيف بإخراجه لكتاب الرد على
النحاة مدعيا أن ما جاء به إبراهيم مصطفى إمنا هو جهد ذاك النحوي األندلسي ابن مضاء القرطيب .وما إن ألف املخزومي كتابه يف
النحو العربي نقد وتوجيه حتى وضع إبراهيم السامرالي كتابه النحو العربي نقد وبناء وما إن قال املخزومي رأيه يف الدرس النحوي
يف بغداد حتى ردّ عليه السامرالي يف املدارس النحوية أسطورة أم واقع .وال نكاد حنصل على رأي متفق عليه بني النحاة احملدثني إال
ما ندر .وسنحاول يف هذا البحث أن نظهر ذل التباين يف املسالل النحوية بني النحاة ال على سبيل اجلرد العام هلذه الظاهرة بل هو
حبث يكتفي باإلشارات ةقط.
أما املنهج الذي اتّبع يف البحث للتعرف على طبيعة مظاهر التباين يف الفكر النحوي يف العصر احلديث ةهو يتصف بطابع وصفي
يقوم بتبيني أهم مظاهر التباين واخلالف يف الدرس النحوي احلديث ,وهي عبارة عن منهج الدراسة اللغوية وأقسام الكالم العربي
ومفهوم اجلملة واإلعراب وعالماته ثم املرةوعات واملنصوبات واملخفوضات والتوابع وإعراب الفعل.
وبالنسبة إىل خلفية البحث والدراسات اليت سبقته ال بدّ أن نشري إىل أننا نرى مالمح التطرق إىل هذا املوضوع يف الكتب
واملقاالت اليت تتناول آراء احملدثني حول مبحث من املباحث النحوية أو تقوم بتحليل آراء عدد منهم ونقدها كما يلي:
ـ كتاب النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة حملمد أمحد عرةة الذي اختص بالرد على كتاب «إحياء النحو» إلبراهيم مصطفى.
ـ رسالة دكتوراه بعنوان «القضايا اخلاصة بتسري النحو وجتديده يف مصر يف القرن العشرين» ملصطفى زكي حسن التوني.
ـ رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري بعنوان «اجتاهات جتديد النحو عند احملدثني» للباحث أمحد بن جار اهلل بن أمحد الصالحي
الزهراني واليت تعدّ حماولة لتسليط الضوء على األةكار الرليسية حملاوالت التجديد يف اجتاهاتها اإلحيالية واأللسنية والتعليمية .ولكن
ما مييز هذه الدراسة عما سبقته أنها تعكف على دراسة أهم مظاهر التباين واخلالف بني النحاة احملدثني دراسة تفصيلية ,كما يلي:
املظهر األول :منهج الدراسة اللغوية
اتسمت الدراسات العربية القدمية خبضوعها ملنهجني رليسني؛ هما املنهج الوصفي واملنهج املعياري .وقد كان امتداد املنهج
الوصفي يف مراحل الدراسة النحوية األوىل حينما كان اللغويون خيرجون إىل البوادي يستقون مادتهم ،كالذي نالحظه من كتاب
سيبويه الذي ميثل مراحل الوصف اللغوي يف بداية التأليف النحوي ,ثم ال تلبث الدراسات النحوية أن تنتقل إىل منهج جديد يقوم
على تثبيت القاعدة والسري على منواهلا ،وهو الذي يصطلح عليه باملنهج املعياري« :وأن هذه املعيارية لتتضح يف طريقة التناول كما
تتضح يف طريقة التعبري يف مجهرة كتب النحو والصرف والبالغة .وال نكاد نستثين منها إال قلة ظهرت يف أول عهد العرب بهذه الدراسات ،فقامت
على الوصف يف الكثري من أبوابها ومل تقع يف املعيارية حني وقعت فيها إال من قبيل التوسع يف التعبري ,من ذلك كتاب سيبويه» (حسان9111 ,م ,ص
.)19
وقد سيطر املنهج املعياري ةيما بعد وبدأ الدرس النحوي يتحول شيئا ةشيئا إىل درس ملفق غريب «ليس فيه من مسات الدرس
اللغوي إال مظهره وشكله .ودبّ إىل هذا الدرس جدب أودى حبيويته وقدرته على تأدية وظيفته ،وصار درسا يف اجلدل يعرض النحاة فيه قدرتهم
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على التحليل العقلي مبا كانوا يفرتضون من مشكالت وما يقرتحون هلا من حلول  .أما اجلدوى من دراسة النحو ،وأما وظيفة النحو يف الكالم فأمر له
املنزلة الثانية من عنايتهم واهتمامهم» (املخزومي9112 ,م ,ص .)11

ومن هنا كانت احلاجة ماسة وداعية عند الدارسني احملدثني إىل إجياد سبيل يصحح من خالله املنهج النحوي الذي صار عندهم
سببا من األسباب اليت ساهمت مساهمة ةعالة يف تعقيد النحو واخلروج به عن مساره احلقيقي الذي أريد له ،وهو أنه واحد من
األعمال القرآنية اليت أريد بها محاية كتاب اهلل  اما أخذ يتعرض له من أخطار اللحن والتحريف .ةمنهم من بقي حبدود النحو
القديم معتزا باألصول واجلذور واألعمال اجلبارة اليت وضعها األجداد  ولكنه راح يبحث يف طرق تسهيلها واعتماد األقرب
إىل الفهم اللغوي املعاصر ,ةراح بعضهم يدعو إىل اعتماد النحو الكويف منهجا يف الدراسة النحوية ألنه رأى ةيه شيئا من االنفتاح
والتوسع باألخذ ةيما عدّ شاذا عند البصريني .ولعل أهم دعاة هذا املنهج مصطفى جواد ومهدي املخزومي وعبد احلميد حسن.1
ومنهم من حاول إعادة النظر باملنهج العام للنحو العربي مكتفيا باألخذ مبا هو أيسر على املتعلمني ال يهمه إن كان الرأي األقرب
للدارسني بصريا أم كوةيا أم سوى ذل كأن يكون بغداديا أو أندلسيا .ولعل رالد هذا االجتاه األستاذ الكبري إبراهيم مصطفى يف
دعواه اليت مثلها كتابه إحياء النحو .ةلم تكن دعواه منفصلة عن املوروث النحوي الذي ألفناه وكتابه «بريء كل الرباءة من هذا الغلو
الذي ميتاز به اجملددون يف لون من ألوان العلم  ،فإذا هم يفتنون بآرائهم اجلديدة ويفنون فيها وينسون كل قصد واعتدال  ...تقرأه فال حتس أنك
تنتزع من النحو القديم انتزاعا ،وإمنا حتس أنك متعن فيه إمعانا  ،وكأنك تقرأ كتب األئمة املتقدمني من أعالم البصرة أو الكوفة أو بغداد» (مصطفى,
1222م ,مقدمة الدكتور طه حسني).

وسار يف هديه أمحد شوقي ضيف وأمحد عبد الستار اجلواري ومهدي املخزومي يف كتابيه يف النحو العربي نقد وتوجيه ويف
النحو العربي قواعد وتطبيق وإبراهيم السامرالي يف كتابه النحو العربي نقد وبناء ,ةتأثر شوقي ضيف بصاحبه القرطيب يف كتابه الرد
على النحاة الذي كان مدعاة لوضع أسس حماولة جديدة يف تيسري النحو العربي تقوم على االنصراف عن نظرية العامل حيث
يقول « :فنحن يف هذا التصنيف اجلديد لن نعين بالعوامل وال مبا يتصل بتقسيم النحاة هلا بني عوامل قوية وضعيفة وإعطاء األوىل ميزات تتفوق بها
على الثانية  .فاحلرف وهو عامل ضعيف يف رأيهم جنده حني يعمل يقيمون عليه شروطا ومراصد كثرية كشروطهم املعروفة يف إعمال "ما" و"ال"
احلجازيتني»( 9ابن مضاء القرطيب1291 ,م ,ص  21ـ .)21
وحيدد بعدها واجب النحوي وهو «أن يسجل ما وجد يف اللغة فعال من صيغ وعبارات ،ال أن يفرتض هو صيغا وأحواال لعبارات مل ترد يف

اللغة» (املصدر السابق ,ص  .)21وقد كان اهلدف الرليس من كتاب اجلواري الذي أمساه حنو التيسري

العودة بالنحو «إىل سابق طبيعته

واستنباط أصوله األوىل اليت تعيد إليه مذاقه السائغ وتصله باألفهام واألذهان واألذواق .وأول ما ينبغي أن يطرق من األبواب هو تفهم أصوله وربطها

 .1ينظر« :النحو الكويف وةالدته يف تيسري القواعد العربية» ملصطفى جواد ،جملة املعلم اجلديد ،اجلزء الثالث1221,م ،ومدرسة الكوةة ومنهجها يف
دراسة اللغة والنحو ملهدي املخزومي ،و«دعوة جادة إلصالح العربية» ملهدي املخزومي ،جملة املعلم اجلديد ،ج 1229 ,1م ،واملذهب الكويف يف النحو
واللغة وأثره يف التطوير والتيسري لعبد احلميد حسن ،منشور ضمن كتاب البحوث واحملاضرات ملؤمتر الدورة ( )19للمجمع العلمي العراقي واجملمع
اللغوي يف القاهرة عام 1262م.
 .9وةيه وضع مجلة من اآلراء جعلها يف قسم الدراسة اليت قدم بها كتاب الرد على النحاة  .وهو يف ذل كله يرتكز من حيث املبدأ على ما جاء به ابن
مضاء القرطيب يف كتابه املذكور.
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بأساليب البحث العلمي ،ووصلها بطرق التفكري املألوفة حتى ال يبقى مادة غريبة تنبو عنها األذواق وتقتحمها األفكار واألذهان» (اجلواري1299 ,م,
ص .)1

واعتمادا على هذا الفهم حاول أن يعيد للنحو مسحة البحث يف املعنى ةوضع كتابه حنو املعاني الذي دعا ةيه إىل ربط النحو
باملعنى واخلروج به من اجلانب الشكلي املتمثل بالعناية حبركات اإلعراب ومواقعها يف الكلم العربي إىل حيث البحث يف املعنى
ومتطلبات السياق .وسار املخزومي على املنوال نفسه ،ةالتيسري عنده «ليس اختصارا وال حذفا للشروح والتعليقات ،ولكنه عرض جديد
ملوضوعات النحو ييسر للناشئني أخذها واستيعابها  .ولن يكون التيسري وافيا بهذا ما مل يسبقه إصالح شامل ملنهج هذا الدرس وموضوعاته أصوال
ومسائل .ولن يكون هذا  ...إال بتحقيق هاتني اخلطوتني:
األوىل :أن خنلص الدرس النحوي مما علق به من شوائب جرها عليه منهج دخيل ,وهو منهج الفلسفة  ...والثانية :أن حندد موضوع الدرس

اللغوي ونعني نقطة البدء به ليكون الدارسون على هدي من أمر ما يبحثون فيه» (املخزومي9112 ,م ,ص  .)19ومن هنا موضوع الدرس النحوي
عند املخزومي هو اختصاصه مبعاجلة أمرين ال ينفصل أحدهما عن اآلخر ،وهما اجلملة وما يعرض هلا من معان عامة تؤديها
أدوات التعبري املستخدمة هلذا الغرض ,كالتوكيد وأدواته والنفي وأدواته واالستفهام وأدواته (املصدر السابق ,ص  .)91وباإلمكان أن

جند املفهوم نفسه عند إبراهيم السامرالي يف كتابه النحو العربي نقد وبناء.
أما املنهج اآلخر الذي سار عليه بعض أساتذة العربية يف العصر احلديث ةهو املنهج الذي يقوم على الشرح والتبسيط لقواعد
العربية باستعمال األ مثلة الواضحة واألسلوب املغاير ألسلوب النحاة حبيث يصبح النحو من خالله مفهوما يف عصرنا احلديث ،من
دون املساس بلب املوضوع النحوي  .وأهم من مثّل هذا االجتاه من أساطني العربية يف عصرنا األستاذ الكبري عباس حسن يف كتابه
النحو الوايف ،والشيخ مصطفى الغالييين يف جامع الدروس العربية ،وأمحد أمني بي وعلي اجلارم يف كتابهما النحو الواضح،
والدكتور أمحد خمتار عمر ومساعداه مصطفى النحاس وحممد محاسة يف كتابهم النحو األساسي .ةمهمة عباس حسن ـ حسب ما
ذكر يف كتابه ـ تقوم على مجع املادة النحوية كاملة يف كتاب واحد والعناية بلغة الكتاب من جهة الوضوح واإلشراق واإلحكام حبيث
تكون سهلة على الدارسني ،واختيار األمثلة الواضحة املعربة والبارعة يف أداء مهمتها ،وترك العلل الزالفة واآلراء املتعددة الضارة
يف املسألة النحوية ،ةلها من سوء األثر وقبيح املغبة ما ال خيفى واعتماد نسق ابن مال

يف ترتيب أبواب الكتاب (مقدمة النحو الوايف,

1992هـ ,ص  2وما بعدها).

هذا وقد أعدّ كل مسألة إعدادا حمكما ومستقال يناسب الطالب اجلامعي على حد قوله ،ثم تعقبها بعد ذل مباشرة زيادة
وتفصيل يناسبان األستاذ اجلامعي .ولعل املهمة نفسها هي اليت دةعت الشيخ الغالييين لوضع كتابه جامع الدروس العربية ,حيث
يقول :ملا «رأينا احلاجة ماسة إىل وضع كتب يف العلوم العربية ،سهلة األسلوب واضحة املعاني ،تقرب القواعد من أفهام املتعلمني ،وتضع العناء عن

املتعلمني ،عمدنا إىل تأليف الدروس العربية ،فأصدرنا منها أربعة كتب للمدارس االبتدائية وثالثة كتب للمدارس الثانوية  ...ثم أصدرنا جامع
الدروس العربية» (الغالييين1221 ,م ,ص .)2
ويرى األستاذ أمحد أمني ورةيقه اجلارم أن املبتدلني من دارسي العربية «يتجشمون صعابا يف درسها ويقاسون عناء يف إدراكها ،و...
الكتب اليت وضعت هلم فيها ،مل تأخذ بأيديهم إىل الغاية املنشودة إال قليال ،وال عجب فقد طال على تأليفها األمد ،واختلفت عليها دورات الزمان،
وأصبحت أثرا من آثار املاضي البعيد ،وقد سطع يف هذا العصر نور من املدنية فكشف عن البصائر غطاءها ،ودفع الناس كافة إىل السري يف طريق

التجديد» (1222م ,ص  .)1ومن أجل املهمة املذكورة راح يضع أمحد أمني واجلارم كتابا متبعني يف تأليفه أيسر الطرق وأقربها إىل
املتعلمني؛ طريقة االستنباط اليت يراها أكثر طرق التعليم قربا إىل عقول الدارسني ,مع اعتماد العبارة البسيطة اجللية اخلالية من
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املصطلحات العلمية ،مكلال ذل بالتمرينات العملية سهلة املعاني قريبة املطلب البعيدة عن الكالم العربي القديم شعرا وحكما
وأمثاال.
وسار يف هديهما أمحد خمتار عمر ورةيقاه ,ةاملكتبة العربية ـ على حد رأيهما ـ حباجة إىل كتاب وسيط يف النحو العربي يعاجل
األسس الكلية وجيمع اجلزليات املتناثرة ويتخلص من التفريعات غري الضرورية ويركز على النماذج العملية للجملة ويتخذ مادته
وأمثلته من اللغة املعاصرة وجيمع إىل جانب القاعدة النحوية التطبيق والتدريب العملي .ولذا ةأسس النحو األساسي ـ يف رأيهم ـ أن
يكون موجها للمثقف العادي الذي يعرف أوليات النحو العربي ,وأن تكون أمثلة الكتاب مألوةة ومسايرة لصور النشاط اليومي على
أسلوب السالسة ابتعادا عن التكلف والغموض الذي يالحظ يف كتب النحو ,كي ال تكون بني املثقف ولغته جفوة تبعده عنها .ةضال
عن ذل

ةقد أعطى مؤلفو الكتاب اهتماما كبريا بالتطبيق العملي للمواد النحوية عند تفصيل القول بها (عمر وزهران وعبد اللطيف,

1229م .)2 ,وكذا ميكن أن جند االجتاه عينه عند عبده الراجحي يف كتابه التطبيق النحوي ،ةلم يكن العيب عند الراجحي يف النحو
العربي بوصفه حنوا ،وإمنا يكون العيب ةينا ةطريقة التدريس يف مدارسنا وجامعاتنا غري صاحلة يف نقل ما وضعه األجداد .والطريقة
املثلى يف تدريس العربية إمنا تكمن يف التطبيق النحوي السليم (الراجحي9111 ,م ,ص .)9

وأعجب بعض النحاة باملناهج الغربية يف دراسة اللغة ،ةراحوا يؤسسون ملبدأ التطبيق العملي ملناهج الدراسة املذكورة على
العربية .ولعل أهم رواد هذا املنهج األستاذ الكبري متام حسان ،ةغايته الرليسة من تأليف كتاب اللغة العربية معناها ومبناها أن يلقي
« ضوءا جديدا كاشفا على الرتاث اللغوي العربي كله منبعثا من املنهج الوصفي يف دراسة اللغة  .وهذا التطبيق اجلديد للنظرة الوصفية يف هذا الكتاب
يعترب على حد تعبريه أجرأ حماولة شاملة إلعادة ترتيب األفكار اللغوية اليت جتري بعد سيبويه وعبد القاهر .ولو أن مجهور الدارسني أعطى هذا
الكتاب ما يسعى إليه من إثارة االهتمام  ،فإنه ينبغي هلذا الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا يف فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها» (حسان1229 ,م ,ص

 .)11وللغاية نفسها وضع كتابه اللغة بني املعيارية والوصفية.
ةالعلة يف تعقد املادة النحوية على رأي متام حسان إمنا تكمن يف املنهج ال يف جزليات املادة املدروسة ،وذل من جهة سيطرة
املعيارية على لغة كان ينبغي أن تدرس وةق املنهج الوصفي ,ويف ذل

يقول« :وحني نظرت يف كتب اللغة فطنت إىل أن أساس الشكوى هو

تغليب املعيارية يف منهج حقه أن يعتمد الوصف أوال وأخريا .وأن هذه املعيارية لتتضح يف طريقة التناول كما تتضح يف طريقة التعبري يف مجهرة
كتب النحو والصرف والبالغة» (حسان9111 ,م ,ص .)19

وبهر بعضهم بطريقة معاجلة الغرب للغاتهم وأنهم يضعون هلا حنوا متطورا مل جيعلوه للغة كالسيكية عفا عليها الزمن.
ةاللغة عندهم متطورة والنحو تابع لذاك التطور وليس ألحد أن يقنن لغة من اللغات ,ةمنهم زكريا أوزون الذي حز يف نفسه ما

أمساها االزدواجية الشخصية يف حياة العربي ،ةكان اهلدف البعيد من كتابه جناية سيبويه

«خلق أمة متطورة هلا بصمتها يف العامل

املعاصر ال بصمة أجدادها الغابرين  ...فلكي تتغري األمة جيب أن تكون لغة معرفتها ولغة ثقافتها ولغة اخرتاعاتها ولغة معيشتها ولغة حمبتها ولغة
تفاهمها هي لغة واحدة .وهو أمر هام جدا يفتقده اإلنسان العربي يف خمتلف أرجاء وطننا ,فنحن نتحدث فيما بيننا مبا يسمونه العامية وحنب

بالعامية ونفكر بالعامية ونكره بالعامية ونشتاق بالعامية ولكنا نكتب رسائلنا بالفصحى وخنطب بالفصحى ونتعلم كيف نعرب عن حبنا بالفصحى»
(أوزون9119 ,م ,ص  111ـ .)119
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ولذا عدّ العمل اجلبار الذي قام به إمام العربية سيبويه جناية على العربية يف كتاب أمساه جناية سيبويه .1وةاته أنه لوال كتاب
سيبويه ملا حفظ كتاب اهلل  ، وهل لنا أن نقول ـ وإن كان التأليف موجودا قبل سيبويه ـ بوجود كتاب جامع ملسالل العربية وصل
إلينا غري كتاب سيبويه؟ وهل يف الدراسات العربية األخرى اليت جاءت بعد الكتاب زيادة مل يقل بها سيبويه أم أنها جاءت عياال
على ذل الكتاب اجلبار؟ وأي جناية هذي اليت ارتكبها الرجل الذي مات جوعا هو وأستاذه اخلليل!؟ وكان بإمكانهما أن يكونا
على أقل تقدير مؤدبني ألوالد اخللفاء ،كما يفعل من تتلمذ عليهما وقال بصواب (ةإذا هو إياها) .وال أعلم كيف يستطيع األستاذ
أوزون أن ينكر على العربية توحدها ويقر بتوحد اللغات الدارجة (العامية) يف بالدنا العربية؟! وهل هناك تشابه بني هلجات املغرب
العربي مثال وهلجة مصر وهلجة أهل العراق؟ أمل ينطق كل واحد منهم بلهجة ختتلف عن هلجة صاحبه العربي الذي يف بالد غري
بالده؟!
املظهر الثاني :أقسام الكالم
أقسام الكالم يف العربية االسم والفعل واحلرف وهو التقسيم األول الذي ورد إلينا منسوبا لإلمام علي بن أبي طالب  يف
الصحيفة اليت دةعها ألبي األسود .وعليه اعتمد سيبويه ومن جاء بعده ,يقول« :فالكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعنى ليس باسم وال فعل»
(سيبويه1291 ,م ,ج  ,1ص .)19

وقد شكل هذا التقسيم منطلقا ملعارضة النحاة بعضهم بعضا ,بل أنا جند ذل اخلالف بني البصريني والكوةيني حينما أقروا
بوجود ما أمسوه باخلالفة وهم يريدون به اسم الفعل احملمول على األمساء عند البصريني وهو ما يشعر بوجود قسم آخر غري الذي
اعتاد عليه النحاة .وانطالقا من هذا املبدأ حاول احملدثون أن يقسموا الكالم العربي على تقسيمات أخرى ألنهم رأوا تداخل
املوضوعات اللغوية ةيما بينها نتيجة لذل التقسيم املتبع يف الدرس النحوي .ولكنهم وقعوا يف التباين واالختالف الرتباط اللغة
املباشر بالفكر الذي خيتلف بدوره من شخص آلخر .وسنحاول هنا أن نركز على ذل التباين مبينني وجهة نظر كل حنوي:
 .1جعل هنري ةلش الكالم على اسم وضمري وةعل وأداة مقسما كتابه العربية الفصحى على التحول الداخلي يف الصياغة
االمسية والتحول الداخلي يف الصياغة الفعلية وتكوين الصيغ بغري طريقة التحول الداخلي ،وهو يريد بذل الضمالر ،والقسم
الرابع من كتابه جعله لألدوات اما «ليس امسا ضمريا أو صفة أو فعال .فهي بصفة عامة أدوات حنوية ،وهي من حيث أصلها عندما ميكن إدراك

هذا األصل أو حمله ذات عالقة باألصول ذات احلرف الواحد للضمائر ـ يف بعضها ،وبعضها اآلخر يعد جانب كبري منه جمرد عبارات امسية متحجرة»
(ةلش1266 ,م ,ص .)111

وتابعه يف ذل إبراهيم أنيس الذي اعتمد يف تقسيمه الكالم العربي على األسس الثالثة :املعنى والصيغة ووظيفة اللفظ يف
الكالم .ويرى أنه «ال يصح االكتفاء بأساس واحد من هذه األسس ،وذلك أن مراعاة املعنى وحده قد جيعلنا نعد بعض األوصاف ,مثل :قائم وسامع
ومذيع أمساء وأفعاال يف وقت واحد ... ,ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس األمر علينا حني نفرق بني األفعال وبني تلك األمساء واألوصاف اليت
وردت يف اللغة على وزن الفعل مثل  :أمحد ويثرب ... ,بل حتى وظيفة الكلمة يف االستعمال ال تكفي وحدها للتفرقة بني االسم والفعل فقد جند
 .1وضع زكريا أوزون كتابه جناية سيبويه انتصارا للعقل على حد قوله ,ولذا جاء إهداء الكتاب على الصيغة اآلتية« :إىل كل من حيرتم العقل ويقدره ...
إىل كل من حيتكم إىل العقل يف احلكم على النقل  ...إىل كل من أضاء مشعة اإلبداع يف ظالم التقليد األعمى والتبعية  ...إىل كل من أضاء مشعة الفكر يف ظالم

القياس واالبائية  ...إىل كل من أحب الناس على اختالف أجناسهم وأديانهم ومعتقداتهم» .والكتاب واحد من جمموعة مؤلفات وضعها أوزون جاء معظمها
بلفظ اجلناية ،وهي :كتاب جناية البخاري وكتاب جناية الشاةعي.
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امسا مستعمال يف كالم ما استعمال املسند ,مثل  :النخيل نبات ففي هذه اجلملة استعملت كلمة نبات مسندا؛ أي كما تستعمل األفعال واألوصاف»

(أنيس1229 ,م ,ص  ,)991ولذا حينما أراد تقسيم الكالم جعله على اسم وضمري وةعل وأداة.
 .9أةاد املخزومي من التقسيم املتقدم ةجعل الكالم على الفعل واالسم واألداة والكنايات (املخزومي1222 ,م ,ص  ,)12خمالفا
هنري ةلش وإبراهيم أنيس يف تقدميه الفعل على األقسام األخرى ألهمية الفعل يف الكالم وملسايرته الكوةيني يف جعلهم الفعل
أصل املشتقات ويف اصطالح الكناية بدل الضمري ,ةضال عن ذل

ةالكناية عند املخزومي تضم الضمالر وأمساء اإلشارة

واملوصوالت وأمساء االستفهام وأمساء الشرط ,يف حني الضمري عند إبراهيم أنيس يشمل الضمري أو الكناية باصطالح الكوةيني
وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة دون سواها.
 .1جعل أنيس ةرحية الكالم على أمساء وضمالر وأةعال وصفات وظروف وأدوات (1229م ,ص  ،)12وتقسيمه هذا متأت
من وجود الفروقات املعنوية بني األقسام املذكورة إذ ال يصح جعل الضمالر والصفات والظروف بصف األمساء كما األمر عند
القدماء الختالف املفهوم وةارق املعنى .ومن هنا يظهر ةرق الرؤية بني ةرحية واملتقدمني عليه أنيس إبراهيم وهنري ةلش ،ورؤيته
بأن مد األقسام وتفريعها من باب التسهيل على متعلمي العربية.
 .9مذهب الدكتور متام حسان أن النحاة القدماء حينما قسموا الكلم اعتمد بعضهم على أساس املبنى يف تقسيمه واعتمد
اآلخر على املعنى دون املبنى .وهذا تقسيم قاصر على حد رأيه وأن التفريق على أساس من املبنى ةقط أو املعنى ةقط ليس هو
الطريقة املثلى اليت ميكن االستعانة بها على أمر التمييز بني أقسام الكالم العربي ,ةالتقسيم:
الذي جا ء به النحاة حباجة إىل إعادة النظر وحماولة التعديل بإنشاء تقسيم آخر جديد مبين على استخدام أكثر دقة العتباري املبنى
واملعنى  ...وسنجد يف التقسيم اجلديد مكانا مستقال لقسم جديد هو الصفة ميكن أن يقف جنبا إىل جنب مع االسم والفعل ،دون
أن يكون جزءا من أوهلما وال متحدا مع ثانيهما  ...وسنجد كذلك مكانا مستقال لقسم جديد هو الضمري  ...وهذه الضمائر اليت
أفردنها بقسم خاص هي أعم من أن تكون ضمائر شخصية  ...وسنجد يف تقسيمنا اجلديد مكانا مستقال ثالثا للخوالف وهي
عناصر معينة وزعها النحاة بني أقسام الكلم الختالف مبنى كل منها ع ن مباني األخريات واختالف معنى كل منها عن معناهن ...
والظرف كذلك حباجة إىل مكان خاص بني أقسام الكلم ألسباب تعود من ناحية إىل مباني الظروف أي صورها املطلقة وتضامها مع

الكلمات والرتاكيب  .ومن ناحية أخرى إىل معانيها اليت ختتلف عن التسمية واحلدث والزمن (حسان1229 ,م ,ص  99ـ .)92
 .2وال بد من اإلشارة هنا إىل أن مفهوم اخلوالف عند متام حسان خيتلف عن مفهوم اخلالفة عند حناة الكوةة الذين قصروه
على ما مسي عند البصريني بأمساء األةعال ,ةهي عنده اإلخالة والصوت والتعجب واملدح والذم والندبة واالستغاثة (املصدر
السابق).

وهكذا يظهر لنا من العرض املتقدم ةرق الرؤية بني احملدثني وتباينهم وعدم استقرارهم على مفهوم واحد يف هذه املسألة،
ةكل واحد منهم يصدر من مبدأ إرادة خمالفة القديم وختليص العربية ـ على حد زعمه ـ من سيطرة الفكر املنطقي والفلسفي.
املظهر الثالث :مفهوم اجلملة
اجلملة أهم ركن يف الدراسة النحوية احلديثة ،وقد أنكر احملدثون على القدماء عدم اهتمامهم بدراستها وتركيزهم على أجزالها
أو قل مكوناتها  ،ولذا ابتعد الدرس النحوي قدميا ـ على حد قوهلم ـ عن الدراسة األسلوبية ودورها يف ةهم املعنى للنص العربي،
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وإذا ما كان هنا ك مثة اهتمام ةقد اختص به علماء البالغة دون النحو ,وانطالقا من هذا الفهم حاول احملدثون وضع تعاريف خمتلفة
للجملة العربية وهي كما يلي:
 .1الكالم عند برجشرتاسر مقسوم على مجلة وشبه مجلة ،وشرط اجلملة عنده حتى تكون مجلة احتواؤها على مسند
ومسند إليه ،ةإن «كان كاله ما امسا أو مبنزلة االسم فاجلملة امسية وإن كان املسند فعال أو مبنزلة الفعل فاجلملة فعلية» (برجشرتاسر9111 ,م ,ص
 .)192أما شبه اجلملة ةهي عبارة عن « كلمات مفردة أو تركيبات وصفية أو إضافية أو عطفية غري إسنادية» (املصدر السابق ,ص .)192

ةرتاكيب من حنو« :يا زيد» ،و«أمس» ،جوابا ملن قال« :متى جئت؟» ليست من اجلمل بل هي يف مفهوم برجشرتاسر أشباه مجل
خللوها من اإلسناد.
ويظهر بارزا الفرق يف املفهوم بني برجشرتاسر وقدماء النحاة ,ةاملعتاد أن اجلملة االمسية عند القدماء وابن هشام خاصة هي اليت
صدرها اسم وأن اجلملة الفعلية هي اليت صدرها ةعل وأنّ تركيبا من حنو« :يا زيد» عند ابن هشام من قبيل اجلمل الفعلية باعتبار
أن األصل ةيها ةعل وإن «يا» نابت عن الفعل «أدعو» أو «أنادي» (ابن هشام ,د.ت ,ج  ,9ص .)921
 .9مل يشرتط ةندريس يف اجلملة احتواؤها على املسند واملسند إليه ,ةاجلملة يف رأيه «عنصر مطاط وبعض اجلمل يتكون من كلمة

واحدة ,حنو« :تعال» و«وا أسفاه» و«صه» ،وكل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى كامال» (ةندريس1221 ,م ,ص  .)111واملالحظ على ذل
أن ةندريس يهتم باجلانب الفكري وربطه بالصورة اللفظية للتعبري ,ةمتى ما استطاع اللفظ أن يؤدي الفكرة املناسبة اليت يفهم من
خالهلا معنى ما ةهو مجلة ,ولذا ةاجلملة عنده « :الصيغة اليت يعرب بها عن الصورة اللفظية واليت تدرك بواسطة األصوات ،واجلملة كالصورة
اللفظية عنصر الكالم األساسي» (املصدر السابق ,ص .)111
وميكن أن نرى الرؤية نفسها عند إبراهيم أنيس إذ عرف اجلملة بـ«أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى مستقال بنفسه ،سواء تركب
هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر» .ةإذا سأل القاضي أحد املتهمني قالال« :من كان معك وقت ارتكاب اجلرمية؟» فأجاب« :زيد» ،فقد نطق
هذا املتهم بكالم مفيد يف أقصر صوره» (أنيس1229 ,م ,ص  916ـ .)911

وعند حممد عيد يف أصول النحو العربي الذي يرى أن الفالدة من الكالم قد تتحقق من دون وجود ما يسمى باملسند واملسند
إليه« :فتحديد اجلملة ال يعتمد على وجود ركنيها يف الكالم ،كما ال يعتمد على الطاقة الصوتية لإلنسان ،فقد متتد مجلة واحدة فتشمل أكثر من
نفس واحد .وإمنا يعتمد يف متام الفهم بوجودها  .وفهم الفائدة اليت تؤديها اجلملة يعتمد بصفة أصلية على السياق اللغوي اخلاص واملوقف االجتماعي
املعني الذي تنطق فيه  ...فمثال قد ورد يف اللغة العربية األمثلة اآلتية« :يومان؛ يوم لك ويوم عليك» ،ويف احلديث« :التفت فإذا النيب» ،ويف القرآن

الكريم :لَوْال ُدعَاؤُكُمْ ... وقد فهم املعنى كامال من الكلمات املفردة» (عيد1292 ,م ,ص  196ـ .)191
 .1وضع املخزومي مجلة من التعريفات للجملة العربية ,ةهي عنده على ما يلي:
أ  .الصورة الصغرى للكالم املفيد يف أي لغة من اللغات (املخزومي9112 ,م ,ص .)11
ب .املركب الذي يبني للمتكلم أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها يف ذهنه (املصدر السابق ,ص .)11
ج  .الوسيلة اليت تنقل ما جال يف ذهن املتكلم إىل ذهن السامع (املصدر السابق ,ص .)11
د  .الوحدة الكالمية الصغرى (املصدر السابق ,ص .)11
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واملالحظ على ذل أن اهتمام املخزومي كان منصبا على اجلانب الوظيفي للجملة من حيث أدالها للمعاني ،ومن حيث كون
املعاني املذكورة مؤداة بأقصر صور الكالم .وكأمنا أراد بقوله هذا إبعاد املركبات اليت تأتي على شكل جمموعة من اجلمل.
أما يف تعريفه للجملتني االمسية والفعلية ةقد حاول اإلةادة من تعريف البالغيني هلما ةالفعلية ما كان مسندها داال على
التجدد واحلدوث ,واالمسية ما كان مسندها داال على الثبوت (املصدر السابق ,ص  92ـ  .)96وهو عني التعريف الذي قال به السكاكي
يف مفتاح العلوم (1299م ,ص .)912

هذا من جهة ومن جهة أخرى ةإن ما مسي عند النحاة بشبه اجلملة هو عند املخزومي يف أحد قوليه من قبيل اجلملة الفعلية
أو االمسية وذل تبعا العتماد الظرف ةإن كان معتمدا ةهي من قبيل اجلمل الفعلية وإن مل يعتمد ةهي من اجلمل االمسية .وال
حاجة بعدها لتكثري األقسام (املخزومي9112 ,م ,ص  .)26أما نظرته جلملة الشرط ةهي نظرة ختتلف متاما عن النظرة النحوية املعتادة
اليت جتعل من املركب الشرطي مركبا من مجلتني األوىل مجلة الشرط والثانية مجلة اجلواب .وملا اشرتط املخزومي يف اجلملة متام
الفالدة اضطر إىل القول بأن ليست «مجلة الشرط جبزأيها إال مجلة واحدة تعرب عن فكرة تامة واحدة» (املصدر السابق ,ص .)69

 .9حاول الدكتور مصطفى مجال الدين وحبكم التأثر بالدرس األصولي أن يقبل مبنطق (املفهوم) الباب الذي عقده
األصوليون للبحث يف معنى اجلملة املنطوق بها ,مقسما إياه على مفهوم املواةقة ومفهوم املخالفة ،مستبعدا أن يكون مفهوم املواةقة
مدلوال حنويا بقوله:
ٍّ( اإلسراء :11
وأنا أستبعد مقدما أن يكون مفهوم املوافقة مدلوال حنويا للجملة وذلك ألن قوله تعاىل :فَال تَقُلْ لَهُمَا أُف
 ،)91وقوله :فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَا َل ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ( الزلزلة  ،)1: 22وإن دلتا على النهي عما هو أكثر من قول أف ورؤية ما هو
أ كرب من الذرة ,إال أن داللتهما على ذلك ليست ناشئة عن وظيفة أداة حنوية أو عن وظيفة هيئة تركيبية خاضعة لقواعد النحو
العامة  .وإذا كان هلاتني اآليتني وما يشابههما من اجلمل مدلول آخر غري مدلوهلا األصلي فهو إذا كان عقليا ال خيرج عما يسميه
األصوليون بالقياس اجللي أو قياس األوىل  ,وإذا كان لفظيا فال خيرج عن أساليب البالغة اخلالصة كالكناية والرمز واملبالغة (مجال
الدين1291 ,م ,ص .)911

وألجل ذل وضع مجلة من الضوابط حتدد داللة اجلملة على املفهوم وهي:
أ .إن كل مجلة ذات نسبة تامة تتضمن حكما ,ةجملة« :زيد قالم» ،أو «قام زيد» ،وما يدخلهما من نفي تشتمل على حمكوم
به هو «القيام» ،وحمكوم عليه هو «زيد» .وحكم هو ثبوت القيام لزيد أو نفيه عنه  ...واملفروض يف حبث املفهوم أن تركيب اجلملة
اخلربية أو اإلنشالية يتكفل بنفسه إثبات احلكم للمسند إليه يف املنطوق ونفي احلكم عما عداه يف املفهوم.
ب .إن ةالدة القيد الداخل على اجلملة سواء كان شرطا أو نعتا أو حاال أو ظرةا أو اخل هي أن ينتفي املقيد عند انتفاء قيده ,ةإذا
كان املقيد هو املسند انتفى املسند ،وإذا كان املقيد هو املسند إليه انتفى املسند إليه .واملفروض يف حبث املفهوم أن يدل تركيب اجلملة
على أن القيد ةيها قيد لإلسناد.
ت .إن احلكم ـ سعة وضيقا ـ تابع للمحكوم به من حيث كونه طبيعة الشيء أو ةردا من أةرادها ,ةإكرام زيد ،مثال قد يكون
مطلقا ألن املقصود به حصة خاصة من حصص اإلكرام املطلق؛ أي أن إكرام زيد قد يكون بداةع اجملاملة ،وقد يكون بداةع الشفقة,
ةاملفروض إذا يف حبث املفهوم أن تدل اجلملة على أن املنفي عند انتفاء القيد هو مطلق احلكم ال شخصه.
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ث .يف اجلمل اليت أدعي هلا املفهوم ـ عدا احلصر واالستثناء والغاية ـ يوجد ضابط آخر وهو أن اجلمل اخلربية ال مفهوم هلا
خبالف اإلنشالية؛ أي أن مجلة مثل« :يف اجلامعة الطلبة املمتازون» ،ال يدل تقييدها بالوصف على عدم وجود غري املمتازين ,يف
حني تدل مجلة« :أكرم الطلبة املمتازين يف اجلامعة» ،على عدم إكرام غريهم (املصدر السابق ,ص  919ـ .)912
 .2حاول الدكتور مازن الوعر وحبكم تأثره بأستاذه جومسكي أن يضع مفهوما خمتلفا عن املفهوم الذي وضعه علماء العربية
للرتاكيب االمسية والفعلية والظرةية والشرطية ,ةالرتكيب االمسي عنده هو الرتكيب الذي يبدأ باملسند إليه ،وعليه مجل من حنو:
«تسمع باملعيدي خري من أن تراه» ،و«زيد شاعر» ،و«زيد أبوه شاعر» ،و«زيد أحب ميّا حبا مجّا» ،هي مجل امسية عند األستاذ
الوعر البتدالها باملسند إليه ـ الركن األول من أركان الكالم العربي ـ والذي ميكن أن يكون مجلة قالمة بذاتها أو مركبا امسيا (الوعر,
1229م ,ص  91ـ .)99

أما الرتكيب الفعلي ةهو الرتكيب الذي يبدأ بالركن الثاني من أركان الكالم العربي وهو املسند ,سواء كان ذل املسند ةعال تاما
أم ناقصا أو قد يكون امسا باملفهوم النحوي التقليدي الذي جيعل من صيغة ةاعل على سبيل املثال امسا يصطلح عليه باسم الفاعل.
وعليه تراكيب من حنو« :ضارب هو عمرا» ،و«رحل زيد» (املصدر السابق ,ص .)92
وأما الرتكيب الظريف ةهو الذي يتألف من مسند إليه ومسند (م إ ـ م) وميكن «للمسند أن يكون إما مركب اجلار واجملرور أو مركبا
ظرفيا  .إن االفرتاض هنا هو أن الفعل وفاعله جيب أن حيذفا من الرتكيب الظريف ويبدال مبركب اجلار واجملرور أو املركب الظريف» (املصدر السابق ,ص

 .)11وعليه ةإن مجال من حنو« :زيد يف الدار» ،و«زيد يكون هو يف الدار» ،و«زيد كان هو يف الدار» ،و«القتال اليوم» ،و«القتال
يكون هو اليوم» ،و«القتال كان هو البارحة» ،هي مركبات ظرةية عند مازن الوعر .وأما الرتكيب اآلخر ةهو الرتكيب الشرطي،
وتراه وهو يطلق عليه مصطلح الرتكيب ختلصا من ةصل النحاة له على قسمني هما الشرط واجلزاء .وقد تعامل معه على أنه مركب
حيتاج من أجل معناه إىل اجلزأين معا (املصدر السابق ,ص .)11

املظهر الرابع :اإلعراب
اإلعراب عند القدماء «أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر االسم املتمكن والفعل املضارع» (الشريف اجلرجاني9112 ,م ,ص  ,)92أما
رؤية احملدثني له ةيمكن تلخيصها باآلتي:
 .1اإلعراب عند يوهان ة

وسيلة من الوسالل السطحية «ال تكفي وحدها لتكون ميسما مميزا للغة الفصحى ،وليس من النادر أن جند

اإلعراب جمرد حلية فارغة يقصد منها إىل إعارة نوع من ال تعبري يف قالب خمالف للفصحى ,يف جوهره مسحة زائفة من الفصحى .وإذا فجوهر القالب

اللغوي وحقيقته هو الذي مييز الطابع الصحيح للعربية الفصحى» (1221م ,ص  .)1وظاهر األمر أن يوهان ة مل جيعل لإلعراب دورا يف متييز
املعنى يف العربية كما احلال عند قدماء النحاة الذين جعلوا منه وسيلة لتمييز املعنى وربطوا حركاته بالفعلية املفعولية واإلضاةة.
 .9اإلعراب عند إبراهيم مصطفى « :قانون تأليف الكالم وبيان لكل ما جيب أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة واجلملة مع اجلمل حتى تتسق

العبارة وميكن أن تؤدي معناها» (1222م ,ص  .)1ةمفهوم اإلعراب عند مصطفى أوسع من أن حيد بتغري احلركات اإلعرابية على أواخر
الكلم املعرب بل هو وسيلة من الوسالل اليت تساعد على ترابط املعنى وةهم مضمون الكالم .وميكن أن جند هذا الفهم عند تلميذه
املخزومي الذي ذهب إىل أن اإلعراب «بيان ما للكلمة يف اجلملة وما للجملة يف الكالم من وظيفة لغوية أو قيمة حنوية ككونها مسندا إليه أو
مضافا إليه أو كونها مفعوال أو حاال» (املخزومي1296 ,م).
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 .1حاول الصعيدي أن يأتي مبفهوم غريب لإلعراب يف النحو العربي ليدخل ةيه حركات اإلعراب والبناء معا ويشمل
األمساء واألةعال واحلروف ,ةهو عنده« :تصرف أهل العربية يف آخر أمسائها وأفعاهلا وحروفها بني رفع ونصب وجر وجزم» (1291م ,ص

 .)199والفهم الذي قال به الصعيدي متأت من إعطاله دورا للحركات الضمة والفتحة والكسرة ومساهمتهن يف نطق الكلمة وةهم
معناها .وقد اعتادت العرب أن جتعل احلركات والسكنات على ألفاظها يف حشو أو يف نهاية ليساعدها على النطق مبا كان ساكنا من
أبنيتها.
املظهر اخلامس :عالمات إعراب األمساء
انقسم القدماء من النحاة يف بيان دور العالمة اإلعرابية على مذهبني؛ يقوم األول على أن عالمات اإلعراب دوال على
معاني ،ةالرةع علم الفاعلية والنصب علم املفعولية واخلفض علم اإلضاةة (الزخمشري1221 ,م ,ج  ,1ص  .)11ويقوم الثاني على عدم
داللتها على معنى بل جيء بها للدرج يف الكالم .وقد مثّل هذا االجتاه قطرب تلميذ سيبويه ةقد نقل عنه قوله« :إمنا أعربت العرب
كالمها ألن االسم يف حال الوقف يلزمه السكون للوقف ،فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه اإلسكان يف الوقف والوصل ،وكانوا يبطئون

عند اإلدراج ,فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقبا لإلسكان ليعتدل الكالم» (الزجاجي1212 ,م ,ص  .)11واملذهبان عينهما عند
احملدثني مع ةارق التوجيه وعلى النحو اآلتي:
 .1يرى إبراهيم مصطفى أن احلركات اإلعرابية دوال على معاني ،ةالضمة علم اإلسناد ودليل كون الكلمة مسندا إليه يف
اجلملة .والكسرة علم اإلضاةة ،وأما الفتحة ةلم جيعلها علما إعرابيا بل هي احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب ،وهي نظري
السكون يف لغتنا الدارجة (1222م ,ص  .)21وتابعه املخزومي يف أحد قوليه إذ يرى أن الضمة علم اإلسناد والكسرة علم اإلضاةة
والفتحة احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب (9112م ,ص  ,)99إال أنه أقر مذهبا آخر يقوم على أن الفتحة علم املفعولية دون
اختالف مع القدماء يف هذا املفهوم (املخزومي9119 ,م ,ص .)26

وأما حركات اإلعراب الفرعية أو «الواو» و«األلف» و«الياء» اليت تعد عند النحاة عالمات رةع ونصب وخفض لألمساء الستة
واملثنى ومجع املذكر السامل  ,ةمن املعروف أن النحاة القدماء تعاملوا مع هذه األصوات بوصفها أصوات مد وأنها مرتبطة ارتباطا
وثيقا مع الضمة والفتحة والكسرة .يقول ابن جين« :اعلم أن احلركات أبعاض حروف املد واللني وهي «األلف» و«الياء» و«الواو» ،فكما أن
هذه احلروف ثالثة فكذلك احلركات ثالثة وهي الفتحة والكسرة والضمة ،فالفتحة بعض «األلف» والكسرة بعض «الياء» والضمة بعض «الواو» .وقد
كان متقدمو النحويني يسمون الفتحة «األلف» الصغرية والكسرة «الياء» الصغرية والضمة «الواو» الصغرية» (12992م ,ج  ,1ص .)11

وقد حاول إبراهيم مصطفى اإلةادة من هذه النظرة من أجل وضع نظرية بها تعرب املواضع املذكورة ةقال بأن األمساء الستة
معربة باحلركات ال باحلروف ةرةعها بالضمة والواو إشباع أو مطل وجتر بالكسرة والياء إشباع وأما الفتح ةليس بعلم إعرابي
(1222م ,ص  .)119وعاجل وةق نظرته املتقدمة مجع املذكر السامل إذ يرى بأنه مرةوع بالضمة والواو مطل وخمفوض بالكسرة والياء
مطل وأغفل الفتح ألنه ليس علما إعرابيا كما أغفل يف مجع املؤنث السامل (املصدر السابق ,ص  .)111ومل يستطع إبراهيم مصطفى
أن يأتي بتأويل مناسب للمثنى ةقال بشذوذه (املصدر السابق ,ص .)111

وأما املخزومي ةهو وإن تابع إبراهيم مصطفى يف كثري من املواضع والتفسريات املتقدمة إال أنه باينه يف عدة أمور وهي:
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أ  .أهمل إبراهيم مصطفى تفسري حالة النصب يف األمساء الستة حبجة أن الفتحة ليست علما إعرابيا يف حني جعل املخزومي
نصب األمساء الستة بالفتحة واأللف مطل (املخزومي9112 ,م ,ص .)69
ب .أهمل إبراهيم مصطفى تفسري املثنى واصفا إياه بالشذوذ ولكن املخزومي ذهب إىل أن املثنى إمنا رةع باأللف «ألن الضمة
وحدها هي علم الرفع ،و إذا أريد رفعه بالضمة فال بد من إزالة األلف وبإزالتها يذهب املعنى ويضيع القصد فرتكت الكلمة وهي مسند إليها بال عالمة
تدل على اإلسناد» (املصدر السابق ,ص .)22

ج .ةسر إبراهيم مصطفى حالة النصب جبمع املذكر السامل باإلهمال جريا على أن الفتحة ليست علما إعرابيا ,يف حني يذهب
املخزومي إىل أنه لو نصب بالفتحة اللتبس مع املثنى وال تقدم العربية على مثل هذه الشبهة (املصدر السابق ,ص .)111

 .9تأثر إبراهيم أنيس برأي قطرب املتقدم الذكر ةأنكر كون احلركات اإلعرابية دليل معنى يف اللفظ العربي بل يؤتى بها للدرج
يف الكالم (أنيس1229 ,م 162 ,ـ  .)919وراةقه يف هذا الرأي حناة كثر كان همهم إلغاء اإلعراب بدعوى كونه مصدر تعقيد العربية
والدارسني حبيث يصبح همّ الدارس البحث عن احلركة اإلعرابية وموقعها ةيضطر إىل ترك املفهوم العام للنص ,ومن هؤالء قاسم
أمني وسالمة موسى وأمني اخلولي ويوسف كركوش (أمني1219 ,م ,ص 11؛ موسى ,د.ت ,ص 21؛ اخلولي1261 ,م ,ص  16وما بعدها؛
كركوش1229 ,م ,ص .)99

 .1للصعيدي حماولة هي من الغرابة ما جعلها أجرأ حماولة يف النحو العربي وأكثر احملاوالت غرابة يف جمال التجديد غري املربر
يف قواعد اللغة العربية ,إذ ليس من املعقول أن جيعل كل مبين معربا .وةيما يلي عرض ألهم آراله يف هذا اجملال:
أ.

الضمة عالمة الرةع األصلية عنده ،يرةع بها االسم املفرد من حنو« :جاء زيد» ،ومجع التكسري من حنو« :جاء الرجال»،

ومجع املؤنث من حنو« :أقبلت اهلندات» والفعل املضارع غري املتصل بشيء من حنو« :ينجح ويركض» .ةضال عن ذل ةالضمة
عنده عالمة رةع الفعل املاضي املتصل بـ«واو» وعالمة رةع حلروف جاءت مبنية على الضم من حنو« :منذ» (الصعيدي1291 ,م ,ص
.)991

ب .املنادى عند الصعيدي منصوب باعتبار األصل وما جاء مضموما منه ةضمته على رأي الصعيدي نالبة عن الفتحة .وما
يزيد األمر غرابة أنه يعرب ما هو مثل« :يا رجل» ،منادى منصوب بالضمة النالبة عن الفتحة .وما هو مثل« :يا رجالن» ،منادى
منصوب باأللف النالبة عن الفتحة (املصدر السابق ,ص  192ـ .)196

ت .الفتحة عالمة النصب الرليسة عند الصعيدي ،ويضيف على دورها الذي تؤديه دورا آخر وهو أنها عالمة إعراب الفعل
املضارع املتصل بنون التوكيد ،كقولنا« :لينجحنّ» ,وعالمة إعراب املاضي اجملرد من اللواحق وةعل األمر املؤكد بالنون واحلروف
اليت ترد مبنية على الفتح كـ«ربّ» و«إنّ».
ث .الكسرة عنده عالمة إعراب لبعض احلروف اليت ترد بكسرة كـ«جري».
ج .السكون عال مة إعراب املضارع املتصل بنون النسوة واملاضي املتصل بضمري رةع متحرك وةعل األمر غري املتصل بشيء
واحلروف الساكنة كـ«إن».
ح .ينوب حذف النون عن السكون يف حال األمر املتصل بـ«ألف» االثنني و«واو» اجلماعة و«ياء» املخاطبة .وينوب حذف
حرف العلة عن السكون يف حال األمر املعتل اآلخر (الصعيدي1291 ,م ,ص  999وما بعدها).
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 .9ويبدو أن طريقة الصعيدي يف معاجلة مسالل العربية كانت شالعة يف أربعينيات القرن العشرين ،إذ أنا جند ما هو شبيه بآراله
عند الدكتور شوقي ضيف يف مقدمته لكتاب الرد على النحاة ،وهي مقدمة من اإلطالة حبيث شرح ةيها املبادئ العامة حملاولة
القرطيب مضيفا إليها ما انفرد به من آراء جاءت مقاربة آلراء الصعيدي املذكورة .وقد يكون سابقا للصعيدي يف هذا اجملال ،إذ إن
كتابي النحو اجلديد والرد على النحاة صدرا يف عام 1291م ،وتولت دار الفكر العربي مسؤولية نشر الكتابني .ومن آراء الدكتور
ضيف يف هذا اجملال:
أ.

مرةوع «ما» و«ال» احلجازيتني يعرب مبتدأ عند الدكتور ضيف ،وأما املنصوب ةيعرب خربا ,يقول« :وأما «ما» و«ال» يف لغة

احلجازيني و«إن» يف لغة أهل العالية ،فإننا نعرب املرفوع يف هذا الباب مبتدأ واملنصوب خربا .وكل ما يف املسألة أن اخلرب ينصب يف هذا الباب وهم
أنفسهم يسمونه خربا ،فلماذا ال يسمون املرفوع مبتدأ» (ابن مضاء القرطيب1291 ,م ,ص .)29
ب .إعراب املنصوب الواقع حاال سد مسد اخلرب يف حنو" :ضربي العبد مسيئا خربا" ,حيث يقول« :وقد جاء اخلرب منصوبا يف مثال
يقره النحاة و"هو ضربي العبد مسيئا" غري أنهم يعربونه حاال ،ولكنا ال نوافقهم على هذا اإلعراب ،بل حنن نعربه خربا منصوبا» (املصدر السابق ,ص
.)29
ت .جوز وقوع املبتدأ منصوبا كما احلال يف منصوب «إن» وأخواتها وال الناةية للجنس قالال« :وأما باب «إن» وأخواتها فاالسم
املنصوب فيه نعربه مبتدأ منصوبا وكذلك الشأن يف باب «ال» النافية للجنس .ويؤيد ذلك أن النحاة أنفسهم يعرتفون بأن املبتدأ جير بعد «رب»
وأخواتها وهي «الواو» و«الفاء» و«بل»  ...فلماذا ال يعرتفون بأنه ينصب بعد «إن» وأخواتها» (املصدر السابق ,ص .)22

 .2حركات اإلعراب عند اجلواري دوال على معاني ،وقد واةق أستاذه إبراهيم مصطفى يف كون الرةع علم اإلسناد خمالفا
إياه يف داللة النصب واجلر ,ةالنصب عنده هو « :املرتبة الوسطى يف اإلعراب وأنه حالة اإلعراب اليت ينطوي فيها أكثر من معنى واحد»
(اجلواري1299 ,م ,ص  .)96يف حني هو عند إبراهيم مصطفى ليس علما إعرابيا بل أن الفتحة احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب.
وأما اخلفض ةهو عند اجلواري ليس علم اإلضاةة ةحسب « وإمنا هو علم حلال أخرى قد تكون أكثر وأوسع ترددا يف الكالم من اإلضافة وهي

حالة اجلر أو اخلفض باحلروف» (املصدر السابق ,ص  ,)21ذاهبا يف الوقت نفسه إىل أن ما بعد حرف اجلر إمنا هو مفعول يف احلقيقة بل هو
أقرب إىل املفعولية من املفاعيل اليت عرةت عند النحاة (املصدر السابق ,ص  26وما بعدها).

 .6يرى رياض السواد أن نون التثنية واجلمع املذكر ونون األةعال اخلمسة ليست يف الواقع عالمة إعراب ،بل هي بأثر من املد
الصوتي الذي ينتج حني النطق بأصوات املد الطولية «الواو» و«األلف» و«الياء» ,ةداللة التثنية يف حنو الطالبان وداللة اجلمع يف حنو
«املدرسون» وداللة الفعلية املتصلة بـ«واو» اجلماعة أو «ألف» االثنني أو «ياء» املخاطبة متحصلة من دون وجود «النون» أصال.
ومعنى هذا أن الوضع الطبيعي للسان حني النطق بصوت «النون» هو املكان الطبيعي لعضو النطق هذا يف حال السكوت ،وأن الذي
حيصل حني النطق بأصوات املد الطويلة («الواو» و«األلف» و«الياء») والقصرية (الضمة والفتحة والكسرة) هو أن اللسان ينكمش
يف احللق.
وإذا ما أراد الناطق إنهاء لفظه عاد معه اللسان إىل خمرجه الطبيعي الذي تكون ةيه أسلته منطبقة على اللثة وهو املكان الطبيعي
للسان يف حال السكوت ،ةيندةع اهلواء خارجا من اخليشوم لينتج صوت «النون» .ولذا جند ابن يعيش مثال يصرح بأن «النون»
أقرب األصوات حلروف املد (شرح املفصل) .ومبثل هذا ميكن أن نفسر وجود النون الناجتة من مد األصوات القصرية (الضمة والفتحة
والكسرة) ةيما يصطلح عليه بالتنوين .وأن عادة العرب إذا ما أرادت التنكري مدّت األصوات القصرية (الضمة والفتحة والكسرة)،
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وهذا ما يفسر جميء النكرة غري املقصودة يف النداء منونة وجميء النكرة املقصودة بدونه وهو البناء على الضم (ينظر :تفصيل الرأي يف
دراسات يف النحو العربي ،الفصل اخلاص بأثر املد يف إجياد صوت النون).

املظهر السادس :املرةوعات
املرةوعات يف العربية املبتدأ واخلرب والفاعل ونالبه واملنادى املعرةة والنكرة املقصودة واسم «كان» وخرب «إن» والتابع إىل ذل .
وكان من املفرتض أن تك ون هذه املرةوعات ـ بسبب الرؤية النحوية الذاهبة إىل كون الرةع دليل الفاعلية ـ ةاعال أو ما هو يف موضع
الفاعل بالصراحة أو بالتأويل .ولقد الحظ احملدثون وهن املنهج والفكرة النحوية املتقدمة واندةعوا ليضعوا مجلة من اآلراء من أجل
تفسري حالة الرةع يف املواضع املذكورة .وستعرض هنا مجلة من تفسريات احملدثني لذل وعلى النحو اآلتي:
.1

حاول إبراهيم مصطفى أن جيمع املبتدأ والفاعل ونالب الفاعل حتت باب واحد وهو باب املسند إليه ،ومن أجل إثبات

ذل راح يبحث يف متون الكتب ليقول بأن نالب الفاعل هو يف احلقيقة ةاعل ,ةوجد أن سيبويه قد مجعهما يف باب واحد حتت
اسم « :هذا باب الفاعل الذي مل يتعده فعله إىل مفعول واملفعول الذي مل يتعد إليه فعل فاعل» (سيبويه1291 ,م ,ج  ,1ص  .)11وأن الرضي قال
ةيما نقله عن اجلرجاني والزخمشري« :إن ما مسي بالنائب عن الفاعل هو عند عبد القاهر والزخمشري فاعل اصطالحا» (1212م ,ج  ,1ص
.)11

وواقع احلال أن جعل نالب الفعل ةاعال إجحاف باملعنى إذ ال صلة بني ةاعل احلدث وما وقع احلدث عليه (نالب الفاعل) ةهو
أقرب إىل املفعولية بل هو مفعول وقع عليه ةعل ةاعل ولكن ةاعله جمهول .وملا أقر إبراهيم مصطفى بأن الضم علم اإلسناد واجهته
مجلة من العقبات اللغوية جاءت مرةوعة ولكنها ليست من اإلسناد بشيء أو وقعت منصوبة وهي يف لبة اإلسناد اللغوي كاملنادى
واسم «إن» ،ةاملنادى مرةوع وهو ليس مسندا واسم «إن» منصوب مع أنه جاء مسندا وألجل أن يتخلص من ذل وإن جيد له تعليال
مناسبا ال يقدح بنظريته قال بأن املنادى حقه أن يكون منصوبا وقد جلأ الناطق إىل الضم ختلصا من االلتباس ،وأن الضمة الظاهرة
عليه إمنا هي حركة بناء ال حركة إعراب (مصطفى1222 ,م ,ص  .)61وأما يف اسم «إن» ةقد ذهب ةيه مذهبا غريبا يقوم على أن امسها
مرةوع حبسب األصل وقد جاء مرةوعا يف مواطن كثرية ،وملا استعمل العرب هذا احلرف منفصال توهموا النصب ةيه ومل يفطنوا إىل
أن األصل ةيه رةع (املصدر السابق ,ص  62ـ .)62
.9

تباينت وجهة نظر املخزومي مع أستاذه يف مواطن متعددة بعد أن اتفق معه يف مجع أبواب املبتدأ والفاعل ونالب الفاعل

يف باب واحد وهو باب اإلسناد وأن ما عدّ نالبا عن الفاعل إمنا هو ةاعل يف االصطالح بعني احلجج اليت ذكرها إبراهيم مصطفى
إال أنه اختلف عنه يف تفسريه النصب يف اسم «إن» إذ يرى أن «إن» مع امسها ركبا يف االستعمال ليصبحا يف حكم الكلمة الواحدة،
ولذا يرةع امسها يف حال انفصاله (املخزومي9112 ,م ,ص .)22

املظهر السابع :املنصوبات
تعامل إبراهيم مصطفى مع املنصوبات على أنها خارجة عن اإلسناد واإلضاةة ولذا تنصب ألن الفتحة أخف احلركات ،يف حني
نظر إليها اجلواري على أساس الوظيفة اليت تؤديها يف الكالم وهي املفعولية اليت يرى أنها تؤدى باملفعول به دون سواه اما مسي
مفعوال عند النحاة .وأن هذه املنصوبات تشرتك ةيما بينها بصفة واحدة ,وهي:
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أنها يف مرتبة من الكالم هي أدنى من الرفع وأعلى من اخلفض أو اجلزم وأنها تلتقي على وجه العموم يف ثالثة معاني :أوهلا معنى
املفعولية  ،ونريد به أن يكون االسم نتيجة ناشئة من اإلسناد وال سيما قيام الفاعل بالفعل أو ما يقوم مقام الفعل ... ,والثاني
الوصف أو البيان أو التوكيد الذي ال يطابق املوصوف أو املبني أو املؤكد ... ,ويظهر هذا املعنى يف املصدر الذي يؤكد الفعل أو يبني
نوعه أو عدده أو زمانه أو مكانه أو سببه ،وكذلك احلال اليت تصف هيأة االسم فحسب .ويف التمييز  ...وفيما يسمى املصاحب أو
املفعول معه (اجلواري1299 ,م 91 ,ـ .)99
وأضاف الدكتور اجلواري معنى ثالثا للمنصوبات وهو ما اصطلح عليه املعنى السليب ويريد به «وقوع االسم يف مكان يستحق به
الرفع لو انفرد باإلسناد ،ولكنه إذا مل ينفرد بوقوعه موق ع املسند أو املسند إليه مل يستحق الرفع وإمنا تدنت مرتبته إىل املرتبة الوسطى» (املصدر

السابق ,ص  .)99وجعل من هذا املعنى خرب «كان» واسم «إن» ومتييز اجملرور واحلال من اجملرور ,حنو« :مررت به جالسا».
أما نظرة املخزومي للمنصوبات ةهي متباينة بعض الشيء مع نظرة الشيخني املتقدمني إذ يرى أن املنصوبات تأتي على نوعني
األول منها ما كان يأتي ليؤدي وظيفة لغوية يف الكالم ومنه املفاعيل واحلال والتمييز واملستثنى بـ«إال» والتوابع .والثاني ما انتصب ال
لوظيفة لغوية بل ألن الفتحة أخف احلركات عند العرب ،ومنه املناديات املنصوبات (املخزومي1222 ,م ,ص  62ـ .)11

املظهر الثامن :املخفوضات
حاول إبراهيم مصطفى وتابعه يف ذل املخزومي وانطالقا من املبدأ العام الذي اختطه لكتابه الذي أمساه إحياء النحو والذي
أراد به إحياء مسالل لغوية رأى أن هلا جذورا يف الدرس النحوي قدميا ،أن جيمع املخفوضات يف باب واحد ةذهب إىل أن
املخفوضات أصالة إما أن تكون بأداة أو بإضاةة حمضة (مصطفى1222 ,م,ص  19وما بعدها؛ املخزومي9112 ,م ,ص  ,)99مستفيدا من
رأي سيبويه يف هذا األمر إذ ذهب إىل أن «اجلر إمنا يكون يف كل اسم مضاف إليه» (1291م ,ج  ,1ص  .)912وملا كانت حروف اجلر
حروف إضاةة ال بد أن يكون اجلار واجملرور مضاةا ومضاةا إليه.
أما الدكتور اجلواري ةقد كانت رؤيته ملا هو خمفوض مباينة لرأي القدماء ورأي أستاذه إبراهيم مصطفى ،ةقد أنكر على القدماء
ختصيصهم حروف اجلر حبروف اإلضاةة ,بقوله « :فليس اجلر أو اخلفض علم اإلضافة فحسب  ،وإمنا هو علم حلال أخرى قد تكون أكثر وأوسع

ترددا يف الكالم من اإلضافة وهي حالة اجلر أو اخلفض باحلروف» (1299م ,ص  ,)21ذاهبا يف الوقت عينه إىل أن أبعد حروف اجلر من
األمساء إمنا هي مفاعيل ,حيث يقول « :وقد يبدو غريبا أن نقول إن هذه األمساء اليت تقع بعد حروف اخلفض هي أوىل بأن تسمى مفاعيل مما
مسوه مفاعيل من األمساء املنصوبة» (املصدر السابق ,ص .)29

املظهر التاسع :التوابع
لعل أهم حنويني حمدثني أشارا إىل قضية التوابع يف العربية إبراهيم مصطفى ومهدي املخزومي وقد كانت نظرة النحويني
املتقدمني تقوم على أن التابع ما كان من املتبوع كأنه هو (مصطفى1222 ,م ,ص  .)119وسأقتصر عليهما مبينا وجه التباين يف املفهوم
بني االثنني:
أ.

ملا كان التابع من املتبوع كأنه هو عند إبراهيم مصطفى أقر بأن خرب املبتدأ من التوابع وأنه أوىل من سواه بهذه التبعية،

وألجل إثبات رأيه املتقدم يف اخلرب حاول اإلةادة من آراء املتقدمني يف هذه املسالة ،ةوجد أن سيبويه يشري يف كتابه إىل شيء من ذل
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من حنو قوله« :واعلم أن املبتدأ البد له من أن يكون املبين عليه شيئا هو هو» (1291م ,ج  ,9ص  ,)191ولذا جتدهم ينصبون يف حال كان
اخلرب ليس عني املبتدأ.
ب .أما النعت ةاحلقيقي منه تابع ألنه عني املنعوت يف املعنى مستفيدا من رأي سيبويه يف هذا اجملال .جاء يف الكتاب« :فأما النعت
الذي جرى على املنعوت فقولك «مررت برجل ظريف قبل»  ،فصار النعت جمرورا مثل املنعوت ألنهما كاالسم الواحد وإمنا صارا كاالسم الواحد من
قبل أنك مل ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ،ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ظريف» (املصدر السابق,

ج  ,1ص  ,)999وما كان سببيا ةرةعه ونصبه وخفضه من قبيل اجملاورة ال التبع ،وهو حممول على قول العرب« :هذا جحر ضب
خرب» ةحركة «اخلرب» جاءت جمرورة جملاورتها لفظة «ضب» اجملرورة ال ألنها صفة الضب .قال سيبويه« :وقد محلهم قرب اجلوار
على أن جروا "هذا جحر ضب خرب"» (1291م ,ج  ,1ص .)61
ت .عطف النسق عند إبراهيم مصطفى ليس من التوابع وإمنا رةعه ونصبه وخفضه جاء أصالة ال تبعا (مصطفى1222 ,م ,ص
.)112
ث .أما التوكيد وعطف البيان ةهما عند إبراهيم مصطفى من البدل (املصدر السابق ,ص .)196 ,199 ,112

أما املخزومي ةهو وإن اتفق مع أستاذه يف تابعية اخلرب وإخراج النعت السبيب وعطف النسق من التوابع ةقد باينه يف تابعية
التوكيد والبدل وعطف البيان .ةقد عرةنا سابقا أن إبراهيم مصطفى جعل التوكيد وعطف البيان من البدل ومل خيرجهما من
التبعية ،إال أن املخزومي مل جيعل التوكيد من التوابع ،ةاللفظي منه حكاية ال إتباع ةهو مسند إليه أعيد ذكره تثبيتا له يف ذهن
السامع ،واملعنوي متحقق بكلمات هلا وظيفة التوكيد اللفظي نفسه «ولكن ال بلفظ املؤكد بل بلفظ يتضمن معناه  ...فهو إمنا يرفع ألنه هو
املسند إليه ال ألنه تابع» (املخزومي9112 ,م ,ص .)12

وأما البدل عنده ةليس من التوابع أيضا ألنه مقصود بالنسبة لذاته على مقولة النحاة ةرةعه ونصبه وخفضه أصالة ال تبع .وأما
عطف البيان ةهو من التوابع عنده ألنه يؤدي هنا ما أداه النعت من توضيح املنعوت وتبيينه ةهو مثله وله أحكامه (املصدر السابق ,ص

 .)91وعليه ةإن التوابع عند املخزومي خرب املبتدأ والنعت السبيب وعطف البيان.
وتناول الدكتور شوقي ضيف التوابع بالدرس يف كتابه جتديد النحو ةوسع باب البدل يف أن أضاف عليه ما يسمى عند النحاة
بتمييز النسبة .قال بعد ذكره لقوله تعاىلَ  :وفَجَّرْنَا األ ْرضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ َعلَى أَمْرٍ قَدْ قُ ِدرَ( القمر « ,)29:19واألوىل من ذلك
وأوضح أن تعرب عيونا يف مثل هذه اجلملة بدال ,ولذلك أخرج الكتاب هذه الصيغة من باب التمييز وضمها إىل باب البدل» (ضيف9111 ,م ,ص

 .)91ويف الوقت ذاته ترك اإلشارة إىل تابعية عطف البيان جاعال التوابع أربعة ال مخسة وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل ،من
دون أية إشارة تذكر لعطف البيان.
املظهر العاشر :إعراب الفعل
الحظ النحاة أن الفعل املضارع متغري احلركات وقد شغفوا مبعرةة ذل التغري ةربطوه باإلعراب وأن احلركات والسكنات اليت
تظهر عليه دليل معنى ةأقروا بإعرابه وقالوا إنه أعرب ملضارعته أمساء الفاعلني يف حركاته وسكناته أو ملضارعته األمساء من جهة

مظاهر تباين الفكر النحوي عند احملدثني

72

التخصيص والعموم املقابل للتعريف والتنكري ةيه ,أو أنه معرب لدخول املعاني واألزمنة الطويلة عليه وهو مذهب منسوب إىل
الكوةيني  .والذي يعنينا من ذل هو أن مسألة إعراب الفعل بقيت خاضعة للتفسري حتى عند احملدثني وهي مثار جدل ال زال خاضعا
لإلةتاء حتى يومنا هذا .وسأحاول عرض موقف احملدثني املتباين من هذه املسألة وعلى النحو اآلتي:
 .1حاول برجشرتاسر أ ن يربط تغري حركات الفعل املضارع بالتطور الزمين الذي مرت به الصيغة الفعلية املضارعية ،ألنها يف
األصل األول كانت ساكنة ثم دخلتها الضمة والفتحة ،ويقول« :وأما الفرق بني مثل« :يفتح» ومثل« :وسع» أو «فاتح» ،فهو أن املضارع

كان يف األصل جمزوما ثم زيد إليه يف العربية الضمة يف الرفع والفتحة يف النصب» ( 9111م ,ص  61ـ  .)69ومل حياول برجشرتاسر أن يقدم
تفسريا مبينا لدور هذه العالمات يف تغري معنى الفعل ،بل أن دراسته جاءت مبنية على املقارنة بني العربية وأخواتها من الفصيلة
ذاتها.
 .9حاول اجلواري أن يفيد من حماولة إبراهيم مصطفى ورأيه الذي ذهب به إىل أن الضمة علم اإلسناد ةقال بأن ارتفاع الفعل
املضارع إمنا يأتي لوقوعه مسندا يف اجلملة العربية (اجلواري1219 ,م ,ص  .)91وحقيقة األمر أن إبراهيم مصطفى حينما قال بأن الضمة
علم اإلسناد ما أراد بذل أن تكون علما لإلسناد بطرةيه املسند واملسند إليه وإمنا أراد بذل أن تكون علما للمسند إليه ،ولذا رد
املخزومي رأي اجلواري املتقدم بقوله « :إذا قيل أن الضمة علم اإلسناد فذلك يعين أن الضمة حركة آخر املسند إليه ال املسند» (املخزومي,
1212م).

وأما نصب الفعل املضارع عند اجلواري ةلم خيالف به رأي املتقدمني من النحاة بل حاول أن يربط ظهور النصب عليه بالزمن
الذي تأخذه صيغة يفعل يف السياق « ,فهو إذن ينصب إذا متخض ملعنى املستقبل على وجه العموم .وإمنا يكون ذلك حبروف من حروف املعاني

حتدد معناه مبعنى االستقبال وهي أدوات النصب املعروفة» (اجلواري1299 ,م ,ص  .)92ةإذا ما خرج املضارع عن معناه وتردد بني مضارعة
االسم والتمكن يف الفعلية انتهى به إىل حالة تشبه البناء وهي اليت يسميها النحاة باجلزم؛ مبعنى أن حالة اجلزم الظاهرة على الفعل
املضارع عند اجلواري إمنا تتأتى من قطع االرتباط بينه وبني الزمن املخصص له وهو الداللة على احلال أواالستقبال (املصدر السابق,
ص .)29

 .1إعراب الفعل عند املخزومي مرتبط بالداللة الزمنية واختالةها يف الصيغة .وليس بتأثري من أدوات النصب واجلزم املعروةة,
ةالصيغة املرةوعة تدل على احلال أو ال تدل على زمن ،ولكنها تدل على أن العمل قد بدئ به ومل ينته بعد ،والصيغة املنصوبة
تتضمن حسا بالداللة على ما جييء من الزمان .أما إذا دخلت عليه «مل» و«ملا» ةقد خيلص الفعل معهما إىل املاضي املنفي وإذ ذاك
يسكن الفعل (املخزومي9112 ,م ,ص  191ـ  .)191ويف الوقت نفسه عاجل املخزومي مسألة املضارع املتصل بـ«ألف» االثنني و«واو»
اجلماعة و«ياء» املخاطبة ةيما يسمى عند النحاة باألمثلة اخلمسة ،واملعتاد ةيها أنها ترةع بثبوت «النون» وتنصب وجتزم حبذةها،
ويرى املخزومي أن «ألف» االثنني و«واو» اجلماعة و«ياء» املخاطبة إمنا هن كنايات عن الفاعل ،وظهور اإلعراب عليها يؤدي إىل
حذف هذه العالمات أو اإلشارات اليت يؤتى بها للدليل على النوع (املخزومي9112 ,م ,ص .)199

 .9يربط رياض السواد حركات إعراب الفعل باجلانب اللفظي للصيغ الفعلية املتمثل بالتغاير الصوتي منعا لاللتباس ,ةهذه
الصيغة حينما نطقت بها العرب نطقت بها مرةوعة ،وأن الرةع ةيها أصل ،ةهي على ذل مبنية على الضم ,إال أن هذا الواقع لو
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بقي على حاله اللتبس وصيغ أخرى يف بعض من االستعماالت ،ةكان أن مالت بها األلسن إىل ةتح اآلخر حينما دخل عليها ما
مسي عند النحاة باألدوات الناصبة .وحينما دخل عليها ما مسوه باألدوات اجلازمة مالت بها األلسن إىل التسكني .ولو أنهم أبقوها
حينما أدخلوا عليها ما مسي باألدوات الناصبة مرةوعة اللتبس األمر بني قصد املفرد وقصد اجلماعة ,ةقولنا على سبيل املثال« :لن
يضربَ» (بفتحة على الباء) ،لو جعل الفعل ةيها مضموما اللتبس والصيغة املتصلة بـ«واو» اجلماعة ،وال ةرق من جهة النطق يف
حال التخفيف الذي متيل إليه األلسن يف أغلب األحيان بني قولنا« :لن يضربُ» (بضمة على الباء) وبني قولنا« :لن يضربوا» ،ذل
أن العرب حتذف «نون» اجلمع عند االتصال بهذه األدوات منعا للثقل.
وكذل حني تدخل «مل» و«ملا» على هذه الصيغ ،ةلو جعلت حركتها ضمة اللتبس أمرها والصيغ املتصلة بـ«واو» اجلماعة،
ألن العرب اعتادت حذف نون اجلمع حني االتصال بهذه االدوات منعا للثقل .ولو جعلت حركتها الفتحة اللتبس أمرها مع ما
دخلت عليه (أن ولن وأخواتهما) كون الذي يأتي بعدهما منصوبا على ما ةسرناه سابقا .ولو جعلوا حركتها الكسرة ـ وإن كانت
امتنعة يف الفكر اللغوي ولكنه على سبيل االةرتاض ـ نقول لو جعلت كسرة اللتبس أمرها والصيغة املتصلة بـ«ياء» املخاطبة ،ونتيجة
لذل نطقوا بها ساكنة احلرف األخري .ومل جير ذل كله مع الصيغ اليت مل تتصل بها األدوات املذكورة ،ألن االلتباس بينها وبني
األةعال اخلمسة ال ميكن حصوله ,ةال شبه بني قولنا« :يضربُ» (بضمة على الباء) وبني قولنا« :يضربون».
أما السكون الذي يظهر على املضارع املتصل بنون النسوة ةهو حالة اقتضاها التخلص من الثقل الناتج عن توالي احلركات يف
حالة جعل احلرف األخري من الفعل املتصل بها حمركا بالضمة أو الفتحة أو الكسرة املفرتضة .ثم أننا لو جعلنا حركة احلرف األخري
ضمة أو ةتحة أو كسرة لكان ال يناسب هذه الصيغة إال «نون» النسوة ،وحينها تضيع داللة الصيغة على إرادة اجلماعة من النساء
من دون توكيد بـ«نون» (السواد9112 ,م ,ص .)99

املظهر احلادي عشر :التعدي واللزوم
ارتبطت قضية معرةة الالزم واملتعدي عند النحاة مبسالل متعددة أدت إىل تباين املفهوم واختالف وجهات النظر ,1ةهي متعلقة
بالقسمة الثالثية للكالم وأنه اسم وةعل وحرف .ةلما وجد النحاة أن بعض األبنية قريبة من حيث اخلصالص أو السمات إىل الطابع
 .1مفهوم التعدي واللزوم عند سيبويه يقوم على عدم اكتمال مفهوم اجلملة عند حدود املرةوع أو اكتماله وحصول الفالدة حبدوده ,ةإن كانت الفالدة
حاصلة حبدود املرةوع كان الفعل الزما أو قاصرا حبسب اصطالحه ,وإن احتاج الفعل إىل شيء غري املرةوع كان متعديا .وال يشرتط ةيه وهذه احلالة أن
يأخذ مفعوال به كما احلال عند النحاة امن جاء بعده ،بل شرطه أن يأخذ منصوبا سواء كان مفعوال به أو مطلقا أو اسم مصدر أو ظرةا أو اسم مكان
(ينظر :الكتاب ,ج  ,1ص  .)92 ،99 ،11 ،19والالزم من األةعال عند املربد ما اكتفى حبدود ةاعله يف حني أن املتعدي ما احتاج إىل منصوب بعده
مفعوال به أو جارا وجمرورا يف موضع نصب مفعول (ينظر :املقتضب ج  ,1ص 11 ،16 ،12 ،11؛ ج  ,9ص  .)121 ،11واملتعدي عند ابن السراج
«كل حركة للجسم كانت مالقية لغريها ,وما أشبه ذلك من أفعال النفس وأفعال احلواس من اخلمس كلها متعدية مالقية» (ينظر :األصول ,ج  ,1ص  .)911أما
الفعل الالزم ةهو عنده «الذي مل يالق مصدره مفعوال حنو :قام وامحر وطال» (املصدر السابق ,ج  ,1ص  .)919أما عند ابن جين ةاملتعدي ما وصل إىل
مفعوله حبرف أو بدونه (ينظر :اللمع ,ص  119ـ  .)112وذكر يف اخلصالص« :أن من األفعال ما يكون الزما ومتعديا يف آن واحد وذلك قوهلم" :غاض املاء

وغضته" .سووا فيه بني املتعدي وغري املتعدي ,ومثله" :جُربت يداه وجربتها"» (ج  ,9ص  .)911واملتعدي عند ابن احلاجب هو« :الذي ال يعقل إال مبتعلق»
(شرح الواةية نظم الكاةية ,ص  ,)161وكأنه جيعل الالزم ـ وإن مل يشر إليه ـ ما كان معقوال حبدود مرةوعه.
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الفعلي كـ«كان» وأخواتها و«كاد» وأخواتها ،أدخلوها بضمن الفعل ،وكان بطبيعة احلال لزاما عليهم إدخاهلا بصنف الالزم أو
املتعدي  ،وهو أمر مدعاة إىل ذل االختالف املتأتي من اختالةهم يف ةعليتها تدةعهم إىل ذل قسمتهم الثالثية املشار إليها .وهي
مرتبطة كذل بالسياق الذي يرد عليه الفعل .وملا كان املنهج النحوي منهجا شكليا ،تتأتى شكليته من الطابع الغالب عليه ،كان
البد من وقوع التباين يف حتديد املتعدي والالزم ورسم املعامل الواضحة هلما ،ألن السياق جيعل أحيانا من الالزم متعديا ومن
املتعدي الزما ،وهو أمر أبعده النحوي عن ذهنه.
يزاد على ذل أن النحاة ملا الحظوا أن من اجلمل الفعلية ما يكتمل مفهومه عند حدود الفاعل ومنها ما ال يكتمل املفهوم ةيه إال
بإدخال منصوب آخر ،ومنها ما يكتمل مفهومه عند املفعول الثالث ,حكموا بأن املتعدي على ثالثة أمناط؛ منط يتعدى إىل مفعول
واحد ومنط يتعدى إىل مفعولني ومنط يتعدى إىل ثالثة مفاعيل ،جاعلني ما كان متعديا إىل اثنني على قسمني؛ قسم يتعدى إىل اثنني
أصلهما مبتدأ وخرب ,وقسم يتعدى إىل اثنني ليس أصلهما مبتدأ وخربا (ابن السراج1226 ,م ,ج  ,1ص 111ـ 199؛ ابن هشام األنصاري,

د.ت ,ج  ,1ص  929ـ  .)111وهلم يف متييز النمط األول من الثاني طريقتان :األوىل وهي اليت ذكرها سيبويه يف أن املتعدي اىل اثنني
ليس أصلهما مبتدأ وخربا جيوز ةيه حذف األول وإقامة الثاني أو بالعكس (سيبويه1291 ,م ,ج  ,1ص 12 ,11؛ ابن السراج1226 ,م ,ج ,1

ص  ,)911يف حني ال جيوز ذل ةيما كان متعديا إىل اثنني أصلهما مبتدأ وخرب .أما الطريقة الثانية ةهي اليت ذكرها اجلرجاني يف
املقتصد واليت تقوم على « أن يسقط الفعل فإن استقام ما بعده مبتدأ وخربا كان الكالم سديدا وإن مل يستقم مل جيز» (اجلرجاني1299 ,م ,ج ,1
ص .)929

ومفاد هذا أن تعامل النحاة مع املتعدي والالزم كان على األشكال اآلتية:
.1

الالزم ما اكتفى حبدود مرةوعه وأما املتعدي ةما احتاج إىل شيء غري املرةوع يكمل به مفهوم اجلملة الوارد بها.

.9

الالزم ما اكتفى حبدود مرةوعه أو دخل معه اجلار واجملرور ،وأما املتعدي ةما كان حمتاجا ملفعول به صراحة ال

على سبيل التأويل.
ومل ختتلف الرؤية عند احملدثني 1عما هو عند القدماء إال ما ورد عن ريـاض السـواد الـذي يـذهب إىل أن حـروف اجلـر تأخـذ يف
الواقــــع موقعــــا إعرابيــــا  ,ةــــإذا مــــا صــــح وقوعهــــا مفعــــوال بــــه علــــى حــــد قــــول الفــــراء ةيمــــا نقــــل عنــــه ابــــن خالويــــه ،9

 .1الالزم مثال عند الدكتور شوقي ضيف «هو ما وليه فاعل مرفوع فقط ،أما على أنه قائم به ،مثل :حسُن زيد ،قبُح عمرو ،وأما على أنه واقع منه ،مثل :قعد
زيد جتلس عمرو  ...وأما الفعل املتعدي فهو ما وليه فاعل مرفوع ومفعول به منصوب أو جار وجمرور» (ينظر :تيسريات لغوية ,ص .)11

 .9ذكر ابن خالويه يف إعراب ثالثني سورة من القرآن أن الفراء كان يذهب إىل «أن موضع الباء يف "بسم اهلل" ،نصب على تقدير "أقول بسم" أو "قل بسم"»
( .)91وهو قول ميكن أن يأخذ معنيني؛ إما أن يكون اجلار واجملرور كله يف موضع املفعول وعندها ال صحة للقول بأن وظيفة حروف اجلر إيصال معاني
األةعال إىل األمساء واليت ال تستطيع الوصول إليها إال بالواسطة ،ألنه جيعل االسم هو املفعول وحده ال اجلار واجملرور حبسب اصطالح النحاة .وإما أن
يكون اجلار وحده هو املفعول ،وهو ظاهر احلديث السابق.
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جاز حينها أن يكون املتعدي من األةعال ما أخذ مفعوال به ،ويدخل معه اجلار بوصفه مفعوال اصال.1
اخلامتة
ةقد تبيّن لنا أن التباين يف الرأي النحوي وإن شعب املادة النحوية ،وةتح على الدارسني أبوابا أثقلت من كاهلهم ألجل الوصول
إىل الغاية املرجوة اليت من أجلها كان النحو على يد إمام األمة علي  وتلميذه النجيب أبي األسود ,إال أنه من باب آخر قد شرع
أبواب الفكر والصراع اجلدليني على مر عصور حنو العربية ،بدءا بسيبويه الرجل الذي لواله ملا كان للعربية حنو وكتاب ،وانتهاء
بأبسط حناة عصرنا هذا.
وقد عرض البحث بالدراسة والتحليل لقضية تباين الفكر النحوي يف االجتاهات احلديثة واملعاصرة ومن أهم ما توصلت إليه
الدراسة أن التباين واخلالف النحوي يف العصر احلديث كان يتجه حنو تيسري النحو وتسهيل األصول واملناهج لتعلّم القواعد النحوية.
ومن أجل الوصول إىل هذه الغاية اتّبع احملدثون طرق شتّى؛ ةمنهم من اجته حنو االعتماد على النحو الكويف ملا رأى ةيه من االنفتاح
والتوسع املفيد لعملية التعليم ومنهم من اكتفى باألخذ مبا يتسم بالسهولة واليسر من غري االهتمام باملدرسة النحوية اليت مييل إليها.
وقد عكفت الدراسة على أهم مظاهر التباين واخلالف بني النحاة احملدثني ةتناوهلا بإسهاب يف عدة أقسام ,وهي :منهج الدراسة
اللغوية وأقسام الكالم العربي ومفهوم اجلملة واإلعراب وعالماته ثم املرةوعات واملنصوبات واملخفوضات والتوابع وإعراب
الفعل.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1ابن جين ,أبو الفتح عثمان بن جين( .د.ت) .اخلصالص( .حتقيق حممد علي النجار) .بريوت :عامل الكتب.
 .9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1292( .م) .سر صناعة اإلعراب( .حتقيق حسن هنداوي) .دمشق :دار القلم.
 .1ابن احلاجب ,أبو عمرو عثمان1291( .م) .شرح الواةية نظم الكاةية( .حتقيق موسى بناي العليلي) .النجف :مطبعة اآلداب.
 .9ابن السراج ,أبو بكر حممد بن سهل1226( .م) .األصول يف النحو( .ط .)1بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .2ابن هشام األنصاري ,مجال الدين بن يوسف( .د.ت) .أوضح املسال إىل ألفية بن مال  .بريوت :املكتبة العصرية.
 .6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,مجال الدين بن يوسف( .د.ت) .مغين اللبيب عن كتب االعاريب( .حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهلل).
د.م :مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.
 .1أمني ,قاسم1219( .م) .كلمات لقاسم أمني .القاهرة :مطبعة اجلريدة مبصر.
 .9أنيس ,إبراهيم( .د.ت) .يف اللهجات العربية .د.م :مطبعة الرسالة.
 .1ينظر تفصيل ذل كله يف كتاب احلد النحوي وتطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر اهلجري ص  ,111و«حروف اجلر واملوقع اإلعرابي» ،جملة جامعة
ذي قار ،العدد  ،9مج 9119 :9م.
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 .2ـــــــــــــــــــــــــــــ1229( .م) .من أسرار اللغة( .ط .)1القاهرة :املصرية.
 .11أوزون ,زكريا9119( .م) .جناية سيبويه .د.م :مطبعة رياض الريس للكتب والنشر.
 .11برجشرتاسر9111( .م) .التطور النحوي( .ط .)9القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .19اجلارم ,علي؛ وأمحد أمني1222( .م) .النحو الواضح .القاهرة :دار املعارف.
 .11اجلرجاني ,عبد القاهر1299( .م) .املقتصد يف شرح اإليضاح( .حتقيق كاظم حبر املرجان) .العراق :دار الرشيد للنشر.
 .19مجال الدين ,مصطفى .البحث النحوي عند األصوليني .بغداد :دار الرشيد للنشر1291 ,م.
 .12اجلواري ,أمحد عبد الستار1299( .م) .حنو التيسري .د.م :مطبعة اجملمع العلمي العراقي.
 .16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1219( .م) .حنو الفعل .بغداد :مطبعة اجملمع العلمي.
 .11حسان ,متام9111( .م) .اللغة بني املعيارية والوصفية( .ط .)9القاهرة :عامل الكتب.
 .19ـــــــــــــــــــــــ1229( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها .د.م :دار الثقاةة.
 .12حسن ,عباس1992( .هـ) .النحو الوايف( .ط .)9قم :ناصر خسرو.
 .91اخلولي ,أمني1261( .م) .مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب .القاهرة :دار املعرةة.
 .91الراجحي ,عبده9111( .م) .التطبيق النحوي( .ط .)9اإلسكندرية :دار املعرةة اجلامعية.
 .99الرضي األسرتاباذي1212( .م) .شرح كاةية ابن احلاجب( .ط .)9بريوت :دار الكتاب.
 .91الزجاجي ,أبو القاسم1212( .م) .اإليضاح يف علل النحو( .حتقيق مازن املبارك) .بريوت :دار النفالس.
 .99الزخمشري ,أبو القاسم1221( .م) .املفصل يف صنعة اإلعراب( .حتقيق علي بوم حلم) .د.م :مكتبة اهلالل.
 .92السامرالي ,إبراهيم1266( .م) .الفعل زمانه وأبنيته .بغداد :د.ن.
 .96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1291( .م) .املدارس النحوية أسطورة وواقع .األردن :د.ن.
 .91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1269( .م) .النحو العربي نقد وبناء .بغداد :د.ن.
 .99السكاكي1299( .م) .مفتاح العلوم( .حتقيق أكرم عثمان يوسف) .بغداد :دار الرسالة.
 .92السواد ,رياض9112( .م) .احلد النحوي وتطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر اهلجري .رياض :دار الراية للنشر والتوزيع.
 .11ـــــــــــــــــــــــــــــ9112( .م) .دراسات يف النحو العربي .رياض :دار الراية للنشر والتوزيع.
 .11سيبويه1291( .م) .الكتاب( .حتقيق عبد السالم حممد هارون)( .ط .)9بريوت :عامل الكتب.
 .19الشريف اجلرجاني ,علي بن حممد9112( .م) .كتاب التعريفات .بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .11الصعيدي ,عبد املتعال1291( .م) .النحو اجلديد .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .19ضيف ،شوقي9111( .م) .جتديد النحو .د.م :دار املعارف.
 .12ــــــــــــــــــــــــــــ1221( .م) .تيسريات لغوية .القاهرة :دار املعارف.
 .16عمر ,أمحد خمتار؛ ومصطفى النحاس زهران؛ وحممد محاسة عبد اللطيف1229( .م) .النحو األساسي( .ط .)9الكويت :ذات
السالسل.
 .11عيد ,حممد1292( .م) .أصول النحو العربي يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث .القاهرة :عامل الكتب.
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 .19غالييين ,مصطفى1221( .م) جامع الدروس العربية( .ط .)99بريوت :املكتبة العصرية.
 .12ةرحية ,أنيس1229( .م) .تبسيط قواعد اللغة العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد .د.م :مطبعة املرسلني اللبنانيني.
 .91ة  ,يوهان1221( .م) .العربية؛ دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب( .ترمجة عبد احلليم النجار) .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .91ةلش ,هنري1266( .م) .العربية الفصحى حنو بناء لغوي جديد( .تعريب وحتقيق عبد الصبور شاهني) .د.م :املطبعة الكاثوليكية.
 .99ةندريس1221( .م) .اللغة( .ترمجة عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص) .القاهرة :مكتبة االجنلو مصرية.
 .91القرطيب ,ابن مضاء1291( .م) .الرد على النحاة( .حتقيق شوقي ضيف) .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .99كركوش ,يوسف1229( .م) .رأي يف اإلعراب .النجف :مطبعة اآلداب.
 .92املبارك ,حممد1261( .م) .خصالص العربية ومنهجها األصيل يف التجديد والتوليد .القاهرة :معهد الدراسات العربية العالية.
 .96املربد ,أبو العباس .املقتضب( .حتقيق حممد بن اخلالق عضيمه) .بريوت :عامل الكتب.
 .91جمموعة مؤلفني( .د.ت) .النحو العربي مذاهبه وتيسريه .د.م :د.ن.
 .99املخزومي ,مهدي« .اإلعراب يف النحو العربي» .جملة الكاتب العربي 1296( 16م).
 .92ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1222( .م) .يف النحو العربي قواعد وتطبيق .مصر :د.ن.
 .21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ9112( .م) .يف النحو العربي نقد وتوجيه( .ط .)9بغداد :د.ن.
 .21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ9119( .م) .قضايا حنوية .أبو ظيب :اجملمع الثقايف.
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