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Summary of the Research
Historically, Arabic grammatical studies had developed in Basra city. Then, the
capital of Islam moved to Kufa. There was new genre along with this movement.
Next, since Abu Ja’far Al-mansur led Baghdad, some expert of Arabic grammar
from Kufa and Basra met. So, Baghdadian discussed and compared those genres
to make new genre. Meanwhile, Andalusian studied Arabic grammar in Middle
East and new genre. After the Kindom of Baghdad ruined, some Arabic expert
from Baghdad went to Egypt and Syria and taught there. They wrote Arabic
grammar books and other knowledge as well.
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مستخلص البحث
 حيث تطورت الدراسة،إف دراسة النحو يف العرب تطورت بتطور اخلالفة اإلسالمية
،النحوية يف بغداد بعد أف كانت مدينة بغداد عاصمة يف عصر خالفة أيب جعفر ادلنصور
 فظهرت.فاذبو إليها ضلاة الكوفة ودرس النحو فيها واذبو إليها بعد ذلك ضلاة البصرة
 ويوازف أىل بغداد بُت أراء ادلذىبُت،ادلناقشة النحوية بُت مذىيب البصرة والكوفة يف بغداد
 واألندلسيوف يرحلوف إىل مدف الدولة العربية.وأخذوا األرجح منها وجعلوه مذىبا ذلم
 واذبو.يتعلموف فيها النحو فاستحدثوا مذىبا رابعا بعد مذىب البصرة والكوفة والبغداد
النحاة بعد سقوط بغداد إىل مصر والشاـ ودرسوا النحو وكتبوا كتبا كثَتة يف النحو
.والعلوـ األخرى
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أساسيات البخث
أ .مقدمة
للعباسُت ،بناىا ادلنصور العباسى
كاف بغداد ىف القرف الثاىن من اذلجرة عاصمة
ّ
ىف سنة  545ىػ .وبعد أف كانت يف بغداد رفاىية احلياة ذبذب إليها األئمة والنحاة من
الكوفيُت والبصريُت ،فنمى فيها كثَت من العلوـ وادلعارؼ وكذلك علم النحو ،فصارت
بغداد مدينة العلم واألداب .وكاف النحاة الذين يريدوف الشهرة أو ادلاؿ يتجهوف إىل
بغداد ،وبدأت الدراسة النحوية ىف بغداد من ضلو الكوفة ،وذلك ألف ىوى احلكاـ مع
الكوفيُت أشد.
ولكن ىف منتصف القرف الثاين اذلجرى أصبحت بغداد رلتمع النحاة مجيعا،
حيث أتيحت للبغداديُت الفرصة للنظر يف ادلذىبُت البصري والكويف .وظهرت فيها
ادلناظرات واجملالل دلناقشة األراء النحوية بُت ادلذىبُت مثل ادلناظرة بُت الكسائي واليزيدي
وسيبويو والكسائي وغَت ذلك .وىذا يؤثر إىل أف ينظر البغداديوف ىف ادلذىبُت الكويف
والبصري ويوازنوا بُت أراء الفريقُت وانتخبوا بُت تلك األراء األرجح إلحدامها أو اخلروج
برأى جديد يستدرؾ بو على أراء ادلدرستُت.
ولقد كانت احلركة العلمية العربية يف نشاط كبَت يف ىذا العهد العباسي ،فاذبو
علماء األندلل إىل ىذه الدولة العربية العباسية يرحلوف إليها ويتلقوف العلوـ على علمائها
ويقتبسوف ادلعرفة من األئمة فيها ،وىذا ىو الباعث على احلركة العلمية يف األندلل.5
وقد ّأدت إىل ازدىار احلركة العلمية يف األندلل بكثرة ادلشتغلُت بأنواع العلوـ ادلختلفة وال
سيما اللغوية ،وقاموا بتأليف ادلؤلفات يف النحو وغَته .وكاف األندلسيوف استحدث
مذىبا رابعا بعد مذاىب البصريُت والكوفيُت والبغداديُت.
 1انظر:
Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2008) hal:798.
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وبعد أف سقطت بغداد وزاؿ سلطاف العرب عن األندلل يف عاـ  897ىػ ،اذبو
العلماء من سائر األقطار اإلسالمية إىل مصر والشاـ ،وصار ىؤالء العلماء محلة الثروة
العلمية العربية .وقد كثر ادلشتغلوف بالنحو ىف مصر والشاـ بعد أف ضعفت شوكة العرب
ىف العراؽ واألندلل وازداد نشاط العلماء والباحثُت وادلؤلفُت ىف مجيع فروع اللغة العربية
وىف أنواع الثقافة اإلسالمية والسيما بعد سقوط بغداد ىف أيدى التتار .ففي ىذه الفًتة
دوف عدد عظيم من العلماء يف مصر والشاـ كتبا كثَتة يف النحو ويف علوـ اللغة
ّ
2
األخرى .
وىذه ادلقالة البسيطة يقدمها الباحث للبحث ىف نشأة ادلذىب البغدادي
ومذىب األندلل ومذىب مصر والشاـ ،وخصائص ىذه ادلذاىب واألراء الىت ذىبت
إليها ىذه ادلذاىب.
اإلطار النظري
ب.النحو في بغداد
أ – نشأة ادلذىب البغدادي
وكاف أسبق العلماء رحلة إىل بغداد ضلاة الكوفة .فقد رحل إليها الكسائي فقربو
اخلليفة ادلهدي إليو .وحُت للت اخلليفة الرشيد كاف الكسائي مؤدبا لولديو األمُت
وادلأموف .وبعد وفاة الكسائي ،قاـ علي ادلبارؾ مقامو ىف التأديب .وىكذا استطاع
الكسائي أف دي ّكن ىذا ادلذىب ببغداد .ولذلك كاف النحو الكوىف ىو ّأوؿ ضلو نشأ ىف
بغداد.3

 2عبد الكرًن زلمد األسعد ،الوسيط ىف تاريخ النحو العرىب( ،الرياض :دار الشواؼ )5992 ،ط،5ص 579ػ.181

 3زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة (د ـ:الفيصلية ، )5986،ط .5.ص75:
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فلما اتسعت األخبار عن النعيم الذي يعيش فيو ضلاة الكوفة يف بغداد ،عزـ
بعض ضلاة البصرة على الرحيل إليها ليقامسوا ىذا النعيم ورفاىية احلياة ،مث نافل البصريوف
الكوفيُت ىف الرحلة إىل بغداد ،منهم ادلربد .4فنشأ ومنى ىذا ادلذىب من تأثَت ادلناظرات
وادلناقشات بُت ادلذىبُت  :الكوفة والبصرة .وىذا حُت مجعت بغداد بُت طائفة من أئمة
الكوفيُت والبصريُت.
إف ادلذىب الكويف كاف مذىبا كبَتا ببغداد حىت جاء واجتمع أبو العباس ثعلب
وأبو العباس ادلربد .ومها يتفرقاف ىف النحو 5.األوؿ ىو رئيل ادلذىب الكويف ألف الثعلب
ىف الطبقة اخلامسة ىف ىذا ادلذىب بعد الطواؿ و الكسائي .أما ادلربد فهو رئيل ادلذىب
البصري ىف زمانو وىو ىف الطبقة السابعة بعد ادلازين واألخفش وسيبويو واخلليل.
وكاف ىف ذلك الوقت مناقشات ومناظرات ورلالل يبحث فيها اخلالؼ بُت
ادلذىبُت .واتسع اجملاؿ لعرض أرائهم وذلك ىف منتصف القرف الثالث اذلجري .وىناؾ-
مثال -ادلناقشات بُت ادلازىن وابن السكيت وبُت ادلربد وثعلب وبُت ثعلب والزجاج .6
وقد أتيح للبغداديُت هبذا أف ينظروا ىف ادلذىبُت الكويف والبصري .ويوازنوا بُت أراء
الفريقُت فأنشأوا مذىبا كاف أساسو ادلستحسن على ادلذىبُت .وكاف بعض أصحاب
الثعلب يضم طالب ادلربد كأيب إسحاؽ الزجاج الذى فارؽ أستاذه ثعلبا ولزـ ادلربد.
وكذلك فعل أبو علي الدينورى.7
وبذلك نشأ جيل من النحاة حيمل أراء ادلذىبُت ويعٌت بالتعمق ىف مصنفات
أصحاهبما والنفوذ من حالؿ ذلك إىل كثَت من األراء النحوية اجلديدة.
 4صالح ّرواى ،النحو العريب نشأتو تطوره مدارسو رجالو (القاىرة :دار غريب )2003 ،ص.445 :

 5زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة ،ص72
 6سعيد األفغاين ،يف أصوؿ النحو( ،بَتوت :ادلكتب اإلسالمي.592 – 588 )5987 ،
 7شوقى ضيف ،ادلدارس النحوية( ،مصر :دار ادلعارؼ )5978 ،ط3 :ص72:
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ب  -خصائص ادلذىب البغدادي
رأى العلماء أف ادلذىب البغدادي ليل دبذىب جديد .إف ىذا ادلذىب مل يكن
جديدا من حيث األسل أو طرائق االستنتاج .ولكنو منهج ينبٌت على االنتقاء من
ادلدرستُت البصرية والكوفية .8حىت أف أىم مسات ادلذىب البغدادي أنو يقوـ على
االنتخاب من أراء ادلدرستُت الكوفية والبصرية .9فكاف ضلاة ادلذىب البغدادي يعنوف
بالتعمق ىف دراسة ىذين ادلذىبُت وحياولوف من خالؿ ذلك أف ينفذوا إىل كثَت من األراء
الىت تعلوىا مسة من اجلدة واالبتكار .ولذلك ،صلد الرواد األوؿ دلدرسة بغداد دييلوف إىل
الكوفة ويزيدوف من األخذ عنها لكنهم يأخذوف عن البصرة وإف كاف ميلهم إىل الكوفة
أشد .ومن ادلشهور من ىذا ادلنهج ابن كيساف ،وابن شقَت ،وابن اخلياط .وىف االذباه
الثاىن كاف عدد أخر من العلماء يقبلوف على البصرة ويأخذوف عن الكوفة ولكن ميلهم
إىل البصرة أشد ،مثل :الزجاجي ،أبو علي الفارسي ،ابو الفتح عثماف ابن جٍت.50
وىكذا قد أتيح للبغداديُت هبذا أف ينظروا ىف ادلذىبُت البصري والكويف ويوازنوا
بُت أراء الفريقُت فأنشأوا ذلم مذىبا كاف أساسو ادلستحسن من ادلذىبُت ،وأضافوا إىل
ذلك ما عٌت ذلم من لراء خاصة وكانوا ىف أوؿ أمر أكثرميال إىل موافقة الكوفيُت ولكنهم
اتبعوا ىف الوقت نفسو ادلذىب البصري ىف كثَت من ادلسائل.
ج  -اآلراء الىت ذىب إليها ادلذىب البغدادي
ىهنا يذكر الباحث بعض األراء –على سبيل ادلثاؿ -الىت ذىب إليها
البغداديوف:
 -5مثل ما رأى البغداديوف خاصة
 8عبده الراجحى ،دروس ىف ادلذاىب النحوية( ،د ـ ،دار النهضة )5980 ،ص78 :
 9خضر موسى زلمد محود ،النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص (د ـ ،عامل الكتب ،د ت) ص.529:

 50خضر موسى زلمد محود ،النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص ،ص .557-530 :و عبده الراجحى ،دروس ىف ادلذاىب النحوية ،ص.98 :
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أ .ذىب ادلتقدموف من البصريُت والكوفيُت إىل أف العربة يف التذكَت والتأنيث
بادلفرد ال اجلمع .ولكن السيوطي يذكر للبغداديُت رأياً جديداً سلالفاً
ىو" :55يقاؿ :ثالثة سجالت وثالثة ُدنينرات .خالفاً ألىل بغداد فإهنم
يعتربوف لفظ اجلمع فيقولوف :ثالث سجالت ،وثالث محامات بغَت
ىاء ،وإف كاف الواحد مذكراً".
ب .أجاز البغداديوف قلب اذلمزة الثانية تاء وإدغامها ىف تاء اإلفتعاؿ حبيث
بدؿ الكوفيوف والبصريوف اذلمزة الساكنة حرؼ مد من جنل حركة
اذلمزة األوىل .فنقوؿ ىف الفعل ادلضارع اخلاص بادلتكلم ادلصوغ من
"اإلزار" "لتزر" .والبغداديوف جييزوف قلب اذلمزة الثانية تاء وإدغامها ىف
تاء االفتعاؿ فيقولوف "أتَّزر".52
 -2مثل ما عوؿ البغداديوف على مذىب الكوفيُت
ال جيوز عند البصريُت نداء ما فيو "أؿ" إال ىف الشعر .وال جيوز عندىم فيما
عدا ذلك ،فال جيوز نداء ما فيو "أؿ" ىف النثر وىف الشعر إذا كاف عن
الضرورة مندوحو ،خالفا للبغداديُت والكوفيُت ىف إجازهتم ذلك ىف الشعر
والنثر 53زلتجُت بالقياس والسماع.
أما القياس فقد جاز أف نقوؿ ىف النثر "يا اهللُ" باإلمجاع بُت ادلذىب
الثالث ،فيجوز أف نقوؿ ىف النثر عند الكوفيُت والبغداديُت "يا الرجل" قياسا
عليو دلا بينهما من ادلشاهبة ،ألف كال منهما فيو "أؿ" وىى زائدة وليست من
أصل الكلمة.
 11جالؿ الدين السيوطي ،مهع اذلوامع (كويت ،دار البحوث العلمية )5979 ،ج  ،5ص.72 :

 52زلمد بن علي الصباف ،حاشية الصباف على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك (مصر ،مطبعة احلليب ،دت) ج ،4 :ص208:
 53عبداهلل بن ىشاـ األنصاري ،أوضح ادلسالك إىل ألفية إبن مالك (بَتوت ،دار اجليل )5979،ج ،4 :ص.32 :
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أما السماع فأسند الكوفيوف والبغداديوف رأيهم بقوؿ الشاعر:54
فيا الغالماف الذاف ّفرا  #إياكما أف تكسبا شراِّ
 -3مثل ما عوؿ البغداديوف على مذىب البصريُت
أ .تابع البغداديوف البصريُت ىف أف ناصب الفعل ادلضارع الواقع بعد الـ
التعليل ىو "أف" مضمرة جوازا .ومعروؼ أف الكوفيُت يذىبوف إىل أف
الـ التعليل تنصب ادلضارع بنفسها دوف حاجة إىل تقدير "أف" جوازا
كما ذىب البصريوف وتابعهم عليو البغداديوف.55

النحو فى األندلس

أ  -نشأة النحو ىف األندلل
بعد أف كانت احلياة العربية مستقرة ىف األندلل قبيل منتصف القرف الثاىن
اذلجرى ،أخذ جيل من ادلؤدبُت يعلموف الناشئة اللغة العربية دبطالعة نصوصها
األدبية وكانت ذلم عناية خاصة بقراءة القرلف واحلرص على سالمتو من اللحن
فقد كاف أكثر ىؤالء ادلؤدبُت من ادلشتغلُت بدراسة القراءات القرلنية بعد أف
رحلوا إىل ادلشرؽ وأخذوا ىذه الدراسة عن مشاىر القراء مث رجعوا اىل بالدىم
لنشرىا وتعويد الناشئُت على نطقها.56
مث بدأت الدراسات النحوية تزدىر يف األندلل ،وكانت ىف بداية أمرىا
متأثرة دبذىب أىل الكوفة وذلك ألف أقدـ ضلاة األندلل وىو جودى بن عثماف
 54أب ػػو الربك ػػات األنب ػػاري ،اإلنص ػػاؼ يف مس ػػائل اخل ػػالؼ ب ػػُت النح ػػويُت البصػ ػريُت والك ػػوفيُت (ب ػػَتوت ،دار الكت ػػب العلمي ػػة )5998 ،ج،5 :
ص.353-352:
 15عبد الكرًن زلمد األسعد ،الوسيط ىف تاريخ النحو العرىب ،ص .116

 56زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة  ،ص.78:
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ادلتوىف سنة  598ىػ كاف قد رحل اىل ادلشرؽ ولقي الكسائي والفراء وغَتمها،
وعند عودتو إىل األندلل محل معو كتاب الكسائي وأخذ يدرسو إىل طالبو مث
تتابعت رحلة األندلسيُت الشرؽ ينهلوف من منابعو ويتابعوف نشاطو العلمى ،
ومن مث رأينا منهم من ينشط لدراسة مذىب البصريُت مثل زلمد بن موسى
األندلسي ادللقب باألفشنيق الذى رحل اىل ادلشرؽ فأخذ دبصر عن أىب علي
الدينورى كتاب سيبويو وانتسخو كما لقي ادلازين بالبصرة وأخذ عنو مث عاد إىل
األندلل ومعو كتاب سيبويو ,وقد رجح بعض الباحثُت أنو أوؿ من أدخل ىذا
الكتاب بالد األندلل ،وكانت وفاتو بقرطبة سنة  307ىػ ،57ومن ىنا بدأ
النحو البصري ينافل النحو الكويف بدخوؿ كتاب سيبويو اىل البالد.58
فقد وفد كثَت من ادلشارقة إىل األندلل ليسهموا ىف ىذه النهضة العلمية
وينعموا خبَتات ىذه البالد فاستقبلهم أىل االندلل أحسن استقباؿ وأكرموا
وفادهتم وأجزلوا ذلم العطاء  ،ومن خَت األمثلة على ذلك ما حدث أليب علي
القايل البغدادي فقد رحل إىل األندلل سنة  330ىػ حىت توىف بقرطبة سنة
 356ىػ.59

ب – خصائص المذىب االندلسي
أخذت دراسة النحو تزدىر ىف األندلل منذ عصر ملوؾ الطوائف وإف
ضلاهتا خيالطوف مجيع النحاة السابقُت من بصريُت وكوفيُت وبغداديُت ،وإذاً ىم
ينتهجوف هنج األخرين من االختيار من لراء ضلاة الكوفة والبصرة ويضيفوف إىل
 17زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة  ،ص.79:

 18السػػيد رزؽ الطويػػل  ،ىف أصػػوؿ النحػػو وتارخيػػو اخلػػالؼ بػػُت النحػػويُت دراسػػة وربليػػل وتقػػوًن( الفصػػيلة:مكة ادلكرمػػة 5984 ،ـ  5405 /ى ػػ).

ص.559 :
 19زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة  ،ص.79:
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ذلك اختيارات من لراء البغداديُت وخاصة أبا علي الفارس وابن جٍت وال
يكتفوف بذلك بل يسَتوف ىف اذباىهم من كثرة التعليالت والنفوذ إىل بعض
اآلراء اجلديدة وبذلك يتيحوف دلنهج البغداديُت ضروبا من اخلصب والنماء.20

ج  -اآلراء التى ذىب اليها المذىب االندلوسي
ىنااا يااذ ر الباحااث اآلراء التااى ذىااب اليهااا االندلوساايون ,وىااي متم ااى لااى
أربعة أنواع:21

أ .أوالً  :ما يتفق مع مذىب البصريُت
(قل) ك ّفتو عن العمل  ،ويذكر بعدمها مجلة فعلية
إف (ما) إذا اتصلت بالفعل ّ

ال يصح دخول الم اإل بتداء بعد لكن  ،خالفا للكوفيين الذين أجازوا ذلك
محتجين بقول بعض العرب  :ولكننى من حبها لعميد
ّ

حرف العطف (ثم) ال يأمى زائدا أبدا خالفا للكوفيين  ،فقد ز موا أنو يقع زائدا
فال يكون اطفا البتة  ،وحملوا لى ذلك قولو معالى ( :حتى إذا ضاقت
ليهم األرض بما رحبت وضاقت ليهم أنفسهم وظنوا أال ملجاء من اهلل
إال إليو ثم ماب ليهم ) وخرجت األية لى أن جواب الشرط مقدر وقد
طف ليو بالحرف (ثم) والتقدير "لجئوا إلى اهلل" واستغفروه ثم ماب

ليهم.

ب .ثانياً  :ما يتفق مع مذىب الكوفيين

 -5الفاء تزاد ىف اخلرب إذا كاف أمرا اوهنيا مثل "زلمد فكلّمو" و "زلمد فال تكلّمو"

 21شوقى ضيف ،ادلدارس النحوية ،ص.293 - 292:

 21زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة  ،ص.88 - 87:
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 -2كأ ّف ال تفيد التشبيو إذا كاف خربىا جامدا مثل "كأ ّف زلمدا أسد"
لعل قد تأتى لإلستفهاـ كقولو تعاىل ( :وما يدريك لعلّو يزكى) وقوؿ النىب
ّ -3
صلى اهلل عليو وسلم لبعض األنصار وقد خرج إليو مستعجال (لعلّنا أعجلناؾ)
ج .ثالثاً  :ما يتفق مع مذىب البغداديُت
 -5كلمة "غَت" ىف مثل "قاـ القوـ غَت زلمد" منصوبة على التشبيو بظرؼ ادلكاف
وطلوع الشمل" ىو الفعل ادلعدى إليو
 -2إف ناصب ادلفعوؿ معو ىف مثل "قمت
َ
بواسطة الواو
"مَّر دبحمد" ىو ضمَت مستًت عائد على ادلصدر
 -3إف نائب الفاعل ىف مثل ُ
"مَّر ىو" أى ادلرور.
ادلفهوـ من الفعل والتقدير ُ
د .رابعاً  :ما يتمثل ىف اآلراء اجلديدة
( -5ما) تقع صفة للتعظيم كقولو تعاىل " احلاقّة ما احلاقّة "
 -2قوؿ ابن الطراوة  :إف ضمَت الشأف مثل (ىو) ىف قولو تعاىل ( :قل ىو اهلل أحد)
ومثل اذلاء ىف قولك (إنو احلق واضح) حرؼ وليل امسا.
 -3قوؿ ابن مالك  :إف (إىل) اجلارة قد تأتى للتبيُت فًتد ُمبَػيِّػنَةًِ ل َفاعلِيَّة رلرورىا بعد
ض أبا
أح َّ
إيل وما أبغَ َ
ما يفيد حبا أو بغضا من فعل التعجب ضلو (ما َ
ب أبا بكر ّ
إيل)
إيل) واسم التفضيل ضلو قولو تعاىل ( :قاؿ رب السجن ُّ
أحب ّ
جهل ّ
تزخر هبا ادلراجع النحوية ,ويكفي أف نرجع اىل
إىل غَت ذلك من األراء اليت ّ
مؤلفات ابن مالك لنرى الكثَت من ىذه األراء ,ومن مثّ كانت ىذه ادلؤلفات
والتزاؿ موضع اىتماـ الباحثُت يف الدراسات النحوية يف مصر وسائر البالد
العربية.
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النحو فى مصر والشام
أ  -نشأة النحو ىف مصر والشاـ
إف العػػرب لقػػد فتحػوا بػػالد الشػػاـ ىف أواخػػر خالفػػة أىب بكػػر وفتحػوا مصػػر ىف
خالفة عمرابن اخلطػاب .وظهػرت دراسػة النحػو يف مصػر يف وقػت مبكػر عقػب الفػتح
االسالمي ،فقد اقًتنت ىذه الدراسة بتعليم قراءة القػرلف الكػرًن .فكػاف القػراء يعلمػوف
مبادئ النحػو لالسػتعانة هبػا علػى ذبويػد القػرلف الكػرًن ,ومػن أقػدـ ىػؤالء القػراء الػذين
قػاموا هبػػذا االعمػل اجلليػػل عبػد الػػرمحن بػن ىرمػػز الػذي قػػدـ إىل مصػر وأقػػاـ هبػا وكانػػت
وفاتػػو باالسػػكندرية سػػنة  557ى ػ .22غػػَت أف القط ػرين (مصػػر و الشػػاـ) يف عصػػورمها
األوىل مل يكن مهدا وثَتا للنحو كما كانػت بػالد ادلشػرؽ ،حػىت ينهػل بعػد ذلػك جيػل
مػػن ادلػػؤدبُت فيهمػػا دراسػػة النحػػو مػػن منابعػػو ،فرحلػوا إىل العػراؽ ومسعػوا مػػن علمائػػو مث
نشروه يف القطرين غَت أهنم كانوا يعػدوف علػى األصػابع .23ففػي مسػتهل احليػاة العربيػة
فيهما كاف عدد النحاة قليال جدا.
وكان ػػت مص ػػر أس ػػبق م ػػن الش ػػاـ اىل الدراس ػػة النحوي ػػة ،ألف الش ػػاـ ك ػػاف مش ػػغوال
بالدراسػػات االسػػالمية كاحلػػديث والق ػراءات القرلنيػػة كمػػا أف الشػػاـ كػػاف أكثػػر صػػلتو
بالفصيحة فلػم يشػعر حباجػة ماسػة إىل الدراسػات النحويػة منػذ نشػأهتا .24وأوؿ ضلػوي
محػػل دبصػػر رايػػة النحػػو دبعنػػاه الػػدقيق النحػػوي ادلعػػروؼ بػػوالّد تلميػػذ اخلليػػل بػػن أمحػػد
البصػػري وكػػاف يعاصػػره يف مصػػر أبواحلسػػن األعػػز الػػذي تتلمػػذ علػػى الكسػػائي الكػػويف.
وبػػذلك اتصػػلت الدراسػػات النحويػػة دبصػػر يف زمػػن مبكػػر بإمػػامي ادلدرسػػتُت البص ػرية

والكوفية.25

 22زلمد مصطفى العزيز السجرجيى ،ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات النحوية احلديثة ،ص.95:
 23زلمد الطنطاوى ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة( ،د ـ :دارادلنار ،)5995،ص .526

 24السيد رزؽ الطويل  ،ىف أصوؿ النحو وتارخيو اخلالؼ بُت النحويُت دراسة وربليل وتقوًن ،ص.555 – 550 :
 25عبد الكرًن زلمد األسعد ،الوسيط ىف تاريخ النحو العرىب ،ص.580 :
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وازدادت العنايػػة بالدراسػػات النحويػػة يف ىػػذه الفػػًتة ىػػي عهػػد الػػدولتُت الفاطميػػة
واأليوبية أي من منتصػف القػرف الرابػع إىل أوائػل السػابع تقريبػا .غػَت أف نصػيب الشػاـ
منهػػا كػػاف أقػػل مػػن مصػػر نظػرا حلػػاالت االضػػطراب السياسػػي الػػذي كانػػت تعػػاين منػػو
البالد من جراء عدواف الصليبُت وهتديد التتار.26
ب – خصائص مذىب القطرين ( مصر والشاـ )
لقػػد ظهػػر االذباىػػاف البصػػري والكػػويف يف مصػػر والشػػاـ يف وقػػت مبكػػر مػػن وجػػود
الدراسػػات فيهمػػا ،لكػػن مل يكػػن ىنػػاؾ التػزاـ كامػػل ألحػػد ادلنهجػػُت حػػىت ضلكػػم علػػى
أساسو بالبصرية أوالكوفية ذلذا النحوي أوذاؾ وامنا كاف االذباه يف حقيقتو بغػداديا مػع
ميل ذلذا ادلذىب أو ذاؾ.27
وذلػػك ألف ادلتقػػدمُت مػػن النح ػاة ادلص ػريُت كػػانوا يرحلػػوف إىل البصػػرة وبغػػداد يف
خػالؿ القػرنُت الثػاين والثالػػث وأوائػل القػػرف الرابػػع للهجػرة ،وكػػانوا ىف البدايػة أكثػػر تػػأثرا
بػػالنحو البصػػري  ,ودلػػا ازدىػػرت ادلدرسػػة البغداديػػة يف القػػرف الرابػػع وثبتػػت دعائمهمػػا
واستكمل بنياهنا و تربّعت على عرش السيادة ىف الدرس النحوي ماؿ ضلاة مصر علػى

وجو العموـ إىل التأثر هبػا و كػاف أكثػر مػن تػأثر هبػا مػنهم الرعيػل األوؿ 28وإف اإلذبػاه
البغدادي سيطر على ضلو ادلدرسة ادلصرية مع نشأهتا ادلبكرة.
ج  -اآلراء الىت ذىب اليها القطراف
ىنا يذكر الباحث بعض األراء الىت ذىب اليها القطراف:29
أ .من لراء البغدادي الىت اختارىا من ادلدرستُت
 26السيد رزؽ الطويل  ،ىف أصوؿ النحو وتارخيو اخلالؼ بُت النحويُت دراسة وربليل وتقوًن ،ص.554 – 553 :
 27السيد رزؽ الطويل  ،ىف أصوؿ النحو وتارخيو اخلالؼ بُت النحويُت دراسة وربليل وتقوًن ،ص.555 :
 28عبد الكرًن زلمد األسعد ،الوسيط ىف تاريخ النحو العرىب ،ص.191 :

 29السيد رزؽ الطويل  ،ىف أصوؿ النحو وتارخيو اخلالؼ بُت النحويُت دراسة وربليل وتقوًن ،ص.557 – 556 :
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يرى أف األمساء اخلمسة معربة حبروؼ العلة نفسها متفقا ىف ذلك مع قطرب
وىشاـ من الكوفيُت والزجاجى من البصريُت.
وذىب مع الكوفيُت إىل أف فعل األمر معرب رلزوـ ال مبٌت كما ذىب
البصريوف.
ب .من لراء النحاة ادلصريُت
 .5يرى زلمد بن بركات أف الذى وأف ادلصدرية يتقارضاف ،فتقع الذى ادلصدرية
كقوؿ مجيل:
أتقرح أكباد احملبُت كالذى  #أرى كبدى من بثنة يقرح
 .2يرى ابن بابشاذ أف الكاؼ ىف أمساء األفعاؿ مثل "رويدؾ ومكانك" حرؼ
خطاب وليست امسا رلرورا مع احلروؼ ومضافا إليو مع الظروؼ كما ذىب
البصريوف ،وال فاعال كما زعم الفراء ،وال مفعوال كما زعم الكسائي .
 .3يذىب ابن بري إىل أف "لوال" تفيد التعليل ىف مثل  :لوال احسانك دلا
شكرتك ,وإف العرب لذلك جروا دبا ادلضمر ىف مثل "لوالي"
 .4ذىب ابن معط إىل أف "أيا ويا وىيا" للمنادى البعيد  ،وأي واذلمزة للمنادى
القريب.
الخالصة

ج .االختتام
كاف اخلالؼ بُت ادلدارس النحوية من ناحية االستشهاد يف الكالـ واالشعار
يف النحو حيث أ ّف دائرة االستشهاد تتّسع وتضيق حبسب مدارس اللغة والنحو اليت
التشدد يف رواية األشعار
أشد ّ
شددت ّ
نشأت يف احلواضر اإلسالمية ،فادلدرسة البصرية ّ
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واألمثاؿ واخلطب ضمن الدائرة ادلشار إليها ،واشًتطوا يف الشواىد ادلعتمدة لوضع
القواعد أف تكوف جارية على ألسنة العرب وكثَتة االستعماؿ يف كالمهم حبيث سبثّل اللغة
الفصحى خَت سبثيل ،وحينما يواجهوف بعض النصوص اليت زبالف قواعدىم ،كانوا
يتأولوهنا حىت تنطبق عليها قواعدىم.
يرموهنا بالشذوذ أو ّ
ّأما أقطاب ادلدرسة الكوفية فقد اتّسعوا يف الرواية عن مجيع العرب بدواً وحضراً،
ادلتحضرين من العرب شلّن سكنوا حواضر العراؽ ،واعتمدوا
اعتدوا بأقواؿ وأشعار
و ّ
ّ
األشعار واألقواؿ الشاذّة اليت مسعوىا من الفصحاء العرب واليت وصفها البصريوف
بالشذوذ.
وادلدرسة البغدادية توسع فيها بعض أعالـ ادلدرسة البغداديّة يف األخذ
واالستشهاد بأشعار الطبقة الرابعة  ،فقد استشهد الزسلشري بشعر أيب سباـ (ت235ىػ)
وقاؿ  :ىو وإف كاف زلدثاً ال يستشهد بشعره يف اللغة  ،فهو من علماء العربية  ،فأجعل
ما يقولو دبنزلة ما يرويو ،واستشهد الرضي األسًتلبادي شارح أبيات كافية ابن احلاجب
عدة مواضع من شرحو.
بشعر أيب سباـ أيضاً يف ّ
فقد تأثرت مدرسة األندلل ومصر والشاـ بادلدرسة البغدادية يف منهج
االشتشهاد الستنباط األراء النحوية .فأراء مدرسة األندلل ومصر والشاـ ال زبتلف بأراء
البصرة والكوفة والبغداد إال يف قليل من معاين بعض احلروؼ  ،وىذا اخلالؼ ال يصل
إىل تغيَت بنية الكلمة أو تغيَت تركيب اجلمل.
ومن خالؿ ىذه ادلوازنات ،ضلن كمدرس اللغة العربية يف اندونيسيا نستطيع أف
نأخذ األراء ادلناسبة بطبيعة اللغة االندونيسية من بُت أراء ىذه ادلدارس النحوية،
فنستطيع هبا أف ن قوـ بالدراسة التقابلية بُت اللغة العربية واللغة االندونيسية ،ويقصد هبا
التسهيل والتيسَت يف تعليم اللغة العربية للمبتدئُت يف اندونيسيا.
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ىذا ،واهلل نسأؿ النفع العميم وجيلعو وسيلة لنيل رضاه ىف جنات النعيم وىو ويل
التوفيق واذلداية.
قائمة المراجع
ابن ىشاـ األنصاري ،عبداهلل ( )5979أوضح ادلسالك إىل ألفية إبن مالك  ،بَتوت،
دار اجليل.
أبو الربكات األنباري ( )5998اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بُت النحويُت البصريُت
والكوفيُت ،بَتوت ،دار الكتب العلمية.
األسعد ،عبد الكرًن زلمد ( )5992الوسيط ىف تاريخ النحو العرىب ،الرياض ،دار
الشواؼ.
األفغاين ،سعيد ( )5987يف أصوؿ النحو ، ،بَتوت ،ادلكتب اإلسالمي.
محود ،خضر موسى زلمد (د.س) النحو والنحاة ادلدارس واخلصائص ،د.ـ ،عامل
الكتب.
الراجحى ،عبده ( )5980دروس ىف ادلذاىب النحوية ،د.ـ ،دار النهضة.
ّرواى ،صالح ( )2003النحو العريب نشأتو تطوره مدارسو رجالو ،القاىرة ،دار غريب.
السنجرجى ،عبد العزيز ،مصطفى ( )5986ادلذاىب النحوية ىف ضوء الدراسات اللغوية
احلديثة ،د.ـ ،الفيصيلة.
السيوطي ،جالؿ الدين ( )5979مهع اذلوامع ،دار البحوث العلمية ،كويت.
الصباف ،زلمد بن علي (د.س) حاشية الصباف على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك ،
مطبعة احلليب مصر.
ضيف ،شوقى ( )5978ادلدارس النحوية ،القاىرة ،دار ادلعارؼ.
الطنطاوى ،الشيخ زلمد ( )5995نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،د.ـ ،دار ادلنار.
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الطويل ،السيد رزؽ ( )5984ىف أصوؿ النحو وتارخيو اخلالؼ بُت النحويُت دراسة
وربليل وتقوًن ،مكة ادلكرمة ،الفصيلة.
األسًتاباذي ،رضي الدين ( )5978شرح الرضي على الكافية ،د.ـ ،جامعة قاريونل.
Philip K. Hitti (2008) History of The Arabs, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta.
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