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 مسيرة النحويين العرب األوائل في ميدان النحو 

 (1976/  15و 14)العدد 
 يوسف حّبي  .األب دتعريب 

 تقديم 

 : ( لمجلة أرابيكا تحت عنوان1973نشر هذا البحث في العدد الثاني من المجلد العشرين )حزيران  

M.S.BELGUEDJ ,La demarche des premiers grammairiensarabesdans le domaine de 

la syntaxe. ARABICA XX (1973) ,168-85.  

وقد حاولنا الحفاظ على النص )المعرب( لمن المسلم به اليوم أن االسباب الرئيسة . العناوين الصغيرة هي لنا
نية الى جانب بعد أن غدت لغة دي، الحفاظ على سالمة لغة القرآن :التي دفعت الى قيام العلوم اللغوية العربية كانت

والحديث بدرجة ، التعمق في معرفة النص القرآني، أما من الناحية االخرى ، هذا من جهة، داريةإونها لغة سياسية و ك
 . ثانية

هي نفسها قًدمت ، أن الظروف التي أتاحت قيام االصول االولى لتلك التي ستغدو يومًا الحضارة العربية إال
زاء شعوب إ. و أن يدٌك قالع أمبراطوريات واسعة، العسكري وشيكاً فقد كان الفتح . ضافية لها قيمة مضاهيةإأسبابًا 

كان البد للعرب أن يشعروا بضرورة فتح لغوي وذلك بالتعمق في تراكيب لغتهم ، متمدنة ذات حضارات متفوقة
الكتشاف غناها والتوصل الى سائر معاني النص المقدس الذي شرع يلعب دورًا جوهريًا في حياة الفاتحين كما في 

 . حياة المغلوبين

وشبيهة هي هذه . والسيما مجال النحو، وللقيام بذلك كان من الضروري سبر أغوار شتى المجاالت اللغوية
أن درس القواعد لدى الهندوس موجه بصورة رئيسة الى حفظ سالمة الفيدا أي  : الظاهرة بما أشار اليه بريل بقوله

االسالمي ذي –مضمار كان ذا أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع العربي لذا فان الجهد في هذا ال . (1الوحي االلهي )
كما يعطي أهمية ، على النص المنزل لألمورصدار حكمه وتقييمه إالذي كان يعتمد بنوع ثابت في ، النظام االلهي

لمشادات لقد جرت العادة في عرض ا. ياتهآدقائقه النابعة من تركيب كل من  بالغة لمعاني هذا النص كلها ولسائر
كما الى تبني أراء شخصية أو ، شطرت النحويين العرب الى فئتين، التي منذ القرن الثاني للهجرة /الثامن الميالدي

، فمن الجائز القول أن ثمة اسبابا دينية، إال أنه مهما كانت قيمة هذه االسباب. الخصام اشتدادوحتى  اقتصادية
، المقبول أو المرفوض، الخاطئمن خالل طابع االنشاء الصحيح أو  ألنه، وراء هذه المشادات، بالمعنى الواسع

 . (2كان ينتج معنى نص ما للكتاب المنزل أو غيره يهدد الجميع بضرورة االلتزام به )
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 محاوالت النحويين االوائل 

ن ولكن قبل الوصول الى هذه الجداالت التي أجهدت مؤلفين كثيرين بحيث أنهم صنفوها الى نحويين بصريي
كان البد من أستكمال عمل أولي عسر ، مع أنهم ليسوا على عالقة حتمية بالبصرة أو الكوفة، ونحويين كوفيين

أنه العمل الوضيع الذي قام به رجال القرن الهجري االول . البحث على صعيد اللغة مع وجود تباين في المعرفة
لي بصورة جيدة قادهم االمر الى الكشف رويدًا رويدًا النص القرآني أو بيت الشعر الجاه باستيعابالذين الهتمامهم 

 . عن الخطوط االولى للقواعد العربية

أعلن المفسرون ، فقبل أن تعرض مدارس البصرة والكوفة النحوية تفاسيرها للصيغ التي الحظتها في الجملة العربية
يبين وجهة نظر  ألنهلصدد شرح الطبري وثمين هو بهذا ا. االوائل عن وجود هذه االهتمامات بالنسبة للنص القرآني

بتقييم سليم للغة العربية  واحتفظوا، (3فكانوا أول من عرفوا نص القرآن )، أناس شهدوا والدة االسالم وتطوره االول
وبفضل العدد الهائل من التقاليد أستطاع الطبري أن  عاشوا أهم مرحلة من حياتهم في بيئة عربية خالصة. ألنهم

على الرغم من أن الطريقة ، اآلياتكان معاصرو النبي يفهمون بصورة مباشرة تركيب كل أية من  يقدم لنا كيف
 . (4العويصة التي ينقل الطبري بها أحكامهم تتركنا أحيانًا في الشك بوجود أسباب نحوية لدى معاصري الوحي )

، ود مدرسة نحوية في المدينةمن هذا الغموض نصل الى أحد االسباب التي تقودنا الى أثارة السؤال حول وج
وثمة سبب آخر هو الحرج الذي نشعر به لدى القول بان . (5وهي المشكلة التي ينوه اليها بعض المعاصرين )

الن . وهي ضرب من االلهيات )مينرفا(، قد خرجت وكأنها جاهزة تمامًا من عقل سيبويه أو أستاذه الخليل، القواعد
كما عن تجربة ، عن النص القراني، بل وبصعوبة، أن تنفصل قلياًل فقليالً  اعتاستطالقول بأن القواعد العربية 

 . هو قول مقبول ومنطقي، االدب العربي الجاهلي

والقليل الذي نعرفه عن النشاطات اللغوية في المدينة يأتي بهذا المعنى أيضًا، فالطريقة التي بها يذكر الطبري 
شارات هي في منتصف الطريق بين المعجم والقواعد أو الوحي تقدم لنا ن االولين بخصوص اأحيانًا أراء المفسري

 . بين القواعد والخطابة

يرجعون " حيث أن الكلمات الثالث االولى هي في  عمي فهم ال، بكم، "صمٌ  :التالية اآليةكذا االمر مثاًل بشأن 
، باالستئناف إالع أن يكون في كذا حالة يقدر المرفو  وهنا يورد الطبري تفسير أبن العباس الذي حسبه ال حالة رفع.

غير أن الطبري يقدم رأيه في الموضوع قبل أن يعرض وجهة نظر  أعني أن الكلمات الثالث تبدأ كلها جملة جديدة.
فيكون ، شرح المرفوع في هذه الكلمات الثالث سواء باالستئناف أو بتقدير لفظة "أولئك" إنه يمكنأبن العباس فيقول 

وأما ، .." وهذا ما يعني أن الكلمات المرفوعة هي أما في حالة مبتدأ لجملة أسمية. عمي، بكم ،ك صمالنص " أولئ
لدى حديثه عن التفسير الذي يأتي به نقال عن أبن –أن النقطة تظل غامضة هي في معرفة  إال. في حالة خبر

دون الرجوع الى وظيفة الكلمات المذكورة ( ما أذا كان ذلك تفسيرًا نحويًا أو أنه نوع مباشر لفهم النص 6العباس )
 . في الصيغة المشار اليها
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: الطبري  يتساءلأذ . (7( )تعلمون())وتكتموا الحق وأنتم  :اآليةوثمة مثال آخر لعدم الدقة هذه نلقاه بخصوص 
ن الفعل هذا هو أمر ثم يدلي بتأويله وذلك بالرجوع أواًل الى أبن العباس القائل با، في أية صيغة هو الفعل )تكتموا(

أذ يعتبر الفعل في حالة ، قيمة له سوى السرد ال، ويذكر تأويال أخر لمجاهد وابي العلية دفاعي الحق بآخر يسبقه.
 . النصب من جهة الصرف بسبب فصله عن أمر سابق

أحكام –د سواء الى أبن العباس أم الى مجاه–الجزم بتأكيد أو نسب ، كما في سابقه، من العسير في هذا المثال
لذا بوسعنا القول أن المهام واالستعماالت النحوية . تأتي بوظيفة نحوية تتجلى فيها هوية أحدهما أو هوية اآلخر

 كانت والتزال شديدة االلتصاق بالنص كما يقصد مؤلف المقطع القرآني أو بيت الشعر لغرض دعم التأويل المقترح.

أمثال عبد الرحمن بن ، مبتدئون "مدينيون" في القواعد، ع الميالديمنذ القرن االول الهجري/الساب، لقد كان ثمة
، (8)القارئ ه( وعبدالعزيز بيشكاست 89ه( ونصر بن عاصم )المتوفى سنة 117هرمز االعرج )المتوفى سنة 

، شكاالت معينةإنشاطهم ظل متقيدًا بالنصوص لفض  نرى أن، غير أننا بمقدار ما يسعنا أن نصدق ما تركوه لنا
وهذا ما يبرر كيف نستطيع أن نأخذ أخطاء بينة على . م يتخذ له أبعاد بحث دراسي ذي طابع أعم لحلول مقترحةفل

 . (9مالك بن اناس مثاًل الي يعتبر تلميذًا لبيشكاست)

 جيل ثان من النحويين 

 اعتباراتأم ، ةهل َكانت قوانين عام، ولكن ومع الجيل الثاني أخذت القواعد تبدو كنظام له قوانينه اللغوية.
محصورة جدًا ؟ أن االشخاص المذكورين كأفضل تالميذ لالسطوري أبي االسود الدؤلي هما عنبسة  بن معدان 

وال يبدأ الكالم عن اسلوب عمل . تأليف مكتوب لها أليبيد أنه ال ذكر ، (10المسمى بالفيل وميمون االقرن )
أما أول من أوضح مضمون ، ه( 117ي أسحق )المتوفى سنة منظم وبحث ذي تعاليل نحوية إال مع عبد هللا بن أب

ويؤكد السيوطي أن عبد هللا هو أول من . (11القواعد وعمم الفكر االستقرائي وأبان علل التراكيب فهو أبن سالم )
ولقد كانت لهذا النحوي ثقة . (12بحيث يستطاع تأليف كتاب مما أماله )، قسم القواعد وقال الكثير عن الهمزة

وكان واثقًا من نتائجه بحيث أنه كان ينتقد العرب )البدو( أنفسهم حين كان ال يطابق تعبيرهم ، هبأسلوبيمة عظ
 ( 13فكانت له بسبب ذلك مشاحنات مستمرة مع الشاعر الشهير الفرزدق )، أسلوبه المتبع

 بصريون وكوفيون 

كما ، يلتزم به ويفرضه حواليه ،به في العملوعلى قدر تصديقنا لتقاريره يمكننا القول أننا حيال نحوي له أسلو 
أنه يدرس على االقل مادة هي الهمزة بطريقة مسهبة بحيث تشكل بحثًا، فنحن مع عبد هللا بن اسحق في المرحلة 

 مرحلة تبرز فيها مالمح أسلوب يطبق على جملة قضايا محدودة. الثانية من البحث النحوي،

، هي رغبته في ربط اللغة بالقواعد التي أستنتجها لدى هذا النحوي،ثمة صفة أخرى تجدر مالحظتها نلقاها 
وثمة أسباب ، فمع أبن أبي أسحق أتخذ النحو النظامي وزنًا له. راسمًا بذلك خط مسيرة تبناه معظم رجال البصرة

 . (14العتباره أول نحوي بصري )
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ه( وابي عمر 149افي )المتوفى سنة يه عيسى بن عمر الثقذثم أتخذ النحو العربي أتجاها أشد جالء مع تلمي
 . ه( 154-70ابن العالء )

يدفع بالفكر االستقرائي الى أبعد  -كمعلمه-فهو، وعيسى بن عمر هو في الواقع التلميذ االمين البن ابي اسحق
حتى ، استنتاجاتهال يعبرون بنوع يطابق  ألنهمالعرب  بأخطاءوكمعلمه يقول  .استعمالهمعمما هكذا ، ما بوسعه

. كما يبدو أنه أول من أدخل في القواعد لفظة "العامل" المضمور. (15الشاعر الكبير النابغة ) انتقادذهب الى ي
كما أنه أول من الحظ بان المتكلم العربي يبدي . وقد رسخ هذا المبدأ في نفس تلميذه الشهير الخليل بن أحمد

، عمر نلقى للمرة االولى مسألة المجاميع النحوية ومع عيسى بن. افضلية لعطف االلف ظانًا أن ذلك أكثر رخامة
االول بعنوان )الجامع( والثاني : كتابين طائري الشهرة، ما عدًا محاوالته المتعددة، على ما يظن، فهو قد الف
على وجود هذين الكتابين في زمن السيرافي مثاًل )القرن الثالث  اعتراضبيد أنه ولو ليس ثمة  . (16)االكمال( )

ه(   285غير أن المبرد )المتوفى سنة . (17ري /العاشر الميالدي( إال أنه لم يحظ بهما في متناول يديه )الهج
وقد كانت القواعد . (18النحو ) بأصولشارات تتعلق إان محتواها يضاهي الوراق ويذكر بيؤكد أنه قرأ بعض ا

وهو . فكان يصنف كلغة أو تعبير لغوي ، لكأما ما شٌذ عن ذ، المذكورة تعتمد دومًا االصول الجارية لدى العرب
 . لالستعمال الجاري  اعتبارهاوبه ستتميز عن مدرسة الكوفة بطريقة ، أسلوب مدرسة البصرة أيضاً 

كما يقول عنه أبن سالم أذ يصفه بانه "كان أشًد ، وممثل ابو عمر بن العالء بكل حق أتجاه المدرسة الثانية
وكان قد تعلم منه الدقة الصارمة في عرض ، أيضًا في مدرسة أبن أبي أسحق إال أنه كان. (19تسلمًا للعرب" )
خالفا لتلميذه عيسى بن ، اسحقغير أن أبا . وفي الدفع بتطبيق القواعد حتى االستنتاجات االخيرة، أفكاره النحوية

طابعه الهزيل النظام وهذا ما يعلل ، اللغوية لدى العرب والتراكيبكان قد أهتم كثيرًا بجمع أبيات الشعر ، عمر
الكوفة االكثر  واتجاه، يبدو هكذا بان أتجاه البصرة النظامي. (20والتحرري نظرًا لطريقة فهمه االصول النحوية )

أذ ال . بل هما مصطنعان أكثر مما يظن عادة، لم يظهرا وفقًا للتدرج الزمني، خضوعًا لمختلف أوجه االستعمال
او  180جاه البصرة قد سيطر وحده دونما معارضة قبل الروزي )المتوفى سنة كما قد يتوهم المرء، أن أت، يبان

التباين بين السلوك  وبأن، ه(207ه( والفراء )المتوفى سنة 189او  183ه( والكيسائي )المتوفى سنة  183
السياسية وها يعني أن االسباب  النظامي والتحرري لم يظهر جليا إال بالمشادة الشهيرة بين سيبويه والكيسائي.

وعالوة على الرغبة في تقصي حقيقة . (21والتاريخية الجغرافية وحتى الشخصية لعبت دورًا جليًا في هذا التباين )
 . فان طبع النحويين والعلماء االخرين قد أثر في سلوكية كل منهم، الوقائع

وهو ، باألسبقينطاع تسميتهم أن هم من يست، في مضمار الخطوات االولى للقواعد، كان يبان منطقيًا جدًا الظن
حتى الوصول الى ، الوقائع النحوية وتشخيصها من خالل النص الموحى والنصوص الدنيوية المماثلة اكتشاففي 

كان عمل التنقيب والتحديد  إال أنه بقدر ما أول تنسيق لهذه الوقائع وجمعها في تعليم خاص أي في بحوث مفردة.
ينطلقون منها الى تحديد ، أي قوانين أكيدة، صيصًا نحو أيجاد آرض صلبةكان بعض النحويين يميلون خ، يتطور

وغنى  اختالففالنهم أشُد حساسية بالنسبة الى ، أما االخرون . الطريقة الصحيحة لتفسير الصيغ وتعليم الممارسة
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، ما يستعمله المتكلمون بل كانوا يحافظون على ، كانوا يحاولون أن ينتبهوا الى تباين االساليب، أنواع التعبير الفكري 
 االصالة الحية لكل نوع من التعبير. احترامفيقومون بذلك بواجب 

ولدى وصولهم الى هذه المرحلة كان نحويو االتجاه االول يحاولون تقديم خالصة عن كل ما في وسعهم سوقه 
و لم يكن بعد تام فه، هذه الخالصات إحدىكتاب سيبويه  اعتبارلذا يستطاع . من أيضاح وتحديد بهذا الصدد

بينما أصبح في متناول االيدي مع البحث ، أنما كان كاماًل بالنظر الى كمية الوقائع النحوية البينة وتنوعها، التنسيق
نلقى فيه الوقائع مرتبة بطريقة ستغدو ، أول كتاب منهجي للقواعد، الصغير لخلف بن حيان االحمر معاصر سيبويه

 . (22ة )هي المتبعة في الفترات الالحق

فأننا نصطدم بالشبه بين "البصريين" و "الكوفيين" فيما ، وسواء كان االمر بخصوص االتجاه االول أم اآلخر
وتحديد بل تعميم قواعد أقل أو أكثر صرامة وفقاً لمدرسة ، غبار عليها ال بأساليبالمقارنة : يخص نهج التفكير العام

 . مار أو تمشيًا وخطة نحوي معين

 رسيالنحو والتف

، وتفسير الوحي، كما الى القراءة، غير أن هذه القواعد التي ستسير الكالم قادتنا الى نقطة االنطالق لعلم النحو
 . بين تراكيب اللغة العادية وتراكيب لغة القرآن، النحويين بالنسبة لهؤالء، حول العالقات القائمة اؤلوحتى التس

الى ، حسب ظننا، ويعود هذا الواقع، خيرة وقيمتها على ضوء االولىلمن الوضوح بمكان أن يتم فهم التراكيب اال
 . (23المحاوالت االولى لتفسير النص المقدس )

فهو بعد يذكر اآليات . مستندًا الى نص القرآن عينه، هكذا يضع الطبري هذا المبدأ بجالء في مقدمة تفسيره
من  :يختم بما مفاده، وذلك لكي تفهم رسالته، اليهاالقرآنية التي تصرح بان الوحي هو بلغة االمة التي موجه 

وأن يتفق ، الضروري أن تتفق االفكار المعبر عنها في الكتاب االلهي مع االفكار المعبر عنها في اللسان العربي
لغة مع قيام الفرق بان كتاب هللا يفوق بنوعيته السامية كل صيغ ال، المعنى الظاهري للقرآن مع معاني اللغة العربية

 . (24والفصاحة )

الجائز أن نعزو الى الصور التي  بذلك، فيقول: منيذكرنا  تفسيره، لكيفي تضاعف  آخري وهو يستغل فرصًا 
من الجائز أن ننفي ما ليس موجودًا فيه  العرب، كمايحتويها الكتاب االلهي معاني شبيهة بما هو موجود في لسان 

(25.) 

بين  وما همع  بال يتناس، رغم كونه ممكنًا نظرياً ، بأن رأيه، وي الفراءبعد أن يرفض رأي النح، ويقول كذلك
وليس وفق تلك ، فنراه يحبذ تفسير الكتاب االلهي وفق تراكيب الكالم االشد وضوحًا ومعرفة، وهين في اللغة العربية

بل ، القرآن وحسبيحس بأنه على وفاق مع  وجلي للعيان أنه أذ يفعل ذلك ال. التي هي أشد غموضًا وأقل معرفة
يستعملها ، فثمة أساليب ثالثة في متناول يده. فهو ينقل رأيهم ويكمل مهمتهم، أنما مع المفسرين الذين سبقوه أيضاً 
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ويتضمن االول سرد التأويل العفوي الذي يقدمه معاصرو النبي وهو يتناسب وفهمهم . واحدًا واحدًا أو كلها معاً 
لكننا بإزاء ، أي ترديد كلمة كلمة نقاًل عن لسان النبي، ال أننا لسنا حيال تقليد مرفوعإ. المباشر والعفوي نوعا ما للغة

 . يتقاسم مع أخوانه معنى له صلته باللغة، رأي عربي خالص ألنهرأي ينتزع التصديق حتمًا 

ذكر نصوص معروفة من قبل عدد كبير  عرب، أيويشتمل االسلوب الثاني للطبري على سرد أبيات لشعراء 
 ما.بمساعدة نوعية قرأتها أو فهم لفظة أو صيغة  للتراكيب، وذلكالجميع معناها ومالءمتها  االشخاص، يتقبلمن 

 اختتامقيمة له يتم شرحها قبل  اللغة، وثمةأما االسلوب الثالث فيقوم بتذكيرنا أن ثمة تعبيرًا جاري االستعمال في 
أن االستعمال أو المتكلمين أو مؤلفي االشعار  عنه، أيأفصح الكالم بالقول أنه ينبغي فهم أي مقطع قراني كما 

 . يغدون سلطة لمعرفة شرعية صيغة ما وتخصيص معنى سليم لها

 سيبويه واالحمر 

البحثين االكثر شهرة واللذين نملكهما عن القواعد هما كتاب سيبويه  بمتناقضات. فأنبيد أننا نصطدم عندئذ 
الى فواعل قياسية  كثيرًا، ويلجانينسيان المتكلم في بحثيهما قلياًل أو  همااالحمر. وكالومقدمة معاصره خلف 

الحرف  (، يحدد26الفصل االول ) خلف، منذنرى  العربية. فأننايحيانها لكي يجعال منها االحكام المبرمة للجملة 
 م.الجز في حالة  الجر، والفعلعلى أنه االداة التي تضع االسم في حالة الرفع أو النصب أو 

 بالقول أنه االداة الدالة على معنى ما، الحذف، فيجتزئ يحدد الحرف بطريقة  فطنة، أذبينما نجد سيبويه أشًد 
بان لهذه االفعال أدوات تؤثر فيها  الناقصة، يقولحين يبحث بعد ذلك في االفعال  فعاًل، لكنهوهو ليس أسمًا وال 

 . (27أن هناك أدوات تنصب االسماء وال تأثير لها على االفعال ) االسماء. كماال تؤثر على  فتنصبها، بينما

الرفع  الرفع، أو وهي، حالةأن ثمة ستة أسباب لظهوره  يقول:وفي الفصل القصير الذي يخصصه خلف للمبتدأ 
فصل أنه يقدم هذا الفصل ب بأن. إالأو الخبر المسبق ، المرفوع المسبق بكان الخبر، أو المبتدأ، أو الظاهر، أو

كما بوسعنا ، فثمة. لمن والخ، ما، كم، لكن، متى، أين: ومنها، آخر في الحروف التي ترفع االسم الذي يلحق بها
 . (28شيء من عدم الدقة في التعبير عن فكره )، أن نالحظ

ود وأذ يع. يسميها حدين ليس بوسعنا أن نجعل أحدهما دون غيره، وحين يتطرق سيبويه الى المسند والمسند اليه
، أو أن يوضع في المكان الزمان، يالحظ بان المسند يجب أن يشترك بوحدة الفاعل نفسه ى خر أالى القضية مرة 

كما ، كما أن المبتدأ هو في حالة رفع بسبب عدم تأثيره بشيء، لمساواته بالفاعل فهو مرفوع، ويضيف بان المسند
و ))راحل(( ، أعلن عنه لكي يكمله الخبر ))راحل(( ألنهحيث أن ))عبد هللا(( مبتدأ ، في جملة ))عبد هللا راحل((

 . في حالة رفع الن مسند المبتدأ في منزلته

يكتشف سيبويه بانه ، الخبر–فليس تجاوزًا على ما يقوله سيبويه أن نثبت هنا أنه لدى بحثه في صيغة المبتدأ 
 . أنما يعبر بذلك عن نية ذات معنى بفضل العطف المتعلق بهذين الحدين
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علم ، يشرح سيبويه أنه في الجملة "له علم، المرفوع استعمالوكذلك في الفصل المخصص لحاالت يفضل فيها 
أذ لم يأت القول ، الذي نتحدث عنه لإلنسانصفة مالزمة  ألنها، النقاهة" قد أستعمل الرفع في كلمة "علم" الثانية

وهنا أيضًا يالحظ . (29تبر ذلك فضاًل محققًا لديه )وأنما عن أنسان يملك فضيلة وقد أع، عن أنسان في حالة تعلم
 . يضاح نية الشخص المتكلماالعطف في جملة مماثلة أنما يفيد المؤلف بان 

يتحدث سيبويه عن الفعل المتعدي وعن المفعول به ، الفعل استعمالوعندما يتناول قضية المنصوب بسبب 
أن أنَت قلبت  :متكلم التي تملي علينا عطف االسماء فيقولوبتحفظ يذكر نية ال، الذي يتم فيه عمل فاعل الفعل

تريد أن  ألنك، تبقى كلمات الجملة الثانية كما في االولى، الجملة "ضرب عبد هللا زيدًا" الى "ضرب زيدًا عبد هللا"
 . أم بالثانية باألولىتقول الشيء عينه سواء 

 إنهما وضعابويه ينقل وجهة نظر معلمه الخليل أذ يقول فسي، وكذلك بشأن المنادى النكرة أو الذي يلحق به خبر
ونراه . اختفىأما وجهة نظره الخاصة فهي إن نصب المنادى عائد الى فعل قد ، في حالة نصب "حين طال الكالم"

محرج مما أدخل في غيره  ألنهيقول بشأن المفعول به في الجملة المستثناة أن خبر المستثنى هو في حالة نصب 
وثمة أمثلة أخرى عديدة تبين كيف أنه هو ومعلمه يجعالن من أرادة المتكلم أمرًا بالغ االهمية في تدبير  .(30" )

 أو يجري تفضيل صوتي حينا اخر لتبني عالمة ما دون غيرها.، حيث تتدخل االرادة الغائبة حينا، العطف

ها( والتي يشبه عملها في الجملة ولنالحظ بان سيبويه عندما يتحدث عن االحرف المشبهة بالفعل )أن وأخوت
كما هي الحال في االفعال ، لذا وضع أسمه في حالة النصب، فهو أيضًا مشبه بالفعل، بعمل العدد العشرين مثالً 

 . (31الخمسة )

سواء بواسطة ، ونرى أخيرًا أن سيبويه يقول عن حالة الجر أنها حالة كل أسم مضاف اليه وضع في حالة جر
، خلف والخ(، أمام: مثالب الخ( وسواء بواسطة أسم ظرفي )، الى: أو أسمًا ظرفيًا )مثال شيء ليس موصوفاً 

الواقع )مر( قد  إن أضافةالقول ، يعني، مررت بزياد"“: القولوعند . بيت اخيك(: وسواء بواسطة موصوف )مثال
وليس بأقل من ذلك . (32مة )االمر الذي يعني أن المضاف اليه هو عالمة العالقة القائ، انيط بالشخص )زياد(

وبان ، وبان العدد العشرين مشبه بفعل يجعل االسم الذي يليه في حالة نصب، مرفوع بفضل المبتدأ إن المسندقوله 
وهو يستخدم كالمًا سوف يكرره الالحقون دون أن يضيفوا اليه مسحة من . حروف الجر تضع االسم في حالة الجر

 . الجمال والحالوة

يجب أن يلحق به مفعول به لكي يدل على أن الفعل الصادر عن الفاعل منطبق على ، حسبه، فعلويبدو أن ال
عالقة تبعية بين االسم الموضوع في حالة جر والعمل الذي يشرحه  ينشئ، بعد حرف جر، وبان المجرور. المفعول

جاريًا فيه حرف الجر  استعماالً يقصد بذلك أن ثمة . وبانه حين يقال أن حرف الجر يضع في حالة الجر. الفعل
، فينبه الى أن خلف، ناشر خلف االحمر، ويالحظ ذلك عز الدين التنوخي. هو حد أوسط لشرح العالقة القائمة
بيد أننا نذكر بان . (33يريد فقط أن تكون االسماء التي تتبعها في حالة رفع )، لدى تحدثه عن الحروف التي ترفع

 . حيال كتاب مدرسي موجز ألنناأسلوبًا كهذا خطر وغير صالح 
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 في طريق االنحراف 

حتى التوصل الى تشخيص . أو يبدو وكأنهم يأخذونها هكذا، وال يلبث النحويون أن يأخذوا هذه التعابير حرفياً 
أعني باللجوء الى نزعة أسمية تؤمن لهم راحة ، "الفاعل" وتعميم اللجوء اليه لدى البحث عن الصيغ النحوية كلها

 . اًل من الحقيقةالبحث بد

أن الفعل مرفوع فاعله غائب قد سبب النصب  –حسب ابن االنباري –فنحن نرى أن مدرسة الكوفة تأخذ بالقول 
 . وهو من المدرسة ذاتها يريد أن يرى في حروف العطف "الفاعل" الحقيقي المرفوع–وكان الكيسائي . أو الجزم

يرى بان الفعل االول في الحملة الشرطية هو الذي يعمل  –من مدرسة البصرة  –وكذلك كان النحوي االخفش 
بينما كانت مدرسته ترتأي أجمااًل بان السبب كامن في االداة الشرطية وفي الفعل االول ، على جزم الجزء الثاني

 . (34معا من حيث عالقة الفعل الثاني بها)

ذي في حالة جملة خبرية أن "فاعل" وكمثال أخير نقول أن مدرسة الكوفة كانت ترتأي بشأن المفعول به ال
 بينما كانت البصرة ترى في وحدة فاعاًل وحده نظرًا عالقته بالشخص والفعل معًا.، المفعول به هو الفعل واالسم معاً 

 . كنا النزال بعيدين هكذا عن المتكلم ونواياه

يصلون الى احكام غير –ة وفي مقدمتهم نحويو الكوف –كان النحويون ، وباستئناف مسيرتهم في الطريق عينها
. وأنها غير مسؤولة عن االسم المرفوع، فقد كانوا يقولون مثال بأن االداة )إن( التفعل اال في االسم فتنصبه. متزنة

وليس بوسع ، ال قياس لها إأل بمضاهاتها للفعل الذي هو لها بمثابة االصل، وكانوا يقولون كذلك بأن ) أن ( فرع
هذا ما يدل . لذا فال تستطيع )  أن ( إأل أن تفعل في أسم واحد وليس في أثنين كالفعل، كاألصلالفرع أن يكون 

 . مماثلة عندما كان يصوغ لغته بأحكامومتقيدًا ، على أن العربي البدوي كان متمتعًا بعقلية شخص قانوني

يكشف بما  ات العديدة،في سرده للمناقش، فان كتاب االنصاف البن االنباري . ليس من داٍع إن نكثر من االمثلة
حقيقة لها  مرارًا الى مالحظة ألفاظ الجمل عينها معتبرة أياها عوامل اندفعتافيه الكفاية كيف أن كال المدرستين 

يفترض اللغة سوى مجموعة من  وقد طال النقاش بدل االستحضار الدائم في الذهن لواقع ال. قوتها وحدودها
وأن يميل أساسًا للوصول ، جب أن يجلو نية المتكلم ذات المعنىوأن كل عنصر ي، عالمات مخصصة للتخاطب

 . دونما خطأ الى عقل السامع ومشاعره

 التي يمكن صوغها للتساؤل "كيف" نشأ هذا االنحراف ؟ اآلراءفما هي 

فظل سطحيًا ما ، على صعيد الواقع، حين ينحي فاليش بالالئمة على الخليل وسيبويه النهما لم يعمال بعمق
ولعل أسلوب الكتاب . ويهدف الى المتكلم ونيته المقصودة، يبدو لنا ذلك أمرًا مبالغًا يشوه وجه اللغة الحي، اه أنجز 

إال أنه ينبغي أن ال ننسى بان ، ويوحي بنقص خبرة في مجال العرض العلمي الموجز والمركز جدًا غير صالح،
فهو ليس في الحقيقة سوى ، في عالمنا المعاصر )الكتاب( لم يكن يلعب بعد في تلك الفترة الدور الذي صار له
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وسيعمل على قيام البحث والعرض ومناقشة متطلبات كل -كما للقرآن مثال-منطلق أساس لتعليم سيخلق التفسير
 . (35نص )

وبوسعنا أن نجعل المسؤولية . وقد حاد النحويون عن االسس التي منها أنطلق الخليل وسيبويه وخلف االحمر
أو بعدم مقارنتها باللغات السامية االخرى.فقد ، االساتذة والتالميذ بدراسة تطور اللغة العربية اهتمامعدم في ذلك على 

لذا كان البد . قد لقي كماله في نصوص القرآن ألنه، حتاج بعد الى شيءي موضوع درس مكتمل وتام ال اعتبروها
أنما النقص يقع على من كان يدرس تاريخ . براهين مصطنعة استنباطمن االنتصار حتى رؤيتهم مكرهين على 

 . اللغة ومقارنتها باللغات االخرى 

الى التفكير بان الظروف كانت . وتقود مالحظة الفترة التي فيها نشأت لدى العرب االهتمامات اللغوية وتعليالتها
رسي لخلف بن االحمر كالكتاب المد، تحث أواًل على توطيد قواعد سهلة الفهم والتطبيق لغرض كتابة مؤلفات فيها

يضاح القواعد العربية بنوع أفضل اان يتجاوب دونما شك والحاجة الى ك، الذي بالرغم من أيجازه والفوضى التي فيه
د كان خطأ سيبويه ومعلمه ق وما عدا النقائص المذكورة أنفًا،. من )الكتاب( الذي كان أشٌد كمااًل ولكن أكثر تعقيداً 

وقائع فتحت الطريق أمام قواعد شكلية متطرفة وساهمت في  واستحضارخاص  في إدخال الفاظ ذات اصطالح
 . (36جعل النحو لعربي جداًل وحاالت جامدة كثيرًا ما كانت تنقلب ضد واقع اللغة الحقيقي )

وما ، الى أي حد قصر خلفاء الخليل وسيبويه متعمدين فلم يعملوا على تطوير القواعد: ويستطاع التساؤل أخيراً 
، ودرس نوايا الشخص المتكلم، ط المسيرة الذي يمكن أن يالموا عليه؟ لقد كان تقسيم العلوم في اللغة العربيةهو خ

-من عناصر تشكل انطالقاً أمرًا ال طائلة تحته عرض القضايا النحوية بتفاصيلها ، قد أدرجا في علم البالغة
على نصب الساعة النحوية  اقتصرواأذ أنهم ، بوسع التجربة أن تكون قاسية البحوث فكانحقاًل أخر من -حسبهم

لكننا ، أن قولنا هذا ليس سوى مجرد رأي ندلي به هنا. وضبطها كما هي دون إعادة أي اهتمام كبير بالساعاتي
 . نظنه يستحق االهتمام

سير توجيه سؤال حول الدور الالحق لهذه القواعد في تف، ورغم النقائص واالنحرافات المذكورة، يظل بعد ذلك
والسيما صيغ ، الريب أنه بفضل عالقة القواعد بفروع الخطابة . النص القرآني الذي كان لها بمثابة نقطة االنطالق

. اكتشافهاسمحت القواعد للمفسرين أن يستمدوا من النص القرآني مصادرهم كلها بالتفاصيل التي يمكن ، التعبير
ي ناجم عن النظرة الى بفعل أيمان ضمن سرها منوطأبللناس والخليقة  القران أساسًا ثابتًا لكل النظم المسيرة واعتبار

 انطالقاً واالمر هو كذلك -وهو أحد اسماء هللا في االسالم–على أنه الكلمة الصادرة عن هللا الحق ، نيآالوحي القر 
ضل تماس يشرح صيغ أذ تحمل القواعد الدواء لهذا الطابع الثابت للنص المقدس بف، القواعد أيضاً  اعتبارمن كيفية 

. فهي تغني باستمرار عناصر المعاني والمتطلبات الجديدة وأشكالها لدى مالحظة عالقاتها مع بعضها، الكالم
فهي ، والقواعد أنما توضح بذلك الشريعة االنسانية الكبرى التي تفجر الثورات الفكرية واالجتماعية وفق نظام ثابت

 . ود أن يتسلطتكشف عن عنصر الحركة ساعة يحاول الجم
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 خاتمة 

والمصادر الشعرية التي سلمها الينا  القرآنيبانطالقها من النص ، وهكذا فان مسيرة النحويين العرب االوائل
لم ينس هؤالء النحويون االوائل دور الشخص  انطالقتهم ذالنحو. ومنكان عليها أن ترسي أسس ، التقليد الشفهي

 التردد فقدبيد أن خطى أبحاثهم كان اليزال فيها شيء من . في صوغ التعابيرالمتكلم وال أهمية لنواياه المقصودة 
 متباينة نسبة الى االحاطة بالبحث اللغوي والغاية منه. واتجاهاتهم، كانت مصطلحاتهم غير منجزة

الى والحاجة ، ونوعية فهم تقسيم ميادين العلوم اللغوية، المشبعة بسلطان الوحي القرآنيةأن أهمية الدراسات 
كلها عناصر ساعدت على تجميد ، وضع أسلوب أكيد الستيعاب الجملة العربية ومعالجتها لتكون في متناول الجميع

كما عملت على تحوله الى علم شكلي آل في نسيان االنسان المعبر عن ، النحو العربي بين أيدي من أتوا بعدهم
طق والفعلية جدًا للغة قادتهم بعيدًا جدًا في بعض االحيان إال أن نظرتهم شديدة المن. نفسه بالكالم وبواسطة الكالم

غنى اللغة العربية والنص االعظم لهذه اللغة الذي  واستغالل اكتشافولكنها لم تمنعهم من ، الى تفاسير مصطنعة
 . هو القران
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