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INTRODUCTION 
 

ARA413 Arabic Grammar IV is a two unit course 

available in the first semester of the fourth year B.A. 

Arabic Language and Literature Degree programme. It 

introduces you to the meaning, scope and history of 

Arabic Grammar in the old and modern ages. And will 

expose you to the method of formulate the sentences their 

meaning and it usage in Arab's world and beyond.  

 

WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE 

 

The general aim of this course is to expose you to the 

knowledge of Arabic Grammar in the ancient and recent 

periods. This includes definition, roles, functions, history, 

and type of Arabic Grammar Schools in Arab world.  

 

COURSE AIMS 

 

There are ten units in this course and each unit has clearly 

stated objectives which must be read before embarking 

upon studying it. Keep these objectives in mind as you go 

through the units. However, the overall aims of this course 

include: 

i. To introduce you to the significance, purpose and 

functions of Arabic Grammar schools. 

ii. To give you an insight into how Arabic Grammar 

schools emerged and developed in Arab world. 

iii. To expose you to the types of Arabic Grammar 

schools and how are they managed and reserved in 

World. 
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iv. To prepare you for further studies in Arabic 

Grammar schools. 

COURSE OBJECTIVES 

 

Based on the general aims stated earlier, there are some 

objectives for this course that are set out. Your success in 

this course depends on your meeting these objectives, 

because it is only then that we can say that you have 

achieved the aims of the course. Therefore on your 

successful completion of this course, you should be able 

to: 

a. Discuss the importance of Arabic Grammar Schools 

in educational sector. 

b. Explain the different types of Arabic Grammar 

schools like Basrah and Kufah. 

c. Identify the features of Arabic Grammar schools. 

d. Give an account of the old and modern Arabic 

Grammar schools. 

e. Appreciate the different ways of endowment of 

Arabic Language and it's Grammar schools. 

f. Distinguish between Arabic Grammar and Other 

relevant field of languages. 

g. Give an account of the key issue of Arabic Grammar 

schools in terms of preservation of knowledge. 

 

WORKING THROUGH THIS COURSE 

 

There are many study units in this course broken into six 

modules. They are not too bulky. You have to patiently 

work through these units to benefit maximally from the 

course. 
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Course materials 

 

Major components of this course are: 

1. Course Guide 

2. Study Units 

3. Textbooks 

4. Assessments file 

5. Presentation schedule. 

 

         PN Study Units الدراسية الوحدات

 Contents 16 :المحتويات

النحو   نشأة  األول:  الفصل 

 العربي: 

16 Unit One. 1 

  المنمحمو  تمعمريم :  األول  المممثمحمم 
 :          العربي

16 Introduction: 

 :Objective 16 :الهدف

 :Introduction 16           :التوطئة

 :Conclusion 18     :الخاتمة

 :Summary 18   : الخالصة

 :Test 19 :التمرين

 :Assignment 19 :المنزلي الواجب
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            :References 19 :والمصادر المراجع

 ندع  النحو  نشممممأة  :الثاني  المثح 
 .العرب

22 Unit two: 2 

 :Introduction 22 :التوطئة

              :Objective 22 :الهدف

 :Main Content 23   .العرب ندع العربي النحو نشأة

 :Conclusion 28     :الخاتمة

      :Summary 28 :الخالصة

 :Test 29 :التمرين

 :Assignment 29 :المنزلي الواجب

 :References 29 :والمصادر المراجع

  النحوية  المدارس  :الثاني  الفصممل
 .   النحوية المذاهب أو

32 Module 2:        

  عنمد الممدرةممممة كلممة:  األول المثحم 
 .والمتخصصين اللغويّين

32 Unit 1 

 :Introduction 32 :التوطئة

 :Objective 32 :الهدف
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  عنمد الممدرةممممة كلممة:  األول المثحم 
   .والمتخصصين اللغويّين

33 Main Content: 

 :Conclusion 36     :الخاتمة

 :Summary 36   : الخالصة

              :Test 37 :التمرين

       :Assignment 37 :المنزلي الواجب

                 :References 37 :والمصادر المراجع

  المممدارس  أهم:  الثمماني  المثحمم 
 .والكوفة الثصرة: حويةالن

37 Unit 2 

  الممذاهمب  أو  النحويمة  الممدارس  تماري 
           .وتطورها نشأتها: النحوية

40  

              :Introduction 40 :التوطئة

 :Objective 40                  :الهدف

 :Main Content 41 :       النحوية المدارس تأري 

 :Conclusion 55     :الخاتمة

 :Summary 55   : الخالصة

 :Test 55             :التمرين
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 :Assignment 55                            :المنزلي  الواجب

 :References 56 :والمصادر المراجع

             Module three   3 56 :الثال  الفصل

 المنمحمو أصمممممول:  األول  المممثمحمم 
 :العربي

56  

 :Introduction 59 :التوطئة

 :Objective 59 :  الهدف

 المنمحمو أصمممممول:  األول  المممثمحمم 
 :العربي

60 Main Content: 

 :Conclusion 66     :الخاتمة

 :Summary 67   : الخالصة

 :Test 67 :التمرين

 :Assignment 67 :المنزلي الواجب

 :References 67 :والمصادر المراجع

 Module Four: 4  :الرابع الفصل

  الثصممممرة:  النحويمة  الممدارس أهم
 .والكوفة
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  الممذاهمب  أو  النحويمة  الممدارس  تماري 
 .وتطورها نشأتها: النحوية

70  

 :Introduction 70 :                                                التوطئة

      :Objective 71 :الهدف

 القديمة العربية النحوية المدارس مناهج
 .التخريج االختالف،

71 Main Content:       

     :Conclusion 78     :الخاتمة

 :Summary 78   : الخالصة

 :Test 78 :التمرين

 :Assignment 78 :المنزلي الواجب

          :References 79 :والمصادر المراجع

  المدارس أهم: الخامس  الفصل
      .وأعالمها النحوية

 Module 5 

 -الثصرية المدرةة :األول المثح 
  .ومنهجها أعالمها

 Unit one: 1                                                       

 Introduction 82 :التوطئة

 :Main Content 83 الثصرة في النحو نشأة

 :Conclusion 87     :الخاتمة
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 :Summary 88   : الخالصة

       :Test 88 : التمرين

 :Assignment 88  :المنزلي الواجب

        :References 88  :والمصادر المراجع

 - الكوفية المدرةممممة:الثاني  المثح 
 :                  ومنهجها أعالمها

91 Unit two : 2 

     :Introduction 92 : التوطئة

 :Main Content 92 :الكوفية ةةبالمدر التعري 

 :Conclusion 95       :الخاتمة

 :Summary 95 : الخالصة

             :Test 95 : التمرين

 Assignment 95 :المنزلي الواجب

 :References 96 :والمصادر المراجع

 الممممدرةممممممة:  المثممالمم   المممثمحمم 
 :ومنهجها أعالمها -الثغدادية

99 Unit  three: 3                                                      

      :Introduction 100 :التوطئة

 :Objective 100 :الهدف
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 :Main Content 100 : دبغدا في النحوي لنشاطا

 :Conclusion 111   :الخاتمة

 :Summary 111 : الخالصة

                  :Test 111 : التمرين

 :Assignment 111 :المنزلي الواجب

 :References 113 :والمصادر المراجع

 

Textbooks and References 

 

Each unit of this course contains a list of references and 

further texts. The following textbooks are among the 

useful references for Arabic Grammar Schools: 

 
Try to get these materials  and many others as they are 

meant to deepen your knowledge of the course. 

 

Tutor Marked Assignments (TMAs) 

 

In this file, you will find all the details of the work 

you must submit to your tutor for marking. The 

marks obtained from these assignments will count 

towards the final mark you obtain for this course. 

Further information on assignments will be found 

in the assignment file itself. 

 

 

Presentation Schedule: 
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The presentation schedule gives you the important 

dates for the completion of tutor-marked 

assignments and attending tutorials. Remember that 

you must submit your assignments by the due date. 

Guard against falling behind in your work 

schedule. 

 

Final Examinations and Grading: 

 

At the end of the course, you will write a final 

Examination which will constitute 70% of your final 

grade. In the examination which shall last for two and 

half hours, you will be requested to answer four 

questions out of at least five questions. 

 

Course Making Scheme: 

 

This table shows how the actual course making is broken 

down. 

Assessment  Marks  

Assignments  Three assignments marks 

of it counts at 30% of 

course marks.  

Final examination  70% of overall course 

marks.  

Total  100% of course marks. 

 

 

How to Get the Most from This Course 

 

In distance learning, the study units replace the 

university lecture. This is one of the great 
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advantages of distance learning; you can read and 

work through specially designed study materials at 

your own pace, and at a time and place that suits 

you best. Think of it as reading the lecture instead 

of listening to the lecturer. In the same way a 

lecturer might give you some reading to do, the 

study units tell you when to read, and which are 

your text materials or set books. Each of the study 

units follows a common format. The first item is an 

introduction to the subject matter of the unit, and 

how a particular unit is integrated with the other 

units and the course as a whole. Next to this is a set 

of learning objectives. These objectives let you 

know what you should be able to do by the time 

you have completed the unit. These learning 

objectives are meant to guide your study. The 

moment a unit is finished, you must go back and 

see whether you have achieved the objectives. If 

this is made a habit, then you will significantly 

improve your chances of passing the course. The 

same body of the unit guides you through the 

required reading from other sources. This will 

usually be either from your set books or from a 

reading section.  

 

The following is a practical strategy for working 

through the course. If you run into any trouble, 

telephone your tutor. Remember that your tutor’s 

job is to help you. When you need assistance, do 

not hesitate to call and ask your tutor to provide it. 

 

1. Read this course guide thoroughly, it is your first 

assignment. 
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2. Organize a study schedule. Design a ‘Course 

overview’ to guide you through the course. Know 

the time you are expected to spend on each unit and 

the assignments relating to the units. Important 

information, e.g. details of your tutorials, and the 

date of the first day of the semester is available 

from the study centre. You need to gather all the 

information in one place, such as diary or a wall 

calendar. Whatever method you choose to use, you 

should decide on and write in your own dates and 

schedule of work for each unit. 

3. Once you have created your own study schedule, 

do everything to stay faithful to it. The major 

reason that students fail is that they get behind with 

their course work. If you get into difficulty with 

your schedule, please, let your tutor know before it 

is too late for help. 

 

4. Turn to unit 1, and read the introduction and the 

objectives for the unit. 

 

5. Assemble the study materials. You will need your set 

books and the unit you are studying at the point in time. 

 

6. Work through the unit. As you work through the unit, 

you will know what sources to consult for further 

information. 

 

7. Keep in touch with your study centre. Up-to-date 

course information will be continuously available there. 
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8. Well before the relevant due date (about 4 weeks 

before due date), keep in mind that you will learn a 

lot by doing the assignment carefully. They have 

been designed to help you meet the objectives of 

the course and, therefore: will help you pass the 

examination. Submit all assignment not later than 

the due date. 

 

9. Review the objectives for each study unit to 

confirm that you have achieved them. If you feel 

unsure about any of the objectives, review the 

study materials or consult your tutor. 

 

10. When you are confident that you have achieved 

a unit’s objectives, you can start in the next unit. 

Proceed unit by unit through the course and try to 

pace your study so that you keep yourself on 

schedule. 

 

11. When you have submitted an assignment to 

your tutor for marking, do not wait for its return 

before starting on the next unit. Keep to your 

schedule. When the assignment is returned, pay 

particular attention to you\r tutor’s comments, both 

on the tutor-marked assignment form and also the 

written comments on the ordinary assignment. 

 

12. After completing the last unit, review the course and 

prepare yourself for the final; examination. Check that 

you have achieved the unit objectives (listed at the 

beginning of each unit) and the course objectives (listed 

in the course Guide). 
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Tutors and Tutorials 

 

The dates, times and locations of these tutorials 

will be made available to you, together with the 

name, telephone number and the address of your 

tutor. Each assignment will be marked by your 

tutor. Pay close attention to the comments your 

tutor might make on your assignments. Reach your 

tutor on or before the due date. Your tutorials are 

important; therefore try not to skip any. It is an 

opportunity to meet your tutor and your fellow 

students. It is also an opportunity to get the help of 

your tutor and discuss any difficulties encountered 

on your reading. 

 

 

Summary 

 

This course introduces you to The Arabic Grammar 

schools. It gives you an insight into the definition of the 

Arabic Grammar schools, its types and functions, History 

of olden and modern Arabic Grammar schools and their 

sites in Arab milieu.  

 

We wish you a successful study. 
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Module one: 1 

Introduction. 

Objective. 

Main content. 

• Conclusion. 

• Summary. 

• Test. 

• Assignment. 

• References. 

 

 األول: نشأة النحو العربي: الفصل  

Unit One. 1 

   : العربي النحو تعريف: األول  المبحث

  :التوطئة
Introduction:                                                                

  لمهارةا واكتساب  لتقويم درست التي المواد أهم  من العربي لنحوا يعتثر
 أوجه من  الكريم القرآن أةاليب  وفهم المثين،  العربي اللسان  وتذوق اللغوية،
   .المخاطب حال مراعة مع الكالم ةرد

                                                                  :Objective :الهدف

 . اللغة علماء عند العربي بالنحو التعري  •
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 . المتخصصين اصطالح في النحو •
 .اللسان  تقويم في النحو ماهية •

 

 .ودالليا  معجميا العربي بالنحو التعريف 

  أو يةاللسان علومالب يتعلق فيما  الواجب أداء عند  كثرى ماهية  له علم النحو
  رصغ مع الثشري  التركيب في األجهزة أعظم من اللسانو  ،سانلالب التعثير
  أو بتعظيمه إما اإلنسان تقدير في المراتب أعلى في تأثيره لكنّ  حجمه
 : الشاعر يقول  إهانته،

 . والدم اللحم صورة إال يثق ولم**  دهفوأ ونص  نص  الفتى لسان

  فهم على  بواةطته  ويستعان  خطأ، من الكالم صواب به يعرف  والنحو  
 الطريق لطالثه ينير   اللغوية، العلوم لجميع المفتاح وهو  ،العربية العلوم ةائر
  أو ضميره  في ما به يظهر أن يستطيع  المنتظر، وجهه على المالك أداء في

  مقاصده، إلى طالثه به يحصل تلويح،  وال لحن بدون صدره في يجيش
 :الشاعر يقول. وةالم أمان بكل حوائجه به يويقض

 يلحن  لم إذا يكرمه والمرء**  األلكن لسان  من  يصلح النحو

 . األلسن مقيم نفعا فأجلها**  أجلها العلوم من  طلثت وإذا

 هممامين وجهممين مممن ينطلممق السممطور هممذه فممي الكلمممة بهممذه والتعريمم 
ين عنممد النحممو ولفمم  :والممداللي المعجمممي:  وهممما  أصممل مممن أخممذ المعجميممّ
 قصممدت أي بيتمم  نحمموت :مثالممه القصممد بمعنممى: نحمموا ينحممو نحمما الكلمممة
 أو الشمممري ، النثممموي المسمممجد نحمممو ممممررت: كقولممم  الجهمممة أو بيتممم ،
 نحممو عنممدي: المقممدار أو ،أبيممه نحممو الولممد ذاك: قولمم  نحممو والشممثه المثممل
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 عنممد الكلمممة تلمم  انيمعمم مممن يسممتفاد مممما ذلمم  إلممى وممما ،اللغممة كتممب ةممتة
 .اللغة علماء

 أحوال بها  يعرف بقواعد  علم : فالنحو المتخصصين  عند فهيتعر  أي دالليا أما
 . بناءو إعرابا تركيثها أو إفرادها عند العربية الكلمات أواخر

 اةتقراء من المستنثطة للقواعد مستخرج علم ب: النحو يعرف  بعضهم  وعند
 . منها تأل  التي أجزائه أحكام معرفة إلى الموصلة العرب كالم

 . الكلم قواعد علمب  :بعضهم هفوعرّ 

  للداللة عليها يطرأ وما للغة التركيثي للنظام دراةة:  النحو يقول  وغيرهم
 . الذهنية األفكار على

 حصلت التي العربية الكلمات أواخر أحوال بها يعرف  قواعد  هو : أيضا وهو
 .  يتثعهما وما وبناء إعراب من الثعض مع بعضها بتركيب

  عن القلم ويعصم النطق في الخطأ عن اللسان يحف  األصول تل  وبمراعاة
 .والتحرير الكتابة في الزلل

 العربية اللغة قواعد معرفة على  ينحصر النحو دراةة نإ :القول وخالصة
  أو السامع يفهم  حتى نطقا أو  كان كتابة شيء أي  تقديم عند  وتطثيقها
  في ما توريهم أو صدرك في يجيش ما إلى وتقربهم السواء حد على القارئ
 .وةالمة أمان بكل ضميرك

  :الخاتمة
Conclusion:                                                                 
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 تعريفه لقمنط من النحو كلمة فهم على الصفحات هذه في الكالم ينحصر
  وتعليق القدامى ى دل الموروثة التعريفات بعض  بيان ثم  والمعجمي، اللغوي

 .األخرى اللغوية  العلوم بين  وظائفه  بعض إلى واإلشارة  عليها، المحدثين

                                                               :Summary:الخالصة
   

 . لغة النحو تعري  •
 . إياها وتعريفهم النحو كلمة على  المتخصصين بيان •
 . اللغوية العلوم  بين  النحو وظيفة بيان •

  الواجب
                                                   Assignment:المنزلي
 .العربية اللغة تعلّم في وظيفته واذكر النحو عّرف

                                                                          :Test:التمرين
 .والداللي المعجمي حديه  من  النحو فعرّ       

 

 المصادر
                                                       :References: والمراجع

 .الكريم القرآن •
 ط بيروت، صادر دار العرب، لسان المكرم، بن   محمد منظور، بنا •

1 
  3 ط ، المصرية االنجلو مكتثة اللغة، اررأة  من أنيس، هيم اربإ  •
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 دار ، وواقع أةطورة النحوية المدارس (1987) ئي،مراالسا هيماإبر •
 1 ط  االةكندرية، الفكر،

 دار النحوية، المدارس في المفيد (2007) ئي،راالسام عثود هيم اإبر  •
 3 ط األردن، عمان، المسيرة

 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف  (1997)األنثاري،  •
 .بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين

 علي محمد تحقيق الخصائص، ( ت د) نعثما الفتح أبو  جني، ابن •
 .المصرية الكتب دار النجار،

 . ( مقدمة ابن خدلون حتقيق حامد أ محد الطاهر دار الفكر2004ابن خدلون عبد الرمحن، ) •
 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف(1997)  األنثاري،   •

 2\ط ،بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين
  العلم في وتأريخه العربي التعليم نظام( 1987)  هللا،  عثد آدم  اإللوري •

 .3| ج مصر، المعارف، دار اإلةالمي،
  المطثعة ، المعاني علم في اإلعجاز دالئل القاهر، عثد الجرجاني •

 . لثنان العصرية،
 مكتثة ةيثويه، كتاب في الصرف أبنية  (1965)الحديثي، خديجة •

  1ط بغداد، النهضة،
 العربية، اللغة مكتثة النحوية،  المدارس  (2001)الحديثي، خديجة •

 . 3 ط بغداد، 
 والخصائص، المدارس والنحاة، النحو  (2003)موةى، خضر •

 1 ط بيروت، الكتب، عالم
 بيروت، الجيل، دار هارون، السالم  عثد  :تحقيق الكتاب، ةيثويه، •

 1 ط
 الكتب مديرية النحو، أصول  في (1994) األفغاني، ةعيد •

 .الجامعية  والمطثوعات
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 الكتب دار العربية، للغة األةاةية القواعد الهاشمي، أحمد  لسيدا •
 .لثنان  بيروت، العلمية،

   ( ه1310  )بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل ،السيوطي •
 . آباد بحيدر المعارف، دائرة مطثعة ح،ارتاالق

 في المزهر ،بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل السيوطي، •
 وآخرون، المولى جاد أحمد محمد تحقيق وأنواعها، اللغة علوم
 .العربي الكتب إحياء دار

 7. ط القاهرة، المعارف، دار النحوية، المدارس ضي ، شوقي •
 بين  النحوية المدارس(1997)  الورد، أمين  محمد األمير عثد •

 1 .ط بغداد،  العصرية، المكتثة الكثير،  والسؤال والتصديق التصور
 .2\،  دار املعارف، القاهرة، طنشأ ة النحو واترخي أ شهر النحاة (1995) الطنطاوي محمد، •
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 . دمشق الدماكي،
  ،النحوية المدارس مادة  في محاضرات(2021)   ،دندوقة فوزية •

 -خيضر محمد جامعة ،العلمي  والثح  العالي التعليم وزارة
 .بسكرة
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    .العرب  ندع النحو نشأة :الثاني المثح 
   . العرب ندع النحو نشأة

                                                           :Introduction:التوطئة
   

  وذكر  العرب، عند النحو نشأة تأري  على المثح  هذا في الكاتب زيركّ 
 اإلشارة مع وتطوره نشأته في العرب اللغويّين من القدامى قدمه ما بعض
  عن دفاعا الفن بهذا العناية إلى تهم انتثاها جذبت التي الملحوظات بعض إلى
 ما أو  اللحن بسثب واالنحراف الضع  من اميعتريه  وما اللغةو الدين

 . إليها الحاجة بأمس الناس كان حين والفحش لةالز من  امإليه يتسرب

                                                                :Objective:الهدف

 .  العربية اللغة دراةة إلى الدافعة الحوافز •
 .العرب عند  النحو دراةة  بداية •
 .العرب لدى النحو تعلّم إلى  المؤدية األةثاب ذكر •

 

 Main  .العرب ندع العربي النحو  نشأة

Content:                                   

 لممم الجاهليممة، فممي الثدويممة حيمماتهم يعيشممون ممممن العربيممة األمممة كانممت
 بيئممممتهم يمممممسّ  ممممما ةمممموى الحضممممارة وال الثقافممممة مممممن شمممميئا فمممموايعر

 مممن والظممروف الجمموّ  هممذا مممن ينممتج بممما متمسممكين وكممانوا ،الصممحراوية
 األشمممعار وقمممر  ،(الحيمممواني الطمممب) كمممالثيطرة والمعمممارف العلممموم

 بهمما ينشممطون مممما  وغيرهمما واألمثممال، الحكممم مممن وضممروب والخطممب،
 الثشممرية األجنمماس مممن بغيممرهم لغويممة عالقممة أيممة بيممنهم وليسممت ،القممرائح
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 نالتمممدّ  فممي قصممورهم علممى لعمموايطّ  أو بعممض، فممي بعضممهم ريتممأثّ  حتممى
 العربيممة وطثيعممتهم بالسممليقة يتكلمممون كممانوا ذلمم  مممع هملكممنّ  والحضممارة،
 الملحوظمممات بعمممض إالّ  العجممممى، طثيعمممة بهمممم تخمممتل  لمممم إذ الفصمممحى،

 محممممد يقمممول جممماهليتهم، فمممي فممميهم يعثمممر أنمممه ادالنقمممّ  إليهممما أشمممار التمممي
 العمممرب رةجزيممم أحضمممان فمممي العربيمممة اللغمممة نشمممأت: "  الطنطممماوي

 اللغممات أدران مممن يشممينها مممما ةممليمة نقيممة ،ولممدت مممن ألبنائهمما خالصممة
 .األخرى

 داخممل ويروحممون يغممدون فيهمما العممرب كممان مديممدة أحقابمما كممذل  لثثممت
 نعمميم إلممى متطلعممين غيممر العمميش، شممظ  مممن عليممه هممم ممما علممى بالدهممم
 وإن ،وغيرهمما  والممروم فممارس، بممالد مممن حممولهم فيممما وزخارفهمما الحيمماة
  . آخر حينا المنافع وتثادل ،حينا إليها الحاجة دفعتهم

 اللغمممة علمممى محفظتهممما فمممي وغيرهممما عكممماظ ممممن أةمممواقهم دور روذكممم
 المجممامع فيهمما يعقممدون وهممم فيهمما، لممبدب منتممدياتهم بسممثب وقواعممدها

 مممن اءالشممعر مممن الفحممولو الخطثمماء مممدراه فيهمما يتثممارى الشممأن ذات
 ومنممممافرتهم مفمممماخرتهم فيهمممما يعرضمممون ،األصممممقا  المتنائيممممة القثائمممل

 .الشعر وبديع الخطب جيّد في لهم يعن ما وكل ،ومعظماتهم

 بمممه ودان اإلةمممالم بنمممور األر  ةمممطعت أن إلمممى الحمممال ظممملّ  وهكمممذا
 بغيممرهم تخممتل  العممرب بممدأت اإلةممالم فجممر ومنممذ ، واألدانممي األقاصممي

 بيتسممرّ  اللحممن وبممدأ وزرافممات، وحممدانا هللا ديممن فممي يممدخلون األعمماجم إذ
 مسممملمينال بمممين التممم خي يقمممرر اإلةمممالم ألن فشممميئا، شممميئا لسمممانهم إلمممى

 العممرب علممى لزاممما وكممان والعصممثية، العنصممرية صممدورهم فممي ويمحممو
 فممي وإخمموانهم جيممرانهم يتفاهمهمما التممي الكيفيممة إلممى حممالهم مممن النممزول
 ةممادتها مخاطثممة فممي محاولممةال كممل يحمماولون األعمماجم كانممت كممما الممدين،

 ويكثممر ،االخممتالط يممزداد الفتوحممات فثكثممرة ،الحنيمم  الممدين فممي أئمممتهمو
مَ  لممماو اللحممن  فممي الفحممش بسممثب والقريممة المدينممة الفسمماد وعمممّ  الثلمموى َعظمم 
 لغتممه وعممن اإلةممالم بيضممة عممن الممدفا  يحمماولون المتحمسممون ظمملّ  القممول،
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 الملمممة عمممن النصمممارى خمممروج أةمممثاب ممممن أن فهمممموا وهمممم المقدةمممة،
 علمممى ذلممم  يخشمممون وهمممم لتعالميمممه ومعارضمممتهم لإلنجيمممل انحمممرافهم
 تعصممم األحكممام اةممتنثاط إلممى عثقممريتهم موهممدته العزيممز، وكتابممه اإلةممالم
 ،الفهمممم وةممموء االنحمممراف ممممن والقمممرآن واللحمممن، اللغمممو عمممن اناللسممم
 خلفممه مممن وال يديممه بممين مممن الثاطممل يأتيممه ال: "  تعممالى قولممه فيممه قممواوليحقّ 
 .42: اآلية فصلت،  " حميد حكيم من تنزيل

 هممم إذ فيهمما اإلةممالم وأثممر الجاهليممة يفمم العممرب حيمماة عممن عممام نظممر هممذا 
 العزيمممز، وكتابمممه الحنيممم  المممدين بفضمممل والمدنيمممة الحضمممارة عرفممموا

 ورغممب ،وحضممارتهم لغممتهم انتشممار فممي ةمماعدت باألعمماجم واخممتالطهم
 وحفظوهمما وهمممة، عنايممة بكممل وتعلموهمما ،ةممواء حممد علممى الكممل فيهمما

  .الراية لهم نصثت حتى ومعارفهم معلوماتهم بها واحتفظوا

 العربيممة، العلمموم نشممأة فممي أةاةمميا ركنمما تعتثممر التممي هممي الدينيممة والنزعممة
 بتسممرّ  فممي ذلمم  ةممثب بغيممرهم العممرب احتكمماك خممالل مممن نتجممت والتممي
 األةممثاب أهممم مممن وهممي أةمماليثهم، فممي اللكنممة وأدخممل ألسممنتهم، إلممى اللحممن
 للغمممة حفظممما بالقواعمممد واالهتممممام األحكمممام اةمممتنثاط إلمممى دعمممت التمممي
 .والتالشي نحرافاال من والقرآن

 ةممواء والعممرب العجممم بهمما يهممتم وظمملّ  العربيممة عممولم الممذي هممو واإلةممالم
 المدنيممة إلممى الثدويممة حيمماتهم يخممالفون العممرب جعممل الممذي وهممو بسممواء،
 الثلممدان إلممى بلممدهم مممن ينتقلممون العممرب كممانو عنممه، الممذكر أةمملفنا كممما

 العممرب يممرغ مممن والمسمملمون هللا، كلمممة وإعممالء اإلةممالم لنشممر األخممرى
 بغممض ورةمموله هللا إلممى مهمماجرين أهلهممم يتركممون ذلمم  اةممتطاعوا ممممن

 المشمممرق أو القثلمممة نحمممو ويوجهمممون وأجسمممادهم أنسمممابهم عمممن النظمممر
 بزيممارة وكممذل  ،باإلةممالم ومعممرفتهم العلممم مممن عليممه هممم ممما ليممزدادوا
 الصممالة أفضممل عليممه صمماحثه علممى والتسممليم يالمموح  ومنثممت الحممجّ  أممماكن
 األمممور بعممض داءأ الواجممب مممن وأنممه ،هللا لشممعائر تعظيممما التسممليم وأتممم

 ،الحكمميم الممذكر آيممات بعممض قممراءة حتممى لهممم هللا شممرعها مممما الدينيممة
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 اللغممة وهممذه الحنيمم  الممدين لهممذا المتحمسممون حمماول الحممين ذلمم  ومنممذ
 :عنها الدفا  الكريمة

 بممالقرآن العممرب الهتمممام ونظممرا"  الغامممدي محمممد بممن منصممور يقممول 
 شممملت التممي الفكريممة والنهضممة لغتممه علممى الحفمماظ ومحمماولتهم الكممريم
 ةممنة ومممائتي ألمم  مممن اكثممر قثممل العممرب وناللغويممّ  قممام فقممد العلمموم، ةممائر
 فيةوالصمممر النحويمممة لقواعمممدها دقيمممق وصممم  ووضمممع العربيمممة بتقعيمممد

 بعضممها علممى األصمموات وتممأثير ،إخراجهمما وطممرق صممواتهاأ ومخممارج
 أحمممد بممن الخليممل عنهمما كتممب مممن ائمملوأو أبممرز مممن فكممان ،الممثعض

 "الكتمماب":  كتابممه فممي ةمميثويه تثعممه ثممم "العممين":  كتابممه فممي الفراهيممدي
 لنمما حفظممت عديممدة إةممهامات وتالهممما. الهجممري الثمماني القممرن فممي وذلمم 
 االنحطمماط قممرون عثممر األمممة بهمما تمممرّ  التممي الظممروف كممل رغممم العربيممة
 " والتمزق

 أةممثاب يعممدّ  ممما عنممد ضممي  شمموقي الممدكتور قثلممه ذلمم  علممى نممصّ  وقممد
 إلممى العربممي النحممو وضممع أةممثاب نممرد أن يمكممن: "  العربممي النحممو وضممع
 الدينيممة الثواعمم  أممما الممديني، غيممر ومنهمما الممديني منهمما مختلفممة بواعمم 
 ةممليما فصمميحا أداء الحكمميم الممذكر أداء علممى الشممديد الحممر  إلممى فترجممع
 يشمميع اللحممن خممذأ أن بعممد وخاصممة والفصمماحة، السممالمة حممدود أبعممد إلممى
 " األلسنة على

 العممرب عنممد الموجممود اللحممن أوجممه مثينمما :أغاكمما عثممدالثاقي. د.أ يقممول
 ممما منهمما صمموره يختلمم  اللحممن فشممو وكممان"  التعثيريممة، أةمماليثهم فمميو

 بينممما ةواألبنيمم الصممي  إلممى يرجممع ممما ومنهمما الكلمممة أواخممر إلممى يرجممع
 يستشممهد الثاحمم  ولعممل ،مممثال لكممل وضممرب" ةالداللمم إلممى اآلخممر يرجممع
 خالممد بممن يوةمم  أن: اللحممن أنمموا  مممن مممنهم عثممر مممما التاليممة فقرةبممال

 قمال  قفائهما  ممن  ذبحمت  دجاجمة  فمي  تقمول  مما  عثيمد  بمن  لعممرو  قمال  السمني
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 قممال قفائهمما مممن قممال ،أحسممن: قممال قفاؤهمما، مممن:  قممال أحسممن،: عمممرو لممه
  "والسرح قفاه من قل بهذا؟  كعنا ما عمرو

 بغيمممرهم العمممرب احتكممماك أن همممو الصمممدد همممذا فمممي بالمممذكر والجمممدير
 ورفممع العربممي، العقممل رقممي فممي الالفعممّ  دوره لممه باألعمماجم وامتممزاجهم

 النثممي وأحاديمم  الكممريم القممرآن بعممد وتقويمهمما أةمماليثهم وتجويممد لسممانهم
 العربيممة اللغممة قواعممد نشممأة فممي ينالثصممريّ  دور أن نجممد لهممذا ،الشممري 
 وملتقمممى التجمممارة مممموطن ةالثصمممر لكمممون غيمممرهم نمممم وأقممموى أكثمممر

 ةمميما وال جانممب كممل مممن يقصممدونها العلممماء جعممل الممذي هممذا الركثممان،
 علممومهم لنشممر إليهمما ويممأتون اإلةممالمية الدولممة مقممرّ  بغممداد تظلممّ  ممما بعممد

 أحضممر مممن ةوالثصممر وعمميّهم، وتنميممة ثقممافتهم، توةمميع ثممم ومعممارفهم،
 .الزمن ذل  في اإلةالمية الدولة في المدن

 كممل ةمماعدت أيضمما وهممي الترجمممة العربممي العقممل نضمموج فممي آثممر ومممما
 نقممرا ،واال التالشممي مممن اللغممة هممذه تحمممي قواعممد وضممع فممي المسمماعدة

 مممن لغيممرهم ممما بعممض علممى عمموالاطّ  الترجمممة خممالل مممن العممرب ألن
 فممي: " عثممد محمممد. د يقممول ،وغيرهمما والهنممد لفرسكمما والمعممارف العلمموم
 حركممة العممرب بممين نشممطت الهجممري الثمماني القممرن مممن األول النصمم 
 األجنثيمممة الثقافمممات ممممن الترجممممة حركمممة همممي وخطيمممرة جديمممدة علميمممة
 أنممه مممن العلمممي النشمماط هممذا أهميممة وتجمميء العربيممة، إلممى القممديم للتممرا 
 منهمما ةممواء بنموهمما ونممما الفتممرة تلمم  فممي العربيممة العلمموم نشممأة صمماحب
 " غيرها أو الطب أو التاري  وأ لفلسفةوا اللغة علوم

 مممن فيهمما ممما اكتشممفوا حينممما بالترجمممة عنممايتهم المسمملمون أولممى وهكممذا
 كممما والخثممرة، الثقافممة فممي توةمميعال اإلنسممان تممؤتي وأنهمما والفضممل، الخيممر
 التفكيريممة منمماهجهم مممن قممدوهف أو قومممه لممدى لمميس بممما اإلحاطممة تورثممه
 قمموم لغممة متعلممّ  مممن: يقممال أنممه مممأثورال الخثممر مممن كممان دوقمم ميممة،يلوالتع
 القممرآن إليممه وجههممم ممما بعممض المسمملمون قحقممّ  وبالترجمممة :مكممرهم أمممن

 دون العلممم طلممب فممي واألةمماليب المنمماهج مممن لهممم رةمممه وممما ،الكممريم
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 مممممن معرفممممة أو الفنممممون مممممن بفممممن التمسمممم  وال التحديممممد وال التقييممممد
 بعضممها يتمسمم  ذهثيممة ةلسمملة تعثيممرهم حممد علممى العلممم ألن ،المعممارف
 .الغير دون قطعة بتمس  تظفر وال الثعض،

 كلممممتهم علمممت لمممما العمممرب أنّ  النحمممو وضمممع أةمممثاب ممممن روي وممممما 
 ،بالدهممم وفتحمموا والممروم، فممارس بممالد فممي رأيممتهم وانتشممرت باإلةممالم،
 فممي ودخممل والتعلمميم، والتجممارة والمعاملممة المصمماهرة فممي بهممم واختلطمموا
 المرفممو  فخفضمموا)  األعجمممي، اللسممان مةوصمم المثممين العربممي لسممانهم
 (الشنيع اللحن كثرة من ذل  إلى وما المنصوب ورفعوا

 :كثيرة ألةثاب يتالشى العربي النطق أةلوب كاد حتى

 رفعممت ابنتممه أن الممدؤلي األةممود أبممي عممن نقممل ممما ذلمم  مممن ( أ)
 قالممت، ثممم وحسممنها، النجمموم بهجممة وتأملممت السممماء إلممى وجههمما

 . االةتفهام صورة على السماِء؟  أحسن ما

  " نجومها"  بنية يا لها فقال           

 .التعجب أريد إنما  فقالت

 .فاكِ  وافتحي( السماءَ  أحسنَ  ما)  قولي: لها  فقال

 يقممرأ قممارئ مممن الممدؤلي األةممود أبممو أيضمما ةمممعه ممما ذلمم  ومممن ( ب)
 المشممركين مممن بممريء هللا إنّ ) تعممالى قولممه فممي وحتممى القممرآن
 وخمماف األةممود، أبممو ذلمم  مممن ففممز  رةمموله بجممر( ورةمموِله
 الهمممزم، ممممن وشمممثابها المممذبول ممممن اللغمممة تلممم  نضمممرة علمممى

 أن مممع المخيمم  الشمميح هممذا ينتشممر وكمماد التشممويه، مممن وجمالهمما
 كممل عالقممتهم تزيممد والقمموم م العربيممة الدولممة مثتممدأ فممي نكمما ذلمم 
( وجهمممه هللا كمممرم)  علممميّ  اإلممممام همممذا فمممأدرك بمممالعجم، يممموم
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 ّّ  إن"  وأبمممواب" الكلممممة" تقسممميم وضمممع بمممأن األممممر وتالفمممى
 واالةممممتفهام والتعجممممب، ،واإلمالممممة ،واإلضممممافة" وأخواتهمممما
 ومنممه" النحممو هممذا انممح" الممدؤلي األةممود ألبممي وقممال وغيرهمما،

 أخممر أبوابمما عليممه وزاد األةممود أبممو فأخممذه الفممنّ  هممذا اةممم اءجمم
 .الكفاية فيه ما عنده حصل أن إلى

 خلفهمم  ثمم  األقمرن،  ميممون  ممنهم  نفمر  المدؤلي  األةمود  أبمي  عمن  أخذه  مث
 أحممممد بممن الخليممل بعممده ثممم العمممالء، بممن عمممرو أبممو مممنهم جماعممة

 بصممري: فممريقين النمماس ةممار ثممم والكسممائي، ةمميثويه ثممم الفراهيممدي،
 فجممزاهم اآلن، حتممى تدوينممه ويحكمممون يتممداولون زالمموا وممما وكمموفي،

 وتشممويه اللحممن ويممالت مممن وانقاذهمما األمممة لنفممع الجممزاء أحسممن هللا
 وال هللا رةممول قممرأه أو عليممه نممزل ممما غيممر مممن هتحريفمم أو هللا كممالم
 وأزكممى الصممالة أفضممل نثيّنمما وعلممى علمميهم هللا رضمموان أصممحابه أحممد

 .التسليم

 لسمممان علمممى اللغويمممات أو العربيمممة العلمموم نشمممأة عمممن يسمممير شممميء هممذا
 الممذي العربممي النحممو نهممابي ومممن الحممدي ، اللغممة علممماء مممن المعاصممرين

 فممي الثاحمم  عطيممهي أو األةممد، نصمميب علممى السممطور هممذه فممي يحصممل
 فممي المقممرر ألن ،االةممتطاعة قممدر العنايممة مممن بممه يليممق ممما الصممفحات همذه
   .السثيل قصد هللا وعلى ومدارةه النحو دراةة عن عثارة المادة هذه

 

 

                                                                :Conclusion:الخاتمة
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 العلمموم نشممأة إلممى أدت التممي افعوالممد السممابقة السممطور فممي الطالممب يحصممل
 الممدين الحمموافز تلمم  بممين ومممن العربممي، النحممو بينهمما مممن والتممي العربيممة

 النمماس بورغمم لسممانه، العربيممة وجعممل العربيممة، عممولم الممذي اإلةممالمي
 يعتثممرو بمه يمدان المذي العزيمز كتابمه بمه نمزل إذ اللغمة، همذه فمي أجلمه ممن

 غيممر يالحمم  بممل الوحيممدة النقطممة هممذه تكممن ولممم حكمممه، ووعمماه دةممتوره
 وقومهمما، العربيممة فممي اللحممن فشممو إلممى أدت التممي الممدوافع مممن أيضمما ذلمم 

 القممومي، العامممل الممديني، العامممل: الترتيممب هممذا علممى العوامممل ويالحمم 
  .االجتماعي أو السياةي والعامل

 :الخالصة
Summary:                                                                 

 : التالية النقاط  السالفة الصفحات هذه من القارئ يفهم

 .العربية العلوم نشأة في ةاعدت  التي الدوافع بعض •
 .العربي النحو تعلّم إلى أدت مما وغيره الديني فعالدا •
 .وعلومها  العربية اللغة تقعيد في والعجم العرب دور •

  : المنزلي الواجب
Assignment:                                                       

 . وقواعدها العربية العلوم نشأة في القول فّصل       

 .العربي النحو تقعيد في األعاجم دور عن   تحدّ        

  :التمرين
Test:                                                                             

 .العربي النحو نشأة في ياإلةالم  الدين دور  عن  تحدّ 
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Module two: 2                                                            

Introduction 

Objective. 

Main content. 

• Conclusion. 

• Summary. 

• Test. 

• Assignment. 

• References. 

 .النحوية المذاهب أو النحوية المدارس : الثاني الفصل

 Unit  .والمتخصصين  اللغويّين عند المدرسة كلمة: األول المبحث
1                 

                                                         :Introduction :التوطئة
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 المثممادئ مممن المعلومممات بعممض تقممديم السممطور ذههمم فممي الثاحمم  يحمماول
 بعمممض وذكمممر تعريممم  ممممن النحويمممة بالممممدارس يتعلمممق فيمممما األةاةمممية
 مممن الجمهممور عليممه اتفقممت وممما العربممي العممالم فممي المشممهورة مدارةممها
 كلممممات بمممين والفمممرق ،النحويمممة الممممذاهب أو الممممدارس تلممم  خصمممائص
 .واالتجاه والمذهب المدرةة

                                                               :Objective:الهدف

 : الصدد  هذا في التالية المعلومات على الطالب يحصل

 . ودالليا معجميا  ةرةالمد كلمة تعري  •
 . المفكرين عند المدارس خصائص بعض •
 .واالتجاه والمذهب المدرةة كلمات بين الفرق ذكر •

        Main Content:                                                     
   .والمتخصصين  اللغويّين عند المدرسة كلمة : األول المبحث

م   الشميء دََرسَ  :ممن اللغمة فمي المدرةمة ةمم س   والرَّ وةما   يَمدمر   عفما د ر 
ته ا القموم ودََرةمه يتعمدَّى وال يتعمدَّى المريح ودََرةمَ وم س   أَثمره َعفمَّ  والمدَّرم

س   األَثَمر   دََرسَ  الهيمثم أَبمو وقمال راس،المدِّ  أَثمر ته د روةما   يَمدمر   ودََرةمَ
ه المريح   ةم  ةما   تَدمر  ه أَي دَرم ت   ذلم  وممن مَحتمم ه الثموبَ  دََرةمم ةم  ةما   أَدمر   دَرم
وس   فهمو دمر  لَقمتمه أَي ودَِريمس   ممَ  دَِريمس الَخلَمقِ  للثموب قيمل ومنمه أَخم

  .شديدا َجَربا   َجِربَ  إِذا الثعير   دََرسَ  قالوا وكذل 

 للمكمان اةمم صميغة الموزنين أن ورغمم مفعمل، ال مفعلمة وزن علمى وهمي
 بمه يمراد األول أن إال الشميء، أو الحمد  فيمه يكمون المذي والزممان
 قيمل لمذل  الثماني، فمي ذلم  يمراد وال المعنمى، فمي والمثالغمة الكثمرة
 جممزر لمكممان ومجممزورة األةممود، كثممرة مكممان علممى للداللممة مأةممدة
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 التمدريس فيمه يكثمر المذي المكمان همي فالمدرةمة غيرهما، أو الحيوانمات
 .والتعليم التعلّم فيه يحصل أو وأةتاذه، الطالب بين واألداء األخذ أو

 دةممه بمعنممى الحممب درس مممن للممدرس مكممان اةممم اللغممة فممي المدرةممة
 حتممى قراءتممه أدام بمعنممى والعلممم الكتمماب درس ومنممه بممالنروج ووطممأة
 . أثره  حف 

 رغممم للتعلمميم صمخصممّ  مكممان كممل علممى عامممة بصممفة تطلممق: المدرةممة
 وأةمممماء عنممماوين بعضمممها علمممى اصمممطلح وربمممما مسمممتوياتها، اخمممتالف
 .المدرةة نو  على بها يستدل  خاصة

 مالمعلممّ  يسممع مكممان كممل علممى القممديم االصممطالح فممي المدرةممة وتطلممق
 .لتلقيها مالمتعلّ  ويسع الدروس إللقاء

 .مفاعل وزن على المدرةة جمع والمدارس

 عممدة للمدرةممةف المممربّين المتخصصممين عنممد أو االصااحالحي المعنااي أمااا
 الجمممماعي للتعلممميم دار همممي"   :المممموارد حسمممب مختلفمممة وأوجمممه ،معمممان
 مدرةممة"  رةممم أو هوايممة علممى للتممدريب مكممان أو االختصمما  أو العممام
 ذات األدبممماء أو العلمممماء أو المفكمممرين ممممن جماعمممة وهمممي ممممثال"  رةمممم
 "النحوية المدرةة" " اإلبداعية المدرةة"  واحد  اتجاه

 .األخالق في مدرةة"  قدوة أو يحتذي مثال هي أو •
 .بالقديم المتمسكين أو المتحفظين على وتطلق القديمة المدرةة •
 مهنممة لممارةممة التالميممذ تعممدّ  تقنممي تعلمميم مؤةسممة مهنيممة مدرةممة •

  .المهن من
 صممائصخ  لممه اتجمماه إال هممي ممما العلممماء بعممض رأي فممي والمدرةممة

 .آخرون يعتنقها ثم الناس من وجماعة فرد بها ينادى مميزة
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 الجهممة يؤلمم  الممذي النظممر وجهممة فممي االشممتراك إنهمما آخممرون وقممال
 .واحد رأي على بثعضهم ويرتث  العلمية
 فهممي :معنيممان للمدرةممة ورد فقممد الفلسممفية الموةمموعة فممي أممما

 بممل وحسممب، مشممتركة عقيممدة تجمعهممم ال فالةممفة الممدقيق بمعناهمما
 فممي وحتممى ورئمميس، اجتممما ، ومكممان تنظمميم، أيضمما يجمعهممم
 الواةممع بممالمعنى وهممي علنمما، معينممين رؤةمماء تعاقممب األغلممب
 علمى كلهمم يسملمون أو واحمدة، بعقيمدة يقولمون فالةمفة، مجممو 
 .معينة فلسفية بأطروحة األقل
 اتفماق همي المدرةمة أن إلمى معنييمه فمي التعريم  يشمير حيم 
 إن قيمل لمذل  واحمد، ممذهب أو واحمدة عقيمدة علمى معينمة جماعمة
 الجثهمة يؤلم  المذي النظمر وجهمة فمي االشمتراك" همي المدرةمة
 همي أو "واحمد رأي علمى بمثعض بعضمهم العلمماء ويمرب  العلميمة

 النماس ممن جماعمة أو فمرد بهما ينمادى مميمزة خصمائص لمه اتجماه"
 شمروط أحمد إلمى يشمير المذي التعريم  وهمو"آخمرون يعتنقهما ثمم

 لهما يكمون وأن خما ، ممنهج علمى تتموافر أن بمد ال إذ المدرةمة،
  .فيها األوائل أثر يقتفون أتثا 

 مختلمم  إلممى يشممير مصممطلح النحويممة فالمدرةممة هممذا وعلممى 
 واختلم  ،العربمي نحموال دراةمة فمي ظهمرت التمي االتجاهمات
 يقمول كمما المدرةمة فليسمت رعيمة،فال المسمائل بعمض فمي منهجهما

 علمى اجتمعموا متمأثرين، وتالميمذ ممؤثرا أةمتاذا إال المخزوممي
 .جديدا منهجا إليه للوصول ونهجوا دموحّ  غر  تحقيق
 هنماك فكانمت معمين، بمققليم همؤالء ممن اتجماه كمل ارتمث  وقمد

 والمدرةمممة الكوفيمممة، والمدرةمممة الثصمممرية المدرةمممة
 للنحممو أرخمموا ممممن القممدماء أن بالممذكر والجممدير....الثغداديممة
 للمجموعمات تصمنيفاتهم فمي مدرةمة كلممة يسمتعملوا لمم والنحماة
 نسمثتهم علمى للنحماة تمرتيثهم فمي اعتممدوا بمل المختلفمة، النحويمة
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 وأهمل وكوفيمون، بصمريون، فهمم إليمه، ينتممون المذي الثلمد إلمى
 ممذهب :فقمالوا الممذهب، مصمطلح بعضمهم اةمتعمل كمما ،...بغمداد

 والفمراء، ةميثويه ممذهب قمالوا كمما ين،الكموفيّ  وممذهب ينالثصمريّ 
  .المدرةة عن يكون ما أبعد وهو الطريقة، قاصدين
 ال األول أن والممذهب، رةمةالمد مصمطلح اةمتعمال بمين فمالفرق
 الثصمرة نحماة علمى فتقمول اللغويمة، الجماعمة علممى إال يطلمق

 وهكمذا، الكوفيمة المدرةمة الكوفمة نحماة وعلمى الثصمرية، المدرةمة
 النحماة، ممن الواحمد رأيو الجماعمة يأر علمى الثماني ويطلمق
 ممذهب تقمول كمما ين،الكموفيّ  وممذهب ين،الثصمريّ  ممذهب فتقمول

 معاصممر اةممتعمال إذا المدرةممة .الكسممائي ومممذهب ةمميثويه،
 بيئمة فمي نحويما درةما كّونموا المذين النحماة مجموعمة" عمن للتعثيمر
 أةسممه لممه بهممم، خمما ّ  موحممد مممنهج همأضمممّ  ةممواء معينممة،
 ممنهج علمى مثنيما كمان أم ة،المسمتقلّ  المعروفمة وقواعمده وأصموله

 بظمروف وتمأثروا أخمرى، بيئمة فمي اةمتقروا أنهمم إال ةمثقهم ممن
  "رالتأثّ  بعض الجديدة الثيئة

 فمي المدرةمة مصمطلح ىتثنمّ  ممن أول المخزوممي مهمدي ويعتثمر
 ،(والنحممو اللغممة دراةممة فممي ومنهجهمما الكوفممة مدرةممة)  كتابممه
 وأةماليب بمنهجمه الكسمائي"  قمائال الكسمائي عمن حديثمه فمي وذلم 
 . "ومميزاتها خصائصها لها مدرةة دراةة

 والمممذهب االتجمماه اصممطالح اةمتعمال التعريفممات هممذه فممي ويالحم 
 نتثميّ  كمما فمروق ممن االصمطالحات بمين مما رغمم المدرةمة، لتعريم 

 :تعريفاتها من
 ةملثا، أو إيجابما مما فكمرة ممن الجماعمة أو الفمرد موقم  همو فاالتجماه 

 أو الفمرد ذهماب فيتحمدد بهما، التفكيمر يمتمّ  التمي الطريقمة همو والممذهب
 مممن مجموعممة فهممي المدرةممة أممما ممما، يأر تجمماه أيضمما الجماعممة
 لكمنهم مشمتركا، اتجماههم فيكمون واحمد، ممذهب يجمعهمم المذين المفكمرين
 :اآلتي في نختصرها التي الشروط، من بمجموعة مرتثطون
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 .بعده من رؤةاء تعاقب ثم مؤةس،    -
 اجتما  مكان -  

 .ومعاونيه سالمؤةّ  أثر يقتفون ومريدون أتثا    - 
 مممن مصممطلح لكممل أن إلممى نخلممص المحاضممرة هممذه ختممام فممي

 المختلم ، واةمتعماله الخما ، معنماه عرضمها تمم التمي المصمطلحات
 ممنهم فكمان النحويمة، الجماعمات تسممية بشمأن المحمدثون اختلم  لهمذا
 ممن وممنهم مدرةمة، بأنهما يقمول ممن وممنهم ممذهب، بأنهما يقمول ممن
 .النحو ةةادر في متمايزة اتجاهات مجرد عدها

 
                                                              :Conclusion:الخاتمة

    

 لكلمممة ةالمتواجممد المعمماني عممدة السممابقة الصممفحات مممن الطالممب يعممرف
 نصمميالمتخصّ  عنممد عليهمما اصممطلح وممما ينالمعجميممّ  مممن منطلقمما المدرةممة

 مممن الكلمممة تلمم  مممن يسممتفاد ممما ثممم وأخيليممتهم، مممواردهم اخممتالف مممع
 األةاةممية األمممور بعممض تحصمميل فممي الطالممب يسممع  ومغممازي قاصممدم

 ثممم ،ومعنويمما نظريمما مضممامينها أو ومحتوياتهمما الكلمممة تلمم  مفمماهيم فممي
  .واالتجاه كالمذهب الكلمات من إليها يقارب وما بينها  الفرق

                                                               :Summary:الخالصة
     

 : التالية األمور على  الصفحات لهذه القراءة بعد الطالب يحصل

 .المعجميّين  رومنظ من  المدرةة كلمة تعري  •
 . صين المتخصّ  قثل من المدرةة لف  مدلول •
 .واالتجاه  والمذهب المدرةة كلمات بين الفرق إدراك •
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    :التمرين
Test:                                                                           

 . واصطالحا لغة المدرةة عّرف

  :المنزلي  الواجب
Assignment:                                                         

 . والمحدثين  القدامى عند  المدرةة خصائص اذكر •
 .والمذهب المدرةة يكلمتَ  بين الفرق إلى أشر •

 

 

 

 

  :والمصادر المراجع
References:                                                      

 .الكريم القرآن •
 ط بيروت، صادر دار العرب، لسان المكرم، بن   محمد منظور، بنا •
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  3 ط ، المصرية االنجلو مكتثة اللغة، اررأة  من أنيس، هيم اربإ  •
 دار ، وواقع أةطورة النحوية المدارس (1987) ئي،مراالسا هيماإبر •

 1 ط  االةكندرية، الفكر،
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 والخصائص، المدارس والنحاة، النحو  (2003)موةى، خضر •

 1 ط بيروت، الكتب، عالم
 بيروت، الجيل، دار هارون، السالم  عثد  :تحقيق الكتاب، ةيثويه، •
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 .الجامعية  والمطثوعات
 الكتب دار العربية، للغة األةاةية القواعد الهاشمي، أحمد  لسيدا •

 .لثنان  بيروت، العلمية،
   ( ه1310  )بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل ،السيوطي •
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 في المزهر ،بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل السيوطي، •
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 دار النحوية، المذاهب في دروس (1980) جحي،راال عثده •

 . لثنان بيروت، العربية، النهضة
 ابن  مكتثة النحوية، المدارس تاري  (ت.  د ) القصيثاتي، علي •
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 وضوء  مضاء ابن
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 دار توجيه،و نقد العربي النحو في  (1986المخزومي، مهدي •

 2. ط بيروت، العربي، ئدارال
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 Unit . والكوفة البصرة: حوية الن المدارس أهمّ : الثاني المبحث

2       

 .رهاوتحوّ  نشأتها: النحوية المذاهب أو  النحوية المدارس  تاريخ

:  التوطئة
Introduction:                                                             

 نشممأتها النحويممة بالمممدارس قيتعلممّ  بممما التاليممة السممطور فممي الكاتممب يهممتمّ 
 أو الممممذهب أو بالمدرةمممة تسمممميتها فمممي االخمممتالف وأوجمممه وتطورهممما،
 مممع ،الجمهممور لممدى بهمما المعترفممة النحويممة المممدارس أهمممّ  ثممم االتجمماه،
 وبعممض مناهجهمما إلممى واإلشممارة ظهورهمما، إلممى المؤديممة األةممثاب ذكممر

 .أعالمها
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                                                                  :Objective:الهدف
  

 .العرب عند  النحوية المدارس نشأة •
 . الجمهور لدى بها المعترفة النحوية المدارس بعض •
 .ومناهجها المدارس  بعض خصائص ذكر •

                    :Main Content       :النحويااة الماادارس تااأريخ
 المممدارس ظهممورو نشمموء أةممثاب عممن الثحمم  يعممدّ                      

 ديحمدّ  قماطع نمصّ  يوجمد ال إذ همين،ب لميسو األممر صمعوبات ممن النحويمة
 الثحمم  فثعممد ،ومؤرخيهمما اللغممة علممماء مممن األولممون كتثممه فيممما ذلمم 

 باةمتيفاء الفكمرة همذه علمى نمصّ  بعينمه كتماب يوجمد ال أنمه نتثميّ  والتنقيمب
 هممذا فممي الثاحمم  هعليمم حصممل الممذي وكمملّ  ،األمممر بممدء فممي اةممتيعاب أو

 إن بمل ،الكتمب ثنايما وفمي وهنماك هنما رةثعثمم أفكمار مجمرد كمان الشمأن
 لوجمود امظهمر تعتثرهما أةمثاب إلمى شميرت التاريخيمة جمعاالمر بعمض

 المذي االنقسمام همو ذلم  فمي السمثب ولعملّ  لهما، ةمثثا ال النحويمة المدارس
 يهامؤيمد بمين فهمم نحويمة، ممدارس وجمود بشمأن العمرب الدارةمون عرفه
 -السمالفة سمطورال فمي ةمثق كمما– لمذل  ونيمومنف ونمثثتم بمل يهمانكروم

 النحويمة بالممدارس يسممى مما وجمود اللغمة علمماء ممن فريمق أنكمر حيم 
 األراضمي وتحديمد فيمةاجغر عماتتجمّ  همو والموجمود العربمي، نحموال فمي

 ال التسمممية وهممذه ةمملطان، مممن بهمما هللا أنممزل ممما بأةممماء وتسممميتها
 آخممر فريممق وأثثممت ،معناهمما يقممّرب ممما وال المدرةممة مصممطلح تسممتحقّ 
 بوجمود اعتمرف ممن فممنهم أصمحابه، ءاآر بمين اخمتالف علمى وجودهما
 تهاألةمثقيّ  الثصمرية المدرةمة وهمي العربمي، النحمو فمي واحمدة مدرةمة
 ،رهوتطموّ  العربمي النحمو نشمأة فمي وإةمهاماتهم الميمدان، فمي أهلهما موتقمدّ 
 ممن ممنهم يوجمدو والكوفيمة، الثصمرية :اثنتمين بوجمود قمال ممن وممنهم
 بعضممهم وأضمماف الثغداديممة، مضمميفا مممدارس ثممال  بوجممود قممال

 قمدر االجتهماد السمطور همذه فمي لثاحم ا حماول وقمد وغيرهما، األندلسمية



47 
 

 يلمي وفيمما النحويمة، الممدارس ظهمور فمي ةمثثا هآر مما يمذكرل المسمتطا 
 :ذل  تفصيل

 :ومدارسه العربي النحو نشأة
 تماري  فمي امهممّ  حمدثا مثمين عربمي بلسمان الكمريم القمرآن نمزول كمان

 داارأفم حنيم ال المدين همذا فمي النماس دخمل حيم  أهلهما، حيماةو العربيمة
ه وعمممّ  اإلةممالمية، الرقعممة سممعتاتّ  حتممى ،اتوجماعمم  والقممرى المممدن ظلممّ

 كالسمريان، األقموام، ممن الكثيمر لغمة العربيمة اللغمة فخلفمت واألريماف،
 ،وغيرهمما الفارةممية وحتممى والهنممود، ،والثربممر واألقثمماط، واليونممان،

 ةمطور أثثتمه كمما تمامما اإلةمالمي الفمتح بعمد اللغمة همذه انهمارت حيم 
 .التاري 
 نشمأت مماو اقترنتهما امم علمى وعلمت ةمثقتها مما علمى العربيمة قضمت لقمد

 ابالكتمّ  أحمد روى كمما الالتينيمة، اللغمة علمى حتمى اللغمات ممن بعمدها
 يتملّمون ينالمسميحيّ " أن المميالدي التاةمع القمرن رجمال ممن ينالمسميحيّ 

 علمماء مصمنفات ويدرةمون العربيمة، الخيمال وروائمع القصمائد ءةابقمر
 األةملوب علمى التممّرن أجمل ممن بمل تفنيمدها، بقصمد ال المسملمين، الكالم

  " العربية في األنيق الصحيح
 إلمى الوافمدين ألسمنة علمى اللحمن شما  بمالعجم العمرب جاامتمز وبعمد

 عربيمة والدولمة فصماحتها، عمن وتنحمرف تفسمد العربيمة فثمدأت اإلةمالم،
 رالمشممهو القممول يتنمماقلون بجزيممرتهم، عهممد حممديثو والقمموم محضممة،

 األةمود أبمو ةمهمأر وعلمى علماءهما جعمل ممما  )حرممة لالحمن لميس)
 أن ممن خوفما األخطماء ممن ةمالمتها عمن المدفا  إلمى يسمرعون المدؤلي
 التمي اللغمة قواعمد يضمعون حمواراف الكمريم، القمرآن علمى ذلم  يمؤثر
 وهكمذا ،والزيم  التحريم  ممن القمرآن وتحفم  الزلمل، ممن اللسمان تحفم 
 علمى األول الثاعم  للهجمرة األولمى المئمة فمي ممداه بلم  المذي اللحمن كمان

 فقمد وتصمنيفها، النحمو قواعمد اةمتنثاط وعلمى وجمعهما، اللغمة تمدوين
 أولمو صموته علمى همبّ  المذي الخطمر نمذير المتتابعمة حوادثمه كانمت
  .واإلةالم العربية على الغيرة
 وةماروا ون،النحويمّ  التزمهما منهجيمة، أةمس علمى العربمي النحمو قمام لقمد
 النحمو بأصمول األةمس تلكمم عرفمت بمقتضماها، وعملموا همديها، علمى

 فمي العربيمة نصمو  ءارقباةمت األحكمام ممن جملمة فوضمعوا العربمي،
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 الهجممري الثمماني القممرن منتصمم  بحمموالي دةمحممدّ  الزمممان مممن فتممرة
 وهمذه للثاديمة، بالنسمثة الهجمري بمعاالر القمرن وأواخمر للحضمر، بالنسمثة

 والشمعر الشمري ، النثموي والحمدي  الكمريم، القمرآن همي النصمو 
 العمرب وكمالم العثاةمي الشمعر وبعمض واألمموي، واإلةمالمي الجماهلي
 بماألمم االخمتالط تمأثير ممن الفتمرة تلم  فمي لغمتهم ةملمت المذين الفصمحاء
 التمي الظمواهر والحظموا النحماة، قماس النصمو  همذه وعلمى األخمرى،
 منهما، الكلمم أواخمر وحركمات كيثهما،اتر فمي النصمو  عليهما تجمري
 .قواعد صورة على الظواهر هذه وقرروا فيها، الكلم أبنية وأحوال
 علمم أةسموا المذين الثصمرة نحماة األعمم الغالمب فمي همم النحماة وهمؤالء
 ألنهمم المسملمين، بمالد كمل فمي صميتهم فمذا  قواعمده، وبنموا النحمو،
 .وبالنح  اشتغاال قاالعر أهل أةثق
 ةمعوا وقضماياه النحمو مسمائل فمي برعموا علمماء الكوفمة فمي بمرز ولمما
 واالخمتالف بالتجديمد وذلم  الكموفيين، مثلم  النحمو فمي يثلغموا أن إلمى
 كانما النحمو فمي تمينياألول المدرةمتين لَمميع وأن خاصمة ةمثقهم، عممن
 بمين النحموي للخمالف األولمى رةاالشمر اشمتعلت حيم  خمالف، علمى
 كموفي) الرؤاةمي جعفمر وأبمي (يبصمر) هيمدياالفر أحممد بمن الخليمل

 طريقمه يأخمذ لمم شخصميا خالفما أممره حقيقمة فمي كمان بينهمما مما أن إال)
 يمديهما علمى فصمار والكسمائي، ةميثويه إلمى انتقمل لكنمه المنهجيمة، إلمى
 .)والكوفة الثصرة) ناإلقليمي نحاة بين ةخاار منهجيا خالفا

 
 :النحوية المدارس ظهور
 المدرةمة نحماة وبمين األوائمل، النحماة بمين الخمالف أن فيمه الشم  ممما

 نزعمة همو مما منهما عواممل عمدّة إلمى جمعار األحيمان بعمض فمي الواحمدة
 كمما نصمابها فمي األممور وضمع فمي ورغثمة علميما، جهمدا لتكلمّ  فرديمة
 القناعمة بحكمم إمما مما، لممذهب عصمثية همو مما ومنهما النحموي، يعتقمد

 أو معينمة، فرعيمة مسمألة فمي يمهأر بوجاهمة القناعمة أو الممذهب بأصمول
 أحيانما، ةياةمي أو عقمدي بتمأثير همو مما ومنهما القائمل، بوجاهمة القناعمة
 رد إلممى بهممم أدى مممما الصممناعة، فممي النحمماة بعممض إمعممان ومنهمما

 آخمرون، يقثلهما لمم تاتقمدير فمي والمدخولِ  أخمرى، وتأويملِ  نصمو   
 أو كمل قثمول إلمى بهمم حمدا ممما اللغويمة، الواقعيمة فمي آخمرين وٕامعمان
 .إليهم يصل ما أكثر
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 :فيارغالج هاموقع ثم ومكانتها لبصرةا . أ
 وقفممة مممن البممد الثصممرية، المدرةممة نشممأة بواعمم  عممن الحممدي  قثممل

 أم فهمممي ومجتمعهممما وبيئتهممما العلميمممة، الثصمممرة لمكانمممة تاريخيمممة
 الجمممدالء، وملتقمممى الشمممعراء وموئمممل األدبممماء، ومثابمممة العلمممماء،
 اللغويممة، الدراةممات مجممال فممي الثمماحثين وطلثممة التمماري ، ومنهممل

 األولمممى الدراةمممات ومهمممد العمممرب، علممموم وخزانمممة والقرآنيمممة،
 .ولغة وصرفا نحوا العربية في  الجادة
 اللغمممة واقمممع ممممن غيمممرت جامعمممة، عالميمممة بيئمممة فهمممي بيئتهممما أمممما

 معاييرهمما لهمما المالمممح، واضممحة الممدعائم، ثابتممة لغممة منهمما وجعلممت
 .والدقة سالمةال لها توفر التي الضابطة

 كثيممرة األقمموام، دمتعممدّ  الثصممرية الثيئممة كانممت فقممد مجتمعهمما أممما
 - تتعمماطى أنهمما بيممد الثقافممات مممن تىشمم ضممروب مممن مممزيج النحممل،

 آن فممي والتممأثر التممأثير حصمميلة هممي مشممتركة لغممة - األقمموام أي
 إحمممدى كانمممت التمممي اللحمممن، ظممماهرة شممميو  ممممن بمممالرغم واحمممد،
 اللغمممات صمممرا  فكمممان المتثاينمممة، االجتماعيمممة الثيئمممة زاتإفمممزا
 كثيممر عنهمما تقممر  لسممانية بلثلممة الصممرا  هممذا نتيجممة وكانممت عنيفمما،
 .النوادر من
 مممما أخممرى ملممواوأه بعينهمما ألفمماظ حممول الثصممرة أهممل اتفممق وقممد

 بمموادي فممي لغويمما اتصمماال بمماألعراب يتصمملوا أن إلممى اضممطرهم
 .األعراب

 التممي القواعممد بعممض إلممى للوصممول الثصممريين ةمماق الوضممع هممذا
 اةممتطاعوا فقممد ،بالقيمماس عنممدهم ةمممي اةممتقراء بعممد إليهمما اطمممأنوا

 القيمماس يوافممق ال شمميء لهممم  تعممرّ  إذا فكممانوا لغممتهم يضممثطوا أن
 .عليه يقاس ال شاذ فهو وإال أولوه

 النحمممو، علمممم أصمممول وضمممعت التمممي همممي الثصمممرية فالمدرةمممة
 ألن ذلمم ، لهمما فممر  إال هممي ممما ةممواها مدرةممة وكممل لممه، نممتومكّ 

 يممدي علممى المثكممر وضممعه مرحلممة بعممد النحممو تعهممدوا ينالثصممريّ 
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 – طالممب أبممي بممن علممي اإلمممام مممن بتوجيممه الممدولي األةممود أبممي
 .والرعاية بالعناية – وجهه هللا كرم
 النحمموي، الثحمم  أةمماليب فممي خاصممة وجهممة الثصممرة اتجهممت وقممد

 . ذل  وغير بالشواهد االعتداد ومثل  االةتنثاط وطريق
 :البصرية  المدرسة نشأة
 فيهمما لوجممدنا اجتماعيممة، زاويممة مممن الثصممرة إلممى النظممر اأمعنممّ  إذا

 مجتمعهمما، طثقممات بممين االجتماعيممة الفمموارق تطولممه ال اةممتقرارا
 اةممتقرار، وعممدم اضممطراب، مممن الكوفممة عليممه كانممت ممما بخممالف
 عربيممة المختلفممة، العناصممر بممين االنممدماج يشممثه ممما أيضمما ووجممدنا
 نحمممو يتجهمممون األجانمممب أكثمممر أن نجمممد لمممذل  عربيمممة، وغيمممر
 .ةمستقرّ  آمنة حياة فيها يجدون كانوا ألنهم الثصرة،
 العممممل فمممي ينالثصمممريّ  واشمممتراك الثصمممرة فمممي األجانمممب فكثمممرة

 التجممماري وموقعهممما الثصمممرة مركمممز لهمممم هيمممأه المممذي التجممماري
 .موحدا شعثا الثصرة ةكان من جعل ذل  كل المتميز
 حويممة،والن اللغويممة الدراةممة علممى صممبنت ينالثصممريّ  عنايممة كانممت
 والفقممه القممراءات دراةممة علممى صممبنت الكمموفيين عنايممة كانممت فيممما

 تسممير آنممذاك العلميممة الحركممة وكانممت. الشممري  النثمموي والحممدي 
 هممو العلممم ألن ضممائعة  أمممة بممالعلم تتسمملح ال التممي فاألمممة تقممدم، فممي

 ولممم رهمماوتطوّ  مهاتقممدّ  فممي ألمممةا عليممه ترتكممز الممذي القمموي السممند
 بممالعلم إال المرموقممة مكانتهمما لهمما الحممدي  أو ديمالقمم فممي دولممة تظهممر
 وجممود األحمموال مممن حممال بممأي ننكممر أن نسممتطيع ال لممذل   والثقافممة
 لعوامممل إرجاعهمما يمكممن التممي الثصممرة، فممي قويممة علميممة نهضممة
 .الكتب خزائن أو التعليمية والمؤةسات التعليم لدور أو ةياةية
 ومممدّ  النحممو بعممج مممن أول: " أن الشممعراء فحممول طثقممات فممي وجمماء
 ".الحضري قاإةح  بن عثدهللا والعلل القياس

 وليممد النحممو نإ: ولنقمم أن يممدعونا مممما بصممري نحمموي قاإةممح  بممووأ
 وإنممما الكوفممة، فممي كممذل  يكممن ولممم وترعممر ، نشممأ وفيهمما الثصممرة،

 موقعهمما ذلمم  فممي ةمماعدها الثصممرة، مممن الكوفممة علممى النحممو وفممد
 الكوفمممة تمممواأ المممذي الثصمممريون نشمممره وقمممد المتميمممز، الجغرافمممي
 .شيوخها على تتلمذوا ما بعد الثصرة من رجعوا وكوفيون
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 فمممي خالصمممة لغمممة العربيمممة اللغمممة تصمممثح أن الطثيعمممي ممممن لممميس
 – إليمممه أشمممرنا المممذي – االجتمممماعي نسممميجها أن طالمممما الثصمممرة،
 ألنهممم واألجانممب، واألعمماجم العممرب مممن الخلممي  هممذا مممن يتكممون

 الثيئممة شممهدت لممذل  األولممى اللغويممة لمهممارتهم يخضممعون اليزالممون
 األجانممب مممن لمميس التحريمم  فممي كثيممرة أمثلممة المخلفممة اإلةممالمية
 .العرب من بل وحدهم
 فممي التقتمما إذا اللغتممان أن إلممى والتثيممين الثيممان صمماحب ذهممب وقممد

. صمماحثتها علممى الضمميم منهممما واحممدة كممل أدخلممت الواحممد اللسممان
 ثممرأك العربممي الحكممم ظممل فممي الممداخلون األجانممب هممؤالء وكممان
م علممى حرصمما  تسممهل قواعممد ووضممع ودراةممتها العربيممة اللغممة تعلممّ
 الدراةمممة، همممذه علمممى إقثمممالهم كمممان لمممذل  إليهممما، الرجمممو  معلممميه
 ال إةممهاما أةممهموا الممذين والنحممو اللغممة شمميو  ىإلمم يجلسممون فكممانوا

 والشممممروح، والتصممممني  التممممألي  مجممممال فممممي عممممين تخطئممممه
 :التالية المثاح  في منهم لعدد وةنعر 

 اللغويممة الدراةممات ظهممور الثصممرة فممي العلمممي النشمماط هممذا تثممع
 -والواقممع القرآنيممة، األعمممال مممن عمممال أمرهمما أول فممي كانممت التممي

 التممي هممي الثصممرة أن -المصممادر مممن كثيممر فممي جمماء ممما حسممب
 زممن  وممرّ   عموده،  اةمتقام  حتمى  نشمأته  منمذ  العممل  همذا  بعمبء  قامت
 الثصممرة عممن أخممذت إنممما وهممي) الكوفممة فيممه تشممارك أن قثممل طويممل
 (والتطثيق بالمنهج يتصل تغييرا فيه وأحدثت  ناضجا تاما
 ذلممم  المجمممال همممذا فمممي السمممثق همممذا علمممى الثصمممرة ةممماعد وقمممد

 فممي ثمارهمما أينعممت التممي العلميممة والنهضممة السياةممي، االةممتقرار
 بالميمممادين الكوفمممة أهمممل انشمممغال بسمممثب الكوفمممة قثمممل الثصمممرة
 الممممذاهب أصمممحاب وتالقمممي جهمممة، ممممن والسياةمممية العسمممكرية
 دينيممة حركممة ظهممور إلممى أدى مممما أخممرى، جهممة مممن المختلفممة

 فممي فعالممة أداة النحممو فكممان ،المعتزلممة يقودهمما للمممذاهب اهضممةمن
 كممما شممديدا، إقثمماال عليممه الدارةممون أقثممل وقممد الجممدل هممذا تقممويم
 يتعايشمموا حتمى العربيممة تعلّمم فممي منمه لالةممتفادة األعماجم عليممه أقثمل
 .والدارةين العلم طالب مقصد الثصرة كانت لذل  العرب، مع

 وحيمماة األخثممار وأصممحاب الشممعر برويممة اهتمممت الكوفممة أن غيممر
 ذخممائر حفمم  فممي صممنيعها لهمما نممنس ال أننمما إال والخطابممة األبطممال
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 الكوفمممة ةمممعرت فقمممد همممذا ورغمممم قمممرائحهم أنتجتمممه ومممما العمممرب
 بالنسمممثة ذلممم  علمممى وقمممس الثصمممرة عمممن األخمممذ إلمممى بالحاجمممة
 .لبندلس
 المصممح  بممنق  وقيامممه األةممود أبممي عهممد منممذ الثصممرة شممهدت
 عمممنهم صمممدرت الدارةمممين ممممن طثقمممات ظهمممور بيممما،إعرا نقطممما
 وقممد للنحممو، إرجاعهمما يمكممن خالصممة نحويممة تكممن لممم وإن ،أحكممام
 كممالم فممي وقممع لحنمما بهمما صممحح أقممواال يعمممر بممن يحممي عممن روي

 .الحجاج
 وتلميمممذهما ويمممونس الخليمممل عهمممد إلمممى المطممماف بنممما وصمممل وإذا

 لهمما دراةممة وأصممثح أدواتممه اةممتكمل قممد النحممو أن نجممد ةمميثويه
 .وقواعدها وأصولها  الخا  نهجهام

 الثصمممرة فمممي اللغويمممة الدراةمممة أن ذكمممره ةمممثق ممممما ويتضمممح
 بمعنممماه النحمممو أو اإلعمممراب، دراةمممة إلمممى انتهمممت حتمممى تطمممورت
 التحضممممر إلممممى ةممممثقت الثصممممرة أن حيمممم  والممممدقيق الخمممما 

 الثقافممة روافممد مممن واالةممتفادة العلمموم، فممي واالشممتغال واالةممتقرار
 قتتفتممّ  الثيئممة هممذه مثممل ففممي. يونممانو وهنممود فممرس مممن األجنثيممة
 فممي الواضممح تأثيرهمما لهمما التممي والفلسممفية المختلفممة العلمموم بممواكير
 ولممم المتكلمممين مممن كممان فالخليممل اللغويممة والدراةممات العلمموم هممذه
 إلممى بميلممه الجديممدة الثقافممة هممذه تممأثير نحمموه فممي ظهممر مممن أول يكممن

 كممان أنممه هعنمم قيممل الممذي إةممحاق أبممو ةممثقه فقممد والتعليممل القيمماس
 (.العلل علل من أول إنه: )ويقال للقياس التجرد شديد

 طممابع ذات اللغويممة والدراةممات الثحممو  فممي الكممالم علممم وتممأثير
 .القوانين وتقنين القواعد تقعيد إلى بركن فلسفي
 ةمميثويه كتمماب طريممق عممن الثصممرية للمدرةممة الثصممريون انتسممب
: ) يقممول قممائلهم وكممان بممه وأعجثمموا الكتمماب بهممرهم فقممد لممه، والتلمممذة
 ةممميثويه كتممماب بعمممد النحمممو فمممي كثيمممرا كتابممما يعممممل أن أراد ممممن

 (.فليستح
 العلمممي نشمماطها ومحممور الثصممرية المدرةممة قمموام هممو فالكتمماب
 رونه،ويفسمممّ  يشمممرحونه كمممانوا أنهمممم همممو بمممه جممماءوا مممما وأكثمممر

 أن نفهممم وبممذل . آراءه يؤيممدون أو ةمميثويه، فممات ممما ويسممتدركون
 لوضمممع اةمممتعدادا أكثمممر وكمممان وأعممممق أدقّ  كمممان الثصمممرة عقمممل
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 تسمممتطيع لمممم صمممياغة وهمممي دقيقمممة، علميمممة صمممياغة فمممي النحمممو
 التعريفممات بعممض إال إليهمما تضممي  أن لهمما التاليممة النحويممة الجهممود

 .والمسميات
 راةممخة ظلممت فقنهمما واألةممس والضممواب  والقواعممد األصممول أممما

 نقطممة وكانممت خاصممة، والنحممو اللغممة عمممق فممي بجممذورها ضمماربة
 األصممول فممي يختلفممون ال فممقنهم اختلفمموا وإن النحمماة جهممود تالقممي
 بمم رائهم انفممرادهم مممن الممرغم علممى للنحممو األةاةممية ب اوالضممو
 .الخاصة

 جمعمموا الفقممه، فممي األربعممة كالمممذهب الثصممرة نحمماة أن أرى لممذل  
 المفممرد وبينمموا والسممما ، القيمماس بممين ووفقمموا والنقممل العقممل بممين
 .الشاذ من

 فقممد والسممما ، النقممل أهممل وهممم والقيمماس، العقممل لأهمم فالثصممريون
 إطمممراد مطمممردة القواعمممد تكمممون أن إلمممى المدرةمممة همممذه ةمممعت
 أن دون الشمماذة الروايممات طممرح إلممى تميممل كانممت ثممم ومممن واةممعا،
 فمممي دالتشمممدّ  أشمممدّ  دةمتشمممدّ  نحممموي قمممانون لوضمممع أةاةممما تتخمممذها
 أن أرى فيمممما ذلممم  وتفصممميل اللغمممة وعثمممارات األشمممعار، روايمممة
 أحوالممه اةممتقرؤوا ثممم العممرب عممن نقلمموا ممما تحممرروا ريينالثصمم

 . األحوال هذه من األغلب األعم على قواعدهم فوضعوا
 تميممزت الثصممرة أن نممدرك السممابقة السممطور مممن الحظنمما وفيممما
 السمما  فمي بتشمددها للحمدود المتماخم فميارغالج  لموقعهما انظمر

 نحمو نشمأة فمي الدينيمة الثواعم  نعمرف ونحمن والتعليمل، والقيماس
 نصمو  أداء علمى الشمديد الحمر  إلمى ترجمع والتمي العربيمة
 اللحممن تفشمي بعممد وخاصمة ةممليما، فصميحا أداء الحكميم المذكر

 للعجممم بمجمماورتهم ونالثصممريّ  فكممان األلسممنة، علممى وشمميوعه
 توةمع حمين فمي والقيماس، النقمل فمي الدقمة يتحمرون متشمددين،
 ألن رانظمم اللغممة، لسممالمة اطمممأنوا ألنهممم ذلمم ، فممي ونالكوفيممّ 
 لالخمتالط عرضمة أقمل فهمو ق،ارعمال يتوةم  داخلمي إقلميم الكوفمة

 .العجم ومجاورة
 داعيما ذلم  وكمان والممنهج، األةملوب فمي اإلقليممين نحماة اختلم  وبهمذا
 بنمي خلفماء ولعمل والكوفمة، الثصمرة فمي تمثلتما مختلفتمين مدرةمتين لقيمام

 المنافسمات خمالل ممن وشمجعه، الخمالف همذا غمذى ممن همم العثماس
 يقمدمونها كمانوا التمي الماديمة والمكافم ت النحويمة، تراوالمنماظ العلميمة
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 فمي فشماعت ممذهب، علمى لممذهب أو آخمر، علمى لنحموي تفضميال
 مظمماهر مممن ازربمما امظهممر تعممدّ  التممي النحويممة تاالمنمماظر زمممنهم
 :تاالمناظر هذه أشهر ولعل النحوي، الخالف
 ممع (ه 180 ) ةميثويه فيهما تنمافس التمي  (الزنثوريمة المسمألة منماظرة
 كنمت فمي قولم  مما لسميثويه األخيمر همذا قمال حيم (ه 189 ) الكسمائي

 )إياها هو فقذا الزنثور من لسعة أشد العقرب أن أظن
 .النصب يجوز وال هَي، هو فقذا : ةيثويه فقال -
 إياهما همو فمقذا: لفنقمو النصمب، :والصمواب لحنمت، لقمد : ئئالكسما رد -
 خرجمت   يفم قولم  مما :قمال حيم  النحمو، همذا ممن مسمائل عمن ةمأله ثمم
 القائم ؟  أم القائمَ  :هو أ القائم، هللا عثد فقذا
 . النصب دون بالرفع كله ذل  في : ةيثويه فقال -
 ذلم  ترفمع فمالعرب العمرب، كمالم ممن همذا لميس :عليمه الكسمائي رد -
 بماب علمى الوافمدين ممن مجموعمة الكسمائي يأر وصمدق وتنصمثه، كلمه

 .بغداد من ارسمنك ةيثويه  فخرج الخالفة،
 عمما ةميثويه ألةمتاذه) ه 202 ت) اليزيمدي المثمارك بمن يحمي ممن رأوثم

 منمماظرة الكسممائي وبممين بينممه وقعممت الزنثوريممة المسممألة فممي جممرى
 :الشاعر قول عن يالكسائ ياليزيد فيها ةأل أخرى،

هر   يك ون   ال  م هر الِعير   يكون   ال                            هر   الم   م 
 وقمال كمان، خثمر أنمه علمى منصموبا المهمر يكمون أن يجمب يالكسمائ فقال

 يكمون ال :قولمه عنمد تمم قمد الكمالم ألن صمواب  الشمعر لبم ياليزيمد
 .لبولى مؤكدة وهى الثانية،

 :والكناسة المربد سوق. ب
 لهيمب إقمواء فمي بالكوفمة الكناةمة وةموق بالثصمرة، المربمد ةموق ةماهم

 والخطثمماء واألدبمماء ءراوالشممع التجممار يقصممدها ةمموقان االخممتالف،
 ر  ا واةمتع وجمدل نقما  ممن لهمم يعمنّ  مما بيمنهم فيمدور اللغمة، وأهمل

 .والنحوية اللغوية لمعارفهم
 األصمل فمي وكمان .للثيمع فيمه تربمد لإلبمل متسمع همذا الثصمرة ومربمد"

 فيمه تتخمذ عاممة ةموقا صمار األممويين عهمد كمان إذا حتمى لإلبمل، ةموقا
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 وحلقتممه فريقممه إلممى كممل يمموم، كممل النمماس إليهمما ويخممرج المجممالس
 ويؤمهمما والرجمماز ءاالشممعر يتوةممطها الحلقممات فيممه وتتعممدد وشمماعره،
 ويتهممماجون ويتفممماخرون يتناشمممدون النممماس وةمممائر ف،ااألشمممر

 نهكتهما التمي وأرواحهمم ألبمدانهم مسمتجما فيمه وجمدوا وقمد ،ويتشماورون
 بمه ةممح مما منمه فجمددت عكماظ فمي عهمدها ةمابق إلى وحنت الفتوحات،

 أممات مما وأحيمت أحيانما فتسمامحت النظمر غضمت بمل .الجديمد المدين
 يثعثهما كمان عمداوات وأثمارت تاوثمار وٕاحمن جاهليمة حميمة ممن اإلةمالم
 ،األممويين خلفماء بعمض ممن خفمي بتشمجيع أو أنفسمهم، تلقماء ممن النماس
 ممن الخلفماء يمأتي ومما الخالفمة عمن بمثعض بعضمهم النماس ليشمغلوا
 "هنوات

 كمما ومفاخرهما شمعرها فيمه تعمر  قثيلمة لكمل معرضما المربمد كمان لقد"
 الثصمريين، ومتنمزه ومتحمدثهم العمرب مجتممع وهمو عروضمها تعمر 
 لمه وتسمتجيب شمأنه يعلمو لاومماز ن،الممد رخماوة عماف ممن ممنهم يؤممه
 أن ويظهمر لمه وارتيمادهم بمه النماس ولمو  اشمتد حتمى الكممال، أةمثاب
 المدور فيمه بنيمت فقمد خطمر، ممن اليموم للمنمازه نعمرف مما علمى زد األمر

 عصمر فمي أحمد لكمل الضمروري ممن صمار حتمى أممره وتفماقم الجميلمة،
 وتمتيمع المنفس فلتمرويح لحاجمة يكمن لمم إن المربمد، يغشمى أن العثاةميين
  "الثدن وترويض الثصر
 أثمر أيضما للمربمد فمقن العربيمة اللغمة فمي األثمر ذلم  لعكماظ كمان ولمئن
 معهممم والنحمو، والشمعر واألدب اللغممة بممأعالم يعمجّ  كممان فقمد بعيمد،

 الظماهرة وهمذه فيمه، برااألعم فصمحاء عمن يكتثمون ودفماترهم محمابرهم
 :األصممعي يسمأل العمالء بمن عممرو أبمو فهمذا قم ، عكماظ فمي تكمن لمم
 ،"معم  مما همات: "فيقمول" المربمد ممن جئمت : "فيجيثمه " أقثلمت؟  أيمن من"
 لمم "كلممات" فرأحم ةمتة فمقذا ألواحمه، فمي كتمب مما األصممعي عليه قرأف

 :لبصمممعي ويقممول الدرجممة فممي يعممدو جفيخممر عمممرو، أبممو يعرفهمما
 " غلثتني :أي الغريب  في شّمرت"

 فلكمل عليمه، يزيمد بمل وحلقاتمه، الشمعر أممر فمي عكماظ المربمد ويشمثه
 يمذود وشماعر نماد   قثيلمة ولكمل مجلمس، متهماجيين ولكمل حلقمة، شماعر
 عليهما كثيمرة، بممادة اللغمة أرفمد ممما األدبمي محصمولهم فكثمر عنهما،
 لممه يقصممدون كممانوا بممما وذلمم  وأصمملحوها، قواعممدهم النحمماة أةممس

 عممنهم ويأخممذون يختلفممون، فيممه فيممما يسممألونهم برااألعمم فصممحاء



56 
 

 الثصممرة مدرةممة بممين الخممالف اشممتد ولممما ومتعلمممين، مسممتفيدين
 لمدرةمة ممدد أهمم كمان لمذهثمه، كمل وتعصمب النحمو فمي الكوفة ومدرةة
 .المربد هو الثصرة
 الكناةمة همي أخمرى ةموقا قراالعم فمي تجمد المهممة السموق همذه ومقابمل
 فكانمت العربيمة المثالد ممع التجاريمة األشمغال تمركمزت فيهما بالكوفمة
 وأهمم أكثمر فهمي منهما وترفمع األحممال فيهما توضمع للحمولمة، موضمعا
 قمد أنهما إال المربمد، شمأن بمذات تكمن لمم أنهما ورغمم الكوفمة، فمي ةموق

 للنحمماة مقصممدا فصممارت النحمموي، الخممالف تغذيممة فممي ةمماهمت
 ألهمل صمارت حتمى وخالفماتهم، ئهممراآل ويعرضمون فيهما يتنماظرون

 .الثصرة ألهل كالمربد الكوفة
 
 :السياسية األسباب . ج

 إنمه بمل النحويمة، الممدارس ظهمور فمي بمارز دور السياةمي للعاممل كمان
 أمويمة، عثمانيمة الثصمرة كانمت حيم  ظهورهما، فمي ياألةاةم العاممل
 المدولتين، بمين الخمالف نعمرف ونحمن عثاةمية، علويمة الكوفمة وكانمت
 يضممرون فكمانوا ،راكثيم عمداء الثصمريين تجماه الكموفيين ور  والمذي
 : الكوفيين أحد يقول دولتهم، قوة زمن في والثغضاء، هيةاالكر لهم

 أعثممدا   قتلتم  أن  أفخرتم
 فماذكروا   فماخرتمونما  فمقذا
 خماضممممب  شممممي   بين

 عممممممثممممممنممممممونممممممه 
 ةمممابغة في يهدج جاءنا
 عفونما  فنسمممميتم  وعفونما
   ممنمهمم   بمحسمممميمن  وقمتملمتمم

 عزل  آل  مرة  وهزمتم 
  يموم  بمكمم  فمعملمنمما ممما

 الممممممممجمممممممممممممممممل 
 وضمماحا أبيض وفتى

 رفمممممممممممممممممممممممممممل
 ذبح ضمممحى فذبحناه

 الممممممممحمممممممممممممممممل 
  هللا  نممعمممممة  وكممفممرتممم

 األجممممممممممممممممممممممممل
 شمممر قومكم من بدال

 بمممممممممممممممممممممممممممدل 
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 فمي ظهورهما مثمدأ كمان التمي العثاةمية خلفتهما األمويمة الدولمة ةقوط فثعد
 عممزّ  إلممى أميممة بنممي عهممد فممي ينالكمموفيّ  ذلّ  انقلممب وهنمما الكوفممة،
 .العثاس بني دولة قيام مع نجمهم أفل الذين نيالثصريّ  به يفاخرون

 :المذهبية األسباب. د
 معركمة هميو الجممل، موقعمة فمي المذهثيمة األةمثاب تمتلخص أن يمكمن
 والكوفمة الثصمرة بمين خمالف نشمأ يم ح  )ه (36العمام الثصمرة فمي وقعمت
 بعمد عثمانيمة، بأنهما الثصمرة فعرفمت عنمه هللا رضمي عثممان مقتمل بعمد
 للمطالثممة معهمما ومممن عنهمما هللا رضممي عائشممة إليهمما توجهممت أن

 بأصمحاب معهما وممن فسمميت جممل، ظهمر علمى لعثممان بالقصما 
 بمين الحمرب نشمثت وهنماك الكوفمة، إلمى علمي توجمه بينمما الجممل،

 .الحياة مناحي كل في األهالي على رأثّ  دفينا حقدا خلفت المدينتين،
 تنفيممذ طالممب أبممي بممن علممي رفممض الجمممل موقعممة أحممدا  وةممثب

 علمى ةميطروا ألنهمم وذلم  بهمم، علممه ممع عثممان قتلمة فمي القصما 
 ممن كمان ومسملحة قويمة فئمة وشمكلوا النثويمة، المدينمة فمي األممور مقاليمد

 وعلمى ذلم  رفضموا الصمحابة بعمض لكمن عليهما، القضماء الصمعب
 مكمة، إلمى خرجما المذين العموام بمن والزبيمر هللا عثيمد بمن طلحمة ةمهمأر

 علمى واتفقموا الحمج، فريضمة أداء ممن عائمدة كانمت التمي عائشمة والتقيما
 .ةالقتل يف القصا  لتنفيذ الثصرة إلى الخروج
 يترصمدون كمانوا المذين الفتنمة، دعماة مممن نفممر الثصممرة فممي وكمان

 إليهما، المدخول ممن يممنعهم أن الثصمرة والمي فقمرر الجممل، ألصمحاب
 ثمم طلحمة فقمام ذلم ، أجمل ممن العثمدي جثلمة بمن حكميم إلميهم فأرةمل
 الجمممل أصممحاب فأيممدهما المعسممكرين، أنصممار فممي يخطثممان الزبيممر

 تخطمب عائشمة قاممت ثمم حنيم ، بمن عثممان الموالي أصمحاب ورفضمهما
 فرقمة إليهما وانحمازت الجممل، أصمحاب معهما فثثمت المعسمكرين، فمي
 اللغم ، بينهمما وكثمر الفريقمان واختلم  حنيم ، بمن عثممان أصمحاب ممن
 الفتنمة بتمأجيج العثمدي، جثلمة بمن حكميم قمام ثمم بالحجمارة، مموارات ثمم

 ،القتمال عمن الكم  إلمى المدعوة فمي الجممل أصمحاب وأخمذ عائشمة، وشتم
 قتلموه، المدعوة لهمذه وأنصماره العثمدي جثلمة بمن حكميم يسمتجب لمم ولمما

 والمسمجد اإلممارة دار تكمون أن علمى حنيم  بمن عثممان ممع واتفقموا
 أي فمي الجممل أصمحاب وينمزل حنيم ، ابمن يمد فمي الممال وبيمت الجمامع
 .الثصر من يريدونه مكان
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 وبمين بينمه الصملح تمم الثصمرة، إلمى طالمب أبمي بمن علمي وصمول وبعمد
 والتشماور القتمال عمن الكم  الفريقمان وقمرر وعائشمة، والزبيمر طلحمة
 فمي يرحمل أن طالمب أبمي بمن علمي وقمرر عفمان، بمن عثممان قتلة أمر في

 همذا فسماء عثممان، قتلمة ممن أحمد معمه يرتحمل أال علمى يليمه المذي اليموم
 بنشموب اإلصمالح، مسماعي إحثماط إلمى فأةمرعوا الفتنمة، جماعمة األممر
 الصملح، علمى القموم وأشمرف ..." :كثيمر ابمن يقمول همذا وفمي ،القتمال
 علمي إلمى عائشمة وأرةملت رضميه، ممن ورضميه كرهمه، ممن ذلم  كمره
 فمي علمي وقمام وهمؤالء، همؤالء ففمرح للصملح، جماءت إنمما أنهما تعلممه
 اإلةممالم وذكممر وأعمالهمما، وشممقاءها لجاهليممة  فممذكر خطيثمما ، النمماس
 غممدا مرتحممل إنممي أال :قممال ثممم ...والجماعممة باأللفممة أهلممه وةممعادة

 ممن بشميء عثممان قتمل علمى أعمان أحمد معمي يرتحمل وال فمارتحلوا،
 فميهم ولميس ... جماعمة رؤوةمهم ممن اجتممع همذا قمال فلمما النماس، أمور

 السموداء ابمن قمال ثمم... ي؟ رأالم همذا مما :فقمالوا الحممد، وهلل صمحابي
 فأنشمثوا سالنما التقمى فمقذا النماس، خلطمة فمي كمزّ عم إن قموم يما :هللا قثحمه
 "القتال
 قتلمة وبمات ليلمة، بخيمر النماس وبمات" :القتمال بمدء عمن كثيمر ابمن يقمول
 الحمرب يثيمروا أن علمى وأجمعموا يتشماورن، وبماتوا ليلمة، بشمر عثممان
 ألفمي ممن قريمب وهمم الفجمر، طلمو  قثمل ممن فنهضموا الغلمس، ممن

 بالسميوف، علميهم فهجمموا بماتهم،اقر إلمى فريمق كمل فانصمرف رجمل،
 إلمى منمامهم ممن النماس وقمام ليمنعموهم، قمومهم إلمى طائفمة كمل فثمار

 وبيتونمما لمميال ، الكوفممة أهممل طرقنما :قممالوا هممذا؟  ممما :فقممالوا السمالح،
 األممر فثلم  علمي، أصمحاب ممن ممب عمن همذا أن وظنموا بنما، وغمدروا

 إلمى فريمق كمل فثمار الثصمرة، أهمل بيتنما :فقمالوا للنماس؟  مما :فقمال ا ،يمعل
 بمما ممنهم أحمد يشمعر وال الخيمول، وركثموا ممة،الاّل  ولثسموا ةمالحهم،

 فنشمثت ،ار  ومقمد ار  دقم هللا أممر وكمان األممر، نفمس فمي عليمه األممر وقمع
 والتم  ألفما ، عشمرون علمي ممع اجتممع وقمد الفريقمان، وتواقم  الحمرب،
 علمى الحمرب وقاممت ألفما ، ثالثمين ممن نحمو معهما وممن عائشمة علمى
 جعمون،ار إليمه وٕانما هلل فقنما الشمجعان، وجالمت الفرةمان، وتثمارز ةماق،

 القتممل، عممن يفتممرون ال هللا قثحممه السمموداء ابممن أصممحاب والسممثئية
  "أحد يسمع فال كفوا، أال كفوا أال :ينادي علي ومنادي
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 والثصمريين، عائشمة وبمين والكموفيين، علمي بمين المواجهمة تممت وهكمذا
 الروايمات ألن والكموفيين، الثصمريين بمين ظاهرهما فمي مواجهمة وهمي
 وردت لم ، هللا غفمر :قمائال لهما فمدعا عائشمة إلمى جماء قمد عليما أن تؤكمد
 هللا عثمد دار أنزلهما ثمم اإلصمالح، إال أردت   مما :وأضمافت بالمثمل، لمه
 أم الحمار  بنمت ةمنية علمى الثصمرة فمي دار أعظمم وهمي خلم ، بمن

 فقمال عنمدها، وجلمس وبايعتمه بمه ورحثمت رهمازاو الطلحمات، طلحمة
 فمأمر عائشمة، ممن ينماالن رجلمين بالثماب إن الممؤمنين أميمر يما :رجمل
 ممن يجردهمما وأن جلمدة مئمة منهمما كمل يجلمد أن عممرو بمن القعقما 
 ولالرةم أممر كمما مكرممة معمززة المدينمة إلمى ردهما ثمم ففعمل، ثيابهمما

 أهمل وبمين عائشمة، شميعة ممن وهمم الثصمرة أهمل بمين العمداء أن إال
 منماحي كمل علمى بظاللمه فمألقى قائمما، ظمل علمي شميعة ممن وهمم الكوفمة
 بطريقمه إقلميم كمل أهمل وأخمذ بهمذا، النحماة فتمأثر العلميمة، فيهما بمما الحياة

 .اآلخر اإلقليم لطريق المخال 
 
 :والمعرفية الثقافية األسباب .ه

 نشمطت فقمد العلمم، حركمة باتسما  بالكوفمة مقارنمة الثصمرة امتمازت
 التمي الفتمرة ففمي الثصمريين، عنمد والفمرس اليونمان عمن الترجممة حركمة
 الثقافمة كانمت علومهما، وتمدوين بتمدوينها، العربيمة علمماء فيهما انشمغل
 مما إلمى يعمود الثقافمة همذه تماري  أن ذلم  لمديهم، معروفما راأمم اليونانيمة

 مثكمر، وقمت فمي الثقافمة تلم  ممع التفاعمل واؤدفثم طويمل، بمزمن ذلم  قثل
 بمن خالمد عمن يمروى إذ منظممة، غيمر بجهمود لغمتهم إلمى لنقلهما واتجهموا
 حولمه جممع أنمه والطمب بالكيميماء عالمما كمان يالمذ معاويمة بمن يزيمد

 لكمي ليونانيمة،ا اللغمة فمي والثمارعين بمالعلم، المشمتغلين ممن جماعمة
 بالثقافمة للعمرب معرفمة أول تلم  وكانمت العربيمة، إلمى كتثهما يترجمموا
 الترجمممات حممد عنممد يتوقمم  لممم التفاعممل هممذا أن إال ةاليونانيمم

 نحويممة يونانيممة، آثممار فهنمماك التممأثير، إلممى تعممداه بممل والمطالعممات،
ر بلمورة فمي ملحموظ بشمكل أةمهمت ومنطقيمة رة تاالتصمور  للنحماةِ  المثكمِّ
يِّدون وهمم العمرب   األلمماني المستشمرق وكمان العربمي، النحمو بنماءَ  ي شمَ
(Mer)ر قمد اليونماني المنطمق أن زعمم ممن أول  العربمي النحموِ  فمي أثمَّ
 .والمصطلحات المفاهيم مستوى على
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   (A. Marx)ممركس، أدالثيمر (Guidi) جيمدي أنيماس إلمى إضمافة 
 العربمي النحمو فمي يونماني تمأثير بوجمود زعمم نمم أقمدم ممن يعمدان اللذين
 .نشأته بدء في

 علمى فثماالطال  المزعم، همذا صمحة نتثمين أن راعسمي يكمون ولمن 
 شمكلت أصمول ممن فيهما مما بمين العالقمة تتضمح العربمي النحمو ممدونات
 وليمد يكمن لمم المذي المنطمق علمم وبمين العربيمة، اللغويمة القاعمدة أةماس
 النحمو أن الواضمح فممن اليونماني، التمأثير ممن نمابع بمل عربمي، فكمر

 لمه علممي، ابتكمار همو بمل عماطفي، انفعمال عمن يصمدر لمم العربمي
 مما القواعمد، ممن مجموعمة علمى القمائم الرياضمي ومنهجمه خصائصمه،

 المنطمق مثمادئ علمى المؤةسمة تمهراونظ تمهاردوق أصموله لمه علمما   جعلمه
 اللغويمة، والظمواهر المعطيمات مالحظمة ممن يقتضميه ومما الرياضمي،
 المعطيمات، هممذه مممن المعلومممات صممو  ثممم بينهمما، لتشممابه اوٕاظهمار
 ممن التأكمد ثمم المكتشمفة، المعلوممات ممن المسمتمدة الفرضميات ووضمع
 فمقذا جديمدة، ملحوظمات راءبمقج  اللغموي، للواقمع الفرضميات مالءممة
ر لغويممة نظريممة صمميغت تناقضممها عممدم ثثممت  اللغممة ديناميكيممة تفسممّ

 القضمايا جميممع بمقتضمماه تفسممر قانونمما لتصممير عممممت ثممم وعملهما،
 مسميرة فمي ممرت التمي العربيمة النحويمة القاعمدة حمال وهمذا ،اللغويمة
 وصمو  ومالحظتهما، اللغويمة، الممادة بجممع بينما أن ةمثق كمما وضمعها
 وضمع ثمم معطيمات، ممن رتموفّ  مما إلمى اةمتنادا المعلوممات، ممن جملمة

يّرت التممي الفرضميات  يمكمن ال لغويممة نظريممات ءااالةممتقر بعممد صمم 
 الثصمريين يمد علمي وضمع المذي العربمي النحمو فجماء عنهما، الخمروج
 عنمد عقلمي تفكيمر كثممرة المعياريمة، القواعمد ممن مجموعمة شمكل علمى
  .اللغويين علمائنا
 وتمابعي والتمابعين الصمحابة ممن كثيمر جممع ةمكنها تميال الكوفمة أمما

 رحماب فمي أهلهما نشمأ وقمد ءات،االقمر علمم فيهما فمازدهر التمابعين،
 جعلهممم ممما ء،ارقمم ونحاتهمما علمائهمما أغلممب فكممان القرآنممي، الممدرس
 فهممو نممص، كممل علممى الكممريم القممرآن تقممديم ضممرورة إلممى ونثيممذه

 مسممتدلين أةاةممه، علممى قواعممدهم بنمموا عنممدهم، بحجيتممه المقطممو 
 اللغمموي مممذهثهم تممأثر ثمممة ومممن بنصوصممه، مستشممهدين ءاتممه،ابقر

 .العقل دون بالنقل المتقيد الروايةِ  على القائم ءارقاإل في بمنهجهم
 الممنهج ذوي الثصمرة نحماة عنمد المختلم  الفكمري المنطلمق همذا وممن

 مميال أكثمر الثصمريين وجمدنا النقلمي الممنهج ذوي الكوفمة ونحماة العقلمي،
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 فممي اتسمماعا أكثممر الكمموفيين ووجممدنا عليممه، حرصمما وأشممد للقيمماس،
 .كالم من العرب عن ثثت ما وبكل ءات،رابالق يحتجون الرواية،

 صمارت الثلمدين بمين الفكمري لالخمتالف أةمثاب ممن شمرحنا لمما ارظمون
 فتيمل فقموي وأشمد، أقموى المدرةمتين بمين النحموي االخمتالف دعمائم
 .وامتد بينهما العلمي التنافس

 
                                                   :Conclusion: الخاتمااة

 العربيمة، نحمو ةمةابدر عنيمت التمي الممدارس دتتعمدّ                    
 زهماتميّ  وكمان رس،المدّ  فمي وطريقتهما بمنهجهما منهما واحمدة كملّ  زتفتميمّ 
 والتعليمل، والتأويمل القيماس فمي اخمتالف ممن بينهما مما علمى قائمما غالثما
 األولمين الشميخين بمين بمما األولمى تهارشمر اتقمدت المذي الخمالف همذا
 مريمدي بمين وانتشمر رةارشمال لهيمب داز  ثمم والكوفمة، الثصمرة لنحمو

 ممن المحاضمرة ممتن فمي بينماه مما أبرزهما عديمدة ألةمثاب الممذهثين
 عمن فضممال الثقافممة، فممي واخممتالف فيممة،ارغالج  الرقعممة فممي اخمتالف
 .والمذهثية السياةية األةثاب

 
                                                               :Summary: الخالصة
                               :التالية النقاط على  السابقة للسطور قراءته بعد القارئ يحصل
 .النحوية المدارس نشأة تأري  •
 .المدارس نشأة في ودورها العلمية الثصرة مكانة •
 .المدارس نشأة إلى  المؤدية األةثاب ذكر •

 
                                                                          :Test:التمرين

 .العربي النحو لنشأة مفهوم  ما -  
 
  لواجبا

                                                              :Assignment:المنزلي
 .العربي النحو  نشأة في الصدارة موطن الثصرة تحلّ  كي  -
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 .العرب عند النحو نشأة إلى المؤدية األةثاب ما -
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Module three: 3 

Introduction. 

Objective. 

Main content. 

• Conclusion. 

• Summary. 

• Test. 

• Assignment. 

• References. 

 : الثالث الفصل 
 :العربي النحو  أصول: األول المبحث

 
                                                :Introduction: التوطئااة

 فيمةاالجغر الرقعمة واتسما  الكمريم القممرآن نمزول بعمد                   
 أدى ممما العمالم، بمالد ممن الكثيمر لغمة العربيمة صمارت المسملمين، لمثالد
 وعلمى اللحمن، ممن العربيمة علمى وخوفما ،فسمادالو اللحمن تفشمي إلمى

 تصمون قواعمد وضمع إلمى العربيمة علمماء ةمار  التحريم  ممن القمرآن
 القاعمدة لوضمع الوحيمد المدافع يكمن لمم اللحمن ولكمن الزلمل، ممن اللسمان

 إلمى العربيمة نحماة دعمت التمي األةمثاب ألهمم ةمنعر  لهمذا النحويمة،
 ارتكمز التمي العربمي النحمو أصمول إلمى نممر ثمم .النحمو علمم تأةميس
 .جاالحتجا في مصادرهم إلى لنصل قواعدهم وضع في النحاة عليها

 
                                                      :Objective:  الهاادف
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 وضمممع فمممي احتجاجممماتهم عليهممما يثنمممى التمممي المقممماييس أهمممم ذكمممر -
 .النحو قواعد

 .القواعد بعض في اختالفاتهم أوجه -
 .اةتخدامها وكيفية  االحتجاجات المصادر على الحصول -

 
            :Main Content :العربااي النحااو أصااول: األول المبحااث

 النحممو أدلممة النحمو أصممول" :األنثمماري ابمن يقمول                         
 الفقمه أدلمة الفقمه أصمول أن كمما وفصموله، فروعمه منهما تفرعمت التمي
 أةممثاب للنحممو تمموافرت فلممما " وتفصمميله جملتممه عنهمما تفرعممت التممي

 علمى وةماروا التزموهما منهجيمة، أةمس علمى علمماؤه أقاممه وضمعه
 النحممو بأصممول األةممس تلكممم عرفممت بمقتضمماها، وعملمموا هممديها،
 فمي العربيمة نصمو  ءاباةمتقر األحكمام ممن جملمة فوضمعوا العربمي،
 الهجمري الثماني القمرن منتصم  بحموالي محممددة الزمممان مممن فتمرة

 وهمذه للثاديمة، بالنسمثة الهجمري بمعاالر القمرن وأواخمر للحضمر، بالنسمثة
 والشمعر الشمري ، النثموي والحمدي  الكمريم، القمرآن همي النصمو 
 العمرب وكمالم العثاةمي الشمعر وبعمض واألمموي، واإلةمالمي الجماهلي
 بماألمم االخمتالط تمأثير ممن الفتمرة تلم  فمي لغمتهم ةملمت المذين الفصمحاء
 التمي الظمواهر والحظموا النحماة، قماس النصمو  همذه وعلمى األخمرى،
 منهما، الكلمم أواخمر وحركمات كيثهما،ارت فمي النصمو  عليهما تجمري
 .قواعد صورة على الظواهر هذه وقرروا فيها، الكلم أبنية وأحوال
 القاعمدة، وضمع عليهما يقموم أصموال جمردوا قمد العمرب أن يعنمي وهمذا
 نقمل، :ثالثمة أدلتمه أقسمام" :فقمال األصمول همذه األنثماري ابمن ذكمر وقمد

 .الغالثة األدلة هي وهذه ،"حال واةتصحاب وقياس،
 إليهما، لحاجتنما انظمر األصمول، لهمذه مختصمر توضميح يلمي وفيمما

 .السطور هذه من كثير مدى على فقناار ةت  فمصطلحاتها
 
 ءاتارقم ممن العمرب، فصمحاء عنمد قولمه ثثمتَ  المذي الكمالم همو :النقاال-

 الكمالم" :األنثماري ابمن عرفمه وقمد ونثمر، وشمعر شمري  وحمدي  قرآنيمة
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 حمد إلمى القلمة حمدّ  عمن الخمارج الصمحيح، لالنقم المنقمول الفصميح العربي
  "الكثرة

 
 ، "معنماه فمي كمان إذا المنقمول علمى المنقمول غيمر حممل همو" :القياااس -

 أغلمب فمي عليمه والتّعويمل الكلّيمة، والقواعمد النّحمو أدلّمة معظمم وهمو
 النّحمو فمي القيماس إنكمار أنّ  اعلمم" :األنثماري ابمن قمال النّحويّمة، المسمائل

 علمم النّحمو :حمدّه فمي قيمل ولهمذا قيماس، كلّمه النّحمو ألنّ  يتحقّمق، ال
 فقمد القيماس أنكمر فممن العمرب، كمالم ءارقاةمت ممن المسمتنثطة بالمقماييس

  "القاطعة بالدالئل لثثوته أنكره العلماء من أحدا نعلم وال النّحو، أنكر
 

 األصمل فمي يسمتحقه مما علمى اللفم  حمال إبقماء همو :الحااال استصااحاب -
 يعنمي وهمذا األدلمة، أضمع  ممن ألنمه األصمل، عمن النقمل دليمل عمدم عند
 علمى المدليل قمام إذا إال تغييمر يلحقمه فمال عليمه  كمان مما علمى الحكمم إبقاء
 إِلَمى ﴿اذمَهثَما تعمالى قولمه فمي ةميثويه إليمه ذهمب مما :ذلم  مثمال ره،ييمتغ

نَ  وم عمَ ه   فِرم واَل  َطغَمى إِنمَّ ال   لَمه   فَقم  ا قَموم ه   لَيِّنم  ى  أَوم  يَتَمذَكَّر   لَعَلمَّ شمَ  نأ إلمى  يَخم
 رجائكمما فمي أنتمما اذهثما :المعنمى فيكمون الترجمي، ممن بابهما علمى (لعمل

 معناهما علمى (لعمل) ةميثويه أبقمى حيم  العلمم  ممن ومثلغكمما وطمعكمما
 .غيره على دليل لعدم األصلي

 وهمو بعماار دلميال األولمى الثالثمة األدلمة إلمى األنثماري ابمن أ ضماف ثمم
 بعمد النحمو أدلمة ثالم  همو جنمي ابمن عنمد المدليل همذا أن رغمم اإلجمما ،

 .والقياس النقل
 

 الثصمرة علمماء ةمهمأر وعلمى العربيمة أهمل يجممع أن وهمو : اإلجمااا  -
 إجمماعهم يخمل ال أن شمرط كمذا، الحكمم همذا علّمة أنّ  علمى والكوفمة
 التعمذّر وهمي الحركمات، تقمدير علّمة علمى كقجمماعهم قيماس، أو بسمما 
 فممي الحركممة ومناةممثة  :المنقممو  فممي واالةممتثقال المقصممور، فممي

 .النسثة بياء المتصل
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 :االحتجاج مصادر
 :القرآنية ءاتابالقر االحتجاج .أ

 ورحممة، النماس علمى توةمعة أحمرف، ةمثعة علمى الكمريم القمرآن نمزل
 حمرف علمى هأيقمر أن حمرف، علمى هأيقمر أن يسمتطع لمم لممن أتماح ممما

 السممند، صممحة هممي ثالثممة، الصممحيحة ءةاالقممر وشممروط يسممتطيعه،
 ي جمعممون ءاوالقمر العربيمة، اللغمة وموافقمة العثمماني، الرةمم وموافقمة
الن الضمابطان فيهما تَموافَرَ  إذا ءةاالقمر أن علمى  النقمل، صمحة :األوَّ

 فشمور  يردهما ال التمي المقثولمة ءةاالقمر فهمي المصمح ، رةمم وموافقمة
،  .عربية قياس   وال لغة 

،االقمر اتفمق وعليمه  مجمال   فيهما لميس ءةاالقمر أن علمى العربيمة وعلمماء   ء 
 ابمن ممذهب وهمو المصمح ، رةممَ  ووافقمت نقل هما، صمح مما إذا للقيماس
 محتسمثه فمي فجممع الشماذة، ءةابمالقر االةتشمهاد صمحة يمرى المذي جنمي،
 همذا ألن األصموب  يأرلما ولعلمه لهما، واحمتج ووجههما ءاتاالقمر شمواذ

 .العربية اللهجات اختالف ةثثه إنما االختالف
 جميعما وهمم التمابعين، ءاوقمر الصمحابة، عمن مرويمة ءاتاالقمر إن ثمم

 جهمد ضمثطها تحمروا التمي ءاتهماقمر بلمه العمادي، بكالمهمم يحمتج مممن
 بكمالم يحتجمون النحماة كمان فمقذا هللا، رةمول ممن ةممعوها كمما طماقتهم،

 يحتجموا أن بهمم ىحمر فقنمه التمابعين، تمابعي ممن ةمالئقهم تفسمد لمم ممن
 ه 370 ت) خالويمه ابمن وافمق قمدو والصمحابة التمابعين أعيمان ءةارقمب
 فمي وردت إذا اللغمة أن جميعما النماس أجممع قمد" :قمال حيم  ي،أرلما همذا)

  "ذل  في خالف ال القرآن، غير في مما أفصح فهي القرآن
 همي القمرآن فمي وردت التمي العربيمة اللهجمة أن علمى اإلجمما  همذا رغمم
 تهممل، أن الشمديد التعسم  وممن بفصماحتها، موثموق فصميحة، لهجمة
 قمد النحماة بعمض أن الإ العمرب كمالم ممن بمه يحمتج مما ضممن تكمون وال

 فممي يقثلوهمما فلممم الممرفض، موقمم  المتعممددة ءاتاالقممر مممن وقفمموا
 بممالقثح يصممفونها اةتشممهاداتهم فممي همارتممو النحمموي، االةتشممهاد
 قياةمهم ممع مطمردة ءة  االقمر كانمت إذا أمما والشمذوذ، والموهم، ، والمرداءة
 أكانمت ةمواء ، فصماحة األعلمى الشماهد وجعلوهما بهما، احتجموا النحموي
 موقمم  األعممم األغلممب فممي كممان الموقمم  وهممذا شمماذة ، أم صممحيحة  
 عنمه عمرف فقمد ةميثويه، شميخهم الشمأن بهمذا خمالفوا المذين الثصمريين
 قياةمه ءة  االقمر خالفمت مما وٕاذا وشماذها، متواترهما ءاتابمالقر احتجاجمه
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 (يعتثرهما ألنمه رن، ا النم  أو بالتخطئمة، لهما يتعمر  ال فقنمه النحموي،
 موقم  يقابلنما ءاتراالقم ممن المتشمدد الموقم  همذا مقابمل )تخمال  ال ةنة

 فمي ءاوالفمر الكسمائي توةمع فقمد عليهما، والمنفمتح المتوةمع الكموفيين
 الكوفمة، مدرةمة تأةميس إلمى ينفمذان جعلهمما ممما والقيماس الروايمة،
 .المخال  بمنهجهما
 حيم  الكمريم، بمالقرآن للمسملمين الفائقمة العنايمة ورغمم ةمثق ممما يتضمح
 أن التحريم ، يمسمه أن ممن خوفما العربيمة قواعممد لوضمع ةمارعوا
 فلمم المرفض، موقم  المتعمددة ءاتمهارق ممن وقفموا قمد النحماة بعمض
 .النحوي االةتشهاد في يقثلوها

 
 :الشريف النبوي بالحديث االحتجاج .ب
 الكمالم ممن أبلم  بيانما الكمريم القمرآن بعمد تاريخهما فمي العربيمة تعهمد لمم

 وال لفظما، أصمح وال ،اتمأثير أرو  وال ،وةملم عليمه هللا صملى النثموي
 أن علمى عاممة والنحماة اللغمويين إجمما  ممن المرغم وعلمى معنمى، أقموم
 ال الحممدي  وأن قاطثممة، العممرب أفصممح وةمملم عليممه هللا لىصمم يالنثمم

 نفسمه، النثمي لفم  أنمه لهمم ثثمت إذا االحتجماج، بماب فمي شميء يتقدممه
  :فريقين به االحتجاج شأن في انقسموا فقنهم
 عليمه بلفظمه مرويمة األحاديم  همذه أن ظنمه علمى غلمب فريمق •

 همؤالء يأر فمي همي بمل بهما، االحتجماج فأجماز والسمالم، الصمالة
 مالم  ابمن وأبمرزهم ،شميء االحتجماج بماب فمي يتقمدمها ال حجمة
 .الكوفيين من وكثير األنصاري، هشام وابن

 شمككوا إذ بماللف ، ال بمالمعنى مرويمة أنهما ظنمه علمى غلمب وفريمق •
 ودلميلهم ،النحماة ممن بهما اةتشمهد ممن علمى واحتجموا اروايتهم فمي
 : قولمه فمي(   745ت) األندلسمي حيمان أبمو رواه مما ذلم  علمى

  ، الرةمول لفم  ذلم  أن وثموقهم لعمدم ذلم  العلمماء تمرك إنمما"
 القواعمد إثثمات فمي القمرآن مجمرى لجمرى بمذل  وثقموا لمو إذ

 :ألمرين ذل  كان إنما و الكلية،
 قمد واحمدة قصمة فتجمد بمالمعنى، النقمل جموزوا المرواة أن أحمدهما -

 بمما زوجتكهما) :كحمدي  مختلفمة، بألفماظ فتنقمل(  ) هزمانم فمي جمرت
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 ،القمرآن ممن معم  بمما ملكتكهما) أخمرى روايمة وفمي ( ،القمرآن ممن معم 
 بمما أمكناكهما) بعمةاالر وفمي ( ،القمرآن ممن معم  بمما خمذها) الثالثمة وفمي(

 بجميمع يلفم  لمم وةملم عليمه هللا لىصم أنمه يقينما فمنعلم القمرآن، ممن معم 
 لفظما قمال أنمه يحتممل إذ بعضمها، قمال بأنمه نجمزم ال بمل األلفماظ، همذه
 إذ بلفظمه، تمأت ولمم دف،ارمبمال المرواة فأتمت األلفماظ، لهمذه دفمارام آخمر

 ضمثطه وعمدم السمما ، تقمادم ممع ةميما وال المطلموب، همو المعنمى
 المعنمى، ضمث  ممن ممنهم والضماب  الحفم ، علمى واالتكمال بالكتابمة،

 ...الطوال األحادي  في ةيما وال جدا، فثعيد اللف  ضث  وأما
 ألن الحمدي   ممن روي فيمما اكثيمر اللحمن وقمع أنمه :الثماني األممر -

 العمرب لسمان يعلممون ال و بمالطثع، عمرب غيمر كمانوا المرواة ممن اكثيمر
  "ذل  يعلمون ال همو كالمهم، في اللحن فوقع النحو، بصناعة

 صمالح الحمدي  أن ترأ بمأن الفمريقين النحماة ممن جماعمة توةمطت وقمد
 عليمه هللا لىصم النثمي عمن لفظمه وثثمت روايتمه، صمحت إذا لالحتجماج

 .المصرية المدرةة من السيوطي يأالر هذا ويمثل ،وةلم
 
 :العرب بكالم االحتجاج .ج
 :الشعر -
 عنمد حظما   األوفمر كمانو رة،ازغمو وفمرة األول المصمدر همو الشمعر كمان
 قلمما إنهمم بمل الكمريم، القمرآن يليمه جلهمم، يكمن لمم إن النحماة، أغلمب
 التمي السمائرة األقموال بعمض علمى اقتصمروا حيم  النثمر، إلمى التفتموا
 ةمثب ولعملّ  حفظمه، يسمهل ممما وهمي األمثمال، مجمرى منهما قسمم جمرى

 اطمئنمانهم إلمى يعمود القمرآن ممن أكثمر عليمه واقثمالهم بالشمعر اهتممامهم
 ممن وأكثمر والسمطور، الصمدور بمين محفوظما   الكمريم القمرآن بقماء إلمى

 شمغلهم القرآنيمة، الشمواهد علمى واإلقثمال األشمعار، وفمرة ألن ،الحمدي 
 المذاكرة  فمي المدائم وحضموره وروايتمه، حفظمه شميو  عمن فضمال عنمه،
 إليممه، يأنسممون النحمماة جعممل مممما ذلمم ، علممى تسمماعد إيقاعاتممه ألن

 .العرب لغة يمثل أنه على إليه وينظرون
 كمانوا بمل قيمد، أو شمرط دون بمه احتجموا قمد النحماة أن يعنمي ال ذلم  لكمن

 صمحة عنمدهم ثثمت مما علمى إال يعتممدون فمال وحمذر، بدقمة إليمه ينظرون
 ممن وخلموه فيمه، والوثموق ويمه،ار وصمدق وفصماحته، قائلمه، إلمى نسمثته
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 وطرقهمما، وأنواعهمما بالروايممة عنممايتهم اشممتدت لممذل  ت،االضممرور
 والصمدق، األمانمة ممن عليمه يكمون أن يجمب ومما وي،االمر وبصمفات
 الجماهليين، ءارعالشم علمى اللفم  أحكمام تقريمر فمي فاعتممدوا ونحوهما
 ،)ه7 ت( واألعشمى (ه.ق 13 ت)زهيمرو) ه.ق (80 ) القميس كمامريء

 واإلةممالميين )ه 60 ت) وحسممان )ه 41 ت) دكلثيمم والمخضممرمين
 وأولهمم والمحمدثين )ه 117 ت ( الرممة وذي (ه 116 ت) قكمالفرزد
رف ال نثمر أو بشمعر   االحتجماج ورفضموا ،(ه167)دبمر بمن بشمار  ي عمم
 لمولد، يكون أن من خوفا قائله،

 .هبفصاحت يوثق ال من وأ
 يسممون ممن أو المولمدين بشمعر االةتشمهاد صمحة فمي اخمتالف وعلمى

 كمانوا إن ذلم  صمحة إلمى العربيمة علمماء بعمض ذهمب فقمد بالمحمدثين،
 :وقمال تممام، ألبمي بثيمت   اةتشمهد المذي كالزمخشمري بهمم، يوثمق مممن
دَثا   كمان نوا وهمو حمم  علمماء ممن فهمو اللغمة، فمي بشمعره يستشمهد ال م 

عَمل   العربية،  :العلمماء قمول إلمى تمرى أال يرويمه، مما بمنزلمة يقولمه   مما فأَجم
 .نهوٕاتقا بروايته لوثوقهم بذل   فيقتنعون الحماةة، بيت   عليه الدليل

 
 :النثر -
 فمي االحتجماج مصمادر ممن امصمدر ونثمره شمعره العمرب كمالم يعمد

 ،وةملم عليمه هللا لىصم لالرةمو وحمدي  تعمالى، هللا كتماب بعمد اللغمة،
 الموثموق العربيمة القثائمل كمالم   بمه المستشمهد العمرب بكمالم داوالممر

 فسممدت أن إلممى واإلةممالم الجاهليممة فممي لغتهمما وصممفاء بفصمماحتها،
 .اللحن وتفشي األعاجم، مع باالختالط األلسنة  
 الفصماحة، فمي القيممة ممن واحمدة درجمة فمي كلهما القثائمل تكمن ولمم

 األممم عمن بعمدها أو قربهما بتفماوت االحتجماج، فمي درجاتهما فتفاوتمت
 أوفمر العربيمة، الجزيمرة قلمب طنتاةمتو التمي القثائمل فكانمت المجماورة،

 فمي أو السمواحل، ةمكنت التمي تلم  ممن بكالمهما االةتشمهاد فمي حظما
  .األعاجم وارح 
 الكمريم القمرآن نمزل ولهمذا قمريش، قثيلمة العمرب أفصمح أن شم  وال

 وأةمهلها األلفماظ، ممن لبفصمح انتقمادا   العمرب أجمود كانمت فقمد بلغتهما،
 فمي عمما إبانمة   وأبينهما مسمموعا ، وأحسمنها بهما، النطمق عنمد اللسمان علمى



72 
 

 يواألصمف لسمانا، األفصمح كانمت أنهما العربيمة علمماء أجممع وقمد  "المنفس
 واصمطفاهم، العمرب جميمع ممن اختمارهم ثنماؤه جمل هللا أن وذلم " لغمة،

 قريشما   فجعمل ةملم، و تعمالى هللا صملى محممدا   الرحممة نثميَّ  ممنهم واختمار
انَ  ه، ق طمَّ التَمه م،االحمر بيتمه ناوجيمر َحَرممِ  ممن العمرب وفمود فكانمت . وو 

اجهما جَّ دون وغيمرهم ح   فمي قمريش إلمى ويتحماكمون للحمج، مكمة إلمى يفمِ
َكهم، تعلَّمهممم قممريش وكانممت أمممورهم،  وكانممت ...بيممنهم وتحكممم مناةممِ
ةِ  لغاتهما، وحسمن فصماحتها، ممع قمريش  الوفمود أتمتهم إذا ألسمنتها وِرقمَّ
روا العمرب، ممن  وأصمفى لغماتهم، أحسمن وأشمعارهم كالمهمم ممن تخيمَّ

الَئِِقِهمم  ∗ نحمائِِزِهمم  إلمى اللغمات تلم  ممن تخيمروا مما فماجتمع كالمهمم،  وةمَ
 تجمد ال أنم  تمرى أال .العمرب أفصمح بمذل  فصماروا عليهما، طثعموا التمي
َرفِيَّةَ  وال تميم، َعنمعَنَةَ  كالمهم في  َعجم

ة وال قميس، َكشمَ ةَ  وال أةمد، َكشم َكسمَ رَ  وال ربيعمة، َكسم  تسممعه المذي الَكسمم
ون :مثمل وقميس، أةمد ممن لَمم  عير :ومثمل نِعملَمم، و عم  وقمال ،"وبِعيمر شمِ

 أخمذ وعمنهم اقتمدي، وبهمم العربيمة، اللغمة نقلمت عمنهم والمذين" :السيوطي
 فمقن وأةمد، وتمميم، قميس، :همم العمرب قثائمل بمين ممن العربمي اللسمان
 فمي اتكمل وعلميهم ومعظممه، أخمذ مما أكثمر عمنهم المذين همم همؤالء

ذَيمل، ثممم والتصممري ، بااإلعممر وفممي الغريممب،  كنانممة، وبعممض همم 
 . "قثائلهم ةائر من غيرهم عن يؤخذ ولم الطائِيِّيَن، وبعض
 القثائمل، همذه لغمات علمى وتثثيتهما القواعمد، تقعيمد فمي النحماة اعتممد فقمد

 وبالجملمة ..." :بياالفمار قمال األةماس، المعتممد همي قمريش لغمة وكانمت
ِرّي   عمن يؤخمذ لمم فقنمه كَّان عمن وال قم ، حضمَ  كمان مممن ريارثمال ةم 
 لمم فقنمه حمولهم  المذين األممم ةمائِرَ  تجماور التمي بالدهمم فارطمأ يسمكن
ذم  خمَ ، ممن ال ي ؤم م  ذَام  ممن وال لَخمم ثم ، مصمر أهمل لمجماورتهم جم   وال والقمِ
ان، ممن وال قضماعة، ممن  الشمام، أهمل لمجماورتهم إيماد  ممن وال غسمَّ

ِر، ممن وال نيمة،ارثبالع صمالتهم فمي ونرأيقم نصمارى وأكثمرهم  النَّممِ
 لمجماورتهم بكمر ممن وال لليونانيمة، مجماورين بمالجزيرة كمانوا فمقنهم
ثَ ِ  دِ  ممن وال والفمرس، للنمَّ  ممن وال والفمرس، للهنمد لمخمالطتهم عممان، أزم
 فميهم، الحثشمة ولموالدة والحثشمة، للهنمد لمخمالطتهم أصمال ، الميمن أهمل
 الطمائ ، وةمكان ثقيم ، ممن وال اليماممة، وةمكان حنيفمة، بنمي ممن وال

ار لمخمالطتهم  الحجماز  حاضمرة ممن وال عنمدهم، المقيممين األممم ت جمَّ
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 قمد العمرب لغمة ينقلمون ابتمدأوا حمين صمادفوهم اللغمة نقلموا المذين ألن
 الموقم  همذا أن شم  ال  "ألسمنتهم وفسمدت األممم، ممن غيمرهم خمالطوا
 ولمم العمرب، بمه يمتكلم ممما اريمكث أهمدر والمذي االحتجماج، فمي المتشمدد
 المذين الثصمريين موقم  همو بالحواضمر، ممنهم خمتل ا ممن كمالم يقثمل

 ألبمي قمال رجمال أن يمروى حيم  القواعمد، وضمع فمي بالتمحمل اشمتهروا
 يمدخل أ عربيمة، ةمميت ممما وضمعت عمما أخثرنمي" :العمالء بمن عممر
 فيمه خالفتم  فيمما تصمنع كيم  :فقمال ال، :فقمال كلمه؟  العمرب كمالم فيمه

 خمالفني مما وأةممي األكثمر، علمى أحممل :فقمال حجمة؟  وهمم العمرب
  "لغات

 
                                                   :Conclusion: الخاتمااة
          
 ممن نطقهما تحفم  قواعمد وضمع إلمى حماجتهم العربيمة علمماء أدرك عندما
 التمي اللغويمة الممادة جممع فمي إليهما يسمتندون أصموال وضمعوا اللحمن،

 فصميحة عربيمة اعتثمروه مما كمل فمي فنظمروا أقيسمتهم، منهما اةمتنثطوا
 والرةمالة كالخطثمة ونثمر وشمعر شمري ، وحمدي  قرآنيمة، ءاتارقم ممن

 وعليهما يروونهما، األولمى، ممادتهم النصمو  همذه فكانمت وغيرهما،
 بعمد فيمما أدى ممما والقيماس، الروايمة فمي طثعما اخمتالفهم رغمم يقيسمون،

 .النحوية المسائل من كثير في اختالفهم إلى
 

  :الخالصة
Summary:                                                                 

 :التالية األمور على القراءة بعد الطالب يحصل
   .      النحوية القواعد  بناء عند  األحكام اةتنثاط كيفية -

  .الشري   النثوي بالحدي  االحتجاج عند الواردة االختالفات بعض -
  . العربي النحو في االحتجاج مصادر عن الكالم -
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  :التمرين
Test:                                                                           -   ّتحد   

 .النحو في االحتجاج المصادر عن
  : المنزلي الواجب

Assignment:                                                     -   فّصل 
 .النحاة عند  األحكام بناء في القول
 . الشري  النثوي  بالحدي  االحتجاج في االختالفات عن  تحدّ  -

 
 
 
 

  :والمصادر المراجع
References:                                                              - القرآن 

 .الكريم

 ط بيروت، صادر دار العرب، لسان المكرم، بن   محمد منظور، بنا •
1 
  3 ط ، المصرية االنجلو مكتثة اللغة، اررأة  من أنيس، هيم اربإ  •
 دار ، وواقع أةطورة النحوية المدارس (1987) ئي،مراالسا هيماإبر •

 1 ط  االةكندرية، الفكر،
 دار النحوية، المدارس في المفيد (2007) ئي،راالسام عثود هيم اإبر  •

 3 ط األردن، عمان، المسيرة
 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف  (1997)األنثاري،  •

 .بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين
 علي محمد تحقيق الخصائص، ( ت د) نعثما الفتح أبو  جني، ابن •

 .المصرية الكتب دار النجار،
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 . ( مقدمة ابن خدلون حتقيق حامد أ محد الطاهر دار الفكر2004ابن خدلون عبد الرمحن، ) •
 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف(1997)  األنثاري،   •

 2\ط ،بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين
  العلم في وتأريخه العربي التعليم نظام( 1987)  هللا،  عثد آدم  اإللوري •

 .3| ج مصر، المعارف، دار اإلةالمي،
 . اجلرجاين عبد القاهر، دالئل االإجعاز يف عمل املعاين ، املطبعة العرصية، لبنان •
 مكتثة ةيثويه، كتاب في الصرف أبنية  (1965)الحديثي، خديجة •

  1ط بغداد، النهضة،
 العربية، اللغة مكتثة النحوية،  المدارس  (2001)الحديثي، خديجة •

 . 3 ط بغداد، 
 والخصائص، المدارس والنحاة، النحو  (2003)موةى، خضر •

 1 ط بيروت، الكتب، عالم
 بيروت، الجيل، دار هارون، السالم  عثد  :تحقيق الكتاب، ةيثويه، •

 1 ط
 الكتب مديرية النحو، أصول  في (1994) األفغاني، ةعيد •

 .الجامعية  والمطثوعات
 الكتب دار العربية، للغة األةاةية القواعد الهاشمي، أحمد  لسيدا •

 .لثنان  بيروت، العلمية،
   ( ه1310  )بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل ،السيوطي •

 . آباد بحيدر المعارف، دائرة مطثعة ح،ارتاالق
 في المزهر ،بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل السيوطي، •

 وآخرون، المولى جاد أحمد محمد تحقيق وأنواعها، اللغة علوم
 .العربي الكتب إحياء دار

 7. ط القاهرة، المعارف، دار النحوية، المدارس ضي ، شوقي •
 بين  النحوية المدارس(1997)  الورد، أمين  محمد األمير عثد •

 1 .ط بغداد،  العصرية، المكتثة الكثير،  والسؤال والتصديق التصور
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 .2\،  دار املعارف، القاهرة، طنشأ ة النحو واترخي أ شهر النحاة (1995) الطنطاوي محمد، •
 دار النحوية، المذاهب في دروس (1980) جحي،راال عثده •

 . لثنان بيروت، العربية، النهضة
 ابن  مكتثة النحوية، المدارس تاري  (ت.  د ) القصيثاتي، علي •

 . دمشق الدماكي،
  ،النحوية المدارس مادة  في محاضرات(2021)   ،دندوقة فوزية •

 -خيضر محمد جامعة  ،العلمي والثح  العالي التعليم وزارة
 بسكرة

 .مصر المعارف، دار اللغة، علم في ةاتادر (1986)بشر، كمال •
 دار النحاة، أشهر وتاري  النحو نشأة (1995) الطنطاوي، محمد •

 2. ط القاهرة، المعارف،
 يورأ النحاة نظر في العربي النحو أصول(1989)   ،عيد محمد •

 وضوء  مضاء ابن
 4.ط القاهرة، الكتب عالم الحدي ،  اللغة علم 
 دار توجيه،و نقد العربي النحو في  (1986المخزومي، مهدي •

 2. ط بيروت، العربي، ئدارال
 ةةادر في ومنهجها الكوفة مدرةة  (1958)المخزومي، مهدي •

 2.ط مصر،  وأوالده، الحلثي الثابي مصطفى مطثعة والنحو، اللغة
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  .والكوفة البصرة: النحوية سرالمدا أهم

 .وتطورها نشأتها: النحوية المذاهب أو النحوية المدارس تاري 

 :Introduction                                                       : التوطئة

 مغربهما وحتمى مشمرقها ممن اختالفهما، علمى العربيمة األقطمار عرفمت
 الرتثاطمه انظمر بمه، بالغما واهتمامما النحموي، للمدرس واةمعا راازدهما
 صمحيحة تمالوة القمرآن لمتالوة المسملم وةميلة فمالنحو القرآنمي، بمالنص
 األقطمار مختلم  فمي ظهمر األهميمة لهمذه اونظمر ةمليما، فهمما وفهممه
 الخما ، ممذهثهم وفمق مسمائله، فمي وينظمرون النحمو، يتدارةمون نحماة
 االخمتالف بهما بلم  حتمى مناهجهما، واختلفمت النحمو، ممدارس دتفتعمدّ 
 فممي حممد  مثلممما خاصممة، نحويممة مصممطلحات اةممتعمال إلممى أحيانمما
 صفحاتال هذه في وةنعر  والكوفة، الثصرة
 أن اعتثمار علمى الممذكورتان المدرةمتان عرفتمه المذي النحموي للخمالف
 همم وثعلمب المثمرد بعمدهما وممن والكسمائي، ةميثويه :األوائمل روادهمما
 ةمائر فمي النحمو أعمالم لثماقي الملهممون إنهمم بمل النحماة، ممن كثير   شيو   
 .العرب بالد

 
                                                       :Objective :الهاادف

    
 .ةوالكوف ةالثصر بين ختالفاتاال -
 وةممميثويه، الفراهيمممدي، أحممممد أمثمممال النحممماة بعمممض إةمممهامات -

 .وغيرهم الحثيب بن ويونس
 اللغممة علممم رتطمموّ  فممي اللغممويين مممن المعاصممرين أعمممال بعممض -

  .الحديثة

 Main.  التخري  االختالف، :القاديماة العربياة النحوياة المادارس منااه 
Content.           
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 :االختالف في والكوفيين البصريين منه 
 الثصمرة مدرةمتا فيمه فاشمتهرت علمائمه، انقسمام العربمي النحمو عمرف
 أمما ئهمما،اوآر بحججهمما لإلقنما  االجتهماد كمل اجتهمدتا اللتمان والكوفمة
 وكمل وقواعمده، النحمو أصمول وضمعت التمي فهمي الثصمرية المدرةمة
 ويعمد ثمارهما، ممن تاليمة وثممرة لهما، فمر  همي فقنمما ةمواها مدرةمة
 النحمو ولعلمم لهما الحقيقمي المؤةمس همو هيمديارفال أحممد بمن الخليمل
 (ه 215 ت)  األوةم فماألخفش ةميثويه تماله ثمم المدقيق، بمعنماه العربمي
 والكوفة الثصرة من لتالميذ النحو أأقر الذي
د فتلميممذه المممازني، بعممده جمماء ثممم  المدرةممة أئمممة آخممر وهممو المثممّرِ

 عنمد امتمأخر الكوفمة مدرةمة نشماط بمدأ حمين فمي النمابهين، الثصمرية
 يسمتحدثا أن ءاالفمر وتلميمذه همو اةمتطا  المذي )ه 189 ت)  الكسمائي

 فمي االتسما  حيم  ممن خاصمة بطوابمع تسمتقل نحويمة مدرةمة الكوفمة في
 .الجديدة المصطلحات بعض ووضع وقثضه، القياس وبس  الرواية،
 العربمي، المدرس فمي مكانمة لنفسمها الكوفيمة المدرةمة أوجمدت هنما وممن

 باجتهممادات أشممادوا قممد النحممويين المحممدثين مممن اكثيممر   وأنَّ  خاصممة
 ةممةراد فممي الحممدي  وصممفيلا للمممنهج موافقممة واعتثروهمما الكمموفيين،
 عثمدو )الكوفمة مدرةمة) هكتابم فمي المخزوممي مهمدي همؤالء وممن اللغمة،
 أممين وأحممد ) والصمرف النحمو فمي الكوفيمون) هكتابم فمي الحمموز الفتماح
 المدرةمتين، نحماة بمين الخمالف أن شم  الو  (ماإلةمال ضمحى) كتابمه فمي
 همو مما منهما فكمان ةمابقا، فيهما الحمدي  فصملنا عواممل عمدّة إلمى جمعار

 نصمابها فمي األممور وضمع فمي ورغثمة علميما، جهمدا تكلمل فرديمة نزعمة
 همو مما ومنهما مما، لممذهب عصمثية همو مما ومنهما النحموي، يعتقمد كمما

 فممي النحمماة بعممض إمعممان ومنهمما أحيانمما، ةياةممي أو عقممدي بتممأثير
 أخمرى، وتأويملِ  نصمو    رد إلمى بهمم أدى ممما النحويمة، الصمناعة
 .آخرون يقثلها لم تاريتقد في والدخولِ 

 النظمر فمي المدرةمتين منهجمي اخمتالف علمى النحموي الخمالف بنمى لقمد
 التعليمممي، العقلممي بممالمنهج الثصممريون تميممز حيمم  النصممو ، إلممى

 مما تطويمع فمي جهمدا يمدخروا لمم و إليهما، يحتكممون قواعمد فوضمعوا
 مختلم  السمثيل همذا فمي متكلفمين القاعمدة لمنطمق أحكمامهم عمن خمرج
 إلمى بهمم أدى ممما االحتجماج، فمي دبالتشمدّ  فعرفموا التأويمل، وةمائل
 فمي يثثتموا فلمم اإلشمارة، ةمثقت كمما العمرب، بمه يمتكلم ممما كثيمر إهمدار
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 ةمملمت الممذين العممرب فصممحاء مممن ةمممعوه ممما إال النحويممة كتممثهم
 لتميممزهم راونظمم الكوفيممون أممما التحضممر، شمموائب مممن فصمماحتهم
 السمما ، إلمى يحتكممون فمقنهم العلممي، والممنهج الظماهري باالتجماه
 فعرفمموا بشممذوذه، يقممول وال يتأولممه، أن دون المممروي يقثممل الممذي

 العمرب، جميمع عمن اللغمة رت ا وعثما األشمعار روايمة فمي بالتوةمع
 موحضريّه بدويّهم
 ممن المسمائل، عديمد فمي ؤهممااآر اختلفمت المدرةمتين ممنهج اختلم  ولمما
ت  (و ،) ةميِّد  ) نوز ممن مموقفهم ممثال ذلم   ذهمب حيم  ،(هميِّن  )و ،) ميّمِ

 ةمويد، :نحمو ،)فَِعيمل  )وهم إنمما المثال  األلفماظ وزن أن إلمى الكوفيمون
 الثصمريون وذهمب العمرب، كمالم فمي اريمنظ لمه ألن وهموين  ومويمت،

 والتمسم  الموزن، همذا بنائمه ممن الظماهر ألن  (فَيمعَمل( وزنمه أن إلمى
 .أمكن مهما واجب بالظاهر
 إلمى نشمير أن بمد ال صمرفية بمسمألة السمياق همذا فمي نمثمل إذ ونحمن
 ا م فمي الصمرف كمان فقمد والنحمو، الصمرف علممي بمين الوثيمق االرتثاط
 كتماب فمي ا   جلمي ذلم  ظهمر وقمد النحمو، ممع ا   منمدمج األولمى رحلمه

 بمه تعمرف علمم) بأنمه النحمو فعرفموا بعمده، جماء مممن وكثيمرين ةميثويه،
 جنثاتمه بمين يضمم تعريم  وهمو ،(وتركيثما   دا  اإفمر العربيمة الكلمم أحموال
 إنمما النحمو" :بقولمه جراالسم ابمن عرفمه كمما والصمرف، النحمو ممن كمال
 اةمتخرجه علمم وهمو العمرب، كمالم تعلممه إذا الممتكلم ينحمو أن بمه أريمد

 علممى منممه وقفمموا حتممى العممرب، كممالم ءااةممتقر مممن فيممه المتقممدمون
 العمرب كمالم ءارقفثاةمت اللغمة، بهمذه المثتمدئون قصمده المذي الغمر 

 أو يماء عينمه ممما فَعَملَ  وأن نصمب، بمه والمفعمول رفمع، الفاعمل أن علمم
 للنحمو تعريفمه فمي أدرج فقمد ، وبما قمام، :قمولهم ممن عينمه تقلمب واو

 .بالنحو الصرف ارتثاط على دليل وهذا اإلعالل، مسائل من مسألة
 
 :الرواية في االختالف 

 دمتشمدّ  بموقم  -السمابقة المحاضمرة فمي عرفنما كمما– الثصمريون زتميمّ 
 ممن كمالم يقثمل ولمم العمرب، بمه يمتكلم ممما اريمكث أهمدر االحتجماج، فمي

 لغمات تركموه مما واعتثمار األكثمر، علمى حممال بالحواضمر، ممنهم اخمتل 
 ممن العمرب جميمع عمن الكوفيمون روى همذا، الثصمري للممذهب وخالفما
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 باالعتثمار جمديرة كلهما العمرب لغمات ألن والحواضمر، الثموادي ةمكان
 التمي القثائمل بكمالم أخمذوا فقمد بماألخرى، إحمداها رد يصمح وال هم،رأيبم

 الثصممريون أبممى أخممرى لغممات دوااوز الثصممريون، عليهمما اعتمممد
 لغممتهم الثصممريون  لممّ غ الممذين الحطميممة باكممأعر بهمما، االةتشممهاد
ن وهما،  أفسمد بأنمه واتهمموه وأعمابوه، الكسمائي، كمالم ألجلهما وقثحموا ولَحَّ
 .الفساد الحطمية عن أخذ ألنه النحو 

 :اليزيدي قال 
ى فيما حوَ نال  يس  قن ك نا  َمضممَ

 ه مممممممممممميقيسمون أقوام   فَجاءَ  
 بِهِ  َما نقِض  في يعمل   لرهمكف
   وأصممممحمابمه  الِكسممممائي  إنَّ 

 لِ واأل  بِ رالعَ   لسممممانِ   ىلعَ  
لِ   أَشمممميما ِ   ل غمةِ   َعلى َربمر  ق طم

 ي ليممأت  ال  الَحقِّ   نِصمممممماب  
 أَةممفلِ  لَىإ النحوِ  في  يرقونَ 

 

 :التخري  في الختالفا
 بهما ويحمتج يرفضمونها، التمي النصمو  فمي مدرةمة كمل نحماة نظمر
 ممما إلممى وصممرفوها تأويلهمما، إلممى ولجممأوا األخممرى، المدرةممة نحمماة

 .بهما اآلخمر الطمرف اةتشمهاد يمدحض بمما ألصمولهم، مالئممة يجعلهما
 همو التعليمل الم بعمد المضمار  ناصمب إن يقولمون الكوفمة نحماة فهمؤالء

 ويقممول ،(لتكرمنممي جئتمم ) نحممو ،(أن) تقممدير غيممر مممن ،(كممي مال)
 ألن جئتم (والتقمدير بعمدها، مقمدرة (أن) وهم الناصمب إن الثصمريون
 .) تكرمني

 ألنهما الناصمثة  همي إنهما قلنما إنمما :قمالوا بمأن فماحتجوا الكوفيمون أمما
 تنصمب (كمي) أن وكمذل  معناهما، علمى تشمتمل ولهمذا ،)كمي( مقمام قاممت
 :قالوا بأن فاحتجوا الثصريون وأما مقامه، قام ما فكذل  الفعل،
 المالم ألن وذلم  المالم، دون المقمدرة (أن) لللفعم الناصمب إن قلنما إنمما
 عواممل ممن تكمون أن يجموز ال األةمماء وعواممل األةمماء، عواممل ممن

 .ربتقدي  منصوبا الفعل يكون أن فوجب األفعال،
 والمضماف المضماف بمين الفصمل فمي قمولهم أيضما االخمتالف همذا ومثال
 وحمرف الظمرف بغيمر ذلم  جمواز إلمى الكوفيمون ذهمب حيم  إليمه،
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 ال ذلم  إن قمالوا بمأن الثصمريون وخمالفهم الشمعر، ضمرورة فمي الخفمض
 .الجر وحرف بالظرف إال يجوز
 ونصمرة يهما،أر لتغليمب تسمعى أن مدرةمة كمل علمى ذلم  بعمد وكمان
 فمي اكثيمر همذا اةمتعملت قمد العمرب بمأن الكوفيمون فماحتج نظرهما، وجهة

 :الشاعر كقول أشعارها،
تم همما ة    فَمَزجَمجمم  َزجَّ   بِممِمَزجممَّ

 

و َ   ي القَلمم   دَهازمممَ  أَبممِ
 

 
                            

ي َزجَّ  :عنممدهم والتقممدير ز أَبممِ وَ ، دَةَ امممَ  المضمماف بممين ففصممل القَلمم 
 وال بظممرف ولمميس بممه، مفعممول وهممو (القلممو (ب إليممه والمضمماف

 مما وهمو قائلمه، يعمرف ال ممما الثيمت همذا أن والحقيقمة خفمض، حمرف
 لمورد صموابا كمان لمو ذلم  ألن واهيمة  حجمة يعتثرونهما الثصمريين جعمل
 .العرب فصحاء عند
 :أن إلمى الكوفيمون ذهمب عليمه، الفعمل اةمم معممول تقمديم مسمألة وفمي

 عليهما، معموالتهما تقمديم يجموز ءااإلغمر فمي وعنمدك، ودونم ، عليم ،
 بقولممه مسممتدلين دونمم ، اوبكممر عنممدك، راوعممم عليمم ، زيممدا  :نحممو
 ألزممموا أي هللاِ، كتممابَ  علمميكم :والتقممدير ،َعلمميك م  هللاِ  ﴿ِكتممابَ  :تعممالى
 جمواز علمى دل مما ،(علميكم( الفعمل باةمم)كتماب( فنصمب هللا، كتماب
 همذه ألن ،جمائز غيمر ذلم  أن إلمى الثصمريون ذهمب حمين فمي تقديممه،
 تتصمرف أن يمنمع مما وهمذا العممل، فمي الفعمل علمى فمر  األلفماظ
 تمنح  أبمدا الفمرو  ألن ،عليهما معموالتهما تقمديم يجموز فمال تصمرفه،

 السمابقة باآليمة الكموفيين احتجماج عمن وجموابهم األصمول، درجمات عمن
 ،حجة فيه لهم ليس أنم 
 ألنممه منصمموب هممو إنممما و بعلمميكم، منصمموبا لمميس( هللا كتممابَ ) ألن

 . عليكم هللا   كتابا   كتب :فيه والتقدير مقدر، فعل   :فيه والعامل مصدر،
َرت) يجتخمر فمي الفريقمان اختلم  كمما ه م َحصمِ د ور   :تعمالى قولمه نمم )صم 
ل ون المِذين إال ﴿ اء وك م أَوم  نهمم يمب و ميمنكب قموم   إلمى يصمِ َرت جمَ  َحصمِ

ه م د ور   الماضمي الفعمل لوقمو  االةتشمهاد فمي وذلم   ، ي قَماتِل وك مم  أَنم  صم 
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 ممن ءةابقمر محتجمين جمائز، ذلم  أن إلمى الكوفيمون ذهمب حيم  حماال،
 وذلم  الحجمة، همذه لثصمريونا عمنهم ونفمى ،)صمدورهم حصمرة  ) أقمر
 :أوجه أربعة من
 .اآلية أول في المجرور لقوم صفة تكون أن :األول الوجه - 
 أو :فيمه التقمدير ويكمون مقمدر، لقموم صمفة تكمون أن :الثماني الوجمه - 

 صممفة وقممع إذا والماضممي صممدورهم، حصممرت قوممما جمماءوكم
 .باإلجما  حاال يقع أن جاز محذوف لموصوف

 ثمم جماءوكم، أو :قمال كأنمه خثمر، بعمد راخثم يكمون أن :الثالم  الوجمه - 
 .صدورهم  حصرت :فقال أخثر
 هللا ضميق :بمعنمى المدعاء، علمى محمموال يكمون أن :بمعاالر الوجمه - 

ع فمالن جماءني :يقمال كمما صمدورهم،  غفمر إلميَّ  وأحسمن رزقمه، هللا وةمَّ
 ومعنماه الماضمي، لفم  كلمه ذلم  فمي فماللف  يمده، هللا قطمع وةمرق لمه، هللا

 اختلم  وقمد )صمدورهم حصمرت( تعمالى قولمه معنمى وهمو المدعاء،
 رأىفمم المتنممازعين، مممن العامممل اختيممار فممي والكوفيممون الثصممريون
 النقممل بممدليل األول إعمممال ممن أولممى الثمماني إعمممال أن الثصمريون
م :تعمالى قولمه منمه ،اريمكث جماء فقمد النقمل أمما والقيماس، اؤ  رؤا ﴿همَ  اقمم
ه ،  ،)اقمرؤه) لقمال الثماني أعممل ولمو  )اقمرؤا( وهمو الثماني، فأعممل ِكتابيمَّ
 سولمي األول، الفعمل ممن االةمم إلمى أقمرب الثماني الفعمل أن همو والقيماس

، نقممض   األول دون إعمالممه فممي  ىأرو أولممى إعمالممه فكممان معنممى 
 .بدليلين أولى األول إعمال أن الكوفيون

 عليمه يترتمب الثماني إعممال وأن بالعممل، األولمى وهمو األةمثق أنمه- 
 .القياس طريق وهذا الذكر، قثل اإلضمار

 كفماني (:القميس اممرؤ قمال ،اكثيمر عمنهم ذلم  جماء وقمد النقل، وطريق - 
 الثماني أعممل ولمو األول، الفعمل فأعممل ،)الممال ممن قليمل أطلمب، ولمم

 (.قليال( لنصب
 التعليمل جهمده قمدر يسمعى كمان فريمق كمل أن االخمتالف همذا ممن يالحم 

 الخممتالف انظممر اآلخممر، للمممذهب المخممال  لمذهثممه راانتصمما يممه،ألر
 طمال" :يقمول خلمدون ابمن وهمذا القواعمد، اخمتالف ثمم وممن المصمادر،
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 الكوفممة فممي أهلهمما بممين الخممالف وحممد  الصممناعة، هممذه فممي الكممالم
 باإعمر فمي الخمالف وكثمر بيمنهم، والحجماج األدلمة وكثمرت والثصمرة،

 ال الكمالم همذا أن إال  "القواعمد تلم  فمي بماختالفهم القمرآن آي ممن كثيمر
 نحماة بمين اخمتالف ممن يقمع قمد مما إلمى اإلشمارة عمن يثنينما أن يجمب

 الثصمرة فمي النحمو أئممة بعمض ذهمب فقمد أحيانما، الواحمدة المدرةمة
 فمي الكموفيين، جمهمور ممذهب ممثال، الفارةمي علمي وأبمي كماألخفش

 :اآلتي الثيت تأويل
 

 قممريشَ  وكفممى         ةممماحة الوليممد   المسمماميحَ  غلممبَ               
 َوَةادََها المعضالتِ 

 المدليل و القثيلمة، معنمى علمى حملمه ألنمه ،يصمرف لمم )قمريش) أن إلمى
 منعمه كمان للقثيلمة اةمما جعلمه ألنمه و )وةمادها) الثيمت فمي قولمه ذل  على
 ممن ممانعين ةمثثين لوجمود المطمردة القاعمدة علمى جاريما الصمرف ممن
 .والتأني  العلمية هما ،ذل 

 
 :التعليل في االختالف 

 التعليمل، فمي اخمتالفهم إلمى التأويمل فمي األوائمل النحماة اختالفمات أدت
 يوافقمه اةمم إلمى االةمم إضمافة جمواز فمي األنثماري قمول ذلم  أمثلمة منو
 إذا نفسمه إلمى الشميء إضمافة يجموز أنمه إلمى الكوفيمون ذهمب :المعنمى في

 الكوفيمون أمما يجموز، ال أنمه إلمى الثصمريون وذهمب اللفظمان، اختلم 
 وكمالم هللا كتماب فمي ذلم  جماء قمد ألنمه ذلم  قلنما إنمما :قمالوا بأن فاحتجوا
 ال إنمه قلنما إنمما :قمالوا بمأن فماحتجوا الثصمريون وأمما ...اريمكث العمرب
 والشميء التخصميص، و التعريم  بهما دايمر إنمما اإلضمافة ألن ،يجموز

 اإلضمافة، عمن مسمتغنيا كمان تعريم  فيمه كمان لمو ألنمه بنفسمه  يتعرف ال
 إذ التعريم ، ممن أبعمد اةممه إلمى بقضمافته كمان تعريم  فيمه يكمن لمم وٕان

 ال أن فوجمب اةممه، إلمى اةممه بقضمافة آخمر شميئا يصمير أن يسمتحيل
 الفعمل باإعمر علمة فمي وقولمه "متفقما لفظهمما كمان لمو كمما يجموز

 المضمارعة األفعمال أن علمى والثصمريون الكوفيمون أجممع" :المضمار 
 إنمما أنهما إلمى الكوفيمون فمذهب بهما،ارعإ علمة فمي واختلفموا معربمة،
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 وذهممب الطويلممة، واألوقممات المختلفممة، المعمماني دخلهمما ألنممه أعربممت
 :أوجه لثالثة أعربت أنها إلى الثصريون

 االةمم أن كمما فيتخصمص، شمائعا يكمون المضمار  الفعمل أن :أحمدها 
  ،...فيتخصص شائعا يكون

 كمما ليقموم، زيمدا إن :تقمول االبتمداء، الم عليمه تمدخل أنمه :الثماني والوجمه
 علمى تمدخل كمما االبتمداء الم عليمه دخلمت فلمما لقمائم، زيمدا إن :تقمول
 همذه تمدخل أن يجموز ال أنمه تمرى أال بينهمما، مشمابهة علمى دل االةمم
  ...األمر فعل على وال الماضي، الفعل على الالم

 أال وةمكونه، حركتمه فمي الفاعمل اةمم علمى يجمري أنمه :الثالم  والوجمه
 فلمما وةمكونه، حركتمه فمي)ضمارب( وزن علمى (يضمرب)قولم  أن تمرى
 أن كمما معربما يكمون أن وجمب األوجمه همذه ممن االةمم الفعمل همذا أشمثه
 "معرب االةم

 :المصحلح في االختالف
 مصمطلحات لوضمع مدرةمة كمل ةمعت أن النحموي الخمالف نتيجمة كمان

 الكسممائي،) أقطابهمما حمماول التممي الكوفيممة المدرةممة خاصممة جديممدة،
 أممام النحموي الوةم  فمي ةماحة ألنفسمهم يجمدوا أن (وثعلمب ء،راوالفم

 إلثثمات )تعمرف خمال ( بقمول آخمذين المسميطر، ونفموذهم الثصمريين
  .الذات

 حيم  المدرةمتين، عنمد النحموي المصمطلح إلمى ضمي  شموقي أشمار قمدو
 بينهما، االختالف جوانب ذكر

 :التالي الجدول في ذل  واختصار
 المصحلح
 البصري 

 المصحلح
 الكوفي 

 المصحلح
 البصري 

 المصحلح
 الكوفي 

 التشديد التوكيد  الكناية الضمير 

 القحع  الحال  الصفة  النعت
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 األسماء الستة األسماء التفسير  التمييز 
 المضافة

 العماد ضمير الفصل  ضمير الجحد حروف  النفي  حروف 
 الضمير الشأن ضمير التبرئة ال للجنس  النافية  ال

 المجهول 
 المبني  الفعل

 للمجهول 
 لم الذي الفعل
 فاعله يسم

 المعاني  حروف  األدوات

 
 اإلكثمار فمي مهمما ةمثثا -شم  ال–كمان فقنمه الخمالف أممر ممن يكن ومهما
 النصمو ، إلمى النظمر فمي المدرةمتين منهجمي الخمتالف التأويمل، ممن
 فمي بالتشمدد وعرفموا التعليممي، العقلمي بمالمنهج الثصمريون تميمز فلمما

 الكوفيمون عمرف العمرب، بمه يمتكلم ممما اكثيمر مهمدرين االحتجماج،
 بشمكل السمما ، إلمى فماحتكموا العلممي، والممنهج الظماهري باالتجماه
 .وجلي واضح،

                                                   :Conclusion: لخاتمااةا
 شمكال والكموفيين الثصمريين بمين النحموي الخمالف أخمذ لقمد             

 النحمويين، أصمول عليمه ةميطرت حيم  يعتقمد، ممما وتخميال تعقيمدا أكثمر
 التمحممل فكثممر ،رائهمماوآ جهممابحج  لإلقنمما  مدرةممة كممل دتتهممفاج 

 متجليمة الخمالف هموة بمذل  واتسمعت ،والتعليمل التأويمل فمي واإلغمراق
 التشمدد حيم  ممن الثصمرة عمن الكوفمة ميمز المذي الخما  الطمابع فمي

 القيمماس وبسمم  ،همماورد القممراءات وقثممول الروايممة فممي واالتسمما 
 .فريق بكل خاصة مصطلحات واةتعمال وقثضه،

 
                                                     :Summary:الخالصااة
 :التالية النقاط الصفحات لهذه القارئ يستدرك          

 .االختالف في والكوفيين الثصريين منهج ذكر -
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 تخمممريج عنمممد والكوفيمممون الثصمممريون فيهممما اختلممم  مممما بعمممض  -
 .القواعد

 .النحوية المصطلحات وبعض التعليل في االختالفات -
 

                                                                :Test :التماارين
 .االختالف في والكوفيين الثصريين منهج اذكر          

 

                                         :Assignment:المنزلااي الواجااب
 .النحاة عند التعليل عن  تحدّ  -             

 .التعليل عن بالتفصيل والكوفة الثصرة منهج اذكر -

 

 

  :والمصادر  المراجع   
References:                                                   

 .الكريم القرآن •
 ط بيروت، صادر دار العرب، لسان المكرم، بن   محمد منظور، بنا •

1 
  3 ط ، المصرية االنجلو مكتثة اللغة، اررأة  من أنيس، هيم اربإ  •
 دار ، وواقع أةطورة النحوية المدارس (1987) ئي،مراالسا هيماإبر •

 1 ط  االةكندرية، الفكر،
 دار النحوية، المدارس في المفيد (2007) ئي،راالسام عثود هيم اإبر  •

 3 ط األردن، عمان، المسيرة
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 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف  (1997)األنثاري،  •
 .بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين

 علي محمد تحقيق الخصائص، ( ت د) نعثما الفتح أبو  جني، ابن •
 .المصرية الكتب دار النجار،

 . ( مقدمة ابن خدلون حتقيق حامد أ محد الطاهر دار الفكر2004ابن خدلون عبد الرمحن، ) •
 النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف(1997)  األنثاري،   •

 2\ط ،بيروت العصرية، المكتثة والكوفيين،  الثصريين
  العلم في وتأريخه العربي التعليم نظام( 1987)  هللا،  عثد آدم  اإللوري •

 .3| ج مصر، المعارف، دار اإلةالمي،
 . اجلرجاين عبد القاهر، دالئل االإجعاز يف عمل املعاين ، املطبعة العرصية، لبنان •
 مكتثة ةيثويه، كتاب في الصرف أبنية  (1965)الحديثي، خديجة •

  1ط بغداد، النهضة،
 العربية، اللغة مكتثة النحوية،  المدارس  (2001)الحديثي، خديجة •

 . 3 ط بغداد، 
 والخصائص، المدارس والنحاة، النحو  (2003)موةى، خضر •

 1 ط بيروت، الكتب، عالم
 بيروت، الجيل، دار هارون، السالم  عثد  :تحقيق الكتاب، ةيثويه، •

 1 ط
 الكتب مديرية النحو، أصول  في (1994) األفغاني، ةعيد •

 .الجامعية  والمطثوعات
 الكتب دار العربية، للغة األةاةية القواعد الهاشمي، أحمد  لسيدا •

 .لثنان  بيروت، العلمية،
   ( ه1310  )بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل ،السيوطي •

 . آباد بحيدر المعارف، دائرة مطثعة ح،ارتاالق
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 في المزهر ،بكر أبي بن الرحمن عثد  الدين  جالل السيوطي، •
 وآخرون، المولى جاد أحمد محمد تحقيق وأنواعها، اللغة علوم
 .العربي الكتب إحياء دار

 7. ط القاهرة، المعارف، دار النحوية، المدارس ضي ، شوقي •
 بين  النحوية المدارس(1997)  الورد، أمين  محمد األمير عثد •

 1 .ط بغداد،  العصرية، المكتثة الكثير،  والسؤال والتصديق التصور
 .2\،  دار املعارف، القاهرة، طنشأ ة النحو واترخي أ شهر النحاة (1995) الطنطاوي محمد، •
 دار النحوية، المذاهب في دروس (1980) جحي،راال عثده •

 . لثنان بيروت، العربية، النهضة
 ابن  مكتثة النحوية، المدارس تاري  (ت.  د ) القصيثاتي، علي •

 . دمشق الدماكي،
  ،النحوية المدارس مادة  في محاضرات(2021)   ،دندوقة فوزية •

 -خيضر محمد جامعة  ،العلمي والثح  العالي التعليم وزارة
 بسكرة

 .مصر المعارف، دار اللغة، علم في ةاتادر (1986)بشر، كمال •
 دار النحاة، أشهر وتاري  النحو نشأة (1995) الطنطاوي، محمد •

 2. ط القاهرة، المعارف،
 يورأ النحاة نظر في العربي النحو أصول(1989)   ،عيد محمد •

 وضوء  مضاء ابن
 4.ط القاهرة، الكتب عالم الحدي ،  اللغة علم 
 دار توجيه، و نقد العربي النحو في  (1986)المخزومي، مهدي •

 2. ط بيروت، العربي،  رئد ا ال
 ةةادر في ومنهجها الكوفة مدرةة  (1958)المخزومي، مهدي •

 2.ط مصر،  وأوالده، الحلثي الثابي مصطفى مطثعة والنحو، اللغة
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Main content: 

Introduction: 
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Objective: 

Conclusion: 

Summary: 

Test: 

Assignment: 

References: 

 .وأعالمها النحوية  المدارس أهمّ  : الخامس الفصل
 

                                                         Unit one: 1: األول المبحث
 . ومنهجها أعالمها -البصرية المدرسة

 
                                                .Introduction :التوطئااة

 ألسمنة علمى اللحمن شما  بمالعجم العمرب امتمزاج بعمد                    
 ،تهافصماح  عمن وتنحمرف تفسمد العربيمة فثمدأت اإلةمالم، إلمى الوافمدين
 القمول يتنماقلون ،تهمبجزيمر عهمد حمديثو والقموم محضمة، عربيمة والدولمة

 أبمو مهرأةم وعلمى ءهماعلما جعمل ممما ،)حرممة لالحمن لميس) شمهورالم
 خوفما األخطماء، ممن تهاةمالم عمن المدفا  إلمى يسمرعون يالمدؤل األةمود
 اللغمة قواعمد يضمعون فراحموا الكمريم، القمرآن علمى ذلم  يمؤثر أن ممن
 اهكمذو التحريم ، ممن القمرآن وتحفم  الزلمل، ممن اللسمان تحفم  التمي
 علمى األول الثاعم  جمرةلله األولمى المئمة فمي ممداه بلم  المذي اللحمن كان

 ولعمل هاوتصمنيف النحمو قواعمد اةمتنثاط وعلمى ا،هموجمع اللغمة تمدوين
 مدرةمة عمن حمدي  همو األولمى نشمأته منمذ العربمي النحمو عمن الحمدي 
 نشمأ قمد المعروفمة بصمورته النحمو أن فيمه شم  ال فالمذي الثصمرة،
 أن أيضما فيمه شم  ال وممما بصمريا، وتطمور بصمريا وترعمر  بصمريا،
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 همذه غايمة أكانمت ةمواء الكمريم، للقمرآن خدممة نشمأ قمد العربمي النحمو
 همذا فهمم أو اللحمن، ممن القرآنمي المنص حفم  همي وأهمدافها الخدممة
 .النص

 
:  الهدف 

Objective:                                                                          
 .وتطورها نشأتها  تأري  النحوية الثصرة مدرةة-

 . النحوية الثصرية  المدرةة أعالم  بعض -
 النحوي الثح  في الثصرة مناهج -
 .النحوية الثصرة مدرةة خصائص -

 
                           :Main Content :البصاارة فااي النحااو نشااأة

 وٕانمما العجمم، أيمام فمي تكمن لمم عظيممة مدينمة الثصمرة                
رها عممر، أيمام المسملمون اختّطهما  خطم  وهمي غمزوان بمن عتثمة ومصمّ
 بعمض وذكمر .أنهمار إال فيهما ولميس الثاديمة، بغربيّهما حمي ي كلهما وقثائمل
 تزادفم بمردة أبمي بمن بمالل أيمام عمدت الثصمرة أنهمار أن األخثمار أهمل

 إلمى ينسمب اةمم نهمر ولكمل المزوارق، فيهما تجمري نهمر 000 120
 ممن ذلم  وأشمثاه فيهما يصمب التمي الناحيمة إلمى أو احتفمره المذي صماحثه
رية مدينمة قاالعمر ةمائر بمين ممن وهمي األةمامي،  القمرن انقضمى ...ع شمم
 ولمم االزدهمار، فمي بعيمدا شموطا قطعمت قمد والثصمرة األول الهجمري
 صمارت حتمى بعمده، وممن المهمدي عهمد فمي العثماس لثنمي األممور تسمتقر
 المتما  بضمروب المتمدفق دجلتهما وممدخل الكثيمر، بغمداد بماب الثصمرة
 اليمموم مرةمميليا نظيممر الممدنيا، فاأطممر مممن المجلوبممة السمملع وأنمموا 
 بمل اإلنجليمز، لمثالد ليفربمول أو إليطاليما، جنموة أو فرنسما، إلمى بالنسمثة
 إذ أكثمر  وحم  أوفمر بنصميب ةمياالمر تلم  علمى الثصمرة امتمازت
 رحمال ومحم  وصموب، حمدب كمل ممن المواردة القوافمل مقصمد كانمت
 المصمانع فيهما وكثمرت ناالعممر بهما اةمتفحل ولمذل  ...والغمرب الشمرق

ق والعجمم، العمرب واةمطة وصمارت والصمناعات،  تتلقمب أن لهما وحم 
 ةمثاقة الثصمرة كانمت لقمد الخطماب بمن عممر ةمماها كمما اإلةمالم بقثمة
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 تماري  فمي عرفمت فقمد للهجمرة، األول القمرن منمذ النحمو وضمع إلمى
 وأنهما النحموي، القيماس أصمول وضمعت التمي المدرةمة بأنهما النحمو
 ثمم وممن واةمعا، داااطمر المطمردة القواعمد تكمون أن إلمى تسمعى كانمت
 صمحة ذلم  فمي متحريمة الشماذة، الروايمات رفمض إلمى تميمل كانمت
 .اللغوي ءااالةتقر

 وةماروا ،وهماالتزم جيمةنهم أةمس علمى النحمو الثصمرة علمماء أقمام لقمد
 النحمو بأصمول األةمس تلكمم عرفمت ،هابمقتضما وعملموا ،همديها  علمى

 فمي العربيمة نصمو  باةمتقراء األحكمام ممن جملمة فوضمعوا العربمي،
 جممرياله الثمماني القممرن منتصمم  بحمموالي محممددة الزمممان مممن فتممرة

 همذهو للثاديمة، بالنسمثة جمريلها الرابمع القمرن وأواخمر للحضمر، بالنسمثة
 والشمعر الشمري ، النثموي والحمدي  الكمريم، القمرآن همي النصمو 

 العمرب وكمالم العثاةمي الشمعر وبعمض واألمموي، واإلةمالمي هليالجما
 بماألمم االخمتالط تمأثير ممن الفتمرة تلم  فمي تهملغم ةملمت المذين الفصمحاء
 التمي ظمواهرال والحظموا النحماة، قماس النصمو  همذه وعلمى األخمرى،
 ،نهمام الكلمم أواخمر وحركمات ،ثهماتراكي فمي النصمو  يهماعل تجمري
 .قواعد صورة على اهرالظو هذه وقرروا هذا يف الكلم أبنية وأحوال

 الفصماحة، فمي القيممة ممن واحمدة درجمة فمي ثهمبحسم القثائمل كمل تكن ولم
 األمممم مممن دهابعمم أو بهمماقر بتفمماوت االحتجمماج، هممادرجات فتفاوتممت

 أوفمر العربيمة، الجزيمرة قلمب قطنمت التمي القثائمل فكانمت المجماورة،
 فمي أو السمواحل، ةمكنت التمي تلم  ممن مهمابكال شمهاداالةت فمي حظما
 نمم سمهانف الدرجمة علمى تكمن لمم الواحمدة اللغمة إن لبم ،األعماجم جموار

 أخمرى، أحيانما الفسماد و والخلمل أحيانما، الشم  يهماإل تطمرق فقمد الصمحة،
 .جهات  عدة من
 
 

 :وأعالمها المدرسة مؤسس
 إةمحاق أبمي بمن هللا عثمد إلمى الثصمرية للمدرةمة األولمى النشمأة تنسمب

 وميمممون عاصممم، بممن نصممر تلميممذ وهممو ،( ه 117 ت) يالحضممرم
 المذي وهمو وأعقلهمم، الثصمرة، أهمل أعلمم الحضمرمي كمان وقمد األقمرن،

 .العلل وذكر القياس، ومد النحو، فر 
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 بمن عممرو وأبمو ،)ه(149 ) الثقفمي عممر بمن عيسمى تالمذتمه وأهممّ 
 السمثع، ءاتقمراال إحمدى وصماحب الثصمرة أهمل إممام( ه 154)العمالء

 المدرةممة مؤةممس ،)ه (187 الرؤاةممي جعفممر أبممو تتلمممذ وعليهممما
 .الكوفية
 أحممد بمن الخليمل أيضما العمالء بمن عممرو أبمي تالممذة أشمهر وممن
 وبنممى العربيممة اللغممة صممرح أقممام الممذي وهممو ،)ه 170) هيممدياالفر

 ،(ه 182 )حثيمب بمن ويمونس والتعليمل، سوالقيما السمما  علمى أصمولها
 وأهممّ  ويمونس، الخليمل عمن أخمذ ممن وأشمهر عثيمدة أبمو مثنمى بمن ومعمر

 المعمروف الحمارثي قنثمر بمن عثممان بمن عممرو بشمر أبمو تالميمذهما
 ،(الكتماب)  العربيمة مؤلفمات أعظمم صماحب وهمو ،)ه (180 بسميثويه
 يرجمع إليمه األول العربيمة مرجمع فهمو النحمو، قمرآن أنمه عنمه شما  المذي

 .لغته قواعد يأخذ ومنه العربي،
 العربمي النحمو فمي بمل الثصمري، النحمو فمي األول الرجمل همو فسميثويه

 المذي األوةم  واألخفمش ،(ه (206 قطمرب ممن كمل عنمه العلمم أخمذ ه،كلمّ 
 ممهمدة بمذل  ؤهاآر فكانمت كثيمرة، مسمائل فمي أةمتاذه بمخالفمة عمرف
 .الثصرة علماء كثار من أنه رغم الكوفي المذهب لظهور
 دبالتشمدّ  عرفموا المذين الثصمريين ممن أنمه رغمم ةميثويه عمن عمرف وقمد
 شمواهد علمى النحويمة قواعمده بعمض أقمام أنمه والقيماس الروايمة فمي
 التمي القثائمل ممن المعمروف الشماعر أكمان ةمواء معمروفين راءلشمع
 القاعمدة همذه يعضمد إنمه بمل ال، أم االحتجماج نصمو  ممن العلمماء أقرهما

 كثيمرة مواضمع فمي صمحيح والعكمس مجهمول لشماعر بشماهد الشماهد أو
 شماعر شمعر فمي جماءت نحويمة قاعمدة أقمام أنمه ممثال ، ذلم  من ،كتابه من

 المتقممدم معمولهمما فممي (ضممروب)المثالغمة صميغة فيهما أعممل مجهمول
،شمّ  فأنما :العسمل أمما :العمرب قمول فمي جماء مما مؤيمدا   عليهما،  وقمول ارب 
  :الشاعر

 
ه   ي حممد   ألواء أخما بكيمت                       المدارعين رؤوس كمريم      يومم 

 ضروب
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 لهجمة علمى يعتممد لمم قواعمده بنماء فمي أنمه يجمد ةميثويه كتاب يدرس فمن
 همي مهممة نتيجمة أممام هنما ولعلنما أخمرى علمى لهجمة يفضمل ولمم معينمة،

 الفصمماحة، حيمم  مممن العربيممة القثائممل تصممني  فممي االخممتالف أن
 فمي الدقمة عمدم علمى قماطع دليمل إنمما بكالمهمم المحمتج قائمة في ودخولها

 غيممره يممرفض جهممولين،م ءارعبشمم ةمميثويه يحممتج فثينممما التصممني ،
 .الشاذة ءاتابالقر  االحتجاج

 
 :البصري المنه  خصائص

 مختلم  وضمع إلمى دلميلهم فكمان السمما ، علمى الثصمريون اعتممد .أ
 فمي كثيمرة جهمودا بمذلوا فقمد ونحمو، وصمرف صموت ممن اللغمة قواعمد
 إلمى بهمم حمذا ممما عمنهم، يتلقونمه مما وحفم  وتمدوين العرب، عن السما 
 والمرواة، بالبعمر واالةمتما  العمرب، جزيمرة بموادي إلمى الترحمال
 لرصمد صموره، وتتثمع المسممو  ةمةادر فمي الطويمل العممر فثمذلوا

 .والنحوية والصرفية الصوتية الظواهر
 معممه فتعمماملوا متشممددة، نظممرة المسمممو  إلممى الثصممريون نظممر .ب

 فهمو النحمو أصمول فمي بمالمطرد داالممر وأمما والكثمرة، دارطماال بشمرط
 ابمن قمال والصمرف  النحمو قواعمد علمى وجمرى الكمالم ممن تتمابع مما

 ب،ااإلعمر فمي الكمالم ممن اةمتمر مما برااإلعم علمم أهمل فجعمل" :جنمي
 . "مّطردا الصناعة مواضع من وغيره
 حمد إلمى الكثمرة حمد عمن خمرج ومما عليمه، قاةموا مطمردا اريمكث كمان فما
 ثثتمت ممن كمل عمن ةمماعهم رغمم- بمذل  فأهمدروا رفضموه، القلمة

 ألنهمم انظمر لهجمات  وةمموها العمرب، لغمات ممن اكثيمر -فصماحته
 حتممى بممذل  فأهممدروا والكثممرة، دااالطممر المسمممو  فممي اشممترطوا

 .أقيستهم توافق لم ما بها االحتجاج وتركوا القرآنية، ءاتارقال
 النحماة جممع أن فثعمد فيمه، وتمحلموا التأويمل فمي الثصمريون أغمرق .ج

 يتممال الشممروط حسممب بهمما االحتجمماج يمكممنهم التممي اللغويممة المممادة
 فمدققوا واألعمم، منهما األغلمب فمي السمائد الحكمم عموااور وها،توضمع
 ممن جملمة أن وجمدوا المطمردة، قموانينهم وضمعوا ثمم وصمنفوها، عللمه
 هممذه عممن خرجممت بهمما المحممتج األصممناف عممن المنقولممة كيممبتراال

 صماغوا التمي الصمورة إلمى همالردّ  وةمعهم فمي مما فثمذلوا القموانين،
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 المذي التأويمل إلمى مضمطرين أنفسمهم وجمدوا وبهمذا لهما، وفقما قاعمدتهم
 حاجمة ال نصوصما يتمأولون فكمانوا اعتقمدوه، أصمل إلمى كيمبتراال يمرد

مَّ  ﴿ :تعمالى لقولمه العميقمة الثنيمة فمي محمذوفا تقمديرهم مثمل فيهما للتأويمل  ثم 
مم  بَمدَا نم  لَهم  دِ  ممِ ا بَعمم ارَ  ممَ ن نَّه   اآليَماتِ  أَو  ج  ى لَيَسمم ين  ، َحتمَّ  قمرروا فبنهمم حمِ
 تكمون أن القرآنمي المنص همذا فمي اةمتحال جملمة يكمون ال الفاعمل أن

 وهمو بمدا عليمه دل مما فالفاعمل بمدا، للفعمل فماعال (ليسمجننه( جملمة
 .عليه يدل الفعل ألن الفاعل فحذف بداء، لهم بدا أي  (بداء) المصدر

 بيمنهم فيمما الثصمريون اختلم  أن عنمدهم التأويمل فمي المثالغمة أممر بلم 
 عيسمى أن يمروى فكمما العميقمة، بنيتمه وتقمدير الواحمد، المنص تأويمل فمي
 ﴿يما :تعمالى قولمه يقمرآن كانما العمالء بمن عممرو وأبما الثقفمي، عممرو بمن

 فعيسمى التأويمل، فمي ويختلفمان بالنصمب، الطيمَر  و معمه أوبمي جثمال
 لكمان النمداء علمى كمان لمو :يقمول عممرو وأبمو النمداء، علمى همو :يقمول
 . الطيرَ  )وةخرنا) إضمار على ولكنها رفعا،

 همو والتعليمل التعليمل، كثمرة إلمى الثصمريين الكثيمرة التمأويالت جمرت .د
 شممرحا وشممرحها واللغويممة، النحويممة الظممواهر لتفسممير النحمماة وةمميلة
 .مفصال

 القاعمدة ممرت فقمد عقليما، اللغمة ةمةادر فمي الثصمريين ممنهج كمان .ه
 الممادة بجممع بينما أن ةمثق كمما وضمعها مسميرة فمي العربيمة النحويمة
 مما إلمى اةمتنادا المعلوممات، ممن جملمة وصمو  ومالحظتهما، اللغويمة،
يّرت التمي الفرضميات وضمع ثمم معطيمات، ممن تموفر  االةمتقراء بعمد صم 

 علمى العربمي النحمو فجماء عنهما، الخمروج يمكمن ال لغويمة نظريمات
 علمائنما عنمد عقلمي تفكيمر كثممرة المعياريمة، القواعمد ممن مجموعمة شمكل

 .اللغويين
 

                                                   :Conclusion: الخاتمااة
 أن الثصممرية المدرةممة عممن الحممدي  فممي القممول خالصممة            
 العربمي، النحمو تأةميس فمي كثيمر فضمل أصمحاب وأعالمهما روادهما
 وتعتنمي النحمو تمدرس ونصم  قمرن زهماء ظلمت التمي المدرةمة فهمي

 تميمز بهما خاصما منهجما النحمو فمي اتخمذت لكنهما منمافس، دون بقضماياه،
 اللغموي، الواقمع بالضمرورة يطمابق ال المذي المنطقمي، والتعليمل بالتأويمل
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 النحماة اعتقمدها تاتصمور إلمى ظاهرهما عمن باللغمة يخمرج هاتمر بمل
 احتجمماجهم فممي وقفمموا ألنهممم فقمم  لشمميء ال الكممالم، فممي أصممال

 كثيمرا فأهمدروا العمرب، بمه تكلممت ممما يسمير جمزء علمى واةتشمهاداتهم
 وصمفهم اعتمرى ثممة وممن الكثيمر، المطمرد علمى وقاةموا ةممعوه، ممما
 التعقيد وشابه النقص، من كثير للغة

 العقلمي النظمر اللغويمة للظمواهر تفسميراتهم علمى وطغمى والمغماالة،
 .بشيء اللغة ألصل يمت ال الذي
 إنمما ةمواها مدرةمة وكمل النحويمة، الممدارس أولمى الثصمرة كانمت لقمد
 الثصمريون تميمز وقمد توافقهما، أو فتخالفهما عنهما، تأخمذ لهما، فمر  همي

 ولممم إليهمما، يحتكمممون قواعممد فوضممعوا التعليمممي، العقلممي بممالمنهج
 القاعممدة لمنطممق أحكممامهم عممن خممرج ممما تطويممع فممي جهممدا يممدخروا
 فمي بالتشمدد فعرفموا التأويمل، وةمائل مختلم  السمثيل همذا فمي متكلفمين

 كمما العمرب، بمه يمتكلم ممما كثيمر إهمدار إلمى بهمم أدى ممما االحتجماج،
 ممن ةممعوه مما إال النحويمة كتمثهم فمي يثثتموا فلمم اإلشمارة، ةمثقت
 .التحضر شوائب من فصاحتهم ةلمت الذين العرب فصحاء

 
  :الخالصة

Summary:                                                                 يدرك  
 :التالية األمور القراءة بعد القارئ

 .وتطورها نشأتها النحوية الثصرة مدرةة -   
 . النحوية الثصرية  المدرةة أعالم  بعض -
 .النحوي الثح  في الثصرة مناهج -
 .النحوية الثصرة مدرةة خصائص -

 
  :التمرين

Test:                                                                            
 .النحوية وخصائصها الثصرة عن  تحدّ 
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  الواجب
                                                       :Assignment:المنزلي

 . النحوي الثح  في الثصرة مناهج عن القول لفصّ  -
 .النحوية وأعالمها الثصرة المدرةة عن متكلّ  -
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 : Unit two: الثاني المبحث

2                                               
 ومنهجها  أعالمها - الكوفية المدرسة

 
 :                                                          :Introduction التوطئة
 حضماريا ارتطموّ  الهجمري الثماني القمرن أواخمر فمي المسملمون شمهد
ا نمما المذي النحمو علمم ومنهما اإلةمالمية، العلموم معمه نممت اكثيمر وا  ن مم 
 بالتمألي ، واالهتممام العلميمة تاوالمنماظر التمدريس فمي ظهمر ،ابمارز
 التسمابق ممن نمو   عنمه نمتج ممما كالكوفمة، جديمدة علميمة زراكمم واتخماذ
 وهمو األوةم  األخفمش كمان حيم  النحموي الفكمر أخصمب المذي العلممي
 ؤهاآر فكانمت كثيمرة، مسمائل فمي أةمتاذه بمخالفمة معروفما ةميثويه تلميمذ
 فمي يشمير نفسمه ةميثويه كمان وقمد الكموفي، الممذهب لظهمور ممهمدة بمذل 
 الكوفيمون، النحويمون طرحهما التمي الخالفيمة المسمائل بعمض إلمى كتابمه
 أيهمم اضمرب :قمولهم عمن هللا، رحممه الخليمل، وةمألت" :يقمول حيم 

؟   :تقمول كمما النصمب، القيماس :تقمول كمما النصمب القيماس :فقمال أفضمل 
 بمنزلمة واالةمتفهام ءاالجمز غيمر فمي أيما ألن   أفضمل   المذي اضمرب
 وحمدثنا المذي،، بمنزلمة واالةمتفهام ءاالجمز غيمر فمي ممن أن كمما المذي،
 شميعة كمل ممن لننمزعن ﴿ثمم يقرءونهما الكموفيين وهمم ناةما، أن همارون
 اّ ،يعت الرحمن على أشد أيهم
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 أيِّهمم علمى اممرر :قمالوا حمين جروهما كمما نصمثوها جيمدة، لغمة وهمي
، ، المذي اضمرب قلمت إذا المذي مجمرى همؤالء همارافأج  أفضمل   أفضمل 

 "واالةتفهام اءالجز غير في الذي منزلة ومن أيا   تنزل ن أل
 

:  الهدف
Objective:                                                                             

 .النحوية الكوفة مدرةة نشأة
 .النحوية ومناهجها  المدرةة أعالم  بعض -
 .ومميزاتها خصائصها الكوفية المدرةة -

 
 Main  :الكوفية سةبالمدر التعريف 

Content:                                                    كما الثصرة كانت إذا 
 أن لثثت ما الكوفة فقن النحو، وضع إلى ةثاقة السابقة المحاضرة في ذكرنا
 لكنها وشيوخها، الثصرة علماء من النحو تعلمت أن بعد  ميدانه، دخلت
 متميزة، مدرةة لها تشكلت حتى بها، خاصا منهجا لنفسها تتخذ أخذت

 على تعثر تكاد ال مختلفان، مذهثان النحو في فصار الثصرة،  عن ومستقلة
 بل كوفي، وآخر بصري،  رأي على فيها تق  أن دون  مسائله من مسألة
 .اآلخر عرفت إذا  يينأر ال أحد تعرف أن جدا  الممكن من أصثح
 ممن كثيمر مهجمر كانمت الكوفمة أن الكموفي النحمو ازدهمار فمي ةماهم وقمد

 علممى يعتمممد الممذي ءاتراالقمم وعلممم الفقممه، فيهمما فممازدهر الصممحابة،
 اللغموي، النقمل طمرق أصمح وهمما والعمر ، التلقمي وعلمى الروايمة،
 النشماط نمواحي ممن كثيمر فمي ءاتاالقمر بطمابع الكوفمة عرفمت أن فكمان
 .النحو وخاصة العقلي،
 الكوفيمة المدرةمة بمين الخمالف أوجمه أول دنحمدّ  أن نسمتطيع هنما ممن

 تعتممد فكانمت الروايمة، فمي الكوفمة توةمعت حيم  الثصمرية، وةمابقتها
 القاعمدة جارخ واةمت للقيماس، قابلمة عاممة، ظماهرة لتجعلمه الواحمد المثمال
 التوصمل فمي دتتشمدّ  الثصمرة كانمت حمين فمي لالةمتعمال، تصملح التمي
 وال يحفم  شماذا منهما القليمل وتعتثمر المطمردة، األمثلمة ممن القاعمدة إلمى
 .عليه يقاس
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 إليمه ذهمب ممما اريمكث أن إلمى اليموم المحمدثين الدارةمين ممن كثيمر ويشير
 فقمد الثصمريون، إليمه ذهمب ممما اللغمة واقمع إلمى أقمرب الكموفي النحمو
 وصمفي، أةماس علمى للغمة ةمتهمادر للثصمريين الغالثمة السممة كانمت

 .الفلسفي والتعليل العقلي، التأويل عن تثتعد تقريرية وبطريقة
 

 :وأعالمها المدرسة مؤسس
 ت)  الهمراء مسملم بمن ومعماذ ،)ه  187 ت)  الرؤاةمي جعفمر أبمو يعمد

 رغمم الكموفي، النحمو لنشموء األولمى اللثنمات وضمع ممن أول) ه 190
 بمن عممرو كمأبي وشميوخها، الثصمرة علمماء كثمار علمى تتلممذا قمد أنهمما

 المدرةمة همذه لطريمق األولمى الخطموات خطيما ثمم والثقفمي، العمالء،
 .طريقها وشقا

 الصمرف علمم قواعمد وضمع) ه 187 ت) الهمراء معماذ إلمى وينسمب
 رأى وقممد ،هممامن واإلكثممار األبنيممة ههممذ صممياغة فممي لثراعتممه نظممرا

 أعيمان ممن واحمدا   يكمون أن يعمدو ال معماذا   وأن خطمأ همذا أن المثعض
 ةميثويه عاصمر ألنمه الكوفمة  فمي الصمرف علمماء ممن األولمى الطثقمة

 بالصمرف، يتعلمق مما مهمرةج  كتابمه فمي لنما خلمَّ  المذي )ه 180 ت)
 بمر  معماذا   أن الءهمؤ عنمد والحقيقمة مكمتمال ، علمما   يكمون أن كماد حتمى

 التميهمي و المثتمدئين، لتمدريب االفتراضمية األبنيمة صمياغة فمي فحسمب
 (االمتحان مسائل( ةميت
 الكسمائي، حممزة بمن علمي فهمو الكوفيمة للمدرةمة الفعلمي المؤةمس أمما

(  207 )ءاالفمر تالمذتمه أشمهر وممن بناءهما، وأشماد أةسمها وضمع حيم 
 ) ثعلمب ممن كمل تتلممذ ءاالفمر يمدي وعلمى (ه244) السمكيت وابمن ،ه

 ه (327 ) األنثاري وابن ه، (291
 
 :الكوفي المنه  خصائص 
 فمي العربيمة القثائمل لوجمود نتيجمة الشمعر، بروايمة الواةمع االهتممام .أ

 واللغمموي خاصممة بصممفة النحمموي الممدرس عمممدة ذلمم  فكممان الكوفممة،
 .عامة بصفة
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 أقيسمة فوضمعوا أقيسمتهم، كثمرت الروايمة فمي الكوفيمون توةمع لمما .ب
 علمى القيماس فمي اشمترطوا المذين الثصمريون وضمعها التمي تلم  تخمال 
 .مطردا يكون أن المروي

 كمما فكمانوا العلممي، والممنهج الظماهري باالتجماه الكوفيمون تميمز .ج
 وال يتأولمه، أن دون الممروي يقثمل المذي السمما ، إلمى يحتكممون أشمرنا
 اللغمة تاوعثمار األشمعار روايمة فمي بالتوةمع فعرفموا بشمذوذه، يقمول
 لكممل قاعممدة وضممعوا لهممذا وحضممريّهم، بممدويّهم العممرب، جميممع عممن
 .الشواهد وتعددت النحوية، القواعد فتضخمت شاهد،

 اكثيمر للتأويمل يلجموا لمم الكثيمر كمما القليمل علمى الكوفيمون قماس لمما .د
 عمددا أن ثثمت إذا إال القاعمدة يضمعوا لمم المذين الثصمريين ئهماكنظمر
 النمماذج أمما لهما، وفقما انمتظم قمد مما ظماهرة فمي اللغوية النماذج من اكثير

 تصمورهم توافمق حتمى اقصمر تطمو  فقنهما الصمورة، همذه عمن الشماذة
 الجممل تأويمل إلمى قمادتهم مفماهيم وراء المركض فمي فغمالوا النظمري،
 تمأويلهم ممثال ذلم  ممن تقمديرا، وال تمأويال لفهمهما تحتماج ال التمي التموام
 أن تقمرر فلمما فمأجره  اةمتجارك المشمركين ممن أحمد ﴿وٕان :تعمالى لقولمه

 األةمماء، فمي العممل يمكنهما وال باألفعمال المختصمة األدوات ممن) إن)
 أصمثح فعلمه، عمن الفاعمل يتمأخر ال أن الثصمرية القواعمد ممن كمان ولمما
 فعمال فقمدروا ،( أحمد  ) فمي الرفمع عاممل عمن الثحم  الضمروري ممن

 ليصممير المممذكور، الفعممل يفسممره (اةممتجارك )تقممديره وجوبمما محممذوفا
 ،(اةمتجارك المشمركين ممن أحمد اةمتجارك وٕان) تصموره كمما التركيمب
 ممن الكوفيمون تخلمص حمين فمي بصملة، اللغمة لواقمع يممت ال تأويمل وهمو
 فكمان فعلمه، عمن ويتمأخر يتقمدم الفاعمل أن قمرروا عنمدما الممأزق همذا
 )اةتجارك ( المذكور الفعل هو ) أحد   (في الرفع عامل
 الثصمري الممذهثين بمين االخمتالف اتسما  التوجيمه همذا ممن يالحم 

 يتمال القواعمد، اخمتالف ثمم وممن المصمادر، الخمتالف انظمر والكموفي،
 بمدورها أدت التمي الصمور،  ارتمواف اإلضممار ممن كثيمر اعنهم انجمر
 فقمد فكمر، وٕاعممال تمحمل ممن تحتاجمه لمما وغموضمه، النحمو تعقيمد إلمى

 لمم مما الجممل وصمياغة تاريوالتقمد تاالتصمور ممن النحمو كتمب حموت
 .ق  عربي يستعمله
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 لهمم يعمود المذين الثصمرة نحماة طمرف ممن المثذولمة الجهمود ورغمم
 أن نقمر أن الضمروري ممن أنمه إال العربمي، النحمو نشمأة فمي الفضمل
 المممذهب جممدارة تثثممت المدرةممتين، لمممنهج الموضمموعية المعالجممة
 ممن الممذهب همذا وقمرب واقعهما، ممن لقربهما اللغمة، وصم  فمي الكموفي
 .الحدي  اللساني الوص  مناهج

 
                                                   :Conclusion :الخاتمااة

             
 إنهما حيم  الثصمرة، فمي عنمه امتمأخر الكوفمة فمي النحموي النشماط بمدأ

 أبمي الثصمري علمى تتلممذ المذي الرؤاةمي جعفمر أبمي يمدي علمى تأةسمت
 مجموعمة بفضمل هنماك النحموي التصمور تميمز ثمم العمالء، بمن عممرو
 واةمتحدا  اةمتطا  المذين وثعلمب والفمراء كالكسمائي النحمو شميو  ممن

 عمن واةمتقلت الكوفمة، بمه تميمزت النحمو دراةمة فمي خما  ممنهج
 فممي الخممتالفهم تقريثمما، مسممألة كممل فممي عممنهم فمماختلفوا الثصممريين،

 .وقثضا بسطا القياس وفي واتساعا، داتشدّ  الرواية
 

  :الخالصة
Summary:                                                                 

 :التالية النقاط الماضية الصفحات من الطالب يفهم
 .النحوية الكوفة  مدرةة تأةيس        

 .النحوية ومناهجها المدرةة أعالم بعض ذكر -
 .ومميزاتها خصائصها الكوفية المدرةة -

 
  :التمرين

Test:                                                                             - ما  
  .النحوية الكوفة المدرةة

 
                                              :Assignment:المنزلي الواجب
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 . النحو في ومناهجهم الكوفية المدرةة أعالم عن  تحدّ  -
 . بالتفصيل الكوفة المدرةة خصائص اذكر -

 
 :والمصادر المراجع
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Unit three: 3 
Introduction: 
Objectives: 
Main content: 
Conclusion: 
Summary: 
Test: 
Assignment: 
References: 

 
 Unit  :الثالث المبحث

3:                                                                 
                                                                       

 :ومنهجها أعالمها -البغدادية المدرسة
 

  :التوطئة
Introduction:                                                                      

 فمازدهر ذكرنما، أن ةمثق كمما والكوفمة، الثصمرة أحضمان فمي النحمو نشمأ
 فقمد الثصمرة، نحماة أيمدي علمى بمدأ فلمئن أوجمه، بلم  حتمى روتطموّ  فيهمما
 إال هنما رجمال تمذكر ال أنم  حتمى لهمم، أقويماء منافسمين الكوفمة نحماة كمان

 وٕان الرؤاةمي، مقابلمه قلمت الخليمل قلمت فمقن هنماك، نظيمره وتمذكرت
 المذي ردثمالم ذكمرت وٕان بعيمد، ممن الكسمائي لم  لموح ممثال ةميثويه قلمت

 سأر المذي ثعلمب ذكمر ممن لم  بمد ال الثصمرة إماممة بعمد فيمما تصمدر
 ارومقصم يثمق لمم العربيمة الجزيمرة شمثه فمي النحمو لكمن الكوفمة، علمماء
 ممن آخمر موضمع فمي وازدهمر نمما إنمه حيم  اإلقليممين، همذين علمى
 .العثاةية للخالفة عاصمة كانت التي بغداد وهو ق،االعر

 بالمدرةمة الدارةمين بعمض يسمميه عمما المحاضمرة همذه فمي وةنكشم 
 شمكل أن لدرجمة بغمداد علمماء أيمدي علمى النحمو تطمور فهمل الثغداديمة،
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 أن أم مسمتقلة، نحويمة مدرةمة نموافكوّ  بهمم، خاصما ممذهثا أصمحابه
 الكوفيين؟  أو الثصريين عند القديم منهجه على ظل النحو

 
                                                       :Objective: الهاادف

 .النحوية بغدادية مدرةة نشأة                  
 .النحوية ومناهجها بغدادية مدرةة أعالم بعض -
 .ومميزاتها خصائصها بغدادية المدرةة -

                                        
                         :Main Content: دبغاادا فااي النحااوي لنشاااطا

 نحماة ممذهب علمى العثاةمية الخالفمة عاصممة بغمداد   بقيمت              
 ابمن بكمر وأبمو وثعلمب ءاوالفمر الكسمائي بهما اةمتقر حيم  الكوفمة، أهمل

 الثصمريين، إممام المثمرد دخلهما أن إلمى الكموفيين، نحماة ممن األنثماري
 فيهما وكمان ،(ه285)ةمنة المنيمة وافتمه أن إلمى بهما واةمتقر (ه247)ةمنة
 النحويمة تاالمنماظر بينهمما فجمرت ثعلمب، الكموفيين إممام الفتمرة تلم  فمي
 كمان ولمما وفقهوهما، وتتثعوهما فحضمروها بغمداد أهمل بهما انثهمر التمي

 القمول، فنمون فمي عتمهالثر انظمر غالثما، المثمرد نصميب ممن التفموق
 فمي النحمو مريمدي بعمض بمدأ اإلقنما ، علمى والقمدرة الحجمة وامتالكمه

 تالميمذ ممن جديمد جيمل بمذل  فنشمأ الثصمري، الممذهب إلمى يلتفتمون بغداد
 ةممةادر فممي القممائمين المممذهثين يأر مممن ينتخممب الجليلممين، العممالمين
 ءاآر اةممتنثاطو فيهمما، واالجتهمماد ءرااآل مناقشممة أةمماس علممى النحممو
 ممن بغمداد نحماة فيمه يأخمذ المذي النشماط همذا ازدهمر وقمد اأحيانم جديمدة
 واحمد كمل هايمر مما وذاك همذا ممن فيتخيمرون والكوفمة، الثصمرة نحمو
 الثالمم ، القممرن أواخممر ذلمم  وكممان ومنهجممه، لتفكيممره مناةممثا مممنهم

 وفمق بغمداد فمي النحمو ةراةمد ازدهمرت حيم  بمع،االر القمرن وبمدايات
 لمم ممنهج وهمو المدرةمتين، ءارآ ممن االنتخماب علمى يقموم جديمد ممنهج
 حتمى يرأالم فمي االخمتالف اعتمادوا المذين والكوفمة، الثصمرة نحماة يألفمه
 يأربم قمال قمد اآلخمر الفريمق أن لمجمرد يختلفموا أن أحيانما األممر بهمم بل 
 .ما

بيمدي أن ورغمم  فمي النحمو تسممية رفضما قمد القمدامى ممن النمديم وابمن الز 
 فمي ارتكمزوا بمل جديمدا، يقمدموا لمم الثلمد همذا نحماة ألن بالممذهب، بغمداد



111 
 

 ممن المحمدثين الدارةمين ممن اكثيمر أن إال الممذهثين، خلم  علمى درةمهم
 نحويمة مدرةمة أصمحاب وعمدهم الفخمر، بعمين بغمداد نحماة إلمى نظمر

 يثمدأ بمعاالر القمرن كماد ومما..." :يقمول ممثال رجحمي ا ال فعثمده مسمتقلة،
 همذا يكمن ولمم الخما ، بمنهجهما تتميمز بغمداد مدرةمة أخمذت حتمى

 ممنهج ولكنمه االةمتنتاج، ئمقاطر أو األةمس حيم  ممن جديمدا الممنهج
 "المدرةتين من االنتقاء على ينثني
 ممن بجملمة المعتممد لممنهجهم انظمر بغمداد فمي النحمو ةمةادر تميمزت وقمد
 :منها نذكر تاالميز

 .والكوفيين الثصريين ءارآ من االنتخاب - 
 علمى وغلمب الكموفي، يأالمر إلمى الميمل الثغمداديين بعمض علمى غلمب - 

 بمين بعضمهم خلم  حمين فمي الثصمري، يأالمر إلمى الميمل اآلخمر بعضمهم
 .الثصريين إلى أشد ميله وكان المذهثين

 والفلسممفة، المنطممق أهممل بألفمماظ الثغممداديين بعممض تممأثر - 
 ...العلة وعلة والعلة، والجوهر  كالعر  المختلفة وبمصطلحاتهم

 مسمائل علمى للتمدريب منهما واإلكثمار الموضموعة باألمثلمة االهتممام
 .والتصري  النحو

 
 :المدرسة أعالم

 تمثلمت والتمي بثغمداد النحموي المدرس فمي ظهمرت التمي لالتجاهمات كمان
 المدرةمة ءاآر إلمى الميمل أو الكوفيمة، المدرةمة ءاآر إلمى الميمل فمي

 بينهممما بممالترجيح المدرةممتين ءاآر مممن االنتخمماب أو الثصممرية،
 ممن ،أشمهر فممن يمثلونهما، علمماء جديمدة ءاآر اةمتنثاط فمي واالجتهماد

قير وابمن ،(ه(299  ت َكيسمان ابمن األول االتجماه مثمل  ،(ه ( 315شم 
 القاةمم أبمو الثماني االتجماه مثمل ممن أشمهر وممن( ه320)ت الخيماط وابمن

 جنممي ابممن وتلميممذه (377)ت الفارةممي علممي وأبممو(  (337ت الزجمماجي
 حيم  واألةملوب، الممنهج فمي اكثيمر تقمدما أعمالمه تمثمل المذي 392 ت

 أهمم وممن اللغويمة، المنماهج أحمد  ممن قثموال قمرره ممما كثيمر   وجمد
 المدرةمة نممو بمذرة يعمد الممذي الثالم  لالتجماه مثلمموا المذين العلمماء
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 بمين الخلم  وهمو المثعض، يعتقمد فيمما الخما  طريقهما فنهجموا الثغداديمة
 نممذكر الثصممرية المدرةممة إلممى أقمموى ميممل مممع السممابقين المممذهثين
 ت الشمجري وابمن ،( 538 )ت والزمخشمري ،( 471 ت) الجرجماني
 ت) األنثماري الثركمات وأبمو ، ( 543 )ت واألصمثهاني ، ( 542)
 643)  ت) يعممميش وابمممن ،( 616 )ت والعكثمممري ،( 577)
 (686)ت باذياواالةتر

 الموضمع همذا فمي ةمةابالدر اةمتحقاقه ارتأينما المذي المدرةمة م  لمعَ  أمما
 المذي جنمي ابمن فهمو ئهمماوآر العلمماء كمل جهمود بمذكر لنما يسممح ال الذي
 فمي خصمص فقمد التأويمل، فمي المغماالة عمدم فمي وأةماتذته شميوخه خال 

 التأويمل، فمي التعسم  وعمدم المالطفمة فيمه يشمترط فصمال الخصمائص
 قمد العمرب تمرى أن وذلم " :قمال فيمهو ) الصمنعة مالطفمة فمي بماب) هةما

 أن حينئمذ فيجمب صمورة، إلمى صمورة ممن كالمهما ممن شميئا غيمرت
 قمولهم، فمي كقولنما وذلم  وتتعسمفه، تخثطمه أن ال وتالطفمه، لمذل  تتمأتى
 ،(أدلمو) و (أجمرو(  أصمله إن (أدل)و أجمر ،(دلمو)و (جمرو)تكسمير فمي

 تاليمن أن عليم  يجمب أنمه إال كمذل ، لعممري وهمو يماء، المواو فقلثموا
 كسمرة، العمين ضممة ممن أبمدلوا إنهمم فتقمول، تعازهما وال الصمنعة،
 الم، وهمي المواو، قثمل مما انكسمر فلمما ،(أدلمو( و( أجمرو( تقمديره فصمار
ي  ) و   )أجمِري  )فصمارت يماء، قلثمت  همذا يرتمب أن وجمب وٕانمما ،) أدلمِ
 تتعمر  ِلمما هنما، المواو كرهمت لمما أنم  قثمل ممن الترتيمب، همذا العممل
ويَ ) يفم واليماء الكسمرة ممن لمه  بمأدلو، رجمال ةمميت لمو ( أدلمِويَ ( و (أدلم 
 اتغييمر الضمعيفة الحركمة بتغييمر بمدأوا ذلم  ثقمل فلمما إليمه، أضمفت ثمم

 يماء واولما قلمب إلمى بمذل  تطرقموا كسمرة صمارت فلمما وارتجماال، عثطما
  "صناعيا تطرقا
 وتنزيلهما األشمياء تمبامر فمي بماب (ةمماه المذي الثماب فمي يقمول ثمم

 همذه أن علمى المدليل أدل وممن  ..." )ووقتما زمانما ال وحكمما اتقمدير
 ممرة كانمت قمد أنهما يعتقمد ال مرفوضمة أصمول أنهما نمدعي التمي األشمياء

 ممن فيهما الصمنعة تعرضمه مما مهملمة، بعمد ممن صمارت ثمم مسمتعملة،
 حمال شمرح فمي كقولنما وذلم  ،هلتعمذر بمه النطمق يطمو  ال مما تقمدير

 أن تممرى أال وقضمماء، ةممماء نحممو األصممل المهممموز غيممر الممممدود
، ةمماو   األصل  ئمدة،از ألم  بعمد طرفما   واليماء المواو وقعمت فلمما وقضماي 
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 األلفمان التقمت فلمما وقضماا، ةمماا إلمى بهمما التقمدير فصمار ألفمين، قلثتما
 ء، وقضما ةمماء إلمى ذلم  فصمار هممزة، فانقلثمت منهمما، الثانيمة تحركمت

 علمى ألحمد قمدرة ال - األلفمين التقماء وهمو -   قدرتمه مما أحمد أن تعلم أفال
 "به النطق
 علمى موضمع ممن أكثمر فمي يؤكمد جنمي ابمن أن ممن المرغم وعلمى

 ال لطيفما يكمون حتمى التأويمل فمي الصمحيحة المنهجيمة مزاالتم ضمرورة
 بالضمرورة، فيمه يكتفمي ال قمااإغر التأويمل فمي يغمرق أنمه إال فيمه، تصمنع
 التاريخيمة األصمول ينفمي تجعلمه أخمرى تار تفسمي إلمى يلجمأ يجعلمه مما

 همذه أمثلمة وممن والشمعر، النثمر فمي بقاياهما وجمود ممن المرغم علمى
 :قوله التأويالت

 وذلم  ، تحتمه حقيقمة ال يسممعه ممن ألكثمر اإليهمام كثيمر الموضمع همذا"
 فهمذا ،...طمول طمال وفمي بيمع، بما  وفمي قموم، قمام فمي األصمل : كقولنما
 يخمال  أصمال   لمه أن يمدعي ممما – نحوهما كمان مما األلفماظ، همذه أن يوهم
 موضمع فمي يقولمون كمانوا إنهمم حتمى يقمال ممرة كمان قمد - لفظمه ظماهر
لَ  جعفمر نمِوم وكمذل  زيمد، قمَوم :د زي قمام و   يمده أخموك وشمدَد محممد وطمَ

 لمم أنمه وذلم  ، بضمده بمل كمذل ، األممر ولميس لعمدوه، األميمر واةمتعداد
 :ا قمولن معنمى وٕانمما ، وتسممعه راهتم مما علمى إال بمه اللفم  ممع قم  يكمن
 أن لوجمب يعلمل ولمم الصمحيح، مجميء جماء لمو أنمه :اذكم أصمله كمان إنمه

 الزممان ممن وقتما   اةمتعمل يكمون أن فأمما ، ذكرنما مما علمى مجيئمه يكمون
 أحمد يعتقمده ال فخطمأ اللفم ، همذا إلمى بعمد فيمما عنمه انصمرف ثمم كمذل ،
 "النظر أهل من
 المتكلممين، علمل إلمى أقمرب النحمويين علمل أن إلمى جنمي ابمن ذهمب وقمد
 إنمما أنهمم وذلم  ":بقولمه ره ذك مما وعلمل ،المتفقهمين علمل إلمى منهما

 المنفس، علمى خفتهما أو الحمال بثقمل فيمه ويحتجمون الحمس، علمى يحيلمون
  "الفقه علل حدي  كذل  وليس
 .ناأمر القول هذا من اتضح كما يهأر ووجه

 كمذل  ولميس نحموي، حكمم لكمل علمة كاإدر يمكمن أنمه : األول األممر  -
 .تعثدي أحكامه من فكثير الفقه، علل
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 النحمو علمل أن وهمو األول، علمى مترتمب  :واألخيمر الثماني األممر  -
 لبحكمام تاإممار فقنهما الفقمه علمل بخمالف والحمس، الطثمع إلمى ترجمع
 .فق 
 يتوةم  هافتمر جنمي، ابمن عنمد إطالقمه علمى يسمتمر ال االتجماه همذا لكمن
 بمد ال واجمب ضمربان، النحمو علمل أن ويمذكر األممر، فمي أخمرى ممرة
 بعلممل حممق ال وهممذا غيممره، معناهمما فممي تطيممق ال الممنفس ألن ،منممه

 الحمق وهمذا اةمتكراره، علمى لكمن تحملمه يمكمن مما واآلخمر المتكلممين،
 للضممة واوا األلم  بقلمب ممثال األول للتعليمل ويضمرب الفقهماء، بعلمل
 تنطمق أن يمكمن إذ ،(عصمافير( مثمل الكسمرة بعمد يماء والثماني قثلهما،

 القضممية، يعكممس الزمخشممري لكممن ،راهاةممتك علممى لكممن (عصممافور)
 العربيممة، أصممول علممى مثنممي عمومممه فممي الفقممه أصممول أن فيممرى

 والكسممائي واألخفممش ةمميثوبه عممن بالروايممات مشممحونة والتفاةممير
 فمي ةمتظهارالوا والكموفيين الثصمريين النحمويين ممن وغيمرهم ءاوالفمر
 .وتأويلهم  فسرهم بأهداب والتشث  بأقاويلهم النصو  م خذ

 
 :البغدادي المنه  خصائص

 ابمن يعرفمه العربمي، النحمو أصمول فمي األول األصمل وهمو :السمما   -
 الصمحيح النقمل المنقمول الفصميح العربمي الكمالم همو" :بقولمه األنثماري
  "القلة خد إلى الكثرة حد عن الخارج
 يوثمق ممن العمرب كمالم فمي ثثمت مما همو" :بقولمه السميوطي ويعرفمه

 هللا صملى نثيمه وكمالم القمرآن، وهمو تعمالى هللا كمالم فشممل بفصماحته،
 أن إلمى وبعمده، زمانمه وفمي بعثتمه، قثمل العمرب وكمالم وةملم، عليمه
  "كافر أو مسلم عن اونثر نظما المولدين بكثرة األلسنة فسدت
 فلمم فصماحتها، الثابمت القثائمل عمن ةمماعهم الثصمريين عمن عمرف
 فقمد الروايمة، فمي اتسماعهم الكموفيين عمن وعمرف غيرهما، عمن يأخمذوا
 فلمم نفسمه، الكموفي المنحمى الثغمداديون ونحما العمرب، كمل عمن ةممعوا
 عنمدهم اللغمات فكمل القثائمل، بمين يفاضملوا ولمم وأخمرى، لغمة بين يميزوا
 اختالفهما علمى العمرب لغمات أن جنمي ابمن يمرى همذا وفمي بهما، محمتج
 .حجة
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 تقمدير عمن عثمارة" :بأنمه العمرب علمماء بعمض عرفمه وقمد :القيماس 
 "األصل بحكم الفر 
 "الفمر  علمى األصمل حكمم ءاوٕاجمر بعلمة أصمل علمى فمر  حممل" :وأنمه
 المسممو ، علمى يسممع لمم مما وحممل المعلموم، علمى المجهمول وحممل
 ممن وحفظتمه المذاكرة اختزنتمه مما علمى التعمابير ممن الجديمد وحممل

 مممن إليممه توصمملوا ممما فصمماغوا والمسممموعة، المعروفممة األةمماليب
 عليهما، يقماس بمل خرقهما، يمكمن ال منطقيمة، قواعمد شمكل علمى فرضميات

 علمى قاةموه لمه، قاعمدة ال لغموي، حكمم أو ظماهرة اعترضمتهم وٕان
 المطمردة األحكمام معتثمرين تشمابه ممن بينهمما لمما القانونيمة القاعمدة
 بنموا قمد -بنما ممر كمما - الثصمريون كمان وٕاذا فروعما واألخمرى أصمال،
 فقمد الواحمد، المثمال علمى الكوفيمون وبناهما الغالمب، األعمم علمى أقيسمتهم
 يقمول المذي الواحمد المثمال يقثلمون فكمانوا يين،أالمر الثغمداديون توةم 

 وقمد عديمدة، وجموه علمى ويقلثموه يناقشموه أن بعمد بشمذوذه، الثصمريون
 النمادر علمى قماس ممثال فالزجماجي .مالءمتمه عمدم ثثمت إذا يقثلونمه، ال

 :الشاعر كقول األمثلة، من الشاذ
عالي مثمل اعجمائز     أمسما ممذ عجثما يمتأر لقمد                          السمَّ

 خمسا
 ال     همسممما رحلهمممنّ  فمممي مممما يمممأكلن                        

 ضرةا لهنّ  للاّ  ركممممممممممممممممممممممممممت

اجّي، وهمم وقمد.  علمى )أممس) يثنمي ممن العمرب ممن أن فمزعم الزجمّ
 تالثي بهذا واةتدل الفتح،

 محكمم، القمرآن الثغمداديون قمال حيم  :الشماذة ءاتابمالقر االحتجماج -
 بأجود العرب يتكلم وال
 ءاتمهاقر فمي حتمى لالحتجماج، عنمدهم األول المصمدر بمذل  فكمان منمه،
 .الشاذة

 
 :الشريف بالحديث االحتجاج  -
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 قمد أنمه لعلمة ،انمادر إال بالحمدي  الكوفيمون وال الثصمريون يحمتج لمم
 ممن أةاةميا ر ا مصمد فاتخمذوه بغمداد نحماة أمما بمالمعنى، مرويما يكمون
 .السما  مصادر

 
 عصممر فماتهم المذين هممم المولمدون : المولاادين بشااعر االحتجاااج -

ا، كمانوا وإن االحتجماج  خالفما بشمعرهم، بغمداد أهمل احمتج وقمد عربم 
 وأبممي نممواس، وأبممي بممرد، ابممن عممن فأخممذوا والكمموفيين، للثصممريين

 ...تمام
 
 :بغداد نحاة بها استقل نحوية مسائل 

 ةمتهمادر فمي تميمزوا بغمداد أهمل أن المحاضمرة همذه فمي قولنما تكمرر
 نفمى ممما والكوفيمون، الثصمريون بمه جماد ممما واالختيمار باالنتقماء للنحمو
 قمد اجتهماداتهم أن يعنمي ال همذا لكمن والتميمز، االةمتقاللية نحموهم عمن
 أنهمم لمه يتثمين مؤلفماتهم علمى فمالمطلع جديمد، أي ممن جملتهما فمي خلمت
 بمما مقارنمة فهمي قلتهما، علمى النحويمة المسمائل بمثعض اةمتقلوا قمد

 يلمي وفيمما جمدا، قليلمة الكموفيين نحمو أو الثصمريين نحمو ممن اصمطفوه
 :منها بعض
 مما :تقمول ،(لاز(  بمعنمى وهمي الناقصمة، األفعمال إلمى (ونمى) إضمافة
 .قائما زبد لاز ما أي قائما، زيد ونى
( قمارب) رواعتثم أفعمال، ال حروفما وأخواتهما كمان الزجماجي يعتثمر  -
 االةتثناء تاعثار من (يكون أن إال(و المقاربة، أفعال نم

 الكافمة، مما عليهما دخلمت إذا وأخواتهما إن إعممال الزجماجي أجماز - 
 ،(قائما زيدا إنما) مثل
 )قائم زيد إنما) من بدال
 باألول واكتفى والثوال ، الثواني العلل جني ابن نفى - 
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                                                  :Conclusion  :الخاتمااة
              

 اختمار انتخمابي، نحمو الثغمدادي النحمو أن ةمةاردوال الثحم  بعمد تثمين
 ةمةالدر يكمن فلمم كوفيمة، أو بصمرية ءاآر ممن إليمه ممالوا مما أصمحابه
 أو جديمدا ممذهثا تشمكل ألن جهمودهم يؤهمل مسمتقل، ممنهج عنمدهم النحمو
 مدرةمتين عمرف قمد العربيمة فمي النحمو أن نمرى لمذل  مسمتقلة، مدرةمة
 الخمما  بمنهجهمما كممل وازدهمماره، تطمموره فممي ةمماهمتا مهمتممين

 التمي الجثمارة الجهمود رغمم مدرةمة، بعمدهما يعمرف ولمم والمغماير،
 العمالَمين بمين العمداوة جليمد أذابموا قمد أنهمم فحسمثهم بغمداد، نحماة قمدمها

 .الكثيرين النحويين
 

                                                           :Summary : الخالصة 
 :التالية النقاط على الدرس هذا  نهاية في الطالب يحصل

 . النحوية  بغدادية مدرةة نشأة           -
 . النحوية ومناهجها بغدادية مدرةة أعالم  بعض -
 .ومميزاتها خصائصها بغدادية المدرةة -
 . الثغدادية المدرةة بها اختصت التي النحوية  المسائل بعض -

 

                                                                          :Test:التمرين
   

 . الثغدادية المدرةة بها اختصت التي النحوية المسائل  عن  تحدّ 

  الواجب
                                                        :Assignment:المنزلي
 . النحوية أعمالهم بعض إلى اإلشارة مع  بغداد في النحو أعالم  بعض اذكر
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 .العربي النحو في وبغداد الثصرة مدرةة بين الفرق في القول لفصّ 
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