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 هجري  28/12/1428 -ميالدي  07/01/2008 اتريخ اإلضافة:
       377زايرة: 

 
  ولغة اإلبداع أو النحو والشعرالّنظاُم النَّْحِويّ 

 
ُه   -إذا كان النحُو   َمرَْكًبا صعًبا َعِسرَي املنال سطًحا وعمًقا فإن الشعر أيضا: -كما ُأِحسُّ

 ُسلَُّمهْ   وَطَوِيل    صَْعب   ....

 يَْعلَُمهْ  ال الَِّذي فِيهِ  اْرتََقى إَِذا

 َقَدُمهْ  الَْحِضيضِ  إِلَى بِهِ  َزلَّتْ 

املَرَْكَبْْيِ ُأْفِصُح عن َمْكُنوِن نفسي هبذا اخليط االحتمالِّ العابِر، الذي يضع نقاطًا أريد إبرازها يف سبيل ُحبِّ يف طريق هذيِن 
عر والنحو.  اللغة والشِّ

 
 ويف البادرة األوىل أسأل: هل حنن حباجة إىل تقنٍْي للعاميَّة أِو الُفصحى؟ ملن َواَلُء الدرس؟

 
يَِّتِه؟ أهي انفرة يف لسان انطقيها وأهليها، أو أهنا جر قدرة طبيعية وهنا يدور السؤال مرة أخ رى: ملاذا يُ َقنُِّن اجملتَمُع لعامِّ

 ِفْطرِيَّة؟
 

يَّة ال تَ ْنِفُر وال تَِفرُّ وال تغرب  ألن مستخدمها يَ ْهِمُس هبا، يضحك، يبكي، أيكل  –يف حدود بيئتها  –وهنا أقول: العامِّ
اثر والغطاء، أي: إهنا يف جمال املستور احملدود.ويشرب ويسامر، تدخل مع  ه طعاَمُه، يف إداِمِه، ُيِسرُّ هبا معه حتت دفء الدِّ

 
 فَ َهْل ِمن املُْمِكن َعَمِليًّا أن يطلب جمتَمُعها َأْمَر انموسها، وانموسها يتغري ليَل هنار؟

 هل هناك من خوف عليها؟
 

 سباِن ِِبعتبارها دلياًل ِبرزًا انهًضا لعطاء شامل حلضارة ُأمَّة.ال مطلب الستمرارها، وال مطلب لوجودها يف حُ 
 

 التوّجه إًذا إىل الفصحى:
 اليت ثَ َبَت وادي النحو فيها، وثَ َبَت القالب، فالذي قال يف العصر اجلاهلي:

ِحبَُّها
ُ
 بَِعيرِي نَاَقَتَها َويُِحبُّ         َوتُِحبُّنِي      َوأ

َتها أنه ي  صوغ هيكاًل إلهاٍب جيري معنا اليوَم وبعَد اليوم حيث نقول مثل ما قال:هل يدرك َوق ْ
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 وتضربني        وأضربها

 وتكلمني        وأكلمها

 وتخاصمني        وأخاصمها

 وتغازلني        وأغازلها

راع.إىل ما شاء الكالم، ما دام اإلهاب اثبًتا، يُعَرف فيه موقُع الرأس مَن الَقَدم، واألصابِع من ا ، والكفِّ من الذِّ  لكفِّ
 

ِِه جاٍر وراء اللغة، فهو الصوت وهو الصدى.  إن النظام بثابِِتِه ومتَغريِّ
 

عر؛ مع التسليم  هذا النظاُم املرَتِكُز على ُلَغٍة ثَ رَِّة التعبرِي نريد أن نؤكد َعالقَ َتُه مبنِطَقِة اإلبداع األوىل لدى العرب وهي الشِّ
رآن واحلديث الشريف، فاحلِوار مع القرآن ُيدِرك مريدوه أنه حواٌر ضارب يف اللسان والفؤاد والدنيا بَتالُزم اللغة مع الق

 واآلخرة والثواب والعقاب.
 

ة أن هناك اهتاًما للنحو إبفساد منطقة اإلبداع. عر وخباصَّ ، ولغة الشِّ  حنن نريد بيان العالقة احلميمة بْي صانع النظام النحويِّ
 

عر؛ ولعل عالقة الطرف اآلخر ِبلنحو مل تُك يف البداية عالقة ِوفاق.يف البدء اّتََّ   َه النحاُة َصْوَب لغة الشِّ
 

 ولقد بدا يف احمليط السياقيِّ الثقايفِّ بعُض سخرية من الّنظاِم النَّْحِويِّ والنحاة؛ يقول شاعر:

ِ نَ  ُحجَّةِ  ِمنْ  أَْضَعفُ         فَاتِن    فَاتِر    بِطَْرف    تَْرنُو  ْحوِي 

 ويقوُل أعراِبّ ألِب زْيد ظنه يسأل سؤااًل يف النحو:

 أَْرَغبُ    فِيهِ   َوال  ال        ِجْئُتُكمْ   لِلنَّْحوِ  لَْستُ 

 ُيْضرَبُ    الدَّْهرِ   أَبَدَ         َوالْمرِئ     لِي  َما  أَنَا

 يَْذَهبُ  َشاءَ  َما َحيْثُ         لَِشْأنِهِ     َزيًْدا    َخل ِ 

 التَّطَرُّبُ    َشَجاهُ   َقدْ         َعاِشق    َقْولَ  َواْسَتِمعْ 

 ومل تَ ُفت السخرية ُلغوايًّ هو عيسى بُن عمر واصًفا خالف النحاة:

لِف   َعلَى اْجَتَمُعوا إَِذا
 ِجَدالُ    بَْيَنُهمُ    َهاجَ    وَيَاء          َووَاو   أَ

َه ِضيَقُه َصوْ   َب النحو حىت املُحدثَْي الذين يقول أحدهم:فكلُّ َمن ضاق إبداًعا َوجَّ

 وََعْقلِيَّتِي  َخيَالِي  َوَمْرَمى  نِ         الزََّما   ُحُدودَ   النَُّحاةُ   أََقاسَ 

 فِْكَرتِي َعلَى َوزَمَّتْ  َفَضاقَتْ         ألَْفكَاِرِهمْ     َحدَُّدوَها   لََقدْ 
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 ِصحَّةِ    َعلَى   قَالَ   وَُجْبَرانُ         َفُقلْتُ   الْكَِسائِيْ  يَُقولُ  َفُقْلُتمْ 

ُس بعَض خيوٍط من نظام كان الصدام بينه وبْي الشعراء قائًما،  دام، كانت املنافرة حْي بدأ النحو يَ َتَحسَّ يف البدء كان الصِّ
اٍر الكلبِّ وِبْشِر بن أِب خازم.  نلمح ذلك يف ثورة َعمَّ

 
َفًة عند حَنِْويٍّ يف بدء الن ل من بَ َعَج النحو ومدَّ القياس؛ أي: إنه يف املرحلة اهلاِئَمة اليت كانت ونقف َوق ْ ظام قيل عنه أبنَّه أوَّ

 تبحث للنحو عن طريق، يف ُمقابل شاعٍر كبرٍي هو الَفَرْزَدُق الذي كان منوذًجا لكربايء الشاعر، وكربايء لغة الشعر.
 

 اق:يَ ُقوُل الفرزدق بعد تتبٍُّع طويٍل مِن اْبِن أِب إسح

 ُمَجلَّفُ   أو  ُمْسَحًتا إالَّ  المالِ  منَ         يََدعْ  لَمْ  َمْروانَ  يَابْنَ  زمان   وَعضُّ 

 يقول له عبدهللا بُن أِب إسحاق: "عالَم رفعَت كلمة "جُمَلَّف"؟"
 فريد الَفَرْزَدُق: على ما َيُسوُؤك ويَ ُنوُؤك، علينا أن نقول وعليكم أن تَ َتَأوَُّلوا.

 
ُلوا.والعبارة امل  ركزية هي تلك اللغة اآلِمرة: علينا أن نقول وعليكم أن تَ َتَأوَّ

 
َدى.  فعلينا أن نقول ُتساِوي: حنن الصوت، وعليكم أن تتأولوا تساوي: وأنتُم الصَّ

 
َهمة خائف على ضياعها، وشاعٍر يرى أنَّ ِشعَرُه فوق النظام اللُّغ ، قبله، إننا أمام رجلِْي: حَنِْويٍّ يصنع بعض خيوٍط ُمب ْ ِويِّ

 يصنع ما يريد، كما ُسئل فقال: فعلُت ذلك لَِيْشَقى به النَّْحوِيُّون.
 

ًا عن حركة إبداعه املثرية:  وكما رام َخْطَوُه فيما بعُد َمْن قال معربِّ

 وَيْختَِصمُ   َجرَّاَها  الَْقْومُ  وَيَْسَهرُ         َشَوارِِدَها َعنْ  ُجُفونِي ِمْلءَ  أنَامُ 

؛ ومن هنا مت التأويل؛ إلحداث فِلَمْن كا ن االنتصار؟ من الواضح أنه صار للمبدِع الذي أضحت كلمته أمًرا لِنَ ْهِج حَنِْويٍّ
عر.  املصاحلة بْي النحو والشِّ

 
 املصاحلة بْي النص والقاعدة:

َد األركان  عر، : بدت َنَظرِي َُّتُه غ-يبدو أنه حْي استقرَّ أمر النظام، وأصبح واضَح املالمح حمدَّ رَي مرتِعَشة وال هيَّابَة من لغة الشِّ
 فقد صاحلها وجرى هلا؛ أي: جرى معها.

اِجي بعيًدا عن زمان عبدهللا  هكذا جند التأويل يف أبرز مظاهره سبياًل إلحداث املوائمة بْي ُسلوك الشاعر ونظام النحو، فالزَّجَّ
غ، أجاز يف قول الَفَرْزَدِق؛ أن تُ ْعَرَب "جُمَلَّف": مبتدًأ خَلرَب بن أِب إسحاق يف حواره عن جواز االبتداء ِبلنكرة دون ُمَسوِّ 

 (.204حمذوٍف، والتقدير: أو جُمَلٌَّف كذلك، )"اجلَُمل" ص 
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 واْسَتْحسن ابن ُعصفور أن يكون: "جُمَلَُّف" فاعاًل لفعل حمذوف، والتقدير: أو بقي جُمَلَُّف.

 
لطريق الذي انصاع فيه النحاة ألمر الشعر؛ فقد َأوَُّلوا واختلفوا يف إعراب جُمَلَّف على هذه ويف واقع األمر أنَّ الَفَرْزَدَق َخطَّ ا

 الرواية )أي اليت نصبت ُمْسَحًتا( على ستة أقوال؛ حيث قالوا إهنا:
اِجيُّ / ابن َخُروف(. – 1  مبتدأ َخرَبه حمذوف: جملف كذلك، من هؤالء )الَفرَّاُء / الزَّجَّ
 (.99/  1ذوف: أو بقى جملف، )ابن ِجّنِّ "اخلصائص" فاعل لفعل حم – 2
 خرب ملبتدأ حمذوف: الباقي جملف/ هو جملف، )ثَ ْعَلب(. – 3
، حكاه هشام عن معاوية، )"إصالح اخللل" ص  – 4  (.262معطوف على الضمري يف ُمْسَحًتا: الِكَساِئيُّ
": أي: َوَعّض أو ّتليف، وإليه ذهب الفارسي "ِخزانه جملف مصدر ميمي على وزن ُمَفعَّل عطف على املصدر: "َعضُّ  – 5

 .5/174األدب" 
معطوف على ُمْسَحت مَحْاًل على املعََن، مل يبق من املال إال مسحت أو جملف؛ الَفارِِقّي يف شرح أبيات مشكلة  – 6

 .295اإلعراب ص 
 

عر؛ فقول هكذا ضاعْت جماهَبُة عبدهللا بن أِب إسحاق يف ِظلِّ َسْطَوِة الَفَرْزدَ  ِق، الذي أمر فاستجاب له النَُّحاُة ُحبًّا يف لغة الشِّ
 الشاعر هو الصواب، وعلى النظام أن يرعى ذلك مستخِدًما أهمَّ آالته يف املصاحلة واالتِّساق وهي التأويل.

 
 ِه وُأُسِسِه.ُتِرَك للغة الشعر أن ََتَْرَح وتُ ْبدَِع وتتألق معتِمَدًة على فَ ْرِضيَّاتِ  -حْي استقر النظام 

 
عر؟ كيف كان خط النحو حلركة الشعر؟ أان أظن أن منطقة اجلواز  وماذا بعد التأويل الذي أحدث امُلصاحلة بْي القاعدة والشِّ

عر. َها تَ ْرك السبيل ُحرًّا للغة الشِّ  يف النحو من هَِّ
 

َيًة وتَ رِْكيًبا(:  منطقة اجلواز يف النحو )بِن ْ
؛ ففيه من األحكام اجلائزة ما يفوق حكم الوجوب، ومعَن اجلواز أن الشاعر بْي أمرين أحدها مل يَ ُعِد النظام النَّحْ  ِويُّ َجرْبِايًّ

ياق ورؤية الشاعر هو األساس.  يفارق اآلخر؛ ومن ََث يكون جمال االختيار واالنتقاء َحَسَب السِّ
 

عر أكثَر من األصل، و   القاعدة هَتِيُم ِبلفرع كما هامت ِبألصل.فالفرع يف ثوابت الرتكيب يتحرك يف ُلغة الشِّ
 

إن من َشَرف العربية احلذَف حْي يكون األصل الذِّْكَر، ومن َشَرفها التقدمي حْي يكون التأخري، وَترْتُُك سبياًل واسًعا للتصرُّف 
عر، ورغم أن هامتها وِعْشقها يف اإلعراب فإهنا تتحاور جُمَوِّزَةً  َية من أجل لغة الشِّ  اجلر والنصب، والرفع والنصب يف يف الِبن ْ

يِّ الواحد.  املوقع النَّصِّ
 

عر، أن يقرأ ما جَيري لدى ابن ِجّنِّ فيما كتبه حتت عنوان  وعلى َمن يريد استنطاق إبداع النحو وكونه نظاًما يتألق بلغة الشِّ
 .3/360ِبب يف شجاعة العربية "اخلصائص" ج
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 حيث يقول:

 ذف والزايدة، والتقدمي والتأخري، واحلمل على املعَن والتحريف.اعلم أن معظم ذلك إمنا هو احل
 

 :367 /3ففي حديث حَنِْويٍّ له عن احلذف يقول ج  
 فأما قوله:

 وََحَجرْ   َسْهم    َغْيرُ   ِعْنِدي  لَكَ  َما

 اْلوَتَرْ      َشِديَدةِ      كَبَْداءَ     َوَغْيرُ 

 َشرْ اْلبَ  أَْرَمى ِمنْ  َكانَ  بِكَفَّيْ  َجاَدتْ 

أي بكفي رجل أو إنسان كان ِمن أْرَمى البشر، فقد ُرِوَي غري هذه الرواية "بكفي كان َمن أْرَمى البشر" بفتح ميم َمن؛ أي 
 بكفي من هو أرمى البشر، وكان على هذا زائدة.

 
شعر يف النحو كبرية، حذٌف النص ِبٍق كما هو على حاله ال مساس به، واحلوار يف ُحبِّه حَنِْوّي، فاحلرية املمنوحة حلركة ال

يف، يُقابله ِذْكٌر، تقدمي يَ ُروُمُه أتخري، بِنية يتصرف يف رِكاهبا الشاعر فيجعل اأَلرَانب أراِن، والثعالب ثعاِل، والصيارف الصيار 
، وحارث ُيضِحي حاِر؛ حىت اإلعراب ِمالك النحو جيري التأويل فيه؛ إ رضاء للشاعر مع وابن سامل ابن سالم، وَعَزُة تصبح َعزُّ

 املَُحافظة عليه.
 

إن القانون النَّْحِويَّ َيروم االتساع، ولديه قدرة على االستمرار؛ ففي جواز االبتداء ِبلنكرة يربط أمره ِبإلفادة وهي مطلب 
ز، ُيْصِدُر هذا اللغة، واتساع أمر الصَّْوِغ قياًسا وارتباطًا هبذه الفائدة ال حدَّ له؛ فابن مالك وهو يتحدث بشأن هذا اجلوا

َياِقيَّ والقياسيَّ قائاًل: اللَّ السِّ  القانون النَّْحِويَّ الدَّ

 نَِمَرهْ  زَْيد   َكِعْندَ  تُِفدْ  لَمْ  َما        بِالنَّكِرَهْ  االْبتَِدا يَُجوزُ  َوال

 َثُّ ََيِْتم بعد التمثيل ببعض النماذج قائاًل:

 ُيَقلْ  لَمْ  َما َوْلُيَقسْ 

ويف مفهوم الصريورة تنطلق املفردات يف إطار النسخ مع كل دالٍّ ََيْوي معَن الصريورة، ُوِجَد أم يُنَتَظر وجوده؛ فمناط النظام 
 الفائدُة والقياس.

 
عر، والنفاذ إليها.  التأويل.. ومنطقة اجلواز ِمنَّة مَن النُّحاة للُمصاحلة مع لغة الشِّ

 
وا على ثُنائِيَّة لغة االختيار ولغة والدارس العرِب يعلم أنَّ النُّ  حاة هُم الذين أصدروا وحافظوا على خصوصية اإلبداع حْي نصُّ

، ومع ما يف كلمة الضرورة من َداللة تَ ُنوُء عن قصد النحاة؛  االضطرار، فالضرورة الشعرية ُتْدَرُس يف نطاق النظام النَّْحِويِّ
م حْي حتدثوا عن لغة االضطرار كانوا يق ِصدون لغة الشعر مبَذاقها وحركتها، وجمازها، فابن ُعصفور يقول: "والشعر كله ألهنَّ
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ُر ضرورة"، فال َيظنَّنَّ ظانٌّ َداللة العيب يف الكلمة؛ فاملقصود أن لغة الشعر حركة متوفَِّزة، متحركة، هتدأ وتثور، تُ َرتِّب وَتْكسِ 
 ، واجملاز إىل واقع.الرتتيب، ُتْظِهُر وُُتِْفي، يتحول فيها الواقع إىل جماز

 
َراِئِر حَنْوِيَّ  اد، وكتب الضَّ قَّ َها ُهُم النُّحاة؛ ال الن ُّ عر، وَأْفَصَح َعن ْ ل َمْن َتَكلَّم يف لغة الشِّ  ة قبل أن تكون نَ ْقِديًَّة َأَدبِيَّة.أان َأُظّن أنَّ أوَّ

 
مؤلفات النحويْي اندرًا، فإنَّ الّنحاة رََأْوا أنَّ ما يف لغة  وَتِرُد أمامي مالحظٌة مؤداها أنه مع عدم إهال لغة النثر، اليت وردت يف

عر َمْوِرٌد اللََّهَجات، يتَِّضح هذا املورد من خالل ُلَغة َمن يُ ْلِزم املثَن األَ  ْثر وَيزيد، ففي الشِّ عر يغطي مراد الن َّ  ِلَف قائاًل:الشِّ

 َغايَتَاَها اْلَمْجدِ  فِي َغابَلَ  قَدْ         أَبَاَها    َوأَبَا    أَبَاَها    إِنَّ 

عر، حيث جند:  ومن خالل لغة "َأَكُلوِن الرَبَاِغيُث" اليت ورد ُمرادها واضًحا يف لغة الشِّ

ْيبَ  الَْغَوانِي َرأَيْنَ   النَّوَاِضرِ   بِالُْخُدودِ   َعن ِي فَأَْعرَْضنَ         بَِعارِِضي الحَ  الشَّ

 و:

 ذَلِيلَ    ُكْنتَ   َخَذلُوكَ   انَُّهمْ   َولَوَ         بَِنْصرِِهمْ  فَاْعَتَزْزتَ  قَْوِمي نََصُروكَ 

 ومن خالل َكْسر حرف املَُضاَرَعِة؛ كما يف حركة الشاعر اللغوية اليت جاءت يف قوله:

 َوِميَسمِ   َحَسب    فِي يَْفُضلَُها        تِيَثمِ  لَمْ  َقْوِمَها فِي َما ُقْلتَ  لَوْ 

:ومن خالل َمْورد النو   ن يف موقع الَعْْي، كما يقول املََعرِّيُّ

 ُيْنطُوا َفلَمْ  النَّوَالَ  ِسيُموا ِجيرَة   لَِمنْ 

 الشعر َيوي يف إهابه النثر، وهذا واضح من عفوية القول ِبلشعر:
عر يف سهولتها تُواِكب حق النثر حْي اخلطاب؛ فالعرِب الذي هجر زوجه؛ ألهنا مل تَِلد ل ه الغالم، فقد كادت منظومة الشِّ

 وجَدها ُترقِّص ابنتها يف اخلِباء قائلة:

 يَلِينَا الَِّذي اْلبَيْتِ  فِي يَظَلُّ         يَْأتِيَنا  ال  َحْمَزةَ   ألَبِي َما

ِ         اْلبَنِيَنا   نَلِدَ    أاَلَّ   َغْضبَانَ   أَْيِديَنا  فِي  ذَلِكَ   َما تَاّللَّ

ْعِطينَ    َما  نَأُْخذُ   َوإِنََّما
ُ
 لِزَارِِعيَنا  َكالزَّْرعِ  َونَْحنُ         اأ

 فِيَنا  َزرَُعوهُ   قَدْ  َما ُنْنبِتُ 

 يسمع هذه األبياِت العاديََّة يف ألفاظها ومعانيها، فيقبل على زوجه وابنته قائاًل: 

ِ  ظَلَْمُتُكَما  الَكْعبَة وَرَب 
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عر: ظَ  عر وإيقاع اللُّغة مقاربٌة فلنْنُظْر إىل ُُجلة النثر اليت مل تبتعد عن قول الشِّ َلْمُتكما / ورب الكْع / بىت / مفاعلنت. فَبْْيَ الشِّ
عر َيتضن معه كل شيء.  وَتالٍق، فالذي َيتضن الشِّ

 
 النحاة واإليقاع

ة هذه ال لغة، فقد مل تقف َمَلكة النَّْحِو عند َنْسج رؤاها من خالل ُُجْلة الشعر، ومل تقف عند َوْصف لغة الشعر والتأويل ِلِصحَّ
ْرس اإليقاعيَّ وهو من خصوص لغة الشعر، قام أبمره اللغويون النُّحاة من مثل:  ِبن أن الدَّ

َماِميِّنّ...  اخلليل / اأَلْخَفش / اجلَْوَهِرّي / ابن ِجّنِّ / الزَََّمَْشِرّي / التَّرْبِيِزّي / الدَّ
عر بكل أركانه: الوزن، واللفظ، واملعَن، والقافية، يعي ك الدرس فالشِّ ش يف مِحى منظومة النحو، وأان مل أستغرْب إطالًقا َتسُّ

 النَّْحِويِّ بقضية اإليقاع، وجعلها من َمَلَكِتِه وزاًن وقافية.
 

 العالقة بْي النحو واإلبداع
كان اخلَِفيُّ هو   ُهناك َعالقة آتُزر بْي الصواب واجلمال، وقد يكون النظام النَّْحِويُّ ِبحثًا يف أمره الظاهر عن الصواب، وإن

 الصواَب املسلَِّم إىل إهباٍر وُجال.
 

ويف ِظلِّ هذه العالقة بْي النحو واإلبداع، على املبدِع أن َيسَتِقرَّ على ما استقر عليه النحو مَن الثابت فيه، وأن يصنع يف 
 املُتغري وهو كثري ما َيلو له ويريد.

 
جملاز، وليس اجملاز أمًرا متَفلًِّتا بعيًدا عن حقِّ الصواب؛ فالصواب اللَُّغِويُّ الذي إنَّ أوضَح أدوات الشاعر مع أمر اإليقاع أمر ا

يعرض ُجلة: "أان مسافر إىل املنيا" إبمكان الشاعر أن يقول فيه: املنيا مساِفَرة إلَّ، حيث الفارُق بْي احلقيقة واجملاز هنا مل 
 ِذي يريد أن َُيِدث اجملاز يف أمر ُجلة حقيقية مثل:َُيِْدث ُمفارََقة مع الصَّواب؛ وِمن هنا فإن الَّ 

ٌد عليًّا"  "َضرب حممَّ
د عليًّا"، ألن األفعال يف ِقْسَمِة اللغة شيٌء، واحلروف  ليس إبمكانه أن يستبدل ِبلفعل ضرب حرف اجلر )يف( قائاًل: "يف حممَّ

 شيٌء آَخُر، فاملَُقوُل هنا ساقط حنوايًّ وإبداعيًّا.
 

ٌد عليًّا؛ ألنَّ َمْنِطَق الصواب يقول: إن الفعل الالزم ال  وليس إبمكانه أن َيْستَ ْبِدَل ِبلفعل ضرب الفعَل َجَلَس قائاًل: َجَلَس حممَّ
ي؛ ومن َثَّ يكون املعروض ساقطًا حنوايًّ وإبداعيًّا.  يوضع يف خانة املُتعدِّ

د عليًّا، فتصبح هذه اجلملة اليت استخدمت حقَّ اجملاز لكن إبمكانه أن يستبدل ِبلفعل "َضَرَب" الفعل "َأَكَل" قائاًل:  َأَكَل حممَّ
د عليًّا، يكون اجلواب وقتها: أمل تسمع قول املوىل  عز وجل  -ُجلًة ِشْعرِيًَّة إبَداِعيًَّة، ألنَّه لو سأل سائٌل قائاًل: كيف أيكل حممَّ

تً : }- [، فاملبدِع عليه أن جيري مع النحو يف ثوابته فإذا ما حقََّقها 12{ ]احلجرات: اَأَيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أيَُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
 ِبنت له نقطة فضاء يفعل فيها ما يشاء.

 
 حركة النحو حركة لإلبداع

َخ َمَلَكَتُه من خالل ُلغة اإلبداع، فيتحقق للمتعلم هذا الثراء املُرَكَّ  ُب اجلامع حنن نريد أن يكون النحو جزًءا من إبداع، أن نُ َرسِّ
، واجلمال أمره إْمَتاِعّي، ولن تتألق عربيُتنا إال جبماع األمرين مًعا.  بْي الصواب واجلمال، فالصواب أمره نَ ْفِعيٌّ
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 ولنْلَحظ بعض تعاُنق بْي النحو واإلبداع:

 ِإنَّنا حَْي نَ ْقَرُأ بَ ْيَت اْلَفَرْزَدق: – 1

َّ  النَّاسِ  فِي ِمْثُلهُ  َوَما م ِهِ   أَبُو        اُمَملَّكً  إاِل
ُ
 يَُقاِربُهْ    أَبُوهُ    َحي    أ

: تقديُرُه: "وما مثله يف الناس حي يقاربه إال مملك أبو أمه أبوه"؛ فَفَصَل بْي املبتدأ واخلرب  حيث يقول عنه أبو على الفاِرِسيُّ
ِه َأُبوُه" بكلمة )َحّي(، وهو أجنب منهما، وفصل ب ْي الصفة واملوصوف اللََّذْيِن ها: "حي يقاربه" بقوله: اللََّذْيِن ها: "أبو ُأمِّ

 َفّنٍِّّ "أبوه"، وهو أجنبٌّ منهما من خالل حركة َعَبِثيَّة اتبعها النحو؛ لكن الَعَبث النَّْحِويَّ يف النهاية قد أسلم إىل ِحسٍّ ِشْعِريٍّ 
هبذا البيت ال ُأْدِرُك األَب من األخ، وال األَخ من األم،  أراد به الَفَرْزَدُق أن يُثبت غموض عالقات القرابة واختالطها؛ فأان

 وهو ما رامه الَفَرْزَدُق الذي حرَّك ُُجلته لغايته، ويف عقله َمُقوَلة: "علينا أن نقول وعليكم أن تَ َتَأوَُّلوا".
 
 إنّن حْي أقرأ لأَلْحَوص: – 2

ِ   َسلَمُ  لَمُ  َمطَرُ  يَا َعلَْيكَ  َولَيْسَ         َعلَْيَها  َمطَر    يَا  ّللاَّ  السَّ

 َحَرامُ   َمطًَرا  َزَواَجَها  َفإِنَّ         أَْمًرا أََحلَّ  الزََّواجُ  يَُكنِ  َفإِنْ 

 الُحَسامُ   َمْفِرقَكَ   يَْعلُ   َوإاِلَّ         بُِكْفء    لََها َفلَْستَ  َفطَل ِْقَها

َن َمَطرً  ًها إىل يعِجُبِّن هذا السلوُك االختياريُّ الذي نَ وَّ ا يف الشطر األول؛ والتنوين تَ ْنِكرٌي، والشطر األول يبدو السالم فيه ُمَوجَّ
َه إليه بَِعَدِم السالم يف الشطر الثاِن كان  ؛ احلبيبة؛ ومن َثَّ َفَمَطٌر يف َمْنِطَقِة التَّْجِهيِل والتنكري؛ لكنه حْي تَ َوجَّ البناء على الضمِّ

َه هنا إىل معروف مق عر.ألن التوجُّ  صود؛ فالنحو هنا يتحرك لصاحل مراد لغة الشِّ
 
 إن شاعًرا معاصًرا يقول يف ذكرى وفاة زوجه: – 3

 اآلنَا لِيَ  ِهْجتِ  َماَذا اْلَعامِ  َدْوَرةِ  فِي        بَِعْوَدتَِها   الذ ِْكرَى   َشبَّتِ   لَيْلَةً   يَا

 ا ِبلتنكري قائاًل:يتحدث عن ليلة يعرفها؛ ألنَّ فيها ذكرى وفاة زوجه، َياطبه
ن الليلة يف َمَراِم )اي ليلًة( مبراد النَِّكَرة غرِي املقصودة مع أنَّه يعلمها ويعيش َهَّها أايَمُه ولياِلَيُه، لقد أاتح له النحو أن يُ َنكَِّر؛ أل

 الشاعر أن تكون يف َطيِّ النِّسيان حىت يزول عنه اهلمُّ واألحزان.
 
 ون احلذف من لغة اإلبداع، يف قول الشاعر وهو املَُرّقُش:إنّن حْي َأستْخِلص قان – 4

 َوِجيدُ   فَْرع    لََها ُمَهْفَهَفة          بِْكر   اْلَخدَّيْنِ  أَِسيلَةِ  َوُربَّ 

أجد أن َمْنِطَق النحو يف َحْذف الصفة هنا إبداعي، فالوصف مبطلق اجلِيِد ال معَن له؛ ألن كل نساء الدنيا هلن ِجيد، فليكن 
ْعر ال معَن له؛ ألن كل نساء الدنيا هلن َشْعر؛ لكن النحو مب ذاق الشعر اجلِيَد الطويل، والوصف مبطلق الفرع؛ أي: الشَّ

ْعر الفاحَم األسوَد، وإذا كان املُتَ يَُّم أَْنَدُلِسيًّ  ا لكان يستأنس بظل اجلمال يف بيئته ليقول: إن املراد ِبلفرع كما حتب العرب الشَّ
عر األصفر.املراد ِبلشَّ   عر الشَّ
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 هكذا ُأِحبُّ أن يكون النحُو جزًءا من إبداع.
 

 يف اخلتام أان أحدس من خالل أفكاري املُتناثرة أبشياء:
 أبن النظرية النحوية إبداعية. – 1
عر؛ لغِة اجلمال. – 2  أن ما هوُجت به كان من أجل لغة الشِّ
عر هو األصل واألساس.يبدو أنَّ التعبري عن العربية أبهنا لغٌة موسيقي – 3  ة َمَردُُّه أن الشِّ
اللة م – 4 ْرِف مع الدَّ ؛ حيث يتعانق النحو مع الصَّ ْيِّنِّ يف الدرس اللَُّغِويِّ عر إظهار للحق الب َ ع يف ربط النظام النَّْحويِّ ِبلشِّ

 اإليقاع.
 التصوُّر احلضاري للغة: ال يتم إال من خالل رؤيتها يف حركة اإلبداع. – 5
 ملرجو أن يُ ْثِرَي التعليُم ِبلنصِّ املبدَِع إذا أردان أن مَنِْلَك أمر النظام النَّْحِويِّ ونستمِتَع به.ا – 6
 

ام النَّْحِويِّ فْلَنرْتُِك اللَُّغَة النفِعيَّة اليت تُ ْغِّن عنها لغة اإلشارات، ِبِحِثَْي عِن النحو يف ظل اإلبداع، فأان أرى العالقة بْي النظ
 عر واردًة يف قول العاشِق ُعْرَوَة بِن ُأَذيْ َنَة:ولغة الشِّ 

 لَها َهوىً  ُخلِْقتَ  َكَما َهوَاكَ  ُخلَِقتْ         َملََّها    ُفَؤادَكَ    زََعَمتْ    الَّتِي   إِنَّ 

عر وأتلََّق يف دائرة النحو، فهواها َمْزٌج من العطاء فريد. عر، وجرى الشِّ  فقد ِصيَغ النحو للشِّ
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