
  الكوفةو البصرة مدرسة بني النحوية رآءاختالف األ

  )حتليلية وصفية دراسة(

  

  حبث جامعي

  

  : اعداد

    معروف حممد   

   ٠٦٣١٠٠٦٨:  القيد رقم

  

  

  

  

  وأدا العربية اللغة شعبة

  والثقافة اإلنسانية العلوم كلية

  مباالنج احلكومية اإلسالمية يمراهنا مالك إبموال جامعة

٢٠١٠  



  الكوفةو البصرة مدرسة بني النحوية رآءاختالف األ

  )حتليلية وصفية دراسة(

  جامعيحبث 

   )S-۱( سرجانا درجة على للحصولة املقرر الشروط احد الستيفاء الباحث قدمم

  وأدا العربية اللغة شعبة والثقافة اإلنسانية العلوم بكلية 

  : اعداد

  معروف حممد 

   ٠٦٣١٠٠٦٨:  القيد رقم

  

  :املشرف 

  املاجستري, احلاج بشري مصطفى

  
  وأدا العربية اللغة شعبة

  والثقافة اإلنسانية العلوم كلية

  مباالنج احلكومية اإلسالمية يمراهنا مالك إبموال جامعة

٢٠١٠ 



 أ 

 

  وزارة الشئون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 ٥٥١٣٥٤-٠٣٤١: رقم اهلاتف. ماالنج ٥٠شارع غاجايانا رقم : العنوان

  
  إقرار الباحث

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  :له الباحث يف كون البحث ونتائجهأقسم باهللا عز جال
  حممد معروف :      سمالا

  ٠٦٣١٠٠٦٨:     رقم التسجيل
         والبصرة اختالف األرآء النحوية بني مدرسة الكوفة :  موضوع البحث

  .)دراسة وصفية حتليلية(
واقتطفاته  ،ألف وصنفه خالصا وحمضا من ابتكاره وابتداعه بعون اهللا سبحانه وتعاىل له

إضافة إىل ذلك استشار الباحث إىل . ت من املراجع املتنوعة إكماال لبحثهالبيانا
  .املشرف املقرر واملعني حىت يبدو ويصبح حبثا متواضعا

  
  

  الباحث
  

  حممد معروف
  



 ب 

 

  وزارة الشئون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 ٥٥١٣٥٤-٠٣٤١: رقم اهلاتف. ماالنج ٥٠ارع غاجايانا رقم ش: العنوان

  تقرير املشرف
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :نقدم لكم أنّ هذا البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
  حممد معروف:       االسم

  ٠٦٣١٠٠٦٨:     رقم التسجيل
  والكوفة   مدرسة البصرةاختالف األرآء النحوية بني :   موضوع البحث

  )دراسة وصفية حتليلية(
وقد نظرنا فيه بإمعان النظر وأدخلنا فيه بعض التصحيحات الالزمة الستيفاء الشروط 

يف قسم اللغـة  ) S-I(أمام جلنة املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 
وتقبل . م ٢٠١٠-٢٠٠٩اسية العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة للسنة الدر

  .منا فائق االحترام وجزيل الشكر
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
   ٢٠١٠ابريل  ١٧ماالنج،

  املشرف   
  

 املاجستري ،بشري مصطفىاحلاج 

   ١٥٠٣٠٢٢٣٣:رقم التوظيف



 ج 

 

  وزارة الشئون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 وم اإلنسانية والثقافةكلية العل

 ٥٥١٣٥٤-٠٣٤١: رقم اهلاتف. ماالنج ٥٠شارع غاجايانا رقم : العنوان

  تقرير جلنة املناقشة
  

  :قد أجريت املناقشة على البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
  حممد معروف:       سماال

  ٠٦٣١٠٠٦٨:     رقم التسجيل
  ة والكوفة  البصراختالف األرآء النحوية بني مدرسة :   موضوع البحث

  )دراسة وصفية حتليلية(
يف قسم اللغة العربية  )S-I(وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا 

وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراسته إىل ما هو أعلى 
  . من هذه املرحلة

  جملس املناقشة
 )                        (  املاجستري ولدانا وارغادينتااحلاج   األستاذ .١

   )      (    املاجستري فوعبد اهللا زين الرؤ  األستاذ .٢

   )      (  احلاج بشري مصطفى املاجستري  األستاذ .٣

  
  ٢٠١٠ابريل  ٢٣حتريرا مباالنج،

  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  

  املاجستري ،الدكتورأندوس كياهي احلاج محزاوي
   ١٥٠٢١٨٢٩٦ :رقم التوظيف



 د 

 

  شئون الدينيةوزارة ال
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 ٥٥١٣٥٤-٠٣٤١: رقم اهلاتف. ماالنج ٥٠شارع غاجايانا رقم : العنوان

  تقرير عميد الكلية
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 موالنـا مالـك إبـراهيم    جامعةكلية العلوم اإلنسانية والثقافة قد استلمت 

  :اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
  حممد معروف:       سماال

  ٠٦٣١٠٠٦٨:     رقم التسجيل
  البصرة والكوفة  اختالف األرآء النحوية بني مدرسة :   موضوع البحث

  )دراسة وصفية حتليلية(
ية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العرب )S-I(للحصول على درجة سرجانا 

 ٢٠٠٩للعام الدراسي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج والثقافة 
  .م٢٠١٠ –

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

   ........حتريرا مباالنج،
  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  
  

  جسترياملا ،الدكتورأندوس كياهي احلاج محزاوي
   ١٥٠٢١٨٢٩٦: رقم التوظيف



 ه 

 

 
 

   ه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَاإنا جعلْن: قال تعاىل
  )٣: الزخرف(

 
  :العمرطي قال الشيخ شرف الدين حيىي

  *  والنحو أَوىل أَوالً أَن يعلَما
  إِذ الْكَالَم دونه لَن يفْهما

مفْهي كَيآنالْقُر انِيعا مو  *  
  والسنة الدقيقَة اْملَعانِى

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 

 
 

  :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل
والدي احملترمني احملبوبني عسى اهللا أن يرمحهما كما ربياين  .١

صغريا وحفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الـدين والـدنيا   
 .واآلخرة

ين علموين أكثـر العلـوم   أساتذيت ومشاخيي املكرمني الذ .٢
وأبعدوين من اجلهل عسى اهللا أن ينفعين بعلومهم وجعلهم 

 .اهللا من العابدين اآلمنني الساملني يف الدين والدنيا واآلخرة
 .إخواين وأخوايت احملبوبني عسى اهللا أن جيزيهم أعماهلم .٣
 .زمالئي يف اهللا ومن أحبين وأحسن إىل نفسي .٤

 

 

 

 

 

 



 ز 

 

 
 

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
إن احلمد هللا والشكر هللا على نعم اهللا، والصالة والسالم على أشـرف  
األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد صـلى اهللا عليـه   

  .وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد
  : من امتام الكتابة هلذا البحث اجلامعى حتت العنوان قد انتهيت  

 وصفية دراسة( " الكوفةو البصرة مدرسة بني النحوية رآءاختالف األ" 
  .)حتليلية

ه لتكميل بعض الشروط لنيل درجة مستوى األوىل أي سرجانا، تألف
  :ويف هذه املناسبة البديعة قدم الباحث شكرا جزيال إىل

والدي احملترمني اللذين ربياين تربية حسنة وزاداين كثريا حىت اية  .١
 .ةالدراس

مرب روحي الشيخ الدكتوراندوس احلاج أمحد مصدوقي حمفوظ مدير  .٢
 .املعهد السلفي الشافعي نور اهلدى مباالنج

 جامعةاألستاذ الربوفيسور الدكتور إمام سوبرايوغو احلاج كمدير  .٣
  .مباالنج احلكومية اإلسالمية يمراهمولنا مالك إب

ية العلوم الدكتورندوس كياهي احلاج محزوي املاجستري كعميد كل .٤
 .اإلنسانية والثقافة

األستاذ الدكتور أمحد مزكي املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية  .٥
 .وأداا



 ح 

 

كمشرف يف هذا البحث الذى املاجستري مصطفى بشري احلاج األستاذ .٦
قد أتاح يل بعض أوقاته إللقاء إقتراحاته لتصحيح هذا البحث 

 .اجلامعي
 .يف شعبة اللغة العربية وأداا ألستاذاتوا ةمجيع األساتذ .٧

وأخريا يرجوا الباحث القارئني احملترمني أن تعطوا اإلقتراحات كما 
جزاكم اهللا احسن اجلزاء . كان هذا البحث ال خيلو من النقصان أو األخطاء

  .آمني. ونسأل اهللا التوفيق واهلداية والرضا والعناية واحلمد هللا رب العاملني

 
٢٠١٠ابريل  ١٧ ،ماالنج                                   

  الباحث              
  
  حممد معروف              

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  



 ط 

 

  ملخص البحث
البصرة والكوفة  اختالف األرآء النحوية بني مدرسة ، م٢٠١٠ ،حممد معروف

، البحث اجلامعي شعبة اللغة العربية وأدا كلية العلوم اإلنسانية )دراسة وصفية حتليلة(
حلاج اإلسالمية احلكومية مباالنج، حتت إشراف ا موالنا مالك إبراهيم جبامعةوالثقافة 

  .املاجستري ،بشري مصطفى
  

  . اخلالف ،منهج ،الكوفة ،البصرة ،النحو: الكلمات الرئيسية
. وقد اشتهر منذ الزمان القدمي ضراوة اخلالف النحوي بني البصريني والكوفيني

  ،"يف األخذ عن األعراب " صرية واملدرسة الكوفية لقد وجد اخلالف بني املدرسة الب
فيها مذهبان؛ إال  إذا تقرأ الكتب النحوية جتد مسألة من مسائل النحو" حىت ال تكاد 
  .بصري وكويف

 أسبابمعرفة و معرفة نشأة مدرسة الكوفة والبصرةدف هذا البحث هو واهل
نهج امل خدمه الباحث هوواملنهج الذي يست. عميقا ومفصال اختالف أرآمها النحوية

الوصفي وهو الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم 
  .بوصفها وصفا ديقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا وكميا

ويكاد  .عروفة نشأ بصرياً وتطور بصرياًأن النحو بصورته املهي  نتيجة البحث
وهم يقدمون  ،"اللحن"أ حلفظ القرآن من الدارسون جيمعون على أن النحو العريب نش

يف النحو من أنه نفسه وضع يف ذلك روايات كثرية عن أيب األسود الدؤيل وصنيعه 
 ،مدرسة الكوفة يف منتصف القرن الثاىن للهجرة بعد مدرسة البصرة مث نشأت .النحو

رة سنةً رحل إىل البصرة وأخذ أبا عمر بن العالء حنواً من سبع عشالذي بدأ الكسائى ب
ولذلك احتاج  ،لكنه اختلط بأعراب اُألبلّة ففسد علمه ،وأخذ أيضاً عيسى بن عمر
ومع ذلك صنع  ،فسأل األخفش ليقرأ كتاب سيبويه ،على قراءة كتاب سيبويه

بصرياً : مث صار الناس بعد ذلك فرقتني  ،الكسائى منهجاً خيتلف عن البصرة يف التطبيق
  . وكوفياً



 ي 

 

حناة البصرة يف ء النحوية بني مدرسة البصرة والكوفة ووجه اختالف األرا
وألسنة العرب , على الشواهد والرويات املوثوقة نوعتمدي السماع والقياس يعتمدون

اليت  وحينما يواجهون بعض النصوص. اليت تصلح للثقة فيها أن تكون قاعدة تتبع
فأما  .ق عليها قواعدهمحىت تنطبختالف قواعدهم، كانوا يرموا بالشذوذ أو يتأولوا 

و اعتدوا به و جعلوه  قبلوا كل ما جاء عن العربفقَد  نيالكوفي السماع والقياس عند
و يستوثقون منها، حىت تلقفوا . ليها و يقيسون عليهاإصوهلم الىت يرجعون أصال من ا

ف ء خمال لومسعوا بيتا واحدا فيه جواز شىو الشواهد النادرة و قبلوا الروايات الشاذة
  .وا عليهبوبولالصول جعلوه اصال 

 االستنباط الذي تتبعهمنها  أسباب االختالف بني مدرسة البصرة والكوفةو
واملوقف السياسي والتنافس  املوقع اجلغرايفو يف السماع والقياس والتعليل املدرستان

 .العلمي وإثبات الذات والعصبية اإلقليمية وطريقة التفكري
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ك 

 

  

  ويات البحثحمت
  

  صفحة                     موضوع البحث
  أ   ..................................................إقرار الباحث 
  ب    ..................................................  تقرير املشرف

  ج    .............................................  تقرير جلنة املناقشة 
  د    ..............................................  تقرير عميد الكلية

  ه    ........................................................  الشعار
  و    ........................................................  اإلهداء

  ز    ...........................................كلمة الشكر والتقدير
  ط    ................................................  ملخص البحث
  ك    ................................................  حمتويات البحث

  
  مقدمة: ول األ بابال

  ١    ...........................................  خلفية البحث  . أ
 ٣    ............................................  أسئلة البحث  . ب
 ٤    ..........................................  أهداف البحث. ج
 ٤    ............................................  البحث حتديد. د
  ٤    .............................................  البحث فوائد. ه
  ٥    ..........................................  الدراسة السابقة. و
 ٥    ......................................  تعريف املصطالحات. ز



 ل 

 

 ٧    ............................................  منهج البحث. ح
  ٩    ........................................... هيكل البحث. ط
  

  لغة العربيةال: الثاين بابال
  ١١    .........................  ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحو. أ

  ١٣    .............................................  حونشأة الن .ب
  ١٦    ..........  رأي العلماء األوائل يف نشأة النحو العريب. ١
  ٢٠    ........  رأي الباحثني احملدثني يف نشأة النحو العريب .٢

  ٢٢  .............................................. املدارس النحوية. ج
 

  نشأة مدرسة البصرة والكوفة: الثالث بابال
 ٢٥    .......................................  نشأة مدرسة البصرة. أ

  ٢٩    ..........................  منهج حبث مدرسة البصرة. ١
  ٣٠    .............................  هامصادرو ةرأي البصر. ٢
  ٣٠    ...................................  ل رأي البصرةممث. ٣
  ٣١    .............................  حناة البصرة أشهر علماء.٤

  ٣١    ...........................  ابن أيب إسحق. ١.٤
  ٣٢    ..................................سيبويه. ٢.٤
  ٣٤    ........................  األوسط األخفش. ٣.٤
  ٣٥    ...................................  املربد. ٤.٤
  ٣٦    .................................  الزجاج. ٥.٤
  ٣٧    ...............................    السرياىف .٦.٤



 م 

 

  ٣٩    .....................................  نشأة مدرسة الكوفة. ب
  ٤٠    ........................  كوفةمنهج حبث مدرسة ال.  ١
  ٤١    ...........................  ة ومصادرهارأي الكوف. ٢
  ٤٢    ..................................  وفةالك رأي ممثل. ٣
  ٤٣    ...........................  حناة الكوفة شهر علماءأ. ٤

  ٤٣    ................................  الكسائى. ١.٤
  ٤٤    .................................    الفراء. ٢.٤
  ٤٥    ...................................ثعلب. ٣.٤
  ٤٦    ........................  األنبارى بكر أبو .٤.٤

  
  النحوي بني مدرسة البصرة والكوفة االختالف :الباب الرابع 

  ٤٩    ...........................  بني املدرستني النحوي االختالف. أ
  ٥٢    ................................  النحوي االختالف أسباب. ب
  ٥٤    ...........  شعار يف النحواد الكالم واألاستشهيف  االختالف. ج
  ٥٦    ...............................  مسألة اخلالفية بني املدرستني. د

  ٥٦    ............................ العامل يف املبتدأ واخلرب. ١
  ٥٨    ..............................  العامل يف املفعول به. ٢
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  الباب األول
  مقدمة
  
  

  خلفية البحث   . أ
إن معرفة اللغة العربية من الوسائل املهمة ملعرفة الدين احلنيف وهو 

والعربية ليس كل إنسان يعرف ويفهمها إال من . اإلسالم يعلو واليعلى عليه
ومعرفتها حتتاج إىل مفاتيحها ومنها علم , سكن يف البالد العربية أو يتعلمها

 .۱لدالالت وغريها من علوم اللغة العربية النحو والتصريف وا

واللغة العربية هي ما نطق به العرب أي ألة يعرب أمة من الناس السامية  
ويريد هنا اللغة العربية الفصحى . األصلية كان منشؤها شبه جزيرة العرب

ىل جمال البحث اللسان إمنا عن اللغة العربية فقد دخلنا إذا تكل. ۲عند العرب
والنحو ,واللسان العريب له أربعة عناصر وهي اللغة . نه جزء اليتجزءالعريب أل

  . ۳واألدب,والبيان ,
واملقدم منها هو النحو إذ به تتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف 

اإلفادة ويف جهله  الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب ولواله جلهل أصل
مان القدمي ضراوة اخلالف وقد اشتهر منذ الز. ٤االخالل بالتفاهم مجلة

                                                  
    i ص ) دون السنة(يف مقدمة الكتاب ,مفتاح املبتدئ, متيم اهللا۱
  ٥٩١ص  ,م١٩٩٠,الد الثاين, األجنلو املصرية مكتبة, األصوات اللغوية, إبراهيم وغريمها, أنيس ۲
۳
  ٤٦٩ص ) دون السنة(لبنان دار الكتاب العلمية , مقدمة ابن خلدون ,عبد الرمحن بن خلدون 
٤
  ٤٦٩ :ص ,نفس املرجع 



٢ 

  

لقد وجد اخلالف بني املدرسة البصرية . النحوي بني البصريني والكوفيني
  .واملدرسة الكوفية يف استخدام املصطلحات النحوية

والدليل على ذلك ما وصل إلينا من مؤلفات متثل أقطاب هاتني  
ولكن , ماحبيث كان التعبري عن املوضوعات النحوية متغايرا بينه, املدرستني

ما جيدر قوله إنَّ املصطلحات النحوية البصرية هي اليت اشتهرت بني النحاة 
أما املدرسة الكوفية فيمكن حصر املصطلحات النحوية . حىت عصرنا احلاضر

  . اليت اشتهرت عنها بالنعت وعطف النسق
ويرتبط ذلك باألسلوب الذي أتبعه كلٌّ منهما يف السماع والقياس 

عتبار أنهما األداة اليت من خالهلا مت استقراء لغة العرب اللغويني على ا
وقد عرفنا . ونزاهته من حلن القول, وتقنينها؛ بغية احلفاظ على النص القرآين

  . وفهمنا أن لكل منهما اخلصائص النحوية املتنوعة فشاع اخلالف بينهما
 حيث , ٥"يف األخذ عن األعراب " ن منشأ اخلالف بني املدرستني إ

 الصحة بضوابط تتقيد فالبصرة . األخذ يف خمتلفاً منهجاً مدرسة كل عتمدتا

 الكوفة أما . باحلضر والتأثر االختالط عن وبعده املصدر يف والسالمة والنقاء

وكان .  الرأي على االستدالل يف االختالف أصل عنه فتنشأ ، ذلك يف فتتساهل
املدرستني ، حيث الوالء يف للعامل السياسي احلزيب أثر كبري يف اخلالف بني 

البصرة عثماين أموي ، ويف الكوفة علوي عباسي ، ومتسكت كلتا البلدتني مبا 
تدين له ، ورغبة كل منهما يف حيازة الرفعة ومحل راية العلم ، ومنها علم 

  . ٦النحو

                                                  
٥
   ٤٩:ص, م٢٠٠٨,س. دار املسرية: يف املدارس النحويةاملفيد  ,إبراهيم عبود السامرائي 
٦
  ٢٥-٢٤ :ص ,نفس املرجع  



٣ 

  

ومن الناحية العنصرية فأكثر أهل الكوفة من اليمانيني ، وأكثر أهل 
۷البصرة من املضريني 
حىت طال الكالم يف هذه الصناعة وحدث اخلالف بني  .

 القدميني للعرب ، وكثرت األدلة نيأهلها يف الكوفة والبصرة ، املصري
واحلجاج بينهم ، وتباينت الطرق يف التعليم ، وكثر االختالف يف إعراب 

  .۸كثري من آي القرآن باختالفهم يف تلك القواعد
ل النحو إال وفيها مذهبان ؛ بصري جتد مسألة من مسائ" حىت ال تكاد 

املتعلم يستطيع معرفة رأي إحدامها إذا وقف على رأي   وكويف ، بل لعل
  .ينطلق الباحث من هذه اخللفية للبحث عميقا ومفصال . ۹األخرى وحدها

  
  أسئلة البحث.ب

اعتمادا على ماقدمه الباحث يف خلفية البحث فخطر بالبال هذه 
  :األسئلة التالية
 ؟ مدرسة البصرة والكوفةأة كيف نش .۱
 بني مدرسة البصرة والكوفة؟ النحوية ءرآاألاختالف ما وجه  .۲

  بني مدرسة البصرة والكوفة؟ النحوية األرآء اختالف أسبابما  .۳
  
  
 

                                                  
رقم  ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر: ــعالطبدار, ومدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, مهدي املخزومي۷

  ٩٨ :ص, م١٩٥٨, الثاين: الطبعـة
۸
  ٥٤٧: ص ,املرجع السابق ,عبد الرمحن بن خلدون  
۹
  ٨٩ :ص ,م١٩٨٨, بريوت العربية النهضة دار ,النحوية املذاهب يف دروس ,الراجحي عبده دكتور 



٤ 

  

  أهداف البحث. ج
  :وأهدافه ماعرضه الباحث ممايايل

 .مدرسة البصرة والكوفةنشأة  وصف .١
 ة البصرة والكوفةبني مدرس النحوية ءرآاألاختالف وجه وصف  .٢

 .بني مدرسة البصرة والكوفة النحوية األرآءوصف أسباب   .٣
  
  حتديد البحث. د

تسهيال للبحث الذي حيققه الباحث وتنحيا عن األغالط واألخطاء 
  :حدده على مايلي

: سيقتصر ذلك البحث على ما يتعلق باملدرستني النحويتني ومها.١
  . مامدرسة البصرة والكوفة ونشأ

صرذلك على دوافع اختالف أرآمها النحوية ال املدارس سيقت.٢
  . النحوية غريمها

  
  فوائد البحث.ـه

يرجو الباحث أن يعود نفع هذا البحث إىل ثالثة عناصر وهي ما 
  :يلي

  .الباحث نفسه يف الزمان احلال أو املستقبل:       األول
اجلامعة نفسها لتستخدم ذلك البحث كوسيلة مواصلة :  والثاين

وتطور اللغة العربية وقضايها خصوصا عن دراسة   لتنمية
  .علم النحو وأصوله



٥ 

  

طالب هذه اجلامعة يف شعبة اللغة العربية وأدا خاصة :    والثالث
وعامة الطالب غريهم كترقية فهم اللغة العربية , 

  .والتشجيع يف إقامة دراسة علم النحو يف القرآن الكرمي
  
  السابقة الدراسات. و

ابقة اليت وجدها الباحث عما يتعلق مبدرسيت البصرة والدراسة الس  
ث عن الذي حب, ۱۰فحسب" خصائص ألفية ابن مالك لفتح الباري"والكوفة 

عن  يبحثومل , مبقابلة األرآء النحوية من مدارس النحوخصائص ابن مالك 
ولذلك البحث الذي . البصرة والكوفة يتاختالف األرآء النحوية بني مدرس

بني مدرسة البصرة  النحوية ءرآاألاختالف  "ت املوضوع حبثه الباحث حت
  .خيتص ببحث وجه اخلالف وما يتعلق به, ) "دراسة وصفية حتليلية( والكوفة

  
  تعريف املصطالحات. ز

 يف اختلفت العريب، النحو دراسة يف ظهرت اجتاهات إىل يشري مصطلح
 عريب بإقليم منها اهاجت كل وارتبط الفرعية، النحوية املسائل بعض يف مناهجها

 بغداد ومدرسة الكوفة، ومدرسة البصرة، مدرسة هناك فكانت معين،
 بعض ويرى. خاصة علمية داللة املكاين االرتباط هلذا يكن ومل. وهكذا

 كلمة القدمي النحو يف اخلالف مسائل على يطلقوا مل القدماء أن الباحثني
 املدرسة" مصطلح وال ،"يةالبصر املدرسة" مصطلح عنهم يؤثر فلم مدرسة،

                                                  
۱۰
  .ماالنج, ونيسية السودانيةاجلامعة اإلسالمية اإلند,٢٠٠٢:س, من حيث اإلختيار واإلستنباط لألرآء النحوية خصائص ألفية ابن مالك, فتح الباري 



٦ 

  

 البصريني، مذهب: قوهلم من نقرأ ولكننا "بغداد مدرسة" وال "الكوفية
 مذهب: قوهلم يف ورد ورمبا البغداديني، ومذهب الكوفيني، ومذهب

 املعاصرين أن غري .ذلك وغري سيبويه ومذهب الفراء، ومذهب األخفش،
 كما النحوي، فاخلال مادة يف فاستعاروها "املدرسة" لفظ استحسنوا
وكأم استعاروها من الغربيني فقد أشار  أخرى، أدبية مسائل يف استعاروها

 بن أوس مدرسة"األستاذ الدكتور طه حسني يف درسه األديب إىل ما دعاه 
وكيف تكون القصيدة , وال يعرف الدرسون مدى صدق هذه املقولة, "حجر

 واستمرأ اجلاهليني؟ كان لسائر عما خيتلف خاصا بناًء عند أوس بن حجر
 وشكري فكانت األستاذ العقاد واملازين" املدرسة"يف إطالق  النهج هذا

 على اخلالف املهجر، يف األدب على كما أطلقها آخرون ،"الديوان مدرسة"
   .۱۱الفكرية منازعهم يف املهجر أدباء بني الكبري

 النحو تاريخ يف املعاصرون الباحثون إليه ماذهب هذا من ولعل
 الكوفة، "مدرسة" ومثله البصريني، حنو يف "املدرسة" مصطلح فأثبتوا لنحاة،وا
هو  النحوي التراث يف تنظر حني أنك غري. ذلك غري أو بغداد "مدرسة"و

 يف اختلفوا قد وغريهم وكوفيني بصريني النحاة مجهرة الجتد, مادة البحث
 اختلفوا قد مولكنه متعارضة، أفكار من هؤالء ينطلق ومل العلم، هذا أصول

 مذهب، أو طريقة هلؤالء فكان والتأويل، بالتعليل تتصل فرعية مسائل يف
 وبصري بصري بني االختالف يكون وقد آخر، مذهب أو طريقة وألولئك

                                                  
  ١٢:ص, م١٩٨٧, ١ط , عمان, دار الفكر, املدارس النحوية أسطورة وواقع,ابراهيم السامرائي.د ۱۱



٧ 

  

 الكوفيني، وافق قد بصريا جتد أن تعدم وال آخر، وكويف كويف بني كان كما
 .۱۲العكس وكذلك
وردت يف الكالم على " مذهب"كلمة  الباحث قولومن املفيد أن ي  

مذهب البصريني كما قالوا مذهب الكوفيني : اخلالف النحوي فقالوا 
وقد تكون كلمة مذهب قد أطلقت , ومذهب البغداديني ومذهب غريهم

ومذهب سيبويه أو , على الطريقة اليت سار عليها أحد النحاة كما قالوا مثال
  ".. ومذهب األخفش والفراء: قوهلمك
 

  البحث منهج. ح
املنهج ) ١: (قسم عبيدات مناهج البحث إىل مخسة أقسام وهي 

, املنهج النظمي)٤(و, املنهج التجرييب)٣(و, املنهج الوصفي)٢(و, التارخيي
أما منهج البحث الذي يستخدمه الباحث فهو منهج . ۱۳املنهج اإلجرائي)٥(

توجد يف  الوصفي وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما
  ۱٤.الواقع ويهتم بوصفها وصفا ديقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا وكميا

  
 نوع البحث .١

ألنه  أو نوعية )Qualitative( إنّ هذه الدراسـة دراسـة كيفية
وبيانات  هذا البحث . جيمع البيانات من الكلمات و ليس من األرقام

  ).Data Qualitative( الكيفية بالبيانات يسمى

                                                  
١٢
 ١٣-١٢: ص , نفس املرجع 

۱۳
  ٢٨١-١٧٣:ص. م١٩٨٤, الدار املصرية اللبنانية, القاهرة, البحث العلمي, ذوقان عبيدات  

۱٤
  ١٨٧:ص, نفس املرجع  



٨ 

  

  ر البياناتمصاد.٢
, أما مصادر البيانات يف البحث الوصفي هي الواقع نفسه

والواقع يف هذا البحث هو املماثلة واملخالفة رأيا ومنهجا وفكرة اليت 
  . وجدها الباحث يف املؤلفات

حيصل الباحث , واعتمادا على أسئلة البحث وأهدفه السابقة
املخالفة يف األراء على أن املعلومات يف هذا البحث هي قضية املماثلة و

  :وينقسم مصدر البحث على القسمني. النحوية بني هاتني املدرستني 
املدارس فاملصدر الرئيسي مأخوذ من كتاب : مصدر األساسي  )١

  م١٩٦٧لدكتور شوقي ضيف سنة  النحوية

جمموع ما كتب يف موضوع معني من الكتب : مصدر الثناوي  )٢
 .تلك كلهاوموسوعة ورسالة علميه وشبكة دولية وغري 

  
  مجع البيانات. ٣

دقة طريقة ىف مجع البيانات لنيل البيانات  إىلحيتاج الباحث 
فيعمل الباحث يف إجراء مجع البيانات جبمع الوثائق أو الكتب  .الدقيقة

بعد أن جيمع الباحث البيانات يف هذا . الىت تتعلق باملوضوع املبحوث
  ).Content Analysis( البحث فكان الباحث حيللها حتليال مضمونا

  
  طريقة حتليل البيانات. ٤

هو الباحث  لبيانات لذلك البحث الذي يستخدمهوحتليل ا  
عملية تنظيم املعلومات وترتيبها يف التصميمات ومجعها وإعطاء 



٩ 

  

املعلومات أو البيانات املتعلقة  الباحث بعدما نظم. العالمات ونوعيتها
نتج البحث ية املنظمة كي الطريقمبوضوع البحث عربه تعبريا وافيا ب
  .املقنع والنتائج العلمية املمتازة واملقنعة

  
  هيكل البحث .ط

 أسئلة البحثو خلفية البحث مقدمة البحث حيتوي على : الباب األول
 منهجو البحث فوائدو حتديد البحثو البحث أهدافو

 طريقة حتليل البيانات, مصادر البيانات, نوع البحث: البحث
  .هيكل البحثو

, ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحومن يتكون  لغة العربيةال:  الباب الثاين
, األوائل يف نشأة النحو العريب رأي العلماءو, شأة النحونو
املدارس و, رأي الباحثني احملدثني يف نشأة النحو العريبو

  النحوية
نشأة مدرسة : البصرة والكوفة مدرسة على نشأة حيتوي  : الباب الثالث

 ةرأي البصرو, منهج حبث مدرسة البصرةو, البصرة
نشأة و, أعالم حناة البصرةو, ممثل رأي البصرةو, هامصادرو

ة رأي الكوفو, كوفةمنهج حبث مدرسة الو, مدرسة الكوفة
وحتليل , أعالم حناة الكوفةو ,الكوفة رأي ممثلو, ومصادرها

  .الباحث عن البيانات السابقة
 أسباب :بني املدرستني النحوي الختالفاعلى حيتوي : الباب الرابع 

استشهاد الكالم واالشعار يف  االختالفو, النحوي االختالف



١٠ 

  

 انتهاء االختالفو, مسألة اخلالفية بني املدرستني, يف النحو
املصطلحات و, النحوي الختالفاالتأليف يف و, املدرستني بني

  .وحتليل الباحث عن البيانات السابقة, النحوية بينهما
  .لتكميل البحث االقتراحاتو, اخلالصة منيتكون  ةمتااخل :امس باب اخلال
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  الباب الثاين
  لغة العربيةال

  
  

  ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحو  . أ
، وليست من صنع فرد أو أفراد، وإمنا هي نتيجة ةحي ةإن اللغة كائن

إىل اختاذ وسيلة معينة  حتمية للحياة يف جمتمع جيد أفراده أنفسهم مضطرين
وتلك الوسيلة هي  ,للتفاهم والتعبري عما جيول بالنفس، وتبادل األفكار

من عدة أسباب أمهها قوة اللغة  ةوإن حمافظة أي جمتمع على لغته نابع. ١٥اللغة
وشيوعها بني أهلها وتأثريها يف غريها من اتمعات بفعل عوامل كالدين 

مل يكن العرب أول من درسوا لغتهم . السياسيةوالثقافة والقوة العسكرية أو 
فقد سبق اىل ذلك . دف وضع القواعد لصيانة األلسنة من اخلطأ واللحن

ومعظم الدارسني , وغريهم قشعوب كثرية منها اهلنود والعربانيون واالغري
على أن العرب يف اجلاهلية كانوا يتكلمون لغتهم بالسليقة ومل يكونوا  ونيتفق

قواعد لغوية، مع وجود بعض االستثناءات اليت مل تكن تشكل حباجة اىل 
خطرا على اللغة علما أن اخلطأ واللحن واالحنراف اللغوي كان من العيوب 

فقد جاء االسالم ونزل القرآن الكرمي يف املستوى األعلى من . اليت قد ال تغتفر
مى اآلن أي باللغة املشتركة أو ما يس) بلسان عريب مبني(البالغة والفصاحة

يرى بعضهم أا هلجة قريش اليت كان هلا من العوامل والظروف و .بالفصحى

                                                  
۱٥
  ٩: ص , م١٩٨٣ ,لرفاعي الرياضادار , تطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ,توابرمضان عبد ال.د 



١٢ 

  

ما جعلها اللهجة األرقى اليت تبناها العرب وجعلوها لغتهم الرمسية اليت 
أن نشأة النحو   .يتعاملون ا على الصعيد الرمسي واملناسبات األدبية واملواسم

ي حيرص املتكلمون على احتذائه، مرتبطة بظهور النموذج اللغوي املوحد الذ
وبروز ظاهرة اإلخفاق يف حتقيق ذلك النموذج أحيانا، وهو ما يطلق عليه 

، وقد يأ هذا الظرف بعد نزول القرآن وانتشار اإلسالم يف )اللحن(مصطلح
واعلم أن أول ):  هـ٣٥١ت(أحناء اجلزيرة العربية، يقول أبو الطيب احلليب 

أحوج إىل تعلم اإلعراب، ألن اللحن ظهر يف ما اختل من كالم العرب ف
  .١٦كالم املوايل واملتعربني من عهد النيب

عن هذه احلقيقة على حنو أكثر ) هـ٣٧٩ت(وعرب أبو بكر الزبيدي 
ومل تزل العرب تنطق على سجيتها يف صدر إسالمها  ": تفصيال حيث قال

دخل الناس فيه وماضي جاهليتها حىت أظهر اهللا اإلسالم على سائر األديان، ف
أفواجا، وأقبلوا إليه أرساال، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة، واللغات املختلفة، 
ففشا الفساد يف اللغة العربية، واستبان منه يف اإلعراب الذي هو حلْيها، 
واملوضح ملعانيها، فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقني من 

كالم العرب، فعظم اإلشفاق من فُشو ذلك  دخالء األمم بغري املتعارف من
وغلبته، حىت دعاهم احلذر من ذهاب لغتهم وفساد كالمهم إىل أن سببوا 

  .١٧األسباب يف تقييدها ملن ضاعت عليه، وتثقفيها ملن زاغت عنه
  

                                                  

  ٢٤: ص, م١٩٧٤, ةالقاهر, الطبعة الثانية, إِبراهيم الفضل أبو حممد حتقيق ,واللغويني النحويني مراتب, اللغوي الطيب أيب علي بن الواحد عبد١٦
 ,م٢٠٠٩, داراملعارف مبصر, الطبعة الثانية, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ,لنحويني واللغوينيطبقات ا, أىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي ١٧ 

  ١١:ص
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ويؤيد الباحثون احملدثون مؤرخي النحو العريب األوائل يف ذلك، فيقول 
رب اللحن الباعث األول على تدوين اللغة ومجعها، يعت: األستاذ سعيد األفغاين 

وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفها، فقد كانت حوادثه املتتابعة نذير اخلطر 
  .١٨الذي هب على صوته أولو الغرية على العربية واإلسالم 

  
  نشأة النحو  . ب

 غريها يف الغالب يف مؤثرة فهي احلفظ، مكفولة لغة العربية اللغة وإن

وهذه الكفالة نابعة من قوة ذات اللغة  .ا ومتحدثني هلا أنصاراً مستقطبة
حيث اعتمادها إهلياً كلغة عامة ألهل اإلسالم يف الدنيا واآلخرة للتعبد 
وللخطاب فارتبطت بالقرآن الكرمي، ولوال ذلك جلرت عليها سنن التطور 

العربية  فأضحت لغة أثرية، تشبه الالتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات
املختلفة، وهلذا ال تقاس اللغة العربية الفصحى مبا حيدث يف اللغات احلية 

  .١٩املعاصرة
ويرافق االعتماد اإلهلي تسخري لكل وسائل احلفظ من اللحن واخلطأ 
والتغيري، فيقدر اهللا علماء ورجال حكم وغريهم حلماية لغة الدين وتطويرها، 

داًء فصيحاً سليماً إىل أبعد حدود حرصاً على أداء نصوص الذكر احلكيم أ
 بعد نصر اهللا وفتحه لرسوله ولقد كان االختالط. السالمة والفصاحة

بأصحاب اللغات األخرى سبباً رئيسياً يف استفزاز محاة اللغة حلمايتها من 
حيث ظهر التأثري بني أصحاب  اللحن واالحنراف والتأثر باللغات الوافدة

                                                  

  ١٥: ص, م١٩٧٦, مكتبه الشباب: القاهره  ,اجلزء األول ,تاريخ النحو وأصوله, عبد احلميد السيد طلب١٨ 
۱۹
  ١٤-١٢:ص, املرجع السابق, رمضان عبد التواب.د 
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. ن الذين ولدوا ألمهات أجنبيات أو أعجمياتالدين الواحد وخاصة املولدي
ولقد كان التأثر نابعاً من السمع كوسيلة فهم خلطاب أصحاب اللغات 
املختلفة الذين دخلوا يف دين اهللا أفواجاً، فاختلط اللحن وفشا وظهر يف 

والسمع أبو امللكات اللسانية ففسدت مبا ألقي إليها مما  العرب أنفسهم،
وأمثلة ذلك اللحن كثرية وقدمية، فهذا .٢٠يه باعتياد السمعيغايرها جلنوحها إل

أرشدوا أخاكم فإنه قد : رجل يلحن حبضرة الرسول  فقال عليه السالم 
واهللا : "، وقصة عمر مع الرماة الذين أساءوا الرمي وحلنوا فقال  ۲۱ضل

وأخرى يطلب عمر , لَخطؤكم يف لسانكم أشد علي من خطئكم يف رميكم
موسى األشعري كاتبه سوطاً ويؤخر عطاءه سنة خلطئه يف بأن يضرب أبو 

  .۲۲رسالة
وأعرايب يف عهد عمر يعلَّم القرآن فيلحن املعلم يف آية الرباءة فيتبعه  

األعرايب فهماً ملا مسع، فأصلح عمر األمر ملا بلغه، فأمر أال يقرأ القرآن للتعليم 
عمر وعلي وأيب األسود  باللغة، واختلف يف نسبة القصة السابقة بني ملإال عا

وحلق بأويل اللحن بنو أمية منهم عبد . الدؤيل، والشاهد يف املعىن ال النسبة
وقصته مع األعرايب، والوليد بن عبد امللك يف ) هـ٥٨ت( العزيز بن مروان 

طلبه من غالم دعوة رجل فلحن، واحلجاج الذي صارحه حيىي بن يعمر بلحنه 
  .٢٣ينكان احلجاج من الفصحاء املعدود

  

                                                  
  ٥٤٦ :ص) دون السنة(لبنان دار الكتاب العلمية , قدمة ابن خلدونم ,عبد الرمحن بن خلدون۲۰
۲۱
 ٦: ص, م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣, الكليات االزهريه ةمكتب: القاهره  , املوجز يف نشأة النحو, حممد الشاطر امحد 

۲۲
  ٨: ص, نفس املرجع 

   ٨٠-٧٠:ص, م١٩٩٢ ر الفكر اللبنايندا ,نشأة النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفة ,طالل عالمة و. ٩-٨:ص ,نفس املرجع٢٣
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ومن الروايات ما ورد عن خالد بن صفوان الشاعر املعروف بالقناص 
: " وكان حيسن الكالم، ويلحن يف اإلعراب حىت قال له بالل بن أيب بردة

أو الوليد خيطب فيضم تاء . حتدثين حديث اخللفاء، وتلحن حلن السقاءات
عليك : "ن عبد العزيز، فقال عمر ب٢٤يف  يا لَيتها كَانت الْقَاضيةَ" ليتها"

  .٢٥"وأراحنا اهللا منك 
وإضافة لألسباب السابقة للحن يتبعها ما حلق املسلمني من توسع  

فخشي أهل العلوم منهم أن تفسد  .سكاين واقتصادي واجتماعي وعسكري
تلك امللكة رأساً ويطول العهد ا فينغلق القرآن واحلديث على املفهوم 

، وهب أولو األمر من "وانني لتلك امللكة فاستنبطوا من جماري كالمهم ق
خلفاء وعلماء حلماية اللغة العربية ووضع ضوابط هلا تكون نرباساً يرجع إليه؛ 

لتلك امللكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون " فكان النحو علماً وهداية
  .٢٦"عليها سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه باألشباه 

 ذلك يف ساهم وقد. األول والثاين:  اهلجريني القرنني يف ونضج ظهرو

 العريب العقل ورقي األخرى، اللغات يف الذوبان من لغتهم على العرب حرص

وهلذا فإن الدين اإلسالمي شكل لكافة العلوم منهجها  ,الذهنية طاقته ومنو
اخلاص ا لينتج يف النهاية املنهج اإلسالمي العام الذي اهتم بالنصوص 

بضبط ودقة، وكذلك احلرص على االتساق يف النقل، وبني العقل  ومعاجلتها
والنقل، إلحداث التكامل بني الفكر واملادة، مما أفرز اهتماماً مميزاً وخاصاً 

                                                  
 . ٦٩/٢٧سورة احلاقة  ۲٤
 ٧٤ -٧٢ :ص, املرجع السابق ,طالل عالمة ۲٥
 ٥٤٦ :ص ,)دون السنة(لبنان دار الكتاب العلمية , مقدمة ابن خلدون ,عبد الرمحن بن خلدون ۲٦
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باللغة من خالل النص القرآين املتفرد به العرب على غريهم، فيمنع ترمجته إىل 
اإلسالم لتظهر  لغات أخرى حىت يأيت الفتح بتوسع ودخول األمم األخرى يف

احلاجة إىل تقعيد األصول اللغوية للغة مشتركة بني املسلمني وغري املسلمني يف 
حتد عظيم عاجله أبو األسود بنقط املصحف، ليكشف عن قدرة لغوية وعلمية 

له  )هـ ٦٩( األسود الدؤيل املتوىف أبويف املرحلة األوىل كان و .خاصة
ن وضع علم النحو، وكان ذلك عندما إنه أول م:املسامهة الكربى بل يقال 

قام بضبط املصحف الشريف بوضع ما يسمى بنقاط االعراب على أواخر 
 :الكلم لبيان وظيفتها النحوية، حيث أتى بكاتب من بين عبد القيس وقال له

وإن , إذا رأيتين قد فتحت شفيت باحلرف فانقُطْ نقطة فوقه على أعاله
وإن كسرت شفيت فاجعل , احلرف ضممت شفيت فانقطْ نقطة بني يدى

فاجعل مكان ) تنوينا(فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة , النقطة من حتت احلرف
، وهكذا عمل معه من بداية املصحف حىت ايته ويقال إن  ۲۷النقطة نقطتني

نقاط االعراب هذه اليت تدل على احلركات ظلت حىت جاء اخلليل فاستبدل 
رغم الناس مل يزلوا . الفتحة والضمة والكسرة :ا حركات االعراب احلالية

  :خمتلفني يف اول من رسم النحو والتفصيل مايلي
  

  رأي العلماء األوائل يف نشأة النحو العريب. ١
: اختلف الناس يف أوائل من رسم النحو، فقال قائلون: قال السريايف
وقال  ي،نصر بن عاصم الدؤيل، ويقال الليث: وقال آخرون. أبو األسود الدؤيل

                                                  
۲۷
  ١٦:ص, )السنة دون( املعارف دار, النحوية املدارس, ضيف شوقي 
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إن ما . ۲۸وأكثر الناس على أيب األسود الدؤيل ,عبد الرمحن بن هرمز: آخرون
ورد يف املصادر القدمية يؤكد ما ذكره السريايف من أن أكثر الناس يذهبون إىل 

وأقدم ما اطلعت عليه من النصوص . أن أبا األسود هو أول من رسم النحو
حامت أن قتادة بن دعامة اليت تنسب ذلك إليه ما رواه احلليب عن أيب 

أول من وضع النحو بعد أيب األسود حيىي : حمدث البصرة، قال) هـ١١٧ت(
  . ۲۹بن يعمر

وقتادة من طبقة . وهو قول يقرر سبق أيب األسود يف وضع النحو
ومن الروايات  .۳۰تالمذة أيب األسود، وهو يعرفه ونقل عنه بعض األخبار

 األسود ما نقله السريايف والزبيدي عن القدمية اليت تنسب وضع النحو إىل أيب
: قارئ أهل الكوفة املشهور، أنه قال ) هـ١٢٨ت(عاصم بن أيب النجود 

وكان عاصم، وهو من طبقة . ۳۱أول من وضع العربية أبو األسود الدؤيل
  . ۳۲تالمذة الدؤيل، مشهورا بالفصاحة

ها وكان أول من أسس العربية وفتح باا، وأج سبيلها، ووضع قياس
أبو األسود الدؤيل، وهو ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل، وكان رجل 
أهل البصرة وإمنا قال ذلك حني اضطرب كالم العرب فغلبت السليقة، فكان 
سراة الناس يلحنون، فوضع باب الفاعل واملفعول واملضاف وحروف اجلر 

                                                  

  ١٣:ص, م ١٩٣٦ ,بريوت ,الكاثوليكية املطبعة ,كرنكو فريتس حتقيق ,البصريني النحويني أخبار, السريايف اهللا عبد نب احلسن سعيد أيب ٢٨
  ٢٢:ص, املرجع السابق, اللغوي الطيب أيب علي بن الواحد عبد ٢٩
  ١٩:ص ,املرجع السابق ,السريايف اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب ٣٠
  ١٧:ص ,املرجع  نفس٣١
  ٧: ص, , كتاب الكتروين رائع ,شوقي ضيف. د: حتقيق , كتاب السبعة يف القراءات ,بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي أبو بكر أمحد ٣٢
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ذلك  وكان ممن أخذ ذلك عنه حيىي بن يعمر وأخذ. والرفع والنصب واجلزم
  .۳۳عنه أيضا ميمون األقرن، وعنبسة الفيل، ونصر بن عاصم الليثي، وغريهم 
، ۳٤وهذا رأي عامة املؤرخني األوائل للنحو العريب ، مثل احلليب

وقد اختلف الناس يف السبب الذي دعا أبا األسود . ۳٥والزبيدي، وابن الندمي
وقوع اللحن  ، وإن كانت الروايات مجيعا تشري إىل۳٦إىل ما رمسه من النحو

من أناس كثريين، فبعض الروايات يشري إىل أن أعرابيا أخطأ يف قراءة قوله 
ومنها ما يشري إىل حلن  .۳۷"أن اهللا بريء من املشركني ورسولُه  " : تعاىل

بعض العرب عند زياد وايل العراق، أو حلن رجل فارسي مسعه أبو األسود يف 
ذلك، مما جعل أبا األسود نفسه أو  البصرة، أو حلن ابنة أيب األسود، أو حنو

بطلب من عمر بن اخلطاب، أو علي بن أيب طالب، أو زياد وايل العراق، 
وكذلك نقّط املصاحف فجعل الفتحة  .يعمل شيئا يصلح الناس به كالمهم

نقطة فوق احلرف، والكسرة نقطة حتت احلرف، والضمة نقطة أمام احلرف، 
أما مقدار ما وضعه أبو . ۳۸ف لون املدادوجعل التنوين نقطتني، بلون خيال

قال . األسود من أبواب النحو فإن املصادر القدمية تشري إىل ضآلة ما رمسه 
  . ۳۹فوضع شيئا جليال ، حىت تعمق النظر بعد ذلك وطولوا األبواب: احلليب 

                                                  

  ٥: ص , ٢٠٠٢ ,دار ومكتبة اهلالل, صالح الدين اهلواري: ، حتقيقترمجة: طبقات الشعراء ,عبد اهللا بن املعتز العباسي٣٣
 ٢٤: ص, املرجع السابق, اللغوي بالطي أيب علي بن الواحد عبد ٣٤

  ٤٥: ص , )دون سنة(,بريوت ,املسري دار ,جتدد رضا حتقيق, الفهرست ,الوراق الندمي بن إِسحاق يعقوب أيب بن حممد الفرج أيب٣٥
  ١٥:ص ,املرجع السابق ,السريايف اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب ٣٦
۳۷
  اجلزء العاشر, ٣:التوبة  

املراجع  ,أىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي ، و٢٦:ص ,املراجع السابق, اللغوي الطيب أيب علي بن الواحد عبدو ,١٥:ص, نفس املرجع ٣٨
   ٢١:ص ,السابق

 ٢٦: ص ,املرجع السابق ,السريايف اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب ٣٩



١٩ 

  

وميكن أن نعرض ما ذكرته املصادر حول هذا املوضوع يف النقاط 
  :اآلتية 

وينقل ابن الندمي يف . ٤۰واملفعول، ومل يزد عليه وضع باب الفاعل )١
هذه فيها ": أنه رأى أربع ورقات قدمية ترمجتها  "الفهرست"كتابه 

كالم يف الفاعل واملفعول من أيب األسود، رمحة اهللا عليه، خبط حيىي 
 .٤۱"بن يعمر

وضع باب الفاعل واملفعول واملضاف وحروف اجلر والرفع  )٢
 .٤۲والنصب واجلزم

 عض املصادر املتأخرة أن اإلمام علي بن أيب طالب جاء يف ب )٣
الكالم كله اسم وفعل : ألقى إىل أيب األسود صحيفة أو رقعة فيها 

وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة 
واعلم أن  .املسمى، واحلرف ما أنبأ عن معىن ليس باسم وال فعل

يس بظاهر وال مضمر، ظاهر، ومضمر، وشيء ل: األشياء ثالثة
. ٤۳وإمنا يتفاضل العلماء يف معرفة ما ليس مبضمر وال ظاهر إخل

وكان أليب األسود يف ذلك فضل السبق وشرف التقدم، مث وصل 
ما أصلوه من ذلك التالون هلم، واآلخذون عنهم، فكان لكل 
واحد منهم من الفضل حبسب ما بسط من القول، ومد من 

                                                  

  ٢٢:ص ,املراجع السابق ,أىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي، و١٨:ص, نفس املرجع ٤٠
  ٤٦: ص ,املرجع السابق ,الوراق الندمي بن إِسحاق يعقوب أيب بن حممد الفرج أيب ٤١
  ٢١:ص ,املراجع السابق ,، وأىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي٥:ص ,املرجع السابق ,عبد اهللا بن املعتز العباسي ٤٢
, م١٩٧٠, بغداد, نشر مكتبة األندلس, الطبعة الثانية, السامرائي إٍبراهيم الدكتور قحتقي, نزهة األلباء يف األدباء, أبو الربكات عبد الرمحن األنباري ٤٣

  ١٨: ص



٢٠ 

  

  .٤٤، وأوضح من الدالئل، وبني من العللالقياس، وفتق من املعاين
  

  رأي الباحثني احملدثني يف نشأة النحو العريب. ٢
ذهب عدد من الباحثني احملدثني إىل غموض نشأة النحو العريب، فقال 

يبدو أن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائما حموطة بالغموض :  بروكلمان 
. ٤٥وتالمذته من قبيل األساطريوالظالم  وهو يعد ما ينسب إىل أيب األسود 

وتاريخ النحو يف منشئه غامض كل الغموض، فإنا نرى : ويقول أمحد أمني 
فجأة كتابا ضخما ناضجا هو كتاب سيبويه، وال نرى قبله ما يصح أن 
يكون نواة تبني ما هو سنة طبيعية من نشوء وارتقاء، وكل ما ذكروه من هذا 

ال يزال الباحث يف حرية من : عون  ويقول حسن  .٤٦القبيل ال يشفي غليال
   .٤۷أمر النحو العريب، ومن الظروف اليت البست نشأته

وقال الدكتور شوقي ضيف وهو يعلق على الروايات اليت تنسب وضع 
وكل ذلك من : النحو إىل أيب األسود وتوضح األسباب اليت دفعته إىل وضعه 

أبا األسود نسب إليه  عبث الرواة الوضاعني املتزيدين، وهو عبث جاء من أن
حقا أنه وضع العربية، فظن بعض الرواة أنه وضع النحو، وهو إمنا وضع أول 

وقال الدكتور . ٤۸نقْط حيرر حركات أواخر الكلمات يف القرآن الكرمي
احلقيقة العلمية الوحيدة اليت ميكن الركون إليها يف املرحلة : عفيف دمشقية 

                                                  

  ١١:ص, املراجع السابق ,أىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي ٤٤
  ١٢٨و ١٢٣ :ص ,اجلزء الثاىن, م٢٠٠٢,دار ومكتبة اهلالل, تاريخ األدب العريب العصر األموي, قصي احلسني ٤٥
  ٢٨٥ :ص ,اجلزء الثاىن,)دون السنة( املكتبة العصرية للطباعة والنشر ,ضحى اإلسالم ,أمحد أمني٤٦
  ١٩٨:ص , م١٩٧١, دار املعارف تاريخ النشر, اللغة والنحو بني القدمي واحلديث, عباس حسن ٤٧
  ١٦:املرجع السابق ص, ضيف شوقي ٤٨



٢١ 

  

كون الدؤيل واضع نقط اإلعراب الذي  األوىل لنشأة النحو العريب، حقيقة
  .٤۹اعترب على أساسه الواضع األول للنحو

أما ما يصدقه العقل واملنطق : وقال الدكتور عبد احلميد السيد طلب 
مما نسب إىل أيب األسود الدؤيل فهو أنه رأى نقط املصاحف بعالمة مميزة 

احثني املعاصرين من وظهر من بني الب. ٥۰للفاعل واملفعول وارور متييزا عمليا
أكد على أن أبا األسود الدؤيل هو مؤسس النحو العريب إضافة إىل نقطه 

إن من يقرأ ترمجة أيب األسود وما : املصحف، فيقول األستاذ سعيد األفغاين 
ورد يف أكثر املصادر القدمية من أنه أول من وضع العربية ونقط املصاحف، 

كل أولئك مع ما و. راءة القرآن يف البصرةوأن له تالمذة أخذوا عنه العربية وق
عرف عن أيب األسود من ذكاء وقّاد، وفكر متحرك، وعقل وروية، جيعلنا 
نقطع بأنه وضع أساسا بىن عليه من بعده، ولكن ما هو هذا األساس ؟ لسنا 

ولعل أكثر الباحثني احملدثني تدقيقا  .٥۱جند هلذا السؤال جوابا يشفي الغليل
العريب ودور أيب األسود يف وضع أسسه هو الدكتور عبد يف نشأة النحو 

، الذي عرض الروايات ٥۲)مدرسة البصرة النحوية ( الرمحن السيد، يف كتابه 
احلق أن : القدمية مث أكد أن اختالف الروايات ليس دليال على كذا مث يقول

وع النفس متيل إىل تعدد األسباب واألخطاء، وأن هذا التعدد يف اخلطأ والتن

                                                  

  ١٠١:ص ,م١٩٧٦, معهد اإلمناء العريب, جتديد النحو العريب ,عفيف دمشقية ٤٩
  ٣٢: ص, م١٩٧٦, مكتبه الشباب: القاهره  ,اجلزء األول ,تاريخ النحو وأصوله, عبد احلميد السيد طلب ٥٠
  ٢٩-٢٧: ص, نفس املرجع ٥١
  ٦٠-٤١: ص, م١٩٦٨، دار املعارف، القاهرة، ١ط: مدرسة البصرة النحوية ،عبد الرمحن السيد ٥٢



٢٢ 

  

فيه هو الذي حفز اهلمة، وقوى الرغبة يف حماولة التخلص منه، ومن هنا وضع 
  .٥۳أساس هذا العلم

  
  املدارس النحوية. ج

مما ال ريب فيه أن املكاملة عن علم النحو وواضعه حتمل اىل املكاملة عن 
مصطلح يشري إىل اجتاهات ظهرت يف دراسة النحو  وهي النحوية املدارس

يف بعض املسائل النحوية الفرعية، وارتبط كل  فت يف مناهجهاالعريب، اختل
هناك مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة،  اجتاه منها بإقليم عريب معين، فكانت

هذه  فقد شاع بني احملدثني استقالل كل مصر من ,وهكذابغداد  ومدرسة
ؤ، األمصار مبذهب شاع بني علمائها وحناا، وألفّت الكتب يف هذا التواط

وصنف  .كتاب عن مدرسة الكوفة وآخر عن مدرسة البصرة النحوية فهناك
يف املدارس النحوية أمجل فيه اجلهود اخلصبة لكل  الدكتور شوقي ضيف كتابا

فابتدأه باملدرسة البصرية؛ ألا هي اليت  مدرسة، وكل شخصية ناة فيها،
ع هلا، ومثرة فإمنا هي فر وضعت أصول النحو وقواعده، وكل مدرسة سواها

املؤسس  تالية من مثارها، وذهب إىل أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو
 احلقيقي ملدرسة البصرة النحوية، ولعلم النحو العريب مبعناه الدقيق، مث تاله

سيبويه فاألخفش الذي أقرأ النحو لتالميذ من البصرة والكوفة، مث جاء بعده 
  .٥٤الناني مة املدرسة البصريةفتلميذه املربد وهو آخر أئ املازين،

                                                  

  ٥٠ :ص, نفس املرجع ٥٣
٥٤ http://vb.arabsgate.com  
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 طالئع عنده جند حقيقي بصري حنوي أول أن ضيف شوقي. د ويرى 
 من ليس وهو للهجرة، ١١٧ سنة املتوىف احلضرمي إسحاق أيب ابن هو ذلك

 الذين البصرة حناة مجيع أن املالحظ ومن القراء، من ولكنه األسود، أيب تالميذ
 العالء بن عمرو وأبو عمر بن عيسى ذاهفتلمي القراء، يف يسلكون خلفوه
  .٥٥القراء من هؤالء كل حبيب بن ويونس أمحد بن اخلليل:  عيسى وتلميذا

مدرسة الكوفة فبدأ متأخرا عند الكسائي الذي استطاع هو اط أما نش
يف الكوفة مدرسة حنوية تستقل بطوابع خاصة من  وتلميذه الفراء أن يستحدثا
وقبضه، ووضع بعض املصطلحات  وبسط القياسحيث االتساع يف الرواية، 

  .٥٦القراءات الشاذة اجلديدة، والتوسع يف ختطئة بعض العرب، وإنكار بعض
 وصنعوا عنه، وأخذوا اخلليل على درسوا أن بعد الكوفيون جاءو
 وقد. التطبيق يف عنه وخيتلف واملبدأ النظرية يف معه يتفق منهجاً ألنفسهم

 اللغة علوم الكوفيني تلقي يف أثر وللبصريني. جاًناض تاماً البصرة عن أخذوه
 الدرس حلقات إىل الرحال يشدون الكوفيني العلم رجال من كثري كان فكما
 للتدريس ويتصدر الكوفة، إىل يقصد البصريني من العلم أهل بعض كان فيها،
 حيدث فما واألخبار اخلربات تناقل يف أثر هلا كان هذه التواصل وحركة. فيها
  . ٥۷ صحيح والعكس الكوفة يف صداه جتد لبصرةا يف

                                                  
   ١٩ :ص ,املرجع السابق ,ضيف شوقي ٥٥
٥٦
  http://vb.arabsgate.com 

 
 ٤٩-٤٧:ص, ٢٠٠٨,س. دار املسرية: يف املدارس النحويةاملفيد  ,إبراهيم عبود السامرائيو, ١٦٠- ١٥٤:ص ,نفس املرجع٥۷
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 خالفت لغوية مدرسة الفراء مع الكوفة مدرسة أن ديره املختار ويعترب
 على احلرص هو اخلالف، مؤدى وكان اللغوية، املسائل من كثري يف البصرة

  . ٥۸ثانيا عنها ونقل العرب قالته مبا والتمسك أوالً، العربية اللغة
آراء املدرستني  فقد قامت على االنتخاب من أما املدرسة البغدادية

 .املبتكرة مع فتح األبواب لالجتهاد، والوصول إىل اآلراء) البصرية و الكوفية(
ومل يتخلص علماء هذه املدرسة من نزعتهم إىل إحدى املدرستني السابقتني، 

 ميلهم إىل مناهجها أكثر من ميلهم إىل املذاهب األخرى، أو إىل االستقالل أو
 مث ظهرت بعد ذلك املدرسة األندلسية بدًءا من القرن اخلامس. نهمع

 اهلجري، ومثلها املدرسة املصرية، إال أن علماءمها مل يكونوا إال تابعني لعلماء
  .٥۹االجتهاد يف الفروعالبصرة أو الكوفة أو بغداد، ومل يتجاوزوا 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                  
 ٤٠ :ص ,م ١٩٩١, بريوت ,والنشر للطباعة قتيبة دار ,يفدراسة يف النحو الكو , ديره أمحد املختار ٥۸
٥۹
  http://vb.arabsgate.com 
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 الباب الثالث
  نشأة مدرسة البصرة والكوفة

  
  

  مدرسة البصرة نشأة. أ
استقرأ العقل العريب السليقة السليمة لدورها املهم يف املمارسات 
اللغوية والنحوية وخاصة يف املراحل األوىل اليت خطاء فيها العقل جتاه إجياد 

لقد حاز أبو األسود قصب السبق يف وضع أسس . ٦٠البنية العلمية للنحو العلم
إىل أن انتهت إىل اخلليل بن أمحد قواعد النحو مث كتب فيها الناس من بعده 

وأخذها عنه سيبويه . فهذب الصناعة وكمل أبواا. الفراهيدي أيام الرشيد
فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها كتابه املشهور 

مث وضع أبو علي الفارسي و. الذي صار إماماً لكل ما كتب فيها من بعده
  .٦١خمتصرة للمتعلمني حيذون حذو اإلمام يف كتابه  وأبو القاسم الزجاج كتباً

شوقي ضيف أن أول حنوي بصري حقيقي جند عنده طالئع . ويرى د 
للهجرة، وهو ليس من  ١١٧ذلك هو ابن أيب إسحاق احلضرمي املتوىف سنة 

تالميذ أيب األسود، ولكنه من الفراء، ومن املالحظ أن مجيع حناة البصرة الذين 
يف الفراء، فتلميذاه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العالء سلكون يخلفوه 

  .٦٢اخلليل بن أمحد ويونس بن حبيب كل هؤالء من القراء: وتلميذا عيسى

                                                  
 ١٨٦:ص ,م١٩٩٢ الفكر اللبنايندار  ,نشأة النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفة ,طالل عالمة ٦٠
 ٥٤٧،  ٥٤٦:ص ,)دون السنة(لبنان دار الكتاب العلمية , مقدمة ابن خلدون ,عبد الرمحن بن خلدون ٦۱
  ١٨:ص, )السنة دون( املعارف دار, النحوية املدارس, ضيف شوقي ٦۲
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نشأ بصرياً وتطور  بصورته املعروفة الذي ال شك فيه  أن النحو
كان ألهل البصرة يف العربية قدمة وبالنحو : ، يقول ابن سالم ٦٣بصرياً

إمنا قدمنا البصريني أوالً : ويصرح ابن الندمي  ,يب عنايةولغات العرب والغر
وإن سبق البصرة لغريها من املدن العراقية يف . ٦٤ألن علم العربية عنهم أخذ

علم النحو راجع ألسباب متعددة منها العامل السياسي حيث الوالء فيها 
 تعثماين أموي، ويف الكوفة علوي عباسي، ومتسكت كلتا البلدتني مبا تدين

وما حلق ذلك من استقرار سيادي لألمويني يف البصرة مكّن هلم أسباب  .له
العلم حىت انتقلت اخلالفة إىل العباسيني بعد قرن من الزمان ، مما مكّن هلم 

 للموقع كان ولقد. املنافسة مع اخلصم القدمي من خالل جارا الكوفة
 متيزها يف أثر األقحاح ربالع إىل وقرا العراق لبادية احملاذي للبصرة اجلغرايف
 عرب الوافدة األجنبية بالثقافات اتصاهلا قدرة هلا مسح وقد. والنحوي اللغوي
 واملناظرة العلم جمالس أما .العربية غري اخلربات من االستفادة من البحار
 يأخذ حيث السبق، يف أيضاً أثر له فكان املربد سوق إىل الشعراء ووفود

   .٦٥قواعدهم يصحح ما النحويون عنهم يأخذو اللغة أهل عن اللغويون
الرغبة يف نفوس قراء البصرة كي وكان للقراءات وعلمها أثر يف إضرام 

يضعوا النحو وقواعده وأصوله ، حىت يتبني القارئ مواقع الكلم يف آي الذكر 
فقام أبو األسود وتالميذه باستقراء  .٦٦احلكيم من اإلعراب املضبوط الدقيق 

وتعليلها مشترطني صحة املادة اليت يشتقون منها قواعدهم ، دقيق القواعد 

                                                  
 ٩: ص ,م١٩٨٨, بريوت العربية النهضة دار ,النحوية املذاهب يف دروس ,الراجحي عبد دكتور٦۳
  ٢٠ :ص, املرجع السابق, ضيف شوقي٦٤
 ٢٥-٢٤:ص ,م٢٠٠٨,دار املسرية: يف املدارس النحويةاملفيد  ,إبراهيم عبود السامرائي٦٥
 ١٨:ص, املرجع السابق, ضيف شوقي ٦٦
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حىت أصبحت كل قاعدة أصالً تقاس عليه اجلزئيات ، وقد كدوا يف ذلك 
فرحلوا إىل الصحراء حيث الينابيع الصافية للغة ، مستمدينها من قبائل كتميم 
وقيس وأسد وطيء وهذيل وبعض عشائر كنانة ملا تتمتع به هذه من سالمة 

 للمعلمني وكان. غة وخلوها من مؤثرات اللحن اليت تعرض هلا أهل احلضرالل
  .٦٧الصحيحة اللغوية باملادة البصرة علماء مد يف أثر البصرة يف النجديني
املخزومي أن ظهور املذاهب يف البصرة ، مهد لقيام حركة . ويرى د 

م ، فعنوا املعتزلة ملناهضة املذاهب واألديان اليت أخذت تعبث بكيان اإلسال
بالنحو ألنه أدام للبيان الرفيع والتفوق على أصحاب النحل وزعماء املذاهب 

وقد   .٦٨األخرى يف ظل انشغال أهل الكوفة بامليادين العسكرية والسياسية
ت (، وميمون األقرن )هـ١٠٠ت(عنبسة الفيل : " خلف أبو األسود مخسة 

حيىي بن عطاء أبو حرب، و: ، وابن أيب األسود)هـ١٠٠بعد 
أستاذ أيب عمرو ) هـ٩٠أو  ٨٩ت(، ونصر بن عاصم ٦٩)هـ١٢٩ت(يعمر

ونصر بن عاصم استجابا لدعوة احلجاج  ابن أيب األسود واألخريان .بن العالء
. ٧٠فوضعا نقطاً إلعجام احلروف يتم بوساطتها معرفتها بعضها من بعض

نحاة إىل ويرجع اختالف مورود املصادر التارخيية يف تعيني سلسلة طبقة ال
أوهلما أن املؤرخني، بل الرواة ظنوا : سببني يقررمها الدكتور أبو املكارم 

التطابق بني التلميذ وأستاذه فأغفلوا بعض التالميذ مثل قتادة بن دعامة 

                                                  
  ١٩-١٨:ص, نفس املرجع ٦۷
رقم  ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر: الطبــــعدار, ومدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, مهدي املخزومي٦۸

 ٦٥، ٦٤:ص ,م١٩٥٨الثاين: الطبعـة
اإلسالمية وإحياء  دار البحوث للدراسات ,القتراحفيض نشر االنشراح من طي روض ا ,حممود فجال. حتقيق د, أيب عبد اهللا حممد بن الطيب الفاسي ٦۹

 ١١٥٧ :ص ,م٢٠٠٢ ,هـ ١٤٢٣ ,اإلمارات, التراث
 ٤٤-٤٣: ص, املرجع السابق ,طالل عالمة ۷۰
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السدوسي، وأيب نوفل بن أيب عقرب وأيب حرب بن أيب األسود حيث كان 
فقه والقرآن أو لدى هؤالء اهتمامات أخرى غري النحو كاألنساب وال

وثانيهما أن هؤالء التالميذ مل يضيفوا   .السياسة واإلدارة كما كان أبو حرب
جديداً عما فعله األستاذ، وانشغلوا بأمورهم األخرى، وأما أولئك الذين 
استطاعوا متابعة ما بدأه أبو األسود واإلضافة إليه فلم يكن عليهم خالف، 

عنبسة الفيل وميمون األقرن وحيىي بن نصر بن عاصم و: والذي متثل يف مخسة
  .٧١يعمر وعطاء بن أيب األسود

أبو " عبد اهللا بن أيب إسحق، وعيسى بن عمر، و: مث خلف هؤالء و 
: مث خلفهم .٧٢"عمرو بن العالء، ويونس بن حبيب، وأبو زيد األنصاري

اخلليل ففاق من قبله، ومل يدركه أحد بعده، أخذ عن عيسى وخترج بابن 
 أخذ عنه سيبويه، ومجع العلوم اليت استفادها منه يف كتابه، فجاء مث.العالء

أما الكسائي فقد خدم أبا و .كتابه أحسن من كل كتاب صنف فيه إىل اآلن
عمرو بن العالء حنواً من سبع عشرة سنة، لكنه الختالطه بأعراب اُألبلّة فسد 

ش، وهو مع على األخف" سيبويه " علمه، ولذلك احتاج على قراءة كتاب 
وقال . بصرياً وكوفياً: ،  مث صار الناس بعد ذلك فرقتني٧٣ذلك إمام الكوفيني

أبو عمرو بن : أئمة البصرة يف النحو وكالم العرب ثالثة: أبو املنهالوثعلب 

                                                  
  ٨٦-٨٣ :ص ,م٢٠٠٨, دار الكتب العلمية,تاريخ النحو العريب يف املشرق واملغرب ,حممد املختار ولد اباه ۷۱
اإلسالمية وإحياء  دار البحوث للدراسات ,فيض نشر االنشراح من طي روض االقتراح ,حممود فجال. حتقيق د, اسيأيب عبد اهللا حممد بن الطيب الف ۷۲

  ١١٥٨ :ص ,م٢٠٠٢ ,هـ ١٤٢٣ ,اإلمارات, التراث
  ١١٥٧ :ص, نفس املرجع ۷۳
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العالء، وهو أول من وضع أبواب النحو، ويونس بن حبيب، وأبو زيد 
  .٧٤من فصحاء العرب األنصاري وهو أوثق هؤالء كلهم، وأكثرهم مساعاً

  
  منهج حبث مدرسة البصرة.١

قوى عقال و طريقتهم اكثر تنظيما و أكثر حرية و أن البصريني كانوا إ
لسنة أخطتهم هى االعتماد على الشواهد املوثوق ا، الكثرية الدوران على 

ولن يكون ذلك اال اذا . العرب الىت تصلح للثقة فيها ان تكون قاعدة تتبع
اهللا الكرمي او نطق ا العرب اخللص الذين اعترف هلم  وردت ىف كتاب

بالفصاحة لبعدهم عن مطنة اخلطاء، كاالتصال باالعاجم سواءا بالرحلة 
اطالعهم عليها ككبار اواجلوار، او لرسوخ قدمهم ىف اللغة و تبصرهم ا، و 

ك لذل. العلماء و االدباء، هؤالء الذين ميكن ان توضع اقواهلم موضع االعتبار
مل يكن بدعا ان ترى السيوطى يقول، اتفقوا على ان البصريني اصح قياسا، 

   .٧٥الم ال يلتفتون اىل كل مسموع و ال يقيسون على الشاذ
املعتزلة و  واثروا بالبيئة البصرية و جأىف احلقيقة، حناة البصرة ت

واذ ىف كل ما يتعارض معه، فامهلوا الش واثروام ىف االعتداد بالعقل و طرحأت
  .٧٦البصرة اهل املنطقاللغة، هلذا مسى حناة 

  
  

                                                  
  ١١٥٨ :ص, نفس املرجع ۷٤
۷٥
  ١٩:ص, املراجع السابق, ابراهيم السامرائي.د 

۷٦
  ٤٠، ص اعماله و منهجهيدى، اخلليل بن امحد الفراه 
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۷۷هامصادرو ةرأي البصر. ٢
 

ال شك بأن حتديد رأي املدرسة البصرية أيسر وأسهل، لتوفر املصادر  
النحوية لعلماء املدرسة واليت حتتوي اآلراء واألدلة، بل وحتتوي يف أحايني 

النحو وأصوله بالكتب مأل البصريون  .كثرية اآلراء املخالفة والرد عليها
  :واملؤلفات، وكان من أمهها كمصادر لنحوهم 

  .لسيبويه ) الكتاب ( كتاب  .١
  . للمربد)  املقتضب(  كتاب .٢
  . السريايف سعيد أليب)  سيبويه كتاب شرح(  كتاب .٣
 القاسم أليب)  اجلمل( و) النحو علل يف اإليضاح(  كتاب .٤

  .الزجاجي
  

  ممثل رأي البصرة. ٣
لنحو البصري، فإنه من الواضح أن رأي البصرة بعد عرض مصادر ا

 :يعتمد أساساً على
صريني، حيث تبىن وهو األغلب األعم ملذهب الب:  سيبويه )١

جيالً بعد جيل، ومل يزيدوا فيها على أن  آراءه من بعده منهم
وضحوها بالشرح والتفسري ودعموها باألدلة والشواهد، وبرز 

غالباً ما يعتمد رأي  ذلك واضحاً يف إنصاف األنباري فإنه
سيبويه عند تعدد اآلراء البصرية، أو حىت اليت ال خالف 

                                                  
دون ( ,دمشق, الفكر دار, والكوفيني البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف, األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد الربكات أيب ٧٧

 ٢٢١ :ص ,)السنة
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 .۷۸فيها
 وميثل ،۷۹وهو من محل لواء البصريني زمناً طويالً:  املربد )٢

 سيبويه فرأي وإال رأي، فيها لسيبويه ليس اليت املسائل يف الرأي

 .السريايف عن احلديث من مستنتج الرأي وهذا املدرسة، ميثل
 إسحاق بن الرمحن عبد )هـ ٣٣٧ت(۸۰: جيالزجا )٣

 ولد .عصره يف العربية شيخ :القاسم أبو الزجاجي، النهاوندي

 طربية، يف وتويف دمشق وسكن بغداد، يف ونشأ اوند، يف

 علل يف االيضاح كتاب له .الزجاج إسحاق أيب إىل ونسبته

 .النحو

ذكر وميثل رأي البصرة يف املسائل إن مل يوجد هلا :  السريايف )٤
 .۸۱عند سيبويه أو املربد

  
  حناة البصرة أشهر علماء. ٤

   إسحق أىب ابن .١.٤
 ١١٧ سنة املتوىف احلضرمى آل موىل إسحق أىب بن اهللا عبد هو

 القياس ومد النحو) فتق( بعج من أول كان: " سالم ابن يقول وفيه للهجرة
 من أول جيعله إذ, النحو لعلم األول الواضع جيعله وبذلك". العلل وشرح

                                                  
 ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٦:ص, نفس املرجع ۷۸
  ٢٤٧ :ص, نفس املرجع ۷۹
 هـ١٣٩٧ ,بريوت صادر دار ,اجلزء الثالث ,الزمان أبناء وإنباه األعيان وفيات , عباس إحسان الدكتور حتقيق ,لكانخ بن بكر أيب بن حممد بن امحد ۸۰

   ١٣٦ :ص, م١٩٧٧ ,
  ٢٥٦ :ص ,املرجع السابق, األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد الربكات أيب۸۱
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 العرب عن يسمع مل ما حيمل حبيث, القياس فيها طرد من وأول قواعده اشتق
 إسحق أىب بن اهللا عبد فرع: " اللغوى الطيب أبو ويقول, عنهم مسع ما على

 أن ويروى ".أماله مما كتاب فيه عمل حىت, اهلمز يف وبكلم وقام النحو
 هل, احلنطة دقيق نم الناعم وهو, "السويق" كلمة عن سأله حبيب بن يونس
 متيم بن عمرو قبيلة نعم:  فأجابه بالصاد؟" الصويق" العرب من أحد ينطقها
. وينقاس يطرد النحو من بباب عليك هذا؟ إىل تريد وما:  له قال مث تقوهلا
 بالتعليل أيضا عىن بل, فحسب النحو قواعد على بالقياس يعن مل وهو

 القواعد بتلك الشديد متسكه وجعله. هتالميذ ذهن يف هلا ميكن تعليال للقواعد
 من كل خيطئ عليها اخلروج اليصح حبيث دقيقا قياسا عليها والقياس املعللة

 يف يورد كان ملا رزدقفلل التعرض كثري لذلك وكان, عنها تعبريه يف ينحرف
  .۸۲النحوية الشواذ بعض من أشعاره

  
  سيبويه .٢.٤

 وامسه, الفارسى أصله على يدل أعجمي لقب وهو سيبويه بلقبه اشتهر
 من بقرية ولد, كعب بن احلارث بىن مواىل من, قنرب بن عثمان بن عمرو
 وطمحت, األوىل دروسه تلقّن شرياز يف أو وفيها, البيضاء تسمى شرياز قرى
 والتحق, ناشئا غالما اليزال البصرة فقدم, الدينيه الثقافة من لالستزادة نفسه

 احملدث دينار ابن سلمة بن محاد حلقة لزمو, واحملدثني الفقهاء حبلقات
 األحاديث ببعض نطقه يف يلحن أنه إىل لفته أن وحدث, حينئد املشهور

                                                  
۸۲
  ٢٣: ص, املرجع السابق, ضيف شوقي 
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 حلقات ولزم, والنحو اللغة بشئون زاد أكرب التزود على فصمم, النبويه
 ابن ويونس الكبري واألخفش عمر بن عيسى مقدمتهم ويف واللغويني النحويني

 الدراسات يف عنده ما كل منه أخذ, أمحد بن لباخللي واختص. حبيب
 طريقة:  طريقتني ذلك يف واتبع, ومدونا مستمليا, والصرفية النحوية

 وكل إجابة كل كتابة مع, واالستفسار السؤال وطريقة, العادية االستعالء
 نظراته بكل احتفظ وبذلك, العرب عن يرويه شاهد وكل به يدىل رأي

 اللغة طلب يف البادية إىل رحل أنه التراجم كتب ذكرت ومل. والصرفية النحوية
: قوله مثل من كتابه يف يتردد ما أن غري, ومشافهتهم العرب عن والسماع

 من مسعنا"و" الشعر هذا تنشد العرب مسعنا"و" يقول العرب بعض مسعنا"
 قد"و" جيد عرىب"و" كثري عرىب"و" العرب لغات مجيع يف كثري"وهو" العرب

 من العرب من مسعنا" و" عربيتهم ترضى العرب من قوم قال"و ."مسعناهم
 أستاذه مثل واحلجاز جند بوادى إىل رحل أنه على رأينا يف يدل" بعربيته يوثق

 عن اليرويها, وأشعارهم العرب أقوال من بسيول يفيض والكتاب .اخلليل
 والنحو اللغة ينابيع إىل رحل أنه, حتتم بل, تؤكد بدورها وهي, شيوخه

 وكان. وهيآته النطق يف بشاراته صحيحا فصيحا وعتادا مادة منها تمديس
 على دخل ملا احلطمة عرب لسان على جيرى ما يهدرون البصرة وحناة سيبويه

 جاء ما يهدون كانوا لقد بل, احلضارة يف إقامتهم بسبب ضعف من سالئقهم
 ما ةكثر من املستنبط القياس مع الجترى شاذة من البدو بعض ألسنة على
 شرح سيبويه أن والبد. بلن واجلزم بلعل كاجلر الفصحاء ألسنة على يدور
. يدونوه مل للحادثة الرواة كان وإن, الكسائي مع ومناظرته حواره يف ذلك

 له تطب مل أنه ويظهر. درهم آالف بعشرة أجازه الربمكى حيىي إن ويقال
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 وقيل, شرياز يف لهعاج املوت أن غري, موطنه حنو وجهه فوىل ببغداد اإلقامة
 سنة توىف أنه واألرجح, وفاته تاريخ يف الرواة واختلف, ساوة أو مهذان يف

  .۸۳للهجرة ١٨٠
  

  األوسط األخفش .٣.٤
 وقد, سيبويه مثل األصل فارسى, مسعودة بن سعيد احلسن أبو هو

 كان بل, كتابه عنه روى الذي وهو, عنده ما كل عنه وأخذ, له وتلمذه لزمه
 سيبويه قرأه أو سيبويه على قرأه سواه أحد يعرف ال إذ, إليه لواحدةا الطريقة

 منه علي أشكل عما سيبويه أسأل كنت: " يقول كان أنه عنه ويروى. عليه
 ويشرحه ميليه للطالب بعده جلس وقد ".عليه قرأته منه الشىء تصغب فإن

 علماء وأخذه, زىنواملا اجلرمى مثل من البصريون تالميذه أخذه وعنه,  ويبينه
 الكوفيني تالميذه اهتمام رأى وملا. الكسائى إمامهم رأسهم وعلى الكوفة
 وله, الكبري املسائل كتاب هلم صنع والصرف النحو يف املتفرقة باملائل مجيعا
 النحو يف األوسط كتب مثل الزمن يد من سقطت أخرى كتب وراءه

 يعىن وكان .الصغري املسائل وكتاب االشتقاق وكتاب املقاييس وكتاب
 غريب أملى من أول إنه ويقال, الشعر معاىن كتاب فيها وله, األشعار بشرح

 امسه زاد إمنا أنه ويظهر, اخلبب أو املتدارك حبر اخلليل الشعر من بيت كل
 يف ينشر كان إنه اجلاحظ ويقول. وزنه على أشعارا للخليل جند إذ فقط

 يف رغبةً تفسريها الناس منه يلتمس حىت, والعسر الغموض من ضربا مصنفاته

                                                  
۸۳
  ٥٩- ٥٧:ص ,املرجعنفس  



٣٥ 

  

 الطالب ومازال. عمره من بأخرة بغداد إىل البصرة ترك وقد. ا التكسب
  .۸٤للهجرة ٢١١ سنة توىف حىت وإمالءته دروسه على حدب كل من يقبلون

 

    املربد .٤.٤
 ٢١٠ سنة ا ولد, لعصره البصرة حناة إمام األزدى يزيد بن حممد هو

 التزود على نشأته منذ وأكب ١٩٥ سنة بل وقيل, ٢٠٧ سنة وقيل, للهجرة
 عمر أبا فلز والتصريف بالنحو وشغف, البصريني عصره أعالم على اللغة من

وتصدر, املازىن عثمان أبا لزم توىف إذا حىت, سيبويه كتاب عليه يقرأ اجلرمى 
 املازىن إعجاب من وبلغ. قراءته يسمعون والطالب, الكتاب عليه يقرأ حلقته
 الكوفيون وحور العللو يف وتأتيه تثبته حلسن الراء بكسر باملربد لقبه أن بفطنته
, شهرته وتطري امسه ويلمع .قصد وسوء له عنتا الراء بفتح املربد إىل اللقب

 ليفىت ٢٤٦ سنة" رأى من سر" إىل خاقان بن الفتح ووزيره املتوكل فيستدعيه
, العطاء يف له وجيزال, والنحوية اللغوية املسائل بعض يف الصحيحة الفتوى

 شرطة صاحب طاهر بن اهللا عبد بن حممد كتب ٢٤٧ سنة توفيا إذا حىت
 عليه وجيرى, عصاه ا ويلقى بغداد إىل ويقدم, إليه إشخاصه يف حيث بغداد
 على خلق الذي اهللا عبيد أحوه تابع توىف إذا حىت راتبا اهللا عبد بن حممد

 النحو يف ببغداد الطالب حياضر مضى وقد .ليهع الرواتب إجراء بغداد شرطة
 وكثرت, لعصره الكوفة مدرسة زعيم بثعلب اصطدم ما وسرعان, واللغة
 اجلدل على لقدرته صاحبه على التفوق دائما فيها له وكتب, املناظرات بينهما

 إىل يتحولون ثعلب تالميذ من كثريين جعل مما, بيانه وحسن للحجة وإصابته
                                                  

۸٤
  ٩٥-٩٤:ص ,نفس املرجع 



٣٦ 

  

 والنحو اللغة طالب مفزع زال وما. الدينورى على أبو خنته يتقدمهم, حلقته
 البصرية املدرسة أئمة آخر حبق يعد واملربد. ٢٨٥ سنة توىف حىت ببغداد
 أفضت وإليه, العلم يف جيال يعد: " فقال جىن ابن ذكره وقد, املهمني
 عالفرو وأجرى وقررها نقلها الذي وهو) البصريني يريد( أصحابنا مقاالت
" : اللغة ذيب" معجمه مقدمة يف األزهرى ويقول" عليها واملقاييس والعلل

  .۸٥"ومقاييسه النحو يف البصريني مبذاهب الناس أعلم كان"
  

     الزجاج .٥.٤
 فنسب الزجاج خيرط حداثته يف وكان, سهل بن إبراهيم اسحق أبو هو

 على له جعل ف, جمانا يعلم وكان املربد فلزم, النحو درس يف ورغب, إليه
 وحسن. حياته طوال إليه يؤديه وظل, تعليمه على أجرة يوم كل درمها نفسه
 أو سيبويه كتاب من شيئا عليه يقرأ أن يريد من كان حىت, فيه املربد رأى
 بعض منه والتمس .قراءته يريد ما أوال الزجاج على يعرض بأن يأمره غريه
 سليمان بن اهللا عبيد يلبث ومل, هلم فأمساه, ألوالدهم معلما الوجاهة ذوى
 وزر وملا, إليه فقدمه, القاسم البنه معلما منه طلب أن املعتضد اخلليفة وزير

 اخللفاء جلساء من وأصبح, عليه الدنيا فأقبلت له كاتبا اختذه أبيه بعد القاسم
 ٣١٠ سنة توىف حىت رخية عيشة يف وظل .رواتبهم عليهم جترى ومن

 يف وخمتصر سيبويه أبيات شرح كتاب منها خمتلفة مصنفات وله. للهجرة
 فعلت وكتاب الينصرف وما ماينصرف وكتاب االشتقاق وكتاب النحو

                                                  
۸٥
  ١٢٤- ١٢٣:ص ,نفس املرجع 



٣٧ 

  

 آراء وله .العروض يف وكتاب القواىف وكتاب القرآن معاىن وكتاب وأفعلت
, بالتعليل يتصل ما ومنها بالعوامل يتصل ما منها, النحو كتب يف تدو خمتلفة
 حنوية مسائل ببعض يتصل ما ومنها, واتاألد ببعض يتصل مت ومنها
   .۸٦صرفية

 اليدل املضارع الفعل أن يرى كان أنه فمنها بالعوامل يتصل ما فأما
 يدل إمنا, النحاة ومجهور سيبويه ذلك إىل ذهب كما واالستقبال احلال على
 يكتب بكلمة فيها ننطق الىت احلالية اللحظة ألن, فقط االستقبال على

 اتصلت إذا وكأن لعل عمل جيوز وكان. ۸۷ماضية تصيح ا ننطق مبجردأن
  .۸۸شاعر حممدا وكأمنا قادم حممدا لعلما مثل يف الزائدة ما ما

  
        السرياىف. ٦.٤

 ٢٨٠ سنة بسرياف ولد, املرزبان بن اهللا عبد بن احلسن سعيد أبو هو
. اهللا عبد باسم وتسمى فأسلم, زاد يسمى جموسيا أبوه وكان, للهجرة

 أن الناشئ التلميذ يلبث ومل, أظفاره نعومة منذ التعلم إىل ابنه دفع أنه يظهرو
من العشرين يبلغ يكد ومل, ببلدته الدينية والدراسات اللغة دروس على أكب 
, بغداد إىل عنها حتول مث, شيوخها على وتفقَّه عمان إىل خرج حىت عمره

 بكر أىب على والقراءات السراج ابن على والنحو دريد ابن على اللغة فدرس
 اجلانب يف القضاء منصب لتوىل خيتار جعله تعمقا الفقه يف وتعمق, جماهد بن

                                                  

 
۸٦
  ١٣٦-١٣٥: ص ,نفس املرجع 

 
۸۷
دار , الطبعة األوىل ,اجلزء األول ,مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع, حتقيق أمحد مشس الدين, اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطى 

  ٧:ص, م١٩٩٨-هـ ١٤١٨ ,ليبنان-بريوت, الكتب العلمية
 
۸۸
    ١٤٣:ص ,نفس املرجع  



٣٨ 

  

, مجيعا واملغرىب الشرقى:  اجلانبني قضاء وىل أن يلبث ومل, لبغداد الشرقى
 حنو تارصافة مبسجد للطالب احلنفى الفقه تدريس يتوىل ذلك أثناء يف وهو

 املسلمني بإمام خياطبونه كانوا أن له الناس إجالل من وبلغ. عاما مخسني
 تفسري يف الطالب إليه ويفزع بالنحو يعىن كان ذلك وجبانب .اإلسالم وشيخ

 الصلة شديد مماجعله االعتزال يعتنق وكان. ومستغلقاته مشاكله وحل عويصه
, الربهان وسالمة احلجة بقوة سلّحته صلة وهي, الفلسفية واملباحث باملنطق

 أفحم الىت ومناظرته. مبناظريه دهئما يظفر وجعله, اجلدل نار فيه أضرم مما
 يف أدق أيهما واملنطق النحو موضوعها وكان, مشهورة يونس بن مىت فيها

 عن فيها يدافع وكان, مدخوله من وسديده سقيمه من الكالم صحيح معرفة
 هعلي فألف, سيبويه بكتاب شديدا شغفا يشغف وكان. بريقه وأغصه, النحو
 من خالفيه آراء فيه يضم وهو, اليوم إىل يطبع مل الذي املطول شرحه

 يف منصنفا وألف. األخريين على للرد دائما متوقفا, مجيعا والكوفيني البصريني
 لنحاة وترجم. الكتاب إىل املدخل مساه ثانيا ومصنفا سيبويه شواهد شرح

 الوصل ألفات كتاب همصنفات ومن". البصريني النحاة أخبار" كتابه يف البصرة
 يتمه مل النحو يف اإلقناع وكتاب دريد ابن مقصورة شرح وكتاب والقطع
 نشاطه يواىل زال وما. العرب جزيرة وكتاب والبالغة الشعر صناعة وكتاب

  .۸۹للهجرة ٣٦٧ سنة توىف حىت والتصنيف التأليف يف
  
  

                                                  
۸۹
 ١٤٦-١٤٥:ص,املرجع السابق , ضيف شوقي 



٣٩ 

  

  نشأة مدرسة الكوفة . ب
ينما كانت الكوفة شددت البصرة صرح النحو ورفعت أركانه، ب

مشغولة عن ذلك كله، على األقل حىت منتصف القرن الثاين للهجرة، 
بقراءات الذكر احلكيم ورواية الشعر واألخبار، وقلما نظرت يف قواعد 

  .٩٠النحو
الكوفيون بعد أن درسوا على اخلليل وأخذوا عنه، وصنعوا  وجاء

وقد . عنه يف التطبيقألنفسهم منهجاً يتفق معه يف النظرية واملبدأ وخيتلف 
وللبصريني أثر يف تلقي الكوفيني علوم اللغة . أخذوه عن البصرة تاماً ناضجاً

فكما كان كثري من رجال العلم الكوفيني يشدون الرحال إىل حلقات الدرس 
فيها، كان بعض أهل العلم من البصريني يقصد إىل الكوفة، ويتصدر للتدريس 

أثر يف تناقل اخلربات واألخبار فما حيدث  حركة التواصل هذه كان هلا, فيها
  . ٩١يف البصرة جتد صداه يف الكوفة والعكس صحيح 

ظهر املذهب وعرف مع أيب جعفر الرؤاسي، ومعاذ اهلراء، مؤسسي و
مدرسة الكوفة يف النحو والصرف، وإن يكتب البعض بأن الكسائي والفراء 

مائها من الطبقة الرابعة مها املؤسسان، حيث رحال إىل البصرة وأخذا عن عل
فريى الدكتور املخزومي أن أبا جعفر  .عيسى بن عمر، وأيب عمرو بن العالء

الرؤاسي مل يكن إال بصرياً وإن كان هناك خالف مع اخلليل فقد كان خالفاً 
وتستمر مدرسة الكوفة قرناً  .هادئا، وما اشتد اخلالف إال بالكسائي وسيبويه

صف القرن الثاين تقريباً إىل أواخر القرن الثالث ونصفاً من الزمان، من منت
                                                  

 ٢٠:ص ,نفس املرجع  ۹۰
 ٤١- ٣٦ :ص ,م١٩٨٨, بريوت العربية النهضة دار ,النحوية املذاهب يف دروس ,الراجحي عبد دكتور ۹۱



٤٠ 

  

تقريباً وأوائل القرن الرابع اهلجري حيث احنطت مكانتها، بسبب طبيعة 
العصر الذي تأثر بالعلوم العقلية وخاصة الفلسفة واملنطق تأثراً عظيماً، حىت 

والسبب الثاين أن مدرسة  .شكا أهل الزمان من عدم الفهم أو اضطرابه
 يتوفر هلا علماء بقدرة وقوة الفراء لينافح عن املدرسة ويرفع الكوفة مل

ويعد حميي الدين إبراهيم أن مدرسة الكوفة مل تبلغ مرحلة النضج، . ٩٢لواءها
وتكاد تكون توقفت عن اإلبداع، ووضع القواعد بوفاة الفراء، وإن مل تنته 

  .٩٣يمتاماً إال بعد وفاة ثعلب وتالمذته، وخاصة أبا بكر األنبار
  

  كوفةمنهج حبث مدرسة ال. ١
منهج الكوفيني هو املنهج الذى سلكه الكسائى و قد ابتىن على اسس 

ما االسس البصرية فهى اخلطوط الىت تاثر ا الكسائى أ. بصرية و كوفية
ما االسس الكوفية فهى أ. بدراسته على اخلليل و غريه من قدماء البصرة

ئته العلمية االوىل، يوم ان كان قارئا معنيا اخلطوط الىت تاثر ا الكسائى ىف بي
بالرواية و النقل، شان القراء و احملدثني الذين طغى منهجهم على البيئات 

  .٩٤العلمية ىف الكوفة
بالشواهد النوادر، و كان من بني  عناية فائقة للكوفيني بوجه خاص 

رك بن املبا يكعل. ء و ثعلب حفظة هلذه الشواهداصحاب الكسائى و الفرا

                                                  
: الطبعـة رقم, مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى عةومطب مكتبة شركة: الطبعدار, مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, املخزومي مهدي ۹۲

 ١٢٥، ١٢٠- ١١٨، ١١٥، ٩٨،  ٦٧،  ٦٤، ٦١ :ص, م١٩٥٨الثاين
 .٢٨٠-٢٧٩ :ص, املرجع السابق, األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد الربكات أيب٩٣
۹٤
  ٣٩٦-٣٩٥ ص, ابقاملراجع الس, ومدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, مهدي املخزومي 



٤١ 

  

انه كان حيفظ اربعني الف شاهد ىف : االمحر صاحب الكسائى الذى قيل
ان الكوفيني قبلوا كل ما جاء عن العرب و اعتدوا به و جعلوه . ٩٥النحو

و يستوثقون منها، حىت . اصال من اصوهلم الىت يرجعون اليها و يقيسون عليها
االندلسى ىف  ينقل عن. ٩٦تلقفوا الشواهد النادرة و قبلوا الروايات الشاذة

ء خمالف  الكوفيون لومسعوا بيتا واحدا فيه جواز شى: شرح املفصل قوله
    ٩٧.لالصول جعلوه اصال و بوبوا عليه

شد احتراما ملا ورد عن العرب ولو أقل حرية و أاذن الكوفيني كانوا 
خبار اجلزئية ىف استخراج خبارى، فعنوا باألثروا باالجتاه األأفت .موضوعا

  .٩٨حويةحكام الناأل
  

  ۹۹ة ومصادرهارأي الكوف. ٢
إن حتديد رأي املدرسة الكوفية من الصعوبة مبكان لعدم توفر كتب 
النحو اليت متثل املدرسة، وما هو موجود من مؤلفات مل يكن الغرض منها 
شرح املسائل النحوية، وبيان قواعد اللغة، بل تتناول ذلك عرضاً وهي 

  :نوعان
ات اللغة مصنفة حسب مجعت فيها مفرد :كتب لغوية  .١

املوضوعات، أو تقع ضمن حلن العامة، أو ما يتناول األلفاظ اليت 

                                                  
۹٥
  ٣٣٤ ص , نفس املرجع 

۹٦
  ١٤٦-١٤٥م ، ص ١٩٦٨، قاهرة، داراملعارف،  املدرسة البصرية النحوية نشاا و تطورها ,السيد عبدالرمحن 

۹۷
  ١٥٠-١٤٩نفس املرجع، ص  

۹۸
  ٢٩٦ ، ص٢م،ج ١٩٧٣، بريوت، دارالكتاب العرىب،  ضحى االسالم: امني امحد 

 ١٧٢-١٦٧ :ص ,نفس املرجع  ۹۹



٤٢ 

  

مثل كتاب املذكر واملؤنث ، . تدور حول بعض الظواهر اللغوية
واملقصور واملمدود وكالمها للفراء ، وكتاب ما تلحن به العوام 
للكسائي وإصالح املنطق البن السكيت، والفصيح لثعلب، 

 .دال البن السكيت، واألضداد أليب بكر األنباريوالقلب واإلب
من أمهها شرح القصائد السبع الطوال أليب  :شروح الدواوين .٢

 ) .معاين القرآن(بكر األنباري، وكتاب الفراء 

 

الحتوائه كثرياً من ) جمالس ثعلب( كتاب السابقني النوعني عن ويشذ
 مصادروأما  .واألدبآرائه وآراء الكسائي والفراء يف مسائل اللغة والنحو 

  :يلي ما على تعود الكوفية املدرسة رأي
 . للفراء ) القرآن معاين ( كتاب .١
 ) . ثعلب جمالس(  كتاب .٢

 .األنباري بكر أليب)  الطوال السبع القصائد شرح(  كتاب .٣
 .األنباري بكر أليب)  األضداد(  كتاب .٤
  

  الكوفة رأي ممثل  .٣
   : هم مدرستهم، لواء محلوا الذين الكوفة علماء أشهر إن

  الكسائي )١
  الفراء )٢ 

  ثعلب )٣
  األنباري بكر أبو )٤



٤٣ 

  

 الدين حميي يقول كما الصحيح باملعىن كوفياً مذهباً يعد ما فإن ولذا 

 :يف يتمثل إبراهيم
 شيخا فهما والفراء، الكسائي اتفاق أو ,السابقني األربعة إمجاع )١

 وأبو ثعلب فيه ابعهوت الفراء أو الكسائي به انفرد ما أو . املدرسة
/ ثعلب+ الكسائي. ( األقل يف أحدمها أو األنباري، بكر

 .)األنباري/ ثعلب+ الفراء( أو) األنباري

على أنه الفراء أو ثعلب أو األنباري  ,أو إذا نص أحد ثالثة )٢
 .مذهب كويف، أو نصوا على مذهب البصريني املخالف

  

  حناة الكوفةأشهر علماء .٤
  الكسائى.  ١.٤

 عشرة تسع سنة يف بالكوفة ولد, يفارس أصل من محزة بن يلع هو  
 سليمان مثل القراء حلقات على نشأته منذ وأكب ,ا ونشأ, للهجرة ومائة

 قراءة راوى عياش بن شعبة بكر وأىب, البصرى احلسن قراءة راوى أرقم بن
 ابن انوسفي, للكسائى السابق اجليل يف الكوفة قراء إمام النجود أىب بن عاصم
 حبيب ابن محزة حلقة ولزم. مكة قراء إمام كثري بن اهللا عبد قراءة راوى عيينة

 حذق حىت, لعصره الكوفيني قراء إمام للهجرة ١٥٦ سنة املتوىف الزيات
 أسود كساء يلبس كان ألنه, جمالسه يف الكسائى بلقبه لُقّب إنه ويقال, قراءته

 فرأى, ذكيا فطنا وكان .كساء يف رمأح ألنه بذلك لقب بل:  ويقال, مثينا
 حلقات إىل فاختلف, إعرابه عرف إذا إال احلكيم الذكر قراءة يف يربع لن أنه



٤٤ 

  

 إىل فرحل, يريد ما عنده جيد ومل الفيصل كتابه وإىل الرواسى جعفر أىب
 إال العربية حيسن لن أنه رأى وكأنه .الكوفة إىل عاد مث, األوىل رحلته البادية

 عيسى حلقات بني ينتقل وأخذ, إليهم فرحل بالبصرة معلميها إىل معاست إذا
. حبيب بن ويونس العالء بن عمرو وأىب للهجرة ١٤٩ سنة املتوىف عمر ابن

 فسأله, وأقواهلم العرب ألشعار وراعته, أمحد بن اخلليل حلقة على وعكف
 جند يف البوادى أهل مالبسة من إا له فقال, الرواية هذه ينابيع عن يوما

, خرب قنينة عشرة مخس ومعه, ثانية رحلة يف إليهم فمضى, وامة واحلجاز
 محله ما كل أنفد حىت, صحفه يف ويدونه أفواهم من يسمعه ما يكتب وظل
  .۱۰۰حرب من

  
    الفراء .٢.٤

 بالكوفة ولد, الديلم من يفارس أصل من, اهللا عبد زياد بن حيي هو  
 بن بكر أىب أمثال والفراء دثنياحمل حلقات على ونشأته, للهجرة ١٤٤ سنة

 األشعار ورواة الفقهاء حلقات إىل واختلف, عيينة بن وسفيان عياش
 مل وكأنه الرواسى جعفر أىب حلقة إىل االختالف من وأكثر. واأليام واألخبار

 ويتتلمذ البصرة إىل يرحل جعله مما, العربية علم من يريد ما كل عنده جيد
 األعراب لغات من يرويه كان مما عنه كثريا ملوحي حبيب بن يونس على

 مهوى كانت الىت املعتزلة حلقات إىل حينئذ اختلف أنه ظنا ونظن .وأشعارهم
, االعتزال مبادئ حينئذ تلقن وأنه, البصرة يف وألدباء واملثقفني الشباب قلوب

                                                  
۱۰۰
 ١٧٣-١٧٢: ص,املرجع السابق , ضيف وقيش 



٤٥ 

  

 إىل مييل متكلما كان إنه يقولون مترمجوه جعل مما, حفيا ا مؤمنا وظل
 مرارا يتوقف فيه نراه إذ القرآن معاىن كتابه يف واضحة اعتزاله وآثار, االعتزال

 قراءة إىل دفعته الىت هي واملعتزله باالعتزال صلته ولعل .اجلربية على للرد
 هذه قراءة على حيرصون املعتزلة كان فقد,  والنجوم والطب الفلسفة كتب

 ألقطار جامعا املتكلم وناليك: " بنا مر كما اجلاحظ ليقول حىت الكتب
 وزن يف الدين كالم من حيسن الذي يكون حىت الصناعة يف متمكنا الكالم
 الذي هو) املعتزلة يريد(عندنا والعلم, الفلسفة كالم من حيسن الذي

  .۱۰۱"جيمعهما
  

    ثعلب .٣.٤
 أن ويغلب,شيبان بىن مواىل من أبوه كان حيىي بن أمحد الباس أبو هو

 نعومة منذ أبوه وأحلقه, للهجرة ٢٠٠ سنة ببغداد ولد. األصل يفارس يكون
, األشعار بعض وشدا الكرمي القرآن وحفظ, الكتابة فيه تعلم بكتاب أظفاره
, العلماء حلقات إىل خيتلف أخذ حىت التاسعة سنته عتبة على خيطو وماكاد
 يف صارم جبهد نفسه أخذ عوده اشتد إذا حىت, والعربية اللغة علماء وخاصة
 اهللا عبد أىب:  الفراء تالميذة حلقات فيه فلزم النحو أما, والنحو اللغةب الترود
 حيث األخري حلقة على وعكف, عاصم بن وسلمة قادم بن وحممد الطُّوال

 ابتدأ وعليه. بارعا أداء يؤديها وكان, الفراء كتب الطالب على مبلى كان
 اخلامسة بلغ نإ وما, عمره من عشرة السادسة يف وهو ,الفراء حدود يف النظر

                                                  
۱۰۱
 ١٩٢: ص ,نفس املرجع  



٤٦ 

  

 فيها فلزم اللغة وأما .كتب من للفراء ما كل حفظ قد كان حىت والعشرين
, وأبازيد وأباعبيدة األصمعى يلحق ومل. سنة عشرة بضع األعراىب ابن حلقات

 فأخذ األصمعي أما, اللغوى علمهم مادة عنهم وأخذ, تالميذهم حلق وإمنا
 تلميذه عن عبيدة أىب كتب وأخذ, حامت بن أمحد نصر أىب تلميذه عن كتبه

 عن الشيباىن عمرو أىب كتب كما, جندة أىب تلميذه عن زيد أىب وكتب األثرم
  .۱۰۲عمرو ابن
  

    األنبارى بكر أبو  .٤.٤
 سنة ولد, األنبارى بشار بن حممد بن القاسم بن حممد بكر أبو هو  
 وخاصة, عصره يف العلماء حلقات على نشأته منذ وأكب, للهجرة ٢٨١
 شواهد من حيفظ كان أنه قالوا حىت,قوية حافظة له وكانت, بثعل حلقة

 احلديث وغريب القرآن علوم يف كثرية كتبا وصنف. بيت ألف ثالمثائة القرآن
 األضداد كتاب والنحو اللغة يف صنف كما, واالبتداء والوقف واملشكل

 وكتاىب, واملؤنث املذكر وكتاب, واملمدود املقصور وكتاب, وهومنشور
 يف العربية أساليب صور الناشئة بتعليم يعىن ونراه .النحو يف واملوضوح الكاىف
 ديوان مقدمتها يف, قدمية دواوين عدوة وصنع. يرويها كان, أقاصيص بعض

 وهو, للمفضليات شرحه آثاره أهم ومن. والراعى وزهري والنابغة األعشى
 عمره يتمد ومل العرب وأيام واألشعار اللغة الواسعة مبعارفه ويكتظ, منشور
  . ۱۰۳للهجرة ٣٢٨ سنة توىف فقد, طويال

                                                  
۱۰۲
 ٢٢٤: ص ,نفس املرجع  

۱۰۳
  ٢٣٩-٢٣٨: ص ,نفس املرجع  



٤٧ 

  

كما . نشأ بصرياً وتطور بصريا بصورته املعروفة النحورأى الباحث أن 
كان ألهل البصرة يف العربية قدمة وبالنحو : ابن سالم  اعتمد على رأي

إمنا قدمنا البصريني أوالً : ويصرح ابن الندمي  ,ولغات العرب والغريب عناية
  .العربية عنهم أخذ ألن علم

بو األسود ا: اختلف الناس يف أوائل من رسم النحو، فقال قائلون
: وقال آخرون نصر بن عاصم الدؤيل، ويقال الليثي،: وقال آخرون. الدؤيل

  .وأكثر الناس على أيب األسود الدؤيل ,عبد الرمحن بن هرمز
با األسود اعتمادا على البيان السابق أن الباحث مييل إىل من رأى أن أ

  .الدؤيل هو الراسم األول
ونشأة مدرسة الكوفة يف منتصف القرن الثاىن للهجرة بعد مدرسة 

فبدأ الكسائى رحل إىل البصرة وأخذ أبا عمر بن العالء حنواً من سبع , البصرة
لكنه اختلط بأعراب اُألبلّة ففسد , عشرة سنةً وأخذ أيضاً عيسى بن عمر

فسأل األخفش ليقرأ كتاب , ءة كتاب سيبويهولذلك احتاج على قرا, علمه
وهو , ومع ذلك صنع الكسائى منهجاً خيتلف عن البصرة يف التطبيق, سيبويه

: إمام الكوفيني ومؤسس مدرسة الكوفة مث صار الناس بعد ذلك فرقتني 
  .بصرياً وكوفياً

ورأى الباحث أن البصرة والكوفة مذهبان مشهوران يف جمال علم النحو 
تلفان يف األراء النحوية وخلفية تلك كلها هي أخذ اإلعراب ومعيار اللتان خت

  :ستشهاد كما ميثل اآلتية املقبول واملردود يف اإل
فأجازوا أن . وأجاز الكوفيون تقدمي الفاعل على املسند إليه .١

ومنع . فاعال لقام مقدماً عليه" زهري قام"يف قولك " زهري"يكون 



٤٨ 

  

وقد . بتدأ خربه اجلملة بعدهوجعلوا املقدم م. البصريون ذلك
 :متسك الكوفيون بقول الزباء 

  أجندال حيملن أم حديدا؟#   ؟   مشيها وئيداماللجمال 
ألن , ألنه يكزن بالخرب, مبتدأ" مشيها"الجيوز أن يكون : فقالوا

فوجب أن يكون فاعال لوئيداً . منصوب على احلال" وئيداً"
فهذا البيت على فرض . إنه ضرورة: وقال البصريون. مقدماً عليه

شاذ يذوب يف حبر غريه من كالم , صحة االستشهاد به
  .۱۰٤العرب

وملا جاء قول رشيد , اشترط البصريون يف التمييز وجوب التنكري .٢
 :ابن شهاب اليشكرى 

  ياقيس عمروطبت النفس صددت و#  رأيتك ملا أن عرفت وجوهنا    
ويزهم جمئ التمييز أما الكوفيون فقد قبلوه لتج, إنه ضرورة: قالوا 
  .۱۰٥معرفة

وملا اعترض عليهم " كى"بعد " أن"اشترط البصريون إظهار  .٣
 :بقول الشاعر 

  فتتركها شنا ببيداء بلقع #  أردت لكيما أن تطري بقربىت  
وأما الكوفيون فقد , إن قائله غري معروف أو ضرورة: قالوا 
  . ۱۰٦قبلوه

                                                  
۱۰٤
   ١٦٦-١٦٥: ص, هـ١٤٢٧-م٢٠٠٦, ٢ج , ٧:ط, لبنان-بريوت, دار الكتب العلمية, جامع الدروس العربية, الشيخ مصطفى الغالييين 

۱۰٥
   ٣٢-٣١:ص, م١٩٨٣ -ه١٤٠٣, القاهرة-األزهر, مكتبة الكيات األزهرية, لنحواملو جز نشأة ا, الشاطر أمحد حممد. د 



٤٩ 

  

  الباب الرابع
  والكوفة النحوي بني مدرسة البصرة االختالف

 
  

  بني املدرستني النحوي الختالفا  . أ
القدمية بني النحاة ىف مدينىت البصرة  اخلالفية القضاياقد شاعت 

الذى يترتب على  فال مفر إذن، من مظاهر إختالف النحويني. والكوفة
وقد بذل . مها مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة: تكوين مدرستني حنويتني

لقدماء واملتأخرين جهده ىف حماولة اجلمع بني بعض علماء اللغة العربية من ا
هاتني املدرستني، وخاصة ىف مواضع النحو الذى اختلفا فيه، فألفوا بعض 

إختالف ”: الكتب الذى سجل فيه قضية اإلختالف من القدماء، من بينها
املسائل على مذهب النحويني فيما “، و)هـ ٢٩١ت (لثعلب “ النحويني

اإلنصاف ىف ”: ومن املتأخرين، منها. ۱۰۷“كوفيوناختلف فيه البصريون وال
ألىب الربكات األنبارى “ مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني

“ ائتالف النصرة ىف اختالف حناة الكوفة والبصرة“، و)هـ ٥٧٧ت (
  .وغري ذلك) هـ ٨٠٢ت (للزبيدى 

عن  يف األخذ"طالل عالمة أن منشأ اخلالف بني املدرستني .يعترب د
 فالبصرة األخذ، يف خمتلفاً منهجاً مدرسة كل اعتمدت حيث ،۱۰۸"األعراب

                                                                                                                                         

۱۰٦
  ٣٢:ص, مرجع النفس 

۱۰۷
  م١٩٨١دراسات يف اللهجات العربية، كلية آداب سوهاج  -، “اإلعراب ومستقبل لغة التخاطب”-, حممد أبراهيم البنا 

 ةمكتب: القاهره  , املوجز يف نشأة النحو, حممد الشاطر امحدو ٤٩:ص ,م٢٠٠٨,دار املسرية: يف املدارس النحويةاملفيد  ,إبراهيم عبود السامرائي ۱۰۸
 ٢٨-٢٥:ص, م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣, الكليات االزهريه



٥٠ 

  

 والتأثر االختالط عن وبعده املصدر يف والسالمة والنقاء الصحة بضوابط تتقيد

 االستدالل يف االختالف أصل عنه فنشأ ، ذلك يف فتتساهل الكوفة أما .باحلضر

ل العربية العريقة الفصحاء إن البصرة تواطنها القبائ عرفنا كما .الرأي على
بين متيم، وبين : ومن فصحاء القبائل املستوطنة ىف البصرة .أكثر من الكوفة

قيس، وأما الكوفة فقد اختلط مواطنوها بني العرب الفصيحة واملواىل 
فال عجب، إن كان البصرييون أشد دقة ىف األخذ على الشواهد . العجمى

مدرسة . قد يكتفون فيه بغرائب الكالمالنحوية من كالم العرب، والكوفيون 
لك ت توقع من مواضع علم النحو هلا اخلصائص النحويةالبصرة والكوفة 

حيث إن و .يعىن ىف املواقف السياسي، واملواقع اجلغرىف: ختالف عاملني ال
فلما استوىل . البصرة ىف بداية األمر أصبحت مركزا حلكومة الدولة األموية

. وا البصرة واختذوا الكوفة مركز خالفتهم ىف العراقالعباسيون اخلالفة عبس
فلزم ذلك التعارض السياسى تنافسهم السلىب ىف كل األمور، حىت أثّر اخلالف 

ومن حيث املوقع اجلغرىف، إنه أدت مدرسة البصرة . ىف جمال النحو الحمالة
 التشدد ىف اختيار الشواهد واستنباط األحكام النحوية، خبالف مدرسة الكوفة
الىت تقدم التسامح ىف الشواهد النحوية حبيث استغىن من كالم العرب رغم 

ومن الناحية العنصرية فأكثر أهل الكوفة من  .ضعفه وجمهول الراوى
   .۱۰۹رينيصاليمانيني، وأكثر أهل البصرة من امل

 يف أهلها بني اخلالف وحدث الصناعة هذه يف الكالم طال حىت
 بينهم، واحلجاج األدلة وكثرت للعرب، مينيالقد نياملصري والبصرة، الكوفة

                                                  
: الطبعـة رقم, مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الطبعدار, مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, املخزومي مهدي۱۰۹

  ٩٨ :ص , م١٩٥٨الثاين



٥١ 

  

 القرآن آي من كثري إعراب يف االختالف وكثر التعليم، يف الطرق وتباينت
مسألة من مسائل  الباحث دجيكاد يحىت ال  .۱۱۰ القواعد تلك يف باختالفهم

ستطيع معرفة رأي ي الباحث النحو إال وفيها مذهبان؛ بصري وكويف، بل لعل
   .۱۱۱على رأي األخرى وحدهاإحدامها إذا وقف 

وضع القواعد تأثر إىل حد بعيد ويرى الدكتور طالل عالمة أن 
مبنطلقات شخصية كان العمدة فيها وجهات النظر اخلاصة، وهذا مهم جداً 
ألنه كان السبيل إىل اخلالف يف اآلراء بني أتباع املدرسة الواحدة يف النحو، 

األمر الذي هيأ لشكل من اي  فيه فضالً عن اخلالفات بني املدارس املتعددة
ولرمبا كان . ۱۱۲أشكال التطور ، وهو اخلالف املدرسي املذهيب يف النحو 

للحكام أثر يف إشغال الناس باملساجالت وأخبار العلماء واختالفهم من خالل 
رعايتهم للمناظرات وإنفاق األموال عليها، فضالً عن االستمتاع الذايت، أو 

وكانت البصرة تفاخر الكوفة  .رم لفريق دون آخرإذكاًء للتنافس مبظاه
كتاب ,كتاب البينان والتبيني للجاحظ, كتاب احليوان للجاحظ: بأربع كتب

وكانت الكوفة تفاخر البصرة . كتاب الكتاب لسيبويهو العني للخليل بن امحد
بسبع وعشرين ألف مساءلة حملمد بن احلسن تلميذ ابو حنيفة يف القياس 

 املدرستني، بني اخلالف يف كبري أثر احلزيب السياسي للعامل نكا .والكالم
 ومتسكت عباسي، علوي الكوفة ويف أموي، عثماين البصرة يف الوالء حيث

                                                  
 ٥٤٧ :ص, )دون السنة(لبنان دار الكتاب العلمية , مقدمة ابن خلدون ,عبد الرمحن بن خلدون۱۱۰
  ٨٩:ص ,م١٩٨٨, بريوت العربية النهضة دار ,النحوية املذاهب يف دروس ,الراجحي عبد دكتور۱۱۱
 ٤٦ :ص, م١٩٩٣,دار الفكر اللبناين, تطور النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفة, طالل عالمة ۱۱۲



٥٢ 

  

 راية ومحل الرفعة حيازة يف منهما كل ورغبة له، تتدين مبا البلدتني كلتا
  .۱۱۳النحو علم ومنها العلم،

  
  النحوي االختالف أسباب .ب

الف النحوي بني البصريني والكوفيني إىل دوافع عديدة تعود دوافع اخل
  :من أمهها 

املدرسة يف السماع والقياس والتعليل،  االستنباط الذي تتبعه: أوالً
ً حتديد السماع والقياس عند البصريني عند الكوفيني   بينما عكسه, فمثال

على  الذين توسعوا يف السماع عن القبائل العربية، وتوسعوا يف القياس حىت
فالبصريون كان , وقد توسع ذلك حىت مشل القراءات القرآنية, القليل الشاذ

هلم موقف من بعض القراءات اليت خالفت القاعدة النحوية عندهم، مث شاع 
  . ذلك على بقية املدارس النحوية

ورمبا يعود ذلك إىل أنَّ البصرة حبكم موقعها اجلغرايف على اخلليج 
ط بغري العرب عملية سهلة نتيجة املالحة البحرية؛ العريب جعل عملية االختال

وهذا بدوره جعل البصريني يتحرون الدقة يف السماع اللغوي عن العرب 
أما الكوفة فبحكم موقعها اجلغرايف . باإلضافة إىل القياس على الكثرة املطردة

وهي يف وسط العراق فكانت قليلة االختالط بغري العرب مما جعل الكوفيني 
ويضاف إىل ذلك أنَّ انشغال الكوفيني بالفقه , ون إىل سالمة اللغةيطمئن

  .جعلهم يطبقون ذلك على النحو فدعاهم إىل التوسع يف السماع والقياس

                                                  
 ٢٨-٢٥:ص ,املرجع السابق ,امحدحممد الشاطرو ٩٨:ص, املرجع السابق ,املخزومي مهدي و٢٥-٢٤ :ص ,املرجع السابق,إبراهيم عبود السامرائي۱۱۳



٥٣ 

  

التنافس العلمي وإثبات الذات، وهذا أمر غرزي يف جبلة الناس : ثانيا
 والقدمة، سواء كان على مستوى املدرسة, كلّ حيب أن جيد لنفسه املكانة

وهذا أذكى شعلته بني املدرستني اخللفاء , الواحدة أو على مستوى املدارس
العباسيون الذين لعبوا دورا هاما يف تفضيل النحاة بعضهم على بعض، 
وتقريبهم منهم، باإلضافة إىل إجراء املناظرات بينهم مما جعل اخلالف يدب 

ن االنتصار هلم يف وحياولو, بينهم، فالعباسيون كانوا مييلون إىل الكوفيني
املناظرات اليت كانت تقام مع حناة البصرة، وقد دونت املؤلفات الكثري من 

املناظرات مثل ما دار بني الكسائي وسيبويه، وبني الكسائي    هذه
ومن حناة بغداد , واألصمعي، وبني املازين وابن السكيت، وبني املربد وثعلب

األشباه   ( ي لذلك باباً يف كتابه وقد أفرد السيوط. بني الزجاجي وابن كيسان
كما ألف , ۱۱٤)فن املناظرات واالسات واملذاكرات(مساه ) والنظائر

حتدث فيه عن جمالس العلم واملناظرات  )جمالس العلماء(الزجاجي كتاب أمساه 
  .بني النحاة
, إنَّ من األسباب أيضاً العصبية اإلقليمية فكل يريد القدمة لبلده :ثالثًا

إنَّ اخلالف بني البصرة والكوفة يعود إىل األحداث : دير بالقولومن اجل
, ل عثمان رضي اهللا عنهحيث بعد مقت, األخرية من زمن اخلالفة الراشدة

اخلالفة حدث ما حدث بني املسلمني نتيجة القلة  وتويل علي كرم اهللا وجهه
ني وكان نتيجة ذلك أن حدث اخلالف ب, املنافقة اليت أشعلت نار الفتنة

ويدلل على ذلك أنَّ , فقد عرفت البصرة بأا عثمانية الوالء, البصرة والكوفة

                                                  
۱۱٤
   ٨٥: ص, ٣ج, ٢مج,لبنان,بريوت,دار الكتب العلمية, األشباه والنظائر يف النحو, جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 



٥٤ 

  

والزبري وطلحة رضي اهللا عنهما حني خرجوا من مكة , عائشة رضي اهللا عنها
بينما توجه علي رضي اهللا عنه إىل , توجهوا إىل البصرة للمطالبة بدم عثمان

واجهة بني علي وبعد ذلك كانت وقعة اجلمل حيث متت امل, الكوفة
 .۱۱٥فظاهر املواجهة بني البصرة والكوفة, وعائشة والبصريني, والكوفيني

وتفصيل ذلك أنَّ حركة الترمجة عن اليونانيني , طريقة التفكري: رابعا
, ويدلل على ذلك ما قام به ماسرجويه, والفرس نشطت مبكرة عند البصريني

رة االعتزال اليت ترتبط ويضاف إىل ذلك أنَّ فك, وابن املقفع من ترمجات
, وانعكاس ذلك على الدراسات كان له دوره عند البصريني, بالعقل واملنطق

واحلقيقة أنَّ هذه التراكمات ظلت , ويقابل ذلك الفكر الشيعي عند الكوفيني
  .  ۱۱٦ترافق مجيع النشاطات األخرى

  
  شعار يف النحواستشهاد الكالم واأليف  الختالفا. ج

االستشهاد تتسع وتضيق حبسب مدارس اللغة والنحو  أنّ دائرةواحلق  
اليت نشأت يف احلواضر اإلسالمية، فاملدرسة البصرية شددت أشد التشدد يف 
رواية األشعار واألمثال واخلطب ضمن الدائرة املشار إليها، واشترطوا يف 
الشواهد املعتمدة لوضع القواعد أن تكون جارية على ألسنة العرب وكثرية 

وحينما يواجهون . ستعمال يف كالمهم حبيث متثّل اللغة الفصحى خري متثيلاال
اليت ختالف قواعدهم، كانوا يرموا بالشذوذ أو يتأولوا حىت  بعض النصوص

أما أقطاب املدرسة الكوفية فقد اتسعوا يف الرواية عن  .تنطبق عليها قواعدهم

                                                  
۱۱٥
  ٢٠- ١٣: ص, م١٩٧٢,  هـ١٣٩٢, لبنان, بريوت, دار الثقافة, شعر البصرة يف العصر األموي دراسة يف السياسة واالجتماع, الشريف قاسم 

۱۱٦
  أو ما بعدها, ٦:ص, م١٩٧١, مصر, دار املعارف, احلياة األدبية يف البصرة إىل اية القرن الثاين اهلجري ,أمحد كمال زكي 



٥٥ 

  

عار املتحضرين من العرب ممن مجيع العرب بدواً وحضراً، واعتدوا بأقوال وأش
سكنوا حواضر العراق، واعتمدوا األشعار واألقوال الشاذّة اليت مسعوها من 

واملدرسة البغدادية توسع . الفصحاء العرب واليت وصفها البصريون بالشذوذ
فيها بعض أعالم املدرسة البغدادية يف األخذ واالستشهاد بأشعار الطبقة 

الباحث  عرضكميضع الىت كثر اخلالف بني املدرستني، فمن تلك املوا. الرابعة
  :۱۱۷بإجياز فيما يأتى

 السياسى، (كما قد أشرنا ىف أسباب اخلالف الثالث : حكم السماعى
وهى : ، أثرت ذلك ىف مصدر حكم السماعى)اجلغرىف، القواعد

 .القرآن الكرمي، واألحاديث النبوى، والشعر العرىب، وكالم العرب
 الف هنا ىف جواز القياس على غرائب كالم فاخل: حكم القياس

فالبصريون منعوا ملثل هذا القياس ىف النحو، والكوفيون . العرب
 .خالف ذلك

 ال، كانت الكوفة أشد اختياطا : حكم القراءات القرآنيةففى هذا ا
صلى اهللا عليه القرآنية الصحيحة من رسول اهللا  ىف رواية القراءاة

األحيان يقدمون القياس بغض النظر عن وسلم، لكن البصرة ىف بعض 
 .صحة الرواة فيه

 إن أكثر اخلالف بني البصرة والكوفة ىف جمال : ىف العوامل النحوية
 ةاألمور اخلالفيونلخص . التطبيق النحوى هو قضية العوامل النحوية

وغري  ۱۱۸)٤التنازع، ) ٣ظرف، ) ٢عامل املبتداء، ) ١: فيها كما يلى

                                                  
۱۱۷
  ٣٦-٣٥: ص, م١٩٦٤مطبعة نشر الثقافة، مصر،  ,وآثارها مبصر يخ الدعوة إىل العاميةتار ,نفوسة زكريا. د 

۱۱۸
  املغرب –م٢٠٠٢-٤٩/٥٠:عدد - جملة فكر ونقد –،التجديد يف النحو بني ابن مضاء وابن رشد ,حممد عابد اجلابري 



٥٦ 

  

 .والكوفية لبصريةيت ادرسمالف الدائر يف هو اخل, الكلهذا . ذلك
 

  مسألة اخلالفية بني املدرستني. د
  العامل يف املبتدأ واخلرب. ١

فهما , واحلرب يرفع املبتدأ, ذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ يرفع اخلرب  
وذهب البصريون إىل أن ". وعمرو غالمك, زيد أخوك"وذلك حنو , يترافعان

فذهب قوم إىل أنه يرتفع : وأما اخلرب فاختلفوا فيه , أاملبتدأ يرتفع باالبتد
وذهب , وذهب آخرون إىل أنه يرتفع باالبتداء واملبتدأ معا, باالبتداء وحده

  .۱۱۹واملبتدأ يرتفع باالبتداء, آخرون إىل أنه يرتفع باملبتدأ
إمنا قلنا إن املبتدأ يرتفع باخلرب واخلرب : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   

, واخلرب البد له من مبتدأ, تفع باملبتدأ ألنا وجدنا املبتدأ البد له من خربير
أال ترى أنك إذا قلت , وال يتم الكالم إال ما, والينفك أحدمها من صاحبه

اليكون أحدمها كالما إال بانضمام اآلخر إليه ؟فلما كان كل " زيذٌ أخوك"
ء واحدا عمل كل واحد منهما الينفك عن اآلخر ويقتضي صاحبه اقتضا

كل , فلهذا قلنا إما يترافعان, واحد منهما يف صاحبه مثل ماعمل صاحبه فيه
  .۱۲۰واحد منهما يرفع صاحبه

إمنا قلنا إن العامل هو االبتداء وإن : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا   
كان االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية ألن العوامل يف هذه الصناعية 

وإمنا , مؤثرة حسية كاإلحراق للنار واإلغراق للماء والقطع للسيفليست 

                                                  

١١١: ص, املرجع السابق ,الدكتور عبده الراجحي  ۱۱۹
  

١١٢: ص, نفس املرجع ۱۲۰
  



٥٧ 

  

هي أمارات ودالالت فاألمارة والداللة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود 
أالترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن متيز أحدمها عن اآلخر , شيء

 فصبغت أحدمها وتركت صبغ اآلخر لكان ترك صبغ أحدمها يف التمييز مبرتلة
وإذا ثبت أنه عامل يف املبتدأ وجب أن يعمل يف . صبغ اآلخر؟ فكذلك هاهنا

وأخواا و " إنّ"وأخواا و " كان"قياسا على غريه من العوامل حنو , جربه
فكذلك , وأخواا فإا ملّا عملت يف املبتدأ عملت يف خربه" ظننت"

  . ۱۲۱هاهنا
وا ألنا يعمالن يف اخلرب فقالوأما من ذهب إىل أن االبتداء واملبتدأ مجيعاً   

, فوجبا أن يكونا مها العاملَين فيه, وجدنا اخلرب اليقع إال بعد االبتداء واملبتدأ
, غري أن هذا القول وإن كان عليه كثري من البصريني إال أنه الخيلو من ضعف

وإذا مل يكن له تأثري يف , واألصل يف األمساء أالتعمل, وذلك ألن املبتدأ اسم
  .۱۲۲فإضافة ما ال تأثري له إىل ما له تأثري التأثري له, واالبتداء له تأثري, العمل

وأما من ذهب إىل أن االبتداء يعمل يف املبتدأ واملبتدأ يعمل يف اخلرب   
إمنا قلنا إن االبتداء يعمل يف املبتدأ واملبتدأ يعمل يف اخلرب دون االبتداء : فقالوا

فاليعمل يف شيئني , مل املعنوي ضعيفوالعا, ألن االبتداء عامل معنوي
۱۲۳كالعامل اللفظي.  

  
  

                                                  

١١٣: ص ,نفس املرجع ۱۲۱
  

۱۲۲
  ١١٤:ص, نفس املرجع 

۱۲۳
  ١١٤:ص, نفس املرجع 



٥٨ 

  

  العامل يف املفعول به. ٢
, ذهب الكوفيون إىل أن العامل يف املفعول النصب الفعل والفاعل مجيعا  

ونص هشام , وذهب بعضهم إىل أن العامل هو فاعل". ضرب زيد عمراً"حنو 
تنصب " دا قائماظننت زي"بن معاويه صاحب الكسائي على أنك إذا قلت 

من الكوفيني إىل أن العامل يف . زيدا بالتاء وقائما بالظن األمحر وذهب خلف
وذهب البصريون إىل . والعامل يف فاعل معىن الفاعلية, املفعول معىن املفعولية

  . ۱۲٤أن الفعل وحده عمل يف الفاعل واملفعول مجيعا
امل يف املفعول النصب إمنا قلنا إن الع:أما الكوفيون فاحتجوا أن قالوا   

وذلك ألنه اليكون مفعول إال بعد فعل وفاعل لفظا أو , الفعلُ والفاعل
والدليل على ذلك من , إال أن الفعل والفاعل مبرتلة الشيء الواحد, تقديرا

  :سبعة أوجه
أن إعراب الفعل يف اخلمسة األمثلة أي األفعال اخلمسة يقع : األول   

ولوال أن ". ويفعلون وتفعلون وتفعلني يا امرأةيفعالن وتفعالن "بعده حنو 
  .الفاعل مبرتلة حرف من نفس الفعل وإال ملا جاز أن يقع إعرابه بعده

, ضربت"أنه يسكن الم الفعل إذا اتصل به ضمري الفاعل حنو : الثاين 
تبلئال جيتمع يف كالمهم أربع حركات متواليات يف كلمة واحدة" وذَه ,

الفاعل مبرتلة حرف من نفس الفعل وإال ملا سكَنت الم الفعلِ  ولوال أن ضمري
  .ألجله

                                                  

١٢٠۱۲٤: ص, نفس املرجع
  



٥٩ 

  

أنه يلحق الفعل عالمة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا فلوال أنه : الثالث   
وإمنا , ألن الفعل اليؤنث, يترتل مرتلة بعضه وإال ملا ألْحق عالمة التأنيث

  .يؤنث االسم
وهو اسم ) ذا(وهو فعل مع ) حب(وا فركب) حبذا(أنعم قالوا : الرابع 

  .وحكم على موضعه بالرفع على االبتداء, فصارا مبرتلة شئ واحد
ولومل , فأثبتوا التاء, كُنتي: أم قالوا يف النسب إىل كُنت : اخلامس   

 .يترتل ضمري الفاعل مرتلة حرف من نفس الفعل وإال ملا جاز إثباا
ولوال أن ) ظننت(فالغوا ) يد ظننت منطلقز(أم قالوا : السادس  

ألن العمل إمنا , اجلملة من الفعل والفاعل مبرتلة املفرد وإال ملا جاز الغاؤها
  .يكون للمفردات الللجمل

قال , ألن املعىن قف قف, على التثنية) قفَا(أم قالوا للواحد : السابع 
ن احلطاب ملَلَك واحد وهو مالك مثىن وإن كا) ألْقيا يف جهنم: (اهللا تعاىل 
  .۱۲٥ألقِ ألقِ: ألن املعىن , خازن النار

إمنا قلنا إن الناصب : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا 
للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك ألنا أمجعنا على أن الفعل له تأثري يف 

مساء أن وألصل يف األ, ألنه اسم, وأما الفاعل فال تأثري له يف العمل, العمل
, فوجب أال يكون له تأثري يف العمل, التعمل وهو باقٍ على أصله يف االمسية

  .۱۲٦وإضافة ما التأثري له يف العمل إىل ما له تأثري ينبغي أن يكون التأثري له
  

                                                  

۱۲٥ ١٢٢-١٢١:ص, نفس املرجع
  

۱۲٦ ١٢٣: ص, نفس املرجع
  



٦٠ 

  

    العامل يف خرب ما احلجازية. ٣
وهو , يف لغة أهل احلجاز التعمل يف اخلرب" ما"ذهب الكوفيون إىل أن 

, وذهب البصريون إىل أا تعمل يف اجلرب. ف حرف اخلفضمنصوب حبذ
  .۱۲۷و منصوب اوه

وذلك , إمنا قلنا إا التعمل يف اخلرب: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   
ألن احلرف إمنا يكون عامال إذا , أال تكون عاملة ألبتة" ما"ألن القياس يف 

وحرف اجلزم ملا , اكحرف اخلفض ملا اختص باألمساء عمل فيه, كان خمتصا
وإذا كان غري خمتص فوجب أال يعمل كحرف , اختص يف األفعال عمل فيها

فلما " ما يقوم زيد"ألنه تارة يدخل على الفعل حنو , االستفهام والعطف
وهلذا كانت مهملةً غري , كانت مشتركة بني االسم والفعل وجب أال تعمل

لها أهل احلجاز ألم شبهوها وإمنا أعم. معملةً يف لغة بين متيم وهو القياس
وهو شبه ضعيف فلم يقْو على العمل يف اخلرب كما , من جهة املعىن" ليس"

, واحلرف أضعف من الفعل, حرف " ما"و, فعل" ليس"ألن " ليس"عملت 
ووجب أن يكون منصوبا حبذف حرف , " ما"فبطل أن يكون منصوبا بـ

رف اخلفض وجب أن فلما حذف ح, "ما زيد بقائم"ألن األصل , اخلفض
, فما ذهبت أبقت خلفا منها, ألن الصفات منتصبات األنفس, يكون منصوبا

أو دخل حرف االستثناء " ما قائم زيد "وهلذا مل جيز النصب إذا قُدم اخلرب حنو 
ما بقائمٍ " فال يقال , ألنه الحيسن دخول الباء معهما" ما زيد إال قائم " حنو 
 إال, زيد ۱۲۸فدل على ما قلناه" بقائمٍ  و ما زيد.  

                                                  
۱۲۷
  ١٢٥: ص, نفس املرجع 

١٢٦-١٢٥: ص, نفس املرجع ۱۲۸
  



٦١ 

  

تنصب اخلرب " ما"الدليل على أن : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا   
" ليس"وعملُ , "ليس"فوجب أن تعمل عمل " ليس"أشبهت " ما"وذلك أن 

أحدمها أا : من وجهني " ليس"ووجه الشبه بينها وبني , الرفع والنصب
: والثاين , تدخل على املبتدأ واخلرب" ليس"تدخل على املبتدأ واخلرب كما أن 

ويقَوي الشبه بينهما . تنفي ما يف احلال" ليس"أا تنفي ما يف احلال كما أن 
فإذا ". ليس"خربها كما تدخل يف خرب ن هذين الوجهني دخولُ الباء يف م

ألم , من هذين الوجهني وجب أن جتري جمراه" ليس"ثبت أا قد أشبهت 
أال ترى أن ما الينصرف , لشيء مجرى الشيء إذا شاه من وجهنييجرون ا

فكذلك هاهنا , ملّا أشبه الفعل من وجهني أُجرِي مجراه يف منع اجلر والتنوين
فوجب أن ترفع , من وجهني وجب أن تعمل عملها" ليس" "ما"ملا أشبهت : 

  .۱۲۹على بينا" كليس"االسم وتنصب اخلرب 
  
  خرب إنّ وأخوااالعامل يف . ٤

" إنّ زيداً قائم"وأخواا الترفع اخلرب حنو " إنّ"ذهب الكوفيون إىل أن   
  .وذهب البصريون إىل أا ترفع اخلرب. وما أشبه ذلك

أمجعنا على أن األصل يف هذه : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   
كانت إمنا  فإذا, وإمنا نصبته ألا أشبهت الفعل, األحرف أال تنصب االسم

وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف , عملت ألا أشبهت الفعل فهي فرع عليه
فيبغي أاليعمل يف اخلرب جريا , ألن الفرع أبداً يكون أضعف من األصل, منه

                                                  

۱۲۹ ١٢٧-١٢٦:ص, نفس املرجع
  



٦٢ 

  

ألنا لو أعملناه عملَه ألدى ذلك , على القياس يف حطِّ الفروع عن األصول
يكون باقيا على رفعه قبل فوجب أن , وذلك ال جيوز, إىل التسوية بينهما

والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على اخلرب ما يدخل على . دخوهلا
  :قال الشاعر , الفعل لو ابتدئ به

  التتركَني فيهم شـطرياَ             إني إذنْ أهلك أو أطـريا     
ها بأين والذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعترِض علي" إذن"فنصب بـ  

كأا رضيت " إن بك يكفلُ زيد "كقوهلم , شيء بطل عملُها واكتفي به
" إنّ"فلم تعمل " إنّ بك زيد مأخوذ:"وقد روِي ناساً قالوا , بالصفة لضعفها

  .۱۳۰فدل على ما قلناه, لضعفها
إمنا قلنا إن هذه األحرف تعمل يف : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا   

ها للفعلاخلرب وذلك ألتهابشم تا أشبهته لفظا ومعىن, ا قَوِيأل . ووجه
والثاين , أا على وزن الفعل: الوجه األول : املشاة بينهما من مخسة أوجه 

أا : والثالث , أا مبنية على الفتح كما أن الفعل املاضي مبين على الفتح: 
أا تدخلها نون الوقاية : والرابع , تقتضي االسم كما الفعل يقتضي االسم

وما أشبه " أعطاين وأكرمين"كما تدخل على الفعل حنو " إنين و كأنين "حنو 
" كأنّ"ومعىن , حقّقت" إنّ وأنّ"فمعىن , واخلامس أن فيها معىن الفعل, ذلك

" لعل"ومعىن , تمنيت" ليت"ومعىن , استدركْت" لكن"شبهت ومعىن 
تيجرأشبهبت الفعل من هذه ألوجه وجب أن تعمل عمل الفعلفلما . ت ,

فكذلك هذه األحرف ينبغي أن يكون هلا . والفعل يكون له مرفوع ومنصوب

                                                  

١٣٠: ص, نفس املرجع ۱۳۰
  



٦٣ 

  

, مرفوع ومنصوب ليكون املرفوع مشبهاً بالفاعل واملنصوب مشبها باملفعول
وب فرع وتقدمي املنص" إنّ"إال أنّ املنصوب هاهنا قُدم على املرفوع ألن عمل 

أو ألن هذه احلروف ملا أشبهت الفعل , فألزموا الفرع, على املرفوع فرع
لفظا ومعىن ألزموا فيها تقدمي املنصوب على املرفوع ليعلم أا حروف أشبهت 

ألن لنا , وعدم التصرف فيها اليدل على احلروفية, وليست أفعاال, األفعال
  .۱۳۱لتعجب وحبذاأفعاال التتصرف حنو نعم وبئس وعسى وفعل ا

  
  املنادى املفرد معرب أو مبين. ٥

ذهب الكوفيون إىل أن االسم املنادى املعرف املفرد معرب مرفوع بغري   
وليس بفاعل وال , وذهب الفراء من الكوفيني إىل أنه مبين على الضم. تنوين

ألنه , وموضعه النصب, وذهب البصريون إىل أنه مبين على الضم. مفعول
  .مفعول

إمنا قلنا ذلك ألنا وجدناه : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا   
, ووجدناه مفعول املعىن, المعرِب له يصحبه من رافع والناصب والخافض

فلم خنفضه لئالّ يشبه ماال ينصرف فرفعناه بغري تنوين ليكون بينه وبني ما هو 
جدنا أكثر الكالم فأما املضاف فنصبناه ألنا و. مرفوع برافع صحيح فرقٍ

  .۱۳۲منصوبا فحملناه على وجه من النصب ألنه أكثر استعماال من غريه
إمنا قلنا إنه مبين وإن كان جيب يف : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا   

, وكاف اخلطاب مبنيةٌ, األصل أن يكون معرباً ألنه أشبه كاف اخلطاب

                                                  

١٣٢-١٣١: ص, نفس املرجع ۱۳۱
  

١٣٦: ص, نفس املرجع ۱۳۲
  



٦٤ 

  

, والتعريف, اخلطاب: أوجه  ووجه الشبه بينهما من ثالثة, فكذلك ما أشبهها
وجب أن يكون مبنيا , واإلفراد اخلطاب من هذه األوجه فلما أشبه كاف

  .۱۳۳كما أن كاف اخلطاب مبنيةٌ
  

  املصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع. ٦
, ضر ب ضرباً" حنو, ذهب الكوفيون إىل أن املصدر مشتق من الفعل  

  .أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليهوذهب البصريون إىل ". وقام قياماً 
إمنا قلنا إن املصدر مشتق من الفعل : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا 

قاوم "أال ترى أنك تقول , ألن املصدر يصح لصحة الفعل ويعتلّ العتالله
يعتل العتالله؟ فلما , قام قياماً"وتقول , فيصح املصدر لصحة الفعل" قواما

  .۱۳٤ل العتالله دل على أنه فرع عليهصح لصحته و اعت
الدليل على أن املصدر فرع على الفعل أن : ومنهم من متسك بأن قال 

فتصب ضرباً ) ضربت ضرباً(أالترى أنك تقول , الفعل يعمل يف املصدر
, ألن رتبة العامل قبل رتبة املعمول, فوجب أن يكون فرعاً له, بضربت

  .  ۱۳٥لفوجب أن يكون املصدر فرعاً على الفع
الدليل على أن املصدر أصل للفعل : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا   

فكما أن . والفعل يدل على زمان معني. أن املصدر يدل على زمان مطلق
  .۱۳٦فكذلك املصدر أصل للفعل, املطلق أصل للمقيد

                                                  

١٣٨: ص, نفس املرجع ۱۳۳
  

١٤٨-١٤٧: ص, نفس املرجع ۱۳٤
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٦٥ 

  

الدليل على أن املصدر هو األصل أن : ومنهم من متسك بأن قال   
يقوم بفسه ويستغين عن الفعل وأما الفعل فإنه اليقوم  واالسم, املصدر اسم

وما يستغين بنفسه واليفتقر إىل غريه أوىل بأن يكون , بفسه ويفتقر إىل االسم
  .۱۳۷أصال مما اليقوم بفسه ويفتقر إىل غريه

  
  املدرستني بني انتهاء االختالف. هـ

جري، انتهى اخلالف بني املدرستني منذ الربع األول للقرن الرابع اهل
 وقد .وظهور مدارس أخرى، كاملدرسة البغدادية، واألندلسية، واملصرية

 الذهاب مع بطابعه فاتسمت ومتثلته، البصري النحو املدارس تلك استوعبت
 املصرين علماء النتقال كان فقد .تلك أو املسألة هذه يف الكوفيني مذاهب

 عليهم ويغدقون علمال يشجعون كانوا الذين واألمراء اخللفاء حيث بغداد، إىل
 املدرسة نشأة إىل أدى والذي اللغوية الدراسات تطور يف كبري أثر األموال

 الكوفيني مذهيب بني والتوفيق االنتخاب أساس على تقوم اليت البغدادية
 ترجيح مع املدرستني مذاهب بذكر احلقبة هذه كتب فزخرت والبصريني،

  .١٣٨ذاك أو املذهب هلذا
  
  
  

                                                  

١٤٩: ص, نفس املرجع  ۱۳۷
  

 :ص, دمشق – الفكر دار, والكوفيني البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف, األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد الربكات أيب ۱۳۸
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٦٦ 

  

 النحوي ختالفالالتأليف يف ا. و

تنوعت كتب اخلالف على مدار تارخيه، حيث ألفت كتب لعرض   
مسائل االختالف فقط مع امليل إىل أحد الفريقني أو بدونه، وألفت كتب 

 اليت الكتب إفراد بدأ وقد .أخرى اعتنت باخلالف بني النحاة عناية واضحة
 عصور حىت اهلجري الثالث القرن من األخري الربع منذ للخالف تتعرض
  .۱۳۹متأخرة

 حسب مسلسلة اخلالف يف ألفت اليت الكتب إبراهيم الدين حميي أورد
  : ۱٤۰أصحاا وفيات

، ) هـ٢٩١ت( ألمحد بن حيىي ثعلب :  النحويني اختالف .١
  .وهو كتاب مفقود

 البصريون فيه اختلف مما النحويني مذهب على املسائل .٢
وقد رد فيه على ) . هـ٣٢٠ت(البن كيسان : والكوفيون

  .لبثع
ينتصر فيه ). هـ٣٢٨ت( أليب بكر بن األنباري : الواسط .٣

 .للكوفيني
أليب جعفر : يف اختالف البصريني والكوفيني) املبتهج/ (املقنع  .٤

 ).هـ٣٣٨ت(النحاس 
البن درستويه  :)اختالف النحويني( الرد على ثعلب يف  .٥

 ).هـ٣٤٧ت(

                                                  
 ١٢٤، ١٢٣ :ص, نفس املرجع ۱۳۹
 ٣١٧-٣١٥:ص ,م ١٩٩١, بريوت والنشر للطباعة قتيبة دار ,يفدراسة يف النحو الكو,  ديره أمحد املختار  ۱٤۰



٦٧ 

  

 ).هـ٣٤٨ت(لعبيد اهللا األزدي :  االختالف .٦

 ) .هـ٣٨٤ت( للرماين : نيالنحوي بني اخلالف .٧

البن  ):اختالف النحاة(كفاية املتعلمني يف اختالف النحويني .٨
 ).هـ٣٩٥ت(فارس 

 ).هـ٣٩٥ت(البن فارس أيضاً : االنتصار لثعلب .٩
أليب  :اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني .١٠

 ).هـ٥٧٧ت(الربكات األنباري 
ملنعم بن حممد البن العرس عبد ا :مسائل اخلالف يف النحو .١١

 ).هـ٥٩٧ت( الغرناطي 
أليب  :التبيني يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني .١٢

 .البقاء العكرب
 

  املصطلحات النحوية بينهما. ز
املصطلح النحوي هو اتفاق النحاة على ألفاظ معينة لتؤدي معاين 

ولقد تطورت املصطلحات النحوية من البساطة إىل التركيب . ١٤١معينة
مرحلة أيب -حبسب الروايات–فكانت املرحلة األوىل. يد مبرور الزمنوالتعق

( و) باب املضاف ( و) باب املفعول (و) باب الفاعل ( األسود ومعها ظهر 
، )باب االستفهام (و) باب التعجب ( و) الرفع والنصب واجلر واجلزم 

وأنواع االسم (مع تعريفات كل قسم ) اسم، فعل، حرف( وأقسام الكلمة 

                                                  
 ٢٠٨:ص, نفس املرجع ۱٤۱



٦٨ 

  

ومل يتحدث الباحث الروايات عن ). باب النعت ( ، و)باب العطف (و ،)
ويف الطبقة الرابعة ورد إلينا مصطلح احلذف،  .األمردور لتالمذته يف هذا 

، ١٤٢يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّيرعلى لسان سيبويه يف الكتاب ينقل قراءة عيسى 
( ويف الطبقة اخلامسة . ذوفبأا منصوبة على النداء بفعل حم. بنصب الطري

، وباب كان )املبتدأ واخلرب(تكاد تستوي األمور، فتظهر مصطلحات ) اخلليل 
وأخواا، وباب إن وأخواا، واألفعال على أنواعها، واحلال، والتوابع، 
والنداء، وما الكافة، واإلعراب باحملل، واللفظ، وما تبعه من حروف جر ٍّ 

والبناء، واملذكر واملؤنث واملقصور واملمدود،  زائدة، وعالمات اإلعراب،
مث يأيت دور سيبويه لتتميم البناء احلسن للخليل حىت  .واملهموز من األمساء

وبقيت بعض املصطلحات مل تثبت . لتبقى مصطلحاته مستعملة إىل يومنا هذا
رمبا لعدم االتفاق عليها حىت عهده، ومنها الفعل املتعدي والبدل والتنازع 

املرة واسم اآللة واسم املكان واسم الزمان حيث حتدث عنها سيبويه  واسم
مث . وأوضح أعماهلا وقواعدها املتعلقة ا مجيعاً وسجل الشروط املرافقة هلا

  .١٤٣جاء النحاة من بعده وخلعوا عليها أمساءها اليت نعرفها ا اليوم
ولقد كان للفراء أثر عظيم يف نشأة مصطلحات خاصة بالكوفيني، 
تتماشى مع حالة اخلالف للبصريني، وذلك بابتداع مصطلحات جديدة مقابل 
رفض املصطلحات البصرية، أو وضع مصطلح كويف مقابل املصطلح البصري 

وقد انتشرت يف القرن الرابع اهلجري  .١٤٤أو مصطلحات كوفية خاصة

                                                  
 .٣٤/١٠سورة سـبأ  ۱٤۲
 ٧٧-٧٢ :ص, املرجع السابق ,طالل عالمة ۱٤۳
  ٢١٣-٢١٢:ص ,املرجع السابق, ديره أمحد املختار ۱٤٤
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ظاهرة ترمجة مصطلحات الكوفيني وألفاظهم إىل مصطلحات وألفاظ 
اشتد اخلالف، وظهرت الكتب اليت أفردت  لذلك، حيث البصريني، حيث 

وجد املؤلفون صعوبة إيراد آراء الكوفيني وشرح مذهبهم بألفاظهم ومل جيدوا 
  .١٤٥له فائدة، وخاصة للذين مل يقرؤا كتب الكوفيني

وكانت هناك بعض املصطلحات تعرب عن شيء واحد، والفرق فقط 
لالختالف يف املصطلحات بني  وأورد يف اجلدول التايل مناذج. ١٤٦يف اللفظ
 :١٤٧املدرستني

  املدرسة الكوفية  املدرسة البصرية املصطلح  رقم

  فعل األمر   .۱
املاضي واملضارع  مساوة
على ما جزم به  يف بناء

  املضارع

مقتطع من املضارع وهو 
وهو معرب جمزوم بالم  أصله
  األمر

۲.   
أمساء 
  األفعال

 أمساء أللفاظ ثابتة عن
عاين هذه األفعال أو أمساء مل

  األلفاظ
  عدها الكوفيون أفعاالً حقيقية

۳.   
ضمري 
  الفصل

 االسم نفسه، لفصله ما
  قبله عما بعده

  مسوه بالعماد

٤.   
حروف 

  اجلر
  االسم نفسه

حروف الصفات ومسوها 
  أيضاً حروف اإلضافة

                                                  
 ٢٣٦-٢٣٥ :ص ,املرجع السابق ,األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد تالربكا أيب۱٤٥
 ٢٠٨ :ص ,املرجع السابق, ديره أمحد املختار۱٤٦
 ٢٩١-٢١٣ :ص ,املرجع السابق, ديره أمحد املختار و, ٧٨-٧٦ :ص, املرجع السابق ,طالل عالمة ۱٤۷
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٥.   
الم 

  االبتداء
  جواب قسم مقدر  االسم نفسه

٦.   
حروف 
  الزيادة

  ة واحلشوحروف الصل  االسم نفسه لعدم تأثريها

  املفاعيل   .۷
األمساء نفسها مع املفاعيل 

  واملفعول به
شبه مفاعيل عدا املفعول به 
  فهو فقط الذي يسمى مفعوالً

۸.   
املبتدأ 
املرفوع 
  باالبتداء

  العامل هو االبتداء
 العامل هو اخلرب ألما

  مترافعان

۹.   
رفع 

  املضارع

العامل هو وقوعه موقع 
االسم أو تعريته من 

  يةالعوامل اللفظ

مرفوع حبرف املضارعة 
وبتجرده من النواصب 

  واجلوازم

۱۰.   
اسم 
  الفاعل

  الفعل الدائم  االسم نفسه

۱۱.   
ضمري 
  الشأن

  اهول) أو االسم(ضمري  الشأن والقصة والكناية

  املكىن والكناية  الضمري  الضمري   .۱۲

۱۳.   
ألقاب 

اإلعراب 
  والبناء

الرفع والنصب واجلر ، 
  واجلزم إعراباً ،
الكسر الضم ، الفتح ، و

الرفع ، والنصب ، واجلر ، 
  واجلزم ، للمبين واملعرب
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  بناًء

  التقريب   .۱٤
رفضه البصريون ، ومسوه 

اسم إشارة ألم رفضوا أن 
  عمل كان" هذا "يعمل 

  :التقريب مثل
 شاعراً زيد هذا

فتكون من أخوات 
  كان

۱٥.   
العوامل 

يف الفاعلية 
  واملفعولية

رفضها البصريون ألن 
فعل الكوفيني يرون أن ال

  هو العامل يف الفاعل
  الفاعلية واملفعولية من العوامل

  اخلالف   .۱٦

وهو مصطلح رفضه 
البصريون ناصباً للظرف 

حممد " إذا وقع خرباً يف 
بينما يعلقه " أمامك 

البصريون مبحذوف خرب 
  للمبتدأ املتقدم

العامل يف نصب أمامك 
  "اخلالف " معنوي وهو 

 الصرف  .۱۱
رفضه البصريون وجعلوه 

  اً بالفعل الذي قبلهمنصوب

جعله الكوفيون علة لنصب 
املضارع بعد الواو ولنصب 

  :املفعول معه مثل 
 الشمس وغروب سامر عاد

وال تنه عن خلق وتأيت 
  مثله
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  البدل  البدل   .۱۸
أو التكرير أو التبيني  الترمجة

  أو املردود

  التمييز  التمييز   .۱۹

وقد يستخدم (  التفسري
التفسري عندهم مبعان أخرى 

فعول ألجله، أو بدل كامل
  )املطابقة

۱۱.  

 ما

 ينصرف

 ال وما
 ينصرف

  ما جيري وما ال جيري  ما ينصرف وما ال ينصرف

  الظرف  الظرف   .۲۱
 الصفة عند( احملل أو 
  )الكسائي

  األداة  احلرف احلرف  .۱۱

۲۳.   
النفي 
  واإلثبات

  اجلحد واإلقرار  النفي واإلثبات

  النسق  العطف  العطف   .۲٤

۲٥.   
ال النافية 
  للجنس

  ال التربئة  للجنس ال النافية

  اخلفض  اجلر  اجلر   .۲٦
  النعت  الصفة  الصفة   .۲۷
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  القطع  احلال  احلال   .۲۸
  التشديد  التوكيد  التوكيد   .۲۹

۳۰.   
االسم 
  املبهم

  أمساء غري معلومة  أمساء اإلشارة

  على التام فقط  على التام والناقص  الفعل   .۳۱

۳۲.   
االسم 
  العلم

  االسم املوضوع  العلم

۳۳.   
العلم 
  والنكرة

  قت وغري املوقتاملو  العلم والنكرة

۳٤.   
الفعل 
  املتعدي

  الفعل الواقع  الفعل املتعدي

۳٥.   
الضمري 
  العائد

الضمري العائد على اسم 
تقدم على فعله املتصل 

بالضمري العائد الواقع على 
  اهلاء

  راجع الذكر

۳٦.   
حروف 
  املعاين

مثل نعم ( حروف املعاين 
  )، بلى

 األدوات

۳۷.   
االسم 
  اجلامد

  االسم الثابت  االسم اجلامد

  ما مل يسم فاعله  الفعل املبين للمجهولالفعل    .۳۸
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املبين 
  للمجهول

  املنادى   .۳۹
االسم املسبوق  املنادى

  بأداة نداء
املدعو  

  املرافع  اخلرب  اخلرب   .٤۰

٤۱.   
مفعول 

  معه
  مفعول معه

االسم املنصوب : ( الصرف
بعد واو املعية، ويسمون الواو 

  )واو الصرف
  
  حتليل الباحث عن البيانات السابقة. ح

, مدرسة البصرة هي السابقة يف الدراسات النحويةأى الباحث أن ر
, كما ال ينسى اإلسهام الكويف الذي أدى إىل نضج الدرس النحوي واكتماله

وذلك من خالل إكمال اجلهد البصري باتباع املنهج التوسعي يف السماع 
. والقياس الذي عد أقرب إىل املنهج الوصفي احلديث يف الدراسات اللغوية

ومل يشتهر من , أنَّ املصطلح النحوي البصري هو الذي استخدم واشتهرو
 من ولأ هو الدؤىل االسوداابأن  .املصطلح الكويف إال النعت وعطف النسق

 حروف و املضاف به، املفعول الفاعل، باب فوضع النحو، قواعد ضبط
  .اجلزم و اجلر و والرفع النصب

 اقوى و حرية اكثر كانوا البصريني منهجوكذلك يري الباحث أن 
 املوثوق الشواهد على االعتماد هى خطتهم و تنظيما اكثر طريقتهم و عقال
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 اسس على ابتىن قد و الكسائى سلكه الذى املنهج هو الكوفيني منهجن إ. ا
 و به اعتدوا و العرب عن جاء ما كل قبلوا الكوفيني انو كوفية و بصرية
 يستوثقون و. عليها يقيسون و اليها نيرجعو الىت اصوهلم من اصال جعلوه
  .الشاذة الروايات قبلوا و النادرة الشواهد تلقفوا حىت منها،

 يف أن منشأ اخلالف بني املدرستنيرأى الباحث , إضافة إىل ذلك
حيث اعتمدت كل مدرسة منهجاً خمتلفاً يف األخذ،  ،األخذ عن األعراب

ة يف املصدر وبعده عن فالبصرة تتقيد بضوابط الصحة والنقاء والسالم
من املواضع الىت كثر وأما . الكوفة تتساهل يف ذلكو االختالط والتأثر باحلضر

حكم و حكم القياسو حكم السماعى: ما يلي بني املدرستنيفيها اخلالف 
   .القراءات القرآنية
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  الباب اخلامس
  اخلامتة
  
  

  اخلالصة  . أ
ث مما يتضمن يف هذا البحث يلخص الباح, بعد حتليل البيانات السابقة

  :من نتائج البحث كما يلي 
  

  نشأة مدرسة البصرة والكوفة .١
 نشأة مدرسة البصرة  - أ

احلديث عن مدرسة البصرة هو احلديث عن النحو العريب منذ 
فالذي الشك فيه أن النحو بصورته , نشأته حىت عصرنا احلاضر

وجوه  وذلك الجدال وجها من, املعروفة نشأ بصرياً وتطور بصرياً
  .الضعف فيه

ويكاد الدارسون جيمعون على أن النحو العريب نشأ حلفظ 
وهم يقدمون يف ذلك روايات كثرية عن أيب , "اللحن"القرآن من 

أو أنه , األسود الدؤيل وصنيعه يف النحو من أنه نفسه وضع النحو
أخذه عن سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حني وضع له أبواباً 

  .إىل آخر تلك الروايات......انح هذا النحو:وقال له 
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 نشأة مدرسة الكوفة  -  ب

منتصف القرن الثاىن للهجرة بعد يف نشأة مدرسة الكوفة 
فبدأ الكسائى رحل إىل البصرة وأخذ أبا عمر بن , مدرسة البصرة

لكنه , العالء حنواً من سبع عشرة سنةً وأخذ أيضاً عيسى بن عمر
ولذلك احتاج على قراءة , د علمهفسفاختلط بأعراب اُألبلّة 

ومع ذلك , فسأل األخفش ليقرأ كتاب سيبويه, كتاب سيبويه
وهو إمام , صنع الكسائى منهجاً خيتلف عن البصرة يف التطبيق

سس مدرسة الكوفة مث صار الناس بعد ذلك فرقتني ؤالكوفيني وم
   .بصرياً وكوفياً: 

  
 والكوفة  األرآء النحوية بني مدرسة البصرةاختالف وجه  .٢

والرويات على الشواهد  ونديعتمحناة البصرة يف السماع والقياس 
ولن . وألسنة العرب اليت تصلح للثقة فيها أن تكون قاعدة تتبع, املوثوقة

يكون ذلك إال إذا وردت يف كتاب اهللا الكرمي أو نطق ا العرب اخللص 
يواجهون  وحينما. الذين اعترف هلم بالفصاحة لبعدهم عن مطنة اخلطاء

اليت ختالف قواعدهم، كانوا يرموا بالشذوذ أو يتأولوا  بعض النصوص
  .حىت تنطبق عليها قواعدهم

قبلوا كل ما جاء عن فقَد  نيالكوفي السماع والقياس عند فأما
ليها و إصوهلم الىت يرجعون أصال من االعرب و اعتدوا به و جعلوه 

لقفوا الشواهد النادرة و قبلوا و يستوثقون منها، حىت ت. يقيسون عليها
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ء خمالف لالصول  لومسعوا بيتا واحدا فيه جواز شىو .الروايات الشاذة
وا عليهجعلوه اصال و بوب.  

شد احتراما ملا ورد عن العرب أقل حرية و أ ونالكوفيكان , ولذلك
خبار اجلزئية ىف خبارى، فعنوا باألثروا باالجتاه األأفت .ولو موضوعا
  .حكام النحويةاستخراج األ

توسع ذلك حىت كانت الكوفة  حكم القراءات القرآنيةمن حيث 
صلى اهللا عليه وسلم، لكن البصرة القرآنية من رسول اهللا  تالقراءا مشل

النظر عن صحة الرواة فيه ىف بعض األحيان يقدمون القياس بغض.  
وحقيقة ما وقع بينهما من اخلالف النحوي يعود اىل معيار القبول 

اإلستشهاد واإلحتجاج النحوي ألن أصوهلما النحوية متساوية ولكن يف 
  .متخالفة يف معيار القبول والرد يف اإلحتجاج

  
 أسباب االختالف بني مدرسة البصرة والكوفة .٣

املدرسة يف السماع والقياس والتعليل،  االستنباط الذي تتبعه .١
ً حتديد السماع والقياس عند البصريني عند   وعكسه, فمثال

كوفيني الذين توسعوا يف السماع عن القبائل العربية، وتوسعوا ال
وقد توسع ذلك حىت مشل , يف القياس حىت على القليل الشاذ

فالبصريون كان هلم موقف من بعض القراءات , القراءات القرآنية
 .اليت خالفت القاعدة النحوية عندهم

عرب املوقع اجلغرايف إن البصرة لبادية العراق وقرا إىل ال .٢
وتواطنها القبائل العربية العريقة الفصحاء أكثر من , األقحاح
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الكوفة حىت جعل البصريون أشد دقة يف األخذ على الشواهد 
وأما املوقع اجلغرايف للكوفة وسط . النحوية من كالم العرب

مماجعل الكوفيني قد يكتفون , العراق فكانت خمتلطة بغري العرب
 .فيه بغرائب الكالم

إن البصرة يف بداية األمر أصبحت مركزاً , سياسياملوقف ال .٣
فلما استوىل العباسيون اخلالفة عبسوا , حلكومة الدولة األموية

فلزم ذلك , البصرة واختذوا الكوفة مركز خالفتهم يف العراق
التعارض السياسي وتنافسهم السليب يف كل األمور حىت اخلالف 

 .يف جمال النحو
فكان , يف عهد الدولة العباسيني, تالتنافس العلمي وإثبات الذا .٤

يف تفضيل النحاة بعضهم على بعض  العباسيون لعبوا دوراً هاما
مما جعل , باإلضافة إىل إجراء املناظرات بني حناة البصرة والكوفة

 .اخلالف بينهما
, إنَّ من األسباب أيضاً العصبية اإلقليمية فكل يريد القدمة لبلده  .٥

اخلالف بني البصرة والكوفة يعود إىل  إنَّ: ومن اجلدير بالقول
 حيث يقع بعد مقتل, األحداث األخرية من زمن اخلالفة الراشدة

اخلالفة حدث  وتويل علي كرم اهللا وجهه, عثمان رضي اهللا عنه
, ما حدث بني املسلمني نتيجة القلة املنافقة اليت أشعلت نار الفتنة

 .ةوكان نتيجة ذلك حدث اخلالف بني البصرة والكوف
وتفصيل ذلك أنَّ حركة الترمجة عن اليونانيني , طريقة التفكري .٦

والفرس نشطت مبكرة عند البصريني ويضاف إىل ذلك أنَّ فكرة 
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وانعكاس ذلك على , االعتزال اليت ترتبط بالعقل واملنطق
ويقابل ذلك الفكر , الدراسات كان له دوره عند البصريني

 .الشيعي عند الكوفيني
  

 . ب   االقتراحات 
اإلختلف النحوي بني مدرسيت ث حتليل هذا البحث اجلامعي عن حب

اليت تتعلق  هناك موضوعات كثرية, اضافة اىل ذلك .فحسبالبصرة والكوفة 
اسهام مدرسة بغداد واألندلس  لها، مثل تقدميها وحتاج باملدارس النحوية وحي

وحيلل أ عنه جو الباحث أن يبحثريف. ومصر لتقدم وتطور علم النحو
  .او ما يتعلق ا املوضوعات تلكحثون الالّحقون البا
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  قائمة املراجع
  
  

 القرآن الكرمي .١

 ). دون السنة(يف مقدمة الكتاب ,مفتاح املبتدئ, متيم اهللا .٢

, مكتبة األجنلو املصرية, األصوات اللغوية, إبراهيم وغريمها, أنيس  .٣
 .م١٩٩٠,الد الثاين

لبنان دار الكتاب العلمية , دمة ابن خلدونمق ,عبد الرمحن بن خلدون .٤
 ).دون السنة(

, دار املسرية: يف املدارس النحويةاملفيد  ,إبراهيم عبود السامرائي  .٥
 .م٢٠٠٨

, ومدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, مهدي املخزومي .٦
 ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر: عبالطدار

 م١٩٥٨,الثاين: ـةرقم الطبع
 العربية النهضة دار ,النحوية املذاهب يف دروس ,الراجحي عبده دكتور .٧

 م١٩٨٨, بريوت
, الدار املصرية اللبنانية, القاهرة, البحث العلمي, ذوقان عبيدات .٨

 . م١٩٨٤
دار , تطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ,رمضان عبد التواب.د .٩

 .م١٩٨٣ ,الرفاعي الرياض
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 النحويني مراتب, اللغوي الطيب أيب علي بن الواحد عبد .١٠
, ةالقاهر, الطبعة الثانية, إِبراهيم الفضل أبو حممد حتقيق ,واللغويني
 .م١٩٧٤

طبقات النحويني , أىب بكر حممد بن احلسن الزبيدى األندلسي  .١١
داراملعارف , الطبعة الثانية, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ,واللغويني

 م٢٠٠٩, مبصر
: القاهره  ,تاريخ النحو وأصوله, احلميد السيد طلبعبد   .١٢

 .م١٩٧٦, مكتبه الشباب
 ةمكتب: القاهره  , املوجز يف نشأة النحو, حممد الشاطر امحد  .١٣

 .م١٩٨ -هـ١٤٠٣, الكليات االزهريه
 .)السنة دون( املعارف دار, النحوية املدارس, ضيف شوقي .١٤
 لنحوينيا أخبار, السريايف اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب  .١٥

 ١٩٣٦ ,بريوت ,الكاثوليكية املطبعة ,كرنكو فريتس حتقيق ,البصريني
 .م
أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي   .١٦

 ,شوقي ضيف. د: حتقيق , كتاب السبعة يف القراءات ,البغدادي
 )السنة دون( املعارف دار ,كتاب الكتروين رائع

: ، حتقيقترمجة: الشعراء طبقات ,عبد اهللا بن املعتز العباسي  .١٧
 .م٢٠٠٢ ,دار ومكتبة اهلالل, صالح الدين اهلواري

 ,الوراق الندمي بن إِسحاق يعقوب أيب بن حممد الفرج أيب  .١٨
 ).دون سنة(,بريوت ,املسري دار ,جتدد رضا حتقيق, الفهرست
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, نزهة األلباء يف األدباء, أبو الربكات عبد الرمحن األنباري  .١٩
, نشر مكتبة األندلس, الطبعة الثانية, السامرائي هيمإٍبرا الدكتور حتقيق
 .م١٩٧٠, بغداد

دار , تاريخ األدب العريب العصر األموي, قصي احلسني  .٢٠
 .م٢٠٠٢,ومكتبة اهلالل

 املكتبة العصرية للطباعة والنشر ,ضحى اإلسالم ,أمحد أمني  .٢١
 ).دون السنة(
ارف دار املع, اللغة والنحو بني القدمي واحلديث, عباس حسن  .٢٢

 .م١٩٧١, تاريخ النشر
, معهد اإلمناء العريب, جتديد النحو العريب ,عفيف دمشقية  .٢٣

 .م١٩٧٦
، دار ١ط: مدرسة البصرة النحوية ،عبد الرمحن السيد  .٢٤

 .م١٩٦٨املعارف، القاهرة، 
 للطباعة قتيبة دار ,يفدراسة يف النحو الكو,  ديره أمحد املختار  .٢٥

 .م ١٩٩١, بريوت ,والنشر
 ,نشأة النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفة ,طالل عالمة  .٢٦

 .م١٩٩٢ دار الفكر اللبناين
فيض نشر االنشراح من  ,أيب عبد اهللا حممد بن الطيب الفاسي  .٢٧

اإلسالمية وإحياء  دار البحوث للدراسات ,طي روض االقتراح
 .م٢٠٠٢ ,هـ ١٤٢٣ ,اإلمارات, التراث



٨٤ 

  

يب يف املشرق تاريخ النحو العر ,حممد املختار ولد اباه  .٢٨
 .م٢٠٠٨, دار الكتب العلمية,واملغرب

, األنباري سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد الربكات أيب  .٢٩
 دار, والكوفيني البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف

 ).دون السنة(,دمشق,الفكر
 إحسان الدكتور حتقيق ,خلكان بن بكر أيب بن حممد بن امحد  .٣٠

 ,بريوت صادر دار ,الزمان أبناء وإنباه عياناأل وفيات , عباس
 .م١٩٧٧ , هـ١٣٩٧

حتقيق , اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطى  .٣١
, الطبعة األوىل ,مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع, أمحد مشس الدين
 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٨, ليبنان-بريوت, دار الكتب العلمية

 -، “ومستقبل لغة التخاطب اإلعراب”-, حممد أبراهيم البنا  .٣٢
 .م١٩٨١دراسات يف اللهجات العربية، كلية آداب سوهاج 

األشباه , جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  .٣٣
 ).دون سنة(لبنان,بريوت,دار الكتب العلمية, والنظائر يف النحو

الطبعة , نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, حممد الطنطاوى  .٣٤
 ).دون سنة(, مكتبة عربية, قالثانية مع التعلي

احلياة األدبية يف البصرة إىل اية القرن  ,أمحد كمال زكي  .٣٥
 .م١٩٧١, مصر, دار املعارف, الثاين اهلجري

 ,وآثارها مبصر تاريخ الدعوة إىل العامية ,نفوسة زكريا. د  .٣٦
 .م١٩٦٤مطبعة نشر الثقافة، مصر، 
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مضاء وابن التجديد يف النحو بني ابن  ,حممد عابد اجلابري  .٣٧
 .املغرب ,م٢٠٠٢-٤٩/٥٠:عدد ,، جملة فكر ونقدرشد

دار الكتب , جامع الدروس العربية, الشيخ مصطفى الغالييين .٣٨
 هـ١٤٢٧-م٢٠٠٦, ٢ج , ٧:ط, لبنان-بريوت, العلمية

ر دا, املدارس النحوية أسطورة وواقع,ابراهيم السامرائي.د .٣٩
 .م١٩٨٧, ١ط , عمان, الفكر

٤۰. http://vb.arabsgate.com 

 

 

  
 



  ةوزارة الشئون الديني
  نا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موال

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  ٥٥١٣٥٤-٠٣٤١: رقم اهلاتف. ماالنج ٥٠شارع غاجايانا رقم : العنوان 

  دليل اإلستشارات
  

  حممد معروف:       اإلسم
  ٠٦٣١٠٠٩٤:     رقم التسجيل

  والكوفة األرآء النحوية بني مدرسة البصرةاختالف  :  موضوع البحث
  )دراسة وصفية حتليلية(                          

 السنة/الشهر/التاريخ المواد  النمرة
  توقيعات

  المشرف
۱  

 ۲۰۰۹ ۱اكتوبر  ۱۳  خطة البحث

۲ 
 ۲۰۰۹ ۲نوفمبر  ۱۷  الباب األول والثاني

۳ 
 ۲۰۰۹ ۳ديسمبر  ۳ اصالح باب األول والثاني

٤ 
 ۲۰۰۹ ٤ديسمبر  ۳۱ الباب الثالث

٥ 
 ۲۰۱۰ ٥يناير  ٤ اصالح باب الثالث

٦ 
 ۲۰۱۰ ٦فبراير  ۱۰ الباب الرابع

۷ 
 ۲۰۱۰ ۷مارس  ۲٥ اصالح باب الرابع

۸. 
 .۲۰۱۰ ۸ابريل  ۱٥  الموافقة
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