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فاطمة دمحم أمُت العمرم
مل ّخص البحث:

يهدؼ ىذا البحث إىل أتصيل البحث يف رلاؿ تعليم قواعد النّحو العريب للناطقُت بغَت العربية ،من خالؿ
البحث يف اتريخ النّحو العريب عن أصوؿ ىذا ادلضمار ،كيسعى البحث إىل تتبع أبرز زلاكالت النّحاة األكائل -
العريب للناطقُت ابلعربيّة كبغَتىا من اللغات ،كىم :خلف األمحر،
الذين كصلت إلينا آاثرىم-يف تيسَت النّحو
ّ
كاجلاحظ ،كثعلب ،كأبو علي الفارسي ،كعبد القاىر اجلرجاين ،كالزسلشرم .كقد خلص البحث من خالؿ تتبّع
السالف ذكرىم كالنّظر يف مؤلّفاهتم إىل ّأّنم التزموا يف مؤلفاهتم منهجيّات كاضحة ،سبيّزت ابلتّنظيم
آراء النّحاة ّ
كاإلجياز ،كابتعدكا عن ادلغاالة يف االستعانة ابدلنطق كالفلسفة كاالعتماد على العلل ،كأدركوا أمهيّة التّطبيق ،فعمدكا
الشاىد .كقد كانت ذلم آراء حامسة يف توضيح ما ينبغي تدريسو كما ال ينبغي،
الشرح من خالؿ ادلثاؿ ك ّ
إىل ّ
ادلتقدـ ،كخاطبوىم من خالؿ
ادلتوسط ك ّ
كانتبهوا إىل تصنيف الطلبة ابلنّظر إىل مستوايهتم اللغويّة؛ ادلبتدئ ك ّ
مؤلّفاهتم دبا يتناسب مع أقدارىم كاحتياجاهتم.

الكلمات ادلفتاحيّة :النّحو العريب -العلماء ،التيسَت -النّاطقُت بغَت العربيّة-العربية.

Abstract:
This research aims to look into the field of teaching Arabic grammar for nonArabic speakers, through studying the history and origin of Arabic grammar. The
research seeks to track the most prominent attempts by grammarians in
facilitating the learning of Arabic grammar for non-Arabic speakers namely:
Khalaf al-Ahmar , al-Jāhez, Tha‘lab, Abu ‘Ali al-Fārisi, ‘Abd al-Qāher al-Jurjāni,
and al-Zamakhsharī. Among the most important findings are: they committed in
their compositions and writings to clear methodologies; they stayed away from
األردنية ،ادلملكة األردنية اذلامشية.

 طالب دكتوراه ،اجلامعة
 أستاذة مشاركة ،مركز اللغات ،اجلامعة األردنية ،ادلملكة األردنية اذلامشية.
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excessive use of logic, systematic and brief. They avoided over reliance on
philosophy and the logical grammatical causes while realizing the importance of
the practical application, by giving examples and proofs. They were critical in
clarifying the views of what should be taught and what should not, and paid
attention to the classification of students given the different linguistic levels,
beginners, intermediate and advanced; suggesting through their works the
appropriate ways to address them according to their needs and capacity.
Keywords: Arabic grammar- Scholars- facilitation- non-Arabic speakers-Arabic.
Abstrak:
Kajian ini dijalankan untuk melihat secara mendalam bidang pengajaran
tatabahasa Arab dengan menulusuri sejarah dan asal usul tatabahasa Arab itu
sendiri. Ia akan mengesan usaha-usaha penting yang dilaksanakan oleh para ahli
tatabahasa Arab dalam memudahkan pembelajaran tatabahasa Arab untuk
penutur bukan Arab seperti: Khalaf al-Aḥmar, al-Jāḥiz, Abu ‘Ali al-Fārisi, ‘Abd
al-Qāher al-Jurjāni, and al-Zamakhsharī. Antara dapatan terpenting kajian ini
ialah: penulisan dan karangan mereka bersandarkan kepada metod yang jelas;
mereka tidak menggunakan logic secara berlebihan, amat sistematik dan ringkas.
Mereka juga cuba untuk tidak besandarkan kepada falsafah dan sebab logik
tatabahasa di samping akur kepada kepentingan aspek praktikal dengan
memberikan contoh dan bukti. Mereka juga amat kritis dalam menjelaskan
pendapat-pendapat yang apa yang patut dan tidak patut di ajar dengan
memberikan tumpuan kepada perbezaan antara pelajar serta tahap-tahap mereka
seperti: pemulaan, pertengahan dan lanjutan; justeru memberikan cadangan
tentang cara untuk mengambil kira tahap kemampuan dan kebolehan mereka.
Kata kunci: Tatabahasa Arab- Pengkaji Bahasa Arab- Menudah cara- penuturpenutur bukan bahasa Arab-Bahasa Arab.

:مقدمة
 فكاف لزامان،من هللا تعاىل على العرب أبف أنزؿ رسالتو بلغتهم أخذ الدين اإلسالمي ابالنتشار
ّ بعد أف
 فانتشر العرب،على العرب سلالطة غَتىم من الشعوب كاألجناس األخرل من غَت الناطقُت ابلعربية
 كتتابعت الوفود من األعاجم غَت الناطقُت ابلعربية ضلو جزيرة العرب كمركز،كتوزعوا يف البالد ادلفتوحة
، قوة الدكلة اإلسالمية كنفوذىا؛ فازدادت الفتوحات- مع مركر الوقت-  كازدادت،الدكلة كاخلالفة
 ففي عهد بٍت أمية مثالن بلغت،كازدادت أعداد الداخلُت يف اإلسالـ من غَت الناطقُت ابلعربية أصالن
 كما امتدت إىل جزر البحر، كالسوداف جنوابن، كسيبَتاي مشاالن،الفتوحات اإلسالمية اذلند كالصُت شرقان
 فأدل ىذا التوسع كذلك االمتداد إىل ربوؿ اجملتمع العريب من رلمع منعزؿ لغواين،األبيض ادلتوسط
رلتمع مكوف من مزيج من العرب كمن األجانب الساعُت إىل
ٍ  إىل،كاجتماعيان عن غَته من اجملتمعات
 كلغة التواصل يف اجملتمع، فاللغة العربية كانت لغة الدين اإلسالمي كالقرآف الكرًن،تعلّم العربية كإتقاّنا
، لذا فإنو كاف من الواجب على الداخلُت يف اإلسالـ تعلّمها كالتمكن من قواعدىا كأساليبها،اجلديد
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العريب للنّاطقُت بغَت العربيّة
جهود علماء العربية يف تيسَت تعليم النّحو ّ

تفهم أحكاـ دينهم ،كالتعايش مع كاقع احلياة اجلديدة
ليتمكنوا من خالذلا من قراءة القرآف الكرًن كمن ّ
بيسر كسهولة( ،فكاف لزامان على غَت العريب أف تكوف لغتو العربية ،مهما عاًف يف ذلك كعاىن ،كما كاف
1
لزامان على العريب أف يًتفق بغَت العريب ،كيًتيث معو يف التخاطب ،لضركرة التعاكف بُت الطرفُت ).
ينطلق ىذا البحث من أ ّف النحو العريب ارتبط منذ البداية بدخوؿ الناطقُت بغَت العربية يف اإلسالـ،
كإبقباذلم على تعلّم العربية ،كأف زلاكالت تيسَت تعليمو-سواءن ألبناء العربية أـ للناطقُت بغَتىا -كاف قد
بدأىا ع لماء النحو األكائل ،كبقيت مستمرة إىل يومنا ىذا؛ لكن على الرغم من أمهية ىذا ،إال أننا مل صلد
مؤلفان أك دراسة حبثت كتتبعت ىذه اآلاثر كاجلهود ،حبيث ذبمع ما تناثر منها يف الكتب كادلؤلفات
القددية كاحلديثة ،بل إ ّف كثَتان من ادلختصُت يف رلاؿ تعليم العربية للناطقُت بغَتىا جيهلوف أف لتعليم قواعد

العربية كضلوىا جذكران سبتد ألكثر من ألف سنة.
كمن ىنا ،فإف ىذه الدراسة اجتهدت يف تقدًن تتبع اترخيي ،ألبرز اإلشارات الدالة على ارتباط
نشأة النحو العريب إبقباؿ أبناء اللغات األخرل على تعلّم العربية ،كألبرز اآلراء كاجلهود اليت ارتبطت بعد
ذلك بتعليم العربية كضلوىا لغَت أبناء العربية.
تنبع أمهية ىذه الدراسة من أمهية النحو العريب ،كمن أمهية تعليمو للدارسُت أببسط الوسائل
كالسبل ليتسٌت ذلم فهمو كالتم ّكن منو ،كابلتايل سبكينهم من ادلادة النحوية كتوظيفها يف االستعماؿ
احلقيقي للغة.
كتسعى ىذه الدراسة إىل أف تضيف بعدان أتصيليان يف تسليط الضوء على جهود القدامى يف
النحو خلدمة الناطقُت بغَت العربية ،كقد ُسبقت ىذه ال ّدراسة دبجموعة من الدراسات اليت تشًتؾ معها
يف اإلطار العاـ ،منها دراسة احلركة اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت ّناية عصر ملوؾ
الطوائف؛ 2إذ قسم ىذا الكتاب زمنيان إىل ثالثة أقساـ رئيسة ،حبيث تناكؿ احلركة اللغوية كما اتصل هبا
من عوامل يف كل قرف على حدا ،كقد امتاز الكتاب إبعطائو صورة عامة عن احلركة اللغوية يف كل قرف
من القركف اليت تناكذلا ،رابطان إايىا ابلتغَتات اليت كانت تطرأ على اجملتمع ،كاحلركة العلمية فيو.
كقد تطرؽ الكتاب يف بدايتو إىل األجناس ادلختلفة يف األندلس ،مبينان حاؿ اللغات بُت ىذه األجناس،

مث أخذ بتتبع بواكَت احلركة اللغوية ،كالعوامل اليت أتثرت هبا ،مشَتان كذلك إىل دكر العناصر غَت العربية
فيها ،مث حبث بعد ذلك يف مرحلة النهضة كاإلبداع اللغوم الذم عاشتو األندلس يف القرنُت الرابع
كاخلامس اذلجريُت.
كعلى الرغم من أف ادلؤلف غلب عليو طابع العموـ يف حبثو يف احلركة اللغوية يف األندلس ،إال أنو محل يف
ثناايه إشارات مهمة حوؿ أثر إقباؿ األجناس ادلختلفة على تعلّم العربية يف طبيعة ادلادة اللغوية كالنحوية
اليت تركها لنا العهد األندلسي.
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ككتاب تيسَت النحو التعليمي قدديان كحديثان مع ّنج ذبديده؛ 3كقد جاء يف مقدمة تلتها ثالثة
أقساـ رئيسة ،جاء القسم األكؿ ربت عنواف :يف قدديان تيسَت النحو التعليمي كحديثان ،كالثاين ربت
عنواف :زبليص النحو الت عليمي من قواعده كأبوابو الفرعية كزكائده الضارة كتعقيداتو العسرة ،أما القسم
األخَت فكاف عنوانو :يف استكماؿ النحو التعليمي لنواقص ضركرية.
ٍ
كسبتاز ىذه الدراسة بتناكذلا للموضوع
مرت على زلاكالت تيسَت النحو قدديان كحديثان
بشكل تطبيقي ،فقد ّ
بشكل سريع ،مث حاكلت جاىد نة أف تفيد من تلك احملاكالت لتنطلق يف زلاكلة لتيسَت أبواب النحو،
كذكر الالزـ منها لتقدديو للدارس ،كال شك يف أف االختالؼ كبَت بُت ىذه الدراسة كبُت دراستنا ،إال أف
ما قدمتو من بياف حلاؿ النحو العريب يف بداايت نشأتو ،كمن شرح ألمهية كمراحل تيسَته ،كإشارهتا إىل
جهود كآراء عدد من األعالـ يف ىذا اجملاؿ ،جعلنا ال نًتدد يف كضعها من بُت الدراسات السابقة
الواجب اإلشارة إليها ،خاصة إذا علمنا أف زلاكالت التيسَت النحوم ىذه ارتبطت يف كثَت من األحياف
بتيسَت تعليم العربية للناطقُت بغَتىا من اللغات.
كدراسة تعليم اللغة العربية يف األندلس كأكجو االستفادة منو يف تعليم العربية بوصفها لغة اثنية 4،كقد
قسم الباحث منت دراستو ىذه إىل ثالثة فصوؿ:

جاء الفصل األكؿ ربت عنواف :اللغات يف األندلس كموقع العربية فيها ،كالفصل الثاين ربت عنواف:
تعليم اللغة العربية كتعليمها يف األندلس ،كالثالث ربت عنواف :أكجو االستفادة شلا سبت دراستو يف تعليم
اللغة العربية كانتشارىا بوصفها لغة اثنية يف الوقت احلاضر.
كعلى الرغم من االستفادة الكبَتة اليت جنيناىا يف حبثنا من خالؿ االطالع على ىذه الدراسة،
عما سنتناكؿ يف كوّنا اختصت ابلبحث يف األندلس ،متناكلة انتشار اللغة
إال أّنا مع ذلك زبتلف ّ
العربية بشكل عاـ دكف الًتكيز على اجلانب النحوم كما سيكوف يف حبثنا.
كبشكل عاـ ،فإننا مل صلد يف أثناء حبثنا دراسة سابقة سارت على طريق دراستنا أك ضلت ضلوىا،
تطرقت إليو الدراسات السابقة كإف تقاطعت مع دراستنا ،أك تشاركت معها يف ادلوضوع العاـ،
لعل ما ّ
ك ّ
أك يف بعض التفاصيل ،إال أّنا اختلفت عنها من حيث توجو ىذه الدراسة ضلو رصد آراء كجهود العلماء
اليت أسهمت يف خدمة تعليم العربية كتعليم ضلوىا للناطقُت بغَتىا من اللغات.

تعلم اللغة العربية ومراحلو
 .1تعلّم العربية يف البداايت
احلث ادلتواصل ذلم من قبل اخللفاء كالوالة كعلماء الدين
كقد زاد من إقباؿ ىؤالء العجم على تعلّم العربية ّ
على تعلّم العربية كالتمكن منها ،فتذكر الركاايت أف (عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعرم:
كتفهموا العربية) 5،كركم عن أيب عثماف النهدم قولو( :إف
أما بعد ،فتف ّقهوا يف الدين ،كتعلّموا السنةّ ،
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كتاب عمر بن اخلطاب أاتىم كىم أبذربيجاف-كىي من بالد العجم-أيمرىم أبشياء عدة ذكر
6
منها(:تعلّموا العربية ،فإّنا تُشيب العقل ،كتزيد يف ادلركءة).

 .2تعلّم العربيّة ووضع القواعد

ابلنّظر إىل ما سبق سيقوـ البحث على أف كضع قواعد النّحو العريب كاف قد ارتبط ارتباطان كثيقا
ابالختالط الذم حصل بُت العرب كغَت الناطقُت ابلعربية من العجم ،كارتبط كذلك إبقباؿ العجم على
تعلّم اللغة العربية ،كحاجتهم إىل إتقاّنا كالتمكن منها ،فالعربية مل تكن حباجة إىل كضع قواعد تضبطها
فصيحة ،فال يصعب عليو أف ينطق هبا
سليمة
كتيسر تعليمها يف أايـ العزلة ،فكاف العريب يسمع اللغة
ن
ن
على صورهتا ،أما بعد انتشار اإلسالـ كاختالط العرب ابلعجم ،كشيوع اللّحن كفساد األلسنة ،فقد
برزت احلاجة إىل كضع ضابط للعربية ،فاجتهد علماء العربية يف استخالص قواعد النّحو ،كاضعُت
نصب أعينهم ح فظ ألسنة العرب ،كتيسَت تعلم العربية على العجم ،فليس من حسن التدبَت-كما يرل

عباس حسن -أف ننسى أنو (حُت كضع النّحو العريب فإنو كضع لألمة العربية كألخالفها كأعقاهبا ،كألمم
7
ظن أف
من
فمخطئ
أخرل مستعربة أك أعجمية انضوت ربت لواء اإلسالـ ،كتكلمت بلغة أىلو )،
ّ
اذلدؼ من استنباط قواعد النّحو اقتصر على إعانة العرب على ضبط لغتهم ،فاحلاجة األساسية إلجياد

قواعد النّحو ارتبطت أساسان بتيسَت تعلّم األعاجم العربية من خالؿ تقنُت اللغة ذلم ،كارتبطت كذلك
جراء سلالطتهم.
بضبط كتصويب اللّحن الذم كقع يف ألسنتهم ،ككصل -فيما بعد -إىل ألسنة العرب ّ
كقد الحظنا من خالؿ تتبعنا للبداية األكىل اليت انطلق منها علم النّحو يف البصرة كال سيما تلك
الركاايت ادلنقولة عن أيب األسود الدؤيل ،كعن اإلماـ علي ،كزايد بن أبيو ،أّنا أشارت بوضوح إىل أف بدء
النّحو كاف نتيجة لألخطاء اللغوية اليت فَ َشت بُت العرب كالعجم ،كما دلسنا كذلك يف تتبعنا جهود عدد
حل ابللغة من حلن
من أعالـ النّحو يف سنوات نشأتو األكىل أّنا كانت جهودان استهدفت إصالح ما ّ
كخطأ حدث نتيجة اختالط العرب ابلعجم ،كما أّنا استهدفت تيسَت تعلّم العجم اللغة العربية كسبكينهم
من فهم القراف الكرًن كأحكامو.
كلعل ىذا االرتباط الكبَت الذم أدركناه بُت نشأة النّحو كبُت تعلّم العجم للعربية ىو الذم جعل

أاب حياف التوحيدم يقوؿ يف النّحو ( :فأما الرفع كالنصب كاخلفض كاجلزـ كاإلدغاـ كاإلمالة كأشباه ذلك،
فألقاب كضعها النّحويوف للمتعلمُت من العجم كادلنطقيُت ،ليقربوا ذلم البعيد ،كجيمعوا الشتيت) 8،كىو
ذاتو الذم جعل ابن جٍت يربط علم النّحو يف تعريفو لو دبحاكلة غَت العرب إتقاف العربية ،فيعرؼ النّحو
أبنو ( :انتحاء مست كالـ العرب يف تصرفو من إعراب كغَته ،كالتثنية كاجلمع كالتحقَت كالتكسَت
كاإلضافة كغَت ذلك ،ليلحق من ليس من أىل العربية أبىلها يف الفصاحة) 9،بعد أف بيّػنّا االرتباط بُت
دخوؿ األعاجم يف اإلسالـ ،كإقباذلم على تعلم العربية ،كبُت نشأة النّحو العريب كتطوره يف مراحلو
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األكىل ،فإّنا كبعد حبث مطوؿ يف جهود عدد كبَت من علماء النّحو يف ادلشرؽ العريب يف ادلراحل اليت
تلت عصر النشأة ،فإّنا ستس عى إىل بياف أبرز ما كفقت يف الوصوؿ إليو من اجلهود كاإلسهامات العلمية
اليت قدمها علماء العربية يف سبيل تيسَت تعليم العربية كضلوىا لغَت الناطقُت ابلعربية من العجم.
أ .خلف األمحر (181ه):

يع ّد مؤلف خلف األمحر ادلسمى(مقدمة يف النّحو) ( أقدـ ما ألف يف النّحو من ادلختصرات ) 10،حيث
كاف األمحر يف القرف الثاين للهجرة سبّاقان يف رلاؿ تبسيط النّحو ،كتيسَته للدارسُت ،كصلده يصرح بغرضو
من أتليف ىذه ادلقدمة بقولو ( :دلا رأيت النّحويُت كأصحاب العربية قد استعملوا التطويل ،كأكثركا
العلل ،كأغفلوا ما حيتاج إليو ادلتبلّغ يف النّحو من ادلختصر كالطرؽ العربية ،كادلأخذ الذم خيف على
ادلبتدئ حفظو ،كيعمل يف عقلو ،كحييط بو فهمو ،أمعنت النظر كالفكر يف كتاب أؤلفو ،كأمجع فيو
األصوؿ كاألدكات كالعوامل على أصوؿ ادلبتدئ ،ليستغٍت بو ادلتعلّم عن التطويل ،فعملت ىذه األكراؽ
كمل أدع فيها أصالن ،كال أ داة ،كال حجة كال داللة إال أمليتها فيها ،فمن قرأىا كحفظها كانظر عليها ،علم
11
أصوؿ النّحو كلو ،شلا يصلح لسانو يف كتاب يكتبو ،أك شعر ينشده ،أك خطبة أك رسالة إف ألفها ).
كيالحظ يف قوؿ خلف األمحر تضجره من حاؿ النّحو ،كصعوبتو على ادلتعلّمُت يف عصره؛
حيث ع ّقد النّحويوف ضلوىم ابلعلل كالفلسفات كاالفًتاضات العقلية اليت جعلتو صعب ادلناؿ على
ادلتعلّمُت ،كلعل األمحر نفسو يكوف قد عاىن من ىذه الصعوبة كالتعقيد ،فهو كما ىو معركؼ أعجمي
األصل ،فتحت بلده األصل بالد السغد يف سنة أربع كتسعُت للهجرة ربديدان 12،مث أخذ يف نشأتو
العلمية يف البصرة عن أئمة عصره كعيسى بن عمر الثقفي ،كيونس بن حبيب النّحوم ،كأخذ النّحو
كالغريب كالقراءة عن أيب عمرك بن العالء أيضان 13،فكاف دلعاانتو كدلعاانة معاصريو يف تعلّم قواعد العربية
كضلوىا دكر كبَت على ما يبدك يف كضعو دلقدمتو النّحوية ،فهي كما يقوؿ مؤلفها جاءت لتكوف على
أصوؿ ادلبتدئُت ليستغٌت هبا ادلتعلّم عن التطويل.
كيالحظ ادلتأمل يف الكتاب أنو عند ادلقارنة دبؤلفات النحاة األكائل الذين سبقوا خلف األمحر
أك أكلئك الذين عاصركه أنو قد جاء غاية يف اليسر كالبساطة على ادلتعلّم ،كأبف ادلؤلف التزـ فيو حبسن
التنظيم كاإلجياز ،فقد كاف أييت ابلعناكين ربت مسمى ابب ،مث يسرد بعد ذلك تفصيالن موجزان ذلا كمن

أمثلة ذلك:

 ابب احلركؼ اليت ترفع كل اسم بعدىا كىي :إمنا ،ككأمنا ،كىل ،كبل ،كىو ،كأين ،كحيث ،كمىت ،كحىت،14
كإف ،كلكن ،كلو ،كحبذا ،كنعم ،كبئس.
 ابب احلركؼ اليت تنصب كل شيء أتى بعدىا كىي :رأيت كظننت كحسبت ككجدت ،كأبصرت15
كمسعت ،كلقيت ككلمت كأكلت كشربت ،كأخذت كأعطيت.
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جهود علماء العربية يف تيسَت تعليم النّحو ّ

 ابب احلركؼ اليت زبفض ما بعدىا من اسم ،كأخبارىا مرفوعة ،كيقاؿ ذلا حركؼ الصفات ،كىي :من،16
كإىل ،كعن ،كعلى ،كربت ،كدكف.
كبشكل عاـ فإف الالفت يف علم خلف األمحر كمؤلفو ىذا ىو ادل ّدة الزمنية اليت ألف فيها ،فإذا علمنا أف
خلف األمحر تويف يف عاـ (180ق) فإنو يكوف قد ألف مقدمتو يف زمن عرؼ فيو إقباؿ العجم يف
البصرة  -اليت عاش فيها األمحر -على تعلّم العربية ،كعلى الرغم من أف ادلصادر مل تذكر لنا من تالميذ
خلف األمحر غَت أيب نواس كاألصمعي كما ذكر زلقق ادلقدمة ،إال أنو ديكن لنا أف نستدؿ على أف
ادلبتدئُت الذين قصدىم خلف األمحر يف مؤلفو كذكرىم يف قولو( :كادلأخذ الذم خيف على ادلبتدئ
حفظو) ىم النّاشئة كادلتعلّموف الذين أقبلوا على علماء البصرة طلبان للعلم يف تلك ادلدة ،كىم كما بينا
سابقان كانوا خليطان من أبناء العرب كأبناء العجم على حد سواء ،بل إنو ديكننا القوؿ إف حاجة أبناء
العجم يف ذلك احلُت إىل كتاب كهذا كانت أكرب من حاجة النّاشئة من أبناء العرب.

ب .اجلاحظ (255ه):
على الرغم من أف اجلاحظ مل يعرؼ عنو تصدره لتدريس اللغة كالنّحو ،كمل يعرؼ لو مؤلفات مستقلة يف
ىذا اجملاؿ ،إال أف مؤلفاتو محلت لنا مالحظات لغوية متميزة يف رلاؿ تعليم النّحو ،كيف رلاؿ تعلّم
األعاجم للعربية ،كالتغيَتات اليت قد تصيب ألسنتهم نتيجة تعلّمها.
فقد كاف لنشأة اجلاحظ دكر كبَت يف مالحظاتو اللغوية الدقيقة ،فقد عايش يف طفولتو اجملتمع
اللغوم يف أدىن مستوايتو (من خالؿ عملو يف األسواؽ ابئعان للمسك كاخلبز ،فسجل لنا الكثَت من
العامة ،كالعبارات الدارجة ،كمسع كل طبقات اجملتمع يف حديثهم اليومي من العرب كاألعاجم،
األلفاظ ّ
17
كمن األحرار كالعبيد ،فسجل مالحظاتو اللغوية ،مدركان الفرؽ بينهم يف نشاطهم كطريقة كالمهم).
كمن أبرز اإلشارات اليت أكردىا اجلاحظ فيما خيص العجم ،مجعو الكثَت من العيوب اللغوية اليت يعود
سببها إىل األصل غَت العريب ،كقد تطرؽ كثَتان إىل أصحاب ىذه العيوب ،مرجعان إايىا إىل أصوذلم غَت
العربية ،أك انتقاذلم إىل البيئة العربية من أماكن سلتلفة 18،كمن أبرز العيوب اليت يذكرىا:
اللكنة :كقاؿ فيها( :كيقاؿ يف لسانو لكنة :إذا أدخل بعض حركؼ العجم يف حركؼ العرب ،كجذبت19
لسانو العادة األكىل إىل ادلخرج األكؿ).
 احلكلة :كىي أشد من اللكنة ،كقاؿ فيها( :فإذا كاف الثقل الذم يف لسانو من قبل العجمة ،قيل يف20
لسانو حكلو ،كيقاؿ يف لسانو حكلة أم عجمة ال يبُت الكالـ).
 الرتة :كىي من األلفاظ اليت كردت عنو ،كىي تشًتؾ أيضان يف معٌت احلكلة ،كذلذا فالرتة ابلضم:21
العجمة يف الكالـ كاحلكلة فيو.
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كمن مالحظات اجلاحظ اللغوية على متعلمي العربية من األعاجم أّنم ال يستطيعوف نطق بعض
األصوات عند تعلمهم للعربية مهما حاكلوا كسعوا إىل ذلك فهو يقوؿ( :أال ترل أف السندم إذا جلب
كبَتان ،فإنو ال يستطيع إال أف جيعل اجليم زااين ،كلو أقاـ يف عليا سبيم كسفلى قيس ،كبُت عجز ىوزاف
مخسُت عامان؟ ككذلك النبطي ...فإذا أراد أف يقوؿ :مشمعل ،قاؿ :مشمئل ،كالنخاس ديتحن لساف
اجلارية ،إذا ظن أّنا ركمية ،كأىلها يزعموف أّنا مولّدة أبف تقوؿ :انعمة ،كتقوؿ :مشس ثالث مرات
متوالية) 1.كيبدك من رصد اجلاحظ ذلذه ادلشكالت اللفظية اىتمامو حباؿ األعاجم يف اجملتمع العريب يف
ذلك احلُت ،فقد كاف الكثَت من األعاجم يقبلوف على البالد العربية متحمسُت إىل تعلّم العربية ،كإىل
إتقاف ذبويد القرآف الكرًن كالتفقو فيو.
أما النّحو فقد كاف للجاحظ رأم ابرز فيو كيف الكيفية اليت جيب أف يقدـ من خالذلا إىل
ادلتعلّمُت ،فقد أدرؾ اجلاحظ أف تفاخر النحاة كتسابقهم يف مزج النّحو ابلفلسفات العقلية ،كالًتكيز يف
مؤلفاهتم على العلل كالعوامل ،من شأنو تعسَت ادلهمة على النّاشئة كادلتعلّمُت من أبناء العرب كمن العجم
الذين أقبلوا بشدة على تعلّم العربية يف ذلك احلُت ،كلذلك كاف رأيو أف ادلعلّمُت جيب أف يقدموا للمتعلم
من النّحو ما حيتاجو فقط ،دكف ادلبالغة يف تقدًن اخلالفات كالفلسفات اليت تعيق الفهم ،كقد ذبلّى ىذا
يف قولو:
(كأما النّحو فال تشغل قلبو إال بقدر ما يؤديو إىل السالمة من فاحش اللّحن ،كمن مقدار جهل العواـ
عما ىو أكىل بو،
يف كتاب إف كتبو ،كشعر إف أنشده ،كشيء إف كصفو ،كما زاد على ذلك فهو مشغلة ّ
كمذىل عما ىو أرد عليو منو ،...كإمنا يرغب يف بلوغ غايتو ،كرلاكرة االقتصار فيو ،من ال حيتاج إىل
تعرض جسيمات األمور ،كاالستنباط لغوامض التدبر ،كدلصاٌف العباد كالبالد ...كمن ليس لو حظ غَته،
22
كال معاين سواه ،كعويص النّحو ال جيرم فيو ادلعامالت ،كال يضطر إليو شيء).

ج .ثعلب (291ه):
يظهر من تسميات مؤلفات ثعلب عنايتو اخلاصة ابلنّاشئة كادلتعلّمُت ،كيستدؿ على ىذا بشكل صريح
ادلتأمل لكتاب الفصيح الذم يع ّد ادلؤلف الوحيد الذم بُت أيدينا من مؤلفات ثعلب ،فهو يع ّد من كتب
العامة الرائدة اليت ألّفت هبدؼ تنقية اللغة الفصيحة من اخلطأ ،كمعاجلة فساد األلسن ،كقد عاًف فيو
حلن ّ

ثعلب اللّحن الذم فشا يف عصره ،فأحصى – أك كاد – مجيع الكلمات اليت جرت يف كالـ الناس
ككتبهم ملحونة مشوىة ،كأثبتها يف مؤلفو بصورهتا الصحيحة ،اخلالية من العيب ،الربيئة من
23
(لب الكتاب كجوىره ،كىي احملور الذم أنشئ من
الكتاب
زلقق
يرل
كما
كانت
حن
ل
ال
فقضية
اللّحن؛
ّ
ّ

1ادلرجع نفسو ،ج ،1ص .48
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جهود علماء العربية يف تيسَت تعليم النّحو ّ
24
العامة كزبطئ
هبا
تلحن
اليت
اللغوية
ك
اعدية
و
الق
األخطاء
بتصويب
ا
أيض
فيو
ثعلب
اىتم
كفقد
أجلو ).
ن
ّ
يف نطقها.
كمن ادلالحظ أف ثعلب خرج يف كتابو عن مألوؼ ادلنهج الذم سار عليو مؤلفو كتب حلن
الصواب ادلهجور ،فقد اعتمد على إيراد الكلمة يف صورهتا
العامة ،كىو إيراد اللّحن الفاشي كإىل جواره ّ
ّ
25
النقية ،كما كردت عن العرب الفصحاء( ،كىو هبذا خيدـ الغرض الذم أخرج من أجلو كتاب

الفصيح ،فهو يهدؼ إىل تقوًن اعوجاج األلسنة ،كتعويد النّاشئة على النّطق السليم ادلربأ من العيب بعد

ذيوع اللّحن ،كإذا كاف األمر كذلك فاألمثل أال يعتد إال ابلفصيح حىت يثبت يف آذاف القراء
26
الصواب دكف إيراد اخلطأُّ ،
تعد الطريقة
ذكر
على
تعتمد
اليت
ثعلب
يقة
ر
ط
أف
ادلعلوـ
كمن
كقرائحهم)،
ّ

اليت يوصي هبا خرباء أتليف م ناىج تعليم اللغات يف العصر احلديث ،فإيراد الكلمة أك ادلفردة غَت
الصحيحة من شأنو تشتيت ادلتعلّم ،كترسيخ اخلطأ يف ذىنو.
ّ

الركاية اليت جاءت على لساف الزجاج (311ق) – الذم كاف حياكؿ دائمان التقليل من
كتؤكد لنا ّ
شأف ثعلب يف النّحو كيوجو إليو التهم ادلتكررة – أف ثعلب كضع مؤلفو قاصدان فيو ادلتعلّمُت كالنّاشئة
يف عصره ،كيف ىذا يقوؿ الزجاج( :دخلت على ثعلب يف أايـ ادلربد286ق ،كقد أملى علينا شيئان من

ادلقتضب فسلمت عليو ،كعنده أبو موسى احلامض ،ككاف حيسدين كثَتان ،كجياىرين ابلعداكة ،ككنت ألُت
لو كاحتملو دلوضع الشيخوخة ،فقاؿ ثعلب :قد محل إىل بعض ما أماله ىذا اخللوم – يعٍت ادلربد –
فرأيتو ال يطوع لسانو بعبارة ،فقلت لو :إنو ال يشك يف حسن عبارتو اثناف ،كلكن سوء رأيك فيو يعيبو
عندؾ ،فقاؿ :ما رأيتو إال ألكنان متغلقان ،...فقلت لو :ىذا أنت عملت كتاب الفصيح للمتعلم
ادلبتدئ ،كىو عشركف كرقة أخطأت يف عشرة مواضع منها ،كأخذ يذكرىا لو )27.كضلن ىنا لسنا بصدد

أتييد الزجاج أك معارضة قولو؛ كلكن ما يهمنا ىنا ىو إشارة الزجاج إىل أف (الفصيح) ألف للمتعلم
ادلبتدئ ،كادلتعلّمُت يف ذلك احلُت كما نعلم كانوا خليطان من العرب ،كأقراّنم الذين دخلوا اإلسالـ كغزهتم
العربية ،فأقبلوا على تعلّمها ،حىت أنو ديكننا القوؿ يف ىذا ادلوضع ابلذات أف مصطلح (ادلتعلّم ادلبتدئ)
قد يكوف أكثر ارتباطان ابدلتعلّم األعجمي من ادلتعلّم العريب ،ألف العريب لن يكوف متعلمان مبتدائن

شب عليها.
دلصطلحات لغتو اليت ّ
كقد أقبل الناس على قراءة الفصيح كالتعلم منو إقباالن كبَتان ،فذكر أبنو أصبح من أكثر الكتب
األساسية ادلؤلفة هبدؼ تنقية اللغة العربية تداكالن بُت القراء ،فكاف مجهور الناس الذين يؤدبوف أكالدىم،
العامة زبطئ يف
كمن يعنوف أبمرىم حيفظوّنم كتاب الفصيح ،دلا فيو من األلفاظ السهلة ادلستعملة ،كألف ّ
29
كثَت منها 28،كما أصبح (الكتاب الذم يعتمد عليو الناس يف أتديب أكالدىم ،كتقوًن ألسنتهم).
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كذكر ايقوت يف ترمجتو ل ػػ( :حيِت األسًتاابذم) ما يدؿ على تعظيم الناس ألمر الفصيح حىت
كصل األمر هبم إىل االنتساب إليو من كثرة دراستو كمراجعتو ،فهو يركم أف األسًتاابدم مسي ابلفصيح

لكثرة دراستو كتاب الفصيح لثعلب ،كصار لو بو أنس 30،كما قيل أبف (أاب عبد هللا دمحم بن حيِت الباىلي
 744ق لقي أحد الفقهاء ،كربدث معو ابلفقو ،فرد عليو الفقيو كلمة ملحونة ،فلما تفارقا سأؿ أصحابو
دبا يدرؾ ىذا؟ فقاؿ :دبعرفة كتاب الفصيح ،فذكركا أنو حفظو يف ليلة كاحدة )31 ،كقد بلغ عدد من
قاموا بشرح ىذا ادلؤلف ادلتميز كنقده تسعة كأربعُت عادلان 32،ذكرىم زلقق كتاب الفصيح 33،ككاف جلهم
من األعاجم كاألندلسيُت.
د .أبو علي الفارسي (333ه):
ألّف الفارسي خالؿ مسَتتو العلميّة ادلمتدة مؤلّفات لغويّة كضلوية ذباكز عددىا العشرين ،ميزىا اختالؼ
مستوايهتا ،الداؿ على اختالؼ األغراض اليت ألفت من أجلها( ،كلعل احلاجة اليت دعت إىل التأليف أك
اإلمالء ىي اليت كمنت كراء ىذا التعدد يف مستول عرض ادلادة العلمية) 34،فمستوايت ادلتعلّمُت الذين
ألف ذلم الفارسي تفاكتت كاختلفت ابختالؼ البالد كاجملالس اليت تصدر فيها للتعليم ،فإقامتو الطويلة يف
بالد فارس اليت غلب على أىلها عجمة اللساف ،كتصدره لتعليم العربية فيها ىو الذم جعلو دييل إىل
النّحو التعليمي البعيد عن التعقيد ،فقد بلغت مدة إقامتو يف بالد العجم ضلو األربعُت عامان ،أفناىا يف
35
لعل ىذه اإلقامة ىي اليت أثرت يف نظرتو للنحو ،فقد عرؼ عنو بشكل عاـ ضجره
التأليف كالتعليم ،ك ّ
من ادلبالغة يف مزج النّحو ابدلنطق كالعلل الفلسفية كاالفًتاضات العقلية ،كىذا ما دعاه إىل القوؿ يف ضلو
36
الرماين( :إف كاف ما يقولو الرماين ىو النّحو فليس معنا منو شيء).
كمن ادلمكن جعل مؤلفات الفارسي يف ثالثة مستوايت 37:مستول يتسم عرض القاعدة
النّحوية فيو أبقل التقسيمات كالتفصيالت ،كالتجرد الذم يكاد يكوف كامالن من اآلراء كاخلالفات ،كمثاؿ
ىذا القسم كتاب اإليضاح .كمستول آخر يصحب القاعدة النّحوية فيو قدر من التقسيم كالتفصيل،
كإشارات إىل بعض آراء النّحويُت ،كأىم أسانيدىا ،ككثَت من احلجج للتدليل عليها ،كما يف البصرايت،
كيف التعلقة.
كمستول اثلث ديكن أف نضعو بُت ىذين ادلستويُت ،إذ يتجرد حينان من التفصيالت ،كدييل حينان
إىل ذكرىا ،كيلتزـ حينان ابلبعد عن اخلالفات ،كيسعى إليها مفصلة أحياانن ،كالعسكرايت ،كادلنثورة،
كأقساـ األخبار.
فلنا ىنا أف نفًتض أف الرجل راعى مستوايت متعلمي النّحو ،كقسمهم إىل مستوايت ثالثة:
ادلستول ادلبتدئ ،كذلم كتاب اإليضاح ،كادلستول ادلتوسط ،كذلم كتاب العسكرايت ،كمستول متقدـ،
جعل لو كتاب التعلقة.
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فكتاب اإليضاح يع ّد من أكثر مؤلفات الفارسي تيسَتان للنحو على ادلتعلّمُت ،فهو يف األصل
كتاب تعليمي كضع للمبتدئُت 38،كاف الفارسي قد ألفو لعضد الدكلة بعد أف استجلبو لبٍت أخيو
يؤدهبم 39،كىم كما نعلم عجم من أصل فارسي سكنوا شَتاز ،كقد جعل الفارسي كتابو مبسطان موجزان،
ابتعد فيو عن الصعوبة كالغموض كالتعقيد ،كجعلو يف أبواب قصار ،فلم يشق على القارئ ادلبتدئ ،كمل
يعنف بو( ،كبصر ادلنتهى ابدلهم يف إمجاؿ ،كمضى يف عرضو للقواعد النّحوية ىادائن مًتيثان كاضحان ،قوم
العبارة دكف التواء أك تعقيد ،فكاف حيذرؾ النّطق بتعبَتات كيلقي إليك يف يسر ابلتعليل ،كيلقي إليك
بقواعد جامعة ،كأحكاـ شاملة ،كأسس عامة تضم شتات التفصيالت ،كيندرج ربتها الكثَت من
40
احلاالت ،فال يدع الباب إال كأنت مقتنع بو ،متفهم لو ،ك ٍاع دلا يقوؿ ،من غَت عنت أك إرىاؽ).

كالناظر يف أبواب الكتاب كأمثلتو جيد البعد التعليمي حاضران بقوة ،كيظهر ىذا بوضوح يف صوغو
العامة ،كمن ىذه القواعد قولو:
للقواعد ّ

 -أفعاؿ احلواس كلها متعدية.

 -ال ينتصب يف خرب عسى غَت أف مع صلتها.

41

 الرفع يف الرتبة قبل النصب كاجلر ،كذلك أف الرفع يستغٍت عن النصب كاجلر.كما كاف يف كثَت من األحياف حيشد األمثلة النّحوية الكثَتة فيشرحها ،كحيتج دبا يناسبها ،كديثل على كل
قوؿ أك رأم ،كحىت تتم الفائدة للمتلقي كتكوف القاعدة كاملة كاف يصرح دبا ال جيوز من األمثلة اليت ال
تنطبق عليها القواعد ،حىت ال يقع الدارس يف زلظور قد يظنو صواابن 43،كىذا منهج يف التعليم يقوـ على
افًتاض األخطاء اليت قد يقع فيها ادلتعلّمُت كتصويبها سلفان ،أك أنو كاف قد عرض لألخطاء يف سياؽ
تعليمو الطلبة كدلا ركل طلبتو عنو رككا ذلك يف مجلة ما رككه ،كأاين كاف الرأم فإف الرجل كاف قد كضع
ّ
ادلتعلّمُت نصب عينيو عندما كضع الكتاب ،كمن ىذه األمثلة قولو( :ال جيوز الذم تكرمٍت أكرمك فلو
درىم ،ألف الشرط قد استوىف جزاءه يف الصلة ،فال يكوف لو جزاءاف ،كال جيوز ليت الذم أيتيٍت فلو
درىم ،كال لعل الذم يف الدار فمكرـ )44.كقولو( :كال جيوز أف تقوؿ :إف الذاىبة جاريتها صاحبها،
42

)45.

ألنك ال تفيد ابخلرب شيئان
كيالحظ يف الكتاب اإلكثار من االستشهاد من القرآف الكرًن ،كيف ىذا إشارة إىل رغبة ادلؤلف
يف سبكُت ادلتعلّمُت من القرآف كإعرابو ،كما يالحظ يف أمثلة الكتاب أف الفارسي اصطنع أمثلة تتصل
ابحلياة العا ّمة يف عصره ،سواء أكانت ىذه احلياة دينية ،أـ سياسية ،أـ اجتماعية ،أـ طبيعية ،كىو يف
ذلك يكشف عن انحية تعليمية تربوية ،إذ يشتق أمثلة من البيئة حولو ،كىو ما يتواصى بو القائموف
46
دبهنة التعليم ،كيرشد إليو ادلربوف يف ىذه األايـ.
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أما ترتيب أبواب الكتاب فيع ّد حبد ذاتو يف ذلك احلُت ابتكاران داالن على ذكاء الفارسي كسعة
علمو ،كقدرتو على التنظيم ،فهو هبذا الًتتيب (كاف قدكة للمؤلفُت من النحاة الذين خلفوه ،فساركا على
ّنجو ،كنظركا إليو مقتفُت أثره) 47،فًتتيبو الذم اصطنعو يكاد يكوف خطة تعليمية متكاملة؛ فقد حاكؿ
الفارسي يف مؤلفو ىذا سبكُت ادلبتدئُت من قواعد اللغة العربية أبيسر السبل ،من خالؿ توضيحاتو
كإسهابو يف الشرح كالبياف ،كالتزامو الوضوح يف التعبَت ،كابتعاده عن ادلنطق كالفلسفات العقلية.
كلعل ما ذكرانه من عوامل تبسيط كتيسَت على النّاشئة كادلتعلّمُت سامهت يف انتشار الكتاب
انتشاران كاسعان ،فلقي إقباالن كبَتان كال سيما من متعلمي العربية من األعاجم ،ففضالن عن أف أف الكتاب
ألف ليكوف مرشدان كمعينان ألبناء أخ ادلعتضد – كىم أعاجم األصل كادلعيش -فقد انتشر الكتاب يف
بالد العجم انتشاران كاسعان ،فقرأه الناس يف الرم ،كخرساف ،كنيسبابور 48،كما اشتهر الكتاب يف األندلس
اليت أقبل أىلها على تعلّم العربية يف ذلك احلُت 49،كقد اىتم بو عدد من األندلسيُت كادلغاربة فقاموا
بشرحو كدراستو ،كقد كرد يف بغية الوعاة عدد من ىذه الشركح.
ه .عبد القاىر اجلرجاين (434ه):

كاف دلولد اجلرجاين كلطبيعة حياتو أثر كبَت يف اىتمامو بتيسَت النّحو على ادلتعلّمُت بشكل عاـ ،كيف
زلاكلة تيسَته على األعاجم منهم بشكل خاص ،فاجلرجاين أعجمي كلد يف جرجاف كمل يغادرىا حىت
كفاتو ،لذا فإنو قد أدرؾ ضركرة ارتياد أيسر السبل ،كاتباع أسهل الوسائل اليت من شأّنا سبكُت متعلمي
العربي ة من إتقاّنا كالتزاـ قواعدىا؛ كألنو كاف من أعالـ العربية يف العامل اإلسالمي يف ذلك احلُت ،كمن
أبرز الدعاة إىل تيسَت تعليم النّحو ،فقد من الطبيعي أف يلتفت أكالن إىل ادلشكالت التعليمية اليت كاجهها
انشئة العجم يف تعلمهم العربية كضلوىا يف بالده اليت قضى هبا حياتو كمل يفارقها.
كقد جاء عبد القاىر اجلرجاين يف زمن ارتفعت فيو الصيحات اليت تزىد يف النّحو ،دلا فيو من
ذبشم الفكر كتكد الذىن ،كتضيع الوقت 50،فكاف النّحو متعقدان ابلعوامل كالعلل،
مسائل عويصةّ ،
شلزكجان ابلفلسفة كادلنطق ،ككاف يف الدراسات النّحوية التقليدية كثَت من ادلباحث اليت ليست من عمل
اللغوم ،كقد استغل بعض الشعوبيُت ىذه احلالة للدعوة إىل االبتعاد عن دراسة النّحو العريب ،كعن تعلم
أصوؿ العربية حبجة ما فيها من صعوبة كتعقيد؛ كلكن على الرغم من قناعة اجلرجاين يف أف الدرس
النّحوم يف تلك ادلرحلة الزمنية كا ف دير حبالة من التعقيد بفعل ما علق بو من فلسفات كصعوابت ،فقد
كاف يرل أف مثل ىذه ادلسائل (جيب أال ينظر فيها ،فهي مضيعة للوقت ،كإغراؽ كمعااية للسامعُت،
كىذه ال يصح أف يعتٌت هبا ) 51،ككاف يقوؿ فيها( :مثل ىذا ليس يهمنا أمره ،فقولوا فيو ما شئتم،
كضعوه حيث أردمت ) 52،إال أنو أدرؾ مقاصد الشعوبيُت الرامية إىل ص ّد الفرس عن تعلّم العربية ،فأتبع
إقراره بصعوبة الدرس النّحوم حبلوؿ عملية كضعها لتسهم يف حل ىذه ادلشكلة ،فوضع مؤلفات ضلوية
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مبنية على نظرية العامل لتكوف سبيالن يسَتان للدارسُت يف ذلك احلُت ،فألف بدايةن كتابو دالئل اإلعجاز،

كما يقوؿ( :ليطلع فيو الناظر على أصوؿ النّحو مجلة ،ككل ما يكوف بو النظم دفعو) 53 ،فًتجم الكتاب
جزءان كبَتان من اآلراء اليت اندل هبا اجلرجاين فوصف أبنو ( كاف دبثابة التمهيد لنزعتو التجديدية يف دراسة
النّحو العريب) 54،اليت بلغت ذركهتا يف كتاب العوامل ادلائة النّحوية يف أصوؿ علم العربية ،كيف شرحو
ادلسمى اجلمل.
كقد انؿ كتاب العوامل ادلائة النّحوية يف أصوؿ علم العربية (من الشهرة كاحلظوة عند الدارسُت

شأكان كحظان بعيدان ،فشرح كاختصر ،كنظم كفصل فيو القوؿ ،كترجم إىل لغات منها الًتكية ،كالفارسية،
كظل طريقان ميسرة للدارسُت للعربية من عرب كغَتىم من ترؾ كعجم ) 55،كقد صلح اجلرجاين فيو من
ربقيق ىدفو يف تيسَت ضلو العربية ،كتبسيطو للدارسُت ،فقد (تيسر النّحو كسهل ،كما أف فكرة طريقة
56
العامل بسطّت بطريقة عملية ،حببت النّحو إىل الناطقُت بغَت العربية كسهلت عليهم العربية ).

كقد رأل زلقق كتاب العوامل ادلائة النّحوية يف أصوؿ علم العربية يف مقدمة ربقيقو أف عمق فكر
اجلرجاين ظهر يف أمور أبرزىا :إدراكو أف الص ّد عن دراسة النّحو تعٍت الص ّد عن دراسة كتاب هللا ،كعن
معرفة معانيو ،كرغبتو يف أف يقدـ للراغبُت يف تعلّم العربية من أبناء اللغات األخرل النّحو العريب يف صورة

كتفهم معانيو؛ كمن ىنا فإف اجلرجاين اىتدل إىل ( أف تيسَت ضلو
سهلة تيسر عليهم تعلم القرآف الكرًنّ ،
57
لييسر تعلّم العربية ).
فيسر ضلو العربية ّ
اللغة ىو أيسر سبيل لتعليمها ألبناء اللغات األجنبيةّ ،

أما منت كتاب العوامل ادلائة النّحوية فقد جعلو اجلرجاين يف مائة عامل انقسمت إىل قسمُت
رئيسُت ،مها:
القسم األكؿ :عوامل لفظية ،جاءت على نوعُت :عوامل لفظية مساعية :كىي (ما مسعت عن العرب ،كال
يقاس عليها غَتىا كحركؼ اجلر ،كاحلركؼ ادلشبهة ابلفعل) 58،كقد أكرد اجلرجاين منها كاحدان كتسعُت
عامالن ،جاءت على ثالثة عشر نوعان ،نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ،النوع األكؿ :حركؼ ذبر االسم
رب ،على ،عن ،الكاؼ،
الواحد فقط ،كيذكر اجلرجاين ىنا سبعة عشر حرفان ىي :من ،إىل ،يف ،الالـّ ،
59
منذ ،حىت ،كاك القسم ،اتء القسم ،ابء القسم ،حاشا ،خال ،عدا.

كالنوع الثاين :عوامل لفظية قياسية :كىي ما مسعت عن العرب كيقاس عليها غَتىا 60،كقد ذكر
اجلرجاين منها سبعة عوامل ،ىي :الفعل على اإلطالؽ ،كاسم الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ ،كالصفة ادلشبهة،
61
كادلصدر ،كاالسم ادلضاؼ ،كاالسم التاـ.
أما القسم الرئيس الثاين فكاف العوامل ادلعنوية :كىي العوامل اليت تعرؼ ابدلعٌت كالقلب ال
ابللفظ62،كقد جعلها اجلرجاين يف عاملُت ،مها :العامل يف ادلبتدأ كاخلرب ،كالعامل يف الفعل ادلضارع الرفع.
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لتكوف بذلك العوامل مائة عامل ضلوم ،كرد يف بداية ادلؤلف لوحة توضيحية ذلا ،يالحظ الناظر فيها أنو
أماـ عمل تعليمي اذلدؼ منو التقريب كالتسهيل.
كعلى الرغم من يسر كتاب العوامل ادلائة كسهولة تناكلو على ادلتعلّمُت إال أف اجلرجاين أتبعو
دبؤلف آخر أطلق عليو اسم كتاب اجلمل ،كيقوؿ اجلرجاين يف مقدمتو( :ىذه مجل رتبتها ترتيبان قريب
ادلتناكؿ ،كضمنتها مجيع العوامل ،هتذب ذىن ادلبتدئ كفهمو ،كتعرفو مست اإلعراب كرمسو ،كتفيد يف
63
حفظ ادلتوسط األصوؿ ادلتفرقة ،كاألبواب ادلختلفة ،لنظمها يف أقصر عقد ،كمجعها يف أقرب حد).
كلعل النّاشئة الذين أشار إليهم اجلرجاين ىنا بقولو :ادلبتدئ ىم انشئة العجم الذين تفرغ لتعليمهم يف
بلده جرجاف اليت مل يغادرىا طواؿ حياتو.
كبشكل عاـ فإف اجلرجاين أبدع يف تقدديو للمؤلّفُت ،كّنج يف أتليفهما ّنجان مقتصران على ذكر
األىم ،غاضان البصر عن اخلالفات كالتعقيدات الفلسفية ادلتعددة ،فلقي الكتاابف انتشاران كاسعان؛ حيث

ذكر أنور بن أيب بكر الداغستاين يف ربقيقو لكتاب العوامل ادلائة النّحوية يف أصول علم العربية أمساء
تسعة كستُت علمان شلن قاموا بشرح الكتاب ابلعربية ،كما ذكر أف عددان من أبناء اللغات األخرل قاموا
بشرحو كنظمو بلغاهتم ،كلعل ذلك يكوف بغية تيسَت تعلم النّحو العريب على من أراد ذلك من أبناء تلك
اللغات كما ذكر ادلطرزم (610ق) ما يشَت إىل انتشار كتب اجلرجاين يف بالد العجم يف زمنو  ،فيقوؿ
عن تعليمو النّحو البنو مسعود( :إف الولد األعز ال يزاؿ كامسو مسعودان ،كإىل أىل اخلَت مودكدان ،دلا
استظهر سلتصر اإلقناع ،ككشف عنو حبفظو القناع ،كأحاط دبفرداتو حفظان ،كأتقن ما فيو من النّحو معنان
كلفظان ،أردت أف ادلظو من كالـ اإلماـ احملقق ،كاحلرب ادلدقق ،أيب بكر عبد القاىر اجلرجاين سقى هللا
ّ
ثراه ،كجعل اجلنة مثواه ،حىت يعلق بطبعو من لفظو احللو ما يفجر ينابيع النّحو ،فنظرت يف سلتصراتو
64
ادلضبوطة ،دكف كتبو ادلبسوطة ،فوجدت أكثرىا تطوران بُت األئمة ادلائة ،كاجلمل كالتتمة ).
كبشكل عاـ فإف ادلؤلفُت حققا جانبان كبَتان من أىداؼ عبد القاىر( ،كخففا عن كاىلو بعض ما
كاف يثقلو من العبء ،فقد تيسر النّحو كسهل ،كما أف نظرية العامل بسطت بطريقة عملية ،كحبب
65
النّحو إىل غَت الناطقُت ابلعربية كسهلت عليهم العربية).

و .الزخمشري (538ه):

مثلما كاف لطبيعة احلياة كللمجتمع الذم عاش فيو اجلرجاين أثر يف نظرتو إىل علم النّحو ،كفيما أنتجو
من مؤلفات ،فقد كاف لنشأة الزسلشرم كعيشو يف خوارزـ أثر كبَت يف علمو كمؤلفاتو أيضان ،فخوارزـ
شهدت صراعان لغواين كبَتان بُت العربية كالفارسية ،فالعصبية القومية بلغت أشدىا يف ذلك العصر ،كانتهز
كتفرؽ العرب ،كقياـ دكيالت غَت عربية ،فجعلوا يتعالوف على
كثَت من األعاجم ضعف اخلالفة العباسيةّ ،
العرب ،كينقصوف من قدرىم ،كيتهجموف على اترخيهم ،كأخالقهم ،كحياكلوف أف حييوا لغاهتم القومية،
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كيستعيضوا عنها ابلعربية 66،كقد تعالت يف ذلك احلُت األصوات الداعية إىل تعلّم الفارسية كالتخاطب
هبا ،كقد أدرؾ الزسلشرم مغزل ىذه الدعوات الشعوبيّة ،كأدرؾ خطرىا على لغة القرآف كالدين
اإلسالمي ،ككقف ابدلرصاد مهامجان أصحاب ىذه الدعوات ،فلم يًتؾ رلاالن أك مؤلفان إال أعلن فيو حربو
عليهم ،كسبسكو ابللغة العربية ،كقد كرر يف مؤلفاتو إعجابو ابلعربية كإيثاره إايىا ،كثناؤه على بالغتها،
فع ّد العربية يف كتابو الفائق يف غريب احلديث أفصح اللغات ،كبالغتها أمت البالغات ،كأثٌت على عدانف
كأبنائو ،كقحطاف كأحيائو ،كعلى شعرائهم كخطبائهم الذين سحركا الناس ببالغتهم.
الرد العملي من الزسلشرم على الداعُت إىل ترؾ العربية كالص ّد عن تعلّمها من الشعوبيُت
أما ّ
67
العجم فكاف من خالؿ ما قدمو من مؤلفات ،ففضالن عن معجمو الذم ألفو يف العربية كالفارسية،

بغية تيسَت فهم ادلصطلحات كالكلمات العربية على متعلمي العربية من الفرس ،فإنو ألّف كتاب ادلفصل
يف صنعة اإلعراب ،ذلك ادلؤلف النّحوم الذم جيعل زلققو دمحم عز الدين السعيدم من خاللو الزسلشرم
من أبرز العلماء الذين ىبّوا خلدمة العربية كاإلسالـ ،معتربان أف من شأف ادلفصل تقوًن األلسنة ،كتيسَت
تعلّم األعاجم للعربية ،كابلتايل فهم معاين القرآف الكرًن كعلوـ الدين؛ حيث يقوؿ( :استمرت معجزة
القرآف البالغية كاضحة ادلعامل لألجياؿ ادلسلمة العربية األكىل كاليت تلتها ،حىت إذا اختلط العرب ابلعجم
دعت الضركرة إىل قياـ العلماء األفذاذ إىل استنباط قواعد اللغة العربية ،كابتكار العلوـ اليت تساعد على
تقوًن األلسنة ،كفهم القرآف الكرًن فهمان دياثل الذين عاصركا نزكلو ،كمن أبرز ىؤالء الذين انربكا إىل خدمة
68
علوـ العربية اإلماـ أبو القاسم زلمود بن عمر الزسلشرم).
كقد بدأ الزسلشرم كتابو ىذا مبينان استحالة االستغناء عن العربية كاالستعاضة عنها بغَتىا،
مهامجان الشعوبيُت بقولو( :كلعل الذين يغصوف من العربية كيضعوف من مقدارىا ،كيريدكف أف خيفضوا ما
رفع هللا من منارىا؛ حيث مل جيعل خَتة رسلو كخَت كتبو يف عجم خلقو ،كلكن يف عربو ،ال يبعدكف عن
الشعوبية منابذة للحق األبلج ،كزيغان عن سواء ادلنهج .كالذم يقضي منو العجمي حاؿ ىؤالء يف قلة
إنصافهم ،كفرط جورىم كاعتسافهم؛ كذلك أّنم ال جيدكف علمان من العلوـ اإلسالمية فقهها ككالمها
كعلمي تفسَتىا كأخبارىا ،إال كافتقاره للعربية ّبُت ال يدفع ،كمكشوؼ ال يتقنع...فهم ملتبسوف ابلعربية
أية سلكوا ،غَت منفكُت منها أينما كجهوا ،مث إّنم يف تضاعيف ذلك جيحدكف فضلها كيدفعوف خلصها،
كيذىبوف توقَتىا كتعظيمها ،كينهوف عن تعلّمها كتعليمها .كديزقوف أدديها ،كديضغوف كمها ،كيدعوف
االستغناء عنها ،كأّنم ليسوا يف شق منها )69،كىذا ما دفعو إىل أتليف ادلفصل؛ لقولو (:كلقد ندبٍت ما
ابدلسلمُت من األرب ،إىل معرفة كالـ العرب ،كما بُت من الشفقة كاحلدب على أشياعي من حفدة
األدب إلنشاء كتاب يف اإلعراب ،زليط بكثافة األبواب ،مرتب ترتيبان يبلغ هبم األمد البعيد أبقرب
كفصلت كل صنف منها
السعي ،كديأل رلاذلم أبىوف السقي .كصنفت كالن من ىذه األقساـ تصنيفانّ ،
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تفصيالن ،حىت رجع كل شيء نصابو ،كاستقر يف مركزه ،كمل أدخر فيما مجعت فيو من الفوائد ادلتكاثرة،
70
كنظمت من الفرائد ادلتناثرة مع اإلجياز غَت ادلخل ،كالتلخيص غَت ادلمل ،مناصحة دلقتبسيو).
يالحظ ادلتأمل يف ادلفصل براعة مؤلفو يف ترتيبو كتدرجو ،فقد بدأ الكتاب ابلتعريفات البسيطة
كالضركرية للغة ،شلهدان الطريق أماـ الناشئُت ،مث راح خيوض يف جلة القواعد كتفسَتىا كتقسيمها ،كظهرت
براعتو كذلك يف الًتتيب ادلنطقي الذم كشف من خاللو عن فكر
منهجي منظم ،فكاف ادلؤلف حريصان
ّ
على األخذ بيد ادلبتدئُت متدرجان من السهل إىل الصعب ،كمن العموـ إىل اخلصوص ،كلنفاسة الكتاب
كفائدتو العظيمة انكب عليو طالب العلم ،كأكثر النقاد كطلبة العلم من الثناء عليو ،فقاؿ ابن يعيش فيو:
(إف ىذا ال كتاب جليل قدره ،انبو ذكره ،قد مجعت أصوؿ ىذا العلم فصولو ،كأكجز لفظو فتيسر على
71
شراح الكتاب كالناظموف عليو ،حىت قيل أبف شركحو بلغت سبعُت شرحان،
كثر
كقد
الطالب ربصيلو ).
ّ
كإذا أضيفت إىل ذلك شركح أبياتو ،كالكتب اليت ألفت يف نظمو كاختياره كالرد عليو ،كحواشي تلك
الشركح كالكتب ،فإّنا تبلغ مجيعها ادلائة 72،كبفضل ادلفصل كغَته من ادلؤلفات ذاع صيت الزسلشرم،
كأقبل التالميذ عليو من كل صوب ،فذكرت ادلراجع أف الزسلشرم كاف قد دخل خرساف ،ككرد بغداد،
كما دخل بلدان إال اجتمعت الناس عليو ،كتتلمذكا لو ،كاستفادكا منو ،كذكرت أيضان أنو أقاـ خبوارزـ،
فكانت تضرب إليو أكباد اإلبل ،كربط بفنائو رحاؿ الرجاؿ كربدل ابمسو مطااي اآلماؿ 73،كلعلو من
ادلمكن لنا من ىذا أف نتصور كثرة تالميذ الزسلشرم ،خاصة من متعلمي العربية من العجم الذين تتلمذكا
على يده بعد عودتو خلوارزـ كاستقراره فيها بعد عاـ (553ق) ،كيظهر ىذا يف األبيات اليت قاذلا
الزسلشرم معتزان بنفسو كإبقباؿ العرب كالعجم إليو على حد سواء:
كمسيت بُت العرب كالعجم رحلة

إىل يزجوف ادلشي عواسفا

أمل تر أين حيثما كنت كعبة

حيفوف يب كالطائفُت طوائفها

74

اخلامتة:

توصلت الدراسة إىل ما أييت:
 .1فقد كانت تلك إطاللة على جهود بعض علماء العربيّة يف تيسَت النّحو العريب دلتعلمي العربية من العجم
الفارسي ،كعبد القاىر اجلرجاين،
من غَت أبنائها ،كىم :خلف األمحر ،كاجلاحظ ،كثعلب ،كأبو علي
ّ
الزسلشرم.
كّ
 .2لقد اتّضح من دراسة ما ق ّدموه أّنم التزموا يف مؤلفاهتم منهجيّات كاضحة ،سبيّزت ابلتّنظيم كاإلجياز،
كابتعدكا عن ادلغاالة يف االستعانة ابدلنطق كالفلسفة كاالعتماد على العلل ،كأدركوا أمهيّة التّطبيق ،فعمدكا
الشاىد.
الشرح من خالؿ ادلثاؿ ك ّ
إىل ّ
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 .3كاف للقدامى آراء حامسة يف توضيح ما ينبغي تدريسو كما ال ينبغي ،كانتبهوا إىل تصنيف الطلبة ابلنّظر
ادلتوسط كادلتق ّدـ ،كخاطبوىم من خالؿ مؤلّفاهتم دبا يتناسب مع أقدارىم
إىل مستوايهتم اللغويّة ،ادلبتدئ ك ّ
كاحتياجاهتم.
ىوامش البحث:
ّ 1ركام ،صالح ،النّحو العريب :نشأتو ،تطوره ،مدارسو ،رجالو ،ط( ،1القاىرة :دار الغريب2003 ،ـ) ،ص.8

2

انظر :حبيب ،ألبَت ،احلركة اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت هناية عصر ملوك الطوائف( ،بَتكت :ادلكتبة العصرية،

1967ـ).

 3انظر :ضيف ،شوقي ،تيسري النحو التعليمي قدمياً وحديثاً مع هنج جتديده( ،القاىرة :دار ادلعارؼ 1986ـ).

4انظر :أبو عمشة ،خالد حسُت ،تعليم اللغة العربية يف األندلس وأوجو االستفادة منو يف تعليم العربية بوصفها لغة اثنية ،رسالة
العادلية1997 ،ـ).

ماجستَت( ،ماليزاي :اجلامعة اإلسالمية
 5الزبيدم ،أبو بكر دمحم بن احلسن ،طبقات النّحويني واللغويني ،ط( ،2القاىرة :دار ادلعارؼ1984 ،ـ) ،ص.3
 6السابق نفسو ،ص.3

 7حسن ،عباس ،اللغة والنّحو بني القدمي واحلديث( ،القاىرة :دار ادلعارؼ1966 ،ـ) ،ص.107
8

التوحيدم ،أبو حياف علي بن دمحم بن العباس ،البصائر والذخائر ،ربقيق :إبراىيم الكيالين( ،دمشق :مكتبة أطلس1956 ،ـ) ،ج،2

ص.67

 9ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص ،ط( ،2القاىرة :دار الكتب ادلصرية1956 ،ـ) ،ج ،1ص.36

 10األمحر ،خلف بن حياف ،مقدمة يف النّحو ،ربقيق :عز الدين التنوخي( ،دمشق :كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي1974 ،ـ) ،مقدمة
احملقق.
11السابق نفسو ،ص34-33
12انظر :عطواف ،حسُت ،الشعر العريب خبراسان يف العصر األموي( ،عماف :مكتبة احملتسب1974 ،ـ) ،ص.42-41
13انظر :األمحر ،خلف بن حياف ،مقدمة يف النّحو ،مقدمة احملقق.
14انظر :السابق نفسو ،ص.36
15انظر :السابق نفسو ،ص.41
16انظر :السابق نفسو ،ص.43

 17أمحد ،عطية سليماف ،اجلاحظ والدراسات اللغوية( ،القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ1995 ،ـ) ،ص.11
18انظر :السابق نفسو ،ص.57

 19اجلاحظ ،عمرك بن حبر ،البيان والتبيني( ،بَتكت :دار اجليل1948 ،ـ) ،ج ،1ص.48
 20السابق نفسو ،ج ،1ص.48

 21انظر :أمحد ،عطية سليماف ،اجلاحظ والدراسات اللغوية ،ص.58
 22اجلاحظ ،عمرك بن حبر ،كتاابن للجاحظ كتاب ادلعلّمني ،وكتابو يف الرد على ادلشبهة ،ربقيق :إبراىيم خليل جريس( ،عكا :جامعة
تل أبيب1980 ،ـ) ،ص.73

 23انظر :ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حيِت ،كتاب الفصيح ،ربقيق :عاطف مدكور( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،د.ت) ،ص.88
 24السابق نفسو ،ص.10
 25انظر :السابق نفسو ،ص .11
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26السابق نفسو ،ص.93-92
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 28انظر :ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حيِت ،الفصيح ،ص.42
 29مخّاس ،مجهور كرًن ،أبو العباس ثعلب وجهوده يف النّحو( ،العراؽ :جامعة ادلوصل1985 ،ـ) ،ص.157
 30انظر :السابق نفسو ،ص.15

 31انظر :اذلركم ،دمحم بن علي ،التلويح يف شرح الفصيح( ،القاىرة :مطبعة كادم النيل1968 ،ـ) ،ص.1
 32انظر :ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حيِت ،الفصيح ،ص.9
 33انظر :السابق نفسو ،ص.21

 32حسكور ،اندية ،منهج الفارسي يف البحث النّحوي وتطوره ،رسالة ماجستَت( ،سوراي ،جامعة حلب1999 ،ـ) ،ص.122

 35انظر :الشليب ،عبد الفتاح امساعيل ،أبو علي الفارسي حياتو ومكانتو بني أئمة العربية( ،القاىرة :مكتبة ّنضة مصر1985 ،ـ)،
ص.98

 36ايقوت احلموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي ،معجم األدابء ،ج ،4ص.75
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