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  ـــةمـقــدم

                     بسم اهللا الرمحن الرحيم

د ، واملقام احملمود ، والصالة والسالم على صاحب احلوض املورود ، واللواء املعقو

  .وعلى آله وصحبه األطهار الشهود ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

طورا مشهودا مس بكرور األيام وتعاقب األزمان ، تعرفت حركة التأليف النحوي  

دة لظهور النحو بغياب املنهجية العلمية هماملُاألوىل لفات اتسمت املؤ  مجيع أركاا ؛ فقد

فامتزجت  ،ا  صخيتجامع  بنحوية ترد فيها دون أن يضمها باالدقيقة ؛ إذ كانت املسائل ال

مل تفرد هلا اللغوية اموعة ، فاملادة ة املختلفة من داللة وصوت وصرفاللغ قضايا النحو بعلوم

نصبا على توثيق م اهتمام الرواة  وفق منهج حمدد ، إذ كانوال رتبت قضاياها  بواب خاصة أ

، وظلّت لغوية وأدبية متنوعة  ئلافامتزجت آنذاك قضايا النحو مبس.اللغة وصوا من االندثار 

يلية الشاملة للمنت  اللغوي اموع سعيا اجته العلماء إىل الدراسة التحل تلك حقيقة احلال حىت

بدأت عملية التصنيف والترتيب والتبويب فالستكناه القوانني والقواعد العامة اليت حتكم اللغة ، 

دفعا " الكتاب " يف هذا الباب ، إذ أعطى مؤلفه  واالبتداع، وقد كان لسيبويه فضل السبق 

احتفى به العلماء ، وتدارسه الباحثون ، ف الحقة ،حوية يف عصره والعصور السات الناقويا للدر

  .يدرسونه ويقتدون مبنهجه و وكثريا ما كان النحاة حيتدونه ويتمثّلونه ، 

عمد ف، العربية بني أبناء األمة  اللحن وشاع فيه كثر هر دالناس حني من الفأتى على 

حاة إىل وضع مصنفات تالنسعلى النشء  تعلّم العي ة ، وتعصم ألسنتهمرمن اللحن فيها  ربي

تراعي تغير الزمان ، وتأخذ باحلُسبان مستويات  خمتلفةًفجاءت مناهج تبويب هذه املصنفات 

كالذي يوضع للمتمكنني ، وما يف تعلّم العربية ، ليس املتعلّمني وقدرام ، فما يؤلَف للمبتدئني 

  .ضايا فكرية دقيقة يف التنظري النحوي يصنف لبيان األحكام ليس كالذي يناقش ق

سلك فيها واضعوها مناهج نحوية وتباينت سبل ترتيبها ، وت الاملؤلفا وبذلك تعددت

مما أدى إىل تنوع طرق العرض ، وأمناط معاجلة مواد النحو وقضاياه ، وكذا تصنيفها ، قددا 



 

  
 ب 

 

  

ب هلذه األمناط املتعددة يف التبويب والترتيوقد كان ها يف أبواب وفصول أشد صلة ا ؛ وترتيب

  .النحو وتوسيع مباحثه آثار حممودة أسهمت يف إثراء 

واحدا من بني أهم مقومات املنهج العلمي ، ومنطلقا بارزا " منهج التأليف " وملّا كان 

متس مجيع من آثار ونتائج  لههذا املوضوع ، وسرب أغواره ؛ ملا  بسطمن منطلقاته ، فكرنا يف 

  .أركان التصنيف النحوي 

فما مفهوم الباب النحوي ؟ وما أبرز قضاياه ؟ وما خصائصه ومميزاته ؟ وما هي أمناط 

تبويب النحو؛ أكانت شكلية أم موضوعية ؟ وما أثر تعدد هذه األمناط على النحو العريب ؟ 

م الدراسات الندة يف تقدع مباحثها وقضاياها ؟ وهل أسهمت هذه املناهج املتعدحوية وتنو  

ويتكفل هذا البحث باإلجابة عن هذه التساؤالت وحترير القول فيها ؛ حماولة منه لرسم 

خترينا هلذا البحث عنوان     الغاية معامل التبويب النحوي العريب ، وبيان خصائصه ، وحتقيقا هلذه

  . خصائص هذا املنهج نا نضفر ببيان شيء من علّ "الباب النحوي حبث يف املنهج"

  : وقد شجعنا على اختيار هذا املوضوع جملةٌ من األسباب ، لعلّ من أمهّها 

فالكتب اليت عنيت بالبحث   –فيما نعلم  –جِدة املوضوع ، وقلّة الدراسات املتخصصة فيه  -

ملُحاولة ، فكان ذلك دافعا لنا  يب قليلة ، والدراسات فيها ضئيلةيف مناهج تبويب النحو العر

  .الغوص يف غماره ، وسرب أغواره ، علّنا ندرك غايتنا ، وجنيب عن اإلشكاليات اليت حيرتنا 

دافعا لالختيار ، فلئن كانت املراجع  تكما أنّ وفرة املصادر واملراجع النحوية كان -

ئل ة مساجلواملصادر املتخصصة يف املوضوع قليلة ، فإن الكتب واملصنفات اليت وضعت ملعا

  دما يف هذه الدراسة ، وهو ما ساعدنا على املضي قُالنحو وقضاياه كثريةٌ وفرية 

يمة املوضوع وأمهية ، فالبحث يف منهجية تبويب النحو ، وكيفية معاجلة النحاة لقضايا ق -

ملنحى العلمي يف الوضع والتأليف له النحو ومسائله ، هلا من األمهية ما هلا ، وإملامنا بآثار هذه ا

  .على الدراسات النحوية العربية نتائج محيدة ، وانعكاسات طيبة 

  :مبطالب املوضوع املطروق ، سيق البحث يف اهليكل التنظيمي اآليت  وللوفاء
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  مقّدمة 

  .وأبرز قضاياه ماهيته الباب النحوي؛ : فصلٌ أول

  .وي ، وأثر اخلالف النحوي فيها أمناط التبويب النح: الفصل الثاين

  .أثر التبويب على النحو العريب : الفصل الثالث

  فخامتة         

   أبرز قضاياهوبسط القول يف  الباب النحويماهية لبيان  معقود ولاأل الفصلف

حيث وقفنا فيه على تعريفات ؛ مفهوم الباب النحوي لغةً واصطالحا : وقد تناولنا فيه

حويو حدود قدحاة واللّغويني العرب للباب النمها بعض الن.  

التقسيم العلمي والتبويب : ، فذكرنا أنّ من خصائصه صائص الباب النحويانتقلنا خلو

اللة وتبويب يراعي ال ،  العقلي ، والتبويب التعليميد.  

  طرادواالوجوب أن يكون الباب موصال لقاعدة كلّية ، : فأمجلناها يف  شروط بنائهأما 

  .واجلمع واملنع 

، وتباين  الفئات املستهدفة اختالفالنحوي ذكرنا أن  التبويبمناهج  اختالفوعن أسباب 

  . البيئات والعصور ، وتعدد اللهجات ، كانت أهم عوامل ذلك التباين 

، خاصة تلك املتعلّقة مبيل الدرس  ا عند أبرز مشكالت الباب النحويلنقف أخري

اياته احلقيقية ، واتساعه وكثرة مواضيعه ،  وتشابك قواعده ، وغموضه املنهجي النحوي عن غ

  .أحيانا 

أمناط التبويب النحوي ، وأثر اخلالف النحوي  لتقصي فمسوق الفصل الثاينأما 

   :قد درسنا فيه و ،يهاف

رضي اهللا عنه  –ي أيب األسود الدؤيل و اإلمام علببدًءا أوىل األبواب النحوية وأهم اصطالحاا 

راعى منها الوظيفة النحوية أو الشكل ، أو أخذ مبعايري  املختلفة ، ممنوأمناط التبويب النحوي -

  ؟أهو عريب أصيل أم أعجمي دخيل  حقيقة التقسيم الثالثي للكالم العريبمثّّ وقفنا على  ،أخرى

  .التبويب  يفأثر اخلالف النحوي  ب لنختمه 



 

  
 د 

 

  

  

  . النحو العريب يفأثر التبويب  مخصص لبيانف ثالثالفصل الأما 

  قريبه إىل الناشئة توسري النحو تيأثر التبويب يف : ووقفنا فيه على 

  . تفسري النحو وتعليله يف ره مثّ حتدثنا عن أث

  .راصدة ألهم نتائجه امتةوقد ذيل هذا البحث خب

ملعاجلة مثل هذا املوضوع ؛  أنّ املنهج الوصفي كان أمثل املناهج وحري بالبيان 

بهم ملسائل النحو وقضاياه يستلزم  وصفًا  حليثياته ، يفالوقوف على مالمح منهج النحاة يف تبو

وقد حاولنا املزاوجة بني الوصف والتحليل للوصول إىل نتائج أدق وحنن نستقرئ تلك املناهج 

  .املتباينة 

  : علّ من أمهّها ع لعنا يف حبثنا هذا جبملة من املراجوقد است

  .براهيم عبادة مد إحمل " النحو التعليمي يف التراث العريب"  كتاب

 ؤلَفسن مخيس امللخ حل "ؤى لسانية يف نظرية النحو العريبر"وم.  

   .مجعة امليعانالكرمي ألستاذة وضحة عبد ل "يف النحوي بني التعليم والتفسريالتأل" وكذا مصنف

ماُ  أُلف وصنف حبثا عن قاعدة تنعم النظر في استنتاجيهرائية فكانت دراستنا بذلك استق

  .وقانون لفهم منهج ترتيب الشكل واملضمون 

الكمال ، فالكمال هللا والعصمة ألنبيائه ، واخلطأ وحنن حينئذ ال نزعم اإلحاطة و 

يعدو أن يكون نا هذا ال وإنما جمهود -البشرحنن  –طباع متجذّرةٌ فينا  والنسيان والسهو

قدا اجتهاد نخنطئوقد  فيه صيب.  

ستاذ املشرف صالح أللتقدم بأمسى آيات الشكر والعرفان نوال يفوتنا يف هذا املقام أن 

  .ة ، وتوجيهات صائبة ، فجزاه اهللا عني خري اجلزاء ا له من أيادي سابغمل الدين مالّوي 

  .واهللا من وراء القصد

 



  

  

  

 

 

  
  
  
  
  

  الباب النحوي  مفهوم -1

  لغةً  -  ) أ

  اصطالحا  -)ب          

  إرهاصات التبويب النحوي -2

  .خصائص الباب النحوي -3

  شروط بناء الباب النحوي  -4

  طرائق التبويب النحوي  -5

  . أسباب اختالف مناهج التبويب النحوي -6

  مشكالت الباب النحوي  -7

  أمهية التبويب  - 8
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  البـاب مفهـوم -1
  لغــة -أ

  و اجلمع أبواب و بيبانٌ ، و الفعل منه التبويب ،الباب معروف «:جاء يف لسان العرب
  :األبواب للقوايف فقال "ن كراعب سويد"و استعار 
  اعزن  شِحالو نم اًبرا سهبِِ ودذُأَ                  ا منأَي كَافوالقَ ابِوبأًَيت بِبِأَ   
  :قه، قال متيم بن مقبلرهي وجوهه و طُ :سطوره، و قيل الكتابِ اتاببو  
   نِبي عرٍام! مأْا تمبِ ونَرشرٍاع                    تخير بابات الكابِت هجائا ي  

و رجل بوب بواباًاب الزم الباب، و حرفته البوابة و تبو : الباب و البابةُ يف، واختذه 
ا، و أبواب مبوبةٌ بينت له حسابه بابا باب: سيبويه حكى، الغاية :احلدود و احلساب و حنوه

  .)1(» لك أي يصلح كتابيء من بو يقال هذا ش أصناف مصنفة،
فهو يعين تارة قوايف  ،إذا فللباب كما ذكر ابن منظور معان خمتلفة، و دالالت عديدة

  .، وحنو ذلكأو وجوهه و طرقه، كما يرد مبعىن الغاية و املقصدو أخرى سطور الكتاب   فةخمتل
: الباب «: أما صاحب القاموس فيشري إىل الوجوه الصرفية املستعملة من الكلمة فيقول

عالم و مدن ارتبطت ذا كما يعرج على أمساء أل بوبةٌ نادرأبواب و بيبانٌ، و أ: ، مجعهمفرد
  لبو الباب ثغر حب ، ثونن بوبة حمدب وبة و احلسن بن حممدبراهيم بن بإ: " فيقول مثالاللفظ 

" الباب"ري إىل دالالت أخرى علقت مبصطلح ، كما يش "و البابة ثغر بالروم جبل قرب هجر،و
ف الساقي يطو: و البياب، أي شرطه: و هذا بابته  ، أي يصلح له هذا بابته: "فيذكر مثال

  .)2(»باملاء
الباب يف : "نا تعريفا هو األقرب إىل مقصدنا إذ يقوليف حني جند الكفوي يقدم ل

طائفة من األلفاظ الدالة على  فشيء، و يف العرالمي به ما يتوصل به إىل مث س ل مدخلاألص
  )3(".مسائل من جنس واحد

                                                 
  .269، الد األول، ص 1997. دار صادر: ، بريوت1:ط. ، لسان العرب ) مجال الدين بن مكرم(ابن منظور )1(

 . 50ص , 1، ج1999دار الكتب العلمية، : بريوت. ، القاموس احمليط ) حممد بن إبراهيم(آبادي  الفريوز: ينظر )2(

: ، قابله على نسخة خطية، وأعده للطبع   ووضع فهارسه"معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية" ، الكليات ) موسى حسيين(الكفوي  )3(
  .249ص . 1998. مؤسسة الرسالة: ، بريوت2:رويش و حممد املصري، طعدنان د
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مدخل الباب هو  إذ ؛و الدارج بيننا  يف بداية تعريفه إىل املعىن الشائعريفالكفوى يش
  .يا إىل شيء أخرلته لتشمل كل ما يكون مؤدقلت دالالبيت عموما، مث انت

مثال لويس  فإننا جند،  لغوي للباباملعىن ال أما إذا انتقلنا إىل العصر احلديث و حبثنا عن
ب الكتاب قسمه إىل أبواب، و الباب من الكتاب بو«: املعلوف يشري إىل معىن دقيق حني يقول

  .)1(»مبدأ فصوله
ام من أجزاء اهلزء اجلللباب و هو القسم أو الفصل أو  ادقيقفلويس املعلوف ذكر معىن 

  .الكتاب
سطور  :تنوعت بني، و عليه فإن داللة الباب اليت حاولنا تتبعها يف معاجم لغوية خمتلفة

إىل جانب داللته على أقسام الكتاب و فصوله ،  مدخل البيت أو ، الكتاب  أو وجوهه و طرقه
  . املختلفة

  اصطـالحــا -ب
جمموعة من املفاهيم رنا على اء مفهوم اصطالحي للباب النحوي عثحماولتنا الستقريف 

  .سنعمل على الوقوف عندها بغية استجالئها و استخالص معانيها املختلفة
أعطى عبد الرمحن احلاج صاحل حينما  قدمهيباملفهوم الذي  و نفتتح هذه التعاريف

رد هذا الباب يف النداء و و إمنا يطّ: "سيبويهجاء يف كتاب « :للباب فقال )2(مفهوما رياضيا
 والًفأدخلوا فع«: ، و قال)4(»ادري ذلك من باب الفعل األكف و اآلرو نظ: "و قال )3("األمر

                                                 
 .52، ص 2003دار املشرق، : ، بريوت40: ط. لويس املعلوف ، املنجد يف اللغة و اإلعالم )1(

  ت صحة املعلومكتشاف اهول، أو إثباالوسيلة ، متسلسل اخلطوات يف مسألة ما يتخذ من النظر  تفكري علمي مربهن :التفكري الرياضي )2(
ة قابلة و هو ذا منهج يف التفكري البشري ينظر يف عالقات الترابط و التالزم بني أجزاء املسألة املعرفية الواحدة، ليجعل منها سلسلة مترابط

فة عقلية و إن كانت يف و هو ذا جيعل املعر, للربهنة و التجديد، و هو حيول التفكري الرياضي املدرك باحلس أو اإلحصاء إىل مدرك بالعقل 
, حسن مخيس امللخ: لالستزادة، ينظر. أصلها منقولة أو حسية ألنه جتديد رمزي للمعرفة و التجريد يتجاوز احلس و الزمان و املكان غالبا 

 .15، ص 2007دار الشروق، : ، عمان1:رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب، ط

 .42ص . 2، ج1991, دار اجليل: ، بريوت1:ط. عبد السالم هارون: حتقيق. ، الكتاب ) عمرو بن عثمان(، سيبويه )3(

 .177ص . 2املصدر نفسه، ج )4(
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ه يف هذا الباب ال غري أنعل مع فعكما دخلت يف باب فَ أخت عاال و فعوالًألن ف  يف هذا الباب
  .)1(»قليل

 الْعأو ف لٍعللكالم كفَ و مثالٍ ، كل ما هو مثال للكلمة فسيبويه يطلق لفظ باب على
و هي كصغٍي موعة من األلفاظ اليت تكون على أحدهذه  مجوع و غري ذلك تنطبق على ا

 ، األوزان، و جيب أن نالحظ أن اموعة املسماة بالباب و إن كانت شبيهة بالصنف أو اجلنس
، و الدليل على ذلك هو وجود الباب و حصوله  )2(الرياضي فهي يف احلقيقة اموعة باملعىن

، وهي  دو ذلك مثل مجع التراكيب اليت ميكن أن حتصل للثالثي ار ، كنتيجة للقسمة التركيبية
على كلمة واحدة يف  إالفهو باب ال حيتوي  ا فعلُ، فأمفعلَ و فعلٌ:  ا عشر تركيبا منهاناث

  فال حتتوي على شيء أبدا لَعفهذه جمموعة وحيدة العنصر، و أما ف ]...[ لٌبِاملشهور و هي إِ
ا كل ابباصطالح الرياضيات احلالية، و يسمى سيبويه أيضا ب )3( فهو جمموعة خالية أو فارغة

و ما يتفرع عليهما بدخول الزوائد  ، أو الفعل و الفاعل ،تركيب من الكالم كاملبتدأ أو اخلرب
أيضا كل اللغويني العرب بابا املادة األصلية للكلم، قال ابن فارس  و يسمي، والنواسخ و غريها

  .)4(»خرهآمن أوله إىل ) الدال على الالم(تأملت هذا الباب «
واملستنبط   ،مه للباب عبد الرمحن احلاج صاحل من خالل هذا املفهوم الرياضي الذي قدف

 أساسا على عناصر تشترك يف الوظيفة ب يقوميرى أن مفهوم البا ، من املؤلفات النحوية التراثية
النواسخ، أو التركيب حنو اجلمل  هذا باب املفعوالت، أو اجلنس كقولنا هذا باب: لكأن نقو

، و الباب النحوي  ، وحنو ذلكاليت هلا حمل من اإلعراب أو اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
  .)5(صر تصبح فيها العالقة جامعةمصطلح رياضي يعين وجود عالقة مشتركة بني عدة عنا

                                                 
 .181ص . 2املصدر نفسه، ج )1(

، 9: ، جملة امع اجلزائري للغة العربية، العدد"القياس على األكثر عند حناة العربية و ما يترتب عليه", عبد الرمحن احلاج صاحل: ينظر )2(
 .11ص . 2009ن جوا

 .11املرجع نفسه، ص : ينظر  )3(

 .12املرجع نفسه، ص  : ينظر  )4(

 .40ص . حسن مخيس امللخ ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب: بنظر )5(
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املقصود من الباب هنا ليس الفصل من الكتاب أو املادة  « :هذا املعىن بقوله ويؤكد
ل عبل هو جمموع من العناصر ينتظمها، مثل باب ف اسية كما هو معروف يف أيامنا هذه،الدر

  )1(»بكسر العني، و غريه من األوزان
خيتلف عما قد ألفناه من صنيع  ، لبابمفهوما آخر ل حممد إبراهيم عبادة  وجند عند  

فيه، و يف ذلك يقول مستشهدا  لباب باسم الوظيفة النحوية السائدةالنحاة املتأخرين من عنونة ا
وظيفة النحوية كباب الفاعل و باب فال نعين بالباب ما يدل على ال«،  كتاب سيبويه مبا جاء يف

و لكنه  ، مصنفام يفيز كصنيع املتأخرين من النحويني ميالت املفعول به و باب التوكيد و باب
من غري تفرقة بني املسائل الرئيسية و املسائل   ،عقد بابا لكل مسألة من مسائل النحو و الصرف

  . )2(»)إعراب األفعال املضارعة لألمساء هذا باب (فنجد عنده بابا بعنوان الفرعية،
  ا مسائل فرعية يف إطار إعراب الفعل املضارعهذا عنوان ملسألة رئيسية يندرج حتتهف 

ويستمر يف عقد أبواب للمسائل الفرعية املتصلة  ،كذكر أدوات النصب و أدوات اجلزم 
  .)3(بإعراب الفعل املضارع حىت يصل إىل عشرين بابا

يفرق بني الوظيفة النحوية لأللفاظ كالفعل و الفاعل و املفعول  -هنا–فاألستاذ عبادة  
بعد العصر موضحا أن هذا من صنيع النحاة املتأخرين ممن جاؤوا  -و التمييز والنعت واحلال

و بني مدلول الباب الذي يعين املسائل الرئيسية اليت ينبين عليها النحو  -الذهيب للنحو العريب
  .   وكذا املسائل املتفرعة عن هذه املسائل

النحوي مستشهدا مبا قاله اب استقرائيا للب  خ مفهوماس املليحسن مخ يف حني يعطي 
ال يبعد أن يكون النحاة قد استعاروا مصطلح  «:إذ يقول "الكليات"يف معجمه  الكفوي

مث مسي   الباب يف األصل مدخل: قال الكفوي ،)4( من باب املرتل ألنه يدخل إىل املرتل" الباب"

                                                 
 .226، من هامش الصفحة 2007موفوم للنشر، : ، اجلزائر)ط.د. (عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث و دراسات يف علوم اللسان  )1(

 .5، ص 3،  الكتاب، ج)عمرو بن عثمان(سيبويه  )2(

 .24منشأة املعارف، ص : ، اإلسكندرية)ط.د. (حممد ابراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب: ينظر )3(

 .228ص .حسن مخيس امللخ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب  )4(
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ل فكأننا قلنا الباب الذي الفاعفإذا قلنا باب : "، و يضيف قائال)1( شيءالبه ما يتوصل به إىل 
ينظمها خيط  –على تنوعها -و قضايا الفاعل و مسائله   ، يدخل إىل قضايا الفاعل و مسائله

  .)2(»منهجي واحد، حيدد مفهوم الفاعل أو القاعدة الكلية لباب الفاعل
ز عام أو قاعدة كلية، تندرج ضمنها مسائل خمتلفة حي مخيس امللخفالباب عند  

  . يصلها بتلك القاعدة ،بط بينها مجيعا خيط منهجيومتنوعة، ير
 إذ يقول واصفا كتاب سيبويه "نورا حسن قاسم" كما جند ذكرا ملفهوم الباب لدى 

»قطع النظر عن ب ، ىل معىن حنوى واحدإينسبها  ؛ن الكلم تصنيفا واحدا أيف أضربا مفقد صن
  .)3( »امتداد بنيتها الصرفية

ملضارع و اسم الفاعل تصنيفا واحدا تبعا لتأدية كل واحد فمثال ميكن تصنيف الفعل ا
د اهللا بع إنّ: "، كأن نقول  التركيبيفمنهما الوظيفة النحوية نفسها و وقوعها موقعا واحدا 

  ".لٌلفاع"و قولك " ليفعل كذا
ية إىل على األلفاظ املنتم الاديتجلى يف كونه " قاسم  حسن انور"الباب عند مفهوم ف

  .وظائفها النحوية اعتمادا علىد، صنف واح
األستاذ  أتى على ذكرهاجلامع بني املعىن اللغوي للباب ومعناه االصطالحي قد  و لعلّ

من   -"الباب"- حني مل يستبعد أن يكون النحاة قد استعاروا هذا املصطلح ، س امللخيحسن مخ
: قولناك،  حنوية مشتركة على قضايا ىل املرتل، و استعملوه ليكون داالإيدخل باب املرتل ألنه 

  .)4(فكأننا قلنا هذا املدخل إىل مسائل الفاعل و قضاياه "الفاعل هذا باب"
لرياضية هذه املفاهيم اليت سبق عرضها و إن اختلفت عرضا، و تلونت أحيانا بالصبغة ا

عبد الرمحن احلاج صاحل، أو بنظرة استقرائية حتليلية كتلك اليت ذكرها  عند كما هو احلال

                                                 
 .249ص " . طلحات والفروق اللغوية معجم يف املص" ، الكليات ) موسى حسيين(الكفوي )1(

 .228ص . حسن مخيس امللخ ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب: ينظر )2(

 .62ص . 1996منشورات جامعة قازيونس، : ، بنغازي1ط. نورا حسن قاسم ، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه )3(

 .228ص .  يبحسن مخيس امللخ  ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العر: ينظر )4(
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" مواد الباب النحوي"س امللخ، أو تصنيفية منهجية، فإا تشري مجيعا إىل ضرورة  متيزيسن مخح
  .برابط منهجي مشترك يصلها بالقاعدة النحوية العامة اليت تندرج ضمنها

واضح ملعىن الباب النحوي يف  على مفهوم -نايف حدود حبث -قفمل نحري بالبيان أننا و
معاجلتهم  أنّ إال ؛ما عثرنا عليه هو إشارات من قبل املؤلفني كلّ و ، الكتب التراثية النحوية

ا بالنظر لتلك الروابط املنهجية تقسم إم ، للقضايا و املسائل النحوية ستكون ضمن أبواب
يل األول من النحاة و على رأسهم عكفعل الر ، املشتركة اليت جتمع مواد الباب النحوي

كحال املتأخرين من النحاة، " هيكلة وظيفية"هذه األبواب  ، و إما أن تتم هيكلة)1(سيبويه
   .)2(حينما نظروا إىل وظيفة الكلم يف التركيب

                                                 
 .24ص . حممد إبراهيم عبادة ، النحو التعليمي يف التراث العريب: ينظر )1(

 .62ص  .نورا حسن قاسم ، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه: ينظر )2(
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  :إرهاصات التبويب النحوي -2

ون على أن النحو قبل سيبويه مل تكن له صورة العلم ذي األبواب غويجيمع النحاة و اللّ
وال  ال جتمعها قاعدة ، عن مسائل متفرقة ما كان عبارةاملنتظمة  والفصول والقواعد العامة، وإن

و من الطبيعي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد بدأ يف شكل مجع  .)1(يضمها باب جامع
دون  ، طرق املشافهة و احلفظال بللمادة اللغوية أو ما يعرف مبنت اللغة، فقد مت هذا اجلمع أو

  . )2(منهج معني يف ترتيب املادة اموعة أو تبويبها
 القرآن وكذا تفاسري  ،وامتزجت حينذاك املادة النحوية بغريها من مسائل اللغة و األدب

يف هذا غة لون للّنون األوكان املدو« محد أمنيأهذا الصدد يقول  يفو وجوه أشعار العرب، و 
الفرس  يفمساعها، فقد يسمعون كلمة ما اتفق، وكما تيسر هلم العصر يدونون املفردات حيث

دون ما مسعوا من غري الرجل القصري، وهكذا فكانوا يقي ى يف الغيث، و ثالثة يفوأخر
   .)3(»ترتيب

بعدئذ اجته العلماء إىل الدراسة التحليلية الشاملة للمادة اموعة ، بغية اكتشاف 
، فاجته هؤالء إىل التبويب و التصنيف )4( حتكم اللغة العربية و حتميها من اللحن القوانني اليت

 التزموا به و تشددوا يف تطبيقه  ،، منتهجني طريقا علميا دقيقا )5(لتقسيم ورد النظري إىل النظريوا
  .من االندثار اوصواللغة العربية إال حلماية ال لشيء 
ألنه ال ميكن  ،اللغوية ن جييء البحث النحوي متأخرا عن مجع املادةفكان من الطبيعي أ 

ادة حتت تصرف النحوي، أو بعبارة أخرى ألن تقعيد القواعد اإلملام به دون أن توضع هذه امل
ما هو إال فحص ملادة لغوية مت مجعها بالفعل وحماولة لتصنيفها و استنباط األسس و النظريات 

                                                 
 .68ص  . 1998, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة )ط.ب.(أثر النحاة يف البحث البالغي , عبد القادر حسني : ينظر )1(

 . 78ص . 1989,دار عامل الكتب : القاهرة ,  4:ط.أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب: : ينظر )2(

 .302، ص 2005دار الكتاب العريب، : ، بريوت1:ط. امحد أمني ، ضحى اإلسالم )3(

 .302ص , املرجع نفسه: ينظر )4(

 .79ص أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، : ينظر )5(
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اعلم أن اللغوي شأنه أن «: ة حني يقولو هو ما يعرب عنه السيوطي بصورة جلي، )1(اليت حتكمها
ويقيس   فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي حويما النداه، وأينقل ما نطقت به العرب وال يتع

مث إن الفقيه يتلقاه  ،فشأن احملدث أن ينقل احلديث برمته ؛ث و الفقيهعليه، و مثاهلما احملد
  .)2(»، و يقيس عليه األشباه و األمثال و يبسط علله  ،ويتصرف فيه

صم بني الشكل يت ال تنفلاالنطالق من الوحدة ا –قبل كل شيء  – ذلك واستوجب
كشف عن بنائها العميق  تواملضمون فالبنية اللغوية ال تستقل عن الوظيفة الداللية للغة، و إمنا 

لذا جاءت الضوابط و القواعد اليت متخضت عن الدراسة التحليلية للمادة اللغوية شاملة جلميع 
  .)3(جوانب النشاط اللغوي
، وإن حوي متأصلة يف كتبنا النحوية التراثيةالن اليت سار عليها البحثهذه املنهجية 

اكرة لنشأة النحو ها إىل البداية البمن املمكن ردف ،الغربيةحلداثة يومنا هذا بصباغ ااصطبغت يف 
  .)4(القرن الثاين للهجرة العريب مع ايات

ع و مهما يكن من أمر، فإن التجسيد الفعلي هلذه الرؤى املنهجية، قد الح لنا جليا م
أسرار دقيقا بفقه اللغة و أساليبها، و إحساساو  كتاب سيبويه فقد ضم مصنفة هذا حتليال

لنا القواعد النحوية و القضايا اللغوية فحسب، و إمنا يالحظ العبارات تراكيبها، فهو ال يسجل 
رٍهب من نظو يتأملها، و يستنبط خواصها و معانيها، مبا و جعل من  )5(مرهف ثاقب، و حس

املكىن بقرآن النحو مثال " كتابه"النحاة على حد تعبري علي النجدي ناصف و من  مإما" يبويهس"

                                                 
 .79ص السابق،: ينظر )1(

دار الكتب العلمية، : بريوت 1:ط. فؤاد منصور: ، املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، ضبطه و صححه) جالل الدين عبد الرمحن (السيوطي )2(
 .59، ص 1ج. 1998

مكتبة الثقافة : القاهرة , )ط.ب.(غوي احلديث حسام البهنساوي، أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب و نظريات البحث الل: ينظر )3(
 .20ص , 1994, الدينية

 .17ص . 2006دار غريب، : ، القاهرة1:ط. على أبو املكارم، أصول التفكري النحوي: ينظر )4(

 .68عبد القادر حسني، أثر النحاة يف الدرس البالغي، ص : ينظر )5(
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إىل  )1(حدا بعضهمو دقة العرض و التصنيف، و هو ما  ،املنهج علمية راقيا، و أمنوذجا يف 
  . )2(»فليستحِ هسيبوييف النحو بعد كتاب من أراد أن يصنع كتابا « : إطالق العبارة املشهورة

و دخل عليه تنظيم  ، زيدت عليه مسائلف  ،وال شك أن النحو قد تطور بعد سيبويه
يد أدق، و لكنه مع ذلك مل خيرج عن عقيب أقوم، وترتيب أكثر سالسة، و تأحسن، و تبو

العلل، فاألجيال  املنهج الذي رمسه سيبويه يف استنباط األحكام و استخراج املسائل، و توضيح
وهو  مباحثه  كثريا من إذ  وسعترت صوره و قوالبه، غيإن  سه و قواعده وري أساملتعاقبة مل تغ

فاألول من  ،ي للرضي االسترباذب للمربد و شرح الكافية تضقاملك مصنفاته مع حظما نل
  .)3( و الثاين من كتب املتأخرين ،الكتب املتقدمة 

  : خصائـص البـاب النحـوي  -3

  التقسيـم املتخصـص-أ

كانت أ سواء  ، أ إليها النحاة حلصر املواد النحوية املقدمة للقارئالتقسيم وسيلة يلج
، و حتليل التقسيمات )4(ها يف قالب حنويصب دأسلوبية يرا ظواهر مهذه املواد قواعد حنوية أ

  :يلنيبس ها بأحدرظهاملصنفات يكشف عن مت هذه  دة يفالوار
هذا ما يلجأ املؤلف يف  و غالبا )5(تبويب األخذ بفكرة عقلية تكون أساسا ينبين عليه ال: األول

  ". و التقسيمالسرب"السبيل إىل تطبيق أسلوب 
حلظ خصائص الباب النحوي دون التفتيش عن فكرة عقلية تكون حمورا يدور معه : الثانـي

  .التقسيم و يكون مرعيا يف األقسام كافة
 
 

                                                 
 . بعد أن اطلع على كتاب سيبويه،ا فوه ببغدادصاحب هذه املقولة املشهورة هو املازين، فاض  )1(

 .81, 80عوض محد القوزي، املصطلح النحوي ، نشأته وتطوره حىت اية القرن الثالث عشر، ص  )2(

 .68عبد القادر حسني، أثر النحاة يف الدرس البالغي، ص : ينظر )3(

 .152ص . 2007مؤسسة املختار، : ، القاهرة1:ط، "عرض و حتليل"على أبو املكارم، تعليم النحو العريب : ينظر )4(

 .152ص،  املرجع نفسه: ينظر )5(
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  : تبويـب عقلـي-ب

ن يتجاوز يف أحيان كثرية ما تقدمه إن ربط التقسيم النحوي باألساس العقلي كا
ه يف الوقت الذي نإذ إ،  ، بغية إقامة بناء عقلي يتسم بالشمول و االتساق نصوص اللغة بالفعل

ينطلق النحوي من عامل الواقع القائم إىل رحاب  ، ينطلق فيه اللغوي من النصوص املتوارثة
  )1(.بل إىل األقيسة العقلية اردة الصور الذهنية اليت ال تستند إال إىل املقوالت النظرية

  تبويـب تعليمـي-ج

وصلتنا، حيث يعمل  تتجلى الغاية التعليمية بوضوح يف أغلب املصنفات النحوية اليت
إىل  -أحيانا -، و حتملهم هذه الرغبةهو قضايا هاملتعلمون بكل مسائل يلمُأن املصنفون على 

  . )2( تكون صاحلة للتذكري بكل باباصطناع شيء من العالمات أو السمات اليت 
" ذور الذهبشرح ش"بن هشام يف اأبواب النحو مبا ذكره  يفو منثل للجانب التعليمي 

مث يعرض لألساس ،  االسم و الفعل و احلرف: أنواع الكلمة العربية و يبسطهاحينما يعرض 
ذات وحدث :  الثةو دليل احلصر أن املعاين ث«: ه األقسام يف ثالثة فيقولالذي احنصرت في

ت الكلمة إذا دلّف  االسم و احلدث الفعل و الرابطة احلرف،: بالذات، فالذات ورابطة للحدث
، فإذا دلت على زمان  على معىن يف غريها فهي احلرف، و إن دلت على معىن يف نفسها

م3(»فهي الفعل، و إال فهي االسم لٍحص( .  
  :التأويـل النحـوي-د

نِلقد عم النحوية عناية بالغة باستحضار النصوص اللغوية املوفقة النحاة يف يمصنفا 
و تصبح مبثابة حصيلة لغوية  للقواعد النحوية اليت استنبطوها، باعتبارها قوالب تتسق و القواعد،

بعض النصوص هم يعرضون أيضا يف مصنفام تلك ها الدارس للبناء عليها، و لكنيستوحي

                                                 
 .املرجع السابق :  )1(

 .153ص, املرجع نفسه: ينظر )2(

، 2:ط. رتبه و علّق عليه و شرح شواهده، عبد الغين الدقر. ، شرح شذوذ الذهب يف معرفة كالم العرب) عبد اهللا بن يوسف( ابن هشام)3(
 .13، ص 1994ة الرسالة، مؤسس: بريوت



 وأبرز قضاياه اهيتهالباب النحوي؛ م                            الفصل األول                           

 

  
16 

 

  

تأويل ما ميكن  يفم تلك النصوص موقفا حمددا يتمثل قد وقفوا أما و  املخالفة لتلك القواعد، 
و بذلك ال " الضرورة"أو " دائرة الشذوذ يفا ما ال ميكن تأويله فإنه ينحصر تأويله منها، أم

ي1("برفض ما يف هذه النصوص من ظواهر خمالفة قطع( .  
 الوص االحتجاج و مفهوم موافقة القاعدة لنص «:يس امللخحسن مخو يف ذلك يقول 

بل يعين تشابه الصورة النحوية لنصوص  ، يعين أن تؤكد القاعدة عموم نصوص االحتجاج 
و هو ما حيتمل توجيهات حنوية  )2(»  دة بالقاعدةاالحتجاج مع الصورة النحوية للنصوص املولّ

  .)3(خمتلفة، لكل توجيه منها احتمال تعضده القاعدة النحوية
و القياس " بالقياس"وي مستنبط من فكر النحاة األوائل املسمى و لعل هذا املذهب النح

من  اكثريو تنقل لنا كتب اللغة " ة جامعةمحل فرع على أصل لوجود عل هو" كما عرفه النحاة 
ت ا وضعأخربين عم«بن العالء لسائله وأبو عمرجواب منها  و ، الروايات اخلاصة ذا الباب

كيف تصنع فيما خالفتك فيه : ال، فقلت: كالم العرب كله؟ فقالل فيه يدخأَ ،همما مسيته عربي
  .)4(»ما خالفين لغات مسيأأعمل على األكثر، و : العرب و هو حجة، قال

  : تبويب يراعي الداللة-هـ
ن املعاين إا وثيقا، إذ املعىن ارتباطلى فروعها الدقيقة بيرتبط تفريع املوضوعات النحوية ع

ى واحدب ال ميكن حصرها يف جمركل بار عنها الكلية اليت يعب ، إظهار املعاين من  بل البد
ما يتشعب من تلك الفروع إىل فروع أخرى، حىت يتم  الدقيقة اليت يتفرع منها، مت تفريع

  .)5(استيفاء معاين ذلك الباب

                                                 
 .165ص " . عرض و حتليل"علي أبو املكارم، تعليم النحو العريب : ينظر )1(

 .45ص . حسني مخيس امللخ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب : ينظر )2(

 .46ص . املرجع نفسه : ينظر )3(

: اجلزائر. أعمال ندوة تيسري النحو ضمن،" ائلة على أيام النحاة األوائلالنحو العريب و التقعيد األوىل املبسط يف مس"أمحد فالق عريوات ،  )4(
 .97ص .  2001أفريل 

 .70، ص 2006دار الصفاء للنشر و التوزيع، : ، عمان1:كرمي حسني ناصح اخلالدي، نظرية املعىن يف الدراسات النحوية، ط: ينظر )5(
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ة اليت ، خاصة مع القفزة النوعي أيامنا هذه يفرائدة  عده اخلاصية يف التبويب تو هذ
اليت جاء ا " نظرية احلقول الداللية" ـمع ميالد ما يسمى ب ،الدراسات اللغوية احلديثة حققتها

قد تنبهوا اىل هذه املسائل بل وطبقوها يف مصنفام منذ  ، و هو ما يؤكد أن حناتنا األوائلفريث
   .قرون عديدة 

يف هجه نم و من ، حيتذىالتبويب جعل من كتاب سيبويه مثال   يفإن هذا النمط الداليل
         : النحديباعتراف اللغويني احملدثني، قال  عرض ومعاجلة القضايا النحوية منهجا علميا

بل لكل مسألة يف باب مقتضيات خاصة، و طبيعة ،   و معلوم أن لكل باب يف كتاب سيبويه" 
األبواب عالجا مسائل أن يعاجل سيبويه أبواب الكتاب و ال  رنتظَيالمتميزة قليال أو كثريا، إذ 

 و يتعرف حاجتها من األمثلة و النصوص ، يستحضرها و يضع املعامل هلابل ]...[واحدا مطردا
  .)1("وآحادامث يعرضها مجلة  ، فيجمعها و يصنفها ،

  شـروط بنـاء الباب النحـوي  -4

منها ، فيها مجلة من العوامل  تتضافرإن آلية تبويب مواد الباب النحوي عملية معقدة 
بغية  ،طريق وصفها ضمن مستوى واحد اهر اللغة بوسائل متنوعة و ذلك علىاء ظواستقص
ليتم فيما بعد تصنيفها و تبويبها تبعا  ، القواعد العامة اليت حتكم البناء اللغوي الكلي طاستنبا

  .)2(للقاعدة العامة اليت حتكمها
 حضورها  بتوجط ي، ينبغي مراعاة مجلة من الشروولتتم هذه املعاجلة بالطريقة املثلى

  ".الباب النحوي"بناء ل
ة تندرج حتتها مسائل خمتلفة أن يكون موصال إىل قاعدة كلي" الباب"ل شروط بناء وأف

، و بالتقدمي و التأخري و احلذف  ، و باملوقع اإلعرايب ضمن اجلملة تتعلق باحلكم النحوي

                                                 
 .159ص  1979عامل الكتب، : ، القاهرة2:ط .على النجدي ناصف، سيبويه، إمام النحاة : ينظر )1(

 .60ص . نورا حسن قاسم، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه: بنظر )2(
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تساحما يف العبارة " بابا"ية سالة اجلزئ، وقد مسي النحاة املوالزيادة، و العمدة و الفضلة وحنوها
  .)2( ههذا باب تقدمي الفاعل و هذا باب تأخري: ، فيقولون)1(وتساهال

ولبناء قاعدة كلية عامة، حنتاج إىل أمثلة متجانسة املبىن النحوي خمتلفة املعىن، كما يف 
  :األمثلة التالية

� حضر زيد  
� غاب القمر  
� مات خالد  
� نطق احلجر  

عرب عنهما بالفعل و الفاعل، و إن كانت معانيها مسند و مسند إليه، ن فهي مكونة من
الكلية، فال يصح أن نسميه  خمتلفة داللة و حقيقة و جمازا، فاملثال الواحد ال تبىن عليه القاعدة

: أبو حيان األندلسي فيما نقله عنه جالل الدين السيوطي حني قال ه، و هو ما يؤكد)3(بابا
  .)4(»ال تبىن عليهما القواعدالبيت و البيتان «

وهو الشرط الثاين يف بناء الباب ، )5(و سعة التصرف وهو ما يفرض الكثرة أو االطراد
تنباط القاعدة النحوية شاهدا النحوي،  واملقصود باالطراد أن ال يكون الشاهد املعتمد يف اس

ألن الشاذ من  -حتهن ثبتت صوإ –من كالم العرب " الشاذ"ا، ألن الباب ال ينبين على وحيد
  .كالمهم حيتج به لغويا و لكن ال يقاس عليه حنويا

، و املقصود به أن جيمع الباب النحوي أمثلة ميتنع  فهو اجلمع و املنع: أما الشرط الثالث
ما «حىت و إن كان ذلك على سبيل االحتمال، ألن  ،محلها على أي باب أخر من أبواب النحو

                                                 
 .228ص . حسن مخيس امللخ، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب : ينظر )1(

 .150ص . 2002دار الشروق، : ، عمان1:ط. حسن مخيس امللخ، التفكري العلمي يف النحو العريب : ينظر )2(

 .150ص.املرجع نفسه : بنظر )3(

مؤسسة الرسالة، : بريوت,   1:ط.عبد العال سامل مكرم: حتقيق . مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،) جالل الدين عبد الرمحن(السيوطي )4(
 .120، ص 2ج. 1977

 .101ص . 2001شروق، دار ال: ، عمان1:حسن مخيس امللخ، نظرية األصل و الفرع يف النحو العريب، ط: ينظر )5(
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األصل الذي مل : ، و قال املرادي)1(يراألنباكما يقول  »الستداللبطل فيه ا جاز فيه االحتمال
  )2(ألن احلكم ال يثبت و حيتمل : "و علل كالمه يقوله" يثبت الحتماله التأويل ال يقاس عليه

أما إن استحال محل مسائل الباب كلها أو جلها على باب آخر مالقيه له يف احلكم 
  .با مستقال من أبواب العلم الذي ينتمي إليهالنحوي فقد ثبت و رسخ لنا أن يكون با

الباب جمموعة  :وقد صاغ عبد الرمحن احلاج صاحل هذه الشروط صياغة رياضية فقال
  .)3( ىل فئة أو صنف و جتمعهما بنية واحدةتنتمي إ )2(من العناصر
  يالنحـو طرائق التبويب  -5

 جزائها و موضوعاا يبدو الوضوح املنهجي جليا يف طريقة تصنيف األبواب و ترتيب أ
حىت بلغ النحاة حاجام ،  و و تصنيفهامنطقي جرى عليه ترتيب أبواب النح و هو منهج

  .)4( التعليمية و أدركوا أهدافهم يف صون اللغة و احلفاظ عليها
" سيبويه"شيخهم  و ال تذكر سالسة املنهج و وضوح األفكار إال و يذكر إمام النحاة و

يف  نهجهميف   عن حممد كاظم البكاء فضل سيبويهنقال، امليعان مجعة   عبد الكرمي تذكر وضحة
،  ول من النحاة العربميثل الكتاب خالصة الفكر النحوي الرعيل األ"يقول ،  تبويب الكتاب

إىل تلميذه سيبويه، و قد تفرد يف ترتيب أبوابه،  الذي تلقاه من شيوخه، و نقلهليل فهو علم اخل
  .)5( حنو ال جنده يف مؤلفات اآلخرينو تنسيق مباحثه على 

فعقدت  النحو ألبوابفريدة على هيكلة  -وقد انبىن النحو عند الرعيل األول من النحاة
ودأب هؤالء   ،أمثلة استخدام اللغة العربية لدى فصحائهمتعترب ونظمت على أقوال العرب اليت 
                                                 

. دار الفكر: بريوت ،حممد حمي الدين عبد احلميد : حتقيق. ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف)أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ( يراألنبا )1(
 .726، ص 2ج

 229،  صحسن مخيس امللخ، التفكري العلمي يف النحو العريب: ينظر  )2(

 .226ص . راسات يف علوم اللسان عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث و د )2(

 .229ص . رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب, حسن مخيس امللخ: : ينظر )3(

 .36ص . نورا حسني امحد، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه: ينظر )4(

مكتبة دار العروبة، : ، الكويت1:ط. حممد كاظم البكاء، منهج سيبويه يف التقومي النحوي، وضحه عبد الكرمي مجعة امليعان : نقال عن )5(
 .162ص . 2007
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تأليف الكالم يف العربية مصنفني فهم يراعون  ، النحوية على أنواع اإلسناداملواد على تصنيف 
و ال يقتصر النحاة على بيان األحكام النحوية لكالم العرب ،   إياه حسب تراكيبه و دالالته

بل وأمعنوا النظر يف أمثلة كل باب من حيث اخلطأ و الصواب و من حيث اجلودة  ،فحسب
  .)1(والرداءة

على  ؤالء بأسلوب فطري، يدلت معاجلة املواد النحوية اليت حوا مصنفات هوقد متّ
، فيعملون على استحضارها،  يضعون  ة عن املوضوع الواحدبعبساطة يف عرض األفكار املتش

معوا و يصفوا مث يعرضوا جي ،من األمثلة و النصوصحاجاا  وناملعامل الكربى هلا، و يتعرف
  .)2("مجلة و آحاد"

أن يف كتابات النحاة األوائل يرى بواملتمعتنوع قارئ ى للءحيث يترا ية املنهجلمها عن
 اليت  ،ووجوه من اللهجات العربية، وأشعار العرب  ،الشواهد اللغوية بني آيِ  القرآن الكرمي 

هلا، و وجه إعراا، و رأي النحاة  العريبيعمل النحوي فيما بعد على تبيني طرق استخدام 
  .)3("فيها

فهم يأتون على  ، لنحوية هي طريقة استنتاجيهو طريقة النحاة يف استخالص القاعدة ا
ليخلصوا بعدها  ، بأس به من الشواهد اللغوية ذات الصلة باملوضوع موضوع موظفني عددا ال

ج حتتها من أمثلة تدخل أو قاعدة عامة، ميكن تطبيقها على كل ما نت ضابطاإىل ما ميكن اعتباره 
ية و حتليلها، مهيئني للقارئ وسائل االستنتاج إىل عرض النماذج اللغو يلجئون قدو. يف إطارها 

    .)4(.و تاركني له فرصة القيام بالعملية االستنتاجية األخرية

                                                 
 .162ص.املرجع نفسه: ينظر  )1(

 .70ص . كرمي حسني ناصح اخلالدي، نظرية املعىن يف الدراسات النحوية : ينظر )2(

 .165ص . وضحه عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم و التفسري: ينظر )3(

 .165ص .  مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم و التفسريوضحه عبد الكرمي: ينظر )4(
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ب النحو و عاجلوا موضوعاته و أبوا وائلحناتنا األهذه املنهجية اليت هيكل من خالهلا 
  . )1(، هي منهجية تتماشى مع أحداث الطرق التربوية يف العصر احلديثقضاياه 

كثري من النحاة والتماسك يف عرض  دب النحو عنن هذا التسلسل يف هيكلة أبواإ
كتسبات القبلية للمتعلم، ساهم يف تدعيم و تثبيت امل،الدروس و املوضوعات النحوية املتتالية 

بالنظر إىل ضرورة  ،)2( اهلامة بنحاتنا األوائل إىل تقدمي أبواب النحو و الصرفحدا وهو ما 
 للمتعلم هذه امللكة، و لتبلور دء باألهم فاملهم لصقليف اكتساب امللكة والب مراعاة التدرج

أما تقدمي األصول «: و يف هذا الصدد يقول عبد الرمحن احلاج صاحل ،صورة واضحة عن اللغة
الفرع هو األصل  نّإإذ (على الفروع، فألن األصول متتاز عن فروعها ببساطتها لفظا و معىن 

  .)3» )أو سلبيةمع زيادة إجيابية 
مث يعملون  ،ا بالنحاة إىل إمجال الكثري من املوضوعات النحوية بادئ ذي بدءوهو ماحد

ا، و حا بابكما، و من العلى تفريعها بابه حينما يما جاء به سيبو شواهد على ذلككما ح
الكلم من  ما باب علميف  يقول ،)4(تفريع هذه األجزاءبف لنا أجزاء الكالم العريب، مث أخذ عر

    وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل ، فاالسم رجل و فرس  فالكلم اسم : "لعربيةا
أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء و بنيت ملا مضى، و ما يكون ومل يقع، وما و

مث وسوف وواو : و أما ما جاء ملعىن و ليس باسم و ال فعل، فنحو ]...[هو كائن مل ينقطع
  .)5("إلضافة و حنوهااالقسم، و الم 

 سعيا إىل إبراز طرائق وية لة من املصنفات النحوسنحاول فيما يلي تقدمي عرض لث
  .لنا ما كنا نتحدث عنه إمجاال  ىاءليترتبويبها 

                                                 
 .39ص . 1970معهد البحوث و الدراسات العربية، : ، القاهرة)ط.ب. (حسن عون، تطور الدرس النحوي )1(

 .226عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث و دراسات يف علوم اللسان، ص : ينظر )2(

 .226دراسات يف علوم اللسان، ص عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث و )3(

 .71ص . كرمي حسني ناصح اخلالدي، نظرية املعىن يف الدراسات النحوية: ينظر )4(

  .26. 25، ص 1ج. ، الكتاب) عمرو بن عثمان( سيبويه )5(
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ته لذي حاول الكثريون مقاربالسيبويه هذا  "باالكت"ـ ونفتتح هذه املؤلفات النحوية ب
  .موضوعا هتمنهجا ومساير
  هيكلة الكتاب

  اجلـزء األول من الكتـاب

  :ى ا املؤلفبة كما أتويف اجلزء األول سنحاول عرض األبواب مرت
 .الكلم و أقسامه .1

 .)1(م و املتعديزالال .2

 .ما ينصب مفعولني أو أكثر .3

 .ضمري الشأن .4

 .التنازع يف العمل .5

 .االشتغال .6

 .اإللغاء .7

 .البدل .8

 .عمل اسم الفاعل .9

 .عمل املصدر .10

 .ةبهالصفة املش .11

 .املصادر .12

 .أمساء الفاعل .13

 .حذف العامل .14

 .التحذير .15

 .املفعول معه .16

                                                 
 .183. عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم النحو و الصرف : ينظر )1(



 وأبرز قضاياه اهيتهالباب النحوي؛ م                            الفصل األول                           

 

  
23 

 

  

 .املفعول املطلق .17

 .املفعول ألجله .18

 .احلال .19

 .الظرف .20

 .اجلر .21

 .التوابع .22

 .النعت السبيب .23

 .علم اجلنس .24

 .املبتدأ .25

 .و أخواا إنّ .26

 .كم .27

 .النداء .28

 .)1( .الندبة .29

 .االختصاص .30

 .الترخيم .31

 .اليت ال تنفي اجلنس" ال" .32

 .االستثناء .33

 .الضمري .34

 .أي .35

 .املضارع .36

 .النواصب و اجلوازم .37

                                                 
  .  املرجع السابق: ينظر )1(
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 .املشددتني) و أنَّ إنّ( .38

 .املخففتني )إنّ و أنّ( .39

  أم و أو .40
  اجلـزء الثانـي من الكتـاب

  :و يتعرض فيه سيبويه للموضوعات التالية
 .ما ينصرف و ما ال ينصرف .1

 .اإلضافة و هو باب النسبة .2

 .التثنية .3

 .اجلمع .4

 .اإلضافة لياء املتكلم .5

 .التصغري .6

 .سمحروف الق .7

 حذف تنوين العلم إذا وصف بابن .8

 .النون الثقيلة و اخلفيفة .9

10. فالفعل املضع. 

 )1( .داملمدواملقصور و  .11

 .العدد .12

 ).صيغها(بناء األفعال  .13

 .اإلمالة .14

 .مهزة الوصل .15

 .التقاء الساكنني .16

                                                 
  .184ص .  ملرجع السابقا: ينظر )1(
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 .الوقف .17

 .حروف الزوائد .18

 .و اإلبدال اإلعالل .19

 .اإلدغام .20

و املالحظة األبرز " كتاب سيبويه"يف  هذه إمجاال كل األبواب النحوية اليت جاء ذكرها
هذا، خلوه من املقدمة و اخلامتة، و ليس فيه ترتيبات و تقسيمات كاليت جاء ا " كتابه"يف 

  .)1(النحاة من بعده، و ليس فيه يف أكثر األحوال املصطلحات اليت نعرفها اليوم
  .اابقة عن عناوين األبواب من الكتاب توضح ما ذكرناه سلو فيما يلي أمث

  .الفاعل الذي مل يتعد فعله إىل مفعول، أي الفعل الالزم .1
 .الفعل الذي مل يتعد فعله، و مل يتعد إليه فعل فاعل، أي املبين للمجهول .2

املفعول الذي مل يتعد فعله إىل مفعولني فإن شئت اقتصرت على املفعول األول، و إن  .3
ولني اللذين ليس أصلهما املبتدأ املفع ؛شئت تعدى إىل الثاين كما تعدى إىل األول، يعين

 .)2(و اخلرب، مثل أعطى، و كسا، و ألبس

تضمنه هو خالصة وافية أملت يف هيكلته و فيما ي" كتاب سيبويه"و جممل القول أن     
 من خالل )3(وضعت بطريقه يتجلى فيها األسلوب العلمي وقد املسائل النحوية، بأغلب

 .لك العصور املتقدمة من تاريخ الفكر اللغوي العريبرضها يف تسائل و عطرق امل أسلوبه يف

هذه املنهجية  تجلى فيه ت ، بواب النحوية عند النحاةاأل أمنوذجا آخر عن هيكلةأخذ و ن
القاسم جار اهللا بن أمحد  عين بذلك كتاب املفصل يف علم العربية لصاحبه أيبون العلمية 

  .الزخمشري
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 )1(هذا إىل أهم األسباب اليت دعته إىل تأليفه لهوقد أشار الزخمشري يف مقدمة كتابه 
من  طّقاصدين احل ،ةالعربيم على اللغة هفِّل فخطر الشعوبية و منَ ل: "وتتمثل هذه األسباب يف

، و شعوره مبا )2(النيل من توقريها و عظمتها –بافترآته – أراد منقدرها، و جحد فضلها، و
  .)3(و شفقته على أشياعه احملبني لألدب  العربلدى املسلمني من رغبة يف معرفة كالم 

و قد ج الزخمشري جا غري شائع يف تناول النحو و عرض أبوابه و مسائله، فقسم 
العريب بقسم خاص، جاعال من القسم  الكلم  الكتاب إىل أربعة أقسام، أفرد كل نوع من أنواع

احلروف، وعىن بكل األحوال النحوية الرابع منه قسما مشتركا من األحوال واألفعال واألمساء و
كتاب على الصورة الجاء ، ف)4(والصرفية املتصلة بكل قسم من األقسام، و عقد لكل قسم فصال

  :اآلتية
األربعة  ح فيها معىن الكلمة و الكالم، مث تناول األقساموض توطئةافتتح الزخمشري كتابه 

  .من كتابه
  القسـم األول 

هذه األصناف ذكر فيه تعريف االسم وخصائصه وأصنافه، و وهو اخلاص باألمساء، و قد
   :هي
  .اسم اجلنس .1
  .اسم العلم .2
الرفع  يهوم ه إعراب االسواالسم املعرب املنصرف، وغري املنصرف، وهنا يعرض لوج .3

  حلق بالفاعل املبتدأ أو اخلرب، وخربانأن الرفع علم الفاعلية و أبني والنصب واجلر، و
وتناول  " ليس" ـب هةيالشب" ما" و" ال"اسمكان و أخواا، و فية للجنس، اسموال النا

                                                 
  .187ص .عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم النحو و الصرف : ينظر )1(
  .57ص . و التعليمي يف التراث العريبحممد إبراهيم عبادة ، النح: ينظر )2(
  .  57ص. املرجع نفسه : ينظر )3(
  .58ص . حممد إبراهيم عبادة ، النحو التعليمي يف التراث العريب : ينظر )4(
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النصب علم  نّأبني من هذه املسائل على حدة حتت عنوان املرفوعات، و ةكل واحد
املفعول املطلق، و املفعول به، و املفعول فيه واملفعول : لية، و املفعول مخسة أضربوعاملف

 .)1(افة و تناول اإلضافة وأحكامهاو بني أن اجلر علم اإلض: معه، و املفعول له

 .االسم املبين وهنا عرف املبين، وعرف سبب بنائه، وذكر أن األصل يف البناء السكون .4

 .م التثنيةاحكأفهو يعرف املثىن و يذكر : االسم املثىن .5

 .االسم اموع .6

 .فة و النكرةاالسم املعر .7

 .)2(االسم املذكر و املؤنث .8

 .االسم املصغر .9

 .االسم املنسوب .10

 .اسم العدد .11

 .)3(االسم املقصور و املمدود .12

 .األمساء املتصلة باألفعال .13

 .يعرض ألوزان جمردة و مزيدة: االسم الثالثي .14

 .جمردة و مزيدة نيعرض األوزا: االسم الرباعي .15

 .يعرض األوزان جمردة و مزيدة: االسم اخلماسي .16

  
  
  
  

                                                 
  .59ص . السابقاملرجع : ينظر )1(
  .188.  عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم النحو و الصرف : ينظر )2(
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  القسـم الثانـي

 اتاثنذكره ألصنافه، و هي كما عرضها بدأه بذكر الفعل و تعريفه و بيان عالماته و 
  :عشر صنفا
  .الفعل املاضي .1
 .الفعل الضارع .2

 .الفعل مثال األمر .3

 .الفعل املتعدي و غري املتعدي .4

 .الفعل املبين للمجهول .5

 .أفعال القلوب .6

 .األفعال الناقصة .7

 .أفعال املقارنة .8

 .فعال املدح و الذم .9

 .فعل التعجب .10

 .الفعل الثالثي .11

 .الفعل الرباعي .12

  الثالـث القسـم

 .بدأ بذكر معىن احلرف مث أتى على ذكر أصنافه األربعة و العشرين: قسم احلروف

  )حروف اجلر(حروف اإلضافة  .1
 ).إن و أخواا(احلروف ملشبهة بالفعل  .2

 .)1(حروف العطف .3

 .حروف النفي .4

                                                 
  .189عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم لنحو و الصرف، ص : ينظر )1(
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 .حروف االستثناء .5

 .)1()الكاف و التاء(حروف التصديق و اإلجياب  .6

 ).الزائدة(حروف الصلة  .7

 )أن و أي(التفسري  حروف .8

 ).ما، أن(رفان املصدريان احل .9

 .حروف التخفيض .10

 ).قد(حرف التقريب  .11

 .حروف االستقبال .12

 ).اهلمزة، هل(وف االستفهام رح .13

 ).لو، إن(حرف الشرط  .14

 ).فاء(اقتران اجلواب بـ  .15

 ).كي(حرف التعليل  .16

 ).كال(حرف الردع  .17

 ).اجلواب ، الملتعريف، الم القسم الم ا(الالمات و هي سبعة أنواع  .18

 .تاء التأنيث الساكنة .19

 .التنوين و هو مخسة أضرب .20

 .النون املؤكدة .21

 .هاء السكت .22

 .شني الوقف .23

 .)2(حرف اإلنكار .24

                                                 
  . 189ص . عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم لنحو و الصرف: ينظر )1(
  .190ص . املرجع نفسه: ينظر )2(



 وأبرز قضاياه اهيتهالباب النحوي؛ م                            الفصل األول                           

 

  
30 

 

  

 القسـم الرابـع

 :و هو القسم املشترك و يتضمن ما يأيت

  .الوقف.)1(اإلمالة .1
  .القسم .2
  .ختفيف اهلمزة .3
  .التقاء الساكنني .4
  ".أحرف الزيادة"،  " مهزة الوصل"حكم أوائل الكلمة،  .5
  .إبدال احلروف .6
  .اإلعالل .7
  .)2(اإلدغام .8

و النظرة إليها تبني نظاما و مجعا للمتجانس  ، حث الكتابامب امجاال  هيكلية هذه هي
املصطلحات املستعملة  يتضح لنا أن أغلبمن املوضوعات مما مل يكن يف كتاب سيبويه، كذلك 

  .)3(هي ذاا املستخدمة لدينا فيه
النحو هل واضح يف عباراته وأسلوبه العلمي عاجل مباحث فوق ذلك سوالكتاب 

و مهيكال على حنو منهجي علمي  ،أهلته ليكون كتابا حنويا متميزا ،والصرف بنظرة شاملة
  .اللغوينياليوم عند كثري من يقارب ما نراه شائعا 

 حاة يف عرض، و تدرج النوقفنا على هيكلة أبواا هي إذا مناذج حية لكتب حنوية تلكم
متفقه يف اللغة  أو ، لكل متعلم أو باحث جعل منها معينا ،قضاياها  تدرجا سلسامباحثها و
  .وأسرارها

  
                                                 

 .61ص . العريب حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث: ينظر )1(

  .190ص . عبد العزيز عتيق، املدخل على دراسة النحو و الصرف : ينظر )2(
 .191ص . املرجع نفسه: ينظر )3(
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  أسبـاب اختـالف مناهـج التبويـب  -6

لقد اختلفت املصنفات النحوية وتباينت عند حناتنا القدامى اختالفا جليا، و متايزت تبعا 
ن لكل حنوي كا فقد ،املسائل والقضايا النحوية عرض لذلك أمناط التبويب والترتيب وطرق

و الشك  ،تبعا ملا استقر لديه من أهداف رمسها و ابتغى حتقيقها ،ه منهجه اخلاص الذي يقتفي
  :أمهها ه اليت سنحاول الوقوف على و علل أن لذلك التباين الواضح مسبباته

  الفئـة املستهدفـة بالتصنيـف -أ

اهج و املوضوعات، و نقصد بذلك أن املؤلفات النحوية اليت إن هذه املؤلفات خمتلفة املن
ت ملن هم فوقهم هجها و موضوعاا عن تلك اليت صنفوجهت ملستوى املبتدئني قد متيزت منا

  .)1(من املتوسطني  و املتقدمني
يف جمال وضع  - أو تكاد–فقد كانت موضوعات املؤلفات النحوية للمبتدئني حمصورة 

تلك اليت حيرص املؤلف فيها على تقدمي صورة شاملة لكافة القواعد  املختصرات النحوية،
ع الكلمة االنحو من حتديد ألنو يفاستقر  ملا النحوية، هادفا منها إىل تقدمي استعراض موجز

له  ضوأمناط اجلملة، و عناصرها، و عالقاا، و حاالا، مستعينا يف ذلك أحيانا بالتمثيل ملا يعرِ
مبتعدا عن   ، رفسفصيل املمتحريا االبتعاد عن التقسيم الدقيق، مستغنيا عن الت  ،نماذج لغويةب

  .)2(اخلالف، متجنبا التعليل، مهمال التأويل
و قد ت خمتلفة موضوعا و مادة و منهجا،أما الصفات النحوية لغري املبتدئني فقد كان

وتشعيبا  تفصيالعرضا أكثر  -إىل جوار أسلوب وضع املصنفات اليت تعرض للقواعد –ضمت 
أو تطول إىل اآلراء وأسانيدها، والوقوف املتأين أو العجول أمام الشواهد  مع اإلشارة اليت تقصر

   .و أساليب االحتجاج ا

                                                 
  .47ص . 2007مؤسسة املختار، : ، القاهرة 1:ط. كارم، تعليم النحو العريب، عرض و حتليلعلي أبو امل: ينظر )1(
  .20ص . مي يف لتراث العريبحممد إبراهيم عبادة، النحو التعلي: ينظر )2(
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ويبدو أن مرد اختالف النحويني عند تأليفهم، هو : يف هذا السياق إبراهيم عبادة يقول
       لمني منهكتاب أو شكوى املتع اختالف مستويات املتعلمني، و إذا أحس أحدهم بصعوبة

حبث عن مدخل آخر يزيل به تلك  ،و منهجية عرضه للقضايا  -طريقة تأليفه أو تبويبه-
  .)1( هذه الشكوى به الصعوبة، و يرفع

  :خـالف اللهجـات -ب

سامهت يف اختالف مناهج التبويب و التصنيف النحوي،  الواضحة اليتمن الظواهر 
  "هلجات العربية"القضايا و املسائل النحوية، ما اصطلح عليه باسم  بوتبوي وبذلك طرق عرض

هذا اخلالف الناشئ بني النحويني كان مثمرا، ألنه كشف عن تعدد صور اإلعراب يف 
، كما كشف عن ثراء العربية، ومن ذلك املثال الواحد، و بالتايل اختالف يف تصنيف هذا املثال

 )2(نصب خرب ما ي قائما ما زيد: خرب ما ،و يف هلجة احلجازينيرفع ي قائم ما زيد: مثال قوهلم
 ، و لعل هذا التعدد يف اللهجات)4( ﴾مهاتهمأُ نا هم﴿و  )3(﴾ارشا بذَا هم ﴿ويف القرآن الكرمي

فسح اال للتقليل من اخلطأ طاملا أن الرفع و النصب للخرب قائمان على أصول صحيحة من ي
  .)5(ربيةاللهجات الع

واللغة العربية لغة غنية، وتعدد اللهجات فيها فتح جماال واسعا الستيعاب الكثري من 
القواعد النحوية، و جعل هذه القواعد طيةًع رِو مين لزم املثففي بعض اللهجات جند من ي  ، ةًن

ورا والعالمة و جمر األلف و يف بعضها اآلخر جند املثىن مرفوعا، و عالمة رفعه األلف، و منصوبا
  )6()من الرجز(رؤبة بن احلجاجو إن كان بعض النحاة قد ذهب يف قول  ، يف احلالتني الياء

  ااهتايغَ دجي املَا فغلَب دقَ                   ااهبا أَبا و أَاهبأَ نَّإِ       

                                                 
 21.النحو التعليمي يف التراث العريبحممد ابراهيم عبادة، : ينظر )1(

 .  118ص . 1988: دار الثقافة للنشر و التوزيع .صابر بك أبو السعود، يف نقد النحو العريب: ينظر )2(

 .31: يوسف )3(

 .02: ةاادل )4(

 .118ص . لنحو العريبصابر بك أبو السعود، يف نقد ا: ينظر )5(

 .168وليد بن الورد الربونسي ،  دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع الكويت ، ص : رؤبة بن احلجاج ، ديوان أراجيز رؤبة ، اعتىن بتصحيحه  وترتيبه  )6(
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 دجي املَا فغلَب دا قَيها أبِأب"والقول " ايها أبِأب"إىل شذوذ أو ندرة، فالقياس القول 
مطلق األلف  فجعل واحدا من األمساء الستة املضاف إليه مطلق األلف، و جعل املثىن" ااهتايغَ

  .)1(جازية متيل إىل التخفيفألن بعض القبائل احل
  :ـرة الشعـالف لغـخ -ج

عنه  رجمن اخلالف املنهجي يف تقسيم مواد النحو و مسائله و الذي ان اًكثريلعل 
ه إىل تلك الشواهد الشعرية أو لغة الشعر مرد ،اختالف يف التطرق إىل القاعدة النحوية

  . املستشهد به، فالشعر له لغته اخلاصة و قواعده اليت حتكمه، كما أن له اتساعا يف القاعدة
مىت رأيت الشاعر قد ارتكب الضرورات على قبحها، : " يقول يف هذا الصدد ابن جين

بدليل  فهو ليس -و أن دل من وجه على جوره و تعسفه -  فاعلم ]...[ اف األصول او احنر
  )2("الناطق بفصاحتهالوجه على ضعف لغته، و ال قصوره عن اختياره 

حيوز يف الشعر ما ال حيوز يف الكالم، من : " عقد سيبويه بابا ملا حيتمله الشعر فقال فيه
  )3("من األمساء وحذف ما ال حيذفرف يشبهونه مبا ينص  ،صرف ما ال ينصرف

ولعل هذه اللغة اخلاصة للشعر، تفسر الكثري من النقد الذي وجهه النحويون 
مسع  إسحاقأن أبا  يروى  ، الفرزدقو اسحاق احلضرمي  ، مثلما حدث بني أبو)4(للشعراء
  )من البسيط( ينشد قوله )5(الفرزدق
مـسـِبِـقْـتلني شالَم امِالش ترِضببِ  انحكَ بٍاصندنِطْالقُ يف مورِـُثـن  

      ـلَعـَى عِممائنىقََـلْا ي أَ ورحلــان          ـَلََـعى زواحف تزجي ميرِرِ هاخ  
  

                                                 
 .119ص . املرجع نفسه: ينظر )1(

 .392ص  ،2ج. 1988دار الشؤون الثقافية، : النجار، بغدادحممد علي : ، اخلصائص، حتقيق)أبو الفتح عثمان(جينابن :ينظر )2(

 .29ص . 1ج. ، الكتاب) عمرو بن عثمان( سيبويه )3(

 .121ص . صابر بك أبو السعود، يف نقد النحو العريب: ينظر )4(

 36ص . 1987العلمية ،   ، لبنان ، دار الكتب 1: ط.   علي فاعور: ، الديوان ، تح ) مهّام بن غالب بن صعصعة( الفرزدق : ينظر )5(
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  .)1(بالضم يررِ: ، إمنا هوتأْلقد أس : قال لهف

  :اق مسع الفرزدق ينشدو مما يروى عنه أيضا ما حكاه أبو عمرو بن العالء أن أبا إسح
            وعض زانٌـم ا ايبن مرلَ انَوم يدع       مإِ الِاملَ نال مستاًح أو مـلًَّج2(ف(  

فقال له أبو اسحاق على أي شيء ترفع أو ملَجيعلى ما : فقال فسوؤك و يوُءن3(ك(.  
  :تبايـن العصـور و البيئـات -د

وشهدت نوح حنو التخصص والتنوع، باجللنحوية بعد عهد التأسيس نفات امتيزت املص
ث التأليف انطالقا من القرن الرابع هجري، حي أغلب مصادر حركة التأليف نشاطا متزايدا مس

وذلك بسبب تأثر أصحاا ، يدعقبدأت صناعة النحو ومعاجلة مواده وأبوابه متيل إىل الت
  .)4(ى الثقافة العربيةخيلة علبالثقافات املتنوعة الد

الدرس النحوي مبصطلحات و أساليب علم الكالم  والفلسفة واملنطق، وأولع  قد تأثرو 
 البصرينيمع مسائل اخلالف بني  سهبوا يف تعاطيهمة التعليل وحتليال وتفسريا، فأالنحاة بظاهر

فرعا معرفيا ذاته، وكأا أصبحت  يفارت املسائل اخلالفية فنا مقصودا الكوفيني، حىت صو
  .)5(أساسيا يف علم النحو ال تتم امللكة اللغوية إال به

                                                 
. أعمال ندوة تيسري النحو ضمن  " .النحو العريب و التعقيد األوىل املبسط يف مسائلة على أيام النحاة األوائل"أمحد فالق عريوات، : ينظر )1(

 .93ص 

  .61ص  .، الديوان ) مهّام بن غالب بن صعصعة(  الفرزدق  )2(

 .69. 68عان، التأليف النحوي بني التعليم و التفسري، ص وضحه عبد الكرمي مجعة املي: ينظر  )3(

. 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر. صاحل بلعيد ، التراكيب النحوية و سياقاا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين: ينظر )4(
 .76ص 

، 2004: نوي العام السنة األوىل أمنوذجا، رسالة ماجستري، اجلزائرتعليمة النحو يف مرحلة التعليم الثا, عبد الكرمي بن حممد: ينظر )5(
 .17، جامعة اجلزائر، كلية اآلداب و اللغات، ص 2005
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 هود إىل التباهي بكثرة خترجياممن حناة هذا العصر و ما تاله من الع اكثريوهو ما دفع 
م لألمثلة والشواهد الشاذة و االحتكام إليها، و عظم لديهم أمر القياس فصارت كل اورواي

  .)1(هالغة عندهم حجة يقيسون علي
 يف التعليل نبه، و غاىل الكثري من املتأخرينطق النحو، و متنطقت مباحثه و أبواوذا مت

  .والتأويل و التفسري، مما جعل منه علما معقدا و مطلبا عسريا عند كثري من املتعلمني
  :ويـاب النحـالت البـمشك  -7

صنفات اليت زخرت ني من الدهر كثرت فيه املؤلفات، و تعدد امللقد أتى على النحو ح  
و طال الكالم يف هذه  ، ا املكتبات، و زادت العناية به عن حدها، فحمل النحو ما ال حيمل

ينقل لنا صاحب دالئل اإلعجاز  ، الصناعة، و حدث اخلالف بني أهلها يف الكوفة و البصرة
قول  فضول]...[إمنا أنكرنا«: اإلمام عبد القاهر اجلرجاين صورة عن هذا الواقع فيقول

وا برِّغحتصلوا على شيء أكثر من أن ت مل الفكر فيها، مث مجتشمتتكلفتموها، و مسائل عويصة 
على السامعني و تعا احلاضريناي 2(»وا(.  

 -وقد ضاق الناس ذرعا مبسائل النحو، و ضجروا من جدل النحاة و تعسفهم وتكلفهم
  .)3( الوسيلةو تربموا حني نزل النحو مرتلة الغاية ال  –أحيانا 

ولعل أهم مظاهر هذا التعقيد الذي مس أغلب القوالب النحوية اليت صبغت فيها مواده 
وقضاياه ما ملسه املتعلمون من إفراط هؤالء يف مسائل احلذف والتقدير والتأويل، واإلعراب 

تستند واستخدامهم األقيسة النظرية، اليت ال  ،ومحلهم أساليب اللغة الطبيعية على غري ظاهرها
  .)4(غالبا إىل الشواهد املشهورة من كالم العرب

  :يفيما يلو مما الشك فيه أن هذه القضايا عديدة و متشعبة، و ميكننا أن جنملها 

                                                 
 .املرجع نفسه: ينظر )1(

 .29دار الكتب العلمية، ص : ، بريوتحممد رشيد رضا : تصحيح و تعليق عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،  )2(

 .105ص . أعمال ندوة تيسري النحو" . الدرس النحوي مشكالته و مقترحاته تيسريية "يشي، ناصر لوح: ينظر )3(

 .106املرجع نفسه، ص : ينظر )4(
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   :ةـه احلقيقيـوي عن غاياتـل الدرس النحـمي -أ

ه من إعراب و غريه، هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرف"عرفه ابن جين فالنحو كما 
وغري ذلك، ليلتحق من  واإلضافة والنسب والتراكيبو اجلمع، و التحقري و التكثري كالتثنية 

 هبِ دبعضهم عنها ر ذَّق ا، و إن مل يكن منهم، و إن شالعربية بأهلها يف الفصاحة، فينطليس ب
  .)1("إليها

كن صاحبها من امتالك متفالنحو كما يوضح هذا التعريف هو القواعد البسيطة اليت 
 -املتكلمني األصليني ذه اللغة-و تعصمه من الوقوع يف اللحن، ليشابه العرب  ية اللغة ناص

  .همنوإن مل يكن م
أغرقوا النحو يف الفلسفة و حادوا  -وخاصة املتأخرين منهم –النحاة  كثريا من ولكن

 اللحن، صار هو به عن طريقه السليم، فبعد أن كان النحو وسيلة لتحقيق عصمة اللسان من
  .نديو الد ةَجغريب و الشاذ من كالم العرب الدراستعمال الت املغاالة يف الغاية، و صار

  )2(اتسـاع أبـواب النحـو، و كثـرة مواضيعـه، و تشابـك قواعـده -ب
        ددت مناهل النحو العريب و مسائلهصار الزخم املعريف يف العصور املتأخرة كبريا، فتع

لعوامل اإلجيابية يف تاريخ التأليف النحوي صناعة رصينة، إال أن هذه ا فاقه و صارواتسعت آ
كان هلا أثر سليب يتمثل يف تشعب القضايا و كثرة املواضيع و املسائل، فحسبك أن تفتح  النحو

حد املصنفات النحوية هلذه املرحلة حىت تلمس القضايا اخلالفية حتيط بك من كل جانب أ
مغيبني عن  املبتدئون ئل والقضايا النحوية، حىت صارلتعليالت للمساوتالحظ كثرة التأويالت وا

مضامينها، فأغلب هذه املؤلفات موجهة للمتمكنني من  إدراك، فيستحيل على املبتدئ  الواجهة
بالعصور األوىل من نشأة النحو اليت كانت مصنفاا تقعيدية  ناصية النحو فهما و نقاشا مقارنةً

  .تأصيلية بامتياز

                                                 
 .34، ص 1ج. ، اخلصائص) أبو الفتح عثمان(ابن جين : ينظر )1(

 .107. 106 أعمال ندوة تيسري ، ص" . الدرس النحوي مشكالته و مقترحاته تيسريية "ناصر لوحيشي، : ينظر )2(
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  :الغمـوض املنهجـي -ج

صنفات النحوية حيث لقد كان الغموض املنهجي مسة بارزة مست عواقبها الكثري من امل
ون مصطلحات غامضة الداللة، جدلية التوجه، اهلدف منها أوال و أخريا خمالفة استخدم املصنف

أسلوب كثري من أبواب النحو، و صنفت بعض مواده و قضاياه ب - تبعا لذلك– تبتخر، و راآل
  .)1(خاليف يراعي خمالفة األخر قبل مراعاته القاعدة النحوية اليت حتتكم إليها املادة أو املسألة

  :انتقـاء الشواهـد اخلالفيـة -د

عن يتجلى فيها الغموض و الشذوذ، و البعد  ،بعينهاالنحاة إىل انتقاء شواهد  بعضعمد 
ية يف الفهم و الشرح و التأويل هلذه الشواهد، براز التفرد و األسبقالقاعدة النحوية و ذلك إما إل

  .و إما للرد على املخالفني مذهبا
 وأدخله يف متاهات ال لفني، حاد بالنحو عن منهجية القوميمن قبل بعض املؤ هذا الصيع

األوىل واألجدى  عن يعرف أخرها، فشغل النحاة سبل تأويل هذه الشواهد، واحنرفوا بعيدا
  .هو ببساطة شرح القاعدة املستنبطة من كالم العربواألنفع للمتعلمني، و 

وأكرب «": الرد على النحاة"اب يف مقدمة حتقيقه لكت ،يف هذا الشأن قال شوقي ضيف      
ما نزعمه من أننا حني نطبق على أبواب النحو ما دعا إليه ابن مضاء، من  اآلنن أنه اتضح الظ

ا نطبق على هذه األبواب ما دعا إليه من إلغاء بارات كممنع للتأويل والتقدير يف الصيغ والع
نظرية العامل تستطيع أن نصنف النحو تصنيف جديدا، يتحقق ما نبتغيه من تيسريات قواعده 

  .)2(»تيسريا حمققا
وإن كان  -وقد ثار يف العصر احلديث ثلة من الباحثني على التقدير والتعليل والتأويل

إبراهيم مصطفى، متام حسان، مهدي املخزومي : من هؤالءو  -العامل أبرز ما دعوا إىل إلغائه
  .     )3(حممد الكسار و غريهم و، فرحيهأنيس و، حممد عيد وشوقي ضيف، و

                                                 
 .109ص . أعمال ندوة تيسري ضمن" .تيسريية  الدرس النحوي مشكالته و مقترحات"ناصر لوحيشي، : بنظر )1(

 .67ص  ، القاهرة، دار املعارف، ، الرد على النحاة، حتقيق شوقي ضيف )ابن مضاء (القرطيب )2(

 .139، ص 2006دار الكتاب الثقايف، : ، األردن 2:ط و نقدا،  النحو العريب عرضا وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف: ينظر )3(
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د النحو وجعله عقّالنحو العريب، فهو من  يفأثر سليب  -كما يرى هؤالء –فللعامل 
ليل، و احلل عندهم هو لقا على األفهام، و أدخلة يف متاهات التأويل و التقدير و التعمستغ

  .التواصليةإلغاؤه لنستطيع بناء حنو يسري الفهم، سهل التصنيف، حيقق مقاصد اللغة 
هذه مجلة من املشكالت اليت اعتربها النحاة أبرز العقبات اليت تواجه التبويب السليم 

من حبثنا للنحو، وتقف حجر عثرة أمام إدراك مقاصد النحو و مراميه، و لعلنا يف الفصل الثالث 
  .هذا سنطرق للحلول الشافية اليت ذكرها حناة العربية للخروج من دائرة هذه املشكالت

  )1(:يـب التطبيقـى اجلانـري علـب النظـة اجلانـغلب -هـ
هذه الغلبة هو خلط بعض النحويني بني املنطق العقلي الذي حيكم اللغات  ولعل مرد

ا يف واقع االستعمال، فكثري مما نطقت به القاعدة الطبيعية، و بني الواقع اللغوي الذي يضعه
وال جند هلا  اًتنظريياللغوية ال جند له أثرا مستعمال، فبعض األوزان يف العربية جند هلا أثرا 

باملهمل " العني"اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف معجمه  اللغة، و هو ما عرب عنه يف" استعماال فعليا
  .من كالم العرب

  :العاملـي التبويـب -و

 من  حاول بعض النحاة إلغاءها متاما دقتعرضت نظرية العامل للنقد قدميا وحديثا، و
  .)2(تأويل النصوص ال يف ظاهرها يفالنحو العريب حبجة كوا تنظر 

وقد لقيت هذه النظرية سيال من النقد يف العصر القدمي من قبل ابن مضاء القرطيب حني 
قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغين «: ةقال يف كتابه الرد على النحا

  .)3(»النحوي عنه، و أنبه على ما أمجعوا على اخلطأ فيه
  

  
                                                 

 .109ص . ، أعمال ندوة تيسري النحو"الدرس النحوي مشكالته و مقترحات تيسريية"ناصر الوحيشي، : ينظر )1(

 .139، ص 2006، ، األردن، دار الكتاب الثقايف2:وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا و نقدا، ط: ينظر )2(

 .76، الرد على النحاة، حتقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار املعارف، ص  )ابن مضاء (القرطيب   )3(
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  أمهيـة التبويـب  -8

كانت كتب النحو العريب على اختالف مناهجها و أساليبها ممارسة لنظرية علمية يف 
وي يات متباينة، جيد اللغألف من مستوهذه النظرية التصنيفية يف البحث اللغوي تت )1(النحو

  هذا التبويب املمنهج لقضايا النحو ومسائله وقد عد  ،)2(صعوبة يف وصفها ضمن مستوى واحد
  .على امتداد قرون طويلة ط الدفاع األقوى عن النحو العريبخ

 مما حدا ويب، ببة هلذا التيالنتائج الطسني املتخصصني اآلثار احلميدة، وت للدارتراءقد و
  :يفيما يل مجاهلاا إىل  ض احملدثنيبعب

قد صدر ناة اللغة، و هم يضعون هلا القواعد اليت تعصم من اخلطأ، و ترشد إىل ح
النحو العريب  إىل صوغ قواعدعارفوها بينهم و اهتدوا ا منهجية علمية ت الصواب عن أنظار

 لم حنو الصواب يف أدائهباملتع اتنحواليت ألن هدفهم تقدمي جمموعة متجانسة من القواعد 
ترتيب تطبيقية لنظرية ، قدر عنايتهم بأساليب  ، و هلذا مل يعنوا جبدل النظرية النحويةاللغوي

  .)3(دث عن النظرية نفسهاالنحو، ال باحل
هذه احلقائق العلمية اليت مهِنم النحوية جصورة  لنا  أعطت ، من خالهلا حناتنا مصنفا

 حلفظ اللسان العريب األصيل من كل ما قد يعتريه من خلط ة الكبري اهوداتمصغرة عن حجم 
كثري من قضايا الغموض عن   و معانيه، و سامهت بالتايل يف إزالةأو تشتيت ملباين الكالم العريب

  .)4(النحو و مسائله من خالل بساطة عرضها و علمية تناوهلا، و وضوح نتائجها  مراميها
يف تصنيفها  -كما سيأيت ذكره يف الفصل الثاين -تباينهارغم تعدد مناهج التبويب و 

ملواد النحو و تدرجها يف عرض القضايا إال أا كانت ترمي مجيعا إىل غاية واحدة، وهي 

                                                 
 .11، ص 2001، عمان، دار الشروق، 1:حسن مخيس امللخ، نظرية األصل و الفرع يف النحو العريب ، ط: ينظر )1(

 .60ص  .سيبويه نورا حسن أمحد قاسم ، املنهج الوصفي يف كتاب : ينظر )2(

 .62ص.املرجع نفسه: ينظر )3(

 .199ص . عبد العزيز عتيق، املدخل إىل علم النحو و الصرف: ينظر )4(



 وأبرز قضاياه اهيتهالباب النحوي؛ م                            الفصل األول                           

 

  
40 

 

  

يت ينشأ عنها ذلك خرها، ويف العوامل الواالبحث يف الكلمة العربية وأحواهلا وأوضاعها وضبط أ
  .ملة و أنواعهاو اشتقاقاا أو يف اجل يف صوغ الكلمة

ن كثري من العلوم اللغوية األخرى ذه املنهجية ليكوتأثر  يفساهم  هذا املنهج العلمي
  .)1(وعرضها وتناوهلا به يف سبيل طرق قضايا النحو ىديتحالتصنيف النحوي مثال عاليا 

راك احلياة من خالل فمثال لو حاولنا أن ننظر يف املنطلق األول للكلمة النحوية يف إد
ىل اسم و فعل و حرف لوجدنا أنه انطالقة لتفسري احلياة من خالل االسم والفعل قسيم الكلم إت

  .)2(واحلرف، وهو انعكاس جلهود العلماء و عقليتهم يف التفسري
يل طريق تسه ة، و ذلك علىإن التبويب العلمي املمنهج يسمح بتبسيط املادة النحوي

بح قريبة املأخذ، خفيفة احلمل، مما يقرب ها ، حىت تصعرضها من خالل ذيبها و شرح
  .)3(الدارسني من أمر حتصيلها و االنتفاع ا

 ، و إدراجها يف أبواب أشد انتماءوال شك أن التصنيف الصحيح لألبواب النحوية
الدارس "اجلهد املبذول من قبل و، وبالتايل حفظ الوقت التشتتالتنافر و إليها، ينفي عنها

  .)4("والباحث
ه اجلانب يفيراعى  حظ أن تناول القضايا النحوية يف أغلب املصنفات النحويةو املال

من بأن النحو دراسة وصفية تطبيقية، و أنه متطور حبكم يؤ"النحوي كان  أنالتطبيقي، ذلك 
د النحاة لقواعدهم النحوية ، وبذلك فالشاهد اللغوي هو أصدق دليل عن)5("تطور اللغة املستمر

  .يم اللغة العربيةصم املستنبطة من

                                                 
 .198املرجع نفسه، ص : ينظر )1(

 .18ص . 2010دار املأمون للنشر و التوزيع، : ، األردن4:ط. عباس املناصرة، أطلس النحو العريب: ينظر )2(

 .27، ص 2002دار اإلسراء، : ، عمان 1:ط. ى، مناهج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرينعطا حممد موس: ينظر )3(

 .28املرجع نفسه،ص : ينظر )4(

 .57املرجع نفسه، ص  )5(
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عملية  بإعاقةإن التبويب املضطرب الذي ال يراعي خصوصيات املنهج العلمي كفيل 
 ، وبدل أن ينمي)2(العريب كانت تعليمية بامتياز ووقد أمجع النحاة على أن نشأة النح ، )1(التعلم

عن اإلملام  راضومن مثة اإلع ،ا حنو الغموض وااللتباسيهوي  نهفإ ،الكفاءات النحوية للمتعلم
ا.  

املنهجي يف التأليف النحوي أعظم خطرا و أعمق أثرا، ألنه ميتد إىل أسس  فاالضطراب
التفكري و طرائقه و ضوابطه، و ما يترتب عليه فيما بعد من استنباط للقاعدة النحوية، و من مثة 

  .القدرة على حتليلها، و صياغة ما يترتب عليها
وال يتم هذا التيسري عندهم " بتيسري النحو"ىل ما يسمى ن إوهلذا دعا كثري من املتأخري

ما مل يتحقق أهم شرط، و هو حذف العديد من أبواب النحو و إعادة إدماج أبواب أخرى 
  .)3(ضمن أطر مغايرة ملا سنه املتقدمون من النحاة

  
  

  

                                                 
 .99ص . علي أبو املكارم، تعليم النحو العريب عرض و حتليل: ينظر )1(

 .التراث العريب، ص  حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي ف: ينظر )2(

دعوات تيسري النحو، هي جمموعة من الصيحات اليت تنادي ا طائفة من اللغويني املعاصرة، يتصدرهم شوقي ضيف و إبراهيم مصطفى،  )3(
 .مع القاهري للغة العربية، و أغلب هؤالء من اوغريه متام حسان
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1- أهـم قضايـاهاو األبـواب النحويـة لأو  
يل، بدائي، مث يأخذ يف هذه احلياة ينشأ يف شكل أو -على وجه اإلمجال-كل شيء 

  .الكمالو وبلوغ الشأو التطور،و شيئا فشيئا يف النضج

تسمت البدايات األوىل ا من هذا القانون الرباين، فقد اآداا بدعو علوم العربية تليسو 

ذ كان النحو العريب مستوحى من كالم العرب يف إاليسر، و للنحو العريب بصفة البساطة

مبقتضى  -بعدئذ–حوي قد خضع الدرس النو، تراكيبها اليت جرى عليها لسااو سليقتها،

السياسية إىل و الفكريةو خذ يطبع احلياة اإلسالمية يف مجيع جماالا االجتماعيةأالتحول الذي 

الشعر العريب، كوما شكال الرافد األساسي و جانب الثراء اللغوي الذي متتع ما القرآن الكرمي

استعدادات عقلية كبرية، شكلت ضاف إليهما ما متتع به الدارسون العرب من ولية، يملادته األ

  .)1(ارتسمت فيها معاملها النهائيةو األرضية الصلبة اليت انطلقت منها الدراسات النحوية العربية،

  .واضـع أسـس النحـو العربـي)2(سـود الدؤلـيأبـو األ

يكاد يكون هنالك إمجاع بني الدرسني أن أبا األسود الدؤيل هو أول من وضع القواعد 

أول من : "، فقد جاء يف اإلصابة فيما نقلته وضحة عبد الكرمي امليعان)3(للنحو العريبالفعلية 

يف السياق ذاته ننقل شهادة ألحد الدارسني و )4("نقط املصاحف أبو األسودو وضع العربية

جهود أيب األسود ملا ينيف عن الذي عكف على دراسة " فتحي عبد الفتاح الدجيين  "احملدثني

لن أبالغ «:يقول -"نشأة النحو العريبو أبو األسود"سنة، ليقدم لنا مؤلفه املوسوم  ةعشر مخس

أصبح امسه يتردد على ألسنة املاليني و األسود الدؤيل،أيب  أقول أن النحو العريب اقترن باسمإذ 

                                                 
 .41، ص 2007مكتبة دار العروبة، : ، الكويت1:ط .وضحة عبد الكرمي مجعه امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري: ينظر)1(

تارخيا ملولده، وال امسا ا يذكرو مل مل يتعرض الدارسون للفترة األوىل من حياته، إذ بن عدي بن الدئل،...هو ظامل بن عمرو بن سفيان)2(

بارز للمكان الذي ولد فيه، غري أن السيوطي أشار إىل أنه ولد يف اجلاهلية، هاجر أبو السود إىل البصرة يف عهد عمر بن اخلطاب واشتهر كعلم 

لبصرة وارتسمت مالمح نبوغه وشاعريته يف هذا العصر، حيث ينسب إليه وضع نقط يف خالفة علي بن أيب طالب، فقد أضحى قاضيا على ا

 .ه، بالطاعون يف البصرة 69ام، ودراسة أوىل أبواب النحو، نويف سنة جاإلع

 .88النحو، ص النحو العريب والتعقيد األويل املبسط يف مسائله على أيام النحاة األوائل، أعمال ندوة تيسري "أمحد فالق عريوات، : ينظر)3(

 .44وصحة عبد الكرمي، مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري، ص : ينظر)4(
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بذوره األوىل يف فجر  غرسو فهو الذي أسس النحو،]...[املثقفني يف أحناء العاملو من العلماء

  .)1(»يفناإلسالم احل

لعل هذا االعتراف هو صورة بسيطة من صور اإلعجاب اليت كاهلا القدماء من  

هلذا العامل اجلليل الذي يعزى له فضل وضع األسس  -سواءحد  على -احملدثونو الدارسني

  .األوىل هلذا العلم

وتطالعنا يف هذا املقام روايات عديدة حول فضل أيب األسود يف تقعيده ألوىل قضايا 

سود إن أول من وضع علم النحو أبو األ«: قالإذ "مزهره"يف ه السيوطي درأوالنحو، منها ما 

  .)2(»الدؤيل، ملا كثر اللحن يف املنطق

 لغات العرب،و بالنحوو كان ألهل البصرة يف العربية قدمة،: "ات أيضاومن تلك الرواي

وضع قياسها أبو و أج سبيلهاو فتح باا،و كان أول من أسس العربية،و الغريب عناية،و

  . )3("األسود الدؤيل

 وضع قياسها،و أول من أصل العربية،«وقد جاء يف أخرى أن أبا األسود الدؤيل كان 

  .)4(»اختلف إليه الناس، يتعلمون منه العربية ففرع هلم ما كان أصالو

و قد حتدث أبو األسود يف بعض مسائل النحو العريب، كتحديده لبعض وظائف 

إىل بعض املسائل  )5(انتبهو نثره،و يف الكالم العريب عامة شعرهو الكلمات يف القرآن الكرمي،

                                                 
 .161. 160، ص 1974دار القلم،  :، بريوت1:السود الدؤيل ونشأة النحو العريب، ط أبو، ينفتحي عبد الفتاح الدج)1(

دار  :، بريوت1:ة العربية وأنواعها، ضبطه وصححه، فؤاد علي منصور، ط، املزهر يف علوم اللغ)جالل الدين عبد الرمحن(السيوطي )2(

 .245، ص 2، ج1998الكتب العلمية، 

 .162األسود الدؤيل ونشأة النحو العريب، ص  أبوين، فتحي عبد الفتاح الدج)3(

 .28حسن مخيس امللخ، نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، ص )4(

أعمال ندوة تيسري النحو ص ضمن أمحد فالق عريوات، النحو العريب والتقعيد الويل املبسط يف مسائله على أيام النحاة األوائل، : ينظر)5(

88. 
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كانت الكلمة أمسا أو فعال، حبسب متوضعها يف إذ لصوتية مث وجه حديثه إىل إعراب  خيتلف ا

  .)1(التركيب اللغوي

 )2(األدبو ا كتب اللغةجمموعة من الروايات اليت ذكر -يف هذا السياق  –لنا ىءتتراو

سنكتفي بذكر أشهر تلك الروايات ملا هلا و عن أسباب وضع أيب األسود الدؤيل للنحو العريب،

  .من عالقة واضحة ببدايات التفكري النحوي العريب

ني قالت له حبني ابنته و بني أيب األسودمن هذه الروايات حكاية تروي مناقشة دارت و

 جنومها،: أي بنية: موطن احلسن، فأجاا فظن أبوها أا تستفسر عن ! اُءمالس سنما أح: يوما

فأدرك أبوها أا قد وقعت يف  لكن ابنته أردفت جوابه بقوهلا أا كانت تتعجب ال تسأل،و

  )3(!السماَء أحسنما : فقويل: ، فأرشدها إىل الصواب قائالأخط

ففي هذه الرواية ينبه أبو األسود ابنته إىل خطأ وقعت فيه على مستوى العالمة اإلعرابية 

ميكننا أن و من التعجب إىل االستفهام، نقلتهو للكلمة، حيث أا غريت املعىن الكلي للتركيب،

اليت عين ا  النحوية قضاياهي أوىل ال "العالمة اإلعرابية"نقول تعليقا على هذه الرواية بأن 

  . النحاة 

كانت تدور حول حرارة اجلو يف  -دائما–ويف رواية أخرى أليب السود الدؤيل مع ابنته 

اء بالرمضاء، باحلص :شد احلر؟ فأجااأت ما بيا أ: "، إذ ابتدرته ابنته قائلةيوم شديد القيظ

  .)4("!احلرً ما أشد:، فقويله، فأجاا الوالد مصححايا أبت، إمنا تعجبت من شدت: فقالت له

االستفهام، إذ و لتعجبا أبواب النحو أولمن  خنلص إىل أن من الروايتني السابقتني

قد دل على ذلك خطؤها يف أواخر وحلنا يف كالمها، و سود على ابنته خلطاالحظ أبو األ

                                                 
أعمال ندوة تيسري النحو ص  ضمن،"النحو العريب والتعقيد الويل املبسط يف مسائله على أيام النحاة األوائل"أمحد فالق عريوات، : ينظر )1(

88. 

مراتب النحويني أليب الطيب : حتدثت كثري من كتب اللغة واألدب عن روايات نشأة النحو مع أيب األسود الدؤيل، ومن هذه الكتب)2(

 وغريها 729، ص 2، الشعر والشعراء البن قتيبة، ج345، ص 2املزهر السيوطي، ج. 12ص  مراتب النحويني للسريايف ، اللغوي

 .160، ص السود الدؤيل ونشأة النحو العريب أبوين، فتحي عبد الفتاح الدج)3(

 .69. 68، ص 2006، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، ط: ينظر))4(
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هناك رواية هامة تذكر أن و هو ما اصطلح النحاة عليه فيما بعد بالعالمة اإلعرابية،و الكلم،

اجعل للناس  «سود الدؤيلألايب مسع حلنا فقال أل –رضي اهللا عنه –طالب  أيباإلمام علي بن 

ينا مبا أخذه عن علي، حىت قال له ناجلر، فلم يزل أبو األسود ضو النصبو ار للرفعأشو حروفا،

فوافقه أبو األسود  سقطت عصايت،: ذلك أنه مسع رجال يقولو قد فسدت ألسنة الناس،: زياد

  .)1(»على ذلك

و تقابلنا يف هذا املقام رواية أخرى تنسب فضل وضع النحو إىل اإلمام علي، ذلك أنه 

  ".باسم التعليقة –فيما بعد  -النحاةعليه  صطلحا ام أو"الصحيفة"أيب األسود أن يقرأ أشار إىل 

 - رضي اهللا عنه -  طالبعلي بن أيب  أمري املؤمنني ىعل"سود يوما إذ دخل أبو األ«

يا أمري املؤمنني، فيم تفكر؟، قال إين مسعت يف بلدكم هذا حلنا، فأردت : فرآه مطرقا، فقال له

أبقيت فينا العربية، مث أتاه أبو و إن فعلت هذا مجعتنا،: أن أضع كتابا يف أصول العربية، قال

 فعلو اسم: الكالم كلهو يم،بسم اهللا الرمحن الرح"األسود بعد أيام فألقى عليه صحيفة فيها 

احلرف ما أنبأ عن و الفعل ما أنبأ عن حركة املسمى،و حرف، فاالسم ما أنبأ عن مسمى،و

: دوسألازد عليه ما وقع لك، قال أبو و تتبعه،: سودقال أليب األو "ال بفعلو معىن ليس باسم

 أنْ،و إنْ، :فذكرت منها: عرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصبو فجمعت منه أشياء"

مل أحسبها منها، : سودمل أذكر لكن، فقال له ملا تركتها؟ فقال أبو األو كأنْ،و لعل،و ليت،و

  .)2(»بل هي منها فزدها فيها: فقال أبو السود

مسائل يف و تشري إىل فضل اإلمام علي يف االنتباه إىل أصول -إن صحت  –هذه الرواية

 مسألةحديثه عن و حرف،و فعلو م العريب إىل اسمللكل غاية من األمهية، كتقسيمه النحو يف

  .هحروفو ،"النصب" ي هو النحو هامة من مسائل

حمدثني، على كون أيب األسود الدويل هو و ىإىل إمجاع من قبل الدارسني قدام باإلضافة

تطالعنا و أول من نقط املصحف الشريف، نقطا مينع القارئ من اللحن خاصة يف أواخر الكلم،
                                                 

 .167السود الدؤيل ونشأة النحو العريب، ص  أبوي، فتحي عبد الفتاح الدج )1(

 .169ص املرجع نفسه، )2(
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برجل يقرأ قوله  -يوما–الرواية املشهورة اليت تذكر أن أبا األسود الدؤيل مر  سياقذا اليف ه

األسود،  أبو، جبر كلمة رسوله، فاستعظم ذلك )1("هولُسرو نيكرِشاملُ نم ئاهللا برِنإِ: "تعاىل

أجبتك إىل ما قد وره إىل زياد، فقال له قد فن يربأ من رسوله، مث رجع من أاهللا  فقال عز وجه

  ".رأيت أن أبدأ بإعراب القرآنو سألت،

محاية القرآن من اللحن فأرسل إىل  بلغ مرامه اهلادف إىلسود حىت ومل يهنأ بال أيب األ

رة، مث شسود عيبعث إليه ثالثني رجال، فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو األ«زياد طالبا منه أن

صبغا خيالف لون املداد، و خذ املصحف: قيس، فقال مل يزل خيتارهم حىت اختار رجال من عبد

 إذا ضممتها فأجعل النقطة إىل جانب احلرف،و نقط واحدة فوق احلرف،اف فإذا فتحت شفيت

إذا أتبعت شيئا من احلركات غنة، فأنقط نقطتني، و إذا كسرا فأجعل النقطة أسفل احلرف،و

  .)2(»املنسوب إليه بعد ذلكفابتدأ باملصحف حىت أتى على آخره، مث وضع املختصر 

 إن هذه الرواية جتلي لنا فضل هذا العامل، ليس فقط يف وضعه ألسس النحو األوىل بل

حبه لكتاب اهللا عز وجل، إىل جانب كونه قد أدخل ما نسميه اليوم باملسابقات االنتقائية، و

من  أبو األسود ختاراليت يكونون أهال هلا، حينما ا اليت ينتقى من خالهلا أكفأ الرجال للمناصب

عشرة، مث ما زال خيترب هؤالء العشرة حىت انتقى  - الذين بعثهم إليه زياد -الثالثني رجال

  .)3(تصاريفهاو أكثرهم إملاما باللغةو أغزرهم معرفةو أكفأهم،

 وىل أبوابهوضع أيب األسود ألو هذه جمموعة من الروايات اليت ارتبطت بنشأة النحو،

 أتى عليهاف عند أهم املسائل النحوية اليت سنحاول من خالل ما سيأيت الوقوو مصطلحاته،و

 .أبو األسود

 

  

                                                 
 .03: التوبة)1(

 .09، ص 2008دار الوعي للنشر والتوزيع،  :اجلزائر، التوايت بن التوايت، املدارس النحوية )2(

 .46ص ، وضحة عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعلم والتفسري : ينظر)3(



  يهافأمناط التبويب النحوي ، وأثر اخلالف النحوي                                         الفصل الثاين 
 

  
48 

 

  

  عالمـات اإلعـراب: أوال

إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف، فأنقط نقطة  «:نلمس هذا يف قولهو :الفتـح

  .)1(»واحدة فوق احلرفنقط اف -هي اليت سقناها سابقاو يف رواية أخرى،و ،..."فوقه

لفظ بو ،"نقط نقطة بني يدي احلرفاإن ضممت فمي، ف«فقد قال لكاتبه  :الضـم

  .)2(»و إذا ضممتها، فأجعل النقطة على جانب احلرف"خر آ

 هي تروىو ،»جعل نقطة حتت احلرفاف، وإن كسرت«قد قال له و :الكسـر

  .)3(»جعل النقطة أسفل احلرفافإذا كسرا ف«كذلك ذا اللفظ

جعل مكان النقطة افإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة، ف« :يقصد ا التنوين، قالو :الغنـة

  .)4(»نقطتني

كان ذلك عمال «:أمهيته القصوى يقول األستاذ شوقي ضيفو وعن دور هذا النقط

  .)5(»خطريا حقا، فقد أحاطوا لفظ القرآن الكرمي بسياج مينع اللحن فيه

أا "كسرا"و "ضممتها"و "فتحت فمي"لعبارات أيب األسود يبدو من خالل قراءتنا و

هي بذلك أوىل أبواب النحو، أو هي عالماته و الكسرة،و الضمةو األصل األول ملصطلح الفتحة

  .األوىل اليت انطلق منها النحاة فيما بعد

  التقسيـم الثالثـي للكلـم العربـي: ثانيـا

 لحنراء الشمام عليا قد أحزنه ما رآه من استتذكر أن اإل" )6(وقد أوردنا سابقا رواية

 و الكالم كله اسم«يف ألسنة العرب، فألقى بني يدي أيب األسود الدؤيل صحيفة ذكر فيها 

                                                 
 .46والتفسري، ص وضحة عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم )1(

 .09التوايت بن التوايت، املدارس النحوية، ص )2(

 .17شوقي ضيف ، املدارس النحوية ، )3(

 .09التوايت بن التوايت، املدارس النحوية، ص )4(

 .46عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري،ص  وضحه)5(

 .كامال، حينما ذكرنا روايات ارتبطت بنشأة النحو العريبقد أتينا على نص هذه الرواية و )6(
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احلرف ما أنبأ و عن حركة املسمى أالفعل ما أنبو حرف، فاالسم ما أنبأ عن مسمى،و فعلو

  .)1(»ال بفعلو عن معىن ليس باسم

ريا من ثباعتبار أن غالة الشيعة ينسبون ك -إن صح -إن هذا الصنيع من قبل اإلمام علي

نحو العريب للليس فقط  يعا هاماصن يعترب ،هو منها براءو -رضي اهللا عنه–األمور إىل اإلمام 

لقرآن الكرمي، بل ألنه غرس البذور األوىل للكثري من علوم لحاميا و باعتباره عاصما من اللحن،

  .علم الصوتيات العريب، علم الصرف: منهاالعرب 

  :أمنـاط التبويـب -2

ضع أنه وتذكر بعن دواعي نشأة النحو العريب،  تجتمع الروايات املختلفة اليت حتدث

ف محاية اللسان العريب مما أضحى يتهدده بفعل اختالط العرب بغريهم د، )2(لغرض تعليمي

من األعاجم، فوضع النحو العريب ليكون مرجعا يقي أبناء هذه اللغة مما قد خيرج بألسنتهم عن 

  .عصور متقدمة يف اجلاهلية ورثوها من أجدادهم منذاليت  سليقتها

سعد و جبهود تالمذته عنبسة الفيل ادًءوقد توالت اجلهود العلمية بعد وفاة أيب األسود، ب

عبد الرمحن بن و نصر بن عاصم الليثيو كذا حيي بن يعمر،و ميمون األقرنو يةبالرا

إسحاق  أيبو عمرو بن العالء يال من تالمذة التالمذة أمثال أيبمرورا بأجو)3(هرمز

إىل ،  جعفر الرؤاسي أيبو اخلليل بن أمحدو سيبويهو يبحبوصوال إىل يونس بن رمي،ضاحل

  .)4(غريهمو جروم،آابن و عصور متأخرة من النحاة كابن مالك

تعدد مستويات معاجلة املواد النحوية و هذه اجلهود على اختالف مناهج التأليف فيها،

 سنحاول التعرض له يف هذا املبحثهي ما و فيها، مل خترج عن أمناط مخسة،

  

                                                 
 .169السود الدؤيل ونشأة النحو العريب، ص  أبو، ينفتحي عبد الفتاح الدج)1(

 .19عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص  إبراهيمحممد : ينظر )2(

 .183العريب، ص  سود الدؤيل ونشأة النحواأل أبو، ينفتحي عبد الفتاح الدج: ينظر )3(

 .املرجع نفسه: ينظر)4(
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  النمـط األول

يف نسق معني  االنتظام أصحابه النحو يف إطار التراكيب بوجه عام، دونمنط رائد عاجل فيه 

  :واضح القسمات

بيان أحكامها و وهذا النمط يعاجل املواد النحوية أو التراكيب عن طريق مجعها،

 ييد النحوعقرقى للتاملصدر األمن قبل ذلك و نثرها،و مستشهدا مبا استعملته العرب يف شعرها

 معاجلة املواد النحوية مبباحث الصرف اختلطت يف هذا النمط من التبويبقد و كالم اهللا تعاىل،

فصل قضايا النحو بأبواب منفردة كما سنرى يف األمناط األخرى من نمل تو،األصواتو

  .)1(التبويب

كتاب : و ميثل هلذا النوع من التبويب بثلة من املصنفات النحوية األوىل الرائدة أمثال

ب حنوي ارتسمت فيه الصورة املنهجية الكاملة للنحو العريب، فقد كان هو أول كتاو سيبويه،

وضح و سرا مغلقا حىت جاء سيبويه فاستجلى معانيه،و غاية جمهولة«النحو قبل سيبويه 

فقد ، كتاب يف اللغة ما أصاب كتاب سيبويه  بصمل يو .علمو ، مبا تأيت له من فهم)2(»مراميه

  .)4(ينهلون من معينيهو إىل هذا اليوم يتدارسونو )3(أكب عليه الدارسون منذ عصره

ن النحو قبل سيبويه مل تكن له صورة العلم أإىل  هلكتاب سيبويه مرد ظو لعل هذا التقري

ال و ال جتمعها قاعدة،، إمنا كانت مسائله متفرقةو القواعد العامة،و الفصولو ذي األبواب

 عار العربشأو تفسري القرآن،و األدب،و اللغةيضمها باب، بل كانت ممتزجة بغريها من مسائل 

يرتبها بابا بابا، جامعا هلا ما توفر لديه من مسائل و أيامها، فاستطاع سيبويه أن جيمع القواعدو

  .)5(بني األخرى خيط منهجي، أو قاعدة حنوية أو حكم مشتركو حنوية جيمع بينها

                                                 
 .19حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص : ينظر)1(

 .68. 67عبد القادر حسن، أثر النحاة يف البحث البالغي، ص )2(

 .رحا وتعليقا يف جمالسه املشهورةشيذكر أن األخفش هو أول من عرض إىل كتاب سيبويه )3(

 .386، ص 1980، بريوت، منشورات مكتبة احلياة، هـ3العرب إىل اية القرن مد حسن آل ياسني، الدراسات اللغوية عند حم: ينظر)4(

 .68عبد القادر حسن، النحاة يف البحث البالغي، ص : ينظر)5(
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هو و م بالقواعد النحوية،فالكتاب جمهود علمي ضخم يدل على دقة سيبويه يف اإلملا

قد قام سيبويه جبمعها على النحو الذي و ،)1(جهود الطبقات اليت سبقتهو صورة جلهوده،

  .)2(ارتآه

والكتاب يقدم مادة ضخمة يف علم النحو، حىت مل يتح للمتأخرين فرصة الزيادة أو 

، إال حِبعد سيبويه، فليستأن يصنع كتابا من أراد : "ما املقولة اليت ذكرها املازينو اإلضافة إليه،

  .)3(دليل على ذلك

يعترب هذا الصنيع من لدن و حرف،و فعلو سيبويه بتقسيم الكالم إىل اسم أو قد بد

سيبويه سنة سنجد النحاة فيما بعد يلتزمون ا لتكون مدخال للمسائل النحوية اليت يعرضون 

  .هلا

 إعرابية، فتبني عالمات البناء،من تغريات يعتريها ما و مث عرج على أواخر الكلمات

املمنوع من الصرف، مث بني أن و الفعل املضارعو اجلمع،و املثىنو عالمات اإلعراب يف املفردو

 مسند إليه، مث تناول ما يعرض للكلمة يف ثنايا التركيب من حذفو الكالم يتكون من مسند

  .)4(االضطرارو ما يتحمله الشعر للضرورةو استغناء،و

جتلت مالمح ذلك يف كل صفحة و، طا بوجوه التراكيب العربيةيحم ملَهذا العو قد كان 

فمنه : "االستحالة فقالو من صفحات كتابه، أو ليس هو من فرع الكالم من حيث االستقامة

: مستقيم كذب مثلو أتيتك غدا،: حمال كقولكو، أتيتك أمسو :مستقيم حسن كقولك

مثله و حمال كذبو قد زيدا رأيت،: مثلهو قبيح، مستقيمو شربت ماء البحر،و محلت اجلهل

  .)5("سوف أشرب ماء البحر أمس

                                                 
 .ه خاصة أبو إسحاقتذتوهنا نشري إىل جهود اخلليل بن أمحد أستاذ سيبويه، وكذا أسا )1(

 .185العزيز عتيق، املدخل إىل علم النحو والصرف، ص  عبد: ينظر)2(

 .124، ص 13عوض محد القوزي، املصطلح النحوي، نشأته وتطوره حىت اية القرن : ينظر)3(

 .20حممد ابراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص : ينظر)4(

 .26. 25، ص 1، الكتاب، ج)عمرو بن عثمان بن قنرب(سيبويه )5(
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  :)1(مث تناول التراكيب بادئا باجلملة الفعلية على النحو التايل

  .فاعلو مجل تتكون من فعل .1

 .مفعول بهو فاعلو مجل تتكون من فعل .2

 .مفعول مطلقو فاعلو مجل تتكون من فعل .3

 .كان أو زمانرف مظو فاعلو مجل تتكون من فعل .4

 .مفعولني، ميكن االستغناء عن ثانيهماو فاعلو مجل تتكون من فعل .5

 .مفعولني ال ميكن االكتفاء بأحدمهاو فاعلو مجل تتكون من فعل .6

 .)2(ثالثة مفاعيل ال ميكن االستغناء عن أحدهاو فاعلو مجل تتكون من فعل .7

 .عنه يستغىنمفعول به ال و نائب فاعلو مجل تتكون من فعل مبين للمجهول .8

 .مفعولني ال يستغين عنهماو نائب فاعلو مجل تتكون من فعل مبين للمجهول .9

 .حالو مفعول بهو فاعلو مجل تتكون من فعل  .10

 أخوااو يريد كانو عن احدمها، تسغىنامسني ال يو مجل تتكون من فعل  .11

 .أخبارهاو أمسائهاو

اليت تطرأ على اجلملة الفعلية يدرك املكونات و إن املتأمل هلذا التقسيم الدقيق للعناصر

  .ىل يومنا هذاإاليت رسخته يف حنونا العريب و تفرد هذه العقلية الفذة اليت أنتجته

يقوم على نظرية  - أستاذه من قبلهو –املالحظ على الكتاب أن النحو عند سيبويه و

قد و زم،جو جرو نصبو من رفع: عالمااو حيدد إعراب الكلمات من العامل، فالعامل هو

تاله بذكر كل ما يعمل عمله من أمساء و لزومه،و استهل سيبويه عرضه بالفعل؛ من حيث تعديه

  .)3(اسم التفضيلو الصفة املشتبهةو املصادرو الفاعل

                                                 
 .21عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص  إبراهيمحممد )1(

 .21، ص املرجع نفسه)2(

 .09، القاهرة، دار املعارف، ص 2:شوقي ضيف، تيسري النحو العريب قدميا وحديثا مع ج جتديده، ط: ينظر)3(
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ل ليبني أن الفعل اتغشكانت مسيطرة على ذهنه فتناول باب االو يبدو أن فكرة العامل 

  .فيما قبله، مث عرج على أفعال القلوبإذا انشغل بالعمل فيما بعده، ال يعمل 

األقيسة فيما يرويه عن و التقدير للعللو و قد فتح سيبويه الباب على مصراعيه للتأويل

ما و اإلغراء،و التحذير تناول أسلويبو بقاء عمله،و أستاذه اخلليل، فتحدث عن حذف الفعل

  .)1(غريها حبذف الفعلو ينصب من املصادر

 مواضع كل من املبتدأو أنواع اخلرب،و اخلرب،و االمسية، فعقد بابا للمبتدأمث تناول اجلملة 

–ه قد قسم سيبويو .)2(ترفع اخلربو اخلرب يف التركيب، مث تناول احلروف اليت تنصب املبتدأو

، بينما أفرد القسم )3(قضاياهو صص األول منه لدراسة النحوخإىل قسمني اثنني،  -كتابه هذا

املتأمل لقضايا الصرف يف الكتاب يراها تتنوع و .اشتقاقاتهو أوزانهو الصرف الثاين منه بدراسة

  .)4(أوزان الكلماتو اإلقالبو بني اإلدغام

ذا و يف الفصل األول من حبثنا هذا، هة أبواب الكتاب، فقد سبق ذكرأما عن هيكل

  .تبويبه للكتابمنهج سيبويه يف على املآخذ اليت ذكرها الدارسون  أهمطرق إىل تفإننا سن

حديثهم، و رغم ذلك االستحسان الذي القاه كتابه من قبل املشتغلني بالنحو قدميهمف

إال أن الكمال ال ينبغي إال هللا عز وجل، فقد سجل هؤالء مجلة من النقائص اليت اكتنفت آلية 

  :عرض هذا العمل، لعل من أبرزها

  : بعض تراكيبه غمـوض 

العبارات يف و غموض بعض األلفاظ )6(نوكذا احملدثو )5(ىسجل بعض الدارسني القدام

يستشهد هؤالء ببعض التراكيب الواردة يف الكتاب، كقوله يف باب املفعول الذي و كتابه هذا،

                                                 
 .21حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص : ينظر)1(

 .22، ص املرجع نفسه: ينظر)2(

 .14، ص )دراسة حتليلية تقوميية(عبد الكرمي بن حممد، تعليمية النحو يف مرحلة التعليم الثانوي العام، السنة األوىل، أمنوذجا : ينظر)3(

 .14املرجع نفسه، ص )4(

 .الكسائي وثعلب والفراء، واغلب هؤالء كانوا كويف املذهب: أمثال)5(

 .وقي ضيف، متام حسان، وغريهمشالنجدي ناصف، : أمثال)6(
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و اعلم أن املفعول الذي ال يتعداه فعله إىل مفعول، يتعدى إىل كل «يتعداه فعله إىل مفعول، 

ضرب زيد الضرب : ذلك قولكو ه فعله إىل مفعول،شيء تعدى إليه فعل الفاعل الذي ال يتعدا

  .)1(»ديدشال

ففي هذه العبارة يتجلى لنا غموض مقصد سيبويه من خالل صياغته هلذه اجلملة اليت 

  .استغلقت على أفهامنا

  :أبـواب قلقـه

ما عمل  ببا"تجلى ذلك يف إيراده لبعض املسائل النحوية يف قسم الصرف منها مثال ي

ال و باب ما يذهب فيه التنوين من األمساء، لغري إضافة،"و ،)2("فيه معىن القسمو بعضه يف بعض

  .)4("باب ما حيرك فيه التنوين يف األمساء الغالبة"و .)3("ال ألنه ال ينصرفو الالم،و دخول األلف

  .)4("الغالبة

لتنظيم الكتاب يف العصور األوىل من بدايات لعل ذلك راجع إىل أن من تصدروا  و

فيما ميكن إدراجه ضمن و تلفت معايريهم فيما ميكن اعتباره حنوا،التصنيف النحوي اخ

  .)5(الصرف

  :التقديـرو اإلفـراط فـي التأويـل

 التقدير النحوي خالل معاجلته لتراكيب العربيةو فتح سيبويه جماال واسعا للتأويل

هو حنو و لعل هذا راجع إىل أن النحو البصري حنو يعمل العقل يف الشاهد اللغوي،و ها،صيغو

 .املعموالتو قد مساه بعض احملدثني بنحو العامل إذ إنه يرتكز حسبهم على العواملو قياسي،

ال يلزم نفسه بنص كالم العرب إذا خالف القاعدة املستنبطة من كالمهم، فال ينقاس عليه و

                                                 
 .19، ص 1، سيبويه، الكتاب، ج)عمرو بن عثمان بن قنرب(سيبويه )1(

 .502، ص 3جصدرالسابق امل)2(

 .504، ص 3املصدر نفسه، ج)3(

 .507، ص 3املصدر نفسه، ج)4(

 .25حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص : ينظر)5(



  يهافأمناط التبويب النحوي ، وأثر اخلالف النحوي                                         الفصل الثاين 
 

  
55 

 

  

 هو ما أدى إىل ثورة ابن مضاء القرطيب، رادا على النحاة كثرة تأويالمو احلكم النحوي

  .تقديرام العقليةو

أن بعض معاصري اخلليل  ىيرو"، فيقول قام لنا شوقي ضيف رواية يف هذا امل يسوق

إن العرب : "من نفسك؟ فأجابه ت ما تذكره من العلل، أم اخترعتهأعن العرب أخذ: سأله

إن مل يذكر ذلك و قام يف عقوهلا علله،و عرفت مواقع كالمها،و طباعها،و نطقت على سجيتها

إن مل تكن و تمست،ال، فهو الذي لالعلاعتللت أنا مبا عندي أنه علة، فإن أصبت و عنها،

 األقسام،و دخل دارا حمكمة البناء عجيبة النظام ، هنالك علة له أخرى فمثلي مثل رجل حكيم

احلجج الالئحة، فكلما و الرباهني الواضحةو حت عنده حكمة بانيها باخلرب الصادقصقد و

جائز أن يكون و إمنا فعل هذا لعلة كذا،: يف الدار على كل شيء منها قال وقف هذا الرجل

جائز أن تكون و الذي دخل الدار،" الرجل"احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت ذكرها هذا 

ته من النحو هي أليق مما ذكرته باملعلول، لفعله لغري تلك العلة، فإن تسنح لغريي علة ملا اعتل

  .)1("فليأت ا

أستاذه اخلليل من قبله قد أصال أبواب النحو يف وضعهما للكتاب و وبذلك فسبويه،

على مبدأ القياس، كمبدأ حموري تقعج سار و قضاياهو مسائل النحو -بالرجوع إليه  -  د هو

  .ا من النحاة حىت العصور املتأخرةعليه من تبعهم

كيفية و بويهيأبواب كتاب س -حبثنا هذايف الفصل األول من  -سابقا ملا كنا قد سقناو 

مس كيفية معاجلته لباب من أبواب تلهذا اجلزء أمنوذجا من كتابه، لن تنظيمه، فإننا سنأخذ يف

 عبده الراجحيمنهجه يف مدارسة بعض مواده، معتمدين يف ذلك على شرح األستاذ و النحو،

  يف تفسري املقصود ببعض ألفاظه

  :)2(هـذا بـاب النـداء

                                                 
 .10شوقي ضيف، النحو التعليمي قدميا وحديثا مع ج جتديده، ص )1(

 .17. 16. 15، ص 1975عبده الراجحي، دروس يف كتب النحو، بريوت، دار النهضة العربية، )2(
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ينصب إذا كان  ىاملعروف أن املناد( »أعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب«

لعلك و )قد اكتفى سيبويه بذكر املضافو، مضافا أو شبيها باملضاف، أو نكرة مقصودة

فهو يستعمل املصدر بدل  "املفرد رفعو "نصب"اسم مضاف فهو : "الحظ هنا أنه يقول ت

 هسيبوييرى ( "على إضمار الفعل املتروك إظهاره") وعمرفو منصوب(استعمال اسم املفعول 

أن العامل يف املنادى النصب هو فعل حمذوف و صريون من بعده أن مجلة النداء مجلة فعليةبلاو

لذلك يدرج و أنادي أو أدعو عبد اهللا،: أصلها" يا عبد اهللا"تقديره أنادي أو أدعو، فكأن مجلة 

هو ما و حتت املفعول به، كما فعل ابن هشام األنصاري يف شذور الذهب، ىبعض النحاة املناد

واقع اللغة، فهذا الفعل املزعوم ال يظهر و رد عليه بعض النحاة قائلني بأن هذا التصور يتناىف

  ).إن ظهر انتفى بذلك كون اجلملة ندائية مطلقاو مطلقا،

املعروف أن و يها باملضافال شبو املقصود باملفرد هنا ليس مضافاو "املفرد رفعو"

بويه هنا ال يعبارة سو هو يبين على ما يرفع به،و النكرة املقصودة،و املنادي املبين هو العلم املفرد

ىل شيء من إفكلمة رفع هذه قد تؤدي " فرد رفعاملو":ألنه قالالبناء و تفرق بني اإلعراب

هو تعبرينا نفسه و ،"اسم منصوبو هو يف موضع "اللبس، غري أن الذي يزيله هو قوله بعد ذلك

  ".إن املنادي مبين يف حمل نصب: "حني نقول

أم نصبوا املضاف حنو يا  -رمحه اهللا–زعم اخلليل و هو يف موضع اسم منصوب،و"

حني : تعبريه هذا( "يا رجال صاحلا، حني طال الكالم: النكرة حني قالواو يا أخانا،و عبد اهللا،

ذلك ألن الصفة جزء و يا رجال صاحلا،: لنكرة املوصوفة يف مثالطال الكالم، تعليل إلعراب ا

هذه الصفة خترج النكرة من قسم النكرة املقصودة إىل قسم الشبيه و ، متمم للموصوف

 يفسر أيضا سبب بناء املفرد باعتباره كلمة مل يتصل ا شيء أخر، أما املضافو باملضاف،

  .تمم معناها حىت إن املنادي قد طال ذه اإلضافةالشبيه باملضاف فهو كلمة انضم إليها ما يو

ال مييز أيضا بني " رفعوا"قوله (رفعوا املفرد و هو بعدك،و هو قبلك: كما نصبوا

كأنه و "بعدو قبل: "املنادي بكلميت" املفرد"البناء، لكننا نفهم البناء هنا من تشبيه و اإلعراب
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م النقطاعهما عن اإلضافة، فكذلك املفرد يريد أن يقول عن هاتني الكلمتني تبنيان على الض

  ".غري املضاف يف النداء على الضم

تركوا و يا عمرو،و ذلك قولك يا زيدو موضعهما واحد،و بعد،و كما رفعوا قبل«

 "يا زيد الطويل، عالم نصبوا الطويل؟: أرأيت قوهلم: التنوين يف املفرد كما تركوه يف قبل، قلت

املعروف أن سبويه اعتمد يف تصنيفه للكتاب على ما تعلمه من أستاذه اخلليل بن امحد (

  )الفراهيدي

هذه الصفة و مجلة يا زيد الطويل صفة ملنادي مبين،( "نصب ألنه صفة ملنصوبقال "

النصب، أما النصب فألا صفة السم مبين يف حمل نصب، أي أا و الرفع: جيوز فيها الوجهان

ذوف تقديره لفعل حم" مفعوال به"ميكن تعليل النصب أيضا بإعراا و وصوفها على احملل،تابعة مل

  )1(.»الطويل"يا زيد أعين "

بويه كيفية معاجلته لقضية من ييتضح لنا جليا من خالل األمنوذج املعروض من كتاب س

  .تعليله ملا ذهب إليهو كيفية عرضه هلاو هي النداء،و قضايا النحو

  راعـي فيـه التبويـب بالنظـر إىل املعمـوالتمنـط ي: الثانـيالنمـط 

التقسيم و نعين بذلك أن التبويبو و منطلق هذا النوع من التبويب هو املعموالت،

 املنصوباتو قائم على أوجه اإلعراب فيعرض املؤلف للمرفوعاته ،وقضايا الباب الداخلي ملواد

ون الربط بني املسائل النحوية ليتسىن للمتعلمني كأن مؤلفي هذا النوع حياولو فارورات،

منثل هلذا النوع من التبويب خبمسة مؤلفات و ،)2(تعلمهو مجعها، فيتيسر هلم سبل تلقي النحو

  :هيو هامة،

  .كتاب اللمع البن جين �

  .املقدمة يف النحو لعلي بن فضال ااشعي �

  .تكميل الفوائد البن مالكو تسهيل املقاصد �
                                                 

 .17. 16. 15، ص 1975عبده الراجحي، دروس يف كتب النحو، بريوت، دار النهضة العربية، )1(

 .27ادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص حممد إبراهيم عب: ينظر)2(
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  .الذهب البن هشام األنصاريشرح شذور  �

  .مهع اهلوامع للسيوطي �

 و سنقتصر يف حبثنا هذا على مؤلف واحد من بني اخلمسة املذكورة آنفا، لنعرض فيه

  .منهج التبويب الذي سار عليه الكتاب إىل

البن هشام  "شرح شذور الذهب"و سنحاول الوقوف على هذا املنهج يف كتاب 

  .هـ761األنصاري املتوىف سنة 

ا مام األنصاري فبعدقد وضعهما معا ابن هشو شرح له،و هذا الكتاب مكون من منت

يبدو أنه تنبه إىل أن املنت مناسب ملستوى معني من و أمت تأليف املنت، أقبل على شرحه،

الشرح بقوله و "قلت"املتعلمني، بينما الشرح وجهه ملستوى أخر منهم، فيبدأ املنت بقوله 

  ".أقول"

 أقسامهاو دخل تناول فيه معىن الكلمة،مبالنحاة، بدأ ابن هشام مؤلفه هذا و كعادة 

  :)1(هيو إنشاء، مث عقد أربعة عشر باباو طلبو قسمه إىل خرب؛فالكالمو

 غري األصلية،و عالماته األصلية،و أنواعه،و تعريفهو تناول فيه اإلعراب)2(باب  .1

  .األفعالو اإلعراب املقدر يف األمساءو

غري خمتصة، و ات إىل خمتصةيقد قسم ابن هشام املبنو فيه البناء، تعريفهباب تناول  .2

منها ما يلزم البناء على السكون أو و ات املختصة منها ما ينبين على السكون،يفاملبن

 ما يلزم البناء على الضم،و ما يلزم البناء على الكسر،و ما يلزم البناء على الفتح،و نائبه،

أمساء و أما املبنيات غري املختصة، فهي احلروف،، م أو نائبهما يلزم البناء على الضو

بعض و االستفهامو أمساء الشرط،و املوصوالت،و اإلشارة، أمساءو املضمرات،و األفعال

 .الظروف

 .املعارف وأنواعاملعرفة،و باب تناول فيه النكرة، .3
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 عل، اسم كاناخلرب، الفاعل، نائب الفاو هي عشرة، املبتدأو باب تناول فيه املرفوعات .4

ل على ليس، خرب ال النافية محسم ما أخواا، اسم أفعال املقاربة، او أخواا، خرب إنو

 .للجنس

 يدخل فيه املناديو املفعول به،: هي مخسة عشرو باب تناول فيه املنصوبات .5

املشبه باملفعول و املفعول فيه،و املفعول له،و املفعول املطلق،و اإلغراء،و االختصاص،و

أخواا، اسم إن، اسم ال و أخواا، خرب كادو احلال، التمييز، املستثىن، خرب كانبه، 

 .النافية للجنس، املضارع التايل ناصبا

 .اجلر بااورةو اجلر باحلرف، اجلر باإلضافة،: هي ثالثو باب تناول فيه ارورات .6

 .باب تناول فيه ازومات .7

 .باب فيه بيان عمل األفعال .8

اسم الفاعل، أمثلة ، هي عشرة، املصدرو ملا يعمل من األمساء عمل األفعال باب فيه بيان .9

ارور، اسم املصدر و املبالغة، اسم املفعول، الصفة املشبهة، اسم الفعل، الظرف، اجلار

 .اسم التفضيل

 .باب التنازع يف العمل .10

 .باب االشتغال .11

 .تابع املناديو باب التوابع، .12

 .باب موانع الصرف .13

 .)1(باب العدد .14

  قضايا النحو طرق النحاة األولني يف عرضعن ميز تو ابن هشام يف كتابه هذا ي

نسق مداخلها فبني على سبيل املثال ملاذا و ، فقد أحكم الربط بني أبواب الكتاب،تها مناقشو

ملاذا قدم احلديث عن الفاعل على و خيتم بارورات،و يثين باملنصوبات،و يبدأ باملرفوعات،

                                                 
 .36، ص املرجع السابق: ينظر)1(
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ملاذا حتدث و ملا قدم احلديث عن املفعول عن احلديث عن املفعول املطلق،و املبتدأ،احلديث عن 

  .)1(هكذاو ليليه حديث عن التنازع،، األمساءو فعالعن العوامل من األ

مسائل النحو، و و هو يف شذور ذهبه يكثر من إيراد الشواهد املختلفة يف شرحه لقضايا

 خمتلفة، إىل جانب الشعر إىل جانب إكثاره من األمثلة،فنجد عنده شواهد قرآنية بقراءات 

  .تا أحسن هلا يف ذهن املتعلميتثبو كأنه يرى يف ذلك وضوحا أكثر للقاعدة،و

  ـى العوامـلراعتبويـب ي: النمـط الثالـث

جتزم فكانت و جترو تنصبو يركز هذا النوع من التبويب على عرض العوامل اليت ترفع

فريكز فيه " اإلعراب"هذا النوع من املصنفات أن أبرز ظاهرة يف النحو هي الرؤية العامة ملثل 

اجلزم، فكان املدخل للنحو هو معرفة تلك العوامل اليت و اجلرو النصبو على عوامل الرفع

  :هيو منثل هلذا النمط من التبويب بكتب أربعة،و . حتدث التغريات الطارئة على الكلمة

 .مقدمة يف النحو خللف األمحر .1

 .التفاحة يف النحو جلعفر النحاس .2

 .العوامل املائة للجرجاين .3

  .)2(الفصول اخلمسون البن معطى .4

منهج تبويب أحد ما ذكره الدارسون عن على  الوقوفو سنحاول من خالل ما سيأيت 

، وذلك لتعذر هـ180، خللف األمحر املتويف سنة هو كتاب مقدمة يف النحوو هذه املصنفات

  .حصولنا عليه 

 حرف جاء ملعىن، مث عقد أربعةو فعلو اسم: املؤلف مصنفه هذا ببيان أن العربية بدأي

أين ، هل، بلو كأمنا،و منا،إهي و بدأها بذكر احلروف اليت ترفع كل اسم بعدها: ثالثني باباو

لو، حبذا، بئس، كم، بكم، ملن، ذاك، أولئك، حنن، مث انتقل و حيث، مىت، حىت، إن، لكن،

نت حسبت، وجدت، أبصرت، مسعت، ظرأيت، : هيو كل شيء تالها للحروف اليت تنصب
                                                 

 .37املرجع نفسه، ص : ينظر)1(
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كل ما و لقيت، كلمت، أكلت، شربت، أخذت، أعطيت، ضربت، ركبت، لبثت، علمت،

  .اشتق منها

 حروف اجلر: مث عرض بابا للحروف اليت ختفض ما بعدها من أمساء، فجعل منها

 حلروف اجلزم االتفضيل، مث عقد بابكل، بعض، ذو، اسم : الظروف املالزمة لإلضافة مثلو

ذكر و ه الرفعجوالنهي جمزومان أبدا مث عقد بابا لوو األمرو أقلما،و أومل،و أملا،و ملا،و مل،: هيو

  .خربه، اسم كان، خرب إنو فاعله، االبتداء مسيالفاعل : أا ستة

املفعول و ول،املفعول األ: هيو ذكر أا اثنا عشر وجها،و مث عقد بابا لوجوه النصب،

اخلفض، إما و الذم،و املدح،و التعجبو خرب املعرفة،و النداء املنسوب،و النداء املضاف،و الثاين،

  .)1(إما باإلضافةو حبرف اجلر

أخواا، حروف اإلشارة، احلروف و أخواا، كانو إن: يلي مث عقد بابا تناول فيه ما

فعال، الندبة ب األصاحلروف اليت تنو، احلروف اليت تقتضي مفعوالو اليت تقتضي فاعال،

 املؤنث،و ال ينصرف، املذكرااالستثناء، التحقيق، التحذير، اإلغراء منذ ومذ، حروف النسق، م

  .كمو ،"رب"و

منهج العوامل يف مصنفه، فانطلق من العوامل اليت ترفع أو  إتباعوقد حاول املؤلف 

املؤلف يستعمل  يذكر أن.اجلر أو اجلزمر أو جتزم ما بعدها، مث عرج على وجوه جت وتنصب أ

  .)2(لفظ احلروف مبعىن الكلمة سواء أكانت امسا أو فعال

  منـط يراعـي أقسـام الكلـم: النمـط الرابـع

هذا النمط اجلديد و ،هوقضايا النحو ويب مسائلبوجد بعض النحويني منطلقا جديدا لت

فيعرض املؤلف لكل املسائل  ؛للكلم العريبيقسم املواد النحوية بالنظر إىل التقسيم الثالثي 

الزخمشري قد ج هذا النهج كل من و املتعلقة باالسم، مث يعرج على الفعل، لينتهي إىل احلرف
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الوايف يف يف كتابه  بن عثمان البلخي حممدو ،الكافيةيف مؤلفه  ابن احلاجبو،املفصليف كتابه 

  .النحو

هـ 646سنة  املتوىف الكافية البن احلاجبسنمثل هلذا النمط من التبويب بكتاب و 

  .نهج الزخمشري يف التبويبمللكوننا قد عرضنا آنفا 

كان هدف ابن احلاجب من خالل وضعه هلذا املؤلف أن يصنع مصنفا يف النحو يغين 

 املتعلمني عن الكتب النحوية املعقدة اليت حتتاج إىل خلفية معرفية عميقة يف النحوو الناشئة

وكعادة النحاة يف ".كتايب هذا يكفيكم مسألتكم: " كأنه يريد القولو كتابه الكافية، ىفسم

 أتعديد أقسام الكلم، فبدو ابن احلاجب كتابه هذا باحلديث عن الكلمة تعريفا، أمصنفام بد

 تنكريو تعريفو من بناء،و جرا،و نصبا،و رفعا،: ذكر ما يتصل به من إعرابو بتعريف االسم

  .وغريه   مجعو تثنية،و إفراد،و نيث،تأو تذكريو

 ذكر مجيع ما يلتحق به فخصص له فصال تناول فيه أصنافهو فعرفه، ؛مث خص الفعل

  .)1(أحوالهو ، وعدد خواصه،هدخواصه، ليختم مصنفه هذا باحلديث عن احلرف، فذكر حو

  أمنـاط أخـرى

األمناط األربعة األوىل، إذ ال و املقصود ذا العنوان أن بعض النحاة قد خرجوا عن هذه 

إمنا عاجلها كل على و تناول مسائلها،و بواب النحوية،جند هلم منهجا واضحا يف عرض األ

الواضح يف كتابه  دييالزبمن هؤالء نذكر و أن حيافظوا على مسلك واحد بني، طريقته، دون

 ىن اللبيبغم: يف مؤلفيه ابن هشامو ،املقربيف مؤلفه  ورفابن عصو ،يف علم العربية

  ".اإلعراب عن قواعد اإلعراب"و

 العربية لمالواضح يف عهو كتاب و و سنحاول أن نقف عند واحد من هذه املؤلفات،

  .)2(هـ379املتويف سنة  حملمد بن احلسني الزبيدي
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 احلديث عن اإلعرابو بيان أنواعها،و فقد بدأ الزبيدي مؤلفه هذا بتعريف الكلمة،

مجع املذكر و إعراب املثىنو مساء اخلمسة،إعراب ما يعرف باألو مواضعه يف الكلمة،و

  .اخل...السامل

اللزوم، و أقسامها من حيث التعديو ا أقسامها زمنيا،نيفعال معرفا إياها، مبمث تناول األ

  .فوظا حبرف أو بظرف أو باسما أن املخفوض إما أن يكون خمنيليعرج على اخلفض، مب

حتدث عن و خربه،و بالصفة مث العطف، مث تناول املبتدأ أبدفتناول بعض التوابع،و 

 ةفغري املعرو عليها ليعرج على األفعال املعرفةعن النواسخ اليت تدخل و اجلملة االمسية،

  .النداءو فاملنصوبات كالظروف

 اجلمعو مث تناول بعض األبواب املتفرقة اليت ال يربط بينها رابط يف ترتيبها، كالتعجب

  .)1( الصفة املشبهةو أمساء األفعالو بعض أوزان الفعل،و بال،و النفي مباو االستثناء،و البدل،و

وقد حرص الزبيدي على أن يكون مؤلفه هذا بعيدا عن خالفات النحويني ذلك أنه 

من هو ذا يوجه مؤلفه هذا لطبقة حمددة و صول أوال،يرى أن األجدى للمتعلم أن يعرف األ

و ما ...عمروو محار،و فرسو منه قولك رجلو االسم: "املبتدئني كقولههي طبقة و تعلمني،امل

  ".ما أشبه ذلكو امسع،و ضرب، خيرج،و انطلق،و خرج،: الفعل قولكو أشبه ذلك،

ابتعد عن الشواهد و معجم مفردااو الزبيدي على سوق أمثلة سهلة يف ترتيبها، صحر

  .بيتطر شال و اليت تغص ا كتب النحو، فلم يورد بيتا

أسلوب تعليمي من خالل مشاركة القارئ مبا يشبه احلوار، فكثريا ما جند عنده  

  .)2(...".؟ فقل...فإن قلت: "من قبيل عبارات
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  أثـره علـى التبويـبو اخلـالف النحـوي -3

تبعه يف ذلك و اتسمت الدراسات النحوية األوىل،اليت فتح باباها أبو األسود الدؤيل

التركيز على و اتسمت بالبساطة" سيبويه"من بعده تلميذه و عهد اخلليلوصوال إىل و تالمذته،

  .وجوه تراكيبها، جاعلة من ذلك الغاية األمسىو فهم اللغة

املناطقة و وقفوا من النحو موقف املتكلمني"فخلف بعد الرعيل األول من النحاة خلف 

ا ن كونه جمهودا دراسيا لغويمنطلقا، فانتقل النحو مو فجعلوا من النحو فلسفة. )1("يف الفلسفة

  .التأويلو ىل كونه موطنا للخالفإ

عرضها على و وقد توسع املتأخرون من النحاة يف املبالغة يف تصوير أوجه هذا اخلالف

املتعلمني، حىت صار بعض املعلمني ال يعنا، بقدر عنايتهمبالقاعد نَوعرض اآلراء ب ة النحوية ذا

حكاية لألقوال املخالفة يف و كان هذا اخلالف يف مبدئه مذاكرة حممودة، نإو املختلفة،

حينما يورد " هكتاب"استعراض الشاهد اللغوي، أو احلكم النحوي، حنو ما نقله لنا سيبويه يف 

  ".زعم يونس"و "م اخلليلزع: "عبارات من قبيل

رأس  ت سيبويهولعل أشهر املناظرات اليت مجعت أعالما من النحويني، تلك اليت مجع

قد ذكر ابن هشام نص و،  املدرسة البصرية يف ذلك العصر، بالكسائي رأس املدرسة الكوفية

بني الكسائي و كي، فجمع بينهمورد سيبويه ببغداد على حيي الرب": قالفهذه املناظرة، 

تسألين أو أسألك، فقال له : جعل لذلك يوما فحضر الكسائي، فقال له الكسائيو للمناظرة،

ن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا ظقد كنت أ: كيف تقول: سل أنت،فسأله: سيبويه

: سأله عن أمثال ذلك حنوو ال جيوز النصبو "هيفإذا هو : "؟ فقال سيبويهإياهاأو هو  هيهو 

"خرجت فإذا عبد اهللا القائم أو القائالعرب ترفع : كل ذلك بالرفع، فقال الكسائي: ؟، فقال لهم

  .)2("لديكما، فمن حيكم بينكما؟بو أنتما رئيسا  ماقد اختلفت: تنصب فقال حييو ل ذلكك

                                                 
دار الفكر : ، بريوت6:مازن املبارك وحممد على محد اهللا، ط: اريب، بتحقيقع، مغين اللبيب عن كتب األ)عبد اهللا بن يوسف(ابن هشام )1(

 .95، ص 1، ج1985
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ون، سألُيو ونرضحك، قد مسع منهم أهل البلدين، فيبهذه العرب ببا: فقال الكسائي"

  .)1("وا فوافقوا الكسائيرضحأنصفت، فأُ: فقال حيي بن جعفر

 مها سيبويهو من أعالم الدرس النحويوتصور لنا هذه املناظرة اختالفا بني علمني 

قد حكم و هو إياها؟أم فإذا  هي هوفإذا : أن نقولأ: صحما األ: هيو الكسائي حول مسالةو

انتصروا لسيبويه، قد  -فيما بعد - إن كان كثري من النحاةو عراب يف هذا اخلالف للكسائي،ألا

الشاذ الذي ال جيوز إال يف الضرورة كان الكسائي يسمع "ايف ريعراب، قال السرادين شهادة األ

  .)2("يقيس عليهو الشعرية فيجعله أصال

وقد توسعت دائرة اخلالف النحوي بعد سيبويه حىت أضحت معلما بارزا يف النحو 

هو ما دفع أبو الربكات األنباري إىل تأليف كتاب يعىن بتناول قضايا اخلالف بني و العريب،

ارتضى تسميته مبدرسيت ما إن كان قد قصر عرضه هلذه املسائل اخلالفيه على و النحويني،

 اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني" ب سوموالبصرة يف كتابه املو الكوفة

  ".الكوفينيو

األدباء املتفقهني املشتغلني بعلم و الفقهاء املتأدبنيمن إن مجاعة : "ويف ذلك يقول

ين أن أخلص هلم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهري املسائل اخلالفية بني حنويي سـألو...العربية

 إسعافهم لتحقيق طلبهم، تريحتو يت إجابتهم على وفق مسألتهم،خالكوفة، فتوو البصرة

 ذكرت من مذهب كل فريق على سبيل اإلنصاف، ال التعصبو فتحت يف ذلك الطريق،و

  .)3("اإلسرافو

اليت و معامل اخلالف يف تبويب بعض املسائل النحوية،وسنحاول الوقوف عند أهم 

  .لفام بغية استجالء مواطن هذا اخلالفؤعرض هلا النحاة يف م

                                                 
 .95، ص 1، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج)اهللا بن يوسفعبد (ابن هشام )1(

 .، من مقدمة الكتاب1، ج1997، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ، بريوت، املكتبة العصرية، )أبو الربكات عبد الرمحن(ابن األنباري )2(

 .39النحويني البصريني، حتقيق عبد املنعم خفاجة، دمشق، دار احلليب، ص  أخبارالسريايف، )3(
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ملاذا ميزت واحدا " ثالثون ديناراو عشرون درمها،"مثال، عندما نقول " التمييز"يف باب 

  .)1("عشرون أو ثالثون مل يعلم ما هو ألنك ملا قلت"دد؟ قال ابن قتيبة من الع

فيه غري هذا و ذلك العدد،با ميزته مل ملدرمها أو دينارا ع: فلما ميزت واحدا فيه، فقلت

ما قبلها فعل فوقع على و مقام الفاعل" قامت النون يف عشرون: القول، قال بعض النحويني

  .)2(التمييز فانتصب

النحاة يف إعراا ذهب و من اإلعراب،" بسم اهللا"و قد اختلف النحاة يف موضع الباء يف 

قال البصريون و احلرف ال تعرب،و ال موضع هلا، ألا حرف: قال الكسائي: ثالثة مذاهب

أبدأ بسم اهللا، فهذا الفعل املقدر البد له من  :معىن الكالمو الباء يف وضع النصب،: منهم املربدو

أمحد يف قوهلم  مفعول، منعت الباء الفعل من التعدي، تضمنت موضع التعدي، قال اخلليل بن

 )3("بسم"معىن قول ابتدائي و قال آخرون موضع الباء رفع،و يد، جزت زيدا،زمررت ب

  .)4("كفى باهللا شهيدا: "وا بقوله تعاىلحتجاو

: الكوفيني نذكر منهاو و يذكر صاحب اإلنصاف مسائل خالفية عديدة بني البصريني

اخلرب يرفع و إىل أن املبتدأ يرفع اخلرب، ذهب الكوفيون"اخلرب، قال و اختالفهم يف رافع املبتدأ

ذهب البصريون إىل أن املبتدأ و "عمرو غالمكو زيد أخوك: ذلك حنوو املبتدأ، فهما يترافعان

يرتفذهب و أما اخلرب فاختلفوا فيه، فذهب قوم إىل انه يرتفع باالبتداء وحده،و باالبتداء، ع

املبتدأ يرتفع و ذهب آخرون إىل أنه يرتفع باملبتدأو املبتدأ معا،و آخرون إىل انه يرتفع باالبتداء

  .)5(باالبتداء

ذهب الكوفيون "، "بئس، أفعالن مها، أم امسان؟و نعم(هي و وهذه مسألة خالفية أخرى

إليه و ذهب البصريون إىل أما فعالن ماضيان ال يتصرفان،و بئس امسان مبتدآن،و إىل أن نعم
                                                 

 .368وضحة عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري، ص : ينظر)1(

 .368، ص املرجع نفسه: ينظر)2(

 .371املرجع نفسه، ص : ينظر)3(

 .43: الرعد)4(

 .44، ص 1، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج)الرمحنأبو الربكات عبد (ابن األنباري )5(
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فض عليهما دخول حروف اخل الكوفني على أما امساندليل و ذهب علي بن محزة الكسائي،

  .)1("ما زيد بنعم الرجل: "أا تقول متيم فإنه قد جاء عن

الدليل على أما فعالن، اتصال الضمري املرفوع ما  :عوا بأن قالواأما البصريون فامج

نعموا و ،نعم رجلني"على حد اتصاله بالفعل املتصرف، فإنه قد جاء عن العرب أم قالوا 

  .)2("فدل ذلك على أما فعالن" رجاال

ع هذا اخلالف حىت بلغ وروى سعيد األفغاين يف مؤلفه يف تاريخ النحو العريب شيو

يا مازين هات : "حناة كوفيون جملس الواثق، فقالوا لهو حضر املازين"فاء، يقول جمالس اخلل

مل ملْ يقُل  )3("﴾ابغي كمأُ تانا كَمو﴿تعاىلو قولون يف قول اهللا تباركتما : "، فقال"مسألة

"هات، فقال، لو كان : ل املتوكلغري مرضية، فقا تجبوابا فأجابواهي صفة ملؤنث، و "ةَبغي

بغعلى تقدير فَ يعلْي لة للَمبعىن فاعإمنا حتذف اهلاء إذا كانت و ظريفة،و قتها اهلاء مثل كرميةح

فعول، ال  يإمنا هو فعيل،بهنا ليس  يغبو يبضكف خو يل،تيف معىن مفعولة، يف حنو امرأة ق

، ير بغي بغوي، قلبت الباء ياءدتقو طونشبئر و تلحقه اهلاء يف وصف التأنيث، حنو امرأة شكور

  . )4("فاستحسن اجلواب" تميو دمت الواو يف الياء فصارت ثقيلة، حنو سيدغمث أ

يف و يرفع خربها، التميميني نقول ما زيد قائمومن صور اخلالف أيضا إعراب ما، فعند 

ا ذَا هم﴿: يف القرآن الكرمي قوله تعاىلو ا بنصب خرب ما،موجود ما زيد: هلجة احلجازيني

شب5(﴾ار(، قوله تعاىلو :﴿ما هأُ نمههِاتم﴾)ال يلعل هذا التعدد يف اللهجات و ،)6فسح ا

                                                 
 .97،ص املصدر نفسه )1(

 .118السعود، يف نقد النحو العريب، ص  أبو، بك صابر: ينظر)2(

 .02: اادلة)3(

 .31: يوسف)4(

 .28سعيد األفغاين، من تاريخ النحو العريب،  بريوت، مطبوعات اجلامعة اللبنانية، ص )5(

 .28: مرمي)6(
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الرفع للخرب قائمان على أصول صحيحة يف اللهجات و للتقليل من اخلطأ لطاملا أن النصب

  . )1(العربية

من أمثلة اخلالف األخرى، ما ذكره على أبو املكارم، حينما تعرض ملسألة خالف و

  ".ليسو عسى"النحويني يف تصنيف 

ثعلب على و نص ابن السراجو احلرفية،و فقد أشار ابن هشام إىل تصنيفها بني الفعلية

  .)2(إىل فعلية ليس فذهب أبو علي الفارسيأما ) عسى(حرفية 

، فقد قال البصريون الفعل أثقل من "أثقل أم االسم؟ لُعالفأ"ويف مسألة خالفية أخرى 

ي بعضها ببعض عن نِغتساألمساء يفمتكنا من الفعل، شدأهي و ن األمساء هي األوىل،االسم، أل

ثقل الفعل و إال على املسمى الذي حتته،قال آخرون، إمنا خف االسم ألنه ال يدل و األفعال،

  .ما أشبه ذلكو املفعولو لداللته على الفاعل،

 االسم يستتر يف الفعل نّألاالسم أخف من الفعل : هشامابن و الفراءو وقال الكسائي

مساء جوامد ال ن األمساء أخف من األفعال، ألاأل: كان ثعلب يقولو الفعل ال يستتر يف االسم،و

  .)3(األفعال تتصرفو األفعال،تتصرف مع 

على  –اليت تعسرو هذه إشارة لبعض اخلالفات اليت تناولتها كتب النحو العريب،

تصنيف الكثري من املسائل النحوية، فمثال مجلة النداء عند البصريني مجلة فعلية، ذلك  - ضوئها

أدعو نادي زيدا، أو يا زيد، أ: يا زيد، يقدرون الفعل احملذوف فيقولون: أم يقدروا كاآليت

  .فعال حمذوفا هلا ونلُال يتأوو مجلة امسية، هانبأزيدا، بينما الكوفيني يرون 

                                                 
 .104، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص )أبو الربكات عبد الرمحن(األنباري ابن )1(

 .209على أبو املكارم، تعليم النحو العريب، عرض وحتليل، ص : ينظر)2(

 .377عبد الكرمي مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعلم والتفسري، ص  وضحه: ينظر)3(
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  :دــمتهي
خلَّف لنا نحاتنا األوائل تراثاً حنوياً ضخماً، ثريا وغنيا، تباينت طرائق تبويبه وتصنيفه 

اً مع أعراضٍ ومرامٍ تبعاً الجتهاد النحاة ورؤاهم، ومتاشيومتايزت سبل عرضِ مسائله وقضاياه، 
  .ثابروا لبلوغها من خالل وضع هذا الكتاب أو ذاك

شتات القواعد اليت  فيه مجعوا ،كثريافكانت مثرةُ هذه اهودات املبذولة علماً غزيراً 
ا من ا، الذي صية ومسلكُها القوميعماد العرب النحوتنبين عليها العربية، وال تستقيم إالَّ ا، ف

  .اللحن والزللِ، ومحاها مما قد يداخلها من خلل
يمة حمقق كتاب الق عضنطالع مقولة مجيلة للشيخ حممد عبد اخل ويف هذا السياق

ك أبو السعود حول هذه اجلهود املضنية اليت بذهلا ب² مربد أوردها األستاذ صابرلل" املقتضب"
  : اة، يقولالنح هؤالء

جمهداً يف سبيل الظفر ذه وقا ايون جهداً رائعاً، وسلكوا طريقاً شالنحولقد بذل " 
صة، مثَّ ادقة املخلانت كُتبهم مثرة هذه اجلهود الصنها، فكواعد، واالستدالل هلا، والدفاع عالق

 النحوكتاب منهج يف التأليف، لو أراد املتخصص يف  سلكوا يف كتبهم طرائق قددا، فلكلّ
يف مجيع  النحوواملتفرغ له أن يدرس موضوعاً حنوياً دراسةً واقعية لكلَّفه الرجوع إىل كتب 

وأضاع كثرياً من وقته يف سبيل التعرف على مسائل موضوعية يف هذه  عصورها جهداً مضنيا
  )1("الكتب املختلفة املناهج

العريب آثار جليلة ونتائج  النحوومن مثرات هذه اجلهود الطيبة يف تبويب وتصنيف 
أو يف  النحوهامة، مست حقوالً حموريةً، وجوانب مفصلية للغتنا العربية سواًء يف جمال تيسري 

  تفسريه أو يف تعليمه
وتصنيفه،  النحواألخري عرض أبرز اآلثار املترتبة عن تبويبِ وسنحاول يف هذا الفصل 

  .يف هذه املسألة النحاة والدارسني مستشهدين يف ذلك بآراِء
  

                                                           

  105يف نقد النحو العريب، ص)  1(
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 :العريب النحو تيسري -1
سواء من ة جهود عديد تضافر ، تهاصيللناشئة ومتكينهم من ن النحوتقتضي عملية تلقني 

وطلباً لصيانة ألسنتهم من  تبسيطاً للمادة املعروضة بغية اإلفهام، ، وكذاقبل املعلِّم أو املتعلَّم
  .والزلل، وهو اهلدف املبتغى واملرام املرجتى اللحن

ية املقدمة، النحومجلة من العوامل، أبرزها تيسري املواد  ولعل هذا ال يتأتى إال بتضافر
  عرضاً وطرقاً ووتبسيطاً  تصنيفاً وتبويبا

تنوعت بني حتكيمٍ للشكل أو  اليت-الذكرسالفة ال–والتصنيف وقد كان ملناهج التبويب 
ه وقضاياه، دور حموري مفصلي  يف حتقيق ومسائل النحوالوظيفة أو غري ذلك يف تبويب مواد 

  .هذه الغاية 
مسائله ، وتبسيط النحوبالغ، ونتائج هامة، سامهت يف تيسري هذه األخرية كان هلا أثر 

  .وقضاياه للنشء
العريب نقف أوالً  النحووقبل أن خنوض يف جتلّيات مناهج التبويب والتصنيف على تيسري 

  .هتومقتضيا النحوعند مفهوم تيسري 
  :العريب النحومفهوم تيسري -أ

" التيسري"العريب، تبعاً ملؤدى  النحوتباينت رؤى النحاة والدارسني حول مفهوم تيسري 
؛ فهو ، فانعكست بذلك هذه الرؤى على املفاهيم املقدمةمقتضياته ومستلزماته عند كلّ منهم و

بعد " ة أخرىوعند ثلّ"اختصار وإجياز"، وهو عند آخرين "فيف على املتعلِّمنيخت"عند بعضهم 
 ية،النحو، وهو ال يعدو أن يكون، إلغاًء لبعض األبواب "عن التعقيدات الذهنية والفلسفية

  .عند طائفة رابعة )1(" واقتراحاً ألخرى
سهيل على املتعلمني : وهوحقل واحد،  يف هذه املفاهيم كُلّها تصبسر والتطلب الي

وجتنب التعقيد الشديد الذي ال ينفع املتعلِّم وال يغنيه عن أمره شيئاً، قال األستاذ علي أبو 
العريب ال تتأتى إالّ بواسطة حذف بعض  النحوإن حماولة تبسيط قواعد ": املكارم يف هذا الصدد

جديدة  بابتكار مصطلحاتأبوابه أو إدماج بعضها يف بعض، أو تغيري مصطلحاته )2(تقسيماته أو

                                                           

  120أعمال ندوة تيسري النحو، صضمنحيي بعيطيش، النحو العريب بني التعصري والتيسري، : ينظر) 1(

  8صالنحوي ،أصول التفكري ) 2(
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لبعض أبوابه ومسائله، أو بإعادة استخدام  املأثور من هذه املصطلحات على حنوٍ يغاير ما هو 
حوراث يف الت ثابت1("التبسيط وأشكاله رصو ، أو غري ذلك منيالن(  

 كرها األستاذ علي أبو املكارم تعد خطوات عمليةات والطّرائق اليت أتى على ذهذه اآللي
، وتنقيته مما علق به من آثار مناهج ورؤى النحوميكن أن تنطلق منها اجلهود اجلادة لتسيري 

  الناشئةفهام يف نظر وجعلته مستغلقاً على األ النحوعقّدت فلسفية 
 ر لنا فهمحوولكي يتيسة املنهج ودورة الفوتبسيطه للمتعلِّمني ينبغي ا النه ألمهيعال لتنب

  :دراسةً وحتصيالً النحويف إقبال الناشئة على 
" ه عرضروح، ولكنللش يسري ليس اختصاراً ملعلومات، وال هو حذفسهيل أو التفالت

كن بواسطة حتويل املادة اللّغوية اليت تتضمنها خمتصرات ، ميالنحووحتليلٌ جديد ملوضوعات 
  )2("ةإىل مادة لغوية تفيد املتعلِّم يف حياته العملي النحو

العريب وال ثورةً على  النحويف " لقةق"ال يقتضي فقط حذفاً ألبواب  النحوإذاً فتيسري 
العريب، وال ثورةٌ على الفصحى ومطالبةً ، وال هو دعوةٌ لتسكني أواخر الكلم نظريات أصيلة فيه

 دجي راث واستثمارةٌ يف مصادر التمتأني ٌ بإحالل العامية حملّها، ولكنه قبل هذا وذاك قراءة
لغموض املتعلّم من ايتربم ئالّ منهج حمكم التبويب والترتيب ل ملكتسباته، ومن مثّة تقدميه وفق

  .ما يفيد والتعقيد، لألخذ بيده إىل كل
مقولة يدعو فيها إىل اإلقبال على  –حظ فيما نقله لنا شوقي ضيف اوقد أورد اجل

مبتغاه تواصل لغوي سليم، وهو بذلك ينأى عن خالفات " جلّ"وميسر، تدارس حنو مبسط 
فال تشغل قلب الصيب منه  النحوأما «: ، قال اجلاحظالنحاة، وتعليالم، وتفريعام وتعقيدام

، يف كتابٍ إن كتبته، ومن مقدار جهل العوام بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللّحن،  إالّ
  )3(»وشعرٍ إن أنشدته، وشيء إن وصفته

، وتعددت وجهات نظر أصحاا، إال أنها هذه املفاهيم املقدمة، ولئن تباينت رؤاها
، ومن بعده وتبسيطه ال يتحقق إال مبنهج قومي يف التأليف والتبويب النحوتيسري أنَّ جتمع على 

                                                           

  . 8النحوي ، صأصول التفكري ) 1(

   66ص. بلقاسم دفة ، النحو العريب بني التقليد واملناهج اللسانية احلديثة ، جملة األثر ) 2(

  13شوقي ضيف، تيسري النحو التعليمي قدمياٌ وحديثاً مع ج جتديده، ص) 3(
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يعدان حجر الزاوية يف تيسري تلقيه، مما يسهم يف إقبال التلقني والتعليم، فهذان العامالن طريقة 
  .النشء عليه

  تلقّيه؟ ، وتبسيطالنحواملختلفة يف تيسري  النحوفكيف أسهمت مناهج تبويب 
تلفة وترتيب مسائله ومباحثه املخ النحو تبويب مواد نيسحتإنّ قدرة حنّاتنا األوائل على 

وتتوارد فيه املعاوقضاياه ترتيب ،رابط املنطقيسم فيه األفكار بالتين منسجمة متناسقة ا حسنا، تت
يقبلون على  العلماء والدارسني واملشتغلّني باللّغةوال تعقيد، جعل من ال حشو فيها وال غموض 

  تأليفا وتصنيفا النحو
ية النحوفشهدت قرونه األوىل عصورا ذهبية، تكاثرت فيها املؤلّفات واملصنفات 

ب واملتعلّمني، وملعت فيها أمساء عديدة لعلماء ختصصوا يف هذا وغصت فيها احللقات بالطال
  اال تصنيفاً وتأليفاً

التيسر اليت جتلّى من خالهلا دور مناهج استعراض أبرز مظاهر  وسنحاول يف هذا املقام
 : العريب النحوالتبويب يف تيسري 

  :مظاهر التيسري-ب
 :مراعاة مستوى املتعلّمني �

، وفقها  كتابه لّف وهو يرسم يف ذهنه اخلطّة اليت يطمح أن يسريؤامل نّواملقصود بذلك أ
ذا الكتاب، فكتاب يوضع للمبتدئني خيتلف كل االختالف  »الفئة املستهدفة«يضع يف حسبانه 

  .النحوعن كتاب صنف من أجل الدارسني واملتمكّنني من ناصية 
ستويات معينة من املتعلّمني، فيتباين تبعا لذلك مب صونالنحاة يتخصوكثريا ما كان 

  .األهداف املرجوة، وتنوع بذلك ية املعروضةالنحوأسلوب املؤلِّف، وطبيعة املادة 
نّ ابن هشام إالعريب بأمثلة وشواهد كثرية يف هذا الباب إذ  النحووتطالعنا كتب اللغة و

حتقيقا هلذه  –هب، كان قد وضع كتابا صاحب كتاب شذور الذ) هـ761ت (األنصاري 
مكونا من منت وشرح له، فعمد املؤلف ألن يكون املنت مناسبا ملستوى معين من  –الغاية 

، والشرح »قلت«، يف حني أنّ الشرح يناسب مستوى آخر منهم، فبدأ املنت بقوله منيتعلّامل
  .)1(»وأقول«كان يستهله بعبارة 

                                                           

  35التعليمي يف التراث العريب، صينظر حممد إبراهيم عبادة، النحو ) 1(
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 من أثر يف حتقيق اإلفادةفلم يغب عن ابن هشام ما للمستوى التعليمي للمتعلّمني 
لة لغوية إعرابا كانت أم غري ذلك غري مسأأو فالكتاب الذي يوضع ملناقشة رأي حنوي ما، 

وخصائص الكالم  متعلمني مبتدئني يراد تلقينهم مبادئ اللغة العربيةالكتاب الذي يوضع ألجل 
  .العريب وأجزائه

 :االختصار واإلجياز  �
ومسائله عن كلّ ما ال  النحوومؤداه أن يبتعد املؤلّفون واملصنفون، وهم يبوبون لقضايا 

يستفيد منه املتعلّم، سواء أكان ذلك شروحا زائدة، أم تفريعا يف املسائل، أو عرضا ألوجه نظر 
ي النحوي يعرض إىل القاعدة أو احلكم النحوفكان  ...ية املعاجلةالنحو خمتلفة يف  القضية

اة املختلفة يف آراء النحعلى يعرج مطعما إياه مبا حيتاج من شرح وشواهد، دون أن فيشرحه 
لمي، لئالّ يغرق يف خالفات هذه املسألة أو تلك، تيسريا على املتعلّم ومتاشيا مع مستواه الع

  .يالنحواة، فينصرف اهتمامه عن إدراك الغاية املرجوة وهي فهم  القاعدة أو احلكم النح
 »اخلالصة«و »لكافيةا«فبعد أن وضع كتابيه  )ـه 682ت (وهو ما قام به ابن مالك 

، ويستويل اإلجياز على أبوبه وفصوله، فصنف النحوأراد أن يؤلّف كتابا خمتصرا يستويف أصول 
وجعله مثانني بابا ضمت مائتني وأحد  »تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد«كتابه املوسوم بـ 

مالك رؤوس والصرف وخمارج حروف اهلجاء، وجعل ابن  النحوعشر فصالً استوعبت مسائل 
  )1(.أبوابا املسائل
 :القلقة النحويةعراض عن تناول بعض األبواب اإل �

اة القدامى واحملدثني عن تناول بعض ذا التيسري إعراض كثري من النحومن مالمح ه
فيه، واملنصوب على  واالشتغال واملفعول كباب التنازع »القلقة«ية النحواملسائل والقضايا 

القضايا اليت يعىن ا وامل حذف املفعول املطلق، وغري ذلك من املسائل االختصاص، وع
  ون يف النحو قهاملتخصصون واملتف

ويعتقد أمن قبيل التيسري على الناشئة واملتعلّمني مل «: قال األستاذ حممد إبراهيم عبادة
غال، وال تشأن يعرض لباب التنازع واال –مع يف كتابه اللُّ –) ـه 392ت  (  يشأ ابن جين

باملنصوب على االختصاص، وال للمنصوب على التحذير واإلغراء، وال ألمساء األفعال، وال 
، وال حذف عامل املفعول املطلق، كما مل املبتدئ وجوبا وحذف اخلرب وجوباملواقع حذف 
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ج عليه يف باب احلروف وعملها، أما عمل املصدر فقد عرات يشأ أن يعرض لبناء املشتقّ
  .)1( »املوصولة 

ويضيف األستاذ شوقي ضيف أنّ من ضرورات التيسري إلغاء بعض األبواب النحوية، أو 
ليمة األحكام، ومن مثّة املمارسة الس ، تيسري على النشء فهم القواعد، وإدراك)2(أخرىاقتراح 

  للّغة 
وهو من  ،آخرفآلية التبسيط تقتضي حذف هذا الباب أو ذاك، أو نقله إىل مستوى 

ضرورات النحو التعليمي الذي يهدف إىل إفهام املتعلّمني هذا احلكم أو ذاك، لتثبيته وترسيخه 
  .يف أذهان املتعلّمني

صورة واضحة ، إنّ التركيز على األبواب النحوية اهلامة، واملسائل الواجب تعلّمها لتلقني النشء 
وترتيبهم ملسائله سعياً منهم لدرء تشتت فكر ، من صور تيسري حنّاتنا يف تبويبهم للنحو

ارسني، وتركيزهم على ما يحو كلغتهم قيم ألسنتهم، وحيفظ هلم سالمةالدثريةٌ، فأبواب الن ،
ومسائله متشعبةٌ فاألوىل إدراك األصول، والبعد عن التعليالت والتأويالت واملسائل اخلالفية اليت 

  )3(حتتاج متكّناً ومتعناً
 يقتصر على »املقدمة يف النحو«يف كتابه املسمى  )ـ ه 479ت  ( ااشعي ضالفوهذا ابن 
ا رأى أنّ املبتدئأبواب النة، مما هو يف حاجة إىل حو اهلامفلم )4(تعلّمه ال يستغىن عنه، ومم ،

غال، وال ألسلوب التفضيل، كما اعتمد على األمثلة تشض لباب التنازع وال إىل باب االيعر
  )5(الواضحة السهلة،ومل يستشهد من القرآن إالّ بآية واحدة، ومل يورد من شواهد الشعر شيئاً

أوالً على إعادة النظر يف  أنّ تيسري النحو ينبغي أن ينبينالدارسني احملدثني اليوم رأوا  من كثريف
شء إدراك القواعد واألحكام، وتقريبها إىل األذهان كثري من أبوابه ومباحثه، ليسهل على الن

 )6(واألفهام

  

                                                           

  .29النحو التعليمي يف التراث العريب، ص)1(

  15شوقي ضيف، تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع ج جتديده، ص: ينظر) 2(
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 :عرض القواعد النحوية يف صورة مبسطة �
إىل تقدمي مادم تلك  ، يؤصلون ملسائل النحو وقضاياه ممن النحاة وه كثري سعى

دث الفائدة والتحصيل، فعمدوا إىل تقدمي هذه بطريقة ميسرة ومبسطة، ليسهل استيعاا، وحتْ
 .القواعد ميسرة، ومطعمة بشواهد وأمثلة وشروح، ليتسىن للمتعلم فهمها وإدراكها

عرض من مظاهر التيسري،  بأن حيث يرى ،بو املكارمأاألستاذ علي  هوهو ما يؤكد
طة، توتدمج فيها -أحيانا-والتفريعات حذف فيها التقسيماتقواعد النحو العريب يف صورة مبس

أو يعاد استخدام املأثور من هذه املصطلحات على حنوٍ –أحياناً أخرى  –بعض القواعد ببعض
  .)1(وأشكالهغري ذلك من صور التبسيط إىل ، مغايرٍ ملا هو ثابت يف التراث النحوي

 :ةوآرائهم املختلفة يف املسألة الواحدالبعد عن خالفات النحاة  �
 حواة على الناشئة، أثناء عرضهم ملسائل النتيسري بعض النحملْمح آخر من مالمح 

 املتباينةوإعراضهم عن إثبات وجهات النظر وقضاياه، ابتعادهم عن مواطن اخلالف، النحوي، 
ومما ال يفيده يف  حول مسألة حنوية ما، شريطة أن يكون هذا اإلعراض مما ال يزيد املتعلم شيئا

  .امتالك ملكة النحو شيئاً

كتابا يف  عِ أن يضعأراد بتصنيفه لكتاب اللُّم) ـه 392ت ( ويبدو أن ابن جين 
بعيداً عن آراء العلماء وخالفام  نظيم،و، سهل العبارة، واضح الفكرة، حسن التالنح

  )2(حاجة الناشئني واملعلّمني فال يعرض إىل تلك اآلراء إالّ بقدر يالئموتعليالم، 

 :مجع بعض املسائل النحوية املتشاة حتت باب واحد �
ها ضمن باب بويبة، وتاة إىل مجع بعض القضايا النحوية واملسائل اللُّغويعمد بعض النح

مثالً، وضموا فيه قضايا كالفاعل واملبتدأ واخلرب اسم  »كاملرفوعات«واحد، فسموا أبوابا بأمساء 
اكان وأخواا، نائب الفاعل، خرب إن وأخوا  

                                                           

   8علي أبو املكارم، أصول التفكري النحوي، ص: ينظر)  1(

  28حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف التراث العريب، ص: ينظر)  2(



 العريب النحويف  التبويب أثر                                                                  الثالث الفصل

  
77 

 

  

ع، وهو ما قام به األستاذ إبراهيم مصطفى من يصنع هذا الصنيوجند بعضاً من احملدثني 
ونائب الفاعل عندما مجع يف بابٍ واحد ما فرقه النحاة يف أبوابٍ متعددة فوضع املبتدأ والفاعل، 

  .)1(إليهيف بابٍ واحد ألنّ كلّ منهما مسند 
» التبويب العلمي«، والنتائج الطّيبة اليت ترتبت عن هذا ورغم هذه اجلهود احلميدة 

إالّ أنَ حقائق الواقع اللغوي تكشف كثريا من وقضاياه، لكثري من أبوب النحو ومسائله 
  .النحاة يف تبويبهم للنحو وتعاملهم مع مواده وقضاياه مناهج متخضت عن اليت النقائص

، أو نقل مسألة من واضحٍ جلي فالتيسري ال يعين استبدال مصطلح حنوي مبهمٍ بآخر
أو تأليف مصنفات معقّد ، سهل مبسط بآخر باب معين إىل باب آخر، أو تعويض تعريف 

ح، وتتباين فيها الرؤى، ولكنه حنوية خمتصرة وموجزة عوض أخرى مطولة، تتعدد فيها الشرو
  :قبل هذا وذاك

،والغاية نحوية يتضمن تأمالً وتفكرياً يف طبيعة هذه املادة املدروسةعلمي للمادة ال نتقاءا •
  .ري والتجدد، دائمة التغيمعطيات الواقع اللّغويمن تلقينها انطالقا من 

العصر وأدواته اجلديدة،  تناول جديد ملوضوعات النحو وقضاياه، باستلهام معطيات •
 اليت قدمت كثرياً من النتائج الطّيبة يف ميدان التعليمية 

ومما )2(عنه االستغناءالتركيز على ما ينفع املتعلّم، وحيقق له الفائدة، والبعد عما ميكن  •
اليت تقوم لسانه، وحتفظه من  وعيه بالقواعد النحوية كذاينحرف به عن جلّ غايته و

 .لاللّحن والزلَ

  :)3(إىل تيسري حنوي يقوم أساساً علىكما دعا شوقي ضيف 

 ثها وقضاياهاعن كثري من مباحيزيل الغموض  سيقاًالنحو تن بإعادة تنسيق أبوا •

 ضوابط وتعريفات دقيقة ملفاهيم عديدة ال تزال غامضة منذ عصر النحاة األولنيوضع  •

                                                           

  .  195أعمال ندوة تيسري النحو ص ضمنضرورة؟حممد صاري، تيسري النحو موضة أم : ينظر)  1(
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  .اخلالفية ، والشواهد اللّغوية حذف كثري من الزوائد، كالشروحات والتعليقات •

  .االستيعاب والفهماستكمال بعض النقائص اليت حتول دون حتقيق 
  .)1(كثرية هلا عالقة هلذا البابواحمللّي، وحذف أبواب إلغاء اإلعرابني التقديري 
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 : تفسري النحو العريب -2

ونتائج محيدة آثار طيبة ،وقضاياه أثناء تبويبهم ملسائل النحو اةهج النحلقد كان ملنا
بسمة املصنفات النحوية للنشء، وإىل جانب ذلك فإنّ اهتمام جلّ سامهت يف تيسريه وتبسيطه 

  .منذ نشأته يف قرونه األوىلإقبال الدارسني واملهتمني حمل جعل منه  »التفسري«
النحوية  ال يقف عند حدود الظاهرة:أي أنه اتسم بسمة التفسرين النحو قولنا إومعىن 

معها بغريها من شابكة اليت جتالعالقات املتضوء على هلا تفسرياً حماوالً أن يفسرها دون أن جيد 
 1(ه هذه الظاهرةالذي تندرج حتتالظّواهر، بغية الوصول إىل القانون الكلي(.  

أنها  يعين النظر إليها علىاللغوية ذا املنهج التفسريي  والتعامل مع هذه الظاهرة«
  )2(»لقعالظاهرة وجزء من نشاط 

، أثر بالغ يف مصنفام النحويةواإليديولوجية للنحاة وكان للخلفيات الفلسفية والدينية 
يف  اأثر »املعتزلية«ل، ولعلّ خللفيته فقد كان األخفش أعلم الناس بالكالم، وأحذقهم باجلد

  .وغريهم وابن جين والزخمشريوالرماين، والسريايف  ذلك، وذلك حال الفراء والفارسي
هتمام حيزا هاماً من ااة ونظرام العقالنية والدينية تلك وقد أخذت فلسفات النح

كفكرة  النحو فلسفةً إسالمية خالصةًإنّ يف أعماق اللّغة ويف جوانب «: الدارسني، فقال بعضهم
  .)3(»الزمان املاضي واحلاضر واملستقبل، وفكرة القياس العقلي النحوي

ألصول  املتباعدة، وأثناء عرضهمواهر النحوية والنحاة وهم حياولون التقريب بني الظّ
 ات النحويةؤلفإىل التعليل والتفسري، وقد أصبح هذا التفسري لغة امل جلئوا، النحو وأسسه

األجنبية األخرى داب آلومنهجها بدءا من القرن الثالث للهجرة، خاصة بعد احتكاك النحاة با
صريني بني البمما ساهم يف تكاثر املسائل اخلالفية خاصة تلك اليونانية، وانتشار الترمجة 

 ت أصالتهاوتثبم حجتها تعليال وتفسريا لتنتظتطلبت كل مسألة من هذه املسائل إذ والكوفيني، 
 ا بأيب مضاء القرطيب إىلقصد مما حدنشد وتة، وصار التعليل بعد ذلك غاية تيف العربي وأرومتها

                                                           

  .391الكرمي، مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتعبري، صوضحة عبد : ينظر) 1(

  . 5، ص1992، دار العلوم، مصر، 1مصطفى عبد العليم، أثر العقيدة وعلم الكالم يف النحو العريب، ط ) 2(

. النحوي بني التعليم والتفسري  التأليف، مجعة امليعان علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، وضحة عبد الكرمي: نقالً عن) 3(

  392ص 
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يف كتابه املسمى الرد  )1(اُألول دف إىل إلغاء العلل باستثناء العللُتزعم حركة إصالحية 
  .اةالنح

اجي يف مؤلّفه به الزجالنحو، ما جاء كتب التعليل الكثرية اليت تذكرها  ومن أمثلة
  الفعل؟يعملُ اسم الفاعل عمل ، حني رد على سؤال نصه مل نحوال لاإليضاح يف عل

فكذلك ألنه ضارعةٌ ، كما أن يضرِب أُعرِب ضارب تعمل عمل يضرب: قال الزجاجي
، واملصدر الذي يكون ملضارعته إياه فحملَ كل واحد منهم على صاحبهضارب يعمل عمله 

  )2(»وفيه دليل على الفعليعمل عمل اسم الفاعل ألنه اسم الفعل  »أن يفعل«و »أن فعل«مبعىن 
يف التثنية واجلمع بأربعة تعليالت وقد فسر أبو احلسن الوراق محل املنصوب على ارور 

  : وهي
فاشتراكهما يف املعىن محل النصب على أن املنصوب وارور يشتركان يف املعىن،  -1

 .اجلر
 .مرت بك ورأيتك: أما يشتركان يف الكتابة، حنو قولك -2
على  صبمن الرفع، ألنّ الرفع ينتقل إىل الفعل فكان محل النأنّ اجلر ألزم لألمساء  -3

 .أوىل من محله على املتنقّل اإللزام،
فلما أردنا محل املنصوب وهو خفيف كان محله على إنّ اجلر أخف من الرفع  -4

)3(أوىلاملخفوض 
 

بتعليالت  " أبو الفتح عثمان بن جني" لم آخر من أعالم الدرس النحوي ويطالعنا ع
 باخلصائص، ومن تعليالته يف كتابه ،ما كان يذهب إليه من أحكامٍ ونتائجا وتفسريات طعم 

الكلمات املعتلّة إىل أشكاهلا  إرجاعما القصد من : ؤال القائلتلك قوله يف معرض الرد عن الس
ليس جمرد » قَولَ«مما قد يومهنا بأنّ هذا األصل : مثالً لَوقَ: لُهاأص »لقا«إنّ : النظرية كقوهلم

ولٌ مرفوضةٌ وال يعتقد بأنها كانت أنها أص«:؟ فيقولافتراض بل كان موجوداً قبل ذلك فعالً
نّ أصله كان إ: ولكن معىن قولنا... مستعملَةً ولو ملرة واحدة، مث صارت بعد ذلك مهملةً 

 جميئُه على ما ذكرنا، فأما أن يكون استعمل لو جميء الصحيح ومل يعلَّلْ لوجب كذا، أنه لو جاء
                                                           

  .151بن مضاء القرطيب، الرد على النحاة، صاينظر : ينظر) 1(

  . 135، ص1965مازن املبارك، دار الفكر، : اإليضاح يف علل النحو، حتقيق ) 2(

  .391صوضحة عبد الكرمي، مجعة امليعان، التأليف النحوي بني التعليم والتعبري، : ينظر ) 3(
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فخطأٌ ال يعتقده أحد من أهل مث انصرف عنه فيما بعد هذا اللفظ،  ، كذلكقلت من الزمان 
  .)1(النظر 

إنّ الياء والواو مىت «: كما علّل سبب قلب الواوِ تاًء إذا اجتمعت مع الياء بقوله
راداً بصحة واوها التثنية ، وال مماًلَع ، ومل تكن الكلمةُ، وسبِقت األوىل بالسكون منهمااجتمعتا

  .)2(» حمموالً على تكسريٍ، فإنّ الواو منه تقلب ياًء حتقرياعلى أصول أمثاهلا، وال كانت 
 إنّ القول فيه أنه اجتمع يف«: أُواسيه وأُواخيه يقوله: وفسر قلب اهلمزة، واواً يف قوهلم

غري  حشووهي -ثانية مفتوحة وال، األوىل منهما مضمومة كلمة واحدة مهزتان غري عينني،
  .)3(» وهي الضمة واواً–قلبت الثانية على حركة ما قبلهاذلك، ف لَقفاستثْ -طرف

قدمها حناتنا لتفسري بعض املسائل  تلْكُم هي إذاً طائفة من التعليالت والتفسريات اليت
يف مصنفام، وبوبوا ا النحوية يف مرد حتليلهم لقضايا النحو وأحكامه، واليت عرضوا إليها 

  .كتبهم
ة والفلسفيات الفكريعليل قد تأثّر كما وسبق وذكرنا باخللفيفسري والتة ولعلّ هذا الت

  .هاتفجاءت أعماهلم تلك لتعكس تلك الرؤى والتوجا، والدينية اليت اعتنقها أصحا
على أساسها  تاليت بنِيوقد سامهت خاصية التفسري هذه يف استيعاب القواعد النحوية 

  .أبواب النحو وتفرعت قضاياه
   

                                                           

  .  253-252، ص 1بنظر ابن جني أبو الفتح عثمان، اخلصائص، ج ) 1(

  .147، ص1املصدر نفسه، ج) 2(

  .166، ص 1املصدر نفسه، ج)  3(
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وقد كان للمذاهب الفلسفية والدينية اليت اعتنقها النحاة والدارسون أثر كبري انعكس 
على مؤلفام ، وقد جتلى ذلك بصورة  واضحة بينة يف طرائق تعليلهم وتفسريهم للقواعد 

 .النحوية 

هيب و الفلسفي والديين والعقائدي للنحاة أثر على مباحثهم فقد كان هلذا التباين املذ
لعلّة مبا يعد تعبريا عن وجهة نظر املعتزلة قوله ل يف تناوله ابن جنياألصولية خاصة ، فقد  أورد 

ال تكون معلولة ، أال ترى أنّ السواد الذي  هو  - عند أهل النظر –ومن بعد فالعلّة احلقيقية " 
  . )1("جيعله ، إنما صار كذلك بنفسه  ألنّ جاعال جعله على هذه القضية علّة لتسويد ما 

متأثرا بالفلسفة واملنطق ، ويتضح ذلك عند تعليله الختالف النحويني  الزجاجيويبدو 
إنّ احلد ال جيب أن خيتلف اختالف تضاد وتنافر ، ألنّ " يف حتديد االسم والفعل واحلرف يقول 

ذلك يدعو إىل فساد احملدود ،وخطأ من حيده ،  ولكن ربما اختلفت ألفاظه على حسب 
ال يدعو ذلك احملدود كما يوجد تارةً يف املواد والصور ألنّ املادة اختالف ما يوجد منه ، و

  )2("تشاكل اجلنس ، والصورة تشاكل الفصل 

فالزجاجي يربر اختالف النحويني يف حتديد االسم والفعل واحلرف ، مشريا بأنّ ذلك 
د والفصول شيئ طبيعي ، فالفالسفة هم مصدر هذا العلم ، ولعلّه بذلك يقصد معرفة احلدو

  .)3(واخلواص اليت تتميز ا األشياء ، ولعلّهم اختلفوا يف ذلك كما اختلفوا يف حتديد الفلسفة 

على أثر الرؤى الفلسفية اليت تبناها النحاة يف  التوايت بن التوايتوقد استدلّ األستاذ 
ق والتمازح بني إنّ عصر األخفش األوسط واملازينّ هو عصر التواف" تآليفهم  النحوية بقوله 

  )4("علم الكالم  ، وعلوم العربية ، أي بني النظرة الفلسفية التأملية والنظرة العلمية اإلجرائية 

                                                           

  160ص .  1ج . اخلصائص ) أبو الفتح عثمان ( ابن جين )1(
 . 46ص . الزجاجي ، اإليضاح يف علل النحو)2(

  468ص  . امليعان ، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري وضحة عبد الكرمي مجعة : ينظر  )3(
 86ص . املدارس النحوية  )4(
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وعن تأثري إغراق النحاة والدارسني يف تفسريهم وتعليلهم للقضايا النحوية  مبا تبنوه    
كر قصة ذلك األعرايب يف كتابه ؛ حني ذ أبو حيان التوحيديمن رؤى فلسفية ، ما أورده  

الذي أم جملس األخفش ، فسمع كالمه ، فحار وعجب ، وأطرق ووسوس ، فقال له األخفش 
أراكم تتكلّمون بكالمنا  يف كالمنا ، مبا ليس من : ما تسمع يا أخا العرب ؟ فقال" مبادرا 
  )1(" !كالمنا 

يف النحو ، فلم يفهم منه أبا مسلم مؤدب عبد امللك حضر درسا " ويروى كذلك أنّ 
  :شيئا نتيجة إغراقهم يف مصطلحاته ونظرياته ، فعافه وهجا أصحابه بقوله 

  نجِ والرومِ حتى سمعت كَالَم الز    مازالَ أَخذُهم يف النحوِ يعجِبنِي  

ا لَسكَالَم تعما سـلَمكَأَن     همأَفْه لُتجز ه ـالغالبو انبـومِر  

صعواُهللا ي مهوحن كْتراجلَـت لْكي تمِ فقَحالت ننِي       ميمِماث2(ـر(  

  :أنّ الفرزدق أنشد قوله  اإلنصافويذكر صاحب 

  ف لّملَالِ إالَّ مسحتا أَو مجوعض زمانٌ يا ابن مروانَ لَم يدع     من ا

َوينوُءك ، علينا أن نقول   على ما يسوُءك: ف ؟ فقال له لّوعالَم رفَعت مج: فقال
  .)3("وعليكم أن تتأولوا 

أصبحت صناعة العربية كأا من مجلة قوانني " هذا القول املقدمة وقد أورد صاحب 
عن شواهد املنطق العقلية أو اجلدل ، وبعدت عن مناحي اللسان وملكته ،وما ذاك إال لعدوهلم 

                                                           

 1971بريوت لبنان  ) ط –ب ( أمحد أمني : حتقيق. اإلمتاع واملؤانسة  )1(

 139ص . املرجع نفسه )2(

  188ص . 1ج. اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) أبو الربكات ( إبن األنباري )3(
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تلك القوانني إمنا هي وسائل للتعليم ، لكنهم أجروها على ...اللسان وتراكيبه ، ومتيز أساليبه 
  )1("غري ما قُصد ا ، وأصاروها علما حبتا ، وبعدوا بذلك عن مثارها 

  :قدم طائفة من التعليالت منها  ابن الوراقتذكر األستاذة وضحة امليعان أنّ   

أنّ الكسر من الياء ، والضم : لوجهني ، أحدمها  بل اجلمع  وكسر ما قبل الياءعلّة كسر ما ق
أنّ الفتح قد فات باستحقاق : من الواو ، فكان يجر به ما كان من جنسها ، والوجه الثاين 

التثنية له ، فلم يبق إالّ الضم ، وكذلك لو ضم ما قبل ياء اجلمع انقلبت واوا ، فكان خيتلط 
اجلر  فلم يبق إالّ الكسر فع باجلرفع ، والر2(" بالر(  

  ويف ذلك ثالث علل " بناء األمساء مع ال النافية للجنس بقوله " كما علّل هذا األخري

هل من رجالٍ يف الدار ؟ واجلار وارور مبرتلة : أنه جواب لقولك  -
  " الشيء مما هو جوابه ، إذا كان الناصب من املنصوب ، ال يكون كالشيء الواحد 

ال : وما تعمل فيه  فيكون األصل) ال ( مقدرةً بني ) من ( وهو أن تكون : ووجه آخر -
مع " ال " احلرف ؛ واحلرف مبنيةٌ فَوجبت أنْ تبىن  من رجلٍ ، فلما تضمن الكالم معىن

  .ما بعدها لتضمنها احلروف 
أنها ملّا كانت مشبهةً باحلروف يف العمل ، كانت احلروف مشبهةَ بالفعلَ : ووجه ثالث -

)3("، صارت فرعا للفرع ، فضعفَت ، فَجعلَ البناُء فيها دليال على ضعفها 
 

: بقوله  رفع الفاعل ونصب املفعولفقد أورد يف مؤلفه اخلصائص تفسري  جنيابن أما 
 " عفذلك أنّ الفعل ال يكون له أكثر من فاعل واحد ، وقد يكون له مفعوالت كثرية  فر

                                                           

  . 514ص . 1996.، دار الكتاب العريب 1:حممد اإلسكندراين ، ط: حتقيق ) عبد الرمحن  بن حممد ( ابن خلدون )1(
 ص. لنحوي بني التعليم والتفسري وضحة عبد الكرمي مجعة امليعان ، التأليف ا) أبو احلسن حممد بن عبد اهللا ( علل النحو للوراق : نقال عن )2(

417 

 . 417املرجع نفسه ص )3(
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الفاعل لقلّته ، ونصب املفعول لكثرته ، وذلك ليقلّ يف كالمهم ما يستثقلون ، و يكثر يف 
  .)1(" كالمهم ما يستخفون 

الياء والواو مىت " ، ويف ذلك يقول  لقلب الواو ياًء إذا اجتمعت مع الياءوتعليله 
اجتمعتا وسبقت األوىل بسكون منهما ، ومل تكن الكلمة علَما ، وال مرادا بصحة واوها التثنية 

  )2(" اًء على أصول أمثاهلا ، وال كانت حتقريا حمموال على تكسري ، فإنّ الواو منه تقلب ي

علَم ، واألعالم تخالف األجناس يف كثريٍ من " حيواة " وقد أورد يف ذلك املقام أنّ 
إنما صح ألنه خرج على الصحة تنبيها ،  على أنّ أصل سيد وميت " ضيون" األحكام ، وأنّ 

لَوِية  وِ لُيعلم : ل لية خرجت ساملة ، ليعلم بذلك أنّ أص" عويِة " سيود و ميوت ،  وكذلك 
فإنه مراد على كلّ حال وكذلك  –ستعمال وإن قلّ يف اال –أنّ هذا الضرب من التركيب 

إرادةٌ للتثنية على التحقري والتكسري يف هذا النحو " جديوِلٌ " و " أُسيوِد " أجاز تصحيح حنو 
  )3("من املثل من قبيلٍ واحد 

ويذكر ابن " ما " و " من " و " كم : " ل بناء ما كان على حرفني حنوكما أورد تعلي          
جين أنّ هذه األمساء ملّا كانت على حرفني تشات بذلك مع ما جاء من احلروف على حرفني 

هل ، و قد ، فلما تشات احلروف يف هذا املوضع وجب بناؤها ، كما أنّ احلروف مبنية " حنو
، وذلك أنه كان جيب أن يبىن ما كان من األمساء أيضا على حرفني  ، وهذه العلّة غري متعدية

  )4(" حنو يد و فم ، وحنو ذلك 

  

                                                           

 58ص  1اخلصائص ، ج ) أبو الفتح عثمان ( ابن جني )1(

 147ص  1ج. املصدر نفسه )2(

 440ص  ،1ج. املصدر نفسه )3(

 157ص . ،1ج. املصدر نفسه )4(
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وقد أوردت األستاذة وضحة امليعان طائفة أخرى من التعليالت والتفسريات اليت قدمها 
الفارسي حوية ، ومنها تعليله لرأيه الذي قال فيه  أبو عليأللف يف اإنّ : لبعض القضايا الن

  :ويف ذلك يقول   اموع باأللف والياء والتاء ، ليست للتأنيث وال اإلحلاق

حلاق ، فال جيوز أن جنعلها للتأنيث  الل إنّ األلف ال ختلو من أن جنعلها للتأنيث أو" 
ألنه قد تلحق بعدها التاء ، فال يدخل تأنيث على تأنيث ، وال جيوز أن جنعلها لإلحلاق  ألنها 

هي أكثر األمر ما ال نظري له يف األصول ، وإذا مل يكن له نظري يف األصول  مل  يكن  تلحق
  )1("لإلحلاق  ثبت أنها تلحق مع تاِء اجلميع 

:         إذ يقول  )2(﴾اُهللا أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته  ﴿: كما أوردت تفسريه لقوله تعاىل 
أال ترى أنّ  ﴾اُهللا أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته  ﴿مفعوال به قوله تعاىل  " حيثُ " ومما جاء به " 

حيث ال ختلو أن تكون جرا أو نصبا ، فال جيوز أن تكون جرا ألنه  يلزم أن يضاف إليه أفْعلْ 
وهذا ال جيوز يف هذا املوضع ، فال جيوز أن يكون  وأفْعلْ ، إمنا يضاف إىل ما هو بعض له ،

  )3("جرا  وإذا مل يكُنه كان نصبا بشيء دلّ عليه ، يعلَم أنه مفعول به 

  
 

                                                           

  .458ص . نقال عن أيب علي الفارسي، كتاب الشعر وضحة عبد الكرمي مجعة املبعان ، التأليف النحوي بني التعليم والتفسري)1(
 124: األنعام )2(

  458ص . املرجع نفسه )3(
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احلمد هللا الذي متّت حبمده النعم، والصالة والسالم على سيد األنبياء وإمام األتقياء 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم
بعد هذه اجلولة اليت حاولنا خالهلا الوقوف عند أبرز مالمح منهج النحاة يف تبويبهم 

 : نسوقها كاآليت النتائج   انتهينا فيها إىل مجلة من ،للنحو العريب 

د قدم جمموع األلفاظ الدالة على مسائل من جنس واحد وق» الباب«النحاة  ييسم -
ت بني املفهوم ذي املدلول بعض الدارسني العرب مفاهيم متعددة للباب تنوع

اشتراك جمموعة من العناصر يف الوظيفة  ، أيالرياضي فاالستقرائي والتحليلي 
نس كقولنا هذا باب النواسخ أو النحوية، كقولنا هذا باب املفعوالت ، أو اجل

 .التركيب على حنو تقسيمنا اجلمل إىل مجل هلا حمل من اإلعراب وأخرى ال حمل هلا

- عملية التبويب خبطوة أوىل متمثلة يف عملييت مجع التراث اللغوي فاستقراءه س بِقَت
مل تكن له صورة العلم ذي األبواب املنتظمة  هن النحو قبل سيبويإوحتليله، إذ 

والفصول والقواعد العامة، وإمنا بدا على شكل مجع للمادة اللغوية املنقولة عن 
اإلعراب إما مشافهة وإما حفظا دون منهج واضح يبني يف ترتيب موادها، أو 

 تبويب قضاياها 

تخصص، إذ كان النحوي يعاجل راعى النحاة يف تبويبهم للنحو العريب خاصية ال -
، كما متيز هذا التبويب بالطابع العقلي، إذ يربطها خيط منهجي مشترك مسائل

يستند النحوي فيه إىل األقْيِسة العقلية اردة، وهو تبويب تعليمي حيث يسعى 
 .املؤلفون إىل أن يلم املتعلمون بكل مسائل وقضايا الباب شرحاً وتعليالً

 : وال يسمى الباب باباً إال إذا توفرت فيه مجلة من الشروط أمهها -
o يكون موصال إىل قاعدة كلية تندرج حتتها مسائل خمتلفة تتعلق باحلكم  أن

 النحوي

o أي أال يكون الشاهد املعتمد يف استنباط القاعدة النحوية شاهداً : االطراد
 .يف كالم العرب» الشاذ«يتيماً، ألن الباب النحوي ال ينبين على 
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o ثلة ميتنع محلها يف كما جيب توفر خاصية، اجلمع واملنع أي أن الباب جيمع أم
 .أي باب آخر من أبواب النحو

ولعلّ من أبرز أسباب االختالف يف مناهج تبويب النحاة ملؤلفام يرجع إىل  -
اختالف الفئات املستهدفة بالتصنيف، فالذي يؤلف ملبتدئ غري الذي يضع كتاباً 

انب ملتقدم، واختالف هلجات العربية، ونظرة كل حنوي للشاهد املدروس إىل ج
تباين العصور والبيئات، حيث جنحت صناعة النحو ومعاجلة أبوابه إىل التعقيد 
وذلك لتأثّر أصحاا بالثقافات املتنوعة الدخيلة على الثقافة العربية مع استعماهلم 

مع  ملهمبالتحليل والتفسري يف تعا مالكالم والفلسفة واملنطق وولَعه ملصطلحات علم
 .املسائل اخلالفية

أمهية  التبويب النحوي يف كونه يسمح بتبسيط املادة النحوية وذلك من  لىتتج -
خالل تسهيل عرضها وذيبها، وشرحها حىت تصبح قريبة املأخذ، خفيفة احململ مما 
يقرب الدارسني من أمر حتصيلها واالنتفاع ا، كما أن التبويب الصحيح ملسائل 

هلا، ينفي عنها الشرذمة والتشتت وبذلك فإا  يف أبواب أشد إنتماءالنحو، وقضاياه 
 .ختتصر الوقت واجلهد املبذولني من قبل الدارس

أما أمناط التبويب وأنواعه اليت صنفت على ضوئها املؤلفات النحوية، فيمكننا   -
 :حصرها يف مخسة أمناط ، وهي

 نسق منط عاجل فيه أصحابه النحو يف إطار التراكيب بوجه عام دون االنتظام يف -
معني واضح القسمات، يعمد إىل االستشهاد مبا استعملته العرب يف شعرها ونثرها، 
مبينا احلكم والقاعدة النحوية، وقد اختلطت فيه املواد النحوية مبباحث الصرف 

 .واألصوات،ومل تفصل قضايا النحو بأبواب مفردة

يم الداخلي ملواد يراعى فيه التبويب بالنظر إىل املعموالت أي أن التقس نمنط ثا -
النحو وقضايا الباب قائم على أوجه اإلعراب، فيعرض فيه املؤلف للمنصوبات 
واملرفوعات وارورات فازومات، حماولة من املؤلفني الربط بني املسائل النحوية 

 .ليتسىن للمتعلمني فهمها
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رفع منط ثالث يراعي العوامل إذ يركز النحوي وهو يبوب كتابه على عوامل ال -
 .والنصب واجلر واجلزم، فكأن املدخل إىل النحو هو اإلملام بكل العوامل

منط يراعي أقسام الكلم يف العربية، فيعرض املؤلف لكل املسائل املتعلقة باالسم مث  -
 .يعرج على الفعل، لينتهي إىل احلرف

أما خامس هذه األمناط فهو منط خمتلط أي أن بعض النحاة قد خرجوا وهم يبوبون  -
كتبهم تلك عن األمناط السالفة الذكر، ومل يكن هلم مهج واضح يف عرض مسائل ل

 .النحو وقضاياه، وإمنا عاجلها كل على طريقته وحسب ما يراه نافعا للمتعلمني

 ومن مثرات هذه اجلهود الطيبة يف تبويب وتصنيف النحو تيسري عرض املواد النحوية -
عات النحو متكن املتعلم من ناصية اللغة، ، وكذا تقدمي رؤية جديدة ملوضو هاوحتليل

وتفيده يف حياته العملية، مما زاد من حجم االهتمام املوجه للنحو، فتكاثرت 
املصنفات النحوية، وغصت احللقات بالطالب واملتعلمني، وملعت حينذاك أمساء 

 .عديدة لعلماء ختصصوا يف هذا اال تأليفا وتصنيفا

يف عرض وتناول أبواب النحو يف تفسري الظواهر  كما سامهت املنهجية العلمية -
النحوية على ضوء العالقات املتشابكة اليت جتمعها بغريها من الظواهر، بغية الوصول 

 .إىل القانون الكلي اليت تندرج ضمنها هذه الظاهرة

وعلى الرغم من هذه اجلهود الطيبة للنحاة، فقد شابت بعض النقائص منهجهم  -
 : ري من الدارسني حلوال هلا، لعل من أمههاذلك، وقد قدم الكث

o  حو تنسيقا جديدا يزيل الغموض، عن كثري من مباحثهاإعادة تنسيق أبواب الن
 .وقضاياها

o  حذف الشروح والزوائد والتعليقات والشواهد اخلالفية 

o ياتني  نإلغاء اإلعراب التقديري واحمللي، وحذف كثري من األبواب اليت هلا عالقة
 .تنياملسأل

 

  هذا وأسال اهللا السداد والرشاد
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 .1994مؤسسة الرسالة : ، بريوت2:ط. الدقر

، 6:اهللا، طمازن املبارك وحممد على محد : اريب، بتحقيقعمغين اللبيب عن كتب األ 
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