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 العربّي واضع�علم�النحو�ا�سألة�حول�

 اسمإ����������������������������������������������������������������������������������������������������
ُ
�ي.��ونُج عيل�ك  

  ،�تروننت��ام،�ك$��،�الهند،كلية�الجامعة�،�قسم�العربيةستاذ�مساعدأ    

أما��ن�كل�ذلك�يشجع�البحث�العميق.إذا�قلنا�إ��نبالغ�و وجد�آراء�مختلفة��ي�مسألة�واحدة،�تكان�طبيعيا�أن�
� �اللغة �علم �إvي �و  و بالنسبة �اPختلفة �باÅقوال �مشمول �النحو�فهو�أيضا �اPتنوعةعلم �فيه��،راء �نجد VWح

ن�الكث$�ين�أو��مع�أن�وضع�علم�النحو�ن�هناك�آراء�ش��VWي�مَ أمما���شك�فيه�و �البصرة�والكوفة.باPذهب$ن�
وبعض�من�العلماء��،خليل�بن�أحمد�الفراهيدياليذهب�البعض�فيه�إvي�عندما��،سود�الدؤvيبا�_ أيرجحون�

لكن�تغلب�الرأي�.�نه�هو�سيبويهأفيه��خر�آو�رأي���،لفاء�الراشدينرابع�الخ،�(ر)�بي�طالبأبن��يقف�عند�عdيّ 
البحث�يدور�حول�الدؤvي�والخليل�وهذا�ح�VWشاعت�وثبتت�كمعلومة�محققة.��_خرى راء�ميع�  ول�عdي�ج_ 

علم�النحو��.حاول�هنا�محاولة�صغ$�ة�لجعل�باب�اPناقشة�مفتوحا�أمام�الجميع�ح�VWيوجد�الصوابوأفقط،�
"فهو�علم� و�أصول�تكوين�الجملة�وقواعد��عراب.أواخر�الكلم�أيعرف���ا�أحوال�،�بحث��ي�أصول هو�علم�ي

� �أحوال ���ا �يعرف �وبناءأبأصول �إعرابا �١"(واخر�الكلم �نحو). �كلمة �العلم��اصط[ح��ي�وتطلق �عdى العلماء
�من��عراب، ).�٢(يتبع�ذلك"�وما�،لبناءوا�بالقواعد�يعرف���ا�أحكام�أواخر�الكلمات�العربية��ى�حال�تركي�éا:

  سباب�وضع�علم�النحو�إvي�بواعث�مختلفة،�م½�ا�الدي�Vjوغ$��الديVj.�أيرجع�و 

  أبو��سود�الدؤ¦ي�وعلم�النحو�

وقيل�هو�عبد��،سود�الدؤvي،�وقيل�هو�نصر�بن�عاصموقيل�أبو�_ �،ن�رسم�النحوول�مَ أالناس��ي��اختلف
بي�_سود�الدؤvي�أيات��ي�وضع�االرو �تاختلفو �._سود�الدؤvينه�أبو�أ�ىك¿��الناس�عdأو �،الرحمن�بن�هرمز

�البعض�يقول�ذلك�من�عمله�وحده �هو�عdيّ آويقول��،للنحو، �أنه �أبي��،بي�طالبأبن��خرون �يرون�عن إذ
dي�نفسه�أنه�دخل�عvّي،_سود�الدؤdفقال:�"سمعت�،�فسأل�فيم�يفكر؟�فرآه�مطرقا�مفكرا.�،وهو�بالعراق�ى�ع

فألقي�إليه�صحيفة�ف¸�ا��"باسم�هللا��،أردت�أن�أصنع�كتابا��ي�أصول�العربية.�فأتاه�بعد�أيامف،�ببلدكم�لحنا"
عن��نبأأوالحرف�ما��،اPسم�عن�حركة��والفعل�ما�أنبا�،اPسم�عن��نبأأما��اسمالك[م�كله�،�الرحمن�الرحيم

jثم�قال�له:�"اعلم�أن�_شياء�ث[ثة�"،ليس�باسم�و��فعل��مع:��Þء�ليس�بظاهرظاهر�ومضمر�وVمضمر.�و���
با�_سود�الدؤvي�أوتم�V�ùهذه�الرواية�فتذكر�أن��،وإنما�يتفاضل�العلماء��ي�معرفة�ما�ليس�بمضمر�و��ظاهر

�لعل،�جمع�لعdيّ  �،ليت، �،أّن �إّن �حروف�النصب: �كان�م½�ا �عليه، �عرضها �كأّن �أشياء سود�بو�_ أولم�يذكر�.
إذا��.)٣م½�ا،�فزدها�ف¸�ا"(�بل�×ي:�"صب±�ا�م½�ا"�فقالأ"لم��:فقال�"،؟:�"لم�ترك±�افقال�له�عdيّ ،�الدؤvي�"لكّن�"

نه�Å بي�طالب�قد�فاقه��ي�ذلك�أبن��فهذا�خطـأ�Åن�عdيّ �،سود�الدؤvيضع�علم�النحو�هو�أبو�_ او �،نحتج���ذه
ة�إvى�النحو��بالنسب�ى�ي�_مور�_و�vاكب$� �ن�Åبي�_سود�الدؤvي�فض[ إ�أمره�بإضافة�"لكّن"�إvى�حروف�النصب.

dقواعد�أنه�قد�وضع��ىغ$��أننا���نستطيع�أن�نأكد�عV�Þنه�لم�يثبت�عندنا�ذلك�أنه�وضع�Åمن��ءالعربية�
يقول�إنما�الذي�وضعه�حقا�نقط�اPصحف�نقطا�يع$ن�حركات��عراب�فتحة�وضمة�وكسرة.�،�قواعد�النحو
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�شوÐي�ضيف�الدكتور  ��ي: ربية�أبو�_سود�الدؤvي�اPتو�ي�سنة�اPصادر�القديمة�أن�أول�من�وضع�الع "وجاء
�١"(م½�ا�ئاأنه�لم�يضع�شي�والحقيقة،،�٦٩ �Pشكلةجاد�حل�يعبد�هللا�أبا�_سود�الدؤvي�بإ�ابنه�"أمر�زياد�أو).

_سود�بنقط��يوقام�ت[ميذ�أب،�تشكيل�أواخر�الكلمات�بالنقطفقام�أبو�_سود�ب اللحن�عند�قراءة�القرآن،
أنه�قد�وضع�الدؤvي�علم�"،�تاريخ�_دبي�العربي"الجامع��ي��ي�كتابه��يقول فاخوري�الا�حن).�٢(_حرف�اPعجمة"

شديدا��ي�زمن��اخت[فاالعلماء��اختلف"و�قد��:،�وهو�يقول لكن�لم�يأت�بحجة�واضحة�ود�لة�قاطعة�،النحو
 .)٣ن�وضعه.�وذهب�الكث$�ون�أن�_سود�الدؤvي�هو�الذي�وضع�الشكل"(و�ي�مَ ،�وضع�النحو

  الحقيقيالعربي�ليل�بن�أحمد�واضع�النحو�الخ

ِليل�بن�أحمدا�لفراهيديكان�ا
َ
من��،و_دب،�وواضع�علم�العروض�العربي�للغةامن�أئمة�هـ)��١٧٠- ١٠٠(�لخ

،�كتاب��ي�معاني�الحروف،�و كتاب�الع$ن��ي�اللغة�مؤلفات�ثمينة�مثل:الخليل�ترك�ت[ميذه�سيبويه�و_خفش.�
�ىالكتاب�مرتب�عd"�هو�أول�معجم��ي�اللغة�العربية،�و كتاب�الع$ن.�"ؤالجواب�عن�س،�و شرح�صرف�الخليلو 

�الكتاب�اختلف�.vى�الياءإمخارج�الحروف�من�الع$ن� الخليل�هو�الذي��أنبفالراجح�،� راء��ي�من�وضع�هذا
�وترتيبه �خطته �وضع ،� �ي٤(تمهأالليث�بن�مظفر�هو�الذي�وأن �الخليل �كان �اللغة�). �دراسة�علوم عكف�عdى

�عّد العربي �Wح� �للغة، �قواعد�مضبوطة �وضع �عdى �العمل �إvى �القرآن�الكريم �بلغة �حبه �ودفعه �العلماء�ة، ه
�"الكتاب"�احقيقي�اواضع �كتابه�اPسم� �سيبويه��ي �تلميذه �عنه �ال�VWنقلها �،لعلم�النحو��ي�صورته�ال½�ائية،

  �).٥("اءه��ي�نحو�ث[ثمئة�وسبع$ن�موضعافذكره�وروى�آر 

� �اأونرى �الخليل �أن �ال�VWيضا �الخطة �و�ي �الصر�ي �اP$¡ان ��ي �والتوافيق �والتباديل �اPعاد�ت �فكرة ستخدم
راء�مختلفة�عند�ت�  وإن�كان�ساسها�تولدت�صيغ�الثنائية�والث[ثية�والرباعية.أ�ىوع�d،وضعت�لصنع�اPعجم

ريب�فيه�أن�كذلك�مما����فقد�اتفقوا�عdى�أن�الخليل�رسم�منهج�اPعجم.�،ن�وضع�هذا�الكتابي�َم �القدماء�
العوامل���ي�العالم.�ى ��توجد��ي�أية�لغة�أخر ،�و هم�خصائص�اللغة�العربيةأعمو�ت�من�اPنظرية�العوامل�و 

vعمو�ت�×ي�أساس�لنظام��عراب�حيث�يجلبه�العوامل�إPى�الخليل�يعتمد��كان�.أواخر�الكلم�ىواdالسماع�ع
إvي�الخليل�$ن�كب$�ين.�رحل�عنبكانا�ملقياس�عنده�فأما�السماع�وا�والقياس�والعلل��ي�تأصيل�قواعد�النحو�.

  �وأخذ�ع½�م�الشعر�واللغة.��،مواطن�كث$�ة�لóخذ�عن�أفواه�العرب

خشية�أن��يروى�باPع��jدون�اللفظ،�Åنه�بالحديث�̄ستشهادأيضا�هو�الذي�ثبت�فكرة�عدم�الخليل�وكان�
والقواعد�بالعلل�ال�VWتصور�دقته��ي�فقه��وكان�الخليل�يستنبط�_حكام�_عاجم. ييفوت�الفصاحة�Pا�يرو 

�VWإنه�استنبط�من�علل��:الزبيديقال��).٦(�ي�دخائل�العرب�من�قديم�استقرت_سرار�اللغوية�وال§�كيبية�ال"
vى�ألسنة�النحاة��.مثله�أحد"�ىالنحو�ما�لم�يستنبطه�أحد�وما�لم�يسبقه�إdلقد�كانت�العلل�النحوية�سارية�ع"

وذلك�بعد�ما�سئل�عن�العلل�،�تح�الخليل�الباب�للتعليل�أمام�النحاة�عdى�مصراعيهوقد�ف�منذ�وجد�النحو،
وعرفت��،النحوية:�أخذها�عن�العرب�أم�اخ§�عها�من�لدن�نفسه؟�فقال:�"العرب�نطقت�عdى�سجي±�ا�وطباعها

،�عللته�منهواعتللت�أنا�بما�عندي�أنه�علة�Pا�،�وإن�لم�ينقل�ذلك�ع½�ا،�وقام��ي�عقولها�علله،�مواقع�ك[مها
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الخليل�يعتمد�عdى��).�وكان١(فإن�سنح�لغ$�ي�علة�Pا�عللته�من�النحو�هو�أليق�مما�ذكرته�باPعلول�فليأت���ا"
من��وجعل�القياس�أهم�مادة��ى�بناء�النحو�الوطيد.�القياس�أصل�،القياس�كما�يعتمد�عdى�العلل�وتعلي[ته

  ستقراء�ك[م�العرب.�وهو�عبارة�عن�القوان$ن�اPستنبطة�من�ا،�أصول�النحو�

  الخاتمة

أن�الواضع�الحقيقي�لعلم�النحو�من��ىن�نصل�إvأيمكن��،ع[ه�د�لة�وتحلي[أمن�الدراسة�ال�VWسبقت�بنا�
يعتقد�عاما��أما�ما�.با�تفاقحمد�الفراهيدي�واضع�علم�العروض�أحيث�أنه�علم�مركب�تام�هو�الخليل�بن�

أساسيا��ءحيث�علم�مركب�فهو�عبث�وخطأ�Åنه�لم�يضع�V�Þأن�أبو�_سود�الدؤvي�هو�الذي�وضعه�من�فهو�
�أنه�وضع�الحركات�الث[ث. �مجال�النحو�Pا إن�الخليل�كان�يستنبط��له�غ$��أنه�مستحق�Pكانة�عظيمة��ي

�بالعلل �والقواعد �والجرو �،_حكام �والنصب �الرفع �الث[ث �حا�ته ��ي ̄سم � �له �حال��VW،يخضع ��ي والفعل
�فكرةاستخ��عراب�والبناء. �الخطة��دم�الخليل�أيضا �و�ي �اP$¡ان�الصر�ي اPعاد�ت�والتباديل�والتوافيق��ي

�أوع�d،ال�VWوضعت�لصنع�اPعجم �والرباعية.�،ساسهاى �والث[ثية �الثنائية هو�الذي�ثبت�فكرة��تولدت�صيغ
ة�العوامل�يضا�ثبت�أصول�نظريأالخليل�هو�الذي��.يروى�باPع��jدون�اللفظ�Åنه�،لحديثبا�̄ستشهادعدم�

عنه��ىويحك،�آراء�الخليل�نفسه�ىع�dاعتماداواPعمو�ت�وفروعها�وأحكامها.�ألف�سيبويه�"الكتاب"��ي�النحو��
واضع�الحقيقي�للنحو�من�هو�الوالخليل��،وضع�ضوابطه�أو��ين�الدؤvي�رسم�النحو�أإفيه�كث$�ا.�لذا�نقول�
  حيث�هو�علم�مركب.
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