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 ."أصول النحو" في مقياس درس
 .تخّصص لسانّيات عاّمة- السنة الثانية ليسانس

 .1،2،3،4: األفواج
 .حواالم. م: األستاذ

   ."أصول النحو" حول مصطلح: عنوان الدرس
بدون إضافة في كتب " األصول"أو " أصول العربّية"أو " أصول النحو"ورد التعبير بمصطمحات   

في وصفو لكتاب  (ه291ت)تاريخ النحو والتراجم ألشير النحاة؛  من ذلك ما ُذكر عن ثعمب
ألبي " طبقات النحوّيين والمغوّيين"وما نجد في . « وفروعوألصول النحوجامٌع » :(ه180ت)سيبويو

سمعُت في بمدكم »:من أّن اإلمام عميِّا كّرم ا وجيو قال (ه379-316)بكر الزبيدي األندلسي
في  (ه69ت)وما ُنسب إلى أبي األسود الدؤلي. «أصول العربّيةلحًنا فأردُت أن أضع كتاًبا في 

. 1«احتذيُت عميياأصواًل إلّي  (اإلماُم عميّ )ألقى» :قولو
، ومن وظائا (النحو)ومضاٍا إليو (أصول)مرّكٌب إضافيّّ من مضااٍ " أصول النحو"مصطمح   

لذلك أفّضل البدَء ببيان المضاا إليو . المضاا إليو تعريُا المضاا قبمو أو تخصيُصو وتعييُنو
. عمى المضاا" النحو"مصطمح 
: النحو -1
: لغةفي ال-1-1

: في المغة معاٍن كثيرٌة منيا" َنْحو" لمفظ 
". نحْوُت أي قصْدُت واّتجيتُ :"القصُد والجية، يقال- 
". في الكيس مقداُر ألِا قطعةٍ : "المقدار، نحو- 
". الولُد نحُو أبيو: "المثُل والشبو، نحو- 
. ، أي أقسام"ىذا األمُر عمى أربعة أنحاء: " القسُم نحو- 
. ، أي بعضيا"أكمت نحَو السمكة: "البعض، نحو- 

ىو في األصل مصدٌر »:قال ابن جّني. نحًوا← ينحو وينحى←نحا "وأصل المفظ الفعل 
، ثّم ُخصَّ بو انتحاُء ىذا القبيِل من العمم، كما أّن "قصدُت قصًدا: "نحوُت َنْحًوا، كقولك: شائٌع، أي

وىو مصدٌر ُأريد . 2«أي عرفُتو، ثّم ُخّص بو عمُم الشريعة" فقيُت الشيءَ "في األصل مصدر " الفقو"
ن " الَخْمق"، كـ"الَمْنُحوّ : "بو اسُم المفعول، أي بمعنى المخموق، وخّصْتو غمبٌة االستعمال بيذا العمم، وا 

                                 
 .65 إلى 57ص/ 1ينظر إبراىيم عبد ا رفيدة، النحو وكتب التفسير، ج-  1
 .68ابن جّني، الخصائص، ص-  2
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 .3كان كلُّ عمٍم َمْنُحوِّا أي مقصوًدا
: صطالحفي اال-1-2
طالُقو عميو من باب إطالق " النحو"مصطمُح    كعمٍم مأخوٌذ من معنى القصد والجية، وا 

وكان القدماء يستعممون . كما تقّدم(المنُحّو أي المقصود)عمى اسم المفعول(نحو)المصدر
ز وقد ورد مصطمح "النحو" قبل " صناعة العربّية"أو " عمم العربّية"أو" العربّية"مصطمحات 

في كثيٍر من اآلثار القديمة المنسوبة إلى اإلمام عميٍّ رضي ا عنو في قولو " النحو"
، وىو ىنا بالمعنى المغوّي ال «ما أحسَن ىذا النحَو الذي نحوتَ »:ألبي األسود

جاء في . 4«لذلك ُسمَّْي عمُم النحو نحًوا» :قالوا. االصطالحي الذي سُيعَرا فيما وينتشر
ىو عمٌم بقوانيَن ُيعَرُا بيا أحواُل التراكيِب العربّيِة من »:الجرجاني أّن النحو" تعريفات"

. 5«النحُو عمٌم بأصوٍل ُيعَرُا بيا صّحُة الكالِم وفساُده: اإلعراب والبناء وغيرىما، وقيل
انتحاُء َسمِت كالِم العرِب في تصرُّفو » ومن أشير تعريفات النحو ما قالو ابن جّني بأّنو

من إعراٍب وغيِره؛ كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير واإلضافة والنسب، وغير ذلك، 
ن لم يكن منيم،  ليمحق َمن ليس ِمن أىل المغة العربّية بأىميا في الفصاحة، فينطق بيا وا 

ن شذَّ بعُضيم عنيا ُردَّ بو إلييا النحو عمٌم بالمقاييس » :وتعريا ابن األنباري. 6«...وا 
أنحاء وُنُحّو . عمم النحو، ج»:(نحو)مادة " المنجد"وفي . 7«المستنَبطِة من كالم العرب

ىو عمُم إعراب كالم العرب، يسّمى ىكذا ألّن المتكّمم ينحو بو منياَج كالميم إفراًدا 
استنبطوا من مجاري كالِميم قوانيَن مّطردًة شبَو ويرى ابن خمدون أّن العرب . «وتركيًبا

الكّمياِت والقواعِد يقيسون عمييا سائَر أنواِع الكالِم وُيمحقون األشباَه منيا باألشباه مثل أّن 
الفاعل مرفوٌع والمفعوَل منصوٌب والمبتدأ مرفوع، ثّم رأوا تغيَُّر الداللِة بتغّير حركاِت ىذه 

الكمماِت فاصطمحوا عمى تسميتو إعراًبا، وتسميِة الموِجِب لذلك التغّيِر عاماًل وأمثال ذلك، 
وصارت كمُّيا اصطالحاٍت خاّصًة بيم فقّيدوىا بالكتابة وجعموىا صناعًة ليم مخصوصة، 

.    8بعلم النحوواصطمحوا عمى تسميتيا 
  :أصول -2

                                 
 43عمي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص-  3
 .19محمود سميمان ياقوت، مصادر التراث النحوي، ص-  4
 .39الجرجاني، التعريفات، صعمي بن محمد -  5
 .68ابن جّني، الخصائص، ص-  6
 .95ابن األنباري، لمع األدّلة، ص-  7
 .754ص/ 1م، ج2001د الرحمن بن خمدون، المقّدمة، دار الفكر، بيروت، بع-  8
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  :في اللغة-2-1    
واألصل أيضا اسٌم يطمق عمى أساس الشيء، . تذكر المعاجم أّن األصل ىو أسفل كّل شيءٍ    

إّنها شجرٌة تخرُج في أصل ﴿:كالجدار أصل لمسقا، أو بمعنى القرار والقاع، قال تعالى
وبمعنى . وبمعنى الجذر كأصل الشجرة في مقابل الفرع. ، أي في قعرىا(64الصاّفات، )﴾الجحيم

فاألصل ما ُيبنى عميو غيُره، . منشؤه وبدايُتو: أي" أصل اإلنسان الترابُ : " المنشأ والبداية، يقال
. 9والبناء قد يكون حّسيِّا ماّديِّا كبناء السقا عمى الجدار، أو عقميِّا مجّرًدا كبناء الحكم عمى الدليل

األصول جمع أصل وىو في المغة عبارٌة عّما » :(ه816ـت)الجرجاني عمّي بن محمد" تعريفات"وفي 
فإذا كان األصل ىو أسفل كّل شيٍء فالفرع ىو أعمى كّل . 10«ُيفتَقُر إليو وال َيفتِقُر ىو إلى غيره

ويرتبط . شيء، وُيطمق في المغة عمى الطول والعرض؛ فالفارُع أو المفِرع ىو الطويل أو العريض
األصل مع الفرع بعالقة االحتياج واالفتقار؛ فالفرع مفتِقٌر ومحتاٌج إلى األصل افتقاَر الغصن إلى 

 . 11كما ُيمَمح في األصل معنى الثبوت والرسوخ وفي الفرع معنى التجّدد والتغّير والتعّدد. الجذر
: في االصطالح-2-2
ومن معانيو أيًضا . 12ىو عبارٌة عّما ُيبنى عميو غيُره وال ُيبنى ىو عمى غيره" الفقو"األصل في    

وفي اصطالح النحاة من معاني األصل أصل الكممة وىي أّوُل . القاعدُة التي يرتكز عمييا الشيء
" المنجد"وفي . 13حالٍة لمكممة قبل أن يطرأ عمييا تغييٌر أو تحويل بالزيادة أو الحذا أو غيرىما

فأصول النحو في بداية . «األصول ىي القوانين والقواعد التي ُيبنى عمييا العمم»:(أصل)ماّدة
الدراسات النحوّية كانت تعني القواعد واألحكام والقوانين والضوابط العاّمة لمنطق واالستعمال السميم 
لّمغة مفرداٍت وتراكيب وبعض ما صحَبيا من تعميٍل واستدالٍل أحياًنا حتى نياية القرن الثالث  وبداية 

وأبي إسحاق " األصول في النحو"وكتابو  (ه316ـت)القرن الرابع اليجرّيين مع أبي بكر بن السّراج 
وكتابو  (ه392ـت)ثّم أبي الفتح ابن جّني " اإليضاح في عمل النحو" وكتاب  (ه339ـت)الزّجاجي 
" اإلغراب في جدل اإلعراب"وكتابيو  (ه577ـت)وأبي البركات ابن األنباري " الخصائص"المشيور 

االقتراح في عمم أصول "في كتاب  (ه911ـت)وصواًل إلى السيوطي" ُلَمع األدّلة في أصول النحو"و
، دون إىمال جيود السابقين األوائل من جيابذة ىذا العمم وأساطينو ومؤّسسيو من الخميل بن "النحو

                                 
براىيم رفيدة، النحو وكتب . 72ينظر حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع في النحو العربي، ص-  9 وا 

 .55ص/ 1التفسير، ج
 .30عمي بن محمد الجرجاني، التعريفات، ص-  10
 .75حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع في النحو العربي، ص-  11
 .30عمي بن محمد الجرجاني، التعريفات، ص-  12
 .18ينظر صالح بمعيد، في أصول النحو ، ص-  13
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والكسائي  (ه180ـت)وتمميذه األمين سيبويو أبي بشٍر عمرو بن عثمان  (ه175ـت)أحمد الفراىيدي 
فعمى أيدييم عرا عمم النحو تطّوًرا واستواًء، وبدأ االنتقال . وغيرىم (ه207ـت) والفّراء  (ه189ـت)

ألّن دراسة أصول . من اعتبار أصول النحو قوانين وأحكاًما إلى النظر في األدّلة النحوّية ودرسيا
. وىو ما صار ُيعرا بعمم أصول النحو. 14النحو ُتعدُّ حمقًة ُعميا بعد دراسة النحو نفِسو

 :علم أصول النحو -3
يعّد أبو الفتح ابن جّني أّول َمن رسم طريق عمم أصول النحو عمى ىدي أصول عممي الكالم    

وذلك أّنا لم نر أحًدا من »:وقال" الخصائص"فقد صّرح في بداية كتاب . والفقو، ودّل عمى معالمو
قال أحمد . 15«عمماء البمدين تعّرض لعمل أصول النحو عمى مذىب أصول الكالم والفقو

وقد رأى ابن جّني الفقياء قد وضعوا لمفقو أصواًل، والمتكمّْمين قد وضعوا لمعقائد أصواًل، فأراد »:أمين
وسبُقو إلى ىذا العمم ال يعني . 16«أن يضع لمغة والنحو كذلك أصواًل، فكان بذلك واضَع عمٍم جديد

أّنو وضعو كاماًل، فيذا أمٌر عسيُر الحصول، ولكّنو مّيد لو وأشار إلى بعض تمك األصول من غير 
ا بو . أن يكون كتاُبو خاصِّ
: تعريف علم أصول النحو

   لم ُيفرد أحٌد من النحاة كتاًبا في عمم أصول النحو إلى أن جاء أبو البركات كمال الدين عبد 
وأّلا في ىذا العمم رسالتين حّققيما األستاذ سعيد  (ه577ـت)الرحمن بن محمد بن األنباري 

جاء في ىذه األخيرة ". ُلمع األدّلة في أصول النحو"و" اإلغراب في جدل اإلعراب: "األفغاني ىما
أصول النحو أدّلُة النحو التي تفّرعْت منيا فروُعو وفصوُلو، كما أّن أصوَل »: قولو في تعريفو80ص

وألجل تمك المناسبة والعالقة بين العممين الفقو . «الفقِو أدّلُتو التي تنّوعت عنيا جممُتو وتفصيمو
. 17والنحو أخذ ابن األنباري ىيكَل أصول الفقو وألبَسو النحو، فكالىما عنده معقول من منقول

، وتحّدث عن االستحسان دون أن ُيِعّده 18نقٌل وقياٌس واستصحاُب حال: وأصول النحو عنده ثالثة
. 19دليال رئيًسا، وأغفل الحديث عن اإلجماع

: تعريف السيوطي لعلم أصول النحو
  جالل الدين عبد الرحمن السيوطي من عمماء القرنين التاسع والعاشر اليجرّيين، إذ توّفي سنة 

                                 
 .130ينظر سعيد األفغاني، من تاريخ النحو، ص-  14
 .48الخصائص، صابن جّني، -  15
 .354ص/ 9مدرسة القياس في المغة، مجّمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، ج-  16
 .18جالل الدين السيوطي، االقتراح في عمم أصول النحو، ص-  17
 .81لمع األدّلة، صابن األنباري، -  18
 .62حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع في النحو العربي ص-  19
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عاًما، عرا بغزارة تأليفو في آخر عمره، مّما أّلفو كتاٌب صغيٌر سّماه 62ه عن عم ناىز 911
، شرح فيو أبواب أصول النحو األساسّية والفرعّية، وقد تابع "كتاب االقتراح في عمم أصول النحو"

وصّرح في مقّدمتو أّن لم ُيسَبق إلى عمل أصول . 20فيو طريقة عمماء أصول الفقو خطوًة خطوة
أصول النحو عمٌم ُيبحث فيو »:ذكر في مقّدمات الكتاب تعريًفا ليذا العمم بقولو. النحو ترتيًبا وتيذيًبا

وىي عنده . «عن أدّلة النحو اإلجمالّية، من حيث ىي أدّلُتو، وكيفّية االستدالل بيا، وحال المستِدلّ 
والقياس واإلجماع  (السماع)النقل : أربعة جمع فييا بين رأَيي ابن جّني وابن األنباري ىي

. 21واستصحاب الحال
   فعمم أصول النحو إذن ىو البحث في أدّلة النحو نفِسيا من جية طبيعتيا وحقيقتيا وأنواعيا 

وترتيبيا وطرق االستدالل بيا وكيفّية استعماليا، وليس البحَث في أبواب النحو ومسائمو، فذلك من 
.   من االقتراح21وظيفة عمم النحو نفِسو ال أصوِلو، كما ذكر السيوطي في ص

:    وىذه األصول مرتّبٌة عمى اعتبار المعنى والمنزلة واالعتداد بيا عمى النحو التالي
 .النقل أو السماع-أ

. القياس-ب
 (إجماع البصرّيين والكوفّيين ).اإلجماع-ج
. استصحاب الحال-د

.  والثالثة  أدّلة عقمّية. فالسماع وىو الدليل الوحيد النقمّي قبل القياس والقياس قبل اآلخرين
: النحو ووظيفتهعلم أهّمّية -4
لمنحو أىّمّيٌة كبيرٌة في الدرس المغوّي لسببين اثنين، أحدىما لغوّي؛ ويتمّثل في ضرورة دراسة    

والثاني دينّي؛ مرّده إلى دور النحو وقواعده في فيم نصوص . المغة العربية كغيرىا من المغات
القرآن الكريم والسّنة النبوّية الشريفة، ومن َثّم كان إىمال ىذا العمم محظوًرا دينيِّا ألّنو ذلك يؤّدي إلى 

دراك المقاصد منيا ال أوتى برجٍل غيِر »:قال اإلمام مالك رضي ا عنو. عدم فيم تمك النصوص وا 
وقد جعموا من شروط مفسّْر القرآن أن يكون . 22«عالٍم بمغة العرب يفّسر كتاَب ا إاّل جعمُتو نكاالً 

دالئل "جاء في . حتى ال يمتبس عميو اختالا وجوه الكالم (النحو)ممتمًئا من ُعّدة اإلعراب
فصنيُعيم في ذلك أشنُع من :  وأّما ُزىُدىم في النحو، واحتقاُرىم أمَره، وتياوُنيم بو»":اإلعجاز

. ، وأشبُو بأن يكوَن َصدِّا عن كتاب الّمِو، وعن معرفِة معانيو(من ذّم الشعر)صنيعيم في الذي تقدَّمَ 
إْذ كان قد ُعِمَم أّن األلفاَظ ُمغَمقٌة عمى . ذاك ألّنيم ال َيجدوَن ُبدِّا من أن َيعتِرفوا بالحاجة إليو فيو

                                 
 .64حسن خميس الممخ، نظرّية األصل والفرع في النحو العربي ص-  20
 .21االقتراح، صالسيوطي، -  21
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معانييا، حّتى يكوَن اإلعراُب ىو الذي َيفتُحيا، وأّن األغراَض كامنٌة فييا حّتى يكوَن ىو المستخِرَج 
ليا، وأّنو المعياُر الذي ال َيتبيَُّن نقصاُن كالٍم ورجحاُنو حّتى ُيعَرَض عميو، والمقياُس الذي ال ُيعَرُا 

اّل َمن غاَلَط في الحقائق  صحيٌح من سقيٍم حّتى ُيرَجَع إليو، وال ُينِكُر ذلك إاّل َمن ُينكُر ِحسَّو، وا 
ألّنو فوَق - عمى طولو-وقد نقْمُت ىذا القولَ »:وقد عّمَق أحُدىم بعَد إيراِده ىذا النصَّ بقولو. 23«نفَسو

تحديِده لوظيفة النحِو وتنويِيو برفعة شأِنو وُسُموّْ منزلِتو وضرورِة تعمُِّمو، فيو ربٌط واضٌح بيَنو وبيَن 
القرآِن، وأّن الصادَّ عنو كالصاّد عن كتاب الّمِو، ألّن َضياَع النحِو طريٌق لضياع القرآِن، وفساِد 
النطِق بو باضطراب األلسنِة وذىاِب ضوابِط العربّية، وانغالِق معاني القرآِن لَفْقد وسيمِة فيِميا 

   .24«واستخراِج كنوِزىا
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