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 مراجعة �تاب:

 أخ�ار الّنحوّ�ین وطرائفهم: الّنحو بوجٍه إبداعّي!

 *روال ماجد

 

 

                                                   
حائزة إجازة في الّلغة العر�ّ�ة وآدابها من الجامعة الّلبنانّ�ة. صدر الّسالم في لبنان. أجل  نرئ�سة را�طة اإلبداع م .شاعرة لبنانّ�ة *

 لها دیوانا شعر. 



٢ 

أبو ظبي على إصدار مختارات تراثّ�ة  - ادرة عن جامعة نیو�وركالّص اشئة عّودتنا المكت�ة العر�ّ�ة للنّ 
أخ�ار وان أصدرت مؤّخًرا �تابها الجدید �عنممّیزة تشّكل حلقات مهّمة من سلسلة أدبّ�ة هادفة. وقد 

 ٢و�یر�ل دمیتر��ف. ١اّلذي اختار نصوصه األستاذان بالل األرفه ليالّنحوّ�ین وطرائفهم 

اته في العلوم، حو وتجل�ّ یبدأ الكتاب �مقّدمة واف�ة تشرح ماهّیته، وتقّدم تأطیًرا تمهید��ا لنشأة علم النّ 
ختارات مقتطفة من ثمان�ة عشر اشئة. و�ضّم الكتاب معلى دور سلسلة المكت�ة العر�ّ�ة للنّ  وتضيء

مصدًرا، �عود معظمها إلى العصر العّ�اسّي لنحاة معروفین �ابن قتی�ة وابن األن�ارّي وابن الجوزّي 
 نوخّي وغیرهم... والتّ 

االخت�ار فنٌّ قائم بذاته، وهو عیٌن مسؤولة 
تنّقب في الكّل لتختار ما یتوافق مع منهج 

نا أمام �تاب ُخّصص وتطّلعاته. و�نّ  اقل/المختارالنّ 
، وتفّرع موضوعه إلى موضوعات الّناشئةألدب 

حو وذّمه، ونشأته، وأخ�ار عنونة �مدح النّ مُ 
ین وأقوالهم، وما صدر عنهم ومنهم من حو�ّ النّ 

مناظرات، وتصو�ب ما نتج من خالفات �شهود 
آنذاك، �ما �ضّم الكتاب الكثیر  ۳اس""فصحاء النّ 

في ذهن المتلّقي  ترسخ اّلتي رائف والُملحمن الطّ 
هذه المختارات �معاٍن  تّتسم لسالستها وندرتها.

�أسلوب ، وترتكز حك�مة ومسّل�ة في آن واحد
نثًرا، إضافة إلى ورود  القول ها على فنّ عرض

 �عض األب�ات الّشعرّ�ة.

، الّناشئةورة حضورها في ذهن تفرض الّص 
، صوص �عًدا جمال��ا ینسجم مع تطّلعاتهموتمنح النّ 

اّلذي اود ان محمود الدّ لذلك زها الكتاب بلوحات الفنّ 
فقارب  الّتضمین،/عبیريّ اختار ل�عضها المجاز التّ 

دواّله. هذا ّص و واقع��ا �حاكي النّ /مانًحا �عضها اآلخر تعبیًرا تعیین��ا ؛ر�الّ�ة موغًال في �اطن المعنىالسّ 
 أللواناب �غ�ة �سر الّرتا�ة و�ضفاء الّتنّوع، إضافًة إلى االّت�این بین أسلو�ین فّنّیین ُ�عدُّ إ�جابّ�ة للكت

 الالت.عن حاالت شعورّ�ة تتماهى مع المعاني والدّ اّلتي تعّبر  ورموزها

                                                   
 راسات العر�ّ�ة واإلسالمّ�ة في الجامعة األمیر�ّ�ة في بیروت. �خ زاید للدّ الشّ  �رسيّ أستاذ   غة العر�ّ�ة وآدابها.�احث لبنانّي في اللّ   ١
الم�ّكرة وتار�خ الطعام  العر�ّ�ةمهتّم �القصیدة  وهو ر�ّي في جامعة سانت أندروز في المملكة المّتحدة.في األدب الع محاضر  ٢

 ة.والمعجمّ�ة العر��ّ 
 .٢٣)، ٢٠٢١اشئة، (أبو ظبي: المكت�ة العر�ّ�ة للنّ أخ�ار الّنحوّ�ین وطرائفهم بالل األرفه لي و�یر�ل دمیتر��ف،   ٣



٣ 

 حو في تعل�ٍم تجانسيّ النّ 
لعّل علم الّنحو �ما �حتو�ه من نظم وقواعد �ظهر 
ل�عض الّناشئة والدارسین معّقًدا وصعب االست�عاب، 

انب الجاّف من دراسة أّي لغة، و�ّتسم وُ�عدُّ "الج
الّنحوّ�ون عاّمة �الّنمطّ�ة الفتقارهم إلى الجانب 

و�ن خال الّنحو من اإلبداع، فإّن اإلبداع ال  ٤اإلبداعّي."
�خلو من الّنحو، و�مكن لإلبداع أن �كون رافًدا لكّل علٍم 

و�نبوغ هذا  ٥ألفّ�ة ابن مالكجامد. وهنا نستشهد بـ 
االبتكار، و�تقد�مه علَمي الّصرف والّنحو عن العاِلم في 

تعل�مّ�ة ساهمت �شكٍل �بیٍر في تحفیز  ٦طر�ق أراجیز
الّطّالب ومساعدتهم على الحفظ؛ نكتفي بهذا المثال 

 لنثبَت أّن لإلبداع قدرة على رفد العلوم وتلیینها. 

المختارات طر�قها في  تأخذوانطالًقا من هنا، 
و�ن جاذ�ة، وتضيء على ترتیب مواض�عها وفق عنا

قد اّلتي حوّ�ین وحواراتهم جانب غیر شائع من أخ�ار النّ 
تقّرب المسافات وتشّكل لهم أواصر قر�ى ذهنّ�ة مع 

�اب جیل الشّ  غة العر�ّ�ة. میزة الكتاب أّنه �عرض علىاللّ 
حو �أسلوب لم �كن متوّفًرا یوًما في الكتب المدرسّ�ة. النّ 

، قواعده حوالنّ عن  البه الطّ فجّل ما �عر  فنحن نعلم أنّ 
                 هّوة الحاصلة بینهما وما �عان�ه ونالحظ عمق ال

. وفي ظّل الجهود المبذولة ددفي هذا الّص  - البالطّ  -
�ساهم الكتاب في في ابتكار طرائق تعل�مّ�ة جدیدة، 

�أسلوب  الّناشئةحوّ�ة في أذهان ترس�خ �عض القواعد النّ 
م من خالل األخ�ار والطّ   رائف،تعل�مّي غیر م�اشر، ُ�قدَّ

حو و�طرح مقارنات نحوّ�ة تبّین ف�ضيء على نشأة النّ 
قد تطرأ على المعاني بتغییر حر�ة من اّلتي الفروق 

حر�ات الكلمة أو عالماتها اإلعرابّ�ة؛ سنعرض �عض 
 -متواضٍع  ولو �طرحٍ  -من الكتاب لنبّین  مثلةاأل

                                                   
 .٩ ،أخ�ار الّنحوّ�ین وطرائفهمتر��ف، بالل األرفه لي و�یر�ل دمی  ٤
، تحقیق صر�فحو والتّ ، ألفّ�ة ابن مالك في النّ حو، انظر: ابن مالكرف والنّ ي الّص منظومة شعرّ�ة شهیرة فیها خالصة علمَ   ٥

 وز�ع، د.ت.).شر والتّ �اض: مكت�ة دار المنهاج للنّ سل�مان بن عبد العز�ز العیونّي (الرّ 
 جز. (أراجیز: مفردها أرجوزة).حر الرّ قصائد منظومة على �  ٦



٤ 

ماء! حو: "�قال إّن ابنته قالت له یوًما: �ا أبت، ما أحسُن السّ ا جاء في نشأة علم النّ عل�مّي، وممّ و�ه التّ أسل
إّنما تعّجبت من حسنها. قال: إذن فقولي  ،قال: أي بنّ�ة، نجوُمها؟ قالت: إّني لم أرد أّي شيء منها أحسن

ت عن خالفات لغوّ�ة وقعت بین نحوّ�ي ال�صرة �ما وردت حكا�ا ٧ماء! فحینئٍذ وضع �تاً�ا."ما أحسَن السّ 
ي یوسف بوأخرى بین الكسائّي وأ ٨،وقعت بین الكسائّي وسی�او�هاّلتي والكوفة أودت إلى مناظرات، �تلك 

شید: "ما تقول في رجل قال لرجل أنا قاتُل غالِمك، وقال له آخر أنا قاتٌل القاضي في مجلس هارون الرّ 
اّلذي قال أنا قاتُل غالِمك �اإلضافة ألّنه فعٌل ماٍض، وأّما اّلذي �ه؟ [...] هو غالَمك، أّیهما �نت تأخذ 
رائف: "قال رجل ألبي ومن الطّ  ٩صب فال یؤخذ ألّنه مستقبل لم �كن �عد."قال أنا قاتٌل غالَمك �النّ 

  ١٠العیناء: أتأمر �شیًئا؟ قال: نعم، بتقوى هللا، وحذف األلف من شيء!".

استرات�ج��ا في استقطاٍب حوّ�ین یؤّدي دوًرا حو والنّ أرى أّن اخت�ار موضوع النّ العرض،  واستنتاًجا من هذا
مبدأ حو، محاوًال معالجة األمر �حكمة العارف، مّت�ًعا حو �النّ ُممنهج، وأّن الكتاب جاء لیواجه النّ 

 حو عن طر�قمن النّ فور جانس معالجة النّ �مبدأ التّ اء." أعني �انت هي الدّ اّلتي : "داوني �جانسالتّ 
 اإلبداع اّلذي تجّلى هنا بتلك األخ�ار والّطرائف وأ�ًضا الّتصو�ر الفّنّي.

رفیهّي الفنّي �شّكل نقلة نوعّ�ة لعملّ�ة استرداد عل�مّي والتّ ختاًما، إّن هذا الكتاب �محتواه اإلح�ائّي والتّ 
حو هو مفتاح أّن علم النّ ، و�ؤّ�د ة�افّ  العلوم تصبو إلىاّلتي غة حو وأهمّیته في اللّ تراثّي، و�بّین ق�مة النّ 

ظهر أّن اإلبداع دینام�كّي �مكن أن یلّین العلوم غة، ومن دونه ت�قى معانیها مغلقة على نفسها. و�ُ اللّ 
  ، وأن ُیَوظَّف في غا�ات تعل�مّ�ة قد تكون نتائجها ناجعة.الجامدة
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