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: األول مذىب البصرة مشهورينلم النحو ينقسم إذل مذىبُت ا١تذىب ا١تشهور ىف ع
سيبويو وأما  شهورالنحوى الىت أسسها اإلمام ا١ت والثاين مذىب الكوفة. ومذىب البصرة

ىذان ا١تذىبان ٢تما خالفات وفريدات مع . َت الكسائىفأسسها اإلمام الكب الكوفة مذىب
بأن نكون ٧تد مرارا ىف جدال ا١تكالمة عن مشكالت . تقاليد٫تا ىف مبنإ نظريات علم ٨تو٫تا

. علم النحو الىت يصفها كل مذىب من البصرة والكوفة لو اختالفات أساسية يف نظرياتو
 ف بُت البصرة والكوفة ىف عامل إحدى من ا١تشكلة ىف النظرية علم النحو عن اإلختال

 التنازع.
ستعملت الباحثة ىف ىذا البحث نوع البحث ا١تكتىب يعٌت ْتث الكتب أو الرسالة ا

ن مبدأ األساسية ومبدأ العلمية و٣تلة علمية وإنًتنيت الىت ترتبط بالبحث. أمامبدا البحث م
ن الوثيقات. وأما ٖتليل الوقائق ستعملت الباحثة طريقة الوقائع با١تالحظة والوثائق مالثانية. ا

 بتخفيض البيانات وعرض البيانات واإلستنبط.
االختال ف بُت علماء البصريُت والكوفيُت ىف ستنبطت الباحثة من نتائج البحث أن ا

بالعامل ىف  لء البصريُت رأوا أن العامل األو مسألة أوذل العاملُت بالعمل ىف التنازع، فعلما
بالعامل ىف التنازع ىو  ء الكوفيُت رأوا أن العامل األولين. بينما علماالتنازع ىو العامل الثا

 العامل األول



 و
 

اشكرا وتقدير   
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

اٟتمد هلل الذى أنزل القرآن الكرًن عربيا ىدى للناس وبينات من ا٢تدى  
والكوقة ىف والفرقان، وبرٛتة اهلل كتبت ىذه الرسالة با١توضوع "مقارنة بُت البصرة 

عامل التنازع وتطبيق تدريسها ىف اللغة العربية"، والصالة والسالم على رسول اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم ا١تبعوث إذل كافة األنام رٛتة للعا١تُت بشَتا ونذيرا داعيا إذل 

 اٟتق وسراجا منَتا وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
رط من شروط الالزمة أما األغراض من كتابة ىذه الرسالة مقدم لتأدية ش 

للحصول شهادة على الدرجة األوذل. عرفت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية كثَت 
من ا٠تطاءات، لكن أرجو بأن ىذه الرسالة نافعة بالباحثة خاصة والقارئون عامة. 
وىذه الرسالة غَت كامل إال مع أصحاب اليت تساعدىن، فلهذا أشكر شكرا جزيال 

 إذل:

ُت اللذين يدعواين ويعطياين إشرافا ونصيحة حىت إنتهيت ىذه والدين احملبوب .1
 الرسالة العلمية.

 الدكتور رٛتة ىداية ا١تاجستَت، رئيس اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ّتوروب. .2
بيٍت ازوار ا١تاجستَت، عميد كلية الًتبية والتعليم للجامعة اإلسالمية اٟتكومية  .3

 ّتوروب.



 ز
 

س ٗتصص اللغة العربية للجامعة اإلسالمية برتوموان ىراىب ا١تاجستَت، رئي .4
 اٟتكومية ّتوروب.

برتوموان ىراىب ا١تاجستَت  الدكتور رٛتة ىداية ا١تاجستَت، ا١تشر ف األول .5
 ا١تشر ف الثاين، اللذان علماىن وأعطاىن وقتهما وكذلك علمو.

 بورتوموان ىراىب ا١تاجستَت، ا١تشر ف األكادٯتكي. .6
، مع 2114اللغة العربية السنة الدراسية  ٚتيع أصدقائي احملبوبُت يف ٗتصص .7

 النجاح يف كل أمورنا.
لعل اهلل يعطي ٢تم أجرا ويكتب عليهم عمال صاٟتا. وكي تكون ىذه 

 الرسالة العلمية نافعة علينا. "آمُت". 

م 2118جوروب،    يوليو    
 الباحثة
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 الباب األّوال
 مقّدمة

 الدوافع الختيار الموضوع .أ 
اللغة العربية.  العلوم اللغات الىت هتتم عن مفهومإحدى  منعلم النحو 

. ومن اصطالحا علم يبحث كل آخر ٨1تا ينحو ٨تواالنحو من اللغة يعٌت 
  2الكلمة معرب ومبٍت ىف اٞتملة.

)الواضع 3يف تاريخ تطور علم النحو، منذ أن وضع أبو األسود الدؤرل
األول للنحو( أصول علم النحو وسط القرن األول، كان علم النحو ٬ترب 
٪توا و٬تد الوقت ا١تناسب بالتقدم ىف العصر العباسي وسط القرن الثاىن 
بالبصرة.  وكانت البصرة مركزا لتعليم العلوم، خصوصا لتطور علم النحو. 

ىذه ا١تدينة،  وكثَتا ما من الرجال الكبار ا١تتبخرون يف علم النحو جاءوا من 
 كخليل ابن أٛتد وسيبويو والكسائى والفراء وا١تربد واألخفش وغَتىا.

و من ىذه ا١تدينة، على ٦تر الدىور، علم النحو ينتشر إذل الواليات 
ا١تختلفة كالكوفة والبغداد ومصر واألندلس حىت ينشأ منها قيام ا١تذاىب 

ذىب ا١تشهور ىف علم . وا١ت4النحوية ا١تختلفة: كالبغداد واألندلس وا١تصرى
                                                             

796، ص. 1973بَتوت: دار ا١تشرق،  لويس معلو ف، ا١تنجد ىف اللغة واألعالم،1
2
Kholisin, Cikal Bakal Kelahiran Ilmu Nahwu. Pdf, h. 5, diakses 2 Juni 2018 

. ويف ذلك يقول السَتايف: اختلف الناس يف أول من رسم النحو، فقال قائلون: أبو األسواد الدئلى، وقيل: ىو نصر ابن 3
)مصر: دار  ا١تدارس النحوية،عاصم، وقيل: بل ىو عبد الرٛتن ابن ىرمز، وأكثر الناس على أنو أبو األسود الدؤذل. شوقى ضيف، 

 13، ص 1976ا١تعار ف(، 
لفراء والنحو الكوىف"، عبد العزيز على صاحل رضوان ىف ٣تلة "كلية الشريعة وأصول الدين والعلوم العرائية "الكسائ وا 4

 413ه، ص. 1411سنة  2واإلجتناعية بالقاشم، )مكة: إدارة الثقافة والنصر باٞتامعة(، عدد 
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النحو ينقسم إذل مذىبُت كبَتين: األول مذىب البصرة والثاين مذىب 
الكوفة. ومذىب البصرة النحوى الىت أسسها اإلمام الكبَت سيبويو وأما الكوفة 

 5مذىبة فأسسها اإلمام الكبَت الكسائى.
أول اجملادلة عن النظريات النحوية العربية يبدأىا مؤسس مذىب البصرة 

ىذان  6والكوفة: وىو الكسائى وسيبويو بالضبظ وسط القرن الثاىن ىجرية.
ا١تذىبان ٢تما خالفات وفريدات مع تقاليد٫تا ىف مبنإ نظريات علم ٨تو٫تا. 
ا١تكالمة واجملادلة ا٢تجومة اٞتدالية عن نظريات علم النحو الىت يصفها مذىب 

ن نكون ٧تد مرارا ىف البصرة والكوفة تلونان يف عملية تطور علم النحو. بأ
جدال ا١تكالمة عن مشكالت علم النحو الىت يصفها كل مذىب من البصرة 
والكوفة لو اختالفات أساسية يف نظرياتو. ألن كل من ا١تذىبُت لو أساس 
جدارل وعقلي ىف ا١تنهج ومعرفة نظريات علم ٨توه. مذىب البصرة والكوفة 

طور تقدم علم النحو بعد يتواجهان على طول رحلة تارٮتو ويلونان ىف ت
 7عهد٫تا.

من مشكالت نظريات علم النحو ىف اللغة العربية الىت تنجذب لنا اليوم  
كالفاتش للبحث والتحليل والوجدان عن مسبب رأى مشكلة نظرية ٣تادلة 

                                                             
5  Mustofa, “Al-KISA’I:JAWARA ALIRAN NAHWU KUFAH” dalam jurnal 

Adabiyyat, (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra UIN Sunan Kalijaga, 2004), vol.1, hal 2. 
 , ص.٤1984تمد حسُت صربة، ٙترة ا٠تال ف بُت النحويُت: البصريُت والكوفيُت، )القاىرة: دار الغريب(،   6
7  Habib, "AL-FARRA' DAN PEMANTAPAN DASAR-DASAR NAHWU MAZHAB 

KUFAH", dalam Jurnal adabiyyat, (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, 

2004), vol 3, hal 1 
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علماء البصرة والكوفة ىف عامل التنازع. ىذه النظرية من الباحث لدراسة  بُت
 ربية.نظريات النحو ىف اللغة الع

التنازع اصطالحا عبارة عن توجو عاملُت أو أكثر إذل معمول واحد أو 
وضربت  9. فمثال التنازع ىف عبارة اللغة العربية: ضربت وأكربت زيدا8أكثر

و "ضربت وأىنت زيدا"، فكل من فعلُت يف  11وقام وقعد زيد 11وضربٌت زيد
ىذه األمثال يطلب مفعوال بو لو. واختلفبُت علماء البصرة والكوفة ىف جواز 
إعمال أي ىذه األفعال ذلك اإلسم الظاىر. فاختيار علماء البصرة: أن 

. واختيار علماء الكوفة: أن أول أوذل بو 12الثاين أوذل بو لقربو من ا١تعمول
اعتمادا على ىذه ا١تشكلة الىت تؤثرنا كالفاتش ١تعرفة اٟتد . 13لتقدمو منو

األبعد واألعمق عن ٚتيع ما يتعلق باختال ف نظرة علماء البصرة والكوفة ىف 
مقارنة بين  عامل التنازع. لذلك أكتب ىذه الرسالة العلمية با١توضوع :

 الكوفة فى عامل التنازع وتطبيق تدريسها فى اللغة العربية.البصرة و 
 

 
 

                                                             
 156، ص. 1997، )اإلندونسيية: دار اإلحياء(، 2هباء الدين عبد اهلل ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ج  8
  119، ص. 1994، ا٠تالصة، )اإلندونسية: دار اإلحياء(، عبد اهلل ٚتال الدين ٤تمد ابن ٤تمد عبد اهلل بن مللك أبو 9

 63، ص. 1385، )بَتوت: دار القلم(، 1أبو بشر بن عثمان، كتاب سيبويو، ج 11
 118، صز 1974ابن مضى، كتاب الرد على النحاة، ) القاىرة: دار الفكر العريب(،  11
 63، ص. 1953لقاىرة: مكتب ا٠تجاز(، ، )ا1الشيخ اإلمام كمال الدين، اإلنصا ف ىف مسائل ا٠تال ف، ج  12
 76، ص. 1976الشيخ أٛتد زيٌت، دحالن األلفية، )مصر: بَتوت(،  13
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 تعيين المسألة  .ب 

ختال ف الرأي بُت علماء البصرة والكوفة ىف ىف االعوامل ا١تؤثرة  ما .1
 عامل التنازع؟

 ما ا١تنهج الذين استعملهما مذىب البصرة والكوفة ىف عامل التنازع؟ .2
ما ا١تصدر اللغوي الذين استعملهما مذىب البصرة والكوفة ىف عامل  .3

 التنازع؟
رأي علماء البصرة والكوفة ىف عامل ال ف والتشابو بُت تما مدار اخ .4

 التنازع؟
 كيف تطبيق تدريس عامل التنازع ىف تعليم العربية؟ .5

 تحديد المسألة .ج 
 البصرة والكوفة ىف عامل التنازع؟ رأي ما.أ 
 العربية؟ طبيق تدريس عامل التنازع ىف تعليمكيف ت.ب 

 تعبير المسألة . د
 ما رأي البصرة والكوفة ىف عامل التنازع؟.أ 
 العربية؟ تدريس عامل التنازع ىف تعليمطبيق كيف ت.ب 

 أغراض البحث  . ه
 رأي البصرة والكوفة ىف عامل التنازع١تعرفة  .1



5 
 

 
 

 تطبيق تدريس عامل التنازع ىف تعليم العربية ١تعرفة .8
 حقيقة البحث . و

النحو البصري والنحو الكويف )دراسة مقارنة(، وىي رسالة علمية الىت   .1
الرسالة، تبحث الكاتبة (. ىف ىذه 11111491كتبتها نور النعمة ) 

عن ا٠تال ف والتشابو ىف علم النحو وما يتعلق هبا بُت علماء البصرة 
والكوفة من تاريخ علم ٨تو البصرة والكوفة وعلماء٫تا ونظرية معرفة 

 ىيكل مبنإ نظريات ٨تو٫تا.
ا١تبتدأ وا٠ترب عند البصريُت والكوفيُت )دراسة مقارنة(. ىذه الرسالة  .2

(. ىذه 11111119ى كتبها ٤تبوب جنيدى )العلمية رسالة الذ
والكوفة ىف الرسالة العلمية الىت تبحث عن اختال ف رأي علماء البصرة 

 مشكلة ا١تبتدإ وا٠ترب
 اإلطار النظري . ز

ا١تذىب األول ىف علم النحو مذىب البصرة. وىو ا١تذىب الذى أسسو 
علم النحو . ىذه ا١تدينة مركز التعليم لتطور 14اإلمام سيبويو ٔتدينة البصرة

. من ىذه ا١تدينة، ينتشر علم 15٘تاما وسط العصر الثاين ىف الدولة العباسية
النحو إذل الواليات ا١تختلفة كالكوفة والبغداد ومصر الىت كان منها قيام 
                                                             

 2ا١ترجع السابق، ص. 14
 22، ص. 1983أٛتد ٤تمد ساطر، ا١توجز ىف ناسة النحو، )القاىرة: مكتبة الكلية األزىر(، 15
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مذاىب ٨توية. وا١تذىب الثاين مذىب الكوفة. قام ىذا ا١تذىب خالل مائة 
ىو اإلمام الكسائ. أىل  سنة بعد قيام مذىب البصرة. مؤسس ىذا ا١تذىب

البصرة والكوفة ٢تما اآلراء ا١تختلفة ىف ا١تسائل النححوية. فكل مذىب بصريا  
كان أو كوفيا أقام مذىبا ىف علم النحو. ىذا االختال ف أدى إذل اختال ف 
منهج كل من الفريقُت عن اآلخر ىف وضع نظريات ٨توه. وعلماء البصرة 

ىت ىي اللغة لقوم ٧تد وٖتامة واٟتجاز اعتمدوا على مصدر اللغة الفصحى ال
ىف وضع نظريات ٨توىم. بينما كانت علماء الكوفة اعتمدوا على ٚتيع لغات 

 .16القوم العريب بدويهم وحضريهم ومن جاور خارج العرب
لذلك اٟتال، بُت مذىب البصرة والكوفة كثَتة اآلراء ا١تختلفة ىف 

لنظريات النحوية. إ٪تا مذىب ا١تسائل النحوية وا١تبادئ األساسية ىف وضع ا
البصرة والكوفة يلونان ٤تاورة ا١تسائل النحوية ودينامي التصاعدي لتطور علم 
النحو بعد٫تا. ألن ا١تذاىب األخرى كاا١تذىب البغدادى واألندلسى ومصر 

 ال تكون إال تابعة ١تذىب البصرة والكوفة ىف وضع نظريات ٨توىم.
 ضابظ التنازع .1

ارة عن توجو عاملُت أو أكثر إذل معمول التنازع اصطالحا عب
. ويكون كل واحد من العاملُت ا١تتقدمُت يطلب 17واحد أو أكثر

                                                             
 159-161شوقى ضيف، نفس ا١ترجع، ص. 16
 297، ص. 1986النحو، )القاىرة: ار ا١تعار ف(، سيد األمُت، ىف علم 17
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ذلك ا١تتأخر ْتسب ا١تعٌت إما على جهة الفاعلية أو ا١تفعولية أو 
 ، كما ىف األمثلة اآلتية:18فيهما معا أو مع التخالف فيهما

 اك"."٭تسنان ويسئ ابن 19مثال الفعلُت ىف طلب الفاعلية:.أ 
 مثال الفعلُت ىف طلب ا١تفعولية: "ضربت وأكرمت زيدا"..ب 
مثال الفعلُت ىف طلب الفاعلية وا١تفعولية معا: "ضرب وأىان .ج 

 زيد عمرا".
مثال الفعلُت ىف طلب أحد٫تا الفاعلية واآلخر ا١تفعولية: .د 

 .21"ضربٌت وأكرمت زيدا"
 شروط التنازع .2

٢تا شروط لتكوين  نظريا، صناعية نظرية التنازع ىف اللغة العربية
 :21تركيب الكلمة الىت يستعمل أسلوب التنازع، منها

 أن يكون ا١تعمول ا١تتنازعُت: "صلى وسلم عمر"..أ 
 أن يكون بُت العاملُت ا١تتنازعُت ارتباط: "قام وقعد أخوك"..ب 
أن يكون العامالن ا١تتنازعان فعلُت متصرفُت: كا١تثال ىف قولو .ج 

 تعاذل: "آتوىن أفرغ عليو قطرا".
                                                             

 97-96، ص. 1996عبد اهلل بن أٛتد، شرح فواقو اٞتنة، )سوربايا: ا٢تداية(، 18
 161عبد اهلل بن مالك، ا١ترجع السابق، ص. 19
 96عبد اهلل بن ٤تمد، ا١ترجع السابق، ص. 21
 156-171هباء الدين، ا١ترجع السابق، ص. 21
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أن يكون العامالن متقدمُت على ا١تعمول: كا١تثال ىف الشعر: .د 
 "وقد بغى واعتديا عبداك".

 أن ال يكون العامالن حرفُت: "ىف ول زيد"..ه 
 أن ال يكون العامالن فعلُت جامدين: "ليس وزال زيد"..و 
أن ال يكون العامالن اٝتُت غَت عاملُت: "ليس من حذر .ز 

 وجنب فائز".
ُت األول فعل متصر ف واألخر أن ال يكون العامالن فعل.ح 

 جامد: "وليس وكان زيد".
أن ال يكون العامالن فعلُت األول فعل متصر ف واألخر فعل .ط 

 غَت متصر ف: "كان وليس زيد".
 أنواع عامل التنازع .3

أن يكون العامالن اٝتُت فاعلُت: كا١تثال ىف قول الشعر: .أ 
 "عهدت مغيثا ومغنيا من أجرتو".

ول: كا١تثال ىف قول الشعر: أن يكون العامالن اٝتي مفع.ب 
 "قضى كل ذى دين فوىف غرٯتو وعزة ٦تطول معٌت غرٯتو".

أن يكون العامالن مصدرين: "عجبت من حبك وتقديرك .ج 
 زيدا".
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أن يكون العامالن اٝتي تفضيل: "زيد أضبط الناس وأٚتعهم .د 
 للعلم".

أن يكون العامالن صفتُت مشبهتُت على وزن "فعل" و "فعيل" .ه 
 كرًن أبوه".: "زيد حذر و 

أن يكون العامالن ٥تتلفُت األول اسم الفعل والثاىن الفعل: .و 
 "ىاؤم اقرءوا كتابيو".

أن يكون العامالن ٥تتلفُت، األول الفعل والثاىن ا١تصدر: "لقد .ز 
 علمت أوذل ا١تغَتة أنٌت لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا".

 عميلة التنازع .4
الفعل األول، فوجب إذا كان العمل ىف الفعلُت ا١تتنازعُت .أ 

. ومثل ذلك كما يلى: "٭تسن ويسئان 22اإلضمار ىف الثاىن
 ابناك".

إذا كان العمل ىف الفعلُت ا١تتنازعُت الفعل الثاىن، فوجب .ب 
اإلضمار ىف األول. ومثل ذلك كما يلى: "٭تسنان ويسئ 

 ابناك".

                                                             
 161رجع، ص. هباء الدين، النفس ا١ت22
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إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل ليس بعمدة، فإن كان الطالب .ج 
ل دل ٬تز اإلضمار. كا١تثال اآلتى: "ضربت ىو العامل األو 

 وضربٌت زيد" و "مررت ومر ىب زيد".
إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل ليس بعمدة ىف األصل، فإن  .د 

كان الطالب ىو العامل الثاين وجب اإلضمار. كا١تثال اآلتى: 
 "ضربٌت وضربتو زيد" و "مرىب ومررت بو زيد".

األصل، فإن كان إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل عمدة ىف .ه 
االلب العامل ىو األول وجب اإلضمار مؤخرا. كا١تثال اآلتى: 

 "ظنٌت و ظننت زيدا قائما إياه".
إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل عمدة ىف األصل، فإن كان .و 

الطالب العامل ىو الثاىن وجب اإلضمار متصال أو منفصال.  
نٍت كا١تثال اآلتى: "ظننت وظننيو زيدا قائما" أو "ظننت وظ

 إياه زيدا قائما".
التنازع من بعض النظريات النحوية ىف تكوين العبارة العربية، تلك 
النظرية من صيغة تركيب الكلمة العالبية الىت يستعملها العرب مرارا ىف 

 :23تكوين العبارة العربية كا١تثال ىف الشعر الذى نظمو امرئ القيس

                                                             
 96عبد اهلل بن أٛتد، مرجع السابق، ص. 23
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  ف وىاشم""ولكن نصفا لو سببت وسببٌت بنوعبد مشس من منا
وكثَتا ما تكون ىف القرآن الكلمات ا١تستعملة التنازع كما ىف سورة 

 .24الكهف: "آتوين أفرغ عليو قطرا" وسورة اٟتاقة: "ىاؤم اقرؤا كتابيو"
 طريقة البحث . ح

 نوع البحث .1
ىذا البحث من البحث ا١تكتيب، وىو البحث الذى مصدره من 

الباحثة كانت كتابيا أو ملحوضة البيانات ا١تكتبية ا١تتعلقة ٔتوضوع ْتث 
 .25أو تسجيلية أو جريدة أو ٣تلة أو غَتىا

 صفة البحث .2
أما صفة البحث العلمي فهي ْتثة وصفية مقارنة. والبحثة 
الوصفية ا١تقارنة ىي وٖتديث وتبيُت وتقسيم البيانات ا١تبحوثة موضوعيا 

عامل ، بإخبار الصورة اٞتلية ا١تنتظمة عن "26مع تفسَت تلك البيايات
التنازع" وما يتعلق هبا عند علماء البصريُت والكوفيُت، مث تلك البيانات 
تقارن وٖتلل لوجدان التشابو واإلختال ف بُت رأي علماء البصريُت 

 والكوفيُت.
                                                             

 22أبو بشر بن عثمان، مرجع السابق، ص. 24
25

Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1994). h.3 
26

Nana Sujatna, Tuntutan penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), h.17 
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 صناعية ضم البيانات .3
ىذا البحث العلمي يستعمل ا١تنهج الوثاقي. وىو البحث عن 

ت كتابيا أو ملحوضة أو البيانات ا١تتعلقة ٔتوضوع ْتث الباحث كان
. وأما البيانات ىف ىذا البحث 27تسجيلية أو جريدة أو ٤تلة أو غَتىا

ا١تكتيب فتنقسم إذل اثنُت: البينة األوذل والبينة الثنوية. والبينة األوذل ىف 
ىذا البحث وىي كتاب سيبويو الىت ألفو اإلمام سسيبويو، وكتاب 

البينة الثنوية ىف ىذا البحث ٥تتصر النحو الىت ألفو اإلمام الكسائ. و 
وىي كتاب اإلنصا ف ىف مسائل ا٠تال ف بُت البصريُت والكوفيُت الىت 
ألفها الشيخ اإلمام كمال الدين، وكتاب ا١تدارس النحوية الىت ألفو 

نات ا١تتعلقة ٔتوضوع ْتث الشيخ شوقى الضيف وغَتىا من البيا
 الباحث.

 طريقة ٖتليلة البيانات .4
يستخدمها الباحثة ىف ىذا ا١تبحث ا١تكتيب فهي أما الطريقة الىت 

 تنقسم إذل اثنُت طريقُت. و٫تا كما يلى:
 
 

                                                             
 2ا١ترجع السابف، ص. 27
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 طريقة وصفية.أ 
وىي الطريقة ٞتمع ا١تعلومات الىت ٢تا ترابط وتالزم وثوق 
بوقائع الظاىرية حُت وقوع البحث. من ىذا كانت الطريقة 
الوصفية تستعمل ال ستعراض آراء علماء الكوفيُت والبصريُت 

 موضوعيا ىف مشكلة "عامل التنازع".
 وطريقة مقارنة.ب 

وىي القيام ببحث ترابط الظواىر ا١تتجانسة مع اكتشا ف 
وجو التوافق وا٠تال ف بينها. وىذه الطريقة ال ستعراض آراء 
ا١تخصوصة توازنا مث يقوم بأخذ ا٠تالصة ا٠تاصة ووجدان التشابو 

يُت والكوفيُت وتلك األراء آراء علماء البصر  .28واإلختال ف منها
 ىف "عامل التنازع".

 نظام البحث . ط
تستعمل الباحثة ىذا البحث على ٜتسة أبواب، فإما لكل باب فكان 

 يلى:
 
 

                                                             
28Sudayatno, Metode Linguistik, (Yogyakarta: Gajahmada, 1992), h. 
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 الباب األول .1
ىف ىذا الباب تتكلم الباحثة عن مقدمة البحث وتشتمل على 
خلفية البحث وٖتديد البحث ومشكالتو وأغراض البحث وفوائده 

 النظري ومنهج البحث ونظام البحث.والتحقيق ا١تكتيب واإلطار 
 الباب الثاين .2

ستقدم الباحثة فيو عن تاريخ ا١تذىب البصري والكويف وتاريخ علم 
٨تو٫تا وا١تصدر اللغوي وا١تنهج الذين يستعملهما ا١تذىب البصري 

 وا١تذىب الكويف واالختال ف األساسي بينهما.
 الباب الثالث .3

والنظرية ا١تعرفة لعلماء تتحدث فيو عن الرأي واٟتجة وا١تنهج 
 البصريُت والكوفيُت ىف "عامل التنازع".

 الباب الرابع .4
تتحدث فيو التحليلة ا١تقارنة عن آراء علماء البصريُت والكوفيُت 

 و تطبيق تدريس عامل التنازع ىف اللغة العربية. ىف اٗتاذ عامل التنازع.
 الباب ا٠تامس .5

ا البحث على ىذا أخر الباب وىو خا٦تة البحث ويشتمل ىذ
 .ا٠تالصة واإلقًتاحات
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 الباب الثاني
 مذهب البصرة والكوفة فى علم النحو 

 مذهب بصرة . أ
 تاريخ نشأة علم النحو فى البصرة .4

قبل أن يعرض الكاتب تاريخ علم النحو ىف البصرة يبحث 
الكاتب البصرة أغلب سكاهنا. والبصرة مدينة ومرفأة ىف العراق على 

ن.  435ومركز قضاء البصرة ... شط العرب قاعدة و٤تفاظة 
، فأصبحت احدى أىم 638تأسست ىف عهد عمر ابن ا٠تطاب 

 29ا١تدن ىف العراق.
وقد كان أىم مراكز العراق ىف العهد األموي البصرة والكوفة، 
وكان التنافس بينهما شديدا، ويف العصر العباسي ضل ىذا التنافس، 

 ا أبو جعفر ا١تنصور.ودخل ا١تناقسة بلد جديد ىي بغداد الىت أنشأى
وكان التنافس العلمي بُت ىذه ا١تدن الثالث أشد منو ىف األمر 
األموي تبعا النمو اٟتركة  العلمية. فالبصريون والكوفيون ىف النحو، 
وىف الصر ف، وىف اللغة، وىف األدب، ويف الكالم، وىف غَتىا. وكل 

ت ٚتاعة من العلماء تتعصب لبلدىا ومذىبها العلمي. وقد دار 
مفاخرات كثَتة بُت البصريُت والكوفيُت ىف العصر العباسي، كفخر 
جعرايف، وفخر تارٮتي، وفخر علمي، وكانوا يتناظرون ىف ٣تالستهم 

                                                             
 124، ص. 1973لويس معلو ف، ا١تنجد ىف اللغة واألعالم، بَتوت: دار ا١تشرق،  29
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ا٠تاصة وىف كتاهبم وىف تأليفهم. ومن مفاخر الكوفيُت ْتسب الكوفة 
وحسن موقعها كما من اهلل ىذه مطردة، وباإلضافة إذل ذلك فخروا 

م وٕتاورهتا النهر العظيم وىو اإلفراد. ومن أىم مفاخر ٔتسجدىا العظي
البصريُت "ا١تربد" ولو أثر كثَت ىف حياهتم العقلية، وخاصة اللغوية 
وا١تربد ضاحية من ضواحي البصرة ىف اٞتهة العربية بينها وبُت البصرة 
٨تو ثالثة أميال، أنشأه العرب على طرق البادية يقصون فيو شؤهنم 

وقد كان ا١تربد ىف اإلسالم صورة  -ضر أو ٮترجوا منوقبل أن يدخل اٟت
معدلة لعكاظ ىف اٞتاحلية كان ٣تتمع العرب من األقطار يتناشدون 

 31فيو األشعار ويبيعون ويشًتون
واستمر مكان ا١تربد ىف العصر العباسي، ولكنو يؤدى غرضها 
آخر الذى كانيؤدية ىف العهد األموي، وأحسنت العرب ٔتا فيو ٚتيعا 

ن خطر من حيث ىم أمة ال فرق بُت عدناهنم وقحطاهنم، ولكنهم م
دل يستطيعوا ا١تقوامة، فقوا نفود الفرس وغلبوا العرب على أمرىم، وبدأ 
الناس ىف ا١تدن كالبصرة ٭تيون حياة العرب. وانصرفت ا٠تلفاء األموي 
عن مثل الًتاع وظهرت العلوم تزاىم األدب والشعر وفشا اللحن بُت 

الذين دخلوا ىف اإلسالم وفسدوا حىت على العرب ا٠تالصة ا١تواذل 
 لغتهم فتحول ا١تربد يؤدى غضا يتفق وىذه اٟتياة اٞتديدة.

                                                             
 8، ص.1963ا١تصرية(، أٛتد أمُت، ضحى اإلسالم، اٞتلد الثاىن،) القاىرة: النهضة 31
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وأصبح مكان ا١تربد غرضا يقصد الشعراء ال ليتهاجوا لكن 
ليأخذوا عن أعراب ا١تربد ا١تلكة الشعرية، ٮتتدوهنم ويسَتون على 

واس وأمثا٢تا. وٮترج إذل ا١تربد منوا٢تم فيخروج إذل ا١تربد يشار وأبو ن
اللغويون يأخدون عن أىلو ويزيدون ما يسمعون. روى القاذل ىف 
األماذل عن األصمعى قال: جئت إذل أيب عمر ابن العالء فقال ذل: 
من أين أقبلت يا أصمعى؟ قلت جئت من ا١تربد قال: ىات ما معك 

يعد وىف فقرأت عليو ما كتبت ىف الواحى، أحر ف دل يعرفها، فخرج 
 الدرجة وقال: "ٙترت ىف العرب" أى غلبتٌت".

والنححويون ٮتروجون أل ا١تؤبد يسمعون من أىلو ما يصحح 
قواعدىم ويأيد مذاىبهم فقد اشتد ا٠تال ف بُت مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة ىف النحو وتعصب كل ١تذىبو، وكان أىم مدد مدرسة 

اٟتق أن العراق ىف . يتحدث عن العراق، وىف 31البصرة وىو ا١تربد
العصر العباسي خاصة، كان أىم مراكز اٟتياة العلمية والعلوم الدنوية، 
ومن تلك الىت تعر ف على مذىب خاصا أو دراسة خاصة من الدراسة 
اللغوية ىي النحو ويؤيد أٛتد أمُت ىف قولو: ىف اٟتق، أن العراق ىف 

م والفن، ومن ذلك العصر كان أىم مراكز اٟتياة العلمية ىف فروع العل
تفسَت، وحديث وفقو ومن لغة و٨تو وصر ف، ومن ترٚتة فلسفة وجد 
ىف تفهمها وتعليق عليها ومن مذاىب كالمية من علوم طبية ورياضة، 

                                                             
    81أٛتد أمُت، نفس ا١ترجع، ص. 31
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ومن غناء وموسقي ونقش وتصوير، ومن تأليف ىف كل ىذه العلوم 
 .32والفنون

أما النحو فعلى أنو علم خاص ىف ْتث اللغة العربية وفرع من 
عها. وعرفنا أن العراق أسباق أمصار إذل تدوين علم النحو واخًتاع فرو 

القاعدة فيو وما إذل ذاك عن البحوث النحوية. وىذا ما قال أٛتد 
أمُت ىف كتابو: ذكرنا أن العراق كان أسبق األمصار إذل تدوين اللغة 
والنحو، وكان من لو الفضل ىف ذلك البصريون، مث الكوفيون، مث 

 33البغداديون.
البصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينها واخًتاع 
القواعد ٢تا. وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام بالكوفة الىت جاءت 
بعدىا تؤسس خاصا يضاىى مذىب البصرة وينازعو ويتعصب لكل 

 34علمائو
وكان البصريون ىم الذين يعنون ويفكرون هبذا العلم ىف أول 

ذلك الكوفيون الذين يعنون و يفكرون  مرة وىف بدء أمر، فجاء بعد
مذىبا خاصا فيو ليضاىى مذىب أىل البصرة، فقد بُت أٛتد أمُت 
بكالمو:" فالبصرة أول مدينة بالنحو واللغة وتدوينها واخًتاع القواعد 
٢تا، وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام حىت أتت الكوفة بعد تأسس 
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يتعصب لكل مذىبا خاصا ليضاىى مذىب البصرة وينازعو و 
 .35علماؤه

 علماء مذهب البصرة .8
علمنا أن العراق كان أىم مراكاز اٟتياة العقلية ىف فروع العلوم 
والفن، من تفسَت وحديث وفقو ومن لغة و٨تو وصر ف، ومن العلوم 
الطبيبة والرياضة، ومن غناء وموسيقى ونقش وتصوير وغَت ذلك. 

 وكانت لكل ىذه العلوم مذاىب معينة.
لنحو فلو مذاىب كبَتة ىف العراق. فالبصريون وأما علم ا

والكوفيون والبغداديون. وكل ٚتاعة من علماؤىا تتعصب لبلدىا 
و١تذىبها العلمي. ومن ا١تالحظ أنو كثَت من الباحثُت ىف النحو واللغة 
والعلوم األخر من عهد القدًن إذل كتابو شخصياهتم وأعما٢تم 

يعغبون آرايهم ويستون ويدروسون حياهتم وتفاعلها مع عصرىم و 
جاء ارتباط الالحقُت هبم بالروابط الفكرية وألن ٢تذه  أثارىم ١تن

الدراسات الفارصو فائدة كبَتة ال ستطاعتهم ىف التدقيق عن آراء 
الشخص الذى يدروسونو فضال إتاىاتو الىت تظهر خالهنا أوجو 

تمى االتفاق واالختال ف مع غَته من نفس الذىب أو ا١تعاىد الىت ان
 إليو أو من غَتىا.
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وأول ما نالخظو اآلن أن األمم ٗتتلف ىف ميزاهنا اختالفا  
كالذى بُت أفرادىا وفوق ذلك إن لكل أمة أدبا ٗتتلف عن أدب 
األمم األخرى، وكان من بُت ىذا القبيل أن العراق من أمم األقطار 
شأنا من تاريخ العصور الوسطى. فقد كانت مركزا لنشاط اٟتضارة 
االسالمية األخرى فتشاركها ىف ىذه العلوم كلها، فإن العراق انفردت 
عنها بكوهنا ٥تتصرة الدراسات النحوية واللغوية واستقلب بنطويرىا 
حىت أصبحت علما ناضجا مستويا، ذا منهج مستقل. أما األقطار 
األخرى فلم يكن ٢تا نصيب ىف العلم إال من حيث أهنا أخذت عنها 

و واشًتكت ىف احملافظة بو، دون أن تتناول من ووسعت دائرة ْتث
 األصول شيئا.

وكانت البصرة قد سبقت الكوفة العناية باللغة والنحو واخًتاع 
القواعد ٢تما، واستقلت ىذه ا١تيزة حىت أن جاءت الكوفة تؤسس 
طريقة خاصة ٢تا ومذىبا ذامنهج مستقل فيها. قال أٛتد أمُت:" 

و واللغة وتدوينهت، واخًتاع القواع فالبصرة أول مدينة عينت بالنح
٢تا، وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام حىت أتت الكوفة تؤسس 
مذىبا خاصا يضاىى مذىب البصرة وينازعو ويتعصب لكل 

 36علمائو.
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ولقد ذكرنا أن من العرب واألمم الداىلة ىف اإلسالم من يلحون 
حياهتم  ىف كالمهم، وىم ٭تتاجون إذل القرأن وحفظو على أنو أساس

الدينية ومن أجل ىذا فقد كان ىناك عامالن لنشأة الدراسة النحوية، 
عامل ديٍت وعامل إجتماعي. أما عامل ديٍت فهو حفظ القرأن الكرًن 
من كل تصحيف أو ٖتريف أو ٟتن قراآتو. وليس ىذا بغريب، ولكل 
ليس من ا١تعقول أهنم يقرؤن أو يستغلون بالقراءات دون أن يعرفوا 

ن ا١تبادئ العلمية للنحو، وىذا ما دلتها عليو أراءىم شيئا م
ومالحظتهم حول آية قرآنية أو بيت من أبيات الشعر. أما العامل 
اإلجتماعي فهو حاجة الشعوب الداحلة ىف اإلسالم إذل معرفة اللغة 

 العربية والنطق هبا مطقا فصيحا سليما من اٟتن.
د وىو رموز حفظ فكانت ا٠تطوة األوذل الىت خطاىا أبو األسو 

اٟترو ف وشكل ا١تصحف، فنطق أبو األسود كان يهد ف إذل ٘تييز 
حركات اٟترو ف من ضم وفتح وكسر، روى عن ذلك أٛتد أمُت 
فقال:" فإهنم يرون أنو قال لكتابو: فإذا رأيتٌت قد فتحت فمى 
باٟترو ف فانطق نقطة فوقو، وإن ضمت فمى فانقط بُت يدى 

 .37طة من ٖتتاٟترو ف، وإن كسرت فاجعل لنق
فكان العرب بعد ذلك يستعملون ىذه النطق، والغالب أن 
يكتبوىا بلون غَت لون ٠تط. وقد شاىدنا ىف دار الكتب ا١تصية 
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مصحفا كوفيا على ىذه الكوفية وجدوه ىف جامع عمر وّتوار القاىرة، 
وىو من أقدم ا١تصاحف العادل مكتوب على رقوق كبَتة ٔتداد أسود 

لون. فالنقطة فوق اٟتر ف فتحة، وٖتتو كسرة، وبُت وفيو نقط ٛتراء ا
. وىذا دليل واضح كل 38يدى اٟتر ف ضمة، كاما وصفها أبو األسود

الوضوح، أن ٪تط أىب األسود ىي خطوة أولية ىف سبيل النحو، تتمٌت 
مع قنون النشوء. وكذلك ترى الدراسة النحوية كما كان شأن ٚتيع 

ا بسيطا متدرجا شيئا فشيئا العلوم األخرى ىف بدأتو يتطور تطور 
 بااألبواب الىت ًب ىف عهد أىب األسود الدؤذل.

فقال ابن فتيبة ىف كتابو "ا١تعار ف" أول من وضع العربية أبو 
األسود. وقال ابن حجر ىف اإلصابة:" أول من نقط امصحف ووضع 
العربية أبو األسود". وقال ابن سالم ىف طبقة الشعراء:" وكان أول من 

بية وفتح باهبا، واهنج سبيلها ووضع فياسها أبو األسواد أسس العر 
الدؤذل. و٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ىف كتابو قد قال:" وا١تشهور أن 
أول واضع لعلم النحو ىو أبو األسود الدؤرل، بأمر أمَت ا١تؤمنُت على 

 .39بٍت أىب طالب رضى اهلل عنو
ًتع النحو ومن ىذه األقوال كلها واضحة لنا كل الوضوح أن ٥ت

ونسبتو إذل أيب األسود الدؤذل على إسشارة على ابن أىب طالب رضى 
اهلل عنو ٢تا أساس واضح صحيح ال٭تتمل عليو الشك وتردد ألن الرواة  
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اتفقوا على أن أبا األسود قام يعمل من ىذه النمط. وىو ابتكر شكل 
ذل . ويؤيد ىذا النظر ما قا أٛتد أمُت ىف كتابو:" ويظهر 41ا١تصحف

أن نسبة ا٨تو إذل أىب األسود الدؤذل ٢تا أساس صحيح. وذلك أن 
الرواة يكادون أن يتفقوا على أن أبا األسود الدؤذل يعمل من ىذا 

 النمط. وىو ابتكر شكل ا١تصحف.
إضافة على تلك ا٠تطوة األخرى وىو قد ظهرت النحاة بعد 

ر إذل النحو، أىب األسود الدؤذل الذين اشتغلون بالتفكَت والتفتوا النظ
ه، إذ تكلم عن النحو 117منهم أبو إسحاق اٟتضرمى ا١تتوىف سنة 

عيسى ابن الثقفى الذى ألف كتابو " اٞتامع " و " اإلكمال ". وقال 
وأول النحاة البصرة اٟتقيقُت عبد اهلل ابن أىب  -الدوكتور ضيفى

، وعيسى ابن عمر الثقفى ا١تتوىف 117إسحاق اٟتضرمى ا١تتوىف سنة 
بعد أىب إسحاق أول النحاة البصريُت با١تعٌت ٢تذه الكلمة،  149 سنة

ويتبعو ىف ىذه األولية ا١تباكرة حيل من تالميذه ىف مقدمتهم عيس ابن 
 .41عمر وأبو عال ويونس ابن حبيب

وعلى الرغم عن عدم وصول الكتاب بُت إلينا فإننا ٯتكننا أن 
ىف كتاب مستقبل، نصور فيها وجود ٤تاولة أولية ٞتمع مسائل النحو 

وإذ ألف فيو رسائل ومصنفات ٥تتلفة اشتهر منها العصر مصتفان 
مهمان ٫تا:" اٞتامع " و " اإلكمال " وكأهنما ٚتع مسائل النحو 
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وقواعده ىف أو٢تما مث رأى إكمال تلك اقواعد وا١تسائل ىف الكتاب 
. ورغم بعض القدماء أن اٞتامع ىو األصل كتاب سيبويو زاذ 42الثاىن

و وحشاه بأقوال ا٠تليل، ودل يصل إلينا كتاب لنناقش ىذه الرغم في
ونتتُت صحتو أو فساده. مث جاء خليل ابن أٛتد الفراىيد الذى أًب 
بوضع عالمات خاصة فكان لو الفصل األكرب ىف أهنا ىف الدراسات 

 النحوية وتوسيع آفاهتا.
 ه الواقع اٟتقيقي لعلم165ا٠تليل ابن أٛتد ا١تتوىف ىف سنة 

النحو و الصر ف ولكن من اٟتق أيضا أنو ىو الذى رفع قواعد٫تا 
وأركاهنما وشاد صرحهما وبناهنما الفخم، ٔتا رسم من مصطلحاهتما 
وضبط قواعد٫تا، ؤتا شعب من فروعهما، ويهتدى ىف ذلك ببصَتتو 
النافذة الىت أتاحت لو واضع علم العروض وضعا تاما ْتيث دل تستطع 

تضيف إذل صنيعو شيئا. وبا١تثل تناول على النحو  األحيال التالية أن
والصر ف ساذجُت من أسالفو، وما  زال هبما حىت استويها. ىف 
صورهتما الىت ثبتت على الزمن، ونستطيع أن نقول ىف إٚتال أن ٚتهور 
ما يصوه سيبويو ىف كتابو من أصول النحو والتصريف وقواعد٫تا إ٪تا 

 .43ىو من صيغ أستاذه
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مر من ا١تسائل النحوية عند ىذا اٟتد بل ٕتاوزه إذل ودل يقف األ
أن جاء سيبويو إمام مذىب البصرة، تلميذ ا٠تليل، وعند ا٠تليل 

 وسيبويو تربز مذىب النحو ىف البصرة ٔتنهجهما الواضع وا١تستقبل.
وبفضل سيبويو تكونت مذىب البصرة واستقرت قواعدىا 

أن اٞتهود األوذل الىت  وٖتدثت مناىجها و٘تيزت مسائلها. وإىن أعترب
-بذ٢تا النحاة السابقون قبل أن يظهر سيبويو على مسرح ىذه الدراسة

كانت بذورا طيبة ٪تت وترعرعت. ولكنها دل تنضج ٙتارىا ودل تؤت 
 أكلها إال على يد سيبويو.

ٔتناسبة اٟتديث عن مذىب البصرة ىف علم النحو يوقنا ىذا إذل 
اهتم. ووردت ترٚتة حياهتم إلينا أن نذكرىا رجال النحويُت ببس حي

 لتكون قدوة حسنة لنا وأسوة طيبة.
و٢تذا ا١تذىب علماء كثَتون، ولكن ليس بعنايتنا أن نعرض ىف 
ترٚتة حياة ىؤالء كلهم، إ٪تا نأخذ عدة أشخاص الذين ٯتثلون غَتىم 

 ىف ٥تتلف ا١تراحل، ٦تن بُت علماء مذىب البصرة كما يلى:
 م(688-615)أبو األسود الدؤذل .أ 

أنو واضع مشهور أى أول من وضع علم النحو بأمر 
. أبو األسود الدؤذل 44ا١تؤمنُت على أيب طالب رضى اهلل عنو

الديلي ىف لغة أىل ا١تغرب نسبتو إذل دائل ابن بكر وىو 
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عشيؤة من بٍت كنانة موذل علي، واٝتو طادل ابن عمرو ونسبتو 
قصى القرشية،  غَت ٤تقق، وأمو من عشَتة. عبد الدار ابن

والراجح أنو ولد قبل ا٢تجرة بضع سنُت، وقد شحص إذل 
البصرة ىف خالفة عمر، وعاش أول األمر بُت أفراد قبيلو، مث 
بُت بٍت ىذيل، كما عاش ردحا من الزمن أيض بُت بٍت قشَت 
أىل روحة احملبوبة، على أن ميولة الشيعية فيو أن يكون أبو 

د عمر أو عهد عثمان األسود قد توذل أى منصب ىف عه
وبرز شأنو ىف خالفة على يقال إنو اشًتك ىف ا١تفاوضات 
ا٠تائبة مع عائشة عقب وقعة اٞتمل كما حرب ىف صفُت مع 
على وعمل ىف البصرة قاضيا أو كاتبا لوليها عبد اهلل ابن 
عباس بل يقال إنو توذل أمر جنود ىف اٟتروب الىت سنت على 

 وا٠توارج.
ىف رواية ا١تدأىن بالبصرة ىف الطاعون وتوىف أبو األسود 

 .45ه(688ه )69اٞتار ف الذى حدث عام 
 م(771-689ه/154-71أبو عمر ابن العالء ).ب 

اٝتو كسنية، وىف الروايات اٝتو ربان ابن عالء ا١تزاىن 
"أبو عمرو ابن عالء ابن عمار ابن العريان 46التميمى. وقيل:

بصري". ورأيت ابن عبد اهلل ابن اٟتصُت التميمى ا١تازىن ال
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ٓتطى ىف مسوداتى: ىو أبو عمرى ابن العالء ابن عمار ابن 
عبد اهلل ابن اٟتصُت ابن اٟتارث ابن جهم ابن عزاعي ابن مارن 

. ود ىف مكاة عاش ىف البصرة 47ابن مالك ابن عمرو ابن ٘تيم
وتوىف ىف الكوفة، ىو لغوي من أقدم ٨تاة البصرة. ٚتع أشعار 

لقراء السبعة علم يونس ابن حبيب اٞتاىلية وىو واحد من ا
 .48والرؤاسي وا٠تليل وعنو أخذ األصمعي وأبو عبيدة

 م(766ه/149عيسى ابن عمر الثقفي ).ج 
وىو من ٨تاة البصرة اٟتقيقُت بل أول من وضع الكتب 
ىف النحو، إذ ألف فيو مصنفُت، ىو اٞتامع والكامل. وقيل:" 

ليو تعلم كان عن القرأن لو اٞتامع والكامل" أو مكمل" ع
 .49ا٠تليل وسيبويو

وكان موذل عالد ابن الوليد رضى اهلل عنو ونزل ىف ثقيف 
فنسب إليهم، كان ساحب تقعَت ىف كالمو واستعمال الغريب 
فيو وىف قرأتو، وكانت بينو وبُت أىب عمرو ابن العالء صحبة، 
و٢تما مسائل و٣تالس وأخذ القراءة عرضا عن عبد اهلل ابن أىب 

ٟترو ف عن عبد اهلل ابن كثَت وابن ٤تصن، وٝتع إسحاق وروى ا
حسن البصري، ولو اختيار ىف القراءة على قياس العربية، وروى 
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القراءات عنو أٛتد ابن موسى الؤلؤى وىارون ابن موسى 
النحوي. واألصمعي وا٠تليل ابن أٛتد سهل ابن يوسف وعبيد 

 .51ابن عقيل
 ه(171-111ا٠تليل ابن أٛتد ).د 

الرٛتن ا٠تليل ابن أٛتد ابن عمر ابن ٘تيم  ىو أبو عبد اهلل
الفراىيدى األزدي البصري نابغة العرب، وسيد أىل األدب، 
٥تًتع العروض، ومبتكر ا١تعجمات، وصاحب الشكل العريب 

ه بالبصرة ونشأ هبا واحد العربية 111ا١تستعمل اآلن. ولد سنة 
دى واٟتديث والقراءة عن أئمة زمانو، وأكثر ا٠تروج إذل البوا

وٝتع األعراب الفصحاء، فنبع ىف العربية نبوغا دل يكن البد ٦تن 
تقدمو أو تأخر عنو، وكان غاية ىف تصحيح القياس واستخراج 
ا١تسائل النحوية وتعليلو، فبسطو وفرع على أصولو وجعلو علما 
مضبوطا، ....ذلك تلميذه سيبويو فكان كتابو الذى يعترب 

ثره باللفظ ا٠تليل. وا٠تليل أصل كل كتاب ىف النحو معقودا أك
. وعلى 51ىو الواضع للشكل ا١تستعمل األن ىف ضبط اٟترو ف

ىذا النحو كان يزدرى ا٠تليل متاع اٟتياة الدنيا الذى كان 
الناس سيتغفون بو من حولو، ومتاع واحد ىو الذى كان 
يلتمسو وسعى إليو ويلح ىف السعِت ىو ا١تتاع العقلي الذى 
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يف ا١تعض ىف فتح العلوم اللغوية الىت جعلو بتكلف اٞتهد الع
طال على لعلماء من قبيلو ومن حولو قرعها دون أن تنفتح 
٢تم، حىت إذا مستها عصاء الشعرية انفتحت أغراقها وفارقتها 

 .52طال ٝتها، وذلت لو وانقادت
وكان خليل ذكيا فطنا ذا أفق واسع، وعقلية حادرة، أي 

يوجد لو نذير ىف علماء  لو العقل اٞتبار ا١تبتكر الذى قل أن
ذلك العصر، والذى عكف على العلم ٮتًتع فيو ويستنبط 
أصولو من فروعو على طريقة دل يسبق إليها، وكتف ىف دنياه 
بالقليل من العيش ووحد لذتو الفكرية عوضا عن كل لذة. فهو 
أول مبتكر للمعاجم العربية تأليف كتاب العُت الذى دل يسبق 

لوضع العروض وحصر كل أشعار العرب  إليو، وىو أول مبتكر
ىف ٣توره، وىو الذى اخًتع علم النحو الذى عمل النحو الذى 

 نعرفو إذل اليوم.
ويكفى ا٠تليل ىف ٣تال النحو أن يكون تلميذه سيبويو 
وىكذا كان ا٠تليل لغويا، وعروضيا ومب يتهيأ ألحد ٦تن سبقو 

بقي ا٠تليل أن يصل إذل ما وصل إليو ىف ىذا اجملاالت كلها. و 
مقيما بالبصرة طول حياتو زاىدا متعففا متكثفا مكبا على 

 ه.171العلم والتعليم حىت مات سنة 
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 ه(181سيبويو ).ه 
"سيبويو" لقب شيخ من أئمة فقهاء النحو على مذىب 
البصريُت اٝتو أبو بشار ابن صنربن من مواذل قبيلو اٟتارث ابن  

وتاريخ وفاتو و٭تيط بتاريخ مولد سيبويو   .53كعب العربية
ومكاهنا كثَت من البلبلة واإلضطراب والظاىر من أوثق الروايات 
أنو ولد ىف البيضاء وىو أكرب مدينة كورة اصكخر بفارس، 

 .54ويقال إهنا مولده وسقط رأسو كان باألىواز
مث ىاجر إذل البصرة فنشأ هبا،  كانت ا٢تجرة إذل اٟتواضر 

لزمان، وكان أقرب اإلسالمية الفلشية ا١تتواصلة ىف ذلك ا
ا١تهاجر إذل أىل فارس ىى مدن العراق الثالث البصرة والكوفة 
وبغداد. فكان اعتبار أسرتو للبصرة ٭تلون هبا، و٭تيا فتاىم ىف 

 أرجائها، يطلب العلم، ويبٌت لنفسو ٣تدا خالدا.
وطفق سيبويو يطلب العلم هبا، فكان اٟتديث والفقو ىو 

ذلك وصحب الفقهاء وأىل أول ما يدرس العلماء، وأعجبو 
اٟتديث. فعيبت عليو ٟتنة ٟتنها ىف ٣تالس العلماء شيخو 

فخبل وطلب النحو والزم ا٠تليل وأخذ عن غَته أيضا. وىف  
رواية ٣تالس العلماء للزجاجي أنو لزم ٣تلس األخفش مع 
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أو أخذ  55يعقوب اٟتضري وللخليل وسائر النحويُت. وقيل:
أٛتد وعن عيسى ابن عمر سيبويو النحو عن ا٠تليل ابن 

ويونس ابن حبيب وغَتىم. وأخذ اللغة عن أىب ا٠تطاب 
 .56ا١تعرو ف باألخفش األكرب وغَته

وقال ابن النطاح ا١تنقول ىف كتاب وقيات األعيان البن 
خلكان: كنت عند خليل ابن أٛتد فأقبل سيبويو فقال 

َت ا٠تليل:" مرحبا بزائر الٯتيل"، قال أبو عمر ا١تخزوى وكان كث
اجملالة للخليل: ماٝتعت ا٠تليل يؤثره على أصحابو، فدون ٚتيع 
ما أخذه عنو ونقلو عن غَته ىف كتابو الذى دل ٬تمع قباه مثلو. 
ذلك الكتاب ما يسمى با "الكتاب"، والكتاب بعذاية خارقو 

 من آيات ا١تقل ا١تريب حىت ٝتي بعضهم "قرآن النحو".
شرحو تلميذه األخفش ولوال ىذا الكتاب الذى رواه عنو 

ما كان لسيبويو خَت بشهر لوفاتو كهال ولقلة من أخذ عنو ىذا 
، ألنو ال يعر ف لو كتاب غَته، و٭تسبك ىو. و١تا 57الكتاب

أخشى فضل معرفة ىف النحو وأنو أصبح شيخ البصريُت. وكان 
أبو العباس وا١تربد إذا أراد أٛتد أن يقرأ عليو كتاب سيبويو 

 .58لبحر"يقولو:" ىل رميت ا
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تعظيما للكتاب واستصعابا ١تا فيو. وقال أبو عثمان باكر 
ابن ا١تازين:" من أراد أن يعمل كتابا كبَتا ىف النحو بعد كتاب 

. وال أعر ف كتابا ألف ىف علم من العلوم 59سيبويو فليستحِت"
قدٯتا وحديثا اشتمل على ٚتيع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك 

اجملسطى لبطليميوس ىف علم ىيئة  الفن غَت ثالثة كتب: أحدىا
األفالك، والثاىن كتاب أرسط طليس ىف العلم ا١تنطق، والثالث  

 .61كتاب سيبويو البصري النحوي
رٔتا ىذا ما أقدم إى السادة الكرام ترٚتة سيبويو امتوىف 

 ه غَت متجاوز لألبعُت عن عمره ىف أرجح األقوال.181سنة 
 لبصرة فى علم النحوالمصدر اللغوي الذى استعمله مذهب ا .4

إن النحو وضع ألجل حرص اللغة العربية من التحريف باللحن 
الذى تشيع واسعا بسبب اإلختالط الواسع الذى عرفة اٟتواضر ىف 

، فاختلطت ثقافتهم 61العراق والشام خاصة بُت العربيُت وا١تواذل
بثقافتهم ولغاهتم بلغاهتم العربية فطلع اللحن تأسيسا على ىذه الفكرة 

 قرر البصريون شروطا لقبول مصدر اللغة ألجل ْتث النحو.
فيو قال السيوطى: "كان ابن اسحق اٟتضرمي وتالميذه 
استقرؤا النحو باشًتاط صحة ا١تادة الىت يستقون منها قواعدىم ومن 
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أجل ذلك رحلوا إذل أعماق ٧تد وبواد واٟتجاز وهتامة ٬تمعون تلك 
اٟتضارة وبعبارة أخرى رحلوا إذل  من ينابيعهم الصافية الىت دل تفسدىا

القبائل ا١تبتدية ا١تختفظة ٔتلكة اللغة وسليقتها الصحيحة، وىى قبائل 
. نستنبط من 62٘تيم وقيس وأسد وطيء وىذيل وبعض عشاعر كنانة

ىذه العبارة أنو كان بعد من أخذ عنو لغتو من اٟتضارة منعزلُت 
١تدن واٟتضر بدويُت. أشد منعز٢تم أجودىم وأبعدىم من سكان ا

أحسنهم. وليس ىذا فحسب بل "كان أىم شرط وضعوه فيمن يصح 
 .63أخذ اللغة عنو أن يكون خثنا ىف جلده فصيحا ىف لسانو

كما فعل البصريون األولون اعتمد ا٠تليل ٝتاعا كذلك. 
والسماع عنده إ٪تا يعٌت نبعُت كبَتين: نبع النقل عن القراء والذكر 

ائو وٛتلتو، ونبع األخذ عن أفواه العرب اٟتكيم وكان ىو نفسو من قر 
ا٠تلص الذين يوثق بفصاحتهم، ومن أجل ذلك رحل إذل مواطنهم ىف 

. وا١تراد بالفصيح 64اٞتزيرة ٭تدثهم بشافهم ويأخذ عنهم الشعر واللغة
كما رحل ا٠تليل رحل سيبويو إذل   65ما كثر استعمالو ىف ألسنة العرب

. والنتيجة أن العرب 66واىهمبواد و٧تد واٟتجاز ألخذ اللغة من أف
وىم  67الذين أخذوا عنهم أفواىهم سكان بواد واٟتجاز و٧تد وهتامة
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قبائل ٘تيم وقيس وأسد وطيء وىذيل وبعض عشائر كنانة، ودل يؤخذ 
عن غَتىم من سائر قبائلهم وشرحة السيوطي مفصال: "فإنو دل يؤخذ 

ىم عن حضري قط وال سكان الربارى ٦تن كان يسكن أطرا ف بالد
اجملاورة لسائر األمم الذين حو٢تم: فإنو دل يؤخذ من ٠تم، وال من 
حذام، جملاورهتم أىل مصر والقبط وال من قضاعة، وغسان وإياد 
جملاورهتم ألىل الشام، وأكثرىم نصارى يقرؤن بالعربية وال من تعلب 
واليمن، فإهنم كانوا باٞتزيرة ٣تاورين لليونان، وال من بكر جملاورهتم 

ط ولفرس، وال من عبد القيس وأزد عمان ألهنم كانوا بالبحرين للقب
للقبط والفرس وال من أىل اليمن ١تخالطتهم للهند واٟتبشة وال من 
شبقة وسكان اليمامة وال من ثقيق وأىل الطائف ١تخالطتهم ٕتار 
اليمن ا١تقيمُت عندىم، وال من حاضر اٟتجاز ألن الذين نقلوا اللغة 

وا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غَتىم من األمم صادفوىم حُت ابتدئ
. وىذا عجيب أهنم اليأخذون من القريش وكانوا 68وفسدت ألسنتهم
. قرأنا ما ما نقل سابقا أن ا١تأخذ ليس اللغة فقد، 69رأوا أهنا أفصحها

بالشعر كذلك. وىذ يناسب مع قول ابن عباس: "إذا أشبو عليكم 
 .71شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر
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إن القاعدة الىت وضعوىا ٢تا كانت شواىد كانت من القرآن 
الكرًن أو من األشعار العرب أو من أمثا٢تم أو من أقوا٢تم. أما القياس 
فقد بناه البصريون على الكثَت ا١تطرد من أفواه العرب مع أنو يشًتط 
على ما ٮتالفو، وٮتالف التأويل ىف كثَت من األحيان. ولذلك دل ٬تعل 

ن من األشعار الناذرة شاىدا لقواعدىم. من ىنا نعر ف أن البصريو 
 للبصريُت ثالثة طوابع:

طابع التمسك بالقرآن وباألشعار ا١توثق عليها وباألقوال .أ 
 العربية الفصحى.

 طابع اإلجتناب عن األشعار الشاذة ىف قواعدىم النحوية.ب 
 طابع ٖتدد القياس على الكثرة ا١تطردة على السماع.ج 

 عمله مذهب البصرة فى علم النحوالمنهج الذى است .1
بعد أن وجد النحاة ا١تعطيات ْتثوىا واستنبطوا منها فوضعوا هبا 
أحكام النحو. وكلهم عملوه تأسيسا على السماع بالرغم من ا٠تال ف 
فيو. وفهموا بالسماع نظم اللغة العربية الذى كانوا ىم على يقُت أنو 

ب ٯتلكو ىف عقلو رغم من أساس تبٌت عليو اللغة العربية وكان كل العر 
عدم قدر تعبَته إال أنو يفهمو. قيل ا٠تليل عن ٨توه: أ عن العرب 
أخذت ىذه العلل أم اخًتعتها من نفسك؟ فقال إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها وقام ىف عقو٢تا عللو وإن 
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لقياس ... كان النحاة وضع قواعد النظام ىذه با71لن ينقل ذلك عنها
وكذلك ٪تووىا بو. والنحو ىو ما حصلوا عليو، كان القياس طريقة 
واحدة ىف وضع النحو وال ٨توى إال وىو يستفيده ىف عملو. وقيل أنو 

 ال ٯتكن أن يبحث النحو بًتك القياس.
ىناك ثالثة أشياء تصحبٌت أن أقدم تعريف القياس، وىى األول 

٥تالف ىف استعماالتو ا١تتفرقة، معناه الواسع، والثاىن قد يكون لو معٌت 
والثالثة إنو من الصعوبات أن ٯتثلو ٔتصطلحاتو أخرى نعودىا وىى 

Inteferensi   وSilogisme   وAnalogy . بدون النظر
إذل أن النحو ىو خالص ا٠تصول العريب أو ىو متأثر با١تنطق اليوناين، 

ا١تصطلحات فمن البديهى أن ٖتليل تعريف القياس سيذكرنا إذل 
الفلسفة اليونانية ٯتكننا أن نقول على وجو التعميم ٣تمال أن القياس 
يضمن على كل طريقة حصول النتيجة. أما الشرح مفصال فإنو ليس 
من ْتثنا ىذا مع الشرح اجململ الكاىف يطلب با١تطوالت. فلذلك دل 
نشرحها اجململ الواسعة، وإ٪تا ٩تص معرفة القياس ىف النحو خاصة 

 ا خالفتو البصرة والكوفة.فيم
كان أبو زيد قد عف أن القياس ىف النحو ىو استننباط 
بالتأويل وا١تقارنة، حيث أن النحاة يصنف الظواىر اللغوية إذل ا١تتفرقة 

 .72وا١تتسويات وأولوىا
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أما ٘تما حسان، فإنو رأى أن القياس عند النحاة إما من قبيل 
س النحوي. أاألول ىو انتجاء القياس اإلستعمارل وإما من قبيل القيا

كالم العرب أي تطبيق النحو ىف الكالم أي ىو وسيلة كسب اللغة 
ىف الصفولة )الشرح بعده يدل على أنو يناسب مع 

Competence   ىف عر ف جومشكى( أما الثاىن فهو ٛتل غَت
 .73ا١تنقول على ا١تنقول إذا كان ىف معناه

يث أنو ينقسمو إذل وذكر إبرىيم أنيس انتماء معٌت القياس، ح
 قسمُت:

ا١تعٌت )ذكره بالداللة( األول كان القياس يفهم ىذه الداللة منذ 
طلوع النحو حىت القرن الرابع من ا٢تجري، ورأى النحاة حيث ذلك 
أن القياس ىو وضع قواعد النحو تأسيسا على ا١تسموع وكانوا وضعوا 

 األحكام ىف اللغة وال أكثر منو.
ىذه الطبقة منذ عمل أيب على الفارسى ىف ا١تعٌت الثاىن بدءت 

القرن الرابع من ا٢تجري. كان ٪تو كل ٣تال النحاة يطلب بالتوسع ىف 
اللغة أشكاال جديدة ويعمموىا حول الناس فيستخدموىا ىف حياهتم 

 بعد.
كان العلماء يعتمدون على األسس ا١تقرر ىف أعما٢تم، منها 

من األشكال الىت قدهتا البد على األشكال اٞتديدة من أن تناسب 

                                                             
 16، ص. 1982٘تام حسن، األصول، دراسة إيفستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ا٢تيئة ا١تصرية العامة:  الكتاب، 73
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. ال شك أن ىذا التقسيم البد أن يفهم على تنبيو 74العلماء السالفون
معُت، إذ أن شوقى ضيف قد ذكر أن إبن أىب إسحق ىو أول "من 

نفهم من ىذه العبارة أن إبداع األشكال اٞتديدة قد  75طرد القياس"
نو تشَت بدئ قبل القرن األول، وىو عصر سرت فيو الداللة الثانية فإ

إذل كثَتة اإلبداع فيها الذى قامت عملية منذ سابة الداللة األوذل الىت 
انتمت وخلفت كثَتا منها بعد، وال يعٌت كالن حنل غَت ا١تسموع إذل 

 ا١تسموع خالصا قبلو. 
وعلى كل حال، نستنبط فيها أن القياس ىف النحو يضمن 

اللغوية وضعا معنيُت على األقل وىو األول وضع األحكام والقواعد 
٣تمال، والثاىن إبداع األشكال اٞتديدة تأسيسا على ا١تناسبة مع 

 األشكال السابقة.
إذا كانوا  Deduktive Silogisنرى أن األول تناسب 

٬تمعون ا١تعطيات ويستنبطون منها من ا٠تاص إذل العام. وأما  ا١تراد 
 Analogy.76الثاىن ٯتيل إذل معرفة 

فال غرابة إذا رأى اٞتابرى أن وضع ىذا العقل فعل رياضي، 
العلوم عند ا٠تليل يعمل تأسيسا على عقل الرياضة بالرغم من أنو 

 .77حلل بطريقة ٥تتلفة
                                                             

 21، ص. 1971ا١تصرية، أنيس ابراىيم، من أسرار اللغة، مكتبة األ٧تلو 74
 23شوقي ضيف، ا١ترجع السابق، ص. 75
، عند ومن أسرار اللغة عند إبراىيم، واألصول Pengantar Logikaىذا نتيجة من قراءة ما قد شرح ىف قاموس الفلسفة عند لوريًت باكوس، 76

 عند ٘تام حسن
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بالرغم من أن استعمال القياس قد بدئ منذ أول وضع، كان 
أول أثر ٭تقق استعمالو ىو كتاب العُت للخليل وىو أول ما يضمن  

األسس الىت صارت قواعد أساس الصر ف إذ أن وضعو يؤسس على 
الصر ف بعد منها تثبيت ٚتلة األحر ف ىف كلمة واحدة وتنميتو من 
اإلعالل واإلستقاق، وما ا٨تصر استعمالو ىف الصر ف فقد بل ىف ٚتيع 

 النحو.
 مذهب كوفة . ب

 تاريخ نشأة علم النحو فى الكوفة .4
نشأت بالكوفة مرسة أسسها أبو جعفر الرؤاسى وكان ٢تا مبدأ 

ام الناص والتزامو على عكس البصرة الىت كانت ٖتًتم خاص ىو اخًت 
القياس وٕتريو وتبسطو. ووضع كتابا ىف النحو دل يصل ألينا وعاونو ىف 
تدعيم ا١تدرسة تلميذه أىب ٛتزة الكسائ و٭تي ابن زياد الفراء حىت 
أصبح للمدرسة كيان مستقل مناىض ١تدرسة البصرة. ومن ىذه 

مد ابن سعدان وىشام وثعلب وابن ا١تدرسة على ابن ا١تبارك و٤ت
السكيت وقد كانت ىذه ا١تدرسة تعتمد النص ودل خالف الكثَتة 
والغالب من النصوص وكانت ٖتًتم نطق األعراب ىف عهدىم ولو شذ 

 وكثرىم لديهم الشعر ا١تصنوع.

                                                                                                                                                                              
 89-٤81تمد عابد اٞتابرى، ا١ترجع السابق، ص. 77
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وكان للكوفيُت ا٠تطوة عند ا٠تلفاء واألمراء أكثر ٦تا كان 
لكوفة، كان ذاخطوة عظمى عند للبصريُت فالكسائ رئيس مدرسة ا

الرشيد، وكان معلم األمُت واالمأمون. وكان الفراء معلم أوالد 
االمأمون، وكان ابن السكيت معلم أوالد ا١تتوكل. وكان ثعلب مع 

 .78ا١تربد البصري معلمي عبد اهلل ابن ا١تعتزى
ومن ىذا يتضخ أن مدرسة البصرة ظلت قائمة وحدىا ىف 

ن جاء أبو جعفر الرؤاسى، وكان أول من ألف ىف النحو وما إليو إذل أ
النحو من الكوفيُت، وأول من أسس مدرسة الكوفة وٚتعها تلميذه 

 الكسائ والفراء.
 وعلماء مذهب الكوفة .8

بعد اٟتديث والبحث عن مذىب البصرة وعلماؤىا، فيطيب ذل 
 ىنا أن أوجو ْتثا جديدا عن مذىب الكوفة وعلماؤىا.

ومن ملحظتها أن الكوفة ىى احدى ا١تدن ىف العراق والعراق 
أىم مراكز اٟتياة العقلية من فرروع العلم من تفسَت وحديث وفقو ومن 
لغة و٨تو وصر ف، ومن كتب الفلسفة وما إذل ذلك. ومع الكوفة ٢تا 
مذىب خاص ىف النحو بعد البصرة، وقد ٕتلى ذلك أشد جالء ىف 

داد ا٠تال ف بُت البصرة والكوفة ىف ا١تسائل عهد الدولة العباسية، واز 
النحوية. و٘تيزوا ىف ٦تر الزمان، وأصبحت أعالم كل مذىب من 

                                                             
 12لسابق، ص. أبو القاسم، ا١ترجع ا 78
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ا١تذىبُت جلية واضحة معايرة العلم األخرى ىف الون والصورة وما أسبو 
 ذلك.

وعلمنا فيما سبق )من تطبيق ا١تذىب النحوى ىف البصرة( مث 
كلها نلمح ظاىرة جديدة، جاءت الكوفة ٔتذىبها ا٠تاص، ومن ىنا  

وىى العصبية والتنافس للفطر مث للعلم وا١تذىب وغَته من ا١تفاخرة. 
وبالعكس تفخر الكوفيون ىف البيعة وا١تذىب والطبيئة وما إذل ذلك. 
ىكذا وقد دارت ا٠تال ف وا١تفاخرة وا١تناضلة بينها ٦تاثلة لكل مذىب 

 وطيهة.
اعو إذل ا٠تليل إبن ولعل ىذا العمل )أعٌت النحو( الٯتكن إرج

أٛتد وحده أو إذل سيبويو وحده، ألنو ليس من عمل فردى وإ٪تا ىو 
من عمل اٞتماعات وٙتة من ٙترات جهود للكثَتين من العلماء 
والدارسُت الذين يتعاقبون على ىذا العلم. وكان ا٠تليل وسبويو من 

فيون بعد الذين شاركوا وأٙتوا ارتقاء وإ٘تاما ٢تذه الدراسة، مث جاء الكو 
أن درسوا وأخذوا الفكرة النحوية عن البصريُت فرٝتوا ألنفسهم منهجا 
جديدا ومذىبا خاصا ىف ىذا العلم الكرًن الذى يتفق من البصرة ىف 

 ناحية ٮتتلف ىف ناحية أخرى.
والواقع أن تأثَت الكالم ىف ْتوث النحو لدى البصرة ٢تا تأثَت 

درسة الكوفة هبا، ولعلو يرجع بعيد ىف سبب انتقال ىذه الدراسة إذل م
إذل أهنا التزال تفاخر بعضها بعضا عن عصبية علمية وحياة اجتماعية 
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وعقلية وغَتىا، وقام اٞتدال فيها، وكان النحو على األخص أداة فعالة 
 ىف تقوًن ىذا اٞتدال واإلستفادة منو.

ومهما يكن األمر خطَتا ودفعت حاجة الكوفة إذل أخذ النحو 
أة ىف البصرة العلمية واألدبية، كثَت الرد للكوفة لينشروا من أصل منش

ما تعلموه ىناك بعد أن كانوا مؤىلُت ماىرين ىف الفهم والنقد، وكذلك 
بالعكس كان بعض علماء البصرة يذىبون إليها ويستوطنون هبا، 
ولذلك إذا دل ينشأ ىف الكوفة مذىب خاص أو دراسة مستقلة ىف 

ي ىذا، وبعد أن انتشرت واتسعت الدراسة النحو قبل التبادل العلم
النحوية ىف البصرة نفسها وبعد أن حدثت التبادل شرعت الكوفة 
تنشئ ىف نفسها مذىبا خاصا وترسم منهجا ىف النحو حىت ًب ٢تا على 

 على ىنب ٫تزة الكسائ وتلميذه الفراء.
قال أٛتد أمُت ىف كتابو:"ظل مدرسة البصرة قائمة وحدىا ىف 

إليو إذل أن جاء أبو جعفر الرؤسى، فكان أول من ألف ىف  النحو. وما
 .79النحو من الكوفيُت، وأول من أسس مدرسة الكوفة

وواضح لنا منا قدمنا أن الدراسات النحوية نشأ أول ما نشأت 
 ىف البصرة وفيها ٪تت وتطورت حىت صارت خلقا سويا.

وقول الدكتور شوقي ضيف والبصرة كما قلنا ىى الىت سبقت 
 وضع النحو، ذلك أهنا كانت التزال مشغولة بعلم غَت النحو،  إذل

                                                             
 285أٛتد أمُت، ا١ترجع السابق، ص. 79
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كالشعر وعلم الصر ف. وىف ىذا قال ا١ترجوم السيد أٛتد ا٢تامشى ىف  
كتابو:"جاءت العباسية والنحو علم يدرس ىف ا١تعاىد ولكن البصريُت 
سبقوا الكوفيُت ىف اإلستغال بو كما سبقهم الكوفيون ىف اإلستغال 

 .81ر فبالشعر وعلم الص
ذلك إذل أن جاء أبو جعفر الرؤاسى الذى توىف ىف أيام الرشيد 
يافن النحو ىف الكوفة على ٦تر األيام طائفة خاصة من النحاة، ٘تيزت 
بطائفة ٗتتلف بعض االختال ف عن طريقة البصريُت، غَت أنو البد أن 
نالحظ أن ىذه الدراسات دل تقم فيها إال بفضل القائمُت هبما من 

 البصريُت.
وليس اىتماما منا اآلن أن نقدم ترٚتة ىؤالء النحويُت كلهم، 
وا٪تا تأخذ عدة أشخاص ٯتثلون حياة مذىب الكوفة وتطورىا ىف 
٥تتلف ا١ترحل على سبيل اإلٚتال، فمن علماء مذىب الكوفة ما 

 ياذل:
 (83أبو جعفر الرؤاسي )ت .أ 

ىو ٤تمد ابن اٟتسن ابن أيب سارة، ٝتي بالرؤاسى ألنو  
كان عظيم الرأس. أخذ عن عيسى ابن عمر وىو أول من 
الكوفيُت كتابا لو يصل إلينا ىف النحو. وكان أستاذا للكسائ 
والفراء. وقال الرؤاسى:" بعث إذل ا٠تليل يطلب كتايب، فبعثتو 

                                                             
 176أٛتد ا٢تامشي، جواىر اآلداب العربية، اٞتزء الثاين، )بَتوت، بدون ا١تطبعة(، بال سنة، ص. 81
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و ف: "كان . وىف ىذا قال لويس معل81إليو فقرأ، ووضع كتابو
الرؤلسى مؤسس مذىب النحو ىف الكوفة ومعاشر ا٠تليل لو  

 .82كتاب الفصيل ىف النحو
وقال أٛتد أمُت: "أما جعفر الرؤاسى فكان أول من 

. وقال 83أسس مدرسة الكوفة ودعها تلميذاه الكسائ والفراء
أيضا شوقي ضيف يؤيد تلك األقوال: "إ٪تا يبدأ النحو الكويف 

 ئ وتلميذه الفراء. واهلل أعلمبداء حقيقيا بالكسا
وىو علي ابن ٫تزة من أصل فارس، ولد بالكوفة ىف سنة 
تسع عشرة مائة للهجرة، ونشأ هبا، وكب منذ نشأتو على 
حلقات الفراء مثل سلمان ابن أرقم راوي قراءة اٟتسن 
البصري، وأيب بكر شعبة أبن عباس راوى قراءة حاصم ابن أىب 

ة ىف اٟتيل السابقي للكسائ، وصفيان اٟتنون، إمام قراءة الكوف
، ىو 84ابن عيينة راوي قراءة عبد اهلل ابن كثَت إمام قراءة مكة

أشهر ٨تاة الكوفة موذل ابن أسد، وىاجر من فارس أخذ النحو 
من أىب جعفر الرؤاسى ومعاذ ا٢تراء، وخرج إذل البصرة ولقى 

ل ا٠تليل إبن أٛتد، فأخذ عنو وعشق النحو، وأعجبو علمو فقا

                                                             
 13سيبويو، ا١ترجع السابق، ص. 81
 311لويس معلو ف، ا١ترجع السابق، ص. 82
 154أٛتد أمُت، ا١ترجع السابق، ص. 83
 176نفس ا١ترجع، ص. 84
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لو: "من أين علمك ىذا قال: " من بوادى اٟتجاز و٧تد 
 .85وهتامة

وىو أيضا من القراء السبعة واستقدمو ا٠تلفاء العباسيون 
إذل بغداد ليعلم أبناءىم أى جعلو الرشيد مؤدب ولده األمُت 
وبقي وحبها عنده، وكان ٬تلسو ىو القاضى ٤تمد ابن اٟتسن 

ن، وبأمر٫تا أن ال يًتع صاحب أىب حنيفة على الكرسيُت متميزي
لقيامو و٣تيعو وارتفعت مًتلتو وأخذ يعرض بسبويو و٩تابة حىت  
كانت مسألة الزنبور والنحلة فتعصب ا٠تليفة األمُت ١تعلمو 
الكسائ وٚتع الرجلُت فتناظر ىف حضرتو وشهد بدوي بصحة 
رأي سبويو لكن األمَت تعصب ١تعلمو حىت اضًت سبويو  إذل 

 .86الفرار
سائ عدة كتب ىف النحو والقراءت والنوادر وألف الك

واألدب وغَتىا دل يصل إلينا إال رسالة ىف ٟتن العامة، وعمل 
 كتابا ىف اللغة ال ىف النحو. واهلل أعلم.

 ه.(218-822/44-761الفراء ).ب 
من مواذل بٍت  87وىو أبو زكريا ٭تي ابن زياد الفرائ اليدارل

ىو نشأهبا،  144ة أسد ا١تعرو ف بأيب زكريا، ولد بالكوفة سن

                                                             
 232أٛتد إسكندرى ومصطفى عناىن، ا١ترجع السابق، ص. 85
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مث انتقل إذل بغداد وجعل أكثر مقامو فيها، وكان اليرجع إذل 
الكوفة ويقيم مع أىلها إال ىف أخ كل سنة قال أبو العباس 
ا١تنقول ىف كتاب "تاريخ أدب اللغة العربية" لو ال افراء ١تا كانت 
اللغوى ألن حصلها وضبطها، ولوال الفراء انقطعت العربية ألهنا  

تنازع ويدعيها ك من أراد ويتكلم الناس على مقادير كانت ت
، ودل يكن الفراء مقتصرا ىف معرفتو 88عقو٢تم وقرائحهم فتذىب

على النحو فأنو كان ماىرا ىف النجوم والطب وأيام العرب 
 .89وأخبارىا

وللفراء أصحاب ومريدون أشهرىم أبو جعفر ٤تمد ابن 
الكوفة الثقات،  قادم معلم ا١تعتز، وسلمة بالعاصم أحد علماء

قابة عبد اهلل الطوال وابن السكيت وأبو عبد اهلل القادم ابن 
سالم، وخم اذين كانوا ٭تملون علم القراء و٭تفظون وقَت أن 
أكثر ىؤالء كانوا يشتغلون ىف ميدان اللغة ودل يًتكوا ميدان 
النحو أال قليال. وقد قالوا أن سلمة كان من أوائل أساتذة 

فقد درس عليو حدود الفراء وغَته. وكانت ثعلب ىف النحو، 
سلسلة ا١تدرسة النحوية ىف الكوفة تنقطع عند تالميذ لوال أن 
ورت علمو عنهم، وعكف على دراستو لو أحيا ٨توه من 
حديد. ويكاد من ا١تؤكد أنو دل يكن من بُت الكوفيُت ٨توى 
                                                             

 135نفس ا١ترجع، ص. 88
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يدافع عن مدرستهم النحوية طوال القرن الثالث سوى ثعلب. 
 علم.واهلل أ

 ه(291-211ثعلب ).ج 
وىو أبو العباس أٛتد ابن ٭تي ابن زيد سيار النحو موذل 

ه، وتلقى العلم 211بٌت شيبان، ويعر ف بثعلب، ولد سنوات 
من ابن األعرايب، وكان حجة مشهورة باٟتفظ وصدق اللهجة 
وا١تعروفة بالعربية ورواية الشعر القدًن، فصال من النحو واللغة. 

 والبصريُت ىف زمانو، أقام ىف بغداد وتوىف وكان إمام الكوفيُت
كتابا   22ه وألف ىف أكثر فنون األدب ٨تو 291فيها سنة 

. كان ثعلب ٭تفظ كثَتا من اللغة والنحو أى 91ذىب معظمها
أنو قوي اٟتفظ ىف تناول علومو من اللغة والنحو خاصا، 
وكذلك أنو واسع اإلطالع، وىف أول أيامو يأدذ النحو عن 

تالميذ الفراء والكسائ، وقليل أنو ٨توى تعلم على  جامعة من
 الفراء وابن العرىب.

فنر من أقوالو ىذه أن ثعلب بدأ حياتو العلمية بدراسة 
الثقافة العربية من شعر ولغة و٨تو وما إذل ذلك دراسة أولية ىف 
سنة التاسعة، ودامت حىت بلغ من العمر ست عشر سنة،، مث 

لى دراسة كتب الفراء، ومن أخذ يتعصص ىف النحو وعكف ع
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بينها اٟتدود ومعان القران وتناول ثعلب ىذه الكتب والدراسة 
حىت حفظها عن ظهر قلب، مث بدأ التعمق ىف الشعر وا١تعاىن 

 . واهلل أعلم91والغريب على يد ابن األعراىب
 المصدر اللغوي الذى استعمله مذهب الكوفة فى علم النحو .4

البصريُت أشداء شكامة ىف اشًتاط  وأما الكوفيون فإهنم رأوا أن
صحة اللغات الىت أخذوىا ىف عملهم إذا أهنم أخذوا من ٚتيع العرب 
بدويهم وحضريهم. كانوا اليكتفون ٔتا يأخذ البصريون من فصحاء 
العرب، إذ كانوا يأخذون عمن يكن من العرب ىف حواضرر العراق، 

ائلهم ا١تقيمة ىف وكثَت منهم كان البصريون اليأخذون عنهم وال عن قب
مواطنها األصلية مثل ثعلب وبكر ١تخالطتهما الفرس ومثل القياس 

 .92النازلة البحرين ١تخاطتها الفرس وا٢تند
إذا نقد الكوفيون شدة شكامة البصريُت فإن البصريُت نقدوىم 
ألخذىم ٦تا رأوا أهنا من الشواذ وا٠تطايا واألٟتان وإفساد النحو. قالوا 

ثَتة من بٌت عبد القيس تسمى اٟتطمة كانت نازلة إن الكسائ لقي ك
 .93ببغداد، فأخذ عنها كثَتا من ا٠تطاء واللحن

وكان بدء ا٠تال ف الواسع بُت ا١تدرسُت، فالبصريون يتشددون 
ىف فصاحة العرب الذى تؤخذ عنو اللغة والشعر، والكوفيون 
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 يتساىلون، فيأخذون عن العرب الذين قطنوا حواضر العراق، منا جعل
بعض البصريُت يفخر على الكوفيُت بقولو: "٨تن نأخذ اللغة عن 
حرشة )أكلة( الضبان وأكلة الَتابيع ) أى البدو ا٠تلص( وأنتم 

 .94تأخذوىا عن أكاة الشواريز وباعة الكواميخ )أى العب ا١تدن(
كان الكوفيون يتسعون ىف رواية األشعار حىت األشعار الشاذة 

عاجل أو األجل إذل اإلتساع ىف القياس الناذرة، وىذا يوصلهم ىف ال
 ووضع القواعد النحوية.

وإذا تتبعنا القواعد النحوية الىت وضعها الكوفيون وما جعلوىا 
 شواىد ىف وضعها وجدنا فيها أربعة طوابع:

 اإلتساع ىف رواية األشعار.أ 
 اإلتساع ىف القياس.ب 
 اإلىتداء با١تنطق العقلي.ج 

 فى علم النحوالمنهج الذى استعمله مذهب الكوفة  .1
بالرغم من أن كال من النحاة قد اتفق ال ستعمال الكثرة 
ا١تطردة ىف القياس وأخذىا البصريون وكذلك الكوفيون مقيسا عليو 
شاىدا لو، فإن ىنالك اختلفُت يؤيدان استقالل ا١تدرسة الكوفية، ٫تا 

 قضية ىف عالجية ا١تصادر اللغوية الشادة وقضية ىف العلة.
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أما األول فهو يرتبط بقضية الكمية، إذ أن تعريف الشاذ يتعلق 
عليها، أما ا١تشكلة فيها ىي ما معيار الكثرة؟ ىذا سؤال صعب 
اٞتواب لكون أكثر النحاة ٢تم معاليَتىم ا١تختلفة وال اتفاق فيو وبُت 
الكوفيُت أنفسهم. وّتانب ذلك، أهنم ٮتتلفون ىف أخذ ا١تصادر 

 كان ا٠تال ف ىف ىذه القضية.   اللغوية وال عجب أن
بعد أن انتهى البحث ا١تذكور ىف الفصل السالف، يفهم أن 
تقدًن تعريف الشاذ أمر غَت سهل. وبالتاذل، قد ذكر قبل قليل أهنم 
يتفقون ىف الكثَتة  ولكنهم ٮتلفون ىف الشاذ، ىل أخذت كمكيس 

ة وال عليو؟ وأما الثاىن فهو أن العلة ركن من أركان القياس األربع
خال ف فيو إذل أهنم ٮتلفون ىف معاملة العلة ىف القياس، أى علة 
صحت أن تقوم ركنا فيو فصح القياس ورجح اٟتكم؟ وىذا تفصيل  

 كل منها:
 قضية الشاذ.أ 

قد ٚتع ٤تمد عيد ا١تصطلحات ا١تستخدمة ىف تصنيف 
أجناس ا١تساميع تأسيسا على كثرة اإلستعمال ىف اجملتمع. وذكر 

ا١تطرد والغالب والكثَت والشائع وا١تتلئب فيها مصطلحات 
 .95والقليل واألقل والنادر والشاذ وا١تسموع
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وبالرغم من فهم معنا لغة، إال أهنا دون معيار وضعي 
ىف عددىا وقد حاول السيوطى أن يشرحها على وجو التعميم 
إال أنو ليس حد دقيق وضعي بل تقدير إذا أهنم الٮتتلفون ىف 

ب كذلك. وذكر السيوطى ناقال عن إبن العدد بل ىف الًتتي
 ىشام:

اعلم أهنم يستعملون)غالبا ونادرا وقليال ومطردا( 
فامطرد الٮتتلف، والغالب أكر األشياء ولكن ٮتتلف، والكثَت 
دونو، والقليل دون الكون الكثَت، والنادر أقل من القليل، 
العشرون بالنسبة إذل ا١تطرد، وثالثة وعشرون غالبها، وا٠تمسة 
عشر كثَت الغالب، والثالثة قليل، والواحد نادر فعلم هبذا 

 .96مراتب ما يقال فيو ذلك
و١تيشرح ىناك مصطلحا واحدا أخر وىو "شاذ" 
حقيقة، إنو اليعترب العدد إال أنو يرتبط ارتباطا واحدا قويا بو إذ 
أنو اليرجع إذل ما كثر بل نادرا وقليال وآحادا. قد ذكر أنو 

ة فيما كثر وروده من الغالب والكثَت الخال ف بُت النحا
وا١تتلئب والشائع وا١تطرد إذ أهنم ٚتيعا أخذوىا بوصفها 
مقاييس عليها وشواىد وكلهم يستنبطون منها إال أهنم ٮتتلفون 

 ىف كيفية معاملة ما اليكثر وروده ىف اجملتمع.
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كان البصريون يفرقون بُت القليل ا١تناسب مع القواعد 
ا١تختلف منها. أما األول فال مشكل فيو. أما  ا١تستنبطة والقليل

الثاىن فرأى ا٠تليل أنو شاذ وال بأس بأن يبحث لو عن 
 .97تأويل

ىناك قلة ا٠تال ف بُت شرح شوقي ضيف وابراىيم 
أنيس عن تعريف الشاذ إذ أن الشاذ عند شوقي ضيف ىو ما 
ٮتالف القواعد ا١تستنبطة احملكمة كما مر ْتثو قبل قليل، وأما 

اىيم أنيس فإنو قد شرح أن البصريُت ٮترجون القليل ّتانب ابر 
أهنم يؤولون. والشاذ ىو ما الٯتكن أن ٮترج أو يؤول ورأوا 

 98وجوب اإلنصرا ف عمو وإ٫تالو
 قضية العلة.ب 

، وقد 99قال شوقي أن الكوفة قد وضع قائدة دون علة
اشًتط البصريون وضوح العلة ىف كل قاعدة. وىذا أمر غَت 

ده، ألنو ال يشرح عن معرفة القياس الذى اعتمده سهل ىف تعقي
ىف كتابو وال بعُت مراده بالعلة الىت ٘تسكو ىف كتابتو. وقد نظرنا 
إذل أن القياس خل دالالت متفرقة ىف النحو وألن العلة ىى من 
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أركان القياس فالبد أن يكون ٢تا تعريفات متفرقة متعلقة بداللة 
 القياس.

حسان أن العلة تنقسم إذل ّتانب ذلك، قد وضع ٘تام 
ا١تعتربة وغَت ا١تعتربة. فا١تعتربة قسمان و٫تا علة منايبة وعلة غَت 
مناسبة. فا١تناسبة ىى قيلس لعلة كقياس رفع نائب الفاعل على 
الفاعل بعلة اإلسناد. وما غَت ا١تناسبة ىو قياس الطرد كالقول 

ا١تعتربة ىو  ببناء ليس الطراد بناء األفعال غَت ا١تتفرقة. وما غَت
قياس الشبو كقياس إعراب ا١تضارع على إعراب الفاعل ١تا 

 .111بينهما من شبو
فلما اشتغل العلماء بالنحو فانتشر ىف العصر العباسي 
آراء وأقوال منذ أن يشأ الرؤاسي مذىبا خاصا بالكوفة ىف 
النحو، ووضع كتابا دل يصل إلينا، وقال ا٠تليل أطلع عليو 

 ذلك البحث مدرسة الكوفة تناظر وانتفع بو، وبذأت ىف
مدرسة البصرة، وكانت ا١تناظرة والعصبية عصبية علمية بُت كل 
فرقة والفروق األخرى، وبدأ ا٠تال ف ىادئا بُت الرؤاسي ىف 
الكوفة وا٠تليل ىف البصرة. وأصبحت اللغة العربية ميدانا لكل 
ا١تناظرات. وإن ىذه ا١تناظرات والتفرق نبيحة طبيعة التساع 
اللغة العربية وآداهبا. وقد كان مزايا من ىذه ا١تناظرات ما يدل 
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عليها من حرية ىف الفكر ولذة العقول وغدائها ومزاهنا على 
التفكَت، وكان من مزاياىا خاصة رقى فن اٞتدال رقبا رقبا باىرا 

 .111حىت أصبح بعد علما ناضجا توضع لو القوانُت والقواعد
 البصرة والكوفةاإلختالف األساسي بين مذهب  . ج

فقد اختلفت مدرسة الكوفة عن مذىب البصرة ىف مبادئ أساسية. 
وورٔتا كان أىم الفروق األساسية بُت ا١تدرستُت أن مدرسة البصرة رأت أن 
أىم غرض وضع قواعد عامة اللغة ىف الرفع والنصب واٞتر واٞتزم و٨توىا 

اللغات دائما التلتمز تلتمزىا وتريد أن تشَت عليها ىف دفة وحزم، وإذا كانت 
القواعد العامة بل فيها مسائل الٯتكن أن ٕترى على القائدة، خصوصا اللغة 
العربية الىت ىي لغات قبائل متعددة ٗتتلف فيها بينها اختالفا كبَتا، أراد 
البصريون ٘تشيا مع عرفهم أن يهدوا الشواذ، فإذا ثبتت صحتها قالوا أهنا 

ءوا على أكثر من ذلك فخطأوا بعض العرب بل جر  –ٗتفظ وال يقاس عليها 
 ىف أقوا٢تم إذا دل ٕتر على القاعدة.

فالبصريون إذا رأوا " استجاد " ، و " اتزاد " و "استعار". ورأوا األكثر 
٬ترى على ىذه النسق. مث رأوا "انتصب" و "استحوذ" عدوا ذلك شذوذا 

رب غالبا مث رأوا . إذا رأوا "إن تنصب اإلسم وترفع ا٠ت112ٮتفظ واليقاس عليو
ىف بعض ا١تواضع التسَت ىذا السَت مع الوثوق بصحة ما ورد ٨تو "إن ىذان 
لساحران" ألزموا الناس بالتباع األكثر األغلب. فهم فضلوا القياس وآمنوا 
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رأوا لغتُت: لغة تسَت مع القياس   بسلطانو وجروا عليو وأىدروا ما عداه. وإذا
 عليو، وضعفوا من قيمة غَتىا. أما ولغة تسَت عليو، فضلوا الىت تسَت

الكوفيون فلم يروا ىذا ا١تسلك. ورأوا أن ٭تًتموا كل ما جاء عن العرب و٬تيزوا 
للناس أن يستعمل استعما٢تم ولو كان اإلستعمال ال ينطق على القواعد 
العامة بل ٬تعلون ىذا الشذوذ أساسا لوضع قاعدة عامة. قال السيوطى ىف 

ل ىف كتاب ضحى االسالم: "إن الكسائ كان يسمع الشاذ بغية الوعاة ا١تنقو 
الذى ٬توز إال ىف الضرورة فيجعلو أصال ويقيس عليو، فأفسد النحو بذلك"، 
وقيل: "الكوفيون لو ٝتعوا بيتا واحدا فيو جواز الشيئ ٥تالف األصول جعلوا 

عوا . فهم أكثر ٕتويزا للوجوه ا١تختلفة ىف ا١تسائل، فإذا ٝت113أصال وبوبوا عليو
"ياليت ىذه حول كلو وجب " وضعوا لذاك قاعدة مع أنو شاذ،  –مثال  –

. وأجازوا أن تقول 114النو وصف اٟتول وىو تكره بكلو وىي معرفة مؤقة
صمت شهرا كلو وهتجدت ليلة كلها، مع أن البصريُت ىف ذلك يقولون : 

ل أوال، إن ىذا البيت دل يعر ف قائلو، ثانيا، لو صح لكان شاذ أن اليقا
عليو، فإذا أضافت إذل ذلك أن الكوفيُت كانوا أكثر رواية للشعر، وإن الشعر 

 ا١تصنوع لديهم أكثر من الشعر ا١تصنوع عند البصريُت.
ىكذا تستطيع أن تلمح مقدار ا٠تال ف األساسي بُت مدرسيت البصرة 
والكوفة. كما أن الكوفيُت كانوا أكثر رواية للشعر ا١تصنوع كان لديهم أكثر 

الشعر ا١تصنوع عند البصريُت وواضح أن البصريُت كانوا أكثر حرية وأقوى من 
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عقال وكانوا يريدون أن يضعوا نظاما ثابتا مث بقفوا على كل أسباب العوض 
 من رواية ضعيفة أو موضوعية.

أما الكوفيون فقد كانوا أقال حرية وأكثر احًتاما للغة ولنصوصها، 
ا ما ٗتضع لقنون منتظم وإ٪تا قانوهتا وأقوى تقديرا لطبيعة اللغات من أهن

السماع خاصة، إن للغة العربية قبائل متعددة متباعدة وال يعقل أن ٩تطئ 
العريب الذى يتكلم بالسحية والذى نريد أن وكان البصريون أكثر اعتدادا 
بأنفسهم وأكثر شعورا بالثقة وأشد ارتيابا فيما يروية الكوفيون لذلك كان 

 لبصري ولكن البصري يتحرج أن يأخذ عن الكويف.الكويف يأخذ عن ا
 وتطبيق تدريسها  عامل التنازع عند مذهب البصرة والكوفة . د

 عامل التنازع عند مذهب البصرة .4
ذىب البصريون ىف مسألة إعمال الفعلُت ا١تتنازعُت ىف ذلك 
االسم الظاىر، كمثال ))أكرمٌت وأكرمت عمرا((، ))أكرمت وأكرمٌت 

. 115إعمال الفعل الثاىن أوذل من إعمال الفعل األولعمرا((، إذل أن 
ولكن ال خال ف بُت البصريُت والكوفيُت أنو ٬توز إعمال كل واحد 
من العاملُت ىف ذلك االسم الظاىر. البصريون والكوفيون ٬توزان 

. 116اإلعمال ىف كل واحد من العاملُت ىف ذلك االسم الظاىر
هما؟ فرأى البصريون ىف ىذه االختال ف بينهما ىف أي العاملُت أوذل من
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. النظرية النحوية للبصريُت ىف 117ا١تسألة إذل أن الثاىن أوذل بالعمل
نظرية التنازع عموما من شروطها وعمليتها تشابو النظرية النحوية 
للكوفيُت. لذلك البيان االختال ف بُت البصريُت والكوفيُت ال يدور ىف 

مسألة عامل التنازع من عموم نظرية التنازع ب االختال ف بينهما ىف 
العاملُت ا١تتنازعُت ىف ذلك االسم الظاىر بعد٫تا. بينما البصريون ٢تم 

 رأى خاص ىف ىذه ا١تسألة كما يبينو الكاتب قبل.
 حجة مذىب البصرة ىف عامل التنازع.أ 

رأى البصريون ىف جواب ىذه ا١تسألة أن إعمال ثاىن 
عامل التنازع  العاملُت أوذل من إعمال األول منهما ىف مسألة

 :118لثالث حجج
 األوذل: أنو أقرب إذل ا١تعمول.

الثانية: أنو يلزم على إعمال األول منهما الفصل بُت 
 –وىو االسم الظاىر  –ومعمولو  –وىو ا١تتقدم  –العامل 

بأجنيب من العامل، وىو ذلك العامل الثاىن، ومع أن الفصل 
 بُت العامل وا١تعمول مغتفر للضرورة.

أنو يلزم على إعمال العامل األول ىف لفظ الثالثة: 
وىي ٚتلة العامل  –ا١تعمول أن تعطف على اٞتملة األوذل 
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قبل ٘تامها، والعطف قبل ٘تام  –األول مع معمول لو 
 ا١تعطو ف عليو خال ف األصل.

 ا١تنهج الذى استعملو مذىب البصرة ىف مسألة عامل التنازع.ب 
فاحتجوا بأن قالوا: أما دليل البصريُت ىف ىذه ا١تسألة 

 الدليل على أن إعمال الفعل الثاىن أوذل النقل والقياس.
أما النقل فقد جاء كثَتا من القرآن، قال اهلل تعاذل: 
)آتوىن أفرغ عليو قطرا( فأعمل اهلل الفعل الثاىن، وىو أفرغ، 
ولو أعمل الفعل األول لقال: أفرغو عليو، قال تعال: )ىاؤم 

الثاىن وىو اقرؤا، ولو أعمل األول لقال: اقرؤا كتابيو( فأعمل 
اقرؤه، وجاء ىف اٟتديث )) و٩تلع ونًتك من يفجرك(( فأعمل 

 119الثاىن، ولو أعمل األول ألظهر الضمَت بدا
وأما القياس فهو أن الفعل الثاىن أقرب إذل االسم من 
الفعل األول، وليس ىف إعمالو دون األول نقض معٌت، فكان 

ى أهنم قالوا: ))خشنت بصدره وصدر إعمالو أوذل، أال تر 
زيد(( فيختارون إعمال الباء ىف ا١تعطو ف، وال ٮتتارون إعمال 
الفعل فيو، ألهنا إقرب إليو منو، وليس ىف إعما٢تا نقض معٌت، 

 .111فكان إعما٢تا أوذل
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والذى يدل على أن للقرب أثرا أنو قد ٛتلهم القرب 
رب على واٞتوار حىت قالوا: ))جحر ضب خرب(( فأجروا خ

ضب، وىو ىف القيقة صفة للحجر، ألن الضب اليوصف 
 با٠تراب، فهاىنا أول.

 ا١تصدر اللغوي الذى استعملو مذىب البصرة ىف عامل التنازع.ج 
قد تبُت أن كالم العرب قد جاء بإعمال أول العاملُت 
ىف لفظ ا١تعمول ا١تتأخر عنهما، وبإعمال العامل الثاىن ىف 

امل األول مصادر الشواىد لفظو أيضا، ومن إعمال الع
اللغوية الىت استدل البصريون ٔتنهجهم النقل والقياس. استدل 
البصريون بالنقل كثَتا ما بالقرأن كمثل السورة: ) آتوىن أفرغ 
عليو قطرا ( و ) ىاؤم اقرؤا كتابية (، واٟتديث: ) و٩تلع 
ونًتك من يفجرك (. واستدل البصريون بالقياس باستعمال 

لي ا١تعنوي كقول البصريُت إن ىف إعمال العامل القياس العق
الثاىن دون األول أنو ليس فيو نقض معٌت، فكان البصريون 

 .111ٮتتارون أن إعمالو أوذل ىف نظرية التنازع
 عامل التنازع عند مذهب الكوفة .8

ذىب الكوفيون ىف مسألة إعمال الفعلُت، ٨تو ))أكرمٌت 
إذل أن إعمال الفعل األول  وأكرمت زيدا((، ))أكرمت وأكرمٌت زيدا((،
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. ولكن ال خال ف بُت البصريُت 112أوذل من إعمال الفعل الثاىن
والكوفيُت أنو ٬توز إعمال كل واحد من العاملُت ىف ذلك االسم 
الظاىر. البصريون والكوفيون ٬توزان اإلعمال ىف كل واحد من العاملُت 

أوذل منهما؟ ىف ذلك االسم الظاىر. االختال ف بينهما ىف أي العاملُت 
فرأى الكوفيون ىف ىذه ا١تسألة إذل أن األول أوذل بالعمل. النظرية 
النحوية للكوفيُت ىف نظرية التنازع عموما من شروطها وعمليتها تشابو 
النظرية النحوية للبصريُت. لذلك البيان االختال ف بُت البصريُت 

ما ىف والكوفيُت ال يدور ىف عموم نظرية التنازع بل االختال ف بينه
مسألة عامل التنازع من العاملُت ا١تتنازعُت ىف ذلك االسم الظاىر 
بعد٫تا. بينما الكوفيون ٢تم أى خاص ىف ىذه ا١تسألة كما يبينو 

 الكاتب قبل.
 حجة مذىب الكوفة ىف عامل التنازع.أ 

ورأى الكوفيون ىف جواب ىذه ا١تسألة أن إعمال األول 
 :113لتنازع لعلتُتأوذل من إعمال الثاىن ىف مسألة عامل ا

 األوذل: أنو أسبق وأقدم ذكرا.
الثانية: أنو يًتتب على إعمال العامل الثاىن لفظ 
ا١تعمول ا١تذكور أن تضمر ضمَتا ىف العامل األوا منهما، 
 فيكون ىف الكالم اإلضمار قبل الذكر، وىو غَت جائز عندىم.
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 ا١تنهج الذى استعملو مذىب الكوفة ىف مسألة عامل التنازع.ب 
ا دليل الكوفيُت ىف ىذه ا١تسألة فاحتجوا بأن قالوا: أم

 الدليل على أن إعمال الفعل األول أوذل النقل والقياس.
أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثَتا ما بالشعر، كمثال 
الشعر الذى قالو امرؤ القيس: "فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة 

زعموا أن كفاىن، ودل أطلب، قليل من ا١تال". والكوفيون أهنم 
ىذا البيت من باب التنازع لتقدم فعلُت على اسم واحد. وقد 

وىو قولو )) كفاىن  –أعمل الشاعر ىف ىذا الشعر أول فعلُت 
ىف اإلسم ا١تتأخر فرفعو بو، والدليل على ذلك أنو لو  –(( 

لنصب االسم بو،  –وىو قولو )) أطلب ((  –أعمل الثاىن 
َت صحيح، ألن شرط ألنو يطلب مفعوال، وىذا الكالم غ

التنازع أن يكون كل واحد من العاملُت ا١تتقدمُت طالبا 
للمعمول مع صحة ا١تعٌت على فرض عمل أيهما فيو، وىف ىذا 
البيت اليتم ذلك، فإنك لو قلت : لو ثبت كون سعي ألدىن 
معيشة كفاىن قليل من ا١تال ودل أطلب ذلك القليل، لكان  

٪تا يتم معٌت بيت امرئ كالمنا متناقضا ال ٤تصول لو، وإ
القياس إذا قدرت لقولو )) ودل أطلب (( مفعوال يدل عليو 
البيت بعده، وتقديره )) و دل أطلب ا١تلك (( وإذا ا٨تل البيت 
إذل قولك: ولو ثبت كون سعى ألدىن معيشة كفاىن قليل من 



62 
 

 
 

ا١تال و دل أطلب ا١تلك، كان كالم صحيحا مقبوال. وقول 
فرد على الفؤاد ىوى عميدا وسوئل لو الشعر من بٌت أسد : "

يببُت لنا السؤاال وقد نغٌت هبا ونرى عصورا هبا يقتدنا ا٠ترد 
ا٠تدال. وقد أعمل الشاعر الفعل األول ىف ىذا ا١تعمول بدليل 
أنو نصبو وأتى بضمَته معموال للفعل الثاىن وىو نون النسوة، 

دال، فَتفع ولو أعمل الفعل الثاىن لقال : نرى يقتادنا ا٠ترد ا٠ت
ا١تعمول على أنو فاعل ليقتاد و٭تد ف ضميو لكون األول 
يطلب معموال فضلة، وىذا يدل على أن إعمال العامل األول 

 .114أوذل عند الكوفيُت
وأما القياس فهو أن الفعل األول سابق الفعل الثاىن، 
وىو صاحل للعمل كالفعل الثاىن، إال أنو ١تا كان مبدوءا بو،  

أوذل؛ لقوة اإلبتداء والعناية بو؛ و٢تذا ال٬توز إلغاء كان إعمالو 
))ظننت(( إذا وقعت مبتدأة، ٨تو ))ظننت زيدا قائما(( 
ٓتال ف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة، ٨تو )) زيد كان 
قائم، وزيد قائم ظننت (( وكذلك ال٬توز إلغاء ))كان(( إذا  

انت كان مبتدأة ٨تو )) كان زيد قائما(( ٓتال ف ما إذا ك
متوسطة، ٨تو ))زيد كان قائم(( فدل على أن اإلبتداء لو ىف 

 .115تقوية عمل الفعل
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والذى يؤيد أن إعمال الفعل األول أوذل من الثاىن أنك 
لو أعملت الثاىن أدى إذل اإلضمار قبل الذكر، واإلضمار قبل 

 الذكر ال٬توز ىف كالمهم.
 لتنازعا١تصدر اللغوي الذى استعملو مذىب الكوفة ىف عامل ا.ج 

والدليل الذى احتج بو الكوفيون لتأسيس القوانُت 
النحوية ىف نظرياهتم بالقياس عن مسألة عامل التنازع ىو 

 الشعر، كمثال الشعر الذى قالو امرؤ القياس:
"فلو أن ما أسعى ألدن معيشة كفاىن، ودل أطلب، قليل 

 من ا١تال"، والشعر الذى قالو رجل من بٌت أسد:
ىوى عميدا وسوئل لو يبُت لنا  "فرد على الفؤاد

 .116السؤال" فأعمل الشاعر ىف ىذان البيتان العامل األول
 طريقة تطبيق تدريسها فى اللغة العربية .4

ىف تدريس النحو يركز على وسيلة واحدة لتحسُت تكوين 
اسلوب العربية الىت ىى وحدة من الدروس الذى يتكون من القواعد 

ب ١تعرفة وفهم ذلك. و أيضا ىذا الىت ٬تب أن تدرس ومطلوبة للطال
الدرس النحو أكد قواعد اٟتفظ، من ىنا كانت لديو فكرة للبحث 

 117عن الطريقة الصحيحة وموثوق هبا لتعليم النحو على الطالب.
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طرق تدريس ىف الدول العربية، وأيضا ىف بعض ا١تدرس 
اإلسالمية الداخلية ىف اندونسيا، الذى ٯتارس من أي وقت مضى ىف 

ي، مث توقف أو ال تزال تستخدم اليوم، والىت حلت ٤تلها ا١تاض
أساليب أخرى، ٯتكن القول أن ىذه األساليب ٯتكن ٕتميعها ىف 

 118طريقتُت أساسيتُت، طريقة القياسية وطريقة االستقرائية.
من االقتباس فوقو ٯتكن استنتاج أن طريقة تدريس صفة 

تخدام وموصو ف ىى القواعد الىت ٬تب أن تدرس للطالب باس
 األساليب ا١تناسبة ْتيث ا١تتعلمُت ٯتكن أن نفهم.

 الطريقة القياسية. أ
تعد ىذه الطريقة قدٯتة ىف تدريس النحو، وتقوم 
فلسفتها على انتقال الفكر من اٟتكم على الكلي إذل اٟتكم 
على ا٠تزئي ومن ا١تبادئ إذل النتائج. إن الطريقة القياسية 
تتطلب علمية معقدة، ألهنا تبدأ باجملرد أى بذكر القاعدة  

النتائج  كاملة، فا١تعلم بعد أن يكتب القاعدة يبدأ باستخراج
الفعلية وا١تنطقية من خالل تدقيق ما ٖتوية تلك ا١تفاىيم، 
وينتقل بذلك إذل القضايا اٞتزئية وا١تفهومات الشخصية، وىف 
الواقع إن اٞتزئية أقرب إذل مدارك ا١تتعلمُت من الكليات، وإن 
الكليات الىت ىى قليلة الشمول أقرب إذل مدارك ا١تتعلمُت. إن 
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تاز بسهولة السَت فيها على وفق خطواهتا الطريقة القياسية ٘ت
ا١تقررة فالتلميذ الذى يفهم القاعدة فهما جيدا ٯتكن أن 
يستقيم لسانو أكثر بكثَت من الذى يستنبط القاعدة من أمثلة 
توضح لو قبل ذكرىا، وىى أيضا طريقة سريعة ألهنا ال تستغرق 

كَت وقتا طويال، وأهنا تساعد التالميذ على تنمية عادات التف
اٞتيد. فالتفكَت ٭تتاج إذل ا١تادة، وإذل اٟتقائق الىت ٬تب أن 
يعرفها التلميذ بدقة إذا أراد أن يطبقها ىف حل ا١تشكالت 
وتفسَت الفرضيات، وىى الطريقة الوحيدة الىت تساعد على 

 119حفظ فحفظ القاعدة ىو الذى يعُت على تذكَتىا.
قة، ىو ويسمى أحيانا قواعد األسلوب وأمثلة ىذا الطري

أقدم طريقة تطبيقها ىف التدريس النحو. على الرغم من أن ىذا 
الطريقة ىو أقدم، ولكن حىت اآلن ال تزال تستخدم على 
نطاق واسع ىف ا١تؤسسات التعليمية ا١تختلفة باللغتُت العربية 

 121وىف إندونيسيا، وخاصة ا١تدارس الداخلية.
نظام ىف ىذه الطريقة، يركز التدريس على العرض من ال

الداخلي، فرض األصم للحكم على الطالب، مث إعطاء أمثلة 
لتوضيح القصد من ىذه القواعد يعٌت أن عملية التعلم ذات 
الطابع العام إذل الطبيعة ا٠تاصة. ولد قياس الفكرة من الرغبة 
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للطالب لفهم القصد من القواعد الىت ىى مشًتكة لنعلق على 
علم أو الطالب إذل عقو٢تم، ىذا ىو السبب، يطلب من ا١ت

مقايسة مثيل جديد ال يزال غامضا إذل مثال واضح آخر، مث 
 121يقابل القاعدة العامة ىف وقت سابق.

ىف استخدام ىذه الطريقة ىى نقاط القوة والضعف. 
ميزة ىى أن الطالب ٯتكن أن نفهم قواعد األمثلة الىت ًب 

ث وصفها من قبل ا١تعلمُت خالل ساعات الدوام ا١تدرسي، ْتي
ٯتكن للطالب استكمال ا١تهام خارج ساعات الدرس. ومثقلة 
ضعف قواعد طالب التحفيظ دون اتقان قواعد ا١تفردات 

 122وا١تعلمُت مثقلة الىت ٬تب أن تكون مكتوبة على السبورة.
 الطريقة االستقرائية. ب

يسمى ىذا الطريقة ىف بعض األحيان استنباطية، 
ا٠تطوات ا٠تمس استنتاجية أو أساليب ىربرت كارين اتبع 

 Johanا١تشاركة ىف تدريس النحو احملدد من قبل 
Priedrich Herbart ىف الداية، وىذه الطريقة يدخل .

العادل العريب بعد دعوة وفد بعثة تدريس أوروبا ىف أوائل القرن 
العشرين، حيث الطريقة التدريس ىف ىذه الطريقة ىى عكس 

ى تقدًن أمثلة طريقة قياسية، ألنو يعتمد على األسلوب عل
                                                             

  78(، ص. 2111ومونا، ميتوديلوجى بيمبيلجاران هباس عرب، )يوجياكرتا: بينَتبيت تَتاس، 121
 79نفس اجملع، ص؟ 122
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مسبقا وتناقش األمثلة مع الطالب، ٬تري مقارنة وضعت 
اٟتكم بعد ذلك سيادة طانع عام، ىف حُت قياسية من العام 

 123إذل ا٠تاص.
دعم ىذه الطريقة يرى أن ىذا النوع من الطريقة ىى 
الطريقة الطبيعية للطالب من خالل األمثالة، تكون قادرة على 

هل، وترك الضوء على ىف  الظالم ٖتقيق العلم، وكشف عن اٞت
من خالل معرفة كيفية العناصر ا١تكونة، وٚتع ا١تفردات، وعلى 
إدراج شيء من ىذا القبيل. يتم ذلك على مراحل للوصول إذل 

  124صياغة القواعد الىت ىى قواعد عامة أو شاملة.
ويرى دعم ىذه الطريقة أنو مع ىذه األساليب الطالب 

أن ا١تعلم فقط كمستشارين وأدلة سو ف تكون نشطة، ىف حُت 
وىكذا، والطالب الذين يسعون بنشاط للحصول على الصيغة 
ا١تطلوب من القواعد بعد مناقشة وربط ومقارنة األمشسلة 
القائمة؛ الطالب أيضا الذى حل ا١تشكلة. با١تعٌت الدقسق 
للكلمة، والطالب مشغول مع ا١تناقشات حىت الفرصة 

 125إلسكات أو ٕتاىل الدروس.

                                                             
191(، ص. 1983أٛتد ٤تمد عبد القدير، طرق تعليم اللغة العربية، ) قاىرة: مكتبة الندحو ا١تصرية، 123
 192رجع، ص. نفس ا١ت124
192ا١ترجع السابق، ص. 125
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ٯتكن االستنتاج أن طريقة االستقرائية وتقدًن األمثلة 
األوذل مث يتم مناقشتها مع الالب، ونظرا لتدريبات الطالب. 
مع ىذا األسلوب سيكون أيضا الطالب الناشطُت، ىف حُت 

 أن ا١تعلم فقط كمستشارين وأدلة.
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 ثالثالباب ال
 نتيجة البحث

عن عامل التنازع وما يتعلق من علل تحليل مذهب البصرة والكوفة  .أ 
 لغويةال هاومناهج ومصادر 

اعتمادا على بيان ما ىف الفصل الثاىن والثالث، لقد علمنا أن العراق 
أىم مراكز اٟتياة العقلية ىف فروع العلم والفن، وكانت لكل ىذه العلوم 
مذاىب ٥تتلفة. ا١تذىب ىف علم النحو ينقسم على مذاىب كثَتة ىف العراق 
منها مذىب بصري ومذىب كويف ومذىب بغددي مذىب أندلسي. 
وكانت لكل مذاىب علماء، من علماء مذىب البصرة: أبو عمرو ابن 
العالء وعيسى عمر الثقفي وا٠تليل ابن أٛتد وسيبويو، مث علماء مذىب 
الكوفة : كأيب جعفر الرؤسي والكسائ والفراء وثعلب، مث علماء مذىب 

فلرسي وابن جٌت والز٥تشرى، مث علماء مذىب البغددي: كأيب علي ال
األندلسي: كابن مضاء وابن عصفور وابن مالك. وكل العلماء من مذىب 
البصرة والكوفة والبغددى واألندلسى ٯتلك اآلراء ا١تختلفة ىف تأسيس قواعد 

ىف ىذا البحث أن يصف مذىب  ةوقوانُت نظرية ٨توىم. أخص الكاتب
البصرة والكوفة عن آراء الفريقُت ىف مسألة أوذل العاملُت بالعمل التنازع. 

ىف ىذا البحث أن يبحث و٭تلل عن مسألة أوذل العاملُت  ةاآلن أراد الكاتب
بالعمل ىف التنازع عند ٨تاة البصريُت الكوفيُت من ناحية ا١تصادر اللغوية 

 ىا لتأسيس قواعد وقوانُت ٨توىم.وا١تناىج الىت استعملو 
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عرفنا ما مر بيانو ىف الباب الثاىن والثالث ٚتع البصريون القواعد 
النحوية وبناىا على السماع والقياس. أما البصريون اعتمدون على السماع 
بالنقل كثَتاما من القرآن الكرًن أو من األشعار العرب الفصحى أو من 

ع الكوفيون القواعد النحوية كثَتاما على أمثا٢تم أو من أقوا٢تم. بينما ٚت
 أشاعار العرب

اختلف مذىب البصرة والكوفة من ناحية مصدر اللغة وا١تنهج ىف 
إن مذىب البصرة والكوفة ىف  مسألة أوذل العاملُت بالعمل ىف التنازع.

تأسيس قواعد ٨توه يستعمل السماع بالنقل والقياس ٚتيعا ىف مسألة أوذل 
ىف التنازع. ولكن اختلف مذىب البصرة والكوفة ىف مصدر  العاملُت بالعمل

اللغة الذى استعملو لتأسيس قوانُت وقواعد ٨توه ىف مسألة أوذل العاملُت 
 بالعمل ىف عامل التنازع.

أما البصريون فرأوا أن إعمال ثاىن العاملُت أوذل من إعمال األول 
لثاىن من العاملُت ىف منهما. واٟتجة الىت اعتمدوا عليها ىف إعمال العامل ا

 التنازع وىى كمايلى:
 أنو أقرب إذل ا١تعمول. .1
الثاين: أنو يلزم على إعمال األول منهما الفصل بُت العامل  .2

بأجنيب  –وىو االسم الظاىر  –ومعمولو  –وىو ا١تتقدم  –
من العامل، وىو ذلك العامل الثاىن، ومع أن الفصل بُت 

 العامل وا١تعمول مغتفر للضرورة.
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الثة: أنو يلزم على إعمال العامل األول ىف لفظ ا١تعمول أن الث .3
وىى ٚتلة العامل األول مع  –تعطف على اٞتملة األوذل 

قبل ٘تامها، والعطف قبل ٘تام ا١تعطو ف عليو  –معمولو 
 خال ف األصل.

جوا بأن قالوا: اوي الذى استعملو البصريون فاحتأما ا١تصدر اللغ
  أوذل النقل من القرآن واٟتديث.الدليل على إعمال الفعل الثاىن

فقد نقل البصريون كثَتاما بالقرآن كقول تعاذل ىف سورة: ) آتوىن أفرغ 
عليو قطرا ( وىف سورة ) ىاؤم اقرؤا كتابيو (. ىف األية األوذل: عمل الفعل 
الثاىن، وىو أفرغ، ولو عمل الفعل األول لقال: )أفرغ عليو(. وىف األية 

لثاىن، وىو اقرؤا، ولو عمل الفعل األول لقال: )اقرؤه(. الثانية، عمل الفعل ا
واعتمد البصريون أيضا على اٟتديث: و٩تلع ونًتك من يفجرك. ولو أعمل 

 األول ألظهر الضمَت بدا.
وأما القياس الذى اعتمد البصريون عليو فهم يقيسون على قول: 

إليو  "خشنت بصدره وصدر زيد"، فيختارون إعمل الفعل فيو، ألهنا أقرب
منو، وليس ىف إعمالو نقض معٌت، فكان إعما٢تا أوذل. والذى يدل على أن 

 للقرب أثرا أنو قد ٛتلهم القرب واٟتوار.
ويتضخ لنا أن البصريُت قد كان ٯتيلون إذل لغة القرآن. فإهنم يقيسون 
بلغة القرآن واٟتديث لتأسيس قواعدىم ىف أوذل العاملُت بالعمل ىف التنازع. 
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يستندون على السماع الذى كان من القرآن الكرًن واٟتديث.  والبصريون
 واستخدم البصريون ا١تنطق العقلي أيضا ىف ىذه ا١تسألة.

أما الكوفيون فرأوا أن إعمال الفعل األول من العاملُت أوذل من 
إعمال الفعل الثاىن منهما. واٟتجة الىت اعتمدوا عليها ىف إعمال العامل 

 التنازع وىى كما يلى:األول من العاملُت ىف 
 أنو أسبق وأقدم ذكرا. .1
أنو يًتتب على إعمال العامل الثاىن ىف لفظ ا١تعمول ا١تذكور  .2

أن تضمر ضمَتا ىف العامل األول منهما، فيكون ىف الكالم 
 اإلضمار قبل الذكر، وىو غَت جائز عندىم.

أما ا١تصدر اللغوي الذى استعملو الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: 
 على إعمال الفعل األول أوذل النقل من األشعار. الدليل

فقد نقل الكوفيون كثَتاما بالشعر، كمثال الشعر الذى قالو امرؤ 
القيس: "فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة كفاىن، ودل أطلب، قليل من ا١تال". 
والشعر الذى قالو رجل من بٌت أسد: "فرد على الفؤاد ىوى عميدا وسوئل 

ل". فأما القياس الذى اعتمده الكوفيون على أن الفعل لو يبُت لنا السؤا
األول سابق الفعل الثاىن، فهم يقيسون على ٨تو قول "ظننت زيدا قائما". 
ال٬توز إلغاء كلمة ظننت إذا وقعت مبتدأة ىف الكلمة وىو صاحل للعمل  
كالفعل الثاىن، إال أنو ١تا كان مبدوءا بو، كان إعمالو أوذل: لقوة اإلبتداء 

 .لعناية بووا
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ويتضخ لنا أن الكوفيُت قد كان ٯتيلون إذل لغة الشعر. فإهنم يقيسون 
بلغة الشعر لتأسيس قواعدىم ىف أوذل العاملُت بالعمل ىف التنازع. والكوفيون 

 يستندون على السماع الذى كان من أشعار العرب.
إذا نظرنا فيما مر بيانو إن لكل فريق من الفرقُت حججا، علمنا أن 

صريُت أكثر استعماال إذل استخدام القياس بالقرآن وا١تنطق العقلي الب
النحوي ىف وضع اٟتجة والقاعدة. خالفا للكوفيُت إن لكل حجة وقاعدة 
٨توية وضعوىا شاىدا كثَتا كان من أشعار العرب. واستعملوا ا١تنطق العقلي 

 أيضا لتأسيس قواعد وقوانُت ٨توىم ىف مسألة عامل التنازع.
 هب البصرة والكوفة عن عامل التنازع عموماآراء مذ .ب 

وأما الشرح عن آراء مذىب البصريُت والكوفيُت ىف عامل التنازع وما 
 يتعلق بو نظريا وصناعيا وعمليا فما يلى:

 رأي مذىب البصرة والكوفة ىف ضابط التنازع .1
مذىب البصريُت والكوفيُت رأوا أن التنازع اصطالحا عبارة 

ويكون  126أكثر إذل معمول واحد أو أكثر.عن توجو عاملُت أو 
كل واحد من العاملُت ا١تتقدمُت يطلب ذلك ا١تتأخر ْتسب 
ا١تعٌت إما على جهة الفاعلية أو ا١تفعولية أو فيهما معا أو مع 

 ، كما ىف األمثلة اآلتية:127التخالف فيهما

                                                             
 298سيد األمُت، ا١ترجع السابق، ص. 126
 97-96عبد اهلل بن ٤تمد، ا١ترجع السابق، ص 127
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"٭تسنان ويسئ  128لُت ىف طلب الفاعلية:عمثال الف.أ 
 ابناك".

 لب ا١تفعولية: "ضربت وأكرمت زيدا".مثال الفعلُت ىف ط.ب 
مثال الفعلُت ىف طلب الفاعلية وا١تفعولية معا: "ضرب .ج 

 وأىان زيد عمرا".
مثال الفعلُت ىف طلب أحد٫تا الفاعلية واآلخر ا١تفعولية: .د 

 129"ضربٌت وأكرمت زيدا".
علماء البصرة والكوفة ٢تم ا١تساواة ىف اصطالح نظرية 

 ألة االصطالح.التنازع. ال خال ف بينهما ىف مس
 رأي مذىب البصرة والكوفة ىف صناعية نظرية التنازع .2

نظريا، صناعية نظرية التنازع ىف اللغة العربية ٢تا شروط 
لتكوين تركيب الكلمة الىت تستعمل أسلوب نظرية التنازع، 

 :131منها
 أن يكون ا١تعمول الفعلُت ا١تتنازعُت: "صلى وسلم عمر"..أ 
 عُت ارتباط: "قام وقعد أخوك".أن يكون بُت العاملُت ا١تتناز .ب 
أن يكون العامالن ا١تتنازعان فعلُت متصرفُت: "آتوىن أفرغ .ج 

 عليو قطرا".

                                                             
 161عبد اهلل بن مالك، ا١ترجع اليابق، ص. 128
 96عبد اهلل بن ٤تمد، ا١ترجع السابق، ص. 129
 171-156هناء الدين، ا١ترجع السابق، ص. 131
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أن يكون العامالن متقدمُت على ا١تعمول: "وقد بغى وعتديا .د 
 عبداك".

 أن ال يكون العامالن حرفُت: "فة و ل زيد"..ه 
 أن ال يكون العامالن فعلُت جامدين: "ليس وزال زيد"..و 
يكون العامالن اٝتُت غَت عاملُت: "ليس من حذر أن ال .ز 

 وجنب فائز".
أن ال يكون العامالن فعلُت األول فعل متصر ف واألخر .ح 

 جامد: "وليس وكان زيد".
أن ال يكون العامالن فعلُت األول فعل متصر ف واألخر فعل .ط 

 غَت متصر ف: "كان وليس زيذ".
بصرة والكوفة وىف صناعية نظرية التنازع ىف اللغة العربية بُت ال

 ليس ٢تم خال ف
 رأي مذىب البصرة والكوفة ىف أنواع عامل التنازع .3

 البصرة والكوفة ال ٮتتلفون ىف أنواع عامل التنازع، منها:
أن يكون العامالن اٝتُت فاعلُت: " عهدت مطيئا ومقليا من .أ 

 أخريو".
أن يكون العامالن اٝتي مفعول: "قضى كل ذى دين فوىف .ب 

 عٌت غرٯتو".غرٯتو وعزة ٦تطول م
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أن يكون العامالن مصدرين: "عجبت من حبك وتقديرك .ج 
 زيدا".

أن يكون العامالن اٝتي تفضيل: "زيد أضبط الناس وأٚتعهم .د 
 للعلم".

أن يكون العامالن صفتُت مشبهتُت على وزن "فعل" و .ه 
 "فعيل": "زيد حذر وكرًن أبوه".

اعل: أن يكون العامالن ٥تتلفُت، األول الفعل والثاين اسم الف.و 
 "ىاؤم اقرءوا كتابية".

أن يكون العامالن ٥تتلفُت، األول الفعل ولبثاين ا١تصدر: .ز 
"لقد علمت أوذل ا١تغَتة أنٌت لقيت فلم أنكل عن الضرب 

 مسمعا".
 رأي مذىب البصرة والكوفة ىف عملية نظرية التنازع .4

 البصرة والكوفة الٮتتلفون ىف عملية نظرية التنازع، منها:
ىف الفعلُت ا١تتنازعُت الفعل األول، فوجب إذا كان العمل .أ 

ومثال ذلك كما يلى: "٭تسن  131اإلضمار ىف الثاين.
 ويسءان ابناك".

                                                             
 161ص.  هباء الدين، نفس ا١ترجع،131
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إذا كان العمل ىف الفعلُت ا١تتنازعُت الفعل الثاين، فوجب .ب 
اإلضمار ىف األول. ومثال ذلك كما يلى: "٭تسنان ويسئ 

 ابناك".
ان الطالب إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل ليس بعمدة، فإن ك.ج 

ىو العامل األول دل ٬تز اإلضمار. كاا١تثال األتى: "ضربت 
 وضربٌت زيد" و"مررت ومر ىب زيد".

إذا كان مطلوب الفعل ا١تهمل ليس بعمدة ىف األصل، فإن  .د 
كان الطالب ىو العامل الثاين وجب اإلضمار. كاا١تثال 

 األتى: "ضربٌت وضربتو زيد" و "مرىب ومررت بو زيد".
لوب الفعل ا١تهمل عمدة ىف األصل، فإن كان إذا كان مط.ه 

الطالب العامل ىو األول وجب اإلضمار مؤخرا. كاا١تثال 
 األتى: "ظنٌت وظننت زيدا قائما إياه".

إذا كام مطلوب الفعل ا١تهمل عمدة ىف األصل، فإن كان .و 
الطالب العامل ىو الثاىن وجب اإلضمار متصال أو منفصال.  

يو زيدا قائما" أو "ظننت وظنٍت كاا١تثال األتى: "ظننت ظنن
 إياه زيدا قائما".

وجدنا بعد ما تتبعنا ذلك اٟتوار السالف أن لكل فريق حجة 
وبراىُت اعتمد عليها ىف أوذل العاملُت بالعمل ىف التنازع خالفا 
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شديدا ولكن ىف عامل التنازع وما يتعلق بو نظريا وصناعيا وعمليا 
 ليس لو خال ف.

ى لنا أن يستقر ىف أذىاننا أن ا٠تال ف ىف ىذه ا١تسألة ينبغ
 من الفنون وىف كل علم من العلوم.شيء عاد ٬ترى أيضا ىف كل 

 تحليل تطبيق تدريس عامل التنازع فى اللغة العربية .ج 
ىف التدريس تركز النحو على واحدة من الوسائل لتحسُت تكوين 

تدرس اسلوب العربية وىو الدرس وحدة تتكون من القواعد الىت ٬تب أن 
ومطلوبة للطالب ١تعرفة وفهم ذلك. وىكذا الدرس النحو، قواعد ٖتفيظ 
أكد، من ىنا كان فكرة للبحث عن الطريقة الصحيحة وموثوق هبا لتعليم 

 النحو على الطالب.
 الطريقة القياسية .1

ىف ىذه الطريقة، يركز التدريس على عرض للقواعد، قواعد 
ثلة لتوضيح القصد من فرض االستظهار على الطالب، مث إعطاء أم

ىذه القواعد. وىذا يعٌت أن عملية التعليم ذات الطابع العام إذل 
الطبيعة ا٠تاصة. ويستند ىذا األسلوب على الرغبة للطالب لفهم 
القصد من القواعد الىت ىى مشًتكة لنعلق على عقو٢تم، ىذا ىو 
السبب، يطلب من ا١تعلم أو الطالب على مقايسة مثيل جديد ال 

غامضا إذل مثال واضح آخر، مث ا١تتطابقة مع القاعدة العامة ىف  يزال
 وقت سابق.
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كثَت من الناس يتحدون ىذه الطريقة على أساس أن ويبدو أن 
الغرض الرئيسي من ىذا األسلوب ىو ٟتفظ النظام دون النظر إذل 
تنمية قدرات تطبيقها، قد تكون مناسبة لألشخاص الذين دراسة على 

عربية ولكنها ليست مناسبة لألطفال من العلوم النحو وجو التحديد ال
 بالنسبة ٢تم ىو أن ٯتارس ال أن ٭تفظ.

هبذا الطريقة ىف كثَت من األحيان ال تصغي إذل الدروس 
للطالب وا١تعلمُت، ألن الطالب ا١توقف السلىب، إذا كان ىناك طالب 
الذين يشاركون، وعدد من الطالب ليس كثَتا. وخالفا ١تبادئ 

دريس األمر الذى يتطلب ابتداء من السهل، مث تدر٬تيا ٨تو صعبة، الت
من ا٠ترسانة إذل اجملرد، بطبيعة اٟتال الىت وضعت حكم سبيل ا١تثال 
سيخلق اإلرىاق وا١تشقة. ٯتكن للطالب ننسى القواعد الىت ًب حفظها 

 ألهنا ببساطة حفظو دون فهم ذلك.
العديد من بُت وتعارض ىذه الطريقة على نطاق واسع من قبل 

ا١تعلمُت، ألنو سَتبك انتباه الطالب، فضال عن انقسام بُت النحو 
واللغة، أعجب ذلك أن النحو كهد ف، وليس كوسيلة لتحسُت التعبَت 

 اللغوي.
مدرس لغة الذى يأخذ هنج معُت، لدية اٟترية ٠تلق ٣تموعة 

مهم متنوعة من الطرق ا١تناسبة لظرو ف وقوع التعليم والتعلم. وىو أمر 
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أن نالحظ أن األساليب ا١تستخدمة يولدون وال يتعارض مع النهج 
 ا١تعتمد.

 الطريقة االستقرائية .2
ىذا النوع من الطريقة ىى الطريقة الطبيعية للطالب من خالل 
األمثلة، تكون قادرة على ٖتقيق العلم، وكشف عن جهل، تسليط 

ا١تفردات الضوء على الظالم من خالل معرفة كيف عناصرىا، وٚتع 
وإدخال شيء من ىذا القبيل. يتم ذلك على مراحل للتوصل إذل 
صياغة قواعد عامة وشاملة. مع ىذا األسلوب سو ف يكون الطالب 
الناشطُت، ىف حُت أن ا١تعلم فقط كمستشارين وأدلة. وىكذا، 
والطالب الذين يسعون بنشاط للحصول على الصيغة ا١تطلوب من 

قارنة األمثلة القائمة، الطالب أيضا الذي القواعد بعد مناقشة وربط وم
 حل ا١تشكلة.

الطالب مشغولون با١تناقشات حىت ال يكون ٢تم الفرصة 
للسكوت وتغأضى عن الدروسا. ومع ذلك، وإال كيف ىذه الطريقة 
وفقا للمؤلف، وليس من الضعف بُت ىذه األساليب ىى بطيئة وغَت 

روضة ا١تعلم ٤تدود والرغبة فعالة ىف نقل ا١تعلومات، كانت األمثلة ا١تع
ىف اٟتصول بسرعة على صياغة القواعد. ولكن على الرغم من ذلك، 

 فإن العديد من الدول العربية الىت تطبق ىذا األسلوب ىف ا١تدارس.
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 رابعالباب ال
 الخاتمة

 الخالصة . أ
اعتمادا على البحوث السابقة، يقدم الباحثة ىف ىذا الباب النتائج 

 الباحثة. وأما النتائج ففيما يلى:الىت ٭تصل إليها 
 رأى مذىب بصرة وكوفة عن عامل التنازع، ىو: .1

ُت ىف مل ا١تؤثرة لالختال ف بُت علماء البصريُت والكوفياأما الع.أ 
. يستعمل ا١تصادر اللغوية اختال ف عنمسألة عامل التنازع 

علماء البصريُت منهج النقل والقياس ىف تأسيس قواعد 
علماء الكوفيُت يستعملوا منهج النقل وقوانينهم النحوية. و 

تعملها مذىب البصرة والقياس أيضا بل ىف مصدر اللغة الىت يس
 تلفون ولو كانوا يستعملون ا١تنهج ا١تستوى.٥توالكوفة 

مصدر اللغة الىت يستعملها مذىب البصرة ىو كثَتاما من .ب 
 القرآن واٟتديث. بينما مذىب الكوفة يستعمل الشعر.

بُت علماء البصريُت والكوفيُت ىف مسألة أوذل أما االختال ف .ج 
العاملُت بالعمل ىف التنازع، فعلماء البصريُت رأوا أن العامل 

ورأى علماء  األوذل بالعامل ىف التنازع ىو العامل الثاين.
 البصريُت لثالث حجج:

 أنو أقرب إذل ا١تعمول .1



82 
 

 
 

 –أنو يلزم على إعمال األول منهما الفصل بُت العامل  .2
 –وىو االسم الظاىر  –ومعمولو  –ا١تتقدم وىو 

بأجنيب من العامل، وىو ذلك العامل الثاىن، ومع أن 
 الفصل بُت العامل وا١تعمول مغتفر للضرورة.

أنو يلزم على إعمال العامل األول ىف لفظ ا١تعمول أن  .3
وىى ٚتلة العامل األول  –تعطف على اٞتملة األوذل 

قبل ٘تام ا١تعطو ف قبل ٘تامها، والعطف  –مع معمولو 
 عليو خال ف األصل.

بينما علماء الكوفيُت رأوا أن العامل األوذل بالعامل ىف التنازع  .د 
 ورأى علماء الكوفيُت لثنُت:ىو العامل األول.

 أنو أسبق وأقدم ذكرا. .1
أنو يًتتب على إعمال العامل الثاىن ىف لفظ ا١تعمول  .2

ا١تذكور أن تضمر ضمَتا ىف العامل األول منهما، 
يكون ىف الكالم اإلضمار قبل الذكر، وىو غَت جائز ف

 عندىم.
أما التشابو بُت علماء البصريُت والكوفيُت فإهنم ٬توزون إعمال  .ه 

كل واحد من العاملُت عامال أوال كان أو عامال ثانيا ىف ذلك 
اإلسم الظاىر وىف نظرية التنازع عموما من ناحية النظري 

 والصناعي والعملي.
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يستعمل الطريقة، ىي طريقة القياسية مل التنازع تطبيق تدريس عا .2
  حُسن ْتال الطالب.وطريقة االستقرائية. والطريقة 

 اإلقتراحات . ب
 خاصةً  ، للعلوم امتداًدا البحث ىذا يكونترجو الباحثة للمتعلمُت أن  .1

 علم النحو.
، خصوصا ىف األصول  يعطى الدرسا عن نظري النحو وللمعلمُت أن .2

 علم النحو.
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