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مستخلص البحث
إن أىم سبب يف وضع النحو العريب يرجع إىل احلرص الشديد يف احلفظ
على القرآن الكرًن من اللحن  ،فبدأ أبو األسود الدؤيل بوضع احلركات على
شكل النقطة فوق أحرف ادلصحف وحتتها وأمامها ،مث وضع القونُت النحوية
ادلستنبطة من القرآن الكرًن وأقوال العرب .فتطور علم النحو يف البصرة على يد
اخلليل بن أزتد الفراىيدي ،وتتميز دراسة النحو يف البصرة ابلدقة واحليطة يف
اختيار النصوص لوضع القواعد النحوية .فالدراسة النحوية يف الكوفة تطور على
يد الكسائي الذي تعلم النحو إىل اخلليل بن أزتد الفراىيدي ،وتتميز دراسة
النحو يف الكوفة ابلتوسع يف القياس وكثرة الًتخص يف األحكام النحوية.
الكلمات األساسية :املدرسة النحوية ،البصرة والكوفة
أساسيات البحث
املدقدمة
إن اللغة العربية نشأت يف أحضان جزيرة العرب خالصة لناطقها وساليمة
شلا يشينها من اللغات األخرى .والعرب يف اجلاىلية وصدر اإلسالم نطقوا هبذه
اللغة سليقة ،ومل حيتاجوا إىل القواعد اللغوية يتعرفون هبا على األساليب
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الصحيحة ،بل كان عمادىم يف الكالم مبٍت على الفطرة السليمة ،يشب الغالم
منهم شللوء ابلعبارات الصحيحة مسعها من أىلو وبيئتو ،فتجود ملكتو ابلًتاكيب
السليمة والعبارات ادلنسجمة .بل صار كالمهم مؤخرا من مرجع أساسي بعد
القرآن الكرًن يف وضع القواعد اللغوية والنحوية.
فلما انتشر اإلسالم واتسعت الدولة اإلسالمية ابلفتوحات إىل األقطار
غَت العربية واختلط الفاحتون من العرب ابألعاجم من الشعوب الرومية والفارسية
واألحباش ودخل كثَت من الشعوب ادلفتوحة يف اإلسالم وتعلموا العربية
ليستطيعوا قراءة القرآن الكرًن ،نشأ عن ىذا اإلختالط بُت العرب والعجم الذين
أفسدوا اللغة فسادا ما ىو يسمى ابللحنٔ ،واللحن ىو اخلطأ يف اإلعراب .فهذا
اللحن ىو الذي دفع أاب األسود الدؤيل للمبادرة بوضع القواعد النحوية حلماية
القرآن الكرًن من اللحن واخلطأ.
قد بدأ اللحن قليال خفيفا منذ أايم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد روي أن الرسول
مسع رجال يلحن بكالمو فقال :أرشدوا أخاكم فإنو قد ضلٕ .وأن اللحن قد
كان معروفا هبذا اإلسم يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وذلك أن السيوطي روى عن رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال :أان من قريش ونشأت يف بٍت سعد فأىن يل اللحنٖ.
واستمر اللحن إىل عهد أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب وقد روي أنو مر
على قوم يسيئون يف الرمي فقرعهم فقالوا" :إان قوم متعلمُت" ،فأعرض مغضبا
وقال :وهللا خلطئكم يف لسانكم أشد علي من خطئكم يف رميكم .وروي أيضا
ٔ زلمود موسى زتدان ،مسائل اخلالف بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت يف ضوء النظر البالغي ،القاىرة ،مكتبة وىبة،ٕٓٓٔ ،
ص.ٔ :
ٕ أبو الفتح عثمان ابن جٍت ،اخلصائص ،بَتوت ،عامل الكتب ،ج ،ٕ :ص.ٛ :
ٖ جالل الدين السيوطي ،ادلزىر يف علوم اللغة ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ٜٜٔٛ ،ج ،ٕ :ص.ٖٗٔ :
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أحد والة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر كتب إليو كتااب حلن فيو فكتب إليو عمر أن قَنِّع
كاتبك سوطا.4
بداية دراسة النحو بندقط املصحف
فقد اختلف الرواية يف أول من تكلم النحو كعلم وأسس لو قواعد
وتقسيمات ،ولعل أول من تكلم هبذا العلم ىو أبو األسود الدؤيل الذي وضع
احلركات الثالث ادلشهورة يف القرآن الكرًن ،أال وىي الفتحة والكسرة والضمة
على شكل النقطة فوق احلرف وحتتو وأمامو .وأن أاب األسود الدؤيل ذات مرة
طلب كاتبا أن حيضر ادلصحف وأحضر صبغا خيالف لون مداد ادلصحف ،وقال
للكاتب :إذا فتحت فاي فاجعل نقطةً فوق احلرف ،وإذا كسرت فاي فاجعل
نقطة حتت احلرف ،وإذا ضممت فاي فاجعل نقطةً أمام احلرف ،فإن اتبعت
شيئاً من ىذه احلركات غنة فاجعل نقطتُت٘.
ويف رواية أخرى تقول أبن عليا كرم هللا وجهو ىو أول من ابتكر علم
النحو واخًتعو .وذلك أن أاب األسود الدؤيل كان على سطح بيتو مع بنتو ذات
أحسن السماء،
ليلة ،فرأت السماء وصلومها وحسن أنوارىا ،فقالت اي أبت ما
ُ
فجعلت أحسن مرفوعة .فظن أهنا تسألو عن أي شيء أحسن منها فقال أي
بنية صلومها فقالت موضحة :اي أبت إمنا أردت التعجب من حسنها فقال قويل
أحسن السماء .فلما أصبح أخرب أمَت ادلؤمنُت عليا هنع هللا يضر ابلقصة ،فقال علي
ما
َ

ٗ الشيخ دمحم الطنطاوى ،نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة ،د.م ،دار ادلنار ،ٜٜٔٔ .ص.ٚ :
٘ أزتد بن علي بن أزتد القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،ٕٓٔٓ ،ج ،ٖ :ص:
٘٘ٔ.
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ىذا مبخالطة العجم .فأملى عليو بعد أايم أقسام الكالم ثالثة اسم وفعل وحرف
جاء دلعٌت ورتلة من ابب التعجب وقال انح ضلو ىذا.ٙ
إن بداية دراسة النحو بدأت من عصر أيب األسود الدؤيل (ت  ٜٙه)،
حيث تعلم إليو تالميذه من قراء القرآن الكرًن الذين يعدون من أئمة النحو يف
البصرة ،وىم نصر بن عاصم (ت  ٜٛه) وعبد الرزتن بن ىرمز (ت  ٔٔٚه)
وحيِت بن يعمر (ت  ٖٜٔه) .وكل ىؤالء قد نقطوا ادلصحف وأُخذ عهنم
وعمل بو واتبِع فيو سنتهم واقتدي فيو مبذاىبهم.ٚ
وحفظ ُ
وضبط وقُيّد ُ
النقط ُ
وكان عملهم يف تطوير ما ورثو أبو األسود الدؤيل مًتكزا يف مسئلتُت ،ومها نقط
ادلصاحف وإضافة أبواب ضلوية جديدة.
فالنقطة ادلشهورة بنقطة اإلعراب اليت خلفو أبو األسود الدؤيل ال تسلم
القرآن الكرًن من التصحيف ،فقد ظهرت بعد ذلك مشكلة أخرى وىي عدم
دتييز حروف اذلجاء ادلتشاهبة بعضها من بعض .فكثرة التصحيف بُت العامة يف
قراءة القرآن الكرًن بسبب تشابو حروف اذلجاء فزع هبا احلجاج بن الثقايف-ويل
العراق يف عصر عبد ادللك بن مروان -وطلب من نصر بن عاصم الليثي أن
يضع للحروف ادلتشاهبة عالمات ليميز بعضها من بعض .فاستجاب ذلذا
الطلب ،وقام بنقط ادلصحف ابلنقط اجلديد ،ومسي ىذا النقط بنقطة اإلعجام

للتفريق بينو وبُت نقطة اإلعراب.ٛ

 ٙأبو أسحاق برىان الدين دمحم الوطواط ،غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة ،بَتوت ،دار الكتب العلمية،ٕٓٓٛ ،
ج ،ٔ :صٕٜٗ-ٕٗٛ :
 ٚعثمان بن سعيد الداين ،احملكم يف نقط ادلصاحف ،دمشق ،دار الفكرٔٗٓٚ ،ه ،ج ،ٔ :ص.ٙ :
 ٛصالح رواى ،النحو العريب نشأتو تطوره مدارسو رجالو ،القاىرة ،القاىرة ،دار غريب ،ٕٖٓٓ ،ص.ٙٙ :
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ودلا كثرت النقطة يف حروف القرآن الكرًن أدى ذلك إىل تصحيفو من
جديد ،وذلك نتيجة تشابو نقط اإلعراب بنقط اإلعجام ،شلا جعل العامة
يفكرون يف التمييز بُت نقط اإلعراب ونقط اإلعجام .فجعل حيِت بن يعمر
العدواين نقط اإلعراب مبداد من لون سلالف لنقط اإلعجام ،جعل نقط اإلعجام
مبداد من نفس لون احلرف وجعل نقط اإلعراب مبداد اللون ادلخالف للون
احلرف ونقط اإلعجام.ٜ
وختمت األعمال يف العناية ابلقرآن الكرًن على يد اخلليل بن أزتد
الفراىيدي الذي ابتكر عالمات اإلعراب بدال من نقط اإلعراب ،وقد استوحى
اخلليل ىذه العالمات من حروف ادلد ،واستوحى تسميتها من قول أيب األسود
الدؤيل للكاتب عند ضبط ادلصحف ابلنقطة .فأبدل النقطة فوق احلرف ألفا
مبطوحة فوق احلرف ورمز ىكذا ( َ ) ومسى ىذه العالمة فتحة ،وأبدل النقطة
حتت احلرف ايءً متصلة حتت احلرف ورمز ىكذا ( ِ ) ومسى ىذه العالمة كسرة،
وأبدل النقطة أمام احلرف واوا صغَتة فوق احلرف ورمز ىكذا ( ُ ) ومسى ىذه
العالمة ضمةٓٔ.
دراسة النحو يف البصرة
إن مدينة البصرة كان إنشاؤىا على طرف البادية سنة ٘ٔ ه يف عهد
أمَت ادلؤمنُت عمر اخلطاب هنع هللا يضر .أما انحية اإلنسجام السكاين فإن يف البصرة
استقرار ،وفيها ما يشبو عدم الفوارق بُت الطبقات ،وفيها ما يشبو اإلندماج بُت
العناصر ادلختلفة عربية كانت أو غَت عربية ،ويف مشاركة يف األعمال بُت
الطبقات ادلختلفة ،وفيها اشتغالل ابألعمال التجارية .وأكثر سكاهنا من قبائل
 ٜصالح رواى ،النحو العريب نشأتو تطوره مدارسو رجالو ،ص.ٙٚ-ٙٙ :

ٓٔ مهدي ادلخزومي ،مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،القاىرة ،مصطفي البايب احلليب ،ٜٔ٘ٛ ،ص.ٜٔ :
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العرب الفصحاء ،مثل قيس ودتيم الذين بقوا عروبتهم أبصفى لغة ،وقبائل العربية
السليقة من بوادي صلد ،ابإلضافة إىل األعراب من داخل اجلزيرة العربية الذين
يفدون إىل البصرة ليشهدوا سوق ادلربد اليت دتاثل سوق عكاظٔٔ.
فمدينة البصرة كانت مولد النحو ومهده ،وفاحتة أبوابو حيث أن النحو
استغلظ على أيدي أئمة النحو يف البصرة ،ومن أعالمهم؛ عبد هللا بن أيب
إسحاق (ت ٔٔٚه) واخلليل بن أزتد الفراىيدي (٘ٔٚه) وسيبويو
(تٓٔٛه) .وقد سيطر اجتاه النحو البصري على األفكار النحوية العربية منذ
نشأتو إىل العصر احلاضر ،وقد أتثر منهم كثَت من أئمة النحو يف الكوفة والبغداد
ومصر والشام واألندلس.
أ – نشأة النحو يف البصرة
إن ادلؤسس احلقيقي دلدرسة البصرة النحوية ىو اخلليل بن أزتد الفراىيدي،
لقد وىبو هللا ذكاء وملكة مبتكرة اليت ساعدتو على معرفة أسرار العربية وإدراك
خصائصها وفهم نظامها وتركيب أساليبها .فقد وصل اخلليل إىل الغاية يف استخراج
مسائل النحو ،وتصحيح القياس فيو ،وىو أول من استخرج العروض وحصر أشعار
العرب ،وألف كتاب العُت ادلشهور الذي يتهيأ بو ضبط اللغة.12
وقد تعلم إىل اخلليل كثَت من معاصريو وأفاد منو علمو وفضلو ،ومن أشهر
تالميذه عبد ادللك بن قريب بن أصمع بن مظهر الباىلي أبو سعيد األصمعي ،وأبو
بشر عمرو بن عثمان ابن قنرب ادللقب بسيبويو (ت ٔٛٛه) ،وأبو فيد مؤرج بن
عمرو السدوسي (ت ٘ ٜٔه) ،والنضر بن مشيل (ت ٖٕٓ ه) ،وعلي بن نصر
اجلهضمي (ت  ٔٛٚه) وغَتىم.
ٔٔ السيد رزق الطويل ،اخلالف بُت النحويُت دراسة وحتليل وتقوًن ،مكة ادلكرمة ،ادلكتبة الفيصلية ،ٜٔٛٗ ،ص.ٖٛ-ٖٚ :
ٕٔ سعيد األفغاين ،يف أصول النحو ، ،بَتوت ،ادلكتب اإلسالمي ،ٜٔٛٚ ،ص.ٕٔٚ :
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وقد كان لكتاب سيبويو فضل وأثر كبَت يف علماء النحو بعده ،وخاصة
فيمن بعده من أئمة النحو يف البصرة مثل أيب علي دمحم بن ادلستنَت ادللقب بقطرب
(ت  ٕٓٙه) ،وأيب احلسن سعيد بن مسعدة ادللقب ابألخفش األوسط (ت ٕٓٛ
ه) ،وأيب عمر اجلرمي (ت ٕٕ٘ ه) ،13وأيب عثمان ادلازين (ت  ٕٜٗه) ،وأبو
حاًب السجستاين (ت ٕٓ٘ ه) ،وأيب العباس ادلربد (ت ٘ ٕٛه) .
ب  -خصائص النحو يف البصرة
كان سكان البصرة أعرق يف الفصاحة ،وكانوا أيضا على صلة ابلبادية
يرحلون إليها دلشافتة أىلها واألخذ عنهم ،ولذلك فإن ادلعُت الذي استمد منو
البصريون اللغة العربية معينا صافيا غزيرا بعيدا من الشوائب نقيا من أثر الشك
وعوامل الضعف ،وكانت الشواىد اليت اعتمدوا عليها صحيحة مطردة .فلذلك دتيز
ضلاة البصرة بعدة اخلصائص اآلتية:14
أوال أن ضلاة البصرة سبقوا ضلاة الكوفة يف اإلشتغال ابلنحو من إقامة قواعد
عامة وأتسيس قوانُت كلية للغة يف الرفع والنصب واجلر واجلزم.
والثاين أن ضلاة البصرة اقتصروا يف أخذ النصوص اللغوية على األعراب
الفصحاء الذين حيتج بكالمهم ،وعلى الرواة ادلقطوع ابلثقة فيهم.
والثالث أن ضلاة البصرة وقفوا من القراءات القرآنية ادلوقف ادلتشدد،
وأخضعوا القراءات القرآنية ألصوذلم وأقيستهم فما وافق منها أصوذلم ولو ابلتأويل
قبلوه وما مل يوافق رفضوه .وحاولوا يف بعض األحيان إكراه النصوص القرآنية على
قبول معان خاصة وأوضاع بعينها لتطابق قواعدىم وتتالءم معها.
 13مصطفى عبد العزيز السنجرجى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ،د.م ،الفيصيلة ،ٜٔٛٙ ،ص.ٕٛ :
ٗٔ عبد الكرًن دمحم األسعد ،الوسيط ىف اتريخ النحو العرىب ،الرايض ،دار الشواف ،ٜٜٕٔ ،ص.ٗٔ-ٖٜ :
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والرابع أن ضلاة البصرة أتثروا ابدلعارف العقلية أتثرا عميقا .وقد دتثل أتثرىم
يف حرصهم على احلدود والرسوم وإكثارىم من التأويل والتقدير والتوجيو حُت
يصطدم أصل من أصوذلم بسماع غَت مشهور ليتمشى مع قواعدىم العامة ،كما
دتثل أتثرىم يف ميلهم الشديد إىل القياس واعتدادىم بو واعتمادىم عليو ةعنايتهم
البالغة بو والتزامهم الدقة يف إجرائو ويف إقامة عللو ،مع حرصهم الفائق على أن جيري
القياس على ادلسموع الفصيح ادلطرد فقط ،فبذلك امتنعوا القياس على الشاذ ألنو
مع فصاحتو قليل واندر كما امتنعوا من القياس النظري عند انعدام الشاىد.
واخلامس أن ضلاة البصرة شغلوا برغبتهم واىتمامهم إىل وضع القوانُت
والقواعد دلادة اللغة ،وىي قوانُت وقواعد اعتمدت على أسس فلسفية وأتثرت
ابلروح ادلنطقية .وىذا قد أدى إىل تقنُت أصول النحو البصري يف قوالب اثبتة
مضبوطة وإىل وضع قواعده يف قوانُت دقيقة زلددة شلا جعلها تتسم ابالطراد
والتعميم ،وجعل النحو البصري يقل فيو التجويز.
السادس أن ضلاة البصرة تشددوا يف اإللتزام ابلقوانُت اليت وضعوىا فلم يكثروا
مبا جاء من كالم العرب سلالفا ذلا ووقفوا منو مواقف تتأرجح بُت الرفض الكامل لو
أو أتويلو مبا يوافق قوانينهم أو عده على سبيل ضرورة الشعر أو عده شاذا حيفظ وال
يقاس عليو حُت ال خيضع ألية فئة من الفئات السابقة.
ج – أشهر أئمة ادلدرسة النحوية يف البصرة
إن ادلدرسة النحوية يف البصرة يرجع إليها الفضل يف وضع علم النحو وتطوره
ونضجو على يد أليب األسود الدؤيل واخلليل بن أزتد الفراىيدي وسيبويو.
أما أبو األسود الدؤيل فهو ظامل بن عمرو سفيان بن جندل بن يعمر بن
حلس بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن بكر الدؤيل ،إنو واضع النحو ،وكان أعلم

60

Vol. 02 No. 02 Juny -Des 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

الناس يف عصره بكالم العرب ،وىو أول من دون النحو كما أنو أول من ضبط
ادلصحف بشكل النقطة فوق احلرف وحتتو وأمامو .وكان من سادات التابعُت
صحب علي بن أيب طالب كرم هللا وجهو شهد معو معركة صفُت وكان من أكمل
الرجال رأاي وأسدىم عقال٘ٔ .كان أبو األسود الدؤيل أايم والية زايد على العراق
معلما ألوالده ،فجاء إليو يوما وقال :إين أرى العرب قد خالطت ىذه األعاجم
وفسدت ألسنتها ،أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون بو كالمهم؟ فقال لو زايد :ال
تفعل .فجاء رجل إىل ز ٍ
ايد فقال :أصلح هللا األمَت ،تويف أابان وترك بنون ،فقال
زايد :تويف أابان وترك بنون! ادعوا يل أاب األسود ،فلما جاءه قال لو :ضع للناس ما
كنت هنيتك عنو .فوضع أبو األسود للناس علم النحو يهتدون بو إىل معرفة كالم
العرب .ويقال إن أول ما وضع منو ابب التعجب من أجل أن ابنتو قالت لو ليلة اي
أبت ما أحسن السماء قال صلومها فقالت إىن مل أسأل عن أحسنها إمنا تعجبت من
حسنها فقال قوىل ما أحسن السماء .16ووضع منو ابب الفاعل وادلفعول بو،
وادلضاف ،وحروف الرفع والنصب واجلر واجلزم.17
وأما اخلليل بن أزتد فهو أبو عبد الرزتن اخلليل بن أزتد الفراىيدي األزدي،
ولد ابلبصرة وشب على حب العلم ،أخذ العلم عن أيب عمرو بن العالء وعيسى بن
عمر الثقفي وغَتمها ،مث رحل إىل بوادي احلجاز وصلد وهتامة وشافو األعراب فمأله
العلم يف العربية ،مث عاد اخلليل إىل البصرة وقد بلغ الغاية يف تصحيح القياس
واستخراج مسائل النحو ،وبسط النحو ومد أطنابو وسبب عللو ،وفتق معانيو،
وأوضح احلجاج فيو حىت بلغ أقصى حدوده .18وإذا كان أليب األسود الدؤيل فضل

٘ٔ أبو العباس بن خلكان ،وفيات األعيان ،بَتوت ،دار صادر ،ٜٜٔٗ ،ج ،ٕ :ص.ٖ٘٘ :
 ٔٙامساعيل بن كثَت ،البداية والنهاية ،بَتوت ،مكتبة ادلعارف ،دس ،جك  ،ٛص.ٖٕٔ :
17ابن سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء ،جدة ،دار ادلدين ،دس ،ج ،ٔ :ص.ٕٔ :

 ٔٛجواد علي ،ادلفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،بَتوت ،دار الساقي ،ٕٓٓٔ ،ج ،ٔٚ :ص.٘٘ :
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يف تكوين النحو ،فللخليل بن أزتد الفراىيدي فضل يف هنوض النحو ووضع فن
ادلوسيقى العربية ووضع علم العروض والقافية ،وىو أول من دون معجما يف اللغة
بتأليفو "كتاب العُت".
أما سيبويو فهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَ ْن َرب ،موىل بٍت احلارث بن
كعب ،ادللقب بسيبويو (رائحة التفاح) ألن أمو كانت ترقصو بذلك يف صغره ،ولد
ابلبيضاء من ساللة فارسية ،ونشأ ابلبصرة ،ورغب يف تعلم احلديث والفقو حىت جاء
ذات يوم إىل زتاد بن سلمة لكتابة احلديث فاستملى منو قولو ملسو هيلع هللا ىلص "ليس من
أصحايب أحد إال ولو شئت ألخذت عليو ليس أاب الدرداء" ،فقال سيبويو ليس أبو
الدرداء ،فصاح بو زتاد "حلنت اي سيبويو إمنا ىذا استثناء" .فقال سيبويو :وهللا
ألطلنب علما ال يلحنٍت معو أحد ،مث مضى سيبويو فتعلم النحو ولزم اخلليل وغَته.
وقد بررع سيبويو يف النحو حىت لقب إبمام النحاة ،وىو أعلم الناس يف النحو بعد
اخلليل .وألف كتابو الذي دتثلت فيو أىم أصول ادلنهج البصري ّتانب ما اشتملت
عليو من القواعد النحوية واألساليب العربية ،مساه الناس قرآن النحو.19
النحو ىف الكوفة
إن مدينة الكوفة أسست سنة ٘ٔ ه يف عهد أمَت ادلؤمنُت عمر اخلطاب
هنع هللا يضر بعد أتسيس البصرة بستة أشهر .فيها ىبط سبعون رجال من أصحاب رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص شلن شهدوا بدرا ،وثالذتائة من أصحاب الشجرة .فالكوفة بالد األدب ووجو
العراق وىي غاية الطالب ومنزل خيار الصحابة وأىل الشرف .وأما سكاهنا فمن

 ٜٔشوقى ضيف ،ادلدارس النحوية ،القاىرة ،دار ادلعارف .ٜٔٚٛ ،ص.ٙٓ :
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قبائل العرب من أربعة بيوت :آل زرارة الدارميون ،وآل زيد القزاريون ،وآل ذي
اجلدين الشيبانيون ،وآل قيس الزبيديون.20
إمنا يبدأ النحو الكويف بدء حقيقيا ابلكسائي وتلميذه الفراء .فهما اللذان
رمسا صورة ىذا النحو ووضعا أسسو وأصولو ،وأعداه ْتذقهما وفطنتهما لتكون لو
خواصو اليت يستقل هبا عن النحو البصري ،مرتبُت دلقدماتو ومدققُت يف قواعده
ومتخذين لو األسباب اليت ترفع بيانو.
أ  -نشأة النحو ىف الكوفة
إن دراسة النحو يف الكوفة بدأت من عهد أيب جعفر الرؤاسي الذي نشأ
ابلكوفة ورحل إىل البصرة لتعلم النحو من علماء العربية فيها ،مث عاد إىل الكوفة.
والرؤاسي أول من وصع من الكوفيُت كتااب يف النحو ،ومن كتبو :الفيصل ،والتصغَت،
ومعاين القرآن ،والوقف واإلبتداء الكبَت ،والوقف واإلبتداء الصغَت .وقد اشتغل
الرؤاسي ابلنحو يف البصرة مع عمو معاذ بن مسلم اذلراء ،كان معاذ من أعيان
النحاة ،صنف كتبا يف النحو ،غَت أن ولوعو يف األبنية غلب عليو حىت عده
ادلؤرخون واضع الصرف .كان يبيع الثياب اذلروية فلذلك قيل لو :اذلراء  .وروى
احلديث عن جعفر الصادق وعطاء بن السائب ،وروى عنو عبد الرزتن احملاريب
21
واحلسن بن احلسُت ا لكويف .وأخذ النحو عنو أبو احلسن علي بن زتزة الكسائي
الذي يعد مؤسسا حقيقيا للمدرسة النحوية يف الكوفة.
ودرس على الكسائي تالميذ الزموه يف رللسو ومناظراتو ،ودعموا ادلدرسة
الكوفية حىت صاروا من أئمتها ،منهم أبو زكراي حيي بن زايد بن عبد هللا الفراء ،وكان
من أكرب علماء الكوفة وأبرع الكوفيُت يف علمهم ،ألف كتاب "معاين القرآن" و
 20السيد رزق الطويل ،اخلالف بُت النحويُت دراسة وحتليل وتقوًن ،ص.ٖٜ-ٖٛ :

 21خضر موسى دمحم زتود ،النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص ،بَتوت ،عامل الكتب ،ٕٖٓٓ ،ص.ٛٙ-ٛٗ :
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"ادلصادر يف القرآن" و "اجلمع والتثنية يف القرآن" .وكانت وفاتو يف طريق مكة سنة
سبع ومائتُت.
ومن أئمة ادلدرسة الكوفية الذين بذلو جهودا كبَتة يف تكوين ادلذىب
الكويف أبو العباس أزتد حيي ثعلب .وىو اثلث ثالثة أسسوا ادلذىب الكويف :أوذلم
الكسائي ،واثنيهم الفراء ،واثلثهم ثعلب فقد استطاع ثعلب أن ينتفع ّتهود الفراء
عن سبيل الكتب اليت ألفها الفراء ألنو مل يتمكن من األخذ عنو والتلمذة على يديو،
ألن ثعلبا ولد سنة ٕٓٓ ه ،وكانت وفاة الفراء سنة  ٕٓٚه ،فلم يتمكن من
األخذ عنو ،فلما كرب عكف على كتب الفراء قراءة واستظهارا .وقد أسهم تالميذ
ثعلب يف تقوية ادلذىب الكويف مثل علي بن سلمان األخفش ،وإبراىيم بن دمحم
ادللقب بنفطويو ،وأيب بكر األنباري ،وأيب بكر السراج ،وأيب إسحاق الزجاج.
ب – خصائص النحو يف الكوفة
إن سكان الكوفة مل تكن بيئتهم مثل بيئة البصريُت يف الصفاء اللغوي ،ومل
تتهيأ ذلم العوامل اليت جتعل منابع لغتهم نقية ،فقد أخذوا عن قبائل أقل فصاحة،
وكان اشتغاذلم ابلنحو متأخرا عن اشتغال الكوفيُت .فلذلك دتيز ضلاة الكوفة بعدة
اخلصائص اآلتية:22
األول :أن ضلاة الكوفة دييلون إىل الًتخص يف األحكام النحوية ،ومل يتشددوا
يف تطبيق القوانُت النحوية وقواعده ،يقيسون على ما عده ضلاة البصرة شاذا.
والثاين أن موقف ضلاة الكوفة يف الًتخص وعدم التتشدد نتيجة طبيعي
دلوقفهم من ادلروايت اللغوية من جهة ،ومن القراءات القرآنية من جهة أخرى .إهنم
تسازلوا يف أخذ ادلروايت اللغوية عن كل واحد من األعراب ومل خيطئون أحدا منهم
ٕٕ عبد الكرًن دمحم األسعد ،الوسيط ىف اتريخ النحو العرىب ،ص.ٖٗ-ٗٔ :

64

Vol. 02 No. 02 Juny -Des 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

وحرصوا على احًتام كل ما روي عنهم واألخذ بو ومل حيملوا أي كالم منهم خالف
قواعدىم على الضرورة أو التأويل أو الشذوذ ،فهذا من جهة .ومن جهة أخرى إهنم
كانوا يؤمنون أبن كل القراءات القرآنية سنة متبعة يلزم اإلعتداد هبا وادلضَت عليها،
فالتزموا هبا وبنوا قواعدىا عليها ،فلم يسمحوا ألنفسهم بتأويلها أو الًتدد يف قبوذلا
مهما كانت درجتها.
والثالث أن ضلاة الكوفة التزموا مبنهج النقل من ادلروايت اللغوية والقراءات
وفضلوه على العقل ،وذلك بسبب صلتهم وأتثرىم مبنهج القراء ،ألن الكوفة
القرآنية ّ
حينذاك مهبط ادلشتغلُت ابلقراءات القرآنية ،شلا جعلهم يعتمدوا على كل كالم
العرب وحيتجون أبي شيء مسعوه من شعرىم ونثرىم ،وجعلهم ايضا يبتعدون عن
التقدير واحلذف وغَتمها.
والرابع أن ضلاة الكوفة استعملوا القياس وتوسعوا فيو ،فقاسوا على ادلروايت
الشاذة اليت مسعوىا وقاسوا على الشاىد الواحد الذي مل يرد غَته يف كالم العرب شلا
يؤدي إىل كثرة القواعد على قدر الشواىد .بل ترخصوا يف القياس النظري يف بعض
األحيان وبنوا قواعدىم عليو من غَت اعتماد على شاىد ألبتة.
واخلامس أن ضلاة الكوفة قبلوا بعض مصطلحات البصريُت وأضافوا إليها
مصطلحات أخرى ،فعلوا ذلك بعيدا عن التعمل الفلسفي ،حىت العوامل اليت أقروا
بوجودىا وبدورىا يف اإلعراب مل دينحوا خصائص العلة العقلية ومل يفلسفوىا ،وىم
إمنا فعلوا ىذا وذاك ألهنم كانوا يف ادلعاجلة للقضااي النحوية يلتزمون ابدلنهج اللغوي
الذي يعتمد على الرواية ويستبعد ادلنطق.23

ٖٕ ودلعرفة ادلصطلحات اليت استقل هبا الكوفيون فانظر :دتام حسان ،األوصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو
فقو اللغة البالغة ،القاىرة ،عامل الكتب ،ٕٓٓٓ ،ص.ٗٔ-ٗٓ :
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والسادس أن ضلاة الكوفة اىتموا إىل اإلستعمال وإىل دور اإلستعمال وأتثَته
يف بنية الكلمة ادلستعملة أشد اىتمام خالفا للبصريُت الذين قدموا حتكيم األصول
والقواعد على اجلراين اللغوي وفضلوا االلتزام بقوانينهم على غَتىا من ادلناىج
والتوجهات.
ج  -أشهر أئمة ادلدرسة النحوية يف الكوفة
إن أشهر ضلاة ادلدرسة الكوفية يف نظر أىل الكوفة ثالثة :علي بن زتزة
الكسائي ،أبو زكراي بن حيي بن الفراء ،أبو العباس أزتد بن حيي ثعلب.
فالكسائي ىو أبو احلسن علي بن زتزة الكسائي ،فارسي األصل ،نشأ يف
الكوفة وتعلم النحو إىل علماء العربية فيها ،منهم معاذ بن مسلم اذلراء وأبو جعفر
الرؤاسي ،مث توجو إىل البصرة وتعلم إىل أئمة العربية فيها ،منهم عيسى بن عمر
واخلليل بن أزتد الفراىيدي وغَتمها .فلما أعجب الكسائي ابخلليل ،سأل الكسائي
أستاذه اخلليل عن مصدر علمو قائال :من أين أخذت علمك ىذا؟ فأجاب اخلليل:
من بوادي احلجاز وصلد وهتامة .24فرحل الكسائي إىل تلك البوادي ،ورتع منها
مادة غزيرة عن األعراب ،فعاد إىل البصرة فوجد اخلليل قد مات .وعندما رجع إىل
الكوفة أخذ ينشر علمو وهنج منهجا خاصا دعم بو مذىب الكوفيُت .ومات
الكسائي سنة  ٜٔٛه.
أما الفراء فهو أبو زكراي حيِت بن زايد ،فارسي األصل ،لقب ابلفراء ألنو
يفري الكالم أي يقطعو ويفصل القول فيو ،ولد ابلكوفة سنة أربع وأربعُت ومائة
للهجرة .تعلم النحو إىل أيب جعفر الرؤسي ولكنو مل جيد عنده كل ما يريده من علم
اللغة ،حىت يرحل إىل البصرة ويتعلم النحو إىل يونس بن حبيب ،وقد تبحر يف علوم
ٕٗ جواد علي ،ادلفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،بَتوت ،ج ،ٔٙ :ص.ٖٕٗ :
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سلتلفة .وعاد إىل الكوفة بعد أن زتل كثَتا من علوم القرآن وقراءاتو وتفسَته وعلوم
العربية وأشعار األعراب . 25وقد كان لدى الفراء قدرة فائقة على التحليل
واستخراج األقيسة والقواعد شلا جعلو رلتهدا يف النحو ومعطيا للنحو الكويف صورة
هنائية ،وىذه الصورة دتثل اخلالف مع ضلاة البصرة يف كثَت من األصول ووضع
ادل صطلحات ،وكذلك دتثل اخلالف مع اخلليل وسيبويو يف حتليل بعض الكلمات
واألدوات ويف كثَت من العوامل وادلعموالت .وقد خالف الفراء البصريُت يف أربع
مسائل أساسية وىي :عدم تفرقتو بُت اإلعراب والبناء ،وادلصدر مشتق من الفعل،
وإعراب األفعال ،ومسألة األفعال وأقسامها.26
وأما ثعلب فهو أزتد بن حيِت بن يسار الشيباين اإلمام أبو العباس ثعلب،
ولد ببغداد سنة ٕٓٓ ه .إمام الكوفيُت يف النحو واللغة ،وقد عٌت ابلنحو أكثر من
غَته ،تعلم النحو من حلقات تالمذة الفراء ،منهم سلمة بن عاصم الذي ديلي يف
حلقتو على الطالب كتب الفراء ،وعلى ىذا ابتدأ ثعلب النظر يف حدود الفراء وىو
يف السادسة عشرة من عمره ،فحفظ كتب الفراء كلها فلم يشذ منها حرف .وتعلم
اللغة من األعرايب والزمو بضع عشرة سنة .27وفضل أيب العباس عن غَته من أىل
عصره ىو حفظو للعلوم اليت تضيق عنها الصدور .ولثعلب مصنفات من الكتب:
ادلصون من النحو ،اختالف النحويُت ،معاين القرآن ،معاين الشعر ،التصغَت ،ما
ينصرف وما ال ينصرف ،ما جيزي وما ال جيزي ،الشواذ ،الوقف واإلبتداء ،اذلجاء،
استخراج األلفاظ من األخبار ،األوسط ،غريب القرآن لطيف ،ادلسائل ،حد النحو،
كتاب األمثال ،الدواىي ،اإلديان .ومات أبو العباس ثعلب سنة ٔ ٕٜه
 25شوقى ضيف ،ادلدارس النحوية ،ص.ٜٖٔ-ٜٕٔ :
 26خضر موسى دمحم زتود ،النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص ،ص.ٕٔٓ :
 27شوقى ضيف ،ادلدارس النحوية ،ص.ٕٕٗ :

28

 ٕٛجالل الدين السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة ،لبنان ،ادلكتبة العصرية ٕٔٗٛ ،ه ،ص.ٖٜٚ - ٖٜٙ :
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اخلالصة
االختتام
بدأت دراسة النحو العريب من عصر أيب األسود الدؤيل حيث أنو وضع
احلركات الثالث على شكل النقطة فوق احلرف وحتتو وأمامو ،مث تطورت ىذه
الدراسة إىل وضع القوانُت والقواعد النحوية ادلضبوطة على يد اخلليل بن أزتد
الفراىيدي الذي يعد مؤسس ادلدرسة النحوية يف البصرة .وتعلم إليو سيبويو الذي
يعد إما م النحو يف البصرة ،وتعلم إليو أيضا الكسائي الذي يعد مؤسس ادلدرسة
النحوية يف الكوفة .واخلالف بُت ادلدارسة النحوية يف البصرة والكوفة تًتكز يف
اإلستشهاد الستنباط القانون والقواعد النحوية ،حيث أ ّن دائرة االستشهاد تتّسع
وتضيق على حسب ميول ادلدارسة النحوية يف البصرة والكوفة.

فادلدرسة النحوية يف البصرة تشددت يف رواية األشعار واألمثال واخلطب
واشًتطوا يف الشواىد ادلعتمدة على وضع القواعد النحوية أن تكون جارية على
ألسنة العرب وأن تكون كثَتة اإلستعمال يف كالمهم .وإذا وجدوا نصوصا ختالف
قواعدىم فيتأولوهنا لتوافق قواعدىم أو يعتدوهنا شاذا .وأما ادلدرسة النحوية يف
الكوفة فقد اتسعت يف رواية األشعار واألمثال واخلطب عن رتيع العرب بدوا
وحضرا ،واعتمدوا على األشعار واألقوال الشاذّة اليت مسعوىا من الفصحاء
ادلتحضرين من العرب شلّن سكنوا حواضر العراق.
و ّ
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قائمة املراجع
ابن جٍت ،أبو الفتح عثمان (دس) اخلصائص ،بَتوت ،عامل الكتب.
ابن خلكان ،أبو العباس (ٗ )ٜٜٔوفيات األعيان ،بَتوت ،دار صادر.
ابن كثَت ،امساعيل (دس) البداية والنهاية ،بَتوت ،مكتبة ادلعارف.
األسعد ،عبد الكرًن دمحم (ٕ )ٜٜٔالوسيط ىف اتريخ النحو العرىب ،الرايض ،دار
الشواف.
األفغاين ،سعيد ( )ٜٔٛٚيف أصول النحو ، ،بَتوت ،ادلكتب اإلسالمي.
دتام حسان (ٕٓٓٓ) األوصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو
فقو اللغة البالغة ،القاىرة ،عامل الكتب.
اجلمحي ،ابن سالم (دس) طبقات فحول الشعراء ،جدة ،دار ادلدينٕٔ.

زتدان ،زلمود موسى (ٕٔٓٓ) مسائل اخلالف بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت يف
ضوء النظر البالغي ،القاىرة ،مكتبة وىبة.
زتود ،خضر موسى دمحم (ٖٕٓٓ) النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص ،د.م ،عامل

الكتب.

الداين ،عثمان بن سعيد (ٔٗٓٚه) احملكم يف نقط ادلصاحف ،دمشق ،دار الفكر.
ّرواى ،صالح (ٖٕٓٓ) النحو العريب نشأتو تطوره مدارسو رجالو ،القاىرة ،دار غريب.
السنجرجى ،عبد العزيز ،مصطفى ( )ٜٔٛٙادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات اللغوية
احلديثة ،د.م ،الفيصيلة.

السيوطي ،جالل الدين (  ٕٔٗٛه) بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة ،لبنان،
ادلكتبة العصرية.
السيوطي ،جالل الدين ( )ٜٜٔٛادلزىر يف علوم اللغة ،بَتوت ،دار الكتب العلمية.
ضيف ،شوقى ( )ٜٔٚٛادلدارس النحوية ،القاىرة ،دار ادلعارف.
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الطنطاوى ،الشيخ دمحم (ٔ )ٜٜٔنشأة النحو واتريخ أشهر النحاة ،د.م ،دار ادلنار.
الطويل ،السيد رزق (ٗ )ٜٔٛىف أصول النحو واترخيو اخلالف بُت النحويُت دراسة
وحتليل وتقوًن ،مكة ادلكرمة ،الفصيلة.
علي ،جواد (ٕٔٓٓ) ادلفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،بَتوت ،دار الساقي.
القلقشندي ،أزتد بن علي بن أزتد (ٕٓٔٓ) صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،
بَتوت ،دار الكتب العلمية.
ادلخزومي ،مهدي ( )ٜٔ٘ٛمدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،القاىرة،
مصطفي البايب احلليب.
الوطواط ،أبو أسحاق برىان الدين دمحم ( )ٕٓٓٛغرر اخلصائص الواضحة وعرر
النقائض الفاضحة ،بَتوت ،دار الكتب العلمية.
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