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التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

أن الکلمۀ فی اللغۀ العربیۀ وضعت فی ّ
أول أمرها علی
یذهب بعض اللغویين إلی ّ
هجاء واحد ،وتصرف المتکلمون فيها تصرفا یختلف باختالف البالد ،والقبائل
والبیئات ،فکان ّ
لکل زیادۀ ،أو حذف ،أو قلب ،أو إبدال فکرۀ خاصۀ ،وفریق آخر أخذ
یقول :أن الکلمۀ وضعت فی أول نشوءها علی ثالثه أحرف أو أکثر ،ولذلک کثرت
اللغات ،واأللحان حول ذلک ،إلی أن بلغت هذه اللغۀ حتی الیوم عمرا ً مدیدا ً یجوز
مرت علیها ،وأهم ما یعمر فی هذه اللسان،
نسمیه بالکهولۀّ ،
أن ّ
ألن مئات السنین قد ّ
أصول کلمها ،وتراکیب حروفها ،وأوزانها أو صیغها حتی أصبحت اللغۀ فی حرز حریز
من القوۀ ،والمناعۀ ،ومقارعۀ أعدائها .وأصبحت حکایۀ ظهور النحو في هذه اللغۀ
مشکوکۀ ،فهل النحو مدون من قبل شخص خاص أم ألف علی مرور الزمن؟

التراث األدبی

المقدمة

يری المتتبع في اللغة العربية حکايات کثيرة حول نشأة النحو.فهناک أقوال مختلفة

حول ظهور بعض مظاهر الفساد ،واللحن فی اللغۀ العربیة ،والدلیل الواضح لنشأة النحو
هو الفساد اللغوی لمقاومۀ اللحن.

أن اللحن قد ظهر فی عصر الجاهلیۀ ،والبعض قائلون بأنّه قد
وهناک حکایات کثیرة ّ

ظهر ،وبرز فی عصر النبی(ص) ،والبعض ینسبون اللحن إلی عصر الخلفاء الراشدین ،وقد
أن کثیرا ً من العرب فی العصر الجاهلی کانوا یلحنون فی
نقل من بعض الروایات المنقولۀ ّ

کالمهم .والیخطأونه احترام ًا له ،ویقلدونه غالب ًا علی هذا الخطأ.

أن الرسول األعظم (ص) سمع رج ً
ال یلحن فی الکالم فقال :أرشدوا کالمکم
وروی ّ

فإنه قد ّ
ضل( .السیوطی1998 ،م)108 :
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وقبل أن ندخل في صلب الموضوع کی نبین سبب نشأۀ النحو ،یلزم علینا أن نوضح

لغۀ اللحن ،ومفهومها حتی یتبین لنا جوانب األمر فی هذا المجال.

لغۀ اللحن :اللحن ،من األصوات المصوغة الموضوعۀ ،وجمعه ألحان ولحون ،واللحن

التغرید ،وفی الحدیث :اقرأوا القرآن بلحون العرب ،وبشکل آخر لتوضیح هذه اللغۀ ،یقول
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

معجم اللسان« :اللحن واللحانةُ :
ترک الصواب فی القراءۀ والنشید ورجل الحن ولُحان،

أی یُخطئ ،وفی المحکم کثیر اللحن والتلحین :التخطئة ،ولحن الرجل أی تک ّلم بلغۀ ،أی
ال یفهم عنه ویخفی علی غیره ،ألنه یمیله بالتوریۀ ولحن الرجل فهو ِ
قال قو ً
لحن؛ إذا فهم
وفطن لما لم یُفطن له غیره ،والطرماح یقول منشداً:

َ
القول عنهن زول ًۀ
إلی
تالحن أو ترنو ِ
المالحنِ
وأ ّدت َّ
ُ
لقول ُ
أی یتکلم بمعنی ال یفهم الکالم غیرها وألحن فی کالمه أخطأ ،وأخیرا ً یمکن القول:

اللحن ،المیل عن االستقامة( ».ابن منظور1982 ،م ،حرف الالم :لحن)

أن اللحن لم یکن معروف ًا من قبل ،وقد ُعرِف فی زمنِ
ویستنبط من کالم النبی (ص) َّ

الرسول األکرم (ص) کمال َ
ونشأت فی بنی سعد فأنّی لی اللحن».
قال« :أنا ِمن قریش
ُ
(السيوطي1992 ،م)341 :

النحو وحکایۀ نشأته

وفی اللحن وتعصب العرب علیه ،روی أن رج ً
دخل علی زیاد بن أبیه فقال:
ال َ

«إن أبینا هلک وإن أخینا غصبنا علی میراثنا من أبانا ،فقال :ما ضیعت من نفسک
ّ

أکثر مما ضی َّعت ِمن َ
مالک( ».البیهقی1982 ،م2 :و )159وروی عن الحجاج أنه سأل یحیی

بن یعمر هل یلحن فی نطقه؟ فأجابه بأنه یلحن فی حرف من القرآن إذا کان یقرأ قوله

بضم الکلمة.
تعالی :قُل إن کان آباؤکم وأبناؤکم( التوبۀ :اآلية )24 :إلی قوله
(أحب) ّ
ّ
(الجمحی1962 ،م)57 :

ویستنج الدکتور شوقی ضیف من سؤال الحجاج هذا السؤال أنه یدل علی ما استقر

بالء عام ًا.
فی نفسه من أن اللحن أصبح ً

اللحن وحکایاته :إن فکرۀ نشأۀ العلم تقتضی التفکیر فی سبب اإلنشاء ،وهو مقاومۀ

مظاهر اللحن ،من هنا البد من تالزم النوعین وأحدها الحکایة ،هو تزامن ظهور اللحن
مع ظهور العلم فی وقت واحد ،ویتجلی ذلک من خالل حکایات أبی أسود الدؤلی من
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ابنته مع اإلمام علی (ع) ،والوجه اآلخر من التالزم تظهر الحکایة بتقدم ظهور اللحن قبل
اإلنشاء ،تصور نشأۀ العلم بعد تزاید تلک المظاهر ،والخوف من ازدیاد شیوع اللحن،

مدمرۀ.
والفساد بصورۀ ّ

الحد الذی أصبح به ذکر أبی األسود الیرتبط فی
الدؤلی( .ابن قتیبة1964 ،م )165 :إلی ّ
األذهان إال بنشأۀ النحو ،مع أن حکایات أُخر تنسب إلیه إنجازات أخری مهمة ،ومؤثرۀ
فی تایخ األدب العربی ،وبعض حکایات أبی أسود الدؤلی تحصر حادثۀ اللحن التی

استثارت فیه القلق والخوف من فساد العربیة بینه وبین ابنته.

شهر (ناجر) (أی -صفر)
یروی أنه دخل علیها مرۀ فقالت :یا أبت ما ُّ
الحر ،فقالُ :
أشد ّ

ِ
فقالت یا ِ
َ
ذهبت
أخبرتک ولم أسألک ،فأتی أبو أسود عند علی (ع) وقال:
أبت ،إنما

َ
تطاول علیها زمان أن تضمحل ،فقال (ع) وما
العرب لما خالطت العجم وأوشک أن

ذلک؟

یخرج
بدرهم وأملی علیه ،الکالم کله ال
فأخبره خبر ابنته ،فأمره باشتراء صحیفۀ
ٍ
ُ
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تنس ُب أکثر الحکایات شیوع ًا فی التراث وکتبه فی إنشاء علم النحو إلی أبی األسود
َ

التراث األدبی

أول کتاب سیبویه ،وفی بدایۀ ألفیة ابن
جاء لمعنی ،وهذا القول ّ
عن اسم ،وفعل ،وحرف َ

مالک:

کالمنا لفظ مفی ٌد کاستقم

ٌ
حرف الکلم
وفعل ثم
واسم
ٌ
(ابن عقیل ،ج1997 ،1م)5 :

ثم رسم أصول النحو کلها فنقلها النحویون وفرعوها( .األصفهانی1992 ،م)240:

وقیل ألبی األسودِ :من أین لک هذا العلم؟ یُعنون به النحو ،فقال ،أخذت حدوده عن

علی بن أبی طالب (ع)( .نفس المصدر :نفس الصفحة)

وقال الجاحظ ،أبو األسود الدؤلی معدود فی طبقات من الناس ،وهو فی ک ّلها مقدم،

مأثور عنه الفضل فی جمیعها ،کان معدودا ً فی التابعین ،والفقهاء ،والشعراء ،والمحدثین،
ٌ
واألشراف ،واألمراء ،والدهاۀ ،والنحویین.
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أول باب ،صنعه أبو األسود هو باب التعجب ،ألنه سمع الحدیث والکالم غیر
وقیل ّ

المأنوس من ابنته ،وفی معجم اللسان ینقل ذلک أنها قالت ألبیها :یا ِ
الحر،
أبت ما ُّ
أشد َّ

ِ
ِ
َ
الحر شدی ٌد،
تحتک فقالت:
فوقک والرمضاء من
قال ،إذا کانت الصقعاء من
ُ
أردت أن ّ

َ
باب التعجب( .ابن منظور1982 ،م :مادة صقع)
قال :فقولی ،ما أش َّد الحر،
ووضع حینئذ َ
َ
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

وفی حکایۀ أخری لعلی بن أبی طالب (ع) مع أبی األسود ،وهی علی قول أبی

فقلت فیم تُ ّ
األسود نقل عنه قائ ً
فکر
ال:
دخلت علی أمیرالمؤمنین (ع) فرأیته ُمطرق ًا مفکراًُ ،
ُ

یا أمیر المؤمنینَ ،
فأردت أن أصنع کتاب ًا فی أصول
سمعت ببلدکم هذا لحنا،
قال إنّی
ُ
ُ

فعلت هذا أحییتنا ،وبقیت فینا هذه اللغۀ ،ثم أتیته بعد ثالث ،فألقی
العربیة ،فقلت :إن
َ
ٌ
وفعل وحرف ،فاالسم ما
اسم
إلی صحیفۀ کتب فیها :بسم اهلل الرحمن الرحیم .الکلمۀ ٌ

المسمی ،والفعل ما أنبأ عن حرکۀ المسمی ،والحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم
أنبأ عن ّ

أن األشیاء ثالثة :ظاهر
وال فعل ،ثم قال :تتّبعه وز ِد فیه ما وقع لک وأعلم یا أبا األسود َّ

لیس بظاه ٍر وال مضمر ،وإنما یتفاضل العلماء فی معرفۀ ما لیس بظاه ٍر وال
ومضمر وشئ َ
ٌ

مضمرٍَ ،
قال أبو األسود ،فجمعت منه أشیاء ،فکان من ذلک حروف النصب ،فذکرت منها

ولیت َّ
لکن فقال لی :ل ِ َم ترکتها؟ فقلت :لم أحسبها منها،
(إ َّن َّ
وأن َ
ولعل وکأن) ولم أذکر َّ

النحو وحکایۀ نشأته
فقال :بل هی منها ،فزدها فیها( .السیوطی1992 ،م)181 :

ومن دارسی العربیة من أنکر نسبۀ وضع العلم إلی أبی األسود أص ً
ال ،فنسب بعض

هؤالء العلم إلی علی بن أبی طالب (ع) وبعضهم إلی عبداهلل بن أبی إسحاق والبعض

اآلخر إلی نصر بن عاصم وعبدالرحمن بن هرمز ویحیی بن یعمر( .سامی1965 ،م26- :
)30

التسمیة وحکایاتها :قال إسحاق بن خلف حول النحو:
ِ
لسان األلکنِ
النحو یبسط من
ُ

طلبت من العلوم أجلها
وإذا
َ

لحنِ
والمرء تکرمه إذا لم یَ َ
ُ
مقیم األلسنِ
فأجلها منها
ّ
ُ

(أبو جناح1419 ،ق)345 :

وقال آخر:

ٌ
وطویل سلمه
صعب
النحو
ٌ
زلت به إلی الحضیض قَدمه

إذا ارتقی فیه الذی ال یعلمه
یرید أن یعربه فیعجمه
ُ
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(ابن أبی هاشم1967 ،م)157 :

علل التسمیة بهذا االسم:

1ـ أن علی ًا (ع) أمر أبا األسود بوضع شئ فی النحو لما سمع اللحن فأراده أبو األسود

می نحوا( ً.الذهبي،
أحسن هذا النحو الذی
ما وضع ،فقال علی (ع) :ما
َ
َ
نحوت ،ف ِمن ثم ُس َّ

1413ق)82 :

2ـ وفی الفهرست ،أن أبا األسود الدؤلی استأذن علی ًا (ع) وقد ألقی علیه شیئ ًا من

أصول النحو أن یصنع ما صنع ،فسمی ذلک نحواً( .الندیم1978 ،م)59 :

َ
فسمی نحوا ً ،
3ـ قیل أ َّن أبا األسود وضع وجوه العربیۀ
وقال للناس :انحو نحوهّ ،

عرف العلم باسمه قبل أن یشرع أبو األسود فی
وتسیر الحکایۀ األخری أ َّن ابن عباس َّ

وضعه ،إذ أتی أبو األسود فقال :إنی أری ألسنۀ الناس قد فسدت ،فأردت أن أضع شیئ ًا
یقومون به ألسنتهمَ ،
قال :لعلک ترید النحو ّاما إنّه حق ،واستعنِ بسورۀ یوسف.
لهم ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

ٌ
وأقوال کثیره منها:
فمن علل التسمیة بالنحو هناک نظریات

التراث األدبی

أن أبا األسود سمع قارئ ًا یقرأ إن اهلل
(الهندی1977 ،م )51 :وفی حکایۀ أخری قیلَّ :
صار إلی
برئ من المشرکین ورسولِه( التوبة :اآلیة  )3فقال :ما
ظننت َّ
ٌ
ُ
أن أمر الناس قد َ

إلی کاتب ًا لقن ًا ،فأتی به ،فقال له أبو األسود ،إذا رأیتنی
هذا ،فقال لزیاد األمیر أرسل ّ
فتحت فمی فانقط نقط ًۀ تحت الحرف ،فإذا اتیعت شیئ ًا من ذلک غن ًۀ فاجعل مکان
قد
ُ

النقط ِۀ نقطتین( .الذهبي1413 ،ق ،ج )83 :4ولکن شوقی ضیف یعتقد أن أبا األسود لم
یصنع النحو بل وضع النقط ،واالشتباه الذی حصل لمن أشاروا إلی وضعه ،إنما کان
بسبب إشارۀ الرواۀ إلی أنه وضع علم العربیة ،وهم یعنون بذلک أنه وضع نقط حرکات

اإلعراب ،فیکون بهذا علم العربیة غیر النحو وبذلک یکون أبو األسود واضع علم العربیة

غیر النحو( .ضيف1998 ،م )14 :والبعید عن النظر وطبیعۀ األشیاء أن یذهب التفکیر بأبی

األسود فی معضلۀ اللحن الشفوی إلی إیجاد ّ
حل کتابی ،إذ لن یؤدی علمه هذا الذی
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اخترعه ،وهناک حکایات أخری لتشکل النحو وهی:

نظریۀ االنتساب إلی أبی أسود الدوئلی

قیل :أ َّن رج ً
ال بمدینۀ الحدیثة اسمه محمد بن الحسین قد آلت إلیه خزانۀ صدیق کان

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

مشتهرا ً بجمع الخطوط القدیمه ،وجدت عنده أوراق تدل علی هذا ویقول ابن إسحاق

أن الزمان قد أخلقها وعمل فیها عمل اندراس ،وهی
(438هـ ) فرأیتها وقلبتها فرأیت ّ

کالم فی الفاعل والمفعول عن
أربع أوراق وأحسبها من ورق الصین ،ترجمتها هذه :فیها ٌ

أبی األسود رحمۀ اهلل علیه بخط یحیی بن یعمر وتحته خط النضر بن ثمیل (41هـ) وقد

حاول بعض المستشرقین أن یربط نشأۀ النحو العربی بالنحو السریانی والیونانی والهندی،

زیغ وبُهتان( .المصدر نفسه)200 :
ولکن هذا الرأی مبدأ لما ینطوی علیه من ٍ

ویری فریق رابع أن النحو قدیم قدم خلق اإلنسان ،إذ أن العرب العاربة کانت عندهم

معرفة بمصطلحات النحو بتوفیق من قبلهم ،أن النحو تعلموه بتوفیق من اهلل واستدلوا
بذلک عند قولهم :وعلَّم أدم األسماء ک ّلها( البقرۀ :اآلیة )39

فتلقف العرب خلفهم عن سلفهم هذا ،ولذا کانوا یتأملون مواقع الکالم فلم یکن

النحو وحکایۀ نشأته

کالمهم استرسا ً
ال أو ترطیم ًا ،بل کان عن خبرۀ بقانون العربیۀ ،فالنحو قدیم قدم البشریۀ،
ومن ذهب إلی هذه النظریۀ هو أحمد بن فارس ( 329هـ  396 -هـ) کما ذهب إلیه أبو

علی الفارسی فی أحد رأییه ولکنه ضعف بعدئذ( .ابن جنی1408 ،ق ،ج)41 :1

فالنحو یمکن أن یکون موجودا ً قبل أبی األسود الدؤلی والدلیل علی ذلک ما قاله

علی (ع) فی قصۀ المقرئ الذی قرأ األعرابی( :إن اهلل برئ من المشرکین ورسوله) بالجر
وأنه ال یقرأ القرآن إال أن یکون عالم ًا بالعربیة .فمن أین یأتی قانون اللغۀ العربیة والنحو؟
ٍ
سواء یستوی فی ذلک
ضابط
إذا لم یکن هناک ضابط؟ وإال فنطق العرب بالعربیة دون
ً
جمیعهم.

وأیض ًا قصۀ عبد العزیز بن مروان واألعرابی الذی شکا إلیه جماعۀ ِمن العرب وألزم

علی نفسه أال یخرج إلی الناس حتی یتعلم من العربیة ما یقیم به لسانه ،مجنس نفسه
مع من علَّمه العربیۀ.
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وجوه اشتراک الحروف العربیة بالعبریة

فإذا نظرنا إلی الوجه الذی یقال عنه بأوصافه ،أن أبا أسود الدؤلی أو نصر بن عاصم،

أول من ضبط المصحف ،أماله علی یحیی بن یعمر ،فنری أیض ًا بأن الحروف العربیۀ
هو ّ

حیث اقتصر فی ضبطه علی النقطة والنقطتین لفتحۀ أو فتحتین أو کسرة أو کسرتین

بخالفها فی العبریة المعروفة ،فی ضبط حروفها بکثرۀ النقاط کما هو المعروف ،ومن
رجح علماء المسلمین األوائل بالنظر فیما کان موثوراً ،فاسترشدوا بما أبقت
أجل هذا قد ّ

علیه األیام ،ونقل علی أیدی الناس فجدوده( .المصدر السابق )41-42 :واتخذوا نبراس ًا لهم،
والذی بین ذلک یمکن أن یکون أبا األسود قد استجاب دعوۀ اإلمام علی(ع).

الریب والتردید فی حکایات النحو:

إن من الباحثین من أعلن الشک فی المرویات والحکایات التی تنسب وضع العلم
ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

تقترب بالتلفظ والشکل من الحروف العبریه ،ویمکن أن تکون مقلوبة من العربیة ،وإن
اختلفت توجیهات أبی األسود إلی ٍ
حد ما بالنسبۀ لضبط المصحف عن ضبط اللغۀ العربیة

التراث األدبی

إلی أبی األسود ،أو فی بعض مضامین الروایات الواردة فی هذا الباب علی قدر الشک

فیه وفی منابع التردد واألخذ بها ،أو بعض ما اشتملت علیه .فالباحثون الذین یثبتون نسبۀ
الوضع إلیه ویدافعون عن هذه النظریة ربما عارض بعضهم بعض مضامین الحکایات

التی تبعد عن العقول فی ذکر األشیاء ال تصح عق ً
ال وجودها فی زمن بدایات العلم،
کالمصطلحات العلمیة الفاعل ،والمفعول ،والتعجب ،والحروف الناسخة  ...إلخ التی لم

تتضح فی کتاب سیبویه المتوفی بعده بنحو قرن واحد( .المصدر السابق )40 :أما من یُعلن
منهم صراحۀ عدم القطع بشئ فی الواضع أو ینکر فی نسبۀ الوضع إلی أبی األسود،
سوغ ما لذلک فأحمد أمین مث ً
ال یشک فی نسبته وضع العلم إلی
فیستند کل منهم إلی ُم ّ

أبی األسود ،إذ من الروایات ما ینسب علم النحو إلی اإلمام علی (ع) أو إلی أبی األسود
أو إلی نصر بن عاصم أو إلی ابن هرمز ،ویری قانون النشوء واالرتقاء یوجب أن یسبق
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وضع الحرکات وضع النحو ،فیرجح لذلک وضع النقط إلی أبی األسود( .أمین1983 ،م،
ج)285 :2

نظریة شوقی ضیف حول حکایات النحو
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

یبدو أن شوقی ضیف تأثر بهذا الرأی ویبدو أنه سمی (قانون النشوء) فی عبارۀ أمین

(بطبائع األشیاء) .ویضیف فی استبعاد فکرۀ إنشاء أبی األسود لعلم النحو عدم إشارة

سیبویه إلیه فی الکتاب ،مع أنه ینسب اآلراء إلی الخلیل ویونس ،وأبی العالء بن عمر
أول من علل النحو وم َّد
واألخفش الکبیر ،وابن أبی إسحاق ،مع ما أثر فی التراث من أنه ّ
القیاس والترجیح ویمکن أن یکون هو الواضع( .مصطفی1987 ،م )325 :أما المستشرقون

عد بعض
فقد أعلنوا بصراحۀ رفض الحکایۀ وعدم االرتکان إلیه فی مسائل العلم وإن ّ
بأن حکایات أبی
الباحثین العرب ذلک منهم ولعل أشهر من صرح من المستشرقین َّ
األسود السالفة ما هی إال من قبیل األساطیر هو (بروکلمان) ومنهم (رکندروف) حیث
اعتبر القصص الواردة تلفیقیة وباطلة ،وکذا یوهان فک فی کتابه العربیۀ( ،فک1951 ،م:

 )123وفون کریمر( ،کريمر1995 ،م )123 :وکیس فرستیغ( .فرستیغ2003 ،م)80 :

النحو وحکایۀ نشأته

ومن ذلک من وقوف الباحثین عند استقرار المصطلحات والحدود والتقسیمات

واالسم االصطالحی للعلم فی الحکایة فی حین أنها لم تتضح وتستقر بعد عصر الحکایة

بسنین طویلة ،لکن المالحظه الجدیرۀ هی أن ما أبداها الدکتور صاحب أبوجناح فی
مصطلحی الفاعل والمفعول الواردین فی الحکایۀ بقوله :ألیست کتب النحویین المتأخرین

التی اعتادت أن تبدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات هی التی أوحت لواضعی الخبر بأن
أبا األسود بدأ بباب الفاعل ثم المفعول حین شرع فی التفکیر فی وضع النحو( .مصطفی،

1987م)325 :

حار فی
ومن هنا البد أن تزول الغرابة ویبطل العجب من وجود المتناقضات التی َ

الخروج منها الدارسون إذ أن أکثرهم قد استسلم للحکایۀ ،وربما وقف البعض عند بعض

فإن السؤال الجدیر بأن یسأل هل یمکن بجث نشأۀ
الغرائب حائرا ً فی ح ّلها جملۀ ،وبعد ّ
العلم بعیدا ً عن الحکایۀ وبال ضغط منها.
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فتقتضی اإلجابۀ عن هذا السؤال اإلقرار أوال بأن بعض األحادیث حول النشأۀ فی

العموم ،ال کلها ینبغی أن یعد من فلسفة العلوم المن العلم( .أنیس1980،م )13 :وذلک مثل
حدیث نشأۀ اللغۀ علی سبیل المثال ،ولهذا یمکن القول بأن الوثیقة األولی فی علم النحو

النتيجة

بناء علی ما فی کتاب سیبویه من أقوال ونقول عن سابقیه أن نقبل منهجی ًا من
یمکن ً

أی باحث باستنتاج ما یری بعقله وما یوصله إلیه اجتهاده بأن األقوال تدل علیه ویرسم

مالمح علم النحو قبل سیبویه.

ولذا نفهم من حیث المبدأ رأی إبراهیم مصطفی الذی یستند فیه إلی أعلی من ذکر

فی کتاب سیبویه وهو کالم أبی إسحاق ،دون أن نلزم أنفسنا باألخذ به علی إطالقه .أما

ما یختلف به حدیث نشأۀ العلوم عن أحادیث النشأۀ األخری ،فهو أن له نظائر من العلوم

التی التتوقف عن النشأۀ والتفرع واندثار بعضها وحلول علوم أخری بدیله منها ،ویجب

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالرابع

هی کتاب سیبویه.

التراث األدبی

علینا أن نقیس الکالم المقبول منها علی ما یقبل فی غیره ،ونر ّد ما یرد فی غیره ،ولذا

نستطیع القول بأن تجربۀ نشأۀ العلوم التی نصرفها تنفی عزم فرد أو جماعۀ علی انشاء

علم من العدم ،لتحقیق غرض ما قائم فی الذهن ،وال ضرورۀ فی هذا المجال بأن نلجأ
فی عصر العلم إلی الحکایات واألساطیر إلثبات شئ من ذلک أو نفیه.
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