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امللخص

عنـوان  يحمـل  الـذي  البحـث  هـذا  يهـدف 

)دواعي التيسـري النحـوي من وجهة نظـر املعلم 

اآلداب/  كليـة  العراقيـة/  الجامعـة  واملتعلـم- 

قسـم اللغـة العربيـة أمنوذًجـا( إىل الوقـوف عىل 

مصداقيـة دواعـي التيسـري النحـوي التـي نـادى 

بهـا العلـاء وأحقيـة تطبيقهـا أو ال, ومـن أجـل 

ومحـاوالت  التيسـري  محـاوالت  بـن  التمييـز 

الهـدم, فقـام الباحثـان بإعـداد اسـتارة اسـتبانة 

تـم توزيعهـا عـىل عينـة مـن الجامعـة العراقيـة/ 

كليـة اآلداب/ قسـم اللغة العربيـة, للعام الدرايس 

الدراسـات األوليـة  2018-2019م. مـن طلبـة 

 )50( وعددهـا  الرابعـة,  املرحلـة  يف  متمثلـة 

طالبًـا, والدراسـات العليـا مبرحلتـي املاجسـتري 

وعددهـا )30( طالبًـا, والدكتـوراه وعددها )10( 

طالٍب, وأسـاتذة الجامعة وعددها )10( أسـاتذٍة, 

وبهـذا يكـون مجمـوع العينـة )100( شـخص. 

باسـتعال  االسـتبانة  نتائـج  اسـتخراج  وجـرى 

برنامـج )spss(. فاقتضت الدراسـة أن تكون عىل 

مبحثـن: األول بعنوان )التيسـري النحوي مفهومه 

ـَن )نتائـج  ـا املبحـث الثـاين فتضمَّ ودواعيـه( أَمَّ

إىل  لنصـَل  ومناقشـتها(,  تفسـريها،  االسـتبانة، 

االسـتنتاجات والتوصيـات, فمـن االسـتنتاجات 

عىل سـبيل املثـال: الفقرة )1()هنـاك صعوبة يف 

فهـم قواعـد اللغـة العربيـة( نالت أعىل نسـبة من 

وجهـة نظـر املعلـم واملتعلـم فهـي يف املرتبـة 

األوىل, ومـن التوصيـات: ينبغـي إعـداد املعلـم 

الـدرس  إعطـاء  بذلـك  يسـتطيع  واسـًعا  إعـداًدا 

النحـوي حقـه.

Abstract 

The purpose of this research, which is 

entitled “The facilitators of grammatical 

facilitation from the point of view of the 

teacher and the learner, the Iraqi Univer-

sity/ Faculty of Arts/ Department of Ar-

abic Language, is a model.” The purpose 

of this research is to determine the cred-

ibility of the grammatical facilitation of 

the scholars and their applicability. The 

researcher prepared a questionnaire form 

distributed to a sample of the Iraqi Uni-

versity/ Faculty of Arts/ Department of 

Arabic Language, for the academic year 

2018-2019. )50( students, postgraduate 

studies in the master’s stages )30( stu-

dents, the doctorate )10( students, and the 

university professors )10( professors, thus 

the total sample )100( people. The results 

of the questionnaire were extracted using 

the )spss( program.

 The study called for two topics: 
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The first is entitled )Facilitation of gram-

matical concept and reasons( the second 

section entitled )results of the interpreta-

tion and interpretation( In order to draw 

conclusions and recommendations, for 

example, paragraph1 )there is a difficulty 

in understanding the Arabic grammar(, it 

is difficult to understand the rules of the 

Arabic language. The highest percentage 

of the point of view of the teacher and the 

learner is in the first place, and the recom-

mendations: The teacher should prepare a 

real wide can thus give the grammar les-

son right.  

❊ ❊ ❊

املقدمة

الحمد للـه رب العاملن، والصالة والسـالم عىل 

سـيِّد املرسـلن وإمـام املتقـن سـيِّدنا محمـد 

وعـىل آلـه وصحبـه أجمعن.

وبعـد؛ كان النحويـون منـذ القـدم أعلـم النـاس 

فمجالسـهم  الكريـم،  وبالقـرآن  العـرب  بـكالم 

ويتدارسـونها،   يناقشـونها  ة  ِعـدَّ علومـاً  احتـوت 

لـذا فعـامل النحـو ملـمٌّ بفـروع العلـوم كلِّهـا من 

قـراءات وتفسـري وحديـث وفقه ووضـع ومنطق، 

فمنهـج العـامل النحـوي ناسـب علميتـه ومعرفته 

واسـًعا  علـًا  النحـو  جعـل  مـا  العلـوم  لهـذه 

ينتابـه بعـض التعقيـد، فـا لبـث حتى صـار من 

الحقـول املعرفيـة وذلـك عندمـا دخلتـه  أعقـد 

أمـور ليسـت منـه، وكـر فيـه التأليـف؛ مـا دعا 

بعـض العلـاء إىل البحث عن طـرق ومحاوالت 

لتيسـريه وحل عقـده، ورائد هـذه املحاوالت ابن 

مضـاء القرطبـي، واسـتمرت املحـاوالت وورثها 

املعـارصون فظهرت محاوالت عـدة منها ما كان 

تيسـريًا ومنها مـا كان هدًمـا. فظهـرت العديد من 

الدراسـات والبحـوث التـي عنيـت بهـذا األمـر. 

عـَف النحـوي ظاهـر وواضـح يف األداء  إنَّ الضَّ

املنطـوق واملكتـوب وكـرة األخطـاء النحويـة، 

وشـيوعها يف جميـع مراحل التعليـم مبا يف ذلك 

طـالب الجامعـة واملتخرجون منهـا، فاملعلمون 

واملتعلمـون يبذلـون جهوًدا قيمـة، وأوقاتًا طويلة 

يف تعليـم النحـو، وال يصلـون بعـد هـذا كله إىل 
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نتائـج تتفـق مع مـا يبذل عليهـا من زمـن وجهد؛ 

لذا فمحاوالت التيسـري ال تحتـاج إىل إحصاءات 

واسـتبانات لـي نسـتنتج أنهـا مـا زالـت قامئـة، 

ولكـن الذي يحتـاج إىل احصاءات هو االسـباب 

واملعارصيـن  القدمـاء  دفعـت  التـي  والدواعـي 

لتيسـري النحـو؛ ملعرفة مـدى إمكانيـة تطبيقها.  

وبنـاًء عـىل هـذا فـإنَّ للتيسـري النحـوي دواعـي 

لـذا  الحـارض،  وقتنـا  إىل  القـدم  منـذ  وأسـباب 

عمدنـا يف هذا البحـث عىل عمل االسـتبانة التي 

احتـوت عـىل )26( فقرة؛ لغـرض تحقيق أهداف 

صالحيـة  مـدى  تحديـد  أجـل  ومـن  البحـث، 

تطبيـق دواعـي التيسـري مـن وجهـة نظـر املعلـم 

واملتعلـم، وهل سـتجدي نفًعا للـدرس النحوي، 

كـا يسـاعدنا ذلـك عـىل عـزل ومتييـز الدواعي 

يف  تسـهم  التـي  الهـدم  دواعـي  عـن  الحقيقيـة 

الحـط مـن شـأن لغتنـا العربية. 

قامـت االسـتبانة عـىل عينـة مـن طلبـة الجامعـة 

العراقيـة كليـة اآلداب قسـم اللغـة العربيـة، للعام 

األوليـة  الدراسـات  2018-2019م.  الـدرايس 

وعددهـم  الرابعـة،  املرحلـة  طلبـة  يف  متمثلـة 

)50( طالبًـا، وطلبـة الدراسـات العليـا مبرحلتي 

والدكتـوراه  طالبًـا،   )30( وعددهـم  املاجسـتري 

الجامعـة  وأسـاتذة  طـالٍب،   )10( وعددهـم 

وعددهـم )10( أسـاتذٍة، وبهـذا يكـون مجمـوع 

العينـة )100( شـخص. وجـرى اسـتخراج نتائج 

.)spss( برنامـج  باسـتعال  االسـتبانة 

فاقتضـت الدراسـة أْن تكون عـىل مبحثن: األول 

بعنوان )التيسـري النحـوي مفهومـه ودواعيه( وهو 

التيسـري  بهـا عـىل مفهـوم  دراسـة نظريـة نقـف 

التيسـري  دواعـي  ذكـر  ثـم  مصطلحاتـه،  وتعـدد 

مفصلـة؛ ألنَّهـا هي موضوع االسـتبانة األسـايس 

يف البحـث. أمـا املبحـث الثـاين فـكان بعنـوان 

)نتائـج االسـتبانة، تفسـريها، ومناقشـتها( وبهـذا 

املبحـث سـنعرض النتائـج ونناقشـها لنصل إىل 

والتوصيـات.  االسـتنتاجات 

وختاًمـا ... نسـأل اللـه الحكمـة والسـداد، وأْن 

الكريـم،  لوجهـه  خالًصـا  العمـل  هـذا  يجعـل 

وصىلَّ الله عىل سـيِّدنا محمـد وعىل آله وصحبه 

وسـلِّم تسـليًا، والحمـد للـه رب العاملـن.

املبحث األول

التيسري النحوي مفهومه ودواعيه

اقتضـت  مطلبـن،  عـىل  املبحـث  هـذا  جـاء 

الحاجـة إليهـا؛ لبيـان ماهيَّـة املوضـوع املـراد 

مناقشـته، ولَنِصـَل إىل النتيجـة التـي يف املبحث 

والتوصيـات. الثـاين 

أوًل: مفهوم التيسري النحوي:	 

نظـرًا لكـرة مـا كُتَب يف مفهـوم التيسـري النحوي 

سـأكتفي  واالصطالحيـة؛  اللغويـة  وتعريفاتـه 

ببيـان مفهـوم التيسـري النحـوي وفرقـه عـن بقيـة 

الصـدد  هـذا  يف  وردت  التـي  املصطلحـات 

ومنهـا: مصطلـح التجديـد، واالحيـاء، وغريهـا. 

مرادفًـا  التيسـري  مصطلـح  القدمـاء  اسـتعمل 

ملـا  اختصـاًرا  مؤلفاتهـم  فجـاءت  لالختصـار 
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كانـوا يرونـه تطويـالً يف مـادة النحـو، كـا فعـل 

خلـف األحمر)180هـ( إذ جـاء يف مقدمته: »ملا 

أجمعـن  العربيـة  وأصحـاب  النحويـن  رأيـت 

قـد اسـتعملوا التطويـل، وكـرة العلـل وأغفلـوا 

غ يف النحـو مـن  مـا يحتـاج إليـه املتعلـم املتبلِـّ

الـذي  واملأخـذ  العربيـة،  والطـرق  املختـر، 

يخـفُّ عـىل املبتـدئ حفظـه، ويعمـل يف عقلـه 

ويحيـط بـه فهمه فأمعنت النظـر والفكر يف كتاب 

أؤلفـه وأجمـع فيـه األصـول واألدوات والعوامل 

عـىل أصـول املبتدئن ليسـتغني بـه املتعلم عن 

األوراق«)1(.  هـذه  فعملـت  التطويـل 

اعـرف  ُه  أنَـّ األحمـر  خلـف  كالم  مـن  يتضـح 

وهـي  مشـكلته  د  حـدَّ ُه  وأنَـّ النحـو،  بصعوبـة 

التطويـل؛ لـذا جعـل تيسـريه للنحـو عـن طريـق 

املتعلـم،  حاجـة  مـع  يتناسـب  مبـا  االختصـار 

فهـو وضـع منهًجـا وطريقًة تُيَّسـري عـىل املتعلم 

باالختصـار  النحـو، وذلـك  اسـتيعاب  املبتـدئ 

وتنظيـم األبـواب. فقـد جمـع األدوات يف بـاب 

واحد ما يسـهِّل عـىل املتعلم الرجـوع إليها يف 

بابهـا دون البحـث عنهـا يف أبـواب متفرقـة)2(.

ومفهـوم التيسـري عنـد الدكتـور شـوقي ضيـف، 

تحقيـق: عـز  األحمـر،  النحـو، خلـف  مقدمـة يف   )1(

الديـن التنوخـي، مديريـة إحياء الـراث القديم، سـورية، 

ص34-33.  1961م،  دمشـق، 

)2( جهـود علـاء العربيـة يف تيسـري النحـو وتجديـده، 

صـادق فوزي دباس، مجلة القادسـية يف اآلداب والعلوم 

2007م،   ،7 املجلـد:  و2،   ،1 العـدادان:  الربويـة، 

ص87. 

هـو إعـادة ترتيـب أبـواب النحـو وإلغـاء بعضها، 

ووضـع تعريفـات دقيقـة ألبوابـه العسـرية فهـذا 
عنـده أسـاس التيسـري)3(.  

التيسـري  أنَّ  املخزومـي  مهـدي  الدكتـور  ويـرى 

أوسـع وأعمـق مـن أْن يكـون اختصـاًرا ملنهـج، 

أو حذفًـا لـروح وتعليقات، فهو عنـده: »عرض 

للناشـئن  ييـر  النحـو  ملوضوعـات  جديـد 

أخذهـا واسـتيعابها ومتثُّلهـا، ولن يكون التيسـري 

وافيًـا بهـذا مـا مل يسـبقه إصـالح شـامل ملنهـج 

هـذا الـدرس وموضوعاته، أصـوالً ومسـائل«)4(. 

ـا الدكتـور الجـواري فـريى أنَّ التيسـري ليـس  أَمَّ

تسـهيالً أو اختصـاًرا فحسـب، قـال: »وال بُـدَّ يل 

هنـا من أْن أُشـرَي إىل أمر ذي خطـر يف فهم معنى 

التيسـري، أو يف سـلوك السـبيل القديـم إليه؛ ذلك 

أنَّ التيسـري عنـد الكـرة الغالبـة ممن يعنـون بأمر 

اللغـة، ويتصـدون للبحـث فيهـا يعنـي التسـهيل 

مباحـث  مـن  الصعـب  وتذليـل  واالختصـار، 

النحـو، ومتهيـد الوعـر مـن مسـالكه، وهـذا يف 

الحـق جزء من التيسـري وجانـب من جوانبـه«)5(.

فهـو يـرى أنَّ التيسـري أوسـع من هـذا املعنـى إْذ 

يشـتمل عـىل »تغيـري يف دراسـة العربيـة بالنسـبة 

)3( ينظـر: تجديد النحو، شـوقي ضيـف، دار املعارف، 

مر، القاهـرة، ط6، ص11.   

)4( يف النحـو العـريب نقـد وتوجيه، مهـدي املخزومي، 

1986م،  ط2،  بـريوت،  لبنـان،  العـريب،  الرائـد  دار 

 .15 ص

)5( نحـو التيسـري، أحمـد عبد السـتار الجـواري، مطبعة 

املجمـع العلمي العراقـي، 1984م. ص15. 
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للمتخصصـن تغـريًا يصـل بـن علومهـا وينتهي 

إىل فهـٍم واٍع عميـٍق وتـذوٍق صحيـٍح سـليٍم«)1(.

بعـض  عنـد  )التجديـد(  مصطلـح  يـرد  وقـد 

الباحثـن، ومنهـم َمـْن فَـرََّق بينـُه وبـن مصطلح 

التيسـري؛ مـن أنَّ التجديـد موضوع شـامل يحيط 

بـكل مظاهـر اللغـة وبكل مسـتوياتها، بـل وبكل 

تجلياتهـا األَدبيـة)2(، فموضـوع التجديـد أشـمل 

يتنـاول  األخـري  لكـون  التيسـري؛  موضـوع  مـن 

ا التجديـد فينرف إىل  املـادة اللغوية نفسـها، أَمَّ

املـادة والطريقـة مًعـا)3(. 

فـريى املجـددون أنَّ التيسـري والتقريـب ال يحل 

املشـكلة وال يعـن عىل تذليل الصعوبـة منه، بل 

هـي مهمة تربوية خالصة؛ لذا اشـرطوا أْن تسـبقه 

خطـوة جريئـة تتوخى إحيـاء النحـو واصالحه أو 
تجديـده، ونفخ الـروح فيه، ثم تيسـريه وتقريبه)4(.  

النحـو،  إحيـاء  مصطلـح  اسـتعمل  مـن  ومنهـم 

النحـو(  )إحيـاء  كتابـه  يف  مصطفـى  كإبراهيـم 

فذكـر مفهـوم األحياء إْذ يقول: »كان سـبيل النحو 

)1( املصدر نفسه، ص15. 

)2( تجديد النحو أبعاده وحدوده، عبد السالم املسدي، 

السنوي سنة 2008م،  قّدم ملؤمتر مجمع دمشق  بحث 

العدد  الجزائر،  العربية،  للغة  الجزائري  املجمع  مجلة 

16، 2012م، ص11.  

)3( النحو العريب بن األصالة والتجديد، دراسة وصفية 

نقدية لبعض اآلراء النحوية، عبد املجيد عيساين، دار ابن 

حزم، لبنان، بريوت، ط1، 1429هـ، 2008م، ص14. 

)4( يف حركة تجديد النحو وتيسريه يف العر الحديث، 

العراق،  بغداد،  الثقافية،  الشؤون  دار  العزاوي،  نعمة 

1995م، ص124. 

موحًشـا شـاقًا، وكان اإليغـال فيـه ينقـض قـواي 

نقًضـا، ويزيـدين مـن النـاس بعـًدا ومـن التقلب 

يف هـذه الدنيـا حرمانًـا، لكـن أمـالً كان يزجينـي 

ويحـذو يب يف هذه السـبيل املوحشـة، أطمع أْن 

َ منهـج البحـث اللغـوي للغـة العربيـة، وأْن  أَُغـريِّ

أرفـع عـن املتعلمـن إرص هـذا النحـو وأبدلهـم 

منـه أصـوالً سـهلة يسـرية تقّربهـم مـن العربيـة، 

وتهديهـم إىل حـظٍّ مـن الفقـه بأسـاليبها«)5(،

ففـي ضـوء مـا قالـه الدكتـور إبراهيـم مصطفـى 

ُه أراد باإلحيـاء تقريـب وتسـهيل النحـو  نجـُد أنَـّ

للمتعلـم فهـو مل يبتعـد عـن معنـى التيسـري، غري 

أنَّ هنـاك مـن الباحثـن مـن وجـه النقـد لكتابـه 
ه مجـرد ترديـد آلراء ابـن مضـاء)6(.    وعـدَّ

وبقـي هنـاك مصطلحـات عـدة اسـتعملها بعض 

الباحثـن منهـا اإلصـالح والتبسـيط والتقريـب، 

وغريهـا، ولكونهـا ذات عالقـة وطيـدة مبصطلح 

يراهـا ذات داللـة  القـارئ  التيسـري مـا يجعـل 

واحـدة؛ فهـي جميعها تتجـه نحو تقريـب املادة 

مبـا  اكتفينـا  لـذا  املتعلـم؛  ذهـن  إىل  النحويـة 

ذكرنـاه سـابًقا مـن املصطلحـات. 

واملالحـظ أنَّّهـم مل يتفقـوا عىل اصطـالح واحد 

لظاهـرة التيسـري، لكنهـم اتفقـوا عـىل أنَّهـا تعني 

)5( إحيـاء النحـو، إبراهيـم مصطفـى، مـر، القاهـرة، 

ط2، 1413هــ، 1992م، مقدمـة املؤلـف، ص: أ. 

)6( ينظـر: يف تيسـري تعليم مباحث النحـو، هالل ناجي، 

2002م،  األول،  دمشـق  مجمـع  ملؤمتـر  قـّدم  بحـث 

مجلـة مجمـع اللغة العربية، سـورية، دمشـق، 1427هـ، 

ص67.  2007م، 
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تقريـب النحـو لذهـن املتعلـم، بإعـادة ترتيـب 

أبـواب النحـو وضبـط قواعده وعرضها بأسـلوب 
علمـي رصـن يف ضـوء الـراث العريق.    

ثانًيا: دواعي التيسري النحوي:	 

التيسـري البـدَّ مـن  بذكـر دواعـي  الـروع  قبـل 

االشـارة إىل أنَّ مصطلـح )دواعـي التيسـري( قـد 

َمـْن  فمنهـم  والدارسـن،  الباحثـن  عنـد  َد  تعـدَّ

عليهـا  يطلـق  مـن  ومنهـم  صعوبـات  يُسـميِّها 

مشـاكل ومنهـم مـن يسـميها أسـباب، ومقصدها 

مـن  هـي  واملشـاكل  الصعوبـات  ألَنَّ  واحـد؛ 

إىل  العلـاء  َدَعـِت  التـي  والدواعـي  األسـباب 

محـاوالت تيسـري النحـو، وقـد اخرنـا األشـهر 

التيسـري(.  )دواعـي  وهـو 

لقـد عـاىن وشـى النـاس منـذ نشـأة النحـو من 

صعوبتـه وعـر فهمه، مـا دفع بعـض الباحثن 

اتجاهـات  ثالثـة  يف  الصعوبـات  حـر  إىل 

هـي: كتـب النحـو، ومناهـج النحويـن، واملادة 

النحويـة نفسـها)1(، وهـي عـىل النحـو اآليت: 

التجـاه األول: كتـب النحـو: وميكـن إيجـاز مـا 

انتـاب كتـب النحـو مبـا يأيت: 

كتـب  تعـاين  واألبـواب:  العناويـن  اضطـراب  أ( 

النحـو مـن االضطـراب يف تناسـق األبـواب ويف 

توزيـع جزئيات البـاب الواحد، مـع الغموض يف 

العناويـن، وطولهـا بشـكل غـري طبيعـي، وعـدم 

دقـة العناويـن أحيانًـا يف الداللـة عـىل مـا تحتها 

)1( يف حركة تجديد النحو وتيسريه يف العر الحديث، 

نعمة رحيم العزاوي، ص15. 

مباحـث)2(. من 

ب( صعوبـة لغـة كتـب النحـو والتواؤهـا: ومـا 

فيهـا  اللغـة  جمـود  النحـو؛  كتـب  بـه  طبعـت 

والتواؤهـا، أو نجـد لغـة موجـزة جافـة مزدحمـة 

باإلشـارات والـدالالت كلغة املتـون والحوايش 
وأشـباهها)3(.   

ج( التطويـل: شـاع يف كتـب النحـو مـن الروح 

والحـوايش والتقارير؛ التوسـع والتطويـل؛ لِتََفرُِّق 

املوضوع الواحـد، واالسـتطراد والتكرار، وطرح 

قضايـا ال صلـَة لهـا بالنحـو، وكذلـك االسـهاب 
يف املناقشـات)4(.  

النحـو جفـاف  كتـب  انتـاب  مـا  الجفـاف:  د( 

مادتهـا؛ باالكتفـاء بالقواعـد النظريـة املجردة مع 

عـدد محـدود مـن األمثلـة املكـررة مـا جعـل 

املبتدئـن يشـعرون أنَّ هـذه األمثلة خاصـة بهذه 
القواعـد)5(.   

التجـاه الثـاين: مناهـج النحويـن: وأهـم األمور 

منهـج  عـىل  الصعوبـة  طابـع  أضفـت  التـي 

يـأيت:  مـا  النحويـن 

أ( عـدم التزامهـم باملسـتوى املعن الـذي كانت 

الـوارث مـروك  العـريب، عبـد  النحـو  )2( يف اصـالح 

ص24-23.  سـعيد، 

)3( اللغـة والنحو بـن القديم والحديث، عباس حسـن، 

ص225. 

)4( اللغـة والنحو بـن القديم والحديث، عباس حسـن، 

ص219؛ ويف إصـالح النحـو العـريب، مـروك سـعيد، 

ص27. 

)5( يف إصالح النحو العريب، مروك سعيد، ص28.
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اللغـة  مسـتوى  وهـو  جهودهـم،  حولـه  تركـز 

األدبيـة)1(.

النحـو  بـن  بالبعـد  النحـاة  منهـج  اتسـم  ب( 
منـه)2(.   املتوخـاة  والغايـة  ووظيفتـه 

ج( التحديـد والتضيـق املـكاين والزمنـي عـىل 

أخـذ اللغـة مـن قبائـل معينـة، واالعـراض عـن 

الكثـري مـن  سـواها، مـا كان سـببًا يف ذهـاب 

منابـع األخـذ ومراجـع االسـتنباط التـي كشـفت 

النحـو  فأثبـت قصـور  عنهـا األيـام بعـد ذلـك، 
املؤسـس عـىل مـا جمعـوه)3(.   

د( تأثـر منهـج النحـاة مبناهـج العلـوم األخـرى، 

فيوجـز عبـد الكريـم خليفـة هـذا التأثـر بقولـه: 

»فـكان للمنطـق وعلـم الـكالم والفقه والفلسـفة 

آثـار واسـعة يف هـذا األدب النحـوي، وإذا كانت 

هذه العلـوم قد أغنت الدراسـات النحوية، وأدت 

إىل ظهـور علـاء يقفـون حياتهـم عـىل البحـث 

يف دقائقـه، ويتخذونـه مهنـة لهـم يف معايشـهم، 

فإنهـا يف الوقـت ذاتـه قـد أدت إىل رسـم صـورة 

للعربيـة يكتنفهـا الغموض والتعقيـد، وهي صورة 

غريبـة عن العربيـة ونحوهـا..«)4(.

)1( املصدر نفسه، ص29. 

العـر  يف  وتيسـريه  النحـو  تجديـد  حركـة  يف   )2(

ص18.  العـزاوي،  رحيـم  نعمـة  الحديـث، 

)3( اللغـة والنحو بـن القديم والحديث، عباس حسـن، 

ص77. 

)4( تيسـري العربيـة بـن القديـم والحديث، عبـد الكريم 

خليفـة، ص45. 

واملنطـق  بالفلسـفة  النحـاة  تأثـر  صـور  ومـن 

األرسـطي التـي أدَّْت إىل االضطـراب املنهجـي 
الـذي أدَّى إىل تعقيـد الـدرس النحـوي مـا يأيت:   

هـو  النحـاة  عنـد  العامـل  العامـل:  نظريـة   أوًل: 

مـا أوجب كون آخـر الكلمة مرفوًعـا، أو منصوبًا، 

أو مجروًرا، أو سـاكًنا، نحو: جاء زيٌد ورأيت زيًدا 

ومررت بزيـٍد ومل يحظْر زيـد)5(. ويذكر الباحثون 

أن عبد اللـه بن أيب اسـحاق الحرضمي)117هـ( 

هو مبتدع هـذا املنحى يف الـدرس النحوي)6(. 

متأثريـن  العامـل  نظريـة  يف  النحويـون  وبالـغ 

بالفلسـفة، حتـى ألفـوا كتبًـا تجمع قواعـد النحو 

بعنـوان العوامل، كا فعل عبـد القاهر الجرجاين 

يف كتابـه )العوامـل املئـة( وجعـل لهـا رشوطًـا 

وأحكاًمـا وأنواًعا)7(. وملا تكونـت للنحوين هذه 

الفلسـفة حكموهـا يف اللغـة، وجعلوهـا ميزان ما 

بينهـم مـن جـدل، بـل تجـاوزوا ذلـك إىل رفض 

بعـض األسـاليب العربيـة املنقولـة، كقولهـم: ال 

يجتمـع عامـالن عىل معمـول واحـد، وقولهم ال 

)5( العوامـل املئـة يف أصـول علـم العربية، عبـد القاهر 

زهـران  تحقيـق:  االزهـري،  خالـد  رشح  الجرجـاين، 

البـدراوي، دار املعـارف، مر، القاهـرة، ط2، ص73. 

)6( ينظـر: طبقـات فحـول الشـعراء، محمـد بـن سـالم 

الجمحـي، رشح: محمـود محمـد شـاكر، دار املـدين، 

ونظريـة   .14/1 جـدة،  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 

عبـد  الركيـب،  ودراسـة  العـريب  النحـو  يف  العامـل، 

الحميـد محمـد السـيد، مجلة جامعـة دمشـق، العددان: 

و  ص46؛  2002م،   ،18 املجلـد   ،4  ،3

)7( العوامل املئة، للجرجاين، ص8. 
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يعمـل العامـل يف االسـم وضمـريه مًعا)1(.   

والبـد مـن اإلشـارة إىل اآلثـار التي تركتهـا نظرية 
العامـل وهي:  

د اآلراء يف العامـل: تشـعب تقسـيات  1- تعـدُّ

ومقـدرة  وظاهـرة  ومعنويـة  لفظيـة  إىل  العوامـل 

وغريهـا، أدى هـذا إىل عوامـل كثـرية واختالفات 

متعـددة أرهقـت النحـو وأضاعـت هدفـه. 

2- إضاعـة معاين النحو: إن نظريـة العامل بهرت 

معرفـة  يف  يتبـارون  وصـاروا  وشـغفتهم  النحـاة 

عـن  وشـغلوا  إثـره،  وأحـداث  وتأويلـه  العامـل 

معـاين الصيـغ وأهملـوا الجانـب البالغـي، فلـم 

يبحثـوا يف الجملـة وتقييدهـا وإطالقهـا وطرائـق 
تركيبهـا ويف دوال تأليفهـا.  

عـىل  الـكالم  تقسـيم  إنَّ  املتشـابه:  تفريـق   -3

أسـاس العامـل أدَّى إىل تفريـق املتشـابهات يف 

كان  مـا  فجمعـوا  متباعـدة  متفرقـة  موضوعـات 

ينبغـي أْن يكـون متفرقًـا وفرقـوا مـا كان ينبغي أْن 

مجموًعـا)2(.  يكـوَن 

ثانًيا: التعليل: العلَّة يف االصطالح: تغيري املعلول 

التعليـل  اسـتعمل  عـاَّ كان عليـه)3(، وأوَّل مـن 

العـرب مـع دراسـة لقضيـة  اللغـوي عنـد  البحـث   )1(

التأثـري والتأثـر، أحمد مختـار عمر، عـامل الكتب، مر، 

ص147.  2010م،  القاهـرة، ط9، 

)2( جهـود علـاء العربيـة يف تيسـري النحـو وتجديـده، 

صـادق فوزي دباس، مجلة القادسـية يف اآلداب والعلوم 

2008م،   ،7 املجلـد:   ،)2-1( العـددان:  الربويـة، 

ص89. 

الفضـل،  أبـو  الرمـاين، تحقيـق: محمـد  الحـدود،   )3(

ص38. 1961م،  دمشـق، 

عبد اللـه بن أيب اسـحاق الحرضمي)117هـ()4(، 

وكان الخليـل يعلـل كل قضية تحتـاج إىل تعليل، 

وسـئل عـن ذلـك فأجـاب: ”أنَّ العـرب نطقـت 

عـىل سـجيتها وطباعهـا، وعرفت مواقـع كالمها، 

وقـام يف عقولهـا عللـه وإْن مل ينقـل ذلـك عنها، 

ة ملا عللتـه منه،  واعتللـت أنـا مبـا عنـدي أنَّه علَـّ

فـإْن أكن أصبـت العلَّة فهـو الذي التمسـت، فإْن 

سـنح لغـريي علة ملـا عللته مـن النحو هـو أليق 
مـا ذكرته باملعلـول فليأت بهـا«)5(.  

اختلـف موقـف النحويـن مـن التعليـل فمنهـم 

د التعليل ودافع عنـه، ومنهم مـن عارضه،  مـن أَيَـّ

ومنهـم مـن وقـف منـه موقًفـا وسـطًا. بـل رأى 

مـن  العـريب  النحـو  تخليـص  بعضهـم وجـوب 

غـري  تفيـد  ال  رأيـه  يف  ألنّهـا  النحويـة؛  العلـل 

التعقيـد، إالَّ أنَّهم مل يطالبـوا بإلغائها جميًعا؛ ألنَّ 

منهـا ما ال ميكـن إلغاؤه وهي العلـل األول، التي 

ميكـن مـن خاللهـا معرفـة كالم العـرب، لكنهـم 

طالبـوا بإلغاء العلـل الثواين والثوالـث، فقال ابن 

مضـاء: »ومـا يجب أْن يسـقط من النحـو العلل 

الثـواين والثوالـث، وذلـك مثـل سـؤال السـائل 

عـن )زيـد( مـن قولنـا: قـام زيـد، مل رفـع فيقال؛ 

ه فاعـل وكل فاعـل مرفـوع فيقـول: وملَ رُفـَع  ألنَـّ

نطقـت  كـذا  لـه:  يقـال  أْن  فالصـواب  الفاعـل؟ 

الجمحـي،  سـالم  ابـن  الشـعراء،  فحـول  طبقـات   )4(

تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعة املـدين، مر، 

ص11.  1974م. 

)5( االيضـاح يف علـل النحـو، أبـو القاسـم الزجاجـي، 

ص66. 
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بـه العـرب وثبـت ذلـك باالسـتقراء مـن الـكالم 
املتواتـر،...«)1(.   

ثالًثـا: القيـاس: القياس لغًة مبعنـى التقدير، قاس 

ره عىل مثاله)2(.  اليشء يقيسـه قيًسـا وقياًسـا، قدَّ

ه: »هـو الجمع بن  اصطالًحـا: عرّفـه الرمـاين بأنَـّ

أوٍل وثـاٍن يقتضيـه يف صحـة األول صحة الثاين، 

ويف فسـاد الثاين فسـاد األول«)3(. 

وعـاد عرّفه باسـم )القيـاس الصحيـح( بقوله: هو 

»الجمـع بـن شـيئن مبـا يوجـب اجتاعها يف 

الحكـم كالجمـع بـن االسـم والفعـل يف الرفـع 

الرفع«)4(.  العامـل 

ونقل األنبـاري معنى القياس عنـد العلاء بقوله: 

»اعلـم أنَّ القيـاس يف وضـع اللسـان... وهو يف 

ُعـرف العلـاء: عبـارة عـن تقديـر الفـرع بحكـم 

األصـل، وقيـل: هو حمل فـرع عىل أصـل بعلة، 

وإجـراء حكـم األصـل عـىل الفـرع، وقيـل: هـو 

إلحـاق الفـرع باألصـل بجامع، وقيل: هـو اعتبار 

الـيشء باليشء بجامـع«)5(.

ـَم ابن جني )392هــ( الكالم إىل: ”مطَّرِد  وقد قسَّ

يف القياس واالسـتعال، وُمطَّرِد يف القياس شـاذ 

)1( الـرد عـىل النحـاة، ابـن مضـاء القرطبي)592هــ(، 

تحقيق: شـوقي ضيف، ط1، دار الفكـر العريب، القاهرة، 

1366هــ، 1947م، ص150.  

)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )ق ي س( 226/6. 

)3( الحـدود يف النحـو، الرمـاين، إبراهيـم السـامرايئ، 

ص66. 

)4( املصدر نفسه، ص38. 

)5( ملـع األدلـة يف أصـول النحـو، االنبـاري، تحقيـق: 

سـعيد األفغـاين، ص93. 

رِد يف االسـتعال شـاذ يف  ُمطَـّ يف االسـتعال، 

القياس، شـاذ يف القياس واالسـتعال«)6(.

ويعـد القيـاس مـن صعوبـات النحـو؛ لألسـباب 

اآلتية:

1- إنَّ النحـاة قـد غالـوا فيـه ومـن ذلك قـول ابن 

جنـي: » قال يل  أبـو عيل النحـوي -رحمه الله-: 

»أخطئ يف خمسـن مسـألة يف اللغـة وال أخطئ 
يف واحـدة مـن القياس«)7(.  

2- إن قيـاس الفـرع عـىل األصـل واألصـل عىل 

الفـرع والنظـري عىل النظـري جائز ومقبـول، ولكن 

دِّ غـري جائـز وال مقبول،  ـدِّ عـىل الضِّ قيـاس الضِّ

كقياسـهم ال النافيـة للجنـس عـىل إنَّ املؤكـدة 

عـىل الرغم مـن اختالفها بن النفـي واالثبات)8(. 

3- إنَّ قسـمن من أقسـام القيـاس يعارضان اللغة 

االسـتعال،  يف  شـاذ  القيـاس  يف  مطـرد  هـا 

ومطـرد يف االسـتعال شـاذ يف القيـاس، فضـالً 

عـن بعـد القياس من املـادة اللغوية التي سـبيلها 

االسـتقراء ملـا هـو جـار عـىل ألسـنة النـاس من 

نـر وشـعر ملـا أثـر عـىل األقدمن مـن نصوص 

وملـا ورد يف كتـاب الله وحديث الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص)9(.

)6( الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد عيل النجار، 

دار الهدى، بريوت، 1966م، 99/2. 

املدرسـة  ينظـر:  و   .88  /2 العربيـة،  يف  اللمـع   )7(

البغداديـة، محمود حسـني، بغـداد، 1986م، ص381.

القاهرة،  يراتق،  أحمد  محمد  املنهجي،  النحو   )8(

1959م، ص32. 

)9( النحو العريب بناء ونقد وتوجيه،  إبراهيم السامرايئ، 

بريوت، 1968م، ص18. 
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ومـا يتعلـق  الثالـث: املـادة النحويـة:  التجـاه 

باملـادة النحويـة ميكـن إيجـازُه مبـا يـأيت: 

وغرابتهـا  النحويـة  املصطلحـات  د  تعـدُّ أ( 

واختـالف دالالتهـا: فيـا يتعلـق باملصطلحات 

قـال أنيـس فريحـة: »إن الشـقة بـن املدلـوالت 

ترمـز  مـا  وبـن  النحويـة  للمصطلحـات  األوىل 

إليـه يف هـذا العلـم واسـعة وتشـكل عـرة ألكر 

واملضـارع،  إليـه،  واملسـند  املسـند  الطـالب: 

مـن  وغريهـا  املبالغـة...  وصيـغ  واملبتـدأ، 

املصطلحـات يفهمهـا علـاء اللغـة واملتفقهون 

ولكنهـا ال تعنـي شـيئًا عنـد أكـر الطـالب“)1(.

د املصطلحـات نجـد الكوفين  ومـن صـور تعـدُّ

والتبيـن  )الرجمـة  مصطلحـات  يسـتعملون 

والتكريـر واملردود( مقابل مصطلـح )البدل( عند 

البريـن، والفـرَّاء يطلـق مصطلح التفسـري عىل 

مـا عـرف عنـد البريـن مبصطلـح )املفعـول 

ألجلـه( ويطلقـه أيًضـا عـىل التمييـز)2(.

ب( التاريـن االفراضيـة: ومـن صعوبات املادة 

النحويـة مـا افرضـه النحـاة مـن متاريـن يقـول 

ابـن جنـي: »وذلـك عندنا عىل رضبـن: أحدها 

اإلدخـال ملـا تبنيـه يف كالم العـرب واإللحـاق 

لـه بـه، واآلخـر الِتاُسـك الرياضـة بـه والتدرب 

مثـل  يف  قولـك:  نحـو  األول:  فيـه.  نعـة  بالصَّ
بَـَب(...«)3(.   )رَضْ )رضب(  مـن  )جعفـر( 

)1( نظريات يف اللغة، أنيس فريحة، ص167. 

القـوزي،  أحمـد  عـوض  النحـوي،  املصطلـح   )2(

 .1 6 4 ص

)3( الخصائص، ابن جني، 487/3. 

ج( اختـالف وتفـرّق القواعـد النحويـة: الخالف 

يف القواعـد النحويـة يشـكل عقبـة أمـام الوصل 

إىل ضوابـط محـدودة سـليمة يسـهل اسـتعالها 

واالسـتعانة بهـا يف التفاهـم الكالمـي والكتـايب 

وال  فيـه  فـوىض  ال  دقيـٍق،  محكـٍم  وجـٍه  عـىل 

املضبوطـة  القاعديـة  العلـوم  شـأن  اضطـراب، 

التـي تأخـذ بيد صاحبهـا إىل غاياتهـا، وتنهض به 
يف يـر وسـهولة ودقـة إىل حيـث يبغـي منها)4(.   

النحويـة  املسـألة  حـول  الخالفـات  كـرة  د( 

الواحـدة، فـال تـكاد تخلو مسـألة نحويـة واحدة 
مـن تعـدد وتعـارض األقـوال واآلراء حولهـا)5(.  

ودواعـي  وأسـباب  صعوبـات  أهـم  فهـذه 

التيسـري النحـوي والتـي اسـتنبطت منهـا فقرات 

االسـتبانة الخاصـة ببحثنـا؛ بغيـة الوقـوف عىل 

دواعـي  كانـت  وهـل  ال،  أو  تطبيقهـا  أحقيـة 

التيسـري جميعهـا صائبـة، وهـل هنـاك دواعـي 

تسـتحق التطبيـق وأخـرى هّدامة ينبغـي طرحها 

وعـدم االلتفـات إليهـا، هـذا مـا سـنتعرف عليه 

مـن نتائـج االسـتبانة يف املبحـث الثـاين، بإذن 
اللـه تعـاىل.      

)4( اللغـة والنحو بـن القديم والحديث، عباس حسـن، 

 .73

)5( املصدر نفسه، ص72. 
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املبحث الثاين

عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها

توطئة

بعـد التعـرف عـىل مفهـوم التيسـري النحـوي ودواعيـه نرع بعـرض نتائـج االسـتبانة، وقبـل عرضها 

البـد مـن إيضـاح بعـض األمـور، وهـي أنَّ الدراسـة قامـت عـىل عينـٍة مـن طلبـة الجامعـة العراقيـة 

كليـة اآلداب قسـم اللغـة العربيـة، للعـام الـدرايس 2018-2019م. الدراسـات األوليـة متمثلـة يف 

املرحلـة الرابعـة، وعددهـم )50( طالبـاً، والدراسـات العليـا مبرحلتـي املاجسـتري وعددهـم )30( 

طالبًـا، والدكتـوراه وعددهـم )10( طـالٍب، وأسـاتذة الجامعـة وعددهم )10( أسـاتذٍة، وبهـذا يكون 

مجمـوع العينـة )100( شـخص، كا موضـح بالتفصيـل يف الجدول رقـم )1(، قام الباحثـان بإعداد 

اسـتارة اسـتبانة ملحـق)1( احتـوت عـىل )26( فقـرة؛ لغـرض تحقيـق أهـداف البحث، ومـن أجل 

م واملُتََعلِّم، وجرى اسـتخراج  تحديـد مـدى صالحيـة تطبيـق دواعي التيسـري مـن وجهـة نظـر املَُعلِـّ

.)spss( نتائج االسـتبانة باسـتعال برنامـج

واآلن نعـرض النتائـج التـي توصـل إليهـا البحـث الحـايل عـىل وفـق أهدافـه املرسـومة وتفسـريها 

ومناقشـتها، ومـن ثـم الخـروج ببعـض االسـتنتاجات والتوصيـات، وعـىل النحـو اآليت:

الجدول رقم)1(

املجموعاإلناثالذكورالعينة

252550الدراسات األولية

191130املاجستري

5510الدكتوراه

7310أساتذة الجامعة

5644100مجموع العينة
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أولً–وجهة نظر طلبة الدراسات األولية يف دواعي التيسري النحوي: 

أظهـر اسـتعال االختبـار التـايئ لعينـة واحـدة أنَّ الفـروق بـن املتوسـط املحسـوب واملتوسـط 

النظـري لـدى طلبـة البكالوريـوس غـري دال إحصائيـاً، إْذ كانـت القيـم التائيـة املحسـوبة أصغـر من 

القيمـة التائيـة الجدوليـة البالغـة )2،70( عنـد درجـة حريـة )49( ، والجـدول )2( يوضـح ذلـك:

الجدول )2(

متوسـطات درجـات طلبـة الدراسـات األوليـة عـىل التيسـري النحـوي وانحرافاتهـا املعياريـة والقيم 

: التائية 

عدد أفراد الفئة
العينة 

الوسط 
الحسايب

النحراف 
املعياري

األوسط 
النظري

الدللةالقيمة التائية

الجدوليةاملحسوبة

الدراسات 

األولية 

غري دالة   5083.9617،60782.392،70

يظهـر مـن الجـدول)2( أعـاله أنَّ طلبة الدراسـات األوليـة ال ميتلكـون اتجاًهـا إيجابيًا نحـو تطبيق 

دواعـي التيسـري النحـوي، وميكـن تفسـري ذلـك بعـدم معرفتهـم واطالعهـم عليهـا، وتخوفهـم من 

إبـداء رأيهـم بهـذا الخصـوص، وخضوعهـم ملبدأ الخوف مـن كل جديـد، ما يسـتدعي أن يؤخذ 

هـذا األمـر بنظـر االعتبـار، وذلـك بإدخـال مـادة التيسـري والتجديـد النحـوي ملرحلـة الدراسـات 

األوليـة، مـن أجل اطالعهـم عليها؛ ما يـزرع روح التفكـري والتجديـد واإلبداع يف نفوسـهم. فهذه 

املرحلـة الدراسـية تفتقـر إىل الـدرس النحـوي الـذي يطلعهـا عـىل حـركات التيسـري واإلصـالح 

وحديثًا.       قدميًـا 

ثانًيا– وجهة نظر طلبة املاجستري يف دواعي التيسري النحوي: 

أَظهر اسـتعال االختبار التايئ لعينة واحدة أّن الفروق بن املتوسـط املحسـوب واملتوسـط النظري 

لـدى طلبـة املاجسـتري غـري دال إحصائيًا، إذ كانـت القيـم التائية املحسـوبة أصغر من القيمـة التائية 

الجدوليـة البالغـة )2،76( عند درجـة حرية )29(، والجـدول )3( يوضح ذلك:
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الجدول )3(

متوسطات درجات طلبة املاجستري عىل التيسري النحوي وانحرافاتها املعيارية والقيم التائية :

عدد أفراد الفئة
العينة 

الوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األوسط 
النظري

الداللةالقيمة التائية

الجدوليةاملحسوبة

طلبة 

املاجستري 

غري دالة   3083.10026،74781،0442،76

يظهـر مـن الجـدول )3( أعـاله أنَّ طلبـة املاجسـتري ال ميتلكـون اتجاًهـا ايجابيًـا نحـو تطبيـق دواعي 

التيسـري النحـوي، وميكن تفسـري ذلك كا مـّر يف طلبة الدراسـات األولية وإْن دلَّ عـىل يشء إمّنا يدل 

عـىل ضعـف منهجية الـدرس النحوي يف الدراسـة الجامعية، فيجـب أْن يكون طالب الدراسـات العليا 

عـىل األقـل مطلًعا ولو بشـكل يسـري عىل حركة التيسـري النحـوي، فرفضهـم املطلق لحركات التيسـري 

واإلصـالح والتجديـد، ومتسـكهم بالقديـم، مع اعرافهـم بصعوبة النحـو، خري دليـل عىل ذلك.  

ثالثاً– وجهة نظر طلبة الدكتوراه يف دواعي التيسري النحوي: 

أظهـر اسـتعال االختبـار التـايئ لعينـة واحـدة أنَّ الفـروق بـن املتوسـط املحسـوب واملتوسـط 

النظـري لـدى طلبـة الدكتـوراه داالً إحصائيًـا، إذ كانت القيـم التائية املحسـوبة أكر من القيمـة التائية 

الجدوليـة البالغـة )3،69( عنـد درجـة حريـة )11(، والجـدول )4( يوضـح ذلـك:

الجدول )4(

متوسطات درجات طلبة الدكتوراه عىل التيسري النحوي وانحرافاتها املعيارية والقيم التائية :

عدد أفراد الفئة
العينة 

الوسط 
الحسايب

النحراف 
املعياري

األوسط 
النظري

الدللةالقيمة التائية

الجدوليةاملحسوبة

طلبة 

الدكتوراه

غري دالة   1032،249،247815،7043،69
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يظهـر مـن الجدول )4( أعـاله أنَّ طلبة الدكتـوراه ميتلكون اتجاًهـا إيجابيًا نحو تطبيق دواعي التيسـري 

النحـوي، وميكـن تفسـري ذلـك بأنهـم ميتلكـون الخـرة واالطالع عـىل حـركات التيسـري واالصالح 

عـىل عكـس مـا الحظنـاه يف الدراسـات األوليـة واملاجسـتري، فنظـرة طلبـة الدكتـوراه نظـرة إيجابية 

واقعيـة طابقـت مـا اتفـق عليه الجميـع يف صعوبـة النحـو، ورضورة إيجاد الحلـول املناسـبة لتذليل 

الصعوبة.    تلـك 

رابعاً– وجهة نظر أساتذة الجامعة يف دواعي التيسري النحوي: 

أظهـر اسـتعال االختبـار التـايئ لعينـة واحـدة أنَّ الفـروق بـن املتوسـط املحسـوب واملتوسـط 

النظـري لـدى طلبـة الدكتـوراه دااًل إحصائيـاً، إذ كانت القيـم التائية املحسـوبة أكر من القيمـة التائية 

الجدوليـة البالغـة )3،69( عنـد درجـة حريـة )11(، والجـدول )5( يوضـح ذلـك:

الجدول )5(

متوسطات درجات أساتذة الجامعة عىل التيسري النحوي وانحرافاتها املعيارية والقيم التائية:

 

عدد أفراد الفئة
العينة 

الوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األوسط 
النظري

الداللةالقيمة التائية

الجدوليةاملحسوبة

أساتذة 

الجامعة

غري دالة   1033،7008،097817،3013،69

يظهـر مـن الجـدول )5( أعـاله أنَّ أسـاتذة الجامعـة ميتلكـون اتجاًهـا ايجابيًـا نحـو تطبيـق دواعـي 

التيسـري النحـوي، وميكـن تفسـري ذلك بأنهـم لديهم الخـرة واالطالع الـكايف عىل حيثيـات حركات 

التيسـري، فأظهـرت االسـتبانة رأيهم برضورة االتجاه إىل تيسـري النحـو؛ ألنهم واقعيًا أقـرب إىل حقيقة 

صعوبـة الـدرس النحـوي، وذلـك يف كونهـم عـىل احتـكاك مبـارش بـه، يف ضـوء تدريسـهم ملـادة 

النحـو واطالعهـم عـىل مـا يعانيـه الطالـب املتعلـم من صعوبـة مـادة النحو، يف ضـوء النتائـج التي 

يحصـل عليهـا املتعلـم، فوافقـت نظـرة أسـاتذة الجامعة نظـرة طلبة الدكتـوراه، وهذا خـري دليل عىل 

أحقيـة ما أرشنـا إليه.   

خامًسا: التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة وترتيبها:

وجـدول )6( يبـن النسـبة التـي حصلـت عليهـا كل فقـرة، مـع بيـان ترتيبها مـن األعـىل إىل األدىن، 

ونعنـي برتيبهـا أي تسلسـلها بحسـب القيمـة التـي حصلـت عليها. 
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الجدول )6(

التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة وترتيبها:

الرتتيبالنسبة املئويةالتكرارالفقرةت

4.1091081%351هناك صعوبة يف فهم قواعد اللغة العربية.1

3.67595419%314النحو هو السبب يف صعوبة اللغة العربية.2

4.17934911%357دواعي التيسري النحوي صائبة ويجب تطبيق بعضها.3

اإلعراب هو أهم مشكلة يعانيها املتعلم يف الدرس 4
النحوي.

398%4.659333

إلغاء اإلعراب واالكتفاء بتسكن أواخر الكلم يسهم 5
يف تيسري النحو.

190
%2.224303

25

298العامل يسهم يف صعوبة االعراب.6

%3.488644

20

إلغاء نظرية العامل وما يرتبط بها من أبواب كالتنازع 7
التقديري؛  واإلعراب  املحيل  واالعراب  واالشتغال 

يؤدي إىل تيسري النحو عىل املتعلم.  

243
%2.844767

23

2.69257824%230التعليل النحوي هو أحد أسباب صعوبة النحو. 8

إلغاء العلل الثواين والثوالث يسهم يف تيسري النحو؛ 9
ألنَّها تثقل كاهل املتعلم.

351%4.10910815

 اختالف النحوين و تعدد اآلراء النحوية يف املسألة 10
املشكالت  أكر  من  فيها؛  األحكام  وتباين  الواحدة 

التي يعاين منها النحو، وتثقل كاهل املتعلم. 

367%4.2964187

بالشكل؛  11 أو  باإلعراب  وليس  باملعنى  النحو  ربط 
يسهم يف تيسري النحو. 

363%4.249599

وتداخلها 12 وتعددها  النحوية  املصطلحات  تباين   
يسهم يف صعوبة النحو العريب.

361%4.22617710
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التحديدات 13 النحوي؛  الدرس  تعقيد  يف  زاد  ما 
املكانية والزمانية لساع اللغة. 

318%3.72278218

األساليب عىل 14 والتأويل وحمل  التقدير  اإلفراط يف 
غري ظاهرها زاد من صعوبة النحو العريب. 

396
%4.635917

4

كاملة 15 بصورة  وجمعها  العربية  باللغة  االحاطة  عدم 
أدَّى إىل صعوبة النحو. 

384
%4.495434

5

تناول النحاة أموًرا افراضية ال عالقة لها بالنحو وال 16
فائدة. يسهم يف صعوبة النحو. 

370

%4.331538

6

أثقل 17 األلفاظ  من  قسم  أصول  معرفة  يف  التكهن 
الدراسة النحوية.  

351%4.10910816

إلغاء فكرة القياس املنطقي العقيل املجرد كقاعدة 18
يسهم يف  النحوية؛  أحكامهم  النحويون  عليها  يبني 

تيسري النحو.

340
%3.980332

17

بدل 19 لألدب  لغة  العامية  جعل  يف  رأيك  هو  ما 
الفصحى. 

165%1.93163226

تأليف املخترات واملنظومات النحوية يسهم يف 20
تيسري النحو.  

366%4.2847118

القواعد 21 يف  اختالفها  عىل  العربية  اللهجات  إدخال 
الواحدة  املسألة  تختلف يف  األقوال  النحوية جعل 

ما يصعب استيعابها. 

355
%4.155935

12

اللحن؛ 22 ويدفع  اللسان  يقيم  مبا  النحو  من  االكتفاء 
يسهم يف ضبط اللغة وتيسريها. 

354%4.14422913

عىل 23 للتدريب  النحاة  افرضها  التي  التارين  إلغاء 
بعض األحكام.  

276%3.23109321

التي تستنبط منها القواعد 24 صعوبة الشواهد واألمثلة 
النحوية. يسهم يف تعقيد النحو. 

354%4.14422914

استنباط 25 يف  وحده  القرآين  الشاهد  عىل  االعتاد 
القرآين(.  )النحو  يسمى  ما  أي  النحو،  علم  قواعد 

يسهم يف تيسري النحو.

273
%3.195973

22
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بل 26 فحسب،  اختصاًرا  أو  تسهيالً  النحو  تيسري  ليس 
ينبغي أْن تتجه الجهود إىل إعداد الذين يقومون عىل 
ومعرفة  فقه  عىل  يشتمل  إعداًدا  وتعليمه،  تدريسه 

واعية بالنحو وبسائر علوم العربية.  

417

%4.881761

2

نالحـظ مـن الجـدول)6( أَعـاله أنَّ الفقـرة رقـم )1( )هنـاك صعوبـة يف فهـم قواعـد اللغـة العربيـة( 

حصلـت عـىل أعـىل قيمـة، فهـي يف املرتبـة األوىل بقيمـة )4.109108%( بتكـرار )351(، وهـذا 

ًا عـىل االتفـاق بـأنَّ هناك صعوبـة يف فهم قواعـد اللغـة العربية، ما يسـتوجب رضورة  يعطينـا مـؤرشِّ

ا يـدل عىل رضورة  إيجـاد الطـرق والحلول املناسـبة لتيسـريها للمتعلـم، وهـذا إْن دلَّ عىل يشء فإمنَّ

ة يف أصوليات النحـو العريب. تطبيـق دواعـي التيسـري النحـوي إْن كانـت مناسـبة وغـري ُمخلَـّ

 ونالحـظ أنَّ أدىن قيمـة حصلـت عليهـا الفقـرة رقـم )19( )ما هو رأيـك يف جعل العاميـة لغة لألَدب 

بـدل الفصحـى( فهـي يف املرتبة األخـرية، بقيمـة)1.931632%( بتكرار)165(، ما تجدر اإلشـارة 

إليـه هـو أنَّ الجميـع متفـق ويرفـض جعـل العاميـة بدالً عـن الفصحـى، ويف هـذا إشـارة إىل الوعي 

امة.   التـام لـدى العينة وذلـك برفضهم دواعي الهـدم ومتيزهم بن حـركات اإلصالح والحـركات الهدَّ

كـا نسـتطيع مـن الجـدول)6( أعـاله التعـرف عـىل مرتبـة كل فقـرة، وذلـك يسـاعدنا يف التمييز بن 

الدواعـي التـي ميكـن تطبيقهـا مـن الدواعي التـي ال ميكـن تطبيقها وتـرضُّ بالدرس النحـوي، فعىل 

سـبيل التمثيـل ال الحـر، أنَّ الفقـرة رقم )26( )ليس تيسـري النحو تسـهيالً أو اختصاًرا فحسـب، بل 

ينبغـي أْن تتجـه الجهـود إىل إعـداد الذيـن يقومـون عـىل تدريسـه وتعليمه، إعـداًدا يشـتمل عىل فقه 

ومعرفـة واعيـة بالنحو وبسـائر علـوم العربيـة( حصلت عـىل املرتبة الثانيـة، بقيمـة )%4.881761( 

وبتكـرار)417(، مـا يشـري إىل رضورة تطبيقهـا وهـو عـدم اقتصار تيسـري النحو عـىل االختصار بل 

ينبغـي إعـداد املعلـم إعداًدا واسـًعا يسـتطيع بذلك إعطـاء الدرس النحـوي حقه. وهكذا نسـتطيع أن 

نسـتنتج أحقيـة كل فقـرة يف تطبيقهـا أو ال، يف ضـوء مـا حصلـت عليه من قيمـة مئوية. 

ونالحـظ كذلـك أنَّ تعامـل املعلـم واملتعلم مع الفقـرات كان بوعـي وادراك تـام، كإقرارهم بصعوبة 

االعـراب يف الفقـرة رقـم )4( )اإلعـراب هو أهمُّ مشـكلٍة يعانيها املتعلـم يف الدرس النحـوي( والتي 

حصلـت عـىل املرتبـة الثالثـة بقيمـة )4.65933%( وبتكـرار )398(، لكنَّهـم يرفضـون الحـلَّ لهذه 

الصعوبـة بوسـائل الهـدم، كـا يف الفقـرة التـي تليهـا رقـم)5( )إلغـاء اإلعـراب واالكتفـاء بتسـكن 

أواخـر الكلـم يسـهم يف تيسـري النحـو( والتـي نالـت املرتبـة قبـل االخـرية بقيمـة )%2.224303(

وبتكرار)190(.    



»دواعي التيسري النحوي من وجهة نظر املَُعلِّم واملُتََعلِّم«

..................  أ. د. أحمد سهام رشيد النعيمي + م. م. مصقع سفيان دحام الجوعاين  |      241

الستنتاجات والتوصيات

أولً: الستنتاجات: 	 

1- طلبـة الدراسـات األوليـة، وطلبـة املاجسـتري 

ال ميتلكـون اتجاًهـا إيجابيًـا نحـو تطبيـق دواعي 

النحوي.  التيسـري 

2- طلبـة الدكتـوراه، وأسـاتذة الجامعـة ميتلكون 

التيسـري  دواعـي  تطبيـق  نحـو  إيجابيًـا  اتجاًهـا 

النحـوي.

3- الفقـرة )1( )هنـاك صعوبـة يف فهـم قواعـد 

اللغـة العربيـة( حصلـت أعـىل نسـبة مـن وجهـة 

نظـر املعلـم واملتعلم فهـي يف املرتبـة األوىل.

4- الفقـرة )19( )مـا هـو رأيـك يف جعـل العامية 

لغـة لـألدب بدل الفصحـى( نالـت أدىن قيمة من 

وجهـة نظـر املعلـم واملتعلـم، فهـي يف املرتبة 

األخرية.

5- متيـز تقويم طلبـة الدكتوراه وأسـاتذة الجامعة 

مبصداقيـة طبًقـا للواقـع أعـىل مـن تقويـم طلبـة 

الدراسـات األولية واملاجسـتري. 

6- تعامـل املعلـم واملتعلـم مـع الفقـرات كان 

بوعـي وادراك تـام، كإقرارهـم بصعوبـة النحـو، 

لتلـك  الهّدامـة  الحلـول  يرفضـون  ولكنَّهـم 

بصعوبـة  إقرارهـم  ذلـك:   مثـال  الصعوبـات. 

أهـم  هـو  )اإلعـراب   )4( الفقـرة  يف  اإلعـراب 

مشـكلة يعانيهـا املتعلـم يف الـدرس النحـوي( 

لكنهـم  الثالثـة،  املرتبـة  عـىل  حصلـت  والتـي 

يرفضـون الحـلَّ لهـذه الصعوبـة بوسـائل الهدم، 

كـا يف الفقرة التي تليها رقـم)5( )إلغاء اإلعراب 

واالكتفاء بتسـكن أواخر الكلم يسـهم يف تيسـري 

النحـو( والتـي نالـت املرتبـة قبـل االخـرية. 

ثانًيا: التوصيات:	 

الحديـث  النحـوي  الـدرس  إدخـال  ينبغـي   -1

بغيـة  واملاجسـتري  األوليـة  الدراسـات  ملرحلـة 

التيسـري  مبحـاوالت  ومعرفتهـم  اطالعهـم 

واالبتـكار  اإلبـداع  أفـاق  لفتـح  واالصـالح؛ 

لديهـم.  والتجديـد 

2- ينبغـي إعـداد املعلـم إعـداًدا واسـًعا حقيقيًـا 

يسـتطيع بذلـك إعطـاء الـدرس النحـوي حقـه.

3- رضورة االهتـام بدواعـي التيسـري النحـوي، 

الكاملـة، ومحاولـة تطبيقهـا  العنايـة  وأْن نوليهـا 

الـدرس  بأصـول  ة  ُمِخلَـّ غـري  جيـدة  بصـورة 

النحـوي. 

الهـدم  محـاوالت  مـن  التخلـص  رضورة   -4

وطرحهـا جانبًـا، واخراجهـا من دائـرة محاوالت 

التيسـري، وعـدم خلطهـا بهـا؛ ألنَّهـا تـؤدي إىل 

واإلصـالح،  التيسـري  محـاوالت  سـمعة  تشـويه 

منهـا.  والنفـور 

5- عـدم قر محاوالت التيسـري واإلصالح عىل 

فكـرة االختصـار والتسـهيل، بـل ينبغـي جعلهـا 

أوسـع من هـذا النطاق، فتشـمل كل ما من شـأنه 

أْن يبعـث اليـر يف درس النحوي. 

ألسـاتذة  ومؤمتـرات  نـدوات  عمـل  رضورة   -6

الجامعـات مـن أَجل الوقوف عىل أَهم املشـاكل 

الـدرس  يف  م  واملُتََعلِـّ م  املَُعلِـّ التواجـه  التـي 
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النحـوي، فهـم أدرى بذلـك مـن غريهـم؛ كونهم 

عـىل احتـكاك مبـارش باملُتََعلِّم. فضالً عن سـعة 

اطِّالعهـم وإملامهـم باملوضـوع.   

❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

- القرآن الكريم. 

1.إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مر، القاهرة، 

ط2، 1413هـ، 1992م. 

القاسم  أبو  النحو،  علل  يف  2.االيضاح 

دار  املبارك،  مازن  تحقيق:  الزجاجي)337هـ(، 

النفائس، بريوت، ط5، 1406ه-1986م.

لقضية  دراسة  مع  العرب  عند  اللغوي  3.البحث 

الكتب،  عامل  عمر،  مختار  أحمد  والتأثر،  التأثري 

مر، القاهرة، ط9، 2010م.

السالم  عبد  وحدوده،  أبعاده  النحو  4.تجديد 

دمشق  مجمع  ملؤمتر  قّدم  بحث  املسدي، 

الجزائري  املجمع  مجلة  2008م،  سنة  السنوي 

للغة العربية، الجزائر، العدد 16، 2012م.  

املعارف،  دار  ضيف،  شوقي  النحو،  5.تجديد 

مر، القاهرة، ط6.   

6.تيسري العربية بن القديم والحديث، عبد الكريم 

خليفة، مجمع اللغة العربية األردين، عان، ط1، 

1407هـ-1986م. 

7.جهود علاء العربية يف تيسري النحو وتجديده، 

اآلداب  يف  القادسية  مجلة  دباس،  فوزي  صادق 

والعلوم الربوية، العدادان: )1، و2(، املجلد: 7، 

2007م.

إبراهيم  تحقيق:  الرماين،  النحو،  يف  8.الحدود 

السامرايئ، دار الفكر، عان.  

الفضل،  أبو  تحقيق: محمد  الرماين،  9.الحدود، 
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دمشق، 1961م.

عيل  محمد  تحقيق:  جني،  ابن  10.الخصائص، 

النجار، دار الهدى، بريوت، 1966م.

11.الرد عىل النحاة، ابن مضاء القرطبي)592هـ(، 

العريب،  الفكر  دار  ط1،  ضيف،  شوقي  تحقيق: 

القاهرة، 1366هـ، 1947م.

12.طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي، 

املدين،  مطبعة  شاكر،  محمد  محمود  تحقيق: 

العربية  اململكة  املدين،  ودار  1974م.  مر، 

السعودية، جدة. 

13.العوامل املئة يف أصول علم العربية، عبد القاهر 

زهران  تحقيق:  االزهري،  خالد  رشح  الجرجاين، 

البدراوي، دار املعارف، مر، القاهرة، ط2.

14.يف اصالح النحو العريب، دراسة نقدية، عبد 

الكويت، ط1،  القلم،  دار  الوارث مروك سعيد، 

1406هـ-1985م.

مهدي  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  15.يف 

بريوت،  لبنان،  العريب،  الرائد  دار  املخزومي، 

ط2، 1986م. 

16.يف تيسري تعليم مباحث النحو، هالل ناجي، 

بحث قّدم ملؤمتر مجمع دمشق األول، 2002م، 

دمشق،  سورية،  العربية،  اللغة  مجمع  مجلة 

1427هـ، 2007م.

العر  يف  وتيسريه  النحو  تجديد  حركة  17.يف 

الثقافية،  الشؤون  دار  العزاوي،  نعمة  الحديث، 

بغداد، العراق، 1995م. 

18.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، 

ط3، 1414هـ.  

عباس  والحديث،  القديم  بن  والنحو  19.اللغة 

حسن، دار املعارف، مر، 1966م.  

االنباري،  النحو،  أصول  يف  األدلة  20.ملع 

ط2،1391  الفكر،  دار  األفغاين،  سعيد  تحقيق: 

هـ-1971م. 

بغداد،  حسني،  محمود  البغدادية،  21.املدرسة 

1986م.

القوزي،  حمد  عوض  النحوي،  22.املصطلح 

جامعة الرياض، اململكة العربية السعودية، ط1، 

1401هـ-1981م.    

تحقيق:  األحمر،  خلف  النحو،  يف  23.مقدمة 

عز الدين التنوخي، مديرية إحياء الراث القديم، 

سورية، دمشق، 1961م. 

الجواري،  الستار  عبد  أحمد  التيسري،  24.نحو 

مطبعة املجمع العلمي العراقي، 1984م. 

إبراهيم  وتوجيه،   ونقد  بناء  العريب  25.النحو 

السامرايئ، بريوت، 1968م.

دراسة  والتجديد،  األصالة  بن  العريب  26.النحو 

وصفية نقدية لبعض اآلراء النحوية، عبد املجيد 

ط1،  بريوت،  لبنان،  حزم،  ابن  دار  عيساين، 

1429هـ، 2008م. 

27.النحو املنهجي، محمد أحمد يراتق، القاهرة، 

1959م. 

28.نظريات يف اللغة، أنيس فريحة، دار الكتاب 

اللبناين. 

ودراسة  العريب  النحو  يف  العامل،  29.نظرية 

الركيب، عبد الحميد محمد السيد، مجلة جامعة 

دمشق، العددان: 3، 4، املجلد 18، 2002م.
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ملحق)1(

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

الـجـامـعـة الـعـراقـيـة
 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية

الـدراسـات الـعـلـيـا

دواعي التيسري النحوي  من وجهة نظر املعلم واملتعلم

)الجامعة العراقية/ كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية أمنوذًجا(

االستاذ املحرم/ أخي الطالب/ أختي الطالبة، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

مـن أجـل الوقـوف عـىل مصداقيـة دواعـي التيسـري التي نـادى بهـا بعـض العلـاء  وأحقيـة تطبيقها 

أو ال. نضـع بـن أيديكـم هـذه االسـتبانة، ونرجو منكـم التفضل بوضـع عالمة )√( يف املـكان الذي 

ترونـه مناسـبًا، علـًا أن الباحثـن سـيعتمدان عليهـا اعتـاًدا كليًـا يف نتائـج بحثها، راجيـن توخي 

الدقـة عنـد اختياراتكـم، وذلـك للخـروج بنتائـج لها قيمـة علمية. 

املعلومات:	 

1. الجنـس:       ذكر                أنثى

2. الدراسات األولية:          املرحلة الرابعة

3. الدراسات العليا:      املاجستري             الدكتوراه 

4. اللقب العلمي لألستاذ الجامعي:      أ.د.          أ. م.            م.  
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أتفق العبارةت
متاًما

ل أتفق ل أتفقمحايدأتفق
متاًما

هناك صعوبة يف فهم قواعد اللغة العربية.1

النحو هو السبب يف صعوبة اللغة العربية.2

دواعي التيسري النحوي صائبة ويجب تطبيق بعضها.3

الدرس 4 يف  املتعلم  يعانيها  مشكلة  أهم  هو  االعراب 
النحوي.

إلغاء االعراب واالكتفاء بتسكن أواخر الكلم يسهم يف 5
تيسري النحو.

العامل يسهم يف صعوبة االعراب.6

كالتنازع 7 أبواب  من  بها  يرتبط  وما  العامل  نظرية  إلغاء 
واالشتغال واالعراب املحيل واالعراب التقديري؛ يؤدي 

إىل تيسري النحو عىل املتعلم.  

التعليل النحوي هو أحد أسباب صعوبة النحو. 8

النحو؛ 9 تيسري  يف  يسهم  والثوالث  الثواين  العلل  إلغاء 
ألنها تثقل كاهل املتعلم.

املسألة 10 يف  النحوية  اآلراء  تعدد  و  النحوين  اختالف   
الواحدة وتباين األحكام فيها؛ من أكر املشكالت التي 

يعاين منها النحو، وتثقل كاهل املتعلم. 

ربط النحو باملعنى وليس باإلعراب أو بالشكل؛  يسهم 11
يف تيسري النحو. 

يسهم 12 وتداخلها  وتعددها  النحوية  املصطلحات  تباين   
يف صعوبة النحو العريب.

ما زاد يف تعقيد الدرس النحوي؛ التحديدات املكانية 13
والزمانية لساع اللغة. 

التقدير والتأويل وحمل األساليب عىل غري 14 اإلفراط يف 
ظاهرها زاد من صعوبة النحو العريب. 

أدى 15 كاملة  العربية وجمعها بصورة  باللغة  االحاطة  عدم 
إىل صعوبة النحو. 

وال 16 بالنحو  لها  عالقة  ال  افراضية  أموًرا  النحاة  تناول 
فائدة. يسهم يف صعوبة النحو. 
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التكهن يف معرفة أصول قسم من األلفاظ أثقل الدراسة 17
النحوية.  

إلغاء فكرة القياس املنطقي العقيل املجرد كقاعدة يبني 18
تيسري  يف  يسهم  النحوية؛  أحكامهم  النحويون  عليها 

النحو.

ما هو رأيك يف جعل العامية لغة لألدب بدل الفصحى. 19

يف 20 يسهم  النحوية  واملنظومات  املخترات  تأليف 
تيسري النحو.  

القواعد 21 يف  اختالفها  عىل  العربية  اللهجات  إدخال 
الواحدة ما  األقوال تختلف يف املسألة  النحوية جعل 

يصعب استيعابها.  

االكتفاء من النحو مبا يقيم اللسان ويدفع اللحن؛ يسهم 22
يف ضبط اللغة وتيسريها. 

إلغاء التارين التي افرضها النحاة للتدريب عىل بعض 23
األحكام.  

القواعد 24 منها  تستنبط  التي  واألمثلة  الشواهد  صعوبة 
النحوية. يسهم يف تعقيد النحو. 

قواعد 25 استنباط  القرآين وحده يف  الشاهد  االعتاد عىل 
يف  يسهم  القرآين(.  )النحو  يسمى  ما  أي  النحو،  علم 

تيسري النحو.

ليس تيسري النحو تسهياًل أو اختصاًرا فحسب، بل ينبغي 26
تدريسه  يقومون عىل  الذين  اعداد  الجهود إىل  تتجه  أن 
بالنحو  واعية  ومعرفة  فقه  عىل  يشتمل  اعداًدا  وتعليمه، 

وبسائر علوم العربية.  

❊ ❊ ❊


