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املدارس النحٌية يف مصنفات

(الدكتٌر فتحي عبد الفتاح الدجني)

أ.م.د .مكً نومان الدلٌمً
م.م .االء ثائر ٌوسف المٌسً

*

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى

املقدمة :
أحدث اصطالح (المدارس النحوٌة) جدال كبٌرا فً الفكر النحوي المعاصر ,
وان هذا الجدل لم ٌنته فٌما ألف فً البحث النحوي  ,سواء أكان ذلن مؤٌدا أو رافضا
لوجووودف فووً تراثنووا النحوووي  ,ولكوول حجوو ورؤ تسووتنبط أو تنموول  ,ومووادام العموول
حاضرا فوً هوذا المٌودان  ,فوان الموول فٌوه ال ٌتولوف دنود هوؤالء المحودثٌن بعود ثبوا
اصطالح (المدارس النحوٌة) فً البحث النحوي الحودٌث والمعاصور  ,بول ان رفضوه
دند بعض الدارسٌن أذكى جذوة البحث فٌه اذ مما ال ٌخفى ان الفكورة تواداد حضوورا
بالتأٌٌد والرفض  ,وهذا ما نضع الٌد دلٌه  ,اذ ٌكاد موضوع المدارس النحوٌة ٌطغى
دلى الدرس النحوي المعاصر  ,وممن أسهم فً المول بهوذا الموضووع الودكتور فتحوً
دبد الفتواح الودجنً المولوود فوً العوام (2531هو )2355 //فوً المنطموة الوسوطى مون
فلسووطٌن فووً لرٌووة بٌو دجوون  ,ولوود حصوول دلووى اللٌسووانس (البكوالورٌوس) موون كلٌووة
االداب فً جامعة الماهرة دام (2395م)  ,ثم حصل دلى شهادة الماجستٌر من الكلٌة
نفسووها دووام (2393م) دوون رسووالته الموسووومة ب(أبووو االسووود الوودؤلً ونشووأة النحووو
العربً) التً كان بأشراف الدكتور حسٌن نصار.
أمووا شووهادة الوودكتوراف فحصوول دلٌهووا موون جامعووة الكوٌ و دووام ( )2391دوون
رسالته الموسومة ب(/ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً) التً أشرف دلٌها االستاذ دبود
السالم دمحم هارون ( 2311م) .
ودموول الوودجنً مدرسووا فوً فلسووطٌن فووً لطوواع وواة  ,ثووم انتموول الووى الكوٌو
لٌعمل مدرسا فً ثانوٌة دبد هللا السالم ,ثم انتمل بعد ذلون الوى معهود التربٌوة للمعلموٌن
()2
دام . 2391
أما مؤلفاته العلمٌة فبلغ ثمانٌة كتب  ,وبحثوا واحودا ,وسونذكرها بحسوب سونوا
إصدارها :
 -2أبو االسود الدؤلً ونشأة النحو العربوً ,ط , 2وكالوة المطبودوا – الكوٌو
2391/2531م
* انثذث يغرم يٍ سعانح انًاجغرٍش " انجٕٓد انُذٌٕح نهذكرٕس فرذً عثذ انفراح انذجًُ " انرً ذمذيد تٓا االء ثائش
ٌٕعف انمٍغً انى يجهظ كهٍح انرشتٍح تجايعح دٌانى  ،تاششاف انذكرٕس يكً َٕياٌ انذنًًٍ ْ2536ـ3115 /و .
(ٌُ ) 2ظش  :انًٕعى انثمافً  2835/34يعٓذ انرشتٍح نهًعهًٍٍ – انكٌٕد  2836 ،ص. 475
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ظوووواهرة الشووووذوذ فووووً النحووووو العربووووً  :ط 2وكالووووة المطبودووووا -الكوٌوووو
2391/2531م
الجملوووة النحوٌوووة نشوووأة وتطوووورا وإدرابوووا ,ط , 2مكتبوووة الفوووالح -الكوٌووو ,
2391/2531م.
فوووووً الصووووورف العربوووووً ,نشوووووأة ودراسوووووة ,ط, 2مكتبوووووة الفوووووالح-الكوٌووووو
2393/2533م
لغوووا العووورب وأثرهوووا فوووً التوجٌوووه النحووووي ,ط, 2مكتبوووة الفوووالح-الكوٌووو ,
2312/2142م
النادووووة المنطمٌووووة فووووً النحووووو العربووووً ,ط, 2وكالووووة المطبودووووا -الكوٌوووو
2141,ه2311//م
االدجووووواا النحووووووي فوووووً المووووور ن الكووووورٌم ,ط, 2دار النفوووووائس -بٌووووورو ,
2141ه2311//م
فً النحو العربً  ,دراسة تطبٌمٌوة ,ط 2وكالوة المطبودوا – الكوٌو  ,دار
رٌب للطبادة  ,الماهرة  ,طبع بعد دام 2311م .
الكووم والكٌووف فووً النحووو العربووً (بحووث) نشوور ضوومن أدمووال الموسووم الثمووافً
لمعهد التربٌة للمعلمٌن فً الكوٌ  2311/2315م  ,ص .511-593

وسوونتناول فووً بحثن وا الحوودٌث دوون ظهووور مصووطلر (الموودارس أو المدرسووة
النحوٌووة)  ،واخووتالف المووول فٌووه  ,ثووم نتبعووه بمولووف الوودجنً موون المووول فووً الموودارس
النحوٌة  ,ثم نختمه بمنالشة راء الدجنً .
أًال :ظيٌر املصطلح ً ,اختالف القٌل فيو
دنوودما تحوودث المؤرخووون دوون النحوواة نسووبوهم الووى البٌئووا التووً بووراوا فٌهووا
فمالوا ( :من اهل البصرة) ,او (دالم الكوفة)  ,أومن(أهول الكوفوة) ,أو(البصورٌون) ,
أو(الكوفٌون),أو(دلمووواء البصرة),أو(نحوالبصووورة),أو (نحوووو الكوفوووة)( ,)2حتوووى ورد
مصطلر (مذهب) لد السٌرافً (591ه )/فً كتابه (أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن)(, )1
ثم تالف الابٌودي (593هو )/فوً كتابوه طبموا النحووٌٌن واللغووٌٌن فاسوتعمل مصوطلر
(مذهب)  ,فمال( :مذهب البصرٌٌن)(,ومذهب الكوفٌٌن)( .)5واستعمله اخورون بعودف ,
منهم ابن الندٌم (514ه ،)1()/أبو البركا االنباري (399ه. )3()/
(ٌُ ) 2ظش  :طثماخ فذٕل انشعشاء ٔ ، 8 :يشاذة انُذٌٍٍٕ . 62 ، 53 ،42 :
(ٌُ ) 3ظش  :اخثاس انُذٌٍٍٕ انثظشٌٍٍ . 224 :
ٔرْثد انذكرٕسج خذٌجح انذذٌثً انى اٌ يظطهخ (يزْة) ٔسد أالً عُذ انضتٍذي  ،اال اَُا ٔجذَا انغٍشافً لذ عثمّ انى
اعرعًال ْزا انًظطهخ .
(ٌُ ) 4ظش  :طثماخ انُذٌٍٍٕ ٔانهغٌٍٕ . 272-271 :
(ٌُ ) 5ظش  :انفٓشعد . 218 ، 215 ،77 :
(ٌُ ) 6ظش َ :ضْح االنثاء فً طثماخ االدتاء . 232 ، 236 ،273 :
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والمذهب لغة  :هو الطرٌمة او المعتمد الذي ٌذهب الٌه(. )2
أمووا الممصووود بالمووذهب البصووري أو المووذهب الكوووفً فهووو :مجمودووة االراء
النحوٌة التً لال بهوا نحواة البلودٌن  ,والمونه أو االتجواف الوذي نهجووف فٌهوا( .)1أو هوو
الطرٌمة التً سار دلٌها أحد النحاة(. )5
أما مصطلر (المدرسة) فلوم ٌسوتعمله النحواة المودماء بوالمعنى الوذي ذهوب الٌوه
المحوودثون ,وٌبوودو أن المستشوورلٌن أول موون اسووتعمل هووذا المصووطلر  ,موونهم (فلوجوول)
( 2194.م) فوووً كتابوووه (المووودارس النحوٌوووة دنووود العووورب)( )1وكوووذلن جوتلووود فاٌووول
( 2113م) الذي ذكر هذا المصوطلر فوً ممدمتوه دلوى كتواب االنصواف( . )3وكوارل
بروكلمووان ( 2339م)( , )9ثووم تووابعهم البوواحثون العوورب فاسووتعملوا هووذا المصووطلر ,
ومنهم احمد امٌن ( 2331:م) الوذي لوال فوً احود فمورا كتابوه ضوحى االسوالم :
((بوودا الخووالف هادئووا بووٌن الرؤاسووً فووً الكوفووة والخلٌوول فووً البصوورة  ,ثووم اشووتد بووٌن
الكسائً فً الكوفوة وسوٌبوٌه فوً البصورة  ,وصوار لكول مدرسوة دلوم تنحواا الٌوه كول
فرلة  ,وٌظهر ان هذف العصبٌة العلمٌة بٌن المدرسوتٌن كانو مؤسسوة دلوى العصوبٌة
السٌاسوٌة التووً ظهور بووٌن البلودٌن ))( , )9حتووى اصوبر هووذا المصوطلر دنوانووا لكتووب
منها(مدرس الكوفة) لمهودي المخاوموً ( ,ومدرسوة البصورة النحوٌوة) لعبود الورحمن
السٌد  ,و(المدرسة النحوٌة فوً مصور والشوام) لعبود العوال سوالم مكورم  ,و ٌور ذلون،
وبعد ان شاع مصطلر (المدارس النحوٌوة)  ,وتعودد هوذف المودارس اثٌور خالفوا
كثٌرة ومتشعبة حول فكرة وجود مدارس نحوٌة  ,وموا الممصوود بالمدرسوة ؟ ,ودلوى
من ٌصر ان نطلك مصطلر (مدرسة) ؟
ًميكن تقسيم ىذه االراء على جممٌعات :
المجموعة االولى  :أٌد وجوود المودارس النحوٌوة موادام التمسوٌم جارٌوا دلوى النسوبة
الووى البلوود  ,أي ألوور التواٌووع الجغرافووً  ,وموون هووؤالء الوودكتور شووولً ضووٌف(, )1
والدكتورة خدٌجة الحدٌثً التً لال (( :ودلى هذا فأنه ال فرق ظاهرا بٌن ان نسومً
هذف المجمودا (مدارس)  ,او (مذاهب) ,او مجمودا ,او (نادا ) موادام التمسوٌم
جارٌووا دلووى النسووبة الووى البلوود  ,وسووواء اسوومٌنا النحووو والنحوواة فووً البصوورة ( :مدرسووة
البصووورة النحوٌوووة) ام (موووذهب البصووورة النحووووي) ام (نحوووو البصووورة) ام (النحووووٌٌن
البصوورٌٌن)  ,فالمجمودووة واحوودة  ,وانمووا تختلووف الداللووة الجائٌووة حٌووث تكووون كلمتووا
(نحو) او(مذهب) دالتٌن دلى العلم وحدف  ,وتدل كلمة (مدرسة) دلى مجمودة النحاة
(ٌُ ) 2ظش  :نغاٌ انعشب يادج (رْة) . 478 /2 :
(ٌُ ) 3ظش  :انًذاسط انُذٌٕح (انذذٌثً) . 37 :
(ٌُ ) 4ظش  :انًذاسط انُذٌٕح (انغايشائً) . 24 :
(ٌُ ) 5ظش  :انًغرششلٌٕ . 453/4 ، 475/3 :
(ٌُ ) 6ظش  :ذاسٌخ االدب انعشتً . 237 /3 :
(ٌُ ) 7ظش  :ذاسٌخ االدب انعشتً . 236 -235/3 :
( ) 7ضذى االعالو . 385 /3 :
(ٌُ ) 3ظش  :انًذاسط انُذٌٕح (ضٍف) . 6:
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الواضعٌن لهذا العلم العاملٌن دلى اٌجادف وتنمٌتوه وتنظٌموه وتطبٌوك منهجوه واصووله
كما تشمل كل من اتبع هذف المجمودة النحوٌة))(. )2
والدكتورة الحدٌثً بهذا ال تر فرلا بٌن اصطالحً (المدرسة) و(المذهب)،
ولد اٌد ددد اخر من الدارسٌن تعدد المدارس النحوٌة(. )1
المجموعة الثانية  :اٌد وجود بعض المدارس ,ونف بعضوها االخور ،ومون هوؤالء
الدكتور مهدي المخاومً (  )2335الذي ذهب الى المول بوجود مدرستً البصرة
والكوفة فمط إذ لال (( وجاء المتأخرون من النحاة فرأوا اسم (البغدادٌٌن) ٌ ,ذكر الى
جانب الكووفٌٌن والبصورٌٌن فوذهب بهوم الووهم بعٌودا  ,وراحووا ٌركبوون الصوعب فوً
تصوٌر مذهب ثالث ٌمف بإااء مذهب اهل البصرة ومذهب اهل الكوفة  ,وهو مذهب
البصوورة ومووذهب اهوول الكوفووة  ,وهووو مووذهب البغوودادٌٌن ))( , )5ولووال اٌضووا (( :امووا
مذهب االندلسٌٌن او مذهب المصرٌٌن او ٌرهما فمذاهب ال وجود لها اال فً اوهام
المائلٌن بها  ,المرسولٌن الموول مواادم وموددٌا ال تونهض بهوا حجوة وال ٌمووم دلٌهوا
دلٌل))(. )1
وأٌد هذا الرأي باحث اخر بموله (( :ان كان فً تارٌخ نحونا مذاهب تسوتحك
التمٌٌا والتخصٌص  ,فلٌس حمٌما بهوا ٌور اهول البصورة والكوفوة  ,وموا سوواها فهوو
الجهد الفردي لٌس ٌر  .اما نحو بغداد واالندلس ومصر والشام فلٌس سوو الجهود
البصري وشًء من الكوفً منضما الى االبدادا الذاتٌة ))(.)3
وذهووب بروكلمووان ( 2339:م) الووى وجووود ثالثووة مووذاهب هووً  :المووذهب
البصري والمذهب الكوفً والمذهب البغدادي  ،فمود دمود فصوال للحودٌث دون مدرسوة
بغداد والتعرٌف بها( )9وكذلن االستاذ سعٌد االفغانً الذي لال بنشأة المذهب البغدادي
البغوودادي المووائم دلووى االختٌووار موون المووذهبٌن البصووري والكوووفً( , )9ودنوودما تحوودث
الدكتور أحمد مكً االنصاري دن ابً اكرٌا الفراء جعله المؤسس الحمٌموً للموذهب
البغوودادي الووذي نووت دوون امتوواا المووذهبٌن البصووري والكوووفً ( .)1وكووذلن الوودكتور
محمووود حسوونً محمووود الووذي ذهووب الووى وجووود مدرسووة نحوٌووة ثالثووة تل و المدرسووة
البصرٌة  ,والمدرسة الكوفٌة هً المدرسة البغدادٌة(. )3

( ) 2انًذاسط انُذٌٕح (انذذٌثً) . 33 :
(ٌُ ) 3ظش  :ذاسٌخ عهٕو انعشتٍح ٔ ، 233 :خظائض يزْة االَذنظ . 75 :
( ) 4انذسط انُذٕي فً تغذاد . 6 :
( ) 5انًظذس َفغّ . 7 :
( ) 6االذجاْاخ انُذٌٕح انذذٌثح (سعانح) . 8-3 :
(ٌُ ) 7ظش  :ذاسٌخ االدب انعشتً . 332 /3 :
(ٌُ ) 7ظش  :يٍ ذاسٌخ انُذٕ . 84 :
(ٌُ ) 3ظش  :اتٕ صكشٌا انفشاء . 477 :
(ٌُ ) 8ظش  :انًذسعح انثغذادٌح . 553 :
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ولوود توصوول الوودكتور دبوود االمٌوور الووورد الووى نتٌجووة مؤداهووا (( :انووه لووٌس فووً
توارٌخ النحووو مدرسووة نحوٌوة اال المدرسووة البصوورٌة  ,والمدرسوة الكوفٌووة  ,والمدرسووة
المرطبٌة))( . )2وهنان اراء اخر مختلفة ضمن هذف المجمودة .
المجموعةةة الثالثةةة  :نف و المووول بوجووود موودارس نحوٌووة  ,وفووً مموودمتها المستشوورق
كوتلد فاٌل الذي شكن فً وجود مدرسة كوفٌة( , )1والودكتور دلوً أبوو المكوارم الوذي
لال ب(( /تاٌٌف ددو تعدد المدارس النحوٌة بممابلة صور التوافوك واالخوتالف بوٌن
كل مجمودة نحوٌة واخر بمظاهر التوافك واالختالف بٌن افراد المجمودة الواحدة
 .وهوو موا اكود اخور االمور وحودة االصووول العاموة فوً التفكٌور النحووي دلوى اخووتالف
تجمعاته او مدارسه))(. )5
ولووود أنكووور الووودكتور ابوووراهٌم السوووامرائً ( 1442 :م) ان تكوووون هنوووان
مدرستان هما  :البصرٌة والكوفٌة (( فالنحو المدٌم واحد  ,وان كوان هنوان مون شوًء
فوواختالف الالحمووٌن مموون ددوووا بووالكوفٌٌن دوون المتموودمٌن البصوورٌٌن بمسووائل تتصوول
بالفروع ولٌس باالصول ))( , )1وذكر فً مؤلف اخر انوه الٌور موجبوا للتكثٌور مون
هذف المذاهب اذا درفنا ان اصحابها ال ٌؤلفون وحدة فً التفكٌر والمنه (. )3
ثانيا  :مٌقف الدكتٌر فتحي الدجني من القٌل يف املدارس النحٌية :
بعد ان تتبعنا اثار الدجنً وجدنا تنالضا واضحا بٌن موا لوال فٌوه  ,وموا طبموه
فً موضوع المدارس النحوٌة  ,وٌمكن ان نبرا هوذا التنوالض مون خوالل دورض موا
جاء فً مؤلفاته واحدا بعد االخر .
 -1ابو االسود الدؤلي ونشأة النحو العربي :
فووً هووذا المؤلووف جعوول الوودجنً البووً االسووود الودؤلً مدرسووة وتالمٌووذ  ،اذ أفوورد فموورة
بعنوان( تالمٌذ أ بً االسود ورجال مدرسته) لوال فٌهوا  (( :نصول الوى ان ابوا االسوود
الوودؤلً وورلاتووه االربعووة تمثوول النشوواط البوودائً فووً التووألٌف النحوووي  ،ثووم جوواء دور
تالمٌذف  ,وبدؤوا ٌحاولون تكملوة موا رسومه لهوم اسوتاذهم ابوو االسوود ))( , )9وهوؤالء
التالمٌذ هم ٌ :حٌى بن ٌعمر  ,ودنبسة الفٌل  ,ومٌمون االلرن  ,ونصر بون داصوم ,
ودطاء الدؤلً  ,وابو حرب الدؤلً  ,سعد بن شداد الملمب ب (/سعد الرابٌة )(.)9
 -2ظاهرة الشذوذ في النحو العربي :
( ) 2انًذاسط انُذٌٕح تٍٍ انرظٕس ٔانرظذٌك ٔانغإال انكثٍش . 43 :
(ٌُ ) 3ظش  :يمذيح فاٌم عهً كراب االَظاف (ذشجًح انفشد يادنًٍُ) . 2 :
( ) 4اطٕل انرفكٍش انُذٕي ٌُٔ ،477 :ظش  :ذمٌٕى انفكش انُذٕي . 354 :
( ) 5انًذاسط انُذٌٕح اعطٕسج ٔٔالع . 268 :
(ٌُ ) 6ظش  :انُذٕ انعشتً َمذ ٔتُاء . 71-68 :
( ) 7اتٕ االعٕد انذؤنً َٔشأج انُذٕ انعشتً . 278 :
(ٌُ ) 7ظش  :اخثاس انُذٌٍٍٕ انثظشٌٍٍ ٔ ، 54-51 :انفٓشعد . 53-52 :
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أ -لسووم الوودجنً كتابووه هووذا دلووى خمسووة ابووواب  ,تحوودث فووً كوول بوواب دوون ( ظوواهرة
الشووذوذ ) فووً احوود الموودارس الخمووس (البصوورة  ,والكوفووة  ,وبغووداد  ,واالنوودلس ,
ومصر و الشام) .
ب -اكد وجود منه للمدرسة الكوفٌة مخوالف للمدرسوة البصورٌة لوائال  (( :نلحوظ ان
النحو الكوفً اختط منهجا ثابتا خالف فٌه بعض االراء البصرٌة  ,وكان هذا الخوالف
طبٌعٌا البد ان ٌوجد الختالف االصول ))(. )2
 دافع دن وجود المدرسة البغدادٌة دند حدٌثه دن منكري هذف المدرسة وذكر (( :انووه وجوود فعووال فووً بغووداد منهجووا مغوواٌرا للمدرسووتٌن الس وابمتٌن  ,وهووذا الموونه جدٌوود
لدارسً النحو العربً  ,وبخاصة اهل بغداد حٌث رأوا مذهبٌن متباٌنٌن  ,فانتخبوا ما
وافمهم من اراء  ,وبذلن كونوا لهم مذهبا ممٌاا ))(. )1
دٌ -وور ان الموونه النحوووي فووً االنوودلس سووار دلووى مووذهب االختٌووار موون المووذاهب
العرالٌووة الثالثووة مضووٌفا الووى ذلوون ان بعووض النحوواة توسووعوا فووً اصووولهم اذ اخووذوا
باالحادٌث النبوٌة الشرٌفة(. )5
وهذا ما ذكرف اٌضا دون مدرسوة مصور والشوام التوً جواء اراؤهوا خالصوة
الفكار المدارس السابمة(. )1
 -3الجملة النحوية نشأة وتطورا واعرابا :
ٌبدو ان الدجنً فً كتابه هوذا حواول ان ٌتجنوب اسوتعمال مصوطلر (مدرسوة)
فاسوتعمل بودل ذلوون ( نحواة بغوداد  ,و نحوواة الكوفوة  ,و نحواة االنوودلس  ,و نحواة مصوور
والشام )  ,وذلن فً العنوانا الرئٌسة( , )3اال ان مصطلر ( مدرسوة ) لوم ٌغوب دون
كتابه  ،فمد ورد بملة(. )9
 -4النزعة المنطقية في النحو العربي :
اكثوور الوودجنً فووً هووذا الكتوواب موون اسووتعمال مصووطلر ( الموودارس النحوٌووة )،
حتى انه لدم نصوصا مختوارة فوً افعوال المودح والوذم مون المودارس النحوٌوة الخموس
(البصرٌة  ,والكوفٌة  ,والبغدادٌة  ,واالندلسٌة  ,والمصرٌة الشامٌة)(. )9
 -5بحث ( الكم والكيف في النحو العربي ) :
ذكور الوودكتور الوودجنً فووً هووذا البحووث رأٌووا واضووحا فوً الموودارس النحوٌووة اذ
أ-
ٌمول  (( :وما ٌسمى بالمدارس النحوٌة  ,ما هو اال اصطالح ٌر دلٌك اطلمه بعض
( ) 2ظاْشج انشزٔر فً انُذٕ انعشتً . 332 :
( ) 3انًظذس َفغّ . 442 :
(ٌُ ) 4ظش  :انًظذس َفغّ . 486 :
(ٌُ ) 5ظش انًظذس َفغّ . 573 ، 566 :
(ٌُ ) 6ظش  :انجًهح انُذٌٕح َشأج ٔذطٕساً ٔاعشاتا ً . 42 ،38 ،37 ،35 ، 28 :
(ٌُ ) 7ظش  :انجًهح انُذٌٕح َشأج ٔذطٕساً ٔاعشاتا ً . 42 ،34 :
(ٌُ ) 7ظش  :انُضعح انًُطمٍح فً انُذٕ انعشتً . 216 -215 :
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العلماء الذٌن ساروا فً درب المستشرلٌن وبخاصة دندما بدؤوا بتمسٌم العالم العربً
دلى دوٌال  ,وذلن فً اوائل المرن العشرٌن .
فمووثال لووالوا  :الخلٌوول وسووٌبوٌه موون مدرسووة البصوورة  ,النهووم موون سووكان البصوورة ,
والكسائً والفراء وثعلب من مدرسة الكوفة  ,النهم من الكوفة  ,والفارسً وابن جنً
من المدرسة البغدادٌوة  ,النهوم مون بغوداد  ,وابوو دلوً الشولوبٌن وابون دصوفور وابون
مالن من المدرسة االندلسٌة  ,النهم من االندلس  ,وابن هشام واالشمونً وابن دمٌول
من المدرسة المصرٌة الشامٌة  ,وسبب اضافة الشام لهذف المدرسة  ,هوو وجوود دوالم
سوري فً تلن الحمبة  ,وهو ابن ٌعٌش من حلب صاحب شرح المفصل للامخشوري
 ,ولو ظهر دالم نحوي فً الٌمن فوً تلون الحموب لموالوا المدرسوة الٌمنٌوة* وهكوذا فوً
مكة وبمٌة بلدان العرب  ,وربما ٌأتً امن ٌسمع فٌه المدرسة الفلسطٌنٌة  ,والمدرسة
االردنٌة حتى تصل المدارس الى ددد الدول العربٌة ))(.)2
ب -اطلك دلوى دصور المدرسوة البصورٌة دصور البنواء النحووي مؤكودا ان (( ان
النحو العربً لد وصل الى الغاٌة كما وكٌفا  ,وذلن فً اواخر المرن الثانً دلى وجه
التحدٌد  ,وما جاء بعد ذلن فً المرون التالٌة ما هو اال ضرب من التكرار والتوضٌر
البا  ,واالجتهاد حٌنا ))(. )1
ثالثا  :مناقشة اراء الدجني :
فً االثر العلمً االول ( ابو االسود الدؤلً ونشأة النحو العربً )  ,ظهور ان
الدجنً اخذ بفكرة الدكتور حسن دون دندما لسم تارٌخ النحو العربً دلى وفك أئمة
النحو الكبار  ,مثل مدرسة سٌبوٌه  ,ومدرسة الامخشري  ,ومدرسة ابن مالن (.)5
وتعد هذف الفكرة واحدة من البودائل التوً وضوع للعودول دون االدتمواد دلوى
المعٌار الجغرافً فً تمسٌم المدارس النحوٌوة والتوً ددوا الٌهوا الودكتور حسون منودٌل
الذي رأ  (( :ان ندرس تارٌخ النحو دراسة دامة  ,وان نمف دند ائمة النحاة الوذٌن
تركوا أثرا كبٌرا فً الدرس النحوي  ,متجاواٌن التمسٌم الجغرافً المعروف ))(. )1
.
ثم لال  (( :ان ادتماد التمسٌم الجغرافوً المعوروف بحسوب االلوالٌم الخمسوة :
البصرة  ,والكوفة ,وبغداد  ,ومصر و االندلس هو تضوٌٌك للموذاهب النحوٌوة الكثٌورة
التً انفرد بها أئمة النحو  ،بحٌوث ٌصوعب تصونٌف جمٌوع موذاهب النحواة ضومن هوذف
المذاهب الخمسة وحدها))(. )3
* ٔانذك اٌ اكثش يٍ عانى َذٕي لذ ظٓش فً ذهك انذمثح  ،يُٓى انذٍذسج انًًٍُ (ْ688ـ) طادة كراب (كشف انًشكم
فً انُذٕ) ٔ ،اتٍ فالح انًًٍُ (ْ731ـ) طادة كراب (انًغًُ فً انُذٕ) ٔ ،انششجً انضتٍذي (ْ313ـ) طادة كراب
(ائرالف انُظشج فً اخرالف َذاج انكٕفح ٔانثظشج) .
( ) 2انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 477 :
( ) 3انًظذس َفغّ . 431 :
(ٌُ) 4ظش  :ذطٕس انذسط انُذٕي . 77-42 ،7 :
( ) 5انخالف انُذٕي فً ضٕء يذأالخ انرٍغٍش انذذٌثح (سعانح) . 38
( ) 6انخالف انُذٕي فً ضٕء يذأالخ انرٍغٍش انذذٌثح (سعانح) . 38 :
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من الصعب االخذ بهذف الفكرة  ،النها ستوسع االضطراب الوالوع  ،فمود الفو
كتووب إثبووا وجووود خمووس موودارس نحوٌووة  ،فكٌووف بنووا اذا كانو دشوور موودارس  ،أو
دشرٌن مدرسة ؟
اما االثر العلمً الثانً للدجنً (ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً)  ،فٌبدو انه
لووم ٌكوون مسووتمرا دلووى رأي فٌووه فتمسووٌماته البووواب الكتوواب توودلل دلووى لبولووه بتعوودد
المدارس النحوٌة ادتمادا دلى المعٌار الجغرافً  ،وفً الول نفسه نجدف ٌتحدث دن
منه متمٌا لمدرسة الكوفة مخالف لمنه مدرسة البصورة  ،وهوو بهوذا ٌموول بوجوود
مدرسوووة كوفٌوووة ((الن المدرسوووة ال تكوووون مدرسوووة اال اذا توحووود فٌهوووا االهوووداف ،
وتناسم االصول  ،وتمٌا مناهجها بطابع خاص))(.)2
ونجدف اٌضا ٌدافع دن المذهب البغدادي ضد منكرٌه وٌثب له منهجا متمٌواا
 ،ثم ٌعود لٌمول  :إن النحو البغدادي لم ٌكتب له النجاح راجعا اسباب هذا الفشول الوى
شغل الناس باالخذ دن دلماء مدرستً البصرة والكوفة  ،وان ما جاء به دلماء بغداد
ٌعود الى راء البصرٌٌن او الى اراء الكوفٌٌن  ،واما ان ٌكون رأٌا انفرادٌوا تفورد بوه
صوواحب المووذهب الجدٌوود  ،ولووذا لووم ٌلتف و الٌووه اح ود  .امووا السووبب الثووانً فهووو  :حوودة
التنافس بٌن دلماء بغداد  .والسبب الثالث تمثل بتباٌن مناه نحاة بغداد (.)1
واثب الدجنً ان لكل من مدارس البصرة والكوفة وبغداد منهجا متمٌاا دون
ان ٌثبوو ذلوون لمدرسووتً االنوودلس ومصوور والشووام  ،فهووو بووذلن خوور دوون االطووار
الجغرافووً مطبمووا موودلول مصووطلر (المدرسووة) والووذي ٌعنووً فووً نظوور احوود البوواحثٌن :
((وجود جمادة من النحاة ٌصل بٌنهم رباط من وحدة الفكر والمنه فً دراسة النحو
 .والبد من ان ٌكوون هنوان الرائود الوذي ٌرسوم الخطوة وٌحودد المونه  ،والتوابعون او
المرٌوودون الووذٌن ٌمتفووون خطوواف  ،وٌتبنووون منهجووه وٌعمل وون دلووى تطوووٌرف  ،والوودفاع
دنه))(.)5
أما البحث الموسوم ب(/الكم والكٌف فً النحو العربً) فاورد فٌه الدجنً رأٌوا
خالف فٌه كل ما ورد فً مؤلفاته السابمة  ،اذ رفض فٌه فكرة تعدد المدارس النحوٌوة
 ،ودد مصطلر ( المودارس ) مون ابتكوار المستشورلٌن( , )1وهنوا ٌكمون التنوالض فواذا
كان الدجنً ٌرفض تعدد المدارس النحوٌة فلم ٌمسم بعض أبواب كتبه وفمراتهوا دلوى
حسب هذف المدارس الخمس ؟ .
وٌمكن ان نعتذر للدجنً من هذا التنالض الذي ولوع دنودف فوً مؤلفاتوه بو((/
ان مصووطلر الموودارس النحوٌووة )) ممووا اسووتمر فووً البحووث النحوووي المعاصوور لووذلن ال

( ) 2انًذسعح انُذٌٕح فً يظش ٔانشاو 7 :
(ٌُ ) 3ظش  :ظاْشج انشزٔر فً انُذٕ انعشتً . 453-451 :
( ) 4انثذث انهغٕي عُذ انعشب . 233 :
(ٌُ ) 5ظش  :انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً . 477 :

-443-

انعذد انغادط ٔاالستعٌٕ  .يجهح انفرخ ٍَ .غاٌ نغُح 3122

أ.و.د .يكً َٕياٌ انذنًًٍ
و.و .االء ثائش ٌٕعف انمٍغً

ٌمكن ابعادف بعد ان اخذ به الدارسوون وان اختلفووا فوً دودد المودارس والوف فٌوه
المؤلفون كتبا وبحوثا حمل دنوان المدارس او المدرسة النحوٌة ))(.)2
فضال دن ذلن ٌمكن ان نعد مولف الدجنً فً بحثه هذا تراجعا دما لاله فوً
مؤلفاته السابمة  ,ونجعل منه منطما لمنالشة رأي الدجنً فً المدارس النحوٌة .
ولوود رفووض دوودد كبٌوور موون البوواحثٌن فكوورة تعوودد الموودارس النحوٌووة  ,موونهم
الدكتور الدجنً  ,وٌمكن أن نمول (( إن التعسف اصاب التمسٌم الى المدارس النحوٌة
مووورتٌن  ,االول فوووً التوسوووع  ,والنسوووبة الوووى المووودن  ,وا فوووال المنووواه واالصوووول ,
واالخر فً التضٌٌك وااللتصار دلى مدرسة نحوٌة واحدة وانكوار المدرسوة الثانٌوة
))( , )1اذ ان وجووود جمادووة موون الدارسووٌن فووً مكووان واحوود ال ٌكفووً للمووول بوجووود
المدرسة النحوٌة  ,او ربطهم جمٌعا برباط واحد  ,اللهم اال اذا وجد الخٌط الذي ٌصل
بٌوونهم  ,والخطووة او النظرٌووة التووً ٌشووتركون فووً تطبٌمهووا ودلووى هووذا ٌكووون المرشوور
الحمٌوتهم اسووم ( مدرسووة ) لووٌس جوودهم فووً مكووان  ،وانمووا اشوتراكهم فووً خووط فكووري
معٌن(. )5
فالمعٌار الجغرافً لٌس هو المعٌار االمثل الدتمادف فً تمسوٌم مراكوا البحوث
النحوي الننا بذلن لد نصل الى ددد كبٌر من المدارس النحوٌة  ,اذ ان اي بٌئة نتج
نشاطا نحوٌا ٌمكن ان ٌطلك دلٌها لفظ (مدرسة) بغض النظر دن المنه الذي اتبعته
 ,واالصول التً ادتمد دلٌها .
و نحن بهذا نتفك مع راي الدجنً الذي ادترض دلى تمسٌم المدارس النحوٌوة
ادتمووادا دلووى المعٌووار الجغرافووً  ,ورأ انووه لوود ٌووأتً ((اموون ٌسوومع فٌووه المدرسووة
الفلسوووطٌنٌة والمدرسوووة االردنٌوووة حتوووى تصووول المووودارس النحوٌوووة الوووى دووودد الووودول
العربٌة))( , )1اال اننا ال نوافمه فً نفٌه وجود مدارس نحوٌوة مطلموا اذ ٌموول (( :وموا
ٌسمى بالمدارس النحوٌة موا هوو اال اصوطالح ٌور دلٌوك اطلموه بعوض العلمواء الوذٌن
ساروا فً درب المستشرلٌن))(. )3
ٌبدو ان الدجنً ٌرفض المصطلر دلى الر م من استعماله له  ,وٌطلوك دلوى
دصر المدرسة البصورٌة دصور البنواء النحووي  ,وكول موا جواء بعود البنواء موا هوو اال
ضرب من التكرار و التوضٌر( , )9والدجنً بهذا ٌمتصر دلى المدرسة البصورٌة وال
وال ٌؤٌد من ٌمول بغٌرها .والحك انه ٌصر ان نطلك اسم مذهب او مدرسة اذا كانو
هنوان أ سوس مسوتملة واراء متمٌوواة واضوحة محوددة  ,فضوال دوون تحموك ثالثوة اسووس ,

( ) 2انثذث انُذٕي فً انعشاق فً انكرة ٔانشعائم انجايعٍح (سعانح) 322 :
( ) 3انخالف انُذٕي تٍٍ انكٕفٍٍٍ (سعانح) . 33 :
(ٌُ ) 4ظش  :انثذث انهغٕي عُذ انعشب . 233 :
( ) 5انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 477 :
( ) 6انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 477 :
(ٌُ ) 7ظش انًظذس َفغّ . 431 :
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اولهووا  :االمووور التووً تتبعهووا فووً أصووول البحووث  .وثانٌهووا  :المصووطلحا  .وثالثهووا :
المسائل الخالفٌة (.)2
ولووو حاولنووا تمصووً الموودارس النحوٌووة  ,والبحووث دوون أسووس مسووتملة واراء
متمٌاة لوجدناها فً البصورة والكوفوة فهموا بحوك تسوتحمان منوا ان نطلوك دلٌهموا اسوم
(مدرسة نحوٌة)  .مع االدتراف بالنشاط والجهود النحووي الوذي لدمتوه مراكوا البحوث
النحوي االخر (.)1
وال ٌمكن ان ٌنكر أحد ما لمدرسة البصرة من اثر مهم فً بناء النحو العربً
 ،امووا مدرسووة الكوفووة فموود انك و ر دوودد موون البوواحثٌن المووول بوجودهووا  ،وفووً مموودمتهم
المستشوورق جوتلوود فاٌوول الووذي لووال دوون المدرسووة الكوفٌووة (( :ولووٌس نظووامهم – دنوود
ممارنته بالنظام البصري المعمد – بنظام بالمعنى الصحٌر  ،وال لوٌا منطمٌا مثله النه
مجمودة أ حكوام ٌور مترابطوة  ،وضوع دلوى ٌور ترتٌوب معوٌن  ،ولٌسو دالئلهوم
تعلٌال لها صحة مطلمة  ،وانما هً تفاسٌر متفرلة))(. )5
ولد تبعه فً هذا الرأي الدكتور ابراهٌم السامرائً ( 1442 :م) الوذي لوال:
((ان مووا لووال بووه الكوفٌووون ال ٌمكوون ان ٌؤلووف مدرسووة نحوٌووة مووا داموووا متفمووٌن فووً
االصول  ،وما داموا اخذٌن منهم طرلهم فً التعلٌل واالحتجا )) (.)1
واكد ذلن فً مؤلف خر لائال (( :فاذا درفنا ان النحاة بصرٌٌن وكووفٌٌن لود
اتحدوا فً المصطلر واستعمل كل مونهم مصوطلر االخور  ،ثوم اذا ولفنوا دلوى انهوم لوم
ٌختلفوا فً االصول  ،واختلفوا فً الفروع والتعلٌل  ،وادركنا ان من العسٌر دلٌنا ان
نسوولم بوو(/مذهب كوووفً) ث وم نتجوواوا فنووددً (مدرسووة كوفٌووة) ))( ،)3واشووار الووى (ان
جملووة المووأثور موون راء الكوووفٌٌن ال ٌؤلووف مووادة تشووتمل مسووائل النحووو كلهووا دلووى مووا
()9
درفناف فً (كتاب) سٌبوٌه و(الممتضب) للمبرد  ،و(االصول) البن السرا ))
والحك ان للكوفٌٌن منهجا تمٌا من منه البصرٌٌن فً البحث النحووي تمثول
فً طرٌمة التعامل مع االصول  ،فضال دون انفورادهم بمصوطلحا جدٌودة فوً ممابول
()9
المصطلر البصري .
أ مووا المسووائل الخالفٌووة التووً خووالف بهووا الكوفٌووون البصوورٌٌن فخٌوور دلٌوول دلووى
اثباتها كتاب االنصاف فوً مسوائل الخوالف بوٌن النحووٌٌن البصورٌٌن والكووفٌٌن البوً
البركووا االنبوواري ( 399 :هوو ، )/وكتوواب التبٌووٌن للعكبووري (929هوو )/و ٌرهووا موون
المصادر .
(ٌُ ) 2ظش  :اتٍ جًُ انُذٕي . 363-362 :
(ٌُ ) 3ظش  :انثذث انُذٕي فً انعشاق (سعانح) . 322-318 :
( ) 4يمذيح فاٌم عهى كراب االَظاف (ذشجًح انفشد يادنًٍُ) . 2 :
( ) 5انُذٕ انعشتً َمذ ٔتُاء . 63 :
( ) 6انًذاسط انُذٌٕح اعطٕسج ٔٔالع . 265 :
( ) 7انًذاسط انُذٌٕح اعطٕسج ٔٔالع . 63 :
(ٌُ ) 7ظش  :يذسعح انكٕفح ٔ ، 436-414 :انًذاسط انُذٌٕح (انذذٌثً) ٔ ، 232 -231 :انثذث انُذٕي فً انعشاق
(سعانح) . 236-233 :
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أما ما تحدث دنه الدكتور السامرائً بان النحو الكووفً ال ٌؤلوف موادة تشومل
النحو كله  ،فمد دلك دلٌه احد الباحثٌن بموله (( :وكأنً بالسامرائً ٌطالوب الكووفٌٌن
ان ٌمٌموووا نحوووا مبنٌووا دلووى لوادوود جدٌوودة ٌوور الموادوود البصوورٌة اطاللووا حتووى ٌكووون
نحوهم ذا اهمٌة وهذا امور ٌمكون تولعوه اذا كوان الكوفٌوون ٌدرسوون لغوة اخور ٌور
العربٌة التً ٌتناولونها بعد ان تناولها البصرٌون  ،وا لب الظن ان الكوفٌٌن لو سبموا
البصوورٌٌن امنووا فووً الدراسووا النحوٌووة لكووان مولووف البصوورٌٌن كمولووف الكوووفٌٌن
حالٌا))(.)2
وبعوود كوول هووذا ٌنبغووً ان ٌسووتمر فووً االذهووان ان المدرسووة الكوفٌووة ال تبوواٌن
المدرسة البصرٌة فً االركان العامة للنحو فمد بن نحوهوا دلوى موا احكمتوه البصورة
( )1
من تلن االركان واستطاد ان تشك لنفسها مذهبا نحوٌا جدٌدا  ،له طابعه ومبادؤف
.
وكما اسلفنا فان التوسع فوً تمسوٌم المودارس النحوٌوة ٌعود تعسوفا اذ ان لضوٌة
الخلط بٌن المذهبٌن (البصري  ،والكووفً) ال ٌمكون ان تكوون منهجوا او موذهبا نحوٌوا
ثالثا وبمختلف االلالٌم  ،اذ ٌختار النحوي ما ٌراف مالئما لتفكٌرف ورؤٌته  )5(،فلو المٌنا
المٌنا نظرة دلى كتب الطبموا والتوراجم لوجودنا ان الابٌودي ( 593هو )/لسوم كتابوه
(طبما النحوٌٌن واللغوٌٌن) دلى خمس مجمودا هً  :البصورٌون  ،والكوفٌوون ،
والمصوورٌون  ،والمروٌووون  ،واالندلسووٌون ولووم ٌفوورد طبمووة باسووم (البغوودادٌٌن)  ،امووا
المرابانً (  ) 519صاحب كتاب الممتوبس فمود لسوم كتابوه دلوى ثوالث مجمودوا :
احوودها لنحوواة بغووو داد لكنووه لوووم ٌتحوودث دووون مووذهب انفوووردوا بووه  ،وكوووذلن ابوون النووودٌم
(  514هوو )/فووً كتابووه (الفهرس و ) فموود افوورد مجمودووة موون النحوووٌٌن الووذٌن خلطوووا
المذهبٌن من دون ان ٌسمهم البغدادٌٌن(. )1
امووا البوواحثون المعاصوورون فموود نفووى دوودد كبٌوور موونهم وجووود مدرسووة بغدادٌووة
ودلى رأسهم (جوتلد فاٌل) فً ممدمة نشرته لكتاب االنصاف( ،)3وتابعه فً ذلن ددد
ددد من الباحثٌن العرب منهم الدكتور دبد الفتاح شولبً الوذي لوال (( :فلوم تكون هنوان
فٌموا ار مدرسووة بغدادٌووة لائمووة بنفسووها لهووا تعالٌمهووا  ،اٌووة مووا فووً االموور ان رجوواال
خلطوا بٌن المدرستٌن البصرٌة والكوفٌة  ،فورأوا رأٌوا مون هوذف  ،ورأٌوا مون االخور
وان كانوا فً مذهبهم االصٌل ٌمٌلون الى هذف  ،او ٌمٌلون الى تلن فٌكونون بصرٌٌن
او كوفٌٌن فحسب(. )9

( ) 2يغائم انخالف انُذٌٕح تٍٍ عهًاء يذسعح انثظشج (سعانح) . 351 :
(ٌُ ) 3ظش  :انًذاسط انُذٌٕح (ضٍف) . 263 :
(ٌُ ) 4ظش  :يُٓج انثذث انُذٕي فً انمشٌ انثانث انٓجشي (تذث) 4 :
(ٌُ ) 5ظش  :ذفظٍم رنك فً انًذاسط انُذٌٕح نهذكرٕسج خذٌجح انذذٌثً . 367- 363 :
(ٌُ ) 6ظش  :يمذيح كراب االَظاف َمالً عٍ انذسط انُذٕي فً تغذاد . 2841 :
( ) 7يٍ اعٍاٌ انشٍعح اتٕ عهً انفاسعً . 557-557 :

-452-

انعذد انغادط ٔاالستعٌٕ  .يجهح انفرخ ٍَ .غاٌ نغُح 3122

أ.و.د .يكً َٕياٌ انذنًًٍ
و.و .االء ثائش ٌٕعف انمٍغً

وٌر الدجنً ان كل ما لدمته مدرسة بغداد ال ٌاٌد دلى دشرة اراء فمط

()2

.
فووالخلط واالختٌووار ال ٌمكوون البغوودادٌٌن موون امووتالن موونه متمٌووا ذي طووابع
خوواص( ، )1وال ٌمثوول مظهوورا فكرٌووا  ،النووه لووم ٌمووم دلووى اسوواس االلنوواع بموووة الحجووة ،
ودمك التعلٌل فً المسألة الواحدة(. )5
اما المدارس النحوٌة االخر التً لال بوجودها ددد من الباحثٌن فسأل الدجنً
 :ماذا لدم هذف المدارس ؟ واجاب ان كل ما لدمته ما هو اال االجتهاد فمط (.)1
والحك اننا لو نظرنا فوً المراحول الامنٌوة للتمعٌود النحووي التوً لسوم دلوى
اربع مراحل ودلى النحو االتً :
اوال  :طووور الوضووع والتكوووٌن وهووو بصووري  .ثانٌووا  :طووور النشوووء والنمووو
(وهو طور بصري كوفً)  .ثالثا  :طور النض واالكتمال (وهو طور بصري كوفً
اٌضا)  .رابعا  :طوور التورجٌر والبسوط فوً التصونٌف (وهوو طوور بغودادي واندلسوً
ومصري وشامً) ( .)3لعلمنا ان كل ما لدمته بغداد واالندلس ومصر والشام من جهد
جهد نحوي ٌتمثل فً الترجٌر بٌن االراء والبسط فً تصونٌف المؤلفوا النحوٌوة(، )9
اذ لم نلحظ ((فً درسهم النحوي مولفا خاصا مون اصوول النحوو العربوً  ،ولوم نلحوظ
لهم تمٌاا فً استعمال المصطلر النحوي  ،ولٌس لهم نشاط واضر مؤثر فً الخوالف
النحوي  ،الن ذلن كله انعمد لسابمٌتهم من البصرٌٌن والكوفٌٌن))(.)9
نخلص من هوذا ان الودجنً ٌعود مون الرافضوٌن لتعودد المودارس  ،وهوذا موا ال
نوافمه فٌه اذ ان مركاي البحث النحوي فً كل من البصرة والكوفة ٌستأهل ان نطلك
دلٌه مصطلر مدرسة  ،اما مراكا البحث االخر فال ٌنطبك دلٌهوا هوذا المصوطلر موع
االدتراف بالجهد النحوي لتلن المراكا فً بغداد واالندلس ومصر والشام .
املصادر ًاملزاجع :
 .2ابووون جنوووً النحووووي  :د .فاضووول صوووالر السوووامرائً  .دار النوووذٌر – بغوووداد
2513ه2393 //م .
 .1ابن الحاجب النحوي  :اثارف ومذهبه  :طارق دبد دون الجنابً  .دار التربٌة
– بغداد . 2391 /2531 ،
(ٌُ ) 2ظش  :انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 432 :
(ٌُ ) 3ظش  :اتٍ انذاجة انُذٕي اثاسِ ٔيزْثّ ٔ ، 75 :اتٍ انشجشي ٔيُٓجّ فً انُذٕ . 331 ، 76 :
(ٌُ ) 4ظش  :انذسط انُذٕي عُذ انعشب اطٕنّ انفكشٌح ٔيُاْجّ (سعانح) . 478 :
(ٌُ ) 5ظش  :انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 434، 433، 431 :
(ٌُ ) 6ظش َ :شأج انُذٕ ٔذاسٌخ اشٓش انُذاج ٔ ، 37 :فً انرمعٍذ انُذٕي (تذث) . 64
(ٌُ ) 7ظش  :انكى ٔانكٍف فً انُذٕ انعشتً (تذث) . 435-432 :
( ) 7انثذث انُذٕي فً انعشاق فً انكرة ٔانشعائم انجايعٍح (سعانح) . 285 :
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 .5ابن الشجري ومنهجه فً النحو  :دبد المنعم احمد التكرٌتً  :مطبعة الجامعة
– بغداد . 2393 /2533 ،
 .1أبو االسود الدؤلً ونشأة النحو العربً  :د .فتحً دبد الفتاح الودجنً  .ط. 2
وكالة المطبودا – الكوٌ . 2391 /2531 ،
 .3أ بووو اكرٌووا الفووراء ومذهبووه فووً النحووو واللغووة  :د .احموود مكووً االنصوواري .
مطبودا المجلس االدلى للفنون واالداب  ،الماهرة – . 2391 /2531
 .9االتجاهووا النحوٌووة الحدٌثووة  :فٌصوول احموود فووؤاد  .رسووالة ماجسووتٌر  ،كلٌووة
االداب – جامعة بغداد . 2399 /2539 ،
 .9اخبووار النحوووٌٌن البصوورٌٌن ومووراتبهم واخووذ بعضووهم دوون بعووض  :ابووو سووعٌد
السٌرافً  ،الحسن بن دبد هللا (591ه )/بتحمٌك د .دمحم ابراهٌم البنوا  .ط2
 ،دار االدتصام – الماهرة . 2313 /2143 ،
 .1اصول التفكٌر النحوي  :د .دلً ابوو المكوارم  .منشوورا الجامعوة اللٌبٌوة –
مطابع دار الملم – بٌرو . 2395 /2535 ،
 .3البحث اللغوي دند العرب مع دراسة لمضٌة التأثٌر والتأثر  :د .احمود مختوار
دمر  .ط 9مطابع سجل العرب – دالم الكتب – الماهرة . 2311 ،
 .24البحوووث النحووووي فوووً العوووراق فوووً الكتوووب والرسوووائل الجامعٌوووة (-2391
 : )21331مكووً نومووان مظلوووم  .رسووالة دكتوووراف – كلٌووة االداب جامعووة
بغداد . 2339 /2121 ،
 .22تارٌخ االدب العربً  :كارل بروكلمان (  )2339ترجمة د .دبود الحلوٌم
النجار (  . )2391ط ، 1دار الماهرة . 2399/2531 ،
 .21تارٌخ دلوم اللغة العربٌة  :طه الراوي (  ، )2319ط ،2مطبعة الرشٌد
– بغداد . 2313/2593 ،
 .25تطور الدرس النحوي  :د .حسن دون  .معهد البحوث والدراسا العربٌوة
– جامعة الدول العربٌة – الماهرة . 2394 ،
 .21تموٌم الفكر النحوي  :د .دلوً ابوو المكوارم  ،ط ، 2دار الثمافوة – بٌورو ،
. 2393
 .23الجملة النحوٌة  ،نشأة وتطورا وادرابا  :د .فتحً دبد الفتاح الدجنً  .ط2
 ،مكتبة الفالح – الكوٌ . 2391 /2531 ،
 .29خصائص مذهب االنودلس النحووي خوالل المورن السوابع الهجوري  :د .دبود
المادر رحٌم الهٌتً  ،دار المادسٌة للطبادة – بغداد . 2311 ،
 .29الخالف النحوي بٌن الكوفٌٌن  :مهدي صالر الشمري  ،رسوالة دكتووراف –
كلٌة االداب  ،جامعة بغداد . 2333 /2129 ،
 .21الخالف النحوي فً ضوء محاوال التٌسٌر الحدٌثة  .حسن مندٌل العكٌلً
 ،رسالة دكتوراف  ،كلٌة االداب – الجامعة المستنصرٌة . 2339 /2129

-454-

انعذد انغادط ٔاالستعٌٕ  .يجهح انفرخ ٍَ .غاٌ نغُح 3122

.23
.14
.12
.11
.15
.11
.13
.19
.19
.11
.13
.54
.52
.51
.55

أ.و.د .يكً َٕياٌ انذنًًٍ
و.و .االء ثائش ٌٕعف انمٍغً

الوودرس النحوووي دنوود العوورب  ،اصوووله الفكرٌووة ومناهجووه  :دلووً ماهوور
الٌاسري  .رسالة دكتوراف  ،كلٌة االداب – جامعة بغوداد 2313 /2143 ،
.
الدرس النحوي فوً بغوداد  :د .مهودي المخاوموً (  )2335دار الحرٌوة
للطبادة – بغداد . 2393 /2533 ،
ضوووحى االسوووالم  :أحمووود اموووٌن (  )2331ط ، 3مطبعوووة لجنوووة التوووألٌف
والترجمة والنشر  ،الماهرة . 2339 ،
طبما فحول الشعراء  :دمحم بن سالم الجمحً ( 152هو )/لورأف وشورحه
أبو فهر محمود دمحم شاكر (  )2339مطبعة المدنً  ،المؤسسة السعودٌة
بمصر . 2391 /2531 ،
طبموووا النحووووٌٌن واللغووووٌٌن  :أ بوووو بكووور الابٌووودي  ،دمحم بووون الحسووون (
593ه ، )/بتحمٌك دمحم ابو الفضل ابراهٌم  .ط ، 2مكتبة الخانجً – مصر
. 2331 /2595
ظوواهرة الشووذوذ فووً النحووو العربوً  :د .فتحووً دبوود الفتوواح الوودجنً  ،ط، 2
وكالة المطبودا الكوٌ . 2391 /2531 ،
الفهرس  :ابن الندٌم  ،دمحم بن اسحك ( 514ه )/مكتبة خٌاط – بٌورو
 ،د. .
فووً التمعٌوود النحوووي  :د .دبوود الوورااق دبوواس أحموود (بحووث) مجلووة كلٌووة
المعلمووٌن  ،الجامعووة المستنصوورٌة  ،العوودد الثالووث والعشوورون 2112 ،هوو//
1444م .
الكم والكٌف فً النحو العربً  :د .فتحً دبد الفتاح الدجنً (بحوث  ،نشور
ضمن ادمال الموسم الثموافً لمعهود التربٌوة للمعلموٌن فوً الكوٌو /2315
. 2311
لسووان العوورب المحووٌط  :ابوون منظووور  ،دمحم بوون مكوورم ( 922هوو )/ادووداد
ٌوسف خٌاط  ،دار صادر  ،بٌرو  ،د. .
الموودارس النحوٌووة  :د .خدٌجووة الحوودٌثً  .مطبعووة جامعووة بغووداد – العووراق
. 2319 /2149
المدارس النحوٌة  :د .شولً ضٌف  .ط ، 9دار المعارف – مصر 2399
.
الموودارس النحوٌووة  :اسووطورة ووالووع  :د .ابووراهٌم السووامرائً  ،ط ، 2دار
الفكر للنشر والتواٌع  ،دمان . 2319 ،
الموودارس النحوٌووة بووٌن التصووور والتصوودٌك والسووؤال الكبٌوور  :دبوود االمٌوور
الورد  ،ط ، 2مطبعة الدٌوانً – بغداد . 2339 ،
المدرسوة البغدادٌوة فوً توارٌخ النحووو العربوً  :د .محموود حسونً محمووود .
ط ، 2بٌرو  ،دار دمار – االردن . 2319 /2149 ،
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.51
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.11
.13
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أ.و.د .يكً َٕياٌ انذنًًٍ
و.و .االء ثائش ٌٕعف انمٍغً

مدرسة الكوفة ومنهجها فوً دراسوة اللغوة والنحوو  :د .مهودي المخاوموً .
/2599
ط ، 1مطبعة مصطفى البابً الحلبوً واوالدف – مصور ،
. 2331
المدرسة النحوٌة فً مصر والشام فً المرنٌن السابع والثامن مون الهجورة:
د .دبوود العووال سووالم مكوورم  .ط ، 2مطووابع الشووروق – بٌوورو /2144 ،
. 2314
مراتب النحوٌٌن  :أبو الطٌب اللغوي  ،دبد الواحود بون دلوً ( 532هو)/
بتحمٌك دمحم أبو الفضل ابراهٌم  ،دار الفكر العربً – مصر  ،د. .
مسائل الخالف النحوي بٌن دلماء مدرسة البصرة حتى نهاٌة المرن الثالث
الهجري  :كرٌم سلمان الحمد  ،رسالة ماجستٌر  .كلٌة دار العلوم – جامعة
الماهرة . 2314 /2142 ،
المستشوورلون  :نجٌووب العمٌمووً  .ط ، 1دار المعووارف – مصوور /2144 ،
. 2314
ممدموة كتواب االنصواف لالسوتاذ فاٌول  .ترجموة اولفورد مووادلٌنً . 2331 ،
نسخة خاصة فً مكتبة د .مكً نومان الدلٌمً .
من أدٌان الشٌعة أبو دلً الفارسً  :د .دبد الفتاح اسمادٌل شلبً  .ط، 2
دار نهضة مصر – الماهرة 2511 ،ه. /
من تارٌخ النحو  :سعٌد االفغانً – دار الفكر للطبادة والنشر – بٌرو ،
د. .
موونه البحووث النحوووي فووً الموورن الثالووث الهجووري  ،د .محمووود العباسووً
(بحث) نشر فً مجلة كلٌة التربٌة – جامعة بغداد  ،العدد الرابوع 2335 ،
.
النحو العربً  ،نمد وبناء  :د .ابراهٌم السامرائً  ،دار الصادق – بٌورو
. 2391 /2511 ،
النادة المنطمٌة فً النحوو العربوً  :د .فتحوً دبود الفتواح الودجنً  ،ط، 2
وكالة المطبودا – الكوٌ . 2311 / 2141 ،
ناهة االلباء فً طبموا االدبواء  :أبوو البركوا االنبواري دبود الورحمن بون
دمحم (  399ه )/بتحمٌك ابوراهٌم السوامرائً ط ،5مكتبوة المنوار االردن ،
. 2313 /2143
نشأة النحو وتوارٌخ اشوهر النحواة  :دمحم الطنطواوي  ،ط ، 3دار المعوارف ،
بمصر . 2395
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