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 االختصار
   جتديد النحو عند شوقى ضيف لتسهيل تعليم اللغة العربية : حسن اخلامتة

فهذا حبث كرد فعل عن قلة اهتمام شبان اليوم باللغة العربية حيث إم ال 
ا يستنتج منه ، إن شبان اليوم وم. يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا و يتكلموا ا

إذا، حماولة التجديد من االمور ال بد . يشعرون بدقة و غامض قواعدها وقوانينها
منها؛ فاختارت الباحثة شخصية شوقي ضيف كشخصية له مشروع يف جتديد 

. قواعد اللغة العربية أي تسهيل قواعدها و قوانينها علي من له اهتمام كبري ا
ريف شوقي ضيف مع بيان مشروعه التجديدي و اتبعت بيينت الباحثة تع

ويستنتج منها أن هلا ال بد من تسهيل يف . باالختالفات النحوية حول هذه القضية
  .بعض نقط مهمة اليت ينفر النحو عن وظيفته األساسية

 آراء شوقي ضيف النحوية التجديدية لتعاجل املعرفة  دف هلذا البحثواهل  
 .اثية عند فهم قواعد النحو وتطبيقهمشكلة األجيال احلدي

الصعوبة ىف تعلم ب شعرمن كثري من الطلبة  أن هلذا البحثى س التفكريااألس
كم من طالب وطالبة ، عند . ال لدقة قواعدها النحوية إليس  هذه، قواعد اللغة العربية

أردت  ، ال قليالإ و احملادثة اليومية ، ال يفهمهاأتطبيقهم القواعد النحوية يف الكتب التراث ، 
عند شوقى  النحو التجديد وهي قدم صياغة جديدة للنحو تيسر فهمه وتعليمه،تأن الباحثة 
  .ضيف

يعىن حبث يصف  طريقة البحث الىت يستخدمها الباحثة هى حبث وصفي
  .ئص الظواهر والشحصيات والسكانبيانات حول خصا

كانوا يف املدارس الطلبة سواء بينت فيها نظرا لظروف . أما نتيجة البحث
، أن التجديد النحو أم اجلامعة، يواجهوا سواء مشكلة تعلمها وفهمها فهما شامال

من األمور ال بد منها ليخرجهم من ظلمات اجلهل إىل نور العلم بقواعد النحو 
فعسي اهللا أن جيعل عملنا  خملصا لوجهه الكرمي و أن ينفع املسلني و . وقوانينها

  .املتعلمني مجيعا
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 الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث  . أ
دقها تعبريا أعها اشتقاقا ووسأغين اللغات وأاللغة العربية من 

ا صقلتها العقول أن يعرب عنها أعجب ما ميكن أمن . حسنها نظماأو
والقرائح يف املاضي بضعة عشر قرنا حيت جعلتها لغة الشعر واخلطابة ، 
واصطنعها العلماء يف مفردات الطب والكيمياء والرياضيات والفلسفة 

  . )١٩٨٢: مجيل صليبا(حيت جعلوها لغة العلم والثقافة 
من حيث ال تعبري عن مدي دقة هذه اللغة إوذلك ليس 

قواعدها وقوانينها ، اليت قد وضعها علماء النحو والصرف منذ و هاشتقاقا
لبة العلم ، ما مر من الزمان حيت  تبدو كأا يف شدة الغموض لدي ط

ال لدي كثري من الشبان الذين قد تعلموا هذه اللغة قواعدها إاللهم 
  . نها منذ صغر السن وقواني

ول من وضع أ نأنواع كتبه ألقد ذكر كثري من العلماء يف 
. ، قاضي البصرة الشهري)٦٩ H(يلاوبو األسود الدأقواعد النحو 

حيانا بالنظرية ألطت يدي األجالء ، فاختأيف قواعدها النحوية  تفانتشر
خر آه ويف وج. ت يف غاية الغموض والصعوبة الفلسفية اليونانية حيت جتل

لغة العربية الفصحي لالتلفظ با ىلإاجليل األسالمي قد احتاج بكثري  نأ، 
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: محد شاطرأ( هجة العاميةلبالفيه يف العصر الذي تلونت ألسنة الناس 
١٩٨٣( .  

ن الذي ينشيء اجلدل حوله عن الشيء غين عنه إهب مثال ، 
ي ما أ،  حممدجاء لفظ  العلل الثانية ، يف: الدارسني يف تطبيق النحو 

لسؤال ن كان اجلواب فاعال ، فتطرح اإ. مرفوعا  حممدلفظ الذي جعل 
. هذه هي العلة الثانية . ن يكون مضموما أملاذا الفاعل يلزم عليه : 

فكثر اجلدل عن . ي السؤال عن العامل أوكذلك ما الذي رفعه اخلرب ، 
  .غفلوا وظيفة النحو األساسية أهذه القضية حيت 

أن مجيع البالد العربية تشكو مر الشكوى  وذلك مما يسبب
من أن الناشئة فيها ال حتسن النحو، بل ال حتسن النطق بالعربية نطقا 
سليما، ورأى أن مرجع ذلك هو النحو الذي يرهق املتلقي بكثرة أبوابه 

ال اللغوي، ستعمفتراضية اليت ال جتري يف االتفريعاته وأبنيته وصيغه االو
كبريا من تصاريف العربية وأدواا وصياغاا؛  اوهو مع ذلك يغفل شطر

 ( مما جيعل الناشئة ال تتبني كثريا من أوضاع اللغة واستعماالا الدقيقة
  .)  ٣: دت  شوقي ضيف

ن قواعد النحو جيب أهلذا ، ظهر يف وعي كثري من الباحثني 
اريخ ذا تتبعنا التإف .ي التجديد أعادة بناء من جديد إحماولة ا تكون هلن أ

النحو  دراسة سالمي الذي تعمق يفنتبه علي ذلك بعض املفكر اإلا، لقد 
برزها أوكان . هذه احملاولة مل تكن قريية العهد بنا ، بل منذ زمن بعيد . 
ما أ". ي النحاةالرد عل"بن مضاء القرطيب األندلسي يف كتابه اشهرها أو

لطهطاوي يف كتابه ة ففي يد زعيم األصالح رفاعة رافع اياحملاولة احلديث
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مث توالت بعد ذلك يف جهود " . التحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية"
حدث احملاولة أ ومن. وغري ذلك  "قواعد اللغة العربية"حفين ناصف يف 

كتابه جتديد النحو "يف  ما فعله الدكتور شوقي ضيفعلي ذلك 
  ".وتيسريه

قي شومنهج دراسة  يفبحث أن تالرسالة  لقد ختصصت
. به املذكور نظرا ألمهية كتا ييف حماولة جتديده النحو وتفكريه ضيف

بن مضاء القرطيب ، الرد ااملفكر عند حتقيقه لكتاب  أفاحلقيقة ، لقد بد
  .حيث كتب مدخال طويال للكتاب  ١٩٤٧علي النحاة، سنة 

  
  فروض البحث. ب 

 :وأما فروض البحث يف هذه الرسالة فهي ستعرض فيما يلي
  البحث تقرير -١

 ميدان البحث  - أ
  القاعدة النحويةميدان هذا البحث هو      
 منهاج البحث - ب

  منهاج هذا البحث هو منهاج كيفي    
  نوع البحث - ج

  نوع هذا البحث هو البحث املكتيب    
  حتديد البحث -٢

مغارا عن  ىلإسالمي من مشارق األرض لقد شغل املفكر اإل
 تسهيل و تبسيط النحو لنحويون يفا شرع. اللغة العربية بكل دقةتعليم 
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لذلك، . كثري من الطلبةن مادات النحو صعب تناولتها لدي أمستشعرا ب
راء التجديدية عند بعرض اآلاملسائل يف هذه الرسالة  باحثةال تحدد

   شوقي ضيف فحسب
  

  البحث أسئلة -٣
 ؟راء شوقي ضيف النحوية التجديدية آما هي .  أ

 عند فهم قواعد النحو ما هي مشكلة األجيال احلديثية  . ب
 ؟ اوتطبيقه

 
  أهداف البحث. ج 
  راء شوقي ضيف النحوية التجديدية آ ملعرفة -١
   اوتطبيقه مشكلة األجيال احلديثية عند فهم قواعد النحو ملعرفة -٢

    
 األسس التفكريية. د

لغة العربية والطالب الالنحو هو القواعد املهمة ملعرفة 
عن النحو الذى  اسابقت الباحثة ذكر يشعرون بالصعوبة عند فهمهم كما

غاية الغموض والصعوبة  ة الفلسفية اليونانية حىت جتلت يفلط بالنظريخت
لسنة الناس فيه باللهجة سية وتلونت أاسضيع وظيفة النحو األحىت ي
 .العامية
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 الباحثة تذا تأملإالعربية فاللغة الصعوبة ىف تعلم ب شعرمن كثري من الطلبة 
راء ىل خمتلف اآلإيرجع  نهالباحثة إ دجتصعوبة الهلذه  يساسىل الدافع األإ

  . شخاصألاواملذاهب و
احملادثة غري التعمق ىف  يف ة، املهارعني الباحثة فاملظاهر الىت تظهر يف

النحوى  يف قن التعمإخرى فاملشكلة األ. ةالقواعد والضوابط هلذه اللغ
ظهر يف ىل ذلك ما إمثلة قرب األأ. التطبيق مل تتخذ مع املهارة يفيضا أ

، الطلبة متعمقون ىف ياملعهد السلف يفف .واملعهد العصرى ياملعهد السلف
املعهد العصرى  يفما أ . التطبيق الضوابط حىت نسوا يفالقواعد و 

ى ترجع كما قالت عصراملعهد ال املشكلة الىت هى يفذلك . فعكس
ب سوا الطاليأفت  .شخاصراء واملذاهب واألىل خمتلف اآلإالباحثة سابقا، 

 غري أن. مكلماميف حمادثتهم و  م غري منضبطإ وبالتاىل،. فجهلوا به
فاملفكر . القراءة واحملادثة والكتابة يف نحومهية الأعرف مدى ت الباحثة

املعاصر حياول أن يسهل بنيات النحو كي شعروا بسهل التطبيق كي 
  .يقرب الطلبة إىل النحو ويلفت نظرهم إليه

ند شوقى ضيف ليس إال يف بعض نظرية النحو فهو ليس التجديد ع
وعند حتليل شوقي ضيف آلراء ابن مضاء فيه حتليال مفصال، . تفكيكا له

إلغاء نظرية  ،إلغاء اإلعرابني التقديري واحمللي وذلك مع توضيح دعوته إىل
العامل يف النحو وما يتصل ا من العوامل احملذوفة والعلل واألقيسة 

غري العملية مما ال يفيد شيئا يف صحة النطق وسالمته، و كذلك والتمارين 
فاملعين يف نفسه بسيط؛ . فهم املعاين املستنبطة من الكلمةال يفيد شيئا يف 
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شوقى  (.فصعبه البنية اللغوية فذهب املعين عن ذهن القارئ
  )٢٣ :١٩٨٢ضيف

بدعه فردنند دي سوسور من التعليم البنيوي أهذه مطابق ملا 
ن يكون كما هو، أن املعين ينبغي أهذه املدرسة قالت ب). ة البنيويةرساملد(

ري مهتمني باملعاين ن الذي جعلهم غأيل جمرد التأكيد للصيغة اللغوية فالتحل
س؛ بل هو يف ن املعين غري جلي لذاته، غري حمسوأم يرون و حتليلها، أل

 Aziz( وضوعيةو غري مأن املعين له صفة ذاتية أم يرون ألذلك . الذهن
٢٠٠٩  :٢٥ ,Erta Mahyudin& Fahrurrozi (.  

قدم صياغة جديدة للنحو تيسر فهمه وتعليمه، تأن أردت الباحثة 
إميانا منه بأن فهم اللغة قراءة وكتابة هو اخلطوة األوىل لدراسة األدب 

، ) ٦: دت ،عالء امساعيل احلمزاوي . ( وحتقيق وجود اإلنسان العريب
و املعاهد أسالمي علي وجه العموم ، والطلبة يف إلا ومظاهر اجليل
صعوبة  يدركون، الذين علي وجه اخلصوصجلامعات اوأ املدارس الدينية

كم من طالب وطالبة . ال لدقة قواعدها النحوية إفهم اللغة العربية ، ليس 
، ال  و احملادثة اليوميةألقواعد النحوية يف الكتب التراث ، ، عند تطبيقهم ا

 .ال قليالإا هيفهم
  البحث خطوات.ه
  احلقائق منابع -١

 تتعلق اليت وهوالكتب النظري املنبع الرسالة هذه يف احلقائق منبع
  البحث ذا
  البيانات طريقةمجع -٢
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  البحث ذا املتعلقة املواد مجع -أ
 املتعلقة قراءةالكتب  -  ب
 املواد هذه حتليل - ج
 .والنتائج اخلالصة - د

  املنبع حتليل -٣

الباحثة هي دراسة الكتاب  سيستخدمها اليت ملنبعا حتليل طريقة
  .ذي ألفه شوقي ضيف عن جتديد النحوال

  تنظيم الكتابة. و

جتديد القواعد النحوية، هي حتتوى  ىفتبحث هذه الرسالة 
  : يلي على ما

لبحث وفروض البحث فيه مقدمة تشتمل على خلفية ا: الباب األول 
هداف البحث واألسس أو) ثحسئلة البحث، حتديد البأتقرير البحث، (

  .التفكريية و خطوات البحث وتنظيم البحث
راءه آو يعرض  سرية شوقي ضيف يفة بحث الباحثت: الباب الثاين 

   .النحوية
بحث الباحثة حبثا عاما يف مظاهر صعوبة الطلبة يف دراسة ت: الباب الثالث 

   .القواعد النحوية
 .قتراحاتواالج البحث فيه خامتة تشتمل على نتائ: الباب الرابع 
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  املراجع
  

  القرآن الكرمي
  ١٩٨٢، دار الكتب اللبناين ، معجم فلسفي .ا مجيل صليب

  ١٩٩٧، دار السالم ،  جتديد النحوشوقي ضيف ، 
  ١٩٩٩، دار احلديث  شهر النحاةاريخ نشأة النحو وتحممد الطنطاوي ، 

، جممع اللغة العربية ، ، جممع اللغة العربية يف مخسني عاما شوقي ضيف 
١٩٨٤  

ج جتديده ، دار املعارف ، شوقي ضيف ،  تيسري النحو التعليمي مع 
١٩٨٦ 

 ١٩٤٧، دار املعارف، القاهرة الرد علي النحاةابن مضاء القرطيب، 
، دار ابن جوزي، القاهرة ، التجديد يف الفكر االسالميعدنان حممد أمامة

  بدون سنة
، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ، إحياء النحوإبراهيم مصطفى، 

  ١٩٥٩القاهرة 
   ٢٠٠٦، املكتبة التوفيقية، القاهرة لسان العرباالفريقي،  ابن منظور

 ، دتموقف شوقي ضيف من الدرس النحويعالء امساعيل احلمزاوي ، 
 ، دار املعارف القاهرةشوقي ضيف؛ سرية و حتيةطه وادي، 

، جممع اللغة شوقي ضيف يف عيون صفوة من االعالمجممع اللغة العربية، 
 العربية، القاهرة بدون سنة

 مرمي النعيمي حماولة جتديد النحو
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اللغة العربية و تأثريها يف اللغة االندونيسية توركيس لوبس، 
  ٢٠٠١جامعة حممد اخلامس، الرباط،  ،)دراسةمعجمية(

،مكتبة دوت كوم، و إىل أصول النحوحالنالعتیق،  سلیمان بن اهللا عبد
   دت

ة تعليم النحو لشوقي ضيف لترقي كتاب جتديد ستخدامإ ،نصارالدين
  ٢٠٠٧، النحو بالتطبيق على جامعة ماترام االسالمية احلكومية
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