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 :مقدمة

      بسم اهلل الرمحان الرحيم و الصالة و السالم على أشرف ادلرسلني سيدنا و حبيبنا زلمد صلى 
: ا بعدماهلل عليو و سلم أ

             نشأت اللغة العربية يف أحضان اجلزيرة ، بعيدة عن كل ما يدنسها فغدت لغة الفصاحة 
إنّا أنزلناه قرآنا }قال تعالى و الصمود، فقد عّزىا اهلل و أشاد هبا حيث شرّفها بتنزيل القرآن هبا 

قال اهلل فصارت األمة اإلسالمية أبلغ األمم فصاحة و أعّزىا شأنا  [02يوسف اآلية ] {عربّيا
     و مع سطوع نور اإلسالم  [11 اآليةآل عمران  ] {و كنتم خير أّمة ُأخرجت للّناس} :تعالى

 فكان لزاما على العرب ، تباينت األلسنة و تسّرب اللحن إليهم،قعتو و دخول العجم فيورو اتساع 
 فهّبوا إىل وضع علم يصون ، حّل للحفاظ على دينهم و قرأهنم من التحريف و اخلطأ يف النطقإجياد

  و قد اشتّد ، فوضعوا علم النحو للدفاع عن عقيدهتم و حضارهتم،لغتهم من الضياع و الفساد
       األّول :  حلاجتهم إليو فنشأ و تطّور يف القرنني اذلجرينيإحرازهالتنافس بني العلماء لتحصيلو و 

 كونو يعترب أبو العلوم و مهزة ،و الثاين، فهو يشّكل أىّم الركائز اليت تقوم عليها علوم اللغة العربية
 رأينا أنو البّد من ،ذه ادلكانة اليت تبّوأىا النحولو غريه يف الوجود و نظرا ق فقد سب.وصل بينها

يف القرنني العريب تطور النحو "الكشف عن خفايا ىذا العلم لذلك آثرت أن يكون عنوان مذّكريت 
 ،أّما عن سبب اختياره.  الكشف عن حقيقة النحو العريبزلاولةيتو ىم، أل"األول  و الثاين للهجرة

 .فهو ميلي الشخصي دلعرفة أخبار النحو و النحاة

 الكشف عن مالبسات ظهور و نشأة ىذا العلم.  
 الشخصية يف اخلوض يف غمار البحث يف حقل الدراسات النحويةنارغبت . 

 :ىذا عن األسباب الذاتية بينما األسباب ادلوضوعية، فتتمثل يف

  وفرة مصادر ادلعلومات اخلاصة هبذا العلم



 ب
 

 :أّما عن األىداف اليت سعينا إىل حتقيقها من خالل ىذا البحث فهي كما يلي

 .معرفة أمهية علم النحو و دوره يف النهوض باحلركة العلمية -1
 .معرفة مكانة علم النحو بني علوم اللغة العربية -2
 .بيان دور النحو يف صون اللسان العريب من أي خطأ أو حلن -3

يط لو دلعاجلة و دراسة ىذا األمر البد من اإلجابة عن رلموعة من األسئلة اخلاصة هبذا العلم و تس
 :الضوء عليها و من أمّهها

  ما ماىية النحو العريب؟ و ما األسباب احلقيقية وراء انبعاثو؟ و ىل وضعو عريّب زلض؟ و أين ظهر 
و على يد من تأسس؟ و ما ادلراحل اليت مّر هبا بعد أن كان صغريا يعتمد على سليقة العرب إىل أن 

ىم أبرز علمائو الذين اختذوا منو  أصبح علما مستقال بذاتو لو قواعده و قوانينو اليت تضبطو؟ و ما
 و ما أبرز انتاجاهتم يف ميدان الدراسات ؟ رلهوداهتم يف ىذا احلقلإبرازاللغة و يف سبيال للتحكم 

   اهلل، لذلك قسمنا حبثنا ىذا إىل فصلني بإذن إجابات وافية شافية ذلا إجيادالنحوية؟ ىي أسئلة حاولنا 
: يسبقهما دتهيد موجز

 يشمل على نبذة قصرية عن ماىية النحو العريب و أمهيتو : التمهيد
 يدور احلديث فيو عن نشأة النحو العريب و قد تناولنا فيو ادلباحث التالية: الفصل األول: 

 سبب وضع النحو: 1م

مىت و أين كان وضعو؟ : 2م

أصل النحو العريب : 3م

واضعو : 4م

أول ما وضع من النحو : 5م



 ج
 

سبب تسميتو حنوا : 6م

من أىم علماء القرن األول و الثاين اذلجريني : 7م

: أما الفصل الثاين تناولنا فيو تطور النحو العريب و يشتمل على ادلباحث التالية

نشأة النحو و تطوره : 1م

مرحلة الوضع و التكوين : 2م

طور النشوء و النمو : 3م

مشاىري علماء البصرة يف ادلرحلة الثانية : 4م

  اخلليل بن أمحد
 يوسف بن حبيب 
 سيبويو 
 األخفش األوسط 

 أصول النحو العريب: 5م

توافق مع  ىذا النوع من الدراسات ىي ت     و قد استدعى ىذا ادلوضوع استخدام ادلناىج اليت 
.   ادلنهج الوصفي التحليلي واالستعانة بادلنهج التارخيي

   و كثرهتا فرهتاترتيب ادلادة و ذلك لو: و كأي حبث واجهنا رلموعة من العراقيل و الصعوبات أمهها
طبقات النحويني و اللغويني للزبيدي، بغية الوعاة :و من ادلصادر و ادلراجع اليت اعتمدنا عليها

. للسيوطي و نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة حملمد الطنطاوي

و يف األخري نسأل اهلل تعاىل أن يكون قد وفقنا يف اجناز ىذا البحث و أن ننفع هبذه الدراسة اجليل 
القادم من الباحثني و نكون خري خلف خلري سلف إن شاء اهلل و ذلك مرده إىل أستاذي ادلشرف 



 د
 

األستاذ الدكتور قريش أمحد الذي أخذ بيدي إلجناز ىذه ادلذكرة ذلذا أشكره جزيل الشكر على 
. نصائحو و دعمو يل
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 مدخل

للنحو مكانة مهمة بُت علـو اللغة، ك نظرا ؽبذه األمهية، رأينا أنو من األجدر أف نقدـ صورة 
كاضحة اؼبعامل، فأم علم إال ك حيتاج إىل تعريف يسهل علينا عملية التوغل فيو ك دراستو ك الكشف 

ك يؤثر عن أرسطو أنو كاف يقضي نصف كقتو يف تعريف مصطلحاتو، فإذا فرغ من ىذا "عن جنباتو، 
 .1"استشعر بأنو قد حل اؼبسألة اليت يبحث فيها

 فما ىي ماىية النحو العريب؟ ك ما أمهيتو؟

: ماهية النحو العربي/ 1

: النحو لغة

ثبت عن أىل يوناف، فيما يذكر اؼبًتصبوف العارفوف : األزىرم: كبا: "جاء يف لساف العرب       
بلساهنم ك لغتهم، أهنم يسموف علم األلفاظ ك العناية بالبحث عنو كبوا، ك يقولوف كاف فالف من 

النحويُت، ك لذلك ظبِّي يوحّنا اإلْسِكْندراُّني حيي النحوم للذم كاف حصل لو من معرفة بلغة 
         القصد ك الطريق، يكوف ظرفا، ك يكوف إظبا، كباه ينحوه ك ينحاه كبوا : اليونانيُت، ك النحو

ك بلغنا أف أبا األسود الدؤيل كضع كجوه العربية ك قاؿ للناس : ك انتحاىو كبو العربية منو، التهذيب
     كبا كبوه إذا قصده، ك كبا الشيء ينحاه ك ينحوه إذا حرفو : اكبوا كبوه قسمي كبوا، ابن السكيت

ُْتُو أكبو: ك منو ظبي النحوم ألنو حيرؼ الكالـ إىل كجوه اإلعراب، ابن يزبح ك أكباه : كبوت الشيء أفبم
 (3)." كبوتو(2)ك كبيت الشيء ك

                                                           
 .23: 2002 ىػ، 1422، 1 النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أضبد جاد الكرمي، القاىرة، مكتبة اآلداء، ط 1
 

 .كبيت عن الشيء، بشد اغباء ك زيادة عن: كذا يف األصل مضبوطا ك يف التهذيب" ك كبيت الشيء: "قولو  2
 

 .214: ، ؾبلد الرابع عشر2005، 4لساف العرب، ابن منظور، بَتكت، دار صادر، ط  3
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 اإلبل يف سَتىا على اعتماد: الطريق، ك اعبهة، ك االنتحاء: كالنحو: "ك جاء يف القاموس احمليط
 (1)."أيسرىا، ك انتحى جد، ك يف الشيء اعتمد

: النحو اصطالحا

: صطالحا فقد عرفو ابن جٍت بقولو اأما 

كالـ العرب يف تصرفو من إعراب ك غَته، كالتثنية ك اعبمع ك التكسَت ك اإلضافة (2)ىو انتحاء ظبت"
ك النسب ك الًتكيب ك غَت ذلك، ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية بأىلها يف الفصاحة، فينطق 
هبا، ك إف مل يكن منهم ك إف شذ بعضهم عنها رد بو إليها ك ىو يف األصل مصدر شائع أم كبوت 

قصدت قصدا، مث خص بو انتحاء ىذا القبيل من العلم كما أف الفقو يف األصل : كبوا، كقولك
عرفتو، مث خص بو على الشريعة من التحليل ك التحرمي، ك كما أف بيت : مصدر فقهت الشيء أم

اهلل خص بو الكعبة، ك إف كانت البيوت كلها هلل، ك لو نظائر يف قصر ما كاف شائعا يف جنسو على 
 (1)."رفا، ك أصلو اؼبصدر ظأحد أنواعو، ك قد استعملو العرب

ك أنشد أبو اغبسن 

اِت       َ       َّـ ن  رَ            ُأوِو  ُ       أرُ         ِ   تَ ْرِمي األَماعيَز ِبُمجمَراِت                    

 (3)ِت َعاِمَداتِ  و الَليْ    نَّـ َ  ْ  ُ  و ه  َيحدو ِبَها ُك لُّ فتى َه يّ اِت                    

     ىو علم بقوانُت يعرؼ هبا أحواؿ الًتاكيب العربية من اإلعراب ك البناء : "ك يعرفو اعبرجاُّن بقولو
علم بأصوؿ يعرؼ : علم يعرؼ بو أحواؿ الكلم من حيث اإلعالؿ، ك قيل: النحو: ك غَتىا، ك قيل

 (1)"هبا صحة الكالـ ك فساده

                                                           
 (باب الواك فصل النوف) 4/396: ـ1952، بَتكت، مكتبة الًتبية، ط(ق817ت)يركز أبادم ؼ القاموس احمليط، اؿ 1
 (مادة س ـ ت) 1983ق 1403أم الطريق، ؿبيط احمليط، بطرس البستاُّن، مكتبة لبناف، :  ظبت 2

 1/34: 2 اػبصائص ابن جٍت، تح ؿبمد علي النجار، دار اؽبدل للطباعة ك النشر، ط (1)
 .(مادة كبا) 214:  لساف العرب، ابن منظور 3
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حيمل اؼبعٌت القدمي الذم يشتمل على اإلعراب الذم ىو (3)ك ابن منظور(2)ك يبدكا أف كبو ابن جٍت
أثر يًتكو العامل يف أكاخر الكلمات، ك يتغَت بتغَت العامل، ك الصدؽ الذم يتناكؿ بنية الكلمة 

 (4).كالتصغَت ك التكسَت ك النسب ك غَت ذلك من موضوعات علم التصريف

: ك من أىم التعريفات ؽبذا العلم كذلك

، ك ىو العلم الذم يهدؼ إىل ضبط اؼبلكة اللسانية بالقوانُت (5)ىو علم منتزع من استقراء ىذه اللغة"
  ، فالنحو علم قياسي، ك مسبار ألكثر العلـو ال يقبل إال برباىُت (6)كما يرل ابن خلدكف: اؼبستقرأة
 (8)"علم استخرجو اؼبتقدموف من استقراء كالـ العرب" ك يرل ابن عصفور أنو (7)ك حجج

 ك ال كباهتم هبذا االصطالح ك مل يدر اصطالح األكائل مل يتصاحل عليو العرب باأللفاظك ىذا العلم 
صطالحات أخرل، ىذه االصطالحات باالنحو بينهم يف مناقشاهتم ك ؿباكراهتم ك لكنهم يعربكف عنو 

: (9)ىي

العربية :  وال

   تثبت العقل، فإهناتعّلموا العربية، : " اػبطّابفقاؿ عمر ب: قاؿ(ق62ت)فعن أيب مسلم اػبوالُّن 
أخذ أبو األسود عن علي بن أيب طالب عليو : " ك قاؿ أبو عبيدة معمر بن اؼبثٌت(1)"ك تزيد من اؼبركءة

                                                                                                                                                                                     
باب ) 236: ـ2000-ىػ1421، 2 التعريفات، اعبرجاُّن، كضع حواشيو ك فهارسو ؿبمد باسل عيوف السود، بَتكت، دار الكتب العلمية،ط 1

 (النوف
اػبصائص يف النحو، سر صناعة :  ىو عثماف ابن جٍت، كنيتو أبو الفتح، كاف أحذؽ أىل األدب ك أعلمهم بالنحو ك التصريف، من مصنفاتو 2

 2/132:، بغية الوعاة، السيوطي392اإلعراب ك شرح الفصيح، ك ىو كبوم بغدادم، كلد قبل الثالثُت ك ثالشبئة، ك تويف يف سنة 
كاف إماما لغويا، كلد دبصر، ك خدـ يف ديواف : (لساف العرب) ىو ؿبمد بن مكـر بن علي، أبو الفضل، صباؿ الدين ابن منظور األنصارم، صاحب  3

 ـ1311-ىػ711: اإلنشاء بالقاىرة مث كيل القضاء يف طرابلس، ك ترؾ خبطو كبو طبسمائة ؾبلد، تويف سنة
 3/779: ـ1955- ىػ 1375 (ط.د) شرح األمشوُّن، األمشوُّن، بَتكت، دار الكتاب العريب،  4
 1/34: ـ1952- ىػ 1371القاىرة، دار الكتب اؼبصرية، –  اػبصائص، ابن جٍت،تح ؿبمد علي النجار  5
 4/1367: ـ1962، 1 مقدمة، ابن خلدكف، تح علي عبد الواحد راُّن، القاىرة، دار الشعب، ط 6
 1979:41، 3 اإليضاح يف علل النحو، الزجاجي، تح مازف اؼببارؾ، بَتكت، دار النقاش ط 7
 .1/45:  اؼبقرب، ابن عصفور، بغداد، طبعة العاُّن 8
-ق1401، 01 اؼبصطلح النحو نشأتو ك تطوره من أكاخر القرف الثالث للهجرم، عوض ؿبمد القوزم، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط 9

 08:ـ 1981
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جاء أبو األسود الدؤيل إىل عبيد اهلل بن : قاؿ (ق128ت) ك عن عاصم (2)..."عليو السالـ العربية
أكؿ من كضع العربية أبو األسود : " ك عنو أيضا قاؿ(3)..."زياد يستأذنو يف أف يضع العربية فأىب

 (4)"الدؤيل

كاف عبد الرضباف بن : "قوؿ أيب النضر (النحو)ك ىم يريدكف اصطالح  (العربية)ك من إطالؽ لفظ 
 فالعربية الواردة يف األقواؿ السابقة إمنا تعٍت النحو (5)"ىرمز أكؿ من كضع العربية

الكال  : ثا يا

:  اؼبكربة ؽبذا العلم، قاؿ أبو األسود عندما ظبع اللحن يف كالـ بعض اؼبوايلاالصطالحاتك ىو ثاُّن 
 (6)."ىؤالء اؼبوايل قد رغبوا يف اإلسالـ ك دخلوا فيو فصاركا لنا إخوة فلو علمناىم الكالـ"

اللحن : ثالثا
ك ىذا اؼبصطلح قبده يف قوؿ عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو ك ىو حيث على تعلم النافع من العلـو 

ك حدث : األنبارم قاؿ أبو بكر (7)"تعلموا الفرائض ك السنن ك اللحن كما تتعلموا القرآف: "إذ يقوؿ
 (8).النحو: ما اللحن؟ فقاؿ: يزيد بن ىاركف هبذا اغبديث فقيل لو

ك قد توسع معٌت اللحن حىت أصبح يدؿ على أكثر من معٌت تضمنتها اؼبعاجم العربية، ك قد صبع ابن 
       اللحن ستة معاف، اػبطأ يف اإلعراب، ك اللغة، ك الغناء، ك اللفظ، : "برم ىذه اؼبعاُّن يف قولو

 (9)."ك الفطنة، ك التعريض، ك اؼبعٌت

                                                                                                                                                                                     
 13: ـ1973-ق1392 طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم، تح ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، مصدر دار اؼبعارؼ،  1
 15، 1936-ق1353 أخبار النحويُت ك البصريُت السَتايف عٍت بنشره ك هتذيبو  فرنتس كرنكو،  2
 17:  نفسو 3
 17:  نفسو 4
 22: السابق 5
 18: السابق 6
 13:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، السَتايف 7
 ك 16-1/15:ـ،1971/ق1390 إيضاح الوقف ك االبتداء يف كتاب اهلل عز ك جل، ابن األنبارم، تح ؿبي الدين عبد الرضباف رمضاف، دمشق،  8

 240:ـ،1960-ق1380األضداد، األنبارم، تح ؿبمد أبو الفضل إبراىيم الكويت، دائرة اؼبطبوعات ك النشر 
 . ابن منظور، لساف العرب 9
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اإلعرا  : أابعا

ك ىو أحد االصطالحات اليت كانت شائعة يف القرف األكؿ للهجرة، فقد ذكر السيوطي ركاية عن 
كليعلم أبو : "دبعٌت النحو عندما قاؿ (اإلعراب)عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو أنو استعمل كلمة 

 .(2) أم فليعلمهم انتحاء سبيل العرب يف الكالـ ك اإلبانة(1)"األسود أىل البصرة اإلعراب

المجاز : خامسا

  ، ك يقصد بو أيضا طريق العرب يف التعبَت(النحو)االصطالحات األكىل اليت جاءت دبعٌت من ك ىو 
      ك ىو اصطالح فيو شيء من الشموؿ لعلم العربية فهو ال يقف عند العناية بأكاخر الكلم إعرابا 
ك بناء بل يتناكؿ طرائف القوؿ ك يبُت ما جيب أف تكوف عليو الكلمة يف اعبملة، ك نظاـ اعبمل 

ركل األزىرم عن أيب عبيدة عن (3)بعضها مع بعض حىت تؤدم اؼبعاُّن من اؼبتكلم إىل السامع
 (4):جزت اؼبوضع سدت فيو، ك منو قوؿ امرئ القيس: األصمعي

 بنما بطُن خبٍت ِذم حقاٍؼ عمقمنقمِل  فلّما أجزنا ساحة اغبّي ك انتحمى

أجزت : قطعنا، يقاؿ: أجرنا: " ك قاؿ األصمعي(5)"قطعنا ك سرنا فيو: ك معٌت أجرنا: "قاؿ أبو زيد
 (6).الوادم، إذا قطعتو ك خلفتو ك جوتو ك سرت فيو

جنبا إىل جنب عند كباة القرف  (العربية، الكالـ، اللحن، اإلعراب، اجملاز)سارت ىذه االصطالحات 
ك ىو أمر  (النحو)األكؿ، ك أكائل القرف الثاُّن للهجرة، الذين مل يؤثر عنهم استعماؿ اصطالح 

طبيعي، ألف النحو نشأ نشأة فطرية، فكانت ظواىره األكىل ترصد من قبل العلماء ك زبضع 

                                                           
 49:ـ1882-ق1302 التحفة البهية ك الطرفة الشهية، السيوطي، القسطنطينية، مطبعة اعبوائب،  1
 14:  اؼبصطلح النحوم، عوض ؿبمد القوزم 2
 15: نفسو 3
 149:ـ1959-ق1378، 4 شرح ديواف امرئ القيس، حسن السندكيب، القاىرة ط 4
 1/143: 1967-ق1387، 1 صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية ك االسالـ، القرشي، تح ؿبمد علي البجاكم، القاىرة، ط 5
 .199/ق1369، 2 شرح القصائد السبع الطواؿ اعباىليات، ابن األنبارم، تح عبد السالـ ؿبمد ىاركف، مصر، دار اؼبعارؼ، ط 6
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ؼبالحظاهتم، فقاـ النحو فنا قبل أف يكوف علما، ك أخذت تلك الظواىر اللغوية تربز شيئا فشيئا إىل 
 (1)(ىػ117ت)عند عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اػبضرمي " النحو"أف لقينا مصطلح 

:  همية علم النحو

علم النحو العريب من العلـو اليت سبقت علـو اللغو العربية للدفاع عن القرآف الكرمي ك صونو 
من أم خطأ أك ربريف، فهو يشكل عامال أساسيا يف فهم اؼبعٌت ك الوقوؼ على داللة النصوص ىذا 
ما جعل العلماء جيمعوف على أمهيتو ك قيمتو يف تفسَت كالـ اهلل عز ك جل، الذم أشاد بو من شأنو 

، ك قد أشار إىل ذلك صبع (2){إنا أنزلناه قرآنا عربيا}: فنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت، قاؿ اهلل تعاىل
رأيت من أعظم ما جيب علم الطالب لعلـو القرآف،  "(3)كبَت من اؼبفسرين، قاؿ مكي بن أيب طالب

ك أفضل ما لقارئ ؿبتاج إىل معرفة ... الراغب يف ذبويد ألفاظو ك فهم معانيو، ك معرفة قراءاتو ك لغاتو
ليكوف بذلك ساؼبا من اللحن فيو، مستعينا على أحكاـ اللفظ بو، مطلعا على اؼبعاُّن اليت ...إعرابو

قد زبتلف باختالؼ اغبركات، متفهما ؼبا أراد اهلل بو من عباده، إذ دبعرفة حقائق اإلعراب تعرؼ أكثر 
 (4)."اؼبعاُّن فتظهر الفوائد ك يفهم اػبطاب ك يصح معرفة حقيقة اؼبراد

ك يؤكد (5)"تعلموا النحو فإنو أعلى اؼبراتب: "(ق291ت )ك عن علم النحو يقوؿ ثعلب 
ال جييدكف جدا من أف يعًتفوا باغباجة إىل : عبد القاىر اعبرجاُّن إماـ البالغيُت على أمهية النحو قائال

، ك لذا مل نأب صحة ...، ك أف من ينكره ينكر حسو، ك يكوف ـبالطا يف اغبقائق نفسو...النحو

                                                           
 17: اؼبصطلح النحوم، عوض ؿبمد القوزم:  ينظر 1
 02: اآلية سورة يوسف  2
كاف عاؼبا بالتفسَت ك العربية، كلد يف القَتكاف، ك طاؼ يف بالد اؼبشرؽ من –  ىو ضبوش بن ؿبمد بن ـبتار األندلسي القيسي أبو ؿبمد مقرم  3

، 3ـ، الزر علي، األعالـ، للزركلي، دار العلم للماليُت، ط1045/ق427مشكل إعراب القرآف ك اؽبداية لبلوغ النهاية تويف سنة : مؤلفاتو
 8/286:ق1989/1409

. 14:ىػ1418ـ 1997 النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أضبد صبيل شامي، دار اغبضارة ك مؤسسة عز الدين للطباعة ك النشر،  4
 1/310: ق1369 ؾبالس ثعلب، تح عبد السالـ ىاركف، القاىرة، دار اؼبعارؼ،  5
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ك النحو كذلك ضركرم يف معرفة علـو (1)"ىذا العلم ك مل ننكر مكاف اغباجة إليو يف معرفة كتاب اهلل
      البد ؼبن شرح اهلل صدره لتناكؿ العلم من آلة يستعُت هبا يف موارده "العرب األخرل، ذلك ألنو 

ك مصادره، ك راحلة تصلح لقطع بدكره ك حاضره ك ذلك معرفة اإلعراب الذم يبُت بو اػبطأ من 
 (2)."الصواب، ك يفهم بو كالـ اهلل، ك أحكاـ سنن رسولو

: ك عنو يقوؿ أحد الشعراء

 (3)ثم الكال  بال  حو لمستمع        مثل الطعا  بال مل  لمن  كال

ك لكن عبد القاىر اعبرجاُّن أثيت قصور معٌت البيت السابق، ألنو ال يتصور أحد حباؿ من األحواؿ 
أف أحكاـ النحو ميكن أف تزيد يف الكالـ كما تزيد أجزاء اؼبلح يف الطعاـ، ألف جرياف الكالـ على 
أحكاـ النحو جيعلو صحيحا، ك يبعده عنو ك جيعلو فاسدا، ك ليس بُت ىاتُت كاسطة، فالكالـ إما 
صحيح عبريانو على عرؼ اللغة يف الًتتيب اػباص الذم يتبعو اإلعراب، ك إما فاسد لعدـ اتباعو 

 (4)..."أحكاـ النحو ك قيمو

ذلك علم اإلعراب : " نفسو بقولواإلعراب عن أمهية النحو الذم ىو (5)ك عرب ابن ىشاـ األنصارم
 (6)"اؽبادم إىل صوب الصواب

ك تتجلى أمهية النحو يف نظر ابن خلدكف يف كونو يصوف القرآف الكرمي، ك اغبديث النبوم الشريف 
من انغالقهما على اؼبفهـو من خالؿ صوف اللغة العربية ك ضبايتها من اللحن الذم أصاب اللساف 

                                                           
، تح ؿبمود شاكر، طبعة 1987 ك بَتكت دار اؼبعرفة 1977 ينظر دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اعبرجاُّن، تح عبد اؼبنعم خفاجي، مكتبة القاىرة 1

 .26 :1984اػبارقبي القاىرة، 
 .1992:15 اللؤلؤة يف علم العربية، اليوسف السرمدم، تح أمُت عبد اهلل سامل، القاىرة، مطبعة األمانة،  2
 26:ـ2002/ق1422، 1 النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أضبد جاد الكرمي، القاىرة، مكتبة األداب، ط 3
 .41:  اإليضاح يف علل النحو الزجاجي 4
مغٍت اللبيب، تويف سنة :  ىو ؿبمد عبد اهلل بن ىشاـ صباؿ الدين األنصارم اؼبصرم كاف أكحد عصره يف ربقيق النحو من مؤلفاتو 5

 .ـ، ينظر مقدمة اؼبغٍت1360/ق761
ـ ك النسخة الثانية من منشورات اؼبكتبة العصرية 1979-ق1400 اؼبغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشاـ األنصارم، بَتكت، دار الفكر 6

 .01/9:ـ1987/ق1407صيدا، بَتكت، تح ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، 
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العريب، بعد أف ترؾ اإلسالـ اغبجاز ؼبطلب اؼبلك الذم كاف يف أيدم األمم ك الدكؿ، ك بعد أف 
خالط العرب العجم،ما أدل إىل فساد ملكتهم اليت كانت سبثل أحسن اؼبلكات ك أكضحها إبانة عن 

 (1)اؼبقاصد، ك ذلك دبا ألقى إليها السمع من اؼبخالفات للمتعربُت من العجم

ك أكؿ ما ذبب البداءة بو : "، فقد جعل اإلعراب اؼبكسر ؼبعاُّن الًتكيب حُت يقوؿ(2)أما السيوطي
، مث  "اللغة"منها ربقيق األلفاظ اؼبفردة فيتكلم عليها من جهة 

، مث يتكلم عليها حبسب الًتكيب، فيبدأ باإلعراب، مث ما يتعلق باؼبعاُّن، مث االشتقاؽالتعريف، مث 
 (3)"اؼبعٌت اؼبراد، مث االستنباط، مث اإلشاراتيبُت البياف، مث البديع، مث 

 اؽبدؼ من تعلم النحو ك اإلفادة منو خالؿ إيضاحغَت أف الزجاجي كاف قد سبق ىؤالء العلماء إىل 
: ق الوظيفة على تقومي كتاب اهلل عال شأنو أمىذاستيعابو كظيفة ىذا العلم استيعابا متكامال إذ تقـو 

 إىل معرفة اغبديث النبوم الشريف، إذ ال يتمكن المرئ أيضاالوقوؼ على قيمتو العظيمة ك هتدؼ 
معرفة بياف القرآف الكرمي كحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم إال من خالؿ معرفة النحو كذلك 

 (4)ال ميكنو إدراؾ لغة العرب على اغبقيقة ما مل يقف على حقيقة قواعد ىذه اللغة

الفائدة فيو الوصوؿ إىل التكلم بكالـ العرب على اغبقيقة صوابا غَت : "ك يف ذلك يقوؿ الزجاجي
مبدؿ ك ال مغَت ك تقومي كتاب اهلل عز ك جل، الذم ىو أصل الدين ك الدنيا ك اؼبعتمد، ك معرفة 

أخبار النيب صلى اهلل عليو ك سلم، إقامة معانيها على اغبقيقة، ألنو ال تفهم معانيها على صحة إال 

                                                           
 . ك ما بعدىا1-55:  مقدمة ابن خلدكف 1
 ىو عبد الرضباف ابن أيب بكر السيوطي جالؿ الدين، كاف حافظا مؤلفا ك أديبا لو حوايل ستمائة مصنف، اعتزؿ الناس يف األربعُت، ك خال بنفسو  2

على النيل منزكيا عن أصحابو صبيعا، كأنو ال يعرؼ أحدا منهم فألف معظم كتبو، ك كاف األغنياء ك األمراء يزكركنو ك يعرضوف عليو اؽبدايا فَتفضها، ك 
 .3/301: طلبو السلطاف مرارا فلم حيظر إليو االعالـ الزر علي

 228-2/227:  اإلتقاف يف علـو القرآف، السيوطي، القاىرة،دط، دت 3
 15: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره أضبد صبيل الشامي 4
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    بتوقيتها حقوقها من اإلعراب، ك ىذا ما ال يدفعو أحد فبن نظر يف أحاديثو صلى اهلل عليو ك سلم
 (1){غَت ذم عوج..إنا أنزلناه قرآنا عربيا}ك كالمو، ك قد قاؿ اهلل عز ك جل يف كصف كتابو 

ك من ىنا تفهم أف النحو ىو العلم الذم يبُت الكالـ الصحيح من فاسده ك من خاللو نستطيع 
قراءة القرآف قراءة صحيحة سليمة، نفهم منها معانيو ك نستخرج تعاليمو ك أحكامو ك نتلذذ حبالكة 
 .كضع كاضعو فمن أدرؾ النحو أدرؾ كالـ اهلل عز ك جل ك فهم مقاصده ك قيمو ك علومو ك إعجازه

                                                           
 35: اإليضاح يف علل النحو، الزجاجي 1



      نشأة النحو العربي                              :                             الفصل األول
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 سبب وضع النحو : المبحث األول

ديكن أف نرد أسباب كضع النحو العريب إذل بواعث ٥تتلفة، منها الديٍت ك منها غَت الديٍت، أما 
البواعث الدينية فًتجع إذل اٟترص الشديد على أداء نصوص الذكر اٟتكيم أداء فصيحا سليما إذل 

أبعد حدكد الفصاحة ك السالمة ك خاصة بعد أف أخذ اللحن يشيع على األلسنة، ك كاف قد أخذ يف 
ك اعلم أف أكؿ ما اختل من : "أبو الطيب قاؿ ،(1)الظهور منذ حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم

اإلعراب، ألف اللحن ظهر يف كالـ ا١توارل ك ا١تتعربُت من عهد النيب : كالـ العرب ك أحوج إذل التعلم
ك قاؿ أبوا "أرشدكا أخاكم فقد ظل:"صلى اهلل عليو ك سلم، فقد ركينا أف رجال ٟتن ْتضرتو فقاؿ

 (2 )"بكر ألف أقرأ فأسقط أحب إرل من أف أقرأ فأٟتن

: ك مر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو على قـو يسيئوف الرمي فقرءىم، فقالوا: ك قاؿ ياقوت
ك اهلل ٠تطأكم يف لسانكم أشد علي من خطئكم يف : فأعرض مغضبا ك قاؿ"متعلمُت"إنا قـو
  (3)"رميكم

ك رككا أيضا أف أحد كالة عمر رضي اهلل عنو كتب إليو كتابا يلحن فيو، : "ك قاؿ بن جٍت
ٝتع أعرايب مؤذنا يقوؿ أشهد أف ٤تمدا : " ك قاؿ ابن قتيبة(4)"فكتب إليو عمر أف قنع كتابك سوطا

                                                           
 11، 2مصر، دار ا١تعارؼ، ط- ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف 1(1)

 ك نقل ىذا السيوطي يف ا١تزىر أكائل النحو الرابع ك ٥1025تطوط يا٠تزانة التيموريو رقم (ىػ351ت)أبو الطيب اللغوم : مراتب النحويُت:  ينظر 2
، (الفصل االكؿ فصل االدب)، ك معجم األدياء 1/108. (باب ترؾ األخذ عن أىل ا١تدر اخل)األربعُت، ك اٟتديث الشريف مذكور يف ا٠تصائص 

، ك االثر ا١تذكور نسب يف معجم األدياء ا١توطن السالف للشعيب 1/82ىػ 626ت)ياقوت اٟتمرم 
  ا١توضع السابق يف ا١تعجم 3
، ا١تبحث السابق، ك قد ذكر النحاة ك ا١تؤرخوف ىذا األمر مع تغيَت يف بعض الكلمات ك مع تعيُت الوارل ك (ىػ392ت)ا٠تصائص، ابن جٍت :  ينظر4

ك تعيُت الالحن ك ىو أبو اٟتصُت بن أيب اٟتر العنربم كما يف ترٚتة يزيد بن معرغ اٟتمَتم يف كفيات . ىو أبو موسى األسعرم إذ كاف كاليو بالبصرة
ينظر باب االستثناء يف ا١تفصل ك شرحو الز٥تشرم ك يف شرح شواىد الرص على . من أبو موسى األسعرم: األعياف، ك تعيُت اللحن ك ىو قوؿ الكاتب

  . حادثة أخرل ٘تاثل ىذه استشخص عمر فيها العامل ك ضربو بالدرة 1/80: ، ك يف معجم األدباء، ياقوت اٟتمرم(ىػ1093ت )الكافية، البغدادم 
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ىم يلحنوف فقاؿ عك دخل أعرايب السوؽ فسم...  يفعل ماذا؟!ك حيك: رسوؿ اهلل ينصب رسوؿ فقاؿ
( (1))"يلحنوف ك يرْتوف، ك ٨تن ال نلحن ك ال نربح!سبحاف اهلل

ك دخل على الوليد بن عبد ا١تلك رجل من أشراؼ قريش فقاؿ لو : "ك قاؿ ابن عبد ربو
لعلك إمنا تسأؿ عن ختٍت :  قاؿ!ماذا تقوؿ؟ كحيك: فالف يهودم، فقاؿ: من ختنك؟ قاؿ لو: الوليد

 (2)".يا أمَت ا١تؤمنُت ىو فالف بن فالف

ك ىكذا انتشرت جرثومة اللحن، فأعدت ا٠تاصة حىت صاركا يعّدكف من ال يلحن، قاؿ 
الشعيب ك عبد ا١تلك بن مركاف، ك اٟتّجاج بن يوسف : أربعة دل يلحنوا يف جّد ك ال ىزؿ: "األصمعي

 (3) "ك ابن القرية،ك اٟتجاج أفصحهم

غَت أف اللحن يف صدر اإلسالـ كاف ال يزاؿ قليال بل نادرا، ك كّلما تقدمنا  منحدرين مع 
الزمن اّتسع شيوعو على األلسنة ك خاصة بعد تعرب الشعوب ا١تغلوبة اليت كانت ٖتتفظ ألسنتها 
     بكثَت من عاداهتا اللغوية، ٦تا فسح للتحريف يف عربيتهم اليت كانوا ينطقوف هبا، كما فسح للحن

ك نفس نازلة العرب يف األمصار اإلسالمية أخذت سالئقهم تضعف لبعدىم عن ينابيع . ك شيوعو
اللغة الفصيحة، حىت عند بلغائهم ك خطبائهم ا١تفوىُت، ك يكفي أف يضرب مثال لذلك ما يركل عن 

اٟتجاج من أنو سأؿ حيي بن يَعُمر ىل يلحن فيو بعض نطقو؟ك سؤالو ذاتو يدؿ على ما استقر يف 
نفسو من أف اللحن أصبح بالءا عاما،  ك صارحو حيي بأنو يلحن يف حرؼ من القرآف الكرمي إذ كاف 

                                                           
 ك ما بعدىا، ك اٟتادثة الثانية مذكورة أيضا يف 2/158(: اإلعراب ك اللحن: كتاب العلم ك البياف)، ( ىػ276ت ) ينظر، عيوف األخبار ابن قتيبة  1

 .ا١تعجم يف ا١توضع السابق
 .17: 2نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة، ٤تمد الطنطاكم، دار ا١تعارؼ، ط: ينظر 2
 17: نفسو 3
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بضم أحبُّ ك  {َأَ بَّب }: إذل قولو تعاذل(2 ){ُقل ِإن كان آباؤُكم و أبناؤُكم: }(1)يقرأ قولو عز  ك جل
 (3 ).الوجو أف تقرأ بالنصب خربا لكاف ال بالرفع

إف الرجل إذا : نرل من ىذه الركاية أف اللحن تغلب على اٟتجاج الفصيح الذم يقاؿ عنو
أف : أراد أف يفلت من عمل اٟتجاج عاذ باللحن فنجا، فقد ركل أف اٟتجاج بعث إذل كارل البصرة

اخًت رل عشرة ٦تن عندؾ، فاختار رجاال منهم رجل اٝتو كثَت، ك كاف رجال عربيا فصيحا، قاؿ كثَت 
: ؟ قلتما اٝتك: ال أفلت من اٟتجاج إال باللحن، فلما دخلنا عليو دعاين فقاؿ: فقلت يف نفسي

كثَت، قاؿ ابن من؟ فقلت ابن أبا كثَت، فقاؿ عليك لعنة اهلل ك على من بعث بك، جثوا يف قفاه، 
 (4 ).فأخرجت

ك إذا كاف اٟتجاج ك ىو يف الذركة من ا٠تطابة ك البياف ك الفصاحة ك البالغة يلحن يف 
 .حرؼ من القرآف، فمن كراءه من العرب نازلة ا١تدف الذين ال يرقوف إذل منزلتو البيانية كاف ٟتنهم أكثر

ك ازداد اللحن فشوا ك انتشارا على ألسنة أبنائهم الذين دل ينشاؤا يف البادية مثلهم ك ال تغذكا من  (5)
ك الوىن على   ينابيعها الفصيحة، إمنا نشأكا يف اٟتاضرة ك اختلطوا باألعاجم اختالطا أدخل الضيم 

ألسنتهم ك فصاحتهم على ٨تو ما ىو معركؼ عن الوليد بن عبد ا١تلك، ك كثرة ما كاف جيرم على 
 ك كاف كثَتكف من أبناء العرب كلدك األمهات أجنبيات أك أعجميات، فكانوا (6 ).لسانو من ٟتن

 ك كل ذلك (7 ).يتأثركف هبن يف نطقهن لبعض اٟتركؼ ك يف تعبَتىن ببعض األساليب األعجمية

                                                           
 12، 11: ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف1

 24اآلية: التوبة 2
 .22: ـ1975طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم القاىرة، دار ا١تعارؼ، :  ينظر 3
 . 1/87: ـ1938إرشاد األريب، ياقوت اٟتموم، دار ا١تأموف، : ينظر 4
 .12:  ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف 5
 12 :ا١ترجع نفسو  6
 12 :ا١ترجع نفسو 7
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جعل اٟتاجة ٘تس يف كضوح إذل كضع رسوؿ يعرؼ هبا الصواب من ا٠تطأ يف الكالـ خشية دخوؿ 
 (1 ).اللحن ك شيوعو يف تالكة آيات الذكر اٟتكيم

ك لذلك ٞتأ العرب ١تعاٞتة ىذا األمر، حىت يأمنوا أم لبس قد يأيت من تلك الناحية ك ما 
حرص العرب ا١تسلمُت حرصا شديدا على آداء نصوص الذكر اٟتكيم آداءا "دفعهم لذلك ىو 

فصيحا سليما إذل أبعد حدكد الفصاحة ك السالمة، ك خاصة بعد أف أخذ اللحن يشيع على 
، ىذا فضال عن أف ٚتيع الركايات ٕتـز بأف (2 )"األلسنة، ك تطرؽ ذلك إذل قراءهتم للقرآف الكرمي

: نشأة النحو دل تكن إال لتحقيق ىدفُت

اٟتفاظ على القرآف الكرمي من اللحن ك الفساد :   أك٢تما

 (3 )ا٠توؼ على العربية عموما من ا٠تلطة ك العجمة:   ثانيهما

ك لقد كاف ك ال يزاؿ القرآف الكرمي ٤تور الدراسات الثقافية عند العرب،ك لقد دفع العامل الديٍت 
، لصونو من أم شبهة تلحقو، فاٟتقيقة اليت ال خفاء فيها ك ال لبس (4)العرب إذل حفظ القرآف الكرمي

  لبس أف النحو قد اجتمعت لو أسباب اٟتياة ك النمو ك زخر مث فاض ك استبحر، حىت مأل اٟتواضر
 (5 ).ك األمصار، ك ذلك بسبب عامل الدين     

ك من أجل ذلك فكر أىل العلم يف كضع ضوابط يستعُت هبا ا١تعربوف على أال يرتكبوا شيئا من 
اللحن، ك ارتكاب اللحن ىجنة ك عيب للعادل بلو اٞتاىل، ك العريب بلو ا١توذل، ك ذلك ألف شيئا 

منهم عرض ٞتمهرة ا١تسلمُت عربا ك غَت عرب، ك ىم يتلوف القرآف ك ا١تسلموف جد حراص على أال 
حيدث شيء من ىذا، لقد كانت العربية لغة التنزيل العزيز ك لغة السنة النبوية الشريفة، فليس من 

                                                           
 12 :السابقا١ترجع  1
 08: ـ1991- طبعة دار ا١تنار-  نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة، الطنطاكم، القاىرة، 2
. 32:ـ2002، 1القاىرة، مكتبة األداب، ط-النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أٛتد جاد الكرمي، 3
 .25-23: ـ1982القاىرة سنة -األصوؿ ٘تاـ حساف، ط ا٢تيئة العامة ا١تصرية للكتاب:  ينظر 4
 .32:  النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أٛتد جاد الكرمي5
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ك إذا كانت . شيء ٦تا يقدح فيها من اللحن الذم بدأ يشيع-ا١تقبوؿ أف يعرض ٢تذه اللغة الشريفة
، فحرم (1 )العربية قد شرفت هبذه ا١تنزلة العلية، فهي كالـ اهلل ك كالـ نبيو، ك ىي ا١تركءة الظاىرة

ك مع العودة إذل تاريخ الصدر األكؿ (2 )با١تسلمُت أف يعملوا على صوهنا ك إبعادىا عن غائلة اللحن
" الرقاع"نالحظ أف القرآف ٛتل عن الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم، مشافهة أكال، مع تعليقو على 

ك كاف النيب صلى اهلل عليو "(3 )بواسطة كتبة الوحي، الذين اٗتذىم النيب صلى اهلل عليو ك سلم لذلك
ك اشتهر بتالكتو عليو ك إقرائو للناس قراء مشهوركف كاف على (4 )"ك سلم سيد اٟتفاظ ك أكؿ اٞتماع

 يف ٤تاكلة منو تعليم الناس أحكاـ اإلسالـ بتعليمهم تالكة آم الذكر اٟتكيم (5)رأسهم علي، عثماف
حيث ٕتبهنا أكؿ إشارة من النيب صلى اهلل عليو ك سلم إذل كجوب االىتماـ باٟتفاظ على القرآف، 

 "أرشدوا أخاكم فقد ظل"خارج دائرة اللحن، بطلبو إال من أحاط من ا١تسلمُت برحل ٟتن يف القرآف 
  (7 ).معتربا اللحن يف القرآف ضالال عن اٟتق(6)

ك ديضي عهد النيب صلى اهلل عليو ك سلم ليأيت عهد الصديق حيث ينربم إذل ٚتع القرآف، يف 
حيث تطالعنا فيو ركاية مهمة نقلها السيوطي (8 )صحف مرتبة الصور ك اآليات، ك ضمن كتابا كاحد

 ك مفادىا أف أبا بكر (9 )"إلف أقرأ فُأسقط أحّب إرّل من أقرأ فأٟتن: "عن لساف أيب بكر يقوؿ فيها
يفضل نسياف شيء من كالـ القرآف ألنو سيعلم ذلك، على اللحن فيو ٥تالفة أف يلتبس ا١تعٌت على 

                                                           
 .95/96:ـ1959ىػ، 1378اإليضاح يف علل النحو، الزجاجي، تح، الدكتور مازف ا١تبارؾ، القاىرة: ينظر1
 .69 :1987، 1 ا١تدارس النحوية أسطورة ك كاقع، ابراىيم السمرائي، عماف دار الفكر ، ط2
 65:ـ1974، 8مباحث يف علـو القرآف، صبيحي الصاحل، بَتكت دار العلم للماليُت، ط3
 65:  ا١ترجع نفسو4
 .علي، عثماف، ابن أيب كعب، زيد بن ثابت، عبد اهلل بن مسعود، أبو الدرداء أبو موسى األشعرم:، ك فيو سبعة أٝتاء ك ىي68:  ا١ترجع نفسو5
كتاب اإلعالـ، الزركلي، : ك ينظر1/151 مج، ط دار ا١تعارؼ النظامية با٢تند 4، (ىػ975ت )كنز العماؿ، ا١تتقي ا٢تندم علي بن عبد ا١تلك،  6

 .4/309ـ، 1979، 4بَتكت، دار العلم للماليُت ط
. 92: 1992، 1 نشأة النحو العريب يف مدرسيت الكوفة ك البصرة، طالؿ عالمة، بَتكت، دار الفكر اللبناين ، ط7
تاريخ القرآف : ك ىناؾ ركايات تعيد العمل نفسو لعلي راجع فيها مطوال الكتب التالية78-74:  مباحث يف علـو القرآف، صبحي الصاحل8

 .14: ك فضائل القرآف البن كثَت58:، اإلتقاف السيوطي453: ك أصوؿ الكايف44:للزجاجي
 .2/397: 3 ا١تزىر يف علـو اللغة ك أنواعها، السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، ط 9
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السامع، أك أف يسيء إذل السياؽ تأكيدا منو على صعوبة ما نبو إليو النيب صلى اهلل عليو  ك سلم 
 (1 ).سابقا

ك يف عهد ا٠تليفة عمر نشهد توسع دائرة اللحن بالقرآف بعد اشتغاؿ غَت كاحد بإقرائو للناس، 
 فيقرأىا لو (2 ){إّن اَا ببيٌي ِ َي الممبككي َو رسوِلوِ }: حيث يصّوب عمر األعرايب لقراءة آية

. (3 )"أال يقرئ القرآف إال عادل بو"بالضم بدؿ الكسر ك يعمم على الناس 

ك يف عهد عثماف ٧تد اختالؼ ا١تسلمُت يف قراءة القرآف، لعدـ كجود عالمات اإلعراب، 
 (4 ).األمر الذم أدل إذل اإلختالؼ يف التأكيل ك التفسَت

أما بالنسبة إذل عهد علي بن أيب طالب ك معاصرتو للحن منذ أياـ الرسوؿ صلى اهلل عليو ك 
الَ يأكُلو إاّل }سلم فيستحيل سكوتو عن اللحوف ك منها قوؿ األعرايب الذم ٟتن يف آية 

 (6 ). فنصب ا٠تاطئُت بدؿ رفعها بالواك(5){الخاِطئكي

ىذه األخبار ٣تتمعة تؤكد دكر القرآف األىم يف اٟتض على كضع النحو علما بعد ٦تارستو 
سليقة بعد أف عم اللحن بآياتو ك انتشر ك إال كيف نفسر اللحن جاىليا، ك مع بداية الدعوة أياـ 
النيب صلى اهلل عليو ك سلم، ك أياـ أيب بكر،  ك عمر، ك عثماف ك علي دكف أف يكوف تفكَت يف 

 (7).كضع ىذا العلم

                                                           
 .92: نشأة النحو العريب بن مدرسيت  البصرة ك الكوفة، طالؿ عالمة 1
 .3اآلية :  سورة التوبة 2
 .18،19:ـ1970، 2نزىة األلباء يف طبقات األدباء، األنبارم، تح ابراىيم السمرائي، بغداد، مكتبة األندلس، ط 3
 .92: نشأة النحو العريب بُت مدرسيت البصرة ك الكوفة، طالؿ عالمة 4
 .37اآلية : سورة اٟتاقة 5
 .93: نشأة النحو العريب يف مدرسيت البصرة ك الكوفة، طالؿ عالمة 6
 93:  نفسو 7
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، فقد أغفلت معظم ا١تراجع العربية اٟتديثة (1)ك انضمت إذل ذلك بواعث أخرل، بعضها قومي عريب
ىذا العامل ك العوامل األخرل، االجتماعية ك السياسية  ك تطور العقل العريب، ك قد مر بعضهم على 

ك لعل ذلك عائد إذل اعتقادىم أف العامل الديٍت طغى على كل ما عداه من . ذكرىا مركرا عابرا
األسباب ك البواعث اليت أدت إذل كضع النحو، علما أف أحدا ال ينكر على اإلطالؽ أف الباعث 

الديٍت كاف على رأس الدكاعي ك الدكافع، ال بل كاف أبرزىا ك أمهها باعتباره سببا مباشرا لوضع 
النحو، لكننا ال نستطيع إمهاؿ الدكافع األخرل ك إف كانت أقل تأثَتا من العامل الديٍت، إذ كاف ٢تا 

 (2).دكر ال يستهاف بو يف مسألة نشأة علم العربية

نعود لنتكلم عن الباعث القومي، ك نقوؿ إف اهلل سبحانو ك تعاذل قد أكـر العرب عندما 
إنّا }: قاؿ اهلل تعاذل. اختار من بينهم رسوال عربيا، ك أكرمهم أيضا بإنزاؿ القرآف الكرمي بلغتهم

 فاحتلت تلك اللغة مكانة عالية بُت اللغات العا١تية، ما دفع طو حسُت إذل (3){أنزلناُه قبآنًا عببكًّا
 (4).اليونانية ك الالتينية مث العربية بعد الفتح اإلسالمي: اللغات العا١تية ثالث لغات فقط: "القوؿ

ُكنتْم خكَب أ َّبٍة }: ك قد عزر مركز العرب الذين اعتدكا بأنفسهم حُت خاطبهم اهلل تعاذل قائال
 من ىنا نظر العرب إذل أنفسهم نظرة (5){ُأخبِ ج للّناس  أ بون بالممبوو و  ننون َعي الُمننبِ 

إعجاب ك تقدير، ك شعركا أف عليهم أف يكونوا كما شاء اهلل ٢تم، إذ كضعهم يف مرتبة تسموا 
بالعظمة ك ا١تنزلة الرفيعة، ك قد دفعهم ذلك إذل االفتخار بكل ما ىو عريب ، ك ٓتاصة اللغة اليت 

ك قد كلد ىذا االعتزاز يف أنفسهم اإلحساس با٠توؼ على تلك . اعتزكا هبا ك اعتدكا اعتدادا قويا

                                                           
 .12:ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف 1
نشأة النحو ك تاريخ أشهر .  ك ما بعدىا22: 1992 الوسيط يف تاريخ النحو العريب، عبد الكرمي ٤تمد، الرياض، دار الشواؼ للنشر ك التوزيع، 2

 ك ما بعدىا، النحو العريب ك مناىج التأليف ك التحليل، ٤تمد عوض 16: ـ1973/- ىػ1393، 5النحاة، ٤تمد الطنطاكم، مصر دار ا١تعارؼ، ط
النحو ك كتب التفسَت، رفيدة ابراىيم عبد اهلل، دار اٞتماىَتية للنشر، . 35: ىػ1410، 1989د ط، –العبيدم، ليبيا، منشورات جامعية، قاريونس 

 .1/15: ـ1990- ق3،1399ط
 .05سورة يوسف اآلية  3
 .ىػ1387/ـ14/10/1967، تاريخ 1622 ٣تلة آخر ساعة، طو حسُت، عدد 4
  .110 سورة آؿ عمراف اآلية 5
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اللغة من الفساد ك الضياع، ك االندثار يف خضم لغات الشعوب ا١تتدفقة إذل جزيرهتم، ما دفعهم إذل 
 (1).اٟترص على رسم أكضاعها خشية عليها من الفناء

ك قد ذكر الدكتور فتحي عبد الفتاح أف ا١توجات البشرية من مواؿ ك سياّتة  ك كزط من 
الفرس ك أتراؾ ك أحباش كانت قد تدفقت إذل الكوفة ك البصرة حيث شكلت مع مركر األياـ 
       تنظيمات صارعت العرب يف أرضهم ك ىزمتهم ك انتزعت من أيديهم زماـ األمور يف السياسة 

ك بدافع التعصب لتلك اللغة باعتبارىا لغتهم القومية، . ك اإلدارة، فتهددت لغتهم باالنقراض ك الزكاؿ
 (2).ىب العرب لصوهنا ك درء خطر اللحن عنها بوضع قوانينها ك قواعدىا

من أحب اهلل تعاذل أحب رسولو : "ك يبدك الباعث القومي أكثر كضوحا فيما قالو الثعالييب
٤تمد صلى اهلل عليو ك سلم ك من أحب الرسوؿ العريب أحب العرب، ك من أحب العرب أحب 

أعتقد أف ٤تمدا صلى اهلل عليو ... العربية، من أحب العربية عٍت هبا ك ثابر عليها، ك صرؼ مهتو إليها
ك سلم خَت الرسل ك العرب ك خَت األمم ك العربية خَت اللغات ك األلسنة، ك اإلقباؿ على تفهمها 

 (3)".من الديانة إذ ىي أداة العلم ك مفتاح التفقو يف الدين ك سبب إصالح ا١تعاشر ك ا١تعاد

ك يضاؼ إذل ذلك أف العرب أنفسهم كجدكا أهنم أصبحوا قوامُت على أىم ذات حضارات 
قددية ك ثقافات ذات تنوع ك عمق، ك دل يكن للعرب مثل ىذه اٟتضارات ك ال تلك الثقافات كما 
  عند غَتىم من األمم مثل السرياف ك ا٢تنود ك ا١تصريُت، فوجد العرب أنفسهم أماـ أمر جد خطَت 

إما أف يكونوا أصحاب رسالة ال تستند إذل ثقافة، ك بذلك يعرضوف دينهم ك لغتهم للجمود        : ك ىو
ٟتمل رسالة السماء ك اٟتفاظ "ك تدخل األفكار األجنبية، أك أف يثبتوا ألنفسهم ك للعادل أهنم أىل 

 (4)".عليها ك نشرىا ك الذكد عن اللغة العربية ضد كل ما يعرضها لال٨تراؼ

                                                           
 .12: 2 ا١تدارس النحوية شوقي ضيف، مصر دار ا١تعارؼ، ط 1
 .57-56: 1974أبو األسود الدؤرل ك نشأة النحو العريب، الدجٍت فتحي عبد الفتاح، ككالة ا١تطبوعات، 2
 .01:، ا١تقدمة1954، 2 فقو اللغة ك سر العربية،الثعالييب، تح مصطفى السقاء ط 3
 .23، 2:  األصوؿ، ٘تاـ حساف 4



      نشأة النحو العربي                              :                             الفصل األول
 

 
19 

أىابت العصبية العربية بالعلماء يف الصدر األكؿ اإلسالمي أف "ك من أجل ذلك ك غَته 
يصدكا ىذا السبيل اٞتارؼ الذم كاد يكتسح اللغة العربية ٔتا قذؼ فيها من ٟتن تسربت عدكاه إذل 

 (1)".القرآف الكرمي ك السنة الشريفة هبا ىدكا إليو ك ٝتوه علم النحو

إذا كاف العامل الديٍت قد دفع العرب إذل حفظ نص القرآف : "ك يرل الدكتور ٘تاـ حساف أنو
فالعامل القومي دفعهم إذل جٍت ٙتار القرآف الكرمي، ك لقد أقاـ العرب بنياهنم الثقايف األصيل على 

 (2)".القرآف الكرمي

: الباعث اإل تماعي

بعد تنامي اللحن، شعر علماء العرب بأف األمر يقضي ْتث ا١توارل على تعليمهم العربية 
باعتبارىم أخوة للعرب يف الدين، فأبو األسود الدؤرل يرل أف ىؤالء ا١توارل رغبوا يف اإلسالـ، ك دخلوا 

فيو، ك صاركا إخوة، لذلك جيب تعليمهم الكالـ، ك يبدكا أف الًتكيز على تعليم ىؤالء ا١توارل مرده 
أهنم أصبحوا ديثلوف نصف السكاف يف اجملتمع اإلسالمي ك ٓتاصة يف البصرة اليت جاءت إليها القبائل 

مث إف اٟتياة االجتماعية يف تلك . العربية من كل حدب ك صوب ك السيما بعد الفتح اإلسالمي
ا١تدينة، قد تغَتت مع مركر الزمن، إذ أصبحت البصرة تعج ٔتختلف األجناس اليت دل يستطع إتقاف 

أساليب اللغة العربية يف ا١ترحلة األكذل من ٣تيئها، كما أف اٞتزيرة العربية أصبحت مرتادا لألعاجم 
فحاضرة اإلسالـ يف عهد ا٠تلفاء الراشدين، ىي ا١تدينة، ك مقصد ا١تسلمُت كلهم يف حج مكة 

ا١تكرمة، ك كاف الناس من ٚتيع األجناس، يتدفقوف للحج لتأدية الفريضة اليت أمر اهلل هبا من استطاع 
إليها سبيال، أك يأتوف لقضاء بعض مصاٟتهم يف حاضرة ا٠تالفة أحيانا، ك ا١تعركؼ أف عرب اٞتزيرة، 
كانوا قد ملكوا رقيقا كثَتا ك أسكنوه معهم يف اٟتجاز ك عنده، فضال من اختالط العجم بالعرب يف 
البيوت ك األسواؽ ك ا١تناسك ك ا١تساجد، ك ما أدل إذل خلل يف لساف العرب، ك دل يكن االختالط 
يف األمصار أقل سلبا منو يف اٞتزيرة العربية على اللغة، فقد خالط عرب مصر القبط، ك عرب الشاـ 

                                                           
 .08:نشأة النحو، الطنطاكم 1
. 25: األصوؿ، ٘تاـ حساف 2
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، فدب اللحن إليهم إذ أف اللغة العربية لغة معربة ك ىكذا (1)الشاميُت ك عرب العراؽ الفرس ك النبط
فإف التفاعل االجتماعي بُت ٥تتلف األجناس من عرب ك عجم قد أدل إذل فشو اللحن الذم شكل 

  ك ذكرت بعض ا١تراجع العربية األخرل أف مرد الباعث (2)خطرا ىدد اللغة العربية بالضعف ك الضياع
االجتماعي يكمن يف أف  الشعوب ا١تستغربة كجدت أهنا ْتاجة ملحة إذل من يوضح ٢تا مسائل 
   (3).اإلعراب ك التصديق يف اللغة العربية ليتسٌت ٢تا النطق بأساليبها نطقا سليما ك اتقاهنا نطقا جيدا

 (4).ك كل ذلك معناه أف بواعث متشابكة دفعت دفعا إذل التفكَت يف كضع النحو

باإلضافة إذل ذلك، فقد رأل الداخلوف اٞتدد يف اجملتمع العريب أنو البد ٢تم من فهم اللغة 
العربية، ليتعايشوا، ك يتكيفوا يف ىذا اجملتمع اٞتديد، ألهنم أحسوا أنو من يتعلم العربية تقوده إذل 

إذا سًتؾ أف تعظم يف عُت من كنت يف : "(5)ا١تنطق ك تقربو من توارل مقاليد األمور، قاؿ ابن شربمة
عينو صغَتا، ك يصغر من كاف يف عينك عظيما، فتعلم العربية، فإهنا ٕتريك على ا١تنطق ك تدنيك من 

". (6)السلطاف

: الباعث السكاسي

 أنو بعد انتقاؿ السلطة إذل األمويُت ك إمساكهم زماـ ا٠تالفة، بدأت ظاىرة (7)ذكر أٛتد أمُت
التعصب العريب تلوح يف األفق، إذ أف اٟتكم األموم دل يكن حكما إسالميا قائما على قاعدة العدؿ 

ك ا١تساكاة بُت فئات الناس، ك يف ظلو دل يكافأ من أحسن، عربيا كاف أك موذل، ك يعاقب فيو من 
                                                           

 جيل من العجم ينزلوف بالبطائح، بُت العراقيُت، ك ٝتوا هبذا اإلسم لكثرة النبط عندىم، ك ىو ا١تاء، ك ٝتي أكالد شيت أنباطا ألهنم نزلوا ىناؾ ىذا  1
. ىػ1403/ـ1983مكتبة لبناف، ت(ف ب ط)ك منو كلمة النبطية، البستاين، بطرس، ٤تيط احمليط مادة . أصلو مث استعمل يف اختالط الناس ك عوامهم

 .48: الدجٍت فتحي عبد الفتاح:  أبو األسود ا١تدؤرل ك نشأة النحو العريب 2
 .12: ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف:  ينظر 3
 12:نفسو 4
ىػ، دائرة ا١تعارؼ القرف العشرين، ٤تمد فريدم كجدم، ، 144ىو عبد اهلل  ابن شربمة بن الطفيل الكويف، كاف من علماء الفقو ك اٟتديث تويف سنة  5

 .10:، د ت، ـ3بَتكت، لبناف، دار ا١تعرفة، ط
 .01/55: 3ق، ـ1392/ـ1963عيوف األخبار بن قتيبة، القاىرة، كزارة الثقافة ك اإلرشاد القومي، د ط،  6
ىػ 1295ىو ابن الشيخ ابراىيم الطباخ، كاف عا١تا باألدب، غزير اإلصالح على التاريخ ك يعد من كبار الكتاب، مؤلفاتو كثَتة، كلد يف القاىرة سنة  7

 .ىػ1373ك تويف فيها سنة 
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، عربيا كاف أك أعجميا ك كانت اٞتاىلية طاغية على النزعة اإلسالمية، إذ أف اٟتق ك الباطل . أجـر
خيتلفاف باختالؼ من صدر عنو العمل، فالعمل حق إذا صدر عن عريب من إحدل القبائل، ك ىو 

 إذا ىذا التعصب دفعهم إذل االىتماـ بكل ما (1)باطل إذا صدر عن موذل أك عريب من قبيلة أخرل
ىو عريب ك ٓتاصة اللغة، فتشكيل القرآف الكرمي مت يف عصر األمويُت عندما كاف زياد  بن أبيو عامال 

 (2).١تعاكية على البصرة

:  طور المقل المببي

يضاؼ إذل البواعث سابقة الذكر، أف مستول العقل العريب من ناحية التطور  ك الرقي قد بلغ 
حدا بعيدا، استنادا إذل مبدأ قانوف االرتقاء عند البشر، ما ساعد على كضع علم النحو ٔتا فيو من 

 (3).مسائل ك قوانُت، تطورت مع تقلب الظركؼ  ك انتظمت أقيسها انتظاما دقيقا

تلك ىي البواعث اليت كانت هتدؼ إذل كضع النحو لصوت اللساف من ا٠تطأ ك اٟتفاظ على اللغة 
. ألهنا لغة اإلسالـ ك ا١تسلمُت

  تى و أيي كان وضمو؟ :المبحث الثاني

عرفت ٦تا سلف أف كضعو يف الصدر األكؿ من اإلسالـ، ألف علم النحو ككل قانوف تتطلبو 
اٟتوادث ك تقتضيو اٟتاجات، ك دل يكن قبل اإلسالـ ما حيمل العرب على النظر إليو، فإهنم يف 

جاىليتهم غنيوف عن تعرفو، ألهنم كانوا ينطقوف عن سليقة جبلوا عليها، فيتكلموف يف شؤكهنم بدكف 
إعماؿ فكر أك رعاية قانوف كالـ خيضعوف لو، قانوهنم ملكتهم اليت خلقت فيهم، ك معلمهم ك بيئتهم 
احمليطة هبم، ٓتالفهم بعد اإلسالـ إذ تأشبوا بالفرس ك الرـك ك البنط ك غَتىم، فحل بلغتهم ما ىاؿ 

ك ىذا ىو التحقيق الذم عوؿ عليو . الغَت عليها ك على الدين حىت ىرعو إذل كضع النحو، كما تقدـ

                                                           
 .1/27، 2ىػ، ـ1381/ـ1961، 2ضحى اإلسالـ، ٤تمد أمُت، القاىرة، مكتبة النهضة ا١تصرية ، ط 1
. 57: أبو األسود الدؤرل ك نشأة النحو العريب، عبد الفتاح الدجٍت 2
 .12:  ا١تدارس النحوية، شوقي ضيف 3
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قد كانا قدديا، ك أتت عليهما (2)نقوؿ إف ىذين العلمُت: " ك يف ذلك يقوؿ أٛتد بن فارس(1)اٞتمهور
ك قد زعم بعض العلماء أف العرب " (4)ىذاف اإلماماف(3)األياـ، ك قال يف أيدم الناس، مث جددمها

كانوا يتأملوف مواقع الكالـ ك أف كالمهم ليس اسًتساال ك ال ترجيما، بل كاف عن خربة بقانوف 
العربية، فالنحو قدمي فيهم أبلتو أياـ مث جدده اإلسالـ على يد أيب األسود الدؤرل بإرشاد اإلماـ علي 

:  حيث يقوؿ(5)"الصاحيب"ك من ىؤالء العلماء ٧تد أٛتد بن فارس يف أكائل كتابو . كـر اهلل كجهو
ك من الدليل على عرفاف القدماء من الصحابة ك غَتىم بالعربية، كتابتهم ا١تصحف على الذم يعللو "

النحويوف يف ذكات الواك ك الياء ك ا٢تمز ك ا١تد ك القصر، فكتبوا ذكات الياء بالياء ك ذكات الواك 
ك الغريب يف (6)"ا٠تبء ك الدفئ ك ا١تلء: بالواك، ك دل يصوركا ا٢تمزة إذا كاف ما قبلها ساكنا يف مثل

ك ىذا عندنا من ": "معجم مقاييس اللغة: "األمر أف بن فارس يناقض نفسو بنفسو حُت يقوؿ يف
، (7)"الكالـ ا١تولد، ألف اللحن احملدث دل يكن يف العرب العارمة، الذين تكلموا بطباعهم السليمة
 (8)فكيف يكوف النحو قائما يف اٞتاىلية،ك عرب ىذا العصر يتكلموف عن سليقة ك طبع سليم؟

ك بالتارل ك خالفا البن فارس فقد أٚتعت معظم ا١تصادر القددية األخرل أف النحو العريب دل 
يكن قائما يف الصور اليت سبقت اإلسالـ، ألف العرب، يف تلك اٟتقبة الزمنية كانوا ينطقوف عن 

ك دل تزؿ العرب تنطق على سجيتها يف : " ك يف ذلك يقوؿ أبو بكر الزبيدم(9)سليقة جبلوا عليها
 (10)".صدر اإلسالـ، ك ماضي جاىليتها

                                                           
 .20:ـ1393،1973، 5نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة، الطنطاكم، دار ا١تعارؼ ٔتصر، ط 1
 .أم النحو ك العركض 2
 .أم أبو األسود الدؤرل، ك ا٠تليل بن أٛتد 3
الصاحيب يف فقو اللغة ك سنن العربية يف كالمها، أٛتد بن فارس، تح مصطفى الشوملي، بَتكت مؤسسة بدراف للطباعة ك النشر ، دط،  4

 .38:ىػ1382/ـ1963
 20نشأة النحو، الطنطاكم،  5
 .39: الصاحيب، أٛتد بن فارس 6
 .5/239: ـ1983/ىػ1404معجم مقاييس اللغة، اٛتد بن فارس، تح عبد السالـ ىاركف، مكتب األعالـ اإلسالمي دط،  7
 .35: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 8
 .35:نفسو 9

 .11:، دت2طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم، مصر، دار ا١تعارؼ ، ط 10
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ك تذىب ا١تراجع العربية اٟتديثة إذل أف الطرؽ ا٠تاصة باألداء يف اللغة قد التزمت باطراد يف 
تراكيبها ك أساليبها ك مرنت عليها ألسنة العرب، ك ٘تكنت من طبائعهم قبل أف توضع ٢تا القواعد 

 (1).ك هبذا يكوف النحو قد نشأ فنا قبل أف يكوف علما. النحوية

ك ىكذا فاف غالبية القدماء ك احملدثُت يركف أف النحو دل يوضع يف العصر اٞتاىلي، بل كضع يف 
الصدر األكؿ لإلسالـ، ذلك أف العرب كانوا ينطقوف عن سليقة فطركا عليها قبل ظهور اإلسالـ، ك 

غَت أف األمر . فقانوهنم ملكتهم اليت نشأت معهم. دل يكونوا ْتاجة إذل ضابط كالمي خيضعوف لو
تغَت بعد انتشار الدعوة اإلسالمية ك ٥تالطة العرب لشعوب األمصار ا١تفتوحة، إذا أصبحت اٟتاجة 
ملحة إلجياد علم حيمي اللغة من الفساد، ك يضع ٢تا قواعد ٖتفظها من الفناء ك تصوهنا من اللحن، 

 (2).فنشأ علم النحو

ك قد كاف كضعو ك نشوئو يف العراؽ، ألنو على حدكد البادية، ك ملتقى العرب ك غَتىم، توطنو 
، فكانت (3)اٞتميع لرخاء اٟتياة فيو، فكاف أظهر بلد انتشر فيو كباء اللحن الداعي إذل كضع النحو

ك كاف . ك الكوفة مركزا لطبقة ا١توارل الذين تكاثركا يف ا١تدف اإلسالمية كثرة ظاىرة ك السيما يف البصرة
ك الصناعة،   معظم أسرل العرب يف اٟتركب، ك كانوا يعملوف يف حرؼ ك مهن ٥تتلفة كالزراعة 

فضال عن أف تلك ا١تدينة كانت موئال للساسانيُت الذين حاربوا مع العرب، ك للسياّتة ك الزط من 
بالد فارس، ك األتراؾ الذين أسركا يف اٟتركب مع العرب ك األحباش الذين أقاموا يف البصرة منذ عهد 

      عمر بن ا٠تطاب، ك كاف العراؽ بشكل عاـ، ك البصرة بشكل خاص مركزا إلقامة القبائل العربية
ك قد أدل امتزاج ىتو األجناس إذل جعل . ك تلك الطبقات ك العناصر من ا١توارل، لرخاء اٟتياة ىناؾ

                                                           
 ، أبو األسود الدؤرل ك نشأة النحو العريب، فتحي عبد 80 :1982، 4البحث اللغوم عند العرب، عمر أٛتد ٥تتار، القاىرة عادل الكتب ، ط 1
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ا١تدف العراقية ك ٓتاصة البصرة منها أظهر بلد اشتهر فيو    كباء اللحن الذم دفع العلماء إذل كضع 
  (1).النحو يف الوقت الذم دل يكن لعرب اٞتزيرة حاجة  ٢تذا العلم باعتبار لغتهم فصيحة

:  أصل النحو المببي:المبحث الثالث

إف حاجة العرب للنحو دفعتهم إذل كضعو، ك بعثو من جديد لصوف لغتهم اليت أنزؿ اهلل تعاذل 
هبا قرآهنم اجمليد، ك حفاظا على شريعتهم النابعة من ىذا الكتاب العظيم، ك على دينهم اٟتنيف 
الذم نقلهم من الظلمات إذل النور، ك ٛتاية لكل ما ىو عريب ك بناءا على ما تقدـ، فهل يكوف 

النحو عند العرب، مقتبسا من لغات سواىم أـ ىو أصيل الطابع؟ ك من الذم أسسو ك كضعو 
 (2)منهم؟

تعددت آراء الباحثُت يف قضية أصل النحو العريب، فبعض الباحثُت يرل أف أصل ىذا العلم 
ىو اللغة السريانية بفعل اتصاؿ العرب بالسريانيُت منذ اٞتاىلية ك بفضل ىذا االتصاؿ حصل تأثَت 

فالظاىر أف العرب ١تا خالطوا : " (3)بُت اللغتُت العربية ك السريانية، ك يف ذلك يقوؿ جورجي زيداف
السرياف يف العراؽ، اطلعوا على آداهبم ك يف ٚتلتها النحو، فأعجبهم، فلما اضطركا إذل تدكين ٨توىم 

ك يؤيد ذلك أف العرب بدؤكا بوضع النحو، ك ىم يف العراؽ . نسجوا على منوالو ألف اللغتُت شقيقتاف
 (4)".بُت السرياف ك الكلداف، ك أف أقساـ الكالـ يف العربية ىي نفس أقسامو يف السريانية

ك يذىب شوقي ضيف إذل أف العرب اتصلوا بالسريانية قبل الفتح اإلسالمي، مث قوم ىذا 
االتصاؿ بعد ىذا الفتح، إذ كانوا يقيموف يف حوض دجلة األعلى ك يف اٞتنوب حوؿ اٟتَتة، ك يف 

                                                           
 .21:، نشأة النحو، الطنطاكم14:ىػ1394/ـ1974، 1 أبو األسود الدؤرل ك نشأة النحو العريب، فتحي الدجٍت، الكويت، ككالة ا١تطبوعات ، ط 1
 .39: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره أٛتد ٚتيل شامي 2
 40: نفسو 3
 1/219:ىػ 1403ـ،1983ط، .تاريخ آداب اللغة العربية، زيداف جرجي بن حبيب، لبناف، منشورات دار مكتبة اٟتياة، د 4
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اٟتَتة نفسها، ك كانوا يدينوف ا١تسيحية، ك تأثر ىؤالء بالسريانية، ك تعلم كثَت منهم اللساف 
 (1).السرياين

كذلك يصرح أٛتد أمُت بأف اآلداب السريانية كانت يف العراؽ قبل اإلسالـ، ك كاف ٢تا 
قواعد ٨توية، ما ساعد على كضع قواعد العربية على منط القواعد السريانية، ك ذلك أف اللغتُت من 

 (2).أصل سامي كاحد

كذلك رأل كل من أٛتد حسن الزيات كحسن عوف أف العرب اقتبسوا نقاط النحو السرياين 
 (3).إذل النحو العريب

       ك قد ذىب فريق آخر من احملدثُت زاعما أف العرب اقتبسوا ٨توىم من اليونانيُت مباشرة
ك من ىؤالء إبراىيم مصطفى الذم قاؿ نقال عن غَته، إف أبا األسود أخذ النحو عن اليونانية، ك ىي 

 كذلك ذكر ٤تمد السعراف أف النحو العريب كاف قد تأثر ٔتنطق أرسطوا يف (4).لغة كانت قد قرأىا
. (5)مراحلو األكذل

 (6).كذلك قرف نشأة النحو ا٢تندم بنشأة النحو عند العرب

ك كارؿ برككلماف ك أٛتد زكي  (ليتماف)أما االٕتاه الذم ديثلو عدد من احملدثُت كا١تستشرقُت 
األنصارم ك الشيخ ٤تمد الطنطاكم، ك غَتىم يرل أف النحو العريب ٤تض، ك ليس منقوال عن 

نشأ النحو يف العراؽ صدر اإلسالـ ألسبابو نشأة عربية على : "حيث صرح بذلك بقولو(7)السريانية

                                                           
 .40:ىػ1402ـ، 2،1968التطور ك التجديد، شوقي ضيف ، مصر، دار ا١تعارؼ ، ط 1
 .183:ىػ1332ـ، 1911، 8فجر االسالـ، أٛتد أمُت، القاىرة، مكتبة النهضة ا١تصرية ،ط 2
 .215 :1،1952 دراسات يف اللغة ك النحو، عوف حسن، اإلسكندرية، ط206: 25 تاريخ األدب العريب، أٛتد حسن الزيات، القاىرة، ط 3
 .2/4: ٣1948تلة كلية اآلداب، مصطفى ابراىيم، جامعة القاىرة، اجمللد العاشر،  4
 .36:ىػ1962/1382علم اللغة، السعراف ٤تمد، القاىرة دار ا١تعارؼ،  5
 .41:النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 6
 .44:نفسو 7
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مقتضى الفطرة مث تدرج بو التطور ٘تشيا مع سنة الًتقي حىت كملت أبوابو، غَت مقتبس من لغة 
 (1)".أخرل، ال يف نشأتو ك ال يف تدرجو

كذلك صرح عباس حسن بأف القواعد اللغوية، ك منها النحوية، مستمدة من الكالـ العريب 
األصيل مباشرة، ك هبا نستطيع أف ٨تاكي العرب ك ٧تعل كالمنا مثل كالمهم، ك ٧تريو منو يف مضمار 

 (3).  يف اللغة ك فركعها(2)كاحد، ك ذلك ىو القياس

ك ذكر ا١تستشرؽ كارؿ بركلماف أف الذم يتكرر دكما عند علماء العرب ىو أف علم النحو 
  انبثق من العقلية العربية احملضة بقطع النظر عن الركابط بُت اصطالحات ىذا العلم ك منطق أرسطو
ك فيما عدا ذلك ال ديكن إثبات كجوه أخرل من التأثَت األجنيب، ال من القواعد الالتينية ك ال من 

 (4).ا٢تندية

ىذا االٕتاه يوافق ما ذكرناه آنفا، ك ىو يرل أف النحو العريب كضعو عريب ٤تض دل يتأثر ال 
. بالسريانية ك ال باليونانية ك ال حىت ا٢تندية ك إمنا ابتكره العرب

ك يبقى االٕتاه األخَت الذم ديثل ا١تذىب الوسط، ك قد ضم ىذا االٕتاه عددا من ا١تستشرقُت 
اختلف األكرباكيوف يف : " حيث يقوؿ(5)كاف أبرزىم" ليتماف"ك احملدثُت العرب، ك لعل ا١تستشرؽ 

     أصل ىذا العلم، فمنهم من قاؿ أنو نقل من اليوناف إذل بالد العرب، ك قاؿ آخركف ليس كذلك
ك إمنا كما تنبت الشجرة يف أرضها كذلك نبت علم النحو عند العرب، ك ىذا ىو الذم ركل يف 
كتب من زمن، ك ٨تن نذىب يف ىذه ا١تسألة مذىبا كسطا، ك ىو أنو أبدع العرب علم النحو يف 
االبتداء، ك أنو ال يوجد يف كتاب سيبويو إال ما اخًتعو ىو ك الذين تقدموه، لكن ال تعلم العرب 

                                                           
 .21:نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة، ٤تمد الطنطاكم 1
القياس يعٍت ٤تاكاة العرب يف طرائقهم اللغوية، ٛتل كالمنا على كالمهم، يف صوغ أصوؿ ا١تادة ك فركعها، ك ضبط اٟتركؼ، ك ترتيب الكلمات ك  2

 .22: اللغة ك النحو بُت القدمي ك اٟتديث، عباس حسن، مصر دار ا١تعارؼ، دط، دت: غَت ذلك، ينظر
. 44: تطور النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 3
 .2/124:ىػ1378/ ـ1919، 4 تاريخ األدب العريب كارؿ برككلماف، نقلو إذل العربية عبد اٟتليم النجار، دار ا١تعارؼ، ط 4
 .46: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 5
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بشيء "ك لعلو يقصد ... (1)"الفلسفة اليونانية من السرياف يف بالد العراؽ تعلموا أيضا شيئا من النحو
      النقاط اليت أخذىا العرب من السريانية، ك ىي نقاط تشبو دائرة ا٠تمسة أك السكوف" من النحو

 (2).ك تلك النقاط ال تدؿ على أهنا عربية كما ذكرىا الركاة

   فالكلم اسم: ك برىاف ىذا أف تقسم الكلمة ٥تتلف، قاؿ سيبويو: "قائال" ليتماف"ك ديضي 
 ك فعل ك حرؼ جاء ١تعٌت، ك ىذا تقسيم أصلي، أما الفلسفة فينقسم فيها الكالـ إذل إسم ك كلمة 

ك رباط، ك ىذه الكلمات ترٚتت من اليوناين إذل السرياين، ك من السرياين إذل العريب، فسميت  
ىكذا يف كتب الفلسفة، ال يف كتب النحو، أما كلمات اسم ك فعل ك حرؼ فإهنا اصطالحات 

 (3)".عربية ما ترٚتت ك ال نقلت

تلك ىي األقواؿ الثالثة، ك ا١تعوؿ عليو منها األكؿ، ك إذ الثاين ٣ترد اخًتاص ال سر لو إال 
الولوع باالنتقاص من العرب، ك الثالث ال يناىض األكؿ فيما خالفو فيو، فإنو غَت مسلم أف يكوف 

 (4).علماء العرب عياال على غَتىم فيما يتصل بتنظيمو بعد اىتدائهم إذل اخًتاعو ك ابتكاره

واضمو  : المبحث البابع 

      علمنا إٚتاال أف كاضعو من رجاالت عصر اإلسالـ على ما تقدـ بيانو، لكنهم اختلفوا 
  ك اضطرب اختيارىم متقدمُت ك متأخرين، كابن سالـ يف طبقات الشعراء، ك ابن قتيبة يف ا١تعارؼ 

    ك الزجاجي يف األمارل، ك أيب الطيب اللغوم يف مراتب النحويُت ك السَتايف يف أخبار النحويُت  
           ك البصريُت، ك الزبيدم يف الطبقات، ك ابن الندمي يف الفهرست، ك األنبارم يف نزىة األلباء

  .(5)ك القفطي يف إنباه الركاة، فمن ىو الواضع؟

                                                           
 .22: نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة، ٤تمد الطنطاكم 1
 .75: أبو األسود الدؤرل ك نشأة النحو العريب، الدجٍت عبد الفتاح 2
 .22: نشأة النحو ،ك تاريخ أشهر النحاة، الطنطاكم 3
 23: نفسو 4
 23: نفسو 5
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: ال بد من اإلشارة إذل أننا قسمنا ىذه الركايات إذل ثالثة أنواع

فالنوع األكؿ ديثل ركايات تسند ىذا العلم، من حيث النشأة ك االبتكار إذل أيب األسود 
      ... أبو األسود: "الدؤرل، ذكر السَتايف أف الناس اختلفوا يف أكؿ من رسم النحو، فقاؿ بعضهم

 (1)".ك أكثر الناس على أيب األسود الدؤرل

ك أشار ىذا العادل إذل ركاية كرد فيها أف أبا األسود جاء إذل عبيد اهلل بن زياد يستأذنو يف أف      
، فقاؿ أحدىم علي : أصلحك اهلل مات أبانا ك ترؾ بنونا، فقاؿ: "يضع العربية، فرفض ك قد جاء قـو

 (2)".بأيب األسود كضع العربية

أكؿ من كضع العربية أبو األسود "ك أكرد السَتايف نقال عن حيِت بن آدـ ركاية أخرل جاء فيها أف      
 (3)."الدؤرل

أما أبو بكر الزبيدم فنقل ركايات توضح السبب الذم دفع أبا األسود إذل كضع النحو حُت 
ك ىو أكؿ من أسس العربية ك هنج سبلها، ك كضع قياسها ك ذلك حُت اضطرب كالـ العرب : "قاؿ

ك صار سراة الناس ك كجوىهم يلحنوف، فوضع باب الفاعل ك ا١تفعوؿ بو ك ا١تضاؼ ك حركؼ 
 (4)".النصب ك الرفع ك اٞتر ك اٞتـز

حدثنا أبو : قاؿ أبو علي اٝتاعيل بن القاسم بن عيدكف بن ىاركف القارل، مث البغدادم
حدثنا أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب : اسحاؽ ابراىيم بن السرم الزجاج النحوم، قاؿ

 (5).أكؿ من كضع العربية ك نقط ا١تصاحف أبو األسود ظادل بن عمرك: األزدم، قاؿ

                                                           
 .13:ىػ1358/ـ1936( 48).  أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف، اعتٌت بنشره ك هتذيبو فرينس كرنكو، بَتكت، ا١تطبعة الكاثوليكية 1
 .21: دت2طبقات النحويُت ك اللغويُت للزبيدم، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم، مصر، دار ا١تعارؼ، ، ط: ا١تقصود بالعربية النحو، ينظر 2
 17: أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف 3
 .17:نفسو 4
 .21: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 5
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ك ٦تا ركاه الزبيدم كذلك أف الذم أكجب عليو الوضع يف النحو أف ابنتو قعدت معو يف يـو قائظ 
القيظ، ك ىو ما : فقاؿ أبوىا" !ما أشد اٟتر: "شديد اٟتر، فأرادت التعجب من شدة اٟتر فقالت

٨تن فيو يا بنية، جوابا عن كالمها ألنو استفهاـ، فتحَتت ك ظهر ٢تا خطؤىا، فعلم أبو األسود أهنا 
 فعمل باب التعجب ك باب الفاعل ك ا١تفعوؿ !"ما أشد اٟتر: "قورل يا بنية: أرادت التعجب فقاؿ ٢تا
 (1)".بو، ك غَتىا من األبواب

ك يضاؼ إذل ىذا ما كرد من ركايات يف نزىة األلباء أليب الربكات ابن األنبارم تنسب كضع النحو 
إين أرل العرب قد : "إذل أيب األسود الدؤرل، فقد ركم أف ىذا العادل جاء إذل زياد بالبصرة، فقاؿ

 تويف أبانا ك ترؾ !أصلح اهلل األمَت: "فجاء رجل إذل زياد فقاؿ. خالطت األعاجم، ك تغَتت ألسنتهم
ضع للناس الذم هنيتك أف تضع :  فقاؿ!تويف أبانا ك ترؾ بنونا؟ أدع رل أبا األسود: بنونا فقاؿ زياد

 (2)".٢تم

 (3)".أكؿ من كضع النحو أبو األسود الدؤرل: "ك ركم عن بعضهم أنو قاؿ

من سورة  (03)تتناكؿ اللغط يف اآلية" نزىة األلباء يف طبقات األدباء"ك كردت ركاية أخرل يف 
إن اا  }: ، فركم أف أعرابيا قدـ يف خالفة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فقاؿ(براءة)

أك قد برئ اهلل من رسولو؟ إف يكن اهلل بريئا : باٞتر، فقاؿ األعرايب {ببيي  ي الممبككي و رسولو
يا أعرايب، تربأ من : من رسولو فأنا أبرأ منو، فبلغ عمر رضي اهلل عنو ما قالو األعرايب، فدعاه، فقاؿ لو

يا أمَت ا١تؤمنُت، إين قدمت ا١تدينة، ك ال علم رل بالقرآف، فسألت : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم؟
أك برئ اهلل : إف اهلل برمء من ا١تشركُت ك رسولو، فقلت: فقاؿ (براءة)من يقرئٍت؟ فأقرأين ىذا سورة 

ليس ىكذا : فقاؿ عمر رضي اهلل عنو لو: من رسولو؟ إف يكن اهلل تعاذل برمء من رسولو فأنا أبرأ منو
فقاؿ  {إّن اَا ببيٌي  ي الممبككي و َرسولُوُ }: كيف ىي يا أمَت ا١تؤمنُت؟ فقاؿ:  فقاؿ!يا أعرايب

                                                           
 21: نفسو 1
 .21: ىػ1390: ـ1970بغداد مكتبة األندلس، . نزىة األلباء يف طبقات األدباء، ابن األنبارم، تح ابراىيم السمرائي 2
 23:نفسو 3
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ك أنا ك اهلل، أبرأ ٦تن برئ اهلل منهم، ك أمر عمر أف ال يقرأ القرآف إال عادل باللغة، ك أمر أبا : األعرايب
 (1)".األسود الدؤرل أف يضع النحو

أنباه الركاة على أنباه "ك بشأف قراءة ىذه اآلية الكردية ركم أيضا، نقال عن القفطي يف كتابو 
أف زيادا ٝتع شيء ٦تا عند أيب األسود ك رأل اللحن قد فشا على اللساف العريب بسبب " النحاة

أظهر ما عندؾ لتكوف للناس إماما، فامتنع من ذلك ك سألو اإلعفاء حىت : "ا١تواذل، فقاؿ أليب األسود
ما ظننت أمر الناس : بالكسر، فقاؿ {أن اا ببيي  ي الممبككي و رسولو}: ٝتع أبو األسود قارئا

يفعل ما أقوؿ، فأيت " لقنا"أنا أفعل ما أمر بو األمَت، فليبغٍت كاتبا :  فرجع إذل زياد، فقاؿ!آؿ إرل ىذا
إذا رأيتٍت قد فتحت : فقاؿ لو أبو األسود... بكاتب من عبد القيس فلم يرضو، فأيت بكاتب آخر

فمي باٟترؼ فانقط نقطة فوقو على أعاله، ك إف ضممت فمي فانقط نقطة بُت يدم اٟترؼ ك إف 
 (2)."كسرت، فاجعل أمارة ذلك نقطتُت ففعل ذلك، ك كاف أكؿ ما كضعو ٢تذا الباب

      ىو أكؿ من استنبط النحو، ك أخرجو من العدـ إذل الوجود" أف أبا األسود (3)كذلك ركل الندمي
 (4)".ك أنو رأل ٓتطو ما استخرجو، ك دل يغزه إذل أحد قبلو

أما النوع الثاين، فتمثلو ركايات تنسب كضع النحو العريب إذل نصر بن عاصم الليثي، ك عبد الرٛتاف 
أخبار النحويُت "بن ىرمز األعرج، غَت أف ىتو الركايات قليلة، ك قد أشار إليها السَتايف يف كتابو 

 (5)"البصريُت

 (6)"طبقات النحويُت ك اللغويُت"ك أبو بكر الزبيدم يف 

                                                           
 .20:نزىة األلباء، ابن األنبارم 1
 .1/5ـ،1950/ىػ1370أنباه الركاة على أنباه النحاة، القفطي، تح أبو فضل إبراىيم،، مطبعة دار الكتب ا١تصرية  2
٤تمود بن اٟتسُت البغدادم ا١تعركؼ بأيب ) الندمي ىو كاضع الفهرست ك ليس ابن الندمي، راجع ترٚتة الفهرست إذل الفرنسية، ك كتاب ثريا ملحس  3

. ىػ1401/ـ1980، 1دار الكتاب اللبناين، ط (الفتح كشاجم
 1/7 نفسو  4
 .13: أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف 5
 .26: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 6



      نشأة النحو العربي                              :                             الفصل األول
 

 
31 

فأما من زعم أف : "لكن ابن األنبارم نفى أف يكوف ىذاف العا١تاف أكؿ من أسس النحو، حُت قاؿ
أكؿ من كضع النحو عبد الرٛتاف بن ىرمز بن األعرج،      ك نصر بن عاصم، فليس بصحيح، ألف 

عبد الرٛتاف أخذ عن أيب األسود ك كذلك أخذ عنو أيضا ابن عاصم الليثي ك يقاؿ عن ميموف 
 (1)."األقرف

أما النوع الثالث من الرايات فينسب إذل علي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو، فقد ركم أف أبا 
 (٦تا)ك كاف ال خيرج شيئا      (عليو السالـ)األسود الدؤرل، أخذ النحو عن علي بن أيب طالب 

إذل أحد حىت بعث إليو زياد اعمل شيئا يكوف للناس إماما ك يعرؼ " كـر اهلل كجهو"أخذه عن علي 
 (2).بو كتاب اهلل

: ك ركم أيضا أف أبا األسود سئل عمن فتح لو الطريق إذل الوضع يف النحو  ك أرشده إليو، فقاؿ
ألقى إذل : "ك ذكر أيضا أف أبا األسود قاؿ يف حديث لو(3)"تلقيتو من علي بن أيب طالب رٛتو اهلل"

 (4)."علي أصوال احتذيت عليها

للقفطي " انباه الركاة"ك تسرد ا١تصادر العربية القددية الكثَت من ىذه الركايات، فقد جاء يف 
أف اٞتمهور من أصل الركاية يصرح بأف أكؿ من كضع النحو أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب عليو 

دخلت على أمَت ا١تؤمنُت علي، عليو : "السالـ،  ك ذكر ىذا اٞتمهور أيضا أف أبا األسود الدؤرل قاؿ
ٝتعت ببلدكم ٟتنا، فأردت أف : فيم تفكر يا أمَت ا١تؤمنُت؟ فقاؿ: السالـ فرأيتو مطرقا مفكرا فقلت

مث أتيتو بعد أياـ . إف فعلت ىذا أبقيت فينا ىذه اللغة العربية: أضع كتابا يف أصوؿ العربية فقلت لو
بسم اهلل الرٛتاف الرحيم، الكالـ كلو اسم ك فعل ك حرؼ، فاالسم ما أنبأ : فألقى إرل صفيحة فيها

ظاىر ك مضمر ك شيء ليس بظاىر : عن ا١تسمى، ك الفعل فيو ما كقع لك، ك اعلم أف األشياء ثالثة

                                                           
 . ك ما بعدىا16:  نزىة األلباء، ابن األنبارم 1
 .45ص:1971ٕتدد،طهراف، -  الفهرست، الندمي، تح رضا 2
 .20: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 3
 .21:نفسو 4
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          ك ال مضمر، ك إمنا يتفاضل العلماء يف معرفة ما ليس ٔتضمر ك ال بظاىر فجمعت األشياء
      أف ك إف ك ليت ك لعل، ك كأف: ك عرضتها عليو فكاف من ذلك حركؼ النصب ك ذكرت منها

      (1)"بلى ىي منها، فزدىا فيها: دل أحسبها منها، فقاؿ: دل تركتها؟ فقلت: ك دل أذكر لكن فقاؿ
 (2)."ىذه الركاية تعد األشهر من أمر ابتداء النحو: "ك صرح القفطي بأف

دخلت على أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب عليو : "ك ركم أيضا عن أيب األسود قاؿ
ما دىاؾ إذل : قاؿ، فقلت. الكالـ كلو اسم ك فعل ك حرؼ جاء ١تعٌت: السالـ، فأخرج رل رقعة فيها

رأيت فسادا يف كالـ بعض أىلها فأحببت أف أرسم رٝتا يعرؼ بو الصواب من ا٠تطأ، : ىذا؟ قاؿ
 (3)".، ك دل يظهره ألحد"عليو السالـ"فأخذ أبو األسود النحو عن علي 

ك ذكر أيضا أف أىل مصر قاطبة يركف، بعد النقل ك التصحيح، أف أكؿ من كضع النحو 
العريب ىو علي بن أيب طالب عليو السالـ، ك أف أبا األسود الدؤرل أخذه عنو، ك ركم أنو قيل أليب 

     (5) من علي بن أيب طالب عليو السالـ(4)لقنت حدكده: من أين لك ىذا العلم؟ فقاؿ: "األسود
 (6).ك كاف أبو األسود قرأ على أمَت ا١تؤمنُت علي عليو السالـ

ك ركم أف أبا األسود كاف كلما كضع بابا من أبواب النحو، عرضو على علي كـر اهلل كجهو 
 (7)".ما أحسن ىذا النحو الذم قد ٨توت: "إذل أف حصل ما فيو كفاية، قاؿ لو

                                                           
 .1/4:إنباه الركاة على أنباه النحاة، القفطي 1
 1/5: نفسو 2
 .1/5: أنباه الركاة، القفطي 3
 .ىػ1403، 1983، مكتبة لبناف، (ؿ ؽ ف)لقن الكالـ من فالف، تلقنو، أخذه من لفظة ك فهمو، ينظر ٤تيط احمليط،بطرس البستاين، مادة : يقاؿ 4
 .15:  أنباه الركاة، القفطي 5
 .15: نفسو 6
 .18،19:  نزىة األلباء يف طبقات األدباء، ابن األنبارم 7
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اعلم أيدؾ اهلل بالتوفيق، ك أرشدؾ إذل : "ك قد صرح ابن األنبارم بأف عليا أكؿ من كضع النحو فقاؿ
سواء الطريق، أف أكؿ من كضع علم العربية ك أسس قواعده ك حد حدكده، أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب 

". ك أخذ عنو أبو األسود الدؤرل (رضي اهلل عنو)طالب 

ك قاؿ أبو عبيدة معمر بن مشن ك غَته أف عليا عليو السالـ ىو الذم كضع النحو ك أف أبا 
 (1).األسود أخذه عنو، ك كذلك حكى أبو حامت السحبستاين

: متوصال يف النهاية إذل القوؿ" األلباء" نزىة"ك كاف ابن األنبارم قد عرض ركايات ٥تتلفة يف 
ألف الركايات كلها تسند إذل  (رضي اهلل عنو)ك صحيح أف أكؿ من كضع النحو علي بن أيب طالب "

أيب األسود، ك أف أبا األسود يسندىا إذل علي عليو السالـ، فإنو ركم عن أيب األسود أنو سئل، فقيل 
 (3)."بن أيب طالب:  حدكده من علي(2)لفقت: من أين لك ىذا النحو؟ قاؿ: لو

يضاؼ إذل ىذا أف ابن خلدكف ذكر يف مقدمتو ا١تشهورة أف أبا األسود كتب يف النحو بإشارة 
علي عليو السالـ الذم شعر بتغَت الكلمة بعد ٥تالطة العرب األعاجم ما دفعو إذل ضبطها بالقوانُت 

اٟتاضرة ا١تستقراة، مث استأنف الناس الكتابة فيها من بعده إذل أف انتهت إذل ا٠تليل بن أٛتد 
 (4).الفراىيدم أياـ الرشيد

ك خالصة القوؿ أف الركايات اختلفت يف نسب علم النحو إذل علي كـر اهلل كجهو ك أبو 
األسود الدؤرل فقد ذكر الشيخ ٤تمد الطنطاكم أف أبا األسود ىو كاضع ىذا الفن ك نسبة الوضع 
للفن إمنا تعد نتيجة لقياـ الواضع ببعض األحزاب األساسية يف ذلك الفن ك ىذا ما كاف من أيب 

ك ٦تا يؤيد نسبة الوضع إذل أيب األسود ما ركل ابن الندمي ٤تمد ابن إسحاؽ يف ... األسود كما رأينا
الفهرست أف رجال ٔتدينة اٟتديثة اٝتو ٤تمد بن اٟتسُت كاف ٚتاعة للكتب، ك قد آلت إليو خزانة 

                                                           
 .17:نفسو 1
. (مادة ؿ ؼ ؽ)٤تيط احمليط، بطرس البستاين، : أم أحذه ك أصابو، ينظر:  يقاؿ ألفق الشيء 2
  22: نزىة األلباء، ابن األنبارم 3
 ىػ ك ا١تقدمة يف اجمللد األكؿ1328، 1967، (3ط)كتاب العرب، ابن خلدكف دار الكتاب اللبناين  4
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فرأيتها ك قلبتها فرأيت عجبا إال أف : "صديق لو كاف مشهرا جيمع ا٠تطوط القددية، قاؿ بن إسحاؽ
ك رأيتما يدؿ على أف النحو عن أيب األسود ما ىذه ... الزماف قد أخلقها ك عمل فيها عمال أدرسها

ىذه فيها كالـ يف الفاعل ك ا١تفعوؿ : حكايتو ك ىي أربعة أكراؽ ك حسبها من كرؽ الصُت ترٚتتها 
بو من أيب األسود رٛتة اهلل عليو ٓتط حيِت بن يعمر، ك ٖتت ىذا ا٠تط ٓتط عتيق ىذا خط إعالف 

 (1)."النحوم ك ٖتتو ىذا خط النصر بن سهيل

:  أول  ا وضع  ي النحو:المبحث الخا س

أحدمها أف أكؿ ما كضع من أبواب النحو : اختلف العلماء يف أكؿ ما كضع منو على فريقُت
ال يأكلو إال } (اٟتاقة)ما أصابو اللحن، فعندما ٝتع علي عليو السالـ أعرابيا يقرأ من سورة 

ك ىذا اللحن ىو ا٠تطأ يف اإلعراب إذ أتت  (ا٠تاطئُت) أدرؾ كقوعو يف اللحن بقولو (2){الخاطئكي
ىذه الكلمة يف قراءة األعرايب منصوبة على االستثناء يف حُت أف القاعدة تقضي بأف ترفع، باعتبارىا 

     ألف االستثناء مفرغ {ال يأكلو إال الخاِطُئون}ك بذلك تصبح القراءة الصحيحة  (يأكل)فاعال لػ 
    (االستثناء)ك استنادا إذل ما ذىب إليو ىذا الفريق رٔتا يكوف أكؿ ما كضع من أبواب النحو باب 

 (3).ك رٔتا يكوف غَته من األبواب

لكن يشَت كل من الشيخ ٤تمد الطنطاكم ك الدستور ٤تمد عبد الكرمي إذل اف الباب ا١توضوع 
        أكال منوط بالركاية اليت قوم سندىا من بُت الركايات الف ٚتهور النحاة يرل أف ركايات كثَتة 

 (4)."ك مستفيضة اقًتف فيها الوضع باللحن

                                                           
 46: 1971الفهرست، ابن الندمي، الفن األكؿ، من ا١تقالة الثانيىة، تح رضا ٕتد طهراف: ينظر 1
 .37:سورة اٟتاقة اآلية 2
 64،65: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 3
: ـ1992/ىػ1412، 1 الوسيط يف تاريخ النحو العريب، األسعد ٤تمد عبد الكرمي، الرياض، دار الشواؼ، ط61:  نشأة النحو، ٤تمد الطنطاكم 4
27 
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أما الفريق الثاين فَتل أف أكؿ من كضع منو ما كاف أقرب إذل متناكؿ الفكر يف االستنباط، 
ألف كضعو مبٍت على أساس من التفكَت يف استخراج القواعد من الكالـ لداعي انتشار اللحن 

فا١توضوع أكال ما كثر دكرانو على اللساف، مث يليو   ك ىكذا، ك لذا قيل إف ا١توضوع أكال لفاعل مث 
 (1)".ردفو ا١تفعوؿ مث ا١تبتدأ ك ا٠ترب   ك ىكذا

:  سبب  سمكتو نحوا:المبحث السادس

اسم العلم من كضع أىلو ك مصطلحهم ١تقتضى ا١تالبسات ا١تناسبة يف نظرىم   ك قد سلف 
" ما أحسن ىذا النحو الذم قد ٨توت: "أف أبا األسود ١تا عرض على اإلماـ ما كضعو فأقره بقولو

فآثر العلماء تسمية ىذا العلم باسم النحو استبقاء لكلمة اإلماـ اليت كاف يراد هبا أحد معاين اللغوية 
 فقد كاف يطلق على ىذا العلم يف عهد أيب (2)اللغوم، االصطالحي جلية: ك ا١تناسبة بُت ا١تعنيُت

 (3)."األسود الدؤرل اسم العربية

لكن الزجاجي علل تسمية ىذا العلم ٨توا مستندا إذل ما نقل عن أيب األسود الدؤرل ك ما رآه 
من تفشي اللحن من ا١تودين ك أبناء العجم، ك فساد ألسنة بعض ا٠تاصة ك عدد كبَت من عامة 

العرب ك ىذا يعٍت أف الزجاجي يغزكا بسبب نشأة النحو إذل أيب األسود، ليس لعلي عليو السالـ، ما 
  يظهر أف العلماء آثركا ىذه التسمية استبقاء لكلمة أيب األسود اليت كاف يراد هبا أحد ا١تعاين اللغوية

 (4).ك ىو القصد

 

 

                                                           
. 27، 21:  نفسهما 1
  33:  نشأة النحو، ٤تمد الطنطاكم2

 17: أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف 3
 12: النحو العريب  قضاياه ك مراحل تطوره، أٛتد ٚتيل شامي 4
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:   ي علماي القبن األول والثاني ىجبي:المبحث السابع

 (ىـ89ت): أبو األسود الدؤلي

 ابن نغاثة بن (1)ىو أبو األسود ظادل بن عمرك بن سفياف بن حبذؿ بن يعمر بن حليس
 (3). بن بكر بن عبد متاة بن كنانة، ك كاف علوم الرأم ك كاف رجل أىل البصرة(2)عدم بن الديل

     ك ىو أكؿ من أسس العربية، ك هنج سبلها، ك كضع قياسها، ك ذلك حُت اضطرب كالـ العرب
ك صار سراة الناس ك كجوىهم يلحنوف، فوضع باب الفاعل ك ا١تفعوؿ بو ك ا١تضاؼ، ك حركؼ 

 (4).النصب ك الرفع ك اٞتر ك اٞتـز

قاؿ أبو علي اٝتاعيل بن القائم بن عبدكف بن ىاركف القارل، مث البغدادم، حدثنا أبو اسحاؽ 
حدثنا أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب األزدم : ابراىيم بن السرم الزجاج النحوم، قاؿ

 (5).أكؿ من كضع العربية ك نقط ا١تصاحف أبو األسود ظادل بن عمرك: "قاؿ

مثل أبو األسود الدؤرل عمن فتح لو الطريق إذل الوضع يف : ك قاؿ أبو العباس ٤تمد بن زيد
ألقى إرل : تلقيتو من علي بن أيب طالب رٛتو اهلل ك يف حديث آخر قاؿ: النحو ك أرشده إليو، فقاؿ
 (6).علي أصوال احتذيت عليها

ك ركل أف الذم أكجب عليو الوضع يف النحو أف ابنتو قعدت معو يف يـو قائظ شديد اٟتر 
فقاؿ أبوىا القيظ، ك ىو ما ٨تن فيو يا (7)!" ما أشّد اٟترّ : "فأرادت التعجب من شدة اٟتر فقالت

                                                           
 .بالباء" حلبس "176/ 2 األٝتاء ك اللغات، طبعة الشيخ منَت الدمشقي بالقاىرة،  1
طبقات الشعراء، ابن سالـ، ٖتقيق ٤تمد . 17:ـ، ص1850 كذا يف األصلُت، ك ىو يوافق ما ذكره ابن اٟتبيب يف ا١تؤتلف ك ا١تختلف، جوتنجن  2

 .مهموز"الدؤؿ "12: 1952شاكر، مصر، دار ا١تعارؼ 
 2:21 طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم، تح أبو الفضإلبراىيم، دار ا١تعارؼ، ط 3
 21: نفسو 4
 21:نفسو 5
 21: نفسو 6
 ".رفعت أشدّ : " يعدىا يف األغاين 7
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بنية، جوابا على كالمها، ألنو اسفهاـ، فتحَتت ك ظهر ٢تا خطؤىا، فعلم أبو األسود أهنا أرادت 
 فهل باب التعجب ك باب الفاعل ك ا١تفعوؿ بو ك !"ما أشد اٟتر"قورل يا بنية : التعجب فقاؿ ٢تا
 (1)."غَتىا من األبواب

 عن عاصم ابن أيب (4) عن أيب بكر بن عياش(3)عن عمر بن شبة(2)ك ذكر ابن أيب سعد
إين أرل العرب : أكؿ من كضع العربية أبو األسود الدؤرل، جاء إذل زياد بالبصرة، قاؿ: ، قاؿ(5)النجود

العرب قد خالطت ىذه األعاجم ك تغَتت ألسنتهم، أفتأذف رل أف أضع للعرب كالما يقيموف بو 
: تويف أبانا ك ترؾ بانوف، فقاؿ زياد!أصلح اهلل األمَت: ال، فجاء رجل إذل زياد، فقاؿ: كالمهم؟ قاؿ

ضع للناس الذم كنت هنيتك أف تضع ٢تم، ك :  ادع رل أبا األسود، فقاؿ!ك ترؾ بنوف  تويف أبانا 
 (6).إين أجد للحن غمرا كغمر اللحم: قاؿ أبو األسود

كاف بدء ما : ٝتعت أيب لذكر، قاؿ: حدثنا علي ابن ٤تمد ا٢تامشي، قاؿ: ابن أيب سعد، قاؿ
ككاف رجال فارسيا قدـ البصرة مع أىلو، ك ىو يقود – كضع أبو األسود الدؤرل النحو أنو مر بو سعد 

: فضحك من حضره، قاؿ أبو األسود"فرسي ضالع: "مالك يا سعد؟ أال تركب؟ فقاؿ: فقاؿ– فرسو 
 فوضع باب !ىؤالء ا١تواذل قد رغبوا يف االسالـ ك دخلوا فيو ك صاركا لنا إخوة، فلو علمناىم الكالـ

فزاد يف ذلك الكتاب رجل من بٍت ليث أبوابا ، مث نظر فإذا : الفاعل  ك ا١تفعوؿ، دل يزد عليو، قاؿ أيب

                                                           
 12،298: ك ا٠ترب بركاية أخرل يف االغاين 1
، 274ىو عبد اهلل بن أيب سعد أبو ٤تمد الوراؽ، بلخى األصل سكن بغداد ك حدث هبا، ك كاف صاحب أخبار ك ملح ك آداب مات بواسط سنة 2

 11/25: ىػ1349تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادم، القاىرة، نشرة ا٠تا٧تي 
 202ىو عمر بن شبة بن عبيدة النمَتم أبو زيد البصرم، اٟتافظ األخبارم، يركل عن عمر بن علي ا١تقدمي ك القطاف ك أيب نعيم مات سنة  3

 .7/46: ىػ/325هتذيب التهذيب ابن حجؤ، مطبعة ا١تعارؼ حيدر آباد 
 ىو أبو بكر بن عياش بن سادل األسدم موالىم، ك الصحيح أف اٝتو كنيتو يركل من حصُت ابن عبد الرٛتاف ك يركل عنو ابن ا١تبارؾ ك ابن ا١تديٍت  4

 .283:ىػ1322 خالصة هتذيب العماؿ، ا٠تزرجي ا١تطبعة الرٛتانية ٔتصر173مات سنة
ىو عاصم ابن أيب النجود هبدلة أبو بكر، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عن أيب عبد الرٛتاف السلمي ك زربن حبيش ك أخذ عنو أبو بكر بن عياش،  5

 1/243ىػ 1310 بالكوفة، ابن خلكاف ا١تطبعة ا١تيمنية ٔتصر 127تويف سنة 
 .الرسم ك الزىومة يف اللحم كالوضم يف السمن: الغمر، بالتحريك 6
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أرل أف أضع الكتاب : يف كالـ العرب ما ال يدخل فيو فأقصر عنو، فلما كاف عيسى بن عمر قاؿ
 (1).على األكثر ك أٝتي األخرل لغات، فهو أكؿ من بلغ غايتو يف كتاب النحو

: نصب بي عاصم اللكثي

: ، قاؿ(3)حدثنا ٤تبوب البصرم عن خالد اٟتذاء:  قاؿ(2)ابن أيب سعد، حدثنا خلف بن ىشاـ البزاز
{ ُقْل ُىُو اا أ د اا الّصمد}: كيف تقرأ- ك ىو أكؿ من كضع العربية– سألت نصر بن عاصم 

بئسما قاؿ، ك ىو للبئس أىل فأخربت عبد اهلل بن أيب :  ينوف، فقاؿ(4)فلم ينوف فأخربتو أف عركة
 . هبا حىت مات(5)إسحاؽ بقوؿ نصر بن عاصم فما زاؿ يقرأ

اجتمعت أنا ك الزىرم ك نصر بن عاصم فتكلم نصر فقاؿ : (6)ك قاؿ عمر ك ابن دينار
 (7).إنو ليفلق بالعربية تفليقا: الزىرم

 .ك ذكر ابن سالـ أف نصر بن عاصم أخذ عن حيِت بن يعمر

كاف فقيها عا١تا بالعربية من قدماء التابعُت ك كاف يسند إذل أيب األسود يف : قاؿ ياقوت
 (8).القرآف ك النحو ك لو كتاب يف العربية

 

                                                           
 22: 2طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم، دار ا١تعارؼ، ط 1
نشرة ) تاريخ بغداد ا٠تطيب طبع القاىرة 228 ىو خلق بن ىشاـ بن تغلب، أبو ٤تمد البزاز ا١تقرم ٝتع مالك بن أنس ك ٛتاد بن زيد ك مات سنة 2

 8/327:ق1349ا٠تا٧تي 
ىو خالد بن مهراف اجملاشي أك القرشي أك ا٠تزاعي موالىم أبو ا١تنازؿ البصرم ك يركل عن أيب عثماف ا٢تندم، ك عنو البغدادم ك سبعة قاؿ ابن سعد  3

 88:  خالصة هتذيب العماؿ ا٠تزرجي141دل يكن حذاء بل كاف جيالس إليهم مات سنة
 1/511: ، طبقات القراء ابن اٞتزرم93ىو عركة بن الزبَت بن العواـ، كردت الركاية عنو يف حركؼ القرآف ك ركم عن أبويو ك عائلتو، مات سنة  4
 182: ـ1924الشواذ ابن خلويو ا١تطبعة الرٛتانية : ىي قراءة شاذة ك ينظر 5
 ىو عمر بن دينار اٞتمحي، موالىم، يركل عن ٣تاىد ك يركل عن قتادة ك شعبة 6
 27: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 7
 .313: 02 بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت ك النحاة، السيوطي، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم، بَتكت لبناف، ا١تكتبة العصرية  ـ8
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أخذ النحو عن حيي بن يعمر العدكاين، ك أخذ عنو أبو عمر ك بن العالء  ك كاف يرل : ك قيل
 (1).ا٠توارج مث ترؾ ذلك ك قاؿ فيو أبياتا

:  كمون األقبن

 ك ىو اإلماـ ا١تقدـ يف العربية (2)ىو ميموف األقرف أخذ أيضا عن أيب األسود ك يقاؿ عن عنسبة الفيل
أمر زياد أبا :  العربية بعد أيب األسود الدؤرل، حدث إسحاؽ بن ابراىيم ا١توصلي عن ا١تدائٍت قاؿ

األسود الدؤرل أف ينقط ا١تصاحف، فنقطها ك رسم من النحو رسوما، مث جاء بعده ميموف األقرف فزاد 
عليو يف حدكد العربية، مث زاد فيها بعده عنسبة ابن معداف ا١تهرم ك كاف ميموف أحد أئمة العربية 
ا٠تمسة الذين يرجع إليهم يف ا١تشكالت كحدث أبو عبيدة أف يونس النحوم سئل عن جرير ك 

فقلت : أٚتعت العلماء على األخطل فقاؿ أبو عبيدة: أيهم أشعر؟ فقاؿ: ك األخطل     الفرزدؽ
ىم ميموف األقرف، ك عنسبة الفيل، ك ابن أيب : من ىؤالء العلماء؟ فسألو فقاؿ: سلو: لرجل إذل جنبو

إسحاؽ ا٠تضرمي     ك أبو عمر بن العالء ك عيسى بن عمر الثقفي، ىؤالء طرقوا الكالـ ك ماثوه 
  (3).موثا ال عمن ٖتكموف عنهم ىم بدكيوف ك ال ٨تويوف

: عنسبة بي  مدان الفكل المكساني

 أخذ عن أيب األسود الدؤرل، ك دل (4)ىو عنسبة بن معداف موذل مهرة، ك ىو ا١تعركؼ بالفيل
         يكن فيمن أخذ عنو النحو أبدع منو، ك ركل األشعار ك ظرؼ ك فصح، ك ركل شعر جرير 

        ادفعوىا إرل : ك الفرزدؽ ك كاف لزياد ابن أبيو فيلة ينفق عليها كل يـو عشرة دراىم فقاؿ معداف

                                                           
"  ك ىي: "ياقوت  1

فأتت  ٧تدة ك الذين  تزرقوا          ك ابن الزبَت ك يسقة العراب 
 ك ىول النحاريُت قد فارقتو          ك عطية ا١تتجرب ا١ترتػػػػػػاب

أكؿ مع كضع النحو أبو األسود الدؤرل مث ميموف األقرف، مث عنسبة الفيل، مث عبد اهلل : "ك كاف أبو عبيدة يقوؿ: "3/337 يف ترٚتتو يف انباه الركاة  2
 "بن أيب اسحاؽ، ك قاؿ ذلك ألف عصرا كاحدا ٚتعهم

. 13/14: ىػ1432/ـ1،2011 مدارس ٨توية ك لغوية عربية ك غربية، صربم ابراىيم السيد، مكتبة اآلداب القاىرة، ط 3
 29: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 4
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معداف : ك أكفيكم ا١تؤنة، ك أعطيكم عشرة دراىم كل يـو فدعوىا إليو فأثرل ك بٍت قصرا، إذا قيل
:  فقاؿ: (1)الفيل، ك بلغ الفرزدؽ أف عنسبة ىذا يفضل جريرا عليو

ا ٌب    لمنسبَة الّباوى علّي القصاِئدا ز مدان و الفكل في لقد كان 

ما أراد الفرزدؽ بقولو ىذا؟ : قاؿ أبو عيينة بن ا١تهلب لعنسبة

: إمنا قاؿ: فقاؿ

 *. معداف ك الّلـؤ زاجره يفلقد كاف *

 (2).ررت منو إذل اللـؤ لعظيمؼك أبيك إف شيئا : فقاؿ أبو عيينة

 (3).ك قد كصف بالرباعة يف العربية

 :(ىـ101ت )أبو ذكوان 

ك الزيت من  ىو أبو صاحل ذكواف السماف الزياف ا١تدين، إماـ حافظ متقن كاف جيلب السمن
ا١تدينة إذل الكوفة ركم عن سعد بن أيب كقاص ك أيب ىريرة، ك ابن عمر ك أيب سعيد ك ابن عباس ك 

 .ك غَتىم جابر 

أنباه سهيل ك صاحل ك األعمش ك زيد بن أسلم ك ٝتي   ك عثماف : ك ركل عنو خلق منهم
    ثقة من أجل الناس ك أكثقهم ك قد شهد الدار زمن عثماف: بن عاصم األسدم، قاؿ اإلماـ أٛتد

ما كنت أ٘تٌت من الدنيا إال شربُت : ك كاف عا١تا فاضال خاشعا بكاء حريصا على العلم ك قد قاؿ
كاف أبو صاحل مؤذنا فأبطأ اإلماـ فأمنا، فكاف ال يكاد جييزىا : أجالس فيهما أبا ىريرة قاؿ األعمش

ما أحد حيدث عن : من الزقة ك البكاء ك كاف من أثبت الناس يف أيب ىريرة ك أعلمهم ْتديثو، قاؿ

                                                           
  233: 2 بغية الوعاة، السيوطي، ـ 1
 233:  نفسو 2
 14: مدارس ٨توية ك لغوية عربية ك غربية، صربم ابراىيم السيد 3
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ٝتعت من أيب : أيب ىريرة إال ك أنا أعلم صادؽ ىو أك كاذب ك كاف كثَت اٟتديث، قاؿ األعمش
( 1).صاحل ألف حديث

 

: ابي أبي إسحاق الخضب ي

ىو عبد اهلل بن أيب إسحاؽ موذل آؿ ا٠تضرمي ك ىو خلفاء بن عبد مشس بن عبد مناؼ 
أخذ عن األقرف ك ىو أكؿ من بعج النحو ك مد القياس ك شرح العلل ك كاف مائال إذل القياس يف 

 ٚتع بُت بن أيب إسحاؽ    ك أيب عمر بن العالء بالبصرة، ك ىو (3) ك كاف بالؿ بن أيب بردة(2)النحو
 زماف أمَت ا١تؤمنُت ىشاـ بن عبد ا١تلك رضي (4)عملو خالد بن عبد اهلل القسرم –يومئذ كاؿ عليها 

 قاؿ (5)اهلل عنهما قاؿ أبو عمر فغلبٍت ابن أيب إسحاؽ با٢تمز يوئذ، فنظرت فيو بعد ذلك ك بالغت
ىو ك البحر سواء أم ىو : ٝتعت أيب يسأؿ يونس عن ابن أيب إسحاؽ ك علمو، فقاؿ: ابن سالـ

لو دل يكن يف الناس اليـو أحد ال يعلم إال علمو :  قاؿ!فأين علمو من علم الناس اليـو: الغاية، قاؿ
: يومئذ لضحك منو، كاف فيهم من لو ذىنو ك نفاذه ك نظر نظره لكاف أعلم الناس، قاؿ ابن سالـ

؟ "الصويق"ىل تقوؿ أحد : نعم، قلت لو: ىل ٝتعت من أيب اسحاؽ شيئا؟ قاؿ: فقلت أنا ليونس
نعم، عمر ك بن ٘تيم تقو٢تا، ك ما تريد إذل ىذا؟ عليك بباب من النحو يطرد      : يعٍت السويق، قاؿ

 (6).ك ينقاس

: قاؿ ك كاف ابن أيب اسحاؽ ك عيسى بن عمر يطعناف على العرب قاؿ ابن أيب عليهما
                                                           

 15-14مدارس ٨توية ك لغوية عربية ك غربية، صربم إبراىيم السيد 1
 31: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 2
كرل مكانو يوسف بن عمر الشقفي حاسب خالدا ك نوابو ك 120ىو ىالؿ بن أيب بردة، قاضي البصرة ك أمَتىا كالة خالد القسرم ك ١تا عزلو سنة  3

 243 ص 1ىػ، ج1310 ابن خلكاف ا١تطبعة ا١تيمنية ٔتصر 120عذهبم ك مات من غرابو بعد سنة 
، شنرات الذىب نشرة 126ىو خالد بن عبد اهلل القسرم، كاف أمَت العراقيُت من قبل ىشاـ بن عبد ا١تلك األموم قتل يف أياـ الوليد بن يزيد سنة  4

 القدسي ٔتصر
 31: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 5
 32:نفسو 6



      نشأة النحو العربي                              :                             الفصل األول
 

 
42 

  (1) ضببنا        بحاصب كنديف القطي  نثـــور– ستقبلكي شمال المام 

 (2)على عمائمنا يلقى و أر لنا            على زوا ف  ز ى،  ّخنا ريب

ك الذم قاؿ جائر :    ك كذلك قياس النحو يف ىذا ا١توضع قاؿ يونس(3)"٥تنها رير"أسأت، إمنا ىو 
: حسن، فلما أٟتوا على الفرزدؽ قاؿ

 (4)"على نواحف تزجيها ٤تاسَت             "

 . إذل األكؿافًتؾ الناس ىذا ك رجعو

:  ك يف ابن أيب اسحاؽ يقوؿ الفرزدؽ يهجوه

 (5)فلو كان عبد اا  ولى ىجو و        و لني عبد اا  ولى  والكنا

 (6){يا لكتنا نبّد و ال ننّكَ  ببيَاِت ربّنا و َننون ِ َي المم نكيَ }: ك كاف ابن أيب اسحاؽ يقرأ
 .بالنصب

 بالنصب ك خالؼ ما قرأ بو القراء (8){و الّسارُق و الّسارقةُ  }(7){الّزانكُة و الّزاني}: ك كاف يقرأ

                                                           
: حاؿ منها ك اٟتاصب" تضربنا"الريح البارة، ك ٚتلة :  الشماؿ1/115ق، 1299، خزانة األدب، البغدادم بوالؽ 262من قصيدة يف ديوانو  1

 .ماتناثرنا من رقاؽ الربد ك الثلج
 السوؽ: زحف البعَت، إذا أعيا فرسو أم خفو ك االزجاه: اإلبل اليت أعيت ك أنضاىا السفر، يقاؿ:  الزكاحف 2
 .ا١تخ الذم قد ذاب يف العظم، حىت كأنو ماء:  الرير ك الرار 3
 .ٚتع ٤تسور، ك ىو اجملهد ا١تتعب: ٤تاسَت 4
اٟتليف، ك الرجل إذا كاف ذليال، يوارل قبيلة ك ينضم إليهم ليعتز هبم، ك إذا كاذل موذل كاف أذؿ ذليل، ك أراد با١توذل ا٠تضرميُت، ك كانوا موذل : ا١توذل 5

مررت ّتوارم، كما قاؿ : بالفتحة فيقوؿ" جوار"، على أف بعض العرب جير ٨تو 58 ص2بن عبد مشس بن عبد مناؼ ك البيت من شواىد سيبويو ج
مررت ّتوار ك موذل ك مواؿ ْتذؼ الياء ك التنوين يف اٞتر : "ك األلف لإلطالؽ ك ٚتهور العرب يقوؿ" موذل"إذل " مواذل"بإضافة " موذل موارل: "الفرزدؽ

 1/115ك الرفع أما يف النصب فال ٖتذؼ الياء، تظهر الفتحة عليها ٨تو رأيت جوارم، ينظر، خزانة األدب، البغدادم 
 27: سورة األنعاـ، اآلية 6
 02:سورة النور، اآلية 7
 32: ـ1924، ك ىي قراءة شاذة يف ىذه اآلية ك اليت قبلها ينظر شواذ القراءات، ابن خلوية، ا١تطبعة الرٛتانية 38سورة ا١تائدة، اآلية  8
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 يعٍت !أين ىذا الذم جير نصبو يف ا١تسجد؟ أال يصلحو:  يف شعره، فقاؿ(1)ك أخذ على الفرزدؽ شيئا
 .ابن أيب اسحاؽ

 (2).ك تويف ابن أيب اسحاؽ سنة سبع عشرة ك مائة

 :ابي ىب ز

 (3)حدثنا حيِت بن أيب بكَت: حدثنا أٛتد بن سعد بن ابراىيم الزىرم، قاؿ: ابن أيب سعد قاؿ
كاف عبد الرٛتاف بن ىرمز من أكؿ :  قاؿ(5)، عن أيب النضر(4)حدثنا عبد اهلل بن ٢تيعة:  قاؿ(3)بكَت

ك ابن ىرمز مدين، : أكؿ من كضع العربية ك كاف من أعلم الناس بالنحو ك أنساب قريش، قاؿ ٤تمد
فذكرناه ىا ىنا لتقدمو، ك يركم أف مالكا اختلف أم ابن ىرمز عدة سنُت يف علم دل يبثو يف الناس، 

 (6)يركف أف ذلك من علم أصوؿ الدين، ك ما يرد بو مقالو أىل الزيخ ك لضاللة

يلقب باألعرج، ك ىو من القراء التابعُت أخذ القراءة عن أيب ىريرة صاحب رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو ك سلم، ك أخذ عن عبد الرٛتاف بن ىرمز نافع بن أيب النعيم  إماـ أىل ا١تدينة ك أحد القراء 

أصح أسانيد : " ك جعلو البخارم من الركاة الثقات ك ا١تعتد هبم يف الركاية فقاؿ(7)السبعة ا١تشهورين
 (8)".أيب ىريرة أبو الزناد عن األعرج عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو

                                                           
 "موذل مواؿ: "، ك كاف ينبغي أف نقوؿ"موذل مواليا: "لقد كنت يف قولك: "ركل ابن األنبارم أنو حينما ٝتعو قاؿ لو..." فلو كاف عبد اهلل: "ىو قولو 1
 33الزبيدم، طبقات النحويُت ك اللغويُت، ص 2
 خالصة تزىيب 208ىو حيِت ابن أيب بكَت العيدم قاضي كرماف، يركل عن شعبتو ك إسرائيل طائفة كثقتو ابن معُت ك العجلى، ك مات سنة 3

 3620-ق1322الكماؿ، ا٠تزرجي، ا١تطبعة الرٛتانية ٔتصر
 .179: ، نفسو174 ىو عبد اهلل بن ٢تيعة ا٠تضرمي أبو عبد الرٛتاف ا١تصرم، قاضيها ك عا١تها مات سنة 4
 129ىو سادل بن أيب أمية ا١تدين ركل عن أنس ك السائب ك سعيد بن ا١تسيب ك ركل عنو ابن جريج ك الليث، مات يف خالفة مركاف بن ٤تمد سنة  5

 42ق 1325هتذيب التهذيب ابن حجر، مطبعة ا١تعارؼ ْتيدر آباد سنة 
 ـ، 1912، إنباه الركاة، القفطي، تح ٤تمد أبو الفضل ابراىيم مطبعة دار الكتب األنساب للسمعاين ليدف 117تويف عبد الرٛتاف بن ىرمز سنة  6
2/172. 
 .2/27: طاش كربل زاد، مفتاح السعادة 7
 2/131: نفسو 8
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ك الناظر يف قراءاتو جيدىا دل ٗترج عن سنُت النحو العريب فهي من الناحية اللغوية ك النحوية 
سليمة ال يتسرب إليها الضعف، أما من ناحية الركاية ك السند فقد تلقاىا العلماء بالقبوؿ ك أكدكا 

       صحتها ك دعموا األخذ هبا ك احتجوا ٢تا يف ٣تاؿ األسلوب الصحيح القائم على التزاـ النحو 
 (1.)ك العربية

 

 :( ىـ129ت ) يحكى بي يممب

 رجل من عدكاف، ك كاف عداده يف بٍت لبث، ك قد تدعى ىذيل أف حيِت (2)ىو حيِت بن يعمر
 (3).يركل عنو لفقو- ك كاف مأمونا عا١تا–حيِت بن يعمر حليفهم 

ك ركل عن ابن عمرك ك ابن عباس رٛتهما اهلل، ك غَتمها، ك ركل عنو قتادة  ك إسحاؽ بن سوعيد 
. العدكم ك غَتمها من العلماء

: عكسى بي عمب الثقفي

ىو موذل خالد ابن الوليد ا١تخركمي نزؿ يف ثقيف ك أخذ عن ابن أيب اسحاؽ كاف يطعن على العرب 
: أساء النابغة يف قولو: قاؿ عيسى بن عمر

 (4)فبّث كأني ساور ني َضئكلة      ي الّبقِق في أنكابنا السمُّم ناِقعُ 

" السّم ك الّشهدُ "ك كاف عيسى بن عمر خيتار " عناؽالُسّم نا: "ك يقوؿ كجهو أف يكوف
ك ىذا ٥تالف ١تا قالو النحويوف (2){ىمالي بنا ي ىّي أطنُب لنم}:  ك كاف يقرأ(1)بالضمو ىي علوية

                                                           
 21: مدارس ٨توية، التوايت بن التوايت، دار الوعي للنشر ك التوزيع 1
 ".بفتح ا١تثناة من ٖتتها ك ا١تيم ك بينهما عُت مهملة ك يف األخَت راء ك قيل بضم ا١تيم ك األكؿ أصح ك أشهر" يعمر ضبطو بن خلكاف  2
 27:طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 3
الثابت أك القائل، : ٚتع رقشاء ك ىي اليت فيها نقط سود ك بيض، ك النافع: دقيقة قليلة اللحم، ك الرقش: كاثبتٍت، ك ضئيلة: ، ساكرتٍت51 ديرانو ص1

خربا " نافع"مبتدأ ك " السم" شاىدا على الغاء الفراؽ إذا تقدـ ك يكوف 1/26ك ركل سيبويو ىذا البيت يف الكتاب 
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ىؤالء : كيف تقوؿ: النحويوف أٚتعوف ك ١تا قرأت بو القرأة، ك أنكرىا أبو عمرك بن العالء عليو، فقاؿ
 (3)عشرين رجال فأنكرىا أبوا عمركا: بٍت، ىم ماذا؟ فقاؿ

 بالنصب ك خيتلفاف يف (4){يا  بال أّوبي  مو و الطّكبَ }: ك كاف عيسى ك أبو عمرك يقرءاف
يا زيدك اٟتارث ك خيتلفاف يف التأكيل، كاف : ىو على النداء كما تقوؿ: التأكيل كاف عيسى يقوؿ

: لقولو على إثر ىذا" ك سخرنا الطَت"ىو على النداء لكاف كفعا ك لكنها على اضمار، : عيسى يقوؿ
 (5).{و لسلكمان الّبييَ }

ك كاف عيسى بن عمر صاحب تقعَت يف كالمو ك استعماؿ الغريب فيو ك يف قراءتو ك ضر بو 
 (7).ك اهلل إف كانت إال أثيابا يف أسيفاط قبضها عشاركؾ:  فكاف يقوؿ(6)عمر بن ىريرة

ك كاف كما ذكرنا آنفا بتفكَت يف كالمو حكى عنو اٞتوىرم يف الصحاح ك غَته أنو سقط عن ٛتار 
  (8)مارل أراكم تكأكأمت علي كتكأكئكم علي ذم جنة افرنقنوا عٍت: فاجتمع إليو الناس فقاؿ

     (أم يتكلم ٔتلء شدقية)كاف ثقة عا١تا بالنحو ك القراءة ك كاف فصيح اللساف يتشدؽ يف كالمو 
: ك يعدؿ عن األلفاظ اٟتوشية الغريبة ك ألق يف النحو كتابُت مها اٞتامع ك اإلكماؿ يقوؿ ابن الندمي

عيسى بن عمر الثقفي ىو بصرم من مقدمي ٨توم البصرة ك كاف أخذ عن ابن أيب إسحاؽ ك عنو 
أخذ ا٠تليل بن أٛتد ك كاف ضريرا ك من قراء البصرة لو كتاب اٞتامع ك اإلكماؿ أك ا١تكمل أنشدنا 

: للخليل يذكر عيسى بن عمر ك الكتابُت- رٛتو اهلل–القاضي أبو سعيد 

                                                                                                                                                                                     

أماكن بأعلى ا١تدينة : ك العوارل- على غَت قياس–منتوبة إذل العالية :  علوية 1
 9/76: تفسَت القرطيب، طبع دار الكتب ا١تصرية:  عماد، ينظر" ىن" ك النصب ىذه القراءة على اٟتاؿ ك لفظ 78 سورة ىود االية  2
 41: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 3
 10سورة سبأ االية 4
 12:اآليةسورة سبأ  5
 ىو عمرك بن ىبَتة بن سعد كرل العراقيُت لزيد بن عبد ا١تلك ست سنُت ك كاف يكٌت أبا ا١تثٌت، ك أكالده يزيد ك سفياف ك عبد الواحد ابن قتيبة  6

 179: ا١تعارؽ تح الدكتور ثركت عكاشة مطبعة دار الكتب
 قابض العشر للزكاة: تصغَت أسفاط ٚتع سفط بفتحتُت ك ىو كاجوالف ك العشار:  أسيفاط 7
 02: 238:  بغية الوعاة، السيوطي، ٣تلد  8
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بطَل الّنحو اّلكي  ممتم         غكَب  ا أّلف عكسى بي عمب 

ذاك إكماٌل و ىكا  ا ٌع          و ىما للّناس شمٌس و قمب 

ك قد فقد الناس ىذين الكتابُت من ا١تدة الطويلة ك دل يقع إذل أحد علمناه ك ال خَت أحد أنو 
     ك مدح ا٠تليل بن أٛتد ٢تذا الرجل يدؿ على علو مقامو عنده ك تبٌت على مكانتو العلمية(1)رآمها

 .ك فضلو، ك ال يعرؼ الفضل إال صاحب الفضل

ك - ك قيل سنة ٜتس–أف لو نيفا ك سبعُت مصنفا ذىبت كلها، مات سنة سبع ك أربعُت : ك يقاؿ
 (2).مائة

: ت ) أبو عمبو بي المالي

اٝتو كنيتو، ك يف بعض الركايات اٝتو رباف بن العالء بن عمار بن العرياف بن عبد اهلل بن 
 (3)اٟتصُت التيمي ا١تازين

ك ىو بصرم أخذ عن ابن أيب إسحاؽ ك كاف أكسع علما بكالـ العرب للغاهتا ك غريبها من 
عبد اهلل بن أيب إسحاؽ ك كاف من جلة القراء ك ا١توثوؽ هبم كاف يقرئ الناس القرآف يف مسجد 

لو كاف أحد ينبغي أف يؤخذ بقولو كلو يف :  حاضر قاؿ يونس(4) اٟتسن بن أيب اٟتسن ك البصرة 
شيء كاحد لكاف نبٌت لقوؿ أيب عمرك أف يؤخذ كلو ك لكن ليس من أحد إال ك أنت آخذ من قولو 

 (5).ك تارؾ

                                                           
 68،69: ق1348 الفهرست ابن الندمي، القاىرة،  1
 238:  بغية الوعاة، السيوطي،اجمللد 2
 35: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 3
 ىواٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم أبو سعد إماـ أىل البصرة كاف جامعا عا١تا رفيعا فيها حجة مؤمونا عابدا تاكسا كثَت العلم فصيحا تويف سنة  4

 1/136: ، شذرات الذىب ابن عماد اٟتنبلي110
 35: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 5
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:  (1)ك كاف أبو عمرك يسلم للعرب ك ال يطعن عليها ك يف أيب عمرك بن العالء يقوؿ الفرزدؽ: قاؿ

 ازلج أفتي أبوابًا و أغلقنا      ّتى أ كج أبا عمبو بي عمار 

فخرجت يف الغلس أريد التنقل من ا١توضع الذم كنت : ك أخافو اٟتجاج بن يوسف فكاف يتسًت قاؿ
: فيو إذل غَته فسمعت منشدا ينشد

كحّل الِمقالِ   (2)ربّما  نبه النفوس  ي األ ـ    ِر لو فب ة ٌ

:  ماد بي سلمة البصبي

حدثنا ابراىيم بن ٤تمد حدثنا أٛتد بن سلمة : حدثنا العنايت قاؿ: حدثنا أٛتد ابن سعيد قاؿ
كاف ٛتاد بن سلمة دير باٟتسن البصرم يف ا١تسجد اٞتامع فيدعو ك يذىب إذل أصحاب العربية : قاؿ

 (3).يتعلم منهم

أكؿ من تعلمت منو النحو ٛتاد بن : قاؿ يونس بن حبيب:  قاؿ(4)ك ركل ابن عائشة
 (5).سلمة

ىو أبو سلمة موذل آؿ ربيعة بن مالك ك قيل موذل غَتىم ك ابن أخت ٛتيد الطويل إماـ يف 
اٟتديث ك إماـ يف النحو، ٝتع عن أيب مليكة ك أنس بن سَتين ك ٤تمد بن زياد القرشي ك عبد اهلل 
  بن كثَت الدارم ا١تقرئ ك أيب عمراف اٞتوين ك يعلى بن عطاء ك حدث عنو ابن جريح ك ابن ا١تبارؾ 

ك حيِت القطاف ركل اٟتركؼ عن عاصم بن أيب النجود ك ابن كثَت ا١تكي ك أخذ عنو اٟتركؼ حرمي 

                                                           
 35: نفسو 1
: ك نسبو ألمية ابن أيب الصلت، ك ذكر قبلو (ؼ رج)البيت يف اللساف  2

 ال تضقن يف األمور فقد تكػ       شف غماؤىا بغَت احتياؿ
  51: طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم3
 7/46:  هتذيب التهذيب ابن حجر228 ىو عبد اهلل بن ٤تمد بن حفص ا١تعركؼ بابن عائشة األمة من كلد عائشة بنت طلعة تويف سنة 4
 51:  طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم5
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بن عمارة ك أبو سلمة التبوذكي، كاف مع إمامتو يف اٟتديث إماما كبَتا يف العربية فقيها فصيحا رأسا 
 (1).يف السنة صاحب تصانيف

: الخلكل بي أ مد الفباىكدي

القرىودم مثل فردكس : ىو أبو عبد الرٛتاف بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدم ك كاف يونس يقوؿ
    ك ىو حي من األزد ك دل يسم أحد بأٛتد بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم قبل كالد ا٠تليل 

ك كاف ا٠تليل ذكيا فطنا شاعرا ك يستنبط من العركض ك من علل النحو ما دل يستنبط أحد ك ما دل 
:  ك ىو القائل(2)يسقو إذل مثلو سابق

 علمي و ال يضّبك  قصكبي ك و ال  نظب إلى عملي        ينفع يعل اعمل 

       يستدعيو إذل صحبتو ك يعث إليو بطرؼ ك كسا ك ماؿ (3)ك كتب إذل سليماف بن علي ا٢تامشي
ك فاكهة فقبل الفاكهة ك صرؼ ما سول ذلك ك كتب إليو 

  و في غنى غكب أّني لسج ذا  اٍل       أبلغ سلكمـان أنـّي عـنـو فـي سـمـٍة     

و ال يبقى على  ال (5)الز   يموت ه      بنفسي أني  ال أرى أ ــدا  (4)ســخـّى

اِل ـــــــــــــول  حجـــــــــه حـــــ و ال يزيدك في   فالبزق على قدر ال المجز ينقصو                

  و  ثل ذاك الغني في الّنفس ال المال  و الفقب في الّنفس ال في  ال  مبفو     

 (6)     كما  غمى أصول الدندن البالي   و المال يغمى أناسا ال أصول لنـم           

                                                           
 17: مدارس ٨توية ك لغوية عربية ك غربية،  صربم ابراىيم السيد 1

 47:طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 2
 "ك كجو اليو سليماف بن حسيب بن ا١تهلب من السند يستزير: "12/244 يف انباه الركاة 3
 يريد أف نفسو كردية ال تتعلق ْتاؿ 4
 فقرا:  ىزال 5
 أصوؿ الشجر:  الدندف 6
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: ك نظر يف النجـو فأبعد النظر مث دل يرض بذلك فقاؿ: قاؿ

  كافب بالكي قضتو النواكب            أبـــلـــغـــا الـمـنـجـم أنــــّي    

  َن بحتم  ي المنمي وا ب       عالم أّن  ا ينون و  ا كـــا    

زار على المقاديب كاذ       بب        شاىد أّن  ي يفّوض أو يجـ  

 (1):ك أكثر الناس يركنو لألخطل: ك ىو القائل

 (2)و إذا افتقبت إلى الكخائب لم  جد     ذخًبا ينون كصالي األعمال

 

نوازع العلم بدائع، ك بدائع : تربع اٞتهل بُت اٟتياء ك الكرب يف العلم ك قاؿ: ك قاؿ ا٠تليل
العلم مسارح العقل  ك من استغٌت ٔتا عنده جهل ك من ضم إذل عملو غَته كاف من ا١توصوفُت بنعت 

 (3).الربانيُت

من أظهر حياء يف التماس العلم  ك قعد عنو : كجدت يف بعض كتب العلماء: ك قاؿ ا٠تليل
إين : ليس اٞتهل، ك تقنع السفو ك من امتدت لو أيامو يف غلواء جهلو حشر يـو القيامة أعمى ك قاؿ

أدركت بعض ما أنا فيو من العلم باطراح اٟتشمة بيٍت ك بُت ا١تعلمُت ك بألقائي السًت بيٍت ك بُت 
الذم كنت أ١تست ما عندىم ك من رؽ كجهو عن طلب العلم رؽ علمو ك كجدت الرقة يف التماس 

 (5). ك كل يدعوا إذل ضالؿ(4)العلم سفها يدعوا إذل سفاه

                                                           
 48: طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم 1
 158:ـ1891 ديواف األخطل بَتكت سنة  2
 العلماء، قيل ىم مستويوف إذل الرب الذم ىو مصدر العلم:  الربانيُت 3
 السفو:  السفاه 4
 48: طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم 5
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         ك تويف ا٠تليل رٛتو اهلل سنة سبعُت ك مائة ك قالوا سنة ٜتسي ك سبعُت ك ىو ابن أربع      
 (1).ك سبعُت سنة

 

 

 

 

 

 (ه177ت): األخفق النبكب

ال : ىو أبو ا٠تطاب عبد اٟتميد بن عبد اجمليد أخذ عنو يونس كركل عن أيب ا٠تطاب أنو قاؿ     
 (2).أقوؿ جثة الرجل إال لشخصو على سرج أك رحل، ك يكوف معمما ك دل تسمع من غَته

ك دل يذكره أحد من :  طائر قاؿ(3)ا٠تفخوؼ: ك حكى ابن درير عن أيب ا٠تطاب أنو قاؿ   
 (4).أصحابنا

ك ىو موذل قيس بن ثعلبة أحد األخافش الثالثة ا١تشهورين ك سادسا األخافش األحد عشر       
كاف إماما يف العربية قدديا، لقي األعراب ك أخذ عنهم ك عن أيب عمرك (5)ا١تذكورين يف ىذه الطبقات

عمرك بن العالء ك طبقتو أخذ عنو سيبويو ك الكسائي ك يونس ك أبو عبيدة ك كاف دينا ك رعا ثقة ك 

                                                           
 51:طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم  1
 40: طبقات النحويُت ك اللغويُت الزبيدم 2
 "الطائر الذم يقاؿ لو ا١تيساؽ، ك ىو الذم يصفق ّتناحيو إذا طار: ا٠تفخوؼ: "عن ا١تفضل (خ ؼ ؼ) يف اللساف  3
 40:  نفسو 4
 2/233ىػ، ج1348 الدرر الكامنة، ابن حجر، حيدر آباد سنة  5
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ىو أكؿ من فسر الشعر ٖتت كل بيت ك ما كاف الناس يعرفوف ذلك قبلو، إمنا كابوا إذا فرغوا من 
 (1).القصيدة فسركىا

: سكبويو

 موذل بٍت اٟتارث بن كعب بن عمرك بن علة بن جلد بن مالك (2)ىو عمرك بن عثماف بن قنرب     
 .بن أدد، أخذ عن ا٠تليل

البيضاء من عمل فارس مث : كلد سيبويو بقرية من قرل شَتاز يقاؿ ٢تا: قاؿ أبو علي البغدادم
قدـ البصرة ليكتب اٟتديث فلـز حلقة ٛتاد ابن سلمة فبينا ىو يستملي على ٛتاد قوؿ النيب صلى 

: فقاؿ سيبويو(3)"ليس من أصحايب إال من شئت ألخذت عليو ليس أبا الدرداء: "اهلل عليو ك سلم
" ليس"ٟتنت يا سيبويو ليس ىذا حيث ذىبت ك إمنا : ك ظنو اسم ليس فقاؿ ٛتاد"ليس أبو الدرداء"
 (4).سأطلب علما ال تلحنٍت فيو فلـز ا٠تليل فربع: ىاىنا استثناء، فقاؿ"

أحدثك ىشاـ بن : جاء سيبويو إذل ٛتاد بن سلمة فقاؿ: قاؿ عبيد اهلل بن معاذ العنربم البصرم    
إمنا ىو رعف فانصرؼ إذل ا٠تليل : أخطأت: عركة عن أبيو يف رجل رعف يف الصالة؟ فقاؿ ٛتاد

          صدؽ ٛتاد ك مثل ٛتاد يقوؿ ىذا ك رعف لغوة ضعيفة: فشكا إليو ما لقيو من ٛتاد فقاؿ
  (5).ك الصحيح رعف

 (6).ك تويف ك ىو ابن ثالث ك ثالثُت سنة، سنة ٙتانُت ك مائة

: يونس بي  بكب

                                                           

 74:02 بغية الوعاة، السيوطي  ،  1
  قنرب ضبطو ابن ماكوال بفتح القاؼ ك سكوف النوف ك فتح الباء ك ضبطو صاحب تاج العركس بضم مث فتح ك سكوف 2
 243 يف خالفة عثماف ينظر ابن عبد الرب االستيعاب تح علي ٤تمد البجاكم مطبعة هنضة مصر، ص36 اٝتو عوديد بن عامر  تويف سنة  3
 66: طبقات النحويُت ك اللغويُت ،الزبيدم 4
 66 نفسو 5
 72: نفسو 6
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أخذ عن أيب عمرك ك كاف النحو (1)ىو أبو عبد الرٛتاف الضيب، موذل ٢تم ك كاف من أىل جبل      
قاؿ يونس بن حبيب أكؿ من تعلمت منو النحو ٛتاد بن سلمة ك عاش : أغلب عليو قاؿ ابن عائشة

ٙتانية ك ٙتانُت سنة ك دخل ا١تسجد ك ىو يهادل بُت اثنُت من الكرب فقاؿ لو رجل كاف هتمو على 
 ك قاؿ أبو ا٠تطاب زياد (2)ىو الذم ترل فال بلغتو:  قاؿ!بلغت  ما أرل يا أبا عبد الرٛتاف: مودتو

مثل يونس : دل يكن عند يونس علم إال ما رآه بعينو ك قاؿ أبو ا٠تطاب: قاؿ أبو عبيدة(3)بن حيِت
 (4)يعٍت ال ينسى– كمثل كوز ضيق الرأس ال يدخلو شيء إالبعسر فإذا دخلو دل خيرج منو 

 (5).ما رأيت أبذؿ لعلم من يونس: ك قاؿ ابن سالـ عن أيب زيد النحوم

إف سيبويو ألف كتابا من ألف كرقة يف علم ا٠تليل فقاؿ : ك ١تا مات سيبويو قيل ليونس
ك مىت ٝتع سيبويو من ا٠تليل ىذا كلو؟ جيئوين بكتابو فلما نظر يف كتابو ك رأل ما حكها : يونس

 (6).جيب أف يكوف ىذا الرجل قد صدؽ عن ا٠تليل فيما حكاه كما صدؽ فيما حكى عٍت: قاؿ

قارب : من الكرب، ك يقاؿ(7)يقاؿ أف يونس جاكز ا١تئة ك كاف قد تفرع: ك قاؿ أٛتد بن حيِت
 (8).ا١تئة

بارع يف النحو من أصحاب أيب عمرك بن العالء ٝتع من العرب ك ركل عن : قاؿ السَتايف
سيبويو فأكثر ك لو قياس يف النحو ك مذاىب يتفرد هبا ٝتع منو الكسائي ك الفراء ك كانت لو حلقة 

 (9).بالبصرة ينتاهبا أىل العلم ك طالب األدب ك فصحاء اإلعراب ك البادية

                                                           
 ق1326بفتح اٞتيم ك تشديد الباءك ضمها بلدة بُت النعمانية ك كاسط ياقوت اٟتمودم معجم البلداف مطبعة السعادة :  جبل 1
 51: طبقات النحويُت ك اللغويُت ،الزبيدم 2
 3/388،389 ابن حجر هتذيب التهذيب ج254 ىو زياد بن حيِت بن أبو ا٠تطاب ذكره ابن حياف يف الثقات تويف سنة  3
 52: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 4
 52: نفسو 5
 52: نفسو 6
 عوج ك ميل يف ا١تفاصل كلها، خلقة أك داء:  الفرع 7
 53: نفسو 8
 365: 2 بغية الوعاة ، السيوطي ـ 9
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 أما !حتاـ تسألٍت عن ىذه البواطيل ك أزخرفها لك: قارل رؤية بن اٟتجاج: ك عنو أنو قاؿ
 (1).انتهى!ترل الشيب قد بلغ يف ٟتيتك

قارب يونس تسعُت سنة ك دل يتزكج ك دل يتسر مولده سنة تسعُت ك مات سنة : قاؿ غَته
 (2).اثنتُت ك ٙتانُت ك مائة

 

 

                                                           
 365 ص2 بغية الوعاة، السيوطي، ـ 1
 32،33: 1936 أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف، ا١تطبعة الكاثوليكية بَتكت  2
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 نشأة النحو و تدرجو :المبحث األول

نشأ النحو أكؿ أمره صغَتا شأف كل كائن، فوضع أبو أسود منو ما أدركو العقل، ك نقذ إليو 
تفكَته مث أقره اإلماـ على ما كضعو ك أشار عليو أف يقتفيو فقاـ ٔتا عهد إليو خَت قياـ ك مل يهتد 
ْتث العلماء إىل يقُت فيما كضعو أبو األسود أكال على ما سلف تفصيال ك كانت ىذه النهضة 

ادليمونة بالبصرة اليت كاف أعلها ميل بالطبيعة إىل االستفادة من ىذا الفن اتقاء لوباء اللحن الزارم 
ايل الذين كانوا أحوج الناس حينئذ إىل تلقي ىذا العلم رغبة منهم يف تقومي كبصاحبو ك ٓتاصة امل

لساهنم ك ٗتليصو من رطانة العجمة، ك حبا يف معرفة لغة الدين الذم اعتنقوه،  ك طمعا يف رفع 
قدرىم بُت العرب، فصدقت عزؽلتهم يف دراستو ك التزيد منو، ك ما انفكوا جادين فيو بعدئذ حىت نبغ 

مر الشعيب بقـو من : "منهم كثَت  قاموا بأرقى قسط يف ىذا العلم ك قادكا حركتو العلمية، قاؿ ادلربد
 (1) ."ادلواىل يتذاكركف النحو فقاؿ لئن أصلحتموه إنكم ألكؿ من أفسده

 (2)فكاف منهم علماؤه ادلربركف دراسة ك تأليفا حىت أشَت إليو ردحا من الزمن أنو علم ادلوايل

فأليب األسود الفضل الوافر يف بدأ الدرس الذم ظلا ك ترعرع  ك ازدىر على كر الزماف بإضافة 
الالحق إىل السابق ما استدركو  ك ما ابتدعو فازداد فيو التدريب  ك التصنيف شيئا فشيئا غَت أف ىذا 

العلم مل تطل عليو األياـ كسائر الفنوف فاكتمل كضعو قبلها، ك الباحث على النشاط فيو ك السرعة 
شعور العرب باحلاجة إليو قبل كل علم، فإف الفتوحات اإلسالمية متوالية يف األمصار، ك العرب 

متدفقوف عليها، ك االمتزاج مستحكم بينهم ك بُت من دخلوا يف حوزهتم ك عثَت اللحن منتشر أقذل 
األبصار فهب العلماء ال يلوكف على شيء متكمش يف تدكينو، فكاف يسَت ٓتطى فسيحة تبشر 

                                                           
. (ق1349ت )، ك رغبة األمل، ادلرصفي (ق285ت) الكامل، أبو العباس العباس ادلربد  1

. 34:  نشأة النحو ك تاريخ أشهر النحاة ،زلمد الطنطاكم 2
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باألمل القوم العاجل حىت نضج ك دنا جناه، فتم كصفة يف العصر األموم من دكف سائر العلـو 
 (1).اللسانية

ك لقد تلمسنا تعرؼ ادلراحل اليت اجتازىا ىذا العلم طبقا لنواميس النشوء، فلكل علم أطوار 
ؽلر هبا كما ؽلر احلي بأطوار احلياة، كليدا ك نشئا ك شابا ك كهال يف كثَت من الكتب اليت ؼلاؿ فيها 
التعرض لذلك، فما كفقنا على ما يشفي الغلة  ك ينَت السبيل، فالح لنا بعد انعداـ الفكرة ك إطالة 

النظرة أف صلعل الصفة بُت ىذه ادلراحل ك العلماء القائمُت بأمر ىذا الفن إذ كاف على أيديهم ما نقلو 
 (2).من طور إىل آخر

ك من ىنا نستطيع القوؿ أف اللغة العربية كانت قد مرت ٔتراحل من االضطراب ك عدـ 
االستقرار مث جاءت الضوابط ادلتبعة يف األداء لتسلك طريقا طبيعيا يف التكوين، فكانت تلك 

الضوابط أكؿ األمر بسيطة غَت مطرة، لكن مع مركر األياـ أتيح ذلا النمو ك االنتشار ك تستقر يف 
النفوس على كجو غلعلها ملكة ك من الشواىد النحوية على اخلطأ يف اللغة العربية يف مراحلها األكىل 

: قبل أف تنضج، إعلاؿ اإلعراب ادلمثل ْتذؼ النوف من ادلثٌت من غَت إضافة يف قوؿ الشاعر

 (3)ىما خطتا إما إسار و منة       و إما دم و القتل بالحر أجدر

 .ك ادلراد خطتاف

، ك ذلك لشعور العرب باحلاجة   كاجلدير بالذكر أف النحو اكتمل كضعو قبل سائر العلـو
ادلاسة إليو لدرء اخلطر ادلتفشي على األلسنة، ك قد مث كصفو كما ذرنا آنفا يف العصر األموم، ألف 
اللغة العربية بعد قياـ الدكلة األمية مل تعد لغة ٗتص العرب داخل جزيرهتم، بل أصبحت لغة لدكلة 

                                                           
. 35: نفسو 1
. 35: ادلرجع نفسو 2
. 81-80: 1982، 4،1402 البحث اللغوم عند العرب، عمر سلتار عامل الكتب القاىرة، ط 3
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، ك قد نتج من الفتوحات  ناشئة قوية، قامت على أنقاض دكلتُت كبَتتُت علا دكلتا الفرس ك الرـك
 (1).تدفق للوايل إىل اجلزيرة العربية حىت ك جدكا أنفسهم أحوج الناس إىل تلقي النحو

ك ىكذا أصبحت اللغة العربية بعد قياـ الدكلة األموية لغة دكلية يتسابق العرب ك ادلوايل 
لفهمها، بعد انتشارىا ك تعاظم نفوذىا باعتبارىا لغة دين ىو اإلسالـ، لذلك ال عجب على 

اإلطالؽ أف يوضع النحو يف تلك ادلرحلة بعد أف نضج ك دنا جناه، لدرء خطر اللحن عن القرآف 
 (2).الكرمي

البصرة ك ) إال ك ىو يدرس دراسة كاسعة النطاؽ يف العراقيُت (3)ك ما استهل العصر العباسي
ك عمل ك أكيف على الغاية يف بغداد ك دلا ينقض العصر العباسي األكؿ ك ذلك قبل ٘تاـ القرف  (الكوفة

 (4).الثالث اذلجرم

 :يعد ىذا التمهيد، نستعرض اآلف أىم ادلراحل اليت مرت هبا نشأة النحو

 مرحلة الوضع و التكوين :المبحث الثاني

يعد التمهيد لنشأة النحو بصورة عامة، ظلر إىل البحث يف تطوره ك ادلراحل اليت مر هبا مبتدئُت 
. بادلرحلة األكىل اليت ٘تثل مرحلة الوضع ك التأسيس األكؿ ذلذا العلم

 أم يف النصف األكؿ من القرف األكؿ للهجرة (5)ىذا الطور من عصر كاضع النحو أيب األسود
إىل أكؿ عصر اخلليل بن أمحد يف الربع األخَت من القرف الثاين للهجرة، ك يف ىذه ادلرحلة كاف النحو 

 (6).قد مث كضعو، ك كاف ذلك يف عهد بٍت أميو

                                                           
. 70:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل الشامي 1
. 89: ق1410، 1929 النحو العريب ك مناىج التأليف، عوض شعباف، منشورات جامعية قاربونس ليبيا دط،  2
. (ق656-ق132)ك العصر العباسي من  (ق132-ق41) يبدأ العصر األموم من سنة  3
. 35: نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 4
. 37: نشأة النحو زلمد الطنطاكم 5
. 71:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره أمحد مجيل الشامي 6
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ك قد استأثرت البصرة هبذه ادلرحلة إذ ذلا فضل كبَت يف كضعو ك تعهده يف نشأتو، يف حُت 
 (1).كانت الكوفة مشغولة عنو بركاية األشعار ك األخبار ك النوادر   ك ادللح حوايل مائة سنة

اشتغل فيو طبقتاف من البصريُت بعد أيب األسود حىت تأصلت أصوؿ منو كثَتة ك عرفنا بعض 
  (2).أبوابو

فإف الطبقة األكىل اليت أخذت عن أيب األسود استمرت يف تثمَت ما تلقتو عنو،   ك كقفت إىل 
استنباط كثَت من أحكامو، ك قامت بقسط يف نشره ك إذاعتو بُت الناس ك كاف من أفذاذ ىذه الطبقة 

  عنيسة بن معداف الفيل، ك نصر بن عاصم الليثي،ك عبد الرمحاف بن ىرمز ك ػلِت بن يعمر العدكاين 
ك مل يدرؾ أحد من رجاؿ ىذه الطبقة الدكلة العباسية ك يغلب على الظن أف تكوف من ضلو ىذه 

كاف شبو الركاية للمسموع، فلم تنبت بينهم فكرة القياس ك مل ينهض ما - فضال من قلة–الطبقة 
حدث يف عهدىم من أخطاء إىل إحداث ثغرة خالؼ بينهم لقرب عهد القـو بسالمة السليقة 

كذلك مل تقو حركة التصنيف بينهم، فلم يؤثر عنهم إال بعض تنف يف مواطن متفرقة من الفن مل 
تبلع حد الكتب ادلنظمة، إذ كاف جل اعتمادىم على حفظهم يف صدكرىم ك ركاياهتم بلساهنم ك 

 (3).زعم بعض ادلؤرخُت أف أستاذىا أبا األسود قد كضع سلتصر على ما تقدـ بيانو

ك قد جاء يف بعض ادلصادر احلديثة، أف نصر بن عاصم الليثي ك ػلِت بن يعمر، قاما باعجاـ 
حركؼ القرآف الكرمي كاجليم ك اخلاء ك الغُت بالنقط الدفع التصحيف، ك ٘تييزا لتلك احلركؼ 

ادلعجمية من احلركؼ ادلهملة ك ذلك بأمر من احلجاج بن يوسف بعد إعجاـ القرآف بالشكل من 
قبل أيب األسود لدفع التحريف ك ادلعلـو أف عمل أيب األسود كاف يسمى نقط اإلعراب، ك عمل 

 (4).تالميذه ادلشار إليهم نقط اإلعجاـ لتمييز بعضها بعض

                                                           
. 34: ـ، ص1992ىػ 1413 – 1الرياض، ط- الوسيط يف تاريخ النحو العريب، األسد عبد الكرمي زلمد، دار الشواؼ 1
. 37:  نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 2
. 38: نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 3
. 71:النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي  4
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أما الطبقة الثانية اليت كانت أكثر عددا من سابقتها فقد كانت أكفر منهم حضا يف ىذا 
الشأف، إذ كطأت ذلا سبيلو، فازدادت ادلباحث لديها، ك أضافت كثَتا من القواعد، ك نشأت حركة 

النقاش بينهم، فجدت يف تتبع النصوص ك استخراج الضوابط ما ىيأ ذلا كقتها، ك استطاعت 
التصنيف، فدكنت فيو بعض كتب مفيدة ك كاف من ادلشار إليهم فيها عبد اهلل بن أيب إسحاؽ 

ك كاف يقاؿ عبد اهلل على أىل البصرة ك أعقلهم ففرع النحو : "اخلضرمي الذم يقوؿ فيو أبو الطيب
 (1)."ك قاسو

ك مع مركر األياـ أخذ النحو يف مرحلة الوضع يتناكؿ عددا من ادلسائل، كمسألة خطأ يقع 
مات أبانا ك ترؾ "فيو قائل فَتد السامع العارؼ باللغة ىذا ادلخطئ إىل الصواب كقوؿ األعرايب 

، أك مأخذ بنوىم بعضهم أف عربيا فصيحا كقع فيو فيحاكلوف أخذه بو، فيأيت ىذا الفصيح (2)"بنوه
 (3).ليبُت ذلم كجو خطئهم ك يرشدىم إىل الصواب

  ك بدأ النحو هبذه ادلرحلة، يتناكؿ مسائل تتمثل بأسئلة عن ظبط معُت أك عن إمشاؿ خاص 
: ك كانت تلك األسئلة توجو إىل من ػليط بأمور اللغة إحاطة كاسعة فقد ركم عن أيب األسود أنو قاؿ

ك يستوحى من ىذا اخلرب أف الكالـ ىو رد على ... لوالم لكاف كهذا أك كذا: من العرب من يقوؿ" 
فأجاب بأف ذلك جائز مستشهدا  (لوال)سؤاؿ كجو إىل أيب األسود عن جواز استعماؿ الضمَت بعد 

 (5). كما ىول(4)ك كم من لوالم طحت: بالقوؿ اآليت

                                                           
. 1025 مراتب النحويُت، أبو طيب اللغوم، سلطوط باخلزانة التيمورية رقم 1
. 17:  أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف 2
. 72:  النحو العريب قضايا ك مراحل تطوره، أمحد مجيل الشامي 3
. 246هتت أم ضعت، القاموس احمليط، فَتكز أيادم، فصل الطاء باب احلاء، :  طحت ٔتعٌت 4
، ك 2/374 ك الطبعة القدؽلة، 6ىػ،ـ1977/1397، 2 الكتاب، سيويو، تح ك شرح عبد السالـ زلمد ىاركف اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ط 5

. ك كم موطن لوالم كما ىول     بأجرامو من قلة النيق منهوم: البيت بكاملو يكوف
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ك بذلك يكوف النحو قد خطا خطوة إىل األماـ، غَت أف مدارستو يف ىذه ادلرحلة، قبل ظهور 
ابن أيب اسحاؽ اخلضومي، طلت سائرة، على ىذا النمط من دكف تعليل أك شرح أك تفسَت ك من 

. دكف اللجوء إىل القياس

ك ىكذا كانت مدارسة النحو من عصر علي ك أيب األسود ك ما تاله إىل الوقت الذم ظهر 
فيو عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اخلضرمي آراء ك إجابات غَت معللة أك مقيسة على الشائع االستعماؿ يف 

كالـ العرب، ك بظهور ىذا العلم تطور النحو إذ ازدادت مسائلو ك مباحثو ك أضيف عدد من 
       القواعد، كجدت مناقشات بُت العلماء حوؿ بعض ادلسائل حُت جد العلماء يف تتبع النصوص

أكؿ من "البن أيب اسحاؽ الذم كاف  (اذلمز)ك استخراج الضوابط، مث دكنت بعض الكتب ككتاب 
 ك كرد يف أخبار النحويُت (1)"بئج النحو ك مد القياس ك شرح العلل، ك كاف مائال إىل القياس بالنحو

 (2)".أشد ٕتريدا للقياس، ك كاف أبو عمرك أكسع علما بكالـ العرب: "ك البصريُت أنو

     ك كاف ابن أيب إسحاؽ ؽلثل مع ابن أيب عقرب الطبقة الثالثة من البصريُت ك قد دلع صلمو
فغلبٍت بن أيب إسحاؽ يومئذ باذلمزة فنظرت فيو : "ك تألق بعد أف غلب أبا عمرك بن العالء الذم قاؿ

ىو ك النحو سواء، : " كذلك اعًتؼ لو ادلشاىَت من العلماء كيوسن بن حبيب، فقاؿ(3)"يعد ذاؾ
فأين علمو من على الناس : " مث سأؿ رجل يونس عن ابن أيب إسحاؽ، ك علمو قاؿ(4)"أم ىو الغاية

؟ قاؿ      لو كاف يف الناس اليـو من ال يعلم إال علمو لضحك بو، لو كاف فيهم أحد لو ذىنو: اليـو
 (5)".ك نفاذه، ك نظر نظره كاف أعلم الناس

                                                           
. 27:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 1
. 25:  أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف 2
. 31: طبقات النحويُت الزبيدم 3
. 26: أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف 4
. 31،26:ادلصدرين السابقُت 5
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 كمن ادلظاىر اليت تشَت إىل أف ابن إسحاؽ طور النحو يف ىذه ادلرحلة بركز فكرة التحليل ك 
 (1).القياس عند ىذا العبقرم، ك أشرنا آنفا إىل أنو أكؿ من بعج النحو ك القياس ك شرح العلل

ك خالصة القوؿ إف مرحلة الوضع ك التكوين، كانت ٘تثل ادلدخل إىل النحو العريب بكل 
أبعاده ك مسالكو، فلم ينقص ىذا الطور حىت كفق العلماء إىل كضع الطائفة كبَتة من أصولو بعثتهم 

إىل التزيد فيها، فاختمرت بينهم فكرة التعليل اليت كاف أكؿ متجو ذلا ابن أيب إسحاؽ كما أنو أكؿ من 
          نشط إىل القياس،ك أعمل فكرة فيو ك خرج مسائل كثَتة عليو، ك كافقو عليو عيسى بن عمر

ك خالفهما بعض معاصيهما، فانفسح ميداف القوؿ إىل ىذا العلم ك أنس الناس بو، ك تداكلوف يف 
   كتبهم اليت كانت تساير ركح ىذا العهد، فقد كانت مزغلا من النحو ك الصرؼ ك اللغة ك األدب 

ك ما إىل ذلك من علـو اللغة العربية ألف ىذه الفركع كانت متداخلة آخرا بعضها ّتجر بعض القرب 
الوشيحة بينها يف الفرض ك ادلقصد، فكاف األديب حينذاؾ ضلويا صرفيا لغويا، ك النحوم أدبيا لغويا 

  (2).صرفيا ك ىكذا

ك مراعاة ما لبثت ىذه العلـو تتفرع ك راح يستقل بعضها عن بعض ابتداءا من أكائل ادلرحلة 
 (3).الثانية، فاشتهر بعض العلماء بالنحو ك برز آخركف باللغة

 

 

 

 

 
                                                           

. 74: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 1
. 398 نشأة النحو، زلمد الطنطاكم  2
 78:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 3
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 طور النشوء و النمو :المبحث الثالث

إذا كانت مرحلة الوضع ك التكوين، قد بدأت من عصر أيب األسود الدكيل، ك انتهت أكؿ 
عصر اخلليل، فإف مرحلة النشوء ك النمو، بدات من عهد اخلليل بن أمحد البصرم ك أيب جعفر زلمد 

 . (1)ابن احلسن الرؤاسي الكويف

ت ) ك اذلداء ك احلساين الكويف (3)  ك ابن السكيت الكويف،(2)إىل أكؿ ادلازين البصرم
189)(4) .

ك كما أشرنا آنفا إىل أف علماء ىذه ادلرحلة األكىل، كانوا من البصريُت، ك مل يكن لعلماء 
الكوفة أم دكر فيها، ك ذلك النصرافهم عن مدارسة النحو إىل ركاية األشعار ك ادلليح ك األخبار مدة 

   ، ك قيل النشغاذلم عن كل ذلك بالفقو ك كضع أصولو ك مقاييسو ك فتواه (5)ال تقل عن مائة عاـ
. (6)ك بالقراءات ك ركايتها ركاية دقيقة، ما جعلهم ؼلطوف ٔتذىب فقهي ىو مذىب أيب حنيفة

أما يف ادلرحلة الثانية، فقد تغَت األمر، إذ اشًتؾ الكوفيوف مع البصريُت جنبا إىل جنب 
    بالنهوض هبذا العلم، ك نافسوىم يف طلبو ك اإلقباؿ على تعلمو، ك النظر يف مشكالتو ك مسائلو 

       ك كثرة التأليف فيو، ك ذلك للظفر بشرؼ ىذا العلم، من خالؿ تالقي علماء البصرة ك الكوفة

                                                           
 ىو زلمد بن احلسن بن أيب سارة الرؤاسي، أبو جعفر، نشأ بالكوفة، مث جاء إىل البصرة ك مسي بالركائي لكرب رأسو ك ىو أكؿ من كضع من الكوفيُت  1

اإلفراد ك اجلمع، بغية الوعاة، السيوطي يف طبقات الللغويُت ك النحاة، : ك كاف أستاذ الكسائي ك الفراء ك من تصانيفو" الفيصل"كتابا يف النحو إمسو 
. 82: 2ـ،ـ1979/ ىػ 1399، 2تح زلمد أبو فضل ابراىيم، دار الفكر، ط

 ىو بكر بن زلمد بن بقية بن حبيب أبو عثماف، كلد بالبصرة ك نسب إىل بن مازف ، كاف إماما يف العربية ك كاف ال يناضره أحد إال قطعو لقدرتو 2
ق، بغية الوعاة، ك السيوطي، 249علل النحو، كتابُت القرآف الكرمي، ك ك تغاير كتاب سيويو ك التصريف، تويف سنة : على الكالـ، ك من تصانيفو 

 1/463ج
 ىو يعقوب بن إسحاؽ أبو يوسف بن السكيت، كاف عادلا بنحو الكوفيُت ك علم القرآف ك اللغة ك الشعر، لو تصانيف كثَتة يف النحو ك معاين  3

 02/349: ىػ ك اللغة بغية الوعاة، التيوطي244القرآف، ك تفسَت دكاكين العرب تويف سنة 
 37، 8ـ 2002/ىػ1422، 1 النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد الكرمي، مكتبة األداب، القاىرة، ط 4
 37: نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 5
 153ادلدارس النحوية، شوقي ضيفة  6
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           ك طمعا ّتوائز اخللفاء الذين جعلوا بغداد حاضرة للخالفة، ك مرتادا للعلماء من الكوفيُت 
. (1)ك البصريُت

فهذا الطور مبدأ االشًتاؾ بُت البلدين يف النهوض هبذا الفن ك ادلنافسة يف الظفر بشرفو، فقد 
تالقة فيو الطبقة الثالثة البصرية برياسة اخلليل، ك األكىل الكوفة بزعامة الرؤاسي، ك كذا العهد بعدعلا 

طبقتاف من كل من البلدين، فوثب ىذا الفن ك كثبة حي هبا حياة قوية أبدية بعد، ك كاف ىذا الطور 
حريا أف يسمى طور النشر ك النمو، ك تقصد اآلف بالنحو معناه العاـ الذم يشمل مباحث الصرؼ، 

ألف مباحث رجاؿ الطور ادلاضي كانت متصرفة حوؿ أكاخر الكلمات كما عرؼ عنهم، ٓتالؼ 
رجاؿ ىذا الطور فإهنم قد إتهت أنظارىم إىل مراعاة أحواؿ األبنية أيضا، فقد راعهم ما اعًتكىا من 

خطأ غلب درؤه، ك ذلك أهنم ما حاكلوا صوت الكالـ من غوائل اللحن يف أطرافو إال ظنا بو أال 
ينهض باإلفادة ادلقصودتُت منو، ك رعاية أكاخر الكلمات بقوانُت النحو إف كفلت دفع اللحن عن 

الكالـ، ك أصلحت ىيكلو الصورم للتأدية العامة، فإف تلك التأدية ال تتم فيو إال إذا مشلت جواىر 
أجزائو اليت يتقـو هبا، ك ما تأخرت مالحظتها ذلذا احلُت إال لقلة العثرات فيها باإلضافة إىل العثرات 

اليت كانت تعًتض الكالـ يف أكاخر أجزائو ك ألف اخلطأ فيها ال يذىب بادلعٌت ادلقصود للمتكلم 
 (2).كاخلطأ أكاخر الكلمات، كما دلست ىذا يف سبب كضع النحو

فمن ىذا احلُت ظهرت مباحث الصرؼ يف طي كتب النحو ك شغلت منها فراغا، ك عم 
       األمرين اسم النحو ك استمر ىذا االندماج طويال من الزمن حىت تدككؿ يف بعض كتبو ادلتأخرين
. ك لذا عرؼ بعضهم النحو بأنو علم يعرؼ بو أحواؿ الكلم العربية إفرادا ك ترتيبا ليشمل األمرين

، ك قد طرأ عليها االختزاؿ لكثرة دكراهتا على "يا اهلل أمتا ٓتَت "(اللهم)فالفراء يرل أف أصل 
مث لزمتها ادليم ادلشددة عوضا منها،  (يا)فحذفت  (باهلل) يف حُت أف اخلليل يرل أف األصل (3)لساهنم

                                                           
 79:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 1
 41: نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 2
. 203/ 1ىػ،1375ـ 1955، 1 معاين القرآف، الفراء تح أمحد يوسف صلايت، ك زلمد علي النجار، القاىرة، مطبعة دار الكتب، ط 3
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فحذفت اذلمزة ٗتفيفا ك األلف اللتقاء الساكنُت  (ال أف)اليت أصلها يف نظر اخلليل  (لن)ك من ذلك 
. (1)(مل)ك أبدلت األلف نونا فيها على ضلو ما أبدلت ميما يف  (ال)لكن األصل يف نظر الفراء 

ابتدأ النحو ك أخذ العلماء يف كتب النحو ك مباحثو مستا آخر غَت ما إتهوا إليو يف ادلاضي 
            على ما عرفت، ك نشطوا يف التقصي ك االستقراء للمأثور عن العرب، ك يف إعماؿ الفكر 

ك االستخراج القواعد، ك كاف مبعث ذلك النشاط ىو التنافس البلدم الذم عرض إباف ىذا الطور، 
بعد أف جاب بوادم احلجاز – ظفرا ىي اآلخر، فاخلليل  (البصرة ك الكوفة)فراـ كل من أىل البلدين 

يعود إىل البصرة، ك يستجمع كل ما – ك صلد ك هتامة مواجها العرب يف صحرائها مستمعا ألحاديثها 
مسع، ك يشحذ ذىنو احلاد، ك يفرغ للبحث عن آللئ ىذا الفن من ْتر علمو العميق، حىت مجع 

أصولو، ك فرّع تفاريقو، ك ضم كل شيء إىل لفقو، ك ساؽ الشواىد ك علل األحكاـ، ك بلغ يف ذلك 
غاية زلمودة فأنت كل من سبقو، بيد أنو اكتفى عن تدكينو موسوعة فيو بطلبتو الذين كاف ؽللى 

عليهم، ك شلن محل الراية يف البصرة مع اخلليل بوتس إال أنو قصر رلهوده على التلقي عنو، ك نصب 
نفسو باإلفادة، فكانت لو حلقات دراسية يؤمها القاضي ك الداين من فصحاء األعراب ك أىل العلم، 

 . (2)ك كاف لو يف النحو قيسة ك مذاىب خاصة تفرد هبا

تكوف على يد اإلمامية اخلليل ك من معو من البصريُت، ك الركاسي ك من معو من الكوفيُت 
الكل من البلدين مدرسة خاصة ذلا علم تنحاز إليو كل فرقة  ك تتابعتت الطبقات ادلتعاصرة من كال 

. (3)البلدين

ك إذا كاف النحو يف ىذه ادلرحلة، قد قفز قفزة نوعية يف االزدىار ك التطوير فمن ىم العلماء 
البصريوف الذين يعود ذلم الفضل الكبَت بالنهوض يف ىذا الفن؟ ك ما األعماؿ اليت قاموا هبا حىت 

.           (1)دلعت أمسائهم يف كتب ادلؤرخُت؟
                                                           

. 03 دتاجلزءات يف رللد كاحد 1 مجع اذلوامع ك شرح مجع اجلوامع، السيوطي، دار ادلعرفة للطباعة ك النشر، بَتكت، ط 1
 .42: نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 2
. 43:  نشأة النحو، زلمد الطنطاكم 3
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 مشاىير علماء البصرة في المرحلة الثانية :المبحث الرابع

نبدأ أكال بادلشاىَت من البصريُت الذين نشطوا بالنهوض هبذا العلم، ك أكؿ صلم تألق ىو 
اخلليل بن أمحد الفراىيدم الذم ٕتلى نشاطو بالذىاب إىل البادية دلقابلة العرب ىناؾ، ك االستماع 

حذ ذىنو، ك يتعمق بدراسة شإىل أحاديثهم ك استجمع كل ما مسعو عنهم، مث العودة إىل البصرة يل
ك ... يف استخراج مسائل النحو ك تصحيح القياس فيو"ىذا الفن كما ذكرنا سابقا، فحقق ذلك 

. (2)"عمل أكؿ كتاب العُت الذم بو يتهيأ ضبط اللغة

ك ليس بغريب أف يقـو اخلليل هبذا العمل اجلليل، فهو عامل ذكي فطن،ك أكؿ من استخرج 
ك من علل النحو ما مل يستنبط " العركض ك حصر أشعار العرب هبا، ك استطاع أف يستنبط منها 

رأيت رجال عقلو أكثر من : " عن اخلليل فقاؿ(4) سئل ابن ادلقفع(3)"أحد، ك مل يسبقو إىل مثلو سابق
 ك يعد أكؿ من مجع (6)"مل يكن يف العربية بعد الصحافة أذكى منو: " ك كاف الناس يقولوف(5)"عملو

: حركؼ ادلعجم يف بيت كاحد ك ىو

 (7) ص خلل خوٍد  مثل الّشمم إإ ببزغ      يححظ اللضيي ببا نضجء ِم طارُ 

أف اخلليل أستاذ  (أخبار النحويُت  ك البصريُت)إف كل ما كرد يف كتاب سيويو ىو من اخلليل، كرد يف 
سألتو أك قاؿ من غَت أف : سيويو ك عامة احلكاية يف كتاب سيويو عن اخلليل، ك كل ما قالو سيويو

. (8)يذكر قائلو فهو اخلليل

                                                                                                                                                                                     
. 82:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل الشامي 1
 .38:  أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف 2
 .38، أخبار النحويُت، السَتايف 47:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 3
ـ، ك ىو أكؿ من عٍت يف اإلسالـ 759/ىػ42ـ ك تويف سنة 724ىػ، 106 ىو عبد اهلل بن ادلقفع من أئمة الكتاب، أصلو فارسي، كلد يف العراؽ  4

. 4/40: ك رسائلو آية يف اإلبداع، اإلعالـ، الزركلي (كليلة ك دمنة)بًتمجة كتب النطق ك ترجم عن الفارسية كتاب 
. 40:  طبقات النحويُت، الزبيدم 5
 .1: ، السيوطي7 بغية الوعاة، ج 6
 .558نفسو،  7
. 40:  أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف 8
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 ك هبذا يكوف اخلليل بن أمحد مجع أصوؿ النحو، ك فرع فركعو ك ضرب ادلثل ك ساؽ الدليل 
ك علل األحكاـ، فقد استطاع ىذا العامل أف يكشف القوانُت العربية يف النحو ك الصرؼ اكتشافا 

رسالة يف معٌت احلركؼ ك رسالة يف مجلة آالت اإلعراب ك رسالة : دقيقا، ك بثها يف رسائل نذكر منها
يعتقد أنو أكدع فيها أبنية أحكاـ العرب ادلستعمل    " شرح صرؼ اخلليل"ثالثة يف العوامل ك رابعة مساىا 

ك ادلهمل على مراتبها األربع من الثنائي البالغ سبعمائة ك ستة ك مخسُت ألفا  ك الثالثي البالغ تسعة 
 (1)عشر ألفا ك تسع مائة ك مخسُت، ك الرباعي ك اخلماسي البالغُت مئات األلوؼ من األبنية

 (2).باإلضافة إىل تلك ادلسائل النحوية مبثوثة يف مطاكم الكتاب

ك إذا كاف عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اخلضرمي ك عيسى بن عمر، قد سقا اخلليل يف كضع 
مسائل صرفية ك مباحث لغوية فإف اخلليل قد خطى خطوات كاسعة بعدعلا يف النحو ك الصرؼ، إذ 
كضع قواعدعلا ك أركاهنما، ك شاد صرحها ك كضع ادلصطلحات ذلما ك شعب فركعها بعد  أف كرث 

ىذين العلمُت الساذجُت عن أسالفو، ك ما زاؿ هبما حىت استويا يف صورهتما اليت ثبتت على الزمن مث 
جاء بعده سيبويو ليعمل ما خطط ك ما رسم من أصوؿ النحو ك التصريف ك قواعدعلا ك من 

ادلبتدأ ك اخلرب، كاف : ادلصطلحات ك األبواب النحوية اليت كانت تدكر يف زلاكراتو مع تلميذه سيبويو
ك أخواهتا، إف ك أخواهتا، األفعاؿ الالزمة،  ك ادلتعدية، الفاعل ك ادلفاعيل، تصريف األفعاؿ، ادلقصور 

 ك غَت ذلك من ادلصطلحات اليت كضعها (3)ك ادلمدكد ك ادلهموز، ادلذكر ك ادلؤنث، ادلعرب ك ادلبٍت
كتسمية عالمات اإلعراب يف األمساء باسم الرفع ك النصب ك اخلفض، ك حركات ادلبنيات باسم 

الضم ك الفتح ك الكسر، أما سكوهنا فسماه الوقف، ك اخلليل ىو الذم مسى الكسرة غَت ادلنونة من 
مررت بعيد األمَت، باسم اجلر، كذلك مسى السكوف الواقع يف أكاخر أفعاؿ ادلضارعة اجملزكمة : مثل

 إىل ذلك ذكر أف األلف ك الياء ك الواك يف التثنية،  ك مجع ادلذكر السامل يف نفس (4)باسم اجلـز

                                                           
 .1/559:  بغية الوعاة، السيوطي 1
 .84: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 2
.  ك ما بعدىا7/ 5، (ك ليل فهارس): ، ك ينظر78/ 2، ك 24/ 1الكتاب، سيبويو  3
 35: ادلدارس النحوية، شوقي ضيف 4
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    مثل أؼ (2) كما أنو أشار إىل أف أمساء األفعاؿ ادلبنية ك ال زلل ذلا من اإلعراب(1)حركؼ اإلعراب
. ك آمُت

 ك يعد أكؿ (3)إىل جانب ذلك تناكؿ ْتوثا صرفية تعاجل بنية الكلمة، ك ما حلركفها من زيادة ك أصالة
من كضع ادليزاف الصريف لألبنية اجملردة ك ادلزيدة ك الحظ أف حركؼ الزيادة عشرة ٕتمع يف كلمة 

  (4).(سألتمونيها)

ك يعود الفضل للخليل يف كضع قوانُت اإلعالؿ ك القلب ك من األمثلة على ذلك صيغة اسم 
، فكاف يرل أف كاك مفعوؿ الزائدة ىي اليت ٖتذؼ (مبيع)ك  (مقوؿ)ادلفعوؿ من الفعل األجوؼ مثل 

من الصيغة، باعتبار أف احلرؼ الزائد أكىل باحلذؼ من األصلي، ك بذلك يصبح كزف الكلمة األكىل 
يف حُت يرل الذين جاؤكا بعده أف عُت صيفة اسم ادلفعوؿ ىي  (مفعل)ك كزف الثانية (مفعل)عنده 

 (5).(مفوؿ)احملذكفة ك بذلك يكوف كزهنا 

ك كاف صاحب كتاب العُت ػللل صيغ القلب ك اإلعالؿ ٖتليال دقيقا رائعا يف مثل كلمة 
اليت جاءت عن العرب شلنوعة من الصرؼ، مع أهنا مجع شيء ك صيغة مجعها ك ىي أفعاؿ  (أشياء)

ال ٘تنع من الصرؼ، لذلك ذىب اخلليل إىل أنو حدث فيها قلب ك أهنا ليست على كزف أفعاؿ، كما 
على كزف فعالء ادلمنوع من الصرؼ مثل صفراء بسبب ألف  (شيئاء)يتوىم بعضهم ك إظلا مجعها 

اإلثنُت ادلمدكدة فالكلمة إذا إسم جامع ال مجع ك حدث فيها قلب مكاين، حيث قدمت اذلمزة 

                                                           
 35ادلصدر نفسو،  1
 ك نسخة ثانية من منشورات ادلكتبة العصرية، صيدا 2ـ، ـ1987ىػ /407ادلغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشاـ، بَتكت،دار الفكر ، ط،  2

 .550: 3ىػ، ـ1388، 1966، 5بَتكت،تح، زلمد زلي الدين عبد احلميد، ط
ك الحظ أف اجملردة ال تزيد على   (الصفحات األكىل) 2ـ، ـ1967/ق1386كتاب العُت، اخلليل، مطبعة الثاين، بغداد، تح عبد اهلل دركيش،  3

 مخسة ك ال تقل عن ثالثة
 75: النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي  4
 2/66: اخلصائص، ابن جٍت 5
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األكىل اليت ىي الـ الكلمة على فائها ك بذلك أصبح كزهنا لفعاء ال فعالء، ك ظلت شلنوعة من 
 (1).الصرؼ

ك على ىذا النسق من التحليل لإلعالف ك القلب يف ما ذكرنا كاف اخلليل ػللل ٖتليال كاسعا 
عبارات اللغة، كما كاف ػللل أدكاهتا ك صيغها اللفظية ٖتليال جعلو يلتفت فيها إىل أنو من ادلمكن أف 

 (ىا) اليت رأل أهنا مركبة من (2)(ىلم)يكوف بعض الكلمات مستخلصة من كلمتُت، ككلمة 
للتخفيف ألف  (ىا)ك لكثرة اإلستعماؿ حذفت األلف من  (مل بنا)الذم يعٍت  (مل)التنبيهية، ك فعل 

الالـ بعدىاك إف كانت متحركة فهي يف حكم الساكنة، ك كأهنا حذفت التقاء الساكنُت فصارت 
 (3).(ىلم)

كم حسو اللغوم ادلرىق الدقيق استطاع أف يفقو أسرار العربية ك دقائقها يف العبارات ك بحك 
األلفاظ فقها ك يعتقد أف أحدا من معاصريو مل يبلغو ك شلا يصور مدل ىذا احلس اللغوم احلاد 

: ، ك حكايتهم لصوت البازم بقوذلم(صر): مالحظتو حكاية العرب لصوت اجلندب بقوذلم
يف  (صر)ك شلا الحظو اخلليل أف العرب توعلوا، يف صوت احلندب استطالة ك مدا، فقالوا  (صرصر)

 (4).(صرصر)حُت أهنم توعلوا يف صوت البازم تقطيعا فقالوا 

: تثبيغ أ ول نحرية ال وامل- 

من مظاىر تطور النحو يف مرحلة النشوء ك النمو تثبيت أصوؿ نظرية العوامل على يد اخلليل 
 إىل أف أخذت شكلها النهائي الثابت على مر الدىور بن أمحد الذم مد فركعها ك أحكامها أحكاما

فقد أرسى قواعد تلك األصوؿ لنظرية العوامل مشَتا إىل أنو البد مع كل رفع لكلمة أك نصب أك 

                                                           
، ك ادلدارس النحوية، شوقي 2/7، 2، ح2 اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، ابن األنبارم، تح زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار الفكر، دط، دت، ـ 1

 36: ضيف
. ، ك ما بعدىا5/252،1/241: الكتاب، سيبويو:  ىي اسم فعل أمر، ينظر 2
 3/35:  اخلصائص، ابن جٍت 3
 2/152: اخلصائص، ابن جٍت 4
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خفض أك جـز من عامل يعمل يف األمساء ك األفعاؿ ادلعربة ك مثلها األمساء ادلبنية ك من العوامل ما 
. ىو لفظي مثل ادلبتدأ العامل يف اخلرب الرفع، ك الفعل العامل يف الفاعل الرفع، فمن ادلفعوالت النصب

ك منها ما ىو معنوم كاالبتداء العامل يف ادلبتدأ ك منها ما يكوف أدكات ك حركؼ كجاـز الفعل  
بعده ك يرفعو  ك باهبما، ك منها ما ينصب ما (أف ك لن)ك أخواهتما أك ناصبة كػ  (مل ك إف)مثل 

زعم اخلليل أف ىذه احلركؼ : "، يقوؿ سيبويو(إف ك أف ك لكن ك كأف ك ليست ك لعل)كالفعل مثل 
كاف الرفع ك النصب حُت قلت كاف أخاؾ زيد، إال أنو . الرفع ك النصب كما عملت: عملت عملُت

تريد كأف أخوؾ عبد اهلل أخوؾ ألهنا ال تتصرؼ تصرؼ " كأف أخوؾ عبد اهلل"ليست لك أف تقوؿ 
األفعاؿ ك ال يضمر فيها ادلرفوع كما يضمر يف كاف ، ك من مث فرقوا بُت ليس ك ما فلم غلركىا رلرىا 

 (1)".ك لكن قيل ىي ٔتنزلة األفعاؿ فيما بعدىا ك ليس بأفعاؿ

 (2)نظرية العوامل، فغالـ اعتمدين تأصيلو القواعد النحوية؟: ك إذا كاف اخلليل قد ثبت أصوؿ

عجم اعتمد الخليل في تأ يلو القواعد النحوية؟ - 

إف تأصيل القواعد النحوية لداللة كاضحة على ما بلغو النحو العريب من تطور ك تناـ على يد 
اخلليل، ك ذلك من خالؿ اعتماده يف ىذا التأصيل على السماع من منبعُت رئيسيُت، أكذلما النقل 

عن القراء للذكر احلكيم ك الثاين العرب اخللص ادلوثوؽ بفصاحتهم إذ كانت اجلزيرة العربية اليت 
يقطنوف هبا يف رحاهبا ٘تثل الينابيع الصافية للغة السليمة سئل اخلليل من أين أخذت علمك ىذا؟ 

 لذلك يذىب بعضهم إىل التصريح بأف اخلليل بن (3)"من بوادم احلجاز ك صلد ك ٘تامة: "فأجاب
أمحد ىو الذم ثبت فكرة عدـ االستشهاد باحلديث النبوم الشريف ألف معظم محلتو كانوا من 

 (4).األعاجم غَت ادلوثوؽ بفصاحتهم بسبب اللحن الدائر على ألسنتهم

                                                           
. 4/223، 1/34،3/119:  الكتاب السويو 1
 86:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 2
. 258/ 2:  أنباه الركاه على أبناه النحاة، القفطي 3
. 47:  ادلدارس النحوية، شوقي ضيف 4
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ك نستطيع أف نعرؼ مدل ادلادة اللغوية ك الشعرية اليت كاف ػلملها يف صدره برجوعنا إىل 
كتاب سيويو، فإف أكثر النقوؿ فيو ترد إليو، ك ال صلد سيبويو يسجل لو قاعدة ضلوية أك حكما ضلويا 
إال يركم معهما سيال من عبارات العرب ك أشعارىم ينقلو عن لسانو ك كأننا بايزاء منجم ضخم ال 
يزاؿ يسيل بكالـ العرب ك أمثاذلم ك أبياهتم الشعرية ك كل بيت ك مثل ك كلمة إظلا يراد بو أف يكوف 

دليال على ما استنبطو من أصوؿ النحو ك قواعده، فكل حكم ضلوم ك كل أصل ال يلقى ك معو 
برىانو من كالـ العرب ادلوثوؽ بو ك أشعارىم فالشواىد عند اخلليل ىي مدار القاعدة النحوية ك ىي 
إظلا تستنبط من األمثلة الكثَتة إذ ال بد ذلا من االطراد على ألسنة العرب فإف جاء ما ؼلالف القاعدة 

 (1).ادلستنبطة احملكمة كاف شاذا، ك ال بأس أف يبحث لو اخلليل عن تأكيل على ضلو ما مر بنا آنفا

ك ليست ادلسألة عنده مسألة مساع شواىد فحسب فقد جعلو استقراؤه للغة العرب تستقر يف 
نفسو سليقتهم استقرارا مكنو من ضبط القواعد النحوية  ك الصرفية ضبط يبهر كل من يقرأ مراجعات 

، أما األكؿ فمالحظتو أف إف شرطية إذا كليها مضارع (2)سيبويو لو، ك يكفي أف نضرب لذلك مثلُت
رلزـك مل ػلسن دخوؿ الـ اليمُت يف اجلواب فال تقاؿ إف تأتٍت ألكرمنك ألف الالـ تعوؽ إف عن 
العمل ك قد ظهر عملها يف فعل الشرط، أما إذا كاف فعل الشرط التايل ذلا ماضيا فإف عملها ال 

       قوؿ الـ اليمُت على كجوهبا فيقاؿ إف تأتيٍت ألكرمنك"يكوف حينئذ ظاىرا فيو، ك لذلك غلوز 
    و إن لم تغفر لنا }: ك يعلق الدليل على ذلك بشواىد من القرآف الكرمي ك الشعر، من مثل اآلية

و إال تغفر لي و ترحمني أ ن من  }:  صلد أف قولو عز ك جل)3({و ترحمنا لنكونّن من الخاسرين
:  ألف إف عملت يف فعل الشرط فوجب عملها يف اجلواب ك يستدؿ أيضا بقوؿ زىَت { الخاسرين

 .ك إف أتاه خليل يـو مسألة  يقوؿ ال غائب مايل ك ال حـر

                                                           
. 47:  نفسو 1
. 47:  ادلدارس النحوية، شوقي ضيف 2
. 23اآلية : األعراؼ 3
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 ك ادلثل الثاين منع العلم من الصرؼ (1)فقد توقف عملها يف اجلواب ألف فعل الشرط ماض
      : " عثماف ك غطفاف يقوؿ سيبويو: إذا كاف على كزف فعالف مثلثو الفاء ك النوف فيو زائدة  مثل

ك إف جعلتو من الدىق ... ك سألتو عن رجل يسمى دىقاف فقاؿ إف مسيتو من التدىقن فهو مصركؼ
أصرفو ألف ادلراف إظلا يسمى للينو فهو فُعاؿ كما : ك سألتو عن رجل يسمى مرانا فقاؿ... مل تصرفو

يسمى احُلّماض حلموضتو ك أظلا ادلرانة ك اللُت ك سألو عن رجل يسمى قينانا فقاؿ مصركؼ ألنو 
فيعاؿ ك إظلا يريد أف يقوؿ لشعره فنوف كأفناف الشجر ك سألو عن ديواف فقاؿ ٔتنزلة قَتاط ألنو من 

دكنت ك سألتو عن رماف فقاؿ ال أصرفو  ك أمحلو على األكثر إذ مل يكن لو معٌت يعرؼ، ك سألو عن 
 (2)."سعداف ك ادلرجاف فقاؿ ال أشك يف ىذه النوف زائدة ألنو ليس يف الكالـ مثل فعالف إال مضعفا

ك الواضح أنو يعتمد يف أحكامو على زلفوظاتو يف اللغة ك ىي زلفوظات كانت تعينو على 
معرفتو الدقيقة بأصوؿ األلفاظ ك اشتقاقها ك استقرائو دلثيالهتا،   ك كأف اللغة أسلمت لو قيادىا لكي 

 كذلك اعتمد اخلليل يف تأصيلو (3)ػلكم آراءه ك يضبط ما يشاء من قواعد الصرؼ ك النحو مجيعا
القواعد النحوية على التعليل، إذ كاف يسند دائما ما يبتكره من قواعد ك أحكاـ بالعلل الدامغة ك 

ك استنبط من العركض ك من علل النحو ما : "احلجج القوية ك الرباىُت القاطعة قاؿ أبو بكر الزبيدم
 (4)".مل يستنبطو أحد

ك لفت كثرة ما يورده يف النحو من علل بعض معاصريو فسألو أعن العرب أخذت ىذه العلل 
إف العرب نطقو على سجيتها ك طباعها ك عرفت مواقع كالمها ك : "أـ اخًتعها من نفسك ؟ فقاؿ

قاـ يف عقوذلا عللو ك إف مل ينقل ذلك عنها، ك اعتللت أنا ٔتا عندم أنو علة دلا عللتو منو فإف أكن 
فمثلي يف ذلك مثل رجل  (أخرل)أصبحت العلة فهو الذم التمست، ك إف تكن ىناؾ علة لو 

حكيم دخل دارا زلكمة البناء عجيبة النظاـ ك األقساـ ك قد صحت عنده حكمة بانيها باخلرب 
                                                           

. 436:  الكتاب، سيبويو 1
. 2/11 نفسو،  2
 .48: ادلدارس النحوية، شوقي ضيف 3
 .47:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 4
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الصادؽ أك الرباىُت الواضحة ك احلجج الالئحة، فكلما كقف ىذا الرجل يف الدار على شيء منها 
... إظلا فعل ىذا ىكذا العلة كذا ك كذا: قاؿ

         ك كاف يبٍت القياس على الكثرة ادلطردة من كالـ العرب مع ذكر ادلخالف ذلذا القياس
ك زلاكلة إغلاد ك تأكيل لو، يف أغلب األحياف فعلى سبيل ادلثاؿ يرل اخلليل أف القياس يف عطف 

 (أم)ادلعرؼ باأللف ك الالـ على ادلنادل ادلرفوع أف يكوف مرفوعا ألنو لو كاف ىو ادلنادل لتقدمو 
يا أيها ادلشَت ك رفع معها صفة ذلا، ألهنا مبهمة يلزمها التسيَت، فصارت ىي ادلسَت ٔتنزلة اسم : ضلو

 ك بذلك يكوف القياس يف مثل يا علي ك ادلشَت بالضم،  ك معركؼ أف (1)كاحد كأننا قلنا يا مسَت
ك سألو : يقوؿ سيبويو" ما أميلكو"الفعل ال يدخلو التصغَت ك لكن جاء عند العرب يف فعل التعجب 

 ك إظلا (2)مل يكن ينبغي أف يكوف يف القياس ألف الفعل ال ػلقر،: "عن قوؿ العرب ما أميكو، فقاؿ
ٖتقر األمساء، ألف توصف ٔتا توصف ٔتا يعظم ك يهوف، ك األفعاؿ ال توصف فكرىوا أف تكوف 
األفعاؿ كاألمساء دلخالفتها إياىا يف أشياء كثَتة، ك لكنهم حقركا ىذا اللفظ، ك إظلا يعنوف الذم 
: تصفو بادللح كأنك قلت مليح، شبهوه بالشيء الذم تلفظ بو ك أنت تعٍت شيئا آخر ضلو قولك

يطؤىم الطريق، ك صيد عليو يوماف ك ضلو ىذا كثَت من الكالـ ك ليس شيء من الفعل ك ال شيء شلا 
  (3)".مسي بو الفعل ػلق إال ىذا كحده

ك الواضح من كل ما قدمنا أف اخلليل يعد ْتق كاضع النحو العريب يف صورتو ادلركبة سواء من 
        حيث عواملو ك معموالتو الظاىرة ك ادلقدرة أك من حيث ما غلرم فيو من شواىد ك من علل 

 (4).ك أقيسة

: بن حبيبيونم  -

                                                           
.  ك ما بعدىا1/189 الكتاب سيبويو  1
. ال يصفر:  أم 2
 478، 04/477 الكتاب سيبويو  3
 56:  ادلدارس النحوية، شوقي ضيف 4
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إىل جانب اخلليل، نشط يونس بن حبيب البصرم يف مدارسة النحو، يف مرحلة النشوء ك النمو، 
فارتقى بالنحو إىل مستول عاؿ، ذلك أنو فعل ما فعلو اخلليل، فقابل العرب ك نقل عنهم إىل أف 

صار بارعا يف النحو ك أصبح مرجع النحويُت يف ادلشكالت اليت تواجو بعض أىل العلم الذين أفادىم 
بآرائهم يف حلقة دراسة كانت تقاـ يف ادلسجد اجلامع، ك قد ركل عنو سيبويو ك أكثر ك لو قياس يف 

 ك الفراء، ك كاف ينتاب حلقتو بالبصرة أىل العلم (1)النحو ك مذاىب تفرد هبا ك قد مسع منو الكسائي
 (2)ك الطالب ك األدب ك فصحاء األعراب ك البادية

ك كاف ؽللك خربة عجيبة يف قدر على ٗتزين العلم ك حفظو من دكف االستسالـ للنسياف فقد 
مثل ك يونس كمثل عوز ضيق الرأس ال يدخلو شيء إال بعسر فإذا دخلو مل ؼلرج منو، يعٍت ال : قيل

 (4)"ما رأيت أبذؿ للعلم من يونس: " ك قاؿ ابن سالـ نقال عن غَته(3)"ينسى

ك تقوؿ بعض الركايات أنو كاف يثق بنفسو، من جهة امتالكو ناصية النحو، بدليل ما حكاه 
ك دلا مات : "سيبويو عنو ك قد استغرب حُت علم أف صاحب الكتاب ركل عن اخلليل، تقوؿ الركاية

ك مىت مسع : يونس: إف سيبويو ألف كتابا من ألف كرقة يف علم اخلليل، فقاؿ: سيبويو قيل ليونس
غلب أف يكوف : سيبويو من اخلليل ىذا كلو؟ جيئوين بكتابو فلما نظر يف كتابو ك رأل ما حكى قاؿ

، ك ليونس مذاىب (5)ىذا الرجل قد صدؽ عن اخلليل فيما نظر حكاه، كما صدؽ فيما حكى عٍت
ك حدثنا يونس أف بعض العرب : "(ما تقدـ فيو ادلستثٌت)خاصة بالنحو، منها قوؿ سيبويو يف باب 

ما مررت ٔتثلو أحد، : مايل إال أبوؾ أحد، فيجعلوف أحدا بدال، كما قالوا: ادلوثوؽ هبم يقولوف

                                                           
 ىو علي بن محزة بن عبد اهلل، أبو احلسن كاف موىل بٍت أسد، ك إماـ الكوفيُت يف النحو ك اللغة ك مسي بالكسائي ألنو أحـر يف كساء، ك ىو من  1

أىل الكوفة ك استوطن ببغداد ك قد تعلم النحو على كربه ك أدب كلد الرشيد ك قيل إنو أخذ اللغة عن أعراب من احلطمة ينزلوف بقطربل، لو مؤلفات 
. 164، 2/162ىػ، بغية الوعاة، السيوطي 189عنصريف النحو احلركؼ ك معاين القرآف تويف : كثَتة، منها

 .2/365 أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف ك بغية الوعاة، السيوطي 2
 . ك مل بعدىا51:  طبقات النحويُت، الزبيدم 3
 .52: نفسو 4
 .52: طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 5
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 ك ىكذا استمر النحو يتنامى ك يتطور إىل أف ظهر سيبويو، فتعزز ىذا التطور ك بلغ (1)"فجعلوه بدال
( 2).حدا ال نظَت لو من قبل

 

: سيبويو -

ك بظهور سيبويو البصرم تطور النحو تطورا يدعوا إىل اإلعجاب، إذ أخذ ىذا العلم عن 
أساتذة اخلليل، ك عيسى بن عمر ك غَتعلا، ك أخذ اللغات عن أيب اخلطاب األخفش ك غَته ك مسع 
من العرب من يوثق بعربيتو بعد أف رحل إىل كاديب صلد ك احلجاز حيث ينابيع اللغة ك النحو يستمد 

      منها مادة ك عتادا فصيحا صحيحا، مث ما لبث أف كضع كتابو ادلشهور ك أكدعو مباحث ضلوية 
، ك قد أظهر ىذا (3)ك صرفية جعلتو على مثاؿ مل يسبق إليو أحد قبلو، ك مل يلحق بو من بعده

الكتاب أف صاحبو كاف أبزغ أصحاب اخلليل يف النحو، ك ىم النضر بن مشيل   ك أبو فيد مؤرج 
العجلي، ك علي بن نصر اجلهضمي، ك لرباعة سيبويو يف النحو كاف األخفش األكرب يطلب منو 

 علما بأف األخفش كاف أكرب سنا (4)"إظلا ناظرتك ألستفيد ال لغَته: "ادلناظرة لالستفادة منو، فيقوؿ
 (5).منو

لقد عد النحويوف كتاب سيبويو، لشهرتو ك فضلو عليهم، علما بارزا عندىم فقد ذكر أبو 
قرأ فالف الكتاب فيعلم أنو كتاب سيبويو ك قرأ نصف الكتاب "سعيد السَتايف أنو كاف يقاؿ بالبصرة 

، دلن أراد (7)ك قد دفعت شهرة ىذا الكتاب العجيب ادلربد إىل القوؿ(6)"ك يشك أنو يف كتاب سيبويو
                                                           

 .، ك ما بعدىا335 الكتاب سَتيو،  1
 .89:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل الشامي 2
 .48:  أخبار النحويُت ك البصريُت، السَتايف 3
 .48: نفسو 4
 .90:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 5
 .56 أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف  6
ادلثبت :  ىو زلمد بن يزيد بن عبد األكرب األرزدم البصرم، أبو العباس ادلربد، كاف إماـ العربية ببغداد يف عصره ك صاحب نوادر ك ظرافة ك ادلربد أم  7

 27: ىػ، بغية الوعاة، السيوطي285معاين القرآف ، الكامل، ادلقتضب، ك طبقات النحاة البصريُت تويف سنة : للحق تصانيفو كثَتة أشهرىا
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 ك للسبب (1)"ىل ركبت البحر؟: " أراد أف يقرأ عليو كتاب سيبويو، تعظيما لو ك استصعابا دلا فيو
" (2).من أراد أف يعمل كبَتا يف النحو بعد كتاب سيبويو، فليستحيي: "نفسو كاف ادلازين يقوؿ

ك ليس أدؿ على أعلية ىذا الكتاب الذم سحر النحويُت ك أغراىم من تصريح أليب الطيب 
 (3).(قرآف النحو)اللغوم مسي فيو الكتاب 

إف ىذه التصرػلات لقدامى النحاة، إف دلت على شيء فإظلا تدؿ على أف النحو يف ادلرحلة 
الثانية من تطوره، قد بلغ أكجو من خالؿ كتاب سيبويو ك أف ما قاـ بو من سبقو ك من خلفو ال يعد 

.  شيئا قياسا على عملو ىذا العامل البارع النبيو

حىت إف بعض احملدثُت صرح بأنو كاف من سوء حظ النحو العريب أف جاء سيبويو، يف كقت 
مبكر جدا إذ نتج من براعتو ك تفوقو ك شدة إعجاب النحاة بو، ك السحر ك اإلغراء الذين بثهما 

أف أصيب التفكَت النحوم بشلل،  ك دار اجلميع يف فلك سيبويو ك اٗتذكه "الكتاب يف نفوسهم 
أساسا لدراستهم، ك لذا مل يطور ك ىذه الدراسة بالقدر الكايف، ك ٖتولت معظم الدراسات النحوية 

 (4)".إىل رلرد شركح لو أك اختصارات أك تعليقات عليو، أك مجع لشواىده ك شرحها

     ك تكمن أعلية ىذا الكتاب يف كونو شامال ك جامعا لكل ما نطلبو من ادلسائل النحوية 
الذم  (الكتاب)ك الصرفية، مرتبا بشكل مل يتوفر عند من سبقو ك بعد كفاتو أذيع بُت الناس باسم 

كاف لو الفضل الكبَت يف نشر ادلباحث النحوية ك الصرفية اليت مازالت دائرة على لساننا حىت اليـو 
فالنحاة مازالوا يتداكلوهنا يف مؤلفاهتم ك أْتاثهم لذلك يرل بعض احملدثُت أف سيبويو مل يدع دلن جاء 

بعده إال ما يدكر حوؿ ٘تييز بعض ادلصطلحات أك إضافة مصطلحات جديدة لغرض الدقة يف 

                                                           
 50: أخبار النحويُت البصريُت، السَتايف 1
، زليط احمليط {أف ال يستحي أف يضرب مثال } يقاؿ استحا ك استحيا منو، انقبض عنو ك امتنع، ك استحياه خجل ك منو يف سورة البقرة 50: نفسو 2

 (ح م م  )البستاين، مادة 
 .65:  مراتب النحويُت، أبو الطيب اللغوم 3
 .  ك ما بعدىا59: ك ادلدارس النحوية شوقي ضيف112:  البحث اللغوم عند العرب، عمر أمحد سلتار 4
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    .أكذلما مكرر ك الثاين غَت مكرر: التوضيح ك من ذلك أف صاحب الكتاب جعل التوكيد قسمُت
  (1).(التوكيد اللفظي، ك التوكيد ادلعنوم)ك مساعلا من جاء بعده 

ك اجلدير ذكره أنو ال شك يف أف كتاب سيبويو يظل أساسا لعلم النحو ك يبقى دستور النحاة 
         قدؽلا ك حديثا ك أف الدارسُت ك الباحثُت ال يزالوف ػللقوف يف فلك ىذا النابغة الفذ يف العربية

 أك ليست (2)ك لكن أليست الشركحات ك ادلختصرات  ك التعليقات عمال جديدا يف رلاؿ النحو
النظريات البغداديُت ك ادلصريُت  ك الشاميُت ك األندلسيُت الذين خلفوا سيبويو ساعلوا يف تطوير 

   النحو ك ازدىاره؟ ك من ىذا ادلنطلق ىناؾ من الباحثُت احملدثُت من يرل أف النحو قد أصيب بركود
ك شلل بعد سيبويو ك لو كاف كتابو ادلشهور ادليداف الذم حاؿ فيو النحاة ك أخذكا من كل علم 

سبب، ك على الرغم من ىذا فهم ال ينكركف على أف الكتاب ْتر علم ك صاحبو أعلم ضلاة عصره 
كنت عند : ، ك قاؿ آخر(3)"فعلمو أبلغ من لسانو: " فقد قاؿ بعضهم حُت نظر يف ىذا الكتاب
ك ذكر بعضهم أيضا أف اخلليل مل " (4)مرحبا بزائر ال ؽلل: اخلليل بن أمحد، فأقبل سيبويو، فقاؿ اخلليل

 أنو إذا تأمل األمثلة يف الكتاب تبُت لو (6) ك يشهد أبو إسحاؽ الزجاج(5)يقل ىذا الكالـ إال لسيبويو
 (7)".لو أف صاحب ىذا الكتاب أعلم الناس باللغة

باإلضافة إىل ما تضمنو كتاب سيبويو شلا تفرؽ من أقواؿ اخلليل ك يونس بن حبيب ك عيسى 
بن عمر، ك أيب عمرك بن العالء ك غَتىم من علماء النحو ك الصرؼ، باإلضافة إىل ذلك كلو، فقد 

                                                           
 61: ادلدارس النحوية ،شوقي ضيف  1
 92:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 2
 67:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم3

 67:  نفسو 4
 67:  نفسو 5
 ىو عبد الرمحاف بن اسحاؽ أبو القاسم الزجاجي ادلنسوب إىل شيخو ابراىيم الزجاج صيمرم االصل نزؿ بغداد فربع بالنحو من مصنفاتو اجلمل ك  6

 02/77ىػ بغية الوعاة، السيوطي 339الالمات، ت سنة 
 72:  طبقات النحويُت ك اللغويُت، الزبيدم 7
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          ضمنو أيضا استنبطو ك ابتكره بنفسو من القواعد ك القوانُت معتمدا على ما مسعو من العرب
  (1)".مسعنا العرب الفصحاء يقولوف انطلقت الصيف: "ك الفصحاء ك قد كرد يف الكتاب قولو

إعلم : "ك قد أكثر سيبويو يف كتابو من العناية بالتعريفات ك العوامل ك ادلعموالت، ففي النداء يقوؿ
أف النداء كل اسم مضاؼ فيو فهو نصب على إضمار الفعل ادلًتكؾ إظهاره، ك ادلفرد رفع ك ىو يف 

 أما العوامل فهي األساس الذم يبٍت عليو حديثو يف مباحث النحو، فهو (2)"موضع اسم منصوب
 ك يتحدث عن (3)يف فصوؿ كثَتة (إف ك أخواهتا)النافية عند احلجازيُت ك يتناكؿ  (ما)يتحدث عن 

، كذلك ٖتدث عن ادلعموالت ك حذفها، كحذؼ اخلرب بعد (4)تواصب الفعل ادلضارع ك جوازمو
 (5)لوال احلرب الزدىر لبناف، ك يفهم من الكالـ أف جواب لوال أغٌت عن اخلرب،: ضلو (لوال)ادلرفوع 

 (6).كذلك أكثر سيبويو من األساليب اليت ساعدتو على تأصيل القواعد النحوية

: أساليب سيبويو في تأ يل القواعد النحوية-

: اعتمد سيبويو على رلموعة من األساليب اليت ساعلت يف تطوير النحو يف ىذه ادلرحلة، منها   

 اعتمد سيبويو يف كتابو أسلوب التحليل لقواعد اللغة، إذ ال يكتفي :أسلوب التحليل - أ
بتسجيل تلك القواعد، بل يفكر أكال بالعبارات مث يالحظ ك يتأمل ك من مث يبتكر ك يستنبط 

 (من)ك معانيها ك دالالهتا ك قد ساعده التحليل على تبيُت حركؼ اجلر الزائدة، ك منها  خواصها 
           .الزائدة مع االستفهاـ ك النفي يف ادلبتدأ ضلو أىل من أحد حاضر؟ ك ما من أحد حاضر

                                                           
 1/11:  الكتاب ،سيبويو ،الطبعة القدؽلة 1
 1/33:  الكتاب السيبويو، الطبعة القدؽلة 2
 1/279: نفسو 3
 1/388:  نفسو 4
 1/279:  نفسو 5
 93:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 6
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ْتسبك فعل اخلَت، ك كأف : ما حضر من طالب، ك منها الباء الزائدة يف حسبك ضلو: أك الفاعل ضلو
 .(1)حسبك فعل اخلَت: ادلراد

أظلا حرؼ داؿ على  (أكلوين الرباغيث)ك قد ىدتو ىذه التحليالت إىل إظهار الواك يف لغة 
 ك من توجيهاتو الطريفة تسميتو حركؼ (2)حرؼ داؿ على التأنيث (درست)اجلماعة كما أف التاء يف 

اجلر اإلضافة ألهنا تضيف معاين األمساء إىل األفعاؿ، ك عنده أف التنوين يف جوار ك يف عندىا من 
 (3).األمساء ادلنقوصة يف حاليت الرفع ك اجلر، عوض عن الياء احملذكفة

 ك يعتمد سيبويو على السماع كسلفو اخلليل ك من شبو فكاف يسمع قرار : أسلوب السماع - ب
الذكر احلكيم ك علماء اللغة ادلوثوؽ بفصاحتهم ك عربتهم ك ينقل عنهم ما مسعو ك ينعت ما كاف 

شاذا على ألسنة العرب بالقبح أك الضعف  أك الشذكذ، ك قد نقل عن اخلليل ك يونس ك األخفش 
األكرب ك غَتىم، ك تذىب إىل بوادم ٓترب احلجاز حيث قيد شعر العرب ك نثرىم ك سجل الصورة 
الشائعة على ألسنتهم يف التعبَت ليعتمد عليها يف تقريره قواعد النحو ك قوانينو كذلك سجل ما كرد 

 ك من ذلك نصب (4)شاذا على ألسنتهم بقطع النظر عن سلالفتو للقياس الذم غلب األخذ بو
     ادلضارع بعد الفاء، حىت كلو مل تكن جوابا للطلب، كاألمر ك النهي ك غَتىا فقد عد ذلك شذذا

 :ك ضعفا بالرغم من كركده للضركرة الشعرية يف قوؿ الشاعر

سأترك منبلي لبني تميم         و ألحل بالحضاز فأستريحا 

 (5)"ك ىو ضعيف يف الكالـ: "فقد قاؿ

                                                           
 1/353 سيبويو الطبعة القدؽلة،  1
 1/23 نفسو،  2
 2/57، 1/209نفسو،  3
 93:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي 4
 1/423الكتاب ،سيبويو،  5
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 ك من األساليب اليت استعملها سيبويو يف تأصيل القواعد النحوية أسلوب : أسلوب الت ليل - ت
   التعليل فقد أكثر يف كتابو من التعليالت كسلفو اخلليل، إذ كاف يعلل األحكاـ لكل قاعدة يقررىا

 ك على (1)ك بذلك تبُت جذكر التعليل يف النحو ك الصرؼ  ك عممها على قواعد ىي ك مسائلهما
ك ليس يف األمساء جـز لتمكنها ك للحاؽ التنوين، فإذا : "سبيل ادلثاؿ فهو يعلل جلـز األمساء بقولو

 كذلك نراه يعلل إلعراب الفعل (2)"ذىب التنوين مل ٕتمعوا على االسم ذىاب ك ذىاب احلركة
إف عليا : فقولنا. ادلضارع، ك تسميتو امسو بأنو يضارع أك يشابو اسم الفاعل يف معناه ك كقوعو موقعو

كذلك فإف الـ االبتداء تدخل على الفعل . إف عليا لدارس يف ما نريد من ادلعٌت: ليدرس، كقولنا
ادلضارع ك على اسم الفاعل كما لوحظ يف ادلثلُت السابقُت ك ادلعركؼ أف ىذه الالـ ال تدخل إال 

علم األمساء ك ال غلوز دخوذلا على األفعاؿ ادلاضية ذلذه األمور ك غَتىا يشبو ادلضارع االسم فاستحق 
 (3).، ك إدخاؿ الرفع ك النصب ك اجلـز على آخرهاإلعراب

إىل جانب ٘تسكو بالتحليل ك التعليل ٘تسك سيبويو بالقياس ك أكثر منو :  أسلوب القياس - ث
باعتباره األساس الذم يقـو عليو ك صنع القواعد النحوية ك الصرفية ك تقريرىا ك اطرادىا، فكاف 

يعتمد على الشائع االستعماؿ على ألسنة العرب ك كاف ؽلاثل بُت استعماالهتم يف األبنية ك العبارات 
ادلختلفة، فمن ذلك أنو يقيس ادلشتقات من اسم الفاعل ك اسم ادلفعوؿ ك صيغ ادلبالغة على الفعل 
   ادلضارع يف العمل ك يرتب على ذلك أنو غلوز يف ادلعموالت معها من التقدمي ك التأخَت ك اإلظهار 

: يف رفع امسها ك نصب خربىا ضلو (ليس)النافية استعماؿ  (ما) ك ٓتصوص استعماؿ (4)ك اإلضمار
ما خالد شاعرا، فهو يقف عند ىذا االستعماؿ، مث يعقب بلغة ٘تيم فيها، ك أهنا تعملها، ك يف ذلك 

ك أما ينو ٘تيم فيجركهنا رلرل أما ك ىل ك ىو القياس ألهنا ليست بفعل ك ليست ما كليس : "يقوؿ 
 ك ىكذا خطأ (5)"ك ال يكوف فيها إضمار أما أىل احلجاز، فيشبهوهنا بليس، إذ كاف معناىا كمعناىا

                                                           
 94:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي1
 1/3:  الكتاب، سيبويو ، الطبعة القدؽلة 2
  الطبعة القدؽلة1/3 الكتاب سيبويو، 3

 1/55 نفسو،  4
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خطأ النحو خطرات متقدمة يف مرحلة النشوء ك النمو ك السيما على أيدم كل من اخلليل ك سيبويو 
لذلك أسهينا يف حيثما عن نشاطهما ك دكرعلا يف تطوير ىذا الفن إذ ؽلثالف أقول أركاف األساسية 

 (1).اليت قاـ عليها النحو
: األخفش األوسط -

أدل األخفش دكرا للنهوض بالنحو إذ كاف أحذؽ أصحاب سيبويو ك لقي من لقيو صاحب 
إف كتاب سيبويو : "الكتاب من العلماء، ك كاف ؽلثل الطريق إىل كتابو ادلشهور قاؿ أبو سعيد السَتايف

 قرأ الكتاب على أيب احلسن (2)ال نعلم أحدا قرأه على سيبويو ك ال قرأه عليو سيبويو ك لكنو دلا مات
 ك ذكر السيوطي أف أبا احلسن األخفش قرأ على الكسائي كتاب سيبويو سرا، ك كىب (3)"األخفش

 ك شلا يدؿ على حداقتو بالنحو أنو سأؿ الكسائي عن مائة مسألة فأجاب (4)لو سبعُت دينارا 
ّتوابات خطأه يف مجيعها، ما دفع أصحاب الكسائي إىل الوثوب عليو فمنعهم عنهم مث قاؿ لو زعيم 

إيل  ك عانقٍت ك أجلسٍت إىل : نعم، فقاؿ: باهلل أنت أبو احلسن سعيد بن مسعدة؟ فقلت: "الكوفيُت
يل أكالد أحب أف يتأدبوا بك ك يتخرجوا عليك، ك تكوف معي غَت مرافق يل، فأجبتو : جانبو، مث قاؿ

ك ركم أيضا أنو دلا دخل (6)" أحفظ من أخذ عن سيبويو األخفش: " ك قاؿ ادلربد عنو(5)"إىل ذلك
بغداد أتاه أحد علماء الكوفة ليسألو عن مسائل عملها ك فردع فرعها فلما رأل األخفش أف اعتماد 

فلم يعرفوا أكثر : ادلسائل الكبَت قاؿ)ك ىذا العامل ك غَته منت الكوفيُت ك على ادلسائل عمل كتاب 
ك يركم أيضا أف أحد النحويُت قصد ثعلبا، فدؽ عليو الباب، فخرج ك بيده جزء من (7)"ما أكردتو فيو

ك أم : كػلك، أصاحبك ىذا رلنوف، ك يتكلم ٔتا ال يفهم؟ فقيل لو: من مسائل األخفش، فقاؿ لو

                                                           
 95:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي1
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ىذا رجل أشرؼ على ْتر فهو يتكلم ٔتا : يف كثَت ادلسائل فقيل لو: شيء كقفت عليو من ىذا؟ فقاؿ
ك بفضل براعتو ك مهارتو صنف األخفش الكثَت من ادلصنفات ضمنها كل ما أكيت بو "  يريد فسكت

من علم،  ليذيعو على الناس، نذكر من مؤلفاتو األكسط يف النحو، معاين القرآف ، ادلقاييس يف النحو 
 (1).(ادلسائل، الكبَت، الصغَت)االستفاؽ ك كتاب 

     ك بفعل النشاط األخفش األكسط ؽلكن القوؿ إف النحو قطع شوطا بعيدا على طريق النمو 
     ك التطوير علما بأف النحو ك أصولو ك قواعده األساسية تكونت بشكل هنائي على أيدم اخلليل 
ك تلميذه سيبويو الذين مل يًتكا لألجياؿ التالية على ما يبدكا سول خالفات فرعية تكثر ك تقل 

  (2.)حسب ادلدارس ك حسب النحاة

ك لكن ظاىرة التطوير اليت أبرزىا األخفش ٘تكن يف عنايتو باحلدكد ك التعريفات أكثر من عناية 
       : "فعلى سبيل ادلثاؿ يكتفي سيبويو عند تعريفو اإلسم بالتمثيل فقط كقولو. أستاذه سيبويو هبا

االسم ما جاز فيو نفعٍت ك ضربٍت : "  يف حُت أف األخفش يقوؿ(3)"ك اإلسم رجل ك فرس ك حائط
ك تكمن أيضا يف التعليالت، فسيبويو يعلل امتناع الفعل ادلضارع من (4)ما جاز أف طلرب عنو: أم" 

اخلفض بأف اجملركر داخل يف ادلضاؼ إليو ك أنو يعاقب بالتنوين ك ادلضارع ال ينوف، لكن األخفش 
 ال يدخل األفعاؿ اجلزء ألنو ال يضاؼ إىل الفعل : " ك الشرح قائالباإليضاحيعٍت هبذا التعليل أكثر 
 ك لو أضيف بالفعل،  ك الفعل ال ؼللوا من الفاعل كجب أف يقـو باإلضافةك اخلفض ال يكوف إىل 

الفعل ك فاعلو مقاـ التنوين ألف  ادلضاؼ إليو يقـو مقاـ التنوين ك ىو زيادة يف ادلضاؼ كما أف 
التنوين زيادة فلم ٕتز أف تقيم الفعل ك الفاعل مقاـ التنوين، ألف االسم ال ػلتمل زيادتُت ك مل يبلغ 

  (5)."من قلة التنوين ك ىو كاحد أف يقوما مقامو كما ال ػلتمل االسم األلف ك الالـ مع التنوين

                                                           
 591/ 1 بغية الوعاة، السيوطي  1
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        إف اآلراء اجلديدة اليت جاء هبا األخفش يف ادلرحلة الثانية من سلالفتو لكثَت من آراء سيبويو
ك اخلليل، إىل نسخ للقياس على األشعار الشاذة اليت ال تطرد مع قوانُت أستاذه كصوال إىل فسح 

 زلتجا هبا مهما خالفت القواعد النحوية القياسية عند سيبويو ، لدليل قاطع على تطور (1).للقراءات
ك بفعل ىذا النشاط الذم قاـ بو األخفش، ؽلكن القوؿ إف النحو قطع شوطا بعيدا .النحو ك ازدىاره 

. (2)على طريق النمو ك التقدـ

ك ىناؾ مشاىَت آخركف من النحويُت البصريُت الذين ظهركا يف مرحلة النشوء ك النمو ك ساعلوا 
 .يف تطوير النحو ك هنوض بو إىل أف كصل إلينا اليـو علما كامال مستقال بذاتو

 أ ول النحو ال ربي :المبحث الخامم

علم النحو العريب كأم علم من العلـو ادلنضبطة ك ادلعتربة غلب أف تكوف لو أصوؿ تقـو عليها 
      ك يعتمد النحاة ك الدارسوف ك ادلتكلموف عليها عند تعاملهم مع ىذا العلم لذا كجب اإلدلاـ هبا 

 .ك دراستها ك الوقوؼ عليها، فهي من دعائم على النحو

ىي مبادئ ك تطبيقات قدؽلة قدـ علم النحو ألف القبوؿ  ك الرفض ك : ك أصوؿ النحو العريب
الًتجيج ك ما إىل ذلك كلو يرجع إىل أصوؿ أف مل تكن مكتوبة فهي معلومة مقدرة يرجع إليها النحاة 

 (3):فهذه األصوؿ يسَت عليها النحاة ك من دخل يف زمرهتم لذلك كجب احلديث عنها، ك ىي

 .السماع، القياس، االستحساف، االمجاع، استصعاب احلاؿ

السماع : أوال

                                                           
مشتقا منها قاعدة جواز إقامة غَت ادلفعوؿ بو مع كجوده  {ليجزم قوما ٔتا كانوا يكسبوف}:  من ذلك أخذ األخفش بقراءة أيب جعفر يف قولو تعاىل1

  1/162: علع اذلوامع،  السيوطي: ينظر.نائب فاعل سلالفا بذلك أستاذه 
 98:  النحو العريب قضاياه ك مراحل تطوره، أمحد مجيل شامي2
 43:ـ2002/ىػ1،1422 النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي، مكتبة اآلداب القاىرة ، ط3
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يقصد بالسماع الكالـ العريب الفصيح، ادلنقوؿ بالنقل الصحيح عن حد القلة إىل حد 
. ك ىو أقل أصل من أصوؿ النحو العريب ادلبعتربة(1)الكثرة

     ما ثبت عن العرب من كالـ من يوثق بفصاحتهم فشمل كالـ اهلل تعاىل" ك السماع يشمل كل 
ك ىو القرآف الكرمي، ك كالـ نبيو صلى اهلل عليو ك سلم ك كالـ العرب قبل البعثة ك يف زمنو ك يعيده 

  (2)"إىل أف فسدت األلسنة بكثرة ادلولدين نظما ك نثرا عن مسلم أك كافر

       ك لقد مجع النحاة ك اللغويُت ىذا السماع عن طريق ادلنهج الذم اتبعوه من ٖتديد إلطار زمٍت
ك مكاين فالعرب الذين استشهد هبم ابتدأ تارؼلهم من اجلاىلية إىل أكاخر القرف الثاين، فآخر من 

       ىػ، أما الذين جاؤكا بعده من زلدثُت150استشهد بو سيبويو ىو ابراىيم بن ىرمة ادلتويف سنة 
ك مولدين فقد تركوا لفساد لغتهم  ك انتقاؿ اللغة من صيغتها الفصيحة إىل كضع العامية ك ىي 

حقيقة تؤكدىا ركايات تارؼلية تبُت  أف القرف الثالث للهجرة شاعت فيو ذلجات عامية ليست معربة 
 (3 )حىت أف اإلعراب يف الكالـ العادم صار مستقبحا

: يقوؿ ثعلب

ما بين شتام و مغتاب             إن شئغ أن تصبح بين الورى           

 (4)م              و َ لِِّم النَّاَس بإْعرابــــــاهــن تللـــا حيـــــن عبوسً ـــــفك       

أما ٖتديد لغة السماع من ناحية ادلكاف فقد جاء حصره يف كسط اجلزيرة بُت صحراء السماكة 
ك أعايل صلد  هتامة ك احلجاز، ك بُت اللغويُت أسباب ىذا التحديد ىو االبتعاد عن لغة أطراؼ 

                                                           
 43ص: ـ1956/ىػ1377 االعراب يف جدؿ االعراب ك دلع االدلة أبو الربكات االنبارم، تح سعيد االفغاين، دمشق ، ط اجلامعة السورية ، 1

 17: 1 االقًتاح يف علم أصوؿ النحو، السيوطي، حيدر أباد ، دار ادلعارؼ النظامية ، ط  2
 2ـ،إيسيسكو كط1996/ىػ1،1417 تاريخ النحو العريب يف ادلشرؽ ك ادلغرب، زلمد سلتار كلد أباه ، بَتكت، دار الكتب العلمية ط 3

 29ـ بَتكت، لبناف 2008/ىػ1429
 29:  نفسو 4
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ك ٖتاشى النحاة (1)القبائل اليت خالطتها الفرس يف أعلى العراؽ ك عماف ك مازجتها الرـك يف الشاـ
األكائل االستشهاد باحلديث، ك جاء تعليل الذين تابعوىم من متأخرم العلماء بأف احلديث النبوم 

ك سوؼ نرل رد ابن ... قد ركاه احملدثوف بادلعٌت مستدلُت باختالؼ الركايات يف احلديث الواحد
مالك على ىذا اإلعًتاض ك سيبويو الذم دكف النحو يف كتابو ك استمرت شواىده سارية يف 

ادلصنفات مل يكن ذا معرفة باحلديث ك قد ؽلكن أف يقاؿ إنو بقيت يف نفسو عقدة من تعلم احلديث 
 (2).ألنو طلبو أكال، ك حلن فيو فانصرؼ إىل النحو ك ابتعد عن احلديث

ك قد قل النحاة سيبويو يف عدـ االستشهاد باحلديث ألف قليال منهم كانوا من أىلو، مث 
صاركا فيما بعد يبحثوف عن احلجج ك لعدـ االحتجاج بو فادعوا أنو ركم بادلعٌت ك أف ركاية كانوا من 
األعاجم ك احلقيقة أف ىؤالء الركاة سواء أكانوا عربا أـ موايل ػلرصوف حرصا شديدا على تتبع ألفاظ 

من كذب علي )احلديث سلافة أف يكذبوا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم لتواتر احلديث القائل 
 (3).(معتمدا فليتبوأ مقعده من النار

توضيحا ك تفسَتا "ك لقد أكضح ابن مالك يف كتابو التوضيح ك التصحيح لشواىد الصحيح 
لكل ما أشكل على النحاة يف أحاديث صحيح البخارم، ك أحلق أف ىذه األحاديث ال ٖتتاج إىل 

 (4)."شواىد من أسالؼ شعراء العرب لتصحيح انتمائها إىل العربية الفصحى

ك اللغة النموذجية اليت اعتمدىا أكائل النحاة كانت أساسا مساع العرب نشرا ك نظما ك ىي 
ادلادة اليت يدرسها العلماء لبتعرفوا على بنيتها الًتكيبية ك صور أدائها فانكبوا على عمليات استقرائية 

استخلصوا منها رلموعة القواعد ادلعركفة ك ٔتا أف ىذه القواعد ال تسع مجيع الصيغ ادلسموعة 
فاختلفت مذاىب العلماء يف أسس التعقيد، فمنهم من اعترب األكثر ك األغلب ك مسي ما عداه 

                                                           
 128: 1957 ك ادلزىر، تح زلمد أبو الفصل ابراىيم القاىرة19 :1908 االقًتاح يف أصوؿ النحو، السيوطي، الطبعة األكىل  1
 ك نزىة االلباء يف طبقات األدباء، ابن االنبارم، تح زلمد 59: 1،1985 أخبار النحويُت البصريُت، تح د، زلمد ابراىيم البنا، دار االعتصاـ، ط 2

 54: أبو الفضل ابراىيم، نثر دار هنضة مصر الفجالة
 متفق عليو  3
 558:  ينظر، ابن مالك، التوضيح كلو، كرد ناضر اجليش على أيب حياف نقال عن خدغلة احلديثي   ينظر كتاب أبو حياف النحوم 4
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لغات ال ترقي إىل مستول ادلثاؿ األصلي ك منهم من جعل دائرة ادلسموع أكسع ك مجيعهم اعًتفوا 
 (1).بوجود حركؼ شاذة ك استعماالت ضركرية كما اتفقوا مجيعا على مبدأ القياس على ىذه القواعد

القياس : ثانيا

ىو األصل الثاين من أصوؿ النحو العريب ك القياس مصطلح ك منهج كثَت الوركد ك الذكر يف 
 (2)علـو لغوية فقهية غَت علم النحو

: القياس في اللغة

قدرتو ك منو : التقدير، ك ىو مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة ك قياسا: القياس يف اللغة ٔتعٌت
 (3).ادلقياس، أم ادلقدار

: القياس في اإل طجح

ىو تقدير الفرع ْتكم األصل ك قيل محل فرع على أصل : عرفو األصليوف ك العلماء بقوذلم 
ىو : ك قيل (ّتامع)بقلة جامعة، ك إجراء حكم األصل على الفرع، ك قيل إحلاؽ الفرع باألصل لعلة 

 (4).اعتبار شيء بالشيء جلامع ، ك ىذه كلها حدكد متقاربة

عملية القياس إظلا يقـو هبا أكلئك الذين كرسوا حياهتم خلدمة "ك من ادلهم أف نعرؼ أف 
، ك لقد (5)العربية، أما أصحاب اللغة الذبن ػلتج بكالمهم فال يكادكف يلجأكف إىل القياس يف حياهتم

استخدـ النحاة القياس ك اعتمدكا عليو منذ فًتة بعيدة ك لكن أمجع العلماء على أف أكؿ من علل 

                                                           
 31:  تاريخ النحو العريب يف ادلشرؽ ك ادلغرب زلمد سلتار كلد أباه 1
 44: النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي2
: (ؽ د ر) مادة 1985 اذليئة العامة ادلصرية للكتاب، القاىرة، نقد 3 لساف العرب ابن منظور، طبعة دار ادلعارؼ القاىرة أساس البالغة الزسلشرم ط3

44 
 93: ، دلع األدلة، األنبارم45 االقًتاح السيوطي، 4

، ك طبقات النحويُت ك اللغويُت 22 : 1970، مكتبة األندلس بغدادية2 نزىة األلباء يف طبقات األدباء، ابن األنبارم، تح ابراىيم السمرائي، ط 5
 25:ـ1984- القاىرة–،الزبيدم، تح زلمد أبو الفضل ابراىيم، طبعة دار ادلعارؼ 
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ك طبقتو من  (ىػ117ت)النحو ك كاف شديد التجديد مقياس ىو عبد اهلل بن أيب اسحاؽ اخلضرمي 
النحاة ك اللغويُت، قاؿ يونس بن حبيب يوما أليب اسحاؽ اخلضرمي ىل يقوؿ أحد الصويق 

نعم عمرك بن ٘تيم تقوذلا ك ما تريد إىل ىذاعليك بباب من : يعٍت السويق،  قاؿ اخلضرمي (بالصاد)
 (1)."النحو يطرد  كينقاس

كما اعتمد اخلليل على القياس ك كاف أىم أداة شاد هبا صرح النحو العريب ك شلا يصور قوهتا 
 (2).ك دقتها عنده حواره مع تلميذه سيبويو يف رفع ادلنادل

حيث صحح ىذا القياس بأف قاس على الكثَت يف كالـ العرب، ك لكن مل ؼلطأ اخلارجُت 
بل كاف يعده فصيحا أك يقوؿ عنو إنو لغة، - كما فعل ابن اسحاؽ - على قياسو من قبائل العرب 

 (3).أك ػلاكؿ أف غلد لو تأكيال

ك جاء سيبويو فسار على هنج اخلليل يف القياس على الكثَت، ك رصد ما ؼلالفو من كالـ 
         العرب ك لكنو اتبع يف القياس، ألنو األساس الذم يقـو عليو كضع القواعد النحوية ك الصرفية

ك اطرادىا، ك ىو يعتمد يف أكثر األمر على الشائع يف االستعماؿ على ألسنة العرب ك على ادلشاهبة 
بُت استعماالهتم يف البيئة ك العبارات ادلختلفة مث اكتملت فكرة القياس النحوم على أيدم النحاة 

 (4).الذين جاؤكا بعد سيبويو، حىت كجدنا من النحاة من يويل القياس اىتماما كبَتا يف النحو العريب

مسألة كاحدة من القياس أنبل ك أنبو عند بعضهم من كتاب : "لذلك يقوؿ أبو علي الفارسي
بأنو "ك بلغ األمر ببعضهم أف جعلوا النحو كلو قياس، ك عرفوا النحو كأنو(5)"يف اللغة يف عيوف الثاين

 .(ىػ189ت) ك عن ذلك يقوؿ الكسائي (1)"العلم ادلستنبط من استقراء مقاييس العرب

                                                           
 15 :1952 طبقات فحوؿ االشعراء ،ابن سالـ اجلمحي، شرح ك ٖتقيق زلمود زلمد شاعر، القاىرة، دار ادلعارؼ،  1
 41:  عن تاريخ النحو العريب دراسة ك نصوص ، حلمي خليل، اسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية 2
 53: ـ1987ادلدارس النحوية، شوقي ضيف، دار ادلعارؼ القاىرة، سنة  3
 45:  النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي 4
 2/88:ـ 1952ق 1371القاىرة ، طبعة دار الكتب ادلصرية ، –  اخلصائص، ابن جٍت، تح زلمد علي صلار  5
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 (2)إنََّما النَّْحُو ِ َياٌس يـُتَّبُع     َو ِبِو ِفي ُ لِّ َأْمٍر يـُْنتَـَفعُ 

 (3):حسب التعريفات السابقة من أربعة أركاف– ك غَته – ك يتكوف القياس النحوم 

 .ك ىو األصل: ادلقيس عليو -1
 .ك ىو الفرع: مقيس -2
 .ك ىو كجو الشبو ادلقيس ك ادلقيس عليو: علة -3
ك أما عن (ادلقيس)إىل الفرع  (ادلقيس عليو)احلكم الذم ينتقل عن طريق القياس من األصل  -4

 (4):أنواع القياس النحوم فهي ثالثة
 قياس علة .1
 قياس طرد .2
 قياس شبو .3

: ك ىناؾ من يرل أف القياس بو أربعة أقساـ ىي

 (قيم-قيمة): محل فرع على أصل كإعالؿ اجلمع العالؿ ادلفرد ضلو -1
    (أفعل التعجب)ق بػ قمن رفع الظاىر لشب (أفعل التفضيل)محل نظَت على نظَت، كمنعهم  -2

 .ك أجازكا تصغَت أفعل التعجب محال اسم التفضيل
 .محال على اجلـز بلن(بلم)محل ضد على ضد كالنصب -3
 .(قياما– قاـ )محل أصل على فرع كإعالف ادلصدر إلعالؿ فعلو  -4

 .فالنحو علة قياس دال داعي لإلطالة، فقد كضح العلماء الكثَت عن ىذا األصل... ك بعد

                                                                                                                                                                                     
 45: االقًتاح ،السيوطي 1
 95دلع األدلة، ابن األنبارم  2
 46: النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي 3
 46: نفسو 4
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االجتماع : ثالثا

:  االجتماع من األصوؿ النحوية ك يعٍت يف عرؼ النحاة نوعُت

إمجاع العرب أيضا حجة، ك لكن أَّنى لنا : "ك عنو يقوؿ السيوطي:  إمجاع العرب:أولبا
 (1)."ك من صوره أف يتكلم العريب بشيء ك يبلغهم فيسكنوف عليو  الوقوؼ عليو 

 س ك ىو حجة إذا مل ؼلالف السماع أك القيا(2)البصرة ك الكوفة:  إمجاع ضلاة البلدين:ثانيبما
الذم ىو من كضع النحاة ك يلجأ النحاة ك العلماء إىل ىذا األصل إذا تباينت األراء فما كجدنا 

        البد من األخذ بوفاإلمجاعالعرب متقنُت عليو أخذناه، فإف مل صلد نظرنا فيما اتفق عليو ضلاة البلدين 
البد من األخذ بأقواذلما يف األكضاع النحوية يف رفع الفاعل ك نصب : " ك على ذلك يقوؿ ابن األثَت

 (3)."ك أشباه ذلك...ادلفعوؿ ك جر ادلضاؼ إليو ك جـز الشرط

 من باإلمجاعيف اللغة من ىذا الشيء كثَتا ك ىو : "ك أما عن إمجاع العلماء فيقوؿ ابن األثَت
 (4)."علماء العربية أنو مل ٕتر فيو خالؼ

االستحسان : راب ا

 (5):االستحسان في اللغة

                                                           
 90-89:  االقًتاح، السيوطي 1
 78: ، كاالقًتاح، السيوطي1/198اخلصائص، ابن جٍت  2
 1/52: ادلثل السائر يف أدب الكتاب ك الشاعر ،ابن األثَت، تح بدكم طبانة  ك أمحد الكويف، هنضة مصر 3
 1/52 نفسو 4
 53:(حسن)طبعة اجملمع اللغوم بالقاىرة، مادة : ـ ك ادلعجم الوسيط1933القاموس احمليط، فَتكز أبادم، القاىرة،   5
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   استحسنت ىذا الشيء إذا رأيتو من األمور احلسنة، : عدىه َحَسنا، تقوؿ: استحسن الشيء
فبّشر  }:  الذم ىو مأمور بو كما يف قولو تعاىللإلتباعاالستقباح، أك ىو طلب األحسن : ك عكسو

 (1). {عبادي الذين يستم ون القول فيّتب ون أحسنو

: االستحسان في اال طجح

االعتماد عند ترجيح حكم على حكم " ك ىو كذلك (2)"ترؾ قياس األصوؿ لدليل"قالوا عنو 
 ك لذلك كجو بعض العلماء النقد ذلذا األصل لدرجة أف (3) ك التصرؼ حدث علة قويةاإلتّباععلى 

األمر كصل ببعضهم أف ينكركا أف يكوف االستحساف من أصوؿ النحو العريب ك الذم جعلهم 
       ؼلتلفوف حولو ىو أف االستحساف طابعا بسبو اعتباطي، جعل النحاة يعدكنو يف األدلة الضعيفة

 (4)." شلا ركل عن العربأصوذلمك مع ذلك يعتمد النحاة على ىذا الدليل فيما ؼلالف 

 استحساف العرب ك استحساف النحاة، فأما استحساف العرب (5):ك االستحساف نوعاف
ينبغي أف تعلم أف الذم نستحسنو ضلن يف زمننا ىذا ىو الذم كاف عند : "فيقوؿ عنو ابن األثَت

 ك لقد عرض النحاة ذلذا (6)"العرب مستحسنا، ك الذم نستقبحو ىو الذم كاف عندىم مستقبحا
حيث عرؼ  (ىػ392ت)األصل ك عقدكا لو فصوال يف كتبهم، ك سبقهم إىل ذلك ابن جٍت 

االستحساف ك ذكر األمثلة النحوية ك الصرفية الدالة عليو ك ادلنسوبة إليو، ك لقد اختلف النحاة حوؿ 
فمنهم من رفضو، ال يستند على سند قوم، لذا فهو من األدلة - كما ذكرنا–األخذ باإلستحساف 

 (7).الضعيفة  ك اعتمدكا عليو فقط فيما خالف أصوذلم شلا ركم عن العرب

                                                           
 18اآلية :  سورة الزمر 1
 91:، ك االقًتاح ، السيوطي 133: دلع األدلة، ابن االنبارم 2

3 ،  97  :1989 ماجيستَت ألمحد عطية احملمودم، االتساع يف الدراسات  النحوية، القاىرة ، دار العلـو
 97: نفسو 4
 3/549 ك 2/69،124، "بدكف" الكتاب، سيبويو، تح عبد السالـ ىاركف، طبعة دار اجلليل، بَتكت  5
 134: دلع األدلة، ابن األنبارم: ، ك ينظر1/171 ادلثل السائر، ابن األثَت  6
 205:ـ1982 األصوؿ، ٘تاـ حساف، لقاىرة ، طبعة اذليئة العامة ادلصرية للكتاب، ا،  7
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ىنيهة بدال من : ك لالستحساف دكاعي كثَتة منها اجملانسة ك ادلشاكلة أك اخلفة الصوتية، مثل
 ك منها  زلاكلة أمن اللبس" استحوذ"ىنية، ك منها اخلركج عن القاعدة ك التنبيو على األصل كما يف 

كقوذلم يف الفتول ك الشركؽ للتفريق بُت الصفة ك اإلسم ك منو ما ذكره السيوطي من سلالفة األكىل 
ك ىو بقاء احلكم فيو مع زكاؿ " ك ال تسأؿ األقواـ عقد ادلياثق: "كما يف ترؾ األخف لألثقل مثل

فأبقى مع زكاؿ علة القلب، ك ىي الكسرة، كلكن  (مواثق)مجع ميثاؽ، فإف الشائع  (مياثق)علتو  فػ
 (1).أبقى القلب لضرب من االستحساف

كما يف اقًتاف اسم الفاعل بنوف التوكيد دلشاهبة : ك من دكاعي االستحساف أيضا ادلشاهبة
 (3)."َىذا ُجْحُر َضب َخِربْ : "ك منو اجملاكرة اليت خالفوا هبا القواعد النحوية، مثل قوذلم   (2)الفعل

ك من االمثلة االخذ باالستحساف ترؾ قياس االصوؿ من الكالـ على مذىب من ذىب إىل 
أف رفع الفعل ادلضارع لسالمة من العوامل الناصبة ك اجلازمة،  ك كذلك أيضا مذىب من ذىب أم 
أنو ارتفع بالزائد يف أكلو، فإنو أيضا سلالف لألصوؿ، ألف اخللو من العوامل عدـ، ك األصل أف العدـ 

ال يعمل ك كذلك حرؼ ادلضارعة زائد أماـ الفعل ك ىو ٔتثابة اجلزء منو، ك اجلزء ال يعمل يف 
 (4).الكل

: ك يلخص الدكتور ٘تاـ حساف أسباب اللجوء إىل االستحساف كأصل من أصوؿ النحو قائال
كؽلكن أف يرتد إىل االستحساف ادلشاكلة أك ادلناسبة اللفظية أك اجلوار أك ضلو ذلك ك تفضيلو على "

 (5)."االستصحاب

 

                                                           
 72: االقًتاح، السيوطي 1
 1/37اخلصائص، ابن جٍت  2
 55: النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي 3
 55: نفسو 4
 204،205: االصوؿ، ٘تاـ حساف: ينظر 5
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استصحاب الحال : خامسا

اعلم : "(1)ىو األصل اخلامس من أصوؿ النحو ك ىو أضعف األدلة ك عنو يقوؿ ابن األنبارم
    أف استصحاب احلاؿ من األدلة ادلعتربة ك ادلراد بو استصحاب حاؿ األصل يف األمساء ك ىو اإلعراب
ك استصحاب حاؿ األصل يف األفعاؿ ك ىو البناء، حىت يوجد يف األمساء ما يوجب البناء ك يوجد 

يف األفعاؿ ما يوجب اإلعراب، ك ما يوجب البناء يف األمساء ىو شبو احلرؼ أك تضمن معٌت احلرؼ، 
، ك ما يوجب اإلعراب من (كيف)ك تضمنت معٌت احلرؼ يف ضلو  (الذم)فشبو احلرؼ يف ضلو 

 (2).ك ما أشبو ذلك (يذىب، الكتب، يركب)األفعاؿ ىو مضارعة اإلسم يف ضلو 

ك استصحاب احلاؿ ىو من أضعف األدلة ك ذلذا ال غلوز التمسك بو إذا كجد ىناؾ دليل 
 (3).آخر

ك ىناؾ بعض األصوؿ الفرعية ك التوجيهات اعتمد عليها النحاة ك جعلوىا قواعد يعتمد 
 (4).عليها، ك من ظلاذج ىذه القواعد التوجيهية ما يلي باختصار

ك ىذا من قواعد " ال حذؼ إال بدليل"، "من ٘تسك باألصل خرج عن عهدة ادلطالبة بالدليل"
 .االستدالؿ

 .من حفظ حجة على من مل ػلفظ القليل ال يعتد بو: ك من قواعد السماع

ما ال نظَت لو يف كالمهم فال يصح يف القياس، غلرم الشيء رلرل الشيء إذا : ك من قواعد القياس
 .شاهبو من كجهُت

                                                           
 141:  دلع األدلة، ابن األنبارم 1
 56: النحو العريب عماد اللغة ك الدين، عبد اهلل أمحد جاد كرمي 2
 56:نفسو 3
  ك هنا نسبة ىذه القواعد ك األصوؿ إىل مواضعها من كتب األصوؿ230-212ينظر األصوؿ، ٘تاـ حساف،  4
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الفركع تنحط دائما عن األصوؿ، الفرع البد أف يكوف فيو : ك من قواعد األصل ك الفرع قوذلم
احلمل على ادلعٌت الكثَت يف كالمهم، احلمل على اللفظ ك ادلعٌت : ك من قواعد احلمل قوذلم األصل

 .أكىل من احلمل على ادلعٌت دكف اللفظ

ك ىناؾ العديد من .... لفائدة من األصل يف الكالـ أف يوضع: ك من قواعد ادلعٌت قوذلم
 .القواعد 

ك بعد فاألصوؿ النحوية ك قواعد التوجيو مبثوثة يف ثنايا ادلؤلفات النحوية ك احتوهتا الكتب 
: اليت درست أصوؿ النحو، ك من أىم ىذه ادلؤلفات يف ىذا ادليداف

ك الكتب اآلتية من تأليف ابن  (ىػ338ت)أليب جعفر النحاس" الكايف يف أصوؿ النحو"
، االغراب يف جدؿ اإلعراب، دلع األدلة، أسرار العربية، اإلنصاؼ يف مسائل (ىػ577ت)األنبارم 

اإلقًتاح يف علم أصوؿ النحو : اخلالؼ، ك من كتب أصوؿ النحو العريب أيضا
 (1).(ىػ911ت)للسيوطي
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الخاتمة 

       بعد احلمد اهلل و الصالة و السالم على سيدنا حممد حري األنام صلى اهلل عليو و سلم فقد 
تعرضنا يف حبثنا ىذا إىل تطور النحو العريب يف القرن األول و الثاين للهجرة و كما رأينا سابقا فقد 

تطور  "ين، و الفصل الثا"نشأة النحو العريب"قسمنا حبثنا ىذا إىل فصلني،فجاء الفصل األول بعنوان 
 ."النحو العريب يف القرنني األول و الثاين للهجرة

: و من أىم النتائج اليت توصلنا إليها ما يلي

أن النحو العريب كان قائما منذ العصر اجلاىلي ذلك أن العرب كانوا يستحدثون على سليقة  -
جبلوا عليها، و شأنو يف ذلك شأن أي علم من العلوم ال يتحقق إال بعد أن مير مبحاوالت و جهود 

 .و ضوابط حتكمو شاقة مضنية يبذهلا علماء العربية للوصول بو إىل ما ىو عليو اليوم من قواعد
الباعث الديين ىو أحد األسباب الرئيسة يف وضع علم النحو ذلك أن القرآن الكرمي ىو  -

ال }دستور املسلمني فيو قانون حياهتم و بو تنتظم عقيدهتم و ىو أصل املعارف كلها و ىو الذي 
، فحرص العلماء املسلمون كل احلرص [42:فصلت] { َي ْأتتيِه اللَيااِه ُل  ِهي  تيِه  َي  يِه  َي الَي  يْأ  َي ْأ ِهيِه 

      هبذا الكتاب احلكيم و محايتو و العناية بو فهو مصدر النجاح و الفالح يف الدنيا االىتمامعلى 
و اآلخرة، و لكن ىذا ال مينع من وجود بواعث أخرى ال تقل أمهية عنو أغفلها الدارسون، ورد ذكرىا 

 .يف الصفحات األوىل
 .علم النحو ىو علم من أصل عريب حمض، و طابع عريب ابتكروه حلاجة ماسة إليو -
نشأ النحو العريب وليدا مل تكتمل قواه، مث منا و تطور عرب الزمن، بفضل جهود جمموعة من  -

 .النحاة الذين كرسوا حياهتم خدمة هلذا العلم فوضعوا املؤلفات و املصنفات

و يف األخري نرجوا من اهلل تعاىل أن يوفقنا ملا حيبو و يرضاه و أن جيعل عملنا ىذا يف ميزان 
 .حسناتنا
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 قائمة المصادر و المراجع

 :المصادر-1

أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، السٌرافً، عنً بنشره و تهذٌبه فرنٌس كرنكو، بٌروت، -1

، تح محمد 1985، 1 م، و ط دار االعتصام، ط1939/ هـ1353المطبعة الكاثولٌكٌة، 

 .ابراهٌم البنا

األضداد، األنباري، تح محمد أبو الفضل ابراهٌم، الكوٌت، دائرة المطبوعات                    -2

 . م1960/ هـ1300و النشر،

 1979، 4 م، و ط1989/ هـ1409، 3األعالم، الزركلً، بٌروت، دار العلم للمالٌٌن، ط-3

 .م

أنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطً، تح أبو الفضل ابراهٌم، مطبعة دار الكتب -4

 . م1950المصرٌة، 

 .األسماء و اللغات، الشٌخ منٌر الدمشقً، القاهرة-5

 . م3،1985أساس البالغة، الزمخشري، القاهرة، الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب، ط-6

 3،1979اإلٌضاح فً علل النحو، الزجاجً، تح مازن المبارك، بٌروت، دار النقاش، ط-7

 . م1959/ هـ1378م، و طبعة القاهرة، 

إٌضاح الوقف و االبتداء فً كتاب هللا عز و جل، ابن األنباري، تح محً الدٌن عبد -8

 . م1971 هـ،1390الحمٌد رمضان، دٌمشق،

 .اإلتقان فً علوم القرآن، السٌوطً، القاهرة، دط، دت-9

 .م1938إرشاد األرٌب، ٌاقوت الحموي، دار المأمون، -10

 .االستعاب، ابن عبد البر، تح، علً محمد البجاوي، مصر، مطبعة النهضة-11

اإلعراب فً جدل اإلعراب و لمع األدلة، أبو البركات األنباري، تح سعٌد األفغانً، -12

 . م1956/ هـ1377دٌمشق، ط الجامعة السورٌة، 

 .1االقتراح فً علم أصول النحو، السٌوطً، حٌدر أباد، دار المعارف النظامٌة، ط-13



 
95 

بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن و النحاة، السٌوطً، تح محمد أبو الفضل ابراهٌم، -14

 . م1979/هـ1399 2بٌروت، لبنان، المكتبة العصرٌة، و طبعة دار الفكر، ط

 . هـ1310ابن خلٌكان، مصر، المطبعة المٌمنٌة، -15

التعرٌفات، الجرجانً، وضع حواشٌه و فهارسه محمد باسل عٌون السود، بٌروت، دار -16

 . م2000/ هـ1421، 2الكتب العلمٌة، ط

 1302التحفة البهٌة و الطرفة الشهٌة، السٌوطً، القسطنطٌنٌة، مطبعة الجوائب،-17

 . م1882/هـ

 . هـ1325تهذٌب التهذٌب، ابن حجر، حٌدر أباد، مطبعة دار المعارف، -18

 .تفسٌر القرطبً، طبع دار الكتب المصرٌة-19

 . هـ1349تارٌخ بغداد، الخطٌب البغدادي، القاهرة، نشرة الخانجً، -20

جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة و اإلسالم، القرشً، تح محمد علً البجاوي، -21

 . م1967 هـ، 1،1387القاهرة، ط

جمع الهوامع و شرح جمع الجوامع، السٌوطً، بٌروت، دار المعرفة للطباعة و النشر، -22

 .1ط

، و 2الخصائص، ابن جنً، تح محمد علً النجار، دار الهدى للطباعة و النشر، ط-23

 . م1952/ هـ1371طبعة دار الكتب المصرٌة، القاهرة، 

 . هـ1322خالصة تهذٌب العمال، الخزرجً، مصر، المطبعة الرحمانٌة، -24

 . هـ1299خزانة األدب، الخطٌب البغدادي، بوالق، -25

 1977دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً، تح عبد المنعم خفاجً، مكتبة القاهرة، -26

 . م1984، تح محمد شاكر، و طبعة خانجً، القاهرة، 1987م، و بٌروت دار المعرفة، 

 . هـ1348الدرر الكامنة، إبن حجر، حٌدر أباد، -27

 .( هـ1349ت )رغبة اآلمل، المرصفً، -28

 . م1955/ هـ1378شرح األشمونً، األشمونً، بٌروت، دار الكتاب العربً، دط، -29

 . م1959 هـ،1378، 4شرح دٌوان إمرئ القٌس، حسن السندوبً، القاهرة، ط-30



 
96 

شرح قصائد السبع الطوال الجاهلٌات، إبن األنباري، تح عبد السالم هارون، مصر، -31

 .م1969/هـ1389، 2دار المعارف، ط

 . م1924الشواذ، ابن خلوٌه، المطبعة الرحمانٌة، -32

 .شذرات الذهب، ابن عماد الحنبلً، نشره القدسً بمصر-33
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 . هـ1352طبقات القراء، ابن الزجري، نشرة ج، براجستراسر، مطبعة السعادة، -37
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 .المقرب، ابن عصفور، بغداد، طبعة العانً-49

 . هـ1369مجالس ثعلب، تح عبد السالم هارون، القاهرة، دار المعارف،-50
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: ملخص

يعترب النحو العريب أحد أهم املرتكزات، اليت تقوم عليها علوم اللغة العربية، و شأنه شأن أي 
علم، مر مبجموعة من التطورات و التغريات، فبعد أن كان جمرد كالم يقوم على السليقة يف القرن 
 .األول هجري، أصبح مع بداية القرن الثاين علما مستقال بذاته، بفضل جمموعة من النحاة العرب

 النحو، التطور: الكلمات املفتاحية

Résumé: 

     La grammaire arabe est considéré comme étant la base sur la quelle repose 

les sciences arabe. Au même titre que toutes les sciences, la grammaire arabe est 

passée par divers transformation. Après avoir été une langue initiale au première 

siècle de l’Hégire, la grammaire arabe a accédé au statut d’une science 

autonome grâce aux efflores de grammarieurs arabes. 

Mot clé : Grammaire, dévalement  

Sommary : 

     The arabic grammar is considered as the basis of all  other Arabic 

sciences and all sciences as well. 

As all sciences, grammar has passed (known) throught many 

transformations. After being a language in the century of (Hidjra), the Arabic 

Grammar became an autonomous science thanks to the efforts of linguists. 

Key word : the grammar, the dévlepment. 


