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 أصالة النحو العربي
 ملخص البحث :

بادلباش يفنشأةىذاالللمىمالق آنالك ميقمنابإعياءنبذةوجيزةعنتاريخنشأةالنحمالل يبمكماذك ناأنالاب
قبلعص  عاشما الذين الل باألَولم اللغ  علماء علىيد ذلكمّت وأن اإلسالسي م الللمم سن لغَته ال كيزة ىم بل وعلمسوم

االتصالبثقافاتاألسماألخ ىموىذاسايؤكدأنوع يّبيفأصلورلوونشأتو.
ولآراءالقاللُتبأأر النحمالل يبيفس احلواألو ىدبؤر اتخارجي مسنع بوساأش قُتموال دودأوردنايفادلبحثاأل

عليهاسنبلضالباحثُتالل بموادلنصفُتسنادلاأش قُتموساأوردوايفذلكسنأدل تارؼلي وغَتىامسنأجلإرباتأصال 
دالباحثُتالل بمىم:د.بيمسيسدكمربمصفوسنأشدادلأحماُتلأبٍتالنحمالل يبموؼلصصادلبحثالثاينلل دعلىأح

ىذهادآراءموالدفاععنها.
ع يّبمأصيلالل وب يفنشأتووتيمرهموأنالقملبأأر هبثقافاتأخ ىرل ّد يفالنهاي إ ىأنالنحمالل يبعلٌم وخلصنا

دعاوىالأساسذلا.
 نشأة.–رقافات–ادلاأش قمن–الأأرَت–حمالل يبالن: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

We gave a brief summary of the history of the emergence of Arabic grammar, as we 

mentioned that the direct reason for the emergence of this science is the Holy Qur’an and its 

sciences, but rather the pillar for other Islamic sciences, and that this was done by the first 

Arab linguists, who lived before the age of contact with the cultures of other nations And this 

confirms that he is an Arab at the origin and status of his situation. 

In the first topic, we mentioned the opinions of those who were influenced by the Arabic 

grammar in its early stages by external influences, from Arabs and Orientalists, and the 

responses to it from some Arab researchers, and the fair from the Orientalists, and what they 

provided in that of historical evidence and others, in order to prove the authenticity of the 

Arabic grammar, and the second topic is devoted to responding On one of the Arab 

researchers, it is: Dr. BayoumiMadkour is a passionate advocate of these views. 
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We finally concluded that the Arabic grammar is an Arabic science, an authentic Arabic in its 

origins and development, and that to say that it is influenced by other cultures is simply 

baseless claims. 

Key words: Arabic grammar - influence - orientalists - cultures - origin. 
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 النحو العربي نشأتو وتطّوره:
ملربظلغ يفاللاملأمجعدبثلساحظيتبواللغ الل بّي مسنعناي ورعاي مفقدمُجلتالنصمصموزُلّصتوُصّنفتمولقي

سناجلهدوالمقتوادلالم كثَتًا وسشّقً موبذلما كلذلكهبدفاسأنباطالقماعدموورعاألسسالللماءيفسبيلذلكعنأًا
بابباخأالط واخلاص م اللحنالذيشاعبُتاللاس  خلي  درءًا يفالكالمم الصمابسناخليأ اليتيُل فهبا للغ م اللاّس 

 اإلسالسّي مسنذالل ببغَتىمسناألجناساألخ ىموىكذاتكاتفتجهمدرلممع سنكبارالللماءالغيمرينعلىاذلميّ الل بيّ
هناي الق ناألولوبداي الق نالثايناذلج يمذلذاالغ ضالنبيلمإراف ألغ اضوبماعثأخ ىقمسّي ع بّي مواجأماعّي موغَتىام

فكانعلمالنحم.
 الللمدب احلعديدةحىتوصلإ ىساىمعليوادآنمأسابدايأوفلمتكنوارح موىكذا ىذا سال الللمممالوقدسّ 

تظه فجأةمبلتأكمنشيئًافشيئاًمواخلمضيفذلكؼل جناعنادلقصمدسنىذاالبحثمولكننكأفيىنابالقمل:إنأغلب
األسمدالدؤيلمظاملبنعم وم)ت الللمم69ال واياتتأفقعلىأنأبا ذلذا ىـ(ىمأولسنورعساؽلكنأنيُلّدأساسًا

األسمدورعالل بّي مليسسلٌتذلكأنووارععلمالنحمدبصيلحاتواحلالي موأبمابووسااللواليتنل فهااليممموحُتُياندأليب
وىينقطتمرعدبدادسلألفمعلىأواخ [8]إظّلاتمصلإ ىشيءكاندبثاب اللبن األو ىذلذاالللممذلكمىمنقطاإلع ابم

علىألفاظووصيان لوسنأنيأيّ قإليواللحنموذلكبأس سنالكلماتيفالق آنالك ميمدلل ف  ح كاهتاوسكناهتامحفاظًا
أحدالمالةيفعص هممثورعتالسيذهسنبلدهنقطاإلعجامموىينقاطورلمىاعلىاحل وفلأمييزىاعنبلضهامسثلالباء

وعبد-وإليوياندنقطاإلعجام-ىـ(89عاصمالليثيم)تموأب زتالسيذأيباألسمد:نص بن[15]والأاءوالثاءوالنمن.
ىـ(موغَتىم.129ىـ(موػليبنيلم اللدواين)ت117ال محنبنى سزاألع ج)ت

 مثتدرّجيفتكمينوونضجوحىتكُملتأبمابوموُورلتاصيالحاتومعلىيدرلممع سنالنحاةاألواللموىم:

 ه(117سحاقاحلض سي)تأبمحب عبداهللبنأيبإ .1

 ه(154أبمعم وزبانبناللالءبنعمارادلازينالأميمي)ت .2

ه(177األخفشاألكورم)-أبماخليابعبداحلميدبنعبداجمليد .3
ه(175-100أبمعبدال محناخلليلبنأمحدالف اىيديم) .4
ه(182أبمعبدال محنيمنسبنحبيبالضيّبم).5
ه(188سيبميوم)- عم وبنعثمانبنقنورأبمبش.6

فهؤالءالنحاةإليهمأسندإقاس ص حىذاالللمموسّدقياسووعللوموتف يعسااللومحىتصارعلماًكاساًلموارحادللاملم
ع يّبالنشأةوالأكمين.

:ادلبحثاألول
النحمالل يبودعاوىتأر هبثقافاتاألسماألخ ى:

دلأأّسليفتيّمرعلمالنحممأو)علمالل بّي (ـكماكانيُيلقعليوقدؽلاًميفس احلواألو ىليزداديقيناًبأّنالباعثاألىمإنا
لنشأةىذاالللمىمتدبّ الق آنالك ميموفهمسلانيوموالسيمايفظلنشأةغَتهسنالللمماإلسالسّي مكللمالأفاَتواحلديث
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ممتلكالللممالل بّي اإلسالسّي اخلالص ماليتكانالق آنالك ميعاساًلأساسيًايفنشأهتاموالشكأّنىذهالللمموالفقووالكال
سبّثلادل كزالذيانيلقتسنواحلضارةاإلسالسّي الشاسل .-دبافيهاعلماللغ -مجيَلها

سالسّي مفقدتلّ ضسنقبلأعداءاألّس للديدسناذلجماتموذلكباليلنوألّنعلمالنحميُلّدأساساًلغَتهسنالللمماإل
النحم أوالثقافاتاليتقيلبأأرَتىايفنشأة يفأصلنشأتومسنأجلالمصملإ ىالأشكيكيفس كزتلكاحلضارة.والللمُم

-فيمان ى-يّ موسنقأص ىناعلىبلضهاموىيأعّلهاالل يبسألّددةمىي:الا يالّي موالفارسي مواليمنانّي مواللوريّ مواذلند
لكث ةالقاللُتهباموىي:الثالر األو ى.

الثقاف الا يانّي وأر ىايفالنحمالل يب:-1
أأر بينهماأسٌ النناىيفالبداي أننشَتإ ىأناللغأُتالل بّي والا يانّي سنفصيل واحدةىي)الااسّي (لذافإّنالأأرَتوال

طبيلّيمبقيأننبحثيفأوَّلي وجمدعلمالنحميفاللغأُت.
الأأرَتج جيزيدان)ت م(موىمنص اينحاقدسزّيفللأاريخميُل فذلكسنسؤلفاتوممث1914إنأولسنقالهبذا

تبلو:حانعمنموأمحدأسُتموأمحدحانالزياتموفؤادحنات زيموغَتىم.
يقملج جيزيدان:يفأرناءكالسوعلىورعالنحمالل يب:"ويغلبعلىظّنناأهّنمناجمايفتبميبوعلىسنمالالا يان؛

األسقفيلقمب ذلكسنهم باش  سن وأول اخلاسسادليالديم الكأبيفأواسطالق ن فيو وأّلفما ضلمىم دّونما الا يان ألّن
 الكأبم ال ىاويادللّقبدبفّا  علىآداهبمويف460ادلأمىفسن  الا يانيفالل اقاطّللما خاليما دلا الل َب أّن فالظاى  مم

.[10]مجلأهاالنحممفأعجبهممفلمااري واإ ىتدوينضلمىمناجماعلىسنمالومألناللغأُتشقيقأان
ليماادلالمُتيفالل اقيفخالف عمَ بناخليابوساذىبإليوىؤالءأسٌ الؽلكنقبملو؛ألنوسنالثابتأنالا يانخا

)ررياهللعنو(فلماذاتأّخ تنشأةالنحمالل يبإ ىعهدعليبنأيبطالب)ررياهللعنو(؟أليسسنادلمكنأنػلدَث
م(:كماذك 708 )قدتميفسن-وىمأولسنباش تدوينالنحمالا ياين-اللكُسموخباص إذاعلمناأنيلقمبال ىاوي

(وأبماألسمد1/271م2012م(كماذك ج جيزيدانم)ج جيزيدانم460وغَتُهموليس)[7]صاحباللمل الشهي 
كمامليثبتأنأبا688مالذييمافقسن )[8]ىـ(69الدؤيلتميفسن ) م(مأيقبلوفاةيلقمبال ىاويبلش ينعاساًم

كانيل فاللغ الا ياني موالقملبذلكرلّ دظن.-مالل يبسؤّسَسالنح-األسمدالدؤيل
ـالثقاف الفارسّي وأر ىايفالنحمالل يب:2

( فمنك ؽل م ادلاأش قالنمااوي: سنادلاأش قُت: الفارسي  قالبأأرَتالثقاف  الذيي ىأنVon Kremerشلّن )
انبسنالف سواألراسيُتلألّلمالل بّي مفأأر النحمالل يببثقافاهتموآرالهممسببورعالنحمالل يبكاناسأجاب حلاج األج

يقمل:"فالنحمالل يبسنورعاألجانبسناألراسيُتوالف سموقدأوجدتواحلاج اليتأحسهباىؤالءاألجانبلأللمكأاب 
ينأرادواأنيك سماحياهتمللدراساتالللمّي ")فمنك ؽل ماللغ الل بي وق اءهتاعلىوجٍوصحيٍحموعلىاألخصغَتالل بالذ

كانتسن-كماأسلفنا-(مولكنكيفيقالهبذاالأأرَتوىممليشاركمايفتكمينالنحمالل يبونشأتوموألننشأةالنحم90
أجلاحملافظ علىنصالق آنالك ميموإنكانتللف سسشارك يفالأأليفيفعصٍ سأأخ .
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الأأرَتابنخلدونوأولا وعبداحلميدحان)احلديثيم[20]لقاللُتهبذا مثتبلويفذلك:أمحدأسُتموشمقيريفم
(.35مم2001

الثقاف اليمنانّي وأر ىايفالنحمالل يب:-3
ركاهبمسناللغميُتالل بمإ ىىناكأيضًاسنذباوزالدرسادلقارنبُتلغأُتساسيأُتمسنادلاأش قُتوسنسارعلىيف

الدرسالأقابليمبُتالل بّي واليمنانّي معلىأهنماخألفماإزاءذلكإ ىف يقُت:
 ف يٌقي ىأنالأأرَتاليمناينكانسباش اًعنط يقالًتمج . .1

الا ياناقأباماأصملالنحموف يٌقآخ ي ىأنوغَتسباشٍ مأيأنالنحمالل يبسقأبسسنالنحمالا ياينموأن .2
 اليمناينموعلىكلحالفهمي ونتأرّ النحمالل يبسنذنشأتوبالفك اليمناينمسماءبالنحماليمناينأمدبنيقأرسيم.

يفMerxوأولسنقالبأأرّ النحمالل يببادلنيقاليمناينموط حادلاأل ط حًاجاداًادلاأش قاألدلاينأدلورتممسَتكس))
فقد"فأحالبابعلىسص اعيوأسامحمارواسعبُتسذىبُتللماأش قُتيفىذه النحمعندالا يان(م كأابو)تاريخصناع 

.[6]ادلاأل "
الذييقمليفFelischمثتأابعادلاأش قمنسابُتسنك وسؤيدمولللسنأب زادلؤيدينادلاأش قالف نايفليش))

علماللغ :"إنوسنالماجبأننشَتإ ىتأرَتيمناينيفالنحمالل يبمفقداقأبسالفك الل يبسفاىيمأصيل سنكأاٍبلويف
 ولكنسنسنيقأرسيم" اليمناينم السنالنحم اليمناينم [24]الللم اللبارة وىذه  يبدو-م أوحتألحد-فيما ىيسا

م(ػلأميعلى1948رالقملهبذاال أيممحيثكأبحبثاًيفىذاادلمرمععام)اللغميُتالل بىم:د.إب اىيمبيمسيسدكم
تأكيدذلذهاألفكارموالدفاععنهابقّمةمكماسن ىيفادلبحثالثاينسنىذاالبحث.

الل يبمالذيي ىأصال النحمCaterغَتأنىناكسنرفضىذاال أيمجل موىمادلاأش قاإلصلليزيسايكلكارت ))
الأأرَت علىالقاللُتهبذا باألدل  [23]ف ّد )م ت وبم النحمG. Troupeauوادلاأش قالف نايجَتار )نشأة (ميفحبثو:

الل يبيفرمءكأابسيبميو(.
(( ف سأيج كيس اذلملندي ادلاأش ق الأأرَت ىذا لأأكيد جهمدىم كّ سما الذين ادلاأش قُت أخي   .C. H. Mوسن

Versteeghميفكأابو:)عناص يمناني يفالفك اللغميعندالل ب(محيثدافععننظ يّ الأأرَتاليمناينمفقدكاني ىأن
النحمالل يبسأأرـٌّ بالنحماليمناينمالبادلنيقاألرسييكماذىبسَتكسموىيكلهاأقماٌلتصّبيفاذباهواحد.

ةس ّاتموالًتمج اليتبُتيديلألسأاذالدكأمر/زلّمدأبمبك اللياسمأسأاذسشاركوقدتُ جمىذاالكأابإ ىالل بي عدّ
جباسل بنغازيموقدرّكزف سأيجيفكأابوىذاعلىأس ين:

األول:ال دعلىادلاأش قاإلصلليزيسايكلكارت الذييقملبأصال النحمالل يب.
دفإرباتىذاالأأرَتمبلدفشلالفك ةالاابق ادل تكزةعلىالًتمج مفقدالحظأنالثاين:اخل وجإ ىالناسبفك ةجديدةمهب

ىذه اجلديدة يلضدىاموفك تو تارؼلّي للدموجمدسنٍد رُلديٍ  غَُت الل يببادلنيقاليمناينفك ٌة النحم اليتىي-القملبأأرّ 
بالن-سمرمعكأابوال ليس حماليمناينعنط يقاحلضارةاذليليناأي ادلنأش ةيفالش قاألوسطمسفادىاأّنالنحمالل يبتأرّ 

يفت سيخساذىبإليوبإنكارتلّددادلدارسالنحميّ مفلميثبتإالسدرس  وادلنيق الل بي قبلاإلسالمبزسنطميلمساألينًا
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نيفىذااألصلوالأشكيكفيوملياهلعليوإرباتىذاواحدةىيادلدرس البص يّ ماليتتلّدأصاًلللنحمالل يبموسنمَثّاليل
سايثبتاتصالو-عاملالبص ةيفعص ه-الأأرَتادلزعمممولكنباءتزلاولأوبالفشلأيضاًمحيثملغلدوايفكأابسيبميو

بأّيفكٍ يمنايّن.
ادلاأش قاليهمدي)رايف الل يبصلد النحم الأشكيكيفأصال  الف ّاءويفمحل  الشهَت الكمف  عامل ضلم سأجهًا طلممن(
مميقملد.عبدادلنلمالايديفذلك:1990ىـ(مفيزعمأنوتأرّ بالثقاف اليمناني تأرّ اًرخماًميفحبٍثلوأصدرهعم207)ت

للف ّاءصلحتعلىاألقليففأحأبمابجديدةللبحثيفال أأرَتالضخمللدراسات"يقّ رأندراسأولكأاب)سلاينالق آن(
البحثيقّ رأنالف ّاءؼلألفيفنظ يأوعنسيبميوم ادلبّك ةللنحمالل يبىمالف ّاءمويفىذا ادلنيقي يفعاملبارزسنالفًتة

.[23]يليٍت"وس جلوأنالف اءلديوتأرَتيمناينٌّرخٌممأساسيبميوفلمتفلحزلاوالتالباحثُتيفربطفك هالنحميبالأأرَتاذل
كما-وملتكنىذهاحملاول بأوف حظًاسنسابقأهامبلب ىنهبذااالذباهعلىبيالنحججادلاأش قُتواري اهبامفهم

يناقضنفاوم فإنو أفادسنسيبميوم أنالف اء سنالنقلعناليمنانموسللمٌم يورئسيبميو عندسا رباحاليمٍت: يقملاألسأاذ/
.[25]ي يدأنينافسغَتهسنادلاأش قُتادلشككُتيفأصال النحمالل يّبويكمنكمن

ىذاموقدرّدالقملبأأرّ النحمالل يبدبؤر اٍتأجنبّيٍ عممسًالفيٌفسناللغميُتالل بوادلاأش قُتمنذك سنهم:الدكأمر/
ع بم ووارليو ع يبم النحم الذيذىبإ ىأن الايدم ال محن بلضادلاأش قُتادلنصفُتمعبد بأقمال وناقشتلكادآراء

)احلديثيم رال  فك ة سنشئو الل بيف إ ى النحم ناب  إنكار أن الذيي ى سك م سامل اللال عبد الدكأمر/ وكذلكفلل
(.36مم2001

الادلؤرخُتالذينت مجماللنحاةسنذوتقملالدكأمرة/خدغل احلديثييفردىاتلكاألقمال:"إنشلّايغنيناعنكلىذهال دودأقم
زسنعليبنأيبطالب)ررياهللعنو(موأيباألسمدالدؤيلموكانماق ييبعهٍدهبمسنأسثال:ابنسالمموالزبيديموأيباليّيب

علىورلوع ٌبماللغميموالاَتايفموابنالندميموكلهمياممنوعلمالل بي موينّصمنعلىأنوارلوع يّبموأنالذينحثما
(.36مم2001وأنأصملوع بّي موىيالق آنالك ميوكالمالل ب")احلديثيم

الأماساً األدل  ذلا تلأمس األخ ى باألسم تأر ىم دعمى أن الل ِب "وحاُب حاان: سبّام الدكأمر وسنم[9]ويقمل
(15مم1968علمالنحمعندالل ب"م)نشأةالنحممادلاأش قُتيقملليأمان:"كماتنبتالشج ةيفأررهاكذلكنبت
.[24]وي ىبأنو"اليمجديفكأابسيبميوإالسااخًتعوىموالذينتقّدسمه"

رالٌعسنآراراللقل ويقملديبمر:"بال غمسنىذاكلواحأفظعلمالنحمالل يبخبصالصو...وىمعلىأيّ حالأرٌ 
سندقّ ٍ لو دبا تفالل يبم سا وسننشاطيفمجيع بو"يفادلالحظ م للل بأنيفأخ وا وػلّق فايل:[19]ّ قم ويقملجملد م

ىذا دلالكظلّم ال واي الل بي يفرلممعاتسلألف شلنكأبالًتاجموصفًا الللممالذيىمأجدرالللممأنيلّد"حفظتلنا
.[19]ع بياًزلضاً"

القاللُت ادلاأش قُت وأب ز الل يب النحم -بأصال  سابقًا أش نا )-كما ت وبمم جَتار الف ناي/  .Gادلاأش ق
Troupeauباريسمناقشيفحبثو:)نشأةالنحمالل يبيفرمءكأابسيبميو(قضي -(أسأاذفقواللغ الل بي يفالامربمن
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وادل والأارؼلي م واللغمي م اللااني م نهاجي مواسأياعأنيثبتأنوسنادلاأحيلأنيكمنالنحاةالأأرَتىذهسنمجيعجمانبها:
.[24]الل بالقداسىقدع فماالنحماليمناينموادلنيقاليمناينمفأأر واهبمايفنظاسهم

داستغَتسقأبا سن يفكأابومسا ادلصيلحاتاليتن ىسيبميوياألملها مثيأااءليفآخ حبثو:كيفنشأتىذه
ليمناينمىذهادلصيلحاتاليتملػلّددىاموملغلدسلاص وهصلمب يففهمها؟وغليبعلىذلكبقملو:"ألنوسناحملأملالنحما

أنسيبميواسألملادلصيلحاتادلشًتك بُتالللمماإلسالسي األصلي اليتىي:الق اءاتمواحلديثموالفقوموالنحمم
واح تكّمنتتلكادلصيلحاتيفوقٍت يفسص يالل اقوقد الثاسنللميالدم الثاينللهج ةم يفالنصفالثاينسنالق ن ٍدم

ادلالَمُْت:البص ةوالكمف مفكانالق اءواحملّدرمنوالفقهاءوالنحاةياألملمننفسادلنهاجونفسادلفاىيمونفسادلصيلحات؛
.[24]ذليواحلديثالنبمي"ألهنمكانمايقصدونإ ىنفساذلدفمالذيىمسالس لغ الأنزيلاإل

:ادلبحثالثاين
النحمالل يبوسنيقأرسيم

رّدعلىسنيقملبأأر النحمالل يببادلنيقاليمناين
ممسعال ّدعليهاوبيانسا1953يفىذاادلبحثنل ضآراءالدكأمر/إب اىيمبيمسيسدكمرمسنخاللحبٍثلوصدرعام

مابموذلكألنويلّدسنأب زالقاللُتبأأرَتالفك اليمناينبشقيوالنحميوالفلافي.فيهاسنخللورلانب للص
حدرتيفاللصمراحلديث هنض يفالغ بمشلتحقلاللغ مفورزرالر علماءيفىذااجملالمىم:
 فَتديناندديسمسَتالاميا ي. -1

 أدواردسابَت. -2

 ليمناردبلمسفيلداألس يكيان. -3

فقدخيماباللغ خيماتواسل العأمادىمعلىادلنهجالللمّييفالبحثوالدراس مأوسايامىبـ)ادلنهجالمصفي(موبذلك
نقدواادلنهجادللياريمأوساياممنوبادلنهجالأقليديمسعاعًتافهمبأنيفىذاادلنهججمانبقّمٍةوارح مسنهاأنواسأياعأن

.[17]يل .ياأم ىذهالق وناليم
بلدب وزىؤالءالللماءالثالر اتصلأساتذةع بهبذاالفك الغ يّبمفأش بماسافيوممثعادواإ ىوطنهمب ؤوسجديدةم

وأفكارجديدةمفحدثبينهموبُتأنصارالقدمينقًدوجدالعنيفموأىمنقٍدُوّجوللنحاةالل بالقداسىىمأنالنحمالل يب
بادلنيقاألرسييسنذس احلواألو ىمشلّاأدىإ ىبلدهعنالماقعاللغميمواىأماسوبالألليلوالأأويل...وغَتذلكشلّاقدتأر 

الؼلدماللغ .
وأب زىؤالءادلنأِقدينىم:د.طوحاُتوإب اىيمسصيفىود.إب اىيمبيمسيسدكمر...وغَتىم.

وكأهنم-حابكأاباهتموأفكارىماليتتنضحباللداوةللل بوادلالمُت-كارغ بي صارواىذهاجملممع نظ اًلأشّبلهابأف
-لياماسنىذهاألس ملقدكانماسهيئُتلبثالفمرىواجلدلاللقيممفبلدأنت ّّبسلظمهمبُتأروق األزى ن اىمينك ون

لمالوسادةللمزاحوالاخ ي .فضلىذاادلنورالللمّيعليهممفيجللمنسنع-سنذالبداي 
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نلأقييفحلقات إب اىيمسصيفى)إحياءالنحم(يقمل:"حُتكنا فهاىمالدكأمرطوحاُتيفتقدؽلولكأابتلميذه
صِغ الّدرسيفاألزى الش يفمفنامعلشيمخناممثنلأقيبلدالّدرسفنليدساكانمايقملمنمنُكورأقّلوفأاأبقيويفأنفانامون

.[22]أكث هفنل ضعنوإع اراًمأونّأخذهسمرمعاًلللبثوادلزاح".
وىميليجيدًاسايقملحينماص ّحيفصددإعجابوهبذاالكأابوصاحبوقالاًل:"فأساالكأابفألنواليصّمراحلياةاللقلي 

.[22]يلأناأيضاً".لصاحبووحدهمسنذربعق نمولكنويصّمرط فاًسنأط افاحلياةاللقلي 
اجللا  بالقاى ةم الل بي  ألقاهيفسؤسب رلمعاللغ  ىنامىمحبثللدكأمرإب اىيمبيمسيسدكمرم أردُتالمقمفعنده وسا

 بأاريخ: )27/12/1948الاابل م عام: اجملمع دبجل  صدر الذي اجملمعم ذلذا رلياًا كان عندسا ج1953مم م7م(م
(.346-338الصفحاتسن)

إنىذاالبحثيزخ بالأهمالزالف مواألباطيلموالأناقضمورلانب احلقيق يفكثَتشلااشأملعليوسنآراءموساوصلإليو
الغ يّباخلالصمورقافأواألوربي موتأرّ هغَتاحملدودبالللماءالغ بيُتموأخذكلسايصدر سننأالجموالاببيفذلكانأماؤه

كأنوأس ُسالمبوموبّثىذهاألفكارادلشبمى وادآراءادلشّمش يفالبالدالل بّي مسلزّوةألصحاهباأوغَتسلزّوةمسنأجلعنهمو
طلناألّس الل بّي يفالصميمموذب يدىاسنكّلساىمخاصٌّهبامأوفلٍلزلممٍدصادٍرعنها.

-سناجملل ادلشارإليهاآنفاًمباإلشارةإ ىوجمدجمانبغاسض 339 صفح يبدأد.بيمسيسدكمريفنش أفكارهببداي
تّأصلبنشأةالنحمالل يّبموىميألّمدخلقىذهالفجمةملَتسلحكموادلفاجئبلدذلكموىمقملو:"وعنديأّن-يفنظ ه

وسأنّمع  اللماسلكثَتة وتيّمرهيفس احلوىذه سنذنشأتو اخلالص م الل بي  الل يبصبغأو فيالبالنحم بُتداخلي وخارجي "م
األو ىموىمي يدبقملو:)خارجي (الأأرَتاألرسيي.

أن أجل سن واإلسالسّي " ادلايحّي  المسيى "الق ون فضفاض: سياطّي بأاريخ وذيمعو أرسيم سنيق النأشار يؤرّخ مث
بفًتةالأأسيسموقدقّ رىذاالأأرَتادلزعممموجللوأس اًزلأمساًحيثقال:"وسأقص كلميتىذهعلىسنيقأرسيموأر هياأمع

يفالنحمالل يّب".
(:"وسنالثابتأنكأبأرسيمادلنيقي الثالر األو ى340مثياأم يفإصدارأحكاسوبالدليلمسثلقملويفصفح )

تمواللبارةموأنالمطبقااألو ىمأوالأحاليلاألو ى(كانتسل وف لدىالا يان....وادلهمأهنات مجتإ ىاللغ الل بي )ادلقمال
سنذالنصفاألولللق نالثايناذلج ّي"موقملوإر ذلك:"والبدأهناقمبلتدباتاأحقسنتقدي ".

ساي يدالمصملإليوموىذاخيأفادحمنلمسًاعندهملغاي يفنفاوموذلدفٍيقملىذازلاول سنوإلرباتأسمرسق رةسلف
آرارهالايّئ يفنأاجبلضالكأابوادلفّك ينمالذينالغلللمنالبحثيامقهمإ ىاحلقيق مبليلمونأعناقالنصمصمفيؤولمهنا

زناًموالللأج ّدالللميقيم موقدؽلاًقالما:)آف ال أياذلمى(.أويبًتوهناخدس دللأقداهتمموتأييداًدآرالهممفاليقيممنللحقو
وعدمذبّ دد.بيمسيسدكمريصادفناس اراًيفرناياىذاالبحثميالحظذلككلقارئسنصفموفيمايليإشارةإ ىأىم

ىذهاجملازفاتوالّ دعليها.
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ق ي هأنالنحمالل يبسأأر يفنشأتودبنيقأرسيمموأّنىذاالأأرَتجاءت-إنصّحالألبَت-أولىذااالضل افادلنهجي -1
نأيج ت مج كأاب)األورجانمن(إ ىاللغ الل بّي مواطالععلماءالل بّي األَولكلبداهللبنأيبإسحاقاحلض سيمواخلليلبن

 سنتأرَتوتأر .أمحدموسيبميومعلىزلأمىىذاالكأابمفحصلساحصلبُتالثقافيُت

وإذاأسلّناالنظ يفىذهادلاأل وجدناسايلي:
أواًل:إنت مج ىذاالكأابملتكندفل واحدةمفهميفالماقعرلممع كأٍبسكّمن سنرالر أجزاءمكماسيأيت.

رانياً:إنالًتمج سّبتبلدفًتةالأأسيسدبّدةطميل .
فادلًتمجمنىم:

مت جمكأاب)ادلقمالت(ماجلزءاألول.إسحاقابنحنُت-1
 أبمبش سىتبنيمنسالقناليمت جمكأاب)الورىان(ماجلزءالثاين. -2

أبمزك ياػليعدّيموعياىبنإسحاقبنزرع منقالكأاب)الامفاييقا(ماجلزءالثالث.-4م3
ل الاابل ماجلزءالثالث.أبمعثمانسليدبنيلقمبالدسشقيمت جمكأاب)اليمبيقا(ادلقا -5
إب اىيمبنعبداهللمت جمكأاب)اليمبيقا(ادلقال الثاسن ماجلزءالثالث.-6

وإذارجلناإ ىادلصادردلل ف زسنوفياتىؤالءادلًتمجُتوجدناأهنمعاشمايففًتةسأأخ ةجدًاعنفًتةتأسيسالنحمالل يبم
اليتقاستعلىيدي:

ىـ(117عبداهللبنأيبإسحاقاحلض سي)ت-ىـ(69الدؤيلم)تأيباألسمد-
ه(154أيبعم وبناللالءم)ت-ىـ(149عياىبنعم الثقفيم)ت-
ه(182يمنسبنحبيبالضيّبم)ت-ىـ(175اخلليلبنأمحدالف اىيدي)ت-
ىـ(.180أيببش عم وبنعثمانبنقنورمسيبميو)ت-

ىـ(.298فإسحاقبنحنُتتميفسن )
 [5]ىـ(.328وأبمبش سىّتبنيمنسالقناليتميفيفرسضانعام)

علىأيببش سىّتبنيمنس ق أ ػليبنعديادلنيقياليلقميبم تاريخ[5]وأبمزك يا مملتذك ادلصادراليتبُتأيدينا
يبل يف)عيمناألنباء(عندكالسوعلىأيبعلىعياىبنإسحاقبنزرعوقال:"إنوكانسيالدهأووفاتومغَتأنابنأيبأص

ىـ(مكمايقملابنالندميم)ابن331موأبمعلىىذاولديفذياحلج سنعام)[5]شديدالصحب وادلالزس ليحيبنعدي"م
مون ىأنسيالدػلي[5]ايقملابنأيبأصيبل ىـ(كم371(وىماألرجحمألنوسلاص لومأويف)370م:1978الندميم

على-ىـ(وصاحبوعياىبنزرع ولد328ىـ(؛ألنوفاةشيخوسىّتابنيمنسكانتيف)310بنعدّيكانيفحدود)
ساىـ(موالصحب تقأضىادلقارب يفالانمكماتأيلبالألمذةوطلبالللمسنالنضجماخلاسا عش أو331عام)-األرجح

م(مالذييمافقعام974يقارهباموي ّجحىذاساجاءيفكأابأولَتي)ساالكالثقاف اإلغ يقي إ ىالل ب(مأنوتميفعام)
(.255م:1957ىـ(.)أولَتيم363)

ىـ(331عام)-كماقلنا-أبمعلىعياىإسحاقبنزرع مولد
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لأاريخسيالدهأووفاتو.إب اىيمبنعبداهللمملصلدسنتلّ ض
أبمعثمانسليدبنيلقمبالدسشقيمينقلابنأيبأصيبل عنرابتابنسنانادلأيّببمأنأبااحلانعلىعياىالمزي م

( يفسن  أنشأ الليمن(م أطباء الكحالُت)وىم أحد سليد302وىم عثمان أبا وقلده ببغدادم احل بي  البيمارسأاندبحل  ىـ(
موىذايلٍتأنوسمجمديفىذاالأاريخ.[5]قيمالدسش
سنىنان ىبمرمحالف قالشاسعمبُتالفًتةاليتعاشفيهاىؤالءادلًتمجمنموالفًتةاليتنشأفيهاالنحمالل يبمشلّاينفي

عنط يقالًتمج .-علىاألقل-وجمدأّيتأرَتأرسيييففًتةالأأسيس
 دد.بيمسيسدكمرموعدمإنصافوتق ي هبالدليلأوسبهيدإطالعالللماءالل بعلىكأب)أرسيم(وسنسظاى عدمذب-2

لدىالا يان" كانتسل وف  األو ى... الثالر  ادلنيقي  كأبأرسيم الثابتأن "وسن حيثيقمل: سبّك م يفزسن ادلنيقي 
وادلهمأ نقلتإ ىالفارسي م إهنا "ويقالأيضًا النصفاألولللق نالثايناذلج يمويضيف: سنذ الل بي م ت مجتإ ىاللغ  هنا

ت مجهاعبداهللبنادلقّفععنالفارسي مأوابنوزلمدعنالا ياني معلىخالٍفيفذلك".
"مواألدىى(أن"ر وةجديدةنقلتإ ىاللاملالل يب341ورغمىذااالري ابوالغممضمن اهيقّ ربالت ّدديفصفح )

سنذلكقملو:"والبدأهناقمبلتدباتاأحقسنتقدي سنسيبميومأوسنسبقوشلناشأغلمابادلااللالنحمي "ميقصدعياىبن
عم الثقفيموأباعم وابناللالءمالّذْيِنقالإنذلماحبمرًاأدبّي ولغميّ مسّهدتلظهمرالكأابموإنمليثبتإطالعسيبميو

ذهالبحمث.علىى
يفالصفح ذاهتاأنحنُتبنإسحاق)ت للخليلبنأمحد)ت260مثيق رأيضًا ىـ(وسيبميو)175ىـ(كانسلاص ًا
ىـ(مأيبلدوفاةاخلليلبن194ىـ(مواللجيبقملو:"بلوصديٌقللخليل"!موسملدحنُتابنإسحاقكانيفسن )180ت

(عاساً!.19أمحدبنحم)
ىمسَتهوراءكلساىمغ يّبمأرادأنياأدّلعلىشيءوق يفقلبومفلجأإ ى-فيمايظه لنا-إنسببىذهادلزالق

م:1957غَتسلجأمورالدهىذهادل ةمادلاأش قالوريياينأولَتيالذياقأبسسنوىذهادلغالياتدونأنيلزوىاإليو.)أولَتيم
247.)

(:إنكأابسيبميو"قدسّهدلوأخَتًاتلكالبحمثالنحميّ اليتنقلهاادلًتمجمن341يضًاقملويفصفح )وسنادعاءاتوأ-3
عنضلمالا ياني مأوعنسنيقأرسيم"مفاسألمالوح فالليف)أو(الذييفيدأنادل ادأحداألس ينالكالعلاميدّلعلى

بالنحمالا ياينمأودبنيقأرسيم؟فهماليدريبالضبطبأّيالنحمْينتأرّ سيبميوتأرّ -رمحواهلل-أنويفشك:ىلسيبميو
حُتأّلفكأابومواللممعليويفىذامفقدورعنفاويفسمرعيضي هإ ىذلك.

وباسأل اضحبثد.بيمسيسدكمرصلدأنويألّ ضلناحيأُتأساسيأُتمعلا:
الناحي ادلنهجي .-1
ي ادلمرمعي .الناح-2
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 أوالً : الناحية المنهجّية .
القيــاس:

(سناجملل ادلذكمرة:"فإنشلّايلفتالنظ أنالقياسالنحمينبتوظلايفالل اقم343يقملد.بيمسيسدكمريفصفح )
بالثقاف والأأر  بال أيم االعأداد "وليد ذلكبأنو ويللّل القياسالفقهي"م سنيقحيثنبتوظلا بينها سن اليت اتاألجنبي "م

أرسيمموالماقعيشهدبغَتذلكمحيثيذىباللديدسنالباحثُتإ ىأن"سصيلحالقياسقدتاّ بإ ىالنحاةعنط يق
مل:وذلذاؽلكنناالق[14]ادلأكلمُتالذينأخذوهبدورىمعنالفقهاءمفالأشابوبُتسنهجالنحاةوادلأكلمُتبُّتالخفاءفيو"م

مذلكادلنهج"الذيتكّمنوتأّصلقبل[9]"إنكلأااليالفأُتتغًتفسنسلٍُتواحدؽلكنأننيلقعليو)ادلنهجاإلسالسّي("
.[14]أنتًتجمالفلاف اليمناني "

-فح الاابق كمايقمليفالص-وسعأنويدركسباسًاالف قبُتالقياساألرسييموالقياسعندالفقهاءوالنحاةمفاألول
الفقهيفللىعكسذلكياَتانسناجلزليإ ى النحميوزسيلو قياسنا أسا "يقمميفأساسوعلىسَتسنالكليإ ىاجلزليم
الكلي"مصلدهيؤكدساذىبإليوسابقًايفالصفح نفاهاإذيقمل:"وأصملالقياسالنحميكأصملالقياسالفقهيتلأقىيف

ياسادلنيقي"مفهلنايأوتناسىأنالقياسمبلادلنيقبشكلعامليسحك اًعلىاليمنانمفهمسننأاجأهّناتًتّسمخييالق
أخاه الذيقأل )قابيل( اسأخدسو مجيلًا ىؤالء فقبل إليوم اللجمء أحٍد ألّي ؽلكن شاءم اهللدلن الذييهبو اإلنااين اللقل

لىفللالغ ابالذيبلثواهللعزوجل.)ىابيل(حُتحف حف ةوارىفيهاأخاهمقياساًع
(سناجملل ادلشارإليهامأنالقياس342ونأيج ذلذهادآراءاجمل دةعناألدل وقعيفتناقضص يحمحيثق ّريفصفح )

)ت أيبإسحاقاحلض سيم اهللبن عبد يد على األو ىم ادل احل الل يبسنذ النحم يف عا117اسُأخِدم مث يفصفح ىـ(م د
(ليقمل:"ومليلملالنحاةشيئًاأكث سنأهنمحاولماأنيدّعمماقياسهمدببدأالللّي كمافللأرسيمسنقبل"فإذاكان345)

اليت حاجأهمإ ىعللأرسيمم فما اليتىيسنرمنالقياسسنذزسنابنأيبإسحاقم اللل  الل بقداسأخدسما النحاة
ميفأواخ الق نالثايناذلج يموكيفنّدعيأّنىناكتأر اً.جاءتبلدعص الًتمج 

الل يبتلٍت يفالنحم أناللل  وىم وعللادلنيقينبغيأنُيالحظم النحميّ م اللل  بُتالللأُت: جمى يًا مثإنىناكف قًا
موبناًءعلىىذافإنزلاول إغلادصل بُتالللأُتالاببمبينماتلٍتيفالفك اليمنايناللل اليتتدورسعاحلكموجمدًاوعدساً

وسثلوالقياس-تناوشسنسكانبليد!وعلىف ضوجمدىذهالصل فإنذلكاليُلددلياًلعلىىذاالأأر ادلزعمممألنالألليل
أسٌ عقلّيكماقلنامؽلكنألّيسفّك أنياأخدسوعنداحلاج إليو.-

معّي :وتشمل:رانياً:الناحي ادلمر
تقايمالكالم.-
الأل يف.-
تكميناجلمل.-
تقايمالكـالم:-1
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ىليقصد الأقايمالثالريم ىذا للكالم فاخألفالللماءيفتقايمسيبميو الكالمإ ىاسموفللوح فم قّامسيبميو
الكالمالل يبدونغَتهمأوأنذلكيلّممجيعاللغات؟.

)ادلورّدمذىبالبلضأن ادلقأضبم يفكأابو سنهمادلورّد كانأمأعجمياًم ع بيًا أّيكالمم الأقايمعامٌّالؼللمسنو ىذا
(موتبلوابناخلبازمنقلابنىشاميفشذورالذىبقال:"قالابناخلباز:الؼلأصاضلصارالكلم يفاألنماع1/3بدون:

الذيد الدليل ألن الل بم بلغ  زبألفباخأالفاللغات")ابنالثالر  ال اللقلي  واألسمر عقلّيم الثالر  يف االضلصار على ّل
(.6م:1940ىشامم

وأرسيممليألّ ضيفالماقعلأقايمالكالميفسكانواحدسنكأبومففيكأاب)اللبارة(ع ضلالسموالفللفقطمكما
.[18]ياّمىال ابي .فللأفالطمنقبلوممثيفكأاب)الشل (ذك سا

أقمل:سادامىذاالأقايمأس اًعقلياًكمايقملالبلضمفلماذااشأه بوأرسيمدونغَته؟
بلغ الل بمقالالزجاجييفكأابو)اإليضاح(بلدذك هاخلالف الأقايمليسعاساًمبلىمخاصٌّ وذىبآخ ونأنىذا

طلاطبكمإالعل اللغات"مالاابق"...ولانا الذيال[3]ىأنوقصدالكِلمالل يّبدونسال  يفًتضسنسيبميو سا وىذا
الأقايمالؼلّصلغ  ال اجحي:"إنالقملبأنىذا ادلذىبلقّمتومولقملد.عبده يدريساسنيقأرسيمموضلنن ّجحىذا

نحمالل يبسأخمذسنأرسيمموأنسيبميوأخذالل بوحاباذباهعقليمأعانعلىتقمي الظنلدىبلضالباحثُتمأنال
.[18]عنوىذاالأقايم".

الأل يف:-2
الأل يفعندالفالسف اليمنانيفسنيق)أرسيم(وأسأاذه)أفالطمن(يقممعلىفك ةالأقايمميقّامادلل َّفإ ىأجزاءممث

 [17]تُقّاماألجزاءموىكذاحىتيصلإ ىسلٌتالشيءاألول.
وإذانظ ناإ ىالأل يفعندالنحاةالل باألَولموجدناأنسنهجهمفيوؼلألفاخأالفًابيّنًاعنسنهجأرسيموسنسبقوم

شلّايبلدوجمدأيتأرَتموخباص يفس حل النشأة.
بيبدأع ضاألسثل لياأخلصفايبميوسثاًلـوىمصاحبأولكأابشاسٍليفالنحميصلإليناـن اهبلدذك عنمانالبا

عبداهللحقاً قبلووذلكقملك:ىذا دلا  ينأصبسنادلصادرتمكيدًا بابسا القاعدةمكقملو:"ىذا السنها احلقَّ زيٌد موىذا
يفالكالمأوأويبدأبذك القاعدةمثيأيتباألسثل مكقملو:"ىذابابفـَُلل:اعلمأنكّلفـَُللكانامسًاسل وفاًم[6]الباطَل"

صفً فهمسص وف.
فاألمساءضلم:ُصَ دوُجَللمورـَُقبوُحَف مإذاأردتمجاعاحلف ةوالثقب موأساالصفاتفنحمقملك:ىذارجٌلُحَيم...".
[6].
.[6]الط"وإذاعّ ففإنأغلبتل يفاتوتقممعلىالأمثيلمكقملوعندكالسوعناالسم:"فاالسم:رجلوف سوح
أرسيمفكان أسا علىالأأرَتادلنيقيم بليدًا وكذلكسنجاءبلدهكادلوّرد)الق نالثالثاذلج ي(سارعلىاخلطنفاو

ىدفوالمصملإ ىاجلمى مفقدعّ فاالسمبأنو"صمتيدّلدالل ع فّي علىسلٌتمواليدلعلىزسنموليسجلزلوسلٌت".
[18].
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دادلنيقييبحثعناجلمى مأسااحلدعندالنحاةالل بفمجالواالسألمالاللغميمعنط يقاألسثل مفهناكف قإذناحل
شاسعبُتالأل يفعندىؤالءمجيلاًوبُتالأل يفاألرسيياليمناينمالأل يفاألرسيمطالياياذلدفسنوالمصملإ ىاجلمى أو

لزمفكانمايلجأونإ ىالأل يفبالأمييزأوالأمثيلموذلكألهنمبمصفهمسالمُتيللممنأنادلاىّي موىذاعندادلالمُتغَتجا
المصملإ ىجمى األشياءساأحيل؛ألنوشلّااسأأر هاهللتلا ىبللمو.

األكورموأكث سايفكأابسيبميوىيأفكارسنسبقوسنالللماءمسثل:اخلليلبنأمحدمويمنسابنحبيبمواألخفش
موىي[12]وأيبعم وبناللالءوغَتىممفمجممعادآراءاليتيشأملعليهاالكأابذلؤالءالللماءتقُ بسنالأالمال رأيم

آراءسلأمدةعلىنصمصسمرق مكالق آنالك ميموكالمالل بالفصيحشل هونث همفهممليأتبشيءسنعندهسلالفذلذه
ىذا أر  ظل ولقد الزجاجياألصملم عص  إ ى آخ  تأرَت أّي حاجبًا ق ونم عّدة النحمي الدرس على سايي ًا الكأاب

.الق نُتالاادسوالاابعللهج ة.حيثبدأالأأرَتشيئاًفشيئاًمحىتبداجلياًعندالزسلش يوابنيليشميف[17]ىـ(337)ت
تكميناجلمل:-3

(سنوجمدعالق يفباباإلسنادبُتالفك ينالل يبواألرسييمألن340فح )وأساساأشارإليود.بيمسيسدكمريفص
لو قامسنكالٍم فقالبأهنا بينهماموعّ فاجلمل  عنادلمرمعواحملمملوالصل  )ادلقمالتواللبارة( أرسيمتكّلميفكأابيو:

وإنكاناليلوّرسلًٌتمولبلضأجزالهاسلًٌتساأقلباعأباره فانأقلتىذهاألفكارنفاهاسعتغيَتم[17]عنحكملفظاًم
.[6]طفيٍفإ ىالفك الل يّبمحيثذك سيبميويفكأابوادلاندوادلاندإليوموأحياناًيقمل:ادلبأدأوادلبٍتعليو.

ماءأكانتخوري أمإنشالي مويفالّ دعلىىذاالكالمنقمل:سللممأنادلاندوادلاندإليويكّمنانمجل يفضلمناالل يبمس
تمف لديوسننصمٍصلغميّ موأىمفارق علىسا يقممأصاًل تناواًل ادلخألف  بأنماعها اجلمل  األساستناولسيبميو وعلىىذا

م[17]يّأضحىناىمأنأرسيميفكالسوعناجلمل مليهأمإالباجلمل اخلوريّ موذلكألنادلنيقيقممعلىفك ةالقياسم
كماأنأرسيمدالماًيقّدماحملمملعلىادلمرمعموالللماءالل بسأفقمنعلىأنادلبأدأأىمركٍتاجلمل .

سنىنايأضحالف قبُتالأفكَتينموىمف قجمى ّيينبئعناذباىُتسلألفُتماقأص أحدعلاعلىأحدنمعياجلمل م
صفاللامالشاسلألنماعها.ألهنازبدمسنهجومبينماتيّ قادآخ للم

  الخاتمة:
أنت مج الللمماليمناني موكأبأرسيمعلىاألخصملتأمإاليفعصٍ سأأخ موىذاساينفيأيدوٍرللثقاف اليمناني  -

أوغَتىايفتأسيسالنحمالل يب.
سن - أنىذهاالدعاءاتس ّدىاحادبلضاللقلياتاليتالحظتب وزعلٍم علىأيديع ٍبُخّلٍصميبدوجليًا ظٍم

سأخّلفً عنركباحلضارة.-يفنظ ىم-فاسأكث واىذااللملاجلليلعلىأّسٍ كانت
أنوبلدالدراس والأمحيصتبُّتأنكافّ ادآراءاليتتذىبإ ىتأرّ النحمالل يبسنذنشأتوبثقافاتأسٍمأخ ىمآراء -

 دزبميناتالدعاس ذلاوالدليل.التقممعلىأساٍسسنيقّيمبلىيرل ّ
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 فهرس المصادر والمراجع:
 أوالً: الكتب:

م.2014القاى ةم-مسؤسا ىنداويللألليموالثقاف "إحياءالنحمم"إب اىيمسصيفى .1
 م.1978-ىـ1398بَتوتم-مدارادلل ف لليباع والنش م"الفه ست"مأبمالف جزلمدبنإسحاقالندمي .2

ىــ1393بَتوتم-مدارالنفالس"اإليضاحيفعللالنحم"مسمعبدال محنبنإسحاقالزجاجيأبمالقا .3
م.1973

ربقيق:عبدالاالمىارونماذليأةادلص ي اللاس للكأابمجـ"الكأاب"مأبمبش عم وبنعثمانبنقنور)سيبميو(م .4
م.1973م1
م.1965بَتوتم-مربقيق:نزارررامدارسكأب احلياةباء"م"عيمناألنباءيفطبقاتاألطابنأيبأصيبل  .5
ىـ1412م2األردنمط-مدارحنُتمعمان"ادلاأش قمنونظ ياهتميفنشأةالدراساتاللغمي م"إمساعيلأمحدعماي ة .6
م.1992-
م.1879ادلمصلم-يُتممدارادآباءالدوسك"اللمل الشهي يفضلماللغ الا ياني م"اقليميسيمسفداودادلمصلي .7
ممربقيق:زلمدأبمالفضلإب اىيمم"إنباهال واةعلىأنباهالنحاة"مجالالدينأبماحلانعليبنيمسفمالقفيي .8

م.1986-ىـ1406م1دارالفك الل يب/القاى ةمط
ىــ1420القاى ةم-مأسَتةلليباع لمجي للفك اللغميعندالل ب"األصملمدراس إباأيممم"سبامحاان .9

 م.2000

 م.2012مسؤسا ىنداويللألليموالثقاف مالقاى ةم"تاريخآداباللغ الل بي "مج جيزيدان .11

 

-ىـ1359مسيبل البايباحلليبمذىبيفسل ف كالمالل ب"مشذورالم"مجالالدينبنىشاماألنصاري .11
م.1940
 م.1970البحمثوالدراساتالل بي مسيبل اجلبالويمسص ممسلهدم"تيّمرالدرسالنحمي"حانعمن .12

مت مج د.سبامحاانمسكأب األصللمادلص ي مد:ت."ساالكالثقاف اإلغ يقي إ ىالل بم"ديالسيأولَتي .13
 م.1999م1سنشمراتجاسل بنغازيمط:لألليلاللغمييفكأابسيبميو"ما"شلبانعمضاللبيديم .14

م.2008مدارادللارف:سص م11مط"مدارسالنحمي ادلم"شمقيريف .15
بَتوتملبنانمد:ت.-معاملالكأب)ربقيق(م"ادلقأضب"معبداخلالقعضيم  .16
م.1979دارالنهض الل بي ـبَتوتم"النحمالل يبوالدرساحلديث"معبدهال اجحيم .17
م.1980بَتوتم-يباع مدارالنهض للمم"دروسيفادلذاىبالنحميّ "عبدهال اجحي .18
م.1968دارادللارفمالقاى ةم"مسدرس البص ةالنحمي نشأهتاوتيمرىام"محنالايد عبدال .19
م.1981م4لبنانمط-مدارالقلممبَتوت"سقدس ابنخلدون"عبدال محنبنخلدوناحلض سيم .21
م.1968-ىـ1387م1ص مطمسيبل الالادة/س"نشأةالنحموتاريخأشه النحاةم"زلمدالينياوي .21



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  أبريل/  واألربعون  بعالعدد السا

 
 

16 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

مدارالفك الل يبماتاألجنبي "مفمنك ؽل متل يباحلضارةاإلسالسي وسدىتأر ىابادلؤر م"سصيفىطوبدر .22
القاى ةمد:ت.

 اً: المجالت:يثان
جاسل -دآدابأمحدمعبدادلنلمالايد)دكأمر(مف ري ادلاأش قسايكلكارت يفأصال النحمالل يبمرلل كلي ا .23

 م.2009ميناي 1مع64القاى ةمم

م.1978م1عمانمع-األردن-مرلل رلمعاللغ الل بي "نشأةالنحمالل يبيفرمءكأابسيبميو"ت وبممجَتارم .24
 .م2009م2مع11غزةمم-جاسل األقصى-مكلي ادآداب"النحمالل يببُتالأأر والأأرَت"سفأاحمرباحاليمٍتم.25

 
 


