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 لنا مدارس نحويّة؟أ
 براهيم السامرائيإللدكتور 

 (في المجمع رعضو مؤاز)

يرضةي ال حال للدارسين في عصرنا كلمة  االمدرسة ا فةوهبوا بمةا مةوهباً  ةد 

هوه االكلمة ا العربية   ةد عرفااهةا كلمة  ياريسية  اسةتعملما المسةلمون فةي  نإالعلم. 

مدرس  الاظامي  في بغةدا،، فالمةدارا الاظامية  لك الفكان من ذ ،عصور حضاريمم

فةي أمصةار أىةرو، والمدرسة  المستاصةري  ومةدارا بةال، الاةا  ومةدارا مصةةر 

هوه المدارا مدارا حقيقي  ياتسة  سالمي . والمدارا السرو في سائر البال، اإلو

 ليما طالب العلم فيدرسون العلو  المستلف .إ

لعةةون إلةة  مةةا عاةةد الغةةربيين مةةن ثةةم ءةةاع العصةةر الحةةديل فصةةار العةةرب يت 

علو  ومعارف، و د وءدوا أن الغربيين يجاوزوا في استعمال االمدرس ا المةللوف 

ي  فةةي اب،ب والفةةن والمدرسةة  الكالسةةيكفكانةةل لةةديمم مةةمالً المدرسةة   ،المعةةروف

 الرمزي  والمدرس  ال بيعي  وغير هوا.الرومانتيكي ، والمدرس  

كمواه  الفقه  ،ا نعايه نحن في كلم  امواه اويعاي هوه المدارا الغربي  م

مةا  الاةافعي وسةائر مةوه  اإلمةا  أبةي حايفة  ومةوه  اإل سالمي المعروف  نحةواإل

. ولكةةس مةةوه  مةةن هةةوه   ومةةواه  الاةةيع  كالمةةوه  الجعفةةر مةةواه  أهةةس السةةا  

 المواه  طريق  ىاص  يقو  عل  نظر ىاص و،الئس ىاص .

فمةةي مةةواه   ،ليمةةاإ،ب والفةةن التةةي أ ةةرنا وممةس هةةوا مةةدارا الغةةربيين فةةي اب

وأسسما الساص  التي يستلف كس  االىتالف في أ  ماما  ىاص  لما  واعدها وأصولما

 "Ecole" نكليزية  أواإل "School"عن ابىرو. و د استعاروا لموه المةواه  كلمة  

ا الفرنسةي  أو نظائرهمةةا فةي سةةائر اللغةاي الغربيةة . وابىةو عةةن الغةربيين فةةي عصةةرن

طريف ممتع، و د نادفع في هوا ابىو بحة  وبغيةر حة  حرصةاً علة  االسةتجاب  إلة  

العصر بحج  االمعاصرةا واحترازاً من أن يوصم الدارا بالجمو، والرءعي  ونحةو 

 الضيم عل  العلم. وهوا الاوع من االتلقيا  د يحمس ذلك.
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في  يع  أ ول: نظر أصحاباا إل  الموروث من علم الاحو واىتالف ابوائس

يسير ماه يمس الفروع وال يقرب من ابصول، فلىةووا بالسةعي نحةو االمعاصةرةا 

فلىةةووا لفةةل االمةةداراا لتةةؤ،  مةةا  ةةاع لةةدو ابوائةةس مةةن اسةةتعمال امةةواه ا أو 

. وكان من ذلك: مدرس  البصرة ومدرس  الكوف  ومدرس  بغةدا،، ويوسةع اطرائ ا

ومةن ذلةك مدرسة   ،سةالميم اإلعةالآىرون فكان لمم مدرس  في كس بلد مةن بلةدان ال

ريقيةة  فةةي يةةونس والمغةةرب فإالاحةةو، ومدرسةة  المصةةريين، ومةةدارا فةةي  الاةةاميين

ندلسةةيين. وال أسةةتبعد أن يبلةةق الحمةة  بلحةةد مةةن  بيةةس هةةؤالع الدارسةةين ومدرسةة  اب

سةةال  بظلةةه الاحةةو وأن للةةبال، التةةي أللمةةا اإل فيةةزعم أن للموصةةليين امدرسةة ا فةةي

 علم.امداراا في هوا ال

ً مةن المةواه  الاحوية  لاقةول إناةا كاةا نجةد  ولاعد إل  المامور  ةديما

في كت  طبقاي الاحويين، وفي كت  الاحو ومصا،ره أن هوا الرأ   ال به 

ً مةن الاحةاة علة  امةوه ا ن، والبصري وأنكره الكوفيون، و د نجد أن فالنا

ً البصةةةريين،  ً علةةة  مةةةوه  أهةةةس الكوفةةة . و ةةةد نجةةةد أحيانةةةا أن  وأن فالنةةةا

ً. وال نعةرف علة  وءةه مةن العلةم  ً ىاصةا المابةل االبغدا،يينا ذهبوا مةوهبا

من هؤالع البغدا،يون، فقد يجد فيمم ثعل  وابن  تيبة  وابةن السةكيل وغيةر 

وذلةك  ،انهؤالع. والتحقي  في هوا أن عبارة االبغةدا،يينا يعاةي االكةوفيي

ِرفوا في بغدا، و اع علممم في بغدا،.بنمم   عُ

  عرفاا أن البصريين  د اعتمدوا في يلسيس نحوهم عل  المابةل مةن كةالوكاا  د 

نه إل  غيةره، وهةوا وسال  إل  عصر معين ال يتجاوزالعرب و عرهم في الجاهلي  واإل

كله معروف فةي المصةا،ر التةي عرضةل للرواية ، واعتمةدوا علة  القةرآن فةي  راعايةه 

كيداً من أمر اللمجاي واللغاي الساصة ، كما اعتمدوا عل  المابل المؤيد سماعاً أ ،العالي 

 وايسووا القياا طريقاً يتبعونه ايباعاً يغل  عل  السماع.

 وبمةةوا كتبةةوا الاحةةو فكةةان لاةةا ماةةه مصةةا،ر اسةةتوفل أبوابةةاً وافيةة  فةةي المةةا،ة
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والصرفي   ائم  عل  هوه ابصول متوسع  في الفروع وابسالي . و د أثر  الاحوي 

 ا،ر هي:أن للكوفيين أصوالً ومص

 النحو البصري: -

لقد عرفاا أن الفةراع أفةا،: أن أبةا ءعفةر الرواسةي )مةن أوائةس الكةوفيين( 

وأن الكسةائي  ةد لقةي فةي البصةرة  (1).كان يلتقي أبا عمرو بن العةالع ويسةلله

ر  لةةه يةةونس فيمةةا وصةةد ره فةةي أ  ةة وءةةري بياممةةا مسةةائس ،يةةونس بةةن حبيةة 

اع  ةد و ةف  .(3)بىفة وأنه ،را كتةاب سةيبويه علة  ا (2).موضعه وأن الفةر 

 .(4)عل  كتاب سيبويه أيضاً وعرفه، وماي ويحل رأسه االكتابا

 لغات األعراب: -2

وهوا يعاي أن الكوفيين يوسعوا في ابىو عن ابعراب والقبائس التي لةم 

ب الح مة  فةي اوهم في ءوار الكوف  مةن يمةيم وأعةر ،يلىو عاما البصريون

 سوا، بغدا،.

ل ي  اللغو  إن الفراع أىو عن أعةراب وثة  بمةم ممةس أبةي ويقول أبو ا

 .(5)الجراح وأبي ثروان وغيرهما

 .الشعر القديم -3

 القراءات. -4

أ ةةول: وهةةوه المصةةا،ر التةةي ياسةة  إلةة  الكةةوفيين هةةي نفسةةما مصةةا،ر 

                                                           

   .4/99إنباه الرواة ( 1) 
   .99نزهة األلباء ص( 2) 
   .73، وطبقات الزبيدي ص121مراتب النحويين ص( 3) 
   .2/37معاني القرآن ، 139مراتب النحويين ص( 4) 
   .139مراتب النحويين ص( 9) 
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كلن يتوسع الكوفيون في ابىو عن  ،البصريين مع  يع يسير من االىتالف

 لمسةةةموع علةةة  المقةةةيس ىالفةةةاً للبصةةةرين، أو أنمةةةم، وأن يغل ِبةةةوا اابابعةةةر

وما يعرض لما من مسةائس ال يةر، كميةراً يوسعوا في االعتما، عل  القراعاي 

 في المسموع المامور.

ن الكةوفيين إ يس في اىتالف الكوفيين عن البصريين في الدرا الاحو   دو 

سةفي فةي يفسةير ابتعدوا عن التعليس الو  يضرب إل  أصول في الما   والفكر الفل

الاحويةة  واللغويةة . وكةةلن هةةوه المقولةة  يمبةةل أن البصةةريين يةةوهبون فةةي  الظةةواهر

 يعليلمم ويلويلمم موهباً  ائماً عل  أصول في الما  .

والدليس عل  فسةا،ها أنةك يجةد فةي  ،أ ول: وهوه المقول  ال يستاد إل  حقيق  وا ع 

 لكةةوفيين ويةةلويلمم ضةةروباً النصةةافا ببةةي البركةةاي ابنبةةار  مةةن يعليةةس ااإلاكتةةاب 

يتصس بالعلم اللغو  عل  نحو ما يجد من ذلك في يعليالي البصةريين. وأنةل واءةد هةوا 

 في أغل  االمسائس السالفي ا التي ءمعما ابنبار  في هوا الكتاب.

فة ا هةا المعايةون بةرامدرس  الكووهوه المقول   د أ اعما وأفصة  عامةا وءال  

أسلوب هؤالع الدارسين في عصرنا أنمم ذهبوا إلة  أن في عصرنا. ومن الس ل في 

، وربما ذهبوا إل  أبعةد مةن ننحو الكوفيين أص  نظراً وأسد  فمماً من نحو البصريي

هةةوا فزعمةةوا أنةةه الاحةةو الممةةالي الةةو  يابغةةي أن يكةةون هةةو المةةا،ة التةةي يةةدرا فةةي 

 وبولك يج  أن نضرب صفحاً عن المللوف المتعارف عليه. ،عصرنا

 : وفي هوا ى ل علمي وى ل ياريسي، فابول أناا نسلل هؤالع:أ ول

وهةةس فةةي طو اةةا أن نجةةد نحةةواً للكةةوفيين كةةامالً  ةةامالً يسةةتوفي مةةوا، هةةوه 

العربيةة ا الةةو  أعرفةةه أناةةا ال نملةةك مةةن مصةةا،ر الاحةةو الكةةوفي إال كتابةةاً واحةةداً هةةو 

اع، وكتاب امعاني القرآنا للفراع يفصة  عةن م وضةوعه وما،يةه معاني القرآن للفر 

علة   فمو امعانا للقرآن و رح لما ور، في لغ  القةرآن مةن ،الالي ىاصة  ،اسمه
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ومةةا عرفاةةاه مةةن امعةةاني القةةرآنا  ،نحةةو مةةا عرفاةةا مةةن امعةةاني القةةرآنا للزءةةا 

 امعاني القرآنا.لألىف  وغيرهما من كت  

وهةةوه الكتةة  ال يستلةةف كميةةراً عةةن كتةة  أىةةرو هةةي امجةةاز القةةرآنا ببةةي 

 وايلويس ماكس القرآنا البن  تيب  وغيرهما. عبيدة،

بعضةما يؤيةد مةا ذهة   ،اللمم إال  ما ءاع في امعاني القرآنا مةن آراع نحوية 

 وبعضما يستلف الىتالف الاظر والتوءيه. ،ليه البصريونإ

وال نملك من مصةا،ر االاحةو الكةوفيا مصةدراً وافيةاً علة  غةرار االكتةابا 

البةةن السةةرا ، ذلةةك أن هةةوه المصةةا،ر ياةةتمس  لسةةيبويه واالمقتضةة ا واابصةةولا

وهةي كتة  م ولة  ياةتمس علة  ابصةول  ،عل  أبواب كميةرة فةي الاحةو والصةرف

 والفروع، وليس  يع من هوا ياتمس عل  نحو االكوفيينا.

  الاحو كما أ ةرنا، وهةي كميةرة، عل كان للبصريين كت  م ول  ياتمسذا إو

 لعلم في طبقاي عدة.ناا نجد نحاة كميرين  د صافمم أهس اإف

ولاجتةز  مةن  ،ُعد وا نحةاة كةوفيينعل  الاحاة الوين وهوا يدفعاا إل  أن نقف 

 هؤالع بالمااهير وهم:

اع ،(1)أبةةةو ءعفةةةر الرواسةةةي ، وعلةةةي بةةةن المبةةةار  (3)، والكسةةةائي(2)وُمعةةةاذ المةةةر 

اع(4)ابحمةةةر ، (7)، وسةةةلم  بةةةن عاصةةةم(6)، وهاةةةا  بةةةن معاويةةة  الضةةةرير(5)، والفةةةر 

ا ، (11)، وأحمةةةةد بةةةةن يحيةةةة (10)، ومحمةةةةد بةةةةن  ةةةةا، (9)، وابةةةةن سةةةةعدان(8)لوال ةةةةو 

                                                           

 .  1/492، بغية الوعاة 69، نزهة األلباء 18/121، معجم األدباء 129طبقات الزبيدي ص( 1)  
   .293-2/291، بغية الوعاة 129طبقات الزبيدي ص( 2) 
اء ، نزهاااة األلبااا13/167، معجااام األدبااااء 121، مراتاااب النحاااويين ص127طبقاااات الزبيااادي ص( 3) 

   .2/296، إنباه الرواة 2/162، بغية الوعاة 67ص
   .2/328، بغية الوعاة 134طبقات الزبيدي ص( 4) 
، نزهاة 139، مراتب النحاويين ص91، أخبار النحويين البصريين ص 132طبقات الزبيدي ص( 9) 

   .98األلباء ص
   .2/328بغية الوعاة ( 6) 
   .1/996بغية الوعاة  ،2/96، إنباه الرواة 137طبقات الزبيدي ص( 7) 
  .1/91، بغية الوعاة 2/92إنباه الرواة ( 8) 
   .1/111، بغية الوعاة 139طبقات الزبيدي ص( 9) 
   .1/241، بغية الوعاة 3/196، إنباه الرواة 138طبقات الزبيدي ص ( 11) 
   .1/396، بغية الوعاة 293، نزهة األلباء ص1/138، إنباه الرواة141طبقات الزبيدي ص ( 11) 
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، وابةةةةن (3)وأبةةةةو موسةةةة  الحةةةةام  ،(2)، وابةةةةن الحائةةةةك(1)وأبةةةةو عمةةةةر الزاهةةةةد

 ، وغيرهم.(6)، وابن السك يل(5)نبار بن ابا، وأبو بكر (4)كيسان

ولو عرضاا لمؤالع ابعال  فةي هةوه المصةا،ر التةي ا ةتملل علة  يةراءممم 

وذلك بدالل  ما ُعةِرف عةامم ومةا صةا فوه مةن  ،لغويين ليسوا نحويين لوءديمم عام 

 كت  ياصرف ءملتما إل  موا، لغوي .

ذا كةان مةن إفةي الاحةو وكةولك معةاذ المةراع، وفلم يةؤثر عةن الرواسةي  ةيع 

للكسائي فضئيس موءز لم يصس إلياا، وكةس مةا عةرف بةه أبةو حمةزة   يع في الاحو

قراعاي، ولم يؤثر عن أحمد بن يحي  ثعلة ، وهةو الكسائي أنه واحد من أصحاب ال

مةن ذلةك فقةد غةاب عاةا ولةم ن كان له  ةيع إ، كتاب في الاحو، ونمن أ مر الكوفيي

أنةةه ألصةة  باللغةة  والداللةة  واب،ب،  (7)يصةةس، والةةو  نعرفةةه مةةن امجةةالس ثعلةة ا

، فكلةه مةوا ،(8)والقليس القليس ماه  وراي في الاحو. وممةس ذلةك يقةال فةي االفصةي ا

لغويةة  يتصةةس بالفصةةي  ومةةا ءانةة  الفصةةاح . وثعلةة  مةةن المعايةةين بالاةةعر وكتابةةه 

ق هوا. (9)االوحايايا  يصد ِ

ومن اليُسر أن نحمةس أبةا موسة  الحةام  علة  اللغةويين لقولةه فةي االمةوكر 

 ويصانيف أىرو ال يبتعد عن هوا الباب.  (10)والمؤنلا

 ةيع مةن لةيس فيمةا ياةمد بةولك و وأما أبو عمر فمةو صةاح  لغة  ويرءمتةه

                                                           

   .1/164، بغية الوعاة 18/226، معجم األدباء 3/171إنباه الرواة  ( 1) 
   .1/498، بغية الوعاة 191طبقات الزبيدي ص ( 2) 
   .1/611، بغية الوعاة 3/141و 3/21، إنباه الرواة 192طبقات الزبيدي ص ( 3) 
   .1/18، بغية الوعاة 193طبقات الزبيدي ص ( 4) 
   .1/212، بغية الوعاة 2/466، المزهر 3/211، إنباه الرواة 193طبقات الزبيدي ص ( 9) 
   .1/241، بغية الوعاة 212طبقات الزبيدي ص ( 6) 
   حققه عبدالسالم محمد هارون.( 7) 
  طبع غير مرة.( 8) 
  طبع غير مرة.( 9) 
 اب. المذكر والمؤنث للحامض نشره رمضان عبدالتو  ( 11) 
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، نالاحو. و د نقول هوا في ابن كيسان الو   ةالوا عاةه: إنةه كةان يسلة  بةين المةوهبي

 .(1)وماما  يع م بوع هو ايلقي  القوافيا ،لياا كلما لغ إويصانيفه التي وصلل 

وصةةاح  االقصةةائد السةةبع  ،(2)نبةةار  صةةاح  اابضةةدا،ااب وأبةةو بكةةر بةةن

 ال يمكن أن يحمس عل  الاحويين. (4)واالموكر والمؤنلا (3)ال والا

 (6)االما ةة  واإصةةالح (5)ا إلةة  ابةةن السةةكيل فكتابةةاه فةةي اابلفةةالائاةةذا ءإو

 يضربان في صميم اللغ .

أما سائر هوه الجماع  التةي أثبتااهةا فمةم أصةحاب لغة  كمةا ياةمد المصةافاي 

 التي ءاعي في أىبارهم.

ا أ  أن هوا المةلثور مةن وهوا كله يضعف  ول من يقول براالمدرس  الكوفي 

 علم الكوفيين  ليس ال يعدو أن يكون في بع  ابحيان آراع هاا وهاا .

ً ئإن  ي و د نقول في  من هوه اآلراع، وهي أوض  ما يكون من علم الكوفيين ا

الاحو، هو في امعاني القرآنا للفراع، وهوا، عل  ءسامته بالقياا إل  سائر ما أثر 

البصةةريين الةةو  ا ةةتملل عليةةه  ذا مةةا  وبةةس بعلةةمإ ليةةس عةةن الكةةوفيين فةةي الاحةةو، 

يةةن هةةوا مةةن اكتةةابا سةةيبويه الةةو  ضةةم  علةةم السليةةس فةةي الاحةةو وعلةةم أالم ةةوالي، 

 سيبويه، وأين هوا من االمقتض ا واابصولاا

ولعةةس مةةن اليُسةةر أن نسلةةي إلةة  رأ  ألصةة  بةةالعلم التةةاريسي مةةن اب ةةوال 

 فاقول: ،س  التي ال يسد  العلم يارة أىروالقائم  عل  التقليد يارة وعل  الحما

                                                           

 ائل أخرى في "كتاب" واحد. نشرته مع رس افيتقليب القو  ( 1) 
  ضداد" في بيروت )الكاثوليكية(.األضداد نشر في "ثالثة كتب في األ ( 2) 
   القصائد السبع الطوال نشره عبدالسالم هارون. ( 3) 
  المذكر والمؤنث البن األنباري )طبع وزارة األوقاف ببغداد(. ( 4) 
  األلفاظ طبع في بيروت )الكاثوليكية(. ( 9) 
  إصالح المنطق )طبع دار المعارف بمصر(.  (6) 
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ن للكةةوفيين آراع فةةي الاحةةو ونظةةراً يستلةةف عةةن آراع غيةةرهم نلمسةةه عاةةد إ

الكسائي والفراع وثعل ، ومجموع هوه اآلراع  د ايسع فيما القدماع فلسةموها مةوه  

الكةةوفيين، ويجةةاوز المحةةدثون هةةوا الحةةد فلسةةموها مدرسةة ، وهةةي ال يعةةدو أن يكةةون 

ر ال يةةاق  ابصةةول بةةس يعلةة  بةةالفروع. ومةةا  يةةس فةةي مصةةا،ر الكةةوفيين نظةةراً آىةة

وأساليبمم في الاظر ال يبتعد كميراً عما سلكه البصريون، وليس االيساع في السماع 

عاد هؤالع، والتاد، في القياا لدو اآلىرين يدفعاا إل  القول إن علةم هةؤالع ءديةد 

 ا.يستلف عن علم اآلىرين وامدرستمم يؤلف امدرس ا

نبةةار  فةةي سةةالفا التةةي ءمعمةةا أبةةو البركةةاي ابولةةو و فاةةا علةة  امسةةائس ال

ثةةم االىةةتالف فةةي  ،نصةةافا لوءةةدنا أن االىةةتالف فةةي الفةةروع  بةةس كةةس  ةةيعااإل

 التلويس والتعليس.

ذا كةان لاةةا، نحةن المعاصةةرين، أن نقةف علةة  علةم الفةةريقين نا ةدين فلاةةا أن إو

الً نجةةده عاةةد الفةةريقين، ولةةيس لاةةا فةةي هةةوا ؤلئةةك، وناكةةر بةةاطأنعةةي ِن حقةةاً نجةةده عاةةد 

 .(1)من الفريقين هوا البحل العلمي التاريسي ب     العصر أن نتعص  في

ومةةةةن العلةةةةم أن نقةةةةول: إن الةةةةدرا الاحةةةةو   ةةةةد هةةةةدانا إلةةةة  أن للكةةةةوفيين 

 وهةةةةوه المصةةةة لحاي نجةةةةدها فةةةةي كتةةةةبمم نحةةةةو امعةةةةاني ،مصةةةة لحايمم الساصةةةة 

فقةةةةد أ ةةةةار المصةةةةافون إلةةةة   ،بىةةةةروالقةةةةرآنا للفةةةةراع وسةةةةائر كتةةةة  الاحةةةةو ا

 ل  نظيره في المص ل  الكوفي.إالمص ل  المعروف لدو البصريين و

                                                           

درج الدارسون في عصرنا على ضرب من البحث العلمي فاندفعوا إليه بحماسة عارماة قاد يكاون ( 1) 
مصدرها التعلق بما هو قديم، وقد يكون من باب اإلتيان بالجديد، وبريق الجدياد قاد يب ار النفاو  

ا فااي "مدرسااة البصاارة" وألفااوا فااي "مدرسااة الكوفااة"، وُيعشااي العيااون. لقااد أخااذوا أنفساا م ب ااذا فاا لفو 
وانااادفعوا بحماساااة شاااديدة إلاااى اساااتجالء فضاااائل كااال مااان هاااذه وتلااا ، فااا ن لااام يجااادوا فاااي بعاااض 
لااده الحماسااة العارمااة إلااى الوقااوف علااى فضااائل "متخيلااة".  األحيااان أعااان م ضاارب ماان الخيااال تو 

فضائل كثيرة ال تنفي أن يكاون ل ام نظار  ولو انفكروا من هذا األسلوب الدخيل لوجدوا أن للقدماء
  غير سديد جاء به اجت اد قاصر.



 - 19-  

وآية  ذلةك أن  ،حكةا  فةي مصة لحممغير أناةا نجةد الكةوفيين يفتقةرون إلة  اإلِ 

المص ل  الواحد عادهم  ةد يةدل علة  موضةوعاي عةد ة، ولاضةرب مةمالً علة  هةوا 

 قول:فا

قةه الكوفيةون علة  مةا يسةم  ايمييةزاًا عاةد ن االتفسيرا مص ل  كوفي أطلإ

. وال نعد  أن نجد كلم  االتفسةيرا لةدو سةيبويه والمبةر، وابةن السةرا  (1)البصريين

 .(2)ويريدون به االتمييزا

 وهوا االتفسيرا أطلقوه عل  المفعول له والمفعول معه والبدل وغيره.

ل  ياصرف إل  وهوا يعاي أن الفراع ويتبعه الكوفيون لم يستقروا عل  مص 

وسارو ذلك في استقرائاا السريع للمصة ل   ،عاصر واحد ال يتجاوزونه إل  غيره

 الكوفي.

 الكناية والمكني: -1

الن الضةةمير والمضةةمر عاةةد البصةةريين، بوهمةةا مةةن مصةة ل  الكةةوفيين ويقةةا

فمو ثابل فةي ءميةع الكتة   ،والمص ل  عاد البصريين مستغن عن االستدالل عليه

 زال ممبتاً في الكت  الحديم .الاحوي ، وما 

فقةد ءةاع فةي امعةاني  ،  والمكايا فقد وءدناها مةن مصة ل  الفةراعيأما االكاا

 سورة آل عمران(  وله: 119القرآنا في كالمه عل   وله يعال : اها أنتم أوالعا )

العرب اذا ءاعي إل  اسم مكاةي  ةد وصةف بةراهوا وهةوان وهةؤالعا فر  ةوا ا

 لةةةةوا المكا ةةةةي بياممةةةةا وذلةةةةك فةةةةي ءمةةةة  التقريةةةة  ال فةةةةي بةةةةين اهةةةةاا واذاا، وءع

 .(3).انوا، وال يكا،ون يقولون: هوا أنالقولون: أين أنل، فيقول القائس: ه  غيرها، في

                                                           

جاء فيه أن الفر اء أول مان سامى مان الكاوفيين التميياز  "مفس،ارا "،  2/921انظر "البحر المحيط" ( 1) 
   ثم تابعه الكوفيون.

 .  239، 2/238، 494، 1/272، األصول3/34، المقتضب176، 179، 2/199انظر: الكتاب( 2)  
   .232 -1/231معاني القرآن ( 3) 
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سةةورة  170فةةي الكةةال  علةة   ولةةه يعةةال : افةةلماوا ىيةةراً لكةةما ) أيضةةا و ةةال

 الاساع(:

دل  علة  اليصةاله بةابمر بنةه مةن صةف  ابمةر، و ةد يسةت اىيراًا ماصةوبا

مر يصل   بس السبةر فتقةول للرءةس: ااي ةِ  اللةه فمةو ىيةر ذلك، ألم ير الكااي  عن اب

 .(1)الكا

اع: ابعدا، ال يكا  عامةا ثانية  فةال اوءاع في امجالس ثعل ا  وله:   ال الفر 

وأ ول: عاد  الحسُن الوءه الجميلُه، فةلكاي  أ ول: عاد  السمس  الدراهم والست تُما،

عاه، فكس ما كايةل عاةه كةان مفعةوالً، وكةس  مةا لةم أكةن عاةه لةم يكةن مفعةوالً. و ةال 

 .(2)اأصحاب الكسائي: بل ، نكاي عن هوا كما كاياا عن ذا 

وال يعةةةد  أن يجةةةد نحةةةاة بصةةةريين يسةةةتعملون المكاةةةي إلةةة  ءانةةة  المضةةةمر 

، كمةةا أنةةك  ةةد يجةةد (3)ي اابصةةولا البةةن السةةرا فلنةةل يجةةد مةةن هةةوا فةة ،والضةةمير

اع:  الضمير والمضمر عاد الكوفيين كما ءاع في  ول الفر 

ا... فلما لم يكن اماا ضمير االسم  ب  ،ىول الباع. وحسن ذلةك فةي الةيسا 

 ن اليسا فعس يقبس المضمر كقولك لسل ولسااا.، ب أن يقول: ليس بقائم أىو

اع ضمير الفصس ع ما،اً عاد الكةال  علة   ولةه يعةال : اوإذ  ةالوا ويسم  الفر 

سةورة  32اللمم إْن كان هوا هو الح  من عاةد  فةلم ر علياةا حجةارة مةن السةماعا 

 .ابنفال

ن ءعلتمةا إالاص  والرفةع، إن ءعلةل )هةو( اسةماً رفعةل )الحة ( بةر)هو(، و

                                                           

   .1/299المصدر السابق ( 1) 
   .169، المذكر والمؤنث ص279 -274مجال  ثعلب ص ( 2) 
  .1/43معاني القرآن  ( 3) 
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 .(1)عما،اً بمازل  الصل  نصبل الح 

اا:  ال سيبويه: احتب  ابن ءؤي   في و ال أبو العباوءاع في مجالس ثعل : 

 اللحن في  وله:

بنه يوه  إلة  أنةه حةال.  ةال: والحةال ال  سورة هو،( 78اُهن  أطمر  لكما )

يدىس عليه العما،، وذه  أهس الكوف ، الكسائي والفراع: إل  أن العما، ال يةدىس مةع 

 .(2)اهوا، بنه يقري 

 المجهول: -2

 اضمير الالنا عاد البصريين. ويريد الكوفيون بموا المص ل 

ذا أىليل  اكانا باسم واحد ءاز أن إواءاع في امعاني القرآنا  ول الفراع: 

ذا إيرفعه ويجعس له الفعس. وإن  ئل أضمري فيه مجموالً، ونصبل ما بعده فقلل: 

ويقول: اذهْ  وليس إال أبةا ، وأبةو ، فمةن رفةع أضةمر أحةداً، كلنةه كان غداً فليِاا. 

أحد إال  أبو ، ومن نص  أضمر االسةم المجمةول فاصة ، بن المجمةول   ال: ليس

 ذا غةدوةً إذا كةان غةدوة  فليِاةا لةم يجةز لةه أن يقةول: إمعرف  فلولك نصبل. ومن  ةال: 

 .(3)اياا، كولك االسم المجمول ال يتقدمه ماصوبهكان فل

رفةع ال إن أضةمر مجمةوالً ا،  ةال الفةراع: اإْن عبدُاللةه  ةا   أ ةمْ او ال ثعلة : 

 .(4)ا ذا أضمر غير مجمول رفع ونصإغيره، و

ولولك يجد للايع الواحةد  ، لل إن المص ل  عاد الكوفيين ما،ة غير مستقرة

مصةة لحين، فكمةةا يكةةةون االمجمةةولا ضةةةمير الاةةلن كةةولك نجةةةد أنمةةم اسةةةتسدموا 

 االعما،ا لضمير الالن أيضاً.

  أبصةةاُر الةةوين ذا هةةي  اىصةةإافةة : ةةال الفةةراع فةةي الكةةال  علةة   ولةةه يعةةال 

                                                           

  .1/43معاني القرآن ( 1) 
   .133، 43، وانظر 399مجال  ثعلب ص( 2) 
   .363-1/362معاني القرآن ( 3) 
   .231-231مجال  ثعلب ص( 4) 
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 سورة طه(: 97كفرواا )

يكون اهيا عما،اً يصل  في موضعما )هةو( فتكةون كقولةه: اإنةه أنةا اللةه العزيةز ا

سةةورة  46ن مةةا ال يعمةة  اببصةةارا )إفاومملةةه  ولةةه:  ،سةةورة الامةةس( 9الحكةةيما )

الحةةة (، فجةةةاع التلنيةةةل بن ااببصةةةارا مؤنمةةة  والتةةةوكير للعمةةةا،. وسةةةمعل بعةةة  

 .(1)امرة  وهو يافع الااا إحسانمم، فجعس اهوا عما،اً العرب: كان 

ذا كةةان االعمةةا،ا ضةةمير الفصةةس عاةةد الكةةوفيين، فالعمةةا، عاةةدهم أيضةةاً إ لةل: 

ىةرو ا،عامة ا، و ةد أعمةا،اً و ام ا، وهكوا يكون ضةمير الفصةس مةرةً يسم  االدع

 يكون اأمراًا،  ال ثعل :

ع زيةةد ، علةة  إضةةمار ابمةةر، ذا  لةةل إن غةةداً يجةةيإاأبةةو عممةةان المةةازني:  و ةةالا

 .اويضمر الماع فيرءع إل  غير  يع

يةةد، وال وكةةس هةةوا غلةة ، العةةرب يقةةول: إن فيةةك يرغةة  زا ةةال أبةةو العبةةاا: 

 .(2)ان المجمول ال يحوفيحتا  إل  إضمار ابمر ب

 ،نون العما،ا الو  يقابس الو اية اوير، كلم  االعما،ا في مص ل  آىر هو ا

 .(3)باياكما في اضربايا وايضر

 أشباه المفاعيل: -3

 ،المفاعيةةس معروفةة  فةةي الاحةةو العربةةي القةةديم، والمفعةةول بةةه أول هةةوه المةةوا،

 ويليه المفعول الم ل  والمفعول فيه والمفعول له أو بءله والمفعول معه.

، ومةةا عةةداه (4)علةة  أن الكةةوفيين يةةرون مةةا حقةةه بالمفعوليةة  هةةو المفعةةول بةةه

 .(5)ي حقيق ال بيماي بالمفعول ال معفو

 عل  أناا نجد الكوفيين يستعملون مص ل  االتفسيرا للمفعول له أو االمفسرا.

                                                           

   .299، 236، 3/189، 287، 2/228، 92-1/91، وانظر 2/212معاني القرآن ( 1) 
   .272مجال  ثعلب ص( 2) 
   .94الموفي في النحو الكوفي ص( 3) 
   .1/199، إيضاح الوقف واالبتداء 3/43، 166، 91-2/89معاني القرآن ( 4) 
   .1/169همع ال وامع ( 9) 
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الكةةال  علةة   ولةةه يعةةال : ايجعلةةون أصةةابعمم فةةي آذانمةةم مةةن   ةةال الفةةراع فةةي

ا علةة  غيةةر و ةةوع اسةةورة البقةةرة(:  19الصةةواع  حةةو ر  المةةويا ) فاصةة  احةةو ر 

هو كقولك: أع يتةك ىوفةاً وف ر  ةاً. فلنةل  إنما ،حوراًا الفعس عليه، لم ير، ايجعلونما

عةز   –فاصبه عل  التفسير، ليس بالفعس، كقولةه  ،ال يع يه السوف من أءس السوف

ه باًا )-وءس   غ باً ور  ً ع(، وكقوله: اا،ُعوا رب كم يضر  سورة ابنبيا 90: ايدعوناا ر   عا

ران في هسورة اب 55ا )وُىفي ً  وا الموضةع، ولةيس عراف(، والمعرف  والاكرة يفس ِ

 .(1)انصبه عل  طرح )من(

عل  أناا نجد االتفسيرا مص لحاً لموا، أىرو فةي الاحةو، فقةد أطلقةه هةؤالع 

 .(2)الكوفيون عل  االتمييزا

اع أول مةن سةم   التمييةز  (3)وأ ار أبو حيان في االبحر المحي ا إل  أن الفةر 

راً ثم يابعه في ذلك الكوفيون.  يفسيراً أو مفس ِ

ةن س ةفِ ومن ه ه  نفس ةها )مةن وا ما ءاع في كال  الفراع عل   وله يعةال : اإال م 

 سورة البقرة(: 130اآلي  

ةةِفه ا علةة  انفسةةها وهةةي معرفةة ، وكةةولك  ولةةه: اب ِ ةةري  العةةرب يو ةةع اس 

ةر رسورة القصي(، وهي من المعرف  كةالاك 58معياتماا ) ةر، والمفس ِ ة، بنةه مفس ِ

ً كقولك ضق ،في أكمر الكال  نكرة  (4)... ل به ذرعا

 طةةالق االتفسةةيرا أو االمفسةةرا علةة  هةةوه المةةوا، المستلفةة  ممةةا يؤيةةد مةةا إو

 الفاةةيا لةةدو الكةةوفيين وعلةة  ليةةه فةةي أول هةةوا المبحةةل مةةن أن االمصةة ل إذهبةةل 

 رأسمم الفراع  يع موبوب رءرا  غير مستقر.

                                                           

   .73، 1/17معاني القرآن ( 1) 
   .276، 1/272، واألصول 3/32نظر المقتضب ا( 2) 
   .432، 1/387، وانظر "إعراب القرآن" للنحا  2/921( 3) 
، 299، إصااااالح المنطااااق ص192، 97، 1/99، وانظاااار المصاااادر نفسااااه1/79معاااااني القاااارآن( 4) 

يضاااااااااااح الوقااااااااااف 644-643، المااااااااااذكر والمؤنااااااااااث ص424، 273، 269والمجااااااااااال  ص ، وا 
   .131، 1/166واالبتداء
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ولةيس فةي نيتةي أن أعةرض لسةائر المصة ل  الكةوفي، فاالنصةراف يقتضةي 

 ً كبيراً، ولكاي آثري أن أ ف عل  نماذ  يسيره ماه بىلي أن أهم ما يميز به  كتابا

ولكاةةه يفتقةةر إلةة  اإلحكةةا  بداللةة  هةةوا  ،ءةةاعوا بمصةة ل  ءديةةد الكوفيةةون هةةو أنمةةم

 التوبوب الواض .

فقةد نجةد لفةل  ،وال يحسبن الةدارا أن هةوه المصة لحاي انصةرفل للكةوفيين

،، أو االتفسةةةةيرا أو االمفسةةةةرا فةةةةي االكتةةةةابا  لسةةةةيبويه، أو االمقتضةةةة ا للمبةةةةر 

أناا  د نجد الفراع يستعمس االضةميرا الةو  يعاةي  كما .(1)سرا االالبن اابصولا 

 االمكايا في مص لحه الساص، ومعلو  أن االضميرا من مص ل  البصريين.

أريد أن أ ول إن االمص لحايا لم يستي بما فري  ،ون آىةر، ولكةن الةو  

لمص ل  الجديد أكمر ماه الكوفي ون حت  اىتصوا به، وإن يسل وا و فاا عليه أن هوا ا

 عاه أحياناً كما ياير إل  ذلك مصا فايمم.

و د  اع أن االسف ا مص ل  كوفي، والو  عرفااه أن السليس  ةد اسةتعمس 

 كما ور، االسف ا في االكتابا واالمقتض ا. ،السف  كميراً في االعينا

كوفي، والو  عرفااه أن االاس ا ءاع في و اع أيضاً أن االاس ا مص ل  

 وذكره سيبويه في االكتابا. ،كال  السليس في االعينا

و اع أن االفعسا بمعا  المصدر من مص ل  الكةوفيين، والةو  و فاةا عليةه 

 أن السليس استعمله للدالل  عل  المصدر في االعينا.

ن مةةن  ن وغيةةر الماةةو  و وغيةةر المجةةروا للماةةو  مصةة ل  و ةةاع أن االُمجةةر 

 و د أور،ه السليس في االعينا. ،الكوفيين

 الالز .ور الوا عا للمتعد  يوممس هوا يقال في االوا ع وغ
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عرفاا أن الاحاة بصريين وكوفيين  د ايحدوا في المص ل  واستعمس كس  ذاإف

ذا و فاا عل  أنمةم لةم يستلفةوا فةي ابصةول، واىتلفةوا فةي إثم  ،مامم مص ل  اآلىر

االفروع والتعلي جةاوز تثةم ن ،س أ،ركاا أن من العسير علياا أن نسل ِم بةراموه  كةوفي 

 !!هوا فادعي امدرس  كوفي ا

عليةس، ولاقةف  لل: إنمم لم يستلفةوا فةي ابصةول بةس اىتلفةوا فةي الفةروع والت

 بي البركاي ابنبار  فاقرأ المسلل  المئ  فاجد:نصافا ب ليالً عل  كتاب ااإل

عةرب، فةي حةين  ةال س له مةن اإلر الفصس ال محن ضميإن البصريين  الوا أ

عراب وهو التوكيد، عل  ىالف بين الكسائي والفةراع ن له محالً من اإلإالكوفيون: 

 .(1)ذا كان االعما،ا أ  اضمير الفصسا يوكيداً لما  بله أو لما بعدهإفيما 

فوه  البصريون إل  أن أصس اال تقاق  ،ىتلفوا في مسلل  الفعس والمصدراو

 المصدر في حين ذه  الكوفيون إل  أن ابصس هو الفعس.هو 

در ولو نظري إل  هوه المسلل  السالفي  نظراً ءديداً لوءدي أن الفعس والمصة

ذا كةان ممةا يسةتح  إمةن هةايين المةا،يين، و     عاة بما،ة واحدة وليس من أولية  مةد  

لحسةي   بالمصةا،ر سةماع االفائدة فمو الو ةوف علة  عال ة  ابالاظر فيما يتصس بموه 

فمةةةن المعلةةةو  أن ابصةةةول الحسةةةي   )الجامةةةدة( أسةةةب  فةةةي العربيةةة  مةةةن  ،وابفعةةةال

ابصةول الجامةدة الحسةي  . ولةيس ، وأن هوه ابىيةرة يول ةدي مةن المصا،ر وابفعال

عسةةةيراً علياةةةا أن نةةةدر  أن العال ةةة  بةةةين االع قةةةسا وهةةةو المصةةةدر المعاةةةو  وبةةةين 

 االعقالا من أسماع اب،واي.

ك مةة  )بفتحتةةين( وهةةي حديةةدةولةة  يس عسةةيراً علياةةا أن نةةدر  العال ةة  بةةين الح 

في فةم الداب ة  يضةب ما ويكةب  ءماحمةا، وبةين االِحْكمة ا المةا،ة العقلية  التةي  عيوض

 انصرفل في العربي  إل  العلو  كاف .
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 ،ومن هاا ندر  أن السالف بين البصريين والكوفيين لةم يعةرض إال للفةروع

طالق المص ل  وما كان إالتعليس الساص بكس مامما. ثم ىالفمم في وال يتصس إال ب

 ماه لدو الكوفيين كما بس ااه ءلياً.

أ ةةف مةةامم و فتةةي ابولةة : أنةةي  يوال أريةةد أن أيعصةة  للبصةةريين ذلةةك أنةة

ها مؤيةداً مةا ءةاعوا بةه حسةااً ونا ةداً مةا   ةروا فيةه، أعرض لما،يمم بسيرهةا و ةر ِ ص 

ابيايةةه وسةةلبيايه يؤلةةف يراثةةاً نحويةةاً اءتمةةد فيةةه أصةةحابه يجإعلةة  أن هةةوا المجمةةوع ب

 وأىلصوا فاستحقوا اإلكبار والمااع.

وذلةك بنةي  ،ه و فة  أىةروي ِةف من الاحو القديم بصري ِه وكوفي أ نأ :والماني 

أحد الدارسين في عالم ءديد ياظر إل  العلم نظراً ءديداً، وهةوا الاظةر الجديةد يمديةه 

يفيد من العلم الحديل ما،ة  ،ءديد يتعلمه الصبيان في المدارا إل  أن يكون لاا نحو

 ً ط في  يع ماما.يعتمد عل  أصول  ديم  ال يمكن ب كما ،ومامجا    باحل أن يفر ِ

 


