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 النحو العريب
 بني األصالة واألثر األجنيب

 أ. عبد هللا علي الشكري
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 املقدمة
اليت تعٌت أبصول النحو ونشأتو، وما لقد اسًتعى انتباىي ما قرأتو يف كثَت من البحوث احلديثة        

ٖتملو ىذه البحوث من تعدد اآلراء واالستنتاجات ادلتقاربة بُت الباحثُت يف أولية علم النحو العريب، 
الذي يعترب الضابط الوحيد حلفظ اللغة من الفساد، وقد قيض هللا بفضلو فريًقا من العلماء اجملدين قاموا 

أسباب وضعو، والدوافع اليت دفعنهم لذلك، مث الغاية منو، ولكن ظهرت  هبذه ادلهمة خَت قيام، مبينُت 
كثَت من األفكار احلديثة اليت تبنت التجديد يف دراسة ادلنهج اللغوي، والتجديد إذا كان مبنيًّا على 
أسس ال ٗتالف ادلنقول من الًتاث ادلتواتر الصحيح مطلوب، وقد يستدرك الالحق على السابق كثَتًا 

اىيم القيمة، اليت تبٍت وتضيف إىل مناىج البحث اللغوي شيًئا جيلي الغامض، ويصل إىل الغاية من ادلف
يف أقرب وقت وأبقل جهد شلكن، وأما إذا كانت اآلراء اليت تنادي ابلتجديد ىي صدى فكر مغرض،  

كفكر بعض ادلستشرقُت، ومل يكن التجديد والتطور نتيجة معطيات علمية صحيحة؛ فال جدوى من 
ذلك كلو، ولغتنا العربية ذلا اتريخ جلي واضح ال يقوم على التخمُت وادلقاربة، وتطورىا التارخيي مثبت 

 عرب احلقب الزمنية.
وىذا البحث غايتو أن يسدي شيًئا من احلقائق اليت سبق إليها كثَت من الباحثُت الغيورين على ىذه 

ضوعات مفصلة، فأردت أن يكون عملي اللغة، ولكن جاءت أكثرىا يف ثنااي ْتوث مطولة ضمن مو 
يقوم  -كما زعم البعض  -ىذا حول فكرة واحدة، ىي فكرة األصالة ومدى صدقها، وىل النحو العريب

 على منهج مستورد، أم ىو نتيجة لدوافع وأسباب نشأ عنها ىذا العلم؟
حو اآليت: يف ٘تهيد، وأربعة مباحث ىي على الن -بعد ادلقدمة -وقد جاء ىذا البحث          

ادلبحث األول: دوافع وأسباب نشأة النجو العريب. ادلبحث الثاين: الغاية ادلنشودة من وضع علم النحو. 
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ادلبحث الثالث: آراء القائلُت ابألثر األجنيب والرد عليها. ادلبحث الرابع: ادلوازنة بُت اآلراء. مث أعقبت 
 ها بفهرس للمصادر وادلراجع، وهللا ويل التوفيق.ىذه ادلباحث ٓتا٘تة ضمنتها أىم نتائج البحث، وأردفت

 متهيد
كثر احلديث عن نشأة النحو العريب وأصولو األوىل عند كثَت من الباحثُت احملدثُت؛ فمنهم من يرى أن 
ىذه القواعد ىي نتائج الستقراء انقص؛ ألن الًتاث العريب اخلالص وصل إلينا انقًصا؛ العتماده على 

دون الكتابة؛ فأصبح من ادلتفق عليو عند اللغويُت والنحاة أنو مل يصل إلينا من كالم  الرواية يف أول أمره
 .(1)العرب إال القليل، ولو جاء وافرًا جلاء علم كثَت

ومنهم من يرى أن ىذه القواعد والقوانُت اليت وضعت لضبط اللغة ما ىي إال منقولة عن النحو 
 والسراين.اليوانين، ومنهم من ينسبو إىل األراميُت 

والكثَت الذي عليو العلماء احملققون أن النحو عريب خالص، نشأ يف بيئة عربية خالصة؛ لدفع اللحن، 
، وبعرض ىذه اآلراء، وعرض أدلتها، نستطيع أن صلزم -كما سيأيت  –وىو اخلطأ يف قراءة القرآن الكرمي

 ما بعد.ْتكم موضوعي يزيل الشبهة عن نشأة النحو العريب، وتطوره وتفرعو في
ومن ىنا؛ ال بّد من عرض لنشأة النحو وبيان الدافع احلقيقي ذلذه النشأة، مث ما طرأ على منهج النحو، 

 أتطّور أم أتثر بغَته من العلوم األجنبية، أم بقي عربيًّا خالًصا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .34م، ص 1964 -ه1383، جامعة دمشق، 3يف أصول النحو، سعيد األفغاين، ط  ((1
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 املبحث األول: الدوافع واألسباب
النحو ىو ظهور اللحن، وقد سجلت ادلصادر  جيمع النحاة القدامى على أن الباعث احلقيقي لنشأة 

، مث استفحل -ملسو هيلع هللا ىلص –كثَتًا من حوادثو، حيث كانت بوادر اللحن قد ظهرت مبّكرًا منذ عهد الرسول
 .(1)أمرىا بعد انتشار اإلسالم، واختالط العرب ابلعجم

فأحوج إىل التعلم...؛ ألن واللحن ىو اخلطأ يف حركات اإلعراب، وىو أول ما اختّل من كالم العرب 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص –اللحن ظهر يف كالم ادلوايل وادلتعربُت من عهد النيب

وال خيفى على ادلتخصص تلك احلوادث اليت دعت لنشأة علم النحو، وال يتسٌّت سردىا  
الكرمي زلل  لكثرهتا، واختالف مواقعها؛ ولكن أكتفي ٔتثالُت لضيق ادلقام ىنا، ولعالقتهما ابلقرآن

 االىتمام، فإن تسّرب اللحن إىل قراءة القرآن فيو خطٌر جلٌل.
فادلثال األول: روي أنو قدم أعرايّب يف خالفة عمر، فقال: من يقرئٍت شيًئا شلا نزل على دمحم؟ فأقرأه رجل 

جِّ اأْلَْكرَبِ أَنه اَّللهَ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَُت َوأََذاٌن ِمَن اَّللِه َوَرُسولِِو ِإىَل النهاِس يَ ْوَم احلَْ سورة براءة هبذا اللحن: 
َوَرُسولِوُ 

، بكسر الالم، فقال األعرايب: إن يكن هللا بريء من رسولو فأان أبرأ منو، فبلغ عمر مقالة (3)
األعرايب، فدعاه، فقال: اي أمَت ادلؤمنُت، إين قدمُت ادلدينة...، وقّص القصة، فقال عمر: ليس ىكذا 

، فقال األعرايب: وأان ... َأنه اَّللهَ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَُت َوَرُسولُوُ عرايب، فقال: كيف ىي؟... فقال: اي أ
 .(4)أبرأ شلن برئ هللا ورسولو منهم

قال ليحِت بن يعمر:  -وىو على فصاحتو –وادلثال الثاين: روي عن احلجاج بن يوسف 
، قال: عزمت عليك لتخربين، وكانوا يعظمون عزائم األمراء، إٔتدين أحلن؟ قال: األمَت أفصح من ذاك

فقال حيِت بن يعمر: نعم، يف كتاب هللا! قال: ذاك أشنع لو، ففي أي شيء من كتاب هللا؟ قال: قرأت 
 َفْ ُتُموَىا َوِٕتَاَرٌة َٗتَْشْوَن َكَساَدَىا ُقْل ِإْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشَتَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ ر

                                                 
 -ه1374، 4وما بعدىا، ونشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، دمحم الطنطاوي، ط 6ينظر: يف أصول النحو لألفغاين، ص  ((1

 وما بعدىا. 9م، مطبعة وادي ادللوك، مصر، ص 1954
م، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل 2002 -ه1423، 1مراتب النحويُت، أتليف: عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي، ط  ((2

 .19راىيم، ادلكتبة العصرية، لبنان، ص إب
 (.3سورة )التوبة(، اآلية ) ((3
 .8يف أصول النحو، ص  ((4
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َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبُّ إِلَْيُكْم ِمَن اَّللِه َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِو فَ تَ َربهُصوا
( وىو (1) ، فًتفع )أحبُّ

 .(2)منصوب، قال: إذن ال تسمعٍت أحلن بعدىا، فنفاه إىل خراسان
ل العلوم العربية اإلسالمية نشأة بعد الكتاب والسّنة، لظهور احلاجة إليو مبكرًا، ومن ىنا كان النحو أو 

، على -هنع هللا يضر –ودليل ذلك أن واضعو األول: أبو األسود الدؤيل بتوجيو من اإلمام علي بن أيب طالب
 رأي بعض النحاة، وقد عاش أبو األسود الدؤيل يف النصف األول من القرن األول اذلجري.

ال السَتايف: اختلف الناس يف أول من رسم النحو، فقال قائلون: أبو األسود الدؤيل، وقال آخرون: ق
نصر بن عاصم الدؤيل، ويقال: الليثي، وقال آخرون: عبد الرمحن بن ىرمز، وأكثر الناس على أيب 

َؤل بن األسود الدؤيل، وامسو ظامل ابن عمرو بن سليمان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدي بن  الدُّ
 .(3)بكر بن كنانة وكان من سكان البصرة...

وعناية مؤرخي علم النحو بنسب أيب األسود الدؤيل دليل على فضلو يف وضع علم من العلوم اجلليلة، 
وال يستبعد ذلك، فقد اشتهر أبو األسود الدؤيل، ابلذكاء والفطنة، وسعة العلم، قال السيوطي: أبو 

ول من أسس النحو...، كان من سادات التابعُت، ومن أكمل الرجال رأاًي، األسود الدؤيل البصري، أ
وأسدىم عقاًل... ثقة يف حديثو، روى عن عمر وعلي وابن عباس وأيب ذر وغَتىم، وعنو ابنو وحيِت بن 

. والذي عليو أكثر العلماء أن وضع النحو ما بُت اإلمام علي وأيب األسود الدؤيل، أو كان (4)يعمر...
مًعا، أو وضعو أبو األسود الدؤيل بعد استشارة اإلمام علي، أو أبمره أو بتوجيو منو، يقول  منهما

الذىيب سلربًا عن أيب األسود الدؤيل: وقد أمره عليٌّ بوضع شيء يف النحو دلا مسع اللحن...، فأراه أبو 
 .(5)ضلًوا األسود ما وضع، فقال علي: ما أحسن ىذا النحو الذي ضلوت، فمن مثّ مُسّي النحو

                                                 
 (.24سورة )التوبة(، اآلية ) ((1
أخبار النحويُت البصريُت، أتليف: أيب احلسن بن عبد هللا السَتايف، اعتٌت بنشره وهتذيبو ادلستشرق )قرنس كرنكو(، ادلطبعة  ((2

 .23م، ص 1936الكاثوليكية، بَتوت، 
 .13أخبار النحويُت البصريُت، ص  ((3
قيق: د. علي دمحم عمر، مكتبة اخلاصلي القاىرة، بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة، للحافظ: جالل الدين السيوطي، ٖت ((4
، 1، وينظر: أخبار النحويُت لشيخ القراء أيب طاىر عبد الواحد بن دمحم ادلقري ، دار االعتصام، ٖتقيق: دمحم إبراىيم البنا، ط 2/21

 .22م، ص 1981-ه1401
أمحد بن عثمان الذىيب، ٖتقيق: حيِت مراد، دار احلديث،  العقد الثمُت يف تراجم النحويُت، أتليف: احلافظ زليي الدين دمحم بن ((5

 .14م، ص 2001-ه1425القاىرة، 
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وىذا الذي ذُكر وغَته مفّصل يف مصنفات النحو وأصولو، والغرض من ذلك ليس إعادة ٖتصيل 
 حاصل، ولكن لالستدالل على حقيقتُت مهمتُت:

األوىل: أن الباعث احلقيقي لنشأة علم النحو ىو اللحن الذي بدأ طفيًفا، مث استفحل أمره، وإذا ترك 
 غة.األمر كان خطرًا على الدين والل

واألخرى: أن ىذا العلم ظهر مبكرًا، قبل االنفتاح على علوم األمم األخرى اليت نقلت إىل العربية إابن 
 النهضة العلمية يف العصر العباسي، ومن ىنا كان ذلذا العمل اجلليل غاية سامية ال مندوحة من بياهنا.
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 النحواملبحث الثاين: الغاية املنشودة من وضع علم 
االىتمام بصحة اللغة وسالمتها، بوضع ضوابط ٘تنع أن يتسرب إليها الفساد؛  إن الغاية اليت دفعت إىل

العربية اليت  احلفاظ على سالمة اللغة لتبقى ْتكم اختالط العرب ابألعاجم بعد انتشار اإلسالم، فكان
ا عليو ذلك أتصلت فيهم، ْتيث لو تكلم متكلم، فنصب ادلرفوع، أو رفع ادلنصوب أو جرّه، ألنكرو 

 سالمة قراءة القرآن الكرمي، فكان أن تنّبو أولو البصر إىل بسليقتهم، وأمر آخر وىو األىم احلفاظ على
أن األمر آيل إىل إفساد اللغة، وضياع العصبية من جهة، وإىل التفريط يف صيانة الدين من جهة اثنية، 
إذ كانت سالمة أحكامو موقوفة على ُحسن ادلستنبط لنصوص القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، وكان 

 .(1)يف ضعف العربية تضييع ذلذا الفهم
ادلشاق يف مجع اللغة، والرحلة إىل  -أيب األسود الدؤيلمن بعد  -وىنا ال نعجب من ٖتمل األوائل

بوادي العرب اخلّلص؛ لسماع اللغة شلن مل تفسد سليقتهم، مندفعُت يف عمل جليل حيفظ كتاب هللا، 
ولو ترك األمر كما ىو ألصبح يقرأ بغَت اللسان العريب، ولكن هللا قّيض ذلذا القرآن من عباده من 

ِإانه ضَلُْن نَ زهْلَنا الذِّْكَر َوِإانه لَُو   بتسخَت ىذه اجلهود، وقد قال تعاىل: يصونو، فكان احلفظ من هللا
حَلَاِفُظونَ 

(2). 
َوإِنهُو لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَُت وذكر فصاحة القرآن صرح هبا القرآن يف كثَت من اآلايت، منها قولو تعاىل: 

ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن بِِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبُتٍ نَ َزَل بِِو الرُّوُح اأْلَِمُُت َعَلى ق َ 
(3). 

ولذلك كان التحري الشديد من علماء العربية يف صحة ادلنقول عن العرب، وال ينقل إال عمن يوثق 
بفصاحتو؛ ولذلك حددوا االحتجاج ابلزمان وادلكان، فأما الزمان فقد قبلوا االحتجاج أبقوال عرب 

، واستمر (4)وفصحاء اإلسالم حىت منتصف القرن الثاين، سواء أسكنوا احلضر أم البادية اجلاىلية
 العلماء جيمعون اللغة من البادية حىت فسدت سالئقها.

                                                 
 .6يف أصول النحو، سعيد األفغاين، ص  ((1
 (.9سورة )احلجر(، اآلايت ) ((2
 (.195 -192سورة )الشعراء(، اآلايت ) ((3
 .20ادلصدر السابق، ص  ((4
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وأما الزمان ادلكان فهو مواقع القبائل العربية ادلنتشرة يف شبو اجلزيرة، فقد اختلفت درجاهتا يف االحتجاج 
من االختالط ابألمم اجملاورة، فاعتمدوا كالم القبائل يف قلب جزيرة  على اختالف قرهبا أو بعدىا

 .(1)العرب، وردوا كالم القبائل اليت على السواحل، أو يف جوار األعاجم
وقد بذلت اجلهود الكبَتة يف مجع اللغة، فكان ذلك الرصيد اذلائل من كالم العرب شعرًا ونثرًا، ومل يكن 

تصحيحات للفت النظر، وإمنا أصبح علًما موسًعا، كلما تقدم الزمن ازداد منوًّا النحو رلرد تنبيهات أو 
وتوسًعا، فصارت لو مذاىب ومدارس، ومنظومات ودراسات وشروح، ودوِّن وحفظ، فكانت نظرة 
القدماء للنحو نظرة إجالل وتقدير؛ الستهدافهم ابلنحو لغة القرآن الكرمي، حيث جعلوا ىذا العلم 

، وأكرب دليل على أن النحو نشأ حلفظ (2)قدمي كتاب هللا الكرمي، ومفتاًحا لتفسَت آايتوطريًقا إىل ت
بعد وضع األساس  -القرآن من اللحن، وصيانتو عن اخلطأ، أن أول عمل قام بو أبو األسود الدؤيل

 ىو نقط ادلصحف الشريف )نقط اإلعراب(، وأن نقط اإلعراب ىذا كان إبمجاع النحاة أنو من -األول
عمل أيب األسود الدؤيل، ومل يشك أحد يف نسبتو إليو، وتذكر ادلصادر أنو طلب من وايل العراق )زايد 
بن أبيو( أن يعُت لو كاتًبا ماىرًا يفعل ما يقولو لو، أو كان ىذا العمل بطلب من األمَت، قال السَتايف 

َت، فليبغٍت كاتًبا لقًنا يفعل ما أقول...، سلربًا عن إجابة أيب األسود الدؤيل بقولو: أان أفعل ما أمر بو األم
إذا رأيتٍت قد فتحت فمي ابحلرف فانقط نقطة فوقو على أعاله، فإذا ضممت فمي فانقط نقطة بُت 
يدي احلرف، وإن كسرت فاجعل النقطة ٖتت احلرف، فإذا أتبعت شيًئا من ذلك غّنة فاجعل مكان 

 .(3)النقطة نقطتُت، فهذا نقط أيب األسود
رف بنقط أيب األسود؛ للداللة على الرفع والنصب واجلر والتنوين، وىو ما أمجعوا عليو قدديًا، ومل وقد ع

يشك فيو حديثًا أحد، و)الشكل( أعود على حفظ النصوص من حدود النحو، ولعلو أعظم خدمٍة 
 .(4)ُقّدمت للعربية حىت اآلن

 
 

                                                 
 .21يف أصول النحو، سعيد األفغاين، ص  ((1
 .29م، ص 1988يف نقد النحو العريب، أتليف: صابر بكر أبو السعود، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  ((2
 .16أخبار النحويُت البصريُت للسَتايف، ص  ((3
 .161يف أصول النحو، سعيد األفغاين، ص  ((4
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 هااملبحث الثالث: آراء القائلني ابألثر األجنيب والرد علي
برز يف العصر احلديث كثَت من الباحثُت الذين شغلوا أنفسهم ابحلديث عن األثر األجنيب يف قواعد 
النحو العريب، وقبل احلديث عن ىذا االٕتاه ديكن أن نصنف ىؤالء الباحثُت إىل ثالث طوائف حسب 

 إتاىاهتم:
ه الطائفة ليست زلل نقاش يف ىذا الطائفة األوىل: القائلون أبصالة النحو العريب نشأة ومنوًّا، وىذ -

 البحث.
الطائفة الثانية: القائلون أبصالة النحو العريب، وأن أسباب نشأتو حلماية النص القرآين، والنص العريب  -

بصفة عامة من التحريف، وال يضّر إذا كان علم النحو العريب قد أتثر بعد زمن على نشأتو ابدلنطق 
منهجية البحث، أو من حيث القول ابلعلل وادلعلوالت، وغَتىا من والفلسفة اليواننيُْت، من حيث 

تفريعات النحو، فإن كل ذلك ال يقدح أبًدا يف كون نشأتو األوىل عربية...، فادلنطق والفلسفة مل يصبغا 
النحو العريب بصبغتهما إال بعد زمن غَت قليل على نشأتو، أضف إىل ذلك أهنا صبغة طغت على أطره 

 تتغلغل إىل أصولو اليت كانت وستبقى عربية؛ ألهنا نتاج استقراء العلماء العرب اأُلول اخلارجية، ومل
 .(1)لنصوص لغتهم، قرآاًن وحديثًا وأداًب منظوًما ومنثورًا

الطائفة الثالثة: القائلون ابألثر األجنيب اخلالص، وىذه الطائفة ىي ادلستهدف دراسة آرائها يف ىذا  -
ور بُت ما قالو ادلستشرقون وبُت من تبعهم من بعض الباحثُت العرب احملدثُت ادلبحث. وىذا الرأي يد

الذين تتلمذوا على مناىجهم، وىم سلتلفون يف ٖتديد ادلكان والزمان الذي اقتبس فيو العرب علم النحو 
ن من األمم األخرى، فمنهم من جيعلو علًما يواننيًّا، ومنهم من جيعلو منقواًل عن السراين، ومنهم م

 يقول: إنو من الفرس واآلراميُت وغَتىم.
ومن أشهر ادلستشرقُت القائلُت ابألثر األجنيب )فوت كردير(، الذي يرى أن الرواية اليت تقول:  

إن تسرب الفساد إىل اللغة العربية كان السبب يف ضرورة وضع قواعد إلنقاذ اللغة العربية، رواية ال يعّول 
فالنحو العريب من وضع األجانب من اآلراميُت والفرس، وقد أوجدتو  عليها إطالقًا، وال أساس ذلا،

                                                 
 .22م، ص 1981جديدة ٕتديد النحو العريب، أتليف: عفيف دمشقية، معهد اإلمناء العريب، فرع لبنان، ط  ((1
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احلاجة اليت أحس هبا ىؤالء األجانب لتعلم الكتابة العربية، وقراءة اللغة العربية على وجو صحيح، 
 .(1)وعلى األخص غَت العرب الذين أرادوا أن يقفوا حياهتم للدراسات العلمية

عند كثَت من الباحثُت بصفة عامة، من ادلستشرقُت وغَتىم،  وىذا الرأي كان وال يزال سائًدا 
فقد زعموا أن علماء العرب األوائل الذين وضعوا ىذه القواعد   مل يرد عنهم مشافهًة أو كتابة ما يدل 
على أهنم وضعوا ألنفسهم ودلن بعدىم خطًة متكاملة فأحكموىا، مث طّبقوىا يف درسهم، وقد يرد على 

هنج من سبقهم من األمم يف دراسة لغاهتم، كالفرس واذلنود والسراين واليوانن، فطبقوه  الذىن أهنم نقلوا
على اللغة العربية، وىذه يف أحد جوانبها قد رّوج ذلا بعض ادلستشرقُت؛ اعتماًدا على أن كثَتًا من 

ه(، والكسائي 180علماء العرب مل يكونوا من العنصر العريب اخلالص، مثل: سيبويو )ت
 .(2)ه(395ه(، وابن فارس )ت276ه(، وابن قتيبة )ت207ه(، والفراء )ت197)ت

وىذه حجة واىية؛ ألن ىؤالء العلماء مل يعرفوا البيئة العربية اخلالصة، نشأة وتعليًما ووالًء،  
وعليو ف  إن الغلّو يف احلديث عن أثر علماء النحو واللغة شلن ينتمون إىل أصول غَت عربية يبدو مفتعالً 

ىذا الباب، ومع أننا ال ننكر إسهام عدد من ىؤالء يف الدراسات اللغوية العربية القددية، ال نرى يف 
ذلك إال من خالل كوهنم أبناء الثقافة العربية ذاهتا، أما أهنم أثروا يف االٕتاه العقلي للدارسُت العرب ٔتا 

لوم اليوانن فدعوى ابطلة، ال تستند عرفوه من ثقافة قومهم، أو شلا كان يًتجم إىل لغاهتم األصلية من ع
على أساس من ادلنطق، فإذا كان فساد األلسن الذي أحدثو االختالط ابألعاجم واحًدا من أبرز 

 .(3)أسباب نشأة النحو...، فكيف تسٌّت ذلؤالء األعاجم أن يعملوا على مقاومة ىذا الفساد؟
اقتباس النحو من علوم األجانب إال طرق ىذا مغمزًا يربز فكرة  -ىذا الزعم الباطل -وال جيد الزاعمون

الباب، وىو: أن كثَتًا شلن أسهموا يف ىذا ادلنهج من ادلوايل، ويعتربونو دلياًل قاطًعا، خاصة القياس 
النحوي، وكيف وصلوا إليو يف ذلك الزمن ادلبكر، وادلالحظ أن كالًّ من عبد هللا بن أيب إسحاق 

دلوايل؛ فابن أيب إسحاق موىل آلل احلضرمي، وىم بدورىم مواٍل احلضرمي، وعيسى بن عمر كاان من ا
 لبٍت عبد مشس، ويشَت إىل ذلك الفرزدق يف ىجائو بقولو:

                                                 
 -م2003، 1الفكر النحوي عند العرب، أصولو ومناىجو، أتليف: علي مزىر الياسري، الدار العربية للموسوعات، ط  ((1

 .107ه، ص 1423
م، ص 1988، 3االستشهاد واالحتجاج ابللغة يف ضوء علم اللغة احلديث، أتليف: دمحم عيد، عامل الكتب، القاىرة، ط  ((2

202. 
 .109لفكر النحوي عند العرب، ص ا ((3
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 ولِكنه عبَد هللا َمْوىَل َمَوالَِيا.....................
وأما اآلخر فقد كان موىل ثقيف؛ ولذا مسي: عيسى بن عمر الثقفي، بل إن سلسلة النحاة من عيسى 

ن عمر إىل أيب األسود الدؤيل ُجّلها من ادلوايل، فقد توفرت ذلم بذلك دواعي االختالط ابألجانب ب
 .(1)واالتصال هبم

وىنا نرى أن أصحاب ىذا الرأي يرجعون النحو وقواعده وْتوثو إىل الفكر األجنيب احملض،  
ء ىؤالء األعالم إىل األصل وأن علماء العرب ما كان ذلم إال فضل النقل عن األجانب، والتعلل ابنتما

األعجمي، ونسوا أهنم ولدوا يف بيئٍة عربيٍة اللغة، إسالميٍة العقيدة، وال يربطهم ابألجانب أي رابط، 
ومسألة الِعرق ال تساوي شيًئا، وإذا كان أبو األسود أول من قال يف العربية، وىو عريب خالص، وىؤالء 

هنم أخذوا عن غَت العرب، ىذا من انحية، ومن انحية أخرى الذين بعده تالميذه، ومل أيِت خرب واحد أ
أن زمنهم كان مبكرًا يف اتريخ الدولة اإلسالمية، ومل تبدأ الًتمجة عن العلوم األجنبية زمن الفتوح، ومن 
غَت ادلعقول أن نتصور أن العرب وقد ىجموا على ىذه الكتب يًتمجوهنا منذ ٖتريرىم ىذه األرض؛ ألن 

يتطلب طول ألفٍة واستقرار واستعداد ومؤسسات تنهض بو، وما حفظ التاريخ لنا إشارة  مثل ىذا األمر
تؤيد ذلك...، وإذا كان أغلب الباحثُت من ادلستشرقُت قد جهدوا بغرس فكرة أتثر العرب ابلفكر 
اليوانين، عن سوء قصد يف األغلب، فقد جارى ىذا ادلذىب طائفة من الباحثُت العرب ادلعاصرين من 

. وادلعروف أن علماء العربية األوائل كانوا ينفرون من األثر األعجمي نفورًا ابئًنا، فكيف (2)ن رويّةدو 
يرضون ٔتنهاج وافد يتخذونو منهًجا ذلم يف أتصيل ىذه اللغة، وضلن اليوم عندما نبحث يف اتريخ النحو 

إشارة إىل األثر األجنيب، قال  عند القدماء الذين عاصروا تلك الفًتة، أو شلن جاؤوا بعدىم، ال صلد أي
السيوطي: النحو صناعة علمية ينظر ذلا أصحاهبا يف ألفاظ العرب من جهة ما يتألف ْتسب 

 .(3)استعماذلم؛ لتعرف النسبة بُت صيغة النظم وصورة ادلعٌت، فيتوصل إبحدامها إىل األخرى
ومن سبقو ينقل عمن  والسيوطي من ادلتأخرين، ولكنو ينقل عن سابقيو من علماء العربية، 

عن ذلك، مبيًِّنا أن علم العربية ورثو ادلتأخر عن ادلتقدم، مث  -من قبلو -سبقو وىكذا، وقد عرب ابن جٍت

                                                 
م، 1973أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء اللغة احلديث، أتليف: دمحم عيد، عامل الكتب، القاىرة،  ((1

 .80ص 
 .107الفكر النحوي عند العرب، ص ((2
 .23، جروس برس، ص 1االقًتاح يف علم أصول النحو، أتليف: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ط  ((3
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، وعلى ىذا إمجاع أىل -تعاىل -بُّت الغاية من ذلك، وىي أن يكون ىذا العلم خادًما لكتاب هللا
ال: ال نسمح لو ابإلقدام على سلالفة اجلماعة العلم، وال جيوز ألحد أن يتقول فيو بغَت ىذا، ولذلك ق

اليت قد طال ْتثها، وتقدم نظرىا، وتتالت أواخر على أوائل، وأعجازًا على كالكل، والقوم الذين ال 
قد ىداىم ذلذا العلم الكرمي، وأراىم وجو احلكمة يف  -سبحانو وتقدست أمساؤه -نشك يف أن هللا

م وعلى أيدي طاعاهتم، خادًما للكتاب ادلنزل، وكالم نبيو ادلرسل، الًتجيب لو والتعظيم، وجعلو بربكاهت
 .(1)وعواًن على فهمهما، ومعرفة ما أمر بو أو هني عنو الثقالن منهما

فأين البيِّنة يف قول شلن يدعون بعث النحو يف ثوب جديد، كما جاء يف كتاب إحياء النحو  
كل التأثر ابلفلسفة الكالمية، اليت كانت شائعة إلبراىيم مصطفى: والنحاة يف سبيلهم ىذا متأثرون  

. مث أييت ابلدليل على ما قالو، وىو (2)بينهم، غالبة على تفكَتىم، آخذة حكم احلقائق ادلقررة لديها
ا،  دليل عقلي استنتاجي، يدور حول قضية منفردة من قضااي النحو ال ٘تثل إال جزئية زلدودة جدًّ

ن أتثرىم ابلفلسفة الكالمية: رفضهم أن جيتمع عامالن على معموٍل وليست صبغة شائعة فيو، قال: وم
واحٍد، واحتجاجهم لذلك أبنو إذا اتفق العامالن يف العمل لزم ٖتصيل احلاصل، وىو زلال، وإذا اختلفا 

، وال جيتمع الضدان يف زلل، ومنو ٖترديهم أن تتبادل -مثاًل  -لزم أن يكون االسم مرفوًعا منصوابً 
لعمل، واحتجاجهم أبن العامل حقو التقدمي، وادلعمول حقو التأخَت، فتكون الكلمة متقدمة الكلمتان ا

 .(3)متأخرة وىو زلال
والباحث بعد أن عرض ىذه اآلراء، يرى أن استخدام الفلسفة أمر طبيعّي؛ ألهنا نتاج الفكر، والنحاة 

أجل ذلك نرى طريق النحاة أصابوا يف ىذا االستخدام الفلسفي يف الكشف عن قواعد اإلعراب، من 
يف استخدام فلسفة أايمهم، أو استخدامها إايىم، أمرًا طبيعيًّا ال مأخذ فيو، بل ال مندوحة عنو دلن أراد 
أن يفكر، ولكن علينا أن ننظر مبلغ توفيقهم يف نظرىم، وإصابتهم للغاية اليت سعوا إليها، وىي: 

 .(4)الكشف عن أحكام اإلعراب وأسراره

                                                 
م، 1952-ه1371اخلصائص، أليب الفتح عثمان بن جٍت، ٖتقيق: دمحم علي النجار، مطبعة دار الكتب ادلصرية، القاىرة،  ((1

 .190ص 
 .31م، ص 2003 -ه1423ر اآلفاق العربية، إحياء النحو، أتليف: إبراىيم مصطفى، دا ((2
 .32ادلصدر السابق، ص  ((3
 .34ادلصدر السابق، ص  ((4
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الزعم مل يكن الدرس النحوي مستقالًّ ٓتصائص ٘تيزه؛ ولكنو متضمن ادلنهج  وعلى ىذا 
الفلسفي، وقد اسًتعت ىذه األحكام انتباه كثَت من الباحثُت ادلعاصرين الذين عرفوا أصالة النحو 
العريب، وردىم على مثل ىذه األقوال؛ وقد ألفت كتب، وظهرت ْتوث كثَتة دلناقشة ىذا االٕتاه، الذي 

بعض ادلستشرقُت ومن سار يف فلكهم من الباحثُت العرب، فقد ٕترأ كثَت من الكتاب على  أشاعو
قاصر على اإلبداع، فال بد لو أن يعتمد على  -إن صح التعبَت –الًتاث، وكأن العقل العريب اإلسالمي

لعقل، أجنيب، وىذه اجلرأة تندرج ٖتت كثَت من العوامل، من أمهها: نزعة عقلية تعرض كل شيء على ا
فتأخذ ٔتا يقبلو، وترد ما أيابه...، ورايح التلقيح الفكري العصري اليت محلها ادلستشرقون بعلمهم 
وأىوائهم... رايح ىبت على الشرق...، بعثتها الثورة الكمالية اليت أطاحت بدولة اخلالفة، وعصفت 

 .(1)جالل واحًتامبكثَت من القيم اإلسالمية، وضّلت من رلال االستعمال ما كان ينظر إليو إب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
إحياء النحو وٕتديده بُت إبراىيم مصطفى وأمُت اخلويل، أتليف: د. عبد هللا أمحد خليل إمساعيل، منشورات جامعة عمر  ((1

 .16م، ص 1994، 1ليبيا، ط  -ادلختار، البيضاء
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 املبحث الرابع: املوازنة بني اآلراء
إذا نظران إىل الزمان الذي ظهر فيو علم النحو، صلد أنو قد ظهر مبكرًا والدولة اإلسالمية يف  

أول طورىا، وأن علوم اليوانن والالتينيُت والفرس، والسراينيُت مل تنقل إىل العربية يف ذلك الوقت، وأن 
علماء العربية األوائل مل يكونوا على علم ابللغة اليواننية وقواعدىا، ومل تكن ذلم صلة ما بعلماء القواعد 
من اإلغريق وغَتىم، ىذا إىل أن قواعد اللغة العربية ٗتتلف يف طبيعتها ومناىجها اختالفًا جوىرايًّ عن 

كما   –عت على غرار القواعد اليواننيةقواعد اللغة اإلغريقية، فلو كانت قواعد اللغة العربية قد اخًت 
 .(1)جلاءت متفقة معها، أو على األقل مشبهة ذلا يف أصوذلا ومناىجها -يزعمون

إن الًتمجة من اليواننية حصلت، ولكنها يف زمن متأخر عن زمن تدوين اللغة واستنباط  
للغة، وأن الًتمجة احلقيقية مل القواعد، وتؤكد لنا مصادر التاريخ أنو مل يكن ىناك ترمجة إابن عهد مجع ا

تبدأ قبل العصر العباسي، فقد جاءت الدولة العباسية اليت قامت ٔتساعدة الفرس، ونشأ من ذلك 
     اختالط العنصرين العريب والفارسي، فإتهت ميول اخللفاء إىل معرفة علوم الفرس واليوانن فُعٍت 

العناية بًتمجة الكتب يف عهد )ىارون الرشيد(، بعد )أبو جعفر ادلنصور( بًتمجة الكتب...، وقد زادت 
أن وقع يف حوزتو بعض ادلدن الرومية الكربى...، ويف عهد )ادلأمون( قويت حركة النقل والًتمجة من 

 .(2)اللغات األجنبية، وخاصة من اليواننية والفارسية إىل العربية
 -الذي عاصر الصحابة -األسود الدؤيلولعلنا نرى ىذا البْون الشاسع يف الزمن بُت عهد أيب  

وبُت العهد العباسي، وقد ذكر السيوطي مبيّ ًنا ذلك من خالل ترمجتو أليب األسود الدؤيل فقال: كان 
من سادات التابعُت، ومن أكمل الرجال رأاًي، وأسدىم عقاًل...، ثقة يف حديثو، روى عن عمر وعلي 

بن يعمر...، وىو أول من نقط ادلصحف، قال احلافظ:  وابن عباس وأيب ذر وغَتىم، وعنو ابنو وحيِت
أبو األسود معدود يف طبقات الناس، وىو يف كلها مقدم مأثور عنو يف مجيعها، معدود يف التابعُت، 

 .(3)والفقهاء، واحملدثُت...، مات سنة تسع وستُت للهجرة بطاعون اجلارف

                                                 
 .2حو العريب، ص ٕتديد الن ((1
م، مكتبة النهضة ادلصرية، 1964، 7اتريخ اإلسالم، السياسي والديٍت والثقايف واالجتماعي، أتليف: حسن إبراىيم حسن، ط  ((2
2/345 ،346. 
 -بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة، أتليف: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بَتوت ((3

 .2/67م، 2004-ه1425، 1لبنان، ط 
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ذكر أحد منهم أن لو صلة بعلوم أخرى غَت وقد تُرجم أليب األسود يف عديد من كتب الًتاجم، ومل ي
 .(1)العربية

وإذا أمعّنا النظر يف مصطلح النحو، الذي أصبح َعَلًما على العلم الذي يدرس قواعد العربية، وكان يف 
أول نشأتو حيتوي العربية ضلًوا وصرفًا ولغًة، مث تفرعت الفروع بعد التوسع يف دراسات اللغة، صلد أن ىذا 

اقو عريب أصيل، فهو ليس امسًا مًتمجًا عن ثقافة أخرى؛ ألن النحو: القصد ضلو الشيء، ادلصطلح اشتق
ضلوت ضلو فالن، أي: قصدت قصده...، وبلغنا أن أاب األسود وضع وجوه العربية، وقال للناس: اضلوا 

 .(2)ضلَوه؛ فسّمي ضلًوا، وجيمع على أضلاء
د الدؤيل ىم تالميذه، مث تالميذىم، وىكذا، والذين تقلدوا زمام ىذا العلم من بعد أيب األسو  

وقد وضعت ادلعايَت لضبط اللغة، وقواعد مساعها من مضاهنا اليت ُحّدد فيها الزمان وادلكان؛ زلافظة 
على أخذىا سليمة فصيحة، ولذلك يدلنا التاريخ أن علماء البصرة والكوفة كانوا يالحظون احملادثة 

ن قواعدىم من ىذه ادلالحظة، وأهنم كانوا ال يدخرون وسًعا يف دقة العربية يف أصح مظاىرىا، ويستنبطو 
ادلالحظة واٗتاذ وسائل احليطة؛ حىت إهنم ما كانوا يثقون أبىل احلضر لفساد لغتهم، وال ابلقبائل اليت 
احتّكت ألسنتها بلغات أجنبية، كلخم وجذام وقضاعة وغسان وإايد وبكر وأزد عمان وأىل اليمن، 

يبذلون يف سبيل ذلك كثَتًا من وقتهم وجهودىم، فكانوا يرحلون إىل األعراب يف ابديتهم، وأهنم كانوا 
 .(3)ويقضون عندىم الشهور بل السنُت

وقد أدرك علماء العربية غٌت لغتهم يف كثرة مفرداهتا واتساع معانيها، فكانوا يفاخرون هبا سائر لغات 
للغات قوانينها وخصائصها؟! قال ابن فارس: وإن األمم األخرى، فكيف يرضون أن يستعَتوا من تلك ا

أردت أن سائر اللغات تبُت إابنة اللغة العربية فهذا غلط؛ ألان لو احتجنا أن نعرب عن السيف وأوصافو 
ابللغة الفارسية دلا أمكننا ذلك إال ابسم واحد، وضلن نذكر للسيف ابلعربية صفات كثَتة، وكذلك 

                                                 
، واألعالم، خَت 35 -12/34لبنان، )د.ت(،  -ينظر: معجم األدابء، ايقوت احلموي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت ((1

، ومعجم ادلؤلفُت، أتليف: عمر رضا كحالة، مكتبة ادلثٌت، بَتوت، ودار إحياء الًتاث، 3/340، )د.ت(، 3لدين الزركلي، ط ا
 .5/47بَتوت، )د.ت(، 

 .5/252هتذيب اللغة، أليب منصور دمحم بن أمحد األزىري، ٖتقيق: عبد هللا درويش، الدار ادلصرية للتأليف والًتمجة،  ((2
، أتليف: عبد الواحد وايف، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، القاىرة، )د.ت(. وينظر: يف أصول النحو، األفغاين، فقو اللغة ((3

19-27. 
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. بل (1)ن ىذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العربية؟األسد والفرس وغَتمها...، فأي
ذىب بعض العلماء إىل أبعد من ىذا عندما بُّت أن بنية الكلمة العربية، سواء جاءت على أصوذلا أم 
حدث يف بعض أصوذلا حذف، أو قلب، أو نقل، فهي يف مجيع أوضاعها طيعة يف اللسان، سلسة يف 

ده يف مصطلحات الفلسفة وادلنطق، اليت ال ديكن تغيَت منطها والتصرف فيها كما النطق، وىذا ال صل
تتصرف يف الكلمة العربية، قال ابن جٍت: أال تراك لو تكلفت تصحيح فاء )ميزان، وميعاد( لقدرت 
على ذلك، فقلت: )ِمْوزان وِمْوعاد(؟ وكذلك لو آثرت تصحيح فاء )موسر، وُموقن(، لقدرت على 

)ُمْيِسر، وُمْيقن(...؟ وليست كذلك علل ادلتكلمُت؛ ألهنا ال قدرة على غَتىا، أال ترى ذلك فقلت: 
أن اجتماع السواد والبياض يف زلل واحد شلتنع ال مستكره؟ وكون اجلسم متحرًكا ساكًنا يف حال واحدة 

 .(2)فاسد...
بية دون سائر اللغات؟! مث كيف نتصور أهنم نقلوا من لغات ٗتلو من اإلعراب، وىو ما اختصت بو العر 

وقد ذكر ابن فارس ىذه اخلاصية فقال: من العلوم اجلليلة اليت خصت هبا العرب: اإلعراب، الذي ىو 
الفارق بُت ادلعاين ادلتكافئة يف اللفظ...، ولواله ما ُميِّز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال 

 .(3)تعجب من استفهام...
يف العرب حىت كأهنا سجّية فطرية، ْتيث لو تكلم متكلم فنصب ادلرفوع، أو  وعليو فإن العربية متأصلة

جّر ادلنصوب، ألنكروا عليو ذلك بسليقتهم، ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغَتىم 
ابلعربية، كتابتهم ادلصحف على الذي يعللو النحويون يف ذوات الواو والياء، واذلمز وادلد والقصر، 

وات الياء ابلياء، وذوات الواو ابلواو، ومل يصوروا اذلمزة إذا كان ما قبلها ساكنا يف مثل فكتبوا ذ
 .(4))اخلبء، والدفء، وادللء(؛ فصار ذلك كلو حجة

ولعل تعريف ابن جٍت للنحو، مث اسًتسالو يف بيان ما ٗتتص بو العربية، دليل قوي ضمن األدلة الكثَتة 
ققُت، فهي دالة على أصالة النحو العريب، وبراءتو من اهتام التأثر اليت ذكرىا كثَت من العلماء احمل

                                                 
الصاحيب يف فقو اللغة ومسائلها وسنن العرب وكالمها، أتليف: أمحد بن فارس بن زكراي، علق عليو ووضع حواشيو: أمحد حسن  ((1

 .19م، ص 1997 -ه1418، 1لبنان، ط  -تبسبح ، دار الكتب العلمية، بَتو 
 .1/145اخلصائص  ((2
 .43الصاحيب، ص  ((3
 .18الصاحيب، ص  ((4
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، قال ابن جٍت يف تعريف النحو أنو: انتحاء مست كالم العرب يف تصرفو من (1)ابلثقافات األجنبية
إعراب وغَته، كالتثنية واجلمع، والتحقَت، والتكسَت، واإلضافة، والنسب، والًتكيب، وغَت ذلك ليلحق 

أىل اللغة العربية أبىلها يف الفصاحة، فينطق هبا، وإن مل يكن منهم، وإن شذه بعضهم من ليس من 
 .(2)عنها ُرّد إليها

وقد أصبح لدى علماء العربية منهج واضح ادلعامل، بعد أن استكمل وضع القواعد والضوابط، إال أنو 
الدؤيل وتالميذه من بعده منهج متجدد متطور، ينمو مع تقدم الزمن، فلم يكن ما وضعو أبو األسود 

ىو ما عليو علم النحو اليوم من السعة والشمول، وغزارة ادلادة بشواىدىا، والشروح واحلواشي، وما 
 صاحب ذلك من ٗترجيات، وكل ذلك يف ظل األصالة العربية.

م العريب والدفاع عن أصالة ىذا ادلنهج مستمرة أيًضا مع مرور الزمن، وادلمعُن يف القواعد الضابطة للكال
دائًما جيدىا مستنبطة من وظيفة اللفظ، وسياق النص، ال جيلبون عليو أقيسة خارجية، قال أبو إسحاق 
يف رفع الفاعل ونصب ادلفعول: إمنا فُعل ذلك للفرق بينهما، مث سأل نفسو فقال: فإن قيل: فهاله 

ال يكون لو أكثر من فاعل  عكست احلال فكانت فرقًا أيًضا؟ قيل: الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل
واحد، وقد يكون لو مفعوالت كثَتة، فرفع الفاعل لقلتو، ونصب ادلفعول لكثرتو، وذلك ليقله يف  

. والبعد عن الثقل والنزوع إىل اخلفة اللتُت (3)كالمهم ما يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما يستخفون
 ئص غَتىا.ذكرمها ىنا مستنبطان من خصائص ىذه اللغة، وليس من خصا

وأما الرد على الذين يقولون: إن عقلية العرب كانت من السذاجة أبن تضع ىذا ادلنهج ادلنظم، فقد قال 
بعضهم عن )عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي(: إن ابن أيب إسحاق قد أتثر أو أخذ شيًئا من منطق 

قافة األجنبية، وأنو كان أحد )أرسطو( أو غَته...، وأنو وجد يف عصر هتيأت فيو الظروف للتأثر ابلث
 .(4)ادلوايل الذين ذلم صلة ٔتن يعرفون ىذه الثقافة...

                                                 
 .27-19، ويف أصول النحو، لألفغاين، ص 213ينظر: فقو اللغة، لعبد الواحد وايف، ص  ((1
 .1/34اخلصائص  ((2
 .1/49ادلصدر السابق  ((3
 .81ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث، ص أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي  ((4
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وال شك يف أن ىذا القول ظاىر الفساد، فيو حكم ال دليل عليو، مل يبُّت لنا كيف كان ىذا التأثر، ىل 
ن كثَت تعلم ابن أيب إسحاق شيًئا من لغات األمم األخرى؟ أم ىل اتصل أبحد عّلمو ذلك؟ أم ىل كا

 األسفار خارج نطاق أمتو؟
، -هنع هللا يضر –وإذا كان النحو يف أصولو األوىل ينسب إىل أحد اإلمامُت ادلوقرين؛ اإلمام علي بن أيب طالب

أو إىل أيب األسود الدؤيل، أو ينسب إليهما مًعا، أبمر األول واستشارتو، وبعمل الثاين، فإذا كان األمر  
من العلم ورجاحة العقل ما كان دونو علماء اليوانن والسراين وأصحاب كذلك، فاإلمام علي قد بلغ 

ادلنطق وغَتىم، فهو قد واكب نزول القرآن، وعرف فيما نزل وأين نزل، وكيف نزل، واىتم ّتمعو بعد 
منابع اللغة شلن  جعلتو يستقي -ملسو هيلع هللا ىلص –ابلرفيق األعلى...، ومالزمتو للرسول -ملسو هيلع هللا ىلص –التحاق الرسول

عليو الصالة  –أويت جوامع الكلم، وكان حريًصا على معناىا ومبناىا، مع أنو كان من ُكّتاب النيب
ادلقربُت، ىذا ولقد اشتهر أبو احلسن من ضمن ما اشتهر بو بعبقرية فّذة، جعلتو متفوقًا يف  -والسالم

 . (1)لقرآنحل ادلعضالت، فال غرابة إذن من أن يعمل فكره يف حفظ لغة ا
على غزارة علمو وفضلو وصدقو، وضبطو  -(2)قدديها وحديثها -أما أبو األسود الدؤيل فأمجعت ادلصادر

دلا يروي ويقول، وقد عاش يف الصدر األول لإلسالم بُت الصحابة، وعاصر التابعُت فيما بعد، وقد 
كتب فيها أبو األسود الدؤيل اشتهر عند احملققُت بعنايتو ابللغة وضبطها، قال ابن خلدون: وأول من  

؛ ألنو رأى تغَت ادللكة، فأشار عليو ْتفظها، ففزع إىل ضبطها -هنع هللا يضر -من بٍت كنانة، ويقال إبشارة علي
 .(3)ابلقوانُت احلاضرة ادلستقرأة، مث كتب فيها الناس من بعده

ادلفيد الذي حفظ لغة القرآن  ولذلك صلده قد نشأ يف بيئة علم غزير، فال غرابة يف مبادرتو هبذا العمل
الكرمي من الفساد، وىل حيتاج أبو األسود أن يتزود بعلوم خارجية يكمل هبا نقصو ليتهيأ لوضع علم 

، وىم الرعيل األول من مدرسة القرآن -إن صح التعبَت –النحو؟ وىو قد ترىب يف حجور الصحابة
 بن عباس، فكان مصدر إمناء معارفو يف القرآن، الكرمي، واتصالو الوثيق ابإلمام علي، وابن عمو عبد اَّللّ 

ومنطلًقا للنهوض ٔتكانتو اللغوية، فانفتحت أمامو أبواب التفكَت واإلبداع، وكان من نتائج فكره ادلتميز 

                                                 
، 1اتريخ النحو العريب يف ادلشرق وادلغرب، أتليف: دمحم ادلختار ولد أابه، الناشر: دار التقريب بُت ادلذاىب اإلسالمية، ط ((1

 .42لبنان، ص  -م، بَتوت2001 -ه1422
 تقدم ذكره يف ادلبحث األول من ىذا البحث. ((2
 .339م، ص 2000لبنان، ط  -مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، دار ومكتبة اذلالل، بَتوت ((3
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أن وضع اللبنات األوىل يف اخلطة اليت رمسها لو اإلمام علي بن أيب طالب ذلذا العلم، كما أن مجهور 
 .(1)أمهية ما قام بو يف نشأة النحو ادلؤرخُت متفقون على

وهبذا تصبح قضية التأثر ابلفكر األجنيب يف وضع النحو قضية ابطلة، ال دليل عليها وادلعطيات احمليطة 
 بزمن نشأة النحو اترخيًا وأشخاًصا وبيئًة.

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .45اتريخ النحو العريب يف ادلشرق وادلغرب، ص  ((1
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 اخلامتة
ويف مقدمتها النص القرآين الكرمي، فكما استنبطوا بعد ما تقدم يظهر جليًّا اىتمام السلف ابلنصوص، 

منو عقائدىم وعباداهتم ومعامالهتم، أقاموا لو ضوابط عملية ٖتفظو من التغيَت والتحريف، ويلي ذلك 
احلديث الشريف، مث كالم العرب شعرًا ونثرًا. ومحادى القول: ديكن أن نستخلص من الورقات السابقة 

 النتائج اآلتية:
العريب عندما دعت احلاجة إليو، والباعث األول ذلذه النشأة ىو ظهور اللحن خفيًفا، نشأ النحو  .1

 مث بدأ يف التتفشي واالستفحال.
الرواايت اليت وردت عن نشأة النحو تثبت أمرين مهمُت يف سبب نشوئو: أحدىا اخلوف على  .2

 من ضياعها. القرآن الكرمي من الفساد بسبب اللحن، واثنيها اخلوف على العربية عموًما
نشأ النحو العريب يف العراق زمن صدر اإلسالم، وىو زمن مبكر يسبق زمن ترمجة الثقافات  .3

األجنبية إىل اللغة العربية، وىي نشأة عربية خالصة على مقتضى الفطرة، مث تدرج وتفرع وأصبح 
 علًما مكتماًل.

م اللغوي ألمسائها، ضلو: ادلصطلحات النحوية اليت استخدمها النحاة ال ٗترج عن نطاق ادلفهو  .4
مصطلحات اإلعراب )الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم( وكذلك ألقاب البناء )ضم، وفتح، وكسر، 

 وسكون(.
زعم بعض ادلستشرقُت أن النحو العريب منقول عن ثقافات األمم األخرى، وخاصة اليوانن  .5

 والسراين والفرس.
 زعمهم أن النحو العريب مستعار من ادلنطق كثَت من الباحثُت العرب هنجوا هنج ادلستشرقُت يف .6

 اليوانين وغَته، واستندوا يف أدلتهم على إسهام ادلوايل يف ىذا العلم.
ال صلد رأاًي واحًدا من آراء العلماء الذين أسهموا يف ىذا العلم من القدماء من يقول: إهنم اقتبسوا  .7

ه( إىل عهد السيوطي 69) من ثقافات األمم األخرى شيًئا من عهد أيب األسود الدؤيل
 ه( وما بعده.911)

 وهللا ويل التوفيق
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