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( مفهوم 1"نشأة النحو العريب". يركز حبث هذه املقالة يف هذه املقالة حتت العنوان : امللخص
( أول واضع علم النحو. 3( حالة اللغة العربية قبل نشأة علم النحو؛ 2النحو العريب وأمهيته؛ 

للوصول إىل البياانت املطلوبة والدالئل املثبتة يف القضية، قا الباحث إبجراء البحث بطرائق الزمة 
هي املنهج االستقرائي واملنهج االستداليل واملنهج البياين. تدرك البياانت يف الدراسات املكتبية و 

واملعلومات من مصادرها وهي املواد املكتوبة يف الكتب أو النسخ أو املقاالت. ترجى نتيجة هذا 
والنتيجة من هذا البحث تظهر أن  البحث أن تعطي صورة واقعية عن املوضوع الذي يبحث عنه.

العربية. احتاجت اللغة العربية إىل اللغة يف علوم العربية ألنه ميس جوانب مهمة النحو من أهم ال
النحو ألن له وظائف مهمة يف حفظ سالمتها من الفساد واالضطراب، جبانب إنه يساعد القراء 
يف فهم النصوص املقرؤءة، ويعني املتكلم يف تعبري الكالم الصحيح، ويعيني الكتاب للوصول إىل 

صحيحة، وقبل ظهور علم النحو كانت حالة اللغة العربية عاشت عيشة قوية، ومل حتتج الكتابة ال
وذلك ألن العرب يتكلمون بلغتهم قائمة على الفطرة الساملة والسليقة  إىل قواعد حتتفظ هبا.

املستقيمة. كان املؤرخون ال يتفقون يف أول واضع النحو، وذلك ألن هذا العلم قدمي النشأة، 
الواردة إلينا متضاربة، غري أن هناك الرأي األرجح القائل أن أول واضع النحو هو أبو والرواايت 

 .األسواد الدؤيل حتت إرشاد اإلمام علي رضي هللا عنه
 

 : النحو، اللغة العربية، الرواايت الكلمات الرئيسية

 

 
 مقدمة .أ 

 ة العربية. إنه حيوى القواعد اليتاللغ م العربية ألنه ميس جوانب مهمة يفهم العلو أن النحو يعترب من إ
نواع ما يبقى على السكون وعلى الضم وعلى الكسر أالبناء من عراب من رفع ونصب وجر وجزم و تتعلق ابإل

بعيدا عن الفساد داء ساملا أداء اللغة العربية أعرف صحيح الكالم من خطائه، وكيف وعلى الفتح. وابلنحو ي
يضا تعرف وظيفة الكلمات حينما كانت مركبة مجال، فيعرف الفرق بني املبتداء أو اخلرب، أواالضطراب. وبه 
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ي ة، وبني التعجب والنفستفهاميجملهول، وبني اجلملة الشرطية واإلوبني الفاعل واملفعول، وبني الفعل املعلوم وا
 وغري ذلك.

ىل تعبري الكالم الصحيح، إلة للوصول أإنه  اللغة العربية، ملة كان النحو يلعب دوراها ما يفوابجل
ء قدميا وقد كتب العلماىل الفهم املعىن املنصوص. إلة للوصول أىل القراءة الصحيحة و إلة للوصول أنه إو 

ب املدار  واملعاهد وما زال طال مناطها.أعلى اختالف طريقتها و ماائت كتاب  وحديثا البحوث النحوية يف
ىل شرحها ومن إويبحثون عنها تدرجييا من متنها  ىل اليوم يدرسوهناإسالمي منذ قدمي  اإلالعامل االسالمية يف

 ىل متوسطها فإىل كبريها.إصغريها 
ن أ، حىت قيل دراسة النحو العريب سالمية يفم املسلمني واملدار  واملعاهد اإلىل ذلك احلد اهتماإو 

قد جيهلون جانبا من جوانبه، وهو ما يتعلق  ةم العلم. ومع ذلك كان معظم دارسيأالنحو أبو العلم والصرف 
 ؟؛ ( كيف حالة اللغة العربية قبل نشأة النحو2 ؟؛ ( ما هو علم النحو1بتاريخ نشأته. فيظهر منه تساؤالت 

 .يجيز فيما يلقام الكاتب بتقدمي هذا البحث الو ة هذه التساؤالت . إلجاب؟ واضع النحوول أ( من 3
 صطالحاامفهوم النحو لغة و  .ب 

ىل ثالثة إالعلوم العربية  تعددة. وقد قسم مصطفى الغاليييالنحو هو علم من علوم اللغة العربية امل
 والبديع والعروض والقوايفيان والب )جيمعهما اسم النحو( والرسم واملعاينعراب : الصرف واإل يهعشر علما و 

 1.دب ومنت اللغةنشاء واخلطابة واتريخ األقرض الشعر واإلو 
 2 : يانحية اللغة دل على معان خمتلفة، وه والنحو من

 مثلك أي: خالد حنوك،  املثل، حنو .1
 جهة القبلة أيالقبلة، : توجهت حنو  اجلهة، حنو .2

 دينارلف أمقدار  أيلف دينار، أحنو  ي: عند املقدار، حنو .3

 سر هذا الطريق أياألسود، انح هذا النحو ، يبأل ي: كقول عل الطريق، حنو .4

 .نواعأمثانية  أيمثانية احناء،  ي  : عل النوع، حنو .5

 وقد مجعها بعضهم معىن النحو ىف نظم : 
 3 (قسم وبعض قاله األخيار  #  )قصد ومثل جهة مقدار

 ة، منها :احالنت عبارات ما النحو من انحية االصطالح فقد تعددأ
من  أيعراب والبناء حوال الكلمات العربية من حيث اإلأ: إنه علم أبصول تعرف هبا قال الغالييي .1

 4.حال تركيبها حيث ما يعرض هلا يف
                                                 

1
 5. ص 17( ط 1984)بريوت : املكتبة العصرية،  1جامع الدروس العربية. ج . . مصطفى الغالييي 

2
 908، ص 2( ط 1973مصر : دار املعارف، ) 2الوسيط. ج معجم براهيم أنيس. إ.  

3
 3( ص : مكتبة اوساها كلواركا )مسارانج فتح رب الربية. يبراهيم البيجور إ.  

4
 6. ص 1جامع الدروس. ج . . الغالييي 
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حصلت  ر الكلمات العربية اليتخواأحوال محد اهلامشى رأى، النحو هو قواعد يعرف هبا أأالسيد  .2
 5.وبناء وما يتبعهماعراب إبرتكيب بعضها مع بعض من 

أحوال الكلمات العربية من حيث رضا، النحو هو علم من علوم العربية تعرف هبا  يقال عل .3
6.حال تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات حوال يفأعراب والبناء وما يعرض هلا من اإل

 

: قواعد يصها أبنهلها متقاربة، وميكن تلخالنحو ك عريفات السابقة يظهر أن احلدود يفبناء على الت
 عراهبا ووظيفتها يفإمركبة مجال، وكيف ضبط أواخرها و  يعرف هبا أحوال الكلمات العربية بعد أن كانت

 :  يبية وهتركيب اجلملة العر  أن النحو حيتوى على مباحث هامة يفاجلملة. ومن هذا التعريف يظهر 
 عراب والبناء وما يتعلق هبما.حوال اإلأاملبحث عن  .1
 حوال اجلملة العربية.أعن املبحث   .2

 املبحث عن وظيفة الكلمات داخل اجلملة. .3

حال  يفح مما سبق أن موضوع النحو هو كالم العرب نفسه من حيث ما تعرض الكلمات يتض
الوظيفية النحوية اخلاصة، كالفعل والفاعل واملفعول واملبتدأ واخلرب والنعت واملنعوت  تركيبها، فيعرف به املعاين

و أجلملة من تقدمي وأتخري ركان اأحوال أىل ذلك. ويعرف به إصاحب احلال والصلة واملوصول وما واحلال و 
 ظهار وهلم جرا.إو أضمار إو أف حذ وأذكر 

 يرتكيب. فالبحث عنها وهفراد وحالة الالكلمات العربية حالتان، حالة اإلن أمعرفته  يومما ينبغ
ن تكون عليه بنية الكلمة قبل أبدال وما جيب إدغام و إو عالل إة من حيث ما يعرض هلا من تصريف و مفرد

خرها على ما أمركبة من حيث ما يكون  يموضوع علم الصرف. والبحث عنها وهاجلملة، هو  نتظامها يفا
خرها على حالة واحدة هو موضوع علم ألزوم  كالمهم من رفع ونصب وجر وجزم أو  يقتضيه منهج العرب يف

 النحو.
بقوله : وقد   دمي. كما رأى ذلك مصطفى الغاليييالنحو الق كالمها حبث حنوي يفالنحو والصرف  

كان الصرف قدميا جزأ من علم النحو. وكان يعرف النحو أبنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة 
واحد  عال كعلملعل النحاة القدامى يشعرون بعسر التفريق بني دراسة النحو ودراسة الصرف، فج 7.ومركبة

ال وقد سبقه معىن إيدرك معناه  حيث يتألف من الكلمات املركبة ال ين الرتكيب النحو وهو النحو. وذلك أل
صوات، مث تضاف العانصر الصوتية ذلك ابأل . والصرف يستعني يفحبث صريف يفرادها، وهإالكلمات حالة 

درسهم  قسم ما فعله النحاة يفام حسن حني صوب ما قدمه متأنحو ابعتبارها عناصر صرفية. فما ىل الإ
 8 : يىل ثالث طبقات، وهإالوظيفي  ياملعىن التحليل

                                                 
5
 7( ص : ديناميكا بركة اواتما )جاكرات القواعد األساسية اللغة العربية. يمحد اهلامشأ.  

6
  9( ص املكتبة والسنةدون ) اللغة العربية املرجع يف رضا.ي . عل 

7
 9. ص  1. ججامع الدروس. . الغالييي 

8
 15م( ص  1979: اهليئة املصرية العامة،  )مصر اللغة العربية معناها ومبناها. متام حسان.  
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ا ، مث تناولو يوصف خمارجها وصفاهتا فراد العربية، وقد فصل النحاة القول يفصوات دراسة األ .1
 دغام كما فهموه.اإلحني  ابلدراسة ما رأوه منها داخال يف

اشكال الصيغ وحصر امد وحتديد والزوائد وبيان املشتق واجلألصول كانوا فيها اب  دراسة الصرف اليت .2
 و حذف.أبدال إو أعالل إاللواحق وأماكن زايداهتا، مث ما يلحق الصيغ من 

 رب واملبيدراسة النحو، قد حاولوا فيها تقسيم الكالم وبيان عالمات كل قسم، مث كشفوا عن املع .3
داخل اجلملة وما متتاز به كل ابب  بيان األبواب النحوية يف قسام وشرعوا بعد ذلك يفمن هذه األ

والتأنيث  تؤديها العناصر اللغوية، كالتذكري الوطيفية اليت مات يعرف هبا وبينوا بعض املعاينمن عال
غيبة وكالصرف وعدمه والعالمات فراد والتثنية واجلمع والتكلم واحلضور والوالتعريف والتنكري واإل

 جرا. عرابية وهلماإل

 نحوة الصرف من مباحث علم الاحخرج النإالدراسة،  ومواضعهما يف مث بعد أن تعينت موادها
وجعلوه علما مستقال منه، ولو كانت دراسة النحو ال أتمن دائما من اللبس بدراسة الصرف، ألن النحو 

واجلملة ال يتصور اجلملة والصرف يدرسها قبل انتظامها فيها.  يفيدر  الكلمات العربية بعد انتظامها 
القواعد مشتملة ذا جاءت متون إ يمباحث الصرف. فأمر طبيع يه فة من املفردات اليتال مؤلإوجودها 

 عطاء ما للنحو للنحو وما للصرف للصرف.إو ذاك يصعب معه أعلى مزيج من هذا 
لفاظ ال ظهار ما العربية من حيث دراسة األ الكلماتخص يبحث عن صيغ أوالصرف على وجه 

و حتويل أدغام إو أو نقل أو قلب أعالل إو أو صحة أبدال إو أو حذف أو زايدة أصالة إحروفها من  يف
 9.ىل أبنية خمتلفة ألداء ضروب املعاينإالكلمة 

 باحثه يفمما تقدم ذكره يظهر أن هناك فرقا بني مباحث النحو والصرف. فالصرف تكون م
 احلروف وما يبشه األمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة، ال اجلملة. وذلك يف الكلمات املفردة قبل انتظامها يف

خرها او جلملة من تغيري أا الكلمات العربية بعد انتظامها يف ما النحو فمباحثهأفعال اجلامدة. احلروف وال األ
ذ إو بقاء على حالة واحدة. أو جزم أو جر أو نصب أ كالمهم من رفع  حسب ما يقتضيه منهج العرب يف

 اخر الكلمات.و أات والنحو يتوقف حبثه حول تغيري بنية الكلمأن الصرف يتوقف حبثه حول تغيري أ
ال هبا كاسم إلة خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصل ىل أمثإصل الواحد ما التصريف فهو حتويل األأ

ىل قسمني إينقسم  يوالتصريف بغرضه املعنو  10وغري ذلك، الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع
 .يواللغو  يومها االصطالح

 

 
                                                 

9
 573. ص 1( ط 1991العلمية. )لبان : دار الكتب  1. ج النحو العريب يف املعجم املفصل. .عزيزة فوال اببيت 

10
 9. ص 12( ط 1957، احلليب : مصطفى البايب )مصر فن الصرف شذا العرف يف. يمحد احلمالو أ.  
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 اللغة العربية قبل نشأة النحو .ج 
سالم عيشة قوية مع أنه ليست هلا قواعد وعصر صدر اإل يالعصر اجلاهل عاشت اللغة العربية يف

العرب يتكلمون بلغتهم قائمة على ن ذلك ألالنطق والقراءة. و  نني احتفظ هبا العرب عن اخلطاء يفوقوا
قواعدهم للغتهم فطرة موروثة من  ىل القواعد والقوانني. وإنإالسليقة املستقيمة، فال حيتاجون الفطرة السليمة و 

وفشأ  يمو هذه اللغة كحاهلا حىت جاء عصر األنفوسهم. وال تزال  ابئهم جيال بعد جيل وحافظوها يفأ
تعداها واخر الكلمات فحسب، بل يأند ضبط واخلواص. وأنه ال يقف عاللحن فشوا ال تسلم عنه اخللقاء 

ما أاحلواضر واملدن. و  مور اللغة. وإنه يشتد اشتهارا يفىل ذلك مما يتعلق أبإساليب وخمارج احلروف وما ىل األإ
 11خر القرن الرابع.أبادية فقد بقيت اللغة خالصة حىت ال

ىل وضع القواعد والقوانني للغتهم تسلم هبا إة حاجة ماس جرى هذا اللحن حىت يسوق العرب يف
 لغتهم من االحنراف واالضطراب.

ن هذا سباب منها : ألصعب البحوث فيه وذلك ألأة قواعد اللغة العربية يعترب من نشأ والبحث يف
ليس ن حتقيق صحة الرواايت أن هذه النشأة كثريا ما متضاربة، حتكى ع ن الرواايت اليتإالعلم قدمي النشاة، و 

 حاديث النبوية.حتقيق األ دم وجود الضوابط له مثل ما وجد يفميسورا، لع
وصلت  ن ميهد إبيراد النصوص اليتأسباب وضع النحو، هو أحبث عن  ول ما يساعدان يفأولعل 

 لينا حتكى عن كل ما ميس نشأة النحو :إ
خاكم فإنه قد أشدوا فقال : أر كالمه   رسول هللا )ص.م( مسع رجال يلحن يفن أروى بعض الرواة  .1

12.ضل
 

اب ذكر ( كتب إليه كتاالبصرة وايل يبو موسى األشعر أحد والة عمر بن اخلطاب )وهو أن أروى  .2
 13.موسى أن قنع كاتبك سوطا يبشعرى، فكتب عمر ألفيه كاتبه من أبو موسى األ

شيئا  يقرئي منهللا عنه فقال :  يمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضأخالفة  يف عرايبأنه قدم أروى  .3
املشركني ن هللا برئ من أ)مما أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم. فأقرأ رجل سورة الرباءة فقال 

برأ أن يكن هللا بريئا من رسوله فأان : أو قد برئ هللا من رسوله ؟ إ عرايبورسوله( ابجلر. فقال األ
، فقال :  عرايبأفقال عمر : ليس هكذا اي .. ... فدعاه عرايب. فبلغ عمر عليه السالم مقالة األمنه

:  عرايبمن املشركني ورسوله( ابلضم. فقال األ ئاملؤمنني ؟ فقال : ) أن هللا بر  مريأاي  يكيف ه
مل بللغة. وأمر أاب ال عاإن آمنهم. فأمر عمر أن ال يقرئ القر  ان وهللا أبرأ ممن برئ هللا ورسولهأو 

14.أن يضع النحو األسود الدؤيل
 

                                                 
11

  205. ص 25الطباقة( ط دون ) دب العريباتريخ األ. امحد حسن الزايت.  
12

 11(. ص 1982القاهرة : دار املعارف. ) املدارس النحويةضيف.  ي. شوق 
13

 8)بريوت : دار الكتب( ص 2. ج اخلصائص. . ابن جي 
14

 50( ص )مصرى : دار املعارف الدراسات النحوية القرأن وأثره يف.عبد العال سامل مكرم.  
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موارشقا فأخطأوا. فقال : ما اسوأرميكم، ر  نه قال : مر  عمر على قوم قدأروى عن ابن عمر.  .4
شد علي من رميكم، أحلنكم  ن حقه الرفع. فقال :أتعلمني، يقولون ابلنصب واجلر مع فقالوا حنن م

15.مسعت رسول هللا )ص.م( يقول : رحم هللا امرأ أصلح من لسانه
 

طالب وهو ابلعراق. فراه مطرقا مفكرا،  يبأبن  ينه دخل على علأ ود الدؤيلساأل يبأروى عن  .5
ل العربية، وأاته بعد صو أ ن أصنع كتااب يفأل له : مسعت ببلدكم حلنا، فأردت فسأله فيم يفكر ؟ فقا

ليه صحيفة فيها )بسم هللا الرمحن الرحيم. الكالم كله اسم وفعل وحرف. فاالسم ما إ ىأايم، فألق
ا انبأ عن معىن ليس ابسم وال فعل(. الفعل ما انبأ عن حركة املسمى، واحلرف مانبأ عن املسمى، و 
 ومتضى هذه ليس بظاهر وال مضمر ..... ءشياء ثالثة ظاهر ومضمر وشين األأمث قال له : اعلم 

أن  شياء وعرضها عليه، وكان منها حروف النصب، إن وأع لعلى سود مجاب األأن أالرواية فتذكر 
حسبها منها، ال له على مل تركتها ؟ فقال : مل سود لكن . فقابو األأوليت ولعل وكأن ومل يذكر 

16.منها، فزدها فيها يفقال : بل ه
 

ىل وضع علم النحو، مها احلرص إمرين أساسيني دفعا أاوردانها سابقا عرفنا أن مثة  من النصوص اليت
ن هذا االهتمام ابللغة أ ربية من االضطراب والفساد. ويبدوالع على سالمة القرأن من التحريف، وصيانة اللغة

.م( وذلك نه بدأ منذ عصر الرسول )صالسابقة كان قد ظهر مبكرا جدا أل العربية كما فهمنا من النصوص
 خاكم فإنه قد ضل.أرشدوا أكالمه فقال :   عند ما مسع رجال يلحن يف

كالم الرسول، وعبارة "قنع    ال عبارة "قد ضل" يفىل استعمإتمام هذا كان كبريا نظرا ن االهإمث 
شد علي من رميكم. فهذه اقوله : حلنكم  عرفنا من هلجة عمر بن اخلطاب، ويف"، كما كتابك سوطا

ل من رسول هللا وعمر بن اخلطاب، العبارات الثالث الشديدات اللهجات ال يتصور ظهورها على لسان ك
 ذا كان اللحن يعترب أمرا عظيما.إال إ

ل ن الكرمي نز آن القر العجب لعالقته ابلقرأن، أل ينظرمها ال يستدع واعتبار اللحن خطاء جسيما يف
و بعيدا، خاصة أن أن قريبا آالقر  ة العربية فأثره ال بد أن حيدث يفىل اللغإابللغة العربية. فأي حلن تسرب 

 سالم مل يعودوا من اجلنس العريبتنقوا اإلومع نطاق اجلزيرة العربية، سالمية مل تعد حمصورة يفرقعة الدولة اإل
 جنا  عدة ال عهد من قبل ابللغة العربية.أفقط، بل دخل فيه 
حنراف كالم رب العاملني وفساد لغة العرب وسقوط إن هذا كان اللحن مع ما وراءه من انطالقا م

الفساد واالضطراب كان نشأة ن الكرمي واللغة العربية من آ. وحلفظ سالمة لغة القر مرا شديداأيعترب  مراتبهم
 فن جديد حيث حيوى القواعد العربية، تعترب حاجة ماسة وعذرا شرعيا.

                                                 
15

  3( ص )سورااباي : املكتبة السقافية جروميةصر جدا على منت األشرح حمتدحالن.  .امحد زيي 
16

 14 - 13. ص املدارس النحويةضيف.  يوق.ش 
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دأ انتشار اللحن بعد لذكر احلكيم. باايت آقراءة  يف ننشأته وجود اللح ومن أهم األسباب يف
فار . فتلك الفتوحات البالد اجملاورة ابلبالد العربية، مثل مصر والشام والعراق و  سالمية يفالفتوحات اإل

البالد املفتوحة حيث  ألعاجم يتكلمون ابللغة العربية يفىل أن خيتلط مسلموا العرب ابألعلجم. فأخذ اإتؤدى 
خرى فسدت فصاحة اللغة أم حىت غلبت ما عداها. ومن انحية عاجم هبا شيئا فشيئا حسب قدرهتيتكلم األ

 ن الكرمي.آد نطق تلك اللغة وعند قراءة القر وظهر اللحن عن
نة وحضارة، قاليم مديع العلوم وتدوينها. وكان اسبق األاخرتا  زها يفبر أمن البالد املفتوحة، فالعراق و 

دانيون لشوريون والكان قبل امليالد. فالبابليون  واألم املتحضرة من حنو ثالثني قر محيث تعاقبت عليها اإل
شعته على اغتها، وكانت مدينتهم منارا يلقى تلف صبالعراق مما لك خت فر  واليوانن، كل هؤالء أنشأوا يفوال

 17.ما حوله من البلدان
العربية، ونشأ من  ىل تناول لغة دينهمإسالم شعروا ابحلاجة املسلمون العراق ودان أهلها ابإل ا فتحومل

شد من عرب أىل النحو إتلك اللغة. وعلى هذا فإن حاجتهم ىل تناول إىل علم يوصلهم إذلك افتقارهم 
حيحة على سليقتهم. فإذا كان الباعث على ظهور النحو مثل البادية، ألهنم يعرفون لغتهم ويتكلمون هبا ص

 ذلك من العراق. فضل يفأعجميا، وال أن يكون منشأة بلدا أر سابقا، كان طبيعيا ما ذك
ومنها  ،هاشياء هلا خطر أتت هبا أانتشار اللغة العربية مهما قد  سالم والفتح سببا يفهكذا كان اإل

التكلم بني العرب  يفساد يدب  . ونتيجة من هذا االختالط أخذ الفعاجم كما مر  ذكرهختالط العرب ابألا
غتهم العربية ودرء خطرها. فظهر الوسائل حلفظ ل اختاذ ىلإابدروا وظهر اللحن فيه. فوعى املسلمون و  والعجم

العربية من الفساد  به سالمة اللغةوضع علم النحو حيث حيفظ  رض العراق اهتمام عظيم يفأ يف
 العراق. هم املدن يفأتعد من  مدينة البصرة اليت ن منشأ هذا العلم الشريف يفإواالضطراب. و 

اة اقتصادية نشيطة يارية مهمة، ولذلك اصبحت مركزا حلكانت البصرة تقع على ممر عدة طرق جت
اخلليج اجلزيرة العربية وخباصة منطقة  يشرق كانت تقيم يف  كاهنا من القبائل العربية اليتغلب سأواسعة، و 

سالمية بسبب الذين بدأوا يكتسحون احلواضر اإل عاجم واملوايلعزلة من األ الفارسي. مل تكن البصرة يف
سيا، فاسكنهم أوأسط أ محالته يف تراك الذين أسرهم يفأبلفني من اإلالفتوح، فقد جاء عبيد هللا بن زايد 

 18.رزاقاأل العطاء ومنحهم يف لهم يفالبصرة وجع
 سس اليتوضع األ ء يفكرون يفظهر اللحن، واستبد اخلاصة والعامة، مما جعل الوالة واخللفا امن هن

ال ابلدراسة النحوية ووضع غشتإلهم هذه األسس اأني. وكان من اللغة وختفظها من عبث العابث تصون
مدينتهم تكونت  بلدهم نشأت ويف الدراسة النحوية ألهنا يفاحتضنوا القواعد. وإن علماء البصرة هم الذين 

 خذت تنمو شيئا فشيئا وتطور حينا بعد حني حىت صار علما على صورته النهائية.أوعلى يدهم 
                                                 

17
 179. ص 10( ط 1965. يسليمان مرع : )سنقافوراسالم جمر اإل.امحد أمني.  

18
 72م( ص  1953)بغداد : مطبعة املعارف،  البصرة التنظيمات االجتماعية يف. يمحد العلأصاحل   
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 19:مدينة البصرة ىل ظهور علم النحو يفإسبااب دعت أوإن مثة 
ختذ اهنم استطابوها و أصحى، و اللغة العربية الف ليها من القبائل العريقة يفإني ن العرب النازحإ .1

ختالط ابألعاجم فيها، فقاموا فصاحتهم نتيجة من اإلنفس الوقت فقدوا  هم. ولكنهم يفوهادار 
ألعاجم هنم يدافعون فصاحة لغتهم نتيجة من اختالط ابأوضع علم يردون به فصاحتهم. طبعا ب

 حلرص عن فصاحتهم.فيها، فقاموا بوضع العلم 
سالم صورة معد لة اإل ه العرب سوقا. وصارت هذه السوق يفختدا يالبصرة "املربد" الذ كان يف .2

لعكاظ اجلاهلية. فكانت فيه النوادى األدبية واجملامع الثقافية. فقد كان الشعراء يؤمونه ومعهم 
 يؤيد مذاهبهم.و رواهتم، وكذلك النحويون يسمعون فيه ما يصحح قواعدهم 

ح الذين مل ال قحا إىل العرب إالعراق وأدىن املدن  يعلى طرق البادية مما يل ن موقع البصرة اجلغرايفإ .3
 عراب تفد إليها من بوادى غراب والبحرين جنواب.مصار. واألتلوث لغتهم بعامية اإل

مل  هنم وجدوا ما فيها ماإالقواعد النحوية، و  وهذه كلها مما يسر علماء البصرة حينما قاموا بوضع
ول مدينة عنيت بعلم النحو، ومن هنا انطلقت أذا كانت البصرة إتغراب نه ليس مسأ غريها حىت يوجد يف

ولكن مشى واكتمل خبطوات واسعة، حركة حنوية. وهذا العلم مل تطل مدة حضانته كغريه من العلوم املختلفة، 
مث الكوفة  رةالبص ال وهوعلم يدر  يفإ ين استهل العصر العباسأة إليه. وما ن العرب يشعرون ابحلاجأل

 سالمية.وغريها من املدن اإل
 ول واضع النحو العريبأ .د 

هللا عنه.  يأايم خالفة عمر بن اخلطاب رض رة سنة اخلامسة العشرة للهجرة، يففتح املسلمون البص
ينما أينما ذهب وانتشرت أسالم، فذهبت مع انتشار اإل وبعد الفتوحات انتشرت اللغة العربية جنبا جبنب

ختالط صليني، ونشأ من هذا اإلن حيتلط مسلموا العرب بسكاهنا األىل أإ يلفتوحات تؤدانتشر. فتلك ا
ىل علم حيث حيفظ سالمة لغتهم من الفساد، إسنة بعض متكلميها. فاحتاج العرب أل بذور اللحن يف

 ويسمى فيما بعد بعلم النحو.
 اخلالف كما جنده يف من وضعه، وهذان مثة خالفا حول نشأة علم النحو، منه ما يتعلق أبول إ

 العصر القدمي. العصر احلاضر جنده أيضا يف
 اخلالف القدمي .1

خبار النحويني أالكتاب  ن جنده يفأالعصر القدمي نستطيع  ول من وضع النحو يفأن اخلالف حول إ
 20.، حول واضع علم النحوءراأهـ حيث ذكر فيه ثالثة  368توىف ، املواللغويني السريايف

                                                 
19

 109 - 106. ص 2املكتبة والسنة( ط دون ) نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة. ي.حممد الطنطو  
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، وقد قال سود الدؤيلبو األأن واضع علم النحو هو أىل إذهب  ياألول لعاصم الذ يالرأ (أ 
اليا على أبمر زايد بن أبيه. وكان حينئذ و  من وضع العربية أبو األسود الدؤيلول أعاصم : 

رى العرب قد أ ينأىل زايد ابلبصرة، فقال : إمرة ذات  سود الدؤيلالبصرة. فقد جاء أبو األ
أن أضع للعرب كالما يعرفون أويقيمون به   وتغريت ألسنتهم افتأذن يلعاجم خالطت األ

ابان أد فقال : اصلح هللا األمري توىف كالمهم. قال : ال، إىل أن جاء رجل ذات يوم إىل زاي
 يأاب األسود، فقال : ضع للنا  الذ ع يلابان وترك بنوان ؟ أد أوترك بنوان، فقال زايد : توىف 

 هنيتك أن تضع هلم.
ن واضع علم النحو هو نصر بن عاصم. وقد قال أىل إذهب  يداء الذخلاخلالد  الثاين يرأال (ب 

كيف تقرأها ؟ قال : قل   ول من وضع العربية :أاخلداء : سألت نصر بن عاصم، وهو خالد 
ينون، فقال بئسما قال وهو للبئس حد هللا الصمد، مل ينون. قال : فأخربته أن عروة أهو هللا 

 هل.أ
ع النحو ول من وضأن عبد الرمحن بن هرمز هو أىل إذهب  يالنضر الذ الثالث أليب يالرأ (ج 

ول من وضع العربية، وكان أه قال : كان عبد الرمحن بن هرمز نأحيث روى عنه ابن اهليعة 
 علم النا  أبنساب قريش واحد القراء.أ

 العصر احلديث اخلالف يف .2

وملعرفة هذا اخلالف فليس أبقل من القدمي شأان، هذا األمر  عصران احلاضر فاخلالف يف ما يفأو 
 راء يفأ، واملدار  النحوية لشوقى ضيف، و سالم ألمحد أمنيضحى اإل يىل الكتب التالية، وهإميكن الرجوع 

 اللغة ألمحد عبد الغفور عطار.
ول أحبثه حتت عنوان ) براهيم مصطفى حني ألقىإر احلديث العص لعل أول من أاثر هذه القضية يف

ول من أ سود الدوؤيلاب األأأن  رأى أنه شك يف يلذام. و  1948مؤمتر املستشرقني عام  من وضع النحو( يف
ما ورد " ألمحد عبد الغفور عطار السابق ذكره، كاللغة كتاب  "أراء يف  وضع النحو. وقد ورد هذا الكالم يف

سس أبراهيم مصطفى ال تقوم على إساقها  ب محودة رد  عليه أبن االدلة اليتن عبد الوهاأيضا أفيه 
 21.علمية

تذكر  وضع علم النحو وفقا للرواايت اليتول من أن عليا هو أالقائل  يمحد أمني فقد رفض الرأأما أ
وفيها : الكالم كله اسم وفعل وحرف، فاالسم  األسود الدؤيل يبأىل إعد رقعة دفعها أن عليا كرم هللا وجهه أ

انبأه به واحلرف ما افاد معىن، وطلب أن ينحو هذا النحو واعلمه أن اإلسم ما انبأ عن املسمى والفعل ما 
صحة هذه  ضيف يف يضمر. وقد شك أمحد أمني وكذلك شوقثالثة طاهر ومضمر واسم ال ظاهر وال م

                                                 
21

  60. ص 1( ط 1964)جدة : املؤسسة العربية للطباعة.  اللغة راء يفأمحد عبد الغفور عطار. أ. 
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هذه املسأله مثل  عهده ابخلالفة ال تسمح له ابلفكر يفالرواايت، ألن الظروف السياسية املضطربة طوال 
 الشيعة. فا من اختالوزعما أهن

ل إن عليا هو القائ ييف قد اتفقا على رفض الرأض يالعاملان الفضالن أمحد أمني وشوقذا كان إو 
ول من وضع أهو  دؤيلسود الاب األأن أمحد أمني إىل أفرتقا بعد ذلك. فذهب إال أهنما إالواضع لعلم النحو 

وضعه أبو األسود كان حنوا ساذجامتمشيا مع قانون النشوء واالرتفاء. وهو على  ين النحو الذأالنحو، غري 
كتب به املصحف ووضع   يخذ صبغا خيالف لون املداد الذأما صورة ابتكاره شكل املصحف وذلك حين

تني وترك الساكن. قطنعلى احلرف املفتوح نقطة فوقه واملكسور نقطة حتته واملضموم بني يدى احلرف واملنون 
ىن الدقيق ن يفهم النحو على املعأراد أفجاء بعده من سبيل النحو،  وىل يفاخلطوة األ يوقد رأى أهنا ه

 22.ىل اسم وفعل وحرفإفاخرتع تقسيم الكلمات 
اسحق  يبأابملعىن الدقيق هو عبد هللا بن  ول من وضع علم النحوأن أضيف فقد رأى  ما شويفأ

قرأن، وأول ال واخر الكلمات يفأول نقط حيرر أمنا تقف عند إسود وتالميذه األ ن جهود أيبأل ياحلضرم
 23.املصاحف متييزا هلا من احلروف املهملة نقط للحروف املعجمة يف

غفور عطار. وقد سلم عطار ابلقول محد عبد الأ أن عليا هو واضع علم النحو هو ىلإذهب  يوالذ
ال إأبنه ليس مبمنوع عقال أو منطقا  ىل القولإن ليتوصل بذلك ن اليوانن والسراين الكوفة مل تكن خالية مأ

ىل النحو البدائى إهتداء ال يكون اإل باطا وأتسيا. ومن اجلائز عقال أنوىل للنحو استنمام اخلطوط األيضع اإل
 يكان اصحاهبا بني يدى اإلمام عل  خرى اليتاللغات األ م الكلمة منظورا فيه إىل النحو يفالساذج كتقسي

ذ إ، يمام علعصر اإل حو لغاهتم. وكانت الضرورة ملحة يفطائفة كبرية فيها أصحاب علم وفقه ودراية بن
ايت هللا. وكان اخلليفة آ من زلل يف يعجمحيفظ لسان األ ماسالم من ليس بعرب إىل وضع نظاإل دخلوا يف

ضيهم ومفتيهم وخازن أمواهلم مام املسلمني وقائدهم األعلى وواضع خططهم احلربية وفقيههم وعاملهم وقاإ
كل هذا ابرزا   يف يمام علإلرهبم. وكان اركان حأومعارفهم وجتارهتم ورئيس  قتصادهم ومتوينهماووزير  وراعيهم
ىل إمام أشد النا  شعورا ابحلاجه ال وال منطقا أن يكون اخلليفة اإلمر كذلك فال مانع عقومادام األ موفقا،

 24.تقومي عباراته وقراءة كلماته قراءة صحيحة خللل يفحيفظ القرأن من ا يالنظام الذ
ىب أما دور أ. و وىل للنحو العريبوضع اخلطوط البدائية األ يمام عليا هو الذوالنتيجة من هذا أن اإل

ذا ال إ يف.عحميط ض مام ما زاد من عمقه وشيوعه لكن يفثر اإلأىل إضاف أن أال إفلم يتعد  سود الدؤيلاأل
البحث يعترب من البحوث الصعبة، ن هذا أنحو عرفنا ول من وضع الأ راء املختلفة يفدقيقة األحظنا مالحظة 

حتكى عن هذه النشأة كانت متعددة وخيتلف بعضها  نشأ منذ عهد قدمي، والرواايت اليتن هذا العلم أل
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ىل إممنا و اهتببعض. ولتحقيق صحة الرواايت فليس بسهل لعدم وجود الضوابط له. مهما كانت كذلك ل
 زمانه. يف بناء علم النحو احد منها له فضله يفن كل و أعرف نمساء املروية ساأل

 

 االستنباطات .ه 
 ن يقدم تلخيصا موجزا يفأ، يرى نشأة النحو العريببحث فيما يتعلق ن انتهى الكاتب من البأبعد 

 االستنباطات األتية :
سالم ويكون فيما بعد سببا لنشأة علم اإلة العربية قد ظهر منذ عصر صدر ن اهتمام بسالمة اللغإ .1

ن كانت مركبة إحوال الكلمات العربية بعد أحية املفهوم هو قواعد يعرف هبا النحو. والنحو من ان
 اجلملة. عراهبا ووظيفتها يفإواخرها و أمجال، وكيف ضبط 

تهم قائمة ئذ يتكلمون بلغو عاشت عيشة قوية، ألن العرب عندكانت اللغة العربية قبل نشأة النح .2
 النطق. القواعد احتفظوا هبا عن اخلطاء يفىل إحيتاجوا على الفطرة السليمة والسليقة املستقيمة، فلم 

ن من آحول األمرين مها حفظ سالمة القر  ول نشأته يدورأ ساسى لوضع علم النحو يفإن الغرض األ .3
ول من وضع علم النحو، أ ضطراب والفساد. اختلف العلماء يفالتحريف وصيانة اللغة العربية من اال

  طالب.   يبأبن  يإبرشاد عل سواد الدؤيلاب األأاملؤرخني يرجحون ن معظم أغري 
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