 
اجمللة العربية للناطقني بغريها

افتتاحية العدد :

بسم اهلل نبدأ ...أما قب ُل ...

امل ِع َّدةً َّ ،
َّ
لعل
بي قبل زىاء خمسة عشر قرنا ىجريِّا عو َ
فإن وراء نشأة النحو العر ّ
المح ِن  ،وىو َّ
الزلَل في المغة  ،سواء في نطق بعض
من ّْ
اىميا وأخطرىا انتشار أمر ْ
ّْ
اللي منيا  ،وقد ظيرت
الصرفي  ،أو
أصواتيا  ،أو الخطأ في الجانب
التركيبي  ،أو الد ّ
ّ
ّ
ُّ
ىذه األخطاء مجتمعة أحيانا
ّْ
وس ّْم َي ىذا كموُ
ومتفرقا بعضيا عن بعض أحيانا أخرى ُ ،

أمارات المحن في البيئة العربية فيما ترويو بعض الروايات عن شخوص
لَ ْحًنا .وقد َ
بد ْ
ت َ
الدؤلي أنيا قالت ألبييا  :يا أبت ما
روى مثال عن ابنة أبي األسود
من العرب ؛ إذ ُي َ
ّ
ٍ
ِ
أح َسن ؟
أي
نجوميا ،
أي ُبَنَّيةُ ،
فقالت  :إنّْي لم أ ُِرْد ُّ :
ْ
شيء ِمْنيا ْ
ُ
أحسن السماء فقال ْ :
ُ
ِ
ِ
السماء !
أح َس َن
إنما
ت من ُح ْسنيا  ،فقال إ ًذا قولي  :ما ْ
ْ
تعجب ُ
َ
رسول اهلل ـ بنصب رسول ـ فقال
ابي مؤذن ًا يقول  :أشيد أن محمداً
وسمع أعر ّّ
َ
اترت الروايات في
ابي َ :
أما في بيئة غير َ
ويحك! يفعل ماذا ؟! ّ .
الع َرب  ،فقد تو َ
األعر ّ
أنواع المحن  ،منيا :
-

المحن في نطق األصوات  ،وذلك يحدث عندما ال يستطيع المتكمم إخراج

آخر قر ًيبا منو  ،وىذا يحدث مع األعاجم ،
الصوت من مخرجو  ،فيبدل منو َ
وىو المعروف بالمُّكنة – كما قال الجاحظ – التي ىي ُع ْجمة في المسان ِ
وع ُّي .
َ
كان عمى غير العرب  ،ألغراض الدين والدنيا جميعا  ،أن يتَّ ِخذوا من المسان
َّمون ُخطَا أىمِو
بي الذي نزل بو الذ ْك ُر الحكيم ً ،
لسانا ينطقون أصواتو ويتََرس ُ
العر ّ
يكن ذلك عمي ِي ْم باألمر اليَيّْن َّ ،
فأنى ليم أن ي ُكفُّوا
في إنشاء عباراتيم  ،ولم ْ
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ِ
طِ
ألسنتيم عن ُّ
أن َيْم ُووا
الن ْ
ق بِ َما َد َر َج ْ
ت عميو من أصوات لغاتيم األصميَّة  ،أو ْ
المسان الجديد .
ليالئم ذلك
َمْن ِطقيم
َ
َ
ُّ
البَيان والتَّْبيِين  :ويقال في
وي َس ّْمي الجاحظ ذلك "الم ْكنة" في قولو في َ
ُ
لسانو
وج َذَبت َ
الع َجم في حروف العرب َ ،
لسانو لُ ْكَنة إذا ْأدخل بعض حروف َ
ِ
األول  ...أال ترى َّ
ب كبي ار  ،فإنو
أن السّْْن ِد َّ
الم ْخ َرِج َّ
ي إذا ُجم َ
العادةُ األولى إلى َ
عل الجيم زًايا  ،ولو أقام في ُعْميا ٍ
تميم وفي ُس ْفمَى ٍ
قيس
أن َي ْج َ
ال َيستطيع إال ْ
َ
وبْي َن َع ُج ِز ىوازن خمسين عاما  ،وكذلك َّ
النَب ِط ّي القُ ّح الذي يجعل الزاي ِس ًينا ،
َ
ِ
العْين ىمزةً]"عْن َد" مثال تُْنطَق
"س ْوَرق" َ ،
وي ْجع ُل َ
فإذا أراد أن يقول َ"زْوَرق" قال َ
(تاجر العبِيد واإلماء) ي ِ
ِ
ِ
"إن َد"[  ،و َّ
ون ّأنيا
متحن
الن َّخاس
ْ
الجارَية و ْ
َ
أىمُيا َيزُع ُم َ
َ
ات متَو ِالي ٍ
مر ٍ
ات.
بأن تقول "ناعمة"  ،و"شمس"
ثالث َّ
َ
ُم َولَّدة ْ ،
َ َ
ُّ
ِ
بعض َم ْن
بين
َ
أخرى ل ُشُيوع الم ْكنة  ،حتَّى َ
وي ُسوق الجاحظ أمثم ًة َ
وِ
الخطَباء وال ُكتَّاب و ُّ
الش َعراء ،
ف بالفصاحة ِم ْن ذوي
ص َ
األصول األعجميَّة ِم َن ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
كان ُيْنش ُد
و ِم ْن ىؤالء "زياد ْب ُن َسْم َمى" وىو "زياد ْ
األع َجم"  ،وقد ُحك َي عنو َّأنو َ
السْمطان ُك َّل ِ
خم ِ
يل
قولَوَ :فتًى زاده ُّ
طان في اْل ُوّْد ِرْف َعةً إذا غي ََّر ُّ ُ
السْم ُ
َّ
ِ
تاء َ ،قيقول  :فَتًى زاده ُّ
تان.
الشْم ُ
فكان َيجع ُل السين ش ًينا والطاء ً
ب ْب ُن ِسَنان َّ
ي الذي ُح ِك َي عنو قولو :
صيَْي ٌ
و ِم ْن ىؤالء كذلك الص َ
الن َم ِر ّ
َّحابِ ُّي ُ

َّإنك لَيائن ُ ،يريدَّ :إنك لَ َخائن.
ِ
و ِمْنيم أبو ِ
ب َّ
بح ْسن
الد ْع َوة العباسيَّة  ،وكان موصوفا ُ
اساني  ،صاح ُ
ْ
مسمم الخر ّ
غير َّأنو كان ُيْب ِدل القاف كافًا .
المفظ َ
وج ْوَدة المعنى َ ،
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ُّ
ت َزوجتو تُ َعاني منيا  ،في َر َج ٍز
ْ
كان ْ
الشعراء ىذه الم ْكنة التي َ
وقد ذكر َ
أحد َ
ِ
ٍ
َّح ْر
أس َمع مْنيا في الس َ
ساخر َيقول فيو َّ :أو ُل ما ْ
وتأنيث َّ
الذ َك ْر
األنثَى
ُ
كيرىا ْ
تَ ْذ ُ
ءاء في ِذ ْك ِر اْلقَ َم ْر
والس َّْوءةُ الس َّْو ُ

ت تبد ُل القاف كافًا.
كان ْ
إ ْذ َ
ٍ
و ِم ْن ذلك  :ما روي من ِ
أىدوا لنا ُى َم َار ]يعني
قول
غالم لمواله زياد َ :
ُ
حمار[و ْى ٍ
أىدوا لنا أَْي ًار ] يعني َعْي ًار[ ،
ش  ،فقال  :ما تقول ؟ َوْيمَك ! فقال َ :
َ َ
األول َخْير!.
فقال زياد َّ :
ٍ
أير أي َعْي ًار وىو
الو ْح ِش ّي) لكنو أبدل الحاء ىاء  ،و ًا
يقصد  :حمار َو ْحش (أي الحمار َ
الو ْح ِش ّي  ،والمتكمم ْأب َدل العين ىمزة.
حمار أيِّا كان أىمياً أو وحشياً  ،وقد غمب عمى َ
يت ىذه األتَان ؟ فقال  :أركبيا
 المحن في بنية الكممة  ،قيل َلنَب ٍّطي  :لِ َم اشتر َ
وتمَد لي ،بفتح الالم من تمد .

-

ِ
وحقُّيا ال َك ْسر .
فقَ ْد ْ
أخطأ َخطأً صرفيِّا بفتح الم تمد َ ،
المحن في تركيب الجمل  ،قال الجاحظ  :قمت لخادم لي  :في أي صناعة
أسمموا ىذا الغالم ؟ قال  :في أصحاب ِسْند نِ َعال  ،يريد في أصحاب النّْعال
السّْْندية.
أخطأ الخادم َخطأً نحويِّا بثقديم َّ
الن ْعت عمى المنعوت.
فقَ ْد ْ
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رجل وأخوه
و ِم ْن أمثمة المحن في التركيب ما رواه الجاحظ قال  :ارتفَع إلى زياد ٌ
إن أبونا مات وا َّن أخينا وثَب عمى ِ
في ميراث فقال َّ :
فأما زياد فقال :
مال أبانا وأ َكمو ؛ َّ
ِ
الذي أضع ِ
ت ِم ْن مالِك.
عميك ِم ّما
أضُّر
َ
أضع َ
ْ َ
ت م ْن لسانك َ
ْ
عند ح ُدود العبارات اليومية عمى ِ
ِ
امة أو َذوي
ألسنة الع َّ
ولَ ْم َينتَو أمر المحن َ ُ
َّ
ي عن َّ
يوسف
الحجاج بن
َ
الفصاحة  ،بل تسمل إلى قراءة القرآن الكريم ؛ و ِم ْن ذلك ما ُرِو َ
الثَّقفي المعروف بفصاحتو َّ ،أنو سأل َيحيى ْبن َيعمر(ىوفقيو َّ ،
عالمة ،مقرئ ،كان
َ ُْ
ّ

قاضي مرو ،ويقال َّإنو َم ْن َنقَط المصاحف ،وكان من فضالء الناس وعممائيم ،ولو
َ
أحوال ومعامالت ،حدث عن أبي ىريرة وابن عباس وغيرىم من الصحابة .وحدث

عنو عبد اهلل بن بريدة وقتادة وغيرىما ِ : ...
أتج ُدني أْل َحن؟ فقال :األمير أوضح من ذلك
ت عميك لَتخبرني أألحن؟ قال يحيى :نعم ،فقال لو :في أي شيء؟ فقال :في
 ،فقالَ :
عزْم ُ

اؤ ُك ْم
كتاب اهلل ،فقال :ذلك أشنع  ،ففي أي شيء من كتاب اهلل؟ قال قرأت ( ُق ْل ِإن َك َ
ان َآب ُ
ادىا ومس ِ
ِ
اك ُن
اج ُك ْم َو َعش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َوا ٌل ا ْقتََرْفتُ ُم َ
اؤ ُك ْم َوِا ْخ َو ُان ُك ْم َوأ َْزَو ُ
وىا َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َ َ َ َ َ
َوأَْبَن ُ
ِِ
ٍ ِ
ِ
َّ ِ
َح َّ
َّصوا َحتَّ ٰى َيأْتِ َي المَّوُ بِأَ ْم ِرِه ۗ
ض ْوَنيَا أ َ
تَْر َ
ب إِلَْي ُكم ّْم َن المو َوَر ُسولِو َو ِجيَاد في َسبِيمو فَتََرب ُ
ِِ
ِ
َّ
َّ
(أحب) وىو منصوب  ...فقال
فرفعت
ين) التوبة،ٕٗ/9
َ
َوالموُ َال َي ْيدي اْلقَ ْوَم اْلفَاسق َ
الحجاج ليحيى :ال تساكنّْي بَِب ٍمد أنا فيو ! ونفاه إلى خراسان(ٔ.
فكسر الالم،
ي أن قارئاً ق أر قولو تعالى( :أ ّ
َن اهلل بر ٌ
يء ّْمن المشركين ورسولُو)َ ،
ورِو َ
ُ
ض ّْم الالم
من (رسولو) وىي في اآلية
ّْ
بضم الالم ،والفرق في المعنى كبير جداً بين َ

https://ar.wikipedia.org/wiki

1

يحيى بن يعمر
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كفر ،وذلك َّ
أن
كبير جداً ،بل لو َّ
و َك ْسرىا ،أقول ّ :
تعمده القارئ لكان في حقو ٌ
إن الفرق ٌ
َّ
ولكن َم ْن َيْم َحن في اآلية  ،يجعل
أن اهللَ ورسولَو بريئان من المشركين،
َ
معنى اآلية ّ :
ِ
معناىا أن اهلل قد تب أر من المشركين ومن رسولو  ،ولذلك غضب عمر بن الخطاب -

آن إال من ُي ْح ِسن العربية .
رضي اهلل عنو َّ -
لما َ
بمغو ىذا المحن ،وقال  :ال ُيقرئ القر َ
[صبح األعشى ٔ [.ٕٓ2 /

العمماء)  ،وىي بنصب لفظ
وق أر آخر قولو تعالى َّ ( :إنما َيخ َشى اهللَ من عباده
ُ
(العمماء) ،ولكن القارئ ( رفع لفظ الجاللة) و (نصب العمماء)،
الجاللة اهللَ) ،ورفع
ُ
فقيل لو  :يا ىذا ،إن اهلل تعالى ال َيخشى أحدا ،فتنبَّو لذلك وتفطَّن لو[ .صبح األعشى
ٔ [.ٕٓ2 /
وقد َع َاز بعض الباحثين انتشار المحن وتعاظُ َم خطره إلى دخول غير العرب إلى بالد
صحب ذلك من احتكاك بيم ترك أثره البالغ في العربية و ِ
اإلسالم  ،وما ِ
أىميا.

استفحال خطره وتسربو إلى قراءة
فشو المحن و
يجمع الباحثون قدماء ومحدثون عمى أن َّ
َ
القران الكريم والحديث الشريف كان سببا رئيسا من أسباب وضع النحو ؛ وسنعرض
لطائفة من االحداث التي تؤكد خطورة المحن عمى العربية والتي حفزت العمماء الى

وضع النحو .

يقول بعض الباحثين المحدثين ىو الشيخ محمد الطنطاوي في "نشأة النحو"  .ٔ1بعد
أن استعرض تاريخ ظيور المحن " :ليذا وذاك أىابت العصبية العربية بالعمماء في

سالمي أن يصدوا ىذا السيل الجارف الذي كاد يكتسح المغة العربية بما
الصدر األول اإل
ّ
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وسموه
قذف فييا من لحن تسرب يعدواه في القرآن الكريم والسنة الشريفة  ،بما ُى ُدوا إليو
َّ
 :عمم النحو".

ويرجح ىذا الباحث أن أسباب وضع النحو تعود الى مجموعة من الحوادث ال إلى حادثة

معينو خاصة  ،مستشيدا بمقالة البن خمدون في ىذا الصدد ؛ قال الباحث  ":فالحق

الع ُدول عنو َّ
وض َع ىذا العمم إنما كان ليذه الحوادث متضافرة"...
أن ْ
الذي ال ينبغي ُ
العجم  ،تغيرت تمك
قال ابن خمدون ":فمما جاء االسالم وفارقوا الحجاز ....وخالَطوا َ

لممتعّْربين  ،والسمع أبو الممكات المسانية
الممكة بما أْلقَي الييا السمعُ من المخالفات التي
َ
 ،ففسدت بما أُْل ِق َي الييا مما يغايرىا  ،لجنوحيا إليو باعتياد السمع  ،وخشي أىل العموم

ويطُول العيد بيا  ،فينغمق القرآن والحديث عمى المفيوم.
منيم ْ
أن تفسد تمك الممكة رأساَ ،
فاستنبطوا من مجاري كال ميم قوانين لتمك الممكة مطردة شبو الكميات والقواعد ،يقيسون
عمييا سائر انواع الكالم  ،ويمحقون االشباه باألشباه  ،مثل ان الفاعل مرفوع والمفعول

منصوب  ،والمبتدأ مرفوع ثم أروا تغير الداللة بتغير حركات ىذه الكممات ،فاصطمحوا
عمى تسنيتو اعرابا  ،وتسمية الموجب لذلك التغير عامال  ،وامثال ذلك  ،وصارت كميا
اصطالحات خاصة بيم فقيدوىا بالكتاب وجعموىا صناعة ليم مخصوصة واصطمحوا

عمى تسميتيا بعمم النحو.

وىذا الذي ذكره ابن خمدون كان ذكره أبو بكر الزبيدي قبمو ؛ قال :

"ولم تزل العربية تُنطَق عمى ِ
سجيَّتيا في صدر إسالميا وماضي جاىميتيا  ،حتى أظير

اهلل اإلسالم عمى سائر األديان ،فدخل الناس فيو أفواجا وأقبموا إليو أ َْرساال "أي  :أفواجا ،
واجتمعت فيو األلسنة المتفرقة ،والمغات المختمفة  ،ففشا الفساد في المغة العربية واستبان
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ّْ
الموض ُح لمعانييا .فتفطَّن لذلك من نافر بطباعو
منو في اإلعراب الذي ىو َحْمُييا  ،و
فعظُم اإلشفاق
سوء أفيام الناطقين من دخالء األمم بغير
المتعارف من كالم العرب َ ،
َ

أن سبَُّبوا
من فُ ُش ّو ذلك وغمبتو  ،حتى دعاىم الحذر من ذىاب لغتيم وفساد كالميم إلى ْ
األسباب في تقييدىا لِ َم ْن ضاعت عميو  ،وتثقيفيا لمن زاغت عنو طبقات النحويين
والمغويين ٔٔ .

اعث مختمفة :
فرَّدىا الى بو َ
وبحث الدكتور شوقي ضيف عن أسباب وضع النحو َ ،
الديني .
الديني ومنيا غير
"منيا
ُّ
ّ
أما البواعث الدينية فترجع الى الحرص الشديد عمى َأداء نصوص ّْ
الذ ْكر الحكيم َأداء

أخذ المحن َي ِشيع عمى
أن َ
فصيحا سميما إلى أبعد حدود السالمة والفصاحة  ،وخاصة بعد ْ
األلسنة " .
اعث قوميَّة عربيَّة وبواعث اجتماعية.
اعث أخرى َّ
سماىا بو َ
وزاد عمى البواعث الدينية بو َ
أما البواعث القومية فترجع "إلى أن العرب ُّ
يعتزون بمغتيم اعت از اًز شديداً  ،وىو اعتزٌاز

جعميم َي ْخ َشون عمييا من الفساد حين امتزجوا باألعاجم مما جعميم يحرصون عمى رسم
أوضاعيا خوفا عمييا من الفناء و َّ
الذ َوبان في المغات األعجمية " المصدر نفسو ٕٔ.
اعث االجتماعية " فترجع إلى أن الشعوب المستعربة أحسَّت الحاجة الشديدة لمن
و َّ
أما البو ُ
يرسم ليا أوضاع العربية في إعرابيا وتصريفيا حتى تتمثَّميا ُّ
تمثال مستقيماً  ،وتتقن
َ
النطق بأساليبيا نطقا سميما " المصدر نفسو.
وظيرت تمك البواعث عند الدكتورة خديجة الحديثي بتسمية أخرى  ،فأطمقت عمييا اسم
الدوافع الى نشأة النحو ،فقالت :
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"ولم يكن الحفاظ عمى القرآن ىو الدافع الوحيد إلى التفكير في وضع قواعد وأصول
لحماية المغة وضبطيا  ،وانما كانت ىناك دوافع أخرى تضافرت جميعيا عمى القيام بيذا
ضح ىذه الدوافع :
العمل الجميل  ،و ْأو َ
الديني  :وىو الدافع الرئيس والسبب المباشر الذي َّأدى إلى التفكير في وضع
ٔـ الدافع
ّ
ما َّ ِ
وم ْع َج َمات
يسمى عمم العربيَّة عمى اختالف فروعو وعمومو من أصوات وليَجات ُ
وغر ٍ
ٍ
ونحو وصرف.
يب

فقد كانت خشية المسممين عمى كتابيم أن يصيبو المحن في قراءتو أو التصحيف في

أحرفو  ،فيؤدي ذلك الى تحريف آياتو ،وتغيير المفيوم منيا  ،وبذلك تتغير األحكام
المأخوذة منو  ،و ِ
المبنيَّة عميو  ،ويصبح المفيوم من اآلية كف ار وىو إيمان أو حراما وىو
حالل .

ٕـ الدافع االجتماعي  :ويأتي ىذا الدافع ُم ْك ِمال لمدافع السابق  ،ومرتبطا بو َّ
أشد االرتباط
ص بالقوميات المختمفة التي كانت تسكن
تغ ُّ
وأوثقو  ،فقد كانت البيئات االسالمية كافة ُ
ِ
َّما البصرة ...
في البالد المفتوحة أو التي ىاجرت إلييا بعد الفتوح اإلسالمية والسي َ
فخشي عمماء المسممين عمى لغة القرآن أن يصيبيا التحريف نتيجة ىذا االختالط ،
َ

ولكثرة الداخمين في اإلسالم من الذين ّْ
جيمُيم إلى الخطأ في قراءة القرآن ،
يؤدي بيم ْ
فأخذوا يبذلون الجيود في سبيل ضبط المغة واْبعاد المحن ...
وكان لرغبة الداخمين في اإلسالم في تعمُّم العربية لغة القرآن ،والعبادات الدينية ولغة
صِمحوا بيا أمور دينيم  ،وليستطيعوا مشاركة العرب في إدارة شئون
الدولة الحاكمة ُلي ْ
الدولة.
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القومي  :كان في البالد العربية عند نشوء المحن ووقوعو في المغة
المغوي
ٖـ الدافع
ّ
ّ
متداولة ...
العربية ثالث لغات
َ
أـ المغة المحكيَّة في الحواضر حتى نياية القرن األول  ،أو المغة المثالية وبيا نزل القرآن
ب ـ المغة البدوية المستخدمة في البوادي وىي التي اعتمدىا النحويون والمغويون .
جـ ـ لغة الحواضر المحكية بعد القرن األول لميجرة  ،التي استخدمت في مكة والمدينة
والطائف والحيرة وأطراف الشام.

"وقد َّأدى اختالط لغات ىذه الحواضر بمغات القوميات المختمفة وغيرىا إلى فساد
لغتيا ...ولذلك أصبحوا يرسمون أوالدىم إلى البادية لتمقي المغة الفصيحة...

وبعد

انتشار اإلسالم خاف العرب المسممون عمى لغتيم لغة القرآن من التحريف وا َّلذ َوبان

وض ُعوا ليا من قواعد .
والضياع  ،ودفعيم األمر إلى ضبطيا وتقييدىا بما َ
رئيس التحرير

أ.د .عمي محمد ىنداوي
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