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المنهج المغالي في نقد العربية  -زكريا أوزون أنموذجا
م.م إيناس إبراهيم عبد اهلل

ممخص البحث

كمية الصيدلة  -الجامعة المستنصرية

يتككف هذا البحث مف مقدمة كتمهيد كمبحثيف تناكلت المقدمػة بيػاف مهميػة الماػة الةربيػة كالهػدؼ مػف البحػث
ممػػا التمهيػػدد تقػػد تنػػاكؿ نػػةكبة النحػػك الةربػػع ىم ػ مػػر ىنػػكر التػػوليؼ كتنػػاكؿ المبحػػث ا كؿد ا تة ار ػان هػػـ

دىكات التي ير تع الةنر الحديث كتناكؿ المبحث الثػانعد م ػا ؿ منتةبػة مػف رار زكريػا مكزكف ثػـ الةاتمػةد التػع

ىر ت مهـ النتا ج التع تكنؿ إليها البحث كتع مقدمتهاد مف هذا الكتاب مدار البحث يحارب الماة الةربيػة كيبػب

التحذير منه.

المقدمة

إف الماة الةربية مكمؿ الماػات ك ٌمدههػا كمبراهػا مػف الةيػكب تهػع لاػة القػرف المةبػز كهػع تػع
نظػػر الاالبيػػة الةظمػ تك ػػب تػػع مرتبػػة المقد ػػات كهػػد مدل تطػػكر الةقميػػة الةربيػػة كتقػػدـ المبتمػػب
إل إنتاج (النحك الةربع) الذم ك ب ل بب دينع هك الةكؼ مف المحف تع القػرارة القرنيػة  ,ك ةػر

هػػكمع هػػك المحاتظػػة ىمػ الماػػة الةربيػػة  ,ك ةػػر تةميمػػع هػػك لةنػػمة مل ػػنة ا ىػػابـ مػػف الزلػػؿ تػػع
لكنهـ مدةمػكا تيػه السم ػسة
مر ال نيف ,
كالـ الةرب  ,كهد مكهؼ
ي
ىممار حياتهـ لةدمة هذا الةمـ ىم ٌ
ٌ
كالمنطػػؽ  ,ممػػا مدل إل ػ نػػةكبة نظامػػه كهكاىػػدف تظهػػرت كتػػب النحػػك تةػػانع ال ػراؼ تػػع الطػػكؿ
كغمكض ا

ػمكب كىػدـ م ارىػاة م ػتكل الدار ػيف كمحيانػان ا ،ػطراب ممػا ػكف بمػاؿ النحػك كزادف

نػةكبةن  ,تظهػرت ال ػركحات تت ػةمت مادتػه كتػكىرت م ػالكه ,ثػـ متةػذ النحػاة ردكد متةػاؿ حيػػاؿ
(ُ)

كمنه ػػاد (مقدمػػة النحػػك) لةمػػؼ ا حمػػر البن ػػرم (ت

ػت المةتن ػرات لتي ػػيرف
هػػذف النػػةكبة توليسػ ٍ
َُٖق) ك(مةتنػػر) الك ػػا ع (ت ُٖٗق) كمنهػػا (المػػكبز) ،بػػف ال ػراج (ت ُّٔق) ك(البمػػؿ)

النحػاس (تّّٕق) كغيرهػا كثيػر كا،بركميػة ،بػف مبػركـ
لمزبابع (ت ّّٕق) ك(التساحة) ،بف ٌ
الماربع (ت ِّٕق).
كما نظمت القكاىد النحكية ة انر ىند المتوةريف مػف النحػاة لتي ػيرف كمػف هػا،ر(ِ)د مبػك محمػد

القا ـ بف ىمع الحريرم (ت ُٔٓق) الذم نظـ النحك تع منظكمته ا ماها (ممحمة الىراب) كابػف
ػ(الدرة ا لسيػػة تػػع ىمػػـ الةربيػػة) كابػػف الحابػػب
مةػػط المتػػكت ػػنة (ِٖٔق) تػػع منظكمتػػه الم ػػماة بػ ٌ
(ت ْٔٔق) تػػع منظكمػػة الم ػػماة ب ػػ(الكاتية) كابػػف مالػػؾ (ت ِٕٔق) الػػذم ملٌػػؼ ثػػالث منظكمػػات
ا كل (الكاتية ال اتية) كهع منظكمة طكيمة تيها ثالثػة ،ؼ بيػت ت ػـ النحػك كالنػرؼ  ,كالثانيػة

ػاتية ,
الةالنػػة الم ػػهكرة با لسيػػة كهػػع منظكمػػة بػػولؼ بيػػت مكدع تيهػػا ةالنػػة مػػا تػػع
الكاتيػػة ال ػ ٌ
ٌ
(المان ىؿ تع نظـ المسىنؿ) نظـ تيها كتاب (المسنؿ لمزمة رم) كغيرها.
كالثالثة
ى
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كمػػا ظهػػر نحػػاة نقػػدكا النحػػك كمىط ػكا مقترحػػات لنػػالحه كتي ػػيرف كػػابف ك،د المنػػرم كمبػػع

المةرم كابف حزـ ا ندل ع مف القرف الةامس كابف م ار القرطبع (ت ِٗٓق) الذم امتاز
الةالر
ٌ
ببرمة كا حة تع كتابه (الرد ىم النحاة) تع مح و
اكلة منه لتي ير النحك الةربع(ّ).
ي
ممػػا المحػػدثكف تكانػػت لهػػـ محػػاك،ت كثي ػرة لتي ػػر النحػػك كػػاف بة ػػها ينطػػكم ىم ػ اهت ارحػػات

بز ية لـ تنتظـ النحك كمه كلـ تقدـ بديالن ككاف منها ظالمان  ،يقدـ غير التبريح كالهدـ كهػك يمثػؿ

منهب ػان ماالي ػان تػػع نقػػد النحػػك الةربػػع ممثػػاؿ كتػػاب (بنايػػة ػػيبكيه) لزكريػػا مكزكف ك ػػنتةذف مينمكذب ػان
لد ار ة المنهج الماالع تع نقد النحك الةربع تع الةنػر الحػديث كمػف يقػ مر كتػابد (بنايػة ػيبكيه

الرتض التاـ لما تع النحك مف مكهػاـ) يػرل تهكمػان مػف المالػؼ ك ػةرية مػف الماػة الةربيػة إذ ينػسها
بالقنكر كالةبز ككتابة ىبارة ىف انتقادات لمنحك كالنحكييف كهك إذ ينتقد  ،يقدـ بديالن ىما انتقػدف

الدهػة  ,كهػك ي ٌػدىع بونػه مػف دىػاة التي ػير لكنػه  ،يمػت إلػ ذلػؾ
دا مان تكتابه يستقر إل الرنػانة ك ٌ
بنمة .ىمما بانه مف غير المةتنيف بالماة الةربية .
كه ػػد ت ػػمف البح ػػثد مقدم ػػة كتمهي ػػدان كمبحث ػػيف ث ػػـ ةاتمػ ػةن تن ػػاكؿ المبح ػػث ا كؿ حرك ػػة

التي ػػير النحػػكم هبػػؿ مكزكف متمثمػػة بػػدىكات التي ػػير تػػع الةنػػر الحػػديث ممػػا المبحػػث الثػػانع تقػػد

تنػاكؿ انتقػػادات مكزكف لماػة الةربيػػة كالحمػػكؿ التػع اهترحهػػا لكاف كػاف تػػع الكػػـ الاسيػر مػػف انتقاداتػػه ،
يقدـ حالن بديالن.
ك،بد مف ال ارة إل مف انتقادات مكزكف طالت الماػة الةربيػة ببميػب مسانػمها مػف نح وػك كلا وػة
و
مدب كهك و
كنرؼ ك و
مااؿ مبحؼ بحؽ الماة الةربية كنظامها المت ؽ لكاف كاف ،بد مػف إيبػاد مػنهج
لتي ػػير الماػػة الةربيػػة ىم ػ المتةممػػيف كالدار ػػيف ذكم ا،ةتنػػاص كغيػػرهـ تػػوكثر منػػاهج التي ػػير

الحديث مال مة لذلؾ تيما مرل مػنهج ىبػاس ح ػف الػذم ن ػير إلػ دىكتػه تػع المبحػث ا كؿ مػف
هذا المبحث.

الهدامػػة التػػع ترمػػع إل ػ هػػدـ الماػػة الةر ٌبيػػة
كالهػػدؼ مػػف هػػذا البحػػث التحػػذير مػػف الػػدىكات ٌ
كتقكي ها تهك ي كؿ ةطػ انر ىمػ النا ػ ة ىممػان مف كتابػه يتػولؼ مػف (ُْٕ) ما ػة كمربةػة ك ػبةيف
نسحة كرابب تع توليسه (ُٔ) تة ى ر مند انر.
تمهيـد:

مت ـ النحك الةربع بنةكبة مدركها ػيكةه كمىالمػه كمػا مح ػها تالميػذف كلػيس مػف ػؾ تػع

مف نمط المناىب التع تكابه مكل ؾ غير التع يمم ها ها،ر كلكف الذم  ،ؾ تيه هك مف بهكدان
كبي ػرة هػػد تةاهبػػت ىم ػ هػػذا الةمػػـ منػػذ مبػػع ا

ػػكد حت ػ

ػػيبكيه كمف هػػذف البهػػكد هػػد تكممػػت بكتػػاب

ػػيبكيه الػػذم نػػار يةػػرؼ تيمػػا بةػػد بقػػرف النحػػك  ,إذ بمػػب هػػذا الةػػالـ السػػذ ىمػػـ ػػيةه الةميػػؿ ابػػف
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كد الدالع ,كبار بةد يبكيه ىممار ىالبكا ه ػايا

المسنؿ.
كالمبرد تع كتابه المقت ب كالزمة رم تع كتابه
الكتاب نس ها كلكف تع م مكب ةر
ٌ
ٌ

كمما يااةذ ىم كتاب يبكيه ىدـ ير مالسه ىم ةطة كا حة ت الن ىف طكؿ الةنػاكيف

كغمك ػػها كالتػكار لاتػػه كلكػػف هػػذا  ،ينسػػع منػػه ةػػدـ الةربيػػة ةدمػةن ىظيمػػة كهػػد بػػار تػػع الةنػػر

الحػػديث محػػد البػػاحثيف ليالػػؼ كتاب ػان ي ػػميه (بنايػػة ػػيبكيه ال ػرتض التػػاـ لمػػا تػػع النحػػك مػػف مكهػػاـ)

تيمثؿ منهبان مااليان تع نقد النحك الةربع  ,إذ إنه يرتض هكاىد الماة الةربية برمتهػا كيػدىك لتو ػيس
هكاىػػد بديػػدة ت ػػاىد ىمػ ن ػػر الماػػة بػػيف بميػػب الػػدكؿ الةربيػػة ي ػػتةممها السػػرد تػػع المنػػزؿ كالمحسػػؿ

يبكيه بونه ياةذ ىميػه إةساهػه ممػاـ الك ػا ع تػع الم ػالة الزبنكريػة ثػـ منػه لػيس ىربيػان

يبن
كهك إذ ٌ
(ْ)
ك ب القكاىد مثاله تكيؼ ي ب هكاىد الماة الةربية؟

كما ةرج تيه كتابه ىف ىممار الةربية رت ه لمتةريػب

الماكم(ٔ).

(ٓ)

كدىكتػه إلػ التكهػؼ ىػف ا ،ػتقاؽ

كيقػػكؿ إف الهػػدؼ مػػف بحثػػه هػػك تاييػػر هكاىػػد الماػػة الةربيػػة الممي ػػة با كهػػاـ كتو ػػيس هكاىػػد

بديدة ترتكز ىم (ٕ)د

م) ((مكهب كدكر الكممة تع النظـ اىتمادان ىم حركة مكاةر الكممات (ال كؿ).
ب) إىماؿ الةقؿ كالمنطؽ تع التقةيد كهياـ التكاتؽ بيف الدا،ت كالمدلك،ت.
ج) توثير الزمف كتاىمية ا دكات (الحركؼ) تع القكاىد)).
كهػػك  ،ينسػػؾ تػػع بحثػػه يقمػػؿ مػػف ػػوف الماػػة الةربيػػة التػػع كن ػسٌها اب تةػػال بقكلػػهد (بًمً ى ػ و
ػاف
(ٖ)
ً
إ
ػع ِمبًػ و
كف)(ٗ) تهػػك يقػػكؿ مػػثالن مكازن ػان بػػيف الةربيػػة
ىى ىربًػ م
ػيف) ك(إًَّنػػا ىن ٍحػ يػف ىن َّزٍل ىنػػا ال ػذ ٍك ىر ى لكًاَّنػػا لىػػهي لى ىحػػاتظي ى

كا،نكميزيػةد (كتمكنػت بةػػض الماػات كا،نكميزيػة مػػثالن – مػف غػزك مةظػػـ ا رض لتنػبح لاػةن بديمػةن

لكثيػػر مػػف الماػػات ال ػػا دة ممػػا لاتنػػا الةربيػػة المةقػػدة تبقيػػت بامػػدة  ،بػػؿ ترابةػػت ىالميػان كلػػـ يةػػد
يهتـ بها حت مهمها كال بب تع ذلؾ يةكد برمينا إل ىننريف م ا ييفد
أولهما :ىمـ النحك الةربع.
ثانيهمــــا :ا ،ػػتقاؽ الما ػػكم م ػػف ب ػػذكر الكممػ ػة الةربي ػػة  ،ػػتيةاب المس ػػردات كالمن ػػطمحات
البديدة)

(َُ)
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كهد تاتػه مف المالػؼ ال ػهير ك ػبير باتػت م ػرحياته تتػربـ اليػكـ مػف لاتهػا التػع كتبػت بهػا

مرت بها الماتاف مف تبػايف كتباىػد الطػكؿ
ال الماة النكميزية المةانرة ىم ما بيف الظركؼ التع ٍ
الزمنع لكميهما.
كيقػػكؿ متهكم ػاند (مه ػالن لكػػف الةكبػػرم مك الك ػػتنا ع مك التايالنػػدم)(ُُ) .كمثػػؿ ذلػػؾ هكلػػه ىػػف

النػػسة الم ػػبهة با ػػـ الساىػػؿد (تهػػؿ يبػػد لػػع النحػػاة مػػا نػػكع هػػذا الم ػػتؽ؟ مـ انػػه ا ػػـ بامػػد (ذات)
حيػػث كػػاف تػػع هػػديـ الزمػػاف ربػػؿ بميػػد ا ػػمه (ةرطبيػػؿ)

(ُِ)

كهػػد كثػػرت تػػع كتابػػه ىبػػارات ال ػػةرية

ار لمنحػاة ك ،يقػػدـ بػديالن إ ،نػاد انر كمثػػاؿ
كالػتهكـ ك،بػد مػػف التنكيػه إلػ منػػه ينتقػد تػع بحثػػه كيػرتض ر ن
ذلؾ هكلهد م ،ي تحع مهؿ الماة كالنحاة مف إىرابهـ كتوكيمهـ بةض حػركؼ المةػانع از ػدة تػع كػالـ
(ُّ)

كيكتسع با،ىتراض دكف تقديـ بديؿ.

ىز كب ٌؿ
اب ٌ
ك،بػػد مػػف ال ػػارة إل ػ منػػه م ػػاد بالةاميػػة تػػع مكثػػر مػػف مك ػػب تػػع كتابػػه كهػػك يطمػػؽ ىم ػ

تمكنػػا مػػف تهػػـ لهبػػات لاتنػػا
الةاميػػة تػػع الػػدكؿ الةربيػػة لسػػظ المهبػػات إذ يقػػكؿد (كمػػا الم ػػكمة إذا ٌ
(ُْ)
الةربية البميمة كا تكىبناها .كهؿ ملاػ ر ػكلنا الكػريـ محمػد ( )لهبػات القبا ػؿ ىنػد بةثتػه؟)
ركرة التي ػير ىمػ طمبػة الةمػـ بتاييػر هكاىػد الماػة الةربيػة التػع

ينر بيف طيات كتابه ىم
كهك ٌ
تسػػان هػػدام الةممػػار كمحػػدثيهـ مػػف مبػػؿ ةػػدمتها كالتيػػاف بقكاىػػد بديػػدة مي ػرة مػػف ةػػالؿ ىمػػؿ

مك كىع كما اتع(ُٓ).

ك،بػد هنػػا مػػف ال ػػارة كلػػك بنػػكرة ػريةة إلػ حركػػة التي ػػير النحػػكم هبػػؿ مكزكف لتبيػػيف بةػػد

البكف بيف دىكات التي ير التع يحاكؿ ا،نت اب إليها كبيف دىكته الهدامة المتاطر ة.
المبحث األول

استعراض لحركة التيسير النحوي قبل أوزون متمثمة

بدعوات التيسير في العصر الحديث

أوال :كانػػت محاكل ػػة التي ػػر ا كلػ ػ هػػع لكت ػػاب (التحس ػػة المكتبي ػػة تػػع تقري ػػب الما ػػة الةربي ػػة)

لرتاىة الطهطاكم (ت ُّٕٖـ) اهتنر تيه ىم مبكاب النحك ا

ا ية كك ب بػدك،ن ةانػان لكػؿ

باب مف مبكاب النحك م ت ي ان بمتكف النحك ك ،يما (ا بركمية)(ُٔ).

ثانيـــا :تػػع ىػػاـ (َُْٗ) ن ػػر بػػربس الة ػػكرم المقد ػػع كممػػة ىنكانهػػاد (الةربيػػة كت ػػهيؿ

هكاىػػدها) كتيهػػا يهػػابـ الى ػراب كدىػػا إل ػ مف تح ػػب الكممػػات الةربيػػة كمهػػا مبينػػة ا كاةػػر كبةػػؿ
ػػمير البم ػػب المان ػػث كالم ػػذكر كاح ػػدان لكالا ػػار ب ػػاب المكان ػػب م ػػف الن ػػرؼ لكاىػ ػراب (مم) ت ػػع بم ػػب
حا،تهػػا كننػػب بمػػب المانػػث ال ػػالـ بالستحػػة كرتػػب ا ،ػػـ كالةبػػر دا م ػان حت ػ مػػب النكا ػ كننػػب

المةرب مطمقان لكالاار محكاـ الةدد.
المنادل
ٌ

(ُٕ)
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نة ُّٕٗـ كتاب ( إحيار النحك) ك ايب ابف بنع كابف م ار

تػع إلاػػار نظريػة الةامػػؿ كبمػب المبتػػدم كالساىػؿ كنا بػػه تػع بػػاب الم ػند كالم ػػند إليػه كةػػالؼ النحػػاة
بػػوف الستحػػة لي ػػت ىالمػػة إى ػراب ك ،د،لػػة ىم ػ

ال ككف تع لاة الةامة(ُٖ).

ػػعر بػػؿ هػػع الحركػػة الةسيسػػة الم ػػتحبة بمثابػػة

رابعا :كمت لبنػة تػع ك ازرة المةػارؼ المنػرية ػنة ُّٖٗـ لمبحػث تػع تي ػير هكاىػد النحػك
كالنرؼ كالبالغة كةربت بنتا ج مهمهاد
ُ) ترل المبنة كبكب ا ،تانار ىف الىراب التقديرم كالمحمع.
ِ) يق ـ النحاة الةالمات الىرابية ىم ىالمات منمية كمةرل ترىية كالمبنة  ،تػذهب إلػ
هذا التق يـ كتبةؿ كالن تع مك ةه كتق ـ ا ،ـ المةرب ىم مه اـد

م) ا ـ تظهر تيه الحركات الثالث كهك مكثر ا

مار.

مدها كهك ا
ب) ا ـ تظهر تيه الحركات الثالث مب ٌ
ج) ا ـ تظهر تيه حركتاف

مار ال تة.

ـ كتتح كهك المنكع مف النرؼ.

د) ا ـ تظهر تيه حركة كاحدة هع الستحة كهك المنقكص.
ق) ا ـ تظهر تيه ملؼ كنكف مك يار كنكف كهك المثن (ُٗ).
ىدة مقا،ت تػع مبمػة الر ػالة بةنػكاف
خامسا :تع نة ُّٖٗـ ن ر ىبد المتةاؿ النةيدم ٌ

(تي ػػير هكاىػػد الىػراب) لػػـ يكاتػػؽ تيهػػا ىمػ تكنػػيات المبمػػب كلبنػػة الػػك ازرة كاهتػػرح ىػ ٌػدة اهت ارحػػات
منهاد
ُ -دمج الىراب المحمع بالتقديرم.
ِ -البقػػار ىم ػ الةالمػػات ا نػػمية كالسرىيػػة كبةػػؿ المنػػادل المسػػرد مننػػكبان بال ػ ٌػمة مك
ا لؼ مك الكاك نيابة ىف الستحة.
ّ -إلحػػاؽ بػػاب كػػاف كمةكاتهػػا كبػػاب ا حػػرؼ الم ػ ٌػبهة بالسةػػؿ بالمبتػػدم مك يةػػرب ا ػػـ كػػاف
مبتدم كيةرب ةبرها ةب انر لممبتدم مننكبان.
ْ -إىػراب (مهػا ـ زي هػد) هػػا ـد ا ػـ تاىػؿ كزيػد تاىػػؿ ك ،يقػاؿ انػه ػد م ػػد الةبػر نػه لػػيس
هناؾ مبتدم.
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ٓ -ا ةذ برمم بمهكر الككتييف تع نكانب الم ارع كىدـ تقدير (مف) تع المكا ب التع
هدر تيها البنريكف.

ٔ -إىراب ا ،ـ المننكب كالمرتكع تع باب ا ،تااؿ مبتدم إذ ،

المبتدم ىم ا نؿ الذم هررف تع ا ـ ا حرؼ الم بهة بالسةؿ.

ػير ىنػدف مػف مبػعر

ٕ -تةميص النحك مف كؿ ما ىمؽ به مف السم سة.
ٖ -ت مية م مار ا تةاؿ (متةا،ن ماىية) ك ،تبرم ىم هياس ا تةاؿ الم هكرة

(َِ)

سادسا :ن ر اطب الحنرم نة ُّٖٗ تع مبمة الر الة مقا،ن ىالج تيه بةض نةكبات

النحك التةميمع كاهترح حمك،ن كاف له ت ؿ الريادة تع بة ها مف ذلؾ منه م ار إل السرؽ بيف الماة
كهكاىدها كمكد مف الماة ي ةها المبتمب تع حيف مف القكاىد تتكلد مف ا بحاث(ُِ).

سابعا :محاكلة مبمب الماة الةربية تع القاهرة نة َُْٗ الذم ةالؼ لبنة التي ير النحػكم
تػػع ت ػػمية ركنػػع البممػػة كاةتػػار ت ػػمية البيػػانييف (م ػػند كم ػػند إليػػه) ككانػػت المبنػػة هػػد ارتػػوت ىػػدـ

التسريػؽ بػيف حركػات البنػار كالىػراب كا،هتنػار ىمػ ملقػاب البنػار  ,ممػا المبمػب تػرمل مف النػكاب
ا،هتنػار ىمػ ملقػػاب الىػراب كرمل كبػػكب إر ػػاد المبتػد يف إلػ المتةمػػؽ الةػاـ ل ػػبه البممػػة كىػػدـ
تكميسهـ تقديرها كؿ مػرة  ,كمػا كاتػؽ المبنػة ىمػ ت ػمية التكممػة لكنػه دىػا إلػ ا ػتبقار ا ػـ المسةػكؿ

لمتكممة الداؿ ىم ما كهب ىميه السةؿ)(ِِ).

ثامنا :ذهب طػه الػراكم تػع الةػاميف ُْْٗ – ُْٓٗ إلػ مف هنػاؾ مربةػة مػذاهب لنػالح
النحػػك  ,المػػذهب ا كؿ منػػكلع ػػمسع كةالنػػته الربػػكع إلػ ا نػػكؿ ا نػػمية مػػف كتػػب ا هػػدميف
كالمػػذهب الثػػانع مػػذهب التهػػذيب كالت ػػذيب كك ػػب كتػػب حديثػػة لبميػػب تػػركع الةربيػػة كىم ػ م ارحػػؿ
تتسػػاكت بتسػػاكت هابميػػات النا ػ ة  ,كالمػػذهب الثالػػث مػػذهب ا،نقػػالب كالتبديػػد بحػػذؼ مب ػكاب كزيػػادة

مةػػرل كاةتنػػار تنػػكؿ كتب ػػيط مةػػرل كا ،تةا ػػة ىػػف منػػطمحات  ,ب ػكاها  ,كالمػػذهب ال اربػػب
م ػػذهب ه ػػدـ ي ػػرل ىب ػػز الما ػػة الةربي ػػة ى ػػف ات ػػاع ىم ػػكـ الةن ػػر ,كب ػػيف مف مب ػػدر ه ػػذف الم ػػذاهب
با،ىتبار هك المذهب الثانع(ِّ).

تاســعا :ن ػػر ىػػاـ ُْٗٗ كتػػاب ػػاكر البػػكدم المك ػػكـ (ت ػػذيب مػػنهج النحػػك) كهدتػػه تيمػػا
كتبه تن يؽ النحك ىف طريؽ حذؼ مك كىات مف بةض مبكاب النحك لكالحاهها بمك ػكىات مةػرل
بانيا تن يقه ىم اةتيار مي ر اآلرار تع النحك الةربع كم تني انر بآرار الككتييف كغيرهـ(ِْ).
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عاشــ ار :محاكلػػة منػػطس ب ػكاد تػػع الد ار ػػة التػػع كػػاف ىنكانهػػا (النحػػك الكػػكتع كتا دتػػه تػػع
تي ير القكاىد الةربيػة) كتػع مقالتػه تػع مبمػة لاػة الةػرب بةنػكاف (كيسيػة إنػالح الةربيػة) التػع ذكػر

تيها رار مهمهاد

ُ) تةميـ القياس تع القاىدة مف ةالؿ تةميـ تطبيؽ القاىدة ىم ال كاذ كهذا يقت ع تايير
عر مف ركط المقي ات.

ِ) ىى َّد كؿ مقيس تنيحان كبكاز ا تةماله.
ّ) ت ػػرؾ تةمي ػػؿ الىػ ػراب ت ػػع النحكي ػػات كيري ػػد ب ػػذلؾ م ،يةم ػػؿ رت ػػب الساى ػػؿ كنا ب ػػه كنن ػػب
المسةكؿ مثالن ف ذلؾ  ،تةميؿ له ىم الحقيقة.

ْ) تمهيد م مكب تدريس الةربية كالتوليؼ بها.

(ِٓ)

أحــد عشــر :محاكلػػة محمػػد ىبػػد ال ػػتار الب ػكارم ػػنة ُِٔٗ إذ ملػػؼ كتابػػه (نحػػك التي ػػير)
كيقكؿ تع مقدمته (كل ت مزىـ انه بهدم كحدف تمقد كاف لطالب دار المةمميف الةالية كمية التربيػة

تع بامةة باداد اليكـ ننيبهـ تع إثارة الكثير مف م كالته كتع الهداية إلػ الكثيػر مػف حمػكؿ تمػؾ
الم كالت)

(ِٔ)

كيبدك مف كتابه بار متوث انر بإحيار النحك لبراهيـ منطس م تاذف.

ثـ ملؼ ػنة ُْٕٗ كتابيػه (نحػك السةػؿ) ك(نحػك القػرف) كتيهمػا نػكع مػف التي ػير إذ دىػا تػع

كتابػػه ا كؿ إلػ د ار ػػة البممػػة مك،ن ثػػـ مػػا تتػػولؼ منػػه ثانيػان  ,كتػػع كتابػػه الثػػانع ك ػػب القكاىػػد ىمػ

م اس ا

مكب القرنع متبنبان الكثير مف ال اذ(ِٕ).

كتػػع ػػنة ُٕٖٗ ملػػؼ كتابػػه (نحػػك المةػػانع) مهتػػديان بكتػػاب ىبػػد القػػاهر البربػػانع (د ،ػػؿ

الىب ػاز) كدىػػا تيػػه إلػ ػ التركيػػز إل ػ نظ ػػـ الكػػالـ تقديمػػه كتػػوةيرف كحذت ػػه كذك ػرف لكايبػػازف لكاطناب ػػه
كتككيدف كتقييدف لكاطالهه كتنمه ككنمه  ,كهك يػرل مف مةنػ الكػالـ يت ػح بػومريفد محػدهما الػنظـ
ػالمةمؽ تػع ت ػار  ،ي ػتند إلػ
كاآلةر الىراب كهاؿ تػع كتابػه ىػف ىمػـ المةػانع (هػاـ مةمقػان مك ك ٌ
هكاىػػد تم ػػؾ بػػه مف يػػزكؿ مك يتزىػػزع كتمػػؾ القكاىػػد هػػع هكاىػػد النحػػك التػػع ه ػ ىميهػػا نويهػػا ىػػف

مةانع النحك مف يايض مااها)(ِٖ).

أثنــا عشــر :دىػكة مهػػدم المةزكمػػع ػػنة ُْٔٗ إذ ملػؼ كتابػان تػػع التي ػير ػػماف (تػػع النحػػك

الةربع نقد كتكبيه) كتع نة ُٔٔٗ ملؼ كتابػان ثانيػان ػماف (تػع النحػك الةربػع هكاىػد كتطبيػؽ ىمػ

المػػنهج الةممػػع الحػػديث) ذكػػر تػػع ا كؿ ىػ ٌػدة رار بة ػػها لػػه كبة ػػها لمػػف ػػبقكف مك ىان ػػركف
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كبةػػؿ الثػػانع تطبيق ػان لتمػػؾ اآلرار التػػع مػػف بهػػا كاحػػتج لهػػا كيقػػكؿ تػػع كتابػػه ا كؿد (النحػػك د ار ػػة
كنسية تطبيةية  ،تتةدل ذلؾ بحاؿ)(ِٗ) .كمهـ ار ه تع التي يرد
ُ -اهتراحه مف تككف الد ار ة النحكية كتؽ هذا الت م ؿد
م) الد ار ػػة الن ػػكتية ه ػػع الد ار ػػة الماكي ػػة ا كلػ ػ الت ػػع يةنػ ػ به ػػا الماكي ػػكف لية ػػرؼ
الدارس كثي انر مف الظكاهر الماكية التع تدرس تع كتب النحك.

ب) الد ار ػػة الن ػرتية مم البحػػث تػػع الكممػػة المسػػردة مػػف حيػػث بنيتهػػا كزنتهػػا كا ػتقاهها
كتبردها كزيادتها إل غير ذلؾ مما يتةمؽ بالكممة.

ج) الد ار ػػة النحكيػػةد مم د ار ػػة الكممػػة مالسػػة مػػب غيرهػػا مم د ار ػػة البممػػة مػػف حيػػث
نكىهػػا كمػػف حيػػث مػػا يطػ مر ركانهػػا مػػف تقػػديـ كتػػوةير مك ذكػػر كحػػذؼ مك إ ػػمار

لكاظهار مف حيث ما يط مر ىميها مف ا تسهاـ كنسع مك تككيد.

ِ -إف القياس الذم يبب مف يتبب تع د ار ة الماػة كالنحػك هػك القػا ـ ىمػ م ػاس الم ػابهة
كمحاكاة الم مكع كالمةركؼ مف كالـ الةرب.

ّ -القػػكؿ بػػوف البممػػة السةميػػة هػػع التػػع يػػدؿ تيهػػا الم ػػند ىم ػ التبػػدد مك التػػع يكػػكف تيهػػا
الم ػند تةػالن كممػا البممػػة ا ،ػػمية تهػع التػػع يػدؿ تيهػػا الم ػػند ىمػ الػػدكاـ كالثبػػكت مك

التع يتنؼ تيها الم ند إليه اتناتان ثابتان(َّ).

ثالثة عشر :كانت دىكة ىباس ح ف مف دىكات التي ير البادة كهك يرل مف النحك الةربع
ىظيـ ونه كلكنه يحتاج إلػ التي ػير تالتسريةػات الكثيػرة كاآلرار المتباينػة بتةميالتهػا المنػطنةة كمػه

ممػػا يمكػػف تداركػػه بالنػػالح كمالحقتػػه بالت ػػديد تيػػدمج بةػػض تػػع بةػػض كي ػػتان بػػآرار كم ػػا ؿ
كط ار ؽ كتةبيرات مةرل(ُّ).

كما منه اةذ ىم المحدثيف ىدـ التساتهـ إل إنالح النحػك كتي ػيرف ىمػ غػرار مػا تةمػكف تػع

مب ػػا،ت مة ػػرل كه ػػك مه ػػرب من ػػحاب التي ػػير إلػ ػ التػ ػراث الةرب ػػع كه ػػك ل ػػـ يتب ػػب دى ػػاة التي ػػير
المةانػ ػريف لػػػه تػػػع مقترح ػػاتهـ التػ ػػع نالػػػت مػػػف التػ ػراث الةربػػػع

(ِّ)

كه ػػك ل ػػـ يتػ ػػابب دىػػػاة التي ػػػير

المةان ػريف لػػه تػػع مقترحػػاتهـ التػػع نالػػت مػػف الت ػراث النحػػكم القػػديـ (كػػدىكتهـ إل ػ إلاػػار بةػػض

المك ػ ػػكىات النحكيػ ػػة لكالاػ ػػار نظريػ ػػة الةامػ ػػؿ كالى ػ ػرابيف التقػ ػػديرم كالمحمػ ػػع بػ ػػؿ لكالاػ ػػار الى ػ ػراب
(ّّ)
كا ،تانار ىنه بت كيف مكاةر الكمـ كغير ذلؾ)
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أربعة عشر :ن ر إبراهيـ ال ام ار ع تع نة ُٖٔٗ كتابه (النحك الةربع نقد كبنار) ىمد تيه
إلػ ػ مقترح ػػات التي ػػير الةام ػػة المتداكل ػػة كبةمه ػػا د ار ػػة تطبيقي ػػة ىمػ ػ ( ػػرح اب ػػف ىقي ػػؿ) تناكل ػػه

بمقت اها بالنقد كالبنار كهد هاـ كتابه ىم د
ُ) ا ةذ بالمنهج الكنسع.
ِ) ترؾ التةميؿ.

ّ) حذؼ القكاىد التع  ،ند لها تع كالـ الةرب.
ْ) تن يؽ مبكاب النحك لكالحاؽ المت ابهات بة ها ببةض

(ّْ)

خامســـة عشـــر :محاكلػػة تمػػاـ ح ػػاف تػػع كتابػػه (الةربيػػة مةناهػػا كمبناهػػا) كتيهػػا يمتقػػع مػػب
المةزكمع إذ إنه يماػع تكػرة الةامػؿ ليقػيـ بػدلها المةنػ كالقػ ار ف كهػد درس الماػة د ار ػة حديثػة كتػؽ
المنهج الكنسع كمهاـ النظاـ النحكم ىم مربةة مي سد

ُ) طا سة مف المةانع الةامة التع ي مكنها مةػانع البمػؿ كا

الةانة مك مةانع المسردة كالساىمية كالمسةكلية كال اتة.

ػاليب كمبمكىػة مػف المةػانع

ِ) مبمكى ػػة م ػػف الةاله ػػات الت ػػع تػ ػربط ب ػػيف المة ػػانع الةان ػػة كه ػػع هػ ػ ار ف مةنكي ػػة كةاله ػػة
ال ناد كالتةنيص.

ّ) ما يقدمه النظاـ النكتع كالنػرتع مػف هػ ار ف نػكتية كهػد انػطمح ىميهػا بمبػانع القػ ار ف
المسظية.
ْ) القيـ الةالتية بيف محد متراد كؿ ىننر كبقية مترادف.
كهك يقكؿ تع كتابهد
(إذا كػاف النحػك ىمػ النػكرة التػػع ػرحها هػك تةقيػد مبػكاب المسػػردات تقػد كانػت الحابػة مةػػه

ما ة إل د ار ة مبكاب البمؿ)(ّٓ).

كهد انطمقت محاكلته مف كتب التراث النحكم منبةثة تع المنهج الكنسع.
ستة عشر :اهتـ كهع

ػيؼ بتي ػير النحػك تػع كتبػه كلةػؿ مهػـ ار ػه تػع التبديػد كتي ػير

النحػػك مكبػػكدة تػػع كتابػػه النػػادر ُٖٔٗ المك ػػكـ (تي ػػير النحػػك التةميمػػع هػػديمان كحػػديثان مػػب مػػنهج
تبديدف) كمف مهـ ما بار تع الكتابد

ُ -إلاار الىرابيف التقديرم كالمحمع.
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ِ -إلاار متةمؽ الظرؼ كالبار كالمبركر.
ّ -إلاار نيابة ىالمات ترىية ىف ىالمات منمية.
ْ -إلاار ننب الم ارع بػ(مف) م مرة مك مقدرة بةد ،ـ التةميؿ ك،ـ البحكد ككػع كحتػ
كاك كتار ال ببية ككاك المةية بةد نسع مك طمب.

ٓ -البقار ىم ملقاب الىراب كالبنار(ّٔ).
سبعة عشر :دىكة إبراهيـ بيكمع مدككر إل تي ير النحك كالكهكؼ بقكاىدف ىند حدكد مي رة
ىم غرار ا،نكميزية التع تقؼ ىنػد حػدكد

ال ةبية(ّٕ).

ػيقة تال ػـ ػباب المتةممػيف با ػـ التةمػيـ الةػاـ كالثقاتػة

ثمانية عشر( :دىا نبحع النالح إل مف ةطكة ىممية ،بد مف ت بؽ التي ير كهع ا،تساؽ

ىم ػ ػ نػ ػػكغ المقػ ػػاييس التػ ػػع تحػ ػػدد مػ ػػا ينباػ ػػع الحسػ ػػاظ ىميػ ػػه مػ ػػف القكاىػ ػػد كال ػ ػكابط تػ ػػع ا لسػ ػػاظ

كالتراكيب)(ّٖ).
المبحث الثاني

مسائل منتخبة من آراء زكريا أوزون
تيما يوتع نماذج منتةبة مف ار هد
ُ -ا تبداؿ منطمح الحرؼ كهك الق ـ الثالث مف مه اـ الكالـ با داة

(ّٗ)

ك ،يةس بونه

يةنػػع الككتيػػكف بػػا دكات م ػػا يةنيػػه البن ػريكف بحػػركؼ المة ػػانع تهػػك لػػـ يبتػػدع ه ػػذا

المنػػطمح

(َْ)

كالمالػػؼ يقػػكؿ بحتميػػة هػػذا ا ،ػػتبداؿ مةم ػالن ذلػػؾ بتمػػاـ المطالبػػة بػػيف

الداؿ كالمدلكؿ مم انه يةالؼ البنرييف.

ِ -تػػع بممػػة (الطسػػؿ تػػع المنػػزؿ) يةتػػرض ىمػ هػػكؿ النحػػاة بتةمػػؽ ػػبه البممػػة بمحػػذكؼ
تقديرف كا ف كيقترح كممات مثؿ (م بكف حزيف

ةيد)(ُْ).

كهػػد مبػػاز النحػػاة مف يكػػكف ذلػػؾ المحػػذكؼ ا ػػمان مك تةػالن نحػػك (كػػا ف) مك (ا ػػتقر) تػػإف هػػدرت

كا نػ ػان ك ػػاف م ػػف هبي ػػؿ الةب ػػر ب ػػالمسرد كمف ه ػػدرت (ا ػػتقر) ك ػػاف م ػػف هبي ػػؿ الةب ػػر بالبمم ػػة كاةتم ػػؼ
النحكيػكف تػع هػذا تػذهب ا،ةسػش إلػ انػه مػف هبيػؿ الةبػر بػالمسرد كاف كػال منهمػا متةمػؽ بمحػذكؼ
يد كا ف ىندؾ مك م تقر ىندؾ مك تع الدار).
كذلؾ المحذكؼ ا ـ تاىؿ التقدير د (ز ه

كهيؿ منهما مف هبيػؿ البممػة كمف كػالن منهمػا متةمػؽ بمحػذكؼ هػك ًتةػؿ كالتقػدير (زي هػد ا ػتقر
مك ي تقر ىندؾ مك تع الدار) كن ػب هػذا إلػ بمهػكر البنػرييف كهيػؿ يبػكز مف يبةػال مػف هبيػؿ
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المسػػرد تيكػػكف المقػػدر م ػػتق انر ك نح ػكف كاف يبةػػال مػػف هبيػػؿ البممػػة تيكػػكف التقػػدير (ا ػػتقر) كنحػػكف

كذهب ابف ال راج إل اف كالن مف الظرؼ كالمبركر ه ـ ب مر ػه كلػيس مػف هبيػؿ المسػرد  ،مػف هبيػؿ

نرح به ذكذان كقكلهد
البممة كالحؽ ةالؼ المذهب كمنه متةمؽ بمحذكؼ كابب الحذؼ كهد َّ
إف مػ ػ ػػك،ؾ ىػ ػ ػ َّػز لكاف يه ػ ػ ػف
لػ ػ ػػؾ الةػ ػ ػػز ٍ

تونػ ػ ػ ػػت لػ ػ ػ ػػدل يبحبكحػ ػ ػ ػػة الهػ ػ ػ ػػكف كػ ػ ػ ػػا ف

تقد نرح بكا ف كهك متةمؽ الظرؼ الكاهب ةب انر(ِْ).
ّ -يقكؿ تع (إنما ا ىماؿ بالنيات)د (إنما) م تقمة ىف إف ك ،ىالهة لمكؼ كالمكسكؼ هنا
إف لتكسهػػا ىػػف الةمػػؿ(ّْ) .تهػػك ينسػػع مف تكػػكف (إنمػػا) متككنػػة مػػف
تهػػع لػػـ تػػدةؿ ىمػ ٌ
(إف  +ما) كيقكؿ إنها مداة م تقمة كهذا غير نحيح.
ٌ

ْ -يقكؿد  ،يكبد ما ي م بالسةؿ الالزـ لكاف لػـ يقػـ بننػب ا ،ػـ بةػدف تمػثالن نػاـ الطسػؿ
تـ كهكع السةؿ ىميه تهك مسةكؿ به لكاف كاف مبرك ار(ْْ).
تع ال رير يقكؿ (تال رير) هك ما ٌ
كهد تنؿ النحاة القكؿ تػع هػذا تقػالكاد (الػالزـ)د ( كهػك مػا  ،ينػؿ إلػ مسةكلػه إ ،بحػرؼ
ػررت بزيػ وػد) مك  ،مسةػػكؿ لػػه نحػػك (هػػاـ زيػ هػد) كي ػػم مػػا ينػػؿ إلػ مسةكلػػه بنس ػػه تةػالن
بػر نحػػك (مػ ي
متةػػديان ككاهة ػان كمبػػاك انز كمػػا لػػيس كػػذلؾ ي ػػم ،زم ػان كهان ػ انر كغيػػر متةػ وػد كي ػػم متةػػديان بحػػرؼ

بر(ْٓ).

ػع مف متةبػػب كمػػا يتةبػػب مهػػؿ ه ػريش
ٓ -ي ػػبب ىم ػ الةاميػػة تيقػػكؿد مـ منػػه يتكبػػب ىمػ َّ
كم ػػر م ،يح ػػؽ ل ػػع مف مه ػػكؿد (ي ػػا لطي ػػؼ ػػك حم ػػك هالبي ػػت )(ْٔ) كه ػػك ي ػػدىك إلػ ػ
الةامية تع مكا ب ىديػدة مػف كتابػه

(ْٕ)

كتاتػه مف السنػح لػـ تمػت كهنػاؾ مػف ينػادم

بتنػػحح الما ػػة الدارب ػػة كرتةه ػػا إل ػ م ػػتكل السن ػػح

تم ػػك ىممنػػا ىمػ ػ تةظ ػػيـ ػػوف

الةاميػػة تػػع كػػؿ بمػػد ىربػػع نػػبح التسػػاهـ بػػيف مبنػػار الةربيػػة منػػةب تونػػةب كلتهػػدد
الكيػػاف الثقػػاتع كالح ػػارم الةربػػع تالسنػػح هػػادرة ىمػ التةبيػػر ىػػف كػػؿ المةػػانع لػػك

ميح ف ا تةمالها لكانمػا يحػاتظ ىمػ ديمكمتهػا نظامهػا الػداةمع التركيبػع ت ػالن ىػف ككنهػا لاػة

القرف الكريـ(ْٖ).

ٔ -يقكؿد (لماذا  ،نةترؼ مف السةؿ الم ارع تع التنزيؿ الحكػيـ هػد يكػكف مننػكبان بػالرغـ

مػػف تبػػردف ىػػف النانػػب كالبػػازـ)(ْٗ) تةنػػدف ،ـ التةميػػؿ كحتػ مػػثالن تننػػباف الم ػػارع
ً
ً
دكف تقدير (مف) م ػمرة تسػع هكلػه تةػال د (م ٍىـ ىح ٍػبتي ٍـ مىف تى ٍػد يةميكٍا اٍل ىبَّنػةى ىكلى َّمػا ىي ٍةمىػـ المٌػهي
َّ ً
يف)(َٓ) السةػ ػػؿ الم ػ ػػارع مننػ ػػكب بتبػ ػػردف ىػ ػػف
اه ػ ػ يدكٍا ًمػ ػػن يك ٍـ ىكىي ٍةمىػ ػ ىػـ َّ
يف ىب ى
النػ ػػابً ًر ى
الػ ػػذ ى
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النانب كالبازـ ،ف توكيػؿ الننػب بػوف الم ػمرة بةيػد ىنػدف ىػف السهػـ كالحقيقػة ىمػ

حد تةبيرف.
ٌ

(ُٓ)

ػت لكػػع مف ميكرمػػؾ)
كهػػد ذهػػب الككتيػػكف إل ػ منػػه يبػػكز إظهػػار (مف) بةػػد (كػػع) نحػػك (ب ػ ي
تتننب (مكرمؾ) بكع (كمف) تككيد لها ك ،ىمؿ لها كذهب بة هـ إل مف الةامؿ تػع هكلػؾ (ب ػت
لكع مف مكرمؾ) الالـ ككع كمف تككيداف لها.

(مف) بةد عر مف ذلؾ(ِٓ).
كذهب البنريكف إل منه  ،يبكز إظهار ٍ
ٕ -كيقكؿ إف هكاىد النحك مرككنة مهممة  ،يقبؿ بها ىقؿ ك ،ت تند إل مم م اس منطقع
كمنها ما  ،يتحقؽ تع القرف الكريـ كقكله تع كرة البقرة(ّٓ).

ػكه يك ٍـ ًهىب ىػؿ اٍل ىم ٍ ًػر ً
ؽ ىكاٍل ىم ٍاػ ًػر ًب)..
هػاؿ تةػال د (لَّػ ٍػي ىس اٍلبً َّػر مىف تيىكلِػكٍا يك يبػ ى
كت ًمف ظيهي ً
كرىها.)ٓٓ()..
ىف تىوٍتي ٍكٍا اٍليبيي ى
بًو ٍ

(ْٓ)

(..كلى ٍػي ىس اٍلبًػ ِػر
كهػاؿد ى

يقكؿ إف كممة (ال ٌبر) مننكبة تع اآلية ا كل بينما هع مرتكىة تع اآليػة الثانيػة كينكػر مف
تككف البممة تع محؿ رتب ةبر لػيس كيةػدها ه ػية بديػدة م ػحكة كي ػم هػذا المثػاؿد مةمسػات

القرف لمقكاىد ال يبكيهية(ٔٓ).

ػيس البًػ َّػر مف) المنػػدر الماكؿدا ػػـ لػػيس مػػاةر
كا مػػر مهػػكف ممػػا نػػكرف بكثيػػر تسػػع هكلػػه (لػ ى
(البر)(ٕٓ).
ىف ةبرها ٌ
البر بوف)د بوف البار از دة لمتككيد كالمندر الماكؿ ةبر ليس(ٖٓ).
مما هكله (كليس ِ
ٖ -ينكر ا،ن باـ بيف إىراب النحاة كتوكيؿ يات القرف تع هكله تةال د (إًف يك ِؿ ىن ٍس و
س لَّ َّما
ىمى ٍيه ػػا ح ػ ً
ػاتظه)(ٗٓ) كيب ػػد مف إىرابه ػػا ي ػػبب ن ػػةكبة تػ ػع تهمه ػػا(َٔ) .كه ػػد ب ػػار إىرابه ػػا
ى ى ى
كا ػػحان تػػع كتػػاب (إى ػراب ثالثػػيف ػػكرة مػػف القػػرف الك ػريـ) (إًف يك ػ ِؿ ىن ٍسػ و
ػس لَّ َّمػػا ىىمى ٍيهىػػا
حػ ً
ػاتظه)د إف بمةن ػ د مػػا كهػػك كابػػب الق ػػـ – كمبكبػػة الق ػػـ مربةػػةد إف كمػػا كالػػالـ
ى
ك )،ك(كػػؿ) رتػػب با،بتػػدار ك(حػػاتظ) ةبػرف كالتقػػديرد (إف كػػؿ نسػ و
س إ ،ىميهػػا حػػاتظ)

لما) بالت ديد كهع هرارة مهؿ الككتة كمف هػ مر (لمػا) بػالتةسيؼ ت ػ
هذا تع هرارة مف ه مر ( َّ

(ما) نمةٌ كالتقدير (إف كؿ نسس لى ىةمىيها حاتظ)(ُٔ).

ٗ -نبدف يامؽ بابان مما هاؿ به الةرب إذ يقكؿد إف الساىؿ  ،يػوتع إ ،مك،ن تػإذا همنػا (هتػؿ
محم ػ ىػد زي ػ يػد) ت ػػال ػػبيؿ لت ػػوةر الساى ػػؿ كتق ػػدـ المسة ػػكؿ لكب ػػه بالغ ػػع ب ػػؿ المتق ػػدـ ه ػػك
الساىؿ(ِٔ).
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لكف الةرب مكببت تقديـ المسةكؿ تع مكا ب مةركتة كمبػازت تقديمػه كمػا تػع مثػاؿ مكزكف

إذ م ً
يمف المبس كمبػاز بة ػهـ التقػديـ مػب ىػدـ كبػكد هرينػة كهػاؿ إف الةػرب لهػا غػرض تػع ا،لتبػاس

كما لها غرض تع التبييف(ّٔ).

َُ -كنب ػػدف منح ػػا انز لمك ػػا ع ت ػػع الم ػػولة الزنبكري ػػة إذ يق ػػكؿد (كه ػػد كات ػػؽ الة ػػرب الك ػػا ع
تا ػػتكاف ػػيبكيه كة ػػرج إلػ ػ ت ػػارس توه ػػاـ به ػػا حتػ ػ م ػػات كل ػػـ يةت ػػرؼ النح ػػاة بهزيم ػػة
يبكيه)(ْٔ).

كهػػد ذهػػب الككتيػػكف إلػ ػ انػػه يبػػكز مف يق ػػاؿ (كنػػت مظػػف مف الةق ػػرب م ػػد ل ػػةةن م ػػف

الزنبػكر تػإذا هػك إياهػػا) كذهػب البنػريكف إلػ منػػه  ،يبػكز مف يقػاؿ (تػإذا هػػك إياهػا كالنػكاب (تػػإذا
هك هع))(ٓٔ).

ُُ -يقكؿ (إف حركة مكاةػر الكممػات  ،تايػر المةنػ كلػـ يهػتـ بهػا الر ػكؿ ( .)ٔٔ())كهػذا
كػػالـ منػ و
ػاؼ لمنػػحة كهػػد حػػاكؿ توييػػدف بػػاةتالؼ هػرارة (الحمػػد) تػػع ػػكرة الساتحػػة .كهػػد

(الحمد) يرًتب با،بتدار ىالمة رتةه ٌـ ةرف تإف هيؿ لـ رتػب
تنمها ابف ةالكيه بقكله
ي
كؿ كه ػ مر
ا،بتػػدار؟ تقػػؿد ف ا،بتػػدار مكؿ الكػػالـ كالرتػػب مكؿ الى ػراب ت ػويتبب ا ك يؿ ا ى
ً ً
مف الػػداؿ م ػػمكمةه
الح ػ يػف كرابػةي (الحمػػد ب) بك ػػر الػػداؿ اتبةػػا الك ػ ىػر الك ػ ىػر كذلػػؾ ٌ
،ـ ال ػػاتة مك ػػكرةن تكرهػ ػكا مف يةربػ ػكا م ػػف ػ وػـ إلػ ػ ك ػ وػر ت ػػوتبةكا الك ػ ىػر
كبة ػػدها ي
الك ػ ىػر كهػ مر إب ػراهيـ بػػف مبػػع ىبمػػة (الحمػ يػد ب) ب ػػـ الػػالـ اتبػػب ال ػ َّػـ ال ػ ىػـ كمػػا اتبػػب

مكل ػػؾ الك ػ ىػر الك ػ ىػر كيبػػكز تػػع النحػػكد الحمػػد ب بسػػتح الػػداؿ كهػػد يركيػػت ىػػف الح ػػف
محمد حمدان تونا حامد كدةمت ا لؼ كالالـ تػع المنػدر
لحمدت
مي اند تبةمه مند انر
ي
ي
تةنينان كهذف الكبكف ا ربةة تع الحمد لكاف كانت ا اة تع الةربيػة تػال يقػ مر ب ػعر
و
الحمد ب ب ـ الداؿ كك ر الالـ(ٕٔ).
ن ور
ي
منها إ ،بما ىميه الناس تع كؿ م ٍ

ُِ -يةتػػرض ىم ػ كركد ( ػػالـ) بػػالرتب كالننػػب تػػع القػػرف الك ػريـ هػػاؿ تةػػال د (ًإ ٍذ ىد ىةميػكا
كف)(ٖٔ) كيػرل مف البػكابد (بػكركد ػالـ ػيدنا
ىىمى ٍي ًه تىقىاليكا ى ىػالمان هى ى
ػاؿ ى ىػال هـ هى ٍػكهـ ِمن ىك يػر ى
إبراهيـ بالرتب با،بتدار ليككف مح ف مف تحيتهـ ىم تقػدير تةػؿ محػذكؼ) لػيس مقنةػان
له(ٗٔ).

بػار تػػع بػدا ب السكا ػػدد ىرتػت مف هػػكؿ النحػاة تيػػه مف ػالـ المال كػػة ت ػمف بممػػة تةميػػة ف
ننب ال الـ يدؿ ىم ممنا ىميؾ المان ك الـ إبراهيـ ت مف بممة ا ػمية ف رتةػه يػد ٌؿ ىمػ
مف المةنػ ػ ػػالـ ىم ػػيكـ كالبمم ػػة ا ،ػػمية ت ػ ٌػدؿ ىمػ ػ الثب ػػكت كالتق ػػرر كالسةمي ػػة ت ػػدؿ ىمػ ػ الح ػػدكث
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الرد ما يميؽ بمننػبه ()
كالتبدد تكاف المه ىميهـ مكمؿ مف المهـ ىميه ككاف له مف مقامات ٌ
كهك مقاكـ الس ػؿ إذ حيػاهـ بوح ػف مػف تحيػتهـ كىنػدم بػكاب مح ػف مػف هػذا كهػك منػه لػـ يقنػد
حكاية الـ المال كة تننب هكله المان انتنػاب مسةػكؿ القػكؿ المرتػد كونػه هيػؿد هػالكا هػك،ن ػالمان

كهالكاد رادان كنكابان كنحك ذلؾ تإف القكؿ إنما تحك به البمؿ كمما المسرد تال يكػكف محكيػان بػه بػؿ

مننػػكب بػػه انتنػػاب المسةػػكؿ بػػه .كحكػػع ىػػف إب ػراهيـ لسػػظ ػػالمه تػػوت بػػه ىم ػ لسظػػه مرتكى ػان
با،بتدار محكيان بالقكؿ كلك ،هند الحكاية لقاؿد ( المان) بالننب ،ف ما بةد القكؿ إذا كاف مرتكىان

تةمػ الحكايػػة حكايػػة ػػالـ إبػراهيـ كرتةػػه كننػػب ذلػػؾ إ ػػارة إلػ مةنػ لطيػػؼ بػػدان كهػػك مف هكلػػهد
الـ ىميكـ مف ديف ال الـ المتمق ىف إماـ الحنسار كمبػع ا نبيػار كمنػه مػف ممػة إبػراهيـ التػع ممػر
اب بها كباتباىها تحك لنا هكله ليحنؿ ا،هتدار بػه كا،تبػاع لػه كلػـ يح ًػؾ هػكؿ م ػياته لكانمػا مةبػر
به ىم البممة دكف التسنيؿ(َٕ).

ُّ -يرل مف ال ػةر البػاهمع كال ػالمع مهػؿ هيمػة مػف ال ػةر المةانػر كي ػبه هػكؿ امػر
القيس تع مةمقته بوتالـ الكارتكف حيف يقكؿ

(ُٕ)

كهػ ػ ػ ػ ػػد اغتػ ػ ػ ػ ػػدل كالطيػ ػ ػ ػ ػػر تػ ػ ػ ػ ػػع ككناتهػ ػ ػ ػ ػػا

بمنب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد هي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا كاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد هيك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

مك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػر مقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػدبر مةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان

كبمم ػ ػ ػػكد ن ػ ػ ػ و
ػةر حطٌ ػ ػ ػػه ال ػ ػ ػ ٌػي يؿ م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ًػؿ

كيةقد مسا مة بيف ابف زيدكف كنزار هبانع كيربح كسة الثانع ىم ا كؿ ك ،يةس مف السرؽ
بينهما كالسرؽ بيف الثرل كالثريا تيما مرل.
ُْ -ل ػػه رمم غري ػػب ت ػػع مزمن ػػة ا تة ػػاؿ إذ يق ػػكؿد (كل ػػـ يكت ػػؽ مه ػػؿ الما ػػة إطالهػ ػان ت ػػع حمه ػػا
كتنػػنيسها ككػػؿ ذلػػؾ بح ػػكر النقػػؿ كغيػػاب الةقػػؿ لكاننػػا نبػػد مزمن ػةى ا تةػػاؿ تػػع بقيػػة
الماات الةالمية كلتكف ا،نكميزية مثالن مك ح كمدؽ منها تع الماة الةربية)(ِٕ).

ُٓ -كم ػػف ار ػػه الةبيب ػػة هكل ػػه ى ػػف إىػ ػراب البم ػػؿ منه ػػا م ػػا ه ػػع إ ،كه ػػـ كتايي ػػب لمحق ػػا ؽ
كالمةػػانع كيبػػب ىمينػػا مف ننتهػػع منهػػا كهػػع إ ػػاىة لمكهػػت كيةػ ٌػدها النحػػاة تمي ػ انز ىػػف
كثير مف هكاىد لاات الةالـ(ّٕ).
ُٔ -يدىك إل إلاار الحركات كت كيف مكاةػر الكمػـ لمػتةمص مػف الحركػة التػع ينػسها بونهػا
تناهض المسهكـ النحيح المنطقع ككانت تحكـ يبكيه كغيرف مف الم ٌقمديف كتيها تةبط
(ْٕ)
يبةؿ المرر يراكح تع مكانه حت منه ماها لةنة.
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ػرؼ از ػػد تمػػثالن تػػع هكلػػه تةػػال د (تىبً ىمػػا ىر ٍح ىمػ وػة إمػ ىػف المٌػ ًػه
ُٕ -يقػػكؿد  ،يكبػػد تػػع كتػػاب اب حػ ه
نت لىهي ٍـ)(ٕٓ) يرتض إىراب النحاة لما بونها از دة تيقكؿد (م ،ي تحع مهؿ الماة كالنحاة
لً ى
مػػف إى ػرابهـ كتػػوكيمهـ ىنػػدما يةتبػػركف (مػػا) از ػػدة تػػع كػػالـ اب ىػ ٌػز كبػػؿ(ٕٔ) .كهػػك إذ
ينكر إىرابها از دة  ،يقدـ إىرابان بديالن.

الخاتمة
مهـ ما اهتدل إليه البحث ما يوتعد
ُ -كتػػاب ( بنايػػة ػػيبكيه ) مػػف الكتػػب التػػع  ،تةمػػك مػػف ةطػػكرة تػػع حػػاؿ كهكىػػه تػػع يػػد
النا ة نػه يحتػكم ىمػ ماالطػات كادىػارات غيػر نػحيحة هػدتها ت ػكيه الماػة الةربيػة

كتنسير الناس منها تيبب التحذير منه.
هدامة لتقكيض النظاـ النحكم
ِ -مف دىكته إل تي ير هكاىد الماة الةربية تنطمع ىف دىكة ٌ
يمت بنمةٌ إل حركة تي ير النحك.
كالتقميؿ مف وف النحاة كما مكتكب تع الكتاب ٍ ،
ّ -يدىك إل الةامية كترؾ السنح ت الن ىف التنسير مف ممرم ا ،تقاؽ كالتةريب.
ْ ، -يةيػػب النحػػك تح ػػب بػػؿ يطػػاؿ ةنب ػرف الم ػػمكـ ال ػػةر الةربػػع تيقمػػؿ مػػف هيمتػػه كهػػك
ديكاف الةرب.
ٓ -يدىع مف الر كؿ ا ىظـ ( ، )يهتـ لحركات الىراب.
ٔ -ينتقد ا

مكب القرنع المةبز ب كؿ ةسع كمف يدس ال ـ تع الة ؿ.

ٕ -كتابه  ،يةمك مف ا ةطار الماكية.
الهوامش والمصادر
( ُ)

ينظػػرد النحػػك الةربػػع مذاهبػػه كتي ػػيرف تػػوليؼ محمػػد بيبػػاف الػػدليمع محمػػد نػػالح التكريتػػع ىا ػػد ك ػريـ
ىمكاف ُِٗٗ باداد صِِٖ.

( ِ)
( ّ)

ينظرد المندر ال ابؽ صِِّ.

ينظػ ػ ػػرد المنػ ػ ػػدر ال ػ ػ ػػابؽ كينظػ ػ ػػرد تػ ػ ػػع حرك ػ ػ ػػة تبديػ ػ ػػد النحػ ػ ػػك كتي ػ ػ ػػيرف تػ ػ ػػع الةنػ ػ ػػر الح ػ ػ ػػديثد ّٔ
د .نةمة رحيـ الةزاكم طباىة دار ال اكف الثقاتية تاؽ ىربية باداد ُٓٗٗ صِّْ.

( ْ)

ينظػػرد بنايػػة ػػيبكيه الػرتض التػػاـ لمػػا تػػع النحػػك مػػف مكهػػاـ لزكريػػا مكزكف ََِِ ط ُ/مطبةػػةد ريػػاض
الريس لمكتب كالن ر ص ٕٔ

( ٓ)

ينظر المندر ال ابؽ نس ه صُُٔ.

( ٔ)

ينظر المندر ال ابؽ صُِٔ.
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ينظر المندر ال ابؽ صُُٕ.
كرة النحؿد اآلية َُّ.
كرة الحبرد الحبر ٗ.

(َُ) بناية يبكيهد صُُ.
(ُُ) المندر ال ابؽ صَُٓ.
(ُِ) المندر ال ابؽ صْٔ.

(ُّ) ينظرد بناية يبكيه صَُِ.
(ُْ) ينظرد بناية يبكيه صُٕ.
(ُٓ) ينظرد المندر ال ابؽ صُِٕ.
(ُٔ) ينظرد النحك الةربع مذاهبه كتي رف صِْْ.

(ُٕ) ينظرد تع حركة تبديد النحك كتي يرف تع الةنر الحديث صِٓ–ّٓ.
(ُٖ) ينظرد محيار النحك إبراهيـ منطس

ُٗٓٗ ط ُ/صّٓ.

(ُٗ) ينظرد النحك الةربع مذاهبه كتي رف صِْٕ.
(َِ) ينظرد المندر نس ه.
(ُِ) ينظرد مرار كمحاديث تع الماة كا دب

اطب الحنرمد بيركت ُٖٓٗ ط ُ/صٖٓ.

(ِِ) ينظرد النحك المنهبع محمد محمد برانؽ القاهرة ُٗٓٗـ ط ِ/صُٓٓ.ُٖٓ-

(ِّ) ينظرد الد ار ات الماكية تع الةراؽ تع الننؼ ا كؿ مف القرف الة ريف َُٔ–ُُٔ د .ىبد الببار بةسر
القزاز ك ازرة الثقاتة كالىالـ ُٕٖٗ.
(ِْ) ينظرد المندر ال ابؽ نس ػه صُٖٓ كت ػذيب مػنهج النحػك
ٕٕ.

ػاكر الببػكرم باػداد ُْٗٗـ .صُُ-

(ِٓ) ينظرد النحك الةربع مذاهبه كتي رف صِْٓ ُِٓ-كتع حركة تبديد النحك كتي يرف تػع الةنػر الحػديث
صْٔ.ٔٓ-
(ِٔ) نحك التي ير د ار ة كنقد منهبع د .محمد ىبد ال تار البكارم مطبةة المبمب الةممع الةراهع ُْٖٗـ
ط .ِ/صٓ.

(ِٕ) ينظرد النحك الةربع مذاهبه كتي رف صِٔٓ.
(ِٖ) نحك المةانع د .احمد ىبد ال تار البكارم الةراؽ ُٕٖٗـ صُّ.
(ِٗ) تع النحك الةربع نقد كتكبيه د .مهدم المةزكمع بيركت ُّٔٗـ صُٗ.
(َّ) ينظػرد تػع حركػػة تبديػد النحػػك كتي ػيرف تػػع الةنػر الحػػديث صٓٔ–ٔٔ ك ينظػرد النحػػك الةربػع مذاهبػػه
كتي رف صِٗٓ.َِٔ-

(ُّ) ينظرد تع حركة تبديد النحك كتي يرف تع الةنر الحديث صٕٔ.
(ِّ) ينظرد الماة كالنحك بيف القديـ كالحديث ىباس ح ف دار المةارؼ منر ُٔٔٗـ صِٓٔ.
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(ّّ) تي ػػير النحػػك الةربػػع بػػيف المحاتظػػة كالتبديػػد ىبػػاس ح ػػف منمكذبػان بحػػث من ػػكر تػػع مبمػػة كميػػة التربيػػة
لمبن ػػات المبم ػػد ُّ (ِ)

ػػنة ََِِـد ُِّ؛ ينظ ػػرد مي ػػس انتة ػػاب اآلرار النحكي ػػة ل ػػدل ا

ػػتاذ ىب ػػاس

ح ف د .ح ف منديؿ الةكيمع بحث تع مبمة كمية التربية لمبنات المبمدد ُّ ْ ََِِ .صُٔٔ.

(ّْ) ينظرد النحك الةربع مذاهبه كتي رف صُِٔ–ِّٔ.
(ّٓ) الماة الةربية مةناها كمبناها د .تماـ ح اف ىالـ الكتب -القاهرة طََِٔ ٓ/ـ صُٕ.
(ّٔ) ينظػػرد تبديػػد النحػػك صُُ كتػػع حركػػة تبديػػد النحػػك كتي ػػيرف تػػع الةنػػر الح ػػديث د .ػػكهع
ُِٖٗـ القاهرة صٖٗ.َٗ-

ػػيؼ

(ّٕ) ينظرد تع حركة تبديد النحك كتي يرف تع الةنر الحديث صٖٔ.
(ّٖ) المندر ال ابؽ صٗٔ.
(ّٗ) ينظرد بناية يبكيه صِٓ.

(َْ) ينظػ ػ ػػرد مدر ػ ػ ػػة الككتػ ػ ػػة كمناهبهػ ػ ػػا تػ ػ ػػع د ار ػ ػ ػػة الماػ ػ ػػة كالنحػ ػ ػػك د .مهػ ػ ػػدم المةزكمػ ػ ػػع طُٖٗٓ ِ/ـ
مطبةة منطس البابع الحمبع منر صُّ.
(ُْ) ينظرد بناية يبكيه صِٗ.
(ِْ) ينظ ػػرد ػػرح اب ػػف ىقي ػػؿ لبه ػػار ال ػػديف ىب ػػد اب ب ػػف ىقي ػػؿ تحقي ػػؽ محم ػػد مح ػػع ال ػػديف ىب ػػد الحمي ػػدد ط.ِ/
صُ.ُِِ–ُُِ/

(ّْ) ينظرد بناية يبكيه صّْ.
(ْْ) ينظرد بناية يبكيه صّٕ.
(ْٓ)

رح ابف ىقيؿ صِ.ّْٓ–ّّٓ/

(ْٔ) ينظرد بناية يبكيه صُْ.

(ْٕ) ينظرد المندر ال ابؽ نس ه صُٖ ْٔ َٔ.
(ْٖ) ينظرد الماة الةربية السنح كالةامية بحث من كر تع مبمة الم اف الةربعد مبمد َُ الرباط – المارب
ذك الةقدة ُّٕٗـ صُ.ِٖٖ-ِٖٔ/
(ْٗ) بناية يبكيه صْٕ.
(َٓ)

كرة ؿ ىمرافد اآلية ُِْ.

(ُٓ) ينظرد بناية يبكيه صْٕ.
(ِٓ) النناؼ تع م ا ؿ الةػالؼ لكمػاؿ الػديف مبػع البركػات ىبػد الػرحمف ا،نبػارم تحقيػؽد محمػد محػع الػديف
ىبد الحميد طُٗٓٓ ّ/ـ مطبةة ال ةادة بمنر صِ.َّٖ–َّٕ/
(ّٓ) ينظرد بناية يبكيه صُُٗ–َُِ.
(ْٓ)

كرة البقرةد اآلية ُٕٕ.

(ٓٓ)

كرة البقرةد اآلية ُٖٗ.

(ٔٓ) ينظرد بناية يبكيه صَُِ كصِِ.
(ٕٓ) ينظرد ال اتع الكبيز تع إىراب كتابة اب الةزيػز تػوليؼد ح ػف طػه ح ػف ال ػنبارم طبةػة منػكار دبمػة
باداد ََِٓ صُّ.
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(ٖٓ) ينظر د المندر ال ابؽ نس ه صّْ.
(ٗٓ) ينظرد

(َٔ) ينظرد بناية يبكيه صَُْ.
(ُٔ) ينظػرد إىػراب ثالثػػيف ػكرة مػػف القػػرف الكػريـ

بػع ىبػػد اب الح ػػيف بػػف محمػد المةػػركؼ بػػابف ةالكيػػه دار

التربية لمطباىة كالن ر كالتكزيب .صِٓ.
(ِٔ) ينظرد بناية يبكيه صَُْ.

(ّٔ) ينظرد رح ابف ىقيؿ صُ.ْٖٕ/
(ْٔ) بناية يبكيه صُّٗ.
(ٓٔ) ينظرد النناؼ صِ.ِّٕ/
(ٔٔ) بناية يبكيه صُْ.

(ٕٔ) ينظرد إىراب ثالثة كرة مف القرف الكريـ صَّ.
(ٖٔ)

كرة الذارياتد اآلية ِْ.

(ٗٔ) ينظرد بناية يبكيه صُّْ.
(َٕ) ينظرد بدا ب السكا د توليؼ مس الديف ابف هيـ البكزيه اىتن بهد نابر بف تتحع بف إبراهيـ كتارس بػف
تتحع بف إبراهيـ دار ابف الهيثـ القاهرة ط ََِٕ ُ/صِ.ّْٔ–ّّٔ/

(ُٕ) ينظرد رح المةمقات ال بب

بع ىبد اب الزكزنع ما ة زيف بيركت مكتبة ا ،ػت ار باػداد  /مكتبػة دار

البياف لمطباىة كالن ر – بيركت – لبناف صّٗ.َْ-
(ِٕ) بناية يبكيه صّٔ.
(ّٕ) المندر ال ابؽ صُُّ.

(ْٕ) ينظر المندر ال ابؽ صِّ َْ.
(ٕٓ)

كرة ؿ ىمرافد اآلية ُٗٓ.

(ٕٔ) بناية يبكيه ص َُِ.
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Abstract
Consists of this research from the front of the boot and two sections addressed the
submitted statement of the importance of Arabic language and the objective of the
research, and the boot: it dealt with the difficulty of Arabic grammar over the ages of
authorship, and address the first research: a review of the most important calls for
facilitation in the modern era and address the second topic: questions of elected by the
views of Zechariah Ozone, then the conclusion: that offered the most important findings
of the research first and foremost: that this book over the fight Find the Arabic language
and must warn him.
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