الشاىد النحوي مصادره و أىميتو في الدرس النحوي العربي
د.عمار مصطفاوي
جامعة وىران
أىمية الشاىد النحوي
يعد االحتجاج بالشاىد النحوي من أبكر صور الدراسات اللغوية العربية وذلك دلا لو من أمهية يف إبراز ادلعاين والدالالت
ادلختلفة من جهة ويف التأصيل للقواعد اليت بنيت عليها العربية من جهة ثانية وعندما نعود إىل كتب معاين القرآن الكرمي مثال فإننا
نالحظ أهنا مجعت بُت ربليل اآليات القرآنية ربليال لغويا أوال مث ذكر ما تعلق هبا من شواىد حنوية تعُت على تطوير ىذا التحليل،
وكذلك فإن كتب إعراب القرآن الكرمي تعترب فرعا من ادلعاين وذلك بتناوذلا بعض مقاصد ادلعاين ،ويتضح من عناوين أن أصحاب
اىتموا كثَتا باإلعراب ،وإن اعتناءىم بالشواىد النحوية يأيت يف مقدم ذلك االىتمام ،نالحظ ذلك يف " إعراب القرآن للزجاج ت
310ىـ" وكذلك أيب جعفر النحاس (ت338.ىـ).
و قبل ذك كلو فإننا إذا عدنا إىل كتاب سيبويو (ت 182ىـ) والذي يعترب دستور النحو العريب ،مجع فيو أفكار أستاذه اخلليل
بن أمحد الفراىيدي واجتهاداتو ىو ،فإننا جنده قد ضمنو من الشواىد القرآنية والشعرية والنثرية وبعضا من ألحاديث النبوية.
 44آية" وبلغ عدد األبيات الشعرية " 1500بيتا" ومن ىنا نالحظ تقدمي سيبويو للشعر  7حبث بلغ عدد الشواىد فيو "
العريب على القرآن الكرمي يف موضوع االستدالل و االستشهاد  ،وىو يف ذلك جياري مدرسة البصرة اليت تعتمد يف تأصيل للقواعد
على الشعر العريب اجلاىلي مث اإلسالمي أوال مث القرآن الكرمي وخباصة ما كان متوافقا مع االقيسة اليت وضعوىا و إال فإهنم
يعمدون إىل التأويل.
فأمهية الشاىد النحوي تعترب جوىرية وأساسية يف كل ما لو عالقة بالدرس اللغوي و النحوي ،وذلك إن على مستوى التفسَت
أو التعليل أو التحليل وإن على مستوى التأصيل للقاعد اللغوية والنحوية.
فما ىو الشاىد النحوي؟
الشاىد النحوي ىو اخلرب القاطع ادلوثق يستعملو اللغوي أو النحوي أو ادلفسر مرويا عن الناطق باللغة موضوع الدراسة ويكون
يف العربية أية قرآنية أو يبت شعر أو حديثا نبويا.
و ىو أي الشاىد قول عريب لقائل موثوق بعربيتو يورد لالحتجاج واالستدالل بو على قول أو رأي وىو بذلك خيتلف عن
ادلثال الذي يأيت كدليل على القاعدة,
و ادلثال " ما ستدل بو على القاعدة النحوية من مجلة أو تركيب أو كلمة :فقوذلم مثال :أعجبٍت زيد علمو أو حسنو أو كالمو
مثال لبدل االشتمال"
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 "1فالشواىد إمنا سيقت يف األصل إلثبات صحة القاعدة وأما األمثلة فيصوغها ادلصنف ليوضح هبا القاعدة ،وتعد دبثابة اجلانب
التطبيقي اإليضاحي للقاعدة،وليست دليال على صحتها" 2ومن ادلفيد أن نشَت إىل أن ادلثال يعترب سبهيدا لتوضيح قاعدة ما وإن
الشاىد تأصيلي وتوكيدي مث إن الشاىد النحوي الذي ما زال معتمدا يف معظم دراساتنا ومناىجنا الدراسية ينتمي يف معظمو إىل
العصور اليت حيتج بكالم العرب فيها واليت حددىا كثَت من القدامى وخباصة البصريُت منهم بالقرن الثاين اذلجري بالنسبة للحضر
والقرن الرابع بالنسبة للبدو ،كما اعتمد ذلك رلمع اللغة بالقاىرة والشواىد النحوية ىي األساس الذي يقوم عليو النحو العريب
وأصولو ،ويستوي فيها الشاذ القليل والكثَت ،وذلك تبعا ألوجو اخلالف يف مسائل النحو وقضاياه بُت ادلدارس ادلختلفة.

الشواىد النحوية أنواعها ومصادرىا
أ.القرآن الكرمي:
يعترب القرآن الكرمي أفصح الكالم العريب وأبينو على اإلطالق وىو بذلك يعد يف مقدمة أنواع الشواىد النحوية واللغوية العربية وىو
الذي تطمئن إليو النفوس واألخذ بو يف رلال الدرس النحوي على أساس أنو ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو.
و قد اختلف النحاة يف موضوع االستشهاد بيات القرآن الكرمي وقراءاتو فالكوفيون مثال يعتمدونو بشكل مطلق ويقدمونو
على غَته من كالم العرب شعره ونثره ،جاىليو ،واسالميو .يقول الفراء":إتباع ادلصحف إذا وجدت لو وجها من كالم العرب وقراءة
القراء أحب إىل من خالفو" 3ويقول أيضا ":إن لغة القرآن الكرمي أفصح أساليب العربية على اإلطالق وإن الكتاب أعرب وأقوى
يف احلجة من الشعر 4وأما البصريون الذين ولدت وتقررت يف موطنهم الدراسات اللغوية عموما فإهنم يتحفظون قليال يف األخذ
بالقرآن الكرمي وخباصة يف اعتماد القراءات اليت طعنوا يف بعضها ،وأخضعوىا لقواعدىم اقيستهم  ،فما وافق ذلك اعتمدوه وأخذوا
بو وما خالفو طعنوا فيو ورفضوا واعتربوه شاذا ال يقاس عليو وقد عمدوا إىل تأويل ما مل يتوافق مع قواعدىم وىم بذلك يقدمون
القياس والقاعد على نص القرآن الكرمي.
نالحظ على البصريُت أهنم يف بعض استشاداهتم قد أخذوا باألشعار اجملهولة وقدموىا على قراءة مشهورة.
ون بِذِذو َ واأل ْاَ ر َ ح َ ام" 5حيث عطف على الضمَت
من ذلك أن ادلربد ردد قراءة محزة يف قولو تعال َ  ":اتـ ُقَّلقواْا اللّلوَ  الَّل ِذذي تَ  َ ساءلُق َ 
ادلخفوض دون إعادة اخلافض الذي ىو الباء فقال ":ال ربل القراءة هبا". 6
و قد قرأ هبا ابن مسعود وابن عباس وقتادة ىذا ال يعٍت أن ادلربد مل يستشهد بالقرآن الكرمي كلو ومع ذلك فأننا نراه قد
استدل بنحو  500شاىد قرآين وكذلك فعل سيبويو من قبلو.
و أمكن االعتذار لبعض تصرفات البصريُت بأن كان توجههم العام ىو رفع مكانة القرآن الكرمي والبعد بو عن اجلدل وأسبابو
واحًتاما لو وتقديسا .
ب.احلديث النبوي الشريف:
يهتم النحاة من حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ما كان قوال ،ألن القول واالستشهاد بو ىو موضوع النحو ومرجع
األحكام واالستدالل بو.
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اختلف أىل اللغة والنحو حول الشاىد من احلديث النبوي ،بُت رليز ومنكر فمن اجمليزين :مجهرة من الكوفيُت وكثَت من أىل
ادلذىب أدلغاريب االندلسي كابن خروف (610ىـ) وابن مالك (672ىـ) وغَتمها ومن ادلنكرين ،ابن الضائع (680ىـ) وأيب حيان
األندلس (745ىـ) وكذلك السبوطي ( 911ىـ).
و ىناك طرف وسط متحفظ جييز من احلديث ما صح لفظو كما فعل أبو إسحاق ألشاطيب( 790ىـ ) وبعض البصريُت
والكوفيُت نالحظ يف موضوع االستشهاد باحلديث أن ادلنكرين العتماده يتحججون بأن بعض أحاديث الرسول صلة اهلل عليو
وسلم رويت بادلعٌت يقول أبو حيان " :إمنا ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول(ص) إذ لو وثقوا بذلك جلرى
رلري القرآن الكرمي يف إثبات القواعد الكلية".7
غَت انو ديكن الرد على ىذا بان احلديث النبوي مت تدوين معظمو قبل هناية عصر االحتجاج كما ىو معروف مث إهنم قد
احتجوا بأن معظم رواه احلديث أعاجم ،وكذلك فإن معظم علماء اللغة أعاجم سيبويو ألكسائي الفراء وغَتىم كثَت ،مث إن كثَتا
احتجوا دبرويات محاد الراوية وكان وضاعا وحلانة 0نشر فقط إىل أنو بالرغم من ذلك فإن كثَتا من علماء اللغة والنحو قد
استشهدوا باحلديث أمثال سيبويو وادلربد وابن االنباري يف إنصافو وحىت السيوطي الذي اعتمد أكثر من  155حديثا
 3الشاىد من الشعر.
ومستنب آداهبا ومستودع علوم".8
ط
تعترب الشواىد الشعرية أكثر عددا من غَتىا فالشعر " ديوان العرب وخزانو حكمتها
و بو " حفظت األنساب وعرفت ادلآثر وتعلمت اللغة".9
و األشعار اليت حيتج هبا ،جاىلية وإسالمية ،فاألوىل معتمده ومقدمة وغَت زلدودة بزمن أما الثانية ونعٍت هبا األشعار
اإلسالمية فقد اختلفوا يف حدىا الزمٍت تبعا الختالف ادلكان.
و نظرا ذلذا االختالف والتباين يف احلد الزماين لكالم العرب الذي جيوز االستشهاد بو ،فقد ازبذ رلمع اللغة العربية يف القاىرة
قرارا مفاده أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد بكالمهم ىم عرب األمصار إىل هناية القرن 02ىـم أىل البدو من جزيرة
العرب إىل آخر القرن الرابع  04ىـ نشَت إىل أن سبب التدقيق يف احلد الزمٍت ىو ظاىرة اللحن وتضارب ادلذاىب واالختالفات
السياسية وادلذىبية.

و أخيرا
نالحظ يف تعاملتا مع لغتنا العربية أن ىناك فجوة سحيقة بُت العرب عموما ولغتهم وذلك باعتبار أن عالقتنا هبذه اللغة خارجية
وبشكل رلرد يف كثَت من األحيان ،يف حُت وجب أن تكون اللغة حقيقة وعنصرا مكونا للشخصية وعندىا يكون ذوبان اللغة يف
اإلنسان أمرا إجيابيا .مما يساعد على تطورىا تبعا لتطور ىذا اإلنسان ،وعندنا مل تعد اللغة وسيلة للخلق واإلبداع والتماسك
واالنسجام الثقايف واالجتماعي وذلك نتيجة عدة عوامل ويأيت يف مقدمها على ادلستوى التعليمي على األقل اعتمادىا على الدرس
التقليدي الذي يعترب أساسا تبٍت عليو ال خطا أمحر ال جيوز ذباوزه.
مث ىناك والًتاكمات السياسية واالجتماعية اليت أثرت سلبا على منو وتطور اللغة العربية بدءا من عصور االحنطاط إىل يومنا
ىذا ،حيث أدى كل ذلك يف احملصلة إىل تدين مستوى التحصيل اللغوي الناتج عن عسر ادلادة اللغوية اليت تتعامل معها وذلك
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نتيجة االختالفات بُت ادلذاىب اللغوية والنحوية منذ وقت مبكر كما ىو الشأن بُت الكوفة والبصرة وكذلك بغداد واألندلس،
األمر الذي أدى إىل خالفات واضحة يف مناىج الدراسة يف وقتنا احلايل إن على مستوى التأصيل أو على مستوى الشواىد اليت
تعتمد من أجل ىذا التأصيل والتقعيد.
باإلضافة إىل تدين ادلستوى ألتحصيلي الناتج عن تراكمات خالفية وغَتىا نالحظ على مستوى ادلشاعر النفسية ذباه اللغة
العربية نوعا من العدائية من طرف بعض الذين ىانت أنفسهم وانسلخوا عن جذورىم فكانت خصومتهم لكل ما لو عالقة
بالًتاث العريب اإلسالمي شديدة ويف مقدمة ذلك اللغة احلاملة واحلافظة ذلذا الًتاث.
ال ننكر أن اذلوة اتسعت بُت العربية وبُت مستعمليها ولكن مع ذلك وبشكل موضوعي :إن العربية سهلة طيعة إال على
الغرباء الذين تعمدوا االغًتاب وإن صعوبة التعلم قد تكون أحيانا عيبا يف ادلتلقي ال يف ادلادة ادلتلقاة.
و يف اخلتام نقول إن الشعور واإلحساس باالنتماء احلضاري واالعتزاز دبقومات ىذا االنتماء ويف -مقدمتها اللغة-جيعل كل
عسَت يسَتا و تتضاءل أمامو كل العقبات والصعاب.
التعليميكبَتة وذلك ما يوفره لنا من أساس نبٍت عليو قواعدنا ونطور بو لغتنا عن طريق
ة
إن أمهية الشاىد النحوي يف العملية
األقيسة ادلختلفة اليت تعتد هبا اللغة العربية .و إن الشاىد النحوي رغم أمهيتو البالغة إال أنو كان رلال اختالف بُت ادلذاىب ادلختلفة
من حيث مصدره ومن حيث روايتو وكذلك استعماالتو مما أدى إىل تنوع واختالف يف طرق االستدالل مما أثر على العملية
التعليمية بشكل واضح و أدى يف كثَت من األحيان إىل صعوبة التبليغ والتلقي مما نتج عنو تدين مستوى التحصيل ،فال عيب إذ
نادي البعض بضرورة إعادة النظر يف أمر الشاىد اللغوي والنحوي ولنا يف زلاوالت ابن مضاء القرطيب وأيب بكر الزبيدي
األشبيلي يف الرد على النجاة ويف الواضح وذبديد النحو لشوقي ضيف وإحياء النحو إلبراىيم مصطفى أسوة حسنة حنو العمل
على تسيَت النحو بشكل إجيايب خدمة للعربية وأىلها.
و من اجل تقعيل وتطوير النحو على مستوى الشاىد النحوي نقًتح:
 .1رفع الشاىد القرآين واعتماده أوال وتقدمو على أساس أنو كالم اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من وال من
خلفو ،مث ىو القاسم ادلشًتك بُت مستعملي العربية من ادلسلمُت غَت العرب.
.2إعادة النظر يف الشاىد النحوي ورواياتو وترك ما يتبُت فساده.
 .3االجتهاد يف التقليل من الشواىد الشواذ وما ىو من قبيل لغات القبائل وذبويز االستشهاد بادلولد و احلديث على اعتبار
سنن التطور الداليل تغَتاهتا.
.4الًتكيز على حفظ القرآن الكرمي وحفظ احلديث النبوي :خدمة العربية وخدمة لإلسالم وشعائره.
 .5التعامل مع اللغة على أساس أهنا جزء من ىويتنا وشخصيتنا وكذلك التعامل مع النص اللغوي األدمى على أنو نص خيضع
للتغَتات الداللية وأن استعمالنا ذلذا النص يكون وفق ىذه ادلتغَتات خدمة للغة العربية وتطويرىا.
 06احًتام النصوص القانونية و القرارات الصادرة عن اجملامع اللغوية خبصوص تطوير اللغة  ,و العمل على توحيد ادلصطلح و
ادلناىج التعليمية يف البالد العربية و التعامل باجيابية يف ىذا االذباه.
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