التـنافسُ وأثره على النحو والنحاة

للدكتور محمود حسني محمود
(الجامعة الأردنية)

أي علم من العلوم يكون في حاجة إلى التنافس بين علمائه لكي يتطور وينمو
ُّ
نحو النضج والكمال .وال أظن أن ِعْلماا ماا يمكان أن يراير راي ار حثيثاا ،وينماو نماوا

متزايدا ،إذا لم تكن روح المنافرة بين علمائه متاقدة متوهجةٌّ ،
كل يزاحم اآلخر علاى
احتالل مكان بارزٌّ ،
وكل ينافس اآلخر ليثبت أناه أتاى بماا لام يراتط أحاد أن يا تي
به؛ ولكن الفرق يكون كبي ار وشارعا بين منافرة ومنافرة :فالمنافرة الشريفة النابعة
من الحرص والصدق لن ت تي إال بثمار يانعة طيبة الرائحة ،أماا إذا تغلبات اههاوا

وتص اادمت المصااالل فلاان ت ا تي المنافرااة إال براالبيات كثي ارة يكااون لألااا أبعااد اهثاار
وأخطره.

وعلم النحو كاان واحادا مان تلاا العلاوم التاي تطاورت ونضاجت راريعا ،وكانات

راحته مجال رباق ومنافرة؛ بدأت هادئة هدو ا فيه الخير كله لعلام النحاو ،ولكنألاا

اضااطرمت فج ا ة ،فتصااادمت العلمااا تصااادما خلاات نتااائج عكرااية ،وتاارا ثغ ارات
عديدة.

لا اام يكا اان علما ااا النحا ااو فا ااي البدايا ااة – حا ااين كانا اات مدررا ااة البص ا ارة النحويا ااة

وحا اادها فا ااي الميا اادان – منشا ااغلين بشا ااي  ،يا اار تطا ااوير النحا ااو وتثبيا اات دعائما ااه،

وف ا ا ااره ر ا ا اايطرته عل ا ا ااى مج ا ا اااالت أنش ا ا ااطته ،وبخاص ا ا ااة مج ا ا ااال الش ا ا ااعر ،حيا ا ا ا

ح ا ااد

تص ا ااادم ب ا ااين النح ا اااة والش ا ااع ار  ،ك ا ااذلا ال ا ااذي ك ا ااان ب ا ااين أب ا ااي إر ا ااحاق –

أكثا ا اار النحا ا اااة تشا ا ااددا – وبا ا ااين الفا ا اارزدق – أكثا ا اار الشا ا ااع ار عنفا ا ااا -حينما ا ااا تتب ا ا ا
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اهول الثا اااني فا ااي شا ااعره وخط ا ا ه

()1

فا ااي أكثا اار ما اان موض ا ا  ،اهما اار الا ااذي ارا ااتفز

الفا اارزدق وأضا ااجره ،وجعلا ااه يقا ااول هحا ااد النحا اااة ،بعا ااد أن ر ا ا له عا اان ا ااامه فا ااي
شعره من ناحية اإلعراب")2( :علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا".

و اي ااة تط ااوير النح ااو عن ااد أوائ اال النح اااة جعل ااتألم يتنافر ااون ف ااي ه اادو وأمان ااة

واتزان؛ فاإذا ماا أحارز الرابق أحادهم ،أكباره اآلخارون وقادروه حاق قادره :أتاى عيراى
باان عماار (ت 141هاا) إلااى أبااي عماارو باان العااال (ت 154هاا) وقااال لااه( :)3يااا أبااا

عمااروم مااا شااي بلغنااي أنااا تجي ازه؟ قااال :مااا هااو؟ قااال :بلغنااي أنااا تجيااز" :لاايس
الطيب إال المراا" باالرف  .فقاال لاه أباو عمارو :نِ ْمات ياا أباا عمار (كنياة عيراى بان
عم اار) وأدل ااج الن اااس؛ ل اايس ف ااي اهره حج ااازي إال وه ااو ينص ااب ،وال ف ااي اهره

تميمااي إال وهااو يرفا  .ثاام أرراال أبااو عماار تلميااذين يرا الن أع اربااا حجااازيين وأع اربااا
تميميااين ،فنطااق اهع اراب بمااا ق ااال أبااو عماارو ،فلمااا ر اام عيرااى مااا وصاال إلي ااه

التلميااذان ماان أق اوال اهع اراب ،أخاارت خاتمااه ماان يااده ،ثاام قااال هبااي عماارو(" :)4لااا

الخااتم؛ بألاذا واللاه فقاات النااس" .فلام تكاان نتيجاة هاذه المناااظرة إال إكباا ار مان عيرااى
هبي عمرو ،واجالال.

ولم يكن النحاة آنذاا يفرقون في المعاملة بين نحاوي أتاى إلايألم مان البصارة

أو نحوي أتى إليألم من الكوفة ليرتفيد من علمألم ويرتنير باه .فلام يجاد الكراائي
القااادم إلااى البص ارة ماان بغااداد ،لد اررااة النحااو فيألااا ،أي عناات أو مجافاااة؛ درس

( )1انظار :الشاعر والشاع ار  ،ص( 33المقدماة) .وانظار :الموشال :ص .12 ،11وخ ازناة اهدب:
ت.232/1

( )2الشعر والشع ار  :ص( 33المقدمة).

( )3مجالس العلما  :مجلس  .1طبقات النحويين واللغويين :ص.31 -33
( )4مجالس العلما  :مجلس  .1طبقات النحويين واللغويين :ص.31-33
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()5

النحااو علااى الخلياال
()6

وأثن ااى

()2

علي ااه ،ث اام

باان أحمااد ،ثاام درس علااى يااونس باان حبيااب الااذي شااجعه

"ص اادره ف ااي موض ااعه"؛ وق ااد ق ااال ل ااه ما ارة بع ااد إجاب ااة م اان

إجاباتااه(" :)3أشااألد أن الااذين أررااوا أررااوا بارااتحقاق" .ولاام يااا عنااد يااونس أو
الخليل تلا الروح التنافرية التي تو لت في نفوس النحاة فيما بعد؛ إذ لم ياا فاي

نفرايألما يار إرادة اإلفاادة ،و يار ر باة التطااوير فاي علام النحاو ونشاره؛ وهاذا مااا

جعل الكرائي ال يحمل لألماا فاي نفراه شايئا يار التقادير واالحتارام ،فا ثنى علاى

الخليل ثنا عط ار أمام الف ار حين ر له عنه ،قال(" :)1مات والله الفألام ياوم ماات

الخلياال ،لااو رأيتااه لاام يعظاام فااي عينااا بشاار بعااده" .ثاام قااال" :واللااه مااا تمثلاات فااي

صدري جاللة أدب من وجه وال علم إال وجدت ذلا فرعاا مان أصال ا ترراه ،أو

رببا من باب افتتحه ،وما رأيت أحدا اعترضه باب من علم ف خال به ثقاة يعتماد
عليه ،أو مثال حرن يرتمد منه ،إال والخليل صاحب قصته".

وليت هذه الروح – روح التنافس النظيت ،والتقدير المتبادل -بقيت منغررة

في نفوس النحاة وواصلت ريرها؛ فالمتتب لألمر ،المرتقصي شعابه المتعددة ،يجد

أن هذه الروح داخلألا شي من الغثاثة وشي من مخلفات التعلق بمغريات الحياة
على حراب النحو وحقائقه ،فانعطت مرار النحو في بعه محطاته ،وانحنى

انحنا ات هنا وهناا ،جعلته يرير في اتجاه ير رليم تماما ،ورجلت على دربه
نتو ات بارزة ،ورلبيات كثيرة.

( )5نزهة اهلبا  :ص ،51إنباه الرواة :ت.253/2

( )6انظر :مجالس العلما  :مجلس  ،11مجلس  ،114وانظر :إنباه الرواة ت.265/2
( )2نزهة اهلبا  :ص.51

( )3إنباه الرواة :ت.265/2

( )1مجالس العلما  :مجلس  ،22ص.253

2

عاد الكرائي إلى بغداد – مثقال بما حمله في جعبته من علم نحاة البصرة،

ومما جمعه من لغة البادية – وبدأ يعلو ذكره ،وبدأت شألرته تتزايد ،فقد واتاه الحظ
()11

حينما دعاه

المألدي لير له عن فعل اهمر من "الرواا" ،ف عجب المألدي
()11

بإجابته ،وألحقه ليؤدب ابنه الرشيد .ثم صار

مؤدبا فيما بعد لألمين بن الرشيد.

()12

وكان نجاح الكرائي في هذا المجال نجاحا له وللكوفيين جميعا؛ فقد خلفه
()13

اهحمر الكوفي على ت ديب اهمين .وصار ابن
()14

أن يصير خليفة .وصار

قادم الكوفي مؤدبا للمعتز قبل

ثعلب مؤدبا لطاهر بن محمد ،ولعبدالله

()15

بن

المعتز .وهذا دليل على أن الكوفيين كانوا مقربين عند الخلفا واهم ار والوز ار

والقادة في بغداد ،يؤدبون أوالدهم ويعلمونألم النحو على طريقة المذهب الكوفي.

فحققوا من و ار ذلا مرك از اجتماعيا بار از ،وث ار طائال .فكان الكرائي عند الرشيد

في مكانة ال تقل عن مكانة أبي يورت القاضي .وقد ارتثارت هذه المكانة أبا

يورت الذي كان يقول عن الكرائي(" :)16أي شي يحرن؟ إنما يحرن شيئا من

كالم العرب" .وكان قال للرشيد عنه(" :)12هذا الكوفي قد ارتفر ا ،و لب عليا"،
فقال له" :يا أبا يورت ،إنه لي تيني ب شيا يشتمل عليألا قلبي" .وكان اهحمر ثريا
لكثرة المكافآت التي كانت تنألال عليه؛ فقد روي عنه أنه قال" :قعدت م اهمين

راعة من نألار فوصل إلي فيألا ثالثمائة ألت درهم ،فانصرفت وقد ارتغنيت" .ولم

( )11نزهة اهلبا  :ص.61

( )11المصدر نفره :ص.61
( )12المصدر نفره :ص.11
( )13إنباه الرواة :ت.153/3

( )14المصدر نفره ت.142/1

( )15ضحى اإلرالم ت.213/2
( )16نزهة اهلبا  :ص.62

( )12طبقات النحويين واللغويين :ص.133
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يكن ثعلب ب قل من اهحمر في الث ار  ،فقد خلت بعد موته:

()13

"أحدا وعشرين ألت

درهم ،وألفي دينار ،ودكاكين بباب الشام قيمتألا يومئذ ثالثة آالت دينار" .وكان
محمد بن عبدالله بن طاهر قد أجرى

()11

عليه في كل شألر ألت درهم ،وعلى

خليفته خمرمائة درهم ،وعلى ختنه ثالثمائة درهم.

هااذا الجاااه العاريه ،وهااذا الثا ار الوارا الااذي حققااه الكوفيااون ،دفا البص اريين
إلاى أن ترنااو أبصااارهم نحااو بغااداد ،فباادأوا يتعاااقبون تباعااا .فا حس الكوفيااون با ن مااا
حققوه معاره لالنادثار فعاال إذا لام يكوناوا أكفياا فاي الحفااظ علياه .و أروا أن اهمار
يتعل ااق بحي اااة ومر ااتقبل ،وأن فش اال أح ااد الكوفي ااون ر اايكون فش ااال للمدرر ااة الكوفي ااة

نفرألا ،وأن انتصار أحد البصريين ريكون انتصا ار للمدررة البصرية نفرألا؛ فال بد

أن يت هبوا ،ويكونوا صالبا أقويا في المجابألة ،وال بد أن يتخذوا كل وريلة ويلج وا
إلى كل حيلة لرد البصريين واعاادتألم مان حيا

أتاوا .ومان هاذا المنطلاق ،ومان هاذا

المناخ النفري بدأ التنافس عنيفا؛ ولكنه بدأ أعنت وأشد حين كان يتجلى فاي قصار
خليف ااة ،أو ب ااين ي اادي أمي اار أو وزي اار؛ فق ااد أش ااعل ها اؤال نا اار التن ااافس ب ااين النح اااة،

وزادوهااا اض اطراما ،فكااانوا يعقاادون المناااظرات بياانألم ،وال يتاارددون فااي دعااوة نحااوي

بصري إلى بغداد من أجل مناظرة نحوي كوفي ،أو من أجل البت في مر لة نحوية
دار الخالت عليألا.
ولعل أبرز هذه المناظرات تلا التي دارت بين ريبويه والكوفيين ،وعلى رأرألم
الكرائي ،والتي ارتوقفت نحااة قادما ( )21ومحادثين( )21أدلاوا باآرائألم فيألاا .وقاد حقاق
( )13إنباه الرواة :ت.143/1

( )11المصدر نفره ت.141/1

( )21انظر" أمالي ابن الشجري :ت .231-221/1ومغني اللبيب :ص.126 -121

( )21انظر :ريبويه إمام النحاة :ص .113 -113نشا ة النحاو :ص .41-32القواعاد النحوياة:
ص .12 -15ف ا ااي أص ا ااول النح ا ااو ص .132 -131م ا اان ت ا اااري النح ا ااو :ص،51 -41
المدررة البغدادية في تاري النحو :ص.65 -61
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البصريون في هذه المناظرات تفوقا واضحا ،وصاروا يؤدبون في القصاور كماا كاان
الكوفياون يؤدبااون ،وصااروا َي ْرااتدعون مان البصارة للبات فااي مرا لة ارتعصاات علااى
الحاال؛ فألااذا اليزياادي( )22يااؤدب الم ا مون باان الرشاايد كمااا كااان الكرااائي يااؤدب أخاااه
اهم ااين ،وه ااذا قط اارب( ،)23تلمي ااذ ر اايبويه ،يعل اام ول ااد أب ااي دل اات القار اام ب اان عير ااى
العجلي صاحب الكرخ ،ثم يؤدبألم ابنه الحرن بن قطرب فيما بعاد؛ ثام هاذا الماازني
ياادعوه الواثااق( )24لبيااان إعاراب بياات ماان الشااعر ماان البص ارة إلااى بغااداد ،ثاام يجااالس
المتوكل( )25فيما بعد.
التنافس في المناظرات إلى العالقات بين نحاة المدررتين ،ودف
وقد أرا
َ
نحاة المدررة الواحدة إلى الطعن على نحاة المدررة اهخرى ،ومحاولة االنتقاص

من علمألم ومكانتألم في قروة وت ٍّ
جن شديدين ،وأدى بألم إلى تبادل التألم .وكان
()26

البصريون في هذا المجال أقرى وأشد؛ فمن جانبألم كان أبو حاتم يقول:

"لم

يكن لجمي الكوفيين عالم بالقرآن وال كالم العرب؛ ولوال أن الكرائي دنا من الخلفا

ِ
لمه مختلط بال حجج وال علل إال حكايات عن
فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا ،وع َ
اهعراب مطروحة" .وكان أبو زيد يقول" )22(:قدم الكرائي البصرة ،ف خذ عن أبي
عمرو ويونس وعيرى بن عمر علما كثي ار صحيحا ،ثم خرت إلى بغداد ،فقِدم
أعراب الحطمة ،ف خذ عنألم شيئا فاردا ،فخلط هذا بذاا ف فرده" .وكان المبرد

( ) 22كان اليزيدي والكرائي يتقارضان لت ديبألما ابناي الرشايد (انظار :أخباار النحاويين البصاريين
ص )41إذ كان اليزيدي يؤدب الم مون ،والكرائي اهمين ،وكان االثنان يجلراان فاي أياام الرشايد

ببغداد معا في مرجد واحد يقرئان القرآن (انظر :تاري بغداد ت.)142/14
( )23إنباه الرواة :ت.221/2
( )24إنباه الرواة :ت.241/1
( )25إنباه الرواة :ت.251/1

( )26مراتب النحويين :ص.24

( )22أخبار النحويين البصريين :ص.56
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يقول(" :)23ما عرت الرؤاري بالبصرة؛ وقد زعم بعه الناس أنه صنت كتابا في

النحو ،فدخل البصرة ليعرضه على أصحابنا ،فما التفت إليه ،ولم يجرر على
رماعألم لما رم كالمألم" .أما من جانب الكوفيين فكان أبو مورى الحامه يقول

للزجات(" :)21صاحبكم اهكبر – يعني ريبويه – كان أ لت اللران عييا عن
البيان" .وكان ثعلب يؤازره في قوله ،فيقول الزجات ردا عليألما" :أما نحن فال نذكر

()31

"حدود" الف ار  ،هن خط ه فيألا أكثر من أن َيعد" .وقد عمل الزجات على رد
الكثير من ألفاظ "الفصيل" لثعلب ،ولألجت بألا اهلرن إلى أن رئم ثعلب "الفصيل"
وأنكر أن يكون له.
ول اام تك اان ال ااتألم متبادل ااة ب ااين نح اااة المدرر ااتين فحر ااب ،وانم ااا تفش اات الع اادوى
التراع نطااق التناافس ،فرارت باين نحااة المدرراة الواحادة؛ فكاان اهحمار يازعم

()31

أن الكرااائي لاام يكاان يبصاار التص اريت ،وياازعم أنااه علمااه .م ا أن اهحماار هااذا لاام

يقبل

()32

عره الكرائي عليه ت ديب اهمين بان الرشايد إال بعاد أن وعاده ب ناه يلقناه

كاال يااوم مرا لتين فااي النحااو ،وثنتااين فااي معاااني الشااعر قباال أن ي تيااه .وكااان الفا ار
يقول(" :)33مات الكرائي وهو ال يحرن حد "نِ ْعم" و"بِ ْئس" و"أن" المفتوحة ،ولم يكان
الخليل يحرن "الندا " ،وال ريبويه يدري حد "التعجب"" .م أن الف ار هذا كان يثني
علااى الكرااائي ويقااول(" :)34ماادحني رجاال ماان النحااويين فقااال لااي :مااا اختالفااا إلااى
الكراائي وأنات مثلااه فاي النحاو؟ فا عجبتني نفراي ،ف تيتاه ،فناظرتااه منااظرة اهكفااا ،

( )23إنباه الرواة :ت.112/4

( )21المصدر نفره :ت.141/3
( )31إنباه الرواة ت.142/3

( )31مجالس العلما  :مجلس .121/21
( )32معجم اهدبا  :ت.6/13
( )33بغية الوعاة :ت.163/2

( )34معجم اهدبا  :ت.112/13
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فكا ني كناات طااائ ار يغاارت ماان البحاار بمنقاااره" .ولعاال ماارد طعاان الفا ار يعااود إلااى أن
الكرائي كان يرى فيه منافرا

()35

على زعامة المدررة الكوفية ،ولاذلا فاإن الكراائي

خلت بعده اهحمر الكوفي على ت ديب ابن الرشيد ،ولم يخلت الف ار ؛ مماا أدى إلاى
فارق كبير فاي نماط الحيااة باين االثناين :فبينماا كاان التالمياذ يا تون اهحمار ليلقااهم

بوجااه منطلااق وبِشاار حر ان ،كااانوا ي ا تون الف ا ار ليخاارت

()36

إلاايألم معبرااا قااد اشااتمل

بكرائه ،وليجلس لألم على باب بيته ،ويجلرون هم في التراب بين يديه.

وعلى رار ما كان بين الف ار والكراائي ،وباين الكراائي واهحمار ،كاان اهمار
ب ااين البصا اريين؛ فك ااان أب ااو ح اااتم يق ااول ف ااي أر ااتاذه اهخفا ا

مر اعدة(" :)32لاام يكاان بالحاااذق فااي النحااو" ،م ا أن اهخف ا

اهور ااط ،ر ااعيد ب اان

عاارت أنااه الطريااق إلااى

كتاب ريبويه ،وكان الجاحظ يعترت بفضله وعلمه ويقول له(" :)31أنات أعلام النااس

في النحو" .وكاان ابان جناى ياداف عناه ويارى أن الاذين يطعناون علياه إنماا هام(:)31

"أقوام نزرت مان معرفاة حقاائق هاذا العلام حظاوظألم ،وتا خرت عان إد اركاه أقادامألم".
حتاى الفا ار الااذي عاارت بااالغرور ،واالعتاداد بااالنفس ،كااان يعتاارت بفضاال اهخفا ؛

فقد روى أنه دخل على رعيد بن رلمة ،فقاال راعيد(" :)41قاد جاا كم رايد أهال اللغاة
وريد أهال العربياة" .فقاال الفا ار " :أماا ماا دام اهخفا

يعاي

فاال" .وكاان أباو هاالل

العرااكري يقااول فااي اهخف ا (" :)41ولااه نحااو كثياار ،ولاايس كثياار ماان النحااويين ماان
ينظر في النحو ،يدرس كثرة علمه".

( )35المصدر نفره :ت.6/13

( )36معجم اهدبا  :ت.1/13
( )32نزهة اهلبا  :ص.146

( )33الحيوان :ت.11/1

( )31الخصائص :ت.2/1

( )41وفيات اهعيان :ت .122/2مرآة الجنان ت.61/2
( )41المصون :ص.111

12

وقااد أدى التنااافس أيضااا إلااى انطاوا كاال مدررااة نحويااة علااى نفرااألا ،وانزوائألااا

عاان اهخاارى ،وبالتااالي عاادم اطااالع نحاااة المدررااة الواحاادة علااى آ ار نحاااة المدررااة
اهخاارى إال خفيااة أو لم ا رب فااي الاانفس .ياار أن المدررااة البص ارية كاناات فااي هااذا

المجااال – أيضااا -أكثاار تحفظااا ،وأكثاار تشااددا فااي نظرتألااا إلااى مدررااة الكوفااة؛ فلاام
ي خااذ أحااد ماان علمائألااا عاان أحااد ماان علمااا الكوفااة إال( )42أبااا زيااد ،فإنااه روى عاان
( )31

المفضل الضبي .وقد بلغ التشدد بالبصريين إلى درجة أنألم نفوا

()43

)32

أن يكون الف ار

ق ااد ار ااتكثر ف ااي د ارر ااته عل ااى ي ااونس ب اان حبي ااب البص ااري .أم ااا م اان ناحي ااة مدرر ااة
الكوفااة ،فم ا أن الكرااائي درس علااى الخلياال ويااونس باان حبيااب – وهااذان يخرجااان
ماان دائارة التنااافس ،هنألمااا راابقا مرحلااة الصاادام بااين المدررااتين – إال أنااه حااين أراد

أن ياادرس كتاااب راايبويه – وراايبويه يا تي فااي لااب الصاادام – قارأه( )44علااى اهخفا
)33

اهور ااط را ا ار ،ووهب ااه

()45

)34

ر اابعين دين ااا ار .لق ااد ك ااان الكر ااائي يخش ااى فع ااال أن يعل اام

البصريون ق ار ته هذه فيعيروا الكوفيين بذلا .وكان يخشى أن يعلم اهما ار والاوز ار

الذين كان يفاخر أمامألم ويعتد ،والذين حكموا لاه بالغلباة علاى رايبويه فاي المنااظرة

المشااألورة بينألمااا .ومثاال الكرااائي كااان الف ا ار أيضااا :فقااد عاارت عنااه أنااه كااان يق ا أر
كتاب ريبويه ر ار ،ويضعه

()46

)35

تحت ورادته؛ ما أناه كاان

()42

)36

" ازئاد العصابية علاى

ريبويه" ،فكان الجاحظ يقول(" : )43إن الفا ار لام ينتفا باالنظر فاي هاذا الكتااب كبيار
)32

نف هنه لم ينظر فيه نظر ناصل لنفره ،وال شاكر لمن وصل إليه العلم مان جألتاه
(  )42أخبار النحويين البصريين :ص .52
31

(  )43مراتب النحويين :ص .36
32

(  )44معجم اهدبا  :ت .221/11
33

(  )45المصدر نفره :ت .224/11
34

(  )46إنباه الرواة :ت .3/4
35

(  )42بغية الوعاة ت .333/2
36

(  )43إنباه الرواة ت .1/4
32
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وال معترت بالحق فيه" .أما ثعلب الكوفي فإنه جنب نفره التألم فاي هاذا اهمار ،فلام
يطل على مذهب البصاريين ،وانماا حصار نفراه فاي الماذهب الكاوفي؛ فادرس كتاب

الكرائي والف ار  ،وكان يعود إلى أقوالألا في مناظراته م البصريين ويلج إليألاا(، )41
)33

" فااإذا ر اائل عاان الحج ااة والحقيق ااة  ..لاام يف اارق فااي النظ اار" .ول اام يااا ثعل ااب مكتفي ااا
بتطبي اق ذلااا علااى نفرااه ،وانمااا كااان يحاااول أن يطبقااه علااى تالميااذه؛ فكااان يعاتااب
ختنااه أبااا علااي الاادينوري هنااه كااان يتركااه ليق ا أر كتاااب راايبويه علااى المباارد ،ويقااول

له(" : )51إذا رآا الناس تمضي إلى هذا الرجل وتق أر عليه يقولون ماذا؟".
)31

وكان النحوي يشعر بالحرت الشديد والخجل من نفره إذا ما لبه نحوي آخر

في مناظرة بين يدي خليفة أو وزير :فألذا ابن الركيت يلوم المازني النتصاره عليه

في مناظرة بين يدي الخليفة الواثق ،ويقول له(" : )51ما حملا على هذا وبيني
)41

وبينا من المودة الخالصة؟" فيقول المازني" :والله ما قصدي تخطئتا ،ولم أظن

أنه يعزب عنا ذلا" .وكان النحوي يتعصب لنحوي آخر من مدررته ،ويثور إذا

ما لبه نحوي آخر من المدررة اهخرى :فألذا ابن قادم يقول(" : )52قدم أبو عمر
)41

الجرمي على الحرن بن رألل ،فقال لي الف ار  :بلغني أن أبا عمر الجرمي قدم،
وأنا أحب أن ألقاه .فقلت له :فإني أجم بينكما .ف تيت أبا عمر ف خبرته ،ف جاب

إلى ذلا .وجمعت بينألما .فلما نظرت إلى الجرمي قد لب الف ار وأفحمه ،ندمت
على ذلا .فقال ثعلب البن قادم :ولم ندمت؟ قال :هن علمي علم الف ار  ،فلما رأيته

مقألو ار قل في عيني ،ونقص علمه عندي.

(  )41طبقات النحويين واللغويين :ص .155
33

(  )51المصدر نفره ص .156
31

(  )51طبقات النحويين واللغويين :ص .14
41

(  )52إنباه الرواة :ت .31/2
41
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وكااان التن اافس ياادف النحااوي فااي بعااه اهحيااان إلااى التحاياال علااى اإلع اراب

واإلفص اااح با ارأي ي اار ال ااذي يقتنا ا ب ااه ،وال با ا س أن يص ااور أري ااا خاطئ ااا م اان أج اال
إرضا خليفة أو أمير ،أو وزير أو قائد اجتألد رأيا في مر لة نحوية :فقد ارتقدم

()53

الخليفة المتوكال المبارد مان البصارة ليعارت أرياه فاي همازة ان فاي قولاه تعاالى(: )54
)43

)42

(ومااا يشااعركم أنألااا إذا جااا ت) هاال هااي مكرااورة أو مفتوحااة؛ وكااان المتوكاال ق أرهااا
خاالت بينألماا علاى ذلاا .قاال

بالفتل ،ووزيره الفتل بن خاقان قرأها بالكرار ،فحاد
المبرد يروي بنفره :فوردت رر مان أرى ،ف ِ
َدخْلات علاى الفاتل بان خاقاان ،فقاال :ياا
َ
بصااري ،كياات تق ا أر هااذا الحاارت( ،ومااا يشااعركم أنألااا إذا جااا ت ال يؤمنااون) "انألااا"
بالكرر أو الفتل ،قل بالكرر أو بالفتل؟ فقلت :بالكرر ،هاذا المختاار وذلاا أن أول

اآلية" :وأقرموا بالله جألد أيمانألم لئن جا تألم آية ليؤمنن بألاا ،قال إنماا اآلياات عناد

اللااه ومااا يشااعركم) ثاام قااال :يااا محمااد (إنألااا إذا جااا ت ال يؤمنااون) بارااتيفا ج اواب

الكالم المتقدم ،قال :صدقت .وركب إلى دار أمير المؤمنين فعرفه بقدومي ،وطالباه
بدف ماا تعاقادا علياه وتبايعاا فياه .فا مر بإحضااري .فلماا وقعات عاين المتوكال علاي

قااال :يااا بصااري كياات تق ا أر هااذه اآليااة( :ومااا يشااعركم أنألااا إذا جااا ت) بالكراار ،أو
بااالفتل؟ فقلاات :يااا أمياار المااؤمنين ،أكثاار الناااس يقرأونألااا بااالفتل ،فضااحا ،وضاارب

برجله اليررى .وقال :احضر يا فتل المال .فقال :والله يا ريدي إنه قال لي خالت

ما قال لا ،فقال :دعني من هذا ،احضر المال .وأخرجت .فلم أصال إلاى الموضا

الذي كنت أنزلته حتى أتتني ررل الفتل ،ف تبته ،فقال لي :يا بصري أول ما ابتدأتنا

بااه الكااذب ،فقلاات :مااا كااذبت .فقااال :كياات وقااد قلاات همياار المااؤمنين الصاواب (ومااا
يشعركم أنألا إذا جاا ت) باالفتل .فقلات :أيألاا الاوزيرم لام أقال هكاذا ،إنماا قلات :أكثار

(  )53طبقات النحويين واللغويين :ص .232
42

(  )54رورة اهنعام :آية .111
43
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الناس يقرأونألا بالفتل ،وأكثرهم علاى الخطا  ،وانماا تخلصات مان الالئماة ،وهاو أميار

المؤمنين .فقال لي :أحرنت.

وماا رالكه المبارد رالكه يعقاوب باان الراكيت ،وب رالوب فياه الكاذب علاى النحااو

واض اال ،والتلفيا ااق با ااين؛ وذل ااا حينما ااا ارا ااتدعي

()55

)44

للفصا اال ب ااين ق ااولي محم ااد ب اان

عباادالملا الزيااات  ،وزياار المعتصاام ،وأحمااد باان أبااي دؤاد فااي توجيااه إعاراب (رجاال)

في قول الشاعر:

أظَليام ان مصابكام رجااال

أهادى الراالم تحياة ظَل َام

وكااان محمااد قااال بالنصااب ،وأحمااد بااالرف ؛ فحكاام يعقااوب هحمااد .قااال ثعلااب:

لقيت يعقوب فعاتبته فاي هاذا عتاباا ممضاا ،فقاال لاي :ارام عاذري :جاا ني رراول
ابن أبي دؤاد فمضيت إليه ،فلما رآني ب

باي وقربناي ورفعناي ،وأخفاى فاي المرا لة

عن اخباري ،ثام قاال لاي :ياا أباا يورات ،ماالي أرى الكراوة ناقصاة؟ ياا االم ،دراتا
حضر .ثم قال :كيس فياه مائتاا ديناار .ف ِ
كامال من كروتي ،قال :ف َ ِ
َحضار؛ ثام قاال
لا ااي :أ اركاااب أن ا ات؟ قلااات :ال بااال ارجا اال؛ فقاااال :حم اااري الفالناااي برا اارجه ولجاما ااه،
ف ِ
َحضر ،قالَ :يرلم الجمي إلى الم أبي يورت؛ فشكرت له ذلا ،ثم قاال لاي :ياا
أبا يورت ،أنشدت هذا البيت:
أظليم أن مصابكم رجل
فقااال الااوزير :إنمااا هااو "رجااال" بالنصااب ،وقااد ت ارضااينا .فقلاات :القااول مااا قلاات.

فخرجت من عنده ،فإذا ررول محمد بن عبدالملا ،فقال :أجب الاوزير ،فلماا دخلات
بدرني وأنا واقت ،فقال :يا يعقوب ،أليس الرواية:
أظليم ان مصابكم رجاال
(  )55مراتب النحويين :ص .31-21
44
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فقل اات :ال ب اال "رج اال" .فق ااال :ا اارب .ق ااال يعق ااوب :فكي اات كن اات ت اارى ل ااي أن

أقول؟م

وبألااذا اهراالوب – أراالوب اباان الرااكيت -عااالج

()56
)45

اباان قااادم الكااوفي ،أرااتاذ

ثعلب ،مر لة نحوية عرضت لميمون بن إبراهيم ،كاتب إرحاق المصعبي .قال ابن

قادم :وجه إلي إراحق يوماا ف حضارني ،فلام أدر ماا الرابب ،فلماا قربات مان مجلراه
تلقاني ميمون بن إبراهيم ،كاتبه على الررائل ،وهو علاى اياة الأللا والجازع ،فقاال

لي بصوت خفي :إنه إرحاق؛ ومر يار متلبا

وال متوقات حتاى رجا إلاى مجلاس

إرحق .فراعني ذلا ،فلما مثلات باين يدياه ،قاال لاي :كيات يقاال" :وهاذا الماال ماال"
أو "وهااذا المااال ماااال"؟ فعلماات مااا أراد ميمااون فقلاات لااه :الوجااه "وهااذا المااال مااال"
ويجوز "وهذا المال ماال" ،ف قبل إراحق علاى ميماون بغلظاة وفظاظاة ،ثام قاال :الازم
الوجه في كتبا ،ودعنا من يجاوز ويجاوز ،ورماى بكتااب كاان فاي ياده .فرا لت عان

الخبر فإذا ميماون قاد كتاب إلاى الما مون وهاو بابالد الاروم عان إراحاق ،وذكار مااال
حمله إليه ،فكتب "وهذا المال ماال" .فخط الم مون على الموض من الكتاب ،ووق

بخطه في حاشيته "تخاطبني بلحن"؟ فقامت القياماة علاى إراحق ،فكاان ميماون بعاد
ذلا يقول :ماا أدري كيات أشاكر ابان قاادم ،أبقاى علاى روحاي ونعمتاي ،قاال ثعلاب:

"وهذا المال ماال" ليس بشي  ،ولكن أحرن ابن قادم في الت تي لخالص ميمون.

ولم يكن النحوي يتورع عان الاتلفظ أحياناا با ي جاواب ي ِارد علاى لراانه إذا لام
يحضر ذهنه الجواب الصحيل ،وعن أن يلفاق شاع ار يؤياد جواباه ،وذلاا مان أجال
()52

أن يبقااى محافظااا علااى راامعته ،وحتااى ال تتزعاازع الثقااة بااه ،فقااد ورد

)46

المباارد

النحوي الدينوري زائ ار عيرى بن ماهان؛ وأول ما دخال ،قاال لاه :أيألاا الشاي  ،ماا

(  )56إنباه الرواة ت .153-152/3
45

(  )52إنباه الرواة ت .43/1
46
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الشاة المجثمة التي نألى النبي صلى الله عليه ورلم عن أكل لحمألا؟ فقاال :هاي
اللجبة ،فقال :هل من شاهد؟ فقال :نعم ،قول الراجز:
الشاة القليلة اللبن مثل ْ
لم يبق من آل الجعياد نرم ْاه

إال َعنا ٌيز ل ْجباةٌ مجثما ْاه

واذا بالحاج ااب ير اات ذن هب ااي حنيف ااة ال اادينوري ،فا ا ذن ل ااه؛ فلم ااا دخ اال ق ااال ل ااه

عيرى :ما الشاة المجثمة التي نألى النبي ،صلى الله عليه ورلم ،عن أكلألا؟ فقال:
هي التاي جثمات علاى ركباتألاا ،ونحارت مان قفاهاا ،فقاال عيراى :كيات تقاول ،وهاذا

اللجباة ،وهاي القليلاة اللابن؛
شي العراق -يعني أبا العباس المبارد -يقاول :هاي مثال ْ
وأنشد البيتين .فقال أبو حنيفة :أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن كان هذا الشي رام

هااذا التفرااير ،وان كااان البيتااان إال لراااعتألما هااذه .فقااال أبااو العباااس المباارد :صاادق
ات أن أرد عليااا ماان الع اراق ،وذكااري مااا قااد شاااع ،ف ا ول مااا
الشااي أبااو حنيفااة ،أنِ ْفا َ
تر لني عنه ال أعرفه.

وقد وجد تنافس النحاة في العلة ميادانا خصابا تجلاى فياه وبارز ،فتنافراوا فيألاا،
وتو لاوا فااي شااعابألا ،ولاام يتركاوا شاايئا فااي النحااو يمكاان أن يعلاال إال أوجاادوا لااه علااة

مألماا كانات واهياة مأللأللااة ،فعللاوا ثقال

ماان الجاازم ،واهفعااال

()61

)41

()53

)42

الفعال وخفااة االرام ،وامتنااع

ماان الخفااه .وعلل اوا رااكون

()61

)51

()51

)43

اهرااما

الم التعرياات ،وعاادم

()62
)51

اجتماااع أل التعرياات م ا التنااوين ،وعاادم الجم ا ( ، )63وعاادم أل التعرياات واإلضااافة.
)52

(  )53اإليضاح :ص .111
42

(  )51اإليضاح :ص .112
43

(  )61المصدر نفره :ص .112
41

(  )61الالمات :ص .11
51

(  )62المصدر نفره :ص .31
51

(  )63المصدر نفره :ص .21
52
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وعلل اوا بنااا

()64
)53

الفعاال الماضااي علااى الفااتل ،وبنااا

()65
)54

فعاال اهماار علااى الرااكون.

ومن هذه العلل الواهياة ماا ذهاب إلياه ثعلاب حاين را له شاي  :لام أجااز الفا ار قاولألم

"قااائمين كااان الزياادون" ولاام يجااز "قائمااا ضاربت زياادا؟" أي لاام أجاااز تقااديم خباار كااان
عليألا ولم يجز تقديم الحال على العامل فيألا؛ فقال له(" : )66إنماا جااز "قاائمين كاان
)55

الزيدون" هن قائمين خبر لكان ،ولم يجز "قائما ضربت زيدا" هن "قائما" لايس خبا ار
"لضربت"" .وهذا تعليل ينطلق من ير أراس صحيل وال يخاطب الاذهن الصاافي؛

وكان المفروه فيه أن يعلل تعليال منطلقا من واقا الجملاة ماوطن التعليال ،ال مان
واق ا جملااة أخاارى ال عالقااة لألااا بألااا؛ فالفعاال اهول فعاال ناااقص دخاال علااى مبتاادأ
وخبر فقدم الخبر ،بينماا الفعال الثااني فعال تاام دخال علاى ارام ذات ،وعلاى وصات

فقاادم الوصاات .وتعليلااه كااان منطلقااا ماان أن الجملااة الثانيااة ليراات كالجملااة اهولااى،
فامتن التقديم فيألا فاتخذ من الخالت بينألما أرارا لصلة جواز التقديم ومنعه .وهذا
منطلا ااق يا اار صاااحيل .ومااان هاااذه العلا اال ما ااا ذهاااب

()62

)56

إليا ااه البص ا اريون ردا علا ااى

الكااوفيين ماان أن فعاال التعجااب "أفعاال" ،وان ك اان ال يتصاارت إال أنااه فعاال ،وعلااتألم
أنألاام أجمعاوا علااى أن عرااى ولاايس فعااالن ما أنألمااا ال يتصارفان .وعلااة البصاريين

واهية ،إذ اتخذوا من إجماعألم على مر لة مقيارا لمراائل أخارى وحجاة لألام فاي ماا

يااذهبون إليااه؛ واإلجماااع لاايس حجااة أباادا ولاايس دلاايال علااى ص اواب النحاااة( ، )63هن
)52

كل واحد منألم ،كما قال ابن جني" :إنما يردا ويرج با فيه إلى الت مل والطبا ال
إلااى التبعيااة" .وماان عللألاام أن فعاال اهماار بنااي علااى الوقاات ،هن

()61

)53

اهصاال فااي

(  )64أررار العربية :ص .315
53

(  )65المصدر نفره :ص .312
54

(  )66إنباه الرواة ت  52/2وانظر علة تقديم الحال :اإلنصات ت  251/1مر لة .31
55

(  )62أررار العربية :ص .115
56

(  )63الخصائص :ت .326/2
52

(  )61أررار العربية :ص .312
53
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اهفعااال البنااا  ،واهصاال فااي البنااا أن يكااون علااى الوقاات؛ فبنااي فعاال اهماار علااى

الوقاات هن الوقاات أصاال .وهااذه العلااة ،إن كااان منطلقألااا رااليما ،فلاام لاام َيا ْابن الفعاال
الماضي على الوقت وبني على الفتل ،م أن البنا أصل فيه وهو مبني دائماا فاي

شتى اهحوال ،وهو مبني أيضا باتفااق

()21

جميا النحااة البصاريين والكاوفيين ،بينماا

فعاال اهماار مختلاات فيااه بااين النحاااة؛ فبينمااا قااال البص اريون ببنائااه ،قااال الكوفيااون

بإعرابه.

لقااد ابتعااد النحاااة بتماااديألم فااي مجااال العلاال عاان جااوهر النحااو ،وأو ل اوا بألااذا
اهرلوب في التمحل والتكلت ،مما جعل القادامى يارون أن هاذه العلال إنماا أتاي بألاا
ِ
الشاعر:
لالحتيال والتمويه .فقد قال ابن قتيبة في توجيه النحاة "لمجلت" في قول
وعه ٍ
زمان يا بن مروان لم يدع

ت
من المال إال مرحتاا أو مجل َ

قااال(" : )21فرف ا آخاار البياات ضاارورة ،وأتعااب أهاال اإلع اراب فااي طلااب العلااة،
)51

فقالوا وأكثروا ،ولم ي توا فيه بشي يرضاي؛ ومان ذا يخفاى علياه مان أهال النظار أن
كاال مااا أت اوا بااه ماان العلاال احتيااال وتمويااه .ولياات النحاااة راالكوا مراالا يااونس حااين

رئل( : )22لم صارت "حتى" تنصاب اهفعاال المراتقبلة؟ فقاال :هكاذا خلقات .ومرالا
)61

الكرااائي حااين راائل( : )23لاام ال يقااال :أيألاام ،فااي :هض اربن ُّأيألاام يقااوم .فقااال" :أي"
)61

هكذا خلقت.

وم أن المدررتين ،البصرية والكوفية ،انتألتاا تقريباا بانتألاا المبارد وثعلاب ،إال
أن التنااافس ب ااين النحا ااة ار ااتمر بع اادهما ،ولكن ااه ع اااد تنافر ااا فردي ااا ،في ااه ش ااي م اان

الحرد وحاب الادنيا ،بعاد أن كاان زمان المدرراتين تنافراا فردياا وماذهبيا معاا .وأبارز
(  )21انظر :شرح ابن عقيل :ت  ،35-34/1حاشية الصبان ت  3/1هم الألوام ت .46/1
51

(  )21الشعر والشع ار  :ص .33
61

(  )22طبقات النحويين واللغويين :ص .133
61
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هااذا التنااافس ذلااا الااذي كااان بااين الفاررااي والرماااني والرايرافي والزجاااجي؛ فقااد اتألاام

الفارري هؤال جميعا تألما مختلفة ،منألا اتألامه

()24

)62

الرماني ب نه ال يحمل شيئا مان

النحا ااو ،وقا ااد علا اال اهرا ااتاذ را ااعيد اهفغا اااني تعا ااره الفاررا ااي للرا اايرافي والرما اااني
بقولااه(" : )25والفاررااي  ...مااتألم علااى الرماااني كمااا هااو مااتألم علااى الر اايرافي ،هن
)63

الثالثة أشرقوا في عصر واحد ،وكان لألخيرين من التوفير في أعين الناس ما ليس

لاألول .وهماار ماا أولا الفارراي با ن يانص علااى تلماذة الرماااني لاه حينااا" .والمنافرااة
النابعاة مان الحرااد صارح بألاا الزجاااجي وتخاوت منألاا فااي تقديماه كتاباه "اإليضاااح"،
فألو يتوق أن الخصوم ريتعرضون عليه ويغالطونه بعاد صادور الكتااب ،ويارى أناه

لاان ي ْفصاال بينااه وبياانألم حينئااذ إال مناااظرة علني اة ،يشااترط أن تكااون أمااام علمااا ماان
ذوي الفألاام الاادقيق والنظاار الصااائب؛ يق ااول(" : )26وماان مالاات بااه عنااه عص اابيته أو
)64

حميتااه فعنااه يصاارت حظااه ،وعنااا ترااقط كلفتااه؛ وماان راامت بااه نفرااه إلااى تتب ا مااا

أودعنااه إياااه ،ورااميناه فياه ،وفحصااه والكشاات عان حقائقااه ،فحقيااق علياه أن ماار بااه
أن يراج فكره ويثير قريحته ويحرا خاطره ،ليقت على ما لعله قاد انراتر عناه ،وال
يحكاام ماان أول وهلااة بخااروت عاان الحااق؛ ف اإن فعاال ذلااا وتاادبره ،ولاام ي اره ينقاااد فااي

طريقااة القياااس مرااتم ار ،أو رأى أنااه ال ح ااق إال فااي ي اره ،كاناات حلبااة التن اااظر –
باجتماع ذوي الفألم والنظر والفحص والجدال معنا فيألا – فاصلة بينناا وبيناه ،حتاى

نصير معا بحق النظر إلى الصواب".

وعاارت التنااافس زماان الفاررااي أيضااا – فااي مصاار بااين أبااي العباااس باان والد
َ
()22
بعه ملوا مصر
(ت332ها) وأبي جعفر بن النحاس (ت 312ها) :فقد جم
)65

(  )23الخصائص ت  ،212/3أوضل المرالا ت .111/1
62

(  )24معجم اهدبا ت .24/14
63

(  )25ملغزة اإلعراب :ص ( 13المقدمة).
64

(  )26ص( 12-11المقدمة).
65
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بينألما ،وأمرهما بالمناظرة .قال ابن النحاس البن والد :كيت تبني مثل "أفعلون" من

رميت؟ فقال :أرمييت .فخط ه ابن النحاس وقال :ليس في كالم العارب "أفعلاون" وال
"أفعليت" .فقال ابن والد :إنما ر لتني أن أمثل لا بنا ففعلت.
وهاذه المناااظرة فيألااا مغالطااة وتعمااد التخطئاة ماان اباان النحاااس؛ وقااد صااوب
الزبيدي إجابة ابان والد ،ودعام ماا ذهاب إلياه با ن اهخفا

()23
)66

اهوراط راعيد بان راعدة

كان يبني من اهمثلة ما رئل أن يبني عليه ،وان لم يكن ذلا في كالم العرب.

في نألاية هذا البح أرجو أن َيفألم أنني حاولت أن أجلو ما ناتج عان التناافس
ماان آثااار راالبية علااى النحااو ،وأرااجله .ولكننااي أرجااو أيضااا أال يفألاام ماان خااالل هااذا
البح

أن النحاة انحرفوا تماما عن جاادة الصاواب ،وأن مظااهر الحيااة الخادعاة قاد

أضلتألم الطريق كلألا – وان كنت قاد بينات أنألاا أضالتألم فعاال فاي أحاوال عارضاة-
فقد َعرت عنألم العفة والنزاهة واهمانة في الحفاظ على علم النحو .وعلى خط ريره
الصاحيل ،وكا ن كال شااي  ،فاي أحياان كثيارة ،كاان يتضاا ل فااي قيمتاه ليرتفا شا ن

النحااو عاليااا؛ فألااذا المااازني

()21

)62

يقصااده بعااه أهاال الذمااة ليقا أر عليااه كتاااب راايبويه،

ويعااره عليااه مائااة دينااار مقاباال تدريرااه إياااه ،في ارفه؛ فيقااول لااه المباارد :جعلاات

فاادا ا ،أتاارد هااذه النفقااة ما فاقتااا وشاادة اضاااقتا؟م فيقااول :إن هااذا الكتاااب يشااتمل

على ثالثمائاة وكاذا آياة ،مان كتااب اللاه عاز وجال ،ولرات أرى أن أمكان منألاا ذمياا
يرة على كتاب الله تعالى ،وحمية له.

(  )22طبقات النحويين واللغويين :ص.231-233
66

(  )23المصدر نفره :ص .31
62

( )21درة الغواص :ت.43/1

22

وهااذا الكرااائي ي تيااه الفا ار  ،فياراه باكيااا ،فيقااول لااه( : )31مااا يبكيااا؟ فيقااول :هااذا
)63

الملاا يحياى بان خالااد ،يوجاه إلاي فيحضارني ،فيرا لني عان شااي  ،فاإن أبطا ت فااي
الجواب لحقني منه عتب ،وان بادرت لم آمن الزلل؛ فيقول لاه الفا ار ممتحناا :ياا أباا
الحرن ،من يعتره عليا؟ قل ما شئت ،ف نت الكرائي .واذا بالكرائي ي خذ لرانه
بيده ويقول :قطعه الله إذا أنا قلت ماال أعلمم
وهذا المبرد يقول(" : )31النااس يلحقألام الراألو والغلاط ،فاإذا لطاوا فرجعاوا فكا ن
)61

لم يغلطوا ،واذا أقاموا على الغلط بعد أن يتبين لألم الصواب ،كانوا جألاال كاذبين".

الدكتور محمود حسني

(  )31إنباه الرواة :ت .266/2
63

(  )31اإليضاح :ص .41
61
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ثبت مصادر البحث ومراجعه
-1

أخب ا ااار النح ا ااويين البصا ا اريين – الر ا اايرافي -المطبع ا ااة الكاثوليكي ا ااة ،بي ا ااروت
1136م.

-2

أررار العربية – ابن اهنباري – مطبعة الترقي ،دمشق 1152م.

-3

أمالي ابن الشجري – حيدر آباد – الطبعة اهولى1341 ،ها.

-4

إنب اااه ال اارواة – القفط ااي – تحقي ااق محم ااد أب ااو الفض اال إبا اراهيم -دار الكت ااب

-5

اإلنصات – ابن اهنباري -مطبعة الرعادة -الطبعة الرابعة 1161م.

-6

أوضااال المرا ااالا – ابااان هشا ااام -تحقيا ااق محما ااد محيا ااي الا اادين عبدالحميا ااد،

-2

اإليضاح – الزجاجي -تحقيق مازن مبارا – القاهرة 1151م.

-3

بغي ااة الوع اااة – الر اايوطي – تحقي ااق أب ااو الفض اال إبا اراهيم ،مطبع ااة الحلب ااي،

المصرية ،القاهرة 1151م.

الطبعة الخامرة ،بيروت 1166م.

الطبعة اهولى 1164م.
-1

حاشية الصبان – دار إحيا الكتب العربية.

 -11تاري بغداد – البغدادي – مطبعة الرعادة بمصر1131 ،م.
 -11الحيوان – الجاحظ -تحقيق عبدالرالم هارون – مطبعة مصطفى الحلبي.
 -12خ ازنااة اهدب -البغاادادي -تحقيااق عبدالرااالم هااارون -دار الكاتااب العربااي،
القاهرة 1163م.
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 -13الخص ااائص – اب اان جن ااي -تحقي ااق محم ااد النج ااار -دار الكت ااب المصا ارية،
الطبعة الثانية 1152م.

 -14درة الغ اواص -الحريااري -مطبعااة الجوائااب -القرااطنطينية ،الطبعااة اهولااى،
1211ها.

 -15راايبويه إمااام النحاااة – علااي النجاادي ناصاات -مطبعااة لجنااة البيااان العربااي،
القاهرة 1153م.

 -16شرح ابن عقيل -تحقياق محماد الادين عبدالحمياد -مطبعاة الراعادة -الطبعاة
الثانية عشرة1161 ،م.
 -12الشعر والشع ار  -ابن قتيبة -دار الثقافة -بيروت.
 -13ضحى اإلرالم – أحمد أمين -مكتباة النألضاة المصارية -الطبعاة الرادراة،
1161م.

 -11طبقات النحاة واللغويين – اهردي -تحقيق الدكتور محمد يااه -مطبعاة
النعمان -النجت1123 ،م.
 -21طبقات النحويين واللغويين – الزبيادي -تحقياق أباو الفضال إباراهيم -الطبعاة
اهولى 1124م.
 -21في أصول النحو -رعيد اهفغااني -مطبعاة جامعاة دمشاق -الطبعاة الثالثاة،
1164م.

 -22القرآن الكريم.
 -23القواعد النحوية – عبدالحميد حرن -مطبعة العلوم ،القاهرة1146 ،م.
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 -24الالمات – الزجااجي -تحقياق د .ماازن مباارا .المطبعاة الألاشامية -دمشاق،
1161م.

 -25مجالس العلما – الزجاجي -تحقيق عبدالرالم هارون -الكويت1162 ،م.
 -26المدرر ااة البغدادي ااة ف ااي ت اااري النح ااو العرب ااي – د .محم ااود حر ااني محم ااود،
ررالة دكتوراه مخطوطة.
 -22مرآة الجنان – اليافعي -مطبعة دار المعارت النظامية1333 ،ها.
 -23م ارتاب النحااويين – أباو الطيااب اللغاوي ،تحقيااق أباو الفضاال إباراهيم -مطبعااة
نألضة مصر1155 ،م.
 -21المصا ااون – أبا ااو أحما ااد العرا ااكري -تحقيا ااق عبدالرا ااالم ها ااارون -الكويا اات،
1161م.
 -31معج اام اهدب ااا  -ي اااقوت الحم ااوي -مكتب ااة عير ااى الحلب ااي بمص اار – الطبقا اة
اهخيرة.

 -31مغنااي اللبيااب – اباان هشااام -تحقيااق د .مااازن مبااارا ،محمااد علااي حمداللااه
مراجعة رعيد اهفغاني -دار الفكر -الطبعة الثالثة – 1122م.

 -32ملغ ا ازة االع ا اراب – الرما اااني -تحقيا ااق را ااعيد اهفغا اااني – مطبعا ااة الجامعا ااة
الرورية1153 ،م.

 -33من تاري النحو – رعيد اهفغاني -دار الفكر.
 -34الموشل – المرزباني -المطبعة الرلفية -الطبعة الثانية – القاهرة 1335ها.
 -35نزهة اهلبا – ابن اهنباري -تحقيق د .إبراهيم الرامرائي – الطبعة الثانية-
1121م.
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 -36نش ا ا ة النحاااو – محماااد الطنطا اااوي – دار الصا اااوي للطب ا ا والنشا اار -القا اااهرة
1133م.

 -32هم الألوام –الريوطي -تحقيق عبدالرالم هارون ،الكويت1125 -م.
 -33وفيااات اهعيااان – اباان خلكااان – تحقيااق محمااد محيااي الاادين عبدالحميااد –
مكتبة النألضة المصرية1143 ،م.
* * *
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