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شكر وتقدير

الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب ووفقني
إلى انجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدني على انجاز هذا البحث وفي
تذليل ما واجهت من صعوبات.
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" كثر يف هذه األايم صيحل من يدعون " صعوبة النحو " ومن أقواهلم " أن قواعدد النحدو
صعاة  ،وقواعد اإلمالء عسرية "
والنلظر يف البغة العربيدة ددد أ دل لغدة األعليفيدض يف وادعمل اومدم  ،و نسديقمل الددقي  ،وأ دل
منظوم ددة ك ددعد ً ددم ع دددداص م ددن األنظا ددة ال ددغرد لي ددث ن هل ددل نظلمم ددل ال ددو الثلبد د ،
ونظلممددل النح ددوي ال دددقي  ،ونظلممددل ال ددريف اوم ددم  ،ومددن اتس ددكلل أن يس ددك بي وامً ددمل
ويسكقردء دقلئقمل مبل فيمل من لمادة وفبسد ة وبيدلن  ،اتسدكيقن العربيدة قدد وادع
املاد احلميم  ،يفب قدر ه " 1

هلدلم مدن

ندده ملددن الاددديمي عنددد الدارتسددع لبنحددو العددرن هددو أن هددذا النحددو مسددكنا مددن اتسددكقراء كددالم
العددرا ال ددحلء  ،والسدداض الرئيسددي يف اح داا النحددو العددرن كددلن حل د البسددلن العددرن مددن
البحن والًديل  ،ومدن وراء كلدف ل د المكدلا والسدنة حب د لغكمادل ،ويعكادد ددري النحدو
عبى دراتسة القلعدة واتسكنالطمل لدذا ددد بعدل اللدالا صدعوبة يف اتسدكنالع القلعددة ويظدن أن
النحو صعض وقد دد الاعل اآلحر أن ل د القواعدد وكثر دل كلبدض امدوداص كادرياص  ،و لكدل
حيمم هؤالء اللالا عبى النحو ل عوبة  ،وقد يمون اخلبل يف طريقة الكدري أو املعبم
فعدددم رب د القواعددد النحويددة لق دراءة والكعاددري واتسددك داممل يف امل دواد الدراتسددية األحددرد  ،ألن
البغة العربية مر الة حبيل نل .
ن أبنددلء ع ددرن يف ن وتسددمم كثددري مددن القًددلاي واملسددلئل وويفمددل النظددر ،وهددم يف النمليددة كاددل
ألسامم واصبون ىل قندل دددد ن اآلراء مدن ليدث صدواطل وحلؤهدل سددم درتسدنل النحدوي.
فكعددديل اخللددك و كيددد ال دواا هددو مددن صددايم عاددل الاددللثع ودأطددم ،وان املرالددل امل كب ددة
اليت مر طل النحو العرن عبى مسدلر الدنمن اللويدل ك يبدة لوق دة بدو الوق دة لكاعدث فيده العلفيدة
 1دقلئ العربية  ،األمري أمع آ نصر  ،ص  13وملبعدهل
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وجتدد منه الشالا ،فبي مثة اقكنل عبى اإلطالق لااق النحدو ،و ال لدذهض النحدو وأدرا
ال درايأ وأص ددال م ددن ال ددذكراي اخلللي ددة م ددن ب ددل الك ددلريً ،كا ددل أنن ددل ال قنعن ددل أب د صددا عد دعا
الالكع عبى السلل ع منه فنردد مع عبقاة بن عاده األتسدي:
ِ
أم لادبُمل ك أن ف اليوم م روم 1
ممكوم
َْ
هل مل عبا َ ومل اتسكُودع َ
ْ
ُ
ُ
ليث أن لبنحو العرن أمهية يف ل البسلن العرن ومن وراء كلف ل القرآن المرمي
ودفلعلص عن البغة العربية وقواعد النحدو لشديو فمدرة صدعوبة القواعدد النحويدة  ،وهلدذا أردر أن
أحبث يف مواو (صعوبة النحو بع احلقيقة واإلفااء ).

أسباب اختيار املوضوع :

.1انكشلر فمرة صعوبة النحو عند بعل املكعباع واملعباع.
.2بيلن دور النحويع ويفمودهم يف يسري القواعد النحوية.

أهداف البحث :

 .1بيلن أمهية القواعد النحوية
 .2عال مشمبة صعوبة دري وفمم القواعد النحوية

منهجية البحث :

املنمج اإلتسكقرائي الكحبيبي

الصعوابت اليت واجهتين :
احلادددمل ت دوايفمو صددعو

كثددرية يف احل ددو عبددى املرايفددع املنلتسدداة  ،األمددر الوليددد ال دذي

وايفمد و عددال مشددمبة صددعوبة النحددو مبددل ينلتسددض املكعباددع يف املابم دة العربيددة السددعودية دون
اإلحال لقواعد النحوية األتسلتسية .

خطة البحث :

يشددكال الاحددث عبددى مقدمددة نلول د احل ددديث عددن البغددة العربيددة والنحددو  ،وأهدددا وأمهي ددة
الاحث  ،مث قسم الاحث كال يبي :
 1عادالقلدر الاغدادي  ،حنانة األدا  ،املوتسوعة الشلمبة 181/4 ،
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 التمهيد  :مفهوم النحو وأمهية تيسريه
امللبض األو  :م موم النحو
امللبض الثلين  :أمهية النحو و يسريه
 املبحث األول  :حماوالت تيسري النحو عند القدماء واحملدثني
امللبض األو  :يسري النحو قدميلص

امللبض الثلين  :يسري النحو لديثلص
 املبحث الثاين  :مفهوم القواعد النحوية و أهداف تدريسها
امللبض األو  :م موم القواعد النحوية
امللبض الثلين  :أهدا دري القواعد النحوية

 املبحث الثالث  :صعوابت حول قواعد النحو تدريساً وفهماً وعالج املشكلة
امللبض األو  :صعو القواعد النحوية دريسلص وفمالص
امللبض الثللث  :عال املشمبة
 املبحث الرابع  :موقف الرتبويني من تدريس قواعد النحو
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املطلب األول  :مفهوم النحو
أوالً  :النحو لغة :

جاء يف لسان العرب مادة (حنو):
"النحدو :عدراا المدالم العربدي ،والنحددو :الق ددد واللري د  ،ويمددون ظرف دلص ويمددون اتسددالص ،حنددله
ينحددو وينحددلهو حن ددروا وانكحددله ،وحنددو العربي ددة من دده ،من ددل ه ددو انكح ددلء تس ددا ك ددالم الع ددرا ف ددي
ددرفه مد ددن عد د ارا و يد ددره كللكثنيد ددة واعا ددع والكحقيد ددر والكمسد ددري واإلا ددلفة والنسد ددض و يد ددر
كل ددف ،ليبكحد د م ددن ل ددي م ددن أه ددل البغ ددة العربي ددة هبم ددل فددي ال ددللة فينل د طددل يدوان ل ددم
يم ددن م ددنمم ،أو ن هش ددرك بعً ددمم عنم ددل ررد ب دده ليم ددل وه ددو ف ددي األص ددل م دددر ددلئع أي
حنددو حند دوا كقول ددف ق ددد ق ددداص ،واعا ددع أحن ددلء وحن ددو ،ق ددل تسددياويه :دداموهل بعك دو وهددذا
قبيل ويف بعدل كدالم العدرا المدم نظدرون فدي حندوو كثيدرة أي فدي اروا من النحو"

1

وجاء يف "معجم الصحاح" مادة (حنو):

"النحددو :الق ددد واللري د  ،يقددل  :حنددو حنددوه :أي قم دد ق ددده ،وحنددو ب ددري لي دده،
أي :ص درفكه ،وأحني د عندده ب ددري ،أي :عدلكدده ،وأحنددى فددي تس ددريه ،أي :اعكا ددد عب ددى اعلندض
األيس ددر ،والنكح ددلء مثب دده ،ه ددذا األص ددل  ،مث ص ددلر االنكح ددلء االعكاد ددلد واملي ددل فد ددي ك د دل ويفد دده،
وانكحيد د ل ددالن أي :عراد د ل دده ،وأحنيد د عب ددى لبق دده الس ددمع أي :عراد د وهددن حنويك دده
عد ددن موقع ده نحي ددة  ،فكنح ددى ،والنح ددو :عد دراا الم ددالم العرب ددي ،والنح ددي لمس ددرة ،واعا ددع
أحن ددلء ،األم ددوي أه ددل املنح ددلة ،الق ددوم الاع ددداء ال ددذين ليسد دوا ق ددلرا واملنح ددلة :طريد د الس ددلقية
والنللية:

والدة ،النوالي" 2

جاء يف "معجم مقاييس اللغة" مادة (حنو):
 1اب ددن منظد ددور ،لس ددلن العد ددرا ،يقيد د  :عد ددلمر أي ددد ليد دددر ،دار المك ددض العباي ددة ،ب ددريو -لان ددلن ،ع ، 1
1424ه  ،ملدة ( ن أ و ) 306/15 ،
 2اعوهري ،ال حلأ ،دار المكض العباية لبنشر ،يقي  :ميل بديع يعقوا وآحرون ،بريو  -لانلن ،ع ، 1
 1999م  ،ملدة ( ن أ و ) 526/6 ،

،1
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"(حندو) الندون ،احلدلء ،الدواو ،كبادة ددو عبدى ق دد ،وحندو حندوه ،ولدذلف تسداي حندو
المالم ،ألونه يق دد أصدو المدالم فيدكمبم عبددى لسددض مددل ك دلن العددرا ددكمبم ب ده ،ويقددل أن
بندي حندو :قدوم مدن العدرا ،وأمدل (أهدل) املنحلة فقدد قيددل :القددوم الاعددداء يددره األقددلرا ،ومددن
الاددلا انكحددى فددالن ل ددالن :ق ددده وعددرحن لدده (حنددى) النددون واحلددلء واليددلء كباددة والدددة هددي
النحدي :تسقله السان" 1
كما جاء أيضا يف "معجم الوسيط" مادة (حنو):
" حندل لدى الشدديء ،حنددروا ،مددل ليدده وق ددده ،فمددو نددل يدل ،وهددي نليددة ،والشدديء :ق ددده وكددذا
عنده :أبعدده وأزالده( ،حندى) البدنب -هنحيدل :دًدة( ،أحندى) فدي تسدريه :مدل لدى نليدة ،وعبيدده:
أقددل...و(ينحو) :الق ددد يقددل حند دو حنددوه ق ددد ق ددده ،واللري د واعم ددة واملث ددل واملقددار
والنو ( ) أحنلء وحنو عبم يعر به ألوا أواحر المالم عرا ص و ِ
بنلء " 2

اثنياً  :النحو اصطالحاً :
لقد وعدد عري ل النحو من قال عبالئه ويفلء يف كلف:

أ -يعرفده ابددن يفدو "هددو انكحددلء تسددا كددالم العددرا فددي ددرفه م ددن عد دراا و ي ددره كللكثني ددة،
واعا ددع ،والكحقي ددر ،والكمس ددري ،واإلاد ددلفة  ،والنس ددض ،والاكي ددض ،و ي ددر كل ددف ،ليبح د م ددن
لددي مددن أه ددل البغددة العربي ددة هبمددل ف ددي ال ددللة ،فينل د ط ددل و ن لددم ليدده يمددن مددنمم ،و ن
ذ بعًمم عنمل رد به " 3
ا -يعرف دده "ابددن الس درا "  ":النحددو منددل أريددد ب ده أن ينحددو املددكمبم ،كا عبادده ،كددالم العددرا،
وهددو عبددم اتسددك ريفه املكقدودمون فيدده مددن اتسددكقراء كددالم العرا"

4

 1اب ن فلرس ،مع م مقليي البغة ،يقي  :عادد السدالم دادد هدلرون ،دار اعيدل ،بدريو -لاندلن ،ع 1991 ، 1م،
امللدة ( ن أ و ) 403 / 5 ،
 2براهيم أني وآحرون ،املع م الوتسي  ،ع 908 / 2 ، 2
 3ابددن يفددو ،اخل ددلئق ،يقي د  :عاددد احلايددد هنددداوي ،دار المكددض العبايددة ،بددريو -لانددلن ،ع  1429 ، 3ه1 ،
88/
 4ابدن السدرا  ،األصددو يف النحدو ،يقيد  :عاددد احلسدع ال كبدي ،مؤتسسددة الرتسدللة لبنشدر ،لانددلن ،ع  1999 ،4م ،
35/ 1
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 ويعددر "ابد ددن ع د د ور" النحددو ندده  ":عبد ددم مس ددك ر ملقددليي املسددكنالة مددن اتسددكقراءكالم العرا ،املوصبة ىل معرفدة ألمدلم أيفنائده الكدي دك بف منمل"
د-كادل يعرفده "حللدد األزهدري" نده ":عبدم صدو يعدر بده ألدوا أبنية المبم عرا ص
1

"2

وبنلء
وأيًدلص يعرفده "دادود تسدبيالن يدلقو " نده ":وقدد كدلن القددملء يلبقدون أل دلظل النحدو والعربيدة

وعبددم العربيددة رالرددة م ددلبحل مد اردفددة ،أطبقمددل القدددملء يف لددديثمم عددن أوو مددن وا ددع
"3

النحدو وعن نشكة النحو وهي د يف الوق ن سه عبى الد ارتسة النحوية أيًلص
يفلء يف "يفلمع الدروس العربية" النحو نه ":هو عبم صدو عدر طدل ألدوا المبادل
العربية من ليث اإلعراا والانلء"
هد -ويعرفه املككحرون ونه ":عبم ياحث عن أواحر المبم عرا ص وبندلءص ،وقدد ككدره النحدلة:
ب ددكن موا ددو عب ددم النح ددو المبا ددل العربي ددة م ددن لي ددث ع ددروحن األل د دوا هل ددل ل ددل فراده ددل
و ركيامددل و ليكه االتسكعلنة به عبدى فمددم كددالم ر ورتس دوله  وفلئد دده اللك دراز عددن اخللددك فددي
4

المدالم أو الكايين بع صواا المبم وحلئه "

5

 1ابن ع ور ،املقرا ،يقي  :علد أيد وعبي معوحن ،دار المكض العباية لبنشر ،لانلن ،ع  1998 ، 1م ،
ص 67
 2حللد األزهري ،رأ الك ريل عبى الكوايل ،امللاعة األزهرية لبنشر ،م ر ،ع  1925 ، 3م 14 / 1 ،
 3داود تسبيالن ايقو  ،م لدر الااث النحوي ،دار املعرفة اعلمعية لبنشر ،دع 2003 ،م  ،ص 19 ، 18
 4م ل ى الغالييو ،يفلمع الدروس العربية ،املمكاة الع رية ،بريو  ،ع  1995 ، 3م 9/ 1 ،
 5داد مسري جنيض الباد  ،مع م امل لبحل النحوية وال رفية ،مؤتسسة الرتسللة ،لانلن ،ص 217
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املطلب الثاين  :أمهية النحو وتيسريه

لقددد لددور ا كاددع العددرن ،واوسددع رقعكدده ،ورافد كلددف ا سددل يف الثقلفددة ،وار قددلء يف الك مددري
بسدداض الك ددكل عبددى الثقلف ددل األحددرد ،فم ددلن البد ودد أن ينكق ددل هددذا العق ددل ىل طددور الك م ددري
واالبكملر1 .

وقد عر عبالء البغة مهية النحو يف الدراتسل البغوية ،واعكعوه مقيلتسدل أتسلتسدل لبك ريد بدع

املعلين املكداحبة يف كبدف الااكيدض البغويدة ،وةلصدة لينادل يكعبد األمدر لقدرآن المدرمي ،فد ن
احدكال احلركددل اإلعرابيددة الديت َعكد ِوُر أواحددر المباددل يا دض عبيمددل احددكال يف الدددالال ،
و كا كددلن النوحددو هددو العبددم الددذي حيدددد العالقددل بددع المباددل يف الااكيددض البغويددة ،وياد ودع
وظلئ مددل الدالليددة ،ف د ن اإلع دراا هددو بددف احلركددل الدديت عد ودد أعالمددل لكايددلن املعددلين النوحويددة،

ويذكر النيفليفي ال لئدة من عبوم النوحو بقوله " :فد ن قدل قلئدل  :فادل ال لئددة يف عبودم النوحدو،
وأكثددر النددلس يكمباددون عبددى تس د يوكمم بغددري ع دراا ،وال معرفددة مددنمم بدده ،في ماددون وي ماددون
ريهم مثل كلف ؟ فلعواا يف كلف أن يقل له ال لئدة فيه الوصدو ىل الدكمبم بمدالم العدرا
عبددى احلقيقددة ص دوا ددري ماد ودد وال مغد بدري و قددومي ككددلا ر عد ودن ويفد ودل الددذي هددو أصددل الدددين
والدنيل واملعكاد ومعرفة أحادلر الند -صدبى ر عبيده وتسدبم -و قلمدة معلنيمدل عبدى احلقيقدة ألنده
من اإلعراا2 "...

ال مم معلنيمل عبى صحة الو بكوفيكمل ل وقمل
ويعددد النحددلة يسددري النحددو حدمددة لمكددلا ر وتسددنة نايدده صددبى ر عبيدده وتسددبم  ،يقددو

دديً

اإلتسدالم ابدن يايده ريدة ر  :ن ر أندن ككلبده ببسدلن عدرن  ،ويفعدل الرتسدو صدبى ر عبيدده
وتس ددبم مابغد دلص ع ددن المك ددلا واحلما ددة ببس ددلنه الع ددرن وأن تس ددايل ا ددا ال دددين ومعرفك دده بً ددا
البسلن

3.

 1ابددن يفددو ،اخل ددلئق ،يقي د  :عاددد احلايددد هنددداوي ،دار المكددض العبايددة ،بددريو -لانددلن ،ع  1429 ، 3ه ،
40/1
 2النيفدليفي  ،أبددو القلتسددم النيفددليفي  ،االيًددلأ يف عبددل النحدو  ،يقيد مددلزن املاددلره  ،دار الن ددلئ  ،بددريو  ،ع
 1982 ، 4م  ،ص 95
 3ابن يايه  ،اقكًلء ال راع املسكقيم مل لل ة أصحلا اعحيم  " 449 /1 ،بك ر "
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وقواعدد البغدة العربيدة هددي اادو عبدوم البسددلن العدرن مدن مددت البغدة  ،والك دريف  ،والنحددو ،
واملعلين  ،والايلن  ،و سك دم يف فملم أهل الك سري ملعلين اآلاي الغري وااحة .
ويف السنة الناوية ال بد لبا سر اتسكنالع املعلين ومعرفة لل الكننيل  ،و ريهل عن طري البغة.
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املبحث األول  :حماوالت تيسري النحو عند القدماء واحملدثني
امللبض األو  :يسري النحو قدميلص
امللبض الثلين  :يسري النحو لديثلص
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املطلب األول  :تيسري النحو عند القدماء

ظمدر دددلوال يسدري النحددو مددن قادل عباددلء النحدو القدددملء واودددرع  ،بعدد ال ددعو الدديت
وايفم النحو العدرن  ،ويفعبد اللبادة ين درون منده  ،ومدن أبدرز اودلوال واعمدود يف يسدري
النحو قدميلص :

 .1يعترب خلــف بــن حيــان األمحــر البصــري أول احملاولني القـدماء " :ألدف رتسدللة ومسلهدل -
مقدمدة يف النحدو -ألو مدل عنددمل ًددلي مدن كثدرة اإلتس درا والكلويددل وعدددم اهكاددلم النحدلة ملددل
حيكددل ليدده املددكعبوم ،ولددذلف واددع مقدمكدده وعبددى الددر م مددن صددغرهل لددو أتسلتسدديل النح ددو
العربدي ،وألودف هل ده املقدمدة لك دلدي الكعقيددا والك ريعددل واإلكثددلر مددن العبددل املكعددددة الكددي
ثقددل القددلردء النل دىء مبددل ددمدده فددي دديء ،وادوم ككلبدده مددن األب دواا ،بدددأ باددلا احلددرو
الكدي قسدامل لدى أربعدة أقسدلم (لدرو نصداة ،وأحدرد حلفًدة واألحيدرة يفلزمدة) ،بدلا آحدر
اد ددم فيد دده ويفد ددوه الرفد ددع يفددلم اعد ددل وال لعد ددل ،الاند ددلء لبا مد ددو  ،االبكد ددداء وحاد ددره ،رد ددم عد ددرحن

لويفددوه الن دض كاكدراص فدي كلدف امل عدو األو والثدلين ،والندداء ،والكع دض ،املدددأ ،ال د وذم ومددن
أبدواا املعرواة النواتسً ( ن وأحوا ل ،وكلن وأحوا ل) و ريهل "1 .
"وابن يفدو ت ي دل يف مواددوعل النحددو ومواددوعل ال ددر  ،لقددد لددرق املؤلوددف أل بدض

موااع النحو ،ولمن حك لر ،بدأ لمباة والمالم وانكمى إلمللة
والكيسري عند ابن يفىن يكب ق بنقلع كال يبي :

واالتسكثنلء"2 .

". 1االكك ددلء ملوا ددوعل الًددرورية الك ددي مثددر ع ددلدة فددي الم ددالم وفددي احل دوارا بددع الن ددلس
وفيال يكعرحن له اإلنسلن يف ليل ه.
. 2دلولددة ددع املواددوعل فددي أب دواا أربعددة بن ددل اء عبددى احلددلال اإل اربيددة الكددي ددرد عبيم ددل
المباة العربية وهي :مل الرفع ،أو الن ض ،أو اخل

ل ،أو اعنم"3 .

 1حبف األير ،مقدمة يف النحو ،ملاعة مديرية ليلء الااث القدمي ،القلهرة ،ص 33
 2عاددد ا يددد عيسددلين ،النحددو العددرن بددع األصددللة والك ديددد ،دار بددن لددنم لبلالعددة والنشددر والكوزيددع ،بددريو -لانددلن،
ع 2008 ، 1م  ،ص 87- 86
 3عاد ا يد عيسلين ،النحو العرن بع األصللة والك ديد ،ص 83
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أمددل ابددن يفددىن ف ددي ككلبدده " الباددع " قسددم ككلبدده لعددد أبدواا ل د يسددمل لبدددارس والقددلردء أن
يعدر النحددو وال ددر ليدث أن ابددن يفددىن ت ي درق بينماددل ليح ددل القدلردء عبددى املعبومددل
بدالص من الذهلا لمكض النحو لولدهل وال ر لولدهل .

 .2اب ددن مً ددلء القرطا ددي ف ددي الق ددرن الس ددلدس اهل ددري ب ددرز دلولك دده ف ددي ككلب دده "ال ددرد عب ددى
النحددلة" ،والددذي ير فيدده عبددى فالتسد ة النحددو ،وطللددض لغددلء نظريددة العلمددل واملعاددو والعبددل
الثواين والثوالث ،وأبلل فمرة الكقدير الديت دؤدي لددى عدددم الكاسددف حبرفيددة القددرآن ،وهددو ي ددود
أن حيد ددذ مد ددن النحد ددو كد ددل مد ددل يسد ددكغو اإلنسد ددلن عند دده ف د ددي معرفد ددة ل د د العد ددرا ببغد ددكمم،
فدكلوا أواحدر المددالم كدكلوا أوائبده البغويددة بسديلة ال يكددل معرفكمددل لددى عسددر فددي ال مددم،
وال يعد يف الككويل"1 .
" .3ويددذهض معظددم الدارتسددع ىل أن اعددلل كددلن أو مددن دعددل ىل االحك ددلر والكس دديري يف
النحددو عبددى اللللددض بقولدده :أمددل النحددو فددال شددغل قبددض ال د مندده الب بقدددر مددل يؤدي دده ىل
السالمة من فللش البحن ومن مقدار يفمل العوام يف ككلا ككاه و عر ن أنشدده و ديء ن
وص ه ،ومل زاد عبى كلف فمدو مشدغبة عادل هدو أوىل بده ومدذهل عادل هدو أرد عبيده ،مدن روايدة
املث ددل والشد ددلهد واخل ددع ال د ددلدق والكعا ددري الاد ددلر  ،و بمن ددل ير د ددض يف بب ددو ليد ددة النح ددو وا ددلوزة
االقك لد فيه من ال حيكل ىل عر يفسيال األمور واالتسكنالع لغوامل الكدبري مل لحل
العا ددلد وال دداالد ...وم ددن ل ددي ل دده ل د د و ددريه وال مع ددل تس د دواه ،وع ددويق النح ددو ال د ددري يف
يء" 2

ملعلمال وال يًلر ليه
داره القدددملء منم يدلص أن صددعوبة عبددم النحددو عبددى مسددكويع مهددل  :مسددكود النحددو العباددي ،
والنحو الكعبياي  ،وبندلء عبدى مدل كهدض ليده اعدلل جندد أن كثدري مدن النحدلة القددملء لرصدوا
يف عبيامم لبغة العربية ىل الكايين بع مسكويع من النحو  ،مسدكود نظدري يبيبدي ومسدكود
ربددوي عبياددي  ،وكددلنوا عبددى وعددي وم مهيددة ويفددود مؤل ددل حنويددة عبيايددة وااددحة نلتسددض

 1طه لسع الدلياي وآحرون ،اجتلهل لديثة يف دري البغة العربيدة ،دار يفددارا لبمكدلا العدلملي لبنشدر والكوزيدع
 ،ع  2009 ، 1م  ،ص 196
 2ابن الندمي ،أبو ال ر داد بن أن يعقوا :ال مرتس  ،يقي رال جتدد ،دار املسري ،بريو  ،ص76 :
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فئددل كب ددة مددن النل ددئة واملكعباددع  ،وقددد دفعمددم وعدديمم ملشددمبة ىل عددداد ك درا وق دد
دفعم د ددم وع د دديمم ملش د ددمبة ىل ع د ددداد ك د د درا ومك د ددون يً د ددم الوال د ددد منم د ددل  -ألي د ددلن -
مواددوعل النحددو األتسلتسددية يف ص د حل معدددودة ،قك ددر عبددى مددل يب د لليفددة املددكعبم يف
عاددلرة ماسددلة ،وم ددويفنة ،معكادددين يف كلددف عب ددى مادددأ الكدددر واالنكق ددلء ،فك نا دوا كث دريا م ددن
املسلئل اخلالفية1 .
ظمر دل وال يسري عن القدملء عند حبف األير وقد ألدف رتسدللة مسلهدل مقدمدة يف النحدو
بعد أن ًلي من كثر اإلتسرا والكلويل وعدم اهكالم النحلة ملل حيكل ليه املكعبم .
أمددل اب ددن يف ددىن فللكيسددري عن ددده اكك ددلء ملواددوعل الً ددرورية ال دديت مثددر ع ددلدة يف الم ددالم ويف
احلوارا بدع الندلس  ،ودلولدة دع املوادوعل يف أبدواا أربعدة بندلء عبدى احلدلال اإلعرابيدة ،
وابددن مًددلء بددرز دلولكدده يف ككلبدده الددرد عبددى النحددلة الددذي طللددض فيدده لغددلء نظريددة العلمددل
واملعاو والعبل الثواين والثوالث .
وأرد أن دلولددة القدددملء يف يسددري النحددو كلند عبدى مسددكويع مسددكود النحددو العباددي والنحددو
الكعبياي وقد لرصوا عبى عبامم لبغة العربية عبى املسكويع .

 1ال رددي  ،د.منددرية عاددر نصددر  ،يسدري النحددو بددع الواقدع واملددكمو  ،ابدة كبيددة اآلداا  ،يفلمعدة تسددوهل  ،العدددد
اخللم والثالرون  ،أككوبر 2013م ،ص  " 105بك ر "
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املطلب الثاين :تيسري النحو حديثاً

وال اولوال وا مودا يف الع ر احلديث نذكر منمل :
ملق ددلم ب دده ددوقي ا دديف م ددن آراء يف جتدي ددد النح ددو الع ددرن وق ددد ق دداأ

ددني لص يفدي ددداص ي ددذلل

صددعو النحددو وأقددلم ددني ه عبددى رددالث أتس د أوهلددل عددلدة نسددي النحددو العددرن ،األحددذ
واالعكادلد عبدى آراء امللدللاع بك ديدد النحدو  ،واالتسدكعلنة رراء عندة املعدلر امل درية ،قدرارا
1.

ااع البغة العربية
و براهيم م ل ى وآراءه يف ليلء النوحو ك قل  " :كلن تسايل النحو مولشدل دلقل  ...أطادع
أن أ ري منمج الاحث النحدوي لبغدة العربيدة ،وأن أرفدع عدن املكعبادع صدر هدذا النحدو ،وأبددهلم
منه أصوال تسمبة يسرية ،قرطم من العربية ،و ديمم ىل ل من ال قه تسلليامل2 ".
و يقدو األتسددكلك داددد صدلري" :عبددى الددر م مدن بددف اوددلوال اعدلدة يف يسددري النحددو ال أن
النكلئج اقدى مكواادعة ،وهندله مدن يدرد أن مدل قدلم بده املسدلمهون يف الكيسدري أ بدوا أزمدة النحدو
الابوي يف ظل الكعبياية أو عبم الكدري أي أ دل ت احدث عدن لدلو هلدذه املسدكلة ،عبدى الدر م
من أ و ل فر هلم من فرو البغدة ،وهدو وقدو حبد بدع النحدو العبادي الكحبيبدي ا درد ،والنوحدو
الكعبياي الوظي ي ،واأل را أ ل أريفع مسكلة عقد القواعد ىل امللدة النحويدة يف لدد كا دل،
وت شر ىل اللريقة ،هذا مع العبم أن يفدوهر املشدمبة هدو اللريقدة الديت يعدرحن طدل النحدو عبدى
يفدا" 3

املكعباع ،فبغكنل العربية ري دومة ربواي وطرائ دريسمل مك ب ة
ويواددل األتسددكلك صددلري معددىن الكيسددري بقول دده " :ن الكيسددري ال يعددو اتسددكادا م ددلبل م ددامم
رحر يفبي واال ،أو بكعويل عريف معقد رحدر تسدمل ماسد  ،أو عدداد مقدررا ك درة
عوال عن املقررا اللويبة املمث ة ،أو حبذ أيفناء من النحو واإلبقلء عبى أيفناء أحرد..

 1وقي ايف  ،جتديد النحو ،دار املعلر ،القلهرة  ،ع  2013 ، 6م  ،ص  " 4بك ر "
 2براهيم م ل ى ،ليلء النحو ،دع ،دار اآلفلق العربية ،القلهرة2003 :م ،ص 1
داددد ص ددلري " يس ددري النوح ددو :مواددة أم ا ددرورة " منش ددورا ا ب د األعب ددى لبغددة العربي ددة ،أعا ددل ن دددوة يس ددري
 3و
النوحو ،اعنائر 2001:م ،ص203 .
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و ن الكيسري هو:
املدرتس ددة،
أوالص  :انكق ددلء عبا ددي لبا ددلدة النحوي ددة ،يكً ددان مد دال و مد دريا يف طايع ددة ه ددذه امل د و
دلدة و
وكددذلف يف طايعددة و ددلاي دريسددمل ،مثو عدددادا لب رادديل اخل وصدديوة انلالقددل مددن املعليددل
املكنوعة تسكارار يف البسلنيل وعبم النو وعبم االيفكال والايدا ويفيل..
املك ددة و و
ينيلص  :عرحن يفديد ملواوعل النحو ،و رتسي مل بلرق لية يفذابة فيمدل بددا وابكمدلر ،وهندل
دض يفمددود الكويسددري .والنكي ددة الدديت ميمددن أن البددق ليمددل مددن حددال فشددل يددع
يناغددي أن ن د و
الابدوي ،مدن ال و دعض لبومدل بن لعدة
دلوال الكويسري ،أ ون أزمة النوحو اليت شد ومب يف امليددان و
لقل الكعبياية" 1

بعيدا عن احلقلئ اليت أراكمل امل ك و ون يف
ويف ككلا ( دري النحو العرن) لبسبيلي ،قسا دلوال اإلصالأ ىل قساع كال يبي:
أ -صالأ المكدلا النحدوي :وهدي دلولدة لن دي نصدف  ،وااوعدة مدن م كشدي البغدة العربيدة
ومعبايمددل ع ددلم  1887م  ،يف ككددلا "الدددروس النحويددة لكالميددذ املدددارس االبكدائي ددة" ليددث
يًددم كددل يفددنء منمددل القواعددد األتسلتسدية لبنحددو تسدبوا تسدمل ومركدن مددع ويفدود أمثبدة منلتسدداة
و

لبااكدددئع  ،مث ظم ددر دلول ددة يف الكددكليف الكعبيا ددي يف الع ددر احلددديث و عك ددع أه ددم دلول ددة ،
لم ددل م ددن عب ددي اع ددلرم وم ددل ى أم ددع فد ددي ككلطا ددل "النحد ددو الواا ددل" لبارالد ددل الكعبيايد ددة
ينوي)2 .

الدثالث (ابكددائي ،عدادي،
ا -صالأ اوكود النحوي :وكلن دلولددة ب دراهيم م ددل ى فددي ككلبدده " ليددلء النحددو" عددلم
1937م  ،و عكددع هددذه اولولددة أهددم لكيسددري النحددو عبددى أتس د عبايددة  ،ويددرد بدراهيم ق ددور
النح ددويع يف ماللد ددث النح د ددو عب د ددى اإلعد د دراا والان د ددلء م د ددن ي د ددر أن ياحثد د دوا ف د ددي ح د ددلئق
المد ددالم ،مد ددن ليد ددث الكقد دددمي والكد ددكحري والن د ددي واإلراد ددل والكككيد ددد ،كاددل دعددل النح دويع ىل
االبكعددلد عددن ال بس د ة و ىل لغددلء نظريدة العلمدل ،وااللكمدلم فدي اإلعدراا لدى املعندى3 .
داد صلري " يسري النوحو :مواة أم ارورة "ص203 .
 1و
 2ظاية تسعيد السبيلي ،دري النحو العرن ،الدار امل رية البانلنية لبنشر ،ع  2002 ، 1م  ،ص 44
"بك ر "
 3عاد ا يد عيسلين ،النحو العرن بع األصللة والك ديد ،ص " 44:بك ر "
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ونب ق يسري النحو لديثلص :
ايفكمد دوقي اديف و بدراهيم م دل ى ودادد ال دلري يف جتديدد النحدو و يسدريه  ،وقدد ككدر
ددوقي ادديف رددالث أتس د لكيسددري النحددو ومنمددل عددلدة نسددي النحددو  ،أمددل ب دراهيم م ددل ى
اقد دداأ غيد ددري مد ددنمج الاحد ددث النحد ددوي  ،وداد ددد ال د ددلري رأد أن الكيسد ددري ال يعد ددو اتسد ددكادا
امل دلبحل املاماددة حددرد أو عددويل عريددف معقددد رحددر ماسد  ،منددل انكقددلء عباددي ملددلدة
النحو .
واألتسددكلكة ظايددة السددبيلي يف ككلطددل دددري النحددو العددرن قسددا
وهي صالأ المكلا النحوي و صالأ اوكود النحوي .

صددالأ النحددو ىل قسدداع

صعوبة النحو بين الحقيقة واإلفتراء
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املبحث الثاين  :مفهوم القواعد النحوية و أهداف تدريسها
امللبض األو  :م موم القواعد النحوية
امللبض الثلين  :أهدا دري القواعد النحوية
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املطلب األول  :مفهوم القواعد النحوية:

أوالص  :القلعدة لغة:
القواعد ع قلعدة ،وهي يف البغة :األتسلس ،فقلعدة كل يء هي أتسلتسده ،ومدن كلدف قواعدد
الايد

أي :أتسسده ،وهدي يف األمددور احلسدية ال أ دل اتسدكعاب يف األمددور املعنويدة ،ومدن كلددف
1.

قواعد العبوم .والقلعدة :مل يقعد عبيه الشيء أي :يسكقر ويثا
ينيلص  :القلعدة اصلالللص:
وهي " مبعىن الًلب  ،وهي األمدر المبدي املنلاد عبدى يدع يفنئيل ده .والقلعددة النحويدة قلعددة
لماددل كبيصددل
كبيددة كلل لعددل مرفددو  ،وامل عددو من ددوا ...ا ،والقلعدددة المبيددة يمددون معنلهددل ص
ينلا عبى يفنئيل كثرية" 2
وقواعد النحو العرن " قلنون لغوي ،وهذا القلنون البغوي دتسكور عدرن عدلم ،وهدو نكدل دلعي
مشداه بدع القدلدرين عبدى االتسدكقراء واالتسدكنكل  ،مث الكقندع والكقعيدد ،فلألصدل يف كدل عبدم أن
يمدون صعددل عمددود مكقلربددة اكاعددة عبددى أصددل والددد وهددد والددد بعيندده ،فد كا كلند الا ددرة
من األلملم" 3

تسالقة ىل قنع العربية ف ن لبموفة فًل اإلكال واإلمتلم يف كثري
ص
يعددد ابن حبدون النحدو أهددم عبددوم البسددلن العربددي قلطاددة ويقددو بددكن " :أركددلن عبددوم البسددلن

أربعدة هدي :البغدة والنحددو والاي ددلن واألدا ،و ن األه ددم املكق دددم منم ددل ه ددو القواع ددد ك ب دده كا ددع
أصد ددو املقلصد ددد لداللددة فيعددر ال لعددل مددن امل عددو  ،واملاكدددأ مددن اخلددع ولددواله عمددل أصددل
"4

اإلفلدة
يف هددذا الكعريددف ياددع لنددل ابددن حبدددون أن عبددوم البسددلن هددي مددل ككرهددل  ،وحبسددض أمهيكمددل يف
تسالمة الكعاري وصدحة المكلبدة .

 1اب ددن ف ددلرس  ،مع ددم مق ددليي البغ ددة ،يقي د د  :عا ددد الس ددالم ه ددلرون ،دار ال م ددر ،ب ددريو 1979 ،م ،108 /5 ،
(قعد)
 2ال يومي  ،أيد بن داد بن عبي  ،امل الأ املنري ،ممكاة لانلن ،بريو 1987 ،م  ،ص263
 3فوزي مسعود  ،تسياويه يفلمع النحو ،اهليئة امل رية العلمة لبمكلا  1986 ،م  ،ص25
 4عاد الرين ابن حبدون ،املقدمة ،دار القبم لبنشر ،بريو -لانلن ،ع  1978 ، 1م  ،ص 545
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ددل":عبددم راكيددض البغددة والكعايددر طددل والغليددة منمددل صددحة الكعاي ددر وتسدالمكه مدن
ركيامل"1 .

اخللك والبحن ،فمو قواعد صيغ المبال وألواهلل لع فرادهل ولع
ويعرفمددل دا ددد تس دالعيل ظ ددلفر ددل ":ف ددن ددحيل ك ددالم الع ددرا ككلب دده وق دراءة ،وه ددي عن ددى
بددلإلعراا وقواعددد ركيددض اعابددة ،اتسدداية كلن د أم فعبيددة كلددف دراتسددة العالقددل ف ددي اعابددة
وعالقكمددل مبددل قابمددل ومددل بعدددهل ،كاددل أو ددل عن ددي ااوع ددة القواع ددد الك ددي ددنظم هندتس ددة اعاب ددة
أو مواقددع المباددل فيمددل ووظلئ مددل مددن نلي ددة املعن ددى وم ددل ي ددر ا ب ددذلف م ددن أوا ددل عرابيدة
سداى عبدم النحدو ،أومددل ااوعددة القواعددد الكددي ك ددل بانيددة المباددة وصدديل كمل ووز ددل والنلليدة
ال و ية ساى عبم ال ر "

2

 1أيد عاد السكلر اعواري ،حنو الكيسري ،ملاعة تسبيالن األعظاي لبنشر ،بغداد 1962 ،م  ،ص 2
 2داددد مسلعيددل ظددلفر وآحددرون ،الكدددري يف البغددة العربيددة ،دار املددري لبنشددر والكوزيددع ،ال درايحن 1984 ،م  ،ص
281

صعوبة النحو بين الحقيقة واإلفتراء

20

املطلب الثاين  :أهداف تدريس القواعد النحوية:

". 1القواعددد النحويددة وتسدديبة لك نددض األحلددلء أرنددلء احلددديث والمكلبددة ،ف د كا مددل أل د الكباي ددذ
مبوقف لغوي صعض ريفع ىل القلعدة.
. 2زايدة ر ددروة الكباي ددذ الب ظي ددة والبغوي ددة ،وكلد ددف تس ددك دام األمثب ددة املعل ددلة والك دددريض عبد ددى
اال كقلق واتسك دام املعليفم التسك را المبال امللبوبة.
 . 3ناد ددي القواعد ددد النحويد ددة قد دددرا الكالميد ددذ عبد ددى الك ميد ددر والكعبيد ددل واالتسد ددكنالع والقيد ددلس
املنلقددي ،وهددذه اعوان ددض م ددن األه دددا اهللم ددة الك ددي س ددعى املدرتس ددة لكحقيقم ددل وال كدوافر يف
والكقبيد"1 .

عن ر اولكلة
" .4أن القواعددد النحويددة متوم ددن امل ددكعبم م ددن دراه وظي ددة المباددة يف اعابددة وأرددر موقعمددل مددن
السيلق يف يديد معىن اعابة.
 .5لدوير قدددرة املددكعبم عبددى اددا أواحددر المباددل ومعرفددة أرددر العوامددل الداحبددة عبيمددل وأرددر
الًدا فدي معىن المباة ووظي كمل.
. 6متمددن املددكعبم مددن اإلملددلم لقدوانع ال درفية املكعبقددة ب دديل ة المباددة وتسددالمة ئمددل ليسددكليع
املنلتساة"2 .

ب ظمل بشمبمل ال حيل والكعاري طل عن املعلين
". 7القواعددد النحويددة قددوم بكعاي د الدراتسددة البغويددة عددن طري د منددلء الدراتسددة النحويددة لبكالميددذ
ك حيابمدم،كلف عبى الك مري.
 . 8داره ال روق الدقيقة بع ال قرا والااكيض واعال واألل دلظ.
 . 9عا ددل عبد ددى زيد ددلدة قد دددرة الكالميد ددذ عبد ددى نظ د دديم معبومد ددل م ،وزيد ددلدة قد دددر م عبد ددى نقد ددد
األتسددلليض الكددي يسكاعون ليمل أو يقرؤو

 1زكراي مسلعيل ،طرق دري

ل"3 .

البغة العربية ،دار املعرفة اعلمعية 2005 ،م  ،ص 192

 2عبددي النعياددي ،الشددلمل يف دددري البغددة العربيددة ،دار أتسددلمة لبنشددر والكوزيددع ،عاددلن-األردن ،ع 2004 ، 1م ،
ص 40
 3عبددي أيددد مدددكور ،دددري فنددون البغددة العربيددة بددع النظريددة والكلاي د  ،دار امليسددرة لبنشددر والكوزيددع ،األردن ،ع، 1
1430ه  ،ص 33
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 ".10أن القواع ددد النحوي ددة ً ددع أتسسد دلص دقيق ددة لباحلك ددلة كاددل عاددل عبددى م ددوين الع ددلدا
البغويدة ال دحيحة لكدى ال يكدكرر لعلميدة.
 . 11عاد ددل عبد ددى لشد ددد العقد ددل وصد ددقل الد ددذوق و قد ددوم بكعريد ددف اللللد ددض بد دداعل القواعد ددد
البغة"1 .

األتسلتسدية فدي النحدو العربدي ومتومن اللللض من الكعاري الش وي والمكلن وف قواعد
" . 12أن القواعد د يف املرلبة اإلعدادية ىل نايدة القدددرة البغويددة لدددد اللللددض ومتمندده
م ددن االتس ددك دام الس ددبيم وال دددقي لبغ ددة العربي ددة ،دون حل ددك ف ددي بني ددة المبا د ددة أو فد ددي ليكمد ددل
اإلعرابيددة .
 . 13مس ددض الكباي ددذ الك مي ددر امل ددنظم وال م ددم لبغ ددة لـف ددلدة م ددن األتسدلليض امل كب ددة عكاددلره
أن اإلعراا فرعه ال ندي ،فدللنحو فدي املرلبددة اإلعداديددة لددي هدددفلص معرفيدلص فحسددض ،و مندل هددو
ألدد املعدليري املمادة لالتسدك دام السدبيم لبغدة العربيدة ومدن ردوم يناغددي العنليدة علندض البغدوي يف
البغة"2 .

كل فر من فرو
" . 14أن القواعددد النحويددة ددد لددى دددريض الكالميددذ عبددى اتس ددكعال األل ددلظ والااكي ددض
اتسدكعالالص صدحيحلص ،بد داره اخل ددلئق ال نيددة السددمبة لب ابددة العربيددة ،كددكن ي دددربوا عب ددى أو ددل
كمد ددون مد ددن فعد ددل وفلعد ددل أو ماكد دددأ أو حاد ددر ،ومد ددن بعد ددل املموند ددل األحد ددرد كددلمل عو بدده
واحلل و ري كلدف ،و دنود الكالميددذ بللئ ددة مددن الااكيددض البغويددة و قدددارهم لكدددر عبدى متييدن
اخللك من ال واا"3 .

 1في ددل لس ددع طحيا ددر العب ددي ،املر ددد ال ددو لك دددري البغ ددة العربي ددة ،ممكا ددة دار الثقلف ددة لبنش ددر والكوزي ددع ،ع ، 1
 1998م  ،ص 210
 2ظاية تسعيد السبيلي ،دري النحو العرن ،ص 58
 3لسددن ددحل ة ،عبدديم البغددة العربيددة بددع النظريددة والكلاي د  ،الدددار امل درية البانلنيددة لبنشددر والكوزيددع ،القددلهرة ،ع، 5
 2004م  ،ص 202
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املبحث الثالث  :صعوابت حول قواعد النحو تدريساً وفهماً وعالج
املشكلة
امللبض األو  :صعو القواعد النحوية دريسلص وفمالص
امللبض الثلين  :عال املشمبة
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املطلب األول  :صعوابت حول قواعد النحو تدريسا وفهما:

ن من ال دعو الادلرزة كثدرة األبدواا النحويدة كلالحك دلص واإلعدراا الكقدديري واال دكغل
اليت عكع أيًل من امل لبحل الغرياة واليت ال معر هلل  ،وقد ابكعد النحدو عدن دوره الدوظي ي
فكص ددال ع ددلريف وقواع ددد يبك ددة يكعبام ددل امل ددكعبم حب د د دون اإلتس ددك لدة منم ددل يف واق ددع احلي ددلة
ووم لرتسددكمل لايقمددل واالتسددكعلنة طددل  ،أمددل مددن النلليددة الابويددة والكعبياددة يعكددع النحددو مددن أعقددد
1.

املشمال الابوية لن ور اللالا منه ويعلنون معلنة ديدة يف عباه
ويريفددع الدداعل هذه ال ددعوبة ل ددى النح ددو العرب ددي كا دده لكد ددكويال ه و ند ددلقًه و د ددذوكه و عد دددد
األويفد دده اإلعرابي د ددة امل كب د ددة والكع د ددلريف املكع د ددددة ،وكثد ددرة موا ددوعل ه عبددى اللددالا يف السددنة
الوال ددد  ،فكمثد ددر فيمد ددل القواعد ددد ويًد ددي احل ددل لكالمي ددذ يف مرال ددل الكعب دديم  ،ددري ش ددعض
و ددرولل القواعددد و نايمددل ب ددورة ال س ددلعد عب ددى رتسددوحمل يف األكهددلن ،بددل العم د قددد
نسددى بعددل القواعددد مبعرفددة قلعدددة يفديدددة  ،أيً ددل اعكا ددلد القواع ددد النحوي ددة عب ددى القد دوانع
المبيدة ا دوردة والكحبيدل والكقسديم واالتسدكنالع واملوازندة اليت الكددي كلبددض يفمددوداص فمريددة ،أيًدلص
قبة الكدريال ال لعبة يف ماللث النحدو ،عددم ربد قواعدد النحدو ب درو البغددة العربيددة األحدرد
كللقراءة2 .

ومن مظلهر صعوبة النحو عند ظاية السبيلي :
 ".1اعكالد النحلة يف واعمم لعبدم النحدو عبدى منلد العقدل (املعيلريدة) ،دون االهكادلم مبنلد
البغدة وطايعكمددل (الوصد ية) ،وقددد بددرز كلددف يف طريقدة الكنددلو والكعاددري يف كثددري مددن ككددض النحددو
وال ددر والاال ددة ،ويس ددكثىن منم ددل كك ددض قبددة ظم ددر يف أو عم ددد الع ددرا ط ددذه الدراتس ددل
ليددث قلم د عبددى ا لوصددف يف كثددري مددن أبواطددل ،وت قددع يف املعيلريددة ال مددن قايددل الكوتسددع يف
الكعاري أمثل  :ككلا تسياويه "المكلا" ،وككلن عاددالقلهر اعريفدلين "أتسدرار الاال دة" و"دالئدل
اإلع ددلز" ،وبعددد أن انكمددى ع ددر االتسكشددملد ،اتسددكار البغويددون يف دراتسددة البغددة عددن طريد مددل
 1عبدوي عادد ر طدلهر ،ددري البغدة العربيدة وفقدل أللددث اللرائد الابويدة ،دار امليسدرة لبنشدر والكوزيدع ،عاددلن ،ع
 2010 ، 1م  ،ص  " 330 - 329بك ر "
 2في ل لسع طحيار العبي ،املر د ال و لكدري

البغة العربية ،ص  " 128 - 127بك ر "
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وادعه السدبف مددن قواعدد البغددة ،ال عدن مددلدة البغدة ،مددن هندل بدددأ فدرحن القواعددد عبدى األمثبددة،
وبدأ القو لويفوا واإلدلز.
أدد كدل كلددف ىل ظمددور كثددري مددن احلدددود والقيددود واالفاااددل  ،الدديت كنددل أليددلن مددع الواقددع
البغددوي لددذا ف د ن االجتددله احلددديث يف دددري البغددة ،يقددوم أوال عبددى الوصددف وصددف البغ ددة
امل سددكعابة لبكالميددذ ،وهددذا مددل دددعو ليدده كثددري مددن امل دؤمترا والندددوا والدراتسددل العبايددة يف
كلف ا ل .
 . 2رر وااعي عبم النحو بعبالء المالم يف أن كل أرر ال بد له من مدؤرر ،واإلمعدلن يف كلدف
معلن انكمى ىل نظرية العلمل ،و ىل احلديث عن العبل وعبل العبل.
.3كثددرة مددل يف القواعددد مددن أقدوا و للمددل  ،واحددكال مسددلئبمل ،واعكالدهددل عبددى الكحبيددل
املنلقدي ،الدذي يسدكدعي ل در ال مددر التسدكنالع األلمدلم العلمدة مددن أمثبدة كثدرية مكنوعدة ددل
دعل عبالء الابية أن ينلدوا بككحري دراتسة القواعد ىل تسن املراهقة.
 .4يف ددل النحددو وصددعوبكه ،و كيددده عبددى للمددل عقبيددة اددردة بعيدددة عددن واقددع احليددلة
العابيدة الدديت يعيشددمل الكالميددذ ،ومهدده الكدددقي يف اعادل والااكيددض البغويددة ملعرفددة موقددع المباددة
م ددن اإلعد دراا وا ددا احلرك ددل  ،وق ددد أ ددلر ىل ه ددذه ال ددعوبة أم ددع اخل ددو بقول دده :ن ه ددذه
ال حى ال يسمل اا قلعد ل ،بل يسودهل االتسكثنلء ،فككعدد القواعد و كًلرا.
 . 5كثرة العوامل النحويدة ،و شدعض الك لصديل الديت نددر يد هدذه القواعدد ،و نايمدل ب دورة
ال سدلعد عبدى ثايد امل دلهيم يف أكهدلن الكالميددذ ،بدل ىل شدكيكمل ونسدديل ل وكلدف لك ردهددل
الكالميذ" 1

وبعدهل عن واقع احليلة اليت حييلهل
ويدذكر ابدن حبددون بعددل املظدلهر الديت أد لنحدو ىل عدددم ال لعبيدة يف قدلن البغدة العربيددة ،
يقددو "والس دداض يف كلددف أن ص ددنلعة العربيددة ،من ددل ه ددي معرفددة ق دوانع هددذه املبم ددة ومقلييس ددمل
حلصددة ،فمددو عبددم بمي يددة ،ال ن د كي يددة ،فبيسد ن د املبمددة ،و منددل هددي مبثلبددة مددن يعددر
صنلعة من ال نلئع عبال ،وال حيمامل عاال ،مثل أن يقو ب دري خليلطدة دري دمدم ملبمكمدل
 يف الكعاددري عددن بعددل أنواعمددل  :-اخليلطددة هددي أن دددحل اخلددي يف حددر اإلبددرة ،مث غرزهددل 1ظاية تسعيد السبيلي ،دري

النحو العرن ،ص 37-36
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يف ل ق ددي الث ددوا اكاع ددع ،وسريفم ددل م ددن اعلن ددض اآلح ددر مبق دددار ك ددذا ،مث رده ددل ىل لي ددث
ابكدددأ  ،وسريفمددل قدددام من ددذهل األو مبلددرأ مددل بددع الثقاددع األولددع ،مث يكاددلدد عبددى وص د ه
ىل آحر العال ،ويعلدي صدورة احلادف والكنايد والك كديل ،وتسدلئر أندوا اخليلطدة وأعالهلدل ،وهدو
يئل" 1

كا طولض أن يعال كلف بيده ،ال حيمم منه
كال يقو ابن حبدون أن معرفدة القدوانع اإلعرابيدة هدي عبدم بمي يدة عابمدل ولدي العادل ن سده
 ،لذا جند أن كثرياص من يفملبذة النحو واملمدرة يف صدنلعة العربيدة ديلدع عبادلص بكبدف القدوانع ،
وكذا جندد كثدرياص دن الحيسدن هدذه املبمدة الحيسدن عدراا ال لعدل مدن امل عدو  ،وال املرفدو مدن
2.

ا رور  ،وال يئلص من قوانع صنلعة العربية
ون ل ىل :
يسك عض الكالميذ فمم القواعد اإلعرابية وم لبحل النحو  ،بعدد أن ابكعدد النحدو عدن دوره
الدوظي ي فكصددال قواعدد يبكددة يكعبامدل املددكعبم ويمك دي حب ظمددل  ،مدع كثددرة املوادوعل النحويددة
و عدد قواعدهل يفعل املكعباع ين ور من عبم النحو وددون صعوبة يف فماه  ،وددد املعبادع
صعوبة يف دريسه .

 1عادالرين ابن حبدون حبدون،املقدمة ابن حبدون 2004 ،م 717،
 2عادالرين ابن حبدون  ،املقدمة  ،ص  " 717بك ر "
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املطلب الثاين  :عالج املشكلة:

لقد أويفد املمكاع بكسري النحو لبو ملوايفمة صعو
 .1اسي ملدة النحو منم يلص و ن يذايص

دري النحو :

 .2أن يسكاع الكالميذ لألتسلليض العربية ال حيحة وحيلكو ل
.3أن سدم فرو البغة العربية النحو كللاال ة وال ر
. 4دارتسة ال روق ال ردية لبكالميذ ومنوهم البغوي ملراعلة ال روق ال ردية
. 5واع أهدا مرتسومة ووااحة لكدري النحو عند معباع البغة العربية .
.6الاكين عبى ماللث النحو الكلايقية املسك دمة يف ع رن احللار .
.7واع منم ية لكدري و قدمي املاللث النحوية واإللكنام طل .
1.

 . 8قلمة دورا مسكارة ملعباع البغة العربية وواع دريال مكنوعة منلتساة لمل مواو
" .9أيًدل أن جنعددل فددرو مددلدة البغددة العربيددة كبومددل م دواد لايقي ددة مل ددلدة النح ددو وعد دددم الكم ددلون
فددي أي ق ددري لغددوي مددن يفلنددض الكالمي ددذ"

2

أيضا من طرق العالج بعض األساليب والوسائل:
 " – 1لغددلء ك ددل مددل ل ددي مددن ددكنه لددداث الكغي دريا يف طريقددة ككلب ددة أو ل د الكعا ددري ،أو
فماده لكددوفري اعمدد عبددى اللللدض ،و ركيددنه يف ل د و دراه القواعددد الديت ددؤرر يف طريقدة ل د
المبال واعال وككلبكمل.
– 2اتسكحًددلر الب كددل النحويددة يف قددي الدددروس العربيددة (األدا ،اإلنشددلء ،الكعاددري) ل د
ميلرس اللللض لاي بف القواعد اليت عبامل أرنلء معليشة الن وص العربية.
 - 3علدلء اللددالا فرصددل أكدع لبكحدددث لبغددة العربيدة و ددويامم ن أحلددؤوا ،واإل ددلرة ىل
القواعدد أرنددلء الكحددث ،وربلمددل بكقدومي البسددلن ألن الك دويض أرنددلء املالرتسدة مددن أجندع اللددرق
الابوية اليت نر القواعد يف تسبوه اللللض.

 1لسع طحيار العبي ،املر د الغو لكدري
 2زكراي مسلعيل  ،طرق دري

البغو العربية ،ص  " 218 - 217بك ر "

البغة العربية  ،ص 210
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 - 4عللء اللالا فرصة أكع لمكلبة ن وص عربيدة كا يدة ،و دويامم و ر دلدهم ىل مدواطن
اخللك ليمون كلف حري معع عبى جتنض بف األحللء يف ن وص قلدمة.
 - 5رب د القواعددد والن ددوص امل ددللاة هلددل لواقددع احليددل لبلللددض ل د ظددل للاددرة يف
كهنده ،و ظمدر عبيمددل صد ة "الواقعيدة" ال "النظريددة" ا دردة ،والدديت أراكد الك ربدة أ ددل تسدرعلن مددل
كا ر ن ت يمن هلل واقع معيش.
 - 6أن يم ددون معب ددم البغ ددة العربي ددة ق دددوة لس ددنة يف الكنام دده لنلد د الع ددرن ال دديل لكعوي ددد
اللالا عبى مسل األتسلليض النحوية العربية ،وقدد أراكد عبدوم الابيدة احلديثدة أن االتسدكال -
ومن مث اولكلة  -من أفًل أتسلليض رتسيً قلن البغة نشلء.
 - 7الاكين عبى "االتسدكقراء" ،والاعدد قددر اإلممدلن عدن الدنمج ال بسد ي واملنلقدي يف ددري
القواعد النحوية أل ل كقر ىل مترس اللللض ملاللظدة العلمدة (كادل يف االتسدكقراء) ،في قدده
كلف لدد أهم الوتسلئل املسلعدة عبى فمم القلعدة ،ومن مث لايقمل.
 - 8نلو ن وص مكلوفة يف عاري اللالا وليل م اليومية والعباية ،واالبكعدلد عدن الن دوص
ال عاة واملبيئة ألل لظ الغرياة.
 - 9رب القواعدد النحويدة فلد دل يف ادل املعدىن ،وبيدلن أردر الكغدري النحدوي عبدى غدري املعدلين
املكًانة.
 - 10أن ركددن االحكاددلرا واالمكحددلن النملئيددة عبددى قيددلس مدددد يق د "األهدددا " الدديت
لددددنهل لبنحددو ،وهددي قددلن الكعاددري العددرن السددبيم نلقددل وككلبددة( :ككلبددة يف االمكحددلن )،
وعبيمددل يمددون الثقددل األتسلتسددي يف العالمددل  ،ال عبددى اتسددكظملر القواعددد ،أو قددلن اإلع دراا،
وهددذا أمددر  -لددو  -تسدديؤدي ىل اهكاددلم أكددع ( -مددن قاددل اللددالا واملعباددع)  -بددكعبم مددل
يسلعدهم عبى قلن الكعاري العرن ،واالندفل حنو الكارس تسدلليض الكعادري السدبيم ،عدن طريد
قدراءة الن دوص و لرتسدة المكلبدة بشدمل أكددع ،وهدذا كبده ي دض يف صدلحل األهددا األتسلتسددية
من عبم

النحو1 ".

 1ريف داد يفلبر  ،مشمال

دري

النحو العرن وعاليفمل  ،موقع األلوكة األدبية والبغوية 2012 ،
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28

النحدو منمدل مدل
دريايددة ملعباددع

وأيفددد أن أفًددل عددال مقدداأ هددو لددرص املعباددع عبددى أن يمون دوا قدددوة يف لك دناممم لنل د
العرن ال يل  ،وأن يمون النحو لايقي ورب لايقل ه يف بواقع احليلة .
وهذه اللرق من العال سلهم كثرياص يف فمم اللدالا لقواعدد النحدو ليدث أن لرتسدة القواعدد
النحوية والقراءة يف أممدل المكدض مثدل ككدض العقدلد وم دل ى الرافعدي واعدلل ثدري مبمدة
القلردء ويكقن البغة ال يحة .
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املبحث الرابع  :موقف الرتبويني من تدريس قواعد النحو
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موقف الرتبويني من تدريس قواعد النحو:

انقسدداوا لددى قسدداع مددنمم املعددلرحن ومددنمم املؤيددد :
ال ري د د األو  -املعلراد ددع" :يد ددرد بعد ددل امل د دربع أوند دده ميمد ددن االتس ددكغنلء ع ددن دددري القواع ددد
النحوي ددة يف ل ددق مسد ددكقبة واالكك د ددلء بمثد ددرة الكد دددريض عبد ددى األتسد ددلليض ال د ددحيحة ق د دراءة
وككلب ددة ،والعنلي ددة تس ددبوا المد ددالم ف ددي الك دددري  ،وألو ن س دديق ل ددق ل دددروس القواع ددد
ادرا مدن العادث ومًديعة لوقد الكالميدذ ويفمدودهم بددون يفددود
وقدد الك دوا فدي عنيدن فمدر م أو آرائمم ىل:

"1

أ " -أن يب ددك الل ددل ىل اولك ددلة يف اككس ددلا األل ددلظ ،ل ددذلف ف د ن الل ددل د ددض أن يقبد ددد
معباده فدي البغدة العربيدة ويقبودد المكدلا الدذي يقدرأ فيده ،ويقبدد يدع ادلال احليدلة الكددي يددي
اكاعه"2 .

بده ،ويعع عنمل ببغة الكقبيد اليت سلعده عبى الك لهم مع أفراد
ا " -ن البغددة نشددك قاددل نشددكة القواعددد ،وعل د أزمددة طويبددة تسددبياة ني ددة ع ددن القواع ددد،
وك ددلن أع دراا الالديددة وهددم ال يعرفددون لبغددكمم أصددوالا وقواعددد ،هددم املريفددع ال ددذي اعكا ددد عبي دده
واع القواعد" 3

العبادلء فدي
ال ري الثلين :املؤيدين:

" يرد هذا ال ريد أن ددري القواعدد أمدر ال مندلص منده وال
وقد الكج هذا ال ري ل واا أريه و عنين فمر ه عبى أن:

ميمدن االتسدكغنلء عنده"4 .

أ" -القواعددد وتسدديبة لك نددض األحل ددلء أرنددلء احلددديث والمكلبددة والق دراءة ف د كا مددلأل الكباي ددذ
مبوقدف لغوي صعض ريفع ىل القلعدة كي ي وا ن سه فيال حلك فيه "5 .

 1عاد العبيم براهيم ،املويفه ال و ،دار املعلر لبنشر والكوزيع ،القلهرة ،ع  1970 ، 5م ،ص203 :
 2زكراي مسلعيل ،طرق دري

البغة العربية ،ص 198

 3فم ددد حبي ددل زاي ددد ،أتس ددلليض دددري البغ ددة العربي ددة ب ددع املم ددلرة وال ددعوبة ،دار الي ددلزوري العباي ددة لبنش ددر والكوزي ددع،
عالن-األردن ،دع ،د  ،ص163
 4عاد العبيم براهيم ،املويفه ال و  ،ص 204
 5زكراي مسلعيل ،طرق دري

البغة العربية ،ص 200
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ا" -القواع ددد نا ددي ق دددرا الكالمي ددذ عب ددى الك مي ددر والكعبي ددل واالتس ددكنالع والقي ددلس املنلق ددي
وه ددذه اعوان ددض م ددن األه دددا اهللوم ددة الك ددي س ددعى املدرتس ددة لكحقيقم ددل وال كد دوافر ف ددي عنلصددر
والكقبيد"1 .

اولكدلة
 " القواعددد ً ددع أتسس دلص دقيقددة مً دداوطة لباحلك ددلة واملرانددة عب ددى األتس ددلليض ال ددحيحة،وكلددف ألن ال كمدرار يف املراندة العابيددة ال يمكسددض الكبايددذ صددحة النل د كا لدددث بدددون قيددد
أو اددلب وال ميمددن يقي د كلددف لكدددريض امل وقيددد ال ددذي يق ددوم عب ددى أتسد د د ددددة ألن البغ ددة
العلميددة السددلئدة فددي الاي د والشددلر واملبعددض والس ددوق ،سددد كددل مران ددة وكددل دددريض عب ددى
الش ددف
اتس ددكعال األتس ددلليض ال ددحيحة ومددن و ف ددال بوددد مددن ويفددود قواع ددد يريفددع ليمددل لددع و
واوأ البا " 2
د " -أن القواع د ددد ص د ددعاة ويفلف د ددة ،س د ددئم الكالمي د ددذ و ن د ددرهم ،وه د ددي ليسد د د الو نواع د ددل م د ددن

الكحبي د ددل ال بسد د ي املنلق ددي ،وه ددي ىل كل ددف أم ددور معنوي ددة جتريديد ددة والكبايد ددذ مند ددل مييد ددل لد ددى
اوسددنل د وفيمددل كثيددر مددن الكحبددي الددذي يع ددن عندده صددغلر الكالميددذ والكقلتسدديم وامل ددلبحل
"3

الكدي ثقدل عبيمم
ه" -أن دددري القواعددد مددلدة مس ددكقبة ق ددد حيا ددل الكالمي ددذ عب ددى أن يع دددوهل لي ددة ف ددي لددود

كا ددل ،فيسددكظمروهل اتسددكظملرا ملسددلئبمل د ون مددم و عقددل ويماب دوا يفلنام ددل الكلايقددي و ليكمددل
العابي ددة ،وأو ددل قبيبددة اعدددود فددي صدديلنة البسددلن والقبددم عددن اخللددك ،بدددليل أن أكثددر الكالميددذ
ل ظ دلص هلددل ،ودلئ ددون ف ددي المكلب ددة حل ددك فللشد دلص ،وأو ددل عدمي ددة اع دددود وف ددي اق دددار الكباي ددذ
عبددى الكعايددر ،فمثري منمم حي ظون القواعد ولمن أتسبوطم ركيف وعالرا م

رديئة" 4

و .... " -أن القواعدد يبكدة ال ويفدد فيمدل صدعوبة ،كا ألسدن املؤل دون والابويدون وادعمل

 1فمد حبيل زايد ،أتسلليض دري

البغة العربية بع اململرة وال عوبة ،ص 51

 2صالأ رواي ،اللريقة املثبى لكدري قواعد النحو يف مرالل الكعبيم امل كب ة،دار ريدض لبلالعدة والنشدر ،القدلهرة،
دع ،ص 52
 3املريفع السلب  :ص51:
 4عاد العبيم براهيم ،املويفه ال و ،ص 204
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يف قوالددض مرنددة كنلتس ددض مددع مس ددكواي الكالميددذ ف د كا مددل انكا دده ك ددل معب ددم ألحل ددلء الكالمي ددذ
البغوي ددة ل ددلو ددحيحمل ميم ددن أن ي ددؤدي كل ددف ل ددى احك ددلر كثي ددر م ددن ال ددعو الك ددي
وايفده معبدم البغة والكبايذ ،كال ميمن الكقبيل من اخلللء البغوية و قبي مل"
ز " -أمل مل يذكره املعلراون من صعوبة القواعدد ،ومدل ينسداونه ليمدل مدن عيدوا وإلح دلق فددي
يقي الغلية املنشدودة منمدل فد ن القواعدد كا دل بريئدة مدن هدذا اال دلم ،ولعدل الدذنض رايفدع لدى
1

أمددور أحددرد كددلملنمج ،والمكددلا املدرتسددي ،وأتسددلليض الك دددري  ،واالمكحلنددل وطددرق الكقددومي
ودريفددة عددداد املعبددم و ريهددل ،ومددن األمددور الابويددة اهللومددة الكددي ال ميمددن عئكمددل مددن اددة
"2

الكق ري
م ددن ويفم ددة نظ ددري أرد أن اللريق ددة املثب ددى لكس ددميل النح ددو و دريس دده ه ددو ربل دده يف واق ددع لي ددلة
الكالميدذ مدن حدال القدراءة ال ديحة والكددرا عبدى الكعادري واإلمدالء  ،وأن ياكعدد املعبادع عدن
طريقددة الكبق ددع أل ددل ال جت دددي ن عد دلص تسد دواء يف عبددم القواع ددد النحوي ددة أو ريه ددل  ،فم ددي عل ددل
ممددلرا الك مددري يف الكحبيددل واإلبدددا  ،لددذا عبددى املعباددع احلددرص عبددى األتسددلليض الكعبيايددة
املاكمرة واليت يره مملرا الك مري .

 1زكراي مسلعيل ،طرق دري

البغة العربية ،ص200 :

 2صالأ رواي ،اللريقة املثبى لكدري

قواعد النحو يف مرالل الكعبيم امل كب ة ،ص52 :
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اخلامتة
أهم النتائج :

 .1يفمدود النحددلة يف يسددري النحددو وجتديددده ظمددر يسددري النحددو منددذ القدددم واحكبددف يف طريقددة
الكيسري عند القدملء واودرع  ،فنظرة القدملء لكيسري ركن يف احك دلر و نظديم النحدو وأبوابده
ليسمل ل ظمل  ،أم اودرع ركن عبى علدة نسدي النحدو و غيدري منم يدة الاحدث النحدوي
و عداد مقررا ك رة وم يدة  ،وعرحن النحو بلريقة ماكمرة و بداعية لكدري النحو .
.2آراء النحدلة قدددميلص ولددديثلص لكيسدري النحددو هددي ايفكمدلدا لددذا هددي ملرولدة لباحددث والنقددل
فكاسددي القواعددد النحويددة عبددى مددر السددنع فيدده المثددري مددن اآلراء اإليفكملديددة الدديت منلقشددكمل
والكوصددل للددرق ايفكملديددة يف يسددري النحددو و عبادده  ،فكمددل ف النحددلة يف يسددري النحددو قلبددل
لبانلقشة لكوصل للرق وأتسلليض عبياية يف عبم النحو و يسريه .
. 3أن ص ددعوبة النح ددو نش ددئ م ددن معبا ددع ت يكامند دوا م ددن ي ددل امل ددلهيم النحوي ددة والقواع ددد
ي ددلا األتس ددلليض الكعبياي ددة الكلايقي ددة ل دددد املعبا ددع يفعبد د الل ددالا يسك ددعاون القواع ددد
النحويددة ف ي ددل املعبومددة لبلللددض بلريقددة ماسددلة وم يدددة سددلعده يف فمددم املعبومددة واللريقددة
الكلايقيددة لبقواعددد النحويددة رتسددً املعبومددة بددذهن اللللددض و لكددل يددكامن مددن فمددم القلع دددة
ول ظمل .
 . 4مادن صدعوبة النحدو لددد اللدالا عددم قددرة اللللدض عبدى اتسدكيعلا العديدد مدن القواعددد
النحوية  ،ألن املنم ية املكاعة يف دري القواعد النحوية ًيف العديدد مدن القواعدد يف السدنة
الوالدة وهذا ي عض اتسكيعلا اللللض لبقلعدة .
 . 5ي ددلا اعلن ددض الكلايق ددي يف القواع ددد النحوي ددة يف ط ددرق الك دددري  ،ل ددذا يعك ددع العدي ددد م ددن
اللالا أن القواعد النحويدة مدلدة نظريدة ولدي هلدل صدبة بواقدع احليدلة فلعلندض الكلايقدي ييسدر
النحو هو من احلبو النلفعة اليت رب القواعد النحوية بواقع احليلة .
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 . 1قلمددة دورا

34

دريايددة لايقيددة ل مددم القواعددد النحويددة واإلعرابيددة بلريقددة نم ددة لسددض كددل

فئة عارية مع اتسك دام اللرق احلديثة يف الكدري .
.2عبددى املعبا ددع الس ددعي ملعرف ددة أتس د ووتس ددلئل وط ددرق عب دديم القواعددد النحوي ددة عل ددي نكي ددة
مباوتسة لدد اللالا .
.3عبى املعباع وايل أمهية القواعد النحوية لدد اللالا وربلمل بواقع احليلة.
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املصادر واملراجع
 براهيم أني وآحرون ،املع م الوتسي  ،ع 2
 براهيم م ل ى ،ليلء النحو ،دع ،دار اآلفلق العربية ،القلهرة2003 :م

 ابن السرا  ،األصو يف النحو ،يقي  :عاد احلسع ال كبي ،مؤتسسة الرتسللة لبنشر،
لانلن ،ع  1999 ،4م

 ابن يفو ،اخل لئق ،يقي  :عاد احلايد هنداوي ،دار المكض العباية ،بريو -
لانلن ،ع  1429 ، 3ه
 ابن ع ور ،املقرا ،يقي  :علد أيد وعبي معوحن ،دار المكض العباية لبنشر،
لانلن ،ع  1998 ، 1م

 ابن فلرس ،مع م مقليي البغة ،يقي  :عاد السالم داد هلرون ،دار اعيل،
بريو -لانلن ،ع 1991 ، 1م

 ابن منظور ،لسلن العرا ،يقي  :علمر أيد ليدر ،دار المكض العباية ،بريو -
لانلن ،ع 1424 ، 1 ، 1ه
 أيد عاد السكلر اعواري ،حنو الكيسري ،ملاعة تسبيالن األعظاي لبنشر ،بغداد،
 1962م
 اعوهري ،ال حلأ ،دار المكض العباية لبنشر ،يقي  :ميل بديع يعقوا وآحرون،
بريو  -لانلن ،ع  1999، 1م
 لسن حل ة ،عبيم البغة العربية بع النظرية والكلاي  ،الدار امل رية البانلنية لبنشر
والكوزيع ،القلهرة ،ع 2004 ، 5م
 حللد األزهري ،رأ الك ريل عبى الكوايل ،امللاعة األزهرية لبنشر ،م ر ،ع ، 3
 1925م
 حبف األير ،مقدمة يف النحو ،ملاعة مديرية ليلء الااث القدمي ،القلهرة
 النيفليفي  ،أبو القلتسم النيفليفي  ،االيًلأ يف عبل النحو  ،يقي ملزن املالره ،
دار الن لئ  ،بريو  ،ع  1982 ، 4م
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 زكراي مسلعيل ،طرق دري البغة العربية ،دار املعرفة اعلمعية 2005 ،م

 وقي ايف  ،جتديد النحو ،دار املعلر ،القلهرة  ،ع  2013 ، 6م
 صالأ رواي ،اللريقة املثبى لكدري قواعد النحو يف مرالل الكعبيم العلم امل كب ة،
دار ريض لبلالعة والنشر ،القلهرة ،دع 2009 ،م
 طه لسع الدلياي وآحرون ،اجتلهل لديثة يف دري
لبمكلا العلملي لبنشر والكوزيع  ،ع  2009 ، 1م
 ظاية تسعيد ال سبيلي ،دري
 2002م

البغة العربية ،دار يفدارا

النحو العرن ،الدار امل رية البانلنية لبنشر ،ع ، 1

 عاد الرين ابن حبدون ،املقدمة ،دار القبم لبنشر ،بريو -لانلن ،ع  1978 ، 1م

 عاد العبيم براهيم ،املويفه ال و ،دار املعلر لبنشر والكوزيع ،القلهرة ،ع ، 5
 1970م
 عاد ا يد عيسلين ،النحو العرن بع األصللة والك ديد ،دار بن لنم لبلالعة والنشر
والكوزيع ،بريو -لانلن ،ع 2008 ، 1م
 عبوي عاد ر طلهر ،دري البغة العربية وفقل أللدث اللرائ الابوية ،دار امليسرة
لبنشر والكوزيع ،عالن ،ع  2010 ، 1م
 عبي أيد مدكور ،دري فنون البغة العربية بع النظرية والكلاي  ،دار امليسرة لبنشر
والكوزيع ،األردن ،ع1430 ، 1ه
 عبي النعياي ،الشلمل يف دري
األردن ،ع 2004 ، 1م

البغة العربية ،دار أتسلمة لبنشر والكوزيع ،عالن -

 ال ردي  ،د.منرية عادر نصر  ،يسري النحو بع الواقع واملكمو  ،ابة كبية اآلداا
 ،يفلمعة تسوهل  ،العدد اخللم والثالرون  ،أككوبر 2013م
 فمد حبيل زايد ،أتسلليض دري البغة العربية بع اململرة وال عوبة ،دار اليلزوري
العباية لبنشر والكوزيع ،عالن-األردن ،دع ،د
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 فوزي مسعود  ،تسياويه يفلمع النحو ،اهليئة امل رية العلمة لبمكلا  1986 ،م
 في ل لسع طحيار العبي ،املر د ال و لكدري
لبنشر والكوزيع ،ع  1998 ، 1م
 داد مسلعيل ظلفر وآحرون ،الكدري
الرايحن 1984 ،م

البغة العربية ،ممكاة دار الثقلفة

يف البغة العربية ،دار املري لبنشر والكوزيع،

 داد مسري جنيض الباد  ،مع م امل لبحل
لانلن

النحوية وال رفية ،مؤتسسة الرتسللة،

داد صلري " يسري النوحو :مواة أم ارورة " منشورا
 و
العربية ،أعال ندوة يسري النوحو ،اعنائر 2001:م

ا ب

األعبى لبغة

 داود تسبيالن ايقو  ،م لدر الااث النحوي ،دار املعرفة اعلمعية لبنشر ،دع،
 2003م
 داود ر الدين ،الكقعيد النحوي بع السال والقيلس ،رتسللة دككوراه بدار
العبوم القلهرة1968 ،م
 م ل ى الغالييو ،يفلمع الدروس العربية ،املمكاة الع رية ،بريو ،ع  1995 ، 3م
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