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  .02تطبيقال-مادة النحو والصرف

  
اإلسالم ألسبابه،  نشأ النحو في العراق صدر: وضعه عربي محض«: قال محمد الطنطاوي

ة على مقتضى الفطرة،نشأةً عربي ثم تدرة الترقّيا مع سنّر تمشّج به التطوبوابهألت ي حتى كم، 
غير أخرى ال في نشأس من لغة مقتبجهته وال في تدر...م هو ما أطبق عليه علماؤنا وما تقد

ألن وضعه في  علم النحو منقول من لغة اليونان؛ وزعم بعض المستشرقين أن. خلفا بعد سلف
العراق إنما كان بعد خالط العرب والسمهم ثقافتَيان وتعلّرثوه عن رِقديم و هم، وللسريان نحو

فيه بعض موافقة ومخالفة لكل من الرأيين  منهم رأيا ثالثا آخر وزعم بعض. اليونان
إنه نقل من : فمنهم من قال :اويون في أصل هذا العلماختلف األورب": ليتمانقال ...المذكورين

ليس كذلك، وإنما كما تنبت الشجرة في أرضها كذلك : وقال آخرون .اليونان إلى بالد العرب
وهذا هو الذي روي في كتب العرب منذ زمن، ونحن نذهب في . نبت علم النحو عند العرب

ال يوجد في كتاب سيبويه إال ه هذا مذهبا وسطا وهو أنه أبدع العرب علم النحو في االبتداء وأنّ
ريان في بالد م العرب الفلسفة اليونانية من السن لما تعلّموه، لكاخترعه هو والذين تقد ما

فالكلم  :ف قال سيبويهموا أيضا شيئا من النحو، وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختلتعلّ ،العراق
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وهذا تقسيم أصلي، وأما الفلسفة فينقسم فيها الكالم إلى اسم 

مت من اليوناني إلى السرياني ومن السرياني إلى العربي وهذه الكلمات ترج .وكلمة ورباط
فسميت هكذا في كتب الفلسفة، ال في كتب النحو، أما كلمات اسم وفعل وحرف فإنها 

تلك هي األقوال الثالثة، والمعول عليها منها   ".اصطالحات عربية ما ترجمت وال نقلت
األول، إذ الثاني مجرباالنتقاص من العرب، والثالث ال له إال الولوع  د اختراص ال سر

فإنّل فيما خالفه فيهيناهض األو ،اال على غيرهم فيما ه غير مسلّم أن  يكون علماء العرب عي
، تاریخ النحو وأشھر النحاةمحمد الطنطاوي،  ».صل بتنظيمه  بعد اهتدائهم إلى اختراعه وابتكارهيتّ

  .بتصّرف 23- 21ص
   :أسئلة حول النص -

 وليتمان؟  ،ماذا تعرف عن محمد الطنطاوي  
   ما المسألة التي يناقشها النص وكم رأيا للعلماء فيها؟  
  ما رأي محمد الطنطاوي وما دليله؟  
  ما رأي ليتمان وما دليله؟  


