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 المدارس النحوٌة:

ورست  ،بٌن اإلثبات والرفضحول المدارس النحوٌة المحدثٌن  دارسٌنراء الاختلفت آ   

 على ثالثة آراء:

مدارس وجود لوال  ،وإنما هً تجمعات جؽرافٌة ،حوٌة إطالقاالن( ال وجود للمدارس 1

وتطبق هذه المجموعات أصوال واحدة ، ومنهاجهانحوٌة تتمٌز كل منها بؤسلوبها الخاص 

 .على أبو المكارم، وسعٌد األفؽانً ، ومن أصحاب هذا الرأيوإن اختلفت فً الفروع

 ، وأنكر ممن تبنى هذا الرأيهً مدرسة البصرةو ،حوٌة واحدة( ال وجود إال لمدرسة ن2

لى القول بهذا "جوتولد وقد سبقه إ ،الدكتور إبراهٌم السامرابً، منهم وجود مدرسة الكوفة

 .فاٌل"

أثبت فرٌق من النحوٌٌن وجود مدرستٌن بصرٌة وكوفٌة وتردد فً القبول بوجود  (3

الدكتور مهدي المخزومً، وقد تابعوا فً ذلك الزبٌدي رأي وٌمثل هذا ال، مدرسة بؽدادٌة

على  فً طبقاته حٌث نظم أفراد المدرسة البؽدادٌة مع رجال المدرسة البصرٌة والكوفٌة

حسب اتجاهه ومٌوله
(1)

المدارس  المدرسة البؽدادٌة ٌنطبق على بقٌةانطبق على وما . 

 .ألندلسٌة والمصرٌةاألخرى ا

 المذهب:

  تعرٌف المذهب

وذهب  ،َمَذاِهب   :الجمع، ولؽة: مصدر مٌمً ٌطلق على الطرٌق ومكان الذهاب وزمانه     

طرٌقة، قصد، رأي،  :الَمْذَهب  و به وأذهبه ؼٌره: أزاله. والمذهب: المعتقد الذي ٌذهب إلٌه.

ٌُدرى لفالن . ووجهة نظر : مجموعة من اآلراء . وهو عند العلماءرأي ثابت :مذهبما 

  .والنظرٌات العلمٌة والفلسفٌة ارتبط بعضها ببعض ارتباًطا ٌجعلها وحدة منسقة

 معروفة:ومن المذاهب ال

ّي: المذهب  ًّ ٌعتبر الماّدة الواقع الوحٌدمذهب المادِّ وح، والعالم ، فلسف وٌنكر وجود هللا والرُّ

 اآلخر 

بلوغ الٌقٌن المطلق مع إمكان ترجٌح رأي على إمن بٌال مذهب وهو  االحتمال: مذهب 

  .آخر

                                                           

 .139م: 1987، 1، دار الفكر، طسطورة وواقع د. إبراهٌم السامرابًالنحوٌة أالمدارس  (1)
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ٌّة وهً الَمْنَفعة: مذهب  ٌّة أخالق ه نحو تقر أنظر القدر  تحقٌق ّن كّل األفعال ٌجب أن توجَّ

  .األكبر من السعادة ألكبر عدد من الناس

ٌَّة: نظام ٌعنً حكم الشعب لنفسه، مذهب  ٌموقراط شخص ٌعتقد أن لدٌه فرًصا ٌجعل كل الدِّ

ٌّة كاملة فً قٌم المجتمع   .متساوٌة للمشاركة بحرِّ

العباد ُمْجَبرون على أفعالهم ال اختٌار لهم فٌها  ٌرى أصحاُبه أنّ مذهب  وهوالَجْبر: َمْذهب 

حٌث ٌسندون الفعل إلى هللا تعالى، وهو خالؾ القدر الذي هو إسناد فعل العبد إلٌه ال إلى 

  .هللا تعالى

ٌَّة: مذهب  اد ٌَّة الُمطلقة والثورة على التقالٌد، ٌدعو فً الفّن واألدب مذهب  وهوالدَّ إلى الحرِّ

فة وقد مّهد الطرٌقَ  ٌّة وؼٌرها من الحركات المتطرِّ   .أمام السرٌال

ًُّ َواْلَمْذَهُب ُهَو َمْجُموَعُة اآلَراِء  : اإلِْسالَِم أَْرَبَعة  َمَذاِهب    ًُّ َواْلَحَنِف ًُّ َواْلَحْنَبلِ اِفِع ًُّ َوالشَّ اْلَمالِِك

ًٍّ أَْو َفْلسَ  ًٍّ أَِو اْجِتَماِع ًٍّ َواْلُمْعَتَقَداِت ِفً َمَجاٍل ِدٌِن  .ِف

صطلح قدٌم استخدمه المفكرون والنقاد للداللة على الخصوصٌة التً ٌرى ملمذهب وا    

أن نسمً أيَّ رإٌة فال ٌمكن بها المبدع شٌباً ما أو أمراً ما ذات أكثر من بعد ومستوى، 

 .متماٌزة مستقلةلها خصوصٌة مذهباً ما لم تكن 

 :مقومات المذهب هً

إٌة التً ٌتخذها الفٌلسوؾ أو المفكر، وٌتمٌز بها عن خصوصٌة الرأي الخصوصٌة: ( 1

  .لسابقة والراهنة للمفكر أو الفٌلسوؾاألخرى اؼٌره من المذاهب 

 فال ٌمكن المذهب من مقومات بعد الخصوصٌة هو الوحدة المذهبٌة، ٌقتضٌه الوحدة: ما  (2

إذا لم تجمعها رابطة على أهمٌتها وكثرتها إطالق اسم مذهب على مجموعة من أفكار 

انتظام األفكار بمبدأ واحد أو أكثر هو الذي  ، أيأو ربما المبدأ الواحد المبادئواحدة من 

  .ٌحولها من أفكار إلى فكرة مذهب

تكاملٌة الرإٌة، فتقدٌم بعض األفكار حتى ولو كانت تقوم على مبدأ أو أي التكاملٌة: ( 3

إلطالق اسم المذهب علٌها  فهذا ؼٌر كاؾٍ  بالخصوصٌة،طبعت منسجمة، وحتى لو  مبادئ

 .ٌتطلبها المذهب الفكري إذا لم تكن رإٌة متكاملة لمختلؾ الجوانب التً

األساسٌة  ه، فال بد أن تكون المبادئالستؽناء عني ال ٌمكن امقوم ضرورو الكفاٌة: وه( 4

أو فهم المذهب مجال  علٌها المذهب، وأن ٌكون المذهب كافٌاً لتفسٌر لٌبنىللمذهب كافٌة 

 .جوانبه المختلفة و األساسٌةه نشاط

أن االستناد إلى االٌدٌولوجٌا لٌس مطلباً ٌرى بعضهم موضع خالؾ، ٌولوجٌة: وهو ( اإلد 5

 ٌخلو المذهب من قاعدة أو فاللتكوٌن المذهب أو تؤسٌسه، وإنما هً جزء من مكوناته. 
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فكر الفٌلسوؾ أو نظرٌته، فاالٌدٌولوجٌا  أساس اٌدٌولوجً هو البنٌة الفكرٌة التً ٌقوم علٌها

ال توجد فلسفة وال ٌوجد فكر بال انتماء سابق على تكون ففً كل فكر وكل نظرٌة،  قابمة 

 .الخصوصٌة الفكرٌة أو الفلسفٌة للمفكر أو الفٌلسوؾ

وٌوجه المفكر أو الفٌلسوؾ ته جزء من مقومات المذهب ٌحدد هوٌ هً إذن  االٌدٌولوجٌا  

 .اختٌاره األفكار والمناهج واألدواتفً 

، فقد انتقل إلٌه هذا المصطلح من العلوم الفقهٌة، وأصبح مفهوم المذهب النحويأما      

 . ٌعبر عن مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر ما أو التجاه ما

وتقول  ،وٌامذهبا نح تبنىهو: طابفة من أولً العلم الواحد ت ،وفً التعرٌؾ النحوي الدقٌق   

برأي نحوي مشترك وتجمعهم وحدة أصوله ومناهج البحث فٌه وإن تعددت أوطانهم 

 .ومهما تنوعت شخصٌاتهم وتباعدت آراإهم فً الفروع  ،واختلفت أجناسهم

 االتجاه:

 تجاهاالتعرٌف 

َجهَ  :ِاتَِّجاه   ِجْه، مصدر ِاتَِّجاه  ، امصدر إِتَّ ِجُه، ِاتَّ َجْهُت، أَتَّ هِ ِاتَّجَ ، تَّ ٌْ ِه: َقَصَدهُ، أَْقَبَل َعلَ ٌْ َجَه ، َه إِلَ ِاتَّ

ِحٌحَ  :َشَماَل الِبالَد َجاَه الصَّ ِجُه االتِّ تَّ ٌَ ُكْن  ٌَ َه ِجَهَة لَْم  َهامِ ، َتَوجَّ ِه ِبؤَصاِبع االتِّ ٌْ َجَه إِلَ َهَمهُ : ِاتَّ ، ِاتَّ

َجَه لَُه َرْأي    .َسَنَح، َعَرضَ  :ِاتَّ

 ومن معانً الكلمة:   

  .ِفً ِوْجَهٍة ُمَعاِكَسةٍ  :ِفً ِاتَِّجاٍه ُمَعاِكسٍ َمَشى ـ 

اً  ِاْخَترتُ ـ  ٌّ َجاًها ِعْلِم   .َمَساراً : اتِّ

َجاهـ تبّنى ا ٌ   اتِّ اِس ٌَ ل ، ِاْسِتَجاَبة  لَِمْوِقٍؾ ِاتَِّجاَهات  ُمْخَتلَِفة   ا:َمْعُروف   اِس ٌْ  َم

  .ذو اّتجاه واحد :أُحادّي االّتجاهـ 

رق :جاهاتتختلط علٌه االتّ ـ    .أي الطُّ

 األشٌاء، لبعض متسقة بطرٌقة لالستجابة كبٌر حد إلى مستقر مٌل واصطالحا هو   

 من مجموعة االتجاهات وتتضمن األفراد، من معٌنة مجموعة أو واألفراد، والمواقؾ،

 أستاذه، ناحٌة اتجاهه طالبا عن نسؤل فعندما معٌنة، ألهداؾ موجهة والعواطؾ المشاعر

وال ٌتكون االتجاه وال ٌتم التعبٌر عنه  .ألستاذه حبه أو تفضٌله مدى هو فٌه، ٌفكر ما فؤول

 .إال بحضور موضوعه
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واالتجاه حالة داخلٌة ال ٌمكن مالحظته بطرٌقة مباشرة، فهو بناء افتراضً ٌتجسد فً    

آثاره  رابطة فً الذاكرة طوٌلة المدى بٌن موضوع االتجاه وتقٌٌمه، وٌتم االستدالل علٌه من

 .على استجابات الفرد

 قد المثال، سبٌل فعلى عامة، تفضٌالت  فقط تملً والتً القٌم، عن خصوصٌة أكثر عدٌو  

 .تحبها ال قد الوقت نفسه فً ولكنك للدراسة، عالٌة قٌمة تعطً

 كنت فإذا الطبٌعٌة، الظروؾ ظل فً النسبً االستقرار على االتجاهات تعرٌؾ وٌنطوي   

 .ؼًدا تحبه أال المرجح فمن الٌوم، أستاذك تحب ال حقٌقة

 تكون أن ٌمكن ثم ومن ؼٌرها، عن قوة أقل فبعضها القوة، نفس ولٌس لجمٌع االتجاهات  

ا اتجاهك فإن كان للتؽٌٌر، قابلة ًٌ  فإنه معه، له تعرضت معٌن موقؾ نتٌجة أستاذك تجاه سلب

أخرى  مواقؾ أستاذك فً مع عالقتك قوة زادت ما إذا االتجاه، هذا ٌتؽٌر أن المحتمل من

 .. واالتجاه ال ٌتكون وال ٌتم التعبٌر عنه إال بحضور موضوعهإٌجابٌة

 ،(جماعة فرد، شًء،) معٌن لالستجابة لهدؾ مٌول كونها على وبهذا تنطوي االتجاهات  

 .الجماعة أو الفرد، أو الشًء، هذا تجاه الفرد فً سلوك وتإثر

 ونستخلص من ذلك كله أّن: 

ـ االتجاه تنظٌم مكتسب، له صفة االستمرار النسبً للمعتقدات التً ٌعتقدها الفرد نحو 

 موضوع أو موقؾ، وٌهٌبه لالستجابة، باستجابة تكون لها األفضلٌة عنده.

ـ االتجاه درجة العاطفٌة االٌجابٌة أو السلبٌة المرتبطة بموضوع نفسً معٌن. وٌقصد 

أو شخص أو موضوع أو مإسسة أو فكرة ٌمكن أن بالموضوع النفسً أي رمز أو شعار 

 ٌختلؾ الناس فً عاطفتهم تجاهها إٌجابٌاً أو سلباً.

 ـ االتجاه استجابة ؼٌر ظاهرة نتٌجة لحافز، وتعد ذات مؽزى اجتماعً فً مجتمع الفرد.

ومع اختالؾ وتعدد اآلراء السابقة فً وضع تعرٌؾ محدد لالتجاه إال أن مفهوم االتجاه البد 

 ٌتضمن الخصابص التالٌة: أن 

 وجود قضٌة أو موضوع ٌنصب علٌه االتجاه.  -

 ماً. ٌاالتجاه ٌحمل حكماً أو تقٌ -

 نسبٌاً.  االتجاه باقٍ  -

 نبا بالسلوك. ٌاالتجاه  -
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 كما ٌمكن إجمال أهم هذه وظابفه  فٌما ٌلً:    

 ـ االتجاه ٌحدد منحى السلوك ووجهته.

نفعالٌة والمعرفٌة تجاه بعض الموضوعات الموجودة فً ـ ٌنظم العملٌات الدافعٌة واال

 المجال الذي ٌعٌش الفرد فٌه.

 ـ االتجاهات تنعكس فً سلوك الفرد وأقواله وأفعاله.

 ـ تٌسر اتخاذ القرارات فً المواقؾ المختلفة مع توفٌر قدر من الوحدة واالتساق لها.

 األشٌاء والموضوعات واألشخاص.ـ دافع أساس لظهور أنماط سلوكٌة شبه ثابتة نحو 

 ـ فهً انعكاس لمدى مساٌرة الفرد لمعاٌٌر الجماعة التً ٌنتمً إلٌها ولقٌمها ومعتقداتها.

 ـ تحمل الفرد على أن ٌشعر وٌدرك وٌفكر وٌسلك بطرٌقة أو طرابق محددة.

 المدرسة:

 مفهوم المدرسة

أهُ، مصدر ومشتقة من الفعل الثالثً َدَرَس، ودرس الشًلؽة      َدَرَس نقول ء ٌعنً جزَّ

ْدُرُس ُدُروساً بالّضّم: َعَفا ٌَ ْسُم  ُء والرَّ ًْ ٌُح َدْرساً  .الش َرْت علٌه : وَدَرَسْتُه الرِّ َمَحْته إِذا َتَكرَّ

ْدِرُسه بال .َعفَّْوا أََثَره :وَدَرَسُه الَقْومُ  .فَعفَّْته ٌَ ّم و ْدُرُسه بالضَّ ٌَ َكْسر وِمن الَمَجاِز: َدَرَس الِكَتاَب 

ٌَحَفظه وٌفَهمه،  ْفَتُح وِدَراساً كِكَتاٍب: َقَرأَه. ٌعنً كّرَر قراَءَته ل ٌُ َدْرساً بالَفْتِح وِدَراَسًة بالَكْسِر و

ْسُهل تعلُّمه على أجزاء ٌَ ودرس الدرس ٌعنً جّزأ الدرس ل
(2)

.  

َراَسُة: القَِراَءةُ ومنه قولُه تعالَى لَِك نُ وَ " :الُمَداَرَسُة والدِّ
قُولُوا َدَرْسَت َكَذَٰ ٌَ اِت َولِ ٌَ ُؾ اآْل َصرِّ

ْعلَُمونَ  ٌَ َنُه لَِقْوٍم  ٌِّ .105"، األنعام: َولُِنَب
 
 

ُس: الكثٌر الدرس والتِّالوة فً الكتاب.و    ٌُْدَرس فٌهو الُمَدرِّ   معج ، الَمْدَرُس: الموضع 

رس والتعلٌم. و جماعة من الفالسفة أو المفكرٌن أو الباحثٌن  المدرسة:َمَداِرس: مكان الدَّ

َتْعتنق مذهباً معٌناً، أو تقول برأيٍ مشترك. وٌقال: هو من مدرسة فالٍن: على رأٌه وَمْذَهبِه. 

َمَداِرسجمع 
(3)

. 

                                                           

 . مادة: د ر س، هـ(، دار لسان العرب، بٌروت711)ت لسان العرب، ابن منظور اإلفرٌقً  (2)

 .(د ر س)مادة: ، م1969،طبعة الكوٌت، المرتضى الزبٌدي :تاج العروس (3)
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مجموعة من اآلراء ٌتواضع علٌها مجموعة من الناس، ُتشّكل رإٌة ً ما،  اصطالحا: فهً   

 . زة، فٌنهجون منهجاً للوصول إلى هدٍؾ مالهم طرٌقة فً التفكٌر ممٌ

إلى اتجاهات ٍ ظهرت فً دراسة النحو العربً، به مصطلح  ٌشٌر فهو النحوٌة  ةمدارسأما   

إقلٌم ٍ إلى كّل اتجاه منها نسب اختلفت فً مناهجها فً بعض المسابل النحوٌة الفرعٌة، و

ٌّن، فكانت هناك مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة،  .ومدرسة بؽداد وهكذا عربً ٍ مع

 ومن هنا ٌمكن أن نلجؤ إلى التقسٌم التالً:    

ال  قدٌوحً بوجود مذهب خاص بهم و وهذا قد أمصارهم وبلدانهم إلى العلماء نسب  (1

 . ٌوحً بذلك

 . متؤخرة عن األولىوهً مرحلة  (مذهبأطلق علٌها )تقسٌم مناهجهم وطرقهم و( 2

 .على المذهب أو على أهل األمصار المعاصر( فً الوقت مدرسة)إطالق اسم ( 3

 على مفهوم المدرسةمستندٌن  (مدرســــة)على تلك المدارس اسم طلقوا لم ٌهم ولكّن بعض  

النحو العربً، بثوابت كثٌرٍة  وهدؾ ٍ واحد، وه ترمً إلىكّل تلك المدارس بحكم أّن 

لذلك أطلقوا علٌها اسم  .فروعقلٌال فً بعض الختالفهم كان اومشتركة ٍ فٌما بٌنهم، و

 .المذاهب، أي: مذهب البصرة ومذهب الكوفة

وال سٌما علماء تلك المذاهب باسم المدرســة النحوٌــة، فضل بعض العلماء تسمٌة و  

 .الّنحويالعصر الحدٌث بسبب الخالؾ 

الخالؾ الذي سببه طلق على الطرٌقة التً سار علٌها أحد الّنحاة ٌمذهب فمصطلح    

بشكل ٍعام، فنقول مذهب البصرة والكوفة، وكذلك مذهب سٌبوٌه والكســـابً النحوي 

ختالؾ المذهبٌن البصرّي والكوفً ّ فً الفروع فقط، أما األصول فقد اتفق علٌها جمهور ال

 . العلماء دون خالؾ

من التراث العربً القدٌم بؤن تدلّــل على المنهج  (مدرسةمصطلح )خلّو ٌشٌر إلى وما    

 آراء الكثٌر من العلماء. النحوي، 

ومن هإالء العلماء الذٌن رتبوا علماء النحو حسب المناطق التً ٌنتسبون لها منهم   
(4)

بن ا 

هـ( الذي ترجم ألبً األسود الدإلً وعّده مإسس علم العربٌة ولٌحٌى 231تـسالم الجمحً )

ولعبدهللا بن إسحاق الحضرمً وألبً عمرو بن العالء وانتهى بالخلٌل بن أحمد بن ٌعمر 

 الفراهٌدي ولم ٌنسبهم إلى مدرسة وإنما عدهم من أهل البصرة
(5)

أبو محمد جاء بعده و. 

                                                           

 .13  :م2001هـ/  1422، األردن –اربد  -دار األمل ، 3، طد. خدٌجة الحدٌثًالمدارس النحوٌة:  (4)

 .7نفسه:  (5)
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هـ( الذي عقد فً كتابه "المعارؾ" بحثا لرواة 276تـ عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري )

النحو وترجم بإٌجاز لمعظم من اشتهر بهذه العلوم من البصرٌٌن الشعر وأصحاب الؽرٌب و

والكوفٌٌن ... وٌالحظ فً ترجمته لهم أنه لم ٌذكرهم مقسمٌن إلى بصرٌٌن وكوفٌٌن معتمدا 

على شهرتهم ولم ٌسمهم بمذهب أو مدرسة
(6)

. 

ب هـ( وألؾ كتا351ـالواحد بن علً اللؽوي الحلبً )ت وجاء بعدهما أبو الطٌب عبد    

"مراتب النحوٌٌن" ورتبه حسب الزمن مبتدبا بالبصرٌٌن ألن النحو فً البصرة كان أقدم 

نشوءا منه فً الكوفة ... وكانت أول إشارة إلى الكوفة عند ترجمته ألبً جعفر الرإاسً 

حٌث قال : وممن أخذ عن أبً عمرو أبو جعفر الرإاسً عالم الكوفة
(7)

. 

قسم النحاة إلى مجموعات بحسب البلدان التً عرفوا و أما من استعملوا كلمة )مذهب(    

ألصحاب ثعلب خالل ترجمته هـ( 379 ـكان أبو بكر محمد بن الحسن الزبٌدي )تفبها 

استخدم عبارات "مذهب الكوفٌٌن" و "مذهب البصرٌٌن" و "المذهبٌن" وٌرٌد بذلك أن ف

اة المدٌنتٌنآلراء نحاة الكوفة أو آلراء نحاة البصرة أو لنح النحو متابع
(8)

فقال عن أبً . 

قال عن ابن كٌسان ، وموسى الحامض: " كان بارعا فً اللؽة والنحو على مذهب الكوفٌٌن"

كان بصرٌا كوفٌا ٌحفظ القولٌن وٌعرؾ المذهبٌن""
(9)

. 

هـ( واتبع التقسٌم نفسه إال أنه سمى نحاة بؽداد "من خلط  385 ـاء بعده ابن الندٌم )تجثّم   

المذهبٌن"
(10)

. 

نزهة األلباء فً طبقات  هـ( فاتبع فً كتابه "577ـوبعدهما جاء أبو البركات األنباري ) ت   

كقوله:  أؼلب األحوال،مع البؽدادٌٌن فً  األدباء" التسلسل الزمنً ولم ٌذكر كلمة مذهب إال

" وكان ٌخلط المذهبٌن " أو " وكان قٌما بمذهب البصرٌٌن والكوفٌٌن "
(11)

. 

متؤثرٌن فً  ،" بمعنى المذهب النحوي المحدثون مصطلح "المدرسةدارسون لاعمل استو   

الدراسات بمفهوم المذهب وال سٌما فً بالؽربٌٌن الذٌن شاع عندهم هذا المصطلح ذلك 

المدرسة الكالسٌكٌة فً األدب والفن والمدرسة الرومانتٌكٌة كما عرفت عندهم  ،األدبٌة

                                                           

 ..8نفسه: (6)

 . 10نفسه:  (7)

 .11المدارس النحوٌة السابق: (8)

(، تدح: هدـ379تدـ محمدد بدن الحسدن بدن عبٌدد هللا بدن مدذحج الزبٌددي األندلسدً اإلشدبٌلً، ) :طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن (9)

 .71 170 :دار المعارؾ ،2، طمحمد أبو الفضل إبراهٌم

 .11المدارس النحوٌة السابق: (10)

 .12نفسه:  (11)
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والمدرسة الرمزٌة
(12)

. 

ابل من استخدم هذا المصطلح "جوتولد فاٌل" الذي سماهما المدرسة البصرٌة وكان من أو  

والمدرسة الكوفٌة وتبعه فً ذلك "بروكلمان" الذي قال: " وقد قسم علماء العربٌة مذاهب 

النحو إلى ثالث مدارس: البصرٌٌن والكوفٌٌن ومن مزجوا المذهبٌن من علماء بؽداد "
(13)

. 

أحد عنون مهدي المخزومً فأول من استعمل تسمٌة مدرسة من علماء العرب المحدثٌن و  

اللؽة والنحو" وألؾ الدكتور شوقً ضٌؾ  دراسة"مدرسة الكوفة ومنهجها فً  بعنوان كتبه

 كتابا سماه "المدارس النحوٌة" وألؾ الدكتور عبدالرحمن السٌد كتابا سماه "مدرسة البصرة

النحوٌة
 (14)

. 

 هور المدارس النحوٌةأسباب ظ

وهذه واإلعراب والكالم، قدٌما لم ٌكن ٌعرؾ النحو بهذا االسم بل كان ٌعرؾ العربٌة      

الطبقة الثانٌة من علماء البصرة حٌث اشتهرت عنها مإلفات صر التسمٌة ظهرت فً ع

 . اتسمت بؤنها نحوٌة

  :ة النحونشؤودوافع مكان 

نشؤة النحو العربً وذلك وطن كان معلى العموم لعراق المصادر على أن اإجماع تؤّكد ب     

 : لألسباب اآلتٌة

وبعد الفتح أقبل المسلمون علٌها عربا  ،كان العراق ملجؤ للعجم قبل الفتح اإلسالمً( 1

 . أسباب الحٌاة الناعمة ورؼد العٌشكانت تتوافر على نها ألوعجما 

 .(المزج ) بٌن العرب والعجمتفشٌا للحن نتٌجة هذا كان العراق أكثر البالد العربٌة ( 2

تعد البصرة أسبق مدن العراق ، والعلوم والتؤلٌؾفً متوارثة خبرة ن ٌلعراقٌلكان ( 3

انشؽاال بالنحو حٌث احتضنت النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتؽل به الكوفة التً 

كانت ، فً حٌن النحو لت لعلمأسست وأصفالبصرة هً التً  ،كانت بدورها أسبق من بؽداد

ولم ٌؽفل عن العلماء القدماء و ،ورواٌة الشعر واألخبارالقرآن الكوفة مشؽولة بقراءات 

ألهل البصرة فً العربٌة قدمه، وبالنحو ولؽات أّن   ابن سالم الجمحًشًء من ذلك فٌرى 

ثم ، ٌة عنهم أخذصرٌٌن أوال ألن علم العربأّن الببن الندٌم ٌرى او. العرب والؽرٌب عناٌة

اشترك علماء البصرة والكوفة فً النهوض بالنحو من عهد الخلٌل بن أحمد شٌخ الطبقة 

                                                           

 .148م: 14993، دار المعرفة، د. عبدهللا الخثران: مراحل تطور الدرس النحوي (12)

 .124/  2 : تارٌخ األدب العربً (13)

 .13المدارس النحوٌة السابق:  (14)
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نضجت وأبً جعفر الرإاسً شٌخ الطبقة األولى من الكوفٌٌن حتى  ،الثانٌة من البصرٌٌن

 .أصوله وكملت عناصره فً مستهل العصر العباسً األول

 عوامل سبق مدرسة البصرة

 افًالعامل الجغر 

بالنحو، فالبصرة تقع على هتمام كان لموقع البصرة الجؽرافً األثر البارز فً سبقها لال    

حافظوا أقرب مدن العراق إلى العرب األقحاح الذٌن كانت طرؾ البادٌة مما ٌلً العراق، ف

فمكن هذا أهل البصرة أن ٌؤخذوا عن العرب دون أن ٌتكلفوا مشاق على لؽتهم من اللحن، 

  على خالؾ الكوفة وبؽداد. السفر

 : العامل السٌاسً

رضً وكانت الكوفة علوٌة عباسٌة لقد سكن اإلمام علً ، كانت البصرة عثمانٌة أموٌة     

إذ كان أهل الكوفة مطٌعٌن له فدعوه إلٌهم فً الوقت ، الكوفة واتخذها مقرا لخالفته هللا عنه

 رضً هللا عنها ءت السٌدة عابشةثم جا، الذي شق فٌه أهل البصرة علٌه عصا الطاعة

البصرة ومعها جٌش طلحة والزبٌر مطالبٌن بثؤر عثمان وقد كانت موقعة الجمل بٌن عابشة 

وعلً فكان ما كان ومن ثم تمسكت كل من البلدتٌن بما تدٌن له فاستمرت البصرة هاشمٌة 

ن كان وها األموٌفٌ فابزولما كانت مسؤلة التحكٌم وكان ال ،عثمانٌة والكوفة قرشٌة علوٌة

ن وأنصارهم فً الوقت الذي كان فٌه الكوفٌوطبٌعٌا أن ٌكون االستقرار والهدوء للبصرٌٌن 

وسقطت الدولة األموٌة  . وسرعان ما تؽٌرت األوضاع لبصرٌٌنٌضمرون الكراهٌة ل

وكان مبدأ ظهورها فً الكوفة إذ تمت البٌعة ألبً العباس السفاح  ،الدولة العباسٌةحلت و

هذا الموقؾ، وصارت فحفظ العباسٌون  ،نوخلفابها بدعوته آلل البٌت فناصره الكوفٌأول 

للكوفٌٌن معزة عند العباسٌٌن، بعد أن ذلهم األموٌون، وتراجعت شهرة البصرة فً الفترة 

 العباسٌة، إال أنها كانت السباقة فً االهتمام بالنحو فً الفترة األموٌة.

  العامل الثقافً  

 : المربد من البصرةقرب سوق  

فٌها  ُتقام إذ كانت  ،بالنحوهتمام ً سبق البصرة لالالبارز فكان للعامل الثقافً أٌضا أثر    

، على نحو سوق عكاظ فً الجاهلٌة، وٌفد إلٌها الشعراء ورواتهم ،مجالس للعلم والمناظرة

بار وكان العلماء واألدباء واألشراؾ للمذاكرة والرواٌة والوقوؾ على األخٌقصدها 

ٌؤخذ عنهم النحوٌون ما ٌصحح و ،وٌدونون ما ٌسمعون االلؽوٌون ٌؤخذون عن أهله

إذ أن ساكنها من األعراب أقل عددا وفصاحة فً هذا المستوى ولم تكن الكوفة  .قواعدهم

وأهل الٌمن  ،ٌمانٌونمعظمهم أسد وؼٌرهم إال أن  ووإن كان منهم بن ،البصرةفً ممن كان 

بالهند ومخالطتهم التجار الذي حتكاكهم وا ،لمجاورتهم الحبشةسانهم عرؾ عنهم فساد ل
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 . ٌفدون إلٌهم من مختلؾ األمصار

بعضها قومً عربً، ٌرجع إلى أن العرب ٌعتزون بلؽتهم  كان  أخرىدوافع إضافة إلى   

جعلهم ، هذا ما اعتزازا شدٌدا جعلهم ٌخشون علٌها من الفساد حٌن امتزجوا باألعاجم

الذوبان فً اللؽات االنصهار وخوفا من الفناء والمحافظة علٌها ٌحرصون على 

ذلك كانت هناك بواعث اجتماعٌة ترجع إلى أن الشعوب المستعربة إلى جانب  ،األعجمٌة

وتتقن  ، إعرابها وتصرٌفها حتى تمثلها تمثال مستقٌمابالعربٌة إلى أحست الحاجة الشدٌدة 

 . سلٌما النطق بؤسالٌبها نطقا

 الحاجة إلى النحو 

ٌّد الخلق وجدوا صعوبة لؽوٌة     أّكدت الحقابق المتعلقة بتارٌخ اللؽة، أّن الناس من أتباع س

اللّؽة التً خصوصٌات فً قراءة القرآن وفهمه، وبخاصة أهل المدن واألمصار، ألّن من 

ة، ومن حٌث البناء من حٌث اللّهجة الّصوتٌة لؽة قرٌش ومكّ ، فهً الكرٌم نزل بها القرآن

واإلعراب لؽة الّشعر الّسابدة فً بوادي نجد والحجاز
(15)

جاء معرباً  . أي أّن القرآن

إنَّ شعر العرب الجاهلٌٌن ونثرهم كان آٌة  ومعجزاً، ومثل ذلك حدٌث رسول هللا )صلى(، ثمّ 

 .فً نظمه وإعرابه

ٌه وسلم إلى إعرابه فً قوله: صلى هللا عل رسول هللاوحالّ لهذه المشكلة اللؽوٌة دعا ال   

أعربوا القرآن""
(16)

فهم كتاب هللا ال ٌتؤّتى إالّ بتعلّم العربٌة على الوجه األكمل لٌفتح ألّن  ، 

للمتعلّم مؽالٌقه، وٌطلعه بعمق على ما فٌه. ولعّل ما ٌجلً هذا المؽزى أكثر دعوة عمر بن 

إلى الّتحكم فً القراءة السلٌمة توخٌا للمعنى القرآنً الصحٌح   -رضً هللا عنه  -الخطاب 

ردت على عهده أّن أعرابٌا قدم لتعلم القرآن، فقال: من ٌقربنً شٌبا فً تلك الرواٌة التً و

إّن هللا ﴿فقرأ رجل سورة الّتوبة:  -صلى هللا علٌه وسلم -مما أنزل هللا تعالى على محمد 

.﴾بريء من المشركٌن ورسوله
(17)

بكسر الم كلمة "رسوله" فقال األعرابً: أو قد بريء  

ى بريء من رسوله فؤنا أبرأ منه، فبلػ األمر عمر بن هللا من رسوله؟ إن ٌكن هللا تعال

؟ فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن إّنً -صلى هللا علٌه وسلم-الخطاب فدعاه فقال: أتبرأ من رسول هللا 

قدمت المدٌنة وال علم لً بالقرآن، فسؤلت من ٌقربنً، فؤقرأنً هذا سورة الّتوبة فقال: إّن هللا 

ت: أوقد بريء هللا من رسوله؟ أن ٌكن هللا تعالى برٌبا من بريء من المشركٌن ورسولِه، فقل

لٌس هكذا ٌا أعرابً، فقال: كٌؾ هً ٌا  -رضً هللا عنه  -رسوله فؤنا أبرأ منه، فقال عمر 

                                                           

 . 11( المفصل فً تارٌخ النحو العربً، الجزء األول قبل سٌبوٌه: محمد خٌر الحلوانً، مإسسة الرسالة، دط، دت: 15)

وما  65: م1993 (، مكتبة المعارؾ، بٌروت،1، تحقٌق: عمر الطباع، طبع)( ه 395)ت ابن فارس :الصاحبً( 16)

    بعدها.

 .   3( التوبة: 17)
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، فقال األعرابً: وأنا وهللا أبرأ ﴾إن هللا بريء من المشركٌن ورسولُه﴿أمٌر المإمنٌن؟ قال: 

ممن بريء هللا ورسولُه منهم
(18)

 فؤمر عمر بن الخطاب أال ٌقرئ القرآن إال عالم باللّؽة.. 

واألمر ال ٌقتصر على هذا فحسب، بل كثٌر من الخالفات التً وقعت بٌن الفقهاء مرّدها   

فً معظمها إلى اختالفهم فً فهم أسالٌب العربٌة، فٌعودون إلى كالم أهلها وأقوال الّنحاة 

 كتاب هللا ٌمّثل الذروة العلٌا فً األسالٌب العربٌة.  لٌحتكموا إلٌها وٌحّكموها، كّل ذلك ألنّ 

م لون لؽة ؼٌر لؽتهم فاضطرهم ذلك لتعلّ متعسوجد األعاجم الداخلون فً اإلسالم أنفسهم ٌو  

ٌن إلى نوع من العلم ٌسهل لهم طرٌق التعلم، أحوجؽة العربٌة لدٌنهم ولدنٌاهم، فكانوا اللّ 

وكان طبٌعٌاً أن ٌنشؤ ذلك فً العراق ال فً "و، حالحاجة إلى وضع علم النّ هذه ت محفس

الحجاز لم ٌكن فً حاجة إلى قواعد ٌقٌم بها لسانه، وأن موالى  ألنّ  ،الحجاز وال فً الشام

ورؼبة الفرس فً العربٌة كانت أكثر من رؼبة  العراق أكثر رؼبة من موالً الشام،

سواهم
"(19)

علم، هذا الفكان  ،علل اإلعراببط هدتهم إلى كشؾ حاة لهذا الضّ ممارسة النّ . و

أو هو الجانب العملً من ممارسة  ،الذي هو أول أمره ضبط لمعانً األلفاظ برسم حركاتها

أّن  "بط والتعلٌل توخٌاً لهندسة معمار اإلعراب الذي ٌتم به التفرٌق "بٌن المعانً فلوالضّ 

"والذم إال باإلعراب...لم ٌفرق بٌن التعجب، واالستفهام،  ،القابل إذا قال: ما أحسن زٌد
 

(20)
 . 

فمسار العربٌة كشؾ عن الجهود التً بذلت كً تسود لؽة القرآن فً وضوحها والتزامها   

 اإلعراب، ولتكون لؽة عامة ال وجود فٌها للؽات الخاّصة الطاّبفٌة.      

أّنها كما أسفر الّدرس اللّؽوي عند العرب عن استقراء الّضوابط التً تحكم العربٌة على    

ٌّن، أي أّنها  نظام كامل، ألّن مجمل الّتعارٌؾ للّؽة لم تخرج عن كونها بناء جاء على نحو مع

فً اإلمتاع  هـ(400تـ حوالًنظام، إضافة إلى كونها ؼرٌزة وفطرة، هذا ما ٌراه أبو حٌان)

والمإانسة مختصرا المناظرة التً جرت بٌن أبً سعٌد السٌرافً، وأبً بشر مّتً: " قال 

ً: ٌكفٌنً من لؽتكم هذه، االسم والفعل والحرؾ. قال أبو سعٌد: أخطؤت ألّنك فً هذا متّ 

االسم والفعل والحرؾ فقٌر إلى وصفها وبنابها على الّترتٌب الواقع فً ؼرابز أهلها"
(21)

. 

                                                           

، تحقٌدق (1)هدـ(، ط577( نزهة األلباء فدً طبقدات األدبداء: البدن األنبداري )أبدو البركدات عبدد الرحمدان بدن محمدد، تدـ18)

 .   16م: 1982هـ/1402إبراهٌم السامرابً، بٌروت، 

  بتصرؾ. 183: م1969(، 10أحمد أمٌن، دار الكتاب العرب، بٌروت، ط) :فجر اإلسالم( 19)

     وما بعدها. 65المصدر السابق: ، تح: عمر الطباع، ( ه395ـت) ابن فارس :الصاحبً(  20)

هدـ(، اللٌلدة الثامندة، منشدورات دار مكتبدة 400( اإلمتاع والمإانسة: أبدو حٌدان )علدً بدن محمدد بدن العبداس تدـ حدوالً 21)

 .   1/116الحٌاة بٌروت: 
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 السلٌقة ودواعً نشأة علم النحو

َنت فً إثره ألسنة الّناطقٌن بالعربٌة على طرابق لألداء تمّكنت     نشؤ الّنحو العربً فّناً تمرَّ

من طبابعهم، أي أّن اللّؽة العربٌة بنوامٌسها كانت فطرة وؼرٌزة فً العرب األوابل لفترة 

طوٌلة، وظلّوا ٌجهلون فً مرحلة االستقراء ما تواضع علٌه الّنحاة من مصطلحات 

سلٌقة ذات منهج دقٌق، أساسه الّذوق الرفٌع،  م اللّؽوٌة، ألّنهم كانوا ٌحتكمون إلىلجهوده

والّنطق السلٌم، والوزن العربً الخالص، فاللّفظ ٌعرب بادئ ذي بدء بالبداهة من ؼٌر 

قوانٌن
(22)

: "روى أصحابنا أن رجالً هـ(255تـ)قال الجاحظوالرواٌات حول ذلك كثٌر.  ،

: صلباً، ألنه أجابه ًابً: "كٌؾ أهلك" قالها بكسر الالم. قال األعرابمن البلدٌٌن قال ألعر

على فهمه، ولم ٌعلم أنه أراد المسؤلة عن أهله وعٌاله"
(23)

 هـ(626)تـ. وهذا ٌاقوت الحموي

أّنه سؤل أحد األعراب ممن ٌثق فً  (ه392ـ)تٌنقل فً إرشاد األرٌب رواٌة عن ابن جنً

ّن الحبرور فً اللّؽة هو فرخ الُحبارى، أبه: ُحبرور، ذلك عربٌته، عن تصؽٌر ُحبارى، فٌجٌ

أّما الّتصؽٌر الّصرفً ُحَبٌر أو ُحَبٌرى، فهو مّما ال ٌخطر ببال األعرابً، وحٌن سؤله كٌؾ 

تجمع ُمحرنجما؟ أجاب: فّرقه حّتى أجمعه. إذ المعنى الّداللً للمحرنجم هو المجتمع، وال 

قال ابن جنً: كان ؼرضً من ذلك أن أعلم ما ٌقوله، أٌكّسر ٌتسّنى جمعه إالّ بعد أن ٌفّرق، 

َحَراجم، أم ٌصّحح فٌقول: ُمحرنجمات " فذهب هو مذهبا ؼٌر ذٌن فٌقول:
(24)

. 

 ومن الرواٌات التً تصّب فً هذا السٌاق، ُسمع أعرابً ٌنشد :

 نحُن بنً علقمَة األخٌارا                       

ال: وما نصبته...فقٌل له لَِم نصبت )بنً(؟ فق
(25 )

. النَّْصب إال إسناد الشًء ألنه ال ٌعرؾ 

هـ( ألعرابً: أَتهمز اسرابٌل؟ قال: إنً إذن 216وٌّتضح ذلك أكثر فً قول األصمعً )تـ

لرجُل سوٍء، قلت: أََفتجر فلسطٌن؟ قال: إنً إذاً لرجل قوّي. فهذا األعرابً لم ٌفهم من الهمز 

اباً؛ ألن ذلك من صفات سوء الخلق، ولم ٌفهم من  إالّ العٌَب والشتَم، لذا أبى ٌَّ أن ٌكون َع

الجّر إالّ السحَب... أما الهمُز بمعنى النطق بالهمز، والجّر بمعنى اإلتٌان بالحركة 

                                                           

 .15عربٌة و آدابها، السابق: ( المعرب و الدخٌل فً اللؽة ال22)

هـ(، تحقٌق عبد السالم هارون، القاهرة، 225البٌان والتبٌٌن: الجاحظ )أبو عثمان بن بحر محبوب الكنانً، تـ (23)

   .1/163 :م1949هـ، 1368

 ،هدددـ(، تدددح إحسدددان عبددداس، دار الؽدددرب اإلسدددالمٌة626( إرشدداد األرٌدددب إلدددى معرفدددة األدٌدددب: ٌددداقوت الحمدددوي )تددـ24)

 .   5/38م: 1993(،1بٌروت،)ط

( الصاحبً فً فقده اللّؽدة و مسدابلها و سدنن العدرب فدً كالمهدا: ابدن فدارس )أبدو الحسدن أحمدد بدن زكرٌدا بدن فدارس 25)

 .  35هـ(، تحقٌق السٌد أحمد صقر، دط، دت: 395تـ
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المخصصة، فهو أبعد ما ٌكون عن ذهنه وتفكٌره
(26)

، أي انه لم ٌعرؾ المصطلح الّنحوي 

 بمعناه واستعماله االصطالحً.

وتشّكلت لدى األعراب فً تلك الفترة فكرة عن الّنحوي على أّنه من متصّنعً الكالم،    

فتجلّت تلك الفكرة فً نعت أحد الفصحاء الّنحوٌٌن بؤّنهم ٌتشّدقون فً كالمهم، وٌتكلّفون 

 دون بٌان:

ٌُعرب     ًّ ٌقول ف ولسُت بنحوّي، ٌلوك لسانه  **  ولكن سلٌق
(27)

  

ا فً اعتقاد العرب أّن اإلعراب وشاح توشح به اللّؽة العربٌة، ولكّنهم ٌوم ولذا لم ٌسرِ    

اّتخذوه وسٌلة تعبٌرٌة ٌحمل أثقل عبء فً أداء المعانً الّدقٌقة، على خالؾ اللّؽات األخرى 

ؼٌر المعربة التً تجعل بناء الجملة ونظامها قابما مقام اإلعراب، فتقدم الفاعل، وتستعمل 

ٌّع ال ٌلتزم حدود الفعل المساعد، ثّم  تؤتً بالفضالت، أّما العربٌة فنظام الجملة فٌها ط

 صارمة، ألّن اإلعراب هو الذي ٌدّل السامع على الفاعل، والمفعول...         

ونخلص من هذا إلى أّن العربً استعمل المصطلحات الّنحوٌة على الرؼم من جهله     

كانٌة تحدٌد تؤرٌخ لنشؤة كّل مصطلح من بخصوصٌاتها، وهذا األمر ٌجعلنا نقول بعدم إم

المصطلحات الّنحوٌة تحدٌداً دقٌقاً؛ ألن هذا التارٌخ ٌحٌط به االضطراب وعدم ثبات 

المصطلح، لكن المإّكد أن هذه المصطلحات قد ساٌرت نشؤة الّنحو
(28)

، وبدأت كما بدأت 

فً أّول األمر، وما جهد  العلّة والقٌاس، وفكرة الّنحو وطرٌقة تناولها كانت ساذجًة طبٌعٌةً 

هـ( إال أولى محاوالتها فً أوراق الّنحو التً وضعها69 أبً األسود الدإلً )تـ
(29)

، لكنها 

ما لبثْت بمضً الّزمن وطول العهد ومتابعة الّدرس أن ترقى و تتطّور
(30)

 . 

وكان لزاما على األوابل من العرب توفٌر أسباب التطّور لحماٌة لؽتهم من العوامل    

المإّثرة فٌها، سواء أكانت داخلٌة ناجمة عن مإّثرات طبٌعٌة مرتبطة بتطّور اللّؽة ذاتها، أم 

خارجٌة أفرزها امتزاج ثقافة العرب وحضارتهم بثقافة وحضارة من حّتمت الّظروؾ 

االجتماعٌة والّتارٌخٌة
(31)

االحتكاك و االتصال بهم. فلم ٌكن بّد أن ٌكون لهذا االّتصال أثره  
                                                           

 .325 – 324م: 1968(، دار المعارؾ، القاهرة، 1( مدرسة البصرة النحوٌة: عبد الرحمن السٌد، ط)26)

 .   2/331هـ، القاهرة: 1326، هـ(905)تـ( التصرٌح على التوضٌح: خالد األزهري 27)

 .157م: 1984(، 1( مكانة الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً النحو العربً: جعفر عبابنة، دار الفكر، عمارة، ط)28)

 .9 – 8م: 1977الوحدة، الكوٌت: ( الحلقة المفقودة فً تارٌخ النحو العربً: عبد العال سالم مكرم، مإسسة 29)

م. التصرٌح على التوضٌح: خالد 1968(، دار المعارؾ، القاهرة، 1مدرسة البصرة النحوٌة: عبد الرحمن السٌد، ط) (30)

 .325 – 324: هـ، القاهرة1326، هـ(905)تـاألزهري 

 حات اإلسالمٌة.   ( أقصد بالظروؾ االجتماعٌة المعامالت المصلحٌة التجارٌة، وبالتارٌخٌة الفتو31)
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م، إلى جانب مظاهر الحٌاة المختلفة فً لؽة الفبتٌن، لذلك شاع فً اللّؽة ما أطلق المحتو

علٌه اللّؽوٌون والّنحوٌون اللّحن، الذي ٌعرؾ على أّنه الخطؤ اللّؽوي فً الّتراكٌب والكلمات 

عن ظروؾ هذه الظاهرة بقوله: "لم  هـ(989 )تـ ذات األصول العربٌة. وقد عّبر الزبٌدي

لى سجٌتها فً صدر إسالمها، وماضً جاهلٌتها، حّتى أظهر هللا اإلسالم على تزل العرب ع

سابر الّناس، فدخلوا فٌه أفواجا، وأقبلوا علٌه أرساال، واجتمعت فٌهم األلسنة المتفّرقة 

واللّؽات المختلفة، ففشا الفساد فً اللّؽة العربٌة، واستبان منها فً اإلعراب الّذي هو حلٌها 

ٌها، فتفّطن لذلك من نافر بطباعه سوء إفهام الّناطقٌن من دخالء األمم بؽٌر والموّضح لمعان

المتعارؾ من كالم العرب، فعظم اإلشفاق من فشو ذلك وؼلبته فً تقٌٌدها لمن ضاعت، 

وتثقٌفها لمن زاؼت عنه"
(32)

. 

وظهر اللّحن أّول ما ظهر فً القضاٌا ذات الّصلة باإلعراب، فهذه ابنة أبً األسود    

"، قال لها:69 لدإلً)تـا "الحصباُء بالرمضاِء.  هـ( تنؽمس فٌه فتقول ألبٌها: ما أشدُّ الحرِّ

أوقد لحن الناس؟" قالت: إّنما تعجبُت من شّدته. قال:
(33)

 . 

وبعض الخلفاء والعلماء واألعراب على حّد  -صلى هللا علٌه و سلم -ولم ٌخؾ الرسول     

ٌّما فً قراءة القرآن الكرٌم  –السواء قلقهم من فشوه  إذ سمع الرسول صلى هللا  –وال س

" أرشدوا أخاكم فإّنه قد ضّل". علٌه وسلم رجال ٌقرأ فٌلحن، فقال:
(34)

خشاه كان هذا ما و 

ًّ من أن أقرأ و ألحن" أبو بكر على نفسه فً قوله: "ألن أقرأ و أسقط أحّب إل
 (35)

. وارتاب 

ٌّبنً ارتقاء المنابر منه عبد الملك بن مروان، حٌن قٌ ل له: أسرع إلٌك الشٌب، فقال: "ش

ٌّبنً ارتقاء المنابر وتوقُّع اللّحن" مخافة اللحن". وفً رواٌة أخرى:" ش
(36)

. وخشى على 

نفسه أن ٌستفحل فً لسان ابنه الولٌد بعد أن لحن فقال: "أضر بالولٌد حبنا له، فلم نوجهه 

للبادٌة"
(37)

هـ( لسانه 129فٌه بعد أن قّوم ٌحٌى بن ٌعمر )تـ . والتزم الحجاج بعدم الوقوع
                                                           

هـ(، تحقٌق رمضان عبد التواب، المطبعة 989( لحن العوام: أبو بكر الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد هللا تـ32)

 .  4م: 1964الكمالٌة، القاهرة، 

 .  729هـ(، دار المعارؾ: 286( الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد)أبو العباس محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر تـ33)

 .   2/8: 4، طالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب(، هـ392تـ ) أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلًالخصابص:  (34)

هدـ(، تحقٌدق 496( المستتر فً القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علدً بدن عبٌدد هللا بدن عمدر بدن سدوار البؽدادي)تدـ35)

. وٌنظدر 1/188م: 2005هدـ/1426(، 1ودراسة عمار أمٌن الردو، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة و إحٌداء التدراث، ط)

هـ(، تحقٌدق ج: جداد المدولى وزمٌلده، 911د الرحمان جالل الدٌن تـالمزهر فً علوم اللؽة العربٌة و أنواعها: السٌوطً)عب

 .    2/397القاهرة، د ت: 

( تٌسٌر وتكمٌل شرح ابدن عقٌدل علدى ألفٌدة ابدن مالدك: محمدد علدً سدلطانً، إعدداد فبدة مدن المدرسدٌن، دار العلمداء، 36)

 . 1/14دمشق)سورٌة(: 

 . 2/205( البٌان والتبٌٌن: الجاحظ، السابق: 37)



16 
 

فً استشارة له: أتسمعنً ألحن على المنبر؟ قال: تقول: األمٌر أفصح من ذلك، فؤلح علٌه، 

ٌّاً؟ قال: فً القرآن، قال الحجاج ذلك أشنع له، فما هو؟ قال: فً قوله جّل  فقال: حرفاً، قال: أ

ْبَناُإُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشٌَرُتُكْم َوأَْمَوال  اْقَتَرْفُتُموَها قُْل إِْن َكاَن آَباُإُكْم َوأَ ﴿وعّز: 

ِ َوَرُسولِهِ  ُكْم ِمَن هللاَّ ٌْ .﴾َوِتَجاَرة  َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ إِلَ
(38)

  ) فتقرأها )أَحبُّ

( ع لى أنه خبر كان، قال: ال جرم ال تسمع لً لحناً بالرفع، والوجه أن تقرأ بالنصب )أَحبَّ

أبداً فؤلحقه بخراسان
(39)

عبد العزٌز بن مروان على تعلّم اللّؽة فً  -اللّحن  -. كما دفع 

فً مإلفه البداٌة والنهاٌة فً أثناء ترجمته له: كان  هـ(774 تـرواٌة أطلعنا علٌها ابن كثٌر)

ٌلحن فً الحدٌث وفً كالمه، ثّم تعلّم العربٌة فؤتقنها وأحسنها، فكان من أفصح الناس، سبب 

ذلك أّنه دخل علٌه رجل ٌشكو ختنه، فقال له عبد العزٌز: من َخَتَنَك؟ فقال الرجل: ختننً 

وٌحك بماذا أجابنً؟ فقال الكاتب: "ٌا أمٌر المإمنٌن الخاتن الذي ٌختن الناس، فقال لكاتبه 

كان ٌنبؽً أن تقول من َخَتُنَك؟ فوقع فً نفسه أالّ ٌخرج من منزله حّتى ٌتعلّم العربٌة"
(40)

. 

وأظهر الكشؾ المبّكر لهذا الّداء اللّسانً مواقؾ حازمة لتقوٌضه واحتوابه قبل     

حٌن  –صلى هللا علٌه وسلم  –بداه الرسول استفحاله، ولعّل أّول موقؾ كان ذاك الذي أ

أحّس  بمسإولٌة الوقاٌة منه، داعٌا فً ذلك هللا أن ٌشمل برحمته من ٌصلح نفسه منه فً 

قوله: "رحم هللا امرءا أصلح من لسانه"
(41)

. كما أبدى بعضهم الشّدة فً معالجة الظاهرة، 

تاب أبً موسى األشعري عامل ذكر عنه أّنه رّد ك -رضً هللا عنه  -منهم عمر بن الخطاب 

الكوفة فً عهده للحن ورد فٌه موقّعا أسفله: أقسم علٌك أال ما قنعت كاتبك سوطا، فلما جاء 

الكتاب إلى الكاتب وسؤل عن خطبه فٌه، قٌل له فً عنوانه
(42)

، فؤصلح عنوانه وأرسله إلى 

أوالده بسبب اللّحنالخلٌفة فقبله منه. كما ورد فً األخبار أّن عمر بن الخطاب قد أّدب 
(43)

 . 

فً  هـ(207)تـولم ٌخؾ الخلٌفة هارون الرشٌد عدم رضاه عن لحن وقع من الفراء     

حضرته، وخاصة أّنه كان من علماء اللّؽة، فقال له ملتمسا منه العذر لما بدر منه ألّنه لم 

                                                           

 .24التوبة: ( 38)

هـ(، تحقٌق أبو الفضل إبراهٌم، 989( طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد هللا تـ39)

 .28م: 1954هـ/1373القاهرة، 

 .   9/61ـ، ه1348هـ(، القاهرة، 774تـ )( البداٌة والنهاٌة: ابن كثٌر)إسماعٌل بن عمر الدمشق40ً)

 .   3/245ر السابق: ( الخصابص، المصد41)

( وهو" من أبو موسى إلى الخلٌفة الثانً عمر... " وقٌل أّنه أول خطؤ فً الكتابة، ٌنظر لحن العدوام المصددر السدابق: 42)

4   . 

هدـ(، تحقٌدق إحسدان عبداس، دار العدرب 626إرشاد األرٌدب إلدى معرفدة األدٌدب: ٌداقوت الحمدوي )تدـ -( معجم األدباء43)

 .    2/8. وٌنظر الخصابص البن جنً، المصدر السابق: 1/20م: 1993هـ، 1414اإلسالمً: بٌروت،
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أهل  ٌكن من البداة المطبوعٌن على الفصاحة: "إّن طباع أهل البدو اإلعراب، وطباع

الحضر اللّحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الّطبع لحنت"
(44)

. فال المكانة التً 

حظً بها الفراء عند الخلٌفة شفعت له، وال المقام سمح بؽّض الّطرؾ عن اللّحن، ألّن قناعة 

قد أشارت إلى ذلك بعض القصص التً االستعمال السلٌم للؽة مبدأ تشّبع به العرب، و

فً مإلفه البٌان والّتبٌٌن، أّن العرب إذا أرادت أن تستمع إلى  هـ(225)تـ لجاحظأوردها ا

نادرة أوصت بالحفاظ على إعرابها ومخارج ألفاظها، ألّن تؽٌٌرها ٌإدي بها للخروج عن 

قابال موضحا بؤّنه: "إذا التقطت أّي نادرة من كالم العرب،  -الجاحظ -ؼاٌتها" وٌردؾ 

ٌّرت نطقها فاحذر أن تسردها إال م ع إعرابها، بمعنى محاولة ضبط مخارج ألفظها، فإن ؼ

مثلما هو عند المولّدٌن والبلدٌٌن لم ٌعد لهذه الحكاٌة معنى"
(45)

. 

كما نقل نفس الكاتب رواٌة فً المإلَّؾ ذاته من باب التندر فً اللّحن الذي كان محّل   

ي السلطان ٌشكو رجال فً دٌن له الفكاهة بٌن األعراب والّنحاة، أّن نحوٌا تقّدم  بٌن ٌد

ٌّها األمٌر إّن هً  علٌه، قال: "أصلح هللا األمٌر لً علٌه درهمان، فقال خصمه: ال وهللا أ

ثالثة  دراهم، لكّنه لظهور اإلعراب ترك من حقه درهما"
(46)

. وظهور اإلعراب الذي أشار 

وٌإنث مع العدد المذكر  إلٌه الخصم كان فً لفظة ثالثة، فالعدد ٌذّكر مع المعدود المإنث،

فً قواعد اللؽة العربٌة، هذا ما أثار مخاوؾ المتكلم أن ٌقع فً اللحن، فاستبدل لفظة ثالثة 

ٌّع حقه لو  بلفظة درهمان متنازال فً ذلك عن درهم من حّقه. ما كان لهذا الشاكً أن ٌض

 أصلح لسانه.  

وباكورته ٌمكن (. م، واللّحن، والنحووإصالح اللّؽة ال ٌتؤّتى إالّ بالعربٌة )اإلعراب، والكال

دخلت على "قال:  هـ(69)تـهـ( أن أبا األسود الدإل316ًـعن الزجاج )تتلخٌصها فً رواٌة 

ً سمعت علً بن أبً طالب فرأٌته مطرقاً متفكراً فقلت: فٌم تفكر ٌا أمٌر المإمنٌن؟ قال: إنّ 

العربٌة، فقلت: إن جعلت هذا أحٌٌتنا، ببلدكم هذا لحناً فؤردت أن أصنع كتاباً فً أصول 

ؽة"وبقٌت فٌنا هذه اللّ 
(47)

وهذا المسعى من دون شّك ٌقتضً مصطلحات تعٌن على تعٌٌن   .

 هذا العلم وما تضّمنه من قواعد.

 

                                                           

 .   41( طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، المصدر السابق: 44)

هددـ(، تحقٌددق عبددد السددالم هددارون، القدداهرة، 225( البٌددان والتبٌددٌن: الجدداحظ )أبددو عثمددان بددن بحددر محبددوب الكنددانً، تددـ45)

 .   1/91م: 1949هـ، 1368

 .   322( نفسه: 46)

   .1/13: م1985 ،(1: عبد العال مكّرم، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط)حت، األشباه والنظابر: السٌوطً( 47)
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 المصطلح

ر الحٌاة الفكرٌة والسٌاسٌة نتٌجة لتطوّ  ؽة العربٌةمفهوم "مصطلح" فً اللّ ظهر    

وهذا اإلجراء دلٌل حٌاة  نة،بعض ألفاظ العربٌة وجهات معٌّ التً وجهت  واالقتصادٌة،

العربٌة، ونوع من الدٌنامٌكٌة التً تحاول األلفاظ مواكبة مسار الحٌاة بتٌاراتها المختلفة، 

 . وهً ظاهرة تشهد لها الحضارة العربٌة فً جوانبها جمٌعاً 

والمصطلح فً مفهومه القاموسً، هو من أصل المادة: )صلح(، والصلُح: تصالح القوم     

بٌنهم، والصلح: السلم، قد اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا... بمعنى واحد(
(48)

 . 

قال أحمد بن فارس اللؽوّي: "الصاد والالم والحاء أصل ٌّدل على خالؾ الفساد"و   
(49)

 .

تصالح القوم واصطلحوا بمعنى واحد" : "ـ(ه509ـ)ت وقال األزهري
(50)

. وكالهما ٌعنً أن 

الجذر الثالثً للفظة )مصطلح( كان ٌعنً فً الجاهلٌة الصلح أو الصالح المناقض للفساد، 

الٌة، وأن الفعل )اصطلحوا( على شًء من المعنى الذي اكتسبه فً العصور التّ  ولم ٌكن ٌدلّ 

   م بعد االختالؾ.لم ٌكن ٌعنً أكثر من ابتالؾ القو

 فظ، وأضاؾ إلى معناه األول معنى جدٌداً ٌوضحه الزبٌديطور هذا اللّ ثم صقل التّ    

.: "االصطالح اتفاق طابفة مخصوصة على أمر مخصوص"هقول فً هـ(379تـ)
(51)

  

خاذه د ؼٌره المصطلح العلمً، فٌقول: "المصطلح العلمً هو لفظ اتفق العلماء على اتّ وٌحدّ 

عن معنى من المعانً"عبٌر للتّ 
(52)

. "واالصطالح ٌجعل لأللفاظ مدلوالت جدٌدة ؼٌر 

ة"ٌؽوٌة األصلمدلوالتها اللّ 
(53)

.  

ٌّن عن طرٌق االصطالح وبشكل أوضح      المصطلح لفظاً ٌطلق للداللة على مفهوم مع

ّدال( فظ )البٌن اللّ قرن ؽوٌة على تلك الداللة المرادة، التـً ت)االّتفاق( بٌن الجماعة اللّ 

والمفهوم )المدلول( لمناسبة بٌنهما
(54)

 لكن ال ٌشترط وجود هذه العالقة بٌن االسم، "
                                                           

 هـ(، دار لسان العرب، بٌروت: مادة )صلح(711)ت ( لسان العرب، ابن منظور اإلفرٌق48ً) 

  مادة )صلح(.: د.ت ،أحمد بن فارس، تحقٌق: عبد السالم هارون، دار الجٌل، بٌروت :معجم مقاٌٌس اللؽة( 49) 

، دار القومٌة العربٌة ،تح عبد السالم محمد هارون ومحمد علً النجار، أبو منصور األزهري :تهذٌب اللؽة( 50) 

  )صلح(.، مادة 243/ 4: م1964

  )صلح(.: مادة م1969،طبعة الكوٌت، المرتضى الزبٌدي :تاج العروس ( 51) 

، دمشق ،مجمع اللؽة العربٌة ،األمٌر مصطفى الشهابً :المصطلحات العلمٌة فً اللؽة العربٌة فً القدٌم والحدٌث( 52) 

    .6م:1988

  .6( نفسه: 53) 

 ()اصطالحم: 1998(، 3)ط مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، إصدار :الوسٌط المعجم( 54) 
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والمسّمى"
(55)

جب أن ٌكون ون، وأردناه مصطلحاً،  " على جهاز معٌّ نّبهمُ "اسم فلو أطلقنا ، 

وهذه هً العالقة المنطقٌة الواجبة بٌن المصطلح  لّتنبٌه،هذا الجهاز من خصابصه ا

" على شخص أو مسّمًى، ال ٌكون بالضرورة زٌدأما االسم: فقد نطلق االسم " ،ومفهومه

ألفاظ مقررة تشبه الحدود وإشارات الطرٌقوهً بذلك زٌد. 
(56)

، لها معاٍن ٌفهمها الناس، 

ومعاٍن أُخر ال ٌفهمها إالّ أهل ذلك العلم الذي تنسب إلٌه
(57)

، فإن حصل هذا االّتفاق بٌن 

عنه مصطلح فً الحدٌث، وإن قام بٌن جماعة الفقهاء نتج عنه  جماعة الُمحدثٌن تفّتق

مصطلح فً الفقه، وإن كان بٌن جماعة النحاة كان المصطلح النحويّ 
(58)

. كما ٌدّل 

المصطلح الواحد على معاٍن تختلؾ باختالؾ العلوم، فمصطلح )الخبر(
(59)

على سبٌل  

حدثٌن وثالث عند البالؼٌٌن، كما أن المثال ال الحصر، له معنى عند الّنحوٌٌن، وآخر عند الم

االختالؾ فً داللة المصطلح ٌكون بٌن النحاة أنفسهم بسبب مناهجهم العلمٌة ومدارسهم 

المختلفة
(60)

ولذا "وجب أن ٌتجاوز المصطلح الداللة اللفظٌة والمعجمٌة إلى تؤطٌر  .

ٌّن تقوى على تشخٌص وضبط المفاهٌم  التً تنتجها تصّورات فكرٌة وتسمٌتها فً إطار مع

ٌّنة، والمصطلح بهذا المعنى هو الذي ٌستطٌع االمساك بالعناصر  ممارسة ما فً لحظات مع

الُمحّدة للمفهوم، والتمّكن من انتظامها فً قالب لفظً"
(61)

 . 

فاق بٌن الجماعة، االتّ  هوتبدو لً، المشكلة كما لّب  أقول: لّما كان األمر كذلك، فإنّ    

 .فاق، وسبل تحقٌقهٌقوم علٌها هذا االتّ  واألسس والمبادئ التـً

ه ة، فعّرفوه بؤنّ الدقّ فً منتهى صون فً علم المصطلح تعرٌفاً له وقد ارتضى المتخصّ     

 .  بما ٌسمى بالّداللة الّصناعٌة.تخّصص بعد شٌوعه ؽوي المحّدد لمفهوم واحدمز اللّ الرّ 

                                                           

عربً: محمد رشاد الحمزاوي، -أعجمً/أعجمً-( المصطلحات اللؽوٌة الحدٌثة فً اللؽة العربٌة: معجم عرب55ً) 

 .106م: 1987المإسسـة الوطنٌة للكتاب، الجزابــر،

 .98 – 97م: 1976، مطبعة السعادة، القاهرة، 71( األسلوب: أحمد الشاٌب، ط56) 

 .284م: 1978(،  1السابع عشر للهجرة، دار الحرٌة، بؽداد، ط) ( النقد اللؽوي عند العرب حتى نهاٌة القرن57) 

م: 1981( المصطلح النحوي، نشؤته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض محمد القوزي، الرٌاض، 58) 

22. 

ٌٌن كالم ٌحتمل ( الخبر عند النحوٌٌن كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه، وعند المحدثٌن الراوٌة، وعند البالؼ59) 

(، مطبعة العانً، بؽداد، 1هـ( تحقٌق: حامد المإمن، ط)392الصدق والكذب، ٌنظر: اللّمع فً العربٌة: ابن جنً )ت

 . 80م: 1982

: م1981المصطلح النحوي، نشؤته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض محمد القوزي، الرٌاض،  (60) 

24 . 

 . 2012/2013المصطلح اللؽوي فً كتاب سٌبوٌه: رسالة دكتوراه، للطالب: رقٌق كمال، جامعة تلمسان  (61) 
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ثالثة والمصطلحات التً عّبرت عن علم الّنحو، حصرها بعض الدارسٌن فً      

مصطلحات، هً: العربٌة والكالم واإلعراب
(62)

. وٌضٌؾ بعضهم مصطلح اللّحن
(63)

. 

حو، ثالثة مصطلحات: علم النّ  -حو()النّ علم عن  هثٌحدفً  –ابن خلدون واستخدم   

وصناعة العربٌة، وعلم العربٌة
 (64)

كما سبق و أن  مونحوٌون المتقدّ استخدمه النّ . وهو ما 

وال تكاد  ،استبدال )علم( بكلمة )صناعة( هـ(255)ما شاع عند ابن خلدون، ولكن ذكرت

  .كلمة )صناعة( مفردة، وجمًعا )صنابع(مستخدما  تفارق مدونته

م ذهب بعض الباحثٌن إلى تقدّ أما من حٌث أسبقٌة تلك المصطلحات فً الوجود، ف     

(الح )العربٌةاصط
(65)

مستدلٌّن بقول عمر بن الخطاب: " تعلّموا العربٌة فإّنها تزٌد فً ، 

المروءة".
(66)

و فً رواٌة أخرى "تعلّموا العربٌة، فإّنها تشّبب العقل، وتزٌد فً  

المروءة"
(67)

. كما نقل عنه أٌضا قوله: " تعلّموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه"
(68)

 .

االّتجاه عن كعب األحبار أّنه حكم بٌن عبد هللّا بن عباس، و معاوٌة حٌن  ونقل فٌما ٌدّعم هذا

، فقال لهما: "أّما العربٌة فؤنتم أعلم بها، وأّما أنا فؤجد ﴾عٌٍن حمبةٍ ﴿اختلفا فً فهم قوله تعالى: 

الّشمس فً التوراة تؽرب فً ماء وطٌن"
(69)

 . 

وتذكر بعض المصادر أّن أّول نّص ورد فٌه هذا المعنى االصطالحً ما نقله ابن نوفل      

: "أخبرنً عّما وضعت هـ(154 )تـ عن أبٌه، قال: سمعت أبً ٌقول ألبً عمرو بن العالء

مّما سّمٌته عربٌة، أٌدخل فٌه كالم العرب كلّه..."
(70)

 -المصطلح –. وٌإّكد قدمه وعراقته 
                                                           

  .14ـ 13م: 1974الكوٌت، وكالة المطبوعات،  الدجنً،عبد الفتاح فتحً  :أبو األسود الدإلً ونشؤة النحو العربً( 62) 

    .16السابق:  ،الهجري نشؤته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ي:مصطلح النحوال  (63) 

م: 2004( المقدمة: ابن خلدون، تحقٌق علً عبد الواحد وافً، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، 64) 

3/1168  . 

 . 12السابق:  ،المفصل فً تارٌخ النحو العربً( 65)

هـ(، تحقٌق 496ن سوار البؽدادي)تـالمستتر فً القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علً بن عبٌد هللا بن عمر ب (66)

 .   1/188: م2005هـ/1426(، 1ودراسة عمار أمٌن الردو، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة و إحٌاء التراث، ط)

طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي) أبو بكر محمد بن الحسن(، تح: محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ،  (67)

 .  13: م1984(، 2مصر، ط)

هـ(، تحقٌق محً الدٌن 328( إٌضاح الوقؾ واالبتداء فً كتاب هللا عز و جل: أبو بكر محمد بن القاسم األنباري) تـ68)

 .  1/19م: 1971هـ/1390رمضان، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة، دمشق،

م: 1982هـ، 1402(، دار الكتب العلمٌة: بٌروت،3هـ(، ط)833( ؼاٌة النهاٌة فً طبقات القراء: ابن الجزري)تـ69)

2/303  . 

    39( طبقات النحوٌٌن، السابق: 70)
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ه(، فقال: "حّدثنً شعبة 160 )تـ عن شعبة بن الحجاج هـ(216 ـ)ت األصمعً كذلك ما نقله

قال: كنت أختلؾ إلى أبً عقرب، فسؤله عن الفقه، وٌسؤله أبو عمر عن العربٌة، فنقوم، وأنا 

ال أحفظ حرفا مّما سؤله، وال ٌحفظ حرفا مّما سؤلته"
(71)

 روي عن عمرو بن دٌنار. و

م . فتكلّ هـ(89 )تـ ونصر بن عاصم ( ه 124 ـت)قال: اجتمعت أنا والزهري  ( ه125ـت)

"إنه لٌفلق بالعربٌة تفلٌقا"نصر، فقال الزهري: 
(72)

نصر بن عاصم من أوابل  ومعلوم أنّ . 

النحوٌة المهتمٌن بالدراسات
(73)

. 

صحاب كما أخذ برأي استعمال مصطلح العربٌة على أساس أّنه الّنحو بعض المإّرخٌن وأ   

: "كان أبو األسود أّول من استّن العربٌة، وفتح هـ(232تـ ) الّطبقات، حٌث قال ابن سالم

بابها، وأنهج سبٌلها، ووضع قٌاسها"
(74)

أول من وضع العربٌة "(:  ه280 ـل المبرد )تاقو .

"ونقط المصحؾ أبو األسود الدإلً
(75)

. 

وعلى ضوء أرجح األخبار والرواٌات لم تعرؾ كلمة "العربٌة" بالمفهوم االصطالحً    

طرٌقها إلى الّظهور إالّ بعد انتهاء القرن الثانً للهجرة، وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه 

الرواة من البادٌة عن العرب الفصحاء بعد فشو اللّحن
(76)

 . 

"نحو" هما اللّذان أطلقا على هذا العلم، ثّم والواضح فً ذلك أّن مصطلحً "عربٌة"، و    

 زال األّول على األٌام، وبقً الثانً للّداللة علٌه.

 مصطلح الكالم: 

حو فً الكالم، ومنه اشتقاق النّ "(:  ه395 ـإذ قال ابن فارس )ت ،ومنه سمً نحو الكالم    

"كؤنه قصد الصواب
(77 )

. 

                                                           

  31( نفسه: 71)

د الزٌندً، طه محم (، تح:هـ368تـ الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السٌرافً، أبو سعٌد ) :أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن (72)

 .21: م1966/هـ 1373،مصطفى البابً الحلبً  ،المدرسٌن باألزهر الشرٌؾ -ومحمد عبد المنعم خفاجً 

 .27( نفسه: 73)

هددددـ(، تحقٌددددق محمددددود شدددداكر، القدددداهرة: دار 232( طبقددددات فحددددول الشددددعراء: ابددددن سددددالم )محمددددد بددددن سددددالم، تددددـ74)

 . 1/15هـ: 1952المعارؾ،

 .21م: 1973إبراهٌم، الفضل أبو محمد تحقٌق (،2الحسن، ط) بن محمد بكر أبو.الزبٌدي والنحوٌٌن: اللؽوٌٌن ( طبقات75)

 . 20م: 1989ه، 1418( اللهجات العربٌة نشؤة وتطورا: عبد الؽفار حامد هالل، دار الفكر العربً، 76)

  . 1/575م: 1987،للمالٌٌندار العلم ، : رمزي منٌر بعلبكً، تحقٌقمحمد بن الحسن بن درٌد أبو بكر :جمهرة اللؽة( 77)
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 ،هـ(69)أبً األسود الدإلًعن مصطلح )الكالم( بما روي تقّدم استعمال ستدل على ٌو    

هإالء الموالً قد رؼبوا فً اإلسالم فدخلوا فٌه، " حن فً كالم الموالً:وقد سمع اللّ 

"فصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم الكالم
(78)

 . 

 مصطلح اإلعراب  

 أّما لفظة "اإلعراب" فً داللتها اللّؽوٌة، فهً:   

التحبب. ومنه  .فعلت كذا فما عرب علً أحد، أي: فما ؼٌر علً أحدٌقال:  :ؽٌٌرالتّ    

".عربا أترابا :العروب: المرأة المتحببة إلى زوجها، وبه فسر قوله تعالى
ٌقال:  :اإلجالة  ( 79)

زالة الفساد. ٌقال: وإ . عربت الدابة، أي: جالت فً مرعاها. وأعربها صاحبها: أجالها

إذا أزلت عربه، أي فساده ءالشًأعربت 
(80 )

" فكان كقولك: أعجمت الكتاب، إذا أزلت ، 

"عجمته
(81 )

. 

عربت معدة الرجل إذا فسدت، فكان المراد من اإلعراب إزالة الفساد، ودخول همزة و   

 السلب قلبت المعنى، ومنه أشكٌت الرجل أي أزلت شكاٌته، وأعربت أزلت فساده.
(82 )

الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، واإلعراب مصدر للفعل  ومعنى اإلبانة، ٌقال أعرب

"أعرب"، قٌل أعرب فالن كان فصٌحا فً العربٌة وإن لم ٌكن من العرب، وأعرب بحجته 

ٌّنة وأتى به وفق قواعد النحو، وٌؤتً لإلبانة، ٌقال عّرب  أفصح بها ولم ٌتق أحدا، والكالم ب

عنه لسانه: أبان وأفصح
(83)

و الّنحو، إّنما هو اإلبانة عن المعانً . و اإلعراب الذي ه

باأللفاظ، وأعرب كالمه إذا لم ٌلحن فً اإلعراب
(84)

. 

     
الكالم المعرب ٌضمن اإلبالغ بما ٌحتوٌه من عالمات إلقامة الفروق بٌن عناصر و

: إن هـ(316ـ)تاإلعراب فً اصطالح النحاة هو اإلبانة عن المعنى. قال الزجاج. والكالم

                                                           

 .13ابق: الس ،أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن( 78)

 .37: الواقعة( 79) 

مادة : م1969، طبعة الكوٌت ،المرتضى الزبٌدي :تاج العروسومادة )عرب(. المصدر السابق لسان العرب، ( 80) 

  .1/40 ، دت:تحقٌق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمٌة، الكوٌت :همع الهوامعو (.)عرب

 .15: نقال عن المصطلح النحوي لعوض حمد القوزي( 81) 

  .1/52: م1983دار الفكر، بٌروت، ، 3ط الرازي، ،التفسٌر الكبٌر( 82)

 ( لسان العرب، المصدر السابق: مادة )عرب(.83)

 .  9/115( نفسه: 84)
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على المعانً، وتبٌن عنها  لما رأوا فً أواخر األسماء واألفعال والحركات تدلّ حوٌٌن النّ 

حو إعراباً واإلعراب نحواً"سموها إعراباً أي بٌاناً وكؤن البٌان بها ٌكون... وٌسمى النّ 
(85 )

. 

 والتوضٌح اإلبانة وهو لإلعراب، واالصطالحً اللّؽوي الّتعرٌؾ بٌن وثٌقة عالقة هناكألّن 

  .اإلعرابٌة والناحٌة للمعنى

 لهذا المعنى حّث الرسول صلى هللا علٌه و سلّم األخذ به فً قراءة القرآن الكرٌم  وابتؽاءً    

و شرحه، مستعمال مصطلح اإلعراب فً قوله: "أعربوا القرآن و التمسوا إعرابه".
(86 )

 
 

والّدارسٌن العلماء بعض وذهب   
 من أّول هو -عنه هللا رضً– الخطاب بن عمر أن إلى ( 87)

اإلعراب" البصرة أهل األسود أبو "ولٌعلم فً قوله: مصطلح اإلعراب استعمل
(88 )

 .

العربٌة القدٌمة المصادر من عدد فً على ؼرار ما ورد به الّنحو والمقصود
 (89 )

 . وٌتؤّكد

حو اصطالحا فً كلمة )اإلعراب( بمعنى النّ الذي استعمال  ( ه337ـالزجاج )تذلك من كالم 

: "ٌسمى النحو إعرابا، واإلعراب نحوا سماعا، ألن الؽرض طلب علم ،القرن الثالث للهجرة

"واحد
(90 )

. 
 

هو عملٌة )نقط ، بعض المصادر لمصطلح حسب ما تشٌر إلٌههذا االمنبت األصٌل ل لعلّ      

( ه69 ـالمصحؾ( التً أنجزها أبو األسود الدإلً )ت
(91)

لذي سمى هذا النقط المعبر وهو ا ،

أرى أن أبتدئ بإعراب " ه:عن حركات أواخر الكلم إعرابا، وأنه قال قبل الشروع فٌ

".القرآن
وقد تكون التسمٌة بنقط اإلعراب حدثت فً ما بعد، تمٌٌزا لنقط أبً األسود عن  (92)

                                                           

 .  44 م:1990، (3ط) ،بٌروت ،ةمركز دراسات الوحدة العربٌ، محمد عابد الجابري :وبنٌة العقل العربً( 85)

 .   1/186( المستتر فً القراءات العشر، السابق: 86)

 .  14الهجري، السابق:  الثالث القرن أواخر حتى وتطوره نشؤته النحوي، ( المصطلح87)

العصدرٌة،  المكتبدة ٌحٌدى، ٌحٌدى، إبدراهٌم الفضدل أبدو محمدد تحقٌدق الددٌن، النحاة: القفطً جمدال أنباه على الرواة ( أنباه88)

 .1/15 :م 1،2004ط

تحقٌدق : محمدود محمدد الطنداحً، مطبعدة عٌسدى البدابً الحلبدً وشدركاه، ٌحٌدى،  .معطدً الخمسدون: ابدن ( الفصدول89)

 . 149ت: .دط، د  ،الطبعة

 دار النفددابس، ،5تحقٌدق الدددكتور مددازن المبددارك، ط ،هددـ(337أبدو القاسددم الزجدداجً، )ت  :اإلٌضداح فددً علددل النحددو( 90)

   .91: م1986

ٌوسددؾ علددً طوٌددل، دار الفكددر تحقٌددق (، 1ط)، ه(377)تددـأحمددد بددن علددً القلقشنديأبددو العبدداس  :صددبح األعشددى( 91)

     .3/151م: 1987،دمشق

 .3/160( نفسه: 92)
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هـ(89 ـ)ت نقط االعجام الذي قام به بعد ذلك نصر بن عاصم
(93 )

و ٌحٌى بن ٌعمر ، 

(ـه117ـ)ت العدوانً
(94 )

كما مٌزوا بٌنهما خطا بكتابة نقط اإلعراب بلون أحمر ونقط  ،

الخلٌل ابن أحمد  ءمجًوبقً أمر كتابتهما على هذه الحال حتى  ،االعجام بلون أسود

( الذي أبدل نقط أبً األسود بالحروؾ، ألنه كان ٌرى أن الفتحة بعض األلؾ،  ه175تـ)

.والضمة بعض الواو ،والكسرة بعض الٌاء
(95 ) 

العربٌة القدٌمة  المصادر من عدد فً الّنحو بمعنى  -اإلعراب – الكلمة هذه جاءت وقد     

الفراء  كاتب هو –حسب اطالعً  -كلمة بهذا المعنىصّنؾ استعملت فٌه هذه الأقدم م ولعلّ 

ن الكرٌم بقوله: " تفسٌر مشكل إعراب القرآن آتفسٌره للقرفٌه ( الذي استهل  ه207ـ)ت

ه".ومعانٌ
ا ٌجلً ذلك قوله:و م ( 96)

ومما كثر فً كالم العرب فحذفوا منه أكثر من ذا،  " 

( 97) "قولهم: أٌش عندك؟ فحذفوا إعراب )أي( وإحدى ٌاءٌه
، وواضح أنه ٌرٌد بإعراب 

ابن كتاب " إعراب القرآن"، ثم الموسوم بـ(  ه238 ـالنحاس )تكتاب وتاله  )أي( حركتها.

مكً بن أبً طالب كتاب  و .سورة من القرآن الكرٌم"( "إعراب ثالثٌن  ه 370ـخالوٌه )ت

 "مشكل إعراب القرآن". ( ه437ـالقٌسً )ت

قة، ر وفً حدود ضٌّ فً وقت متؤخّ صطلح المذات  لااستعموسار على هذا النهج فً     

 "،سر صناعة اإلعراب" هكتاب فً ( ه392ـ)تما أعقبه، كابن جنً  الرابع وعلماء القرن 

، "ملحة اإلعرابفً موسومه "(  ه576 ـلحرٌري صاحب المقامات )تاوهناك أٌضا 

إن ؼرض "إذ قال:  "،الفصول الخمسون"( فً كتابه  ه628 ـواستعمله ابن معطً )ت

( 98)" المبتدئ الراؼب فً علم اإلعراب حصرته فً خمسٌن فصال
.  

 

 

                                                           

 .1/125م: 1948هـ، 1367هـ(، نشره محً الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة،681: ابن خلكان)تـوفٌات األعٌان( 93)

لنحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي) أبو بكر محمد بن الحسدن(، تحقٌدق محمدد أبدو الفضدل إبدراهٌم، دار المعدارؾ، طبقات ا( 94)

 .29م: 1984(، 2مصر، ط)

 .267 - 266: القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة، المصدر السابق( 95)

، د.ط، ٌوسدؾ نجداتً ومحمدد علدً النجدار ، تحقٌدق أحمدده(207أبو زكرٌا ٌحٌى بدن زٌداد الفدراء )تدـ :معانً القرآن( 96)

  . 1/1د.ت: 

 .1/2: ( نفسه97) 

  . 149الخمسون، السابق:  ( الفصول98)
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 مصطلح اللّحن  

ٌعنً كما فً المقاٌٌس "إمالة الشًء من جهته... وهذا  ،حوفً مقابلة النّ مصطلح اللّحن     

موا بطباعهم حن محدث لم ٌكن فً العرب العاربة الذٌن تكلّ اللّ  ألنّ  ،من الكالم المولد

ه إذا قرأ كذلك حن، وهو ٌقرأ باأللحان وذلك أنّ السلٌمة، ومن هذا الباب قولهم هو طٌب اللّ 

حن" فحوى ومنه أٌضاً "اللّ  ،نقصان فً ترّنمهأزال الشًء عن جهته الصحٌحة بالزٌادة وال

"ولتعرفّنهم فً لحن القول"الكالم ومعناه، قال تعالى: 
(99 )

، وهذا هو الكالم الموّرى به 

المزال عن جهة االستقامة والظهور"
(100)

.   

وهً  –عبٌر عن هذا العلمحن( للتّ )اللّ وما توفّر لً من األدلة على استعمال مصطلح     

تعلموا الفرابض والسنة " عمر بن الخطاب: منها تلك الرواٌة المنقولة عن   -قلٌلة و مترددة 

"حن كما تتعلمون القرآنواللّ 
(101)

: وحدث ٌزٌد بن هـ(328)تـ أبو بكر األنباري هقالوما . 

"قال: النحو حن؟ما اللّ " هارون بهذا الحدٌث، فقٌل له:
(102) . 

 مصطلح النحو

    :الٌةحو لؽة المعانً التّ ذكرت للنّ     

 :الصرؾو .ٌقال: نحوت نحوك، أي: قصدت قصدك. ونحوت الشًء، إذا أممته :القصد 

. تقول: مررت برجل نحوك، أي: مثلك :المثل. وٌقال: نحوت بصري إلٌه، أي: صرفت

تقول: سرت نحو  :الجهة أو الناحٌةو .مقدار ألؾ تقول: له عندي نحو ألؾ، أي: :المقدارو

 :البعض. وأي: أنواع ،تقول: هذا على سبعة أنحاء: وع أو القسمالنّ . وٌت، أي: جهتهالب

ٌقال: نحا الشًء ٌنحاه وٌنحوه إذا  ،التحرٌؾ. وتقول: أكلت نحو السمكة، أي: بعضها

فهحرّ 
(103)

 ومنه سمً الّنحوي نحوٌا ألّنه ٌحّرؾ الكالم إلى وجوه اإلعراب. .

ؽوٌة سبعة نظمها لمعنى الثالث، ولذا عدوا المعانً اللّ حاة لم ٌذكروا االنّ  وٌالحظ أنّ   

 :الداودي شعرا بقوله

 حـــو سبـع معان قد أتت لؽة * * جمعتها ضمن بٌـت مفــرد كمال للنّ     

                                                           

 .30 :سورة محمد( 99)

  .5/239: أحمد بن فارس، تحقٌق: عبد السالم هارون، دار الجٌل، بٌروت )د.ت( :معجم مقاٌٌس اللؽة( 100)

     .10السابق: المصطلح النحوي، ( 101) 

 حمد،الرٌاض: عمدادة شدإون القوزي عوض الهجري، الثالث القرن أواخر حتى وتطوره نشؤته النحوي: المصطلح( 102) 

 . 9م: 1981،المكتبات

  (نحا )مادة المصدر السابق: لسان العرب، ( 103)
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 ة * * نوع وبعض وحرؾ فاحفظ المثالــــــــــقصد ومثـل ومقــدار وناحٌــ    
(104)  

قوالطرٌ دوهو فً أصل منبته ٌعنً القص
(105)

. 

ث عن صوص التً تتحدّ النّ والّسبب فً تسمٌة هذا العلم بالّنحو ٌعود إلى ما أثبته بعض     

ضع حٌن و(  ه69 ـاألسود )ت اأبأّن هـ( 337تـذكره الزجاجً )ما ا ، منهبداٌات هذا العلم

"انحوا هذا النحو": لناسكتابا فٌه جمل العربٌة، قال ل
(106)

. القصد :حوقصدوه. والنّ اأي:  .

رواٌة أخرى أّن علً بن أبً طالب سلّم أبا األسود الّصحٌفة الّنحوٌة وقال له: "انح هذا وفً 

الّنحو"
(107)

. فؤطلقت كلمة "الّنحو" للّداللة على هذا العلم. وهذه الرواٌة ترّجح أٌضا الّزمن 

الذي استعمل فٌه ألّول مرة هذا المصطلح، بعد أن تعّددت فٌه الرواٌات. منها ما ترجعه إلى 

مع مصطلح  (ـه117)تـ القرن األّول للهجرة قبل عصر ابن أبً إسحاق الحضرمً

حو هو عبد هللا بن أبً إسحاق حاة الذٌن استعملوا مصطلح النّ ل النّ أوّ  وقٌل: إنّ  "العربٌة"،

الحضرمً
(108)

. 

وكان اللّؽوٌون ٌخّصون به فرعا من فروع العربٌة، وٌعّزز هذا الرأي، ما نقل عن ابن   

، قال: "وقلت لٌونس: هل سمعت هـ(182)تـ هـ( عن أبٌه عن ٌونس بن حبٌب232سالم )

من أبً إسحاق شٌبا؟ قال: نعم، قلت له: هل ٌقول أحد "الصوٌق"؟ ٌعنً الّسوق، قال: نعم، 

عمرو بن تمٌم تقولها، وما ترٌد إلى هذا علٌك بباب فً الّنحو ٌطرد وٌنقاس"
(109)

. 

أّنه سبق له وأن وقع بٌن ٌدٌه  هـ(172)تـ أحمد وتنسب بعض الرواٌات إلى الخلٌل بن

 فقال فٌهما: هـ(،149 تـكتابٌن فً الّنحو لعٌسى بن عمر)

ؼٌر ما أحدث عٌسى بن عمر  **بطل الّنحو جمٌعا كلّه          
(110)

 

                                                           

 .1/10(: )د.ت ،مكتبة المتنبً القاهرة بٌروت،  ،هـ(، عالم الكتب643 ـابن ٌعٌش النحوي )ت :شرح المفصل( 104)

  (.نحا )مادة المصدر السابق: لسان العرب، ( 105)

ابن  :نزهة األلباب فً طبقات األدباء. وٌنظر 89: الزجاجً، تحقٌق مازن المبارك :اإلٌضاح فً علل النحو( 106)

  .18: م1970(، 2)تحقٌق إبراهٌم السامرابً، مكتبة األندلس، بؽداد، ط، األنباري

 .   2/316: م1948هـ، 1367هـ(، نشره محً الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة،681خلكان)تـ: ابن وفٌات األعٌان (107)

 .   19، السابق: حويالمصطلح النّ  (108)

هدددـ(، تحقٌدددق محمدددود شددداكر، القددداهرة: دار 232طبقدددات فحدددول الشدددعراء: ابدددن سدددالم )محمدددد بدددن سدددالم، تدددـ (109)

 .    1/15: هـ1952المعارؾ،

 .14ربً، الجزء األول قبل سٌبوٌه، السابق: ( المفصل فً تارٌخ النحو الع110)
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ما ذكره ابن السراج بهذا المصطلح إلى هذا العلم  عٌٌنأقدم محاولة لت ومنهم من ٌرجع

"الّنحو إّنما أرٌد به أن ٌنحو المتكلّم إذا تعلّم كالم العرب، وهو علم استخرجه : ( ه316ـ)ت

المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب، حتى وقفوا منه على الؽرض الذي قصده المبتدبون 

بهذه اللؽة"
(111)

.
 

 وٌبدو أّن تسمٌة اإلعراب بالّنحو لٌست بالمتؤخرة، فهً تسمٌة قدٌمة، فعمر بن الخطاب   

 هـ(911تـ)رضً هللا عنه استعمل المصطلحٌن للّداللة على علم واحد، فقد ذكر السٌوطً 

رواٌة عنه أّنه استعمل كلمة "اإلعراب" بمعنى "الّنحو" عندما قال: "و لٌعلّم أبو األسود أهل 

البصرة اإلعراب"
(112)

. كما أّنه استعمل كلمة الّنحو بمعنى اإلعراب فً تلك الّرواٌة التً 

فٌها على تعلّمه: " تعلّموا الّنحو كما تتعلمون الّسنن  والفرابض"شّدد 
(113)

. 

ثبت عن أهل الٌونان فٌما ٌذكر المترجمون  ـ( أّنه: "ه509 ـ)تو ورد عن األزهري    

العارفون بلسانهم و لؽتهم، أّنهم ٌسّمون علم األلفاظ و العناٌة بالبحث عنه نحوا، فٌقولون 

سمً اإلسكندرانً ٌحً الّنحوي للذي كان جعل له من المعرفة  فالن من الّنحوٌٌن، ولذلك

بلؽة الٌونان"
(114)

 . 

، (ـه117تـ) واستعملت كلمة "نحو" بمعنى "مثل" إلى عهد ابن أبً إسحاق الحضرمً   

قوله: "وٌزٌدون فً أوساط )َفَعَل(:  (ـه182)تـ تفنقل عنه أبو عبٌدة عن ٌونس بن حبٌب

افتعل، وانفعل، واستفعل، ونحو هذا"
(115)

. وشاع فٌما بعد فً مإلفات اللؽة. وبهذا وصلت 

كلمة "نحو" إلى مرحلة تإدي فٌها معنى اصطالحً جدٌد للّداللة على ضرب من علوم 

 اللّؽة العربٌة.

نحو" لٌدلّوا  ن كانوا ٌستخدمون كلمة "وما دار فً شؤن هذه الّتسمٌة أٌضا، هو أّن المقربٌ   

بها على الطرٌقة العربٌة فً عبارة ما، كؤن ٌقول بعضهم لبعض: العرب تنحو فً هذا كذا، 

أو نحو العرب فً هذا كذا، أو أن ٌسؤل سابل: كٌؾ تنحوا العرب فً هذا؟ أو أن ٌقولوا: 

فالن ٌنحو فً كالمه نحو العرب
(116)

 -ّدبٌن كانوا ٌستخدمونها . ومن المحتمل أٌضا أّن المإ
                                                           

 .       35( األصول فً النحو، السابق: 111)

   20( نفسه: 112)

    2/219( البٌان والتبٌٌن، السابق: 113)

 ( لسان العرب، ابن منظور، السابق: مادة )نحا( 114)

إسسددة الرسددالة، بٌددروت، (، تحقٌددق فددإاد سددزكٌن، م2هددـ(، ط)210( مجدداز القددرآن: أبددو عبٌدددة معمددر بددن مثنى)تددـ115)

 .1/316م: 1981

 .   15( المفصل فً النحو العربً، الجزء األول، قبل سٌبوٌه، السابق: 116)
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لتوضٌح القاعدة وتقرٌب الفهم بالمثال الفصٌح، فصار هذا المعنى المعجمً  -كلمة "نحو" 

 معنى اصطالحً من باب تسمٌة "الكّل" باسم الجزء.
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 مصادر المدارس النحوٌة

       ومصادرها

 القرآن الكرٌم( 1

 فًأول مصدر القرآن الكرٌم أفصح الكالم العربً على اإلطالق، وهو بذلك ٌعد  ٌعدّ    

 .ؤنواع الشواهد النحوٌة واللؽوٌة العربٌةواألخذ ب االحتجاج 

ٌات القرآن الكرٌم وقراءاته، فالكوفٌون آوقد اختلؾ النحاة فً موضوع االستشهاد ب  

العرب شعره ونثره، جاهلٌه، ٌعتمدونه بشكل مطلق وٌقدمونه على ؼٌره من كالم 

وإسالمٌه. ٌقول الفراء: "إن لؽة القرآن الكرٌم أفصح أسالٌب العربٌة على اإلطالق: وإن 

الكتاب أعرب وأقوى فً الحجة من الشعر"
(117)

.  

ظون قلٌال الدراسات اللؽوٌة عموما، فإنهم ٌتحفّ كان لهم السبق فً وأما البصرٌون، الذٌن    

رٌم، وبخاصة فً اعتماد القراءات التً طعنوا فً بعضها، وأخضعوها فً األخذ بالقرآن الك

لقواعد أقٌستهم، فما وافق ذلك اعتمدوه وأخذوا به، وما خالفه طعنوا فٌه ورفضوه، 

واعتبروه شاذا ال ٌقاس علٌه. وقد عمدوا إلى تؤوٌل ما لم ٌتوافق مع قواعدهم. وهم بذلك 

 .الكرٌمٌقدمون القٌاس والقاعدة على نص القرآن 

باألشعار كانوا ٌؤخذون البصرٌٌن أنهم فً بعض استشهاداتهم وما ٌمكن مالحظته على    

المجهولة وقدموها على قراءة مشهورة. من ذلك أن المبرد ردد قراءة حمزة فً قوله تعالى: 

قُوْا هللّاَ الَِّذي َتَساءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم" حٌث عطؾ على الضمٌر المخفوض  ،1: النساء. " َاتَّ

دون إعادة الخافض الذي هو الباء فقال: "ال تحل القراءة بها"
(118)

هذا ال ٌعنً أن المبرد  ،

 ،. شاهد قرآنً 500لم ٌستشهد بالقرآن الكرٌم كله، بل استدل بنحو

 الحدٌث النبوي الشرٌف( 2

ألن القول واالستشهاد به  ٌهتم النحاة من حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم ما كان قوال،  

هو موضوع النحو ومرجع األحكام واالستدالل به. واختلؾ أهل اللؽة والنحو حول الشاهد 

من الكوفٌٌن وكثٌر من أهل بعض من الحدٌث النبوي، بٌن مجٌز ومنكر، فمن المجٌزٌن 

بع ابن الضا ،المذهب المؽاربً األندلسً كابن خروؾ وابن مالك وؼٌرهما. ومن المنكرٌن

                                                           

، د.ط، ، تحقٌدق أحمدد ٌوسدؾ نجداتً ومحمدد علدً النجداره(207أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌداد الفدراء )تدـ :معانً القرآن( (117)

 .14 /1: د.ت

 .78/ 3 :()د.ت ،مكتبة المتنبً القاهرة بٌروت،  ،هـ(، عالم الكتب643 ـابن ٌعٌش النحوي )ت :شرح المفصل (118)
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وهناك طرؾ وسط متحفظ ٌجٌز من الحدٌث ما صح  .وكذلك السٌوطً ًوأبً حٌان األندلس

 .لفظه كما فعل أبو إسحاق الشاطبً، وبعض البصرٌٌن والكوفٌٌن

بعض أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه  ومن الذٌن ال ٌحتجون بالحدٌث ٌستندون على أنّ    

ر العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ وسلم روٌت بالمعنى. ٌقول أبو حٌان: "إنما ذك

الرسول )ص( إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكرٌم فً إثبات القواعد الكلٌة"
(119)

.  

أن الحدٌث النبوي تم تدوٌن معظمه قبل أّن ما استندوا علٌه واهً وضعٌؾ باعتبار ؼٌر   

ٌث أعاجم، وكذلك فإن معظم ثم إنهم قد احتجوا بؤن معظم رواة الحد ،نهاٌة عصر االحتجاج

علماء اللؽة أعاجم: سٌبوٌه والكسابً والفراء وؼٌرهم كثٌر، ثم إن كثٌرٌن احتجوا بمروٌات 

الرؼم من ذلك، فإن كثٌرا من علماء اللؽة والنحو قد و ،احماد الراوٌة وكان وضاعا ولحان

وحتى السٌوطً  ،استشهدوا بالحدٌث، من بٌنهم سٌبوٌه والمبرد وابن األنباري فً إنصافه

 .حدٌثا 155الذي اعتمد أكثر من 

 الشعر( 3 

تعتبر الشواهد الشعرٌة أكثر عددا من ؼٌرها، فالشعر "دٌوان العرب وخزانه حكمتها      

ومستنبط آدابها ومستودع علوم"
(120)

، وبه "حفظت األنساب وعرفت المآثر وتعلمت 

اللؽة"
(121)

وإسالمٌة، فاألولى معتمده ومقدمة وؼٌر . واألشعار التً ٌحتج بها، جاهلٌة 

اتخذ مجمع ، ومحدودة بزمن. أما الثانٌة فقد اختلفوا فً حدها الزمنً تبعا الختالؾ المكان

اللؽة العربٌة فً القاهرة قرارا مفاده أن العرب الذٌن ٌوثق بعربٌتهم وٌستشهد بكالمهم هم 

بدو من جزٌرة العرب إلى آخر عرب األمصار إلى نهاٌة القرن الثانً الهجري، وأهل ال

 . القرن الرابع الهجري

 

 

 

                                                           

عبدد السدالم محمدد  :وشدرح: تدح(، هدـ1093تدـ عبد القادر بن عمدر البؽددادي ): خزانة األدب ولب لباب لسان العرب (119)

 .5 /1:م1997/هـ 1418، 4، طمكتبة الخانجً، القاهرة ،هارون

علدً : حتد(، هدـ395تدـ أبوهالل الحسن بن عبد هللا بن سدهل بدن سدعٌد بدن ٌحٌدى بدن مهدران العسدكري ) :الصناعتٌن (120)

 .104: هـ 1419، بٌروت، المكتبة العنصرٌة، محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم

بدن فدارس  الصاحبً فدً فقده اللّؽدة و مسدابلها و سدنن العدرب فدً كالمهدا: ابدن فدارس )أبدو الحسدن أحمدد بدن زكرٌدا (121)

 .23 :هـ(، تحقٌق السٌد أحمد صقر، دط، دت395تـ
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 المدارس العربٌة القدٌمة المنهج والتخرٌج 

ّتسع ٌعلى أّن االستشهاد  الكالم واالشعار فً النحوبالخالؾ من ناحٌة االستشهاد كان     

ضٌق بحسب مدارس اللؽة والنحو التً نشؤت فً الحواضر اإلسالمٌة، فالمدرسة ٌو

البصرٌة شّددت فً رواٌة األشعار واألمثال والخطب، واشترطوا فً الشواهد المعتمدة 

وكثٌرة، وحٌنما ٌواجهون بعض النصوص التً فصٌحة متداولة لوضع القواعد أن تكون 

 . قواعدهموافق ّولونها حتى تبالشذوذ أو ٌتؤٌصفونها  تخالؾ قواعدهم

واعتّدوا  ،مدرسة الكوفة فقد اّتسعوا فً الرواٌة عن جمٌع العرب بدواً وحضراً نحاة أّما     

واعتدوا األشعار واألقوال الشاّذة التً كما بؤقوال وأشعار مّمن سكنوا حواضر العراق، 

 . سمعوها من الفصحاء العرب والتً وصفها البصرٌون بالشذوذ

فً األخذ واالستشهاد بؤشعار الطبقة الرابعة، فقد فإنهم توسعوا المدرسة البؽدادٌة ا نحاة أم   

وقال: هو وإن كان محدثاً ال ٌستشهد بشعره  (هـ231 ـت)استشهد الزمخشري بشعر أبً تمام 

 .فً اللؽة، فهو من علماء العربٌة، فؤجعل ما ٌقوله بمنزلة ما ٌروٌه

 ا نجده فً المصطلحات فتعّمد الكوفٌون استخدام مصطلحات ممن أهم مظاهر االختالؾ و  

أن طرٌقة العمل والمعنى التً ٌرٌدها الكوفٌون بهذه ، إال لتكون لهم مدرسة نحوٌة مستقلة

 .ما نجده عند البصرٌٌنفً بعض األحٌان عالمصطلحات ال تختلؾ 

جعلوه ، فزٌد قابما()هذا  ، نحو:اسم اإلشارة )هذا(الخاص بومن ذلك اصطالح التقرٌب،    

، بٌنما ٌعرب البصرٌون قابما حاال وٌجعلون ترفع االسم وتنصب الخبرأي  ،من أخوات كان

 ما قبلها مبتدأ وخبراً.

كانوا ال ٌطلقون كلمة المفعول إال على المفعول به، أما بقٌة المفاعٌل، فهً المفعول فٌه و  

فكانوا ٌسمونها أشباه مفاعٌل، وسموا والمفعول المطلق والمفعول ألجله والمفعول معه 

)ال رجل فً الدار( باسم )ال  نحو:وسموا ال النافٌة للجنس فً  ،الظرؾ )الصفة والمحل(

التبربة(. والصفة فً مثل )محمد الشاعر أقدم( باسم النعت.  وسموا حروؾ النفً بحروؾ 

أحد رأٌته( باسم  الجحد أي اإلنكار، كما سموا حروؾ الزٌادة مثل إن فً قولك ) ما إن

حروؾ الصلة والحشو. وسموا المصروؾ والممنوع من الصرؾ باسم )ما ٌجري( و )ما 

شاعر( الم القسم زاعمٌن أن الجملة جواب  زٌدٌجري(. وسموا الم االبتداء فً مثل )ل ال

 لقسم مقدر.
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 المدارس النحوٌة فً المشرق والمغرب العربٌٌن

، ضاؾ مدرسة ثالثةأهناك من عرٌقتٌن البصرٌة والكوفٌة، باإلضافة إلى المدرستٌن ال   

ً، فؽانوسعٌد األ ي،ومحمد الطنطاو، مٌنأحمد : أإالءه من هى مدرسة بؽداد النحوٌة،و

 هدى محمود قراعة بٌنما وضعت  ،على رأسهاالذى جعل  الفراء  ينصاراأل ًحمد مكأو

، مدارس مضٌفا المدرسة االندلسٌةربع ألى وجود إ يالزجاج. وذهب طه الراوعلى رأسها 

 ما البؽدادٌة فمرجعها الكوفٌة.أمرجعها المدرسة البصرٌة، 

وزاد على هذا العدد  المصرٌة،المدرسة  ًه، وشوقً ضٌؾ مدرسة خامسةوأضاؾ    

كتابا فؤلؾ  عبد العال سالم مكرم مدرسة نحوٌة سادسة باسم مدرسة الشام النحوٌة، الدكتور

  القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن. ًمصر والشام ف ًلنحوٌة فبعنوان المدرسة ا

 منهج المدرسة البصرٌة وأعالمها  

 نما هوإو لم ٌكن االختالؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن اختالفا نشؤ عنه نحوان متعارضان،  

حاط أفرضتها كل من البٌبتٌن وما  ًوفى النظرة الخاصة الت ،المنهج المعتمد ًاختالؾ ف

 إلى انتهاج منهج اعتمدوا فٌه على دت أو لؽوٌة أبنحاتها من ظروؾ اجتماعٌة او ثقافٌة 

هذا  خرى،البٌبة األ ًشعار ما وجدت فأقبول لؽات لم ٌعتد بها ؼٌرهم وسماع  ًالتوسع ف

 و تؤوٌالت فرضتها هذه النصوص.أقٌسة مختلفة وتعلٌالت جدٌدة وتقدٌرات ما أفرز أ

كل ما اجتناب العقل وحتكام إلى نهج المعتزلة فً االبصرة بالبٌبة البصرٌة ونحاة البتؤثر    

ٌتعارض معه، فؤهملوا الشواذ فً اللؽة، لهذا سمى نحاة البصرة أهل المنطق
ولذا كان  .(122)

هً االعتماد على طرٌقتهم و أكثر تنظٌما فً دراساتهم النحوٌة،أكثر حرٌة والبصرٌون 

لسنة العرب التً تصلح أن تكون قاعدة أعلى الشابعة  ل وادتالكثٌرة الالشواهد الموثوق بها، 

ولن ٌكون ذلك إال إذا وردت فً كتاب هللا الكرٌم أو نطق بها العرب الخلص  ،للثقة فٌها تتبع

صح قٌاسا، ألنهم ال ٌلتفتون إلى أأن البصرٌٌن ٌشهد لهم بفصاحتهم، إذ ٌرى السٌوطً الذٌن 

 لى الشاذ. كل مسموع وال ٌقٌسون ع

 :ومن األمور التً تراعٌها مدرسة البصرة فً بحثها اآلتً

 : المادة العلمٌة( 1 

واألسهل منها على   اعتمد البصرٌون فً مادة منهجهم العلمً على األفصح من األلفاظ   

فانصب  ،باألمم األعجمٌة  اككاالحتفً منؤى لقبابل التً اعتمدوا علٌها اا كانت ذول ،اللسان

فً اللؽة واإلعراب أهلها فؤخذوا أكثر قواعدهم من  ،قٌس وتمٌم وأسدااختٌارهم على 

أهل الحضر  ولم ٌؤخذوا عن، ٌل وبعض كنانة وبعض الطابٌٌنذوالتصرٌؾ ثم اخذوا من ه
                                                           

 .124: مصر، ضٌؾ، دار المعارؾشوقً  : المدارس النحوٌة  (122)
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ومن هنا رفضوا األخذ من لخم  ،األمم األخرى بجوار واال من سكان البراري ممن كانو

ولم ٌؤخذوا من قضاعة وال من ؼسان وال من إٌاد لمجاورتهم ، وجذام لمجاورتهم أهل مصر

 . وال من بكر لمجاورتهم النبط والفرس ن،وال من النمر لمجاورتهم الٌونا ،أهل الشام

 : سالمة لؽة المؤخوذ عنهم( 2

لؽته، بالرؼم من فصاحته التً ٌشهد فً  كان البصرٌون ٌختبرون سالمة لؽة من ٌشكون   

 له بها.

 :التؤكد من الثقات فً صحة المروي( 3

ٌن سمعوا اللؽة من ذفال ٌؤخذون إال برواٌة الثقات ال كان البصرٌون ٌتحرون عن الرواة   

المروٌات عن قابلٌها منسوبة إلٌهم فقد أبوا  واالفصحاء عن طرٌق الحفظة واألثبات الذٌن نقل

 .لوا بشاهد لم ٌعرؾ قابلهأن ٌستد

 ( الكثرة )لؽة كثٌرة التداول ال قلٌلة(4

، فٌقعدون على األكثر وإال فعلى الكثٌر، اشترط البصرٌون فٌما ٌنقل عن العرب الكثرة  

، وإال قاسوا األشباه على األشباه، وإال فعلى النادر ،وإال فعلى األقل ،وإال فعلى القلٌل

ا اعتبر سٌبوٌه قٌاس فعولة بفعٌلة فً ذول، م ٌتناقص مع الواردا لذوالنظابر على النظابر إ

وإن لم ٌرد منها إال شنًء فً النسب إلى  ،النسب إلٌها بحذؾ حرؾ المد وقلب الضمة فتحة

ا ذألنه لم ٌرد ما ٌخالفها فإذا ما خالؾ الوارد ما سبق من قٌاس أولوه أو اعتبروه شا ،شنوءه

  .ٌحفظ وال ٌقاس علٌه

  دراسة عند البصرٌٌنمصادر ال

  : القرآن الكرٌم  

حٌث كانوا ٌستشهدون فً كثٌر من المسابل  ،أقام البصرٌون نحوهم على القرآن الكرٌم   

لم ٌؤخذوا ، وفكان القرآن أحد مصادرهم المهمة واألساسٌة ،بآٌات من القرآن الكرٌم

ولها أساس فً لؽة العرب فقد حملوا على الخطؤ  ،بقراءات عدة وهً شًء من العربٌة

" لهم فٌها معابش " بالهمز فً معابش وحجتهم فً التخطبة أن الٌاء  ى:قراءة نافع لقوله تعال

مع علمهم  ،معاٌش" أصلٌة ألنها من المد فً " معٌشة " والمد األصلً ال ٌبدل همزة "فً 

فً و .وهً حجة قابمة بها،ٌجب أن ٌإخذ  وأن القراءات السبع مما ،أن للقراءة سندا متصال

: " والسارُق والسارقُة " كانوا ٌقرأونفاقطعوا أٌدٌهما " ف السارق والسارقة قوله تعالى: "

ا أون )السارق والسارقة(لك ٌقرذ وجعله )فاقطعوا ...(،بٌنما الخبر  ،بالرفع على االبتداء

قراءات التً تخالؾ قواعدهم كان البصرٌون ال ٌكترثون بال .بالنصب على المفعولٌة

، من ابتداع القراء ولٌس لها من سند ٌوصلها إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلممعتقدٌن أنها 

قراءة حمزة خطؤوا فقد  ،هً قراءات مشهورة مع اتصال سندهاولكنها فً واقع األمر 

بجر " األرحام"  ،واألرحام " ه" واتقوا هللا الذي تساءلون ب :مقرئ أهل الكوفة لقوله تعالى

أنه ال ؤ حسبهم ووجه الخط .وهً إحدى القراءات السبع المعروفة ،وهً قراءة مشهورة
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 .ز العطؾ على الضمٌر المجرور إال بإعادة الجاروٌج

 :الشعر العربً  

كما اعتمدوا على حتجاج، البصرٌون الشعر العربً أصال من أصولهم فً اال براعت   

وأبً  ،ورإبة ،والعجاج ،وجرٌر ،فً نحوهم بشعر الفرزدقالشعر اإلسالمً فاستشهدوا 

ولد سنة تسعٌن للهجرة وعمر طوٌال حتى تجاوز منتصؾ القرن الذي وابن هرمة ، النجم

القرآن الكرٌم،  لؽة فالمادة التً اعتمد علٌها البصرٌون فً االحتجاج هً إذن . الثانً

ن والبصرٌخّطؤ قد واألمثال الجاهلٌة.  وما أثر من ،والشعر العربً القدٌم جاهلٌه وإسالمٌه

اك تخطبة عٌسى بن عمر الثقفً للنابؽة فً ذالشعراء الفصحاء من الجاهلٌٌن من الكثٌر من 

 : قوله

 من الرقش فً أنٌابها السم ناقع **  فبت كؤنً ساورتنً ضبٌلة     

إذ جعل القافٌة مرفوعة وحقها أن  ،حٌث قال عٌسى بن عمر أساء النابؽة إنما هو "ناقعاً"

وكان النابؽة ألؽاهما  ،تنصب على الحال ألن المبتدأ قبلها تقدمه الخبر وهو الجار والمجرور

 .لتقدمهما وجعل " ناقعا" الخبر

وا أحواله، فوضعوا أعن العرب، ثم استقر هنقلو تحروا ماأّن البصرٌٌن وخالصة ذلك  

تشملها قواعدهم، اتبعوا إحدى  جدوا نصوصا قلٌلة القواعدهم على األعم األؼلب، فإن و

طرٌقتٌن: إما أن ٌتؤولوها حتى تنطبق علٌها القاعدة، وإما أن ٌحكموا علٌها بالشذوذ أو 

 . بالحفظ دون القٌاس علٌها

بوا القٌاس على المسموع، مإولٌن الشواهد التً تخالؾ قٌاسهم، كما قالوا بما سموه وقد ؼلّ    

س فٌهما ا) استحوذ ( و ) استصوب ( والقٌ نحو: اع شاذا فً القٌاس،مطردا فً السم

و )استجاد( و )استطال( فقالوا: تحفظ الكلمات النادرة التً وردت  (استقال، نحو: )اإلعالل

 . ٌقاس علٌها وال عن العرب فً هذا الباب،

 . ومنهم من ذهب إلى أن اتخاذ القٌاس، والقول )استحاذ( و )استصاب( ؼٌر خطؤ  

 أشهر علماء مدرسة البصرة 

من أهم أعالم هذه المدرسة ابن أبً اسحاق الحضرمً، وعٌسى بن عمر الثقفً، وأبو     

عمر بن العالء وٌونس بن حبٌب، وقطرب، وأبو عمر الجرمً، وأبو عثمان المازنً، 

 .والمبرد، والزّجاج، وابن السراج، والسٌرافً، والخلٌل بن أحمد وسٌبوٌه

فارسً  ،من موالً بنً الحارث ابن كعب ،سٌبوٌه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر  -1

أرجح هـ على  180سنة  وتوفً ، لم ٌعمر طوٌال،النشؤةالمربى وبصري  ،األصل والمولد

  )قرآن النحو(، اعتمده  ، خدم العربٌة، وأهدى لها كتابا ع رؾ بالكتاب، وأطلق علٌهالرواٌات

الفضل األكبر فً  هسٌبوٌه لم ٌكن لتقول بعض الرواٌات أّن وفً دراساتهم. النحوٌون 

  :فقد قال أبو عثمان المازنً ،بل أخذ معظمه عن أستاذه الخلٌل بن أحمد ،تؤلٌؾ الكتاب
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  :. وقال الجاحظ"من أراد أن ٌعمل كتابا كبٌرا فً النحو بعد كتاب سٌبوٌه فلٌستح"

فلم أجد  ،تصم ففكرت فً شًء أهدٌه لهأردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك وزٌر المع

لم أجد شٌبا أهدٌه لك مثل هذا  :فلما وصلت إلٌه قلت له، شٌبا أشرؾ من كتاب سٌبوٌه

وقد  .وهللا ما أهدٌت لً شٌبا أحب إلً منه: فقال، وقد اشترٌته من مٌراث الفراء، الكتاب

وكان هذا الكتاب مصدر . توفر عدد كبٌر من العلماء القدامى على شرح ) الكتاب( وتعلٌمه

 الكثٌر من الدراسات قدٌما وحدٌثا. 

، انتهت إلٌه أحد كبار أعالم العربٌة، المبرد: هو أبو العباس محمد بن ٌزٌد المبرد (2 

وبها نشؤ وتلمذ للجرمً الهجري، ولد بالبصرة أوابل القرن الثالث  ،لنحو البصريزعامة ا

بكر بن السراج ؼٌرهم من  ًوالزجاج وأب وأبً عثمان المازنً وأبً حاتم السجستانً

انتقل إلى بؽداد  .درس كتاب سٌبوٌه وأحاط به ونقد بعض ما فٌه بعد ذلك .شٌوخ البصرة

 .لؽوٌة التً أثرت النشاط العلمً فً بؽداد، وعقد معه مناظرات تؽلبفعاصر استقر فٌها و

المذهب البصري ثل به ، ٌمعمرهألفه فً أواخر السنوات من كتابه المقتضب ومن مإلفاته 

  .هـ285وفً ت ،)الكامل( ، كما ألؾ كتابمثٌلأحسن ت

 طبقات علماء مدرسة البصرة

 :قسمت كتب الطبقات طبقات العلماء على النحو اآلتً  

  :الطبقة األولى

 (هـ129 ـت)إلى ٌحً بن ٌعمر  (هـ89 ـت)تبدأ من عهد نصر بن عاصم 

 :الطبقة الثانٌة

إلى عهد أبً عمرو ابن العالء  (هـ117 ـت)تبدأ من عهد عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً 

  .(هـ154 ـت)

  :الطبقة الثالثة

  .(هـ182 ـت)إلى عهد ٌونس بن حبٌب  (هـ172 ـت)تبدأ من عهد األخفش األكبر 

  : الطبقة الرابعة

  .(هـ215 ـت)إلى عهد أبً زٌد األنصاري  (هـ180ـ ت)تبدأ من عهد سٌبوٌه 

 : الطبقة الخامسة

 .(هـ211 ـت)كانت فً عهد األخفش األوسط 

  :الطبقة السادسة

 .(هـ255 ـت)كانت فً عهد الجرمً 

 .(هـ285 ـت)كانت فً عهد المبرد  :الطبقة السابعة
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 مدرسة الكوفة

تسعٌن عاًما؛ دأ اشتؽال الكوفة بالنحو فً حٌاة الخلٌل؛ أي بعد وفاة أبً األسود بَنْحِو ب    

على خالؾ البصرة  ةشتؽلمالفترة ، وكانت الكوفة فً خالل هذه هـ69فقد كانت وفاته سنة 

مما جعلها تحظى بمذهب  ،وبالقراءات ورواٌتها رواٌة دقٌقة ،بالفقه ووضع أصوله وفتاواه

عاصم : وهم ،وبثالثة من القراء السبعة الدٌن شاعت قراءاتهم ،فقهً هو مذهب أبً حنٌفة

 . واسعة برواٌة األشعار القدٌمةكما كان لها عناٌة ممٌزة ووحمزة والكسابً، 

ٌُعرؾ ، وسمى علماء الكوفة بالكوفٌٌن تمٌٌزا بٌنهم وبٌن علماء البصرة     الكوفٌٌن لم 

الّ فً القرن الرابع، وأّن الكوفٌة اسم اخترعه البؽدادٌون الذٌن أخذوا هذا االسم إعنهم 

ن، وسّموا أنفسهم بالبصرٌٌن تمٌٌزا ألنفسهم عن مخالفٌهم من البؽدادٌٌن بمذهب البصرٌٌ

 . الذٌن أخذوا بمذهب البؽدادٌٌن األوابل

ا النحو ذبدأ بالكسابً وتلمٌذه الفراء فهما اللذان رسما صورة لهٌذكر أّن النحو الكوفً    

جعفر الرواسً بً كانت أللنحو الكوفً ٌرى بعضهم أّن بداٌة او .ووضعا أسسه وأصوله

الرواسً أخد النحو عن عٌسى بن عمر وأبً عمرو بن العالء، وعاد إلى ف، ومعاد الهراء

وكان ٌعاصره  (.لفٌصلا)ً، وألؾ لتالمٌذه كتابا فً النحو أسماه بعلٌه الكسا ذالكوفة فتتلم

للتعلٌم وأخذ عنه تفرغ أخد النحو والصرؾ من البصرة ثم عاد إلى الكوفة و معاد الهراء

 . الفراء

أن األخفش هو الذي ألهم الكوفٌٌن المتؤخرٌن االعتداد بالقراءات ٌرى بعض الدارسٌن   

أّنه األول فً توجٌه  عّده بعض  مما ، ، مخالفة لسٌبوٌه وأستاذه الخلٌلقرآن الكرٌمالشاذة لل

ٌقوم فً الكوفة مقام سٌبوٌه فً أعطاها الفراء الذي مدرستهم. ثم إلى تؤسٌس لكوفٌٌن ا

  .ثعلبوأنهى ما نقصها علماإها وفً مقدمتهم  تشكلها النهابً، البصرة

 منهجها: 

  ٌمكن إجمال منهج مدرسة الكوفة فً التالً: 

ثم المخالفة فً بعض  – بحٌث ٌقاس على الشاذ -التساع فً القٌاسااالتساع فً الرواٌة و -

 .المصطلحات النحوٌة وما ٌتصل بها من العوامل

ون بؤقوال وأشعار المتحضرٌن من العرب كما اعتدوا باألقوال واألشعار الكوفٌاعتّد -  

جعل القواعد عندهم تختلؾ وتتضارب،  ، هذا ماالشاذة مما خرج على قواعد البصرٌٌن

" لو سمع الكوفٌون بٌتا واحدا فٌه جواز شًء مخالؾ لألصول جعلوه أصال هم: ل فٌٌحتى ق

 ". وبوبوا علٌه

المدرسة الكوفٌة والمدرسة البصرٌة فً النحو ظلت قابمة على مدار إن الصلة بٌن  -

، وعلمابه بالمذهب البصريوا تؤثرقد  نحاة الكوفة وجود عدد من ومن الطبٌعً  ،الزمن
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الفراء على ٌونس بن تؤثر األخفش بسٌبوٌه، وتتلمذ و لخلٌل بن أحمد،بؤستاذه الكسابً كتؤثر ا

 .حبٌب

لمدرستٌن بدءا لخالؾ واسع بٌنهما، مما جعل بعض البصرٌٌن وكان لهذا التمٌٌز بٌن ا  

عن أهل  وأنتم تؤخذون، ٌفخر على الكوفٌٌن بقوله: نحن نؤخذ عن حرشة وأكلة الٌرابٌع

  رٌز.االسواد أكلة الكوامٌخ والشو

إن توسع الكوفٌٌن فً القٌاس ما نجده من استخدامهم القٌاس أحٌانا من دون استناد إلى  - 

 . أي سماع

 علماؤها:

قطرب ، والفراء، وعلً بن المبارك، وعمرو الشٌبانً أبو، والكسابً من أبرز علمابها:  

 أبو، وابن السكٌت ، وابن األعرابً، والعباس بن ثعلب أبو: ومن المتؤخرٌن.  وؼٌرهم

  .بكر األنباري أبو، ونفطوٌه، وجعفر الكوفً
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 مدرسة بغداد

حتى وصل إلى درجة ٌبتٌن على أٌدي علماء الب وتطور، البصرة والكوفةشؤ النحو فً ن     

 الكمال. عالٌة من النضج و

العباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب  أبو، ووعندما رأس محمد بن ٌزٌد المبرد علماء البصرة   

منافسة العلمٌة،  بٌنهما ال تفاشتد، انتقل هذان العالمان للتعلٌم فً بؽداد، علماء الكوفة

من  اتخٌروف .ٌؤخذون عنهما معاٌهما، وٌقبلون عل  نومما جعل الدارس، المناظرات وكثرت

قامت المدرسة البؽدادٌة على  على إثر ذلكو .تجاههالٌراه كل واحد مناسبا  هذا وذاك ما

 .من آراء المدرستٌن البصرٌة والكوفٌة معاختٌار مبدأ اال

ٌكن هذا ، ولم بؽداد تتمٌز بمنهجها الخاصالقرن الرابع الهجري أخذت مدرسة مع بداٌة و   

ولكنه منهج ٌقوم على االنتقاء من ، أو طرق االستنتاج، ث األسسٌالمنهج جدٌدا من ح

وإلى المدرسة فً الكثٌر من األحٌان، مٌل إلى المدرسة الكوفٌة ظهور الالمدرستٌن مع 

لم اكتمل على أٌدي أحٌانا أخرى. ولم ٌبق لعلماء هذه المدرسة من زٌادة فً عالبصرٌة 

ثّم كانت لها السٌطرة بمنهجها   صرٌة والكوفٌة سوى بعض التعدٌالت.بعلماء المدرستٌن ال

 . لكوفة والبصرةا  طؽت على مدرستًإلى أن وفكرها، 

ؤطلق علٌهم إن جمهور الجٌل األول من البؽدادٌٌن كانت تؽلب علٌه النزعة الكوفٌة، ف  

 )تـ ، وابن شقٌرهـ( 299) : ابن كٌسانومن هإالءبؽدادٌٌن، الأخرى الكوفٌٌن تارة، وتارة 

 هـ(.320)تـ ، وابن الحٌاط ـ(ه315

كانت تؽلب علٌه النزعة البصرٌة على نحو الزجاجً، وأبً علً فأما الجٌل الثانً   

وتلمٌذه ابن جنً، وكان أشد منه نزوعاً إلى آراء المدرسة البصرٌة، ولعلهما من  ،الفارسً

ن ٌنسبان أنفسهما إلى تلك المدرسة، وهما بؽدادٌان، ٌقفان ؼالباً مع البصرٌٌن أجل ذلك كا

وقد ٌقفان مع الكوفٌٌن حسب ما ٌقتضٌه اجتهادهما، وقد ٌخالفهما جمٌعاً حسب ما صح 

 عندهما من الرأي الصابب. 

 وٌمكن فً األخٌر إجمال ما تمٌزت به هذه المدرسة فً التالً:

 .المذهبٌن )البصري والكوفً(ٌة بٌن جمعت المدرسة البؽداد (1

 : المبرد وثعلب.فً هذه البٌبة، وهماانتهت إلٌهما رباسة الدرس النحوي اتباع نهج من  (2

أهم ما  باالستدالل والتعلٌل اللجوء إلى التحلٌل والتؤوٌل والحجاج والجدل المصحوب   (3

ابن كٌسان الذي اعتمد على  ، فابن جّنً مثالً أكثر من التعلٌل، وكذلكمٌز الدرس النحوي

 التعلٌل ودفعه ذلك إلى تؤلٌؾ كتابه "المختار فً علل النحو".
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تقسٌم الموضوع إلى أجزابه وأحواله وأنواعه، ثم حد كل  استعمال أسلوب اللجوء إلى  (4

جزء منها بما ٌمٌزه من األجزاء واألنواع األخرى، ثم البدء باالستدالل علٌها واالحتجاج 

 لٌل لما هو محتاج لذلك.لها والتع

تؤثر بعض البؽدادٌٌن بؤلفاظ أهل المنطق وعلم الفلسفة ومصطلحاتهم، فاستخدموها فً  (5

والدلٌل والحجة إلى ؼٌر  ،وعلة العلة ،والعلة ،والجوهر ،كالعرض ،كتبهم اللؽوٌة والنحوٌة

 ذلك.

ن جّنً كتاب ابوٌمثل ذلك الفصٌح من المسموع والتثبت منه، عتماد على اال (6

 بالموضوعات الصرفٌة والنحوٌة والصوتٌة.الذي اهتم فٌه  ،)الخصابص(

ابن كٌسان منهم ووضعوا له األحكام واألصول،  ،اهتمام البعض منهم بالعامل النحوي (7

 تقدٌم المعمول على العامل. عنده فلم ٌجز ،المتؤثر بالبصرٌٌن

المذهبٌن متابعة خالصة، وإنما اختاروا  جد الدارسٌن البؽدادٌٌن ٌتابعون مذهباً مننال    (8

 .ما ٌرون صحته

 علماء المدرسة البغدادٌة

 ،والزمخشري ،وابن جنً ،وأشهر علماء بؽداد النحوٌٌن الزجاجً وأبو علً الفارسً   

ابن قتٌبة ، ووالرضً االستراباذي ،وابن ٌعٌش ،والعكبري ،وابن األنباري ،وابن الشجري

الحسن  أبو، والقاسم الزجاجً أبو، وأبوسعٌد السٌرافً، الموصلً أبو إسحاق ، الدٌنوري

  ، وؼٌرهم.الرمانً، والرازي
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 االختالف النحوي بٌن مدارس النحو )المشرق(

على أّن  ، الخالؾ كان من ناحٌة االستشهاد فً الكالم واالشعار فً النحومن الواضح أّن     

بحسب مدارس النحو التً نشؤت فً الحواضر اإلسالمٌة، ٌمتد وٌتقلص االستشهاد 

فالمدرسة البصرٌة شّددت فً رواٌة األشعار واألمثال والخطب، واشترطوا فً الشواهد 

 ،االستعمال فً كالمهمشابعة على ألسنة العرب ومتداولة المعتمدة لوضع القواعد أن تكون 

فهً تخالؾ قواعدهم، نصوص  إن كانت هناكبحٌث تمّثل اللؽة الفصحى خٌر تمثٌل، و

 . ٌتؤّولونها حتى تنطبق علٌها قواعدهم بالنسبة لهم تتمٌز بالشذوذ وبالتالً ال ٌقاس علٌها، أو

 بمٌلهم  ،مطردة اطرادا واسعاعند علمابها سعت إلى أن تكون القواعد وهً بذلك فإنها قد   

ٌن كذلك حوي، رافضها أساسا لوضع قانون نوتخذٌإلى طرح الرواٌات الشاذة دون أن 

 . فً رواٌة األشعار، وعبارات اللؽة ٌنمتشدد، االستشهاد بالحدٌث النبوي الشرٌؾ

وا أحواله، فوضعوا أنقلوا عن العرب، ثم استقر أن البصرٌٌن تحروا ماهذا ما ٌنّم عن   

 فٌها تشملها قواعدهم، اتبعوا  نصوص قلٌلة الاعترضتهم قواعدهم على األعم األؼلب، فإن 

، والشاذ ال ٌقاس علٌه حتى تنطبق علٌها القاعدة، وإما أن ٌحكموا علٌها بالشذوذالتؤوٌل إما 

  عندهم.

مإولٌن الشواهد التً تخالؾ قٌاسهم، كما قالوا بما  ؼلبوا القٌاس على المسموعكما أّنهم    

 سا)استحوذ( و )استصوب( والقٌنحو: سموه مطردا فً السماع شاذا فً القٌاس، وذلك 

  .و )استطال((، استقال)مثل  ، نحو:فٌهما اإلعالل

 . ومنهم من ذهب إلى أن اتخاذ القٌاس، والقول )استحاذ( و )استصاب( ؼٌر خطؤ  

م الفاعل على فعله، وال خالؾ  ومن أمثلة ال    ٌُجٌزون َتَقدُّ ٌٌّن ال  بٌن المدرستٌن: أنَّ البصِر

اء: بَّ ْمَنُعهم منه قول الزَّ ٌَ 

ٌَُها  لِْلِجَمالِ  َما            ْحِمْلنَ  أََجْنَدالً    ** َوِبٌَدا  َمْش  َحِدٌَدا؟ أَمْ  ٌَ

ِت الحاُل   َها( مبتدأ ُحذؾ َخَبُرهُ، وَسدَّ ٌَ ٌُعِربون )َمْش ألنَّهم ٌعّدونه من قبٌل الضرورة، و

ْظَهُر َوِبًٌدا. ٌَ ٌَُها  هُ، والتقدٌر: َمْش  )َوِبًٌدا( َمَسدَّ

ٌّون: فقد   ا الكوف ٌَُها(  أمَّ َمْت )َمْش أخذوا بالشاهد، وأجازوا تقدٌم الفاعل على فعله، كما قدَّ

على )َوِبًٌدا(
 (123)

.    

                                                           

 المكتبدة ٌحٌدى، ٌحٌدى، إبراهٌم الفضل أبو محمد تحقٌق الدٌن، النحاة: القفطً جمال أنباه على الرواة أنباه إنباه الرواة (123)

    .1/16: 1،2004العصرٌة، ط



41 
 

فً الرواٌة عن جمٌع العرب بدواً وحضرا، واعتّدوا بؤقوال وأشعار وتوسع الكوفٌون     

المتحّضرٌن من العرب مّمن سكنوا حواضر العراق، واعتمدوا األشعار واألقوال الشاّذة 

 . تً سمعوها من الفصحاء العرب والتً وصفها البصرٌون بالشذوذال

بعض المصطلحات النحوٌة التً  وااستعملن ٌالكوفٌ أنّ أٌضا من أهم مظاهر االختالؾ    

 ٌقصدها أن طرٌقة العمل والمعنى التً من ؼم على الرن ٌالبصرٌعن مصطلحات تختلؾ 

  .نوالبصرٌعما ذهب إلٌه الكوفٌون بهذه المصطلحات فً كثٌر من األحٌان ال تختلؾ 

 :االختالف فً المصطلحات

)هذا زٌد نحو: فً ، ومن ذلك اصطالح التقرٌب، وقد اختصوا به اسم اإلشارة )هذا(  

( عند قابماكلمة )بٌنما ٌرفع االسم وٌنصب الخبر. أي أنه  ،وجعلوه من أخوات كان ،قابما(

 وما قبلها مبتدأ وخبراً. ،حاالتعرب ن ٌالبصرٌ

وكانوا ال ٌطلقون كلمة المفعول إال على المفعول به، أما بقٌة المفاعٌل، فهً المفعول فٌه     

فكانوا ٌسمونها أشباه مفاعٌل، وسموا  ،والمفعول المطلق والمفعول ألجله والمفعول معه

باسم )ال  ، )ال رجل فً الدار(نحو:  فً ،ة للجنسوسموا ال النافٌ ،الظرؾ )الصفة والمحل(

( باسم النعت. وسموا حروؾ النفً بحروؾ الطالب الذكً نجح)نحو: التبربة(. والصفة فً 

 و)ما ال ،المصروؾ والممنوع من الصرؾ باسم )ما ٌجري(أطلقوا أي اإلنكار، و ،الجحد

 ٌجري(. 

إلى جمع ما أمكن  (وتارٌخ أشهر النحاةنشؤة النحو )فً كتابه  محمد الطنطاويتوصل    

أبو البركات أورده و)الكوفٌٌن( حسب ما  (مسابَل الخالؾ بٌن )البصرٌٌنجمعه من 

التبٌٌن )كتاب  وأبو البقاء العكبري فً ،(كتاب اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ) األنباري فً

  ن خالؾ:، وهذا معظم ما توصل إلٌه م(فً مسابل الخالؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن

 .االسم مشتق من السمو عند البصرٌٌن. وقال الكوفٌون من الوسم - 

 .الكوفٌون من مكانٌن ٌرىاألسماء الستة معربة من مكان واحد. و - 

 .مشتق من الفعلعند الكوفٌٌن فهو و .الفعل مشتق من المصدر - 

 .ند الكوفٌٌنع وإنها إعراب .األلؾ والواو والٌاء فً التثنٌة والجمع حروؾ إعراب - 

 .ٌجوزهو عند الكوفٌٌن و. االسم الذي فٌه تاء التؤنٌث كطلحة ال ٌجمع بالواو والنون - 

 .معربهو عند الكوفٌٌن و. فعل األمر مبنً - 

المبتدأ ٌرفع الخبر والخبر ٌرفع ٌرى الكوفٌون وأ. المبتدأ مرتفع باالبتداء والخبر بالمبتد - 

 .المبتدأ

 .ال ٌجبعند الكوفٌٌن  .على ؼٌر من هو له وجب إبراز ضمٌره إذا جرى اسم الفاعل - 

 .ال ٌجوزعند الكوفٌٌن  .ٌجوز تقدٌم الخبر على المبتدأ - 
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 .بها أو بفعل محذوؾالكوفٌون  قال. االسم بعد لوال ٌرتفع باالبتداء - 

أو  ،طأو الفاعل فق ،الفعل والفاعل معاٌرى الكوفٌون العامل فً المفعول الفعل وحده، و - 

 .المعنً، أقوال لهم

 .بالظاهرعند الكوفٌٌن المنصوب فً باب االشتؽال بفعل مقدر، و - 

 .سمانهما عند الكوفٌٌن إنعم وببس فعالن ماضٌان، و - 

 .اسمهو عند الكفٌٌن أفعل فً التعجب فعل ماض، و - 

 .فقطٌبنً من السواد والبٌاض عند الكوفٌٌن ال ٌبنى فعل التعجب من األلوان، و - 

 .حاالنعند الكوفٌٌن هما المنصوب فً باب كان خبرها وفً باب ظن مفعول ثان، و - 

 .أجازه الكوفٌونال ٌجوز تقدٌم خبر ما زال ونحوها علٌها، و - 

 . ٌجوزهو عند الكوفٌٌن الٌجوز تقدٌم خبر لٌس علٌها، و - 

 .ال تعمل فً الخبرعند الكوفٌٌن خبر إن وأخواتها مرفوع بها، و -  

 .ال تعملٌرى الكوفٌون أّنها إذا خففت إن جاز أن تعمل النصب، و -  

 .أصلٌةعند الكوفٌٌن الالم األولى فً لعل زابدة، و -  

 .معربعند الكوفٌٌن ال النافٌة للجنس إذا دخلت على المفرد النكرة بنً معها، و - 

 جازه الكوفٌون.أال ٌجوز تقدٌم معمول أسماء األفعال علٌها نحو: دونك وعلٌك، و - 

 .بالخالؾٌرى الكوفٌون المفعول معه ٌنتصب بالفعل قبله بواسطة الواو، و - 

 .إذا كان متصرفا عند الكوفٌٌن ال ٌجوز تقدٌم التمٌٌز على عامله مطلقا، وٌجوز - 

على التشبٌه هو عند الكوفٌٌن منصوب منصوب بالفعل السابق بواسطة إال، و المستثنى - 

 .بالمفعول

 .عند الكوفٌٌن تكون قدال تكون "إال" بمعنى الواو،  - 

 .عند الكوفٌٌن ٌجوزهو و .ال ٌجوز تقدٌم االستثناء فً أول الكالم - 

 هو ٌجوز عند الكوفٌٌن.إذا فصل بٌن "كم" الخبرٌة وبٌن تمٌٌزها بظرؾ لم ٌجز جره. و - 

ٌا هللا  -عند الكوفٌٌن  – وأصله .المٌم المشدودة فً اللهم عوض من "ٌا" فً أول االسم - 

 .أمنا بخبر فحذؾ ووصلت المٌم المشددة باالسم

 .اسمهً عند الكوفٌٌن و .رب حرؾ - 

 .بالواوهً عند الكوفٌٌن مجرورة  و. الجر بعد واو رب برب المقدرة - 

 .بفعل محذوؾهو عند الكوفٌٌن مرفوع و. المرفوع بعد "مذ ومنذ" مبتدأ - 

 .جمع ٌمٌنهو عند الكوفٌٌن و .مفردأٌمن هللا فً القسم  -  

 .مثنٌان لفظا ومعنى عند الكوفٌٌن: كال وكلتا مفردان لفظا مثنٌان معنى، و -  

 .ٌجوز بدونه عند الكوفٌٌن و، ال ٌجوز العطؾ على الضمٌر المجرور إال بإعادة الجار - 

 .ٌجوزهو عند الكوفٌٌن و. ال تقع أو بمعنى الواو وال بمعنى بل -  
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 .وقالوا ٌجوز. ٌجوز العطؾ بلكن بعد اإلٌجاب ال - 

 .ال ٌجوزهو عند الكوفٌٌن و .ٌجوز صرؾ أفضل منك فً الشعر - 

 .ٌجوزهو عند الكوفٌٌن و، ال ٌجوز ترك صرؾ المنصرؾ فً الضرورة - 

 .بحروؾ المضارعةٌرتفع عند الكوفٌٌن و. ٌرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل - 

 .عملها عند الكوفٌٌن الناصبة فاالختٌار أال ٌبقى عملها. وٌبقًإذا حذفت أن  -  

 .ال تكون حرؾ جر، وهً عند الكوفٌٌن كً تكون ناصبة وجارة - 

بالالم ، وتنصب عند الكوفٌٌن الم كً والم الجحود ٌنصب الفعل بعدهما بؤن مضمرة - 

 .نفسها

 .بحتىتنصب عند الكوفٌٌن و، النصب بعد حتى بؤن مضمرة -  

 .قد تكون بهذا المعنى عند الكوفٌٌن. إن" ال تكون بمعنى إذ" -  

 .عند الكوفٌٌن وٌجوز . ال ٌإكد فعل االثنٌن وفعل جماعة المإنث بالنون الخفٌفة - 

 .وقالوا الذال والهاء فقط .ذا والذي وهو وهً بكمالها االسم - 

 .فإذا هو إٌاهاٌقال عند الكوفٌٌن و . ٌقال فإذا هو هً -   

 .أعرؾ المعارؾ المضمر، وقالوا المبهم - 

 .ٌكون الكوفٌون وقال ..ذا وأوالء ونحوهما ال ٌكون موصوال - 

أما البؽدادٌون فقد أخذوا عن البصرٌٌن والكوفٌٌن، ومادة الدرس عند هإالء إنما هً      

نهم خلطوا أقوال هإالء أمر النحو البصري المتمثل فً كتاب سٌبوٌه، وكل ما فً األ

ا أن بؽداد كانت مقصد البصرٌٌن ذهإالء وانتخبوا من هإالء وهإالء، وٌسر لهم هو

 . والكوفٌٌن ألنها عاصمة الخالفة اإلسالمٌة وموطن األعمال واكتساب الرزق

الخصابص المنهجٌة للمدرستٌن جمٌعا، ضم مذهب انتخابً هو المذهب البؽدادي إذن و   

  .لجمع بٌن المذهبٌن وانتهاجه منهجا وسطا بٌنهماعلى نحو ما فعل ابن مالك فً محاولته ا

وهكذا كان البؽدادٌون فً موضع ٌمكنهم من االنتفاع بعلم البصرٌٌن وعلم الكوفٌٌن فً    

فً االستعمال النحوي المعاصر من النحوٌة وبدخول بعض المصطلحات  ، واحدوقت 

نحو ال ٌفرقون بٌن أصبح طالب ال ،خالل البؽدادٌٌن والمتؤخرٌن من أصحاب الشروح

 . البصري والكوفً من المصطلحات
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 االختالف النحوي بٌن مدارس النحو )المغرب(

ووصل إلٌهم كتاب  ،المؽاربة نحو الكوفة قبل أن ٌعرفوا نحو البصرةواألندلسٌون عرؾ    

أول من  هـ(198)تـ جودي بن عثمان الطلٌلً كان و الكسابً قبل أن ٌصل كتاب سٌبوبه،

انتقل إلى المشرق فاجتمع بالكسابً والفراء،  بعد أن أدخل كتاب الكسابً إلى األندلس، 

 .ألؾ كتابا فً النحوو

 .أما كتاب سٌبوبه فؤقدم من حفظه من المؽاربة القروٌٌن أبو عبد هللا الملقب بالنعجة   

كتاب سٌبوبه والعناٌة على دراسة أقبلوا للمذهب الكوفً، فقد بالرؼم من مٌل المؽاربة و   

 . به، نقدا، و قبوال و ردا

مإلؾ الكسابً ثم كتاب سٌبوبه أمثال ابن وألوابل الذٌن عرفوا كتاب األخفش االمؽاربة ف   

بٌنما ٌحافظون على  ،ٌعتنون اعتناء كبٌرا بكتاب سٌبوبهكانوا جروم الفاسً، أمالك وابن 

ربٌة ذات إضافات لما ذهب إلٌه ثم ٌحاولن خلق مدرسة أندلسٌة مؽ  مذهب الكوفة

ولٌس بذلك بؽرٌب على المؽاربة،   .ا فٌه البؽدادٌونموما اختلؾ معه ،لبصرٌون والكوفٌونا

الكسابً قرأ كتاب سٌبوبه على األخفش سرا، و مات الفراء و كتاب سٌبوبه تحت أّن  إذ

 .تسمٌة الحروؾه حتى فً ألقاب األعراب و ٌٌبوسوسادته، مع أنهما كانا ٌخالفان مذهب 

جرومٌة، ٌظن أن م محمد بن داوود الصنهاجً صاحب المقدمة المشهورة باألوجرابن ف   

كان من الذٌن   .األعجمٌة للداللة على النحو(   grammaireجرامٌر) منها اشتقت كلمة

ٌدرسون كتاب سٌبوبه وهو مع ذلك كوفً متمسك بمذهبه، فقد عبر بالخفض كما ٌعبر 

  . لجر، و قال األمر مجزوم وهو ظاهر فً أنه معربالكوفٌون ال با

مناقشة واستمر المؽاربة فً اختٌاراتهم الكوفٌة بالمذهب البصري وبدراسة كتاب سٌبوبه   

ابن خروؾ  ، منهم أحدثها علماء األندلس والمؽرب إضافات. كما كانت لهم اآلراء جمٌعها

 هم.ؼٌروالشلوبٌن و ،، وابن عصفور(هـ909) المتوفى سنة

 علماإها خالطبعد أن فً األندلس منذ عصر ملوك الطوابؾ، ف يدرس النحوازدهر الثّم    

اختاروا من آراء ونهجوا نهجهم ، وجمٌع النحاة السابقٌن من بصرٌٌن وكوفٌٌن وبؽدادٌٌن

علً  ًوخاصة أب ،إلى ذلك اختٌارات من آراء البؽدادٌٌن افواضأالكوفة والبصرة، ونحاة 

 .التعلٌالتنحو الكثٌر من اتجاههم راحوا بذلك، بل  اٌكتفولم الفارسً وابن جنً. و
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للمعروؾ من  تهممذهبهم مخالفما ٌعكس المؽاربة واألندلسٌٌن  العلماءعرؾ عن و    

للمذهب التً تجسد اآلراء النحوٌة مثلة األالمذاهب البصرٌة والكوفٌة والبؽدادٌة، فمن 

 :بًاألندلسً المؽر

منع توكٌد العابد المنصوب المحذوؾ قٌاسا، نحو: جاء الذي ضربت نفسه، قال األشمونً ـ 

 (2).""ومنعه ابن السراج وأكثر المؽاربة

اعتبار الفعل القلبً معلقا عن الجملة المسبوقة بالمعلق بعد المفعول األول، قال ابن هشام ـ 

ه قابم، أو ما أبوه قابم، فالعامل معلق "قال جماعة من المؽاربة: إذا قلت: علمت زٌدا ألبو

عن الجملة وهو عامل فً محلها النصب على أنها مفعول ثان، وخالؾ فً ذلك بعضهم ألن 

الجملة حكمها فً مثل هذا أن تكون فً موضع نصب وأن ال ٌإثر العامل فً لفظها وإن لم 

 (3)."ٌوجد معلق، وذلك نحو: علمت زٌدا أبوه قابم

حال الفاضل عن اسم التفضٌل، قال السٌوطً: "وأجاز بعض المؽاربة تجوٌزهم تؤخٌر ـ 

تؤخٌر الحالٌن عن أفعل بشرط أن ٌلٌه الحال األولى مفصولة عنه من الثانٌة، فٌقال: هذا 

أطٌب بسرا منه رطبا، وزٌد أشجع أعزل من عمرو ذا سالح قال أبو حٌان: وهذا حسن فً 

 (4)."القٌاس لكنه ٌحتاج إلى سماع

وانتصاب " :بارهم نصب "ؼٌر" فً االستثناء كنصب المستثنى بإال، قال ابن هشاماعتـ 

 (5).""ؼٌر" فً االستثناء عن تمام الكالم عند المؽاربة كانتصاب االسم بعد إال عندهم

جواز العطؾ فً تمٌٌز المقدار المكون من الجنسٌن، نحو: عندي رطل سمنا وعسال، قال ـ 

 (6)."بة: األمران سابؽان العطؾ وتركهالسٌوطً: "وقال بعض المؽار

عدم اعتبار العطؾ ألم المنقطعة مطلقا، قال الصبان: "فابن جنً والمؽاربة ٌقولون لٌست ـ 

 (7)."بعاطفة أصال ال فً مفرد وال فً جملة

تصحٌحهم عمل "أن" المخففة المفتوحة فً الظاهر أٌضا، قال السٌوطً: "الثانً أنها تعمل ـ 

الظاهر نحو علمت أن زٌدا قابم، وقرئ "أن ؼضب هللا علٌها" وعلٌه فً المضمر وفً 

 (8)."طابفة من المؽاربة

تسوٌؽهم نصب المضارع بعد الفاء فً جواب االستفهام المتضمن وقوع الفعل، نحو: لم ـ 

ضربت زٌدا فٌجازٌك؟ مخالفٌن اشتراط النحاة عدم الوقوع، قال األشمونً: "ولم ٌشترط 

(9)."ذلك المؽاربة
 132ص

قصر حذؾ "أن" الداخلة على المضارع على السماع سواء أبقً منصوبا أم رفع، قال ـ 

 (10)."األشمونً: "وإلٌه ذهب متؤخرو المؽاربة، قٌل وهو الصحٌح
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الثورة الظاهرٌة على المذهب المالكً فً الفقه زمن ابن حزم، وال سٌما زمن و   

  ،درس ابن مضاء كتاب سٌبوبهف. النحوٌةالموحدٌن، صاحبتها ثورة ظاهرٌة على المدارس 

النحو البصري وال اهتمت بفً مهد كوفً و نشؤت فً األندلس والمؽرب ٌة نحوالة سفالمدر 

 .هٌسٌبوبسٌما 

عصرٌن من عصور األندلس، هما عصر على  اهداشالقرطبً ابن مضاء كان و  

الفكر،  ن ظاهريَ اكو (،ـه668-541(، وعصر الموحدٌن )ـه541-493المرابطٌن )

فً كثٌر من وجد فً عصره خالفا نحوٌا  ،وكانت له آراء نحوٌة منبثقة عن هذا الفكر

، ، فحذؾ من النحو ما ٌمكن االستؽناء عنهأصوله ما ٌوشك أن ٌباعد بٌن مصادره األولى

 :ذلك ٌنحصر فً مسابل من هذه المسابل التً ال ٌرى فٌها ضرورة نحوٌة:و

والجزم ال ٌكون إلى بعامل لفظً، وأن الرفع منها ٌكون  والخفضالعوامل، أي أن النصب ـ 

بعامل لفظً وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارة توهم فً قولنا: ضرب زٌد عمرو، أن 

الرفع الذي فً زٌد والنصب الذي فً عمرو وإنما أحدثه ضرب ومعنى كالم ابن مضاء هذا 

لخبر مرفوعا بالمبتدأ بٌنما ٌجعلون المبتدأ أن البصرٌٌن ٌجعلون الفاعل مرفوعا بالفعل وا

  .مرفوعا باالبتداء

اعترض على العوامل و التقدٌرات المحذوفة وقال: إن المحذوؾ فً صناعتهم ثالثة ـ 

محذوؾ ال ٌتم الكالم إال به، حذؾ لعلم المخاطب به، كقوله لمن رأٌته ٌعطً الناس  أقسام:

تام دونه، وإن ظهر كان عٌبا كقوله:  ل إلٌه، وهوأعط زٌدا، والثانً محذوؾ ال حاجة بالقو

أزٌدا ضربت. وأما القسم الثالث فهو مضمر إذا ظهر تؽٌر الكالم عن ما كان علٌه قبل 

إظهاره كقولنا ٌا عبد هللا أي ٌدعو عبد هللا فإذا ظهر فعل أدعو تؽٌر المعنى و صار النداء 

 .خبرا

، وقال إن إجماع النحوٌٌن للنحو بهاها ال حاجة و قد انتقد ابن مضاء هذه التقدٌرات واعتبر

  .على القول بالعوامل ال ٌعتبر حجة

اعترض ابن مضاء على متعلقات المجرورات وعلى تقدٌر الضمابر المستقرة فً ـ 

 .واعترض كذلك على ادعاء تقرر الضمابر المستترة فً األفعال ،المشتقات

  .انتقاد تنازع العوامل عن المعمول ـ 

زٌدا  :قولنا ، نحوباب اشتؽال العامل عن المعمول، أي اشتؽال عن المفعول لضمٌرهـ  

 .ضربته

وضح أن العلّة األولى التً تصّور الحكم أو ،ثالدعوة إلى إلؽاء العلل الثوانً و الثوالـ  

النحوي هً العلّة التً ٌحتاجها متعلّم النحو حتى ٌقؾ على الحكم اإلعرابً للفاعل، أما 

الثانٌة والثالثة ففرضٌتان تقومان على مطلق الظن والتخمٌن، وال ضرورة لهما فً  العلتان

ٌّد ال جدوى منه، وال فابدة تنفع فً النطق بالعربٌة.    تعلّم النحو؛ بل هما تز
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 .الدعوة إلى إلؽاء القٌاسـ 

 .الدعوة إلى إلؽاء التمارٌن ؼٌر العملٌةـ  

الؾ فً ما ال ٌفٌد نطقا من النحو، كاختالفهم فً إسقاط االختضرورة بن مضاء اٌرى كما ـ 

 .على رفع الفاعل و نصب المفعول

بالنقل، أوال باختٌارها المذهب الكوفً،  هتمة وهكذا نجد المدرسة األندلسٌة المؽربٌة م  

الظاهري فً الفقه، و بالعناٌة بدراسة   ثانٌها بمحاولتها جعل النحو على شكل المذهبو

  .تاب سٌبوٌه على الخصوصالمذهب البصري وك
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 المدرسة النحوٌة األندلسٌة والمغربٌة

 :المدرسة األندلسٌة

كل من جزر وتطلق هذه المدرسة على الدراسات النحوٌة فً األندلس وشمال إفرٌقٌة    

 . المحتلة من إسبانٌة وجزر الخالدات المسماة حالٌاً جزر الكناري اإلٌطالٌة، صقلٌة

لما استقل فإلى إخضاع البالد للخالفة فحسب، منكبة  هـ 93سنة  ااألندلس منذ فتحهكانت   

هـ، استقبلت األندلس 138بنو أمٌة باألندلس على ٌد عبد الرحمن الداخل صقر قرٌش سنة 

دولة ، فاستحث ذلك فشجعوا العلماء على العلم، تزدهروبدأت الحركة العلمٌة  ،عهدا جدٌدا

على ٌد إدرٌس بن عبد هللا بن حسن التً تؤسست األدارسة العلوٌة دولة األقصى المؽرب 

هـ، وضمت إلٌها بالد تلمسان، وفً شمال إفرٌقٌة دولة األؼالبة 172فً مدٌنة "ولٌلً" سنة 

 .هـ184التً أسسها إبراهٌم بن األؼلب التمٌمً المتوفى سنة 

نفوذها من المحٌط األطلسً إلى هـ، وامتد 297المؽرب سنة بثم قامت الدولة الفاطمٌة    

ألندلس، بحكم قرب الجوار واتحاد اللؽة تنافس اهـ، فنهضت المؽرب 358مصر سنة 

إلى المشرق ورووا عن علمابه  عناء السفر ةرباوالمؽ ٌون األندلستحمل والدٌن، لذلك 

هم من أنه كان للمؽاربة فضل السبق على األندلسٌٌن لقرب بالدإال  ، واقتبسوا من معارفهم

 .المشرق وبعد األندلسٌٌن منه

ازداد األموٌٌن، واألؼالبة والفاطمٌٌن، و عهدحركة فً علم النحو فً وأفرز هذا التنافس    

تقاسموا بالد األندلس بٌنهم من سنة الذٌن ازدهارها فً عصر ملوك الطوابؾ ونموها 

على بالد ألندلس تؤثٌر فترة كان لهـ، فكان منهم العلماء والمإلفون، وفً خالل تلك ال428

علماء هوا ، فظهر فً األندلس والمؽرب علماء ضاالحركة العلمٌة المؽرب انتعشت فٌها

العراق فً تساٌر األندلس أضحت ، وبالدوانتشرت دراسة النحو فً سابر ال ،المشرق

 االزدهار العلمً.

وفً القرنٌن السابع والثامن ظهر عدد من علماء النحو لم ٌستقروا جمٌعاً فً األندلس    

هـ(، وابن مالك )أبو عبد هللا 663 ـ، منهم ابن عصفور )تألسباب سٌاسٌة بالدرجة األولى

الشام فً ستقر ا، الشامإلى قد رحل من األندلس ، فمحمد جمال الدٌن بن عبد هللا الطابً(

هـ(، وهو صاحب )األلفٌة( 672فً حلب ودمشق حٌث توفً سنة )وتفرغ للتدرٌس 

 ـ. وابن الضابع )تعلى مر العصورمسٌطرة على مناهج التدرٌس النحوي الالمشهورة 

 هـ .745حٌان الذي رحل الى المشرق واستقر فً القاهرة حٌث توفً سنة  وهـ(، وأب680

فإنهم  ما توصلت إلٌه جهودهم،لى األندلسٌٌن عن المشارقة واعتمادهم عوبعد استؽناء     

عدلوا عن بعض آراء المشارقة فً النحو وخالفوهم فً منهاج تعلٌمه وتدوٌنه، واستدركوا 
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علٌهم مسابل فاتتهم، وبذلك استحدثوا مذهبا رابعا عرؾ بمذهب المؽاربة أو األندلسٌٌن، 

نحوٌة فً هذه ظهرت مبادبه من أوابل القرن الخامس الهجري، الذي ٌعد فجر النهضة ال

 .البالد

( طبقة كبٌرة من المإدبٌن الذٌن كانوا ـه422-138ً عصر بنً أمٌة باألندلس )نشؤت ف   

ٌعلمون فً قرطبة وؼٌرها من الحواضر األندلسٌة مبادئ العربٌة عن طرٌق مدارس 

 .النصوص واألشعار

أول نحاة األندلس جودي بن عثمان الموروري، رحل إلى المشرق وتتلمذ الكسابً كان و   

كتب الكوفٌٌن، وأول من صنؾ به فً النحو، األندلس والفّراء، وهو أول من أدخل إلى 

ه أبو عبد هللا محمد ٌعاصرمن مللهجرة. وكان  198سنة  وافته المنٌةودرسه لطالبه حتى 

شرق، وأخذ بن عثمان بن سعٌد المصري، المعروؾ باسم بن عبد هللا الذي رحل إلى الم

 بالعربٌة.عارفا وْرش قراءته، وأدخلها إلى األندلس، وكان 

عبد الملك منهم واشتهر ن فً القرن الثالث الهجري. ٌهإالء القراء والمإدبوكثر عدد     

مصنفاته  منوكان إماماً فً الفقه والحدٌث والنحو واللؽة.، ف، ـ(ه238)تـ بن حبٌب السلمى

 كتاب إعراب القرآن.

انصب اهتمامها فً البداٌة بالنحو الكوفً إلى أن األندلس تؤّكد فً تارٌخ النحو العربً و  

إلى المشرق هـ( 307 )تـمحمد بن موسى بن هاشم إلى أن رحل  الثالث الهجريؼاٌة القرن 

عرضه على طالبه ٌو ،وٌلقً بمصر أبا جعفر الدٌنورى، وٌؤخذ عنه كتاب سٌبوٌه رواٌة

بقرطبة
(124)

 .  

   لمدرسة األندلسٌةمنهج ا      

 ٌمكن تجسٌد المنهج النحوي األندلسً فً النقاط التالٌة:  

  .بعض منهم بالفلسفة والمنطق والكالمتؤثر  (1

تهاجهم ننحاة األندلس معظم النحاة السابقٌن من بصرٌٌن وكوفٌٌن وبؽدادٌٌن، واخالؾ   (2

إلى آراء جدٌدة. وأشهر ما خلصوا فً اختٌار آراء الكوفٌٌن والبصرٌٌن، ونهج البؽدادٌٌن 

ال ٌكتفً فً األحكام النحوٌة بالعلل األولى بل فكان . هـ(476 )تـ الشنتمريهذا النهج نهج 

 كان ٌطلب علة ثانٌة للحكم.

                                                           

 .289 :م1968شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ: القاهرة،  :المدارس النحوٌة (124)
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ه فً تحرٌر بعض مباحث النحو وأبوابه ومصطلحاته وتذلٌل مشاكلأسهم النحو األندلسً  (3

فهو ال ٌدلً بحكم دون سماع ٌسنده.  ،كما فعل ابن مالك الذي كان رابد السماع ،وصعابه

كان ٌذكر الشواذ وال ٌقٌس علٌها مثل الكوفٌٌن، وال ٌإولها مثل البصرٌٌن، مع تذلٌله كما 

 .لمشاكل النحو

 على ٌد القالً، ومدارسة ما حمله من اللؽة والنحو من المشرق.ازدهار النحو  (4 

 أشهر نحاة األندلس:   

(، وابن ـه581(، والسهٌلً )ـه458ابن سٌدة المرسً )من أشهر نحاة هذه المدرسة،       

(، وابن مالك صاحب األلفٌة ـه592(، وابن مضاء القرطبً )ـه636هشان الخضراوي )

 .المشهورة

والبؽدادٌٌن االختٌارات من مذاهب البصرٌٌن والكوفٌٌن كثٌر ابن مالك النحوي كان و    

على مبدأ كان ٌركز ، فً النحو واضحةاالجتهادٌة ، وآراإه وسابقٌه من النحاة األندلسٌٌن

 ،ومن هنا كان ال ٌقٌس على الشاذ ،بحكم دون االستناد إلى سماع متعلق به السماع. فلم ٌدلِ 

الكرٌم  ما استشهاداته فكانت أكثرها بالقرآنأذكره فقط، بٌكتفً كان بل  ،وال ٌحاول تؤوٌله

  .أوال وإذا لم ٌجد عدل إلى الحدٌث، فإن لم ٌجد عدل إلى شعر العرب ونثره

أبو علً القالً مإلؾ "األمالً" و"البارع" و"فعلت وأفعلت"  أٌضا وُعرؾ من أعالمهم   

ابن القوطٌة صاحب كتاب "األفعال"، وتتابع علماء األندلس فً وو"المقصور والممدود"، 

المشهورة وشرح شواهدها، واشتهر من نحاتهم فً المابة السابعة ابن شرح كتب المشرق 

  .وابن الطراوة والسهٌلً ،البطلٌوسًو والشلوبٌنً، ، وابن عصفور اإلشبٌلً ،خروؾ
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 االختالف النحوي فً المنظومات:

ٌّز العلماء القدامى بٌن لقد     لتسهٌل إلى البحث عن وسابل وا ؤولج النحو وتعلٌم النحو،م

    .المنظومات، فاهتدوا إلى تٌسٌر تعلٌمه، والنحو

الشعر التعلٌمً الذي ٌهدؾ به ناظمه إلى تعلٌم ضمن ؼرض المنظومات النحوٌة تندرج و   

الناس وتزوٌدهم بالحقابق والمعلومات المتعلقة بحٌاتهم
(125)

مصدره العقل، ومنهجه ، 

 ه العاطفة والخٌال.مصدرفهو ٌختلؾ عن الشعر؛ ألن الشعر الموضوعٌة، 

الشعر التعلٌمًً الجاهلً من لشعر العربلم ٌخُل    
(126)

ثبت أنه عربً النشؤة، وأُ 
(127)

 .

 فً القرن الثانً الهجري،وأشارت بعض المصادر أن هذا النوع من الشعر لم ٌظهر إال 

بالثقافة الوافدة علٌهم، إما  العرب أنه نشؤ نتٌجة اتصالبٌنما ذهبت مصادر أخرى إلى 

الهندٌة أو الٌونانٌة
(128)

 . 

األخنس بن شهاب ومن الشعراء العرب القدامى الذٌن نظموا فً العلوم والفنون، نجد   

  .قصٌدة فً علم تقوٌم البلدان ذكر فٌها قبابل نجدالذي نظم ق هـ(  70التؽلبً )

 ٌسابل أطـالالً لها ال ُتجـاِوبُ   **فَمْن ٌُك أمسى فً البالد ُمقاُمُه         

ان بن قـٌٍس منازُل          قِّ كاتبُ   ** فالبنة ِحطَّ َق الُعْنوان فً الرَّ  كما َنمَّ

وقصِة آدم وحواء ، الخلققصٌدة فً حقٌقة ق هـ(  35عدي بن زٌد الِعَبادي )ونظم 

ٌقول فً مطلعهاإذ وهبوطهما من الجنة، 
(129)

: 

ُثـه          إذا ما سابل  سؤالعن ظهر ؼٌٍب   **  اسمع حدٌثا كما ٌوما ُتحدِّ

فـنا آٌـاِتـِه  األَُوال  **أْن كٌؾ أَْبدى إلُه الخلِق نعمَتُه          فٌنا وعرَّ

التوحٌدتدور حول هـ( مقطوعات فً الشعر الدٌنً،  5ونظم أمٌة بن أبً الصلت )  
(130)

 ،

واإلٌمان باهلل
(131)

، والموت
(132)

، والبعث والحساب
(133)

 دٌوانه .تضمنه وؼٌر ذلك مما  ،

                                                           

  .52، العدد  13مجلة الجامعة اإلسالمٌة، السنة ، 206: ٌنظر حول الشعر التعلٌمً (125)

 .210نفسه:  (126)

 .2/220 :من هإالء الدكتور طه حسٌن . ٌنظر حدٌث األربعاء (127)

 .1/245م: 2004، الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌعدار ، أحمد أمٌن :ٌنظر ضحى اإلسالم (128)

 .158م: 1965: جمع وتحقٌق د. محمد جبار المعٌبد، دار الجمهورٌة، بؽداد،ٌنظر دٌوان عدي بن زٌد العبادي (129)
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منظومات فً  األمويفً العصر هـ(  85خالد بن ٌزٌد ابن معاوٌة األموي )ونظم       

هذا العلمالعلوم منها علم الكٌمٌاء. 
(134)

.  

الشعر التعلٌمً فً العصر العباسً فُنظمت به كثٌر من الفنون العلوموازدهر       
(135)

؛ 

مما جعل المتعلمٌن  نظرا الزدهار العلم واتساع المعارؾ وازدٌاد اإلقبال على العلم

ٌشعرون بحاجتهم إلى النظم لٌسهل علٌهم حفظ المعلومات وتداولها ونقلها؛ لكون النظم 

المنظومات فاقت وكانت جهود العلماء فً هذا المجال كبٌرة إذ  وسٌلة سهلة للحفظ والرواٌة.

 .منظومة 140نهاٌة القرن العاشر عن النحوٌة إلى 

ن علم النحو تفشً اللحن صعوبة فً تعلمه، ألخاصة مع بعض متعلِّمً النحو وبأبدى   

ٌُمثِّل صورة للُّؽة العربٌة بجمٌع ظواهرها، واللؽة العربٌة ؼنٌة وواسعة، ولهذا اجتهد 

هً النثر، سابدة العلماء فً تسهٌل ونشر علم النحو بالتعلٌم والتؤلٌؾ، وكانت لؽة التؤلٌؾ ال

فً تٌسٌر بإمكانها أن تسهم ة منظومات نحوٌة فً صٌاؼاالستثمار فً الشعر إلى فلجؤوا 

فً نهاٌة القرن الثانً، ثم أٌسر للحفظ من النثر، فكان ذلك تعلٌم النحو وحفظه؛ ألن الشعر 

انتشرت المنظومات، فبرزت ففً القرن السادس وما بعده األعمال توالت تضافرت الجهود 

   .كثر إقبال طالب العلم على حفظهوالمنظومات الطوٌلة التً تتسم بجمع أصول علم النحو . 

مبنً على األوزان الشعرٌة، فله أحكام الشعر ومن خصابص هذا النوع من الشعر أنه     

إال أنه ال ٌصح مقارنته من ناحٌة الجودة والجمال الفنً بالشعر؛ الختالؾ الدوافع لكل 

ن فً كونها وسٌلة لهذا فجودة المنظومات تكمالختالؾ المصدر والمجال واللؽة، منهما، و

األوزان تتطلبه باالختصار وإٌجاز العبارة، والتلمٌح  لما ، تتسم تعلٌمٌة وفً قٌمتها العلمٌة

 .ٌختلؾ عن المتن العلمً المنثوروبهذا فهً الشعرٌة، 

                                                                                                                                                                                     

  .343: ٌنظر دٌوان أمٌة بن أبً الصلت (130)

 .516نفسه:  (131)

 . 386نفسه:  (132)

 .379نفسه:  (133)

شمس الدٌن أحمد بن محمد بن خلكان، تحقٌق الددكتور إحسدان عبداس، دار : وأنباء أبناء الزمان ٌنظر وفٌات األعٌان (134)

  .2/224: هـ 1397صادر، بٌروت، لبنان، 

المشدهور باسدم  ،مصدطفى بدن عبدد هللا كاتدب جلبدً القسدطنطٌنً : الكتدب والفندون المإلدؾشؾ الظنون عن أسامً ك (135)

 .2/1865 م: 1941 ، بؽداد –مكتبة المثنى  ، (هـ1067 تـحاجً خلٌفة أو الحاج خلٌفة )
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تكن على فإنها لم ، وتعلٌمه لمنظومات وسٌلة ناجحة على حمل التراث النحويإذا كانت ا   

، طوٌالرواجها  ة ولم ٌدمبعض المنظومات ضعٌفتوجد والثبات، إذ و مستوى واحد فً القوة

المنظومات المستقلة التً ال ترتبط بكتاب و، عدٌدةقرونا  تعدى رواجها وبعضها 

ازدهارا ورواجا كبٌرا إال اثنتان: ملحة ولم ٌلق منها كثٌرة؛ تجاوزت سبعٌن منظومة،  آخر

الرواج إلى عصرنا الحاضر وبخاصة فً وامتد هذا اإلعراب للحرٌري، وألفٌة ابن مالك، 

نظمها على بحر واحد َسْهل خفٌؾ على السمع، وهو بحر الرجز، وبناء ، ألّن ألفٌة ابن مالك

محورها على نظرٌة العامل المناسبة للفكر، إضافة إلى ترابط مسابلها وأبوابها بسبب الدقة 

معظم مسابل النحو والصرؾ مع صؽر فً ترتٌبها وتقسٌمها، ٌضاؾ إلى هذا استٌعابها ل

 .حجمها

 ومن أشهر الذٌن نظموا فٌه:فً أواخر القرن الثانً الهجري،  تلنظم النحوي كانونشؤة ا 

ْشُكِريُّ ـ     ٌَ (هـ 370)تـ أحمد بن منصور بن األََؼرِّ ال
(136)

 أرجوزة فً النحو والصرؾله ، 

بٌتا 2911فً حدود 
(137)

.  

ْوَزرّي الرشٌدي، المعروؾ بابن جمال الدٌن أبو القاسم ـ    ٌوسؾ بن محمد بن ٌوسؾ التَّ

(هـ 513 )تـ النحوي
 (138)

، تقع فً ثمان وثالثٌن "الٌوسفٌةأطلق علٌها "، له قصٌدة نحوٌة 

 .بٌتا

ملحة أطلق علٌها "منظومة له ، (هـ 516 )تـأبو محمد القاسم بن علً بن عثمان الحرٌريـ  

 .بٌتا 377"، من اإلعراب

 

 

 

                                                           

القدادر  الحنبلً، تح الدكتور محمود األرنداءوط وعبدد نظر  شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، عبد الحً بن العمادٌ (136)

 .4/377 : هـ 1414، 1، دار ابن كثٌر، دمشق، ط األرناءوط

: هدـ 1406، 1حٌان األندلسً، تح الدكتور عفٌؾ عبد الرحمن، مإسسة الرسالة، بٌدروت، ط ونظر تذكرة النحاة، أبٌ (137)

670. 

نظر جذوة االقتباس فً ذكر من حل من األعالم مدٌنة فاس، ألحمد بدن القاضدً المكناسدً، دار المنصدور للطباعدة ٌ (138)

  .2/552: م 1973والوراقة، الرباط، 
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ًُّ المصريـ   ُب الدٌن أبو المحاسن ُمَهلَّب بن الحسن بن بركات اْلُمَهلَِّب (هـ583 )تـ ُمَهذَّ
 

(139)
ًتا.  99، من "نظم الفرابد وحصر الشرابدأطلق علٌها " ، له منظومة  ٌْ  َب

(هـ 600 )تـ الحسٌن بن أحمد بن خٌران البؽداديـ 
 (140)

. 

(ـه 600 )تـ قً القزوٌنً الطاووسًركن الدٌن أبو الفضل العراقً بن محمد العرا ـ 
 (141)

 ،

 نظم المفصل للزمخشري.

(هـ 611)تـ  أبو المرجً سالم بن أحمد بن سالم بن أبً الصقر، المعروؾ باْلُمْنَتِجبـ 
 

(142)
.  

ٌَّاث الجذامً الشرٌشًـ   (.هـ 619)تـ  أبو عمرو محمد بن عبد هللا بن َؼ

(هـ 628)تـ عبد النورزٌن الدٌن أبو الحسٌن ٌحٌى بن ُمْعٍط بن ـ 
 (143)

 ن:امنظومتله ، 

بلؽت أبٌاتها عشرة آالؾ والثانٌة  .بٌتا 1021"، وهً من الدرة األلفٌةاألول المعروفة بـ "

بٌت
(144)

. 

(هـ 643)تـ  علم الدٌن أبو الحسن علً بن محمد السخاويـ 
 (145)

الضوابط "، نظم كتاب 

ًِّ  "النحوٌة فً علم العربٌة  .لشرؾ الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا المرس

(هـ 644)تـ  عز الدٌن أبو العباس أحمد بن علً بن َمْعقل األزدي المهلبً الحمصًـ 
 (146)

 ،

نظم كتاب اإلٌضاح والتكملة ألبً علً الفارسً
(147)

. 

                                                           

القفطً، تح محمد أبً الفضل إبراهٌم، طباعة ونشدر إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدٌن علً بن ٌوسؾ نظر ٌ (139)

 .3/333 : هـ 1406، 1دار الفكر العربً، القاهرة، ط

بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، لجالل الدٌن السٌوطً، تح محمد أبً الفضل إبدراهٌم، مطبعدة عٌسدى  نظرٌ (140)

 .1/531: هـ 1384، 1الحلبً وشركاه، طالبابً 

  .3/258 :نظر وفٌات األعٌانٌ (141)

، 1األدبدداء، ٌدداقوت الحمددوي، تددح الدددكتور إحسددان عبدداس، دار الؽددرب اإلسددالمً، بٌددروت، لبنددان، طمعجددم  ظددرٌن (142)

 .3/1339 :معجم األدباء: م1993

 .5/243 :نظر وفٌات األعٌانٌ (143)

 .133: ٌنظر الؽرة المخفٌة شرح الدرة األلفٌة البن الخباز (144)

 .3/340 :نظر وفٌات األعٌانٌ (145)
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(هـ646)تـ  أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبً بكر، المعروؾ بابن الحاجبـ 
 (148)

ه . ل

 للملك الناصر داود بن الملك  "الكافٌة"نظم فٌها كتابه  "،الوافٌةأطلق علٌها "أرجوزة 

 )تـ  أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن الحسٌن الموصلً الحنبلً، اْلُملَقَُّب ِبُشْعلَةـ 

(،هـ 656
 (149)

 العنقود فً نظمأطلق علٌها "َنَظَم كتاب عقود اللمع البن جنً له قصٌدة ، 

 ".العقود

ْرَصِرّي الضرٌرـ  ، له (هـ 656)تـ  جمال الدٌن أبو زكرٌا ٌحٌى بن ٌوسؾ بن ٌحٌى الصَّ

منظومة فً العربٌة
(150)

. 

انً األندلسً األصل، ـ  ٌَّ جمال الدٌن أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطابً اْلَج

هـ 672المتوفى سنة 
(151)

 :على التوالً ًله خمس منظومات فً النحو والصرؾ، وه ،

فٌها مسابل النحو ُجِمعت ، بٌتا 2757من أرجوزة  عبارة عن الكافٌة الشافٌة، وهً( 1

فً  شافٌةوحتى ظهرت فً صورة كافٌة عن كل كتاْب، بشكل مبّسط ومٌّسر، والصرؾ، 

مستهلها، قال فً طلب النحو
(152)

 : 

ةْ         ٌَ ةْ عـن أكثر المصنَّفات **    وهِذِه أرجـوزة مستوف ٌَ  مؽـِن

 وُتْظِفُر الذي انتهى بالتذكَرةْ **    تكـوُن للمبتدبٌَن تبصـَرةْ        

                                                                                                                                                                                     

 (، تدح:هدـ911 تدـعبد الدرحمن بدن أبدً بكدر جدالل الددٌن السدٌوطً ): فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة بؽٌة الوعاةنظر ٌ (146)

 .1/348 :لبنان/ صٌدا، المكتبة العصرٌة، محمد أبو الفضل إبراهٌم

 .1/348نفسه:  (147)

  .3/248 :نظر وفٌات األعٌانٌ (148)

تدـ الحنبلدً أبدو الفدالح )عبد الحً بن أحمدد بدن محمدد ابدن العمداد الَعكدري : فً أخبار من ذهب نظر شذرات الذهبٌ (149)

 :هـ 1406، 1، طبٌروت –دار ابن كثٌر، دمشق ، عبد القادر األرناإوط :محمود األرناإوط خرج أحادٌثه(، تح: هـ1089

 7/486 .  

 . 7/493نفسه:  (150)

 .3/407 وفوات الوفٌات نظرٌ( 151)

 .1/156م:  2000، محمد الحسٌنً الشٌرازي، مإسسة المجتبى للتحقٌق والنشر، الشافٌة( ٌنظر شرح الكافٌة 152)
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ى باأللفٌة، وهً  (2   هً متن ٌضم ؼالب قواعدو ،اختصار  للكافٌة الشافٌةالخالصة، َوُتَسمَّ

 ،شهرة واسعةلها ، ٌبلػ عدد أبٌاتها تسعمابة وثمان وثمانون بٌتا ٌنلعربٌاالنحو والصرؾ 

ْت بالشرح من ِقَبِل عدد كبٌر من العلماءحُ  ٌَ ِظ
(153) ،

قد أحصى بروكلمان تسعا وأربعٌن كتابا ف

شرحت فٌه األلفٌة
(154)

 مطلعها: ،

 كالمنا لفظ  مفٌد  كاستقم    **  اسم  وفعل  ثّم حرؾ  الكلم     

ٌُإم      واحُده كلمة  والقول عّم     **  وكلمة بها كالم قد 

 **  ومسند لالسم تمٌٌز  حصل بالجر والتنوٌن والندا وأل     

ل.  (3 ُل فً َنْظِم اْلُمَفصَّ  اْلُمَإصَّ

ة األفعالٌطلق علٌها "المفتاح فً أبنٌة األفعال، وَ ( 4 ٌَّ ، طبعت عدة بٌتا 114 " من الِم

مرات، ولها شروحات كثٌرة
(155)

.   

" بـ المسمَّىضمها كتابه الفوابد فً النحو، وهً منظومة نحوٌة لٌست على روي واحد، ( 5

"الفوابد النحوٌة والمقاصد المحوٌة
(156)

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ترجمدة مجموعدة مدن األسداتذة، دار المعدارؾ المصدرٌة،  طبعدة  بروكلمدان: كدارل ( ٌنظر وتدارٌخ األدب العربد153ً)

 . 5/278: للتربٌة والثقافة والعلوم المنظمة العربٌة

 . 5/278: نفسه (154)

 . 5/292 نفسه: (155)

 .1/132 :وبؽٌة الوعاة( ٌنظر 156)
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 المتون

التعرٌؾ بالمتن ٌقودنا إلى التفرٌق بٌن هذا المصطلح وبٌن مصطلحات كل من الشرح     

 والحاشٌة والتقرٌر.

، طابعها، مبادئ فن من فنون جمعت فً رسابل صؽٌرة مصطلح المتن ٌطلق علىف    

 الضرورة.ما تقتضٌه واألمثلة إال  ،والشواهد ،والتفصٌل ،االستطراد بعٌدة عن  االختصار

وتفصٌل ما أُجمل  ،من المتونأشكل توضٌح ما ٌتطلب عمل " فهو الشرحأما مصطلح "   

 .منها، وهو ٌتراوح بٌن الطول والقصر والسهولة والعسر

ظاهرة انتشار المتون والشروح، اقتضتها مطولة "، فهو شروحات الحاشٌةأما مصطلح "  

والتنبٌه  ،تهاواستدراك ما ف ،وتٌسٌر ما صعب فٌه ،من الشرحأشكل حل ما تهدؾ إلى و

 وزٌادة األمثلة والشواهد. قٌمة،على الخطؤ، واإلضافة ال

ا العلماء والمصنفون على أطراؾ فهو بمثابة هوامش كان ٌسجله"، تقرٌرمصطلح "الأما   

متعددة، وذلك أثناء قٌامهم مواضٌع معٌن أو حول موضوع خواطر وأفكار تضم نسخهم 

 بالتدرٌس من الشروح والحواشً.

صٌؽت المتون نثراً كما صٌؽت نظماً، وقد اشتهرت هذه المتون النثرٌة فً تارٌخ العلوم و  

اعتمدها الدارسون جٌالً بعد جٌل ٌشرحونها عامة، وفً تارٌخ النحو خاصة، وهً متون 

  .وٌعلمونها

، القرن الثانً الهجريكان فً ول متن نحوي منثور مختصر أللبداٌة الفعلٌة لعل أن ا     

أول من كتب مقدمة أو متناً منثوراً  حٌن هـ( 180)تـ  خلؾ بن حٌان األحمر البصريكان و

تكون البداٌة للمتن المنظوم والمنثور واحدة ألؾ كتابه الوجٌز "مقدمة فً النحو"، وبهذا 

تقرٌباً، إذ لم ٌفصل الخلٌل بن أحمد الذي ٌنسب إلٌه أول متن منظوم عن خلؾ األحمر هذا 

 إال عشر سنوات.

 أسباب ظهور المتون والشروح والحواشً والتقرٌرات:

 ، نٌٌنفً عصري الممالٌك والعثماخاصة  كثرو التؤلٌؾ وتطورالنوع من هذا ظهر      

 لدوافع منها:  

فجاءت  فً التسهٌل؛ لٌمكن تعلم القواعد وتٌسٌر حفظها واستٌعابها،الملحة الرؼبة ( 1

ضبط أصول العلم بدقة وإحكام، وٌكون . على األسس العامةالمتون مختصرة ومقتصرة 
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ذلك بجمع مادته ولمِّ شعثها بعبارات موجزة جامعة دقٌقة ٌستطٌع الدارس استٌعابها 

 بؤقصر طرٌق وأقل زمان.

اللذان كثرت  الممالٌك والعثمانٌٌنوال سٌما فً عصري حرص علماء هذه العصور ( 2

أٌام فً بؽداد فً فٌهما هذا النوع من التؤلٌؾ، الستدراك الضابع من الكتب التً أحرقت 

 . األندلس ة"هوالكو"، وبعد نكس

 . تٌسٌر تعلٌمها، و( هدؾ المتون فً حفظ  أصول العلوم3

 ةن المنثوروالمتأشهر علماء 

كما السبق فً هذا النوع من التصنٌؾ له باإلضافة إلى خلؾ بن حٌان األحمر الذي كان     

 ، فال بد من عرض بعض األسماء األعالم الذٌن كانت لهم متون نثرٌة، منهم:  ذكرهسبق 

، "المقدمة"بعنوان فً النحو تن م ، لههـ(225)تـ أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمً ـ  

 .بعضهم "مختصر نحو المتعلمٌن"وأطلق علٌه 

، تحاشى فٌه مختصر "المهذب" ، لههـ(289)تـ  أبو علً أحمد بن جعفر الدٌنوريـ 

 فٌه بمذهب البصرٌٌن.، مكتفٌا االختالفات

" الموفقً فً الموسوم متناً نحوٌاً ، ترك هـ(299)تـ أبو الحسن محمد بن أحمد بن كٌسان ـ 

 .نحو"ال

 ، ٌتمٌز بصؽر الحجم.كتاب "التفاحة"صاحب هـ( 38)تـ أبو جعفر النحاس ـ 

 .مقدمة فً النحو ، لههـ(395)تـ  أبو الحسن أحمد بن فارسـ 

 ، له أٌضا مقدمة فً النحو..هـ(469 )تـ ابن بابشاذ النحويـ 

 ، له أٌضا مقدمة نحوٌة.هـ(479)تـ ي الحسن علً بن فضال المجاشعً وأبـ 

مقدمة الجزولٌة التً تسمى له  هـ(،607)تـ موسى عٌسى بن عبد العزٌز الجزولً  وأب ـ 

 وؼٌرهم من العلماء. .بـ"القانون"

، وأشهر ما ألؾ فً فً عصر الممالٌك هاشرحالتصنٌؾ فً المتون النحوٌة وكما كثر    

  هذا العصر:  

 هـ(.646)تـ " البن الحاجب  "الكافٌة -
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ألبً عبد هللا محمد بن داود الصنهاجً المعروؾ بـ"ابن المشهورة "المقدمة اآلجرومٌة"  -

 . هـ(723)تـ آجروم" 

 . هـ(905)تـ  خالد األزهريلالمقدمة "األزهرٌة" ـ 

 .الخالؾ وكثرة التعلٌالت، تحاشى هـ(339تـ ) ـ " الجمل" ألبً القاسم الزجاجً

 هـ(.471)تـ  الجرجانً" الجمل" فً النحو لعبد القاهر  ـ 

 ومع تطور هذا النوع من التصنٌؾ ظهر فً وقت متؤخر نوع ٌتمٌز بـ:

"الشذا فً  اكتابه على سبٌل الذكر مثلوٌفً موضوع واحد أو مسؤلة واحدة بإٌجاز، ـ البحث 

و"أحكام )كل( وما تدل علٌه" لتقً الدٌن ، هـ(745)تـ  أحكام كذا" ألبً حٌان األندلسً

 هـ(.756)تـ  السبكً

ذلك كتاب "األجوبة المرضٌة ٌة، وخٌر من ٌمثل أسبلة نحوعلى  إجاباتشكل ـ التؤلٌؾ على 

 هـ(.853)تـ عن األسبلة النحوٌة" للراعً األندلسً 

بن هشام األنصاري فً شرحه على متنً "قطر منهم ا، لمتونهملمإلفٌن ـ شرح بعض ا

 مقدمته "األزهرٌة".الندى" و "شذور الذهب"، وخالد األزهري فً شرحه ل
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 المصادر والمراجع

 ر والمراجع

 المصادر

تـ الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السٌرافً، أبو سعٌد ) :أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن( 1) 

  ،المدرسٌن باألزهر الشرٌؾ -طه محمد الزٌنً، ومحمد عبد المنعم خفاجً  (، تح:هـ368

 . م1966/هـ 1373،مصطفى البابً الحلبً

 ،(1: عبد العال مكّرم، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط)حت، األشباه والنظابر: السٌوطً( 2)

   .م1985

هـ(، تح إحسان عباس، دار 626( إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب: ٌاقوت الحموي )تـ3)

 م.   1993(،1بٌروت،)ط ،الؽرب اإلسالمٌة

هـ(، اللٌلة 400د بن العباس تـ حوالً ( اإلمتاع والمإانسة: أبو حٌان )علً بن محم4)

 الثامنة، منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت. 

 ٌحٌى، إبراهٌم الفضل أبو محمد تحقٌق الدٌن، النحاة: القفطً جمال أنباه على الرواة ( أنباه5)

 م. 1،2004العصرٌة، ط المكتبة ٌحٌى،

تحقٌق الدكتور مازن  ،هـ(337أبو القاسم الزجاجً، )ت  :اإلٌضاح فً علل النحو( 6)

  .91: م1986 دار النفابس، ،5المبارك، ط

( إٌضاح الوقؾ واالبتداء فً كتاب هللا عز و جل: أبو بكر محمد بن القاسم األنباري) 7)

هـ(، تحقٌق محً الدٌن رمضان، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة، 328تـ

 .  1/19م: 1971هـ/1390دمشق،

 هـ.1348هـ(، القاهرة، 774ٌر)إسماعٌل بن عمر الدمشقً، تـ( البداٌة والنهاٌة: ابن كث8)

عبد الرحمن بن أبً بكر جالل الدٌن السٌوطً : فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة بؽٌة الوعاة (9)

 .لبنان/ صٌدا، المكتبة العصرٌة، محمد أبو الفضل إبراهٌم (، تح:هـ911 تـ)

هـ(، تحقٌق عبد 225حبوب الكنانً، تـ( البٌان والتبٌٌن: الجاحظ )أبو عثمان بن بحر م10)

 م.   1949هـ، 1368السالم هارون، القاهرة، 

مإسسة ، تح: عفٌؾ عبد الرحمن، أبو حٌان محمد بن ٌوسؾ األندلسً: تذكرة النحاة (11)

 .م1986هـ / 1406بٌروت، ، الرسالة ،1ط 
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ومحمد علً تح عبد السالم محمد هارون ، أبو منصور األزهري :تهذٌب اللؽة( 12)

  .م1964، دار القومٌة العربٌة ،النجار

ً، أحمد ابن القاضً المكناس: جذوة االقتباس فً ذكر من حل من األعالم مدٌنة فاس (13)

 1973، م.الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة

(، هـ1093تـ عبد القادر بن عمر البؽدادي ): خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( 14)

 .م1997/هـ 1418، 4، طمكتبة الخانجً، القاهرة ،عبد السالم محمد هارون :رحوش: تح

الهٌبة المصرٌة العامة (، هـ392تـ ) أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً( الخصابص: 15)

  .4، طللكتاب

عبد الحً بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري : فً أخبار من ذهب شذرات الذهب (16)

عبد القادر  :محمود األرناإوط خرج أحادٌثه(، تح: هـ1089تـ الفالح )الحنبلً أبو 

 .م1986/هـ 1406، 1، طبٌروت –دار ابن كثٌر، دمشق ، األرناإوط

مكتبة المتنبً  بٌروت،  ،هـ(، عالم الكتب643 ـابن ٌعٌش النحوي )ت :شرح المفصل( 17)

 (.)د.ت ،القاهرة

سنن العرب فً كالمها: ابن فارس )أبو الحسن ( الصاحبً فً فقه اللّؽة و مسابلها و 18)

 هـ(، تحقٌق السٌد أحمد صقر، دط، دت.  وطبعة بٌروت395أحمد بن زكرٌا بن فارس تـ

(، مكتبة المعارؾ، 1، تحقٌق: عمر الطباع، طبع)( ه 395)ت ابن فارس :الصاحبً( 19)

 .م1993 بٌروت،

ٌوسؾ تحقٌق (، 1ط)، ه(377تـ)أحمد بن علً القلقشنديأبو العباس  :صبح األعشى( 20)

     م.1987،علً طوٌل، دار الفكر دمشق

هـ(، 989( طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد هللا تـ21)

 م. 1954هـ/1373تحقٌق أبو الفضل إبراهٌم، القاهرة، 

الحسن(، تح: محمد أبو طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي) أبو بكر محمد بن ( 22)

 م.1973. وطبعة م1984(، 2الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ، مصر، ط)

هـ(، تحقٌق محمود شاكر، 232( طبقات فحول الشعراء: ابن سالم )محمد بن سالم، تـ23)

 هـ.1952القاهرة: دار المعارؾ،
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عٌسى  تحقٌق : محمود محمد الطناحً، مطبعةٌحٌى،  .معطً الخمسون: ابن ( الفصول24)

 ت. .دط، د  ،البابً الحلبً وشركاه، الطبعة

(، دار الكتب العلمٌة: 3هـ(، ط)833( ؼاٌة النهاٌة فً طبقات القراء: ابن الجزري)تـ25)

 م.  1982هـ، 1402بٌروت،

أبوهالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران  :الصناعتٌن( 26)

المكتبة ، د البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌمعلً محم: حت(، هـ395تـ العسكري )

 .هـ 1419، بٌروت، العنصرٌة

مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبً : عن أسامً الكتب والفنون كشؾ الظنون (27)

 ،بؽداد، مكتبة المثنى(، هـ1067تـ لقسطنطٌنً المشهور باسم حاجً خلٌفة أو الحاج خلٌفة )ا

صفحاتها، مثل: دار إحٌاء التراث العربً، ودار  وصورتها عدة دور لبنانٌة، بنفس ترقٌم

 .م1941العلوم الحدٌثة، ودار الكتب العلمٌة

هـ(، تحقٌق 989( لحن العوام: أبو بكر الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد هللا تـ28)

 م.  1964ة، رمضان عبد التواب، المطبعة الكمالٌة، القاهر

(، مطبعة العانً، 1هـ( تحقٌق: حامد المإمن، ط)392( اللّمع فً العربٌة: ابن جنً )ت29)

 م. 1982بؽداد، 

(، تحقٌق فإاد سزكٌن، 2هـ(، ط)210( مجاز القرآن: أبو عبٌدة معمر بن مثنى)تـ30)

 م.1981مإسسة الرسالة، بٌروت، 

أحمد بن علً بن عبٌد هللا بن عمر بن سوار ( المستتر فً القرآت العشر: أبو الطاهر 31)

هـ(، تحقٌق ودراسة عمار أمٌن الردو، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة و 496البؽدادي)تـ

 م.2005هـ/1426(، 1إحٌاء التراث، ط)

( المزهر فً علوم اللؽة العربٌة و أنواعها: السٌوطً)عبد الرحمان جالل الدٌن 32)

 مولى وزمٌله، القاهرة، د ت. هـ(، تحقٌق ج: جاد ال911تـ

، تحقٌق أحمد ٌوسؾ نجاتً ه(207أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء )تـ :معانً القرآن( 33)

  ، د.ط، د.ت.ومحمد علً النجار

هـ(، تحقٌق 626إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب: ٌاقوت الحموي )تـ -( معجم األدباء34)

 م.1993هـ، 1414: بٌروت،.    دار العرب اإلسالم2/8ًإحسان عباس، 
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( المقدمة: ابن خلدون، تحقٌق علً عبد الواحد وافً، القاهرة: نهضة مصر للطباعة 35)

 م. 2004والنشر والتوزٌع، 

تحقٌق إبراهٌم السامرابً، مكتبة ، ابن األنباري :بقات األدباءطنزهة األلباب فً ( 36) 

 .م1970(، 2)األندلس، بؽداد، ط

ً طبقات األدباء: البن األنباري )أبو البركات عبد الرحمان بن محمد، ( نزهة األلباء ف37)

 م. 1982هـ/1402، تح: إبراهٌم السامرابً، بٌروت، (1)هـ(، ط577تـ

  ، دت.تحقٌق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمٌة، الكوٌت :همع الهوامع( 38)

الدٌن عبد الحمٌد، هـ(، نشره محً 681: ابن خلكان)تـوفٌات األعٌان( 39)

 م.1948هـ، 1367القاهرة،

 المراجع

الكوٌت، وكالة  الدجنً،عبد الفتاح فتحً  :أبو األسود الدإلً ونشؤة النحو العربً( 1)

  م.1974المطبوعات، 

 م.1976، مطبعة السعادة، القاهرة، 71( األسلوب: أحمد الشاٌب، ط2)

 ،بٌروت ،ز دراسات الوحدة العربٌةمرك، محمد عابد الجابري :وبنٌة العقل العربً( 3)

 م. 1990، (3ط)

، ترجمة مجموعة من األساتذة، دار المعارؾ  بروكلمان: كارل تارٌخ األدب العربً (4)

 .المصرٌة، طبعة المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم

، والشعر التعلٌمً )ضمن مقاالت  الشعر العربً فً القرن الثانً الهجري(اتجاهات 5)

 . منتخبة فً علوم اللؽة(

 التطور والتجدٌد فً الشعر األموي . (6)

.م1983دار الفكر، بٌروت، ، 3ط الرازي، ،التفسٌر الكبٌر( 7)
 
 

( تٌسٌر وتكمٌل شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك: محمد علً سلطانً، إعداد فبة من 8)

 المدرسٌن، دار العلماء، دمشق)سورٌة(. 

العال سالم مكرم، مإسسة الوحدة،  ( الحلقة المفقودة فً تارٌخ النحو العربً: عبد11)

 م.1977الكوٌت: 
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 دٌوان أمٌة بن أبً الصلت (12) 

 دٌوان عدي بن زٌد العبادي .  

، محمد الحسٌنً الشٌرازي، مإسسة المجتبى للتحقٌق والنشر، ( شرح الكافٌة الشافٌة13) 

 م.2000

( الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد)أبو العباس محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر 14) 

 هـ(، دار المعارؾ.  286تـ

 م.1969(، 10أحمد أمٌن، دار الكتاب العرب، بٌروت، ط) :فجر اإلسالم( 15) 

 القرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة( 16) 

 الخباز الؽرة المخفٌة شرح الدرة األلفٌة البن (17) 

هـ، 1418( اللهجات العربٌة نشؤة وتطورا: عبد الؽفار حامد هالل، دار الفكر العربً، 18) 

 م. 1989

هـ/  1422، األردن –اربد  -دار األمل ، 3، طد. خدٌجة الحدٌثًالمدارس النحوٌة:  (19)

 .م2001

 .م1968شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ: القاهرة،  :المدارس النحوٌة( 20)

م. 1968(، دار المعارؾ، القاهرة، 1( مدرسة البصرة النحوٌة: عبد الرحمن السٌد، ط)21) 

 هـ، القاهرة.   1326، هـ(905)تـالتصرٌح على التوضٌح: خالد األزهري 

 م.1987، 1، دار الفكر، طد. إبراهٌم السامرابً :سطورة وواقعالنحوٌة أالمدارس  (22)

 .م14993، دار المعرفة، عبدهللا الخثراند. : مراحل تطور الدرس النحوي (23)

 ،األمٌر مصطفى الشهابً :المصطلحات العلمٌة فً اللؽة العربٌة فً القدٌم والحدٌث( 24)

   م.1988، دمشق ،مجمع اللؽة العربٌة

عربً: -أعجمً/أعجمً-( المصطلحات اللؽوٌة الحدٌثة فً اللؽة العربٌة: معجم عرب25ً)

 م.1987سـة الوطنٌة للكتاب، الجزابــر،محمد رشاد الحمزاوي، المإس

المصطلح اللؽوي فً كتاب سٌبوٌه: رسالة دكتوراه، للطالب: رقٌق كمال، جامعة  (26)

 . 2012/2013تلمسان 
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( المصطلح النحوي، نشؤته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض محمد 27)

 م.1981القوزي، الرٌاض، 

 ة العربٌة وآدابها: ( المعرب والدخٌل فً اللؽ28)

( المفصل فً تارٌخ النحو العربً، الجزء األول قبل سٌبوٌه: محمد خٌر الحلوانً، 29)

 مإسسة الرسالة، دط، دت.

( مكانة الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً النحو العربً: جعفر عبابنة، دار الفكر، عمارة، 30)

 م.1984(، 1ط)

القرن السابع عشر للهجرة، دار الحرٌة، بؽداد، ( النقد اللؽوي عند العرب حتى نهاٌة 31)

 م.1978(،  1ط)

 المعاجم 

  .م1969،طبعة الكوٌت، المرتضى الزبٌدي :تاج العروس  (1)

دار العلم ، : رمزي منٌر بعلبكً، تحمحمد بن الحسن بن درٌد أبو بكر :جمهرة اللؽة( 2)

  م.1987،للمالٌٌن

 هـ(، دار لسان العرب، بٌروت.711)ت ( لسان العرب، ابن منظور اإلفرٌق3ً)

  .أحمد بن فارس، تحقٌق: عبد السالم هارون، دار الجٌل، بٌروت :مقاٌٌس اللؽة( 4)

 م.1998(، 3)ط مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، إصدار :المعجم الوسٌط( 5)

 

 

 

 


