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  ".قضایا في النحو العربّي "محاضرة في مقیاس 
  .السنة الثانیة ماستر

ة: تخّصص ات تطبیقیّ   .لسانیّ
                             .1،2،3،4: األفواج
  .مقداد حواالم: األستاذ

ـــــوان ال ـــــّي  :محاضـــــرةعن ـــــه  -النحـــــو العرب ـــــات رجال ره وأهـــــمّ طبق ـــــاریخ النحـــــو (نشـــــأته وتطـــــوّ ت
  ).العربّي 

ــــا   ــــنّص مــــن الغای ــــى فهــــم ال ــــه یســــاعد العــــارَف بــــه عل ــــا ت الســــامیة للنحــــو العربــــيّ أنّ العربــــيّ عمومً
أهـــــمّ أســـــباب ظهـــــور علـــــم  كـــــان مـــــناألخیـــــرَ  هـــــذاولعـــــّل . خصوًصـــــا -يّ حـــــدیثالمعـــــه و  –القرآنــــيّ و 

ــــ. أیًضــــاوغایاتــــه  النحــــو اةِ  د إن زعمنــــا أّن كــــّل العلــــومِ وال نبعُ ــــة فــــي حاجــــٍة دائمــــٍة  المــــؤدّ باللغــــة العربیّ
ــــ ــــو قیمتُ إِذ األشــــیاءُ ومنهــــ. هإلی ــــومُ تعل ومــــن . إلیهــــا، وتشــــرُف بشــــرف فائــــدتها هــــا بقــــدر الحاجــــةِ ا العل

ــــة الشــــاملة  ه، وشــــرفُه بشــــرف االســــتعانُة علــــى فهــــم كــــالم  «فوائــــد النحــــو بوظیفتــــه الحقیقیّ ِهللا ورســــوِل
ـــــ ـــــدَّلٍ «و ،1»هفائدت ب ـــــرَ مُ ا غی ـــــة صـــــوابً ـــــى الحقیق ـــــتكلُّم بكـــــالم العـــــرِب عل ـــــى ال ل ـــــٍر، الوصـــــوُل إ  وال مغیَّ

ِ عـــــّز وجـــــّل  ـــــاِب اّ ـــــيِّ وتقـــــویمُ كت ـــــاِر النب ـــــه ال  ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعرفـــــُة أخب ـــــى الحقیقـــــة، ألنّ وٕاقامـــــُة معانیهـــــا عل
ـــــى صـــــّحٍة إالّ  ـــــمُ معانیهـــــا عل َ تهـــــا حقوقَهـــــا مـــــن اإلعـــــراب تُفه ـــــاُح  النحوُ فـــــ .2»بتوِفیَ ـــــارُ اللغـــــِة ومفت  معی

ـــه« :قـــال ابـــُن یعــــیش. ها، والوســـیلُة إلـــى الفهــــمأســـرارِ  وســــیلٌة إلـــى معرفـــة الكتــــاِب  -النحـــویعنـــي  -أنّ
ِن بهما عمادُ اإلسالم   .3»العزیِز والسنِة اللذیْ

ـــــَل  لـــــذلك شـــــاء القـــــدرُ    ـــــة وتاریخهـــــا، فلـــــم یتجـــــاوز جی ه فـــــي مســـــیرة الثقافـــــة العربیّ ـــورُ  أّال یتـــــأّخر ظهــ
ــــهلالج لجالصــــحابة  ــــه علحتّ ــــيءُ بظالل ــــدأ یف ِ ى ب ــــذي مــــا فت ــــى المجتمــــع اإلســــالمي ال ــــهیهــــا وعل تُ ــــت جغرافیّ  ئ

فــــي أولــــى إطالالتــــه  ت، وكانــــالنــــاس مــــن غیــــر العــــرب فــــي اإلســــالم تتوّســـع بفضــــل الفتــــوح ودخــــولِ 
وهــــــي فـــــي أظهــــــر الروایــــــات  .المناســــــبة، حیــــــث تـــــوفّرت لــــــه األســــــباب والعوامـــــل والظــــــروف ةبیئـــــال

بعــــد تمصــــیرها فــــي عهــــد الفــــاروق  النــــاسعــــاش  حیــــث .فــــي جنــــوب العــــراق البصــــرة وأقواهــــا مدینــــةُ 
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ــــوطنِ  بنــــاءلعــــرب والعجــــم عــــیش أمــــَن ا رضــــي هللا عنــــه مختلفــــة، تجمعهــــم وأعــــراٍق مــــن أصــــول  الواحــــدِ  ال
، وتـــــــدعوهم دواعـــــــي ال ُ ه ـــــــق وال، والتكامـــــــل عامـــــــلإلـــــــى الت حیـــــــاةأواِصـــــــرُ إال  یـــــــتمّ  وهـــــــو أمـــــــرٌ ال یتحقّ

اصــــطناع لغــــٍة واحــــدة،  مــــن األخــــالطِ  تلــــكلــــم یكــــن بــــدٌّ لو اللغــــة، بالتواصــــل، ووســــیلة التواصــــل هــــي 
غاتهــــا ا ة؛ فكانــــت العربیــــة هــــي إلــــى جانــــب ُل دَ غــــة ال تلــــكلمتعــــدِّ هــــا ُل ها اللغــــة؛ ألنّ دولــــة القائمــــة، ولســــانُ

ــــــىلكــــــن،  .الرســـــميُّ  ــــــة إتقــــــانألولئــــــك األعــــــاجِم  أنّ العــــــرب بــــــاقي بهــــــا، ك عامــــــلالفُصــــــحى والت العربیّ
ـــــــص شــــــــوبها  لغــــــــةٌ فنشــــــــأت  .الُخلَّ ــــــــا أخــــــــرى یَ مــــــــَن اللَّْحــــــــِن والتحریــــــــف، یتحــــــــدَّث بهــــــــا  كثیــــــــرٌ أحیانً
 ُ ستعرب    .ون في الحیاة العامَّةالمُ

   :ظهور النحو ووضعه

ــــي  تكــــاد   ه ف ــــواكیرُ ــــدأت ب ــــى أّن النحــــوَ ب ــــات تُجمــــع عل هالالروای ــــمّ وضــــعُ ــــي ظهــــور، ومــــن ث ، مــــع أب
ــــدؤليّ  الفــــاروق عمــــر (بإحســــاٍس منــــه خاّصــــة أو بإیعــــاٍز مــــن غیــــره  فــــي حاضــــرة البصــــرة األســــود ال

، أو زیــــــاد  هــــــو تفّشــــــي ظـــــــاهرة  يّ الثقــــــافيّ المباشــــــرُ وســــــببه االجتمـــــــاع .)أو ابنــــــهأو اإلمــــــام علــــــيّ
ـــــة علـــــى ألســـــنة النــــاس ، واســـــتفحال خطرهـــــا علـــــى قـــــراءة اللحــــن والخطـــــأ فـــــي اســـــتعمال اللغــــة العربیّ

ا أنكرته العرُب  .القرآن الكریم وفهمه ته منقصًة في أصحابه وذلك ممّ    .وعدّ

  :4من تلك الروایات   

عهم، فقـــــالوا مـــــرّ علـــــى قـــــومٍ  هلالج لجأّن عمـــــر " معجـــــم األدبـــــاء"جـــــاء فـــــي  - 1 ـــــا : یســـــیئون الرمـــــيَ فقـــــرّ إنّ
ِمــــــینقــــــومٌ متع ا وقــــــالفــــــأعرض عــــــنهم مغَضــــــ. ّل كم فــــــي لســــــانكم أشــــــدُّ علــــــيّ مــــــن خطــــــؤُ وهللا لَ  «:بً

  .5»خطئكم في رمیكم

ـــــه هلالج لجعمـــــر  6أّن أحـــــد والة" الخصـــــائض"وفـــــي  - 2 ـــــا لحـــــن فی ـــــه كتابً ، فكتـــــب إلیـــــه عمـــــر 7كتـــــب إلی

ِْع  ك أن قنّ ا 8كاتبَ   .9سوًط

                                                             
ي  - 4 ً ف ثال ة م ا مجموع ات وغیرھ ذه الروای ع ھ ـــــاریخ أشـــــهر النحـــــاة، دار تراج الشـــــیخ محمـــــد الطنطـــــاوي، نشـــــأة النحـــــو وت

اي .وما بعدها 12، ص2ت، ط.المعارف، القاهرة، د  .وما بعدها 51، النحو العربي، صوصالح روّ
اس، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط ،إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ، معجم األدباءالرومي یاقوت الحموّي  - 5 ، 1تح إحسان عبّ
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ـــــاري قـــــال ابـــــن األ - 3 ـــــاء "فـــــي ) ه577ـتـــــ(نب ُل «":نزهـــــة األلبّ ـــــمَ  أوّ ـــــةِ  مـــــن وضـــــع عل وأّســـــس  العربیّ
ـــــن أبـــــي طالـــــٍب ه وحـــــدّ حـــــدودَ قواعـــــدَ  ـــــدؤلي هلالج لجه أمیـــــرُ المـــــؤمنین علـــــيّ ب . وأخـــــذ عنـــــه أبـــــو األســـــود ال
ــــيٍّ  وضــــعِ  وســــبُب  ــــمِ  عل ــــال لهــــذا العل ــــُت :" مــــا روى أبــــو األســــود، ق ــــر المــــؤمنین علــــيٍّ  دخل علــــى أمی

ـــــده رقعـــــةً  فوجـــــدُت  ـــــتفـــــي ی ـــــر المـــــؤمنین؟ فقـــــال: ، فقل ـــــا أمی ـــــت كـــــالمَ : مـــــا هـــــذه ی ل ـــــي تأمّ ـــــاسِ  إنّ  الن
ـــــ ا یَ  بمخالطـــــة هـــــذه الحمـــــراء، فـــــأردُت  ه قـــــد فســـــدَ فوجدتُ عتمـــــدون رجعـــــون إلیـــــه ویَ أن أضـــــع لهـــــم شـــــیئً
ـــه ـــوٌب . علی ـــيّ الرقعـــة وفیهـــا مكت ـــ الكـــالمُ ": ثـــمّ ألقـــى إل عـــن  مـــا أنبـــَأ ه اســـمٌ وفعـــٌل وحـــرف؛ فاالســـمُ كلُّ

ى، والفعـــُل  َ  المســـمّ ـــى بــــه، والحـــرُف  مــــا ُأنبـــئ  انـــُح هــــذا النحـــو، وأضــــْف ": وقــــال لـــي. "مـــا جــــيء لمعنً
 َ ــــمْ  إلیــــه مــــا وقــــع ــــك، واعل ــــا أبــــا األســــود أّن األســــماءَ  ل ــــة ی ومضــــمرٌ واســــمٌ ال ظــــاهرٌ وال  ظــــاهرٌ : ثالث

ـــــــو األســـــــود "....مضـــــــمر،  ـــــــال أب ـــــــمّ وضـــــــعُت ": ق ي العطـــــــفِ  ث ـــــــابَ ي التعّجـــــــِب  والنعـــــــِت  ب ـــــــابَ ـــــــمّ ب  ث
ــــى بــــاب  أن وصــــلُت  واالســــتفهام، إلــــى ــــا عرضــــتُ مــــا خــــال لكــــّن ) إّن وأخواتهــــا(إل ها علــــى اإلمــــام ، فلمّ

ــــيّ أمرَ  ــــُت عل مــــا وضــــعُت  نــــي بضــــمّ لكــــّن إلیهــــا، وكن ــــا مــــن أبــــواب النحــــو عرضــــتُ  كّل ــــى بابً ه علیــــه إل
ي النحـــــوُ "الـــــذي نحـــــوَت  هـــــذا النحـــــوَ  مـــــا أحســـــَن : "مـــــا فیـــــه الكفایـــــة، قـــــال أن حّصـــــلُت  ، فلـــــذلك ُســـــمّ

ا    .10»نحوً
ـــاء"وفـــي  -4 ـــه أمیـــرِ أیًضـــا " نزهـــة األلبّ ـــاد بـــن أبی ـــا األســـود جـــاء إلـــى زی ـــ«:فقـــال البصـــرةِ  أّن أب  يإنّ

لــــي أن أضــــع للعـــرب مــــا یعرفــــون  ها، أفتـــأذُن ألســــنتُ  وفســـدْت  هــــذه األعــــاجمَ  قــــد خالطـــْت  أرى العـــرَب 
ـــــه كالمَ  ـــــاد. »هـــــم؟ ب ـــــه زی ـــــال ل ـــــاد فقـــــال فجـــــاء رجـــــٌل «: قـــــال. “ال تفعـــــل ”: فق ـــــى زی أصـــــلح هللا ”: إل

ـــــار، تـــــوفّ األمیـــــ ـــــا جـــــاءه قـــــال لـــــه. “!ادعُ لـــــي أبـــــا األســـــود” :یـــــادفقـــــال ز . “ي أبانـــــا وتـــــرك بنونً  ”: فلمّ
  .11»، ففعل“ضع للناس ما كنت نهیتك عنه

ــــــــو  – 5 ا یقــــــــرأ هلالج لجأّن علیــــــــا « اه أیًضــــــــفی ــــــــة، اآلیــــــــة)( ال یأكلــــــــه إّال الخــــــــاطئین:(ســــــــمع أحــــــــدً  ).37الحاّق

 ُ   .12فوضع النحو) الخاطئون(ها وصواب

                                                                                                                                                                                                               
د األسعد،  ینظر .لعنبريالحصین بن أبي الحرّ ا وهو - 8 اف، الریاض، طعبد الكریم محمّ ، 1الوسیط في تاریخ النحو، دار الشوّ

 .23م، ص1992/ه1413
ة، دط، دت، ابن جنّي، الخصائص،  - 9  .8ص/ 2جتح محمد علي النجار، المكتبة العلمیّ

 .25 الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص - 10
 .26 نحو، صالشیخ محمد الطنطاوي، نشأة ال - 11
ره، مدارسه، رجاله، - 12 اي، النحو العربي نشأته، تطوّ نزهة "ابن األنباري، عن  52 م، ص2003دار غریب، القاهرة،  صالح روّ

اء  .5ص ،"األلبّ
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. “هـــــانجومُ ”: فقـــــال لهـــــا. “مـــــا أحســـــُن الســـــماء”: أّن أبـــــا األســـــود قالـــــت لـــــه ابنتـــــه وروي أیًضـــــا - 6
ـــت مـــا تعّجبـــت مـــن حســـنها”: فقال ـــي لـــم هـــذا، وٕانّ  .“!مـــا أحســـَن الســـماءَ : إذن فقـــولي”: فقـــال لهـــا. “إنّ

ل ما رسم منه باب التعّجب    .13فحینئذ وضع النحو، وأوّ
اي و في سبب وضع النح الروایاِت تلك یمكن تقسیم فحوى      :إلىعلى رأي صالح روّ
ُ  -أ َ ما ی اب سند الوضع  .هلالج لجألبي األسود بتوجیه أمیر المؤمنین عمر ین الخّط

 .هلالج لجمام عليإلوتوجیٍه من ا ، أو ألبي األسود بإرشادٍ هلالج لجما یسند الوضع لإلمام عليّ  -ب 
 .ما یسند الوضع ألبي األسود بتوجیه من زیاد بن أبیه والي البصرة، أو ابنه عبید هللا -ج 
  .14ما یسند الوضع ألبي األسود من تلقاء نفسه ودون إشارة من أحد -د
مــــة"جــــاء فــــي     ــــا جــــاء اإلســــالمُ «:قولــــه) ه808ـتــــ(ابــــن خلــــدون " مقدّ  -یعنــــي العــــرَب  –وفــــارقوا  لمّ

ــــرت تلــــك الملكــــةُ  لطلــــب الملــــِك  الحجــــاَز   الــــذي كــــان فــــي أیــــدي األمــــم والــــدول، وخــــالطوا العجــــم، تغیّ
 ُ ة، ففســــدْت  بمــــا ألقــــى إلیهــــا الســــمع ــــو الملكــــات اللســــانیّ ُ أب ِبین، والســــمع ــــي للمتعــــرّ  مــــن المخالفــــات الت

غایرُ  بمــــا ُألِقــــيَ  ُ ــــا ی ــــاد الســــمع، وَخ إلیهــــا ممّ ــــه باعتی ــــومِ  شــــي أهــــُل هــــا لجنوحهــــا إلی  مــــنهم أن تفســــدَ  الحل
والحــــدیُث علــــى الفهـــــوم، فاســــتنبطوا مــــن مجـــــاري  القـــــرآُن  فینغلــــقَ  العهــــدُ  رأًســــا ویطـــــوُل  تلــــك الملكــــةُ 

ـــــردةً  لتلـــــك الملكـــــةِ  هـــــم قـــــوانیَن مِ كال یـــــاِت  مّط َ الكّل  الكـــــالمِ  أنـــــواعِ  یقیســـــون علیهـــــا ســـــائرَ  والقواعـــــدِ  شـــــبه
َ ویُ  ــــون األشــــباه ــــوعٌ والمفعــــوَل  لحق ــــل أّن الفاعــــل مرف ــــوع، ثــــمّ  منصــــوٌب  منهــــا باألشــــباه مث ــــدأ مرف والمبت

ـــــــرَ  ـــــــةِ  رأوا تغیُّ ـــــــر حركـــــــاِت  الدالل ـــــــى تســـــــمیته إعر  هـــــــذه الكلمـــــــاِت  بتغیّ ـــــــا، وتســـــــمیةِ فاصـــــــطلحوا عل  ابً
ـــــرِ  ـــــذلك التغیّ ـــــك، وصـــــارت كلُّ  الموِجـــــِب ل ـــــال ذل ـــــدوها عـــــامًال وأمث هـــــا اصـــــطالحاٍت خاّصـــــًة بهـــــم فقیّ

     .15»بالكتابة وجعلوها صناعًة لهم مخصوصة، واصطلحوا على تسمیتها بعلم النحو
لِ    ــــي طبیعــــة أوّ ــــف العلمــــاء والمؤرخــــون ف ــــمَّ  اختل ِ وضــــعُ  مــــا ت ــــلٍ ه مــــن النحــــو وموضــــوعات  ه بــــین قائ

 َ هم بـــدؤوا بمـــا شـــاع ـــأنّ ـــ ثفیـــه اللحنـــ ب ـــه الروایـــاُت  رَ وكثُ ـــرة، وذاهـــٍب إلـــى  المختلفـــةُ  كمـــا جـــاءت ب الكثی
ـــــــواَب  ـــــــى الموضـــــــوعةَ  أّن األب ـــــــرُ  األول ـــــــى  فـــــــي النحـــــــو هـــــــي األكث ـــــــا عل ـــــــاس ودورانً ـــــــین الن ـــــــداوًال ب ت

   .16ألسنتهم
  

                                                             
 .26الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص - 13
اي، النحو العربيینظر  - 14  .51ص ،صالح روّ
 .754ص/ 1م، ج2001دار الفكر، بیروت، دط، عید الرحمن بن خلدون، المقّدمة،  - 15
د األسعد،  - 16  .27الوسیط في تاریخ النحو، صعبد الكریم محمّ
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   :واضعه
ــــــو األ   ــــــق أّن واضــــــعه هــــــو أب ــــــاحثینبــــــین ا رغــــــم االخــــــتالفِ  ود الــــــدؤليّ ســــــالتحقی ــــــرٌ  .لب مــــــن  فكثی

ـــــات تُ  ـــــرِ الروای ـــــك، ألّن اســـــمه ی ـــــم تكـــــن كلَّهـــــاثبـــــت ذل هـــــا إن ل ـــــرُ و  .د فـــــي جّل ـــــن ینســـــبون ی دّ فریـــــق ممّ
 َ ا عظــــیمٌ خطیــــر، یقتضــــي  عمــــَل إلــــى أّن ذلــــك ال هلالج لجال إلــــى علــــيّ النحــــو ألبــــي األســــود  وضــــع جهـــــدً

ـــتَ  ُ ـــم ی ًغـــا خاصـــا لـــه، مـــا ل ـــا طـــویًال وتفرّ ا ووقتً تلـــك الفتـــرة منشـــغًال ان فـــي ح لإلمـــام علـــيّ الـــذي كـــكبیـــرً
. بهـــــا التــــي كانـــــت تعصــــُف  الفـــــتنِ  خمــــاد نیــــرانِ إل والنضـــــالِ  الخالفــــةِ  شـــــؤونِ  وٕادارةِ  بهمــــوم السیاســــةِ 

ـــــل هـــــذا العمـــــل؟ ـــــت إلـــــى مث ـــــأنّى لـــــه أن یلتف ٌن لـــــیس مـــــن أعبـــــاء الخلیفـــــةِ  !ف ـــــك أمـــــرٌ هـــــیّ  وكـــــأّن ذل
ــــ ــــٍة ، و مــــن جهــــة هومهامِّ ــــي األســــود كــــأّن مــــا أشــــارَ مــــن جهــــٍة ثانی ــــه ألب ــــا و  ب ــــا عمیقً عمــــًال كــــان بحثً

ـــــا ا ووقتً ـــــه جهـــــدً ا أخـــــذ من ـــــارً ـــــك اإلشـــــاراِت . جبّ ماٍت بســـــیطًة  فكـــــّل تل ـــــم تكـــــن ســـــوى تنبیهـــــاٍت ومقـــــدّ ل
ُ  عـــابرةً  ـــوّطئ ـــدُ ت ِّ ـــن ســـیأتي بعـــدَ لِمـــا ســـیلحقُ  وتمه ـــي األســـود ومَ هـــا ، هها مـــن جهـــوٍد مـــن أب ـــم تأخـــذْ لعّل  ل

ـــــذكاء والفط ،إّال لحظـــــاٍت  هلالج لجمـــــن اإلمـــــام  ـــــي ال ـــــن هـــــو ف ـــــةِ وهـــــو مَ ـــــرةِ  والنباهـــــةِ  ن ـــــةِ  والخب  النظـــــرِ  ودقّ
 ِ   .هوسعت

   ُ ا فــــــي رأیــــــي علــــــى آراء بعــــــضِ  -البــــــاحثین ر بعــــــُض نِكــــــی  أن تكــــــون نشــــــأةُ  -المستشــــــرقین اعتمــــــادً
مـــــــة ه خالصـــــــًة للعـــــــرب فـــــــي تلـــــــكالنحـــــــو ووضـــــــعُ  رهم نِســـــــویَ . 17الحقبـــــــة المتقدّ ـــــــأّث بون ذلـــــــك إلـــــــى ت

ـــــ ـــــالعِ  ببعضـــــهم بعـــــد االخـــــتالطِ  ى الهنـــــودِ بالســـــریان والیونـــــان وحتّ ـــــى شـــــيءٍ  واالّط مـــــن ثقـــــافتهم  عل
رْت  متأّخرةٍ  في فترةٍ  بل هو عمٌل ظهرَ  .وحضارتهم ةُ  فیها الحیاةُ  تطوّ   .همللعرب وثقافتُ  العامّ

ُ هم أنفِســــغیـــر أّن مـــن المستشـــرقین    ـــن ی ــــًة  بـــدأْت  بــــأّن نشـــأة النحـــوِ  قـــرُّ مَ مـــا تــــأثعربیّ  ْت رّ خالصـــًة ربّ
   .18همومنطقِ  ب من فلسفة اإلغریقِ بما وصل إلى العر  طویلٍ  بوقٍت  فیما بعدُ 

فــــاق  النحـــو ألبـــي األســـود لهــــا أســـاٌس  ویـــرى أحمـــد أمـــین أّن نســــبة وضـــعِ هـــذا    صـــحیح، وذلـــك التّ
ــــــوٕاجمــــــاعِ  الــــــرواةِ  أكثــــــرِ  ــــــه مَ  وهــــــو عمــــــٌل ، )نقــــــط اإلعــــــراب( المصــــــحفِ  شــــــكَل  رَ كــــــن ابتهم علــــــى أنّ

ــــ یتمّشـــى مــــع طبیعـــة النشــــوءِ  م إلـــى التفكیــــروقانوِن  بعــــضِ  ووضــــعِ  فــــي اإلعـــراب ه مـــن شــــأنه أن یســــّل
ـــــع فیـــــه وفـــــي مباحثـــــه  ،19إلـــــى النحـــــو النظـــــرَ  ُت الـــــذي یلِفـــــ األمـــــرُ ، لـــــه واألحكـــــامِ  القواعــــدِ  ّسِ الـــــذي تُوُ

   .أیًضا 20وٕالى هذا ذهب الشیخ محمد الطنطاوي .ابه بعدُ و وأب
                                                             

 .21الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ص  - 17
 .31عبد الكریم محمد األسعد، الوسیط في تاریخ النحو العربي، ص  - 18
د األسعد،  - 19 اف، الریاض، طالوسیعبد الكریم محمّ أحمد أمین، عن  27م، ص1992/ه1413، 1ط في تاریخ النحو، دار الشوّ

 .286ص/ 2ضحى اإلسالم، ج
 .21الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ص - 20
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ى ) النحـــو( أّن هـــذا العلــــمَ  علـــى ســـبیل الیقـــینِ  التـــراجمِ  كتـــُب  روْت    ـــةكـــان یســـمّ  رفـــي عصــــ بالعربیّ
ل مــــن اســــتّن  «:م فــــي الطبقــــاتقــــال ابــــن ســــّال . أبــــي األســــود  هــــا، وأنهــــَج بابَ  وفــــتَح  العربیــــةَ وكــــان أوّ

َ ســــــبیلَ  ــــــقیاَســــــ ها، ووضــــــع ــــــو األســــــود ال ــــــُن . »ؤليدها أب ــــــةَ  وقــــــال اب ــــــ ُل أوّ  «:"المعــــــارف"فــــــي  قتیب ن مَ
 َ ـــــةَ  وضـــــع ـــــال ابـــــُن »أبـــــو األســـــود العربیّ ـــــ ُل أوّ  «:"اإلصـــــابة"فـــــي  حجـــــرٍ  ، وق  المصـــــحَف  ن ضـــــبطَ مَ

َ و    . 21»أبو األسود ةَ العربیّ  وضع
ــــا    مثــــل  مــــن نحــــاة البصــــرةِ  الثانیــــةِ  ه مــــع علمــــاء الطبقــــةِ بعــــد عصــــرِ  كانــــْت فقــــد  بــــالنحو التســــمیةُ أمّ

ـــــدِ  ـــــيِّ  عمـــــرَ  وعیســـــى بـــــنِ ) ه117ـتـــــ(الحضـــــرميّ بـــــن أبـــــي إســـــحاق  هللاِ  عب وأبـــــي ) ه149ـتـــــ( الثقف
مــــن رجــــال  ویــــونَس  الخلیــــلِ  البــــاحثین إلــــى عصــــر ویؤّخرهــــا بعــــُض  .)ه154ـتــــ(العــــالء  و بــــنِ عمــــرٍ 
 .22الطنطاوّي  الشیخِ  حسب تقسیمِ  الثالثةِ  الطبقةِ 

ــــظ    ــــن اســــتعملوا لف ــــدًال مــــن مصــــطلح " النحــــو" ممّ ــــة"كمصــــطلٍح لهــــذا العلــــم ب ســــعیٍد  أبــــو" العربیّ
ین"فـــــي  الســـــیرافيّ  ین البصـــــریّ ـــــ النـــــاُس  اختلـــــَف «:فـــــي قولـــــه 33ص" أخبـــــار النحـــــویّ ل مَ  ن رســـــمَ فـــــي أوّ

، وقــــــال يّ اللیثــــــ عاصــــــمٍ  بــــــُن  نصــــــرُ : ، وقــــــال آخــــــرونأبــــــو األســــــود الــــــدؤلي: لون، فقــــــال قــــــائالنحــــــوَ 
بیـــــدي فـــــي بكـــــٍر الزَّ  وأبـــــو. »النـــــاس علـــــى أبـــــي األســـــود وأكثـــــرُ . هرمـــــز الـــــرحمن بـــــُن  عبـــــدُ : آخـــــرون

ین" ـــــات النحـــــویّ ـــــن أ«:حیـــــث یقـــــول 11ص" طبق ل مَ ه فیـــــه، أبـــــو األســـــود  ّصـــــَل أوّ النحـــــوَ وأعمـــــَل فكـــــرَ
ــــا، . هرمــــز بــــُن  الــــرحمنِ  عاصــــم، وعبــــدُ  بــــُن  رُ و الــــدؤلي، ونصــــظــــالم بــــُن عمــــرٍ  فوضــــعوا للنحــــو أبوابً

ــــــه .23»وأّصــــــلوا أصــــــوًال لــــــه ــــــنِ  –ولكــــــّن جمهــــــور العلمــــــاء«:وفی م الجمحــــــي، واب  قتیبــــــةَ  كــــــابن ســــــّال
ـــــــــب اللغـــــــــوّي، والســـــــــیرافيّ والزّجـــــــــاجيّ  ، األنبـــــــــارّي  النـــــــــدیم، وابـــــــــنِ  ، وابـــــــــنِ ، والزبیـــــــــدّي ، وأبـــــــــي الطیّ

ُ  -والقفطيّ  لأّن جمعون على ی ن وضع النحوَ  أوّ   .24»هو أبو األسود الدؤليّ  مَ
ر النحو    : مراحل تطوّ

ـــــُب    َ  النحـــــوِ  تـــــاریخِ  تـــــروي لنـــــا كت ـــــه نشـــــأ فـــــي البصـــــرة وترعـــــرع ِ  أنّ ـــــدي علمائ مین هـــــا المتقـــــدِّ علـــــى أی
ـــــوْ وْ الـــــذین َأ ـــــةَ  ه العنایـــــةَ َل ـــــزمن قرابـــــةَ  والرعای ـــــةِ  قـــــرٍن مـــــن ال ـــــاره حـــــاميَ العربیّ مـــــن  رآنِ والقـــــ علـــــى اعتب

ــــــ جهــــــودُ  ثــــــمّ تضــــــافرْت  .حـــــن فیهمــــــاالل ــــــا فــــــي خدمتــــــه ورعایتِ ین معً ین والكـــــوفیّ ه الســــــتكمال البصــــــریّ
ُ  هم مـــــن تنــــافسٍ بیـــــنَ  ظهـــــرَ ه مـــــع مــــا ِســـــه وأُس قواعــــدِ  ـــــ الحـــــادُّ  ه التعّصــــُب عنیـــــٍف یشـــــوب  ا، اســـــتفادَ أحیانً

                                                             
اي، النحو العربي، ص. 33-32الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة،  ص - 21  .46وصالح روّ
اي، النحو العربي، ص  - 22  . 48صالح روّ
اي، النحو العربي، ص - 23  .35صالح روّ
اي، النحو العربي، ص - 24  .36صالح روّ
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ــــه علــــمُ  ــــ من  إلــــى أن اجتمــــع الفریقــــان فــــي بغــــداد عاصــــمةِ  .قــــرٍن آخــــر ه،  وذلــــك قرابــــةَ النحــــو وبحثُ
ةِ  الخالفــــةِ  ــــ ازدهــــرَ  حیــــثُ  العباســــیّ ــــونمــــا حتّ ــــد ُع وأوْ  َل ى كمُ ــــة، فق ــــى الغای ــــى عل ــــةُ رِ ف  فــــت هــــذه المرحل

َ  بـــــین آراءِ  والتـــــرحیحِ  بـــــالنظر والمالحظـــــةِ  علـــــى كـــــّل  هـــــذا العلـــــمِ  نـــــورُ  ثـــــمّ شـــــعَّ . هماین ومـــــذاهبِ الفـــــریق
ـــــدلسو  والمغـــــرِب  فـــــي الشـــــام ومصـــــرَ  المفتوحـــــةِ  الـــــبالدِ  ـــــاُس  وانكـــــبَّ   25األن ـــــى النهـــــل وا الن  إلرواءِ عل

لَح منه    .26النحویة على تسمیته المدارَس  ، وصار لكّل مصٍر وبلٍد ما اصُط
ِجـــــ الطنطـــــاوي لنمـــــوّ علـــــمِ  جعـــــل الشـــــیُخ هـــــذا و    ِ  هالنحـــــو وتدرّ  أربعـــــةَ ه ه ونضـــــجِ فـــــي طریـــــق اســـــتوائ

ِقــــرا بصــــعوب أطــــوارٍ  ــــف فــــي المكــــان مُ ــــي فــــي الزمــــان وتختل ــــِت  تحدیــــدِ  ةتلتق ــــةٍ  توقی  وطــــورٍ  كــــّل مرحل
   .27إلى التقریب أدنى منه إلى التحقیق فهو تقسیمٌ وتحدیٌد  .ها في اآلخرحدِ أ وتداخلِ 

ل ویمتـــــدّ . وهـــــو بصـــــرّي، أي خـــــاصٌّ بالبصـــــرة وعلمائهـــــا :طـــــور الوضـــــع والتكـــــوین: الطـــــور األوّ
ــــدؤلي ل عصــــر الخلیــــلِ ) ه69ـتــــ( مــــن أبــــي األســــود ال ــــى أوّ مــــع  )ه175ـتــــ( أحمــــد الفراهیــــدّي  بــــنِ  إل

اســــــيّ  بـــــدایات العصــــــرِ  فــــــي االنشــــــغال  والفضــــــُل  ).م750/ه132قیـــــام الدولــــــة العباســــــیة ســـــنة( العبّ
ـــةِ  ـــي هـــذه الحقب ا ونشـــأةً ورعایـــًة ف ـــم النحـــو وضـــعً ـــت الكوفـــةُ  إذْ  ،كـــان للبصـــرة بعل ـــي أثنـــاء ذلـــك  كان ف

ــــة األشــــعارِ  ــــر روای ــــارِ  منصــــرفًة إل ــــراءاِت  واألخب ــــزمن والق ــــرٍن مــــن ال ــــة ق  جهــــودِ  ویمكــــن تقســــیمُ . لقراب
  .طبقتین اثنتین إلى هذا الطورِ  علماءِ 

ت فـــــي النظـــــر ووُ  أخـــــذْت  :الطبقـــــة األولـــــى  فقـــــت فـــــي اســـــتنباط بعـــــض عـــــن أبـــــي األســـــود واســـــتمرّ
  :األحكام، وقامت بنشره وٕاذاعته بین الناس، ومن رجال هذه الطبقة

ْكرو بن سفیانمر بُن ع المشهور أنَّ اسمه ظالم: أبو األسود-1 ِل بِن بَ هُ إلى الدُّئَ ُ َسب ُ نَ ِفع رتَ مناة ابن  ، یَ
ى َعْن ) الدئل(، وٕالیه )حنیفة(بن كنانة  وَ ، ورحل إلى المدینة، فَرَ دَ بمكََّة ِل نَسب، وُ ُ َأ على ی ر، وقَرَ ُعمَ

رُ أرسل، هلالج لجُعثمان وعليّ  ِمإلى البصرة في ِوالیة أبِ  هلالج لجهُ ُعمَ ّل عَ ُ ِرّيِ لی وسى اَألْشعَ ، 28الناَس اإلعراَب  ي مُ
الّ  ِن عبَّاس، اإلمامُ قضاءَ البصرة، ثم جعله والیً  هوَ دَ ابْ عْ ّفي بالبصرة سنة ا علیها بَ رحمه  –وكان .69تُوُ

َط المصَحَف هلالج لجإلمامإلى ا أقرب الناسِ من  –هللا ، وَضبَ ضع النحوَ ِهمْ إخالًصا له، هو الذي وَ ، وَأَشدِّ
ثیهممن وج ، یعدُّ الشریَف   .وه التابعین وفقهائهم ومحدِّ

                                                             
 .36ص  ،الطنطاوي، نشأة النحو - 25
 .   33عبد الكریم محمد األسعد، الوسیط في تاریخ النحو العربي، ص - 26
 .37-36ص ،الطنطاوي، نشأة النحوالشیخ محمد   - 27
اي، النحو العربي، ص.  68شیخ الطنطاوي، نشأة النحو، صال - 28   .111وصالح روّ



8 
 

أخذ النحو عن یحیى بن یعمر،  ،)ه90أو  89ـت( الكنانيّ  اللیثّي بن عمرو نصر بن عاصم -2
ةبعض اإلعجام في  إلیه ینسب نقطُ ، 29وأخذ عنه أبو عمرو بن العالء المتشابهة في  الحروف العربیّ

 .30الخطّ 

ُ : هرّي المَ المیساني عنبسة بن معدان الفیل -3 ه كان و  ،عرف تاریخ وفاتهال ی ه  .31ه100لعّل ألنّ
ا للفرزدق   .32)ه110ـت( ریروج) ه114ـت(كان معاصرً

ا إّال كونَ  .)ه100تـ قرابة ( أبو عبد هللامیمون األقرن -4 ن لم تذكر كتب التراجم عنه شیئً ه ممّ
  .33أبي إسحاق وابنِ  أخذوا عن أبي األسود وعنبسة

ُ أبو داود ه كنیتُ  :بن أبي سعد عبد الرحمن بن هرمز-5 دٍ  األعرُج ه ولقب بن  ربیعةَ  بنِ  مولى محمّ
بن ، وقرأ عنه قارئ المدینة نافع بن هلالج لج قرأ عن أبي هریرة ،اء، یعدّ من القرّ المّطلب بن عبد الحارِث 

ة سنة وفيتقریش،  أنسابالنحو و ب اكان عالمً  .نعیمأبي    .34ه117باإلسكندریّ
ْدواني-6 أخذ النحو عن أبي األسود، ، من التابعین اللیثي الكناني یحیى بن یعمر أبو سلیمان العَ

ة عجاميّ إلتنقیط افي العاصم  بنِ  مع نصرٍ شارك  فه . 35ه129وّفي سنة ت .للحروف العربیّ یصنّ
اي في الطبقة الثانیة   .36صالح روّ

امن أبرز خصائص ه   :ذا الطور أو هاتین الطبقتین معً
اء -  .والرواة كان جمیعهم من القرّ
هوا إلیه، وتصدَّوا له - هوا للحن في كالم العرب ونبّ  .تنبّ
  .راب واإلعجامفي عهدهم وضع نْقطا اإلع -

إضافة كثیٍر من القواعد واألحكام، وتوسیع النقاش  في كان لهذه الطبقة الفضُل  :الطبقة الثانیة
نت وُص والحوار في النحو ومسائله، فدُ  فت بعُض وّ لعیسى بن  “الجامع واإلكمال”ي ككتابَ ( الكتب نّ

                                                             
اي، النحو العربي، ص - 29  .129صالح روّ
م، الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي، مؤّسسة الرسالة، ط - 30  .78م،ص1993/ه1413، 2عبد العال سالم مكرَ
 .71الشیخ الطنطاوي، نشأة النحو، ص - 31
اي، - 32  .126النحو العربي، ص صالح روّ
ة،  - 33 باسم عبد الرحمن صالح البابلي، ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف في همع الهوامع دراسة تحلیلیة، دار الكتب العلمیّ

اي، النحو العربي، ص .54بیروت، ص    .126وصالح روّ
م، الحلقة  - 34 اي، النحو العربي، ص .54، صالمفقودة في تاریخ النحو العربيعبد العال سالم مكرَ  .119وصالح روّ
م، الحلقة  - 35  .83ص ،المفقودة في تاریخ النحو العربيعبد العال سالم مكرَ
اي، النحو العربي، ص - 36  .122صالح روّ
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ةَ  الخالفةَ  ةِ الطبق من علماء هذه وقد أدرك كثیرٌ . والتعلیل رفت القیاس، وَع )عمر الثقفي خال  العباسیّ
    :من أشهر رجالهاو . أبي إسحاق الحضرميّ  ابنِ 

مولى آل بن الحارث  زیٌد هللا بن أبي إسحاق  عبدُ أبو بحر هو : عبد هللا بن أبي إسحاق –1 
، أ ِميُّ ، ونَْصرالَحْضرَ رَ ْعمُ حو، إنه فرَّع الن: ویقولونومیمون األقرن، بِن عاصم،  خذ عن یحیى بِن یَ

بغیة "في  ، وزعم السیوطيّ ه117توفي سنة . الهمز، وله فیه كتاب فیه، ودرَس  القیاَس  وأعمَل 
ه  42ص/2ج، "الوعاة في  الشعراءِ  اشتهر بتتبُّعه سقطاِت  .عن ثمان وثمانین سنة ه127مات سنة بأنّ

  .اإلعراب مثلما فعل مع الفرزدق
مولى خالد بن الولید، نزل في ثقیف  سلیمانأو أبو أبو عمر : البصرّي  عیسى بن عمر الثقفّي  –2

،  ،فنُسب إلیهم حبیب وسیبویه،  ویونُس بُن  وأبي عمرو، وأحذه عنه الخلیُل أخذ النحو عن الحضرميّ
ا  نصاحب الكتابین المذكوریهو  توّفي یعدّ من أساتذة الخلیل البارزین، ، "الجامع واإلكمال"سابقً
ا .ه149سنة ه كان ضریرً   .37یقال بأنّ

سأله عن اسمه،  أّن األصمعيّ وي فقد رُ ه على المشهور، ه كنیتُ اسمُ  :أبو عمرو بن العالء –3
ین"كما في  »أبو عمرو «:فقال بن العالء  انبّ اسمه زِ : وقیل. 3338صألبي الطیّب " مراتب النحویّ

ار ونصر بن ، ویحیى بن یعمر، الحضرميّ ، ونشأ في البصرة، وأخذ عن 68، ولد بمكة سنةبن عمّ
َأ على أنس بن مالك، والحسن البصريصم، عا اء السبعة، وكان إمام أهل البصرة وهو من القرّ . وقَرَ

ا من دمشقبالكوفة ي توفّ ، نحو واللغة، وأیام العرب والشعرفي القراءات، وال   .154سنة  عائدً
  :من أبرز سمات هذه الطبقة

 .لف القواعدبدایة التجرید للقیاس، والتعلیل للقواعد، والتأویل لِما یخا -
ین والنحاة -  .ظهور المناظرات بیت اللغویّ
ع الشعراء وتخطئتهم فیما یخالف القواعد والقیاس النحوي -   .تتبّ

ین،  وهو :طور النشوء والنمو: الطور الثاني  ین والكوفیّ ، تضافرت فیه جهود البصریّ بصرّي كوفيّ
د بن الحس ل الكوفيّ ن الرؤاسيّ یمتدّ من عهد الخلیل بن أحمد البصرّي وأبي جعفر محمّ إلى أوّ

ة  -زمانیا  -أي التقت فیه . عصر المازنيّ البصرّي وابن السّكیت الكوفيّ  الطبقة الثالثة البصریّ
ة بزعامة الرؤاسي وفیه بدأ االشتراك في الجهد للنهوض بفّن . بریاسة الخلیل بالطبقة األولى الكوفیّ

                                                             
اي، النحو العربي، ص - 37 ا للتداخل مع نحوّي آخر  .158صالح روّ خین وأصحاب السیر صفة البصرّي تالفیً یضیف بعض المؤرّ

 .سم هو عیسى بن عمر الهمذاني الكوفيّ بنفس اال
اي، النحو العربي، ص - 38  .135صالح روّ
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دته وأبقته على مرّ القرون، لذا استحّق أن  فوثب وثبةً . النحو والمنافسة في الظفر بشرفه ًة خّل قویّ
ى طورَ    .النشوء والنموّ  یسمّ

ها أیًضا إلى مسائل الصرف المختلفة، بعد أن كانت الجهود رفت به هذه المرحلة هو التفاتُ وما ُع   
ًة أكثرَ ق  في الجانب اإلفرادّي  العثراِت  ةُ وسبب ذلك قلّ  .ى اإلعراب وأواخر الكلماتعل بل ذلك منصبّ
في الجانب  بالمعنى المقصود من الكالم كما یحصُل  ، وألّن الخطأ فیه لم یكن یذهُب )الصرف(

ین الذین آثروا  متأّخرٍ  إلى وقٍت وظّل األمر كذلك  ).النحو واإلعراب(التركیبي  عند بعض النحویّ
فاتهمبین الفصلِ  بینهما، وعدمِ  والجمعِ  على ذلك االندماجِ  المحافظةَ  ف بعضهم حتّ . هما في مؤّل ى عرّ

ا -النحو ه  -هذا االتّجاه في دراسة النحوب التزامً غرُف به «بأنّ ُ ا علمٌ ی ة إفرادً أحواُل الكلم العربیّ
ا ) الصرف( ا ،»)النحو(وتركیبً ین في كثیر  .لیشملهما معً ین سبقوا البصریّ خون أّن الكوفیّ ویروي المؤرّ

ة ین كان في المحّل الثاني الصرفيُّ  ؛ فالبحثُ من المسائل الصرفیّ ین . عند البصریّ ولعّل انشغال الكوفیّ
لِ  أكثرَ  بقضایا الصرفِ  ا بشیخهم األوّ مِ معو  الرؤاسيّ  كان تأّسیً اءِ  مسلمٍ  بنِ  معاذٍ ه وعمِّ  هّل من  39الهرّ
ین إلى النحو ثانیةٍ  جهة، ومن جهةٍ  ر ومن أشه .40محاولتهم تدارَك ما فاتهم من شرف سبق البصریّ
یمن النحاة  الطبقة الثالثة(  :رجال هذا الطور   )نالبصریّ

اِهیِديُّ بن عبد الرحمن بن عمرو الخلیل بن أحمدَ أبو عبد الرحمن هو  :الخلیل –1 نسبة إلى (الفَرَ
ه الرابع دَ )نسبة إلى جّده الحادي عشر( اَألْزِدّي ) فرهود جدّ ِل مان بالبصرة ، وُ ثم رحل مع والده أو بعُ
ي عمرٍ  اللغةَ أخذ ، 100سنة ه سنتان رة وعمرُ إلى البص عیسى بن عمر،  النحوَ و بن العالء، و عْن أِب

شافِ غیِرهمعن ابن كثیر وعن  القراءةَ و  ُ دُّ الخلیل  عنهم ها، ویأخذُ أهلَ  هُ ، وخرج إلى البادیة ی عَ ُ اللغة، وی
غوی .لیَّات في العلوممن أفذاذ التاریخ، وأصحاب األوّ  ا آتاه هللا ِحسا ُل قً ا ریاضیا بارًعا، وذوْ ا، وِذهنً بً ا مدرَّ

ا؛ فبلغ الغایةَ  َ  موسیقیا مرهفً روَض  في النحو، واخترع ا كامًال، كما اخترع  العَ ِه على الناس ِعلمً َج ِب وَخرَ
لِه  تدوینِ  طریقةَ  وأقیسته ما لم یسبقه إلیه سابق، المعاجم، واستنبط من النحو في أصوله وفروعه، وِعَل

وَ  نقل عنه ِه أكثرَ من خمسمائة نقلِسیبَ ا  –رحمه هللا –وكان. یْ ا؛ قضى حیاته منقطعً فً تقّشِ ا مُ ا زاهدً عفیفً
  .على األصّح  175توفي سنة للعلم والتعلیم، 

اب عبدُ : أو الكبیر األخفش األكبر –2 سبة إلى هَجر ن(الهَجري  عبد المجید الحمید بُن  أبو الخّط
ُل من بكر بن وائل بن ثعلبةمولى قیس  )األحساء أو البحرین األخافشة الثالثة المشهورین  ، أوّ

                                                             
اي، النحو العربي، ص. 74مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ص - 39 د األسعد، الوسیط . 386-385وصالح روّ وعبد الكریم محمّ

 .55في تاریخ النحو العربي، ص
 .40الشیخ الطنطاوي، نشأة النحو، صینظر  - 40
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ِ  أخذ عن أبي عمرو، 41)األكبر، األوسط، واألصغر( ل من . األعراَب وأخذ عنهم ه، ولقيَ وطبقت هو أوّ
   .ه177توّفي سنة . تحت كّل بیت فّسر الشعرَ 

، وُ  بن حبیٍب  الرحمن یونَس  هو أبو عبدِ  :یونس بن حبیب -3 ِيُّ بّ ، وأخذ عن أبي 90لد سنة الضَّ
ین، تّ حاع عن العرب الفصحاء ممن الس أكثرَ ، وغیره عمرو ا لألدباء واللغویّ ه إنّ : ویقولونى غدا مرجعً

د بها، وقد نقل عنه سیبویه نحو مائتي نقل،  فَرَّ توفي سنة كان صاِحَب قیاس في النحو، وله مذاهب تَ
   .42ه182

زت به هذه الطبقة ا تمیّ   :وممّ
-  ُ ة المستخدمة إلى الیوم طلحاِت المص وضع ة والصرفیّ  .النحویّ
 .، منها نظریة العواملواببالقواعد على حسب األ أبواب النحو والصرف وتقسیمُ  تحدیدُ  -
ة - ة منها والفرعیّ  .تسمیة عالمات اإلعراب وحركات البناء األصلیّ
 .والتألیف في مختلف العلومووضع المعاجم ابتكار علم العروض وبحوره  -
ة والزائدة المیزان الصرفيّ  ابتكار -  .لمعرفة أوزان الكلم وتحدید الحروف األصلیّ
 .43هم في مربد البصرةعن العرب في مرابعهم أو مالقاتُ  البادیة والسماعُ  إلى الخروُج  -

م أّن في هذا الطور التقى نحاة البصرة بنظرائهم من الكوفة، وكان ممّثُِل     ُل  الكوفةِ  تقدّ أبا  األوّ
الذي كان قد انتقل إلى البصرة وأخذ العلم عن أهلها، ثمّ عاد إلى الكوفة لتبدأ معه  سيّ الرؤا جعفرٍ 
اء رحلةُ  ه الهرّ ین، وٕان قالوا بأّن ذلك كان قد ظهر قبله مع عمّ ین الكوفیّ الطبقة  وهما ممّثِال.(النحویّ

ة   )األولى الكوفیّ
اء -1 د بن كعب القر  :الهرّ ر طویًال، أبو مسلم معاذ بن مسلم مولى محمّ ، اشتغل بالنحو وعمّ ظيّ

     .ه187توفي سنة 
د بن كعب القرظي، نشأ  :الرؤاسّي -2 د بن الحسن، وقیل ابن أبي سارة، مولى محمّ أبو جعفر محمّ

بالكوفة، وورد البصرة فأخذ عن عیسى بن عمر وأبي عمرو بن العالء، ثمّ قفل إلى الكوفة لیشتغل 

                                                             
ب األخفش لغة هو الضعیف البصر ِخلقًة أو الصغیر العین مع ضعف البصر، واألخفش األوسط هو سعید بن مسعدة اشتهر لق - 41

ا األخفش األصغر فهو عليّ بن . ه215إلى جانب النحو واللغة بالعروض وأضاف إلى بحور الخلیل الخمسة عشر بحر الخبب، تـ أمّ
 =في فؤاد صالح السید، معجم األلقاب واألسماء المستعارة. هذا اللقب على آخرینأطلق . ه315سلیمان بن الفضل البغدادي، تـ

صالح . أخفش) 11(جعلهم بعضهم أحد عشر . 23م، ص1990، 1التاریخ العربي واإلسالمي، دار العلم للمالیین، بیروت، ط=
اي، النحو العربي، ص  .160روّ

اي،. 79الشیخ الطنطاوي، نشأة النحو، ص - 42  .126187النحو العربي، ص وصالح روّ
اي، النحو العربي، صینظر  - 43  .193-192صالح روّ
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اء، تت ه معاذ الهرّ اء عمودَ بالنحو مع عمّ ه أّلف . بعدُ  ا النحو الكوفيّ لمذ علیه الكسائيّ والفرّ یقال بأنّ
اه  ا في النحو سمّ اه  ، وآخرَ "الفیصل"كتابً توّفي في خالفة هارون ". كتاب التصغیر"في الصرف سمّ

    .)ه193- 17 (الرشید
خین للنحو والباحثین یذهبون إلى أّن الرؤاسيَّ وع   ان انتقال وجدیر بالذكر أّن بعض المؤرّ مَّه بصریّ

 .44إلى الكوفة ونشرا فیها علم البصرة
ة   :الطبقة الرابعة البصریّ

هِ  –1 یْ وَ ُن عثمان بن قَ  :ِسیبَ ر نبرهو عمرو بْ ُ أو قُنَّبْ هُ الذي ال یكاد ی ُ ب قَ ِه َل یْ وَ ُ ، وِسیبَ  عرف إّال ذكر أو ی
ة به،  ولد . مولى بني الحارث بن كعبر، شأبو بِ  المشهورةُ ه كنیتُ ، )رائحة التفاح(ومعناه في الفارسیّ

ه، وكان أخذ عن الخلیل، وأطال مالزمتَ مدن فارس، ونشأ وأقام بالبصرة،  إحدىبشیراز بالبیضاء 
أعظم  هما، وهو صاحُب ه إلیه، وأخذ كذلك عن عیسى بن عمر، ویونَُس بِن حبیب، وغیرِ أحبَّ تالمیذِ 

من عمره غما بعد مناظرته  في العقد الرابع يتوفّ ، "الكتاب"امفي النحو، أبقاه على األیّ  كتاٍب 
ة والمؤامرة علیه من بعض األعراب   ه180سنةالمشهورة مع الكسائيّ المعروفة بالمسألة الزنبوریّ

  .45على األرجح
د یحیى بن المبارك، لقُّ  :الیزیدّي  -2 الخلیفة  ب بالیزیدّي نسبة إلى یزید بن منصور خالِ أبو محمّ

ا ألوالده وأحفادهالمهدّي حین اختاره م بً  .ى العلم عن أبي عمرو والحضرميّ والخلیل ویونستلقّ . ؤدِّ
  .ه202توّفي سنة 

یب :معّي صاأل -3 اه الرشید أبو سعید عبد هللا بن قُرَ ، إمامٌ في اللغة واألخبار والغریب والروایة، سمّ
  .ه عن إحدى وتسعین سنة216و 213بینتوّفي في خالفة المأمون ". شیطان الشعر"

  .ه214تـ: أبو زید األنصارّي  -4
ین  واكبْت      :من نحاة الكوفة ممثَّلًة في الطبقة الثانیةهذه الطبقة من البصریّ

ُ  ها، مولى بني أسد، فارسيُّ ها وٕامامُ وهو أبو الحسن عليّ بن حمزة شیُخ : الكسائّي  عدّ األصل، ی
،  الحقیقيَّ  المؤّسَس  رَّاء، والخلیل، وهو أحد القُرَّاء السبعللمذهب الكوفيّ َ ة، نشأ بالكوفة، وأخذ عن اله

ا مَن اللغة، وَعِهدَ إلیه الرشیدُ أقرأه األْخفَُش ِكتاَب سیبویه، و  في تأدیب  رحل إلى البادیة فَحِفَظ كثیرً
  ".مختصر النحو"، و"معاني القرآن: "من كتبه، ه189توفي سنةوالمأمون،  األمینِ 

  

                                                             
اي، النحو العربي، ص - 44  .387صالح روّ
اي، النحو العربي، ص - 45  .205صالح روّ
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اي أهمّ ممیِّزات هذه الطبقة في رأيمن    :األستاذ صالح روّ
 .اكتمال علم النحو -
 .التألیف والتصنیف -
ة -    .المناظرات العلمیّ

  :الطبقة الخامسة
 أوسطُ الملقَّب باألخفش، مولى بني مجاشع بن دارم من تمیم، هو سعید بن مسعدة،  :األخفش –1

ُ وأشهرُ  األخافشة الثالثة جأصلُ ، ه وحده فهو المقصودهم، إذا ُذكر لقب ِب نْ ثم سكن البصرة، وأخذ  ،ه من مَ
ِیَن والكوفیین، قرأ النَّحو على سیبویه، وهو عن سیبویه ، وكانت له مكانٌة رفیعٌة في النحو بین البصریّ
، فوافقه في كثیر من المسائل رَ انتقل إلى الكوفة وعاشَ الناس إلى كتابه،  وحده طریقُ  ّفِيَ تُ . الكسائيّ وُ

فاته في. التقریب على ه215سنة   ". االشتقاق"، و"المقاییس"كتاب  النحو من مؤلَّ
توفي . أبو علي محمد بن المستنیر، أخذ عن عیسى بن عمر، وأكثر التلقّي عن سیبویه: قطرب –2

  .ه ببغداد206سنة
ین، منهم الطبقة الثالثةتقابل هذه الطبقة من نحاة البصرة      :من الكوفیّ
رَّاء –1 ،  بن مروان بن عبد هللاهو أبو زكریا یحیى بن زیاد  :الَف ِميُّ َل مولى بتي أسد، فارسيّ الدَّیْ

لد بالكوفة األصل، ین في علمهم، ، وكان أبرع الكوفیّ الِكَسائِيُّ الرؤاسي و ، وأخذ عن ه144سنة وُ
ف الكثیر  ،"المقصور والممدود"، و"المذكر والمؤنث"، "معاني القرآن" من ُكتُبه ،اشتغل بالتألیف فأّل

  . ه207سنة توّفي 
  .ه209تـ، أبو عبد هللا هشام بن معاویة من تالمیذ الكسائي: هشام الضریر -2
وأبي زید  یان بن هذیل، أخذ عن الكسائيّ أبو الحسن ین المبارك من بني لح :للحیانّي ا -3

  .ه220، تـواألصمعيّ 
، یبدأ من عهد أبي عثمان المازنيّ : طور النضج والكمال: الطور الثالث  البصرّي  وهو بصرّي كوفيّ

د  إمامِ  الّسّكیت الكوفيّ  بنِ  الطبقة السادسة، ویعقوَب  إمامُ  الرابعة، ویمتدّ إلى آخر عصر المبرّ
  .شیخ الخامسة عة، وثعلب الكوفيّ شیخ الساب البصرّي 

اي ص :الطبقة السادسة   .وما بعدها 298وهي الطبقة السابعة في تصنیف الدكتور صالح روّ
سمع من یونس واألخفش . أبو عمرو صالح بن إسحاق مولى بني َجرم من قبائل الیمن: الجرمّي  -1

فات كثیرة،   . ه225توفي ببغداد سنةاألوسط، له مصنّ

http://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ContentPlaceHolder1_txtContent&Toolbar=Default#_ftn62
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، قرأ كتاَب  :المازنيُّ  -2 ِقیََّة ا في  هو أبو ُعثْماَن بكر بن محمد بن بَ سیبویه على األخفش، وكان إمامً
َ الروایة، كما كان بارًعا في الِحجاج والمناظرة،  . على األشهر ه249توفي سنةاللغة، وراویًة واِسع

ِي، و " التصریف"، و"تفاسیر كتاب سیبویه"، "علل النحو" من كتبه      .هو مطبوعوقد شرحه ابن ِجنّ
د السجستانيّ    اس بن الفرج الریاشيّ  ومنهم أیضا أبو حاتم سهل بن محمّ وأبو محمد  وأبو الفرج العبّ

د التَّوَّ   .زّي عبد هللا بن محمّ
  :الطبقة السابعة

ِد – اس هو  :المبرّ نشأ بالبصرة، سمع ولد و ، ه210ید بن عبد األكبر، ولد سنةمحمد بن یز أبو العبّ
، وكان إمامَ العربیة في عصره، من " الكتاب" يِّ ، وأتَمَّه على المازِن ِميِّ . ه285سنةببغداد ي توفّ الَجرْ

فاته    ".الكامل في فنوٍن من اللغة واألدب والنحو"، و"إعراب القرآن"، "المْقتَضب"من مؤلَّ
ین یمثّلها ابن سعدا ةالطبقة الرابع  .ه231تـن أبو جعفر محمد بن سعدان الضریر من الكوفیّ

د بن أحمد والطُّ    . ه234تـوال أبو عبد هللا محمّ
ا    اس أحمد بن یحیى المعروف الخامسةأمّ ل في أبي العبّ ولد ببغداد  مولى بني شیبان بثعلب فتتمّث

، ومحمد  أخذ عن محمد .ه291وتوّفي فیها سنةه، 200سنة ِحيُّ م الُجمَ بن زیاد األعرابيُّ بن َسالَّ
ِه على نفسه، وهو من أئمَّ وغیِرِهما، ودرس كتب الِكَسا یْ وَ ین في ئِيُّ والفَرَّاء، وقرأ كتاب ِسیبَ ة الكوِفیّ

ما ینصرف وما ال "، و"معاني القرآن"، "اختالف النحویین"من ُكتُبه  ،ه291مات سنةالنحو، 
  ". ینصرف

ا    في  ه النظرُ وهو نشاط بغدادّي أساُس  طور الترجیحعند الشیخ الطنطاوي فهو  الطور الرابعوأمّ
یبدأ مع منتصف القرن الرابع  .46منهما المختارِ  بینهما، وٕایثارُ  المفاضلةُ ، ثمّ والمقارنةُ ین آراء المذهبَ 

  .ى القرن السابعویمتدّ حتّ 
  :دعائم المدرستین

ة ّ   :دعائم المدرسة البصری
هم -   .األخذ عن العرب الفصحاء المقطوع بعراقتهم في العروبة الموثوق بعربیّ
ا یسمعون(سمعوه من طریق الحفظة واألثبات  الثقة بروایة ما -   .)التحقّق والتثبّت ممّ
اضة من المسموع  -   .الكثرة الفیّ

ة دعائم المدرسة   :الكوفیّ
  .التوّسع في الروایة -

                                                             
  .185الشیخ الطنطاوي، نشأة النحو، ص - 46
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  .التوّسع في القیاس -
ق بالعوامل - ین في المصطلحات خصوًصا فیما یتعّل شبه (االختالف أو باألحرى مخالفة البصریّ

یر المفعول به، التقریب ألسماء اإلشارة القریبة، الخالف لنصب المفعول المفعول للمفعوالت غ
ا   . )معه والظرف الواقع خبرً

  :في المصطلحات نأمثلة الختالف المدرستی
  

ة          ة          مصطلحات بصریّ   مصطلحات كوفیّ
  اسم الفاعل_  
  الضمیر_  
  ضمیر الشأن_  
  ضمیر الفصل_  
  التمییز_  
  ة للجنسال النافی_  
  الصفة_  
  العطف_  
  حروف النفي_  
  ما ینصرف وما ال ینصرف_  
الم االبتداء                              _  

  الفعل الدائم_  
  الكنایة أو المكنيّ _  
  المجهول_  
  العماد_  
  التفسیر_  
  ال التبرئة_  
  النعت_  
  عطف النسق_  
  حروف النفي_  
  ما یجري وما ال یجري_  
  الم القسم _ 

  
  :بعض مسائل االختالف بین المدرستین

  
ین      المسألة            ین     عند البصریّ   عند الكوفیّ

  .اشتقاق االسم - 1
األلف والواو والیاء  - 2

  . في المثنّى والجمع
  .رفع المبتدأ والخبر - 3 
  

  من السموّ -
  حروف إعراب -
  
المبتدأ باالبتداء، والخبر  -

  .بالمبتدأ

  لوسممن ا -
  عالمات إعراب -

  
  .یترافعان -
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  .المنصوب باالشتغال -4 
ة العامل في  -5 أولویّ

  .التنازع
ل نِْعمَ وبِ  -6 ْئَس وَأْفعَ

  .التعّجب
التعّجب من البیاض  -7

  .والسواد
  .أصل االشتقاق -8
عامل النصب في  -9

  .المفعول معه
  .نداء ما فیه أل -10
اسم ال النافیة  -11

  .للجنس
الّالم الداخلة على  -12

  .المبتدأ
العطف على  -13

  .الضمیر المجرور
  .بناء لفظ اآلَن  -14
  

  .فعل األمر -15
مضارع بعد ناصب ال -16

الّالم والفاء وكي وحتّى 
  .وأو
إدخال نون التوكید  -17

الخفیفة على فعل االثنین 
  .وجماعة النسوة

اك  -18 الضمیر في إیّ

ر -   .بفعل مقدّ
  .ثاني لقربهالفعل ال -
  
  .أفعال -
  
  .ال یجوز -
  
  .المصدر -
  .الفعل بتوّسط الواو -
  

  .ال یجوز -
  .مبني على الفتح -
  
  .الم االبتداء -
  

  .ال یجوز_ 
  
  .لمشابهته اسم اإلشارة -
  
  .مبني -
  .بإضمار أن وتقدیرها -
  
  
  .ال یجوز -
  
  
ا والباقي عالمات على  - إیّ

  .بالفعل الظاهر نفسه -
مه- ل لسبقه وتقدّ   .األوّ
  

  .أسماء -
  
  .یجوز -
  
  .الفعل -
  .الخالف في المعنى والحكم -
  
  .یجوز -
  .منصوب بال -
  
ر -   .الم جواب قسم مقدّ
  
  .یجوز -
  
  .لدخول أل على فعٍل ماضٍ  -
  
  .معرب مجزوم -
  .بذات الحروف -
  
  
  .یجوز -
  
  
ا عماد، والبواقي هي إ - یّ
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  .وفروعها
ِد -19   .وزن مثل كلمة سیّ
  .وزن َخطایا -20

  .الشخص
ِعٌل  -   .فَیْ
  .فَعائُِل  -

  .الضمائر
  .فَِعیٌل  -
  .فَعالى -

  
  :مراجع حدیثة للموضوع

  .الشیخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة -
ره، مدارسه، رجاله - اي، النحو العربي نشأته، تطوّ   .صالح روّ
د األسعد، الوسیط في تاریخ النحو -   .عبد الكریم محمّ
م، الحل -  .قة المفقودة في تاریخ النحو العربيعبد العال سالم مكرَ
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