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امللخص

"يتناول البحث ابلتحليل واملناقشة قضية اخلالف النحوي وحقيقة املدارس النحوية ،بغية
استكشاف حقيقة أمر اخلالف وفق منهج علمي موضوعي يقوم على استقراء مقوالت
النحو وآراء العلماء ،وإجراء حتليل يقوم على األسس اليت بنيت عليها جهود النحاة
القدماء .والثابت أن موضوع اخلالف يف الدرس النحوي التقليدي قد حظي ابهتمام
واضح بني الدارسني قدميا وحديثا ،حيت غدت فكرة اخلالف النحوي وتقسيم النحاة يف
مذاهب أو مدارس خمتلفة على أسس جغرافية ،أمرا مستقرا يف أذهان الدارسني وينظر
إليها بوصفها واقعا ال يقوي أحد على إنكاره ،فباإلضافة إىل مدرسيت البصرة والكوفة
ظهرت مدرسة بغداد ،مث جعل لألندلس مدرسة ،وكذلك ملصر والشام .ويف هذا البحث
تبحث عن البحث علم النحو :تطوراته ونظرايته ومدارسه واالستفادة منه لتعليم اللغة
العربىي خاصة ملدرسة البصرة والكوفة .للوصول إىل البياانت املطلوبة والدالئل املثبتة يف
القضية ،قام الباحث إبجراء البحث بطرائق الزمة يف الدراسات املكتبية وهي املنهج
االستقرائي واملنهج االستداليل واملنهج البياين .تدرك البياانت واملعلومات من مصادرها
وهي املواد املكتوبة يف الكتب أوالنسخ أواملقاالت".
الكلمات املفتاحية :علم النحو ،تطوراته ،ونظرايته ،ومدارسه ،واالستفادة منه لتعليم اللغة العربىي.
مقدمة

أن النحو العريب يقوم على أسس اثبتة ،وأن جهود علماء النحو تنبين مجيعا على تلك
األسس ،فالنظرية واحدة واملنهج واحد واألساس مساع املادة اللغوية من العرب ،مث النظر يف
هذه املادة املسموعة وحتليلها لبناء القواعد ،وقد استخدموا مجيعا املصطلحات نفسها ،ووجود
عدد حمدود من املصطلحات املختلف يف استخدامها ال يعين قيام مدرسة جديدة .وابلتايل،
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فإن وجود اخلالفات بني النحاة ال يعين انتماءهم إىل مدارس خمتلفة ،فمواطن االلتقاء أكثر
بكثري من مسائل االختالفات ،مث إن تلك املدارس املزعومة مل تكن متجانسة يف النظر إىل
املسائل اللغوية ،فاخلالفات بني حناة املدرسة الواحدة رمبا تفوق اخلالفات بني املدرستني
املختلفتني ،وسواء أكانت اخلالفات بني من ينتمون إىل مدرسة واحدة ،أم بني ينتمون إىل
مدرستني خمتلفتني ،فإهنا خالفات تقوم على الفروع ال على األصول العامة للنحو العريب.
تعريف علم النحو وعوامل نشأة النحو
 .١تعريف علم النحو
أ) .املعىن اللغوي
١
العريب ،والنحو :
جاء ىف لسان العرب ىف مادة "حنا" أن النحو  :إعراب الكالم ّ
القصد والطريق واجلهة ،ومنه مسي النحوي ألنه حيرف الكالم إىل وجوه اإلعراب .وورد ىف
املصباح املنري ٢أن "معىن (حنوت) حنو الشيئ قصدت ،فالنحو القصد ،ومنه النحو ألن
املتكلم ينحوبه منهاج العرب إفرادا وتركيبا ،واجلمع أحناء وحناء" .وجاء ىف القاموس
احمليط ٣أن النحو :الطريق واجلهة .وعلى هذه كلها أمجع معاين كلمة (النحو) ىف اللغة :
القصد والطريق واجلهة.
ب) .املعىن االصطالحي
يفصل سيبويه ٤ىف "الكتاب" جوانب علم النحو واهتمامه ،فيجعلها ،ىف إطارها
العام "جماري أواخر الكلم من العربية" ،ويدرج جماريها ،فيجعلها مثانية ،هي " :النصب
فصل كالما ىف التثنية،
الضم ،والكسر ،والوقف" .مث ّ
اجلر ،والرفع ،واجلزم ،والفتح ،و ّ
و ّ
واجلمع ،والنكرة ،واملعرفة .مث يتكلم على املسند واملسند إليه ،فاللفظ واملعىن.
٥
تصرفه من
ورد ىف اخلصائص تعريف للنحو على أنه" :انتحاء مسْت كالم العرب ىف ّ
إعراب وغريه ،ليلحق ماليس من أهل اللغة العربية أبهلها ىف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل
رد به إليها.
يكن منهم وإن ش ّذ بعضهم عنها ّ
 .٢عوامل نشأة النحو
 ١ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار لسان العرب ،)١٩٧٠ ،ص٥٩٩ .
 ٢الفيومي ،كتاب املصباح املنري ىف غريب الشرح الكبري(،القهرة :املطبعة األمريية ،)١٩٢٨،ص٨١٧ .
 ٣جمد الدين الفريوزاابدي ،القاموس احمليط( ،مصر :مطبعة السعادة ،)١٩١٣،ص٣٩٤.

 ٤سيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون( ،القاهرة :دار القلم ،)١٩٦٦،ص١٣ .

 ٥ابن جىن ،اخلصائص ،حتقيق حممد على النجّار(،بريوت :داراهلدى للطباعة والنشر ،)١٩٥٢،ص٣٤ .
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كانت اللغة العربية قبل وضع النحو ،وكانت قد وصلت إىل منتهى الكمال والنضوج من
حيث الفصاحة وقوة البيان ،حيث تعج اجلزيرة العربية ابلشعراء واخلطباء وعلماء السري
واألنساب ،والعرب يقيمون األسواق لألدب والشعر ،وقد أصبحت اللغة العربية لغة مثالية
تنطقها كل قبيلة وهي لغة اجملتمعات األدبية.
وكانت ثالثة من العوامل املؤثرة ىف نشأة النحو ،والدافعة إىل دراسة اللغة العربية دراسة
٦
منظمة الستخراج قواعدها ،هي  :العامل الديىن والعامل القومى والعامل السياسى.
أ) العامل الدين
القرآن دستور اإلسالم ،ففيه دليل العبارات واملعامالت وآدب السلوك وعالقات
األفراد واجلماعات لألمة اإلسالمية ىف ماضيها وحاضرها ومستقبلها .مث هو نص موثق
بكل تفاصيله بدءا مبخارج حروفه إىل عالمات إعرابه إىل ألفاظ كلماته إىل تراكيب مجله
إىل أماكن الوقف ىف خالل هذه اجلمل وىف هنايتها ،مث هو نص معجز سواء من حيث
املعىن السامى القصد ومن حيث املبىن احملكم النسج ،ولذلك كان القرآن معجزة اإلسالم
الكربى.
من هنا كان اخلوف على القرآن حينا من عوادى الفتنة وحينا من خماطر اللحن هو
الدافع للسف الصاحل من املسلمني إىل اختاذ خطوات خملصة تقية سعواهبا إىل احملافظة
على النص القرآىن من أهواء التحريف وأخطاء اللحن .وأمر عثمان ألن جيمعوا ماتفرق
من الصحف واستكتبهم مصحفا ،وكان أكثر ذلك ىف بيت حفصة بنت عمر.
كان اخلط العرىب الذى كتب به مصحف عثمان ال يعرف النقط والالشكل وهلذامل
ب-
يكن هذا اخلط مبأمن من التصحيب والتحريف .مثل (صرٮ) ميكن أن تقرأ َ :
ضَر َ
ض ِر ِ
ت إخل .وكان ضرر ذلك يتمثل ىف خلوهذا الرسم مما يعني املسلم غري الفصيح
ب-ص ْر ُ
ُ َ
على ضبط حركات اإلعراب ىف أواخر الكلمات .هلذا رأينا أاب األسود ينهض لنقط
املصحف ضبطا إلعرابه ،فكانت هذه هي البداية الىت الجدال حوهلا للنحو.
ب) العامل القومى
الرغبة ىف تعليم اللغة العربية لألجانب الذين انضووا حتت راية الدولة اإلسالمية .وهنا
نعود مرة أخرى إىل القرآن ألنه وعاء هذه الرسالة الىت ننظر إليها اآلن من وجهة النظر

 ٦متام حسان" ،األصول " دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب ،النحو-فقة اللغة-البالغة( ،القاهرة :علم الكتب ،)٢٠٠٤،ص٢٣ .
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القومية ،وإمنا األمر أن يكون القرآن حمور اجلهد الثقاىف العرىب من ألفه إىل ابئه ،واألمر
٧
على تسميته ابلثقافة اإلسالمية مجلة وتفصيال.
ومن هنا كان من الضرورى أن ينشأ علم "التفسري" ،ألن الجتد فيه ماالميكن
االستدالل على عروبته من كالم العرب .والبد إىل أن يؤدى تفسري اآلايت الىت تذكر إىل
اخلوض ىف التاريخ للوصول إىل العربة واملوعظة مبن ابد من اإلمم .والقرآن نص أدىب معجز
يشتمل على احلقيقة وعلى اجملاز ،فليكن جماز القرآن علما مث ليتحول هذا العلم إىل علم
البالغة .إذا كان العامل القومى قد دفعهم إىل جىن مثار القرآن ،ولقد أقام العرب بنياهنم
الثقاىف األصيل على القرآن.
ج) العامل السياسى
إن العامل السياسى أيتى ىف الرتتيب الزمىن بعد العاملني السابقني حىت فاقسم
املسلمون إىل عرىب وموىل .كان أبو األسود وأصحابه من رجال الطبقة األوىل ينفضون
أيديهم من بعض التصنيفات النحوية األولية كأقسام الكلم وحركات اإلعراب وحنوها حىت
وجد املواىل ضالتهم املنشودة الىت متكنوا بواسطتها من تعلم لغة الدين والدولة واجملتمع
مجيعا.
ماحول املواىل النحو العرىب من منهج علمى إىل منهج تعليمى ،وابلسعى إىل حتقيق
الغاية التعليمية وجدان املؤدبني من النحاة وهو الكسائى ،فتحول النحو شيئا فشيئا إىل
٨
أداة تعليم وإىل الطابع التعليمى .وهذا مدفوعا إىل التفكري اجملردة عن العلم.
فإذا ميتد مفهوم النحو إىل الرتاكيب فهو يبحث فيها وما يرتبط هبا من خواص.
فالنحو يعمل على تقنني القواعد والتعميمات الىت تصف تركيب اجلمل والكلمات
٩
وعلمها ىف حالة االستعمال الىت تتعلق بضبط أواخر الكلمات.

املدارس النحوية

توجد من مخسة املدارس النحوية هي  :املدرسة البصرية واملدرسة الكوفية واملدرسة
١٠
البغدادية واملدرسة األندلسية واملدرسة املصرية.
 .١املدرسة البصرية
 ٧متام حسان" ،األصول "  ،.............ص٢٥ .
 ٨متام حسان" ،األصول " ،.................ص٢٧ .

 ٩حممد رشدى خاطر و مصطفى رسالن ،تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية( ،القاهرة :دار الثقافة والنثر والتوزيع ،) ٢٠٠٠ ،ص١٨١ .

 ١٠شيقى ضيف ،املدارس النحوية( ،القاهرة :دار املعارف ،)١٩٦٨،ص٩ .
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وكان طبيعيًّا أن أبدأ ابملدرية البصرية ،ألهنا هى الىت وضعت أصول النحو وقواعده
َّ
ومكنت له من هذه احلياة املتصلة الىت ال يزال حيياها إىل اليوم ،وكل مدرسة سواها فرع
هلا ومثرة اتلية من مثارها .وقد تقدمت بتصحيح خطأ شاع وذاع قدميا وحديثا ،وهو ما
ينسب إىل أىب األسود الدؤىل وتالميذه من وضع بعض مبادئ النحو ،وهي إمنا بدأت
توضع اجليل التاىل عند ابن إسحق احلضرمى .وأوضحت األسباب الىت جعلت عقل
دق وأعمق من عقل الكوفة وأكثر استعداداً لتسجيل ظواهر النحو العرىب ووضع
البصرة أ ّ
قواعده وقوانينه.
أن اخلليل بن أمحد الفراهيدى هو املؤسس احلقيقى ملدرسة البصرة النحوية ولعلم
النحو العرىب مبعناه الدقيق ،تضاعيف ذلك إقامته لصرح النحو بكل مايتصل به من نظرية
العوامل واملعموالت وبكل مايسنده من مساع وتعليل وقياس ،مع بيان ماامتاز به من علم
أبسرار العربية وتذوق خلصائصها الرتكيبية.
مث خلفه على تراثه تلميذه سيبويه الذى متثل آراءه النحوية متثال غريبًا رائعاً ،انفذاً
يسوى من ذلك "الكتاب" آيته الكربى،
منها إىل مااليكاد حيصى من اآلراء ،فإذا هو ّ
وقد بلغ من إعجاب األسالف به أن مسوه "قرآن النحو" وكأمنا أحسوا فيه ضراب من
اإلعجاز ،اللتسجيله فيه أصول النحو وقواعده يسجيال اتماًّ فحسب ،بل أيضا ألنه مل
يكد يرتك ظاهرة من ظواهر التعبري العرىب إالّ أتقنها فقها وعلما وحتليال.
ومحل "الكتاب" عن سيبويه تلميذه األخفش األوسط ،وأقرأه تالميذ بصريني ىف

مقدمتهم املازىن وتالميذ كوفيني ىف مقدمتهم الكسائى ،وكان هلجاً ابإلعرتاض على
سيبويه واخلليل مما جعله ينفذ إىل كثري من اآلراء وخاصة أنه كان يفسح للغات الشاذة،
وهو ُّ
عىن ابلدفاع عن
يعد اإلمام احلقيقى للكسائى وغريه من أئمة املدرسة الكوفية .وكان يُ َ
القراءات املشتملة على بعض الشذوذ واالحتجاج هلا أبشعار العرب الفصحاء .وىف
الفراء إمام املدرسة الكوفية بعد الكسائى هو أول من تعرض للقراءات
مواطن أخرى أن َّ
الشاذة ابإلنكار العنيف ،واتبعه ىف ذلك املازىن وتلميذه املربد آخر أئمة املدرسة البصرية
الناهبني.
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١١

 .٢املدرسة الكوفية
الفراء
متأخرا عند الكسائى ،وقد استطاع هو وتلميذه ّ
إن املدرسة الكوفية هي بدأت ً
أن يستحداث ىف الكوفة مدرسة حنوية تستقل بطوابع خاصة من حيث االستماع ىف
الرواية ،ومن حيث بسط القياس وقبضه ،ومن حيث وضع بعض املصطلحات اجلديدة،
الفرا خاصة ىف ختطئة بعض العرب وإنكار
ومن حيث رسم العوامل واملعموالتّ .
وتوسع ّ
بعض القراءات الشاذة ،وكان ينفذ أحياان إىل أحكام ال تسندها الشواهد واألمثلة ،وهو
حبق إمام الكوفيني ،فثعلب وغري ثعلب إمنا كانوا شارحني آلرائه ومفسرين.
يعد ٍّّ
١٢
 .٣املدرسة البغدادية
امت عليها ظالل ُخ َدٍّع كثرية وخاصة أن علميها
كانت ىف املدرسة البغدادية قد تر ْ
جىن كثريا ما يكنيان عن البصريني ىف مصنفاهتما ابسم
الف ّذين  :أاب على الفارسى وابن ِّ
"أصحابنا" مما جعل كثرة املعاصرين تظن أهنما بصراين حقًّا ،ومها إمنا يصوران بذلك
نزوعهما الشد يد تلقاء البصريني ،أما بعد ذلك فإهنما ينهجان النهج القومي للمدرسة
البغدادية القائم على االنتخاب من آراء املدرستني البصرية والكوفية ،مع فتح األبواب
لالجتهاد واخللوص إىل اآلراء املبتكرة.
وقد تداول هذه املدرسة جيالن  :جيل أول كانت تغلب عليه النزعة الكوفية ،وهو
الذى يدور ىف كتاابت ابن جىن ابسم البغداديني ،من أمثال ابن كيسان .مث جيل اثن
خلف هذااجليل كانت تغلب عليه النزعة البصرية على حنو ما يلقاان عند الزجاجى مث أىب
على الفارسى وابن جىن مؤصل علم التصريف وواضع قوانينه الكلية.
١٣
 .٤املدرسة األندلسية
إن املدرسة األندلسية متتبعا نشاطها النحوى طوال العصور املتعاقبة ،والحظت
استظهار ُحناهتا منذ القرن اخلامس اهلجرى آلراء أئمة النحو السابقني من بصريني وكوفيني
وبغداديني ،مع االجتهاد الواسع ىف الفروع ومع وفرة االستنباطات وكثرة التعليالت
واالحتجاجات .وال نكاد ننتقل من جيل إىل جيل حىت تلقاان جمموعة من األئمة ،وكل
إمام منهم يثري من احلواطر واآلراء مامل يسبقه إليه سابق من النحاة اجمللّني ،حىت لنرى ابن
مضاء القرطىب يريد أن يصوغ النحو صياغة جديدة ختلو من نظرية العوامل واملعموالت
 ١١شيقى ضيف ،املدارس النحوية ،................ ،ص١٥١ .
 ١٢شيقى ضيف ،املدارس النحوية ،................ ،ص٢٤٥ .
 ١٣شيقى ضيف ،املدارس النحوية ،............... ،ص٢٨٨ .
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املذكورة واملق ّدرة ومن العلل واألقيسة املعقدة .وأكرب أئمتهم على اإلطالق ابن مالك وقد
رمست ىف إمجال آراءه ومنهجه ،وعرضت خلالفيه من حناة األندلس وخاصا أاب حيًّان.
١٤
 .٥املدرسة املصرية
املدرسة املصرية كانت ىف أول نشأهتا شديدة االقتداء ابملدرسة البصرية ،مث أخذت
ت سريعا إىل تلك اآلراء
وضم ْ
متزج منذ القرن الرابع اهلجرى بني آراء البصريني والكوفينيّ ،
آراء البغداديني غري أهنامل تونق ومل تزدهر إال منذ العصر األيّوىب ،وسرعان ما تكامل
ازدهارها ىف العصر اململوكى مبا أاتحه هلا ابن هشام من ملكاته العقلية النادرة ومن إحاطة
آبراء النحاة السالفني له على اختالف مدارسهم وأعصارهم وبلداهنم ،ومن قدرته البارعة
ىف مناقشة تلك اآلراء ،مع ما امتاز به من طرافة التحليل واالستنباط ومجال العرض و
األداء .وظلت الدراسات النحوية انشطة بعده ىف مصر حىت العصر احلديث.
تطورات علم النحو
أطوار النحو األربعة  :طور الوضع والتكوين (البصرى) ،طور النشوء والنمو (بصرى
وكوىف) ،طور النضوج والكمال (بصرى وكوىف) ،طور الرتجيح والبسط ىف التصنيف (بغدادى
وأندلسى ومصرى وشامى).
١٥
 .١طور الوضع والتكوين (البصرى)
هذا الطور من عصر واضع النحو أىب األسود إىل أول عصر اخلليل ابن أمحد ،وقد
سلف أن وضعه انتهى ىف عصر بىن أمية .فإن الطبقة األوىل الىت أخذت عن أىب األسود
استمرت ىف تثمري ما تلقته عنه ووفقت إىل استنباط كثري من أحكامه وقامت بقسط ىف
نشره وإذاعته بني الناس ،وكان من أفذاذ هذه الطبقة عنبسة بن معدان الفيل ونصربن
عاصم الليثى وعبد الرمحن بن هرمز وحيي بن يعمر الغدواىن ،ويغلب على الظن أن
ماتكون من حنو هذه الطبقة فضال عن قلته كان شبه الرواية للمسموع فلم تنبت بينهم
فكرة القياس.
أماالطبقة ا لثانية قد أضافت كثريا من القواعد ونشأت حركة النقاش بينها فجدت ىف
تتبع النصوص واستخراج الضوابط ملا هيأهلا وقتها .وكان من املشار إليهم فيها عبد هللا بن
أبىى إسحاق اخلضرمى الذى يقول فيه أبو الطيب ،وأن عيسى بن عمرالثقفى صاحب

 ١٤شيقى ضيف ،املدارس النحوية ،............... ،ص٣٢٧ .

 ١٥حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة( ،دار املنار ،)١٩٩١ ،ص٢٠ .
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الكتابني ىف النحو :اجلامع واإلكمال .وأبو عمر بن العالء صاحب التصانيف الكثرية
على ما ستعرف ىف ترمجته.
 .٢طور النشوء والنمو (بصرى وكوىف)
هذا الطور من عهد اخلليل بن أمحد البصرى وأىب جعفر حممد بن احلسن الرؤاسى
إىل أول عصر املازىن البصرى وابن السكيت الكوىف .يسمى بطور النشوء والنمو ألن هذا
الطور مبدأ االشرتاك بني البلدين ىف النهوض هبذا الفن واملناقسه ىف النظر بشرفه ،فقد
تالقت فيه الطبقة الثالثة البصرية برايسة اخلليل واألوىل الكوفية بزعامة الرؤاسى ،فوثب
هذا الفن وثبة حىي هبا حياة قوية أبدية بعد.
ونقصد ابلنحو معناه العام الذى يشمل مباحث الصرف ألن مباحث رجال املاضى
كانت منصرفة حول أواخر الكلمات ،ورعاية أواخر الكلمات بقوانني النحو وإن كلفت
دفع اللحن عن الكالم وأصلحت هيكله الصورى للتأدية العامة إال أن تلك التأدية التتم
فيه إال إذا سلمت جواهر أجزائه الىت يتقوم هبا ،وألن اخلطأ فيها ال يذهب ابملعىن
املقصود للمتكلم كاخلطأ أواخر الكلمات وهذا ىف سبب وضع النحو.
١٦
 .٣طور النضوج والكمال (بصرى وكوىف)
هذا الطور من عهد أىب عثمان املازىن البصرى (إمام الطبقة السادسة) ويعقوب بن
السكيت الكوىف (إمام الرابعة) ،إىل آخر عصر امل َِّربُد البصرى (شيخ السابع) ،وثعلب
ُ
الكوىف (شيخ اخلامسة) .فخلص النحو من الصرف الذى يبقى وحده متمسكا به ىف
التأليف إىل أول هذا الطور.
وأول من سلك هذا السبيل املازىن فقد ألف ىف املصر وحده وشق ذلك الطريق ملن
بعد ،ومن هذا احلني تشبعت مسالك التأليف العلوم العربية ،فمن مؤلف ىف النحو وحده
ومن مصنف ىف الصرف وحده ومن خالط بينهما .وقد رعى العهد القدمي املربد ىف كتابه
الكامل الذى مجع فيه من كل دوحة غصنا ،فبينما يسبح ىف األخبار إذا هو يوافيك
ابلتحقيق اللغوى مث إذا هو يباغتك ابإلشكاالت الغريبة ىف النحو والتحقيقات املمتعة ىف
الصرف والتكاد تنهى منها حىت يطل عليك ابألدب الطريف ،إال أن ذلك النهج قليل
تلقاء ماكثر من مؤلفات مستقبل ابلفروع العربية بعد متييزها.

 ١٦حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،............... ،ص٢٦ .
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الرتجيح

والبسط

ىف

التصنيف

(بغدادى

وأندلسى

ومصرى

 .٤طور
وشامى).
بعد أن توافد الفريقان على بغداد أرساال ،وهجرا املصرين عندما كثرت فيهما
الزط والقرامطة والزنوج وعدا عليهما حداثن الدهر بعد أن
االضطرابت وتوالت احملن من ُ
أبليا ىف سبيل هذا العلم بالء حسنا خلده هلما الدهر ىف صحائفه ،ومع ذلك فقد ظلت
احلزبية قائمة إال أهنا آخذة ىف االضمحالل فأن توحيد الوطن بينهما واتصاهلما ابخللفاء
واألمراء والشعب البغدادى عامالن على تقويض دعائم اخلالف بينهما.
طبقات علم النحو

١٧

 .١طبقات البصريني
األوىل:
أ) نصر بن عاصم الليثى املتوىف سنة ٨٩ﮬ
ب) عنبسة بن معدان الفيل املهر
ج) عبد الرمحن بن هرمز أبو داود األعرج
د) حيي بن يعمر العدواىن
الثانية:
أ) ابن أىب إسحق (طريقة اإلعالل)
ب) عيسى بن عمر الثقفى
ج) أبوعمروبن العالء
الثالثة:
أ ) األخفش األكرب  :أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد موىل قيس ابن ثعلبة (طريقة
السماع  :أمساء األفعال املنقولة من الظروف)
ب) اخلليل بن أمحد الفراهيدى األزدى (طريقة علله ،ووضع علم العروض والقافية ،وأول من
دون معجما ىف اللغة بتأليفه (كتاب العني))
ج) يونس بن حبيب الضىب
الرابعة:
أ) سيبويه ملقب أبىب بشر :عمرو بن عثمان بن قنْرب (الكتاب)

 ١٧حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،................................. ،ص٤١ .
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ب) اليزيد  :أبو حممد حيىي بن املبارك بن املغرية (خمتصر ىف النحو)
اخلامسة:
أ) األخفش  :أبو احلسن سعيد بن مسعدة ابن دارم (املقاييس واألوسط)
ب) قطرب  :أبو على حممد بن املستنري (كتاب العلل)
١٨
السادسة:
أ) اجلرمى  :أبو عمر صاحل بن إسحق (خمتصر ىف النحو)
التوزى  :أبو حممد عبد هللا بن حممد (أخذ عن اجلرمى كتاب سيبويه)
ب) ّ
ج) املازىن  :أبو عثمان بكر بن حممد (كتاب ىف علل النحو وكتاب التصريف)
د) أبو حامت السجستاىن  :سهل بن حممد (إعراب القرآن وكتاب األدغام)
الفرج
ه) الرايشى  :أبو بن ّ
السابعة:
أ) امل َِّربد  :أبو العباس حممد بن يزيد (كتاب الكامل)
ُ
١٩
 .٢طبقات الكفوفيني
األوىل:
أ) الرؤاسى  :أبو جعفر حممد بن احلسن بن كعب القرظى (كتاب الفيصل)
ب) معاذ اهلراء  :أبو مسلم.
الثانية:
الكسائى :أبو احلسن على بن محزة
الثالثة:
أ) األمحر  :أبو احلسن على بن احلسن (كتاب التصريف)
ب) الفراء  :أبو زكراي حيىي بن زايد (كتاب احلدود)
ج) اللحياىن  :أبو احلسن على بن املبارك (كتاب النوادر)
الرابعة:
أ) ابن سعدان  :أبو جعفر الضرير حممد بن سعدان
ب) الطُوال  :أبو عبد هللا حممد بن أمحد
ج) ابن قادم  :أبو جعفر حممد بن عد هللا بن قادم (النحو الكاىف واملختصر)
 ١٨حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،................. ،ص٦٦ .

 ١٩حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،................. ،ص٦٩ .
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٢٠

اخلامسة:
ثعلب  :أبو العباس أمحد بن حيىي
نظرايت علم النحو
تدل على القواعد النحو األصول األربعة:
مناهج البحث عن علم النحو ّ
 .١السماع ،حيتوي على :
أ) القرآن
إمنا نقصد به عددا من القراءات الىت قد يكون بني إحداها واألخرى خالف ىف
صوت أو لفظ أو تركيب حنوي آلية من آايت القرآن.
ب) احلديث النبوي
وأما احلديث فريفض النحاة األولون به ىف االستشهاد على مسائل النحو،
حمتجني أبنه قد مسحت الرواية فيه مبعناها ال بلفظه ،وكذالك إيثارهم االبتعاد عن
موطن تزل فيه األقدام بعد شيوع الوضع ىف احلديث العصور اإلسالمية.
ج) كالم العرب من الشعر والنثر
املخضرمني،
الشعر فقسم اللغويون الشعراء إىل أربعة هي :طبقة اجلاهلني ،وطبقة
ْ
وطبقة اإلسالمية ،وطبقة املولّدين واحمل ّدثني .وأما النثر العريب فهم خيتلفون ىف الفصيح
منه وغري الفصيح.
وقد اختلف النحاة البصريون عن الكوفيني ،أن البصريني حيددون القبائل الىت
يسمعون منها ويروون عنها ،ويقيمون القواعد على أساس نطقها .وهلم رأى ىف الرواة
الذين يعتدون بروايتهم ،كما أهنم ال يعتدون بكل مسموع ،إذ يقيمون قواعدهم على
األكثر واألشهرويهملون ما عداه مهما كان فصيحا .أما الكوفيون فيسمعون من كل
قبائل العرب مجيعا وأيخذون عن كل الرواة ويعتدون بكل مسموع ويقيمون عليه
قاعدة حنوية.
٢١
 .٢القياس
ونعي ابلقياس (حماكاة العرب ىف طرائقهم اللغوية ،ومحل كالمنا على كالمهم ،ىف
أصول املادة وفروعها وضبط احلروف وترتيب الكلمات ومايتبع ذلك) .والقياس هبذا

 ٢٠حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،............. ،ص٧٣ .
٢١

متام حسان" ،األصول " ،................ص١٤٩ .
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املعىن واضح الغاية سهل الفهم ،يغنينا عن التفصيل والتشعيب والتعقيد الذي سلكه كثري
من القدامى واحملدثني.
وقد أمجع العلماء على أن أول من علل النحو وكان شديد التجريد للقياس أي
القياس النحوي هو عبد هللا بن أيب إسحق احلضرمي حىت جاء اخلليل وجاء سيبويه،
واتسع ىف القياس مث اكتلمت فكرة القياس النحوي على أيدي النحاة الذين جاؤوا بعد
سيبويه مثل أىب على الفارسى.
والبصريون ال يقيمون قياسهم إال على مساع يتوافر .فيه شروط معنية من انحية
املادة كما ونوعيا .أما الكوفيون فيعتدون بكل مسموع ال يشرتطون ىف السماع شيئا.
لذاقيل ( :البصريون أهل قياس والكوفيون أهل مساع).
 .٣اإلمجاع
ويعىن ابإلمجاع ىف عرف النحاة نوعان  :أوهلما إمجاع العرب ،واثنيهما إمجاع حناة
البلدين البصرة والكوفة ،وهو حجة إذا مل خيالف السماع أو القياس الذي صنعه النحاة،
ويلجأ النحاة والعلماء إىل تباينت اآلراء.
٢٢
 .٤استصحاب احلال
املراد ابالستصحاب احلال ىف النحو هو "البقاء على الصورة األصلية اجملردة من
قبل النحاة" ،ويقع االستصحاب ىف الصوت والكلمة كما يقع ىف اجلملة .هنا جانبان من
االستصحاب :أوهلما ما يسمى أبصل الوضع أو الوضع األصلى ،وأصل القاعدة أو
القاعدة األصلية .واثنيهما مايعرف ابلعدول عن أصل الوضع وأصل القاعدة .وأصل
الوضع أو الوضع األصلى للجملة العربية أهنا مثال تتكون من املبتدأ واخلرب ابلنسبة للجملة
االمسية ،ومن الفعل والفاعل أوانئب الفاعل ابلنسبة للجملة الفعلية.
وقد جيوز للجملة العدول عن أصل وضعها بشرط احلفاظ على "اإلفادة وأمن
اللبس" .وأصل القاعدة مثل قاعدة رفع الفاعل واملبتدأ وتقدمي املبتدأ على اخلرب ،والعدول
إما أن يكون مطردا أو غري مطرد .وغري املطرد يسمية النحاة شاذا أو ضرورة أوقليال أو
اندرا أوخطأ.
٢٣
من بعض مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني:
أ  .الفعل مشتق من املصدر وقالوا الكوفيون املصدر مشتق من الفعل.
٢٢

متام حسان" ،األصول " ،.................ص١٠٥ .

 ٢٣حممد الطنطاوى ،نشاة النحو.....................ص٩٧ .
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ب .األلف والواو والياء ىف التثنية واجلمع حروف إعراب وقالوا إهنا إعراب.
ج .اإلسم الذى فيه اتء التأنيث كطلحة ال جيمع ابلواو والنون وقالوا جيوز.
د .فعل األمر مبىن وقالوا معرب.
ه .املبتدأ مرتفع ابالبتداء واخلرب ابملبتدأ وقالوا املبتدأ يرفع اخلرب واخلرب يرفع املبتدأ
و .الظرف ال يرفع االسم إذا تقدم عليه وقالوا يرفعه.
ز .جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ وقالوا الجيوز.
ح .نعم وبئس فعالن ماضيان وقالوا امسان.
ط .ال جيوز تقدمي االستثناء يف أول الكالم وقالوا جيوز.
ي.عالمة اإلعراب  :فتحة ،كسرة ،ضمة ،و سكون .وعالمة البناء :نصب ،جر ،رفع ،و
جزم .وقالوا ال فرق بينهما.
اإلستفادة لتعليم اللغة العربية
بعض املآخذ على منهج النحو العريب:
رأى اللغويون احملدثون الغرب الذين أطلقوا على النحو القدمي مبا ىف ذلك النحو العريب
اسم النحو التقليدي ( )Traditional Grammarرأوا جوانب (النقص) ىف النحو العريب،
جنملها فيما يلي:
 .١إن النحو التقليدي عمدوا إىل فرض هذه القواعد على اللغة ،وكانوا كلما دمهتهم األمثلة الىت
تعارضهم جلأوا إىل أتويلها أو وصفها أبهنا شاذة أو أن صاحبها قد أخطأ.
 .٢إن النحو التقليدي قد خلطوا هذه املستوايت الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية خلطا
شديدا ،كما نري ىف املؤلفات النحوية الباكرة واملتأخرة على حد سواء.
 .٣إن التحديد الزماين واملكاين ىف مجع البياانت اللغوية عند النحاة القدامي جعل النحو العرىب
حنوا ال ميثل العربية فإمناميثل جانبا واحدا منها ،فهو ال يصور إال هذه العربية الىت حددوها
مكاان وزماان ،معىن ذلك أنه حنو انقص ال يقدم قواعد الكالم العريب ىف بيئته املختلفة.
 .٤أن النحو التقليدي ال مييز بني (اللغة املكتوبة) و (اللغة املنطوقة)
 .٥إن النحو العريب يتأثر ابلتحليل الفلسفي ىف العلة والعامل ومسألة اجلوهر.
ووظيفة القواعد أهنا وسيلة لضبط الكالم ،وصحة النطق والكتابة ،وليست غاية مقصودة
لذاهتا .والقاعدة النحوية األساسية تعني على استخدام اللغة استخداما صحيحا سواء ىف
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احلديث أم ىف القراءة ،أم ىف الكتاب .هي وسيلة لعصمة اللسان من الوقوع ىف الزلل ،والقلم من
٢١
الوقوع ىف اخلطأ.
إذا استعرض طرق تدريس القواعد النحوية ىف الطرق التالية:
 .١الطريقة القياسية
هذه الطريقة يبدأ فيها املعلم بعرض القاعدة النحوية أوال وتعليمها ،مث يلى ذلك عرض
على األمثلة والشواهد الىت توضح هذه القاعدة النحوية ،وبعد ذلك يتم عمل بعض
التطبيقات عن طريق بعض اجلمل الىت تعزز القاعدة وتؤكدها لدى الطالب.
 .٢الطريقة االستقرائية
هذه الطريقة يبدأ فيها املعلم بتسجيل جمموعة من األمثلة الىت تتضمن القاعدة أو
املفهوم النحوى مث حياول املعلم أن جيذب انتباه الطالب إىل كل هذه األمثلة ،حىت
يستطيعوا استنباط القاعدة النحوية املطلوبة من هذه األمثلة ،ويلى ذلك تسجيل القاعدة
على السبورة ،مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب للطالب على القاعدة النحوية املدروسة.
 .٣طريقة النصوص املتكاملة
وتقوم على االتيان بنص متكامل يستوعبه الطالب ،ويناقشون معناه ،مث يستخلصون
ابرشاد املعلم القاعدة الىت تشمل عليها األمثلة.
 .٤طريقة النشاط
ىف هذه الطريقة يطلب املعلم من تالميذه أن جيمعوا اجلمل والنصوص والرتاكيب الىت
يتناول أى مفهوم حنوى يراد تعلمه كاملبتدأ أو اخلرب أو الفعل والفاعل ،حروف اجلر ،أدوات
االستفهام وغريها .تكون عملية اجلمع هذه مما يعن هلم ىف الكتب املدرسية أو القصص أو
اجملالت ،ويلى ذلك أن يقوم املعلم ابستنباط املفهوم النحوى ،وتسجيل القاعدة ،مث القيام
ابلتطبيقات املختلفة.
 .٥طريقة املشكالت
تطبق هذه الطريقة ىف جمال التعليم النحوى على النمط اآلتى :
أ) يضع املعلم أمام طالبه مشكلة حنوية ال يتسىن حلها اال عن طريق القاعدة اجلديدة ،كان
جيمع عن طريق القراءة أو التعبري بعض األخطاء الىت جنمت عن عدم معرفة القاعدة،
ويناقشها مناقشة تظهر منها حريرهتم وحاجاهتم إىل مايساعدهم على اخلروج من هذه
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احلرية ،وكأن متثل االنتقالة من القواعد الىت سبقت إىل القاعدة اجلديدة مشكلة ىف
حاجة إىل حل.
ب) يتناول املعلم مع تالميذه هذه املشكلة الىت سبق عرضها متيحاهلم الفرصة ىف مواجهتها
أبنفسهم وجبهدهم الذاتى.
ج) يوجه املعلم انظار طالبه إىل اختالف وظيفة الكلمة ىف اجلملة ،واختالف التكوين ىف
اجلمل منتظرا منهم احلل ،فإذا بدأ عجزهم أخذ أبيديهم إىل القاعدة والضبط الصحيح
وأتتى اخلطوة األخرية بغرض التطبيقات املختلفة واالستخدامات املتنوعة على القاعدة
النحوية.
٢٢
 .٦طريقة التعيني
لب هذه الطريقة أهنا تعمد إىل فقرة أو قصيدة ،من ديوان شعر حيدده املعلم ،أو
و ّ
يستقرئ أحد الطلبة ،مث أيخذ ىف تفسريها وترتك احلرية للطالب أن حيللوا ويقارنوا ويربطون
ويعللوا .وهذه الطريقة تؤكد وتعزز تكاملية اللغة ،وربط مجيع مهاراهتا مع بعضها البعض.
اإلستنباطات
من هذا البحث السابقة ،نعرف أن ليس ألحد أن ينكر وجود خالفات بني النحويني يف
الدرس النحوي التقليدي ،بل إننا نستطيع القول أبن اخلالف ظاهرة طبيعية ابلنظر إىل
خصوصية اللغة العربية ،وما تتحمله من إمكانية التأويل والتوجيه ،وقد قالوا قدميا أبن اإلعراب
فرع املعين ،وملا كان التأويل والتوجيه مبنيني يف األصل على الفهم ،وملا كان الفهم متعددا ،فقد
أدي ذلك إىل تعدد اآلراء واختالفها.
قائمة املراجع
ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت :دار لسان العرب.١٩٧٠ ،

الفيومي ،كتاب املصباح املنري ىف غريب الشرح الكبري،القهرة :املطبعة األمريية.١٩٢٨ ،
جمد الدين الفريوزاابدي ،القاموس احمليط ،مصر :مطبعة السعادة.١٩١٣ ،
سيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون ،القاهرة :دار القلم.١٩٦٦ ،
ابن جىن ،اخلصائص ،حتقيق حممد على النجّار،بريوت :داراهلدى للطباعة والنشر.١٩٥٢ ،

 ٢٥حممد رشدى خاطر و مصطفى رسالن ،تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية ،............ ،ص٢٠٣-١٩٨ .

15 An-Nas: Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019

علم النحو

متام حسان" ،األصول " دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب ،النحو-فقة اللغة-البالغة،

القاهرة :علم الكتب.٢٠٠٤ ،
حممد رشدى خاطر و مصطفى رسالن ،تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية ،القاهرة :دار الثقافة والنثر

والتوزيع. ٢٠٠٠ ،
شيقى ضيف ،املدارس النحوية ،القاهرة :دار املعارف.١٩٦٨ ،
حممد الطنطاوى ،نشاة النحو واتريخ أشهر النحاة ،دار املنار.١٩٩١ ،
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