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 المحاضرة األولى
 حويةمفاهيم تأسيسية: المذهب، االت ِّجاه، المدرسة الن  

مة: مم ا يقوم عليه الت أسيس المتين للقضايا، ويكون به الت مهيد الر صين لمعالم المسائل، اإلحاطة  مقد ِّ
ياقات العام ة الت اريخية والجغرافية واالجتماعية وغيرها، وهي عوامل خارجية كثيرا ما يكون لها تأثير بالس   

راسة، ومن ثم  الت أثير  ؤية الكل  ية والت فصيلية للقضايا، وُيسهم في توجيه مسارات البحث والد   بشكل ما على الرُّ
 مع نوعية األحكام.  -ولو نسبيا–على طبيعة نتائج البحوث، والت كييف 

ومن هنا يظهر الت عالق الوثيق بين الظُّروف والمالبسات الخارجية لنشأة العلوم وتطوُّرها، وبين حقيقة 
 أثير في صياغة نتائجها وأحكامها.       مواضيعها ومعايير البحث فيها، ودرجة الت  

 والحديث عن المدارس الن حوية العربية ال يستوي إال  على أرضية قوامها: 
 . لجهاز المصطلحي وتحديد دالالتهاضبط ا -
 اإلحاطة بأثر االعتبارات الت اريخية والجغرافية. -
تحديد شبكة المفاهيم المتعل  قة بالعلم، ودور عناصرها في تحصيل المضامين الن ظرية  -

 العملية. والمناهج واإلجراءات
مين في التُّراث العربي، ومن العبارات التي  المذهب: من المصطلحات التي عج ت بها كتابات المتقد  

لها مدلول لغويٌّ عام، ينبع من وسط محسوس غالبا، ومعنى اصطالحيٌّ انتعش أكثر ما انتعش في بيئة 
رعية.  العلوم الش 

، فأم ا الحقيقيُّ فهو: مصدٌر ميميٌّ على وزن َمْفَعل  :اللُّغةالمذهب في   وله معنيان: حقيقيٌّ ومجازيٌّ
ُمفرد: والجمع: َمَذاه ب: من ذَهَب/ ذَهَب إلى/ ذَهَب بـ/ ذَهَب على/ ذَهَب عن/ ذَهَب في. تقول: ذهب إلى 

اُن الذ هاب ب: المْأَخُذ، وأصُله: مكشيء أي: ات جه إليه، "فالَمْفَعُل: جهة يذهب إليها المرء ويقصدها، والَمْذهَ 
ي   على الط ري كـ: الَمْطَلع لموضع  الطُلوع، ومثُله الَمْدَخل والَمْخَرج" ق ويطلق المذهب بهذا المعنى الحس  

، وأُ ومنه أخذ المعنى  "ومكان الذ هاب وزمانه،  "وهو سير وات  جاه وتحيُّز في مكان آخر ق بداللة ل  طالمجازيُّ
بيدي في تاج العروس تواطأ عليها الن   ةمجر د اس، فقصد بالمذهب: المضي والمسير والمرور، فأورده الز 

ذَهب إ لْيه  "من اْلمَجاز: الَمْذَهُب: )الُمْعَتَقد  ال ذ ي يُ مشيرا به إلى المعتقد والطريق الذي يت خذه الن اس: فقال: 
 با  َحَسنا  ي َيْذَهب ف يه . )و  الَمْذَهب ): الط ر يَقُة  ُيَقال: َذَهَب فالٌن َمْذهَ وَذَهَب فالٌن ل َذَهب ه َأي ل َمْذَهب ه ال ذ  

هة جاه أو الموقف أو وجوأطلق المذهب وأريد به: "الُمْعَتَقد الذي ُيْذَهب إليه، أي االت    " َأي َطريَقة َحَسَنة ،



نة     /ةالمقياس: مدارس نحوي   ص:    / الثة ليسانسالث   :الس  أ. عبد الحفيظ شريف    / لسانيات عام ة الت خصُّ  
 

2 
 

ارسين، بما ة، ومن أكثرها توظيفا بين الد  اللُّغويظر المستَقر عليها في مجاٍل ما" ولعل  أجمع الت عريفات الن  
َمَنَع، َذهابا  : َذَهَب، كَ حق قه من إمكانية العبور إلى الت عريف االصطالحي، تعريف صاحب القاموس المحيط

، وـبه: أزاَلُه، كأْذَهَبُه، وبهوُذهوبا  وَمْذَهبا ، فهو َذاه ٌب وَذُهوٌب: ساَر،  ُأ، والُمْعَتَقُد  .أو َمر  والَمْذَهُب: الُمَتَوض 
  .الذي ُيْذَهُب إليه، والط ريقُة، واألصُل"

ويطلق المصطلح مضافا إلى حقول علمية وفكرية مختلفة بقصد تعيين تقسيم أو تقسيمات منتسبة 
 أو غيرها، قديمة أو حديثة، عربية وغربية، فيقال: مذهب إليه، وباعتبارات بشرية أو تاريخية أو جغرافية

أن كان  وبعد... األشاعرة )طريقة في االعتقاد  ومذهب مالكي )في الفقه  ومذهب وجودي )في الفلسفة  
ها إلى حركةٍ  ل عنوانا لطريقة بحثية، أو منهج فكري. هذا الل فظ متوج   ، تحو   وقصد مكانيٍ 

ره الت اريخ الن حوي لمئات يحمل هالمذهب الن حوي:  ذا المصطلح في بنيته الت ركيبية وجودا واقعيا يبر  
إلطار العام ا هما )المذهب  بوصفه ذلكفي انتماءين نحوي ْين، أحدُ –النُّحاة الذين كان الكثير منهم يشتركون 

مذهب  وغير ذلك. وثانيهما )ال جغرافي   وامتداد   ومصن فات   وآراء   وأتباع   ومنهج   الذي تنتظم فيه رؤية  
ما عرف  علن رأيه، ويدل  ل على دوافع اختياره، وذلك، فيُ بوصفه تلك اآلراء واالختيارات التي يراها الن حويُّ 

ارسين بـ:  ل، فيقال مثال: المذهب الن حويُّ البصريُّ الذي يُ  المذهب الن حوي عند الد   طلق على االنتماء األو 
؛ كما يطلق على األفراد من النُّحاة، فيقال: المذهب أو المذهب الن ح ، أو المذهب الن حويُّ األندلسيُّ وُي الكوفيُّ

 الن حويُّ ألبي حي ان، أو المذهب الن حوي للز مخشري أو غيرهما.
أثمر انفتاح حركة االستشراق الغربي آثارا عديدة منها  :المذهب والمدرسة ي  بين مصطلح   ن ثوحد  الم  

موذج هو مصطلح )المدرسة  الذي أطلقه المستشرقون مقابلين به مفهوم والن   ،توليد العديد من المصطلحات
هو المستشرق األلماني  ل من أطلق مصطلح )المدرسة وأو   ،خي العرب والمسلمينعند مؤر    )المذهب 

عه على ذلك ب  وتَ  ،ينالكوفي   و  البصري  ينخالف بين الكتاب اإلنصاف في المسائل مته لقد   جوتولود فايل. في م
م علماءُ   لبصريُّون االعربية مذاهب النُّحاة إلى ثالث مدارس:  بروكلمان في تاريخ األدب العربي فقال:" وقد قس 

، فهو قد فيها من الت صرُّف فيما ليس لهن من علماء بغداد" وعبارة بروكلمان يْ ومن مزجوا المذهبَ  الكوفيُّون و 
ذي تلق فه ال استند على تقسيم ابن الن ديم ومصطلحه، ولكن ه وظ ف مصطلح )المدرسة  وهو المصطلحُ 

ارسون العرب المُ  ل من استخدمه: الدُّكتور مهدي المخزومي في أطروحته )مدرسة ثُ حدَ الد  ون، وكان  أو 
والن حو  ثم  حل  مصطلح )المدرسة  عنوانا لدراسات وكتب، ومصطلحا  لُّغةالالكوفة ومنهجها في دراسة 

 الد ارسين على استعماله وفاء للمورث العربي. بديال عن مصطلح )المذهب  الذي أصر  بعُض 
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ن، فإن  مفهومها متقارٌب، فالمخزومي حين يتناول الكسائي بالحديث يْ صطلحَ المُ  وأيًّا كان استخدامُ 
تاذا لها خصائصها ومميزاتها، فليست المدرسة إال  أس مدرسةإن  الكسائي بمنهجه وأساليب دراسته يقول:" 

مؤث  را، وتالميذ متأث  رين، وقد اجتمعوا على تحقيق غرض واحد، ونهجوا للوصول إليه منهجا واحدا" وعلى 
 :هم ودراساتهم، وهماستخدم المحدثون المصطلح في عناوين لكتبفقد ذكر هذا المصطلح )المدرسة  

يد د. عبد الر حمن الس   - والن حو  اللُّغةد. مهدي المخزومي في )مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة  -
مدارس امرائي )الد. إبراهيم الس   - د. شوقي ضيف )المدارس الن حوية  - في )مدرسة البصرة الن حوية 

 د. خديجة الحديثي )المدارس )دروس في المذاهب الن حوية د. عبده الر اجحي  - الن حوية أسطورة وواقع 
ؤال الكبير  - الن حوية  ر والت صديق والسُّ  - د. عبد األمير محمد أمين الورد )المدارس الن حوية بين الت صوُّ

 د. التواتي بن التواتي )المدارس الن حوية 
راسات العديد من المدارس مثل: )المد ة رسة البصرية  و)المدرسة الكوفية  و)المدرسواستعرضت هذه الد  

 البغدادية  و)المدرسة المصرية  و)المدرسة األندلسية .
ثين: هو مصطلح شاع استخدامه عند الدارسين المْحَدثين  تعريفات )المدرسة الن حوية( عند الم حد 

 يمية. عية واألكادولذلك سيكون تعريف المصطلح في إطار رؤيتهم لمعناه ومفهومه في أوساطهم الجام
رين المدرسة جماعة من الفالسفة والمفك    أورد المعجم الوسيط مفهوما جديدا لمصطلح المدرسة بقوله: "

ريفاتهم للمدرسة رون تع" وعلى هذا المعنى صاغ المتأخ   مشتركٍ  أو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أو تقول برأيٍ 
  :ومنها

ة اللُّغوياسات ر فايل : وهو اختيار محم د حسين آل ياسين في كتابه القي  م "الد    تعريف المستشرق )جوتولد
العلماء  ف الجبهة العلمية ويربطظر الذي يؤل   عند العرب إلى نهاية القرن الث الث "االشتراك في وجهة الن  

 بعضهم ببعض على رأي واحد"
تجمعهم  ،الواحد ولي العلم الواحد أو الفن   أُ  تعريف األستاذ على الن جدي ناصف:" المدرسة طائفة من

ياتهم العلمية عت شخصومهما تنو   ،همواختلفت أجناسُ  ،همدت أوطانُ وحدة أصوله ومناهج البحث فيه وإن تعد  
 فاصيل"وتباعدت آراؤهم في الفروع والت  

اس ن  ينادي بها فرد أو جماعة من ال ،زةجاه له خصائص ممي  ي األنصاري:" ات   كتور أحمد مك   تعريف الدُّ 
  ."ثم ينادي بها آخرون 
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حاة يصل بينهم رابط من وحدة الفكر والمنهج :" وجود جماعة من النُّ عمر تعريف الدُّكتور أحمد مختار
ين مريدون الذابعون أو الوالت   ،ة ويحدد المنهجائد الذي يرسم الخط  يكون هناك الر   والبد أنْ  ،حوفي دراسة الن  

 فاع عنه"يعتنقون خطاه ويتبنون منهجه ويعملون على تطويره والد   
والمالحظ أن  مدار هذه الت عريفات على األلفاظ: )جماعة  )طائفة  )االشتراك في وجهة نظر  )ات  جاه 

  الجماعة والمنهجالمدرسة، وهما:  ن فييْ ن أساسَ يْ له خصائص  وهي ألفاظ تحيل على ركنَ 
 مزيد من )وجه .مصدر لفعل جاه الوجهة في لسان العرب، المقصد، والط ريق، واالت    االت ِّجاه:

ل ة نسبية جاه تعبير عن ق: ال يكاد يختلف معناه عن المذهب، أو الطريق، ولكن  االت   االت ِّجاه الن حوي 
لمذهب ن آراء ازا ضمفي عدد األتباع ومحدودية في الحضور، فهو إطار لفكرة أو جزء منها قد يشغل حي   

أو المدرسة، بحكم أن ه لم تتحقق فيه أركانهما. ومن أظهر األمثلة الن ظرية والت طبيقية، ما جاء في "المدارس 
سة البصرة قد مدر  البد من اإلشارة إلى أن   ،ياقالنحوية" لألستاذ التواتي بن التواتي فيقول: "وفي هذا الس   

ل في ذلك. " ثم  ات ِّجاهاتع عنها ثالثة تفر    فص 
 انيةالمحاضرة الث  

 أسباب ظهور المدارس الن حوية
 السياسية، المعرفية، المذهبية

يمكن إيراد أسباب ظهور المدارس الن حوية في ثالثة مسارات واضحة، دون الحكم بأن ها الوحيدة التي 
ي ف بعضها في بعض، يجعل من الحكم القطعي    مظاهر الحياة العام ة، وتأثيرُ  لُ ليس بعدها شيء، فتداخُ 

 مجانبة الواقع، وأقرب إلى الخطأ. من مثل هذه القضايا على درجةٍ 
ست عليه كلُّ مدرس ة للمنهج العلمي   تطبيقي   أسباب معرفية ول دت استجابة   ل:األو   ة آراءها الذي أس 

ز الش   الكوفي  ينعلى القياس، وتقديم  البصري  ينوأحكامها، كاعتماد  ماع، والت حرُّ في  البصري  ينمن  ديدللس 
واية د في اعتمادها، مقابل الت ساهل الواضح من  ،قبول الر   رفض  ة لهذافي ذلك، ونتيج الكوفي  ينوالت شدُّ

لقراءات بعض ا يُّون الكوفل ب  ة مخالفتها ألصول مذهبهم، بينما قَ بحج   ،القراءات مع تواترها بعَض  البصريُّون 
ماع شذوذها استجابة   مع شهرة عهم في الس   ومن ثمرات ذلك مثال:  لتوسُّ

ديد من االستشهاد بالحديث الن بوي بحج ة روايته بالمعنى، وقبول  -  لكوفي  يناالموقف البصريُّ في الت حفُّظ الش 
 االستشهاد به بقيود مدروسة.
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عربية، وعدم وجها من أوجه ال الث ابتة ولو آحادا، مادامت توافقُ  في قبول القراءات القرآنية الموقف الكوفيُّ  -
مير المجرور الكوفي  ين بذلك على هذا اإلطالق. ومثال ذلك إجازةُ  البصري  ينقبول  ن م العطف على الض 

ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأَلْرَحامَ  ﴿دون عائد في قول هللا تعالى:  [ قرأها حمزة الكوفي 01:﴾ ]الن  ساء َوات ُقوا هللَا الذ 
ا للقراءة. هذا العطف، ر  البصريُّون تواترة، ومنع مير به، وهي قراءة مُ بالجر   )َواألْرَحام   عطفا على الض    دًّ

روع المختلف فكر من الويكفي أْن تثمر تطبيقات هذين األصلين من أصول المدرستين ما يضيق به الذ   
 فيها بين الفريقين. 

ياسية ومسالكه الت    ة أفرزها الواقع الجغرافيُّ أسباب إقليمي   اني:الث   جارية ومنافذ بامتداداته الت اريخية والس  
نات السُّ رحالته البشرية وتنقُّ   غرافي   انية لكال البلدتين: البصرة والكوفة، إضافة إلى الموقع الجك  الت المكو  
نقدية وسوق الكناسة في الكوفة من أدوار علمية وأدبية و  ،لبصرةد في اربَ الم   يْ وقَ رف لسُ للبلدتين، وكذا ما عُ 
 وخالفية بارزة.    

عوبية والن شاطات الخفية  الث:الث   ب المذهبي الذي غذ ته الن  زاعات الكالمية والعرقية، وشجعته الشُّ الت عصُّ
ولة المصادر  في عنوانا لذلك ما تناقلتهواختالط األجناس واألعراق. ويك ،للعديد من األطراف بفعل ات  ساع الد 

ى للعلويين ثم  العباسيين من بعدهم، وما لذلك من أثار عل لبني أمية مقابل الميل الكوفي    من والء بصريٍ 
ام الموالين لهم على أتباع  اآلراء واألحكام، واستقواء بعض رو اد المذاهب الن حوية بعضهم على بعٍض بالحك 

 المذهب اآلخر والمناظرات في ذلك كثيرة مشهورة.
 المحاضرة الث الثة
 حويةمصادر المدارس الن  

حوية تأسيسا لمنهجهم في بناء القواعد الن   البصريُّون اعتمد : البصري ِّينرس الن حوي عند مصادر الد  
يوع فما عرف بكثرة ا أصوال صارمة فلم يقبلوا من لغات القبائل وأشكال أدائها إال    ي االستعماللت داول والشُّ

أن هم  الل هجات العربية، ونجم عن ذلك اذ من القول، أو لهجة منوما لم يتحق ق فيه ذلك صن فوه ضمن الش  
، ومالحظات عميقة، وبحكم هذه األسس التي اعتمدوها ال ُيعلنون عن قاعدة نحوية إال  بعد استقراء شديدٍ 

استنباط حوية، و في بناء الحكم الن حوي، كان اختيارهم للمصادر واألصول المعتمدة في بناء القاعدة الن  
 حوي أو توجيهه. الحكم الن  

المنهجي ة البصرية في تقعيد القواعد النحوي ة وتأصيلها بالن ظر في المصادر المعتمدة  يمكن استيعاب
 والتي يمكن إجمالها في:
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بغيره من  اللُّغوي : وهي القبائل التي لـم يختلط أداؤها كالم القبائل العربية الموغلة في البداوة -1
 وأسد وكذا القبائل العربية: قيس ،لواء انتقاء األفصح من الكالم العربي    كالم األمم، كقريش التي حملت

ت عليهم عبارة الفارابي: "والذين نُ   اللُّغةعنهم  لتق  وهذيل، وكنانة، وبعض الط ائيين... وهم الذين نص 
لذين من بين قبائل العرب، هم قيس وأسد، فإن  هؤالء هم ا سان العربيُّ وعنهم أخذ الل    يَ د  العربية، وبهم اقتُ 
بعض يل، وبعض ك نانة، و ذَ ه، وعليهم اتُّك ل في الغريب وفي اإلعراب، ثـم  هُ عظمُ ذ ومُ خ  عنهم أكثر ما أُ 

د مَ عتَ " فقد ا ذ عن حضري   قطُّ ؤخَ ذ عن غيرهم من سائر قبائلهم... وبالجملة، فإن ه لـم يُ ؤخَ ين، ولم يُ الط ائي   
القبائل بحكم  بقية كالم نثرا  أو شعرا  أصال لقياسهم، واستبعدوا ما عداها من القبائل لغة هذه البصريُّون 

 "لخم وال من جذام لمجاورتها أهل اختالط لغاتها بلغاتهم، فلم يؤخذ من قبائلجاورتها لألمم األخرى، و مُ 
بط لمجاورتها الن   كرٍ ب، أو بَ غل  ل الشام، وال من تَ ان، أو إياد لمجاورتها أهضاعة، أو غس  مصر، وال من قُ 

 إلخ. ...والفرس
ملة  ردُّهم المطلق لقراءات القرآن الكريم ج البصري  ينشاع عن يُ  القرآن الكريم في بعض قراءاته: -2

ن اعتمادهم م نابعٌ  البصري  ينوتفصيال ، وعدم اعتمادهم عليها أصال في القياس، ومصدر هذا الحكم على 
كر بولَ قَ  الفة الذ   وعدم االلتفات  ،االحتجاج بالقراءات القرآنية شرط موافقتها لشعر أو كالم القبائل العربية الس 

ذوذ دون الن ظر في سندها ولو كان متواتراهَ للقراءة مالم يكن لها شاهٌد من ذلك، ورمي   عف والشُّ وهو  .ا بالض 
ارسون استقراء   نة االستشهاد الص   البصريُّون  ناقصا أسقط به ما اعتبره الد  وهو  يحة.حنصيبا وافرا من مدو 

 لقدامىإلمام الفخر الر ازي من اوا ،الذي جلب لهم نقدا الذعا، من قبل العلماء قديما  وحديثا ، كابن حزم القيدُ 
 واألستاذ سعيد األفغاني من الُمحَدثين.

ة االستشهاد من دائر  النبوي   البصرة الحديثَ  استبعد نحاةُ  :والت قعيد الن حويُّ  الحديث الن بويُّ  -3
واالحتجاج، بذريعة أن  الحديث الن بوي   مروٌي بالمعنى حينا ، وبالل فظ حينا ، ولتعذُّر الفصل بين القسمين 

 . أسقطوا االحتجاج بكل الحديث الن بوي   
ة نثرا  وهو االعتماد على لغة القبائل البدوي أصليأحدهما  ،نيْ رَ اكتفوا بمصدَ  البصري  ينوالخالصة أن  

عيد قوهو ما وافق كالم هذه القبائل من القرآن الكريم وقراءاته، وهي منهجية في الت   وثانيهما تابعوشعرا ، 
 النُّحاة من القبول لدى فريق من ها في نشأة مذاهب نحوي ة أخرى، وبقدر ما لقيت هذه المنهجيةكان لها دورُ 

 من المحق  قين، بقدر من الن قد المنهجي  والعلمي.  كثيرٌ  -بالمقابل–اجهها فقد و 
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على خالف ما كان عليه المنهج البصريُّ في اعتماد مصادر : الكوفي ِّينمصادر الد رس الن حوي عند 
ع في القياس؛ فقد نشأ المنهج الكوفيُّ متعامال مع المص ،في الت قعيد قةٍ ضي    ادر واستدراك مخل فات ذلك بالت وسُّ

 ومنهجهم.  الكوفي  ينأخرى، وهو ما يت ضح من خالل استعراض مصادر  ة بطريقةٍ اللُّغوي
 البصري  ينيخ شبق إلى الن حو من الكوفة بزمن، ففيها نشأ الن حو واستوت مقوالُته، و أس لقد كانت البصرةُ 

واء. وقد انتقل 189ه  والكسائي )180لسيبويه ) ه  أستاذٌ 175الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ه  على الس 
ي الن حو. ف في غالب آرائها ومصادر دراستها للبصرة   ا، فالكوفة مدينةٌ الن حو من البصرة إلى الكوفة بصريًّ 

لت نظر ولكن  جملة من الد و  يمكن إيجازه  وتقعيده وهو ما حوي   إلى مصادر االستنباط الن   ينالكوفي   افع حو 
 :مصادر الن حو الكوفي    في القول في تحديد أهم   

 ن:يْ ن متوازيتَ يْ ، اعتمد رؤيتَ ناشئمباشرا في ميالد منهج كوفيٍ  المنهجيُّ البصريُّ سببا لقد كان الخلل 
ماع: -1 ع في الس  القراءات من كالم قبائل العرب، و  البصري  ينإعادة الن ظر في موقف  واعتمدَ  الت وسُّ

 ين، وهما:ي   ن أصبحتا شعارا للكوفيْ تَ القرآنية، وذلك باعتماد خطوَ 
   يق، وتوسيع قاعدة القبائل المستشهد نقل المصدر األصلي )كالم العرب  من محيط االستدالل الض 

تي ضمن دائرة االستشهاد واالحتجاج كالم القبائل ال الكوفيُّون ا، فأدخل بكالمها، وات  خاذ ذلك مصدرا أصليًّ 
عن جزء من قبائل بني كنانة وبني طيء، معتبرين إياها  أخذوامن قائمة اختيارهم. ف البصريُّون أقصاها 

 كتميم وأسد ونزار مجاورة للكوفة ةغات. كما قبلوا لهجات قبائل عربي ٍ قبائل بعيدة عن الت أثر باألجنبي من اللُّ 
نبوري وقبائل مجاورة لبغداد كأعراب الحليمات الذين ناصروا الكسائي   ة، وهي على سيبويه في المسألة الز 

اذ    الكوفيُّون ة، وقد كان لم تكن ضمن القائمة البصري   قبائلُ   ن األداءمفي ذلك حريصين على استبعاد الش 
عن  للُّغةا، وفحفحة هذيل، وعجعجة قضاعة، وكشكشة ربيعة. كما لم يأخذوا كعنعنة قضاعة وقيس وتميم

أهل الحضر، وال عن القبائل المتاخمة للعجم، كـ: َلْخم وجذام لقربهما من أقباط مصر، وال من ُقضاعة 
ام ولغتهم العبرانية، ولم تقبل لغة اليمن لمجاورتهم الحبشة، وال ان وإياد لمساكنتهم أهل الش  كر ب وغس 

ما كان عليه  على الكوفيُّون ار اليمن، وقد أضاف صالهم بتج  لمجاورتهم الفرس، وال ثقيف والط ائف الت   
عر الجاهلي والمخضرم واإلسالمي    البصريُّون  ؛ ما كان يرويه كلٌّ من خلف األحمر وحم اد من قبول الش  

سوا بعض ا ،لوا البيت المجهول القائلب  اوية، وقَ الر    ة على البيت الواحد. لقواعد الن حوي  وأس 
  ع فو  -باالعتبار البصري   -ية  ردُّ االعتبار للمصدر الث انوي الت ابع )القراءات القرآن من  الكوفيُّون س 

من اشتراط  وتخل صوا قعيد،جل  القراءات القرآنية المتواترة في الت   ، واعتمدوادائرة االستشهاد بالقراءات القرآنية
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اهد  عر الجاهليٍ  أو الكالم البدويٍ  الذي اعتمده من وجود الش  ة القر  البصريُّون الش   اءة القرآنية قيدا في صح 
ة قاعدة نحوي ة اذة وفاء لمذهبهم القائم على توسيع  .واعتمادها إلثبات صح  فقبلوا القراءات المتواترة والش 

واهد، على واية، والت ساهل في قبول الش  وا بعض القراءات القرآنية البصري  ينخالف  الر    .الذين ردُّ
2- : في تصحيح الخلل  ن الكوفيُّو الذي حق قه  رغم الن جاح الن  سبي    الن حو البصريُّ مصدر  للن حو الكوفي ِّ

، فإن هم لـم يستطيعوا الت خلَُّص  ى تلق  قد لبعات المنهج البصري   ومقوالته، فمن جميع ت المنهجي البصري  
، وأخذوا عن شيوخهم من أمثال: عيسى بن عمر والخليل بن أحمد ويونس البصري  ينالن حو من  الكوفيُّون 

فأشبهت ا وبيانا، ن الكتاب لسيبويه شرح  وْ ، يتلقَ البصري  ينفي حلقات  الكوفيُّون بن حبيب واألخفش، وجلس 
 الكوفي  ينذلك لكون ، و البصري  ين الن بوي موقفَ م من بعض القراءات المتواترة، ومن االحتجاج بالحديث هُ مواقفُ 

  .في واقع أمرهم تالميذ للبصريين
 المحاضرة الر ابعة

 مناهج المدارس الن حوية العربية القديمة
ارس على نصيب مشترك  بالن ظر إلى الجهود التي رسمت معالم الد رس الن حوي العربي   القديم، يقف الد 

واهد  ها جمعَ العلمي   لتلك الحلق والمجالس، والتي كانت بدايتُ من الن  تاج  طنها األصلية ة من موااللُّغويالش 
 عَ ْض وَ  ضرَ لذي فَ ا في البوادي، ثم  تتبُّع مظان  ها عند األعراب أينما نزلوا، لتبدأ حركة االستقراء واالستنباط

راسة، وصياغة مصطلحاتها العلمية، لُيتو ج كلُّ  د ا مناهج للد    ق  لَ لح  ذلك بتقعيد القواعد الن حوية، ومع تعدُّ
فبغداد من بعدهما، سنتابع هنا القدر المشترك من األصول المعتمدة التي  ،والمجالس في البصرة ثم  الكوفة

ل.قامت عليها هذه الجهود. والوقوف على أهم   الخصائص التي عرفت بها ال  د رس الن حويُّ األو 
م استماعهم ، وتم  من خالل اللُّغة: مصطلح أطلق على العمل الذي قام به ُجم اع اعأواًل: الس 

عر  فه وي وتقييد المسموع ضمن قواعد مخصوصة، المخصوص من أناس مخصوصين على شكل مخصوص  
ه وكالم نبي    بفصاحته، فشمل كالم هللا تعالى، قُ وثَ وطي بقوله: "وأعني به ما ثبت في كالم من يُ يُ اإلمام السُّ 

 دينل  بكثرة الموَ  ةُ نفسدت األلس   ، إلى أنْ هُ ه، وبعدَ العرب، قبل بعثته، وفي زمن   صلى هللا عليه وسلم، وكالمَ 
ة  فه علي أبو المكارم بقوله: "األخذُ نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر" ويعر    طقين ة عن الن االلُّغويالمباشر للماد 

د القبيلة التي يريد من أفرا مباشرة   جمعا وترتيبا وتصنيفا، فيسمعُ  بنفسه اللُّغوي يقوم به  عمل  بها" فهو 
وتلك مراتب  معاراويا ال مستألن ه سيصير  ،اللُّغةل له شخص آخر هذه نقُ ، ولم يَ منها مباشرة   اللُّغةتأصيل 
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واطنها األصلية العربية من م اللُّغةبغرض تقييد  الكوفي  ينو  البصري  ينمختلفة، وهو منهج اعتمده كلٌّ من 
 سماعا.

ده كثرة يشترطون في قبول المسموع وتقيي البصري  ينغير أن  مكمن الفرق بين سماع الفريقين، أن  
واية عن يقبلون الر   ول المسموع الواحد، و بُ لقَ  الكوفيُّون الت داول وشيوع االستعمال وتعيين القائل، بينما يكتفي 

  المجهول، ويوسعون قائمة القبائل التي يرتضون عربيتها.
واية ماع قرابة وفرق، ثانيا: الر ِّ  السماع أخذ مباشرف: هو أصل يتعل ق بالن قل والن اقل، وبينه وبين الس 

كما أن   ،بواسطة بشرية أو مكتوبة، أم ا الرواية فأخذ للغة أو الحكم النحوي اللُّغةبين النحوي أو جامع 
ماع رهين بزمان ومكان معي ني ن واية فليس لها معالم مكانية وال حدود زمانية، أم  الس  شتراك ، ومع االر ِّ

اعا وتضين جميعا في العمل بهذا األصل، واختلفوا بعد ذلك في طرائقهم توسُّ اللُّغويالنُّحاة و   ييقا، وقبوال ورد 
دُ  وايةفي تدقي البصري  ين فقد اشتهر تشدُّ واة كتعامله في القياس أو أ ،ق شروط الر   ؛ وذلك وتمحيص الرُّ شد 

ا لباب الوضع في  واية، وتضييقا لمسالك االنتحال، وقد أشبه فعلُ  اللُّغةسدًّ م هذا فعل أصحاب هوالت زيُّد في الر  
واة، فهم واية والت حقُّ الحديث في ضبط الر    ئُّنون إلى كل   رواية "ال يطم -واتي بن التواتيكما قال الت  –ق من الرُّ

واي فوضعوا مقاييَس  ،وتمحيصٍ  بعد تدقيقٍ  عن العرب في الجاهلية إال   دُ ر  تَ  ات الواردة عن لتصحيح هذه الر  
د كالمنهج الذي ات   ق ة والت شدُّ ، وكانوا يرفضالعرب، فكان منهجهم في الد   ما  ون كل  بعه علماء الحديث أو أشد 

وايات".  شذ  من الر  
عري الكبير، الذي اشتغلوا به عن البحث في  الكوفيُّون وأم ا  واية مستغل  ين مخزونهم الش   فأكثروا من الر  
هَ تَ  ثرةٌ حو وقضاياه زمنا طويال، غير أن ها كَ مسائل الن   درجة و  ،تهامستوى فصاحفي  شديدٌ  لها طعنٌ  وج 

ة نسبتها واية وحدودُ  إلى قائليها، وقد صح  صول تقييد ها كأصل من أا وقواعدُ هَ وُص ها وشخُ أثارت مسألة الر  
ارسين، حت ى كان للمستشرقين في ذلصوص ونقلها الش   النُّ  ا بين الد  ك فاهي والكتابي قديما وحديثا نقاشا حادًّ

ها نحو أغراض غيرقاش العلمي، ومنها ما ُيظه  آراء وأحكام منها ما يقبل الن    تجاوز بريئة، وأهداف ت ر توجُّ
 البحث العلمي الن زيه.

وصعوبة في الوصول إلى الحقائق العلمية؛  ،وبقدر ما تسب ب فيه هذا األصل من مطاعن وشبهات
راسة، وشق ق قضايا للت حقيق والمتابعة، وليس قد فتح آفاقا واسعة   -من زاوية أخرى –فإن ه  هذا  للبحث والد  

نات التُّراثية بداية  اللُّغويلن حوية و راسات امتعل  قا بالد    نات الوحي المطه ر من مدو   ة فحسب؛ بل طال كل  المدو 
نات األخرى    .)القرآن الكريم والحديث الشريف  ثم  سائر المدو 
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وطي تعريف ابن األنباري للقياس فقال: قال ابن األنباري في )جدله  يُ نقل اإلمام السُّ القياس: ثالثا: 
ه ]أي في تعريفه[: هو  حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" اهـ ثم  أردف قائال: قيل في حد  

في إلحاق  اللُّغوي  يجتهد من خالله من استقراء كالم العرب". فهو تصرُّف عقليٌّ  ةٍ طَ بَ مستنْ  بمقاييَس  "إن ه علمٌ 
ك في عل ة ما، مثل صوغ اسم الفاعل أو اسم حكم المسموع )األصل  على الجديد الحادث )الفرع  الشترا

فاظ العربية األل رورة سماع كل   المفعول أو غيرها من الفعل الثُّالثي: طلب، طالب، مطلوب... فليس بالض  
لين، بل يكفي من ذلك الن ظرُ من المتكل    ما –، واإلحاطة راكيبيغ والت  في منهجية توليدهم للص    مين األو 

جني: "ما قيس على كالم العرب  اللة على األشياء واألوضاع. يقول ابنُ الموضوعة للد   باأللفاظ -أمكن
فقد أخذ  ،ة فإن  ذلك ليس على اإلطالقري  ولئن عرف القياس على أن  خصيصة بْص  فهو من كالم العرب"

ة والكثرة، وهو ت والقل  فصيالبينهم في الت   حاة، ولكن على اختالفٍ النُّ  قعيد كلُّ ريقة في البحث والت  بهذه الط  
واشتراط  س على تشديد المالحظةيتأس   البصري  ين حاة وانتماءاتهم، فقياُس مشاهد االختالف بين النُّ  أحدُ 

قياس على ما بلغهم بال الكوفيُّون )حسب قواعدهم  واعتبار شيوع الل فظ وانتشاره، بينما يرضى  اللُّغةسالمة 
 ادرا. ا أو نولو شاذًّ  اللُّغةمن 

ة اللُّغويلعالقات ة، قصد اكتشاف االلُّغوياهرة ون في متابعة تفاصيل الظ  يجتهد الن حويُّ  عليل:: الت  رابعا
حضيرا لما بعدها ون إلى ذلك تدُ مَ عْ المختلفة بين عناصرها، ومحاولة تفسير وتبرير استعماالتها المختلفة، ويَ 

ر إسقاطُ فت ر  من عمليات القياس واإلسقاط، فإذا ما عُ   بشيءٍ  ءٍ شي وإلحاقُ  على شيءٍ  شيءٍ  العل ة تيس 
 ط منها استنباط ا، فُيستنبَ اللُّغةة ناتجة عن إعمال الن ظر طويال في ثنايا نتاج عملية ذهني   بجامع العل ة، وهو

لة اجتهاد من النُّحاة يكشف عن قاٌش وال ن على أن ها ليست قطعية، ال يدركها اعتراٌض  لقدرة ا، فهي محص  
نه من اإلحاطة بتفصيالت ل الكبيرة التي يتمت ع بها العربيُّ   غته. في وضع الد وال واألسماء، وتكشف عن تمكُّ

اقفهم منها، ومناهجهم راث مو التُّ  دت كتبُ ، فقي  اللُّغوي رس بدأ اهتمام النُّحاة العرب بالت عليل مع بدايات الد  
للحكم وقاعدته  الخليل يربط استنباطها والت مثيل واالستشهاد لها. وهذا ألنواعهم هُ روَض عامل معها، وعُ في الت  

و من العربية، وهو الذي سئل عن العلل أه اللُّغةعلى إحاطته بأسرار  فائقة   قدرة   ا في ذلكر  ظه  ، مُ ةبالعل  
عَرَفْت مواقع ها و باع  ط  ها و ت  العرب في كالمهم؟ فقال: "إن  العرب نطقت على سجي   دُ ْص قَ هي استنبطها أم 

ه منه" ومن أمثلة تُ لْ ل  لما عَ  ةٌ ل  ع   أنا بما عندي أن هُ  لُله، وإن لم ينقل عنها، واعَتَلْلتُ كالمها، وقام في عقولها ع  
 خال في الن  داءما منعهما أْن يدأن  األلف والالم إن   -رحمه هللا-تعليالته ما نقله عنه سيبويه: "وزعم الخليل 

كل  اسم في الن  داء مرفوٌع معرفة ، وذلك أن ه إذا قال: يا رجل، ويا فاسق، فمعناه كمعنى يا أيُّها  ب ل أن  من قِّ 
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 من األلف والال  بهذا ع ه، واكتفيتَ صدَ قَ  أشرت إليه وقصدتَ  ألن كالفاسق، ويا أيُّها الر جل، وصار معرفة ، 
ما إن   كألن  ؛ والمٍ  بغير ألفٍ  وما أشبه ذلك، وصار معرفة   ،وصارت كاألسماء التي هي لإلشارة نحو: هذا

 "به عنهما يَ غن  م، واستُ داء من األلف والال  بعينه، وصار هذا بدال  في الن    شيءٍ  قصدَ  قصدتَ 
 :الكوفي ِّينو  البصري ِّيننماذج من ثمار اختالف مناهج 

 القضايا الن حوية: أوال: 
 ليلهمدإلى أن  الفعل هو أصل االشتقاق و  الكوفيُّون يذهب أصل االشتقاق بين الفعل والمصدر:  -1

 تقاق، ودليلهمهو أصل االشالمصدر  أن   البصريُّون ، بينما يرى انطالقا طلقان ر الفعل للكالم، فنقول:تصدُّ 
 م. قدُّ الت  دارة و صدر الص  للمَ  أن  

مُ  إلى أن  االسم مشتقٌّ  البصريُّون يذهب  اشتقاق االسم: -2  الكوفيُّون رى ، بينما يلو   عو   أْي: المن )السُّ
  .ه من )الَوْسم  أْي: العالمةأن  

، كما ان في عين مسألة الخالف، واختالفهم وفي تعيين منشئهيْ الفريقَ  ات  فاقُ  نيْ مم ا يالحظ في المثالَ و 
  .درجة كبيرةأن  ليس بالخالف الذي يجعل الفجوة بين أصحابه على 

ن : نعم وبئس فعالن ماضيان جامداالبصريُّون يقول  االختالف في اسمية أو فعلية نعم وبئس: -3
اكنة ، لدخول : بل هما اسمان مبتدآنالكوفيُّون وهي من عالمات األفعال، ويقول  ،لقبولهما تاء الت أنيث الس 

  .حروف الخفض عليهما
على  ينالكوفي   و  البصري  ينمن بين مظاهر االختالف التي حرص كلٌّ من  المصطلح: ثانيا: اختالف

ذي مسألة المصطلحات الن حوية، ومن نماذج ذلك هذا المسرد ال ،باع الفريق اآلخر فيهاالت ميُّز فيها، وعدم ات   
  ن:  يْ ائعة بين الفريقَ فيه المصطلحات الش   لُ تقابَ 

 المقابل الكوفي               المصطلح البصري                 
 لةالص ِّ  -                           الحشو             -
 العماد -                     ضمير الفصل           -
 اإلقرار -                           اإلثبات            -
 شديدالت   -                            وكيد           الت   -
 برئةال الت   -                        افية للجنس     ال الن   -
 ابتاالسم الث   -                           الجامد             -
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 المجهول -                  أن               ضمير الش   -
 ال يجري يجري و  -                      ينصرف وال ينصرف     -
 المستقبل -                             المضارع         -
 الدعاء -                           النداء              -
 الكناية -                                 الضمير -
 أشباه مفاعيل -المفعول فيه، معه، ألجله، المطلق          -
 رجمةالت   -                                 البدل -
 الصفة والمحل -                                 رفالظ   -
 فسيرالت   -                                 مييزالت   -
 حروف الجحد -                          حروف النفي -
 الم القسم -                          الم االبتداء -

 
 
 

 المحاضرة الخامسة
 العربيينالمدارس الن حوية في المشرق والمغرب 

 بين اإلثبات واإلنكار
 للُّغةاعرفنا في المحاضرة األولى أن  )المدارس الن حوية  مصطلٌح دالٌّ على ات  جاهاتٍ تبن ت جمع 

 ه من خصائص البصرة بما اختص  بارسون على ربط الد رس البصري   بإقليم  ، ودرج الد  حو العربي   ودراسة الن  
ة درسهو  ي   بإقليم حو رس الن  ق ذلك من نشأة الد  ح  عامل معها، ثم  أوردوا ما لَ ومناهج الت   ،ظروف ومصادر ماد 

 الكوفة، على ما عرفته أيضا من خصوصيات الظ روف والمنهج.
 للُّغةام في هُ البصرة والكوفة جهودَ  الحديث عن مسار هذا الد رس هو ما إْن استكمل علماءُ  وتتم ةُ 

قاق، وخ ةَ بلغ في بعض األحيان درجَ  كبيرٌ  والن حو حت ى اشتد  بينهما خالفٌ  رجت به بعض من الت نابز والش  
تجمُّع  ظهور أفرزلك ما العلمي   إلى االستجابة لدعوات غير منصفة، ولعل  ذ األطراف عن دائرة الخالف  

ختلف اهتماماتهم ة الن اس بملَ بْ امية، والتي أصبحت ق  بغداد عاصمة الخالفة العباسية المتن دَ َص قَ  علميٍ  ثالثٍ 
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لت بغدادُ  راسة في كل   العلوم وورثت ما كان من ثمار  ومقاصدهم، وتحو  بذلك موطنا لكل   أشكال البحث والد  
 جهود العلماء في البلدتين البصرة والكوفة.   

في  قة التي بي نت مسالك الن حاةونتابع هنا استخدام مصطلح )المذهب  بوصفه كان عنوانا للط ري
رات الخالف الن حوي بينهم، فيُ  يبويه س قال: مذهب البصرة والكوفة، ويقال مذهبُ البحث، أو مي زت مبر  

)مذهب   القديم بمفهوم مصطلح راث العربي   تاريخ هذا البحث من كلمة )مدرسة  في التُّ  لو  والكســـائي، وخُ 
الف.   الس 

اللها نقف على رؤى مختلفة نقل من خ ،المصطلحات في مظان  ها من التُّراث العربي    وبمتابعتنا لهذه
ل من من و هذه الت جمُّعات العلمية الن حوية، وطرائق متباينة في الت صنيف والت رتيب،  هؤالء تقسيمات   أو 

البصرة في العربية ه  فقال: "وكان ألهل 231-ه139م الجمحي )صن ف في هذا الباب محم د بن سال  
ٌم وسبٌق  وبالن حو   فجعل أبا  " وترجم بعد ذلك لطبقتها األولى،عنايةٌ  والغريب   العرب   ولغات   ُقْدَمة )أْي تقدُّ

س العربية )يقصد الن حو ، وفتح بابها وأْنَهج سبيلها ووضع ل من أس  ُه "أو  لها وعد  ياسها" ق األسود الدُّؤلي أو 
الذي أخذ عنه ميمون األقرن وعنبسة الفيل ونصر بن عاصم الل يثي، ثم  خلفهم عبد  عُمروأردفه بيحيى بن يَ 

ل من بعج الن حو ومد  القياس والعلل ، والمعنى: شق ق مسائل "هللا بن إسحاق الحضرمي "وكان أو  ه وَفر َعها، ]بعج: شق 

ع قياس العربية وأحكامها، وبي ن العلل في كالمها[ ه  175ختَم مرحلة بداية الن حو بالخليل بن أحمد الفراهيدي ) ثم   ووس 
كر غير هؤالء من أهل العلم يومئذ، ونسبه إلى الكوفة فالظ اهر أن ه ا ذَ وقد نسب هؤالء إلى البصرة، ولم  

بي بغرض الت عريف ل بن محم د الض  " لكوفيا به فقال: "وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة، الُمفض 

هـ  في كتابه )المعارف  276-213ولم يقتصر هذا الت قسيم على ابن سال م بل فعل ذلك ابن قتيبة الدينوري )
البالد  يأبو  ،فعرض ألعالم الفترة كعمرو بن العالء، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، وحم اد الر اوية

دوسي، وابن كناسبن ُشميل، وُمَؤر   والخليل بن أحمد، والن ضر  ،الكوفي، وعب اد بن كسيب ة الكوفي ج الس 
ه د الر حمان بن المبارك، وسيبويوخلف األحمر، واليزيدي عب ،واألصمعي ،عبيدة معمر بن المثنى يوأب
بي يوأب ل الض  ألوسط عمرو إسحاق بن مرار، واألخفش ا يوالفر اء، وأب ،والكسائي ،زيد األنصاري، والمفض 

لم فجمعهم بحسب انتسابهم للع مهدية األعرابي، يبن األعرابي محم د بن زياد، وأبواسعيد بن مسعدة، 
هرة ما كان على سبيل الت عريف به من قبي واشتهارهم بين الن اس به دون قصد نسبتهم إلى بلد، إال   ل الشُّ

 ".اللُّغوي "بالن حوي" أو "
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هـ  في )مراتب الن حويين  فأعلن عن منهجه في الت رجمة 351) اللُّغوي وفعل مثل ذلك أبو الط يب 
وايةمراتب علمائنا وتقدُّ ف بها عرَ قائال: "فهذه جملٌة يُ   "مهم في األزمان واألسنان ومنازلهم من العلم والر ِّ

أهل )ظهرت عنده مصطلحاٌت توحي بنسبة العلماء والنُّحاة إلى البالد التي ينتسبون إليها، مثل: وهو الذي 
 هذا   أو )علماء الكوفة  والظ اهر أن  الكوفيُّون   و)علماء البصرة  و)أهل الكوفة  أو )البصريُّون البصرة  )

داد الجدل بما عرفته من اشت الت قسيم قد ظهر في كتابات ما بعد المرحلة األولى من نشأة الد رس الن حوي   
 ين البلدتين" تين "ال علم للعرب إال  في هاتالل   صرة والكوفةالبالن اختالف أهل العلم في بين الَمْصَرين، وإع

يرافي أبو سعيد الحسن بن عبد هللا )   أهل البصرة ه368-284ومن الكتابات الت صنيفية ما خص  به الس  
 . د )أعالم البصرة  أو )أهل البصرةوكان يور  ".البصري  ينبالت رجمة فأل ف "أخبار الن حويين 

بيدي محم د بن الحسن ) أم ا  سيما زمنياتقين، فقد اعتمد اللُّغويهـ  في كتابه طبقات الن حويين و 379الز 
ر اج، أصحاب األخفش علي بن سليمان  اج، أصحاب الس  يخ فرت بهم: أصحاب الز ج  ثم  بحسب انتسابهم للش 

ريا له عن ابن كيسان: "كان بصفأصحاب ابن درستويه، وأصحاب ثعلب. مستخدما مصطلح )المذهب  كقو 
ب أبي بكر بن . ونقل تع"أكثر البصري  ينكوفيا يحفظ الَقوَلْين ويعرف المذهبين... وكان ميله إلى مذهب  صُّ

  ".البصري  ينهب وال مذ الكوفي  يناألنباري عن ابن كيسان وتنقُّصه له، فقال عنه: "خلط، فلم يضبط مذهب 
موعات في مج تقسيما جغرافيًّاه  فقد اعتمد في كتابه )نور القبس  384أبو عبد هللا ) أم ا المرُزباني

واة من أهل البصرة  وثن ى  ب: )أخبار العلماء والنُّحاة والرُّ واة، فبدأ بالبصرة، وبو  ثالث من العلماء والنُّحاة والرُّ
ب: )أسامي من تضم نهم هذا الكتاب من رواة الكوفة ب لهم ر ائها  وثل ث ببغوعلمائها وقُ  بالكوفة فبو  داد فبو 

واة من أهل بغداد ومن طرأ عليها من األمصار  ويكون بذلك قد  بق سبعنوان: )أخبار العلماء والنُّحاة والرُّ
هير )الفه ، هذا األخير )أيْ ابن الن ديم إلى هذا الت قسيم الثُّالثي ب كتابه الش  رست  ابن الن ديم  الذي بو 

بيدي- تراجمٍ  قاالٍت وفنون ا، وهو ثاني مؤر  خ وكاتب  م ُنحاة  يستعمل مصطلح )المذهب  قاصدا به -بعد الز 
فة، في أو نحاة الكو  "المذهب ها وكان بصري  كل   اللُّغة قال أن  أبا مالك كان يحفظويُ " البصرة حين قال:

ل بن سلمة بن عاصم لغويٌّ " قوله: ثل: "في " أو عبارة ممليح الخط    المذهب كوفيُّ عالم  أبو طالب المفض 
 وأسماء كتبهم" قاصدا به أهل المدرسة البغدادية. ني  المذهب  خلطوا ين من الن حوي    ذكر قومٍ 

الن ظر عن اختصاص  وصرفِّ  زمني    منهجا بتسلسل  هـ  فقد التزم  577ا أبو بركات األنباري )أم  
م له أو موطنه من مصطلح المذهب الن حوي لبعضهم إن ما كان في سياق الت عريف ال  ، وما أوردهالم ترج 

 الت صنيف.
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هم إلى بنسبت لهم، دون اهتمامٍ  م  المترجَ  رتيب الهجائي لألعالمالت  هـ  فقد اعتمد  646ا القفطي )وأم  
ص الن حوي   بلدانهم مم ا أثبت إهماله لعامل الن    ا كان عرضا. و غيره، إال  مأ سبة إلى الجغرافيا، أو الت خصُّ

ار" وغيرها. كقوله: "من أهل البصرة" أو " ولد بالكوفة" أو "دمشقي    الد 
راض وما دل  عليه كلُّ منهما نحاول استع ،ليصبشيء من الت فمصطلحي المذهب والمدرسة بعد متابعة 

ارسين إزاء هذه الجهود، أهيَ  ؟ وبصيغة دةٍ واح غةٍ للُ  مختلفةٌ  أم دروٌس ؟ واحدٍ  لدرسٍ  مختلفةٌ  نماذجُ  مواقف الد 
 ؟   احدٍ عربيٍ  و  نحوي ٍ  لدرسٍ  كثيرةٌ  ؟ أم هناك تفريعاتٌ عربيةٌ  نحويةٌ  أو مدارُس  هل هناك مذاهبُ  أخرى 

 ا من اآلراء يمكن إيجازها في اآلتي: أفرزت المحاوالت العديدة لإلجابة على هذا اإلشكال أنواع  
 يمكن تصنيفهم إلى ثالثة ات  جاهات أيضا:: و الن حويةأواًل: المنكرون للمدارس 

ام  ومم ن يتصدر هؤالء  :المنكرون لوجود هذه المدارس مطلقا -1 وقد "فيقول:  رائيإبراهيم الس 
 من شيءٍ  كان هناك وإنْ  ،حو القديم واحدٌ فالن   ،يكون مدرستان هما المدرسة البصرية والكوفية أنْ  أنكرتُ 

بالفروع  -كما أشرت-ل صتت   لمسائلَ  البصري  ينمين من تقد   المُ  ن  عَ  الكوفي  ينوا بعُ ن دُ مم  حقين الال   فاختالفُ 
البصرية والكوفية والبغدادية فيجعلها مراحل  الجهودَ  جُ دم  الذي يُ  علي ابن المكارمم ومنهُ  ال باألصول"

جود هذه التواتي في إنكار صريح لو واتي بن وال يعتبرها مدارس، وعلى ذلك مضى الت   واحدٍ  نحوي ٍ  لدرسٍ 
 وعا في الفر خالف   ليس إال   مت على أساسه هذه المدارُس س   المدارس، على أساس أن  الخالف الذي قُ 

 ها على ذلك.الت أليف في ى، لما سبق من إثباتها، ومضقسيم على مضضٍ بهذا الت   مستدركا بأن ه رضيَ 
و كانت الن ح هذا االت  جاه، في أن  بدايةَ  ص سندُ ويتلخ   :القائلون بوجود مدرسة واحدة ال غير -2
هذا  البصرية، ورأُس  ا ألساس واحد هو البدايةُ ، وما كان بعدهما ليس إال  امتداد  ونضجت كوفية   بصرية  

هو المستشرق )جوتولد فايل  في تقديمه لكتاب )اإلنصاف في مسائل الخالف  البن األنباري، ثم   القول  
 لى ذلك باحثون ودارسون عرب، حسب ما نقلته خديجة الحديثي في كتابها المدارس الن حوية. تبعه ع
الذي  ري  الفك االرتباطَ  ي هؤالء أن  ير  :المعترضون على المعيار الجغرافي مرجعا في الت قسيم -3
 هذا االت  جاه رأُس و صنيفات، في مثل هذه الت   أنسبَ  ،المصطلح   ، واستخدام  المنهج   توظيف   تفاصيلَ  يعكُس 

ا لتقسيم العلوم إلى م أحمد مختار عمر فيقول: "فنحن ال نوافق على ات  خاذ المعيار الجغرافي    دارس أساس 
أي سعيد األفغاني، ومن استدالله على ذلك قوله: "والمعالم اآلنية ليست فكرية مختلفة" ورافقه على هذا الر  
قال بها الكوفة، و  البصرة، وتواتر على معارضتها نحاةُ  ليها نحاةُ أجمع ع جامعة مانعة، فليس هناك قاعدةٌ 

ا".اآلخرون جميعا وعارضها األو    ويمكن تجميع حجج هؤالء المنكرين ملخ صة في: لون جميع 
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 .استشراقيٌّ  مصطلح )مدرسة  صنيعة غربية واستعمالٌ  -1
رورة كل  ما َسْبُق الن حو بالبصرة،  -2  بعدها تابعا لها.ولزمن طويل، يجعل بالض 
 النُّحاُة بعُضُهم من بعض على اختالف أقاليمهم، فال يمكن الت مييز بينهم.أَخَذ  -3
 دُّ به.هو خالف ال ُيعتَ ، فالكوفي  ينو  البصري  ينهم، كما كان بين أنفس   البصري  ينُعر َف االختالف بين  -4
 طبيعة االختالف بين النُّحاة لم يتجاوز الفروع. -5
 على انتخاب أقوال النُّحاة ال يرقى ليكون مدرسة. -بعد البصرة-اليم قيام نحو  األق -6

ل من تبن ى هذا الر  حوية: تون للمدارس الن  ثبِّ ثانًيا: الم   ي تاريخ ف بروكلمانكارل أي المستشرق وأو 
 مخزومي، والمدارس برأي هؤالء ثالث هي:المهدي  األدب العربي، وتبعه على ذلك

  ويؤيد هؤالء على ذلك أحمد أمين وهو رأيُ ، المدرسة البغدادية - المدرسة الكوفية- المدرسة البصرية 
 ي ضيفشوقل بَ قْ ، ويَ المدرسة األندلسية، هي: مدرسة رابعة، ويضيفان محم د أسعد ط ل سو طه الر اوي 

د خديجة الحديثالمدرسة المصرية، هي مدرسة خامسةضيف على ما أثبتوا بذلك ويُ  في  ي. بينما تترد 
 رة والكوفةللبص المذهبالمصطلحات، فاستعملت مصطلح طت في استعمال ، فخلَ فصل القول في المدارس

ين للمدارس وحجج المثبت ومصطلح المدرسة للبغدادية والمصرية، ثم نزعتهما عن األندلس، والبيئات األخرى.
 مجتمعة:

 رس عند أصحاب هذه المدارس.اختالف مناهج الد   -1
 .لن حوي   استعمال المدارس للمصطلح ا ختالف فياال -2
 مواقف العلماء بالر  ضى عن هذه االت  جاهات دع م انفصال المدارس.ف تكاتُ  -3

 ادسةالمحاضرة الس  
 المدرسة البصرية، منهجها، أعالمها

عمر بن في خالفة  عتبة بن غزوانبناها  ،البصرة مدينة عراقية شهيرة اريخ والجغرافيا:البصرة في الت  
 :لعربيةا اللُّغةملتقى نهَرْي دجلة والفرات. ومعنى البصرة في  شط   العربهـ عند 15وقيل  14سنة  الخطاب

كانت معسكرا ف الفتوحات اإلسالميةفرضتها  ها ضرورة  لبة. وقد كان بناؤُ األرض الغليظة ذات الحجارة الص  
 ثابتا للت حرُّك نحو جبهات الفتوح، وقاعدة إلمدادها، أو نجدتها. 

ين، فتول ى موي   ة لألُ ابقا الس  هَ بحكم تبعيت   وكانت البصرة من الواليات التي اشتد  عليها الحكم العباسيُّ 
انتهت ب. وأثناء واليته وقعت مقتلة عظيمة و اسي سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهل  عليها القائد العب  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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القرن الت اسع  فَ ج منتَص نْ ين ثورة الز   كما شهدت البصرة وما حولها خالل حكم العباسي    ن.يموي   بهزيمة األُ 
م  منطلقين من مدينة المختارة )جنوب البصرة  883-869عاما ) 14الميالدي، واستمرت أكثر من 

ولة العباسيةوهد دت   .ي وأخطرهااسإمكاناتها لتسحقها، فكانت أطول ثورات العصر العب   دت كل  حت ى جن   الد 
ا شأنا  هويل بأن ها من أشهر المدن وأكثرها أدبا  وعلما  وتجارة، وأجل   خالل تاريخها الط   رفت البصرةُ وقد عُ 

ر، والواجهة الت  جارية ك. فكانت بعد بغداد في الذ   امرانهرفعوا عُ ين الذين ام العباسي   وقد استقام لها ذلك في أي  
ة فبين العراق وما جاورها من البالد األخرى، كما عرف عن البصرة أداؤها لدورها الكبير في تاريخ الثقا

ها من يمن مجالس العلماء والفقهاء واألدباء. وبما تخر ج فوأسواقها ها مساجدُ  العربية اإلسالمية، بما شهدته
عراء. فمنها وفيها  هيرة إخو  ت جماعةأئمة المعتزلة. وبين جنباتها نشأكبار العلماء والفقهاء والشُّ فا الش  ان الص 

 كفيال بحيازة البصرة لقب )قب ة اإلسالم . هفي القرن الر ابع للهجرة، وقد كان كلُّ ذلك وغير 
عها احه لها تنوُّ وما أت ،اكتسبته البصرة من موقعها الجغرافي   زيادة على ما ة: قافي  ة والث  المعالم العلمي  

ل مدينةٍ ا حَ ها الثقافية والعلمية مَ دها الثقافي، فقد أضافت لها معالمُ اني وتعدُّ ك  السُّ  لها أو  ن الر اشدي يْ في العهدَ  و 
، ومن هذه المعالم:واألُ   موي  

وق بداية  د: رب  سوق المِّ  -1 ست هذه السُّ ع حبس اإلبل د هو موضبَ رْ يت به، فالم  لتجارة اإلبل، وسم    أس  
وق شُ  والغنم، زيادة على -سوق عكاظ في الجاهلية، فقد صارت المربد  هرةَ وسرعان ما اكتسبت هذه السُّ

عر، وإلقاء الخطب، ونقطة تالقي علماء  ملتقى -ازدهار الت  جارة فيها عر والقصص، وإنشاد الش   لرواية الش  
 دون ذلك. وغريبها، ويقي    اللُّغة ماعات  ون عنهم سَ يتلق   ،ان البواديمع األعراب وسك   اللُّغةم اع  الن حو وجُ 

ط المسجدُ المجالس المسجدية:  -2 ه مجالس اتُ ات، وجنبلو مدينة البصرة، فكان مقاما للص   الجامعُ  يتوس 
اص و  هيرة:اللُّغويلحلقات الُقر اء والُقص   ين، ومن مجالس مسجد البصرة الش 

  ( ه : هو الحامل لقراءة عبد هللا بن عباس، واشتهر مجلسه بالت فسير 110مجلس الحسن البصري
 بالبصرة. اللُّغوي رس واستحضار كالم العرب، فكان أحد روافد الد  

   شغف بالجدل العقلي استجابة ، و ه : أحد تالميذ الحسن البصري   131عطاء )مجلس واصل بن
لت حلقته نواة مذهب المعتزلة.  اللُّغةلسعة   وتأويالتها فاعتزل حلقة شيخه وشك 
  ( ية ، كانت حلقته في شرح األحاديث الن بو محد  ثٌ  فقيهٌ  زاهدٌ  تابعيٌّ  ه :131مجلس أيُّوب السختياني

       العربية. اللُّغةخفى ما في ذلك من توظيف وال ي ،ريفةالش  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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    انيه العناية بألفاظه وأسانيده وبيان مع للحديث، شديدُ  يةٌ او  ورَ  ه : فصيحٌ 165اد بن سلمة )مجلس حم
 حاة.وهو من أوائل النُّ  ،وأحكامه

ن المناهج م ، وشيءٍ حو البصري   والكوفي   سبق الت عرُّض إلى مصادر الن  منهج المدرسة البصرية: 
ريقة كيز هنا على الط  ر حوية، وسيكون الت  في االستشهاد وقواعد االستنباط وبناء القواعد الن   همايْ طريقتَ و ة العام  

 وجيه ما يعارضها. وت ،وتخريج وجوهها ،وبناء قواعدهم ،في بناء استداللهم البصريُّون العملية التي انتهجها 
ماع:  -1 صاحتها بحكم قبائل اشتهرت فغة للُ  على اختيار صارمٍ  البصري  ينماع عند يقوم منهج الس  الس 

 ائي  ينن الط  نانة وعن طائفة مذيل وك  ث عربيتها بلكنة أو رطانة، فأخذوا عن هُ وعدم تلوُّ  ،عزلتها في البادية
ر، وكانت كْ وبَ  ان وإيادوغس  ة ضاعَ قُ و ذام، وجُ  خمٍ ، كقبيلَتْي لَ اختالطٍ  ةُ كان في لغاتهم مظن  مم ن ولم يسمعوا 

ن كلُّها قبائل في أطراف الجزيرة.  من هاته القبائل  من مجاري ما سمعوه ةَ طَ م المستنبَ هُ قواعدَ  البصريُّون ثم  دو 
 مدعوما على عناصر ثالثة:

م، قال هُ كانوا يختبرون بعَض  إذسالمة من أخذوا عنه من العرب المقطوع بعراقتهم في العروبة  -1.1
ا سأله فقال: كيف تقول أبا عمرو استضعف فصاحة أبي خيرة لم   جني: "ومن ذلك ما يحكى أن   ابنُ 

ْلُدكَ  نَ فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة الَ ]من عرقاتهم[ اء استأصل هللا عرقاتهم؟ ففتح أبو خيرة الت    "ج 
 ة إليهم.قائليها منسوببات في نقل المرويات عن ثْ قة برواية ما سمعوه عنهم من طريق األَ الث    -2.1
 قاس عليهوال يُ  ظُ حفَ ا يُ من المسموع المعتمد في توليد القواعد، وإال اعُتب ر مروي   لمشهورةالكثرة ا -3.1

. ثم  فسدت هجري ِّ ال ط القرن الر ابعاسأو بعة عند العلماء الى وبقيت الر  حلة إلى الجزيرة العربية ُسن ة مت  
قة بشعرائه ت الث   فَ عُ فض ا الحضرُ ها الكتب، أم  تْ وَ بآثار أسالفهم التي حَ  سالئق العرب فيها، فاكتفى العلماءُ 

عراء بابن هَ ت  ، يقول األصمعي: "خُ اني تقريبامنتصف القرن الث  من  ادة ابن مي  ة والحكم الخضري و مَ ر  م الشُّ
 وطفيل الكندي ومكين العذري".

ة نحوي   ، ثم  يضعون قواعدَ اللُّغةمجاري  فكريٌّ يقوم به النُّحاة بعد استقراء   هو إجراءٌ  القياس: -2
 أشهرَ  ري  ينالبصوقد كان قياس  من لغة العرب القديمة. عَ م  تستغرق ما يجدُّ من استعمال لغويٍ  بجامع ما جُ 

سوا به للن ظر فياللُّغةما شاع من  وا به ظواهرَ تحر  منهجهم،  أدوات   مصادرهم وأظهرَ  ا اعتبروه نادرا م ، وأس 
واهد الس   البصريُّون بالغ . وقد عربيةٍ  عظمه لهجاتٍ وقد يكون في مُ  ،أو شاذًّا   ليمةفي الت حر  ي عن الش 

نة االستشهاد التي اعتمدوهاعَ فاستبعدوا المنحول أو المفتَ  حة، لكن  ضيق مدو   ل. فخرجت قواعدهم قريبة الص  
لم ُتمك  نهم من تصنيف قواعد تستغرق جميع كالم العرب، ولذلك اصطدمت قواعُدهم  -بفعل قسوة شروطهم-



نة     /ةالمقياس: مدارس نحوي   ص:    / الثة ليسانسالث   :الس  أ. عبد الحفيظ شريف    / لسانيات عام ة الت خصُّ  
 

19 
 

رورة إذا كان نظما، أو يصن  فونه جزئيا شاذًّا  وا إلى الت خريج بداعي الض  حيح منه، فاضطرُّ بالمسَتْعَمل الص 
، وطرائقهم في الت  ومن تطبيقات الم يضعونه محفوظا ال ُيقاس عليه، أو بغير ذلك، عامل مع نهج البصري  

 ماذج:  هذه الن   اصطدام قواعد منهجهم باالستعمالو عليل، قعيد والت  الت  
  الم، فيردُّ  البصريُّون قال الم، وتأنيثه مع جمع المؤنث الس  بوجوب تذكير الفعل مع جمع المذكر الس 

  [90]يونس:  يلَ ائ  رَ سْ إ   ونُ بَ  ه  ب   ْت نَ آمَ ه تعالى: م قولُ هُ تَ قاعدَ 
  عبد هللا بن مسلم الهذلي: بعدم جواز تأكيد الن كرة، فيردُّ عليهم قولُ  البصريُّون قال 

 رَجَبا حوٍل ُكل  ه  يا ليَت عدَة                لكن ه شاقه أن قيل ذا رجبُ 
حيحةُ  واية الص  ، ]فتَ هي فيقولون: الر   َدَة َحْول يٍ  نة عن الن كرة، وتُ ج َحوٍل بمعنى: خرُ : ع  عر فة ليٍ  مُ وْ ح حَ ب  صالس 

 بالت نوين[.
  ُاعر:عليهم بقول الش   ُض رَ عتَ عدم إظهار "َأْن" بعد كي في 

 َقع  لْ اَء بَ دَ يْ بَ ا ب  نًّ ا شَ هَ كَ رُ تْ تَ فَ                      يَر ب ق ْربت ي ط  ا أْن تَ مَ يْ كَ َت ل  دْ رَ أَ 
 عر، أو غير ذلك.لضرورة الش   ه، أو قائلُ  فُ عرَ فيقولون: ال يُ 

ر به  إجراءٌ الت عليل:  -3  عة أو المفترضةاالعتراضات الواق نتيجة قياسهم، ويدفعون به البصريُّون يبر  
   وهي أقسام كثيرة بسبب ارتباطها بالمعاني الن حوية المراد تبريرها، وأشهر ما عرف منها:

لت قليل من أثار لغير العرب، وكأن ها صيغت ل اللُّغوي   االكتساب  تناولها تذليلُ  وهدفُ عليمية: العل ة الت   -أ
قام  ه، وهي نواة الن حو الت عليمي. ومثاله: قام زيد، زيد: فاعل مرفوع، ويعل ل ذلك بالقول: ألن  اللُّغةالل حن في 

لِّ  :عليلمن الت   هذا الن وعُ  يَ م   ة الر فع مع الفاعلية، وسُ حالَ  ب  الر فع لتناسُ  بالفعل، فلزمَ  ل لِّ األ و   .بالعِّ
ر بها النُّحاة بعض الظ واهر الن حوية الموغلة في معرفة أسرار  العل ة القياسية: -ب  ، ومثالها: للُّغةاوبر 

م ة على ثقلهاب فعُ رفع الفاعل ونصب المفعول هي: قل ة ورود الفاعل في كالم العرب، فناسبه الر   ةُ عل    الض 
معوا الخفيف مع ة الفتح فجقيل للقليل. وألزموا المفعول بالفتح لكثرة وروده في الكالم مع خف  فجعلوا الث  

ل ل  الث و انِّيالكثير، وُتسم ى   .العِّ
ي للقضايا نحو االستخدام الفلسف البصري  ين ميلَ  وهو اإلجراء الذي يعكس بوضوحٍ العل ة الجدلية:  -جـ 

ألمر س اعكَ يُ  اذا اللمَ  :وذلك من استعراض مسألة رفع الفاعل ونصب المفعول بسؤال جدليٍ  آخر، هو
مة للكثير، والفتحة للقليل؟ َوُتَسم ى  .فتكون الض  ل ل  الث والِّث   العِّ
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 ي طبقات سبعٍ هم فالبصرة تصنيفُ ر من تقسيم أعالم مدرسة ه  اشتُ  هم:أعالم المدرسة البصرية وطبقات  
لُ و   من بعده:  البصري  ينؤلي. ثم  كانت طبقات أبو األسود الدُّ  :هؤالء األعالم أو 

 داوني.حمن بن هرمز. يحي بن يعمر الععبد الر  -عنبسة الفيل  -نصر بن عاصم الل يثي  بقة األولى:الط  
 ء.قفي.  أبو عمرو بن العالعيسى بن عمر الث   الحضرمي.عبد هللا بن أبي إسحق  انية:بقة الث  الط  
 بي.األخفش األكبر.  يونس بن حبيب الض   الخليل بن أحمد الفراهيدي. الثة:بقة الث  الط  
 اليزيدي. سيبويه. ابعة:بقة الر  الط  
 قطرب. األخفش األوسط.  بقة الخامسة:الط  
 الري اشي. - ستاني. جَ الس  - ي.ن  الماز  -وزي  التُّ  رمي. الجَ  ادسة:بقة الس  الط  
 د. بر   المُ  ابعة:بقة الس  الط  

 
 ابعةالمحاضرة الس  

 المدرسة الكوفية: منهجها وأعالمها.
عيدة ة اليمنى لنهر الفرات األوسط بالعراق غير بف  الكوفة على الض    تقعُ  الكوفة؛ الموقع والت أسيس:

  فكو  ها من الفعل )تَ وقيل في أصل تسميتها: إن   منها جنوب بغداد، الغربي   مال كثيرا عن البصرة إلى الش  
ه ها، ألن  يت كوفة الستدارة بنائم   أرض تخالطها حصباء تسم ى كوفة. وقيل سُ  ع، أو: إن  كل  بمعنى تجم  

ف القوم إذا اجتمعوا واستداروايقال: تك سها الص   .و  بأمر  –نههللا عرضي –حابي سعد بن أبي وقاص أس 
 ه. بعد نحو ثالث سنوات من تمصير البصرة.17عام  –رضي هللا عنه–الخليفة عمر بن الخطاب 

صرة لنحو مئة بالب مع أن  تأسيس الكوفة تزامن مع تأسيس البصرة، فقد سبق الن حوُ  حو:الكوفة والن  
عر وروايته، وكان الك   منشغلة   عام، بينما كانت الكوفةُ  ل من نقل الن حو إلى ال سائيُّ بجمع الش   كوفة، فقد أو 

 اللُّغةبعلوم  نفسه محتاجا إلى اإللمام الكسائيُّ  ة، تقول خديجة الحديثي "فقد وجدَ كان عالما بالقراءات القرآني  
 ليخدم قراءاته وليساعده على تفسير القرآن الكريم"

 :حوي ِّ رس الن  منهج مدرسة الكوفة في الد  
واية:منهجهم في  -1 ماع والر ِّ ٍ  الكوفيُّون اعتزم  الس  كون فيه ال يسل تنظيم نحوهم على نمط خاص 
 ن للكوفةعوا من األعراب المجاوري، معتقدين أن  لهم من الوسائل ما يحق  ق مأمولهم، فاستمالبصري  ينسبيل 

قام "المربد" ة" بالكوفة موقد كانوا قل ة في العدد وأضعف فصاحة مم ن كانوا بالبصرة، ولم تقم سوق "الكناس
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ة، ولم تكن غوياللُّ ة جمع الماد   مواطن الفصاحة في قلب الجزيرة من تعذُّر تنظيم رحالت   دُ عْ بالبصرة. وزاد بُ 
ة عيم الط بقة الكوفي  ز  تحصيل ما يرتجونه، فبينما كان الكسائيُّ بالغرض في ي ف  رحلة الكسائي المعروفة، لتَ 

 .اللُّغوي الجمع  روةالبصرية ذ   الث الثةة طبقال كانت الر ابعة البصرية،الث انية التي تحاذي 
وقد نحل لهم في المرويات، وزاد عليها من عنده، وقد كان ضليعا  ،الر اوية ااد  حم   الكوفي  ينكان من رواة 

عر م ل الكوفي: "قد ُسل  ط على الش   عر، ولكن ه ضعيف األمانة، قال فيه المفض  م اد الر اوية ما ن حفي الش  
واية، روى عنه  وهو مصدرٌ  أفسده فال َيصُلح أبدا" بل إن  خلفا األحمر البصري   كثيرا  لكوفيُّون اآخر في الر  

عر "وكانوا يقصدونه لما مات حم   د" فورث ااوية ألن ه قد أكثر األخذ عنه وبلغ مبلغا لم يقاربه حم  اد الر  من الش  
: "قدم علينا فيما قال أبو زيد بفعل حم اد وخلف توهين مذهبهم في الن حو، ثم  ما كان الكسائيُّ  الكوفيُّون 
اب ما، وأخذ منهم نحوا كثيرا، ثم  سار إلى بغداد فلقي أعر هُ فلقي عيسى والخليل وغيرَ  ،البصرة الكسائيُّ 

الحليمات  ه" وأعرابأخذه بالبصرة كل    الحليمات، فأخذ عنهم الفساد من الخطأ والل حن، فأفسد بذلك ما كان
هيرة بينه وبين الكسائي   هؤالء هم الذين خذلوا سيبويه في المناظرة الش 

خالف لألصول م لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيءٍ  الكوفيُّون : "قال األندلسيُّ  :الكوفي ِّينالقياس عند 
ما فة القائل، ورب  ت من معر ثبُّ هلون مع هذا في الت  ". وقد يتساالبصري  ينبوا عليه بخالف جعلوه أصال وبو  

 :لقياس الكوفيومن أمثلة ا :م قائلهلَ عْ شطره اآلخر وال يُ  فُ عرَ استشهدوا بشطر بيت ال يُ 
تسعة  رف، من خمسة إلىتجويزهم مجيء العدد للت كرار على وْزَنْي ُفَعال وَمْفَعل ممنوعا من الص   -1

 الكوفيُّون د و ر   بعليها، قال الر ضي: "والمُ  يألربعة، لكن هم قاسوا في الباق واحدٍ ماع في ذلك من مع أن  الس  
ماع مفقوددَ سْ ومَ  داَس س، وسُ مَ خْ ومَ  ماَس يقيسون عليها إلى تسعة، نحو: خُ   "س، والس 

 لكوفيُّون اضي: "وقد أجاز اء وتوابعهما قياسا على جمعها، قال الر  عَ مْ ع وجَ مَ جْ هم تثنية أَ تجويزُ  -2
بصعاوان  ،اوانكتع ،جمعاوان :ثى المؤن  ثن  مُ أبتعان، ول   ،أبصعان ،أكتعان ،أجمعان :رى المذك  ثن  مُ واألخفش ل  

 "بتعاوان، وهو غير مسموع
رط والجزاء بكي الكوفيُّون طلقا قال الر ضي: "و مُ  فَ يْ كَ ـ هم الجزم بتجويزُ  -3 ف وكيفما يجو  زون جزم الش 

 "إال  شذوذا البصريُّون قياسا، وال ُيجو  زه 
م تجويزهم عطف المفرد بـ: لكن بعد اإليجاب مثل العطف بـ: بل بعده، قال الر ضي: ومثل -4 ما تقد 
 جاءني زيد لكن عمرو، حمال على بلمجيء العاطفة للمفرد بعد الموجب أيضا، نحو:  الكوفيُّون "أجاز 

  "وليس لهم به شاهد
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هاية له، فاعتمدوا ال ن مختلفٌ  شاهدا، والمسموعُ  على أنفسهم بابا جعلوا فيه كل  مسموعٍ  الكوفيُّون فتح 
الفة هم ذلك إلى وضع قواعد كثيرة مخبعد هذا على القياس الن ظري، وهو القياس على غير شاهد، فاضطر  

ور قواعد بقدر ُص يء الواحد المتعد   دوا للش  ين، وقع  للبصري    للمتخالف وقل  عندهم  همه، فكثر تجويزُ ور  د الصُّ
ذوذ واالضطرار واالستنكار. البصري  ينما كثر عند   من الت أويل والشُّ

-  ءمعاذ الهر ا ؤاسي،أبو جعفر الرُّ )بقة األولى: الط   - أعالم المدرسة الكوفية من خالل طبقاتهم.
الط و ال  ،ابن سعدان) عة:اببقة الر  الط  -  اللحياني األحمر، الفر اء،) الثة:بقة الث  الط  -  الكسائي) انية:بقة الث  الط  

  .ثعلب بقة الخامسة:الط  -  ابن قادم،
 

 امنةالمحاضرة الث  
 المدرسة البغدادية: منهجها وأعالمها

 .ن )باغ  أي: بستان، و )داد  اسم رجليْ بة من لفظتَ مرك   ةٌ األشهر في تسميتها أن ها فارسي   بغداد:
 فراتراق على ضفت ي نهر دجلة والالم" تقع شمال العالم ألن  دجلة يقال له وادي الس  يت مدينة الس  م   وسُ 

فاح بين:  سها أبو جعفر المنصور وأخوه العباس الس  ه، وجاء في سبب إنشائها "أن  أهل 149ه و145أس 
 الكوفة كانوا يفسدون جنوده"

راع بين  اإلنكار:بين اإلثبات و  الن حو البغداديُّ  حاة نحو ، وجنوح النُّ الكوفي  ينو  البصري  ينبعد اشتداد الص  
كانت نشأة  ،بويب في الط رائق واألبواب، وظهور مالمح البيئات الن حوية المختلفةقسيم والت  صنيف والت  الت  

ل الد رس الن حوي    س بغداديا؟ ر تلقاء بغداد، فهل كان ذلك الد   بغداد عامال جلب إليه األنظار، وآذن ذلك بتحوُّ
 في بيئة أخرى؟  والكوفي    أم كان امتدادا للن حو البصري   

. تقول خديجة وفي  ينالكين أو بل يعدُّهم امتدادا للبصري    ،اني لنحاة بغداد فال يذكرهم بمذهببَ يترجم المرزُ 
ل من أفرد قسما أل بانيُّ الحديثي: " لقد كان المرزُ  ه هل بغداد لكن ه لم يذكر شيئا عن نحوهم في ترجماتأو 

هل الَمْصَرْين ين  الوضع الجديد بالقول: "فلم يزل أ حوي   في كتابه: )مراتب الن   اللُّغوي يب لهم" ويصف أبو الط  
كوا صات، وتر وا بالت رخيعلى هذا حت ى انتقل العلم إلى بغداد قريبا، وغلب أهل الكوفة على بغداد... وتباهَ 

رق ه المستشفمرجعُ  بغداديةٍ  األصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم" وأم ا القول بوجود مدرسةٍ 
M.S.Howell  َر اج  وأبي بكر بن محتَ  بَ سَ في العصر الحديث، ون مد مثيلها ألبي بكر بن السر ي )ابن الس 

 ضيف. آخر من الباحثين كشوقي جمعٌ  بن علي العسكري )مبرمان  وتبعه في ذلك أحمد أمين، ثم  قال بذلك
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 منهج المدرسة البغدادية في دراسة الن حو:
ماع عند البغداديين: -1  ناصر األعجمية في المجتمع العربيشهدت بغداد ذروة اختالط الع الس 

يَلم من الخدم والن  ساء والجواري والمغن  يات أصبحوا ظاهرة   ة ياة االجتماعي  تمأل مرافق الح فاألتراك والفرس والد 
االستدالل  درجات عُ األلسن واختالط العربية حت ى في البوادي، وتراجُ  ة، وكان من آثار ذلك فسادُ العربي  

اجي ض  إلى أدنى مستوياتها، فرَ  اللُّغةب ذوذ أ فَ ْص بلهجات العرب كل  ها، ورد  وَ  -مثال-ي الز ج  يٍ  منها بالشُّ
دوا عصر االحتجاج حت ى استشهدوا بشعر بش   ه أهلُ خالف ما مضى علي د، وأبي ر ار بن بُ البصرة، ومد 

 نواس، ومن عاصرهم من المول دين.
واية، وقيام دليل وأم ا القراءات القرآنية فقد قبل نُ  اذة مشترطين دعمها بالر   حاة بغداد القراءات الش 

ونها يعضدها، خالفا للبصري     الذين يقبلونها مطلقا.  ، وللكوفي  ينبشاهٍد من كالم عربيٍ  فصيح إال  ين الذين يردُّ
وا االستشهاد  وا باالستشهاد به خالفا للبصري  ين الذي ردُّ ريف، فقد أقرُّ وأم ا موقفهم من الحديث الن بوي الش 

 به، وللكوفيين الذين استعاضوا عنه بأشعار العرب. 
ف القياُس البصريُّ  عند البغداديين: القياس   – 2 د الذي استبعد كثيرا من االستع ُوص  ماالت بالت شدُّ
مول وكثرة االستثناءات، بين ،ةاللُّغوي  ني القياُس بُ  اموأوقع كثيرا من القواعد الن حوية تحت طائلة عدم الشُّ

واية، والت أصيل ز في الر   ماع، والت جوُّ ع في الس  اذ   من القول. فات خذ على الش   الكوفي على الت سامح بالت وسُّ
عَ يْ البغداديون مسلكا وسطا في مسألة القياس بين الفريقَ  جوُّزهم بشروط عرض وت الكوفي  ين ن، فقي دوا توسُّ

واية )الس  المسموع على أُ  راية والن ظر، فما كان منه صحيحا بالر   وما  لوهماع  أو من طريق القياس قب  ولي الد  
ماع أو فساد القياس طرحوه. ومن أمثلته ه الس  ا  لها مفرٌد من بالمثن ى )كلت قَ لحَ ين أن  المُ البغدادي    مُ عْ زَ  :رد 

 لفظها هو )كلت  مستدل  ين برجز رؤبة بن العجاج:
َدْه***ك ْلَتاُهَما َمْقُروَنٌة ب َزائ َدهْ   ف ي ك ْلَت ر ْجَلْيَها ُساَلَمى َواح 

اهد ف "كلتا" بينما يرى  من على أن ها مفردٌ  الكوفيُّون ، فاستدل  يه قوله: "ف ي ك ْلَت" حيث وردت مفردة  والش 
عرية. البصريُّون  ُرورة الش    أْن ال ُمفَرد لها من جنسها، وُحذفت ألُف الت ثنية هنا للض 

وفيق بينهما أو الت   ،الكوفي  ينأو  البصري  ين يْ أحد قولَ  اختيارُ هو ين إن ما على أن  األغلب في آراء البغدادي   
  وفيق. ت  بأحد أوجه ال

را بمسالك البحث ين بالمنطق في الت عليل متأث   للبغدادي    حويُّ تأث ر العمل الن  ين: ي ِّ عليل عند البغدادالت   – 3
ين ين وكوفي   مزيجا من بصري    الجديدُ  العام الذي أصبحت عليه بغداد، ولما كان هذا الت جمُّع الن حويُّ  العلمي   
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كيالت لمنابع تعلُّمها هذه الت ش مزيجا مي زه وفاءُ  البغداديُّ  ين مقيمين، فقد جاء الد رس الن حويُّ نازحين وبغدادي   
ل، وسنعرض لصورةٍ   ألولىبتصنيفهم وفق نزعاتهم ا حو البغدادي   هذا المزيج عند سرد أعالم الن  من  األو 

التأريخ للن حو  بتأثُّره بالمنهج العام لهذه المدرسة، فلقد عرفت كتُ  عليل عند البغداديين هويزات الت  ومن م
  حاتها إلى ثالثة أقساٍم:تقسيم منهج نُ 

 .ينلمذهبَ زج بين االمج ــــــ أنصار      الكوفي    مذهبلاألوفياء ل -ب    .البصري    ذهبلماألوفياء ل -أ
 ونعرض ترتيبهم زمنيا لما في ذلك من إثبات المشيخة. البصري: لمذهبأوال: األوفياء ل

، نشأ ببغداد، من شيوخه: ثعلب الكوفيُّ أبو إ: ه(316ه أو301) اجج  الز   – 1 ري   سحاق إبراهيم بن الس 
 بويه.يحو، ما ينصرف وما ال ينصرف، شرح كتاب س: مختصر الن  له ،ينا للبصري   بكان متعص   و د، بر   والمُ 

ص في كتاب سيبويه ببغدادنشأ سر ي، أبو بكر بن ال :ه(316) اجر  ابن الس   – 2 تاب األصول : كله وتخص 
 .شرح كتاب سيبوبهالجمل، و  ، كتابحوفي الن  

 اجج  لز  إبراهيم بن السري  ا على م ببغدادتعل  و ، بنهاوندأبو القاسم بن اسحاق، ولد  ه(:337) اجيُّ ج  الز   – 3
 مات...الال   حو، كتابها: كتاب الجمل، األمالي، كتاب اإليضاح في علل الن  نجا من مؤل فات فنسب إليه، له

من  ،في الن حوجاج، نبغ الز  د و بر   على المُ  العسكري، تعل مد أبو بكر بن محم  : ه(345) مبرمان – 4
  فاته: شرح شواهد سيبويه، شرح كتاب األخفش.مؤل  
 دبر   مُ ببغداد عن ال ي، سمعفارسبان، بن درستويه، المرزُ د عبد هللا أبو محم  :  ه347) ويهت  س  ر  ابن د   – 5

 يثمي، غريب الحدر حو، شرح كتاب الجَ : اإلرشاد في الن  ين، لهب للبصري   عصُّ ت  وثعلب وابن قتيبة، شديد ال
  الممدود.شرح الفصيح لثعلب، المقصور و 

 جي   اج  اج، والز  ر  د، وابن الس  بر   وأخذ عن علماء بغداد: المُ  ،ولد بفارس:  ه377أبو علي الفارسي) – 6
 يرازياتالش    مسائل: البغداديات،ة في القراءات، وكتب في ج  ذكرة، اإليضاح، والحُ وله: الت  ، حوفنبغ في الن  

  العسكريات...
عن  أخذو  أ،ولد بالموصل وبها نشدي الوالء، األصل أز  أبو الفتح، روميُّ  :ه 392) ابن جنيعثمان  – 7

مع في له: الخصائص، اللُّ ، راويةٌ و  فيهما، شاعرٌ  فٌ ل   ومؤ رف الص  حو و إمام في الن   ،أبي علي الفارسي   
 ثنية...صريف الملوكي، علل الت  صناعة اإلعراب، المحتسب، الت   ة، سرُّ العربي  
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 الكوفي: األوفياء للمذهبثانيا:  
 ، تعل م طويال عن ثعلبشدة في طبعهة مزاجه و ب بالحامض لحد  ق   لُ : ه(205) أبو موسى الحامض – 1

 بات...حو، كتاب الوحوش، كتاب الن  ختصر في الن  ه: مُ لين، ب للكوفي   عصُّ ، شديد الت  كان فطنا حافظا
ان ك ث، وثعلب،األديب المحد    القاسموالده أخذ عن ، يٌّ نحو  ارئٌ قأبو بكر، : ه(327) ابن األنباري  – 2

 ...األمثال، غريب الحديث الفرس، لقُ اإلنسان، خَ  لقُ له: خَ ، وصدق وتديُّنفهم ، ذا في الحفظ آية  
 :ني  أنصار المزج بين المذهب  ثالثا: 

وابن  اشييادي والري  الز   الكوفي مولدا، أخذ عن ،د عبد هللا بن قتيبةأبو محم  : ه(287) تيبةابن ق   – 1
 دب الكاتبأعراء، بي صلى عليه وسلم، عيون األخبار، المعارف، الشُّ ت الن  معجزاله: وغيرهم،  ،يهوْ راهَ 

 .غيرالجامع الص  حو، و الجامع الكبير في الن  
 الط لب لق ب بالبغداديو  المولد والن شأة يُّ ببغداد ،دأبو الحسن محم  : ه(299البغدادي ) ابن كيسان – 2

حو، غريب الن   وال، عللبع الط   : شرح الس  ن، لهيْ بَ من المازجين بين المذهَ  د  فعُ  عن ثعلبد و بر   سمع عن المُ 
  ...قة امرئ القيسحو، شرح معل  الحديث، الكافي في الن  

حو فنبغ في الن   ،دبر   المُ ، أخذ عن ثعلب و أبو الحسن البغدادي: ه(316ه أو315) غيراألخفش الص   – 3
 تاب األنواء: كله ثعلبا والمبرد وبرع في العربية، وما أظنه صنف شيئا" ونسب هبي: "الزمقال عنه الذ  

  الجمع، تفسير رسالة سيبويه...ثنية و الت  
، له: نالكوفي  يب رٌ ٌي متأث   نحو حوي، بن الفرج بن شقير الن  أبو بكر : ه(317حوي )الن   ابن شقير – 4

 .ثؤن  المُ ر و المذك   حو، المقصور والممدود،مختصر في الن  
 جامعٌ  هرَ اظَ اج ونَ ج  م بغداد، فأخذ عن الز  د  قَ  يٌّ سمرقند د بن أحمد،أبو بكر محم  : ه(320) اطابن الخي   – 5

  حو الكبير، الموجز، المقنع...: الن  له ن،يْ بين المذهبَ 
وحفظ  ،مروءةو خلق و ن ديُّ كان ذا ت د،بر   المُ و ثعلب  أخذ عن، مأبو عبد هللا إبراهي: ه(323) نفطويه – 6

 ...غريب القرآن، البارع، تاريخ الخلفاء :هل، نيْ يمزج بين المذهبَ كثير، 
 
 
 


